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Abstract
Pir, Fakir, Sufi, religious poets give pleasure to the people for their whole life. It is
observed that Lalan Fakir, Hasanaraja, Akrum Shah, Durbin Shah, Abdul Karim, Saiful
Mia etc. pleased the people throughout their life. Till today people enjoy and follow their
way of living. The religion song of those mediators are still heard in every corner off the
villages, towns etc. The living religion songs of Pir Fakir in Barak valley are also
melodious and the people enjoy them. When we speak about the Pir Fakir of Barak Valley,
firstly, the name of saha Jalal comes. He came in this valley with some of his followers and
started their livelihood here. They should their karamati and attracted the people. After
which, many other religions scholars from abroad and other part of this county came to this
area to teach to and show the way to the people how to live in a simple way so that one can
attain the pleasure of Almighty.

ীয-পকওয এাআ ব্দ ফন্ধকিয দ্বাযা াঅভযা সাআফ ভানুলশদয সফাশছ থাকও মাাঁযা ভাচশও বকি  ভুকিয থ প্রদশন
ওশয থাশওন। প্রকতকি ম্প্রদাশয ভশধযাআ নানারূশ, নানাবাশফ এাঁশদয াফস্থান রক্ষ ওযা মা। ভুরভান ভাশচ
মাাঁযা এাআ বূকভওা ারন ওশয থাশওন তাাঁশদযশওাআ কফশলত ীয-পকওয ফশর কঘকিত ওযা । মকদ ানয ধভশ, ানয
ম্প্রদাশয ভানুশলয ভশধয এাঁশদয গ্রণ সমাকযতা কফদযভান থাশও। এাঁযা াঅধযাকিও সক্ষশে দীক্ষা গুরুয দাকত্ববায
ারন ওশয থাশওন। এাঁযা ফাাআ ভওক্ষ ফা ভান বফকষ্ট্যূণশ ন না। এাঁশদয ভশধয াশনশওাআ সমভন ধশভশয াস্ত্রী
কক্ষা ুকিত শ থাশওন সতভকন াঅফায াশনশওয প্রথাকত বাশফ সতভন সওাশনা কক্ষা থাশও না। স মাাআ সাও
তাাঁযা প্রশতযশওাআ কওন্তু ভানুলশও াইশ্বশযয াকিধয কনশ মাায চনযাআ প্রশঘষ্ট্া  তযা ওশযন। রশক্ষয স াঁঙাশনায
াথশাৎ স্রষ্ট্ায শে ৃকষ্ট্য কভরন াধশনয তাশদয এাআ প্রা কফকবি ধযশনয শ থাশও। ওভশ দ্ধকতশত এাআ কবিতায
কদশও রক্ষ সযশঔ তাাঁশদযশও ীয, পকওয, দযশফ, ফাাঈর, াঅাঈকরা, াধও, ভযকভা প্রবৃকত নাশভ কঘকিত ওযা ।
তশফ াঅভযা নানা কদও কফশফঘনা ওশয ীয-পকওয এাআ ব্দফন্ধকিয ভাধযশভাআ এাঁযা ফাাআশও কনশদশ ওযকঙ।
ীয-পকওযকণ সমভন এও বাক কযতকি ন না সতভকন প্রঘকরত ভাচ ফযফস্থায ভশধয কনশচশদযশও াঅিশও
যাশঔন না। ধশভশয াস্ত্রী কবকিশত াক্ষুি সযশঔ নতুন নতুন াঅঘায ানুষ্ঠাশনয াংশমাচন সমভন ওশয থাশওন সতভকন
প্রঘকরত ভাচ ফযফস্থাশও নতুন াঅকেশও কশড় তুরশত াশযন। তাাঁশদয প্রবাফ চনচীফশনয ফশোআ ফাঙ্ম শ
াঈঠশত াশয। ভাপ্রবু শ্রী বঘতশনযয প্রবাশফ সমভন ফাগাকর কন্দু ভাচ নফরূ রাব ওশযকঙর সতভকন চযত
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াচারাশরয প্রবাশফ ফাগাকর ভুরভান ভাচ ফকরষ্ঠ রূশ াঅিপ্রওা ওশযকঙর। ধভশ, ভাচনীকত যাচনীকত,
াকতয, াংস্কৃকত, কফশ্বা  াংস্কায ফকওঙুশতাআ ীয-পকওযশদয সচাযদায াঈকস্থকত ধযা শয।
াঅভাশদয ফযাও াঈতযওা ীয-পকওযশদয াাংঔয াঅস্তানা যশশঙ। এয ভশধয সফকয বাক ীয-পকওযাআ ভৃত
াফস্থা াকত াঅশঙন। ফযাও াঈতযওায ীয-পকওযশদয াঅকদ াঈৎ চযত াচারার। কতকন ফাাংরাশদশয
কশরি শয াকত থাওশর ফতশভান ফযাও াঈতযওা  কশরি কফবাক াতীশত ুযভা াঈতযওা নাশভাআ কযকঘত
কঙর। তাাআ াচারার এয প্রবাফ এঔানওায ভাকিশত ঘকড়শ ড়শত কফশল সওাশনা াুকফধা কন। াচারার এয
শে কঙশরন ৩৬০ চন ানুঘয। এাঁশদয ভশধয সফ ওশওচন ফতশভান ফযাও াঈতযওা এশ াঅস্তানা সকাঁশড় কঙশরন
এফাং এঔানওায ভাকিশতাআ াকত শ াঅশঙন। যফতশীওাশর াঅশযা াশনও ীয-পকওয ফকশফযাও সথশও এশ
এঔানওায ফাকন্দা শ ককশকঙশরন। শুধু তাাআ ন, ফযাশওয ভাকি সথশও সফ ওশওচন ীয-পকওশযয াঅকফবশাফ
শশঙ। এাঁযা প্রশতযশওাআ সওাশনা না সওাশনা বাশফ ফযাশও চনচীফশন প্রবাফ সপশরশঙন।
ফযাও াঈতযওায ীয-পকওযকশণয াঈশেঔশমাকয ওশওচন শরন- া ুকপ সভাফাকয াঅকর (ওাকিকড়া),
রেয া ফাফা (পুশরযতর), ফাফা ভঔা া (করঘয), ীয াকতভ াঅকর াশফ (ফদযুয), ভারানা াঅব্দুর
চকরর সঘ ধুযী (ফদযুয), ভারানা াঅভদ াঅকর াশফ (ফাাঁওাকন্দ), ীয াঅব্দুর াঅকচচ সঘ ধুযী (িাণ্টু), া
ুকপ বদ াঅব্দুর সাও (াঈচানকিক), ভযকভ াধও ঙপুর কভা (ফাাঁওাকন্দ), া াঅদভ ঔাকও (ফদযুয), দূযফীন
া, াঅোভা বতীফুয যভান ফড়বূাআা (াাআরাওাকন্দ), সভ রানা াঅব্দুর াঅকচচ (চফাাআনুকয), সভ রানা চকভরুিফী
সঘ ধুযী (ফাকুয), সভ রানা াঅভদ বীদ (শকাকফন্দুয), সভ রানা ভুচাকির াঅকর ফড়বূাআা (চাকভযা), বদ
