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নূযনফী মভোস্তপো 
( ১ভ ফব ) 

 

ুপ্রি োঠও ! ‘নযুনফী মভোস্তপো' নোভও নতুন এই ধোযোফোপ্রকও আনোকেয স্বোকত চোনোপ্রি। এ আকয আভযো আল্লোয ফবকল েতূ মযত ভুোম্মোে ( 
ো ) এয প্রফত্র চীফনোেব  ওভব প্রনক ওথো ফরোয মঘষ্টো ওযকফো। ওোকরয প্রনযন্তয প্রযক্রভো  যোূকরয চীফন এফং ওভব মথকও প্রক্ষো মনো ক্রভই 
িকোচনী ক ড়কঙ। িকোচনী ক  কড়কঙ তোাঁয আেকবয ফোস্তফোন। অতযন্ত আনকন্নয ওথো মম , প্রফশ্বফযোী এঔন তোাঁয চীফনী  ধভব প্রনক ঘঘব োয 
এওটি ধোযো রক্ষয ওযো মোকি। মোয পকর ইরোভ-প্রফকেলীযো  তোকেয ওর অকওৌর িকোক ওকয ইরোভ  ইরোকভয নফীয প্রফরুকে প্রফকেল  
প্রফওৃপ্রত ঙড়োকনোয মঘষ্টো ওযকঙ। এপ্রয প্রযকিপ্রক্ষকত আল্লোয ফবকল েকূতয ঠিও চীফনী ম্পকওব  ফোয ধোযণো থোওো চরুযী ফকর আভযো ভকন ওপ্রয। 
মই মফোধ  উরপ্রি মথকওই নতুন এই আকযয  আকোচন। এ আকয আনোকেয প্রনপ্রভত উপ্রিপ্রত োকফো-এই িতযোো যইকরো।  

প্রফকশ্বয ফকুও প্রফেযভোন অোধোযণ ওর মোন্নমবকও তুকর ধযো অতযন্ত ওঠিন ওোচ। তোযকঘক ওঠিন ওোচ করো  এভন মওোকনো ভোন ফযপ্রিকেয চীফনপ্রঘত্র 
আাঁওো , মোাঁকও ৃপ্রষ্ট ওযো ককঙ প্রফশ্বভোনফতোয  ভপু্রিয প্রেোযী প্রককফ। এযওভ মওোকনো ফযপ্রিকেয চীফনপ্রঘত্র প্রমপ্রন আাঁওকত ঘোন , প্রতপ্রন আকর অীভ 
ভদু্রকও মঙোট্ট এওটি আনোয ভোকছই িতীওোপ্রত ওযকত ঘোন। নতুন এই আকয আভযো  আনোকেযকও েীখবযোপ্রত্রয য ুিবোকতয ইপ্রতো ৃপ্রষ্টওোযী 
প্রফস্মওয এভন এও ভোন ফযপ্রিকেয ওথো মোনোকফো,প্রমপ্রন অংঔয ভোনলুকও তোাঁয মেোককতয মনৌওো ঘপ্রড়ককঙন।  তোব্দীয য তোব্দী ধকয মেোককতয 
ঐ মনৌওো ছঞ্ঝোপ্রফকু্ষি তযকেয ভকুঔ ফোযফোয  কড়কঙ , তোযয আচ মবন্ত মনৌওোটি ওোকরয োককয বোভোন যককঙ , মডোকফ প্রন। আকচো রো  ইরোো 
ইল্লোল্লোহ য তোওো ত ত  ওকয উড়কঙ। আকচো ভুোম্মোেযু যোুরলু্লো (ো) 'য ম্মোন  ভমবোেো ুযপ্রক্ষত এফং তোাঁয মেোোত ভোনবোকফ গ্রোয। মতোভোয 
নকুয ূমব মকরো আকরোকওয মোবো ফোতব োফোও প্রচব্রোঈর করো অূফব েযুপ্রতভ  মওোযআন মতোভোকও প্রযককঙ মেষ্ঠ ঘপ্রযকত্রয ভোরো মঔোেোয ওৃো প্রিত কর 
মেষ্ঠ এ  ভপ্রভো ঐীফোণী , মপকযল তোয কোন ,ভপু্রভকনয প্রচপ্রওয আয ওরই উৎকীত ভুোম্মোে   তোাঁয আোকরয য।  

আল্লোয মল েতূ ভুোম্মোকেয য নোপ্রমর কপ্রঙর ভোগ্রন্  আর-মওোযআন। মওোটি মওোটি ভোনলু এই মওোযআন অধযন ওকযকঙ এফং ভপ্রণভকুিোভ 
ভোভদু্র আর-মওোযআন মথকও উওৃত ককঙ। তকফ মুকক মুকক ইরোকভয ত্রুযো যোূর (ো ) এয  ূকমবোেীপ্ত মঘোযোকও ধূকরোভপ্ররন ওকয তোকেয অৎ 
উকেয োপ্রর ওযোয মঘষ্টো ওকযকঙ।  ইরোভ মোকত প্রফওপ্রত কত নো োকয , মটোই প্রঙর তোকেয ভরূ উকেয। তোযয অোয  যযভ এই ৃপ্রথফীকত 
এভন মওোকনো জ্ঞোনী-গুণী মনই , মোয ওোকন যোূকরয আহ্বোন মৌাঁকঙ  প্রন। মুকক মুকক নফী যোূরকণ এই ৃপ্রথফীকত মিপ্রযত ককঙন এওটিভোত্র উকেযকও  

োভকন মযকঔ। তোকরো তয  োপ্রন্তয প্রেকও ভোনলুকও আহ্বোন চোনোকনো। এই কতযয আহ্বোন  চোনোকত প্রকক মবৌককোপ্ররও ীভোকযঔোয উকবব উকঠ নফী-
যোূরকণ এপ্রো-ইউকযো-আপ্রিওো  িবৃপ্রত ভোকেক েোোতী ওোচ ঘোপ্ররকপ্রঙকরন। মোয পকর এই ভোকেগুকরোয ভোকছ মতুফন্ধন  ততপ্রয কপ্রঙর। ঞ্চ 
কম্বয মোাঁকেযকও এওকত্র উররু আমভ ফরো  ,তোাঁযো প্রফকশ্বয মওৌরকত  েীকয মওন্ধ মোকও ফতব ভোকন ভধযিোঘয ফরো  ,মঔোকন প্রফপ্রবন্ন বোলো এও 
এফং অপ্রবন্ন ফোতব োই িঘোয ওকযকঙন। তোাঁকেয ভরূ রক্ষয প্রঙর অপ্রবন্ন। তোকরো ,এও আল্লোয  ইফোেোত ওযো এফং অন্ধওোযোিন্ন ৃপ্রথফীকত নযো-নীপ্রত 
িপ্রতষ্ঠো ওযো। নূ ( আ ) এয  ভ বোফ ছড়-তুপোন কপ্রঙর। তোাঁয মনৌওো ‘চপু্রে' োোকড়য ঘূড়ো উকঠ প্রককপ্রঙর। নূ ( আ )  এফং তোাঁয 
ও'চন অনুোযী ঐ মনৌওো আকযোন ওকযপ্রঙকরন। মোকত তোাঁকেযকও প্রেক নতুন ৃপ্রথফী কড়ো  মো এফং ইপ্রতো নতুনবোকফ শুরু ওযো মো। তোাঁয কয 
ইব্রোীভ ( আ ) ফযোপ্রফরন বূঔকে মতৌপ্রকেয মই ফোণীয িপ্রতবপ্রন ওকযন। তোাঁয কয ভূো ( আ ) রোঠিয মভো 'মচমো প্রেক তোাঁয ওভকও মপযোউকনয 
ওফর মথকও ফোাঁঘোন। এই মপযোউন চনকণকও তোয প্রনকচয ফোন্নো ফকর ভকন ওযকতো।  ভূো (আ ) এয য ঈো ( আ ) চন্গ্রণ ওকযই মঔোেোয 
অোয মভকযফোণীকত ওথো ফকরন এফং  ফবকল নফী মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয আকভকনয ুংফোে মেন। মল মবন্ত প্রফকশ্বয  প্রফপ্রবন্ন চোপ্রত  
মকোকত্রয ভকধয মঔন অংঔয মঔোেোয ূচো ওযোয খটনো মেঔো প্রের এফং  ফবত্র অজ্ঞতোয আাঁধোয ঙপ্রড়ক কড়প্রঙর , তঔন ফবকল যোূর ভুোম্মোে ( ো 
) ভক্কো আপ্রফবূব ত ন। প্রতপ্রন অূফব কতযয ুস্পষ্ট ফোতব ো ভোনকুলয ওোকঙ মৌাঁঙোন। মইোকথ  ভোনফ ভমবোেো , ভোনফোপ্রধওোয , স্বোধীনতো এফং নযো-নীপ্রত 
িপ্রতষ্ঠো ওকযন। আল্লো  যোব্বুর আরোভীন ূযো তফোয ১২৮ নম্বয আোকত তোাঁয ম্পকওব  ফকরকঙন : "মতোভোকেয ওোকঙ  এককঙ মতোভোকেয ভধয মথকওই 
এওচন যোূর। মতোভোকেয েুুঃঔ-ওষ্ট তোয কক্ষ েুুঃ। প্রতপ্রন  মতোভোকেয ভেরওোভী , ভপু্রভনকেয িপ্রত মেীর , েোভ।" ভৎ ফযপ্রিকেয  অপ্রধওোযী 
ইরোকভয নফী ফভ ভোনফ মফো প্রনকচকও প্রনকোপ্রচত ওকযকঙন। প্রতপ্রন ভোনকুলয ভোকছ  অীভ ক্ষভতোভ এও আল্লোয প্রযঘ তুকর ধকয তোকেযকও 
মর ও , ভপূ্রতব  ূচো , মোে-ুভন্ত্র প্রফপ্রঘত্র কুংস্কোকযয প্রচপ্রিয মথকও ভপু্রি প্রেককঙন। প্রতপ্রন ভোনফ চীফকনয  অন্ধওোয স্তযগুকরোয ভোকছ আকরোকওয চোনোরো 
ঔুকর প্রেক প্রপ্রঔককঙন মম , ভোনলু মপ্রে তয,জ্ঞোন  ফোস্তফতোয আকরোকওয মঙকন মঙোকট , তোকর অজ্ঞতো এফং অন্ধওোয মথকও ভপু্রি মকত োকয। প্রতপ্রন 
ফভই প্রফকযোধী কক্ষয োভকন মুপ্রি তুকর ধযকতন এফং আল্লোয আকে  অনমুোী তোকেযকও তোকেয েরীর-িভোণ মেঔোকত ফরকতন। মমভনটি 
মওোযআকন ফরো ককঙ : ‘ফর ! মতোভোকেয িভোণ প্রনক আকো! 'আধুপ্রনও প্রফকশ্বয নতুন নতুন বূঔকে ইরোভ প্রফস্তোকযয  ওোযকণ বীত ক মওোকনো মওোকনো 
স্বোথবফোেী ভর ইরোকভয এই ভোন নফী ফবকল যোূর মযত  ভুোম্মোে  ( ো:) এয প্রনষ্করলু ঘপ্রযকত্রয য ওরঙ্ক মরকনয অিো ঘোরোকি।  ২০০৬ 
োকর ওরঙ্ক মরকনয এই ধোযো নফরূ ধোযণ ওকযকঙ। প্রিভো প্রওঙু কণভোধযভ তোকেয  যওোযগুকরোয কমোপ্রকতো মূ্পণব প্রযওপ্রিত  
উকেযিকণোপ্রেতবোকফ ভোনফী এফং ইরোভ  প্রফওৃপ্রতয মঘষ্টো ঘোপ্ররককঙ। তোকেয এইফ প্রফওৃপ্রত  অিঘোকযয ওোযকণ ভদু্রোয এওপ্রকঠ  মপ্রে ভুরভোনযো 
প্রংস্র এফং ঘযভন্থী ফকর প্রযপ্রঘত ককঙ , অযপ্রকঠ প্রওন্তু ইরোভ এফং  নফীচী ম্পকওব  চোনকত চনভকন ফযোও আগ্রকয ৃপ্রষ্ট ককঙ। ইংকযচী বোলী 
এওচন অভুপ্ররভ  ককফলও প্রভক ওোনব আভবস্ট্রং তোাঁকেযই এওচন। প্রতপ্রন নফীচীয প্রফরুকে অফোে আয  অপ্রবকমোককয ভোত্রো ফপৃ্রেয পকর প্রফকল ওকয 
োরভোন রুেীয অফোকেয ওোযকণ ‘ভুোম্মোে' নোভও গ্রন'টি মরকঔন। এই গ্রন্থটি মরঔোয ওোযণ ম্পকওব  প্রতপ্রন প্ররকঔকঙন , িওৃত ইরোভকও তুকর ধযো এফং 
ইরোকভয নফীয ফযোোকয োিোকতযয প্রিষ্টোনকেয  সৃ্মপ্রতপ্রিকও চোপ্রকক মতোরোই প্রঙর এই গ্রন্থ যঘনোয ভরূ উকেয। প্রতপ্রন  প্ররকঔকঙন,প্রিভোকেয উপ্রঘৎ যগীন 
এই ৃপ্রথফীয মকোরওধোাঁধো তয  ঠিও কথ প্রযঘোপ্ররত ফোয  চকনয মযত ভুোম্মোে (ো:) এয প্রক্ষো গ্রণ ওযো।   

২০০১ োকরয মকেম্বকয  আকভপ্রযওোয প্রফশ্ব ফোপ্রণচয মওকন্ধ োভরোয খটনোকও মওন্ধ ওকয ইরোভ  ভোনফীয োকন  আখোত োনোয খটনো ফপৃ্রেয 
প্রযকিপ্রক্ষকত প্রভক আভবস্ট্রং তোাঁয ূফবপ্ররপ্রঔত ‘ভুোম্মোে' ফইটিয বূপ্রভওো ুনযো মরকঔন। নতুন ওকয মরঔো বূপ্রভওো প্রতপ্রন প্ররকঔকঙন , প্রফশ্ব ফোপ্রণচয মওকন্ধ 
োভরোয ভকতো প্রং খটনো ইরোভ এফং ভুোম্মোকেয আত্মো   স্ববোফ ঘপ্রযকত্রয মূ্পণব প্রফকযোধী। তোাঁয বোলো-ইরোভ ব্দটিয অথব কি আল্লোয  িপ্রত 
আত্মভপ্রবত  অনকুত। ব্দটি ‘োরোভ' অথবোৎ ‘োপ্রন্ত' মথকও এককঙ। যোূকরয  ফোস্তফ চীফনেপ্রত এই নীপ্রতয কযই িপ্রতপ্রষ্ঠত প্রঙর। যোূকরয মুকক 
যিোত , িপ্রতপ্রংো , িপ্রতকোধ যোনতোয ভকতো চোকরী মুককয ফে অবযোগুকরো ভকূর অোপ্রযত ক  প্রককপ্রঙর। মম-মওোকনো প্রযপ্রিপ্রত ফো খটনোকও 
প্রতপ্রন অতযন্ত তওব তোয োকথ প্রফকেলণ ওযকতন এফং তোাঁয ভওোরীন অনযোনয ফযপ্রিকেয তুরনো অকনও মফী উন্নত  মুপ্রিূণব ভোধোন  প্রেকতন। প্রভক 
আভবস্ট্রং ফকরন : ]"মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয ভগ্র চীফন িভোণ ওকয  মম , ফপ্রওঙুয আকক আভোকেয উপ্রঘত আভোকেয ভোছ মথকও স্বোথবযতো , 

খৃণো , অনযকেয প্রঘনন্তো  প্রফশ্বোকও উকক্ষো ওযোয িফণতোগুকরো েযূ ওযো। আয তো ম্ভফ কর আভযো  প্রফশ্বফোীয চকনয এওটি ুন্নয , েঢ়ৃ  প্রনযোে 
ৃপ্রথফী কড়কত ক্ষভ কফো। মমই ৃপ্রথফীকত  ভোনলু ুকঔ োপ্রন্তকত ফফো ওযকফ। মমঔোকন থোওকফ নো মওোকনো চরুভু-প্রনমবোতন প্রওংফো  মওোকনোযওভ তফলভয।" 
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প্রফশ্বফোীয কক্ষ আচ তোাঁকও মঘনোয  মফোছোয ভ এক মককঙ। তোাঁয  প্রক্ষোকও ওোকচ রোকোকনো আচ প্রফশ্বফোীয চকনয ঔুফই িকোচন। আল্লো 
আভোকেযকও এই মেষ্ঠতভ ফযপ্রিকেয চীফনোেব মথকও উওোয রোব ওযফোয মতৌপ্রপও প্রেন। #  

নূযনফী মভোস্তপো 
( ২ ফব ) 

 

ইযোনী ফোেো ঔরু আনপু্রযবন তোাঁয প্রনচস্ব িোোে প্রপকযোমো  িোোকে প্রফেোভ প্রনপ্রিকরন। প্রওনী যোচফংকয প্রযণো নক্সোয মোনোয ভকুুট তোাঁয  

প্রংোকনয োকই যপ্রক্ষত প্রঙর। ঠোৎ মুকেয েোভোভো ফো যণফোেয মফকচ উঠকরো। যণফোকেযয  বপ্রনয পকর তোাঁয প্রফেোকভ প্রফঘ্ন খটকরো। ভভবয োথকযয 
টুওকযো িোোে মথকও ছকয ড়কত  রোককরো। িোোকেয প্রফপ্রবন্ন মওোণ মথকও যক্ষীকেয ঘীৎওোয মোনো মোপ্রির : ‘মবকে মকর , মওস যোয েোযভনে মবকে 
ঘুযভোয ক মকর। িোোকেয মেোর বক ড়করো ' ইতযোপ্রে। ফোেো ঔরু খুভ মথকও ঠোৎ মচকক উকঠ এপ্রেও প্রেও মঙোটোঙুটি ওযকত রোককরো। 
এওফোয মো ফোকোকনয প্রেকও , এওফোয মো ফোযোন্নো। প্রওংওতব ফযপ্রফভকূঢ়য ভকতো প্রফস্মকয োকথ  ঘোযপ্রেকও মঘোঔ মপযোকত রোককরো। ঠোৎ মেঔকত মকরো 
মফোকমোকবকভকয প্রেতকও। তোাঁকও ফরকরো : ম  প্রেত ওী এও অদু্ভত যোপ্রত্র। েইু েটুি আিমব খটনো খকট মকর। এওটো করো-আপ্রভ এওটো  স্বপ্ন মেকঔপ্রঙ। 
প্রেতীটো করো আভোয িোোে বক কড়কঙ। স্বকপ্ন মেঔরোভ এই অন্ধওোয  যোকত মচোকময প্রেও মথকও ূমব উকঠকঙ। ঐ ূকমবয আকরো ঘোপ্রযপ্রেও 
আকরোপ্রওত ক কড়কঙ। মওফর  আভোয িোোকেয আাঁধোয েযূীবূত  প্রন। আপ্রভ ঐ আাঁধোয মেকঔ ব মক মোই। ঠোৎ আভোয  িোোে মবকে ড়োয 
কব্দ খুভ মথকও মচকক উঠি। এই ূমব ঠোয ফযোোযটো ওী ফরনু মতো  ? মফোকমোকবকভকয ফরকরন , "এওচন ভোনকুলয আপ্রফবব োফ খটকফ মোাঁয ক্ষভতো 
ফোেোকেয ঘোইকত অকনও অকনও মফী , তোাঁয জ্ঞোন ওর প্রেকতয মঘক অকনও অকনও মফী। তোাঁয মম আকরো , তো আল্লো িেত্ত। তোাঁয ওথোয নকূয 
োযো ৃপ্রথফী আকরোপ্রওত কফ। িোঘীন ধভবগুকরো কোকঙয রেু োতো ছকয ড়োয ভকতো ভন 'য ক মোকফ। ফোযোন্নো মবকে ড়ো ভোকন মই ভোভোনকফয  চন্ 
ককঙ। ঘপ্রল্ল ফঙয য তোাঁয ফযোোকয চোনো মোকফ।"ঐপ্রেন ওোরকফরো ,আনপু্রযবকনয ভোথো মথকও তঔকনো কতযোকতয েখুবটনোয প্রঘন্তোমো প্রন। এভন ভ 
এওচন মখোড় োয এক ফরকরো :  "ম ফোেো ! আিমব এও খটনো খকটকঙ। োচোয ফঙয ধকয জ্বরন্ত পোকবয অপ্রিভপ্রন্নকযয  আগুন কতযোকত প্রনকব 
মককঙ। অপ্রিভপ্রন্নয ঠোেো ক মককঙ। তোযকঘক আিমব খটনো করো  কতযোকত ক্বোফো মওাঁ ক উকঠপ্রঙর এফং তোযপকর ওোফোয মবতকযয ভপূ্রতব গুকরো ভোটিকত 
কড় মককঙ।" এভন ভ আকযও েতূ এক ফরকরো : "ফোেো ! কতযোকত কব হ্রেটি শুপ্রওক মককঙ। পকর মোযো কব হ্রকেয ূচো ওকয , তোযো প্রফপ্রস্মত 
 প্রফহ্বর ক কড়কঙ। ভকন  ফকড়ো ধযকনয মওোকনো  খটনো খটকত মোকি।"  ফোেো আনপু্রযবন  স্বপ্নফযোঔযোওোযী এফং ূফবোবোওোযীকেয  মডকও োঠোকরন। 
তোকেয ফোই ভক্কোয আওোক এও তোযওোয উেকয ওথো ফরকরন। মমই তোযওো  প্রফশ্বফযোী প্রযফতব ন খটোকফ। এবোকফই আল্লো যোব্বুর আরোভীন তোাঁয 
ফবকল মিপ্রযত েকূতয চন্ভূুকতব  প্রফশ্বকও তোাঁয ফযওতূণব েকক্ষকয চকনয ি 'ত ওযকরন। ঐ  যোকত ভো আকভনোয আিমবযওভ এও অনবূুপ্রত কপ্রঙর। 
মফ ওকওভো কত ক মকর তোাঁয স্বোভী আব্দুল্লো ভোযো মককঙন , প্রতপ্রন প্রেন-যোত স্বোভীয ভতুৃয বোফনো বোযোক্রোন্ত প্রঙকরন। এঔন তোাঁয ন্তোকনয চন্রি 
এক মককঙ। ুকফ োকেকওয ভ ভো আকভনো মঔন তীব্র মফেনো  অনবুফ ওযপ্রঙকরন তঔন স্বককতোপ্রি ওযপ্রঙকরন : আব্দুল্লো মপ্রে এই ভ চীফীত 
থোওকতন ! মপ্রে তোাঁকও এওো মযকঔ নো মমকতন ! ঠিও এ ভ আল্লোয মভকযফোণীকত আকভনোয খয আকরো আকরোপ্রওত ক মকর। প্রতপ্রন মো মেঔকরন , 

তো প্রফশ্বো ওযকত োযপ্রঙকরন নো। তোাঁয ভকন করো মমন আওোকয  ফ তোযো তোাঁয খকয অফতযণ ওযকঙ। তোাঁয প্রফস্ম নো ওোটকতই আকরোকওোজ্জ্বর 
ওকওচন নোযী এক তোাঁয প্রকয ফকরন। নোযীকেয এওচন ফরকরন : আপ্রভ আপ্রো ! মপযোউকনয স্ত্রী ! অনযচন  ফরকরন : আপ্রভ ভোপ্রযোভ , ইভযোন 
( আ ) এয মভক। প্রওঙুক্ষণ য এওটি ুত্র ন্তকনয চন্  করো। প্রশুটিয আকভকনয োকথ োকথ োযো ৃপ্রথফী মমন আকরোপ্রওত ক মকর। এই 
অফিো আকভনো এওটি আোচ শুনকত মকরন : মতোভোয এই ন্তোকনয ভোকছ প্রফকত নফীকেয উন্নত তফপ্রষ্টযগুকরো  এওত্রীবূত ককঙ। মমভন , তোাঁয ত্ত্বো 
যককঙ নূ ( আ ) এয ফীযে  ো , যককঙ ইব্রোীভ ( আ ) এয আল্লোয িপ্রত এওপ্রনষ্ঠ প্রনবব যতোয তফপ্রষ্টয , যককঙ ইউূপ ( আ )  এয 
আওৃপ্রত-িওৃপ্রত। আকযো আকঙ ভূো ( আ ) এয মথোথব ফোওটুে  অপ্রফঘর েঢ়ৃতো এফং মযত  ঈো ( আ ) এয যকচকোযী এফং েো-েোপ্রক্ষণয। 
ইপ্রতো োক্ষয প্রেকি মম , ভুোম্মোে ( ো ) এয চকন্য য মথকও তোাঁয নফুযপ্রত রোব ওযো মবনন্ত একওয য এও  খটনোফরীয ধোযো প্রফেযভোন প্রঙর। 
আযকফয িোঘীন িথো অনমুোী ভরুধোত্রীকেয অকনকওই  তোকেয চীপ্রফওোয অকেলকণ ভক্কো আকতো েগু্ধকোলয ফোচ্চোকেযকও মনোয চকনয। তোযো  েগু্ধকোলয 
ফোচ্চোকেযকও প্রনক ধোইভো প্রককফ েধু ঔোোকতো। প্রওন্তু ভুোম্মোে মমকতু  ইোপ্রতভ এফং কযীফ প্রঙকরন , মচকনয তোাঁকও ভরুনোযীকেয মওউই গ্রণ ওযকত 
ঘোইকরো নো। োপ্ররভো নোকভয েপু্রবব ক্ষ ওফপ্ররত এও ভরুনোযীয বোলয প্রঙর এ যওভ : মওোকনো ধনী প্রযফোকযয  ন্তোন আভোয বোককয চটুকরো নো। ভুোম্মোে 
নোকভয এও নফচোতও আভোয বোককয চটুকরো। তোয ভো  প্রওংফো েোেো আভোকেযকও মওোকনো উোয মবন্ত প্রেকত োযকরো নো। প্রওন্তু আভযো ভক্কো মথকও ঔুফ  

মফপ্র েকূয মমকত নো মমকতই আিমবযওভবোকফ উরপ্রি ওযরোভ ,আভোয শুষ্ক ফওু েকুধ  প্রযূণব ক মকর। এই প্রযভোণ েধু একরো , মোকত আভোয প্রনকচয 
ন্তোন এফং ভুোম্মোে  উবকযই কু্ষধো মভকট। মঔন খকয মৌাঁঙরোভ , আভোয স্বোভী ফযোকুর ক ফরকরো : োপ্ররভো মেঔ  ! েপু্রবব ক্ষ কত্ত্ব আভোকেয উষ্ট্রীগুকরো 
মওভন েগু্ধূণব ক উকঠকঙ ! মই মথকওই  আভযো ফছুকত মকযপ্রঙ , এই ন্তোনটি ওরযোণ এফং ফযওতূণব। এই ন্তোন প্রনিই আভোকেযকও  ুপ্রঔ  
মৌবোকযোরী ওকয তুরকফ। ভুোম্মোে ( ো ) োাঁঘ ফঙয ফনী োে মকোকত্র তোাঁয  তফওোর ওোটিককঙন। মঔোকনই প্রতপ্রন মফকড় কঠন। এই ভক 
নফীচীয প্রশুুরব আঘোয-ফযফোয  অনযোনয প্রশুকেয মঘক মূ্পণব আরোেো ফো স্বতন্ত্র প্রঙর। এওপ্রেন ভুোম্মোে োপ্ররভোয  ওোকঙ এক অনয এওটি প্রশুয 
োকথ ভরুবূপ্রভকত মোফোয অনভুপ্রত ঘোইকরো। োপ্ররভো অনভুপ্রত প্রের  ঠিওই , তকফ মফ উৎওপ্রিত করো। োপ্ররভো ভুোম্মোেকও োপ্রচক গুপ্রচক প্রেকরো। করো 
এওটো োয প্রযক প্রের। ভুোম্মোে প্রচকজ্ঞ ওযকরো-এটো ওী ? োপ্ররভো উত্তয প্রেকরো-এটো মতোভোকও  মপোচত ওযকফ এফং মতোভোকও ফেনচয মথকও ভিু 
যোঔকফ। প্রশু ভুোম্মোে তঔন তোয মঙোট্ট েটুি  োত প্রেক ভোরোটো মটকন প্রঙাঁ কড় মপকর ফরকরো-আভোয এভন মওউ আকঙন প্রমপ্রন আভোকও যক্ষো ওযকফন।  এই 
ফকর ভরুবূপ্রভয প্রেকও ঘকর মকর। প্রওন্তু োপ্ররভোয আয রও ড়করো নো। কবীয প্রঘন্তো ভি ক বোফকরো-এই প্রশু ওীওকয এযওভ প্রেকতয ভকতো ওথো 
ফকর ! মোই মোও , এবোকফ প্রওঙুপ্রেন ভরুকত ফফো ওযফোয য প্রশু ভুোম্মোে ভক্কো প্রপকয আক এফং ভোকয অতুরনী বোকরোফোো  আয মে-মিকভয 
উষ্ণ মঙোাঁো ওোটোকত থোকও। ভোত্র ঙ ফঙয ফকই ভুোম্মোে তোাঁয  মভোনী েপৃ্রষ্ট , ঘভৎওোয মঘোযো আয প্রফঘক্ষণ ওথোফোতব োয চকনয ফোয ওোকঙ প্রি 
ক কঠন। এওপ্রেন ভেীনোয মওোকনো এও আত্মীকয োকথ মেঔো ওযফোয চকনয ভো আকভনো ুত্র  ভুোম্মোেকও প্রনক যনো মেন। প্রওন্তু মপযোয ভ 
ভোছকথ এক ভো আকভনো অুি ক কড়ন  এফং ইরীরো তযোক ওকযন। তোযয মথকও আব্দুর মভোত্তোকরফ প্রশু ভুোম্মোকেয েোপ্রেবোয  গ্রণ ওকযন। 
আব্দুর মভোত্তোকরফ এই প্রশুয উজ্জ্বর বপ্রফলযকতয অকক্ষো প্রঙকরন। মচকনয  তোয ফযোোকয মফ তওব  প্রঙকরন এফং মথোোধয তোয মত্ন প্রনকতন। 
ভুোম্মোকেয িপ্রত তোাঁয  মে প্রেনপ্রেনই ফপৃ্রে মকত রোককরো। প্রওন্তু আট ফঙয ফকই প্রশু ভুোম্মোে তোয  ৃষ্ঠকোলও আব্দুর মভোত্তোকরফকও োযো। এই 
প্রঙর ভুোম্মোকেয তফ। প্রতৃ-ভোতৃীন , অপ্রববোফওীন এই প্রশুয বোককয আল্লো যোব্বুর আরোভীন ওী প্ররকঔ মযকঔকঙন , আকোভী কফব  ম ওোপ্রনী 
আনোকেয ভোকছ তুকয ধযোয মঘষ্টো ওযকফো । #  
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ুপ্রি োঠও ! ‘নযুনফী মভোস্তপো ' নোভও ধোযোফোপ্রকওয কত কফব  আভযো যোূর ( ো ) এয চন্ওোরীন খটনোফরীয প্রেকও নচয প্রেকপ্রঙরোভ। মইফ 
খটনো মথকও  প্রনিই িভোপ্রণত ককঙ মম আল্লোয ফবকল েতূ মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয িোন   ভমবোেো ওকতো উকচ্চ। আচকওয কফব আভযো 
যোূকরয মুফও ফকয তফপ্রকষ্টযয িপ্রত নচয  মেকফো। ভুোম্মোে তরুণ ফক মৌাঁঙকরন। তোাঁয প্রফকল মমফ তফপ্রষ্টয প্রঙর , মকফয চকনয প্রতপ্রন তোাঁয 
ভফীকেয ভোকছ প্রঙকরন স্বতন্ত্র। িোই প্রতপ্রন প্রঘন্তয োককয  প্রনভপ্রিত ক মমকতন। প্রতো-ভোতো এফং েোেো ভোযো মোফোয য ঘোঘো আফ ুতোকরফ যভ 
আেয মকত্ন তোাঁকও রোরন োরন ওকযন। আফ ুতোকরফ ভুোম্মোেকও বীলণ বোরফোকতন। তোাঁয হৃে  বোকরোফোোয ওোযকণ এপ্রতভ এই ফোরওটিয স্বচন 
োযোকনোয ওষ্ট অকনওটোই রোখফ কপ্রঙর। আফু  তোকরফ ফযফো-ফোপ্রণচয প্রনক ফযস্ত প্রঙকরন। এওপ্রেন ভুোম্মোে শুনকত মকরন মম , ঘোঘো প্রপ্রযো পকয 
মোকিন , তোয ভোকন তোাঁয ঘোঘো প্রওঙুপ্রেন তোাঁয ওোঙ মথকও েকূয থোওকফন। এওটু  প্রঘন্তো কড় মককরন ভুোম্মোে। ভকন ভকন ফরকরন , ঘোঘো মপ্রে আভোকও 
তোাঁয পযেী  ওযকতন। ঙ ফঙয ক মককঙ ভক্কোয ফোইকয মোন প্রন ভুোম্মোে। তোাঁয ভন প্রঙর বীলণ মওৌতূরী।  অচোনোকও চোনোয চকনয তোাঁয ভন 
ফভ পকয মমকত ঘোইকতো। ওোযণ পয তোাঁয এই মওৌতূরী ভকনয  ঘোপ্রেো প্রওঙুটো মভটোকতো। প্রপ্রযো পকযয চকনয তোাঁয আকুরতো একতোই প্রঙর মম 
, প্রতপ্রন তোাঁয ঘোঘোয ওোকঙ প্রকক ওোকপরোয প্রেকও তোপ্রওক তোপ্রওক মেঔকরন। ওোকপরো পয শুরু ওযোয চকনয  িস্তত প্রঙকরো। আফ ুতোপ্ররফ উকটয প্রকঠ 
ফো প্রঙকরন আয ওোকপরোকও প্রফপ্রবন্ন োভগ্রী ফো  ভোর-োভোনো প্রেপ্রিকরন। ভুোম্মোে এওটু োভকন এপ্রকক প্রকক ঘোঘোয উকটয রোকোভটো োকত  প্রনকরন এফং 
ফরকরন : ঘোঘোচোন ! এভন ওী কতো আভোকও মপ্রে আনোয োকথ প্রনক মমকতন !  ভুোম্মোকেয মঘোযো মেকঔ আফ ুতোপ্ররকফয ভকন ছড় ফক মকর। 
প্রতপ্রন উকটয প্রঠ মথকও মনকভ একরন  এফং ভুোম্মোেকও চপ্রড়ক ধকয ফরকরন : ভুোম্মোে ! প্রি আভোয ! তুপ্রভ প্রও চোকনো , মতোভোয বোযোক্রোন- মঘোযো 
মেঔোটো আভোয চকনয ওকতো ওকষ্টয ! এই ফকর আফ ুতোপ্ররফ তোাঁয মেবযো  ে'ুোত প্রেক ভুোম্মোেকও আেয ওকয প্রেকরন এফং পকযয ওকষ্টয ওথো প্রঘন্তো 
নো ওকযই প্রেোন্ত প্রনকরন , তোাঁকও োকথ প্রনক মোকফন। এই ঔফয শুন ভুোম্মোে বীলণ ঔুপ্র ক  মককরন। ওোকপরো ভক্কোয উত্তকযয োোড়গুকরোকও মঙকন 
মপকর ঘকর মকর। ভক্কোয ুপ্রযপ্রঘত  য ধীকয ধীকয ভুোম্মোকেয েপৃ্রষ্টয আড়োর ক মকর। প্রতপ্রন তোাঁয আকোকয ফপ্রওঙু মেঔকত  রোককরন। প্রফতৃত 
ভোঠ-িোন-য , িোওৃপ্রতও েৃযোফরী মেকঔ প্রতপ্রন মফ উৎপুল্ল মফোধ ওযকত  রোককরন। এ ভ ভুোম্মোকেয ফ প্রঙর ফোকযো। তরুণ ফকয পয ফকর 
তোাঁয ওোকঙ এটি প্রঙর  ুঔওয  সৃ্মপ্রতভ। ভুোম্মোে নীযফতো এফং এওোওীে বীলণ বোকরোফোকতন এফং িোওৃপ্রতও  মৌন্নকমব প্রতপ্রন মফ অপ্রববূত কতন। 
ওোকপরো অকনও েযূ মপ্রযক োভেু চোপ্রতয ফফোকয  উকবোকয আফোোভ অঞ্চকর প্রকক মৌাঁঙকরো। আফ ুতোপ্ররফ তঔন আল্লোয নোপযভোনীয ওোযকণ  

বংিোপ্ত ঐ ধনী ভিেোটিয কি ভুোম্মোেকও মোনোকরন। প্রফপ্রঘত্র এরোওো , য , ভোনলু , আইন-ওোননু , তফপ্রঘত্রযভ িওৃপ্রত , োোকড়য য োোড় , 

উতযওো আয তোযোবযো  ভরুবূপ্রভয আওো মেকঔ আনপ্রন্নত মমভন করন , মতভপ্রন তোাঁয চকনয প্রক্ষণী প্রঙর অকনও প্রওঙু।  ওপ্রেকনয ভকধযই ওোকপরো 
প্রপ্রযো প্রকক মৌাঁঙকরো। ভুোম্মোে মওৌতূরী  ূক্ষ্মেপৃ্রষ্ট  প্রেক ফপ্রওঙু মেঔকত রোককরন ,ভরূযোন ওযকত রোককরন এফং সৃ্মপ্রতবোেোযকও ভেৃ ওযকত  

রোককরন। এইফ প্রভপ্রষ্ট অপ্রবজ্ঞতোয ওোযকণ তোাঁয পকযয ক্লোপ্রন- মমন অনবূুতই করো নো।  তোঙোড়ো ঘোঘোচোকনয কে থোওোয ওোযকণ অনযযওভ ভচো 
োপ্রিকরন। অকনওটো থ োপ্রড় মেফোয য ওোকপরোয ভোকছ ক্লোপ্রন্তয ঙো ুস্পষ্ট ক কঠ। তোাঁযো ফযো নোভও এরোওো মৌাঁঙকরন।  ভুোম্মোে উকটয প্রকঠ 
ফক প্রঙকরন। আফ ুতোপ্ররকফয আকেক ওোকপরোয ফোই এওটি টিরোয োক  প্রকক েোাঁড়োকরন। টিরোয ঘূড়ো প্রঙর এওটো প্রকচব ো। এটো প্রঙর ফুোইযোয প্রকচব ো। 
এই প্রকচব োটি ম ভ ঔুফ নোভওযো প্রঙর। ফুোইযো প্রঙর মফ জ্ঞোনী  প্রেত ফযপ্রি। তোযোত-ইপ্রির  আককয ওর প্রফল ম্পকওব ই প্রতপ্রন চোনকতন। 
মচকনয েকূযয এফং ওোকঙয প্রফপ্রবন্ন অঞ্চর মথকও  ফুোইযোকও মেঔকত তোয প্রকচব ো আকতো। মোই মোও , প্রওঙু ভ য এই ফুোইযোয েতূ ওোকপরোয  

মনতোয ওোকঙ একরো। আফ ুতোপ্ররকফয ওোকঙ প্রকক ম ফরকরো : ফুোইযো আনোকেযকও ভধযোহ্ন মবোকচয  েোোত প্রেককঙন। আফতুোপ্ররফ এফং তোাঁয েী-
োথীযো এই ঔফয শুকন মফ প্রফপ্রস্মত করন।  তোাঁকেয এওচন ফকর উঠকরন-"ফঙকযয য ফঙয এই এরোওো অপ্রতক্রভ ওকযপ্রঙ , অথঘ এই িথভফোকযয  

ভকতো ফুোইযো আভোকেযকও এবোকফ েোোত ওযকরন।" আফ ুতোপ্ররফ ফুোইযোয েোোত গ্রণ ওযকরন এফং ঠিও করো মম , ভুোম্মোে ওোকপরোয প্রচপ্রনত্র 
মেঔোকোনোয েোপ্রকে থোওকফন আয ফোপ্রও  ফোই ফুোইযোয আভন্ত্রকণ মোকফন। প্রকচব ো প্রফপ্রঘত্র ঔোফোকযয আকোচন ওযো করো। ফুোইযো  মভভোনকেয অবযথবনো 
চোনোকরন আয কবীযবোকফ মভভোনকেয মঘোযোগুকরো রক্ষয ওকয ফরকরন :  মতোভযো ভকন  মতোভোকেয এওচন োথীকও কে আকনো প্রন। তোাঁযো ফরকরো : 
যোাঁ , এওটো প্রশুকও আভযো আভোকেয ভোরোভোর মেঔোকোনো ওযোয চকনয মযকঔ একপ্রঙ। ফুোইযো ফরকরো : তোকও প্রনক  আকো। ভুোম্মোে মঔন প্রকচব ো 
একরন , ফুোইযো তঔন কবীয েপৃ্রষ্টকত ভুোম্মোেকও মেঔকত  রোককরন এফং প্রনকচয োক ফপ্রক বীলণ আেয-মত্ন ওযকত রোককরন। ঔোো-েোো োযফোয 
য খণ্টোঔোকনও প্রফেোভ প্রনক ওোকপরোয মরোওচন মমকত উেযত করো। ফুোইযো ভুোম্মোে এফং আফু  তোপ্ররফকও মযকঔ অনয ফোইকও মমকত প্রেকরো। ফোই 
ঘকর মোফোয য ফুোইযো প্রনপ্রযপ্রফপ্রর আফু  তোপ্ররফকও প্রচকজ্ঞ ওযকরন : "মতোভোয এফং এই মুফকওয ভোকছ প্রও মওোকনো ম্পওব  আকঙ " ? আফ ুতোপ্ররফ 
ফরকরন :  আভোয ন্তোন। ফুোইযো ফরকরো : নো , তোয মতো ফোফো-ভো থোওোয ওথো ন।  অিফকই ম তোয ফোফো-ভোকও োপ্রযককঙ। আফ ুতোকরফ 
ফরকরো : যোাঁ , আপ্রভ তোয ঘোঘো এফং  তোয অপ্রববোফও। ফুোইযো ভুোম্মোকেয প্রেকও তোপ্রওক তোয নোভ প্রচকজ্ঞ ওযকরো। ভুোম্মোে  তোাঁয নোভ ফরকরন। 
ফুোইযো চফোফ প্রেকরো : যোাঁ , এযওভই মতো। ভুোম্মোে অথফো আভোে। ম আভোয ন্তোন ! মতোভোকও রোত-য মোয থ প্রেপ্রি।   

ভুোম্মোে োকথ োকথ ফরকরন : রোত-য মো প্রনক আভোয োকথ মওোকনো ওথো ফকরো নো। এই ৃপ্রথফীয ফকুও তোকেয মঘক  খৃপ্রণত আয মওোকনো ফস্তু আভোয 
ওোকঙ মনই। ফুোইযো ম্মপ্রতূঘও ভোথো মনকড় ফরকরো : মতোভোকও  মতোভোয মঔোেোয থ প্রেক ফরপ্রঙ , আভোয িশ্নগুকরোয ঠিও চফোফ েো ! আফ ু
তোপ্ররফ তঔন ফরকরন  : প্রনপ্রিত থোকুন ম োপ্রদ্র ! আচ মবন্ত তোয ওোঙ মথকও মওউই তয ফযতীত অনয প্রওঙু  মোকন প্রন। ফুোইযো আনকন্নয োকথ 
ভুোম্মোেকও প্রচকজ্ঞ ওযকরো : ম ভুোম্মোে ! আভোকও  ফকরো ! মওোন্  প্রচপ্রন তুপ্রভ মফী ঙন্ন ওকযো। ভুোম্মোে ফরকরন : এওোওীে। ফুোইযো আফোয  

প্রচকজ্ঞ ওযকরন : এওোওী ওী প্রঘন্তো ওয ফো ওী প্রনক বোকফো ! ভুোম্মোে ফরকরন : স্রষ্টো   ৃপ্রষ্টচকত প্রনক , চন্-ভতুৃয প্রনক , ত্ত্বো প্রনক , অনযবূফন 
প্রনক। ফুোইযো চোনকত  ঘোইকরো : প্রফকশ্ব মো প্রওঙু মেঔ , তোয ভকধয ফকঘ মফী ঙন্ন ওকযো ওী ? ভুোম্মোে ফরকরো :  িওৃপ্রত , আয িওৃপ্রতয ভকধয 
আওো এফং তোযওোযোপ্রচ মফী ঙন্ন ওপ্রয। ফুোইযো চোনকত  ঘোইকরো : তুপ্রভ প্রও স্বপ্ন মফপ্র মেকঔো ? চফোকফ ভুোম্মোে ফরকরন : যোাঁ ! এফং তোযয  

মগুকরোকও ফোস্তকফ রক্ষয ওপ্রয। ফুোইযোয ভঔু আনকন্ন উজ্জ্বর ক উঠকরো। প্রফস্মকয  োকথ আফ ুতোকরকফয ওোকঙ ভুোম্মোকেয ওোাঁধ েটুি মেঔকত ঘোইকরো। 
আফ ুতোকরফ ভুোম্মোকেয  প্রেকও তোপ্রওক অম্মপ্রত চোনোফোয ভকতো প্রওঙু মেঔকরন নো। তোই মেঔোকরন। ফুোইযো ভুোম্মোকেয  েইু ওোাঁকধয ভোছঔোকন প্রতর 
মেঔকত মক মওাঁ কে মপরকরো। তোয মঘোঔ মথকও অশ্রু কপ্রড়ক  ড়করো। মকযোন ক ম ফরকরো : ঐীগ্রন্থ এফং ূফবফতীকণ মমযওভ ফকর মককঙন হুফহু  

ফ প্রভকর মোকি। ম ভুোম্মোে এফং আভোে। মতোভোয য েরুে ম ঐীগ্রন 'ভকূয যয ! মতোভোয য েরুে! ম মঔোেোয অনগু্রকয িওো 'র। 
তুপ্রভ মতো ম-ই , তোযোত ইপ্রিকর মোাঁয  আকভকনয ুংফোে মেো ককঙ এফং ূফবফতী নফী-যোূরকণ মোাঁয রক্ষণগুকরো ফণবনো ওকয  মককঙন। ফুোইযো 
আফ ুতোপ্ররকফয প্রেকও তোপ্রওক ফরকরো : মতোভোয বোপ্রতচোয ভোধযকভ প্রফোর প্রফোর  খটনো খটকফ। ম ভপূ্রতব গুকরোকও প্রনপ্রিহ্ন ওযকফ। ভোনকুলয মঘোকঔয 
োভকন মথকও মর ও এফং  কুপুপ্রযয েব ো প্রঙন্ন ওযকফ। ম ফবকেষ্ঠ আেভ ন্তোন এফং ফবকল ঐীেতূ। এই প্রশুয  বপ্রফলযত উজ্জ্বর। তোয ফযোোকয 
অতযন্ত তওব  মথকওো। আপ্রভ প্রফপ্রবন্ন গ্রকন ' কড়প্রঙরোভ মম  এওপ্রেন ম এই বূঔে অপ্রতক্রভ ওযকফ। এই ফকর ফুোইযো উকঠ মককরো। আওোকয প্রেকও 
তোওোকরো। তোযয ভুোম্মোকেয প্রফত্র মঘোযোয প্রেকও তোপ্রওক েীখবশ্বো মঙকড় ফরকরো : আো ! আভোয  চীফনটো মপ্রে একতোটুকু েীখব কতো মম , মতোভোয 
েোোতী ওোকচয চভচভোট অফিোটো মেকঔ মমকত োযতোভ ! #  
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নূযনফী মভোস্তপো 
( ৪থব ফব ) 

 

প্রপ্রযো ফোপ্রণপ্রচযও পকযয য মফ ওকও ফঙয মওকট মকর। ভুোম্মোে  ( ো ) এঔন মুফও। এই ভটো ঘোঘো আফ ুতোপ্ররকফয চীফন মফ ওকষ্ট 
ওোটপ্রঙর। আফ ুতোপ্ররকফয  ফ তঔন ঞ্চোকয উকয। োাঁঘটি ন্তোন প্রঙর তোাঁয। প্রপ্রযো মম পযওোকর ভুোম্মোে ( ো  ) োকথ প্রককপ্রঙকরন , ঐ 
পকযয য আফ ুতোপ্ররফ আয ফোপ্রণপ্রচযও পকয প্রপ্রযো মমকত োকযন প্রন।  ভুোম্মোে ( ো ) ফভই মঘষ্টো ওযকতন , মম-মওোকনো উোক ঘোঘোকও 
ে প্রেকত ফো োতো  ওযকত। তোই প্রতপ্রন িোই ঘোঘোয েমু্বোগুকরোকও ভরুবূপ্রভকত ঘযোকত প্রনক মমকতন। ভুোম্মোকেয  েো-েোপ্রক্ষকণযয ওথো প্রঙর ফোয 
ভকুঔভকুঔ। মকতোই প্রেন মোপ্রির , চনককণয ভোকছ তোাঁয  চনপ্রিতো ফপৃ্রে মকত রোককরো। তোাঁয েপৃ্রষ্ট প্রঙর ে , রি  প্রফনী। তোাঁয ওথোফোতব ো  প্রঙর 
ফকন্তয ফপৃ্রষ্টয ভকতো কতচতোূণব এফং হৃেগ্রোী। তোাঁয ওথোফোতব ো অন্তকয মমন  িোকণয ঞ্চোয ওযকতো। তোাঁয আঘোয-ফযফোয প্রঙর তোাঁপ্রয প্রনষ্করলু ভন  
ভনকনয অওৃপ্রত্রভ েবন। অথঘ এই আঘোয-ফযফোয ফো ঘোপ্রযপ্রত্রযও এই প্রক্ষো প্রতপ্রন তোাঁয ভরুুপ্রব্বকেয ওোকঙ  োন প্রন। তোাঁয আঘোয-ফযফোয , তোাঁয স্ববোফ-
ঘপ্রযকত্রয মৌন্নমব প্রঙর কচই  েপৃ্রষ্টগ্রোয। াঁপ্রঘ ফঙয ফকই তোাঁয ততো  তযফোপ্রেতোয ওথো প্রঙর ভক্কোয চনককণয  ভকুঔ িফোেতুরয। কুযোই মকোকত্রয 
খকয খকয তোাঁয ভকতো চ্চপ্রযত্র  োী আয মওোকনো মুফও  প্রঙর নো। তোাঁয আধযোপ্রত্মওতো  ফযপ্রিকেয ুলভো ফোইকও তোাঁয িপ্রত আওৃষ্ট ওযকতো।  

তযওথো ফরো এফং ঠিও  মথোথব ওোচটি ওযোয ফযোোযটি এভন মবোকয প্রঙর মম , চনকণ তোাঁকও "আপ্রভন" অথবোৎ প্রফশ্ব- ফো আিোবোচন উোপ্রধকত 
বূপ্রলত ওকয। তোাঁয প্রফশ্ব-তো  ম্পকওব  আপ্রফর োপ্রভো ঘভৎওোয এওটি খটনো ফকরকঙন। খটনোটি তোাঁয বোলো এ যওভ : ‘আপ্রভ এওপ্রেন ভুোম্মোকেয ( 
ো ) ওোকঙ এওটি প্রচপ্রন প্রফপ্রক্র ওকযপ্রঙরোভ। প্রচপ্রনটোয েোভ োভোনয  ফোপ্রও প্রঙর। ওথো প্রঙর , ফোওী েোভটো কযয প্রেন ভক্কোয ফোচোকযয োক তোয 
ওোঙ মথকও মনকফো।  প্রওন্তু আপ্রভ মম তোকও ওথো প্রেকপ্রঙরোভ , তো মফভোরভু বুকর মকরোভ। অনয এওটো ওোকচ আপ্রভ  ভক্কোয ফোইকয ঘকর মকরোভ। মঔোকন 
প্রতনপ্রেন থোওকত কপ্রঙর আভোকও। তৃতী প্রেফক অফয  ভক্কো িকফ ওযরোভ এফং মম িনটো থোওকফো ফকর ভুোম্মোেকও ওথো প্রেকপ্রঙরোভ , ঐ িোকন 
প্রকক মৌাঁঙরোভ। মেঔরোভ ভুোম্মোে ( ো ) উাঁঘু এওটো চোকো ফক যোস্তোয প্রেকও  তোপ্রওক আকঙ। তোাঁকও মেকঔই আভোয ভকন কড় মকর তোকও ওথো 
মেোয ফযোোযটি। তোয প্রেকও  এপ্রকক মকরোভ। ওথো ফকর ফছুরোভ , ততো এফং প্রফত্রতোয যোওোষ্ঠো এই মুফও প্রতনপ্রেন করো  প্রনধবোপ্রযত ভটোকত 
এঔোকন এক আভোকও আভোয মেনো প্রযকোধ ওযফোয চকনয অকক্ষো ওকযকঙ।  তোয প্রফশ্বস্ততো আপ্রভ প্রফপ্রস্মত রোভ আয আন বুকরয চকনয অথবোৎ ওথো 
প্রেক ওথো যোঔকত নো  োযোয ওোযকণ রপ্রিত রোভ। মই মথকও ফছুরোভ চনকণ মওন তোাঁকও প্রফশ্বস্ত উোপ্রধ প্রেককঙ  এফং এই ফক তোাঁকও মওন ভোনলু 
একতো মফী েেো-ম্মোন ওকয। ভরুিোন্তকযয িপ্রত  ভুোম্মোকেয প্রঙর অনযযওভ আওলবণ। প্রফকল ওকয যোকতয মফরো তোযোবযো ভরুয আওো তোাঁকও  

বীলণবোকফ টোনকতো। প্রতপ্রন যোকতয আওোকওই মফপ্র ঙন্ন ওযকতন। যোকতয আওোকয প্রেকও তোপ্রওক  প্রতপ্রন প্রঘন্তোয োককয ডুকফ মমকতন। বোফকতন : 
আওো এফং তোয অকপ্রণত তোযো ওকতো ুন্নয এফং  উজ্জ্বর। প্রনিই এগুকরোকও প্রনপ্রেবষ্ট মওোকনো উকেকযই ৃপ্রষ্ট ওযো ককঙ। প্রতযই , মওফর অননয 
ক্ষভতোয অপ্রধওোযী ভোন আল্লোই োকযন প্রফস্মওয ুন্নয এই প্রফোর ৃপ্রথফী  ৃপ্রষ্ট ওযকত। ঘোাঁে-ূমব , োোড়-ফবত ,ভরু-িোন্তয , ভোনলু , ওর 
ঘতুষ্পেী এফং প্রফকফও-ফপু্রে ম্পন্ন িোণী ভগ্র ৃপ্রষ্টকুর এওভোত্র আল্লোই ৃপ্রষ্ট ওযোয ভকতো  ক্ষভতো যোকঔন। এই ধযকনয প্রঘন্ত ভুোম্মোকেয ( ো ) 
অন্তযোত্মোকও অন্তভুবপ্রঔ ফো  ধযোনী ওকয তুরকতো।এই অন্তভুবপ্রঔ প্রঘন্তোই তোাঁকও নযু োোকড়য অোয যযভ  নীযফ-প্রনুঃে িোকন প্রনক মমত , মোকত হুকয 
মোযককোকরয ফোইকয প্রকক িকোচনী মকোণ ইফোেোকত ভগুর ো মো। নযু োোকড়য েপ্রক্ষণ উতযওোয "মযো গুো" প্রঙর তোাঁয এই প্রনুঃে  মকোন 
ইফোেোকতয চকনয ফকঘ প্রি িোন। মযো গুো মোফোয োফবতয থটি  প্রঙর েকুবভ-ফনু্ধয  ওঙ্কযভ। প্রওন্তু ফোযফোয মোো-আো ওযকত ওযকত েকুবভ 
ঐ থ  অপ্রতক্রভ ওযো তোাঁয চকনয আয ওষ্টওয প্রঙর নো। নযু োোকড়য েপ্রক্ষণ োেকেক ককতব য ভকতো  মেঔকত এই গুোটিকও মেঔকর ভকন  মমন 
ওকতোগুকরো োথয এওটোয য এওটো িোন ওযো। এগুকরোয  নীকঘই গুোয ভকতো চোটোটি যককঙ। এই চোকোটিয িপ্রতই প্রঙর ভুোম্মোকেয ( ো )  

অনন্তকযয কবীয টোন। মযো গুোয অফিোনটো প্রঙর এভন মম , ভুোম্মোে ( ো ) মপ্রে  েোাঁড়োকতন প্রওংফো ফকতন , তোকর তোাঁয প্রি ওোফো যীপকও 
মেঔকত মকতন। ভুোম্মোে ( ো ) খণ্টোয য খণ্টো ভক্কোভপু্রঔ ক ফক গুোয প্রঙদ্রকথ ভক্কো যটোকও বোকরো ওকয  মেঔকতন। এই যটোকও প্রতপ্রন বীলণ 
বোরফোকতন। প্রওন্তু এই কয িঘপ্ররত চোকপ্রর ওভবওোে আয অংসৃ্কপ্রতয ওোযকণ প্রতপ্রন বীলণ ভভবোত প্রঙকরন। মকোকত্র মকোকত্র েোেো-োেোভো , ভপূ্রতব  ূচো 
,ওনযো ন্তোনকও চীফীত ওফয মেো , প্রনযী ভোনলুকও প্রফকে মপকর  স্বোকথবোেোয ওযো ইতযোপ্রে অভোনপ্রফও ওভবওোকে প্রতপ্রন ঔুফই েুুঃঔ মকতন। প্রতপ্রন 
ফভ ওোভনো ওযকতন , এভন মপ্রে কতো-মম চীফন িফো ভোনলুকও মনোংযোপ্রভ আয ওকষ্টয প্রেকও মঠকর মে  , মযওভ প্রযপ্রিপ্রত আয নো থোওকতো ! 
প্রনযী  অতযোঘোপ্রযতকেয োোমযোকথব তোাঁয  অন্তযোত্মো অপ্রিয ক ড়কতো। প্রতপ্রন এওটো তরুণ কে মমোক প্রেকপ্রঙকরন। যফতীওোকর এই  ংকঠনটি 
প্রফঔযোত ক কড়। প্রফঔযোত ফোয ওোযণ িকে এওটো খটনোয অফতোযণো ওযো মমকত  োকয। এওপ্রেন ভধযফী ,প্রিভকেী এও মরোও ওোফোয োকয 
এওটো উাঁঘু চোকো েোাঁপ্রড়ক  ঘীৎওোয ওকয ফরকরো : ম কুযোইফোী ! এওচন প্রনযী মরোও ভক্কোয ভকতো কয তোয ভোর-োভোনো  ফ োপ্রযককঙ। ঐ 
ফযপ্রি ফনী মুফোইে মকোকত্রয ফোপ্রন্নো। ম ভক্কো এককঙ তোয ভোরোভোর  প্রফপ্রক্র ওযকত। প্রওন্তু "আ ইফকন োকর" তোয ওোঙ মথকও ভোরোভোর প্রওকন 
ভরূয প্রযকোধ ওকয  প্রন। ভুোম্মোে ( ো ) এই ওথো শুকন বীলণ ওষ্ট মকরন এফং প্রেোন্ত প্রনকরন অতযোঘোপ্রযত  এই প্রনযী মরোওটিয অপ্রধওোয মম-
মওোকনো উোকই মোও আেো ওপ্রযক মেকফন। অকনও প্রঘন্তো-বোফনো  ওকয মলমবন্ত ঘোঘো মুফোককযয ওোকঙ ফযোোযটো ঔুকর ফরোকওই প্রতপ্রন মে ভকন 
ওযকরন। মুফোকয এই খটনো শুকন কযয ওকওচন মুফওকও এওপ্রত্রত ওযকরন এভন এওটো উো ঔুাঁকচ মফয  ওযফোয চকনয মোকত এ ধযকনয 
নযোক্কোযচনও মওোকনো খটনো আয নো খকট। তোাঁযো মল মবন্ত  প্রনযী-অো  অতযোঘোপ্রযতকেয কমোপ্রকতো এফং তোকেয ভযো ভোধোনওকি এওটো 
ংকঠন েোাঁড় ওযোকরন। এই ংকঠকন ভুোম্মোে  ( ো ) প্রনকচ মমোক প্রেকরন।  এই তরুণ কেয ঔফয  ভক্কোয ফবত্র ঙপ্রড়ক ড়করো। ভক্কোয চনকণ 
মুফওকেয এই ভতী উকেযোককও োধুফোে চোনো।  যপ্রেন এই কেয ক্ষ মথকও আ ইফকন োকরকও এওটি ফোতব ো োঠোকরন মমন আকন 'ও ফযপ্রিকও 
তোয ভোরোভোকরয েোভ ফপু্রছক মেো । আ এই ফোতব ো মক োংখোপ্রতও ব মক মো এফং ঐ ফযপ্রিকও তোয িোয টোওো ফপু্রছক মে। এই তরুণ 
েটিই িথভ মওোকনো  ংকঠন মোয োকথ ভুোম্মোে ( ো ) মমোক প্রেকপ্রঙকরন। অতযোঘোপ্রযতকেয অপ্রধওোয যক্ষোয  প্রফলটি প্রতপ্রন ওঔকনোই মবোকরন প্রন। 
এই ধযকনয ভতী ওোকচ প্রতপ্রন একতো মফী ঔুপ্র কতন মম , প্রনকচই ফরকতন : "এই িতযী  ভতী ওোকচ আপ্রভ একতোকফপ্র ঔুপ্র মম এয প্রযফকতব  
আভোকও মপ্রে মওউ রোর প্রভ উট েোন ওযকতো তোকর আপ্রভ তকতোটো ঔুপ্র তোভ নো।" ভুোম্মোে ( ো )  িপ্রতপ্রেন আফ ুতোপ্ররকফয মভলগুকরোকও 
ভরুবূপ্রভকত ঘযোকত প্রনক মমকতন। ঘোঘোয মঔেভত ফো কমোপ্রকতো ওযোয ওথো প্রতপ্রন ভূুকতব য চকনয বুরকতন নো। এওপ্রেন ভুোম্মোে ( ো )  ভরুবূপ্রভকত 
মোফোয চকনয ি 'প্রত প্রনপ্রিকরন। এভন ভ আফ ুতোপ্ররফ তোাঁকও মডকও ফরকরন  :‘ফোফো ! মতোভোয চকনয এওটো ঔফয আকঙ। ' ভুোম্মোে ( ো ) অতযন্ত 
প্রফনকয োকথ ঘোঘোয োক ফকরন এফং আকেযোোন- ভকনোকমোককয োকথ ঘোঘোয ওথোগুকরো শুনকরন। ঘোঘো ফরপ্রঙকরন  :"মঔোোইপ্ররকেয ওনযো ঔোপ্রেচো মতোভোয 
চকনয এওটো িস্তফ োঠিককঙ। তুপ্রভ চোকনো প্রওনো চোপ্রন  নো ! প্রওঙুপ্রেন আকক তোাঁয স্বোভী ভোযো মককঙ। স্বোভী তোাঁয চকনয িঘুয ধন-ম্পে মযকঔ  মককঙ। 
ঔোপ্রেচো এগুকরো প্রেক ফযফো-ফোপ্রণচয ওকযন। িপ্রতফঙয ভোরোভোর প্রনক প্রপ্রযো এফং ইককভকন মোন। মতোভোকও প্রতপ্রন বীলণ প্রফশ্বস্ত  কঘতন ফযপ্রি ফকর 
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ভকন ওকযন। তোই ঘোকিন  , মতোভোকও প্রনক ফোপ্রণকচয মমকত।"ভুোম্মোে ( ো ) ঔোপ্রেচো ম্পকওব  অকনও প্রওঙুই  শুকনকঙন। শুকনকঙন মম , ঔোপ্রেচো এওচন 
ম্পেোরী  ম্ভ্রোন্ত নোযী। ভক্কো তোাঁয অকনও  ুঔযোপ্রত আকঙ। এভনপ্রও ভপ্রেনো এফং প্রপ্রযোয ফযফোীযো মবন্ত তোাঁকও প্রঘনকতো। ঔোপ্রেচো ম  ভওোয 
অতযন্ত ূত-প্রফত্র  ভপ্রী এও নোযী প্রঙকরন। মম ভ ুে-খুল ঔোফোকযয িঘরন  প্রঙর অয , ম ভ প্রতপ্রন অবোফী মরোওচনকও টোওো-ো 
োরোত প্রেকতন। মপযত মেোয ভ  মওোকনোযওভ ুে ফো অপ্রতপ্রযি ো প্রনকতন নো। কযীফ-েুঃঔী আয অোকেয োোময কমোপ্রকতো  ওযফোয 
মক্ষকত্র তোাঁয ঔযোপ্রত প্রঙর িফোেতুরয। আফ ুতোপ্ররফ তোাঁয বোপ্রতচোকও আকযো ফরকরন :  "ভুোম্মোে ! তুপ্রভ এঔন মকথষ্ট জ্ঞোন-ফপু্রে ম্পন্ন এও কঘতন 
মুফও। মপ্রে আপ্রভ মতোভোয উষ্ণ োঘমব মথকও ফপ্রঞ্চত কত ঘোই নো , তফ ুফোস্তফতো করো , মতোভোয এঔন প্রনকচয চীফনকও  োচোফোয ভ এক মককঙ। 
আপ্রভ বীলণ রপ্রিত মম , মতোভোয চকনয মওোকনো ম্পে আপ্রভ মযকঔ মমকত  োপ্রয প্রন। তকফ আপ্রভ আোফোেী মম , মপ্রে তুপ্রভ ঔোপ্রেচোয িস্তোফ গ্রণ ওকয 
এই ফোপ্রণপ্রচযও পকয মো , তোকর এই পকযয আকয টোওো প্রেক প্রনকচয এওটো ুাঁপ্রচ ককড় তুরকত  োযকফ।" ভুোম্মোে ( ো ) একতোক্ষণ ভোথো নীঘু 
ওকয ঘোঘোয ওথো ভকনোকমোক প্রেক  শুনপ্রঙকরন। ঘোঘোয ওথো মল ফোয য এফোয ভোথো তুকর ঘোঘোয প্রেকও স্বি , প্রফত্র  ততোয মঢউ ফভোন ে 
মঘোকঔ তোওোকরন। আফ ুতোপ্ররফ বোপ্রতচোয ঐ েপৃ্রষ্টকত স্বোবোপ্রফও  েঢ়ৃতোম্পন্ন আত্মম্মোন িেবকনয প্রঘত্র মেঔকত মকরন। ভুোম্মোে ( ো ) েে  প্রফনকয 
োকথ ফরকরন : ঘোঘোচোন ! আভোকও এওটু ভ প্রেন ! প্রফলটো আপ্রভ এওটু বোকরো ওকয মবকফ  মেপ্রঔ। আফ ুতোপ্ররফ ফরকরন : "ঠিও আকঙ , তুপ্রভ মো 
ঘো , তো-ই কফ।" # 

 

নূযনফী মভোস্তপো 
( ৫ভ ফব ) 

 

ুপ্রি োঠও ! যোুর (ো) এয চীফনী প্রবপ্রত্তও ধোযোফোপ্রকওয কত  কফব আভযো ফকরপ্রঙরোভ মম , ঘোঘো আফ ুতোকরফ ভুোম্মোেকও ( ো ) ঔোেীচোয 
ফযফোপ্রও পকয মোফোয িস্তোফ প্রেকপ্রঙকরন। ভুোম্মোে ( ো ) ঐ িস্তোফ মবকফ মেঔোয চকনয  ঘোঘোয ওোঙ মথকও ভ মঘক মনন। আচকওয কফব 
আভযো তোয যফতী খটনোয ফণবনো মেোয  মঘষ্টো ওযকফো। ভুোম্মোে ( ো ) মল মবন্ত পকয মোফোয চকনয ভনপ্র 'য ওযকরন। প্রতপ্রন ফযফোয চকনয 
মেো ঔোেীচোয িস্তোকফ যোপ্রচ করন। ঔোেীচো এই ফোপ্রণচয ওোকপরো  ভুোম্মোকেয োকথ তোাঁয প্রনকচয মকোরোভ ‘মভইোযো'মও প্রেকরন। মকোরোভকও ফকর 
প্রেকরন ভুোম্মোকেয ওর আকে মমন মভকন ঘকর এফং তোাঁয প্রেোকন্তয োকথ মমন মওোকনোযওভ প্রফকযোপ্রধতো  নো ওকয। এওইবোকফ ভুোম্মোেকও প্রতপ্রন ফরকরন 
মমন মভইোযোকও তোাঁয কমোকী প্রককফ গ্রণ  ওকযন , ওোযণ মভইোযো ফযফোপ্রও ওোকচ অপ্রবজ্ঞতো ম্পন্ন এফং কঘতন।   

ভুোম্মোে ( ো ) মভইোযো এফং অনযোনয মকোরোভকেয কমোপ্রকতো প্রনক ফযফোপ্রও ভোরোভোর ি 'ত ওযকরন। এইফ ভোরোভোকরয ভকধয প্রঙর , তোককপয 
ঘোভড়ো , ভক্কোয ফকনৌলপ্রধ অথবোৎ আধুপ্রনও ওোকরয োফবোর মভপ্রডপ্রকনয প্রফপ্রঘত্র উোেোন , বোযতী ইস্পোকতয ততযী তকরোোয , ঘভৎওোয ঘভৎওোয ওোকবট , 

যগ-মফযকগয প্রকেয ওোড় , ঘীকনয মভল ও এফং ফোযোইকনয ভিুো। এঙোড়ো প্রঙর  িোন্প এফং োযকযয স্বণব-রূো ূণব ওকওটি ফযোক। ওোকর 
ওোকপরো যনো মেোয চকনয িস্তুত করো। আফ ুতোকরকফয মঘোযো ূফবযোত মথকওই মওভন মমন উকেককয ঙো  প্রযরপ্রক্ষত প্রির। ভুোম্মোে ফযোোযটো 
অনবুফ ওযকরন এফং ঘোঘোকও ফরকরন : ঘোঘোচোন!  আপ্রন একতো উপ্রেি মওন ? ঘোঘো ফরকরন : তুপ্রভ েকূয ঘকর মোকিো , মওন চোপ্রন আপ্রভ মভকন  প্রনকত 
োযপ্রঙ নো। মতোভোয চীফকনয ব কি। মতোভোয ভকন আকঙ , মঔন মতোভোয ফ ফোকযো প্রঙর , তঔন প্রিষ্টোন োদ্রী ফুোইযো ওী ফকরপ্রঙর ? ফুোইযোয 
ওথোয য এঔন মতকযো ফঙয  অপ্রতক্রোন্ত কত মোকি। তুপ্রভ এঔন প্রযূণব মমৌফকনয অপ্রধওোযী। তোযয আভোয ভন মওন চোপ্রন  ভোনকঙ নো। মওননো ; 

তুপ্রভ অপ্রযপ্রঘত চোকো মোকিো , মঔোকন অৎ , বে-িতোযকওয অবোফ  মনই। তুপ্রভ এওটু োফধোকন মথকওো। ভুোম্মোে ( ো ) আফ ুতোপ্ররফকও 
োনবূুপ্রত চোনোকরন।  তোযয ঘোঘী পোকতভো প্রফনকত আোকেয প্রেকও তোওোকরন , প্রমপ্রন ভোকয ভকতো আেয-মে প্রেক , ভোো-ভভতো প্রেক ভুোম্মোেকও 
তেোযপ্রও ওকযকঙন। পোকতভো বীলণ অপ্রিয ক কড়ন মমন তোাঁয  প্রনকচয মেকয ন্তোন পকয মোকি। তকফ প্রতপ্রন এভন মওোকনো েকৃযয অফতোযণো 
ওকযন প্রন , মোকত ভুোম্মোে কথ ঐ েকৃযয ওথো প্রঘন্তো ওকয ভকন ওষ্ট োন। তোই প্রতপ্রন অম্যোন  মঘোযো ঔুপ্রভকন ভুোম্মোেকও প্রফেো চোনোন। ভুোম্মোে 
( ো ) ঘোঘোয খকযয মঙোট্ট ওোকঠয  েকযোচো মথকও যোস্তো ো যোকঔন এফং আল্লোয েযফোকয এই ফকর মেোো ওকযন : "ম আল্লো !  মতোভোয য 
প্রনবব য ওকয পকয মোপ্রি। মতোভোয যভকত আে প্রনপ্রি। ওর আো , ওর বযো এওভোত্র মতোভোয উকযই। ম আল্লো ! আভোকও ওর িওোয 
চটিরতো ফো ওোঠিনয মথকও যক্ষো ওকযো এফং পকযয চকনয মনো আভোয যেত্রগুকরোকও প্রফত্রতো েোন ওকযো ! আভোকও গুনো মথকও  ভিু যোকঔো এফং 
মমপ্রেকওই েু 'মঘোঔ মো , মপ্রেকওই মনপ্রওয ফযফিো ওকযো!" ফোপ্রণচয  ওোকপরো োভকনয প্রেকও অগ্রয ক ঘরকরো। ভুোম্মোে ( ো ) এওটি দ্রুতকোভী 
উকটয প্রকঠ  ঘকড় ফোয আকক আকক মোপ্রিকরন। ভোকছ ভোকছই প্রতপ্রন োভকনয প্রেকও এফং মঙকন তোাঁয ওোকপরোয  প্রেকও কঘতন েপৃ্রষ্টকত তোওোপ্রিকরন। 
এওটো ভ ওোকপরো ধীকয ধীকয েইু োোকড়য ভধযফতী রু থ ধকয প্রপ্রযোয প্রেকও অগ্রয প্রিকরন। এভন ভ মভইোযো োভকন একরো। আফোো 
প্রঙর বীলণ কযভ। তোয ওোকরো মঘোযোয য খোভ চকভ ফকড়ো ফকড়ো প্রফপ্রঘয ভকতো েোক মেঔো মোপ্রিকরো।  অতযন্ত ম্মোন  ভমবোেোয োকথ োয ওকি 
ম ভুোম্মোকেয প্রেকও তোপ্রওক ফরকরো :  ফোতো বীলণ কযভ ! ভুোম্মোে ( ো ) তোয ওথো স্বীওোয ওযকরন এফং আককয পকযয  অপ্রবজ্ঞতোকও ওোকচ 
রোপ্রকক ফরকরন : ‘এঔোকন প্ররয িোঘুমব মথকও ভকন কি এই এরোওো  ফনযো মফপ্র । পকর এঔোকন মোত্রোপ্রফযপ্রত নো ওযোই বোকরো। ' মভইোযো প্রফনকয 
োকথ চড়োকনো ওকি ফরকরো : প্রওন্তু এই োফবতয থ মফ েীখব , কচ মল কফ নো। যোপ্রত্র িো  খপ্রনক এককঙ। ভুোম্মোে ( ো ) আওোকয প্রেকও 
তোপ্রওক ফরকরন : ‘ওোকরো মভখ মথকও মফোছো  মোকি মম , দ্রুত ফপৃ্রষ্ট কফ। মভইোযো চোনকতো মম , মমঔোকনই ফোতো কযভ  , মঔোকনই ফপৃ্রষ্ট-ফোেকর 
ফনযোয আঙ্কোটো মফপ্র থোকও। আয এই োফবতয থ প্রনযোে চোকো ন।  তোযয ন 'প্রষ্টয বোফ মেপ্রঔক ফরকরো : আনোয আকে ! ম মনতো ! 
আপ্রন মো ফরকফন তো-ই কফ ! ভুোম্মোে ( ো ) ফরকরন : এঔন মতো থোওো ঙোড়ো আয মওোকনো উো মনই। মতো প্রনযোে মওোকনো উাঁঘু চোকো প্রকক 
অফতযণ ওযো উপ্রঘত। ওোকপরো তুরনোভরূও এওটো উমুি িকন প্রকক  মোত্রো প্রফযপ্রত ওকয। ওোকপরোয মরোওচন ওোকরো তোাঁফ ুঔোটিক প্রফেোভ মন। আয 
ভুোম্মোে ( ো  ) ওোকপরোয ভোর-োভোনো মথকও ঔোপ্রনওটো েকূযয উাঁঘু চোকো এওটো োথকযয কয প্রকক ফকরন।  ওোকপরোয মরোওচন আক- আক- 
খুপ্রভক মকর। যোকতয ভেৃ ুফোতো ভুোম্মোকেয মঘোযো মভোফোযকও  মওোভর য প্রেক মোপ্রির। প্রতপ্রন মথোযীপ্রত যোকতয আওোকয প্রফস্মওয মৌন্নমব আয 
এই ৃপ্রথফীয যযভতোয মবতয ডুকফ মককরন। ঐ যোকত িঘে ফপৃ্রষ্টোত করো। ওোকপরোয মরোওচন মম  মমবোকফ মকযকঙ ফনযোয প্রফে মথকও প্রনকচকেয 
যক্ষো ওকযকঙ। যপ্রেন ফযফোপ্রও ণযগুকরোকও  শুপ্রওক ুনযো মোত্রো শুরু ওযকরো। প্রওন্তু অিকযই প্রঙর োযোোকযয এওটো ঙ্কীণব থ।  ঐ কথ প্রঙর 
োপ্রনয িফো। কতব টো ওকতোটো কবীয প্রঙর , তো ওোকযো চোনো প্রঙর নো। মভইোযো  ভুোম্মোকেয ওোকঙ প্রকক ফরকরো : এঔন ওী উো ! ভুোম্মোে ( ো 
) ফরকরন : ওোকপরোকও ফকরো  মোত্রোয িস্তুপ্রত প্রনকত। প্রতপ্রন প্রনকচ উকটয প্রকঠ োয করন। আল্লোয নোভ প্রনক প্রপ্রযো  অপ্রবভকুঔ যনো করন। 
ভয মোভ নোকভয ওোকপরোয এওচন ভুোম্মোকেয েতয মেকঔ ঠোট্টো  ওকয ফরকরোুঃ মনৌঘোরনোয যিোভ আকঙ মতো ম আব্দুল্লোয মঙকর ! প্রওন্ত ভুোম্মোে 
তোকও প্রওঙুই ফরকরন নো। মভইোযো উকেককয োকথ ভুোম্মোকেয প্রেকও তোপ্রওক ফরকরো : মেঔকঙো মতো  ফনযোয োপ্রনকত যোস্তো ফন্ধ ক আকঙ ! ভুোম্মোে ( 
ো ) মভইোযোয প্রেকও তোওোকরন।  মভইোযো এই তোওোকনোয ভকধয প্রযূণব প্রনবব যতো , আো এফং োপ্রওতো মেঔকত মকরো। ম  মঔপ্রন ভুোম্মোকেয প্রেকও 
তোওোকতো , তঔনই এওটো প্রফকল িোপ্রন্ত মত। ভুোম্মোে ( ো ) প্রভপ্রষ্ট োাঁপ্র মাঁ ক ফরকরন : মভইোযো ! মতোভোয অন্তকয ো ঞ্চোয ওকযো ! েোভ 
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ভোন আল্লো তোাঁয অনুোযী  অনযুিকেযকও প্রনুঃে প্রওংফো প্রনযোপ্রেত যোকঔন নো। এই ফকর  োভকন অগ্রয ক োপ্রন োয ক মককরন।   উট প্রনক 
প্রতপ্রন প্রনযোকে োপ্রন োয ক মককঙন মেকঔ ওোকপরোয অনযোনয উট তোাঁয প্রঙু প্রঙু একরো এফং প্রনযোকেই োপ্রন োয ক মকর। ওোকপরোয ভোকছ এফোয 
আনকন্নয মওোরোর মেঔো প্রের। ভুোম্মোকেয আত্মপ্রফশ্বো এফং োপ্রওতো  অনযকেয ভোকছ এই প্রযভোণ িবোফ মপরকরো মম , এই কি তোকেয ভোকছ মফ 
প্রওঙুপ্রেন ধকয ঘরকরো। ভুোম্মোকেয চকনয এটো প্রঙর মফ পর  ুঔওয এও অপ্রবজ্ঞতো। েীখব এই পকয প্রথভকধয ফোপ্রণচয ওোকপরোয অকনকওই অুিক 
কড়। ভুোম্মোে (ো) মোত্রোপ্রফযপ্রত প্রেক অুিকেয প্রঘপ্রওৎোয ফযফিো ওকযন। মভইোযো ভুোম্মোেকও ফরকরো : আভযো মপ্রে মেপ্রয ওকয মৌাঁপ্রঙ তোকর ভক্কোয 
অনযোনয ফযফোীযো তোকেয ভোরোভোর প্রফপ্রক্র ওযকফ ,আয আভযো তোকেয তুরনো প্রকঙ কড় মোকফো। প্রওন্তু ভুোম্মোকেয েোর ুঅন্তয ভোকন প্রন। প্রতপ্রন প্রঘন্তো 
ওকযকঙন দ্রুত মৌাঁঙোকত মককর অুিকেয অফিো আকযো গুরুতয ক ড়কফ। তোাঁয এই ভোনফতোিীপ্রতয  ওোযকণ ওোকপরো েইু প্রেন মেপ্রয ওকয প্রপ্রযো 
মৌাঁকঙপ্রঙর। ূমব ওোকরয ীতরতো কযয ফওু  মথকও ধীকয ধীকয েযূ ওকয প্রেপ্রির। প্রপ্রযোয প্রফোর ফোচোয মচোকচয ফোপ্রণচয ওোকপরোয  আকভকন 
উজ্জ্বর ক উঠকরো। ভোনলু তোকেয িকোচনী প্রচপ্রনত্র মওনোয চকনয আো-মোো  ওযকত রোককরো। মভইোযো েোকভকওয মম ও 'চন ফযফোীয োকথ 
মরনকেন ওযকতো তোকেয োকথ  মেঔো-োক্ষোৎ ওযকরো। প্রওন্তু তোযো ইকতোভকধযই তোকেয িকোচনী মওনো-ওোটো মকয মপকরকঙ।  ভক্কোয অকনও ফযফোী 
ঔোেীচোকও কযোকক্ষ প্রতযস্কোকযয বোলো ফরকত রোককরো : একতো ফকড়ো এওটো  ওোকপরোকও অেক্ষ আয নযভ ভকনয এও মুফকওয োকত মোেব ওকযকঙ। 
মভইোযো তোয ওোকন এওথো  মৌাঁঙোয োকথ োকথ বীলণ ওষ্ট মকরো। ম প্রওংওতব ফযপ্রফভঢ়ূ ক ড়করো। প্রওন্ত ভুোম্মোে (  ো ) অোন্ত করন নো। প্রতপ্রন 
আল্লোয োোকমযয ওথো ফকর মভইোযোকও োনবূুপ্রত  চোনোকরন। প্রফকওকরয প্রেকও ফোচোকযয অয িোন্ত মথকও এওটো মওোরোকরয ব্দ মবক একরো।  ফোই 
মপ্রেকও তোওোকরো। প্রপপ্ররপ্রস্তকনয এওটো ফকড়ো ওোকপরো প্রপ্রযো এককঙ। তোযো ফোচোকযয প্রেকও মোপ্রির। প্রপপ্ররপ্রস্তকনয এই মোত্রীেকরয ভকধয ভক্কোয প্রচপ্রনত্র 
মওনোয চকনয বোকরো  মক্রতো প্রঙর। তোযো ভক্কোয ফযফোীকেয ঔুাঁচপ্রঙর। প্রওন্ত মঔোকন এওভোত্র ভুোম্মোকেয  ফোপ্রণচয ওোকপরো ঙোড়ো তোকেযকও ভোরোভোর 
মেোয ভকতো আয মওউ প্রঙর নো। মভইোযোয  উকেক-উৎওিো এফোয মল করো। ভুোম্মোকেয মমোকযতো এফং উমুিতো এফোয ম কফব ওকয  ফরকত 
রোককরো : "আভযো আপ্রচ িথভ প্রপ্রযো মৌাঁকঙপ্রঙ , অথঘ আভোকেয ওর ভোরোভোর প্রফপ্রক্র ক  মককঙ , প্রফপ্রক্রয চকনয প্রওঙুই আয অফপ্রষ্ট মনই। 
আভোকেয বোকয ওকতো ুিন্ন।" #  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
(৬ষ্ঠ ফব) 

 

ঔোেীচো মবোকয আিমব এও স্বপ্ন মেঔকরন। প্রতপ্রন স্বপ্নযোকচয  মেঔকরন মম , অন্ধওোযোিন্ন কযয আওোকয এও িোকন্ত উজ্জ্বর এওটি প্রঘহ্ন মেঔো  মোকি। ঐ 
প্রঘহ্নটি ধীকয ধীকয বূৃকষ্ঠয প্রেকও মনকভ আপ্রঙর। তোয আকরো ূকমবয ভকতো  উজ্জ্বর ভকন করো। স্বপ্রপ্নর ঐ ূমবটো নীকঘ আকত আকত ভক্কোয আওোকও 
আকরোপ্রওত ওকয তুরকরো। ঔোপ্রেচো প্রফস্মওযবোকফ ঐ নকূয আকরোপ্রওত ক মকর এফং ঠোৎ মেঔকত মকরো ূমবটো তোয  ভোথোয য এক েোাঁপ্রড়ককঙ। 
ূমবটো তোযয নীকঘ একরো এফং ঔোেীচোয খযকও উজ্জ্বর আকরো  আকরোপ্রওত ওকয তুরকরো। ঔোেীচোয খুভ মবকে মকর। অবূতূফব এও অচোনো আনকন্ন 
তোয ভনটো বকয  মকর। ঔোেীচোয এই ভধুয স্বপ্ন তোকও আত্মপ্রনভি ওকয তুরকরো। স্বকপ্নয ফযোঔযো চোনোয  চকনয ম ফযপ্রতফযস্ত ক ড়করো। ম ফছুকত 
মকযপ্রঙর মম , এওটো ফকড়ো মৌবোকয তোয চকনয অকক্ষো ওযকঙ , তকফ মৌবোকযটো মম ওী , তো ফছুকত োকয প্রন। ও'প্রেন করো ঔোেীচোয ফোপ্রণচয ওোকপরো 
প্রপ্রযো মথকও প্রপকয এককঙ এফং ভুোম্মোে (ো) ফযোও রোব ফো ভনুোপো  একন প্রেকত ক্ষভ ককঙ। ঔোেীচো ভকন ভকন বোফকত রোককরো , ম্ভফত আভোয 
মৌবোকযটো করো এই  ভনুোপো মো ‘ভুোম্মোে আভীন ' প্রপ্রযো মথকও একন প্রেককঙ। আফোয প্রনকচ প্রনকচই ফরকত  রোককরো-প্রওন্তু , এ ধযকনয স্বকপ্নয ফযোঔযো 
মওফর ফস্তুকত োপকরযয ভকধয ীপ্রভত থোওকত  োকয নো। এই স্বকপ্নয অথব ক্ষণিোী চীফন ংক্রোন্ত প্রফলোফরীয অকনও উকবব। ঔুফ  মবোকয ঔোেীচো তোয 
ফস্ক এও ঘোঘোকতো বোইকয ওোকঙ মকর। এই ঘোঘোকতো বোইটিয নোভ প্রঙর যোওো  ইফকন নোপোর। আযকফয ভকধয প্রতপ্রন প্রঙকরন মফ জ্ঞোনী এওচন 
ফযপ্রিে। প্রতপ্রন স্বকপ্নয  ফযোঔযো ঔুফ বোকরো চোনকতন। ঔোেীচো তোাঁয ওোকঙ প্রফস্মওয ঐ স্বকপ্নয খটনোটো ফকর  ফযোঔযো চোনকত ঘোইকরন। যোওো স্বকপ্নয 
খটনোটো অতযন্ত ভকনোকমোককয োকথ শুনকরন এফং  ফরকরন : "ঔোেীচো ! এই স্বপ্নটো মতোভোয চকনয প্রফযোট এওটো ুংফোে। তুপ্রভ ঔুফ দ্রুত এই  ৃপ্রথফীয 
ফকঘ' ভোন  প্রফঔযোত ফযপ্রিকও প্রফক ওযকফ।"   ঔোেীচোয ঔোকেভ মভইোযো  প্রপ্রযো ফোপ্রণপ্রচযও পকযয য ভুোম্মোকেয ফযোও িংো ওকযপ্রঙর। 
মভইোযো ভুোম্মোকেয ঘোপ্রযপ্রত্রযও , আপ্রত্মও এফং আধযোপ্রত্মওতোয বূী িংো ওকয এফং আো-মোোয কথ মো মো খকটপ্রঙর , ঔোেীচোয ওোকঙ তোয ফণবনো 
মে। এইফ ফণবনো মোনোয য  ভুোম্মোকেয ভমবোেো ঔোেীচোয ওোকঙ আককয মঘক আকযো মফকড় মো। ঔোেীচো ভুোম্মোেকও  অতযন্ত ম্মোনী  মূ্পণব 
ফযপ্রতক্রভধভী ফযপ্রিে ফকর ভকন ওযকতো। প্রপ্রযো  ফোপ্রণপ্রচযও পকযয ওকওপ্রেন য ভুোম্মোে তোাঁয োপ্রযেপ্রভও মনোয চকনয ঔোেীচোয ওোকঙ  একরন।  

ঔোেীচো ফরকরো : ‘ম আভীন ! এই পকয তুপ্রভ িঘুয ভনুোপো একন প্রেককঙো ,এই ভনুোপো মতোভোয অং আকঙ। এঔন ফকরো তুপ্রভ ওী ঘো ! ' ভুোম্মোে 
ফরকরন : "এই পয মথকও  মতোভোয মো রোব ককঙ ,তো আল্লোয ক্ষ মথকওই ককঙ ,এয ভোকছ আপ্রভ মওফর প্ররোভোত্র  প্রঙরোভ।"  
ঔোেীচো ফরকরো : ‘ঠিও আকঙ,আপ্রভ প্রনকচই মতোভোকও ভনুোপো প্রেকত ঘোই। এঔন তুপ্রভ ফকরো , এই টোওো প্রেক তুপ্রভ ওী ওযকফ !'  ভুোম্মোে ঔোপ্রনও প্রফযপ্রতয 
য ফরকরন : ‘আভোয য ঘোঘো আফ ুতোকরকফয ফযোও অপ্রধওোয যককঙ। ঐ অপ্রধওোকযয োভোনয অং আেো ওযোয চকনয  আপ্রভ আভোয 
োপ্রযেপ্রভকওয ুকযো টোওোটোই তোাঁকও প্রেক প্রেকত ঘোই। প্রফলটো ঘোঘোয ওোকঙ  উত্থোন ওকযপ্রঙরোভ প্রওন্তু প্রতপ্রন যোপ্রচ করন নো। ' ঔোেীচোয ওোকঙ ভুোম্মোে 
(ো) এয  ভমবোেো  কোম্ভীমব আকযো মফকড় মো। ঔোেীচো মঘকপ্রঙর ভুোম্মোেকও ুযস্কোয স্বরূ  প্রওঙু টোওো প্রেকত , প্রওন্তু ভুোম্মোে প্রনকরন নো , প্রতপ্রন শুধু 
োপ্রযেপ্রভকওয টোওোটোই গ্রণ  ওযকরন।  ঔোেীচো প্রঙকরো অতযন্ত ূত-প্রফত্র  তী-োবী এও যভনী। ভুোম্মোকেয  প্রফশ্বো এফং তোয অভোপ্রও বদ্রতোয 
প্রতপ্রন িংো ওযকতন। ভুোম্মোকেয ভোন ফযপ্রিে  এফং আধযোপ্রত্মও তফপ্রষ্টয ঔোেীচোয য ফযোও িবোফ মপকরপ্রঙর। তোই ভকন ভকন বোফকরো :  ম্ভফত 
স্বকপ্ন মেঔো ঐ ূমব এই ভুোম্মোকেযই প্রফত্র  ুভোন অপ্রস্তে। কুযোইকেয ভধয মথকও অকনও ম্পেোরী মরোও এফং ফকড়ো ফকড়ো ফযপ্রিে ঔোেীচোকও প্রফক 
ওযোয িস্তোফ  প্রেকপ্রঙর। প্রওন্তু ভুোম্মোে প্রঙকরন এও েপ্রযদ্র মুফও। ঔোেীচো ঔুফ বোকরো ওকযই চোনকতো মম , ম মমকতু কুযোইকেয ভোকছ ফকঘ ধনী 
ভপ্ররো , মকতু েোপ্রযকদ্রযয ওোযকণ ভুোম্মোে তোকও প্রফক ওযোয িস্তফ মেকফ নো। তোই স্বকপ্নয খটনো ম প্রেোন্ত মন মম প্রনকচই  ভুোম্মোকেয ওোকঙ প্রনকচয 
প্রফকয িস্তোফ মেকফ। প্রেোন্ত মভোতোকফও ঔোেীচো এই ওোকচয চকনয তোয এও ফোন্ধফী নোপ্রপো'য কমোপ্রকতো ওোভনো ওকয। নোপ্রপো ফোন্ধফীয আহ্বোকন োড়ো 
মে। ম ভুোম্মোকেয ওোকঙ মো। ভুোম্মোে ( ো ) নোপ্রপোকও প্রঘনকতন। ম প্রঙর ভক্কোয  এওচন নোভওযো যভনী। নোপ্রপো ভুোম্মোকেয উকেকয 
ফরকরো: ‘ম আভীন ! মতোভোয ততো , প্রফত্রতো এফং আভোনতেোযীয ওথো ফবত্র মোনো মো। ভক্কোয ওর মভকই মতোভোয োকথ প্রফকয  ফন্ধকন আফে 
কত ঘো। মতোভোয ফ এঔন ২৫ ফঙয। মওন তুপ্রভ প্রফক ওকয প্রনকচয চীফন  োচোকিো নো ?' প্রওঙুপ্রেন মথকও অফয ভুোম্মোে ( ো ) প্রনকচ 
প্রফকয ওথো বোফপ্রঙকরন  এফং ঈভোনেোয  ূত-প্রফত্র এওচন যভনীকও স্ত্রী প্রককফ ফযণ ওযোয ওথো বোফপ্রঙকরন। তোই  নোপ্রপোয ওথো মোনোয য 
ভোথো প্রনঘু ওকয এওটু বোফকরন। নোপ্রপো ফরকত রোককরো : ‘আিো , আপ্রভ মপ্রে মতোভোকও এভন এও যভনীয ন্ধোন মেই , মম প্রওনো রূক-গুকণ , 

ফযপ্রিকেয ভপ্রভো , অথব-ম্পকে এফং প্রফত্রতো ভক্কোয ভকধয প্রফঔযোত,তোকও তুপ্রভ প্রফক ওযকফ ?'  ভুোম্মোে প্রচকজ্ঞ ওযকরন :‘তুপ্রভ ওোয ওথো ফরকঙো !' 

