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বাহা’ই ধ্দমসি প্রাথদমক দিবর্ র্মদূহি নাদবদলি কাদহনী।  

 

“আদম অভযুদিত,  জীবন হদে প্রস্তুত;  ব্রে হয়ত:  আল্লাহি র্দেহ র্হানুভদূত ও 
অনুকম্পাি  র্হায়তায়,  এই অবতীর্স ও সুপ্রকাদশত অক্ষি,   ব্রর্ই আদি- দবন্দু,  
পিম মদহমাদিত বার্ীি পদথ আিা- জীবন বদলস্বরূপ উৎর্গস কিদত পাদি।” 

বাহা’উল্লাহ 

মলূ পািস্য ভাষা হদত ব্রশৌগী এদফন্দী কততসক ইাংদিজী ভাষায় অনদূিত।  

পূনঃ ইাংদিজী অনুবাি হদত বাাংলা ভাষায় অনদূিত।  

উৎর্গস 

এক অতজু্জল ও বীিত্ব েদুগি ব্রশষ জীবন ধ্াদির্ী পিম মদহমাদিতা পদবত্র পদত্রি 

পাি পদি 

তাাঁি প্রদত কততজ্ঞতা প্রীদত- ভালবার্াি মহান ঋদর্ি  স্মতদতি দনিশসন স্বরুপ 

আমাি এই ( ইাংদিজী অনুবাি- কােস উৎর্গস কিদি।  

 

কদম্পাজ :  ব্রশখ ফদিি আহদম্মি।  

 

 

গ্রন্থকাদিি ভূদমকা 
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আমাি উদেশ্য,  আল্লাহি র্াহােয ও র্হায়তায়;  এই কাদহনীি প্রাথদমক পতষ্ঠার্মূদহ ঐ দববির্র্মহূ 
প্রিান কিব ো েুগল মহান আদলাক ব্রশখ আহম্মি আহর্ায়ী এবাং সর্য়ি কাদেম রূেী,  র্ম্বদে র্াংগ্রহ কিদত 
র্মথস হদয়দি।  তৎপি আমাি আশা,  ১২৬০ দহজিী ( ১৮৪৪ ইাং)  হদত,  ব্রে বিি  মহান বাব কততসক ধ্মস 
ব্র াষর্া কিা হদয়দিল বতসমান ১৩৫০দহজিী ( ১৮৮৭- ৮খতঃ)  পেসি প্রধ্ান  টনাবলী  ো র্াং দটত হদয়দি,  
ব্রর্গুদল র্ময়ানুক্রদমকভাদব বর্সনা কিব।    

কদয়ক স্থাদন আদম পূর্স দববির্ প্রিান কিব,  অবদশষ্ট স্থাদন  টনাবলীি র্াংদক্ষপ্ত দববির্ প্রিান কিব।  
ব্রে র্কল প্রার্দিক  টনা প্রবাহ আদম স্বর্দক্ষ ব্রিদখদি,  ব্রর্গুদলি বর্সনা দলদপবদ্ধ কিব এবাং ঐ র্মে  টনা ো 
দবশ্বার্দোগয ও পদিদর্ত র্াংবাি িাতাি মাধ্যদম আমাি দনকট বদর্সত হদয়দি,  প্রদতদকযি নাম ও র্ামাদজক 
প্রদতষ্ঠা বর্সনাি র্াদথ উদল্লখ কিব।  

আদম োদিি দনকট প্রধ্ানত:  ঋর্ী তাদিি নাম হদে-  মীজসা আহম্মি কয়দবনী ( মহান  বা’ব্রবি  শ্রুত 
দলদপকাি) ,  সর্য়ি ইর্মাইল েবীহ ব্রশখ হার্ান েুনুেী,  ব্রশখ আব ু ব্রতািাব কয়দবনী এবাং র্বসাদপক্ষা উদল্লখ 
ব্রোগয বযদি দমজসা মুর্া,  আকাদয় কলীম,  মহান বাহা’উল্লাহি ভাই।   

আদম আল্লাদকক ধ্ন্যবাি ব্রিই,  ব্রেদহত ু দতদন এই র্কল প্রাথদমক পতষ্ঠাগুদল দলদপবদ্ধ কিদত আমাদক 
র্াহােয কদিদিন,  এবাং মহান বাহা’উল্লাহি   বা’ব্রবি  অনুদমািন িািা ইহাদিগদক আশীবসাি ও র্ম্মান প্রিান 
কদিদিন।  দেদন অনুকম্পা পূবসক এইগুদলদক দবদবর্নাি ব্রোগয মদন কদিদিন,  এবাং দেদন,  তাি শ্রƒদত 
দলদপকাি,  দমজসা আকাগদর্ি মাধ্যদম,  দেদন তাি দনকট এইগুদল পাঠ কদিদিন তাি র্দিাষ ও অনুদমািন 
প্রকাশ কদিদিন।  আদম প্রাথসনা কিদি ব্রে,  র্বসশদিমান আল্লাহ্ আমাদক র্াহােয কদিন ও পথ প্রিসশন কদিন,  
পাদি আদম ভুদল ব্রে কাজ র্ম্পািদনি ভাি গ্রহর্ কদিদি তাদত দবর্দলত হই।     

 

আক্কা,  পযাদলষ্টাইন                                     
ব্রমাহাম্মি োিন্দী ( নাদবদল- এ- আেম)  

১৩০৫ দহজিী ( ১৮৮৭- ৮৮খতষ্টাব্দ)  
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র্রূ্ীপত্র 
প্রথম ভাগ -  নব  অভুযিাদনি পূবসবতসী দিবর্র্মূহ।  

প্রথম ভাগ -  ব্রশখ আহম্মি আহর্ায়ীি জীবন- েত।  

ব্রশখ আহ্মদিি নজফ ও কািবালায় উপদস্থদত” 

ব্রশখ আহ্মদিি ইয়ােদ্ ব্র অবস্থান” 

ফদতহ আলীি শাদহি র্াদথ পদত্রি আিান প্রিান” 

হাজী আবু্দল ও োকহাদনি র্াদথ তাাঁি র্¤পকস” 

ব্রশখ আহ্মি এি ব্রকিমানশাহ্ ব্র অবস্থান 

সর্য়ি কাদেম,  ব্রশখ আহমদিি স্থলাদভদষি হদলন  

মদিনায় ব্রশখ আহমদিি পিদলাক গমন  

দিতীয় অধ্যায় 

সর্য়ি কাদেম রূেীি জীবন েত 

হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকি রূশ্তীি র্মসথন লাভ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বুশরুয়ীি ই¯ পাহান ও ব্রখািার্ান োত্রা 

ব্রশখ হার্ান েুনুেীি কাদহনীর্মহূ 

কািবালায় মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি কাদজদমি র্াক্ষাৎকাি 

সর্য়ি কাদজদমি দশক্ষা ব্রকদে সর্য়ি বা’ব্রবি  উপদস্থদত 

মহান বা’ব কততসক মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি র্মাদধ্স্থান িশসন 

ব্রশখ হার্ান েুনুেীি দশিাজ ও মাকুদত উপদস্থদত 

কািবালায় মহান বাহা’উল্লাদহি র্াদহত ব্রশখ হার্ান জুনুেীি র্াক্ষাত 

সর্য়ি কাদজদমি গ্রন্থ র্মদুহ মহান বা’ব্রবি  প্রদত ইদিত 

কািবালা অবদিাধ্ 

তাাঁি কতকগুদল অদবশ্বার্ী দশষ্যদিি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি ইদিতর্মূহ 

ব্রশখ আব ু ব্রতািাদবি বদর্সত দববির্ 
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হাজী দমজসা কদিম খান িাজ্জাদলি ধ্মস দবদিাদধ্তা 

দশষ্যদিি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি অদিম উপদিশ ও উৎর্াহ প্রিান 

সর্য়ি কাদজদমি মততুয র্ম্বদে আিব িাখাদলি স্বপ্ন 

সর্য়ি কাদজদমি পিদলাক গমর্  

দিতীয় ভাগ-  মহান বা’ব্রবি  অভূযিান।  

তততীয় অধ্যায় 

মহান বা’ব্রবি  জীবন েদতি ব্র াষর্া।  

কািবালায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রতযাবতসন।  

ষাট ( ১২৬০ দহজিী)  বৎর্ি  র্ম্বদে হািীদর্ি বার্ী 

ইমাম মাহিীি অনুর্োদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  োত্রা 

“ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি নজফ োত্রা” 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  নজফ ও বুশহ্র োত্রা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্িীগর্র্হ দশিাদজ উপদস্থত 

দশিাজ নগদি মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াক্ষাৎকাি লাভ 

মহান বা’ব্রবি  প্রকাশ 

ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোনীি বািজন র্িীর্হ দর্িাজ নগদি আগমন 

দর্িাজ নগদি ুেুদর্ি আগমন 

মহান বা’ব্রবি  প্রাথদমক জীবন 

মহান বা’ব্রবি  স্কুল জীবন 

মহান বা’ব্রবি  দববাহ 

মহান বা’ব্রবি  বুশহদি অবস্থান 

মহান বা’ব্রবি  র্দিদত্রি পদবত্রতা র্ম্বদে হাজী সর্য়ি জওয়াদি কিবনায়ীি র্াক্ষয প্রিান 

জীদবত অক্ষিগদর্ি নাদমি তাদলকা 

মহান তাদহিাি নাম জীদবত অক্ষিগদর্ি অিভূসি 
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বালার্দি শদব্দি বযাখযা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক নব  ধ্দমসি প্রর্াি কাদেসয ব্রপ্রির্ 

দর্িাজ হদত ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীি কািবালা োত্রা 

আবু্দল ওয়াকহাদবি কাদহনী 

ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীি দঃখ- েন্ত্রনা ব্রভাগ 

ব্রমাল্লা আলীি নজদফ উপদস্থদত ও প্রর্াি 

অবদশষ্ট জীদবত অক্ষিগদর্ি প্রদত মহান বা’ব্রবি  দবিায় বার্ী 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান বা’ব্রবি  দবিায়কালীর্ বার্ী 

র্তুথস অধ্যায় 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রতহ্রান োত্রা  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ইস্পাহান গমর্  ও প্রর্াি কােসয এবাং হাজী সর্য়ি আহমি বাদকদিি দশষ্যদিি র্াদথ  তাাঁি 
র্ম্পকসর্মূহ।  

গম র্ালুনীকাদিি নব  ধ্মস গ্রহদর্ি গল্প 

ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রখািার্ানীি নব  ধ্মস গ্রহর্ 

কাশাদন ও ুদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অবস্থান ও প্রর্াি 

ব্রতহিাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অদভজ্ঞতা 

( হাজী দমজসা ব্রমাহাম্মি ব্রখািার্ানীি র্াদথ  র্ম্পকস)  

‘ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমা’আলদমনুিীি র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াক্ষাৎকাি ও 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি দনকট র্াংবাি ব্রপ্রির্ 

পঞ্চম অধ্যায় 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি মাদজন্দািান ভ্রমর্ 

তাাঁি দপতা দমজসা বুজুগস র্ম্বদে তাি ইদিত 

ব্রতহিাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আগমদর্ি পূদবস  

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি নূি ব্রিশ িশসন 

দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় নুিীি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্াক্ষাৎকাি 
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দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় নূিীি দইদট স্বপ্ন িশসন 

ব্রতহিাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আগমদনি পি ( ১২৬০ দহজিী)  মহান বাহা’উল্লাহ্  ি নূি ব্রজলা ভ্রমর্ এবাং তাাঁি 
দপততবয আদজদজি 

দবদিাদধ্তা ও শত্রুতা  

তাাঁি দপততবয আদজদজি দবদিাদধ্তা ও শত্রুতা 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি নূি প্রদিশ ভ্রমদর্ি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি প্রদতদনদধ্িদয়ি র্াক্ষাৎ 

ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্াক্ষাৎকাি 

জননক িিদবদশি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহ্  ি কথাবাতসা 

নূি ব্রজলায় মহান বাহা’উল্লাহ্  ি ভ্রমদর্ি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি দপতা মহামন্য মন্ত্রীি স্বপ্ন- িশসন 

প্রধ্ান মন্ত্রী হাজী দমজসা আকার্ীি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্ম্পকস 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রখািার্ান োত্রা 

( জীদবত অক্ষিগদর্ি প্রদত মহান বা’ব্রবি দবিায়কালীর্ উপদিশর্মহূ)  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত ব্রখািার্াদন োত্রাি আদিশ 

ব্রখািার্াদনি প্রাথদমক দবশ্বার্ীগদর্ি দববির্ 

মহান বা’ব্রবি  দনকট ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পত্র 

র্প্তম অধ্যায় 

পদবত্র মক্কা ও মদিনায় মহান বা’ব্রবি  তীথস োত্রা 

হাজী আবলু হার্ান দর্িাজীি র্মুি োত্রাকালীর্  টনাি দববির্ 

পািস্য ভাষায় বয়ান গ্রদন্থ র্মুি োত্রা র্ম্বদে ইদিত 

শ্রম- দশল্প র্াংক্রাি দবপ্লদবি উৎর্মলূ ব্রকাথায়? 

মহান বা’ব্রবি  ব্রজোয় উপদস্থদত ও পদবত্র মক্কাি পদথ  টনা 

ব্রজো হদত পদবত্র মক্কাি পদথ  টনা 
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পবসদিদন মহান বা’ব কততসক দমনাদত ব্রমষ বদলিান 

মহান বা’ব কততসক পদবত্র কা’বা প্রিদক্ষর্ 

দমজসা ব্রমাদহদত ব্রকিমানীি দনকট মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া 

পদবত্র মক্কা নগিীি শদিদফি দনকট মহান বা’ব্রবি  পত্র ব্রপ্রির্ এবাং হাজী দনয়াদজ বাগিািীি বদনসত দববির্  

মহান বা’ব্রবি  পদবত্র মদিনা িশসন 

অষ্টম অধ্যায় 

তীথস োত্রাি পি মহান বা’ব্রবি  দর্িাদজ অবস্থান 

( মহান বা’ব্রবি  বুশহি প্রতযাবতসন ও মহান ুেুদর্ি দবিায়)  

 

দর্িাদজ মহান বা’ব্রবি  মাতুদলি র্াদথ  মহান ুেুদর্ি র্াক্ষাৎকাি 

ও তাি এই ধ্মস গ্রহর্ 

ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রখািার্ানীি র্াদথ  দর্িাদজ মহান ুেুদর্ি র্াক্ষাৎকাি লাভ 

গভনসদিি আদিদশ মহান ুেুর্ ও ব্রমাল্লা র্াদিদকি প্রদত শািীদিক েন্ত্রর্া প্রিান এবাং 

ব্রমাল্লা র্াদিদকি দনকট ব্রহাদর্ইন  খান কততসক প্রাথদমক দজজ্ঞার্াবাি 

দনেসাতন র্ম্বদে একজন দবধ্মসীি র্াকু্ষর্ র্াক্ষয 

মহান বা’ব্রবি  দর্িাদজ প্রতযাবতসন 

( মহান বা’ব্রবি  িক্ষী ব্রর্নািদলি ব্রনতা কততসক প্রার্দিক  টনা বর্সনা)  

ব্রহাদর্ইন  খাদনি র্াদথ  মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎকাি 

মর্দজদি ওয়াদকদল মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া 

মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া 

দর্িাদজ োিা এই ধ্মস গ্রহর্ কদিদিল তাদিি ইদিত 

কািবালায় দবশ্বার্ীদিি দনকট মহান বা’ব কততসক পত্র ব্রপ্রির্ 

কাংগাভদি দবশ্বার্ীদিি আগমন ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  তাদিি র্াক্ষাৎকাি 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  তাদিি ইর্ফাহান োত্রা 
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ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দর্িাজ োত্রা 

িয়জন দবশ্বার্ীি দর্িাদজ উপদস্থদত 

ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম কয়দবনী কততসক বদনসত দববির্ 

ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম কয়বীদনি প্রাথদমক জীবদন র্তযানুর্োদনি কাদহনী 

র্তযাদিষর্ র্ম্বদে ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি প্রথম স্বপ্ন 

দশষ্যদিি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি উপদিশ 

ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি দিতীয় স্বপ্ন-  ষাট দহজিী র্স্বদে’ 

ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি র্াদথ  নবীদলি ব্রতহিাদন র্াক্ষাৎকাি লাভ 

নবম  অধ্যায় 

তীথসোত্রা হদত প্রতযাবতসদনি পি মহান বা’ব্রবি  দর্িাদজ অবস্থান 

( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রখািার্ান োত্রা)  

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি র্াক্ষাৎকাি 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি ইয়াদহয়াি প্রথম র্াক্ষাৎকাি 

দিতীয়বাি র্াক্ষাৎকাি 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি িািাবীি তততীয়বাি র্াক্ষাৎকাি 

সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী র্ম্বদে ব্রহাদর্ইন  খাদনি মদনাভাব 

সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী র্ম্বদে ব্রমাহাম্মি শাদহি অদভমত 

ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী োনজানীি এই ধ্মস গ্রহদর্ি দববির্ 

ুেুদর্ি ব্রকিমান,  ব্রতহিান ও মাদজন্দািান িশসন ও ব্রকিমাদন হাজী সর্য়ি 

জওয়াদি ব্রকিমানীি র্াদথ  তাি র্াক্ষাৎ ও র্ম্পকস 

মহান ুেুদর্ি ব্রতহিান োত্রা 

মহান ুেুদর্ি মাদজন্দািান গমর্  ও বািদফাদিাদশ অবস্থান 

ব্রমাল্লা র্াদিদকি ইয়ােি োত্রা এবাং দমজসা আহমি আেগন্দীি র্াদথ  তাি র্ম্পকস 
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ইয়ােদিি মর্দজদি ব্রমাল্লা র্াদিদকি বিবয ও তাি উপি আক্রমর্ 

ব্রমাল্লা ইউসুফ আিসাবলীি ও অন্যান্য ব্রলাদকি প্রদত সিদনক দঃখ- কষ্ট 

হাজী সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ীি ও ওয়াদহদিি ( সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি)  প্রদত ইদিত 

ব্রশখ সুলতান কািবালায়ীি বদর্সত মহান বা’ব্রবি র্াদথ  র্াক্ষাৎকাদিি দববির্ী 

মহান বা’ব্রবি  মাতা ও স্ত্রীি ধ্মসমত র্ম্বদে ইদিত 

ফাদর্সি গভনসি ব্রহাদর্ইন  খাদনি কােসযকলাপ ও তাি প্রধ্ান গুপ্তর্দিি দিদপাটস 

নগদিি প্রধ্ান পুদলশ আবু্দল হাদমি খাদনি প্রদত মহান বা’ব্রবি  ব্রগপ্তাদিি জন্য 

ব্রহাদর্ইন  খাদনি দনদিসশ 

মহান বা’ব্রবি  ব্রগ্রপ্তাি ও মহামািীি প্রািূভসাব 

নগি  হদত গভনসি ব্রহাদর্ইন  খাদনি পলায়ন 

আবু্দল হাদমি খাদনি পুদত্রি আদিাগয লাভ 

মহান বা’ব্রবি  মুদি 

পির্ুযদতি পি ব্রহাদর্ইন  খাদনি দিবস্থার্মহূ  

আিীয়- স্বজন হদত মহান বা’ব্রবি  দবিায় গ্রহর্ ও দর্িাজ হদত প্রস্থান 

িশম অধ্যায় 

মহান বা’ব্রবি  ইর্ফাহান োত্রা ও তথায় অবস্থান 

গভনসি মনুদর্দহি খাদনি দনকট মহান বা’ব্রবি  পত্র 

ইর্পাহাদনি ইমাদম জুমা কততসক মহান বা’ব্রবি  অভযথসনা 

ব্রলাকগর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  প্রদত র্ম্মান প্রিশসন 

মহান বা’ব কততসক সুিা আল আর্দিি বযাখযা অবতির্ 

মনুদর্দহি কততসক মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎ কিা ও মহান বা’ব কততসক মহান 

ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  নবুয়দত খাোি প্রমার্ প্রিশসন 

প্রধ্ান মন্ত্রী দমজসা আকার্ীি আতঙ্ক 

গভর্সি মনুদর্দহি খাদনি আবার্ গতদহ মহান বা’ব ও প্রধ্ান প্রধ্ান ধ্মসার্ােসযদিি আহ্বান 
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ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীদয় হিাতীি প্রদত ইদিত 

মহান বা’বদক দমজসা ইোহীম কততসক ব্রভাজ প্রিান 

ইর্ফাহাদনি ধ্মসার্ােসযদিি র্ভায় মহান বা’ব্রবি  মততুযিদডডি আদিশ 

ইর্ফাহান হদত মহান বা’ব্রবি  প্রস্থান ও প্রতযাবতসদনি জন্য গভনসদিি পদিকল্পনা 

দবশ্বার্ীগর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ইমািদত খুশীদি ( খুিশীি ভবদন)  র্াক্ষাৎকাি লাভ 

মনুদর্দহি খাদনি আর্ন্ন মততুয র্ম্বদে মহান বা’ব্রবি  ভদবষ্যিার্ী 

মনুদর্দহি খাদনি ব্রশষ দিবর্র্মূহ 

হেিব  বা’ব কততসক ইর্ফাহান হদত দবশ্বার্ীদিি দবিায়িান 

ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট গুগসীন খাদনি পক্ষ হদত মহান বা’ব র্ম্বদে র্াংবাি ব্রপ্রির্ 

একািশ অধ্যায় 

কাশাদন মহান বা’ব্রবি  র্ামদয়ক অবস্থান 

হাজী দমজসা জানীি স্বপ্ন িশসন ও র্াক্ষাৎলাভ 

হাজী দমজসা জানীি বাড়ীদত মহান বা’ব্রবি  দতনদিন অবস্থান 

সর্য়ি আবু্দল বাকীি প্রদত ইদিত 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ব্রমহিীি র্াক্ষাৎ 

 

িািশ অধ্যায় 

কাশান ব্রথদক মহান বা’ব্রবি  তাদেে োত্রা 

মহান বা’ব্রবি  ুদমি দনকবতসী হওয়া 

ুমরুি গ্রাদম মহান বা’ব্রবি  অবস্থান 

মহান বা’ব্রবি  ব্রকনাি ব্রগদিসি িূদগস উপদস্থদত ও ুদলই গ্রাদম অবস্থান 

ুদলইন গ্রাদম মহান বা’ব্রবি  অবস্থানকাদল ব্রর্খাদন কতক দবশ্বার্ীদিি আগমর্ এবাং মহান বাহা’উল্লাহ্  ি দনকট 
হদত িান ও র্াংবাি প্রাদপ্তদত মহান বা’ব্রবি  আনন্দ 

ভ্রমর্কাদলন একদট আশ্চেসয  টনা 

মহান বা’ব্রবি  দনকট ব্রমাহাম্মি শাদহি পত্র 
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হাজী দমজসা আকার্ীি ভয়,  অদভর্দে ও ু- উদেশ্য 

মহান বা’ব্রবি  ভ্রমদর্ি ব্রশষ আড্ডা তাদেদজ উপদস্থদত 

দবশ্বার্ীদিি র্ীয়াহ ব্রিহাদন উপদস্থদত 

হুজ্জদুত োনোনীি মধ্যবদতসতা 

িক্ষী সর্ন্য িল কততসক মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত দবিায় গ্রহর্ 

মহান বা’ব্রবি  তাদেদজ উপদস্থদত ও একজন েুবক দশষ্য কততসক মহান বা’ব্রবি  অভযথসনা 

তাদেদজি ব্রলাকদিি িািা মহান বা’ব্রবি  উৎর্াহপূর্স অভযথসনা 

হাজী তকীদয় দমলানী ও হাজী আলী আস্কি- এি মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ 

হাজী আলী আস্কদিি বদর্সত দববির্ 

ত্রদয়ািশ অধ্যায় 

মাহু িূদগস মহান বা’ব্রবি  কািাবদিাধ্ 

( সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  বদর্সত দববির্)  

মাকুি অবস্থান ও এি ব্রলাকদিি অবস্থা 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত মাহুি অদধ্বার্ীদিি অনুিাগ 

ব্রশখ হার্াদন েুনুেীি উপদস্থদত ও তাি দনকট মহান বা’ব্রবি  র্াংবাি প্রিান 

মাহুি িক্ষক আলী খাদনি স্বপ্ন 

আলী খাদনি বযবহাদিি আমূল পদিবতসন 

পািস্য ভাষায় বয়ান গ্রন্থ অবতিদনি প্রদত ইদিত 

মহান বা’ব্রবি  অনুগামী দশষ্যদিি মাহু িশসন 

মাহুদত মহান বা’ব্রবি  জীবদনি  টনাবলী 

মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পূদবস তাাঁি স্বপ্ন িশসন 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত কািাদবাদিাদধ্ি আদিশ প্রিাদন ব্রমাহাম্মি শাহ ও তাি 

িাদজযি উপি দবপির্মূহ পদতত হল 

মশহি  হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাহু তীথসোত্রা ও তদদেশ্য 
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ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রতহিান িশসন 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাহ্  ুদত উপদস্থদত এবাং আলী খাদনি স্বপ্ন িশসন 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান বা’ব্রবি  কদথত বাকযাবলী 

আলী খাদনি দবরুদদ্ধ অদভদোগ ও ফল স্বরূপ মহান বা’বদক  

ব্রর্হিীদক স্থানািদিি আদিশ 

 

মহান বা’ব কততসক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক দবিায় িান এবাং তৎপি ব্রর্দহ্রদক োত্রা 

র্তুিসশ অধ্যায় 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাদজন্দািান ভ্রমর্ োত্রা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রতহিান োত্রাৎ 

মাদজন্দািান প্রদিদশি বািদফাদিাদশ মহান ুেুদর্ি বাড়ীদত তাি অবস্থান 

মহান বা’ব্রবি  বলা কদথত গুপ্ত ধ্ন - ভাডডাদিি আদবষ্কাি 

হাজী দমজসা আকার্ী ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্ম্বদে মিবযর্মহূ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান ুেুদর্ি আদিদশ ও উপদিশাবলী 

র্য়ীদল উলামাি র্াদথ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াক্ষাৎকািৎ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রখািার্ান োত্রা ও মশহদি উপদস্থদত 

পঞ্চম অধ্যায় 

কািবালা হদত মহান তাদহিাি ব্রখািার্ান োত্রা 

( মহান বাহা’উল্লাহ্    ি  প্রদত ইদিত)  

দবশ্বার্ীগদর্ি দনকট মহান বা’ব্রবি  ফলকদলদপ ব্রপ্রির্ 

মহান তাদহিা কততসক মহান বা’ব্রবি  আহ্বাদনি প্রতুযত্তি 

কািবালায় মহান তাদহিাি প্রর্াি কােসযাবলী।  

বাগিাদি মহান তাদহিাি কােসযাবলী 

ব্রকিমান শাহ্ ও হামািাদন তাি অবস্থান 
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কয়বীদন মহান তাদহিাি অবদিাধ্ 

ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি পুদত্রি প্রতুযত্তি 

ব্রমাল্লা আবু্দল্লাহি কয়বীদন আগমর্ ও ব্রমাল্লা তকীি হতযা 

অদভেুি বযদিদিি ব্রতহিাদন ব্রপ্রির্ এবাং মহান বাহা’উল্লাহ্  ি হেদক্ষপ ও কািাবদিাধ্ 

ব্রমাল্লা তকীি উত্তিাদধ্কািীগর্ কততসক ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট আদবিন 

পািদস্য বাহা’ই ধ্দমসি জন্য প্রথম বলীিানকািীি হতযা 

প্রধ্ান মন্ত্রী দমজসা আকার্ীি মদনাভাব ও র্ািদি আিসাবলীি হেদক্ষপ 

কয়বীদনি হতযাকাডড 

ব্রতহিাদন এই র্কল হতযাকাদডডি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাহ্   কততসক মহান তাদহিাদক উদ্ধাি 

কয়বীন হদত মহান তাদহিাি প্রস্থাদনি ফলাফল 

মহান বা’ব ও মহান বাহা’উল্লাহ্  ি প্রদত মহান তাদহিাি মদনাভাব 

‘মহান তাদহিাি ব্রখািার্ান োত্রা এবাং আকাদয় কদলদমি প্রদত  

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি উপদিশ 

ব্রতহিান হদত মহান তাদহিাি প্রস্থান 

ব্রষাড়শ অধ্যায় 

বািাে র্দম্মলন 

ব্রতহিান হদত মহান বাহা’উল্লাহ্      ি প্রস্থান 

 

মশ্  হদি ব্রগালদোগ 

মহান ুেুদর্ি মাদজন্দািাদনি জন্য োত্রা 

শাহরুদি মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্াদথ মহান ুেুদর্ি র্াক্ষাৎকাি ও উভদয়ি বািাদে উপদস্থদত 

বািাে র্দম্মলদনি গুরুত্ব ও তাৎপেস 

ব্রশখ আব ু ব্রতািাব কততসক বদর্সত  টনা 
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দবশ্বার্ীগদর্ি মদধ্য মতদভি 

মহান বাহা’উল্লাহ্   কততসক পূনদমসলন র্ম্পািন 

বািাে র্দম্মলদনি প্রকতত উদেশ্য নব  েুদগি প্রবতসন 

বািাে হদত প্রতযাবতসন 

মহান বাহা’উল্লাহ্   কততসক বদর্সত দনয়ালাি  টনা 

ব্রর্ই  টনাি ফলাফল 

মহান ুেুর্ র্ািীদত দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি বাড়ীদত কািারুদ্ধ হদলন 

র্প্তিশ অধ্যায় 

ব্রর্হদিক িূদগস মহান বা’ব্রবি  স্থানািি ও কািাবদিাধ্ 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রর্হদিদকি ব্রলাকদিি মদনাভাব 

একজন র্হগামী পদির্েসাকািীি প্রদত মহান বা’ব্রবি  উপদিশ 

দশদক্ষত ধ্মসদনতা,  উলামা ও র্িকািী কমসর্ািীগর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  বার্ী গ্রহর্ েথা,  দমজসা ব্রমাহাম্মি 
আলী ও তাি ভাই।  

দমজসা আর্াদল্লাহ সিয়ান কততসক মহান বা’ব্রবি  ধ্মস গ্রহর্ 

ভািদতি  ইদন্দা- পাদকোদনি একজন িিদবদশি এই ধ্মস গ্রহর্ 

ব্রর্হদিক হদত দবশ্বার্ীগদর্ি দবিায় 

দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী েুনুেী র্ম্বদে  টনাি বতত্তাি 

ব্রমাহাম্মি আলী েুনুেী র্ম্বদে ব্রশখ হার্ান েুনুেীি বর্সনা 

অষ্টািশ অধ্যায় 

তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  িাবীি পিীক্ষা 

মহান বা’ব্রবি  উরুদময়া িশসন 

তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  উপদস্থদত 

তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ জনাব আদজদমি র্াক্ষাৎকাি 

তাদেদজ ধ্মসীয়দনতাদিি কততসক মহান বা’ব্রবি  িাবী পিীক্ষা 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রবত্রা াত প্রদয়াদগ অপমান প্রিসশন 
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মহান বা’ব্রবি  ব্রর্হদিদক প্রতযাবতসন 

হাজী দমজসা আকার্ীি দনকট ব্রক্রাধ্পূর্স ফলকদলদপ 

উনদবাংশদত অধ্যায় 

মাদজন্দািাদন অভুযিান 

মশহি  হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাদজন্দািান োত্রা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক কাদলা পতাকা উদত্তালন কদি ব্রখািার্াদনি মশহি  নগি  হদত মাদজন্দািাদন োত্রা 

িামগাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অবস্থান এবাং ব্রমাহাম্মি শাদহি মততুযি র্াংবাি প্রাদপ্ত 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  বািদফাদিাদশ উপদস্থদত এবাং র্য়ীদল উলামাি প্রদতবেকতা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্িীদিি উপি বািদফািদশি ব্রলাকদিি আক্রমর্ 

দমজসা ব্রমাহাম্মি ফদিাগী কততসক বদর্সত দববির্ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট বািদফািদশি ব্রলাদকি আির্মপসন 

র্বদজ ময়িাদনি পা¤হ  দনবাদর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্াথীদিি অবতির্ ও আজান ধ্বদন  উচ্চািদনি 
জন্য র্াথীদিি পুনঃ পুনঃ প্রদর্ষ্টা।  

র্বদজ ময়িাদনি পা¤হ দনবার্ হদত অবরুদ্ধ সর্দনকদিি হঠাৎ বদহগসমন 

বািদফািদশি  খযাতনামা ব্রলাকদিি মধ্যবদতসতা 

খর্রুদয় কািী কলায়ীি প্রদত উপদিশর্মহূ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  িল খর্রু কততসক আক্রাি 

ব্রশখ তাবার্সীি পদবত্র র্মাদধ্স্থাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্াথীদিি উপদস্থদত 

ব্রশখ তবার্সীি র্মাদধ্স্থাদনি অদভভাবদকি স্বপ্ন িশসর্ 

কািীকলাি অশ্বাদিাহী সর্ন্য ব্রিি আক্রমন ও প্রদতদিাধ্ 

ভুলক্রদম নজি খাদনি মাদয়ি হতযা 

মহান বাহা’উল্লাহ্  কততসক ব্রশখ তাবার্সীি িূগস পদিিশসন 

মহান ুেুদর্ি মুদিলাভ ও ব্রশখ তাবার্সী িূদগস ব্রোগিান 

কাদলা পতাকা র্ম্বদে হাদিদর্ি ইদিত 

মুজতদহি দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি বাড়ীদত মহান ুেুদর্ি অবদিাধ্ 
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মহান ুেুদর্ি ব্রশখ তাবার্সী িূদগস উপদস্থদত 

দমজসা ব্রমাহাম্মি কদিাগী কততসক প্রিত্ত দববির্ 

ব্রখািার্াদনি তাদলকা র্ম্বদে শ্রুদতবার্ীি পূর্সতালাভ 

মহান ুেুর্ র্ম্বদে ব্রশখ তাবার্সী িূদগস র্াং দটত  টনাবলী 

ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি দনকদট আবু্দল্লাহ খান তুকসমযাদনি সর্ন্য দশদবি স্থাপন 

সর্য়দল উলামা কততসক নাদর্রুেীন শাদহি দনকট িূদগসি দবরুদদ্ধ র্াহােয প্রাথসনা 

ব্রশখ তাবার্সী িূগস হদত অবরুদ্ধ র্িীদিি প্রথম দনগসমর্ ও আক্রমর্ 

ব্রশখ তাবার্সী িূগস হদত র্াথীদিি দিতীয়বাি বদহগসমর্ ও আক্রমর্ 

বহুর্াংখযক সর্ন্য র্হ দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসাি আগমর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট র্াংবাি ব্রপ্রির্ 

অন্য ব্রলাকর্হ মহান বাহা’উল্লাহ্  ি ব্রশখ তাবার্সী িূদগস ব্রোগিাদনি ব্রর্ষ্টা 

প্রাতঃকাদলি েুদদ্ধ মহান ুেুদর্ি আ াত প্রাদপ্ত ও িি উৎপাটন 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি ঐশী ব্রিৌতয ব্র াষর্াি পূবসবতসী কােসাবলীি প্রদত ইদিত 

ধ্দমসি জন্য মহান বাহা’উল্লাহ্  ি উিযম ও কষ্টদভাদগি তাদলকা  

দবাংশদত অধ্যায় 

মাদজন্দািাদনি অভযূিান ( পুবসানুবতদত্তক্রদম)  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্ এবাং কতদতত্বপূর্স কাজর্মহূ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রশষ মুহুতসর্মহূ 

মহান ুেুদর্ি পদক্ষ তাি র্িীদিি প্রদত র্াবধ্ানবার্ী 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আিবদলিান,  শত্রুদর্নাদিি িত্রভি অবস্থায় পলায়ন,  িূগসবার্ীদিি কষ্টকি অবস্থা ও মহান 
ুেুদর্ি আদিশ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  কতদতত্বপূর্স কােসাবলী 

সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  ব্রমাতওয়ালী কততসক দবশ্বার্ াতকতা 

িূগস হদত র্তুথসবাি বদহগসমর্ এবাং আব্বআর্ ুলী খাদনি সর্ন্যদিি পলায়ন 

ব্রতহিান হদত কামান,  ব্রগালাবারুি প্রভতদত ব্রপ্রির্ 

অবরুদ্ধ িূদগস মহান ুেুদর্ি র্াথীদিি দঃখ কষ্ট 
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আব্বার্ ুলী খাদন লািীজান কততসক িূগস আক্রমদর্ি র্াংকল্প 

দপ্রন্স ব্রমহিী ুলী দমজসাি ও তাি র্হদোগীদিি অগদনত সর্ন্য বাদহনী কততসক  িূগস অবদিাধ্,  িূদগস কামাদনি 
ব্রগালা দনদক্ষপ,  মহান ুেুর্ কততসক র্াথীদিি উৎর্াহ প্রিান 

িূগস হদত পঞ্চমবাি বদহগসমর্ এবাং জাফিুলী খাদনি মততুয 

িূদগসি র্াথীদিি ক্রমবধ্সমান দঃখ- কষ্ট 

আকাদয় কদলম কততসক বদর্সত দববির্ 

ষষ্ঠ ও ব্রশষবাি িূগস হদত বদহগসমর্ ও আক্রমর্ 

দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা ও তাি ব্রর্নাধ্যদক্ষি পিামশস 

কদয়কজন র্িীি িূগস তযাগ এবাং দপ্রন্স কততসক তাদিি ব্রগ্রফতাি 

প্রদতশ্রুদত মত র্িীিার্হ মহান ক্দদ ুদর্ি িগূসতযাগ 

িূদগসি অবরুদ্ধ র্াথীদিি দনিাপত্তা িক্ষাি জন্য দপ্রন্স কততসক পদবত্র ব্রকািআদনি উপি শপথ গ্রহর্ কিতঃ র্দেি 
প্রোবর্হ িূদগস িূত ব্রপ্রিন  

প্রদতশ্রুদত মদত মহান ুেুদর্ি র্াংগীগর্ র্হ দপ্রদন্সি দশদবদি উপদস্থদত ও র্াংগীগদর্ি প্রদত প্রদতশ্রুদত ভি ও 
দনষ্ঠুি বযবহাি 

দপ্রদন্সি প্রদতশ্রুদত ভি কদি কদয়কজন র্াথীদক ব্রগ্রফতাি 

ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলীদক হতযা,  িূগস লুণ্ঠন এবাং অবদশষ্ট র্াথীদিি দনমসমভাদব হতযা 

ব্রমাহাম্মি বাদকদিি দনকট দপ্রদন্সি দমথযা প্রদতশ্রুদতি পুনরুদি 

মুদিপর্ আিাদয়ি শদতস দতনজন বন্দীদক মুদিি আদিশ এবাং অবদশষ্ট র্াথীদিি নানান প্রকাদি হতযাি আদিশ 
প্রিান 

ব্রর্াংর্াি অদধ্বার্ী মহান ুেুদর্ি দতনজন র্াথীি ভাগয র্ম্বদে বর্সনা 

মহান ুেুদর্ি শাহািাৎ বির্  

ব্রশখ তাবার্সীদত শহীিগদর্ি তাদলকা 

তহিাদন র্াত শহীদিি আিবদলিান 

( মহান বা’ব্রবি  উপি মাদেন্দািাদনি ব্রশাকজনক দ সটনাি প্রভাবর্মহূ)  

মহান বা’ব কততসক ব্রমাল্লা আদি গুোল সর্য়যাহদক ব্রশখ তাবার্সীি  

পদবত্র র্মাদধ্স্থাদন ব্রপ্রির্ 
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সর্য়যাদহি মাধ্যদম মহান বা’ব্রবি দনকট দমজসা ইয়াদহয়াি নাদম  

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি পত্র ব্রপ্রির্ 

সর্য়যাহি ব্রতহিান িশসন ও মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্াদথ র্াক্ষাৎকাি 

নবীদলি প্রাথদমক জীবদনি দববির্ 

ব্রতহিাদন হািামা র্তদষ্ট এবাং মহান বা’ব্রবি  ধ্মসাবলম্বীদিি ব্রর্ৌেজনদক ব্রগ্রফতাি 

র্াতজন শহীদিি প্রার্িডড 

মহান বাহা’উল্লাহ্       কততসক বদর্সত  টনাবলী 

বািাে র্দম্মলদনি একদট গুরুত্বপূর্সর্   টনা 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি আমুদল উপদস্থদত 

মহান বাহা’উল্লাহ্       ও মহান তাদহিাি ব্রখািার্ান ( বািাদে)  োত্রা 

ব্রতহিাদন র্াত শহীদিি র্মাদধ্ 

ইয়ােদি ওয়াদহদিি নওদিাজ পবস উিযাপন 

িাদবাংশদত অধ্যায় 

নয়িীে অভুযিান 

ওয়াদহদিি ব্রতহিান ও ইয়াজি োত্রা 

ইয়াজদিি অদধ্বার্ীদিি দনকট ওয়াদহদিি ব্র াষর্া 

ওয়াদহদিি দবরুদদ্ধ নওয়াব িজবীি শত্রুতামূলক কােসাবলী 

শত্রুিা িত্রভি হদয় নািীন িূদগস আশ্রয় গ্রহর্ 

নওয়াব িজবীি আদন্দালন ও ইয়াজি বার্ীদিি প্রদত ওয়াদহদিি র্তকসবার্ী প্রর্াি 

ওয়াদহি কততসক আদিষ্ট,  দনগসমর্ ও ব্র াষর্াবার্ী প্রিান 

ওয়াদহি কততসক আদিষ্ট আদিা একদট দনগসমর্  ও শত্রু দবতাড়ন 

ওয়াদহদিি ইয়াজি তযাগ ও নয়িীে োত্রাওয়াদহদিি স্ত্রীি স্বীয় দপত্রালদয় গমর্ 

ভততয হার্াদনি  প্রদত ওয়াদহদিি উপদিশ 

রুনীে গ্রাদম ওয়াদহদিি দকয়ৎকাল অবস্থান 
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রুনীে হদত ওয়াদহদিি নয়িীদে উপদস্থদত ও ব্রলাদকি প্রদত তাি আহ্বান 

গভর্সদিি ভ্রাতা কততসক খাজাহ িূদগস আক্রমর্  এবাং িূগস ইহদত প্রথম বদহসগমন 

গভর্সি জয়নুল আদবিীন কততসক সর্ন্য র্াংগ্রহ ও দবদিাদধ্তা 

প্রথম আক্রমদন অবদিাধ্কািী সর্ন্যদিি িত্রভাংগ ও দশিাদজি গভর্সি দপ্রকন দফদিাে মসীজাি ভীদত উৎপািন 

ওয়াদহদিি র্াংগীগর্ কততসক খাজাহ িূগস অদধ্কাি 

বাজাি মহল্লায় দনজবাড়ীদত গভর্সদিি প্রতযাবতসন ও দনকটবতসী িূগস অদধ্কাি 

খাজাহ িূগস হদত দিতীয় বদহগসমন ও আলী আর্গি খাদনি মততুয 

দশিাদজি গভর্সি দপ্রন্স দফদিাজ মীজসাি দনকট জয়নুল আদবিীন খাদনি পুনঃ র্াহােয প্রাথসনা 

জয়নুল আদবিীন খাদনি পদক্ষ দপ্রদন্সি দনকট র্াংবাি প্রিাদনি বাধ্া প্রিান 

খাজাহ িূগস হদত ওয়াদহদিি র্াংগীদিি তততীয় বদহগমসন 

শাদি স্থাপদনি জন্য শক্র কততসক প্রতাির্া মুলক শপথ গ্রহর্ 

শত্রু আমন্ত্রদনি প্রদত ওয়াদহদিি প্রতুযত্তি 

শাদি স্থাপদনি জন্য শত্রুকততসক দলদখত আদবিন ও শপথ গ্রহর্ 

শত্রুি আম¤ত্রদন পাাঁর্জন র্াংগীর্হ ওয়াদহদিি শত্রু দশদবদি গমন  ও শত্রুতা প্রিান 

ওয়াদহদিি র্াংগীদিি ব্রগ্রফতাি 

তাি র্াংগীগদনি প্রদত ওয়াদহদিি র্াংবাি প্রিান ও হাজী সর্য়ি আদবদিি দবশ্বার্  াতকতা 

ওয়াদহদিি আিা- বদলিান 

ওয়াদহদিি জীবন অবর্াদনি পি তাি র্াংগীদিি ভাগয তাদিি  প্রদত দনেসাতন 

ত্রদয়াদবাংশদত অধ্যায় 

মহান বা’ব্রবি শহীদিি আি- বদলিান 

 

মহান বা’ব্রবি প্রদত প্রার্িডড প্রিাদন আমীি দনোদমি উদেদশ্যর্মহূ 

নওয়াব হামো মসীজাি প্রদত আমীি দনোদমি আদিশ 

মহান বা’ব কততসক তাি িদলল র্মদূহি দবদল বযবস্থা 
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মহান বা’ব্রবি তাদেদজ উপদস্থদত ও আদমিাদন োদনি নতনু আদিশ 

তাদেদজি ব্রর্না দনবাদর্ মহান বা’ব্রবি কিাবদিাধ্ 

আমীি দনয়াদমি ব্রপ্রদিত ফমসান প্রদতপালদন দপ্রদন্সি অস্বীকতদত ও আমীি দনোদমি ভ্রাতা উজীদি দনোম,  মসীজা 
হার্ান খাদনি প্রদত ফমসান প্রদত পালদনি আদিশ প্রিান 

সর্য়ি ব্রহাদর্ইন কততসক বদর্সত প্রার্াংদগক  টনাি দববির্ 

ফিিাশ- বাশীি দনকট মহান বা’ব্রবি র্াবধ্ান বার্ী 

মহান বা’ব্রবি ধ্মস প্রতযাহাি কিদত মীজসা ব্রমাহাম্মি আলীি অর্ম্মদত প্রকাশ 

মহান বা’ব্রবি মততুয িদডডি আদিশ প্রিান 

মহান বা’ব্রবি দনকট র্ামখাদনি অনুদিাধ্ 

মহান বা’ব্রবি অদত আশ্চেসযজনক মুদি 

ফিিাশ- বাশীি পিতযাগ 

গুদল বষসদনি ফলাফল 

কদমসি র্ামখাদনি পি তযাগ 

মহান বা’ব্রবি জীবদনি উপি আি এক নূতন গুদনি উিযম 

হাজী আলী আর্কদিি বদনসত দববির্ 

মহান বা’ব্রবি ব্রিহাবদশষদক ব্রতদহিাদন স্থানািি 

মসীজা আকা কাদনি নুিীি,  প্রর্াংগ 

মহান বা’ব্রবি শহীদিি আি- বদলিাদনি ফলাফল 

মহান বা’ব্রবি প্রদত ব্রহাদর্ইন খাদনি উৎপীড়দনি প্রতফল 

ব্রমাহম্মি শাদহি প্রধ্ানমন্ত্রী মসীজা আকার্ীি উৎপীড়দি প্রদতফল 

আকা- জানা- খান খমর্ীি সর্ন্য িদলি ব্রশার্নীয় পদিনা 

প্রধ্ানমন্ত্রী আমীি দনোম ও তাি ভ্রাতা উজীি দনোদমি ব্রশার্নীয় পদিনামর্তুদবাংশদত অধ্যায় 

োনজান অভুযিান 

( মহান বা’ব্রবি দঃখ কদষ্টি প্রদত ইাংদগত)  

ধ্মসািি গ্রহদর্ি পূদবস হুজ্জুদতি কােসকলাপ 
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হুজ্জত কততসক মহান বা’ব্রবি সুর্াংবাি ও ধ্দমসি আহ্বান গ্রহর্ 

শাদহি দনকট হুজ্জদুতি দবরুদদ্ধ অদভদোগ ও শাহ কততসক তাি ব্রতদহিাদন আহ্বান 

হুজ্জদতি দবরুদদ্ধ নূতন অদভদোগ ও ব্রতদহিাদন তাি স্থানািি 

হুজ্জদতি োনোন প্রতযাবতসন এবাং মহান বা’ব্রবি ফলক দলদপ ও র্াংবাি প্রাদপ্ত 

মহান বা’ব্রবি োনোন উপদস্থদত ও তাদেজ োত্রা 

ব্রতদহিাদনি দনকটবতসী স্থাদন মহান বা’ব্রবি উপদস্থদতও োনোন োত্রা 

মসীজা ব্রমাহম্মি আলী তবীদবি দনকট মহান বা’ব্রবি োনোন অভুযিাদনি ভদবষ্যিানী প্রিান 

ব্রতদহিাদন হুজ্জদতি কািাবদিাধ্ও উলামাি র্ভা আহবান 

ব্রমাহম্মি শাদহি মততুযি পি ব্রতদহিান হদত হুজ্জদতি জানোন পলায়ন 

হজ্জদতি োনোন প্রতযাবতসন এবাং তাি র্াংগীগদনি উপি গুরুতি আক্রমদর্ি উপলক্ষ 

মীি জলীদলি িাবী 

একজন সর্য়ি কততসক িূগস আক্রমদর্ি ব্রর্ষ্টা বযথস 

পুনঃ আক্রমদর্ি জন্য শত্রুদিি প্রস্তুদত 

তাি র্াংগীগদর্ি প্রদত হুজ্জদতি র্তকসীকির্ 

িূগস অবদিাধ্ কিাি জন্য র্িরুি- ব্রিৌলা ইর্ফাহানীদক আমীি দনোম কততসক আদিশ প্রিান 

হুজ্জদতি আলী মিসান খান দদগস আশ্রয় গ্রহর্ 

জয়নব নাম্নী একজন গ্রাময বদলকাি বীিদত্বি কাদহনী 

হুজ্জদতি অবরুদ্ধ র্াংগীগদর্ি দঃখ কষ্ট ও শ্রম ও প্রদলাভন 

র্াংগীদিি উনচ্চঃস্বদি উচ্চাদিত প্রাথসনাবলীি প্রভাব 

নাদর্রুেীন শাদহি দনকট হুজ্জদতি দলদখত বাতসা 

আজীে খাদন মুকিীি পদক্ষ হুজ্জদতি র্াংদগ  র্াক্ষাৎকাদিি ব্রর্ষ্টায় বাধ্া প্রিান 

পত্র- বাহদকি ব্রগ্রপ্তাি ও নূতন সর্ন্য বাদহনী ব্রপ্রির্ 

র্াংগীগদর্ি উপি মহান বাদব আি- বদলিাদনি র্াংবাদিি প্রভাব 

অদতদিি সর্ন্য বাদহনীর্হ আমীি ব্রতামাদনি আগমন ও প্রর্ডডদবদগ িূগস আক্রমর্ 
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দই িল সর্ন্যর্হ আমীি ব্রতামানদক ব্রপ্রির্ 

র্াবধ্ান বার্ী 

েুদদ্ধ ব্রর্ালায়মান খাদনি ভাতা ব্রজনাদিল ফিদিাখ খাদনি মততুয এবাং আমীি ব্রতামাদনি প্রদত আমীি দনোদমি  

শত্রুি র্দম্মদলত বাদহনীি আক্রমর্ পিজায় ও দবতাড়ন 

দদগস দববাহ উৎর্ব  উিোপন 

উপার্নাি আহ্বান ( আোন)  উচ্চাির্কাদল মুহদর্দনি হতযা 

কািদবলাদয় আবদলÑ বাকী পাাঁর্ পুদত্রি দববাহ ও আি- বদলিান 

উদম্ম আশিদফি বীিত্ব ও আশিদফি বীিত্ব 

িূগস িক্ষায় স্ত্রী ব্রলাকগর্ কততসক র্াহােয প্রিান 

হুজ্জদতি দনকট আমীি ব্রতামাদনি পদক্ষ দগসস্থ র্াংগীগর্দক প্রতাদিত কিাি জন্য আপীল ব্রপ্রির্ 

আমীি ব্রতামাদনি আহ্বান মদত পিীক্ষাস্বরূপ নয়জন র্াংগীদক শত্রুদশদবদি ব্রপ্রির্ এবাং তাদিি প্রদত অতযার্াি 

র্দিগদর্ি প্রদত হুজ্জদতি উপদিশ 

শত্রুি আক্রমন পুনিািম্ভ 

িূগস আক্রমন,  অদধ্কাি লুণ্ঠন এবাং স্ত্রী ব্রলাক ও তাদিি র্িানদিি বন্দী কিা 

আমীি দনোম কততক ব্রতদহিান হদত দই িল সুন্নী সর্ন্য বাদহনী ব্রপ্রির্ 

হুজ্জদতি িদক্ষর্ বাহুদত গুদলি আ াদত প্রাদপ্ত 

শত্রু কততসক িূগস অদধ্কাদিি পি র্াংগীিা হুজ্জদতি বার্গতদহি দনকটবতসী গতহাদিদত আশ্রয় গ্রহর্ কদি  
আিিক্ষাকিদত ও শত্রুি আক্রমন প্রদতকাি কিদত লাগদলন 

পুনঃপুনঃ পিাদজত হদয় আমীি ব্রতামান তাি সর্দনক কমসর্ািীদিি র্াংদগ  পিামশস গ্রহর্ 

আমন িািা গতহ ভূদমর্াৎ কিবাি জন্য শত্রু কততসক ভূ- গসদভ প্রেদত 

হুজ্জদতি মততুযি পদি ব্রশষ েদু্ধ 

জাদবদত র্াংদগদিি প্রদতশত্রুি বযবহাি 

হুজ্জদতি মততদিদহি অনুর্োন ও উদত্তালন  এবাং তাি উপি অপমান র্মদূহি বষসর্ এবাং তাি আিীয় 
স্বজনদকদশিাজ ব্রপ্রিন 

শহদিি আি- বদলিানকািীি র্াংখযা 
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র্বািিাতাদিি দববির্ 

পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ৪৭- ৪৮ পতষ্ঠা 

পঞ্চদবাংশদত অধ্যায় 

মহান বাহা’উল্লাদহি কিবালা োত্রা 

 

মহান বাহা’উল্লাহ্   কততসক বদর্সত  টনাবলী 

ব্রশখ তাবার্সী িগূসিক্ষীদিি র্াংদগ  ব্রোগিাদনি জন্য নূি হদত মহান বাহা’উল্লাদহি োত্রা ও আমূদলি গভনসি 
কততসক র্িয় বযবহাি ও উলামাদিি দবসযবহাি 

র্ািীদত মহান বাহা’উল্লাদহি প্রদত ব্রলাদকি অপমানজনক বযবহাি 

ব্রতদহিাদন মহান বাহা’উল্লাদহি দইবাি কািাবদিাদধ্ি দববির্ বাগিাি দনবসার্ন 

আক্কাি কািাগাি হদত িাজন্যবদগসি ও অন্যান্য প্রধ্ান বযদিদিি দনকট ফলকদলদপ ব্রপ্রির্ 

র্প্তম নওদিাদজি বৎর্ি  বর্িকাদলি ব্রশষ ভাদগ মহান বাহা’উল্লাদহি কিবালা োত্রা 

ব্রখািার্াবাদিি গভসনি ইলদিিীম মীজসাি প্রর্াংগ 

ব্রকিমান শাহদত মহান বাহা’উল্লাহ্   ও মীজসা আহমদিি র্াংদগ  নাবীদলি র্াক্ষাৎকাি 

সর্য়ি বিীদি দহন্দীি এই ধ্মস গ্রহর্ ও আি- বদলিাদনি প্রর্াংগ 

সর্য়ি বিীদিি র্াংদগ  উলামাদিি তকস দবতসক ও তাি অপিাদজয়তা 

লুিীোদন ইলদিিী মীজসাি হদে সর্য়ি বিীদি আি- বদলিান 

মহান বাহা’উল্লাদহি কিবালা প্রস্থাদনি কাির্ 

মীজসা আহমদিি র্াংদগ  নাবীদলি ব্রতদহিান প্রস্থান 

মীজসা আহমাদিি র্াংদগ  নবীদলি ব্রতদহিাদন উপদস্থদতও ব্রর্খাদন তাদিি কােসাবলী 

কিবালায় মহান বাহা’উল্লাদহি কােসযকলাপ 

কিবালায় মহান বাহা’উল্লাদহি র্াংদগ  ব্রশখ হার্াদন েুনুষীি র্াক্ষাৎকাি 

মীজস ব্রমাহম্মি আলী তবীদব জানোনী ও মীজসা আবদল ওয়াহাব দশিাজীি আি- বদলিান 

ব্রশখ আলী মীজসাদয় দশিাজীি ভদি ও দবশ্বার্ 

ষষ্ঠ দবাংশদত অধ্যায় 
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শাহদক হতযা কিবাি ব্রর্ষ্টা ও তৎফলাফল।  

অষ্টম নওদিাদজি পি ইিাদক মহান বাহা’উল্লাদহি কমস তৎপিতা 

মীজসা আকা খাদন নূিীি প্রধ্ানমন্ত্রীত্ব লাভ 

মহান বাহা’উল্লাদহি ব্রতদহিান প্রতযাবতসন 

শাদহি আদিদশ আমীি দনোম মীজসা তকসী খাদনি ব্রশার্নীয় মততুয 

ব্রলাভার্ন োত্রা কাদল মহান বাহা’উল্লাদহি র্াংদগ  আেীদমি র্াক্ষাৎ কাি 

নাদর্রুিীন শাহদক হতযা কিবাি ব্রর্ষ্টা 

শাহদক হতযা প্রদর্ষ্টাি পদিনাম- ফলদিয়া র্দল মহান বাহা’উল্লাদহি কািাবদিাধ্ ও তাি প্রদত অন্যান্য ববসিতা 

পিবতসী প্রাতঃকাদল,  মহান বাহা’উল্লাদহি ব্রলভার্ন হদত নীয়াভির্ গমন ও রুশ িাষ্ট্র িূতাবাদর্ গমন ও িাষ্ট্র 
প্রদতদনদধ্ কততসক তাাঁদক প্রধ্ানমন্ত্রী মীজসা আকাখাদনি র্াংিক্ষর্ প্রতযাপসর্ 

পািদস্যি ধ্মসার্ােস র্ম্প্রিায় িািা এই ধ্দমসি দবরুদদ্ধ উদত্তজনা র্তদষ্ট 

শাহী আদিদশি ফদল সর্ন্যগদর্ি মদধ্য,  ধ্মসার্ােস র্ম্প্রিায় ও ব্রলাকগদর্ি মদধ্য ভয়ানক উদত্তজনা,  হাাংগামা ও 
দবশতঙ্খলা র্তদষ্ট ও প্রর্ডড ভীদতি িাজত্ব 

মহান  বাহা’উল্লাদহি ব্রগ্রফতাি ও দিয়ার্াল কািাগাদি দনদক্ষপ 

ব্রতদহিাদনি দিয়া র্াল কািাগতদহি বর্সনা 

শাদহি হতযা ব্রর্ষ্টাকািী র্াদিদক তাদেদজি তাৎক্ষদনক হতযা ও তাহাি দইজন র্হর্ি  হতযাকািীি ে¤ত্রনাদভাদগ 
মততুয।  

হাজী কাদর্দমি প্রদত অতযার্াি ও হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি প্রদত ইদিত 

ব্রতদহিাদন ও ব্রশমীিাদন প্রর্ডড ভীদতি িাজত্ব 

হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি আি- বদলিাদনি পূবসবতসী কাদহনী 

আমীি ব্রনোদমি পদিতাদপি প্রদত ইদিত 

পিম মহীয়ান শাখায় (  মহান আবদল- বাহা)  কততক দববতত ব্রতদহিাদনি  টনাবলী 

হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি আি বদলিাদনি কাদহনী 

মহান তাদহিাি আিবদলিাদনি কাদহনী    

মহান তাদহিা’ি জীবন ইদতহাদর্ি দকয়িাংশ 
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সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়াজিীি আিবদলিান কাদহনী 

মহান বাহা’উল্লাহ্     কততসক বদর্সত দর্য়াকর্াদলি  টর্াবলী 

দমজসা আবু্দল ওয়াহাব দর্িাজীি আিবদলিাদনি প্রর্ি 

শাহদক হতযা প্রদর্ষ্টায় মহান বাহা’উল্লাহ্  ি র্হদোদগতা প্রমাদর্ি ব্রর্ষ্টা বযথস 

আদজদমি স্বীকাদিাদি ও মহান বাহা’উল্লাহ্   দনদিসাষ প্রমাদর্ত 

আদজদমি স্বীকতদত ও মততুয 

আব্বার্ মহান বাহা’উল্লাহ্  দক বা’বী বদল ব্রিখাদত অর্মথস হয়  এবাং দবষ প্রদয়াদগ তাাঁদক হতযাি ব্রর্ষ্টাও বযথস 
হয়  

উলামাদিি দবর্াদি আেীদমি ও হাজী মীজসা জানীি মততুযিডড প্রিান 

মহান বাহা’উল্লাহ্  ি মুদ িলাভ র্ম্বদে রুশ িাজপ্রদতদনদধ্ি প্রদর্ষ্টা 

মহান বাহা’উল্লাদহি মাদেন্দািাদনি গতহ ও র্ম্পদত্ত লুদষ্ঠত হওয়া 

ব্রহাদর্ইন আলী খান শাহ  ও মীজসা আব ু তাদলব খানদক শাদি িক্ষাি জন্য মাদেন্দািাদন ব্রপ্রিন 

ইয়ােি ও নয়িীদেি হািামাি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাদহি মুদি লাভ 

মহান বাহা’উল্লাদহি বাগিাি দনবসার্ন 

কাদহনীি পদির্মাদপ্ত ( পদিদশষ্ট)  

নদবদলি কাদহনীি পদির্মাদপ্তি পদিদশষ্ট।  

মহান বাহা’উল্লাদহি বাগিাি দনবসার্দনি র্মদয় মহান বা’ব্রবি ধ্দমসি অবনত অবস্থাি বর্সনা 

মহান বা’ব্রবব অনুর্িনকাদিগদনি মদধ্য একমাত্র মহান বাহা’উল্লাহ্   অদবদশষ্ট িইদলন 

মহান বাহা’উল্লাহ্   ধ্দমসি প্রেন্ন পদিত্রাতা 

মহান বাহা’উল্লাহ্  দক বাগিাদি দনবসার্ন প্রিাদনি পি,  নাদর্রুদদ্ধন শাদহি দনিথসক আশা ভির্া 

ব্রতদহিাদনি দিয়া- র্াল কািাগাদি বাহা’উল্লাদহি দনকট প্রথম স্বগসীয় প্রতযাদিশ বার্ীি অবতিন 

মহান বাহা’উল্লাদহি দনবসার্দনি ফল 

অল্পকাদলি মদধ্য এই ধ্দমসি আশ্চােস প্রগদত 

বাহা’ই ধ্দমসি আশাপ্রি উন্নত ভদবষ্যদতি দর্ত্র 
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বাহা’ই ধ্দমসি প্রাথদমক ইদতহার্ 
দি- ডন ব্রেকার্স অবলম্বদন 

 
প্রথম ভাগ -  নব  অভযুিাদনি পবূসবতসী দিবর্র্মহূ।  
প্রথম ভাগ -  ব্রশখ আহম্মি আহর্ায়ীি জীবন- েত।  

 

ব্রে র্ময় মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্ঃ)  ধ্দমসি উজ্জ্বল র্তয,  পিস্পি দববািমান র্ম্প্রিায়র্মূদহি অজ্ঞতা,  ধ্দম্মসাম্মতা 
ও দববতদত িািা অেকাদি আর্িন্ন হদয়  পদড়দিল,  তখন স্বগসীয় পথ- প্রিসশক  ব্রর্ই উজ্জ্বল ব্রজযাদতস্ক,  ব্রশখ 
আহম্মি আহর্ায়ী প্রার্য আকাশ মডডদল আদবভূসত হন।  দতদন লক্ষয কিদলন,  োিা দনদজদিি ইর্লাম ধ্মস 
অনুর্ির্কািী বদল প্রকাশ কিত,  তািা দকরূদপ এি একতাদক দিন্ন দবদর্িন্ন কদি ব্রফদলদিল,  এি প্রভাদবি মূল 
দভদত্ত উৎপাদটত কদিদিল,  এি প্রকতত উদেশ্য দবকতত হদয়দিল,  এবাং এি পদবত্র নাদমি মেসািা নষ্ট কদিদিল।  
ইর্লাম ধ্মসাবলম্বী শীয়া র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাকদিি মদধ্য দবদশষ িূনসীদত ও কলহ পিায়নতা অবদলাকন কদি তাাঁি 
আিা অদতশয় ব্রবিনাপূর্স হদয়দিল।  তাাঁি অিদি ব্রে আদলাক প্রজ্জ্বদলত হদয়দিল উহাি ব্রপ্রির্া িািা উিুদ্ধ হদয় 
দতদন দনভূসল দিবযিতদষ্ট র্হকাদি অটল উদেশ্য দনদয় এবাং মহান তযাগশীলতাি র্াদথ,  ইর্লাম ধ্দমসি প্রদত ঐ 
র্কল নীর্ুমনা ব্রলাদকি দবশ্বার্ াকতাি দবরূদদ্ধ তাাঁি প্রদতবাি ব্র াষর্া কিাি জন্য অভুযথান কিদলন।  উৎসুদকযি 
আদতশদেয উেীপ্ত হদয়  এবাং স্বীয় কতসবয কাদেযি মহত্ব র্ম্বদে র্দর্তন হদয়,  দতদন ব্রকবল শীয়া র্ম্প্রিাদয়ি 
মূল মানবগদর্ি দনকট নদহ বিাং প্রাদর্যি র্বসত্র মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্ঃ)  ধ্দমসি অনূির্ির্কািী র্কদলি দনকট 
অতীব তীেভাদব আুল আদবিন জানাদলন,  ব্রে তািা অমদনাদোগীতারূপ তো হদত জাগ্রত হয়  এবাং তাাঁি 
জন্য পথ প্রস্তুত কদি দেদন র্ময়কাল পদিপূর্স হদল দনশ্চয়ই প্রকাদশত হদবন,  একমাত্র োি আদলাক প্রভাই 
ুর্াংস্কাি ও অজ্ঞতাি ুজ্ঝদটকার্মহূ ইতেত দবদক্ষপ্ত ও দবিূদিত কিদত পাদি,  ো ইর্লাম ধ্মসদক আর্িন্ন কদি 
ব্রফদলদিল।  পািস্যপর্াগদিি িদক্ষদর্ অবদস্থত বাহিাইন িীপপুদেি একদট িীদপ অবদস্থত তাাঁি গতহ ও জ্ঞাদতবগসদক 
পদিতযাগ কিতঃ এই ইর্লাম  ধ্মসগ্রন্থ র্মদূহি পদবত্র আয়াত র্মদূহ একজন নব  ধ্মস প্রবত্তসক আদবভসাব র্ম্বদে 
ব্রে র্কল ভদবষ্যিার্ী কিা হদয়দি  ব্রর্ই র্ম্বদে মমস উি াটন কিাি জন্য দতদন ব্রে র্বসশদিমান দবধ্াতাি 
আদিশক্রদম ব্রিশভ্রমদন বদহগসত হদলন।  তাাঁি পথ ব্রে শঙ্কুল র্ঙ্কটাপন্ন দিল তা দতদন র্দবদশষ অবগত দিদলন।  
দতদন তাাঁি কতসবয কাদজি দন®ব্র পষর্কািী িাদয়ত্ব র্ম্পরূ্সরূদপ উপলদি কদিদিদলন।  তাাঁি অিদি এইরূপ িতঢ় 
প্রতযয়  প্রজ্বদলত হদয়দিল ব্রে,  ইর্লাম ধ্মস দবশ্বাদর্ি মদধ্য ব্রে রূপ র্াংস্কাি,  উহা েতই তীে ব্রহাক না ব্রকন,  
এই দবপিগামী ব্রলাকদিি পুনজসীদবত কিদত পাদি না।  দতদন জানদতন,  এবাং র্তদষ্টকতসাি ইোয় ইহাই অবধ্াদিত 
দিল ব্রে দতদনই ইহা র্প্রমার্ কিদবন ব্রে,  ইর্লাদমি পদবত্র ধ্মস শাস্ত্রর্মদূহ এক নতনু এবাং স্বাধ্ীন ধ্মস - দবধ্ান 
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অবতীর্স হওয়া র্ম্বদে ব্রে উদল্লখ িতষ্ট হয়  এবাং োি র্ম্বদে তথায় ভদবষ্যৎিার্ী কিা হদয়দি,  তাি আগমন 
বযতীত,  এই ক্ষয়শীল ধ্দমসি অিতষ্ট পূনঃজসীদবত কিদত এবাং এি পদবত্রতা পুনরুদ্ধাি কিদত পািা োদব না।    

 

“ব্রশখ আহম্মদিি নজফ ও কািবালায় উপদস্থদত” 

 

র্কল পাদথসব র্ম্পি হদত বদঞ্চত হদয়,  এবাং আল্লাহ্ বযদতত অপি র্কল হদত দনদজদক দবমুি কদি,  দতদন 
দহজিী র্দনি ত্রদয়ািশ শতাব্দীি প্রািদম্ভ,  র্দল্লশ বৎর্ি  বয়দর্,  ব্রে কত্তসবয কাদজি ভাি দনজ কাাঁদধ্ গ্রহর্ কিা 
দনদজদক বাধ্যানুগত কদিদিদলন,  তা র্ম্পািন কিাি জন্য তাি জীবদনি অবদশষ্ট দিবর্র্মূহ উৎর্গস কিদত 
উদিত হদলন।  দতদন প্রথদম নজফ্ ও কািবালায় উপদস্থত হদলন।  ব্রর্খাদন দতদন ইর্লাম ধ্মস র্ম্বেীয় পদবত্র 
গ্রন্থাদিি দনভসিদোগয বযাখযাকতসারূদপ স্বীকতদত লাভ কিদলন,  এবাং তাাঁদক একজন মুজতাদহি ( ইর্লাম ধ্মস 
আইনজ্ঞ পদডডত)  বদল ব্র াষর্া কিা হল,  ফলতঃ শীঘ্রই দতদন এই তীথসস্থানিদয় আগত ব্রলাকদিি উপি এবাং 
এই স্থানিদয়ি স্থায়ী অদধ্বার্ী,  তাাঁি র্হদোগীদিি উপি,  প্রাধ্ান্য,  প্রদতপদত্ত লাভ কিদলন তািা তাদক স্বগসীয় 
প্রতযাদিশ বার্ীি িহস্যাবলীি মমস র্ম্বদে একজন িীক্ষা প্রাপ্ত বযদি বদল এবাং মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্ঃ)  ও 
ইর্লাম ধ্দমসি পদবত্র ইমামগদর্ি জদটল বার্ী র্মদূহি মদমসাদ্ধাি কাদেসয একজন ব্রোগয বযদি বদল মদন কিদত 
লাগল।  তাাঁি প্রভাব প্রদতপদত্ত েতই বদদ্ধসত হদত লাগল এবাং ক্ষমতাি পদির্ি েতই দবেতদত লাভ কিল,  ততই 
দতদন তাাঁি দনতয বদ্ধসমান ত্বত্তানুর্োনকািী ভি বতদন্দি িািা দনদজদক র্তুসদিদক পদিদবদষ্টত ব্রিখদত ব্রপদলন।  
তাাঁিা ধ্দমসি জদটল দবষয়র্মহূ র্ম্বদে আদলাক প্রাদপ্তি জন্য তাদক নানা প্রকাি প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিদত লাগল এবাং 
এই র্কল দবষয় দতদন ব্রোগযতা র্হকাদি তাদিি দনকট পূর্সরূদপ বযাখযা কিদলন।  তাাঁি জ্ঞান,  দবজ্ঞতা ও 
দনভসিতা িািা দতদন সুফীদিি ( আধ্যাদিকত্বত্তিশসীদিি) , নবয- আফ্লাতূনীদিি( নবয- িাশসদনকদিি)   এবাং অন্যান্য 
দবদভন্ন মতাবলম্বীদিি অিদি ভীদত র্ঞ্চাি কিদলন,  োিা তাি পাদডডদতযি জন্য ঈষসাদিত হদয়দিল এবাং তাাঁি 
দনমসমতায় ভীত হদয়দিল তিািা দতদন ঐ র্কল ধ্মসদনতা ( ধ্মসার্ােসদিি দনকট অদধ্কতি অনুগ্রহ অজসন কিদলন,  
োিা এই র্কল র্ম্প্রিাদয়ি অস্পষ্ট ও ধ্মস দবদিাধ্ী মত প্রর্ািকািী বদলয় মদন কিত।  দকন্তু েদি তাাঁি েশ-
সুখযাদত অতযদধ্ক প্রদর্দদ্ধ লাভ কদিদিল,  এবাং তাি র্ম্মান ও ব্রগৌিব  র্াবসজনীনভাদব র্মািতত হদয়দিল,  তবুও 
তাাঁি প্রশাংর্াকািীিা তাাঁি প্রদত ব্রে অপদিদমত মান- র্ম্ভ্রম প্রিসশন কিদিল ব্রে র্মে দতদন তুর্ি জ্ঞান কিদতন 
উচ্চপি,  উচ্চ মেসািাি প্রদত তাদিি এই রুপ িাদর্াদর্ত অনুগামীতা িশসদন দতদন অতযি আশ্চযােসাদিত হদলন 
এবাং তাদিি অনুর্ািীি অদভলাদষত দবষয়াদিি র্াদথ  দনদজদক র্হদোগী কিদত িতঢ় ভাদব অস্বীকাি কিদলন।    

ঐ নগি  িদয় তাাঁি অদভপ্রাদয় দর্দদ্ধলাভ কদি ,  এবাং পািস্য হদত ব্রে ব্রর্ৌিভ তাি দনকট প্রবাদহত হদয়  
আর্দিল তা ব্রর্বন কদি  ত্বিাদিত ভাদব  ব্রর্ই ব্রিদশ গমর্  কবাি জন্য তাাঁি অিদি দতদন এক দেসমনীয় 
ওৎসুকয ও বযুলতা অনুভব কিদলন।  ব্রে প্রকতত অদভপ্রায়  ব্রর্ই ব্রিদশি দিদক তাাঁি পিদবদক্ষপর্মহূ দনয়দন্ত্রত 
কিদিল,  তা দতদন তাি বেগুদর্ি দনকট হদত ব্রগাপন কিদলন।  প্রকাশ্যতঃ মশ্হি নগদি ইমাম ব্রিোি ( অষ্টম 
ইমাম)  পদবত্র র্মাদধ্ স্থান িখল কদি ,  পািস্যপর্াগি হদয় ,  তাাঁি অিদি অদভলাদষত স্থাদনি দিদক ত্বিাদিত 
হদলন।  দতদন স্বীয় আিাদক ভািমুি কবাি ও সুদখ পদিপূর্স দিদলন এবাং ব্রে িহস্য অপি কাহাদক ও দতদন 
এোবৎ প্রকাশ কদিন নাই তা োদিি দনকট দতদন অবাদধ্ বযি কিদত পাদিন ব্রর্রূপ ব্রলাদকি জন্য অতীব 
আগ্রহ র্হকাদি অনুর্োন কিদত লাগদলন।  দশিাজ নগদি এদর্ উপদস্থত হওয়াি পি,  ব্রে নগিীদত আল্লাহি 
গুপ্তধ্ন সুিদক্ষত দিল এবাং ব্রে নগিী হদত আল্লাহি এক নব  প্রকাদশি অগ্রিদূতি স্বগসীয় বার্ী দবদ াদষত হওয়া 
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দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল দতদন তথাকাি জুমা মর্দজদি গমর্ কিদলন,  ব্রে মর্দজদিি গঠন  আকতদত মক্কা নগিীি 
পদবত্র ‘কাবা’ মর্দজদিি র্াদথ  আশ্চসেযজনক ব্রর্ৌর্ািতশ্য বহন  কিদিল।  অদনক র্ময় দতদন  ব্রর্ই অট্টাদলকাি 
প্রদত এক িতদষ্টদত দনিীক্ষন কদি  এই মিবয প্রকাশ কিদতনঃ র্তয র্তযই আল্লাদহি এই গতহ এই রূপ 
লক্ষর্র্মহূ বযি কিদি ো ব্রকবল ঐ র্কল ব্রলাকই অনুভব কিদত পাদি োিা জ্ঞানবুদদ্ধদত দবভূদষত আমাি 
ব্রবাধ্ হদে ,  ব্রে বযদি এই মর্দজদি গতহ দনমসান কিাি দবষয় মদন প্রথম র্াংকল্প কদিদিদলন,  দতদন আল্লাহি 
দনকট হদত ব্রপ্রির্া প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  কত অদধ্কাি ও অনুিাগ র্হকাদি দতদন  ব্রর্ই নগি  র্ম্বদে উচ্চ প্রশাংর্া 
সুর্ক বাকয অনুর্ির্ কদিদিদলন।   ব্রর্ই নগদিি উপি দতদন এইরূপ অপদিদমত প্রশাংর্া বষসর্ কদিদিদলন ব্রে 
তাি ব্ররাততবগস তাি ভাষাি এইরূপ উচ্চ সুি শ্রবন কদি  অতীব আশ্চােসাদিত হদয়দিল,  কাির্ তািা এই 
নগিদটদক একদট মধ্যম ব্রশ্রনীি নগি  বদলই জানত োিা আশ্চােসাদিত হদয়দিল তাদিিদক দতদন বলদলনঃ 
“ব্রতামিা দবদস্মত হইও না,  কাির্ অনদতকাল পদি আমাি বাকযাবলীি িহস্য ব্রতামাদিি দনকট উদ্ াদটত হদব।  
ব্রতামাদিি মদধ্য দকিু র্াংখযক ব্রলাক এমন একদট মহৎ  দিদনি ব্রগৌিব প্রভা অবদলাকন কিাি ব্রর্ৌভাগয লাভ 
কদি  জীদবত থাকদব ,  ব্রে দিনদক স্বর্দক্ষ ব্রিখাি  জন্য পূবসকালীর্ ঐশী প্রতযাদিষ্ট ভদবষ্যৎিিাগর্ অতীব 
উৎসুক দিদলন। ” ব্রে র্কল দশদক্ষত ধ্মসদনতা তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কদিদিদলন এবাং বযাকযালাপ কদিদিদলন 
তাদিি র্দক্ষ তাাঁি প্রদতপদত্তই অদধ্ক দিল ব্রে তািা িহস্য পূর্স র্দঙ্কতাদিি মমস উপলদি কিদত দনদজদক অপািগ 
বদল  স্পষ্ট ভাদব স্বীকাি কদিদিল এবাং তাদিি দনদজদিি ব্রবাধ্শদিি অপূর্সতাি উপিই তাদিি অকততকােসতাি 
কাির্ আদিাদপত কদিদিল।   

 

 

“ব্রশখ আহম্মদিি ইয়ােদ্ ব্র অবস্থান” 

 

ব্রে র্কল ব্রলাকদক তাাঁি আহবান- ধ্বদন  গ্রহর্ক্ষম প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  তাদিি অিদি স্বগসীয় জানোদনি বীজ বপর্ 
কদি ,  দতদন ইয়ােদ্ নগি  োত্রা কদিন।  ব্রর্খাদন দতদন দকয়ৎকাল অবস্থান কিতঃ ব্রে র্কল র্তয প্রকাশ 
কিাি আবশ্যকতা দতদন দনজ অিদি অনুভব কিদলন,  ব্রর্গুদল আদবষ্কাি কবাি অদবশ্রাি ভাদব দনেুি িইদলন।  
তাাঁি অদধ্কাাংশ গ্রন্থ ও পত্রাদি ঐ নগদিই দলদখত হয়। ( ৫)  

 

“ফদতহ আলীি শাদহি র্াদথ পদত্রি আিান প্রিান” 

  