চুনাাআদ াঅভদ ভদকন (াঈচানকিক), নরুিকফ ঔাাঁন (বাকািয), াকযভুর ও রস্কয (াাআরাওাকন্দ) প্রভুঔ। এাঁশদয
ভশধয সথশও াাঁঘ/ঙ চন ীয-পকওয তথা ভযকভা াধশওয চীফন  ওভশ কনশ ফতশভান াঅশরাঘনা। াঅশরাঘয
ফযকিফশকশয চীফন সমভন াশনশওযাআ ওাশঙ াঅদশ ফশর কফশফকঘত শকঙর সতভকন এাঁশদয ওভশ কফশল ওশয
ৃকষ্ট্ভূরও ওভশ াকতয সক্ষেশও াঊগ্ধ ওশয তুশরশঙ। এাঁশদয যকঘত কান াকশতযয এও াভূরয ম্পদ কাশফ
কফশফকঘত শত াশয। এঙাড়া তাাঁশদযশও কনশ যকঘত চীফনীভূরও গ্রি চীফনী াকশতযয ধাযাশও ভৃদ্ধ ওশযশঙ।
সাআ শে তাাঁশদয াশর কওও ক্ষভতা প্রদশশনয কওাংফদকি গুশরা সভ কঔও তথা সরাও াকতযরূশ চনভানশ
কফযাচ ওযশঙ। এফ ওথা ভশন সযশঔ াঅকভ াঅশরাঘনায কদ্বতী মশা শুরু ওযকঙ। এশত ফযাও াঈতযওায ীযপকওযশদয ভধয সথশও পকওয ীতারাংা, ভযকভ াধও ঙপুর কভা, বদ া নূয, দূযফীন া, ীয াঅব্দুর
াঅকচচ সঘ ধুযী, বদ াঅব্দুর সাও ভদকন াঅব্দুর নূয ফড়রস্কয  সভ রানা াঅভদ াঅকর। প্রভুশঔয চীফন  ওভশ
কনশ াঅশরাঘনা াঈস্থান ওযকঙ।
পকওয কতারাং া 0 কতারাং া এয াঅর নাভ কঙর সভাািদ করভ াঈো। কতকন পকওকয নাভ গ্রণ ওশযন
কতারাং। কনশচয চন্ম ম্বশন্ধ এওকি কাশন াঅশঙ”

‘কতারাং নাভ সভায গুনা সফশুভায
ওৃা মকদ ওয াঅো ওকযভ কফপায।
সভাািদ করভ াঈযশপ সদালগুশণ ভাচুয।
যকশন ঘাখাি সভায কদ সথা
শ্রীশক যী সভ চাশশত, করঘয কওিা।।’১
কতারাং া চন্ম  ১২০৭ ফোশব্দ কশরি ূফশতন সচরায ওকযভকঞ্জ ভওুভায শ্রীশক যী সভ চা এফাং তাাঁয
ভৃতুয  ১২৯৬ ফোশব্দ। তাাঁয কতায নাভ ভুন্সী চাা ফঔ ভুনী। কতারাং াশয চশন্ময য কতা শ্রীশক যীয
ফাস্থান তযাক ওশয ওাঙাড় সচরায তাকযণীুয গ্রাশভ ফফা শুরু ওশযন। এাআ গ্রাশভ কতকন প্রাথকভও কক্ষা ভাপ্ত
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ওশযন। কতকন শয কশরশিয পুরফাকড় ভাদ্রাা বকতশ ন। সঔাশন াঠ সল ওশয কতকন কনচ গ্রাশভ ঘশর াঅশন।
ওকথত াঅশঙ কতারাং া বুফন াাশড় ১২ ফৎয তযা ওশযন। তাাঁয য াংায চীফশন প্রশফ ওশযন এফাং
সদযাাআর সভ চা শ্বশুযারশ ফফা ওযশত শুরু ওশযন। তাাঁয কতন ুে িান চন্ম গ্রণ ওশযন। বাো ফাচায
সযরশ সেশনয কনওিফতশী ফায ঠাওুযী গ্রাশভ তাাঁয ভাচায ফতশভান। কতকন তাাঁয ওফয াওা ওযশত কনশলধ
ওশযকঙশরন। াঅচ াশনও বিপ্রাণ তাাঁয ভাচায কচাযত দশন ওযশত াঅশন। কতারাং াশয াধনা 
ককদ্ধরাশবয ঔফয সশ প্রঘুয সরাও তাাঁয ভুকযদ শত রাকশরন। কতারাং াশয ভশত াঅোশও সশত শর যুরশও
ধযশত শফ। াঅয যুরশও াায এওভাে যাস্তা কযশতয ফ হুওুভ সভশন ঘরা। কতকন কনশচ কঙশরন কযশতয
াফন্দ। তাাঁয কাশনয ভাধযশভ কতকন কফশ্বভুকরভশও কযত সভশন ঘরশত যাভশ কদশকঙশরন। তাাঁয ভশত কযত
ঙাড়া ভাকযপত রাব ওযা মা না। এওকি কাশন কতকন ফশরশঙন”

‚ধুকযশর ফন্ধুশয াাআফা ফন্ধু াঅঙাআন কঙকযুয
াঅশক কঘন সভাািদী নূয।‛২
এঔাশন ফন্ধু ফরশত চযত সভাািদশও কনশদশ ওযা শশঙ।
কতারাং া াাংঔয কান যঘনা ওশযশঙন। কতারাং াশয কাশন তাাঁয হৃদশয াঅওুরতা ঔুফাআ ুন্দয বাশফ
প্রওাকত শশঙ। তাাঁয কাশন াআরাকভ বাফধাযায এওকি প্রফর প্রীকত কযরকক্ষত । কতকন যাধাওৃষ্ণশও াফরম্বন
ওশয াশনও কান যঘনা ওশযশঙন। কন্দু ভুরভান কিকরত াধনায এিা এওকি াঈৎওৃষ্ট্ াঈদাযণ।
কতারাং বাশফয ভানুল। ভানুশলয সপ্রভশও াইশ্বশযয সপ্রশভ রূাকত ওযাাআ কঙর তাাঁয চীফশনয রক্ষয। কনশচয
চীফশনয ফকওঙু াইশ্বযশও শ সদায ভশধয কতকন াঅনন্দ ঔুাঁশচ সশশঙন। কতারাং া বাফশতন াঅকভত্ব
ফরশতাআ কওঙুাআ সনাআ। ক্ষণস্থাী চীফশন াস্থাী ফস্তুয ভশধয াঅনন্দ না ঔুাঁশচ কতকন কঘযস্থাী াঅনন্দ সশত ঘান।
াইশ্বশযয াায যয ঔুাঁচশত ককশ কতকন যঘনা ওশযশঙন াচস্র কান াঅয ুয। নাাআশিাংকশরয কান ওীিশও
এওস্বপ্নভ যাচয কনশ ককশকঙর। স্কাাআরাশওশয কান সরীশও ৃকথফী সথশও কনশ ককশকঙর ীভাীন াঈদায
নীরঙাা। াঅভযা সদঔশত াাআ াধও কতারাং ায ুাাংঔী ঔাাঁঘা সঙশড় কভশ সমশত ঘাাআকঙর ভাৃকষ্ট্য ভান
স্রষ্ট্ায াশথ।

‚শুা াঈকড়রশয চীশফয চীফন
শুা াঈকড়র সয।
রা সভাওাশভ কঙরা শুা
াঅনকন্দত ভন,
ককঞ্জযা থাকওা বওশর সপ্রশভয াধন
ঙাকড়া মাাআশত কওঙু না রাশক সফদন।।
শুা াঈকড়রশয...।‛৩
যশভশ্বশযয সপ্রশভ াঅিকফশবায াধও াকথশফ সবাক রারায াঈশধশ । সদচ, সপ্রভ ন। তাাআ ওরাংশওয বায তায
সনাআ”

‘ককযশতয সঙর ফুশও মায ওরঙ্ক তায ারঙ্কায
ওুরভাশনয ব নাাআশয তায।।
মায কশর ককযশতয পাাঁক স  ওশরয দাী সকা।
সরাশওয কনন্দন ুষ্পঘন্দন ারঙ্কায াাআযাশঙ কা।’৪
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সরাব সভাাআ ভানুলশও ান্ধওাশয যাশঔ। মঔন তায ভন শঘতন  তঔন কওন্তু ভ সল শ মা। ওার
সথশও শন্ধয। শন্ধয সথশও যাশে। তঔন ভন ওথা ও কনশচ সথশও কনশচ।