নোপ্রপো ফরকরো : আপ্রভ মই নোযীয ওথো ফরপ্রঙ মোকও ভক্কোয ওর ম্পেোরী ফযপ্রিই প্রফক ওযকত ঘো। প্রওন্তু প্রফকয  মক্ষকত্র তোয ভোনেণ্ড অথব-ম্পে 
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ন , তোয ভোনেণ্ড করো ভমবোেো ,ম্মোন  ফযপ্রিে  মো আচওোর ওভ মরোকওয ভোকছই মেঔো মো। এযয নোপ্রপো ফরকরো-ভুোম্মোে ! আপ্রভ ঔোেীচোয 
ওথো ফরপ্রঙ। তুপ্রভ মতো তোয ূত-প্রফত্রতোয ঔযোপ্রতয ওথো চোকনোই। ঔোেীচো মতোভোয ভকতোই , ভপূ্রতব ূচো ওকয নো এফং এই ওোচকও প্রভথযো ফো অনযো 
ফকর ভকন ওকয। ম- প্রঘযকতযয  অনুোযী। আবযন্তযীণ মওোকনো এও মফোধপ্রি তোকও অনযো ফো মনোংযো ওোচ মথকও প্রফযত  যোকঔ।' ভুোম্মোে নোপ্রপোয 
ওথো শুকন ঔোপ্রনওটো প্রঘন্তো ওযকরন মম , তোাঁয কক্ষ মতো  ভপূ্রতব ূচও মওোকনো নোযীকও প্রফক ওযো ম্ভফ ন। তোই প্রতপ্রন নোপ্রপোকও ফরকরন :  

‘ঔোেীচো ভক্কোয এওচন ম্মোপ্রনত  ম্পেোরী ভপ্ররো ! ম প্রও আভোয ভকতো এও েপ্রযদ্র মুফওকও প্রফক  ওযকফ ?' নোপ্রপো ভুোম্মোকেয ওথো শুকন 
আনপ্রন্নত ক ফরকরো : ‘প্রফক ওযকফ প্রও ওযকফ নো  ,ম েোপ্রে তুপ্রভ আভোয য মঙকড় েো ! '-এই ফকর নোপ্রপো ঔোেীচোয খকযয প্রেকও ঘকর মকর।   

এয ও 'প্রেন য ভুোম্মোে নোপ্রপোকও প্রনক ঔোেীচোয খকয মকর। এটো প্রঙর তোাঁকেয েু 'চকনয ভোকছ প্রফকয িোথপ্রভও োক্ষোৎ। ভুোম্মোে ফভকয ভকতোই 
োন্ত এফং প্রফনত ভস্তও প্রঙকরন।  বোকয প্রনধবোযণী এ ভূুকতব  েু 'চনই েু 'চকনয ওথো মোনোয চকনয উেগ্রীফ প্রঙকরন। ঔোেীচো  ওথো শুরু ওযকরন এবোকফ:  

"ম ভুোম্মোে ! আযকফয ভকধয ফং-ভমবোেোয প্রেও মথকও মতোভোয মঘক উচ্চিোনী মওউ মনই। তুপ্রভ প্রনিই চোকনো মম , ফহু ম্পেোরী মরোও আভোকও 
প্রফকয িস্তোফ প্রেককঙ। প্রওন্তু আপ্রভ মতোভোয ম্পকওব  অকনও শুকনপ্রঙ। প্রনকচ মতোভোয ফহু  ভোোত্ময ফো অকরৌপ্রওও ওভবওোণ্ড মেকঔপ্রঙ। মতোভোয 
ততো,আভোনতেোযী এফং প্রফত্রতো ভগু্ধ  ক আপ্রভ মতোভোয স্ত্রী ফোয ফোনো মোলণ ওযপ্রঙ। আপ্রভ মম মতোভোয ততোয ফযোোকয আিোফোন  তুপ্রভ ম 
ফযোোকয প্রনপ্রিন্ত থোকওো।"মও চোকন , প্রফত্র ঐ ভূুকতব  ভুোম্মোকেয ভকনয মবতয মওভন ওযপ্রঙর। প্রওন্তু ভুোম্মোে তোাঁয স্ববোফপ্রে প্রফন  বদ্রতোয োকথ  

ফরকরন : এ ফযোোকয আভোয ঘোঘোয োকথ যোভব ওযো িকোচন। এযয েু 'ক্ষী অপ্রববোফওকেয ভোকছ এওটো তফঠও অনষু্ঠোকনয ওথো ধোমব করো।   

প্রেোন্ত অনমুোী ঔোেীচোয ফোো এওটো চোাঁওচভওূণব অনষু্ঠোকনয আকোচন ওযো করো। আকয ফবিথভ ভঔু  ঔুরকরন আফ ুতোকরফ। আল্লোয নোভ প্রনক 
প্রতপ্রন তোাঁয বোপ্রতচোকও ফোয োভকন প্রযপ্রঘত ওযোকরন  এবোকফ : "আভোয বোপ্রতচো ভুোম্মোে ইফকন আব্দুল্লো কুযোই মুফওকেয ফোয ভকধয  মেষ্ঠিোনী। 
ম অফয অথব-ম্পকেয প্রেও মথকও ফপ্রঞ্চত। তকফ এওথো মচকন মযকঔো , ম্পে করো ঙোোয ভকতো,ঙোো এওভ প্রফরীন-প্রফরপু্ত ক মো। প্রওন্তু ম্মোন-
ভমবোেো এফং  প্রফশ্বোকয ভকতো মভৌপ্ররও প্রচপ্রনগুকরো মথকও মো।" আফ ুতোপ্ররকফয ওথো মল ফোয য ঔোেীচোয  ঘোঘোকতো বোই যোওো ইফকন নোপোর 
েোাঁপ্রড়ক ফরকরন : কুযোইকেয ভকধয এভন মওউ মনই মম মতোভোকেয ম্মোন-ভমবোেোয ওথো অস্বীওোয ওকয। আভযো আন্তপ্রযওবোকফই মতোভোকেয এই ম্মোন 

ভমবোেো কপ্রফবত। আভযো তোই মতোভোকেয োকথ আত্মীতোূকত্র আফে কত ঘোই। এযয প্রফকয  মভোযোনো ধোমব করো এফং তোকেয েু 'চকনয ভোকছ প্রফকয 
আওে করো। এবোকফই ৃপ্রথফীয েইু  প্রফঔযোত নয-নোযী স্বোভী-স্ত্রীয ভোন ম্পকওব  আফে করো। ওকও ভূুতব  য ঔোেীচো (  ো ) তোাঁয স্বোভী ভুোম্মোে 
( ো ) এয মঘোযোয িপ্রত অথবূণব েপৃ্রষ্টপ্রনকক্ষ  ওযকরন। প্রতপ্রন তোাঁয অন্তেৃব প্রষ্ট প্রেক তোাঁয এফং ভুোম্মোকেয উজ্জ্বর বপ্রফলযকতয প্রেকও  তোওোকরন এফং 
তোাঁকেয প্রফকয ফযওতূণবতো মেঔকত মকরন। ঔোেীচোয স্বপ্ন এবোকফই ফোস্তকফ প্রযণত । ঔোেীচো তোাঁয স্বোভীয আধযোপ্রত্মওতোয প্রফলটি ঔুফ বোকরো ওকযই 
চোনকতন। আয এ ওোযকণই প্রতপ্রন তোাঁয স্বোভীয িপ্রত মফী আওৃষ্ট ন। প্রতপ্রন তোাঁয ওর ধন-ম্পে স্বোভীয  োকত মোেব ওযকরন। ভুোম্মোে ( ো ) 
তোাঁয েোর ুঘোঘোয খয মথকও ঔোেীচো ( ো ) 'য খকয একরন। প্রফত্তফোন চীফকন আোয য প্রওন্ত তোাঁয আঘোয-আঘযকণ প্রফন্নভুোত্র প্রযফতব ন আক প্রন।  

প্রতপ্রন চ-স্বোবোপ্রফও ফো অনোড়ম্বয চীফন-মোন ওযকতন। োধোযণ ঔোফোয মঔকতন। মম-মওোকনো  অবোফ-অপ্রবকমোক ফো িকোচকন প্রতপ্রন এওভোত্র আল্লোয 
য প্রনবব য ওযকতন। ফপ্রঞ্চত, আয অবোফগ্র-মেয িপ্রত প্রতপ্রন প্রঙকরন ফভই ে। তোকেয প্রঘন্তো প্রঙর তোাঁয োফবক্ষপ্রণও এওটো প্রফল। প্রওন্তু অন্ধওোয 
ম ভওোয মরোওচন মম ভপূ্রতব ূচো ওযকতো ,ম প্রফলটি তোাঁয প্রফনীত  অন্তযকও োযোক্ষণ আত ওযকতো ,ওষ্ট প্রেকতো। প্রতপ্রন ভক্কোয মকোকরোকমোক এফং 
েোেোূণব প্রযকফ মথকও েকূয থোওকতন। ভুোম্মোকেয অন্তযোত্মো ধীকয ধীকয ফৃৎ েোপ্রে োরকনয চকনয িস্তত প্রির , মোয অকক্ষো প্রতপ্রন প্রঙকরন। # 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
(৭ভ ফব) 

ভুোম্মোকেয ফ মকতোই ফোড়কত রোককরো,তোাঁয মঘোযো নকূযয জ্জ্বরয ফপৃ্রে মকত রোককরো। ইব্রোীভ ( আ ) িফপ্রতব ত প্রফপ্রধ-প্রফধোকনয এওটো ম্যোন রূ 
ইপ্রতোকয োতো তঔকনো অফপ্রষ্ট প্রঙর। ঈো ( আ ) এয চকন্য ওকও তোব্দী মওকট মকর। তোাঁয প্রক্ষোয  আকরো প্রনষ্প্রোণ ক মকর। োিোকতয 
প্রনেব মযোভোন বযতো ফবত্র ঙোো প্রফস্তোয  ওকযপ্রঙর। ইযোকন োকয প্রি প্রঙর অীভ , চনকণ তোয ওোকঙ িচো প্রককফ কণয প্রঙর। এই েইু  োম্রোচয 
অথবোৎ মযোভোন োম্রোচয এফং োযয োম্রোকচয তঔন মযোথসু্ত্র এফং ঈো (  আ ) এয চ চওোয প্রঙর ঠিওই প্রওন্ত তোাঁকেয িফপ্রতব ত প্রফপ্রধ-প্রফধোকনয 
োকথ েযূে প্রঙর  িঘুয। এই েইু োম্রোকচযয যোষ্ট্রী এফং যোচননপ্রতও েকন্দ গ্রোকভয য গ্রোভ  কযয য য যিোি কপ্রঙর। মযোকভ মকোরোভ ফো 
েোকেযকও ওঠিন ওোকচ ফযফোয ওযো কতো।  মমভন িোোে ততযীয ওোচ , িোথবনোর ইতযোপ্রে ওোকচ তোকেযকও ফযফোয ওযো কতো।  েোকযো মপ্রে 
মঙোকটোঔোকটো মওোকনো িপ্রতফোে চোনোকতো ,তোকর তোকেযকও মেোর ফো প্ররোকযয পোাঁকও  চীপ্রফত ভোপ্রত ওযো কতো। মুে ,প্রনষু্ঠযতো এফং তযোওোকণ্ডয 
োোোপ্র মেক আয েপু্রবব ক্ষ ভোনবোকফ প্রফযোচ ওযপ্রঙর। অনযপ্রেকও চেরোওীণব েপ্রক্ষণ আপ্রিওো তঔকনো বযতোয মওোকনো মঙোাঁোই রোকক প্রন। ুেযূ িোন্ত 
ভোোককযয তীযবূপ্রভ প্রওংফো আকভপ্রযওোয  োযোকনো উভোকে ম্পকওব  ওোকযো মওোকনো ধোযণোই প্রঙর নো। পকর ফরো মো , মযোভোন বযতোয  য প্রেক 
প্রিস্টোন ধকভবয ুীতর ফোুিফো মপ্রে ফক নো মমত ,তোকর োিোতয বূপ্রভকত ওোকযো ভকনই মঔোেোয িপ্রত মিভ ফো বোকরোফোোয অনবূুপ্রতই চোককতো নো। 
মোই মোও , তৎওোরীন প্রফশ্ব চরুভু-অতযোঘোয আয অজ্ঞতোয আাঁধোকয একওফোকয মঙক প্রককপ্রঙর।  

মযকতয নফুযত রোব ওযোয আকক অথবোৎ ঈভোন  জ্ঞোকনয আকরো প্রফপ্রওপ্রযত ফোয আকক প্রঘন্তো ফো  মুপ্রিভোকব মথকও ভোনলু ফহুেকূয অফিোন ওযকতো। 
তকফ ঘন্ধ , ূকমবয ভত নোনো  চড়ফস্তুয ূচো-অঘব নো , ফরকঔ অফপ্রিত ফৃৎ নফোোয ভপ্রন্নয এফং োযকয অংঔয  অপ্রিভণ্ড  প্রফোর মফৌে ভপ্রন্নকযয 
অফিোন এই িভোণ ফন ওকয মম , ৃপ্রষ্টওতব ো ফো উোকওয অকেলন ভোনকুলয চোত িফণতো এফং এই িফণতো োফবচনীন  ফবওোরীন। পকর  ভোনলু 
মওোকনো নো মওোকনো প্রওঙুয ূচো-অঘব নো ওযোয িকোচনীতো অনবুফ ওকয। এই িফণতো ফো  িকোচনীতোয ওোযকণই ঐী গ্রন্থগুকরো ভোনকুলয অনপু্রঘত 
স্তকক্ষ মথকও মযোই ো প্রন।  মমভন , মতৌযোকত আল্লোয অপ্রস্তে ভোনকুলয তেপ্রও কঠকনয ভকতো রূ মন। এভনপ্রও মতৌযোকত  ভোনফরূী এই মঔোেো 
ভোনকুলয োকথ কুপ্রস্ত মঔকর মকয মো। আযকফয প্রফপ্রবন্ন মকোকত্রয মরোওচন  ফঙকযয ৩৬০ প্রেকন প্রতন  ' লোট মেফতো ফো ভপূ্রতব য ূচো ওযকতো। তোযো 
রোত-ভোনোত-য মোয ভকতো  ফকড়ো ফকড়ো ভপূ্রতব গুকরোকও মঔোেোয মভক ফকর ভকন ওযকতো। মযোকভ এ ধযকনয মঔোেোকেয ফোচোয মফ  বোকরোই চকভপ্রঙর। 
এফই যোূকরয নফুযত রোকবয ূকফবওোয খটনো। ম ভ ভোনলু প্রফপ্রঘত্র  ধোযণো-ওিনো আয কুংস্কোকয প্রনভপ্রিত প্রঙর। মওোকনো খটনো ফো প্রযপ্রিপ্রতকও 
মুপ্রি প্রেক প্রফকেলণ ওযোয ক্ষভতো তোকেয প্রঙর নো। ভোপ্রওব ন ইপ্রতোপ্রফে প্রফর ডুযোকেয বোলয অনমুোী  , তঔনওোয প্রেকন ভোনলু প্রযকণয োাঁড় আয ওি 
ুপ্রড়ক বপ্রফলযত ফোণী ওযকতো। অনযবোকফ  ফরো মো যোূকরয নফুযত রোকবয আকক ভোকচ ভোনকুলয িওৃত মওোকনো অফিোন চোনো প্রঙর নো।  অনযকেয 
য প্রনচস্ব ভোপ্ররওোনো ত্ত্ব এতটোই িফর ক উকঠপ্রঙর মম এওচন প্রতো ইকি  ওযকরই প্রযফোকযয ফোইকও প্রফপ্রক্র ওকয মপরকত োযকতো প্রওংফো 
প্রযফোকযয ফোইকও প্রনপ্রিহ্ন ওকয  মপরকত োযকতো। এই ভোপ্ররওোনো অপ্রধওোয এওচন প্রতোয প্রঙর। স্ত্রীয িপ্রত ুরুলকেয এওইযওভ  অপ্রধওোয প্রঙর। 
আযকফ নোযীযো অনযোনয ভোরোভোকরয ভকতো রটু কতো। ুরুলযো অনয মওোকনো  ুরুলকও মভকয তোয স্ত্রীকও অপ্রধওোয ওযকত োযকতো। চোোনী প্রযফোকয 
ফোফো তোয প্রনচস্ব  ন্তোন-ন্তপ্রতকও মকোরোভ প্রককফ মমভন প্রফপ্রক্র ওযকত োযকতো ,মতভপ্রন ইকি ওযকর প্রততোরক  প্রফপ্রক্র ওযকত োযকতো।  

চোকরী মুককয ভোকচ ফবিওোয মনোংযোভী আয প্রনষু্ঠযতো প্রফযোচ ওযপ্রঙর। রুক্ষ  প্রনেব ভোনলুগুকরোয অন্তয প্রঙর োথকযয ভকতো ওঠিন। ফংক-ফংক , 
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মকোকত্র-মকোকত্র ভোযোভোপ্রয-োনোোপ্রন আয যিোত প্রঙর প্রনতযপ্রেকনয খটনো । যিোত মও ওকতো  মফী খটোকত োযকরো , তো প্রনক কফব অঙ্কোয ওযকতো 
তোযো। আযফ বূঔকণ্ড তঔন চোকরী প্রঘন্তো আয অনফধ ওভবওোণ্ড অবযোক প্রযণত কপ্রঙর। মযত আরী ( আ ) ফকরন :  "ম আযফ চোপ্রত ! মতোভযো 
ফব প্রনওৃষ্ট ধভব ফো আঘোয-কুংস্কোকযয অনুোযী প্রঙকর ! ফব প্রনওৃষ্ট প্রযকফকয  ভকধয প্রেনমোন ওযপ্রঙকর! িস্তয আয ওঙ্কযভ বূপ্রভকত প্রফলোি োকয 
ভোকছ-মমফ ো মওোকনো ব্দকওই ব ওযকতো নো -ম যওভ প্রযকফক মতোভযো ফফো ওযপ্রঙকর। মতোভযো েপূ্রলত োপ্রন োন ওযকত  এফং রুক্ষ  শুষ্ক 
ফ ঔোফোয-েোফোয মঔকত। মতোভযো যস্পকযয ঔুন ফইক প্রেকত এফং  আত্মী-স্বচকনয োকথ ম্পওব  প্রঙন্ন ওযকত। মতোভযো ভপূ্রতব কও মঔোেো ফকর েোফী 
ওযকত এফং মতোভোকেয ভোকছ অনযো-োোঘোয প্রঙর প্রনতয তনপ্রভপ্রত্তও ফযোোয।"এইফ প্রফঙৃ্খর খটনো মেকঔ  যোূকরয প্রফত্র অন্তয বীলণবোকফ আত কতো। 
প্রতপ্রন ফন্নীকেয ঙৃ্খকর আফে মওোকনো  ফযপ্রিয েুুঃঔ-ওষ্ট য ওযকত োযকতন নো ,এই চরুভুূণব প্রযকফ প্রতপ্রন মভকন প্রনকত  োযকতন নো। প্রনরুো ক 
য মথকও েকূয িোওৃপ্রতও মওোকনো প্রযকফ প্রওংফো ভরুবূপ্রভকত প্রকক  প্রতপ্রন খণ্টোয য খণ্টো ধকয প্রঘন্তো ভি ক মমকতন। এওপ্রেন ভুোম্মোে ( ো ) 
এওের মরোওকও ভক্কোয ফোচোকয মেঔকত মকরন। প্রতপ্রন তোকেয ভোকছ মককরন। মেঔকরন এওচন আযফ চুো  মঔরকত মঔরকত তোয খয ,উট ফ োপ্রযক 
প্রফচী ফযপ্রিয অধীকন ে ফঙকযয চকনয ফন্নী ক  মকর। ভুোম্মোে ( ো ) ঐপ্রেন অনযপ্রেকনয মঘক অকনও মফী েপু্রিন্তোগ্রস্ত ক  ভরুবূপ্রভয প্রেকও 
মককরন। ভক্কোয আকোকয োোড়গুকরোকত অনযোনযপ্রেকনয তুরনো অকনও মফী  ভ ওোটোকরন এফং যোকত মফ মেযী ওকয ফোো প্রপযকরন।  

তকফ চোকরী মুককয ফকঘক মনোংযো আঘোয-িথোগুকরো মেঔো মমত তোকেয ধভী অনষু্ঠোনোপ্রেকত। মেফতোকেয উকেকয ভপ্রন্নকযয ফপ্ররওোকষ্ঠ োী ন্তোনকেযকও 
চফোই ওযো কতো। ফপ্রর মেো ন্তোকনয যিভোঔো ভোটিকত  কড়োকপ্রড় ওযকতো। অযপ্রেকও আযফযো ওনযো ন্তোন থোওো অভোপ্রনত মফোধ ওকয প্রওংফো 
কু্ষধোতব  ফোয বক প্রনকচকেয ওনযো ন্তোনগুকরোকও চযোন্ত ওফয প্রেক প্রেত। অকনও ভ মেঔো মমত ,অফছু ঐ ওনযো ন্তোনটি তোয চকনয ওফয মঔোাঁড়োয 
ওোকচ ফোফোকও কমোপ্রকতো ওযকঙ। আফোয এভন মেঔো মককঙ , ফোফো তোয ওনযো ন্তোনটিয োযো কোক মরকক থোওো ধূকরোফোপ্রর প্রযস্কোয ওকয , খণ্টোঔোকনও 
য প্রনকচই তোকও চীপ্রফত ওফয প্রেক এককঙ। ইরোকভয ফবকল নফীয নফুযত  িোপ্রপ্তয আকক ফণব এফং মেণীনফলভয প্রঙর ভোযোত্মও। এওটো মেণী প্রঙর 
ম্পেোরী,আয আকযওটি মেণী প্রঙর কযীফ। ধনীযো কযীফকেয মোলণ ওযকতো। অকযয ওোঙ মথকও প্রনচস্ব অপ্রধওোয  আেো ওকয মনোয প্রি ওোকযো 
প্রঙর নো। অফিো এভন মফকপ্রতও প্রঙর মম , ভুোম্মোে ( ো ) ওপ্রত মুফওকও প্রনক ংকঠন িপ্রতষ্ঠো ওযকত ফোধয ন। ংকঠনবুি ফোই থ মনন  

মম,তোাঁযো ভচরভু ফো ফপ্রঞ্চতকেয অপ্রধওোয যক্ষো ওর িওোয মঘষ্টো ঘোরোকফন।   ম ভ েো মফঘো-মওনো এওটো রোবচনও ফযফো প্রঙর। মম েোকেয 
মফঘো-মওনো ওযো কতো ,তোযো োধোযণত  আপ্রিওোয ওৃষ্ণোে প্রঙর অথফো প্রঙর মুেফন্নী। এওপ্রেন ঔোেীচোয বোপ্রতচো োওীভ প্রপ্রযো  মথকও মফ ও 'চন 
েোকও ঔোেীচোয ওোকঙ প্রনক একরো। তোকেয ভোকছ ফন ুমওরোফ মকোকত্রয এওটি  প্রশু প্রঙর। প্রশুটিয নোভ প্রঙর মোকে। ঔোেীচো ঐ প্রশুটিকও প্রওকন 
প্রনকরন। ভুোম্মোে ( ো ) ঐ প্রশুটিকও মেকঔ অন্তকয ঔুফ ফযথো মকরন,তোাঁয মঘোযো ম্যোন ক মকর। মযত ঔোেীচো ঐ প্রশুটিকও তোাঁয স্বোভীয মঔেভকত 
োপ্রচয ওযকরন। ভুোম্মোে ( ো ) দ্রুত প্রশুটিকও আমোে  ওকয প্রেকরন। তোযয এই প্রনযোে প্রশুকও প্রনকচকেয প্রযফোকযয ন্তোন প্রককফ ফযণ ওকয  

প্রনকরন। অতযোঘোয আয অজ্ঞোনতোয প্রফসৃ্তপ্রত মকতোই ফপৃ্রে মকত রোককরো ,প্রফশ্ব এওটো প্রফেফ ফো প্রফোর প্রযফতব কনয চকনয তকতোই িস্তুত কত রোককরো। ঐ 
প্রনছুভ অন্ধওোকযয ভোকছ ঠোৎ  এওটো আকরোয ছরওোপ্রন মেঔো প্রের। তয ুপ্রনভবর এও মচযোপ্রত ভুোম্মোে ( ো ) এয অন্তযকও  আনোয ভকতো 
আকরোকওোজ্জ্বর স্বি ওকয প্রের। উজ্জ্বর ঐ আকরো অন্ধওোয ৃপ্রথফীকও আকরোপ্রওত ওকয তুরকরো। 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
(৮ভ ফব) 

 

ভুোম্মোে ( ো ) এঔন ঘপ্রল্ল ফঙয ফক ো মযকঔকঙন। মঙোকটোকফরো  মথকও মম িওৃপ্রতয োকথ তোাঁয প্রনফীড় ঔযতো প্রঙর ,মই ঔযতো এঔকনো অটুট 
যককঙ। কযয মওোরোর মথকও েকূয িওৃপ্রতয ওোঙোওোপ্রঙ ঘকর মমকতন এফং অকক্ষভোণ মওৌতূরী েপৃ্রষ্টকত  আওোকয প্রেকও তোপ্রওক থোওকতন। ভুোম্মোে ( 
ো ) ূক্ষ্মেী প্রঙকরন ফকর িওৃপ্রতয  গ্রকন্থ প্রক্ষণী অকনও প্রওঙু ঔুাঁকচ মকতন। যোকতয আওো প্রঙর তোাঁয চকনয প্রফস্মওয   যযভ প্রক্ষোয আধোয। 
মযো গুো এঔকনো তোাঁয প্রনুঃেতোয যভ ঘয। নযূ োোকড়য এই  ঘূড়ো মথকও প্রতপ্রন রক্ষয ওযকতন ভোনকুলয আেবীন প্রঘন্তোধোযো আয আঘোয-আঘযণ। 
ভঔুব মরোকওযো অোরীন ফ প্রনভ-ওোননু োরন ওকযই ন্তুষ্ট প্রঙর। প্রনকচকেয ততপ্রয ভপূ্রতব গুকরোকও  তোযো মচেো ওযকতো। োধোযণ মওোকনো খটনোয মচয 
ধকয মঔোনোঔুপ্রনকত প্ররপ্ত কতো। মভোটওথো,ভগ্র প্রফশ্ব তঔন আিমব এও অন্ধওোকয প্রনভপ্রিত প্রঙর। ভোনকুলয চীফনফকৃ্ষ ফচু-যোভপ্ররভো  োপ্রযক ছযো োতোয 
ভকতো রেু ক প্রককপ্রঙর। ভুোম্মোে ( ো ) এফ মেকঔ মেকঔ েুুঃঔ ওযকতন , ওষ্ট মকতন। ভুোম্মোে ( ো ) এঔন আককয মঘক মফপ্র মফপ্র মযো 
গুো মোন। প্রেকনয য প্রেন প্রতপ্রন মযো গুো ওোটোন। ঔোেীচো ( ো ) এযওভ মেযী মেঔকর যোূকরয ঘোঘোকতো বোই  আরীয োকথ ঔোেযোভপ্রগ্র ,োপ্রন 
ইতযোপ্রে প্রনক গুো মমকতন। অকনও প্রেন স্বোভীয োঘমব  মথকও ফপ্রঞ্চত ফোয ওোযকণ ঔোেীচো তোাঁয এফং তোাঁয ন্তোনকেয প্রফলন্নতো প্রনক ওথো োকড়ন।  

ঘোঘোকতো বোই আরী যোুকরয িপ্রত তোয বোকরোফোোয ওথো ফযি ওযকরন। প্রওন্তু মযত তোাঁকেয  ওথোয চফোকফ ফরকরন : ‘যোাঁ , ফই চোপ্রন আপ্রভ এফং 
আপ্রভ মম মতোভোকেযকও ওকতোটো বোকরোফোপ্র , মতোভযো ম ফযোোকয কঘতন। প্রওন্তু খটনোক্রকভ এই ও 'টো প্রেন আিমবযওভবোকফ  প্রফশ্বস্রষ্টোয স্মযণ ঙোড়ো 
অনয মওোকনো প্রওঙুকত ভন ফকঙ নো।'  
অফককল মই যযভ যোত একরো। নযূ োোকড়য য এফং তোয েপ্রক্ষণ  িোন্তকয ঘোাঁে মমন তোয মওোভর মচযোৎেো প্রফপ্রঙক মযকঔপ্রঙর। ভক্কো এফং তোয 
আকোকয প্রযকফ মমন কবীয প্রনদ্রো অকঘতন। ঘোযপ্রেকও ুনোন প্রনযফতো। ৃপ্রথফী এফং ওোর মমন ঐ যোকত  প্রফোর মওোকনো খটনোয অকক্ষো প্রঙর। 
ভুোম্মোে ( ো ) অপ্রধওোং যোতই মচকক ওোটিক প্রেকতন।  ঐ যোকত ফবকতয মওোথো মওোকনো োড়ো-ব্দ প্রঙর নো। এই প্রনযফতো ,এই োন্ত-প্রনফীড় 
ভূুকতব য এওটো িতীভোন অথব প্রঙর। যযভ ঐ ভূুকতব  ঠোৎ আওোক অকঘনো এও প্রফেযুিটো মেঔো  মকর। মযকতয প্রিয েপৃ্রষ্ট মপ্রেকও ড়করো। প্রতপ্রন 
তোাঁয মেভকন এওধযকনয ওম্পন অনবুফ  ওযকরন। তোাঁয প্রফনম্র অন্তযোত্মো মমন প্রফোরে ঔুাঁকচ মর। প্রতপ্রন জ্বরজ্বকর এও প্রফোর  প্রওঙুয অপ্রস্তে মেঔকত 
মকরন। প্রতপ্রন িথভত মবকফপ্রঙকরন মম কতো স্বপ্ন মেঔকঙন ,প্রওন্তু নো, এঔন আকযো স্পষ্টবোকফ মেঔকত মকরন মই প্রফোর অপ্রস্তে। তোয ফোপ্রযও 
আওৃপ্রতকত এওধযকনয কোম্ভীমব  আওলবণ প্রঙর। ভুোম্মোে ( ো ) আওোকয মম প্রেকওই তোওোকরন ঐ প্রফোর অপ্রস্তে তোাঁয ভোথোয উকয মেঔকত মকরন। 
এই অপ্রস্তেটি আয মওউ নন,স্বং ীফোও প্রচব্রোঈর। প্রচব্রোঈর মপকযতো ওোকঙ এক ভুোম্মোে ( ো ) মও ফরকরন: ম ভুোম্মোে !  ড়ুন !  ভুোম্মোে 
ভকনোকমোককয োকথ মেঔকরন তোাঁয োভকন প্রওঙু এওটো মরঔো িেপ্রবত  কি। ুনযো ব্দ করো- ড় মতোভোয মঔোেোয নোকভ। ভুোম্মোে ( ো ) প্রফঘপ্ররত 
ওকি ফরকরন : ওী ড়কফো ! তোযয মপকযতো প্রচব্রোইর ফরকরন : কড়ো মতোভোয িবুয নোকভ ,প্রমপ্রন ফপ্রওঙু ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন ! প্রমপ্রন আরোও ফো চভোট 
যি মথকও ভোনলুকও ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন। োঠ ওয  মই ভোন িবুয নোকভ ,প্রমপ্রন ওরকভয োোকময ভোনলুকও মইফ প্রফলক প্রক্ষো প্রেককঙন ,মমফ প্রফল তোযো 
চোনকতো নো !মযকতয ওর অপ্র-মে ঐীকিভ মমন উকঘ ড়প্রঙর। প্রতপ্রন মপকযতোয োকথ  ওি প্রভপ্ররক ড়কত শুরু ওযকরন। কূনয আফোকযো 
বপ্রনত করো : ‘ম ভুোম্মোে ! তুপ্রভ  আল্লোয যোূর এফং আপ্রভ তোাঁপ্রয মপকযতো প্রচব্রোঈর। ' মপকযতো প্রচব্রোঈর ( আ ) এয এই  গুরুকম্ভীয উচ্চোযণ 
মযকতয ওোকন মমন িপ্রতবপ্রনত কত রোককরো। যোাঁ , আল্লো যোব্বুর আরোভীন আফোকযো তোাঁয ফোন্নোকেয োকথ ওথো ফরকত মঘককঙন এফং তোাঁয ভগ্র 
ৃপ্রষ্টকূকরয ভধয মথকও ভুোম্মোেকওই তোাঁয অীয ফোতব ো গ্রণ ওযোয উমুি ভকন ওযকরন। ভুোম্মোে  প্রনকচই ভোনলুকও ওর মকোভযোী আয প্রফঘুযপ্রত মথকও 
যক্ষো ওযোয প্রঘন্তো একতোপ্রেন ফযস্ত  প্রঙকরন , এঔন প্রফোর এওটি েোপ্রতব ই তোাঁয য নযস্ত করো। তোাঁয ভস্ত অপ্রস্তে চকুড়  প্রফস্মওয এও অনবূুপ্রত 
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চোগ্রত করো। বীলণ এও উষ্ণতো তোাঁয ভস্ত যীয মমন ুকড়  মোপ্রির। এও ধযকনয উকত্তচনো তোাঁয প্রফত্র ওোাঁধ েটুি ওোাঁপ্রঙকরো। প্রতপ্রন উঠকত 
ঘোইকরন প্রওন্ত ঠোয ভকতো প্রি তোাঁয প্রঙর নো। ভোটিকত ওোর মযকঔ ওোাঁেকরন। আকফকভ ঐ ভূুকতব  ভুোম্মোে ( ো ) নফুযপ্রতয েোপ্রকে অপ্রবপ্রলি 
করন। ওঠিন এই প্রযপ্রিপ্রতয  প্রওঙুক্ষণ য ভুোম্মোে ( ো ) ওভ-মফপ্র আনবূুপ্রতও প্রি প্রপকয মকরন। মযো গুো মথকও  এফোয ফোইকয ো যোঔকরন 
প্রতপ্রন। তোযোবযো আওো , রু নতুন ঘোাঁে আয ভক্কোয োন্ত য তোাঁয  োভকন মেঔকত মকরন। প্রওন্ত ঐ প্রনযফতোয য ভগ্র প্রফশ্ব মমন ুনযো 
িোণস্পন্নন প্রপকয  মর। প্রফশ্বফযোী নতুন ওকয িোণ ঞ্চোপ্রযত করো। ঘোযপ্রেকও আকফকভ এও গুিযণ ৃপ্রষ্ট  করো। োোড়-ফবত , ভরুবূপ্রভ এওওথো 
আওো আয মভীকন মো প্রওঙু প্রঙর ফোই প্রপপ্রপ ওকয ফরকরো  : ম মঔোেোয ভকনোনীত নফী ! মতোভোয িপ্রত োরোভ !   

ভুোম্মোে ( ো ) অতযন্ত ধীকয  ুকি প্রঘন্তো-বোফনো ওকয েকক্ষ মপরপ্রঙকরন। প্রফস্মওয ঐ ীয ফোণী তোাঁয ওোকন এওটো  প্রফকল ুয ৃপ্রষ্ট ওযপ্রঙর : 
ড় মতোভোয িবুয নোকভ ! এবোকফ তোাঁয অন্তয িোপ্রন্ত মকরো।  এও ভদু্র অনবূুপ্রত আয আকফক প্রনক প্রতপ্রন তোাঁয এওোন্ত ঘয ঔোেীচোয ওোকঙ 
যযভ খটনোটি  ফকর আকফক িপ্রভত ওযকত ঘোইকরন। ঔোেীচো ( ো ) মঔন েকযোচো ঔুরকরন , ভুোম্মোে ( ো  ) এয ওোকরো মঘোকঔ এওটো প্রফকল 
জ্জ্বরয মেঔকত মকরন। মঘোযোয এই জ্জ্বরয মেকঔ  ঔোেীচো ফছুকত মকযকঙন মম প্রওঙু এওটো খকটকঙ। ভুোম্মোে ( ো ) ওকও ভূুতব  প্রফেোভ  প্রনক 
ঔোেীচোকও ুকযো খটনো ঔুকর ফরকরন। খটনো শুকন ঔোেীচোয অন্তয অূফব এও আকফকক আপ্লুত ক ড়করো। অশ্রুচপ্রড়ত ওকি প্রতপ্রন ফরকরন : 
"ম ভক্কোয আভীন ! তুপ্রভ প্রঙকর ফোয প্রফশ্বস্ত  আিোবোচন , ৎ   নযোফোন এফং তযবোলী ! তুপ্রভ প্রঙকর ভচরভু  অতযোঘোপ্রযতকেয ডোকও 
োড়োেোনওোযী এফং  তয-নযোকয ৃষ্ঠকোলও ! মতোভোয েোয ওথো , মতোভোয উত্তভ স্ববোফ ঘপ্রযকত্রয ওথো , আত্মীকেয োকথ ম্পওব  িোকন মতোভোয 
িকঘষ্টোয ওথো ফোয ভকুঔ ভকুঔ। এ ওোযকণই  ভগ্র প্রফকশ্বয স্রষ্টো আল্লো যোব্বুর আরোভীন মতোভোকও তোাঁয নফী প্রককফ ভকনোনীত  ওকযকঙন। তুপ্রভ োন্ত  
! মঔোেোয থ , এটো মতোভোয েুুঃঔ-ওষ্ট আয যকচকোযীয ুযস্কোয।  ম আল্লোয যোূর ! মতোভোয িপ্রত োরোভ !" এবোকফই ঔোেীচো ( ো ) 
ফবিথভ যোূকরয িপ্রত ঈভোন একন মকৌযফোপ্রেত ন। মোই মোও ,এযয ভুোম্মোে ( ো ) এওটু  খুভোকরন। ঔোেীচো ( ো ) েঢ়ৃ প্রফশ্বোী অন্তয প্রনক 
তোাঁয ভকন চোগ্রত ওকওটি প্রফলক  চোনোয চকনয প্রফজ্ঞ ঘোঘোকতো বোই যোওো প্রফন নোপোকরয ওোকঙ মককরন। প্রতপ্রন যোওোয ওোকঙ  খটনোটো ঔুকর ফরকরন 
এফং এই খটনো এওোন্ত প্রনকচয ভকন রপু্রওক যোঔকত ফরকরন। ঔোেীচো যোওোয  ওোকঙ প্রচব্রোঈর মপকযতো ম্পকওব  চোনকত ঘোন।   যোওো ফরকরন : 
"প্রচব্রোঈর করো  আল্লোয এওচন ফকড়ো মপকযতো। আল্লো এফং তোাঁয যোূরককণয ভোকছ ম্পওব  ফো মমোকোকমোককয  ভোধযভ। এই মপকযতোই মযত ভূো 
এফং ঈো ( আ ) এয ওোকঙ ী প্রনক আকতন। প্রতপ্রন মমঔোকনই  মোন মঔোকনই চনককণয চকনয এওটো প্রফস্মকয ৃপ্রষ্ট ।"  

ঔোেীচো আনন্ন ছরভর মঘোকঔ ফরকরন : প্রচব্রোঈর মযো গুো আভোয স্বোভী ভুোম্মোকেয ওোকঙ একপ্রঙর। বোইচোন ! ফরনু মতো , ভুোম্মোে ম্পকওব  ূফবফতী 
প্রওতোফগুকরোকত ওী ফরো ককঙ ?  

যোওো ঔোেীচোয ওথো প্রওঙুটো প্রফপ্রস্মত ক ফরকরন : আপ্রভ ূফবফতী প্রওতোফগুকরোকত কড়প্রঙ মম , ভোন ৃপ্রষ্টওতব ো আল্লো এওচন নফী োঠোকফন প্রমপ্রন 
ইোপ্রতভ,প্রতপ্রন আে মেকফন এফং ওোকযো  ভঔুোকক্ষী কফন নো। প্রতপ্রন কফন ফবকল নফী। তোাঁয কয আয মওোকনো নফী আকফন নো। আভোয  ওোকঙ মম 
খটনোটো তুপ্রভ ফকরকঙো তো মপ্রে খকট থোকও , তোকর প্রচব্রোঈর মো ফকরকঙ তো আল্লোয ী। আয ভুোম্মোে করো আল্লোয নফী। তুপ্রভ ভুোম্মোেকও ফকরো ম 
মমন তোয ওোকচ েঢ়ৃ  ুপ্রিয থোকও। ঔোেীচো ( ো ) অূফব এও আনন্নখন প্রঘকত্ত প্রনকচয খকযয প্রেকও যনো  প্রেকরন। প্রতপ্রন আোূণব হৃেক মযকতয 
ওোকঙ মককরন এফং আল্লোয িপ্রত শুওপ্রযো  ওৃতজ্ঞতো আেো ওযকরন। 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
(৯ভ ফব)  

আল্লোয যোূরকণ কিন ভগ্র প্রফশ্বভোনফতোয চকনয এভন থিেবও  , মোাঁযো ঠিও প্রেও-প্রনকেবনো প্রেক ভোনলুকও তোকেয িওৃত রক্ষয ফো কন্তকফয প্রনক  

মো। ইপ্রতো োক্ষয মে মম , মমঔোকনই মওোকনো ম্প্রেো কথয প্রেো োপ্রযককঙ প্রওংফো  িওৃত কন্তকফয মমকত অক্ষভ ক কড়কঙ , তোকেয কমোপ্রকতো 
ওযোয চকনয আল্লো মওোকনো নো  মওোকনো কোম্বযকও োঠিককঙন। আল্লোয ক্ষ মথকও মিপ্রযত ঐ নফী কথয প্রেোীন চনেটিকও  ভপু্রি ফো কন্তকফযয 
নতুন নতুন কথয প্রেো প্রেককঙন। এই নফী-যোূরকেয ভোকছ প্রমপ্রন  ফবকেষ্ঠ, প্রতপ্রন করন আভোকেয প্রিনফী আল্লোয ফবকল যোূর মযত ভুোম্মোেে 
(ো)। নফীকেয আকভকনয যম্পযো মেঔো মককঙ মম , এওচন নফী তোাঁয যফতী নফীয  আকভকনয ুংফোে প্রেককঙন। মপ্রে অপ্রধওোং নফীযই 
েোোতী ওোকচয মক্ষত্র  ভ প্রঙর  প্রনপ্রেবষ্ট। এওইবোকফ ইরোকভয নফী অথবোৎ আল্লোয ফবকল যোূর , মোাঁয েোোত প্রঙর  প্রফশ্বচনীন , তোাঁয ফযোোকয 
ধভী গ্রন্গগুকরোকত ুস্পষ্টবোকফ ুংফোে মেো ককঙ।  ইহুপ্রে চোপ্রত তোকেয ধভবগ্রকন্থয প্রবপ্রত্তকত এফং তোকেয নফীকেয ফিফয অনমুোী ফবকল  নফীয 
অকক্ষো প্রঙর। মযত ভূো ( আ ) ইহুপ্রে ম্প্রেোকও তোাঁয ভকতো আকযও নফী আোয  ুংফোে প্রেককঙন। তোযোকত ফরো ককঙ-মতোভোকেয মঔোেো 
মতোভোকেয ভোকছ মতোভোকেযই বোইকেয  ভধয মথকও আভোয ভকতো এওচন নফী োঠোকফন। মতোভোকেয উপ্রঘত তোাঁয ওথো ভনকমোক প্রেক মোনো এফং  তোাঁয 
আনকুতয ওযো। আল্লো ফকরকঙন , ‘আপ্রভ তোকেয ভধয মথকও মতোভোয ভকতো এওচন নফী োঠোকফো  এফং তোাঁয ভকুঔ আভোয ফোণী মিযণ ওযকফো। ' 

এইফ ুংফোকেয প্রযকিপ্রক্ষকত ইহুপ্রেকেয  অকনকওই ফবকল এফং ফবকেষ্ঠ নফীয আপ্রফবব োফ উরপ্রি ওযোয চকনয প্রফকশ্বয প্রফপ্রবন্ন  অঞ্চর মথকও মৌপ্রেআযকফ 
মককঙন। প্রওন্তু েুুঃঔচনওবোকফ তোকেয অকনকওই যোূকর মঔোেোয নফুযত  রোকবয য তোাঁকও অস্বীওোয ওকযকঙ এফং তোাঁয প্রফরুকে অংঔয লড়মকন্ত্র প্ররপ্ত 
ককঙ। েোউে ( আ ) 'য িোথবনো এভন প্রওঙু ফিফয এককঙ , ভপুোস প্রযকেয ফযোঔযো অনমুোী  তো মযত ভুোম্মোে ( ো ) এফং তোাঁয প্রযফোয  
ন্তোনকেয োকথ মফ োভিযূণব।  তোাঁয িোথবনো এ যওভ প্রওঙু ফিফয আকঙ : ‘তুপ্রভ ওর আেভ ন্তোকনয ভকধয ুন্নযতভ , মতোভোয ফোঘনবপ্রে 
অরঙ্কোয ভেৃ , মতোভোয মঠোাঁট মথকও েো আয অনগু্র ফপ্রলবত  , মঔোেো মতোভোকও অনন্তওোকরয চকনয প্রফত্র ওকযকঙন। মতোভোয ওর মোোকও ুকপ্রন্ধ 
প্রভপ্রক প্রেককঙন। ম ফোেো ! তুপ্রভ ফহু ন্তোকনয অপ্রধওোযী কফ , তোযো তোকেয ূফবুরুলকেয ভকতো েোপ্রেবোয ভোথো তুকর মনকফ এফং তুপ্রভ তোকেয 
প্রফশ্বফযোী প্রফপ্রবন্ন োনওোকমব প্রনমুি ওযকফ। মতোভোকও ওর িচকন্য ওোকঙ প্রফঔযোত ওকয তুরকফ। ওর ভোনলু প্রঘযওোর মতোভোয ওোকঙ ওৃতজ্ঞ থোওকফ।'  
ইপ্রতোকয প্রফপ্রবন্ন ফণবনো মেঔো মো মম , মযত ঈো ( আ ) তোাঁয প্রফপ্রবন্ন ফিকফয তোাঁয কয এওচন নফীয আপ্রফবব োকফয ুংফোে প্রেককঙন। প্রমপ্রন 
প্রনকচই প্রঙকরন আল্লোয এও প্রফোর মভো 'মচমো , প্রতপ্রনই আযকফ আল্লোয ফবকল েকূতয আকভণ ম্পকওব  ওথো  ফরকতন। তোাঁয আকভকণয প্রফপ্রবন্ন প্রনেবন 
ফযোঔযো ওযকতন এফং চনককণয অন্তকয তোাঁয িপ্রত  বোকরোফোোয অপ্রিপ্রঔো জ্বোপ্ররক প্রেকতন। মতেযূ মবন্ত ঈো ( আ ) এয ধভী অনুোন  ঘোর ুপ্রঙর 
ততেযূ মবন্ত তোাঁয এই ুংফোেগুকরো িঘোপ্রযত কপ্রঙর। ‘ভী' নোভও গ্রকন ' চোভবোনীয প্রফঔযোত েোবপ্রনও  ভকনোপ্রফজ্ঞোনী ওোরব ইোকি ফকরকঙন : 
‘ভী ম্পকওব  মো প্রওঙু মফপ্র চোপ্রন , তোকরো তোাঁয ুংফোে ফোতব ো। ' এ ওোযকণই প্রিপ্রষ্ট প্তভ  তোব্দীকত ফবকল নফীয চকনয অকক্ষভোনযো আযফয 
উেীকয উকল্লঔকমোকয অংক ফফো  ওযপ্রঙর। ইককভন মথকও প্রপ্রযো এফং প্রপপ্ররপ্রস্তন মথকও প্রভয মবন্ত প্রফতৃত বূঔকণ্ডয  প্রিষ্টোনযো ফবকল নফীকও 
মেঔোয চকনয ফযোকুর ক প্রককপ্রঙর। এভনপ্রও ইযোকন  অকক্ষভোন এই েবনোথীকেয এওটি মঙোট্ট েকরয অপ্রস্তে প্রঙর। তোকেয ভধযওোয প্রযপ্রঘত  এওচন 
করন োরভোন পোযী। োরভোন তোাঁয চীফকনপ্রতোকয এওোংক ফকরকঙন : ‘প্রিষ্টোন থোওোওোকর মঔন আভপু্রযোকত প্রঙরোভ , তঔন ধভী ওোকচয চকনয 
োদ্রীয ওোকঙ মোো-আো ওযতোভ। োদ্রী তঔন প্রেফোযোপ্রত্র প্রনষ্ঠোয োকথ আল্লোয ইফোেোত ওযকতো। প্রওঙুপ্রেন য োদ্রী অুি ক ড়করো। মল প্রনুঃশ্বো 



 

 
11 

 

তযোক ওযোয ূফব ভূুতব  মবন্ত ম আভোকও ফরকরো :  আপ্রভ এভন ওোউকও প্রঘপ্রন নো , মোয ওোঙ মথকও পকচ োকর ওযোয চকনয মতোভোকও ফরকত োপ্রয।  

প্রওন্তু মল মভোনোয নফীয আপ্রফবব োকফয ভ খপ্রনক এককঙ। ইব্রোীকভয ফংধয আযফকেয ভধয  মথকও আকফন প্রতপ্রন। ভক্কো প্রতপ্রন আপ্রফবূব ত কফন। 
প্রতপ্রন উোয গ্রণ ওযকফন প্রওন্তু েওো  গ্রণ ওযকফন নো। তোাঁয ওোাঁকধ নফুযপ্রতয প্রঘহ্ন থোওকফ। তোাঁকও মপ্রে প্রঘনকত োকযো , উরপ্রি ওযকত োকযো 
তোকর িতযন ওকযো এফং তোাঁয িপ্রত ঈভোন একনো। আপ্রভ ফররোভ : ম মপ্রে মতোভোয ধভবকও তযোক ওযোয আহ্বোন চোনো , তোযয প্রও তোাঁকও িতযন 
ওযকফো ? োপ্রদ্র ফরকরো : যোাঁ ! মওননো , তোাঁয ওথোই তয-ঠিও এফং তোাঁয প্রফচকয ভকধয  যককঙ আল্লোয ন্তপ্রষ্ট। ' োরভোন তোাঁয সৃ্মপ্রতওথো আকযো 
ফকরন : ‘এই োদ্রীয  ভতুৃযয য আভোকও আযকফয ফনী মওরোফ মকোকত্রয এওটি ফোপ্রণচয ওোকপরোয োকথ আযফয  উেীক োঠোকনো করো। মঔোকন এও 
ইহুপ্রেয েো প্রককফ ওোচ ওযতোভ। এওপ্রেন ঐ ইহুপ্রে  মরোওটিকও অয এও মরোকওয োকথ ওথো ফরকত শুনরোভ। ম মরোওচনকও কোপ্ররকোরোচ ওযকত 
ওযকত ফরপ্রঙর , চনযফ উকঠকঙ মম, মওোকনো এও ফযপ্রি নোপ্রও প্রনকচকও নফী ফকর েোফী ওযকঙ। এই ওথো শুকন ঠোৎ  ভকন করো , ফঙকযয য ফঙয ধকয 
অপ্রবফোী আয উেো ' চীফন মোকনয য ফপু্রছ মল মবন্ত  ুপর একরো। আভোয অন্তকয ওম্পন ৃপ্রষ্ট ক মকর। অতযন্ত আগ্রকয োকথ আপ্রভ ঐ 
মরোওটিয ওোকঙ মকরোভ এফং ঐ কম্বয ম্পকওব  চোনকত ঘোইরোভ। আভোয ভপ্রনফ এ ফযোোকয আভোয  আগ্রকয ওথো চোনকত মকয আভোয োভকন একরো 
এফং আভোয কোকর কচোকয থোড় ভোযকরো । োরভোন ফবকল নফীকও বোকরোফোোয ওোযকণ মকতো অতযোঘোয-প্রনীড়ন মবোক ওকযপ্রঙর ,এই ঘকটোখোত প্রঙর 
তোয ূঘনো।'  ইহুপ্রে এফং প্রিষ্টোন ধভবগ্রন্থগুকরো মপ্রে এঔন প্রফওৃত ক কড়কঙ , তোযয ফবকল নফীয ফযোোকয মেো ুংফোে ফো ইপ্রেতগুকরো এঔকনো 
মেঔকত োো মো। ইপ্রিকর  এককঙ-‘এফং আপ্রভ তোয ওোকঙ আকফেন চোনোকফো , আয প্রতপ্রন মতোভোকেয চকনয আকযওচন  োন্ত্বনোেোতো োঠোকফন মোকত 
মতোভোকেয োকথ ফভ থোকও।' 

ইপ্রিকরয ওকও চোকো ঈো  ( আ ) তোাঁয কয ‘যোযোওপ্ররত ' অথবোৎ ‘আভে' এয আোয ওথো ুস্পষ্টবোকফ ফকরকঙন।  মযত ঈো ( আ ) ফকরন : 
‘আপ্রভ নো মোো মবন্ত প্রতপ্রন আকফন নো। মপ্রে আভোকও মতোভযো  বোকরোফোকো , তোকর আভোয প্রতগুকরো ংযক্ষণ ওকযো। আপ্রভ আকফেন চোনোকফো 
মতোভোকেয িপ্রত মমন অনয মওোকনো ‘যোযোওপ্ররত ' মও োঠোকনো  , মোকত প্রতপ্রন মতোভোকেয োকথ ফভ থোকওন। প্রতপ্রন  আল্লোয মই প্রফত্র আত্মো প্রমপ্রন 
মতোভোকেযকও ওর তযতো এফং ফোস্তফতোয োকথ প্রযপ্রঘত ওযোকফন।' ইপ্রথপ্রোয ফোেো নোিোপ্রয োকত মঔন ইরোকভয নফীয েোোতী ত্র মৌাঁঙকরো , 
তঔন নোিোপ্র ফকরপ্রঙর : ‘মঔোেোয ওভ ! ইপ্রনই মই নফী , আকর মওতোফ ফো প্রিষ্টোনযো মোাঁয অকক্ষো যককঙ।' মতৌযোত এফং ইপ্রিকর ূফবফতী নফীকণ 
মম ফবকল নফীয  আকভকণয ুংফোে প্রেককঙন , মওোযআকনয অংঔয আোকত ম ফযোোকয ুস্পষ্টবোকফ ইপ্রেত  মেো ককঙ। এঔন িশ্ন চোকক মম , 

এযওভ ুস্পষ্ট আোত থোওো কত্ত্ব ফহু ভিেো  মওন ফবকল যোূরকও অস্বীওোয ওযকরো ? ূযো ‘োপ' এয ঙ নম্বয আোকত ফরো ককঙ :  ‘স্মযণ 
ওকযো ! মঔন ভোপ্রযোভ ুত্র ঈো ( আ ) ফরকরো , ম ফনী ইযোইর ! আপ্রভ মতোভোকেয ওোকঙ  আল্লোয মিপ্রযত যোূর , আপ্রভ আভোয ূফবফতী 
মতৌযোকতয তযোনওোযী এফং আপ্রভ এভন এওচন  যোূকরয ুংফোেেোতো প্রমপ্রন আভোয কয আকফন। তোাঁয নোভ আভোে। অফককল মঔন প্রতপ্রন  ুস্পষ্ট 
িভোণোপ্রে প্রনক একরন , তঔন তোযো ফরকরো-এটোকতো এও ুস্পষ্ট মোে।ু ' ূযো আ'যোকপয ১৫৭ নম্বয আোকত ফবকল কোম্বকযয গুণোফরীয ফণবনো মেো 
ককঙ এফং তোাঁয  িপ্রত ঈভোন আনোয ওথো ফরো ককঙ। আল্লো যোব্বুর আরোভীন ফকরন : ‘মোযো আল্লো মিপ্রযত  এভন এও প্রনযক্ষয নফীয আনকুতয 
ওযকঙ , মোাঁয গুণোফরীয ফণবনো তোকেয প্রনকচকেয ওোকঙ  যপ্রক্ষত মতৌযোত এফং ইপ্রিকরই যককঙ। মমভন তোাঁয গুণোফরী কি-প্রতপ্রন ৎ ওোকচয আকে মেন  

এফং অৎ ওোচ ওযকত প্রনকলধ ওকযন। প্রতপ্রন মোফতী প্রফত্র ফস্তু তোকেয চকনয োরোর মখোলণো ওকযন এফং অপ্রফত্র ফস্তুগুকরোকও োযোভ মখোলণো ওকযন। 
প্রতপ্রন তোকেয য প্রফেযভোন ওর মফোছো এফং ফন্নীকেয প্রচিীয অোযণ ওকযন। ুতযোং মোযো তোাঁয িপ্রত ঈভোন একনকঙ , তোাঁকও ভথবন  কমোপ্রকতো 
ওকযকঙ এফং তোাঁয োকথ অফতীণব নযূ তথো মওোযআকনয অনুযণ ওকযকঙ , তোাঁযোই োপরয অথবোৎ ভপু্রি রোব ওযকত মকযকঙ।'  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১০ভ ফব) 

 

 ুপ্রি োঠও! আো ওপ্রয আনোযো বোকরোই আকঙন। নফী-যোূরকণ করন  প্রফশ্বভোনফতোয চকনয কফবোত্তভ ঐী উোয , তোাঁকেয নকূযয আকরো ভোনলু 
চীফকনয রু এফং  ফক্র কথ োপরয  ুঔ ভপৃ্রেয থ ঔুাঁকচ মকত োকয। আল্লোয এই েতূকেয আপ্রফবব োকফয  ফৃৎ রক্ষয করো ভোনলুকও তোয 
অপ্রস্তকেয ূণবতো মৌাঁঙোকনো। আল্লোয ৃপ্রষ্ট ফযফিোয িপ্রত কবীযবোকফ ভকনোকমোকী কর আভযো মেঔকত োকফো মম , আল্লো তোাঁয ওর ৃপ্রষ্টয ভকধযই উন্নপ্রতয 
ওর উোেোন ফো োচ-যিোভ এফং তোয প্রযূণবতোয ফযফিো  মযকঔ প্রেককঙন। প্রযূণবতোয িপ্রত আবযন্তযীণ মিযণোয ওোযকণই িকতযও ৃষ্টফস্তু  প্রফকল 
কন্তকফযয প্রেকও ধোফভোন। পকর ফোধভিু অনকুূর প্রযকফক িকতযও ৃপ্রষ্টয ুপ্ত  িপ্রতবো  োভকথবয প্রফওো খকট থোকও। ভোটিয প্রনকঘ মযোপ্রত ককভয েোনো 
ফো পকরয ফীচ মফকড়  ঠো ফো ূণবতো রোকবয মক্ষকত্র প্রফপ্রবন্ন মবো অপ্রতক্রভ ওকয থোকও। ূযোক েো-ো 'য ঞ্চো নম্বয আোকত ফরো ককঙ : ‘আভোকেয 
িপ্রতোরও এভন এও ত্ত্বো প্রমপ্রন তোাঁয িপ্রতটি  ৃপ্রষ্টকও তোয মমোকয আওৃপ্রত  িকোচনী ওর উোেোন প্রেক ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন , তোযয প্রনচস্ব থিেবন 
ওকযকঙ এই প্রযঘোরনোয প্রফলটি ওর ৃপ্রষ্টয মক্ষকত্রই এওটো োধোযণ  ফযোোয। অথবোৎ একওফোকয ূক্ষ্ম অণু মথকও শুরু ওকয ফৃৎ কযোরোপ্রক্স মবন্ত  প্রফকশ্বয 
িপ্রতটি ৃপ্রষ্টই আল্লোয এই অনগু্র রোকব ভেৃ। প্রওন্তু আল্লো মোাঁকও  ৃপ্রষ্টয মযো ওকয ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন ,মই ভোনকুলয চকনয প্রও িোওৃপ্রতও এই মবোগুকরো  

অপ্রতক্রভ ওযোই মকথষ্ট ? অফযই নো। ওোযণ ভোনকুলয চীফন ফস্তকত চীফকনয ভকধয ীভোফে  অনযোনয িোণীকূর-ফো চড় ফস্তয ভকতো ন। ভোনকুলয 
প্রঘন্তোকত এফং আধযোপ্রত্মও ূণবতো  উনীত ফোয চকনয ঠিও প্রেও-প্রনকেবনো  ুষু্ঠ প্রযওিনো ঔুফই চরুপ্রয। ভোনকুলয  িফপৃ্রত্ত  িফণতো মমকতু 
প্রফপ্রঘত্র,তোই আল্লো যোব্বুর আরোভীন এভন উত্তভ োপ্রতোয  ফো উওযকণ তোকও ভেৃ ওকযকঙন , মোয োোকময ভোনলু ঠিওবোকফ তোয আবযন্তযীণ  

িফপৃ্রত্তগুকরোকও ঙৃ্খরোফে  প্রনভোনফুতী ওযকত োকয। পকর আল্লো ভোনকুলয  থিেবকনয চকনয েইু ধযকনয উওযণ প্রেককঙন। এওটি ভোনকুলয 
আবযন্তযীণ ত্ত্বো অথবোৎ প্রফকফও-ফপু্রে , অযটি করো আল্লোয নফী-যোূর।এওথো তওব োতীতবোকফ তয মম , জ্ঞোন-ফপু্রে অকনও ভ ক্ষপ্রতয ওোযণ ক 
েোাঁড়ো এফং ভযো ভোধোকনয মক্ষকত্র অক্ষভ ক কড় , প্রওংফো অকনও ভ আকফক েোযো িবোপ্রফত । আফোয ওঔকনো ওঔকনো ঠিও প্রঘন্তোপ্রি োপ্রযক 
স্বোথবোকেলী ক কড়। এ ওোযকণই এভন ধযকনয প্রেও-প্রনকেবনোয  িকোচন মোকত আল্লোয োকথ ম্পওব  ৃপ্রষ্টয ভোধযকভ ভোনকুলয ফপু্রে এফং উরপ্রি ঐী  

আকরো ফো অন্তর্রেৃব প্রষ্ট রোব ওযকত োকয এফং ঐ অন্তর্রেৃব প্রষ্ট ভোনলুকও তোয মভধো   জ্ঞোকনয ঠিও প্রফওো খটোকত কমোপ্রকতো ওকয। প্রঘন্তোপ্রফে ফো ককফলওযো 
ভোনকুলয অপ্র-েকও এভন োোকড়য োকথ তুরনো ওকযকঙন , মোয মবতকয গুপ্ত যককঙ ভরূযফোন ফ োথয। আয এই  োথকযয প্রফোর ভচেু রোব ওযকত 
কর অথবোৎ ভোনকুলয মবতযওোয অভরূয ম্পে  ম্ভোফনোকও  ওোকচ রোকোকত কর নফী-যোূরকেয ভকতো ভোপ্রফজ্ঞ িকওৌরীয িকোচন। তোাঁযো তোাঁকেয 
প্রনচস্ব প্রক্ষো  ওভবকওৌকরয োোকময ভোনকুলয আবযন্তযীণ  স্ববোফকত ওর মমোকযতোয প্রফওো  খটোন। মযত আরী ( আ ) তোাঁয নোচরু ফোরোকো 
নফীকেয আকভকণয উকেয ম্পকওব  ফকরকঙন  : ‘আল্লো যোব্বুর আরোভীন আেভ ন্তোনকেয ভোছ মথকওই নফী-যোূর ভকনোনীত ওকযকঙন। আয  তোকেয ভধয 
মথকওই ীয ফোতব ো মৌাঁঙোকনো  মযোরোকতয েোপ্রে োরকনয থ  প্রনককঙন....মোকত ভোনকুলয প্রফকফও-ফপু্রেয ম্ভোকয প্রফেযভোন ভপ্রণ-ভিুোগুকরোকও মফয 
ওকয আনো মো। ' এভন ধযকনয ভোনলুগুকরো নফুযপ্রতয েোপ্রে োরকনয চকনয ভকনোনীত ককঙন , আপ্রত্মও এফং আন্তপ্রযও প্রফত্রতোয ওোযকণ মোাঁকেয োকথ 
ীয উৎ তথো আল্লোয ম্পওব  প্রঙর।  ভোনকুলয ভোকছ আল্লোয হুকুভ-আওোভ িঘোয ফো উিোনোয চকনয তোাঁযো প্রঙকরন ুকমোকয।  নফীকণ 
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তযোনুপ্রন্ধৎো এফং এওেফোকেয প্রবপ্রত্তয য প্রনবব য ওকয কবীয অন্ধওোয ভোকচ  ভোনফ স্ববোফকও ঐী নকূযয আকরো আকরোপ্রওত ওকয তোকেযকও 
মোফতী ভ্রোন- আওীেো-প্রফশ্বো মথকও  প্রফত্র ওকযকঙন। তোাঁযো চোকপ্ররোকতয ওর অপ্রঘন্তো  কুংস্কোকযয প্রফরুকে ংগ্রোভ  ওকযকঙন এফং ভোনফতোকও 
উন্নত েপৃ্রষ্টবপ্রে , নযোওোপ্রভতো , স্বোধীনতো ফো ভপু্রি ওোভনো এফং এওেফোকেয ভকতো ভোভরূযফোন ম্পেগুকরো উোয প্রেককঙন। ওর নফীযই অপ্রবন্ন  রক্ষয 
প্রঙর চরুকুভয প্রফরুকে ংগ্রোভ ওকয ভোকচ নযো-নীপ্রত িপ্রতষ্ঠো ওযো। এ  ফযোোকয প্রফত্র মওোযআকনয ফহু আোকত ইপ্রেত ওযো ককঙ। নফী-যোূরকণ 
ভোনলুকও ূচো-অঘব নো , কু-ংস্কোয এফং মর ও ফো অংীফোপ্রেকেয প্রচিীয মথকও ভপু্রি মেোয  মঘষ্টো প্ররপ্ত প্রঙকরন। ভোনকুলয োকত-োক ফোাঁধো এইফ 
প্রচিীয তোকেয ঘরোকপযোয  প্রি-োভথব মওকড় মন। এইফ প্রচিীয ওঔকনো ফোপ্রযও আফোয ওঔকনো কযোক্ষ। প্রফত্র  মওোযআকনয ূযো আ 'যোকপয ১৫৭ 
নম্বয আোকতয এওোংক এই ফোস্তফতোয িপ্রত ইপ্রেত ওযো ককঙ। ইরোকভয নফী আল্লোয ফবকল েতূ প্রককফ ৃপ্রথফীকত এককঙন। প্রতপ্রন ভোনকুলয ভোকছ  

প্রফেযভোন ফন্নীকেয প্রচিীযগুকরো প্রঙাঁ কড় মপরোয চকনযই আপ্রফবূব ত ককঙন। কফব-অংওোয  , মরোব-রোরোয ভকতো কু-িফপৃ্রত্তগুকরো ভোনকুলয আবযন্তযীণ 
প্রচিীয। এগুকরো ভোনকুলয প্রযূণবতোয কথ ফকঘ ফকড়ো অন্তযো প্রককফ প্রফকফপ্রঘত। এফ ঙোড়ো ভোকচয য ঙোো  প্রফস্তোযওোযী অভোনপ্রফও প্রওঙু প্রওঙু 
ফোকচ িথো ফো যীপ্রত-নীপ্রত যককঙ , মমগুকরো ভোনকুলয আধযোপ্রত্মও প্রযূণবতোয থকও রুে ওকয মে। নযূনফী মভোস্তপো ( ো ) তোাঁয ুস্পষ্ট  প্রক্ষো এফং 
মতৌপ্রে ফো এওেফোেী প্রঘন্তোয িঘোয-িোকযয ভোধযকভ ভোনফতোয চকনয মম  প্রক্ষো  িপ্রক্ষকণয ফযফিো ওকযকঙন তো প্রঙর মকথষ্ট উন্নত মবোকয। িোকন্পয  

প্রফঔযোত ককফলও ‘ডোপ্রভবংোভ' ফকরন : ‘প্রক্ষণ-িপ্রক্ষণ এফং ংস্কোকযয ফবফৃৎ  নীপ্রতভোরো ফরকত তো-ই প্রঙর , মো ী নোকভ কফব কফব ভুোম্মোকেয য 
অফতীণব  এফং ভোনলু মোকও আচ মওোযআন নোকভ মঘকন।' 

নফী-যোূরকণ ভোনফতোয চকনয ফকঘ ফকড়ো মম অফেোনটি মযকঔকঙন , তোকরো তোাঁযো আল্লো এফং ভোনকুলয ভোকছ প্রেোপ্রক্ষও ম্পওব  ৃপ্রষ্ট ওকয প্রেককঙন। 
নফীকণ আল্লোয ফোণীকও মথোমথবোকফ ভোনকুলয ওোকঙ মৌাঁপ্রঙককঙন এফং আল্লোকও ওীবোকফ ডোওকত কফ  তো ভোনলুকও প্রপ্রঔককঙন। নফীকণ ভোনলুকও মম 
প্রক্ষো প্রেককঙন , তোয পকর ভোনলু প্রনকচয  মবতকয ঠিও থ ঔুাঁকচ মফয ওযোয প্রি-োভথব অচব ন ওকযকঙ এফং মইোকথ ৃপ্রথফীকত  ওীবোকফ ুঔ-
ভপৃ্রেূণব চীফনমোন ওযো মো , মই প্রনকেবনো মককঙ। ধকভবয  তফপ্রষ্টযই করো ভোনলুকও আল্লোয কথ ডোওো , আল্লোয োকথ ভোনকুলয ম্পওব  ৃপ্রষ্ট  

ওকয মেো এফং ভোনকুলয অন্তযোত্মোকও ঐী ফোস্তফতো মভকন মনোয চকনয িস্তত ওযো।  নফীকণ চীফকনয যোচথকও উজ্জ্বর আকরো আকরোপ্রওত ওকয 
কথয প্রেো প্রেক মেন ,আয ভোনলু নফীকেয  মেপ্রঔক মেো ঐ কথ চীফকনয চটির অপ্রর-কপ্ররগুকরো মপ্রযক মো কচই।   

একওয য এও  নফীকেয আকভন এফং যীকতয ুনুঃ ুনুঃ প্রযফতব কনয মঙকন ওোযণ করো মুকক মুকক ভোনকুলয  ঘোো-োোয প্রযফতব ন। ভোনকুলয 
চীফন ভযো , ভোনকুলয িকোচনীতো মুকক মুকক  প্রযফপ্রতব ত ককঙ, মইোকথ েপ্রত মযকঔ ঐী প্রফধোন মেো ককঙ। তকফ ভোনলুকও েোোত  ওযোয 
মক্ষকত্র নফীকণ মম ভরূনীপ্রত অনুযণ ওকযকঙন ,তো প্রঙর অপ্রবন্ন। ওর নফীই ভোনলুকও এওই  রকক্ষযয প্রেকও আহ্বোন চোপ্রনককঙন। আত্মপ্রযূণবতো িোপ্রপ্তয 
কথ ভোনলু মই ওোকপরোয  ভকতো,মম ওোকপরো এওটো প্রনপ্রেবষ্ট কন্তকফয মোফোয উকেকয মোত্রো ও 'ময ভোযোত্মও ঘড়োই-উৎযোইকয ভোকছ এক কড়কঙ ,অযপ্রেকও 
কন্তকফয মোফোয থ চোনো মনই। পকর প্রওঙুক্ষণ  য য একওওচনকও মোফোয থ ম্পকওব  প্রচকজ্ঞ ওকয , আয তোকেয িেপ্রবত কথ ভোইকরয য  ভোইর 
ঘরোয য এভন চোকো প্রকক মৌাঁকঙ , মমঔোন মথকও নতুন ওকয আফোয কথয ঠিওোনো প্রনকত  । এবোকফ থ ঘরকত ঘরকত মল মবন্ত এভন এও 
ফযপ্রিয ন্ধোন ো প্রমপ্রন কথয প্রযূণব  ভোনপ্রঘত্র প্রনঔুাঁতবোকফ এাঁকও মেন। ফবেো এফং ওর িোকনয চকনয িকমোচয ঐ ভোনপ্রঘত্র  অনমুোী ওোকপরো প্রনপ্রিকন্ত 
তোয কন্তকফয মৌাঁকঙ মো। মযত ভুোম্মোে ( ো ) করন  আল্লো মিপ্রযত ফবকল যোূর প্রমপ্রন ভোনলুকও তোয চীফকনয ুঔ-ভপৃ্রে আয স্বোধীনতোয  

প্রযূণব প্রেও-প্রনকেবনো উোয প্রেককঙন। প্রতপ্রন মেোককতয কফবোচ্চ ঘূড়ো অফিোন ওযকঙন। তোাঁয প্রক্ষো প্রঘযন্তন। 
 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১১তভ ফব) 

 

ুপ্রি োঠও! মমভনটি ফকরপ্রঙরোভ মম , যোূকর মঔোেোয স্ত্রী  ঔোেীচো ( ো ) প্রঙকরন ভোনফীয য ঈভোন আননওোযী এফং ইরোভ গ্রণওোযী িথভ 
ভপ্রী নোযী ৷ নফীচীয য মম আোতগুকরো অফতীণব কপ্রঙর ঐফ আোকত আল্লো যোব্বুর আরোভীন  যোূরকও আকে প্রেককঙন , প্রতপ্রন মমন 
চনকণকও যওোরীন ব-বীপ্রতয ওথো ফকর এফং উকে প্রেক  ইরোকভয প্রেকও আহ্বোন চোনোন ৷ যোূকরয য মঔন ূযোক ভেুোপ্রসকযয িথভ ঘোয 
আোত নোপ্রমর  , তঔনই প্রতপ্রন ফছুকত মকযপ্রঙকরন মম , তোাঁয য অপ্রবত চনশুপ্রেয ভোন েোপ্রে োরকনয ওোচ শুরু ওযোয ভ এক মককঙ এফং 
আল্লো ঘোন চনককণয ভোকছ মেোোকতয আকরো উদ্ভোপ্রত ক উঠুও ৷ ূযো ভেুোপ্রকয ফরো ককঙ :"ম ঘোেযোফতৃ ! উঠুন , প্রফশ্বফোীকও তওব  ওরুন 
এফং আনোয িপ্রতোরকওয ভোোত্ময  মেষ্ঠে মখোলণো ওরুন ! এফং আনোয মোোও প্রফত্র ওরুন !"  
ুরুলকেয ভোকছ প্রমপ্রন যোূকরয িপ্রত ফবিথভ ঈভোন একনপ্রঙকরন প্রতপ্রন  করন মযত আরী ( আ ) ৷ তোাঁয ফ প্রঙর তঔন একোকযো ফঙকযয ভকতো ৷ 
যোূর মঔন মযত আরী ( আ ) মও ইরোকভয েোোত প্রেকরন , আরী ( আ ) অতযন্ত আগ্র-উেীনোয োকথ তোাঁয মঙোট্ট োত েকুটো যোূকরয প্রফত্র 
োকত াঁক প্রেকরন৷ যোূর ( ো ) আরকতোবোকফ আরীয োকত ঘো মেন  ৷ আরী এ ভ উতপু ল্ল ভকন তোাঁয ঈভোকনয োক্ষয প্রেক ফরকরন : 
আোেআুর রো ইরোো ইল্লোল্লোহু োোেআুন্নো ভুোম্মোেযু যোূরলু্লো ৷ মযত আরী ( আ ) আল্লোয  এওকে প্রফশ্বো িোন ওকয এফং ভুোম্মোে ( ো 
) এয মযোরোকতয োক্ষয প্রেক ইরোকভয  য িথভ ঈভোন আনকরন ৷ োোেোকতয ভূুতব  মবন্ত এই ঈভোকনয য অটর মথকও ইরোকভয  মঔেভকত 
প্রতপ্রন োধযভকতো প্রনকোপ্রচত প্রঙকরন ৷ এবোকফই প্রতন ফযপ্রি ভেক ইরোকভয িোথপ্রভও  ভোচটি ভক্কো কয ককড় উকঠপ্রঙর ৷ এ ভোচটিয ভরূ প্রবপ্রত্ত 
প্রঙর এওেফোে ৷ তোই ভঔূবতো এফং মকযপ্রওয োকথ তোাঁকেয ংগ্রোভ শুরু ক মো ৷  
ভুোম্মোে ( ো ) েঢ়ৃ ংওকিয  োকথ মতৌপ্রে ফো এওেফোকেয েোোতী ওোচ শুরু ওকযন৷ নফুযপ্রতয েোপ্রে োফোয য মথকও  আল্লোয যোূর ঔোেীচো 
 আরীকও কে প্রনক মপকযতো চীব্রোঈর ( আ ) এয প্রক্ষো অনমুোী নোভোম আেো ওকযন ৷ যোূকর মঔোেো ( ো ) এওটোনো প্রতন ফঙয েোোতী 
ওোচ ঘোরোন ৷ এ ভ  প্রতপ্রন িওোকয েোোতী ওোচ ওযোয প্রযফকতব  মকোকন মকোকন মতৌপ্রকেয কথ ভোনলুকও আহ্বোন  ওযোটোকও ওরযোণভ  মে 
ভকন ওযকরন ৷ আরী ( আ ) এয য মোকে প্রফন োকযো করন  প্রেতী ফযপ্রি প্রমপ্রন যোূকরয য ঈভোন আকনন ৷ এযয ধীকয ধীকয অনযোনযযো 
ইরোভ  যোূকরয য ঈভোন আকন ৷ যোূর ( ো ) অতযন্ত প্রফঘক্ষণতোয োকথ এফং কঘতনবোকফ  েোোতী ওোচ আিোভ প্রেককঙন ৷ প্রতপ্রন তোাঁয 
অন্তঘব কু্ষ প্রেক মোকও উমুি মেকঔকঙন  তোকওই ইরোকভয েোোত প্রেককঙন ৷ এই প্রতন ফঙকয মম স্বিংঔযও মরোও ভুরভোন কপ্রঙর  কুযোই মনতোযো 
তোকেয প্রফরুকে উকল্লঔকমোকয মওোকনো িপ্রতফোে ফো প্রফকক্ষোব মেঔো প্রন ৷  প্রওন্তু মমপ্রেন যোূর প্রফকল েোোতী ওোচ অথবোৎ তোাঁয প্রনওটোত্মীকেয ভোকছ 
কণেোোত মেোয ওোচ শুরু ওযকরন, এফং মওব   ভপূ্রতব  ূচোয ভোকরোঘনো ওযকরন , মপ্রেন মথকওই িতযক্ষ ফো কযোক্ষবোকফ যোূকরয প্রফকযোপ্রধতো শুরু 
ক মো ৷ প্রনুঃকন্নক মম ভোকচ কুংস্কোকযয ফীচ কবীকয মিোপ্রথত ঐ ভোকচয আভরূ ংস্কোয ওযকত কর েটুি প্রচপ্রন ঔুফই  গুরুেূণব ৷ িথভত ওথো 
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ফরো ফো ফযোঔযো মেোয প্রি ঔুফই িকোচন৷ চনককণয োভকন এভনবোকফ নতুন প্রঘন্তোেবন ফযোঔযো-প্রফকেলণ ওযকত কফ মোকত চনককণয প্রঘন্তো ঐ ফিফয 
ফো ফযোঔযো কবীয িবোফ মপকর ৷ পকর চনকণ নতুন প্রঘন্তোেবন প্রনক প্রঘন্তো-বোফনো ওযকত শুরু ওকয ৷ 
প্রেতীত িপ্রতযক্ষোভরূও ঙৃ্খরো প্রফধোন ওযো , মোকত প্রফকযোধীকেয অতযোঘোকযয প্রফযীকত মথোথব িপ্রতপ্রক্রো মেঔোকনো মো ৷   

