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Abstract
Since long many years all community people of our region including Bangladesh also the
influence of Pir-Fakir is very effective. All the people have much more concept upon the
activity of such Godly man, who is popularly called as Pir-Fakir. Such people even blindly
believe that the wishes of Pir-Fakir is very essential for prosper of general mass.
The word ‘Pir-Fakir’ is derived from the combination of two words i.e. ‘Pir’ and ‘Fakir’
means who achieved the nearness to the God through the way of meditation.
Etymologically, the word ‘Pir’ implies, the man who has the knowledge of God and such
knowledge he attained through meditation or other religious activities etc.
While, the word Fakir has a different meaning, yet both of the works of man have their same
end. The means adopted by the fakir is varied from that of Pir. Etymologically, the word
Fakir implies that the man who try to reach himself nearness of God and live the life of a
beggar as a habit.
So it is conceived that, the man who has achieved the nearness to God through Myariphat
and not Sariyah. Hence, the concept of Pir and Fakir is much popular in general people’s
mundane world.

ীয-পকওয, এআ ব্দফন্ধকি ফযাও ঈত্যওায চনভানল ঔুফআ কযকঘত্। ব্দফন্ধকি ভুরভান ম্প্রদালয়য লে
ম্পওকমুক্ত লর নযানয ম্প্রদালয়য ভানুল এয লে ভান কযকঘত্। বাযত্ফলক ত্থা ফাংরালদল আরাভ ধলভকয
অকভলনয লে লে অলদয এআ ঈত্যওায় আরালভয ফাত্কাফাও কালফ ীয-পকওযলদয অকভন খিলত্ শুরু
ওলযকঙর। এযয চযত্ াচারার এয দাকণ কফবক্ত ুযভা ঈত্যওালও ীয-পকওযলদয ফনযায় বাকলয়
কদলয়কঙর। াচারালরয ঘয ৩৬০ চন অঈকরয়া কলরি য  ুযভা ঈত্যওায ফকত্র ঙকড়লয় লড়কঙলরন।
অভালদয ফওায ঈত্যওা যমলত্ু কঙর ুযভা ঈত্যওায ং কফলল, যআ কালফ ফযাও ঈত্যওায বালকয
ত্াাঁলদয (অঈকরয়ালদয) ওলয়ওচনলও চুলিকঙর। এঙাড়া এঔানওায ভাকিলত্ লনওচন ভাত্মা ুরুললয চন্ম
লয়কঙর, মাাঁযা চনভানলয কফলল প্রবাফ কফস্তায ওযলত্ ক্ষভ লয়কঙলরন। ধভকীয় বাফধাযায ভলধয যথলও, এওিু
ফযকত্ক্রভী চীফনমালন বযস্থ এআফ ভাুরুললদয চীফন  ওভক অভালদয ওালঙ কফলল অলরাঘনায দাফী যালঔ।
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‘ীয-পকওয’ ব্দ ফন্ধকিয ভলধয যলয়লঙ অরাদা দুকি ব্দ। ীয  পকওয। ফুযৎকিকত্ বালফ ব্দ দুকিয অরাদা
কস্তত্ব যলয়লঙ। থককত্ কদও কদলয় ব্দ দুকি স্বাত্লযয ঈদ্ভাকত্। কফলদক বালা পাকক যথলও ‘ীয’  অযকফ বালা
যথলও ‘পকওয’ লব্দয অভদাকন লয়লঙ। ত্াআ অকদ ঈৎ যথলওআ এয ত্াৎমক যচলন কনলত্ লফ।
‘ীয’ লব্দয কবধাকনও থক র ফৃদ্ধ ফা প্রাঘীন এফং বাফাথককত্ থক র অধযাকত্মও গুরু। ভানুল যমফ
কক্ষলওয ওাঙ যথলও অধযাকত্মও কক্ষা গ্রণ ওলয ত্াাঁলদযলও ফুছালত্আ এআ ব্দকি ফযফহৃত্ লয় থালও। ীয ব্দকিয
থক প্রলে অলযা চানা মায়– ‚ীয ব্দকিয অকবধাকনও থক ভুকরভ দীক্ষাগুরু, ভুরভান াধু, ভুরভানলদয
ভলধয ইশ্বযচকনত্ ুরুল, ভাুরুল, ূণযাত্মা প্রবৃকত্।‛১ ‘এনাআললাককিয়া ফ যযকরকচয়ন যাণ্ড একথক্স’ গ্রলে এ
ম্বলন্ধ ফরা লয়লঙ- ‚ীয ব্দকি আরালভয ুকপ ফা ত্ীকিয়ফাদীলদয ভলধয অধযাকত্মও কনলদক ফা থ প্রদকওলও
ফুছায়। এ ঈাকধধাযী ফযকক্ত যঔ, ভুককদ, ঈস্তাদ নালভ কযকঘত্।‛ ীযকণ যম নালভআ কযকঘত্ যান না যওন
চনভানল এাঁলদয প্রবাফ ত্ুরনীয়। াধাযণ ভানুললয ওালঙ এাঁযা লরন স্বলককয থ প্রদকও। আযান, াযয, বাযত্,