“দতদন এইরূপ সুখযাদত অজসন কদিদিদলন ব্রে পািস্য ব্রিদশি িাজা ফদতহ্ আলী শাহ্ তাাঁদক  র্দম্বাধ্ন কদি  
ব্রতহিান নগিী হদত একদট দলদখত বাতসা ব্রপ্রির্ কিা র্মীর্ীন ব্রবাধ্ কদিদিদলন।   ব্রর্ই বাতসায় তাাঁদক ইর্লাম 
ধ্মস-  দবশ্বার্ র্¤পসকীয় কদতপয় জদটল দশক্ষা র্ম্বদে কদয়কদট দবদশষ প্রর্দিি কদয়কদট প্রশ্ন বযাখযা কিাি জন্য 
আহবান কিা হদয়দিল,  কাির্ শাদহি িাদজযি ব্রনততত্ব স্থানীয় দশদক্ষত ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিায় এ র্কল প্রদশ্নি ও 
অন্যান্য জদটল দবষয়াদিি অথস প্রকাশ কিদত অপিাগ হদয়দিল।  একদট পত্রাকাদি অনদত দবলদম্ব দতদন এি উত্তি 
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প্রিান কদিদিদলন।  দতদন এই পদত্রি নাম দিদয়দিদলন “ব্রির্ালাদয় সুলতাদনয়া” ( শাদহি ফলক দলদপ) ।  এই 
পদত্রি সুি ও দবষয় র্ম্বদে শাহ্ এইরূপ র্দিাষ লাভ কদিদিদলন ব্রে দতদন তখন তখনই তাাঁি দনকট দিতীয় 
বাতসা ব্রপ্রির্ কদি  িাজিিবাদি উপদস্থত হওয়াি জন্য দনমন্ত্রন জানাদলন।  এই দিতীয় িাজকীয় পদত্রি উত্তদি 
দতদন দনম্নদলদখত উত্তি দলদখ  পাঠাইদলনঃ “নজফ ও কািবালা হদত প্রস্থান কিাি র্ময় হদত আদম মশ্হদি 
ইমাম ব্রিজাি পদবত্র র্মাদধ্স্থান িশসন কিাি এবাং তথায় স্বীয় ভদি অ সয প্রিান কিাি মনস্থ কদিদি,  আদম 
আশা কদি শাদহন শাহ্ অনুকম্পা পূবসক আমাদক আমাি  ব্রর্ই েত উিযাপন কবাি অনুমদত প্রিান কিদবন।  
পিবতসী র্মদয় আল্লাহি ইর্িায়,  আমাি বার্না,  অদভপ্রায় এই ব্রে শাহান শাহ্ আমাদক ব্রে র্ম্মান িান কিদত 
র্ম্মত হদয়দিন,  আদম তাি সুদোগ গ্রহর্ কিব। ” 

 

“হাজী আব্দলু ওয়াহাদবি র্াদথ তাাঁি র্ম্পকস” 

 

ইয়ায্ি নগদি ঐশী আদলাক বহর্কািীি র্াংবাি িািা জাগদিত হদয়দিল,  তাদিি মদধ্য হাজী আবু্দল ওয়াকহাব 
একজন দিদলন,  দেদন অদত ধ্মসপিায়র্,  ঐশী ভি ও ধ্মসভীরু ব্রলাক দিদলন।  দতদন প্রদতযক জননক ব্রমাল্লা 
আবু্দল খাদলক তাাঁি প্রদতপদত্ত ও পাদডডদতি জন্য খযাতনামা দিদলন।  ব্রকান ব্রকান র্মদয়,  আবু্দল ওয়াকহাদবি 
র্াদথ  ব্রগাপনীয় ভাদব কথা বলবাি জন্য ব্রশখ আকম্মি ব্রমাল্লা আবু্দল খাদলকদক অন্যত্র র্দল ব্রেদত বদলন,  
ব্রে দতদন তাাঁি দপ্রয় অনুগতদহত ভি দশদষ্যি র্াদথ  একাকী কথা বাতসা বলদত পাদিন।  তাদত দশদক্ষত ব্রমাল্লা 
আবু্দল খাদলক অতীব আশ্চােসাদিত হত।  আবু্দল ওয়াকহাদবি ন্যায় একজন দবনীত ও দনিক্ষি ব্রলাকদক এইরূপ 
দবদশষ্ট ব্রশ্রষ্ঠত্ব প্রিান কিায় তাি র্িীি দনকট একদট বড় আশ্চদেসি কাির্ হল,  কাির্ দতদন দনদজি ব্রশ্রষ্ঠত্ব ও 
পাদডডতয র্ম্বদে অদত র্দর্তন দিদলন।  পিবতসী র্মদয় ,  ো ব্রহাক,  ব্রশখ আহম্মি ইয়ােদ্ হদত অন্যত্র োত্রা 
কিদলন,  আবু্দল ওয়াকহাব মানব র্ি পদিতযাগ কিদলন এবাং একজন সুফী ( ঐশী ব্রপ্রদমক)  বদল দবদবদর্ত 
হদলন।  দকন্তু ব্রনমায়তুল্লাহী ও োহাবী ইতযাদি সুফী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রগাাঁড়া ব্রনততসবতন্দ তাাঁদক অনদধ্কাির্র্সাকািী বদল  
প্রকাদশ দনন্দা কিদত লাগল এবাং দতদন তাদিি দনকট হদত তাদিি ব্রনততত্ব অপহির্ কিদবন,  তািা এইরূপ 
র্দন্দহ কিদিল।  আবু্দল ওয়াকহাব োি দনকট সুফী মদতি প্রদত ব্রকান প্রকাি দবদশষ আকসষর্ দিদলন না,  
তাদিি দমথযা অনুদোগ অবজ্ঞাি র্াদথ  প্রতযাখান কিদলন এবাং তাদিি র্মাজ তযাগ কিদলন।  আবু্দল ওয়াকহাব 
ব্রকবল হাজী হার্াদনি র্াদথ  দমলদতন,  োহাদক দতদন একজন অিিি বেু রূদপ গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং োি 
দনকট তাি গুরুি প্রিত্ত ব্রভি প্রকাশ কদিদিদলন।  েখন  আবু্দল ওয়াকহাব মততুয মুদখ পদতত হন  তখন তাাঁি 
বে ু তাাঁি পি অনুর্ির্ কদি  র্কল গ্রহর্কািী আিাি দনকট আল্লাহি দ্রুত অগ্রবতসী প্রকাদশি সুর্াংবাি প্রর্াি 
কিদলন।   

দমজসা মাহমিু কায়র্ািী,  োাঁহাি র্াদথ  কাশাদন আমাি র্াক্ষাৎ হদয়দিল এবাং দেদন তখন নব্বই বিদিি অদধ্ক 
বয়স্ক বতদ্ধ ব্রলাক দিদলন এবাং োিা তাদক দর্নত তাাঁদক  অতযি ভালবার্ত ও র্ম্মান কিত,  আমাি দনকট 
দনম্নদলদখত কাদহনী বর্সনা কদিনঃ “আমাি স্মির্ হদে  আদম েখন  একজন েুবক দিলাম তখন আদম কাশাদন 
বার্ কিদিলাম,  ব্রর্ই র্ময় আদম শুনলাম,  নাদয়দন এক বযদি একদট নতুন প্রতযাদিশ অবতিদর্ি সুর্াংবাি 
ব্র াষর্া কিাি জন্য উদিত হদয়দিদলন এবাং পদডডত ব্রলাক,  িাজকমসর্ািীিা বা অদশদক্ষত ব্রলাদকিা,  োিাই তাি 
বার্ী শুদনদিল,  তাাঁিা মদন্ত্রি ন্যায় মুগ্ধ হদয়দিল।  তাাঁি প্রভাব এইরূপ দিল ব্রে,  োিাই তাাঁি র্াংস্পদশস 
এদর্দিল,  তািা র্াংর্াি তযাগী হদয়দিল এবাং ধ্ন  র্ম্পিদক তুে জ্ঞান কিত।  এই র্তয অবগত হওয়াি জন্য 
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উৎসুক হদয়  আদম আমাি বে ু বােবদিি অজ্ঞাতর্াদি নায়ীদন দগদয়দিলাম,  ব্রর্খাদন তাি র্ম্বদে ব্রে দকাংবিদি 
ব্রলাদকি মদধ্য প্রর্দলত দিল,  তাি র্তযতা প্রমার্ কিদত র্ক্ষম হদয়দিলাম।  তাাঁি উজ্জ্বল আননই তাাঁি অিিািাি 
মদধ্য প্রজ্জ্বদলত আদলাদকি র্াক্ষয দিদতদিল।  একদিন প্রাতঃকালীর্ উপার্নাি পি,  আদম তাদক এই র্মিূয় 
বাকয উচ্চাির্ কিদত শুনলামঃ “ অনদত দবলদম্ব এই পতদথবী একদট স্বদগস পদির্ত হদব।  অদত শীঘ্র পািস্য 
এমন একদট তীথস ব্রক্ষদত্র পদির্ত হদব োি র্তুদিসদক পতদথবীি র্কল জাদতি ব্রলাদকিা পদিভ্রমর্ কিদব। ” 
একদিন প্রাতঃকাদল আদম তাাঁি আনন ভূদমদত প্রর্ত ব্রিখদত ব্রপলাম এবাং প্রর্ত অবস্থায় দতদন অদত ভদি 
র্হকাদি “আলাহু আক্বি”( আল্লাহ পিম মদহয়ান)  এই বাকয বাি বাি উচ্চাির্ কিদিদলন।  আদম অতীব 
আশ্চেসাদিত হলাম ব্রে,  দতদন আমাি দিদক মুখ দফদিদয় বলদলনঃ “ো আদম ব্রতামাি দনকট ব্র াষর্া কিদিলাম,  
তা এখন প্রকাদশত হদয়দি।  দঠক এই মুহূদতস প্রদতদষ্ঠত মদহয়ান বযদি ও আদলাক প্রজ্জ্বদলত হদয়দি এবাং 
পতদথবীি উপি এি আদলাকপাত কিদি।  ব্রহ মাহমুি,  আদম র্তযই বলদি তুদম র্তযই  ব্রর্ই মহান দিবর্ 
ব্রিখাি জন্য জীদবত থাকদব”।   ব্রর্ই পদবত্র পুরুষ আমাদক ব্রে র্িয় বাকয বদলদিদলন,  তা আমাি কদর্স ব্রে 
বাজদিল,  অবদশদষ ষষ্ঠ বৎর্দিও ( ১২৬০ দহজিী র্দন)  দশিাজ নগি  হদত ব্রে আহবান ধ্বদন উদল্লদখত হল,  
তা শ্রবর্ কিদত আমাি ব্রর্ৌভাগয হল।  আহা!  আদম আমাি দসবলতাি জন্য  ব্রর্ই নগদি উপদস্থত হদত পাদি 
নাই।  পদি মহান বাব নব  প্রতযাদিদশি  টনাকািী অগ্রদত,  কাশাদন উপদস্থত হদলন,  এবাং দতন িাদত্রি জন্য 
হাজী দমজসা জানীি বাদড়দত অদতদথরূদপ বার্ কিদিদলন,  তখন আদম তাি আগমন র্স্বদে অবগত দিলাম না,  
সুতিাাং তাি র্াদথ র্াক্ষাৎকাি লাদভি ব্রর্ৌভাগয হদত বদঞ্চত হলাম।  দকিুদিন পদিও েখন  আদম এই ধ্দমসি 
অনুর্ির্কািীদিি র্দি কথাবাতসা বলদিলাম,  তখন আদম জানদত পািলাম ব্রে মহান বা’ব্রবি জন্মদিন দিল 
১২৩৫ দহজিীি পদহলা মহসিম ( ২০ব্রশ অদটাবি,  ১৮১৯) ।  আদম তখন বুদিদত পািলাম হাজী হার্ান নায়ীদন 
ব্রে দিবর্ র্ম্বদে ইদিত কদিদিদলন তা এই তাদিদখি ( র্মদয়ি)  র্াদথ  দমদলনা এবাং উভদয়ি মদধ্য দই 
বৎর্দিি পাথসকয দিল।  এই দর্িা বােদবকই আমাদক হতবুদদ্ধ কদিদিল।  ো হউক হাজী দমজসা কদলমুেীন 
নিাকীি র্াদথ  আমাি র্াক্ষাৎ হল,  দেদন বাগিাি নগদি মহান বাহা’উল্লাহি  ব্র াষর্াি র্াংবাি প্রিান কিদলন 
এবাং োাঁহাি দনকট হদত   কদর্িাদয় য়সাকয়ীয়যাি কদতক ব্রলাদকি এবাং আিবী ও পাির্ী ভাষায় অবতীর্স 
কদলমাদত মক নুনাদতি ( দনদহত বাকযাবলীি)  কদতকাাংদশি পাঠ শুনদত ব্রপলাম।  েখন  আদম তাদক এই র্মে 
পদবত্র আয়াত আবতদত কিদত বললাম তখন আমাি অিদিি অিঃস্থল ব্রমাদহত হল।  দনম্নদলদখত অাংশগুদল আদম 
এখন োবৎ সুস্পষ্টভাদব স্মিন কদি  ঃ-  “ব্রহ অদেদত্বি র্িান।  ব্রতামাি অিিই আমাি আবার্,  আমাি 
অবতিদনি জন্য ইহাদক পদবত্র কি।  ব্রতামাি আিা আমাি প্রতযাদিশ প্রকাদশি স্থান;  আমাি প্রকাদশি জন্য 
ইহাদক পদিশুদ্ধ কি।  ব্রহ মতদতকাি র্িান;  েদি তুদম আমাদক পাইদত ইর্িা কি,  তদব আমাদক বযদতত আি 
কাহাদকও অনুর্োন কদিওনা;  এবাং েদি তুদম আমাি সুষমাি প্রদত দস্থি িতদষ্ট দনদক্ষপ কিদত র্াহ তদব পতদথবী 
ও তন্মধ্যস্থ র্কল দকিুিই প্রদত ব্রতামাি র্কু্ষিয় বে কি;  কাির্ আমাি ইর্িা এবাং আদম বযদতত অপি 
একজদনি ইর্িা ,  দঠক ব্রেমন অদি ও জল একই অিদি বার্ কিদত পাদি না,  আদম তাদক মহান 
বাহা’উল্লাহি র্ম্বদে দজজ্ঞার্া কিলাম,  দতদন উত্তদি বলদলন,  ২িা ব্রমাহসিম ১২৩৩ দহজিী,  প্রাতঃ কাল ( ১২ই 
নদভম্বি ১৮১৭ খতষ্টাব্দ) ।  হাদজ হার্ান নাদয়নীি কথা তৎক্ষর্াৎ আমাি স্মির্ হল,  এবাং ব্রে দিন উহা বলা 
হদয়দিল  ব্রর্ই দিদনি কথা স্মির্ কিলাম।  আদম তখন স্বতঃ প্রবতত্ত হদয়  মাদটদত প্রর্ত হলাম এবাং উচ্চ 
স্বদি বললাম “ তুদম প্রশাংদর্ত হও ব্রহ আমাি আল্লাহ্,  ব্রেদহত ু তুদম আমাদক  ব্রর্ই প্রদতশ্রুত লাভ কিদত 
র্ক্ষম কদিি।  এখন েদি তুদম আমাদক আহবান কি,  আদম র্ন্তুষ্ট দর্দত্ত ও দনদশ্চত মদন মদিদত প্রস্তুত।  “ব্রর্ই 
বৎর্িই  ১২৭৪ দহজিীদত ( ১৮৫৭- খতষ্টাব্দ)   ব্রর্ই শ্রদ্ধাস্পি প্রভাবশালী বতদ্ধদলাক আল্লাহি দনকট তাি আিা 
র্মপসন কিদলন।   

  



32 
 

এই দববির্ ো আদম দমজসা মাহমুি কমনািীি হইদতই শ্রবন কদিদি এবাং ো এখন োবৎ ব্রলাকদিি মদধ্য 
জনশ্রুদতরূদপ প্রর্দলত আদি বােদবকই স্বগসীয় ব্রশখ আহম্মি আহর্ায়ীি তীক্ষè িতদষ্ট শদিি একদট বাধ্যকািী 
র্াক্ষয এবাং দতদন তাাঁি সনকটয প্রাপ্ত অনুর্ির্কািীদিি উপি ব্রে প্রভাব দবোি কিদতন  ব্রর্ই র্ম্বদে বাদিতা 
পূর্স প্রমার্।  দতদন তাদিিদক ব্রে প্রদতশ্রƒদত প্রিান কদিদিদলন তা অবদশদষ পরূ্সর্ হদয়দিল,  এবাং ব্রে িহস্য 
িািা দতদন তাদিি আভার্মহূ প্রজ্জ্বদলত কদিদিদলন তা অবদশদষ এি পূর্স ব্রগৌিদবি র্াদথ  ইহা উদ্ াদটত 
হদয়দিল।  ব্রে র্ময় আহম্মি ইয়ােদ্ নগি  হদত প্রস্থান কিাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন,  তখন  ব্রর্ই স্বগসীয় পথ 
প্রিশসনকািী অপি উজ্জ্বল ব্রজযাদতস্ক সর্য়ি কাদয়ম রূশ্তী ( ৬)  তাি জন্ম স্থান দগলান প্রদিশ হদত এই উদেদশ্য 
োত্রা কিদলন,  ব্রে ব্রশখ আহম্মি ব্রখাির্ান প্রদিদশ তীথস োত্রাি জন্য র্দল  োবাি পূদবস তাি র্াদথ   
র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদত পাদিন তাাঁি র্াদথ  প্রথম র্াক্ষাৎকাদিি র্ময়,  ব্রশখ আহম্মি তাাঁদক বলদলনঃ 
আপনাদক র্ািি অভযথসনা জানাদে ব্রহ আমাি বেুবি।  কতই অদধ্ক কাল োবৎ এবাং কতই আগ্রহ র্হকাদি 
আপনাি আগমর্ প্রদতক্ষা কদি  িদয়দি,  ব্রে আপদন এই দবপথগামী ব্রলাকদিি ওিতয হদত আমাদক উিাি 
কদিদিদলন।  তাদিি কততকদমসি দনলসজ্জলতা ও তাদিি র্দিদত্রি ভ্রষ্টতা িািা আদম উৎপীদড়ত ।  “তৎপি দতদন 
পদবত্র ব্রকািাদনি সুিা আহোদবি এই আয়াত( আয়াত)  আবতদত কিদলনঃ- “র্তয র্তযই,  আমিা আকাশ মডডল,  
পতথবী ও পবসত মালাি দনকট আল্লাহি ন্যে িাদয়ত্বভাি গ্রহর্ কিাি প্রোব দিদয়দিলাম,  দকন্তু তািা  ব্রর্ই ভাি 
এই সর্য়ি কাদেম বালযকাল হদত আশ্চেসয মানদর্ক শদিি ও আধ্যাদিক অিিতসদষ্ট দনিশসনর্মহূ ব্রিখাইয়া 
আদর্দতদিদলন।  তাাঁি র্ম- মেসািাি ও বয়স্ক ব্রলাকদিি মদধ্য দতদন একজন অদিতীয় বযদি দিদলন।  একািশ 
বৎর্ি  দতদন র্ম্পরূ্স ব্রকািআন মুখস্থ কদিদিদলন।  র্তুেসশ বৎর্ি  বয়দর্ অতযাদধ্ক র্াংখযক প্রাথসনা এবাং মহান 
ব্রমাহাম্মদিি ( র্ঃ)  বদধ্সত প্রদর্দ্ধ স্বীকতত শ্রƒদতবার্ীর্মহূ ( হাদির্)   মুখে কদিদিদলন।  অষ্টািশ বৎর্ি  বয়ঃ ক্রম 
কাদল দতদন ব্রকািআদনি দবখযাত আয়াত আয়াতূল কূর্ীি ( ঐশী আর্দনি)  ব্রলাদকি এমন একদটি বযাখযা ভাষা 
দলদখদিদলন,  ো তাি র্মে র্মর্ামদয়ক অতযাদধ্ক দশদক্ষত ধ্মসার্ােসযদিি দবস্ময় ও প্রশাংর্াি উদিক কদিদিল।  
তাাঁি ধ্মসদনষ্ঠা,  তাাঁি র্দিদত্রি ভিতা ও তাি দবর্ীত ভাব এই রুপ উৎকতষ্ট দিল ব্রে,  ব্রিাট বড় ব্রে,  ব্রকহই 
তাাঁদক দর্নত,  র্কদলই তাাঁি িািা গভীি ভাদব প্রভাদবত হত।  ১২৩১ দহজিী র্দন ( ১৮১৫খতষ্টাদব্দ )  মাত্র 
িাদবাংশ বৎর্ি  বয়দর্,  গতহ পদিজন ও বেুবােব পদিতযাগ কদি  দগলান প্রদিশ হদত প্রবল আকাঙ্খা র্হকাদি 
োত্রা কিদলন ব্রে  ব্রর্ই মহান বযদিি র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদত পাদিন দেদন এক স্বগসীয় প্রকাদশি প্রভাব কাদলি 
সনকটয র্ম্বদে ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াি কিাি জন্য এরূপ মহ্যভাব উদল্লখ হদয়দিন।  মাত্র কদয়ক র্প্তাহ কাল ব্রশখ 
আহমদিি র্াহর্েসয লাভ কিাি পি দতদন সর্য়ি কাদেমদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ “আপদন আপনাি বার্স্থাদন 
অবস্থান কিদত থাুন,  আপনাি আি আমাি বিততা শ্রবর্ কিদত হদব না।  আমাি দশষ্যদিি মদধ্য োিা 
বযাুলতা অনুভব কিদব,  অিয হদত তািা আপনাি দিদক দফিাদব এবাং তাদিি ব্রে র্াহাদেযি প্রদয়াজন হদব 
তািা তা আপনাি দনকট হদতই পাবাি জন্য অনুোন কিদব।  আপনাি পিম প্রভ ু আল্লাহ্ ,  আপনাদক ব্রে 
জ্ঞানিান কদিদিন,  তাি র্াহাদেয আপদন তাদিি র্মস্যার্মহূ র্মাধ্ান কিদবন এবাং তাদিি অিদি শাদি আনয়র্ 
কিদবন।  আপনাি বাকশদিি র্হায়তায় আপদন আপনাি প্রখযাত নামা পূবসপুরুষ মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্ঃ)  
অতীব অবদহদলত মততপ্রায় ধ্মস দবশ্বার্ ব্রলাকদিি মদধ্য পুনরুজ্জীদবত ব্রলাকদিি র্াহােয কিদবন।  “সর্য়ি 
কাদেদমি উদেদশ্য কদথত এ র্কল প্রশাংর্ার্ূর্ক বাকযাবলী ব্রশখ আহম্মদিি কদয়কজন প্রদর্দ্ধ দশদষ্যি ব্রক্রাধ্ ও 
দবিদি উদিক কিল এবাং তাদিি ঈষসা জাগ্রত কিল,  তাদতি মদধ্য দবদশষ্ট দিল ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি র্ামাকানী,  
ব্রমাল্লা আবু্দল খাদলক ইয়ায্িী।  ব্রর্ ো হউক,  সর্য়ি কাদেদমি পি- মেসািা এইরূপ বাধ্যকািী এবাং তাি জ্ঞান 
দবজ্ঞতাি র্াক্ষযর্মহূ এইরূপ অর্াধ্ািন দিল ব্রে এই র্কল দশষ্য র্ন্ত্রে ও হল এবাং অনুগত হদত বাধ্য হল।   

ব্রশখ আহম্মি এইরুপ তাি দশষ্যগর্ সর্য়ি কাদেদমি তত্ত্বাবধ্াদন র্মপসন কদি  ব্রর্ ব্রখািার্ান োত্রা কিদলন।  
ব্রর্খাদন দতদন মশহদি ইমাম ব্রিোি পদবত্র র্মাদধ্স্থাদনি অদত দনকটবতসী স্থাদন অল্পকাল অবস্থান কিদলন।  
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অনুর্োনকািীদিি মনদক ব্রে র্কল জদটলতা আদলাদড়ত কিদিল,  ব্রর্ র্মে দমমাাংর্া কদি  দতদন ভদবষ্যৎ 
আগমর্কািী ঐশী প্রকাদশি আদবভসাদবি পথ প্রস্তুত কিাি কােসয কিদত লাগদলন।   ব্রর্ই নগদিিই দতদন 
উত্তদিাত্তি র্দর্তন হদলন ব্রে,  ব্রে দিবর্ প্রদতশ্রুত মহামানদবি জন্মগ্রহর্ স্বর্দক্ষ িশসন কিদব  ব্রর্ই দিবর্ 
অদধ্ক িূিবতসী নদহ।   

দতদন অনুভব কিদলন ব্রে প্রদতশ্রুতর্ময় দ্রুততি দনকটবতসী হদেল।  মাদজন্দািান প্রদিদশি “নূি” নামক স্থাদনি 
দিক হদত প্রাথদমক ক্ষীর্ প্রভার্মহূ দতদন অনুভব কিদত র্মথস হদলন ো প্রদতশ্রুতঐশী প্রকাদশি ( প্রতযাদিদশি)  
আদবভসাদবি প্রভাত কাদলি ব্র াষর্া কিদিদলন।  তাাঁি দনকট ব্রবাধ্ হদেল ব্রে,  দনম্নদলদখত হািীর্ বার্ী ব্রশ্রষ্ঠিয়,  
মহান ব্রমাহাম্মি( র্ঃ)  কততসক ব্রে ঐশী প্রকাদশি ভদবষৎিার্ী কিা হদয়দি তাি র্ময় অদত দনকট বতসী  ঃ 
“অনদত দবলদম্ব ব্রতামিা ব্রতামাদিি প্রভুি মুখমডডল পূর্সপ্রভায় িীদপ্তমান ব্রিখদত পাইদব।  এবাং তবুও তাাঁি র্তয 
স্বীকাদিাদি কিদত এবাং তাাঁি ধ্মস গ্রহর্ কিদত ব্রতামিা একতাবদ্ধ হদত র্ক্ষম হদব না। ” এবাং প্রদতশ্রুত দনদেসষ্ট 
র্মদয়ি উপদস্থদতি লক্ষর্ দনদেসশাবলী দনিশসন র্মদূহি মদধ্য একদট অতীব শদিশালী দনিশসন এই  ঃ-  একজন 
¯ ত্রী ব্রলাক এমন এক বযদিি জন্মিান কিদব দেদন তাি প্রভূ হদবন। ” 

অতএব,  ব্রশখ আহম্মি নূি নগদিি দিদক মুখ দফিাদলন এবাং সর্য়ি কাদেম কদয়কজন খযাতনামা দশষ্যর্হ 
ব্রতহিাদনি দিদক অগ্রর্ি হদত লাগদলন।  পািদস্যি শাহ্ ব্রশখ আহম্মদিি িাজধ্ানীি দনকটবত্তসী হওয়াি র্াংবাি 
প্রাপ্ত হদয় ,  উচ্চ পিস্থ ব্রলাক ও িাজকীয় কমসর্ািীগর্দক তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কবাি জন্য োত্রা কিদত আদিশ 
িান কিদলন।  শাদহন শাদহি পক্ষ হদত তাাঁদক আিদিক অভযথসনা জানাইবাি জন্য তাদিিদক উপদিশ প্রিান 
কিদলন।  খযাতনামা অদতদথ ও তাাঁি র্দিগর্দক শাহান শাহ কততসক িাদজাদর্ত অদতদথ র্াৎকাি কিা হল,  শাহ 
স্বয়াং বযদিগত ভাদব তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কদিন এবাং তাাঁদক তাাঁি জাদতি ব্রগৌিব ও তাাঁি 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  বদল  ব্র াষর্া কদিন।   

ঐ দিবর্ র্মদূহ,  নূি ব্রিদশি এক প্রার্ীন র্ম্ভ্রাি বাংদশ এক দশশুর্িাদনি জন্ম হয়  ( ৭) ।  তাাঁি দপতাি নাম 
দিল দমজসা আব্বার্,  দতদন দমজসা বুজুগস নাদম খযাত দিদলন;  দতদন শাদহি একজন অনুগতদহত মন্ত্রী দিদলন।  ঐ 
দশশু র্িান দিদলন মহান বাহা’উল্লাহ্   ।  তাাঁি নাম দিল দমজসা ব্রহাদর্ইন আলী।  দতদন ২িা মহিিম ,  ১২৩৩ 
দহজিী র্দন ( ১২ই নদভম্বি ১৮১৭খতষ্টাব্দ)  প্রভাতকাদল,  ব্রতহিান নগদি জন্মগ্রহর্ কদিন।  দকন্তু পতদথবীি ব্রলাক 
এি দনগুঢ় অথস উপলদদ্ধ কিদত পাদি নাই ব্রে,  ইহা দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল ব্রে দতদন পতদথবীি ব্রলাদকি উপি 
অগদনত আশীষ বষসর্ কিদবন।  ব্রশখ আহমি,  দেদন এই শুভ  টনা তাৎপেসযপূর্সভাদব উপলদি কদিদিদলন তাাঁি 
জীবদনি অবদশষ্ট দিবর্র্মূহ এই স্বগসীয় নবজাত র্ম্রাদটি িিবাি প্রািদনি পদবত্র র্ীমাি মদধ্য োপন কবাি 
প্রর্›ড ওৎসুকয কদিদিদলন।  দকন্তু ইহা হওয়াি দিল না।  তাাঁি দপপার্া অশাি এবাং তাাঁি বার্না অততপ্ত িইল,  
দতদন আল্লাহি অটল আদিশ দশদিাধ্ােসয কদি  দনদত বাধ্য হদলন এবাং তাাঁি ব্রপ্রমাস্পদিি এই নগিী হদত মুখ 
দফদিদয়  দনদয় ব্রকিমান শাহ্ প্রদিদশি দিদক অগ্রর্ি হদলন।  

 

ব্রশখ আহম্মি এি ব্রকিমানশাহ্ অবস্থান 

    

ব্রকিমানশাহ্ প্রদিদশি গভসনি দপ্রন্স ব্রমাহাম্মি আলী দমজসা শাদহি ব্রজযাষ্ঠপুত্র এবাং শাদহি পদিবাদি র্বসাদপক্ষা 
উপেুি বযদি ব্রশখ আহম্মদিি অদতদথ র্ৎকাি কিাি জন্য এবাং স্বয়াং তাাঁি ব্রর্বা কবাি জন্য শাদহন শাহ্র 
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অনুমদত গ্রহর্ কদিদিদলন।  শাদহন শাহ দনজ পুত্রদক এইরূপ অনুগ্রহ ব্রিখাদতন ব্রে তাাঁি প্রাথসনা তৎক্ষনাৎ গতদহত 
হল।  অিতদষ্টি উপি র্ম্পরূ্সরূদপ আির্মপসন কদি  ব্রশখ আহম্মি ব্রতহিান হদত দবিায় দনদলন।  দতদন নগিী 
হদত দবিায় ব্রনবাি পূদবস দতদন এইমদমস এক প্রাথসনা উচ্চািন কিদলন,  ব্রে আল্লাদহি গুপ্তধ্ন,  ো এখন তাাঁি 
স্বদিশ বা দর্গদনি মদধ্য জন্মগ্রহর্ কদিদি তাাঁি িািা িদক্ষত ও লাদলত পাদলত হয় ,  ব্রে তািা তাাঁি মদহমা 
ব্র াষর্া কিদত পাদিন।    

  ব্রকিমান শাদহ আগমদনি পি ব্রশখ আহমি তাাঁি শীয়া দশষ্যগদর্ি মধ্য হদত কদয়কজন অদত দপ্রয় 
দশষ্যদক মদনানীত কিা দস্থি  কিদলন এবাং তািা ব্রে প্রদতশ্রƒত ঐশী প্রকাদশি ধ্দমসি কমস পতষ্ঠ ব্রপাষক হওয়াি 
র্ক্ষমতা লাভ কিদত পাদি তজ্জন্য তাদিি দশক্ষা িাদনি প্রদত মনদোগ প্রিান কিদত লাগদলন।  দতদন ব্রে 
র্মিুয় গ্রন্থ ও ফলক দলদপ ব্রলখবাি জন্য মনস্থ কদিদিন তন্মদধ্য দিল তাাঁি দবখযাত গ্রন্থ “শিহুম ব্রেয়ািা ”,  
ব্রে গ্রদন্থ দতদন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাষায় ইর্লাম ধ্দমসি ইমামগদর্ি গুনাবলী বনসর্া কদিদিদলন এবাং তাাঁিা 
প্রদতশ্রুত মহামানদবি আগমর্ র্ম্বদে ব্রে র্মনদিত প্রিান কদিদিদলন  ব্রর্ই র্কল দনিশসদনি উপি দবদশষ গুরুত্ব 
প্রিান কদিদিদলন দতদন ব্রর্ই  র্ম্বদে পুনঃ পুনঃ ব্রে র্কল ইদিত দিদয়দিদলন।  তিািা দতদন ব্রহ ব্রহাদর্ইন  
র্ম্পদকসই ইদিত দিদয়দিদলন।  দেদন ভদবষ্যৎ প্রকাশ কিদবন।  এবাং পুনঃ পুনঃ উদল্লদখত আলী নাম িািা দতদন  
ব্রর্ই আলীি প্রদত ইদিত কদিন নাই দেদন দনহত হদয়দিদলন,  দকন্তু দতদন র্িয জন্ম প্রাপ্ত আলীি প্রদত ইদিত 
কদিদিন োিা তাদক ঐ র্মিুয় দনিসশন র্ম্বদে প্রশ্ন কদিদিল,  ব্রেইগুদল দনশ্চয়ই অবতীর্স হদব।  ব্রে বৎর্ি  
মহান বাব জন্ম গ্রহর্ কদিদিদলন,   ব্রর্ই বৎর্ি  ব্রশখ আহম্মদিি ব্রশখ আলী নামক এক পুদত্রি মততুয হয়।  
তাি ব্রে র্কল দশষ্য তাাঁি এই পুদত্রি মততুযি জন্য ব্রশাক প্রকাশ কিদিল,  তাদিিদক র্দম্বাধ্ন কদি  দতদন 
এইরূপ শািনা বাকয বদলদিদলনঃ ব্রহ বেগুর্,  ব্রতামিা দঃখ প্রকাশ কদিও না,  কাির্ আমাি দনজপুত্র আলীদক  
ব্রর্ই আলীি জন্য উৎর্গস কদিদি,  োাঁহাি আদবভসাদবি জন্য আমিা র্কদলই অদপক্ষা কিদি।  এই জন্য তাাঁদক  
পালন কিদিলাম প্রস্তুত কিদিলাম।       

মহান বাব,  োাঁি নাম দিল আলী ব্রমাহাম্মি ১লা মহিিম  ১২৩৫ দহজিী র্াল ( ২০ব্রশ অদটাবি ১৮১৯ খতষ্টাব্দ)  
দশিাজ নগদি জন্ম গ্রহর্ কদিন।  তাাঁি দপতা সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ব্রিজা এবাং তাাঁি মাতা উভদয় মহান ব্রমাহাম্মদিি 
( র্াঃ)  বাংদশি এক ুদলর্ সর্য়ি পদিবািভূি দিদলন।  তাাঁি জদন্মি র্মদয়ি দনদেসষ্ট কাল র্ম্বদে দবশ্বার্ীদিি 
ব্রনতা ইমাম মহান আলীি দনম্ন দলদখত বাদকযি র্তযতা র্মথসন কিদি   ঃ-  “ আমাি প্রভু অদপক্ষা আদম দই 
বৎর্দিি ব্রিাট । ” মহান আলীি এই বার্ীি িহস্য োিা নব  ঐশী প্রকাশরুদপ র্তযদক অনুর্োন কদি  দর্নদত 
র্মথসয হদয়দি তািা বযদতত আি র্কদলিই দনকট অজ্ঞাত িদয় ব্রগদি।  মহান বাবই তাাঁি র্বস প্রথম প্রকাদশত 
মূলযবান ও মহীয়ান গ্রদন্থ মহান বাহা’উল্লাহ্ র্ম্বদে এই বার্ী অবতীর্স কদিদিন  ঃ ‘‘ ব্রহ আল্লাহি অবদশষ,  
আল্লাহি দনকট হদত ভদবষ্যদতি আগমর্কািী প্রভ।ু  আদম আপনািই জন্য আমাি র্বসর্ত্তা র্ম্পরূ্সরুদপ উৎর্গস 
কদিদি;  আপনািই জন্য আদম অদভশপ্ত হদত স্বীকতত হদয়দি এবাং আপনািই ব্রপ্রদম প্রান িান বযদতত আি দকিূই 
অদভলাষ কদি নাই।  আমাি পদক্ষ আল্লাহ্ই েদথষ্ট র্াক্ষয,  দতদন মহীয়ান,  আশ্রয় িাতা,  অনি প্রার্ীর্,  র্নাতন 
প্রভ।ূ   

   ব্রশখ আহম্মি েখন  ব্রকিমান শাদকত অবস্থান কিদিদলন তখন শাদহি পুত্র দপ্রন্স ব্রমাহাম্মি আলী 
দমজসাি দনকট হদত এইরুপ অদধ্ক অনুিাগপূর্স ব্রর্বাদিি দনিশসনর্মহূ প্রাপ্ত হদয়দিদলন ব্রে,  একবাি মুগ্ধ হদয়  
দতদন িাজপুত্রদক এইরুপ র্দম্বাধ্ন কদিনঃ আদম ব্রমাহাম্মি আলীদক দনজ পুত্র বদল  মদন কদি,  েদিও দতদন 
ফদতহ্ আলী শাদহি একজন বাংশধ্ি।  অদধ্ক র্াংখযক জ্ঞান অনুর্োনকািী দশষ্য তাাঁি বার্গতদহ দভড় জমা 
হদয়দিল এবাং অদত আগ্রদহি র্াদথ  তাাঁি বিততা শ্রবর্ কিত,  দকন্তু সর্য়ি কাদজদমি প্রদত সুদবদবর্না ও 
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ব্রর্èহপূর্স মদনাভাব প্রিশসন কিদতন অন্য কািও প্রদত তদ্রুপ কিদতন না।  ব্রে বহু র্াংখযক ব্রলাক তাাঁি দনকট 
র্মদবত হদয়দিল তাদিি মধ্য হদত দতদন তাাঁহাদকই মদনানীত কদিদিদলন এবাং তাাঁি মততুযি পদি ব্রে দতদন 
অক্লাি ব্রতদজি র্াদথ  তাাঁি আিদ্ধ কােসয পদির্ালনা কিদত পাদিন তজ্জন্য তাদক প্রস্তুত কদি  দনদতদিদলন।  
একদিন ব্রশখ আহমিদক তাি জননক দশষ্য  ব্রর্ই বাকয র্ম্বদে প্রশ্ন কিদলন োি র্ময় পূর্স হদল প্রদতশ্রুত 
মহামানব উচ্চািন কিদবন বদল  প্রতযাশা কিা োয়,  ব্রে বাকয এতই ভয়াংকিভাদব ভীতপ্রি ব্রে পতদথবীি 
দতনশত ব্রতি জন প্রাধ্ান্যবগস ও উচ্চ ব্রশ্রনীি ব্রলাক ব্রে এি দবস্ময়জনক পুিস্কাদি অদতভূত হদয়  তাদিি 
প্রদতদকই আিম্ভদত পলায়ন কিদব।  উত্তদি ব্রশখ আহমি তাদক বলদলনঃ পতদথবীি ব্রনততস্থানীয় ব্রলাদকিা ব্রে 
বাদকযি পুিস্কাি লাভ কিদত অর্মসথ তুদম দক পাি তা ধ্ািন কিদত িূঃর্াহর্ী হদত র্াহ? একদট অর্ম্ভব আশা 
পদিতুষ্ট কিদত ব্রর্দয়া না।  আমাদক এই প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিা হদত দনবতত হও এবাং আল্লাহি দনকট ক্ষমা প্রাথসনা 
কি।  এই পেসি হদয়দি “ব্রর্ই দঃর্াহর্ী প্রশ্নকতসা পুনিায়  ব্রর্ই বাদকযি প্রকতদত র্ম্বদে প্রকাশ কবাি জন্য 
তাাঁদক পুনঃ অনুদিাধ্ কিল অবদশদষ ব্রশখ আহমি উত্তি দিদলনঃ েদি তুদম  ব্রর্ই প্রদতশ্রƒত মহান দিবর্ লাভ 
কিদত র্মথস হও,  আি ব্রতামাদক েদি বলা হয়।  আলীি অদভভাবকত্ত অস্বীকাি,  এবাং এি প্রামাদনকতা 
( সবধ্তা)  দনন্দাকি,  তখন তুদম দক বলদব? ব্রর্ উচ্চঃস্বদি বলল  ঃ আল্লাহ্ ব্রে এইরূপ না কদিন।  এইরূপ 
কখনও হদত পাদি না।  প্রদতশ্রুত মহামানদবি দনকট হদত ব্রে এইরূপ বাকয উচ্চাদিত হদব না আমাি কল্পনাি 
অতীত। ” তাি ভুল কতই র্াাং াদতক তাি অবস্থা কতই কতপাি ব্রোগয।  তাি ধ্মস - দবশ্বার্ তুলািদডড পদিমাপ 
কিা হদয়দি এবাং অভাবগ্রস্থ পাওয়া ব্রগদি,  কাির্ ব্রর্ এি কাির্ বুিদত পাদি নাই ব্রে,  দেদন অবশ্যই 
প্রকাদশত হদবন দতদন  ব্রর্ই প্রবল অদধ্কািী হদবন ো ব্রকহই র্দন্দহ কিদত র্াহর্ী হদব না।  দতদন ো ইর্িা 
কদিন তা কবাি জন্য আদিশ িাদনি অদধ্কাি তাি কাদি এবাং ব্রেরূপ র্ান ব্রর্রূপ দনস্পদত্ত কিদত ব্রকবল 
তািই একমাত্র অদধ্কাি আদি।  ব্রে ব্রকহ র্দক্ষি পলদকি বা তিদপক্ষা কম র্মদয়ি জন্যও েদি ইতেত কদি 
এবাং তাি ক্ষমতা অস্বীকাি কদি,  তাহদল ব্রর্ তাাঁি অনুগ্রহ হদত বদঞ্চত হদব এবাং পদততগদর্ি মদধ্য গর্য 
হদব।  তবুও ব্রর্ তাাঁি অনুগ্রহ হদত বদঞ্চত হদব এবাং পদবত্র ধ্মসগ্রদন্থ ব্রে র্কল র্াংদকত দলদপবদ্ধ কিা হদয়দি,   
ব্রর্ই র্কদলি িহস্যাবলী বযাখযা শ্রবর্ কদিদিল,  তাদিি মদধ্য অদত অল্প ব্রলাকই তাি বাকযাবলীি প্রকতত অথস 
দনরুপন কিদত বা ইহাদিি প্রকতত উদেশ্য উপলদি কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  তাি সুদোগ খযাতনামা র্হকািী 
প্রদতদনদধ্ সর্য়ি কাদেমই একমাত্র বযদি দিদলন দেদন তাাঁি বাদকযি প্রকতত মমস উপলদি কদিদিদলন বদল  িাবী 
কিদত পািদতন।   

শাদহি পুত্র,  দপ্রন্স ব্রমাহাম্মি আলী মীজসাি মততুযদত ( ১২৩৭ দহজিী ১৮২২ খতঃ)  ,  ব্রকিমান শাহদত আি দকি ু
কাল অবস্থান কিাি জন্য দপ্রদন্সি দমনদত পূর্স আদবিন হদত মুি হদয়  ব্রশখ আহমি  কািবালায় তাি বার্স্থান 
স্থানািদিত কিদলন।  েদিও বাহ্য িতদষ্টদত সর্য়ি ব্রশদহািা ( ধ্মসাদথস বদল িাতাদিি িাজা)  ইমাম ব্রহাদর্দনি  
র্মাদধ্স্থান পদিভ্রমন কিদতন তবুও এই র্কল আর্াি অনুষ্ঠান পালদনি র্ময় তাি অিি ব্রর্ই প্রকতত ব্রহাদর্দনি  
উপিই দনবদ্ধ থাকত,  দেদন তাি আিাধ্নাি একমাত্র লক্ষযস্থল দিদলন।  অদধ্সক খযাতনামা দশদক্ষত ধ্মসদনতা ও 
ব্রমাজতাদহি ( ধ্সম শাস্ত্রজ্ঞ পদডডত)  তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কবাি জন্য িদল বদল র্মদবত হত।   

অদনদকই তাি মেসযািায় ঈষসাদিত হদত লাগল এবাং অদনদকই তাি প্রদতপদত্ত র্মদূল নষ্ট কবাি জন্য ব্রর্দষ্টত 
হল।  তািা েতই ব্রর্ষ্টা করূক না ব্রকন,   ব্রর্ই নগিস্থ দশদক্ষত ব্রলাকদিি মদধ্য তাি ব্রে সুদনদশ্চত প্রাধ্ান্য 
দিল,  তা তািা নষ্ট কিদত র্মসথ হল না।  অবদশদষ  ব্রর্ই উজ্জ্বল আদলাক পদবত্র মক্কা ও মদিনা নগিীিদয় 
তাাঁি িীদপ্ত অদধ্কির্ কিাি জন্য আহত হদলন।  ব্রেখাদন দতদন উপদস্থত হদলন,  ব্রর্খাদন দতদন তাি অর্ীম 
কমসতৎপিতাি অনুর্ির্ কিদত লাগদলন,  এবাং ব্রর্খাদন ( মদিনায়)  মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্ঃ)  র্মাদধ্ স্থাদনি 
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িায়াতদল দতদন দবশ্রাম লাভ কিদলন,  োাঁহাি ধ্দমসি র্দঠক জ্ঞান দবোদিি জন্য দতদন এইরূপ দনষ্ঠাি র্াদথ  
পদিশ্রদম িত দিদলন।    

কািবালা হদত প্রস্থাদনি পূদবস দতদন তাাঁি মদনার্ীত উত্তিাদধ্কািী সর্য়ি কাদেমদক তাাঁি জীবন ব্ররাদতি গুপ্ত 
িহস্য বযি কদি  োন এবাং তাাঁি অিদি ধ্দমসি ব্রে অদি এরূপ উজ্জ্বল ভাদব প্রজ্জ্বদলত কিদত ব্রর্ষ্টা কিাি 
জন্য তাাঁদক উপদিশ িান কিদলন।  সর্য়ি কাদেম নজফ নগি  পেসি তাাঁি র্হগামী হওয়াি জন্য েত অদধ্ক 
র্দনবসে অনুদিাধ্ করুক না ব্রকন,  ব্রশখ আহমি তাাঁি অনুদিাদধ্ র্ম্মত হদত অস্বীকাি কদিন।  ব্রশখ আহমি 
তাাঁদক  র্দম্বাধ্ন কদি  অবদশদষ এই ব্রশষ বাকয বলদলন আপনাি এক মুহুতস র্ময় নষ্ট কিদত নাই।  প্রদতযক 
দ্রুতগামী মুহুদতস আপনাদক পূর্সভাদব এবাং সুদবদবর্নাি র্াদথ  র্িযবহাি কিদত হদব।   

  

সর্য়ি কাদেম,  ব্রশখ আহমদিি স্থলাদভদষি হদলন 

 

 ব্রর্ষ্টা উদিযদমি জন্য ব্রকামি বাাঁদধ্য়া,  আল্লাদহি অনুগ্রদহি ,  দবজ্ঞতাি ও র্দর্èহ র্হানুভুদতি র্াদথ ,  
িাত্রদিন পদিশ্রম কদি  অমদনাদোগীতাি ঐ র্মিুয় আবির্ দবিীনস কিদত হদত ো মানুদষি র্কু্ষদক অেকাদি 
আবতত কদি  ব্রিদখদি , কাির্,  আদম িতঢ়তাি র্াদথ  বলদি  ব্রর্ই র্ময় অতীব দনকটবতসী হদে ,  ব্রে 
র্ময়দক স্বর্দক্ষ িশসন কিা হদত আমাদক মুদি ব্রিয়াি জন্য আল্লাদহি দনকট আদম দমনদত পূর্স প্রাথসনা 
জাদনদয়দি,  কাির্ ব্রশষ র্মদয়ি ভূদমকম্প অতীব ভীষর্ হদব।   ব্রর্ই দিবদর্ দসেমনীয় পদিদস্থদতর্মূহ হদত 
পদিত্রান পাওয়াি জন্য আল্লাদহি দনকট ব্রতামাি প্রাথসনা কিা উদর্ত,  কাির্ আমিা দই জদনি ব্রকহই এি 
র্বসবযাপী পিাক্রম প্রদতদিাধ্ কিদত র্ক্ষম নই।   ব্রর্ই অদত দবস্ময়কি পুিস্কাি বহন  কবাি জন্য অপি 
ব্রলাদকি ভাগয অবধ্াদিত,  োদিি র্হনশীলতা শদি অতযাদধ্ক,  োদিি অিির্মহূ র্মে পাদথসব দবষয়াদি হদত 
পদবত্র,  োদিি বল তাাঁিাই পিাক্রম িািা নব  বদল বলীয়ান।  

এই র্মে বাকয বলাি পি ব্রশখ আহমি তাাঁি দনকট হদত দবিায় গ্রহর্ কিদলন এবাং ব্রে র্মে পিীক্ষা অবশ্যই 
পীড়ািান কিদব অবশ্য র্াহদর্ি র্াদথ  ব্রর্ র্মিুদয়ি র্ম্মুখীন হওয়াি জন্য তাাঁদক উৎর্াদহত কিদলন এবাং 
তাাঁদক  আল্লাদহি িক্ষনাদবক্ষদন র্মসপন কিদলন।  কািবালায় সর্য়ি কাদেম তাাঁি গুরূ ব্রশখ আহমদিি প্রািম্ভ 
কাদেসয দনদজদক উৎর্গস কিদত লাগদলন তাাঁি দশক্ষাগুদলি বযাখযা কিদত লাগদলন।  তাাঁি ধ্দমসি পক্ষ র্মসথন 
কিদত লাগদলন এবাং ব্রে র্কল প্রশ্ন তাাঁি দশষ্যদিি মন দবর্দলত কিদিল ব্রর্ গুদলি উত্তি প্রিান কিদত 
লাগদলন।  ব্রে ব্রতজ র্হকাদি দতদন তাাঁি কােসয কিদিদলন তা অজ্ঞ ও ঈষসাদিত ব্রলাকদিি দহাংর্াদিষ প্রজ্জ্বদলত 
কিল।  তািা এই বদল  ব্রগালদোগ র্তদষ্ট কিদত লাগলঃ “র্দল্লশ বৎর্ি  োবৎ আমিা ব্রশখ আহমদিি িলনাময় 
দশল্প গুদল আমাদিি পদক্ষ ব্রকান প্রকাি বাধ্া প্রদতদিাধ্ বযদতত প্রর্াদিত হদত দিদয়দি।  তাাঁি উত্তিাদধ্কািী পক্ষ 
হদত ব্রর্রূপ প্রতািনাকািী দশক্ষা আি অদধ্ক কাল আমিা র্হ্য কিদত পাদিনা,  ব্রে উত্তিাদধ্কািী শাদিিীক 
উিাদনি দবশ্বার্ বজসন কদিন।  দেদন ব্রম’িাদজি ( মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্)  স্বগস ভ্রমদনি)  আক্ষদিক বযাখযা 
অগ্রাহ্য কদিন,  দেদন আগমনকািী মহান দিবদর্ি দনিসশনর্মহূ রূপক বদল  মদন কদিন এবাং দেদন এইরূপ 
ধ্মসমত প্রর্াি কদিন ো প্রর্দলত ধ্মস মদতি দবদিাধ্ী ব্রগাাঁড়া ইর্লাম ধ্দমসি ব্রশ্রষ্ঠ মত র্মদূহি দবনাশ 
র্াধ্নকািী। ”  তাদিি ব্রগালদোগ ও অস্বীকাি ধ্বদন েতই উচ্চতি হদত লাগল,  সর্য়ি কাদেদমি পদক্ষ তাি 
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েত কােসয কদি  োিা ও তাাঁি উপি ন্যে কমস র্মাপন কিাি দবষদয় তাাঁি িতঢ় প্রদতজ্ঞ আি ও িতঢ়তি হল।  
দতদন ব্রশখ আহমদিি দনকট একখানা পত্র দলখদলন।  

 

মদিনায় ব্রশখ আহমদিি পিদলাক গমন  

তাাঁি দবরূদদ্ধ ব্রে র্কল দমথযা অপবাি িদটত হদয়দি ব্রর্ র্কল দবেততভাদব  ব্রর্ই পদত্র দলদখ জানাদলন এবাং 
তাদিি দবদিাদধ্তাি প্রকতদত ও পদিমান র্ম্বদে তাাঁদক  অবগত কিাদলন।   ব্রর্ই পদত্র দতদন র্াহদর্ি র্াদথ  
অনুর্োন কিদলন,  এই র্কল অবাধ্য ও অজ্ঞ ব্রলাকদিি দনষ্ঠুি ধ্দমসাম্মতাি বশ্যতা স্বীকাি তাাঁদক আি কতকাল 
কিদত হদব এবাং দতদন ব্রে র্ময় র্ম্বদে আদলাক প্রাদপ্তি জন্য প্রাথসনা জানাদলন,  েখন  প্রদতশ্রƒত মহা মানব 
প্রকাদশত হদবন।   

এই পদত্রি উত্তদি ব্রশখ আহমি দলখদলনঃ আল্লাদহি করুর্া র্ম্বদে আপদন দস্থি দনদশ্চত হউন ,  তাদিি কাদেসযি 
জন্য দঃদখত হদবন না।  এই ধ্দমসি গুপ্ত িহস্য অবশ্যই প্রকাদশত হদব,  এবাং এই সুর্মার্াদিি িহস্য অবশ্যই 
প্রকাশ কিা হদব।  আদম আি দকিুই বলদত পাদি না,  আদম ব্রকান র্ময় দনদেসষ্ট কিদত পাদিনা।  “দহদনি পদি 
( ৬৮ এি পদি )  তাাঁি ধ্মস র্ম্বদে ো জানদত পািা  োদব।  ( ৮)  ঐ র্কল দবষয় র্ম্বদে আমাদক দজজ্ঞার্া 
কিদবন না।  ো আপনাি দনকট প্রকাদশত হদল,  আপনাদক ব্রকবল কষ্টই দিদত পাদি। ”             

এই ধ্মস কতই বতহৎ কতই মহান।  এমন দক সর্য়ি কাদেদমি ন্যায় এইরূপ একজন মহীয়ান বযদি র্ম্পদকস এই 
প্রকাদিি বাকয বযবহৃত হদয়দি।  ব্রশখ আহমদিি এই উত্তি সর্য়ি কাদেদমি অিদি র্ািনা ও শদি িান 
কদিদিল এবাং দতদন দিগুন র্াংকদল্পি র্াদথ  ঈষসা পািয়ন ও কপটর্ািী শক্রি আক্রমন প্রদতদিাধ্ কিদত 
লাগদলন।   

তৎপি অতযকাল পদি,  ১২৪২ দহজিী র্াদল ( ১৮২৬খতঃ)  একাদশ বৎর্ি  বয়দর্ ব্রশখ আহমি ইহদলাক তযাগ 
কদিন,  এবাং পদবত্র মদিনা নগিীদত মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্)  র্মাদধ্স্থাদনি দনকটবতসী জান্নাতুল বাকীি র্মাদধ্ 
ব্রক্ষদত্র তাদক র্মাদধ্ত কিা হয়।   

এই অধ্যাদয়ি টীকাঃ 

১নাং এ,  এল, এম,  দনদকালার্,  তাাঁি ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি প্রবদেি ১- ২ পতষ্ঠায় বদলনঃ ব্রশখ আহম্মি আহর্ায়ীি 
বাংশ তাদলকা তাাঁি পুত্র ব্রশখ আবদল্লাদহি বর্সনা মদত প্রিত্ত হদয়দি।  ব্রশখ আহমদিি দপতাি নাম দিল 
েয়িিীন।  ব্রশখ আহমি ১১৬৬ দহজিীি িজব মাদর্ ২৪ এদপ্রল ব্রে,  ১৭৫৩ খতঃ,  আিব উপিীদপি উত্তি পূদবস 
আহর্া নগদি জন্ম গ্রহর্ কদিন।  দতদন একজন শীয়া রূদপ জন্ম লাভ কদিন,  েদিও তাাঁি পূবস পুরূদষিা সুন্নী 
দিদলন।   

প্রদফর্ি ই. দজ  োউদনি ” একজন ভ্রমন কািীি বতত্তাি অনুবাি গ্রদন্থি টীকা “ই” ২৩৫ পতষ্ঠা অনুর্াদি,  ব্রশখ 
আহমি ১১৫৭ দহজিীদত জন্মগ্রহর্ কদিন এবাং ১২৪২ দহজিীদত মততুয মুদখ পদতত হন।   

২নাং-  ডাঃ দট, ব্রক, ব্রর্ইন ,  তাাঁি “জাদত র্মদূহি ও ধ্মস র্মদুহি পুনঃ দমলন” গ্রদন্থ ১৫ পতষ্ঠায় বদলন  ঃ“ 
দতদন( ব্রশখ আহমি)  ভালরুদপই জানদতন ব্রে,  দতদন আল্লাহ কততসক মদনানীত হদয়দিদলন ব্রেন,  অল্পকাল পদি 
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পতদথবীদত ব্রে অদধ্কতি পূর্স র্তয অবতীর্স হদব তা গ্রহর্ কবাি জন্য ব্রলাদকি অিির্মহূ  প্রস্তুত কিদত 
পাদিন,  এবাং ব্রে তাি মধ্য দিয়া ভদবষ্যদতি গদভস দনদহত িািশ (  বা ব্রশষ )  ইমাম মাহিীদক প্রাপ্ত হবাি 
জন্য উন্মুি হয়।  দকন্তু দতদন এই দবষয়দট সুস্পষ্ট ও অতযি পদি¯ কািভাদব বর্সনা কদিন নাই,  পাদি পাদথসব 
পুনরুিাদনি অদবশ্বার্ী ব্রলাদকিা তাাঁি দবরুদদ্ধ উদিত হদয়  তাাঁদক দবিীনস কদি  ব্রফদল।   

৩ নাং-  কািবালা,  বাগিাদিি ৫৫ মাইল িদক্ষন পদশ্চদম,  ব্রফািাত ( ইউদেদতর্)  নিীি তীদি মহান ইমাম 
ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্ স্থান নগদিি মধ্যস্থদল এবাং তাি ভ্রাতা মহান আব্বাদর্ি র্মাদধ্স্থান শহদিি িদক্ষন পুবসাাংদশ,  
এইগুদলই প্রধ্ান ব্রর্ৌধ্।  নজদফ মহান আলীি র্মাদধ্ স্থান শীয়া র্ম্প্রিাদয়ি তীথস স্থান।  ( দজ, আি মাখদমি 
পািস্য ইদতহাদর্ি র্াংদক্ষপ্ত দববির্,  ৪৮৬ গর্) ।  

৪নাং-  ‘‘ ব্রশখ আহমদিি মদতি প্রধ্ান দনদিসশগুদল এইঃ-  দতদন প্রর্াি কিদলন ব্রে,  র্কল জ্ঞান ও দবজ্ঞান 
পদবত্র ব্রকািআদনই আদি।  সুতিাাং পদবত্র ব্রকািআদনি অিদনসদহত মমসর্মূহ  র্¤পুনসরুদপ উপলদদ্ধ কিদত হদল ,  
জ্ঞান ও দবজ্ঞাদনি পািিদশসতা দনশ্চয়ই অজসন কিদত হদব।  এই মদতি ব্রপাষ্যতায় দতদন পদবত্র ব্রকািআদনি 
বার্ীি বযাখযায় কাদব্ব দলদষ্টক ব্রপ্রগদমদটক বা প্রদয়াগবাি বােব ব্রক্ষদত্র প্রদয়াগ িািা র্তযতা দননসয় নীদত 
( পদ্ধদত) র্মূহ  বযবহাি কিদতন।  দতদন মুর্দলম জগদতি দবদভন্ন দবজ্ঞান র্মদে জ্ঞান লাভ কবাি জন্য ব্রর্ষ্টা 
কদিদিদলন।  দতদন ইমামগদনি র্ম্মদে অদতদিি শ্রদ্ধা ব্রপাষন কিদতন।  দবদশষত  ঃ ষষ্ঠ ইমাম জাফি  র্াদিক 
,  োাঁহাি বার্ী দতদন প্রায়ই উদ্ধতত কিদতন।  . . . . . . . . . . ভদবষ্যত জীবন ও শাদিদিক অভুযিান র্ম্মদে দতদন 
ব্রেইমত ব্রপাষন কিদতন তা র্াধ্ািনতঃ প্রর্দলত মদতি দবদিাধ্ী বদল  দবদবর্না কিা হত।  দতদন প্রর্াি কিদলন 
ব্রে,  মানুদষি শিীি জল,  মাদট,  অদি ও বায় ু এই র্ািদট ব্রমৌদলক উপািাদন গদঠত।  মততুযি পি এইগুদল 
ব্রমৌদলক পিাদথসি র্াদথ  দমদশ োয়।  মততুযি র্ময় সুক্ষ শিীি োদক দজর্দম হদিদক্লয়া ( গ্রীক শব্দ)  বলা হয়।  
তাই ব্রর্ ধ্বাংশ ব্রথদক মুি থাদক।  প্রেদি কাাঁর্ ব্রেরুপ ভাদব থাদক ,  এি আমাদিি শিীদিি র্াদথ  প্রর্িন্ন 
ভাদব র্াম্ভাবয শদিরুদপ অবস্থান কদি।  ব্রর্রুপ দতদন বদলন ব্রে,  মহান ব্রমাহাম্মি ( র্ঃ)  িাদত্রদত স্বগসভ্রমন এই 
সুক্ষ শিীি িািাই হদয়দিল,  ব্রভৌদতক শিীি িািা নদহ।  এই র্কল মদতি জন্য তাাঁদক অদধ্কাাংশ ধ্মসদনতা 
দবধ্মসী আখযা দিদতা।  এবাং ব্রমাল্লা র্িিাি মতাবলদম্ব বদল  অদভেুিও হদয়দিদলন,  দেদন বতসমান েুদগ 
পািদস্যি ব্রশ্রষ্ঠ িাশসদনক।  ( জানসাল অবদি িয়যাল এদশয়াদটক ব্রর্ার্াইদট,  ১৮৮৯,  আদটসকযাল ১২, ৮৯০- ৯১ 
র্ন) ।  

৫নাং-  এ,  এল ,  এম দনদকালার্,  তাাঁি ব্রশদখ র্ম্প্রিাদয়ি গ্রদন্থি ৫ম অধ্যাদয় ব্রশখ আহমদিি ১৬দট গ্রদন্থি 
তাদলকা দিয়াদিন।  তাি মদধ্য দনম্নদলদখত গুদল দবদশষ ভাদব উদল্লখদোগযঃ-  

১)  ব্রশখ হািীি ব্রেয়াততলু জাদময়ুল কদবদিি বযাখযা।  

২)  পদবত্র ব্রকািআনুল হুয়াল্লাহুল আহাদিি বযাখযা।  

৩)  তাাঁি পুবসবতসী ইমামগদনি উপি কাদয়দমি প্রাধ্ান্নতা র্ম্মদে ফদতহ আলী শাদহি প্রদশ্নি উত্তদি 
ব্রির্ালাদয় খাকাদনয়া।  

৪)  স্বপ্ন র্ম্মদে।  

৫)  র্াদহবুেযমাদনি পিবী ও িাবী র্ম্বদে ব্রশখ মুর্া বাহিাদয়নীি প্রদশ্নি উত্তি।  

৬)  সুফীদিি প্রদশ্নি উত্তি।  
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৭)  আক্কাি জ্ঞান র্ম্বদে ব্রমাল্লা ব্রমহদি আদেি প্রদশ্নি উত্তি।  

৮)  ভদবষ্যত জীবদনি সুখ- দঃখ র্ম্বদে।  

৯)  আল্লাহদক পাবাি উৎকতষ্ট পন্থা র্ম্বদে ব্রমাল্লা আলী আকবদিি প্রদশ্নি উত্তদি।  

১০)  পুনরুিান (  ব্রকয়ামত )  র্ম্বদে।   

৬নাং-  সর্য়ি কাদজদমি পদিবাদিি ব্রলাদকিা খযাতনামা বদর্ক দিদলন।  তাাঁি দপতাি নাম দিল আকা সর্য়ি 
কাদশম।  সর্য়ি কাদজম িািশ বৎর্ি  বয়দর্ আিিদবদল ,  র্প্তম ইমাম মুর্া কাদজদমি বাংশধ্ি ও র্াক্ষী।  
বাংশীয় িাজাদিি পুবসপুরুষ ,  ব্রশখ র্দফ উদেন ইর্হাদকি র্মাদধ্ স্থাদনি দনকট বার্ কিদতদিদলন।  একিাদত্র 
দতদন স্বদপ্ন র্মাদহত দর্দ্ধ পুরুদষি একজন খযাতনামা পুবসপুরুষ কততসক আদিষ্ট হদল ব্রে,  তাদক ব্রশখ আহমি 
আহর্ায়ীি আধ্যাদিক পদির্ালনাধ্ীদন স্থাপন কিদত হদব।  দতদন এই ইয়ােি নগদি বার্ কিদিদলন।  সুতিাাং 
দতদন ব্রর্খাদন দগদয় ব্রশখ আহমদিি দবদশষ্যদত্ব ভদতস হদলন,  এবাং তাাঁি মতবাদি এইরুপ খযাদত অজসন কিদলন 
ব্রে,  ব্রশখ আহমদিি মততূযি পি র্বস র্ম্মদতক্রদম ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রনততদত¦ ি পদি বাদিত হদলন।  (  একজন 
পদথদকি ভ্রমন কাদহনী ব্রনাট ইাং ২৩৮ গর্) ।  

৭নাং-  দমজসা আবুল ফজল দলদপবদ্ধ কদিদিন ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাহি বাংশ তাদলকা পািদস্যি অদত প্রার্ীন 
কাদলি ঐশী ভদবষ্যতবািী ( পয়গম্বি)  ব্রিি ও আিব আক্রমদনি পুবসবতসী িাজাদিি বাংশপেসি অনুর্ির্ কিদত 
পািা োয়।  

৮নাংঃ-  আবজদিি গর্না মদত দহন ব্রমাট র্াংখযা ৬৮ ,  সুতিাাং মহান বাহা’উল্লাহ ১২৬৮ দহজিীদত েখন  
ব্রতহিাদনি দশয়াহর্াল কািাগাদি আবদ্ধ দিদলন,  তখন তাাঁি প্রদত স্বীয় প্রতযাদিশ অবতিদনি প্রথম র্াংবাি প্রদপ্ত 
হন।  এই র্ম্বদে  ব্রর্ই বৎর্ি  তাাঁি অবতীর্স গীদত কাদবয ইদিত দিদয়দিদলন।  

পদবত্র ব্রকািআদনি সুিা র্াদিি ব্রশষ আয়াত(  ৮৮ আয়াদত )  ইহা উদল্লদখত হদয়দি।  

 

দিতীয় অধ্যায় 

সর্য়ি কাদেম রূেীি জীবন েত 

হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকি রূশ্তীি র্মসথন লাভ 

 

দপ্রয় গুরুজদনি পিদলাক গমদনি র্াংবাি সর্য়ি কাদেদমি অিদি অদনসবার্নীয় ব্রশাক আনয়ন কদি।  পদবত্র 
ব্রকািআদনি এই আয়াত  িািা অনুপ্রাদর্ত হদয়,  ‘কতই অনন্দ র্হকাদি তািা তাদিি মুদখি বাতার্ িািা 
আল্লাহি ব্রজযাদত দনবসাদপত কিদত র্ায়,  দকন্তু আল্লাহ্ স্বীয় ব্রজযাদত র্ম্পরূ্স কিদত ইর্িা কদিন,  েদিও 
অদবশ্বার্ীিা এদত অর্ন্তুষ্ট হদয়  থাদক।  ( সু ১/ ৩২ এবাং সু ৬১/ ৮)  জ্ঞানী ব্রশখ আহমদিি র্মদপসত কতসবয 
কােস র্ম্পরূ্স কিাি জন্য অটল র্াংকল্প র্হকাদি উদিত হদলন।  এইরূপ খযাদত নামা একজন আশ্রয়িাতাি 
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অপর্ািদর্ দতদন তাাঁি র্তুসদিকস্থ দনেসয় ুৎর্াকািী শক্র ভাবাপনè ব্রলাকদিি স্বীকাদি পদির্ত হদলন।  তািা 
তাদক বযদিগতভাদব আক্রমন কিল তাি দশক্ষাদক অবজ্ঞা কিল এবাং তাাঁি নাদম দনন্দা িটাদত লাগল।  সর্য়ি 
ইোহীম কজবীদন নামক একজন শদিশালী ও ুখযাত শীয়া ব্রনতাি প্রদিার্নায়,  সর্য়ি কাদেদমি শক্রিা িলবদ্ধ 
হদয় তাাঁদক ধ্বাংর্ কবাি জন্য িতঢ় র্াংকল্প কদি।   

এই কািদর্ই সর্য়ি কাদেম পািদস্যি ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিাদয়ি একজন উচ্চপিস্থ শদিশালী খযাতনামা ব্রনতাি র্মসথন 
ও অনুগ্রহ লাভ কবাি এক উপায় দস্থি কিদলন।  তাাঁি নাম হাদজ সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকি রুেী,  দেদন 
ইর্ফাহাদন বার্ কিদতন এবাং োাঁি প্রভাব  ব্রর্ই নগদিি র্ীমা অদতক্রম কদি  অদনক িূি দবেতত হদয়  
পদড়দিল।  সর্য়ি কাদেম মদন কিদলন,  তাি বেুত্ব ও র্হানুভূদত দবনা দবধ্ায় তাি কােস কদি  ব্রেদত তাদক 
র্াহােয কিদব এবাং তাাঁি দশষ্যদিি উপি তাি প্রদতপদত্ত প্রর্ুি পদিমাদর্ বতদদ্ধ পাদব।  তাি অনুগামীদিি দনকট 
তাদক অদনক  র্ময় বলদত ব্রশানা ব্রগদি “ব্রতামাদিি মধ্য হদত র্ম্পরূ্স দনদলসপ্তভাদব তযাগ স্বীকাদি উদিত হদয়  
ইর্ফাহান গমন কিতঃ আমাি বািও  ব্রর্ই দশদক্ষত সর্য়দিি দনকট উপদস্থত কিদল কতই ভাল হতঃ আপদন 
প্রথম ভাদগ পিদলাকগত ব্রশখ আহমদিি প্রদত দবদশষ দবদবর্না ও অনুিাগ প্রিসশন কদিদিদলন,  দকন্তু এখন তাাঁি 
মদনানীত দশষ্য ম- লী হদত দনদজদক হঠাৎ পতথক কদিদিন? আদম কতই আশা কদি একজন বাতসাবাহক আল্লাহি 
উপি র্ম্পরূ্সর্ দনভসিশীল হদয়  উদিত হদবন এবাং  ব্রর্ই দশদক্ষত সর্য়দিি মনদক ব্রে র্কল দনগুঢ় িহস্য 
বযাকূল কদিদি তা হদত তাাঁদক উদ্ধাি কিদব এবাং ব্রে র্কল র্াংশয় তাাঁি র্হানুভদূতি অভাদবি কাির্র্মহূ 
হদয়দি তা িূি কিদব।  আদম কতই আশা কদি ব্রে,  ব্রশখ আহমদিি অপ্রদতিন্দী ক্ষমতা তাাঁি দশক্ষার্মদূহি 
র্তযতা ও শুদ্ধতা র্ম্বদে র্াক্ষযিান স্বরূপ তাাঁি দনকট হদত এক গাদম্ভেসপূর্স ব্র াষর্া দনদয় আর্দব।  আদম আিও 
আশা কদি ব্রে,  এইরূপ একদট প্রমার্ র্াংগ্রদহি পি ব্রর্ মশহদি দগদয় ব্রর্ই পদবত্র নগিীি ধ্মসার্ােসযদিি 
র্ব্বসগ্রগর্য ব্রনতা দমজসা আর্কিীি দনকট হদত এইরূপ ব্র াষর্া লাভ কিদব।  “সর্য়ি কাদেম বাি বাি এই 
প্রাথসনা জানাবাি সুদোগ গ্রহর্ কিদতন।  তাাঁি এই প্রাথসনা পূর্স কিাি র্াহর্ কািও হল না,  দকন্থ ু জননক দশষ্য 
( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন বুশিীয়াি ইর্ফাহান ও ব্রখািার্ান োত্রা) ,  দমজসা ব্রমাদহত ব্রকিমানী এই কাদজি ভাি গ্রহর্ 
কিদত ইর্িা প্রকাশ কিদলন।  সর্য়ি কাদেম তাদক বলদলন  ঃ র্াবধ্ান দর্াংদহি ব্রলজ স্পশস কদিও না।  এই 
কাদেসি সুক্ষানুভূদত ও কাদঠন্য ব্রহয় জ্ঞান কদিও না।  তৎপি দতদন তাি েুবক দশষ্য,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
বুশরুয়ীি “বা’বূল বাব ব্রক ( মহান বা’ব্রবি  প্রদত প্রথম দবশ্বার্ী)  র্দম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ উল্লদর্ত হও,  এবাং 
এই ব্রিৌতয কােসয র্ম্পািদনি উপদোগী বদল  ব্র াষর্া কিদি।  র্বস শদিমান আল্লাহ ব্রতামাদক অনুগ্রহ পূবসক 
র্াহােয কিদবন এবাং ব্রতামাি উিযমদক র্াফলযমদডডত কিদবন।  ব্র াষর্া 

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বশুরুয়ীি ইস্পাহান ও ব্রখািার্ান োত্রা 

 ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্ানন্দ দর্দত্ত তৎক্ষর্াৎ িডডায়মান হদলন এবাং তাাঁি দশক্ষািাতাি বস্ত্রাঞ্চল র্ুম্বন কদি  
বাধ্যানুগদতি শপথ গ্রহর্ কিদলন এবাং তৎক্ষর্াৎ ভ্রমদর্ োত্রা কিদলন র্ম্পরূ্স দনসদলসপ্ততা ও উচ্চ র্াংকদল্পি র্াদথ  
তাাঁি উদেশ্য দর্দদ্ধি জন্য প্রস্থান কিদলন।  ইস্পাহাদন ব্রপৌাঁদি,  দতদন তৎক্ষর্াৎ ব্রর্ই দবিান সর্য়দিি দনকট 
উপদস্থদতি জন্য প্রাথসনা জানাদলন।  নগর্য ব্রপাষাক পদিদহত হদয়  ভ্রমর্ জদনত কেসমাি ব্রিদহ,  একজন র্ামান্য 
ও তুে বযদিরূদপ  ব্রর্ই খযাতনামা ব্রনতাি মূলযবান ব্রপাষাক পদিদহত অদতবতহৎ র্ভাি মদধ্য উপদস্থত হদলন।  
অলদক্ষতভাদব ও দনভসদয়,   ব্রর্ই সুদবখযাত দশক্ষদকি আর্দনি র্ম্মুখবতসী অবস্থাদন অগ্রর্ি হদলন।  সর্য়ি 
কাদজদমি উপদিশ তাি মনদক ব্রর্ই র্াহর্ ও দবশ্বার্ উদ্ভদু্ধ কদিদিল,  তা র্াংগ্রহ কদি  দতদন হাজী সর্য়ি 
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ব্রমাহাম্মি বদিকদক র্দম্মাধ্ন কদি  বলদলন,  ব্রহ সর্য়ি আমাি বাকয শ্রবন করুন,  কাির্ আমাি বিবয 
আল্লাদহি র্াংবাি িািা মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ধ্দমসি দনিাপত্তা িক্ষাি র্হায়ক হদব,  পক্ষািদি আমাি বাতসা 
শ্রবদর্ অস্বীকতদত,  এি র্াাং াদতক অদনস্টকি ব্রহত ু হদব।  সুস্পষ্টতা শদিি র্াদথ  এই র্কল র্াহর্ গবস ও 
বীিত্বর্ূর্ক বাকয উচ্চাদিত হওয়ায় সর্য়দিি উপি এক আশ্চেসয প্রভাব দবোি কিল।  দতদন তৎক্ষনাৎ তাাঁি 
বিবয বে কিদলন এবাং তাাঁি ব্রশ্রাতাবগসদক অবদহলা কদি ,  এই আশ্চেসয আগিক ব্রে বাতসা আদনয়াদিদলন তা 
অতীব মদনাদোদগি  র্াদথ  শ্রবন কিদত লাগদলন।  তাি দশষ্যবগস এইরূপ অর্াধ্ািন আর্িদন দবস্ময়দবষ্ট হদয়  
আকদস্মক আগন্তুকদক ভৎসর্র্া কিল এবাং তাাঁি িাদম্ভকতাপূর্স দমথযা িাদবর্মুদহি দনন্দা কিদত লাগল।  অতীব 
দশষ্টার্াদিি র্াদথ  িতঢ়তা র্হকাদি ও গম্ভীি ভাষায়,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাদিি অদশষ্টতা  এবাং জানোদনি 
অগভীিতাি প্রদত ইদিত কিদলন এবাং তাদিি উদ্ধতয ও দমথযা গদবসি জন্য দবস্ময় প্রকাশ কিদলন।  এই িশসক  
ব্রর্ই আর্ির্ ও দবতকস এইরূপ আশ্বেসযভাদব প্রিশসন কদিদিদলন।  সর্য়ি তাদত অতীব র্ন্তুষ্ট হদয়দিদলন।  তাি 
দশষ্যদিি এইরূপ অনুদর্ত বযবহাদিি জন্য দতদন দঃখ প্রকাশ কিদলন এবাং ক্রুদট স্বীকাি কিদলন।  তাদিি 
অকতজ্ঞতাি ক্ষদতপূিন স্বরুপ দতদন  ব্রর্ই েুবদকি প্রদত র্বসপ্রকাি র্াম্ভাবয িয়া প্রিশসন কিদলন।  তাদক তাাঁি 
র্মথসদনি প্রদতশ্রুদত দিদলন এবাং তাাঁি বাতসা ব্রগার্িীভূত কবাি জন্য প্রাথসনা কিদলন।  তাদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক 
ব্রে কাদজি ভাি প্রিত্ত কিদলন।  তখন দনজসন কথাবাতসায় দতদন তাদক তাি দনজ র্দন্দহ ও অদবশ্বার্ র্ম্বদে 
অবগত কিাদত পািদবন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  দকন্তু অনুভব কিদলন ব্রে,  দবলদম্ব তাি কাদেস দব œ  টদত পাদি।  
সুতিাাং দতদন তখন তখনই তাি র্াদথ  ঐ র্কল গুরুত্বপূর্স দবষদয় কথাবাতসায় প্রবতত্ত হদত ব্রজাি দিদলন।  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  মুখমডডল এইরূপ প্রশাংর্র্ীয়ভাদব তাি ব্রেৌবন সুলভ উৎর্াহ,  অকপটতা ও গভীি আিদবশ্বাদর্ি 
র্াক্ষয প্রিান কিদিল ব্রে,  সর্য়ি মুগ্ধ হদয়  অশ্রু র্াংবির্ কিদত পািদলন না।  দতদন তৎক্ষনাৎ ব্রশখ আহমি 
ও সর্য়ি কাদজদমি দলদখত কতকগুদল গ্রন্থ আনয়ন কিদলন এবাং ব্রর্গুদল হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক ঐ র্মে 
বাকয র্ম্বদে প্রশ্ন কিদত লাগদলন ো তাি অননুদমািন ও দবস্ময় উদিক কদিদিল।  এই বাতসাবাহক,  প্রদতযক 
উদ্ধতত বার্ীি দবদশষ্ট জ্ঞান,  পাদডডতযপূর্স দবজ্ঞতা ও উপেিু দবনদয়ি র্াদথ  প্রতুযত্তি প্রিান কিদলন।  

দতদন এই প্রকাদি র্মদবত দশষ্য মডডলীি উপদস্থদতদত ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজদমি বযাখযা কিদত,  তাদিি 
র্তযতা ও দনদিসাদষতা র্প্রমার্ কিদত এবাং তাদিি ধ্মসমদতি পক্ষ র্মথসন কিদত লাগদলন।  েখন  ব্রমায়াদজ্জন  
( প্রাথসনাি জন্য আহ্বানকািী)  দবশ্বার্ীদিি প্রাথসনাি জন্য আহ্বান জানাদলা,  তখন হঠাৎ তাি দবতদকসি প্রবাহ 
দনেি হদয়  ব্রগদলা।  পিদিন,  ব্রর্ভাদব এক বতহৎ ও প্রদতদনদধ্মূলক জনতাি উপদস্থদতদত,  সর্য়দিি র্ম্মুদখন 
হদয়  দতদন তাি বাদিতাপূর্স বিততা পুনঃ আিম্ভ কিদলন এবাং র্বসশদিমান দবধ্াতা,  ব্রশখ আহমি এবাং তাাঁি 
উত্তিাদধ্কািী  সর্য়ি কাদেদমি উপি ব্রে উচ্চ কতসবযভাি অপসন কদিদিন তাি পক্ষ র্মথসন কিদত থাদকন।  
ব্রশ্রাততবদগসি উপি এক গভীি দনেিতা দবিাজ কিদিল।  তািা আশ্চােসাদিত হদয়  ব্রগল।  সর্য়ি প্রকাশ্য ভাদব 
প্রদতশ্রুদতিান কিদলন ব্রে,  পি দিবর্ দতদন এক দলদখত ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াি কিদবন,  তাদত দতদন ব্রশখ আহমি 
ও সর্য়ি কাদজম,  উভদয়ি উচ্চ পিমেসািা র্ম্বদে র্াক্ষয প্রিান কিদবন এবাং এি বযি কিদবন ব্রে,  ব্রে ব্রকহ 
তাদিি প্রিদশসত পথ হদত দবপথগামী হদব ব্রর্ ব্রে আল্লাহি ভদবষ্যিিা মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ধ্দমসি পথ 
হদত দবপদথ গমর্  কদিদিন।  দতদন তাদিি সুক্ষিশসী অিিতসদষ্ট র্ম্বদে এবাং মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ধ্দমসি ব্রে 
র্কল দনগুঢ় িহস্য র্াংিদক্ষত আদি  ব্রর্ই র্কল র্ম্বদে তাদিি র্দঠক ও গভীি জানোদনি র্াক্ষয প্রিান 
কিদবন।  সর্য়ি তাি প্রদতশ্রুদত পালন কদিদিদলন এবাং দনজ হদে প্রদতশ্রুত ব্র াষর্া বার্ী দলদখ দিদয়দিদলন।  
দতদন দবোদিত ভাদবই দলদখ  দিদয়দিদলন এবাং তাি প্রমার্ প্রিশসন কাদল দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি উন্নত র্দিত্র 
ও দবজ্ঞতা র্ম্বদে প্রশাংর্া কদিদিদলন।  দতদন সর্য়ি কাদজম র্ম্বদে উজ্জ্বল প্রশাংর্া রূ্র্ক বাকয বদলদিন,  তাি 
পূবসকাি আর্িদনি জন্য ক্রদট স্বীকাি কদিদিন এবাং এই আশাও বযি কদিদিন ব্রে,  ভদবষ্যদত ব্রে দতদন তাি 
প্রদত অতীতকাদলি অনুদশার্নীয় বযবহাদিি জন্য ক্ষদতপূিন কিদত র্ক্ষম হন।  সর্য়ি স্বয়াং তাি দলদখত র্াক্ষয 
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প্রমার্  তাি দশষ্যদিি দনকট পাঠ কিদলন এবাং ব্রখালা ভাদবই উহা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি দনকট প্রিান কিদলন 
ব্রেন দতদন অন্য ব্রলাকদক উহাি মমস অবগত কিাদত পাদিন এবাং র্কল ব্রলাক ব্রেন অবগত হদত পাদি 
ব্রে, সর্য়ি কাদজদমি প্রদত তাি ভদিি পদিমান কত অদধ্ক।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রর্খান হদত র্দল  োওয়াি র্দি র্দিই সর্য়ি তাি একজন দবশ্বস্থ অনুর্িদক তাাঁদক অনুর্ির্ 
কিদত আদিশ দিদলন,  ব্রেন ব্রর্ তাি বার্স্থান র্ম্বদে অবগত হদত পাদি।  