মতো যোূকরয ফোঘনবেী এফং ফযোঔযো-প্রফকেলণ প্রঙর কফবোতওৃমষ্টভোকনয ৷ তোাঁয ফোঘনবেী একতো মফপ্র হৃেগ্রোী প্রঙর মম , তোাঁয ওথো শুকন ফোই ভগু্ধ ক 
মমত ৷ অরঙ্কোযূণব এফং িোির  ফোঘনবেীকত প্রতপ্রন মওোযআকনয অদু্ভত ুন্নয আোতগুকরো ভোনকুলয োভকন ফযোঔযো-প্রফকেলণ  ওযকতন ৷ মওোযআকনয এই 
আোতগুকরো একতো মফী প্রঘত্তোওলবও প্রঙর মম , ভুকযওকেয মওউ মওউ মঔন  যোূকরয ওোকঙ আকতো , তোযো ঘভতওোাোয ঘভতওো য ইফ আোত শুকন 
বীলণবোকফ িবোপ্রফত ক ড়কতো ৷  
প্রওন্তু েোোতী ওোকচয িোথপ্রভও প্রেনগুকরোকত ভুরভোনকেয িপ্রতযক্ষোভরূও  ফযফিো ঔুফ এওটো ুপ্রফধোচনও প্রঙর নো ৷ ওোযণ প্রতন ফঙকযয মকোন 
েোোতী ওোকচয পকর ভোত্র  ঘপ্ররচন ইরোভ গ্রণ ওকযপ্রঙর ৷ যোূর ( ো ) আল্লোয আকেক্রকভ িওোকয তোাঁয  কণেোোতী ওোচ শুরু ওযকরন 
প্রনওটোত্মীকেযকও ইরোকভয েোোত িেোকনয ভধয প্রেক ৷  প্রনওটোত্মীকেয ভোকছ েোোতী ওোকচয ূক্ষ্ম েবনটি এই প্রঙর মম , তোযো মপ্রে নফীচীয 
য ঈভোন নো- আকন , তোযয মকোত্রকত এফং আত্মীতোয ম্পওব  থোওোয ওোযকণ তোাঁয  িপ্রতযক্ষো কতো এপ্রকক আকফ ৷ মওননো যোূকরয 
প্রনওটোত্মীযো প্রঙকরন ভক্কোয ভকধয ঔুফই  িবোফোরী ৷ প্রফত্র মওোযআকনয ূযো শুোযোয ২১৪ নম্বয আোকত ফরো ককঙ :  আনপ্রচয  আপ্রযোতোওোর 
আওযোফীন.....অথবোৎ এফং প্রনওটোত্মীকেযকও উকে প্রেন এফং তওব  ওরুন ৷  এই আোত নোপ্রমকরয য যোূর ( ো ) তোাঁয প্রনওটোত্মীকেয ভধয 
মথকও ৪৫ চনকও প্রনকচয ফোপ্রড়কত  েোোত ওকযন এফং প্রেোন্ত মনন মম , তোাঁকেয োভকন প্রনচস্ব যয উকন্োপ্রঘত ওযকফন ৷  ধীকয ধীকয অন্ধওোয মনকভ 
আপ্রঙর আয মভভোনকেয আোয ভ খপ্রনক একপ্রঙর ৷ আরী ( আ )  মভভোনকেয অবযথবনোয িোকনয প্রেকও এওটু তোওোকরন ৷ ফপ্রওঙুই িস্তুত 
প্রঙর ৷ ফনী োকভ মকোকত্রয ভরুুব্বীযো মোাঁকেয ভোকছ যোূকরয অপ্রধওোং ঘোঘোযো প্রঙকরন , একওও ওকয ফোই িকফ ওযপ্রঙকরন ৷ আফ ুতোকরফ , োভমো , 

আব্বো , আফ ুরোোফ এফং এভনপ্রও যোূকরয ফকঘ ফকোকচযষ্ঠ ঘোঘো োকয এই আভন্ত্রকণ উপ্রিত প্রঙকরন ৷ রুকভয মবতয প্রফোর েস্তযঔোন োতো করো 
৷ েস্তযঔোকনয েইুোক প্রপকযোমো যকগয ভোটিয ততচ ফো োত্র একন যোঔো  করো ৷ আরী এফং মোকে ুস্বোে ুঅথঘ ঔুফই োধোযণ ঔোফোয েোফোয 
মভভোনকেয প্রযকফন ওযকরন  ৷ ঔোো-েোো মল ক মোফোয য এফোয তোাঁয আর ওথো ফরোয ুকমোক আকরো ৷ প্রতপ্রন এফোয উকঠ  েোাঁড়োকরন 
এফং ফরকরন : িথকভই ভোন স্রষ্টোয ওৃতজ্ঞতো চোনোই এফং তোাঁয োোময  ওোভনো ওযপ্রঙ , এফং োক্ষয প্রেপ্রি মম , আল্লো ঙোড়ো আয মওউ মনই ৷ প্রতপ্রন 
এও এফং  অপ্রেতী ৷ তোাঁয মওোকনো যীও মনই ৷ ম আভোয স্বচন ! মচকন যোঔুন , আপ্রভ আনোকেয ভেরোওোঙ্ক্ষী ৷ আনোকেয ভপৃ্রে ফো বোকরো 
ঙোড়ো অনয মওোকনো প্রঘন্তো আভোয মনই ৷  আল্লোয থ ওকয ফরপ্রঙ , আপ্রভ তোাঁযই মিপ্রযত যোূর৷ মতোভোকেয এফং ভগ্র প্রফশ্বভোনফতোয  চকনয আভোকও 
মিযণ ওযো ককঙ ৷ মঔোেোয থ ! ভতুৃযয য ুনযো চোগ্রত কফ , মমবোকফ খুভোকনোয য আফোয মচকক কঠো ৷ মপ্রেন মতোভোকেযকও মতোভোকেয 
ওোকচয িপ্রতপর মেো কফ৷ আয িপ্রতপর করো ৎ ফো ুণযফোনকেয চকনয িোী মফকত এফং অৎ ফো োীকেয চকনয  িোী মেোমঔ ৷ আপ্রভ ফকঘ 
বোকরোটোই আভোয ওোকভয চকনয প্রনক একপ্রঙ ৷ আল্লো আভোকও আকে  প্রেককঙন মমন আপ্রভ মতোভোকেযকও তোাঁযই প্রেকও আহ্বোন চোনোই৷  এ ভ আফ ু
রোোফ যোূকরয  ফিফযকও উপ্রড়ক প্রেক ঠোট্টো ওকয ফরকরো : আভযো মতোভোয উোয গ্রণ ওযোয চকনয বীলণ  আগ্রী ৷  যোূর ফরকরন : আপ্রভ 
মতোভোকেয চকনয ইওোর এফং যওোরীন ভের  ওরযোণই উোয প্রককফ একনপ্রঙ ৷ আপ্রভ মতোভোকেযকও েটুি ওথো ফরোয চনয আহ্বোন চোনোপ্রি ৷ এযোও 
, আল্লো ঙোড়ো আয মওোকনো ৃপ্রষ্টওতব ো মনই , অযটি কি আপ্রভ আল্লোয মিপ্রযত যোূর-এ  েটুি ওথোয োক্ষয মেকফ ৷ এঔন মতোভোকেয ভধয মথকও মম 
একক্ষকত্র আভোকও কমোপ্রকতো ওযকফ , ম আভোয কয মতোভোকেয ভোকছ আভোয িরোপ্রবপ্রলি  িপ্রতপ্রনপ্রধ কফ ৷ এই মখোলণোয য  ুকযো ভচপ্রর নীযফ-
প্রনস্তি ক মকর ৷ মওফর আরী ( আ ) তোাঁকও োোময ওযকফন ফকর মখোলণো  প্রেকরন ৷ যোূর তোাঁয ঐ আহ্বোন আকযো েু 'ফোয চোনোকরন৷ িকতযওফোযই 
মওফর মযত আরী ( আ )  ই কমোপ্রকতো ফো যোূকরয আনকুতয ওযোয মখোলণো প্রেকরন ৷ যোূর তঔন মখোলণো প্রেকরন , ম চনকণ  , এই মুফও 
আভোয বোই , মতোভোকেয ভোকছ আভোয িরোপ্রবপ্রলি এফং আভোয েোপ্রেবোযিোপ্ত ৷ 
  

ভচপ্ররক এও ধযকনয গুিন মেঔো প্রের ৷ আফ ুরোোফ আফোকযো ঠোট্টো-ভওযো শুরু ওযকরো ৷  এভন ভ যোূকরয কমোকী  োফবক্ষপ্রণও ৃষ্ঠকোলও 
ঘোঘো আফ ুতোকরফ উকঠ ভোকফকও োন্ত ফোয আহ্বোন চোনোকরন এফং যোূরকও কম্বোধন ওকয ফরকরন : ম প্রি ফতফ! তুপ্রভ মতোভোয িপ্রতোরকওয ফোতব ো 
মৌাঁপ্রঙককঙো এফং আভযো শুকনপ্রঙ৷ এঔন আভোকেযকও এওটু প্রঘন্তো-বোফনো ওযোয ভ েো ! আফ ুরোোফ আফোকযো মোযককোর ওকয প্রযকফটোকও অোন্ত 
ওকয তুরকরো ৷ আফু  তোপ্ররফ এফোয ুস্পষ্ট চফোফ প্রেক ফরকরন : ম ফংকয ওরঙ্ক ! ক্বোফোয মঔোেোয থ ! আভযো  তোকও কমোপ্রকতো ওযোয চকনয 
িস্তুত যকপ্রঙ এফং মল মবন্ত তোয কমোপ্রকতো থোওকফো ৷ 
  

ম ভওোয ভপূ্রতব  ূচো  মকযপ্রও ফযফিোয ভকধয মতৌপ্রকেয কথ ভোনলুকও আহ্বোন  চোনোকনো ঔুফই ওঠিন ওোচ প্রঙর ৷ এপ্রেকও শুরু মথকওই এওটো 
প্রফল মভোটোভটুি স্পষ্ট ক মকর মম  , এওটি ের যোূকরয প্রফকযোধী ৷ প্রওন্তু আল্লো ঘোন তোাঁয যোূর মমন একতো ত্রু আয  প্রফকযোধীকেয মেকঔ ব নো 
োন ফযং িওোকয এফং ুস্পষ্টবোকফ েোোতী ওোচ ওকযন ৷ অতএফ আপ্রন মম ফযোোকয আপ্রেষ্ট ককঙন , ভুপ্রযওকেয কযোো নো ওকয িওোকয তো  
শুপ্রনক প্রেন ৷ আনোয ক্ষ মথকও ঠোট্টো-প্রফদ্রুওোযীকেয চকনয আপ্রভই মকথষ্ট ৷  এবোকফই যোূর ( ো ) তোাঁয কণ েোোতী ওোচ শুরু ওকযন ৷ 
এফোয প্রতপ্রন োপো ফবকতয  োক ভকফত চনকণকও এওেফোেী ধভব ইরোকভয প্রেকও আহ্বোন চোনোন ৷ অতযন্ত আওলবণী  বপ্রেকত ফযোও েক্ষতোয োকথ 
প্রতপ্রন ভোনলুকও ইরোকভয প্রেকও আহ্বোন চোনোন ৷ এভপ্রনকতই  তোাঁয ততো প্রঙর ফবচনপ্রফপ্রেত , ুতযোং এঔন েোোতী ওোকচয মক্ষকত্র তোাঁয মই ততো , 

অফিোন  অপ্রবজ্ঞতো ওোকচ মরকক মকর ৷ যোূর প্রনকচই ফকরকঙন : "মতোভোকেয ভোকছ আভোয  অফিোন করো মই মবকফক্ষণওোযী ফো োোযোেোকযয ভকতো 
, মম েযূ মথকও ত্রুকও মেঔকত মক প্রনকচয ওভকও তওব  ওকয মেোয চকনয ফযপ্রতফযস্ত ক মো ৷ ম কুযোই মকোত্র , প্রনকচকেযকও মেোমকঔয আগুন 
মথকও ফোাঁঘো ৷"যোূকরয এই ফিফয শুকন যোূকরয ঘোঘো আফ ুরোোফ চনককণয ভোকছ তীব্র ত-তঘ ফোপ্রধক প্রের এফং যোূকর মঔোেোয ফিকফয প্রফঘ্ন  খটোকরো 
, আয মরোওচনকও প্রঙন্ন-প্রফপ্রিন্ন ওকয প্রের ৷  
 

কণ েোোত প্রেকত প্রকক নফী ওযীভ (  ো ) নতুন এফং স্পবওোতয এওটি মবোক প্রকক উনীত করন ৷ এযয মথকওই কুযোই  ওোকপযযো 
িওোযবোকফ প্রফকযোপ্রধতো শুরু ওকয মে ৷ তোযো ইরোকভয অগ্রকপ্রত মযোধ ওযকত  প্রফপ্রঘত্র লড়মকন্ত্রয আে মন ৷ প্রওন্তু আল্লোয ইিো অপ্রত দ্রুতই 
ভুোম্মোকেয ধভব আযকফয ীভোনো মঙকড় প্রফকশ্বয প্রফপ্রবন্ন িোকন্ত ঙপ্রড়ক কড় ৷  
 
 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১২তভ ফব) 
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ুপ্রি োঠও! যোূর ( ো ) এয প্রফত্র ওকি মঔন মওোযআকনয  িোণস্পী আোতগুকরো উচ্চোপ্রযত কতো তঔন ঐফ আোকতয আওলবকণ ভোনকুলয 
অন্তযোত্মো প্রফকভোপ্রত ক মমত ৷ আয যোূর ভোনলুকও এও আল্লোয ইফোেোত তথো মতৌপ্রকেয কথ আহ্বোন  চোনোকতন ৷ নফীচী িো িপ্রতপ্রেনই ভপূ্রতব  ূচো 
, েোিথো , ুেঔোো এফং চোকপ্ররোকতয কুিথোগুকরোয ভোকরোঘনো ওকয ওথো ফরকতন এফং এফ ফযোোকয মওোযআকনয আোত  অথবোৎ ী নোপ্রমর কতো 
৷ এই ফযোোযটো ভুপ্রযও মনতোকেয উকেককয ওোযণ ক  েোাঁপ্রড়কপ্রঙর ৷ ভক্কোয মরোওচন প্রেন-প্রেন ,মমবোকফ ফযোওোকয ইরোভ গ্রণ ওযকত শুরু ওকয  

তোকত ভপূ্রতব ূচও কুযোই মনতোযো উপ্রেি ক িথকভ নফীচীকও িকরোবন মেঔোকনোয মঘষ্টো  ওকয ৷ তোকেয নচন মনতো আফ ুুপ্রপোকনয োকথ যোূকরয 
ঘোঘো আফ ুতোকরকফয ওোকঙ প্রকক  তোাঁকও অনকুযোধ ওকয-প্রতপ্রন মমন ভুোম্মোেকও তোাঁয েোোতী ওোচ মথকও প্রফযত যোকঔন ৷ আফু  ুপ্রপোন ফরকরো : ম 
আফ ুতোপ্ররফ ! মতোভোয বোপ্রতচোয ওভবওোণ্ড ফন্ধ ওযো ৷ ভুোম্মোে মপ্রে  তোয েোোতী ওোচ ফন্ধ ওকয তোকর ম মকতো ধন-ম্পে , প্রি প্রওংফো 
ক্ষভতো ঘো তোকও মেো কফ ৷ তো নো কর তোয োকথ এফং তোয ভথবও মমকতু তুপ্রভ মকতু মতোভোয োকথ আভযো রড়কফো ৷  

আফ ুতোকরফ মঔন ভুপ্রযও মনতোকেয ফোতব ো যোূরকও চোনোকরন , যোূর তোকেয ফোতব োয চফোকফ ফরকরন , "আল্লোয থ ! তোযো মপ্রে আভোকও আভোয 
ওোচ মথকও প্রফযত যোঔোয চকনয আভোয ডোন োকত ূমব এফং ফোভ োকত ঘন্ধ একন মে , তোযয আপ্রভ আভোয েোোতী ওোচ ওঔকনোই ফন্ধ ওযকফো 
নো ৷ একথ মকতোপ্রেন আপ্রভ ভোযো নো মোপ্রি প্রওংফো এওোকচয  চকনয আভোয য মকতোপ্রেন আল্লোয আকে আকঙ তকতোপ্রেন আপ্রভ এই েোোতী ওোচ 
ঘোপ্ররক মোকফোই ৷"  যোূকরয এই েঢ়ৃতো ভুপ্রযওযো তোকেয মেঔোকনো িকরোবকনয ওোমবওোপ্রযতোয ফযোোকয তো ক  মকর ৷   

মওোযআকনয ীভোীন আওলবণ এফং িবোকফয ওোযকণ ভুপ্রযওযো মওোযআকনয মভোওোফরো ওযো  অথবোৎ ভোনকুলয য মওোযআকনয িবোফ হ্রো ওযোয 
উো ঔুাঁকচ মফয ওযোয প্রেোন্ত  প্রনকপ্রঙর ৷ ফরো মো , যোূকরয নফুযকতয ুকযো ভটোকত ভুপ্রযওকেয মভোওোকফরো তোাঁয ফকঘ  গুরুেূণব মম 
োপ্রতোযটি প্রঙর তো করো এই মওোযআকনয আোতগুকরো ৷ মওোযআকনয অরঙ্কোয  ভেৃ আোতগুকরোয িোিরতো এফং ঙন্নভ ুকযয মম ফযিনো তো ভক্কোয 
ভুপ্রযওকেযকও এইফ আোকতয প্রফরুকে েোাঁড়োকত অক্ষভ ওকয প্রেত ৷ ভুপ্রযওকেয অকনকওই মঔন যোূকরয ো প্রেক মমত , তঔন তোযো তোকেয ওোনগুকরো 
ফন্ধ ওকয যোঔকতো , মোকত মওোযআকনয আোকতয িবোফ  তোকেয য নো কড়৷ তোযো মওোযআকনয আোকতয ঘভতওো প্রযে , িোিরতো এফং মমৌপ্রিওতোয  

োভকন েোাঁড়োকত অক্ষভ প্রঙর ৷ তোই তোযো ভুরভোনকেয য মওফর ঘো িকোককয ভোধযকভই প্রফত্র এই ধভব প্রফস্তোকযয থ ফন্ধ ওযকত মঘষ্টো ওকযপ্রঙর ৷  

ইরোকভয প্রফযীকত ভুপ্রযওকেয মুপ্রি প্রঙর কোকয মচোয , অতযোঘোয আয ব-বীপ্রত িেবকনয মুপ্রি ৷ মোযো  ভুরভোন কপ্রঙর , প্রফকল ওকয ভুরভোন 
েোকেয য ভুপ্রযওযো ফযোও অতযোঘোয ঘোপ্ররকপ্রঙর  ৷ তোযো তোাঁকেযকও কু্ষধোতব  মযকঔ ওষ্ট প্রেকপ্রঙর , তৃষ্ণোতব  মযকঔ ওষ্ট প্রেকপ্রঙর ৷  একেযই এওচন 
প্রঙকরন োফো ফো ফতব ভোন ইপ্রথপ্র েো মফরোর ৷ প্রতপ্রন প্রঙকরন উভোইো ইফকন  ঔোরোকপয েো ৷ উভোইো মঔন চোনকত োযকরো মম মফরোর ভুরভোন 
ককঙ , তঔন চনভকক্ষ তোয য ম অতযোঘোয ঘোপ্ররকপ্রঙর ৷ উভোইো মফরোরকও গ্রীকেয ফকঘ কযভ প্রেনগুকরোকত ভক্কোয  আোকয তপ্ত ফোরযু য 
ঔোপ্রর কোক শুইক প্রেক ফকুওয য প্রফোর োথযঘোো প্রেক ভুোম্মোে এফং তোাঁয আল্লোয য প্রফশ্বো প্রযতযোক ওযকত ফরকতো ৷ প্রওন্তু মফরোর মওফর 

এওটি ফোকওযযই ুনযোফপৃ্রত্ত ওযকতন-আোে ! আোে !! অথবোৎ আল্লো এও এফং অপ্রেতী ৷  তোযয মফরোর আত্মভবন ওযকরন নো ৷ অফককল 
ভক্কোয এও প্রফত্তোরী মরোও মফরোরকও প্রওকন  প্রনক ভিু ওকয মে ৷ মফরোর ভপু্রি মক যোূকরয মঔেভকত োপ্রচয  ৷  আম্মোয এফং  তোয ফোফো-ভো 
ইোপ্রয  ুভোইোয য ফযোও অতযোঘোয ঘোরোকনো কপ্রঙর ৷ ইোপ্রয এফং  ুভোইো ইরোকভয য ঈভোন আনোয ওোযকণ ভুপ্রযওযো তোকেয 
য একতো অনী অতযোঘোয ঘোপ্ররকপ্রঙর মম তোকেয অতযোঘোকয তোাঁযো েু'চনই ীে ক মোন ৷ ইোপ্রযকও ইরোকভয িথভ ীে ফকর অপ্রবপ্রত ওযো 
 ৷ ভুরভোনকেয আটও ওযো ফো ফন্নী ওযো ভুপ্রযওকেয আকযও ধযকনয  অতযোঘোয প্রঙর ৷ ভুরভোনকেয য এইফ অতযোঘোকযয খটনো যোূর 
ঔুফই ওষ্ট মকতন ৷  প্রওন্তু তোাঁয য অফতীণব মওোযআকনয ভভবস্পী আোত প্রেক ভুরভোনকেযকও প্রতপ্রন  িপ্রতকযোকধয আহ্বোন চোনোকতন এফং তোাঁকেযকও 
এই িপ্রতকযোধমুকে প্রফচকয িপ্রতশ্রুপ্রত  প্রেকতন ৷ যোূর প্রনকচ ফভ ভুপ্রযওকেয ব-বীপ্রত আয উতীধড়কনয ভকুঔ প্রঙকরন ৷  যোূরকও ভুপ্রযওযো 
মফপ্রযবোক মক্ষকত্রই োধোযণত ঠোট্টো-ভওযো ফো অফোে , উো ওকযই উতী প্রড়ত ওযকতো৷ তোকেয অফোে আয উোকয ভোত্রো একতো মফপ্র প্রঙর মম 
, আল্লো যোব্বুর আরোভীন যোূরকও োন্ত্বনো মেোয চকনয ূযো প্রকেয ৯৫ নম্বয আোকত ফকরকঙন : 'ঠোট্টোওোযীকেয প্রফরুকে আভযোই মতোভোয চকনয মকথষ্ট 
৷' ভুপ্রযওযো যোূরকও প্রফদ্রু ওকয এফং তোাঁকও মোেওুয , োকর ইতযোপ্রে প্রফপ্রঘত্র অফোে প্রেক এভনপ্রও তোাঁয প্রফত্র  ভস্তকও ওোাঁটো এফং ফোপ্রর প্রঙটিক তোাঁকও 
উতযি ওযকতো , আয এবোকফ ভুরভোনকেয ভকনোফর  মবকে প্রেকত ঘোইকতো ৷ প্রওন্তু যোূর ( ো ) অতযন্ত তধকমবয োকথ মওফর আল্লোয চকনযই  

ভুপ্রযওকেয ওর অতযোঘোয , ঠোট্টো-প্রফদ্রু আয অফোে ভঔু ফকুচ য ওকযকঙন ৷  ভুরভোনকেয য ভুপ্রযওযো অফকযোধ আকযো একতো মফপ্র ঘো 
ফপৃ্রে ওকযপ্রঙর মম ,তোকেয এওটো অং োফো প্রচযত ওযকত ফোধয কপ্রঙকরন ৷ প্রওন্তু ভুরভোনযো মকতোপ্রেন োফো প্রঙকরন , তকতোপ্রেন মঔোনওোয 
ততওোপ্রারীন ফোেোয আনকুূকরয ঔুফ বোকরোবোকফই চীফন মোন ওকযকঙন ৷ যোূকরয নফুযত িোপ্রপ্তয োত ফঙয মওকট মকর ৷ ইরোকভয ডোও ভক্কো 
িো ভগ্র আযকফই মৌাঁকঙ মকর ৷ ভুপ্রযওকেয অতযোঘোয-উতীী্ড়ন তোাঁকও তোাঁয রক্ষয মথকও প্রফঘুযত  ওযকত োকয প্রন ৷ ইরোভ , ীয স্বি ছণবোধোযো 
মথকও ৃষ্ট চীফনেোী নেীয ভকতো ফক  মককঙ , তোয ঘরোয কথ কথ তয-ঠিও  ফোস্তফতোয চকনয অকক্ষভোন তৃষ্ণোতব কেয  তৃষ্ণো ভোন আল্লোয 
প্রক্ষো-েীক্ষো  জ্ঞোকনয যভত প্রেক প্রনফোযণ ওকযকঙ ৷ োফো ভুরভোনকেয মম েরটি প্রচযত ওকযপ্রঙর , তোাঁযো তফেপ্রফও বূপ্রভওো োরন ওকয মোপ্রির 
৷ ভুপ্রযওযো তোকেযকও প্রপপ্রযক আনোয ফহু মঘষ্টো ওকয ফযথব কপ্রঙর ৷ এভতোফিো আযকফয  ভপূ্রতব  ূচও মনতোযো ভুরভোনকেয প্রফরুকে নতুন ধযকনয 
লড়মকন্ত্রয চোর মফোকণ ৷ এফোয তোযো ভুরভোনকেয প্রফরুকে োভোপ্রচও  অথবননপ্রতও অফকযোধ আকযো ওকয ৷ এ ফযোোকয তোযো ঘুপ্রি ওকয এফং ঘুপ্রিত্র 
এওটো ফোঙ্ ঢুপ্রওক ওোফোয মবতকয ছুপ্ররক মে ৷ এই ঘুপ্রি অনমুোী তোযো ভুরভোনকেযকও ফওট ওকয ৷ তোযো ঘুপ্রিফে  মম , ভুরভোনকেয োকথ 

তোযো মওোকনোযওভ মরনকেন ফো মফঘো-মওনোয ম্পওব  যোঔকফ নো এভনপ্রও তোকেয োকথ মওোকনোযওভ  োপ্রযফোপ্রযও ম্পওব  যোঔকফ নো ৷ এই খটনোয পকর 
প্রযপ্রিপ্রত ভুরভোন এফং যোূকরয চকনয  অতযন্ত ওঠিন ক েোাঁড়ো৷ তোই তোাঁযো প্রেোন্ত মনন মম , ভক্কো মঙকড় কযয প্রনওটফতী মওোকনো এও উতযওো 
প্রকক ভোথো মকোাঁচোকফন ৷ যফতীওোকর এই উতযওোটি মোোকফ আফ ুতোপ্ররফ  নোকভ প্রযপ্রঘপ্রত ো ৷  মোোকফ আফ ুতোপ্ররকফ ভুরভোনযো েপু্রফব চীফন 
ওোটোপ্রির ৷  অপ্রধওোং প্রেনই এওচন ভুরভোন মওফর এওটিভোত্র ঔুযভো মঔকত মত ৷ িোই কু্ষধোতব  প্রশুয  ওোন্নো মোনো মমত ৷ যোূর ( ো ) 
এযওভ প্রযপ্রিপ্রতকত অতযন্ত োন্ত এফং নম্রতোয োকথ ভুরভোনকেযকও তধমব ধযোয আহ্বোন চোনোন ৷ আয অপ্রধওোং ভকই তোাঁয চকনয ফযোেওৃত ঔোফোয 
অনযকেযকও প্রেক প্রেকতন ৷ ওঠিন ঐ প্রেনগুকরোকত যোূকরয প্রফশ্বস্ত স্ত্রী ঔোেীচো (  ো ) এফং তোাঁয ঘোঘো আফ ুতোপ্ররফ নফীচীয ফকঘ ফকড়ো ৃষ্ঠকোলও 
প্রঙকরন ৷ আয মোোকফ আফু তোপ্ররকফই মযত ঔোেীচো প্রঘয প্রনদ্রো োপ্রত ন ৷ এই খটনো প্রঙর যোূকরয চকনয মোয য নোই  ওষ্টওয এওটি প্রফল ৷  

অফকযোকধয প্রতন ফঙয য প্রচব্রোঈর ( আ ) যোূরকও চোনোকরন মম , ভুপ্রযওকেয ঘুপ্রিত্রটি উইকোওো মঔক মপকরকঙ ৷ আফ ুতোপ্ররফ ভুপ্রযওকেযকও 
এই ঔফয চোপ্রনক  প্রেকরন ৷ তোযো ফরকরো-ভুোম্মোে প্রভথযো ওথো ফরকঙ ৷ মল মবন্ত তোযো আফ ুতোপ্ররকফয োকথ  ফোপ্রচ ধযকরো মম , মপ্রে মতোভোকেয ওথো 
প্রভথযো োফযস্ত  তোকর ভুোম্মোেকও আভোকেয ওোকঙ  াঁক মেকফ ৷ আয মপ্রে মতোভোকেয ওথো তয  তোকর মতোভোকেয য মথকও আভযো অফকযোধ 
তুকর মনকফো ৷ অফককল মঔন যোূকরয ওথো তয ফকর িভোপ্রণত করো , ফোই তফোও ক মকর ৷ এভনপ্রও ঠিও ঐ ভকই ফহু ভুপ্রযও যোূকরয য 
ঈভোন একনপ্রঙর ৷ তোযয ভপূ্রতব  ূচও মনতৃফনৃ্ন  তোকেয আকক্রো িওো ওযকত রোককরো ৷ এবোকফ ভুরভোনকেয য ভুপ্রযওকেয আকযোপ্রত অফকযোধ 
মল  এফং ভুরভোনযো তোকেয প্রনচ প্রনচ ফোোফোপ্রড়কত প্রপকয মো ৷ এযয ভুরভোনকেয য  ভুপ্রযওকেয অতযোঘোয ঘরকত থোকও ৷ এপ্রযভকধয 
যোূকরয ঘোঘো আফ ুতোকরফ েপু্রনো তযোক ওকযন  ৷ পকর যোূর তোাঁয েইু ফৃৎ ৃষ্ঠকোলওকও োযোন ৷ ভুপ্রযওযো এফোয যোূরকও তযো ওযোয  লড়মন্ত্র 
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ওকয ৷ যোূর ( ো ) তোই ভুরভোনকেয প্রনক ভেীনোয উকেকয ভক্কো তযোক  ওকযকন ৷ এটোই প্রঙর যোূকরয ঐপ্রতোপ্রও প্রচযত ৷ ভেীনো ইরোকভয 
ইপ্রতোকয নতুন এফং গুরুেূণব আকযওটি অধযোকয ূঘনো  ৷*  

 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১৩তভ ফব) 

"আব্দুল্লোয ুত্র ভুোম্মোকেয ক্ষ মথকও তোকেয িপ্রত োরোভ মোযো  মেোোত রোব ওকযকঙ এফং আল্লো  তোয যোূকরয য ঈভোন একনকঙ আয োক্ষয 
প্রেকি মম প্রতপ্রন ফযতীত আয মওোকনো মঔোেো মনই। আপ্রভ আল্লোয আকে অনমুোী ইরোকভয কথ ফোইকও আহ্বোন চোনোপ্রি।" 
োঠও ! এই মম িপ্রতবপ্রনভ ওথোগুকরো শুনকরন , এই ওথোগুকরো যোূকরয  মরঔো এওটি প্রঘঠিয অংপ্রফকল। প্ররকঔপ্রঙকরন তোাঁয ভওোরীন ক্ষভতোোরী 
মনতৃফনৃ্নকও। মওোযআকনয েপৃ্রষ্টকত যোূকর মঔোেো ( ো ) করন যোভোতুপ্রল্লর আরোভীন। ‘ঔোতোভনু নোপ্রফপ্রযন' ফো ফবকল নফী প্রককফ তোাঁয য অপ্রবত 
কপ্রঙর এও ভোেোপ্রে। আল্লো যোব্বুর আরোভীন  ফহুফোয তোাঁকও কম্বোধন ওকয ফকরকঙন , "ম ভুোম্মোে ! আভযো মতোভোকও প্রফশ্বভোনফতোয চকনয  মিযণ 
ওকযপ্রঙ ! তুপ্রভ তোকেযকও মঔোেোী ুযস্কোকযয ুংফোে েো এফং তোাঁয োপ্রস্তয  ফযোোকয ব মেঔো !"( োফো-২৮ )   

অনযত্র ফরো ককঙ ‘এই মওোযআন প্রফশ্বফোীয চকনয উকে ফো চোকযকণয ভরূ উৎ। ( ওরভ-৫২ ) 
  

কুযোইকেয োকথ ংখোকতয ওকও ফঙয য প্রচযী প্তভ ফঙকয যোূর ( ো ) ফৃৎ মেগুকরোয োও , প্রিষ্টোন মনতৃফনৃ্ন , প্রফপ্রবন্ন মকোকত্রয মনতোকেযকও 
প্রঘঠি প্ররকঔ ইরোভ গ্রণ ওযোয আভন্ত্রণ চোনোন। এই আভন্ত্রণ চোনোকনোয য ভেীনো ভুরভোনকেয  অফিোন প্রওঙুটো প্রিপ্রতীর । যোূর ( ো ) 
প্রফপ্রবন্ন োও ফো ফোেোকও এফং  আধযোপ্রত্মও  যোচননপ্রতও েি ওভবওতব োকেযকও মমফ প্রঘঠি প্ররকঔকঙন , তো মথকও ইরোভ  িঘোকয তোাঁয মটওপ্রনও ফো 
ওভবকওৌর প্রওঙুটো পুকট কঠ। ফতব ভোকন ইরোভ িঘোকযয চকনয  মরঔো তোাঁয ১৮৫টি প্রঘঠি ংযপ্রক্ষত আকঙ। এইফ প্রঘঠি মথকও িভোপ্রণত  মম , যোূর 
( ো )  ফভ মুপ্রি-িভোণ প্রেক যওোরীন ুংফোে  বীপ্রতয ওথো উকল্লঔ ওকয প্রফশ্বফোীয ওোকন  ইরোকভয ফোতব ো মৌাঁঙোকতন। যোূর ( ো ) 
প্রফপ্রবন্ন মেকয োওফনৃ্নকও েোোত মেোয  চকনয তোাঁয েী-োথীকেয প্রনক এওটো যোভব বো ফকন এফং ফোয োভকন তোাঁয ঐ  ওভবূপ্রঘ তুকর 
ধকযন। তোযয এওপ্রেন পচকযয নোভোম মকল তোাঁয ঐ ওভবূপ্রঘ ফোস্তফোনওকি  মোাঁকেয োঠোকনোয প্রেোন্ত কপ্রঙর , মইফ িপ্রতপ্রনপ্রধকেয মডকও োঠোকরন 
এফং ফরকরন : ‘‘আল্লোয ফোন্নোকেযকও নীত ওযকফ। মোযো চনককণয েোপ্রেীর ক চনকণকও ঠিও থ িেবন ওযো নো ,আল্লো যোব্বুর আরোভীন 
তোকেয চকনয মফকত োযোভ ওকয প্রেককঙন।  মতোভযো উকঠ েোাঁড়ো ! যোূকরয েতূ প্রককফ েযূ-েযূোকন্ত মতৌপ্রকেয ফোতব ো ফক প্রনক মো।  প্রফশ্বফোীয 
ওোকঙ মতৌপ্রকেয ঐ ফোতব ো মৌাঁকঙ েো।"যোূর রূোয আংটি প্রেক এওটো ীর  ফোনোকনোয প্রনকেব মেন মোকত িতযকনয স্বোকথব ঐ আংটি ফো ীরকও তোাঁয 
নোকভয য ফযফোয ওযো মো। প্রতপ্রন প্রঘঠিগুকরোকত ীর রোকোকরন এফং প্রঘঠিয ঔোভগুকরোকও এওটো প্রফকল মভোভ  প্রেক আটওোকরন। তোযয ওকওচনকও 
তোাঁয েতূ প্রককফ প্রফপ্রবন্ন অঞ্চকর োঠোকরন। যোূকরয  েতূকণ এওপ্রেকন ইযোন , মযোভ , ইপ্রথপ্রো ,প্রভয , ইোভোভো , ফোযোইন আকযো ফহু অঞ্চকরয  

উকেকয মোত্রো ওকযন। 
োোনী মুককয িতোোরী োও ঔরু োযকবচকও প্রঘঠি মরঔো কপ্রঙর।  যোূকর মঔোেো তোাঁয এও প্রঘঠিকত ঔরু োযকবচকও োযকযয ফকড়ো মওযো 
ফকর অপ্রবপ্রত ওকয  প্ররকঔকঙন : ‘আল্লোয মিপ্রযত যোূর ভুোম্মোকেয ক্ষ মথকও ইযোকনয ভোন মওযো মও , তোকেয িপ্রত েরুে মোযো ফোস্তফতো  
তযওোভী এফং আল্লো  তোাঁয যোূকরয িপ্রত ঈভোন একনকঙ আয োক্ষয প্রেকি মম প্রতপ্রন ঙোড়ো অনয মওোকনো মঔোেো মনই , তোাঁয মওোকনো ভওক্ষ ফো যীও 
মনই , ভুোম্মোে তোাঁয ফোন্নো এফং যোূর। আপ্রভ আল্লোয আকে অনমুোী মতোভোকও তোাঁয  প্রেকও আহ্বোন চোনোপ্রি। প্রতপ্রন আভোকও ওর ভোনকুলয 
মেোোকতয চকনয মিযণ ওকযকঙন মোকত  তোকেযকও আল্লোয ব ম্পকওব  অফপ্রত ওপ্রয এফং ওোকপযকেয োভকন তোাঁয হুিোত ফো  মুপ্রি-িভোণোপ্রে তুকর 
ধপ্রয। তুপ্রভ মপ্রে ইরোভ গ্রণ ওকযো তোকর তুপ্রভ প্রনযোে , আয মপ্রে  তুপ্রভ ইরোভ গ্রণ ওযো মথকও প্রফযত থোকওো , তোকর অপ্রিূচোযীকেয োকয 
েোবোয মতোভোয য।' যোুকরয এই প্রঘঠি ড়ো মল নো কতই মওযো উকত্তপ্রচত ক ঘীৎওোয ওকয উঠকরো এফং  প্রঘঠিটো প্রঙাঁ কড় মপরকরো। আয ফোচোন 
নোকভয তোয এও বোেকও আকে প্রেকরো নফুযকতয েোফীেোয  ভক্কোয ঐ কুযোই ফংীকও মমন তোয ঐ েোফীয চকনয তফো ওযকত ফোধয ওযো । 
মপ্রে তফো নো ওকয তোকর মমন তোয ভস্তও মওকট তোকও োঠোকনো । প্রওন্তু ইপ্রতো ফরকঙ মম , ফোচোন নোপ্রও যোূকরয প্রঘঠি ড়োয য মওযোয 
আকে োরন নো ওকয উকটো যোূকর মঔোেোয চকনয উোয োভগ্রী োঠিক মে। প্রভকযয োও ভোকুওোকও আকযওটি প্রঘঠি প্ররকঔকঙন যোূর। ভোকুওো 

প্রঙর প্রিষ্টোন। মচকনয তোকও ইরোকভয েোোত মেোয মক্ষকত্র প্রঘঠিটোকও এই আোত প্রেক অরঙৃ্কত ওযকরন : "ম আকর মওতোফ ফো ঐীগ্রন্থধোযীকণ! 
একো মতোভোকেয এফং আভোকেয ভোকছ  মম ওথোটি অপ্রবন্ন ফো ভোনবোকফ গ্রোয , তোয অনুযণ ওপ্রয। আয তোকরো আভযো আল্লো ফযতীত  আয ওোকযো 
উোনো ওপ্রয নো এফং মওোকনো প্রওঙুকওই তোাঁয যীও ওপ্রয নো। আয আভোকেয মওউ অনয  ওোউকও মঔোেো প্রককফ গ্রণ ওকয নো।"( আর-ইভযোন : 
৬৪ ) োকতফ নোকভয এও ফযপ্রিয ভোধযকভ এই প্রঘঠিটি প্রভকযয প্রিষ্টোন  ফোেোয োকত মৌাঁকঙ। ভোকুওো অতযন্ত ম্মোন  ভমবোেোয োকথ প্রঘঠিটো কড়ন 
এফং েতূকও ফকরন যোূকরয অফফ ম্পকওব  ফণবনো প্রেকত। তোযয ফরকরন মম , নফীয আপ্রফবব োকফয অকক্ষো প্রঙকরন ঠিওই তকফ মবকফপ্রঙকরন নফী কতো 
প্রপ্রযো মথকওই আপ্রফবূব ত কফন। মওননো  ূফবফতী ফহু নফী প্রপ্রযোকতই আকভন ওকযপ্রঙকরন। ভোকুওো যোূকর মঔোেোয ওোকঙ এওটো প্রঘঠি  প্ররঔকরন এফং 
মইোকথ েইুচন েোী োঠোকরন যোূকরয মঔেভকত। যোূর ঐ েইু েোীকও ভপু্রি  প্রেক প্রেকরন। মযোকভয ওোোযকও যোূর প্রঘঠি প্ররকঔপ্রঙকরন। যোূকরয 
প্রঘঠি মঔন ওোোকযয  োকত প্রকক মৌাঁকঙ , তঔন প্রতপ্রন ইযোকনয মনোফোপ্রনীয য প্রফচী োয আনকন্ন মোওয আেো  ওযোয উকেকয ফোইতুর 
মভোওোেো প্রমোযকত মোপ্রিকরন। ওোোযকও মরঔো যোূকরয প্রঘঠিটি  শুরু কপ্রঙর এবোকফ : প্রফপ্রভল্লোপ্রয যোভোপ্রনয যোীভ। আব্দুল্লোয ুত্র  ভুোম্মোকেয 
ক্ষ মথকও মযোকভয ভোন মযোকওর মও......। ওোোয মঔন প্রঘঠিয উযোংক প্রফপ্রভল্লোপ্রয যোভোপ্রনয যোীভ মেঔকত মকরো বীলণ আিমব ক ফরকরো-
‘আপ্রভ মযত মোরোভোন ( আ ) এয প্রঘঠি ঙোড়ো আয ওোকযো প্রঘঠি এ মবন্ত মঔোেোয নোকভ শুরু কত মেপ্রঔ প্রন। ভক্কো  মোযো উপ্রিত প্রঙর ফো ফফো 
ওযকতো , তোকেয ওোঙ মথকও প্রতপ্রন ভুোম্মোে ম্পকওব  মঔোাঁচ-ঔফয  প্রনকরন। ওোোয প্রনকচ নফীচীয আকভকনয অকক্ষো প্রঙর। তোই এ ম্পকওব  মযোকভয 
এও জ্ঞোনী  প্রণ্ডকতয ওোঙ মথকও চোনকত ঘোইকরো। ঐ প্রণ্ডত ওোোকযয উকেকয প্ররঔকরন : ‘প্রতপ্রন মই  কম্বয প্রফশ্ব মোাঁয অকক্ষো িয গুনকঙ। ' 

ওোোয এওটো আেভ ফো ভকঠ মযোকভয  মনতোকেয এওটি ভোকফকয আকোচন ওকযন এফং যোূকরয োঠোকনো প্রঘঠিটো তোকেয উকেকয োঠ  ওকয ফকরন : 
তোাঁয ধভব  ওভবূপ্রঘ প্রও মতোভযো গ্রণ ওযকত ি'ত? ওোোকযয এই িস্তোকফ ভোকফক মকোরকমোককয ৃপ্রষ্ট  এভনপ্রও তোাঁয িোণ ং মেঔো মে। তোই 
দ্রুত প্রতপ্রন উকঠ েোাঁপ্রড়ক ফরকরন : এই িস্তোকফয ভোধযকভ আকর আভোয উকেয প্রঙর মতোভোকেয  যীক্ষো ওযো। মোই মোও , মযোকভয ফোেো মল মবন্ত 
যোূকরয েতূকও মথোকমোকয ম্মোন  চোনোকরন এফং উোয োভগ্রী যোূকরয প্রঘঠিয চফোফ প্রেকরন। প্রঘঠিকত প্রতপ্রন যোূকরয িপ্রত  ঈভোন আনোয প্রফলটি 
িপ্রতপ্রফপ্রম্বত ওযকরন। ইোভোভোয োকওয উকেকয যোূর ( ো )  এওটি প্রঘঠি প্ররকঔপ্রঙকরন। প্রতপ্রন যোূকরয প্রঘঠি ড়োয য এফং যোূকরয েকূতয 
োকথ ওথোফোতব ো ফরোয য বীলণবোকফ িবোপ্রফত ন এফং এও প্রঘঠিকত প্রতপ্রন নফীচীকও মরকঔন : "আভোকও আপ্রন কফবোৎওৃষ্ট ধকভবয েোোত প্রেককঙন ! 
আপ্রভ এওচন ওপ্রফ এফং ফিো। আযফ চোপ্রতয ভোকছ আভোয এওটো গ্রণকমোকযতো যককঙ। আপ্রভ মতোভোয ধভব গ্রণ ওযকত ি 'ত যকপ্রঙ এই কতব  মম , 
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আভোকও আপ্রন ধভী ফকড়ো মওোকনো ওভবওতব ো ফো িরোপ্রবপ্রলি প্রককফ প্রনকোক মেকফ।" ইোভোভোয োকওয ক্ষ মথকও এই ত্র  যোূকরয ওোকঙ এওটো 
িপ্রতপ্রনপ্রধের োঠোনো করো। প্রওন্তু যোূর ( ো ) ঐ কত্রয চফোকফ ফরকরন : "তোয ঈভোন মপ্রে তব োককক্ষ  , তোকর হুকুভোত ফো মঔরোপকতয মওোন 
মমোকযতো তোয মনই , আল্লো আভোকও তোয প্রফড়ম্বনো মথকও যক্ষো ওরুন।"ফকড়ো ফকড়ো মেগুকরোয িধোনকেযকও যোূকর মঔোেো ( ো ) এয এই প্রঘঠি মরঔো 
মথকও িভোপ্রণত  মম ইরোকভয আহ্বোন ফো েোোত এওটো প্রফশ্বচনীন ফযোোয। অনযপ্রেকও  আভযো যোূকরয ওভবেপ্রত মবোকরোঘনো ওযকর মেঔকত োকফো 
মম , চনকণকও প্রওংফো মনতোকেযকও  ইরোকভয েোোত মেোয মক্ষকত্র তোাঁয মভৌপ্ররও েপ্রত প্রঙর , প্রতপ্রন মুপ্রি-িভোণ প্রেক  ফপ্রওঙু উিোন ওযকতন 
এফং তোকেয প্রঘন্তোপ্রি চোপ্রকক তুরকতন। যোূকরয নফুযপ্রতয  েোপ্রে োরকনয ুকযো ভটো এই েপ্রতটি অতযন্ত েঢ়ৃতোয োকথ অনৃুত ককঙ। 
চীফকনয মল ভূুতব  মবন্ত প্রতপ্রন িোির বোলো উকে প্রওংফো মওোযআকনয েোোত প্রেককঙন।  ভেীনো মথকও প্রফকশ্বয প্রফপ্রবন্ন িোকন্ত এবোকফই অতযন্ত 
দ্রুততোয োকথ ইরোভ প্রফসৃ্তপ্রত রোব ওকয। ভেীনোয মরোওচন এই েপ্রতয অনুযণ এফং মওোযআকনয আোকতয ঘভৎওোপ্রযকে উেেু  কই ইরোভ গ্রণ 
ওকযপ্রঙকরন। মমভনটি িপ্রপ্রে আকঙ মম , মওোযআকনয ভোধযকভই ভেীনো চ কপ্রঙর।* 

 
 
 

 
নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 

( ১৪তভ ফব) 

যোূর ( ো ) এওপ্রেন ভপ্রচকে প্রকক আধযোপ্রত্মওতোূণব এওটো প্রযকফ  অনবুফ ওযকরন ৷ তোাঁয অনুন্ধোনী েপৃ্রষ্ট ভপ্রচকেয িপ্রত প্রনফে প্রঙর ৷ প্রতপ্রন 
মেঔকত মকরন ভপ্রচকেয মবতয েটুি ের ফতৃ্ত ততযী ওকয আকঙ৷ এওের প্রঙর আল্লোয প্রচপ্রওয-আচওোয আয  মেোো-েরুকে ভগুর , অনযের জ্ঞোকনয 
প্রফল প্রনক আরো-আকরোঘনো ফযস্ত ৷ যোূকর মঔোেো (  ো ) এই েটুি েকরয প্রেকওই তোপ্রওক ফরকরন-েটুি েরই ভের  ওরযোকণয কথ যককঙ ,প্রওন্তু 

আপ্রভ মই েরটিয োকথই ফকফো মোযো জ্ঞোন-প্রফজ্ঞোন প্রনক আকরোঘনো ওযকঙ ৷  
মকতোই প্রেন মমকত রোককরো , যোূর ( ো ) তকতোই প্রফপ্রবন্ন েপ্রতকত  িপ্রতবোফোন এফং আগ্রীকেযকও ইরোকভয েোোত প্রেকত রোককরন ৷ প্রনুঃকন্নক 
এটো প্রঙর  যোূকরয য এওটো ওঠিন েোপ্রে ৷ তেুপ্রয প্রতপ্রন এভন এওটো অকঘতন  িোেে ভোকচয  ভকুঔোভপু্রঔ করন , মমই ভোকচ ূফবফতী 
ধকভবয প্রবপ্রত্তকতই চীফনকও ফযোঔযো-প্রফকেলণ  ওযো কতো ৷ তোকেয ওোকঙ মম-মওোকনো প্রওঙুয তযতো ফো মথোথবতো প্রনণবকয প্রবপ্রত্ত প্রঙর  ূফবফতীকেয অনৃুত 
ভোনেণ্ড ৷ আয এ প্রফলটোই তোকেয উন্নপ্রত  অগ্রকপ্রতয কথ িধোন  িপ্রতফন্ধও ক েোাঁপ্রড়কপ্রঙর ৷ তোযো তোকেয ওৃপ্রষ্ট-ওোরঘোকয মওোকনোযওভ 
প্রযফতব নকও মভকন প্রনকত িস্তুত প্রঙর নো ৷ অনযপ্রেকও অজ্ঞতো তোকেযকও মতৌপ্রকে প্রফশ্বো এফং এও আল্লোয ইফোেোত-ফকন্নকী ওযো মথকও প্রপপ্রযক মযকঔপ্রঙর 
৷ তোযো মওফর মঘোকঔ মো মেঔকতো তো-ই গ্রণ ওযকতো  ৷ প্রওন্তু মই কতযয িপ্রত তোযো ঈভোন আনকতো নো , মমই তয প্রঘন্তো-মঘতনো ফো  মফোধ-উরপ্রি 
তথো িজ্ঞো প্রেক উরপ্রিকমোকয ৷  মই ভোকচ প্রঘন্তো-মঘতনো ,জ্ঞোন   প্রফকফও-ফপু্রেয ঘঘব োয প্রফলটিই প্রঙর অচোনো ৷ ওোকযো ভমবোেোয প্রফলটি প্রনরূপ্রত 
কতো তযফোযীয প্রিকত ৷ ভোকচয এই ওঠিন  স্পবওোতয অফিোই িভোণ ওকয মম যোূকরয ওোচ ওকতোটো ওঠিন প্রঙর ৷ যোূকর োও ( ো ) তোই 
ভোকচ এওটো আভরূ প্রযফতব ন আনোয চকনয  িথভত প্রফশ্বো এফং োংসৃ্কপ্রতও প্রযফতব নটোকওই িোধোনয প্রেকরন ৷ মওোযআকনয  প্রঘত্তোওলবও আোকত আল্লোয 
ৃপ্রষ্টযোকচযয ফযোোকয প্রঘন্তো-ককফলণোয য গুরুে আকযো  ওযো ককঙ ৷ যোূকরয য িথভ মম আোতটি নোপ্রমর কপ্রঙর , তোকত ড়ো ,প্রক্ষো গ্রণ 
 প্রক্ষো িেোকনয ওথো ফরো ককঙ ৷ যোূর ( ো ) ফকরকঙন , অজ্ঞতো এফং ভঔূবতোয য  প্রফচ রোকবয উো করো িশ্ন ওযো ৷ যোূর ভোনকুলয 
অন্তকয মওোযআকনয আেব  প্রক্ষোগুকরোকও ঞ্চোপ্রযত  মিোপ্রথত ওযকত ফযোও িকঘষ্টো ঘোপ্ররককঙন ৷ মযত আফু হুযোইযো মথকও ফপ্রণবত ককঙ মম , নফী 
ওপ্রযভ ( েুঃ ) ফকরকঙন , আল্লোয খকয মোযো মওোযআন  মঔোয চকনয ভকফত  , এফং এ রকক্ষয প্রনকচকেয ভোকছ আরো-আকরোঘনো ওকয , তোকেয 
য আল্লোয যভত  োপ্রন্তয ধোযো ফপ্রলবত  ৷ ফপু্রেফপৃ্রত্তও ঘঘব ো এফং জ্ঞোনোচব ন ওযোয  চকনয ফোযফোয উকে মেো ততওোপ্রারীন ভোকচয 
মরোওচকনয ভোকছ মমন ছকড়য ৃপ্রষ্ট করো , তোযো ফপ্রওঙুয আকক জ্ঞোন অচব ন ওযোটোকও অগ্রোপ্রধওোয প্রের ৷ যোূকরয োোফীকণ ফভ  তোাঁয ওোঙ 
মথকও মফী মফী চোনোয চকনয ফযোকুর প্রঙকরন ৷ ভেীনো প্রচযতওোযী এওচন ভুরভোন ফকরন , আপ্রভ এফং আভোয িপ্রতকফীয ভোকছ ওথো কপ্রঙর মম 
, এওপ্রেন আপ্রভ মোকফো  যোূকরয মঔেভকত , আকযওপ্রেন ম মোকফ ৷ মতো যোূকরয ওোঙ মথকও ীয মমফ প্রক্ষো আভযো রোব  ওযকফো , তো যস্পযকও 
চোনোকফো ৷  

যোূর (ো) মভোোম নোকভ তোাঁয এওচন োোফীকও ফরকরন , ম মভোোম ! মচকন যোকঔো , মতোভোয িকঘষ্টো আল্লো মপ্রে মওোকনো ফযপ্রিকও মেোোত েোন 
ওকযন , তো কফ েপু্রনোয ওর ফস্তুয মঘক মেষ্ঠ  ভরূযফোন ৷ উকল্লঔয মম , যোূর ( েুঃ ) চনককণয  মেোোকতয উকেকয এওফোয এই মভোোমকও 
মওোকনো এও এরোওো োঠিকপ্রঙকরন ৷  নফীচীয েপৃ্রষ্টকত জ্ঞোন করো ভোনকুলয অন্তকয আকরো  চীফতোয উতর ৷ প্রতপ্রন অনযত্র ফকরকঙন  'জ্ঞোন করো 
ভপু্রভকনয োযোকনো ম্পে৷' ভোনলু মপ্রে প্রওঙু োযো তোকর তো উেোয ওযোয  চকনয ওর িওোয িকঘষ্টো ঘোরো ৷ জ্ঞোন করো ভপু্রভকনয মই োযোকনো ফস্তু 
, তোই এই জ্ঞোনকও উেোয ওযোয চকনয অথবোৎ জ্ঞোন অচব ন ওযোয চকনয প্রনযন্তয িকঘষ্টো  ঘোরোকনো উপ্রঘত৷ জ্ঞোন করো ভরূযফোন মই ভপ্রণভকুিোয ভকতো ,মো 
মকতোই চভোকনো  োধ মভকট নো৷ যোূর ( ো ) এই প্রফলটিকও ফণবনো ওকযকঙন এবোকফ : 'ভপু্রভকনয োযোকনো ফস্তু করো জ্ঞোন৷ জ্ঞোকনয তফপ্রষ্টযই করো 
মকতোই তো মঔো  তকতোই আকযো মঔোয ঘোপ্রেো মফকড় মো ৷'  
প্রঘন্তো-মঘতনো প্রফওোক যোূকরয কৃীত নীপ্রতয পকর চনকণ প্রঘন্তোয  স্বোধীনতো মক মো ৷ তোযো তোকেয ূফবুরুলকেয ঐপ্রতয এফং মরোওোঘোকযয অন্ধে 
 মকোাঁড়োভীয িকর স্বোধীনবোকফ প্রঘন্তো ওযোয ুকমোক ো এফং তোযো জ্ঞোন-িজ্ঞো   মুপ্রিয প্রবপ্রত্তকত প্রনকচকেয প্রেোন্ত মনোয মমোকযতো অচব ন ওকয৷ এই 
গুরুেূণব প্রযফতব নটিয ওোযকণ ইরোকভয প্রক্ষো  আেব উরপ্রিয থ ুকভ ৷ মওননো , অন্তেপৃ্রষ্ট , জ্ঞোন  কঘতনতো ঙোড়ো ইরোভকও ুস্পষ্টবোকফ 
মফোছো ম্ভফ ন ৷ োপোন ইফকন কোসোন ফকরন :  
'যোূকরয মঔেভকত োপ্রচয ক ফররোভ ,ম যোূর ! আপ্রভ জ্ঞোন অচব ন ওযোয চকনয ভপ্রচকে একপ্রঙ ৷ যোূকর মঔোেো আভোকও ফরকরন : ঔুফ বোকরো ! 
জ্ঞোন অচব কনয মঙকন মরকক থোকওো ! মপকযতোযো জ্ঞোন অকেলণওোযীকেযকও তোকেয োঔো এফং োরও প্রেক আে মে এফং তোকেয ঘোযোক বোকরোফোো 
 মিকভয এভন এওটো ফতৃ্ত ততযী ওকয মমভন আওো ৃপ্রথফীকও ফতৃ্তোওোকয প্রখকয যোকঔ ৷'  
এওপ্রেন যোূকর মঔোেো ( ো ) চনভোকফক  ফরকরন : 'মফককতয ফোপ্রকঘো ভ্রভণ ওকযো , প্রনকচকও তোয অনগু্র ফো মনোভত প্রেক ূণব  ওকযো ! চনকণ 
ফরকরো-ম যোূকর মঔোেো ! মফককতয ফোপ্রকঘো ভোকন ওী ? যোূর ফরকরন: আরো-আকরোঘনোয তফঠও ৷ মওননো আল্লোয এভন প্রওঙু মপকযতো যককঙন 
মোযো খুকয খুকয জ্ঞোন প্রফলও আরো-আকরোঘনোয তফঠও ঔুাঁকচ মফড়ো ৷ তোযো এ ধযকনয তফঠকও িকফ ওকয তফঠওওোযীকেয প্রখকয যোকঔ ৷'  

যোূকর মঔোেো ( োুঃ ) ততওোকারীন চনককণয অফিোকও একতো নম্র  একতো েক্ষতোয োকথ এভন ুন্নযবোকফ ফণবনো ওযকতন মম , তোযো তোকেয অজ্ঞতো 
ফো ভঔূবতো ওোটিক ঠোয ফযোোকয উিীপ্রফত কতো ৷ যোূকরয এই প্রঘন্তো  োংসৃ্কপ্রতও িকঘষ্টোয  পকর অজ্ঞ এফং ভঔূব এওটি চোপ্রতয ভধয মথকও জ্ঞোন  
িজ্ঞোূণব এওটি ভোকচয ৃপ্রষ্ট  করো ৷ জ্ঞোনোচব কনয গুরুে ম্পকওব  যোূকরয মঙোট্ট এওটি ফিফযই মকথষ্ট ৷ প্রতপ্রন  ফকরকঙন : জ্ঞোন করো আভোয এফং 
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আভোয ূফবফতী নফী-যোূরকেয উত্তযোপ্রধওোযূকত্র োো  ম্পে ৷ এওইবোকফ প্রতপ্রন জ্ঞোনীকেযকও আাঁধোয যোকতয প্রথওকও থ-িেবনওোযী আওোকয  

তোযোয োকথ তুরনো ওকয ফকরকঙন : ৃপ্রথফীয ফকুও জ্ঞোনীকেয অফিোন আওোকয তোযোয ভকতো৷  এই তোযোয ভোধযকভ চর-িকরয ওর আাঁধোয েযূীবূত 
ক মো ৷ এই তোযোগুকরো মপ্রে োপ্রযক মো ,তোকর কথয ন্ধোন রোবওোযীকণ ুনযো থ োপ্রযক ফকত োকয ৷  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১৫তভ ফব) 

যোূর মঔন ইরোকভয েোোত প্রেপ্রিকরন ,তঔন কুযোই ভুপ্রযওযো যোূকরয  প্রফরুকে ওর িকঘষ্টো ঘোপ্ররকপ্রঙর। এভনপ্রও তোযো যোূকরয ওোকঙ মোকত 
মওউ আকত নো োকয মচকনয ভোনলুচনকও ফোধো প্রেত। প্রওন্তু ভুপ্রযওকেয একতো ফোধো-প্রফপ্রত্ত উকক্ষো ওকয ভোনলু  মওোযআকনয মভোনী ভোধুকমব প্রফভগু্ধ 
ক মমত। এযপকর ভুপ্রযওকেয ভকন এওটো িশ্ন চোককরো  মম , এভন ওী আকঙ মওোযআকন মম , মম-ই মোকন ম-ই ভগু্ধ ক মো। ভক্কোয ভুপ্রযওকেয 
ভকধয অনযতভ ও 'চন প্রঙর আফ ুমচকর , আফ ুুপ্রপোন এফং আঔনো। এযো প্রেকনয মফরো ঠিওই অনযকেযকও  যোূকরয ওোকঙ মমকত ফোধো প্রেত আয 
যোকতয মফরো প্রনকচযোই মকোকন মকোকন মওোযআন মতরোোত মোনোয চকনয যোূকরয খকযয োক প্রকক রপু্রওক থোওকতো। এওযোকত একেয প্রতনচনই মোয 
মোয ভকতো রপু্রওক রপু্রওক মওোযআন মতরোোত শুনকরো। মতরোোত মোনোয য মঔন তোযো মফপ্রযক একরো , তঔন ফোয োকথ ফোয মেঔো করো এফং 
ফোয ওোকঙই ফোয মকোনীতো িওো ক ড়করো। পকর  যস্পযকও প্রতযস্কোয ওযকত রোককরো এফং তোযো থ ওযকরো মম এই খকয আয ওঔকনো 
আকফ নো। ভকুঔ  ফরকর তোকেয ওোকঙ মওোযআকনয আোকতয আওলবণ প্রঙর কথয অকনও উকবব। তোই কযয যোকত  প্রতনচনই যোূকরয প্রনচ ভকুঔ 
আল্লোয ফোণী মোনোয চকনয ফোইকয মফপ্রযক একরো। যয প্রতনফোয  এই খটনোয ুনযোফপৃ্রত্ত কপ্রঙর এফং িকতযওফোযই তোযো থ প্রনকপ্রঙর মম এই 
তল্লোকট আয ো যোঔকফ নো। এগুকরো আকর মওোকনো ওোপ্রনী ফো ককিয েট ন , ফযং এটো করো ফোস্তফ  ইপ্রতো। আয মই ফোস্তফতো করো , ভক্কোয 
ভুপ্রযওযো মওোযআকনয আোকতয প্রফস্মওয মৌন্নমব   অরঙ্কোপ্রযকে ভগু্ধ ক প্রককপ্রঙর । তোযো এয তযতো ফছুকত মকযপ্রঙর ঠিওই , প্রওন্তু তোকেয  

ঈলবোযোনতো  মকোাঁড়োপ্রভয ওোযকণই মই তয গ্রণ ওযো মথকও প্রফযত প্রঙর। 
অনযোনয নফীকেয ভকতো ভুোম্মোে ( ো ) এয মভোকচমো ফো অকরৌপ্রওওে  প্রঙর , মোকত ঐ মভোকচমো মেকঔ চনকণ তোাঁয ফোতব ো ফো েোোকতয তযতো 
উরপ্রি ওযকত োকয।  প্রওনতু মোযো অকরৌপ্রওওে মেঔোয অকক্ষো প্রঙর যোূর ফপ্রওঙুয আকক মওোযআন এফং মওোযআকনয  চীফন্ত প্রক্ষোয প্রেকও তোকেয 
ভকনোকমোক  েপৃ্রষ্ট আওলবণ ওযকতন। প্রতপ্রন ভক্কোয প্রযকফটোকও  মওোযআকনয আধযোপ্রত্মও ুকপ্রন্ধকত বযুয ওকয মেন। আকর মওোযআকনয আধযোপ্রত্মওতো 
এফং কবীয আওলবণই ইরোকভয আহ্বোকন চনককণয োড়ো মেোয িধোন ওোযণ। ম ভ আযকফয মরোকওযো  োপ্রতয ফো ওপ্রফতোয মক্ষকত্র বীলণ ফোওটু 
প্রঙর। োপ্রকতযয তরীকত তফপ্রঘত্রয এফং  আরঙ্কোপ্রযও প্রেও মথকও তোযো প্রঙর ঔুফই েক্ষ। ম ওোযকণই মঔন মওোযআকনয আোত মতরোোত ওযো  কতো , 

তঔন তোযো মওোযআকনয োপ্রপ্রতযও ভোোত্ময এফং আরঙ্কোপ্রযও ঐশ্বকমবয প্রফলটি ফছুকত  োযকতো। তোযো এটো ফছুকতো মম মওোযআকনয আোকতয 
অকরৌপ্রওওে মওফর এয ব্দ ফো ফোণী প্রেক  উরপ্রি ওযো ম্ভফ ন। মওোযআকনয ব্দভোরোয ুকযরো প্রফনযো এফং এয আোকতয োপ্রপ্রতযও  ভরূযই 
মেোতোয অন্তকয কবীযবোকফ মযঔোোত ওযকতো। 

যোূর (ো ) ফভই মওোযআকনয আোতগুকরোকও ভঔুি ওযো এফং চনককণয  োভকন মগুকরো মতরোোত ওযোয মঘষ্টো ওযকতন। ীয আোতগুকরো 
মঔোয য প্রতপ্রন বীলণ গুরুে প্রেকতন এফং ঔুফ দ্রুতই মগুকরো আত্ত ওকয মপরকতন। যোূকরয য মঔন মওোযআকনয  আোত নোপ্রমর কতো , তঔন 
অকনও োোফী মস্বিো প্রওংফো যোূকরয প্রনকেব ক মই আোতগুকরোকও  ওোঠ , মঔচযু োতো , োথয প্রওংফো ঘোভড়োয য প্ররকঔ যোঔকতন। এবোকফ 
আোতগুকরোকও ংযক্ষণ ওযো কতো। যোূর মঔন ভপ্রচকে ফকতন , োোফীকণ তোাঁকও প্রখকয অধীয আগ্র  মওৌতূর ওোকয  আন্তপ্রযওতোয োকথ ফতৃ্ত 
ততযী ওযকতন , তকফ মঙকন মওউ ফকতন নো। ধীকয ধীকয মওোযআন মঔোয  এই আয ফো ফতৃ্ত ফকড়ো কত রোককরো। যোূর ফকরকঙন : "মতোভোকেয 
ভকধয মই মেষ্ঠ , মম মওোযআন মকঔ এফং অযকও মঔো।" প্রতপ্রন এয গুরুে মফোছোকত ফকরকঙন , এভনপ্রও তুপ্রভ মপ্রে অন্তত এওটি আোত চোকনো , 

তো-ই অকযয ওোকঙ মৌাঁকঙ েো এফং িঘোয ওকযো। মম ভোচকও  চোকপ্ররোকতয মকোাঁড়োপ্রভ আয অজ্ঞতো প্রযূণববোকফ গ্রো ওকয মপকরপ্রঙর , মওোযআকন 
ওোযীকভয ভোধযকভ যোূর মই ভোকচ মতৌপ্রকেয ফোতব ো িঘোয ওযকরন। মওোযআকনয ূযোগুকরো ভোনলুকও  মনোংযোপ্রভ আয ওেমব মথকও েকূয প্রযক মযকঔ 
ভনলুযে , স্বোতন্ত্রযকঘতনো ফো প্রনকচকও মঘনো এফং চীফকনয ঠিও মফোধ  উরপ্রি এওওথো চীফকনয ঠিও ভোওোঠিয প্রেকও আহ্বোন  চোনোকরো। এওইবোকফ 
মওোযআকনয আোতগুকরো ঘভৎওোয িওৃপ্রত মমভন ূমব ঠো মবোয , তোযোবযো যোকতয আওো , বূপ্রভ  আওো ৃপ্রষ্টয প্রফপ্রবন্ন মবো ফো স্তয িবৃপ্রতয 
িপ্রত ভোনকুলয  েপৃ্রষ্ট আওলবণ ওযকরো। এইফ আোকতয োপ্রপ্রতযও গুণ মমভন অোধোযণ মতভপ্রন এগুকরোয জ্ঞোনকত  ভরূয প্রফস্মওয। যোূকরয ভকতো 
এওচন প্রনষ্পো  ভোন ফযপ্রিকেয ভকুঔ মঔন এইফ আোত উচ্চোপ্রযত কতো , তঔন আোকতয ঐশ্বমব ফোইকও আকন্নোপ্ররত ওযকতো। 
মওোযআকনয আোকতয ফোতব ো প্রেক যোূর চনককণয েপৃ্রষ্ট ঔুকর প্রেকরন।  মওোযআন করো প্রঘন্তো-ককফলণোয চকনয অকরৌপ্রওওতোূণব এওটি গ্রন্থ , ম ওোযকণই 
ভোনকুলয ফপু্রে-প্রফকফও  প্রফঘক্ষণতো ফপৃ্রেয মক্ষকত্র মওোযআকনয েবনী িবোফ কড়কঙ।  জ্ঞোন-প্রফজ্ঞোকন ভেৃ মওোযআন এওপ্রেকও মমভন ভোনলুকও আল্লোয 
থ মেপ্রঔককঙ , অযপ্রেকও ভুরভোনকেয উন্নপ্রত প্রনপ্রিত ওকযকঙ। মওোযআকনয আোকতয আকরো প্রেকই যোূর তোাঁয েোোতী  ওোচ ঘোপ্ররককঙন এফং 
এবোকফই এওটো ফৃৎ ইরোভী বযতোয মকোড়োত্তন । 
যোূকরয নচীযপ্রফীন ফিকফযয িবোফ চনককণয য একতো মফী ভোত্রো  ড়কত শুরু ওকয মম , ভক্কোয ভুপ্রযওযো তো ফন্ধ ওযকত োপ্ররকেয ওোকঙ 
মো। োপ্ররে ইফকন ভকুীযো প্রঙকরন আযকফয মেষ্ঠ োপ্রতয ভোকরোঘও। তোই ম বোলোয গুণভোন , ফিকফযয গুরুে িবৃপ্রত ঔুফ বোকরোবোকফই ফছুকতো। মতো 
কুযোইকেয এওটি ের এই োপ্ররেকও এওপ্রেন প্রনক  মকর যোূকরয ওোকঙ। তোযো অকক্ষো প্রঙর এই ফপু্রছ োপ্ররে যোূরকও যোস্ত ওকয ফকরো।  যোূর 
মওোযআকনয এওটি আোত মতরোোত ওযকরন। োপ্ররে িথভ প্রেকও অঙ্কোকযয োকথ আোত  শুনপ্রঙকরো। প্রওন্তু যক্ষকণ মেঔো মকর যোূকরয ভকুঔ 
মতরোোকতয ব্দ মকতোই ফপৃ্রে মকত রোককরো ,োপ্ররে তকতোই োন্ত এফং আত্মভপ্রবত কত শুরু ওযকরো। োপ্ররে ফরকরো : "ওী ভধুয ! এটো প্রওঙুকতই 
ভোনকুলয ফোনোকনো ফিফয কত োকয নো।" আোকতয ভোধুমব োপ্ররকেয মবতয  একতোটোই িবোফ প্রফস্তোয ওযকরো মম , ম প্রযফপ্রতব ত ক মকর। ভুপ্রযওযো 
তোকও ব মেঔোকরো,োফধোন ওকয প্রের। প্রওন্তু োপ্ররে ফরকরো , "ভুোম্মোকেয ওোঙ মথকও মমফ ওথো আপ্রভ  শুকনপ্রঙ , মফ ওথো একতো আওলবণী মম 
অনয ওোকযো ওথোয োকথ তোয তুরনো  নো। তোয  ফিফযকও ঠিও ওপ্রফতো ফরো মো নো , আফোয কেয ফরো মো নো , কেয-কেযয উকবব তোাঁয 
ফিফয কবীয অথবূণব , প্রভপ্রষ্ট-ভধুয , ওরযোণভ  িবোফ প্রফস্তোযওোযী। তোাঁয  ফিফয একতোই উচ্চভোককবয মম , মওোকনোপ্রওঙুই তোযকঘক উন্নত কত োকয 
নো।"  
আয এ ওোযকণই ইরোকভয ত্রুযো মবন্ত মওোযআকনয আওলবকণ প্রফকভোপ্রত ক  কড়প্রঙর। ওোকরয প্রযক্রভো মপ্রে তোযো যোূকরয প্রফরুকে , মওোযআকনয 
প্রফরুকে মওফর অফোে  আয কুৎোই যটিককঙ ,তোযয যোূকরয অগ্রমোত্রো , মওোযআকনয অগ্রমোত্রো প্রওন্তু ফযোত   প্রন। ফযং ত্রুকেয লড়মন্ত্রই 
ফযথবতো মবফপ্রত ককঙ। মওননো আল্লোয বোলয  অনমুোী মওোযআকন মওোকনোযওভ প্রভথযো ফো কন্নকয িোন মনই। যোূকরয কয মওোযআকনয  

আোতগুকরো প্রনলিোণ অন্তযগুকরোকও ুকপ্রন্ধ প্রেগ্ধ ফোতোকয য ফপু্ররকপ্রঙর। ভোনফ উন্নন তথো জ্ঞোন-িমুপ্রিয উন্নকনয োকথ োকথ মওোযআকনয অচোনো 
যযগুকরো একওয য এও  উকন্োপ্রঘত ককঙ। ইভোভ োকেও ( আ ) মমভনটি ফকরকঙন- ‘মওোযআন প্রঘযন্তন  চীফন্ত। মওোযআন  ওঔকনো প্রনপ্রিহ্ন কফ 
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নো।ফভোন ওোকরয ভকতো প্রওংফো ূকমবয আকরোয ভকতো প্রঘযপ্রেন এই মওোযআন  থোওকফ এফং প্রফশ্বফোীকও প্রনযন্তয আকরোপ্রওত ওকয মোকফ।  

আচওোর অভুপ্ররভ প্রঘন্তোপ্রফেকেয ভোকছ মোাঁযো মওোযআন প্রনক ককফলণো ওকযকঙন , তোাঁযো ভকন ওকযন মম ,এই গ্রন্থটি করো ওভব   নীপ্রতয িজ্ঞোন এফং 
মওোযআকনয ফোতব ো ফো প্রক্ষোগুকরো করো ইরোকভয প্রফওো  উন্নকনয  ভরূ ঘোপ্ররওোপ্রি। ভোপ্রওব ন প্রঘন্তোপ্রফে ইযপ্রবং ফকরকঙন-"এই গ্রন্থ আটরোপ্রেও 
ভোোকয মথকও িোন্ত ভোোকয মবন্ত ওর চনকণকও োপ্রন্ত  ুঔ-ভপৃ্রেয প্রফত্র ঙোোতকর আে প্রেককঙ।" 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১৬তভ ফব) 

"মযত আরী ( আ ) ফকরকঙন ,‘ভুোম্মোে ( ো ) আল্লোয ভকনোনীত নফী  এফং যভকতয যোূর....ফস্তুত যোূর আওযোভ ( ো ) মও মনতো 
প্রককফ গ্রণ ওযোই মতোভোয  চকনয মকথষ্ট.....যোূর করন ূত-প্রফত্রতভ ভোনলু ,তোাঁয অনুযণ ওয ,মওননো; তোাঁয নীপ্রত-েপ্রত এভন এওটো আেব মম , 

ফোয চকনযই এই আেব অনুযণকমোকয.....আল্লোয  প্রিতভ ফোন্নো প্রতপ্রনই প্রমপ্রন তোাঁয যোূকরয আেব গ্রণ ওকযন এফং তোাঁয েোঙ্ক অনুযণ  ওকযন।" 
প্রফকত আযগুকরোকত আভযো নফীচীয এওেফোে ফো মতৌপ্রকেয েোোত মেোয েপ্রত  ম্পকওব  ওথো ফকরপ্রঙ। আভযো মচকনপ্রঙ মম , যোূর ( েুঃ )এয 
স্ববোফকত বদ্রতো এফং নম্রতোয  ওোযকণই চনককণয অন্তকয ইরোভী আেব ফযোওবোকফ িবোফ প্রফস্তোয ওযকত ক্ষভ কপ্রঙর।  আপ্রবচোতযফোেী এওটো মেণী 
আকঙ , মোযো ভোকচ ম্পে এফং প্রিয ভরূ অং , যোূর (ো ) তোকেয প্রফরুকে রকড়কঙন। মতো আপ্রবচোতযফোে প্রফকযোধী যোূকরয এই ংগ্রোকভয ধযণ 
ফো তফপ্রষ্টয প্রনক আচ আভযো আকরোঘনো ওযকফো।  
প্রফকশ্ব ফভই রক্ষয ওযো মককঙ মম , মোযো আযোপ ফো অপ্রবচোত তথো  ম্পেোরী , তোকেয োকতই ক্ষভতো ফভ কুপ্রক্ষকত প্রঙর। োধোযণত মোযোই 
ম্পেোরী অকথব  অপ্রবচোত , ভোকচ অথবননপ্রতও এফং যোচননপ্রতও িবোফ তোকেযই মফী থোকও। অপ্রবচোতকেয  চীফনমোন েপ্রতকত প্রফরোপ্রতো  
উচ্চোপ্রবরোল মচাঁ কও ফক। তোকেয চীফনমোন েপ্রত অনযকেয  মঘক মূ্পণব স্বতন্ত্র। আোভয চনোধোযণ মথকও তোই তোযো প্রফপ্রিন্ন ক কড়। আকর  

ুকমোক-ুপ্রফধো অকেলণ এফং প্রফরোপ্রতো এওটো োভোপ্রচও ক্ষত ফো ফযোপ্রধ। মওোকনো ফযপ্রি  প্রওংফো ভোকচয মওোকনো এওটি অংক মপ্রে এই প্রফরোপ্রতোয 
ফযোপ্রধ গ্রো ওকয , তোকর তো ধীকয  ধীকয ুকযো ভোকচই ংক্রপ্রভত ক কড় এফং োভোপ্রচও ুিতোকও হুভপ্রওগ্রস্ত ওকয মতোকর।  মফপ্রযবোক মক্ষকত্রই রক্ষয 
ওযো মককঙ মম , অপ্রবচোত ভোচ োধোযণত মবোকফোেী এফং  মস্বিোঘোযী ক থোকও। তোযো প্রনকচকেযকও ভোকচ তুকর ধযোয চকনয এফং অনযকেয ম্মোন  

আেো ওযোয চকনয আপ্রবচোতযফোেকও ধোযোফোপ্রওবোকফ প্রওংফো ফরো মমকত োকয ফং যম্পযো ংযক্ষণ  প্রফওো খটিক থোকও। 
ফতব ভোন প্রফকশ্বয প্রফপ্রবন্ন ভোকচ প্রফরোপ্রতো এফং আপ্রবচোতযফোকেয  িঘপ্ররত অফক্ষকয প্রফলটি ভোচ প্রফজ্ঞোনী এফং ধভী মনতোকণ মবোকরোঘনো ওকযকঙন।  

ভোপ্রওব ন ভোচ প্রফজ্ঞোনী মবফরোন ভকন ওকযন , আল্লোয নফী মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয ভকতো  ফযপ্রিে ঔুফই প্রফযর , একওফোকযই োকত মকোণো। প্রতপ্রন 
তোাঁয ফযপ্রতক্রভধভী  স্ববোফ-ঘপ্রযত্র প্রেক েীখব ভকয চকনয ওকরয ওোকঙ প্রনচস্ব ম্মোন ধকয যোঔকত মকযকঙন।  মম ভোকচ ম্পেোরী ফযপ্রিয অবোফ 
প্রঙর নো, মম ভোকচ চনোধোযকণয ওোকঙ ম্পেোরীকেয উচ্চ ভমবোেো এফং মথোথব িোন প্রঙর এফং এভনপ্রও মমভ আপ্রবচোতযফোকেয ফযোও িঘরন  প্রঙর , 

ম ভ যোূকরয এই গ্রণকমোকযতো প্রতযই প্রফস্মওয। ভুোম্মোে ( ো ) তোাঁয প্রফঘক্ষণ মনতৃে প্রেক েোপ্রেীর বূপ্রভওো অফতীণব ক আপ্রবচোতযফোকেয 
প্রফরুকে ংগ্রোভ ওকযকঙন এফং ভোনকুলয ভোকছ মেণীনফলভয েযূ ওকয প্রেক োভয িপ্রতষ্ঠো ওযোয  মঘষ্টো ওকযকঙন। মেণীনফলকভযয প্রফরুকে ংগ্রোকভয মক্ষকত্র 
তোাঁয আেব প্রঙর ঔুফই  বোকরো। চোকপ্রর ভোকচয মকোত্র , প্রযফোয , ভিেো এফং ম্পকেয আপ্রবচোকতযয য  ভমবোেোয প্রফলটি প্রনবব য ওযকতো। যোূর 
(ো) তোাঁয প্রনচস্ব ভিেোকয উকেকয  আপ্রবচোকতযয ফণবনো প্রেকত প্রকক ফকরন- ‘কুযোই মকোকত্র অপ্রবচোত ফরকত তোকেযকওই মফোছোকতো  ,মোকেযকও মেকঔ 
চনকণ ব মত এফং ঐ অপ্রবচোতযো মরোওচনকও মো-ই আকে ওযকতো , তোযো তো-ই ওযকতো। এই অপ্রবচোতযো আত্মিেবন ফো ঔযোপ্রত কুড়োফোয চকনয 
মুকেয ঔযঘ ফন ওযকতো এফং ধন-ম্পে রটুতযোকচয ভধয প্রেক প্রনকচকেয মেষ্ঠে অচব ন ওযকতো। তোযয মই ফীযেকোাঁথোকও ভোওোফয আওোকয স্মযণী 
ওকয যোঔকতো। যোূর ( ো ) মঔন প্রেোন্ত প্রনকরন  ঔোযো প্রফন উভোইো ওো 'ফী নোকভয ভোকচয এওচন অনপ্রবচোত ফযপ্রিকও অপ্রবচোত ম্প্রেোকয  

োকথ আকরোঘনোয চকনয োঠোকফন , তঔন ঔোযো উপ্রেি ক যোূকরয ওোকঙ আকফেন  চোপ্রনকপ্রঙকরন মমন এওচন ঔযোপ্রতভোন মরোওকও োঠোকনো  , মোকত 
অপ্রবচোত ভিেোকয ক্ষ মথকও  মওোকনোযওভ িপ্রতফোে নো আক। প্রওন্তুযোূর ঔোযোকও প্রনফবোঘন ওকয মফোছোকরন মম , ভোনকুলয মেষ্ঠকেয ভোওোঠি করো 
মভধো-িপ্রতবো এফং মমোকযতো। ভক্কো প্রফচকয য ইপ্রথী েো  মফরোর ওোফোয ঙোকে প্রকক আমোন প্রেকপ্রঙকরন। মফরোকরয আমোকনয ব্দ শুকন কুযোই 
অপ্রবচোতকেয ভোকছ মম িপ্রতপ্রক্রো মেঔো প্রেকপ্রঙর , তো িভোণ ওকযপ্রঙর মম , তোকেয ভোকছ আপ্রবচোকতযয  মঘতনো ওকতোটো বোফ যওকভয প্রঙর। এওটো 
নীঘু মেণীয মরোও এবোকফ ওোফোয কয উকঠ আমোন  মেকফ-এটো কুযোইকেয অপ্রবচোত ভিেোকয অকনকও ওিনোই ওযকত োকয প্রন। তোই তোকেয  

মঘোযো প্রফযপ্রিয ুস্পষ্ট ঙো মেঔো মোপ্রির। অনযপ্রেকও যোূর ( ো ) মফরোরকও মেকঔ  ঔুপ্র করন এফং ফরকরন-ম মফরোর ! মতোভোয আমোকনয 
ভোধযকভ আভোকেয িোন্ত  িপুল্ল ওকযো। 
 

মেষ্ঠকেয এই অঙ্কোযী েপৃ্রষ্টবপ্রেকও ভোচ মথকও প্রফতোপ্রড়ত ওযোয চকনয  যোূর (ো) িথকভ ধভী ভ্রোতৃকেয ংসৃ্কপ্রতকও মকোত্রী  আপ্রবচোতযভরূও  

ভরূযকফোকধয চোকো িোন প্রেকরন। যোূকর মঔোেো তোাঁয এও বোলকণ ফকরকঙন : ‘এও ভপু্রভকনয োকথ অয ভপু্রভকনয ম্পওব  করো যীকযয োকথ ভোথোয 
ভকতো , মওননো মওোকনো অংক ফযথো কর  তো ভস্ত যীকযই অনবূুত । ' যোূর ( ো ) ভোনকুলয ভোকছ োভয িপ্রতষ্ঠো ওকযকঙন।  এভনপ্রও প্রতপ্রন প্রনকচ 
নফী ফোয য অথবোৎ অতযন্ত উচ্চ ভমবোেোয অপ্রধওোযী ো কত্ত্ব  ভোকচয ফোেফোওী চনককণয তুরনো মওোকনোযওভ অপ্রতপ্রযি ুকমোক-ুপ্রফধোয 
অপ্রধওোযী প্রঙকরন নো।  ভেীনো মঔন ভোনকুলয ভোকছ উোয োভগ্রী প্রফতযণ ওযো কপ্রঙর , তঔন যোূর এফং তোাঁয  স্ত্রী উকম্ম োরভো অনযকেয ভোনই 
গ্রণ ওকযকঙন। এবোকফ আভযো রক্ষয ওযকফো মম , এওটো ভোকচয ভোনলুকও মম প্রফলটি এওই ফন্ধকন আফে ওকয এফং ধনী-কযীফ প্রনপ্রফবককল ফোয 
ভোকছ অপ্রবন্ন ভোনপ্রফও মফোকধয উকন্ল খটো ,তোকরো ইরোকভয নফীয মইফ প্রক্ষো মোয িঘোয িোকয প্রতপ্রন প্রনযন্তয মঘষ্টো-িকঘষ্টো ঘোপ্ররকপ্রঙকরন। 
 

যোূকরয আপ্রফবব োকফয ভ  আপ্রবচোতযো প্রওঙু প্রনভনীপ্রতকত প্রফশ্বোী প্রঙকরো , মমভন তোযো ভকন ওযকতো তৎওোরীন ভোকচয  ভপ্ররোযো-তোযো মমই মেণীয 
মরোও , মই মেণীয ফোইকয অনযকওোকনো মেণীয ুরুকলয োকথ  প্রফফো ফন্ধকন আফে োয অপ্রধওোয তোকেয মনই। যোূর ( ো ) এই ভ্রোন্ত িথোটিকও  

ফোপ্রতর ওযোয চকনয এফং মেণীকত েযূে ওভোকনোয চকনয যোূকরয আমোেওৃত মকোরোভ মোককেয  োকথ আব্দুর ভতু্তোপ্ররকফয নোত্নী মমইনোকফয প্রফকয িস্তোফ 
প্রেকপ্রঙকরন, এফং মই প্রফক  অনপু্রষ্ঠত কপ্রঙর। মেণীকবে িথো ফো আপ্রবচোতযফোকেয প্রফরুকে যোূকরয ংগ্রোকভয  আকযওটি মওৌর প্রঙর আধযোপ্রত্মও 
ভরূযকফোধগুকরোয িপ্রত মথোথব ম্মোন িেবন ওযো। যোূর  ( ো ) তোওো-যকচকোযী এফং ঈভোনকও ম্মোন  ভমবোেোয ভোওোঠি ফকর ভকন ওযকতন 
এফং ওভবস্পৃো , উেযভ  মঘষ্টো-িকঘষ্টোকও গুরুে প্রেক অরতো ফো ওভবপ্রফভঔুতোকও ভোচ  মথকও েযূ ওকযকঙন। যোূকরয ঘোঘো আব্বো মঔন নফীচীয 
ওোঙ মথকও এওটো ওোকচয েোপ্রে প্রনকত  মঘকপ্রঙকরন , যোূর তঔন চফোকফ ফকরপ্রঙকরন : "মতোভোকও এভন এওটো ওোকচয েোপ্রে মেকফো মম  ওোচ মথকও 
মতোভোয মওোকনো আ কফ নো , ফযং ঐ ওোকচয চকনয মতোভোয আকযো ঔযঘ কফ।" 
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ইরোভী ভোকচয ফবকেষ্ঠ ফযপ্রিে  ভমবোেোয অপ্রধওোযী ক  যোূর ( ো ) ফবিওোয কফব-অংওোয এফং আপ্রবচোতযওোপ্রভতো মথকও েকূয প্রঙকরন। 
প্রতপ্রন একওফোকযই োেোপ্রকধ  অনোড়ম্বয চীফন মোন ওযকতন এফং অযোয মরোওচকনয ভকতো প্রতপ্রন প্রনকচ  উৎোেনধভী ওোচওভব ওযকতন। কোাঁইপ্রত 
ঘোরোকতন , কতব  ফো যীঔো ঔনন ওযকতন এফং ভপ্রচে  ততযীয মক্ষকত্র তোাঁয েী-োথীকেযকও কমোপ্রকতো ওযকতন। আপ্রবচোতযফোেী মঘতনোয োকথ ংগ্রোভ 
ওযোয মক্ষকত্র যোূকরয েপ্রত প্রঙর ওকভবোেযভ  মঘষ্টো-িকঘষ্টোয ংসৃ্কপ্রতয  োকথ অপ্রবচোত ম্প্রেোকয প্রযপ্রঘপ্রত খটোকনো। প্রতপ্রন এই ধযকনয মরোওচনকও 
প্রতত চপ্রভ প্রেকতন মোকত  মঔোকন তোযো ওোচ ওকয এফং তোকেয োকতই মমন ঐ চপ্রভ আফোে । আপ্রবচোকতযয তফপ্রষ্টযূণব  প্রফপ্রষ্ট ওপ্রফ োোন প্রফন 
োকফত আনোযীকও যোূর এওফোয প্রতত চপ্রভ প্রেকপ্রঙকরন মোকত প্রতপ্রন ঐ চপ্রভকত আফোে ওকযন। 
 