ফাংরালদ, াকওস্তান প্রবৃকত্ যদল ীযকণ ইশ্বলযয প্রকত্কনকধ কললফ কফলফকঘত্ লয় অলঙন। যওালনা না যওালনা
ধভকপ্রাণ ফযকক্তলও ীযলদ ফযণ ওলয যনয়া এওিা অফকযও ওত্কফয ফলর কফলফকঘত্ লয় অলঙ। যরাওকফশ্বাল
ীযকলণয প্রবাফ ম্পলওক িক্টয ভম্মদ এনাভুর লওয কফফযণ ঔুফআ প্রাকেও। কত্কন ফলরলঙন”‚াযয আলত্
অযম্ভ ওকযয়া কফার প্রাঘয বূঔলণ্ডয র্ব্কত্রআ, ‘ীযলও’ ইশ্বকযও কক্তপ্রাপ্ত ভযণীর থঘ ভযণাত্ীত্ লরৌকওও ুরুল
ফকরয়া কফশ্বা ওযা য়। যওান না যওান ‘ীলযয’ কনওি আলত্ দীক্ষা না রআয়া ঠাৎ ভকযয়া যকলর, ভৃত্ ফযকক্তকিয
বাকফত্ দূযদৃলে এফং ত্জ্জনয নন্ত কনফয়-যবালকয ভূ অঙ্কায় ত্ওযা নর্ব্আ চলনয কধও ভুরভান
কফশ্বাযায়ণ। ‘ীয’ ত্াাঁায ‘ভুযীদ’ ফা কললযয কত্ নন্ত যচযাকত্ম্মকয় ‘অল্লাত্ারায’ াক্ষাৎওায  কভরন
খিাআয়া কদলত্ ালযন। মকদ াধাযণ ভানুললয নযায় যযাক  ফযাধীগ্রস্থ আয়া ‘ীয’কণ ংায আলত্ কফদায় গ্রণ
ওলযন, ত্থাক ত্াাঁালদয বলক্তযা ভলন ওলয, কত্কন যওফর চযা-ফযাকধ ওফকরত্ যীয ত্যাক ওকযয়া যরাওঘক্ষুয
ন্তযালর দৃয চীকফত্ অলঙন, কত্কন ভানফ আয়া ভানলফাকঘত্ ীভালযঔা আলত্ ফহুদূলয ফা ওলযন, ভৃত্ুযয
লয ূক্ষ্ম যদল ফকত্র যফড়ান, চীকফত্ বক্তলদয চনয ভের ওাভনা  কবরাল-ককদ্ধয চনয প্রাথকনা ওকযলত্ ালযন
 ওলযন...। ীয ালফযা বূত্-ফত্কভান  বকফলযৎ চীফলনয ককত্ কনলদক ওকযলত্ ফা কপযাআয়া কদলত্ ালযন।
প্রওৃত্লক্ষ ফকরলত্ যকলর, অযলফয া্ীয় আরালভয ফকজ্ঞ, র্ব্ককক্তভান, দয়ারু, দাত্া, র্ব্ককফযাচভান অল্লায
জ্ঞান, কক্ত, দয়া  কফদযভানত্া আত্যাকদ র্ব্কাং না ঈও ন্তত্ঃ ওত্ওাং ‘ীয’কণ কধওায ওকযয়া ফকয়ালঙন।‛২
িক্টয এনাভুর লওয ুদীখক এআ ফক্তফয যথলও ীযকলণয প্রবাফ ম্পলওক ুস্পে বালফ চানা মায়। ীয লব্দয
ভাথকও অলযা দুকি ব্দ যলয়লঙ“ ুকপ  ভুককদ। ুকপ াধলওযাআ অভালদয এত্দঞ্চলর ‘ীয’ নালভ ভকধও
কযকঘকত্ চকন ওলযলঙন। ‘ুকপ’ ব্দকি অযকফ ‘ুপা’ ধাত্ু যথলও কনস্পন্ন, এয থক র কফত্রত্া। এআ ুকপ লব্দয
ঈৎকি ম্পলওক অলযা লনও ভত্ফাদ যলয়লঙ। এয ভলধয ঈলল্লঔলমাকয ওলয়ওকি র কগ্রও ‘কপলরাপস্’ লব্দয
অযকফ ভ্রং ‘পয়ূপ’ থকাৎ দাককনও ব্দ যথলও ুকপ লব্দয ঈদ্ভফ। নয অলযওকি ভত্ র কগ্রও ‘কপভা’
থকাৎ জ্ঞান লব্দয অযকফ ভ্রং ‘পকত্ব’ থকাৎ ‘ভ্রান্তওূিত্াকওকও’ যথলও ুকপ লব্দয ঈৎকি। যফকযবাক অযকফ
কণ্ডলত্য ভলত্ অযকফ স্বূপ থকাৎ ভ ব্দ যথলও ‘ুকপ’ লব্দয ঈদ্ভফ। ুকপ লব্দয ংজ্ঞা কদলত্ ককলয় ফরা
লয়লঙ– ‚ুকপ লরন য ফযকক্ত কমকন ওর ভযা  ঔাযা ওাচ লত্ কফত্র থালওন, ত্াাঁয কঘন্তা-বাফনা কপওয!
দ্বাযা কযূণক এফং স্বীয় চীফনলও ঐী িায কনওি ঈৎকক ওলযলঙন। পলর স্বণকঔণ্ড ফা ওাদাভাকি দুলিাআ ত্াাঁয কনওি
ভরূল ফলর কফলফকঘত্ য়। থকাৎ ফরা ঘলর, মায ফ আচ্ছা-অওাঙ্ক্ষা প্রবূয ভাধযলভ কযঘাকরত্ য়।‛৩
‘ুকপ’কণ ওত্ৃকও অঘকযত্ ধভক-ওলভকয ধাযালও ুকপফাদ ফরা লয় থালও। এআ ‘ুকপফাদ’ র কযয়ত্ েী
আরাভ যথলও স্বত্য এওকি ধাযা। একি র আরালভয ভযকভয়া রূ। এ প্রলে ভাকিন করং এয ভন্তফযকি প্রাকেও।
কত্কন ফলরলঙন” “Sufism or Tasawwuf as it is know in the Mauslim world, is Islamic
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mysticism”৪ ুকপফাদলও ত্াাঈপ যফারএ লনলওআ ঈলল্লঔ ওলযন। এয থক র ত্য ফস্তুভূলও ঈরকি।

অয ভানুললয ওালঙ মা কওঙু। যলয়লঙ ত্া ত্যালকয ভলধয কদলয়আ এআ ঈরকি। অয ভানুললয ওালঙ মা কওঙু। যলয়লঙ
ত্া ত্যালকয ভলধয কদলয়আ এআ ঈরকিয ূত্রাত্ খলি। যাচা ওথায় ফরা মায় কফলয় কনষ্পৃত্ায ঈযআ ত্াাঈপ
এয ত্ত্ত্বজ্ঞান প্রকত্কিত্ লয় অলঙ। এ কফলয়িায প্রকত্ রক্ষয যযলঔআ াশ্চাত্য কণ্ডলত্যা ‘ুকপফাদ’ ফা ‘ত্াাঈপ’ যও
‘কভকিকচভ’ ফা ‘ভযকভয়াফাদ’ যফারএ কনলদক ওলযলঙন। এ প্রলে ‘ফাংরা ীয াকলত্যয ওথা’ গ্রলে কককযিনাথ