ব্রর্ই অনুর্ি তাদক অনুর্ির্ কদি  একদট মধ্যম ব্রশ্রর্ীি অট্টাদলকাি র্ামদন উপদস্থত হল,  ো একদট র্াধ্ািন 
মািার্া গতহ দিল।  ব্রর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক ঐ মািার্া গতদহি একদট কামিায় প্রদবশ কিদত ব্রিখল।  ঐ কামিাি 
ব্রমদিদত একদট জীর্স মাদি বযদতত অন্য ব্রকান আর্বাব দিলনা।  ব্রর্ তাদক ব্রর্খাদন ব্রপৌাঁদি ধ্ন্যবাি রূ্র্ক 
উপার্নাি পি দনদজি ‘আবা’ জড়াইয়া মাদদিি উপি শয়ন কিদত ব্রিখল।  অনুর্ি তাি মদনব সর্য়দিি দনকট 
এই র্কল দবষয় অবগত কিাদল,  সর্য়ি অনুর্িদক একশত ব্রতামান ( একশত ডলাি)  র্হ পাঠাদলন ব্রেন ব্রর্ তা 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক ব্রিয় এবাং ব্রেন ব্রর্ তাি মদনদবি পক্ষ হদত অকপট ভাদব ক্রদট স্বীকাি কদি  ক্ষমা প্রাথসনা 
কদি,  ব্রকননা দতদন এইরুপ খযাতনামা বাতসাবাহকদক েথাদোগযভাদব অদতদথ র্ৎকাি কিদত র্ক্ষম হন  নাই।  

এই িাদনি জন্য ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এই উত্তি পাঠাইদলনঃ ব্রতামাি মদনবদক বল ব্রে আমাি র্াদথ  তাি র্িল-  
অকপট বযবহাি এবাং তাি এইরুপ উচ্চ পিবী র্দত্তও,  দতদন ব্রে একজন র্ামান্য অপদিদর্ত বযদিি আনীত 
র্াংবাদিি র্িল অকপটভাদব উত্তি প্রিান কদিদিন ব্রর্টাই তাাঁি বােব উপহাি ও িান।  ব্রতামাি প্রভুদক  তাাঁি 
ব্রপ্রদিত টাকা প্রতযপসন কি,  আদম একজন র্বাি বাহক মাত্র আদম ব্রকান ক্ষদতপুির্ বা পুিস্কাি  র্াইনা।  
আমাি আল্লাদহিই জন্য ব্রতামাদিিদক খািয পদিদবশন কদি  থাদক।  আমিা ব্রতামাদিি দনকট হদত ব্রকান 
পুিস্কাি বা ধ্ন্যবাি ইো কদি না( ব্রকািআন- ৭৬/ ৯।  ব্রতামাি প্রভুি জন্য আমাি এই প্রাথসনা পাদথসব ব্রনততত্ব ব্রে 
তাাঁদক  র্তয র্¦ ীকাি এবাং তাি র্াক্ষয দিদত দবিত িাখদত পাদি নাই।  হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকি ১২৬০ 
দহজিীি পূদবসই মূতুযমুদখ পদতত হন ,  আি ১২৬০ দহজিীদত মহান বা’ব্রবি ধ্দমসি জন্ম দবদ াদষত হয়।  সর্য়ি 
বাদকি মততুযি ব্রশষ মুহুতস পেসি সর্য়ি কাদজদমি একজন শদিশালী র্মথসক ও আগ্রহাদনত্ব প্রর্াংশাকািী দিদলন।   

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন তাি উপি ন্যে কােসযদি প্রথমাাংশ র্ম্পনè কিাি পি হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকদিি দলদখত 
র্াক্ষয প্রমার্ তাি গুরুি দনকট কািবালায় পাদঠদয় দিদলন এবাং দমজসা আস্কািীি দনকট ব্রে বাতসা ব্রপৌাঁদি ব্রিবাি 
ভাি তাি উপি ন্যে কিা হদয়দিল,  তা তাি দনকট অপসর্ কবাি জন্য মশহুি োত্রা কিদলন।  সর্য়ি বাদকদিি 
দলদখত ব্র াষর্া বার্ী র্হ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন পত্র খাদন সর্য়ি কাদজদমি হদে র্মদপসত  হদল দতদন এইরুপ 
আহø াদিত হদলন ব্রে,  দতদন তৎক্ষনাৎ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি দনকট তাি উত্তি ব্রপ্রির্ কিদলন।   ব্রর্ই পদত্র ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি উপি ন্যাে কােসযভাি এইরুপ আিশ্য রূ্র্ক ভাদব র্ম্পািন কিায় সর্য়ি কাদজম তাাঁি প্রদত তাাঁি 
দবজ্ঞতা রূ্র্ক প্রশাংর্া প্রকাশ কদিন।  সর্য়ি কাদজম সর্য়ি বাদকদিি উত্তি ব্রপদয়  এইরুপ আনদন্দত 
হদয়দিদলন ব্রে,  তাাঁি বিততািান স্থদগত ব্রিদখ দতদন তাাঁি দশষ্যদিি দনকট ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পত্র ও তন্মদ্ধস্থ 
দলদখত র্াক্ষয প্রমার্ উভয়ই পাঠ কিদলন।  পদি দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট ব্রে পত্র দলদখন তা তাদিিদক 
পাঠ কদি  ব্রশানাদলন।   ব্রর্ই পদত্র সর্য়ি কাদজদমি পক্ষ হদত তাি উচ্চ দশক্ষা,  তাি র্ামযথস ও র্দিত্র 
র্ম্বদে এইরুপ অতযুচ্চ প্রশাংর্া দিল ব্রে,  দশষ্যদিি মদধ্য কদয়কজন ইহা র্দন্দহ কিল ব্রে,  তাদিি গুরু  ব্রর্ই 
প্রদতশ্রুত মহামানব র্ম্বদে অনবিত উদল্লখ কিদিদলন এবাং দেদন তাদিি মদধ্য আলাপ কিদিন বদল  দতদন 
অদনক র্ময় প্রকাশ কদিদিন,  অথর্ এখনও োবৎ দতদন অপদিদর্ত িদয়দিন,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  হয়দতা  ব্রর্ই 
বযদি।   ব্রর্ই দর্দঠদত দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক আল্লাহি ভয় র্ম্বদে র্তকস হদত আদিশ ব্রিন এবাং ইহাদক 
শত্রুি আক্রমদনি দবরুদদ্ধ একদটি অদমা  অস্ত্র স্বরুপ মদন কিদত আজ্ঞা ব্রিন এবাং ইহাদক প্রদতযক র্তয 
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ধ্মসাবলম্বীি প্রদভি কািক দবদশষত্ব বদল  উদল্লখ কদিন।  এই পত্র এইরুপ ব্রর্èহ রূ্র্ক সুদি দলদখত দিল ব্রে,  
ব্রে ব্রকহ উহা পাঠ কদিদি ব্রর্ র্দন্দহ কদি নাই।  ব্রে ব্রলখক তাি দপ্রয়তম দশষ্যদক দর্ি দবিায় দিদতদিন,  
এবাং এই পতদথবী পতদষ্ঠ তাি র্াদথ  আি র্াক্ষাৎ কিাি আশা ব্রপাষর্ কিদিন না।   

ঐ দিবর্ র্মদূহ সর্য়ি কাদজম প্রদতশ্রুত মহামানদবি আদবভসাদবি দনদেসষ্ট র্মদয়ি দনকটবদতসতা র্ম্বদে আদিা 
অবগত হদেদলন।  দতদন অনুভব কিদলন অজ্ঞাত প্রকাদশি ব্রজযাদত উপলদদ্ধ কিাি পদথ অদিষর্কািীদিি পদক্ষ 
প্রদতবেকতা র্তদষ্টকািী আবির্র্মহূ কতই গাঢ় দিল।  সুতিাাং আল্লাহি  ব্রর্ই দনদহত র্ম্পি স্বীকাি কদি  
লওয়াি পদথ ব্রে র্কল প্রদতবেকতা দিল তা র্তকসতা ও দবজ্ঞতা িািা অপর্ািন কিাি জন্য দতদন েথার্াধ্য 
ব্রর্ষ্টা কিদত লাগদলন।  দতদন তাাঁি দশষ্যবগসদক বািবাি এই কথা স্মির্ িাখদত বলদলন ব্রে,  োাঁি আদবভসাদবি 
জন্য তািা প্রদতক্ষা কিদিন দতদন নাবল্কা হইদতও আদবভূসত হদবন না এমনদক জাবল্র্া হইদতও আর্দবন না।  
( ৯)  এমন দক তাদিি মদধ্য তাাঁি উপদস্থদত র্ম্বদে ইদিত কিদলন।  দতদন অদনক র্ময় বলদতনঃ ব্রতামিা তাাঁদক 
ব্রতামাদিি দনজ র্দক্ষ িশসন কিি,  অথর্ তাাঁদক ব্রতামিা দর্দনদত পািি না।  তাি ব্রে র্কল দশষ্য তাাঁদক 
প্রদতশ্রুত আদবভসাদবি দনিশসনাবলী র্ম্বদে প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিত দতদন তাদিিদক বলদতনঃ দতদন উচ্চ বাংদশি 
ব্রলাক,  দতদন আল্লাহি পয়গম্বি মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  বাংশধ্ি,  হাদশম পদিবাদিি ব্রলাক দতদন বয়দর্ েুবক 
এবাং দতদন র্হজাত জ্ঞান র্ম্পন্ন।  তাাঁি জ্ঞান ব্রশখ আহমদিি দশক্ষা হদত লি নদহ।  আল্লাহি দনকট হদত 
প্রাপ্ত।  তাাঁি জানোদনি অর্ীমতাি র্াদথ  তুলনায় আমাি জ্ঞান একদট জল দবন্দুবৎ।  তাাঁি আশ্চেসজনক অনুকম্পা 
ও শদিি দনকট আমাি অদজসত দবিযা ধ্ুদল দর্হ্নবৎ।  পাথসকয অপদিদময়।  তাাঁি শিীদিি উচ্চতা মধ্যবতসী,  দতদন 
ধ্ুমপান হদত দবিত,  দতদন মহা র্াধ্ক ও ধ্াদমসক ( ২)  সর্য়দিি কতক দশষ্য তাদিি গুরুদকই,  তাাঁি িািা এই 
র্কল দনিশসনাবলী বর্সনা কিা র্দত্বও,  প্রদতশ্রুত পুরুষ বদল  দবশ্বার্ কিত,  কাির্ দতদন তাদিি দনকট ব্রে 
র্কল দনিশসদনি ইদিত প্রিান কিদিদলন তািা তাাঁি মদধ্যই এই র্কল দনিশসন ব্রিখদত পাদেল।  তাদিি মদধ্য 
ব্রমাল্লা ব্রমদহিী নামক একজন দশষ্য প্রকাশ্যভাদব তাি দবশ্বার্ বযি কদি।  তাদত এইরুপ অর্ন্তুষ্ট হদয়দিদলন 
ব্রে,  দতদন তাদক তাি মদনানীত দশষ্য ব্রশ্রর্ীি মধ্য হদত বদহস্কতত কদি  দিদতন,  েদি দতদন ক্ষমা প্রাথসনা ও 
স্বীয় কােসযদি জন্য অনুদশার্না না কিদতন।  

 

ব্রশখ হার্ান েনুুেীি কাদহনীর্মূহ 

কািবালায় মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি কাদজদমি র্াক্ষাৎকাি 

 

ব্রশখ হার্ান েুনুেী,  আি একজন দশষ্য আমাি দনকট এই বর্সনা কদিদিন ব্রে,  দতদনও সর্য়ি কাদজমদক 
প্রদতশ্রুতপুরুষ বদল  র্দন্দহ কিদতন।  এই র্দন্দদহ দতদন এইরুপ বযুল হদয়দিদলন ব্রে,  অদনক দিন োবৎ 
তাাঁদক আহাি দনিা তযাগ কিদত হদয়দিল।  দতদন আল্লাহি দনকট প্রাথসনা কদিদিদলন ব্রে,  েদি তাি অনুমান 
র্দতয হয়  তদব ব্রেন তাি দবশ্বার্ সুিতঢ় কিা হয় ,  নতুবা তাদক এই অলর্ কল্পনা হদত মুি কিা হয়।  দতদন 
আিও বলদলনঃ ‘‘আমাি দিবর্র্মূহ সর্য়ি কাদজদমি ব্রর্বায় বযয় কিা হত,  োি প্রদত আদম অতযি অনুিি 
দিলাম।  একদিন প্রতুযদষ ব্রমাল্লা নওিাজ নাদম সর্য়ি কাদজদমি একজন অনুিি র্হর্ি ,  আমাদক হঠাৎ দনিা 
হদত জাগ্রত কিদলন এবাং খবুই উদত্তদজত ভাদব তাদক অনুর্ির্ কিদত বলদলন।  আমিা সর্য়ি কাদজদমি গতদহ 
দগদয় উপদস্থত হলাম,  দতদন ব্রপাষাক পদিদহত হদয়  গতহ তযাগ কিবাি জন্য প্রস্তুত হদয়দিদলন।  দতদন আমাদক 
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তাাঁদক অনুর্ির্ কিদত বলদলন।  দতদন আিও বলদলন একজন অতীব র্ম্মাদনত ও খযাতনামা বযদি কািবালায় 
এদর্  উপদস্থত হদয়দিন।  আমিা উভদয়ই তাাঁদক িশসন কিদত োওয়া আদম অবশ্য কতসবয বদল  মদন কদি। ’‘  

 

প্রভাত আদলাক র্দবমাত্র ব্রিখা োদেল।  আমিা দইজনই কািবালাি র্িি িাো দিয়া র্লদিলাম।  আমিা দশঘ্রই 
একদট গতদহ ব্রপৌদিলাম।   ব্রর্ই গতদহি িাদি একজন েুবক িাাঁদড়দয় দিদলন,  ব্রেন দতদন আমাদিিদক অভযাথসনা 
কবাি জন্য প্রতীক্ষা কিদিদলন।  দতদন একদট র্বুজ বদর্সি পাগড়ী পদিদহত অবস্থায় দিদলন এবাং তাি ব্রর্হািায় 
( মুখ মডডল)  এইরুপ দবনয় ও র্িয়তাি ভাব প্রকাদশত হদেল,  ো আদম কখনও বর্সনা কিদত র্মথসয হবনা।  
দতদন ধ্ীিভাদব আমাদিি দনকটবতসী হদলন এবাং সর্য়ি কাদজদমি দিদক তাাঁি বাহুি¦ য় প্রর্াদিত কিদলন এবাং 
¯ব্র œহপূবসক তাাঁদক আদলিন কিদলন।  তাাঁি দশষ্টার্াি ও র্¯ব্র œহ র্হানুভুদত তাাঁি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি গভীি 
শ্রদ্ধাি ভাদবি র্াদথ  দবষম দবস্িতশ্য প্রতীয়মান হদেল।  ব্রমৌন ভাদব ও অবনত মেদক দতদন  দশঘ্রই 
আমাদিিদক  ব্রর্ই গতদহি উপি তলায় দনদয় ব্রগদলন,  এবাং পুদে র্দজ্জত এবাং অতীব মদনাহি সুগে 
দবদকির্কািী একদট প্রদকাদষ্ঠ প্রদবশ কিদলন। দতদন আমাদিিদক বর্দত আদিশ কিদলন।  আমিা আহ্লাদি 
এইরুপ উল্লদর্ত হদয়দিলাম ব্রে,  আমিা ব্রকান্ আর্দন উপদবশন কদিদিলাম তা উপলদি কিদত পাদি নাই।   
ব্রর্ই প্রদকাদষ্ঠি মধ্যভাদগ একদট ব্রিৌপযধ্াি িদক্ষত কিা হদয়দি ব্রিখদত ব্রপলাম।  আমাদিি আর্ন গ্রহর্ কিবাি 
পিক্ষদর্ই আমাদিি েুবক অদতদথ ব্রর্বক ব্রপয়ালাদট কানায় কানায় পদিপূর্স কদি  সর্য়ি কাদজদমি হদে 
ব্রিওয়াি র্দি র্দি উচ্চািন কিদলনঃ ‘‘এবাং তাদিি প্রভু আমাদিিদক পদবত্র পার্ীয় পান কিাইদবন। ’‘ 
( ৭৬/ ২৯ ব্রকািআন)  সর্য়ি কাদজম উভয় হদে ব্রপয়ালা ধ্ািন কদি  তা পান কিদলন।  মেসািা রূ্র্ক 
আনদন্দি ভাদব দতদন পদিপূর্স দিদলন ো দতদন িমন  কিদত পািদিদলন না।  আমাদকও  ব্রর্ই শিবত পদিপূর্স 
একদট ব্রপয়ালা পান কিদত ব্রিয়া হদয়দিল,  েদিও আমাি প্রদত ব্রকান বাকয উচ্চািন কিা হয়  নাই।   ব্রর্ই 
স্মির্ীয় র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় পদবত্র ব্রকািআদনি ব্রকন উপদিাি আয়াতদট উচ্চািন কিা হদয়দিল।  পিক্ষদনই 
অদতদথ ব্রর্বক তাাঁি আর্ন হদত উদঠয়া িাাঁড়াইদলন এবাং গতদহি িািদিশ পেসি আমাদিি র্াদথ  গমন কদি  
আমাদিিদক দবিায় িান কিদলন।  আদম দবস্মদয় বাকযহীন দিলাম।  এবাং তাাঁি অভযাথসনাি আিদিকতা,  তাাঁি  
ব্রর্ই পার্ীদয়ি সুস্বাি- ব্রর্ৌিভ বর্সনা কিদত আদম অক্ষম।  েখন  আদম আমাি দশক্ষকদক একদট ব্রিৌপয পাত্রাধ্াি 
হদত দবনা বাাঁধ্ায়  ব্রর্ই পদবত্র শিবত পান কিদত ব্রিখলাম,  তখন আদম কতইনা দবস্ময়াদবষ্ট হদয়দিলাম,  
কাির্ ইর্লাম ধ্দমসি দবধ্ান অনুর্াদি ইহা ( ব্রিৌপয)  দনদষদ্ধ দিল।   ব্রর্ই েুবদকি র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় সর্য়দিি 
পদক্ষ এইরুপ গভীি শ্রদ্ধা  প্রকাশ কিাি দক উদেশ্য থাকদত পাদি তা আদম বযাখযা কিদত অর্মথস এমনদক 
সর্য়দল ব্রশাহািা ইমাম ব্রহাদর্দনি পদবত্র র্মাদধ্- স্থাদনি িতশ্য সর্য়ি কাদজদমি অিদি এইরুপ শ্রদ্ধা  উদত্তদজত 
কিদত পাদি নাই।   

 

সর্য়ি কাদজদমি দশক্ষা ব্রকদে সর্য়ি বা’ব্রবি  উপদস্থদত 

 

এি দতন দিন পদি,  আদম ব্রিখদত ব্রপলাম  ব্রর্ই  ( মহীয়ান)  েুবক সর্য়ি কাদজদমি দশক্ষা ব্রকদে উপদস্থত 
হদয়  তাাঁি র্মদবত দশক্ষক মডডলীি মদধ্য স্থান গ্রহর্ কিদলন।  দতদন প্রদবশিাদিি দনকদট বদর্ দিদলন এবাং 
ব্রর্রূপ দবনয় ও মেসািাপরূ্স ভাদবি র্াদথ  সর্য়ি কাদজদমি বিততা শ্রবন কিদিদলন।  সর্য়ি কাদজদমি িতদষ্ট 
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তাাঁি উপি পদতত হওয়া মাত্র দতদন তাি বিততা বে কিদলন এবাং দনেি হদয়  িইদলন।  তৎপি তাি এক 
দশষ্য তাি অর্মাপ্ত বিবয পূর্ঃ আিম্ভ কিদত অনুদিাধ্ কিল।  মহান বা’ব্রবি  দিদক দফদি সর্য়ি কাদজম 
বলদলনঃ ‘‘ব্রিখ,  ঐ ব্রক্রাদড় দনপদতত আদলাক িদি  অদপক্ষা র্তয অদধ্কতি প্রকাশমান। ’‘  

আদম তৎক্ষনাৎ ব্রিখদত ব্রপলাম,  ব্রে রূ্েসয িদিি দিদক সর্য়ি কাদজম র্কদলি িতদষ্ট আকতষ্ট কিদিদলন তা  
ব্রর্ই েুবদকি ব্রক্রাদড় পদতত হদয়দিল,  র্ম্প্রদত োি র্াদথ  আমিা র্াক্ষাৎ কদিদিলাম।   ব্রর্ই প্রশ্নকতসা দজজ্ঞার্া 
কিলঃ আপদন ব্রকন তাি নাম প্রকাশ কিদিন না,  বযদিগত ভাদব তাাঁদক ব্রিখাইয়া দিদতদিন না? ইহাদত 
সর্য়ি কাদজম তাি অিদুল িািা দনদজি কডঠদিশ লক্ষয কদি  এই মদমস উত্তি দিদলন ব্রে,  েদি দতদন তাাঁি 
নাম প্রকাশ কদিন,  তাহদল তাাঁহাদিি উভয়দকই তৎক্ষনাৎ হতযা কিা হদব।  ইহাদত আমাি বযাুলতা আিও 
বদধ্সত হল।  আমাি দশক্ষািাতাদক বলদত শুদনদি ব্রে,  এই েুদগি ব্রলাদকি একগুদয়দম এদতাই অদধ্ক ব্রে,  দতদন 
েদি অিুদল র্দঙ্কদত  ব্রর্ই প্রদতশ্রুত মহামানবদক ব্রিদখদয় ব্রিন এবাং বদলন দতদনই বােদবক ব্রতামাদিি ও 
আমাি অিদিি দপ্রয় আকাদঙ্খত বযদি,  তবুও তািা তাাঁদক স্বীকাি কিদত অক্ষম হদব।  আদম সর্য়ি কাদজমদক 
বােদবকই  ব্রর্ই আদলাক িদিি দিদক অিুদল র্দঙ্কত ব্রিদখদয় দিদত ব্রিখলাম,  ব্রে আদলাকিদি  ব্রর্ই েুবদকি 
ব্রক্রাদড় পদতত হদয়দিল।  দকন্তু উপদস্থত দশষ্যদিি মদধ্য ব্রকহই এি অথস হৃিয়িম কিদত ব্রপদিদিল বদল  মদন 
হদেলনা।  দকন্তু আমাি এই দবশ্বার্ বদ্ধমূল হল ব্রে,  সর্য়ি কাদজম কখনও ব্রর্ই প্রদতশ্রুত মহামানব হদত 
পাদিনা।  দকন্তু  ব্রর্ই আশ্চেসজনক,  দর্ত্তাকষসক েুবদকি মদধ্য এইরূপ একদট িহস্য লুক্কাদয়ত আদি,  ো আমিা 
র্কদলি দনকট অদজ্ঞয়।  আদম সর্য়ি কাদজদমি দনকট হদত কদয়কবাি এই িহস্য উদ্ াটদনি জন্য ব্রর্ষ্টা 
কদিদিলাম,  দকন্তু তজ্জন্য েতবািই আদম তাি র্ম্মুখীন হদয়দিলাম তাি বযদিদত্বি মেসািাি ত্রার্ভাব আমাদক 
অদভভূত কদি  ব্রফলত।  অদনক র্ময় আদম তাাঁদক বলদত শুদনদিঃ ‘‘ব্রহ ব্রশখ হার্ান,  আনদন্দত হও ব্রে 
ব্রতামাি নাম হার্ান ( প্রশাংর্র্ীয়) ।  ব্রতামাি অিম্ভ হার্ান ( প্রশাংর্াই) ,  এবাং ব্রতামাি অদিম ( পিবতসী)  ও 
হার্ান ( অতীব প্রশাংর্র্ীয়) ।  ( মহান বাব কততসক মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি র্মাদধ্ স্থান িশসন) ।  তুদম ব্রশখ 
আহমদিি র্মদয় তাাঁি দনকট দশক্ষালাভ কবাি ব্রর্ৌভাগয লাভ কদিি,  তুদম আমাি র্াদথ   দনষ্ঠভাদব দমদলত 
হওয়াি সুদোগ প্রাপ্ত হদয়ি।  ভদবষ্যদত ব্রে র্ময় আর্দি,  তখন র্কু্ষ ো ব্রিদখ নাই,  কর্স ো ব্রশাদন নাই,  
অিি ো কল্পনা কিদত পাদি নাই-  তুদম তা ব্রিখাি  অতুলনীয় আনদন্দি অদধ্কািী হদব। ” 

  

মহান বাব কততসক মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি র্মাদধ্স্থান িশসন 

‘‘অদনক র্ময় একলা  ব্রর্ই হাদর্মী বাংশীয় েুবদকি র্াক্ষাৎলাভ কিদত এবাং তাাঁি িহস্যদভি কবাি ব্রপ্রির্া 
অনুভব কিতাম।  দতদন েখন  মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি র্মাদধ্ মদন্দদিি প্রদবশিাদিি র্ম্মুদখ প্রাথসনািত অবস্থায় 
িাাঁড়াদতন তখন অদনকবাি তাাঁদক আদম লক্ষয কদিদি।  দতদন তাাঁি প্রাথসনায় এইরূপ মি থাকদতন ব্রে,  তাাঁি 
র্তুদিসকস্থ র্কদলিই অদেত্ব এদকবাদিই ভুদল ব্রেদতন।  তাাঁি ব্রর্াদখি অশ্রুজল অদবিত ধ্ািায় বদষসত হত এবাং 
মুখ হদত ধ্ন্যবাি ও প্রশাংর্াি এইরূপ শদিশালী ও সুন্দি বাকযর্মহূ বদহগসত হত োদক আমাদিি পদবত্র ধ্মস 
গ্রন্থাবলীি র্দবসাৎকতষ্ট বাকযাবলীও অদতক্রম কিদত আশা কিদত পািত না।  ‘‘ব্রহ আল্লাহ,  ব্রহ আমাি আল্লাহ,  
ব্রহ আমাি দপ্রয়তম,  ব্রহ আমাি অিদিি একমাত্র বাদিত জন, ’‘ এই র্কল শব্দ এইরূপ বািাংবাি ও অনুিাদগি 
র্াদথ  উচ্চাদিত হত ব্রে,  দনকটবতসী প্রাথসনাকািী তীথস োত্রীগর্ তাদিি প্রাথসনায় ক্ষাি দিত এবাং  ব্রর্ই েুবদকি 
ধ্মসদনষ্ঠা ও শ্রদ্ধাি ভাব দনিশসন ব্রিদখ আশ্চােসাদিত হত।  তাাঁি ন্যায় তািাও অশ্রুজল তযাগ কিত এবাং তাাঁি 
দনকট হদত র্তয ঐশী ভদিি পাঠ দশক্ষা কিত।  প্রাথসনা ব্রশষ কদি   ব্রর্ই েুবক র্মাদধ্ স্থাদনি প্রদবশিাি পথ 
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অদতক্রম না কদি  ও পাশ্বসবতসী ব্রলাকদিি দনকট ব্রকান কথা বাতসা না বদল  নীিদব তাাঁি বার্স্থাদন দফদি 
ব্রেদতন।  তাাঁদক র্দম্বাধ্ন কিাি ইো আমাি মদন জাগ্রত হত।  দকন্তু প্রদতযকবািই েখন  আদম তাাঁি দনকটবতসী 
হবাি র্াহর্ কিতাম এমন একদট শদি এদর্  আমাদক আটক কিত,  দকন্তু আদম তাি ব্রকান কাির্ও জানদত  
পািতামনা,  আি এদক বাাঁধ্াও দিদত পািতাম না।   

  

অদনক অনুর্োদনি পি অবদশদষ জানদত পািলাম ব্রে,  দতদন দর্িাজ নগদিি একজন অদধ্বার্ী,  তাাঁি বযবর্া 
দিল বদনদকি এবাং দতদন ধ্মসার্ােসদিি ব্রকান র্ম্প্রিায়ভূি দিদলন না।  আদম এি জানদত পািলাম ব্রে,  দতদন,  
তাাঁি মাতুলগর্,  আিীয় স্বজন ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজদমি ভিদিি মদধ্য দিদলন।  তৎপি অল্পকাল পদি 
জানদত পািলাম ব্রে,  দতদন দর্িাজ োওয়াি পদথ নজফ োত্রা কদিদিন।   ব্রর্ই েুবক আমাি অিদি অদি 
প্রজ্জ্বদলত কদি  দিদয়দিল।  তাাঁি স্মতদত িাত্রদিন আমাি অিি অদধ্কাি কদি  িদয়দিল।  আমাি আিা তাাঁি 
আিাি র্াদথ  একর্ূদত্র গ্রদথত হদয়  দগদয়দিল।  অবদশদষ এমন একদিন আর্ল েখন  আদম শুনদত ব্রপলাম 
ব্রে,  দশিাজ শহদি একজন েুবক দনদজদক বাব বদল  ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াি কদিদিন।  তখন তখনই আমাি মদন 
এই ধ্াির্া উদিত হল ব্রে,  দতদন  ব্রর্ই একই েুবক োাঁদক আদম কািবালায় ব্রিদখদিলাম,  দেদন দিদলন আমাি 
অিদিি বার্নাি েুবক।   

 

ব্রশখ হার্ান েনুুেীি দশিাজ ও মাকুদত উপদস্থদত 

 

েখন  পিবতসী র্মদয় আদম কািবালা হদত দশিাজ নগদি উপদস্থত হলাম,  তখন জানদত পািলাম ব্রে দতদন মক্কা 
ও মদিনায় তীথসোত্রা কদিদিন।  তাাঁি প্রতযাবতসদনি পি আদম তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিলাম এবাং আমাি পদক্ষ 
অদনক বাাঁধ্া দব œ র্দত্তও আদম তাাঁি র্াদথ   দনষ্ঠভাদব দমশদত ব্রর্ষ্টা কিতাম।  পিবতসী র্মদয় েখন  দতদন 
আোি বায়জান প্রদিদশি মাহ্- ু িূ ূদগস কািারুদ্ধ হদয়দিদলন,  তখন ব্রর্ র্মে আয়াত তাাঁি শ্রুদতদলদপকাি তাাঁি 
আদিশমদত দলদপবদ্ধ কিদতন আদম তা নকল কিতাম।  প্রদতযক িাদত্র,  নয়মার্ োবৎ েখন  দতদন  ব্রর্ই িূদগস 
একজন কদয়দি দিদলন,  তাাঁি র্েযাকালীন প্রাথসনাি পি,  দতদন পদবত্র ব্রকািআদনি একদট পািাি ( দত্রশ ভাদগি 
এক ভাগ)  বযাখযা অবতীর্স কিদতন।  এইরূপ প্রদতযক মাদর্ি ব্রশষভাদগ  ব্রর্ই পদবত্র গ্রদন্থি র্ম্পুনস অাংদশি 
বযাখযা ব্রশষ কিা হত।  মাহ্- ু িূদগস তাাঁি কািাবার্ কাদল,  পদবত্র ব্রকািআদনি র্ম্পুনস অাংদশি নয়দট বযাখযা 
অবতীর্স কিা হদয়দিল।  এই র্মে বযাখযাি মূলগুদল সর্য়ি ইোদহম খদলল নামক তাদেদজি এক বযদিি 
িক্ষর্াদবক্ষদন িাখা হদয়দিল,  োদক এই আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে,  দতদন ব্রেন এইগুদলদক মুদিত প্রকাদশত 
কিাি র্ময় পেসি ব্রগাপদন িক্ষা কদিন।  এই পেসি তাদিি ভাগয অজ্ঞাত।   

এই র্কল গ্রদন্থি একদট র্ম্বদে,  মহান বাব একদিন আমাদক দজজ্ঞার্া কিদলনঃ “আমাি এই অবতীর্স বযাখযা 
এবাং র্ূিা ইউসুদফ আমাি পূবসবতসী বযাখযা,  আহর্ানুল দকর্ার্,  এই দইদটি মদধ্য ব্রকানদটদক তুদম অদধ্কতি 
উৎকতষ্ট বদল  মদন কি”? আদম উত্তি দিলামঃ “আমাি মদত আহর্ানুল দকর্ার্ অদধ্কতি শদিপূর্স ও 
মদনামুগ্ধকি বদল  ব্রবাধ্ হয় ”।  আমাি অদভমত শুদন দতদন হার্দলন এবাং বলদলনঃ “তুদম এখদনা োবৎ এই 
পিবতসী ভাদষ্যি সুি ও ধ্ািা র্ম্বদে অপদিদর্ত।  এই বযাখযাগুদলদত ব্রে র্তযর্মহূ সুিদক্ষত কিা হদয়দি,  ব্রর্গুদল 
একজন র্তযানুর্োনকািীদক অনুর্োদনি দবষয়বস্তু লাভ কিদত দ্রুততি ও ফলপ্রি ভাদব র্াহােয কিদব। ” 
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কািবালায় মহান বাহা’উল্লাদহি র্াদহত ব্রশখ হার্ান জনুুেীি র্াক্ষাত 

  ব্রশখ তাবার্সীি  ব্রর্ই মহান র্াক্ষাৎ েুদদ্ধি র্ময় পেসি আদর্ তাি র্াদথ   দনষ্ঠবাদব দমদলত দিলাম।  মহান 
েখন   ব্রর্ই েুদদ্ধি কথা অবগত হদলন তখন দতদন তাি র্কল র্দিদক ত্বিাদিত কদি  ব্রর্খাদন োওয়াি জন্য 
এবাং তাি দবিত্বপূর্স ও খযাতনামা দশষ্য ুেুর্দক েথার্াধ্য র্াহােয কিাি জন্য আদিশ  প্রিান  কিদলন।  
একদিন আমাদক দতদন র্দম্বাধ্ন কদি  দতদন বলদলনঃ ‘‘এই জবদল শিীদি (  কদঠাি পাবসতয স্থাদন)  কািারুদ্ধ 
না হদল আমাি দপ্রয় ুেুর্দক বযদিগত ভাদব র্াহােয কিা আমাি জন্য অবশ্য কতসবয হত।   ব্রর্ই েুদদ্ধ 
অাংশগ্রহর্ ব্রতামাি জন্য কতসবযরুদপ দনধ্সাদিত হয়  নাই।  ব্রতামাদক কািবালায় ব্রেদত হদব এবাং তুদম  ব্রর্ই 
পদবত্র শহদি অব¯ া’ন কিদত থাকদব ।  কাির্ ইহাই দবদধ্ দনদিসষ্ট ব্রে,  তুদম ব্রতামাি স্বর্দক্ষ প্রদতশ্রুত 
ব্রহাদর্দনি  আনন সুষমা র্ন্দশসন কিদব,  আমাি কথা তখন তুদম স্মির্ কিদব।  তাাঁি প্রদত আমাি ব্রপ্রম ভদি 
দনদবিন কিদব।  দতদন পূর্ঃ এই র্কল বাকয অদত ব্রজাদিি র্াদথ  উদল্লখ কিদলনঃ র্তযই আদম বলদি আদম 
ব্রতামাদক একদট মহান ব্রিৌতযকােসযদি ভাি অপসন কিলাম।  র্াবধ্ান,  পাদি ব্রতামাি অিি দবসলতা িািা আক্রাি 
হয় ,  পাদি তুদম  ব্রর্ই ব্রগৌিব ভুদল  োও ো িািা আদম ব্রতামাদক দবভুদষত কদিদি। ’‘  

তৎপি শী সই আদম কািবালায় োত্রা কিলাম,  এবাং আদিশ মদত,   ব্রর্ই পদবত্র নগদি বার্ কিদত লাগলাম।  
পাদি  ব্রর্ই তীথস ব্রকদে আমাি িী সকাল অবস্থান ব্রলাদকি মদন র্দন্দদহি উদিক কদি,  এই জন্য আদম দববাহ 
কিদত মনস্থ কিলাম।  একজন ব্রকিানী বা দলদপকাদিি বযবর্ায় আিম্ভ কদি  জীবন ধ্ািন কিদত লাগলাম।  
ব্রশখীদিি হাদে কত অদধ্ক ব্রক্লশ আমাদক ব্রভাগ কিদত হদয়দিল,  োিা ব্রশখ আহমদিি অনুর্ির্কািী বদল  
স্বীকাি কিত,  অথর্ তািা মহান বাবদক দর্নদত র্মথস হদয়দিল না।  ব্রর্ই দপ্রয়তম েুবদকি উপদিশর্মূহ মদন 
কদি ,  আমাি উপি ব্রে র্কল অপমান বদষসত হদয়দিল,  তা র্দহষ্ণুতাি র্াদথ  র্হ্য কদিদিলাম।  দই বৎর্ি  
োবৎ আদম  ব্রর্ই নগদি বার্ কিলাম।  ইদতামদধ্য   ব্রর্ই পদবত্র েুবক তাি পাদথসব কািাগাি হদত মুি 
হদলন এবাং তাি আিা বদলিাদনি মধ্য দিয়া দতদন  ব্রর্ই র্মিূয় অদত ববসি দনষ্ঠিুতা হদত মুি হদলন ো 
তাি জীবদনি ব্রশষ বৎর্ি  র্মদুহ তাদক পদিদবষ্টন কদিদিল।   

মহান বা’ব্রবি  আদিাৎর্দগসি দিন হদত ২২ দিন কম ১৬ র্েমার্ অতীত হওয়াি পি ১২৬৭ দহজিীি 
দেলহজ্জ মাদর্ি নবম  দিবদর্ি আিাফাদতি দিদন (  ৫ই অদটাবি-  ১৮৫১ দিষ্টাব্দ) ,  েখন  আদম মহান ইমাম 
ব্রহাদর্দনি র্মাদধ্স্থাদনি দভতদিি প্রািদনি ব্রতািনিাি অদতক্রম কিদিলাম,  তখন প্রথম বাদিি জন্য আমাি 
র্কু্ষি¦ য় মহান বাহা’উল্লাহি  পদবত্র আনদনি উপি পদতত হল।   ব্রর্ই আনন ো আদম ব্রিখদত ব্রপলাম তা 
র্ম্বদে আদম দক বর্সনা দিদত পাদি!   ব্রর্ই আনদনি সুষমা,  ঐ অতীব মদনািম মুখাবয়ব ব্রকান ব্রলখনী বা 
ব্রকান তুদল বর্সনা কিদত র্ক্ষম নদহ,  তাাঁি মমসদভিী তীক্ষ িতদষ্ট,  তাাঁি র্িয় মুখ- মডডল,  তাাঁি আর্িদনি 
মহত্ব,  তাাঁি হাদস্যি মধ্ুিতা,  তাাঁি গাঢ় কতষ্ণ বনস প্রবহমান ব্রকশগুদেি আদতশেয আমাি আিাি উপি 
অদমার্নীয় িাপ ব্রিদখ  দগদয়দিল।  আদম তখন একজন বতদ্ধ ব্রলাক,  বয়দর্ি কািদর্ বক্র ও অবনত শিীি।  
কতই র্দর্èহ,  র্হানুভুদতি র্াদথ  দতদন আমাি দিদক অগ্রবতসী হদলন।  দতদন আমাি হে ধ্াির্ কিদলন,  এবাং 
এমন স্বদি ো একই র্মদয় শদি ব্রর্ৌন্দেসয প্রকাশ কিদিদলন দতদন আমাদক র্দম্বাধ্ন কদি  এই র্মে বাকয 
বলদলনঃ “অিযকাি এই দিদনই আদম ব্রতামাদক কািবালাি র্বসত্র একজন বা’বী ধ্মসাবলম্বী বদল  পদিদর্ত কিদত 
উদেশ্য কদিদি। ” তখনও তাাঁি হদে আমাি হে ধ্ািন কদি  দতদন আমাি র্াদথ  কথা বলদত লাগদলন।  দতদন 
বাজাদিি র্বস পথ আমাি র্াদথ  ভ্রমন কিদলন এবাং অবদশদষ বলদলনঃ“র্কল প্রশাংর্া আল্লাহিই,  ব্রেদহত ু তুদম 



48 
 

কািবালায় অবস্থান কদিি,  এবাং ব্রতামাি স্বর্দক্ষ প্রদতশ্রুত ব্রহাদর্দনি  আনন িশসন কদিি। ” আদম তৎক্ষনাৎ ঐ 
প্রদতশ্রুদতি কথা স্মির্ কিলাম ো মহান বাব আমাদক দিদয়দিদলন।  তাাঁি বাকযগুদল ো পূবস আদম একদট 
দিবতসী ভদবষ্যদতি  টনাি ইদিত বহনকািী বদল  মদন কিতাম,  আদম এই পেসি অন্য কািও মুদখ শুদন 
নাই।  মহান বাহা’উল্লাহি এই বাকযগুদল আমাদক আমাি র্ত্তাি গভীিতম স্থাদন দনদয় ব্রগল।   ব্রর্ই মুহুদতসই 
আদম আমাি আিা ও র্বসশদি র্হকাদি প্রদতশ্রুত ব্রহাদর্দনি  আদবভসাব বাতসা অমদনাদোগী ব্রলাকদিি দনকট 
ব্র াষর্া কবাি জন্য অিদি বাধ্যকতা অনুভব কিলাম।  ব্রর্ ো হউক,  দতদন আমাদক আমাি ভাবর্মহূ  িমন  
কবাি জন্য ও আমাি অনুভদুত ব্রগাপন কবাি জন্য আদিশ কিদলন।  আমাদক কাদন কাদন বলদলনঃ ‘‘এখন 
নদহ,  দনধ্সাদিত র্ময় দনকটবতসী হদে ।  এখদনা র্ময় হয়  নাই।  দনদশ্চত হও এবাং সধ্েসয ধ্ািন কি। ”  ব্রর্ই 
মুহুতস হদত আমাি র্কল দঃখ িূিীভূত হল।  আমাি আিা আনদন্দ প্লাদবত হল।  ঐ দিবর্ র্মদুহ আদম এইরুপ 
িদিি দিলাম ব্রে,  অদধ্কাাংশ র্ময় আদম খািযাভাদব কু্ষধ্াতসও থাকতাম।  এখন ব্রর্ ো হউক,  আদম দনদজদক 
এইরুপ ধ্নী অনুভব কিলাম ব্রে তাি র্ম্মুদখ পতদথবীি র্কল ঐশ্বেসযাদি শুদন্য দমদলদয় ব্রগল।  এইরুপ আল্লাহি 
অনুকম্পা োহাদক ইো দতদন তাদক িান কদিন।  দতদন র্দতযই অপদিদময়রূদপ বিান্যতা পূর্সর্।  এই প্রার্দিক 
দবষদয় আদলার্না হদত এখন আদম দনজ প্রর্দি প্রতযাবতসন কিলাম।  সর্য়ি কাদজদমি দিবর্ র্মদুহ ব্রলাদকি 
মদধ্য ও প্রদতশ্রুত প্রকাদশি মদধ্য ব্রে র্কল অিিাল বতসমান দিল ব্রর্ইগুদল দবিীনস কবাি জন্য সর্য়ি কাদজদমি 
অতীব বযগ্রতা র্ম্বদে ইদিত কিদিলাম।  

 

সর্য়ি কাদজদমি গ্রন্থ র্মদুহ মহান বা’ব্রবি  প্রদত ইদিত 

 সর্য়ি কাদজম তাি শহদি কদর্িা  শহদি ব্রখাতবা( ৩)  গ্রন্থিদয়ি ভুদমকায়,  প্রেন্ন ভাষায় মহান বাহা’উল্লাহি 
পদবত্র নাদমি ইদিত কদিদিন।  তাি ব্রশষ পুদেকায়,  দতদন স্পষ্টভাদব,  দেকরুল্লাদহ আজম শব্দ িদয়ি উদল্লদখ 
মহান বা’ব্রবি  নাদমি প্রদত ইদিত কদিদিন।  তাদত দতদন দলদখদিনঃ এই মদহয়ান দেকি ( স্মতদত)  ব্রক,  
আল্লাহি এই পিাক্রাি প্রকাশদক র্দম্বাধ্ন কদি  আদম বলদি, ঃ“ আদম ব্রলাকদিি ভয় কদি, পাদি তািা ব্রতামাি 
অদনষ্ট কদি।  আদম দনদজি র্ম্বদে ভয় কদি,  পাদি আদমও ব্রতামাদক আ াত প্রিান কদি।  আদম ব্রতামাদক ভয় 
কদি,  আদম ব্রতামাি কততসত্তাদধ্কাদিি র্ম্মুদখ কম্পমান,  আদম  ব্রর্ই েুগদক ভয় কদি,  ব্রে েুদগ তুদম বার্ 
কিদব।  আদম েদি ব্রতামাি অভূযিান দিবর্ পেসি ব্রতামাদক আমাি র্দক্ষি পুতুদলি (  নয়ন  মদনি)  ন্যায় 
সুিদক্ষত কদি  িাদখ,  ব্রতামাি প্রদত আমাি ভদি শ্রদ্ধাি েথাদোগয ভাদব র্প্রমার্ কিদত র্ক্ষম হদবা না। ” 

কতই উৎকতষ্টভাদব সর্য়ি কাদজম দষ্ট ব্রলাদকি হদে দনপীদড়ত হদয়দিদলন।  কত কষ্টই না  ব্রর্ই কাদলি িতবতসত্ত 
ব্রলাদকিা তাি উপি দনপদতত কদিদিল।  অদনক বৎর্ি  দতদন নীিদব র্হ্য কদিদিদলন এবাং র্কল প্রকাি 
অপমান,  ুৎর্া, প্রকাশ্য দনন্দা ো তাি প্রদত স্তুপাকাদি দনদক্ষপ্ত হদেল ব্রর্ র্কল দতদন দবদিাজদনাদর্ত সধ্দেসি 
র্াদথ  র্হ্য কদিদিদলন।  ো হউক তাি জীবদনি ব্রশষ বৎর্ি  র্মদূহ,  দনয়দত তাদক প্রিশসন কিল দক রুদপ 
আল্লাদহি প্রদতদহাংর্াি হে ঐ র্মে ব্রলাকদক র্ম্পুনসরূদপ ধ্বাংর্ কদি  দিদয়দিল,  োিা তাি দবদিাদধ্তা কদিদিল,  
তাদক ভীদত প্রিশসন কদিদিল এবাং তাি দবরুদদ্ধ ষড়েন্ত্র কদিদিল।  ঐ দিবর্ র্মদূহ সর্য়ি কাদজদমি ুখযাত 
নামা শত্রু,  সর্য়ি ইোদহদমি অনুর্ির্কািীগর্,  িাজদিাদহতা,  অদনষ্টকাদিতা,  উদত্তজনা র্তদষ্টি জন্য এবাং তাদিি 
পিাক্রাি প্রদতিদন্দি জীবন দবপিাপন্ন কবাি জন্য িলবদ্ধ হদয়দিল।  তািা র্বস প্রকাি উপাদয় তাি গুনমুগ্ধগর্ ও 
বেুগদর্ি মন কলুদষত ও দবষাি কিদত,  তাি প্রদতপদত্তর্মহূ উৎপাদটত কিদত এবাং তাি দনসাম িটনা কিদত 
ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  এই র্কল অধ্াদমসক ও দবশ্বার্ াতক ব্রলাদকিা অতীব অধ্যাবর্ায় র্হকাদি  ব্রর্ই আদন্দালন 



49 
 

কিদিল,  তৎদবরুদদ্ধ ব্রকান প্রদতবাদিি স্বি উদত্তাদলত হদয়দিল না।  অথর্ তাদিি প্রদতযদকই র্তয দবিযাি 
প্রিশসক এবাং আল্লাহি ধ্দমসি িহস্যাবলীি ধ্নাগাি বদল  প্রকাদশ্য স্বীকাি কিত।  ব্রকহই তাদিিদক র্তকস বা 
জাগ্রত কিদত ব্রর্ষ্টা কদি নাই।  তািা এইরুপ শদি র্মদবত কদিদিল এবাং এইরুপ দবদিাদধ্ি অদি প্রজ্জ্বদলত 
কদিদিল ব্রে,  তািা কািবালা নগিী হদত অদত ব্রশার্নীয় ভাদব ওর্মানীয় ( তুকসী)  র্িকাদিি প্রদতদনদধ্ স্থানীয় 
কমসর্ািীদক বদহগসত কদি  দিদত র্ক্ষম হদয়দিল এবাং িাজকীয় র্মে িাজস্ব দনদজদিি কাদেসয প্রদয়াগ কদিদিল।  
তাদিি এই ভীদতপ্রি কােসযর্মূহ কনষ্টাদডটদনাপদলি ব্রকেীয় র্িকাদিি িতদষ্ট আকষসন কিল এবাং তািা একজন 
সর্দনক কমসর্ািীদক এই দবদিাদহি অদি দনবসাদপত কবাি জন্য পূর্স দনদিসশ র্হকাদি আদন্দালদনি ব্রক্ষদত্র 
( কািবালায়)  ব্রপ্রির্ কিদলন।   

ব্রর্ই কমসর্ািী তাি অদধ্নস্থ সর্ন্যিল র্হ নগি  অবদিাধ্ কিদলন এবাং সর্য়ি কাদজদমি দনকট এক র্াংবাি 
ব্রপ্রিন কিদলন,  তাদত দতদন তাদক এই অনুদিাধ্ জানাদলন ব্রে দতদন উদত্তদজত অদধ্বার্ীদিি মদন র্ািনা প্রিান 
কদিন।  দতদন তাদক অনুদিাধ্ কিদলন ব্রে দতদন অদধ্বার্ীদিি র্াংেত হদত পিামশস ব্রিন ব্রে তািা তাদিি 
অবাধ্যতা পদিতযাগ কদি এবাং তাি শার্দন ব্রস্বোয় আির্মপসন কদি।  দতদন প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন ব্রে,  েদি 
তািা তাি পিামশস গ্রহর্ কদি তদব দতদন তাদিি দনিাপত্তা ও িক্ষাি বযবস্থা কিদবন,  একদট র্াবসজনীন মুদি 
ও ক্ষমাি ব্র াষর্া পত্র প্রর্াি কিদবন এবাং তাদিি মিল ও উন্নদতি জন্য ব্রর্ষ্টা কিদবন।  দকন্তু েদি তািা 
আির্মপসন কিদত অদস্বকাি কদি,  তদব দতদন তাদিিদক এই বদল  র্তকস কিদলন ব্রে,  তাদিি জীবন দবপন্ন 
হদব,  র্কল ব্র ািতি দবপি তাদিি উপি পদতত হদব।  

 

কািবালা অবদিাধ্ 

 

এই প্রথানুগত র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  সর্য়ি কাদজম এই আদন্দালদনি প্রধ্ান প্রধ্ান প্রদিার্নাকািীদিি তাি র্ম্মুদখ 
আহ্বান কিদলন এবাং অতীব দবজ্ঞতা ও প্রীদতি র্াদথ  তাদিিদক এই উদত্তজনা িমন  কবাি জন্য এবাং অস্ত্র-
শস্ত্র র্মপসন কবাি জন্য উৎর্াদহত কিদলন।  দতদন এইরুপ প্রদিার্না রূ্র্ক বািীতাি র্াদথ  এইরুপ র্হৃিয়তা 
ও দনঃস্বাথসপিতাি র্াদথ  বাকয বলদলন ব্রে,  তাদিি অিির্মহূ  গদল ব্রগল এবাং তাদিি দবদিাদধ্তা িদশসত 
হল।  পিদিন প্রাতঃকাদল তািা িূদগসি ব্রতাির্ িাি খুদল ব্রিওয়াি জন্য এবাং সর্য়ি কাদজদমি র্াদথ  
অনুদিাধ্কািী সর্ন্য িদলি ব্রর্নাপদতি দনকট উপদস্থত হওয়াি জন্য েথািীদত প্রদতজ্ঞা বদ্ধ হল।  এই দবষদয় 
র্ম্মদত ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে,  সর্য়ি কাদজম তাদিি পদক্ষ মধ্যস্থতা কিদবন এবাং তাদিি শাদি ও মিদলি বযবস্থা 
কিদবন।  তািা সর্য়ি কাদজদমি দনকট ব্রথদক র্দল  োওয়াি পদি দশদক্ষত ধ্মস ব্রনতািা োিা এই দবদিাদহি 
প্রধ্ান প্রদিার্র্াকািী দিল,  তািা র্কদল একমত হদয় এই প্রোব বযথস কবাি জন্য উদিত হল।  তািা 
র্ম্পুনসরুদপ অবগত দিল ব্রে,  সর্য়ি কাদজদমি পদক্ষ এইরুপ মধ্স্থতা িািা তাি প্রদতপদত্ত বতদদ্ধ পাদব এবাং তাি 
শদি সুিতঢ় হদব।  সুতিাাং তািা অদধ্বার্ীদিি মদধ্য োিা দনদবসাধ্ ও উদত্তজনাক্ষম ব্রলাক দিল তাদিি মদধ্য 
কতক ব্রলাকদক উদত্তদজত কিদত িতঢ় র্াংকল্প হদলা ব্রে তািা িাদত্রদত নগি  হদত বদহগসত হদয়  শত্রু সর্ন্য 
িদলি উপি আক্রমন কিদব।  একদট স্বদপ্নি বদল তািা তাদিিদক জয়লাদভি আশ্বার্ প্রিান কদিদিল।  তাদিি 
মদধ্য এক বযদি মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  ভ্রাতা মহান আব্বার্দক স্বদপ্ন ব্রিদখদিল,  দেদন তাদক অবদিাধ্কািীদিি 
দবরুদদ্ধ ধ্মসেুদ্ধ ব্র াষর্া কিাি জন্য ব্রলাকদিি উদত্তদজত কিদত আদিশ দিদয়দিদলন এবাং তাদক অবদশদষ 
জয়লাদভি আশ্বার্ প্রিান কদিদিদলন।   
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এই দমথযা প্রদতশ্রুদত িািা প্রতাদিত হদয়  তািা  ব্রর্ই দবজ্ঞ,  ন্যায়বান উপদিষ্টাি পিামশস প্রতযখযান কিল এবাং 
তাদিি মুখস ব্রনতাদিি দিদভর্দে কাদেসয পদিনত কবাি জন্য উদিত হল।  সর্য়ি কাদজম দেদন র্দবদশষ 
জানদতন কাদিি প্রদিার্না িািা এই দবদিাদহি সুর্না হদয়দিল,  তুকসী ব্রর্নাপদতি দনকট অবস্থা র্ম্বদে একদট 
সুদবন্যাে বর্সনা র্ম্বদলত দবশ্বস্থ দববির্ পাঠাদলন।  ব্রর্নাপদত পুনঃ সর্য়ি কাদজদমি দনকট পত্র পাঠাদলন এবাং 
শাদিপূর্স দমমাাংর্াি জন্য পুনঃ আদবিন জানাদলন।  দতদন আিও জানাদলন ব্রে,  এক দনধ্সাদিত  র্মদয় দতদন 
দদগসি ব্রতাির্ িাি খুদল ব্রফলদবন এবাং পিাদজত শত্রুদিি জন্য মহান সর্য়ি কাদজদমি গতহই একমাত্র আশ্রয়স্থল 
রুদপ দবদবদর্ত হদব।  এই ব্র াষর্া সর্য়ি কাদজম শহদিি র্বসত্র প্রর্াি কিদলন।  ইহা নগিবার্ীদিি মদন দবদ্রুপ 
ও  তনাি উদত্তজনাই বতদদ্ধ কিল।  েখন  এই ব্র াষর্াবার্ীি  প্রদত অবজ্ঞাি কথা সর্য়ি কাদজম শুনদলন তখন 
দতদন মিবয কিদলনঃ“র্তযই ব্রে দবষদয় তাদিিদক র্তকস কিা হদে ,  তা প্রাতঃকাদল র্াং দটত হদব।  
প্রাতঃকাল দক দনকটবতসী নদহ?” ( ব্রকািআন,  সুিা ১১/ ৮১) ।  

প্রাতঃকাদল দনদিসষ্ট র্মদয়,  শত্রু সর্ন্যগর্ দদগসি প্রার্ীদি ব্রগালা বষসন কদি  িূদগসি ব্রিয়াল ধ্বাংর্ কিল এবাং 
নগদি প্রদবশ কিল,  ইহা লুডঠন কিল এবাং অদধ্বার্ীদিি অদনক অদধ্ক র্াংখযক ব্রলাকদক হতযা কিল।  অদনদক 
মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি পদবত্র র্মাদধ্স্থান প্রািদন আশ্রয় দনল।  অন্যিা মহান আব্বাদর্ি পদবত্র র্মাদধ্স্থাদন আশ্রয় 
দনল।  োিা সর্য়ি কাদজম ব্রক ভালবার্ত ও র্ম্মান কিত তািা তাি বাড়ীদত আশ্রয় দনল।  তাি বার্গতদহ োিা 
আশ্রয় প্রাথসী হদয়দিল তাদিি র্াংখযা এদতা অদধ্ক দিল ব্রে,  দনকটবতসী অদনকগুদল গতহ এই আশ্রয়িাদনি জন্য 
কাদেসয লাগাদত হল।  োিা তাি গতদহ আশ্রয় প্রাথসী হদয়  ভীড় কদিদিল তাদিি র্াংখযা এদতা অদধ্ক দিল ব্রে,  
ব্রগালদোগ ক্ষাি হওয়াি পি ব্রিখা ব্রগল ব্রে,  ভীদড়ি মদধ্য ২২ ( বাইশ)  জন ব্রলাক পি িদলত হদয়  মততুযমদুখ 
পদতত হদয়দি।  

দকরুপ ভয়াবহ ত্রার্  ব্রর্ই পদবত্র নগিীি অদধ্বার্ীদিি ও িশসনকািীদিি মনদক আক্রমন কদিদিল।  দকরুপ 
কদঠািতাি র্াদথ  দবজয়ীিা তাদিি র্ন্ত্রস্ত্র  শত্রুদিি র্াদথ  আর্িন কদিদিল।  দকরুপ দঃর্াহদর্ি র্াদথ  ঐ 
র্মে পদবত্র ও দবদশষ অদধ্কাি েোিা অর্াংখয মুর্লমান তীথস োত্রীিা কািবালায় পদবত্র স্থানর্মহূ ব্রক ভুদষত 
কদিদিল।  উহািা তা অস্বীকাি কদিদিল,  তািা মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  পদবত্র র্মাদধ্স্থান ও মহান আব্বাদর্ি 
পদবত্র র্মাদধ্ স্মতদত ব্রর্ৌধ্দকও পদবত্র আশ্রয় স্থান রুদপ স্বীকাি কদি  দনদত অস্বীকাি কদিদিল।  ঐ র্কল 
ব্রলাদকি জন্য োিা দবদিশীয় প্রদতদহাংর্া র্দিতাথসকািী ব্রলাকদিি গভীি ব্রক্রাদধ্ি র্ম্মুখ হদত পলায়নপি হদয়দিল।  
এই দইদট পদবত্র স্থাদনি পদবত্র আোনা দনহত বযদিদিি িদিি ব্ররাদত প্লাদবত হদয়দিল।  একদট মাত্র স্থান,  
এবাং ব্রকবল একদট মাত্র স্থান দনিপিাধ্ ও দবশ্বার্ী অদধ্বার্ীদিি জন্য আশ্রয় প্রিাদনি অদধ্কাি িাবী কিদত 
পািত,  তা হল সর্য়ি কাদজদমি বার্স্থান।  তাি গতহ,  তিাদশ্রত অদধ্নস্থ স্থানর্মহূ  পদবত্র স্থাদনি মেসািা লাভ 
কদিদিল,  ো এমন দক শীয়া ইর্লাদমি পিম পদবত্র র্মাদধ্ স্থানও িক্ষা কিদত র্মথসয হয়  নাই।  আল্লাহি 
প্রদতদশাধ্ গ্রহর্কািী ব্রক্রাদধ্ি এইরুপ অপরুপ প্রকাশ তাদিি জন্য একদট দশক্ষাপ্রি দবষয় দিল োিা  ব্রর্ই 
পদবত্র পুরুদষি পিবীি অবজ্ঞা কিদত মনস্থ কদিদিল এই স্বির্ীয়  টনা  দটয়াদিল ১২৫৮ দহজিীি ৮ই 
দজলহজ্জ মাদর্ (  ১০ই জানুয়ািী-  ১৮৪৩ দিষ্টাব্দ) ।    

ইহা র্বসর্ম্মদত ক্রদম সুস্পষ্ট ব্রে,  প্রদতযক েুদগ এবাং ধ্মস দবধ্ানকাদল োদিি েত হদে  র্তয ব্র াষর্া কিা বা 
ইহা গ্রহর্ কিাি জন্য পথ ( ব্রলাদকি অিদি)  প্রস্তুত কিা,  তাাঁিা অপদিবতসনীয় ভাদব দকি ু র্াংখযক শদিশালী 
প্রদতিন্দী শত্রুগর্ কততসক বাাঁধ্া প্রিত্ত হদয়দিন।  োিা তাদিি প্রভতূ্ব,  কততসত্ব,  ক্ষমতা অস্বীকাি কদিদি এবাং 
তাদিি দশক্ষা র্মদূহি দবকতত অথস কদিদি,  তািা হয়তঃ প্রবঞ্চনা বা িলনা বা দনসাম বা অতযার্াি িািা 
দকয়ৎকাদলি জন্য অজ্ঞাত বযদিদিি দবভ্রাি কদিদি ও দবসল দর্ত্তদিি দবপথগামী কিদত র্ক্ষম হদয়দি।  মানুদষি 



51 
 

দর্িাধ্ািা ও দবদবদকি উপি তাদিি প্রভাব প্রদতপদত্ত িক্ষা কিদত ইেুক হদয়  তািা ঐ র্ময় পেসি েতদিন 
োবৎ আল্লাহি ধ্মস ব্রগাপনীয় দিল,  তাদিি ক্ষর্স্থায়ী ও অদনদশ্চত প্রদতপদত্তি ফলর্মহূ ব্রভাগ কিদত র্মথসয 
হদয়দিল।  ো হউক,  েখনই  নতনু ধ্মস ব্র াষর্া কিা হদয়দিল,  তািা অতযি ভয় দবহবলতাি র্াদথ  ব্রিখদত 
ব্রপল ব্রে,  আল্লাহি নতনু দিদনি প্রাভাদতক আদলাি র্ম্মুদখ তাদিি অেকািময় ষঢ়েন্ত্র র্মদুহি প্রভাব মদলন 
হদয়  োয়।   ব্রর্ই উিয়মান সুেসযদি আদলাক র্মদুহি র্ম্মুদখ তাদিি র্কল ুমন্ত্রনা ও মন্দ কােসযর্মূহ  শুদন্য 
পদিনত হয়  এবাং শীঘ্রই ব্রলাদকিা এই র্কল ভূদল োয়।   

তাাঁি কতকগুদল অদবশ্বার্ী দশষ্যদিি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি ইদিতর্মহূ 

এইরুদপ সর্য়ি কাদজদমি র্তুদিসদক কতকগুদল িাদম্ভক ও নীর্ প্রকতদতি ব্রলাক একদত্রত হদয়দিল োিা তাি 
বযদিদত্বি প্রদত অনুিাগ ও আর্দিি ভাব কিত।  োিা দনদজদিি ভি ও ধ্াদমসক বদল  প্রকাশ কিত।  োিা 
ব্রশখ আহমি ও তাি উত্তিাদধ্কািী সর্য়ি কাদজদমি উচ্চাদিত বার্ী র্মদূহ ব্রে র্কল িহস্য িদক্ষত দিল 
দনদজদিি ব্রর্গুদলি একমাত্র ভাডডাি বদল  িাবী কিত।  তািা সর্য়ি কাদজদমি দশষ্যমডডলীি মদধ্য র্ম্মানদোগয 
স্থান অদধ্কাি কিত।  তাদিি র্দম্বাধ্ন কদি  দতদন বিততা দিদতন এবাং তাদিি প্রদত দতদন দবদশষ গুরুত্ব ও 
ভিতা প্রিশসন কিদতন এবাং অদনক র্ময় দতদন গুপ্ত ইদিত ও সুক্ষ অথসবার্ক র্তুি বাকয বযবহাি কদি  
স্বগসীয় উচ্চাদিত বার্ীি িহস্যর্মহূ উপলদদ্ধ কিদত তাদিি অেত্ব,  আি অহাংকাি ও তাদিি অনুপদোদগতাি 
প্রদত ইদিত কিদতন।  তাাঁি ইদিত র্মদুহি মদধ্য দিল এইগুদলঃ “ব্রে আমাি দনকট  হদত জন্মগ্রহর্ কদিদি ব্রর্ 
বযদতত আি ব্রকহ আমাি ভাষা বুিদত পাদিনা। ” অদনক র্ময় দতদন এিকম উদ্ধতত কিদতনঃ“িূি- িতদষ্ট িািা ব্রে 
আদম মন্ত্র মুদগ্ধি ন্যায়,  দবস্মদয় বাক শদিহীন,  এবাং পতদথবীদক শ্রবন শদিহীন ব্রিখদত পাদে।  ব্রর্ই িহস্য 
প্রকাশ কিদত আদম অপািগ এবাং ব্রলাকগর্দক এি ভাি বহন  কিদত অক্ষম ব্রিখদি। ” অন্য এক র্মদয় দতদন 
মিবয কদিদিনঃ’‘অদনদকই িাবী কদি ব্রে,  তািা ব্রপ্রমাস্পদিি র্াদথ  দমদলত হদয়দি,  অথর্  ব্রর্ই ব্রপ্রমাস্পি 
তাদিি িাবী স্বীকাি কিদত অর্ম্মত”।  প্রকতত ব্রপ্রদমক তাি দপ্রয়জদনি জন্য ব্রে অশ্রুজল দর্ি কদি,  তিািা 
তাদক দমথযা ব্রপ্রদমক হদত পতথক কিদত পািা োয়।  অদনক র্ময় দতদন বলদতনঃ’‘আমাি পদি দেদন প্রকাদশত 
হদবন বদল  পূবস হদত দনধ্সাদিত কিা হদয়দি,  দতদন পদবত্র বাংদশাদু্ভত,  প্রদর্দ্ধ বাংশধ্ি,  মহান ফাদতমাি 
বাংদশিই ব্রলাক।  তাাঁি শাদিদিক উচ্চতা মধ্যম প্রকাদিি এবাং দতদন শাদিিীক অর্ম্পনুসতা ব্রিাষ মুি।    

ব্রশখ আব ু ব্রতািাদবি বদর্সত দববির্ 

আদম ব্রশখ আবু ব্রতািাবদক ( ৪)  দলদখত বর্সনা দিদত শুদনদিঃ ‘‘আদম এবাং সর্য়ি কাদজদমি আিও কতক 
দশষ্য,  এই র্কল শাদিদিক অর্ম্পনুসতাি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি ইদিতদক,  ো হদত প্রদতশ্রুত মহামানব মুি 
হদবন বদল  দতদন প্রকাশ কদিদিদলন,  আমাদিি র্হ দশষ্যগদর্ি মধ্যস্থ দতন বযদিি প্রদত দবদশষ ভাদব লক্ষয 
কদি  বলা হদয়দিল বদল  মদন কিতাম।  এমন দক আমিা তাদিিদক এইরুপ নাম ও উপাদধ্ প্রিান 
কদিদিলাম,  ো তাদিি শাদিদিক অর্ম্পুনসতা প্রকাশক দিল।  তাদিি মদধ্য দিল হাজী দমজসা কদিম খান ( ৫)  
ইোদহম খাদন কাজাদি দকবার্ীি পুত্র দেদন এক র্কু্ষ দবদশষ্ট ও দবিল দবদক্ষপ্ত শশ্রু দবদশষ্ট দিদলন।  আদিক জন 
দিদলন দমজসা হার্াদন খতহি ,  একজন অর্াধ্ািন রূপ ও স্থুলকায় বযদি।  তততীয় বযদি দিদলন,  দমজসা ব্রমাদহত 
শাদয়দি দকমসাদন,  দেদন অর্াধ্ািন রূপ,  কতষ্ণ ও িী স শিীি দবদশষ্ট দিদলন।  আমাদিি এইরুপ িতঢ় দবশ্বার্ 
জদন্মদিল ব্রে,  সর্য়ি কাদজম োদিিদক প্রায় অদনক র্ময় িাদম্ভক ও দবশ্বার্হীন বদল  ইদিত কিদতন তািা 
এিাই এবাং এিাই অবদশদষ দনদজদিি প্রকতত স্বভাব প্রকাশ কিদব এবাং তাদিি অকততজ্ঞতা ও দনবুসদদ্ধতা প্রকাশ 
কিদব।   হাজী কদিম খান অদনক বৎর্ি  োবৎ সর্য়ি কাদজদমি পিতদল উপদবষ্ট দিল এবাং তািই দনকট 
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তাি তথাকদথত ‘জ্ঞান অজসন’( ?)  কদিদিল,  অবদশদষ তাি গুরু হদত ব্রকনাদন বার্ কিদত এবাং ব্রর্খাদন 
ইর্লাম ধ্দমসি উন্নদত বধ্সক কাদেসয দনেুি থাকদতন এবাং ইর্লাম ধ্দমসি পদবত্র ইমামগদর্ি শ্রুদতবাকযর্মহূ প্রর্াি 
কিদত অনুমদত গ্রহর্ কদিদিল। ” 

হাজী দমজসা কদিম খান িাজ্জাদলি ধ্মস দবদিাদধ্তা 

আদম সর্য়ি কাদজদমি পুেকাগাদি উপদস্থত দিলাম,  েখন  একদিন হাজী কদিম খাদনি একজন ভততয একদট 
পুেক হদে ব্রর্খাদন উপদস্থত হল এবাং তাি প্রভূি পক্ষ হদত তা সর্য়ি কাদজমদক দিল এবাং ইহা পাঠ কদি  
পুেদকি দবষয়াদি র্ম্বদে তাি দনজ হদে দলদখ  তাি র্ম্মদত জ্ঞাপন কিদত অনুদিাধ্ কিল।  সর্য়ি কাদজম  
ব্রর্ই পুেদকি কতকাাংশ পাঠ কিদলন এবাং পুেকদট ভতদতযি হদে প্রতযাবতসন কিদলন এবাং বলদলনঃ’‘ব্রতামাি 
প্রভূদক বল,  অপি ব্রকহ অদপক্ষা দতদনই তাি দনজ পুেদকি মূলয ভালভাদব দনরূপন কিদত পাদিন। ”  ব্রর্ই 
ভততয র্দল  োওয়াি পি সর্য়ি কাদজম অতীব দঃদখি র্াদথ বলদলনঃ ‘‘ তাি উপি অদভর্ম্পাত,  অদনক 
বৎর্ি  ব্রর্ আমাি র্দি বার্ কিদি,  এখন েখন  ব্রর্ র্দল  ব্রেদত ইো কদিদি,  এদতা অদধ্ক বৎর্ি  র্ি 
লাদভি পি তাি একমাত্র উদেশ্য হদে ,  এই পুেদকি মধ্য দিয়া এইরুপ ধ্মস দবদিাধ্ী এবাং নাদেকতাবািী 
মতবাির্মূহ দবোি কিা জন্য ব্রর্ আমাি দনকট অনুদমািন ইো কদি।  ব্রর্ কতকগুদল স্বাথসপি কপটর্ািীি 
র্াদথ  এইজন্য র্ুদি বদ্ধ হদয়দি ব্রে, দকমসাদন প্রদতপদত্ত স্থাপন কিদব এবাং আমাি এই পতদথবী হদত র্দল  
োওয়াি পি ব্রর্ অপ্রদতিন্দী ব্রনততদত্বি বলগা ধ্ািন কিদব।  কতই উৎকতষ্ট ভাদব ভ্রাি ব্রর্।  কাির্ স্বগসীয় 
প্রতযাদিদশি অবতিদনি মতদ র্মীির্,  ো  ব্রর্ই র্তয পথ প্রিশসদনি প্রাভাদতক সুেসয হদত প্রবাদহত হদব তা 
দনশ্চয়ই তাি আদলাক দনবসাদপত কিদব এবাং তাি প্রদতপদত্ত ধ্বাংর্  কিদব।  তাি ব্রর্ষ্টা উেযদমি বতক্ষ অবদশদষ 
দতি ব্রমাহমুদি ও িগ্ধকািী অনুদশার্নাি ফল বযদতত আি দকিুই প্রিান কিদব না।  আদম র্তয র্তযই বলদি,  
তুদম দনজ র্দক্ষ ইহা িশসন কিদব।  ব্রতামাি জন্য আমাি প্রাথসনা এই ব্রে,  তুদম ব্রে  ব্রর্ই অদনষ্টকি প্রভাব 
হদত র্াংিদক্ষত হদত পাদিা ো ব্রর্,   ব্রর্ই প্রদতশ্রুত আদবভসাদবি র্মদয়ি র্তয ধ্মস দবদিাধ্ী িাজ্জাল (  
প্রতািক)  ভদবষ্যদত দবোি কিদব। ” 

‘‘দতদন আমাদক এই ভদবষ্যিানী অভূিান দিবর্ পেসি ব্রগাপন কিদত আদিশ কিদলন,  েখন  র্বস শদিমান 
প্রভূি হে  ব্রর্ই দিন দনশ্চয়ই ঐ র্মে িহস্য প্রকাশ কিদবন ো মানুদষি অিঃকিদন লুক্কাদয়ত।   ব্রর্ই দিবদর্ 
দতদন আমাদক উৎর্াদহত কিদলন,  আল্লাহি ধ্দমসি দবজদয়ি জন্য অটল উদেশ্য ও িতঢ় র্াংকল্প র্হকাদি উদিত 
হও,  তুদম ো ো ব্রিদখি,  শুদনি তা র্বসত্র প্রর্াি কি। ’‘ 

এই  ব্রর্ই আব ু ব্রতািাব,  দেদন মহান বাব কততসক দবদ াদষত এই প্রতযাদিদশি প্রাথদমক দিবর্ র্মদুহ,  তাাঁি 
ধ্দমসি র্াদথ  দনদজদক দমদলত হদত ব্রিয়া দবজ্ঞতাি ও ব্রশ্রষ্ঠতি বদল  মদন কদিদিদলন।  তাাঁি অিদি দকন্তু 
আদবভূসত ঐশী প্রকাদশি জন্য অদধ্ক ব্রপ্রম ব্রপাষর্ কিদতন,  এবাং তাাঁি ঐ দবশ্বাদর্ পবসত র্িতশ অটল অর্ল 
িইদলন।  অবদশদষ  ব্রর্ই ধ্মুাদয়ত আদম তাাঁি আিাি মদধ্য উজ্জ্বলভাদব জ্বদল উঠল এবাং তাি দনদজি পক্ষ 
হদত এইরুপ বযবহাদিি জন্য িায়ী হল,  োদত তাদক ব্রতহিাদনি কািাগাদি আবদ্ধ হদত হদয়দিল,   ব্রর্ই একই 
কািাগাদি ব্রর্খাদন মহান বাহা’উল্লাহ কািারুদ্ধ হদয়দিদলন।  দতদন ব্রশষ পেসি ধ্দমস দস্থি র্ঙ্কল্প দিদলন এবাং 
অবদশদষ আিবদলিাদনি প্রভাি মুু ট পদিধ্ান কদিদিদলন।  

দশষ্যদিি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি অদিম উপদিশ ও উৎর্াহ প্রিান 