এবোকফ ভোনফ ভোকচয িপ্রত আল্লোয ফবকল েতূ মযত ভুোম্মোে (  ো ) এয প্রক্ষো প্রঙর এই মম , চীফকনয ওর মক্ষকত্র ভোনকুলয উপ্রঘত মুপ্রি  
নযোেত আঘযণ ওযো এফং ওর িওোয অফযো  উগ্রতো প্রযোয ওযো। এওইবোকফ ভোনলু মোকত প্রনপ্রচকও কফব অংওোকযয পোাঁকে আটকও নো মপকর , 

মইোকথ রুটি-রুপ্রম মমন প্রনচস্ব মঘষ্টো এফং ঠিও  ন্থো অথবোৎ োরোর উোক উোপ্রচব ত  , মপ্রেকও মঔোর যোঔকত কফ। যোূর ( ো )  

ফকরকঙন-রুটি রুপ্রচয মক্ষকত্র প্রনকচয ঙন্ন অনমুোী েকক্ষ মনকফ। আল্লো যোব্বুর  আরোভীন মতোভোকেয চকনয োরোর এফং োযোকভয প্রফধোন প্রেক 
প্রেককঙন ,পকর মোযোই োযোভ ফো অঙন্ননী ফস্তুগুকরোকও প্রযোয ওকয , তোযো ভরূতুঃ প্রনচস্ব ভমবোেো  ধভবকওই মপোচত ওকযকঙ। 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১৭ তভ ফব) 

ইরোকভয ইপ্রতো ম্পকওব  আনোযো মোযো মঔোাঁচ-ঔফয যোকঔন তোযো প্রনিই  চোকনন মম , প্তভ প্রচযীকত কুযোই িপ্রতপ্রনপ্রধফনৃ্ন এফং যোূকর মঔোেোয 
ভোকছ হুেোইপ্রফো  নোভও োপ্রন্ত ঘুপ্রি ম্পোপ্রেত কপ্রঙর। ঘুপ্রিটি স্বোক্ষপ্রযত কপ্রঙর এই কতব  মম , মওোকনো ক্ষই যস্পকযয প্রফরুকে ংখকলব চড়োকফ নো। 
ঘুপ্রিত্র অনমুোী নো ভুরভোনযো কুযোই  ফো তোকেয আত্মী-স্বচনকেয য অতযোঘোয-প্রনীড়ন ঘোরোকফ , নো কুযোইযো ভুরভোন ফো  তোকেয স্বচনকেয 
য আক্রভণ ওযকফ । প্রওন্তু কুযোইযো এই ঘুপ্রি রেন ওকয। তোযো তোকেয  প্রভত্র এওটি মকোত্রকও ভুরভোনকেয য োভরো ওযকত মরপ্ররক মে। 
তোকেয োভরো প্রফচন প্রনত  কপ্রঙকরো। অফয এওোকচয চকনয কুযোইযো ঐ মকোত্রটিকও িঘুয টোওো-ো প্রেকপ্রঙকরো।  ওোুরুকলোপ্রঘত এই োভরোয য 
যোূর ( ো ) তোাঁয েী-োথীকেয প্রনক ভক্কো ঘকর মোন। 

ইরোকভয প্রোীযো প্রফপ্রবন্ন েকর প্রফবি ক ,তোওো উপ্রড়ক ভক্কোয  উত্তয-েপ্রক্ষণ-ূফব-প্রিভ ঘোযপ্রেকওয িকফেোয প্রেক ভক্কো িকফ ওকযন। যোূকর  

মঔোেো ( ো ) ূযোক পোত  মতরোোৎ ওযপ্রঙকরন। মতরোোত ওযকত ওযকত মোচো ভোপ্রচেরু  োযোভ তোোপ ওযকরন। কুযোই চনকণ এফং 
ভক্কোয উেত মনতোযো বীত  ওম্পভোন হৃেক  োপ্রযফে করো এফং তোকেয বোককয মম ওী খটকত মোকি তো চোনোয অকক্ষো প্রঙর। এই মরোকওযো  

অতীকত ফহু অযোধ ওকযপ্রঙর। যোূকর োও ( ো ) এফং তোাঁয োোফীকেয য অকনও অতযোঘোয  ওকযপ্রঙর। মুকেয আগুন জ্বোরোকনো , মপতনো-পোোে 
ৃপ্রষ্ট , ঔুন-ঔোযোপ্রফ ওযো িবৃপ্রত ওোকচ  তোযো প্ররপ্ত প্রঙর। মচকনয তোযো প্রনকচযো চোনকতো মম , নফী ওপ্রযভ ( ো ) মপ্রে তোকেয  অতযোঘোকযয ওঠিন 
িপ্রতকোধ মনন ,তোকর তো অনযো প্রওঙু কফ নো। তোযো মঔন এই ধযকনয  প্রঘন্তো-বোফনো ওযপ্রঙকরো , তঔন যোূকর মঔোেো ( ো ) তোাঁয োোফীকেয 
ফরকরন মখোলণো প্রেকত মম, মোযো খকযয মবতকয আকঙ ,তোযো মমন  ভপ্রচকে নো  আফ ুুপ্রপোকনয ফোো মো। তোযো ফোই  প্রনযোে। েোয নফী 
মঔন কুযোইকেয উপ্রেি মঘোযো মেঔকরন , তঔন তোকেয ফরকরন , "মতোভোকেয মওোকনো ব মনই। আল্লো যোব্বুর আরোভীন মতোভোকেয ক্ষভো ওকয 
প্রেককঙন,প্রতপ্রন ফবকেষ্ঠ ক্ষভোীর। মতোভযো মো ! মতোভোকেযকও ভিু ওকয প্রেরোভ!" 
ভক্কো প্রফচকয খটনো এই কযয িো েইু োচোয মরোও ইরোভ গ্রণ  ওকয। অথঘ যোূর (ো) একেয ওোউকওই ইরোভ গ্রণ ওযকত ফোধয ওকযন 
প্রন। আকর ভক্কো  প্রফচকয খটনো ভগ্র আযকফ ইরোভ প্রফওোকয ধোযো মফকফোন কপ্রঙর। যিোতীন এই প্রফচ প্রঙর  যোূরলু্লো ( ো ) এয 
মেষ্ঠকেযই িভোণ। ফতব ভোন প্রফকশ্ব োভোপ্রচও-োংসৃ্কপ্রতও , যোচননপ্রতও িবৃপ্রত মক্ষকত্র ইরোভ অনযতভ িবোফ প্রফস্তোযওোযী এওটি ধভব প্রককফ  োপ্রন্ত যভত 
এফং প্রংতো প্রফকযোধী ফোতব ো িঘোয ওযকঙ। নফীচীয ওভবেপ্রত প্রফকল ওকয ভক্কো প্রফচকয মক্ষকত্র তোাঁয মম ওভবতৎযতো , তো প্রভথযো  উকেযিকণোপ্রেত 

অিঘোযণোকও ফযথব ওকয মেোয মক্ষকত্র উজ্জ্বর েষৃ্টোন্ত।  
মযত ভুোম্মোে ( ো ) অতযন্ত মওৌকরয োকথ এফং ুন্নয ফোঘনবপ্রেয  ভোধযকভ চনকণকও ইরোকভয েোোত প্রেকতন। যোূকর ভোওফকুরয তনয-োভন্ত 
এফং অপ্রধনোওকণ এই আেকবযই অনুোযী প্রঙকরন। তকফ ঔোকরে প্রফন োপ্ররে প্রঙকরন এভন এও ফযপ্রি , মোাঁকও যোূর ( ো ) ফনী চোপ্রচভো মকোকত্রয 
মরোওচনকও ইরোকভয েোোত মেোয েোপ্রে প্রেক  োঠিকপ্রঙকরন। প্রওন্তু প্রতপ্রন েোোত মেোয মক্ষকত্র যোূকরয আেব ফো েপ্রত অনুযণ  নো ওকয 
তোকেয োকথ মুকে প্ররপ্ত ক ওকওচন মুেফপ্রন্নকও তযো ওকয। যোূর (ো )  এই খটনো চোনকত মকয ঔোকরকেয য বীলণ অন্তুষ্ট করন। প্রতপ্রন 
আরী (আ) মও ঐ মকোকত্র োঠোকরন তোকেয ক্ষপ্রতূযণ মেো এফং প্রনতকেয যিভরূয মেোয চকনয। 
ভোনকফপ্রতোকয িোঘীন প্রেনগুকরোয প্রেকও তোওোকর আভযো মেঔকত োকফো মম , ভোনকুলয ভোকছ প্রফপ্রবন্ন রূক এফং ফযোওবোকফই ভত-োথবওয প্রফযোচভোন 
প্রঙর। এই ভতোথবওয উপ্রত্থত প্রংো-প্রফকেকলয ওোযকণ ভোকচয ুিতোয চকনয অপ্রনফোমব োপ্রন্ত   নীযফতো প্রফপ্রঘ্নত  এফং ুপ্রফধোফোেী  স্বোথবোকেলী ভর 
এই ুকমোককও ওোকচ রোপ্রকক  অনযকেয য প্রনকচকেয আপ্রধতয প্রফস্তোয ওকয। আল্লো যোব্বুর আরোভীন উচ্চোপ্রবরোলী এফং  চনককণয য 
অতযোঘোযওোযীকেয প্রফরুকে ংগ্রোভ এফং প্রচোকেয প্রফধোন প্রেক ফকরকঙন :  "মতোভোকেয োকথ মোযো অনযোবোকফ মুে ওযকত ঘো তোকেয োকথ মতোভযো 
আল্লোয কথ মুে ওকযো , তকফ ীভোরেন ওকযো নো। মওননো আল্লো যোব্বুর আরোভীন ীভোরেনওোযীকেয ঙন্ন ওকযন নো।"(ূযো ফোওোযো : ১৯০ ) 
এওটু কবীযবোকফ প্রঘন্তো ওযকর মফোছো মোকফ মম , যোূরলু্লো ( ো ) মম মুে ওকযকঙন তো প্রঙর এওপ্রেকও প্রনমবোপ্রতত  ভচরভু অোকেয  স্বোথব যক্ষোয 
োপ্রতোয, অযপ্রেকও ুাঁপ্রচপ্রতকেয ওযোরগ্রো মথকও অতযোঘোপ্রযতকেয যক্ষো  ওযোয উো এফং ভোকচ প্রনযোত্তো  ুিতো প্রনপ্রিত ওযোয ভোধযভ। 
প্রচযকতয িথভ ে  ফঙকয মমফ েন্দ-ংখোত মেঔো প্রেকপ্রঙর , তোকেয অপ্রধওোংই প্রঙর আত্মযক্ষোভরূও। ইযোকনয  কফবোচ্চ মনতো আোতুল্লোপ্রর উমভো 
ঔোকভকনী এ ম্পকওব  ফকরকঙন : ‘যোূকর মঔোেোয ওর  মুেই প্রঙর আত্মযক্ষোভরূও , এয ভোকন এই ন মম , যোূর ( ো ) ওর মুকেই তোাঁয য  

োভরোয অকক্ষো ফকপ্রঙকরন। নফী ওযীভ ( ো ) মপ্রে স্ত্র িস্তুপ্রত গ্রণ নো ওযকতন  এফং ত্রুকেয মভোওোকফরো তোাঁয ওর প্রি-োভথবকও ওোকচ 
রোপ্রকক মঔোেোয েুভনকেয বীত ন্ত্রন্ত নো ওযকতন, তোকর ইরোকভয ত্রুযো মপ্রেনই ইরোভ, মওোযআন এফং ইরোভী ভোচকও মবকে-ঘুকয গুাঁপ্রড়ক প্রেকতো। 
মচকনযই যোূর ( ো ) মুে ওযকত এফং মুকেয চকনয প্রনকচকও িস্তুত ওযকত ফোধয কপ্রঙকরন।' 
মুে মোফোয আকক যোূর ( ো ) তোাঁয মরোওচনকও উকে প্রেক ফরকতন :  নোযী  প্রশুকেয ফযোোকয তোযো মমন ে  আয ত্রুননযকেয োকথ 
মমৌফনেীপ্ত অথবোৎ োপ্রওতোূণব আঘযণ ওকয। ত্রুকেয ঔোেয এফং োপ্রন যফযোক মমন িপ্রতফন্ধওতো ৃপ্রষ্ট  ওযো নো । মওউ মপ্রে আত্মভবন ওকয 
তোকও মমন ফযণ ওযো । মখোযতয মুকেয ভোকছ মপ্রে  মওউ ইরোভ গ্রণ ওযোয মখোলণো মে ,তোকও মমন প্রফশ্বো ওযো  এফং তোয ঈভোন 
আনোয প্রফলটিকও মমন মভকন মনো । যোূকরয এই ভোনপ্রফওতোূণব  ে আেবগুকরোই িভোণ  ওকয মম , প্রতপ্রন প্রঙকরন ওর িওোয িপ্রতপ্রংো  
প্রংতোয উকবব। আনো ইফকন ভোকরও  ফকরন : "ঔোফোয মুকেয ভ যোূকর মঔোেো যোকত যণোেকন প্রককপ্রঙকরন। প্রতপ্রন ওঔকনোই  ত্রুকেয য 
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অতপ্রওব তবোকফ তনোভরো ঘোরোন প্রন। যপ্রেন ওোকর ইহুপ্রেযো পকরয ছুপ্রড় আয  মফরঘো প্রনক তোকেয েকূব মথকও মফপ্রযক এক মঔন চোনকত োযকরো মম 
ইরোকভয নফী যোকত মঔোকন প্রঙকরন ,অথঘ োভরো ওকযন প্রন, তঔন তোযো ফকর উঠকরো এটো প্রনুঃকন্নক নফীুরব আঘযণ। 
 

আকর মমফ ওোকপয যোূকরয ওোকঙ মমত এফং যোূকরয ূত-প্রফত্র মঘোযো ঔুফ ওোঙ  মথকও মেঔকত মত , তোযো যোূকরয বোকরোফোো  হৃেযতোূণব 
ফযফোকয তঔন রপ্রিত ত।  যোূর ( ো ) তোাঁয প্রফনীত  মৌোেব ূণব ফিকফযয ভোধযকভ চনককণয অন্তয চ ওকয  প্রনকতন। প্রতপ্রন এই বদ্র আঘযকণয 
ভোধযকভ চনককণয ভোছ মথকও এভন এওটি ঐওযফে ের কঠন ওকয  প্রেকতন ,মোযো মুকেয ভেোকন ত্রুয মভোওোকফরো প্রফচ প্রঙপ্রনক আনকতন। এঙোড়ো 
তোাঁয আঘোয-ফযফোযকত মৌন্নকমবয ওোযকণ ফহু মরোও ইরোভ গ্রণ ওকয। 
অফককল মুে-ংখোকতয প্রযভোপ্রপ্ত খকট। প্রওন্তু মুকেয  অপ্রবজ্ঞতোগুকরো মথকও মো। প্রফপ্রবন্ন চোপ্রতয চকনয মইফ অপ্রবজ্ঞতো এঔন েষৃ্টোন-ভরূও   

প্রক্ষণী খটনো আয ভগ্র ভোনফতোয চকনয তো থ-প্রনকেবও। ইরোভী বযতো মোনোরী প্রেকনয  মই ফীযে ,যোূকরয েো  ক্ষভোীরতো এফং মুকেয 
ভেোকন মবন্ত তোাঁয েোঘোকযয সৃ্মপ্রতয ওথো প্রফপ্রবন্ন িচকন্য োভকন িপ্রতবোত কি। ফতব ভোন প্রফকশ্ব মুকেয  মরপ্ররোন প্রঔো , তযো-রিুন এফং তস্বযোঘোযী 
োওকেয উল্লম্ফন ঘরকঙ। এটো প্রনপ্রিত মম  , ফতব ভোকন প্রফকশ্বয প্রফপ্রবন্ন িোকন্ত ভোনকুলয য মম নোযওী অতযোঘোয ঘরকঙ , বপ্রফলযকত তোয প্রফঘোয 
অফযই কফ। মপ্রেন নফীচীয আেকবয মই আকরো , তোাঁয মই েো  বোকরোফোোয ভপ্রভো ওোকরোত্তীণব উজ্জ্বরতো জ্বরজ্বর ওযকফ।*  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১৮ তভ ফব) 

 
 

ইরোকভয েোোপ্রত ওোকচয িোথপ্রভও প্রেকও যোূর ( ো ) মমফ  ওভবূপ্রঘ োরন ওকযপ্রঙকরন , তোয ভকধয এওটি প্রঙর চোকপ্রর ভোকচ প্রফেযভোন 
ভরূযকফোধগুকরোয ভকূরোকিে ওযো। ভক্কো কয অপ্রবচোতকেয এওটি ের ফোপ্রণচয ওোকপরোগুকরোয ভোরোভোর রটু ওকয  এফং তোকেয ওোঙ মথকও ফকড়ো অকঙ্কয 
টোওো আেো ওকয িঘুয ধন-ম্পকেয অপ্রধওোযী কপ্রঙর। অনয েরটি প্রঙর কযীফ অথবোৎ ম্পেীন , এযো নযুনতভ ুকমোক-ুপ্রফধো মথকও ফপ্রঞ্চত প্রঙর। 

এই েইু েকরয ভকধয এওটো ভধযকেণী যককঙ। অথবননপ্রতও অেপ্রতয ওোযকণ চনককণয এওটো  প্রফযোট অং ভোকচ ফপ্রঞ্চত প্রঙর। এই মেণীনফলভয 
োভোপ্রচও এওটো যীপ্রতকত প্রযণত কপ্রঙর।  ভোকচ ইপ্রথপ্র ওৃষ্ণোেকেয মওোকনো ভরূযই প্রঙর নো। তোযো ঔুফই ভোনকফতয চীফনমোন ওযত।  চোকপ্রর 
ভোকচ উচোপ্রতযো প্রওংফো েো-েোীযো তোকেয ভপ্রনফকেয অনভুপ্রত ঙোড়ো োভপ্রচও মওোকনো  ওভবওোকণ্ড অংগ্রণ ওযো ফো মওোকনো প্রেোন্ত প্রনকত োযত নো। 
এভনপ্রও ধভবপ্রফশ্বোকয ফযোোকয তোকেয মওোকনোযওভ স্বোধীনতো প্রঙর নো। 
এযওভ এও প্রযপ্রিপ্রতকত যোূকর মঔোেো মতৌপ্রে ফো এওেফোেী আেব  ,নযোওোপ্রভতো , ভোনকুলয ভোন অপ্রধওোয িবৃপ্রত ুস্পষ্ট ফোতব ো প্রনক অনযো   

তফলভযভরূও নীপ্রতয প্রফরুকে তৎয ন। তোাঁয এই তৎযতোয পকর চোকপ্রর মুককয ওর ভরূযকফোধ  মমভন ফণবফোে , মকোত্রিীপ্রত ভোনকুলয ওোকঙ খৃণয 
প্রফলক প্রযণত কপ্রঙর। ম ভ েফুবর   ফপ্রঞ্চত চনককোপ্রষ্ঠ প্রফসৃ্মতকেয অন্তবূব ি প্রঙর। ভোকচ তোকেয মওোকনো িোন ফো অংগ্রণ  প্রঙর নো। প্রওন্তু নফী 
ওযীভ ( ো ) ভোনকুলয োভকন নতুন এও আেব তুকর ধকযন।  চোকপ্ররোকতয মুকক প্রফপ্রবন্ন ভোকচ অথবপ্রফত্ত , ফস্তুকত প্রি-োভথব এফং প্রফপ্রবন্ন মকোত্রকত 
ভোওোঠিয প্রবপ্রত্তকত মমবোকফ ভোনলুকও ভরূযোন ওযো ত যোূকরয আেকব মইফ  ভ্রোন্ত ভোওোঠি অনমুোী ভোনলুকও ভরূযোন ওযো ত নো। ফযং ধনী-
কযীফ প্রনপ্রফবককল ওর ভোনলুই ভোনবোকফ ভরূযোপ্রত ত। ইরোকভ ওর ভোনলুই ভিু এফং ওকরযই অপ্রধওোয আকঙ  োভোপ্রচও প্রওংফো যোচননপ্রতও ওর 
মক্ষকত্রই স্বোধীনবোকফ অংগ্রণ ওযোয। ভোনকুলয ম্মোকনয ফযোোকয তওব  েপৃ্রষ্ট যোঔো এফং োপ্রথবফ ম্পকেয তুরনো ভোনলুকও অকনও মফপ্র ভরূযফোন,ম্মোনী 
 ভমবোেোয অপ্রধওোযী প্রককফ ভরূযোন ওযো প্রনুঃকন্নক ইরোভ এফং  নফীচীয চকনয ভমবোেোয এওটি প্রফল।   

ইরোভী ংসৃ্কপ্রতকত রক্ষযণী প্রফলটি করো , নফী-যোূরকণ ফভ ভোকচয আযোপঔযোত তথোওপ্রথত ম্পেোরী  চোকরকেয প্রযফকতব  েফুবর   
অো ফপ্রঞ্চতকেয োকই মথকওকঙন , তোকেয ৃষ্ঠকোলওতো প্রেককঙন। নফী-যোূরকেয একন  ওভবেপ্রতয পকর ক্ষপ্রষু্ণ ভরূযকফোধগুকরোয প্রফরুকে প্রকক 
অংঔয মকোকত্রয মরোওচন  ভুরভোন ক প্রককপ্রঙর। প্রঘন্তোয চককত নতুন এই মম প্রফেফ ূপ্রঘত করো , এযপকর নতুন এভন  এওটি ভোচ ফযফিোয থ 
ুকভ করো মমই ভোকচ প্রঙর নো মওোকনোযওভ তফলভয। তোওো এফং  েীনেোযীকওই োভোপ্রচও ভমবোেোয ভোনেণ্ড প্রককফ ভকন ওযো ত। এও োেীক 
নফীচী ফকরকঙন ‘ মতোভযো ওকরই ভোনলু। আয ভোনলু ভোটি মথকও ৃষ্ট। তোওো ফযপ্রতত আচভ ফো অনোযফকেয য আযফকেয মওোকনো মেষ্ঠে মনই।  
মপ্রেকনয মই নযোনীপ্রতীন প্রনেব ভোকচয োভকন যোূকরয এই ফিফয  ঔুফই গুরুেূণব এওটি প্রফল প্রঙর। যোূকর মঔোেো ভক্কো েোোপ্রত ওোকচয 
ূঘনোরকি েফুবর অোকেয ুংফোে প্রেকপ্রঙকরন মম , অপ্রত দ্রুতই তোযো ওোোয  মওযোয হুকুভোকতয  উত্তযোপ্রধওোযী কফ। যোূকরয ফনু্ধেুরব 
আঘোয-ফযফোয  আন্তপ্রযওতো ফপ্রঞ্চত চনককোপ্রষ্ঠয য ফযোও িবোফ মপকর। এ ওোযকণ তোযো ইরোকভয িপ্রত বীলণবোকফ আওৃষ্ট । যোূকর  মঔোেো ( 
ো ) ফকরকঙন : ‘ৃপ্রথফীয ফকুও আপ্রভ বৃতয এফং কযীফ মেণীয োকথ এওকত্র ফক  আোয ওযোয অবযো ওঔকনোই প্রযতযোক ওযকফো নো। ' আল্লোয 
যোূকরয এইফ ফিফয আয  আঘোয-ফযফোকযয পকর প্রনযী-ফপ্রঞ্চতযো ুনযো তোকেয আত্মপ্রফশ্বো প্রপকয ো। মই চোকপ্রর  ভোকচ তোযো মমন তোকেয 
িওৃত অফিোন ঔুাঁকচ ো। 

ইপ্রতোক রক্ষয ওযো মো মম ,নফীচী ওঔকনোই ধনী-কযীকফয ভোকছ মওোকনোযওভ  মবেোকবে ফো োথবওয যককঙ ফকর ভকন ওযকতন নো। ফোস্তকফ চনকণ 
তোাঁয এই নযোনীপ্রত   মেণীনফলভযীনতোয আস্বোেন রোব ওকযকঙ। যভকতয নফীয এই তফলভযীন  োভযপ্রঘন্তো  এভনপ্রও তোাঁয েপৃ্রষ্টকত প্রযরপ্রক্ষত ত। 
প্রতপ্রন তোাঁয োোফী ফো েীোথীকেয প্রেকও তোওোকনোয  মক্ষকত্র এই োভয ফচো যোঔকতন। এযওভ িপ্রতটি মঙোটঔোকটো খটনোই প্রনভীভোন নতুন এওটি  

ভোকচ ভোনপ্রফও োভয  নযোনীপ্রত িপ্রতষ্ঠো কমোপ্রকতো ওকযপ্রঙর। ফংী প্রযঘকও মোযো  কফব-অংওোকযয ভোওোঠি ফকর ভকন ওযকতো,তোকেয ফযোোকয 
যোূর ( ো ) ভভকতো মমফ  তওব তো ফো োফধোনফোণী উচ্চোযণ ওকযপ্রঙকরন , মফ ইপ্রতোকয োতো স্বণবোক্ষকয মরঔো  আকঙ। এওপ্রেন মযত 
োরভোন পোযপ্র ভপ্রচকে নফফীকত ফক প্রঙকরন। োোফীকেয আকযো অকনকওই  মঔোকন উপ্রিত প্রঙকরন। ম ভ ফংী প্রযঘ প্রনক ওথোফোতব ো প্রির। 
মতো ফোই প্রনচ প্রনচ ফং প্রযঘ প্রনক প্রওঙু নো প্রওঙু ফরকরো। মঔন োরভোকনয প্রযঘ িেোকনয োরো একরো , তঔন োরভোন ফরকরো : ‘আপ্রভ োরভোন 
, মঔোেোয ফোন্নো , মম প্রফথকোভীকও আল্লো যোব্বুর আরোভীন ভুোম্মোে ( ো ) এয প্ররো ঠিওকথ প্রযঘোপ্ররত ওকযকঙন।' 
 

প্রওঙুক্ষণ য যোূকর মঔোেো  ভপ্রচকে একরন এফং োরভোন মো ফকরপ্রঙকরন ম ফযোোকয অফপ্রত করন। যোূর কুযোই ফংীকেয  ঐ ভোকফকয প্রেকও 
প্রপকয ফরকরন , ‘ম কুযোইফোী ! ভকন মযঔ , ওোকযো ভমবোেোয প্রফলটি প্রনবব য ওকয তোয েীন ফো ধভব , তোয ঘপ্রযত্র  োপ্রওতো এফং তোয জ্ঞোন  
িজ্ঞোয মভৌপ্ররওকেয য। ' অফয অনয এও ফণবনো এককঙ মম , যোূর ফকরপ্রঙকরন , ‘মোযো তোকেয ফং  ফো মকোত্র প্রনক অংওোয ওকয , তোকেয প্রযোয 
ওয !'  

 

ফপ্রঞ্চতকেয োতো  ভথবন  িেোকনয খটনো প্রফপ্রবন্ন মকোত্র এফং ভিেোকয মকোাঁড়োপ্রভ েযূ ওযোয মক্ষকত্র  গুরুেূণব বূপ্রভওো মযকঔপ্রঙর। চোকপ্রর ভোকচ 
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ফপ্রঞ্চত চনককোপ্রষ্ঠ োধোযণত েো-েোী  প্রককফই প্রঙর। ভোকচ তঔন মোযো ওতৃব ে ওযকতো তোকেয আকে অনমুোী এই েো ফো  েোীকেযকও মওোকনো মকোত্র 
ফো ম্প্রেোই ৃষ্ঠকোলওতো ফো োোময-কমোপ্রকতো ওযকতো নো। যোূর ( ো )  মওোযআকনয প্রনকেবনো অনমুোী ভুরভোনকেয িপ্রত েো-েোীকেয ভিু 
মেোয আহ্বোন চোনোকরন। মওফর আহ্বোনই চোনোকরন নো ,ফযং েোভিু ওযোকও ঈভোনী েোপ্রে ফকর মখোলণো  ওযকরন। েফুবরকেয অপ্রধওোয যক্ষো যোূকরয 
প্রফকল েপৃ্রষ্ট একতোেযূ মবন্ত প্রফতৃত প্রঙর মম , ভপু্রিিোপ্ত েো মোকে প্রফন োকযো ইরোভী মনো অপ্রধনোও প্রককফ প্রনমুি  কপ্রঙকরন। এওইবোকফ এওচন 
অনোযফ োরভোন পোযপ্রকও যোূর ম্মোপ্রনত ওকযপ্রঙকরন এফং োরভোন  ঈভোকনয এভন এও মবোক প্রকক মৌাঁকঙপ্রঙকরন মম , যোূর তোাঁকও তোাঁয আকর 
ফোইকতয অন্তবূব ি ফকর অপ্রবপ্রত ওকযন। অনযপ্রেকও মফরোর প্রঙকরন ইপ্রথী এও ওৃষ্ণোে , এই মফরোরই কপ্রঙকরন যোূকরয প্রফকল ভমুোমপ্রমন। এই 
মফরোকরয ইরোভ গ্রকণয খটনোটি মফ স্মযণী। আভযো তো ংকক্ষক তুকর ধযফোয মঘষ্টো ওযপ্রঙ। 
মফরোর প্রঙকরন মকথষ্ট প্রযেভী  ওষ্টপ্রষু্ণ এও োফপ্র ফো ইপ্রথী  ওৃষ্ণোে েো। প্রনকচয এফং অনযোনয েোকেয প্রতিতোূণব চীফকনয ফোস্তফ অপ্রবজ্ঞতো  
ঞ্চ ওকযপ্রঙকরন প্রতপ্রন। তোই ফভই প্রতপ্রন েোকেয ওষ্ট প্রনক বোফকতন। মপ্রে প্রতপ্রন প্রওঙুই  ওযকত োকযন প্রন ,তোযয আো ফওু ফোাঁধকতন এই 
প্রঘন্তো ওকয মম , এওপ্রেন প্রনিই এই চরুকুভয মফোপ্রতয প্রনযন খটকফ। মফরোর মঔন যোূকরয মতৌপ্রেী েোোকতয ফযোোকয অফপ্রত  করন ,তঔন অকনও 
ওষ্ট ওকয নফীচীয ওোকঙ মককরন এফং হৃেভন াঁক প্রেক অথবোৎ অতযন্ত  আন্তপ্রযওতোয োকথ যোূকর মঔোেোয ফিফয শুনকরন। যোূর ফরকরনুঃ ‘আপ্রভ 
মতোভোকেয ওোঙ মথকও মওোকনো িপ্রতেোন ঘোই নো। েপু্রনো এফং আকঔযোকতয ওর শুব  ভের প্রনপ্রত যককঙ আল্লোয িপ্রত ঈভোন আনোয ভকধয। আভযো 
ফোই আল্লোয ফোন্নো। মওউ ওোকযো মঘক ফকড়ো ন , তকফ যোাঁ , মপ্রে তোওো থোকও।' 

নফীচীয ওথোফোতব ো মফরোকরয ভকনোুত করো , মফ ওথো তোাঁয অন্তকয  মকাঁকথ মকর। ওোকরয অতযোঘোকয ভভবোত  ক্লোন্ত প্রঙকরন মফরোর। তোই ভোনপ্রও 
উকভয চকনয ফভ এওটো প্রনপ্রিত আেিকরয অকেলো প্রঙকরন। এঔন ভকন করো মমন মফরোর তোাঁয োযোকনো ম্পে প্রপকয মকরন। চরুকুভয অফোন 
কত োকয এভন এওটো আোয ক্ষীণ আকরো তোাঁয  হৃেক মচকক উঠকরো। মফরোর নফীচীকও ফরকরন : ‘ ম আল্লোয যোূর ! আপ্রভ এওচন েো তফ ত  

নই। আনোয ওথোগুকরো আভোয অন্তযকও বীলণবোকফ আকরোপ্রড়ত ওকযকঙ। আনোয ওথোয য প্রফশ্বো  িোন ওযরোভ। আপ্রভ োক্ষয প্রেপ্রি মম ,আল্লো 
ঙোড়ো আয মওোকনো স্রষ্টো ফো িপ্রতোরও মনই এফং আপ্রন তোাঁযই মিপ্রযত যোূর।' 

যোূর মঔন মফরোকরয ওৃষ্ণ মঘোযোয য মপোাঁটো মপোাঁটো অশ্রু মেঔকত  মকরন, তোয োকত ভেৃ ুঘো প্রেকরন এফং তোকও ইরোকভ ফযণ ওকয প্রনকরন। 
মফরোকরয স্পপ্রন্নত ভন ঘোপ্রিকরো নো যোূকর মঔোেোয ভপু্রিয তযী মথকও েকূয থোওকত। ইরোভ গ্রকণয ওোযকণ  মফরোরকও অকনও ওষ্ট য ওযকত ককঙ। 
উভোইো মঔন মফরোকরয ইরোভ গ্রকণয ওথো শুনকত  মক মফরোকরয য িঘণ্ড প্রনমবোতন শুরু ওকয প্রের। প্রওন্তু মফরোর উভোইোয একন  অতযোঘোকযয 
চফোকফ ফরকরন : ‘ আপ্রভ মতোভোয েো , তোই আভোয মেটো মতোভোয এঔপ্রতোযবুি। প্রওন্তু আভোয অন্তয এফং আভোয প্রফশ্বোকয প্রফলটি এওোন্তই আভোয 
ফযপ্রিকত। আপ্রভ ভুোম্মোকেয িপ্রত ঈভোন আনো মথকও প্রফযত কফো নো। তোাঁয ফোণী তযফোণী ,তোাঁয ঐফ তযফোণী আভোয অন্তযকও িোপ্রন্ত মে। মোযই 
চোগ্রত অন্তয যককঙ ম-ই আভোয ভকতো তোাঁয মিকভ কড় মমকত ফোধয।' 

মফরোর অতযন্ত আগ্রকয োকথ মফ ওকও ফঙয যোূর   ইরোকভয মঔেভকত ওোটোন। প্রতপ্রন এওচন ভিু েো ক আল্লোয খয ওোফোয ঙোকে 
েোাঁড়োফোয মৌবোকয রোব ওকযপ্রঙকরন এফং ইরোকভয ভুোমপ্রমন ফোয ভকতো অননয মকৌযফ অচব ন ওকযপ্রঙকরন। 
চোকপ্ররোকতয প্রবপ্রত্তভরূ উকড় মপরোয মক্ষকত্র যোূকরয আকযো মম  েকক্ষ ফযোও বূপ্রভওো মযকঔপ্রঙর তোকরো ভ্রোতৃেুরব প্রফপ্রবন্ন ঘুপ্রি ম্পোেন। ভেীনো  

ফবিথভ এ ধযকনয ঘুপ্রি ওকযপ্রঙকরন প্রতপ্রন। এই ঘুপ্রি ভুরভোনকেয ভোকছ োভোপ্রচও   যোচননপ্রতও ঐওয িপ্রতষ্ঠোয মক্ষকত্র এফং মইোকথ মকোত্রী ফো 
োভিেোপ্রও মকোাঁড়োপ্রভ   কুংস্কোয েযূ ওযোয মক্ষকত্র গুরুেূণব বূপ্রভওো মযকঔপ্রঙর। যোূর ভক্কোয িকতযও  ভুোপ্রচয এফং ভেীনোয িপ্রতটি ভোনকুলয ভোকছ 
ভ্রোতৃকেয ফন্ধন ৃপ্রষ্ট ওকযন। এগুকরো,এওটো নতুন োভোপ্রচও ম্পওব  িপ্রতষ্ঠোয মক্ষকত্র প্রতপ্রন মম মঘষ্টো-িকঘষ্টো ঘোপ্ররকপ্রঙকরন তোপ্রয িভোণ। আয আল্লোয য 
ঈভোকনয প্রবপ্রত্তই প্রঙর এই নতুন োভোপ্রচও  ফন্ধনটিয ভোনেণ্ড। এবোকফ ভুরভোনযো তোকেয প্রনকচকেয ভকধয বোকরোফোো  আন্তপ্রযওতোূণব  এওটো েঢ়ৃ  
ভচফতু ম্পকওব য প্রবপ্রত্ত ককড় তুকরপ্রঙর। যোূর ( ো ) চনককণয ভোকছ এই েঢ়ৃ  ম্পকওব য প্রবত ককড় মতোরোয চকনয তৎওোরীন মকোত্রী ওর ফন্ধকনয 
ভকতো মমগুকরো ফোপ্রিত ফো ইরোভ ভপ্রথবত প্রঙর মগুকরোকও ওোকচ রোপ্রকককঙন এফং এওটো ঐওযফে চোপ্রত কঠন ওকযকঙন।  

 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ১৯ তভ ফব) 

‘ওর ভপ্রভো তোাঁয প্রমপ্রন তোাঁয ফোন্নোকও যোকতয মফরো ভপ্রচেরু োযোভ  মথকও ভপ্রচেরু আওো মবন্ত ভ্রভণ ওপ্রযকপ্রঙকরন ,আভযো আভোকেয প্রওঙু প্রনেবন 
তোাঁকও মেঔোকনোয চকনয মোয প্রযকফ ভেরভ ওকযপ্রঙরোভ। প্রনুঃকন্নক প্রতপ্রন ফপ্রওঙুই মোকনন এফং মেকঔন।' 

ভোনফী মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয চীফকনয এওটি গুরুেূণব খটনো  করো তোাঁয যোপ্রত্রওোরীন উববকরোও ভ্রভণ। ভক্কো যোূকরয নফুযকতয িথভ প্রেকও  

ভুপ্রযওযো মঔন নফুযপ্রতয েোপ্রফকও প্রভথযো ফকর কণয ওকয তোাঁয ঘযভ প্রফকযোপ্রধতো ওযপ্রঙর , ঠিও ম ভই উববকরোও ভ্রভকণয খটনোটি ংখটিত 
কপ্রঙর। এই খটনোটি যোূকর আওযোভ ( ো ) এয চীফকনপ্রতোক অকরৌপ্রওও ফো প্রফস্মওয মভোকচমো প্রককফ অপ্রফস্মযণী ক আকঙ। 
 

যোত িো মকলয প্রেকও। ুফপ্র োপ্রেও ফো শুভ্র ওোর খপ্রনক আপ্রঙর। যোূকর মঔোেো আফ ুতোপ্ররকফয ওনযো  উকম্ম োপ্রনয ওোকঙ চযু োপ্রন ঘোইকরন। 
চ ুওকয প্রতপ্রন পমকযয নোভোম ড়করন। তোযয মই  যোকত ংখটিত ভোন খটনোটি উকম্ম োপ্রনকও চোনোফোয চকনয মডকও োঠোকরন। এই প্রফস্মওয 
এফং অস্বোবোপ্রফও খটনোটিয চকনয আল্লো যোব্বুর আরোভীন তোাঁয ফবকেষ্ঠ ফোন্নোকও  প্রনফবোঘন ওকযকঙন।  

যোূকর মঔোেো ( ো ) ফকরকঙন-"ম উকম্ম োপ্রন ! তুপ্রভ মতো মেকঔকঙো মম  আপ্রভ এোয নোভোম এঔোকন কড়প্রঙ। তোযয আল্লো যোব্বুর আরোপ্রভন 
প্রচব্রোঈরকও প্রেক আভোকও  ফোতুর মভোওোেোক প্রনক মককঙ। আপ্রভ ফোতুর মভোওোেোক নোভোম কড়প্রঙ , আফোয মমভনটি মেকঔকঙো আপ্রভ এঔোকনই পমকযয 
নোভোম ড়রোভ।" 
উকম্ম োপ্রন যোূকরয য আন-প্রযওবোকফ ঈভোন  একনপ্রঙকরন। তোই নফীচীয ফিকফযয তযতোয ফযোোকয তোাঁয ভকন প্রফন্নভুোত্র কন্নকয  অফওো প্রঙর নো। 
প্রওন্তু প্রতপ্রন উপ্রেি প্রঙকরন এই আঙ্কো মম , এই খটনোকও কুযোইযো  প্রভথযো ফকর িপ্রতন্ন ওযকত োকয। যোুকর মঔোেো মঔন ভুপ্রযওকেয রক্ষয ওকয 
ফরকরন মম , যোকতয মফরো প্রতপ্রন ভপ্রচেরু আওো ভ্রভণ ওকযকঙন তঔন তোকেয ভোকছ এওটো গুিকনয ৃপ্রষ্ট  করো। ভোতোভ ইফকন আপ্রে ফরকরো-আপ্রন 
প্রভথযো ফরকঙন। ওীবোকফ আপ্রন েইুভোকয থ এওযোকতই  অপ্রতক্রভ ওযকরন ? আনোয এই তনভ্রভকণয িভোণ ওী ? 

যোূকর মঔোেো তঔন এওটো ওোকপরোয ওথো ফরকরন, মমই ওোকপরোটিকও প্রতপ্রন কথ মেকঔপ্রঙকরন। ঐ ওোকপরো ম্পকওব  প্রতপ্রন ফরকরন মম , তোকেয এওটি উট 
োপ্রযক প্রককপ্রঙর,প্রতপ্রন োযোকনো উটটি মক তোকেযকও চোপ্রনকপ্রঙকরন। এওইবোকফ  এওটি ওোকপরোয মরোও মম তোয প্রনকচয োপ্রনয োত্রকও এওোক মঢকও 
মযকঔপ্রঙর তো চোনোকরন। যোূর আকযো ফরকরন মম ,এওটো ওোকপরোকও ভক্কোয প্রেকও আকত মেকঔপ্রঙ। ওোকপরোয মু্মঔবোকক প্রঙর  এওটো ধূয যকগয উট। 
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ূমব ঠোয ভ ওোকপরোটি ভক্কো মৌাঁঙকফ। ভোনলু তঔন প্রেও-প্রফপ্রেকও  মঙোটোঙুটি মেৌড়োকেৌপ্রড় শুরু ওকয মে। কযয ফোইকয তোযো ঐ ওোকপরোটিয 
আকভকনয অকক্ষো ওযকত  থোকও। ূমব ঠোয য ঐ কুযোই ফোপ্রণচয ওোকপরোটি এক মৌাঁকঙ। এওচন প্রঘৎওোয ওকয ফকর কঠ  : এই ওোকপরোটিয ভোকছ 
মইফ প্রঘহ্ণ ফো প্রনেবনোপ্রে যককঙ , ভুোম্মোে মোকেয ফযোোকয  ফকরকঙ। প্রওন্তু কুযোই ভুপ্রযওযো ুস্পষ্ট মইফ প্রনেবন মেঔো কত্ত্ব তোযো তোকেয  েতয 
ফো নোপযভোনী মথকও প্রফযত থোকও প্রন। 
ইরোকভয নফীয মভ 'যোচ এভন এওটো আধোপ্রত্মও  ভ্রভণ , মম ভ্রভণটিয ওথো মওোযআকন উকল্লপ্রঔত ককঙ এফং মওোযআন ঐ খটনোটিকও মথোথব ফকর  

অনকুভোেন ওকযকঙ। মওোযআকন ফরো ককঙ এই ভ্রভকণয উকেয প্রঙর আল্লোয ৃপ্রষ্টচককতয  প্রফপ্রঘত্র প্রনেবন যোূরকও মেঔোকনো , মোকত প্রতপ্রন প্রনকচ এগুকরোকও 
মেকঔ-শুকন উরপ্রি ওকয  প্রফশ্বভোনফতোকও ভপু্রি  ুঔ-ভপৃ্রেয থ মেঔোকত োকযন। প্রফত্র মওোযআকনয ূযো নোচকভ  আল্লো যোব্বুর আরোভীন অতযন্ত 
মওৌকর  েক্ষতোয োকথ নফীচীয তযতোয প্রফলটি অনকুভোেন  ওকয ফকরকঙন-অস্তকোভী নক্ষকত্রয থ ! মতোভোকেয েী প্রফভ্রোন্ত ন , প্রফথকোভী 

ন,এফং ম ভনকড়ো ওথো ফকর নো।.....ম মো মেকঔকঙ, মতোভযো প্রও ম প্রফলক প্রফতওব  ওযকফ? 

যোূকরয ফংধয ইভোভ ওোকচভ ( আ ) মও এও মরোও প্রচকজ্ঞ ওকযপ্রঙর মম , নফীচীকও মওন ঐ ভ্রভকণ মনো ককঙ এফং তোাঁয োকথ মওন ওথো 
ফরো ককঙ?  

উত্তকয ইভোভ  ওোকচভ ( আ ) ফরকরনুঃ ‘আল্লো যোব্বুর আরোভীন িোন এফং ওোকরয উকবব। প্রওন্তু  প্রতপ্রন ইিো ওযকরন মম মপকযল তোকণ এফং 
আওোগুকরোয অপ্রধফোীকেযকও তোাঁয যোূকরয ভোধযকভ  ম্মোপ্রনত ওযকফন , এফং তোাঁয োক্ষোকত একন নফীচীকও ম্মোপ্রনত ওযকফন ,মইোকথ তোাঁয  ভে  
প্রফোরে নফীকও মেঔোকফন মোকত প্রতপ্রন বূ-ৃকষ্ঠ প্রপকয প্রকক মফ প্রফলক ভোনলুকও  অফপ্রত ওযকত োকযন। ' 

মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয মভ 'যোকচয গুরুেূণব প্রওঙু অচব ন  প্রঙর। মমভন ৃপ্রষ্ট ফযফিোয োকথ ফোস্তফ প্রযঘ খকটকঙ তোাঁয , োীকেয োপ্রস্ত এফং  

ুনযফোনকেয ুযস্কোয িতযক্ষ ওকযকঙন প্রতপ্রন , ভুপ্ররভ উম্মোয চকনয প্রতপ্রন চ-যর  প্রফপ্রধ-প্রফধোন প্রনক এককঙন এফং মযত আরী ( আ ) মও 
ইভোভকতয ভমবোেো িরোপ্রবপ্রলি ওযোয  প্রফলটি প্রঙর যোূকরয মভযোকচয অনযতভ উোয। মভযোচ পকয নফীচী োত-োতটি আভোন  অপ্রতক্রভ 
ওকযকঙন। আওোকয িপ্রতটি স্তয মথকওই মঔন প্রতপ্রন কযয প্রেকও মোপ্রিকরন তঔন  মপকযতোযো তোাঁকও োরোভ এফং ুংফোে প্রেপ্রিকরন। মমফ িোকন 
নফী যোূরকণ উপ্রিত  প্রঙকরন , প্রচব্রোঈর েইু যোওোত ওকয নোভোম আেো ওযকত ফরকরন। অফককল এভন এও িোকন প্রকক  মৌাঁঙকরন মমঔোনটো মওফর 
নকূযয জ্জ্বকরয ঘোযপ্রেও আকরোপ্রওত প্রঙর। মঔোকন ীয মপকযতো  প্রচব্রোঈকরয িকফ ওযোয অনভুপ্রত প্রঙর নো। প্রচব্রোঈর ফরকরো , আপ্রভ মপ্রে এযকঘক 
মফপ্র অগ্রয  ই , আল্লোয নকূযয ভপ্রভো আভোয োঔোগুকরো ুকড় মোকফ। ম আভোে ! ুংফোে মতোভোয  চকনয, এটো মতোভোয িপ্রত মতোভোয 
িপ্রতোরকওয ম্মোননো তফ প্রও! তোাঁয ওৃতজ্ঞতো আেো ওকযো ! যোূকর মঔোেো ( ো ) ফকরন : 
‘আপ্রভ আল্লোয ইিো তোাঁপ্রয ভপ্রভো  ভমবোেোভ এরোওো অপ্রতক্রভ ওকযপ্রঙ  এফং আভোয োভকন ৭০ টি েব ো উন্ুি ক প্রককপ্রঙর। যোূকর মঔোেো 
মভযোকচ মো প্রওঙু  মেকঔকঙন , তোযভকধয অনযতভ কি-প্রতপ্রন মফককত ুনযফোনকেয উচ্চ ম্মোন  ভমবোেো  িতযক্ষ ওকযকঙন। প্রতপ্রন ফকরকঙন , এস যো ফো 
মভযোকচয যোকত আপ্রভ মফককত িকফ  ওকযপ্রঙরোভ , মঔোকন রোর ইোকুত োথকযয ততপ্রয এওটি িোোে মেঔকত মরোভ। তোয জ্জ্বরয  একতোই মফপ্র প্রঙর 
মম ফোইকয মথকও তোয মবতযটো মেঔকত োো মোপ্রঘঙর । প্রচব্রোঈরকও প্রচকজ্ঞ ওযরোভ , এই িোনটি ওোকেয চকনয ? প্রচব্রোঈর ফরকরো ,‘মোযো োনূয 
প্রফত্র  প্রফশুে  ওথো ফকর ,মোযো অফযোতবোকফ মযোমো যোকঔ ,অো-কযীফকেয চকনয মোযো তোকেয েস্তযঔোন  প্রফস্তোয ওকয এফং ভোনলুচন খুপ্রভক ড়কর 
মোযো যোতকও ইফোেোকতয ভধয প্রেক ওোটিক মে।'  
আধযোপ্রত্মও এই পকয নফীচী আল্লোয অয নফী-যোূরকেয োকথ মেঔো ওকযন। ফোতুর  মভোওোেোক মযত ঈো ( আ ), মযত ভুো ( আ ) , 

মযত ইব্রোীভ ( আ ) িভকুঔয ভকতো  নফীকেয ভোকফ , যোূকর মঔোেোয নফুকতয ফযোোকয তোকেয োক্ষয িেোন  অনকুভোেন এফং  তোাঁয ইভোভপ্রতকত 
অনযোনয নফীকেয নোভোম আেো ওযোয খটনো এটোই িভোণ ওকয মম ,ইরোকভয নফী মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয ম্মোন  ভমবোেো ওকতো উকচ্চ। এই 
প্রফলটি মই ইব্রোীভ ( আ ) এয মুক মথকও ভুোম্মোে ( ো ) এয মুক মবন্ত এওেফোেী ফো মতৌপ্রেী  প্রঘন্তোগুকরোয অপ্রবন্ন ূকত্রয িপ্রত ইপ্রেত ওকয এফং 
মইোকথ মতৌপ্রেী এই ধভবগুকরোয ভোকছ  োযস্পপ্রযও ম্পওব  মম খপ্রনষ্ঠ-তো িভোণ ওকয। যোূর ( ো ) এয োকথ মম অনযোনয  নফীকেয মেঔো-োক্ষোৎ 
কপ্রঙর , ম প্রফলটি নফীচী ফণবনো ওকযকঙন। প্রতপ্রন ফকরকঙন তোাঁয  োকথ িথভ মেঔো কপ্রঙর মযত আেভ ( আ ) এয। মমভনটি যোূকর মঔোেো 
ফরকরন , "প্রওঙুটো থ  অপ্রতক্রভ ওযোয য ুন্নয মেী এওচন ভোনকুলয ওোকঙ প্রকক মৌাঁঙরোভ ,প্রতপ্রন ডোনপ্রেকও তোপ্রওক  ঔুপ্র করন এফং ফোাঁপ্রেকও 
তোপ্রওক েুুঃপ্রঔত প্রিকরন। মপকযতো প্রচব্রোঈরকও প্রচকজ্ঞ ওযরোভ  উপ্রন মও ? প্রচব্রোঈর ফরকরন : উপ্রন মতোভোয প্রতো আেভ। তোাঁয ফংধযকেয মওউ 
মঔন মফককত মো  তঔন প্রতপ্রন ঔুপ্র ন আয মঔপ্রন মেকঔন মম তোাঁয ন্তোনকেয মওউ মেোমকঔ মোকি তঔন প্রতপ্রন  ফযপ্রথত ন। মযত আেকভয য 
েরুে োঠোরোভ। প্রতপ্রন চফোফ প্রেকরন এফং মেোো ওযকরন। মযত  আেভ ফরকরন , "স্বোকতভ ম ুকমোকয ন্তোন , ুকমোকয নফী এফং মথোথব ভক 
প্রনকোপ্রচত েতূ !" 

অফককল নফীচী মঔন আল্লোয একওফোকয ওোঙোওোপ্রঙ মওোকনো িোকন প্রকক মৌাঁঙকরন , তঔন আোচ একরো , "ম আভোে ! তুপ্রভ আভোয ফোন্নো আয 
আপ্রভ মতোভোয িপ্রতোরও। আভোয ইফোেত ওকযো  এফং আভোয য প্রনবব যীর  ! তুপ্রভ আভোয ফোন্নোকেয অন্তবূব ি , তুপ্রভ আভোয নযূ , তুপ্রভ 
চনককণয ভোকছ মিপ্রযত আভোয যোূর এফং তোকেয ওোকঙ আভোয হুিোত ফো  িভোণ।"মভযোকচয এই প্রফস্মওয খটনো ইরোকভয ভোন নফীয নপ্রচযপ্রফীন 
ফযপ্রিে  ভমবোেোকও আকযো মফী ফোপ্রড়ক প্রেককঙ। মভযোকচয ঐপ্রতোপ্রও ভ্রভকণ মো প্রওঙুই খকটকঙ ,তোয ফই  প্রঙর আল্লোয যোূকরয এওপ্রনষ্ঠ ইফোেোকতয 
িপ্রতপ্রফম্ব অথবোৎ আল্লোয অনগু্রকই খকটকঙ  ফপ্রওঙু। মভযোকচয খটনো মথকও ফরো মো মম , ভোনকুলয মমোকযতো  ভমবোেো অকনও উকবব এফং  ভোনকুলয কক্ষ 
উৎওকলবয উচ্চভোককব আকযোন ওযো ম্ভফ। ইব্রোীভ ( আ ) এয ভকতো নফীকণ আওো এফং মভীকন আল্লোয োফবকবৌভ ক্ষভতো িতযক্ষ ওকযকঙন। প্রওন্তু 
যোূকর আওযোভ (  ো ) আল্লোয একতো মফপ্র ওোঙোওোপ্রঙ িোকন মৌাঁকঙ মোন মম , আল্লো যোব্বুর আরোপ্রভন ফকরন  : ‘তঔন প্রতপ্রন েইু ধনওু প্রওংফো 
তোযকঘক ওভ ফযফধোকন প্রঙকরন।'  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২০ তভ ফব) 

 

মুকক মুকক নফী যোূর এককঙন ভোনলুকও অজ্ঞতোয আাঁধোয   প্রেধোেকন্দয খূণবোফতব  মথকও ভপু্রি প্রেকত এফং তোকেয ভকধয জ্ঞোন   প্রেওপ্রনকেবনোয িেীপ্ত 
ভোর জ্বোরোকত। অফয তোাঁযো প্রনচ প্রনচ মুককয প্রযকফ   প্রযপ্রিপ্রতয ঘোপ্রেো অনমুোী ভোনকুলয ওোকঙ ধকভবয প্রক্ষো তুকর ধকযকঙন। ভোনফচোপ্রতয  চকনয 
ভোন আল্লোয ফবকল ফোণীফোও  থ িেবও প্রফশ্বনফী মযত ভুম্মে (োুঃ)  মুকউকমোকী েপ্রতকত ভোনকুলয ওোকঙ ধকভবয ফোণী িঘোয ওকযকঙন। 
ইরোকভয ফোণী ভোনকুলয প্রঘন্তো  ভনকন অিপ্রতকযোধয ফো েপু্রনফবোয আওলবণ ৃপ্রষ্ট ওকযপ্রঙর মমফ ওোযকণ তোয ভকূর  প্রঙকরো যোূর (োুঃ) 'য প্রনঔুাঁত  েক্ষ 
উিোনো এফং এফ ফোণীয প্রফকফও-নোড়োকনো অভরূয  প্রক্ষো। প্রফত্র মওোযআকনয ফোণীকত যককঙ জ্ঞোকনয অপুযন্ত  অভরূয ম্পে। এয ফোণী  মুপ্রি, 

প্রফকফও  িজ্ঞো-প্রবপ্রত্তও এফং এওইোকথ তো হৃেস্পী  প্রঘন্তোউেীও।  প্রফত্র মওোযআকনয ফোণীয এই প্রফকলকেয ওোযকণ ফ ভই তো তয  



 

 
23 

 

ভপু্রিপ্রোী ভোনলুকও  আওৃষ্ট ওকয। প্রফশ্বনফী (োুঃ) তোাঁয ফোণীগুকরোকও মুপ্রি  িভোকণয প্রিকত এফং  প্রযভোপ্রচব ত  প্রঘত্তোওলবও বোলো অতযন্ত 
ওোমবওযী ন্থো তুকর ধযকতন। প্রতপ্রন অতযন্ত  ুন্নয  ভনভগু্ধওয বোলো ভোন আল্লোয এফোেকতয মুপ্রি তুকর ধকযকঙন। প্রফশ্বনফী (োুঃ)  এভন এও 
ত্ত্বোয ফকন্নকী ফো েোে ওযকত ফকরকঙন , প্রমপ্রন আভোন , চভীন  ভস্ত ৃপ্রষ্টয  স্রষ্টো। আল্লোয যোূর (োুঃ) িোই প্রফশ্বচককত ভোপ্রনুন আল্লোয 
প্রনেবণগুকরোয ওথো  স্মযণ ওপ্রযক প্রেকতন। প্রতপ্রন তুকর ধকযকঙন এভন এও আল্লোয প্রযঘ প্রমপ্রন ভোিজ্ঞোভ   অীভ ওরুণোভ এফং ফবপ্রিভোন 
প্রিী। আল্লো তোাঁয ভোৃপ্রষ্টীর ওরভ প্রেক তুপ্ররয প্রনঔুাঁত আাঁঘকড় ফপ্রওঙু ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন ুংৃঔপ্ররতবোকফ  অননয তপ্রিও ুলভো প্রেক। এবোকফ ভোনফী 
(োুঃ) ভোনকুলয ভনগুকরোকও এও আল্লোয িপ্রত আওৃষ্ট  ওযকতন। তযওোভীতো , ভপু্রিয প্রোো , নযোওোভীতো, ভোনপ্রফওতো এফং ুি ম্পওব  প্রফশ্বনফী 
(োুঃ)'য োশ্বত ফোণীকত পুকট উকঠকঙ। আয এ ওোযকণই ভোনকুলয িওৃপ্রত  ঘোপ্রেোয  োকথ েপ্রতূণব এফ ফোণী রোপ্রিত , ফপ্রঞ্চত, তো  ফযপ্রথত 
ভোনকুলয চীণবীণব  িোকণ প্রিয ুণরুিীফন খটিককঙ এফং এফ ফোণী ভোনকুলয অন্তকয তুকরকঙ ভপু্রিয  ওকরোকযোর  চোপ্রকককঙ মৌবোকযভ মোনোরী 
চীফকনয স্বপ্ন। এবোকফই প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ফোণী প্রফকফওম্পন্ন ভোনকুলয ভভবভকূর কচই োড়ো চোকোকতো। এটো স্পষ্ট মম ইরোকভয ফোণী   প্রক্ষোয এফ 
তফপ্রষ্টযী্ নো থোওকর মগুকরো িঘোয ওযো চ কতো নো। যোূর (োুঃ)  টোককবটওৃত ফো উপ্রেষ্ট মেোতো , েবও ফো চনককণয মমোকযতো ফো তফপ্রষ্টয উরপ্রি 
ওকয তোকেয ওোকঙ ফোণী তুকর ধযকতন। প্রতপ্রন চনককণয ভোকছই চীফন মোন ওযকতন। প্রফশ্বনফী (োুঃ)  তোাঁয ভোকচয প্রনভ-যীপ্রত , অেপ্রত এফং 
ভোনকুলয োযস্পপ্রযও ম্পকওব য অফিো ম্পকওব  প্রযূণব জ্ঞোন যোঔকতন। অকনকওই ইরোভ ধকভবয িপ্রত তোাঁয েোোকত িথভ প্রেকওই োড়ো প্রেকপ্রঙকরন, আফোয 
অকনকও চীফকনয মল প্রেন মবন্ত ইরোভ মথকও েকূয মথকওকঙন ফো যোূর  (োুঃ)'য োকথ ত্রুতো অফযোত মযকঔকঙন। এ মথকও মফোছো মো তোাঁয 
েোোতী ওোমবক্রকভয েপ্রতগুকরোকত তফপ্রঘত্র  নীরতো প্রঙর। যোূর (োুঃ) ফ মেণীয ভোনকুলয োকথ ম্পওব  যোঔকতন। প্রতপ্রন নোযী, ুরুল, ফেৃ, মুফও 
এফং ধনী-কযীফ , প্রপ্রক্ষত  অপ্রপ্রক্ষত  প্রনপ্রফবককল ফোয ওোকঙ ইরোকভয েোোত প্রেকতন। ওঔন ওঔন মওোকনো ফযপ্রি যোূর (োুঃ) 'য এওটি ভোত্র 
ফোওয শুকনই ফো এওটি ভোত্র ইপ্রেকতই ঠিও কথয প্রেো মক মককঙন। 
যোূর (োুঃ) মঔন আকর প্রওতোফ ফো ইহুপ্রে  ঔৃষ্টোনকেয ওোকঙ ইরোকভয েোোত প্রেককঙন  তঔন প্রতপ্রন এই প্রতন ধকভবয অপ্রবন্ন প্রফলগুকরো তুকর 
ধকযকঙন। ওঔনফো প্রিনফী (োুঃ) 'য আওলবণী ভঘুপ্রও োপ্র অথফো তোাঁয প্রফকল অথবূণব কম্মোপ্রনী েপৃ্রষ্ট ফপু্রেভোন ভোনকুলয  অন্তযকও কবীযবোকফ 
িবোপ্রফত ওযকতো এফং তোাঁয মোেভুোঔো ফোওয ভোনলুকও ভপু্রিয স্পষ্ট থ  মেপ্রঔক প্রেত। এ িকে আভযো ইককভকনয ফপু্রেভোন ফযফোী আোকেয ইরোভ 
গ্রকণয খটনো তুকর ধযপ্রঙ। আোে ভক্কো মওনো-মফঘো ওযকত আকতন। এওপ্রেন তোাঁয ইকি করো  যোূর(োুঃ)মও ওোঙ মেকঔ মেঔোয  চোনোয মোকত 
যোূর (োুঃ) ম্পকওব  তোাঁয অপ্রবজ্ঞতো প্রতপ্রন  ইককভনফোীয ওোকঙ তুকর ধযকত োকযন । প্রওন্তু তোাঁয প্রযপ্রঘত ফোই-ই তোকও এ ওোকচ  প্রনরুৎোপ্রত 
ওযকরো। এভনপ্রও এওচন ভুপ্রযও তোকও ফরকরোুঃ আোে , মপ্রে ওঔন ওোফো খকযয ওোকঙ মো  তোকর মতোভোয ওোন ফন্ধ ওকয মযকঔো , ওোযণ মভোোম্মকেয 
মোেভুোঔো ফোওয শুকন তুপ্রভ তোয  িপ্রত আওৃষ্ট ক মোকফ। এ ওথো শুকন আোে ব মকর যোূর (োুঃ)মও মেঔোয ইকি তযোক  ওযকরন নো। প্রতপ্রন 
ওোফোয ওোকঙ প্রকক ওোপ্রঙ্ক্ষত ফযপ্রিকও প্রঘনকত োযকরন। প্রওঙুটো বীতঘপ্রওত  ভকন ধীয োক এপ্রকক মককরন স্বকপ্নয ভোনলুটিয ওোকঙ। প্রতপ্রন মতই যোূর 
(োুঃ)'য ওোঙোওোপ্রঙ  প্রিকরন ততই ভগু্ধ প্রিকরন। ওোযণ , ভোনফী(োুঃ)'য ভঘুওী োপ্র মথকও তোাঁয েোয  অননয ভোধুমব পুকট উঠকতো এফং তোাঁয 
কম্মোনী েপৃ্রষ্ট  মঘোঔ েটুি মথকও ততোয েীপ্রপ্ত  ঙড়োকতো। আোে ঔুফ ভকনোকমোক প্রেক যোূর(োুঃ)মও মেঔপ্রঙকরন এফং তোাঁয ওথোগুকরো শুনপ্রঙকরন।  

আোে ইরোভ ম্পকওব  ভোনফীকও প্রওঙু ফরোয অনকুযোধ ওযকর যোূর (োুঃ) আোকেয ভোনপ্রও  অফিো রক্ষয ওকয তোাঁকও প্রফত্র মওোযআকনয ূযো 
আনআকভয ১৫১ মথকও ১৫৩ নম্বয  মোনোকরন- " ম নফী, আপ্রন ফরনু, একো, মতোভোকেয চকনয আল্লো মো প্রনপ্রলে ওকযকঙন তো  মতোভোকেয কড় মোনোই। 
মতোভযো ওঔন আল্লোয মওোকনো অংীেোয ফো যীও ওযকফ নো , ফোফো ভোকয োকথ েযফোয ওযকফ , েোপ্রযকদ্রয বক ন্তোনকেয তযো ওযকফ নো , আপ্রভই 
মতোভোকেয  তোকেয চীপ্রফওো প্রেক থোপ্রও। িওোকয ফো মকোকন ওঔন অেীর আঘযকণয প্রনওটফতী কো নো। মোকও তযো ওযো আল্লো প্রনপ্রলে ওকযকঙন 
মথোথব ওোযণ ঙোড়ো তোকও তযো ওকযো নো। আল্লো  মতোভোকেয এ প্রনকেব প্রেককঙন মোকত মতোভযো অনধুোফন ওয।" মওোযআকনয এই আোতগুকরো শুকন  

আোকেয মঘোযো ফেকর মকর। আল্লোয ফোণীয োকথ আকযো মফী প্রযপ্রঘত ফোয েপু্রনফবোয  আওোঙ্ক্ষো আোেভস্তও ফযোকুর  প্রফভগু্ধ আোে মমন বোলো 
োপ্রযক মপরকরন। প্রতপ্রন যোূর  (োুঃ) ওথো অফযোত যোঔোয অনকুযোধ ওযকরন এফং এভন ুন্নয তয ওথো চীফকন আয ওঔন  মোকননপ্রন ফকর ভন্তফয 
ওযকরন। প্রফশ্বনফী (োুঃ) মওোযআকনয ফোণী মথকও আকযো ফকর ঘরকরন , আপ্রভ ওোউকও তোয োধযোতীত বোয অবন ওপ্রয নো , আয মঔন মতোভযো ওথো 
ফরকফ, তঔন স্বচকনয  প্রফরুকে কর নযোময ফরকফ এফং আল্লোকও মেো োেো ূণব ওযকফ , এবোকফ আল্লো  মতোভোকেয প্রনকেব প্রেককঙন মমন মতোভযো 
উকে গ্রণ ওয। এফং প্রনিই এটো আভোয যর থ।  ুতযোং এযই অনুযণ ওযকফ এফং প্রবন্ন থ অনুযণ ওযকফ নো , ওযকর তো মতোভোকেযকও 
আল্লোয থ মথকও প্রফপ্রিন্ন ওযকফ। যোূকরয প্রফত্র ভকুঔ উচ্চোপ্রযত মওোযআকনয এফ অভরূয ফোণী  আোকেয অন্তকয প্রযফতব ন ফো প্রফেকফয ছড় তুরকরো। 
অশ্রুচর আোে যোূর (োুঃ)'য প্রেকও োত এপ্রকক প্রেকরন এফং ইরোভ গ্রণ ওযকরন। 
এওগুাঁক  কুংস্কযোিন্ন আযফ ফো  ভুপ্রযওকেয প্রফশ্বো প্রযফতব ন ওযো প্রঙর ঔুফ ওঠিন ওোচ। ইভোভ চোপয োকেও (আুঃ) ফকরকঙন , ওঔন ওঔন 
ভোনকুলয অন্তকয ফেভরূ প্রফশ্বোকও প্রযফতব ন ওযোয মঘক োোড় টপ্ররক মেো  অকনও চ। তোই প্রফশ্বনফী (োুঃ) এই ওঠিন ওোকচ পর ফোয চকনয 
অকনও ূক্ষ্ম প্রফলক  রক্ষয যোঔকতন। যোূর (োুঃ) োধোযণ ভোনলুকও এভনপ্রও কুংস্কোযোিন্ন ভোনলুকও ম্মোন  ওযকতন। প্রতপ্রন োপ্রন্তূণব প্রযকফক প্রনচ 
ফোণী িঘোকযয মঘষ্টো ওযকতন এফং অনযকেযকও প্রনচ  ভতোভত ফো প্রফশ্বো তুকর ধযোয ুকমোক প্রেকতন। অজ্ঞ  ভঔূব মেণীয মরোওকেয োকথ ওথো  ফরকত 
প্রকক আল্লোয যোূর (োুঃ) তোকেযকও ওঔন উো ওযকতন নো। ফযং উমুি মওোকনো  ভক তোকেয বুর ধোযণো শুধকয মেোয মঘষ্টো ওযকতন। 
ভোনফী (োুঃ) তয িঘোকযয আকরোঘনোয শুরুকতই এভনফ ফোণী তুকর ধযকতন মো িপ্রতক্ষ মভকন প্রনত। প্রফকলওকয, ইহুপ্রে-ঔৃষ্টোন ফো মঔোেোী প্রওতোফ-
িোপ্তকেয োকথ আকরোঘনো প্রতপ্রন এ েপ্রত অফরম্বন ওকযকঙন। 
প্রফশ্বনফী (োুঃ) ধকভবয ফোণীকও ফযপ্রিয মমোকযতো এফং প্রযকফ  প্রযপ্রিপ্রত  অনমুোী ভোনকুলয ওোকঙ ঔুফ চ ওকয তুকর ধযকতন মোকত তোযো মঔোরো 
ভকন তো গ্রণ ওযকত  োকয। ূফব প্রযওিনো ফো ম্ভোফয পরোপকরয প্রঘন্তো নো ওকয প্রতপ্রন ধকভবয ফোণী িঘোয  ওযকতন নো। যোূর (োুঃ) তোাঁয ওোকচয 
ভোধযকভ ইরোভ ধকভবয প্রক্ষো তুকর ধযকতন।  ইরোকভয মম মওোকনো প্রক্ষো প্রতপ্রন অনয ফোয আকক প্রনকচয চীফকন  ওোকচয ভোধযকভ ফোস্তফোন  ওকয 
মককঙন। ুন্নয, প্রফনী  নম্র আঘযকণয ওোযকণ ভোনলু যোূকরয (োুঃ) িপ্রত প্রফকলবোকফ  আওৃষ্ট কতো। ভুোচ প্রফন মোফোর (যোুঃ)মও ইককভকন ইরোভ 
ধভব িঘোকযয চকনয োঠোকনোয  ভ প্রফশ্বনফী (োুঃ) ফকরপ্রঙকরন , তুপ্রভ এঔন ইরোভ িঘোয ওযকত মোি , তোই ভোনকুলয োকথ  নীর  নম্র আঘযণ 
ওকযো, তোকেয োকথ ওকঠোয কো নো। ওোযণ ওকঠোযতোয ভোধযকভ ওোউকও  থিেবন ওযো মো নো। ভোনলুকও ুংফোে প্রেকফ এফং ইরোকভয ুংফোেগুকরো 
ভোনকুলয ওোকঙ তুকর ধযকফ। কতযয িপ্রত ভোনলুকও আগ্রী ওকয মতোকরো, ওঔন ব মেপ্রঔক তোকেয ভকুঔোভপু্রঔ কো নো এফং এভন মওোকনো ওোচ ওকযো নো 
মোকত ভোনলু প্রফতৃষ্ণ ফো ফীতেে ক কড়।  
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নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২১ তভ ফব) 

ইযোকনয কফবোচ্চ মনতো মযত আোতুল্লোপ্রর উচভো ঔোকভকনী ফকরকঙন , ভোন আল্লো ূযো আচোকফয ৪৬ নম্বয আোকত প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে 
মভোস্তপো (োুঃ)'মও প্রযোচভু ভনুীযো ফকর অপ্রবপ্রত ওকযকঙন ৷ প্রযোচভু ভনুীযো কব্দয অথব করো , আকরো প্রফস্তোযী ফো আকরো প্রফপ্রওযণওোযী িেী ৷ মওউ 
ঙন্ন ওরুও ফো নো ওরুও, উজ্জ্বর িেী মম মওোকনো িোকন তোয ঘোযোক আকরো ঙপ্রড়ক মে৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) ভপ্রচে , খয, 

ভল্লোয কপ্রর ফো অনয মমঔোকনই থোওকতন তোাঁয ুন্নয আঘোয-আঘযণ  উন্নত ভোকনয ওোকচয  ভোধযকভ এফং তোাঁয জ্ঞোন  িজ্ঞোয ভোধযকভ মঔোনওোয 
প্রযকফকও আকরোপ্রওত ওকয তুরকতন৷  পকর অন্ধওোয  অজ্ঞতোয েব ো েযূ ক মমত৷ যোূর (োুঃ) 'য আকরোকওোজ্জ্বর প্রঘন্তো  ওভব  মুকক মুকক 
প্রঘন্তোপ্রফেকেয হৃে চ ওকযকঙ এফং মই এওই আকরোয ছণবোধোযো আকচো ভজু্জ্বর৷  আয এফ-ই ম্ভফ ককঙ এ ওোযকণ মম প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ভস্ত 
তততযতো,  ওথো এওভোত্র আল্লোয ন্তুপ্রষ্টয উকেকয  তোাঁযই মফো প্রনকফপ্রেত প্রঙর ৷  
আধুপ্রনও মুককয অজ্ঞ ফযপ্রিযো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো  (োুঃ)'য আকরোকওোজ্জ্বর ফযপ্রিেকও ওোপ্ররভোপ্ররপ্ত ওযোয মঘষ্টো ওকযকঙন৷প্রওন্তু মেঔো  মককঙ 
প্রফজ্ঞোন, ংসৃ্কপ্রত  মুপ্রিয প্রেকও ভোনলু মতই অগ্রয কি ততই তোযো প্রফশ্বনফী  (োুঃ)'য িপ্রত মফী েেোীর কিন৷ যোূর (োুঃ) 'য আধযোপ্রত্মওতোয 
উজ্জ্বর েীপ্রপ্ত ফড় ফড় প্রঘন্তোপ্রফে  ককফলওকেয অপ্রববুত ওযকঙ৷  
ইরোভ ধভব প্রফস্তোকয প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য োপকরযয প্রওঙু ওোযণ আচ আভযো তুকর ধযকফো৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ)  প্রঙকরন আল্লোয 
ফকঘক তনওটযিোপ্ত  অনকুত ফোন্নো৷ ভোন আল্লোয ফকঘক  প্রনকফপ্রেত-িোণ েো প্রঙকরন ফকরই প্রতপ্রন ফবকেষ্ঠ আঘোয-আঘযণ , ফবকেষ্ঠ প্রঘন্তোধোযো   
ফবকেষ্ঠ গুণোফরী অচব ন ওযকত মকযকঙন৷ আয এচকনযই ভুরভোনযো ফ ভই নোভোকচ  তোোহুে ড়োয ভ এ ভোকতযয স্বীওৃপ্রত মেন মম , প্রফশ্বনফী 
মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো  (োুঃ) অনয ফ প্রওঙুয আকক আল্লোয মেষ্ঠ  িওৃত ফোন্নো ফো েো৷ আয এযযই  ভুরভোনযো নোভোকচ ফকরন , প্রফশ্বনফী 
মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) আল্লোয ফবকেষ্ঠ  যোূর৷ ভোন আল্লোয িপ্রত যোূর (োুঃ) 'য বোকরোফোো প্রঙর ফকঘক কবীয  কফবোচ্চ  ৷ ভোন 
আল্লোয িপ্রত তোাঁয এই কবীযতভ বোরফোো  আিো ওঔন প্রফন্নভুোত্র প্রঘড় ধকয  প্রন৷ ইরোভ মঔন আযকফয কফবোচ্চ প্রিকত প্রযণত  , তঔন 
তোাঁয মঔোেোকিভ  আল্লোয  িপ্রত প্রফশ্বো প্রঙর কফবোচ্চ এফং মঔন ভক্কো ভুরভোনযো প্রঙর ফকঘক প্রনীপ্রড়ত তঔন তোাঁয  মঔোেোকিভ  আল্লোয িপ্রত 
প্রফশ্বো প্রঙর কফবোচ্চ৷ ফবোফিো প্রতপ্রন আল্লোকও  কফবোত্তভ ো  ফনু্ধ ভকন ওযকতন৷ মভোটওথো প্রি নফীচী (োুঃ) এও ভূুকতব য চকনয  আল্লোকও 
বুকর থোওকতন নো এফং আল্লোয চকনয কফবোচ্চ তযোকস্বীওোকয ফবেো িস্তুত থোওকতন৷ ভোন আল্লোয িপ্রত কবীয মিকভয ওোযকণই প্রফশ্বনফী (োুঃ) যোকতয 
অপ্রধওোং ভই  এফোেত ফকন্নকী এফং আল্লোয ওোকঙ ওোন্নোওোটি  ওোকুপ্রত প্রভনপ্রতকত ওোটিক প্রেকতন৷ এবোকফ  প্রতপ্রন ভোন আল্লোয োোময ঘোইকতন 
এফং আল্লোয মনোভকতয চকনয ওৃতজ্ঞতো িওো  ওযকতন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য কবীয ঈভোন ম্পকওব  ভোন আল্লো ফকরকঙন , আল্লোয ক্ষ মথকও যোূকরয 
িপ্রত মো অফতীণব ককঙ যোূর তো প্রফশ্বো ওকয৷     প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য স্ত্রী উকম্ম োরভো (োুঃ আুঃ) এওফোয কবীয যোকত মচকক কঠ মেকঔন , আল্লোয 
যোূর (োুঃ) এফোেত   ওোন্নোওোটিকত ভগুর৷ প্রতপ্রন ফরকরন , ম আল্লোয যোূর (োুঃ)! ভোন আল্লো আনোকও একতো  বোকরোফোকন, তফু আপ্রন 
মওন এবোকফ ওোাঁেকঙন? চফোকফ প্রি নফী ফরকরন,আল্লো ম্পকওব  উেোীন ক ড়কর মও আভোকও যক্ষো ওযকফ? যোূকর মঔোেো (োুঃ) আকযো ফকরকঙন, মম 
আল্লো আভোকও একতো মনোভত প্রেকরন, আপ্রভ প্রও ম চকনয তোাঁয িপ্রত ওৃতজ্ঞ ফ নো ? এবোকফ প্রতপ্রন মঔোেোকিকভয ভোধুমব তুকর ধকযকঙন৷ প্রতপ্রন োোফীকেয 
ফরকতন, প্রফে-আকে ভপু্রিয প্ররো  ম্পকওব  মতোভযো প্রও চোনকত ঘো ? ভপু্রিয ভোধযভ ফো প্ররো করো আল্লোয স্মযণ  তোাঁয  ওোকঙ ওোকুপ্রত-প্রভনপ্রত 
ওযো৷ এ চকনযই মেঔো মককঙ , প্রচোে প্রফপ্রবন্ন ভক, েযূেী প্রযওিনো  েক্ষ প্রযঘোরনোয োোোপ্র আল্লোয যোূর (োুঃ) িোথবনোয োত উাঁঘু ওকয  

ভোন আল্লোয ভকত্ত্বয  এওকেয কবীয িংো ভি ক তোাঁয োোময প্রবক্ষো  ওযকতন৷ ভোন আল্লো তোাঁকও ওঠিনতভ প্রফকে োতো ওযকতন৷   

ভক্কো যোূর (োুঃ) 'য ফকঘক ফড় োতোওোযী ঘোঘো আফ ুতোকরকফয ভতুৃযয য আফরু রোোফ ফনী োকভ ফংকয  মনতৃে গ্রণ ওকযন৷ প্রতপ্রন প্রঙকরন 
প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) 'য ওকঠোয  ত্রু৷ তোয অতযোঘোয উতী ড়ন য ওযকত নো মকয প্রতপ্রন  তোাঁয ওকওচন খপ্রনষ্ঠ কমোকী  

তোককপ মোন৷ তোককপয চনকণ তোকও ঠোট্রো-প্রফদ্রু ওকয এফং োথয মভকয য মথকও তোপ্রড়ক মে৷ ফযপ্রথত নফী কযয ওোকঙ এওটি ফোকোকন আে 
মনন৷ মঔোকন প্রতপ্রন এওটি কোকঙয নীকঘ  ফক িোথবনো ওযপ্রঙকরন , ম েোরকুেয ভকধয কফবোত্তভ েোর!ু মতোভোয কথ মম মওোকনো ওষ্ট  ক মনফ, প্রওন্তু ম 
ভোন িপ্রতোরও , মতোভোয োোময আভোয চকনয মফী প্রি৷ ম  আল্লো! মতোভোয ওোকঙই আে ঘোইপ্রঙ , মতোভোয আকরো ভস্ত অন্ধওোয প্রনভরূব ওকয৷   

ফোকোকনয ভোপ্ররওযো যোূকরয অফিো ফছুকত মকয অেো নোকভয এও ঔৃষ্টোন মকোরোকভয  ভোধযকভ তোাঁয চকনয এও ছুপ্রড় আেযু োঠিক প্রের৷ যোূর (োুঃ) 
আেযু উঠিক ভকুঔয ওোকঙ মনোয ভ ফররকরন , (ইকওো) প্রফপ্রভল্লোপ্রয যোহ্মোপ্রনয যোীভ৷ অথবোৎ যভ ওরুনোভ  আল্লোয নোকভ শুরু ওযপ্রঙ৷ প্রফপ্রস্মত 
অেো ফরকরো, এই কযয মরোকওযো মতো এ ধযকনয ওথো ফকর  নো! আপ্রন প্রও রোত  িো নোকভয ভপূ্রতব য নোভ প্রনক ওোচ শুরু ওকযন নো ? প্রফশ্বনফী 
মভোস্তপো (োুঃ) ফরকরন, ফ প্রওঙুয ভোপ্ররও মই িবু প্রমপ্রন িপ্রতোরও  েোর৷ু প্রফশ্বনফী িশ্ন ওযকরন, আপ্রন মওোন্ অঞ্চকরয অপ্রধফোী? অেো ফরকরোুঃ 
আপ্রভ প্রনকনবোয অপ্রধফোী৷ মযত  ইউনু (আুঃ) প্রঙকরন ঐ অঞ্চকরয অপ্রধফোী৷ ভোনফী (োুঃ) ফরকরন , আভোয বোই ইউনু (আুঃ)  আল্লোয নফী 
প্রঙকরন মমভপ্রনবোকফ আপ্রভ প্রনকচ আল্লোয নফী৷ এযয প্রতপ্রন মযত ইউনু (আুঃ)  প্রফত্র মওোযআকনয আোকতয প্রওঙু অং মতরোোত ওকযন৷   

অেোকও যোূর (োুঃ) 'য োকথ ওথোফোতব ো ভগুর মেকঔ ফোকোন ভোপ্ররওযো তোয য ভোনফী (োুঃ) 'য ম্ভোফয িবোফ ড়োয  আঙ্কো উপ্রেি করন৷ 
তোযো স্তকক্ষ ওযকত ঘোইকরন৷ প্রওন্তু ততক্ষকণ প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) 'য ফোণী অেোকয অন্তকয প্রফেফ ৃপ্রষ্ট ওকযকঙ৷ প্রযফপ্রতব ত   

অপ্রববূত অেো যোূর (োুঃ)মও ফরকরন , আপ্রনই মতো মই নফী মোাঁয আপ্রফবব োকফয ুংফোে মযত  ঈো (আুঃ) প্রেক মককঙন৷ প্রফশ্বনফী মযত 
ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) ইরোভ িঘোয ওযকত  প্রকক ওত মম অফণবনী ওষ্ট মবোক ওকযকঙন তোয এওটো েষৃ্টোন্ত এই খটনো মথকও পুকট উকঠকঙ৷  ইরোভী 
আেব িঘোকযয চকনয যোূর (োুঃ) 'য তযোক  তধমব প্রঙর নচীযপ্রফীন৷ আয এটোই  প্রঙর ইরোভ িঘোকয তোাঁয োপকরযয অনযতভ যয৷ ইরোভ িঘোয 
ওযকত প্রকক ঘোযপ্রেও মথকও  ত্রুকেয অনী ঘোকয ভকুঔ যোূকরয মওোকনো মওোকনো োোফো ত্রুকেয োকথ আকো ওযকত  যোূর (োুঃ)মও যোভব 
প্রেকতন৷  
প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) ভক্কো ১৩  ফঙয ধকয ইরোভ িঘোকযয ওোযকণ মোযযনোই েুুঃঔ-ওষ্ট য ওকযকঙন৷ এচকনযই ওকও ফঙয  

ধকয তোাঁকও অথবননপ্রতও অফকযোধ য ওযকত ককঙ৷ িোণখোপ্রত ত্রুয োত মথকও আত্মযক্ষোয  চকনয ভরুবূপ্রভকত েীখব থ অপ্রতক্রভ ওযকত ককঙ৷ তোাঁয 
োোফীকণ প্রনমবোপ্রতত ককঙন৷ যোূকরয খকয আে গ্রণওোযী 'আোকফ ুপপো' নোকভ প্রযপ্রঘত োোফীযো এতই অবোকফয ভকধয  প্রঙকরন মম তোাঁযো ওঔন 
ওঔন প্রনকচয মোোও-প্রযিে একও অযকও ধোয প্রেকতন৷ তোাঁযো ওঔন  ওঔন এওটি ভোত্র মঔচযু ঘুকল প্রফপ্রবন্ন প্রচোকে অং প্রনককঙন৷ কোকেয 
মুকে ত্রুয আখোকত যোূর (োুঃ)'য ওকওটি েোাঁত মবকে প্রককপ্রঙর৷ এ েৃয তোাঁয অকনও োোফীকও ফযপ্রথত  মন্ত্রণোপ্রক্লষ্ট ওকযকঙ৷ তঔন মওোকনো মওোকনো 
োোফী নফী (োুঃ)মও ফকরকঙন , ম যোূর! আপ্রন ত্রুকেয অপ্রবো প্রেন৷ প্রওন্তু যভত  েোয অতুর ভোভোনফ যোূর(োুঃ)  ফরকরন, আপ্রভ 
ভোনলুকও অপ্রবো প্রেকত আপ্রপ্রন , আপ্রভ ভোনলুকও আল্লোয প্রেকও আহ্বোন চোনোকনোয  চকনযই নফী প্রককফ মিপ্রযত কপ্রঙ৷ এযয প্রতপ্রন ভোন আল্লোয 
েযফোকয োত তুকর ফরকরন, ম আল্লো! আভোয চোপ্রতকও মেোোত ওরুন, তোযো ফছুকত োযকঙ নো৷  
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এবোকফই প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) তয িঘোকযয ভেোকন ফভ েঢ়ৃপ্রঘত্ত প্রঙকরন  এফং ওঔন ভহুকতব য চকনয তো ন প্রন৷ এবোকফই 
প্রতপ্রন প্রফকশ্বয ফকঘক অনগ্রয ভোকচ  মেষ্ঠ বযতোয তোওো উাঁঘু ওযকত ক্ষভ কপ্রঙকরন৷ ভোন আল্লো তোাঁয প্রিতভ যোূর  (োুঃ)মও ফকরকঙন, তুপ্রভ 
মমবোকফ আপ্রেষ্ট ককঙো তোকত প্রিয ফো অটর থোকওো এফং মতোভোয োকথ  মোযো ঈভোন একনকঙ তোযো প্রিয থোকুও৷ আকর ভোনলুকও চীফন মোকনয 
মক্ষকত্র বোযোভযূণব থ মেঔোকনোই প্রঙর যোূর (োুঃ) 'য নফুপ্রত প্রভকনয অনযতভ িধোন রক্ষয৷  ভোনলু প্রনকচয মবতকয  ফোইকয প্রফপ্রবন্ন ভযোয 
মু্মঔীন৷ এ অফিো ঠিও কথ অটর থোওোয চকনয প্রফশ্বনফী (োুঃ) ভোনকুলয চকনয িকোচনী প্রেও প্রনকেবনো প্রেক মককঙন৷ এফ  প্রনকেবনোয আকরোকও 
প্রতপ্রন আেব ভোচ ককড় তুকরপ্রঙকরন৷ তোাঁয ঐ ভোকচয প্রবপ্রত্ত প্রঙর  নযোপ্রফঘোয  এওেফোে৷ আয নযোপ্রফঘোয  এওেফোে প্রবপ্রত্তও ইরোভ ধভব 
প্রওবোকফ িঘোয  ওযকত  এফং প্রওবোকফ এ কথ তযোক তীপ্রতক্ষোয ভোধযকভ অটর থোওকত  তো প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) 
ভোনফচোপ্রতকও মেপ্রঔক মককঙন৷ #  