ফু John A. Subhan এয কওঙু ভন্তফয ঈদ্বৃত্ ওলযলঙন। ঈদ্বৃকত্কি এযওভ “Sufism is that mode of
religious life in Islam in which the emphasis is placed not so much on the performances of
external ritual as on the activities of the inner self in other words it signifies Islamic
Mysticism …This term has been popularized by western writers, but the one in common use
among muslims in „Tasawwuf‟ which its coughte „sufi‟ is used for the mystic” ৪

‘ুকপফালদয’ ঈদ্ভফ প্রলে চানা মায়, আরাভ ধলভকয প্রঘাযও চযত্ ভুাম্মদ যথলওআ নাকও এয ূত্রাত্।
চযত্ ভুাম্মদ চকির  দুলফকাধয কক্ষাভূ যভৌকঔওবালফআ ত্াাঁয াাফাকলণয কনওি ফণকনা ওযলত্ন, মালত্
াাফাকণ লচ অল্লায ওৃা  নুগ্র রাব ওলয ভুকক্ত রাব ওযলত্ ালযন। চযত্ ভুাম্মলদয য ত্াাঁয ঘাঘালত্া
বাআ ত্থা চাভাত্া চযত্ অরী এআ ওালচয দাকয়ত্ববাফ গ্রণ ওলযন। এযয ফং যম্পযায় কফকবন্ন প্রওায
কযফত্কলনয ভধয কদলয় ত্া ফত্কভান ফস্থায রূ রাব ওলযলঙ। প্রওৃত্ লথক ুকপফালদয ূত্রাত্ লয়কঙর যঔারাপালয়
যালকদন এয য ঈভাআয়া যাচফংলয দ্বাযা আরাকভ ান ফযফস্থা কযঘাকরত্ লয়কঙর। এআ যাচফংলয ঔকরপাকণ
াকথকফ যবাককফরালয প্রকত্ ত্যাকধও অওৃে লয় লড়কঙলরন। পলর আরালভয এওকনি নুাযীফৃি ত্ালদয প্রকত্
কিান লয় লড়কঙলরন। ত্াাঁযা চাককত্ও যভা ওাকিলয় স্রোয লে ম্পলওকান্নঈলনয প্রলঘো ঘারালত্ শুরু
ওলযকঙলরন। আরাকভ কযয়ত্ এয ওালঙ নুকত্ যথলও অকত্মও ঘাকদা ূযলণয রলক্ষয কনকদকে কওঙু ধাযণা  প্রথায
ূঘনা ওযলরন ত্াাঁযা। এযভলধয নযত্ভ ওলয়ওিা র – দদকও ওৃচ্ছত্া াধন, স্বীয় দাকযদ্র্যবাফ  ওর প্রওায
ঔাযা ওাচ ফচকন, াযাযাত্ নাভাচ  নযানয প্রওায আফাদলত্ করপ্ত থাওা। এঙাড়া ত্াাঁযা ফকদা ক্রিনযত্ ফস্থায়
থাওলত্ন এফং এ ৃকথফীলও দুঃলঔয স্থান ফলর কফলফঘনা ওলয ফভয় অল্লায ধযালন ভগ্ন থাওলত্ শুরু ওলযন।
কওয়াভলত্য কদফলও যফক ওলয স্মযণ ওযা, ওভ ওথা ফরা, স্বল্প কযভালণ অায ওযা, কনদ্র্াীন থাওা প্রবৃকত্
বযালয ত্যাকধও ঘঘকা শুরু ওলযকঙলরন। এ ফ প্রকক্রয়ায ভলধয কদলয়আ ত্াাঁযা অল্লালও রাব ওযায প্রয়া
ওলযকঙলরন। প্রয়াওাযী আ ফ ুরুললযা ুকপ ফলর কফলফকঘত্ লয় অলঙন। প্রাথকভও মকালয়য ঈলল্লঔলমাকয
ওলয়ওচন ুকপাধও লরন”াান ফকয, চননুন কভশ্রী ফালয়কচদ যফাস্তাকভ, চুনাআদ ফাকাদাকদ, ভনুয াল্লাচ
প্রভুঔ। যফত্কীওালর আযালওয যালফয়া ফকয, কভলযয অভদ অর ফাদািী, ফাকদালদয ফড়ীয অব্দুর ওালদয
কচরানী, অচকভলযয ঔাচা ভআনুিীন যভাাম্মদ াান কঘত্ী, ফুঔাযায ভুাম্মদ ফাা ঈকিন নওফিী, আযালনয
ায়ারী কনয়ভত্ুল্লা, ভযলকায পকযদ ঈকিন যঔ অভদ অত্ কত্চাকন, ত্ুযলেয চারার ঈিীন রুভী, আযালওয
অফু াপ ঈভয অর ুাযায়াকদ প্রভুঔ াধওকলণয ভাধযলভ ুকপ ধাযা যকাঠা ৃকথফীলত্ কফস্তায রাব ওলয।
ুকপকলণয এআ ধাযালও ‘ুকপফাদ’ ফলর কঘকিত্ ওযা য়।
ুকপফাদ ভূর ঘাযকি ঈাদালনয ঈয প্রকত্কিত্। এআ ঈাদানগুলরা র কযয়াত্, ত্কযওাত্, াকওওাত্ 
ভাকযপাত্। কযয়াত্ ফরলত্ আরাকভ কফকধ-কফধানলও ুঙ্খানুুঙ্খবালফ নুযণ ওযালও ফুছায়। ত্কযওাত্ র আরাকভ
অধযাত্মফাদ ম্পলওক জ্ঞানাচকন ওযা এফং যওালনা না যওালনা এওচন ীযলও দীক্ষাগুরু কালফ ফযণ ওযা।
ত্কযওালত্য জ্ঞান রাব ওযায য কযূণক বালফ ত্া নুধাফন ওযলত্ াযাআ র াকওওাত্। অয ফকলল মকালয়
অল্লা  প্রওৃত্ ত্য ম্পলওক ঈরকি ওযলত্ াযািাআ র ভাকযপাত্।
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ুকপ াধওকলণয াধন প্রকক্রয়ায ভলধয ুক্ষ্ম কওঙু ত্াযত্ভয রকক্ষত্ য়। এওাযলণআ এও এওচন ফড় ভালয
ুকপ াধওলও যওি ওলয এও এওিা ত্কযওা কলড় ঈলঠলঙ। এযভলধয ঈলল্লঔলমাকয ওলয়ওকি র– অভাকদয়া
ত্কযওা, ওাকদকযয়া ত্কযওা, কঘত্ীয়া ত্কযওা, নওফকিয়া ত্কযওা, ুযায়াকদয়া ত্কযওা প্রবৃকত্।