53 
 

েখন  সর্য়ি কাদজদমি দিবর্র্মূহ  ব্রশষ হদয়  আর্দিল,  তখন তাাঁি দশষ্যদিি র্াদথ েখনই  তাাঁি র্াক্ষাত 
হত,  দতদন একাকী ভাদব বা প্রকাশ্য বিততায়,  তাদিিদক উৎর্াদহত কবাি জন্য বলদতনঃ ‘‘ব্রহ আমাি দপ্রয় 
র্হর্িগর্ ,  র্াবধ্ান!  র্াবধ্ান,  পাদি আমাি অিধ্সাদনি পি পাদথসব সুখ স্বােন্দ,  পাদথসব র্ম্পি,  জাগদতক ও 
জ্ঞাদত বগসদক পদিতযাগ কদি   তাাঁি অনুর্োদন প্রবতত্ত হওয়া ব্রতামাদিি অবশ্য কতসবয,  দেদন ব্রতামাদিি ও 
আমাি অিদিি একমাত্র অদভলাদষত বযদি।  র্তুদিসদক পদিবযপ্ত হদয়  পড়,  দনদজদক র্মে পাদথসব দবষয় হদত 
পতথক কদি  িাখ,  এবাং ব্রতামাদিি প্রভুি দনকট দবনীত ভাদব প্রাথসনা কি ব্রে দতদন ব্রতামাদিিদক র্াহােয 
কিদত ও পথ প্রিশসন কিদত পাদিন।  দেদন প্রভাি অিিাদল লুক্কাদয়ত িদহয়াদিন তাাঁদক অনুর্োন কদি  প্রাপ্ত 
হওয়াি ব্রতামাদিি িতঢ় র্াংকদল্প কখনও সশদথলয প্রিশসন কদিও না।  অদবিত ব্রর্ষ্টা কিদত থাক ব্রে পেসি না 
দতদন,  দেদন ব্রতামাদিি প্রকতত পথ প্রিশসক প্রভ,ূ  অনুগ্রহ পূবসক ব্রতামাদিিদক র্াহােয কিদবন এবাং তাাঁহদক দর্দন 
দনদত র্মথসয িান কিদবন।   ব্রর্ই দিন পেসি ব্রতামিা ধ্ীি ও দস্থি  থাক ব্রেদিন দতদন ব্রতামাদিিদক প্রদতশ্রুত 
কাদয়দমি ( ইমাম মাকিীি)  র্হর্ি  ও বীিত্বপূর্স র্াহােযকািী রুদপ মদনানীত কিদবন।  তাাঁি প্রিদশসত পদথ 
ব্রতামাদিি প্রদতযকদকই শাহািাদতি ( ধ্মসাদথস বদলিান)  পান পাত্র ব্রর্বন কিদত হদব,  ইহা কতইনা ব্রর্ৌভাদগযি 
দবষয়।  ব্রতামাদিি মদধ্য আল্লাহ পাক দনজ দবজ্ঞতায় িক্ষা কিদবন,  ব্রে ব্রতামাি ঐশী পথ প্রিশসনকািী 
নক্ষদত্রি,   ব্রর্ই স্বগসীয় প্রতযাদিদশ সুেসযদি অগ্রদদতি অেগমদনি র্াক্ষয প্রিান কিদত পাদিা,  তাদিি দনশ্চয়ই 
র্দহষ্ণ ু হদত হদব,  দনদশ্চত ও িতঢ় র্াংকল্প,  অটল হদত হদব।  ব্রতামিা কখনও ইতেতঃ কিদবনা এবাং কখনও 
ভীত হদবনা।  কাির্ প্রথম দশিা দননাদিি পি ো পতদথবীদক ধ্বাংর্  ও মততুয মূদখ পদতত কিদব,  পুনঃ দিতীয় 
আি একদট দশিা দননাদি র্মেই র্দর্তন ও পুনজসীদবত হদব।  তখনই পদবত্র ব্রকািআদনি আয়াত ( ব্রলাক)  
দইদটি অথস প্রকাদশত হদবঃ এবাং প্রথমবাি দশিা দননাদিত হল এবাং আল্লাহ োদিি জীদবত িাখদত ইো 
কিদলন তািা বযদতত আকাশস্থ ও পতদথবীস্থ আি  র্কদলই মুদিসত হদয়  পড়ল ( গতাসু হল) ।  তৎপি দিতীয় 
দশিা দননাদিত হল,  তখন তািা িডডায়মান হদয়  র্তুদিসদক িতদষ্টপাত কিদত লাগল।  এবাং র্মে   ি পতদথবী 
ত্বিীয় প্রভূি ব্রজযাদত িািা উদ্ভাদর্ত হল,  এবাং স্বগসীয় গ্রন্থ (  ব্রলাদকি দনকট )  উপস্থাদপত কিা হল,  এবাং 
ভদবষ্যিািীগর্দক ( নবীগর্দক)  এবাং র্াক্ষযগর্দক উপদস্থত কিা হল এবাং তহাদিি মদধ্য র্তযভাদব দবর্াি 
দমমাাংর্া কিা হল,  এবাং তাদিি প্রদত অতযার্াি কিা হল না ( সুিা ব্রোমি,  ৩৯/ ৬৮- ৬৯) ।  আদম দনশ্চয়ই 
কদি  বলদি কাদয়দমি (  ইমাম মাহিী মহান বা’ব্রবি )  পি সকয়য়যুম ( মহান বাহা’উল্লাহ)  প্রকাদশত হদবন।  
কাির্ েখন  পূবসবতসী নক্ষত্র অেদমত হদব,  ব্রহাদর্দনি  সুষমা সুেসয উদিত হদব এবাং র্মে পতদথবীদক আদলাদকত 
কিদব।  তৎপি ব্রশখ আহমদিি কদথত িহস্য ও গুপ্ত দবষয় এি পূর্স উজ্জ্বলতা র্হকাদি প্রকাদশত হদব।  দতদন 
আিও বদলদিনঃ  এই প্রতযাদিদশি িহস্য দনশু্চয়ই প্রকাদশত হদব এবাং এই বাতসাি দনদহত মমস উদ্ টন কিদত 
হদব।  ব্রর্ই মদহয়ান দিবর্ প্রাপ্ত হওয়াি ব্রর্ৌভাগয অজসন কিা ব্রে অতীত েুগ র্মদুহি র্দবসাচ্চ ব্রগৌিব লাভ 
কিদত র্মথস হয়।  (  একই বািাবাি)  এবাং ব্রর্ই েুদগ একদট র্ৎকােসয র্ম্পািন কিা র্াংখযাহীন শতাব্দীি ভি 
উপার্নাি র্মতুলয।  এদকক র্ময়  ব্রর্ই শ্রদ্ধাস্পি আিা ব্রশখ আহম্মি পুদবসাি ব্রকািআদনি বার্ী উচ্চািন 
কিদতন।  এই পদবত্র ব্রকািআদনি বাদকযি মমসাদথসি উপি দতদন অতযাদধ্ক ব্রজাি দিদতন।  কাির্ এি আয়াতগুদল 
দইজন ঐশী প্রকাদশি আদবসভাব র্ম্বদে ভদবষ্যিার্ী কিদি ,  োিা দ্রুততি এদক অন্যদক অনুর্ির্ কিদব,  
এবাং োদিি প্রদতযদকই এই পতদথবীদক এি র্মে প্রভায় পদিপুর্স কিদব।  কতবািই না দতদন উচ্চস্বদি বদলদিনঃ 
‘‘ কতই ভাদলা তাি পদক্ষ ব্রে,  তাদিি মমস উপলদদ্ধ কিদব এবাং তাদিি উজ্জ্বলতা অবদলাকন কিদব। ” অদনক 
র্ময় দতদন আমাদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলদতনঃ ‘‘তাাঁহাদিি উজ্জ্বল আভা র্ন্দশসন কিা ব্রতামাি ও আমাি ভাদগয 
জুটদব না।  দকন্তু ব্রতামাি দশষ্যদিি মদধ্য অদনদকই  ব্রর্ই দিবর্ িশসন কিদত র্ক্ষম হদব।  ো আমিা কখনও 
অবদলাকন কিদত আশা কিদত পাদিনা।  ব্রহ আমাি দপ্রয় র্দিগর্!  কতই মহান,  কতই মহান  ব্রর্ই প্রতযদিশ 
ধ্মস,  আদম ব্রতামাদিি ব্রে পিবীি দিদক আহ্বান কিদি তা কতই মহীয়ান।   ব্রর্ই েত কতই মহান োি জন্য 
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আদম ব্রতামাদিিদক দশদক্ষত ও প্রস্তুত কদিদি।   ব্রতামিা ব্রতামাদিি  উেযদমি কদটবে সুিতঢ় কি,  এবাং তাাঁি 
প্রদতশ্রুদতি প্রদত িতদষ্ট দনবে কি।  আদম আল্লাহি দনকট প্রাথসনা কিদি ব্রে দতদন অনুকম্পা পূবসক ব্রতামাদিি 
র্াহােয কদিন,  োহাদত ব্রতামিা পিীক্ষা ও িদটকার্মহূ  র্হ্য কিদত র্ক্ষম হও,  ো দনশ্চয়ই ব্রতামাদিি উপি 
পদতত হদব।  োদত ব্রতামিা এই র্কদলি মধ্য হদত অক্ষত ভাদব ব্রবি হদয়  আর্দত র্ক্ষম হও এবাং োদত 
ব্রতামাদিিদক উচ্চতি ব্রর্ৌভাদগযি দিদক পদির্াদলত কিদত পাদি।  প্রদতযক বৎর্ি  দজলক¦ ি মাদর্ সর্য়ি 
কাদজম কািবালা হদত কাদেমায়দন র্মাদধ্ িশসন উপলদক্ষ োত্রা কিদতন,  ব্রেন দতদন ইমাম িদয়ি র্মাদধ্ স্থান 
িশসন কিদত পাদিন।     

সর্য়ি কাদজদমি মততযু র্ম্বদে আিব িাখাদলি স্বপ্ন 

দতদন দঠক র্মদয় কািবালায় প্রতযাবতসন কিদতন ব্রেন আিাফাদতি দিন মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্ স্থান 
িশসন কিদত পাদিন।   ব্রর্ই বৎর্ি  তাি জীবদনি ব্রশষ বৎর্ি  ১২৫৯ দহজিী,  দজলকি মাদর্ি প্রথম ভাদগ 
( ১৮৪৩ দিষ্টাদব্দ নদভম্বি,  দডদর্ম্বি- ২৩)  কািবালা হদত োত্রা কদিদিদলন।  তাি কদয়কজন বে ু ও র্িী তাি 
র্হোত্রী দিদলন।  এই মাদর্ি র্তুথস দিবদর্ মর্দজদি বিার্ায় উপদস্থত হদলন,  ইহা বাগিাি ও কাদেমাদয়দনি 
মধ্যবতসী স্থাদন অবদস্থত দিল।  তখন দঠক মধ্যাহ্নকালীন উপার্নাি র্ময় দিল।  দতদন প্রাথসনাি জন্য আহ্বান 
কািীদক আহ্বান দিদত বলদলন।  মর্দজদিি র্ম্মুদখ একদট তাল বতদক্ষি িায়ায় িাাঁদড়দয় র্মদবত উপার্নায় 
ব্রোগিান কিদলন,  এবাং দতদন তাি উপার্না ব্রশষ কিা মাত্র  একজন আিব িাখাল ব্রর্খাদন সর্য়ি কাদজদমি 
দনকট এদর্  তাদক আদলিন কিদলন এবাং বলদলন,  দতনদিন পুদবস এই স্থাদনি দনকট র্াির্ ভূদমদত আদম ব্রমষ 
র্িাদেলাম,  হঠাৎ আদম দনদিত হদয়  পড়লাম।  স্বদগস আদম আল্লাহি বাতসাবাহক ( িার্ূল)  মহান ব্রমাহাম্মি 
( র্াঃ)  ব্রক ব্রিখলাম,  দতদন আমাদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ “ব্রহ িাখাল,  আমাি কথা মনদোগ র্হকাদি 
শ্রবন কি এবাং স্মির্ িাখ,  কাির্ আমাি এই বাকযগুদল আল্লাহিই ন্যাে বাকয,  ো আদম ব্রতামািই র্াংিক্ষদন 
র্মপসন কিদি।  েদি তুদম ব্রর্গুদলি প্রদত দবশ্বার্ পূর্স হও তদব ব্রতামাি পুিস্কাি মহৎ  হদব।  আি েদি তুদম 
অবদহলা কি তদব ব্রতামাি শাদে গুরুতি হদব।  আমাি কথা ব্রশান,  এই দবশ্বার্ আদম ব্রতামাি দনকট ন্যাে 
কিদি,  এই মর্দজদি বিার্াি প্রািদন অবস্থান কিদত থাক।   

স্বদপ্নি পি তততীয় দিবদর্ আমাি বাংশধ্ি,  সর্য়ি কাদজম নামধ্ািী এক বযাদি তাি র্িী ও বেুগর্ র্হ 
মধ্যাহ্নকাদল এই মর্দজদিি দনকটবতসী অশ্বি গাদিি িায়াি তদল অবতির্ কিদব এবাং ব্রর্খাদন উপার্না 
কিদবন।  তাদক ব্রিখামাত্র তাি দনকদট গমন কি এবাং তাদক আমাি র্ািি র্ম্ভাষন জ্ঞাপন কি,  এবাং আমাি 
পক্ষ হদত তাদক বলঃ আনদন্দত হউন ,  কাির্ আপনাি প্রস্থাদনি র্ময় ( পিদলাক গমদনি)  অদত দনকটবতসী।  
কাদেমায় র্মাদধ্স্থান( ৬)  িশসদনি পি ,  আপনাি কািবালা প্রতযাগমদনি দতনদিন পদি, আিাফাদতি দিদন ( ৩১ 
ব্রশ দডদর্ম্বি,  ১৮৪৩ দিষ্টাব্দ) ,  আপদন উদড্ডয়মান হদয়  আমাি দনকদট আর্দবন।  তৎপি অদতশীঘ্র দেদন র্তয 
দতদন প্রকাদশত হদবন।  তৎপি পতদথবী তাি আদলাদক উজ্জ্বল হদব। ” িাখাদলি স্বপ্ন বতত্তাি ব্রশষ হদল সর্য়ি 
কাদজদমি মুখ ম- ব্রল হাদর্ি দর্হ্ন প্রকট হল,  এবাং দতদন িাখালদক বলদলনঃ’‘ব্রতামাি স্বদপ্নি র্তযতা র্ম্বদে 
ব্রকান র্দন্দহ,  ব্রকান র্দন্দহ নাই। ” সর্য়ি কাদজদমি র্িীগর্ ( তাি মততুয দনকটবতসী ব্রজদন )  অতীব দঃদখত 
হল।  তাদিি দিদক দফদি  দতদন তাদিিদক এই বদল  র্ািনা দিদলনঃ ‘‘আমাি প্রদত ব্রতামাদিি ভালবার্া 
বােদবক দক  ব্রর্ই র্তয মহা পুরুদষি জন্য নদহ? োি আগমদনি জন্য আমিা র্কদল প্রদতক্ষা কদি  িদয়দি? 
ব্রতামিা দক আমাম মততুয কামনা কি না,  ব্রে  ব্রর্ই প্রদতশ্রুত মহীয়ান বযদি প্রকাদশত হদত পাদিন?” এই 
 টনাি র্ম্পুনস অাংশ িশ বযদি আমাি দনকদট বর্সনা  কদিদিন,  োদিি প্রদতযদক ঐ র্ময় ব্রর্খাদন উপদস্থত 
দিদলন এবাং োিা এি র্তযতা র্ম্বদে র্াক্ষয দিদয়দিদলন।  তথাদপও োিা দনজ র্দক্ষ এইরুপ আশ্চেসয 
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দনিশসনাবলী িশসন কদিদিল,  তাদিি মদধ্য অদনদকই এই র্তযদক প্রতযাখযান কদিদিল এবাং তাি সুর্াংবাি বজসন 
কদিদিল।  

সর্য়ি কাদজদমি পিদলাক গমর্  

এই আশ্চেসয  টনা র্তুদিসদক িদড়দয় পদড়দিল।  সর্য়ি কাদজদমি র্তয ব্রপ্রদমকদিি অিি দঃদখ পদিপুর্স হল।  
ইহাদিি প্রদত দতদন অর্ীম ব্রর্èহশীলতা ও আনদন্দি র্াদথ  উৎর্াহ ও র্ািনাি বাকয র্দম্বাধ্ন কিদলন।  দতদন 
তাদিি দবর্দলত দর্ত্তদক শাি কিদলন।  তাদিি দবশ্বার্ সুিতঢ় কিদলন এবাং তাদিি আগ্রহদক আিও উদত্তদজত 
কিদলন।  মেসািা ও শাদিি র্াদথ  দতদন তাি তীথসিশসন র্ম্পন্ন কিদলন এবাং কািবালায় প্রতযাবতসন কিদলন।  
কািবালায় প্রতযাগমদনি দিনই দতদন দপদড়ত হদয়  পড়দলন,  এবাং শেযাশায়ী হদলন।  শত্রুিা এই গুজব প্রর্াি 
কিল ব্রে,  বাগিাদিি বািশা ( নদজব পাশা)  তাাঁদক দবষ প্রদয়াগ কদিদিন।  ইহা স্পষ্ট অপবাি ও দমথযা বাকয 
বই নদহ,  কাির্ বাগিাদিি শার্নকতসা সর্য়ি কাদজদমি উপি পূর্স দবশ্বার্ স্থাপন কিদতন এবাং র্ব র্ময় 
তাদক একজন অতীবদনষা র্ম্পন্ন তীক্ষè উপলদদ্ধ র্ম্পন্ন ও দনদিসাষ র্দিত্রবান ব্রনতা বদল  মদন কিদতন।  
আিাফাদতি দিদন ১২৫৯ দহজিীদত ( ১৮৪৩ দিষ্টাদব্দি ৩১ব্রশ দডদর্ম্বি)  ৬০ বৎর্ি  বয়দর্ আিব িাখাদলি 
স্বদগসি স্বপ্ন মদত দতদন এই পতদথবী হদত দবিায় গ্রহর্ কিদলন।  দতদন দস্থি র্ঙ্কল্প ও ভি দশষ্যদিি একদট িল 
পশ্চাদত ব্রিদখ  ব্রগদলন,  োিা পতদথবীি র্মে পাদথসব বার্না হদত মুি হদয়  তাদিি প্রদতশ্রুত ব্রপ্রমাস্পদিি 
অনুর্োদন োত্রা কিদলন।  তাাঁি পদবত্র ব্রিহাবদশষ মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  পদবত্র র্মাদধ্স্থাদনি প্রািদনি র্ীমাি 
মদধ্য র্মাদহত কিা হদয়দিল।  তাাঁি পিদলাক গমদর্ কািবালায় একদট হািামা ব্রিখা দিদয়দিল,  দঠক এক 
বৎর্ি  আদগ ব্রেইরুপ ব্রিখা দিদয়দিল ব্রর্ইরুপ,  আিাফাদতি পুবসদিন েখন  দবজয়ী শত্রু িূদগসি িাি খুদল ব্রফদল 
নগদিি অবরুদ্ধ অদনক অদধ্বার্ীদক হতযা কদিদিল।  এক বৎর্ি  আদগ ব্রর্ই দিন তাি গতহ শাদি ও দনিাপি 
আশ্রদয়ি স্থান হদয়দিল,  মততাবদশষ্ট ও  গতহহীনদিি জন্য।  পক্ষািদি অিযকাি দিদন ইহা একদট ব্রশাদকি গতদহ 
পদিনত হল ব্রেখাদন োদিিদক দতদন র্াহােয কদিদিদলন,  তািা তাি মততুযদত ব্রশাক প্রকাশ কিদত লাগল। ( ৭)    

দিত্বীয় অধ্যায় র্মাপ্ত 

 

 

দিতীয় অধ্যাদয়ি দটকা 

১ নাং-  শীয়া মতাবলম্বীদিি দবদশষ্ট প্রদভিকািী দর্হ্নর্মূহ।  পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনীি দটকা ও ২৯৬- ২৯৯ পতষ্ঠায় 
প্রিত্ত হদয়দি (  নবীদলি কাদহনীি ভুদমকাি ৫১- ৫৪ পতষ্ঠায় তা উদল্লদখত) ।  

শীয়া র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাদকিা ১২জন ইমাম স্বীকাি কদি।  তািা বদল একািশ ইমাম হার্ান আশকিী ২৬০ 
দহজিীদত পিদলাক গমর্  কদিন।  তখন ব্রমাহাম্মি নামক তাি ৫ বৎর্ি  বয়স্ক এক পুত্র দিল।  দতদনই িািশ 
ইমাম,  দতদনই ইমাম মাহিী।  দতদন ২৬০ দহজিী র্র্ হদত ৩২৯ দহজিী র্ন পেসি গুপ্ত স্থাদন ব্রলাক র্কু্ষি 
অদগার্দি বার্ কদিন।  ৩২৯ দহজিীদত এদকবাদি অিদহসত হদয়  অিতশ্য িহস্যময় “জাবলকা” ও “জাবলর্া” 
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নগিীিদয় বার্ কিদিন।  র্ময় পূর্স হদল “কাদয়দম আদল ব্রমাহাম্মি বা ইমাম মাহিী রুদপ ‘‘জাবলকা’‘ ও 
‘‘জাবলর্া’‘ হদত পতদথবীদত আগমন কিদবন।   

২নাং-  ডািাি দট, ব্রক,  ব্রর্ইন তাি ‘‘ব্রজযাদত ও ধ্মসর্মুদহি পুনঃদমলন” গ্রদন্থ বদলনঃ এি র্ুড়াি র্াক্ষয প্রমার্ 
আদি ব্রে,  সর্য়ি কাদজম তাি জীবদনি ব্রশষ ভাদগ অদনক র্ময় স্বগসীয় প্রকাদশি দনকটবতসীতা র্ম্বদে তাি িতঢ় 
দবশ্বার্ বযি কিদতন।  দতদন ইহা বলদত বড়ই ভালবার্দতনঃ “আদম তাাঁদক উদিয়মান র্ূেসযরুদপ ব্রিখদত ব্রপদয় 
দি। ” 

৩নাং-  দনদকালাদর্ি ‘‘ব্রশখী র্ম্প্রিায়” গ্রদন্থি দিতীয় অধ্যাদয় ১১ পতষ্ঠায় সর্য়ি কাদজদমি ১৩৫দট গ্রদন্থি 
তাদলকা প্রিান কদিদিন।  তন্মদধ্য দনম্নদলদখত গ্রন্থগুদল দবখযাতঃ 

( ১)  শিদহ ব্রখাতবাদয় তুতন দজয়া 

( ২)  শিদহ কাদর্িা 

( ৩)  তফর্ীদি আয়তুল ুর্সী 

( ৪)  িি  আর্িাদি শাহািদত ইমাম ব্রহাদর্ইন  

( ৫)  দবশ্ব দনমসান ব্রকৌশল তত্ব ( কর্দমাগ্রাফী)  

( ৬)  িদললুল মুতা হাদয়ৎিীন।  

তাি গ্রন্থগুদলি র্াংখযা দতন শদতিও অদধ্ক ( একজন পদথদকি ভ্রমন কাদহনীি ব্রনাটই ২৩৮ পতষ্ঠা) ।  

৪নাং-  র্মন্দদিি মতানুর্াদি ( ৩২ পতষ্ঠা) ,  ব্রশখ আব ু ব্রতািাব এদেহাদিসি অদধ্বার্ী দিদলন।  দতদন সর্য়ি 
কাদজদমি একজন ব্রনততস্থানীয় দশষ্য দিদলন।  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ভদিদক দববাহ কদিদিদলন।  ব্রতহিাদনি 
কািাগাদি দতদন মততুযমদুখ পদতত হন।   

 

৫নাং-  মহান বাব হাজী ব্রমাহাম্মি কদিম খাদনি দনকট দলদখদিদলন. . . . . . . . . . . . . . . এবাং তাদক তাাঁি 
কততসত্ব গ্রহর্ কবাি জন্য আহ্বান কদিদিদলন।  দকন্তু ব্রর্ ব্রে ব্রকবল অর্¦ ীকাি কিল তাই নয় ,  ব্রর্ মহান 
বা’ব্রবি  দবরুদদ্ধ ও তাাঁি মতবাদিি দবরুদদ্ধ পুদেকা দলদখদিল ।  তাদিি মদধ্য একদট মহান বা’ব্রবি  মততুযি 
পি,  নাদর্ি উদেন শাদহি দবদশষ অনুদিাদধ্ দলদখত হদয়দিল।  ইহাদিি মদধ্য একদট মুদিত কিা হদয়দি।  এি 
নাম এেহাুল বাদতল (  অর্দতযি ধ্বাংর্ ) ।  ৯১০ পতষ্ঠা ব্রনাট ১( জাদনসল অব দি িদয়ল এদশয়াদটক 
ব্রর্ার্াইদট, ১৮৮৯, আদটসদকল১২)  

৬নাং-  কাদয়জদয়ন অথসযাৎ দইজন কদয়দমি র্মাদধ্স্থান-  একজন র্প্তম ইমাম,  মুর্া কাদয়ম,  এবাং একজন নবম  
ইমাম,  ইমাম ব্রমাহাম্মি তকী,  বাগিাি নগদিি প্রায় দতন মাইল উত্তদি অবদস্থত।  দইদট র্মাদধ্স্থাদনি র্তুদিসদক 
পািদস্যি ব্রলাদকিা বর্দত স্থাপন কদিদি এবাং ইহা কাদেমাদয়ন নাদম একদট ব্রিাট শহদি পদিনত হদয়দি।  
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৭নাং-  এ.  এল.  এম.  দনদকালার্,  তাি “ব্রশখী র্ম্প্রিায়” গ্রদন্থি দিতীয় ভাদগি ৩১ পতষ্ঠায় বদলন,  ‘‘কদিম 
খানদক মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  তাাঁি শ্রুদতবার্ীদত ( হাদিদর্)  একদট িাইষ্ট বা ‘িাজ্জাল’ আখযা প্রিান কদি  
ভদবষ্যিানী কদিদিন।  মহান সর্য়ি কাদজমও তাদক িাজ্জাল বদল  অদভদহত কদিদিন ( ৬৪ পতষ্ঠা) ।  

 

টীকা র্মাপ্ত 

 

 

দিতীয় ভাগ-  মহান বা’ব্রবি  অভযূিান।  
তততীয় অধ্যায় 

মহান বা’ব্রবি  জীবন েদতি ব্র াষর্া 
 

কািবালায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রতযাবতসন।  
 

মহান সর্য়ি কাদজদমি মততুয তাাঁি শত্রুগদর্ি পদক্ষ তাদিি কােসযতৎপিতা পুনিািম্ভ কিাি র্দঙ্কত র্রুপ হল।  
ব্রনততদত্বি জন্য দপপার্াতস হদয়  এবাং তাি অপর্ািন ও তৎফল স্বরুপ তাি দশষ্যগদর্ি ভয় দবহ্বলতা িািা 
উৎর্াদহত হদয়  তািা তাদিি িাবীর্মহূ র্মথসদন পুনিায় ব্রজাি দিদত লাগল এবাং তাদিি উচ্চাকাঙ্খা বােদব 
রুপিান কবাি জন্য প্রস্তুত হল।  দকয়ৎকাদলি জন্য ভয় ও উদিিতা সর্য়ি কাদজদমি দবশ্বে দশষ্যদিি  অিি 
পদিপুর্স কিল।  দকন্তু একদট অতীব র্ফলকাম ব্রিৌতকােসয হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বুশিীি প্রতযাবতসদনি পি  
ব্রর্ই ব্রিৌতকাদেসয দতদন তাাঁি দশক্ষািাতা সর্য়ি কাদজম কততসক দনেুি হদয়দিদলন,  তাদিি সনিাশ ভাব দবদদিত 
হল।  

১২৬০ দহজিীি পদহলা মুহািিম ( ১৮৪৪ দিষ্টাদব্দি ২২ব্রশ জানুয়ািী)  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কািবালায় প্রতযাবতসন 
কদিন।  দতদন তাি দপ্রয় ব্রনতাি ব্রশাক র্িপ্ত দশষ্যবগসদক উৎর্াদহত ও বলীয়ান কিদলন।  তাাঁি দনদশ্চত প্রদতশ্রুদত 
র্ম্বদে তাদিি স্মির্ কদিদয়  দিদলন।  এবাং দনদহত দপ্রয়জদনি অনুর্োদন তাদিি অদবশ্রাি র্তকসতা অবলম্বন 
কিা এবাং অদবিাম ব্রর্ষ্টা কিা র্মথসন কিদলন।  

সর্য়ি কাদজদমি গতদহি দনকটবতসী স্থাদন অবস্থান কদি  দতদন দতন দিন োবৎ অনবিতঃ অদনক অদধ্ক র্াংখযক 
ব্রশাককািীদক িশসনিাদন দনেকু্ত িইদলন,  োিা সর্য়ি কাদজদমি দশষ্যদিি প্রদতদনদধ্ স্বরুপ তাাঁি দনকট তাদিি 
দঃখ ও দিসশা প্রকাশ কবাি জন্য দ্রুত অগ্রর্ি হদয়দিল।  তৎপি দতদন তাি অতীব খযতনামা ও দবশ্বে র্হ 
দশষ্যদিি একিলদক আহ্বান কিদলন এবাং তাদিি পিদলাকগত ব্রনতাি প্রকাদশত ইো ও ব্রশষ উপদিশ র্ম্বদে 
তাদিি দনকট অনুর্োন কিদলন।  তািা তাাঁদক বলল ব্রে,  পুন: পুন:  এবাং অদত ব্রজাদিি র্াদথ  সর্য়ি কাদজম 
তাদিিদক তাদিি গতহ পদিতযাগ কদি ,  দিবতসী স্থাদন দবেতত হদয়  পড়দত,  তাদিি অিি হদত প্রদতযক অলর্ 
কল্পনা ও বার্না দিীভূত কিদত এবাং তাাঁিই অনুর্োদন তাদিি জীবন উৎর্গস কিদত োাঁহাি আদবভসাব র্ম্বদে 
দতদন এদতা অদধ্কবাি ইদিত প্রিান কদিদিন।  তািা বলল দতদন আমাদিিদক বদলদিদলন ব্রে,  আমাদিি 
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অনুর্োদনি অদভদপ্রত বযদি এখন প্রকাদশত হদয়দিন।  ব্রেই অিিালর্মূহ  ব্রতামাদিি ও তাাঁি মদধ্য অবস্থান 
কিদি  তা ব্রকবল ব্রতামিাই ব্রতামাদিি একাি অনুর্োদনি িািা দিীভূত কিদত পাি।  ব্রতামাদিি প্রাথসনাপূর্স 
উেযম,  উদেদশ্যি পদবত্রতা,  মদনি একাগ্রতা বযদতত এই অিিালর্মূহ দবিীর্স কিদত দকিুদতই র্ক্ষম হদব না।  
আল্লাহ তাাঁি পদবত্র গ্রদন্থ দক অবতীর্স কদিন নাই? ‘‘োিা আমাদিি লাভ কিাি জন্য ব্রর্ষ্টা কদি,  আমিা 
তাদিিদক আমাদিি পথ প্রিশসন কিব, ( ব্রকািআন, ২৯- ৬৯) । ” তদব ব্রকন? ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বলদলন,  ব্রতামিা 
কািবালায় অদপক্ষা কিা মদনানীত কদিি? ব্রকন ব্রতামিা ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত হদয়  পড় নাই এবাং তাাঁি র্দনবসে 
প্রাথসনা পূর্স কিদত অভূযিান কি নাই? তািা উত্তি কিল,  আমিা আমাদিি অকততকােসযতা স্বীকাি কিদি।  
আপনাি মহদত্বি আমিা র্কদল র্াক্ষয প্রিান কদি।  আপনাি প্রদত আমাদিি দবশ্বার্ এইরুপ ব্রে,  েদি আপদন 
প্রদতশ্রুত মহীয়ান বযদি বদল  িাবী কদিন,  তদব আমিা র্কদল তৎক্ষনাৎ র্দন্দহাতীত ভাদব তা স্বীকাি কদি  
দনব।আমিা এইখাদনই আমাদিি বাধ্যতা ও বশ্যতা স্বীকাি কিব এবাং ো কিদত বলদবন তা র্ম্পািন কিব।  
“আল্লাহ না করুন” ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তখন তখনই  দর্ৎকাি কদি  বলদলন,  তাাঁি মদহমা হদত ইহা অদনক 
দদি ব্রে,  আদম,  ব্রে মাত্র একদট ধ্ুদল কর্া র্িতশ,  তাাঁি র্াদথ  আমাি তুলনা কিা হদব।  দেদন প্রভূদিিও 
পিম প্রভ।ু  ব্রতামিা েদি সর্য়ি কাদজদমি সুি ও ভাষাি র্াদথ  দবদশষরুদপ অবগত হদত,  ব্রতামিা কখনও 
এরুপ বাকয উচ্চািন কিদত না।  ব্রতামাদিি ও আমাি প্রথম কতসবয হদে , অভূযদিত হওয়া, এবাং তাৎপেসযাদথস 
প্রকতত পদক্ষ আমাদিি দপ্রয় ব্রনতাি মততুযকালীন আদিশ পালন কিা।  দতদন তখন িাদড়দয় ব্রগদলন,  এবাং দতদন 
ব্রর্াজাসুদজ দমজসা ব্রমাদহত এবাং সর্য়ি কাদজদমি অন্য কদয়কজন খযাতনামা দশদষ্যি দনকদট ব্রগদলন।  তাদিি 
প্রদতযদকি দনকট দতদন তাদিি ব্রনতাি ব্রশষ বার্ীি র্াংবাি প্রিান কিদলন এবাং তাদিি কতসদবযি 
অতযাবশ্যকীয়তা র্ম্বদে গুরুত্ব আদিাপ কিদলন এবাং উদিত হদয়  তা কাদেসয পদিনত কবাি জন্য র্দনবসে 
অনুদিাধ্ কিদলন।  তাাঁি এই র্দনবসে অনুদিাদধ্ি তািা িলনাময়,  পদিহার্কািী ও অদোগয উত্তি প্রিান কিল।  
তাদিি মদধ্য একজন বলল,  আমাদিি শত্রু অদনক এবাং তািা অদনক শদিশালী।  আমাদিি দনশ্চয়ই এই নগদি 
থাকদত হদব এবাং আমাদিি পিদলাকগত ব্রনতাি শুন্য আর্দনি িক্ষাি বযবস্থা কিদত হদব।  আি একজন উত্তি 
কিল,  এখাদন ব্রথদক সর্য়ি কাদজদমি র্িান- র্ন্তুদতদিি েতœ ব্রনওয়া আমাি অবশ্য কতসবয।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
তৎক্ষনাৎ তাি ব্রর্ষ্টাি দনষ্ফলতা র্ম্বদে বুিদত র্ক্ষম হদলন।  তাদিি মুখসতা,  তাদিি অেত্ব ও তাদিি 
অকতজ্ঞতাি পদিমান উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম হদলন এবাং তাদিি র্াদথ  আি ব্রকান কথা বলদলন না।  তাদিিদক 
তাদিি অলর্ কােসয অনুর্ির্ কিদত দিদয় দতদন প্রস্থান কিদলন।  

ষাট ( ১২৬০ দহজিী)  বৎর্ি  র্ম্বদে হািীদর্ি বার্ী 

ব্রেদহত ু ষাট ( ৬০)  বৎর্দিি প্রভাত দঠক তখন পতদথবীদত আিম্ভ হদয়দিল,  ব্রে বৎর্ি  প্রদতশ্রুত প্রতযাদিদশি 
জন্ম ( অবতির্)  িশসন কদিদি।  এই র্দেক্ষদন,  আমাদিি মূল প্রর্ি তযাগ কদি  অপ্রার্াদিক দবষদয় 
আদলার্না কিা মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  ও ইর্লাম ধ্দমসি ইমামগদর্ি ঐ র্কল শ্রুদতবার্ী ( হাদির্)  ো  ব্রর্ই 
বৎর্ি  র্ম্বদে দবদশষ ভাদব র্ম্পকস িাদখ  ব্রর্ই গুদলি উদল্লখ অর্িত হদব না।  ব্রমাহাম্মি বাদকদিি পুত্র ইমাম 
জাফি,   ব্রর্ই বৎর্ি  র্ম্বদে েখন  দজজ্ঞাদর্ত হদয়দিদলন,  ব্রে বৎর্ি  কাদয়ম ( অথসযাৎ অভযূিানকািী ইমাম 
মাহিী)  প্রকাদশত হদবন,  দনম্নদলদখত রুপ উত্তি দিদয়দিদলনঃ র্তযই ষাট ( ৬০)  বৎর্দি তাি প্রতযাদিশ ধ্মস 
অবতীর্স হদব,  এবাং তাাঁি নাম র্বসত্র দবদ াদষত হদব।  দবিান ও খযাতনামা ব্রশখ মদহউদেন ইবদন আিবীি গ্রন্থ 
র্মদূহ প্রদতশ্রুত প্রকাদশি আদবভসাদবি বৎর্ি  ও তাি নাম র্ম্বদে প্রর্ুি উদল্লখ িতষ্ট হয়।  তাদিি মদধ্য 
দনম্নদলদখত উদল্লখর্মূহ  ব্রিখদত পাওয়া োয়ঃ “তাাঁি ধ্দমসি মদন্ত্রগর্ ও র্মথসকগর্ পািদস্যি ব্রলাক হদবন।  তাাঁি 
নাদম,  অদভভাবদকি ( মহান আলীি)  নাম,  ভদবষ্যিানী মহান ব্রমাহাম্মদিি( র্াঃ)  নাদমি পুদবস বদর্দি।  তাাঁি 
আদবভসাদবি বৎর্ি  ঐ বৎর্দিি র্াদথ  একই ও অদভন্ন,  ো ঐ র্াংখযাি অধ্সযদক,  ো নয়  িািা 
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দবভাজয( ২৫২০) । ” দমজসা ব্রমাহাম্মি আখবািী প্রদতশ্রুত প্রকাদশি আদবভসাদবি বৎর্ি  র্ম্পদকস তাাঁি কদবতা র্মদুহ 
দনম্নদলদখত ভদবষ্যিানী কদিনঃ ‘‘গ ি ব্রর্’‘ বৎর্দি ( এই অক্ষি ত্রদয়ি র্াংখযা সুর্ক মান আবজদিি গর্না 
মদত ১২৬০)  পতদথবী তাাঁি আদলাদক আদলাদকত হদব,  এবাং “গ ি ব্রর্ ষ” বৎর্দি ( অথসযাৎ ১২৬৫) ,  পতদথবী 
তাাঁি প্রভায় পদিপুর্স হদব।  েদি তুদম “গ ি র্ী” ( ১২৭০)  বৎর্ি  পেসি জীদবত থাক,  তদব তুদম ব্রিখদত 
পাদব দকরুদপ ব্রজযাদতর্মহূ ,  শাষর্কতসাগর্ এবাং ব্রলাকগর্ এবাং আল্লাহি ধ্মস র্কলই নতনু হদয়  োদব।  
দবশ্বার্ীগদর্ি অদধ্নায়ক মহান ইমাম আলীি একদট শ্রুদত বার্ীদতও দলদপবদ্ধ কিা হদয়দিঃ ‘‘গ ি ব্রর্” বৎর্দি 
( ১২৬০)  স্বগসীয় পথপ্রিশসক বতক্ষ ব্রিাপর্ কিা হদব।   

ইমাম মাহিীি অনুর্োদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  োত্রা 

“ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি নজফ োত্রা” 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি র্হদশষ্যগর্দক উৎর্াদহত ও জাগ্রত কবাি জন্য ব্রে বাধ্যবাধ্কতা অনুভব কিদিদলন,  তা 
হদত দনদজদক মুি কদি  কািবালা হদত নজদফি দিদক োত্রা কিদলন।  তাি র্দি দিল তাি ভ্রাতা ব্রমাহাম্মি 
হার্ান এবাং তাি ভ্রাতুেতু্র ব্রমাহাম্মাি বাদকি।  েখন  দতদন ব্রখািার্ান প্রদিদশি অিগসত দনজ জন্মস্থান বুশরুয়ী 
ব্রিখদত দগদয়দিদলন,  তখন এদিি দজনই তাি র্দি হদয়দিদলন।  ুফাি মর্দজদি উপদস্থত হদয়  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  ব্রর্খাদন র্দল্লশ দিবর্ অদতবাদহত কবাি জন্য দস্থি  কিদলন।  ব্রর্খাদন দতদন দনজসনবাদর্ প্রাথসনায় 
দনেুি িইদলন।  উপবার্ ও িাদত্র জাগির্ িািা দতদন  ব্রর্ই পদবত্র দঃর্াহদর্ক কােসযদি জন্য দনদজদক প্রস্তুত 
কিদত লাগদলন,  ব্রে কাদেসয দতদন র্হর্া োত্রা কিদবন।  এই র্কল উপার্না কদেসয ব্রকবলমাত্র তাি ভ্রাতা উহাি 
র্দি দিদলন।  তািা ভ্রাতুেতু্র সিনদন্দন কাদেসয দনেুি ব্রথদক উপবার্েত িক্ষা কিত এবাং অবর্ি র্মদয় তাদিি 
র্াদথ  উপার্নায় ব্রোগিান কিত।  

এই দনভতত প্রশাদি অল্প কদয়ক দিন পদি,  ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীি আগমদন বাাঁধ্াপ্রাপ্ত হল।   দতদন সর্য়ি 
কাদজদমি একজন প্রধ্ানতম দশষ্য দিদলন।  দতদন িািশজন র্িীর্হ ুফাি মর্দজদি এদর্  উপদস্থত হদলন,  
ব্রেখাদন দতদন তাি র্হদোগী দশষ্য ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক ধ্যান ও উপার্নায় অদভভূত ব্রিখদত ব্রপদলন।  ব্রমাল্লা 
আলী অগাধ্ দবিযায় দবভূদষত দিদলন এবাং ব্রশখ আহমদিি দশক্ষা র্মদুহি র্াদথ  এইরুপ ভাদব পদিদর্ত দিদলন 
ব্রে,  অদনদক তাদক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রর্দয় জ্ঞাদন ব্রশ্রষ্ঠ বদল  মদন কিত।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  এই দনজসন 
র্াধ্নাি এই পদির্মাদপ্তদত তাি গিবয স্থান র্ম্বদে তাি দনকট হদত অবগত হওয়াি জন্য অদনক বািই ব্রর্ষ্টা 
কিদলন।  প্রদতযক বািই দতদন তাদক এইরুপ ধ্যানমি অবস্থায় ব্রিখদত  ব্রপদতন ব্রে,  তাদক  ব্রর্ই প্রশ্ন 
দজজ্ঞার্া কিদত অর্ম্ভব বদল  মদন হত।  দতদনও তাি ন্যায় র্দল্লশ দিন দনজসদন বার্ কিদত মনস্থ কিদলন।  
তাাঁি র্িীগদর্ি মদধ্য দতন বযদি িাড়া আি র্কদলই তাাঁি িষ্টাি অনুর্ির্ কিল এবাং ঐ দতনজন তাাঁহাদিি 
পদির্েসায় দনেুি িইদলন।  

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  নজফ ও বশুহি োত্রা 
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র্দল্লশ দিবদর্ি দনজসন বার্ ব্রশষ হওয়াি পি,  তখন তখনই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাাঁি দইজন র্িীর্হ নজফ োত্রা 
কিদলন।  দতদন িাদত্রকাদল কািবালা তযাগ কিদলন,  পদথ নজদফি র্মাদধ্স্থান িশসন কিদলন,  এবাং ব্রর্খান 
হদত ব্রর্াজাসুদজ পািদস্যাপর্াগিদস্থত বুশািাদয়ি দিদক প্রস্থান কিদলন।   ব্রর্খাদন দতদন তাাঁি অিদিি বার্নাি 
দপ্রয়জদনি পদবত্র অদিষদর্ি জন্য োত্রা আিম্ভ কিদলন।  ব্রর্খাদনই র্বস প্রথম,   ব্রর্ই মহীয়ান বযদিি ব্রর্ৌিদভি 
সুঘ্রার্ প্রাপ্ত হদলন,  ব্রে নগদি দতদন একজন বদর্ক ও একজন র্াধ্ািন নাগদিক রুদপ অদনক বৎর্ি  জীবন 
োপন কদিদিদলন।  ব্রর্খাদনই দতদন পদবত্রতাি সুমধ্ুি স্বাির্মহূ  অনুভব কিদলন ো  ব্রর্ই দপ্রয়জদনি 
র্াংকযাতীত প্রাথসনা  ব্রর্ই নগদিি বায়ুম- লদক প্রর্ুি পদিমাদন পদিপুর্স কদিদিল।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্িীগর্র্হ দশিাদজ উপদস্থত 

দকন‘ বুশহদি অদধ্ককাল অদপক্ষা কিদত পাদিন নাই।  ব্রে একদট র্মক িািা আকতষ্ট হদয়  ো তাদক অদনবােসয 
রুদপ উত্তি দিদক আকষসন কিদিল বদল  ব্রবাধ্ হদেল,  দতদন দশিাজ নগদিি দিদক অগ্রর্ি হদলন।   ব্রর্ই 
শহদিি ব্রতাির্ িাদি উপদস্থত হদয় ,  দতদন তাাঁি ভ্রাতা ও ভ্রাতুেতু্রদক ব্রর্াজাসুদজ ইলখানী মর্দজদিি দিদক 
অগ্রর্ি হদত এবাং ব্রর্খাদন তাাঁি উপদস্থদতকাল পেসি অদপক্ষা কিদত উপদিশ দিদলন।  দতদন আশা প্রকাশ 
কিদলন ব্রে,  আল্লাহি ইোয় দতদন র্েযাকালীন প্রাথসনাি র্ময় ব্রর্খাদন এদর্  তাদিি র্াদথ  প্রাথসনায় ব্রোগিান 
কিদবন।   

 

 

দশিাজ নগদি মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াক্ষাৎকাি লাভ 

ব্রর্ই দিনই,  সুেসযাদেি কদয়ক  ডটা পুদবস, েখন  দতদন নগদিি ব্রতাির্িাদিি বদহভসাদগ ভ্রমন কিদিদলন,  তখন 
র্হর্া উজ্জ্বল আনন দবদশষ্ট,  র্বুজ বদর্সি  দশিস্ত্রান পদিদহত একদট েুবদকি উপি তাাঁি িতদষ্ট পদতত হল,  দেদন 
তাাঁি দিদক অগ্রবতসী হদয় ,  হাদর্ মুদখ প্রর্য়বযেক অভযথসনা র্হকাদি তাাঁদক আদলিন কিদলন।  দতদন ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন ব্রক এইরুপ প্রীদতি র্াদথ  আদলিন কিদলন ব্রে দতদন তাাঁি একজন পুবস পদিদর্ত অিিি আজীবন 
স্থায়ী বেু দিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  প্রথমত তাাঁদক সর্য়ি কাদজদমি একজন দশষ্য বদল  মদন কদিদিদলন,  
দেদন তাাঁি দশিাদজ আগমন র্াংবাি ব্রপদয় ,  তাাঁদক অভযথসনা কবাি জন্য বাদহি হদয়  এদর্দিদলন।  

দমজসা আহদমি কয়াদবনী,  একজন ধ্মসাদথস বদলিানকািী,  দেদন প্রাথসদমক দবশ্বার্ীদিি দনকট অদনক র্ময় ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন ব্রক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  তাাঁি মমসস্পশসী ও ঐদতহাদর্ক র্াক্ষাৎকাদিি বর্সনা দিদত শুদনদিদলন,  
আমাি দনকট দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কিদলনঃ ‘আদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক পুন:  পুন:  এবাং সুস্পষ্ট ভাদব  
ব্রর্ই সুদবখযাত র্াক্ষাৎকাদিি দবষয়াদি বর্সনা কিদত শুদনদি’ ঃ ‘‘ব্রর্ই েুবক দশিাজ নগদিি ব্রতাির্ িাদিি 
বদহসদিদশ আমাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কদিদিদলন।  দতদন তাাঁি গতদহ োওয়াি জন্য এবাং ব্রর্খাদন আমাি ভ্রমন জদনত 
ক্লাদি দি কিাি পি দনদজদক র্দতজ কবাি জন্য আমাদক আিদিক ভাদব দনমন্ত্রন কিদলন।  আদম ক্ষমা প্রাথসনা 
কিলাম,  এই অনুনদয়ি র্াদথ  ব্রে,  আমাি দইজন র্িী এই শহদি আমাি অবস্থাদনি জন্য ইদত পুদবস 
আদয়াজন কদিদিল,  এবাং আমাি প্রতযাবতসদনি জন্য অদপক্ষা কিদিল।  ‘তাদিিদক আল্লাহি র্াংিক্ষদর্ র্মপসন 
কি’,  ইহাই দিল তাাঁি প্রতুযত্তি।  ‘দতদন দনশ্চয়ই তাদিিদক িক্ষা কিদবন এবাং তাদিি িক্ষনাদবক্ষর্ কিদবন’,  
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এই কথা বদল ,  দতদন আমাদক তাাঁি অনুর্ির্ কিদত বলদলন।  আদম  ব্রর্ই অপদিদর্ত অর্াধ্ািন েুবদকি ভি 
অথর্ বাধ্যকািী বাকয িািা গভীিভাদব প্রভাবাদিত হলাম।  আদম েখন  তাাঁি অনুর্ির্ কিদিলাম,  তাাঁি র্লাি 
ভদি,  তাাঁি স্বি মাধ্ুেসয,  তাাঁি স্বভাদবি গাম্ভীেসয আমাি এই অপ্রতযাদশত র্াক্ষাৎকাদিি প্রাথদমক প্রভাবর্মহূ  
আিও অদধ্কতি বদধ্সত কিল।  ৎ 

আমিা শীঘ্রই একদট মধ্যম ব্রশ্রর্ীি বাড়ীি প্রদবশ পদথি দনকট উপদস্থত হলাম,  দতদন িাদি কিা াত কিদলন,  
এবাং একদট হাবশী র্াকি িাি খদুল দিল।  দতদন,  েখন  িাদিি প্রদবশ পথ অদতক্রম কিদিদলন,  তখন 
বলদলনঃ‘এখাদন শাদিদত দনিাপদি প্রদবশ কি’ ( ব্রকািআন- ১৫/ ৪৬) ,  এবাং র্দি র্দি তাাঁদক অনুর্ির্ কিাি 
জন্য আমাদক ইদিত কিদলন।  তাাঁি আমন্ত্রন,  ো শদি ও মদহমাি র্াদথ  উচ্চাদিত হদয়দিল,  তা আমাি অিি 
স্পশস কিল।  এইরুপ বাকযাবলী র্হদোদগ আহুত হওয়া আদম একদট শুভ দনিশসন বদল  মদন কিলাম।  কাির্ 
আদম এই দশিাজ নগদিি প্রথম গতদহি প্রদবশ পদথই িডডায়মান হলাম,  ব্রে নগদিি জলবায় ু ইদত পুদবসই আমাি 
উপি একদট অবনসনীয় প্রভাব দবোি কদিদিল।  আদম দনদজি মদনি মদধ্য এই কথাই ভাবদিলাম,  এই গতদহ 
অবতির্ দক আমাদক আমাি অনুর্োদনি লক্ষযস্থদলি দনকটবতসী হদত র্ক্ষম কিদত পাদি না? 

ইহা দক আমাি প্রগাঢ় স্পতহা,  উেযমশীল অনুর্োন,  বধ্সমান উদিিতা,  ো এইরুপ অনুর্োদন দবজদড়ত,  এই 
র্মিুদয়ি অবর্ান দ্রুতগামী কিদত পাদি না? েখন  আদম গতদহ প্রদবশ কিলাম,  এবাং আমাি অদতদথ ব্রর্বকদক 
অনুর্ির্ কদি  তাি কদক্ষ প্রদবশ কিলাম,  এক অনুচ্চািনীয় আনদন্দি ভাব আমাি র্ত্তাদক আক্রমন কিল।  
তৎক্ষনাৎ আদম বদর্ পড়লাম।  দতদন এক  দট জল আনদত আদিশ কিদলন এবাং দতদন আমাদক আমাি হেপি 
হদত ভ্রমদনি দর্হ্ন ব্রধ্ৌত কদি  ব্রফলদত আদিশ কিদলন।  আদম তাাঁি উপদস্থদত হদত অন্যত্র োবাি জন্য এবাং 
দনকটবতসী একদট কামিায় দগদয় আমাি হে মুখ ব্রধ্ৌত কবাি অনুমদত প্রাথসনা কিলাম।  দতদন আমাি প্রাথসনা 
শুনদলন না এবাং স্বয়াং আমাি হেিদয় জল ঢালদত লাগদলন।  তৎপি দতদন আমাদক এক ব্রপয়ালা বলকািক 
পার্ীয় পান কিদত দিদলন।  তৎপি দতদন র্াদয়ি পাত্র ব্রর্দয় দনদলন এবাং স্বয়াং র্া প্রস্তুত কদি  আমাদক পান 
কিদত দিদলন।  

তাাঁি র্িম  িয়াি কােসযাদিদত অদবভতূ হদয়  আদম প্রস্থান কবাি জন্য উদিত হলাম।  র্েযাকালীন প্রাথসনাি র্ময় 
দনকটবতসী হদে ,  ইহা বলদত আদম র্াহর্ কিলাম।  ‘আদম আমাি বেুগর্দক প্রদতশ্রুদত দিদয়দিলাম  ব্রর্ই 
র্ময় আদম মর্দজদি তাদিি র্াদথ  ব্রোগিান কিব।  দতদন অতযি ভি ও শািভাদব উত্তি কিদলনঃ ‘আপদন 
দনশ্চয়ই আপনাি প্রতযাবতসন আল্লাহি  ইো ও র্দিাদষি শতস র্াদপক্ষ কদিদিদলন।  ব্রবাধ্ হদে  তাাঁি ইো 
অন্যরুপ বযবস্থা কদিদিন।  আপদন আপনাি প্রদতশ্রুদত ভি কদিদিন বদল  আপনাি ভদয়ি ব্রকান কাির্ নাই।  
তাাঁি মেসািা ও আিদবশ্বার্ আমাদক দনবসাক কিল।  আদম আমাি হে- পি পুন: ব্রধ্ৌত কিলাম এবাং উপর্নাি 
জন্য প্রস্তুত হলাম।  দতদনও আমাি পাদশ িডডায়মান হদলন এবাং উপর্না কিদলন।  উপর্না কিাি র্ময় আদম 
আমাি আিাদক ভাি মুি কিলাম,  ো অতযি উৎপীদড়ত দিল,  র্াক্ষাৎকাদিি িহদস্যি কািদর্ এবাং আমাি 
অনুর্োদনি অতযাদধ্ক আয়ার্ ও গুরুদত্বি কািদর্ আদম এইরুপ প্রাথসনা কিলামঃ ‘ব্রহ আমাি আল্লাহ,  আদম 
আমাি র্বসািা র্হকাদি ব্রর্ষ্টা কদিদি এবাং এই পেসি ব্রতামাি প্রদতশ্রুত সুর্াংবাি বাহদকি র্াক্ষাৎলাভ কিদত 
র্ক্ষম হই  নাই।  আদম র্াক্ষয দিদতদি ব্রে,  ব্রতামাি বার্ী অবযথস হবাি নদহ,  এবাং ব্রতামাি প্রদতশ্রুদত দনশ্চয়ই 
পূর্স হদব। । ’ 

মহান বা’ব্রবি  প্রকাশ 
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ব্রর্ই িাদত্র,   ব্রর্ই স্বিনীয় িাদত্র,  ৫ই জমাদিউল আওয়াদলি পূবসবতসী র্েযা দিল,  ১২৬০ দহজিী (  ২২ব্রশ ব্রম 
র্েযাকাল,  ১৮৪৪ ,  ২৩ব্রশ ব্রম বতহস্পদত বাি দিল) ।  সুেসযাদেি প্রায় এক ডটা পদি আমাি অদতদথ ব্রর্বক 
েুবক,  আমা র্াদথ  বাকযালাপ কিদত আিম্ভ কিদলন।  দতদন আমাদক দজজ্ঞার্া কিদলনঃ ‘‘সর্য়ি কাদজদমি 
পদি কাদক আপনািা তাি স্থলাদভদষি ও আপনাদিি ব্রনতা বদল  মদন কদিন”?  আদম উত্তি কিলামঃ 
‘‘আমাদিি পিদলাকগত দশক্ষািাতা তাাঁি মততুযকাদল আমাদিিদক আমাদিি গতহতযাগ কদি ,  প্রদতশ্রুত দপ্রয়তদমি 
অদিষদর্,  ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত হদয়  পড়াি জন্য বািাংবাি আমাদিিদক উৎর্াহ প্রিান কদিদিদলন।   ব্রর্ই আদিশ 
অনুর্াদি আদম পািস্য ব্রিশ ভ্রমনাদথস এদর্দি।  তাাঁি ইো কাদেসয পদিনত কবাি জন্য উদিত হদয়দি,  এবাং 
আদম এখনও আমাি অনুর্োন কদেসয দনেুি িদয়দি। ” দতদন আিও জানদত র্াইদলনঃ ‘‘আপনাদিি দশক্ষক 
প্রদতশ্রুত মহামানদবি দবদশষ্ট দনিশসনাবলী র্ম্বদে ব্রকান দবেতত দববির্ প্রিান কদিদিন দক? ” আদম উত্তি 
কিলামঃ হ্যাাঁ,  দতদন পদবত্র বাংদশি ব্রলাক,  খযাতনামা উচ্চ বাংশীয় ব্রলাক এবাং মহান ফাদতমাি বাংশধ্ি হদবন।  
বয়র্  র্ম্বদে দতদন ুদড় বৎর্দিি অদধ্ক এবাং দত্রশ বৎর্দিি কম বয়স্ক হদবন।  দতদন র্হজাত জ্ঞাদন দবভূদষত 
হদবন।  তাাঁি শিীদিি উচ্চতা মধ্যম,  দতদন ধ্ুমপান হদত দবিত এবাং শািীদিক ব্রিাষ মুি। ” দতদন দকিুক্ষন 
থাদমদলন এবাং তৎপি স্পন্দনশীল স্বদি ব্র াষার্া কিদলনঃ’‘ ব্রিখ,   এর্কল দনিশসদনি র্মে দনিশসনই আমাি 
মদধ্য প্রকাদশত। ” দতদন তৎপি উপদিাি প্রদতযক দনিশসন পতথকভাদব দবদবর্না কিদলন এবাং দনঃর্দন্দগ্ধভাদব 
প্রমার্ কিদলন ব্রে,  প্রদতযকদট দনিশসন তাাঁি শিীদিি প্রদত প্রদোজয।  আদম অতযি আশ্চােসাদিত হলাম,  এবাং 
অদত ভিভাদব আপদত্ত জানালামঃ োাঁহাি আদবভসাদবি জন্য আমিা অদপক্ষা কিদি,  দতদন একজন অদত পদবত্রতা 
র্ম্পন্ন মানব,  এবাং ব্রে প্রতযাদিশ দতদন অবতীর্স কিদবন,  তা একদট ভয়ানক শািশালী প্রতযাদিশ।  দেদন এি 
িতশ্যমান প্রদতরুপ হওয়াি িাবী কদিন,  তাাঁদক দনশ্চয়ই অদনক অদধ্ক ও দবদভন্ন িাবী পদিপূর্স কিদত হদব।  
অদনকবািই সর্য়ি কাদজম প্রদতশ্রুত মহামানদবি জানোদনি দবশালতা র্ম্বদে ইদিত কদিদিন।  অদনক 
অদধ্কবাি দতদন বদলদিনঃ ‘‘দতদন ব্রে জ্ঞাদন দবভূদষত হদয়দিন,  তাাঁি র্াদথ  তুলনায়,  আমাি দনদজি জ্ঞান 
একদট কু্ষি জল দবন্দু র্িতশ।  তাাঁি জানোদনি দবপুলতাি র্াদথ  তুলনায় আমাি র্কল অদজসত দবিযা ধ্ূলাি 
একদট িাগ মাত্র।  না,  এমন দক পাথসকয অপদিদময়। ” েখনই  আমাি মুখ হদত এই র্কল বাকয দনঃর্তত হল,  
তখনই আদম একদট আতঙ্ক ও অনুতাপ িািা আক্রাি হলাম,  ইহা ব্রগাপনও কিদত পািলাম না।  এি কাির্ও 
বুিদত পািলাম না।  আদম দনদজদক তীে ভাদব ভৎসর্না কিলাম,  এবাং  ব্রর্ই মুহুতসই আমাি ভাব ভদি 
পদিবতসন কিদত এবাং আমাি স্বি ব্রকামল কিদত িতঢ় র্ঙ্কল্প হলাম।  আদম আল্লাহি দনকট প্রদতজ্ঞা কিলাম 
েদি আমাি অদতদথ ব্রর্বক পুনিায় ঐ প্রর্ি উিাপন কদিন,  আদম অদত দবনীতভাদব উত্তি ব্রিব এবাং বলবঃ 
‘‘আপদন েদি আপনাি িাবী র্প্রমার্ কিদত র্াদহন,  তদব আপদন অতীব সুদনদশ্চত ভাদব আমাদক উদি œতা ও 
দিধ্া হদত মুি কিদবন ো এইরুপ গুরুভাদি আমাি আিাদক পীড়া দিদতদি।  আদম র্দতযই এইরুপ মুদিি 
জন্য আপনাি দনকট ঋর্ী থাকব। ” 

েখন  আদম প্রথমই আমাি অনুর্োদন বদহগসত হলাম,  আদম দস্থি  দর্দ্ধাি কিলাম দনম্নদলদখত দইদট মানদক 
প্রদতশ্রুত কাদয়দমি ( ইমাম মাহিীি)  িাবীি র্তযতা দনরুপদনি জন্য আিশস রুদপ মদন কিব।  প্রথমদট হদে  
একদট পুদেকা,  ো আদম দনদজ দলদখদিলাম,  তা ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজদমি জদটল ও িহস্যময় দনগুঢ় 
তত্ব র্মদিত,  উপস্থাদপত প্রোবাবলী র্ম্পদকসত।  দেদন এই পুদেকাি িহস্যপূর্সর্ ইদিত র্মদূহি মমস উি াটন 
কিদত র্মথসয হদবন,  তাাঁি দনকট আদম আমাি দিতীয় অনুদিাধ্ উপস্থাপন কিব এবাং দকিুমাত্র দবলম্ব না কদি  
পদবত্র ব্রকািআদনি সুিা ইউসুদফি একদট বযাখযা অবতীর্স কবাি জন্য তাাঁদক অনুদিাধ্ কিব এবাং  ব্রর্ই 
বযাখযাি ির্না পদ্ধদত ও ভাষা বতসমান র্মদয়ি প্রর্দলত ধ্ািা হদত দভন্ন িকদমি হদত হদব।  আদম সর্য়ি 
কাদজমদক অন্য ব্রলাদকি অদগার্দি এই সুিাি (  অধ্যাদয়ি)  একদট ভাষা দলখবাি জন্য অনুদিাধ্ কদিদিলাম,  
দতদন এই বদল  তা অস্বীকাি কদিদিদলনঃ ইহা আমাি শদিি অতীব।   
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 ব্রর্ই প্রদতশ্রুত মহামানব,  দেদন আমাি পদি আর্দিন,  দতদন দবনা দজজ্ঞাদর্ত হদয় ,  ইহা ব্রতামাি জন্য 
অবতীর্স কিদবন।  ব্রর্ই বযাখযা তাাঁি র্দতযি একদট র্িম  গুরুত্বপূর্স প্রমার্ স্বরুপ ও তাাঁি পিবীি উচ্চতা ও 
ব্রশষ্ঠদত্বি একদট সুস্পষ্ট প্রমার্ স্বরুপ হদব। ( ১)  আদম এই র্কল দবষয় আমাি মদনি মদধ্য দর্িা কিদিলাম,  
তখন আমাি দবদশষ্ট অদতদথ ব্রর্বক পুন:  বলদলনঃ’‘মদনাদোদগি র্াদথ  লক্ষয কদি  ব্রিখ,  সর্য়ি কাদজম ব্রে 
বযদিদক মনস্থ কদিদিন,   ব্রর্ই বযদি আদম বযদতত আি ব্রকহ দক হদত পাদি?” এি ফদল,  আদম আমাি 
পুদোকাদট ো আমাি দনকদট দিল,  তাাঁি দনকদট দিদত বাধ্য হলাম।  আদম তাাঁদক অনুদিাধ্ কিলামঃ আপদন দক 
অনুগ্রহ কদি  আমাি এই পুদেকাদট পাঠ কিদবন এবাং অনুগ্রহ িতদষ্টদত এি পতষ্ঠাগুদলি প্রদত িতদষ্টপাত কিদবন? 
আমাি দবসলতা ও ব্রিাষর্মহূ  উদপক্ষা কিদত অনুনয় কিদি।  দতদন অনুগ্রহ কদি  আমাি ইো পূর্স কিদলন।  
দতদন পুদেকাদট খুদল কদয়কদট উদ্ধতদত তাড়াতাদড় পদড় দনদলন এবাং ইহা বে কিদলন এবাং আমাদক র্দম্বাধ্ন 
কদি  বলদত লাগদলন।  অল্প কদয়ক দমদনদটি মদধ্যই দতদন দবদশষ্ট শদি ও মুগ্ধকািী ব্রতদজি র্াদথ  এি 
র্মে িহস্য উি াটন কিদলন এবাং এি র্কল র্মস্যা ও বযাখযা দমমাাংর্া কিদলন।  

 আদম তাি দনকট হদত ব্রে কােসয র্ম্পািন আশা কিদিলাম তা এত অল্প র্মদয়ি মদধ্য আমাি পূর্স র্দিাদষি 
র্াদথ  র্ম্পািন কবাি পদি দতদন আিও কতক র্তয আমাি দনকদট বযাখযা কিদলন।  ো না ( ইর্লাম)  ধ্দমসি 
ধ্মস ব্রনতা ইমামগদর্ি শ্রুদতবার্ী র্মদুহ পাওয়া োদব না ব্রশখ আহমদিি ও সর্য়ি কাদজদমি দলখা ( গ্রদন্থ)  
র্মদুহ পাওয়া োদব।  এই র্মে র্তয ো ইদতপদুবস আদম কখনও শুদন নাই র্দতজকািক সুেষ্টতা ও শদিিািা 
দবভূদষত বদল  ব্রবাধ্ হল।  েদি আপদন আমাি একজন অদতদথ না হদতন,  দতদন পদি মিবয প্রকাশ 
কিদলন, তদব আপনাি অবস্থা বেদবকই দঃখজনক হত।  আল্লাহি র্বসদবষ্টনকািী অনুকম্পা আপনাদক িক্ষা 
কদিদিন।  তাাঁি ব্রর্বকগর্দক পিীক্ষা কিা আল্লাহি পদক্ষই র্াদজ,  এবাং তাি দবর্াি কিা র্াদজ না।  েদি আদম 
এই র্কল জদটল দমমাাংর্া কিদত অপািগ হই ,  তবুও আমাি মদধ্য ব্রে বােব র্তয উজ্জল ভাদব জ্বলদি,  তা 
দক শদিহীন বদল  মদন কিদত হদব,  অথবা আমাি জ্ঞানদক ব্রিাষ েুি ( অর্ম্পুনস)  বদল  অদভেুি কিদত 
হদব? না,  আল্লাহি ন্যায় পিায়নতাি শপথ,  এই দিবর্ র্মদুহ প্রার্য ও প্রদতর্য ব্রিদশি ব্রলাকদিি ও জাদত 
র্মদুহি কতসবয হদে  এই প্রদবশ িাদিি দিদক দ্রুত অগ্রবতসী হওয়া এবাং এইখাদনই পিম করুনামদয়ি 
পূর্ঃজীদবতকািী অনুগ্রহ পাওয়াি জন্য অনুর্োন কিা।  ব্রে ইতঃেত কিদব ব্রর্ বােদবকই দঃখকি ক্ষদতদত 
পদতত হদব।  পতদথবীি ব্রলাদকিা দক ইহা র্াক্ষয ব্রিয়না ব্রে,  তাদিি র্তদষ্টি মূল উদেশ্য হদে  আল্লাহি জ্ঞান 
( পদির্য়)  এবাং উপার্না? তাদিি উদর্ৎ,  ব্রর্ইরুপ আগ্রদহি র্াদথ এবাং ব্রস্বো প্রদর্াদিত হদয়  উদিত হওয়া,  
ব্রেমন তুদম উদিত হদয়দিা,  এবাং িতঢ় র্ঙ্কল্প ও অটলতা র্হকাদি তাদিি প্রদতশ্রুত দপ্রয়তমদক অনুর্োন কিা।  
তৎপি দতদন বলদলনঃ “এক্ষদন সুিা ইউসুদফি বযাখযা অবতিদনি র্ময় এদর্দি। ” তৎপি দতদন ব্রলখনী গ্রহর্ 
কিদলন এবাং অদবশ্বাস্য দ্রুত গদতদত সুিা ( অধ্যায়)  মূলদকি র্ম্পুনস,  তাাঁি সুিা ইউসুদফি বযাখযাি প্রথম 
অধ্যায়রুদপ অবতির্ কিদলন।  তাাঁি ব্রলখনীি প্রর্ালীি পিাভবকািী প্রভাব,  তাাঁি স্বদিি ব্রকামল সুিভিী িািা 
অদধ্কতি বতদদ্ধপ্রাপ্ত হল,  ো তাাঁি ব্রলখাি র্দি র্দি র্লদিল।  তাাঁি ব্রলখনী হদত ব্রে র্কল আয়াত প্রবাদহত 
হদেল,  তাদিি প্রবাহ এক মুহুদতসি জন্যও বাাঁধ্া প্রাপ্ত হল না।   

সুিা মূলক ব্রশষ হওয়াি পূদবস এক মুহুদতসি জন্যও দতদন থাদমন নাই।  তাাঁি স্বদিি োদ িািা এবাং তাাঁি অবতীর্স 
বার্ীি পদিবযাপ্ত প্রভাব িািা মুগ্ধ হদয়  বদর্ িইলাম।  আদম অদনো র্দত্তও িাাঁড়াইয়া ব্রগলাম এবাং দবিায় 
প্রাথসনা কিলাম।  দতদন হাস্য মুদখ আমাদক বর্দত আদিশ কিদলন এবাং বলদলনঃ’‘আপদন েদি এইরুপ অবস্থায় 
র্দল  োন তদব ব্রে ব্রকও আপনাদক ব্রিখদব ব্রর্ দনশ্চয়ই বলদব,  এই েুবক ব্রবর্ািাি মদেদষ্ক দবকতদত  দটদি। ” 
দঠক  ব্রর্ই র্ময় র্ূেসযাদেি পি  দড়দত দই  ডটা এগাদিা দমদনট হদয়দিল ( ২) ।   ব্রর্ই িাদত্র,  জমাদিউল 
আওয়াদলি পঞ্চম দিদনি পুবসবতসী িাদত্র ১২৬০ দহজিী।  ইহা নওদিাদজি পঞ্চ ষদষ্টতম দিবদর্ি পুবসবতসী র্েযাি 
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অনু ুরুপ,  এই িাদত্রদ দ ত দতদন প্রকাশ কিদলন দঠক এই র্মদয়।  ভদবষ্যতাদি র্মদুহ একদট মহান ও অথসপূর্স 
পুবসরুদপ প্রদতপালন কিা হদব।  আল্লাহদক ধ্ন্যবাি িাও ব্রকননা,  দতদন অনুকম্পা পুবসক ব্রতামাি অিদি বার্নাি 
দবষয় বস্তু লাভ কিদত ব্রতামাদক র্াহােয কদিদিন এবাং ব্রেদহত ু তাাঁি উচ্চাদিত বার্ীি ব্রমাহিাদঙ্কত মদিিা পার্ 
কিদত ব্রতামাদক র্ক্ষম কদিদিন।  তাদিি পদক্ষ ইহা কতইনা উত্তম োিা ইহা লাভ কিদত র্ক্ষম হয়।  

সুেসযাদেি পি তততীয়  ডটাি র্ময়,  আমাি অদতদথ ব্রর্বক িাদত্রি খাবাি পদিদবশদনি আদিশ দিদলন।   ব্রর্ই 
হাবর্ী ব্রর্বক পুনঃ আদবভূসত হল এবাং আমাদিি র্ামদন উৎকতষ্ট খাবাি র্দজ্জত কদি  িাখল।   ব্রর্ই পদবত্র 
স্বগসীয় খািয আমাি শিীি ও আিা উভয়দক র্মভাদব র্দতজ কিল।  আমাি অদতদথ ব্রর্বদকি র্ম্মুদখ,   ব্রর্ই 
র্মদয় আমাি ব্রবাধ্ হল ব্রেন,  আদম স্বদগসি ফলর্মূহ  ব্রভাগ কিদিলাম।   ব্রর্ই হাবর্ী ব্রর্বদকি র্ালর্লন ও 
অনুিি মদনাদনদবশ িশসদন আশ্চােসযাদিত না হদয়  পাদি নাই।  তাি জীবন তাি প্রভূি পুর্জসন্মিাদনি প্রভাব 
িািা ব্রে রুপািদিত হদয়দি বদল  ব্রবাধ্ হল।  আদম তখন প্রথম বাদিি জন্য মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  প্রদর্দ্ধ 
শ্রুদতবার্ীি মমস উপলদদ্ধ কিলাম।  আদম আমাি ব্রর্বকদিি মদধ্য ঐশী ব্রপ্রদমক ও ধ্মসপিায়নদিি জন্য তাই 
প্রস্তুত কদিদি ো র্কু্ষ ব্রিদখ নাই,  কর্স শুদন নাই ও মানব অিি কল্পনা কদি নাই।  আমাি ব্রেৌবন র্ম্পন্ন 
অদতদথ ব্রর্বদকি মহদত্বি েদি অন্য ব্রকান িাবী না থাকত ইহাই তজ্জন্য েদথষ্ট  হত ব্রে দতদন আমাদক 
এইরুপ অদতদথ ব্রর্বা এবাং র্দর্èহ র্হানুভুদতি র্াদথ  গ্রহর্ কদিদিদলন,  ো আমাি িতঢ় দবশ্বার্,  অন্য ব্রকান 
মানব র্ম্ভবত:  প্রিশসন কিদত র্ক্ষম হত না।  

আদম তাাঁি উচ্চাদিত বাকযাবলী শ্রবদন মন্ত্রমুগ্ধবৎ বদর্ িইলাম,  র্মদয়ি জ্ঞান ও োিা আমাি জন্য অদপক্ষা 
কিদিল তাদিি জ্ঞান র্ম্বদে আদম এদকবাদি দবস্মতত হদয়  দগদয়দিলাম।  হঠাৎ প্রাতঃকালীন উপার্নাি জন্য 
দবশ্বার্ীগর্দক আহ্বানকািীি আহ্বান ধ্বদন  আমাদক আমাি ব্রমাহদবষ্ট অবস্থা হদত জাগ্রত কিল,  ব্রে অবস্থায় আদম 
পদতত হদয়দিলাম বদল  আমাি ব্রবাধ্ হদেল।  র্কল আনন্দিায়ক বস্তু,  র্কল অদনবসার্নীয় প্রভা,  ব্রে র্মিুয়দক 
র্বসশদিমান আল্লাহ তাাঁি পদবত্র ব্রকািআন গ্রদন্থ স্বগসস্থ ব্রলাকদিি অমূলয র্ম্পি বদল  বর্সনা কদিদিন এই 
র্কলই আদম এই িাদত্রদত ব্রভাগ কিদিলাম বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  আমাি ব্রবাধ্ হদেল,  আদম এমন এক স্থাদন 
দিলাম,  োি র্ম্বদে র্তযই এইরুপ বলা ব্রেদত পািা োয়ঃ ব্রেখাদন ব্রকান প্রকাি শ্রম আমাদিি দনকট 
ব্রপৌাঁিাদবনা এবাং ব্রর্খাদন ব্রকান প্রকাি ক্লাদি আমাদিি েশস কিদবনা ( ব্রকািআন১৫/ ৪৮) ।  ব্রর্খাদন তাি ব্রকান 
বতথা কথদপাকথন শুনদব না,  ব্রকান দমথযা বাকয শুনদব না।  তািা ব্রকবল শাদি শাদি এই ধ্বদন  শ্রবন কিদব 
( ব্রকািআন) ।  ব্রর্খাদন তাদিি আহ্বান ধ্বদন  হদব,  তুদম পদবত্র ও ব্রগৌিাবাদিত ব্রহ আল্লাহ,  এবাং ব্রর্খাদন 
তাদিি অভযাথসনা হদব শাদি এবাং তাদিি ব্রশষ  প্রাথসনা এবাং আহ্বান ধ্বদন  হদব,  র্কল প্রশাংর্া আল্লাহিই,  
র্কল র্তষ্ট জীবদিি পিম প্রভূ ( ব্রকািআন) ।  

ব্রর্ই িাদত্রদত দনিা আমাি দনকট হদত অিদহসত হদয়দিল।  তাাঁি আবতদত গাদনি সুদিি উিান পতদনি স্বদি আদম 
মুগ্ধ হলাম;  দতদন েখন  সকয়যমূল  আর্মাি (  মহান বা’ব্রবি  সুিা ইউসুদফি ভাষা)  আয়াতর্মূহ  অবতীর্স 
কিদিদলন,  তখন তাাঁি স্বি এমন উচ্চ হদেল,  পুনঃ দতদন েখন  ঐ র্কল প্রাথসনা উচ্চািন কিদিদলন,  ো দতদন 
অবতীর্স কিদিদলন, তখন তাাঁি স্বি অদত সুক্ষ সুদি পদিনত হত।  প্রদতযক প্রাথসনাি ব্রশদষ দতদন এই আয়াত 
আবতদত কিদতনঃ ব্রতামাি প্রভা র্ম্পন্ন পিম প্রভূি প্রভাি দনকট হদত ইহা অদনক দদি ো তাাঁি র্তষ্ট জীদবি 
তাাঁি র্ম্বদে গান কদি।   ঐশী ব্রপ্রিীত সুর্াংবািিাতাগদর্ি আিাি উপদি শাদি বদষসত হউক এবাং র্কল প্রর্াংর্া 
আল্লাহিই জন্য,  দেদন র্কল র্তষ্ট জীদবি প্রভ ূ ( ব্রকািআন,  ৩৭/ ১৮০) ।  

তৎপি দতদন আমাদক র্াদম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ ‘‘ব্রহ তদুম,  দেদন আমাি প্রদত র্বসপ্রথম দবশ্বার্ স্থাপন কদিি,  
আদম র্তযই বলদি,  আদম প্রদবশ িাি (  আল্লাহি প্রদবশিাি)  এবাং তুদম প্রদবশ িাদিি প্রদবশিাি ( বা’বুল 
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বাব) ।  অষ্টািশ জন ব্রলাক,  দনশ্চয়ই,  স্বতঃপ্রবতত হদয় ,  দনজ ইো প্রদর্াদিত হদয়  আমাদক গ্রহর্ কিদব 
এবাং আমাি প্রতযাদিদশি র্তযতাদক দর্দন দনদব এবাং স্বীকাি কিদব।  

পূদবসি র্াবধ্ানবার্ী বযদতত এবাং অদনমদন্ত্রত অবস্থায় তাদিি প্রদতযকদক স্বাধ্ীন ভাদব অনুর্োন কদি  আমাদক 
পাইদত হদব।  েখন  তাদিি র্াংখযা পূর্স হদব,  তখন তাদিি মধ্য হদত একজনদক অবশ্যই আমাি র্াদথ  মক্কা 
ও মদিনায় তীথস গমদর্ র্িী হওয়াি জন্য মদনার্ীত কিদত হদব।  ব্রর্খাদন আদম মক্কাি শিীদফি দনকট আল্লাহি 
বাতসা প্রিান কিব।  আদম তৎপি ুফায় প্রতযাবতসন কিব,  ব্রর্খাদন পুন:  আদম,  পদবত্র নগদিি মর্দজদি,  
তাাঁি প্রতযাদিশ প্রকাশ কিব।  ব্রতামাি প্রদত এই কতসবয ন্যাে হল ব্রে,  ব্রতামাি র্িীগর্দক বা অন্য ব্রকান 
বযদিদক তুদম ো ব্রিদখি ও শুদনি,  তা প্রকাশ কিদব না।  ইলখানী মর্দজদি উপার্না ও দশক্ষািান কাদেসয 
দনেুি থাক।  আদম ব্রর্খাদন ব্রতামাদিি র্াদথ  র্মদবত প্রাথসনায় ব্রোগিান কিব।  র্াবধ্ান ব্রে আমাি প্রদত 
ব্রতামাি আর্িন ব্রতামাি দবশ্বাদর্ি িহস্য উদ্ াটন না কদি,  তুদম এই কাদেসয দনেুি থাকদব  এবাং এই আর্িন 
সুদস্থি িাখদব,  ব্রে পেসি না আমিা ব্রহজাজ োত্রা কদি।  আমাদিি োত্রাি পুদবস,  আমিা অষ্টািশ জদনি 
প্রদতযকদক তাি দবদশষ কতসবয দনদিসষ্ট কদি  দিব এবাং তাদিিদক তাদিি দনদিসষ্ট কােসয র্ম্পািদনি জন্য ব্রপ্রির্ 
কিব।  ।  ঐশী বার্ী দশক্ষা ব্রিওয়াি জন্য এবাং মানদবি অি: কিন পুনঃজীদবত কিাি জন্য আমিা তাদিিদক 
উপদিশ িান কিব। ” আমাদক এই র্মে বাকয বলাি পি,  তাাঁি দনকট হদত আমাদক দবিায় িান কিদলন।  
দতদন তাাঁি গতদহি িািদিশ পেসি  আমাি র্াদথ  আগমন কিত:  আমাদক আল্লাহি র্াংিক্ষদন র্মপসর্ কিদলন।   

এই প্রতযাদিশ,  ো এইরুপ হঠাৎ ও প্রবল শদিি র্াদথ  আমাি উপি দনদক্ষপ্ত কিা হদয়দিল,  একদট বজ্রতূলয 
ভয়ঙ্কি ভাদব আমাি দনকদট আর্ল,  ো দকয়ৎকাদলি জন্য আমাি শািীদিক ও মানদর্ক শদির্মূহদক অবশ কদি  
ব্রফদলদিল ( ৩) ।  ইহা অতীব প্রখি উজ্জলতা িািা আদম অে হদয়  ব্রগলাম এবাং এি দনদেষর্কািী প্রভাদব 
অদবভূত হলাম।  উদত্তজনা,  আনন্দ,  ভয়,  দবস্ময় আমাি অিদিি অিস্থল পেসি আদলাদড়ত কিল।  এই র্কল 
মানদর্ক আদবদগি মদধ্য আনন্দ ও শদিমত্তাি ভাব প্রবল দিল।  ো আমাি আমলূ পদিবতসন র্াধ্ন কদিদি 
বদল  ব্রবাধ্ হল।  পুদবস আদম দনদজদক কতই দবসল,  শদিহীন,  ভীষর্ ভীতু অনুভব কিদিলাম।  তখন আদম 
দলখদত পািতাম না,  ভ্রমন কিদত পািতাম না,  আমাি হে- পি এইরুপ কম্পমান দিল,  এক্ষন,  ো হউক,  
তাাঁি প্রতযাদিদশি আদবভসাব জ্ঞান আমাদক সবদযদতক শদি র্ম্পন্ন কদিদি।  আদম অনুভব কিদিলাম ব্রে,  আদম 
এইরুপ র্াহর্ ও শদি র্ম্পন্ন হদয়  দগদয়দিলাম ব্রে, েদি র্মে পতদথবী,  এি ব্রলাকগর্ ও এি শার্কবগস আমাি 
দবরুদদ্ধ উদিত হয় ,  আদম একাদক,  দনভসীক ভাদব তাদিি আক্রমন প্রদতদিাধ্ কিদত র্মথসয হব।  দবশ্বজগৎ 
আমাি হদে ধ্তত একমুদষ্ঠ ধ্ুদলবৎ প্রতীয়মার্ হল।  আমাি ব্রবাধ্ হদেল ব্রে আদম ব্রে দজোইদলি স্বি মানব 
আকতদতদত আদবভূসত হদয়  মনুষ্য জাতীি র্কলদক আহ্বান কদি  বলদি  ঃ‘ব্রতামিা জাগ্রত হও,  কাির্- ব্রিখ 
প্রভাদতি আদলা আদবভূসত হদয়দি।  ব্রতামিা উদিত হও ব্রেদহত ু তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্মস প্রকাদশত হদয়দি।  তাাঁি 
অনুকম্পাি িাি প্রশেভাদব উন্মুি কিা হদয়দি,  ব্রর্খাদন প্রদবশ কি,  ব্রহ পতদথবীি ব্রলাকগর্, কাির্ দেদন 
ব্রতামাদিি প্রদতশ্রুত মহামানব দতদন আদবভূসত হদয়দিন। ’ 