‘ভনশয সফরা সকর ান্ধা বর
বুকরা বযরাভ ওাশয কদশঔ।
শেয াঁেীরা শফ
কদা মাশয পাাঁকও।
হু সকর ফুকদ্ধ সকর ঘশক্ষয সকর সচযাকত
ওাশয বরা ওযফা ভন এাআ বশফয ফকত।’৫
কতারাং া সপ্রকভও বাফুও সপ্রভাস্পদশও াায চনয াচানাশও চানায চনয তাাঁয ওরুণ াঅকতশ। াইশ্বশযয
সকান যয াঈদখািশন ভাকযপশতয ধযান ধাযণা ম্বশন্ধ তাাঁয কবীয জ্ঞাশনয কযঘ াা মা তাাঁয কাশনয ভশধয।
ভানুশলয াচুদ াথশাৎ যীশযয কূঢ় যয ম্বশন্ধ কতকন এওকি কাশন ফশরশঙন”

‘ফাাি ফাচায সতপ্পান, ককর াঅদশভয াচুশদ।
সও র ওকযা দা ওকযশঙ ভাফুশদ।।
াঅদভ াচুশদ কয াঅঙভান ভান।
ওরশফ াঅোয াঅয দভ দা মুকান।।
ওরশফয ভাশছ াঅশঙ সানায কাংান
াঅকচভুাশনয দা এথা াঅকভন।।
দশভ াঅাআশ দশভ মা াূফশ ওথন
ফ ওথায সবদ া স মায ভুকশদ ুচন।।’৬
ুকপ াধও ওকফ কতারাং াশয সওযাভাত ম্বশন্ধ াশনও কওাংফদিী  সওচ্ছা ওাককন াঅচ  সরাশওয ভুশঔ
ভুশঔ সানা মা।
ঙপুর কভা: ফযাও াঈতযওায ওাাঅঙাড় সচরায তৎওারীন করঘয ভওুভায (ফতশভান রক্ষ্মীুয ভওুভা)
ফাাঁওাকন্দয াদূশয সকাকফন্দুয গ্রাশভ াঅনুভাকনও ১৯৩২ কিোশব্দ ঙপুর কভায চন্ম। কতায নাভ পচুর ফাকয,
ভাতায নাভ াঅরওাঙ কফকফ। সক্ষ যওায কতায ুে ঙপুর কভা ভাাআচ বািাযীয াঅদশশ ভযভী াংকীত কাাআশত শুরু
ওশযকঙশরন ফারও ফ সথশও। কতকন ফযাও াঈতযওায েীচীফশন এশনকঙশরন ওকফকান াঅয ভযভী কাশনয এও
স্বতন্ত্র ধাযা। এাআ ধাযা তাাঁয যকঘত াাংঔয কাশন ভৃদ্ধ শকঙর। তাাঁয কানগুকর সভাি নকি ঔশি কফধৃত শ াঅশঙ।
ফযাও াঈতযওায চর-াা সফশড় ঠা ফযাশওযাআ বূকভুে ঙপুর কভায কানগুশরাশও সমন গ্রীশেয কদশন
ীতর ফাতা। ভৃকিওা ম্ভফ চনচীফশনয এাআ ভযভী কীকতওায ভাকিয ভানুশলয ভনশও ুয  ফাণীয ভারা সকাঁশথ
াঅভাশদয াঈায কদশশঙন। তাাআ মঔন ফশরন”

‘ািশয জ্বারাাআা াকিশয ফন্ধু সদঔ ঘাাআা ঘাাআা।
ভুঔ সদকঔা দাঃঔ ফুছ না তুকভ াঅভায াআা।।’৭
তঔন ভানফ ভশনয ুঔ-দাঃঔ, াক-ওািা  ভস্ত ঘাা-াায কঙশন সম কবীয াঅিপ্রওা কঘযিন ওাভনা
তা-াআ ধ্বকনত ।
ঙপুর কাাআশতন কবীয তত্ত্বওথায ভভশস্পশী কান মা াধাযণ ভানুলশও ঘুম্বশওয ভশতা াঅওলশণ ওযত। এওকি
কাশন ভযভী কীকতওায ঙপুর কভা ফশরশঙন”
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‘াাশড়য ওাাঁকদতাভ মকদ ফন্ধু াাড় াআত াকন।
চকশত যাআত নাভ সরাশওয চানাচাকন।।’৮
ঙপুর তাাঁয াকধওাাং কাশন ‘াঅো’সও স্মযণ ওশযশঙন। সওাথা তাাঁয ভুকশদশও স্মযণ ওশয কতকন তাাঁয
ািশযয শ্রদ্ধা কনশফদন ওশযশঙন। সওাথা ভা পাশতভা াঅফায সওাথা ফা সঔাদাশও ‘ঙাকচদা’ ওশযশঙন। াঅফু ফক্কয,
াঈভান ককন-এাঁশদয ওথা কতকন স্মযণ ওশযশঙন। এও চাকা কতকন ফশরশঙন”

‘পাকতভা চহুযা কফকফ কতা মায নূযনকফ।
দচাাশনয াআভাভ দাআ সপ্রশভয ঙকফ।।’৯
ঙপুশরয াআচাককতও ওাভনা-ফানা সতভন সনাআ। শুধু এওকি প্রাথশনা”

‘সল কফঘাশয সদঔা কদ তুকভ।
াঅভায াআা ফন্ধুশয সপ্রশভয ভাচন।।’১০
াঅো-নকফ, ভাশুও-াঅশও, ভুকযদ-ভুযকদ কফলও ভযভী কীত যঘনায াাাক ঙপুর মঔন সরশঔন”

‘াঅভায সপ্রভভী যাাআ াঅভায কফশনাকদনী যাাআ।
সতাভায সপ্রশভ ভন কদা াঅভায াকি নাাআ।।’১১
তঔন ভশন  বফষ্ণফ শদয কঘযিন যভাধুশমশ কতকন াঅওৃষ্ট্ শকঙশরন। তাাঁয াাংঔয কীত কফয চীফশনয
ওষ্ট্ ওথা ওরুণ “ মা চাত-াত, ধভশ-ম্প্রদা বাফনায াউশধ্বশ।
ঙপুর কভায ভযভী দশন াঅশন াঅি-াঈরকিয এও াঅধযাকিও  বাফফাদী দশন। কতকন কফশ্বা ওশযন ধভশ
াধনায ভূর াঈশিয ভশনয ভানুলশও াা। ধশভশয প্রঘকরত াকধওাাং কফকধকনশলধ  সফড়াচাশর কতকন ওঔশনা
কনশচয চ াধনায ককতশও রুদ্ধ ওশযন কন। তাাঁয কফশ্বা সপ্রভাস্পশদয াফস্থান ভানুলয হৃদশয। তাাআ তাাঁয কভরন
ওাভনা এওাআ াশথ স্রষ্ট্া  তাাঁয সশ্রষ্ঠ ৃকষ্ট্ ভানুশলয াশথ কভরন ওাভনা। তাাঁয কবীয কফশ্বা প্রওৃত সপ্রভ কফনা াইশ্বয
সপ্রভ ম্ভফ ন ওঔশনাাআ।
ঙপুর কভায ভযভীকাশনয প্রকতাদয কফল র গুরু ফা ভুকশশদয ওাশঙ াওি াঅিভশন, াঅোয ওাশঙ
াধন-বচশনয াক্ষভতায চশনয বনযায। তাাআ াঅো তথা কদন-দযকদ স্রষ্ট্ায ওাশঙ ঙপুর বদনয ফা াঅকতশ প্রওা
ওশযন এফাং তাাঁয দা, ওরুণা  াাময প্রাথশনা ওশযন। কতকন ফশরন”

‘াচায দরুদ সবচ নকফচীয ঘযণ।
াঅফু ফক্কয াঈভান ককন শে ঘাকযচন।।
ফায ওাশঙ াঅকঙ নত াঅকভ ভূঔশচন।
বুর ত্রুকি ভাকপ ঘাাআ এাআ কনশফদন।।’১২
বদ াহ্ নূয : বদ া নূয কঙশেন ফযাও াঈতযওায এওচন কিধয ঐী াধও। কতকন কঙশরন এওচন াথশও
ভাশযপকত কীকতওায তথা ুযওায।
ফযাও াঈতযওায ওকযভকঞ্জ সচরায ঘাখাি যকণা বদ া নূয াঅচ ীয নূয াঅকর নাশভ কযকঘত শ
াঅশঙন। তাাঁয চন্ম ন তাকযঔ  ফাং কযঘ ম্বশন্ধ সওাশনা কঠও তথয চানা মাকন। কতকন সওাথা চন্ম গ্রণ
ওশযন তা াঅভাশদয াচানা। তশফ কতকন কঙশরন এও ফাধানাযা কথও । কনচ ককতশত ঘরশত ঘরশত এও ভ
