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৭৮৬/৯২ 

ভক্কা ভদিনায ঐদিাদক পািা 
অস্টাি িাব্দী মযন্ত অখন্ড বাযিফর্লযয ভস্ত ুদি ভুরভার্নয াদফযক ধভী দচন্তা ধাযা 

িথা আদিিা একই দছর। দকন্ত উনদফিং িাব্দীয প্রথভ বার্গ"আর্রভ-রাভা" নাভধাদয দকছু 
ফযদিদফর্লগণ ই াদফযক দচন্তা ধাযা  আদিিা র্ি থৃক নিুন নিুন দছন্তাধাযা াম 
নদর্িয ভাধযর্ভ দুথ-র্ে,ার্ে-ফাজার্য,যাস্তা-ঘার্ে,যমখার্নই ুর্মাগ -প্রচায কযর্ি 

শুরু কর্যন।এভনই দকছু কথা দনর্ে য কযা র্ে।-- 

িাযা ফর্রন"খািাভুন নাদফযীন {যলনফী}এয অথয যল নফী ন।নফীজীয মরু্গ ফা র্য নিুন 
নফী া ম্ভফ"।"যকাযআন যীপ জঘনয গারীগারার্জ বর্য যর্র্ছ"।" আভর্র উম্মিী নফীয 

যচর্ যফদ র্ি ার্য"।" নফী যিার্রয দছর্নয কথা জার্ননা"।" নদফ ভর্য ভাটি র্ 
মা"।" নাভার্জ গাধা খচ্চর্যয কথা ভর্ন ড়র্র নাভাজ র্ মার্ফ দকন্ত নফীয কথা ভর্ন এর্র 
নাভাজ র্ফনা"।" িুুঃখ-কর্স্ট যকান নফী ফা রীর্ক আহ্বান কযর্র য ফযদি ভুদযক{কার্পয} 
 ইরাভ র্ি খাদযজ র্ মার্ফ"।যম ফযাদি এভন দফশ্বা যাখর্ফ যম"নফী স্বাল্লাল্লহু িাারা 

আরাইদ অাল্লাভ আভার্িয াপাাি কযর্ফন য ভুদযক"।"দৃথফীয ভস্ত দফিযা িান 
জার্ন ফরা যিালনী ন,দকন্ত নফীদজ জার্নন ফরর্র িা যর্যক র্ফ"।" নফীয ভি গার্ফী 

দফিযা যিা যছাট্ট ফাচ্চা,াগর ফযিং ভস্ত শু ক্ষী ফাই জার্ন"।"নফীযা অথফয 
অকভযা"।"ুদযদচি কাক খাা জার্জ ফযিং ার্ফয কাজ"।"আল্লা ছাড়া এয কাউর্ক 

ভানর্ফ না,অনয কাউর্ক ভানা দনছক যফাকাভী"।"আল্লা দভথযা ফরর্ি ার্য"।" যকউ মদি ফর্র 
যম আল্লা দভথযা ফর্র দির্র্ছন িার্ফ িার্ক পার্ক,াী  যফদ্বীন ফরা অনুদচি"।"আল্লা 

চায জন দভথুযকর্ক নফী কর্যদছর্রন।র্{আল্লায নফী মযি ঈা আরাইদ 
ারাভ}াযাভী {জাযজন্তান}দছর। িায যুলা-যুলী দিন দিনটি িািী নানী ফযাদবচাদযনী 
দছর। িায ার্ি দভথযা,যধাোঁকা,িাগাফাজী ছাড়া আয দকছু দছরনা।িায কার্ছ িানী দ  

আস্ত"।{এখার্নই ক্ষান্ত ন আর্যা এক ধা এদগর্ দগর্ িাফী কর্য ফরর}"এই অধর্ভয নাভ 
উম্মদি  যযর্খর্ছ আয নফী।আভার্ক াযা জগর্িয জনয যভি কর্য াঠির্র্ছ।ভদযর্ভয 

ফযাোয{মযি ঈায} কথা ছার্ড়া য চাইর্ি আদভ বার্রা।র্ই আল্লাই িাদিান র্য 
দনজ যুর াঠির্র্ছন।"{আর্যা দযষ্কায বার্ফ যকউ ফর্র উঠর}রাইরাা ইল্লাল্লা আযাপ 

আরী যাুদরল্লা।আল্লাহুম্মা স্বর্ল্ল আরা ার্যর্িনা অ নাদফর্যনা অ ভারাভা আযাপ 
আদর...।"১ 

 

 

 

 