 
 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২২ তভ ফব) 

 

প্রতযওোয নফী-যোূরকেয মঘনোয এওটো উৎওৃষ্ট উো করো তোাঁকেয  ঘোপ্রযপ্রত্রযও তফপ্রষ্টযগুকরো মবোকরোঘনো ওযো। ইরোকভয অগ্রকপ্রতয এওটো গুরুেূণব  

ওোযণই করো নফীচীয ফনু্ধেূণব ফিফয আয তোাঁয ঘোপ্রযপ্রত্রযও অোধোযণ গুণোফরী।  প্রফত্র মওোযআকন যোূকর মঔোেোয ঘোপ্রযপ্রত্রযও তফপ্রষ্টয  গুণোফরী 
ম্পকওব  ফোযফোয উকল্লঔ ওযো ককঙ। আল্লো যোব্বুর আরোভীন তোাঁকও ‘ঔুরপু্রওন আচীভ' ফো কফবোত্তভ ঘপ্রযকত্রয অপ্রধওোযী,মভকযফোন,‘যোউপ' ফো ‘উোতুন 
োোনো' অথবোৎ ফকঘ ুন্নয  আেকবয অপ্রধওোযী ফকর মখোলণো ওকযকঙন। ূযো আর-ইভযোকনয ১৫৯ নম্বয আোকত ফরো  ককঙ- 

"তোযয আল্লোয ওরুণোয পকরই তুপ্রভ তোকেয িপ্রত মওোভর কপ্রঙকর। আয মপ্রে তুপ্রভ  রুক্ষ  ওকঠোয-হৃে কত তকফ প্রনুঃকন্নক তোযো মতোভোয 
ঘোযো মথকও প্রফপ্রিন্ন ক মমত।  অতএফ তোকেয অযোধ ভোচব নো ওকযো ,আয তোকেয চকনয ক্ষভো িোথবনো ওকযো। আয তোকেয কে  ওোকচওকভব যোভব 
ওকযো। আয মঔন ংওি গ্রণ ওকযকঙো তঔন আল্লোয য প্রনবব য ওকযো।  প্রনুঃকন্নক আল্লো প্রনবব যীরকেয বোকরোফোকন।"   

এ আোত মথকও অনভুোন ওযো মো মম , ঘোপ্রযপ্রত্রযও ততো  ভোধুমব আল্লোয এওটো প্রফকল অনগু্র। ি ফো ওঠিন হৃেকয ভোনকুলযো চনকণকও আওৃষ্ট 
ওযকত োকয নো প্রওংফো তোকেয মেোোত ওযোয মক্ষকত্র পরওোভ  নো। ভোনকুলয োকথ ে আঘযণ ওযো মনতৃকেয আন েঢ়ৃ ওযোয মক্ষকত্র গুরুেূণব 
বূপ্রভওো যোকঔ।   যোূকর ওোযীভ ( ো ) ভোনকুলয োকথ ফনু্ধেকও আল্লোয িপ্রত ঈভোন  আনোয য কফবোত্তভ ওোচ ফকর ভকন ওযকতন। প্রতপ্রন 
ফকরকঙন,‘ভোনকুলয োকথ মম ফযপ্রিয মভরোকভো মফপ্র,ম-ই ফোয মঘক ফপু্রেভোন।' নফীচীয েপৃ্রষ্টকত উত্তভ ঘপ্রযত্র করো এভন এওটো ুাঁপ্রচয ভকতো,মোয মওোকনো 
ভ প্রওংফো িোনকত ীভোফেতো মনই। ফবোফিো অনযকেয  মক্ষকত্র তো িকোক ওযো মো। যোূর ( ো ) মঔন ভুপ্রযওকেযকও তয েীন তথো 
ইরোকভয প্রেকও আহ্বোন চোনোপ্রিকরন ,তঔন প্রতপ্রন তোকেযকও ফরকরন ‘আপ্রভ মতোভোকেয চনয যভত প্রককফ  অফতীণব কপ্রঙ। মম-ই অনযকেয িপ্রত ে 
কফ,আল্লো তোয িপ্রত ে কফন। ' নফীচী প্রঙকরন ভোনকুলয িপ্রত োনবূুপ্রতীর। ভোনকুলয েুুঃঔ-ওষ্টকও প্রনকচয েুুঃঔ-ওষ্ট ফকর ভকন  ওযকতন। ভোনকুলয 
ওকষ্ট প্রতপ্রন ফযপ্রথত কতন। নফীচীয এই তফপ্রষ্টয ম্পকওব  ূযো তোফোয  ১২৮ নম্বয আোকত ফরো ককঙুঃ ‘এঔন মতো মতোভোকেয ওোকঙ এওচন যোূর 
এককঙন মতোভোকেযই ভধয  মথকও , তোাঁয কক্ষ এটি েুুঃ মো মতোভোকেয ওষ্ট মে ,মতোভোকেয চকনয প্রতপ্রন যভ  ওরযোণওোভী,প্রফশ্বোীকেয িপ্রত প্রতপ্রন 
েোদ্রব ,প্রফকল ওৃোভ।' 

নফীচী ম্পকওব  মযত আরী ( আ ) এয অতযন- মভধোফী েপৃ্রষ্টবপ্রে যককঙ। প্রতপ্রন ফকরন , তোাঁকওই েক্ষ ডোিোয ফরো  , প্রমপ্রন হৃে ভোনবুফতোয 
োকথ প্রনকচই মযোকীকেয ওোকঙ ঘকর মোন। মপ্রে স্বোবোপ্রফও  প্রনভ করো মওোকনো ফযপ্রি মপ্রে প্রনকচকও অুি ফকর ভকন ওকযন ,তঔন প্রতপ্রন প্রনকচই 
ডোিোকযয যণোন্ন ন। মযত আরী ( আ ) এ ম্পকওব  ফকরন : ‘নফীচী করন এভন এও ডোিোয , প্রমপ্রন মযোকীকেয প্রঘপ্রওৎোয চকনয তোকেয ঔুাঁকচ 
মফড়োকতন। তোাঁয প্রনযোভওোভী েোো অন্ধ-ফপ্রধযকেয ুিতোয চকনয প্রঙর েোিস্তুত। এঔোকন অন্ধ ফরকত মফোছোকনো কি তোকেযকও মোযো তযকও  উরপ্রি 
ওযকতো নো , মেকঔ নো মেঔোয বোন ওযকতো ,আয ফপ্রধয ফরকত মফোছোকনো কি তোকেযকও মোযো  কতযয ফোতব োকও ওোকন তুরকতো নো। '  মওোকনো ভোকচয 
োংসৃ্কপ্রতও কুংস্কোয ,মফোধ   প্রফশ্বোকত কুংস্কোকযয প্রফরুকে মওউ মঔন ংস্কোযওোচ ঘোরোন , তঔন তোাঁয প্রফরুকে  প্রফরুেফোেীকেয ক্ষ মথকও প্রফপ্রঘত্র 
যওকভয অপ্রবকমোক  অকন্তোল েোনো মফাঁকধ কঠ। এঔন ংস্কোযও মপ্রে ঐফ অনযো অপ্রবকমোককয চফোফ প্রেকত মোন তোকর প্রতপ্রন ওঠিন ফোধোয মু্মপ্রঔন  

ক ড়কফন। তোই মথোথব ওোচ করো অকোবন মওোকনো েকক্ষ মনোয প্রযফকতব  প্রন্ধঘুপ্রি  িোন ওযো , অথফো তো এপ্রড়ক মোো প্রওংফো িপ্রতক্ষকও 
প্রযতযোক ওযো। মওোযআকন এ ফযোোকয আল্লো তোাঁয যোূরকও যোভব প্রেককঙন মোকত ভুপ্রযওকেয প্রফপ্রবন্ন ওভবওোণ্ড  েকক্ষ ম্পকওব  মওোকনো িপ্রতপ্রক্রো 
মেঔোকনো নো । ভুপ্রযওযো অকনও ভ নফীচীকও প্রফযি  ওযোয চকনয ভপ্রচেরু োযোকভ ফক মওোযআকনয আোতকও ঠোট্টো-প্রফদ্রুকয ুকয আফপৃ্রত্ত 
ওযকতো। আল্লো যোব্বুর আরোভীন তঔন নফীচীকও ফকরকঙন তোকেয ওথো-ওোকচ ওণবোত নো ওকয  তোকেযকও প্রযতযোক ওযকত। ূযো আযোকপয ১৯৯ 
নম্বয আোকত আল্লো যোব্বুর আরোভীন যোূকরয  ওভবন্থো প্রনধবোযকনয প্রতনটি উো ফোতকর প্রেককঙন। এযোও , ক্ষভোীর এফং ে ো।  েইু , ভোনলুকও 
নযোকয কথ আহ্বোন চোনোকনো। এফং প্রতন ,অপ্রপ্রক্ষত ভঔূবকেয মভোওোকফরো  তধমব ধোযণ ওযো এফং তোকেয আঘযণ উকক্ষো ওকয ঘরো।   ফরোফোহুরয , 

যোূকরয এই  ওভবকওৌর প্রফকল ওকয তোাঁয এই নম্রতো  ঘোপ্রযপ্রত্রযও মৌন্নকমবয ওোযকণ ফহু ভোনলু ইরোভ  ধভব গ্রণ ওকযকঙ। প্রফকযোধীকেয অনযো  
অম্মোনচনও আঘযণ প্রতপ্রন এপ্রড়ক মমকতন। তকফ মওউ মপ্রে আল্লোয ফযোোকয ীভোরেন ওযকতো প্রওংফো আল্লোয প্রফপ্রধ-প্রফধোনকও উকক্ষো ওযকতো,তোকর 
প্রতপ্রন ঙোড়কতন নো। নযো িপ্রতষ্ঠোয মক্ষকত্র মওোকনোযওভ আকোল ফো তপ্রথরয  িেবন ওযকতন নো। প্রতপ্রন প্রফশ্বো ওযকতন ,নযো-নীপ্রতয িপ্রতষ্ঠোই করো 
োভোপ্রচও প্রনযোত্তোয কযোযোপ্রে। নফীচীফকনয এওটো অনযতভ তফপ্রষ্টয প্রঙকরো তোাঁয ঘোপ্রযপ্রত্রযও  োযরয  আঘযণকত চতোয ওোযকণ ফযপ্রিকেয েঢ়ৃতো 
প্রওংফো আধযোপ্রত্মও ভপ্রভো  প্রফন্নভুোত্র হ্রো ো প্রন। যোূকর মঔোেোয োকথ চনককণয ফনু্ধে ককড় ঠোয আকযওটি  গুরুেূণব ওোযণ প্রঙর তোাঁয স্বোবোপ্রফও 
প্রফন  বদ্রতো। তোাঁয মৌচনযকফোধ এফং প্রফন একতো  মফপ্র প্রঙর মম প্রতপ্রন ওী পপ্রওয আয ওী ধনী-ফোয োকথই প্রতপ্রন ভোনবোকফ ে  প্রফনী 
আঘযণ ওযকতন। প্রতপ্রন এভনপ্রও ফোচ্চোকেয োভকন প্রকক তোকেযকও োরোভ প্রেকতন। প্রতপ্রন মম ভচপ্ররকই  মমকতন অনযকেযকও তোাঁয োভকন উকঠ েোাঁড়োকত 
অনভুপ্রত প্রেকতন নো। তোাঁয এই ফেোনযতো ম্পকওব  মযত আরী ( আ ) ফকরকঙন-"অনযকেয োকথ যোূকর মঔোেোয ফযফোয প্রঙর নম্র, োয এফং িোন্ত। 
মওউ তোাঁয ওোঙ মথকও প্রনযো কতো নো। নফীচী প্রতনটি প্রচপ্রন তযোক  ওকযপ্রঙকরন। এও , ওথোফোতব ো ফরোয ভ প্রফতওব  ফো ছকড়ো ওযো , েইু , ফোঘোরতো 
এফং প্রতন , মম ওোকচয োকথ তোাঁয মওোকনো ম্পওব  মনই মওোকচ স্তকক্ষ ওযো।" যোূকরয ( ো ) ফোস্তফ  চীফকন তোাঁয ঘোপ্রযপ্রত্রযও মৌন্নকমবয োচোয 
োচোয উেোযণ মেঔকত োো মোকফ। এগুকরো মমন  তোাঁয ঘোপ্রযপ্রত্রযও মৌন্নমব-োককযয এও-এওটি প্রফন্ন।ু আকরোঘনোয এ মবোক তোাঁয চীফকনয  ুন্নয 
এওটি কি মোনো মোও। 
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প্রচযী নফভ োকর উেত মতই মকোত্র মঔন ভুরভোনকেয ওোকঙ  আত্মভবন ওযকরো তঔন এই মকোকত্রয ুপ্রযপ্রঘতকেয এওচন োকতভ তোঈকয ুত্র েোই 
প্রপ্রযো োপ্ররক প্রককপ্রঙর। প্রওন্তু তোয মফোন মপোনোকও ফন্নী ওকয ভেীনো প্রনক আো । এওপ্রেন এই  মপোনো যোূকরয ওোকঙ আকফেন চোনোকরন,‘ম 
ভুোম্মোে! আভোয প্রতো োকতভ েপু্রনো মথকও  প্রফেো প্রনককঙন। আভোয অপ্রববোফও ফরকত এঔন আভোয বোই েোই। ম এঔন রোতও। মপ্রে ভীঘীন  

ভকন ওয ,তোকর আভোকও মঙকড় েো। আভোয ভোভোনয প্রতো েোকেয ভিু ওযকতন , িপ্রতকফীকেয মঔোাঁচ-ঔফয প্রনকতন , প্রফে-আকে ভোনলুকেযকও 
োোময-কমোপ্রকতো ওযকতন এফং ুস্পষ্টবোকফ োরোভ প্রেকতন।'  

নফীচী মপোনোকও ফরকরন,তুপ্রভ মতোভোয প্রতোয ফযোোকয মমফ গুণোফরীয ওথো ফকরকঙো, মগুকরো প্রতযওোকযয ভপু্রভনকেয গুণোফরী। মতোভোয ফোফো মপ্রে মফাঁকঘ 
থোওকতন তোকর আভযো তোাঁয ফযোোকয ে তোভ। তোযয প্রতপ্রন মপোনোকও তোয ফোফোয  ঘোপ্রযত্রযও গুণোফরীয ঔোপ্রতকয ভপু্রি মেোয প্রনকেব প্রেকরন। 
মওফর তোই ন , মপোনোকও নতুন চোভো-ওোড় মেোয আকে প্রেকরন এফং প্রপ্রযো মবন্ত তোয মোতোোত ঔযঘ তোকও প্রেক  প্রেকত ফরকরন। তোযয 
নফীচী মপোনোকও ওকওচন প্রফশ্বস্ত ফযপ্রিয োকথ প্রপ্রযো োঠিক  প্রেকরন। েোই ইফকন োকতভ ফরকরো-আভোয মফোনকও মেঔরোভ মথোমথ ভমবোেোয োকথ 
প্রপ্রযো প্রপকয একরো। আপ্রভ মমকতু তোকও এওো মপকর মযকঔ োপ্ররক একপ্রঙরোভ মচকনয ম আভোকও বব ৎনো  ওযকরো। ওকওপ্রেন য আভোয ঐ 
ফপু্রেভতী মফোনটোকও প্রচকজ্ঞ ওযরোভ,ঐ মরোওটোকও অথবোৎ ইরোকভয নফীকও মওভন মেকঔপ্রঙ ? মপোনো ফরকরো,মঔোেোয থ ! মরোওটোকও আভোয অম্ভফ 
ভমবোেোফোন ফকর ভকন ককঙ। তোাঁয োকথ ম্পওব  িোন ওযোটোই মে। তোকর ভকন কফ মমন ম্মোন   ভমবোেোূণব এও প্রফকশ্বয োকথ মতোভোয আত্মীতো 
খকটকঙ। েোই আকযো ফকরন , এয প্রওঙুপ্রেন য ভেীনো মকরোভ। কোম্বযকও মেঔোয মওৌতূর করো। প্রতপ্রন ভপ্রচকে প্রঙকরন। তোাঁয  ওোকঙ মকরোভ। োরোভ 
প্রেরোভ। প্রতপ্রন িোন্তপ্রঘকত্ত আভোয োরোকভয চফোফ প্রেকরন। প্রযঘ প্রেরোভ। প্রতপ্রন  আভোকও তোাঁয ফোো প্রনক মককরন। ফোো মোফোয কথ এও েপ্রযদ্র 
ফেৃোকও মেঔকত মরোভ। ম  প্রওঙু ফরকত ঘোইকরো।   নফীচী মঔোকন েীখবক্ষণ েোাঁড়োকরন ,ফেৃোয অবোফ-অপ্রবকমোককয ওথো  শুনকরন এফং ভযো ভোধোকনয 
থ ফোতকর প্রেকরন। আপ্রভ ভকন ভকন ফররোভ , এই ফযপ্রি প্রওঙুকতই ফোেো কত োকয নো। ওোযণ যোচো-ফোেোকেয প্রনভ-ওোননু এযওভ ন মম , 

মওোকনো ভোধযভ ঙোড়োই ফো মওোকনো িপ্রক্রো ঙোড়োই তোযো যোপ্রয এবোকফ ওথো ফরকত োযকফ। যোূকরয  খকয মঢোওোয য প্রতপ্রন আভোকও মথোমথ ম্মোকনয 
োকথ অবযথবনো চোনোকরন। আভোয চকনয প্রতপ্রন কোপ্ররঘো প্রফপ্রঙক প্রেকরন আয প্রতপ্রন প্রনকচ ফকরন ভোটিকত। প্রতপ্রন মম প্রতযই নফী প্রঙকরন,এই আঘযণ মথকও 
তোয আকযওটি িভোণ মরোভ। আভোয চীফকনয মম প্রফলটি যকযয ভকতো আফতৃ প্রঙর , ম ম্পকওব  মঔন প্রতপ্রন ইপ্রেত ওযকরন , তঔন ফছুকত োযরোভ 
মম,প্রতপ্রন কবীয যযজ্ঞোনী। এইফ খটনো এফং তোাঁয ফযপ্রিকেয ঐশ্বমব আভোকও ভুোম্মোকেয েীকনয িপ্রত আওৃষ্ট ওযকরো এফং মঔোকনই আপ্রভ ভুরভোন ক 
মকরোভ। 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২৩ তভ ফব) 

"মও আভোে ?  

প্রফকশ্বয নযূ , নক্ষকত্রয আকরোয উতফ  
ঘোাঁে-ূমব,গ্র-তোযো ওর প্রওঙুই  
মচেোফনত ক আকরোপ্রওত তোাঁযই আকরো৷"  
 

ুপ্রি োঠও! আচ আভযো যোূকরয ( ো ) স্বোিযম্মত   প্রযস্কোয-প্রযিন্ন চীফনমোন ম্পকওব  ঔোপ্রনওটো ওথো ফরোয মঘষ্টো ওযকফো ৷  িোকন্পয 
প্রফপ্রষ্ট েোবপ্রনও  ভোচপ্রফজ্ঞোনী প্রভকর পুকওোয ভকত ,মুকক মুকক প্রিোরী  েক্ষ েরগুকরো ফভই অনযকেয োকথ মুে ওকয ওকয প্রনকচকেয  মেষ্ঠে  
আত্মপ্রযঘ অচব ন ওকযকঙ৷ তোযো অনযকেযকও অফোপ্রিত  প্রনন্ননী গুণোফরীয  প্রম্বর ফো িতীও ফকর ভকন ওযকতো এফং প্রনকচকেযকও ভকন ওযকতো 
প্রযূণব  মেষ্ঠকেয  আেবিোনী৷ প্রপপ্ররপ্রস্তনী েোবপ্রনও এডোডব  োইে পুকওোয েপৃ্রষ্টবপ্রেয ভকতোই প্রনচস্ব  ভতোভত প্রেক ফকরকঙন মযকনোাঁকয য 
োিোতয অন্ধওোয  ভঔূবতোয িতীও প্রককফ ভকন  ওকয িোঘযকও , আয ক্ষোন্তকয প্রনকচকেযকও ভকন ওকয তোয প্রফযীত৷ এই প্রফযীত প্রযঘকয  ুফোকে 
প্রনকচযো এও ধযকনয প্রযঘ অচব ন ওকয৷  
এই প্রঘন্তোপ্রফেকেয ভকত প্রিোরী েরগুকরো েফুবরকেযকও অফজ্ঞো ওযোয  ভধয প্রেক মঘষ্টো ওকয প্রনকচকেয মেষ্ঠে িভোণ ওযকত৷ তকফ এই প্রফলটি নফী-
যোূরকেয মক্ষকত্র প্রফকল ওকয ইরোকভয নফীয মক্ষকত্র িকমোচয ন৷ মযত ভুোম্মোে ( ো ) মঔন  নফুযপ্রত রোব ওকযন ,তঔন প্রতপ্রন প্রনচস্ব ভমবোেো  
ফকড়োকেয ওোযকণ অনযকেযকও মভোকটই অফজ্ঞোূণব েপৃ্রষ্ট প্রওংফো তুি-তোপ্রিরযূণব েপৃ্রষ্টকত মেকঔন প্রন ৷ এ ওোযকণই প্রতপ্রন অপ্রত দ্রুত ভোন ফযপ্রিে  চনপ্রি 
ক উকঠপ্রঙকরন৷ এটো প্রঙর যোূকরয কণংকমোক  িপ্রক্রোয মূ্পণব স্বতন্ত্র এওটো েপ্রত৷ প্রতপ্রন ধনী-কযীফ ,োেো-ওোকরো,েফুবর-ফর প্রনপ্রফবককল ফোয োকথই 
ভোনবোকফ প্রভকতন এফং ফোইকও ভোনবোকফ গ্রণ ওযকতন ৷ ইরোভী  োন িপ্রতষ্ঠোয কয প্রতপ্রন ফভ মঘষ্টো ওকযকঙন অনযকেয োকথ ুম্পওব  
ফচো যোঔকত  ৷ মইোকথ িোণঞ্চোযী আল্লোয ভোন ফোতব ো তোকেয মেভনকও মমন উিীপ্রফত ওকয  মতোকর,মই িকঘষ্টো ঘোরোকতন৷ এইফ গুণোফরীয 
ওোযকণই নফীচী অনযকেয ওোকঙ ফযোওবোকফ চনপ্রি ক উকঠপ্রঙকরন৷  
যোুকর মঔোেোয প্রযষ্কোয-প্রযিন্নতো এফং প্রযোটয ভোনলুকও তোাঁয  িপ্রত আওৃষ্ট ওযকতো৷ প্রফপ্রবন্ন ফণবনো এককঙ ,আল্লো মৌন্নমব ঙন্ন ওকযন৷ নফীচী 
তোই আল্লোয ঘভতওোঙয ফ প্রনোভতকও িেবন ওযোকনোয চকনয ভোনলুকও প্রফকশ্বয মৌন্নকমবয  িপ্রত আওৃষ্ট ওযোকত মঘককঙন৷ প্রতপ্রন ভোকচয ঙন্ননী 
এওটি ঐপ্রতয 'ফোপ্রযও োচিো'মও এওটো উত্তভ গুণ এফং আল্লোয ন্তুপ্রষ্টয উো ফকর ভত প্রেকরন৷ ইরোভ কি এওটো প্রযিন্নত ফো প্রফত্রতোয ধভব৷ 
এই ধভব ইরোকভয অনুোযীকেয ুংফোে প্রেকি  মম,মফককত মোযো মোকফ তোযো প্রযষ্কোয প্রযিন্ন৷ যোূর ( ো ) প্রযষ্কোয  প্রযিন্নতোকও ঈভোকনয অে 
ফকর অপ্রবপ্রত ওকযকঙন৷ প্রতপ্রন ফকরকঙনুঃ 'মম-মওোকনোবোকফই মোও,প্রযষ্কোয-প্রযিন্নতো ফচো যোঔো উপ্রঘত৷ ওোযণ আল্লো যোব্বুর আরোভীন প্রযিন্নতোয  

প্রবপ্রত্তয য ইরোভকও িপ্রতপ্রষ্ঠত ওকযকঙন৷'  
যোূকর মঔোেো ( ো ) মঙোকটোকফরো মথকওই ভক্কো কযয প্রশুকেয প্রফযীকত  প্রযষ্কোয-প্রযিন্ন  প্রযোটি প্রঙকরন৷ প্রতপ্রন তওকোয এফং মমৌফকন 
ঘুরগুকরোকও ুন্নযবোকফ  আাঁঘপ্রড়ক যোঔকতন৷ নফুযপ্রত রোব ওযোয য প্রযষ্কোয-প্রযিন্নতোয ফযোোকয তোাঁয ুনোভ  প্রঙর৷ চোভোওোকড় প্রতপ্রন ুকপ্রন্ধ 
ফযফোয ওযকতন প্রনপ্রভত৷ খকযয ভকধয এও ফোটি োপ্রনকও প্রতপ্রন  আনো প্রককফ ফযফোয ওযকতন৷ ঐ োপ্রনয আনোকতই প্রতপ্রন মঘোযো মেঔকতন৷ 
এওপ্রেন নফীচীয খকয এও ফযপ্রি একরন তোাঁয োকথ মেঔো ওযকত৷ মতো মঔন নফীচী ঐ েবনোথীযব োকথ মেঔো ওযকত  আকফন তঔন প্রতপ্রন ফকড়ো এওটো 
োপ্রনয োকত্রয োভকন েোাঁপ্রড়ক মঘোযো এফং ঘুরগুকরোকও ুন্নয  ওকয আাঁঘকড় প্রনকরন৷ মযত আকো ( ো ) আিমব ক প্রচকজ্ঞ ওযকরন,'ঐ মরোওটোয 
োকথ মেঔো ওযোয চকনয এবোকফ োচককোচ ওযকরন মওন ?' ভুোম্মোে ( ো ) তোাঁয ওথোয চফোকফ ফরকরন ,'মঔন মওোকনো ভুরভোন তোাঁয মওোকনো বোইকয 
োকথ মেঔো ওযকত মো,তঔন মকচগুকচ মোোকও আল্লো যোব্বুর আরোভীন ঙন্ন ওকযন৷'  

ভোনকুলয িপ্রত যোূকর মঔোেোয মমফ ফোণী ফো প্রনকেবনো প্রঙর , মগুকরোয ফই প্রঙর ুি ুন্নয চীফনমোকনয স্বোকথব৷ ইফকন আব্বো ফকরকঙন ,'যোূর ( ো 
) এভন  েঢ়ৃতো  আনকন্নয োকথ থ ঘরকতন মম ,তোাঁয ভকধয মওোকনোযওভ অুিতো ফো আরয প্রযরপ্রক্ষত  কতো নো৷ ' প্রতপ্রন অতযন্ত োেোভোটো এফং 
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অনোড়ম্বয চীফনমোন ওযকতন , তোযয মঔন পকয  মমকতন তঔন প্রঘরুপ্রন , আতয এফং ুযভোেোনী োকথ প্রনক মমকতন৷ িপ্রতপ্রেন মফ ওকওফোয 
েোাঁত ভোচকতন৷ অনযকেযকও অচ ুওযোয আকক েোাঁত ভোচকত উতোমপ্রত ওযকতন৷ প্রতপ্রন ফকরকঙন,'প্রচব্রোঈর ( আ ) আভোকও মভোও ওযো অথবোৎ 
েোাঁত ভোচোয ফযোোকয একতো মফপ্র  মফপ্র ফকরকঙন মম ,ভকন কপ্রঙর মভোও ওযোটো কতো োপ্রচফই ওকয মেো কত োকয৷ ' ইভোভ োকেও ( আ ) 
ফকরকঙন,'যোূকরয এওটো মভশ্ওেোনী প্রঙর,চ ুওযোয যযই প্রতপ্রন ঐ মভশ্ওেোনী োকত প্রনকতন এফং ুকপ্রন্ধ ভোঔকতন৷ এ ওোযকণই প্রতপ্রন মঔন খয মথকও 
মফয কতন োযোযোস্তো  ুকপ্রন্ধকত মভৌ মভৌ ওযকতো৷ ুকপ্রন্ধয ফযোোকয নফীচীয আগ্র একতোকফপ্র প্রঙর মম , ইপ্রতোপ্রফেকণ ফকরন,তোাঁয ঔোো ঔযকঘয মঘক 
আতকযয ঔযঘ প্রঙর মফপ্র৷' 

মোোও তথো  চোভো-ওোকড়য ঙন্ননী প্রডচোইকনয ফযোোকয ভোনকুলয প্রঘযন্তন এওটো মওৌতূর যককঙ৷  মইোকথ চোভোয যং , ওোকড়য ধযন , এফং 
ওোকড়য স্টোইর িবৃপ্রত মেকঔ ভোনলু মোোও ঙন্ন  ওকয মোকত মেঔকত ুন্নয রোকক৷ প্রওন্তু যোূকর মঔোেো ( ো ) অতযন্ত োেোভোটো মোোও  যকতন৷ 
মপ্রে ফভ নতুন চোভো তোাঁয কোক প্রঙর নো ,তোযয ফবোফিো মগুকরো প্রঙর  প্রযষ্কোয-প্রযিন্ন৷ প্রতপ্রন চোভো যোয ভ ফবেোই ফরকতন- 'আল্লোয 
ওোকঙ ওৃতজ্ঞতো চোনোই,প্রতপ্রন আভোকও চোভো-ওোড় প্রযককঙন মোকত আভোয মৌন্নমব যপ্রক্ষত ৷'  
নফীচীয েী-োথী এফং আকোকয মরোওচন যোূকরয ূত-প্রফত্রতো এফং  ুি ুন্নয স্বোিযম্মত চীফনমোন মেকঔ বীলণ উতপুী্ ল্ল কতো,উেেু কতো ৷ 

কযকভয ভ যোূকর মঔোেো ( ো ) তোাঁয চোভোগুকরোকও োপ্রতকরয মবতয কযভ োপ্রনকত পুটিক প্রনক  ধুক প্রনকতন ৷ তোাঁয েী-োথীকেযকও ফরকতন 
তোযো মমন তোকেয চোভো-ওোড় প্রযষ্কোয ওকয  যোকঔ ৷ যোূর ( ো ) োেো এফং ফচু চোভো যকত ঙন্ন ওযকতন ৷ প্রতপ্রন ফরকতন উজ্জ্বর যং  

েলূণকও কচই প্রযসু্ফটিত ওকয৷ নফীচীয েপৃ্রষ্টকত প্রযিন্নতো করো এওটি মভৌপ্ররও প্রফল৷ মওফর ফযপ্রিকত ুিতোয চকনযই ন ফযং োভপ্রষ্টও ুিতোয 
চকনয প্রযিন্নতো ঔুফ  চরুযী৷ এওপ্রেন নফীচী মেঔকত মকরন এও মরোও ভপ্রচকেয এও মওোকণয প্রওঙুটো চোকো ভরো ওকয  মপকরকঙ ৷ প্রতপ্রন 
অনপ্রতপ্রফরকম্ব চোকোটো প্রযষ্কোয ওকয মপরকরন ৷  
যোূকর মঔোেো মওফর ফোপ্রযও মৌন্নকমবয ওথোই ফরকতন নো , ফযং প্রতপ্রন চনকণকও মঘোযোয মৌন্নকমবয োোোপ্র তনপ্রতও  আধযোপ্রত্মও মৌন্নকমবয ওথো 
ফরকতন ৷  প্রতপ্রন ঘোইকতন ভোনলু মমন তোওো-যকচকোযীয মৌন্নমব প্রেক প্রনকচকেয মবতযটো অরংওৃত  ওকয৷ এবোকফ প্রতপ্রন তনপ্রতওতো  োভপ্রগ্রও 
ঙৃ্খরো প্রফধোকনয ভোধযকভ ভেীনোয মঙোট্ট এওটি  ভোকচ এওটো ঙৃ্খরোকফোধ , এওটো মৌন্নমবকফোধ ঘোর ুওকযন৷ নফীচীয এওচন প্রফঔযোত োোফী  আব্দুল্লো 
ইফকন ভয ফকরকঙন , 'আপ্রভ নফীচীয মঘক েোর ু, কমোকী , ফীযেূণব , ফপু্রেেীপ্ত এফং প্রযষ্কোয-প্রযিন্ন আয মওোকনো ফযপ্রিকও মেপ্রঔ প্রন৷'  
অভুপ্ররভ প্রঘন্তোপ্রফেযো নচীযপ্রফীন এই ফযপ্রিকেয গুণোফরীগুকরো মবোকরোঘনো ওকযকঙন৷ প্রব্রটি প্রঘন্তোপ্রফে চন প্রডউন মোটব  ফকরকঙন-প্রফত্রতো এফং মৌন্নকমবয 
প্রেও মথকও ভুোম্মোে (ো) প্রঙকরন মূ্পণব স্বতন্ত্র তফপ্রকষ্টযয  অপ্রধওোযী৷ প্রতপ্রন মঔন ওথো ফরকত শুরু ওযকতন , তঔন মেোতো ফো মেোতোফনৃ্ন তোাঁয িপ্রত  

ভগু্ধ ক মমকতন , ফোই তোাঁয িপ্রত আওৃষ্ট কতো৷ তোাঁয ফোঘনবেী , তোাঁয ভেৃ ুোপ্রভঔু  ,তোাঁয অম্ভফ েযুীেী ফিকফয ফোইকও প্রফকভোপ্রত ক মমত৷ 
প্রতপ্রন মমভন প্রঘন্তোয প্রেও মথকও প্রঙকরন িোগ্রয মতভপ্রন প্রঙকরন ফোস্তফ ওোচ-ওকভব প্রিভত্তোয অপ্রধওোযী৷  
িোকন্পয প্রফঔযোত মরঔও মেইুন ফকরকঙন , মযত ভুোম্মোে ( ো )  এয ফোপ্রযও মৌন্নমব এফং ঘোপ্রযপ্রত্রযও মৌন্নমব একতোটোই েপৃ্রষ্টগ্রোয প্রঙর মম ,প্রতপ্রন 

মঔন ওোউকও ইরোকভয েোোত প্রেকতন ,তঔন তোাঁয ফযফোয প্রওংফো তনপ্রতওতোয ফযোোকয ওোকযো  ভকনই মওোকনোযওভ িশ্ন চোককতো নো৷ প্রতপ্রন মমভন 
প্রঙকরন প্রযষ্কোয-প্রযিন্ন মতভপ্রন প্রঙকরন  ৎ এফং রোচ৷ মওোকনো প্রফল মপ্রে তোাঁয ঙন্ন নো কতো ,তোকর তো তোাঁয মঘোযো মভোফোযকও পুকট  উঠকতো৷ 
তোাঁয োোফীকণ নফীচীয মঘোযো মেকঔই তো ফছুকত োযকতন৷ ফভ ভেৃুোয প্রঙকরন৷  মকচগুকচ থোওকতন৷ মওউ আভন্ত্রণ চোনোকর ওফরু ওযকতন 
,আফোয মওউ মওোকনো প্রওঙু উোয প্রেকর গ্রণ ওযকতন৷ কতযয ভোনেকণ্ড প্রতপ্রন ফোইকও ভোন মঘোকঔ মেঔকতন৷  

 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২৪ তভ ফব) 

আভযো ফোই চোপ্রন মম ,ফস্তুকত প্রওংফো োভপ্রযও মওোকনোধযকনয প্রি ঙোড়োই  এভনপ্রও যোূকরয প্রনওটোত্মীকেয অকনকওযই ফযোও প্রফকযোপ্রধতো কত্ত্ব 
ইরোকভয েোোতী ওোচ িোথপ্রভও কফব ফযোওবোকফ েযোপ্রেত কপ্রঙর৷ মোযোই ইরোভ গ্রণ ওযকতো তোযোই প্রফপ্রঘত্র ভযো  ঘোকয ভকুঔোভপু্রঔ কতো৷ এই 
ঘোকয ভকুঔ প্রেকনয য প্রেন ভুরভোনকেয ংঔযো মফকড়ই মোপ্রির৷ প্রনুঃকন্নক এভন মওোকনো এওটো প্রি প্রঙর মোয পকর নতুন এই ইরোভী  ভোকচ িোণ 
 প্রিয ঞ্চোয কপ্রঙর এফং ইরোভ প্রেকনয য প্রেন প্রফওো রোব ওকযপ্রঙকরো৷  ককফলওকণ এই প্রি ফরকত যোূকর ওোযীভ ( ো ) এয অোধোযণ 
ফযপ্রিকেয ওথো ফকরকঙন৷  মইোকথ তোাঁয তনপ্রতও ঘপ্রযত্র ,তোাঁয মনতৃকেয গুণকত তফপ্রষ্টয এফং তোাঁয  প্রযঘোরনোপ্রিয িবোফকও ইরোকভয প্রফস্তোয  
উন্নকনয মনথয প্রি ফকর ভকন ওকযন  ককফলওভর৷ তোাঁয ঘোপ্রযপ্রত্রযও তফপ্রষ্টযগুকরো প্রওংফো তোাঁয আঘোয-ফযফোয মোাঁযো ওোকঙ মথকও  মেঔোয ুকমোক 
মককঙন,তোাঁযোই মম মওফর নফীচীয িপ্রত আওৃষ্ট ককঙন তোই ন ফযং মোাঁযো  তোাঁকেয ওোঙ মথকও যোূকরয ওথো শুকনকঙন তোাঁযো প্রফনম্র েেো তোাঁয 
িপ্রত আওৃষ্ট ককঙন এফং ইরোভ গ্রণ ওকযকঙন৷  

মযত ভুোম্মোে ( ো ) তোাঁয উন্নত রুপ্রঘকফোধ  আঘোয ফযফোকযয ভোধযকভ ইরোভী ভরূযকফোধকওই ফোয োভকন পুটিক তুরকতন ৷ তকরোোকযয মচোকয 
মপ্রে ইরোভকও ভোনকুলয য ঘোপ্রক মেো কতো , তোকর ফোয আকক মই ওোচটি ওযকতন স্বং নফীচী ( ো  )৷ অথঘ প্রতপ্রন তো নো ওকয মুপ্রি-
িভোণ প্রেক ,ুন্নয ফযফোয প্রেক রকক্ষয মৌাঁঙোয মঘষ্টো ওকযকঙন৷ মোযো তোাঁয োকথ েীখব প্রফকযোপ্রধতো ওকযকঙন ,তোকও প্রতপ্রন প্রনযোত্তো প্রেককঙন৷ ইরোভী 
যোকষ্ট্র ম মোকত প্রনযোকে ফফো ওযকত োকয মই ফযফিো ওকযকঙন৷  ইরোভকও প্রনপ্রিহ্ন ওকয মপরোয চকনয যোূকরয য মমফ মুে ঘোপ্রক মেো 
কপ্রঙর , ইরোকভয স্বোকথব ভোনকুলয চকনয তয  মেোোকতয থ ুকভ ওযোয স্বোকথব মফ  মুকে োপ্রওতোয োকথ েোাঁড়োকনোয মওোকনো প্রফওি প্রঙর নো৷ 
মযত ভুোম্মোে ( ো ) এয  ফযপ্রিে ম্পকওব  ভোত্মো কোপ্রন্ধ নোবোযত নোভও গ্রকন্থ প্ররকঔকঙনুঃ "এওথো জ্ঞোতফয  মম , োভিপ্রতওওোকর মমই ভোন ফযপ্রিে 
তওব োতীতবোকফ মওোটি মওোটি ভোনকুলয অন্তকয  িোন ওকয প্রনককঙন ,প্রতপ্রন করন ভুোম্মোে৷ আপ্রভ প্রনপ্রিতবোকফই ফরকত োপ্রয মম , চনকণ তকরোোকযয বক 
ইরোভ গ্রণ ওকয প্রন৷ ভুোম্মোে োেোভোটো চীমনমোন ওযকতন৷ প্রতপ্রন  অনযোনয নফীয ভকতোই তোওোফোন এফং যকচকোয প্রঙকরন৷ ওকঠোয 
আভোনতেোয অথবোৎ প্রফশ্বস্ত প্রঙকরন এফং তুরনোভরূওবোকফ প্রতপ্রন প্রনকচই ফনু্ধ-ফোন্ধফকেয ওোকঙ মফপ্র মমকতন৷ আপ্রভ মঔন  ইরোকভয নফীয চীফনীয প্রেতী 
ঔণ্ড ড়রোভ, ঔুফ েুুঃঔ করো এই মবকফ মম, মওন আপ্রভ এই নফীয চীফনী ম্পকওব  আকযো মফপ্র চোনকত োযরোভ নো৷"  
ততো এফং তয ওথো ফরোটো নফী ফযপ্রিকেয আকযওটি উকল্লঔকমোকয  তফপ্রষ্টয ৷ এই তফপ্রষ্টয চনকণকও ইরোকভ েোোত মেোয মক্ষকত্র গুরুেূণব  বূপ্রভওো 
মযকঔপ্রঙর৷ নফীচী ফভ মরোওচকনয োকথ ততোয োকথ ওথো ফরকতন৷ তোাঁয য মমফ ী  নোপ্রমর কতো , মফ প্রতপ্রন মওোকনোযওভ প্রযফতব ন 
ফো প্রযফধবন নো ওকয হুফহু মরোওচকনয োভকন  তুকর ধযকতন৷ এঙোড়ো চনককণয ওোকঙ তোাঁয চীফকনয অপ্রবজ্ঞতো প্রঙর শুব সৃ্মপ্রতয উজ্জ্বর  েষৃ্টোন্ত৷ ম 
ওোযকণই যোূকর মঔোেো মমপ্রেন চনকণকও ুস্পষ্টবোকফ ইরোকভয েোোত প্রেকরন  মপ্রেন তোকেযকও নফীফযপ্রিকেয মইফ তফপ্রকষ্টযয ওথো স্মযণ ওপ্রযক 
প্রেক ফরকরন-'ম চনকণ ! মতোভযো প্রও আচ মবন্ত আভোকও মওোকনোযওভ প্রভথযো ওথো ফরকত শুকনকঙো ?' ফোই তঔন এওফোকওয ফরকরো মম, তুপ্রভ ফভ 
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তযফোেী প্রঙকর এফং ফভ ঠিও ওোচটিই ওকযকঙো ৷ ইভোভ  োকেও ( আ ) ফকরন , "যোূকর মঔোেো ফপ্রওঙুকওই ুন্নয  ভৎ েপৃ্রষ্টকত মেঔকতন৷  

তেপ্রওবোকফ প্রতপ্রন প্রঙকরন রম্বো ৷ থঘরোয ভ অতযন্ত কোম্ভীকমবয োকথ ঘরকতন৷ মঔন  মওোকনোপ্রওঙু ফছুকত োযকতন , কবীযবোকফ মবকফক্ষণ ওযকতন ৷ 
প্রওন্তু চনককণয প্রেকও অতযন্ত  প্রফস্মকয োকথ তোওোকতন৷ মোয ওোকঙই মমকতন োরোভ প্রেকতন , ফভ প্রতপ্রন চনককণয থিেবও  প্রঙকরন৷ োপ্রথবফ মওোকনো 
ম্পকেয ক্ষক্ষপ্রত কর প্রতপ্রন মভোকট যোকোপ্রেত কতন নো৷ তোাঁয  ওোকঙ কফবোত্তভ ফযপ্রি প্রঙর ম-ই , প্রমপ্রন অনযকেয িপ্রত মফপ্র মফপ্র ে প্রঙকরন৷  

রিোীরতো প্রঙর তোাঁয অনযতভ গুণ , েোমব প্রঙর তোাঁয চোত িওৃপ্রত৷ আল্লো তোাঁকও  ঙন্ন ওযকরন ,প্রনফবোঘন ওযকরন ,তোযয জ্ঞোন  িজ্ঞো েোন 
ওযকরন৷ তোাঁকও নফুযপ্রত েোন ওযকরন মোকত প্রতপ্রন ৃপ্রথফীয ফকুও ফক আকনন যভকতয ফন্ত৷"  
এভন এও প্রযপ্রিপ্রতকত নফীচীয আপ্রফবব োফ কপ্রঙর মঔন ভোনকুলয ভোকছ  তনপ্রতও অফক্ষ ঘযভ আওোয ধোযণ ওকযপ্রঙর৷ মমই ভটো আত্মককৌযকফয 
রড়োই , ভোযোভোপ্রয-োনোোপ্রন , িতোযণো  বণ্ডোপ্রভ এফং প্রফপ্রঘত্রযওকভয প্রফঘুযপ্রতকত প্রনভপ্রিত প্রঙর  ভোনলু , মইভ নফীচী োভোপ্রচও এইফ প্রফঙৃ্খরো 
েযূীবূত ওযফোয চকনয িতযী ক  উঠকরন৷ প্রওন্তু এই ওোচ চোধয প্রঙর নো মভোকটই৷ মস্রোকতয প্রফযীকত তোাঁকও েোাঁড়োকত  ককঙ-এটোই প্রঙর ফকঘ 
ওষ্টওয৷ এই প্রযপ্রিপ্রতকত তোাঁকও তধমব ধোযণ ওযকত ককঙ অকনও  মফপ্র,ংমত কত ককঙ অকনও মফপ্র৷ আভযো চোপ্রন মম ,তধমবই করো োপকরযয 
ঘোপ্রফওোঠি৷ প্রনুঃকন্নক মম-মওোকনো গুরুেূণব ইিো ূযণ ওযোয চকনয িকোচন ধীয প্রিযবোকফ  অগ্রয ো৷ নফীচী ভক্কো মতকযোটি ফঙয ফহু 
অতযোঘোয-উতীী্ড়ন য ওকযকঙন৷ ভেীনোকত  ে ফঙয প্রফপ্রবন্ন ভযো উত্তীণব ওকয নতুন এওটি ভোচ ফযফিো ইরোকভয িফতব ন  ওকযন৷ একতোফ 
ঘড়োই-উত্রোতইকয ভকধয মম প্রি তোাঁকও োভকনয প্রেকও অগ্রয কত  কমোপ্রকতো ওকযকঙ তো করো তোাঁয ুভোন ফযপ্রিে  উন্নত আধযোপ্রত্মও ত্ত্বো৷ 
েীখব এই ভকয ভকধয নফীচী একতোকফপ্র আকরোপ্রওত ককঙন মম , তোাঁয ঘোপ্রযপ্রত্রযও মৌন্নকমবয ওথো  ফবোধোযকণয ভকুঔ ভকুঔ প্রঙর িফোকেয ভকতো৷ প্রতপ্রন 
প্রনকচই ফকরকঙন-'তনপ্রতও গুণোফরীম্পন্ন ভপু্রভনকণ তোাঁকেয মবোক উনীত ন মোাঁযো যোতবয ইফোেোকত ওোটোন আয প্রেনবয মযোমো যোকঔন৷'  
এ ম্পকওব  আভযো নফীচীফকনয আকযওটি কি ফরকফো মমঔোকন তোাঁয তধমব  প্রষু্ণতোয ুস্পষ্ট প্রঘত্র পুকট উঠকফ৷  
ভেীনো মোকে নোকভ এও ইহুপ্রে তোাঁয প্রনকচয এওটো খটনো নফীচীকও এবোকফ  ফরকরো-'এওপ্রেন এওোওী খকয ফক প্রঙরোভ৷ মতৌযোত ড়প্রঙরোভ৷ মতৌযোকতয 
এও চোকো ফবকল  কোম্বকযয প্রওঙু তফপ্রষ্টয ম্পকওব  ড়রোভ৷ এওটো তফপ্রষ্টয করো নম্রতো  প্রষু্ণতো৷  প্রনকচ প্রনকচ বোফরোভ ,ভন্ন ন , ভুোম্মোকেয 
এই তফপ্রষ্টযটো যীক্ষো ওকয মেঔকফো এফং  প্রওঙুক্ষণ তোাঁয ওথোফোতব ো  আঘোয আঘযণ রক্ষয ওযকফো৷ মতৌযোকত কড়প্রঙরোভ মম যোককয কয  তোাঁয তধমব 
প্রফচী৷ এই প্রফলটো মেঔোয চকনয আপ্রভ ভেীনোয ভপ্রচকেয প্রেকও যনো রোভ৷  খটনোক্রকভ ঠিও মই ভকই ভরুফোী আযফকেয মেঔরোভ ভুোম্মোকেয 
ওোকঙ এক তোকেয নভুপ্ররভ মকোকত্রয অবোফ-অপ্রবকমোক ম্পকওব  ফরকঙ৷ তোযো ভুোম্মোকেয ওোকঙ  োোময-কমোপ্রকতোয আকফেন চোনো৷ ভুোম্মোে তোকেয 
ওথো মোনোয য মযত আরীয প্রেকও  তোপ্রওক ফরকরন,'এভন মওোকনো ভোরোভোর প্রও আকঙ একেযকও মেোয ভকতো ?' আরী ( আ ) ফরকরন ,আোতত 

প্রওঙুই নোই৷ ঠিও ম ভ আভোয েযোন অনমুোী ফররোভ এই টোওোটো আপ্রভ ঋণ প্রককফ মতোভোকও  প্রেপ্রি৷ তকফ এই টোওোয প্রফপ্রনভক আভোকও ঔুযভোয 
এওটো অং প্রেকত কফ৷ ভুোম্মোে আভোয  িস্তোফ গ্রণ ওযকরো এফং আভোয ওোঙ মথকও এওটো অকঙ্কয টোওো ঋণ প্রনর৷ মই টোওো প্রেক  ভরুফোী ঐ 
আযফকেয িকোচন মভটোকরো৷  

মোকে আকযো ফরকরোুঃ ঔুযভো মতোরোয আয অি ওপ্রেন ফোপ্রও প্রঙর৷ প্রওন্তু আপ্রভ  ভুোম্মোকেয তধমব যীক্ষো ওযফোয চকনয তোাঁয ওোকঙ মকরোভ৷ আপ্রভ 
চোনতোভ মম আভোয ঋণ  প্রযকোধ ওযফোয এঔকনো প্রওঙুপ্রেন ফোপ্রও আকঙ৷ তোযয ছকড়োকট ভকনোফপৃ্রত্ত প্রনক ফররোভ 'ম ভুোম্মোে চনককণয ম্পে 
মেোয মক্ষকত্র ওৃিতো ওকযো মওন ? 'আপ্রভ এওেভ মফকযোোবোকফ  অকৌচনযভরূও বোলো ওথো ফররোভ ,অথঘ উপ্রন একতো োন্ত এফং ভোপ্রচব ত প্রঙকরন 
মম,এযওভ তধমব  আপ্রভ আয ওোকযো ভোকছ মেপ্রঔ প্রন৷ ভুোম্মোে ঔোপ্রর শুনকরোই আয আপ্রভ মওফর অকৌচনযভরূও আঘযণই  ওকয মোপ্রিরোভ৷ এভন ভ 
ভুোম্মোকেয েীকেয এওচন মযকককভকক আভোয ওোকঙ আভোকও কোপ্রর  প্রের৷ ভুোম্মোে তোকও থোপ্রভক প্রেক ফরকরো- 'োন্ত  ! উকত্তপ্রচত ফোয িকোচন 
মনই৷ ফযং মোকেকও তধমব ধোযণ ওযকত ফরো উপ্রঘত৷ ' অফককল মঔন ঔুযভো োওকরো এফং আভোয ঋণ প্রযকোধ  ওযোয ভ করো ,তঔন প্রতপ্রন আকে 
প্রেকরন আভোয িোয ঔুযভোকও অনযবোকফ িস্তুত ওযকত৷  মঔন ঔুযভোগুকরো গ্রণ ওযরোভ ফছুকত োযরোভ আভোয িোয মকতোটুকু তোযকঘ মফপ্র ঔুযভো  

আভোকও মেো ককঙ৷ প্রচকজ্ঞ ওযরোভ এই অপ্রতপ্রযি ঔুযভোগুকরো ওীচকনয ? ফরকরন-'মমকতু তুপ্রভ নফীচীয এও েীয উকত্তপ্রচত ওকিয ওোযকণ ওষ্ট 
মককঙো,মচকনয যোূকর মঔোেো আকে  প্রেককঙন মতোভোয ন্তুপ্রষ্টয চকনয , মতোভোকও োন্ত্বনো মেোয চকনয অপ্রতপ্রযি প্রওঙু  মঔচযু মতোভোকও প্রেক প্রেকত৷ ' 

মোকে ফরকরো-আপ্রভ ভুোম্মোকেয নচীযপ্রফীন ঘোপ্রযপ্রত্রযও  তফপ্রকষ্টয ভগু্ধ রোভ এফং আল্লোয এওে  ভুোম্মোকেয মযোরোকতয োক্ষয প্রেরোভ৷  অফককল 
ভুরভোনকেয ওোতোকয প্রনকচ অন্তবুব ি রোভ ৷ 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২৫ তভ ফব) 

 

যোূকর মঔোেোয অফফ কঠন প্রঙর ঔুফই ুন্নয৷ এভপ্রনকতই তোাঁয মঘোযো  মেঔোয োকথ োকথ আনকন্ন ঙর ঙর ওকয উঠকতো ফোয মঘোঔ ৷ ঘোাঁকেয ভকতো 
তোাঁয প্রফত্র ভঔুঔোপ্রন ফোয ওোকঙই প্রঙর প্রি এফং েকে ৷ প্রতপ্রন নো ঔুফ োরওো-োতরো প্রঙকরন ,নো প্রঙকরন ঔুফ মভোটো ৷ মঘোঔ প্রঙর ওোকরো এফং ফকড়ো 
ফকড়ো, ভ্রুগুকরো প্রঙর প্রঘওন প্রঘওন এফং যস্পকয মুি ৷ েইু  ওোাঁধ ফযোফয ঘুকরয ভোছঔোকন নফুযপ্রতয প্রর মেঔো মমত ৷ আনন্ন ফো তুপ্রষ্টকত তোাঁয 
মঘোযো জ্বরজ্বর ওযকতো ৷ থ ঘরোয ভ তোাঁয কোম্ভীমবূণব েপৃ্রষ্ট থোওকতো োভকনয প্রেকও ৷  োাঁকর তোাঁয েোাঁতগুকরো প্ররোফপৃ্রষ্টয প্ররোয ভকতো মেঔো মমত 
তকফ ওকও ভূুকতব য ভকধযই মশ্বতশুভ্র েোাঁতগুকরো মঠোাঁকটয প্রনকঘ োপ্রযক মমত ৷ 
প্রতপ্রন মঔন ফোো মমকতন ,তোাঁয ভগুকরোকও প্রতন বোকক বোক ওযকতন ৷ এওোং আল্লোয ইফোেোকতয চকনয ,এওোং প্রনকচয এফং চনোধোযকণয  ওোকচয 
চকনয এফং ফোপ্রও অং প্রযফোকযয মরোওচকনয োকথ আরো-আকরোঘনো  যোভব ওযোয চকনয  ফযোে ওযকতন৷মযত আকো ফকরন ,'নফীচী তোাঁয 
প্রযফোকযয ভোকছ ফকঘ মওোভর , ফকঘ ভোনবুফ এফং ফকঘ োাঁপ্রঔুপ্র প্রঙকরন ৷'  

প্রফক করো এওটো প্রফত্র ফন্ধন এফং উন্নপ্রত  অগ্রকপ্রতয উো ৷ ইরোভ তোই প্রফক ওযোয য ফযোও গুরুে প্রেককঙ ৷ নফী ওযীভ ( ো ) এয 
েপৃ্রষ্টকত আল্লোয ওোকঙ প্রফকয মঘক প্রিতয আয মওোকনো ফন্ধন ঙন্ননী মনই৷ প্রতপ্রন ঘোইকতন প্রফক ওযোয  ভোধযকভ চনকণ এওটো প্রনযোে ভোচ ককড় 
তুরওু, প্রফত্র ফং যম্পযোয এওটো িোী ধোযোয  িফতব ন ওরুও৷ এবোকফ নফীচী োপ্রযফোপ্রযও এওটো প্রনভ-নীপ্রত  ঙৃ্খরো িপ্রতষ্ঠোয মঘষ্টো  ওকযকঙন৷ 
যোূকর মঔোেো ঘোইকতন স্বোভী-স্ত্রী তোকেয েোম্পতয চীফন আন্তপ্রযওতো  মৌোেব যূণববোকফ ওোটোও৷ ওোযণ এওটো প্রযফোয করো প্রশুয ুি-ফরবোকফ মফকড় 
ঠোয িথভ োঠোরো৷ নফীচীয েপৃ্রষ্টকত েো , োন্ত-নম্রতো  ভোপ্রচব ত স্ববোফ করো  ঘোপ্রযপ্রত্রযও মৌন্নকমবয রক্ষণ৷ খকযয মবতয এইফ গুণোফরীয উপ্রিপ্রত 
থোওকর ঐ খকযয  প্রযকফটোই অনযযওভ ুন্নয ক মো ৷ তোই নফীচী ফকরকঙন : 'ভুরভোনকেয ভকধয প্রতপ্রনই  উত্তভ প্রমপ্রন তোাঁয প্রযফোকযয চকনয 
কফবোত্তভ ৷ '  প্রযফোকযয অবযন্তকয যোূর ( ো )  মও ফবিথভ প্রমপ্রন এই ুিতো  প্রনযোত্তো উোয প্রেকরন এফং ইরোকভয েোোপ্রত ওোকচ  নফীচীয 
প্রেকও কমোপ্রকতোয োত ভিোপ্রযত ওযকরন , প্রতপ্রন করন মযত ঔোপ্রেচো ( ো ) ৷  ভপ্রী এই যভনী ঔুফই ম্পেোরী প্রঙকরন৷ প্রতপ্রন ফযফো-
ফোপ্রণচয ওযকতন ৷ ভুোম্মোে ( ো  ) এয চীফকন মঔন প্রতপ্রন িকফ ওকযন ,তঔন প্রতপ্রন মমন ভধুভ এও নতুন চীফন উকবোক ওযকত শুরু  ওকযন ৷ 
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প্রতপ্রন মতৌপ্রকেয ওোকরভোয মৌচকনয তোাঁয ওর ম্পে নফীচীয মঔেভকত উতএকব ওকযন ৷ নফীচী ফভ ঔোপ্রেচো ( ো ) মও মথোকমোকয ম্মোন 
মেঔোকতন ৷ ঔোপ্রেচো ( ো ) এয  ভতুৃযয য যোূর তোাঁকও স্মযণ ওকয ফরকতন-প্রতপ্রন আভোকও ফনু্ধেূণব কমোপ্রকতো প্রেককঙন  ৷ মম ভ মরোওচন 
আভোকও অভোন ওকযপ্রঙর এফং আভোকও চনপ্রফপ্রিন্ন ওকয মেো কপ্রঙর,তঔন ঔোপ্রেচো আভোকও আে প্রেকপ্রঙর ৷  
প্রযফোকযয অবযন্তকয নফীচীয আঘযণ একতো বদ্র ,নম্র  ভোপ্রচব ত প্রঙর মম ,মই মুককয এওটো উগ্র  প্রনেব ভোকচ তো ফযোও আকরোড়ন ৃপ্রষ্ট ওকযপ্রঙর 
৷ এভপ্রনকত নফীচীয য প্রঙর নযো-নীপ্রত িপ্রতষ্ঠো মনতৃে িেোকনয গুরুেোপ্রেবোয ৷ তোযয প্রতপ্রন প্রনচ খকয একতো নম্র  বদ্র আঘযণ ওযকতন ৷ 
নফীচী ফভই বোকরো ওোচ ওযফোয চকনয এফং ভন্ন ওোচ মথকও প্রফযত থোওোয চকনয ফোইকও অনকুিযণো প্রেকতন ৷ মযত আকো ( ো ) ফকরনুঃ 
এওপ্রেন যোূকর মঔোেো আভোয খকয প্রঙকরন ৷ মো প্রওঙু যোন্নো-ফোন্নো কপ্রঙর োপ্রপো তোাঁয চকনয োঠিক প্রের ৷ ঘোওকযয োকত মঔন ঔোফোয মেঔরোভ,তোয 
োত মথকও ো ঔোফোকযয ফোটিটো  প্রনক এও োক ঙুাঁ কড় ভোযরোভ ৷ আভোয এই ওোণ্ড মেকঔ যোূকর মঔোেো ( ো ) প্রফপ্রস্মত করন ৷  আভোয আঘযকণ 
প্রতপ্রন মম মফ নোকঔো করন তো তোাঁয মঘোযো ভফুোযকও পুকট উকঠপ্রঙর ৷ তোাঁকও  ফররোভ-ইো যোূরোল্লো! আো ওপ্রয আভোকও বতব ভনো ওযকফন নো ৷ 
নফীচী তোাঁয স্বোবোপ্রফও  িস্ত হৃেকয প্রযঘ প্রেক ফরকরনুঃ 'তোফো ওকযো! ' আপ্রভ ফররোভ , আপ্রভ ওীবোকফ এয ক্ষপ্রতূযণ  প্রেকত োপ্রয? নফীচী ফরকরনুঃ 
'োপ্রপো মমযওভ ঔোফোয ততপ্রয ওকযপ্রঙর এফং তোয ঔোফোকযয ফোটিটো  মমযওভ প্রঙর,ঠিও মযওভ ঔোফোয এফং মযওভ ফোটিয ফযফিো ওকয তোয ওোকঙ 
োঠিক েো ৷ '  ইরোকভয ভোন নফী নোযীকেয োকথ েযফোযকও নফীঘপ্রযকত্রযয তফপ্রষ্টয ফকর ভকন  ওকযন ৷ প্রতপ্রন ভকন ওকযন ম্মোপ্রনত  ভমবোেোফোন 
ফযপ্রিয প্রযঘ পুকট কঠ নোযীকেয িপ্রত তোকেয ম্মোন িেবকনয ভধয প্রেক ৷ তোাঁয বোলোুঃ 'ম্মোন  ভমবোেোয অপ্রধওোযী  ভোনকুলযো নোযীকেযকও ম্মোন 
মে আয ওেোওোয ঘপ্রযকত্রয মরোকওযো নোযীকেযকও ভমবোেোীন ফো  তুি জ্ঞোন ওকয ৷ '  যোূকরয এওচন োোফী ৃপ্রথফী মথকও প্রফেো প্রনকরন ৷ নফীচী 
তোাঁয নোভোকম চোনোমো যীও করন এফং এওটো প্রফকল উোক প্রনচ োকত তোকও ওফকয োপ্রত ওযকরন ৷  তোয ভো ওফকযয োক েোাঁপ্রড়ক ফরকরো 
মতোভোয চকনয ওোাঁেকফো নো ফোফো ,মওননো নফীচীয োকত তুপ্রভ ওফকয োপ্রত ককঙো,প্রনিই তুপ্রভ যওোরীন চীফকন মৌবোকয  ভমবোেোয অপ্রধওোযী কফ৷  

ভকৃতয ভো মঔন ঘকর মকর ,তঔন নফীচী োোফীকেয প্রেকও তোপ্রওক ফরকরন ,'ওফয তোকও এভন ঘো  প্রেককঙ মম,তোয োাঁচকযয োড়গুকরো গুাঁপ্রড়ক মককঙ৷ ' 

ফোই আিমব ক ফরকরো , মওন তোকও এযওভ োপ্রস্ত মেো করো ? অথঘ ম মতো বোকরো ভুরভোন প্রঙর ! নফীচী ফরকরনুঃ 'তো ঠিও ৷ তকফ ম তোয 
প্রনচ খকয উগ্র আঘযণ ওযকতো, ঘোপ্রযপ্রত্রযও স্ববোফ তোয ফোকচ প্রঙর ৷'  
প্রযফোয এফং স্ত্রীকেয োকথ নফীচী এভন প্রফনম্র  ে আঘযণ ওযকতন মম , ওঔকনো ওঔকনো মেঔো মমত তোাঁয োকথ অনযযো েতযূণব আঘযণ ওযকতো 
৷ তোকেয ধৃষ্টতো এভন  মবোক মৌাঁকঙ প্রককপ্রঙর মম ,খকযয মবতযওোয ওথো মবন্ত পোাঁ ক মোপ্রির ৷ মল  মবন্ত আল্লোয ক্ষ মথকও তোকেয হুপ্রোয 
ওকয মেোয চকনয ূযো তোযীকভয প্রতন মথকও  োাঁঘ নম্বয আোত নোকমর ওযো কপ্রঙর ৷ ফনী মওোযোইমো মকোকত্র োকথ মুকে ভুরভোনযো  কনীভোকতয 
ভোকরয অপ্রধওোযী কপ্রঙর৷ এই মুকেয য োপো এফং আকো ঔোপ্রনওটো প্রফরোী চীফন  প্রঘন্তো ওকযপ্রঙর৷ তোযো নফীচীয ওোকঙ প্রওঙু কনো-কোটি 
মঘকপ্রঙর৷ প্রওন্তু নফীচী তোকেয েোফী  নো মভকন ফযং ফরকরন ,'আপ্রভ ইরোভ এফং ভুরভোনকেয মনতো৷ আভোয চীফন অতযন্ত োেোভোটো   অনোড়ম্বয 
এচকনয মম মোকত কযফী-েপু্রঔকণ প্রনকচকেয অো মফোধ নো ওকয৷ ' প্রওন্তু তোযো েু 'চন নোকঙোড়ফোন্নো৷ নফীচী অফয প্রক্ষপ্ত মওোকনো িপ্রতপ্রক্রো মেঔোকরন 
নো৷ তকফ োপোয প্রতো ভয এফং আকোয প্রতো আফ ুফক্বয তোকেয প্রনচ প্রনচ ওনযোকেযকও প্রতযষ্কোয ওযকরন৷ প্রওন্তু  নফীচী তোাঁয শ্বশুযকেয আঘযকণ 
অন্তুষ্ট করন এফং ভচপ্রর তযোক ওযকরন৷ অি কযই  আল্লো যোব্বুর আরোভীন ূযো আমোকফয ২৮ এফং ২৯ নম্বয আোত নোপ্রমর ওযকরন৷ মঔোকন  

যোূকর মঔোেোয উকেকয ফরো ককঙুঃ 'ম প্রি নফী ! আনোয স্ত্রীকেয ফরনু- 'মতোভযো মপ্রে োপ্রথবফ চীফন  তোয মোবো-মৌন্নমব ওোভনো ওকযো ,তোকর 
একো,আপ্রভ মতোভোকেয মবোকযফস্তুয ফযফিো ওকয মেকফো এফং মতোভোকেয প্রফেো মেকফো মৌচনযভ প্রফেোেোকন ৷ আয  মপ্রে মতোভযো আল্লো  তোাঁয যোূরকও 
এফং আকঔযোকতয আফো ওোভনো ওকয থোকওো,তোকর আল্লো প্রনিই মতোভোকেয ভধযওোয তওচভবীরকেয চকনয িস্তুত ওকয মযকঔকঙন প্রফোর িপ্রতেোন ৷'  

মযত আরী ( আ ) ফকরন ,যোূকর মঔোেো এওপ্রেন খকয িকফ ওযকরন ৷ এ ভ  মযত পোকতভো ( ো ) যোন্নো ওযপ্রঙকরন আয আপ্রভ ডোর 
প্রযষ্কোয ওযপ্রঙরোভ৷ যোূকর ওোযীভ ( ো ) আভোকও মঔন এ অফিো মেঔকরন,তঔন ফরকরন,'ম আরী! মোকনো ! আল্লো মো আকে ওকযকঙন,আপ্রভ তোয 
ফোইকয অনযপ্রওঙু ফরকফো নো৷ মম ফযপ্রি খকয তোয স্ত্রীকও কমোপ্রকতো ওকয এফং  ফেকভচোপ্রচ ফো ঔোযো আঘযণ নো ওকয , আল্লো তোোরো তোাঁয নোভকও 
ীেকেয তোপ্ররওোবুি ওকযন এফং তোকও োোেোকতয ুযস্কোয মেকফন৷ স্ত্রীকও কমোপ্রকতো ওযোয ভ মম ফযপ্রি মওোকনোযওভ  অপ্রভওো ফো ফোকচ আঘযণ 
নো ওকয ,ম প্রফনো প্রোকফ মফককে িকফ ওযকফ ৷ '  স্ত্রী   প্রযফোকযয েযকেয োকথ ওীবোকফ আঘযণ ওযকত কফ নফীচী প্রনকচই প্রঙকরন তোয মেষ্ঠ 
উেোযণ ৷ নফীচী খকযয মবতয প্রনকচয চোভো-ওোড় এফং চতুো প্রনকচই মরোই ওযকতন ৷ প্রনকচই েমু্বো এফং  উকটয েধু মেোন ওযকতন ৷ কভ 
বোনকতো মম, তোকও ে প্রেকতন এফং ম ক্লোন্ত ক মককর প্রনকচই  ঐওোকচ কমোপ্রকতো ওযকতন৷ আল্লোয মেো োরোর রুপ্রম প্রযফোকযয েযফনৃ্ন এফং 
মোযো ওোচ ওযকতো তোকেয ফোইকও প্রনক এওোকথ মঔকতন৷ ফহু মরোওচন প্রনক এওোকথ ঔোো মঔকত প্রতপ্রন বীলণ  ঙন্ন ওযকতন৷ প্রতপ্রন মমকতু িোজ্ঞ 
ভকনোপ্রফজ্ঞোনী প্রঙকরন , মকতু স্বোভী-স্ত্রীয িপ্রত  প্রতপ্রন আহ্বোন চোনোকতন , তোযো মমন যস্পকযয িপ্রত তোকেয বোকরোফোো প্রনকফেন ওকযন৷  েম্পপ্রতযো মমন 
একও অযকও তোকেয বোকরোফোো প্রনকফেন ওকয তোয য প্রতপ্রন ফযোও গুরুে  প্রেককঙন ৷ মওোকনো ুরুল মপ্রে এই ওোচ ওকয ,তোকর তোয স্ত্রীয ভন 
মথকও তোয িপ্রত বোকরোফোো মওোকনোপ্রেন মোকফ নো ৷  

প্রনকচয ন্তোনকেয য নফীচীয ফযোও বোকরোফোো  ভোো-ভভতো প্রঙর৷  এভপ্রনকত প্রতপ্রন প্রশুকেয িপ্রত প্রঙকরন ে৷ প্রশুকেয প্রফকনোপ্রেত ওযকত 
অথবোৎ তোকেয ভকন  আনন্ন মেোয চকনয তোকেয োকথ মঔরকতন৷ চোকফয ফকরন , এওপ্রেন মেঔরোভ োোন এফং মোোইন  নফীচীয প্রকঠ ঘকড় ফককঙ৷ 
নফীচী োত-ো ঘোপ্ররক এগুকিন আয ফরকঙন ,বোকরো ফোন  মককঙো,মতোভযো ঔুফ বোকরো ঘোরও৷ প্রওন্তু মঔন এ আোত নোপ্রমর করো ' প্রনকচকেযকও 
মমবোকফ মতোভযো ডোকওো ,নফীচীকও মবোকফ মডকওো নো অথবোৎ কম্বোধন ওকযো নো ৷ ' নফীচীয আকভন খটো  পোকতভো ( ো ) োভকন এক ফরকরন 'ম 
আল্লোয যোূর ! মতোভোয িপ্রত োরোভ! যোূর ( ো  ) তোাঁয প্রিওনযো পোকতভোকও ফকুও চপ্রড়ক ধকয আেয ওযকরন এফং ফরকরন , ' নো মভক ! তুপ্রভ  

আভোকও ফোফো ফকরো ৷ এই ডোও আভোয ঔুফই প্রি ৷'  
যোাঁ ! আল্লোয ফবকল েতূ যোূকর মঔোেো ( ো ) োভোপ্রচও   োপ্রযফোপ্রযও চীফকনয প্রফপ্রবন্ন মক্ষকত্র এযওভই অননয ফযপ্রিে  স্বতন্ত্র তফপ্রকষ্টযয  

অপ্রধওোযী প্রঙকরন ৷  
 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২৬ তভ ফব) 

আল্লোয ফবকল নফী মযত ভুোম্মোে ( ো ) তোাঁয প্রফযর প্রযঘোরনো  প্রি প্রেক ভোকচ মম নযো-নীপ্রত  প্রষ্টোঘোয িপ্রতষ্ঠো ওকযকঙন ,তো অনযকেয 
চকনয প্রঙর অনওুযণী  অনুযণী ৷ নফীচী তোকেয চকনয ফযপ্রিকত আঘযকণয ভোধযকভ এওটো  প্রযূণব আেব িেবন ওকযকঙন৷ কত কফব 
কৃোবযন্তকয নফীচীয আঘোয-ফযফোকযয  মৌন্নমব ম্পকওব  ওথো ফকরপ্রঙ আভযো ৷ প্রশুকেয োকথ যোূকর মঔোেোয ফযফোয ম্পকওব   আভযো মঔন ওথো 
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ফরকফো,তঔন মেঔকফো মমন এভন এওচন প্রফকলজ্ঞ ভকনোপ্রফজ্ঞোনীয ভকুঔোভপু্রঔ কপ্রঙ  প্রমপ্রন তোাঁয ুকযো চীফনটোকওই ভোনফোত্মোয মঔেভকত ওোটিককঙন৷ এই 
তফপ্রষ্টযগুকরো নফীচীকও ভোনফ ভোকচ ফযপ্রতক্রভধভী এওচন ফযপ্রিকে প্রযণত ওকযকঙ৷ িোকন্পয প্রফঔযোত ভনীলী  প্রেুো ফকরকঙন ,'প্রশুকেয িপ্রত তোাঁয প্রঙর 
ফযোও অনগু্র৷ প্রতপ্রন তোকেয িোপ্রন্ত প্রঘন্তো ওযকতন ফভ৷ প্রফকল ওকয ইোপ্রতভ প্রশুকেয প্রনক োযোক্ষণ বোফকতন প্রতপ্রন৷ প্রশুকেয আেয-মে ওযকত 
বোরফোকতন ৷ ভুোম্মোে ওনযোপ্রশুকেয চীপ্রফত ওফয মেোকও মূ্পণব  োযোভ ফকর মখোলণো মেন৷ প্রতো-ভোতো এফং প্রশুকেয বোকরোফোোয ফযোোকয 
নফীচীয ফিফয ওকতো ুন্নয এফং অভোপ্রও ৷  

নফীচী এওপ্রেন তোাঁয এও ন্তোনকও োাঁটুয য ফপ্রক আেয ওযকত ওযকত  ফরপ্রঙকরন-'প্রশুকেয ঘ্রোণটো মফকপ্রত ৷ মতোভোকেয ন্তোনকেয মফপ্র মফপ্র 
ঘুভ ুমেকফ, তোকর আল্লো যোব্বুর আরোভীন মতোভোয চকনয মফককত উত্তভ এওটি িোন েোন ওযকফন ৷ '  এভন ভ চোকপ্রর ভোকচয এওচন অপ্রবচোত 
ফযপ্রি যোূকরয ওোকঙ একরো ৷ প্রশুকেয িপ্রত যোূকর  মঔোেোয মে-ভভতো  বোকরোফোোয িওো মেকঔ প্রফপ্রস্মত ক মককরো ৷ ম ফরকরো- 'আভোয েটো 
মঙকর আকঙ ৷ এঔন মবন্ত তোকেয ওোউকওই এওটিফোয আপ্রভ ঘুভ ুমেই নোই ৷ ' নফীচীয মঘোযোয  যগ প্রযফতব ন ক মকর ৷ প্রফযপ্রিয োকথ প্রতপ্রন 
ফরকরন,"অকযয চকনয মোয মওোকনো েোভোো  মনই,আল্লো যোব্বুর আরোভীন তোয চকনয ে কফন নো ৷ আপ্রভ ওী ওযকত োপ্রয ,আল্লো মতোভোয অন্তয 
মথকও েোভোো তুকর প্রনককঙন ৷"  
 

মওোকনো এও ঈকেয নোভোম ড়োয চকনয নফীচী খয  মথকও মফয করন৷ যোস্তো ওকওটি প্রশু আনকন্নয োকথ মঔরোধুরো ভত্ত প্রঙর৷ ঠোৎ তোাঁয  েপৃ্রষ্ট 
ড়করো মেোকরয োক েোাঁপ্রড়ক থোওো ুকযোকণো চোভো-ওোড় যো ওোন্নোযত এওটি প্রশুয  য ৷ নফীচীয অন্তযটো মওাঁ কে উঠকরো৷ প্রতপ্রন ে হৃেক 
প্রশুটিয ওোকঙ প্রকক প্রচকজ্ঞ  ওযকরন,"তুপ্রভ মওন কেয োকথ মঔরকঙো নো ?" আকক্রোকয োকথ মঙকরটি ফরকরো ,'আভোয ফোফো মুকে ীে ককঙন ৷ তোই 
আপ্রভ মমকতু অনয ফোচ্চোকেয ভকতো নই মকতু আপ্রভ মতো তোকেয  ওোতোকয প্রভকত োযকফো নো ৷ ' নফীচী তোয োতটো ধকয অতযন্ত েোদ্রব ওকি 
ফরকরন,"আিো , আপ্রভ মপ্রে মতোভোয ফোফো ই আয আভোয মভক পোকতভো মপ্রে মতোভোয মফোন  , আরী মপ্রে মতোভোয ঘোঘো   এফং োোন-মোোইন 
মপ্রে মতোভোয বোই  ,তুপ্রভ প্রও ন্তুষ্ট কফ ?" প্রশুটি মই ভূুকতব  নফীচীকও প্রঘনকত োযকরো ৷ ম বীলণ ঔুপ্র ক মকর ৷ অকনও অকনও আো এফং 
প্রফশ্বো তোয ফকুও  আন মককড় ফকরো ৷ মঠোাঁকট-ভকুঔ তোয োপ্রয মযঔো পুকট উঠকরো ৷ নফীচী প্রশুটিকও খকয প্রনক  প্রকক নতুন চোভো যোকরন ,মঔকত 
প্রেকরন এফং ইোপ্রতভ প্রঘন্তোটি তোয ভন মথকও ভকুঙ প্রেকরন ৷  প্রশুটি এফোয িোন্ত হৃেক খয মথকও মফপ্রযক এক প্রশুকেয োকথ মঔরকত শুরু ওকয প্রের 
৷ এই প্রশুটিয ফযোোকয নফীচী এযকয মওোকনোপ্রেন উেোীন ন প্রন ৷  
প্রশুকেয চকনয তোকেয ফোফো-ভোকয প্রেও-প্রনকেবনো ঔুফই িকোচন ৷  তোকেয মভৌপ্ররও ফযপ্রিে ককড় কঠ োপ্রযফোপ্রযও প্রযকয৷ োংসৃ্কপ্রতও প্রেও মথকও 
ফোফো-ভোকয রুপ্রঘকফোধ মকতো উন্নত কফ , তোকেয ন্তোন তকতোটোই উন্নতবোকফ রোপ্ররত োপ্ররত কফ ৷ উন্নত  রুপ্রঘকফোধম্পন্ন  অপ্রবজ্ঞ মরোওচন ভেৃ 
মওোকনো এওটি ভোচ মইফ প্রযফোকযয ওোকঙ ঋণী মোযো  তোকেয ন্তোনকেয মথোথব িপ্রক্ষণ মেোয চকনয োপ্রফবও িকঘষ্টো ঘোপ্ররককঙ ৷  ভোনফী ( ো ) 
ফকরকঙন, মপ্রে মওউ তোয ন্তোনকও িপ্রক্ষণ মেোয মক্ষকত্র প্রওংফো তোকেয  মফকড় ঠো তথো রোরন-োরন ওযোয মক্ষকত্র মতোভোকও অনুযণ ওকয , তোকর 
তো মতোভোয চকনয িপ্রতপ্রেন েোন-েওো ওযো মথকও উত্তভ ৷  
প্রশুকেয ওপ্রঘভকনয িপ্রত নফীচী প্রঙকরন বীলণ  ভকনোকমোকী ৷ প্রতপ্রন প্রশুকেয ফযপ্রিে ককড় মতোরোয চকনয তোকেয োভকন প্রকক োরোভ ওযকতন  এফং 
তোকেয বুরগুকরো প্রযোয ওযকতন ৷ প্রতপ্রন ফকরন ,'মমফ অপ্রববোফও তোকেয ন্তোনকেযকও বোকরো  ওোচ ওযোয মক্ষকত্র কমোপ্রকতো ওযকফ ,আল্লোয যভত 
তোকেয য ফপ্রলবত মোও ৷'  এওফযপ্রি নফীচীকও প্রচকজ্ঞ ওযকরন,'প্রনকচয ন্তোনকেযকও ওীবোকফ কমোপ্রকতো ওযকফো?' নফীচী ফরকরন'মতোভোয প্রি-োভথব 
অনমুোী তোকেয ফযণ ওকযো ,তোযো মকতোই তধমববেওোযী ওোচ  ওরুও নো মওন ,উকক্ষো ওকযো ৷ ' এওপ্রেন এও ভো তোয ন্তোনকও নফীচীয মওোকর 
ফোকরন,অভপ্রন প্রশুটি নফীচীয চোভো-ওোড় নষ্ট ওকয প্রের ৷ প্রশুটিয ভো অপ্রিয ক যোূকর মঔোেোয মওোর  মথকও প্রশুটিকও প্রনক প্রনকত ঘোইকরো ৷ 
অথঘ নফীচী অতযন্ত োন্তভকন প্রশুটিয ভোকও ইপ্রেকত ফরকরন, তোকও মমন োন্ত থোওকত মে ৷  
ভরূত প্রশুকেয োকথ আঘযকণয মক্ষকত্র অতযন্ত ূক্ষ্মেী ো  েযওোয৷ অপ্রধওোং ভকনোপ্রফজ্ঞোনীই প্রফশ্বো ওকযন মম ,প্রশুযো ঙ ফঙয ফক িোন-ওোর 
এফং মওোন্ ওোকচয ওী প্রযনপ্রত তো ফছুকত ক্ষভ ৷ নফীচী তোই ফকরকঙন ,এ ফকই মমন প্রশুকেযকও  েীনী আেব  প্রক্ষোগুকরো প্রভপ্রষ্টবোলো প্রক্ষো 
মেো  ৷ প্রতপ্রন ফকরকঙন ,'মঔন মতোভোকেয ন্তোন ঙ ফঙয ফক মৌাঁকঙ ,তঔন তোকেযকও রুকু এফং মচেো মঔো ৷ োত ফঙয ফক চু  ওযোয 
চকনয তোকও িস্তুত ওযো এফং তোকও নোভোম ড়কত উতোনপ্রত ওকযো ৷ প্রশুকেযকও  আল্লোয নোভ মঔোকনো কর আল্লো প্রক্ষও এফং ফোফো-ভোকয 
আমোফ ভোপ ওকয মেন ৷'  
প্রশুকেয অপ্রধওোয যক্ষোয য যোূকর মঔোেো বীলণ গুরুেোকযো ওকযকঙন ৷  প্রশুয চকনয ুন্নয এওটি নোভ প্রনফবোঘন ওযো তোয অপ্রধওোযবুি ফকর 
প্রতপ্রন উকল্লঔ ওকযন ৷  মইোকথ প্রশুকেয ভোকছ ভোনোপ্রধওোয  নযো িপ্রতষ্ঠোয য নফীচী গুরুে প্রেককঙন ৷  এও ফযপ্রি তোয েইু ন্তোকনয ভোকছ 
এওটিকও আেয ওকয ঘুভ ুমঔকরো অযটিকও মঔকরো নো-এই েৃয মেকঔ নফীচী তোকও যোককয োকথ ফরকরন ,মওন তুপ্রভ মতোভোয ন্তোনকেয ভোকছ বোযোভযূণব 
আঘযণ ওযকঙো নো ৷ মনোভোন ইফকন ফোীয নোকভয এও ফযপ্রি ফকরন ,আভোয ফোফো  এওপ্রেন আভোকও এওটো উোয প্রেকরন ,প্রওন্তু আভোয অনয বোই-
মফোনকেয প্রওঙুই প্রেকরন নো ৷ এ  খটনো আভোয ভো,ফোফোয য যোক ওযকরন এফং ফোফোকও ফরকরন ,আপ্রভ এই তফলভয ঙন্ন ওপ্রয নো , মপ্রে নো যোূর 
মতোভোয এই ওোচকও ঠিও ফকর অনকুভোেন ওকযন ৷ এযয আভোয ফোফো নফীচীয ওোকঙ  প্রকক ফরকরন , ম যোূকর মঔোেো ! আপ্রভ আভোয ন্তোনকও 
এওটো উোয প্রেকপ্রঙ ৷ এঔন আভোয  স্ত্রী এ ফযোোকয আনোয েপৃ্রষ্টবপ্রে চোনকত মঘককঙন৷ নফীচী প্রচকজ্ঞ ওযকরন ,'তুপ্রভ প্রও মতোভোয ওর ন্তোনকও 
উোয প্রেককঙো?' আভোয ফোফো ফরকরন ,নো ৷ নফীচী ফরকরন- 'আল্লোকও ব ওকযো এফং মতোভোয ন্তোনকেয োকথ বোযোভযূণব আঘযণ ওকযো ৷ আপ্রভ 
ওঔকনোই এই অনযো আঘযণকও অনকুভোেন ওযকফো নো ৷'  