এআ ুকপ াধলওযাআ ফকত্র ীয ঈাকধলত্ বূকলত্ লয় অলঙন। ‘ুকপ াধও’ ঙাড়া নয যওঈ ‘ীয’ ফলর
স্বীওৃকত্ রাব ওলযলঙন এভন যওালনা ত্থয অভযা যঔাাঁলচ াআকন। ‘ীয’কণলও ভুককদ ফলর লম্বাধন ওযা য়। এআ
ভুককদ লব্দয থক র থ প্রদকও। থ প্রদকও ফরলত্ কনশ্চয়আ অল্লালয লে াকন্নধয রালবয থ কনরূণওাযীয
ওথা যফাছালনা লচ্ছ। ভুককদ প্রলে কফকে যরঔও কফভর ওয এয ভন্তফয ঈস্থান ওযকঙ। কত্কন করলঔলঙন” ‚কমকন
যওান কফঔযাত্ ভয কফদযারলয় (ত্কযওাত্ ভাদ্র্াা) ধযায়ন ওকযয়া থকাৎ নপল অম্মাযায কত্ মুদ্ধ যখালণা ওকযয়া
ঈালও মুলদ্ধ কনত্ ওকযয়া ঈায ্ ্ রুণ্ঠন ূফকও চয়রাব ওকযয়া ত্থাওায ভুযকদ আলত্ ঈমুক্ত াকিককপলওি
ভঞ্জুয ওকযয়া কনয়া অকয়ালঙন এফং মাায মুদ্ধ প্রণারী ম্পলওক ঔুফ বারবালফ জ্ঞান অলঙ, এভন এওচন দক্ষ
যনাকত্য নাভআ র ভুযকদ।‛৫
ভুককলদয গুণাফরী ত্থা দফকেয ম্পলওক অলযা কফদ অলরাঘনায় কনম্নরূ বালফ চানা মায়”
(ও) কমকন যওালনা ওাকভর ঈস্তালদয যঔদভলত্ ফহুওার যথলও নূলয ভাম্মদী ফা যফরায়ত্ াকর ওলয নদ রাব
ওলযলঙন কত্কনআ লরন ভুককলদয ঈমুক্ত।
(ঔ) ভুককদকলণয ভলধয চাকযা আলভ (ফাকযও জ্ঞান)  ফাকত্ন আলভ (অধযাকত্মও জ্ঞান) ঈবয়আ থালও।
(ক) ভুককদকণ কযপ ঔািাদলনয (ঈচ্চ ফংলয) লয় থালওন।
(খ) ভুককদ য়ায যক্ষলত্র যওাযালন াকপচ ফা যভৌরানা লত্ না াযলর অযকফ, পাকক, ঈদুক, ভাত্ৃবালা প্রবৃকত্লত্
জ্ঞান থাওলত্ লফ।
(গ) ীয ফা ভুককলদয ঈমুক্ত কত্কনআ কমকন ঘায এভালভয যওালনা না যওালনা এওচনলও নুযণ ওলয ফকদা
যঔাদায যপ্রলভ থালওন এফং অল্লা  যুলরয অলরাঘনা ঙাড়া নয যওালনা প্রওায অলরাঘনায় ওারাকত্াত্
ওলযন না।
(ঘ) কযয়ত্, ত্কযওত্, াকওওত্, ভাকযপত্ ঘাযকি স্তযআ ভুককদকলণয অয়ত্বাধীন থালও।
(ঙ) ত্াাঁলদয ভলধয দুকনয়ায প্রকত্ যওালনা ভর্ব্ত্ থালও না। দধমক  ওৃত্জ্ঞত্া দ্বাযা রংওৃত্ লয় থালও ভুককদকলণয
ঘকযত্র। ত্াাঁযা ধীয, কস্থয, যর, কম্ভীয, স্বল্পবালী এফং কনচকলন থাওলত্ ঙি ওলযন।
(চ) দযলফ ফা ভুককদ লত্ ালযন আ ফযকক্ত কমকন দুকনয়ায প্রকত্ যওালনা ভর্ব্ত্ যালঔন না এফং অলঔযালত্য
প্রকত্ ভ্রুলক্ষ ওলযন না।
ীয, ুকপ, ভুককদ এয ভাথকও ফা ভওক্ষ কালফ অলযওকি লব্দয প্রঘরন যলয়লঙ যকি র ‘দযলফ’। একি
পাকক ব্দ। এয ভলধয থাওা ‘দয’ লব্দয থক র দযচা। দযলফ লব্দয কযঘয় প্রলে ি. অরা ঈকিন ভণ্ডর
ফলরলঙন” ‚ধভকীয় চীফন মালনয চনয যম ফযকক্ত যদালয যদালয খুলয খুলয কবক্ষা কনলয় যফাঁলঘ থালওন কত্কনআ
দযলফ।‛৬ অভযা াধাযণত্ যদযলফ ফরলত্ এভন ফযকক্তলও যফালছ থাকও, কমকন ঔুফ ওভ ওথা ফলরন, ফভয়
কনলচয ভলধযআ কনলচ কনভগ্ন থালওন, চাককত্ও ফযাালয ৎুওয যদঔান না, এভনকও ঔায়া-যা-কনদ্র্া প্রবৃকত্য
প্রকত্ ঈদাীন বাফ প্রওা ওলয থালওন। ত্াাঁলদযলও যদঔলরআ ভলন য় যওালনা এও কনফকঘনীয় বালফয যখালয
অচ্ছন্ন লয় অলঙন। াধাযণ ভানুল এাঁলদযলও বয়-কভকশ্রত্ শ্রদ্ধায যঘালঔ যদলঔ থালওন। লনলওআ এআ ধযলনয
ভানুললও অঈকরয়া ফলর লম্বাধন ওলযন।
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‘পকওয’ ব্দকিয কত্ াধাযণ থক র কবক্ষুও। মাযা ভানুললয দযচায় দযচায় খুলয কবক্ষা ওলয যফড়ায়
ত্ালদযলও পকওয ফলর কঘকিত্ ওযা য়। ত্লফ ত্াকত্ত্বও কযবালায় ‘পকওয’ লব্দয কফলল ত্াৎমক যলয়লঙ। কফকে
কলফলও ুধীয ঘক্রফত্কী ফলরলঙন– ‚াকযয়ত্-কন্ধান ভুরভানযা মঔন ভাযপকত্ থ যফাঁলঘ যনয় ত্ঔন ত্ালদয
পকওয ফলর।‛৮ এআ পকওয লব্দয লে পাকক দযলফ  ফাংরা ‘ফাঈর’ লব্দয কফলল ম্পওক যলয়লঙ। কফললত্
ফাঈর  পকওয ব্দ দুলিা ভলকাত্রীয়। ফাঈলরযা লরন কওঙুিা কিুধভক যখলা অয পকওলযযা লরন আরাভ ধভক
যখলা। ত্লফ ঈবলয়য ভলধয া্ীয় ত্থা কযয়লত্য যঘলয় ধলভকয যরৌকওও রূিাআ প্রফর। এ ফযাাযিা ুধীয ঘক্রফত্কীয