১ এই ভস্ত কথা দভজয া যগারাভ আভাি িাদিানী,ভরানা ইভাইর যির্রফী,কাদভ 

নানুিফী,যদি আভাি গার্গাী,আযাপ আরী থানুফী  খারীর 
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        এভনই আর্যা কি ি কথা।প্রাই দনিয নিুন কথা যবর্ যবর্ ভার্জ ছদড়র্ 
ড়র্ছ যমন নিুন কথায যঝার্ড়া াা ফা কার বফাখী উর্থর্ছ।থাভায প্রশ্নই উর্ঠনা।র্ছাে-

ফড়,কাোঁচা-াকা করর্কই ধূদরাৎ কর্য দির্ি চা।এভন নিুন নিুন কথা শুর্ন বাযিী 
ভুদরভ ভার্জ চাঞ্চরয ৃদি ।ভ অদিফাদি ায ার্থ ার্থ চাঞ্চরয অাদন্তর্ি 

দযনি ।উরাভার্িয ভর্ধয কি ফাা,কি ভুনাজাযা,কি দ্বন্দ ,কি কর।এভন দক িাগা 
াগাভা।ফাফা যুর্না দচন্তা ধাযা অের যিা যছর্র নিুন কথা ভানর্ি ফযাকুর।স্বাভী এদির্ক 
যিা স্ত্রী দির্ক।পরিুঃ ভি যবর্িয আগুন ঘর্য ঘর্য িাউ িাউ কর্য জ্বরর্ি রাগর।য র্ি 
ড়া-গ্রাভ ফযে এক দফদচে দ্রয।এবার্ফ অখন্ড দুি ভুদরভ ভার্জয একিা দচড় ধর্য, 

পাের ফার্ড়।ানা াদন ভাযা ভাদযয অর্ল ধাযা ফইর্ি শুরু  মা আজ যফার্ 
মার্ে।যা ফর্র আভযা ঠিক এযা ফর্র আভযা ঠিক। 

          অফ যর্ল ১৩২৩ দজযী{ম্ভফিুঃ ১৯০৬খ্ীুঃ}ার্র অথযাৎ আজ র্ি প্রা ১১৪ ফছয 
আর্গ ইরাভ ধর্ভযয প্রান যকন্দ্র ভক্কা-ভদিনা যীর্পয ভুপিী ার্ফর্িয কার্ছ ই ফ ভন্তফয 
 ভন্তফযকাযীর্িয দফলর্ পািা চাা ।ভক্কা-ভদিনায ৩৫ জন গনয ভানয স্বনাভধনয 
ীলয ভুপিীগন উি দফলর্ দবি ব্দ-ফার্কয একই কথা ফর্রন। য ভস্ত পািা এখার্ন 

িুর্র ধযা ম্ভফ ন িাই ভুদরভ বাইর্িয ঈভান যক্ষায স্বার্থয যকফর ভাে িটুি পািায ভূর 
অিং য কযা র্ে......। 

       "অিএফ মার্িয দফলর্ পািা চাা র্র্ছ িাযা কার্পয ইরাভ র্ি খাদযজ। 
িার্িয র্ি যফোঁর্চ থাকা প্রর্িযক ভুরভার্নয উয াদজফ।িার্িয যক ঘৃণা কযা 

াদজফ।িার্িয ভ্রস্ট থ  বুর ভর্িয  দনন্দা কযা াদজফ। প্রদি ভর্ঞ্চ-ভাদপর্র িার্িয 
অভান কযা াদজফ।িার্িয ভুর্খা খুর্র যিা যনদকয কাজ। িাযাই ক্ষদি গ্রস্থ।িাযাই 

থভ্রস্ট।িাযাই অিযাচাযী। িাযা অফযই কাদপয। 

য আল্লা িার্িয কঠিন াদস্ত দিন।িার্িযর্ক দফিাদড়ি  দফপর করুন।আয মাযা িার্িয 
ই ভস্ত কুকথা যক ঠিক ফরর্ফ িার্িয  ই রু করুন।" 

ইদি 

ভুাম্মাি ার্র 

ভদজর্ি াযাভ, ভক্কা যীপ।     {হুাভুর াযভাইন ুৃঃ ৪১} 

 

 

আভাি আর্েঠী ার্ফর্িয সু্তকাদি যথর্ক যনা র্র্ছ । 

দফুঃদ্রুঃ-দন্দান র্ফন না যম, এভন ভন্তফয ফা কথা ই ফ যরখক  যরর্খন দন –যকন না য মরু্গই 

