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কুযঅন ভজীলদয এককি গুরুত্বূণণ ক কপলম কুযঅন। 
প্রলতেলকয মতিুকু ম্ভফ কপম কযো, ন্তোন-ন্তকত 
        ধীনস্তলদয কপম কযোলনো এফং ভোলজয কর 
বেণীয ভোনুললয ভোলঝ কপলম কুযঅলনয প্রেরন  ফেফস্থো 
কযো কুযঅন ভজীলদয নেতভ গুরুত্বূণণ ক। 
োদী যীলপ কুযঅন বখো   বখোলনোয বম তোকীদ অলছ 
তোয ঈয োোফোলয় বকযোভ এবোলফ অভর কলযলছন বম, 
প্রথলভ ফোযফোয শুলন অয়োতকি ভুখস্থ কলযলছন এযয তোয 
ভভণ  কফধোন কক্ষো কলযলছন। 
এখন অভোলদয ভোলঝ োলপলময ংখেো কভ নয়; তফু 
তুরনো কযলর বদখো মোলফ, কধকোং ভোনুল কপলম 
কুযঅলনয বনয়োভত বথলক ফকিত। এয বভৌকরক কোযণ 
কতনকি : প্রথভ কোযণ বতো ইভোলনয কভলমোকয  কুযঅলনয 
প্রকত ভফফত  বোরফোোয বোফ। কিতীয় কোযণ এআ বুর 
ধোযণো বম, োকপম য়ো কশুলদয কোজ। ুতযোং শলফ 
মকদ কববোফকযো কপমখোনোয় বকতণ কলযন তোলরআ শুধু 
োলপম য়ো মোয়; নেথোয় মোয় নো। তৃতীয় কোযণ এআ বুর 
ধোযণো বম, য় ূণণ কুযঅলনয োলপম , নতুফো বকফর 
এতিুকু ভুখস্থ কয বম, বকোলনোভলত নোভোমগুকর অদোয় কযো 
মোয়। ভোঝোভোকঝ বকোলনো ছূযত বনআ!! 



অলর কপলময বকোলনো ফয় বনআ। বম বকোলনো ফয়লয 
ভোনুল কপলম কুযঅলনয কনয়ত কযলত োলয এফং ধীলয 
ধীলয ূণণ কুযঅলনয োলপম লয় বমলত োলয। অয ুযো 
কুযঅন কপম কযো ম্ভফ নো লর শুধু নোভোম অদোলয়য 
কযভোলণ ন্তুষ্ট থোকো ঈকেত নয়; ফযং মত বফক ম্ভফ 
কপম কযলত থোকোআ র ভুকভলনয োন  বৌবোগে। ফযং 
ইভোলনয দোকফ বতো এআ বম, প্রলতেক ভুকভন কনজ কনজ 
কযফোলয এআ নীকত কনধণোযণ কযলফ বম, অভযো জীকফকোয 
প্রলয়োজলন যফতণী জীফলন বম বোআ গ্রণ ককয নো বকন 
অভোলদয ূেনো  কবকি লফ অরকুযঅন। ইভোন  
কুযঅন বখোয যআ বকফর অভযো অভোলদয ন্তোনলদয 
নে বকোলনো কক্ষো প্রদোন কযফ ফো নে বকোলনো বোয় 
কনলয়োকজত কযফ। অভোলদয এক ফনু্ধ (বোআ বকরভ োলফ) 
অভোলক ফলরলছন, ১৪২৮ কজযীয লজয পলয অফদুয 
যভোন নোভক একজন ুদোনী বদ্রলরোলকয োলথ তোাঁয 
োক্ষোত লয়কছর, কমকন একজন এেোলযোলনকিকেোর আকিকনয়োয 
 কযয়োলদ কভণযত। কতকন তোাঁলক ফলরলছন, ‘দীঘণ কলয়ক  
ফছয মোফৎ অভোলদয খোন্দোলনয ঐকতে র, অভযো বম 
কক্ষোআ গ্রণ ককয নো বকন এফং বম বোলতআ কনলয়োকজত 
আ নো বকন প্রথলভ অভোলদয োকপলম কুযঅন লত য়। 



তোআ অভোলদয খোন্দোলনয প্রলতেলক, ব ৃকথফীয বম বদলআ 
থোকুক এফং বম বোলতআ কনলয়োকজত থোকুক, োকপলম 
কুযঅন।’ 
অভোলদয বদল এয নকজয অলছ। োয়খুর োদী মযত 
ভোরোনো অমীমুর ক ছোলফ দোভোত ফোযোকোতুহুলভয 
(অল্লো তোাঁলক কছত  অকপয়োত দোন করুন) ন্তোন  
নোতী-নোতনীযো ফোআ োলপম এফং ভোোঅল্লো এলদয নতুন 
প্রজন্ম োকপলম কুযঅন য়োলক খোনদোলনয জনে কযোমণ 
কলয কনলয়লছ। অল্লো তোঅরো অভোলদযলক অযফ  
অজলভয এআ ফেকিলদয নুযণ কযোয তোপীক দোন 
করুন। কপলম কুযঅন বমন য় অভোলদয খোন্দোলনয 
কযেয়-কেহ্ন। অভীন! 
কপলম কুযঅন ম্পলকণ ‘কভন কোকর অোদীকর 
ককছোয’ (োদীলয অলরো)য বূকভকোয় কফস্তোকযত অলরোেনো 
কযো লয়লছ। োঠকফৃন্দ ঐ অলরোেনোকি োঠ কযলত 
োলযন। 
এখোলন অকভ শুধু কুযঅন বফোঝোয বেষ্টো  তোয কনয়ভকোনুন 
ম্পলকণ ংলক্ষল ককছু কথো অযজ কযলত েোআ। 
মযত ভোরোনো ভুপতী ভুোম্মোদ পী যো  ূযো কনোয (৪) 
৮২ নম্বয অয়োলতয অলরোেনোয় বরলখন, ‘প্রকতকি ভোনুল 