এইরুপ মানদর্ক অবস্থাে আদম তাাঁি গতহ তযাগ কিলাম এবাং আমাি ভ্রাতা ও ভ্রাতুেুদত্রি র্াদথ  ব্রোগিান 
কিলাম।  ব্রশখ আহমদিি অদনক দশষ্য োিা আমাি আগমদনি র্াংবাি শুনদত ব্রপদয়দিল,  আমাি র্াদথ  
র্াক্ষাত কবাি জন্য ইলখানী মর্দজদি র্মদবত হদয়দিল।  আমাি নব  আদবস্কতত দপ্রয়তদমি প্রদত দবশ্বার্ী হদয়  
আদম তৎক্ষনাৎ ব্রর্ইগুদল কাদেসয পদিনত কিদত আিম্ভ কিলাম।  আদম েখন  আমাি কø ার্র্মূহ  র্াংগঠন 
কিদত ও উপার্নাি কােসযাদি কিদত লাগলাম,  অদনক ব্রলাক ব্রর্খাদন আমাি র্তুদিদক র্মদবত হল।  দশিাজ 
নগদিি উচ্চপিস্থ ধ্মসার্ােসযগর্ ও িাজ কমসর্ািীগর্ আমাি র্াদথ  র্াক্ষাৎকাদিি জন্য আর্ল।  আমাি বিততার্মহূ  
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ব্রে জীবনী শদি প্রকাশ কিল,  তাদত তািা আশ্চােসযাদিত হল,  কাির্ তািা ইহা জানত না ব্রে,  ব্রে উৎর্ 
হদত আমাি জ্ঞান প্ররবর্ প্রবাদহত হদেল,  ইদন দতদন বযদতত আি ব্রকহ নদহন।  োাঁহাি আদবভসাদবি জন্য 
তাদিি অদধ্কাাংশ  

 

 

 

ব্রলাক আগ্রহ র্হকাদি প্রতীক্ষা কিদিল।  

ঐ র্মে দিবদর্;  আদম অদনকবাি মহান বাব কততসক তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎকাদিি জন্য আহুত হদয়দিলাম।  দতদন  
ব্রর্ই হাব্শী ব্রর্বকদক ইলখানী মর্দজদি পাঠাদতন;  ব্রর্ আমাি দনকট তাাঁি পিম র্দর্èহ  অভযাথসনাি র্াংবাি 
দনদয় আর্ত।  প্রদতযকবাি আদম েখন  তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎকাদিি জন্য ব্রেতাম আদম তাাঁি র্ম্মুদখ র্ািািাদত্র 
কাটাতাম।  প্রাত: কাল পেসি জাগ্রত ব্রথদক,  তাাঁি পিপ্রাদি বদর্,  তাাঁি উচ্চাদিত বার্ীি মদন্ত্র মুগ্ধ হতাম এবাং 
পতদথবী ও এি উদি œতা ও কােসযর্মূহ  ভুদল  ব্রেতাম।  কত দ্রুততি  ব্রর্ই মূলযবান র্ময়গুদল র্দল  ব্রেত।  
িাদত্র প্রভাদতি র্ময় আদম অদনো র্দত্বও তাাঁি দনকট হদত র্দল  আর্তাম।  ঐ র্মে দিবদর্ আদম কতই 
আগ্রদহি র্াদথ  র্দ্ধযাকাদলি আগমন প্রতীক্ষা কদি  থাকতাম।  কতই দঃখ ও অনুদশার্নাি র্াদথ  িাদত্রি 
প্রভাত অবদলাকন কিতাম।  আমাি এই র্মে িাদত্রকাদলি র্াক্ষাদতি র্ময়,  এক িাদত্রদত আমাি অদতদথ ব্রর্বক 
আমাদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ ‘‘আগামীকলয ব্রতামাি ব্রতিজন র্িী এদর্  উপদস্থত হদব।  প্রদতযদকিই দনকট 
পিম র্িয় র্হানুভূদত প্রিশসন কি।  তাদিিদক তাদিি দনদজদিি উপি ব্রফদল দিওনা।  কাির্ তািা তাদিি 
দপ্রয়তদমি অনুর্োদন তাদিি জীবন উৎর্গস কদিদি।  আল্লাহি দনকট প্রাথসনা কি ব্রে,  দতদন অনুকম্পা পূবসক 
তাদিিদক দনিাপত্তাি র্াদথ   ব্রর্ই পদথ ভ্রমর্ কিদত র্ক্ষম কদিন ো ব্রক্লশ অদপক্ষা সুক্ষতি এবাং তিবািী 
অদপক্ষা তীক্ষèতি।  তাদিি মদধ্য কতকদক আল্লাহি র্মদক্ষ,  তাাঁি মদনার্ীত ও অনুগতদহত দশদষ্যি মদধ্য গর্য 
কিা হদব।  অদন্যিা মধ্যবতসী পন্থা অনুর্ির্ কিদব।  অবদশষ্ট ব্রলাকদিি ভাগয অদবদ াদষত থাকদব ,  ঐ র্ময় 
পেসি েখন ,  ব্রে র্কল দবষয় দনদহত আদি ,  তা সুপ্রকাদশত হদব। ” 

ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোনীি বািজন র্িীর্হ দর্িাজ নগদি আগমন 

ব্রর্ই দিনই প্রাত: কাদল,  সুেসযাদ িদয়ি র্ময় মহান বা’ব্রবি  গতহ হদত প্রতযাবতসদনি পি ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমী 
দকি ু র্াংখযক র্িীর্হ ইলখানী মর্দজদি এদর্  উপদস্থত হদলন।  ব্রে র্াংখযা র্ম্বদে আমাদক ইদিত কিা 
হদয়দিল,  আদম তৎক্ষনাৎ তাদিি সুখ সুদবধ্াি বযবস্থায় প্রবতত্ত হলাম।  তাদিি আগমদনি কদয়ক দিন পদি,  
ব্রমাল্লা আলী,  তাাঁি র্িীগদর্ি মুখপাত্র রুদপ তাাঁি ঐ র্মে ভাব প্রকাশ কিদলন,  ো দতদন আি অদধ্ক দিন 
িমর্  কদি  িাখদত র্ক্ষম দিদলন না।  দতদন বলদলনঃ‘আপদন ভাল রুদপই জাদনন,  আপনাি প্রদত আমাি 
দবশ্বার্ কতই অদধ্ক,  আমিা আপনাি প্রদত এইরুপ বাধ্যানুগত ব্রপাষন কদি ব্রে,  আপদন েদি প্রদতশ্রুত কাদয়ম 
(  ইমাম মাহিী)  বদল  িাবী কদিন তদব আমিা দবনা দিধ্ায় আপনাি বশ্যতা স্বীকাি কিব।  আপনাি 
আহ্বাদনি প্রদত আজ্ঞাবহ হদয় ,  আমিা আমাদিি গতহতযাগ কদিদি এবাং প্রদতশ্রুত দপ্রয়তদমি অনুর্োদন বদহগসত 
হদয়দি।  আপদনই র্বস প্রথম আমাদিিদক এই মহান িতষ্টাি প্রিশসন কদিদিন।  আমিা আপনািই পিাঙ্ক অনুর্ির্ 
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কদিদি।  আমিা আমাদিি উদেযাদম সশদথলয প্রিশসন না কিদত িতঢ় র্ঙ্কল্প হদয়দি,  ব্রে পেসি আমিা আমাদিি 
অনুর্োদনি মহা মানবদক প্রাপ্ত না হই।আমিা আপনাি অনুর্িদন এই পেসি এদর্দি,  আপদন োদকই ইো 
গ্রহর্ কদিন তাদকই স্বীকাি কদি  দনদত প্রস্তুত হদয়দি,  এই আশায় ব্রে আমিা তাাঁি িক্ষনাদবক্ষদর্ি িায়া 
অদিষর্ কিদত পাদি এবাং কততকােসযতাি র্াদথ   ব্রর্ই ব্রগাল ও আদন্দালদনি মধ্য দিয়া র্দল  ব্রেদত পাদি,  ো 
দনশ্চয়ই ব্রশষ ( পিবতসী)  উিাদনি দনধ্সাদিত র্মদয়ি আগমদনি দনিশসনর্মূহ প্রকাশ কিদব।  ইহা দকরুদপ 
র্ম্ভবপি হদয়দি ব্রে, আমিা ব্রিখদি ব্রে,  আপদন পিম শাদিি র্াদথ  ব্রলাকদিি দশক্ষা দিদতদিন এবাং তাদিি 
প্রাথসনা ও উপার্না পদির্ালনা কিদিন? ঐ র্কল উদত্তজনা ও প্রতযাশাি র্াক্ষয- প্রমার্র্মূহ  আপনাি আনন হদত 
ব্রগদি বদল  ব্রবাধ্ হদে আমিা আপনাি দনকট র্দবনয় প্রাথসনা কিদিদে আপদন আমাদিি এি কাির্ বদল  
ব্রিন ব্রে আমিাও আমাদিি মদনি দিধ্া ও র্দন্দহ হদত মুি হদত পাদি। ’ আদম মতদভাদব বললামঃ‘আদম এই 
শহদি ব্রে প্রাধ্ান্যতা লাভ কদিদি বদল  ব্রবাধ্ হদে ,  তৎপি আপনাি র্িীগর্ স্বভাবতঃ আমাি শাদি ও 
উদিগ শুন্যতাি আদিাপ কদি  থাকদব ।  দকন্তু র্তয ইহা হদত অদনক িূদি।  আদম দনদশ্চত কদি  বলদি,  এই 
পতদথবী,  এি র্মে জাাঁক- জমক ও প্রদলাভন কখনই বশুিীয় ব্রহাদর্ইনদক তাি দপ্রয়তম হদত প্রদলাদভত কদি  
িূদি দনদয় ব্রেদত পাদি না।  ব্রে পদবত্র অর্ম র্াহর্ী কাদেসয আদম প্রবতত্ত হদয়দি,  তাি প্রািাম্ভকাল হদত আমাি 
জীবন িি িািা আমাি দনজ ভাগয ব্রমাহিাদঙ্কত কিদত আদম প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হদয়দি।  তাাঁিই জন্যই আদম দঃখ-
দিসশাি মহার্াগদি দনমজ্জনদক অভযাথসনা কদিদি।  আদম এই পতদথবীি িবযাদিি আকাঙ্খা কদিনা।  আদম ব্রকবল 
মাত্র আমাি দপ্রয়তদমি র্দিাষ লাভ কিদত তীে আকাঙ্খা কদি।  তাাঁি নাদমি জন্য ব্রে পেসি আমাি িিপাত 
না কদিদি,  আমাি মদধ্য ব্রে অদি জ্বলদি,  তা দনবসাদপত হদব না।  আল্লাহ েদি র্াদহন তদব  ব্রর্ই দিবর্ 
িশসন কবাি জন্য আপদন জীদবত থাকদবন।  আপনাি র্িীগর্ দক ইহা মদন কিদত পািত না ব্রে,  তাি 
আকাঙ্খাি আদতশদেযি এবাং তাি উদেযাদমি একানুিদিি কািদন,  আল্লাহ তাাঁি অর্ীম করুনায়,  অনুকম্পা 
র্হকাদি,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আনন র্ম্মুদখ তাি অনুকম্পাি িাি খুদল ব্রিওয়াি ব্রোগয মদন কদিদিন,  এবাং তাি 
িহস্যময় দবজ্ঞতা অনুর্াদি,  এই দবষয় ব্রগাপনীয় িাখদত ইো কদি ,  তাদক এইরুপ অন্য কাদেসয দনেুি 
হওয়াি আদিশ িান কদিদিন”।  এই র্মে বাকয ব্রমাল্লা আলীি অিিািা উদত্তদজত কিল।  দতদন তৎক্ষনাৎ 
বাকযগুদলি তাৎপেসয অনুভব কিদলন।  অশ্রু ভািাক্রাি ব্রলার্দন,  দতদন আমাদক র্দবনদয় অনুদিাধ্ কিদলন ব্রেন 
আদম তাাঁি বযাদিত্ব প্রকাশ কদি দেদন আমাি মদনি আুলতাদক শাদিদত পদিবতসন কদিদিন এবাং উদি œতাদক 
দনশ্চয়তায় পদিনত কদিদিন।  দতদন অনুনয় কদি  বলদলনঃ’‘আদম আপনাদক র্দনবসে অনুদিাধ্ কিদি ব্রে,  
আপদন আমাদক  ব্রর্ই পদবত্র পানীদয়ি একদট কু্ষি অাংশ িান কদিন ো করূনাি হে আপনাদক পান কিদত 
দিয়াদিন,   কাির্ ইহা সুদনদশ্চত ভাদব আমাি দপপার্াদক শাি কিদব এবাং আমাি অিদিি প্রবল ইোি 
মদনাকষ্ট শাি কিদব। ” আদম উত্তি কিলামঃ ব্রতামাদক এই অনুগ্রহ প্রিান কিদত আমাদক অনুনয় কদিওনা।  
তাাঁিই উপি ব্রতামাি দবশ্বার্ ন্যাে কি,  কাির্,  দতদন দনশ্চয়ই,  ব্রতামাি পিদক্ষপর্মহূ  পদির্াদলত কিদবন 
এবাং ব্রতামাি অিদিি আদলাড়ন শাি কিদবন।  ব্রমাল্লা আলী দ্রুত তাি র্িীগদর্ি দনকট গমর্  কিদলন,  এবাং 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  তাি ব্রেই কদথাপকথন হদয়দিল তাি মমস তাদিিদক জানাদলন।  ব্রর্ই কদথাপকথদনি 
দববির্ তাদিি অিদি ব্রে অদি প্রজ্বদলত কদিদিল,  তিািা অতীব উদত্তদজত হদয়  তািা তখন তখনই দবদেন্ন 
হদয়  ব্রগল এবাং তাদিি কদক্ষি দনজসনতা অদিষন কদি ,  উপবার্,  প্রাথসনা র্হদোদগ  ব্রর্ই অিিাদলি তদড়ৎ 
অপর্ািদর্ি জন্য প্রাথসনা কিদত লাগল,  ব্রে অিিাল তাদিি দপ্রয়তমদক পদির্য় কদি  লওয়াি পদক্ষ প্রদতবেক 
হদয়দিল।  তািা দনিাতযাগ কদি  প্রাথসনা কিত  ঃ‘ ব্রহ আল্লাহ,  আমাদিি আল্লাহ,  আমিা ব্রকবল ব্রতামািই 
উপার্না কদি এবাং ব্রতামািই দনকট আমাি র্াহােয প্রাথসনা কদি।  আমিা র্ানুনদয় প্রাথসনা কিদি,  আমাদিিদক 
র্িল পদথ পদির্াদলত কি,  ব্রহ পিম প্রভ ু আমাদিি আল্লাহ! ব্রতামাি ব্রপ্রদিত সুর্াংবািবাহকগর্ িািা আমাদিি 
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ব্রে প্রদতশ্রুদত িান কদিি তা র্ম্পন্ন কি এবাং আমাদিিদক অভূযিান দিবদর্ লদজ্জত কদিওনা।  র্তযই তুদম 
ব্রতামাি প্রদতশ্রুদত ভি কিদবনা। ” 

ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমী, তাাঁি তততীয় িাদত্রি দনজসন বাদর্ি র্ময়,  েখন  প্রাথসনািত দিদলন,  তখন দতদন একদট স্বপ্ন 
ব্রিখদলন।  তাাঁি র্দক্ষি র্ামদন একদট আদলাক িতষ্ট হল এবাং  ব্রর্ই আদলাদট তাাঁি র্ম্মুদখ র্লদত লাগল।  এি 
উজ্জ্বলতায় আকতষ্ট হদয় ,  দতদন ইহা অনুর্ির্ কিদত লাগদলন,  অবদশদষ ইহা তাাঁি প্রদতশ্রুত দপ্রয়তদমি দনকট 
পদির্াদলত কদি  দনদয় ব্রগল।  দঠক  ব্রর্ই র্মদয়,  িাদত্রি মধ্য ভাদগ,  দতদন উদঠ িাড়াইদলন এবাং আনদন্দ 
উল্লদর্ত হদয়  এবাং আনদন্দাজ্জ্বল হদয় ,  তাাঁি কদক্ষি িাি খুলদলন এবাং দ্রুত গদতদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
দনকট র্দল  দগদয় দতদন তাাঁি শ্রদদ্ধয় র্িীি বাহুেুগল জদড়দয় ধ্িদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  পিম র্মািদি তাাঁদক 
আদলিন কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘ র্কল প্রশাংর্া আল্লাহিই,  দেদন আমাদিিদক এই পদথ পদির্াদলত কদিদিন।  
আল্লাহ েদি পদির্াদলত না কিদতন,  আমিা পদির্াদলত হতাম না।  

ব্রর্ই প্রাতঃকাদলই,  িাদত্র প্রভাত হওয়াি র্দি র্দিই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ,  ব্রমাল্লা আলী কততসক অনুর্তত হদয় ,  
মহান বা’ব্রবি  বার্স্থাদন দ্রুত গমর্  কিদলন।  তাাঁি গতদহি প্রদবশ িাদি তাাঁি দবশ্বে হাবশী ব্রর্বদকি র্াক্ষাৎ 
ব্রপদলন,  ব্রর্ তৎক্ষনাৎ তাদিিদক দর্নদত পািল এবাং এই র্মে বাকয িািা তাদিিদক অভযথসনা কিলঃ িাদত্র 
প্রভাদতি পূদবস আদম আমাি প্রভূি দনকট আহুত হদয়দিলাম দেদন আমাদক গতদহি িাি খুলবাি জন্য এবাং প্রদবশ 
িাদি প্রদতক্ষা কদি  িাদড়দয় থাকদত আদিশ দিদয়দিদলন।  দতদন বদলদিনঃ’‘ দইজন অদতদথ অিয প্রাদত:  এদর্  
উপদস্থত হদবন।  তাাঁহাদিগদক আমাি পক্ষ ব্রথদক র্ািি অভযথসনা জানাদব।  আমাি পক্ষ হদত তাাঁহাদিি বলদব,  
আল্লাহি নাদম এখাদন প্রদবশ কি। ” 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ব্রমাল্লা আলীি প্রথম র্াক্ষাৎকাি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্দহত র্াক্ষাৎকাদিি র্িতশ দিল,  
দকন্তু ব্রকবলমাত্র এই পাথসকয দিল ব্রে,  পূবসবতসী র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ধ্দমসি প্রমার্ ও 
র্াক্ষাৎর্মূহ  র্মাদলার্নাি র্াদথ  পিীক্ষা ও বযাখযা কিা হদয়দিল,  এই র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় ঐর্ব পদিতযি 
হদয়দি,  ব্রকবলমাত্র গভীি ভদি,  আিাধ্না এবাং উদেপনাময় র্হর্িত্ব অদধ্কতি প্রভাবশালী হল।  র্মে কক্ষ 
স্বগসীয় শদি িািা প্রানবি হদয়দি বদল  ব্রবাধ্ হল,  ো তাাঁি ব্রপ্রির্া প্রাপ্ত উচ্চাদিত বার্ী হদত বাদহি হদয়দিল।  
ব্রর্ই কদক্ষি প্রদতযক িবয ব্রে এই র্াক্ষাৎ প্রমার্ িািা স্পদন্দত হদেলঃ’‘ র্তয র্তযই এক নব  েুদগি প্রভাত 
আিম্ভ হদয়দি।  প্রদতশ্রুত মহামানব মানদবি অিি দর্াংহার্দন উপদবষ্ট।  তাাঁিই হদে দতদন িহদস্যি পান পাত্র 
অমিদত্বি পান পাত্র ধ্াির্ কদিদিন।  র্তযই ব্রর্ৌভাগযবান তািা,  োিা তা হদত ব্রর্বন কদি। ” 

ব্রমাল্লা আলীি বাদিাজন র্িীদিি প্রদতযদকই,  দনদজ দনদজ এবাং অদন্যি র্হায় বযদতত তাি দপ্রয়তমদক অনুর্োন 
কদি  প্রাপ্ত হল।  ব্রকহ দনিা মি অবস্থায়,  ব্রকহ জাগ্রত অবস্থায়,  অল্প কদয়ক জন প্রাথসনাি মদধ্য এবাং আি 
কদতক তাদিি  ধ্যান মি অবস্থায় এই স্বগসীয় প্রতযাদিদশ আদলাক ব্রিখদত ব্রপদলা এবাং এি প্রভাি শদিি 
পদির্দয়ি দিদক পদির্াদলত হদয়দিল।  ব্রমাল্লা আলীি ন্যায়,  এিা ও অন্যান্য কদতক,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  
মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিল এবাং তাদিিদক ‘জীদবত অক্ষি’ বদল  ব্র াষর্া কিা হদয়দিল।  ক্রদম 
ক্রদম র্প্তিশ জনদক ‘জীদবত অক্ষি’ বদল  আল্লাহি র্াংিদক্ষত ফলকদলদপদত অনুগামীদিি তাদলকাভূি কিা 
হদলা এবাং তাদিিদক মহান বা’ব্রবি  মদনাদনত ধ্মস প্রর্ািাদথস ব্রপ্রদিত,  প্রবীন দশষ্য ও তাাঁি ধ্দমসি আর্ােসয এবাং 
তাাঁি আদলাক দবতিনকািী রূদপ দনেুি হল।  

দর্িাজ নগদি ুেদুর্ি আগমন 
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এক িাদত্রদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  বাকযালাপ কাদল মহান বাব এইরুপ বদলদিদলনঃ ‘‘ আল্লাহি ধ্দমসি 
পতাকাতদল এই পেসি র্প্তিশ জন ব্রলাকদক জীদবত অক্ষি তাদলকা ভূি কিা হদয়দি।  র্াংখযা পূর্স কবাি জন্য 
আি আকজন ‘জীদবত অক্ষদিি’ প্রদয়াজন!  এই র্মে জীদবত অক্ষি আমাি প্রতযাদিশ ব্র াষর্া কিাি জন্য এবাং 
আমাি ধ্মস স্থাপন কবাি জন্য উদিত হদব।  আগামী িাদত্রদত,  অবদশষ্ট জীদবত অক্ষি এদর্  ব্রপৌিাদব এবাং 
আমাি মদনাদনত দশদষ্যি র্াংখযা পূর্স কিদব।  পিবতসী দিন,  অপিাদহ্ন,  েখন  মহান বাব ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
িািা অনুর্তত হদয়  তাি বাড়ীি দিদক প্রতযাবতসন কিদিদলন,  এমন র্ময় আলুলাদয়ত ব্রকশ দবদশষ্ট এবাং ভ্রমর্ 
জদনত ধ্ুলায় দমদশ্রত একজন েুবদকি র্াদথ  র্াক্ষাৎ হল।  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহদগর্দনি দনকটবতসী হদলন এবাং তাাঁদক 
আদলিন কিদলন,  এবাং তাদক দজজ্ঞার্া কিদলন দতদন তাাঁি আকাদঙ্খত লক্ষয লাভ কদিদিন দকনা।  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  প্রথমত:  তাি উদত্তজনা শাি কিদত র্াইদলন এবাং তাদক দকয়ৎকাল দবশ্রাম কিদত বলদলন এবাং 
র্াদথ র্াদথ এই প্রদতশ্রুদত দিদলন ব্রে দতদন পিবতসী র্মদয় তাদক  ব্রর্ই দবষদয় আদলাক প্রিান কিদবন।  দকন্তু  
ব্রর্ই েুবক তাাঁি উপদিদশ মদনাদোগ দিদত অস্বীকাি কিদলন।  দতদন মহান বা’ব্রবি  মুখ ম- ব্রলি প্রদত িতদষ্ট 
দনবে কদি  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক বলদলনঃ‘ আপদন তাাঁদক  আমাি দনকট হদত ব্রকন লুকাদত র্ান? আদেন 
আদম তাাঁি র্লন  ভদি িািা তাাঁদক দর্নদত ব্রপদিদি।  আদম অদত দবশ্বাদর্ি র্াদথ  র্াক্ষয প্রিান কিদি ব্রে,  
প্রাদর্য হউক বা প্রদতদর্য হউক,  দতদন বযদতত আি ব্রকহই এই র্দতযি িাবী কিদত পাদিন না।তাাঁি পদবত্র 
শিীি হদত  ব্রর্ই শদি ও মদহমা দবকীর্স হদে  অন্য ব্রকহ তা প্রকাশ কিদত পাদি না। ’ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
তাি বাদকয আশ্চােসাদিত হদলন।  ো হউক,  দতদন ক্ষমা প্রাথসনা কিদলন,  এবাং ঐ র্ময় পেসি  তাি মদনাভাব 
িমন  কদি  িাখদত তাদক প্রবতত্ত কিদলন েখন  দতদন তাদক র্দতযি র্াদথ  পদিদর্ত কিদত র্ক্ষম হদবন।  
তাদক তযাগ কদি  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ব্রোগিাদনি উদেদশ্য দ্রুত অগ্রর্ি হদলন,  তাাঁদক  
ব্রর্ই েুবদকি র্াদথ  তাাঁি কথাবাতসাি দবষয় বলদলন।  মহান বাব বলদলনঃ’‘তাাঁি আশ্চেসয বযবহাদি দবস্ময়াপন্ন 
হইও না।  আমিা আধ্যাদিক জগদত ঐ েুবদকি র্াদথ  অিিি ভাদব আলাপ কিদিলাম।  আমিা পুবস হদত 
তাদক জাদন।  আমিা বােদবকই তাি আগমদনি জন্য প্রদতক্ষা কিদিলাম।  তাি দনকদট গমর্  করুন এবাং 
এক্ষদনই আমাি র্ম্মুদখ তাদক উপদস্থত করুন। ” 

মহান বা’ব্রবি  এই র্মে বার্ী শ্রবদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  তৎক্ষনাৎ এই শ্রুদতবার্ী স্মতদত পদট উদিত হলঃ 
‘‘ব্রশষ দিদন (  পিবতসী অভযূিান দিবদর্)  অিতশ্যদলাদকি স্বগসীয় মানবগর্ পদবত্র আিাি পক্ষ র্হকাদি পতদথবীি 
অর্ীম দিত্ব অদতক্রম কিদব।  প্রদতশ্রুত কাদয়দমি (  ইমাম মাহিী)  উপদস্থদত ( র্াক্ষাৎ)  লাভ কিদব,  এবাং 
তাাঁি দনকট হদত  ব্রর্ই িহস্য অনুর্োন কিদব,  ো তাদিি জদটল র্মস্যাবলী দমমাাংর্া কিদব এবাং তাদিি 
দবহ্বলতার্মূহ িূিীভূত কিদব।” 

এই র্মে বীি আিাগর্,  েদিও শিীি র্ম্পদকসত দিবতসী স্থাদন অবদস্থত তাাঁহাদিি দপ্রয়তদমি র্াদথ   দনষ্ঠ 
র্াংস্পদশস আলাদপ দনেুি থাদকন,  তাাঁি উচ্চাদিত বার্ীি বিান্যতাি অাংশগ্রহর্ কদি এবাং তাাঁি র্াহর্েসয লাদভি 
র্দবসাচ্চ অদধ্কাি ব্রভাগ কদি।  তা না হদল,  ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজম দক রূদপ মহান বা’ব্রবি  র্ম্পদকস 
অবগত হদত পািদতন? তাাঁিা তাাঁি মদধ্য ব্রে গুপ্ত িহস্য লুক্কাদয়ত ভাদব দিল,  তাি অিদনসদহত তাৎপেস দক রূদপ 
অনুভব কিদত পািদতন? দক রূদপ স্বয়াং মহান বাব,  দক রূদপ মহান ুেুর্,  তাাঁি দপ্রয় দশষ্য এইরূপ মদমস 
দনগুঢ় র্াংদোগ তাাঁহাদিি আিার্মহূদক র্দম্মদলত না কিত? মহান বাব তাাঁি সিতয কােসযদি প্রাথদমক দিবর্ 
র্মদূহ, সুিা ইউসুদফি তাাঁি ভাদষ্য সকয়ুযমলূ  আর্মা- ি প্রািদম্ভক ির্নাবলীদত দক মহান বাহা’উল্লাহি প্রতযাদিশ 
অবতিদনি মদহমা ও মমসাথস র্ম্বদে ইদিত কদিন নাই? মহান ইউসুদফি প্রদত তাি ভ্রাতাদিি আর্িদন ব্রে 
অকতজ্ঞতা ও দহাংর্া ব্রিদষি দবদশষত্ব দিল  ব্রর্ই র্ম্বদে বর্সনা প্রিান িািা তাি দক এই উদেশ্য সুস্পষ্ট হয়  নাই 
ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাহদক তাাঁি ভ্রাতা ও আিীয়স্বজনগদর্ি হদে ব্রে কষ্ট ব্রভাগ কিদত হদব তািই ভদবষ্যিানী 
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কিা? মহান ুেুর্,  েদিও  ব্রর্ই র্ময় তাবার্সী িূদগস অবরুদ্ধ দিদলন,  অর্াংখয শত্রু বাদহনী ও দনষ্ঠুি শত্রুি 
অদিবষসন িািা পদিদবদষ্টত দিদলন,  অথর্ দিদনি ব্রবলা ও িাদত্রকাদল,  দতদন দক মহান বাহা’উল্লাহি প্রশাংর্া 
গীদত র্ম্পনুস কিাি জন্য কাদেসয দনেুি দিদলন না?  ব্রর্ই অমি ভাষ্য ো ‘িামাি’ শদব্দি ‘ব্রিায়াি’ বদনসি 
বযাখযাদথস দলদখত হদয়দিল ো ইদতপূদবস পাাঁর্ লক্ষয আয়াদতি আকাি ধ্ািন কদিদিল? সকয়মূল  আর্মাি প্রদতযক 
আয়াত,  পুদবসাি মহান ুেুদর্ি ভাদষ্যি প্রদতযক আয়াত,  েদি দনিদপক্ষ ভাদব পিীক্ষা কিা হয়  তদব এই 
র্তয র্ম্বদে বািীতাপূর্স র্াক্ষয প্রিান কিদব।  মহান ুেুর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিদশি র্তয গ্রহর্ িািা 
মহান বাব কতত তক দনধ্সাদিত তাি মদনানীত দশষ্য র্াংখযা ( অষ্টািশ)  পূর্স হল।  ুেুর্,  োাঁহাি নাম দিল 
ব্রমাহাম্মি আলী,  তাি মাতাি বাংদশি মধ্য দিয়া,  মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  বাংশধ্ি দিদলন।  েদি ঐশী র্াংবাি 
বাহক ব্রপ্রিীত পুরুষ মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ব্রিৌদহত্র দিদলন ( ৪) ।  দতদন মাদজন্দািান প্রদিদশি বাি ফদিাদশ 
জস্মগ্রহর্ কদিদিদলন।  োিা ব্রর্য়ি কাদজদমি জীবদনি ব্রশষ বৎর্ি  র্মদূহ ুেুর্ তাি দশষ্য ব্রশ্রনী ভূি 
হদয়দিদলন।  দতদন র্কদলি ব্রশদষ এদর্  ব্রপৌদিদতন,  এবাং র্বসিাই দশষ্যদিি মদধ্য দনম্নতম আর্ন গ্রহর্ 
কিদতন।  প্রতযহ প্রদতযক র্ভাি ব্রশদষ দতদন র্বস প্রথদম র্দল  ব্রেদতন।  দতদন ব্রে নীিবতা িক্ষা কিদতন তা 
এবাং তাাঁি আর্িদনি দশষ্টতা তাাঁি অপি র্িীগর্ হদত তাাঁদক পাথসকয কিত।  

সর্য়ি কাদজমদক অদনক র্ময় বলদত ব্রশানা ব্রেত ব্রয়,  তাাঁি দশষ্যদিি মদধ্য এরুপ কদয়কজন আদিন োিা 
েদিও দনম্নতম আর্ন গ্রহর্ কিত এবাং কদঠন নীিবতা পালন কিত,  তথাদপ তািা আল্লাহি িতদষ্টদত এতই উন্নত 
দিল ব্রে দতদন দনদজ তাাঁহাদিি িার্গদর্ি অদোগয বদল  অনুভব কিদতন।  তাাঁি দশষ্যিা,  েদিও মহান ুেুদর্ি 
দবনদয়ি অনুকিন কিত,  এবাং তাি আর্িদনি আিশস র্দিত্রতা স্বীকাি কদি  দনত,  অথর্ তািা সর্য়ি 
কাদজদমি বাদকযও উদেশ্য ও মমস র্ম্বদে অজ্ঞাত দিল।  েখন  মহান ুেুর্ দর্িাদজ উপদস্থত হদলন এবাং মহান 
বাব কততসক প্রর্াদিত ধ্মস গ্রহর্ কিদলন,  তখন তাাঁি বয়র্  মাত্র বাইশ বৎর্ি  দিল।  েদিও দতদন অল্প বয়ষ্ক 
দিদলন,  তবুও এইরুপ অিময র্াহর্ ও দবশ্বার্ প্রিশসন কিদলন,  ো তাাঁিই দশক্ষদকি দশষ্যগদর্ি মদধ্য ব্রকহই 
অদত র্ামান্য কিদত পাদি নাই।  দতদন তাাঁি জীবন ও ব্রগৌিবময় আিবলীিাদনি িািা এই কথাি উজ্জ্বল িতষ্টাি 
প্রিশসন কদিদিন  ঃ‘ ব্রে আমাদক অনুর্োন কদি,  ব্রর্ আমাদক পাদব।  ব্রে আমাদক পায় ব্রর্ আমাি দিদকই 
আকতষ্ট হদব।  ব্রে আমাি দনকটবতসী হয়  ব্রর্ আমাদক ভালবার্দব।  ব্রে আমাদক ভালবাদর্ আদমও তাদক 
ভালবার্ব।  ব্রে আমাি দপ্রয়তম তাদকই আদম হতযা কিব।  ব্রে আমা কততসক দনহত হয় ,  আদম স্বয়াং তাি 
মুদিপর্ হব। ’ 

মহান বা’ব্রবি  প্রাথদমক জীবন 

মহান বাব,  োাঁহাি বালয নাম দিল সর্য়ি আলী ব্রমাহাম্মি ( ৫)  দর্িাজ নগদি,  মহিিদমি প্রথম দিদন ১২৩৫ 
দহজিীদত ( ২০ব্রশ অদটাবি,  ১৮১৯ দখষ্টাব্দ)  জন্মগ্রহর্ কদিন।  দতদন এইরুপ একদট পদিবাদি জন্মগ্রহর্ কদিন 
ো এি আদভজাদত্বি জন্য দবখযাত দিল এবাং এই পদিবাদিি র্ম্বে স্বয়াং মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  পেসি 
ব্রপৌাঁদিদিল।  তাি জদন্মি কাল র্ন তাদিখ ৭,  ইমাম মহান আলীি এই শ্রুদত বার্ীি র্তযতা র্মথসন কদি  ঃ 
‘‘আদম আমাি প্রভ ূ অদপক্ষা দই বৎর্দিি ব্রিাট। ’‘ তাাঁি জদন্মি পাঁদর্শ বৎর্ি  র্ািমার্ ও র্ািদিন অতীত 
হওয়াি পি দতদন তাি প্রতযাদিশ ( ব্রিৌতকােসয)  ব্র াষর্া কদিন।  দতদন অদত সশশদব তাাঁি দপতা সর্য়ি ব্রমাহাম্মি 
ব্রিজাদক হাদিদয়দিদলন।  ( ৬)  দেদন ফািস্ প্রদিদশি র্বসত্র তাাঁি ধ্মসপিায়নতা ও র্াধ্ুতাি জন্য দবখযাত দিদলন 
এবাং উচ্চ ব্রশ্রনীি শ্রদ্ধা ও র্ম্মাদনি অদধ্কািী দিদলন।  তাাঁি দপতা ও মাতা উভদয়ই মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  
বাংশধ্ি দিদলন।  দতদন তাাঁি মাতুল,  হাজী দমজসা সর্য়ি আলী কততসক লাদলত পাদলত হদয়দিদলন। দেদন এই 
ধ্দমসও আিবলী িান কািীি মততুয বির্  কদিদিদলন,  দেদন তাাঁদক বালয বয়দর্ ব্রশখ আদবদিি দশক্ষকতায় স্থাপন 
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কদিন ( ৭) ।  দশক্ষাি প্রদত েদিও মহান বা’ব্রবি  অনুিাগ দিল না,  তথাদপ তাাঁি মাতুদলি ইো ও আদিদশি 
আনুগতয স্বীকাি কিদতন।  

 

মহান বা’ব্রবি  স্কুল জীবন 

 

ব্রশখ আদবি,  তাাঁি িাত্রদিি দনকট ‘ব্রশদখানা’ বদল  পদিদর্ত দিদলন।  দতদন একজন ধ্মস পিায়ন ও দবিান 
ব্রলাক দিদলন।  দতদন ব্রশখ আহমি,  সর্য়ি কাদজম এই উভদয়িই দশষ্য দিদলন।  দতদন বর্সনা কদিদিন  ঃ আদম 
মহান বাবদক পদবত্র ব্রকািআদনি প্রাথদমক দশক্ষাবলী ‘‘দবর্দমল্লাদহি িাহমাদনি িাদহম’‘ ( পিম করূনাময় পিম 
িয়াল ু আল্লাহি নাদম)  আবতদত্ত কিদত বললাম।  দতদন ইতেত:  কিদলন এই বদল  ব্রে,  েদি তাদক এই র্মিূয় 
বাদকযি প্রকতত অথস প্রকাশ কিা না হয়  তদব দতদন কখনই ব্রর্গুদল উচ্চািন কিদত ব্রর্ষ্টা কিদবন না।  আদম 
ইহাদিি অথস র্ম্বদে অজ্ঞতাি ভান কিলাম।  আমাি িাত্র বলদলনঃ‘ আদম এই র্কল শদব্দি মমসাথস অবগত 
আদি;  আপনাি অনুমদত ব্রপদল আদম ব্রর্গুদলি বযাখযা প্রিান কিব। ’ দতদন এইরুপ দবজ্ঞতাি ও দ্রুততাি র্াদথ   
বযাখযা প্রিান কিদলন ব্রে আদম দবদস্মত হলাম।  দতদন ‘আল্লাহ্’ ‘িহমান’ ও ‘িদহম’ শব্দগুদলি এইরুপ বযাখযা 
প্রিান কিদলন ব্রে,  ো আদম ইদতপদূবস পদড়ও নাই,  শুদনও নাই।  তাি উচ্চাদিত বার্ীি মধ্ূিতা এখনও োবৎ 
আমাি স্মতদতদত বাজদি।  আদম তাাঁদক তাাঁি মাতুদলি দনকট দনদয় ব্রেদত এবাং দতদন আমাি উপি ব্রে ভাি ন্যাে 
কদিদিদলন,  তা তাি হদে পুন:  প্রতযাপসর্ কিদত বাধ্যতা অনুভব কিলাম।  এইরুপ একজন অর্াধ্ািন িাত্রদক 
আদম দশক্ষা দিদত  কতই অদোগয দিলাম ইহা তাদক বদল  দিদত কতত র্াংকল্প হলাম।  আদম তাাঁি মাতুলদক 
তাি কমসস্থদল একাকী ব্রপলাম।  আদম তাদক বললাম,  আদম তাাঁদক আপনাি দনকট দনদয় এদর্দি এবাং আপনাি 
র্তকস আশ্রদয় স্থাপন কিদি।  তাাঁি র্াদথ  একজন দশশুি ন্যায় বযবহাি কদিদল র্লদব না।  কাির্,  তাাঁি মদধ্য 
এই িহস্যময় শদিি প্রমার্ ও দনিশসনর্মহূ পূবস হদত লক্ষয কিদি ,  ো একমাত্র র্াদহবুে- েমাও ( েুগ- প্রভূি,  
ইমাম মাহিীি)  আদবভসাবই প্রকাশ কিদত পাদি।  তাাঁদক আপনাি র্দর্èহ েতœ র্হকাদি আদবষ্টন কিা অবশ্য 
কতসবয হদব।  তাাঁদক আপনাি গতদহ িাখুন,  বার্Í দবক আমাি ন্যায় দশক্ষদকি তাাঁি প্রদয়াজন নাই।  হাজী দমজসা 
সর্য়ি আলী মহান বাবদক কদঠাি ভাদব দতিস্কাি কিদলন।  দতদন বলদলন,  তুদম আমাি উপদিশর্মহূ দক ভূদল 
ব্রগি? আদম দক ইদতপূদবস ব্রতামাদক ব্রতামাি র্তীথস িাত্রদিি িতষ্টাি অনুর্ির্ কিদত,  দনিবতা িক্ষা কিদত এবাং 
ব্রতামাি দশক্ষদকি প্রদতযক কথা মদনাদোদগি র্াদথ  শ্রবন কিদত ব্রতামাদক আদিশ কদি নাই? তাাঁি 
আদিশর্মূহ দবস্বেতাি র্াদথ  পালন কবাি প্রদতশ্রুদত গ্রহর্ কদি ,  দতদন মহান বাবদক তাি স্কুদল প্রতযাবতসন 
কিদত আদিশ দিদলন।  দকন‘  ব্রর্ই দশশুি আিাদক তাি মাতুদলি কদঠাি র্তকসবার্ী িমন  কিদত না।  তাাঁি 
স্বত: স্ফুতস অনুভুদত জানোদনি প্রবাহদক ব্রকান প্রকাি শার্ন কিদত র্ক্ষম দিল না।  দিদনি পি দিন দতদন 
অমানুদষক দবজ্ঞতাি এইরুপ অর্াধ্ািন র্াক্ষয প্রমার্র্মহূ প্রকাদশত কিদত লাগদলন ব্রে,  আদম তা বর্সনা কিদত 
অক্ষম।  অবদশদষ তাাঁদক ব্রশখ আদবদিি স্কুল হদত দনদয় আর্াি জন্য এবাং তাাঁি মাতুদলি বযবর্ায় র্িী কিাি 
জন্য তাাঁি মাতুলদক র্ম্মত কিা হল।  ব্রর্খাদনও দতদন শদি ও মহদত্বি এইরুপ লক্ষনর্মহূ  প্রিশসন কিদলন,  
ো অদত অল্প ব্রলাক র্মকক্ষতা ব্রিখাদত পািত এবাং ব্রকহই তাাঁি প্রদতিদন্দতা কিদত র্ক্ষম হল না।  
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মহান বা’ব্রবি  দববাহ 

কদয়ক বৎর্ি  পদি মহান বাব,  দমজসা সর্য়ি হার্ান ও দমজসা আবুল কাদশদমি ভিীদক দববাহ কদিদিদলন 
( ৮) ।  এই দববাদহি ফল স্বরুপ এক পুদত্রি জন্ম হল,  তাদক দতদন আহমি নাম দিদলন।  আহমি ১২৫৯ 
দহজিীদত ( ১৮৪৩ দিষ্টাদব্দ)  মততুযমুদখ পদতত হন ,  এই বৎর্ি  দিল তাাঁি ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াদিি পূবসবতসী 
বৎর্ি ।  দপতা,  পুদত্রি মততুযদত ব্রকান িকম ব্রশাক প্রকাশ কদিন নাই।  দতদন তাি মততুযদক এই র্কল বাকয 
িািা উৎর্গসীকতত ও পদবত্রীকতত কদিদিদলন  ঃ ‘‘ব্রহ আল্লাহ,  আমাি আল্লাহ,  আদম কতই আশা কদি ব্রে,  েদি 
ব্রতামাি এই ইোদহদমি জন্য হাজাি হাজাি ইর্মাইল হত আদম র্কলদকই ব্রতামাি জন্য ব্রপ্রমবলী রূদপ উৎর্গস 
কিতাম।  ব্রহ আমাি দপ্রয়তম,  আমাি অিদিি আকাঙ্খা,  এই আহমি রুপাবলী,  ো ব্রতামাি ব্রর্বক ( িার্-
ভততয)  আলী ব্রমাহাম্মি ব্রতামাি ব্রপ্রদমি ব্রবদিদত উৎর্গসীত কদিদি কখদনা তা তাি অিদিি স্পতহাি অদিদশখা 
দনবসাদপত কিদত েদথষ্ঠ নদহ।  ব্রতামাি পিপ্রাদি তাি দনজ অিিদক ব্রে পেসি না ব্রর্ বদল স্বরুপ উৎর্গস 
কদিদি,  ব্রে পেসি না তাি শিীি ব্রতামািই পদথ দনমসম অতযার্াদিি বদল স্বরুপ পদতত হয় ,  ব্রে পেসি না তাি 
বক্ষস্থল ব্রতামািই জন্য অর্াংখয লক্ষয বস্তু না হদয়দি,  ব্রর্ পেসি তাি আিাি আদলাড়ন শাি হদব না।  ব্রহ 
আমাি আল্লাহ,  আমাি একমাত্র আকাঙ্খাি স্থল,  এই অনুগ্রহ প্রিান কি ব্রে আমাি পুদত্রি বলী,  আমাি 
একমাত্র পুদত্রি বদল,  ব্রতামাি দনকট গতদহত হয়।  আি এই প্রাথসনা পূর্স কি ব্রে আমাি র্িে র্দিাদষি পদথ 
ইহা আমাি দনদজি বদল,  আমাি র্মে   ি র্ত্তাি বদলি জন্য একদট ভুদমকা স্বরুপ গতদহত হয়।  আমাি জীবন 
িি,  ো আদম ব্রতামাি পদথ পদতত কিদত আগ্রাহাদিত,  তাদক অনুকম্পায় ভূদষত কি।  ইহাদক ব্রতামাি ধ্দমসি 
বীদজ জল প্রিান কিদত ও ইহাদক পালন কিদত িাও,  ইহাদক ব্রতামাি স্বগসীয় শদিদত অলদঙ্কত কি ব্রে 
আল্লাহি এই দশশু বীজ শীঘ্রই মানব অিঃকিদন অঙ্কুদিত হদত পাদি।  ব্রেন ইহা বদধ্সত ও উন্নত হদত পাদি,  
ব্রেন ইহা বদধ্সত হদয়  একদট শদিশালী বতদক্ষ পদিনত হদত পাদি,  োি িায়াি আশ্রদয় পতদথবীি র্কল ব্রলাক ও 
র্কল জাদত একদত্রত হদত পাদি।  আমাি প্রাথসনা পূর্সর্ কি,  ব্রহ আল্লাহ এবাং আমাি পিম অদভষাদলত 
আকাঙ্খা।  তুদম র্তয র্তযই র্বসশদিমান,  র্বস বিান্যতাপূর্। ” 

মহান বা’ব্রবি  বশুহদি অবস্থান 

মহান বাব বাদর্জয বযবর্াদয় ব্রে র্ময় োপন কদিদিদলন,  তাি প্রায় অদধ্কাাংশই বুশহদি বযয় কদিদিদলন 
( ৯) ।  গ্রীষ্মকালীন উৎপীড়নকািী উত্তপ্ত,  প্রদতযক শুক্রবাি,  তাাঁি গতদহি িাদিি উপি অনবিত কদয়ক  ডটা 
োবৎ উপার্না কিদত তাাঁদক বাাঁধ্া দিদত পাদি নাই।  েদিও মধ্যাহ্ন কাদলি প্রখি সুেসয দকিদর্,  অনাবতত ও 
মুি অবস্থায় কাটাদতন,  তাাঁি দপ্রয়তদমি দিদক তাাঁি অিি দনদবষ্ট কদি ,  তাাঁি র্াদথ  অিিিভাদব আলাপ 
কিদতন,  উত্তাদপি অদতশদেযি প্রদত উিার্ীন হদয়  এবাং তাি র্তুদিসকস্থ পতদথবী র্ম্বদে দবস্মতদতপিায়ন হদয়  
অদত প্রতুযষকাল হদত সুেসযাদ িয় পেসি,  এবাং মধ্যাহ্নকাল হদত অপিাহ্নকাল পেসি দতদন ধ্যান ও ধ্মস 
উপার্নায় র্ময় উৎর্গস কিদতন।  উত্তি দিদক,  ব্রতহিাদনি দিদক তাাঁি িতদষ্ট দনক্ষপ কদি ,  প্রভাত কাদল 
উদিয়মান সুেসযদক,  ভালবার্া ও আনন্দ অভযথসনা কিদতন,  ো তাাঁি দনকট  ব্রর্ই র্দতযি সুেসযদি একদট দনিশসন 
ও প্রতীক স্বরুপ দিল,  ো শীঘ্রই পতদথবীদত উদিত হদব।  ব্রেরুপ একজন ব্রপ্রদমক তাি দপ্রয়তম ব্রপ্রমাস্পদিি 
মুখ- ম- ল অবদলাকন কদি,  দতদনও ব্রর্রুপ অটলতা ও আগ্রদহি র্াদথ  উদিয়মান প্রাভাদতক প্রাভাদতক তািকাি 
( সুেসযদি)  প্রদত িতদষ্ট দনবে কিদতন।  দতদন িহস্যময় ভাষায়,   ব্রর্ই উজ্জ্বল ব্রজযাদতদক র্দম্বাধ্ন কিদিদলন বদল  
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ব্রবাধ্ হদেল এবাং তাাঁি ঔৎসুকয ও ব্রপ্রদমি র্াংবাি র্হকাদি ব্রে তাাঁি দনদহত দপ্রয়জদনি দনকট উহা র্মপসন 
কিদিদলন।  এি উজ্জ্বল দকির্র্মহূ  দতদন এইরুপ আনদন্দি- উোদর্ি র্াদথ  অভযাথসনা কিদতন ব্রে,  তাি 
র্তুদিসকস্থ অমদনাদোগী ব্রলাদকিা মদন কিত ব্রে,  দতদন সুেসয ব্রপ্রদম উম্মত্ত হদয়দিদলন।  

মহান বা’ব্রবি  র্দিদত্রি পদবত্রতা র্ম্বদে হাজী সর্য়ি জওয়াদি কিবনায়ীি 
র্াক্ষয প্রিান 

আদম হাজী সর্য়ি জওয়াদি কিবনায়ীদক ( ১০)  দনম্নদলদখত রুদপ বর্সনা কিদত শুদনদিঃ আদম েখন  ভািদতি 
দিদক োদেলাম,  আদম বুশহদিি মধ্য দিয়া োদেলাম।  আদম ইদতপূদবস েখন  হাজী দমজসা সর্য়ি আলীি র্াদথ  
পদিদর্ত দিলাম,  আদম মহান বা’ব্রবি র্াদথ  অদনকবাি র্াক্ষাত কিদত র্মথসয হদয়দিলাম।  প্রদতযকবািই আদম 
েখন  তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাত কদিদিলাম,  আদম তাাঁদক এইরুপ দবনীত ও নম্রস্বভাব দবদশষ্ট প্রাপ্ত হলাম,  ো আদম 
বাদকয বর্সনা কিদত অক্ষম।  তাাঁি অবনত র্কু্ষিয়,  তাাঁি অতীব ভিতা এবাং তাাঁি মুখ- ম- ব্রলি প্রশাি ভাব 
আমাি আিাি উপি একদট অদমার্নীয় স্মতদত দর্হ্ন ব্রিদখ  দিদয়দিল।  োিা তাাঁি র্াদথ  দবদশষ্টভাদব র্ম্পদকসত 
দিল,  তাাঁিা তাাঁি র্দিদত্রি পদবত্রতা তাাঁি,  স্বভাদবি আকষসন,  তাাঁি আি দবদনািন,  তাাঁি উচ্চাদিি র্াধ্ুতা এবাং 
তাাঁি পিম ঐশীভদি র্ম্বদে র্াক্ষয দিদতন।  ব্রকান একবযদি তাাঁি প্রদত পূর্সর্ মাত্রায় দবশ্বার্ স্থাপন কদি  তাি 
হদে ব্রকান একদট মাল একদট দনদিসষ্ট মূদলয দবক্রয় কিদত অনুদিাধ্ কদি  ন্যে কিদলন।  েখন  মহান বাব 
তাদক  ব্রর্ই িদবযি মূলয পাদঠদয় দিদলন,  তখন ঐ ব্রলাকদট ব্রিখদত ব্রপদলা ব্রে,  তাি দনকট ব্রে মূলয ব্রপ্রদিত 
হদয়দি তা তাি দনধ্সাদিত মূলয অদপক্ষা অদনক ব্রবশী দিল।  ব্রর্ তৎক্ষনাৎ মহান বা’ব্রবি দনকট তাি কাির্ 
জানদত ব্রর্দয় একখানা পত্র দলখল।  মহান বাব উত্তি দিদলনঃ ‘ আদম ো আপনাি দনকট পাঠাইয়াদি,  তা 
র্ম্পুনসটাই আপনাি প্রাপয।  আপনাি প্রাপয ো তা অদপক্ষা দকিুমাত্র অদতদিি আপনাি দনকট পাঠাদনা হয়  
নাই।  আপদন আমাি দনকট আপনাি িদবযি ভাি অপসন কবাি পি এমন একদট র্ময় উপদস্থত হদয়দিল েখন  
আপনাি গদেত িদবযি মূলয এইরুপই দিল।   ব্রর্ই মূদলয আদম তা দবক্রয় কিদত অর্মথসয হওয়ায়,  আদম 
এখন অনুভব কিদি আপনাদক উহাি র্ম্পনুস মূলয পদিদশাধ্ কিা আমাি কতসবয। ’ মহান বা’ব্রবি   ব্রর্ই 
বযবর্ায়ী মদক্কল ঐ অদতদিি মূলয ব্রফিৎ লওয়াি জন্য েতই অনুদিাধ্ কিদিদলন,  মহান বাব ততই তা 
অস্বীকাি কিদলন।  

কত অধ্যাবর্াদয়ি র্াদথ  দতদন ঐ র্মে র্ভায় একদত্রত হদতন ব্রেখাদন সর্য়দশ ব্রশাহািা ( ধ্মসাদথস আি  
বদলিানকািীদিি র্ম্রাট)  মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  গুনাবলীি উচ্চ প্রশাংর্া র্মদুহি পান কিা হত।  কতই 
মদনাদোদগি র্াদথ  দতদন এই র্কল প্রশাংর্াি র্িীত শ্রবর্ কিদতন।  এই র্মে আয়াতগান ও প্রাথসনাি 
িতশ্যাবলীদত কতই ব্রর্èশীলতা ও ঐশী ভদি দতদন প্রিশসন কিদতন।  েখন  তাাঁি প্রকদম্পত ওষ্ঠিয় প্রাথসনা ও 
প্রশাংর্াি বার্ী উচ্চািন কিত তাাঁি র্কু্ষিয় হদত অশ্রু বদষসত হত।  তাাঁি মেসািা কতই বাধ্যকািী দিল,  তাাঁি 
পদবত্র মুখ- ম- ল ব্রে র্কল ভাব প্রবনতা অনুপ্রাদর্ত কদিদিল,  ব্রর্গুদল কতই কমনীয় ও িয়াশীল দিল।  
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জীদবত অক্ষিগদর্ি নাদমি তাদলকা 

োাঁহািা মহান বাব কততসক তাাঁি প্রতযাদিষ্ট,  তাাঁি মদনানীত জীদবত অক্ষির্মহূরুদপ তাদলকা ভূি হওয়াি পিম 
ব্রর্ৌভাগয ও র্ম্মান লাভ কদিদিদলন তাাঁহাদিি নাম এইঃ-  

১)  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বুশরুয়ী,  

২)  ব্রমাহাম্মি হার্ান,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন এি ভ্রাতা,  

৩)  ব্রমাহাম্মি বাদকি,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন এি ভ্রাতুেতু্র,  

৪)  ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমী,  

৫)  ব্রমাল্লা ব্রখািা বখ্শ ুর্ানী ( পিবতসী নাম ব্রমাল্লা আলী) ,  

৬)  ব্রমাল্লা হার্ান বাজীোনী,  

৭)  সর্য়ি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ইয়ােিী,  

৮)  র্ায়ীদি দহন্দী,  

৯)  ব্রমাল্লা মাহমুি খুয়ী 

১০)  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি িওোখান ইয়ােিী,  

১১)  ব্রমাল্লা জলীল উরুমী,  

১২)  ব্রমাল্লা আহমি ইবিাদল মিাদগয়ী 

১৩)  ব্রমাল্লা বাদকি তােীদজ,  

১৪)  ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিিদবলী,  

১৫)  দমজসা হািী দপাং ব্রমাল্লা আবু্দল ওয়াকহাদব কয়দবনী,  

১৬)  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী কয়দবনী,  ( ১১ নাং টীকা)  

১৭)  তাদহিাহ্ ( ১২ নাং টীকা)  

১৮)  ুেুর্ 

 

 



75 
 

মহান তাদহিাি নাম জীদবত অক্ষিগদর্ি অিভূসি 

 

এিা র্কদলই,  একমাত্র তাদহিা বযদতত,  মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিদলন,  এবাং বযদিগত 
ভাদব তাাঁি কততসক এই স্বতন্ত্র পিবী িািা দবভূদষত হদয়দিদলন।  মহান তাদহিা তাি ভদিপদত দমজসা ব্রমাহাম্মি 
আলী কয়দবনীদক,  কয়বীন হদত তাি োত্রাি র্ম্বদে র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  দনজ ব্রমাহিাদঙ্কত একখানা পত্র তাি 
হদে র্মপসন কদি  তাদক অনুদিাধ্ কিদলন ব্রে দতদন এই পত্র  ব্রর্ই প্রদতশ্রুত মহামানদবি হদে প্রিান কদিন।  
দতদন আিও ( তাদহিাহ্)  বলদলন,  আমাি পক্ষ হদত তাাঁদক বলদবন,  আপনাি মুখ ম- ব্রলি উজ্জ্বলতা আকস্মাৎ 
র্মজু্জ্বল হদয়  উঠল,  এবাং আপনাি আনদনি আদলাকিদি উদধ্স উদিত হল,  তৎপি এই বাকয বলুনঃ ‘আদম 
দক ব্রতামাদিি প্রভ ু নদহ? এবাং তুদমই আমাদিি পিম প্রভ,ু  তুদমই আমাদিি পিম প্রভ,ূ  আমিা র্কদলই 
প্রতুযত্তি কিব। ’( ১৩)  

দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী অবদশদষ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদলন এবাং তাাঁদক দর্নদত পািদলন এবাং তাাঁি 
দনকট তাদহিাি পত্র ও র্াংবাি প্রিান কিদলন।  মহান বাব তৎক্ষনাৎ মহান তাদহিাদক জীদবত অক্ষিদিি মদধ্য 
একজন বদল  ব্র াষর্া কিদলন।  তাি দপতা হাজী ব্রমাল্লা র্াদহাহ কয়বীদন এবাং তাি ভ্রাতা ব্রমাল্লা তকী উভদয়ই 
খযাতনামা ব্রমাজতাদহি ( ধ্মস আইনজ্ঞ)  দিদলন এবাং মুর্দলম আইন র্ম্পকসীয় শ্রুদতবার্ী র্মদুহ িক্ষতা র্ম্পন্ন 
দিদলন।  তািা র্াবসজনীন ভাদব ব্রতহিাদনি কয়বীদনি ও অন্যান্য প্রধ্ান নগি  র্মদূহি ব্রলাক কততসক র্ম্মাদনত 
হদতন।  মহান তাদহিা তাি খুড়তদুতা ভ্রাতা,  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীি পুত্র ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি র্াদথ  দববাদহতা 
হদয়দিদলন।  ব্রমাল্লা তদকদক ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাদকিা তততীয় শহীি ( ধ্মসাদথস আি বদলিাতা)  বদল  আখযা 
দিদয়দিল।  েদিও মহান তাদহিাি পদিবাদিি ব্রলাদকিা বালার্দি ( র্মাদধ্ি উচ্চস্থাদন িডডায়মানকািীি)  িদলি 
অিভূসি দিল,  ব্রকবল মহান তাদহিাই প্রথম হদত সর্য়ি কাদজদমি প্রদত দবদশষ্ট ভদি ও র্হানুভুদত প্রিশসন 
কিদতন।  তাাঁি প্রদত তাি বযদিগত শ্রদ্ধা ও ভদিি প্রমার্ স্বরুপ,  দতদন ব্রশখ আহমদিি দশক্ষার্মদুহি পক্ষ 
র্মথসন ও ব্রিাষ খ- ন কদি  একদট একদট প্রবে দলখদলন এবাং ইহা তাি (  সর্য়ি কাদজদমি)  দনকট) ব্রপ্রির্ 
কিদলন।  পদত্রি উত্তদি দতদন সর্য়ি কাদজদমি দনকট ব্রথদক শীঘ্রই একখানা র্ম্পরূ্স পত্র প্রাপ্ত হদলন।  এি 
প্রাথদমক বাকয র্মদুহ দতদন তাদক এইরুপভাদব র্দম্বাধ্ন কদিদিনঃ ‘ ব্রহ ুিিাতুল আইন,  অথসাৎ ব্রহ আমাি 
র্কু্ষি র্ািনাকািী এবাং আমাি অিদিি আনন্দিাত্রী’।  তখন ব্রথদকই দতদন ুিিাতুল আইন নাদম পদিদর্ত 
হদলন।  বািাদেি ঐ ঐদতহাদর্ক র্দম্মলদনি পি,  ব্রর্খাদন োিা উপদস্থত হদয়দিদলন,  তাদিি কতক ব্রলাক  ব্রর্ই 
বীিিনাি দনভসীক ও স্পষ্ট ভাষায় আশ্চােসাদিত হদয়  মহান বাবদক তাি এইরুপ আতঙ্কজনক অভতূপূবস দবষয় 
অবগত কিান তাদিি পদক্ষ কতসবয বদল  মদন কদিদিল।  তািা তাি নাদমি পদবত্রতা নষ্ট কিদত ব্রর্ষ্টা 
কদিদিল।  তাদিি অদভদোদগি প্রদত মহান বাব প্রতুযত্তি দিদয়দিদলনঃ ‘ তাি র্ম্পদকস আদম দক বলব ,  তাদক 
শদি ও প্রভাি ির্না তাদহিা বা পদবত্রতা এই নাম বা আখযা প্রিান কদিদিন। ’ োিা তাি মেসািা ধ্বাংর্  
কিদত ব্রর্দয়দিল এই র্মে বাকয তাদিিদক নীিব কিদত েদথষ্ট হল।   ব্রর্ই র্ময় হদত দতদন দবশ্বার্ীগর্ 
কততসক তাদহিা নাদম অদভদহত হদত লাগদলন।  

 

বালার্দি শদব্দি বযাখযা 
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বালার্দি শদব্দি বযাখযা র্ম্বদে এখাদন বলা হদে ,  ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজম ও তাাঁি অনুর্ির্কািীিা 
কািবালায় েখন  মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্ িশসন কিদত ব্রেদতন,  তাাঁি র্ম্মানাদথস,  তাাঁিা র্বসিা র্মাদধ্ি 
দনম্ন প্রাদি িাাঁড়াদতন।  তাাঁিা কখনও ইহা অদতক্রম কদি  অগ্রবতসী হদতন না।  পক্ষািদি অন্যান্য িশসনকািীিা,  
বালার্দিিা র্মাদধ্ি উচ্চস্থাদন িাদড়দয় তাদিি প্রাথসনা আবতদত্ত কিত।  ব্রশখ র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাদকিা দবশ্বার্ কিত 
ব্রে,  প্রদতযক র্তয দবশ্বার্ী এই পতদথবীদত ও পিবতসী পতদথবীদত বার্ কিদিন,  সুতিাাং তািা মহান ইমাম 
ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্ি দনম্নতি অাংদশি র্ীমা অদতক্রম কদি  অগ্রর্ি হওয়া অদশাভন ও অন্যায় বদল  মদন 
কিদতন,  দেদন তাদিি র্দক্ষ পিম পূর্স দবশ্বার্ীি মূতস অবতাি দিদলন।   

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক নব  ধ্দমসি প্রর্াি কাদেসয ব্রপ্রির্ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  পূবস হদত অনুমান কদিদিদলন ব্রে,  মক্কা- মদিনায় তীথস োত্রাি র্ময় দতদন মহান বা’ব্রবি  
র্িী দনবসাদর্ত হদবন।  মহান বাব,  তাাঁি দর্িাজ তযাদগি পূদবস ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক তাাঁি দনকট আহ্বান কিদলন 
এবাং তাদক দনম্নদলদখতভাদব আদিশ িান কিদলনঃ ‘‘আমাদিি র্াহর্ােসযদি দিনর্মূহ ব্রশষ হদয়  আর্দি।  
আপনাি র্াদথ  আমাি প্রদতশ্রুদত এখন পূর্স হদয়  ব্রগদি।  আমাি ধ্মস দবোি কিাি কাদজ এখন বদ্ধ পদিকি 
হউন  এবাং আমাি প্রতযাদিশ প্রর্াি কিাি জন্য িডডায়মান হউন।  এই েুদগি ব্রলাকদিি অধ্: পতন ও 
পক্ষভ্রষ্টতা ব্রিদখ র্ন্তুষ্ট হদবন না।  কাির্ প্রদতশ্রুদতি পিম প্রভ ূ দনশ্চয়ই আপনাদক র্াহােয কিদবন।  দনশ্চয়ই 
দতদন আপনাদক তাাঁি র্মে র্াংিক্ষর্ িািা পদিদবষ্টন কিদবন এবাং আপনাদক দবজদয়ি দিদক র্াদলদয় দনদয় 
োদবন।  ব্রম  ব্রেরুপ পতদথবী পতদষ্ঠ বিান্যতাি বতদষ্ট বষসন কদি,  দঠক ব্রর্রুপ ব্রিদশি এক প্রাি হদত অপি প্রাি 
ভ্রমন করুন এবাং ব্রলাদকি উপি ঐ আশীষ বর্ষন  করুন ো র্বস শদিমান আল্লাহ করুনা পূবসক আপনাদক িান 
কদিদিন।  দশদক্ষত ধ্মসদনতাদিি র্াদথ  সধ্েসযশীল হউন ,  এবাং আল্লাহি ইোয় দনভসিশীল হউন।  এই আহ্বান 
উদিত করুনঃ‘জাগ্রত হও, জাগ্রত হও,  কাির্ ব্রিখ আল্লাহি িাি উন্মুি হদয়দি এবাং প্রভাতকালীন আদলাক 
মানব জাদতি র্কদলি উপি ইহা প্রভা দনপদতত কিদব।  প্রদতশ্রুত মহামনব প্রকাদশত হদয়দিন,  ব্রহ পতদথবীি 
মানবগর্,  তাাঁি জন্য পথ প্রস্তুত কি,  ব্রতামাদিিদক ইহা মুদিিানকািী অনুকম্পা হদত বদঞ্চত কদিও না,  আি 
এি অতুযজ্জ্বল প্রভাি প্রদত ব্রতামাদিি র্কু্ষ বে কদিও না। ’ োিা আপনাি আহ্বাদন ধ্ািনক্ষম প্রাপ্ত হয় ,  
তাদিিদক পত্রর্মূহ  ও ফলকদলদপ র্মদুহি মদমসি অাংদশি ভাগী করুন,  ব্রেন হয়দতা এই র্কল আশ্চেসযজনক 
বাকযর্মহূ  তাদিিদক অমদনাদোগীতাি কিসমাি স্থান হদত দফদি  ব্রেদত র্ক্ষম কিদত পাদি এবাং ঐশী 
র্াক্ষাৎকাি লাদভি িাদজযি দিদক উড্ডীয়ন কিদত পাদি।  এই তীথসোত্রা,  োি জন্য আমিা দশঘ্রই োত্রা কিব,  
তাদত ুেুর্দক আমাি র্িী মদনানীত কদিদি।  আমিা আপনাদক ভয়াবহ ও দনষ্ঠুি শত্রুি আক্রমদনি র্ম্মুখীন 
হওয়াি জন্য পশ্চাদত ব্রিদখ  োদে।  তদব দস্থি ও দনদশ্চত হউন  ব্রে,  অদনবসার্নীয়রুদপ প্রভাপূর্স অনুগ্রহ আপনাি 
প্রদত প্রিান কিা হদব।  আপদন ভ্রমন কদি  উত্তি দিদক োদবন,  আপনাি পদথ ইস্পাহান,  কাশান,  ুম ও 
ব্রতহিান িশসন কিদবন।  র্বসশদিমান দবধ্াতাি দনকট দবনীত প্রাথসনা করুন,  ব্রেন দতদন আপনাদক  ব্রর্ই 
িাজধ্ানীদত,   ব্রর্ই নগদি র্তয একাদধ্পদতযি আর্ন স্থাদনি সনকটয লাভ কিদত এবাং দপ্রয়তদমি প্রার্াদি 
প্রদবশ লাভ কিদত অনুগ্রহ পুবসক র্ক্ষম কদিন।   ব্রর্ই নগদি একদট িহস্য লুক্কাদয়ত আদি।  েখন  ইহা 
প্রকাদশত হদব,  ইহা পতদথবীদক স্বদগস পদির্ত কিদব।  আমাি আশা এই ব্রে,  আপদন এই অনুকম্পায় অাংশগ্রহর্ 
কিদবন এবাং এি উজ্জলতা উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম হবদন।  ব্রতহিান হদত ব্রখািার্াদন গমর্  কিদবন এবাং 
ব্রর্খাদন পুন:  আহ্বান ধ্বদন  ব্র াষর্া কিদবন।  ব্রর্খান হদত নজফ ও কািবালায় প্রতযাবতসন কিদবন এবাং 
ব্রর্খাদন আপনাি প্রভুি আহ্বান ধ্বদনি  প্রদতক্ষা কিদবন।  সুদনদশ্চত হউন  ব্রে,  ব্রে উচ্চেত ব্রিৌত কােসযদি জন্য 
আপনাদক র্তদষ্ট কিা হদয়দি ইহা র্ম্পনুসরুদপ আপনািই িািা র্ম্পন্ন হদত হদব।  আপনাি কােসয র্ম্পন্ন কিা 
পেসি েদি অদবশ্বার্ী দবশ্ববার্ীদিি র্মে বশসাও আপনাি প্রদত দনদক্ষপ্ত হয় ,  তািা আপনাি মেদকি একদট 
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ব্রকশও আহত কিদত র্মথসয হদত পািদব না।  তাাঁি শদিশালী হে মুদষ্ঠি মদধ্য র্কল িবযই মতত ও কািারুদ্ধ।  
দতদন র্তযই র্বস শদিমান,  র্বস িমনকািী। ” 

 

দর্িাজ হদত ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীি কািবালা োত্রা 

মহান বাব তৎপি ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীদক তাাঁি দনকট আহ্বান কিদলন এবাং তাাঁি প্রদত উৎর্াহপূর্স ও র্িয় 
র্হানুভূদতি সুর্ক বাকয র্দম্বাধ্ন কিদলন।  দতদন তাদক ব্রর্াজাসুদজ নজফ ও কািবালাি দিদক অগ্রর্ি হদত 
আদিশ কিদলন,  এবাং তাি উপি ব্রে র্কল কদঠাি পিীক্ষা ও দঃখ কষ্ট পদতত হদব ব্রর্ র্ম্বদে ইদিত 
কিদলন,  এবাং ব্রশষ পেসি তাদক অটল থাকদত আদিশ দিদলন।  দতদন তাদক বলদলনঃ’‘ব্রতামাি দবশ্বাদর্ তুদম 
পবসত র্িতশ অটল থাকদল প্রদতযক িো র্হ্য কিদব এবাং প্রদতযক দবপি হদত মুদি লাভ কিদব।  দনদবসাধ্ 
ব্রলাকদিি ভীদত প্রিশসন ও ধ্মসার্ােসযদিি দনন্দাবাি ব্রতামাদক ব্রতামাি লক্ষয হদত দদি িাখদত দিওনা।  কাির্ 
অমি িাদজয ব্রতামাি জদন্য ব্রে স্বগসীয় ব্রভাদজি প্রস্তুদত কিা হদয়দি,   ব্রর্ই ব্রভাদজ অাংশগ্রহর্ কিদত তুদম 
আহুত হদয়ি।  তুদমই র্বস প্রথম আল্লাহি গতহ তযাগ কিি এবাং তাাঁি জন্য র্বস প্রথম দঃখ ব্রভাগ কিদত োে।  
েদি তুদম তাাঁি পদথ দনহত হও,  স্মির্ ব্রিখ ব্রে,  ব্রতামাি পুিস্কাি মহান হদব,  এবাং ব্রতামাি প্রদত ব্রে 
প্রদতিান প্রিত্ত হদব তা উত্তম হদব। ” 

আব্দলু ওয়াকহাদবি কাদহনী 

এই র্মে বাকয উচ্চাদিত হওয়াি র্দি র্দিই ব্রমাল্লা আলী তাাঁি আর্ন হদত উদিত হদলন,  এবাং তাাঁি 
ব্রিৌতকােসয পালন কবাি জন্য োত্রা কিদলন।  দর্িাজ হদত এক ফর্সন (  দতন মাইল)  দিবতসী স্থাদন একজন 
েুবক ব্রিৌদড় এদর্  তাদক জদড়দয় ধ্িল।  ব্রর্ অতযি উদত্তদজত হদয়  অদধ্িভাদব তাি র্াদথ  কথা বলদত 
র্াইল।  তাি নাম দিল আবু্দল ওয়াহহাব।  ব্রর্ অশ্রুপূর্সদলার্দন ব্রমাল্লা আলীদক অনুনয় কদি  বললঃ ‘ আদম 
র্ানুনদয় প্রাথসনা কিদি,  আপনাি  ব্রর্ই মহৎ  কাদেসয আমাদক র্িী হদত অনুমদত দিন।  হতবুদদ্ধতা আমাি 
অিিদক পীদড়ত কিদি ,  আদম আপনাি দনকট প্রাথসনা কিদি ব্রে,  র্দতযি পদথ আপদন আমাি পিদক্ষপগুদল 
পদির্াদলত করুন।  গতিাদত্র আদম আহ্বানকািীদক দর্িাদজি বাজাদিি িাোয় ব্র াষনা কিদত শুনদত ব্রপলাম।  
দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা মহান ইমাম আলীি আদবভসাব হদয়দি।  ব্রর্ ব্রলাকগর্দক বললঃ উদিত হও এবাং তাাঁি 
অনুর্োন কি;  ব্রিখ,  দতদন জলি অদি হদত স্বাধ্ীনতাি র্নির্মূহ  উদত্তালন কদিন এবাং ব্রলাদকি দনকট 
ব্রর্গুদল দবতিন কদিন তাি দিদক দ্রুত অগ্রবতসী হও,  কাির্ ব্রে ব্রকহ তাি হে হদত উহা গ্রহর্ কদি ব্রর্ 
শাদেি হে হদত মুি হদব এবাং ব্রে তা কিদত অকততকােসযতা হদব ব্রর্ স্বদগসি আদশষ হদত বদঞ্চত হদব।  
ব্র াষর্াকািীি ব্র াষর্া বার্ী শ্রবর্ কিাদত আদম উদিত হলাম এবাং আমাি ব্রিাকান তযাগ কিলাম,  ওয়াদকদলি 
বাজাদিি িাো অদতক্রম কদি  এইরুপ স্থাদন আর্লাম ব্রেখাদন আপনাদক িাাঁড়াইয়া থাকদত ও ঐ র্কল 
স্বাধ্ীনতাি র্নি দবতিন কিদত ব্রিখদত ব্রপলাম।  প্রদতযক বযদি ব্রে আপনাি দনকট হদত ঐ র্কল র্নি 
লওয়াি জন্য আর্ত,  আপদন তাি কদর্স কতক বাকয বলদতন োদত ব্রর্ আতদঙ্ক তৎক্ষনাৎ পলায়ন কিত এবাং  
দর্ৎকাি কদি  বলতঃ হায় !  আদম আলী ও তাাঁি বাংর্ধ্িদিি আশীষ হদত বদঞ্চত হদয়দি।  হায়!  আদম কতই 
হতভাগা কাির্ আদম পদিতযাি ও পদততদিি মদধ্য গর্য হলাম।  আদম আমাি দনিা হদত জাগ্রত হলাম,  এবাং 
দর্িা র্মদুি মি হদয়  আমাি ব্রিাকাদন ব্রপৌাঁদিলাম।  হঠাৎ আদম আপনাদক র্দল  ব্রেদত ব্রিখলাম,  আপনাি 
র্দি একজন ব্রলাক দিদলন,  দেদন একদট দশিস্ত্রান পদিদহত দিদলন এবাং দেদন আপনাি র্াদথ  কথা বলদিদলন।  
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আদম আমাি আর্ন হদত লম্ফ দিয়া উঠলাম এবাং একদট অিমনীয় শদি িািা দবতাদড়ত হদয়  আপনাদক 
ধ্িবাি জন্য ব্রিৌড় দিলাম।  অতযি দবদস্মত হদয়  আদম আপনাদক ঐ স্থাদন িাাঁদড়দয় থাকদত ব্রিখলাম ব্রেইরুপ 
আদম স্বদপ্নি মদধ্য ব্রিখদত ব্রপদয়দিলাম।  আপনাদক শ্রুদতবার্ী ও আয়াতর্মূহ  আবতদত কিদত ব্রিখদত ব্রপলাম।  
দকি ু দদি একপাদশ্বস িাাঁদড়দয় আদম আপনাদক লক্ষয কিদিলাম,  আদম ও আপদন  আপনাি বে ু হদত র্ম্পুনসরুদপ 
অিতশ্য দিলাম।  ব্রে ব্রলাকদটদক আপদন র্দম্বাধ্ন কিদিদলন তাদক এইরুপ উগ্রভাদব প্রদতবাি কিদত শুনদত 
ব্রপলাম :  নিদক অদিদশখা িািা ভদক্ষত হওয়া আমাি পদক্ষ,  ব্রতামাি বাদকযি র্তযতা স্বীকাি কিা অদপক্ষা 
র্হজতি,  োি ভাি পবসতর্মূহ  ধ্ািন কিদত অক্ষম।  তাি এইরুপ  তনাপূর্স প্রতুযত্তদি আপদন এই উত্তি দিদলন 
:  েদি র্মে দবশ্ব তাি র্তযতা অস্বীকাি কদি ইহা কখনও তাি মদহমাি পদিেদিি দনমসল পদবত্রতা কলদঙ্কত 
কিদত পািদবনা।  তাি দনকট হদত োত্রা কদি  আপদন কাদজিাদনি ব্রতাির্িাদিি দিদক র্দল  আর্দলন।  আদম 
আপনাদক অনুর্ির্ কদি এই স্থান পেসি আর্লাম। ” 

ব্রমাল্লা আলী তাি দবর্দলত অিিদক শাি কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন এবাং তাি ব্রিাকাদন প্রতযাবতসন কদি  তাি 
সিনদন্দন কাদেসয দনেুি হদত অনুদিাধ্ কিদলন।  দতদন তাদক বলদলনঃ আমাি র্াদথ  ব্রতামাি র্ি আমাদক 
অদনক কদষ্ট দনদক্ষপ কিদব।  দর্িাজ প্রতযাবতসন কি আি দনদশ্চত হও ব্রে,  তুদম মুদিপ্রাপ্ত ব্রলাকদিি মদধ্য 
পদিগদনত হদয়ি।  এইরুপ একজন আগ্রাহাদিত ও ভি অনুর্ির্কািীি দনকট হদত তাি অনুকম্পাি পানপাত্র 
প্রদতদিাধ্ কিা অথবা এইরুপ দপপার্াতস আিাদক তাি প্রতযাদিদশি তিিাদয়ত মহা র্মুি হদত বদঞ্চত কিা 
আল্লাহি ন্যায় দবর্াি হদত অদনক দদি।  ব্রমাল্লা আলীি বাদকযি ব্রকান ফল ফলল না।  েতই দতদন আবু্দল 
ওয়াহহাদবি প্রতযাবতসদনি জন্য ব্রজাি দিদেদলন,  ততই তাি দবলাপ ও ক্রন্দনধ্বদর্ উচ্চতি হদত লাগল।  ব্রমাল্লা 
আলী অবদশদষ তাি ইোমত কােসয কিদত বাধ্য হদলন এবাং আল্লাহি ইোি উপি র্ম্পুনসরুদপ দনভসিশীল 
হদলন।  

 

ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীি দঃখ- েন্ত্রনা ব্রভাগ 

আবু্দল ওয়াকহাদবি দপতা,  হাজী আবু্দল মদজিদক অদনকবাি এই গল্পদট অশ্রুপূর্সদলার্দন বর্সনা কিদত ব্রশানা 
ব্রগদি।  আদম ব্রে কােসয কদিদি,  তাি জন্য কতই গভীি ভাদব আদম অনুদশার্না কিদি।  আদম আল্লাহি দনকট 
প্রাথসনা কিদি ব্রে,  দতদন আমাি পাপ মাজসনা কদিন।  আদম এই ফসার্ প্রদিদশি শার্নকতসাি পুত্রদিি িিবাদি 
অনুগতদহতদিি মদধ্য একজন দিলাম।   আমাি পিবী এইরুপ দিল ব্রে,  ব্রকও আমাি দবদিাদধ্তা বা অদনষ্ট 
কিদত র্াহর্ কিত না।  সুতিাাং ব্রকও আমাি প্রদতপদত্তি দবরুদদ্ধ কথা বলদত পািত না বা আমাি স্বাধ্ীনতা 
র্ম্বদে হেদক্ষপ কিদত পািত না।  আদম েখন  শুনলাম আমাি পুত্র আবু্দল ওয়াকহাব শহি  ও ব্রিাকান পদিতযাগ 
কদিদি,  আদম তাদক ধ্িবাি জন্য কাদজিাদনি ব্রতাির্ িাদিি দিদক ব্রিৌদড় অগ্রর্ি হলাম।  তাদক প্রহাি কবাি 
জন্য একদট ষদষ্ঠ ( ব্রবত জাতীয়)  হাদত দনদয়দিলাম।  তাি র্দল োওয়াি িাো অনুর্োন কিলাম।  আদম জানদত 
পািলাম ব্রে দশিস্ত্রান পদিদহত একবযদি  ব্রর্ই িাো অদতক্রম কদি  ব্রগদি এবাং আমাি পুত্র তাদক অনুর্ির্ 
কিদিল।  তািা একদত্রই শহি  পদিতযাগ কবাি ইো কদিদি বদল  ব্রবাধ্ হল।  ইহা আমাি ব্রক্রাধ্ ও  তর্াি 
উদিক কিল।  আদম দনদজি মদন বললাম,  আদম দকরুদপ আমাি পুদত্রি এইরুপ অদশাভনীয় আর্িন র্হ্য 
কিব,  ব্রেখাদন আদম,  ইদতপুদবস,  ফমসান ফামসানদনি পুত্রদিি িিবাদি এইরুপ র্ম্মাদনত পিবী ব্রভাগ কিদি।  
আমাি পুদত্রি এইরুপ লজ্জাজনক বযবহাদিি ুফল মুদি ব্রফলাি জন্য আদম মদন কিলাম,  তাদক কদঠাি শাদে 
দিদত হদব।  
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আদম অনুর্োন কিদত কিদত অবদশদষ তাদিি দনকট উপদস্থত হলাম।  ভয়ানক ব্রক্রাদধ্ আক্রাি হদয়  আদম 
ব্রমাল্লা আলীদক অকথয, অমানদষক ক্ষদতকি আ াত প্রিান কিলাম।  র্মে আ াত তাাঁি উপি পদতত হদেল।  
দতদন অর্াধ্ািন সুদস্থিতাি র্াদথ  এই উত্তি দিদতদিনঃ ‘ব্রহ আবু্দল মদজি,  ব্রতামাি হে র্াংবির্ কদিা।  কাির্ 
আল্লাহি র্কু্ষ ব্রতামাি এদহন কমস ব্রিখদিন।  আদম তাাঁদকই আমাি র্াক্ষয স্বরুপ গ্রহর্ কিদি ব্রে,  আপনাি 
পুদত্রি বযবহাদিি জন্য আদম ব্রকান প্রকাদিই িায়ী নই।  আমাি প্রদত আপনাি আিও েন্ত্রনা িান র্ম্বদে আদম 
ভ্রুদক্ষপ কদিনা,  কাির্ আদম ব্রে পথ মদনানীত কদিদি,   ব্রর্ই পদথ অতীব দঃখপূর্স শাদেি জন্য আদম প্রস্তুত 
হদয়  িদয়দি।  ব্রতামাি এই কষ্ট প্রিান ,  ভদবষ্যদত আমাি উপি ব্রে কষ্ট দনপদতত হদব তা দবদধ্ দনদিসষ্ট,  
তাি তুলনায় র্মদুিি একদবন্দু জল র্িতশ।  আদম দনদশ্চত কদি  বলদি,  তুদম আমাি পদিও জীদবত থাকদব  
এবাং আমাি দনদিসাদষতা র্ম্বদে অবগত হদত পািদব।  তখন ব্রতামাি অনুতাপ ও দঃখ অতীব অদধ্ক হদব। ’ তাাঁি 
মিবযর্মহূ  অবজ্ঞা কদি  এবাং তাাঁি আদবিন অগ্রাহ্য কদি  আদম তাাঁদক আ াত কিদত লাগলাম,  ব্রে পেসি 
না আদম ক্লাি হদয়  পড়লাম।  নীিবভাদব এবাং বীদিি মদতা দতদন আমাি হদে এই ভীষর্ অর্িত শাদে র্হ্য 
কিদলন।  অবদশদষ আমাি পুত্রদক আমাদক অনুর্ির্ কিদত বললাম এবাং ব্রমাল্লা আলীদক একাকী তযাগ কদি 
আমিা র্দল এলাম।  

দর্িাদজি দিদক প্রতযাবতসদনি পদথ আমাি পুত্র আমাদক তাাঁি র্ম্বদে বতত্তাি বলল।  ক্রদম ক্রদম একদট গভীি 
অনুতাপ আমাি অিিদক আক্রমন কিল।  আমািই র্কু্ষি র্ামদন ব্রমাল্লা আলীি দনদিসাদষতা প্রমাদর্ত হল,  এবাং 
তাাঁি প্রদত আমাি দনষ্ঠুিতাি স্মতদত আমাি আিাদক অদনক দিন োবৎ  পীড়া দিদত লাগল।  এি দতিতা আমাি 
অিদি অদধ্ক দিন দিল।  অবদশদষ আদম আমাি বার্স্থান দর্িাজ হদত বাগিাদি স্থানািি কিদত বাধ্য হলাম।  
বাগিাি হদত আদম কাদজমায়দন র্দল  ব্রগলাম।  ব্রর্খাদন আবু্দল ওয়াকহাব তাি কািবাি স্থাপন কিল।  তাি 
েুবদকাদর্ত ব্রর্হািাদক একদট অস্বাভাদবক িহস্য আোদিত কদি  ব্রিদখদিল।  ব্রর্ আমাি দনকট হদত একদট 
িহস্য লুদকদয় িাখদিল বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  েখন  ১২৬৭ দহজিীদত ( ১৮৫০- ৫১ দিষ্টাদব্দ)  মহান বাহা’উল্লাহ 
ইিাক ভ্রমনাদথস দগদয়দিদলন এবাং কাদজমাদয়ন িশসন কিদত দগদয়দিদলন,  আবু্দল ওয়াকহাব তৎক্ষনাৎ তাাঁি 
োদমদন্ত্র বশীভতূ হল।  কদয়ক বৎর্ি  পদি,  েখন  আমাি পুত্র ব্রতহিাদন ধ্মসাদথস প্রান বদলিান কিল এবাং 
মহান বাহা’উল্লাহ বাগিাদি দনবসাদর্ত হদলন,  দতদন অর্ীম র্িয় র্হানুভূদত ও করুনা র্হকাদি আমাদক আমাি 
অমদনাদোদগতাি দনিা হদত জাগ্রত কিদলন,  এবাং দতদন স্বয়াং আমাদক নবেুদগি র্াংবাদিি দশক্ষা প্রিান কিদলন 
এবাং স্বগসীয় ক্ষমাশীলতাি র্দলল িািা আমাি  ব্রর্ই দনষ্ঠিু কােসযদি কলঙ্ক দর্হ্ন ব্রধ্ৌত কদি  ব্রফলদলন। ” 

 

 

ব্রমাল্লা আলীি নজদফ উপদস্থদত ও প্রর্াি 

মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিদশি ব্র াষর্াি পি,  এই প্রার্াদিক  টনায় তাাঁি একজন দশদষ্যি উপি প্রথম শাদিদিক 
ব্রক্লশ প্রিত্ত হদয়দিল।  ব্রমাল্লা আলী এই অদভজ্ঞতা হদত উপলদি কিদত পািদলন ব্রে তাাঁি প্রভুি প্রিত্ত 
প্রদতশ্রুদতি ব্রশষ ফল প্রাদপ্তি পথ কতই অতুযচ্চ ও কডটকাকীর্স।  তাাঁি ইোি প্রদত র্ম্পুনস আির্মপসন কদি  
এবাং তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি জন্য তাি জীবন িিপাত কিদত প্রস্তুত হদয় ,  দতদন তাি ভ্রমন োত্রা র্লদত 
র্লদত অবদশদষ নজদফ উপদস্থত হদলন।  ব্রশখ ব্রমাহাম্মি হার্ান নাদম একজন অদত খযাতনামা শীয়া ইর্লাম 
ধ্মসার্ােসযদি র্ম্মুদখ ও তাি কদয়কজন প্রদর্দ্ধ দশদষ্যি র্ম্মুদখ ব্রমাল্লা আলী দনভসদয় মহান বা’ব্রবি  প্রকাশ,   
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ব্রর্ই ঐশী িদয়ি আদবভসাব,  োি অভুযিান র্ম্বদে তািা অতীব আগ্রহ র্হকাদি প্রতীক্ষা কিদিল,  তাাঁি 
অভূযিাদনিই ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াি কিদলন।  দতদন প্রকাশ কিদলনঃ ‘তাাঁি উচ্চাদিত বার্ীই তাি প্রমার্,  তাি র্াক্ষয 
ঐ একই র্াক্ষয েোিা ইর্লাম এি র্তযতা প্রমার্ কিদত র্াদে।  পািদস্যি এই হাদর্মী বাংদশি েুবক দেদন 
ব্রকান স্কুদল দশক্ষা প্রাপ্ত হন  নাই,  তাাঁি ব্রলখনী হদত আটর্দল্লশ  ডটা র্মদয়ি মদধ্যই এদতা অদধ্ক র্াংখযক 
ব্রলাক,  প্রাথসনা,  নীদত গভস ধ্মসদপাদিশ এবাং সবজ্ঞাদনক গ্রন্থ প্রবাদহত হদয়দি ো আকাদি র্মে   ি ব্রকািআন 
মদজদিি র্মান হদব,  ো অবতীর্স কিদত ঐশী ভদবষ্যিিা মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ব্রতইশ বৎর্ি  র্ময় 
ব্রলদগদিল। ” ব্রর্ই অহঙ্কািী ধ্দমসাম্মত ধ্মসদনতা এই অেকাি ও ুর্াংস্কািােন্ন েুদগ নব  েুদগি নব  অবতীর্স এই 
র্কল জীবন প্রিায়ী র্াক্ষয প্রমার্ অভযাথসনাি র্াদথ  গ্রহর্ কিাি পদিবদতস,  তৎক্ষনাৎ ব্রমাল্লা আলীদক  একজন 
ধ্মসদিাহী বদল  উচ্চািন কিল এবাং তাদক র্ভা হদত বদহগসত কদি  দিল।  তাি দশষ্যগর্ ও অনুর্ির্কািীিা 
এমনদক ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাদকিা,  োিা ইদতপদুবস তাদিি ধ্মসপিায়নতা,  র্ততা ও দবিযা র্ম্বদে র্াক্ষয 
দিদয়দিল,  তািও দবনা দিধ্ায় তাাঁি দবরুদদ্ধ তাদিি মদতি পতষ্ঠদপাষকতা কিল।  ব্রশখ ব্রমাহাম্মি হার্াদনি 
দশষ্যগর্ তাদিি প্রদতিন্দী শত্রুদিি র্াদথ  ব্রোগিান কদি  তাাঁি উপি অর্াংখয অপমান বষসন কিল।  অবদশদষ 
তািা তাাঁদক একজন ইর্লাদমি ধ্বাংর্কািী,  ঐশী ভদবষ্যিিা মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  একজন ুৎর্া 
িটনাকািী,  অদনষ্টকািীতাি উৎর্াহিাতা,  ধ্দমসি লজ্জাি কাির্,  এবাং মততুযি- ব্র ি ব্রোগয বদল  অদভদোগ 
আনয়ন কদি  তুকসী গভদমসদডটি কমসর্ািীি দনকট হেশতঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় র্মপসন কিল।  তাাঁদক গভদমসদডটদটি 
কমসর্ািীি িক্ষনাদবক্ষদন বাগিাদি দনদয় োওয়া হল এবাং বাগিাদিি শার্নকতসা তাাঁদক কািাগাদি আবদ্ধ 
কিদলন।  

আিাি উপাদধ্ধ্ািী হাজী হাদর্ম নামক একজন দবখযাত বদর্ক,  দেদন ইর্লাম ধ্মসগ্রদন্থ সুপদডডত দিদলন,  দতদন 
দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কদিদিনঃ‘ একবাি আদম গভনসদমডট হাউদর্ উপদস্থত দিলাম,  তখন ব্রমাল্লা আলীদক  
ব্রর্ই নগদিি ( বাগিাদিি)  খযাতনামা বযাদিগর্ ও গভনসদমদডটি কমসর্ািীগদর্ি র্ম্মুদখ আনয়ন কিা হল।  তাাঁদক 
প্রকাশ্যভাদব একজন অদবশ্বার্ী বদল ,  ইর্লাম ধ্দমসি আইন- কানুন িদহতকািী বদল এবাং ধ্মসীয় গ্রদন্থি শাস্ত্রীয় 
পদ্ধদত র্মদুহি  গতদহত দবদধ্ দবধ্াদনি অস্বীকািকািী বদল  অদধ্েুি কিা হল।  তখন তাাঁি কদথত অপিাধ্ ও 
অন্যায় কােসযাদি বর্সনা কিা হল,  তখন  ব্রর্ই শহদিি ইর্লামী আইন- কানুদনি বযাখযাকতসা,  োদক মুফদত বলা 
হয় ,  দতদন তাাঁদক লক্ষয কদি  বলদলন:  ‘ব্রহ আল্লাহি শত্রু’।  আদম মুফদতি পশ্চাদত একদট আর্দন 
বদর্দিলাম,  আদম তাদক মতদ স্বদি বললাম:  আপদন এই হতভাগয দবদিশীি র্ম্বদে এখদনা পেসি অপদিজ্ঞাত,  
তদব ব্রকন তাাঁদক এইরুপ বাদকয র্দম্বাধ্ন কিদিন? আপদন দক ইহা বুিদত পাদিন না ব্রে,  ব্রে র্মে বাকয 
িািা আপদন তাাঁদক র্দম্বাধ্ন কিদিন তাদত তাাঁি দবরুদদ্ধ জনর্াধ্ািদনি ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত হদব।  আপনাি উদর্ৎ 
তাাঁি দবরুদদ্ধ ব্রে র্কল অর্মদথসত অদভদোগ অনদধ্কািচ্চসাকািী িািা আর্য়ন কিা হদয়দি,  ব্রর্গুদল অগ্রাহ্য কদি  
আপদন স্বয়াং তাাঁদক প্রশ্ন করুন এবাং ইর্লাদমি প্রকতত ন্যায়দবর্াদিি মদত তাাঁদক দবর্াি করুন।  তাদত মুদতত 
অতযি অর্ন্তুষ্ট হদলন এবাং তাি আর্ন তযাগ কদি  ব্রর্খান হদত প্রস্থান কিদলন।  ব্রমাল্লা আলীদক পুনিায় 
কািাগাদি দনদক্ষপ কিা হল।   

কদয়কদিন পি,  তাাঁদক মুি কিদত র্ক্ষম হব  এই আশা কদি  তাাঁি র্ম্বদে দজজ্ঞার্া কিলাম।  দকন্তু জানদত 
পািলাম ব্রে,  তাাঁদক পূবস িাদত্রদত কনষ্টাদডটদনাপদল দনবসাদর্ত কিা হদয়দি।  তাাঁি র্ম্বদে আদম আিও অনুর্োন 
কদিদিলাম।  তাাঁি ভাদগয দক  টল  তা জানদত ব্রর্ষ্টা কিলাম।  দকন্তু তাি র্ম্বদে ব্রকান র্তয অবগত হদত 
পািলাম না।  কতক ব্রলাক মদন কদি দতদন কনষ্টাদডটদনাপদলি পদথ পীদড়ত হদয়  মততুযমুদখ পদতত হদয়দিন,  
অদন্যিা বলত দতদন ধ্মসাদথস জীবন বদলিান কদিদিন।  তাাঁি ব্রশষ পদিনাম োই ব্রহাক না ব্রকন,  ব্রমাল্লা আলী 
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তাাঁি জীবন ও মততুয িািা আল্লাহি নব  ধ্দমসি পদথ প্রথম দনেসাদতত বযদিি অমি ব্রশ্রষ্ঠতা ও দবদশষ্টতা অজসন 
কদিন।  দতদনই প্রথম বযদি দেদন উৎর্গস ব্রবিীদত দনজ জীবনদক বদলরুদপ প্রিান কদিন ( ৯৪) ।  

অবদশষ্ট জীদবত অক্ষিগদর্ি প্রদত মহান বা’ব্রবি  দবিায় বার্ী 

ব্রমাল্লা আলীদক তাাঁি প্রর্াি কাদেসয ব্রপ্রির্ কিাি পি,  মহান বাব তাাঁি অবদশষ্ট জীদবত অক্ষির্মহূদক তাাঁি 
র্ম্মুদখ আহ্বান কিদলন এবাং প্রদতযকদক পতথকভাদব একদট দবদশষ আদিশ প্রিান কিদলন এবাং একদট দবদশষ 
কাদেসয দনেুি কিদলন।  ব্রহ আমাি দপ্রয় বেুগর্,  ব্রতামিাই এই মহান দিদন আল্লাহি নাদমি বাহক।  
ব্রতামাদিিদক তাাঁি িহদস্যি ভাডডাি রুদপ মদনানীত কিা হদয়দি।  ব্রতামাদিি প্রদতযদকিই উদর্ৎ আল্লাহি 
গুনাবলী প্রকাশ কিা এবাং ব্রতামাদিিই কােসয এবাং বাকয িািা তাাঁি ন্যায়পিায়নতা,  তাাঁি শদি এবাং তাাঁি 
প্রভাি দনিশসনাবলী প্রমার্ কিা।  ব্রতামাদিি শিীদিি প্রদতযক অি প্রতযিই ব্রতামাদিি উদেদশ্যি মহত্ত,  
ব্রতামাদিি জীবদনি পূর্সতা,  ব্রতামাদিি দবশ্বাদর্ি বােবতা এবাং ব্রতামাদিি শ্রদ্ধাভদি উন্নত র্দিদত্রি র্াক্ষয প্রিান 
কিদব।  কাির্ র্তযই আদম বলদি,  এই দিবর্ র্ম্বদেই আল্লাহ কততসক তাাঁি পদবত্র ব্রকািআন গ্রদন্থ বলা হদয়দিঃ 
‘‘ব্রর্ই দিদন আমিা তাদিি মুখর্মূহ  ব্রমাহিাদঙ্কত কদি  আবদ্ধ কদি  ব্রিব,  তবুও তাদিি হের্মহূ  
আমাদিি র্াদথ  কথা বলদব এবাং তাদিি পির্মূহ  ো তািা কদি  থাকদব,  তাি র্াক্ষয প্রিান কিদব”।  
েীশু দিদষ্টি বাকযাবলী র্ম্বদে দবদবর্না কি,  ো দতদন তাাঁি দনজ দশষ্যগর্দক র্দম্বাধ্ন কদি  বদলদিদলন,  েখন  
দতদন তাদিিদক আল্লাহি ধ্মস প্রর্াি কবাি জন্য বাদহদি ব্রপ্রির্ কদিদিদলন।  দতদন তাদিিদক অভূযদিত হদয়,  
তাদিি জীবন েত র্ম্পুনস কবাি জন্য এইরুপ বাকযাবলী র্হকাদি আদিশ িান কদিদিদলনঃ ‘ব্রতামিা বােদবকই 
পবসত র্ুড়াদত দস্ফত অদিি ন্যায় ো িাদত্রি অেকাদি প্রজ্জ্বদলত হদয়দি।  মানদবি র্দক্ষি র্ম্মুদখ ব্রতামাদিি 
আদলাক জ্বলদত থাুক।  ব্রতামাদিি র্দিদত্রি পদবত্রতা ও ব্রতামাদিি তযাদগি পদিমার্ এইরুপ হদব ব্রে পতদথবীি 
ব্রলাক ব্রতামাদিি মধ্য দিদয় স্বগসীয় দপতাদক দর্নদত পাদি এবাং  তাাঁি দনকটবতসী হদত পাদি,  দেদন 
পদবত্রতা ও অনুকম্পাি উৎর্।  কাির্ ব্রকও দপতাদক ব্রিদখ নাই,  দতদন স্বদগস আদিন।  ব্রতামিা োিা আধ্যাদিক 
র্িান ব্রতামাদিি কােসযাবলী িািা তাাঁি গুনাবলীি িতষ্টাি প্রিশসন কিদব,  এবাং আল্লাহি প্রদত প্রভাি র্াক্ষয প্রিান 
কিদব।  ব্রতামিা পতদথবীি লবর্  (  অথসাৎ র্দবসাৎকতষ্ট ব্রলাক) ,  দকন্তু েদি লবর্  এি স্বাি হাদিদয় ব্রফদল,  তদব 
দকদর্ি িািা এদক লবনাি কিা হদব? 

ব্রতামাদিি দনিার্দিি পদিমান এইরুপ হদব ব্রে,  ব্রতামিা আল্লাহি ধ্দমসি ব্র াষর্া কিা ও দশক্ষা ব্রিওয়াি জন্য 
ব্রে শহদিই প্রদবশ কি না ব্রকন,  ব্রতামিা এি ব্রলাদকি দনকট হদত ব্রকান িকম খািয বা পুিস্কাি প্রতযাশা 
কিদব না।  এমনদক েখন  ব্রতামিা  ব্রর্ই নগি  হদত প্রস্থান কিদব,  ব্রতামাদিি পাদয়ি ধ্ুলা ব্রিদড় ব্রফলদব।  ব্রে 
রুপ ব্রতামিা পদবত্র ও অকলদুষত অবস্থায় ব্রর্খাদন প্রদবশ কদিি,  ব্রর্ইরুদপ  ব্রর্ই নগি  হদত প্রস্থান কিদব।  
কাির্,  আদম র্দতযই বলদি স্বগসীয় দপতা ব্রতামাদিি র্দিই আদিন এবাং ব্রতামাদিি িক্ষাদবক্ষন কদিন।  ব্রতামিা 
েদি আল্লাহি প্রদত দবশ্বার্ পিায়ন হও তদব দতদন দনশ্চয়ই পতদথবীি র্মে ঐশ্বেসয ব্রতামাদিি হদে র্মপসন 
কিদবন এবাং ব্রতামাদিি পতদথবীি র্কল শার্নকতসা ও িাজাদিি উপদি উনè ীত কিদবন। ‘ব্রহ আমাি অক্ষির্মহূ 
,  আদম র্দতযই বলদি,  এই দিবর্ পূবসবতসী কাদলি ব্রপ্রদিত পুরুষগদর্ি দিবর্ র্মদুহি উপদি র্ীমাহীনভাদব 
উন্নত।  না,  তা নদহ,  বযবধ্ান অপদিদময়।  ব্রতামিা আল্লাহি প্রদতশ্রুত দিবদর্ি প্রভাত কাদলি র্াক্ষযর্মহূ ।  
ব্রতামিা তাাঁি অবতীর্স প্রতযাদিদশি আধ্যাদিক পাদত্রি মদিিা ব্রর্বদন অাংশগ্রহর্কািী।  ব্রতামাদিি েতকােসয 
র্ম্পািন কিাি জন্য বদ্ধপদিকি হও এবাং আল্লাহি গ্রদন্থ অবতীর্স বার্ীি প্রদত মদনাদোগী হও।  ব্রিখ পিম 
প্রভূঃ আমাি আল্লাহ,  এদর্দিন এবাং তাদিি র্াদথ  তথায় স্বগসীয় িূতম- লী ব্রশ্রনী বদ্ধভাদব তাাঁি র্ম্মুদখ র্দজ্জত  
( ব্রকািআন) ,  ব্রতামাি অিি পাদথসব বার্নার্মহূ  হদত মুি কি এবাং স্বগসীয় দদতি পদবত্র গুনাবলী িািা 
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ব্রতামিা দবভূদষত হও।  ব্রর্ষ্টা কি ব্রেন ব্রতামাদিি কােসযাবলী িািা ব্রতামিা আল্লাহি এই র্কল বাদকযি র্তযতাি 
র্াক্ষয প্রিান কিদত পাি,  এবাং র্াবধ্ান হও,  পাদি ‘পশ্চাৎদিদক দফিদল’ দতদন ব্রতামাদিি অন্য ব্রলাক িািা 
পদিবতসন কিদবন োিা ব্রতামাদিি মদতা হদবনা ( ব্রকািআন ৪৭/ ৩৮)  এবাং োিা ব্রতামাদিি দনকট হদত 
আল্লাহি িাজত্ব দনদয় ব্রফলদবন।  ঐ দিবর্র্মূহ  ব্রশষ হদয়  ব্রগদি,  েখন  অলর্ উপার্না েদথষ্ট বদল  মদন 
হত।  এইরুপ র্ময় এদর্দি েখন  পদবত্রতম উদেশ্য বযদতত,  আি তাি দনষ্কলঙ্ক পদবত্রতাি কােসযর্মূহ  িািা 
র্মদথসত হদত হদব,  আি দকিুই পিম প্রভূি দর্াংহার্দনি দিদক আদিাহর্ কিদত পািদব না এবাং তাাঁি দনকট 
গ্রহর্দোগয হদব না।  উত্তম বাকয তািই দনকট উদঠ োয় এবাং ন্যায় পিায়ন কােসয দনশ্চয়ই তাি র্ম্মদুখ উন্নত 
হদব।  ব্রতামিাই  ব্রর্ই র্কল দবনীত বযদি,  োদিি র্ম্বদে আল্লাহ তাি গ্রদন্থ বদলদিনঃ‘আমিা তাদিি প্রদত 
অনুগ্রহ প্রিশসন কিদত ইো কদি,  োদিিদক পতদথবীদত হীন কিা হদয়দিল এবাং তাদিি মানুদষি মদধ্য ধ্মসদনতা  
এবাং আমাদিি উত্তিাদধ্কািী কিদত ইো কদি ( ব্রকািআন) ।  ব্রতামাদিিদক এই পিবীি দিদক আহ্বান কিা 
হদয়দি,  ব্রতামিা ইহা লাভ কিদব,  ব্রকবলমাত্র েদি ব্রতামিা প্রদতযক পাদথসব বার্নাদক পিিদলত কিদত 
অভূযদিত হও এবাং তািই র্ম্মাদনত ব্রর্বক হদত ব্রর্ষ্টা কি।  তািা বাকয বদলনা ব্রে পেসি না দতদন বাকয 
বদলদিন এবাং োিা তািই আদিশ পালন কদি। ’ ব্রতামিাই প্রাথদমক অক্ষির্মহূ  োিা প্রাথদমক দবন্দু ( মহান 
বাব)  হদত উৎপন্ন হদয়দি,  প্রাথদমক উৎর্র্মূহ  ো তািই প্রতযাদিশ অবতিদনি মূল উৎর্ হদত দনগসত 
হদয়দি।  ব্রতামিা ব্রতামাদিি প্রভূ আল্লাহি দনকট দবনীত প্রাথসনা কি ব্রেন পাদথসব জদটল অবস্থা,  পাদথসব ব্রর্èহ-
মমতা,  পাদথসব ক্ষর্স্থায়ী ব্রকান কােসয ব্রতামাদিি  ব্রর্ই অনুকম্পাি পদবত্রতাদক কলদঙ্কত এবাং মধ্ুিতাদক দতি 
কিদত না পাদি,  ো ব্রতামাদিি মধ্য দিয়া প্রবাদহত হদে ।  আদম ব্রতামাদিিদক একদট মহান দিবদর্ি জন্য 
প্রস্তুত কিদি।  ব্রতামাদিি র্াধ্যমত ব্রর্ষ্টা কি ব্রে,  ভদবষ্যদতি পিবতসীকালীন পতদথবীদত আদম,  দেদন এক্ষদর্ 
ব্রতামাদিি র্ম্মুদখ উপদিশ িান কিদি,  কতপাময় আল্লাহি আনদনি র্ম্মুদখ,  ব্রতামাদিি কাদেসয ও কততকসােযতাি 
ব্রগৌিব অজসদন আনন্দ লাভ কিদত পাদি।   ব্রর্ই দিবর্ আর্দব,  তাি িহস্য এক্ষন ব্রগাপনীয়।  ইহা প্রকাশও 
কিা ব্রেদত পাদি না।  এি মেসািাও দনরূপর্ কিা োয় না।   ব্রর্ই দিদনি নবজাত দশশু এই দিদনি র্বসাদপক্ষা 
জ্ঞানী ও  শ্রদ্ধাস্পি বতদদ্ধ ব্রলাকদক অদতক্রম কিদব,  এবাং  ব্রর্ই র্মদয়ি দনর্তম এবাং অতীব অদশদক্ষত 
বযদিও উপলদদ্ধ জ্ঞাদন এই দিদনি পিম দবিযান ও পিম গুনাদম্বত ধ্মসার্ােসদিি অদতক্রম কিদব।  এই ব্রিদশি 
র্বসত্র দবোি হদয়  পড়,  দস্থি পিদবদক্ষদপ এবাং পদবত্র অিদি তাাঁি আদবভসাদবি জন্য পথ প্রস্তুত কি।  
ব্রতামাদিি অপািগতা ও দবসলতাদক গ্রাহ্য কদিানা;  ব্রতামাদিি পিম প্রভ,ু  ব্রতামাদিি র্বসশদিমান আল্লাহি 
অপিাদজয় শদিি প্রদত ব্রতামাদিি িতদষ্ট দনবদ্ধ কি।  দতদন দক অতীত কাদল মহান ইোদহম ( আঃ)  ব্রক,  তাাঁহি 
প্রকাশ্য দবসলতা র্দত্তও  নমরূদিি শদি র্মদূহি উপি জয়ী কদিন নাই? দতদন দক মুর্া ( আঃ)  ব্রক,  তাাঁি 
একমাত্র র্িী দিল তাাঁি ি- ,  ব্রফিাউন ও তাি বহু সর্ন্য িদলি উপি জয়ী কদিন নাই? দতদন দক েীশুি 
প্রভুত্ব স্থাপন কদিন নাই;  েদিও ব্রলাদকি র্ম্মুদখ দতদন িদিি ও ব্রহয় দিদলন;  ইহুদিদিি র্মদবত শদিি 
উপি? দতদন দক ববসি ও েুদ্ধদপ্রয় আিদবি উপজাদতি ব্রলাকগর্দক তাাঁি ভদবষ্যব্দািী মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  
পদবত্র রুপািিকািী শার্দনি অধ্ীন কদিন নাই? তাাঁিই নাদম উদিত হও, তাাঁিই উপি দবশ্বার্ স্থাপন কি,  এবাং 
অবদশদষ জয়লাদভি আশায় সুনদশ্চত হও। ” এইরূপ বাকয িািা মহান বাব তাাঁি দশষ্যদিি দবশ্বার্ পুন: স্থাপন 
কিদলন,  এবাং তাদিিদক তাদিি জীবদনি েত কাদেসয ব্রপ্রির্ কিদলন।  প্রদতযদকি জন্য দতদন তাাঁি দনজ 
প্রদিশদক তাি কােসযদক্ষত্র রুদপ দনদিসষ্ট কদিদিদলন।  দতদন তাহাদিগদক তাাঁি নাম ও বযদিদত্বি প্রদত দবদশষ্টভাদব 
ইদিত কিদত দনদষধ্ কিদলন।  দতদন তাদিিদক এই আহ্বান উদত্তালন কিদত দশক্ষা দিদলন ব্রে,  প্রদতশ্রুত 
মহামানদবি উপনীত হবাি িাি ব্রখালা হদয়  ব্রগদি,  তাাঁি প্রমার্ অকাটয,  এবাং তাাঁি র্াক্ষয প্রমার্ র্ম্পনুস।  
দতদন তাদিিদক এটাই ব্র াষর্া কিদত আদিশ দিদলন ব্রে,  ব্রে ব্রকহ এি প্রদত দবশ্বার্ স্থাপন কদি ব্রর্ আল্লাহি 
র্কল ভদবষ্যিািী র্াংবাি িাতাি উপি দবশ্বার্ স্থাপন কদিদি,  এবাং ব্রে ব্রকহ তাাঁদক অদবশ্বার্ কদি,  ব্রর্ 
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আল্লাহি র্কল দর্দ্ধ পুরুষ এবাং তাাঁি মদনানীত পুরুষগর্দক অস্বীকাি কদিদি।  এই র্কল উপদিদশি র্াদথ  
দতদন তাদিিদক তাাঁি দনকট হদত দবিায় িান কিদলন এবাং তাদিিদক আল্লাহি র্াংিক্ষদর্ স্থাপন কিদলন।  ব্রে 
র্কল জীদবত অক্ষি ব্রক দতদন এইরুদপ র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন,  তাদিি মদধ্য তাাঁি র্াদথ  দর্িাদজ িইল ব্রকবল 
জীদবত অক্ষদিি প্রথম বযদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এবাং ব্রশষ অক্ষি ুেুর্।  অবদশষ্ট ব্রর্ৌেজন ( জীদবত অক্ষি) ,  
প্রাত: কাদল,  দর্িাজ হদত োত্রা কিল,  প্রদতযদক তাি প্রদত ন্যে কােসয র্ম্পনুসরুদপ র্ম্পািন কবাি জন্য 
প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হল।   

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান বা’ব্রবি  দবিায়কালীর্ বার্ী 

েখন  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  োত্রাি র্ময় এদর্  উপদস্থত হল,  মহান বাব তাদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ ‘এই 
জন্য দঃদখত হইওনা ব্রে,  ব্রহোদে আমাি তীথস োত্রায় আমাি র্িী হওয়াি জদন্য তুদম মদননীত হও নাই।  
তৎপদিবদতস ব্রতামাি পিদক্ষপর্মহূ এমন একদট নগদিি দিদক পদির্াদলত কিব,  ো মনুষ্যগর্ অদত এইরূপ 
পদবত্রতাি িহস্য ধ্াির্ কদি,  ব্রহোজ বা দর্িাদজ,  োি প্রদতদোদগতা কিদত আশা কিদত পাদি না।  আমাি 
আশা এই ব্রে,  তুদম আল্লাহি র্হায়তায় একগুদয় ব্রলাকদিি র্কু্ষ হদত অিিালর্মূহ দবদদিত কিদত এবাং দহাংর্া 
পিায়ন ব্রলাকদিি অিির্মহূ  পদিষ্কাি কিদত র্ক্ষম হদব।  ব্রতামাি ভ্রমর্ পদথ ইর্ফাহান,  কাশান,  ব্রতহিান 
ও ব্রশিশান িশসন কিদব।  ব্রর্খান হদত ইিাদক োত্রা কিদব এবাং  ব্রর্ই খাদন ব্রতামাি প্রভুি আহ্বান প্রতীক্ষা 
কি,  দেদন ব্রতামাি উপি িতদষ্ট িাখদবন এবাং তাাঁি ো ইো ও বার্না  ব্রর্ই দিদক ব্রতামাদক পথ প্রিশসন 
কিদবন।  আমাি র্ম্বদে বলদত ব্রগদল,  আদম ুেুর্ ও হাবশী ব্রর্বদকি র্াদথ  ব্রহোদজ আমাি তীথস োত্রায় 
অগ্রর্ি হব।  ফসার্ প্রদিদশি ব্রে র্মে তীথসোত্রী শীঘ্রই  ব্রর্ই প্রদিশ হদত োত্রা কিদব,  আদমও তাদিি র্াদথ  
ব্রোগিান কিব।  আদম মক্কা ও মদিনা িশসন কিব এবাং ব্রর্খাদন আমাি েত র্ম্পািন কিব ো আল্লাহ আমাি 
উপি ন্যাে কদিদিন।  আল্লাহি ইো হদল আদম ুফাি পদথ প্রতযাবতসন কিব,  ব্রর্খাদন আদম ব্রতামাি 
র্াক্ষাতকাি লাভ আশা কদি।  েদি অন্যরুপ দনেদত্ত হয় ,  তদব আদম দর্িাদজ ব্রতামাদক আমাি র্াদথ  
একদত্রত হদত বলব।  অিতশ্য িাদজযি বাদহনীর্মহূ,  ইহা সুদনদশ্চত থাক,  ব্রতামাি ব্রর্ষ্টার্মহূ পদিপুষ্ট এবাং 
বলীয়ান কিদব।  শদিি র্াি এক্ষন ব্রতামাি মদধ্য বার্ কিদি  এবাং তাাঁি মদনানীত স্বগসীয় িূতগদর্ি ম- লী 
ব্রতামাদক পদিদবষ্টন কিদি ।  তাাঁি র্বসশদিমান বাহু ব্রতামাদক র্তুদিসদক পদিদবষ্টন কিদব,  এবাং তাাঁি অবযথস 
পিমািা র্বসিা ব্রতামাি পিদক্ষপর্মহূ পদির্াদলত কিদত থাকদব ন।  ব্রে ব্রতামাদক ভালবাদর্,  ব্রর্ আল্লাহদক 
ভালবাদর্ এবাং ব্রে ব্রতামাদক বাাঁধ্া প্রিান কদি,  ব্রর্ আল্লাহদক বাাঁধ্া প্রিান কদি।  ব্রে ব্রতামাদক র্াহােয কদি,  
ব্রর্ আল্লাহদক র্াহােয কদি;  এবাং ব্রে ব্রতামাদক তযাগ কদি,  ব্রর্ আল্লাহদক পদিতযাগ কদি।  

তততীয় অধ্যায় র্মাপ্ত 

তততীয় অধ্যাদয়ি টীকা 

 

১নাং : -  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বর্সনা কদিদিনঃ একদিন সর্য়ি কাদজদমি পুেকাগাদি তাাঁি র্াদথ  আমাি একাকী 
র্াক্ষাৎকাি হদয়দিল।  আদম তাাঁি দনকট হদত জানদত র্াইলাম ব্রকন পদবত্র ব্রকািআদনি গল্প র্মদূহি মদধ্য সুিা 
ইউসুফদক উৎকতষ্ট গল্প বদল  আখযা ব্রিয়া হদয়দি?  তাদত দতদন উত্তি কিদলন ব্রে তাি কাির্ বযাখযা কবাি 
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র্ময় এখনও আদর্ নাই।  এই  টনা আমাি মদনি মদধ্য ব্রগাপন িইল,  আদম ইদতপূদবস কাহাদিাও দনকট তা 
উদল্লখ কদি নাই।  

( তাদিদখ জদমি,  ৩৯ পতষ্ঠা)  

২নাং: -  পািস্য ভাষায় অবতীর্স বয়ান গ্রদন্থি (  ২য় ওয়াদহদিি র্প্তম অধ্যাদয়)  দনম্নদলদখত অাংদশ ঐশী 
প্রকাদশি র্ময় দনদিসষ্ট কদি  ব্রিয়া হদয়দিঃ প্রকাদশি আিম্ভ িাদত্র ২  ডটা ১১ দমদনট অতীত হওয়াি পি 
হদয়দিল,  তখন ৫ম জমাদিউল উলাি পূবসবতসী র্েযাকাল দিল,  র্র্ ১২৬০ দহজিী,  ইহা মহান ব্রমাহাম্মদিি 
( র্াঃ)  ধ্মসেত আিদম্ভি ১২৭০ বৎর্ি  ( মহান বা’ব্রবি  শ্রুদতদলদপ র্িী সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  হেদলদখত বয়ান 
গ্রদন্থি পা-  ুদলদপ হইদত) ।  

৩নাং : -  ব্রবহারুল আনওয়াি আওয়াদলম,  এবাং র্াদিক ইবদন ব্রমাহাম্মদিি ইয়নুব গ্রন্থর্মূদহ বদনসত হদয়দি ব্রে,  
দতদন ( র্াদিক)  এই বাকযগুদল বদলদিনঃ ‘‘ জ্ঞান হদে  র্াতাশ অক্ষদিি।  তা হদত ঐশী ব্রপ্রদিত পুরুষগর্ 
এই পেসি আি ব্রকহই এই দই অক্ষদিি জ্ঞান বযদতত আি ব্রকান জ্ঞান অবগত হন  নাই।  দকন্তু েখন  কাদয়ম 
( অথসাৎ ইমাম ব্রমদহিী)  অভুিান কিদবন,  দতদন অবদশষ্ট পাঁদর্শ অক্ষদিি জ্ঞান প্রকাদশত কিদবন। ” এক্ষন 
দবদবর্না কদি  ব্রিখুন,  দতদন ব্র াষর্া কদিদিন ব্রে,  জ্ঞান র্াতাশ অক্ষদিি,  এবাং দতদন মদন কদিদিন,  আিম 
হদত খাি পেসি র্কল ঐশী ব্রপ্রদিত পুরুষ ব্রকবলমাত্র দইদট অক্ষদিি বযাখযাকাি দিদলন,  এবাং দইদট অক্ষদিি 
জ্ঞান র্হকাদি পতদথবীদত ব্রপ্রদিত হদয়দিদলন।  দতদন আিও বদলন ব্রে,  কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  অবদশষ্ট পাঁদর্শ 
অক্ষদিি র্বগুদলাই অবতীর্স কিদবন।  এই বার্ী হদত অনুধ্াবন কি,  তাাঁি পিবী কত মহান, কত উচ্চ।  তাাঁি 
পি মেসািা র্কল ব্রপ্রদিত পরুুদষি পি মেসািা অদতক্রম কদি এবাং তাাঁি অবতীর্স প্রতযাদিদশি বার্ী তাদিি 
মদনানীত পুরুষগদর্ি ব্রবাধ্ শদি ও জ্ঞান উপলদদ্ধ অদতক্রম কদি।  ( দকতাদব ইক্কান,  ২০৫ পতষ্ঠা)  

৪ নাং : -  কশফুল গীতা ( ২৪৭ পতষ্ঠাি ১নাং টীকা)  মদতঃ ুেুদর্ি দপতা মহান বা’ব্রবি  আদবভসাদবি কদয়ক 
বৎর্ি  পূদবস পিদলাকগমর্ কদিদিদলন।  তাাঁি দপতাি মততুযকাদল ুেুর্ একজন বালক মাত্র।  দতদন মশহুদি দমজসা 
জাফদিি স্কুদল পড়দতন।  

৫ নাং: -  মহান বাব দনম্নদলদখত উপাধ্ীর্মূহ িািা পদিদর্ত দিদলন: -  

১)  সর্য়দি েীকি,  

২)  আবু্দে েীকি,  

৩)  বাব’উল্লাহ্ ( আল্লাহি িািপথ) ,  

৪)  নুকদতদয় উলা ( প্রাথদমক দবন্দু) ,  

৫)  তলাইদত আ’লা ( পিম অভূিান) ,  

৬)  হেিদত আ’লা ( পিম মদহমাদিত) ,  

৭)  িদব্ব আ’লা ( পিম প্রভু) ,  

৮)  েুকদতদয় বায়ান ( বয়ান দবন্দু)  এবাং 
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৯)  সর্য়দি বাব।  

৬নাং: -  দমজসা আবলু ফজদলি বাহা’ই ধ্দমসি ইদতহাদর্ি পা-  ুদলদপ মদতঃ  মহান বাব তখন দগ্ধদপাষ্য দশশু 
দিদলন,  েখন  তাাঁি দপতা পিদলাকগমর্ কদিন।  

৭নাং: -  দমজসা আবুল ফজদলি পা-  ুদলদপ ( ৪১ পতষ্ঠা)  মদতঃ মহান বাব েখন  িয় বা র্াত বৎর্ি  বয়স্ক 
দিদলন,  তখন দতদন ব্রশখ আদবদিি স্কুদল প্রদবশ কদিন।  স্কুদলি নাম দিল বাহদবদয় আউদলয়া।  মহান বাব 
পাাঁর্ বৎর্ি  স্কুদল দিদলন,  ব্রেখাদন তাাঁদক পািস্য ভাষায় প্রাথদমক দশক্ষা ব্রিয়া হদয়দিল।  ১২৫৭ দহজিীদত 
িদবউল আওয়াল মাদর্ি প্রথম দিন দতদন নজফ ও কািবালায় োত্রা কদিন।  র্াত মার্ পি দতদন তাি 
মাততভূদমদত ফসার্ প্রদিদশ প্রতযাবতসন কদিন।  

৮নাং: -  হাজী মুহুনুর্ র্লতানাি কাদহনী ( ৩৭ পতষ্ঠা)  মদত ও দনদকালাদর্ি বর্সনা মদতঃ মহান বাব ২০ বৎর্ি  
বয়দর্ দববাহ কদিন ( ৩৭পতষ্ঠা) ।  দমজসা সর্য়ি হার্ান ও দমজসা আবুল কাদর্ম,  মহান বা’ব্রবি  মাতাি দপততবয 
দমজসা আলীি পুত্র দিদলন।  দমজসা ব্রমাহর্ীন,  দমজসা হািী,  দমজসা সর্য়ি হার্ান ও দমজসা আবুল কাদর্দমি 
েথাক্রদম ব্রপৌত্র ও ব্রপ্রা- ব্রপৌত্র দিদলন,  তািা মহান আবু্দল বাহাি জামাতা হন।  মহান বাব সুিা ইউসুদফি 
বাদকয তাি পুত্র আহমদিি র্ম্বদে উদল্লখ কদিদিন।  

৯নাং : -  হাজী দমজসা জাদনি তাদিদখ জদির্ ( ২য় পদিদশষ্ট,  ৩৪৩- ৪ পতষ্ঠা)  মদত,  মহান বাব ২৩ বৎর্ি  
বয়দর্ দর্িাজ তযাগ কদি  বুশহি োত্রা কদিন এবাং ব্রর্খাদন বযবর্ায় উপলদক্ষ পাাঁর্ বৎর্ি  অবস্থান কদিন।   
ব্রর্ই র্মদয় তাাঁি র্ততা ও ধ্মস কােসযদি বিান্যতাি প্রদত অদত মদনাদোগী দিদলন।  দতদন র্মদয় র্মদয় অদনক 
টাকা িান কিদতন।  এক র্ময় এক িদিি প্রদতদবশীদক দতদন ২২ পাউডড বা ৩৩০ টাকা িান কদিদিদলন 

১০নাং: -  ুশফুল গীতা ( ৫৫ ও ৫৭)  হাজী সর্য়ি োয়াদি কািবালায়ী,  এই খযাতনামা বযদি র্ম্বদে 
দনম্নদলদখত দবদশষত্বর্মূহ উদল্লখ কদি।  হাজী সর্য়ি োয়াি স্বয়াং আমাদক জানাইয়াদিন ব্রে,  দতদন কািবালাি 
অদধ্বার্ী দিদলন।  তাি দপততবয পুত্রগর্  ব্রর্ই নগদি ধ্মসদনতা ও ধ্মসশাস্ত্রজ্ঞ পদডডত দিদলন এবাং শীয়া 
আর্লাদমি ইর্না আশাদিয়া র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক দিদলন।  দতদন ব্রেৌবন কাদল েুবক বয়দর্,  ব্রশখ আহমি 
আহর্ায়ীি র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিন,  দকন্তু দতদন তাাঁি দশষ্য ব্রশ্রর্ীভূি দিদলন না।  দকন্তু দতদন সর্য়ি কাদজদমি 
একজন স্বীকতত অনুর্ির্কািী ও র্মথসনকািী দিদলন,  এবাং তাাঁি র্মথসনকািীদিি অগ্রগর্য িলভূি দিদলন।  মহান 
বা’ব্রবি  প্রকাদশি অদনক বৎর্ি  পূদবস দর্িাদজ তাাঁি র্াদথ  কািবালায়ীি র্াক্ষাৎ হয়।  দতদন েখন  তাাঁি 
মাতুদলি গতদহ অবস্থান কিদিদলন,  তখন মহান বা’ব্রবি  বয়র্  মাত্র আট দক নয়  বৎর্ি  দিল।   ব্রর্ই র্মে 
অদনক বাি কািবালায়ীি র্াদথ র্াক্ষাৎ হয়।  পিবতসী র্মদয় বুশহদি তাাঁি র্াদথ  আবাি র্াক্ষাৎ হয় ,  এবাং 
তাাঁিা একই ব্রহাদটদল প্রায় িয়মার্ োবত বার্ কদিন।  ব্রর্খাদন মহান বাব ও তাাঁি মাতুলও বার্ কদিদতন।  
জীদবত অক্ষিদিি মদধ্য একজন,  ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমী তাাঁি কািবালা অবস্থান কাদল,  মহান বা’ব্রবি  
আদবভসাদবি র্াংবাি জ্ঞাপন কদিন এবাং কািবালায়ী কািবালা হদত দর্িাজ োত্রা কদিন ব্রে প্রতযাদিদশি মমস 
র্ম্বদে পূর্সরূদপ অবগত হদত পাদিন।  

ব্রলদডদশল তাি পািস্য ব্রিদশি িীদত নীদত ও জীবন োত্রা প্রর্ালী গ্রদন্থি ১৭৮ পতষ্ঠায় বদলনঃ ‘‘মহান বাব 
অমাদয়ক ও র্িয় প্রকতদতি,  শাি ও মেসািা র্ম্পন্ন এবাং বািীতাপূর্স ব্রলাক দিদলন।  দতদন দ্রুতগদতদত দলখদতন 
ও উৎকতষ্ট দলখদতন। ” 
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১১নাং: -  কয়বীদনি একজন প্রাথদমক দবশ্বার্ী র্মন্দদিি পা-  ুদলদপ ( ১১৫পতষ্ঠা)  মদতঃ মহান তাদহিাি 
ভিী, মেসীয়া,  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীি স্ত্রী দিদলন।  দমজসা ব্রমাহাম্মি জীদবত অক্ষিদিি মদধ্য একজন দিদলন।  
ব্রশখ তাবাদর্সদত আিবদলিান কদিদিদলন।  মেসযদয়া মহান বা’ব্রবি  ধ্মসগ্রহর্ কদিদিদলন।  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী,  
হাজী ব্রমাল্লা আবু্দল ওয়াকহাদবি পুত্র দিদলন।  মহান বাব েখন  কয়বীদনি দনকটবতসী দিদলন তখন তাি নাদম 
একদট ফলকদলদপ ব্রপ্রির্ কদিদিদলন।  

১২নাং: -  তাদহিা দবশ্বার্ীগদর্ি স্মািকদলদপ গ্রদন্থি ( ২১১- ১৮ পতষ্ঠা)  মদতঃ মহান তাদহিাি দই পুত্র ও এক 
কন্যা দিল,  তাদিি ব্রকহই নব  ধ্মস গ্রহর্ কদি নাই।  তাি জ্ঞান অদজসত দবিযাি পদিমান এইরূপ দিল ব্রে,  
তাি দপতা হাজী ব্রমাল্লা র্াদলহ অদনক র্মদয় দনম্নদলদখত রূপ আদলার্না কিদতনঃ আহা!  ব্রর্ েদি একজন 
বালক হত তাহদল আমাি বাংশ উজ্জল কিত এবাং আমাি উপেুি উত্তিাদধ্কািী হত।  দতদন েখন  তাি দপততবয 
পুত্র ব্রমাল্লা ব্রেয়াদিি বাড়ীদত অবস্থান কিদিদলন,  তখন দতদন ব্রশখ আহমদিি দলদখত গ্রন্থ র্ম্বদে অবগত হন  
এবাং দতদন তাাঁি গ্রন্থাগাি হদত এই র্মে বই পাঠ কবাি জন্য দনজ বাড়ীদত দনদয় োন।  তাি দপতা জানদত 
ব্রপদি এই দবষদয় ভয়ানক আপদত্ত কদিন এবাং তাি র্াদথ  উদত্তজনাপূর্স বািানুবাদি তাি দপতা ব্রশখ আহমদিি 
দশক্ষার্মহূ র্মাদলার্না ও দনন্দা কদিন।  মহান তাদহিা দপতাি উপদিশ অগ্রাহ্য কদি  সর্য়ি কাদজদমি র্াদথ  
ব্রগাপদন পত্রদোদগ র্াংবাি আিান প্রিান কিদত লাগদলন।  দতদন তাদক ব্রকািিাতুল আদয়ন ( র্কু্ষ র্ািনাকািীদন)  
উপাদধ্ প্রিান কিদলন।  বািাশ্ত র্দম্মলদন মহান বাহা’উল্লাহ্ তাদক তাদহিা উপাদধ্ িান কদিন এই উপাদধ্ পদি 
মহান বাব কততসক অনুদমািন লাভ কদি।  কয়বীন হদত সর্য়ি কাদজদমি র্াদথ  র্াক্ষাদতি উদেদশ্য কািবালা 
োত্রা কদিন,  দকন্তু তাি কািবালা উপদস্থদতি িশ দিন পূদবস ১৮৪৩ খতষ্টাদব্দি ৩১ব্রশ দডদর্ম্বি)  দতদন পিদলাক 
গমর্  কদিদিদলন।  দতদন পিদলাকগত ব্রনতাি র্িীদিি র্াদথ  ব্রোগিান কদিন।  উপার্না,  প্রাথসনা ও ধ্যাদন মি 
ব্রথদক সর্য়ি কাদজদমি প্রদতশ্রুত মহামানদবি আগমদনি প্রদতক্ষা কিদিদলন।  েখন  দতদন কািবালায় দিদলন,  
এক িাদত্রদত দতদন স্বদপ্ন ব্রিখদলনঃ  উধ্স¦  আকাদশি দিদক তাি িতদষ্ট ব্রগার্ি হল, দতদন ব্রিখদলন একদট েুবক 
একদট কতষ্ণ বদনসি অিিাখা ( এক ধ্িদনি জামা)  ও র্বুজ বদর্সি দশিস্ত্রান( পাগড়ী)  পদিদহত,   দই হে 
উদত্তাদলত অবস্থায় আয়াতর্মহূ আবতদত কিদিল,  োদিি একদট দতদন তাি ব্রনাট বইদত দলদখ  িাখদলন।  তাি 
আশ্চেসয স্বদপ্নি অদভজ্ঞতা িািা অদভভূত হদয়  দতদন জাগ্রত হদলন।  পিবতসী র্মদয় েখন  সুিা  ইউসুদফি 
র্ম্বদে মহান বা’ব্রবি  ভাষ্য আহর্ানুল ব্রকর্াদর্ি একদট প্রদতদলদপ তাি দনকট ব্রপৌাঁদিল,  দতদন অদত আনদন্দি 
র্াদথ  ব্রিখদত ব্রপদলন ব্রে,  স্বদপ্ন ব্রে আয়াত শ্রবর্ কদিদিদলন,  তা  ব্রর্ই গ্রদন্থ আদি।  এইরূপ আদবষ্কাি 
িািা গ্রন্থকাদিি দবদ াদষত প্রতযাদিশ র্াংবাদিি র্তযতা র্ম্বদে তাি দবশ্বার্ িতঢ় হল।  দতদন দনদজ এই আহর্ানুল 
দকর্ার্ গ্রদন্থি পািস্য ভাষায় অনুবাদিি ভাি দনদলন এবাং এি দবোি ও বযাখযা কিাি জন্য েথার্াধ্য ব্রর্ষ্টায় 
প্রবতত্ত হদলন।  দতন মার্ োবৎ তাি কািবালাস্থ গতহ গভনসদিি শিীি িক্ষক সর্ন্য িল কততসক অবরুদ্ধ হদলন 
ব্রেন,  দতদন ব্রলাকজদনি র্াদথ  দমশদত না পাদিন।  কািবালা হদত দতদন বাগিাি োত্রা কদিন এবাং ব্রর্খাদন 
দকয়ৎকাল োবৎ ব্রশখ ব্রমাহাম্মি দশবদলি গতদহ বার্ কদিন,  ব্রেখান হদত দতদন অন্যত্র ব্রগদলন এবাং অবদশদষ 
মুফদতি গতদহ তাদক দনদয় োওয়া হয়।  ব্রর্খাদন দতদন প্রায় দতনমার্ োবৎ অবস্থান কদিন।  

১৩নাং: -  ‘‘কশফলু গীতা” ( ৯৩ পতষ্ঠা)  বর্সনা মদতঃ মহান তাদহিা মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিদশি ব্র াষর্াি 
র্াংবাি ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমীি দনকট হদত প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  েখন  দতদন ১২৬০ দহজিীদত দর্িাজ হদত 
কািবালায় প্রতযাবতসন কদিন।  

১৪নাং: -  ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি ( ১০৬ পতষ্ঠা)  মদতঃ বাগিাদিি শার্নকতসা নজীব পাশাি আদিশক্রদম ব্রমাল্লা আলী 
বাগিাদি িয়মার্ কািাদভাগ কদিন।  র্ামানীয় র্িকাি তাদক কনষ্টাদডটদনাপদল োওয়াি আদিশ প্রিান কদিন।  
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দতদন নব  অভূযিাদনি র্ম্বদে ব্রলাদকি িতদষ্ট আকষসন কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  পদিদশদষ দতদন তাি গিবযস্থাদন 
ব্রপৌাঁদিয়াদিদলন দকনা তাি বেগুর্ তা জানদত র্ক্ষম হন  নাই।  

টীকা র্মাপ্ত 

 

র্তথুস অধ্যায় 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রতহিান োত্রা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ইস্পাহান গমর্  ও প্রর্াি কােসয এবাং হাজী সর্য়ি আহমি 
বাদকদিি দশষ্যদিি র্াদথ  তাাঁি র্ম্পকসর্মহূ।  

 

মহান বা’ব্রবি  মদহয়ান দবিায়বার্ীর্মহূ তখনও তাি কদর্স বাজদিল,  এইরূপ অবস্থায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি 
দবপিশঙ্কুল অর্ীম র্াহদর্ক কাদেসয োত্রা কিদলন।  ব্রেখাদনই দতদন দগদয়দিদলন,  ব্রেরূপ ব্রশ্রর্ীি ব্রলাকদক দতদন 
র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন,  দনভসদয় এবাং মদনি ভাব ব্রগাপন বযদতত দতদন  ব্রর্ই র্াংবাি প্রিান কিদলন ো তাি 
দপ্রয়তম প্রভ ূ তাি হদে ন্যে কদিদিদলন।  ইর্ফাহাদন উপদস্থত হদয় ,  দতদন দনম আবিস মািার্ায় অবস্থান গ্রহর্ 
কিদলন।  ঐ র্মিূয় ব্রলাক তাি দনকট একদত্রত হল,  োিা তাি  ব্রর্ই নগদি পূবসবাদিি উপদস্থদতি র্ময় তাদক  
ব্রর্ই খযাতনামা মুজতাদহি হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকদিি দনকট ব্রপ্রদিত সর্য়ি কাদজম রুেীি একজন 
অনুগতদহত বাতসাবহ বদল  ব্রজদনদিল।  এক্ষন দতদন মততুযমদুখ পদতত হওয়ায় তাি পুত্র তাি স্থলাদভদষি হদয়দিন।  
দতদন নজফ হদত এখাদন প্রতযাবতসন কদিদিদলন এবাং এক্ষন তাি দপতাি আর্দন দনদজদক র্াংস্থাপন কদিদিন।  
হাজী ব্রমাহাম্মি কলবার্ীও গুরুতি পীড়ায় আক্রাি হদয়দিন এবাং মদিানম্মুখ।  পিদিাকগত হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি 
বাদকদিি দশষ্যগর্ এক্ষন তাদিি পিদলাকগত দশক্ষদকি বাাঁধ্া প্রিানকািী প্রভাব হদত মুি হওয়াি জন্য এবাং 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রে র্মিূয় অদভনব মতবাি উপস্থাদপত কিদিদলন তাদত র্ন্ত্রে হদয় তাদক পদিালকগত হাজী 
সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকদিি পুত্র হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহি দনকট তীেভাদব দনন্দা কিল।  তািা অদভদোগ কিল,  
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি পূবসবতসী র্াক্ষাৎকাদিি র্ময়,  ব্রশখ আহমদিি মতবাদিি প্রদত আপনাি প্রখযাতনামা 
দপতাি র্মথসন লাভ কিদত র্মথসয হদয়দিদলন।  সর্য়দিি দনঃর্হায় দশষ্যদিি ব্রকও তাদক বাধ্া প্রিান কিদত 
র্াহর্ কদি নাই।  দতদন এক্ষদর্ তিদপক্ষা ভীষর্তি প্রদতিন্দীি র্মথসনকািীরূদপ আগমর্ কদিদিন এবাং আিও 
প্রর্- তা ও শদিি র্াদথ  তাি িাবী র্মথসন কিদিন।  দতদন অদবিতভাদব িাবী কদিন ব্রে,  দতদন এক্ষর্ োি 
প্রতযাদিশ ও মতবাি র্মথসন কিদিন,  দতদন একদট গ্রদন্থি অবতির্কািী,  ো স্বগসীয় আদিশ প্রদনাদিত এবাং ো 
পদবত্র ব্রকািআদনি সুিা ও ভাষাি র্াদথ  একদট হৃিয় গ্রাহী ব্রর্ৌর্ািতশ্য িাদখ।  এই নগদিি ব্রলাকদিি র্ম্মুদখ 
দতদন এই র্মে েুদ্ধাদথস আহ্বানকািী বাকযাবদল দনদক্ষপ কদিদিনঃ ‘ এি ন্যায় আি একদট অক্ষি উৎপািন কি,  
েদি ব্রতামিা র্তযবািী হও।  দিন অদতদ্রুত অগ্রবতসী হদে,  েখন  ইর্পাহাদনি র্কদলই তাি ধ্মস গ্রহর্ কদি  
ব্রফলদব। ’ হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহ তাদিি অদভদোগ র্ম্বদে পদিহািকািী প্রতুযত্তি দিদলন।  অবদশদষ এই উত্তি 
দিদত বাধ্য হদলনঃ‘ আদম দক বলদত পাদি? ব্রতামিা দনদজিাই দক স্বীকাি কিি না ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি 
বািীতা ও তাি েুদিি অকাটয শদি িািা আমাি দপতাি ন্যায় খযাতনামা বযদিদকও দনরুত্তি কদিদিদলন? 
তদব,  আদম ব্রে,  গুন দবিযায় তা অদপক্ষা এইরূপ দনকতষ্টতি,  দকরূদপ তাদক েুদ্ধাদথস আহ্বান কিদত র্াহর্ 
কিদত পাদি? দতদন ো পুদবস অনুদমািন কদিদিন? প্রদতযদক এই র্কল বার্ী দনিদপক্ষ ভাদব দবর্াি করুক।  
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েদি ব্রর্ র্ন্তুষ্ট হয়  তদব ভালই,  েদি না হয়  তাদক নীিব থাকদত িাও।  আমাদিি ধ্দমসি পদবত্র নাদম দনসাম 
িটনাি দবপিজনক কাদেসয প্রবতত্ত না হউক। ’ 

দশষ্যগর্ হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহদক প্রভাবাদিত কিদত না ব্রপদি এই বযাপািদট হাজী ব্রমাহাম্মি ইোদহম বলাদর্ি 
দনকট উপস্থাদপত কিল।  তািা উচ্চস্বদি প্রদতবাি কদি  বললঃ আপনাদিি প্রদত অদভশাপ।  কাির্ শত্রুিা 
আমাদিি পদবত্র ইর্লাম ধ্মসদক দবদেন্ন কবাি জন্য উদিত হদয়দি।  তািা শীর্স ও অদতিদেত ভাষায়,  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  কততসক উপস্থাদপত দবষয়র্মদূহি প্রদতবাি আহ্বানকািী প্রকতদতি উপি দবদশষ ব্রজাি দিদলন।  হাজী 
ব্রমাহাম্মি ইোদহম বলদলন  ঃ ‘ব্রতামিা শাি হও,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এইরূপ বযদি নন ,  দেদন কাদিা িািা 
প্রতাদিত হদবন বা দবপি- শঙ্কুল ধ্মস দবদিাদধ্ি কাির্ হদবন।  েদি ব্রতামাদিি দবতদকসি দবষয় র্তয হয় ,  েদি 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  একদট নতনু ধ্মস র্মথসন কদি থাদকন তদব র্দন্দহাতীত ভাদব ইহা ব্রতামাদিি প্রথম কতসবয 
হদে  দনিদপক্ষভাদব তাি দশক্ষাি প্রকতদত অনুর্োন কিা এবাং পূদবস র্াবধ্ানতাি র্াদথ  সুক্ষ অনুর্োন বযদতত 
তাদক প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিা হদত দবিত থাকা।  েদি আমাি স্বাস্থয ও র্ামথস পূর্ঃ প্রাপ্ত হই ,  আল্লাহি ইোয় 
আদম স্বয়াং এই দবষদয় অনুর্োন কিদত ও ইহা র্তযার্তয দনরূপন কিদত বার্না িাদখ। ’ 

হাজী কলবার্ীি এই কদঠাি দতিস্কাি,  হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহি দশষ্যদিি অতযি দবর্দলত কদি  তুলল।  
তাদিি ভয় দবহ্বলতাি কািদর্ তািা নগদিি শার্নকতসা মনুদর্দহি খান,  ব্রমাতদমদদেৌলাি দনকট আদবিন কিল।   
ব্রর্ই সুদবর্ািক ও সুদবজ্ঞ শার্নকতসা এই র্কল দবষদয় হেদক্ষপ কিদত অস্বীকাি কিদলন,  ো দতদন বলদলন 
একাি ধ্মসার্ােসদিি অদধ্কািভূি।  অদনষ্টকাদিতা হদত ক্ষাি থাকদত এবাং শাদি ভি না কিদত এবাং র্াংবাি 
বহনকািীি দনরূপিবতা িক্ষা কিদত দতদন তাদিি র্াবধ্ান কদি  দিদলন।  তািা তীে বাকয অদনষ্টকািী 
ব্রলাকদিি আশার্মহূ র্ূর্স কদি  দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ইহাদত তাি শত্রুদিি ুমন্ত্রনা হদত মুি হদলন এবাং 
দকয়ৎকাদলি জন্য অবযাহত ভাদব তাি প্রর্াি কােসয র্াদলদয় ব্রেদত লাগদলন।  

গম র্ালনুীকাদিি নব  ধ্মস গ্রহদর্ি গল্প 

ব্রর্ই নগদি র্বস প্রথম দেদন মহান বা’ব্রবি  ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন,  দতদন দিদলন একজন গম র্ালুনীকাি।  
েখনই  ঐশী আহ্বান তাি দনকট ব্রপৌাঁদিল,  দতদন  ব্রর্ই ঐশী সুর্াংবাি অকপটভাদব স্বীকাি কদি  দনদলন।  দতদন 
আশ্চেসজনক ভদিি র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রর্বা কিদলন,  এবাং তাাঁি র্াদথ   দনষ্ঠ র্ম্পদকস এদর্  দতদন 
নতনু প্রতযাদিদশি একজন উৎর্াহী পক্ষ র্মথসনকািী হদলন।  কদয়ক বৎর্ি  পদি েখন  ব্রশখ তবাদর্স দদগসি 
অবদিাদধ্ি উদত্তজনাপূর্স দবোদিত দববির্ তাি দনকট বদনসত হদেল,  তখন মহান বা’ব্রবি  ঐর্কল বীিত্বপূর্স 
র্িীদিি র্াদথ  োিা তাদিি ধ্দমসি পক্ষ র্মথসদনি জন্য উদিত হদয়দিল,  ব্রোগিান কবাি জন্য মদনি মদধ্য 
একদট অদনবােসয আদবগ অনুভব কিদলন।   

তাি র্ালুদনদট হদে ধ্ািন কদি ,  দতদন তৎক্ষনাৎ উদিত হদলন এবাং  ব্রর্ই স্বির্ীয় র্াক্ষাৎ েুদদ্ধি িতশ্য ব্রক্ষদত্র 
উপদস্থত হওয়াি জন্য োত্রা কিদলন।  তাি বেগুর্,  েখন  তাদক ইর্পাহাদনি বাজাদিি মধ্য দিদয় অদত 
উদত্তজনাি র্াদথ  ব্রিৌদড় ব্রেদত ব্রিখল,  তখন তাদক দজজ্ঞার্া কিল,  ব্রকন এদতা দ্রুততি ব্রিৌদড় োে?  দতদন 
উত্তদি বলদলনঃ ‘ব্রশখ তাবাদর্স িূদগসি িক্ষাকািী ব্রগৌিব মদডডত িদলি র্াদথ  ব্রোগিাদনি জন্য আদম উদিত 
হদয়দি।  এই র্ালুদন ো আদম আমাি র্াদথ  বহর্  কদি  দনদয় োদে,  তোিা প্রদতযক নগদি,  োি মধ্য দিয়া 
আদম অদতক্রম কিব আদম তথাকাি ব্রলাকদিি র্ালুদন কদি  তাদিি দবশ্বার্ পিীক্ষা কিদত ইো কদি।  োদক 
আদম আমাি ধ্মস গ্রহর্কািী প্রাপ্ত হব ,  আদম তাদক তৎক্ষনাৎ আমাি র্াদথ  ব্রোগ দিয়া ধ্মসাদথস জীবন বদলিান 
ব্রক্ষদত্র উপদস্থত হদত আহ্বান কিব। ’ এই েুবদকি উৎর্াহ এইরূপ দিল ব্রে,  মহান বাব পািস্য ভষায় অবতীর্স 



89 
 

বয়ান গ্রদন্থ তাি র্ম্বদে এইরূপ ইদিত কদিদিনঃ ‘‘ইর্ফাহান,  ব্রর্ই সুদবদিত নগি ,  ো এি শীয়া 
অদধ্বার্ীদিি ধ্মসীয় উৎর্াদহি জন্য,  এি ধ্মসার্ােসগদর্ি দবিযাবত্তাি জদন্য এি উচ্চ- দনর্ র্কদলি পদক্ষ 
র্াদহবুজ্জামাদনি ( ইমাম মাকিীি)  আর্নè আগমদর্ি তীে আশাি জন্য সুপ্রদর্দ্ধ,   ব্রর্ই নগদিি প্রদতযক ভাদগ 
ধ্মসীয় প্রদতষ্ঠানর্মূহ স্থাদপত হদয়দি।  তবুও েখন  আল্লাহি ব্রপ্রদিত র্াংবাি বাহক প্রকাদশত হদয়দিদলন,  োিা 
ধ্দমসি দবিযাি ভাডডাি এবাং আল্লাহি ধ্দমসি িহস্যাবলীি বযাখযাকািী বদল  িাবী কিদিল,  তািা তাি সুর্াংবাি 
প্রতযাখযান কিল।   ব্রর্ই দবিযাি আর্ন ইর্পাহাদনি অদধ্বার্ীদিি মদধ্য ব্রকবল মাত্র একজন ব্রলাকদক,  একজন 
গম র্ালুনীকািীদকই র্দতযি পদির্য়কািী রূদপ পাওয়া দগদয়দিল এবাং  ব্রর্ই স্বগসীয় গুদনি ভূবদন দবভূদষত 
হদয়দিল।  ( পািস্য বায়ান,  র্তুথস বালাম,  ১১৩ পতষ্ঠা)  

ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রখািার্ানীি নব  ধ্মস গ্রহর্ 

ইর্পাহাদনি সর্য়িদিি কদতক ব্রলাকদক ব্রেমন দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিী োাঁহাি কন্যা ( মুদনিা খানম)  
পিবতসী র্মদয় পিম মহীয়ান শাখাি ( মহান আবু্দল বা’হা- ি)  র্াদথ  শুভ পদির্য় র্ূদত্র আবদ্ধ হদয়দিদলন।  
দমজসা হািী,  দেদন দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীি ভ্রাতা এবাং দমজসা ব্রমাহাম্মি ব্রিজাদয় পা কদলয়ী,  এই ধ্দমসি জন্য 
দর্নদত র্মসথয হদয়দিদলন।  ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রখািার্ানী,  পুদবস ব্রমাকাের্ নাদম পদিদর্ত দিদলন এবাং োদক মহান 
বাহা’উল্লাহ্ কততসক ইর্মূল্লাদহল আর্িক উপাদধ্ িান কিা হদয়দিল,  দেদন সর্য়ি কাদজদমি দশক্ষানুর্াদি গত পাাঁর্ 
বৎর্ি  োবৎ ইর্পাহাদন বার্ কিদিদলন এবাং নতুন প্রতযাদিদশি পথ প্রস্তুত কিদিদলন।  দতদনও প্রথম 
দবশ্বার্ীদিি মদধ্য দিদলন,  োিা মহান বাব কততসক ব্রে র্াংবাি দবদ াদষত কিা হদয়দিল তা গ্রহর্ কদিদিদলন 
( ১) ।  েখনই  দতদন ইর্পাহাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আগমন র্াংবাি জানদত পািদলন,  দতদন তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাত 
কবাি জন্য দ্রুত গমর্  কদিদিদলন।  দতদন তাি প্রথম র্াক্ষাৎকাি র্ম্বদে দনম্নদলদখত দববির্ দিদয়দিন,  ব্রে 
র্াক্ষাৎকাি দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিীি বাড়ীদত িাদত্রদত  দটদিলঃ আদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক প্রদতশ্রুত ঐশী 
প্রকাদশি নাম প্রকাশ কিবাি জন্য অনুদিাধ্ কদিদিলাম।  দতদন উত্তি দিদলনঃ তাাঁি নাম র্ম্বদে অনুর্োন কিা 
এবাং নাম প্রকাশ কিা উভয়ই দনদষধ্ কিা হদয়দি।  আদম দজজ্ঞার্া কিলাম,  আমাি পদক্ষ দক ইহা র্ম্ভবপি 
হদব,  দঠক ব্রেমন জীবি অক্ষি র্মদূহি পদক্ষ র্ম্ভব হদয়দিল,  স্বাধ্ীন ভাদব আল্লাহি অনুকম্পা প্রাথসনা কিা 
এবাং প্রাথসনাি মধ্য দিয়া তাাঁি বযদিত্ব উদ্ াটন কিা? দতদন প্রতুযত্তি কিদলনঃ তাাঁি অনুকম্পাি িাি তাাঁি 
র্ম্মুদখ কখনও রুদ্ধ নদহ ব্রে তাদক ব্রপদত ইো কদিন।  আদম তৎক্ষনাৎ তাাঁি দনকট হদত প্রস্থান কিলাম এবাং 
তাাঁি অদতদথ ব্রর্বকদক অনুদিাধ্ কিলাম ব্রে তাাঁি বাড়ীি একদট কদক্ষি একদট দনজসন স্থান ব্রপদত পাদি।  ব্রেখাদন 
একাকী দনদবদ œ আল্লাহি র্াদথ  অিিি ভাদব আলাপন কিদত পাদি।  আমাি ধ্যাদনি মদধ্য আদম র্হর্া 
একজন েুবদকি মুখ ম- ল স্মির্ কিলাম,  োহাদক আদম অদনক র্ময় কািবালায় প্রাথসনাি ভাব- ভদিদত,  তাাঁি 
আনন অশ্রুদর্ি অবস্থায় ইমাম ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্স্থাদনি প্রদবশ িাদি িডডায়মান থাকদত ব্রিদখদি।   ব্রর্ই একই 
মুখ ম- ব্রলি ভাব আমাি র্কু্ষি র্ম্মুদখ পুনঃ আদবভূসত হল।  আমাি িতদষ্টদত  ব্রর্ই মুখ- ম- ল,   ব্রর্ই একই 
মুখাবয়ব ব্রে আদম ব্রিখদিলাম বদল  আমাি ব্রবাধ্ হল,  ইহা এইরূপ আনন্দ প্রকাশক দিল ো আদম কখনও 
বর্সনা কিদত পািব না।  দতদন আমাি দিদক িতদষ্টপাত কদি  হার্দিদলন।  আদম তাাঁি দিদক অগ্রর্ি হলাম,  
তাাঁি পিতদল পদতত হবাি জন্য প্রস্তুত হদয়  আদম মতদত্তকাি দিদক মেক নত কিদিলাম,  হঠাৎ  ব্রর্ই উজ্জল 
মূদতস আমাি র্ম্মুখ হদত অিদহসত হদলন।  আনদন্দ ও আহ্লাদি অদভভূত হদয়  আদম ব্রিৌদড় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
দনকদট উপদস্থত হলাম,  দতদন গভীি আদবদগি র্াদথ  আমাদক গ্রহর্ কিদলন এবাং আমাদক সুদনদশ্চত কিদলন 
ব্রে,  অবদশদষ আদম আমাি আকাঙ্খাি বস্তু প্রাপ্ত হদয়দি।  দতদন ো হউক,  আমাি ভাব িমর্  কদি  িাখদত 
বলদলন।  আপদন কািও দনকট আপনাি স্বাদপ্নি কথা প্রকাশ কিদবন না।  দতদন আমাদক র্দনবসে অনুদিাধ্ 
কিদলন;  এি র্ময় এখনও আদর্ নাই।  ইর্পাহাদন সধ্েসযদি র্াদথ  আপনাি প্রদতক্ষাি ফল আপদন প্রাপ্ত 
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হদয়দিন।  এখন আপনাি ব্রকিমান ব্রেদত হদব,  এবাং ব্রর্খাদন হাজী দমজসা কদিম খানদক এই র্াংবাি প্রিান 
করুন।  ব্রর্খান হদত আপদন দর্িাদজ গমর্  করুন এবাং ব্রর্খাদন ব্রলাকজনদক তাদিি অমদনাদোগীতা হদত জাগ্রত 
কিদত ব্রর্ষ্টা কিদবন।  আদম দর্িাদজ আপনাি র্াদথ  ব্রোগিান কিদত আশা কদি ব্রে,  আমিা উভদয় আমাদিি 
দপ্রয়তদমি র্াদথ  পুনদমসদলত হওয়াি আদশবসাদি অাংশগ্রহর্ কিদত পাদি।   

কাশাদন ও ুদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অবস্থান ও প্রর্াি 

ইর্ফাহান হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কাশাদন গমর্  কিদলন।   ব্রর্ই নগদি র্বসপ্রথম বযদি দেদন দবশ্বার্ী িলভূি 
হদয়দিদলন।  দতদন দিদলন জননক হাজী দমজসা জানী,  তাি উপাধ্ী দিল পিপা;  দতদন একজন দবখযাত বদনক 
দিদলন ( ২) ।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  বেুদিি মদধ্য একজন খযাতনামা ধ্মসার্ােস দিদলন;  তাি নাম সর্য়ি আবু্দল 
বাকী,  কাোদনি একজন অদধ্বার্ী এবাং ব্রশখী র্ম্প্রিায় ভূি দিদলন।   নজফ কািবালাদত অবস্থান কাদল েদিও 
দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ   দনষ্ঠভাদব দমদলত হদতন,  এক্ষন তাি বে ু তাি জন্য ব্রে সুর্াংবাি আনয়ন 
কদিদিদলন তজ্জন্য সর্য়ি তাি পিবী ও ব্রনততত্ব তযাগ কিদত অপািগ মদন কিদলন।  

ুম শহদি উপদস্থত হদয় ,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এি ব্রলাকদিগদক তাি আহ্বাদনি প্রদত মদনাদোগ দিদত র্ম্পনুস 
অক্ষম ব্রপদলন।  দতদন তাদিি মদধ্য ব্রে বীজ বপর্ কদিদিদলন,  মহান বাহা’উল্লাহি বাগিাদি দনবসাদর্ত না 
হওয়া পেসি তা অঙ্কুদিত হয়  নাই।  ঐ দিবর্ র্মদুহ হাজী দমজসা নাদম ুম শহদিি একজন অদধ্বার্ী এই ধ্মস 
গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং ব্রর্খান হদত বাগিাি দগদয় মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ  র্াক্ষাত কদিন।  অবদশদষ দতদন 
তাাঁিই পদথ আিবদলিাদনি পান পাত্র ব্রর্বন কদিদিদলন।  

ব্রতহিাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অদভজ্ঞতা 
( হাজী দমজসা ব্রমাহাম্মি ব্রখািার্ানীি র্াদথ  র্ম্পকস)  

 
ুম হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রর্াজা ব্রতহিাদন র্দল  দগদয়দিদলন।  িাজধ্ানীদত তাাঁি অবস্থান কাদল,  দতদন দমজসা 
র্াদলদহি মািার্াি একদট প্রদকাদষ্ঠ বার্ কিদতন,  এই মািার্া পাদয়দমনাি নাদম পদিদর্ত দিল।  হাজী দমজসা 
ব্রমাহাম্মদি ব্রখািার্ানী,  দেদন ব্রতহিাদনি ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রনতা দিদলন দতদন  ব্রর্ই মািার্ায় একজন দশক্ষািাতা 
রূদপ কাজ কিদিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি দনকটবতসী হদয়দিদলন,  দকন্তু দতদন তাি বাতসা গ্রহর্ কিদত অক্ষম 
হদয়দিদলন।  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক বদলদিদলনঃ আমিা এই আশা ব্রপাষন কিদিলাম ব্রে,  সর্য়ি কাদজদমি 
মততুযি পি আপদন ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি র্দবসার্য স্বাথসর্মূহ  র্মনু্নত কিদত ব্রর্ষ্টা কিদবন এবাং ব্রে অেকাদি পদতত 
হদয়দি তা হদত ইহাদক মুি কিদবন।  দকন্তু ব্রবাধ্ হদে  আপদন এি স্বাদথসি প্রদত দবশ্বার্ াতকতা কদিদিন।  
  আমাদিি পিম অনুিাগ পূর্স আর্দির্মহূ  দনমূসল কদিদিন।  আপদন েদি এই র্মে ধ্বাংর্কািী মতবাি প্রর্াদি 
অদবিত ব্রলদগ থাদকন তাহদল আপদন অবদশদষ এই নগদিি অবদশষ্ট ব্রশখীদিি দনমূসল কদি  দিদবন।  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  তাদক সুদনদশ্চত আশা দিদলন ব্রে,  ব্রতহিাদন তাি অবস্থানকাল সুদি স কবাি ইো দিল না এবাং 
ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজদমি প্রিত্ত দশক্ষা র্মদুহি ব্রকান প্রকাি ব্রহয় কিা বা িমন  কবাি তাি ইো দিল 
না।  