ই যরখকর্িয ার্থ যাদয যমাগার্মাগ কযা  এফিং যফিীকার্র িাোঁর্িয বি অনুাযীর্িয 

ার্থ এ দনর্ কি ভুনাজাযা ফাক িকয  র্র্ছ ,র্ে দকন্ত অনুৃি ফা অনুগাভী যকউই অস্বীকায 

কর্যদন ফযিং স্বগর্ফয  দনর্জর্িয ফর্র 
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"আদভ যখািায াভি  নফীজীয প্রদি িরুি াঠ কযিুঃ ফরদছ যম,প্রশ্ন র্ে 
{পািা}উর্ল্লদখি ির অথযাৎ যগারাভ আভাি িাদিাদন,যদি আভাি গার্গাী এফিং 

িায অনুযন কাযীগণ যমভন খরীর আভাি আর্েঠি, আযাপ আরী থানুফী ইিযাদি ফাই 
দনুঃর্ন্দর্ কার্পয।এর্িয কার্পয া দফন্দ ুভাে র্ন্দ যনই।এভন দক যম ফা মাযা র্িয 

কার্পয া র্ন্দ কযর্ফ দকিংফা িার্িয যক কর্পয ফরর্ি িংর্কাচ কযর্ফ িাযা 
দনুঃর্ন্দর্ কার্পয। 

আদভ আর্যা ফরদছ আয িঢ়ৃ দফস্বার্য দি ফরদছ যম,যা ভুরভান 
 ন। যা আর্র কার্পযর্িয এর্জন্ট।র্িয ভর্ধয যকউ নফীজীয 

আদনি ধভযর্ক ফাদির কযর্ি চাই, আফায যকউ ইরার্ভয ভূর দকড়ই উর্ড় 
দির্ি চা। যকউ নফীজীয আর্খযী নফী ফা ফযর্ল নফী ায কথা অস্বীকায 
কযিুঃ স্বিং দনর্জ নফী ায িাফী কযর্ছ। এর্িয ভর্ধয যিখর্ি যর নযভ 

র্র আর্র ফড্ড উগ্রির র াফী ির। িার্িয উয যখািায রানি 
যাক।িাযা াধাযণ ভানুলর্ক এই ফর্র যধাোঁকা যি যম,িাযাই একভাে নফীয 
াদফযক অনুযনকাযী এফিং িাযা ছাড়া আয ফাদক ভস্ত ফূযার্যয আর্রভযা 

দফিআদি {জাািাভী}। 

া আল্লা! অিীর্িয ই ফড় ফড় দিজ্ঞজ ধভযবীরু আর্রভগণ মদি নফীবি না 
ন ির্ফ আয যক র্ফ? 

যভাে কথা যা আর্র কার্পযর্িয চয।ইরাভ ধর্ভযয ত্রু।যা এবার্ফ 
ভুরভানর্িয ভর্ধয বাঙন ধযার্ি চাইর্ছ।"...। 

ইদি 

বযি ইভাইর দফন বযি খরীর 

াযভ গ্রন্থাগায- ভক্কা ভুকাযযাভা {হুাভুর াযাভাইন ুৃঃ৪৯} 

আযফ যীর্পয ই ভস্ত পািা ভু প্রকা ায য র্ি আর্রভ 
রাভাগন উি যরখকগণ এফিং এই রু ভন্তফয কাযীর্িয দফরুর্ে ফযাক প্রচায 

চাদরর্ জনগণর্ক এভন অইরাভী দচন্তা ধাযা র্ি র্চিন কযর্ি শুরু 
কর্যন।জরা-জরুু, দুথ-ে ভাধযর্ভ আযফ যীর্পয পািায কথা 

উর্ল্লখ কযিুঃ জনগর্নয ঈভান যক্ষা যাি-দিন এক কর্য যিন। পরিুঃ ফহু 
ভানুল মাযা প্রথভিুঃ ই িরবুি র্ যগদছর্রন িাযা দনর্জর্িয বুর ফুর্ঝ 

িফা কযিুঃ ই ভি-থ িযাগ কর্যন এফিং নুযাই ুদি িরবুি র্ি শুরু 
কর্যন।এভন দযদস্থদি যির্খ যিফন্দী াফীর্িয ভর্ধয ব-বচ র্ড় মা। িাই 

িাযা ুদির্িয আেকার্ি যদি আভাি গার্গাী,আযাপ আরী থানুফী 
ইিযাদির্িয কার্পয ফরায দফরুর্ে ১২ই জনু ১৯৪৬খ্ীুঃ বপজাফাি{ইউ,দ} 

 

 
 