কুযঅলনয থণ  ভভণ ম্পলকণ কেন্তো-বোফনো করুক একিআ 
কুযঅলনয দোকফ। ুতযোং একথো ভলন কযো কঠক নয় বম, 
কুযঅন ভজীলদয অয়োতভূল   কেন্তো-বোফনো কযো শুধু 
আভোভ  ভুজতোকদ (ফো ফড় ফড় অকরলভয) কোজ। ফে 
জ্ঞোন  প্রজ্ঞোয মণোলয়য ভলতোআ কেন্তো-বোফনোয কফকবন্ন 
মণোয় যলয়লছ।     
োধোযণ ভোনুল মখন কনলজয বোলোয় কুযঅন ভজীলদয 
তযজভো  তোপীয ড়লফ এফং কেন্তো-বোফনো কযলফ তখন 
তোলদয ন্তলয অল্লো তোঅরোয ভত্ম  বোরফোো এফং 
অকখযোলতয কপককয  কেন্তো ৃকষ্ট লফ। অয একিআ লে 
কর পরতোয েোকফকোকঠ। তলফ ভ্রোকন্ত  কফভ্রোকন্ত বথলক 
ফোাঁেোয জনে োধোযণ ভোনুললয ঈকেত বকোলনো অকরলভয কোলছ 
ল্প ল্প কলয োঠ কযো। এয ুলমোগ নো থোকলর বকোলনো 
কনবণযলমোগে তোপীলযয ককতোফ োঠ কযলফ এফং বমখোলনআ 
বকোলনো প্রশ্ন  ংয় বদখো বদয় কনলজয কফদেো-ফুকি িোযো 
ঈিয নো খুাঁলজ কফজ্ঞ অকরলভয োোমে কনলফ।-ভোঅকযপুর 
কুযঅন ২/৪৮৮ 
বকোলনো বকোলনো ফুমুগণ ভলন কলযন বম, অযফী বোলো  িীলনয 
প্রোথকভক কফলয়োকদয জ্ঞোন জণন ছোড়ো কুযঅন ভজীলদয 
তযজভো োঠ কযো ক্ষকতকয এফং এজনে তো কযোয কযো 



ঈকেত। তোাঁলদয কথো এলকফোলয কোযণীন নয়। ফতণভোলন 
তযজভো োলঠয বফ প্রেরন অলছ, ককন্তু মোলক ফলর 
কুযঅন কনলয় কেন্তো-বোফনো  কুযঅন বথলক ঈলদ গ্রণ 
ব ম্পলকণ কফলল অগ্র বদখো মোয় নো। লনকিো 
কুযঅলনয থণ বফোঝোয বগৌযফ জণলনয প্রলেষ্টোআ বদখো মোয়, 
বকোলনো বকোলনো বক্ষলে বতো যীয়লতয কফকধকফধোন কনলয় 
গলফলণোয় করপ্ত য়োয প্রফণতো বদখো মোয়। ফরোফোহুরে, 
এলত কুযঅন বফোঝোয স্থলর ভ্রোকন্ত  কফভ্রোকন্তয িোয ঈনু্মি 
য়। 
এআ কফথগোকভতোয কোযলণআ ঐফ ফুমুগণ কনরুৎোকত 
কলযলছন। তোআ তোাঁলদয ম্পলকণ বুর ধোযণো কযো ঈকেত নয়; 
ফযং োকীভুর ঈম্মত মযত ভোরোনো অযোপ অরী থোনবী 
যো  (১২৮০ ক -১৩৬২ ক )-এয ভলত তোলদয ম্পলকণ 
ুধোযণো যোখো জরুকয। 
োকীভুর ঈম্মত যো  ফলরন, ‘বম কোলজ রোলবয বেলয় ক্ষকতয 
কদক প্রফর বলক্ষলে ভূরনীকত র কোজকি মকদ 
যীয়লত ‘কোভে  কযণীয়’ মণোলয়য নো য় তোলর ভূর 
কোজকি কনকলি কলয বদয়ো য়। ক্ষোন্তলয মকদ ‘কোভে  
কযণীয়’ য় তোলর ভূর কোজকি কনকলি কযো য় নো, ক্ষকতয 
কদকগুকর ফন্ধ কযো য়। এজনে মোযো কনললধ কলযন তোলদয 



বখদভলত এআ ভূরনীকত ঈস্থোন কলয যোভণ বদয়ো মোয় 
বম, তোযো বমন োঠন-ঠলনয নুভকত বদন তলফ ম্ভোফে 
ক্ষকত বথলক যক্ষো োয়োয ফেফস্থো কলযন।’-আভদোদুর 
পোতোয়ো ৪/৮৪ 
বভোিকথো, কুযঅন-তযজভো োঠ কযলত কগলয় ককছু ভোনুল 
কনয়ভ যক্ষো কলয নো  কফথগোকভতোয ককোয য় ফলর 
কুযঅন বফোঝোয প্রলেষ্টোলকআ কনললধ কলয বদয়ো ভীেীন 
নয়।   
অলর ুন্নত য়োর জোভোলতয কফজ্ঞ  কফশ্বস্ত অকরভগণ বম 
কফকবন্ন বোলোয় তযজভো  তোপীয করলখলছন তো বতো ঠন-
োঠলনয জনেআ করলখলছন। তোআ মূ্পণণ কনললধ নো কলয 
এভন ফরো বোলরো বম, তযজভো োঠ করুন এফং কুযঅন 
বফোঝোয বেষ্টো করুন। তলফ তো বমন য় কঠক ন্থোয়। 
নেথোয় রোলবয বেলয় ক্ষকতয অঙ্কোআ বফক। 
ককছু কনয়ভ-কোনুন  অদফ-কোলয়দো 
প্রথলভ ককছু অদফ ঈলল্লখ কযকছ : 
১  কুযঅন ভজীলদয ঈয ইভোনলক দৃঢ় করুন এফং 
ুনঃুনঃ তোয নফোয়ন করুন। 
২  ন্তলয কুযঅলনয অকলণণ  বোরফোো ফৃকি করুন। 