কতকন ফযাও াঈতযওায ওকযভকঞ্জ সচরায ঘাখাি যকণা এশ াকচয শকঙশরন। এঔাশন কতকন ওশও কদশনয
ভশধযাআ বি ভিরীয দ্বাযা কযশফকষ্ট্ত ন। বকি যাণ চনকন তাাঁশও াঅায  ফাস্থাশনয ফযফস্থা ওশয সদন।
ফতশভান বাো ফাচাশযয কনওিফতশী সম স্থাশন তাাঁয ফা কৃ কনকভশত শকঙর এঔন তা ‘চকভয ওাকচ শে’ ঘাাখাি
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যকনা নাশভ াঈশেকঔত। প্রেত াঈশেঔ ওযা সমশত াশয এাআ ঘাাখাি ুাকযয চনয াতযি কফঔযাত চাকা।
প্রফাদ াঅশঙ, ‚ঘাাখাি ুাকয। বাো াশযয ফযাাযী।‛ রস্কয ফাচাশযয ওাশঙ সম কতত ফাকড়য কঘিাফশল কওঙু
কদন াঅশক সঘাশঔ ড়ত তা ‘নূয াঅকরয ফাকড়’ নাশভ কযকঘত। নূয াঅকরাআ শরন বদ া নূয। এঔাশন কতকন
সফ কওঙু কদন ফফা ওশযকঙশরন। কওন্তু এাআ াঅধযািাধও এওািাআ কঙশরন াংায কফযাকী। তাাআ কতকন এওকদন
শ্রীট্ট সচরায চারারাশপ এও ভুকযদাশনয ফাকড়শত ককশ কতকন চািাতফাী ন।
ীয বদ া নূয সফকয বাক ভশাআ াঅোয ধযান কনভি থাওশতন। ঐী সপ্রশভয বাফযাী ভযভী াধযাি
কীকতওায া নূশযয চীফন ম্পি বাশফাআ াইশ্বয-সঘতনা াঊদ্ধ। তাাঁয যকঘত াাংঔয ভযভী কীকত ওকফতা ফা াধযাি
াংকীত ফতশভাশন সরাও াকশতযয কশফলওশদয ওাশঙ ভূরযফান াভগ্রী কশশফ কফশফকঘত শচ্ছ। ফযাও াঈতযওা
তথা বাযশতয াঈিয-ূফশাঞ্চশরয সমঔাশন ভযকভা াধও  াধনকীকতয ওথা াঈশেকঔত শফ সঔাশনাআ াধযািাধও
া নূশযয ওথা শ্রদ্ধাযয শে াঈচ্চাকযত শফ, ওাযণ তাাঁয যকঘত াধন াংকীত ফাাংরা বালা াধযািবাশফ প্রওাশয
সক্ষশে এও কফশল াংশমাচন।
া নূয কঙশরি ভুকশদ া ভঞ্জুশযয ানুযাকদীপ্ত এও সমাকয ভুকযদ। এয তত্ত্বাফধাশন কতকন মুফও ফশাআ
কনশচশও াঅোায সপ্রশভ াঈচাড় ওশয কদশকঙশরন। ‘াআফাকদত ফশন্দকক’ শুরু ওশয দীখশ াধনা সশল কতকন ককদ্ধরাব
ওশযন। াধযািাধনায এওাকধওস্তয াকতক্রভ ওশয কতকন াঅোতা’রায কপ্রাে শ শঠন। এযশয ভুকশশদয
ওাশঙ কতকন াঅস্তানা তযাশকয প্রাথশনা চানান। ওাযণ া নূশযয ভন ওঔশনা এও চাকা ফাাঁধা থাওত না। ভু কযকদ
া ভঞ্জুয াঅকর ভুকযশদয সওযাভকতয কযঘ সশকঙশরন ফশরাআ তাাঁশও স্বাধীন কফঘযশণয ানুভকত দান ওশযন।
স্ববাফ ওকফ বদ া নূয ফ ফাধা কঙি ওশয সফকযশ ড়শরন। চনকন তাাঁয হৃদ াঈচান ওযা াঅো সপ্রশভয
নকচয সদশঔ তাাঁশও ফাস্থান কনভশাণ ওশয কদশতন। কওন্তু ফশ ফন্ধন ভুি এাআ কদ্ধ ুরুল সওাশনা ফাাঁধশনাআ ফাাঁধা ড়শরন
না।
বদ া নূশযয এাআ খয ঙাড়া চীফশনয াঅবা সভশর তাাঁযাআ যকঘত এওকি কাশন‘কথত নাাআ সফকথশত য াআরাভ
দা ঘঞ্চরভকত
াআকষ্ট্ নাাআ ওুিুভ নাাআ
ভুযকদ াযকথ।।‛১৩
াঅশযওকি কান কতকন করশঔশঙন‘ভাকযপশতয ওথা ভুাআ ওকযরু প্রঘায
ফাাআ কফাত ওয গুনা সম ভায।।‛১৪
া নূশযয কাশন ভানুশলয প্রকত ভানুশলয াফজ্ঞা, াঈশক্ষা প্রবৃকত সনাআ, াঅশঙ ভাভানফ ম্বশন্ধয ওথা। প্রঘকরত
াআরাভ ধশভশয নীকত কনশভয ভশধযাআ কতকন ূণশতায াধনা ওশয সকশঙন াঅচীফন।
দূযফীন া0 দূযফীন া ম্বশন্ধ কফশল সওাশনা তথয াঅচ াংকৃীত কন । তশফ তাাঁয ভযকভা কান গুকরশও কমকন
প্রঘাশযয াঅশরা কনশ াঅশন কতকন শরন ফযাও াঈতযওায াাআরাওাকন্দ কনফাী বতভুঙ কভা। াঈনায ফাস্থান কঙর
াাআরাওাকন্দ সচরায রারা াঞ্চশর। তায ওশে প্রঘাকযত দূযফীন াশয কাশন াঅভযা াাআ ভা সপ্রশভয ওথা। প্রওৃকত
চকত সথশও নানা তথয  াঈাদান াংগ্র ওশয এাআ েীওকফ তাাঁয ভাকযপকত কান গুকরশও ভৃদ্ধ ওশযশঙন। াআরাভী
ধভশ কফশ্বা  ধভশঘাযশও াঅশ্র ওশয এও কদশও কতকন সমভন এাআ ধশভশয ভূর ওথাশও কনতাি াদাভািা বালা প্রওা
ওশযশঙন, ানয কদশও সতভকন ুভধুয কীকত যশয ধাযা তাাঁয ফিফযশও কতকন ভৃদ্ধ ওশযশঙন। তাাঁয যকঘত েীত
ফযাও াঈতযওায সরাও চীফশনয াভূরয ম্পদ। শুধুফযাও াঈতযওা ন, দকক্ষণ াঅাশভয গ্রাশভ কশঞ্জ দূযফীন 
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এওকি ুকযকঘত নাভ। এঔাশন তাাঁয যকঘত এভন এওকি কাশনয ওথা াঈশেঔ ওযকঙ সমঔাশন কতকন াকঔয প্রতীশও
ভাফন চীফনঘমশায এও ফস্তুকনষ্ঠ কযঘ তুশর ধশযশঙন‘সওাকওর াকঔ িাশর থাশও কাাআশতশঙ ফশিয কান।
কফেযাচ  ীকযত ওয াাআশফশয দকনায ভান ।।’১৫
এঔাশন ‘কফেযাচ’ াকঔ াঅয সওাঈ ন, স্বাং দূযফীন া। ‘ীকযত’ তাাঁয ওাশঙ। এাআ সপ্রশভয দ্বাযাাআ যভ
কপ্রতভশও চানা মা।। াধও কীকতওায দূযফীন া তাাঁয াাংঔয শদ াকথশফ চকত সথশও াঈভা-াঈওযণ
াংগ্র ওশযশঙন। এওকি কাশন কতকন ফশরশঙন‚ভুকনা াকঔ ফশন ফক কাাআশত াঅশঙ যশয কান।‛১৬ এাআ ‘যশয কান’ াঅয কওঙুাআ ন, াঅোয সপ্রশভ াঅশও
া। কতকন কফশ্বা ওযশতন, ভানুশলয ািচশকশতয ভাকি বারবাশফ ওকলশত না শর াঅিচকশত সওাশনা পুরাআ
সপাশি না। কতকন ফশরন, ‚পুর ঔাাঈকযশ ভ াযা াাআা পুশরয ঘ্রান‛ াথশাৎ াঅাত ুন্দয এাআ ভানফ চীফন