প্রশুযো মট-মযওডব োয প্রওংফো ওযোকভযোয ভকতো তোকেয ফোফো-ভোকয  আঘযণগুকরোকও প্রনকচকেয অচোকন্তই প্রনকচকেয সৃ্মপ্রতকত মযওডব  ওকয যোকঔ ফো প্রঘত্রোপ্রত 
ওকয যোকঔ এফং তোকেয আঘযকণ মযওভ প্রঘত্র আাঁওোয মঘষ্টো ওকয ৷ যোূকর মঔোেোয েপৃ্রষ্টকত  মঙকরকভককেয আঘোয-ফযফোয যোপ্রয তোকেয ফোফো-ভোকয 
ওোঙ মথকও োো ৷ তোই প্রতপ্রন ফভ  ফোফো-ভোকও তোকেয মঙকরকভককেয োকথ তয ওথো ফরো , তোকেযকও মেো িপ্রতশ্রুপ্রত যক্ষো  ওযো এফং তোকেয 
মথোথব ম্মোন ওযোয ওথো ফরকতন ৷ প্রতপ্রন ফকরন ,'মঔনই মতোভোয ন্তোনকেয  স্মযণ ওযকফ এফং তোকেয নোভ মনকফ ,অফযই ম্মোকনয োকথ ওযকফ ৷ 
ভচপ্ররক তোকেয চকনয ফোয আন মযকঔ মেকফ এফং তোকেয োকথ োয ভকুঔ ফযফোয ওযকফ ৷'  
নফীচী ফভ প্রশুকেযকও ম্মোকনয োকথ অবযথবনো চোনোকতন এভনপ্রও  প্রতপ্রন তোাঁয আন মথকও েোাঁপ্রড়ক মমকতন , োযভকুঔ তোকেয স্বোকত চোনোকতন৷ 
প্রতপ্রন চোনকতন মম, প্রশুকেয ৃপ্রথফীটো োপ্র-আনন্ন আয মঔরোধূরোূণব৷ তোই প্রতপ্রন মকতোক্ষণ প্রশুকেয োপ্রন্নকধয ওোটোকতন,তকতোক্ষণ তোকেয োকথ প্রশুুরব 
অথবোৎ তোকেয ভকতোই আঘযণ ওযকতন৷  প্রশুকেয োকথ প্রশুকেয বোলো ওথো ফরকতন৷ যোস্তো মঔন প্রশুযো আফেোয ওযকতো তোকেয মঔরো  মেঔোয চকনয 
যোূর তঔন তোকেয ঔুপ্রয চকনয প্রওঙুটো ভ প্রেকতন ৷ প্রশুকেয োকথ নফীচীয  আঘযকণয মৌন্নকমব ভগু্ধ ককঙন ফহু প্রঘন্তোপ্রফে ৷ এপ্রভর ডযপ্রভংোভ 
নোকভয পযোপ্র এও ভধযিোঘযপ্রফে যোূকর মঔোেোয ফযপ্রিকেয িংো ওযকত প্রকক ফকরকঙন-'ভুোম্মোে প্রশুকেযকও বোরফোকতন ৷ তোাঁয েইু নোপ্রত োোন এফং 
মোোইনকও নোভোকময ভ তোাঁয প্রকঠ  ঘড়কত প্রেককঙন এফং ফিৃতো মেোয ভ প্রভম্বোকযয য মঔরকত প্রেককঙন ৷   
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এওপ্রেন রেু চোভো যো মঙোট্ট এওটি প্রশুওনযোকও যোূকরয ওোকঙ আনো করো ৷ প্রশুটি মঔরকত শুরু ওযকরো ৷ তোয ভো ঘোপ্রিকরো েষুু্টপ্রভকত ভি প্রশুটিকও 
যোূকরয ওোঙ মথকও প্রনক প্রনকত ৷  প্রওন্তু নফীচী প্রেকরন নো ৷ প্রতপ্রন ইোপ্রতভ ওনযোপ্রশুকেয উোয োভগ্রী ফো করোয মঘইন  প্রেকতন ৷ যোূর ( ো ) 
আিমব ক মমকতন এইকবকফ মম ,আযফযো মওন তোকেয ওনযোকেয আেয  ওযকতো নো....ভোনফতোয ভপু্রিয েতূ এযওভই প্রঙকরন ৷ তোাঁয িোণফন্ত ওথোফোতব ো 
মম-ই শুনকতো , তোযই অন্তয িোপ্রন্তকত বকয মমত ৷'  

 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২৭ তভ ফব) 

মম-মওোকনো ভোকচই মুফওকেযকও ভকন ওযো  উন্নপ্রত  অগ্রকপ্রতয মোোন এফং  অনকুিযণোয ভরূপ্রি ৷ প্রি ওর-ওোযঔোনো  উতোণেকনয ঘোওো 
তোকেয োকতই মখোকয৷ ংওট  মভোওোকফরো কঠনভরূও িকঘষ্টো ঘোরোকনো তোকেযই ওোচ ৷ আচ আভযো মেঔকফো মুফওকেয ফযোোকয  নফীচীয েপৃ্রষ্টবপ্রে ওী 
এফং নফীচীফকন মুফওকেয োকথ তোাঁয আঘোয-ফযফোয মওভন প্রঙর ৷ 
ইরোকভয ভোন নফী মুফওকেযকও ভকন ওযকতন এওটো ভোকচয ফতব ভোন এফং বপ্রফলযকতয ুাঁপ্রচ  ৷ তোকেযকও প্রতপ্রন বীলণ ম্মোন ওযকতন ৷ এই 
ম্মোকনয পকর ফহু মুফও যোূকরয িপ্রত  ছুাঁ কওপ্রঙর ৷ মুফওকেয কমোপ্রকতো আয নফীচীয মভধোপ্রফ মনতৃকেয ুফোকে ইরোভ ফযোও  উন্নপ্রত রোব ওকয ৷ 
নফীচী ফকরকঙন-'আপ্রভ মঔন ইরোকভয েোোতী ওোচ শুরু ওযরোভ,তঔন মোযো আভোয োকথ ঘুপ্রিফে কপ্রঙর এফং মোযো আভোকও কমোপ্রকতো ওকযপ্রঙর 
তোযো প্রঙর মুফও ৷ অকনকও  আফোয আভোকও অস্বীওোয ওকযপ্রঙর-মপ্রে এটো প্রঙর ভওোরীন স্বোবোপ্রফওতো ৷ '  

মযত ভুোম্মোে ( ো ) মুফওকেযকও ূত-প্রফত্র স্ববোফ-িওৃপ্রত , প্রিভত্তোয উেীও এফং  উচ্চতকযো রক্ষযোপ্রধওোযী ফকর ভকন ওযকতন ৷ আল্লো িেত্ত 
অনগু্রকয োোকময জ্ঞোন   প্রফজ্ঞোন এফং আধযোপ্রত্মওতোয ফকৃ্ষকও তোযো প্রনকচকেয মবতকয রোরন  উন্নন খটোকত োকয৷  মমৌফন কফবয এই ফৃৎ ুাঁপ্রচয 
িপ্রত ইপ্রেত ওকয নফীচী ফকরকঙন- 'মুফওকেয ফযোোকয মতোভোকেযকও েুকে প্রেপ্রি ৷ মওননো তোযো নযভ অন্তয  ভোনপ্রওতোয অপ্রধওোযী ৷ '  নফীচী 
তোাঁয নফুযতওোকর ওী ভক্কো ওী ভপ্রেনো মুফওকেযকও প্রফকল আনকুূরয প্রেকপ্রঙকরন ৷ এভনপ্রও  প্রতপ্রন ংকফেনীর  গুরুেূণব ফহু েোপ্রেবোয মুফওকেয 
য মঙকড় প্রেকপ্রঙকরন ৷ এই ফিকফযয িভোণ করন ভোআফ ইফকন ফোকে৷ প্রতপ্রন ভক্কো ফফো ওযকতন ৷ মেঔকত প্রতপ্রন একতো ুেবন  মমৌফনেীপ্ত 
প্রঙকরন মম , তোাঁয ওথো িো ফবত্রই প্রঙর ফোয ভকুঔভকুঔ ৷  চনককণয োকথ ওোচ-ওোযফোকযয মক্ষকত্র প্রতপ্রন প্রঙকরন মথোথব  ুঙৃ্খর ৷ প্রতপ্রন মঔন  

নফীচীয ঐী ফিকফয আপ্লুত করন , অপ্রত দ্রুত ইরোকভয েোোত গ্রণ ওযকরন এফং ঈভোন আনকরন ৷  

ঈভোন আনোয পকর তোাঁকও আন মরোওচনকেয ক্ষ মথকও অকনও অতযোঘোয য  ওযকত ককঙ ৷ তোযয প্রতপ্রন তোাঁয প্রফশ্বো মথকও প্রফন্নভুোত্র কয 
েোাঁড়োন প্রন ৷ যোূকর  মঔোেো তোই ভোআকফয মঘক অকনও ফস্ক ফযপ্রি থোওো কত্ত্ব মুফও ভোআফকওই ভেীনো তোাঁয  িপ্রতপ্রনপ্রধ ওকয োঠিকপ্রঙকরন 
ইরোভ িঘোয ওযোয চকনয ৷ ভোআফ নফীচীয ওোঙ মথকও মো মো  প্রকঔপ্রঙর , মইফ প্রক্ষোকও ওোকচ রোপ্রকক , প্রনচস্ব ঘোপ্রযপ্রত্রযও ভোধুমব প্রেক আল্লোয  

আকে-প্রনকলধগুকরোয মথোথব ফোস্তফোন খটিক ঔুফ অি ভকয ভকধয ভেীনোয  নোযী-ুরুল,প্রশু-ফেৃকও ইরোকভয িপ্রত অনযুোকী ওকয তুরকত ক্ষভ 
ককঙন ৷ এই ভোআফই ভেীনো যোূকরয প্রচযকতয ফযফিো ওকযপ্রঙকরন ৷  
মমৌফন ওোরটো করো চীফকনয মোনোরী অধযো৷ ৃপ্রথফী মুফওকেয উেযকভয  ভধয প্রেক ফচু-কতচ ক কঠ ৷ মমৌফকনয তফপ্রষ্টযই করো আনন্ন-পুপ্রতব  
ওযো, মঘষ্টো-িকঘষ্টো ঘোরোকনো, অনুপ্রন্ধতু  ো ,নতুকনয িপ্রত আগ্রী ক ঠো , মোত্রী ো ইতযোপ্রে৷ মমৌফনকও ফরো  জ্ঞোনোচব কনয ফন্তওোর ৷ এ 
ওোযকণই নফী ওপ্রযভ  ( ো ) চনকণকও প্রফকল ওকয মুফওকেযকও জ্ঞোনোচব কনয চকনয উতোনপ্রত ওযকতন , অনিুোপ্রণত ওযকতন ৷ মুফওকেয িপ্রত যোূকর 
মঔোেোয প্রঙর বোকরোফোোূণব েপৃ্রষ্ট , তোকেয ফযপ্রিকেয িপ্রত প্রঙর অওৃপ্রত্রভ ম্মোন এফং তোকেয িওৃত ঘোো-োোগুকরোয ফযোোকয প্রতপ্রন প্রঙকরন ঔুফই তওব  
৷ প্রতপ্রন অনযকেযকও এ ফযোোকয কঘতন ফোয চকনয  যোভব প্রেকতন ৷ নফীচী ঘোইকতন মুফওকেয ভোকছ ফভ োপ্র-ঔুপ্র অফিো এফং  ওভবঘোঞ্চরয 
প্রফযোচভোন থোকুও ৷ যোূকরয আন্তপ্রযওতোূণব ুকওোভর আঘোয-ফযফোকযয ওোযকণ  মুফওযো তোাঁয ঘোযোক মভোভফোপ্রতয ফকৃত্তয ভকতো প্রখকয থোওকতো ৷ তোাঁয 
ওথো মুফওকেয অন্তযগুকরোকও েোরুণবোকফ িবোপ্রফত ওযকতো ৷ তোাঁয োয মঘোযো মুফওকেয আনকন্নয ওোযণ ক েোাঁড়োকতো ৷  
মমৌফন করো ভোভরূযফোন এওটো ভ ,তকফ তো ীপ্রভত ৷ চীফকনয এই  ভরূযফোন ুাঁপ্রচয য আপ্রধতয প্রফস্তোকযয চকনয িকোচন ফযোও কঘতনতো ৷ 
মমৌফনকও কনীভত প্রককফ ভকন ওযোয চকনয ফযোও গুরুেোকযো ওকয ফকরকঙন ,' মমৌফনকও ফোধবকওযয আকক কনীভত ভকন ওকযো ৷ ভোনলু মঔন মওোভকতয 
প্রেন উপ্রিত কফ , তঔন তোকও তোয মমৌফন  ম্পকওব  প্রচজ্ঞোো ওযো কফ মম , ওীবোকফ মমৌফনকও ওোকচ রোপ্রকককঙ ?'  ইরোকভয নফী মুফওকেয আত্মোকও 
প্রিোরী ওযফোয চকনয ফভ মঘষ্টো ওযকতন , তোকেয অন্তকয আোয আকরো জ্বোপ্ররক যোঔকত ৷ ৃপ্রথফীয ওর চটিরতো ,েকুবভতো , ওর িপ্রতফন্ধওতো 
অপ্রতক্রভ ওযফোয চকনয মো অতযন্ত গুরুেূণব,তো করো এই আোফোে ৷ 'আো' মুফওকেয চীফকনয ওর উকেক  , তোো , ভযো উত্তযকনয মক্ষকত্র ফযোও 
বূপ্রভওো যোকঔ ৷ নফীচী এই আোকও আল্লোয ক্ষ মথকও প্রফকল যভত ফকর ভকন ওযকতন এফং ফরকতন- 'আভোয অনুোযীকেয চকনয আো করো যভত 

৷ আো মপ্রে নো থোওকতো মওোকনো ভো-ই তোয ন্তোনকও েধু প্রেত নো এফং মওোকনো ভোপ্ররই কোঙ ফোকোকন রোকোকতো নো ৷'  

মুফওকেয ফযোোকয নফীচীয এই গুরুে িেোকনয মঙকন তোকেযকও গুনো  মথকও েকূয যোঔোয প্রফলটিই প্রঙর উকেয ৷ তোযো মোকত মমৌফকনয ীভোকযঔো 
রেন ওযকত নো োকয মচকনয তোকেয আঘোয-আঘযণ,ওথোফোতব ো, প্রঘন্তো-মঘতনোয প্রেকও রক্ষয যোঔো চরুযী ফকর প্রতপ্রন ভকন ওযকতন ৷ মওননো , োোঘোয 
ফো মনোংযোপ্রভ মথকও েকূয থোওকর মুফওকেয ভন ফো  প্রঘন্তোপ্রি আল্লোয প্রেকও , আধযোপ্রত্মওতোয প্রেকও ছুাঁ ওকত োোময ওকয ৷ প্রতপ্রন  ফকরকঙন,'আল্লোয ওোকঙ 
তফোওোযী ফো অনকুোঘনোওোযী মুফওকেয মঘক ঙন্ননী অনয প্রওঙুই মনই ৷'  

মুফওকেয প্রঘত্তপ্রফকনোেকনয চকনয ুি-স্বোবোপ্রফও আনন্নোনষু্ঠোকনয  িকোচন যককঙ৷ এই প্রফকনোেন প্রফঘুযপ্রতয মঢউ মথকও মুফওকও যক্ষো ওযকফ এফং প্রনযোে 
উকূকর প্রনক মোকফ ৷ মুফওকেয ভোকছ এই ুি  কঠনভরূও প্রফকনোেকনয ফযফিোয য নফীচী ফযোও  গুরুে প্রেকতন ৷ উেোযণস্বরূ ফরো মো , 

মুফওকেয োযীপ্রযও ুিতো প্রনপ্রিত ওযোয চকনয তোকেযকও মঔরোধুরো ওযকত উতোপ্রত ওকযকঙন ৷ প্রতপ্রন মুফওকেয ভোকছ মখোড়কেৌড় , তীযন্নোপ্রচ আকযো 
অকনও িপ্রতকমোপ্রকতোয আকোচন ওযোয েকক্ষ প্রনককঙন ৷ মুফওকেয োকথ তোাঁয একতো মফপ্র  ফনু্ধেূণব ম্পওব  প্রঙর মম , প্রতপ্রন অকনও ভ প্রনকচ এই 
িপ্রতকমোপ্রকতো অংগ্রণ ওযকতন ৷  ইপ্রতোক যোূকর মঔোেোয চীফন মথকও ফহু উেৃপ্রত মেো ককঙ মম , প্রতপ্রন মুফওকেয ফিফয মোনোয চকনয বোকরো 
এওচন মেোতো প্রঙকরন ৷ ওঔকনো ওঔকনো রম্বো ভ ধকয মুফওকেয  োকথ ফকতন ,প্রফপ্রবন্ন প্রফলক তোকেয প্রেও-প্রনকেবনো প্রেকতন ৷ ইপ্রতোকয োক্ষয 
অনমুোী এ ওোযকণই নফুযপ্রতয ওঠিন ফঙযগুকরোকত তোাঁয অনুোযীকেয এওটো প্রফযোট অং প্রঙর মুফও মেণী ৷  আকযওটি গুরুেূণব প্রেও করো , মুফওকেয 
ওভবিকঘষ্টোয য তোাঁয গুরুেোকযো ৷  ওভবঘোঞ্চরয মুফওকেয ভোকছ আত্মপ্রফশ্বো একন মে এফং তোযো োভোপ্রচও েোপ্রে গ্রকণয  চকনয িস্তুত  ।ণ 
যভকতয নফী এ ফযোোকয ফকরকঙন ,'মতোভযো ফোই ওোচ ওকযো ,মঘষ্টো ওকযো! তকফ মচকন মযকঔো ,িকতযওকওই মওোকনো নো মওোকনো ওোকচয চকনয ৃপ্রষ্ট ওযো 
ককঙ ৷ তোযো  তো চবোকফ আিোভ মে ৷ ' এঔোকন ওোকচয ভনস্তকত্ত্বয এওটো গুরুেূণব প্রেকওয িপ্রত  ইপ্রেত ওযো ককঙ ৷ বোফকতই অফোও রোকক-
মইমুকক নফীচী এ প্রফলটিয িপ্রত েপৃ্রষ্ট আওলবণ ওকযকঙন ৷ প্রফলটো করো, মভধো এফং ঙন্ন অনমুোী মুফওকেয মো প্রনফবোঘন৷ এ প্রফলক নফী  চীফকনয 
এওটো কি শুপ্রনক আভযো আচকওয আয মথকও প্রফেো মনকফো৷  
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এওপ্রেন নফীচী এওের মুফকওয োকথ ওথোফোতব ো ফরপ্রঙকরন ৷ আরো ওকয ফছুকত মকযকঙন মম,এওটি মুফও ভপ্রচকেয োক মবোয মথকও ওকঠোয প্রযেভ 
ওযকঙ৷ মুফওটি প্রঙর মকথষ্ট  প্রিভোন  প্রযেভী৷ তোয োকতয যকগুকরো অপ্রতপ্রযি প্রযেকভয পকর পুকর উকঠপ্রঙর ৷ ঐ  যককপোরো োত প্রেক ম তোয 
ওোকরয খোভ ভঙুপ্রঙর ৷ নফীচী মুফওটিকও ঔুফ বোকরো ওকয মেঔপ্রঙকরন৷ নফীচীয মঔেভকত ফক থোওো এওচন ফযোোযটি রক্ষয ওকয ফরকরো-'এই মুফওটি 
তোয ওোকচ একতোই  ভগুর মম আকোকয ঔফয তোয মনই ৷ প্রওন্তু েুুঃঔচনও ফযোোযটি করো তোয এই প্রিকও  আল্লোয কথ ওোকচ রোকোকি 
নো,আল্লোয ইফোেোকত ফয ওযকঙ নো প্রওংফো আল্লোয ন্তুপ্রষ্ট অচব কনয কথ ফযফোয ওযকঙ নো ৷'  

নফীচী এফোয ফিোয প্রেকও তোপ্রওক বোফকত রোককরন ৷ ফোই তোাঁয  িপ্রতপ্রক্রো চোনোয অকক্ষো প্রঙকরন৷ প্রওঙুক্ষণ অকক্ষো ওযোয য নফীচী ফরকরনুঃ 
'ম োথীকণ! এবোকফ ফরকফন নো৷ প্রিভোন এই মুফওটি-মম আভোকও তোয িপ্রত আওৃষ্ট ওকযকঙ-ওকওটি অফিো মথকও ফোইকয ন৷ মপ্রে ম অনয ওোকযো 
ভঔুোকক্ষী নো ফোয চকনয  প্রনচস্ব চীপ্রফওোয তোড়নো ওোচ ওকয থোকও তোকর ম মঔোেোয কথই েভ প্রেকি ৷ মপ্রে তোয  অক্ষভ প্রতো-ভোতোকও োোময 
ওযফোয চকনয প্রওংফো তোয ন্তোনকেয িকোচন মভটোফোয চকনয  ওোচ ওকয থোকও,তোকর ম মঔোেোয কথই ওোচ ওকয মোকি ৷ আয মপ্রে ম কযীফকেয 
য ফড়োই ওযোয চকনয প্রনকচয ধন-ম্পে ফপৃ্রেয রকক্ষয এই ওোচ ওকয থোকও তোকর ম তোকনয কথ  মককঙ এফং তয-ঠিও থ মথকও প্রফঘুযত 
ককঙ ৷  

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ২৮ তভ ফব) 

 

চোপয ইফকন আপ্রফ তোপ্ররকফয স্ত্রী আভো প্রফনকত আপ্রভ যোূকরয য  ঈভোন আনোয য মথকও উন্নত জ্ঞোন ঘঘব ো ওযোয ওথো বোফকত থোকওন৷ এওচন 
জ্ঞোনী ভপ্ররো এফং  োেী ফণবনোওোযী প্রককফ প্রতপ্রন প্রযপ্রঘপ্রত রোব ওকযন৷ আভো তোাঁয স্বোভী মভোট আপ্রচন  নোযী-ুরুকলয এওটি ের প্রনক 
ইপ্রথপ্রো প্রচযত ওকযন৷ মঔন প্রতপ্রন ভেীনো একরন ,নফীচীয প্রযফোকযয োকথ মেঔো ওযকত প্রকক প্রচকজ্ঞ ওযকরন- ‘ভপ্ররোকেয ফযোোকয মওোযআকনয 
মওোকনো আোত  প্রও যোূকর মঔোেোয য নোপ্রমর ককঙ ?' নফীত্নী মনপ্রতফোঘও চফোফ প্রেকরন৷ আভো প্রঘপ্রন্তত   উপ্রেি ক নফীচীয ওোকঙ মককরন৷ 
নফীচী তোাঁয ঘোোটো চোনকত ঘোইকরন৷ আভো ফরকরন ,ম যোূকর মঔোেো! ভপ্ররোযো মতো ক্ষপ্রতগ্রস্ত ,মওননো মওোযআকন ুরুলকেয ভকতো ভপ্ররোকেয ফযোোকয  

মওোকনো পমীরকতয ওথো উকল্লঔ ওযো  প্রন৷ নফীচী চফোকফ ফরকরন , ‘ আল্লোয ওোকঙ  নোযী-ুরুকলয িোন ভোন৷ ' 

এয প্রওঙুক্ষণ যই নফীচীয য ী নোপ্রমর করো- ভুপ্ররভ  নয এফং ভুপ্ররভ নোযী ,ঈভোনেোয ুরুল এফং ঈভোনেোয নোযী , আল্লোয আকে-প্রনকলধ 
োরনওোযী ুরুল  নোযী , তযফোেী ুরুল  নোযী ,অধযফোী ুরুল  নোযী , প্রফনী ুরুল  নোযী , েোনীর ুরুল  নোযী , মযোমোেোয ুরুল  
নোযী, গুনো মথকও আত্মযক্ষোওোযী ুরুল   নোযী, আল্লোকও মফপ্র মফপ্র স্মযণওোযী ুরুল  নোযী ! আল্লো তোকেয ফোয চকনয  প্রযত্রোণ  িপ্রতেোকনয 
ফযফিো ওকযকঙন৷" 
ইপ্রতোকয ফকড়ো ফকড়ো ফযপ্রিকেয ভোকছ ইরোকভয নফী মযত ভুোম্মোে ( ো ) নোযীকেয অপ্রধওোয িপ্রতষ্ঠো ুস্পষ্ট েকক্ষ  প্রনককঙন,এভনপ্রও তোকেযকও 
তোকেয ভোনপ্রফও ভমবোেো  োভোপ্রচও অপ্রধওোয প্রপপ্রযক প্রেককঙন ৷  যোূকরয ভক চোকপ্রর যীপ্রত-নীপ্রত অনমুোী নোযীকেয য একতো প্রনেব আঘযণ 
ওযো কতো মম , আযফ ুরুলযো মভককেযকও চীপ্রফত যোঔোয মঘক চযোন্ত ওফয মেোকও িোধোনয প্রেত ৷  যোূকর মঔোেো ( ো ) এই চোকপ্রর যীপ্রতয 
প্রফরুকে ওকঠোয ংগ্রোভ ওযকরন এফং এই  েপৃ্রষ্টবপ্রেটোকও ুকযোুপ্রয োকট প্রেকরন৷ প্রতপ্রন নোযীকেয ভোনপ্রফও ভমবোেো  ম্মোকনয  িপ্রত তওব  েপৃ্রষ্ট 
মযকঔপ্রঙকরন৷ তোকেয অথবননপ্রতও স্বোধীনতো  ভোপ্ররওোনোয অপ্রধওোযকও  যোষ্ট্রী স্বীওৃপ্রত প্রেকপ্রঙকরন৷ কফবোপ্রয ভোকচ নোযীকেযকও অম্ভফ ম্মোন  
ভমবোেো অপ্রবপ্রলি ওকযকঙন ৷ নফী ওপ্রযভ ( ো ) তোাঁয আধযোপ্রত্মও  কঠনভরূও প্রক্ষোয আকরো প্রেক  নোযীকেয চকনয উন্নন  অগ্রকপ্রতয মম মক্ষত্র 
ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন,তোয পকর তোযো  আত্মপ্রযঘীনতো, তুঘঙ-তোপ্রঘঙরয  েোকেয চীফন মথকও ভপু্রি মর৷ ভোচ মথকও অনযো  যীপ্রতনীপ্রতগুকরো েযূ ওযোয 
চকনয নফীচী তোাঁয মঙোট্ট মভক পোকতভো ( ো ) মও োাঁটুয কয ফোকতন,তোকও আেয ওকয ঘুভ ুমঔকতন,মে ওযকতন,এভনপ্রও তোয ম্মোকন প্রতপ্রন উকঠ 
েোাঁড়োকতন৷ এবোকফই নফীচীয নীপ্রত আেকব নোযীকেয উঘঘোন  বূপ্রভওো ুযপ্রক্ষত করো৷ যোূকর মঔোেোয  োথীকেয এওটি ের প্রঙর ুরুল৷ আফোয 
নোযীকেয এওটি অং তোকেয অন্তবুব ি প্রঙর৷ নফীচী  এই প্রনিতো প্রফধোন ওকযপ্রঙকরন মম , নোযীযো নফীচীয মথোমথ আনকুতয ওযোয য তোকেয 
প্রনচস্ব প্রঘন্তোপ্রি প্রেক প্রনকচকেয ম্মোন ভমবোেো তথো আকত্মোন্নন খটোকত োকয৷ মওোযআকন  ওোযীকভয ূযো তোযীকভ এ ম্পকওব  মপযোউকনয স্ত্রীয উেোযণ 
মেো ককঙ৷ কুপুপ্রয   মকোভযোীকত প্রনভপ্রিত ফোয ভূ থ মঔোরো থোওোয য প্রতপ্রন তয  মেোককতয থই মফকঙ  প্রনকপ্রঙকরন৷ এটো ম্ভফ 
কপ্রঙর এচকনয মম প্রতপ্রন তোাঁয ওর ক্ষভতো এ কথই ফয  ওকযপ্রঙকরন৷ ইরোকভয ভোন প্রক্ষোগুকরোকও ুস্পষ্ট ফযোঔযোয ভোধযকভ যোূকর মঔোেো (  ো ) 
ফপু্রছক প্রেককঙন মম ভোকচ নোযীকেয উকমোকী ওোকচ তোকেয প্রনকচকেয উপ্রিপ্রতয িকোচন  যককঙ৷ ফতব ভোকন আভযো োভোপ্রচও ,যোচননপ্রতও  জ্ঞোন-
প্রফজ্ঞোকনয উন্নকনয মক্ষকত্র ভুপ্ররভ  নোযীকেয মম অংগ্রণ  তৎযতো রক্ষয ওপ্রয , তো নফীচীয ঐ প্রক্ষোযই পরোপর৷ ইরোকভয  আপ্রফবব োফ  তোয 
প্রফস্তোকযয শুরু মথকওই যোূকরয ফোইোত ,প্রচযোত এফং মচোকে নোযীকেয  অংগ্রণ রক্ষয ওযো মো৷ ইরোকভয ইপ্রতোক তোই রক্ষয ওযো মো মম , নোযী 
এফং ুরুল মম মোয উমুি মক্ষকত্র মথোথব ৃচনীর বূপ্রভওো মযকঔকঙ৷ মযত ঔোপ্রেচো ( ো )  ফবিথভ নোযী প্রমপ্রন তোাঁয ধন-ম্পে েীকনয মঔেভকত 
াঁক প্রেককঙন এফং চীফকনয মলপ্রেন  মবন্ত যোূকর মঔোেোয মঔেভকত প্রনকচকও প্রনকোপ্রচত মযকঔকঙন ,তোাঁয ফকঘ উত্তভ ফনু্ধ   কমোকী প্রঙকরন৷ যফতী 
মবোক মযত পোকতভো ( ো ) ফভ নফীচীয মঔেভকত উপ্রিত  প্রঙকরন৷ মুে-ংগ্রোকভ নফীচী এফং অনযোনয ংগ্রোভীকেয োকথ উপ্রিত প্রঙকরন৷ 
মযত পোকতভো ( ো ) এয ভমবোেো এফং তোাঁয আধযোপ্রত্মওতোয ূণবতো এভন এও উচ্চ মবোক প্রকক মৌাঁকঙপ্রঙর মম , প্রফপ্রবন্ন মযোককত এককঙ মক্বোভকত 
মফকল তফোীকেযকও ঔফয মেো কফ  মম-‘এওচন ভপ্রী যভনী ুরপ্রযোত োয কফন৷ মতোভযো তঔন মতোভোকেয মঘোঔ মঢকও  মযকঔো,মওননো;ুরপ্রযোত 
োয ফোয ভ তোাঁয নকূযয জ্জ্বরয একতো মফপ্র কফ মম োযফোীযো  তোাঁকও মেঔোয প্রি যোঔকফ নো৷ ' মই ভপ্রী যভনী করন নফীওনযো মযত 
পোকতভো ( ো ) ৷ নফীচীয মযোরোতওোকর আওোফো ফবিথভ ফোইোত গ্রকণয মম খটনো খকটপ্রঙর , মঔোকন ভেীনোয ুরুলকেয োকথ ওকওচন যভনী 
প্রঙকরন৷ যভনীকেয ভকধয এওচকনয নোভ প্রঙর ‘োপযো'৷ ইপ্রতোপ্রফেকেয ভকত মম ভ নোযীযো তোকেয ফযপ্রিকত  োভোপ্রচও অপ্রধওোয মথকও প্রযূণববোকফ 
ফপ্রঞ্চত প্রঙর ,ম ভ যোূকরয ফোইোকত এই নোযীকেয উপ্রিপ্রত প্রঙর ভওোরীন  চোকরী যীপ্রতনীপ্রতয মূ্পণব প্রযন্থী এফং প্রফস্মওয৷ এ ওোযকণই 
ফোইোকতয এই খটনোকও ‘ফোইোতুকন্নো' ফো নোযীকেয আনকুতয নোকভ অপ্রবপ্রত ওযো ককঙ৷ এও ফঙয য এওের ভুরভোকনয োকথ ও'চন নোযী মকোকন 
নফীচীয োকথ মেঔো ওযকত একপ্রঙকরন ভীনো৷ তোযো নফীচীয  িপ্রতযক্ষোয ফযোোকয িপ্রতশ্রুপ্রতফে করন৷ ফরকরন ,প্রনকচকেয প্রযফোয-প্রযচন,ন্তোন-
ন্তপ্রতকেয মমবোকফ তোযো ুযক্ষো ওকযন ,মবোকফই তোযো তোাঁকও  মপোচত ওযকফন৷ ওো 'মফয মভক নোীফো প্রঙকরন নোযীকেয এই েকর৷ ইরোভী 
হুকুভোকতয চকনয  নফীচীয োভকন মঔন প্রফপ্রঘত্র ভযো একপ্রঙর , তঔন নফীচীয িপ্রত িতযক্ষ ভথবন প্রেক  নোপ্রফো তোয িপ্রতশ্রুপ্রতয ফোস্তফোন 
খটিকপ্রঙকরন৷ অহুকেয মুকে নোীফো ভচুোপ্রেকেয  োপ্রন প্রযকফন ওযোয গুরুেোপ্রে োরন ওকযপ্রঙকরন৷ অহুকেয মুকে ত্রুযো মঔন মুে  মকল মঘোযোকথ 
অতপ্রওব ত আক্রভণ ওকয ফকরো ,তঔন ভোত্র েচন ঙোড়ো ফোপ্রও ফোই োপ্ররক মককরো৷ এই েচকনয ভকধয নোপ্রফো প্রঙকরন৷ প্রতপ্রন নফীচীয িোণ যক্ষোকথব 
অস্ত্রোকত ত্রুকেয  মভোওোকফরো ওযকত ফীযোেনোয ভকতো এপ্রকক প্রককপ্রঙকরন৷ নোযী এফং ুরুল আল্লোয েইু  ৃপ্রষ্ট৷ ভোনলু প্রককফ উবই ভোন৷ তকফ 
তোকেয প্রনচ প্রনচ ওকভবয য প্রনচ প্রনচ ম্মোন  ভমবোেো এভনপ্রও ুযস্কোকযয প্রফলটি প্রনবব য ওকয৷ ইরোকভয নফী আল্লোয ক্ষ মথকও নোযীকেয চকনয 
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ুংফোে প্রেক ফকরন ,‘মতোভোকেয ভকধয মওোকনো আভরওোযীয আভরই আপ্রভ ধফং ফো  প্রফপর ওযকফো নো ,ঘোই ম নোযীই মোও প্রওংফো ুরুল৷ ' যোূকর 
মঔোেোয েপৃ্রষ্টকত নোযীুরুলকও  আল্লো যোফফরু আরোভীন এভনবোকফ ৃপ্রষ্ট ওকযকঙন মোকত তোযো তোকেয োযস্পপ্রযও  িকোচনীতোগুকরো মভটোকত ক্ষভ ৷ 
অথবোৎ তোযো যস্পকযয প্রযূযও৷ এপ্রেও মথকও এওচন  নোযী ুরুকলয ভকতোই ভোন ভোনলু৷ তকফ তোকেয িোওৃপ্রতও তফপ্রষ্টয , মৌন্নমব এফং  েক্ষতো 
আরোেো এফং স্বতন্ত্র৷ মচকনয তোকেয ওোচগুকরো তোকেয তফপ্রষ্টয এফং ভোনপ্রওতোয  ভোনেণ্ড অনমুোী প্রফনযস্ত৷ ভনস্তত্ত্ব িভোণ ওকযকঙ মম , নোযীকও ৃপ্রষ্ট 
ওযোয মক্ষকত্র অতযন্ত ূক্ষ্ম এফং মথোথব মকত্নয োকথ৷ তোই মমঔোকনই নোযী তোয এই  ূক্ষ্মতো এফং স্পবওোতযতোয ীভো রগখন ওযকফ ,মঔোকনই তোয 
ফযপ্রিে  ম্মোন-ভমবোেো হ্রো োকফ৷ নোযী-ুরুকলয ভনস্তকত্ত্বয িপ্রত কবীয েপৃ্রষ্ট প্রেকই  নফীচী তোকেয জ্ঞোনকত উন্নপ্রতয মঘষ্টো ঘোপ্ররককঙন৷ প্রতপ্রন তোাঁয 
স্ত্রী োপোকও ফকরকঙন মরঔোড়ো প্রঔকত৷ অযপ্রেকও প্রতপ্রন নোযীকেয িপ্রত আফোন চোপ্রনককঙন মম, তোযো মমন এওচন েোপ্রেীর প্রককফ এওচন িপ্রক্ষও 
প্রককফ প্রযফোকযয েযকেয ম্মোন  মথোথববোকফ  ভরূযোন ওযকত মকঔ এফং মোয মোয িোওৃপ্রতও তফপ্রষ্টযগুকরোয িপ্রত নচয মযকঔ উকমোকী  ওোচ বোক 
ওকয মে৷ তকফ ন্তোনকেয িপ্রতোরন  তোকেয মথোথব িপ্রক্ষণ মেোয  প্রফলটিকও মমন অগ্রোপ্রধওোয মে৷ যোূকর মঔোেোয েপৃ্রষ্টকত খযওন্নোয ওোচ 
একতোটোই ূকণযয ওোচ মম,তোকও আল্লোয কথ প্রচোে ওযোয ভতূরয ফকর ভরূযোন ওযো ককঙ ৷  
যোূকর মঔোেোয ভওোকর প্রফপ্রবন্ন মক্ষকত্র নোযীকেয োী  েক্ষতোূণব উপ্রিপ্রত ইরোকভয  ভেৃ ইপ্রতোক ফৃৎ এওটি অধযোকয ূত্রোত খটিককঙ৷ 
আকচো ইরোকভয মই ুভোন প্রক্ষোগুকরো প্রফকশ্বয নোযীকেযকও ঠিও কথয প্রেো প্রেক মোকঘঙ ৷  

নযূনফী মভোস্তপো (োুঃ) 

( ২৯ তভ ফব) 

 

োঠও! আনোযো প্রনিই চোকনন মম , ইরোকভয ইপ্রতোক ভক্কো মথকও  ভেীনো নফীচীয প্রচযকতয খটনোকও এওটি প্রন্ধক্ষণ প্রককফ ভকন ওযো  ৷ 
ভেীনো নফীচীয িকফকয ভধয প্রেক এফং মঔোকন তোাঁয অফিোন ওযোয ভধয প্রেক ঐ ভোকচ অপ্রবনফ এও  প্রযফতব কনয ূঘনো  ৷ নফীচীয ধকভব 
অথবোৎ ইরোকভ ভোনফ ংসৃ্কপ্রত  প্রঘন্তোয  উন্নকনয চকনয ফযোও ঐী প্রযওিনো  ওভবূপ্রঘ প্রঙর ৷ এইফ প্রযওিনো  ওভবূপ্রঘ  ফোস্তফোকনয চকনয 
িকোচন প্রঙর কণংপ্রত  প্ররপ্রঔত কঠনতকন্ত্রয ৷ নফীচীয মপ্রে ফপু্রেভত্তো , ভকনোকমোক প্রওংফো ুষু্ঠ ওভবকওৌর নো থোওকতো,তোকরো কতো ইরোভী হুকুভোত 

ওোপ্রগক্ষত ভোকন ফোস্তফোপ্রত কতো নো ৷ নফীচীয োভকন ফকঘ ফকড়ো মম ফোধোটি তঔন প্রফেযভোন প্রঙর তোকরো মই ভোকচ ঐওয ফো ংপ্রত ফরকত প্রওঙু 
প্রঙর নো ৷ িকতযও মকোত্র ফো  ম্প্রেোকযই প্রঙর প্রনচস্ব যীপ্রতনীপ্রত  ংসৃ্কপ্রত ৷ এও ম্প্রেোকয োকথ অনয  ম্প্রেোকয ভতোথবওয  তফযীতয প্রঙর 
ফযোও ৷ এভতোফিো নফীচী অতযন্ত  ুপ্রঘপ্রন্তত  মথোথব এওটি প্রযওিনো গ্রণ ওকয ‘ভুরভোন বোইকেয ভুপ্ররভ নীপ্রত 'য িফতব ন ওকযন ৷ প্রতপ্রন 
োভোপ্রচও ঐওয িপ্রতষ্ঠো ওকয ম্প্রেো ফো মকোত্রকত ীভোকযঔো  তুকর মেন ৷ নফীচীয এই ঘভৎওোয প্রযওিনো মই মুককয ভোকচয য ফযোও িবোফ 
মপকরপ্রঙর ৷ 

ভেীনো কযয মরোওচন অথবোৎ আনোযকণ ভক্কোয ভুোপ্রচযকেয োকত আন্তপ্রযওতোয োকথ োত  মভরোকরন ৷ তোকেয এই আন্তপ্রযওতো এভন এও মবোক 
প্রককপ্রঙর মম , ভেীনোয মরোওচন প্রনকচকেয  ফোপ্রড়-খয মঙকড় আো ভুোপ্রচযকেযকও আপ্রথবওবোকফ োোময ওকযপ্রঙকরন ৷ চোতী এই ভেকয  য যোূকর 
মঔোেো ভেীনো কয এওটি ভপ্রচে ততপ্রযয উকেযোক মনন ৷ এই ভপ্রচেটি ইরোভী োন  িপ্রতষ্ঠো এফং ইরোকভয প্রফপ্রবন্ন ওভবূপ্রঘ ফোস্তফোকন মভৌপ্ররও 
বূপ্রভওো মযকঔপ্রঙর ৷ এই ভপ্রচে ততপ্রযকত ওর ভুরভোন এভনপ্রও স্বং যোুকর ওোযীভ ( ো )  অং প্রনকপ্রঙকরন ৷ ফরো মমকত োকয মম,ভপ্রচেনু্নফী 
িপ্রতষ্ঠোয ভ ওকরয োভপ্রগ্রও িকঘষ্টো  কমোপ্রকতো প্রঙর ইরোভী ভোকচ চনককণয ভপ্রষ্টকত অংগ্রকণয িোথপ্রভও েষৃ্টোন্ত ৷ নফীচীয প্রযওিনো ৃষ্ট 
এই ভপ্রচে চনককণয েপৃ্রষ্ট আওলবণ ওকযপ্রঙর ৷ এই ভপ্রচে এওপ্রেকও মমভন আধযোপ্রত্মওতোয  িোণকওন্ধ ক উকঠপ্রঙর ,মতভপ্রন োভোপ্রচও-ভোনপ্রফও  
যোচননপ্রতও মওন্ধ প্রককফ  িপ্রতষ্ঠো মকপ্রঙর ৷ নফীচীয এই ভোনফওরযোণওোভী মভৌপ্ররও েকক্ষ চনককণয ভোকছ ইরোভী  োনফযফিো ফযোওবোকফ 
গ্রণকমোকযতো মকত কমোপ্রকতো ওকযপ্রঙর৷ ইপ্রতোকয বোলয  অনমুোীুঃ এওপ্রেন মৌপ্রেআযকফয ফকঘ েকূয অফিোনওোযী এও আযফ ভেীনো কয একপ্রঙর 
৷ নফীচীয  োভকন এক ঠোণ্ডো ভোথো তোাঁয ভোকরোঘনো ওকয ফরকরো- ‘ম ভুোম্মোে ! নযোপ্রনষ্ঠ  ৷ ' ম স্বোধীনবোকফ নফীচীয োকথ ওথো ফরকরো ৷ 
নফীচীয েীোথীকেয অকনকওই প্রফযি প্রঘঙর  প্রওন্তু নফীচী তোকেযকও োন্ত ফোয চকনয এফং েোঘোযী ফোয চকনয ফরকরন ৷ এভনপ্রও নফীচী  ঐ 
মরোওটিকও উোয মবন্ত প্রেকরন ৷   ভুপ্ররভ উম্মোকতয মনতোয োভকন ভত িওোকয এই  স্বোধীনতোয খটনো ইরোকভয ফযোোকয ভোকচয োধোযণ চনককণয 
আিো এফং প্রফশ্বো ফোপ্রড়ক  প্রেকরো ৷ নফীচী প্রঙকরন চনককণয ৃষ্ঠকোলও৷ তোাঁয এই আন্তপ্রযওতো ইরোভী োকনয প্রবপ্রত্তকও  ভচফতু ওকযপ্রঙর৷ ফরো মমকত 
োকয, চনকণ মম নফীচী এফং তোাঁয হুকুভোকতয নচীযপ্রফীন আনকুতয  ওযকরো , তোয ওোযণ করো , নফীচী ভোকচ নযো  ইনোপ িপ্রতষ্ঠো ওকযপ্রঙকরন 
এফং চনককণয িকোচনীতো ূযণ ওযোয মঘষ্টো ওকযপ্রঙকরন ৷ নফীচী এই ওভবকওৌকরয ভোধযকভ চনকণ এফং  হুকুভোকতয ভোকছ এভন এওটো ুন্নয  ুষু্ঠ 
ম্পওব  ককড় তুকরপ্রঙকরন,মোয পকর এওটি আিোীর,প্রফশ্বোূণব এফং ুি  োপ্রন্তভ প্রযকফকয প্রবপ্রত্ত ততপ্রয কপ্রঙর৷ যোূর (  ো ) ইরোভী হুকুভোকতয 
ঐ ুন্নয প্রযকফক ফোইকও অং গ্রণ ওযোয আফোন চোনোন এফং  প্রনকচকেয বোকয প্রনকচকেযকওই যঘনো ওযকত ফকরন ৷ নফীচী ুস্পষ্টবোকফ মখোলণো 
ওকযকঙন মম, মওফর যওোযী ওভবওতব ো-ওভবঘোযীযোই ন ফযং ভোচ এফং যোকষ্ট্রয ফযোোকয ওরকওই  তওব   মত্নফোন কত কফ ৷ এযপকর চনককণয 
ভোকছ এওটু এওটু ওকয েোপ্রেোনবূুপ্রত মচকক  উকঠপ্রঙর ৷ চনককণয অংগ্রণ এফং তোকেয ভতোভতকও ওোকচ রোকোকনো অথবোৎ ভোনলুকও  ভরূযোন ওযোয 
প্রফলটি প্রঙর নফীচীয ভওোরীন ভোকচ গুরুেূণব  মভৌপ্ররও এওটি প্রেও ৷  নফীচী ঘোইকতন ভোনলু মমন ঐকওযয ঙোোতকর এক োভোপ্রচও , যোচননপ্রতও 
 অথবননপ্রতও প্রনযোত্তো প্রনপ্রিত ওকয ৷ ভোনকুলয যককঙ আত্মপ্রনন্ত্রণ অপ্রধওোয-এই ফোণী িঘোয ওকয  নফী ওযীভ ( ো ) ভোনফ চীফকনয উন্নপ্রত  
অগ্রকপ্রতয থ ুকভ ওকয প্রেককঙন ৷ মওননো  িওৃপ্রতকত ভোনকুলয উন্নপ্রত অগ্রকপ্রতয চকনয িকোচনী ওর উওযণই মেো আকঙ ৷ মইফ  উোেোন 
মথকও উওৃত ফোয চকনয ভোনলুকও যস্পকযয িপ্রত কমোপ্রকতোয োত ফোপ্রড়ক মেোয  আফোন চোপ্রনককঙন ৷ এই কমোপ্রকতোয মক্ষকত্র মওোকনোযওভ 
ীভোফেতো আকযো ওযো  প্রন ৷ মপ্রে  নো তো ভোচ প্রওংফো অনযকেয চকনয মওোকনোযওভ ক্ষপ্রতয ওোযণ নো  ৷ এই মখোলণোয পকর এভন এও  

অফিোয ৃপ্রষ্ট  মম , ভেীনোয ইহুেী এফং অনযোনয অভুপ্ররভযো ইরোকভয ুীতর ঙোোতকর  এক আে মন এফং প্রফপ্রবন্ন মক্ষকত্র তোযো যোূকর মঔোেোয 
োকথ কমোপ্রকতো ওকয ৷ 
চনককণয এই ফযোও অংগ্রণ যোূকর মঔোেোয চকনয প্রফপ্রবন্ন প্রেও মথকওই গুরুেূণব  প্রঙর৷ িথভত নফীচী এই প্রযওিনোয ভোধযকভ চনকণকও তোাঁয 
অনুোযীকেয ফযোোকয  ংকফেনীর ওকয মতোকরন এফং তোকেয আত্মপ্রফশ্বোকও আকযো প্রিোরী ওকয মতোকরন ৷ এই  েপৃ্রষ্টবপ্রেয পকর ভোনলু প্রনকচকেযকও 
আয ঙু্কপ্রঘত বোফকরো নো ৷ প্রনকচকেয চীফনকও প্রনযথবও  ভকন ওযকরোনো ৷ প্রেতীত ভোনকুলয েপৃ্রষ্টবপ্রেকও ভরূযোন ওযোয পকর নফীচী তোকেয  ভধয মথকও 
মও অপ্রবজ্ঞ , কঘতন আয উমুি তো মোঘোই ওযকত োযকতন এফং উমুি মরোওকও  প্রফপ্রবন্ন গুরুেূণব েোপ্রকে প্রনকোপ্রচত ওযোয চকনয প্রনফবোঘন ওযকত 
োযকতন ৷ এই খটনো  ভোচ এফং ইরোভী হুকুভোকতয ভধযওোয োযস্পপ্রযও ম্পওব কও আকযো মফপ্র প্রিোরী ওকযকঙ  ৷ নফীচী প্রঙকরন ভোকচয ফকঘ 
অগ্রয প্রঘন্তোীর ফযপ্রি ৷ প্রতপ্রন ফবচনগ্রোয মমফ যোভব প্রেকতন মগুকরো ভরূত আল্লোই তোাঁকও ফোতকর প্রেকতন ৷ মওোযআকনয আোকত মকফয ওথো 
অকনও ভ এককঙ৷ মওোযআকন এই যোভকবয প্রফলটিকও ভোনকুলয এওটি উন্নত গুণ প্রককফ প্রফকফঘনো ওযো ককঙ৷ যোূকর মঔোেোয প্রফত্র চীফকন রক্ষয 
ওযো মককঙ মম প্রতপ্রন মফপ্র মফপ্র যোভব ওযকতন ৷ তকফ আল্লো-যোূর এফং েীন ম্পপ্রওব ত মমফ প্রফল-আ ফো  হুকুভ-আওোভ ুস্পষ্ট প্রঙর মফ 
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ফযোোকয যোভব ওযোয িকোচন প্রঙর নো ৷ যোভকবয  িকোচন প্রঙর োভোপ্রচও-যোচননপ্রতও  অথবননপ্রতও ভযো উম্মোত এফং ইরোভী ভোকচয  

প্রফপ্রবন্ন প্রফলক৷ উেোযণস্বরূ ফরো মো , নফী ওযীভ ( ো ) মওোকনো এওটি এরোওো ইরোকভয  েোোতী ওোকচয উকেকয ওোকও োঠোকফন ফো ওোয 
য েোপ্রেবোয অবন ওযকফন ম ফযোোকয অনযকেয োকথ যোভব ওযকতন ৷ 
উকল্লঔয মম, ফেয মুে শুরু ফোয আকক  কযয ফোইকয িপ্রতযক্ষোয ফযোোকয আনোয তথো ভেীনোফোীকেয অনকুভোেন অথবোৎ যোপ্রচ ফোয  অকক্ষো প্রঙকরন 
৷ ওোযণ ভেীনোয অপ্রধফোীকেয োকথ মম ঘুপ্রি কপ্রঙর , ম অনমুোী তোযো  যোূর এফং তোাঁয েীকনয মপোচকতয েোপ্রে মনকফন কযয অবযন্তকয , 

কযয ফোইকয ন ৷  প্রওন্তু উদু্ভত প্রযপ্রিপ্রতকত কযয ফোইকয িপ্রতযক্ষোয প্রফলটি অপ্রযোমব ক কড়প্রঙর ৷  এ ওোযকণই যোূকর মঔোেো ( ো ) মুে 
মোফোয আকক আনোযকেয ভতোভকতয অকক্ষো প্রঙকরন ৷  অফককল ো 'ে ইফকন মভোোকময ওকে মঔন আনোযকেয ইপ্রতফোঘও েপৃ্রষ্টয ওথো শুনকরন , 

নফীচীয মঘোযো তঔন আনকন্ন স্ফীত ক উকঠপ্রঙর ৷ মতো য মথকও মফরুফোয চকনয এফং কযয ফোইকয িপ্রতযক্ষোয চকনয ফেয কূকয োক মমকতু 
এই খটনোয উকদ্রও করো , তোই নফীচী ফরকরনুঃ ‘মতোভোকেয চকনয ুংফোে! আল্লো যোফফরু আরোভীন প্রফচকয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রেককঙন  ৷' এই মুকে যোূকর 
মঔোেো এভনপ্রও যণোথী প্রপ্রফয িোন ওযোয ফযোোকয তোাঁয  েীকেয োকথ যোভব ওকযকঙন এফং ঐ অঞ্চকরয মবৌককোপ্ররও অফিো ম্পকওব  মোয বোকরো 
চোনো আকঙ তোয েপৃ্রষ্টবপ্রে চোনকত মঘককঙন ৷ প্রফচ রোব ওযোয য প্রতপ্রন ফন্নীকেয ফযোোয অনযোনয প্রফলক তোাঁয োোফীকেয ভতোভত মঘককঙন৷ 
ঔন্নও মুকেয ভ ভেীনো য  িপ্রতযক্ষোয মওৌর প্রনক োোফীকেয োকথ যোভব ওকযপ্রঙকরন৷ োরভোন ত্রুকেয োভরোয  আকক ফো মুে শুরু ওযোয 
আকক ভেীনো কযয েযূ-েযূোকন্ত কতব  মঔোাঁড়োয িস্তোফ  ওকযপ্রঙকরন ৷ যোভব তফঠকও োরভোকনয িস্তোফ কৃীত করো ৷ এটো নফীচীয েযূেী   োপ্রণ্ডতযূণব 
মনতৃে এফং ঠিও প্রযঘোরনো নীপ্রত িকোককয েষৃ্টোন্ত ৷ নফীচী তোাঁয  ভগ্র চীফকন তোাঁয আঘোয-ফযফোকযয ভধয প্রেক মেপ্রঔক প্রেককঙন মম , ংওটূণব 
অফিোয ভোকছ যোভকবয ভোধযকভ োভোপ্রচও ভযো ঔুফ বোকরোবোকফই প্রনযন ওযো মো ৷ ইপ্রতো  োক্ষয প্রেকঘঙ মম , অম্ভফ প্রিভত্তোয অপ্রধওোযী 
োওযো তোকেয তস্বযতোপ্রন্ত্রও আঘযকণয  ওোযকণ ধফং ক মককঙ , ওোযণ তোযো চনপ্রফপ্রঘঙন্ন ক প্রককপ্রঙর ৷ এ ম্পকওব  যোূকর মঔোেোয  এওটি োেী 
উকল্লঔ ওযো মমকত োকয ৷ ‘মমঔোকনই মতোভোকেয যোষ্ট্রনোও ফো োওযো  ৎ,োী  প্রিভত্তোয অপ্রধওোযী  এফং ওর ওোচ যোভকবয প্রবপ্রত্তকত 
আিোভ মে, মই বূঔণ্ডটি মতোভোকেয চকনয ফফোকমোকয কফবোত্তভ িোন ৷ প্রওন্তু তোযো মপ্রে ওৃণকেয ভধয  মথকও আক এফং ওোচগুকরোকও মপ্রে যোভকবয 
প্রবপ্রত্তকত নো ওকয তোকর ঐ বূঔণ্ড চীফনমোকনয অকমোকয ৷ 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩০ তভ ফব) 

 

যোূকর মঔোেো মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ভোনফচোপ্রতয চকনয  প্রঘযওোপ্রঙ্ক্ষত ফো মেষ্ঠ যোষ্ট্র-ফযফিোয এও অনুভ আেব মযকঔ মককঙন৷ তোাঁয  িফপ্রতব ত আেব 
যোকষ্ট্রয প্রেও ফো তফপ্রষ্টযগুকরো প্রঙর অবূতূফব৷ তোাঁযই িপ্রতপ্রষ্ঠত এ  যোকষ্ট্র প্রফশ্বনফী (োুঃ) ওঔন ে, ঔযোপ্রত  ক্ষভতো অচব কনয মঘষ্টো ওকযন প্রন৷ যোকষ্ট্রয 
ভোধযকভ ভোনকুলয ভকধয নযোপ্রফঘোয এফং ফ চোপ্রত  মকোকত্রয ভকধয োভয  িপ্রতষ্ঠোই প্রঙর তোাঁয রক্ষয৷ প্রতপ্রন মঘকপ্রঙকরন এভন এও যোষ্ট্র ওোকভ ওযকত 
মমঔোকন ভোনলু এও আল্লো ঙোড়ো অনয ওোকযো েোে ফো এফোেত ওযকফ নো  ভোন আল্লোয ভত্ত্ব  প্রওংফো িংো মওোকনো মক্ষকত্রই ওোউকও তোাঁয যীও 
ওযকফ নো৷ ইরোকভয িথভ প্রেকওয  এওচন ভপু্রভন যোূকর মঔোেো (োুঃ) 'য ওোকঙ এক ফরকরন , ইো যোূরলু্লো (োুঃ)! আভো  োতো ওরুন৷ যোূর 
(োুঃ) ফরকরন , প্রও ফযোোয? ঐ ভপু্রভন ফরকরন , ভেীনো ফযফো  ওযকত-আো এওের ফপ্রনও আভোয ন্তোনকেয োকথ ঘরোকপযো ওকয তোকেযকও থভ্রষ্ট 
ওকয মপকরকঙ৷ আপ্রভ ফহু মঘষ্টো ওকয তোকেযকও ইরোভ ধকভবয প্রেকও প্রপপ্রযক আনকত ফযথব কপ্রঙ৷ আপ্রন  তোকেযকও ইরোভ ধভব গ্রকণ ফোধয ওযোয 
প্রনকেব প্রেন৷ কতযয আকরো উদ্ভোপ্রত প্রফশ্বনফী  মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য প্রফত্র মঘোঔ েটুিকত েপু্রিন্তোয োভোনয ময মেঔো মকর নো৷  প্রতপ্রন অতযন্ত 
োন্ত  নম্রবোকফ ফরকরন , াুোন্ত ৷ তুপ্রভ প্রও চোননো আভোকেয ধভব গ্রকণ  মচোযচফযেপ্রস্তয মওোকনো ুকমোক মনই? ইরোভ ধভব ভপু্রিয  প্রফভ্রোপ্রন্তয থ 
প্রও তো স্পষ্ট ওকয প্রেককঙ৷ মোযো ভোন আল্লোয িপ্রত প্রফশ্বো একনকঙ তোযোই ি যপ্র আওকড় ধকযকঙ৷" এবোকফ যোষ্ট্রক্ষভতোয অপ্রধওোযী প্রফশ্বনফী (োুঃ) 
ফোস্তকফ মেপ্রঔক মককঙন, ইরোভ মুপ্রি  প্রফকফকওয ধভব, অন্ধ-প্রফশ্বো ফো মচোযচফযেপ্রস্তয ধভব ন৷  

ভোনফী (োুঃ) তোাঁয িফপ্রতব ত যোকষ্ট্র আইকনয োন  চন-গৃঔরোকও এত কবীযবোকফ ওোকভ ওকযপ্রঙকরন মম তোাঁয  পোকতয য ইরোভ ধভব প্রফসৃ্তত 
কত থোকও এফং ভুরভোনকেয মকৌযফভ প্রফচ অফযোত থোকও৷  এবোকফই ইরোভ প্রফকশ্বয ফকুও িোীে অচব ন ওকয৷ আয এই ইরোভী চোোকনয ফ 
প্রওঙুয ভরূ  প্রফল ফো প্রবপ্রত্ত প্রঙর প্রফশ্বো তথো ঈভোন , ভোনফ-মিভ ফো বোরফোো এফং কঘতনবোকফ ভত ফো  থ মফকঙ মনোয স্বোধীনতো৷ ইরোকভয 
আপ্রফবব োফ  প্রফসৃ্তপ্রতয পকর প্রফপ্রবন্ন চোপ্রত  মকোত্র  প্রনচ অফিোন ফো ভমবোেো োপ্রযক মপরোয ফযোোকয উপ্রেি ক কড়৷ যোূর (োুঃ)  িফপ্রতব ত ভেীনোয 
ইরোভী যোকষ্ট্র প্রফপ্রবন্ন মকোত্র ফো চোপ্রতয অপ্রধওোয  তোকেয চোপ্রতয  ভমবোেো প্রনধবোযকণয ওথো উকঠপ্রঙর৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) ভেীনোয ফ চোপ্রত  মকোকত্রয 
োকথ ঘুপ্রি ফো ভকছোতো এ প্রফলটি স্পষ্ট ওকযন এফং ভেীনোয ফ চোপ্রত  মকোত্র প্রনক এওটি  ভোত্র উম্মো ফো নতুন চোপ্রত কঠন ওকযন৷ এবোকফ 
এওও ফো অপ্রবন্ন চোপ্রত কঠিত ো চোপ্রত ফো মকোত্রগুকরোয ভস্ত েপু্রিন্তো  উকেককয অফোন খকট৷ 
প্রফপ্রবন্ন চোপ্রত  মকোকত্রয োকথ  প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ভকছোতো ফো ঘুপ্রিকত্রয ূঘনোকতই মরঔো কপ্রঙরুঃ প্রফপ্রভল্লোপ্রয  যোভোনীয যোীভ ৷ অথবোৎ যভ 
ওরুণোভ  অনন্ত েোতো ভোন আল্লোয নোকভ শুরু ওযপ্রঙ৷  ভুোম্মকেয ক্ষ মথকও এই প্ররপ্রঔত ঘুপ্রি ওযো ককঙ কুযোই  ভেীনোয ভপু্রভন  
ভুরভোন এফং তোকেয োকথ চপ্রড়ত ফো তোকেয অনুোযী ফোয চকনয৷ আয এই ফোই-ই এওটি ভোত্র চোপ্রত ফো  এওও উম্মোয অং ৷" ফপ্রন নোয মোয 
 ফপ্রন আউপ নোকভয েটুি ইহুপ্রে মকোত্র এফং ফপ্রন  োককে, ফপ্রন োকয  অনয আকযো ওকওটি মকোত্রকও এই ভোঘুপ্রিকত এও চোপ্রত প্রককফ ধযো  

কপ্রঙর৷ ঐপ্রতোপ্রও  নপ্রচযপ্রফীন ঐ ভোঘুপ্রিকত ফরো কপ্রঙর মম এই এও চোপ্রতয ভকধয  ভুরভোন  ইহুপ্রেযো প্রনচ প্রনচ ধকভব ফোর থোওকফ৷ 
ভেীনোয ইরোভী যোকষ্ট্র ফোই  োপ্রন্তূণব োফিোকন প্রঙর এফং মওউই লড়মকন্ত্রয মঘষ্টো ওকযপ্রন ৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ)  প্রনকচ এই নতুন চোপ্রতয ভস্ত মকোকত্রয 
অপ্রধওোয যক্ষোয চকনয প্রনকচকও েোপ্রেীর ভকন ওযকতন৷  প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য মুককয অকনও প্ররপ্রঔত েপ্ররর ইপ্রতোক ংযপ্রক্ষত আকঙ৷ একফয ভকধয যককঙ 
ঘুপ্রিত্র, প্রফপ্রবন্ন মকোকত্রয িধোকনয ওোঙ ইরোকভয আফোন ংক্রোন্ত  প্রঘঠি, যোষ্ট্রী পযভোন িবৃপ্রত৷ এফ েরীরত্র মথকও যোূর (োুঃ) 'য মুককয 
যোচননপ্রতও ঘপ্রযকত্রয প্রঘত্র ুকযোুপ্রয পুকট উকঠ৷ প্রফকল ওকয যোষ্ট্রী  আইনকত প্রফলক প্রফশ্বনফী  (োুঃ)য ঠিও ফো প্রনবুব র অফিোনগুকরো এফ েরীর 
ত্র মথকও পুকট উকঠকঙ৷ অনয ওথো এটো  ফরো মো মম প্রফশ্বনফী (োুঃ)ই প্রঙকরন িথভ ফযপ্রি প্রমপ্রন ংঔযোরখু ম্প্রেোকয   এভনপ্রও যোপ্রচত 
মকোত্রগুকরোয অপ্রধওোয যক্ষোয চকনয কঘষ্ট এফং প্রতপ্রন চনস্বোথবকও ফ  প্রওঙুয মঘক মফী গুরুে প্রেকতন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) মচোচ  ইককভকনয ীভোকন্ত 
অফপ্রিত নোচযোকনয ৭০ টি গ্রোকভয ঔৃষ্টোন ম্প্রেোকয োকথ মম ঘুপ্রি ওকযপ্রঙকরন তো তোাঁয নযো  প্রফঘোকযয এও স্পষ্ট প্রনেবন৷ এ ঘুপ্রি অনমুোী যোূর 
(োুঃ) নোচযোকনয অপ্রধফোীকেয চোন   ভোকরয প্রনযোত্তোয চোপ্রভনেোয কপ্রঙকরন এফং প্রতপ্রন তোকেয ভোনফী ভমবোেো  স্বোধীনতোকও  ম্মোন ওযকতন৷  

নোচযোকনয ঔৃষ্টোন িপ্রতপ্রনপ্রধ ের প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য োকথ প্রফতকওব  প্ররপ্ত কপ্রঙর৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য নফুত মম তয তো ঐ িপ্রতপ্রনপ্রধেকরয ওোকঙ 
িভোপ্রণত ফোয য তোযো প্রফতওব  ফন্ধ ওকয মে এফং তোযো প্রনকচয পরভরূ , মোনো-রুো  েো-েোী যোূর (োুঃ)'য ওোকঙ অবণ ওকয৷ প্রওন্তু তোকেয 
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োকথ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ম্পোপ্রেত ঘুপ্রিয িথভ অনকুঘঙকে মেঔো মককঙ , যোূর (োুঃ) ঐফ মোনো-রুো , েো-েোী  পর-ভরূ  তোকেয ওোকঙ প্রপপ্রযক 
প্রেকপ্রঙকরন এফং শুধু োভোনয প্রওঙু ওয আকযো ওকযপ্রঙকরন৷ এই ঘুপ্রিয  গুরুেূণব অংগুকরো ঐপ্রতোপ্রও  ককফলওকেয েপৃ্রষ্ট আওৃষ্ট ওকযকঙ৷ ঘুপ্রিয 
এও অংক  মরঔো আকঙ , নোচযোকনয ঔৃষ্টোনকেয মমফ নয  অস্ত্র োভগ্রী ইরোভী মনোকেয ওোকঙ  আভোনত প্রককফ চভো যোঔো ককঙ , মকফয মপ্রে 
মওোকনো ক্ষপ্রত  ফো মগুকরো প্রফনষ্ট ফো ধফং  ক মো, তোকর যোূকর মঔোেো (োুঃ) 'য িপ্রতপ্রনপ্রধয ভোধযকভ ঐফ প্রচপ্রনকলয ক্ষপ্রতূযণ মেো  কফ ফকর 
প্রফশ্বনফী (োুঃ) অেীওোয ওকযকঙন৷  
এওইোকথ ইরোকভয নফী (োুঃ) নোচযোকনয  ঔৃষ্টোনকেয চীফন  তোকেয প্রফধোন ফো ধভব যক্ষোয অেীওোয ওকযন৷ এবোকফ প্রতপ্রন নোচযোকনয  ঔৃষ্টোনকেয 
চীফন  ধভবকও আল্লোয আে  ঘুপ্রি এফং যোূকর মঔোেোয অেীওোকযয  আতো একন তোকেয োপ্রফবও প্রনযোত্তোয েোপ্রে গ্রণ ওকযপ্রঙকরন৷ প্রফশ্বনফী 
(োুঃ) ঔৃষ্টোনকেয ওভবংিোকনয য গুরুে প্রেকতন এফং ঔৃষ্টোন ধভব মোচওকেয অপ্রধওোযকও  স্বীওৃপ্রত প্রেকপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন ফকরপ্রঙকরন , মওোকনো োদ্রী ফো 
িীস্টোন ধভব মোচওকও তোয ে মথকও যোকনো কফ নো৷  

িকতযও মেকয নোকপ্রযওই মফাঁকঘ থোওোয অপ্রধওোয যোকঔ ৷ প্রফশ্বনফী  (োুঃ) নোচযোকনয ঔৃষ্টোনকেয মফাঁকঘ থোওোয অপ্রধওোয  তোকেয চীফকনয প্রনযোত্তোয 
স্বীওৃপ্রত প্রেকপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন ফকরপ্রঙকরন, নোচযোকনয ঔৃষ্টোনকেযকও প্রনচ মে মথকও প্রনফবোপ্রত ওযো কফ নো  তোকেয ওোঙ মথকও এওটি মেযোভ মনো কফ 
নো, তোকেয মেকও েেপ্ররত ফো েবোকয চচব প্রযত ওযো কফ নো এফং মঔোকন মনো মভোতোকন ওযো কফনো ৷ 
অফয ইপ্রতোক মেঔো মো মওোকনো মওোকনো মকোত্র প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য োকথ ঘুপ্রি ওযোয য তো রংখন ওকযপ্রঙর৷ এই  মকোত্রগুকরো ফেয  কেয মুকেয 
ভ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ত্রুকেয োকথ কমোকীতো ওকয  ঘুপ্রি রংখন ওকয৷ তোই যোূকর মঔোেো(োুঃ) এই মকোত্রগুকরোকও ভেীনো মথকও মফয ওকয প্রেকত  

ফোধয কপ্রঙকরন৷  ইযোকনয প্রযোচ প্রফশ্বপ্রফেযোরকয অধযোও ডুঃ মভোুঃ ভোেী চোপযী  ফকরকঙন, প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ঘুপ্রিগুকরোয ঘুরকঘযো প্রফকেলণ ওযকর 
মগুকরো ভুপ্ররভ প্রফকশ্বয  অপ্রধওোয ংক্রোন্ত প্রফধোন িনকনয ভেৃ উৎ এফং ফতব ভোন প্রফকশ্বয আন্তচব োপ্রতও আইন  ংস্কোকযয ভোনেে কত োকয৷ ডুঃ 
ভোেী চোপযী আকযো ফকরকঙন, ভোনফী (োুঃ) ইহুপ্রে মকোত্রগুকরো অনযোনয মকোকত্রয োকথ ংখোকত প্ররপ্ত নো ফোয চকনয ঘুপ্রি স্বোক্ষয  ওযো প্রফপ্রবন্ন মকোত্র 
ফো মকোষ্ঠী যস্পয োপ্রন্তূণববোকফ চীফন মোন ওযকত মকযকঙ৷ এফ ঘুপ্রি প্রঙর ংঔযোরখু ম্প্রেোকয োকথ িপ্রতযক্ষোভরূও মচোট কঠকনয ভতুরয৷ এইফ 

ঘুপ্রিকত ওথো প্রঙর মওোকনো ংঔযোরখু মকোত্র মপ্রে োভরোয মু্মঔীন  তোকর ভুরভোনযো তোয  োোময ওযকত এফং ভুরভোনযো মপ্রে আক্রোন্ত  তোকর 
ংঔযোরখু অভুপ্ররভযো ভুরভোনকেয  োোকময এপ্রকক আকফ৷ আকর প্রফশ্বনফী (োুঃ) এফ ঘুপ্রিয ভোধযকভ ঔৃষ্টোন  ইহুপ্রেকেয  নোকপ্রযও-অপ্রধওোযগুকরো 
ংযক্ষণ ওকযকঙন এফং তোকেযকও ইরোভী যোকষ্ট্রয োোকমযয  আতোবুি ওকযকঙন৷ এই ঘুপ্রিগুকরোয আতো ভেীনোয প্রফপ্রবন্ন মকোত্র প্রনচ েোপ্রে োরকন  

ুকযোুপ্রয স্বোধীন প্রঙর৷ অফয শুধু এফ মকোকত্রয ভকধয িঘরপ্রত মওোকনো মওোকনো োধোযণ  যীপ্রত- মমভন, িওোকয ভেোন প্রনপ্রলে ওযো কপ্রঙর৷ ভেীনোয 
ইরোভী যোকষ্ট্র ভুরভোনযো  মঔোভ  মোওোত এফং ইহুপ্রেযো প্রচপ্রচো ওয প্রেত৷ প্রচপ্রচো ওয নোকভয ফোপ্রলবও ওয অকনও মক্ষকত্র  ভুরভোনকেয মোওোত  
মঔোভকয মঘক ওভ কতো৷ ধভবমোচও , ৬০ ফঙয  তেধূফব ফকয  ফযপ্রি, অিোপ্ত ফস্ক ফোরও ফোপ্ররওো এফং েপ্রযদ্রযো প্রঙর ওকযয আতোভিু৷ " 
এবোকফ ফবওোকরয ফবকেষ্ঠ ভোনফ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) তোাঁয উন্নত ভরূযকফোধ   রুপ্রঘকফোকধয ভোধযকভ প্রফকশ্বয ওোকঙ এভন এও আেব যোকষ্ট্রয 
েষৃ্টোন্ত ম ওকযপ্রঙকরন  মমঔোকন প্রনযোত্তো  নযোপ্রফঘোয ভোকচয ংঔযোরখু ফোয চকনয িপ্রতপ্রষ্ঠত কপ্রঙর৷  তোই ফরো মো প্রফশ্বনফী (োুঃ) 
আওোতুরয উেোযতো  স্বকী ভত্ত্ব প্রেক ভোনকুলয  অন্তকযয অন্তিকর বোরফোোয িোী আন মককঙন৷ আয এটোই মুকক মুকক প্রফকশ্বয প্রফপ্রবন্ন  িোকন ঔুফ 
দ্রুত কপ্রতকত ইরোভ ধভব ঙপ্রড়ক ড়োয ভরূ যয৷  
 
 
 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩১তভ ফব) 

 

যোূর (োুঃ) ভেীনো তোাঁয ে ফঙকযয চীফকন মো প্রওঙু ওকযপ্রঙকরন তোয  উকেয প্রঙর ইরোকভয উচ্চতয ভরূযকফোধগুকরোয ফোস্তফোন৷ ভেীনো 
োভোপ্রচও  োংসৃ্কপ্রতও  ংস্কোয প্রঙর এযই অং৷ আভযো আকক ফকরপ্রঙ প্রফশ্বনফী (োুঃ) ইরোকভয রক্ষযগুকরো  ফোস্তফোকনয চকনয উমুি প্রযকফ 
ৃপ্রষ্ট চোতী ঐকওযয েকক্ষ প্রনকপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন  বুর যীপ্রত  ও ‚-িথোগুকরোয প্রযফকতব  ভোন আল্লোয প্রফধোনকও ভোকচয ঘোপ্ররওোপ্রিকত  প্রযণত 
ওকযন৷ তোীে ফো এওেোে ভোকচয ভোনকুলয ভকধয অংওোয ফো প্রফকবে  প্রফবপ্রিয  ীভোকযঔোগুকরো ভকুঙ মপকর এফং এটোই ক কঠ ভুরভোনকেয 
এওতোয মওন্ধপ্রফন্ন৷ু   

ভেীনোয ভোনকুলয ভন মথকও চোকরী মুককয ধোযণোগুকরো ভকুঙ মপরো প্রঙর মঔোকন ইরোভী  যোষ্ট্র িপ্রতষ্ঠোয রকক্ষয প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য অনযতভ গুরুেূণব 
েকক্ষ৷ অকমৌপ্রিও িথো  যীপ্রতয প্রফরুকে ংগ্রোভ ওযকত  প্রফকফকওয অনুোযী কত যোূর (োুঃ) 'য আফোন প্রঙর তোাঁয িফপ্রতব ত ইরোভী যোকষ্ট্রয 
অনযতভ িধোন ওভবূঘী৷ মমুকক  োংসৃ্কপ্রতও অনোঘোয তথো বুর ধোযণোগুকরো ভোকচয অপ্রস্তকেয চকনয হুভওী ক উকঠপ্রঙর৷  উেোযণ প্রককফ ফরো মো 
মমুকক েোীনতো ফো প্রনেব আঘযণকও োপ্রওতো ফকর ভকন ওযো কতো এফং যিোত  তযোওোেকও ভকন ওযো কতো ফীযে! ফরেীতো প্রঙর মেষ্ঠকেয 

ভোনেে এফং মকোত্রী ফো ফংী কফব  অংওোয প্রঙর ভরূযকফোধ ফো ম্মোনচনও প্রফল!  চনককণয ভকধয আকরোঘনো  ভত প্রফপ্রনভকয আয প্রঙর 
প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য অনযতভ িধোন  যোষ্ট্রী ওভবূঘী৷ এয পকর জ্ঞোন-ঘঘব োয এও ফোাঁধ-বোেো মচোোয ৃপ্রষ্ট  এফং  চনককণয ৃপ্রষ্টীর প্রঘন্তোপ্রিয প্রফওো 
খকট৷ যোূকর মঔোেো (োুঃ) ফোয ভকধয জ্ঞোকনয  আকরো ঙপ্রড়ক মেোয চকনয ভেীনো এওটি িপ্রতষ্ঠোন ককড় তুকরপ্রঙকরন৷   প্রফশ্বনফী (োুঃ) ফোয ভকধয 
জ্ঞোকনয আকরো ঙপ্রড়ক মেোয রকক্ষয প্রপ্রক্ষত ফো অক্ষয-জ্ঞোন ম্পন্ন ফোইকও  প্রক্ষও প্রককফ েোপ্রে োরকনয প্রনকেব প্রেকপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন জ্ঞোন অচব নকও 
পযচ ফো অফয  োরনী েোপ্রে ফকর মখোলণো ওকযন৷ ককফলওকেয ভকত যোূর (োুঃ) 'য যোষ্ট্র প্রযঘোরনোয  যীপ্রত  িোপ্রনও ফযফিো প্রঙর প্রনঔুাঁত 
এফং ুভপ্রেত৷ এওের প্রঘফ ফো মরঔও যোষ্ট্র  প্রযঘোরনোয মক্ষকত্র প্রফশ্বনফী (োুঃ)-মও োতো ওযকতন৷ এাঁকেয ভকধয ঘোযচন ম্মোপ্রনত  োোফী প্রফত্র 
মওোযোকনয ফোণী প্ররপ্রফে ওযকতন৷ এঙোড়ো েচুন মরঔও চনককণয ভকধয িপ্রতপ্রেন মো খটকতো তো প্ররপ্রঔত িপ্রতকফেন প্রককফ যোূর (োুঃ)'য ওোকঙ ম 
ওযকতন৷ অনয  েচুন মরঔও প্রফপ্রবন্ন মকোত্র ম্পপ্রওব ত প্রফল নপ্রথফে ওযকতন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) তফকেপ্রও  ম্পওব  প্রফলক েচুন মরঔও প্রনকোক 
ওকযপ্রঙকরন৷ মযত চোকে প্রফন োকফত (যোুঃ) মমুককয যোষ্ট্রপ্রত ফো মনতৃফকৃন্নয ওোকঙ যোূকরয ক্ষ ক প্রঘঠি প্ররঔকতন৷ িোতযপ্রও প্রফলগুকরো প্ররপ্রফে 
থোওো যোকষ্ট্রয প্রফপ্রবন্ন ভযো ভোধোন ওযো ম্ভফ কতো এফং যোকষ্ট্র  ংৃঔরো ফচো প্রঙর৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য িফপ্রতব ত যোকষ্ট্রয িথভ প্রেকও এফ  যোষ্ট্রী 
িপ্রতষ্ঠোন মফ োেোভোটো প্রঙর৷ যফপ্রতব ওোকর এফ িপ্রতষ্ঠোন প্রফসৃ্তত   প্রযূণব রূ মন৷ যোূর(োুঃ) েভ প্রফবোচন  প্রফপ্রবন্ন প্রফলক ংস্কোকযয রকক্ষয 
মমোকয মরোও ফো িপ্রতপ্রনপ্রধ প্রনকোক ওযকতন এফং তোকেযকও ভেীনোয আোক োঠোকতন৷ এফ প্রভকন  িকতযকওয েোপ্রে ুপ্রনপ্রেবষ্ট প্রঙর এফং প্রতপ্রন 
েোপ্রেীরকেয ওোঙ মথকও তোকেয ওোকচয প্রযকোটব  প্রনকতন৷ এভনপ্রও প্রফশ্বনফী (োুঃ) তোাঁয িপ্রতপ্রনপ্রধকেয ওভবেক্ষতো ভরূযোকনয চকনয এওের মরোও প্রনকোক 
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ওকযপ্রঙকরন মোযো ঐ িপ্রতপ্রনপ্রধকেয মমোকযতো ফো েফূবরতো ম্পকওব  প্রযকোটব  প্রেকতন৷ এফ ফযফিো মথকও মফোছো মো আচ মথকও ১৪০০ ফঙয আকক 
ফবওোকরয ফবকেষ্ঠ যোষ্ট্রিধোন প্রফশ্বনফী (োুঃ) যোষ্ট্রী তেোযপ্রওয প্রনঔুাঁত ফযফিো ককড়  তুকরপ্রঙকরন৷  ভোনফী (োুঃ) তোাঁয ইরোভী যোকষ্ট্র প্রফঘোয প্রফবোক 
ককড় তুকরপ্রঙকরন৷ এই প্রফঘোয ফযফিো মথকওই যফপ্রতব ওোকর ইরোভী প্রফঘোয ফযফিোয ংসৃ্কপ্রত ফো নীপ্রতভোরো  প্রফওপ্রত ককঙ৷ ইরোকভয আপ্রফবব োকফয আকক 
শুধু েোফী ম  মুে ফো ফরিকোক অথফো  মকোত্রিধোকনয ক্ষোতভরূও প্রনকেবই প্রঙর আইন ফো অপ্রধওোয ংক্রোন্ত প্রফকযোধ ভীভোংোয  েপ্রত৷ আয 
মকোত্র-িধোন োধোযণতুঃ ধনী ফো প্রিোরী মরোওকেয কক্ষ যো প্রেকতন৷ প্রওন্তু প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য িফপ্রতব ত প্রফঘোয- ফযফিো এফ অনযো িথো প্রনপ্রলে 
ওযো  এফং আইকনয েপৃ্রষ্টকত ফোইকও ভোন ফকর মখোলণো ওযো ৷ চোকরী মুকক মওোকনো মকোকত্রয এও  ফযপ্রি মওোকনো অযোধ ওযকর ওঔন ওঔন 
ুকযো মকোত্রকও ম চকনয মেোলী োফযস্ত ওযো ত৷  প্রওন্তু ইরোকভয নফী (োুঃ) চোকরী মুককয ঐ প্রনভ ফোপ্রতর ওকয মখোলণো ওকযন মম , মওোকনো ফযপ্রিয 
অযোকধয চকনয অনয মওউই োচো োকফ নো৷  প্রফশ্বনফী (োুঃ) প্রনকচই ইরোভী  যোকষ্ট্রয িধোন প্রফঘোযপ্রত প্রঙকরন৷ চনস্বোথব প্রফলও ওোকচ যোূর 
(োুঃ)মও প্রফঘোযও প্রককফ মভকন প্রনকত প্রফত্র মওোযআকন প্রনকেব একপ্রঙর৷  

মমভন, ূযো প্রনোয ৬৫ নম্বয আোকত  ফরো ককঙ , মতোভোয োরনওতব োয ওভ , মোযো তোকেয ভকধয ৃষ্ট প্রফফোকেয ফযোোকয মতোভোকও  (যোূর-ুঃ)মও 
প্রফঘোযও প্রককফ মভকন প্রনকফ নো  মতোভোয ভীভোংোয ফযোোকয ুকযোুপ্রয  ন্তুষ্ট কফ নো তোযো ঈভোনেোয কফ নো ৷ এভনপ্রও যোূর (োুঃ) 'য োকথ 
ভেীনোয প্রফপ্রবন্ন মকোকত্রয মম ঘুপ্রি কপ্রঙর মকফ প্রফপ্রবন্ন প্রফকযোধ ভীভোংোয মক্ষকত্র প্রফশ্বনফী (োুঃ)মও  প্রফঘোযও প্রককফ মভকন মনো কপ্রঙর৷ মমভন , 

ঘুপ্রিয এওটি ধোযো ফরো ককঙুঃ এই ঘুপ্রিয  অনুোযীকেয ভকধয মপ্রে এভন প্রফকযোধ  েন্দ মেঔো মে মম তোয পকর অোপ্রন্ত ফপৃ্রেয  আঙ্কো থোকও 
তোকর ঐফ প্রফকযোধ ভীভোংোয চকনয আল্লো  তোাঁয যোূকরয ওোকঙ রুচ ুওযো  কফ৷ অথবোৎ চনস্বোথব  যোষ্ট্রী গৃঔরো ফো চনপ্রনযোত্তো মওোকনো 
ফযোখোত ৃপ্রষ্টয আঙ্কো থোওকর মকক্ষকত্র যোূরই প্রঙকরন প্রফঘোযও৷ অফয যফপ্রতব কত ইরোভী  ভোকচয প্রযপ্রধ প্রফসৃ্তত কত থোওো চনককণয প্রফফোে 
ভীভোংোয ক্রভফধবভোন ঘোপ্রেো মভটোকনোয চকনয যোূর (োুঃ) মবোক্রকভ ভেীনোয ফোইকয প্রফপ্রবন্ন কয ওকওচন মমোকয ফযপ্রিকও  প্রফঘোযও প্রককফ প্রনকোক 
ওকযন৷  যোষ্ট্র প্রযঘোরনোয মক্ষকত্র প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য িধোন রক্ষয প্রঙর নযো প্রফঘোয িপ্রতষ্ঠো  তফলভয েযূ ওযো৷ ভোকচয িোীে  প্রফওোকয চকনয নযো 
প্রফঘোয িপ্রতষ্ঠো অপ্রযোমব৷ ভোন আল্লো প্রনকচ নযো প্রফঘোযও এফং তোাঁয নযো প্রফঘোয প্রফকশ্বয ফ মক্ষকত্রই প্রফসৃ্তত৷ িকতযও ভোনলু তোয ৎ ওোচ  ভন্ন 
ওোকচয প্রযভোণ অনমুোী িপ্রতপর োকফ৷ যোূকর মঔোেো (োুঃ) নযোপ্রফঘোযকও তোাঁয যোষ্ট্র  ফযফিোয িধোন ভরূনীপ্রত প্রককফ কণয ওযকতন এফং প্রনকচয 
আঘযণ  তৎযতোয ভোধযকভ নযোপ্রফঘোযকও ভোচকেকয ভরূ িোণপ্রি প্রককফ ঙপ্রড়ক প্রেকপ্রঙকরন৷ যোূকর মঔোেো  (োুঃ)'য যোকষ্ট্র অপ্রবচোত মেণীয চকনয 
মওোকনো প্রফকল ুপ্রফধোয ফযফিো প্রঙর নো৷  প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য যোকষ্ট্র িকতযও ফযপ্রি প্রঙর প্রনকচয কন্তফয  মো প্রনধবোযকণ  স্বোধীন৷ প্রফফো-ফন্ধন, প্রক্ষো  
স্বোিযকফোয অপ্রধওোকযয মক্ষকত্র ভোকচয িকতযও ফযপ্রিয চকনয ভোন ুকমোক প্রঙর৷ এভনপ্রও েো-েোীযো একক্ষকত্র ভোন অপ্রধওোয মবোক ওযকতো৷  এবোকফ 
প্রনীপ্রড়ত  ভচরভু ভোনকুলয ধযোকনয ঙপ্রফ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)  িতযোপ্রত নযোপ্রফঘোকযয ুপরকও ফোয খকয খকয মৌাঁকঙ প্রেকপ্রঙকরন এফং 
ভপু্রিওোভী ভোনফতো তোাঁয নযো প্রফঘোকযয মঙোাঁো ুন্নয  ুঔভ বপ্রফলযকতয ফযোোকয আোফোেী  কপ্রঙর৷  ভোনফোতোয ভপূ্রিেতূ প্রফশ্বনফী (োুঃ) এভন 
ভ ইরোকভয িকপ্রতীর  প্রফপ্রধপ্রফধোন আযফ ভোকচ তুকর ধকযন মঔন প্রফকশ্বয অনযোনয িোন প্রঙর অপ্রফঘোয  চেরী  আইকনয আাঁধোকয ওরপু্রলত৷ ঐফ 
ভোকচয আইন  প্রফঘোয প্রঙর অতযোঘোযীয কক্ষ  প্রনীপ্রড়ত ফো  ভচরকুভয প্রফকক্ষ৷ ভোকচয অপ্রধওোং ুকমোক ুপ্রফধো প্রঙর শুধু অপ্রবচোত  উাঁঘু 
মেণীয ওযোত্ত৷  প্রওন্তু অভোপ্রনলোয আাঁধোকয আওীণব এই ৃপ্রথফীয এও অংক ভোনফী (োুঃ) এভন  এও আকরোপ্রওত আেব যোষ্ট্র ককড় তুকরপ্রঙকরন মমঔোকন 
প্রঙর নো অনযো-অপ্রফঘোয  অজ্ঞতোয  অন্ধওোয, প্রঙর শুধুই আকরোয ফণযো এফং অপ্রধওোযোযো ভোনলু মকপ্রঙর ওোপ্রঙ্ক্ষত স্বোপ্রধওোয৷  ৃপ্রথফীয প্রনওল 
অন্ধওোকয ভেীনোয ইরোভী যোষ্ট্র প্রঙর মমন এও অতুযজ্জ্বর ীযওঔে , মোয প্রফস্মওয েযুপ্রত  আকরোওিবো ওকও তকওয ভকধয ঙপ্রড়ক কড়প্রঙর ুেযু 
ইকন্নোকনপ্রো মথকও  ভকযোকক্কো এফং ভক্কো মথকও ইউকযোকয গ্রোনোডো মবন্ত৷ নযোপ্রফঘোকযয কফবোত্তভ  আেব প্রফশ্বনফী (োুঃ) নযো প্রফঘোয িপ্রতষ্ঠোয ফযোোকয 
এতই কঘতন প্রঙকরন মম চীফকনয  মল প্রেনগুকরোকত প্রতপ্রন ভেীনোয ভপ্রচকে মখোলণো ওকযপ্রঙকরন , আভোয ওোকঙ মপ্রে ওোকযো মওোকনো িোয  অপ্রধওোয প্রওংফো 
আভোয প্রফরুকে ওোকযো মওোকনো অপ্রবকমোক মথকও থোকও তোকর ম মমন তো ম ওকয৷  এও ফযপ্রি ফকর উঠকরো , ইো যোূরলু্লো! আপ্রন এওপ্রেন 
অকঘতনতোফতুঃ আনোয োকতয রোঠি  ফো ঘোফওু প্রেক আনোয ফোকন আখোত ওযকত মঘকপ্রঙকরন , প্রওন্তু তো আভোয কোক মরককপ্রঙর এফং  আপ্রভ এঔন 
তোয িপ্রতকোধ প্রনকত ঘোই৷" যোূর (োুঃ) তঔনই ঐ রোঠি ফো ঘোফওু আনোয প্রনকেব  প্রেকরন৷ এযয প্রতপ্রন তোাঁয য িপ্রতকোধ মনোয চকনয মই 
ঘোফওু ফো রোঠি ঐ ফযপ্রিয োকত  প্রেকরন৷ প্রওন্তু ঐ ফযপ্রি নত ক যোূকরয প্রফত্র মেক ঘুকভো মঔক ফরকরো , আকর আপ্রভ  মেঔকত মঘকপ্রঙরোভ নযো 
প্রফঘোয ওোককভয চকনয আপ্রন ওতটো প্রনষ্ঠোফোন৷#  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
(৩২তভ ফব) 