৩  কফশ্বো যোখুন বম, কুযঅন ভজীলদয কফধোন  কক্ষো 
কেযন্তন  োশ্বত, মো কফলল স্থোন ফো কোলরয গকিলত 
ীভোফি নয় ককংফো কফলল বেণী  জনলগোষ্ঠীয জনে প্রদি 
নয়; ফযং স্থোন-কোর কনকফণললল বগোিো ভোনফজোকতয 
জনে  ফেগ্রণীয়  কযোমণরূল নুযণীয়। এয প্রকত 
কফশ্বো  ইভোন এফং এয ভমণোদো  আকতযোভ ভোনুল 
ভোলেযআ কযোমণ কতণফে। কফশ্বো যোখুন বম, ‘ঈন্নকত  
গ্রগকত’য এআ মুলগ কতেকোলযয ঈন্নকত শুধু কুযঅলনয 
লথআ কজণত লত োলয এফং ‘জ্ঞোন’  ‘অলরো’য এআ 
মুলগ প্রকৃত অলরো কুযঅন বথলকআ োয়ো বমলত োলয। 
৪  কফশ্বো যোখুন বম, অভোলদয ূফণূযী োরোলপ োলরীন 
কুযঅন অভোলদয বেলয় বফক ফুঝলতন এফং কুযঅলনয 
প্রকত বকি  বোরফোো তোাঁলদয বফক কছর। বতভকন 
জীফলনয কর ঙ্গলন কুযঅলনয নুযণ, কুযঅনী কফধোন 
ফোস্তফোয়ন এফং এ লথ ফণস্ব তেোলগয বপ্রযণো  অকোঙ্খো 
তোাঁলদয ন্তলয ফহুগুণ বফক কছর। 
৫  আয়োকীন করুন বম, িীলনয অভোনত ফনকোযী 
অকরভগণ, মোযো যোতকদন কুযঅন-োদী, ুন্নো  
ীযোলতয ঠন-োঠলন ভগুর তোাঁযো অভোলদয বেলয় 
কুযঅন বফক বফোলঝন। কুযঅলনয ভমণোদো  আকতযোভ 



তোাঁলদয ন্তলয অভোলদয বেলয় বফক এফং ভোলজ কুযঅনী 
কক্ষো প্রকতষ্ঠোয অকোঙ্খো তোাঁলদয ন্তলয প্রফর। 
৬  কফশ্বো যোখুন বম, কুযঅন বফোঝো, কুযঅলনয কক্ষো  
কফধোন ভুখস্থ কযো এফং ব নুমোয়ী অভর কযো অজলকয 
নতুন কফলয় নয়। কুযঅন নোকমলরয মুগ বথলকআ তো েলর 
অলছ। অয আরোলভয প্রথভ মুলগ, কফললত খোআরুর 
কুরূলন (োোফো-তোলফয়ীন মুলগ) তো লয়লছ মূ্পণণ নফফী 
তযীকোয়। এজনে কুযঅলনয বকোলনো অয়োত ফো কযবোলোয 
এভন বকোলনো ফেোখেো মকদ বকঈ কলয, মো আরোলভয বকোলনো 
ভুতোয়োযোছ  খোআরুর কুরূন বথলক েলর অো অকীদো 
ককংফো আজভোয়ী  ফণম্মত কফধোলনয কযন্থী তোলর 
ফুঝলত লফ, বরোককি য় কনলজআ  কফভ্রোকন্তয ককোয ককংফো 
কযককল্পতবোলফ কফভ্রোকন্ত ৃকষ্টলত করপ্ত। 
৭  আয়োকীন যোখুন বম, কুযঅন র অভোনী পযভোন  
আরোী-নীতনোভো, অকোভুর োককভীলনয অআন-কোনূন  
তোাঁয বদয়ো কফধোন-যীয়ত। কুযঅন র অভোনী ীয 
োশ্বত, কেযন্তন  ুংযকক্ষত ূে। কুযঅন র নূয  
বজেোকত এফং কপো  ঈভ। কুযঅন র তে-কভথেো, 
নেোয়-নেোয় এফং অলরো-ন্ধকোলযয ভোলঝ োথণকে 
কনরুনকোযী। বদোলয়ত  বগোভযোক এফং ুন্নত  



কফদঅলতয ভোলঝ স্পষ্ট োথণকেলযখো। কুযঅন র ভোরোয 
কমকয  স্ভযলণয লফণোিভ ঈোয়। বম অল্লোলক বোরফোল 
কুযঅন তোয বপ্রভ-মন্ত্রণোয ঈভ, বম অল্লোলক বলত েোয় 
কুযঅন তোয োকন্নধে-কোোয ‘অলফ মভমভ’। 
কুযঅন কক শুধু জ্ঞোলনয ূে? বকফর জ্ঞোনোজণলনয জনেআ কক 
অনোয কুযঅন-ধেয়ন? ফযং কুযঅলনয মতগুলরো গুণ 
কুযঅলন বরখো অলছ ফগুলরোলক কেন্তোয় োকজয যোখুন এফং 
ব কললফআ কুযঅলনয োলথ অস্থো  ভণলণয ম্পকণ 
গডু়ন। 
কুযঅলনয বজেোকতলত শুধু কেন্তো  ভকস্তষ্ক নয়, কভণ  
হৃদয়লক ঈদ্ভোকত করুন। অনোয ফণিো ঐ অদণ-
ভোনলফয নুকযলণ গলড় বতোরোয বেষ্টো করুন, মোাঁয ঈয 
কুযঅন নোকমর লয়লছ এফং মোাঁয বেলয় কধক ন্তযঙ্গ 
কুযঅলনয োলথ  কধক ভকণত কুযঅলনয প্রকত অয 
বকঈ বনআ। 
৮  কফশ্বো যোখুন বম, কুযঅলনয োলথ মুি লত োযো 
ভোনফ-ন্তোলনয যভ বৌবোগে এফং কুযঅনলক কক্ষক  
যোনুভো এফং কফেোযক  কিোন্তদোতো ফলর গ্রণ কযলত 
োযো ফেকি  ভোলজয েূড়োন্ত পরতো। ুতযোং এআ 
ভোলৌবোগে ককছুভোে কজণত লর অনোয হৃদয় বমন 



অনলন্দ ঈলিকরত য় এফং মফোন অল্লোয বোকলয 
তযতোজো য়। 
৯  কুযঅলনয নূয  বদোলয়ত বথলক ফকিতকোযী কর 
বদোল  দুফণরতো কযোয করুন। কফললত ঙ্কোয, কফফোদ-
কফংফোদ, দুকনয়োয বভো  অলখযোত-কফসৃ্ভকতয ভলতো ফেকধ 
বথলক কদর-বদভোগ  অেযণ-ঈচ্চোযণলক কফে করুন। 
১০  কুযঅলনয কঠক ভভণ নুধোফলন োয়ক কর গুণ  
শফকষ্টে জণলনয বেষ্টো করুন। কফললত কতেকোলযয 
লেলণ, েফণ  ভণণ, গোআলফয প্রকত ইভোন, কতরোয়োত 
 তোদোফফুয (কেন্তো-বোফনো), অল্লোয বয়, তোকয়ো  
তোযোত িোযো কুযঅলনয বজেোকত রোলবয বেষ্টো করুন। 
ককছু ঈূর  কনয়ভকোনূন 
১  ফোয অলগ ী-শুিবোলফ কুযঅন ড়লত কখুন। একি 
খুফআ জরুকয। ককছু ূযো ভুখস্থ করুন। আরোভী অকীদো-
কফশ্বো, মরূকযয়োলত িীন ফো িীলনয স্বতঃকি কফলয়োকদ এফং 
োফণক্ষকণক পযম অভরভূলয জ্ঞোন জণন করুন। এগুলরো 
বমলতু কুযঅন ভজীলদয কফধোন  অকোভ তোআ এগুলরো 
মখন জোনলছন তখন অকন কুযঅলনয আরভআ োকর 
কযলছন। 