‘ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমা’আলদমনুিীি র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াক্ষাৎকাি ও 
মহান বাহা’উল্লাহি দনকট র্াংবাি ব্রপ্রির্ 



91 
 

 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি ব্রতহিাদন অবস্থান কাদল,  প্রতযহ অদত প্রতুযদষ তাি কক্ষ তযাগ কদি  সুেসাদেি এক ডটা 
পদি প্রতযাবতসন কিদতন;  িাি বে কদি  দিদতন এবাং পিবতসী প্রাতঃকাল পেসি তাি কদক্ষ একাকী 
থাকদতন( ৩) ।  দমজসা মুর্া,  আকাদয় কলীম,  মহান বাহা’উল্লাহি ভ্রাতা আমাি দনকট দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান 
কদিদিন  ঃ আদম ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমা’আল্লামদক এই গল্প বলদত শুদনদি,  দতদন মাদজন্দািান প্রদিদশি নূি 
ব্রিদশি একজন অদধ্বার্ী দিদলন,  দতদন ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজম উভদয়িই একজন উৎর্াহবান দশষ্য এবাং 
গুনমুগ্ধ বযদি দিদলন।  আদম ঐ দিবর্ র্মদুহ হাজী দমজসা ব্রমাহাম্মদিি দপ্রয় দশষ্যদিি মদধ্য একজন দিলাম।  
এবাং আদম  ব্রর্ই স্কুদলই বার্ কিতাম ব্রেখাদন দতদন দশক্ষািান কিদতন।  আমাি কক্ষদট তাাঁি পিবতসী কক্ষ 
দিল,  এবাং আমিা দইজদন খুব  দনষ্ঠভাদব বার্ কিতাম।  ব্রেদিন দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  বািানুবাদি 
প্রবতত্ত দিদলন,  ব্রর্দিন আদম তাদিি কথাবাতসা প্রথম হদত ব্রশষ পেসি আদড় ব্রপদত শ্রবর্ কদিদিলাম এবাং  ব্রর্ই 
ব্রেৌবন র্ম্পন্ন দবদিশাগত বযদিি উদেপনা,  বাকপটুতা ও দবিযাবতসা িািা গভীি ভাদব মুগ্ধ হদয়দিলাম।  আদম 
হাজী দমজসা ব্রমাহাম্মদিি পদিহািকািী উত্তি,  ঔদ্ধতয ও  তনাপুর্স বযবহাদি আদম আশ্চােসাদিত হদয়দিলাম।   ব্রর্ই 
দিন  ব্রর্ই েুবদকি োদমদন্ত্র আদম দনদজদক প্রবল ভাদব আকতষ্ট অনুভব কিলাম এবাং তাাঁি প্রদত আমাি 
দশক্ষদকি অদশাভনীয় আর্িদন আদম গভীি ভাদব দবিি হদয়দিলাম।  ো হউক আদম আমাি মদনি ভাব ব্রগাপন 
কিলাম এবাং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  তাি বািানুবাদিি অজ্ঞতা প্রকাদশি ভান কিলাম।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
র্াদথ  র্াক্ষাৎ কবাি জন্য আমাি অিদি প্রগাঢ় বার্না জদন্মল এবাং মধ্য িাদত্রদত তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কবাি 
জন্য আদম মদন র্াহর্ র্ঞ্চয় কিলাম।  দতদন আমাি আগমন আশা কদিন নাই।  দকন্তু আদম তাাঁি িাদি আ াত 
কিলাম এবাং তাাঁদক প্রজ্জ্বদলত প্রিীদপি দনকট জাগ্রত অবস্থায় বদর্ থাকদত ব্রিখলাম।  দতদন িয়াি র্াদথ  
আমাদক গ্রহর্ কিদলন এবাং পিম উিািতা,  ভিতা ও ব্রর্èহ র্হকাদি আমাি র্াদথ  কথা বলদত লাগদলন।  
আদম আিদিকতাি র্াদথ  তাাঁি র্দি বাকযালাপ কিলাম এবাং েখন  আদম তাাঁদক র্দম্বাধ্ন কিদিলাম,  আমাি 
অশ্রুজল র্াংবির্ কিদত পািলাম না।  দতদন বলদলনঃ আদম এক্ষন ব্রিখদি ব্রকন আদম এই স্থাদন বার্ কবাি 
জন্য মদনানীত হদয়দি।  ব্রতামাি দশক্ষক  তর্াপূর্স ভাদব এই বার্ী অস্বীকাি কদিদিন এবাং এি প্রিানকািীদক 
অবজ্ঞা কদিদিন।  আমাি আশা এই ব্রে,  তাি দশষ্যিা র্তয দর্দন দনদত পাদিন,  ো তাি দশক্ষক পাদিন নাই।  
আপনাি নাম দক এবাং ব্রকান নগদি আপনাি বাড়ী? আদম উত্তি কিলামঃ আমাি নাম ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি এবাং 
আমাি উপাদধ্ ব্রমা’আল্লাম।  আমাি বাড়ী নূি ব্রিদশ,  ইহা মাদজন্দািান প্রদিদশি অিগসত।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
আবাি দজজ্ঞার্া কিদলনঃ আমাদক বলুন,  অিযকাি দিদন পিদলাক গত দমজসা বুজুগস নূিীি পদিবাদিি এমনদক 
ব্রকান বযদি আদিন দেদন দমজসা বুজুগস নুিীি র্দিত্র,  তাি মদনামুগ্ধকি আকষসন এবাং তাি র্ালর্লন সুলভ ও 
বুদদ্ধবতদত্তক র্াংক্রাি গুনাবলীি পাদিবাদিক উচ্চ ঐদতহ্য িক্ষা কিাি কাদেসয দনদজদক ব্রোগয ও খযাতনামা প্রমাদর্ত 
কদিদিন? আদম উত্তি কিলামঃ হ্যাাঁ,  তাি পুত্রগদর্ি মদধ্য এখদনাও োিা জীদবত তাদিি মদধ্য এক বযাদি ঐ 
র্মে গুন িািা দনদজদক সুপ্রদর্দ্ধ কদিদিন,  ব্রেইগুদল তাি দপতাদক একজন দবদশষ্ট বযদিরূদপ পদিদর্ত 
কদিদিল।  তাি ধ্াদমসক জীবন,  তাি উচ্চ গুনাবলী,  তাি র্দর্èহ র্হানুভূদত ও বিান্যতা িািা দতদন দনদজদক 
মহানুভব দপতাি উচ্চমান বাংশধ্ি রূদপ প্রমাদনত।  দতদন আমাদক দজজ্ঞার্া কিদলনঃ তািা দক কাজ কদি? আদম 
উত্তি কিলামঃ দতদন ব্রশাক দনমিদিি শািনা ব্রিন এবাং কু্ষধ্াতসদিি অন্নিান কদিন।  ( দতদন দজজ্ঞার্া কিদলন)  
তাি পিবী ও মেসািা দক? আদম বললামঃ িিীি ও অজ্ঞাতদিি র্াহােয কিা বযদতত তাি ব্রকান পিবী নাই।  
‘তাি নাম দক’? ব্রহাদর্ইন  আলী।  তাি দপতাি ব্রকান প্রকাি হোক্ষি দলদপদত দতদন ব্রশ্রষ্ঠতা অজসন কদিদিন? 
তাি দপ্রয় দলদপ হদে  ‘‘ ব্রশকেী নর্তাদলক”।  দতদন দকরূদপ তাি র্ময় বযয় কদিন? দতদন বদন ভ্রমর্ কদিন 
এবাং পল্লী অঞ্চদলি সুন্দি িতশ্য র্মদূহি র্ন্দশসদন আনন্দ উপদভাগ কদিন ( ৪) ।  তাি বয়র্  কদতা? আঠাইশ 
বৎর্ি ।   
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ব্রেইরূপ আগ্রদহি র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  আমাদক প্রশ্ন কদিদিদলন এবাং প্রদতযক দবদশষ দববির্ ো আদম 
দিদয়দিলাম,  তা ব্রে রূপ আনন্দপুনস ভাদবি র্াদথ  দতদন অভযাথসনা কদিদিদলন,  তা আমাদক অতযি দবদস্মত 
কদিদিল।  তাি মুখম- ল র্দিাষ ও আহ্লাদি উজ্জল,  এই অবস্থায় আমাি দিদক দফদি  দতদন আবাি দজজ্ঞার্া 
কিদলনঃ আদম মদন কদি আপদন প্রায়ই তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কদিন? আদম উত্তি কিলামঃ আদম অদনক র্ময় 
তাাঁি বাড়ীদত োই।  দতদন বলদলনঃ আপদন দক আমাি হে হদত তাাঁি জন্য একদট ন্যে িবয তাাঁি হদে প্রিান 
কিদবন? আমাি উত্তি দিল,  অতীব সুদনদশ্চতভাদব।  তখন দতদন একখ-  কাপদড় জড়াদনা একদট গুটান ব্রলখা 
কাগজ প্রিান কিদলন এবাং আমাদক অনুদিাধ্ কিদলন ব্রেন পিদিন প্রাদত ইহা তাাঁি হদে ন্যে কদি।  দতদন 
আিও বলদলনঃ েদি দতদন আমাদক উত্তি দিদত ব্রোগয মদন কদিন,  অনুগ্রহ পূবসক আপদন দক আমাদক তাাঁি 
উত্তি অবগত কিাদবন? তাি দনকট হদত আদম ব্রলখা কাগদজি পুটুদল দনলাম এবাং িাদত্র প্রভাত হদল তাি 
ইোনুোয়ী কােসয কিদত উদিত হলাম।  

েখন  আদম মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীি দনকটবতসী হলাম,  তাাঁি ভ্রাতা দমজসা মুর্াদক দর্নদত পািলাম।  দতদন 
বাড়ীি ব্রত্বাির্ িাদি িাাঁদড়দয় দিদলন এবাং তাি দনকট আমাি আগমদনি কাির্ অবগত কিান হল।  দতদন বাড়ীি 
দভতদি ব্রগদলন এবাং শীঘ্রই র্ািি অভযাথসনাি র্াংবাি র্হ প্রতযাবতসন কিদলন।  আমাদক তাাঁি র্ম্মুদখ উপদস্থত 
কিা হল এবাং আদম গুটাদনা ব্রলখা কাগদজি পুটুদল দমজসা মুর্াি হদে প্রিান কিলাম।  দতদন তা মহান 
বাহা’উল্লাহি দনকট উপস্থাপন কিদলন।  দতদন আমাদিি উভয়দক বর্দত বলদলন।  ব্রলখা কাগজখানা খদুল ব্রফদল 
দতদন এি দলদখত দবষদয়ি দিদক িতদষ্ট দনদক্ষপ কিদলন এবাং এি কতকাাংশ আমাদিি দনকট উচ্চস্বদি পড়দত 
লাগদলন।  আদম েখন  এি সুদিি শব্দ ও এি সুমধ্ুি সুি শুনদতদিলাম,  তখন আদম অতীব আহ্লাদিত হদয়  
বদর্ িইলাম।  দতদন  ব্রর্ই ব্রলখা কাগদজি এক পতষ্ঠা পাঠ কিদলন।  তািপি তাাঁি ভ্রাতাি দিদক মূখ দফদিদয়  
দতদন বলদলনঃ ‘ মুর্া,  ব্রতামাি দক বলবাি আদি? আদম দনশ্চয় কদি  বলদি,  ব্রে ব্রকহ পদবত্র ব্রকািআদন 
দবশ্বার্ স্থাপন কদি এবাং এি স্বগসীয় মূলয র্ম্বদে স্বীকাি কদি,  তথাদপ েদিও এক ম-ু ব্রতসি জন্যও ইতেতঃ 
কদি ব্রে এই র্কল আিা উদত্তজনাকািী বাকযাবলী  ব্রর্ই একই প্রকাদিি পুনজসীদবতকািী শদি িািা দবভূদষত 
অদত সুদনশ্চত ভাদব ব্রর্ তাি দবর্াি কাদেসয ভূল কদিদি এবাং ন্যাদয়ি পথ হদত দবপথগামী হদয়দি। ” দতদন আি 
দকিুই বলদলন না।  তাাঁি র্ম্মুখ হদত আমাদক দবিায় দিয়া,  দতদন আমাদক তাাঁি দনকট হদত রুশ ব্রিশীয় 
একতাল দর্দন এবাং এক পযাদকট র্া,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক দিবাি জন্য এবাং তাাঁি দনকট তাাঁি েদথাদর্ত সুনাম 
ধ্ািন এবাং প্রীদত প্রকাদশি র্াংবাি বহন  কদি  দনদয় ব্রেদত আদিশ িান কিদলন।  

আদম উঠলাম এবাং আহ্লাদি পদিপূর্স হদয়  দ্রুততি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট উপদস্থত হলাম এবাং তাাঁি দনকট 
মহান বাহা’উল্লাহি উপহাি এবাং র্াংবাি প্রিান কিলাম।  দতদন অদত আহ্লাি ও উৎর্াদহি র্াদথ  আমাি  
দনকট ব্রথদক ঐ র্কল গ্রহর্ কিদলন।  তাাঁি আদবদগি আদধ্কয বর্সনা কিদত আমাি শব্দাবলী অক্ষম।  দতদন 
তৎক্ষনাৎ িাাঁদড়দয় ব্রগদলন,  অবনত মেদক আমাি দনকট ব্রথদক উপহাি গ্রহর্ কিদলন এবাং অতীব উৎসুদকি 
র্াদথ  তাদত র্ুম্বন কিদলন।  তৎপি দতদন আমাদক আদলিন কিদলন,  আমাি র্কু্ষিয় র্ুম্বন কিদলন এবাং 
বলদলনঃ আমাি অদত দপ্রয় বে,ু  আদম প্রাথসনা কদি ব্রে,  দঠক ব্রে রূপ আপদন আমাি অিদি আনন্দ িান 
কদিদিন,  আল্লাহ আপনাি মদন দর্িস্থায়ী সুখ প্রিান করুন এবাং আপনাি অিি অদবনশ্বি আনদন্দ পদিপুর্স 
করুন।  আদম ব্রমাল্লা ব্রহদর্দনি বযবহাদি অতযি আশ্চােসাদিত হলাম।  আদম মদন মদন দর্িা কিলাম,  দক 
প্রকাদিি ব্রোগাদোগ এই দইদট অিিদক একদত্রত কদিদি? দকইবা তাদিি অিদি আগ্রাহাদিত র্হর্িত্ব প্রজ্জ্বদলত 
কদিদি? ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  োি দনকট জাাঁক জমক ও িাজকীয় ঐশ্বেসয অদত কু্ষি পিাথস,  ব্রকন মহান 
বাহা’উল্লাহি দনকট হদত এইরূপ নগর্য উপদঢৌকন ব্রিদখ( ব্রপদয় )  এইরূপ অদতদিি আহ্লাি প্রকাশ কদিদিন? 
এই দর্িদয় আদম হতবুদদ্ধ হলাম এবাং এি িহস্য উদ্ াটন কিদত অর্মথস হলাম।  
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অল্প কদয়ক দিন পদি,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রখািার্ান োত্রা কিদলন।  তখন দতদন আমাি দনকট হদত দবিায় 
গ্রহর্ কিদলন;  দতদন বদলনঃ আপদন ো শুদনদিন,  ো ব্রিদখদিন,  তা কাউদকও বলদবন না।  আপনাি অিদি 
একদট িহস্য দহর্াদব ইহা লুক্কাদয়ত থাুক।  তাাঁি নাম প্রকাশ কিদবন না।  কাির্ োিা তাাঁি প্রদত ইষসাদিত 
তািা উদিত হদয়  তাাঁি ক্ষদত কিদব।  আপনাি উপার্না ও ধ্যাদনি র্ময় প্রাথসনা করুন ব্রে র্বস শদিমান 
আল্লাহ তাাঁদক িক্ষা কদিন,  ব্রে তাাঁি মধ্য দিয়া দতদন পদততদিি উদ্ধাি কিদত পাদিন,  িদিিদক ধ্নী কিদত 
পাদিন এবাং অধ্ঃপদততদক উদ্ধাি কিদত পাদিন।  িবয র্মদূহি িহস্য আমাদিি র্কু্ষ হদত ব্রগাপন িাখা 
হদয়দি।  আমাদিি কতসবয হদে  নব  দিদনি আহ্বান উদত্তালন কিা এবাং র্কল ব্রলাদকি দনকট স্বগসীয় আহ্বান 
ব্র াষর্া কিা।  এই শহদি অদনক  ব্রলাক এই পদথ িিিান কিদব।   ব্রর্ই িি আল্লাহি বতদক্ষ জল দর্ঞ্চন 
কিদব এবাং মানবজাদতি র্কলদক িায়ািান কিদব।  

র্তথুস অধ্যায় র্মাপ্ত 
র্তথুস অধ্যাদয়ি টীকা 

১নাং: -  ব্রগাদবদনা (  ১২৯ পতষ্ঠা)  এবাং দনদকালার্ (  সর্য়ি আলী ব্রমাহা¤মি বাব ২৫৫ পতষ্ঠা)  উদল্লখ কদিদিন 
ব্রে,  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীদয় ব্রহোজী দেদন একজন প্রথম ব্রশ্রনীি ধ্মসর্ােসয ও ধ্মস আইনজ্ঞ পদডডত দিদলন,  
মহান বা’ব্রবি  ধ্দমসি প্রাথদমক দবশ্বার্ীদিি অিভূসি দিদলন।  

২নাং: -  কশফলু গীতা ( ৪২- ৪৫ পতষ্ঠা)  অনুর্াদি,  হাজী দমজসা জানী,  কাশাদনি ব্রলাকদিি কাদি হাজী দমজসা 
জাদনদয় বুজুগস ( বড়)  নাদম পদিদর্ত দিদলন,  ব্রেন তাাঁদক তািা একই নাদমি কাশাদনি আি একজন বদনক হাজী 
দমজসা জাদনদয় তুক বা ব্রকার্ই ( ব্রিাট)  হদত পাথসকয কিদত পািা োয়।  পুদবসাি দমজসা জানীি দতন ভ্রাতা দিল,  
তাদিি মদধ্য ব্রজযষ্ঠ ভ্রাতা হাজী ব্রমাহাম্মি ইর্মাইল েদবহ,  দিতীয় হাজী দমজসা আহমি এবাং তততীয় দিদলন 
হাজী আলী আকবি।   

৩নাং: -  র্মন্দদিি পা-  ুদলদপ ( ২ পতষ্ঠা)  মদত,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ,  ১২৬০ দহজিী দশিাজ হদত ব্রতহিান োবাি 
কাদল,  ব্রমাহাম্মি শাদহি নাদম অবতীর্স মহান বা’ব্রবি  একদট ফলক দলদপি ( পদত্রি)  বাহক দিদলন।  

ড.  জন ইর্দলমডট তাি বাহা’উল্লাহ্ এ-  দনউ এিা ২৯- ৩০ পতষ্ঠা মদত,  ( বাহা’উল্লাহ ও নব  েুদগি ৪১- ৪২ 
পতষ্ঠা)  বদলনঃ ব্রকান এক উপলদক্ষ বাহা’উল্লাহি ব্রজযষ্ঠপতু্র,  মহান আবু্দল বাহা,  বতসমান ব্রলখদকি দনকট ,  
তাাঁি দপতাি জীবদনি প্রথম অাংশ র্ম্বদে দনম্নদলদখত তথযগুদল বর্সনা কদিদিনঃ 

‘‘সশশব হদতই দতদন অদতশয় িয়াল ু ও উিািদর্তা দিদলন।  দতদন গতদহি বাইদি উন্মুি স্থাদন ভ্রমর্ কিদত 
অতযি ভালবার্দতন;  তাাঁি র্মদয়ি অদধ্কাাংশ  অনুষ্ঠান উিোপন কিা হত উিযান বা প্রািদি।  তাাঁি অর্াধ্ািন 
আকষসর্ শদি দিল;  র্কদলই উহা অনুভব কিত।  জনর্াধ্াির্ র্বসিা তাাঁি র্তুদিসদক দভড় কিত।  মন্ত্রীিা ও 
িাজকমসর্ািীগর্ তাাঁদক দ দি থাকত।  তাাঁি ত্রদয়ািশ বা র্তুিসশ বৎর্ি  বয়দর্,  দতদন তাাঁি পাদডডদত্বি জন্য েশস্বী 
হদয়দিদলন। . . . . . . . . . . . . . . . . . মহান বাহা’উল্লাহি বয়র্  েখন  বাইশ বৎর্ি  তখন তাাঁি দপতা পদিাদলাক 
গমর্  কদিন এবাং পািস্য িাদজযি দর্িকালীন প্রথামত,  পািস্য র্িকাি তাাঁদক দপততপদি প্রদতদষ্ঠত কবাি জন্য 
দনমন্ত্রন কদিন,  দকন্তু দতদন  ব্রর্ই আমন্ত্রন গ্রহর্ কদিন নাই।  তখন প্রধ্ান মন্ত্রী বলদলনঃ তাাঁদক তাাঁি স্বাধ্ীন 
ইোমত র্লদত িাও।  মন্ত্রীপি তাাঁি জন্য উপেুি নদহ।  তাাঁি জীবদনি লক্ষয মহত্তি।  আদম তাাঁদক দঠক বুিদত 
পািদিনা;  দকন্তু আমাি িতঢ় দবশ্বার্ দনয়দত তাাঁি জীবদন দবদধ্ দনদিসষ্ট মহান র্াধ্নাি পদথ পদির্াদলত কিদিন।  
তাাঁি দর্িা ধ্ািা আমাদিি দর্িাধ্ািা হদত পতথক।  তাাঁদক ইদেমত থাকদত িাও।  
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৫নাং: -   ব্রর্ই র্মদয় ( ১২৬০ দহজিী,  ১৮৪৪ দিষ্টাদব্দ)  পািস্য ব্রিদশ র্া,  তাল,  দর্দন অদত দষ্প্প্রাপয 
হওয়ায়,  উচ্চ ব্রশ্রনীি ব্রলাকদিি মদধ্য এই উভয় প্রকাদিি িবয উপদঢৌকন রূদপ বযবহৃত হত।  

র্তুথস অধ্যদয়ি টীকা র্মাপ্ত 

পঞ্চম অধ্যায় 

মহান বাহা’উল্লাহি মাদজন্দািান ভ্রমর্ 
তাাঁি দপতা দমজসা বজুুগস র্ম্বদে তাি ইদিত 

 

মহান বাব কততসক দবদ াদষত প্রতযাদিদশি বার্ী প্রর্াি কিাি উদেদশ্য মহান বাহা’উল্লাহ্ ব্রে র্বস প্রথম পেসটদন 
প্রবতত্ত হদয়দিদলন তা দিল মাদজন্দািান প্রদিদশি নুি ব্রিদশ তাাঁি সপততক বার্স্থান।  দতদন প্রথমতঃ টাুি গ্রাদমি 
উদেদশ্য োত্রা কিদলন,  ো তাাঁি দপতাি বযদিগত ভ-  ূর্ম্পদত্ত দিল,  ব্রেখাদন তাাঁি একদট সুবতহৎ অট্টাদলকা 
দিল,  ো িাজকীয় প্রার্াদিি ন্যয় সুর্দজ্জত ও অতুযতকতষ্টভাদব অবদস্থত দিল।  একদিন আমাি ব্রর্ৌভাগযক্রদম 
মহান বাহা’উল্লাহদক এই বর্সনা দিদত শুনদত ব্রপলামঃ 

‘‘পিদলাকগত মন্ত্রী আমাি দপতা,  তাি ব্রিশবার্ীি মদধ্য একদট ঈষসা উদেপক পিমেসািাি অদধ্কািী দিদলন।  
তাাঁি দবশাল র্ম্পদত্ত,  তাি র্ম্ভ্রাি বাংশ,  তাি দশল্পী র্ূলভ সনপুন্য,  তাি অপ্রদতিন্দী প্রদতপদত্ত,  এবাং তাি 
ব্রগৌিাবাদিত উচ্চ পিবীি জন্য দতদন তাি পদিদর্ত র্কল ব্রলাদকি মদধ্য প্রর্াংশাি পাত্র দিদলন।  দবাংশদত 
বৎর্দিি অদধ্ক কাদলি মদধ্য নূি ও ব্রতহিাদনি র্বসত্র পদিবযপ্ততাি পদিবাি ও আিীয় স্বজদনি ব্রকহ ব্রকানই 
ব্রক্লশ,  আ াত বা পীড়া ব্রভাগ কদি নাই।  তাি সুিী স কাল োবৎ দনিবদেন্য ভাদব অদনক ঐশ্বেসয-  র্ম্পিরূপ 
আদশবসাি উপদভাগ কদিদিল।  ব্রর্ ো হউক,  হঠাৎ এই ব্রর্ৌভাগয ও ব্রগৌিব ভীষর্ দবপির্মূহ  িািা দবপেসে 
হল,  ো তাদিি আদথসক উন্নদতি দভদত্তর্মহূ  ভীষর্ভাদব প্রকদম্পত কিল।  প্রথম ব্রে ক্ষদত তাদক ব্রভাগ কিদত 
হদয়দিল,  তাি কাির্ একদট বতহৎ জল প্লাবর্,  ো মাদজন্দািান প্রদিদশি পবসতর্মূহ হদত উদিত হদয়  অতীব 
প্রর্- তাি র্াদথ  টাুি গ্রাদমি উপি দিদয় প্রর্-  ব্রবদগ প্রবাদহত হদয়দিল এবাং  ব্রর্ই গ্রাদমি দদগসি উপদি 
অবদস্থত মন্ত্রী প্রবদিি অট্টাদলকাি অধ্সাাংশ র্ম্পনূস রূদপ ধ্বাংর্ কদিদিল।  ব্রর্ই অট্টাদলকাি উত্তমাাংশ,  ো এি 
দভদত্তি সুিতঢ়তাি জদন্য দবখযাত দিল,  গজসনকািী বন্যাি জলদরাদতি ব্রবগবান প্রবাদহি প্রর্- তা িািা র্ম্পুনসরূদপ 
দবলুপ্ত হদয়  দগদয়দিল,  এি মূলযবান আর্বাবপত্রর্মূহ  দবনষ্ট হদয়  দগদয়দিল এবাং এি সুর্ম্পন্ন ভূষর্ 
পুনরুদ্ধাদিি র্ম্ভাবনা হীনভাদব ধ্বাংর্ হদয়  দগদয়দিল।  এি অল্পকাল পদি,  পিদলাকগত মন্ত্রীি,  শার্ন র্াংক্রাি 
নানা প্রকাি পিবীি ক্ষদত হল এবাং তাি দবরুদদ্ধ তাি ঈষসাপিায়ন প্রদতিন্দীদিি পুনঃ পুনঃ আক্রমন র্লদত 
লাগল।  তাি ভাদগযি এইরুপ দবপেসয় র্দত্ত্বও মহামান্য মন্ত্রী তাি মেসািা ও মব্রনি শাদি িক্ষা কিল এবাং তাি 
র্িদতি র্ীমাবদ্ধ গ-  ীি মদধ্য তাি িানশীলতা ও িয়াি কােসযর্মূহ কদি  ব্রেদত লাগদলন।  দতদন তাি 
অদবশ্বার্ী র্িীদিি প্রদত ব্রর্ইরূপ ভিতা ও িয়াি কােসযর্মূহ কদি  ব্রেদত লাগদলন।  ো পুদবস তাি 
স্বদিশবার্ীদিি প্রদত তাি বযবহাদিি দবদশষত্ব দিল।  অতীব ব্রগৌিবময় র্দহষ্ণুতাি র্াদথ  তাি জীবদনি ব্রশষ 
ম-ু তস পেসি দতদন ঐ র্মে প্রদতুল অবস্থাি দবরুদদ্ধ েুদ্ধ কিদত লাগদলন,  ো তাি উপি গুরুতি র্াপ প্রিান 
কদিদিল। ” 

ব্রতহিাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আগমদর্ি পূদবস 
মহান বাহা’উল্লাহি নিূ ব্রিশ িশসন 



95 
 

 
মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া বার্ী প্রর্াদিি পূদবস,  মহান বাহা’উল্লাহ্ নূি ব্রজলা িশসন কিদত দগদয়দিদলন।  তখন 
খযাতনামা শাস্ত্র আইনজ্ঞ দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় নূিী তাি প্রভাব প্রদতপদত্তি উচ্চতম র্ুড়ায় অবদস্থত দিদলন।  
তাি পিমেসািাি খযাদত এইরুপ দিল ব্রে,  োিা তাি পিতদল উপদবশন কিত তািা দনদজদিি ইর্লাদমি ধ্মস 
ও আইন এই উভদয়ি অনুদমাদিত বযাখযা কতসা বদল  মদন কিত।  

দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় নুিীি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহি র্াক্ষাৎকাি 

এই শাস্ত্রাদতভি পদডডত দইশদতিও অদধ্ক দশষ্যদিি র্দম্বাধ্ন কদি  বিততা দিদতদিদলন এবাং ইমামগদর্ি 
উচ্চাদিত বার্ী র্মদুহি একদট িদলল অস্পষ্ট বাদকযি বযাখযা প্রিান কিদিদলন।  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ তাাঁি 
কদতক র্িীর্হ  ব্রর্ই স্থাদনি পাশ দিদয়    োদেদলন  এবাং দতদন তাি বিততা শুনবাি জন্য দকয়ৎকাল 
থামদলন,   ব্রর্ই শাস্ত্রাদতজ্ঞ ( মুজতাদহি)  তাি দশষ্যগর্দক ইর্লাদমক দশক্ষা র্মদুহি আধ্যাদিক অবস্থা র্ম্বেীয় 
একদট জদটল মতবাদিি দবশি বযাখযা কিদত বলদলন।  েখন  তাদিি র্কদলই উহা বযাখযা কিদত তাদিি 
অক্ষমতা প্রকাশ কিল তখন মহান বাহা’উল্লাহ্,  র্াংদক্ষদপ অথর্ দবশ্বার্জনকভাদব  ব্রর্ই মতবাদিি একদট দবশি 
বযাখযা প্রিান কিদলন।  মুজতাদহি তাি দশষ্যদিি অপািগতায় অতযি দবিি হদলন এবাং ক্রুদ্ধস্বদি বলদলনঃ 
‘অদনক বৎর্ি  োবৎ আদম ব্রতামাদিি দশক্ষা প্রিান কিদি এবাং র্দহষ্ণুতাি র্াদথ  ব্রতামাদিি অিদি ধ্মস 
দবশ্বাদর্ি দনগুঢ় র্তযর্মহূ  এবাং উচ্চতম নীদতর্মূহ  প্রদবশ কিাবাি জন্য ব্রর্ষ্টা কদিদি।  তবুও এতকাল োবৎ 
এইরুপ অধ্যবর্ায়শীল দশক্ষাি পদিও ব্রতামিা ব্রমষ র্দমসি টুদপ পদিদহত এই েুবকদক,  দেদন এই পদডডত সুলভ 
দশক্ষায় ব্রকান দিন অাংশগ্রহর্ কদিন নাই এবাং ব্রতামাদিি দবিযালয় র্াংক্রাি র্বস প্রকাি দশক্ষাি র্াদথ  র্ম্পুনস 
অপদিদর্ত তাাঁদক ব্রতামাদিি উপি তাাঁি প্রাধ্ান্য প্রমার্ কিদত সুদোগ প্রিান কদিি। ’ 

 

দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় নিূীি দইদট স্বপ্ন িশসন 

পিবতসী র্মদয়,  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ প্রস্থান কদিদিদলন,  ব্রমাজতাদহি তাি দশষ্যদিি দনকট দইদট আশ্চেস 
স্বপ্ন বর্সনা কিদলন।  ইহাদিি র্াংদলষ্ট  টনাবলী,  পিম অথসপূর্স দিল বদল  দতদন দবশ্বার্ কিদতন।  দতদন 
বলদলনঃ ‘আমাি প্রথম স্বদপ্ন,  আদম এক বতহৎ জনম- লীি র্দম্মলন স্থাদন িাঁদড়দয় দিলাম,  তাদিি র্কদলই 
একদট গতদহি দিদক ইদিত কিল,  ব্রেখাদন তািা বলল,  র্াদহবুজ্জামান ( বতসমান েুদগি ধ্মস প্রবতসক)  বার্ 
কিদিদলন।  আনদন্দ উন্মত্ত হদয়  আদম আমাি স্বদপèি মদধ্যই তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎলাদভি জন্য দ্রুত অগ্রর্ি 
হলাম।  েখন  আদম  ব্রর্ই গতদহ ব্রপৌাঁদিলাম,  আদম অতীব আশ্চােসাদিত হলাম ব্রে,  আমাদক প্রদবদশি অনুমদত 
ব্রিয়া হল না।  আমাদক বলা হল,  প্রদতশ্রুত কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  অন্য একজন মহাপুরুদষি র্াদথ  ব্রগাপনীয় 
কদথাপকথদন দনেুি আদিন।  তাহাদিি দনকট প্রদবশ কদঠাি ভাদব দনদষদ্ধ।  ব্রে র্কল িক্ষক প্রহিী িাদি 
িাাঁদড়দয় দিল,  তাদিি দনকট হদত আদম এই র্াংবাি র্াংগ্রহ কিলাম ব্রে,   ব্রর্ই মহা পুরুষ মহান বাহা’উল্লাহ্ 
বযদতত আি ব্রকহ নদহ। ’ 

ব্রমাজতাদহি বলদত লাগদলনঃ‘ আমাি দিতীয় স্বদপè আদম দনদজদক এমন একদট স্থাদন ব্রিখদত ব্রপলাম ব্রেখাদন 
আমাি র্তুদিসদকি অদনকগুদল টাকাি দর্ন্দুক।  আমাদক বলা হল এদিি প্রদতযকদটই বাহা’উল্লাহি।  আদম েখন  
ঐগুদল খুদল ব্রফললাম,  আদম ব্রিখলাম ঐগুদল গ্রদন্থ পদিপূর্স।  এই র্কল গ্রদন্থি প্রদতযক শব্দ ও বর্স ো 
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দলদপবদ্ধ কিা হদয়দিল,  ব্রর্গুদল পিম উৎকতষ্ট মদন- মুিা িািা সুর্দজ্জত কিা হদয়দিল।  তাদিি উজ্জ্বলতা আমাি 
র্কু্ষি¦ য় িলদর্ত কিল।  তাদিি প্রভাব িািা আদম এইরুপ অদভভূত হলাম ব্রে আদম হঠাৎ আমাি দনিা হদত 
জাগ্রত হলাম। ’ 

 

ব্রতহিাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আগমদনি পি ( ১২৬০ দহজিী)  মহান 
বাহা’উল্লাহি নিূ ব্রজলা ভ্রমর্ এবাং তাাঁি দপততবয আদজদজি 

দবদিাদধ্তা ও শত্রুতা 
 

েখন  ৬০ (  ১২৬০ দহজিী)  দহজিীদত মহান বাহা’উল্লাহ্ নূদি উপদস্থত হদলন,  দতদন জানদত পািদলন ব্রে  
ব্রর্ই খযাতনামা ব্রমাজতাদহি দেদন গতবাি তাি ঐ স্থান িশসদনি র্ময় দবপুল শদিি অদধ্কািী দিদলন,  দতদন 
মততুযমুদখ পদতত হদয়দিন।  তাি দবপুল র্াংখযক ভি দশষ্য এখন মুদষ্টদময় ভদিাৎর্াহ দশষ্যরুদপ তাি স্থলাদভদষি 
ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি ব্রনততদত্ব তাদিি পিদলাকগত দশক্ষদকি  দর্িার্দিত প্রথা িক্ষা কিদত ব্রর্ষ্টা কিদি ।  ব্রে 
উৎর্াদহি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহি আগমন অভূদিত হল তা এখন তুলনায় সুদতক্ষèরূদপ সবষময প্রকাশ 
কিল।  ব্রেদহত ু এক্ষন  ব্রর্ই পুদবসকাি উন্নতশীল দশষ্য র্ম্প্রিায় অবদশষ্টাাংদশি উপি অেকাি র্মােন্ন কদিদি।   

 ব্রর্ই অঞ্চদলি অদধ্কাাংশ িাজ কমসর্ািী,  খযাতনামা বযদিগর্ তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিল এবাং শ্রদ্ধাপ্রীদত 
পূর্সভাদব তাাঁদক েথাদোগয অভযথসনা কিল।  ব্রেদহত ু দতদন র্ামাদজক উচ্চস্থাদন অবদস্থত দিদলন,  তািা শাদহি 
জীবন র্ম্বদে তাি মন্ত্রীগদর্ি কােসযাবলী ও তাি র্িকািী কােসযর্মূহ  র্ম্বদে তাি দনকট হদত র্কল দবষয় 
অবগত হদত বযগ্র দিল।  তাদিি অনুর্োন র্ম্বদে মহান বাহা’উল্লাহ্ র্িম  উিার্ীনতাি র্াদথ  প্রতুযত্তি 
কিদলন,  এবাং র্ামান্য মদনাদোগ বা র্াংশ্রব প্রিশসন কিদিদলন এইরুপ ব্রবাধ্ হল।  প্রর্-  বাদিতাি র্াদথ  
দতদন নতুন প্রতযাদিশ ধ্দমসি র্মথসদনি জন্য প্রদিার্না প্রিান কিদলন,  এবাং ইহা ব্রে ভদবষ্যদত অপদিদময় 
উপকাি প্রিান কিদত দবদধ্ দনদিসষ্ট তৎপ্রদত তাদিি মদনাদোগ আকষসন কিদলন।  োিা তাাঁি বিততা শ্রবর্ কিল,  
তািা এদত আশ্চােসাদিত হল ব্রে তাাঁি পিবীি বয়দর্ি একজন ব্রলাক  ব্রর্ই র্কল র্তয র্ম্বদে এইরুপ দবর্ক্ষন 
আকষসন প্রিশসন কিদিন,  ো প্রধ্ানত ইর্লাম ধ্দমসি ব্রনতা ও ধ্মসতজ্ঞদিি র্াদথই র্াংদলষ্ট,  তািা তাাঁি েুদিি 
অকাটযতা র্ম্বদে আপদত্ত কিা,  অথবা ব্রে ধ্মস র্ম্বদে দতদন এইরুপ িক্ষতাি র্াদথ  বযাখযা কদিদিন তা বজসন 
কিা,  শদিহীন বদল  অনুভব কিল।  তািা তাাঁি উৎর্াদহি মহদত্বি ও তাাঁি অদভমদতি গভীিতাি উচ্চ প্রশাংর্া 
কিল এবাং তাাঁি র্াংর্াি দনিাশদিি এবাং স্বাথস তযাগ িািা অতীব প্রভাবাদিত হল।  

তাাঁি দপততবয আদজদজি দবদিাদধ্তা ও শত্রুতা 

তাাঁি দপততবয আদজজ বযদতত দেদন তাাঁি বর্সনা র্ম্বদে আপদত্ত কদিন  এবাং তাি র্দতযি দনন্দা কদি  তাাঁি 
দবদিাদধ্তা কিদত র্াহর্ী হদয়দিল,  আি ব্রকহই তাাঁি অদভমত র্ম্বদে দবতকস কিদত র্াহর্ কিল না।  োিা তাাঁি 
বাকয শুদনদিল,  তািা েখন  তাাঁি এই প্রদতিন্দীদক দনেি কিদত র্াইদলন ও তাাঁি অদনষ্ট কিদত র্াইদলন,  
তখন মহান বাহা’উল্লাহ্ তাাঁি স্বপদক্ষ হেদক্ষপ কিদলন এবাং তাদক আল্লাহি হদে র্মপসন কিদত তাদিি উপদিশ 
দিদলন।  ভীত হদয়  আদজজ নুদিি ব্রমাজতাদহি ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি দনকট র্াহােয র্াইল এবাং তখন তখনই 
তাদক র্াহােয প্রিান কবাি জন্য তাি দনকট প্রাথসনা কিল।  ব্রর্ বলল ( আদজজ) ঃ ব্রহ আল্লাহি 
ভদবষ্যিািীগদর্ি প্রদতদনদধ্,  ব্রিখুন আল্লাহি ধ্দমসি উপি দকরূপ দবপিাপি হদয়দি।  একজন েুবক একজন 



97 
 

র্াধ্ািন ব্রলাক,  র্ম্ভ্রাি ব্রশ্রর্ীি ব্রলাদকি ব্রপাষাক পদিদহত হদয় ,  নূদি আগমন কদিদিন,  ধ্মস দবশ্বার্ীদিি 
িূগসর্মূহ আক্রমন কদিদিন এবাং পদবত্র ইর্লাম ধ্মসদক দবদেন্ন কদিদিন।  উদিত হও এবাং তাাঁি আক্রমন 
প্রদতহত কি।  ব্রে ব্রকহ তাাঁি র্ম্মুদখন হয়  তৎক্ষাৎ তাাঁি োদমদন্ত্র মুগ্ধ হয়  এবাং তাাঁি উচ্চাদিত বাকয িািা মুগ্ধ 
হয়।  আদম জাদননা দতদন একজন োদকি দকনা অথবা তাাঁি র্া- এি র্াদথ ব্রকান িহস্যময় িবয দমদশ্রত কদিন 
দকনা ো প্রদতযদক ব্রে,  র্া পান কদি এি োদ মদন্ত্র মুগ্ধ কদি।  মুজতাদহি,  তাি দনদজি উপলদদ্ধ র্দত্তও 
এইরুপ মতামদতি দনবুসদদ্ধতা বুিদত পািদলন।  দতদন পদিহাস্েদল বলদলনঃ আপদন দক তাাঁি র্া পান কদিন 
নাই বা তাাঁি র্িীদিি র্াদথ তাাঁি বিততা শ্রবর্ কদিন নাই? দতদন উত্তি কিদলন,  হাাঁ আদম তা কদিদি,  দকন্তু 
আপনাি র্িয় র্াংিক্ষনদক ধ্ন্যবাি,  আদম তাাঁি িহস্যময় শদিি প্রভাব হদত মুি িদয়দি।  মুজতাদহি 
জনর্াধ্ািন ব্রক মহান বাহা’উল্লাহি দবরুদদ্ধ উদত্তদজত কবাি কাদেসয এবাং এইরুপ একজন শদিশালী প্রদতপক্ষ ব্রে 
র্কল অদভমত দনভসদয় প্রর্াি কিদিদলন,  ব্রর্গুদলদক ব্রর্াজাসুদজ ভাদব প্রদতবাি কিদত দনদজদক অর্মথস ব্রপদয়  
একদট দলদখত বর্সনা দিদয়ই র্ন্তুষ্ট িইদলন,  ব্রেখাদন দতদন প্রকাশ কিদলন, ‘ ব্রহ আদজজ,  ভীত হইওনা,  ব্রকউ 
ব্রতামাদক উৎপীড়ন কিদত র্াহর্ কিদব না। ’ ইহা দলখবাি র্ময় মুজতাদহি বযকির্ র্াংক্রাি একদট ভূদলি 
মধ্য দিয়া তাি বর্সনাি মমস এইরূপ দবকতত কিদলন ব্রে টাুি গ্রাদমি র্ম্ভ্রাি বাংশীয়দিি মদধ্য োিা ইহা পাঠ 
কিল তািা এি অথস দনদজদিি জন্য অপমানজনক মদন কিল এবাং এই বর্সনা বহর্কািী ও বর্সনািাতা 
উভয়দকই ভয় প্রিশসন কিল।  

মহান বাহা’উল্লাহি নিূ প্রদিশ ভ্রমদর্ি ফলাফল 

োিা মহান বাহা’উল্লাহি দনকট উপদস্থত হদয়দিল এবাং তাাঁদক মহান বাব কততসক দবদ াদষত বার্ীি বযাখযা প্রিান 
কিদত শুনদত ব্রপল,  তাি আদবিদনি আিদিকতা িািা এইরুপ প্রভাদবত হল ব্রে,  তািা তখন তখন নুদিি 
অদধ্বার্ীদিি মদধ্য  ব্রর্ই বার্ী দবোি কবাি জন্য এি খযাতনামা অগ্রর্ীি গুনাবলীি উচ্চ প্রশাংর্া কবাি জন্য 
উদিত হল।  ইদতামদধ্য ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি দশষ্যিা তাদিি দশক্ষকদক টাুি গ্রাদম োওয়াি জন্য এবাং মহান 
বাহা’উল্লাহি র্াদথ  বযদিগতভাদব র্াক্ষাৎ কিাি জন্য,  এই নতনু প্রতযাদিদশি প্রস্তুদত র্ম্বদে তাি দনকট হদত 
অবগত কিাবাি জন্য প্রদিাদর্ত কিদত ব্রর্ষ্টা কিল।  তাদিি আিদিক অনুনদয়ি প্রদত মুজতাদহি একদট 
পদিহািকািী উত্তি প্রিান কিল।  তাি দশষ্যগর্ ো হউক,  তাি উিাদপত আপদত্ত র্মদূহি সবধ্তা স্বীকাি কদি  
দনদত অর্ম্মত হল।  তািা র্দনবসে অনুদিাধ্ কিল ব্রে,  তাি ন্যায় পিবী দবদশষ্ট ব্রলাদকি উপি োি কতসবয হল 
শীয়া ইর্লাদমি ঐকযবদ্ধতা র্াংিক্ষর্ কিা,  ব্রে প্রাথদমক কােসযাবলী ন্যে কিা হদয়দি তা হল,  প্রদতযক 
আদন্দালন ো তাদিি ধ্মস দবশ্বাদর্ি স্বাথস র্মদূহি উপি দবরুদ্ধ প্রভাব দবোি কদি তাি প্রকতদত অনুর্োন কিা।  
ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি অবদশদষ তাি দইজন প্রদর্দ্ধ র্হকািী,  ব্রমাল্লা আব্বার্ এবাং দমজসা আবুল কাদর্ম ব্রক প্রদতদনদধ্ 
স্বরূপ ব্রপ্রির্ কিত মনস্থ কিদলন।  তািা উভদয় পিদলাকগত দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি জামাতা ও দবশ্বে দশষ্য 
দিদলন,  ব্রে তািা মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কদিন এবাং দতদন ব্রে র্াংবাি আনয়ন কদিদিন তাি র্দঠক 
র্তয দননসয় কিদত পাদিন।  দতদন দনদজ প্রদতশ্রুদত দিদলন ব্রে তািা ব্রে দর্দ্ধাদি উপর্ীত হদব দতদন অকপদট তা 
অনুদমািন কিদবন এবাং ঐ র্মে দবষদয় তাদিি দর্দ্ধাি র্ুড়াি বদল  ব্রমদন  দনদবন।  
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মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি প্রদতদনদধ্িদয়ি র্াক্ষাৎ 

ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি প্রদতদনদধ্িয় টাুি গ্রাদম ব্রপৌাঁদি জানদত পািদলন ব্রে মহান বাহা’উল্লাহ্ তাাঁি শীতকালীন 
গিবযস্থাদন র্দল  ব্রগদিন।  তািাও  ব্রর্ই স্থাদন োওয়াি জদন্য মনস্থ কিদলন।  তািা েখন   ব্রর্ই স্থাদন উপদস্থত 
হদলন,  তখন তািা মহান বাহা’উল্লাদকক পদবত্র ব্রকািআদনি প্রাথদমক সুিা( সুিা ফাদতহা) ,  োহাদক র্প্ত 
পুনিাবতত আয়াতর্মূহ  বযাখযা ব্রিয়া হদয়দি,  তাি বযাখযা অবতির্ কাদেসয বাপতত ব্রিখদত ব্রপদলন।  েখন  তািা 
উপদবশন কদি  তাাঁি বিততা শ্রবর্ কিদিদলন,  দবষদয়ি মহত্ব,  প্রদিার্র্াপ্রি বাদিতা,  ো এি উপস্থাপনাি 
একদট দবদশষত্ব দিল এবাং এই বাকয কখদনা অর্াধ্ািন প্রর্ালী,  তাদিিদক গভীি ভাদব প্রভাদবত ও মুগ্ধ 
কিল।  ব্রমাল্লা আব্বার্ দনদজদক িমন  কিদত না ব্রপদি তাি আর্ন হদত উদিত হল এবাং মদনি দদনসবাি 
আদবদগি িািা দবতাদড়ত হদয়  পশ্চাত দিদক র্দল  দগদয় িাদিি পাদশস¦  দনশ্চলভাদব ভদিমান আনুগদতযি 
মদনাভাদবি র্াদথ  িডডায়মান িইদলন।  ব্রে বিততা দতদন শ্রবর্ কিদিদলন তাি োদমন্ত্র তাদক দবদমাদহত 
কদিদিল।  েখন  দতদন মদনি আদবদগ কদম্পত কদলবদি িডডায়মান দিদলন এবাং তাি র্কু্ষিয় অশ্রুপূর্স দিল।  
দতদন তাি র্িীদক বলদলন,  তুদম আমাি অবস্থা ব্রিখদত পাে,  আদম মহান বাহা’উল্লাহদক প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিদত 
পািদিনা।  ব্রে র্মে প্রশ্ন তাদক দজজ্ঞার্া কিব বদল  পূবস হদত দস্থি  কিলাম,  ব্রর্গুদল হঠাৎ আমাি স্মতদত 
হদত দবলুপ্ত হদয়  ব্রগদি।  তুদম ব্রতামাি অনুর্োন র্াদলদয় ব্রেদত অথবা একাকী আমাদিি দশক্ষদকি দনকট 
প্রতযাবতসন কিদত এবাং আমাি অবস্থা র্ম্বদে অবগত কিাদত র্ম্পনূস র্¦ াধ্ীন।  আমাি পক্ষ হদত তাদক বল 
ব্রে,  আব্বার্ আি কখনও তাি দনকদট প্রতযাবতসন কিদত পাদিনা।  ব্রর্ কখনই এই িিবাি প্রাির্ পদিতযাগ 
কিদত পাদি না।  দমজসা আবুল কাদর্মও তাি র্িীি িতষ্টাি অনুর্িদর্ প্রবতত্ত হল।  তাি উত্তি হল,  আদম 
আমাি দশক্ষকদক ব্রমদন  দনদত ক্ষাি হলাম।  এই মুহুদতস আমাি জীবদনি অবদশষ্ট দিনর্মহূ  মহান বাহা’উল্লাহি 
ব্রর্বায়,  দেদন আমাি র্তয ও একমাত্র প্রভ,ু  উৎর্গস কিদত আল্লাহি দনকদট প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হদয়দি। ’ 

নুদিি মুজতাদহদিি মদনানীত িূতিদয়ি হঠাৎ ধ্মস পদিবতসদনি র্াংবাি র্মে   ি ব্রজলায় দবহ্বলকািী দ্রুত গদতদত 
দবেতত হদয়  পড়ল।  ইহা ব্রলাকদিি তাদিি দনিালতুা হদত জাগ্রত কদি  তুলল।  উচ্চ পিস্থ ধ্মসর্ােসযগর্ 
( ধ্মসদনতা) ,  িাজকমসর্ািীিা,  বদর্কগর্,  কতষকুল র্কদলই মহান বাহা’উল্লাহি বার্স্থাদন িদল িদল র্মদবত 
হল।  তাদিি মদধ্য অদনক ব্রলাক ব্রস্বোয় তাাঁি ধ্মস গ্রহর্ কিল তাাঁি প্রদত তাদিি শ্রদ্ধা- ভদিি কািদর্;  তাদিি 
মধ্যস্থ অদনক খযাতনামা বযদিই মত প্রকাশ কিলঃ আমিা ব্রিখদি দকরূদপ নুদিি ব্রলাদকিা অভূিান কিদি  
এবাং আপনাি র্তুদিসদক র্মদবত হদয়দি।  প্রদতযক দিদক আমিা তাদিি দবজদয়াল্লাদর্ি জয় র্ম্পূর্স রূদপ 
সুদনদশ্চত হদব।  বাহা’উল্লাহ উত্তি কিদলনঃ   

আমাদক েদি বলা হয়  ব্রে একশত ব্রক্রাশ দিবতসী একজন র্তযাদিষী ঐশী র্দতযি জন্য দবদশষ ভাদব 
আগ্রাহাদিত এবাং আমাি র্াক্ষাৎকাদি অর্মথস,  আদম আনদন্দি র্াদথ  এবাং ইতেত:  না কদি  তাি বার্স্থাদন 
দ্রুততি গমর্  কিব এবাং আদম স্বয়াং তাি কু্ষধ্া দনবতত কিব।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি,  আদম জাদন,  র্া’ততাবাদি 
বার্ কদিন,  ব্রে গ্রাম এখান হদত ব্রবশী দদি নয়।  আমাি উদেশ্য তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিা এবাং তাি দনকট 
আল্লাহি র্াংবাি প্রিান কিা।  
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ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহি র্াক্ষাৎকাি 

তাি বাকযানুোয়ী কােসয কিাি জন্য,  বাহা’উল্লাহ্ কদয়ক জন র্িীর্হ তখন তখনই  ব্রর্ই গ্রাদম উপদস্থত 
হদলন।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি পিম দশষ্টার্াদিি র্াদথ  তাাঁদক অভযাথসনা কিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ্ বলদলনঃ ‘‘আদম 
আপনাদক িাজকমসর্ািীরূদপ বা প্রর্দলত প্রথানুোয়ী র্াক্ষাৎকাি প্রিান কিাি জন্য আদর্ নাই।  আমাি উদেশ্য 
আপনাদক একদট নতনু ও আশ্চােসজনক র্াংবাি র্ম্বদে অবগত কিান,  ো স্বগসীয় অনুদপ্রির্াি র্াদথ  অবতীর্স 
এবাং ইর্লাদমি প্রদত ব্রে প্রদতশ্রুদত ব্রিওয়া হদয়দিল তা পুির্ কবাি জন্য।  ব্রে ব্রকহ এই র্াংবাি মদনাদোগ 
র্হকাদি শ্রবর্ কদিদি,  ব্রর্ এি অদনবােসয শদি অনুভব কদিদি এবাং এি অনুকম্পাি শদি িািা পদিবদতসত 
হদয়দি।  আমাদক বলুন দকইবা আপনাদক হতবুদদ্ধ কদি বা র্তয স্বীকাি কিদত বাাঁধ্া প্রিান কদি। ” ব্রমাল্লা 
ব্রমাহাম্মি তাদেদল্লি র্াদথ বলদলন,  আদম পদবত্র ব্রকািআন হদত উপদিশ গ্রহর্ না কদি  ব্রকান কাদেসয হাত 
দিইনা।এইরূপ বযাপাদি আদম বািবািই আল্লাহি দনকট হদত র্াহােয ও তাাঁি আশীষ প্রাথসনা কিাি দনয়ম পালন 
কদি  আর্দি।  আদম তাাঁি পদবত্র গ্রন্থ উদেশ্যহীন ভাদব খুদল থাদক এবাং ব্রে পতষ্ঠাি উপি আমাি র্কু্ষ পদতত 
হয়  তাি প্রথম আয়াত অনুর্াদি মীমাাংর্া কদি  থাদক।   ব্রর্ই ব্রলাদকি মমসানুর্াদি আমাি অদভদপ্রত কােসযদি 
প্রার্ালীি দবজ্ঞতা ও ব্রেৌদিকতাি দবর্াি কদি। ’  

মহান বাহা’উল্লাহ তাি এই অনুদিাধ্ িক্ষা কিদত অর্ম্মত নন  ব্রিদখ,  মুজতাদহি পদবত্র ব্রকািআন আনাইয়া 
দনদলন এবাং ইহা খুদল পুনিায় বে কিদলন,  দকন্তু োিা ব্রর্খাদন উপদস্থত দিল তাদিি দনকট  ব্রর্ই ব্রলাদকি 
মমস প্রকাশ কিদত অর্ম্মত হদলন।  দতদন ব্রকবল ইহাই বলদলনঃ ‘ আদম আল্লাহি পদবত্র গ্রদন্থি উপদিশ গ্রহর্ 
কদিদি এবাং এই দবষদয় আি অদধ্ক অগ্রর্ি হওয়া েুদিেুি মদন কদিনা। ’ কতক ব্রলাক তাি বাদকয র্ম্মদত 
প্রকাশ কিল,  অবদশষ্ট ব্রলাদকিা অদধ্কাাংশ,  তাি এই র্মে বাদকয ব্রে ভদয়ি ইদিত িদয়দি তা উপলদদ্ধ কিদত 
অর্মথস হল না।  মহান বাহা’উল্লাহ্ তাদক আি দবেত কিদত অদনেকু হদয় ,  উদিত হদলন এবাং ক্ষমা প্রাথসনা 
কদি  তাি দনকট হদত আিদিকতাি র্াদথ  দবিায় দনদলন।  

জননক িিদবদশি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহি কথাবাতসা 

একদিন মহান বাহা’উল্লাহ্ তাাঁি র্িীগদর্ি র্াদথ ,  অশ্বাদিাহদন পল্লী গ্রাদম প্রদমাি ভ্রমর্কাদল,  িাোি পাদশ 
একজন েুবকদক একাকী বদর্ থাকদত ব্রিখদত ব্রপদলন।  তাি ব্রকশিাদশ আলুলাদয়ত দিল এবাং ব্রর্ একজন 
িিদবদশি ব্রপাষাক পদিধ্ান কদিদিল।  একদট ব্রিাট নিীি পাদশ ব্রর্ একদট অদি প্রজ্জ্বদলত কদিদিল এবাং 
আহাদিি খািয িের্ কিদিল এবাং উহা ভক্ষন কিদিল।  তাি দনকটবতসী হদয়  মহান বাহা’উল্লাহ তাদক 
র্িয়ভাদব দজজ্ঞার্া কিদলনঃ ‘‘ব্রহ িিদবশ,  আমাদক বল,  তুদম দক কিদতি? ব্রর্ ককসশ ভাদব উত্তি কিলঃ 
‘আদম আল্লাহ ব্রক খাইদতদি,  তাদক িেন কিদি এবাং তাদক জ্বাদলদয় ব্রফলদি। ’ তাি বযবহাদিি অকপট র্িলতা 
ও তাি প্রতুযত্তদিি অকপটতা মহান বাহা’উল্লাদকক অতযি র্ন্তুষ্ট কিল।  দতদন তাি কথায় হার্দলন এবাং 
অিদমত িয়াশীলতাি র্াদথ  এবাং স্বাধ্ীন ভাদব তাি র্াদথ  কথা বলদত লাগদলন।  অতযল্পকাদলি মদধ্য মহান 
বাহা’উল্লাহ্ তাদক র্ম্পনূস পদিবতসন কিদলন।  আল্লাহি প্রকতদত র্ম্বদে অবগত হওয়ায় এবাং তাি দনদজি ব্রলাদকি 
অলর্ কল্পনা হদত মুি হওয়ায় ব্রর্ তৎক্ষনাৎ  ব্রর্ই আদলাক উপলদদ্ধ কিল ো তাি অপদিদর্ত বযদি এইরুপ 
অপ্রতযাদশত ভাদব তাি দনকট আনয়ন কদিদিল।   ব্রর্ই িিদবশ োি নাম দিল ব্রমােফা,  তাি অিদি ব্রে র্কল 
দশক্ষা প্রদবশ কদিদয়  ব্রিয়া হদয়দিল,  তৎপ্রদত এইরুপ মুগ্ধ হদয়দিল ব্রে,  তাি বার্ন,  পাত্র ইতযাদি পদিতযাগ 
কদি  তখন তখনই উদিত হদয়  মহান বাহা’উল্লাহি অনুর্ির্ কিল।  তাি ব্র াড়াি পশ্চাৎ পশ্চাৎ,  পিেদজ 
এবাং তাি ভালবার্াি অদিদত প্রজ্জ্বদলত হদয় ,  ব্রর্ ক্ষদনদকি আদবদগ তখন িদর্ত একদট প্রর্য় র্দিদতি 
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ব্রলাকাবলী ো তাি দপ্রয়জদনি প্রদত উৎর্গস কদিদিল,  তা র্ানদন্দ গান কিদিল।  এি উল্লদর্ত ধ্ূয়া দিলঃ ‘তুদম 
পথ প্রিশসদনি প্রভাত তািকা,  তুদম র্দতযি আদলাক,  তুদম মানদবি দনকট দনদজদক অবগুডঠন মুি কি,  ব্রহ 
র্দতযি প্রকাশকািী। ’ েদিও পিবতসী র্মদয়  ব্রর্ই কদবতা তাি ব্রলাদকি মাধ্যদম বহুদি বযপ্ত হদয়দিল এবাং ইহা 
জানদত পািা দগদয়দিল ব্রে,  ব্রকান একজন িিদবশ,  োি দবদশষ উপাদধ্ দিল মজেুব,  তাি নাম দিল ব্রমােফা 
ব্রবগ গর্ন্দাদজ,  পূদবস দর্িা না কদি ,  তাি দপ্রয় বযদিি প্রশাংর্ায় ইহা ির্না কদিদিল,  ব্রকহই অবগত 
দিলনা,  ইহা বােদবক কাহাি প্রদত ইদিত কিদিল,  আি ব্রকহই র্দন্দহ কদি নাই ব্রে,  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ্ 
মানদবি র্কু্ষ হদত পিসািিাল দিদলন,  এই িিদবশই ব্রকবল তাি পিবী দর্নদত ব্রপদিদিল এবাং তাাঁি প্রভা 
আদবষ্কাি কদিদিল।   

নিূ ব্রজলায় মহান বাহা’উল্লাহি ভ্রমদর্ি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাহি নূি ব্রজলা ভ্রমর্ অদত সুদি প্রর্ািী ফল প্রিান কদিদিল এবাং নবজাত প্রতযাদিশ ধ্দমসি 
প্রর্াি কাদেসয দবদশষ ব্রবগবান গদতশদি িান কদিদিল।  তাি দর্ত্তাকষসক বাদিতা িািা ,  তাি জীবদনি পদবত্রতা 
িািা ,  তাি আর্িদনি উচ্চ পিমেসািা িািা,  তাি দবতকস প্রর্ালীি অখডড ব্রেৌদিকতা িািা এবাং তাি র্িয় 
র্হানূভূদতি অদনক প্রমার্ িািা মহান বাহা’উল্লাহ্ নূি ব্রজলাি র্মে ব্রলাদকি অিির্মহূ  জয় কদিদিদলন,  
তাদিি আিার্মহূ  আদলাদড়ত কদিদিদলন এবাং তাদিিদক নব  ধ্দমসি পতাকাতদল র্মদবত কদিদিদলন।  তাি 
বাকয র্মদুহি ও কােসযবলীি প্রভাব এইরুপ দিল ব্রে,  েখন  দতদন এই ধ্মস প্রর্াি কিাি জন্য এবাং নুি ব্রজলায় 
তাি ব্রিশবার্ীি দনকট তাি প্রভা প্রকাশ কবাি জন্য বদহগসত হদয়দিদলন।   ব্রর্ই ব্রজলায় এমনদক প্রেি ও 
বতক্ষর্মহূ ও ব্রে আধ্যাদিক শদি তাি বযদিত্ব হদত বদহগসত হদয়দিল তাি তিদিি িািা পুনজসীদবত হদয়দিল 
বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল।  র্কল দজদনগর্ উচ্চস্বদি ব্র াষর্া কিদিল বদল  ব্রবাধ্ হলঃ ‘ব্রিখ,  আল্লাহি সুষমা 
প্রকাদশত হদয়দি।  উদিত হও,  কাির্ দতদন র্কল প্রভাি র্াদথ  আগমর্ কদিদিন। ’ 

েখন  মহান বাহা’উল্লাহ্ নুি ব্রজলা হদত বাদহি হদয়  অন্যত্র র্দল  ব্রগদলন,  তখন নুদিি ব্রলাদকিা এই ধ্মস 
দবোি কিদত এবাং এি দভদত্ত সুিতঢ় কিদত লাগদলন।  তাি জন্য তাদিি অনকদক অদনক কষ্ট ব্রভাগ কিদত 
হদয়দিল।  অন্য ব্রলাকদিি তাি জন্য র্ানদন্দ আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বন কিদত হদয়দিল।  

মাদজন্দািান প্রদিশ র্াধ্ািনতঃ এবাং নুি ব্রজলা দবদশষতঃ র্বস প্রথম এবাং র্াগ্রদহ স্বগসীয় আদিশবার্ী গ্রহর্ 
কিায় পািদস্যি অন্যান্য ব্রজলা ও প্রদিশ হদত এিা দবদশষ্টতা অজসন কদিদিল।  নুি ব্রজলা,  নুি শদব্দি অথস 
‘আদলাক’ ো মাদজন্দািান প্রদিদশি পবসত ব্রশ্রনীি মদধ্য দনদহত দিল,  দর্িাদজ সুেসযদি ব্রে প্রাথদমক আদলাক 
িদি উদিত হদয়দিল,  র্বস প্রথম ইহা এই দকির্ িাদশ গ্রহর্ কদিদিল,  ইহাই পািদস্যি অবদশষ্ট স্থান র্মদুহ,  
ব্রেগুদল তখনও অমদনাদোগীতাি উপতযকাি িায়ায় অেকািােন্নভাদব পদড় দিল,  ব্র াষর্া কিদিল ব্রে,  অবদশদষ 
স্বগসীয় পথ প্রিশসদনি দিবর্ তািকা ( রূ্েসয)  র্মে   ি ব্রিশদক উৎর্াদহত ও আদলাদকত কিাি জন্য উদিত 
হদয়দি।   

 

মহান বাহা’উল্লাহি দপতা মহামন্য মন্ত্রীি স্বপ্ন- িশসন 

েখন  মহান বাহা’উল্লাহ্ একজন দশশু দিদলন,  তখন তাি দপতা মাননীয় মন্ত্রী,  একদট স্বপ্ন িশসন কদিদিদলন।  
মহান বাহা’উল্লাহ্ একদট দবশাল,  অর্ীম মহা র্মদুি র্িির্ কিদিদলন বদল  তাি দনকট ব্রবাধ্ হল।  তাাঁি 
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শিীি জদলি উপি এরুপ একদট দকির্ দিদতদিল ো র্মিুদক আদলাদকত কদিদিল।  তাাঁি মেদকি র্তুদিসদক,  
ো জদলি উপি সুস্পষ্ট ভাদব ব্রিখদত পাওয়া ব্রেত,  তাাঁি সুিী স গাঢ় কতষ্ণবনস ব্রকশগুের্মূহ  জদলি উপি 
অদত প্রার্ুেসযদি র্াদথ  ভার্মান হদয়  র্কলদিদক আদলা দবদকর্স কিদিল।  দতদন স্বদপ্ন ব্রিখদলন,  বহু র্াংখযক 
মৎর্ তাাঁি র্তুদিসদক দ দি ব্রফদলদিল,  প্রদতযদকই এক একদট ব্রকদশি প্রািভাগ িতঢ়ভাদব ধ্াির্ কদিদিল।  তাি 
মুখ মুখমডডদলি উজ্জ্বলতাি িািা মুগ্ধ হদয়,  দতদন ব্রেদিদক র্িির্ কিদিদলন,  তািা তাাঁি অনুর্ির্ কিদিল।  
েদিও তাদিি র্াংখযা অদনক অদধ্ক দিল,  এবাং েতই িতঢ়ভাদব তািা তাাঁি ব্রকশ গুের্মূহ  জদড়দয় থাুক না 
ব্রকন,  তাাঁি মেক হদত একদট মাত্রও ব্রকশ দবদেন্ন কিা হদয়দিল বদল  ব্রবাধ্ হল না।  আি তাাঁি শিীি অদত 
র্ামান্য রুপও ক্ষদতগ্রস্থ হয়  নাই।  স্বাধ্ীন ও েদথেভাদব দতদন জদলি উপি দবর্ির্ কিদিদলন এবাং তািা 
র্কদল তাাঁদক অনুর্ির্ কিদিল।   

মন্ত্রী প্রবি এই স্বপ্ন িািা অতযি প্রভাবাদিত হদয়দিদলন,  দতদন একজন ভদবষ্যিিাদক ( স্বদপ্নি বযাখযাকািীদক)  
আহ্বান কিদলন,  দেদন  ব্রর্ই ব্রিদশ দবদশষ খযাদত অজসন কদিদিদলন এবাং তাদক তাি দনকট এই স্বদপ্নি বযাখযা 
কিদত বলা হল।  এই বযদি ব্রে মহান বাহা’উল্লাহি ভদবষ্যৎকাদলি ব্রগৌিব র্ম্বদে একদট পুবসাভার্ িািা 
অনুপ্রাদর্ত হদয়দিদলন,  এইরূপ প্রকাশ কিদলনঃ ‘ব্রহ মন্ত্রী প্রবি,  আপদন স্বদপ্ন ব্রে অর্ীম র্মুি ব্রিদখয়াদিন তা 
এই বতসমান জগৎ বযদতত আি দকিুই নদহ।  আপনাি পুত্র একাকী এবাং অদন্যি র্হায়তা িাড়া এি উপি 
র্দবসাচ্চ প্রভুত্ব লাভ কিদব।  ব্রেখাদন তাাঁি ইো দবনা বাধ্ায় ব্রর্খাদন োদবন,  ব্রকউ তাাঁি োত্রায় বাাঁধ্া প্রিান 
কিদব না।  ব্রকউ তাাঁি পথ ব্রিাধ্ কিদব না।  মৎদর্ি র্াংখযাি বহুত্ব  ব্রর্ই হািামাি অথসই প্রকাশ কদি ো 
দতদন পতদথবীি ব্রলাক ও জাদত র্মদুহি মদধ্য উদত্তদজত কিদবন।  তাাঁিই র্তুদিসদক  তািা একদত্রত হদব,  এবাং 
তাাঁদক জদড়দয় ধ্িদব।  র্বসশদিমাদনি অদমা  আশ্রদয়ি সুদনশ্চয়তাি কািদর্,  এই ব্রগালমাল তাাঁি ব্রকান অদনষ্ট 
র্াধ্ন কিদব না,  আি জীবন র্মদুি তাাঁি একাকীত্ব তাাঁি দনিাপত্তা দবপন্ন কিদব না। ’ 

ব্রর্ই ভদবষ্যিিাদক পদি মহান বাহা’উল্লাদকক িশসদনি জন্য দনদয় োওয়া হদয়দিল।  ব্রর্ তাাঁি মুখ- মডডদলি প্রদত 
গভীি ভাদব অবদলাকন কিল এবাং তাাঁি অি- প্রতযিগুদল র্াবধ্ানতাি র্াদথ পিীক্ষা কদিদিল।  ব্রর্ তাাঁি 
আকতদত- প্রকতদত ব্রিদখ ব্রমাদহত হদয়দিল,  এবাং তাাঁি মুখ মডডদলি প্রতযক্ষ লক্ষদর্ি ব্রর্ উচ্চ প্রশাংর্া কিল।   
ব্রর্ই আনদনি প্রদতযক ভাব তাি ব্রর্াদখ তাি গুপ্ত প্রভাি এক একদট লক্ষর্ প্রকাশ কিল।  তাাঁি প্রদত তাি শ্রদ্ধা 
ভদি এত উচ্চ এবাং মহান বাহাউল্লাহি প্রদত তাি প্রশাংর্া এতই প্রর্ুি দিল ব্রে মাননীয় মন্ত্রী ব্রর্দিন হদত তাি 
পুদত্রি প্রদত অদধ্কাি প্রগাঢ় ভাদব অনুিি হদলন।   ব্রর্ই ভদবষ্যিিাি বাকয,  তাাঁি র্ম্বদে তাি আশা ও 
দবশ্বার্ সুিতঢ় কিল।  মহান এয়াুদবি ন্যায়,  দতদন ব্রকবল তাি দপ্রয় পুত্র ইউসুদফি ( বাহা’উল্লাহি)  উন্নদত 
সুদনদশ্চত কিা এবাং তাাঁদক তাাঁি র্দর্èহ র্াংিক্ষর্ িািা পদিদবদষ্টত কিাই ইো কদিদিল।  

 

 

প্রধ্ান মন্ত্রী হাজী দমজসা আকার্ীি র্াদথ  মহান বাহা’উল্লাহি র্ম্পকস 

ব্রমাহাম্মি শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী হাজী দমজসা আকার্ী,  েদিও মহান বাহা’উল্লাহি দপতাি দনকট হদত র্ম্পূনসরূদপ 
বেুত্ব দবদেি কদিদিদলন,  তথাদপ তাি পুদত্রি প্রদত র্বসপ্রকাি সুদবদবর্না ও অনুগ্রদহি দনিশসন ব্রিখাদতন।  হাজী 
দমজসা আকার্ী তাাঁি প্রদত এইরূপ শ্রদ্ধা প্রিশসন কিদতন ব্রে,  দমজসা আকার্ীি স্থলাদভদষিগর্ ঈষসাদিত হদয়দিল।  
মহান বাহা’উল্লাহ্,  দেদন তখন মাত্র একজন েুবক দিদলন,  তাাঁদক তাাঁি দনদজি উপি ব্রে প্রাধ্ান্য ব্রিয়া 
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হদয়দিল,  তজন্য দতদন ব্রক্রাধ্ ও দবিদি প্রকাশ কদিদিদলন।   ব্রর্ই র্ময় ব্রথদক ঈষসাি বীজ তাি অিদি 
স্থাদপত হল।  েদিও দতদন তখন একজন েুবক দিদলন,  এবাং তাাঁি দপতা তখনও জীদবত দিদলন,  দতদন মদন 
কিদলন প্রধ্ান মন্ত্রীি র্ম্মুদখ তাাঁদক ( বাহা’উল্লাহ্)  অগ্রগর্যতাি মেসািা প্রিত্ত হদয়দিল।  এই েুবক েখন  তাি 
দপতাি স্থলাদভদষি হদবন,  তখন আদম দবদস্মত হদে,  আমাি দক হদব? 