 

নযূনফী মভোস্তপো (োুঃ) তোাঁয অোধোযণ গুণোফরী , ঘপ্রযত্র-ভোধুমব   ততোয ভোধযকভ চনককণয বোরফোোয মওন্ধপ্রফন্ন ু ইরোভী ভোকচয ভধযভপ্রণকত 
প্রযণত কপ্রঙকরন৷ তোাঁয মমফ ভতী গুণ ইপ্রতোক প্রঘযপ্রফস্মকয আওয ক আকঙ মকফয ভকধয অনযতভ  করো যস্পয প্রফপ্রঘঙন্ন  ভোযভকুঔো চোপ্রত 
ফো মকোত্রগুকরোকও এও অপ্রবন্ন ত্তো  ীো-ঢোরো-িোঘীকযয ভকতো ঐওযফে ওযো৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য অকরৌপ্রওও ঘপ্রযত্র ভোধূকমবয  য-োথকযয মঙোাঁো 
চোপ্রতকত তফলভয, ফংী ফো মকোত্রী আপ্রধতযওোপ্রভতো  উগ্র চোতীতোয ভযো প্রফরপু্ত ক ভুপ্ররভ ভোকচয ফবত্র ভ্রোতৃে  ঐকওযয অটুট ফন্ধন ৃপ্রষ্ট  

কপ্রঙর৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) এটো চোনকতন মম িকতযও চোপ্রতয প্রিভত্তো  অগ্রকপ্রত ম  চোপ্রতয ংপ্রত  ঐকওযয য প্রনবব যীর৷ আযকফয চোকরী 
ভোকচ মওোকনো যোষ্ট্রী   োভোপ্রচও প্রফধোন নো থোওো তোযো প্রঙর অননওয  প্রফকবকে অবযস্ত৷ এ অফিো প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) প্রফপ্রবন্ন 
প্ররপ্রঔত ঘুপ্রিয ভোধযকভ ভেীনোয মকোত্রগুকরোয ভকধয োভোপ্রচও   যোচননপ্রতও ঐওয ককড় মতোকরন৷ আওোফোয অেীওোয ফো ঘুপ্রি স্বোক্ষকযয ভ প্রতপ্রন 
প্রফপ্রবন্ন গ্রু ফো মকোকত্রয িপ্রত ফকরপ্রঙকরন , প্রনকচকেয ভধয মথকও ১২ ফযপ্রিকও িপ্রতপ্রনপ্রধ প্রককফ  প্রনফবোপ্রঘত ওরুন মোকত তোযো প্রনচ প্রনচ মকোকত্রয ভকধয 
ংখটিত খটনোয ফযোোকয েোপ্রেীর  তত্ত্বোফধোও কত োকযন৷ " যোূর (োুঃ) 'য এ েকক্ষ চনকণকও এত ঔুী ওকযপ্রঙর মম মঔন  ঐ মকোত্রগুকরোয 
িপ্রতপ্রনপ্রধের আওোফোয ওোকঙ যোূর (োুঃ) মও মেঔকত  তোাঁয ফিফয শুনকত ো তঔন তোযো ফকরপ্রঙর মম, আল্লো কতো আনোয ভোধযকভই আভোকেয 
চনকণকও ঐওযফে  যস্পকযয প্রফফোকেয ভীভোংো ওযকফন৷" 

প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ভেীনোয চনককণয  ভকধয ভ্রোতৃে , ভপ্রভবতো  িীপ্রতয ফন্ধন পুকরয ুযপ্রবয ভকতো ঙপ্রড়ক প্রেকপ্রঙকরন৷  তোাঁয ওথো  
ফোণী ফঔোকনই ভধুভ অপ্রভ ুধোয ভকতো ভোনকুলয অন্তকয িোন ওকয প্রনত৷ প্রতপ্রন  ফকরকঙন, ংখফেতোয ভকধযই যককঙ যভত এফং প্রফপ্রঘঙন্নতোয ভকধয 
যককঙ োপ্রস্ত ফো  মোতনো৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) আকযো ফকরকঙন , ভপু্রভনকেয োযস্পপ্রযও ভপ্রভবতো , ফনু্ধে   বোকরোফোো এও অপ্রবন্ন মেকয ভকতো৷ এ মেকয 
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মওোকনো এও অংক ফযোথো চোককর যীকযয অনয  অংক তো অনবুুত ৷ ভোনফী (োুঃ) এওটি ঐওযফে ভোচ  এওটি োফবকবৌভ  যোষ্ট্র-ফযফিো ককড় 
মতোরোয চকনয ফ ভুরভোনকও ভপ্রেনো প্রচযত ওযোয প্রনকেব  প্রেকপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন িথকভ এ চকনয এও বোয আকোচন ওকযন৷ ঐ বো প্রতপ্রন প্রতন 
ভুোপ্রচয  আনোযকও ভ্রোতৃে ফন্ধকন আফে ওকযন৷ তোাঁযো এই ভকভব িপ্রতজ্ঞোফে ন মম কতযয কথ একও অযকও োোময ওযকফন এফং এভনপ্রও ভতুৃযয 
য তোাঁযো যস্পকযয ম্পকেয  উত্তযোপ্রধওোযী কফন৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) তোাঁকেয িকতযকওয োতকও অনয এও  ভুপ্ররভ বোইকয োকতয 
য নযস্ত ওকযন৷তকফ মযত আরী (আুঃ) েী ফো মুকরপ্রফীন মথকও  মোন৷ এ অফিো মযত আরী (আুঃ) ফরকরন , ইো যোূরলু্লো, ফোইকতো বোই 
মক মকর , আভোকও মতো ওোকযো োকথ ভ্রোতৃে ফন্ধকন আফে ওযকরন নো৷ যোূর (োুঃ) ফরকরন , ভোন আল্লোয  থ ! তুপ্রভ আভোয বোই , আভোয 
িরোপ্রবপ্রলি  আভোয যোভবেোতো৷ মতোভোয োকথ আভোয  ম্পওব  োরুন  ভূোয ম্পকওব য ভকতো , তকফ োথবওয র আভোয কয মওোকনো নফী আকফন  

নো৷ নযূনফী মভোস্তপো (োুঃ) তোাঁয েযূেপৃ্রষ্টয ভোধযকভ প্রফপ্রবন্ন ভক  খটনো ভুপ্ররভ  ভোকচয ভকেয প্রফকবে  অননকওযয ফীচ ফো অংকুযগুকরো প্রফনষ্ট 
ওকয প্রেকতন৷ ে মুকেয ভ  এও ভুপ্ররভ মুফও ত্রুকেয োকথ রড়োই ওযোয ভ ওপ্রফতো আফপৃ্রত্ত ওকয ফরপ্রঙকরন , ভোথো মকত  নো এ আখোত 
তযফোপ্রযয এ আখোত আযফ মুফকওয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ঐ ভুপ্ররভ মুফওকও ফরকরন, ফর, আপ্রভ আনোয মুফওকেয অনযতভ৷ এবোকফ প্রফশ্ব 
ভোনফতোয নফী (োুঃ)  মুকেয ভেোকন মকোত্রফোে তথো চোপ্রতকবে ফো চোপ্রতূচোয ধোযণো িপ্রতত ওযকতন এফং  মঔোেোবীপ্রত  ৎওভবকওই মেষ্ঠে ফো 
মকৌযকফয ভোনেে ভকন ওযকতন৷  ইরোভ ধভব মকোটো আযকফ ঙপ্রড়ক ড়কর আফ ুআকভয নোকভয এও ইহুপ্রেয কোত্রেো অনী ক কঠ৷ ম ইরোকভয  

প্রফস্তোকয ফোধো ৃপ্রষ্ট এফং ইরোভী ঐকওয পোটর ধযোকনোয েযূোো প্রনক আ  ঔোচযোচ  মকোকত্রয মভোনোকপওকেয োকথ আন্তপ্রযও কমোপ্রকতো শুরু ওকয৷ 
ম এও প্রঘঠিকত তোয মভোনোকপও  ফনু্ধকেয ওোকঙ প্ররকঔপ্রঙর, মওোফো গ্রোকভ ভুরভোনকেয ভপ্রচকেয োক আকযওটি ভপ্রচে প্রনভবোণ  ওয এফং নোভোকচয ভ 
এই নতুন ভপ্রচকে ভকফত  মোকত ভুরভোনকেয তনপ্রতও ভকনোফর হ্রো  ো৷ এই ভপ্রচকে পযচ এফোেত-ফকন্নকীয অচুোকত ইরোভকও যোপ্রচত 
ওযোয ফযোোকয রো-যোভব ওযকফ৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) তোফওু পকযয উকেকয যনো কর মভোনোকপওকেয  িপ্রতপ্রনপ্রধের তোাঁয ওোকঙ এক ফরকরো , ফপৃ্রষ্টকবচো 
যোকত ফেৃ  অুি ফযপ্রিযো খয মথকও  মওোফো ভপ্রচকে মৌাঁঙকত ক্ষভ নন৷ তোই ভল্লোয মবতকযই ভপ্রচে প্রনভবোকণয অনভুপ্রত প্রেকফন প্রও ? যোূর 
(োুঃ) মফ অথবূণব েপৃ্রষ্টকত তোকেয প্রেকও তোওোকরন এফং প্রওঙুই ফরকরন নো৷ তোযো  আফোয এ প্রফলক ভোনফী(োুঃ) 'য ভত চোনকত ঘোইকর প্রতপ্রন 
পয মথকও প্রপকয এ ফযোোকয েকক্ষ  মনকফন ফকর চোনোন৷ প্রওন্তু মভোনোকপওযো যোূর (োুঃ) 'য অনুপ্রিপ্রতয ুকমোক প্রনক ভপ্রচকেয  নোকভ ইরোভ 
প্রফকযোধী তৎযতোয ঐ আস্তোনো ককড় মতোকর৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) পয মথকও প্রপকয আকর  মভোনোকপওযো তোাঁয ওোকঙ ধণবো প্রেক ফকর মম আল্লোয 
যোূর(োুঃ) মমন মঔোকন ওকও যোওোত  নোভোচ কড় তথোওপ্রথত ঐ ভপ্রচে উকেোধন ওকযন৷ এ অফিো আল্লো ী নোপ্রচর ওকয ঐ  আস্তোনোকও 
ভপ্রচকে মচযোয ফো ক্ষপ্রতওোযও ভপ্রচে নোকভ অপ্রবপ্রত ওকয ত্রুকেয লড়মন্ত্র পোাঁ  ওকয মেন৷ ুযো তফোয ১০৭ নম্বয আোকত ভোন আল্লো 
ফকরকঙন, াংবী  মোযো ভুরভোনকেয ক্ষপ্রত োধন, তয িতযোঔযোন, প্রফশ্বোীকেয ভকধয প্রফকবে ৃপ্রষ্ট এফং অতীকত আল্লো   যোূকরয প্রফরুকে ংগ্রোভ ওকযকঙ , 

তোযোই প্রনকচয মকোন খোাঁটি প্রককফ এ ভপ্রচে প্রনভবোণ  ওকযকঙ৷ অফয তোযো থ ওকয ফরকফ মম আভযো ৎ উকেয প্রনকই এ ভপ্রচে প্রনভবোণ 
ওকযপ্রঙ, প্রওন্তু আল্লো স্বোক্ষয প্রেকঘঙন মম , যো প্রভথযোফোেী৷ এ আোত নোপ্রচর ফোয য  নযূনফী (োুঃ) তথোওপ্রথত ঐ ভপ্রচে ফো মভোনোকপওকেয 
আস্তোনোটি ধফং ওকয মেন৷ মচযোয ভপ্রচে  ধফংকয পকর ভুপ্ররভ ভোকচ যোচননপ্রতও অননওয ৃপ্রষ্টয লড়মন্ত্র অঙু্ককযই প্রফনষ্ট কপ্রঙর৷  এ ঙোড়ো 
ভুরভোনকেয ঐওয ধকয যোঔোয চকনয প্রফশ্বনফী (োুঃ) প্রফপ্রবন্ন ধযকনয প্রওব    ভপূ্রতব  ূচোয প্রফরুকে প্রঘন্তোকত ফো ধভী ংরো  োংসৃ্কপ্রতও ংগ্রোকভয 
েকক্ষ প্রনকপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন এওেফোে ফো এও আল্লোয এফোেতকও মযত ইব্রোীভ (আুঃ) 'য ধভব ফো  েীকন োপ্রনপ প্রককফ অপ্রবপ্রত ওকযন এফং মতৌপ্রে 
ফো এওেফোকেয মঘতনোকও ভোকচ প্রফসৃ্তত  ওকযন৷ এওপ্রেকও নযূনফী (োুঃ) 'য িকঘষ্টো  অনযপ্রেকও প্রফত্র মওোযআকনয ুন্নয ফোণী  ভোনকুলয ভকধয ঐকওযয 
মঘতনো মচোযেোয ওকযকঙ৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য আওলবণী আঘোয ফযফোয  ভুরভোনকেয ভকধয খপ্রনষ্ঠতো ৃপ্রষ্ট ওযকতো এফং অভুরভোনযো তোকত িবোপ্রফত 
ত৷  এওফোয মোইে নোকভয এও ইহুপ্রে প্রেত যোূর (োুঃ) 'য ওোঙ মথকও প্রওঙু োনো আেো ওযোয  চকনয তোাঁয চোভো ধকয অতযন্ত রুক্ষবোকফ ফরকরো , 
মতোভযো আফেরু মভোত্তোকরকফয ন্তোনযো ঋণ  মোধ ওযকত মেযী ওকয থোও৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য এওচন োোফী অতযন্ত উচ্চ স্বকয ঐ ইহুপ্রে  প্রেকতয এ 
আঘযকণয িপ্রতফোে চোনো৷ প্রওন্তু যোূর(োুঃ) ভঘুপ্রও মক ফরকরন , আভোয আয  তোয অনয মওোকনো ওথো ফো আঘযণ৷ আভোকও ফর মম , আপ্রভ মমন 
ুপ্রফকফঘও ই, আয তোকও ফর, মওোভর আঘযকণয ভোধযকভ োনো েোফী ওয৷ এযয প্রতপ্রন ইহুপ্রে প্রেতকও ফরকরন, ঘুপ্রি অনমুোী এঔন মতোভোয োনো 
প্রপপ্রযক মেোয চকনয প্রতন প্রেন ভ ফোওী আকঙ৷ এযয যোূর (োুঃ) তোাঁয  োোফীকও ফরকরন, তোয োনো প্রপপ্রযক েো , মমকতু ম তোয োনো 
আেোকয ফযোোকয প্রঘপ্রন্তত প্রঙর ম চকনয োনোয মঘক তোকও প্রওঙু মফী প্রেক েো৷ ভোনফী (োুঃ)'য এ যওভ উন্নত  প্রযভোপ্রচব ত আঘযকণয পকর 
ঐ ইহুপ্রে প্রেত ভুরভোন ক মোন৷ ঐওয ৃপ্রষ্ট  চককতয চকনয অপ্রযোমব  অভরূয এও ম্পে৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) প্রফত্র  মওোযআকনয 
ফোণীয আকরোকও ভুরভোনকেযকও আল্লোয েোকেয ভোধযকভ মঔোেোী যপ্র েঢ়ৃবোকফ  আওকড় ধযোয েোোত প্রেকতন৷ আয ভুরভোনযো প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য 
উকে অনমুোী ওোচ ওকয  ওকও তকওয ভকধযই জ্ঞোন , বযতো  অগ্রকপ্রতয তোওোফোী কপ্রঙর৷ আকর নযূনফী (োুঃ) 'য প্রনকচই মুকক মুকক 
ভুরভোনকেয চকনয ঐকওযয ভোধযভ ক আকঙন৷ ফতব ভোকন প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) ভস্ত ভুরভোকনয চকনয োযস্পপ্রযও বোকরোফোো  ঐকওযয 
িধোন ঘোপ্ররওোপ্রি ক প্রফযোচ ওযকঙন৷ ভোন আল্লো নযূনফী  তোাঁয প্রফত্র ফংধোযোয য অকল েরুে  োপ্রন্ত ফপ্রলবত ওরুন৷  

 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৩তভ ফব) 

 

প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) প্রঙকরন এওোধোকয নতুন চোপ্রত, যোষ্ট্র  নতুন বযতোয রূওোয৷ মূ্পনব িপ্রতকূর প্রযকফক ফো মস্রোকতয মূ্পণব প্রফযীকত 
তৎওোরীন আযফ ভোকচয চোকরী িথো  যীপ্রত এফং তফলভযভরূও োভোপ্রচও   োংসৃ্কপ্রতও ওোঠোকভোগুকরোকও মবকে-ঘুকয যোচননপ্রতও, োভোপ্রচও, অথবননপ্রতও 
 োংসৃ্কপ্রতও মক্ষকত্র ওরযোণওয ংস্কোয োধন ওকয আেব বযতোয ফপু্রনোে ককড় মতোরো প্রঙর এও  অপ্রফশ্বোয োপরয৷ ভকোকমোকী  েযূেী েকক্ষ 
এফং প্রফঘক্ষণ ফযফিোনো ফো  মনতৃকেয ভোধযকভ মনপ্রতফোঘও প্রযকফকও ইপ্রতফোঘও  উন্নত প্রযকফক রূোন্তপ্রযত ওযোয  অননয োপরয প্রঙর আেব 
ভোুরুল প্রককফ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য মেষ্ঠকেয অনযতভ প্রেও৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) প্রফপ্রবন্ন মকোকত্রয োকথ প্ররপ্রঔত ঘুপ্রিয প্রবপ্রত্তকত  ভপ্রেনো 
ইরোভী যোষ্ট্র ককড় মতোরোয য প্রফপ্রবন্ন ভযোয মু্মঔীন কপ্রঙকরন৷ এফ  ভযোয মওোকনো মওোকনোটি প্রঙর যোচননপ্রতও , আফোয মওোকনো মওোকনো ভযো 
প্রঙর োভোপ্রচও  অথবননপ্রতও৷  যোূর (োুঃ) 'য যোভকব  তোাঁয উৎো মকই ভক্কোয ভুরভোনযো ভেীনো প্রচযত  ওকযপ্রঙকরন৷ প্রওন্তু তোযো ভপ্রেনো 
চীফন-উওযণ  চীপ্রফওোয ভযো কড়ন৷ ওোযণ , তোযো খয-ফোড়ী মঙকড় একপ্রঙকরন এফং এয পকর নতুন চোকো ঘোওযী ফো আ উোচব কনয 
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ুকমোক তোকেয প্রঙর নো৷ এ অফিো ভোনফী (োুঃ)'য যোভকব ভেীনোয আনোযকেয িকতযকওই এওটি ওকয ভুোপ্রচয প্রযফোকযয আপ্রথবও ঘোপ্রেো মভটোকনোয 
েোপ্রে গ্রণ ওকযন৷ এযয ভুোপ্রচযযো প্রফপ্রবন্ন ওোচ  উৎোেনভরূও তৎযতো শুরু ওকযন৷ প্রওন্তু মফীযবোক ম্পে  অথব ওপ্রত প্রফকল ফযপ্রিয 
ভোপ্ররওোনোধীন ো অনযযো মতই ওোচ ওরুও নো মওন, তোযো ওঔন অথব-ম্পে ঞ্চ ওযকত োযপ্রঙকরন নো ৷  

এ অফিো ইরোভ-ূফব মুক মথকও িঘপ্ররত  অথবননপ্রতও বোযোভযীনতো ফো তফলভয অফযোত থোওো আ-উোচব কনয উৎ ফো ুাঁপ্রচ তঔন  ুকযোুপ্রয 
ওোকচ রোকোকনো ম্ভফ প্রঘঙর নো এফং উৎোেকনয ফযোও মক্ষত্র তঔন অফযফহৃত  মথকও মোপ্রঘঙর৷ আযকফয চোকরী ভোকচ েফূবর  ফপ্রঞ্চত মেণীয 
অথবননপ্রতও প্রনযোত্তো ফরকত  প্রওঙুই প্রঙর নো৷ তোযো েব োয ফো চপ্রভেোয মেণীয ভোনকুলয চকনয মফকোয ঔোটকতো ফো প্রফনো  ভচযুীকত শুধু কু্ষধো মভটোকনোয 
প্রফপ্রনভক ওোচ ওযকতো৷ অকনও েপ্রভও তোকেয েকভয পর  মকোকত্রয েব োকযয ওোকঙ প্রেক প্রেকত ফোধয প্রঙর৷ অথব উোচব কনয মওোকনো প্রযওপ্রিত োভোপ্রচও  

ফযফিোনো নো থোওো ভোনলু প্রফপ্রবন্ন ন্থো ফো একওও ভ একওও ন্থো যস্পকযয  অথব-ম্পে েঔর ওযকতো৷  প্রফশ্বনফী (োুঃ) এইফ ওঠিন 
অথবননপ্রতও ভযো ভোধোকনয  চকনয িথকভ চনককণয ওোকঙ অথবননপ্রতও ওভবওোে ম্পকওব  ইরোকভয েপৃ্রষ্টবপ্রে তুকর  ধকযন৷ প্রতপ্রন ইরোকভয এ ভরূনীপ্রত 
তুকর ধকযন মম িকতযকওই ঠিও ততটুকু অথব-ম্পকেয ভোপ্ররও মো ম প্রনকচয িকঘষ্টো অচব ন ওকযকঙ৷ তকফ এক্ষকত্র তব  করো, ওোচটি কত কফ ওরযোণওয 
ফো রোবচনও এফং প্রেতী তব  করো ওভবন্থো কত কফ তফধ৷ প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) ভোনলুকও ওোকচয চকনয উৎো প্রেকতন এফং তোকেয 
ওোকচয প্রযকফ ফো  মক্ষত্র ককড় প্রেকতন৷ মমভন , প্রতপ্রন অকনও ভ মুেকক্ষত্র মথকও োো কনীভকতয ম্পকেয  এওটি অং প্রেক ওভবংিোকনয ফযফিো 
ওযকতন৷ প্রতপ্রন মফওোয থোওোয তীব্র প্রফকযোধীতো  ওযকতন৷ আল্লোয ফবকল যোূর (োুঃ) এ িকে ফকরকঙন , মোযো প্রনচ চীফকনয মফোছো  ভোনকুলয খোকড় 
ঘোপ্রক মে তোযো আল্লোয যভত োকফ নো এফং মোযো প্রনচ প্রযফোকযয েযকেয  ফযোবোয প্রনফবো নো ওকয তোকেয চীফনকও ধফং ওকয তোযো 
অপ্রবপ্ত৷ মফরঘো  যপ্র প্রেক  ওোচ ওযকত প্রকক প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য োোফী ো 'ে আনোযী (যোুঃ) 'য োত ঔুফই অভৃন ফো ঔঔক 
ক প্রককপ্রঙর৷ এওপ্রেন যোূর (োুঃ) তো চোনকত মকয ো'মেয োকত ঘুভ ুমঔক ফকরপ্রঙকরন, চোোন্নোকভয আগুন এই োতকও মোড়োকত োযকফ নো৷ প্রফশ্বনফী 
(োুঃ) প্রনকচ যোষ্ট্রী তৎযতোয োোোপ্র অথবননপ্রতও তৎযতো প্ররপ্ত থোওকতন৷ প্রতপ্রন  প্রনকচ ওোচ ওকয এওটি ফোকোন ককড় তুকরপ্রঙকরন৷ ভেীনো 
খয  ভপ্রচে প্রনভবোকণয ভ অনয  ভুরভোনকেয ভকতো প্রতপ্রন প্রনকচ ফড় ফড় োথয ফন ওযকতন৷ এভনপ্রও প্রতপ্রন ফনযোয পকর নস্ট ক  মোো 
যোস্তোগুকরো োথয প্রফপ্রঙক মভযোভত ওযকতন৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ফোকোন  ওযো  ওৃপ্রলওোচকও অতযন্ত গুরুে প্রেকতন৷ প্রতপ্রন ওৃলওকেয 
অপ্রধওোয কু্ষন্ন ওযোয ফযোোকয  তওব ফোনী মযকঔ মককঙন৷ এওফোয প্রতপ্রন মযত আরী (আুঃ)মও উকে প্রেকত প্রকক ফকরকঙন , ম আরী!  োফধোন! 
ওঔন মমন ওৃলওকেয য চরুভু ওযো নো ৷ (ফোচনো) এওপ্রেন প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) 'য এওের োোফী তোাঁয োক ফক আকরোঘনো 
ভগুর প্রঙকরন৷ ভপ্রচকেয মবতকয এ  আকরোঘনো ঘরপ্রঙর৷ ভপ্রচকেয ফোইকয ূঠোভকেী এও মুফও ওোর মথকও ওোচ ওকয মোপ্রঘঙর৷ তোাঁয ওোচ  প্রঙর 
ঔুফই প্রযেকভয৷ আল্লোয যোূকরয প্রফত্র েপৃ্রষ্ট ঐ মুফকওয য প্রনফে করো৷ মই  ভূুকতব  ভোনফীয োক ফো এওচন োোফী ভোনফী(োুঃ) 'য এ 
প্রফকল েপৃ্রষ্ট রক্ষয ওকয  ফরকরনুঃ এ মুফও তোয ওোকচ একতো ফযস্ত মম ম তোয ঘোযোকয অফিো ম্পকওব  অকঘতন৷  ম তোয প্রিকও আল্লোয কথ 
ফয ওযকঙ নো৷ এটো প্রও ঔুফ েুুঃঔচনও প্রফল ন ? ম মপ্রে  আল্লোয চকনয ওোচ ওযকতো , তোকর ম িংো োফোয মমোকয কতো৷ প্রফশ্বনফী তোাঁয 
এওচন োোফীয ওোঙ মথকও এওথো শুকন প্রওঙুক্ষণ নীযফ যইকরন৷ এযয নীযফতো মবকে প্রতপ্রন ফরকরন ,  এ যওভ ওথো ফকরো নো৷ ওকওটি ওোযকণ এ 
মুফকওয ওোচ আভোয েপৃ্রষ্ট আওলবণ ওকযকঙ৷ ম মপ্রে  চীপ্রফওো অচব কনয চকনয ওোচ ওকয থোকও , তোকর মচকন যোঔ , ম আল্লোয কথই েঢ়ৃবোকফ ওোচ  

ওযকঙ৷ মপ্রে ম তোয ফোফো-ভো ফো প্রনচ ন্তোকনয চীপ্রফওো অচব কনয চকনয ওোচ ওকয থোকও , তোকর ম আল্লোয কথই ওোচ ওযকঙ৷ প্রওন্তু মপ্রে ম 
শুধু প্রনকচয ম্পে ফোড়োকনোয চকনয  অথফো শুধু কযীফকেয ওোকঙ অংওোয িেবকনয চকনয ওোচ ওকয থোকও , তোকর মচকন যোঔ মম , ম তোকনয থ 
ধকযকঙ এফং কতযয থ মথকও প্রফঘুযত ককঙ৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য িজ্ঞোূণব এ ওথোগুকরো শুকন মুফওটি ম্পকওব  মম োোফী অপ্রফকফঘনোূরব  তপ্রড়খপ্রড়  

ভন্তফয ওকযপ্রঙকরন প্রতপ্রন অনতুপ্ত করন৷ এযয যই আল্লোয যোূর (োুঃ) চোভোকত নোভোচ  আেো ওযোয চকনয িস্তুত করন৷ োোফীককণয মওউ 
মওউ মই ওভবঠ মুফওটিকও তোয ওোচ মল  ওযকত োোময ওযোয চকনয এপ্রকক মককরন , মোকত দ্রুত ওোচ মকয মই মুফওটি নোভোকচয  চোভোকত োপ্রভর 
কত োকয৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) ভোকচ ম্পকেয ুলভ ফেকণয য গুরুে  প্রেকপ্রঙকরন এফং এ চকনয উমুি েকক্ষ প্রনকপ্রঙকরন৷ আযকফয চোকরী 
মুকক এও মকোকত্রয মরোকওযো অনয মকোকত্রয মওোকনো মরোওকও অযণ ওকয তোকও েো ফোপ্রনক যোঔকতো৷ মভ কযীফ মরোকওযো ঋকণয ুে প্রযকোধ ওযকত 
নো মকয োনোেোকযয ওোকঙ প্রনকচকও েো প্রককফ ভবন  ওযকতো৷ আল্লোয ফবকল যোূর (োুঃ) এই িথোকও অনযোময ফকর মখোলণো মেন এফং প্রফনো  

োপ্রযেপ্রভকও ওোচ ওযো প্রনপ্রলে ওকযন৷ অথবননপ্রতও ঘুপ্রি ফো মরনকেনগুকরো উব কক্ষয  স্বোধীন ইকঘঙ  ন্তুপ্রষ্টয প্রবপ্রত্তকত কত কফ ফকর প্রতপ্রন মখোলণো 
ওকযন৷ এ ঙোড়ো প্রফশ্বনফী  (োুঃ) অথবননপ্রতও মোলকনয অনযতভ িধোন োপ্রতোয ুে িথো যপ্রত ওকযন৷ ুে িথোয  পকর আযকফয োভোপ্রচও  
অথবননপ্রতও মক্ষত্র প্রফপ্রবন্ন ংওকট চচব প্রযত ক কড়প্রঙর৷ মেোতো-বোইকফোকনযো আকোভী অনষু্ঠোকন আভযো প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য অনযোনয অথবননপ্রতও েকক্ষ ফো 
ংস্কোয ম্পকওব  আকরোঘনো ওযকফো৷ আো ওপ্রয তঔন আভোকেয ে প্রেকত বুরকফন নো৷  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৪তভ ফব) 

 

অথবননপ্রতও মোলকনয অনযতভ িধোন োপ্রতোয ুে িথো যপ্রত ওযো  প্রঙর প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে মভোস্তপো (োুঃ) 'য অনযতভ স্মযণী োপরয ৷ 
চোকরী মুককয আযফ ভোচ প্রঙর ুে িথোয অপ্রবোক চচব প্রযত ৷ ুে িথোয পকর ঋণগ্রীতোকও ঋণ প্রযকোকধয  ভ অপ্রতপ্রযি অথব প্রযকোধ ওযকত 
৷ পকর ঋণেোতো ফো ুাঁপ্রচপ্রতযো আকযো ম্পেোরী কতো এফং  েপ্রযদ্র ফযপ্রিযো আকযো েপ্রযদ্র কতো ৷ এ অফিোয অফোকনয চকনয ভোন আল্লো প্রফত্র  

মওোযআকন ুে প্রনপ্রলে ওযোয মখোলণো মেন ৷ ূযো ফোওোযোয ২৭৮ নম্বয আোকত ফরো ককঙ , ম প্রফশ্বোীযো! মতোভযো আল্লোকও ব ওয এফং মপ্রে 
মতোভযো প্রফশ্বোী , তকফ োনো মথকও ুকেয  অং ফচব ন ওয৷ এ আোত নোপ্রচর ফোয য যোূর (োুঃ) চোকরী মুককয ভস্ত ুকেয েোফী  প্রযোয 
ওযকত কফ ফকর চোপ্রনক মেন৷ অনযপ্রেকও প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ুকেয  প্রযফকতব  ওোযচরু োোনো ফো ুেপ্রফীন ঋণ িথো ঘোর ুওকযন৷ প্রফত্র 
মওোযআকনয মফ ওকওটি  আোকত এই িথোয িংো ওযো ককঙ৷ ভপু্রষ্টকভ মরোকওয োকত ম্পে মোকত ুপ্রিবূত নো   মচকনয প্রফশ্বনফী (োুঃ) 
উকেযোক প্রনকপ্রঙকরন৷ প্রফত্র মওোযআন েোন  োেোওোয চকনয  ফযোও োোফ ফো িপ্রতেোকনয ওথো মখোলণো ওকযকঙ৷ চোকরী মুকক আযফ মেকয 
অপ্রধওোং ধনী ফো অপ্রবচোত মেণীয ভোনলু েোন ঔযোত ফো অথব োোময মেোকও ক্ষপ্রত ফকর ভকন ওযকতো৷  অপ্রধওোং ধনী ফযপ্রি প্রনুঃস্ব ফো কযীফকেযকও 
প্রঘযওোরই কযীফ ফো প্রনুঃস্ব মেঔকত ঘোইকতো৷ তোযো ভকন ওযকতো অথবননপ্রতওবোকফ স্বোধীন ক ড়কর কযীফযো আয ধনীকেয োভকন ভোথো নত ওযকফ নো৷  

এওফোয এওের ধনী যোূর (োুঃ) 'য ওোকঙ এক ফরকরোুঃ আভযো আনোয য প্রফশ্বো ফো ঈভোন আনকত  িস্তুত যকপ্রঙ , তকফ এ চকনয েটুি তব  
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যককঙ৷ িথভতুঃ নোভোকচয ভ আভোকেয চকনয  রুকু ভোপ ওযো মোও৷ ওোযণ , নত োটো আভোকেয চকনয এও ধযকনয অফভোননোয োপ্রভর৷ প্রেতী  

তব  করো, আভযো চোওোত প্রেকত োযকফো নো৷ ওোযণ , চোওোত মেোয পকর িচোযো প্রিোরী ক  উঠকফ এফং এয পকর তোযো আয আভোকেয আনকুতয 
ওযকফ নো৷ 

ইরোভ ূফব-মুকক ভতৃ ফযপ্রিয ম্পপ্রত্ত উত্তযোপ্রধওোযীকেয ভকধয ফেকণয মক্ষকত্র তফলভযভরূও িথোয িঘরন প্রঙর৷ ভতৃ ফযপ্রিয ম্পে তোয ফড় ুত্র ফো ভতৃ 
ফযপ্রিয বোইকয স্তকত কতো৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) এই তফলভযভরূও িথো যপ্রত ওকযন৷ প্রতপ্রন ভতৃ ফযপ্রিয ম্পপ্রত্ত তোয প্রযফোকযয েযকেয ভকধয ুপ্রনপ্রেবষ্ট 
 তফধ ভোত্রো ফেকণয প্রনভ ঘোর ুওকযন৷ এবোকফ  ভোনফতোয অথবননপ্রতও ভপু্রি ফ ধযকনয ভপু্রিয কফবোত্তভ  প্রেোযী প্রফশ্বনফী (োুঃ)  গুটিওকও 
মরোকওয োকত ম্পকেয োোড় ককড় ঠোয িফণতো িপ্রতকযোকধয আকযো এও ওোমবওযী  েকক্ষ প্রনকপ্রঙকরন৷ যোূকর মঔোেো (োুঃ) প্রফপ্রবন্ন ধযকনয 
ওরযোণওয ওয িথো এফং যোষ্ট্রী ম্পে ভোকচয প্রফপ্রবন্ন মেণীয ভকধয নযোময ভোত্রো ফেকণয প্রনভ ঘোরু ওকয ভেীনোয ইরোভী যোকষ্ট্রয অথবননপ্রতও প্রবপ্রত্ত 
ভচফতু ওযকত ক্ষভ কপ্রঙকরন৷  

মঔোভ, প্রচপ্রচো, ঔোযোচ  মোওোত প্রঙর যোষ্ট্রী ম্পকেয অনযতভ িধোন উৎ৷ যোূকর মঔোেো (োুঃ)  এফ ওরযোণওয ম্পকেয তত্ত্বোফধোন ওযকতন 
এফং এফ ম্পে েপ্রযদ্র মরোওকেয ভকধয ফেণ  ওযকতন৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য মুকক ভেীনোয ফোচোকযয অফিো মওভন প্রঙর ? তোকর মোনো 
মোও ম ভওোয ভেীনোয মওোকনো এও ফোচোকযয খটনো৷ চভচভোট ঐ ফোচোকয ঠোৎ েইু  ফযপ্রিয তকওব য আোচ মমন ফোচোকযয তনঘকও ঙোপ্রক 
উঠকরো৷ কণযয ভরূয প্রনক েয ওলোওপ্রল ওযকত প্রকক মক্রতো প্রফকক্রতোকও ঙোড় মেোয আফোন চোনোপ্রঘঙর৷ অনযপ্রেকও প্রফকক্রতো ঙোড় প্রেকত যোচী প্রঘঙর 
নো৷ এ অফিো প্রফশ্বনফী (োুঃ) ঐ ফোচোকয আকর মই েইু ফযপ্রি  নীযফ ক মো৷ তোকেয এওচন যোূর (োুঃ)মও ফরকরন , ইো যোূরলু্লো 
(োুঃ)! এই  প্রফকক্রতোকও নযোওোভী কত ফরনু এফং কণযয মফী েোভ প্রনকত প্রনকলধ ওরুন৷ যোূরলু্লো  (োুঃ) ফরকরন , মতোভযো প্রনচ প্রনচ ম্পকেয 
ভোপ্ররও৷ আপ্রভ আো ওপ্রয মল প্রফঘোয ফো প্রওোভকতয প্রেকন  আল্লোয োকথ এভন অফিো োক্ষোৎ ওযকফো মম মপ্রেন আপ্রভ মমন মতোভোকেয ওোকযো য  

অপ্রফঘোযওোযী প্রককফ োফযস্ত নো ই৷ এয য নযো প্রফঘোকযয িপ্রতঘঙপ্রফ প্রফশ্বনফী (োুঃ)  আওোকয প্রেকও োত তুকর এ িোথবণো ওযকরন মম , (ইকওো)  

ম আল্লো তোয য যভত ফো  অনগু্র নোপ্রচর ওরুন মম মওনো-মফঘোয ভ েোীর  এফং েোন  প্রফঘোয-প্রফকফঘনোয মক্ষকত্র  ওকঠোয নো ৷  

প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য এ আকরোকওোজ্জ্বর ফোণী ঐ েইু ফযপ্রিয য কবীয  িবোফ মপরকরো৷ তোযো ভোন আল্লোয ন্তুপ্রষ্ট অচব কনয চকনয  যোূর (োুঃ) 'য 
মেোো ফপ্রণবত যভকতয অপ্রধওোযী ফোয চকনয একও অকযয োকথ আকো ওযকরো৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ওোকঙ মঔন ুযো তোরোকওয প্রেতী  তৃতী 
আোত নোপ্রচর  , তঔন এওের ভুরভোন ওোচ ওভব  মঙকড় প্রেক োযোক্ষণ ইফোেত ফকন্নকীকত ভগুর ক কড়৷ এ েইু আোকতয অং প্রফককল ফরো  

কপ্রঙর, মম মওউ আল্লোকও ব ওযকফ , আল্লো তোয থ ওকয প্রেকফন , তোকও এভন উৎ মথকও  চীপ্রফওো েোন ওযকফন মো তোয ধোযণোতীত ৷  মঔন 
আল্লোয যোূর (োুঃ) মেঔকরন, এওের মরোও ওোচ ওভব মঙকড় প্রেককঙ এফং আল্লোয ক্ষ মথকও চীপ্রফওো োফোয আো মওফর ইফোেকত ভগুর  ককঙ, 

তঔন প্রতপ্রন ভভবোত করন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) ফরকরন , মোযোই ওোচ ওভব মঙকড় মেোয থ  গ্রণ ওকযকঙ, তোকেয ইফোেত গ্রণকমোকয কফ নো৷ ওোচ ওযো 
এফং উোচব ন ওযো মতোভোকেয  চকনয চরুযী ৷ ওোচ  মঘষ্টোয মঔোেোী মনোভকতয ভোধযকভ মতোভযো আল্লোয োোময  ঘো৷" 
ফককল অথবনীপ্রত ফো চীফন  চীপ্রফওো ম্পপ্রওব ত প্রফলক প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ওকওটি ফোণী শুপ্রনক আচকওয এ আকরোঘনো মল ওযকফো৷ প্রতপ্রন 
ফকরকঙনুঃ **ফকঘক অনকুভোেনকমোকয ঔোফোয করো তো মো মওোকনো ফযপ্রি প্রনকচয িকঘষ্টো ফো ওোকচয ভোধযকভ অচব ন  ওকয মঔক থোকও৷   

**প্রচোে ফরকত ভোন আল্লোয কথ ফভ শুধু তযফোপ্রয ফযফোয  ওযোকওই মফোছো নো৷ প্রচোে ফরকত চীফন প্রনফবোকয , ফোফো-ভো  ন্তোকনয বযণ 
মোলকণয েোপ্রে মনোকও মফোছো৷"   ** মম েপু্রনোয ফযোোকয উেোীন , ম যওোকরয ফযোোকয  আকযো মফী উেোীন ৷ মযো ফো মেষ্ঠ ভুরভোন 
তোযোই মোযো ইওোর  যওোর উব চকত মথকওই উওৃত ৷ "  ** চীপ্রফওো অচব কনয মক্ষকত্র ুপ্রফকফঘও ফো ংমভী তথো ভধযন্থী ৷ 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৫তভ ফব) 

 

ভোনফতোয ভপু্রিয েতূ , অন্ধওোকযয আকরোওফপ্রতব ওো, ভচরভু ভোনফতোয  ধযোকনয ঙপ্রফ  প্রফশ্বচককতয চকনয ভোন আল্লোয ফকঘক ফড় অনগু্র প্রফশ্বনফী 
মযত ভুোম্মোে (োুঃ)'য চীফনধোযো প্রঙর আকরোকওোজ্জ্বরতভ চীফনধোযো , মোকত যককঙ চীফকনয ফকক্ষকত্রয থপ্রনকেবনো  ফ ভযোয ওোপ্রঙ্ক্ষত ভোধোন 
৷ তোাঁয যোচননপ্রতও চীফন  যোষ্ট্রী নীপ্রত প্রঙর ুকযোুপ্রয বোযোভযূণব ৷ প্রফত্র মই চীফকনয যকত যকত ঙপ্রড়ক যককঙ তনপ্রতওতো, আধযোপ্রত্মওতো  
নযোপ্রফঘোকযয ভত্তভ আেকবয েষৃ্টোন্ত ৷ অথঘ আচকওয  প্রফকশ্ব এই প্রেওগুকরোয ফড়ই অবোফ৷ ফরকত মককর ভোচ  যোষ্ট্রনীপ্রত মথকও আধযোপ্রত্মওতো   

তনপ্রতওতো িো ুকযোুপ্রয প্রনফবোপ্রত ককঙ ৷ ম্প্রপ্রত ইযোকনয প্রফত্র মওোভ কয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)'য যোচননপ্রতও চীফন  োন েপ্রত 
ীলবও এও মপ্রভনোকয  যোষ্ট্রনীপ্রত ফো যোচনীপ্রতকত আধযোপ্রত্মওতো  তনপ্রতওতোয ওতৃব ে িপ্রতষ্ঠোয য গুরুে  মেো ককঙ৷ ইরোভী প্রফজ্ঞোন  ংসৃ্কপ্রত 
ংক্রোন্ত এওটি ককফলণো ংিো এ মপ্রভনোকযয  আকোচন ওকয৷ এ মপ্রভনোকয প্রফপ্রষ্ট ককফলও ডক্টয ইোচেোনী মভোওোেোভ যোূকর োও (োুঃ) 'য িফপ্রতব ত 
যোষ্ট্র ফো যওোকয মনতৃকেয গুরুে তুকর ধযকত প্রকক ফকরকঙন , ভোনফী ধভব  ভোনকুলয িওৃপ্রতকত ফোস্তফতোগুকরোয োকথ েপ্রতূণব৷ প্রফত্র মওোযআকনয 
িঔযোত তোপীযওোযও ভযহুভ আল্লোভো তোফোতোফোইয ভকত ভোনফী ধকভবয ফো ভোনকুলয চকনয মম ধভব  তোয প্রতনটি ভোনেে যককঙ৷   

িথভতুঃ মঔোেোী প্রফধোন ফো ফোস্তফতোগুকরো োফবচনীন ক  থোকও, এফ প্রফধোন এওটি প্রনপ্রেবষ্ট মেণী ফো গ্রুকয চকনয প্রভীত ন৷  প্রেতীতুঃ মঔোেোী 
থপ্রনকেবনো ফো মেোোকতয থ মমৌপ্রিও  ফোয চকনয চরবয ক থোকও৷ অনয  ওথো ধভব অম্ভফ ফো অকমৌপ্রিও প্রওঙু কত োকয নো৷ ওোযণ 
মুপ্রিীনতো ফো প্রফকফওীনতো  ভোনকুলয অধুঃতকনয ভতুরয৷  তৃতীতুঃ ভোনফী ধকভবয প্রক্ষোগুকরোকও ভোকচ  ফোস্তফোনকমোকয কত কফ৷ আয প্রফশ্বনফী 
মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য ধভব  চীফন েপ্রতকত  এ প্রতন তফপ্রষ্টয ফো ভোনেে প্রঙর স্পষ্ট৷ ভোনফচোপ্রতয ফবকেষ্ঠ প্রক্ষও , প্রযঘোরও  মনতো প্রফশ্বনফী 
মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য োভোপ্রচও এফং যোচননপ্রতও অফেোন িকে ডক্টয  ইোচেোনী মভোওোেোভ আকযো ফকরকঙন , যোূকর োও (োুঃ) ওোউকও ফপ্রঞ্চত 
ওযো ঙোড়োই োধোযণ   অোধোযণ মেণী প্রনপ্রফবককল ফ মেণীয ভোনলুকও যস্পকযয োকথ খপ্রনষ্ঠ ওকযকঙন৷ প্রতপ্রন  মুপ্রি ফো প্রফকফকওয ভমবোেো যক্ষো 
ওকযকঙন৷ যোূকর োও (োুঃ) ফকরকঙন, আভযো ভোনকুলয প্রফকফকওয ওোমবক্ষভতো অনমুোী ভোনকুলয োকথ আঘযণ ওপ্রয৷ আয এটোই প্রযূণবতো ফক আকন৷ 

নযূনফী মভোস্তপো (োুঃ) চটির  অকফোধকভয প্রফলকয অফতোযণো ওযকতন নো৷ প্রতপ্রন ভোনকুলয  িঘঙন্ন ফো ুপ্ত প্রফকফও  িপ্রতবোগুকরোকও মঔোেোী 
প্রফধোকনয ওরযোকণ প্রফওপ্রত ওযকতন৷  িোন  মুককয ঘোপ্রেো এফং োযস্পপ্রযও যোভকবয নীপ্রত প্রঙর আল্লোয ফবকল যোূর  (োুঃ)'য মওৌকরয ভরূ 
প্রেও৷কওোকভয এওটি প্রফশ্বপ্রফেযোরকয যোচনীপ্রত প্রফজ্ঞোকনয কমোকী  অধযোও ডক্টয আরী মফরুচী ফকরকঙন , প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য 
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যোচননপ্রতও চীফকনয ফকঘক ফড় তফপ্রষ্ট করো তোাঁয এই চীফন প্রঙর ওরযোণওোভীতো   ভৎগুণোফরী-মওন্ধীও৷ তোাঁয োন েপ্রতয রক্ষয প্রঙর ভোনকুলয 
উন্নপ্রত  ভোনফী গুণোফরীয প্রফওো োধন৷ যোূকর োও (োুঃ)'য ভস্ত যোচননপ্রতও আঘযণ এ রকক্ষযই মওন্ধীবূত প্রঙর৷ তোাঁয ভোনফী গুণোফরীয ভকধয 
েো, উেোযতো, আন্তপ্রযওতো, ঠিও প্রেোন্ত গ্রকণয েক্ষতো , প্রফপ্রবন্ন প্রফল স্বঘঙওযণ এফং তয  নযোপ্রফঘোযকও ভনু্নত  যোঔোয ভত িবৃপ্রত গুণ প্রঙর 
প্রফশ্বনপ্রন্নত৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য ভস্ত যোচননপ্রতও প্রঘঠিকত োপ্রন্তওোভীতো, তনপ্রতও প্রক্ষো  নযোপ্রফঘোকযয প্রক্ষো এফং ইরোভী  েোীরতোয 
ঙো প্রঙর অতযন্ত মচোযোকরো৷  এফোকয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য েো  ম্পপ্রওব ত এওটি খটনো মোনো মোও ৷ আনো প্রফন ভোপ্ররও (যোুঃ) 
ফকরকঙন, এওপ্রেন নফী ওপ্রযভ  (োুঃ)'য োকথ এওটি থ ধকয মওোথো মোপ্রঘঙরোভ৷ যোূর (োুঃ) 'য ওোাঁকধ প্রঙরএওটি আরঔোল্লো৷  আরঔোল্লোয িোন্ত প্রঙর 
ঔঔক  মভোটো৷ এ ভ এও ফযপ্রি যোূর (োুঃ) 'য ওোকঙ এক ঐ  ওোড় ধকয অতযন্ত মচোকয টোন মে৷ এয পকর ঐ আরঔোল্লোয িোন্তবোক যোূর 
(োুঃ)'য ওোকধ  টোকনয প্রঘহ্ন ফপ্রক মে৷ এযয মরোওটি অতযন্ত অবদ্রবোকফ ফরকরো , মভোোম্মোে, আল্লো   মতোভোয ওোকঙ মম ম্পে আকঙ তো মথকও 
আভোকও প্রওঙু মেোয প্রনকেব েো৷ েোয নফী (োুঃ) এই অবদ্র আঘযণকও উকক্ষো ওকয অতযন্ত ভভতোবযো েপৃ্রষ্টকত তোয প্রেকও তোওোকরন৷  

এযয তোকও ঘুকভো মঔক ফরকরন, ম মো ঘোকঘঙ তোকও তো প্রেক েো৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ)'য যোচননপ্রতও চীফন  োন েপ্রত ীলবও ঐ 
মপ্রভনোকয ডক্টয মভোুঃ ুতুকে  যোূরলু্লোয (োুঃ) যোকষ্ট্রয যযোষ্ট্র নীপ্রত ম্পকওব  ফকরকঙন , প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) নফুত রোকবয য 
প্রফশ্বফোীয ওোকঙ ইরোকভয ফোণী মৌাঁকঙ মেোয চকনয  িথকভ তোাঁয খপ্রনষ্ঠ আত্মী-স্বচন  ঘোযোকয চনককণয ওোকঙ এফং এযয ভক্কো নকযীয ফোয  

ওোকঙ ইরোকভয েোোত মৌাঁকঙ মেন৷ যফতব ওোকর ভেীনো যোষ্ট্র িপ্রতষ্ঠোয য প্রতপ্রন  তোীে ফো এওেফোকেয ফোণী প্রফকশ্বয অনযোনয অঞ্চকর ঙপ্রড়ক 
মেোয েকক্ষ মনন৷  প্রফশ্বনফী (োুঃ) ভুরভোনকেয রক্ষযগুকরো ফোস্তফোন  তোকেয ওরযোকণয চকনয িথকভ  ইরোভী যোকষ্ট্রয মবতকয প্রফপ্রবন্ন অবযন্তযীণ 
ঘুপ্রি স্বোক্ষয ওকযন এফং ভেীনোয  প্রফপ্রবন্ন মকোকত্রয ভকধয ঐকওযয ফন্ধয ককড় মতোকরন৷ যোূকর োও (োুঃ) ভেীনো নকে  যওোকযয োকথ চনককণয 
ম্পওব   চনককণয োযস্পপ্রযও ম্পওব  প্রনধবোযণ ওকযন এফং  যোকষ্ট্রয ক্ষভতো ংত ওকযন৷ এযয প্রতপ্রন ভেীনোকও অবযন্তযীণ  ফোইকযয হুভওী মথকও  

প্রনযোে যোঔোয য মচোয মেন৷ ভেীনোয নতুন যওোয-ওোঠোকভো যোূর (োুঃ) 'য প্রঘন্তোকত , অথবননপ্রতও, োংসৃ্কপ্রতও  িপ্রতযক্ষোভরূও েকক্ষগুকরো 
ভুপ্ররভ উম্মোয প্রি  ঐওয  ফপৃ্রেয রকক্ষয তোাঁয িকঘষ্টোয প্রনেবন৷ প্রতপ্রন ফ ভ ভোকচ োপ্রন্ত িপ্রতষ্ঠোয  মঘষ্টো ওকযকঙন৷ আয এ প্রফলটি 
যযোষ্ট্রনীপ্রত  প্রফকযোধীকেয মভোওোকফরোয মক্ষকত্র প্রফশ্বনফী  (োুঃ)'য প্রডকেোকভপ্র ফো মওৌর  কপ্রতীরতো ফপৃ্রে ওযকতো৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) তফকেপ্রও নীপ্রত  

প্রনধবোযকণয চকনয ম মুককয অনযোনয মেকয যওোয  োম্রোচযগুকরো ম্পকওব  মঔোাঁচ-ঔফয  যোঔকতন৷ প্রতপ্রন প্রফপ্রবন্ন মেকয যওোকযয ওোকঙ প্রঘঠি োঠিক 
ইরোকভয েোোত প্রেকপ্রঙকরন এফং  ঐফ েোোকতয িপ্রতপ্রক্রো অনমুোী ইরোকভয রক্ষযগুকরো ফোস্তফোকনয চকনয উমুি  েকক্ষ প্রনকতন ফো নীপ্রত 
প্রনধবোযণ ওযকতন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য যওোয ফযফিো ম্পকওব  কবীয ককফলণো ওযকর মেঔো মো ইরোভ ধভব ভোনফকিকভয ধভব৷ ওোকপয  ভুপ্রযওযো 
তোকেয কুপযী ফো প্রকওব য ভোধযকভ প্রনকচয ধফং মডকও আনকঙ ফো মৌবোকয তথো ভপু্রি মথকও ফপ্রঞ্চত  কঘঙ মেকঔ যভকতয নফী (োুঃ) মোযযনোই 
ফযোপ্রথত কতন৷ তোই প্রতপ্রন তোকেযকও ুকথ আনোয  চকনয কঘষ্ট প্রঙকরন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) ফরকতন , মতোভোকেয ভকধয ম-ই মনতো ফোয মমোকয মম  

আল্লোয ওোকঙ কফবোত্তভ  ভমবোেোফোন৷  আ  ঔোচযোচ মকোত্র প্রঙর যস্পকযয মখোয  ত্রু ৷ প্রওন্তু ইরোকভয ঙোোতকর আোয য প্রফশ্বনফীয িকঘষ্টো 
এই মখোয ত্রুতো রূ  মন িকোড় ফনু্ধে , বোতৃে  বোকরোফোো৷ আ মকোকত্রয এও ফেৃ তোয ওৃপ্রলওোকচ  োতোয চকনয ঔোচযোচ মকোকত্রয োোময 
মঘকপ্রঙকরন৷ ফেৃ চোনোন তোয ন্তোন ওকরযো  মযোকক ভোযো মককঙ এফং মেনো প্রযকোধ ওযকত নো োযকর এও ইহুপ্রে তোয উট  করু প্রনক মোকফ৷  

ঔোচযোচ মকোত্র োকথ োকথ তোয এ আফোকন োড়ো প্রেক ওকওচন প্রিোরী ঔোচযোচ মুফওকও আ  ঐ ফকৃেয ওোকঙ োঠিক মে৷ এভনপ্রও ঔোচযোচ 
মকোকত্রয েইু ফযপ্রি করু  উট যক্ষোয  চকনয তোকও মফ প্রওঙু ভদু্রো মেন৷ এভ এও ফযপ্রি মওোযোকনয এই আোত মতরোোত ওযপ্রঙকরন  মোকত ফরো 
ককঙ- মও মম আল্লোকও উত্তভ ঋণ িেোন ওযকফ মোকত আল্লো তো তোয চকনয ওকওগুণ ফোপ্রড়ক মেন? আল্লোই ফোন্নোকেয প্রযপ্রচও হ্রো  ফপৃ্রে ওকযন 
এফং মতোভোকেযকও তোাঁয প্রেকওই প্রপকয মমকত কফ৷  এবোকফ ঔোচযোচ মকোত্র আল্লোয আফোন ফোস্তফোপ্রত ওযকত  মকয ঔুী কপ্রঙর৷ অনযপ্রেকও আ  
ঔোচযোচ মকোকত্রয ভকধয ংখোত ফো মপতনো ৃপ্রষ্টয  চকনয প্রক্র ো ' প্রফন মক্বই নোকভয এও ফযপ্রি এ খটনো িতযক্ষ ওকয তোয এও ইহুপ্রে  ফনু্ধকও 
ফরকরো, ভুোম্মোে মকোত্রগুকরোয কণভোণয ফযপ্রিকেয একতো খপ্রনষ্ঠ ওকয মপকরকঙন মম  তোকেয ভকধয প্রফকবে ৃপ্রষ্ট ওযো ম্ভফ ন ৷ েইু মকোকত্রয ভকধয ংখটিত 
এই খটনোয ওথো শুকন প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) অতযন্ত ন্তুষ্ট প্রঘকত্ত ফকরপ্রঙকরন, ইরোভই এতফ েো  ভপ্রভবতো েোন ওকযকঙ ৷  

 

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৬তভ ফব) 

 

নফী-যোূরককণয িধোন েোপ্রে প্রঙর ভোনফ ভোচকও তয , মৌবোকয  প্রযূণবতোয প্রেকও প্রযঘোপ্ররত ওযো ৷ আয এ চকনয তোাঁকেয আঘোয আঘযণ প্রঙর 
ভরূতুঃ েো   বোকরোফোোয কফবোত্তভ প্রনেবন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) প্রঙকরন একক্ষকত্র ফোয ীকলব৷ যোূর  (োুঃ)'য মখোয প্রফকযোধীযো তোাঁয আন্তপ্রযও েো  
বোরফোোয অপ্রভ পরৃধোযো প্রি কতো৷  প্রতপ্রন মতটো ম্ভফ ত্রুকেয বুর-ত্রুটি ভোচব নো ওযকতন ফো মগুকরো এপ্রড়ক মমকতন৷ এঔোকন  িশ্ন উঠকত োকয 
প্রফকযোধীকেয োকথ আঘযকণয মক্ষকত্র প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য েো  বোকরোফোোয প্রও মওোকনো প্রনপ্রেবষ্ট ীভোকযঔো প্রঙর? অনয ওথো ম মুককয ভোকচ প্রফকযোধীকেয 
ভমবোেো ফো  অফিোন প্রও প্রঙর ? ইরোভ মচোযচফযেপ্রস্ত ফো ওকঠোযতোয ধভব ন৷ চনককণয োকথ নভনী আঘযণ  ইরোকভয এওটি মভৌপ্ররও ফো চরুযী 
নীপ্রত৷ ভোনকুলয চকনয প্রযূণব আেব প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) এ ম্পকওব  ফকরকঙন, ম-ই ফকঘক ফপু্রেভোন মম অনযকেয োকথ মফী  আকো ফো 
নভনী আঘযণ ওকয৷ইরোভী ফণবনো অনমুোী ভোনকুলয োকথ নভনী আঘযণ ফো  নভনীতোয অথব এই ন মম ভুরভোনযো ইরোভী প্রফধোন  েপু্রনোয 
প্রফলক প্রনপ্রি থোওকফ ফো  তপ্রথরয িেবন ওযকফ৷ প্রফত্র মওোযআকন ভোন আল্লো প্রফশ্বনফী (োুঃ)মও ক্ষভোীরতো   আকো ওযোয যোভব প্রেককঙন৷ 
প্রওন্তু অংীফোেী  ভপূ্রতব ূচোযীকেয বুর-ত্রুটি ফো  প্রফঘুযপ্রতয ফযোোকয যোূর (োুঃ)মও ফরো ককঙ , ম নফী! আপ্রন ফরনু , আল্লো ঙোড়ো অনয ফ প্রওঙুয 
এফোেত ফো উোনো ওযকত আভোকও প্রনকলধ ওযো ককঙ৷ অথবোৎ ইরোকভয ভরূ নীপ্রতগুকরো  মভকন ঘরোয মক্ষকত্র তপ্রথকরযয মওোকনো অফওো মনই এফং 
ফোপ্রতর ফো বুর প্রঘন্তোধোযোয মভোওোকফরো নীযফ থোওোয মওোকনো ুকমোক মনই৷  

 

অনয ওথো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ)'য োপকরযয যয করো , এওপ্রেকও নভনীতো  অনযপ্রেকও েঢ়ৃতো৷ যোূকর োও (োুঃ)  ধভী গ্রকন্থয 
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অনুোযী ফোয েোফীেোযকেয োকথ মতটো ম্ভফ আকরোঘনো ফকতন , ওঔন ওঔন তোকেয োকথ ঘুপ্রি ওকযকঙন এফং তোযো মমন ভুরভোনকেয োক 
োপ্রন্তকত ফফো ওযকত োকয  ম চকনয মঘষ্টো ওকযকঙন৷ এবোকফ প্রতপ্রন প্রফপ্রবন্ন েপৃ্রষ্টবপ্রে ফো প্রঘন্তোয োকথ োযস্পপ্রযও  প্রযঘ এফং এফ প্রঘন্তো ফো ভকতয 
প্রফওো  ূণবতোয উমুি প্রযকফ ৃপ্রষ্ট ওকযপ্রঙকরন৷  অভুরভোনযো এফ ঘুপ্রি  ঐকওযয গুরুে ফছুকত মকযপ্রঙর৷ ওোযণ োপ্রন্ত ফো প্রনযোত্তোয  

প্রযকফ প্রঙর ভোকচয ফোয চকনযই ওরযোণওয৷ প্রযকফ োপ্রন্তূণব  উকত্তচনোভিূ থোওো  অভুরভোনযো ইরোভকও কচ উরপ্রি ওযোয ুকমোক 
মকপ্রঙর ৷ আয ভরূতুঃ এ ওোযকণই তৎওোরীন মুকক আযকফয অভুরভোনকেয অপ্রধওোংই ইরোকভ েীপ্রক্ষত কপ্রঙর৷  

প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) প্রফকযোধীকেয ওোকঙ ধভবিঘোযও প্রওংফো প্রফকল িপ্রতপ্রনপ্রধের োঠিক , ফো প্রঘঠি োঠিক ইরোভ ধভব িঘোকযয ভ এটো 
ফপু্রছক প্রেকতন মম, ইরোভ মুপ্রিকত  ংরোক প্রফশ্বোী৷ মচোযচফযেপ্রস্ত ফো ব িেবন ইরোকভয নীপ্রত ন৷ ফোযট্রোে যোকর এ িকে ফকরকঙন, আধুপ্রনও 
মুকক ুন্নয আঘযণ প্রককফ প্রফকফপ্রঘত প্রওঙু প্রওঙু প্রনফবোপ্রঘত গুকণয ওথো ফরো ৷ অতীকত িোকঘয এফ গুকণয অপ্রধওোংকযই ঘঘব ো ত৷ ইরোকভয িোথপ্রভও 

মুকক ভুরভোনকেয উেোযতো  নভনী আঘযণ , প্রফকল ওকয ভেীনোয ইরোভী যোকষ্ট্রয এই উেোযতো  এফং ঔৃষ্টোনকেয োকথ ভুরভোনকেয আঘযণ প্রঙর 
অতযন্ত মৌরুকলোপ্রঘত৷ ইরোকভয নফীয আঘযণ ফো  ওভবন্থো প্রঙর উেোযতোূণব ফো নভনী৷ ইউকযোকয ভধযমুককয ওোুরুকলোপ্রঘত যীপ্রতয প্রফযীকত  প্রতপ্রন 
প্রবন্ন ভত ফো প্রবন্ন প্রঘন্তো েভকনয চকনয প্রফপ্রবন্ন িপ্রতষ্ঠোন ফো ংিো ৃপ্রষ্ট  ওকযন প্রন , প্রওংফো ঐফ িপ্রতষ্ঠোকনয ভকতো প্রনমবোতন ওযোম্প ফো ওোযোিকওোষ্ঠ 
ককড়ন প্রন৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) এফং তোাঁয োোফোক মওযোভ ফো অনুোযীফনৃ্ন ১৩ ফঙয  ধকয ভক্কোয মরোওকেয চরুভু অতযোঘোয য 
ওকযকঙন, প্রওন্তু তোাঁযো ওঔন এয িপ্রতকোধ  মননপ্রন৷ ভেীনো প্রফপ্রবন্ন িোকন চোকরী আঘযকণ অবযস্ত আযকফয ভোনলুকও ুপ্রক্ষোয আকরো  মেোয চকনয 
যোূকর োও (োুঃ) 'য ভকনোনীত ধভব িঘোযওযো প্রফত্র মওোযআকনয ফোণী িঘোয  ওযকতন৷ আয মওোযআকনয ফোণী ভোনকুলয ঘপ্রযত্র প্রযফতব কন অোধোযণ 
বূপ্রভওো যোঔকতো৷ ফরো ক  থোকও মম ভেীনো চ ওযো কপ্রঙর প্রফত্র মওোযআকনয ভোধযকভ ৷ এওফোয এও ইহুপ্রে মুফও  প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ওকঠোয 
প্রফকযোধীকেয উস্কোনীকত িবোপ্রফত ক আ  ঔোচযোচ মকোকত্রয  ভকধয এভন মপতনো ৃপ্রষ্ট ওকয মম তোকত এই েইু মকোকত্রয ভকধয মুে মফকধ মোফোয 
উক্রভ ৷ প্রওন্তু যোূকর োও (োুঃ) 'য যোভব  স্তকক্ষক ঐ প্রফকযোকধয অফোন খকট৷ প্রতপ্রন এই  মপতনো ৃপ্রষ্টকত ঐ ইহুপ্রে মুফকওয বূপ্রভওোয ওথো 
চোনো কত্ত্ব তোয প্রফরুকে মওোকনো  ফযফিো মননপ্রন৷  প্রফশ্বনফী (োুঃ) তোাঁয অকনও চোনী েলূভন ফো ইরোকভয মখোযতভ  ত্রুকও অনতুপ্ত ফো ক্ষভোিোথী 
ফোয ওোযকণ ক্ষভো ওকয প্রেকপ্রঙকরন৷ তকফ ইরোভ  প্রফকযোধীকেয তৎযতো মঔন প্রফিনও মবোক মৌাঁঙকতো  ইরোভী যোষ্ট্র ভোযোত্মও প্রফকেয  মু্মঔীন 
কতো তঔন তো মভোওোকফরো ওযো ঙোড়ো যোূর (োুঃ) 'য চকনয অনয মওোন থ মঔোরো থোওকতো  নো৷ ইরোকভয ভরূ প্রবপ্রত্ত মঔন ঘযোকরকিয মু্মঔীন কতো 
তঔন প্রতপ্রন মওোকনো অফিোকতই  নভনীতো ফো তপ্রথরয মেঔোকতন নো ৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) নযো প্রফঘোয  িপ্রতষ্ঠো, চরুকুভয মভোওোকফরো, প্রওব , 
মঔোেোকদ্রোীতো, অজ্ঞতো  কুংস্কোকযয মভোওোকফরো  প্রঙকরন অোধোযণ ভোত্রো ওকঠোয৷ তোাঁয েপৃ্রষ্টকত আল্লোয প্রফধোনই ফকঘক মফী গুরুে  োফোয মমোকয৷ 
আয এবোকফই ফ ভোনকুলয অপ্রধওোয নযোেতবোকফ যক্ষো ওযো ম্ভফ ফকর প্রতপ্রন  ভকন ওযকতন৷ প্রতপ্রন ওঔন এ নীপ্রতয অনযথো ওকযন প্রন৷ মমভন , 

যোষ্ট্রী ম্পে ফো ফোতুর  ভোকরয আত্মোৎওোযীয ফযোোকয প্রতপ্রন ওকঠোয েকক্ষ প্রনককঙন , ফো মোযো োভোপ্রচও প্রনযোত্তো  প্রফঘ্ন ওকযপ্রঙর তোকেয োকথ 
প্রতপ্রন ওকঠোয আঘযণ ওকযকঙন ৷  প্রফত্র মওোযআকনয বোলো  প্রফশ্বনফী (োুঃ) প্রঙকরন োযো প্রফকশ্বয চকনয যভত  ফযওকতয উৎ৷ যোূর (োুঃ) 'য 
ক্ষভো  েোয ফহু েষৃ্টোন্ত ভোনফতোয ইপ্রতোক তযোক  ভোনবুফতোয িকজ্জ্বোর আকরোওফপ্রতব ওো ক  আকঙ৷ এফোয এভনই এও খটনো মোনো মোও৷ ভক্কো 
প্রফচকয য প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ) োধোযণ ক্ষভোয মখোলণো মেন৷ তো কত্ত্ব ইরোকভয অনযতভ মখোয ত্রু আফ ুচোককরয  ুত্র আওযোভো 
িোণবক ইককভকনয প্রেকও োপ্ররক মোন৷ আওযোভোয স্ত্রী উকম্ম োপ্রওভ প্রঙর  মফ ফপু্রেভপ্রত  কঘতন৷ ভক্কো প্রফচকয িথভ প্রেকওই ভুরভোন ক উকম্ম 
োপ্রওভ তোয স্বোভীয চকনয ক্ষভো িোথবনো ওযকত যোূর (োুঃ) 'য ওোকঙ মো৷ েোয নফীয েোদ্র  েপৃ্রষ্ট  োন্ত ফো ভেৃ ৃবোলণ উকম্ম োপ্রওভকও আোপ্রেত 
ওকয তুরকরো৷ ম ফরকরো , ম আল্লোয যোূর! আভোয স্বোভী আওযোভো িোণবক ইককভকনয প্রেকও োপ্ররক মককঙন , আপ্রভ আনোয  ওোকঙ তোয প্রনযোত্তো 
িোথবনো ওযপ্রঙ মোকত ম ভক্কো প্রপকয আকত োকয এফং তোয অতীত  ওোকচয ক্ষপ্রতূযণ ওযকত োকয৷ ক্ষভো  ভোনবুফতোয িপ্রতঘঙপ্রফ যোূর (োুঃ) 
এই প্রনযোে ভপ্ররোয আকফেন ভিযু ওকয তোকও প্রনযোত্তো মেোয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রেকরন ৷ যোূকর মঔোেো(োুঃ)য ওোঙ মথকও প্রনযোত্তোয িপ্রতশ্রুপ্রত মক উকম্ম 
োপ্রওভ তোয স্বোভীয ওোকঙ  ঙুকট মকর৷ আওযোভো তঔন োকয কথ ইককভকন োপ্ররক মোফোয িস্তুপ্রত প্রনপ্রঘঙর৷ উকম্ম োপ্রওভ  তোকও ফরকরো, আওযোভো, তুপ্রভ 
মতোভোয প্রেোন্ত প্রযফতব ন ওয৷ আপ্রভ এভন এও ফযপ্রিয ওোঙ  মথকও একপ্রঙ প্রমপ্রন ফকঘক উত্তভ  আেব ভোনলু৷ তুপ্রভ তোাঁয ম্পকওব  তপ্রড়খপ্রড়  

প্রফঘোযপ্রফকফঘনো ওকযঙ৷ ভুোম্মোে (োুঃ) বদ্রতভ ফযপ্রি৷ প্রতপ্রন অনয ফোয মঘক মফী  প্রফশ্বস্ত৷ আপ্রভ তোাঁয ওোঙ মথকও মতোভোয চকনয প্রনযোত্তোয 
িপ্রতশ্রুপ্রত আেো ওকযপ্রঙ৷  

স্ত্রীয ওথো শুকন আওযোভোয ো মমন প্রনির ক ড়করো৷ ম ফক ড়করো৷ তোয স্ত্রী আকযো  ফরকরো, আওযোভো, ভুোম্মোে (োুঃ) মুকেয চকনয আকনপ্রন , 

প্রতপ্রন োপ্রন্ত  িীপ্রতয  ফোণীফোও৷ প্রতপ্রন ক্ষভতোয ীলব মবোক মথকও তোাঁয ভস্ত ত্রুকও ক্ষভো ওকয প্রেককঙন   তোকেযকও প্রনযোত্তো প্রেককঙন ৷ তোাঁয 
মঘক ভোনবুফ মওউ প্রও আকঙ? ভুোম্মোে (োুঃ) ফকরন মম শুধু এও আল্লোয এফোেত ওয, যস্পয মুে ওকযো নো, আভোনতগুকরো যক্ষো ওকযো এফং একও 
অযকও বোকরোফো৷ এফ ওথো প্রও আভোকেয ভপু্রিয যক্ষোওফঘ ন ? স্ত্রী উকম্ম োপ্রওকভয এফ ওথো শুকন আফ ুচোককরয ুত্র আওযোভোয িোণ চপু্রড়ক 
মকর৷ ম স্ত্রীয োকথ  ভক্কো প্রপকয এর৷ ভক্কো ম যোূকর মঔোেো (োুঃ) 'য ওোকঙ োপ্রচয করো অতযন্ত অনতুপ্ত  অফিো৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য েোদ্র  
প্রঘত্তোওলবও মঘোযো তোকও আওৃষ্ট ওযকরো৷ অভন িফর িতোোপ্রেত ক্ষভতো মথকও মওউ মম এতটো েোদ্র  প্রফনম্র কত োকয তো আওযোভোয চোনো প্রঙর 
নো৷ আওযোভো যোূর (োুঃ)মও ফরকরো , আভোয স্ত্রী আভোকও চোপ্রনককঙ মম আপ্রন আভোকও  প্রনযোত্তো েোন ওকযকঙন৷ যোূর (োুঃ) ফরকরন , ম তযই 
ফকরকঙ৷ তুপ্রভ প্রনযোে৷ এ ওথো শুকন  ভোপ্রফপ্রস্মত আওযোভোয সৃ্মপ্রতকট যোূর (োুঃ)  তোাঁয েীকেয য তোয প্রতো আফু  চোককরয বোনও 
অতযোঘোযগুকরোয েৃয মচকক উঠকরো৷ ম ভকন ভকন বোফকরো , যোূর (োুঃ) ক্ষভতোয এই ীলব মবোক মথকও ইকঘঙ ওযকর তোয ওোঙ মথকওই তোযো প্রতোয 
অতযোঘোযগুকরোয ফেরো প্রনকত োকযন৷ প্রওন্তু যোূর (োুঃ) 'য েোদ্র আঘযণ মেকঔ ম ইরোভ ধভব গ্রণ ওযকরো  এফং যোূর (োুঃ) তোয োগুকরো ক্ষভো 
ওকয মেোয চকনয আল্লোয ওোকঙ মেোো ওযকরন৷  প্রফভগু্ধ আওযোভো ফরকরো , ম আল্লোয যোূর! আপ্রন আভোকও মম মওোকনো আকে ফো উকে প্রেন , 

আপ্রভ তো োরন ওযকফো৷ েোয নফী ফরকরন , অেীওোয ওয মম আল্লোয কথ মফো  প্রচোে ওযকফ৷  আওযোভো চফোকফ ফরকরো , ম আল্লোয যোূর 
(োুঃ)! প্রওব   ভপূ্রতব ূচোয মঙকন মতটো ফযো ওকযপ্রঙ ইরোকভয অগ্রকপ্রতয চকনয তোয মঘক প্রেগুণ ম ওযকফো৷ #  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৭তভ ফব) 

 

ভোনফ চোপ্রতয ফবকেষ্ঠ প্রক্ষও প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ)'য ফযপ্রিে ককফলওযো প্রফপ্রবন্ন ভরূযফোন ফই ফো গ্রন্থ প্ররকঔ মককঙন৷ এ ফইগুকরো  স্বতন্ত্র 
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তফপ্রকষ্টয ওোযকণ িংনী৷ প্রওন্তু মঔন প্রফত্র মওোযআকন আল্লো ফরকঙন , ম ভুোম্মোে, আপ্রন ফরনু মম , আপ্রভ মতোভোেয ভকতোই এওচন ভোনলু , তঔন 
এটোই ইপ্রেত ওযো ককঙ মম ভুোম্মোে (োুঃ)মও মতোভযো প্রনচ ম্প্রেো তথো ভোনফচোপ্রতয ভধযওোয এভন এওচন প্রককফ  প্রফকফঘনো ওয প্রমপ্রন এওইোকথ 
আল্লোয যোূর  ফবকল নফী৷   

প্রফত্র মওোযআকনয আকরোকও ফরো মো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) প্রঙকরন ভোনফ চোপ্রতয চকনয েো  যভত৷  ভোনফচোপ্রতয চকনয প্রতপ্রন প্রঘযন্তন 
আেব এফং ফ নফী-যোূকরয তযতোয োক্ষী৷ ভোন  আল্লো তোাঁকও যোউপ  যোীভ তথো েোদ্র  েযেী ফকর অপ্রবপ্রত ওকযকঙন৷ আল্লো তোাঁয  

প্রিতভ ফোন্নো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য নোভকও ফোয ফোয তোাঁয নোকভয োক  উকল্লঔ ওকযকঙন৷ মমভন , প্রফত্র মওোযআকনয ূযো ভনুোকপওীন , 

প্রনো  আনপোকর এককঙ- ‘‘ ম্মোন মতো মওফর আল্লো  যোূকরয৷'' ‘‘আল্লো  যোূকরয অনুযণ ওয৷'' ‘‘ আল্লো  যোূকরয আফোকন োড়ো েো ৷" 
ূযো আমোকফয ৪৫  ৪৬ নম্বয আোকত ভোন আল্লো ফকরকঙন , ম নফী! আভযো প্রনিই মতোভোকও োঠিকপ্রঙ এওচন োক্ষী , এওচন ুংফোেেোতো  
এওচন তওব ওোযীরূক, আয আল্লোয অনভুপ্রতক্রকভ ভোনলুকও তোাঁয প্রেকও আফোওরূক , আয এওটি উজ্জ্বর িেীরূক৷ প্রফত্র মওোযআকনয বোলয অনমুোী 
েোয নফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)  ভোনকুলয চকনয তোাঁয অন্তকয একতো েো  কবীয বোকরোফোো অনবুফ ওযকতন মম অকনও ভ ভকন  কতো মম 
ভোনকুলয চকনয প্রঘন্তো  উকেকক প্রতপ্রন কতো িোণতযোক ওযকফন৷ এওফোয এও  আযফ মফেইুন যোূর (োুঃ) 'য ওোকঙ োোময িোথবনো ওযকর প্রতপ্রন তোকও 
প্রওঙু প্রেক িশ্ন  ওযকরন একত ম ন্তুষ্ট ককঙ প্রওনো৷ উত্তকয ঐ অওৃতজ্ঞ মরোও ফরকরো , নো, আপ্রন বোকরো ওোচ  ওকযন প্রন৷ উপ্রিত োোফোকেয ভকধয 
মওউ মওউ তোয এই অঙন্ননী আঘযকণয ওকঠোয চফোফ প্রেকত  ঘোইরকন৷ প্রওন্তু েোয নফী তোকেয ফোধো প্রেকরন৷ যোূর (োুঃ) কয তোকও আফোয 
মডকও োঠোন এফং তোকও আকযো প্রওঙু প্রচপ্রনল উোয মেন৷ যপ্রেন ঐ মফেইুন ভপ্রচকে এক যোূর (োুঃ) 'য উকেকয ফরর, আল্লো আনোকও আনোয 
প্রযফোয  চোপ্রতয ভোধযকভ ওরযোণ েোন ওরুন৷ এ ভ  যোূকর োও (োুঃ) চনতোয প্রেকও প্রপকয ফরকরন , আভোয  এই ফযপ্রিয কি মই ফযপ্রিয  

খটনোয ভকতো মোয উট ব মক োপ্ররক মককঙ৷ প্রওন্তু ভোনলু বোফকরো , উকটয ভোপ্ররওকও োোময  ওযোয েযওোয৷ তোই তোযো উট ধযোয চকনয ঙুকট 
মককরো৷ প্রেকও ভোনকুলয মেৌড়  প্রঘৎওোকযয পকর  উট আকযো মফী েকূয োপ্ররক মকর৷ এযয উকটয ভোপ্ররও ফরকরো ,‘‘ তোয  উকটয আো মমন 
ঔোপ্রর যোঔো ৷ আপ্রভ চোপ্রন প্রওবোকফ এ উটকও ফ ওযকত কফ এফং এই উকটয ফযোোকয আভোয েো ভোো  অনযকেয মঘক মফী ৷'' এযয ভোনলু ঘকর 
মককর উকটয ভোপ্ররও ধীকয ধীকয উকটয ওোকঙ প্রকক  তোয রোকোভ ধকয৷ ঠিও আপ্রভ কতওোর মপ্রে মতোভোকেযকও স্বোধীনবোকফ মঙকড় প্রেতোভ এফং মতোভযো  

কু্রে ক এই মরোওটিকও মভকয মপরকত , তোকর ম ওোকপয ফো অপ্রফশ্বোী প্রককফ এই ৃপ্রথফী  মথকও প্রফেো প্রনত৷ প্রওন্তু নভনীতো  েোয ভোধযকভ 
তোকও োন্ত  ঔুী ওযো ম্ভফ করো ৷  প্রফত্র মওোযআকন যোূরয (োুঃ) প্রফপ্রবন্ন নোভ  উোপ্রধ মেঔো মো৷ আয এফ নোভই  প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য 
মেষ্ঠে  ভমবোেোয প্রনেবন৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য ফকঘক িপ্রে নোভ ভুোম্মোে  আভোে৷ এয অথব িংপ্রত৷ মল নফী (োুঃ) 
ৃপ্রথফীকত ভুোম্মোে  উেব করোকও আভোে প্রককফ অপ্রবপ্রত ন৷ প্রফত্র মওোযআকন যোূকর োও (োুঃ)মও আফেলু্লো ফো আল্লোয েো, ঔোতোভোন্নোপ্রফপ্রন ফো 
ফবকল নফী, যোভোতুরপ্ররর আরোপ্রভন ফো প্রফশ্বচককতয চকনয আল্লোয অনগু্র ফো যভত  আকযো ওকওটি নোকভ অপ্রবপ্রত ওযো ককঙ৷ রক্ষযনী ফযোোয 
কর ভোন আল্লো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)মও ইো  আইুোযযোূর ফো ম (প্রি) যোূর!  ইো আইুোন্নোফী ফো ম (প্রি) নফী! ফরোয  

ভোধযকভ তোাঁকও উচ্চতয ম্মোন মেপ্রঔককঙন৷ আল্লোয ফোন্নো ফো েো ো ভোনকুলয চকনয  কফবোঘঘ ভমবোেোয প্রফল৷ ওোযণ আল্লোয ফকন্নকী ফো েোে 
ওযোয ভোধযকভ ভোনলু আধযোপ্রত্মও প্রযূণবতো অচব ন ওকয ৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) আল্লোয এফোেকতয িপ্রত এত মফী অনযুি প্রঙকরন মম ওঔন ওঔন প্রতপ্রন 
এফোেকত আত্মোযো ক মমকতন এফং অতযপ্রধও নোভোচ  আেো ওযকত প্রকক তোাঁয প্রফত্র ো-মুকর পুকর মমকতো ৷ প্রফত্র মওোযআকন ভোন আল্লো তোাঁয 
এই অতযপ্রধও এফোেকতয িংো ওকয ফকরকঙন , প্রনকচকও এবোকফ ওষ্ট মেোয চকনয আভযো মওোযআন  নোকচর ওপ্রযপ্রন৷ প্রফত্র মওোযআন ভোন আল্লোয 
ফবকল যোূর (োুঃ)মও প্রফপ্রবন্ন অফোে   তোাঁয প্রনন্নোয মভোওোকফরো ওকয এফং তোাঁয প্রফত্রতোয োক্ষয প্রেককঙ৷ মই ূেযূ অতীতওোর  মথকও ইরোভ  
তয প্রফকযোধী ভর প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য আকরোকওোজ্জ্বর ঘপ্রযত্রকও ওোপ্ররভোপ্ররপ্ত ওযোয অকঘষ্টো ঘোপ্ররক এককঙ মোকত প্রফকশ্বয ভোনকুলয ওোকঙ 
তোাঁয  ইরোভ ধকভবয নপ্রচযপ্রফীন িবোফ কু্ষন্ন ফোধোগ্রস্ত ওযো মো৷ প্রওন্তু ভোন আল্লো  তোকেয প্রফকযোধীতোয চফোফ প্রেককঙন৷ মমভন , ইরোভ প্রফকযোধী 
মওোকনো মওোকনো ভর ফকর , নফী (ভুোম্মোে-োুঃ) মো ফকরকঙন তো জ্ঞোনীকেয ওোঙ মথকও প্রকঔকঙন অথফো প্রনকচয ভন মথকও  ফোপ্রনক ফকরকঙন ফো প্রনকচয 
মঔোরী িফপৃ্রত্ত মথকও মগুকরো ফকরকঙন৷ প্রওন্তু প্রফত্র মওোযআন ূযো নচকভ এফ প্রবপ্রত্তীন েোফীয চফোফ নোওঘ ওকয প্রেক ফকরকঙন , ম ওঔন ভনকড়ো 
ওথো ফকর নো৷ মওোযআন মতো ী ফো িতযোকে মো তোয য নোকচর ককঙ৷ তোকও প্রপ্রঔককঙন প্রফযোট প্রিভোন৷ ইরোকভয মওোকনো মওোকনো ত্রু যোূর 
(োুঃ)মও ওপ্রফ ফকর অপ্রবপ্রত ওকযকঙ৷ প্রফত্র মওোযআকনয ূযো ইোপ্রকনয ৬৯ নম্বয আোকত আল্লো এয চফোকফ ফকরকঙন, আভযো ওঔন তোকও ওপ্রফতো 
প্রক্ষো মেইপ্রন৷ তো তোয চকনয মোবনী ন৷ একতো এও উকে  ুস্পষ্ট মওোযআন৷  প্রফশ্বনফীকও মওউ মওউ মোেওুয , কনও ফো অিওৃতস ফকর 
মমফ অফোে প্রেককঙ প্রফত্র  মওোযআকনয অনয আোকত আল্লো তোয মুপ্রিগ্রোয  ি চফোফ প্রেককঙন এফং প্রতপ্রন ঠিও  যর কথ আকঙন ফকর 
চোপ্রনক প্রেককঙন৷ এওফোয যোূর (োুঃ)'য মওোকনো এও স্ত্রীয ওোকঙ মওোকনো এও ফযপ্রি িশ্ন ওকযন মম নযূনফী (োুঃ)'য ঘপ্রযত্র মওভন প্রঙর? উত্তকয প্রতপ্রন 