২  বকোন তযজভো ফো তোপীয োঠ কযলফন তো অকরলভয 
যোভণক্রলভ কনফণোেন করুন। এলক্ষলে ভলন যোখুন, কর 
িীনদোয ফেকি ‘ভোরোনো’ নন। অয কর ‘ভোরোনো’ অকরভ 
নন। 
যোভণ নো কযলর এভন কোলযো তযজভো ফো তোপীয োলঠয 
অঙ্কো থোলক, বম অরু ুন্নো য়োর জোভোলতয অকীদোয 
বরোক নয়। কবজ্ঞতোয় বদখো মোয়, এ জোতীয় বরোলকযো 
আেোয়-কনেোয় তযজভো  তোপীলযয স্বীকৃত ভূরনীকত 
রঙ্ঘন কলয থোলকন। তোছোড়ো বরখলকয রুকে  প্রফণতো 
এফং কেন্তো  েকযে োঠকলক ককছু নো ককছু কযভোলণ 
প্রবোকফত কলযআ থোলক। তোআ এলক্ষলে োফধোনতো খুফআ 
জরুকয। 
৩  তযজভো  তোপীয োলঠয বক্ষলে মূ্পণণ ফেকিগত 
ধেয়ন ঝুাঁককভুি নয়। তোআ বকোলনো অকরলভয কোলছ ল্প 
ল্প কলয তযজভো  তোপীয োঠ করুন। কোলযো ভলন 
লত োলয, তযজভো  তোপীয মখন ভোতৃবোলোয় কযো 
অলছ তখন অকরলভয কোলছ ড়োয অয প্রলয়োজন বনআ। 
এআ ধোযণো বুর এফং একোকধক কোযলণ বুর। ংলক্ষল 
এিুকু কথো ফোআ ভলন যোখলত োলযন বম, অল্লো  তোাঁয 
যোূর োল্লোল্লোহু অরোআক য়োোল্লোভ অভোলদযলক কুযঅন 



বখোয অলদ কলযলছন। তোআ অভযো বমভন ী-শুি 
কতরোয়োত   ঈস্তোলদয কোলছ ককখ বতভকন কুযঅলনয থণ  
ভভণ ঈস্তোলদয কোলছআ কখলত লফ। কুযঅলনয ব্দ 
ঈস্তোলদয কোলছ কখফ অয থণ  ভভণ কখফ কনলজ কনলজ-
এভন কথো বতো কনফুকিণতো ছোড়ো অয ককছুআ নয়। 
োোফোলয় বকযোভ, কুযঅলনয বোলোআ কছর মোাঁলদয ভোতৃবোলো, 
তোাঁযো বতো কুযঅলনয ভভণ  ফেোখেো এফং কুযঅনী কফধোলনয 
প্রোলয়োকগক রূ নফী োল্লোল্লোহু অরোআক য়োোল্লোভ-এয 
কনকি বথলকআ কলখলছন। এযয তোলফয়ীন  তোলফ 
তোলফয়ীন ঈস্তোলদয কোছ বথলকআ কলখকছলরন। তোলর 
কুযঅলনয বোলো মোলদয ভোতৃবোলো নয় তোযো কীবোলফ ঈস্তোদ 
বথলক বফ-কনয়োম লফ? 
কফকবন্ন বোলোয় অকরভগণ বম তযজভো  তোপীয করলখলছন 
তো এজনে বরলখনকন বম, মোয বমবোলফ আেো োঠ কযলফ; 
ফযং কঠক িকতলত োঠ কযোয জনেআ ঐফ গ্রন্থ করকফি 
লয়লছ। লনক অকরভ তো স্পষ্ট বোলোয় ফলর বগলছন। 
ো য়োকরঈল্লো যো  (১১১৪ ক -১১৭৬ ক ) ‘‘পোতহুয 
যভোন’’ নোলভ পোণী বোলোয় (মো কছর ঐ ভলয়য প্রেকরত 
বোলো) কুযঅন ভজীলদয বম তযজভো কলযলছন তোয বূকভকোয় 
করলখলছন, ‘এআ তযজভোকি বমন নোযী-ুরুল, বছলর-ফুলড়ো 



ফোআলক ড়োলনো য়।’ কতকন অলযো ফলরন, ‘কুযঅন শুি 
কলয ড়লত বখোয য লজ পোণী বোলো বফোলঝ এভন 
করলক এআ তযজভো ড়োলনো ঈকেত, মোলত ফোয অলগ 
তোলদয ন্তলয প্রলফ কলয কুযঅলনয ফোণী।’ (ংকক্ষপ্ত) 
তোাঁয ুে মযত ভোরোনো ো অফদুর কোলদয বদরবী 
যো  (১১৬৭ ক -১২৩০ ক ) ‘‘ভুকমহুর কুযঅন’’ নোলভ ঈদুণ 
বোলোয় কুযঅলনয তযজভো  ংকক্ষপ্ত িীকো করলখলছন। 
বূকভকোয় কতকন ফলরলছন, ‘রক্ষ করুন, ভুরভোলনয 
কযোমণ কতণফে যলফয কযেয় রোব কযো, তোাঁয গুণোফকর 
জোনো এফং তোাঁয অলদ-কনললধ  ন্তুকষ্ট-ন্তুকষ্টয জ্ঞোন 
জণন কযো। কোযণ এিো ছোড়ো ফলন্দগী লত োলয নো। অয 
বম ফলন্দগী কলয নো ব ফোন্দো নয়। অয ভোনুল অল্লোয 
কযেয় োলফ (কক্ষলকয) বখোলনোয িোযো। কোযণ ভোনফ-
ন্তোন মূ্পণণ জ্ঞ ফস্থোয় জন্মরোব কলয, এযয 
বখোলনোয িোযো ফ ককছু কলখ বপলর। অয মকদ (ঈদুণ 
তযজভোয িোযো) কুযঅলনয থণ বফোঝো জ লয়লছ তফু 
ঈস্তোলদয নদ প্রলয়োজন। কোযণ এলক বতো নদ ছোড়ো 
কুযঅলনয ভভণ গ্রণলমোগে নয়, কিতীয়ত ূফণয কভকরলয় 
কঠক থণ বফোঝো এফং বুর  কফকেন্ন থণ গ্রণ বথলক 
বফাঁলে থোকো     ঈস্তোলদয োয়তো ছোড়ো য় নো। কুযঅলনয 