াফশরা কফনষ্ট্  শুধু ‘পুশরয ঘ্রাশন’। এাআ ‘ঘ্রান’ কনতািাআ াভকও ফা ক্ষণস্থাী। ুতযাাং বফনদীশত সপ্রভ প্রীকতয
না’ বাাশত শফ। দূযফীন া কঙশরন কদফযজ্ঞান ন্ধানী ভযকভা ওকফ। কতকন চাশনন, সদশয ঔকনশতাআ রুকওশ
াঅশঙ াভূরয যত্ন ‘াঅিা’। তাাআ সদশও না চানাশর কনশচশও চানা মা না। াঅয কনশচশও না চানশর ভান-ানিকঘযচাগ্রত-ািমশাভী াঅোশও চানা মা না। এাআ ভাতযশও কতকন এওকি রূওাকশ্রত শদয ভাধযশভ প্রওা ওশযন
এাআ বাশফ‘যাশচযয াঅশ ফশ সদশ াকঔ াশচ ফ চানা
াধন বচন কঔশত কঔশত যাচয কনর সঘওুনা’।১৭
এঔাশন ‘সঘওুনা’ ফা যাাঁঘা াঅয সও ন, স্বাং ভৃতুয। ‘যাচয কনর সঘওুনা’ াথশাৎ চীফন ঢশর ড়র ভৃতুযয
সওাশর। াংাশয ঘাা-াায সল সনাআ। কওন্তু তাশও সতা সযাধ ওযশতাআ শফ। না- ওযশর াইশ্বয প্রাকপ্ত ম্ভফ ন।
নানা প্রফৃকিয াত সথশও যক্ষা াায চশনয দযওায প্রওৃত কক্ষা মা াধন-বচশনয ভাধযশভাআ ম্ভফ। তাাআ াধন
বচশনয দ্বাযাাআ দ্রুততায শে লড়কযুয দভন ওযশত । ওাচকি এত ওকঠন সম ভৃতুযওার াফকধ াধনা ওশনশও
ককদ্ধ রাব ওযশত াশযন না। এাআ ধযশণয কাশনয ওকরশত দূযফীন া মা ফরশত সঘশশঙন তা র াকফযাভ াঅন
কযুয নশ রড়াাআ ওযশত শফ। কওন্তু সমাদ্ধায চশতা াঅয ফ ভ  না। চীফন াঈদযাশঙ্ক মকদ বার বাশফ
ককঞ্চত ওযা মা তশফাআ সঔাশন চীফন যকেন পুর পুিশফ।
ভযভী কীকতওায দূযফীন া প্রওৃত াশথশাআ কঙশরণ ুওকফ। দকফনযাশয গুশণ তাাঁয াাংঔয কান প্রাংনী শ
াঈশঠশঙ। এঔাশন তাাঁয যকঘত এওকি দ াঈশেঔ ওযা সমশত াশযপিাআ াকঔ যাচা াআশফ ভুযতা ফশন রাআশঙ পার।
কান শুকনা ওুড়া াকঔ িাাআনা ফাাঈা রাআশঙ িার।১৮
াধও ওকফ া তায াংকীত দ-কফনযাশয ভাধযশভ ভানফশপ্রভ তথা াইশ্বয সপ্রশভয চন াধাযশণয ভশধয ঙকড়শ
কদশত সঘশকঙশরন।
িান্টুয ীয াশফ0 িান্টুয ীয াশশফয কতৃদি নাভ াঅব্দুর াঅকচচ সঘ ধুযী। াঈনকফাং  কফাং তশওয কন্ধক্ষশণ
কফে বূকভ িান্টুশত কফঔযাত সঘ ধুযী কযফাশযয চযত াঙন কভায যশ এফাং ুনযফতী ভাতা চযত কভকঙযায
কশবশ কতকন চন্ম গ্রণ ওশযন। কতা াঙনকভা সঘ ধুযীয ওাশঙ ভিফ াধযন ওাশরাআ তাাঁয কক্ষাদীক্ষায াঅগ্র, প্রঔয
স্মৃকতকি  সভধায কযঘ াা মা। কতকন মা এওফায শুনশতন তা াঅয বুরশতন না। ন ফঙয ফশ কতকন
নাগ্রাভ াঅভকদা ভাদ্রাা বকতশ ন এফাং াঈদশ, পাকশ  াঅযকফ বালায ফুযৎকি াচশন ওশযন।
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প্রাথকভও কক্ষা ভাাশি কতকন াাআরাওাকন্দয ভাকিচুকয ভাদ্রাা াআরাকভও কক্ষা গ্রশণ বকতশ ন। সঔাশন
কতকন াকত াল্প কদশনয ভশধযাআ কক্ষও ভিকরয প্রীকতবাচন শ শঠন। াঅনুভাকনও ১৯২২ কিোশব্দ চযত কতকন
াঈচ্চকক্ষা রাশবয চনয ওরওাতা িাাআশির ভাদ্রাা কভন ওশযন। ওরওাতা ভাদ্রাা কতকন াঅযকফ, পাকশ, াঈদশ
াকতয এফাং এওাআ শে সওাযান, াকদঙ, সপওা াস্ত্র, সকওকভ  কতকিা াশস্ত্রয শফশাচ্চ কিকগ্র রাব ওশযন।
াঅনুভাকনও ১৯৩০ কিেশব্দ নাকাদ কতকন ওরওাতা সথশও ফাকড় কপশয াঅশন এফাং নাগ্রাশভ াঅভকদা ভাদ্রাা
াধযানা শুরু ওশযন । ৩৪ ফঙয ফশ চুরুফান কফকফয াশথ কফফা ফন্ধশন াঅফদ্ধ ন । প্রথভা স্ত্রী যশরাও কভন
ওযশর কতকন কদ্বতী ফায কফফা ওশযন । কদ্বতী স্ত্রী ওুকিপুও কফকফাআ প্রওৃ তশক্ষ ীয াশশফয চীফন কেনী কাশফ
কঙশরন।
িান্টুয ীয কঙশরন ফহুভুঔী প্রকতবায াকধওাযী। ১৯৮৪ কিোশব্দ ভাঘশ ভাশ (৩০ ভাঘশ) শুক্রফায সফরা ২িা ৪৫
কভকনশি তাাঁয াআচীফন ভাকপ্ত খশি।
ীয াঅব্দুর াঅকচচ াশশফয াশর কওও কি প্রদশন তথা সওযাভকত কফলশ াশনও ওাককন ফযাশওয চনভানশ
প্রঘকরত াঅশঙ। এাআ ওাককন গুশরা সরাওওথায াঅওাশয সরাওাকশতযয বািাযশও ভৃদ্ধ ওশযশঙ। এঙাড়া তাাঁশও
কনশ করকঔত াকতয বতকয শচ্ছ। তাাঁয চীফন ফৃিাি যকঘত শ চীফনী াকশতযয ধাযা কযুষ্ট্ শশঙ। তাাঁশও
াঈরক্ষ ওশয যকঘত াকশতযয এওকি াঈদাযণ র সভাাঃ কফফুয যভান ভচুভদায প্রণীত ‚িাণ্টুয ীয চযত াঅব্দুর
াঅকচচ(যাঃ)‛ ীলশও গ্রিকি।
তায াশনও াশর কওও খিনায ভশধয কনশে দ-কতনকি াঈশেঔ ওযা র- এওকদন ওনওুশযয নওফন্দী ীয
াশফ িান্টুশত াঅকভণ ওশযন। কতকন িান্টুশত কিশভ এওকি সঙাি কিরায াঈয নওফন্দী তকযওায ঔতভ াঠ
াঅযম্ভ ওশযন।। ওনওুশযয ীয াশফ মঔন িান্টুয এাআ কিরায াঈয তকযওশতয াল্কায ওাচ শুরু ওশযন। তঔন
িান্টুয ীয াশশফয কনশদশশ এাআ কিরায াঈয ভাকি সওশি তাাঁয বশিযা এওকি ুন্দয ভতর াল্কায স্থান বতকয
ওশযন এফাং ীয াশফ এাআ কিরাশও ‘সভাওাভ কিরা’ নাশভ াঅঔযাকত ওশযন। এওকদন াঅঙশযয নভাশচয য ীয
াশফ তাাঁয এও ানুকত কলযশও কনচ ওনুাআ ওাশঙ ফশ তাাঁয ফাহুয নীঘ কদশও সভাওাভ কিরায এওকদও শত
ানযকদও সদঔশত ফশরন ।ীশযয ওথা শুশন সরাওকি মঔন সদঔশত রাকর, তঔন সদঔশরন াকযাকয াাঁওা খয ফাকড়
াশনও সরাশওয ভাশফ। কওন্তু ওনুাআ ওাঙ সথশও শয মাায য াঅয কওঙুাআ সদঔশরন না। এযয ীয াশফ