োটো িশ্ন ওকযন , তুপ্রভ প্রও মওোযআন কড়ঙ ? ঐ ফযপ্রি চফোফ প্রের , যো কড়প্রঙ৷ তঔন  যোূর (োুঃ) 'য স্ত্রী ফরকরন , প্রতপ্রন প্রনকচই মতো মওোযআন৷ 
নযূনফী (োুঃ) 'য চীফনী মবোকরোঘনো  ওযকর মেঔো মো তোাঁয আঘোয আঘযণ  ওভবতৎযতো প্রঙর প্রফত্র মওোযআকনয উচ্চতয প্রক্ষোয  চীফন্ত নভনুো৷ 
প্রফত্র মওোযআকনয বোলো প্রফশ্বনফী (োুঃ) প্রঙকরন মকোটো ভোনফ চোপ্রতয চকনয তওব ওোযী, মমভনটি প্রফত্র মওোযআন প্রনকচই তওব ওোযী৷ প্রফত্র মওোযআন 
ভোনকুলয চকনয যভত ফো আল্লোয ভোঅনগু্র , মতভপ্রন নযূনফী (োুঃ) প্রফত্র মওোযআকনয ভকতো ভোনলুকও অজ্ঞতোয  অাোাাঁ ধোয মথকও ভিু ওকয তোকেয 
চকনয যভত প্রককফ প্রনকোপ্রচত ককঙন৷ প্রফত্র মওোযআকন  আল্লো প্রফশ্বনফী (োুঃ)মও প্রযোচভু ভপু্রনযো ফো িেী প্রককফ আঔযোপ্রত ওকযকঙন৷ অথঘ  

এঔোকন অনয মওোকনো উভো মমভন ূমব ফো নক্ষত্র ফরো মমকতো৷ প্রওন্তু তো নো ফকর তোাঁকও  িেী ফরো ককঙ৷ এয তোৎমব ম্ভফতুঃ এটোই মম এও 
িেীকয আকরো মথকও রক্ষ মওোটি  িেী ফো ফোপ্রত জ্বোরোকনো মো৷ মেোোকতয আকরো এবোকফ প্রফকশ্বয ফবত্র ঙপ্রড়ক কড় ফকর  প্রফশ্বনফী (োুঃ)মও ভোন 
আল্লো এই প্রফকল অপ্রবধো অপ্রবপ্রত ওকয তোাঁয উচ্চতভ ভমবোেোয স্বীওৃপ্রত প্রেককঙন৷  

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৮তভ ফব) 

 

ভোনফ চোপ্রতয ফবকেষ্ঠ প্রক্ষও প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ)'য চীফন মই তফ মথকও পোত মবন্ত মভোকচচো ফো ভোপ্রফস্মওয অকনও খটনো 
বযূয প্রঙর৷ আভযো চোপ্রন মভোকচচো ফো অকরৌপ্রওও খটনো োধোযণ ভোনলু ফো োধোযণ ওোমব-ওোযণ ফো ঘোপ্ররওো  প্রিয ভোধযকভ খটোকনো ম্ভফ ন৷ 
প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য চীফকনয অকরৌপ্রওও অথঘ  কন্নোতীত খটনোগুকরো মথকও িভোপ্রণত  মম প্রতপ্রন ভোন আল্লোয যভ প্রিোত্র এফং  

তোাঁযই ভকনোনীত ফবওোকরয ফবকেষ্ঠ ফযপ্রিে ৷ মভোকচচো ফো অকরৌপ্রওও খটনো ফ  নফী-যোূকরয চীফকনই খকটকঙ৷ ওোযণ িকতযও নফী  যোূকরয োকথ 
আল্লোয মমোকোকমোক প্রঙর৷  অনয ওথো নফী-যোূরকণ আল্লোয ওোঙ মথকও ফোণী  প্রেওপ্রনকেবনো রোব ওযকতন৷ তোাঁযো  নফুত ফো মযোরোকতয প্রফলটি 
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িভোকণয চকনয িকোচকন মুপ্রিয োোোপ্র মভোকচচো ফো  অকরৌপ্রওও খটনো খটোকতন৷ মভোকচচো আল্লোয প্রনকেব কই খটকতো এফং এ ধযকনয ক্ষভতো  আল্লো-
িেত্ত ক্ষভতোযই প্রনেবন৷ প্রফত্র মওোযআকন মযত ভূো  মযত ঈো (আুঃ) 'য মভো'মচচো অতীকতয অকনও নফীয মভো 'মচচোয ওথো ফরো ককঙ৷ 
প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) তোাঁয ূফবফতী নফীককণয মভো 'মচচোয ফো অকরৌপ্রওও খটনোয ওথো উকল্লঔ ওকযকঙন৷  প্রফশ্বভোনফতোয ভপু্রিয ভোওোেোযী  
এওেফোকেয প্রফচ-কোাঁথোয ফবকেষ্ঠ প্রনোনফযেোয যোূকর োও (োুঃ) অকনও মভো'চচো মেপ্রঔককঙন৷ প্রফত্র মওোযআন তোাঁয ফবকত্তোভ মভো'মচচো এফং তোাঁয 
মযোরোত ইরোভ ধকভবয তযতোয ফকঘক ফড় িভোণ৷ এ ভোগ্রন্থ  মঔোেোী প্রনেবন  জ্ঞোকন প্রযূণব৷ তোই প্রফত্র মওোযআন প্রঘযন্তন  অপ্রফনশ্বয৷ 
মওোযআকনয ফোণী প্রনপ্রেবষ্ট িোন , চোপ্রত  ওোকরয কেীকত প্রভীত ন৷ এয ফোণী , প্রফল  প্রক্ষো ফ  ভই নতুন , হৃেস্পী  স্পষ্ট এফং ভোনফ 
চীফকনয কফবোত্তভ প্রেোযী৷ ভোন আল্লোই এ  ভোগ্রকন্থয যঘপ্রতো ফকর মওোযআকনয ফোণীয ভকতো ফোণী আয মওউই ৃপ্রষ্ট ওযকত ক্ষভ ন৷  প্রওন্তু প্রফত্র 
মওোযআকনয ফোণী এত আওলবণী  অকরৌপ্রওও ো কত্ত্ব অচুোতওোভী  এওগুাঁক মেণীয মরোকওযো প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য আফোকন োড়ো মে প্রন, ফযং 
তোযো যোূকর োও (োুঃ)মও মোেওুয ফকর অফোে প্রেককঙ৷ তোযো ফরকতো মওফর ফোপ্রযও প্রওঙু অকরৌপ্রওও খটনো মেঔোকরই  আভযো আনোকও নফী প্রককফ 
মভকন মনফ৷ প্রফত্র মওোযআকনই অকমৌপ্রিও ঐফ েোফী ম্পকওব  ফরো  ককঙ, আভযো অফযই এ মওোযআকন ভোনকুলয চকনয ফ প্রওঙুয প্রনেবন ফণবনো 
ওকযপ্রঙ৷ প্রওন্তু অপ্রধওোং ভোনলুই অপ্রফশ্বো ওকযকঙ৷ তোযো ফকরকঙ , আভযো ওঔন মতোভোকও নফী ফকর প্রফশ্বো ওযকফো  নো মপ্রে নো তুপ্রভ শুস্ক িোন্তকয ছণবো 
িফোপ্রত ওয, অথফো মতোভোয চকনয থোকুও মঔচযু   আগুকযয ফোকোন মোকত তুপ্রভ ছযণোযোপ্রচ উৎোপ্রযত ওকয ফইক মেকফ , অথফো আওোকও ঔে-প্রফঔে 

ওকয আভোকেয য নোভোকফ মমবোকফ তুপ্রভ ইকঘঙ ওয , প্রওংফো তুপ্রভ আল্লো  মপকযতোকণকও  যোপ্রয আভোকেয োভকন োপ্রচয ওয৷ অথফো স্বণবঔপ্রঘত 
এওটি খয ফো ফোপ্রড় মতোভোয চকনয প্রনক  আ, প্রওংফো আওোকয প্রেকও উকড় মো৷ আওোক ফো উধফবকরোকও মতোভোয আকযোনকও আভযো ওঔন  প্রফশ্বো 
ওযকফো নো মতক্ষণ নো তুপ্রভ আওো মথকও এওটি প্রঘঠি ফো ফই আভোকেয চকনয নোপ্রভক  আনকফ মো আভযো ড়কত োপ্রয৷ আয মওফর তো োযকরই 
আভযো মতোভোকও নফী ফকর ভকন ওযকফো৷ ম  যোূর! আপ্রন ফরনু , ওর ভপ্রভো আভোয িবুয , আপ্রভ প্রও এওচন ভোনলু  আল্লোয যোূর ঙোড়ো  অনয 
প্রওঙু? প্রফত্র মওোযআন প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য অতুরনী ফযপ্রিকেয ভথবকন ফিফয মযকঔকঙ এফং তোাঁয ম্পকওব  মোেওুয ফো অিপ্রওতি ফোয 
অফোে ঔেন ওকযকঙ৷ প্রফত্র মওোযআন প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ওকওটি মভো'মচচো ফো অকরৌপ্রওও খটনোয ওথো উকল্লঔ  ওকযকঙ৷ উধফবকরোকও তোাঁয পয ফো 
মভযোচ কভন এভনই এওটি মভোকচচো৷ মওোকনো এও যোকত যোূকর োও  (োুঃ) আর আওো ভপ্রচে মথকও উধফবচককত আকযোন ওকয মফকত  
মেোমঔ ভস্ত প্রফশ্ব চকত ভ্রভণ ওকযন৷ এ ংপ্রক্ষপ্ত অথঘ অকরৌপ্রওও পকয অতীকতয নফীককণয োকথ তোাঁয োক্ষোৎ অকনও  প্রফস্মওয ফযোোয খকটকঙ 
এফং প্রতপ্রন অকনও প্রফস্মওয প্রফল িতযক্ষ ওকযন৷ আভোকেয এই  ধোযোফোপ্রও আকরোঘনোয এওটি অনষু্ঠোকন এ প্রনক প্রফস্তোপ্রযত আকরোঘনো ককঙ৷ প্রফত্র 
মওোযআকন প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য অনয মমফ মভো 'মচচোয ওথো উকল্লঔ ওযো ককঙ মকফয ভকধয ঘোাঁেকও  প্রেঔপ্রেত ওযোয খটনো অনযতভ৷  আফকুচকর  
োপ্ররে প্রফন ভপু্রকযো ভক্কোয মওোযোই   ভুপ্রযওকেয এওের মনতো এওফোয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য ওোকঙ আকন৷ ম ভ  যোকতয 
মফরো ূণব ঘোাঁে মেঔো মোপ্রঘঙর৷ যো যোূকর োও (োুঃ)মও ফরকরো , মতোভোয নফুকতয েোফী মপ্রে তয ক থোকও তোকর এই ঘোাঁেকও প্রেঔপ্রেত কত 
ফর৷ যোূকর মঔোেো (োুঃ)  ফরকরন, এ ওোচ ওযকর প্রও মতোভযো ঈভোন আনকফ ? তোযো ফরকরো যো৷ যোূর (োুঃ) আল্লোয ওোকঙ এ  মভো'মচচো খটোকনোয 
িোথবনো ওকযন৷ ঠোৎ ফোই মেঔকরো , ঘোাঁে এত স্পষ্টবোকফ েইু ঔে ক  মককঙ মম প্রেঔপ্রেত ঘোাঁকেয ভোছঔোকন মযো ফবত মেঔো মোকঘঙ৷ এযয প্রেঔপ্রেত 
ঘোাঁে আফোয মচোড়ো মরকক মো এফং তো ূণব ঘোাঁকে প্রযণত ৷ এ ভ যোূকর োও (োুঃ) ফরপ্রঙকরন , োক্ষী থোও  মেঔ৷ ভুপ্রযওযো মতো এই 
অোধোযণ েৃয মেকঔ প্রফস্মক তফোও! প্রওন্তু তোকেয  মওউ মওউ ঈভোন নো একন ফরকরো , ভুোম্মোে আভোকেযকও মোে ুওকযকঙ৷ প্রফত্র মওোযআকন এ খটনো  

ম্পকওব  ফরো ককঙ, মই ভ ফো প্রওোভত ভোকত এফং ঘোাঁে প্রেঔপ্রেত ককঙ৷ আয মঔন যো মওোকনো প্রনেবন ফো মভো'মচচো মেকঔকঙ তঔন যো ভঔু 
প্রপপ্রযক প্রনককঙ৷ যো ফকর, এ এও প্রঘযোঘপ্রযত মোে৷ু পোঔকয যোচী তোপীকয ভোপোপ্রতহুর কোইকফ ূযো ক্বোভোকযয তোপীকয প্ররকঔকঙন, ভস্ত তোপীযওোয এ 
ফযোোকয এওভত মম ঘোাঁকে পোটর ফো বোেন মেঔো প্রেকপ্রঙর  এফং মকোটো ঘোাঁে প্রেঔপ্রেত কপ্রঙর৷ এ খটনো ম্পকওব  োেীকয িো প্রফটি ফণবনো  যককঙ 
এফং এ খটনোয তযতোয ফযোোকয মওোকনো কন্ন মনই৷ এফোয আভীরুর ভপু্রভপ্রনন মযত আরী  (আুঃ)  োযোওো প্রফন নকপকরয ভোধযকভ ফপ্রণবত 
প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য এও মভো'মচচোয ফণবনো মেফ৷ আভীরুর ভপু্রভপ্রনন মযত আরী (আুঃ) ফকরকঙন , এওপ্রেন আপ্রভ যোূকর োও  (োুঃ)'য 
োকথ থোওো অফিো মওোযোই মকোকত্রয এওের মরোও তোাঁয ওোকঙ এক ফরকরো , ম ভুোম্মোে, তুপ্রভ মফ ফড় ভোকয েোফী ওযঙ৷ এ ধযকনয েোফী মতোভোয 
ূফবুরুল  আত্মী-স্বচন ওঔন ওকযপ্রন৷ তুপ্রভ মপ্রে আভোকেয এওটি প্রফকল েোফী ূযণ ওযকত োয তোকর আভযো মতোভোয মযোরোকত প্রফশ্বো ওযকফো৷ 
আয তুপ্রভ তো নো োযকর মতোভোকও মস্রপ মোেওুয   প্রভথযোফোেী ঙোড়ো অনয প্রওঙু ভকন ওযকফো নো৷ যোূকর আওযোভ (োুঃ) ফরকরন , মতোভযো প্রও ঘো? 

যো ফরকরো , আভযো ঘোই মতোভোয প্রনকেব ক এই কোঙটি মমন মওড় ভোটি মথকও উকঠ মতোভোয ওোকঙ  ঘকর আক৷ যোূকর োও (োুঃ) ফরকরন , ভোন 
আল্লো ফবপ্রিভোন৷ প্রতপ্রন মতোভোকেয এ েোফী ূযণ ওযকর মতোভযো প্রও ঈভোন আনকফ এফং কতযয োক্ষয মেকফ? যো ফরকরো, যো৷ যোূকর মঔোেো (োুঃ) 
ফরকরন, মতোভোকেয েোফী ূযণ ওযকফো , তকফ আপ্রভ চোপ্রন মম মতোভযো ঈভোন আনকফ নো৷  এযয প্রতপ্রন ঐ কোঙকও কম্বোধন ওকয ফরকরন , মপ্রে আল্লো  
প্রফঘোয ফো ুণরুত্থোন প্রেফক  প্রফশ্বো ওয এফং আভোকও আল্লোয যোূর ফকর ভকন ওয তোকর আল্লোয প্রনকেব ক আভোয ওোকঙ  ঘকর আ৷ মযত আরী 
(আুঃ) আকযো ফকরন, আল্লোয ওভ, কোঙটি মওড় ভোটি মথকও উকঠ যোূর (োুঃ)'য প্রেকও এগুকত রোককরো৷ এ ভ োঔীকেয উড়োর মেো ফো োঔো 
ছোটোকনোয কব্দয ভকতো  ব্দ মোনো মকর৷ কোঙটি যোূকর ওপ্রযভ (োুঃ) 'য োভকন এক মথকভ মো এফং কোঙটি তোয প্রওঙু  োঔো-িোঔো তোাঁয প্রফত্র 
ভোথোয য মভকর মে এফং প্রওঙু োঔো আভোয ওোাঁকধয য ঙপ্রড়ক  মে৷ আপ্রভ যোূকর মঔোেো (োুঃ) 'য ডোন োক েোাঁপ্রড়ক প্রঙরোভ৷ মওোযোইযো এ 
খটনো মেঔোয য  েতয মেপ্রঔক ফরকরো , এই কোঙকও ফর তোয অকধবও মমন মতোভোয ওোকঙ আক এফং অকধবও প্রনচ  অফিোকন মথকও মো৷ 
যোূকর(োুঃ)'য প্রনকেব ক তো ফোস্তফোপ্রত ৷ এযয ঐ  কুযোইযো ফরকরো , কোকঙয মম অকধবও মতোভোয ওোকঙ এককঙ তো তোয ফোওী অকধবকওয ওোকঙ 
প্রপকয প্রকক আফোয প্রযূণব কোকঙ প্রযণত মোও৷ যোূর (োুঃ) 'য প্রনকেব ক কোঙটি আফোয প্রযূণব  র৷ আভীরুর ভপু্রভপ্রনন আরী (আুঃ) ফকরন , এ 
খটনোয য আপ্রভ ফররোভ , এও আল্লো ঙোড়ো অনয মওোকনো  মঔোেো ফো িবু মনই , ম প্রি যোূর৷ আপ্রভই িথভ আনোয িপ্রত ঈভোন একনপ্রঙ এফং আপ্রভ  

োক্ষয প্রেপ্রঘঙ মম এই কোকঙয মম খটনোগুকরো খকটকঙ তো আল্লোয প্রনকেব ক ককঙ এফং আপ্রন  মম আল্লোয যোূর তো িভোকণয চকনযই খকটকঙ৷ প্রওন্তু 
মওোযোই মরোওগুকরো ফরকরো , তুপ্রভ মতো  প্রফস্মওয মোেওুয  প্রভথযোফোেী৷ এযওভ মরোও (মযত আরী আুঃ) ঙোড়ো আয মওউ প্রও মতোভোকও  আল্লোয 
যোূর ভকন ওকয ? নফী-যোূরককণয েোোত ফো কতযয আফোন অস্বীওোয ফো উকক্ষোয  খটনো শুধু অতীতওোকরই প্রভীত থোকও প্রন৷ এঔন অকনও 
মরোও মঔোেোী ফোস্তফতো ফো তযকও ফছুকত অক্ষভ৷ আচ এও মেণীয েোপ্রম্ভও  স্বোথবোন্ধ মরোও নফী-যোূরকণকও মোেওুয ফকর অফোে মে৷ তোযো এটো 
মফোকছ নো মম নফী-যোূরকণ ফোোনোফোচকেয ওথোভত ঘকরন নো৷ নফী-যোূরকণ  েবওকেয চকনয প্রফস্মওয প্রওঙু মেঔোকত অবযস্ত কোাঁচোকঔোপ্রয ককিয 
অপ্রবকনতো ফো মবরওীফোচ  নন৷ ফযং তোাঁযো ভোন  এও আল্লোয ক্ষ মথকও ভোনকুলয চকনয িোণ-ঞ্চোযী  চরুযী  ফোতব ো িঘোকযয চকনয েোপ্রেিোপ্ত 
প্রঙকরন ৷ ভোনলুকও ুথ মেঔোকনো  তোকেয ভপু্রি ফো ওরযোকণয ফযফিো ওযোই প্রঙর নফী-যোূরককণয প্রভকনয উকেয ৷  
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নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৩৯তভ ফব) 

 

প্রফকশ্বয ভস্ত ভুরভোন এ ফযোোকয এওভত মম প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) আল্লোয মিপ্রযত ফবকল নফী  যোূর এফং ইরোভী প্রফধোন ফো 
প্রযত মঔোেোী ধভবগুকরোয ভকধয প্রযূণবতভ৷ যোূর (োুঃ) মম ফবকল নফী এ প্রফশ্বো ইরোকভয  ফকঘক গুরুেূণব  মভৌপ্ররও প্রফশ্বোগুকরোয ভকধয 
অনযতভ৷ এই প্রফশ্বোকয কক্ষ প্রফত্র মওোযআন  োেীক অকনও স্পষ্ট েরীর-িভোণ যককঙ৷ এ ঙোড়ো ইরোভী প্রফপ্রধ-প্রফধোকনয  িওৃপ্রত মথকও ইরোভী 
প্রফধোকনয িোীে  োফবচনীনতো স্পষ্ট৷ (ফোচনো) প্রফত্র  মওোযআকন স্পষ্টবোকফ ফরো ককঙ , প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য য আয মওোকনো নফী  

আকফন নো৷ূযো আমোকফয ৪০ নম্বয আোকত ফরো ককঙ , ভুোম্মোে মতোভোকেয ভধযওোয মওোকনো  ুরুকলয প্রতো ন , প্রওন্তু প্রতপ্রন আল্লোয যোূর এফং 
ফবকল নফী৷ আল্লো ফপ্রওঙু  ম্পকওব  অফপ্রত৷ অনযপ্রেকও প্রফত্র মওোযআকনয আোকত ইরোভকও প্রঘযন্তন  ফবচনীন  ধভব প্রককফ উকল্লঔ ওযো ককঙ৷ 
ইরোকভয প্রফধোন মওোকনো িোন ফো ভীভোয কেীকত  প্রভীত ন৷ মমভন , ূযো মপোযক্বোকনয এও নম্বয আোকত ফরো ককঙ , ওত ভোন প্রতপ্রন প্রমপ্রন 
তোাঁয েোকয িপ্রত মপোযওোন (মওোযআন) নোপ্রচর ওকযকঙন , মোকত ম প্রফশ্বচককতয চকনয তওব ওোযী কত  োকয৷ ভোন আল্লো নফী-যোূর োঠিককঙন 
ভোনলুকও প্রওব  ফো অংীফোপ্রেতো মথকও  এওেফোে এফং অজ্ঞতো মথকও ফপু্রেফপৃ্রত্ত  ওরযোণওয ফো মৌবোকযভ চীফকনয প্রেকও আফোন  চোনোকত৷ মুকক মুকক 
ভোনকুলয ঘোপ্রেোয প্রযফতব ন খটো ধভব-প্রফধোন প্রযফপ্রতব ত ককঙ এফং  িকতযও মুককই ভোনফ চোপ্রতয চকনয নতুন ফোণীয িকোচন কপ্রঙর৷ অতীকত 
আভোনী ধভবগ্রন্থগুকরোয ফোণী  প্রক্ষো প্রফওৃত কতো ফকর মুকক মুকক নতুন নফী-যোূর োঠোকত  কপ্রঙর৷ প্রওন্তু ভোনফচোপ্রত মঔন প্রফওোকয এভন এও 
মবোক উনীত র মঔন ম মঔোেোী ধকভবয  প্রক্ষো  নীপ্রতগুকরোকও ংযক্ষণ ওযকত প্রকঔকঙ তথো প্রফওৃপ্রত  প্রযফতব কনয োত মথকও  মগুকরোকও ভিু 
যোঔফোয ভত ক্ষভতো অচব ন ওকযকঙ এফং মগুকরো ঔোাঁটি , অপ্রফওৃত অফিো িঘোয ওযকত ক্ষভ তঔন অতীকতয ভকতো নতুন নফী োঠোকনোয িকোচন 
আয থোকও নো৷  প্রযূণবতো অচব কনয মক্ষকত্র ভোনফ চোপ্রতকও এভন এও ওোকপরোয োকথ তুরনো ওযো মো মম  ওোকপরো তোয প্রনপ্রেবষ্ট রকক্ষয মৌাঁঙোয চকনয 
যনো প্রেককঙ, প্রওন্তু ঐ রকক্ষয মৌাঁঙোয থ তোযো বোকরোবোকফ প্রঘকন নো৷ কথ ওোকযো োকথ মেঔো কর তোয ওোঙ মথকও থ প্রনকেবনো প্রনক ওোকপরো প্রওঙুটো 
থ অগ্রয ৷ এযয নতুন  অপ্রযপ্রঘত িোকন মৌাঁঙোয য নতুন থ  িেবও  নতুন প্রেও প্রনকেবনো তোয চকনয চরুযী ক মো৷ এবোকফ ধীকয 
ধীকয ঐ ওোকপরো ফযোওতয অপ্রবজ্ঞতো  উচ্চতয জ্ঞোন অচব ন ওযকত থোকও এফং এও মবোক তোকও ুকযো কথয ভোনপ্রঘত্র মেো ৷ আয এই োভগ্রীও 
ভোনপ্রঘত্র  থপ্রনকেবনো োফোয য তোকেয ওোকঙ  বপ্রফলযকতয থ স্পষ্ট ক মো৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ভোন আল্লোয  ফবকল নফী  
যোূর প্রককফ ভোনফ ওোকপরোয ওোকঙ োভগ্রীও থ প্রনকেবনো  োভগ্রীও  মৌবোককযয থ তথো ইরোভ ধভব উোয প্রেক মককঙন৷ আয এ ভ ভোনফ 
চোপ্রত প্রঘন্তোকত প্রেও মথকও এই ভোন ধকভবয তযতো উরপ্রি ওয এফং এ ধকভবয প্রক্ষোগুকরো যক্ষোয ভকতো  প্রযক্কতো অচব ন ওকযপ্রঙর৷ ভোনলু প্রঘন্তোকত  
োভোপ্রচও প্রেও মথকও প্রযক্কতো অচব ন  ওযকত মকযকঙ ফকরই প্রফত্র ইরোভ ধভব  মওোযআন প্রফওৃপ্রত ফো প্রযফতব কনয প্রওোয  প্রন৷  এটো রক্ষযনী 
মম ইরোভ ধভব ঙোড়ো অনয মওোকনো ধভবই ফবকল মঔোেোী ধভব ফোয েোফী  ওকযপ্রন৷ অতীকতয ভস্ত নফী তোাঁয যফতী নফীয আকভকনয ুংফোে প্রেক 
মমকতন৷ মমভন মযত  আেভ (আুঃ) মযত নূ (আুঃ)  অনযোনয আকভন খটোয ুংফোে প্রেক মককঙন৷ মযত নূ (আুঃ)   যফতী নফীকণ 
তোাঁকেয কয মযত ভূো , মযত ঈো  ভুোম্মোে (োুঃ) 'য আকভকনয ুংফোে  প্রেকপ্রঙকরন৷ প্রওন্তু প্রফত্র মওোযআন এফং প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে 
(োুঃ)'য মখোলণো মথকও  স্পষ্ট মম তোাঁয কয আয মওোকনো নফী আকফন নো৷  ঔতকভ নফুত অথব ধকভবয ভোপ্রপ্ত ন৷  ফযং এ মথকও মফোছো মো ধকভবয 
ফোস্তফতো অতীকতয মঘক মফী স্পষ্ট৷ ফতব ভোন মুকক  ভোনকুলয ভপু্রি প্রনপ্রিত ওযকত োকয এভন ধভব তথো ইরোভ ধকভবয িকোচনীতো অতীকতয  মঘক 
মফী অনবূুত কঘঙ৷ িশ্ন করো নফুত মতো মল ক মককঙ, তোকর ভোনলুকও ওোযো থ মেঔোকফন? এয উত্তয করো, প্রফত্র মওোযআন অপ্রফওৃত যক মককঙ 
এফং প্রফত্র মওোযআন  োেী মথকও মুককোকমোকী ফযোঔয ফো প্রফধোন প্রেকত ক্ষভ আকরভযোই ভোনলুকও থ মেঔোকনোয েোপ্রে োরন ওযকফন৷ এঔোকন এটো 
ভকন যোঔো েযওোয মঔোেোী ধভবগুকরোয ভরূ নীপ্রতকত ওঔন মওোন োথবওয প্রঙর নো মমযওভ োথবওয মনই িোওৃপ্রতও আইকন৷ মমভন, ভোধযোওলবণ ফো প্রেন  

যোকতয প্রযফতব কনয প্রফধোন মমভন প্রঘযওোরই অপ্রযফতব নী , মতভপ্রন নযোপ্রফঘোযওোভীতো, ভোনফকিভ ফো কযোওোয , ততো- এগুকরো ফমুককই িংপ্রত ক 
আকঙ৷ তদ্রু প্রভথযোঘোয , েনূীপ্রত, ফযোপ্রবঘোয, প্রনযযোধ ভোনলুকও তযো ওযো  অকনযয অপ্রধওোয রংখন ওযো ফ মুককই  ভোনকুলয ওোকঙ প্রনন্ননী৷ 
মভোটওথো ইরোকভয মভৌপ্ররও প্রফধোনগুকরো অপ্রযফতব নী  োফবচনীন  এফং মগুকরো িোন , ওোর  োত্র মবকে ফ মুককই িকমোচয৷ ভ  মুককয 
প্রযফতব কনয পকর মমফ নতুন ঘোপ্রেো ৃপ্রষ্ট  ইরোভী আইকন প্রফকলজ্ঞ আকরভকণ প্রফত্র মওোযআন  োেী মথকও  মকফয চকনয ফযোঔযো ফো নতুন 
প্রফধোন প্রেকত ক্ষভ৷ আয এ চকনযই ফরো ককঙ , আকরভযো নফী-যোূকরয উত্তযোপ্রধওোযী৷ প্রফত্র মওোযআকন ভোনফ চীফকনয ভস্ত প্রেকওয  নতুন মুককয  

ঘোপ্রেোয মমোকোন যককঙ৷ প্রফত্র মওোযআকন ফরো ককঙ ,আভযো মতোভোয য এ প্রওতোফ অফতীণব  ওকযপ্রঙ মোকত যককঙ িকতযও প্রফলকয স্পষ্ট ফযোঔযো  
থ প্রনকেব৷ এবোকফ এটো  স্পষ্ট প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ধভব  প্রফত্র মওোযআন ভোনকুলয জ্ঞোনকত  প্রঘন্তোকত  প্রযূণবতো ৃপ্রষ্টয ভোধযভ৷ এ ওোযকণই ইরোভ 
জ্ঞোন-প্রফজ্ঞোন এফং প্রঘন্তো  ককফলণোয য অীভ গুরুে প্রেককঙ৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) শুধু ওথো ন ওোকচয ভোধযকভ প্রক্ষো  জ্ঞোন  ঘঘব োয য অকল 
গুরুে প্রেক মককঙন৷ জ্ঞোনোচব ন ংক্রোন্ত তোাঁয ফোণীগুকরো  চকত-প্রফঔযোত৷ মমভন, প্রতপ্রন ফকরকঙন, জ্ঞোন অচব ন িকতযও ভুপ্ররভ নযনোযীয চকনয পযচ ; জ্ঞোন 
ভপু্রভকনয োযোকনো ধন , মমঔোকন ো তো কুপ্রড়ক নো ; জ্ঞোনীয ওরকভয ওোপ্রর ীকেয  যকিয মঘক উত্তভ ; জ্ঞোন অচব কনয চকনয িকোচকন ঘীন মেক 
মো৷ জ্ঞোনোচব কনয  গুরুে ম্পপ্রওব ত যোূর(োুঃ) 'য চীফকনয এওটি খটনো শুপ্রনক আচকওয এই আকরোঘনো মল ওযকফো৷  এওপ্রেন প্রফশ্বনফী (োুঃ) 
ভপ্রচকে ঢুকও ভপ্রচকেয মরোওকেয অফিো মবকফক্ষণ ওযপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন মেঔকরন, এওের ভুরভোন মেোো, মভোনোচোত এফং ভোন আল্লোয প্রফত্র নোভগুকরোয 
প্রমপ্রওয আমওোকয ভগুর এফং অনয েরটি প্রক্ষোেোন, আরো আকরোঘনো  ড়োকোনো ভি৷ যোূর (োুঃ) উব গ্রুকয প্রেকও তোপ্রওক ফরকরন, এ উব 
েরই ওরযোণ  ভপৃ্রেয কথ প্রনকোপ্রচত , প্রওন্তু আপ্রভ জ্ঞোকনয আকরোঘনো প্রনকোপ্রচত েরটিকও মফী ঙন্ন ওপ্রয৷ এই ফকর জ্ঞোনী  গুণীকেয  প্রেোযী 
প্রফশ্বনফী (োুঃ) জ্ঞোন ংক্রোন্ত আকরোঘওকেয েকরই মমোক প্রেকরন মোকত ফোই এটো  ফছুকত োকযন মম ভোন আল্লোয ওোকঙ  তোাঁয যোূকরয (োুঃ) 
ওোকঙ তথো ইরোভ ধকভব জ্ঞোন ঘঘব ো ওত মফী গুরুেূণব!  

 

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৪০তভ ফব) 

 

তয  প্রভথযোয ভকধয েকন্দয ইপ্রতো ভোনকুলয ইপ্রতোকয  ভকতোই িোঘীন এফং এ েন্দ আচ অফযোত যককঙ৷ মমপ্রেন ভোন যোফফরু আরোভীন মযত 
আেভ (আুঃ)মও ৃপ্রষ্ট ওকয তোাঁকও প্রচেো ওযকত ফ মপকযতোকও প্রনকেব প্রেকরন মপ্রেন ফ মপকযতো  তোাঁকও প্রচেো ওযকর আমোপ্রমর নোকভয প্রচন-মম 
প্রওনো তোয ফযোও এফোেত-ফকন্নকীয ভোধযকভ  মপকযতোও‚মরয েব োয কপ্রঙর- ম অংওোযফতুঃ আেভ (আুঃ)মও প্রচেো ওযো মথকও প্রফযত থোকও৷  
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পকর আচোপ্রচর আল্লোয অপ্রবোকয োত্র  এফং এই আচোপ্রচরই অপ্রবপ্ত তোন প্রককফ মকোটো  ভোনফ চোপ্রতয ফকঘক ফড় ত্রুকত প্রযণত ৷  

তোকনয েপৃ্রষ্টকত মযত আেভ (আুঃ) 'য প্রভন   ভমবোেো প্রঙর তোয মঔোেোকদ্রোী িফপৃ্রত্তয স্বোথব  অংওোকযয কথ ফোধো৷ তোই ম  িপ্রতকোধ প্রককফ 
মকোটো ভোনফ চোপ্রতকও প্রফভ্রোন্ত ওযোয থ প্রনক ভেোকন অফতীণব  এফং  ভোনকুলয ভকন ও ‚ভন্ত্রণো প্রেক তোকেযকও প্রফভ্রোন্ত ফো থভ্রষ্ট ওযোই ক কড় 
তোয িধোন ওোচ৷ প্রওন্তু প্রফকফওম্পন্ন  কঘতন ভোনলুকও তোন ওঔন মধোওো প্রেকত োকয নো৷  তোই তোন ভোনফচোপ্রতয থ িেবও তথো নফী  
যোূর, ভোন ইভোভ , প্রর-আপ্ররো   ঈভোনেোযকেয ওোকঙ প্রবড়কত োকয নো৷ অনযপ্রেকও অকঘতনতো  ও ‚িফপৃ্রত্তয ওোকঙ প্রফকফওকও  নতচোন ুযোঔকত 
অবযস্ত ভোনকুলযো ক কড় তোকনয েী ফো ফনু্ধ৷ এ ধযকনয ভোনলু  ক্ষভতোয মরোব ফো োপ্রথবফ েভমবোেো , ধন-ম্পে প্রওংফো অংওোয  ওৃপ্রত্রভ ফো 
প্রভথযো মকৌযফ  ফচো যোঔোয চকনয কতযয ফো প্রফকফকওয আফোকন োড়ো নো প্রেক কতযয এফং কতযয িঘোযও   অনুোযীকেয মখোয ত্রুকত প্রযণত 
৷ তোযো মুপ্রিয ভোধযকভ কতযয মভোওোকফরো ওযকত  োকয নো ফকর প্রভথযো িঘোয , অফোে, ঙর-ঘোতুপ্রয, মুে, ন্ত্রো এফং প্রফপ্রবন্ন ধযকন  লড়মকন্ত্রয ভোধযকভ 
কতযয আকরো প্রনপ্রবক মেোয চকনয ফবোত্মও মঘষ্টো প্ররপ্ত  ৷ নফী-যোূরককণয ইপ্রতোকয প্রেকও তোওোকর মেঔো মো িকতযও নফী  যোূর তয  িঘোয 
ওযকত প্রকক তোগুপ্রত প্রি ফো তোকনয অনুোযীকেয ফবোত্মও ফোধোয মু্মঔীন  ককঙন৷ মমভন, মযত ইব্রোীভ (আুঃ) ফোধোগ্রস্ত কপ্রঙকরন ফোকফকরয 
িফর ক্ষভতোধয  ম্রোট নভরুকেয ভোধযকভ , মযত ভূো (আুঃ) ফোধোগ্রস্ত কপ্রঙকরন চোপ্ররভ োও মপযোউকনয  ভোধযকভ, মযত েোউে (আুঃ) ফোধোগ্রস্ত 
কপ্রঙকরন চোরকুতয ভোধযকভ এফং ও ‚ঘক্রী ইহুপ্রেযো  মযত ঈো (আুঃ)মও ফোধোগ্রস্ত ওকযপ্রঙর৷ মতভপ্রন প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)  ফোধোগ্রস্ত 
কপ্রঙকরন আফ ুচোকর , আফ ুরোোফ  তোকেয েী ফো েরফর , ও‚ঘক্রী ইহুপ্রে এফং ভনুোপ্রপওকেয ভোধযকভ৷ প্রওন্তু অতীকত ও ‚ঘক্রী  তোগুপ্রত প্রিয 
তয-ধভব প্রফকযোধী  ফ িকঘষ্টো , ফরিকোক এফং লড়মন্ত্র মমভন ফযথব কপ্রঙর , মতভপ্রন প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) 'য িঘোপ্রযত তয ধকভবয 
মভোওোকফরো ফ তোনী  তোগুপ্রত প্রিয  যোচ খকটপ্রঙর৷ অফয তো কত্ত্ব প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)  তোাঁয িঘোপ্রযত  ধভব ইরোকভয 
প্রফরুকে ত্রুকেয লড়মন্ত্র  প্রভথযো িঘোয ওঔন মথকভ থোকও প্রন৷  ইরোকভয তযতো  অওোটয মুপ্রিয মভোওোকফরো ওোকপয , ভুপ্রযও এফং োতোনী 
প্রিয ওোকঙ  মওোকনো গ্রণকমোকয মুপ্রি প্রঙর নো৷ তোই তোযো আে প্রনত প্রভথযঘোয ফো অিঘোকযয৷ অফয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ম্পকওব  
প্রভথযো িঘোয ঘোরোকনো ফো তোাঁয ম্পকওব  অফোে মেো চ প্রঙর নো৷ যোূর (োুঃ)'য প্রনভবর ঘপ্রযত্র, তযফোেীতো, আভোনতেোযী এফং অনযোনয অকনও ভৎ 
গুকণয চকনয ফ ভকরই ুঔযোপ্রতয অপ্রধওোযী প্রঙকরন৷ প্রফশ্বস্ততো, তযফোেীতো  আভোনতেোযীয চকনয ুঔযোপ্রত থোওো তোাঁকও ফরো কতো আর আভীন৷ তোই 
ইরোভ িঘোয শুরু ফোয য ভক্কোয ওোকপয ভুপ্রযওযো যোূর (োুঃ) 'য ওোকঙ তোকেয  অথব-ম্পে আভোনত প্রককফ চভো যোঔকতো৷ এই ধোযো 
প্রচযকতয ভ মবন্ত অথবোৎ ে ফঙয  মবন্ত অফযোত প্রঙর৷ মোই মোও , ওোকপয ভপু্রযওযো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)   তোাঁয িঘোপ্রযত তয 
ধকভবয মভোওোকফরো ুপ্রযওপ্রিতবোকফ যোচননপ্রতও  িঘোযণোকত লড়মন্ত্র অফযোত যোকঔ৷ এচকনয তোযো ওঔন নযূনফী (োুঃ)মও োকর , প্রভথযোফোেী, ওপ্রফ 
 মোেওুয ফকর অফোে প্রেককঙ৷ যোূর (োুঃ) 'য ঘোঘো আফ ুরোোফ ওোকচয ফোচোকয তোাঁকও ঙোোয  ভকতো অনুযণ ওযকতো৷ নযূনফী (োুঃ) মঔনই 
মওোকনো ওথো চনককণয উকেকয ফরকতন োকথ োকথ আফু  রোোফ ফরকতো , ভুোম্মোে প্রভথযো ওথো ফরকঙ , তোয ওথো প্রফশ্বো ওকযো নো৷এঙোড়ো ওোকপয  

ভুপ্রযওযো প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য মযোরত, ী নোপ্রচর, মভযোকচয খটনো, ুনরুত্থোন, যওোকরয োপ্রস্ত  ুযস্কোয িবৃপ্রত প্রফলকয উকল্লঔ ওকয ঠোট্রো-ভওযো 
ওযকতো৷ তোযো ফরকতো , ভুোম্মোে মওন মফককতয মনোভতগুকরো ৃপ্রথফীকতই ভোনলুকও েোন ওযকঙ নো ? ওঔন ওঔন তোযো  এভন এও তোপ্রওব ও ফযপ্রিকও 
যোূকর মঔোেো (োুঃ)য মঙকন মরপ্ররক যোঔকতো মম প্রতপ্রন মওোথো  ধকভবয ফোণী িঘোয শুরু ওযোয োকথ োকথ ঐ তোপ্রওব ও অতীকতয যোচো-ফোেোকেয 
কি শুরু ওকয চনককণয ভকনোকমোক নষ্ট ওকয প্রেত৷ নোচয প্রফন োকয নোকভয ঐ মওোযোই তোপ্রওব ও নযূনফী  (োুঃ)'য ফিফযকও গুরুেীন প্রককফ তুকর 
ধযোয চকনয ফরকতো , ম চনতো , আভোয ওথো মতো  ভুোম্মোকেয ভকতোই৷ ভুোম্মোে অতীকতয এভন ফ মরোকওয ওথো ফকর মোযো আল্লোয আচোফ ফো  

মক্রোকধয প্রওোয কপ্রঙর৷ আয আপ্রভ এভন ফ মরোকওয ওথো ফপ্রর মোযো ধন-ম্পকেয িোঘুকমবয ভকধয ডুকফ প্রঙর এফং ফহু ফঙয ধকয ৃপ্রথফীকত োন 
ক্ষভতোয অপ্রধওোযী প্রঙর৷ প্রফশ্বনফী  (োুঃ)'য েোোপ্রত প্রভকনয মভোওোকফরো হুভওী  অফভোননো একতো ঙপ্রড়ক মেো  মম অকনও  প্রফশ্বোী ফযপ্রিয 
প্রফশ্বোক প্রঘড় ধকয এফং অকনকও ভকনোফর োপ্রযক মপকরন৷ তোকেয মওউ মওউ  যোূকর োও (োুঃ)মও ওোকপয ভুপ্রযওকেয োকথ আকোল ওযোয যোভব 
প্রেকতন৷ প্রওন্তু প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) কতযয আফোকনয মক্ষকত্র ফো প্রচোকেয মক্ষকত্র এও ভূুকতব য  চকনয প্রেধোপ্রেত ফো প্রফঘপ্ররত ন প্রন৷ ফযং 
প্রতপ্রন েঢ়ৃ আত্মপ্রফশ্বো প্রনক ভুপ্ররভ ভোচকও ক্ষভতো  ম্মোকনয ীকলব উন্নীত ওকযন৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) মুে  যোচননপ্রতও মক্ষকত্র োপরয অচব কনয য 
অত‚রনী ম্মোকনয অপ্রধওোযী ন৷ প্রওন্তু তঔন ইরোকভয ত্রুযো তোাঁয ম্পকওব  এফং ইরোভ ম্পকওব  অফোে, প্রভথযোঘোয  অফভোননো অফযোত যোকঔ৷ 
ইউকযোক ভধযমুকক ইরোভ-প্রফকেলী এওের ঔৃষ্টোন োদ্রী প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)মও  অফভোননো ওকযকঙন৷ এভনপ্রও োিোকতযয অকনও ইপ্রতোপ্রফে 
এ ধযকনয চখনয অযোকধ প্ররপ্ত  ককঙন৷ োিোকতয ইরোভ অফভোননোয এই ধোযো কত তোব্দীকত অফযোত প্রঙর৷  ইরোভ-প্রফকেলী োিোকতযয মওোকনো 
মওোকনো মরঔও এভন ওথো প্ররকঔ মককঙন মম ভুোম্মোে  (োুঃ) ভপূ্রতব  ূচো ওযকতন! এ ধযকনয ফই োিোকতযয অকনও অভুরভোনকও এঔন প্রফভ্রোন্ত  

ওযকঙ৷ অকনকও ইরোভ ম্পকওব  এভন অফোে আচ িঘোয ওযকঙন মম এ ধকভবয অনুোযীযো  ভক্কো প্রকক ওোফো খকযয  মঔোকন যোঔো এওটি 
োথকযয ূচো ওকয থোকও! অথঘ ওোফো খয  ভুরভোনকেয চকনয এফোেকতয প্রেও-প্রঘকহ্নয প্রনকেবও ফো মওফরো স্বরূ৷ ভুরভোনযো মোকত  এওই এরোওো 
ফোই প্রফপ্রবন্ন ভঔূী ক এফোেত নো ওকয মচকনয প্রফকশ্বয মওন্ধিকর  অফপ্রিত ওোফোখযকও এফোেকতয মওফরো ফোনোকনো ককঙ৷ এঔোকনই প্রঙর প্রফকশ্বয িথভ 
এফোেত খয৷ মই আপ্রে এফোেত-খয ুনপ্রনভবোণ ওকযপ্রঙকরন মযত ইব্রোীভ (আুঃ)৷ ঐ খকযয ধফংোফককলয এওটি  োথয অফপ্রষ্ট থোওো ভুরভোনযো 
তো ংযক্ষণ ওকযকঙ এফং তো েেোবকয স্পব ওকয   ঘুকভো ঔো ভোত্র৷ এ োথযকও  ওোফো খযকও মওোকনো ভুরভোন উোয ভকন ওকয নো৷ ওোফো 
খযকও উোয ভকন ওযকর মওোকনো ভুরভোন ো কপ্ররক ম খকযয কয উকঠ মঔোন মথকও আমোন প্রেত নো৷ মোই মোক  , প্রফশ্বনফী (োুঃ) ইরোভ  
ভুরভোনকেয অফভোননো োম্প্রপ্রতও ফঙযগুকরোকত  মচোযেোয ককঙ৷ ক্রভফধবভোন ইরোভী চোকযণ মঠওোকনোয চকনযই ইরোকভয ত্রুযো এ ুযকনো  মওৌর 
মচোযেোয ওকযকঙ৷ প্রিভ কণভোধযভগুকরো ইরোভকও এফং প্রফশ্বনফী (োুঃ) ভুরভোনকেয  ন্ত্রোী ফকর অফোে প্রেকঘঙ৷ োিোতয প্রফশ্বনফী (োুঃ) 
ভুরভোনকেয ধভী  মনতৃফকৃন্নয ইকভচ ফো মঘোযোকও ওোপ্ররভোপ্ররপ্ত ওযোয িকঘষ্টোকও মমন নীপ্রত প্রককফ গ্রণ  ওকযকঙ৷ আয এ চকনযই ভুরভোন নোভধোযী 
বোড়োকট মরঔও োরভোন রুেীকও প্রেক িওো ওযো  ককঙ "যোটোপ্রনও বোকব" ফো তোকনয েোফরী নোভও ফই৷ ইরোভ  যোূর (োুঃ)মও  

অফভোননোওোযী এই মরঔওকও ফটৃি যওোয নোইট উোপ্রধ প্রেককঙ৷ ভোপ্রওব ন মুিযোষ্ট্র  োিোকতযয অনযোনয মে ভতূব োে োরভোন রুেীকও ভথবন 
চোপ্রনককঙ অথফো তোকও  ুযস্কোয প্রেককঙ৷ োিোকতযয ইরোভ-প্রফকেলী নীপ্রতয অফযোত ধোযো ২০০৫ োকরয  মকেম্বয ভোক মডনভোকওব য এওটি প্রত্রওো 
প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য ১২টি ফযোেপ্রঘত্র িওো ওযো ককঙ৷ ফোও স্বোধীনতোয মেোোই প্রেক ইউকযোকয আকযো ও 'টি মেকয মফ প্রওঙু ত্র  প্রত্রওো এ ঙপ্রফগুকরো 
ুণুঃিঘোয ওকয৷ যোূর (োুঃ)মও অফভোননোওোযী মডনভোকওব য ঐ  োংফোপ্রেওকও ুযসৃ্কত ওযো ৷  প্রফকশ্বয কঘতন চনককণয ওোকঙ এটো স্পষ্ট মম 
ইরোকভয ক্রভফধবভোন আওলবণ িপ্রতকযোকধয চকনযই োিোতয প্রযওপ্রিতবোকফ যোূকর োও (োুঃ) 'য অফভোননো ওকয মোকঘঙ৷ ইরোভ অফভোননোওোযী 
ভরগুকরো বোকরো ওকযই চোকন, ইরোভ ঙোড়ো অনয মওোকনো ধভব ফো ভতোেব ভোনকুলয ওোকঙ িোণফন্ত ন এফং তোকেয ভযোগুকরোয ভোধোকনয  মওোকনো প্রেও 
প্রনকেবনো ইরোভ ঙোড়ো অনয মওোকনো ধভব ফো ভতফোকেয মনই৷ এ অফিো ইরোভী  চোকযকণয মচোোয  এ ধকভবয ক্রভফধবভোন চনপ্রিতো োিোতয 
আতপ্রঙ্কত৷ রক্ষযনী ফযোোয করো োিোকতযয তযপ মথকও ইরোভ  প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য একতো অফভোননো এফং এ  ধকভবয প্রফস্তোয িপ্রতকযোকধয চকনয একতো 
অিঘোয  লড়মন্ত্র কত্ত্ব প্রফশ্বনফী (োুঃ)'য িপ্রত চনককণয ম্মোন ওকভপ্রন ফযং মফকড়কঙ৷ এওইোকথ ইরোকভয িপ্রত চনককণয  আওলবণ ফপৃ্রে মককঙ৷ 
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অনযওথো প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ুত-প্রফত্র ঘপ্রযত্র এফং তোাঁয  অোধোযণ ভতী গুণোফরীকও ওোপ্ররভোপ্ররপ্ত ওযোয চকনয আধুপ্রনও মুককয আফ ুচোকর  আফু  
রোোফকেয লড়মন্ত্রগুকরো ফযথব ককঙ৷ তোই আভযো মেঔপ্রঙ অকনও অভুপ্ররভ ভনীলী প্রফশ্বনফী  (োুঃ)মও ফবকেষ্ঠ ভোভোনফ ফরকত কুপ্রেত ন প্রন৷ ভোইকওর 
এইঘ োকটব য ভকতো আধুপ্রনও  মুককয ভোপ্রওব ন ভনীলী প্রফকশ্বয ইপ্রতোকয এও চন মযো ভোভোনকফয তোপ্ররওো প্রফশ্বনফী  (োুঃ)'মও এও নম্বকয ফো ফবোকগ্র 
িোন প্রেকত ফোধয ককঙন৷ আকর ভোনলুকও প্রঘযওোর  অজ্ঞ  মফোওো ফোপ্রনক যোঔো মো নো এফং প্রফত্রতো , তয, জ্ঞোন  িজ্ঞোয েীপ্রপ্ত ওঔন  মঢকও 
যোঔো মো নো৷ তোই প্রফকশ্বয ফবওোকরয ফবকেষ্ঠ ভোভোনকফয অতুযজ্জ্বর েীপ্রপ্ত মঢকও যোঔো ওঔন ম্ভফ  প্রন এফং ওঔন তো ম্ভফ কফ নো ৷ মোযো 
প্রফকশ্বয ফবওোকরয ফবকেষ্ঠ ভোভোনফকও অফভোননোয ফথৃো মঘষ্টো প্ররপ্ত তোযো আকর প্রনকচকেযই  মঙোট ওযকঙ এফং তোযোই অতীকতয ভকতোই ইপ্রতোকয 
আস্তোকুকড় প্রনপ্রক্ষপ্ত কফ৷  

নূযনফী মভোস্তপো (োুঃ) 
( ৪১তভ ফব) 

 

ইরোকভয ত্রুযো মওফর অন্ধ এওগুকভী  প্রংোয ওোযকণই  ফবওোকরয ফবকেষ্ঠ ভোভোনফ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)  তোাঁয িঘোপ্রযত  প্রফত্র 
ইরোভ ধকভবয অফভোননো ওযকঙ৷ োিোকতযয তযপ মথকও ইরোভ  প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য একতো অফভোননো এফং এ ধকভবয প্রফস্তোয িপ্রতকযোকধয চকনয একতো 
অিঘোয  লড়মন্ত্র কত্ত্ব ভোনফচোপ্রতয কফবোত্তভ ওরযোকণয প্রেোযী প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য িপ্রত চনককণয ম্মোন ওকভপ্রন ফযং তো মফকড়ই ঘকরকঙ৷ এওইোকথ 
ইরোকভয িপ্রত চনককণয আওলবণ ফপৃ্রে  োকঘঙ৷ অনযওথো প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য ুত-প্রফত্র ঘপ্রযত্র এফং তোাঁয অোধোযণ ভতী  গুণোফরীকও ওোপ্ররভোপ্ররপ্ত 
ওযোয চকনয আধুপ্রনও মুককয আফ ুচোকর  আফ ুরোোফকেয  লড়মন্ত্রগুকরো অতীকতয ভকতোই ফযথব ককঙ৷ মমফ মরোও অপ্রযঘঙন্ন  ংওীণব প্রঘন্তোধোযো  

অবযস্ত এফং তনপ্রতওতো  মুপ্রিয ধোয ধোকয নো , তোযো োধোযণতুঃ অনযকেযকও প্রফকল ওকয  ভোুরুলকও প্রনকচয ভকতোই ঔোযো , মুপ্রি-প্রফকযোধী  
অপ্রফত্র ভকন ওকয৷ ইযোনী  িফোেফোকওয ফরো  এওচন অপ্রফশ্বোী ফো ওোকপয অনযকেয ওোকপয ভকন ওকয৷ অনযপ্রেকও  মোযো তযন্ধোনী, মুপ্রিফোেী  
প্রঘন্তোীর তোযো ভোনফ চোপ্রতয থ িেবও  ভোন  ফযপ্রিকেয েেো ওকয থোকওন৷ িোঘয  োিোকতযয অকনও অভুপ্ররভ মরঔও , ককফলও, ভপ্রনলী  
প্রঘন্তোপ্রফে প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য ফযপ্রিে  ঘপ্রযত্র ম্পকওব  প্রনযকক্ষ প্রফঘোয-প্রফকেলণ ওযকত প্রকক িওৃত ফো ফস্তুপ্রনষ্ঠ এফং প্রফকেলভিু 
ভতোভত তুকর ধকযকঙন৷ কত অনষু্ঠোকন আভযো এ ধযকনয ওকওচন ঔযোতনোভো ফযপ্রিকেয ভতোভত তুকর  ধকযপ্রঙ৷ আচ আভযো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে 
(োুঃ)'য নযূোণী  তুরনোীন ফযপ্রিে  ম্পকওব  ধযকনয আকযো ওকওচন ঔযোতনোভো অভুপ্ররভ ফযপ্রিকেয ভতোভত তুকর ধযকফো৷  োিোকতযয প্রফঔযোত 
ঐপ্রতোপ্রও আয. এপ. ফডুপ্রর ভুোম্মোে (োুঃ) 'য চীফনী ীলবও ফইক  ভোন আল্লোয ফবকল যোূর (োুঃ) ম্পকওব  প্রভথযো অপ্রবকমোক  অফোকেয 
প্রনন্নো ওকয প্ররকঔকঙন, ভুোম্মোকেয চীফনী ংক্রোন্ত এওটি ফই কড়প্রঙ৷ এ ফইকয মরঔও মম ওঔন ফকৃটকনয ফোইকয ো যোকঔন প্রন তো ঔুফই স্পষ্ট৷ ওোযণ, 

প্রতপ্রন শুধু কীমবোকও যক্ষোয চকনযই  প্ররকঔকঙন৷ প্রতপ্রন তোয প্রতন ৃষ্ঠোয ফইটিকও অনযোময ওথো প্রেক ওরংপ্রওত ওকযকঙন৷ এ মরঔও  তোয ফইটিকত 
ভুোম্মোকেয নোভ প্রনকত প্রকক েিোর ব্দটি ঙোড়ো অনয প্রওঙু ফযফোয ওকযন  প্রন৷ অথঘ মরঔও এ প্রফলকয মওোন ফযোঔযো মেন প্রন মম এযওভ এওচন 
ফযপ্রি ওী ওকয ভোনফচোপ্রতয  অগ্রকপ্রতয চকনয এত উন্নত  ভেৃ প্রফধোন প্রেক মমকত ক্ষভ ককঙন ? প্রতপ্রন প্রওবোকফ এভনফ  ভোনলুকও ককড় তুকরকঙন 
মোযো অতযন্ত ওভ ভকয ভকধয এও প্রফোর  উন্নত বযতোয মকোড়োত্তন ওযকত এফং িথভ প্রেকওই ফড় ফড় চোপ্রতগুকরোকও প্রনকচকেয োকথ মুি ওযকত 
ক্ষভ ককঙন? প্রভস্টোয ফডুপ্রর আকযো প্ররকঔকঙন , ভরূঘোযী এফং মফকযোো চীফকন অবযস্ত েেূব োন্ত  আযফকেয অনকুত ওযকত োযোটো ভুোম্মোকেয অনযতভ 
প্রফস্মওয োপরয৷ এ প্রফলটিকও তোয  ফকঘক ফড় মভো 'মচচো ফো অকরৌপ্রওও খটনোগুকরোয ভতুরয ফরো মো৷ প্রতপ্রন ফ আযফ মকোত্রকও  প্রফস্মওয ূকত্র 
ঐওযফে ওকযন৷ ভুোম্মকেয চীফনী প্রনক প্রঘন্তো ওযকর প্রঘন্তোীর  ফযপ্রি ভোত্রই তোাঁয িজ্ঞো  প্রফঘক্ষণতোয ফযোোকয প্রফস্মক তফোও কত ফোধয এফং  তোযো 
ভুোম্মোেকও এও প্রঘযিীফ ফযপ্রিে প্রককফ মেঔকত োন৷ প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ) ম্পকওব  ফকৃটকনয প্রঘন্তোপ্রফে টভো ওোরবোইর ফকরকঙন , ফতব ভোন 
মুককয এওটো ফড় ত্রুটি করো এ মুককয ুবয ভোনলু এভন প্রওঙু মরোকওয ওথো শুনকঙ মোযো ভকন ওকযন  ইরোভ প্রভথযো ধভব এফং ভুোম্মোে (োুঃ) 
এওচন িতোযও! এ ধযকনয প্রবপ্রত্তীন  রিোচনও  ফিকফযয প্রফরুকে ংগ্রোভ ওযোয ভ এককঙ৷ ওোযণ মম ধভব-প্রফধোন  প্রভন ভুোম্মোে  (োুঃ) 
একনকঙন তো ত ত ফঙয ধকয এও উজ্জ্বর আকরোওফপ্রতব ওোয ভকতো আকরো ঙপ্রড়ক প্রেকঘঙ৷  ভ্রোতৃফনৃ্ন! আনোযো প্রও ওঔন এভন ওোউকও মেকঔকঙন মম 
এওচন প্রভথযোফোেী ফযপ্রি এওটি  নতুন ধভব িনন ওযকত এফং এওই োকথ ঐ ধভবকও োযো প্রফকশ্ব ঙপ্রড়ক প্রেকত ক্ষভ ককঙ ? িবুয থ, এ ধযকনয 
অফোে ঔুফই অদু্ভত ফো প্রফস্মওয! ওোযণ এওচন অজ্ঞ ফযপ্রি এওটি  খয প্রনভবোকণয ক্ষভতো যোকঔ নো , অথঘ এভন অজ্ঞ ফযপ্রি ইরোকভয ভকতো এও 
ধভবকও ভোনফ ভোকচ প্রওবোকফ িপ্রতপ্রষ্ঠত ওযকত ক্ষভ করন? ওোরবোইর আকযো প্ররকঔকঙন, এটো ঔুফই ফড় ধযকনয ভযো  েুুঃঔ মম প্রফকশ্বয চোপ্রতগুকরো মুপ্রি 
 িজ্ঞো ঙোড়োই এ ধযকনয অফোে মভকন  প্রনকঘঙ৷ আপ্রভ ফরকফো এটো অম্ভফ মম এই ভোন ফযপ্রি তথো মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ফোস্তফতো  ফো তয-
প্রফকযোধী ওথো ফকরকঙন৷ তোাঁয চীফন-ইপ্রতোক মেঔো মো প্রতপ্রন মমৌফনওোর মথকওই জ্ঞোনী   প্রঘন্তোীর প্রঙকরন৷ যোূকর োও (োুঃ) 'য ভগ্র চীফন  
ুন্নয গুণোফরী তোাঁয ভস্ত  তৎযতো প্রঙর তয  প্রফত্রতো প্রবপ্রত্তও৷ আনোযো তোাঁয ফোণীয প্রেকও রক্ষয ওরুন- তোাঁকও  ওপ্রফ ফো নফী মো-ই ভকন 
ওরুন- তোাঁয ফোণীকও প্রও অনকুিযণো  মঔোেোী িতযোকে ভকন   নো? এই ভোন ফযপ্রি অপ্রস্তকেয অীভ উৎকয ফোতব োফোও ফো যোূর প্রমপ্রন ভোনকুলয 
চকনয ফোতব ো ফক একনকঙন৷ প্রফধোতোই এই ভোুরুলকও জ্ঞোন  িজ্ঞো প্রপ্রঔককঙন৷" অভুপ্ররভ  প্রঘন্তোপ্রফে ফো ভনীলীযো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 
ম্পকওব  এটি উকল্লঔ ওকযকঙন মম  ভরূতুঃ অোধোযণ ফযপ্রিে এফং উন্নত ধকভবয ওোযকণই যোূকর োও (োুঃ) 'য নোভ প্রফকশ্ব  অভযে ফো িোীে রোব 
ওকযকঙ৷ প্রফত্র মওোযআন  এয িোণিীফও প্রক্ষো প্রফশ্বনফী  মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য চীফন  আত্মোয ভভবভকূর িকফ ওকযপ্রঙর এফং প্রতপ্রন প্রঙকরন 
আেব  কফবোত্তভ ভোনকুলয উজ্জ্বর েষৃ্টোন্ত৷ যোূকর োও (োুঃ) তোাঁয প্রফঘক্ষণ েপৃ্রষ্টয  ভোধযকভ এ প্রফশ্ব চককতয ফোপ্রযও েব ো ফো আফযকণয আস্তয মবে 
ওকয ফোস্তফতোকও উরপ্রি ওযকত োযকতন৷ প্রতপ্রন প্রঙকরন ফপু্রেফপৃ্রত্তও প্রযূণবতো  কঘতনতোয অপ্রধওোযী৷ তোাঁয  প্রঘন্তোবোফনো প্রঙর ুকযোুপ্রয মথোমথ এফং 
প্রতপ্রন ভোনফচোপ্রতয ভপু্রিয চকনয ফকঘক বোকরো ওভবূঘী উোয প্রেককঙন৷ তোাঁয অনুোযীযো প্রঙর প্রনষ্ঠোফোন  প্রফত্র৷ প্রফত্র অন্তয  আকরোপ্রওত মঘোযো 
প্রনক তোযো যোূকর োও (োুঃ) 'য োক ফফো ওযকতন৷ আকর ফপু্রেফপৃ্রত্ত  ফো প্রফকফকওয োকথ ইরোকভয েপ্রত থোওোকতই এই ভোন ধকভবয আধযোপ্রত্মও 
 ফস্তুকত ওরযোণ ভোনলুকও িবোপ্রফত ওকযকঙ৷ প্রফঔযোত ইংকযচ প্রঘন্তোপ্রফে চন মডকবনকোটব  প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ম্পকওব  তোাঁয প্রফঔযোত গ্রন্থ An 

apology for Muhammad And Quraan,ফো ভুোম্মোে (োুঃ)  মওোযআকনয ওোকঙ ক্ষভো ীলবও ফইক প্ররকঔকঙন , মোযো ইরোকভয নফী (োুঃ) ম্পকওব  
কন্ন ৃপ্রষ্টয মঘষ্টো ওযকঙ তোকেয মচকন যোঔো উপ্রঘত ফৃৎ রক্ষয  অচব কনয চকনয তোাঁয অধযোফো  েঢ়ৃতো এওটি গুরুেূণব প্রফল৷ আয এ প্রফলটিকও 
প্রতপ্রন তোাঁয চীফকনয রক্ষযফস্তুকত ফো টোককবকট প্রযণত ওকযপ্রঙকরন এফং তো ফোস্তফোকন অোধোযণ  মচোয প্রেকতন৷ আয এ ওোযকণ ফোই তোাঁয িংো ওযকত 
ফোধয ন৷ এঙোড়ো মোযো ভকন ওকযন, ইরোকভয নফী (োুঃ) তযফোযীয ভোধযকভ তোাঁয ধভব ঙপ্রড়ক প্রেককঙন , তোযো ভোযোত্মও বুর ওযকঙন৷ ওোযণ ওর 
মবকফক্ষও  প্রঘন্তোপ্রফে অতযন্ত স্পষ্ট  প্রনযকক্ষবোকফ এ কতযয  স্বীওৃপ্রত প্রেককঙন মম ভুোম্মোে (োুঃ) যিোত ফো প্রংতোয অফোন খটিকপ্রঙকরন৷ 
প্রতপ্রন ভোনলুকও মেফ-মেফী ফো ভপূ্রতব য চকনয তযোয ফো উৎকব ওযোয িথো ফোপ্রতর ওকয ভোনফ  চোপ্রতয চকনয নোভোচ  মোওোকতয িথো ঘোর ুওকযকঙন 
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এফং তোাঁয ধভব িোী মুে   ংখোকতয প্রযফকতব  ভোনকুলয আত্মো ঞ্চোপ্রযত ওকযকঙ ওরযোণওোভীতো , ভোনফকিভ  োভোপ্রচও  গুণোফরীয মঘতনো৷ চন 
মডকবনকোটব  তোয ফইকয এওটি অধযোক প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ)'য য আকযোপ্রত অফোেগুকরোয চফোফ প্রেককঙন৷ প্রতপ্রন এও চোকো 
প্ররকঔকঙন, প্রচোচ ফো মকোটো আযফ বূঔে ভপূ্রতব  ূচোয ভকতো ও‚িথো প্রনভপ্রিত প্রঙর৷ ভুোম্মোে (োুঃ) এই বূঔকে আভরূ  িোী ংস্কোয োধকনয ভকতো 
অোধয োধন ওকযন৷ প্রতপ্রন প্রশুকেয তযো ওযো  ওণযো প্রশুকেয চীফন্ত ওফয মেোকও প্রনওৃষ্ট  অঙন্ননী ফকর ভকন ওযকতন এফং ভেোন  চুো 
মঔরোকও প্রনপ্রলে ওকযন৷ আয এ ধযকনয ফযপ্রিকেয মযোরোত প্রও তোয প্রনকচয  আপ্রফলওৃত কত োকয ? ভুোম্মোে (োুঃ) ওঔন েপু্রনোয ক্ষভতো  
েপু্রনোফী োন-ওকতয িতযোী প্রঙকরন নো৷ প্রতপ্রন ভোনলুকও নযোেত আঘোয-আঘযণ ওযকত ফরকতন৷ প্রতপ্রন ভোনপ্রফওতো , েো  উেোযতোয মিপ্রভও 
প্রঙকরন৷ প্রনুঃকন্নক ৃপ্রথফী ভুোম্মোকেয (োুঃ) ভকতো প্রফত্রতভ  েরূবব ফযপ্রিে আয ৃপ্রষ্ট ওযকত োকয প্রন৷ তোাঁকও ৃপ্রথফীয ফকঘক ভত  অতুরনী 

ভোন ফযপ্রিে ফকর মভকন মনো উপ্রঘত এফং ৃপ্রথফী তোাঁয এই ভত্তভ ন্তোনকও প্রনক ফ  ভই কফব ওযকত োকয৷ মেোতো বোই-মফোকনযো আভযো 
প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য োকন ভোন আল্লোয য ফকঘক ুন্নয  ফকঘক উকমোকী িংো প্রনকফেন ওকয আচকওয এই  আকরোঘনো মল 
ওযপ্রঙ এফং কতযয কথ ঘরোয ফযোোকয যোূকর োও (োুঃ)'য ভেে ফো োোময ওোভনো ওযপ্রঙ৷ 

 
নূয নফী মভোস্তপো(োুঃ) 

 

( ৪২তভ ফব) 

 

ইরোভ ধকভবয আফোন চোনোকত প্রকক প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে  (োুঃ)  তোাঁয েী-োথীকণকও ঠোট্রো-প্রফদ্রু মথকও শুরু ওকয অকল রোিনো , প্রনমবোতন 

এফং এভনপ্রও োোেকতয ভকতো কফবোঘঘ তযোক স্বীওোয ওযকত ককঙ৷ আকর নযোপ্রফঘোয , োভয, তয  ভপু্রিয আফোন মোলও , প্রনমবোতও  ভোনকুলয 
য িবুকেয েোফীেোয ওোকভী স্বোথবফোেীকেয চকনয ফকঘক প্রফিনও ফকর প্রফকফপ্রঘত ত৷ তোই তোাঁযো কতযয আফোন িপ্রতকযোকধয চকনয ফবপ্রি িকোক 
ওযকফ-এটোই স্বোবোপ্রফও৷ নযূনফী মভোস্তপো  (োুঃ)  তোাঁয েী-োথীযো মপ্রে কতযয আফোন চোনোকত প্রকক এত ফযোও ফো অস্বোবোপ্রফও  প্রনমবোতন  
িপ্রতকযোকধয প্রওোয নো কতন তোকর মটোই কতো অস্বোবোপ্রফও  প্রফস্মকয  ফযোোয৷ কতযয আফোন মত ুেপৃ্ত  মত ঔোাঁটি ক থোকও প্রভথযোয ফো 
ফোপ্রতকরয িপ্রতকযোধ এফং প্রনমবোতন তত ওকঠোয ফো প্রনভবভ ক থোকও৷ কতযয থকও মঘনোয  মফোছোয এটো অনযতভ  ন্থো৷ তকফ ফকঘক প্রফস্মওয 
ফযোোয করো কতযয আফোন চোনোকত প্রকক প্রতকর প্রতকর অ  মন্ত্রণো, প্রনমবোতন এফং েী-োথী ফো প্রযফোকযয খপ্রনষ্ঠ কমোকীয োোেকতয ভকতো েুূঃ  

প্রযপ্রিপ্রতয ভকধয েোয অতরোন্ত োকয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) প্রফভ্রোন্ত   প্রফরুেফোেী চনতোকও অপ্রবো মেনপ্রন৷ ফযং প্রতপ্রন ভোন আল্লোয 
েযফোকয তোকেয চকনয মেোোয  োত িোপ্রযত ওকয আল্লোয েযফোকয এ িোথবনো চোনোকতন মম , ম আল্লো, এযো মফোকছ নো , তুপ্রভ তোকেয ুথ মেঔো ফো 
মফোছোয মতৌপ্রপও েোন ওয৷ তোককপ ইরোকভয আফোন চোনোকত প্রকক  োথয ফপৃ্রষ্টয প্রওোয ফোয য ঘযভ তধমব ধোযণ ওকযপ্রঙকরন আল্লোয ফবকল 
যোূর৷ তোাঁয য প্রনমবোতন এত ঘযকভ উকঠপ্রঙর মম মপকযতোযো মবন্ত ফরকত ফোধয কপ্রঙর , ম আল্লোয ফবকল যোূর! আপ্রন মপ্রে আকে ওকযন 
তোকর এ অফোধয চনককণয য োোড় ঘোপ্রক প্রেক তোকেয ধফং ওকয মেফ৷ প্রওন্তু েোয অতরোন্ত োকয নযূনফী মভোস্তপো (োুঃ) তোকেয অপ্রবো  

নো প্রেক তোকেয ভের ওোভনো ওকযপ্রঙকরন৷ প্রতপ্রন ফকরপ্রঙকরন , এযো ভুরভোন নো কর একেয  ন্তোনযো কতো এওপ্রেন ভুরভোন কফ৷ যোূকর োও 
(োুঃ) চোনকতন আল্লোয ধভব এও ভ  প্রফচী কফই৷ মম ভক্কোয মরোকওযো তোাঁয য এত নৃং প্রনমবোতন ঘোপ্ররকপ্রঙর ভক্কো প্রফচকয  ভ প্রতপ্রন 
তোকেয ফোইকও ক্ষভো ওকয প্রেকপ্রঙকরন৷ আয এই ক্ষভোীরতো  ভোনবুফতো মেকঔ েকর েকর ভক্কোয ওোকপয  ভুপ্রযওযো ইরোভ ধভব গ্রণ ওকয৷ তোই 
এটো স্পষ্ট তযফোযীয ভোধযকভ  ন, ফযং প্রফত্র মওোযআকনয ফোণী  প্রফশ্বনফী (োুঃ) 'য অপ্রফশ্বোয ভোনবুফতো , প্রফস্মওয ততো, অকল মঔোেোবীরুতো , 
অবূতূফব ঘোপ্রযপ্রত্রও মৌন্নমব  অনুভ আঘোয-আঘযকণ আওৃষ্ট  কই তৎওোরীন আযফ বূঔকেয অপ্রধওোং ভোনলু ইরোভ ধভব গ্রণ ওকযপ্রঙর৷ েুুঃকঔয 
প্রফল করো  বযতোয প্রফকশ্বয উজ্জ্বরতভ আেকবয অপ্রধওোযী নযূনফী মভোস্তপো (োুঃ) এই আধুপ্রনও মুকক  এও মেণীয ওোকভী স্বোথবফোেী  প্রফকফওীন 
মরোওকেয প্রফকেলী িঘোযণো  অফভোননোয  প্রওোয কঘঙন৷ ঘরপ্রত ফঙকয ইযোকনয অনযতভ মযো গ্রন্থ প্রককফ প্রনফবোপ্রঘত ফই "নফী-ঘপ্রযত , ফোস্তফ মুপ্রিয 
মরঔও অধযোও ডক্টয মভোস্তপো মেরোে মতযোনী এ ম্পকওব  ফকরকঙন , ইেোযকনট  ওপ্রম্পউটোয িমুপ্রিয ভকতো তথয িমুপ্রিয ফযোও অগ্রকপ্রতয এই 
মুকক প্রফপ্রবন্ন কণভোধযভ প্রফশ্বফোীয ওোকঙ অকনও ফোস্তফতো তুকর ধযকত ক্ষভ৷ প্রওন্তু এফ  কণভোধযকভয প্রনন্ত্রওযো প্রফশ্বফোীকও মওোকনো মওোকনো প্রফকল 
প্রফলক অজ্ঞ যোঔকত ঘোন৷ মমভন , এফ কণভোধযভ ইরোভ  প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ম্পকওব  কতযয ফযোও প্রফওৃপ্রত  খটিক মোকঘঙ৷ প্রতয 
ফরকত প্রও প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) আভোকেয এই মুকক অতীকতয  মঘক মফী ভচরভু ফো চরুকুভয প্রওোয কঘঙন৷ প্রফপ্রবন্ন প্রভথযো তথয  
ূকত্রয য প্রবপ্রত্ত ওকয মওোকনো মওোকনো কফোইট প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য নোকভ এভনফ অফোে  যটনো ওযকঙ মো ুকযোুপ্রয অফোস্তফ৷ এ 
ধযকনয যটনো ঔুফই মন্ত্রণোেোও৷ আধুপ্রনও মুককয  ভোনলুকও এটো মথোমথবোকফ ফছুকত কফ মম প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য অফভোননো মওফর  

এওচন প্রফত্র ভোনকুলয অফভোননো ন৷ ফযং তোাঁয অফভোননো ভোনকুলয প্রঘযওোংপ্রঔত ফ ধযকনয  ভত্ত, মৌন্নমব  ৎগুণোফরীকও মুবেস্ত ওযোয ভতুরয৷ 
ডক্টয মভোস্তপো মেরোে  মতযোনী আকযো ফকরকঙন , তনপ্রতওতো  ভোনফতোয এই ীভোগুকরোকও প্রফমবস্ত ওযোয ভোধযকভ  তনযোচয িপ্রতষ্ঠোয থই ুকভ ওযো 
কঘঙ৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) মকোটো  ভোনফচোপ্রতয ম্পে এফং প্রতপ্রন ভোনফচোপ্রতয ওোকঙ মো উোয প্রেককঙন তো মকোটো ভোনফচোপ্রতয  

ম্পে৷ তোই প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ)'য অফভোননোয ফযোোকয প্রফকশ্বয ভস্ত প্রপ্রক্ষত ভোনলু  ভিুভনো ভোনকুলয উপ্রেি ো উপ্রঘত এফং তোকেয 
উপ্রঘত এ ভোভোনকফয  আধযোপ্রত্মও ঐপ্রতয  প্রফত্রতোয ীভোনো ংযক্ষণ ওযো এফং তোাঁয ভোন প্রক্ষোগুকরোকও  ঙপ্রড়ক মেো৷ মপ্রে প্রফশ্বনফী মযত 
ভুোম্মোে (োুঃ) এওটি প্রনপ্রেবষ্ট িোকন  মুকক  ফফো ওকযপ্রঙকরন , প্রওন্তু প্রতপ্রন ভোটিয ভোনলু ক স্বকী ুলভোয অপ্রধওোযী প্রঙকরন এফং  প্রতপ্রন প্রঙকরন 
িোন  ওোকরয কেীয উকধফব৷ প্রফশ্বনফী (োুঃ) আচ ভোনফচোপ্রতয থিেবও৷  আয এ চকনযই প্রফত্র মওোযআকনয ূযো আচোকফ তোাঁকও ফ ভোনকুলয 
চকনয আেব ফরো ককঙ এফং ভোনলু মপ্রে তোাঁয আেকবয অনুোযী  তোকরই তোযো ভপু্রি োকফ৷ ইযোকওয প্রফপ্রষ্ট  অধযোও  ককফলও হুিোতুর ইরোভ 
ফোকক্বয োযীপ আর মক্বোযোইী প্রফশ্বনফী মযত  ভুোম্মোে (োুঃ)'য ফযপ্রিে  তফপ্রষ্ট ম্পকওব  ফকরকঙন , যোূকর োও (োুঃ) েোঘোযণ   উন্নত তনপ্রতও 
গুণোফরীয প্রেও মথকও নপ্রচযপ্রফীন , প্রতপ্রন প্রঙকরন ভোন আল্লোয প্রনেবন৷ তোাঁয  ফযপ্রিকেয ফকঘক গুরুেূণব প্রেও করো েঢ়ৃ  অেভয ইঘঙো-প্রি৷ 
ইরোকভয িোথপ্রভও প্রেনগুকরোকত অজ্ঞতোয আাঁধোকয প্রনভপ্রিত প্রিগুকরো যোূকর োও (োুঃ) 'য মভোওোকফরো ভস্ত োভথব প্রনক ংখফে এফং নোনো লড়মকন্ত্র 
প্ররপ্ত কপ্রঙর৷ প্রওন্তু  প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ফকরপ্রঙকরন , মতোভযো মপ্রে আভোয এও োকত ূমব এফং অনয  োকত ঘোাঁে একন েো তোকর আপ্রভ 
তয ধভব িঘোকযয এ েোপ্রে তযোক ওযকফো নো৷ এ ধযকনয  অেভয ইঘঙোপ্রি  েঢ়ৃ িপ্রতজ্ঞোয ভোধযকভই প্রফশ্বনফী (োুঃ) ইপ্রতোকয কপ্রত ফেকর  

প্রেকপ্রঙকরন এফং ো-ংপ্রওরতো  রক্ষযীনতো ভি ভোচকও মৌন্নমব, ওরযোণ  িোঘুকমব প্রযূণব চীফকনয প্রেকও প্রযঘোপ্ররত ওকযন৷ প্রফঔযোত অধযোও  
ককফলও ডক্টয যীভুয প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) 'য িপ্রত প্রফকেলী আঘযণ ম্পকওব  ফকরকঙন, নযূনফী (োুঃ) ম্পকওব  কন্নফোেী  িপ্রতপ্রক্রোীর 
ফো মনপ্রতফোঘও নীপ্রত মই চোকরী  মুক মথকওই িঘপ্ররত প্রঙর৷ প্রফকেলী এই নীপ্রত যফপ্রতব কত ঔৃষ্টোন প্রভনোযীকেয ভকধয  িোপ্রতষ্ঠোপ্রনও রূ মন এফং এই 
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ধোযো আচ প্রফপ্রবন্ন ন্থো  ওকরফকয অফযোত যককঙ৷ মই  মুকক যোূর (োুঃ)মও অস্বীওোয ওযো কতো৷ আচ তোযো ফরকঙ ইরোভ ধকভবয বোলো  

বযতো-ফপ্রচব ত ফো মকওকর৷ অতীকত তোযো ফরকতো , ভুোম্মোে (োুঃ) মোেওুয! আচ ইরোভ   কতযয প্রফকযোধীযো ফরকঙ , নফীযো প্রঙকরন ওযোপ্রযচভোটিও 
তথো চনককণয ভকধয কবীয িবোফ  ৃপ্রষ্টওোযী ফযপ্রিে এফং তোযো ভোচকও ংস্কোয ওযকতন৷ অতীকত তোযো যোূকর মঔোেো  (োুঃ)'য নফুত  
মযোরোতকও অস্বীওোয ওযকতো৷ ফতব ভোকন তোযো িতোযণোভরূও কব্দয আে প্রনক এওই অফোে প্রেকঘঙ৷ নফী-যোূরকণ ধকভবয মওন্ধপ্রফন্ন ুফকর তোযো ঠিও 
এঔোকনই আখোত ওযকঙ৷ ডক্টয যীভুয আকযো ফকরন , নফী-যোূরকণ ভোনফ বযতোয ফকঘক ফড় োভোপ্রচও , জ্ঞোনকত  তনপ্রতও প্রফেফগুকরোয উৎ৷ 
তোই োভোপ্রচও  প্রঘন্তোকত ভস্ত োধনো ফো িকঘষ্টো   ংখোত নফী-যোূরককণয আফোনকও মওন্ধ ওকযই আফপ্রতব ত ককঙ৷ মওউ মপ্রে নফুকতয ভরূ  

নীপ্রত ফো ধোযণোকওই অগ্রোয ওযকত োকয , প্রওংফো নফী-যোূরককণয ফযপ্রিেকও এভনবোকফ  প্রফওৃত ওকয তুকর ধযকত োকয মম তোাঁকেয ফিফয  আঘোয-
আঘযণ ভোনকুলয চকনয  আেবিোনী ফকর প্রফকফপ্রঘত নো  তোকর ধভব ফকর বোকরো মওোকনো প্রওঙুয অপ্রস্তে থোকও নো৷  এ অফিো ধকভবয অথব কফ 
অস্পষ্টতো  প্রওঙু ফযপ্রিয মঔোরীনো ভোত্র এফং ধভব ক  ড়কফ ভোনকুলয চীফকন িবোফীন এওটি প্রফল৷ প্রওন্তু নফী-যোূরকণ এককঙন অজ্ঞতো , প্রওব , 
চরুভু, অপ্রফঘোয  অকনযয অপ্রধওোয রংখন িপ্রতকযোধ ওযকত এফং ভোনকুলয আঘোয-আঘযকণয ধোযো  প্রফেফ ৃপ্রষ্ট ওযকত৷ প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে 
(োুঃ) প্রঙকরন নফীককণয ভকধয ফকঘক  মওোভর  েোদ্র হৃেকয অপ্রধওোযী৷ ভোনফ-ইপ্রতোক তোাঁয ভকতো প্রফত্র  উেোয প্রঘকত্তয ভোনলু  আয ওঔন 
আকপ্রন এফং বপ্রফলযকত আকফ নো৷ 

ডক্টয যীভুয আকযো ফকরন, আয এফ ওোযকণই প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) আল্লোয ফবকল েতূ ফো িপ্রতপ্রনপ্রধ৷ ফতব ভোন   বপ্রফলযকত ভোনকুলয 
চীফকনয ফ ধযকনয ভযো ভোধোকনয ঘোপ্রফ যককঙ তোাঁযই চীফনোেকব৷  প্রতপ্রন ইপ্রতোকয ফ মুককয চকনয এফং ফ ভোনকুলয চকনযই যোূর৷ ভোনকুলয 
চীফকনয ফকঘক  কু্ষদ্র ফো ঔুটিনোটি প্রেও মথকও শুরু ওকয যওোরীন , যোচননপ্রতও, োভোপ্রচও, অথবননপ্রতও, োংসৃ্কপ্রতও  আধযোপ্রত্মও চীফন মথকও প্রতপ্রন 
প্রফপ্রঘঙন্ন নন৷ নযূনফী (োুঃ) ভোনফতো , নযোপ্রফঘোয  মুপ্রিয য মচোয প্রেক ভোনফ চোপ্রতয চকনয ফকঘক বোকরো থ িেবন  ওকযকঙন৷ ভোন 
আল্লোয অকল মোওয , আভযো প্রফশ্বনফী মযত ভুোম্মোে (োুঃ) ম্পকওব  আকরোঘনোয ুকমোক মকপ্রঙ৷ প্রতপ্রন প্রঙকরন এভন এওচন ভোভোনফ প্রমপ্রন 
ভোনলুকও ভ্রোতৃে  েো  প্রপ্রঔককঙন মম ভোনলু প্রঙর প্রংতো  নৃংতো অবযস্ত৷ ইরোকভয মেষ্ঠতভ এই  ফযপ্রিকেয িপ্রত যইকরো আভোকেয অংঔয 
োরোভ  েরুে৷ প্রফত্র মওোযআকনয বোলো- ভোন  আল্লো তোাঁকও অনগু্র ওকযকঙন ; মপকযতোকণ তোাঁয চকনয অনগু্র িোথবনো ওকযন৷ ম  ভপু্রভন ফো 
প্রফশ্বোীকণ! মতোভযো নফীয চকনয অনগু্র িোথবনো ওয এফং তোাঁকও উত্তভরূক অপ্রবফোেন ওয৷ (ূযো আচোফ-৫৬)# (ভোপ্ত ) 

 

 

 

 

 

 

 

ধনযফোেকন্ত , 
মভোোম্মে ভোভুন ভপ্রল্লও 

মৌপ্রে আযোভকওো, প্রযোে-মৌপ্রে আযফ। 
মপোন: +৯৬৬ ৫৩০৩৯৮০০৮ 
Email: mamunmck@yahoo.com 

Web:   www.mollick.co.cc 

ংগ্র: http://bangla.irib.ir/ 
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