বোলো অযফী য়োয য বতো অযফলদয ঈস্তোলদয 
প্রলয়োজন লয়লছ।’ 
একআ কথো ককছুিো কফস্তোকযতবোলফ ফলরলছন োয়খুর কন্দ 
মযত ভোরোনো ভোভূদ োোন যো  (১২৬৮ ক -১৩৩৯ 
ক ) তোাঁয কুযঅন-তযজভোয বূকভকোয়। 
োকীভুর ঈম্মত মযত থোনবী যো -এয কোলছ এক ফেকি 
এককি দীঘণ প্রশ্ন করলখকছলরন এফং দরীর-প্রভোলণয োলথ 
এআ প্রস্তোফ ব কলযকছলরন বম, বছলর-বভলয়লদযলক (এফং 
কফললবোলফ ভমদুয  েভজীফী কযফোলযয 
বছলরলভলয়লদযলক) কুযঅন কতরোয়োত  ভোতৃবোলোয কক্ষো 
গ্রলণয য অরু ুন্নো য়োর জোভোলতয বকোলনো 
অকরলভয কুযঅন-তযজভো কড়লয় বদয়ো ঈকেত, অযফী 
বোলো  নোফ-ছযলপয জ্ঞোন জণলনয ঈয তো ভকুপ 
যোখো কঠক নয়। 
মযত যো  জফোলফ মো করলখলছন তোয োযকথো এআ বম, 
কুযঅন ভজীলদয কক্ষো কর বেণী-বোয  কর 
ফয়লয নোযী-ুরুললয জনে। এ কথো তযজভো কক্ষোয 
বক্ষলে প্রলমোজে। তলফ যীয়লতয নীকতভোরো  কবজ্ঞতোয 
অলরোলক তযজভোয ঠন-োঠন তখনআ পরপ্রূ লফ মখন 
কনলনোি তণগুকর োরন কযো য় : 



১  কক্ষকলক কফজ্ঞ  কফেক্ষণ অকরভ লত লফ, মোলত 
তযজভো বফোঝোলনো  তোপীলযয কফলয়ফস্ত্ি কনফণোেলনয 
বক্ষলে বেোতোয ফুঝ-ফুকিয কদলক রক্ষ যোখলত োলযন। 
২  ছোেলক নুগত  বভধোম্পন্ন লত লফ। কনলজয ফুঝ-
ফুকি ম্পলকণ কত অত্মকফশ্বোী য়ো মোলফ নো। নেথোয় 
তোপীয বুর ফুঝলত োলয ককংফো তোপীয কফয যোলয়য 
দুঃো কযলত োলয। 
৩  বকোলনো কফলয় মকদ ছোলেয ধোযণ-কিয তুরনোয় ুক্ষ্ম  
জকির য় তোলর কক্ষক তোলক ঈলদ কদলফন বম, ‘এআ 
ংলয তযজভো শুধু ফযকলতয জনে ড় ফো অোতত 
এিুকুআ ভলন যোখ। এয বেলয় গবীলয মোয়োয বেষ্টো কলযো 
নো।’ ছোে এআ ঈলদ ভোনে কযলফ। এযয মখন ব 
তোপীয বফোঝোয বমোগে লফ, তো ধেয়লনয িোযো বোক, 
জ্ঞোন-ফৃকিয কোযলণ বোক ককংফো অকরভগলণয োেলমণয 
িোযো বোক তখন বকোলনো কফজ্ঞ অকরলভয কোলছ ফেোখেো 
তযজভো োঠ কযলফ। প্রোথকভক োলঠয ঈয ভোপ্ত কযলফ 
নো। 
মযত থোনবী যো  অলযো বরলখন, ‘একআবোলফ মোযো 
(ককক্ষত ফয়স্ক ফেকিফগণ) ঈস্তোদ ছোড়ো তযজভো  তোপীয 
ধেয়ন কলযন তোাঁলদয জনে লনক কফজ্ঞ অকরলভয 



যোভণ এিোআ। তলফ বমোগে কক্ষক োয়ো নো বগলর তোাঁযো 
যোভণ বদন বম, প্রথলভ িীলনয প্রলয়োজনীয় জ্ঞোন জণন 
কযলফ, মোলত কুযঅলনয কফলয়ফস্ত্িয োলথ কযকেকত গলড় 
লঠ। এযয ধেয়লনয ভয় বকোথো োভোনেতভ খিকো 
লর কনলজ কনলজ কেন্তো নো কলয জোয়গোকি কেকহ্নত কলয 
যোখলফ এফং বকোলনো কফজ্ঞ অকরলভয োক্ষোত বলর তোাঁয 
কোছ বথলক ভোধোন কনলফ।-আভদোদুর পোতোয়ো খ  : ৪, ৃষ্ঠো 
: ৭৯-৮৫ 
কনঃলন্দল অল্লো তোঅরো কুযঅন ভুখস্থ কযো  তো বথলক 
কক্ষো গ্রণ কযো জ কলয কদলয়লছন, ককন্তু এয থণ এআ 
নয় বম, কক্ষলকয প্রলয়োজন বনআ। কুযঅলনয ব্দ বতো 
অল্লো তোঅরো লথণয বেলয় জ কলয কদলয়লছন। 
এযয ী-শুি কতরোয়োত বখো এফং কপম কযোয 
জনে ঈস্তোলদয প্রলয়োজন য় বকন? তোলর থণ বখোয 
বক্ষলে ঈস্তোলদয প্রলয়োজন স্বীকোয কযোয কী ফকো 
থোকলত োলয? 
৪  কুযঅন ভজীলদয োলথ শুধু তযজভো  তোপীযকবকিক 
লযোক্ষ ম্পকণ নয়, প্রতেক্ষ ম্পকণ শতকযয বেষ্টো করুন। 
এয প্রথভ ঈোয় কতরোয়োত। শদকনক তোযতীলরয োলথ 
এফং থণ জোনো থোকলর তোযতীর  তোদোফফুলযয োলথ 