প্রাাআ ফরশতন এঔাশন াশনওগুকর কক্ষা প্রকতষ্ঠান  ভানফ ওরযযাণাকায প্রকতকষ্ঠত শফ। াফয ম্প্রকত ীয
াশশফয াফস্থান ওাশর সভাওাভ কিরা এওকি াকপকচা ভাদ্রাা, এওকি াইদকা  এওকি এভ.াআ স্কুর কশড়
াঈশঠশঙ। ফতশভাশন যওাযী চনস্বাস্থয কফবাশকয এওকি কফযাি ওামশার প্রকতকষ্ঠত শত ঘশরশঙ।
াঅশযওকি াশর কওও খিনা র- িান্টুয এও ফযকি ীয াশশফয ঔুফাআ ানুযি কঙর। এাআ ানুযি বশিয
কতায াঈয এও ভাযািও সভাওিভা শকঙর। সভাওিভাকি এত চখনয কঙর সম, সরাওকিয কতায সচর ঙাড়া াঅয
সওাশনা ককত কঙর না। সরাওকি ীয াশফ সও ঔুফ সফক চকড়শ ধশয াঅওূকত ওশয ফরর ীয াশফ াঅকন সদাা
ওশয সদন, মাশত াঅভায কতা এাআ সভাওিভা সথশও সযাাআ ান। ীয াশফ ঠাৎ ভশন ভশন কও ফরশরন, এযয
প্রওাশয ফশর াঈশঠন, ‚মা, াকওভ সতাভায ফাফাশও াকস্ত কদশত াযশফ না। সতাভায কতায নাভ াকস্তয হুওুভ
করঔশত াযশফ না। মকদ করঔশত সঘষ্ট্া ওশয, তশফ এাআ নাশভ ওাকর রাককশফ না।‛ সভাওিভা তাকযঔ মঔন এশকঙর,
গ্রাশভয াাংঔয ভানুল এাআ কফঘাশযয যা শুনায চনয াাআরাওাকন্দ াঅদারশত কবড় চভান। সভাওিভা যা র,
াঅাকভশদয ওশও ফঙয সচর র। কওন্তু াঈশযয াঈশেকঔত ফযাকিয কতা সফওুয ঔারা সশরন। ীয াশশফয
সদাা এাআ ফযকি যক্ষা া সাআ কদন।১৯
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বদ াঅব্দুর সাও ভদকন0 াুকপ বদ াঅব্দুর সাও ভদকন াঅর হুাাআকন ১৮৯৫ কিোশব্দ াঔি বাযশতয শ্রীট্ট
তথা ফতশভান ওকযভকঞ্জ সচরা ধকনফয (াঈচানকিক) গ্রাশভ চন্ম গ্রণ ওশযন। তাাঁয কতায নাভ া ুকপ বদ
সভাািদ ভকন াঅর হুাাআকন। বদ াঅব্দুর সাও ভকনয ভাতায নাভ চানা মাকন।
বদ াঅব্দুর সাও ভদকন সঙাি ফশ াঈচান কিক ভিশফ ড়াশুনা াঅযম্ভ ওশযন। কওশায ফশ াআরাভী
কক্ষা গ্রণ ওশযন শ্রীশট্টয পুরফাকড় ভাদ্রাা। কস্থয-ধীয,াি-স ভয, সভধাফী কওশায বদ াঅব্দুর সাও ভদকন
ুনাশভয াশথ পুরফাকড় ভাদ্রাায কক্ষা ভাপ্ত ওশযন। প্রাপ্ত যশ কতকন ওকযভকঞ্জ াাফাচ এরাওায এও গুণীভানী কযফাশযয ওনযায াকণ গ্রণ ওশযন। এঔাশন াঈশেঔ ওযা সমশত াশয প্রথশভ তাাঁয ুশেয নাভ সযশঔকঙশরন
সভাািদ াআব্রাকভ, ওারক্রশভ াআব্রাকশভয ীয তাাঁয নাভ ফদশর বদ াঅব্দুর সাও ভদকন ওশয সদন।
বদ াঅব্দুর সাও ভদকন মথাথশ াশথশাআ কঙশরন াকরশ ওাকভর, ভুকযদাশনযা তাাঁশও দাাত ওযশর কতকন ঔুফ
শচ তা ওফুর ওযশতন। ভগ্র চীফনফযাীাআ কতকন াআরাভ তথা তকযওশতয কঔদভত ওশয ১৯৬৭ কিোশব্দয ১৩
সভ কনফায যাত াআরীরা ম্বযণ ওশযন। তাাঁয ভৃতুযয দকদন য (১৫ সভ ১৯৬৭ সাভফায) চানাচায নাভাচ ানুকষ্ঠত
। এশত াচায াচায তকযওত িী ভুরভান াাং গ্রণ ওশযন।
বদ াঅব্দুর সাও ভদকন কঙর এন এও বাফকম্ভীয ুরুল। ভুকযদাশনযা তাাঁয ুন্দয াঅয কফে ঘকযশে ভুগ্ধ
শতন। ায ভুশঔ কতকন চনভশক্ষ াকঙত-নকঙত ওযশতন। কতায যচা সভাো্ফাযও কচাযৎ ওশয কতকন ওঔশনা
সখাড়া ঘশড়, ওঔশনা সন ওাশমাশক নশতা ফা াকতয কশঠ ঘশড় এফাং াশনও ভ ারকওশত ঘশড় ভুকযদাশন
মাতাাত ওযশতন। তাাঁয ফযফহৃত ারকও এঔন ুযশনা াশফ ফাকড়শত াংযকক্ষত াঅশঙ। তাাঁয ফযফহৃত সরাায
ারঙ্ককি এঔন কফদযভান।
ফহু াশর কওও খিনা ূণশ তাাঁয চীফন। এওকদন কতকন কলযশদয কনশ ফাকড়শত কল্প ওশযশঙন। ঔাফায ভ প্রা
শ ককশশঙ াথঘ ঔাফায ফরশত প্রা কওঙুাআ কঙর না খশয। কতকন তাশদয ফাাআশও সঔশ সমশত ানুশযাধ
ওশযশঙন। এভন ভ এওচন সরাও প্রঘুয ঔাদয াভগ্রী কনশ ফাকড়শত াঅশন, মা কতকন ফাাআশও সঔশত সদন।
এওকদন তাাঁয ফড় ভাঙ ঔায াআচ্ছা শশঙ াথঘ তঔন ভাঙ সঠাাঁশি ওশয কনশ এশ ফাকড়য প্রােশণ সপশর কদশ
ঘশর মা। সাআ ভাঙ কতকন কযফায শভত সঔশরন।
ুতাযওাকন্দয এও সযাকী ফদযুয কনফাী া াকতভ াঅকর াশশফয ওাশঙ সযাক ভুকিয চনয সকশর কতকন
সযাকীশও করঘযস্থ ফাঔযা ফাফায ঔাশন সমশত ফশরন। সযাকী সেশন ঘশড়, াশ সাঁশি ভধুযফন্দ এশর ফাঔয া
ফশরন, কতকন লুধ কনশ াশক্ষা ওযশঙন। লুধ গ্রণ ওশয সযাকী তাাঁশও কওঙু দান ওযশত ঘাাআশর ফাঔয া
ফশরন, িাওািা ওকযভকশঞ্জয সখাড়াারাশও দান ওয। ানযকদশও সখাড়াারা ভাশন বদ াঅব্দুর সাও াশফ
ফাাংরাশদ ঘকযায সমশত সখাড়া কনশ যকদন াশক্ষা ওশযশঙন। ঠাৎ সদশঔন সযাকীকি সঔাশন াঅশঙ, কতকন
ফশরন, তাড়াতাকড় এ, সতাভায চনয াশক্ষা যশকঙ। কতনচন াঅকরয কফশল সওযাভত এাআ খিনায ভশধয প্রওা
া।
াঅব্দুর নূয ফড়রস্কয0 াঅব্দুর নূয এওকদশও পকওয কমকন াআরাভীয ধভশকফশ্বা  ধভশ ঘাযশও াঅশ্র ওশয কনতাি
াধাযণ চীফন মান ওশযশঙন, ানযকদশও কতকন এওচন ওকফ  কীকতওায। ওাঙাড় সচরায বাকাফাচায ফনগ্রাশভয
ফাকন্দা এাআ পকওয ‘াশচদ‛ ফা াইশ্বশযয াকস্তশত্ব শুধু কফশ্বাী নন, ানুাযী। বাযশতন নানা স্থান কতকন কযভ্রভণ
ওশযশঙন এফাং কীশতয ভশধয কদশ কতকন াআরাশভয ভানফতায ফাণী প্রঘায ওশযশঙন। শুধু ভাকযপকত কান ন, কতকন