অলযওকি ফয়ালন কযোয বালফ পুলি ঈলঠলঙ। কত্কন ফলরলঙন” ‚পকওয োয ভানুলচন ফা ভুরভান ফুরযা
(এআফ) আরাকভ কনলদক  অওীদায় মথামথ অস্থাীর নন ফযং যখাযত্য ংয়ী। ত্াাঁযা প্রধানত্ ভযকভয়াফাদী
(mystic)  কফঘাযীর। শুধু যওাযাণ ফা াদী নয়, যফদ ফা ুযাণ এভনকও প্রওৃত্লক্ষ যম যওালনা াল্যআ ত্াাঁযা
কফলযাধী। যওননা ত্াাঁলদয ভলত্ া্ ভনুলযযকঘত্ থকাৎ ঔকণ্ডত্ লত্যয ফাও।‛৯ কান র পকওযকলণয কনত্যেী।
কালনয ভলধয কদলয়আ ত্াাঁযা কনচ কনচ বাফনা  অওাঙ্ক্ষায ওথা ফযক্ত ওলয ত্ুলরন। কানআ র ত্াাঁলদয াধনায ভূর
ফরম্বন। প্রঘণ্ড দাকযলদ্র্যয ভলধয যথলও চাককত্ও যরাব-রারা, অযাভ-অলয়, ভান-ম্মান ফকওঙুআ কফচকন
কদলয় ত্াাঁযা ‘ভলনয ভানুললয’ ন্ধালন যফলখায লয় খুলয যফড়ান।
অত্মানুন্ধানআ পকওযকলণয এওভাত্র ওভক এফং কনলচলদয কস্তলত্ব থকাৎ যদল ইশ্বযলও ঈরকি ওযলত্ াযাআ
ত্াাঁলদয াধনা। নুবূকত্ এফং ন্তকভলনয কবজ্ঞত্া ত্াাঁলদয থ কনলদক ওলয। পকওযলদয াধনায প্রকক্রয়ািা ফড়
ওকঠন। প্রঘকরত্ ধভকাঘায ফচকন ওযা যথলওআ ওাকঠলনযয ূত্রাত্ য়। চ-ত্, ঈফা, ত্ীথকভ্রভণ, ভকচদ-যভাল্লা
প্রবৃকত্  ফধযলনয া্ীয় কনলদক ত্ালদয ওালঙ ফচকনীয়। ত্াাঁলদয যালাও-কযচ্ছদ, যফ-বূলা প্রবৃকত্ নকফয
কনলদক ফকবূকত্। ধভকপ্রাণ ভুরভানলদয নযায় ত্াযা যকাপ কফীন দাকড় যালঔন না1 ঘুর  যঙাি ওলয ওালিন না। ত্াাঁযা
দাকড়-যকাপ-ঘুর ফকওঙুআ রম্বা ওলয যপলরন অয নত্ুফা নযাড়া ভাথায় রম্বা যকাপ-দাাঁকড় যক্ষা ওলযন। ত্াাঁযা
অত্মলফালধ ভৃদ্ধ ফলরআ যফাধ য় ফায ফযাালয এত্ নাগ্রী।
আরাকভ পকওয ম্প্রদালয়য ঈৎকি যওাযাণ, াকদ  নকফ-াাফা কলণয চীফনাদক যথলওআ। পকওকয ত্কযওায
কচযানাভায় যওালনা ভুকরভ ভুযকদ ফা াধলওয নাভ কওংফা কযঘয় ায়া মায় না। ফাংরায ফাআলয যথলও
অকত্ ঈচ্চালেয ত্ত্ত্ব  দৃকেম্পন্ন াধও ুরুলকণ ভুরভান ুকপ, দযলফ, অঈকরয়ালদয ওাঙ যথলও দীক্ষা গ্রণ
ওলয এঔানওায পকওয ম্প্রদালয়য চন্ম কদলয়লঙন।
পকওলযযা ত্াাঁলদয করকরায অকদ ুরুল কালফ চযত্ ভুাম্মদলও কঘকিত্ ওলয থালওন। নকফকলণয ভলধয
থালও নফুয়ত্  যফরায়ত্। নফুয়ত্ র ইশ্বলযয ওাঙ যথলও যাকয বালফ প্রাপ্ত জ্ঞান ফা ‘ক’ অয যফরায়ত্ র
হৃদয়চাত্ জ্ঞান, গুরুয কনা (হৃদয়) যথলও কললযয কনায় ঘলর মায়। পকওলযযা এআ যফরায়ত্ জ্ঞানলওআ ভানয ওলয
থালওন। এ প্রলে যভাঃ যালরায়ভান অরী যওায ভন্তফয ওলযলঙন”‚ফাংরায পকওয দযলফযা ত্াাঁলদয অধযাকত্মও
াধনায গুরু-কলয যম্পযায ভাধযলভ যল নফীলত্ ককলয় যৌাঁঙান এফং ত্াাঁলও ুকপ করকরায ফকপ্রথভ ফযকক্ত
কালফ স্বীওায ওলযন।‛১০
পকওলযযা অযকফ বালায ৩০কি যপ যওাযালণয ভলধয ওী থক, ংলওত্  প্রত্ীও ফলয় এলনলঙ এফং রূও 
ংলওলত্য অড়ালর গুপ্ত জ্ঞালনয বাণ্ডায ওীবালফ কনকভকত্ লয়লঙ, ত্ায চাককত্ও  যভাকথকও নুললে ফহুভাকত্রও
ফযাঔযা াকচয ওলযন। এআ গুপ্তজ্ঞান গুরু-কলয ত্থা ভুককদ  ভুকযদ যম্পযায় কফস্তায রাব ওলয।
‘পকওয’ এয ভলকাত্রীয় অলযওদর াধও অলঙন, এাঁলদযলও ‘ফাঈর’ ফরা য়। ‘ফাঈর’ লব্দয থক কনলয়
ফযাও ভত্কফলযাধ যলয়লঙ। লনলওআ ভলন ওলযন এআ ব্দকি এললঙ প্রাওৃত্ ‘ফাঈয’ ব্দ যথলও। ত্াাঁলদয ভলত্
ফাংরায ফাঈরলদয নযায় এওদর কফৃঙ্খর কঘন্তাচীফী যরাও ঈিয বাযলত্ যদঔা মায় অয অভালদয ফাঈলরযা
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াভ ঈকিন ফড়বূআয়া

ত্াাঁলদযআ যকািীবুক্ত। পলর ‘ফাঈয’ লব্দয ‘য’ ফাংরা ঈচ্চাযলণ ‘র’ লয় যকলঙ। প্রাওৃত্ ফাঈর লব্দয থক র
এলরালভলরা, কফৃঙ্খর, াকর। নয অলযও ক্ষ ভলন ওলযন ফাঈর ব্দকি এললঙ ফাংরা অঈর > ং অওুর ব্দ
যথলও। এাঁলদয ভলত্ যম ওর যরাও অঈর থকাৎ অওুরবালফ ভাচ  বযত্ায ধায না যধলয ঈন্মানায নযায় খুলয
যফড়ায়, ত্াযাআ ফাঈর। ফাঈর র অঈর লব্দয যৌনঃুকনও ভ্রং, যমভন অঈর > অঈর-ফাঈর > ফাঈর।