স্বীকায কর্যর্ছ এফিং কর্য আর্ছ। 

দদ্বিীিুঃ বাযিফর্লযয ফই ছাার্নায দফলর্ দনদিয ি  ুস্পি আইন যর্র্ছ। 
িাই িাদধক ফছয ধর্য অর্যয নার্ভ যকান ফই  দফর্ল কর্য দফিদকয ি ফই 

অনুভদি ছাড়া ছাার্না মা না ফা অবফধবার্ফ ছাার্র প্রকার্কয উয 

আইদন ফযফস্থা যনা মা। 
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        যকার্েয  পাস্টয  ক্লা ভযাদজর্েে ভাফীয প্রাি অগ্রফার ার্ফ এোঁয 
এজরার্ ভাভরা িার্য কর্য।মায নিং র ১/৮৪ U/S ২৯৮/৫০০/১৫৩ I.P.C 

উি যকার্েয  ুদির্িয ক্ষ র্ি যিফন্দী াফীর্িয দফিদকয ি সু্তাকাদি  ভক্কা 
ভদিনায পািা ইিযাদি জভা যিা । ি ুফছর্যয অদধক ভাফদধ উব 

র্ক্ষয িদররাদি যানায য ২৫ য যর্েেয ১৯৪৮ খীুঃ ভাননী ভযাদজর্েে 

ভা ুদির্িয স্বর্ক্ষ যা যিন। 

যিফন্দী াফীযা ই যার্ক বপজাফাি যন জজ যকার্েয  চযার্রঞ্জ কর্য।মায 

দযদবমন নিং র ৫৮/১৯৪৮ ।ভাননী জজ ইাকুফ আরী ভা ২৮ য এদপ্রর 

১৯৪৯ খ্ীুঃ দনজ যার্ ভযাদজর্েে ার্র্ফয যার্ক ফরফৎ যার্খন আয 

াফীর্িয আদর খাদযজ কর্য যিন । এবার্ফ ভক্কা-ভদিনা র্ি বাযিী যকােয  
ফযেই যিফন্দী াফীযা রাদিি  ধীক্কায খা। 

দভজয া যগারাভ আভাি িািীানী যম নফী ায িাফী কর্যদছর িায 

অনুযণকাযীর্িয িাদিানী ফরা । আয যদি আভাি গার্গাী, আযাপ 

আরী থানুফী আদি ার্ফর্িয  অনুযণকাযীর্িয যিদফন্দী ফরা । ফিয ভার্ন 

মাযা দনর্জর্িয"আর্র ািী" ফর্র থার্কন িাযা ইভাইর যিরফী ার্র্ফয 

অনুযণ কর্যন। 

যরভন ভুরভান বাই! আপ্নাযা যিখর্রন যম, দভজয া যগারাভ আভাি 

িাদিানী,কাদভ নানুিফী, যদি আভাি গার্গাী ইিযাদি আর্রভগণ মাযা এই 

রু কুভন্তফয কর্যর্ছন িার্িযর্ক ভক্কা-ভদিনায ীলয ভুপদিগণ কার্পয 

ফর্রর্ছন,এফিং মাযা িার্িয ই ভস্ত কথার্ক ঠিক বাফর্ফ,দকিংফা িার্িয যক 

কার্পয ফরর্ি িংর্কাচ কযর্ফ িার্িযর্ক কার্পয ফর্রর্ছন।এফিং িার্িয র্ি 

িরু্য থাকর্ি ফর্রর্ছন।এ ছাড়া বপজাফাি যকােয   িার্িয যক যিালী  কার্পয 

ফর্র যভর্ন দনর্র্ছ।িাই আনার্িয আন্তযীক ুযাভয যিা র্ে যম,দনজ 

ঈভান যক্ষায স্বার্থয িার্িযর্ক ভুরভান বাফর্ফন না।িার্িয যকান যকর্ভয 

আশ্র-প্রশ্র দির্ফন না। অনযথা আনাযই ঈভান চর্র মার্ফ। 

আল্লা িাারা কর ভুরভান যক যফাধদি দিন,ঈভান যক্ষযা কযায যিৌদপক 

দিন এই কাভনায দি ইদি…। 

 

প্রকাকুঃ- দকযণ ঋক্্ষথ অনুন্ধান যকন্দ্র {ুঃফুঃ াখা} ভাদ্রাা নাদরুদিন 

আদরা,পরিা িুঃ২৪ যগনা। 

 

প্রকাকুঃ- দকযণ ঋক্্ষথ অনুন্ধান যকন্দ্র,ভুফাযক যু,আজভ গড়,ইউ,দ…। 