যঘনা ওশযশঙন ঔাচা াঅকশওয কান, কচকওয, ভুকশকদ  াআরাকভ কচর। তাাঁয এওকি বকিভূরও কান র‚ওকরভা াধন ওয াঅভায াশয সবাশরা াকর ভন।
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সমাআ ওকরভা ভযশর শয ওযশফ সয ওফয সয ন.।।২০
তাাঁয যকঘত পকওকয কাশন াআরাভ ধশভশয তত্ত্বকত  কফশ্বাকত কদওকি পুশি াঈশঠশঙ, কতকন সম এওচন প্রওৃত ুকপ
াধও তা প্রভাকণত  তাাঁয যকঘত এাআ ধযশনয কানগুকরশত। সমভন‚াঅনতারফাকদ াঅনাত সাও রাাআশঙ সভ রা াআো।
দ্বীন সভাওাশভ ড়  ভুকভন রাাআরাা াআোো।।‛২১
কতকন াাংঔয কচকওয াথশাৎ স্মযণচ চাতী কীত যঘনা ওশয াআরাকভ াঅধযাি চকশত কফশল স্থান ওশয
কনশশঙন। তাাঁয যকঘত এওকি কীশত কতকন াইশ্বযশও াঈশিয ওশয ফশরশঙন‚ সানা ফন্ধুশয াঅকভ কঘকনরাভ না তশয।
াঅন খশয থাাআওযা তুকভ সঔরঙ ফাশয ফাশয।।
কনচ ঙুযশত ফানাাআ তন াচাাআঙ াাঁাআ কনযঞ্জন।
‘ওরফ’ সওাঠা যাআর াঅরফ সও ফুকছশত াশয।।‛২২
এ সতা এও ধযশনয ানুবফ। ানুবকূ ত দ্বাযা ভকথশত শ াইশ্বশয াঅিভশন  বকিশমাশকয াঅভর ওশযাআ কতকন
শকঙশরন াইভান্দায ভুকরভ। এঔাশন ‚সানা ফন্ধু‛ াঅয সওাঈ নন, স্বাং স্রষ্ট্া- কমকন ৃকষ্ট্য কনযিয সঔরা ভি,
াঅব্দুর নূয াঅশযা করশঔশঙন‚াঅি ওিুযা ফানাাআ খয সলার চন ওািাযী তায।
ভাকছশ ঘারা তযী ঙাকি াচায ঙ ফায।,
ফাািয াচায তাশযয সফড়া ঙ ঔুকিশত ওযশর ওাড়া।
াঅঠাশযা সওাঠা যাআর বাড়া াঅি ফাশওশত কফযাচ ওশয।।
দা খশয মাা-াঅা ুযশরা নাশয ভশনয াঅা।
াঅব্দুর নূয ও ভুযকদ বচ শথয ভানুল কভরশত াশয‛২৩
এাআ ‘শথয ভানুল’ তথা চীফন শথ কঠওবাশফ ঘরায এওভাে েী শরন যভকিভান াইশ্বয।
কনশচয চীফনশও ফা ভনশও ভনা াকঔয াশথ তুরনা ওশয াঅব্দুর নূয যঘনা ওশযশঙন‚ ভনা াকঔশয াঅয ওতওার সতাভা যাকঔ।
াঅভায খশয থাাআওযা াকঔ সওভশন কঙরা রুাআ।।
াঅয দধ ওরা ঔাাাআ তশয থাশওা াকঔ।
মাফায সফরা ওনা ওাশয কদা মা পাকও।।
নাকাাআা সপ্রশভয সিাকয াঅকভ সওভশন ফাআা থাকও।
াঅব্দুর নূয ও ভনা াকঔ ঔাঘা ফকন্দ তুভা যাকঔ।।‛২৪
এাআ কানগুশরা াঅভাশদয হৃদশও শুধু নাড়া সদ না, ম্প্রাকযত ওশয। যভ কিভান াইশ্বশযয প্রকত ভানুশলয
বাশরাবাায ওথা কতকন শুকনশশঙন তাাঁয ভযভী কীকত ওকফতা । তাাঁয াকধওাাং কাশন ধ্বকনত শশঙ াইশ্বয সপ্রশভয
ভান ওথা‚াঅব্দুর নূয ওশয াকঔ নকফকচশয ওাআ িাকও।
াঅয ওতকদন ফাকও াঅা ুযা াও বভরা।।
সওভশন াঅকভ মাফ সথা দরুদ কড় কনযারা।‛২৫
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াঅব্দুর নূয কঙশরন কদফযজ্ঞান ন্ধানী ভযকভা ওকফ। সপ্রভ-প্রীকতয ‘না’ বাকশশঙন কতকন াংায াকশয। তাাঁয
সদতত্ত্ব কফলও কাশন সম ওথাকি রুকওশ াঅশঙ তা র াঅিাাআ যভ যত্ন’। াঅফায সদশও না সচশন াঅিানুন্ধান
ফৃথা, াঅয কনশচশও না চানশর ভান ানি-কঘযচাগ্রত-ািমশাভী’ াঅোতা’রাশও চানা মা না। তাাআ ৃকষ্ট্ যযশও
চানায প্রথভ সাানাআ র সদ।
ভারানা াঅভদ াঅকর াশফ0 ভারানা াঅভদ াঅকর াশশফয চন্ম ১৯১৫ কিোশব্দয এও শুবক্ষশণ াকফবি
শ্রীট্ট সচরায (ফতশভান ওকযভকঞ্জ সচরা) ফদযুশযয ািকশত াঅরাওুকরুয গ্রাশভ। তাাঁয কতায নাভ নাকঙয াঅকর
এফাং ভাতায নাভ কঙর পকযদা কফকফ। তাাঁয কতা কঙশরন াচারার একে(যাঃ)এয েী া কওন্দয কাকচয ঔাকদভ
ভশনায এভকনয ফাংদূত। তাাঁয কতা-ভাতা াীভ াঅধযাকিও াধনায াকধওাযী। ওকথত াঅশঙ াঅভদ াঅরী এয
চশন্ময ুশফশ তাাঁয ভাতা ১২ ফঙয সযাচা ব্রত ারন ওশযকঙশরন। গ্রাশভয ভিশফ প্রাথকভও কক্ষা ভাপ্ত শর ফদযুয
সদযাাআর এভ,াআ ভাদ্রাা  সদযাাআর ককনয ভাদ্রাা কক্ষা গ্রণ ওশযন। াআ ভ কতকন াঈিয-ূফশ বাযশতয
ঔযযাতনাভা ীয ুকপ াঅফু াআাঈুপ সভাািভদ াআাওুফ যশপ ীয াকতন াঅকর াশশফয ওাশঙ কক্ষা রাব ওশযন।
াঅশভদ াঅকর াশফ ১৯৩৮ াশর শ্রীট্ট াঅকরা ভাদ্রাা বকতশ ন এফাং ১৯৪০ াশর িাাআশির যীক্ষা াঈিীণশ
ন। াঅয াঈচ্চকক্ষা রাশবয চনয কতকন দারুর াঈরুভ সদফন্দ ভাদ্রাা ড়শত মান এফাং সঔান সথশও াকদ 
সপওা াশস্ত্রয কফলশ জ্ঞান রাব ওশযন এফাং প্রকদ্ধ াআরাকভ কিত সশ্বঔুর াকদ হুাাআন াঅভদ ভদকনয
ওাবশঙ কলযত্ব গ্রণ ওশযন।
ভারানা াঅভদ াঅকর াশফ াতযি কযশ্রভী  কনষ্ঠাফান কঙশরন। জ্ঞান াচশশনয চশনয কনমশাকতত  কনীকড়ত,
দাঃঔ-দদশাগ্রস্তশও কঠও শথয ন্ধান কদশত কতকন ফযস্ত থাওশতন। স্কুর ওশরশচয কক্ষায প্রকত তাাঁয ঔুফ াঅগ্র না
থাওশর াআাংশযকচ  ফাাংরা াকশতযয প্রকত াঅওলশণ কঙর।
হুাাআন াঅভদ ভদকনয ওাশঙ কক্ষা গ্রণ ওশয কতকন াঅশযা কবীয াঅধযাকিও দীক্ষা  াধনা রাশবয াঅা
ভক্কা  ভকদনা কভন ওশযন। সঔাশন কতকন চযত ভিশদয াকিধয রাশবয চনয ওশঠায তযা ওশযন এফাং
ককদ্ধ রাব ওশয কনচ সদশ কপশয াঅশন এও ফঙয য। াঅায য কতকন কবীয চেশর ফশ াইশ্বশযয াঅযাধনা