অফায ওালযা ওালযা ভলত্ ফাঈর ব্দকি ংেৃত্ ‘ফায়ু’ লব্দয ফাংরা রূান্তয ‘ফাঈ’ এয লে ‘র’ প্রত্যয় যমালক
ঈৎন্ন লয়লঙ। এাঁযা ভলন ওলযন যমফ যরাও ‘ফায়ু’ থকাৎ শ্বা-প্রশ্বা কক্রয়ায াধনায দ্বাযা অকত্মও কক্ত রাব
ওযফায যঘো ওলয থফা ‘ফায়ু’ যযাকগ্রে  ঈন্মাদ ত্াাঁযাআ ফাঈর। ‘ফাঈর’ লব্দয ঈৎকি ম্পলওক ফলঘলয় চনকপ্রয়
ভত্ফাদ র ংেৃত্ ‘ফাত্ুর’ ব্দ যথলও ফাংরা ফাঈর লব্দয ঈদ্ভফ। প্রাওৃত্ ফযাওযণ ভলত্ দুকি স্বযফলণকয ভধযফত্কী
ফযঞ্জনফণক যরা ায়। এআ ূত্রানুমায়ী ‘ফাত্ুর’ লব্দয ভলধয থাওা ‘অ’ এফং ‘ঈ’ স্বযফলণকয ভধযফত্কী ‘ত্’ ফযঞ্জনফণক
যরা যলয় ফাত্ুর যথলও ফাঈর লয়লঙ। এআ ভত্ফাদ নুমায়ী যম ম্প্রদালয়য যরালওযা প্রওৃত্ লথকআ াকর এফং
যওালনা াভাকচও ফা ধভকম্বন্ধীয় কফকধকনললধ ভালন না, ত্াাঁযাআ ফাঈর।
ফাঈলরয যালাও-কযচ্ছদ, অঘায-অঘযণ, ধভক-ওভক, ঘরা-যপযা ফকওঙুআ স্বাত্লযয বযা। াধাযণ চীফনমালনয লে এাঁলদয ঔা-ঔায়ালনা মায় না। যওালনা এওিা কনকদকে ধভকীয় ককণ্ডয ভলধয এাঁলদযলও অফদ্ধ ওযা মায়
না। যযফত্ীলভান যওায ফাঈলরয চীফনধাযা ফণকনা প্রলে ফলরলঙন- ‚ফাঈর চীফনাদক র ভানফলপ্রলভয এও
কবনফ এফং াথকও প্রলঘো। ফাঈলরয চীফনধাযা, ত্ায যালাও-কযলচ্ছদ, কালনয ওথা  ুয, অঘায-প্রণারী এফং
ত্ালদয অধযাত্মফাদ  দকন ফআ দ্ভুত্– এগুকরয প্রকত্কিয ভলধয যলয়লঙ কনচস্বত্া এওকি কফকে কঘন্তাধাযায
প্রওা।‛১১
ফাঈলরযা যওালনা প্রথাকত্ ধভক  াভাকচওত্া ভালনন না। চাকত্ ধভক-ফণক-কনকফকললল ফ ভানুললও বালরাফাাআ
ত্াাঁলদয ধভক। ত্াাঁলদয কফশ্বা ইশ্বয-অল্লা যওালনা ভকিয, ভকচলদ ফা ককচকায় ফা ওলযন না। ত্াাঁয ফা ভানুললয
হৃদয় ভকিলয। এ ফযাাযিা প্রকত্পকরত্ লয় লঠ ফাঈলরয কালন, অদলক  কঘন্তাধাযায়। ত্াাঁযা ভলন ওলয ভানুললও
অন্তকযওবালফ বালরাফালত্ াযলরআ াধনায় ককদ্ধ রাব ওযা মায়। ফাঈলরয কফশ্বা ভলত্ যমলত্ু ভানুললয
হৃদয়ভকিলযআ ইশ্বলযয ফস্থান, ত্াআ ত্াাঁযা াধনলক্ষত্র কালফ ভানুললয যদলওআ অাঁওলড় ধলযলঙন। ফাঈলরয
ভূরভয র ‘মা অলঙ কফশ্বব্রহ্মালণ্ড ত্াআ অলঙ যদবালণ্ড।’ ত্এফ যদবাণ্ডলও কঘনলত্ াযাআ ফাঈলরয প্রধান াধনা।
ফাঈলরযা লরন ফাংরায এওান্ত কনচস্ব ম্পদ। নযত্র এাঁলদয যদঔা যভলর না। অয যদঔা কভরলর ত্াাঁযা যঔালন
নয নালভ কযকঘত্।
ফাঈলরয প্রায় ভ মকালয়য অলযা দুকি াধও ম্প্রদায় যলয়লঙ। যদুকি র দফষ্ণফ  যফৌদ্ধ কচয়া। ফাঈলরয
ভলধয আ দুকি ম্প্রদালয়য ন্তকরীন ম্পওক যঔাাঁলচ ায়া মায়। াধাযণবালফ ালি-ফাচালয, ভালঠ-ভচকরল মাযা
কান কায় ত্ালদযলও লনলওআ ফাঈর ফলর লম্বাধন ওলয থালওন। ত্লফ এআ প্রওায লম্বাধন াধাযণীওযণ যদালল
দুে।। ফাঈর লত্ লর যওফর কান ওযলরআ য় না, কালনয ভলধয কদলয় াধনা ওযলত্ য়। অয য াধনা লত্ য়
যভাত্মালও চানায  যফাছায াধনা।
ীয-পকওয কফলয়ও অলরাঘনায় অভযা ীয  পকওয  অলযা ওত্ওগুলরা ব্দ ত্থা ম্প্রদায় ম্পলওক
অলরাঘনা ঈস্থান ওলযকঙ। ীয পকওয, দযলফ, অঈকরয়া, ফাঈর এাঁযা ফাআ প্রত্যক্ষ থফা লযাক্ষবালফ ুকপ
ম্প্রদালয়য ন্তবূকক্ত। ুকপকণ অভালদয বাযত্ফললক, কফলল ওলয ফাংরালদল অকভলনয ূলফক ীয-পকওয 
নযানয ম্প্রদালয়য যওান কস্তত্ব রকক্ষত্ য় না। এফালয অভালদয ফাংরা বূকভলত্ ুকপকলণয অকভন প্রলে াভানয
অলরাওাত্ ওযকঙ।
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কিিীয় েভ-নফভ ত্ও যথলওআ অভালদয যদল ভুরভানলদয অকভন শুরু লয় ককলয়কঙর ফলর কওঙু ত্থয
প্রভাণ ায়া মায়। ফাংরালদলয যাচাক যচরায াাড়ুলযয যফৌদ্ধ কফালযয ধ্বংস্তূ যথলও ঔকরপা ারুন-ঈয
যকদ এয যাচত্বওালরয ভয়ওায এওকি ভুদ্র্া অকফষ্কৃত্ লয় ভুরভানলদয অকভলনয কদওকনলদকনা ওযলঙ।
অযলফযা ফকণলওয চাত্। ত্াযা ফযফা-ফাকণলচযয চনয ৃকথফীয নানা যদল ঙকড়লয় লড়কঙর। লে ওলয কনলয়