এককি ঈলল্লখলমোগে কযভোণ ফেআ কতরোয়োত করুন। 
কিতীয় ঈোয় এআ বম, কুযঅলনয বোলো ন্তত এিুকু বখোয 
বেষ্টো করুন বম, অয়োলতয থণ বফোঝোয োলথ োলথ বকোন 
লব্দয থণ কী এফং বকোন ফোলকেয কফলয়ফস্ত্ি কী তো বমন 
ফুলঝ অল। কুযঅলনয বোলোয োলথ মকদ এিুকু ম্পকণ 
লয় মোয় তোলর আনোঅল্লো কতরোয়োলতয স্বোদ কিগুণ 
লয় মোলফ, নোভোলম  আভোলভয কতরোয়োত শুনলত অনন্দ 
রোগলফ এফং কুযঅলনয কভষ্টতো অলগয বেলয় লনক বফক 
নুবূত লফ। কুযঅলনয বোলোয এআ প্রোথকভক আরলভয জনে 
মযত ভোরোনো অফু তোলয কভফো দোভোত 
ফোযোকোতুহুলভয ‘অতত্বযীক আরোর অযোকফয়েো’ (এলো অযফী 
ককখ) এয কতনকি খি  আনোঅল্লো মলথষ্ট লফ। এয োলথ 
মকদ ‘অততোভযীনুর ককতোফী অরোত ত্বযীক আরোর 
অযোকফয়েো’ নুীরলনয োলথ ভোপ্ত কযো মোয় তোলর বতো 
বোনোয় বোোগো। এযয তোাঁয ককতোফ ‘অতত্বযীক আরোর 
কুযঅকনর কোযীভ’ (এলো কুযঅন ককখ)-এয ফক বনয়ো 
মোয়। 
মযত প্রলপয োভীদুয যভোন ছোলফ দোভোত 
ফোযোকোতুহুভ দীঘণকদন মোফত কুযঅলনয বোলো কক্ষোয 
এককি প্রোথকভক প্রয়ো ফেোত বযলখলছন। ফুলয়ি ফোআতু 



োরোভ ভকজলদ প্রকত ভঙ্গরফোয ফোদ আো তোাঁয এআ দয 
লয় থোলক। অরোভদুকরল্লো এয িোযো লনক পোলয়দো 
লে। 
মযত প্রলপয ছোলফ ফ ভয় োফধোন কলয থোলকন বম, 
একি এককি প্রোথকভক বভনত। এয ঈলেে শুধু কুযঅলনয 
ব্দোফকরয প্রোথকভক থণ-জ্ঞোন জণন কযো, মোলত বোলোগত 
দূযত্ব  হ্রো োয়। এিুকু কলখ নো একথো বোফোয ুলমোগ 
অলছ বম, অভযো অযফী বোলো কলখ বপলরকছ, অয নো এআ 
কেন্তোয কফনু্দভোে ফকো বম, নোঈমুকফল্লো অভযো 
তোপীরুর কুযঅলনয ঈমুি লয় বগকছ!!! 
এআ লেতনতো খুফআ জরুকয। কুযঅলনয বোলো ফো 
কুযঅলনয তযজভোয োলথ ককছুিো জোনোলোনো  কযেয় 
রোলবয ঈলেলে মোযো অযফী বোলোয প্রোথকভক জ্ঞোন জণন 
কযলফন তোলদয একথো ফ ভয় ভলন যোখো ঈকেত। 
নেথোয় মকদ ঈজফ  ঙ্কোয ৃকষ্ট য় এফং এআ োভোনে 
বজলন বকঈ মকদ অত্মকফসৃ্ভকতয ককোয লয় মোয় তোলর শুধু 
ক্ষকত অয ক্ষকত! 
ঈলযোি বক্ষলে কুযঅন ভজীলদয এভন বকোলনো তযজভো, 
মোলত লব্দ লব্দ নুফোদ কযো লয়লছ ককংফো করোনুর 
কুযঅন  রুগোতুর কুযঅন কফললয় ফোংরো ফো আংলযকজ 



বকোলনো ফআলয়য োয়তো বনয়ো মোয়। তলফ গ্রন্থকনফণোেলন 
ফেআ বকোলনো কফজ্ঞ অকরলভয যোভণ বনয়ো ঈকেত। এ 
প্রলঙ্গ ঈস্তোলদ ভুতোযোভ মযত ভোরোনো ভুোম্মোদ তকী 
ঈছভোনী দোভোত ফোযোকোতুহুলভয ঐ কথোকি স্ভযণ যোখো 
কতণফে, মো কতকন ভোকক অরফোরোলগ (ভুোযযভ ১৩৯২ ক ) 
রুগোতুর কুযঅন কফললয়য বকোলনো ককতোলফয ঈয অলরোেনো 
কযলত কগলয় করলখলছন। কতকন বরলখন, ‘মোযো কুযঅন 
ভজীলদয োধোযণ কনলদণনো, ঈলদ  ঘিনোফকর ফুঝলত 
েোন এফং ধীলয ধীলয এতিুকু বমোগেতো জণন কযলত েোন 
বম, কতরোয়োলতয ভয় কুযঅন ভজীলদয কফলয়ফস্ত্ি বথলক 
বমন একদভ বফ-খফয থোকলত নো য় তোলদয জনে এআ 
ককতোফ তেন্ত পরপ্রূ  ঈিভ লমোগী লত োলয। তলফ 
ভলন যোখলত লফ বম, বোলো কফলয়ক গ্রন্থোকদয ভোধেলভ 
কুযঅন বফোঝোয প্রয়ো শুধু ঐ মণন্তআ ঈকোযী লফ বম 
মণন্ত ঈলেে য় ঈলদ গ্রণ  কুযঅলনয োধোযণ 
কফলয়োকদয কযকেকত। ককছু ভোনুল শুধু বোলোয কবকিলত 
কুযঅলনয কফকধকফধোন  অকীদো ংক্রোন্ত 
কফলয়োকদলত ‘আজকতোদ’ অযম্ভ কলযন। এিো এককদলক বমভন 
েযভ ঝুাঁককূণণ কোজ নেকদলক মুকি   আনোলপয 
কফলযোধী। এ ধযলনয কফললয় কথো ফরোয জনে কুযঅন-