ওযশত ঘাশন কওন্তু ভদকন াশফ তাাঁশও ানুভকত সদনকন। কতকন তাাঁশও াঅশতশয সফা  াআরাকভ কক্ষায প্রাশযয
চনয ওাচ ওযশত যাভশ সদন। ভুকশশদয যাভশ সভশন কতকন ওাঙাড় সচরায ফাাঁওাকন্দ ভাদ্রাায াধযক্ষ শদয
দাকত্ববায গ্রণ ওশযন এফাং কক্ষাদান ওভশ শুরু ওশযন।
বাযশতয স্বাধীনতা াংগ্রাশভ াঅাশভয সম ওর ভুরভান ফীয িান াঅপ্রাণ সঘষ্ট্া ওশযকঙশরন তাশদয ভশধয
ভারানা াঅশভদ াঅকর াশফ ানযতভ। কমকন কঙশরন কদ্ব-চাকত তশত্ত্বয কফশযাধী। চাকতশবদ প্রথা, াম্প্রদাকওতা
প্রবৃকত কফরুশদ্ধ তাাঁয াঅশালীন াংগ্রাভ কঙর কঘযকদন। কন্দু “ভুরভান ঐশওযয প্রকতবূ ভানফতাফাদী ভারানা
াঅশভদ াঅকর যাচয চকভশতয প্রধান কঙশরন াঅভৃতুয দাকত্ববায াভশর কঙশরন।
াঅশভদ াঅকর চাকতদাো াতযাঘাকযত ফশাযা ৬০০ চন ানাথ সঙশরশও ফাাঁওাকন্দ ভাদ্রাা এশন তাাঁশদয
চীফন যক্ষা ওশযন এফাং কক্ষা দাশনয দাকত্ব গ্রণ ওশযন। কতকন কঙশরন াকি,ম্প্রীকত, চাতী ঐওয  াংকতয
প্রতীও। তাাঁয ভশত তযাক  বফযাকয না থাওশর ভৎ া মা না। ভানুশলয াশতাআ াকি। ভানুল াআচ্ছা ওযশর সম
সওাশনা ভ াকি াঅনশত াশয। প্রকতকি ভৎ ওাশচয াঈশিয াকি । প্রকতকি ধশভশয াঈশিয াকি। কওন্তু াকিয
চনয থাওশত শফ তযাক  বফযাকয। াাংশফাধ থাওশর াকি াঅশত াশযনা। কতকন ফরশতন সম কাংা ভানুশলয
বনকতও ঘকযেশও ধ্বাং ওশয সদ এফাং দ্ভাফ স্প্রীকত কফনষ্ট্ ওশয। প্রওৃত সদশপ্রশভ  ভানফশপ্রশভয াবাফ এয
চনয াঅচ প্রকতকি ভাচ ান্ধওায িুশফশঙ। কতকন সনতাকচয ভশধয সদশঔশঙন প্রওৃত সদশপ্রশভয ফীচ।
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াকিয দূত াঅধযাকিও ীয াকরওুর কশযাভণী াঅভদ াঅকর াশফ কঙশরন াকি াঅনন্দ াঅয বাশরাফাায
এওকি চীফি াউদাযণ। তাাঁয ফাণী কঙর কযুভূ তকড়শ কদশ ভন প্রাণ কফে যাঔশত শফ। কাংা, সদ্বল, সক্রাধ,
করপ্সা, কভথযা, ওৃণতা  সক যফ ফ কওঙু, তযাক ওযশত শফ। কতকন ফাাংরা, াকভা  াঈদশশত ওশওকি গ্রি যঘনা
ওশযকঙশরন। এাআ গুকর তাাঁয াাধাযণ ভানফশপ্রভ, সদশপ্রভ  ধভশশপ্রশভয াঈজ্বর স্বাক্ষয ফন ওশয। ভাশচয ওর
সশ্রকণয ভানুল তাাঁয ওাশঙ সমশতন, ুশঔ দাঃশঔ কতকন তাশদয াশ থাওশতন। ওত দযাশযাকয তাাঁয ওাঙ সথশও
চরড়া, সতরড়া ফযফায ওশয বার শশঙন তাাঁয াআিা সনাআ। াশনও াশর কওও সওযাভশতয াকধওাযী কঙশরন
াঅভদ াঅকর াশফ। কতকন ধভশী কফলশ ওশওকি গ্রি যঘনা ওশযশঙন। তাাঁয যকঘত গ্রিগুশরা কফকবি ভাদ্রাা
াও গ্রি কাশফ কঠত শচ্ছ। তাাঁশও কনশ াশনও প্রফন্ধ কনফন্ধ াংকীত (কচর)  গ্রি যকঘত শশঙ।
াধও ীয াঅভদ াঅকর ২০০০ াআাংশযকচয ১১াআ চুন যকফফায ১০ িা ২৫ কভকনশিয ভ ৮৫ ফঙয ফশ কওিকন
চকনত সযাশক াঅক্রাি শ ভুম্বাাআশয রীরাফতী াাতাশর ভৃতুযফযণ ওশযন। ফতশভাশন কতকন ফাাঁওাকন্দ ভাদ্রাায
প্রােশণ াকিভ মযা াকত াঅশঙন। এঔন াচায াচায ভানুল তাাঁয ওফয কচাযশত মান।
তথযূে0
১। ফড়বূাআা, াঅব্দুর শুক্কুয: ফযাশওয ীয-পকওয, াঅযক প্রওানী, করঘয, প্রথভ প্রওা ২০০৮। ৃাঃ ১৩৬
২। াঅভদ, ওাভারুিীন 0 ফযাশওয াংস্কৃকত সঘতনা কতারাং া, ফযাও াঈতযওায ফোকতয  াংস্কৃকত
শিরন ‘স্মযকণওা’।
৩। ভশা, নন্দারার 0 কতারাং কীকত াংগ্র, ফাাংরা এওাশিকভ, ঢাওা প্রথভ প্রওা ২০০৫। ৃাঃ ২১৭
৪। তশদফ 0 ৃাঃ ১৮০
৫। তশদফ 0 ৃাঃ ২১৪
৬। তশদফ 0 ৃাঃ ২০৮
৭। তশদফ 0 ৃাঃ ১৩৮
৮। ভুচুভদায, াঅকফদযাচ 0 ফযাশও ভাাআচ বান্ডাযী কান  ঙপুর কভা, কনফন্ধ ‘ফযাও’ কেওা ২০১৫। ৃাঃ ১১১
৯। তশদফ 0 ৃাঃ ১১১
১০। তশদফ 0 ৃাঃ ১১১
১১। তশদফ 0 ৃাঃ ১১০
১২। তশদফ 0 ৃাঃ ১১১
১৩। ফু, ি. কফতন 0 াঅচান ীয  াশভ াআরাভ প্রবাকফত ূকপ তকযওা, প্রথভ প্রওা ২০০৬। ৃাঃ ১০৩
১৪। তশদফ 0 ৃাঃ ১০২
১৫। ভুদকযঙ াঅরী ফড়বূাআা এয ওাঙ সথশও কশফলও ওতৃশও াংকৃীত।
১৬। তশদফ
১৭। তশদফ
১৮। তশদফ
১৯। কভচুভদায কফফুয যভান 0 িান্টুয ীয াশফ চযত াঅব্দুর াঅকচচ (যাঃ) (াআকন্ডা াফকরাশ)
২০। ফু, ি. কফতন 0 াঅচান ীয  াশভ াআরাভ প্রবাকফত ূকপ তকযওা, প্রথভ প্রওা ২০০৬। ৃাঃ ৯৮
২১। তশদফ 0 ৃাঃ ১১৪
২২। তশদফ 0 ৃাঃ ১০৪
২৩। তশদফ 0 ৃাঃ ১০৪
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২৪। তশদফ 0 ৃাঃ ১০৪
২৫। তশদফ 0 ৃাঃ ১০৫
াও গ্রি :
১। ফযাশওয ীয পকওযাঃ াঅব্দুর শুক্কুয ফড়বূাআা (াঅযক প্রওানী)
২। াঈচানকিক ঙাফ ফাযীয াআকতফৃিাঃ াঅরাজ্বদীন সভাািদ
৩। িান্টুয ীয াশফ চযত াঅব্দুর াঅকচচ (যাঃ) কফফুয যভান ভচুভদায (াআকন্ডা াফকরাশ)
৪। াঅচান ীয, াশভ াআরাভ প্রবাকফত ুকপ তকযওাাঃ ি. কফতন ফু।
৫। ভযভী ওকফ কতারাং াাঃ ম্পাদও, নন্দরার ভশা।
ে/কেওা
৬। সঘতনা(কেওা)0 ম্পাদও, ভকচফুয যভান ফড়বুাআা।
৭। কাভ (কেওা)0 ম্পাদও, নুরুর সাশন ভচুভদায।
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