ককলয়কঙর কনচস্ব ধভক  ংেৃকত্। দভ ত্লওয ভাছাভাকছ ভলয় ভুদ্র্ ফিয ত্থা ফাকণচয যওি ঘ্টগগ্রালভ অযকফ
ফকণওলদয ফযাও অকভন খলিকঙর। ত্ালদয লে ওলয কনলয় অা ধভক আরাভ য ভয় যথলওআ কফস্তৃকত্ রাব
ওযলত্ শুরু ওলয। ঐফ অযকফ ফকণওলদয ভলধয লনলওআ কঙলরন কনিাফান ভুরভান। ত্াযা ফযফাকয়ও কদলওয
যঘলয় ধভক-ওলভকয প্রকত্ যফক ভলনাকনলফ ওযলত্ন। স্থানীয় যরাও ত্ালদয অঘায-অঘযণ যদলঔ আরাভ ধলভকয প্রকত্
অওৃে লয় ঈলঠকঙলরন। ত্রলয়াদ ত্লওয যকাড়ায কদলও আঔকত্য়ায ঈকিন ভুম্মদ ফঔকত্য়ায কঔরকচ যাচা রক্ষ্মণ
যনলও যাস্ত ওলয ফে কধওায ওলযন। ভুরভানযা যাচকক্ত কালফ অত্মপ্রওা ওলয। এযয যথলও কফুর
ংঔযায় ভুরভানলদয অকভন খিলত্ থালও। লনলও যমভন যাচওভকঘাযী কালফ এলকঙলরন, যত্ভকন অফায
লনলওআ যওফরভাত্র আরাভ ধভক প্রঘায ওযলত্আ এলকঙলরন। এাঁযা ূফক যথলওআ ধভক প্রঘায  ইশ্বয াধনায ওালচ
কনলচলদযলও কনলয়াকচত্ ওলয যযলঔকঙলরন। ধভকপ্রঘালযয ঈলিলয অকত্ কনস্পৃ, কনযাক্ত ুত্-কফত্র আ
ভানুললদয প্রকত্ অওৃে লয় এলদলয ভানুল দলর দলর ধভকান্তকযত্ লয়কঙলরন। এআ ফযাাযিায কঙলন অলযা
লনও ওাযণ কফদযভান কঙর। এয ভলধয নযত্ভ, এওকি র ফণকাশ্রভ প্রথা। ফণকাশ্রভ প্রথা কিুধলভকয ত্থাওকথত্
কনম্নফলণকয যরাওলদয চীফন কত্ে ওলয যযলঔকঙর। আফ যরাও আরালভয ঙায়াত্লর অশ্রয় রাব ওলয ভুকক্তয াধ
রাব ওলযকঙর। এচনয ফরা লয় থালও – বাযত্ফললকয ভুরভানযা কনম্নফলণকয কিু ম্প্রদায় যথলও ৃে। এওথািা
ুলযাুকয ত্য নয়। ভুরভান ীয-পকওয-দযলফ ওত্ৃকও মঔন এলদল আরাভ ধলভকয প্রঘায-প্রায-কফস্তায লত্
রাকর ত্ঔন এঔানওায ভাচ চীফলন কযফত্কন ূকঘত্ লত্ থাওর। ত্াাঁযা আরাভ ধলভকয প্রঘালযয ভলধয কদলয়
লযাক্ষবালফ কিুধলভকয ংোয াধন ওলয ত্ুরলত্ন। ীয-পকওযকলণয প্রবালফ ংঔয যরাও আরাভ ধভক গ্রণ
ওযলত্ শুরু ওযায় কিু ধলভকয ওাণ্ডাযীযা অফায নত্ুন ওলয বাফলত্ ফাধয লরন। চাকত্লবদ প্রথা কওঙুিা হ্রা ওযা
র, অমক ব্রাহ্মলণযা নালমকয যদফ-যদফী  ধভক-ওভকলও ভানযত্া কদলরন। পলর কিু ধভক নফরূল-নফকক্তলত্
অত্মপ্রওা ওযর।
ফকযাকত্ ীয-পকওয-দযলফ-ফাঈর প্রভুঔ ভানুলচন এলদল এল এঔানওায ফকওঙু লে এওাত্মা লয়
ককলয়কঙলরন। স্থানীয় যরালওযা যমভন ত্াাঁলদযলও কফলদক ফলর দূলয কযলয় যালঔ কন। কককযি নাথ ফুয চফাকনলত্–
‚ত্াাঁযা এলদলয বালালও অয়ি ওলযকঙলরন, এলদলয বাফচকলত্য লে কযকঘত্ লয়কঙলরন- প্রাওৃকত্ও ফস্থালও
যভলন কনলয়কঙলরন– কনমকাকত্ত্ াধাযণ ভানুললয দুঃলঔয বাক কনলয় াভকগ্রওবালফ ভানফীয় ওরযাণওয কযকস্থকত্য
লে কভত্াকর ওলযকঙলরন। য লক্ষ ত্াাঁযা ভানুললয প্রকত্ াভাকচওবালফ নযায়-ত্যাঘায, ফযকক্ত-স্বাথককত্ ানযালণ প্রকত্লযালধয চনয চীফনণ ংগ্রাভ ওলযকঙলরন এফং যল মকন্ত এলদলয অত্মায লে কনলচলদযলও
এওাত্ম ওলয কনলয়কঙলরন।‛১২
আরাভ ধলভকয দুকি ধাযা যলয়লঙ এওকি কযয়ত্  যকি ভাকযপত্। কযয়ত্ র কওঙু ুকনকদকে কনয়ভ-ওানুন,
ওত্কফয-ওভক আত্যাকদয ভলধয কদলয় ধভকীয় চীফনমান ওযা। কযয়লত্য কফকধ-কফধান ভূ যওত্াফ-যওাযান দ্বাযা স্বীওৃত্
 ূফককনধকাকযত্। অয ভাকযপত্ র গুরু যম্পযায় অকযত্ ধভকীয় জ্ঞান। এলত্ যওালনা ুকনকদকে  ফকচনীন
ওত্কফযওভক যনআ। ফাকযও অঘায-নুিালনয ঈয কফলল গুরুত্ব যদয়া য় না। ত্াআ ভাকযপত্ েী ীয-পকওযলদয
ংস্পলক এল ধভকান্তকযত্ ভানুললদয যত্ভন যওালনা ুকফধায ম্মুঔীন লত্ য় কন। ফযঞ্চ ত্ালদয ূলফকওায অঘাযঅঘযণ যফ কওঙুিা যক্ষা ওযলত্ যলযকঙলরন। এয যথলওআ ভুরভান ভালচ-কিু ংেৃকত্য কওঙুিা প্রলফ
খলিকঙর। ীয-পকওযলদয যদফত্া জ্ঞালন বকক্ত ওযা, দযকায় ককলয় ফাকত্ জ্বারালনা-ভানত্ ারন ওযা, কফলয়য
নুিালন ফাকচ-িওা যাড়ালনা প্রবৃকত্ যফ কওঙু অঘায-নুিালনয অভদাকন লয়লঙ কিু ভাচ যথলও। শুধু ত্াআ