োদীলয কর আরভ  োলে োযদণী লত য়। শুধু 
রুগোলতয ভোধেলভ পয়োরো কযো মোয় নো। এআ কফলয়কি 
োভলন বযলখ এআ ককতোফ বথলক মত োরুন ঈকৃত বোন, 
আনোঅল্লো পোলয়দোআ পোলয়দো।’’-তোফললয ৃ  ৪০২ 
৫  ফললল বম কথোকি অযজ কযলত েোআ তো এআ বম, 
কুযঅন ভজীলদয থণ বখো লনক ফড় বনক অভর। তোআ 
তো লত লফ একভোে অল্লোয ন্তুকষ্টয জনে এফং নফী 
োল্লোল্লোহু অরোআক য়োোল্লোভ-এয ুন্নত তযীকোয়। থণোৎ 
এআ কোলজ আখরো  আকতোফ এফং আোন  
আলিফোলয় ুন্নত রোগলফ। অলযো বেষ্টো কযলত লফ, কুযঅন 
ভজীলদয কক্ষো গ্রলন্থয োতো বথলক গ্রণ কযোয োোোক 
জীফলনয োতো বথলক গ্রণ কযোয, বমভনকি োোফো-
তোলফয়ীলনয মুলগ কছর। তোলর আরলভয নূলযয োলথ োলথ 
ইভোন  অভলরয নূয োকর লত থোকলফ। 
নফী োল্লোল্লোহু অরোআক য়োোল্লোভ-এয এআ োদী 
অভোলদয োভলন থোকো েোআ- 

من طلة العلم ليجاري تو العلماء، وليماري تو السفهاء أو 
 .يصرف تو وجىه الناس إليو أدخلو هللا النار
 ‘বম অকরভলদয োলথ (অকরভ নোলভ) গফণ কযোয জনে, 
ককংফো জোকরলদয োলথ কফতলকণ করপ্ত য়োয জনে থফো 



ভোনুললয ভলনোলমোগ  কনলজয কদলক অকলণণ কযোয জনে আরভ 
লেলণ কলয অল্লো তোলক জোোন্নোলভ দোকখর কযলফন।’-
জোলভ কতযকভমী, োদী : ২৬৫৪ 
এআ োদীলয অলরোলক এককি কথো অকভ ফলর থোকক, 
ককছুকদন অলগ এক ফনু্ধ কথোিো ‘‘যোল বফরোলয়ত’’ নোভক 
এককি ফআ বথলক বদখোলরন। অলরোেনোকি ঐ ফআ বথলক 
হুফহু তুলর কদকে : 
কফলল োফধোনতো 
অভযো োধোযণত অল্লোয ককতোলফয জনে এত কযেভ 
কযোয ভয় োআ নো। এত অগ্র অভোলদয বনআ। ককন্তু 
মকদ বকঈ বআ তোপীক োন, তলফ য়তোন নে লথ 
তোলক ক্ষকতগ্রস্ত কযলত বেষ্টো কলয। য়তোন তোয ভলধে 
ঙ্কোয প্রলফ কযোয়। কতকন ভলন কযলত থোলকন বম, কতকন 
একজন প্রোজ্ঞ ভোনুল, কতকন ভোলজয নে লনলকয বেলয় 
আরোভ বোর জোলনন, ভোলজয অকরভগণ কুযঅন ফুলঝন 
নো, অকরভযোআ আরোভ নষ্ট কযলরন আতেোকদ। 
যফতণী ধেোলয় অভযো বদখফ বম, কর প্রকোলযয 
ঙ্কোযআ ককঠন ো  ধ্বংলয কোযণ। ফলেলয় খোযো 
ঙ্কোয জ্ঞোন ফো ধোকভণকতোয ঙ্কোয। ফস্ত্িত ভুকভন কুযঅন 
োঠ কলযন  নেোনে আফোদত ফলন্দকগ োরন কলযন 



একোন্তআ কনলজয জনে। কুযঅন োঠ কলয ভুকভন অল্লোয 
যভত  ুযস্কোয অো কলযন। ভুকভন কুযঅলনয জ্ঞোন 
জণন কলযন কনলজয বুরত্রুকি ংলোধন কলয কনলজয 
জীফনলক কযেোকরত কযোয জনে। ঙ্কোলযয ঈৎকি য় 
লনেয কদলক তোকোলনোয কোযলণ। ভুকভন কখলনোআ লনেয 
বুর ধযোয জনে ফো লনেয োলথ কনলজলক তুরনো কযোয জনে 
আফোদত কলযন নো। মখনআ ভলন লফ বম, অকভ একজন 
োধোযণ ককক্ষত ভোনুল লয় কুযঅন কড়, কলয়কখোনো 
তোপীয লড়কছ, থে ভুক অকরভ ফো তভুক ফেকি তো 
লড়কন, থফো ভোলজয অকরভগণ কুযঅন লড় নো     
আতেোকদ তখনআ ফুঝলত লফ বম, য়তোন ভুকভলনয এত 
কলষ্টয ঈোজণন ধ্বং কযলত ফণকি কনলয়োগ কলযলছ। 
ফোাঁেলত লর তকণ লত লফ। নে ভোনুললদয বুরভ্রোকন্ত 
কেন্তো কযো, লনেয োলথ কনলজলক তুরনো কযো লফণোতবোলফ 
কযতেোগ কযলত লফ। ফণদো অল্লোয কোলছ দুঅ কযলত 
লফ বম, অল্লো বমন কুযঅন কতরোয়োত, েেণো  োরলনয 
আফোদত কফুর কলযন এফং ভৃতুে মণন্ত এআ কনয়োভত ফোর 
যোলখন। 
এআ ঙ্কোলযয অলযককি প্রকো বম, অল্লোয তোপীলক 
ককছুকদন কুযঅন েেণোয য কনলজলক ফড় অকরভ ভলন কযো 



এফং কফকবন্ন যয়ী ভোঅরো ফো পোতয়ো প্রদোন কযলত 
থোকো। কুযঅন েেণোলক কনলজয অলখযোত গড়ো  অল্লোয 
দযফোলয গ্রয য়োয জনে ফেফোয কযলত লফ। কনলজয 
জীফন ব নুমোয়ী কযেোরনো কযলত লফ। পোতয়োয 
দোকয়ত্ব অকরভলদয ঈয বছলড় কদলত লফ। অভোলদয ফুঝলত 
লফ বম, প্রলতেক ভুকরভআ কুযঅন ড়লফন, কখলফন  
েেণো কযলফন কনলজয জনে। তলফ প্রলতেক ভুকরভআ কফললজ্ঞ 
অকরভ লফন নো। অল্লো অভোলদযলক কেযত্রু য়তোলনয 
বধোাঁকো বথলক যক্ষো করুন। 
-যোল বফরোলয়ত, ড  খন্দকোয অফদুল্লো জোোকঙ্গয। 
কএআেকড (কযয়োদ) এভ এ (কযয়োদ) এভ এভ (ঢোকো) 
ধেোক, অরোদী এি আরোকভক স্টোকডজ কফবোগ, 
আরোকভক কফশ্বকফদেোরয়, কুকষ্টয়ো। ৃষ্ঠো : ১৭২-১৭৩ 
অলযককি কথো অযজ কলযআ বল কযকছ। আকতূলফণ 
কতরোয়োলতয গুরুত্ব  ভমণোদো এফং ফযকত  পমীরত 
ম্পলকণ এককি প্রফন্ধ বরখো লয়কছর তো োঠ কলয অভোলদয 
একজন োধোযণ ককক্ষত িীনী বোআ জনোফ বকরভ োলফ 
অভোলক ফরলরন, ‘অকন খুফ জরুকয কথো করলখলছন। 
অভোলদয লনক আংলযকজ ককক্ষত বোআলয়য কোলছ 
কতরোয়োত শুি কযোয গুরুত্ব বনআ, থণ বফোঝোলকআ তোযো 



প্রথভ  প্রধোন কোজ ভলন কলযন।’ কতকন অলযো ফলরন, ‘শুধু 
কুযঅলনয থণ বফোঝোআ মকদ কোভে ত তোলর ভোনুল কপলম 
কুযঅলনয জনে এত কষ্ট বকন কলয?’ কতকন ফলরন, ‘১৯৭৫ 
োলরয ঘিনো। অভোলদয এক ফনু্ধ যোকয়োয় কগলয়কছলরন। ঐ 
ভয় বখোলন আরোলভয েেণো  প্রেোয কলঠোযবোলফ কনকলি 
কছর। ঘিনোক্রলভ এভন এক ফেকিয োলথ অভোলদয ঐ 
ফনু্ধকিয োক্ষোত র, কমকন একজন োধোযণ ভোনুল লয় 
কুযঅলনয োলপম কছলরন। যোকয়োয ভলতো বদল ঐ ভয় 
কীবোলফ কতকন কুযঅন ভজীদ কপম কযলরন কজজ্ঞোো 
কযলর ভোনুলকি ফরলরন, অকভ একজলনয োলথ দকজণয কোজ 
কযতোভ। কতকন োকপম কছলরন। অকভ শদকনক তোয কোছ 
বথলক দ অয়োত কলয শুনতোভ এফং ভুখস্থ কযতোভ। 
এবোলফ অল্লোয যভলত ূণণ কুযঅন কপম লয়লছ। ককন্তু 
অপলো! জীফন বল লয় এর, এক কজরদ কুযঅন 
বদখোয বৌবোগে অভোয র নো।’ অভোলদয ফনু্ধকিয কোলছ 
কুযঅলনয এককি কজরদ কছর। কতকন তো োকদয়ো কদলরন। ঐ 
োকপলম কুযঅন তখন জোয জোয লয় কোাঁদলত রোগলরন 
এফং ফোয ফোয কুযঅন ভজীলদয কজরদকিলত েুম্বন কযলত 
রোগলরন!’ 



বোআ বকরভ ফলরন, ‘মকদ কুযঅলনয লব্দ  ফোলকে নূয  
ফযকত নো থোকত তোলর তো সৃ্ভকতলত ধোযলণয জনে ভোনফ-
হৃদয় এত ফেোকুর ত নো, কফললত মোলদয থণ বখোয 
ুলমোগ য়কন তোযো  কুযঅলনয কপম  কতরোয়োলতয 
জনে এভন কুযফোন ত নো এফং তোোজু্জলদ দীঘণ ভয় 
দোাঁকড়লয় কতরোয়োত কযলত োযত নো। ফোন্দোয জনে ফলেলয় 
রমমত  অনলন্দয কফলয়আ বতো এআ বম, গবীয যোলত 
ককংফো বল যোলত অল্লোয দযফোলয দোাঁকড়লয় কোরোলভ োক 
োঠ কযলফ। ুলুপ্ত যজনীয গবীয কনজণনতোয় শুধু ব  তোয 
ভোরো! ফোন্দো ড়লফ, ভোরো শুনলফন! ভোরোয একোন্ত 
োকন্নলধে ফোন্দো তোাঁয হৃদলয়য দুয়োয খুলর কদলফ।’ 
কতকন অলযো ফলরন, ‘এআ ঈভোীন স্বোদ  রমমত প্রভোণ 
কলয, কুযঅন অল্লোয ভোখরুক নয়, তোাঁয কপোত  
কোরোভ। ৃকথফীলত অল্লোয ংখে ভোখরুক যলয়লছ, ককন্তু 
বকোথো বতো বনআ এত স্বোদ, এত রমমত।’ 
এআ র একজন োদোকধো অল্লোয ফোন্দোয স্বতঃসূ্ফতণ 
কবফেকি, কমকন আংলযকজ কক্ষোয় ককক্ষত, তলফ তথোককথত 
ফুকিজীফীলদয অছযভুি একজন বদ্র  ুীর ভোনুল এফং 
আনোঅল্লো ঈরুর অরফোলফয (ফুকিভোন) ন্তবুণি। 



অল্লো তোঅরো অভোলদযলক কনলজলদয ফস্থোন বফোঝোয 
তোপীক কদন এফং জীফলনয কর বক্ষলে কফনয়  অদফ 
যক্ষো কযোয তোপীক দোন করুন। অভীন। 
ব অল্লো! অকভ অনোয ফোন্দো, অনোয ফোন্দোয  
অনোয ফোাঁদীয ুে। অকভ অদভস্তক অনোয কফজোয 
ববতয। অভোয ম্পলকণ অনোয হুকুভ তত কোমণকয। 
অভোয ম্পলকণ অনোয পয়োরো মূ্পণণ নেোয়কবকিক। 
অকন বম কর নোলভ কনলজলক কবকত কলযলছন, ফো কনজ 
ককতোলফ ফতীণণ কলযলছন, ফো অনোয বকোন ৃকষ্টলক 
ফকত কলযলছন ককংফো কনলজয কোলছআ গোয়ফ বযলখ 
কদলয়লছন, বআ কর নোলভয ঈীরোয় অকভ অনোয কোলছ 
দযখোস্ত কযকছ বম, কুযঅন ভজীদলক অভোয হৃদলয়য 
জীফতো, অভোয বেোলখয অলরো, অভোয দুঃখ-কনফোযক  
অভোয বলযোনী কফদূযক ফোকনলয় কদন-অল্লোহুম্মো অভীন! 
ছুম্মো অভীন। 
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