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নয় নফাকত্ ভুরভালনযা ত্ালদয অযাধয যদফ-যদফীলও লে ওলয কনলয় এলকঙলরন। ভুরভান ভালচ এল
এাঁযা নফরূ রাব ওলযকঙলরন। যাভাআ কণ্ডত্ ‘ূনয ুযাণ’ এ করলঔলঙন”

‚ব্রহ্মা দরযা ভাভদ
কফষ্ণু দরা যওাম্বয
অদম্ব আরা ূরাকন।
কলণ আরা কাচী
ওাকিকও আরা ওাচী
পকওয আরা চথ ভুকন।
অকন ঘকণ্ডওা যদফী
কত্াঁ আরা ায়াকফকফ
দ্মাফত্ী আরা কফকফ নূয।‛১৩
এবালফআ ভাকযপত্ েী ীয-পকওযকলণয লযাক্ষ লমাককত্ায় কিু -ভুরভালনয ধভকীয় কফশ্বাল ভন্বয় ূকঘত্
লয়কঙর। এ প্রলে ি. ত্ৃকপ্ত ব্রলহ্ময ফয়ান র-- ‚অচন্ম ধভকংোয  কফশ্বালয ওালঙ কিুয যদফ-যদফীযা
ফরীরা ক্রলভ  কত্ লচআ, কাকচ/কলণ, ওাকচ/ওাকিকও, ফনকফকফ/ফনদুককা প্রবৃকত্ লয় যকলঙন। যফৌদ্ধ ধলভকয
যল কঘি ধভকঠাওুয এআ যস্রালত্য ভুলঔ ীয ঠাওুয লয় যকলরন।‛১৪
ীয-পকওলযয চীকফত্ থাওাওারীন ফস্থায় ত্াাঁলদয ঔানওা যমরূ ভানুললয অশ্রয় স্থর কালফ থালও, ত্াাঁলদয
ভৃত্ুযয য ভাকধলক্ষত্র (দযকা/ভাচায) ূণযাথকী ভানুললয ওালঙ ত্ীথকবূকভ কালফ কফলফকঘত্ য়। লনও যক্ষলত্র
অফায ত্াাঁলদয ভাকধলক্ষত্র যঔাাঁলচ ায়া মায় না। এলত্ ীয-পকওলযয াভকয়ও দফঠওঔানালওআ ূণযস্থান কালফ
কফলফঘনা ওলয যঔালনআ যরাওভাকভ যরলক থালও। যরাও ভানলয কফশ্বা ীয-পকওযকণ ভৃত্ুযয ায যথলও
বক্ত হৃদলয়য অকত্ক শুনলত্ ান অয ত্াাঁযা বক্তপ্রালণয ভনোভনা ূযণ ওলয কদলত্ ালযন। ূণযবূকভ ফযাও
ঈত্যওায় ীয-পকওলযয ংঔয দযকা যলয়লঙ। কওঙু কওঙু চায়কা ভাকধলক্ষত্র না লয় ূণযবূকভ কালফ কফলফকঘত্
লচ্ছ। যমভন” পুলরযত্লরয রেয া ফাফায যভাওাভ, খাড়ভুযায যাাঁঘদ ীলযয যভাওাভ। ীয-পকওযকলণয ভৃত্ুযয
য বক্তফৃি ত্াাঁলদয ভাকধ স্থালনয ঈয ুযভা ্টগাকরওা দৃ স্মৃকত্লৌধ কনভকাণ ওলয যনন। এগুলরাআ দযকা ফা
যভাওাভ কালফ কফলফকঘত্ য়। ঈদাযণ স্বরূ ওকযভকঞ্জ ভাআচকিক এরাওায দয়দ অলনায়ায া, ফদযুলযয
া অদভ ঔাকন প্রভুলঔয ভাকধলক্ষলত্র ওথা ফরা মায়। অফায লনও ীয-অঈকরয়া অলঙন মাাঁলদয ভাকধলক্ষত্র
কত্ াধাযণ বালফ লড় যলয়লঙ। এাঁযা অলর ঘযভত্ভবালফ কযয়ত্ েী কঙলরন। ত্াাঁযা ফককক্তভান অল্লা ঙাড়া
অয ওালযা কওঙু ওযায ক্ষভত্া অলঙ ফলর কফশ্বা ওযলত্ন না। ত্াআ ভুকযদকণলও ঐরূ কক্ষাআ কদলয় যকলঙন। এাঁলদয
ভলত্ ভাকধলক্ষলত্র ককলয় ফাকত্ জ্বারালনা, ভানত্ ওযা ধভক-ওভক ারন ওযা ূচাযআ নাভান্তয। এরূ অঘযণ ত্াাঁলদয
ওালঙ যফদাত্, নঐশ্লাকভও। কযয়ত্ েী এআ ফযকক্তফকক ীয কালফ দাকয়ত্ববায ারন ওলয যকলর এাঁযা কওন্তু
যভৌরফী, যভৌরানা, অল্লাভা আত্যাকদ কফলললণআ বূকলত্ লয় অলঙন। এাঁলদয ভলধযওায এওচলনয ভাকধলক্ষত্র
কফদযভান যলয়লঙ ফাাঁওাকি ভাদ্র্াায প্রােলন। ঐ ভাদ্র্াায প্রাণ ুরুল যভৌরানা অভদ অরী াললফয ভৃত্ুয য য
ত্াাঁয ওভকলক্ষত্র ত্থা ভাদ্র্াা প্রােলণ ত্াাঁলও ভাকত্ ওযা ত্। মকদ ঈনায াচায াচায কলয  বক্ত ভণ্ডরী
যলয়লঙন কওন্তু ঈনায ভাকধলক্ষত্র যওফরভাত্র ফাাঁলয যফড়া কদলয় অকলর যাঔা অলঙ। ঐ ভাকধলক্ষলত্র ককলয় যওালনা
প্রওায অকচক য ওযা য় না ফযঞ্চ অল্লালয ওালঙ ভৃলত্য ভুকক্ত ওাভনা ওযা য়।
ীয, পকওয ব্দ দুকিয কযকধয ভলধয অঈর, ফাঈর, কর, অঈকরয়া, যঔ, ভুককদ, দযলফ, ুকপ, ওুত্ুফ
প্রবৃকত্ আরাভ েী ব্দভূ ত্থা াধওকণ এওাত্মা লয় অলঙন। ূক্ষ্ম কফঘালয মকদ এাঁলদয প্রলত্যলওয ভলধয
অরাদা অরাদা দফকেয ধযা লড়, ত্লফ ফৃৎ লথক এাঁলদযলও এওআ যশ্রকণবুক্ত ওলয যনয়া মায়। ফযাও ঈত্যওায
ীয-পকওয ফলর অভযা মাাঁলদযলও কঘকিত্ ওযলত্ ঘাআকঙ ত্াাঁলদয ভলধয এআফ কফকবন্ন ধাযায াধও যলয়লঙন। ত্াআ
এাঁলদয প্রলত্যওলও এওালথ যফাছালত্ ককলয় অভযা ‘ীয-পকওয’ ব্দফন্ধকি ফযফায ওযকঙ। অভালদয ওালঙ ীয 
পকওয অরাদা দুকি ব্দ নয়, এওকি ব্দ-ফন্ধ ভাত্র।
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