মাননীয় মন্ত্রীি মততুযি পি,  হাজী দমজসা আকার্ী,  মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত পুদিবসি ন্যয় শ্রদ্ধা প্রিশসন কিদত 
লাগদলন।  দতদন তাাঁি বাড়ীদত দগদয় তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদতন এবাং তাদক তাি পুদত্রি ন্যায় র্দম্বাধ্ন 
কিদতন।  তাি ভদিি অকপটতা,  ো হউক,  অদত দশঘ্রই পিীদক্ষত হল।  একদিন েখন  দতদন ুমদহশাি 
গ্রাদমি মধ্য দিদয় অদতক্রম কিদিদলন,  ো মহান বাহা’উল্লাহি অদধ্কাদি দিল,  দতদন  ব্রর্ই স্থাদনি মদনািম 
ব্রর্ৌন্দেসয এবাং এি জদলি প্রার্ুেসযদি জদন্য এইরূপ মুগ্ধ হদয়দিদলন ব্রে,  দতদন এি অদধ্কািী হওয়াি জন্য ইো 
প্রকাশ কিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ্,  তাদক দতদন এই গ্রাদমি দবক্রয় িদলল তৎক্ষনাৎ র্ম্পািন কবাি জন্য 
আহ্বান কদিদিদলন,  বলদলনঃ  ‘এই র্ম্পদত্ত েদি একা আমাি দনদজি হত তদব আদম দনদজি ইোয় র্ানদন্দ 
আপনাি ইোমদতা কােসয কিতাম।  এই অদনতয জীবন,  এি র্মে নীর্ অদধ্কাির্হ আমাি িতদষ্টদত ব্রকান 
আর্দিি ব্রোগয নদহ,  এই কু্ষি ও র্ামান্য জদমিািীি কথা দদি থাক।  ব্রেদহত ু অদনক ধ্নী ও িদিি ব্রলাক,  
কতক পূর্স বয়ষ্ক ও কতক নাবালক,  এই র্ম্পদত্তদত আমাি অাংশীিাি,  এই দবষদয় তাদিি ব্রগার্িীভূত কিদত 
এবাং তাদত তাদিি র্ম্মদত গ্রহর্ কিদত আদম আপানদক অনুদিাধ্ কদি। ’ এই উত্তদি র্ন্তুষ্ট না হদয়  হাজী 
দমজসা আকার্ী শঠতাি আশ্রয় গ্রহর্ কদি  তাি উদেশ্য দর্দ্ধ কবাি প্রদর্ষ্টা ব্রপদয়দিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ্ 
েখন  তাি এই দিদভর্দেি দবষয় অবগত হদলন,  তখন র্কল র্াংদলষ্ট বযদিদিি র্ম্মদত গ্রহর্ কদি  তৎক্ষনাৎ 
ব্রমাহাম্মি শাদহি ভদিি নাদম এই র্ম্পদত্তি স্বতাদধ্কাি হোিদিত কিদলন,  দেদন ইদতপুদবস এি স্বতাদধ্কািী 
হওয়াি জদন্য পুনঃ পুনঃ তাি ইো প্রকাশ কদিদিদলন।  হাজী দমজসা আকার্ী এই হোিি র্ম্পািদন ব্রক্রািাে 
হদয়  এই র্ম্পদত্ত প্রদয়াগাদধ্কাি কিাি আদিশ িান কিদলন,  এই িাবী কদি  ব্রে,  দতদন এি মূল পুবসাদধ্কািী 
হদত ইহা ক্রয় কদিদিদলন।  শাদহি ভদিি প্রদতদনদধ্গর্ কততসক হাজী দমজসা আকার্ীি প্রদতদনদধ্গর্ কদঠাি ভাদব 
দতিস্কতত হল এবাং  ব্রর্ই মদহলাি পদক্ষ তাি অদধ্কাি বজায় িাখাি িতঢ় র্াংকদল্পি কথা তাদিি প্রভুদক অবগত 
কিাবাি জন্য অনুদিাধ্ কিল।  হাজী দমজসা আকার্ী ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট  ব্রর্ই বযপাদি উপদস্থত কিদলন 
এবাং তাদক ব্রে অন্যায় বযবহাদিি র্ম্মুদখন হদত হদয়দি  ব্রর্ই র্ম্বদেও তাি দনকট অদভদোগ কিদলন।   ব্রর্ই 
িাদত্রদতই শাদহি ভদি তাদক এই দবষয় র্ম্বদে অবগত কিাদলন।  দতদন তাি ভ্রাতাদক বলদলনঃ ‘অদনক র্ময় 
শাদহনশাহ্ কতপা পুবসক আপনাি এই ইো প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে,  আদম আপনাি র্ম্মুদখ ব্রে র্কল মদনমুিা 
িািা দনদজদক আবতত কিদত অভযস্থ ব্রর্গুদল দবক্রয় কদি  ব্রফলব এবাং দবক্রয়লদ্ধ অথস িািা দকি ু র্ম্পদত্ত ক্রয় 
কিব।  আদম অবদশদষ আপনাি  ব্রর্ই ইো পূর্স কিদত র্ক্ষম হদয়দি।  দকন্তু হাজী দমজসা আকার্ী শদি 
প্রদয়াদগ উহা আমাি দনকট হদত অদধ্কাি কিদত িতঢ় র্াংকল্প। ’ শাহ তাি ভদিদক অভয়িান কিদলন এবাং 
হাজীদক তাি িাবী পদিতযাগ কিদত বলদলন।  হাজী দনিাশ হদয়  মহান বাহা’উল্লাদকক তাি দনকট উপদস্থত 
কিদলন এবাং র্বসপ্রকাি র্তুিতা িািা তাি নাদম দনসাম িটনা কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহি দবরুদদ্ধ 
দতদন ব্রে র্কল অদভদোগ আনয়ন কদিদিদলন,  মহান বাহা’উল্লাহ অদত ব্রতজ র্হকাদি তাি প্রতুযত্তি দিদয়দিদলন 
এবাং তাাঁি দনদিসাদষতা প্রমার্ কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  তাি দবসল ব্রক্রাদধ্,  প্রধ্ানমন্ত্রী  দর্ৎকাি কদি  বলদলনঃ 
‘আপদন ব্রে র্মে ব্রভাজ ও মদহাৎর্ব কিদত আনন্দ উপদভাগ কদিন তাি উদেশ্য দক? আদম,  দেদন পািদস্যি 
শাদহনশাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী,  আদম কখনও ব্রর্রুপ র্াংখযায় ও ব্রর্রুপ দবদভন্ন ব্রশ্রনীি অদতদথ র্ৎকাি কদিনা,  
ব্রেরুপ দবদভন্ন ব্রশ্রর্ীি অদতদথ প্রদতযক িাদত্রদত আপনাি ব্রভাজ ব্রটদবদলি র্তুদিসদক িদল িদল র্মদবত হয়।  এই 
র্কল অদমত বযয় ও আপনাি আদমাি প্রদমাি দক জন্য? আপদন দনশু্চই আমাি দবরুদদ্ধ একদট ষড়েদন্ত্রি 
আদয়াজন কিদিন?’ মহান বাহা’উল্লাহ্ উত্তি কিদলনঃ ‘‘করূনাময় আল্লাহ,  ব্রে বযদি তাি অিদিি বিান্য 
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ভাদবি প্রার্ুেসয তাি স্বজাতীয় ব্রলাকদিি তাি খাদিয অাংশ প্রিান কদি,  তাি দবরুদদ্ধ দক অপিাধ্ মদনাভাব 
ব্রপাষদনি অদভদোগ আনদত হদব? হাজী দমজসা আকার্ী র্ম্পুনসরুদপ হতবুদদ্ধ হদলন।  দতদন ব্রকান উত্তি দিদত 
র্াহর্ কিদত পািদলন না েদিও পািদস্যি আর্ােসয র্ম্প্রিায় ও ব্রবর্ামদিক কততসপক্ষগর্ একদোদগ তাি র্হায়তা 
কিল,  তথাদপ দতদন মহান বাহা’উল্লাহি দবরুদদ্ধ  ব্রর্ই র্কল প্রদতদোগীতায় প্রবতত্ত হদত র্াহর্ কিদলন োি 
প্রদতযকদটদত দতদন র্ম্পনুসরুদপ অকততকােসয হন।  অন্যান্য অদনক র্ময় তাাঁি প্রদতপক্ষগদর্ি উপি তাি প্রধ্ান্য 
এইরুপ ভাদব প্রমাদনত ও স্বীকতত হদয়দি।  তাাঁি এই র্কল বযদিগত জয়লাভ তাাঁি পিমেসািা বতদদ্ধ কদিদিল 
এবাং তাাঁি সুখযাদত র্তুদিসদক দবেতত কদিদিল।  র্কল ব্রশ্রনীি ব্রলাদকিা র্িম  দবপি র্ঙ্কুল বাাঁধ্া র্মদুহি র্ম্মুখ 
হদত অক্ষত অবস্থায় বদহগসত হদয়  আর্ায় তাি ব্রমৌদলক কততকােসতায় আশ্চােসাদিত হদয়দিল।  তািা মদন 
কদিদিল,  স্বগসীয় র্াংিক্ষক বযদতত এইরুপ অবস্থায় তাি দনিাপত্তা সুদনশ্চত কিদত পািত না।  েদিও মহান 
বাহা’উল্লাহ্ গভীিতম দবপি র্মদুহি িািা পদিদবদষ্টত হদয়দিদলন,  একদট বাদিি জন্যও দতদন তাাঁি র্তুদিসদকি 
ব্রলাদকি উদ্ধতয ব্রলাভ ও প্রতাির্াি র্ামদন আি র্মপসন কদিন নাই।  ঐ দিবর্ র্মদুহ উচ্চতি পিমেসািা র্ম্পন্ন 
ব্রলাকদিি র্াদথ  তাাঁি অদবিত র্িত্ব,  তািা ধ্মসার্ােসয মডডলী হউক বা িাজ কমসর্ািী হউক,  দতদন কখনও 
ব্রকবলমাত্র তাদিি প্রকাদশত মতবাি,  তাদিি উপস্থাদপত িাবীি প্রদত র্ম্মদত প্রিান কিদত পদিতুষ্ট হন  নাই।  
দতদন তাদিি র্দম্মলন র্মদুহ দনদভসকভাদব র্তযি পথই র্মথসন কিদতন,  পদততদিি অদধ্কাির্মহূ  র্মথসন 
কিদতন,  দবসলদিগদক িক্ষা কিদতন এবাং দনদিসাষদিি র্হায়তা কিদতন।  

ষষ্ঠ অধ্যায় 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রখািার্ান োত্রা 

( জীদবত অক্ষিগদর্ি প্রদত মহান বা’ব্রবি দবিায়কালীর্ উপদিশর্মহূ)  
 

েখন  মহান বাব জীদবত অক্ষিগর্দক দবিায় প্রিান কিদিদলন,  দতদন তাদিি প্রদতযকদকই এই উপদিশ িান 
কিদলন ব্রে তািা প্রদতযক ধ্মস দবশ্বার্ী ও ধ্মস দশক্ষা গ্রহর্কািীি নাম পতথক পতথক ভাদব দলদপবদ্ধ কদিন।  দতদন 
তাদিি আিও উপদিশ দিদলন ব্রে,  এই র্কল দবশ্বার্ীদিি নাদমি তাদলকা দলদপবদ্ধ কদি  ব্রমাহিাদঙ্কত কদি  
দর্িাদজ তাি মাতুল দমজসা সর্য়ি আলীি দনকট পাদঠদয় ব্রিদবন,  দেদন ব্রর্গুদল তাাঁি দনকট প্রতযাপসন কিদবন।  
দতদন তাদিি বলদলনঃ ‘আদম এই র্কল নাদমি তাদলকা ব্রশ্রনীবদ্ধ কিব।  উদনশদট নাদমি একদট কদি  
আঠাদিাদট ভাদগ দবভি কিব।  প্রদতযকদট প্রস্থ বা দবভাগ একদট ওয়াদহি ( োি র্াংখা সুর্ক মান ১৯,  োি 
অথস একক)  হদব।এই অস্টািশ প্রদস্থি এই র্কল নাম প্রথম ওয়াহদি র্দহাদোদগ ো আমাি নাম ও অষ্টািশ 
জীদবত অক্ষিগদর্ি নাম িািা িদর্ত হদব।  ‘ুল্লুশায়’ ( র্কল িবয)  এি র্াংখযামান ( ১৯. ১৯ = ৩৬১)  গদঠত 
কিদব।  এই র্কল দবশ্বার্ীদিি নাম আদম আল্লাহি ফলকদলদপদত দলদপবদ্ধ কিব ব্রে আমাদিি অিি র্মদুহি 
দপ্রয় মদহমাদিত জন,  েখন  তাাঁি প্রভাি দর্াংহার্দন আদিাহন কিদবন,  ইহাদিি প্রদতযদকি উপি দতদন অগদনত 
আদশষ বষসন কিদত পাদিন এবাং তাদিিদক তাি স্বদগসি অদধ্বার্ী বদল  ব্র াষর্া কিদত পাদিন।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত ব্রখািার্াদন োত্রাি আদিশ 

মহান বাব,  দবদশষ কদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক সুস্পষ্ট আদিশ িান কদিদিদলন ব্রে দতদন ইর্ফাহান,  ব্রতহিান 
এবাং ব্রখািার্াদন তাি প্রর্াি কােসযদি প্রকতদত ও উন্নদত র্ম্বদে দলদখত দববির্ তাাঁি দনকদট ব্রপ্রির্ কদিন।  োিা 
ধ্মস গ্রহর্ কদিদিল ও র্তয স্বীকাি কদিদিল এবাং োিা র্তয প্রতযাখান ও অস্বীকাি কদিদিল,  তাদিি র্ম্বদে 
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জানাবাি প্রদয়াজনীয়তা র্ম্বদে দবদশষ ব্রজাি দিদয়দিদলন।  দতদন বদলদিদলনঃ ‘ব্রখািার্ান হদত আপনাি পত্র না 
পাওয়া পেসি আদম এই শহি  হদত ব্রহজাদজ তীথস োত্রাি জন্য প্রস্তুত হদত পাদিনা। ’ 

ব্রখািার্াদনি প্রাথদমক দবশ্বার্ীগদর্ি দববির্ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রতহিাদন মহান বাহা’উল্লাদহি র্াদথ  তাাঁি র্াংবাি আিান প্রিাদনি অদভজ্ঞতা িািা উৎর্াদহত  
ও র্বল হদয়  ব্রখািার্ান োত্রা কিদলন।   ব্রর্ই প্রদিদশ তাাঁি প্রর্াি কাদল,  দতদন অতীব আশ্চােসজনক ভাদব 
মহান বা’ব্রবি  দবিায়কালীন বাকয র্মদুহি পুনজসীবনপ্রিানকািী শদিি প্রভাবর্মহূ  প্রিশসন কদিদিদলন।  
ব্রখািার্াদন র্বস প্রথম দেদন এই ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন তাি নাম ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদি আজগদন্দ,  দেদন র্বসাদপক্ষা 
দশদক্ষত,  র্বসাদপক্ষা জ্ঞানী এবাং  ব্রর্ই প্রদিদশি দশদক্ষত ধ্মসার্ােসদিি মদধ্য অতীব উচ্চপিস্থ বযদি দিদলন।  ব্রে 
র্কল র্ভায় দতদন উপদস্থত হদতন,  ব্রর্খানকাি উপদস্থত ধ্মসার্ােসদিি র্াংখযা বা প্রদতদনদধ্ত্ব েতই অদধ্ক বা 
উচ্চতি ব্রহাক না ব্রকন একা দতদনই র্বস র্মদয় প্রধ্ান বযদিি আর্ন গ্রহর্ কিদতন।  তাি পাদডডতয,  তাি 
র্ামথসয এবাং তাি দবজ্ঞতা িািা দতদন ইদতপূদবস ব্রে সুখযাদত অজসন কদিদিদলন তাি র্দিদত্রি গুনর্মহূ  এবাং তাি 
উচ্চাদিি ধ্মসাদনষ্ঠতা তা আিও মেসািা র্ম্পন্ন কদিদিল।  ব্রখািার্াদনি ব্রশখী বযদিদিি মদধ্য ব্রে বযদি এই ধ্মস 
গ্রহর্ কদিদিদলন দতদন দিদলন ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমা’আল্লাম,  দেদন তাি কািবালায় অবস্থান কাদল সর্য়ি 
কাদজদমি র্িানদিি দশক্ষািাতা দিদলন।  তাি পিবতসী বযদি দিদলন ব্রমাল্লা ব্রশখ আলী,  োহাদক মহান বাব 
‘আদেম’ উপাদধ্ িান কদিদিদলন।  তাি পিবতসী বযদি দিদলন দমজসা ব্রমাহাম্মদি ফুরুগী,  োি দবিযাবিা 
অনদতক্রাি দিল,  ব্রকবল দমজসা আহমদিি দবিযাবিা বযদতত ব্রখািার্াদনি ধ্মসার্ােসদিি মদধ্য এই র্কল সুদবদিত 
খযাতনামা ধ্মসার্ােসয বযদতত আি ব্রকউ এইরুপ েথাদোগয শদি বা আবশ্যকীয় জ্ঞান র্ম্পন্ন দিল না োিা ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  দবতকস র্মদুহ আপদত্ত উদত্তালন কিদত পািত।  

দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি কয়বীদন,  দেদন তাি জীবদনি অবদশষ্ট দিবর্ র্মদুহি জন্য মাশহাদি বার্স্থান স্থাপন 
কদিদিদলন,  পূবসবতসী ব্রলাকদিি পদি এই ধ্মস গ্রহর্ কদিন।  মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি ভালবার্া তাি আিাদক 
এইরুপ িগ্ধকািী ভাবাদবদগি িািা প্রজ্বদলত কদিদিল ব্রে,  ব্রকউ এি শদি বা এি প্রভাব অবজ্ঞা কিদত পাদি 
নাই।  তাি দনদভসকতা,  তাি অক্লাি উিযম,  তাি অটল অনুিাগ এবাং তাি জীবদনি ন্যায়পিতা র্কলই 
একদোদগ তাদক তাি শত্রুদিি ভীদতি কাির্ এবাং তাি বেুদিি অনুদপ্রির্াি উৎর্ স্বরুপ কাজ কদিদিল।  দতদন 
তাি গতদহ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পূর্স কততসত্বাধ্ীদন দিদয়দিদলন।   

তাি ও মাশহাদিি ধ্মসার্ােসদিি মদধ্য পতথক আদলার্নাি বযবস্থা কদিদিদলন এবাং দতদন তাি শদিি প্রদয়াদগ 
র্কল প্রকাি প্রদতবেকতা দিীভূত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন ো ধ্দমসি উন্নদতি পদথ বাধ্া প্রিান কিদত 
পাদি।তাি ব্রর্ষ্টা ও উিযদম দতদন অক্লাি দিদলন,  তাি উদেশ্য হদত দতদন কখনও দবর্ুযত হন  নাই এবাং তাি 
শদি অক্ষয় দিল।  দতদন তাি দপ্রয় ধ্দমসি জন্য অদবশ্রািভাদব পদিশ্রম কিদত লাগদলন জীবদনি ব্রশষ মুহুতস 
পেসি,  অবদশদষ দতদন ব্রশখ তাবার্সী দদগস দপ্রয় ধ্দমসি জন্য আিবদলিান কিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রশাকাবহ 
মততুযি পি তাি জীবদনি ব্রশষ দিবর্ র্মদুহ মহান ুেুদর্ি আদিশক্রদম  ব্রর্ই িূদগসি বীিত্বপূর্স 
আিিক্ষাকািীদিি ব্রনততত্বভাি গ্রহর্ কদিন।  দতদন তাি  ব্রর্ই কােসয অতীব প্রশাংর্াি র্াদথ  র্ম্পািন কদিন।  
তাি গতহ,  ো মশহি  নগদি, বালাখীয়াবাদন অবদস্থত বতসমান র্ময় পেসি তা ‘বা’বীয়যাহ্’ নাদম পদিদর্ত ব্রে ব্রকহ 
ব্রর্খাদন প্রদবশ কদি ব্রর্ কখদনাই একজন বা’বী হওয়াি অপিাধ্ হদত মুদিলাভ কিদত পাদি না।  তাি আিা 
শাদিদত দবশ্রাম লাভ করুক।  
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মহান বা’ব্রবি  দনকট ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পত্র 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  েখন  এইরুপ শদিশালী ও ভি ব্রলাকদিি এই ধ্দমসি র্মথসকরুদপ প্রাপ্ত হদলন,  তখন 
তখনই মহান বা’ব্রবি  দনকট তাি কততকােসতাি একদট দলদখত দববির্ প্রিান কিাি জন্য দস্থি দর্দ্ধাি গ্রহর্ 
কিদলন।  তাি পদত্র দতদন ইর্ফাহান ও কাশাদন তাি অবস্থান র্ম্বদে দবেতত দববির্ উদল্লখ কিদলন,  মহান 
বাহা’উল্লাহি র্াদথ  তাি অদভজ্ঞতা র্ম্বদে দববির্ দলদপবদ্ধ কিদলন,  তাি মাদজন্দািান ভ্রমদনি জন্য োত্রা 
কিাি দবষয় উদল্লখ কিদলন,  নুি ব্রজলাি  টনাবলী উদল্লখ কিদলন এবাং ব্রখািার্াদন তাি ব্রর্ষ্টা ও উিযদমি 
র্ফলতা র্ম্বদে তাাঁদক অবগত কিাদলন।   ব্রর্ই পদত্র তাদিি নাদমি একদট তাদলকা প্রিান কিদলন,  োিা এই 
ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং োদিি অকপটতা ও অটলতা র্ম্বদে দস্থি দনদশ্চত হদয়দিদলন।  ইয়ােদিি মধ্য দিদয়,  
মহান বা’ব্রবি  মাতুদলি দবশ্বার্ী অাংশীিাি োিা তখন তবদর্ বার্ কিদিদলন,  তাদিি মাধ্দম দতদন এই পত্র 
ব্রপির্ কিদলন।   ব্রর্ই পত্র িমজান মাদর্ি র্াতাইশ তাদিদখি পুবসবতসী িাদত্র ( ১৮৪৪ খতষ্টাদব্দি ১০ই 
অদটাবদিি পূবসিাদত্র)  মহান বা’ব্রবি  দনকট ব্রপৌদিল।  এই িাদত্র ইর্লাদমি র্কল র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক িািা অদত 
র্ম্মান কিা হদয়  থাদক এবাং অদনদকি দনকট এই িাদত্র পদবত্র ব্রকািআন ও লায়লাতুল কিদিি ( শদি ও 
র্ম্মাদনি িাদত্র)  র্াদথ  পদবত্রতায় প্রদতদোদগতা কদি,  ো পদবত্র ব্রকািআদনি বার্ী মদত,  ‘একহাজাি মার্ 
অদপক্ষা উৎকতষ্টতি’।  েখন  এই পত্র মহান বা’ব্রবি  দনকট ব্রপৌাঁদিল,  তখন মহান ুেুর্ তাাঁি একমাত্র র্িী 
দিদলন,  োি দনকট দতদন এই পদত্রি দকয়িাংশ পাঠ কদিন।  

আদম দমজসা আহমিদক দনম্নদলদখত বর্সনা দিদত শুদনদিঃ মহান বা’ব্রবি  মাতুল স্বয়াং আমাি দনকট ঐ র্কল 
অবস্থা বর্সনা কদিন,  ো মহান বাব কততসক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পত্র পাওয়াি পদি র্াং দটত হদয়দিলঃ ‘‘আদম  
ব্রর্ই িাদত্রদত মহান বা’ব্রবি  ও মহান ুেুদর্ি মুখ- মডডল এইরুপ আনন্দ ও উল্লাদর্ি লক্ষর্র্মহূ  ব্রিখদত 
ব্রপলাম ো আদম বর্সনা কিদত অক্ষম।  আদম ঐ দিবর্ র্মদুহ মহান বাবদক অদনক র্ময় উল্লার্ র্হকাদি বাি 
বাি এই র্কল বাকয বলদত শুদনদি।  কতই আশ্চেসযজনক,  কতই অদধ্ক ভাদব দবস্ময়কি ো জমাদিউল আওয়াল 
ও িজদবি মার্ িদয় র্াং দটত হদয়দিল।  েখন  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক তাাঁি দনকট দলদখত পত্র পাঠ 
কিদিদলন,  তখন মহান ুেুদর্ি দিদক দফদি  এবাং তাি দনকট পদত্রি কদয়কদট অাংশ প্রিশসন কদি  তাি 
আশ্চেসয সুর্ক আনদন্দি ভাব র্মদুহি প্রকাদশি কাির্ বর্সনা কিদলন।  আদম দনদজ দকন্তু  ব্রর্ই বযাখযাি প্রকতদত 
র্ম্পদকস র্ম্পূনস অজ্ঞ িইলাম। ’ 

দমজসা আহমি,  োি মদনি উপি এই  টনা গভীি প্রভাব দবোি কদিদিল,  এি িহস্য উদ্ াটন কিাি জন্য 
মদন মদন িতঢ় র্াংকল্প কদিদিদলন।  দতদন আমাদক বলদলন,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  দর্িাদজ র্াক্ষাৎ না 
হওয়া োবৎ মাতুল কততসক আমাি দনকট প্রিত্ত দববিদর্ি পুনরুদল্লখ কিলাম,  তখন দতদন হার্দলন এবাং 
বলদলন ব্রে তাি ইহা ভাল রুদপই স্মির্ আদি ব্রে,  দতন জমাদিউল আওয়াল ও িজব এই দই মাদর্ি 
মধ্যবতসী র্মদয় ব্রতহিাদন দিদলন।  দতদন আি ব্রকান বযাখযা প্রিান কদিন নাই এবাং এই র্াংদক্ষপ্ত উত্তি দিদয়ই 
র্ন্তুষ্ট িইদলন।  ো হউক,  আমাি মদন দবশ্বার্ জন্মাদত েদথষ্ট দিল ব্রে,  ব্রতহিান নগদি এইরুপ একদট মহান 
িহস্য লুকাদয়ত দিল,  ো েখন  পতদথবীদত প্রকাদশত হদব,  তখনও তা মহান বাব ও মহান ুেুর্ উভদয়ি 
অিদি অদনবসর্নীয় আনন্দ আনয়ন কিদব। ’ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পদত্র স্বগসীয় র্াংবাদিি প্রদত মহান বাহা’উল্লাহি অদবলদম্বত প্রতুযত্তি,  এবাং নুি ব্রজলায় দতদন 
ব্রে র্দতজ প্রর্ািাদভোন র্াহদর্কতাি র্াদথ  প্রাথদমকভাদব আিম্ভ কদিদিদলন এবাং ব্রে অতযার্ােসয কততকােসযতা 
দতদন তাি উিযদমি ফল স্বরুপ প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  তা মহান বাবদক আনদন্দত ও উল্লদর্ত কদিদিল এবাং তাি 
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প্রতযাদিশ ধ্দমসি অদিম জয়লাভ র্ম্পদকস তাি িতঢ় দবশ্বার্ নব - বদল বদলয়ান হদয়দিল।  দতদন সুদনদশ্চত হদলন 
ব্রে,  েদি দতদন এক্ষন হঠাৎ তাি শত্রুগদর্ি অতযার্াদি বদলরুদপ পদতত হন  এবাং এই পতদথবী হদত প্রস্থান 
কদিন,  দতদন ব্রে প্রতযাদিশ ধ্মস অবতীর্স কদিদিন তা জীদবত থাকদব ,  মহান বাহা’উল্লাহি পদির্ালনাধ্ীদন,  
এি ক্রদমানèয়ন  ও র্মতদদ্ধ র্লদত থাকদব  এবাং অবদশদষ ইহা উৎকতষ্ট ফল প্রিান কিদব।  মহান বাহা’উল্লাহি 
সুদনপনু অদধ্নায়কত্ব এি গদত পদির্াদলত কিদব এবাং তাি ভালবার্াি র্বসবযাদপ প্রভাব ইহা মানদবি অিদি 
সুপ্রদতদষ্টত কিদব।  এইরুপ একদট িতঢ় দবশ্বার্ তাি আিাদক িতঢ়রুদপ বদলয়ান কিল এবাং তাাঁি অিি আশায় 
পদিপূর্স কিল।   ব্রর্ই মুহুতস হদত তাি উপদি আর্নè œ দবপিাপদিি ভয় র্ম্পনুসরুদপ দবলুপ্ত হল।  কল্পনা 
প্রর্ূত অদ াি পক্ষী ( দফদনক্স)  র্িতশ ( ো িী সদিন জীবন ধ্ািদনি পি অদি িগ্ধ হদয়  মততুযমদুখ পদতত হয়  
এবাং পুন:  এি ধ্বাংর্াবদশদষি ভস্ম হদত পুনজসীদবত হয় ) ।  দতদন দভসাদগযি অদিদক আনন্দ র্হকাদি অভযাথসনা 
কিদলন এবাং এি অদি দশখাি উজ্জ্বলতা ও তাদপ ব্রগৌিব অনুভব কিদলন।   

র্প্তম অধ্যায় 
পদবত্র মক্কা ও মদিনায় মহান বা’ব্রবি  তীথস োত্রা 

  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পত্র প্রাদপ্তদত মহান বাবদক তাাঁি পদিকদল্পত ব্রহজাদজ তীথস োত্রা র্ম্পন্ন কিাি কােসযভাি 
গ্রহর্ কিা র্ম্বদে ব্রশষ দর্দ্ধাদি উপনীত কিল।  তাাঁি স্ত্রীদক তাাঁি মাতাি হদে ন্যি কদি  এবাং তাদিি উভয়দক 
তাি মাতুদলি েতœ ও তত্বাবধ্াদন স্থাপন কদি  দতদন ফাির্ প্রদিদশি তীথস োত্রীদিি র্দি ব্রোগিান কিদলন,  
োিা পদবত্র মক্কা ও মাদিনায় তীথস োত্রাি জন্য প্রস্তুত হদেল ( শাওয়াল,  ১২৬০ দহজিী,  অদটাবি,  ১৮৪৪ 
দখতষ্টাব্দ) ।  মহান ুেুর্ তাাঁি একমাত্র র্িী দিদলন এবাং তাাঁি হাবশী ভততয তাাঁি একমাত্র ব্রর্বক দিদলন।  দতদন 
প্রথমতঃ বুশহদি ব্রগদলন ো মূলত:  তাাঁি মাতুদলি বযবর্াদয়ি স্থান দিল।  ব্রেখাদন পূবসবতসী র্মদয় দতদন তাাঁি 
মাতুদলি র্াদথ   দনষ্ঠভাদব একজন র্াধ্ািন বদর্করুদপ বার্ কিদতন।  ব্রর্খাদন তাাঁি সুিী স ও শ্রমর্াধ্য র্মুি 
োত্রাি জন্য প্রাথদমক আদয়াজনর্মহূ  র্ম্পুনস কদি  দতদন একদট পালর্াদলত জাহাদজ আদিাহন কিদলন,  ো 
দইমার্ ধ্ীি গদতদত িো র্ঙ্কুল ও অদস্থি ভাদব র্দল  ব্রর্ই পদবত্র স্থাদনি র্মুি বন্দদি ব্রপাাঁিাল।  এর্মদয় 
মহা র্মুি এবাং সুখ স্বােদন্দযি পূর্স অভাব তাি উপার্নায় দনয়মানুবদতসতা বা তাি ধ্যান ও প্রাথসনা র্মদুহি 
শাদি ভি কিদত পাদি নাই।  তাি র্তুদিসদক ব্রে িদটকা প্রর্ডড ব্রবদগ প্রবাদহত হদেল তা দবস্মতত পিায়ন হদয়  
এবাং জাহাদজ আদন্দালন বশত: মদনাদিগপূর্স র্িী তীথসোত্রীদিি পীড়া িািা দনদবস œ ব্রথদক দতদন মহান ুেুদর্ি 
িািা  ব্রর্ই র্মে প্রাথসনা ও ফলকদলদপি শ্রুদত ব্রলখাদেদলন,  ো অবতীর্স কিাি ব্রপ্রির্া দতদন তখন লাভ 
কিদিদলন।  

হাজী আবুল হার্ান দর্িাজীি র্মুি োত্রাকালীর্  টনাি দববির্ 

আদম হাজী আবুল হার্ান দর্িাজীদক,  দেদন মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  একই জাহাদজ ভ্রমন কদিদিদলন,   ব্রর্ই 
স্মিনীয় োত্রাি অবস্থার্মহূ  বর্সনা কিদত শুদনদিঃ ‘প্রায় দইমার্ কাদলি র্ম্পূর্স র্ময়,  ব্রেদিন হদত আমিা 
বুশহি বন্দি হদত োত্রা কদিদিলাম,   ব্রর্ই দিন পেসি ব্রে দিন আমিা ব্রহজাদজি বন্দি,  ব্রজোয় অবতির্ 
কদিদিলাম,  েখন  িাদত্রদত বা দিবদর্  টনাক্রদম মহান বাব অথবা মহান ুেুদর্ি র্াদথ  আমাি ব্রিখা হত 
আদম র্বসিাই উভয়দকই তাদিি কাদেসয র্ম্পনুসরুদপ অদভদনদবষ্ট ব্রিখদত ব্রপতাম।  ব্রবাধ্ হদেল মহান বাব শ্রুদত 
দলখদিদলন এবাং মহান বা’ব্রবি  ওষ্ঠিয় হদত ো পদতত হদেল তা দলদখ  দনদত মহান ুেুর্ বযেতা র্হকাদি 
দনেুি দিদলন।  এমনদক  ব্রর্ই বাতসা দবতাদড়ত জাহাদজি োত্রীগর্ ভদয় আতদঙ্কত হদয়দিল বদল  ব্রবাধ্ হদেল,  
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তাি অদবর্দলত দবশ্বার্ ও শাদিি র্াদথ  তাদিি শ্রমশীল কােসয অনুর্ির্ কিদত িতষ্ট হদেদলন।  প্রাকতদতক শদি 
র্মদুহি প্রর্ডডতা বা তাি র্তুদিসকস্থ ব্রলাকদিি ব্রগালমাল তাাঁহাদিি মুখ- মডডদলি শাদি দবনষ্ট কিদত বা 
তাাঁহাদিগদক তাাঁদিি উদেশ্য হদত অন্যদিদক দফদিদয়  দনদত পাদি নাই।  

পািস্য ভাষায় বয়ান গ্রদন্থ র্মিু োত্রা র্ম্বদে ইদিত 

মহান বাব স্বয়াং তাাঁি পািস্য ভাষায় দলদখত বয়ান গ্রদন্থ  ব্রর্ই র্মুি ভ্রমদর্ি কদষ্টি কথা উদল্লখ কদিদিন।  
দতদন দলদখদিনঃ’‘অদনক দিন োবৎ আমিা জদলি অভাদব কষ্ট ব্রপদয়দি।  সুদমষ্ট ব্রলবুি িদর্ আমাদক র্ন্তুষ্ট 
থাকদত হদয়দি” এই অদভজ্ঞতা ব্রহত ু দতদন র্বস শদিমান আল্লাহি দনকট প্রাথসনা কদিদিদলন,  ব্রে দতদন এমন 
বযবস্থা কদিন োদত র্মুি োত্রাি উপায়র্মূহ  শীঘ্র দ্রুতভাদব উন্নত হয় ,  ব্রে এি কষ্ট র্মদুহি লা ব হয়  এবাং 
এি দবপির্মূহ  র্ম্পুনসরুদপ দিীভূত হয়।   ব্রর্ই প্রাথসনা কিাি পদি,  অদত অল্পকাদলি মদধ্য র্বস প্রকাদিি 
র্ামুদিক োতায়াদতি উন্নদতি দনিশসদনির্মহূ  অদনক পদিমাদন বতদদ্ধ প্রাপ্ত হদয়দি এবাং পািস্যদপার্াগদি,  
ব্রেখাদন ঐ দিবর্ র্মদুহ একদট মাত্র বাস্পাদয়ত ব্রপাতও দিল না,  এখন অদত অল্প দিদনি মদধ্য অদনক 
ব্রবগবান র্মিুগামী বতহৎ ব্রপাত র্মদুহি বহদিি ব্রগৌিব কিদি  এবাং সুখ স্বােদন্দয তাি র্াদথ  ফাির্ 
প্রদিদশি ব্রলাকজনদক তাদিি বাদষসক তীথস োত্রাি জন্য ব্রহজাদজ বহন  কদি  দনদয় োদে।  

শ্রম- দশল্প র্াংক্রাি দবপ্লদবি উৎর্মলূ ব্রকাথায়? 

পাশ্চাতয ব্রিদশি ব্রলাদকিা োদিি মদধ্য এই মহান শ্রম দশল্প দবপ্লদবি প্রমার্র্মহূ  প্রকাদশত হদয়দি,  আহা!  
তািা এখনও োবৎ এই শদিশালী ব্ররাদতি এই বাহ্য পদির্ালক শদিি উৎর্ মূল র্ম্বদে র্ম্পনুসরুদপ অজ্ঞ,  ো 
হদত ইহা প্রবাদহত হদয়দি,  ব্রে শদি তাদিি পাদথসব জীবদনি প্রদতদট দিদক দবপ্লব আনয়ন কদিদি।  তাদিি 
দনদজদিি ইদতহার্ এই দবষদয় র্াক্ষয প্রিান কিদি  ব্রে বৎর্ি  এই উজ্জ্বল প্রতযাদিদশি প্রভাত কাল িশসন 
কদিদি,   ব্রর্ই বৎর্িই  হঠাৎ দশল্প ও অথসননদতক দবপ্লদবি দনিশসনর্মহূ ব্রিখদত পাওয়া ব্রগল,  ো ব্রলাদকিা 
দনদজিাই বদল,  মানব জাদতি ইদতহাদর্ একদট অভূতপুবস বযাপাি।  এই নব  পদিকদল্পত েদন্ত্রি কােসয পদ্ধদতি ও 
র্মিয় র্াধ্দনি দবষয়াদিদত মি থাকায় তািা এি আদি কাির্ ( উৎর্) র্ম্বদে এবাং  ব্রর্ই ভীষর্ শদিি 
অদভপ্রায় র্ম্বদে ো আল্লাহ পাক তাদিি হদে ন্যাে কদিদিন,  তা ক্রমশঃ তাদিি িতদষ্ট হািাইয়া ব্রফদলয়াদি।  
ব্রবাধ্ হদে ,  তািা এই শদি দক িারুন ভাদব অপবযবহাি কিদি  এবাং এি কতসবয র্ম্বদে ভূল ধ্ািনা 
কদিদি।  পাশ্চাতয ব্রিদশি ব্রলাদকি জন্য ইহা শাদি ও সুখ স্বােদন্দি আদশষরুদপ অদভদপ্রত হদয়  থাদকদলও,  
ইহা ধ্বাংর্ ও েুদদ্ধি বযপািাদিি স্বাদথস ও উন্নদত কদল্প বযবহৃত হদয়দি।  

মহান বা’ব্রবি  ব্রজোয় উপদস্থদত ও পদবত্র মক্কাি পদথ  টনা 

মহান বাব ব্রজোয় উপদস্থত হদয় তীথস োত্রীি ব্রপাষাক পদিধ্ান কিদলন এবাং পদবত্র মক্কা নগিীি দিদক োত্রা 
কিদলন।  মহান ুেুর্ ো হউক,  তাি প্রভুি পুনঃ পু ুনঃ প্রকাদশত ইো র্দত্বও ব্রজো হদত  ব্রর্ই পদবত্র 
নগি  পেসি পিেদজ র্মে পথ তাাঁি র্িীরুদপ ভ্রমর্ কিা ব্রশ্রয়ঃ মদন কিদলন।  ব্রে উদষ্ট্রি উপি মহান বাব 
আদিাহন কদিদিদলন তাি িদশ স্বীয় হদে ধ্ািন কদি  আনদন্দ ও প্রাথসনািত অবস্থায় তাি প্রভুি প্রদয়াজনীয় 
অভাবাদি পুির্ কদি  তাি শ্রমর্াধ্য ভ্রমর্ কদষ্টি প্রদত র্ম্পুনস উিার্ীন হদয়  পিেদজ ভ্রমর্ কদি  োদেদলন।  
প্রদতযক িাদত্রদত,  র্েযাকাল হদত িাদত্র প্রভাতকাল পেসি,  র্কল প্রকাি সুখ,  সুদবধ্া ও দনিা দবর্জসন দিদয় 
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সশদথলযদবহীন র্তকসতাি র্াদথ  তাি দপ্রয় প্রভুি পাদশ্বস পাহািািত থাকদতন।তাাঁি অভাবর্মহূ  দিীভূত কবাি 
জন্য এবাং তাাঁি িক্ষনা- ব্রবক্ষদনি ও দনিাপত্তাি উপায়র্মূহ  সুদনদশ্চত কিদিদলন।  

ব্রজো হদত পদবত্র মক্কাি পদথ  টনা 

একদিন েখন  মহান বাব প্রাথসনাি জন্য একদট জলাশদয়ি দনকট উষ্ট্র হদত অবতির্ কিদলন,  হঠাৎ একজন 
ব্রবদইন িসুযদক একদিক হদত আর্দত ব্রিখদত পাওয়া ব্রগল,  ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  দনকটবতসী হল এবাং তাাঁি 
পাদশ্বস উদটি দজ্বদন একদট থদল দিল এবাং তাি মদধ্য তাাঁি ব্রলখা কাগজ পত্রাদি দিল,  ব্রর্গুদল দনদয় অপদিদর্ত 
মরুভুদমদত অিদহসত হল।  তাাঁি হাবশী ভূতয তাদক অনুর্ির্ কবাি জন্য োত্রা কিল,  দকন্তু তাি প্রভ ু কততসক 
দনদষধ্ কিা হল,  দেদন প্রাথসনািত অবস্থায় হে িািা ইদিত কদি  তাি অনুর্িদর্ ক্ষাি হদত বলদলন।  মহান 
বাব পিবতসী র্মদয় ব্রর্èহ সুর্ক ভাদব তাদক এই বদল  আশ্বার্ দিদয়দিদলনঃ ‘েদি আদম ব্রতামাদক ব্রেদত 
দিতাম,  তুদম দনশ্চয়ই তাদক ধ্দি ব্রফলদত ও শাদে দিদত।  দকন্তু তা হবাি দিল না।  এই কাগজ ও ব্রলখাগুদল 
ো থদলি মদধ্য দিল,  তা এই আিদবি মাধ্যদম এইরুপ স্থাদন ব্রপৌাঁদিদত দবদধ্ দনদিসষ্ট ব্রেখাদন আমিা কখনও 
ব্রপৌাঁদিদত র্ক্ষম হতাম না।  অতএব,  তাি এই কােসযদি জন্য দঃখ কদিানা,  কাির্ আল্লাহ কততসক এইরুপ 
দনধ্সাদিত দিল,  দতদনই একমাত্র দনদিসশিাতা,  র্বসশদিমান।  অতপিঃ অদনক র্ময় মহান বাব এইরুপ বযাপাদি 
তাাঁি বেুদিিদক এইরুপ মিবয িািা র্ািনা দিদত র্াইদতন।  এইরুপ বাকয িািা দতদন তাদিি অনুদশার্নাি ও 
ব্রক্রাধ্শীল দবিদিি দতিতাদক ঐশী উদেদশ্য উজ্বল র্ম্মদতদত ও আল্লাহি ইোদত আনন্দজনক আির্মপসদন 
পদিনত কিদতন।  

পবসদিদন মহান বাব কততসক দমনাদত ব্রমষ বদলিান 

আিাফাদতি দিন ( অথসাৎ পদবসি পূবসদিন)  মহান বাব তাাঁি প্রদকাদষ্ঠি দনজসন কক্ষ অনুর্োন কদি ,  ধ্যান ও 
উপার্নায় তাাঁি র্মে র্ময় বযয় কদিদিদলন।  পিবতসী দিদন,  বদলিাদনি দিদন,  পবসদিদনি প্রাথসনা র্মাপর্ কদি  
দতদন মুনায় ( দমনাদত)  ব্রগদলন এবাং ব্রর্খাদন পুিাতন প্রথানুর্াদি দতদন উদনশদট বলবান ব্রমষ ক্রয় কিদলন।  
তাদিি মদধ্য নয়দট দনদজি নাদম,  র্াতদট মহান ুেুদর্ি নাদম এবাং দতনদট তাাঁি  ব্রর্ই হাবশী ব্রর্বদকি নাদম 
উৎর্গস কিদলন।  এই উৎর্দগসত বদলি মাাংশ দতদন গ্রহর্ কিদলন না,  তা দনকটবতসী স্থাদনি িদিি ও 
অভাবগ্রস্থদিি মদধ্য মুি হদে দবতিন কিদলন।  

মহান বাব কততসক পদবত্র কা’বা প্রিদক্ষর্ 

েদিও দজলহজ্জ মার্,  ( দডদর্ম্বি ১৮৪৪ দিষ্টাব্দ) ,  পদবত্র মক্কা ও মদিনায় তীথসোত্রাি মার্।   ব্রর্ই বৎর্ি  
শীতকাদলি প্রথম মাদর্ি র্াদথ  দমদল দগদয়দিল,  তত্রাপ  ব্রর্ই স্থাদনি উত্তাপ এতই অদধ্ক দিল ব্রে,  
তীথসোত্রীিা তাদিি র্াধ্ািন ব্রপাষাক পদিদহত হদয়  পদবত্র কা’বা প্রিদক্ষন কিদত পাদি নাই।  তািা হাল্কা 
দশদথল অিাবিন পদিধ্ান কদি  পদবত্র কা’বা প্রিদক্ষন পদবস ব্রোগিান কদিদিল।  ো হউক,  মহান বাব 
মতানুবদতসতাি প্রদত র্ম্মান প্রিশসন কদি  তাাঁি দশিস্ত্রান ও জুব্বা পদিতযাগ কদিন নাই।  দতদন তাাঁি প্রথানুোয়ী 
ব্রপাষাক পদিদহত হদয়  পিম র্ন্তুষ্ট,  মেসািা ও প্রশাদিি র্াদথ  এবাং অতীব র্িলতা ও ভদি- শ্রদ্ধাি র্াদথ  
পদবত্র কাবা প্রিদক্ষন কদিন এবাং উপার্নাি র্কল প্রকাি আর্াি দবদধ্ পালন কদিন।   

দমজসা ব্রমাদহদত ব্রকিমানীি দনকট মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া 
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মহান বাব,  পদবত্র মক্কায় তাাঁি তীথসোত্রাি ব্রশষ দিদন দমজসা ব্রমাদহদত ব্রকিমানীি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিন।  দতদন 
কতষ্ণ প্রেদিি র্ম্মুদখ িডডায়মান দিদলন,  তখন মহান বাব তাি দনকটবতসী হদলন এবাং দনজ হদে তাি হে 
ধ্ািন কদি  তাদক এই র্মে বাকয র্দম্বাধ্ন কিদলনঃ ‘ব্রহ ব্রমাদহত!  তুদম দনদজদক ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি পিম 
খযাতনামা বযদিদিি মদধ্য একজন বদল  এবাং এি দশক্ষা র্মদুহি একজন খযাতনামা বযাখযাকািক বদল  মদন 
কি।  এমনদক তুদম ব্রতামাি অিদি এি িাবী কি ব্রে,  তুদম এই েুগল মহীয়ান আদলাদকি,  ঐ ব্রজযাদতস্কিদয়ি,  
োিা স্বগসীয় পথ প্রিশসদনি অগ্রগামী ব্র াষর্াকািী,  তাদিি একজন প্রতযক্ষ পিবতসী ও বযদি উত্তিাদধ্কািী।  ব্রিখ 
আমিা উভদয়ই এই পিম পদবত্র মদডডদত িাাঁড়াদয় আদি।  এই পিম পদবত্র র্ীমানাি মদধ্য োি পদবত্র আিা 
বার্ কিদিন দতদন র্তযদক এই মুহুদতস অবগত কিাদত পাদিন।  ইহাদক দমথযা হদত,  ন্যায়পিায়নতাি ভ্রাদি হদত 
পাথসকয কিদত পাদিন।  আদম র্তয র্তযই ব্র াষর্া কিদি ব্রে,  এই দিবর্ প্রার্য দকাংবা প্রদতদর্য ( পুবস বা পদশ্চম 
ব্রিশ র্মদুহ)  আদম বযদতত আি ব্রকউ ব্রর্ই প্রদবশিাি হবাি িাবী কিদত পাদিনা,  ো মানুষদক আল্লাহি 
জানোদনি দিদক দনদয় ব্রেদত পাদি।  আমাি প্রমার্ এই প্রমার্ বযদতত আি দকিুই নদহ ব্রে,  প্রমার্ িািা মহান 
ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  র্তয প্রদতদষ্ঠত কিা হদয়দিল।  ো ব্রতামাি ইো আমাদক দজজ্ঞার্া কি;  এইক্ষর্ এই মুহুদতস 
আদম ব্রর্রুপ আয়াত( ব্রলাক) র্মূহ  অবতীর্স কবাি প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদি ো আমাি প্রতযাদিশরুপ জীবনেদতি 
র্তযতা প্রমার্ কিদব।  ব্রতামাদক হয়দতা আমাি প্রতযাদিদশি প্রদত অকপটভাদব আির্মপসন কিদত হদব,  নতুবা 
ইহাদক র্ম্পূনসরুদপ অস্বীকাি কিদত হদব।  ব্রতামাি জন্য অন্য ব্রকান পন্থা নাই।  েদি তুদম আমাি প্রতযাদিশ 
প্রতযাখযান কিদত ইো কি,  আদম ব্রতামাি হে িাদড় ব্রিবনা ব্রে পেসি না তুদম এই প্রদতশ্রুদত দিদব ব্রে,  আদম 
ব্রে র্তয ব্র াষর্া কদিদি তাি প্রতযাখান তুদম প্রকাশ্যভাদব ব্রলাদকি র্ম্মুদখ প্রকাশ কিদব।  এইরুপ ব্রে র্তয 
বদল তাি পদির্য় হদব এবাং ব্রে দমথযা বদল ব্রর্ দর্ি েন্ত্রনায় ও লজ্জাি িডড ব্রভাগ কিদব।  তখনই র্কল 
ব্রলাদকি দনকট র্দতযি পথ পদিবযি ও প্রকাদশত হদব। ’  

এই অবশ্য পালনীয় আহ্বান এইরুপ অপ্রতযাদশত ভাদব মহান বাব কততসক দমজসা ব্রমাদহত ব্রকিমানীি প্রদত দনদক্ষপ্ত 
হওয়ায় ব্রর্ অদতব দিসশাগ্রস্থ হল।  ব্রর্ এি প্রতযক্ষ প্রভাব,  এি বাধ্যকািী মহত্ব ( মদহমা)  ও এি শদিমত্তা 
িািা অদভভূত হল।   ব্রর্ই েুবদকি র্ম্মুদখ ব্রর্ তাি বয়দর্ি আদধ্কয,  প্রদতপদত্ত ও দবিযবিা র্দত্তও দনদজদক 
একদট দনঃস্ব অর্হায় পক্ষীি ন্যায় পিাক্রাি ঈগল পক্ষীি বজ্রমুদষ্ঠদত কািারুদ্ধ বদল  মদন অনুভব কিদত 
লাগল।  ব্রর্ দবহ্বল ও ভীত হদয়  উত্তি কিলঃ ‘ব্রহ আমাি প্রভ,ু  ব্রহ আমাি অদধ্নায়ক,  ব্রেদিন কািবালায় 
আমাি র্কু্ষিয় আপনাদক ব্রিখদত ব্রপদয়দিল,  ব্রর্ইদিন হদত আদম আপনাদক  প্রাপ্ত হদয়দি এবাং দর্নদত ব্রপদিদি 
বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল।  দেদন আমাি অনুর্োদনি একমাত্র লক্ষয দিল ব্রে আপনাদক দর্দন দনদত অক্ষম হদয়দি,  
আদম তাদক পদিতযাগ কিদি এবাং আপনাি ব্রিাষশুন্যতা ও পদবত্রতা র্ম্বদে োি মদন এখদনা োবৎ দকিুমাত্র 
র্দন্দহ অবদশষ্ট িদয়দি আদম তাদক  তনা কদি।  আমাি দবসলতা মাজসনা কিদত আপনাি দনকদট প্রাথসনা কিদি;  
এবাং আমাি হতবুদদ্ধতায় আপনাি উত্তদিি জন্য আপনাি দনকট প্রাথসনা কিদি।  আল্লাহ েদি র্াদহন তদব আদম 
এই স্থাদনই এই পদবত্র কাবা  দিি র্ীমানাি মদধ্যই আপনাি দনকট আদম আমাি প্রভ ু ভদিি শপথ গ্রহর্ 
কিদত পাদি;  এবাং আপনাি প্রতযাদিশ ধ্দমসি জয় ও র্াফদলযি জন্য অভুিান কিদত পাদি।  আদম ো প্রকাশ 
কিদি েদি তাদত আদম আিদিকতা হীন হই ,  আমাি ওষ্ঠিয় ো ব্র াষর্া কিদি ,  েদি আমাি অিদি আদম 
তা অদবশ্বার্ কদি,  তাহদল আদম আল্লাহি ব্রপ্রদিত,  আল্লাহি ভদবষ্যিািীি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ)  এি 
অনুকম্পাি র্ম্পুর্স অদোগয বদল  মদন কিব এবাং কােসযদক তাি মদনানীত উত্তিাদধ্কািী মহান আলীি প্রদত 
একদট সুস্পষ্ট দবশ্বার্ াতকতাি কােসয বদল  মদন কিব।   

মহান বাব,  দেদন মনদোগ র্হকাদি তাি বাকয শ্রবন কিদলন এবাং দেদন তাি দনঃস্বহায়তা ও তাি আিাি 
সিদন্যি দবষয় ভালরুদপ পদিজ্ঞাত দিদলন,  উত্তি কিদলন এবাং বলদলনঃ’‘ আদম র্তয র্তযই বদলদতদি,  র্তয 
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এখন পদিজ্ঞাত হদে  এবাং দমথযা হদত পতথক কিা হদে  এবাং ব্রহ আল্লাহি ব্রপ্রদিত ভদবষ্যিািীি কা’বা  ি  
এবাং ব্রহ ুেুর্,  দেদন আমাি প্রদত দবশ্বার্ স্থাপন কদিদি,  এই র্মদয়,  এই মুহুদতস আদম ব্রতামাদিি উভয়দক 
আমাি র্াক্ষযাৎস্বরুপ গ্রহর্ কিদি।  তাি ও আমাি মদধ্য ো র্াং দটত হদয়দি,  ব্রতামিা তা ব্রিদখি এবাং শুনদত 
ব্রপদয়ি।  আদম ব্রতামাদিিদক  ব্রর্ই র্ম্বদে র্াক্ষাৎিান কিদত আহ্বান কদি এবাং আল্লাহ র্তযই ব্রতামিা বযদতত 
এবাং ব্রতামাদিি উপি, আমাি সুদনদশ্চত ও অদিম র্াক্ষয।  দতদন র্বসিশসী,  র্বসজ্ঞ ও র্বসদবজ্ঞ।  ব্রহ মুদহত,  
ব্রতামাি মনদক ো হতবুদদ্ধ কদিদি তা দলদপবদ্ধ কদি  িাও,  এবাং আদম আল্লাহি র্হায়তায় আমাি মুখ খুলব 
এবাং ব্রতামাি র্মে প্রদশèি বযাখযার্মহূ  র্মাধ্ান কিাি ভাি গ্রহর্ কিদি,  ব্রে তুদম ব্রতামাি উচ্চাদিত বার্ীি 
ব্রশ্রষ্ঠতা র্ম্বদে র্াক্ষযিান কিদত পাি এবাং ইহা উপলদদ্ধ কিদত পাি ব্রে,  আদম বযদতত আি ব্রকউ আমাি 
দবজ্ঞতা প্রকাশ কিদত র্ক্ষম নদহ। ’‘ 

দমজসা মুদহত মহান বা’ব্রবি  আহ্বাদন র্াড়া প্রিান কিল এবাং তাি প্রশ্নগুদল তাাঁি দনকট র্মপসন কিল।  অদবলদম্ব 
মদিনা োত্রাি প্রদয়াজনীয়তা প্রিশসন কদি  ব্রর্ এই আশা প্রকাশ কিল ব্রে,   ব্রর্ই নগি  হদত তাি োত্রাি 
পুদবস ব্রে তাি প্রদতশ্রুত উত্তদিি দলদপ প্রাপয হয়।  মহান বাব তাদক দনশ্চয়তা প্রিান কিদলন এবাং বলদলনঃ 
‘‘আদম ব্রতামাি অনুদিাধ্ িক্ষা কিব।  আমাি পদবত্র মদিনা নগদি োবাি পদথ,  আল্লাহি র্হায়তায় আদম 
ব্রতামাি প্রশ্ন র্ম্বদে আমাি প্রতুযত্তি অবতীর্স কিব।  েদি  ব্রর্ই নগদি আমাি র্াদথ  ব্রতামাি র্াক্ষাৎ না হয় ,  
তদব দনশ্চয় ব্রতামাি কািবালায় উপদস্থত হওয়াি পদি অদত শীঘ্রই আমাি উত্তি ব্রতামাি দনকদট ব্রপৌাঁদিদব।  ন্যায় 
পিায়নতা ও ন্যায় বযবহাি ো আদিশ প্রিান কদি,  তাই তুদম র্ম্পুনস কিদব,  আদম ইহাই আশা কদি।  েদি 
তুদম ভাল কি,  ব্রতামাি দনদজি জন্যই ভাল কিদব এবাং েদি তুদম মন্দ কি তদব তুদম তা দনদজি দবরুদদ্ধই 
কিদব। ”( পদবত্র ব্রকািআন) ।  আল্লাহ র্তযই,  তাাঁি র্কল র্তষ্টজীব হদত র্¦ াধ্ীন।  ( পদবত্র ব্রকািআন) ।  

দমজসা মুদহত,  তাি োত্রাি পুদবস পুনঃ তাি পদবত্র প্রদতশ্রুদত পালন কিদব বদল  তাি িতঢ় র্াংকল্প প্রকাশ 
কিল।  ব্রর্ মহান বাবদক এই দনশ্চয়তা প্রিান কিলঃ ‘োই  টুক না ব্রকন,  আপনাি র্াদথ  আমাি প্রদতশ্রুদত 
পূর্স না হওয়া পেসি আদম পদবত্র মদিনা হদত কখনও োত্রা কিব না। ’ অদত কু্ষি বস্তু ব্রেমন িদটকাি র্ম্মুখ 
হদত দবতাদড়ত,  ব্রর্রুপ ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  দবদ াদষত বার্ীি পদিবযপক প্রভাব প্রদতদিাধ্ কিদত অর্মথস হদয়  
ভীত ভাদব তাাঁি র্ম্মুখ হদত পলায়ন কিল।  ব্রর্ মদিনায় দকয়ৎকাল অদপক্ষা কদিদিল এবাং তাি প্রদতশ্রুদতি 
প্রদত দবশ্বার্ াতক হদয় ,  এবাং তাি দবদবদকি র্তকসীকিদনি প্রদত অবজ্ঞা কদি  কািবালা োত্রা কিল।   

 মহান বাব,  তাাঁি প্রদতশ্রুদতি প্রদতজ্ঞা পিায়ন হদয়  মক্কা হদত মদিনা োবাি পদথ দমজসা মুদহদতি ঐ 
র্কল প্রদশ্নি দলদখত উত্তি অবতীর্স কিদলন,  ো তাি মনদক হতবুদদ্ধ কদিদিল এবাং ইহাদক র্দহফাদয় বায়নুল 
হিমাদয়ন ( দই পদবত্র স্থাদনি মধ্যবতসী পত্রদলদপ)  নাম দিদয়দিদলন।  দমজসা মুদহত ব্রে তাি কািবালা উপদস্থদতি 
প্রাথদমক দিবর্ র্মদুহ ইহা প্রাপ্ত হদয়দিল,  এই পদত্রি সুিিািা দকন্তু অদবর্দলত িইল এবাং এি মধ্যস্থ 
আদিশর্মূহ  দর্দন দনদত অস্বীকাি কিল।  এই  ধ্দমসি প্রদত তাি মদনাভাব ব্রগাপনীয়ভাদব অদবিত 
দবদিাদধ্তাপূর্স দিল।  র্ময় র্ময় ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  ুখযাত প্রদতিন্দী দমজসা কদিম খাদনি অনুর্ির্কািী ও 
র্মথসনকািী বদলও স্বীকাি কিত।  তাি জীবদনি ব্রশষ দিদক েখন  ইিাদক বার্ কিদিল,  ব্রর্ মহান 
বাহা’উল্লাহি ধ্দমসি প্রদত বশ্যতা স্বীকাি কবাি ভান কদি ,  পািদস্যি একজন িাজপুদত্রি মাধ্যদম,  দেদন তখন 
বাগিাদি বার্ কিদিদলন,  তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কবাি জন্য ইো প্রকাশ কদিদিল।  ব্রর্ এই অনুদিাধ্ কদিদিল 
ব্রে,  তাি প্রোদবত র্াক্ষাৎকািদট ব্রেন ব্রগাপনীয় িাখা হয়।  মহান বাহা’উল্লাহি উত্তি এই দিল,  ‘‘তাদক বলুন 
ব্রে ব্রর্াদলমান পবসত র্মদূহ আমাি দনজসন বাদর্ি দিন র্মদূহ একদট গীদতকাবয ো আদম ির্না কদিদিলাম,  
প্রদতযক পদথদকি জন্য ব্রে র্তযাদিষদনি পদথ পিদক্ষপ কদি তাদত কতকগুদলা অতযাবশ্যকীয় দবষদয়ি 
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প্রদয়াজনীয়তা উদল্লখ কদিদি।   ব্রর্ই গীদত কাদবযি এই ব্রলাকদট পাঠ কিঃ েদি ব্রতামাি জীবনদক লালন- পালন 
কিদত র্াও,  তদব আমাদিি আিালত প্রািদনি দনকটবতসী হদয়ানা;  দকন্তু আিবদলিান েদি ব্রতামাি অিদিি 
বার্না হয় ,  তদব এদর্া এবাং অন্যদকও ব্রতামাি র্দি আর্দত িাও।  কাির্ এইরূপ দবশ্বাদর্ি পথ েদি ব্রতামাি 
অিদি তুদম বাহা’ি র্াদথ  পূর্দমসলন প্রাথসনা কি;  তুদম েদি এই পদথ ভ্রমর্ কিদত অস্বীকাি কি,  তদব ব্রকন 
আমাদক কষ্ট িাও,  দি হও।  েদি ব্রর্ ইেুক হয় ,  ব্রর্ মুি ভাদব,  অকপদট,  আমাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত 
আর্দব;  েদি তা না কদি,  আদম তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত অস্বীকাি কদি। ” মহান বাহা’উল্লাহি সুস্পষ্ট 
প্রতুযত্তি দমজসা মুদহতদক দবর্দলত কিল।  ব্রর্ প্রদতদিাদধ্ অর্মথসয হদয়  এবাং আদিশ মানদত অদনেকু হদয় ,   
ব্রর্ই দিনই এই র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  কািবালায় তাি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিল।  বাড়ীদত ব্রপৌাঁিামাত্র ব্রর্ অসুস্থ 
হদয়  পড়ল এবাং দতন দিদনি পদি ব্রর্ মততুযমুদখ পদতত হল।  

 

 

পদবত্র মক্কা নগিীি শদিদফি দনকট মহান বা’ব্রবি  পত্র ব্রপ্রির্ এবাং হাজী 
দনয়াদজ বাগিািীি বদনসত দববির্ 

 মহান বাব েখন  পদবত্র মক্কা নগিীদত তাাঁি তীথসোত্রাি ( হজ্জ)  ব্রশষ আনুষ্ঠাদনক কােসয র্ম্পািন কিদলন 
তখন  ব্রর্ই পদবত্র নগিীি শদিদফি দনকট একখানা পত্র দলখদলন,  োদত দতদন সুস্পষ্ট ও অভ্রাি ভাষায় তাাঁি 
প্রতযাদিশ ধ্দমসি দবদশষ্ট দবষয়গুদল দলদপবদ্ধ কদিদিদলন এবাং তাদক অভুযিান কদি  তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্মস গ্রহর্ 
কিাি জন্য আহ্বান জাদনদয়দিদলন।   তাাঁি এই পত্র তাাঁি অন্যান্য ব্রলখা হদত দনবসাদর্ত ব্রলখা র্হ,  দতদন মহান 
ুেুদর্ি হদে প্রিান কিদলন এবাং তাদক উহা শদিদফি হদে প্রিান কিাি উপদিশ দিদলন।  দকন্তু শদিফ তাি 
পাদথসব দবষয়র্মদূহ এইরূপ বযপতত দিদলন ব্রে,  মহান বাব তাাঁি দনকট ো দলদখদিদলন  ব্রর্ই দিদক দতদন 
কর্সপাত কিদত পাদিন নাই,  সুতিাাং স্বগসীয় র্াংবাদিি আহ্বাদন প্রতুযত্তি দিদত অর্মথস হদয়দিদলন।  হাজী দনয়াদজ 
বাগিািীদক দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কিদত শুনদত পাওয়া ব্রগদিঃ ‘‘১২৬৭ দহজিীদত ( ১৮৫০- ৫১ দিষ্টাব্দ)  
আদম পদবত্র মক্কা নগিীদত তীথস োত্রা কদিদিলাম।  ব্রর্খাদন আদম শদিদফি র্াক্ষাৎকাি লাদভি অদধ্কাি প্রাপ্ত 
হদয়দিলাম।  আমাি র্াদথ  বাকযালাদপি র্ময় দতদন বলদলনঃ আমাি স্মির্ হদে ,  ১২৬০ দহজিীদত হদজ্জি 
মৌসুদম ( র্মদয়) ,  একজন েুবক আমাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত এব্রর্দিদলন,  দতদন আমাদক একদট ব্রমাহিাদঙ্কত 
পুেক প্রিান কদিদিদলন,  ো আদম গ্রহর্ কদিদিলাম।  দকন্তু অতযি বযে থাকায় তা আদম পড়দত পাদি নাই।  
কদয়ক দিন পদি  ব্রর্ই েুবদকি র্াদথ  আমাি পূর্িায় ব্রিখা হদয়দিল,  দতদন আমাদক দজজ্ঞার্া কদিদিদলন,  
আমাি ব্রকান উত্তি ব্রিবাি আদি দকনা।  কােসযদি র্াপ পুনঃ  ব্রর্ই পুেদকি দবষদয়র্মহূ র্ম্বদে দবদবর্না আমাদক 
বাাঁধ্া প্রিান কদিদিল।  সুতিাাং আদম তাাঁদক ব্রকান র্দিাষজনক উত্তি দিদত র্মথস হই  নাই।  েখন  হদজ্জি 
ব্রমৌসুম ব্রশষ হদয়  ব্রগল,  একদিন েখন  আমাি পত্রগুদল ব্রশ্রর্ীবদ্ধ কিদিলাম হঠাৎ  ব্রর্ই পুেদকি উপি আমাি 
িতদষ্ট পদতত হল।  আদম ইহা খদুল ব্রফললাম এবাং এি প্রাথদমক পতষ্ঠা র্মদুহ মমসস্পশসী এবাং অতীব সুন্দি ভাদব 
দলদখত একদট ধ্দমসাপদিশ ( নীদতবাকয)  ব্রিখদত ব্রপলাম।  তৎপি দিল এইরূপ আয়াতর্মূহ োি সুি ও ভাষা 
পদবত্র ব্রকািআদনি র্াদথ  আশ্চেসয িকম ব্রর্ৌর্ািতশ্য িক্ষা কিদিল।   ব্রর্ই গ্রন্থদট পাঠ কদি  আদম এই র্মিূয় 
দবষয় জানদত পািলাম ব্রে,  পািস্য ব্রিদশি ব্রলাদকি মদধ্য মহান ফাদতমাি র্িান র্িদত হদত এবাং হাদশমী 
বাংশ হদত একজন ব্রলাক একদট নতনু আহ্বান ধ্বদন  উদত্তালন কদিদিদলন এবাং র্কল ব্রলাদকি মদধ্য প্রদতশ্রুত 
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কাদয়দমি ( ইমাম মাহিীি)  আদবভসাব ব্র াষর্া কিদিদলন।  দকন্তু আদম  ব্রর্ই গ্রন্থকাদিি নাম র্ম্পদকস অজ্ঞ 
িইলাম এবাং  ব্রর্ই আহ্বান র্ম্বেীয় অবস্থাদি র্ম্বদে অবগত হদত ব্রপদিদিলাম না। ”  

 আদম মিবয কিলামঃ গত কদয়ক বৎর্ি  োবৎ প্রর্ডড আদন্দালন  ব্রর্ই ব্রিশদক আদলাদড়ত কদিদি।  
একজন েুবক,  মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  বাংশধ্ি একজন এবাং বদনসত এই িাবী কদিদিন ব্রে,  তাাঁি উচ্চাদিত 
বার্ীর্মহূ স্বগসীয় বার্ীর্মহূ স্বগসীয় ব্রপ্রির্ািই স্বি দিল।  দতদন র্বস র্াধ্ািদনি দনকট এই সুদনদশ্চত উদি কদিদিন 
ব্রে,  অদত অল্প দিদনি মদধ্য তাাঁি ির্না হদত এইরূপ অদধ্ক র্াংখযাি ও ব্রশ্রষ্ঠতা র্ম্পন্ন ব্রলাক র্মদূহি ব্ররাতস্বী 
প্রবাদহত হত ো আকাদি ও ব্রর্ৌন্দদেসয এমন দক পদবত্র ব্রকািআনদকও  অদতক্রম কিদত ব্রেই,  ব্রে ব্রকািআন 
অবতীর্স কিদত মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  ব্রতইশ বৎর্দিি কম র্ময় লাদগদয়দিল না।  

 পািস্য ব্রিদশি অদধ্বার্ীদিি মদধ্য অদনক উচ্চ ও দনম্নদশ্রর্ীি িাজকমসর্ািীিা,  ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিাদয়ি 
অদনক ব্রলাক তাাঁি পতাকা তদল র্মদবত হদয়দিল এবাং তাাঁি পদথ ব্রস্বোয় জীবন উৎর্গস কদিদিল।   ব্রর্ই 
েুবক,  গত বৎর্ি ,  শাবান মাদর্ি ব্রশষ দিবর্ র্মদূহ ( ৯ই জুলাই,  ১৮৫০ দিষ্টাব্দ) ,  আজাি বাইজান 
প্রদিদশি তাদেজ নগদি শহীদিি আিবদলিান কদিদিন।  োিা তাাঁি প্রদত অতযার্াি কদিদিল,  তািাই ইহা িািা  
ব্রর্ই ব্রিদশ তাাঁি প্রজ্জ্বদলত অদি দনবসাদপত কিদত ব্রর্দয়দিল।  দকন্তু তাাঁি আিবদলিাদনি র্ময় হদত তাাঁি প্রভাব 
র্কল ব্রশ্রর্ীি ব্রলাকদিি মদধ্য পদিবযপ্ত হদয়  পদড়দিল।  শদিফ দেদন মদনাদোগ র্হকাদি ইহা শ্রবর্ কদিদিদলন,  
তাদিি বযবহাদি ব্রক্রাধ্ ও  তর্া প্রকাশ কিদলন,  োিা মহান বা’ব্রবি  প্রদত দনেসাতন কদিদিল।  দতদন 
দতিস্কািেদল  দর্ৎকাি কদি  বলদলনঃ ‘ এই র্কল মন্দ ব্রলাদকি প্রদত আল্লাহি অদভর্ম্পাত বষসন হউক,  
োিা অতীত কাদল আমাদিি পদবত্র খযাতনামা পূবসপুরুষদিি প্রদত এইরূপ দবসযবহাি কদিদিল। ’ এই র্কল বাকয 
বদল  শদিফ আমাি র্াদথ  তাি কথাবতসা ব্রশষ কদিদিদলন। ” 

মহান বা’ব্রবি  পদবত্র মদিনা িশসন 

 পদবত্র মক্কা নগিী হদত মহান বাব পদবত্র মদিনা নগিীদত োত্রা কিদলন।  মহিিম  মাদর্ি প্রথম দিন,  
১২৬১ দহজিী ( শুক্রবাি,  ১০ই জানুয়ািী,  ১৮৪৫ র্াল)  দতদন পদবত্র মদিনাি পদথ োত্রা কদিন।  েখন  দতদন 
মদিনাি দনকটবতসী হদলন,  দতদন ঐ র্মে উদত্তজনাকািী  টনার্মহূ স্মির্ কিদলন,  ো  ব্রর্ই মহাপুরুদষি নাম 
অমি কদি  ব্রিদখদি।  দেদন ব্রর্খাদন এি জনমডডলীি র্মদূহি মদধ্য বার্ কদিদিদলন এবাং পিদলাকগমর্ 
কদিদিদলন।  ঐ র্মে িতশ্য োহা  ব্রর্ই অমি প্রদতভা র্ম্পন্ন মানদবি র্তদষ্ট শদিি বাদিতাপূর্স র্াক্ষয প্রিান 
কদি,  তা ব্রে তাাঁি র্কু্ষি র্ম্মুদখ দবন্দু মাত্র হ্রার্প্রাপ্ত না হদয়  পুনঃ উদল্লখ হদেল।  দতদন প্রাথসনা কিদত 
কিদত  ব্রর্ই পদবত্র র্মাদধ্ি দনকটবতসী হদলন,  ব্রেখাদন আল্লাহি ভদবষ্যিািী মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  নশ্বি 
ব্রিহাবদশষ র্মাদহত কিা হদয়দিল।  েখন  দতদন  ব্রর্ই পদবত্র ভূদমদত পিদবদক্ষপ কিদিদলন তখন দতদন তাাঁি 
দনজ প্রতযাদিদশি  ব্রর্ই উজ্বল অগ্রগামী দতদক স্মির্ কদিদিদলন।  দতদন জানদতন ব্রে মহান ব্রমাহাম্মদিি 
( র্াঃ)  র্মাদধ্স্থান হদত অদিবতসী বাকী নামক স্থাদন তাাঁি দনদজি আদবভসাদবি অগ্রবতসী িূত,  ব্রশখ আহমি 
আহর্ায়ী দবশ্রাম লাভ কিদিদলন,  দেদন ব্রক্লশকি ব্রর্বা কােসযদি জীবন োপন কিাি পি,  তাাঁি জীবন র্েযাকাল  
ব্রর্ই পদবত্র র্মাদধ্স্থাদনি র্ীমানাি মদধ্য আপন কিাি জন্য মদনার্ীত কদিদিদলন।  ব্রর্খাদন তাি মদন ঐ র্মে 
পদবত্র পুরুদষি ধ্দমসি ঐ র্কল অগ্রগামী আিা ও আি বদলিানকািীদিি স্মতদত জাগ্রত হল োিা েুদ্ধদক্ষদত্র 
ব্রগৌিবপূর্স জীবনিান কদিদিদলন এবাং দনদজদিি জীবন িদি ঐশী প্রতযাদিদশি ধ্দমসি জয়দক ব্রমাহিাদঙ্কত 
কদিদিদলন।  তাদিি পদবত্র ধ্ুদল ব্রে তাি মতদ পিদবদক্ষদপ পূর্জসীদবত হদয়দিল।  তাি উপদস্থদতি পূর্স 
জীবনিানকািী দনশ্বাদর্ ব্রে তাদিি আশ্রয় িায়ার্মূহ জাগ্রত হদয়দিল।  তািা তাাঁি প্রদত িতদষ্ট দনদক্ষপ কিল ব্রে,  
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তাাঁিই আগমদন তািা অভূদিত হদয়  তাি দিদক দ্রুত আগমন কিদিল এবাং তাদিি অভযথসনাবার্ী উচ্চািন 
কিদিল।  তািা ব্রে তাাঁি প্রদত আগ্রহাদিত প্রাথসনা বাকয র্দম্বাধ্ন কিদিলঃ আপনাি স্বদিশ প্রতযবতসন কিদবন 
না।  আমিা আপনাি দনকট অনুনয় প্রাথসনা কিদি,  ব্রহ আমাদিি অিদিি অদতব দপ্রয়জন।  আপদন আমাদিি 
মদধ্য বার্ করুন,  কাির্ এখাদন আপদন আপনাি শত্রুগর্ হদত দদি,  োিা আপনাি জদন্য ওৎ ব্রপদত অদপক্ষা 
কদি  আদি,   এখাদন আপদন দনিাপি ও দনদভসক থাকদবন।  আমিা আপনাি জন্য শদঙ্কত।  আমিা আপনাি 
শত্রুগদর্ি ষঢ়েন্ত্র ও ুমন্ত্রনাদক ভয় কদি।  আমিা এই ভাবনায় কম্পমান হদয়দি ব্রে,  তাদিি কােসাবলী তাদিি 
আিা র্মদুহি উপি দর্িস্থায়ী দঃখ আনয়ন কিদব।  মহান বা’ব্রবি  অিমনীয় আিা উত্তি কিলঃ ‘‘ব্রতামিা ভয় 
কদিওনা,  আদম আিবদলিাদনি র্াক্ষযিান কিাি জন্যই এই পতদথবীদত আগমর্ কদিদি।  ব্রতামিা আমাি আকাঙ্খা 
র্ম্পদকস অবগত আি;  ব্রতামিা আমাি র্বসস্ব তযাদগি পদিমার্ অনুভব কিি না,  বিাং পিম প্রভ,ু  ব্রতামাদিি 
আল্লাহি দনকট অনুনয় প্রাথসনা কিদবন।  দতদন ব্রেন আমাি আদিাৎর্দগসি কালদট দ্রুতগামী কদিন এবাং আমাি 
আিবদলিান গ্রহর্ কদিন।  আনদন্দত হও,  কাির্ আমিা উভদয়,  আদম ও ুেুর্,  প্রভা র্ম্রাদটি প্রদত 
আমাদিি ভদিি ব্রবিীদত আমিা দনহত হব।  তাি পদথ আমাদিি ব্রে িিপাত কিা পূবস পুরুষ হদত দনধ্সাদিত 
হদয়দি,  তা আমাদিি অমি সুদখি উিযাদন জল দর্ঞ্চন কিদব এবাং ইহাদক পুনজসীদবত কিদব।  এই উৎর্গসীকতত 
িদিি দবন্দুর্মূহ মূল বীজ র্িতশ্য হদব,  ো হদত প্রকাডড ঐশী মহীরুহ ( অশ্বি বতক্ষ)  উদিত হদব,  োি র্বসাি 
ভিকািী আশাি িায়ায় দনদমè পতদথবীি র্কল ব্রলাক ও র্কল জাদতি ব্রলাক একদত্রত হদব।  অতএব,  দঃখ 
কদিানা,  েদি আদম এই ব্রিশ হদত র্দল  োই,  কাির্ আদম আমাি দনয়দত পদিপূর্স কিাি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী 
হদে। ” 

অষ্টম অধ্যায় 
তীথস োত্রাি পি মহান বা’ব্রবি  দর্িাদজ অবস্থান 

( মহান বা’ব্রবি  বশুহি প্রতযাবতসন ও মহান ুেদুর্ি দবিায়)  
 

মহান বা’ব্রবি  মদিনা িশসন তাাঁদক তাাঁি ব্রহজাদজ তীথস োত্রাি ব্রশষ পেসাদয় দনদয় আর্ল।  ব্রর্খান হদত দতদন 
ব্রজোয় প্রতযবতসন কিদলন এবাং র্মদুিি পদথ তাাঁি স্বদিশ প্রতযাবতসন কিদলন।   ব্রর্ই একই ব্রহাদটদল,  ব্রেখাদন 
দতদন পুদবস অবস্থান কিদতন,  ব্রর্খাদন তাাঁি বেুবােব ও আিীয়- স্বজনদনি র্াংদগ দমদলত হদলন,  োিা তাাঁদক 
অদভবািন ও অভযথসনা কিাি জন্য এদর্দিদলন।  বুশহি অবস্থানকাদল দতদন মহান ুেুর্ ব্রক তাাঁি র্ম্মুদখ আহ্বান 
কিদলন এবাং পিম র্িয়তাি র্াদথ  তাাঁদক দর্িাদজ গমদর্ি আদিশ িান কিদলন।  দতদন তাদক বলদলনঃ 
‘‘আমাি র্াদথ  আপনাি র্াহর্দেসযি দিনর্মূহ ব্রশষ হদয়  আর্দি।  দবদেদিি  ডটা দননাদিত হদয়দি এবাং োি 
পুনদমসলন এই পতদথবীদত আি  টদব না,  আল্লাহি িাজদত্ব,  প্রভা র্ম্রাদটি র্ম্মুদখ বযদতত।  এই ধ্ূদলময় 
পতদথবীদত ব্রতামাি র্াদথ  আমাি নয়দট দ্রুতগামী মাদর্ি অদধ্ক কাদলি র্হর্িত্ব প্রিান কিা হয়  নাই।  মহান 
র্াগদিি পিপাদি,  ো হউক,  অমি িাদজয দর্িস্থায়ী পুনদমসলন আমাদিি জন্য প্রদতক্ষা কিদি ।  দনয়দতি হে,  
অদবলদম্ব ব্রতামাদক অনুর্ির্ কিদব।  আদমও এি গভীিতা র্মদুহি মদধ্য দনমদজ্জত থাকব।  অতযাদধ্ক আনদন্দ 
উৎফলু্ল হও,  কাির্ ব্রতামাদক উৎপীদড়ত বাদহনীি পতাকা বহর্কািী মদনানীত কিা হদয়দি এবাং তািই নাদম 
ব্রে উচ্চমেসািা র্ম্পন্ন বাদহনী আিবদলিান কিদব।  তাদিি অগ্রগামী সর্ন্য িদল ব্রতামাি িডডায়মান হদে ।  
দর্িাজ নগদিি র্িি িাো র্মদুহ অপমানর্মহূ  ব্রতামাি উপদি স্তুপীকতত কিা হদব এবাং কদঠাি ক্ষদতকািক 
কষ্টর্মহূ  ব্রতামাি শিীিদক েন্ত্রনা িান কিদব।  তুদম ব্রতামাি শত্রুদিি অপমানসুর্ক বযবহাি হদত উদ্ধাি প্রাপ্ত 
হদব এবাং তািই উপদস্থদত লাভ কিদব দেদন আমাদিি আিাধ্না ও ভদিি একমাত্র লক্ষয।  তাি উপদস্থদতদত 
তুদম  ব্রর্ই র্কল অদনষ্ট ও অপমান ভুদল  োদব ো ব্রতামাি উপি পদতত হদয়  থাকদব ।   
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অিতশ্য ব্রলাদকি বাদহনীর্মহূ  ব্রতামাি র্াহােযাদথস দ্রুত অগ্রগামী হদব এবাং র্মে পতদথবীদত ব্রতামাি বীিত্ব ও 
েশ ব্র াষর্া কিদব।  তাি জন্য আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বদনি অদনবসার্নীয় আনন্দ ব্রতামািই ভাদগয   
জুটদব।  আমাদকও আিৎস্বদগসি পদথ পিদবদক্ষপ কিদত হদব এবাং অনিিাদজয আদম ব্রতামাি র্াদথ  ব্রোগিান 
কিব।  মহান বাব তখন তাি হদে একখানা পত্র প্রিান কিদলন ো দতদন তাি মাতুল হাজী দমজসা সর্য়ি 
আলীি দনকট দলদখদিদলন,  োদত দতদন বুশহদি তাি দনিাপদি প্রতযাবতসদনি র্ম্বদে অবগত কদিদিদলন।  দতদন 
তাি হদে ‘খর্াদয়দল র্বাি’ ( র্প্তনামাবলীি)  একখানা পত্র দিদলন,  উহা একদট পুদেকা োদত দতদন তাদিি 
জন্য ঐ র্কল জ্ঞাতবয দবষয়গুদল সুদবদনষ্ট কদিদিদলন োিা নতুন প্রতযাদিশ ধ্দমসি জ্ঞান লাভ কদিদি এবাং এি 
িাবী স্বীকাি কদি  দনদয়দি।  েখন  দতদন মহান ুেুর্দক তাি দবিায় বার্ী বলদিদলন,  তখন দতদন দর্িাজ 
নগিস্থ তাি দপ্রয়জনদিি প্রদতযকদক তাদক অদভবািন জানাবাি জন্য  বলদলন।  

দর্িাদজ মহান বা’ব্রবি  মাতদুলি র্াদথ  মহান ুেুদর্ি র্াক্ষাৎকাি 
ও তাি এই ধ্মস গ্রহর্ 

 
মহান ুেুর্ তাি প্রভুি সুস্পষ্টরূদপ প্রকাদশত ইোর্মহূ  র্ম্পািন কবাি জন্য অটল র্াংকল্প র্হকাদি বুশহি 
হদত োত্রা কিদলন।  দর্িাদজ উপদস্থত হদল,  হাজী দমজসা সর্য়ি আলী কততসক দতদন প্রীদতপূর্সভাদব অভযদথসত 
হন।  দতদন তাদক দনজ বাড়ীদত স্থান দিদলন এবাং তাি দপ্রয়তম জ্ঞাদতি স্বাস্থয ও কােসযবলী র্ম্বদে অনুর্োন 
কিদলন।  নতনু র্াংবাদিি প্রদত আহ্বাদনি প্রদত গ্রহর্ অদভলাদষ ব্রপদয় ,  ুেুর্ তাদক প্রতযাদিদশি প্রকতদত র্ম্বদে 
অবগত কিাদলন,  েোিা  ব্রর্ই েুবক ইদতপুদবস তাি আিাদক প্রজ্বদলত কদিদিদলন,  মহান ুেুদর্ি ব্রর্ষ্টা ও 
উদিযাদমি ফল স্বরুপ মহান বা’ব্রবি  মাতুল জীদবত অক্ষিদিি পদি ধ্মসগ্রহর্কািীদিি মদধ্য দর্িাদজ প্রথম 
বযদি দিদলন।  নতনু অভুদিত ধ্দমসি অিদনসদহত অথস তখন পেসি অপ্রকাদশত দিল।  দতদন এি তাৎপেস ও প্রভাি 
পদিমান র্ম্পদকস অজ্ঞাত দিদলন।  ো হউক মহান ুেুদর্ি র্াদথ  তাি কথাবাতসা তাি র্কু্ষ হদত অিিাল 
অপর্াদিত কিল।  তাি দবশ্বার্ এমনই অটল হল এবাং মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি ভালবার্া এতই গভীি হল 
ব্রে,  দতদন তাি পূর্স জীবন দবধ্ান তািই ব্রর্বায় উৎর্গসীকতত কিদলন।  কদঠাি র্তকসতাি র্াদথ  তাি ধ্দমসি 
স্বাথসিক্ষাি জন্য,  তাি বযদিত্ব িক্ষা কিাি জন্য উদিত হদলন।  তাি র্হনশীল উিযম র্মদুহ দতদন ক্লাদিদক 
তুে জ্ঞান কিদতন এবাং মততুযদক ব্রহয় জ্ঞান কিদতন।  েদিও  ব্রর্ই নগদিি বযবর্ায়ীদিি মদধ্য দতদন একজন 
র্বসগর্য বযদি দিদলন,  অথর্ আদথসক দবদবর্না র্মদুহ তাি দপ্রয়তম জ্ঞাদতি বযদিত্ব িক্ষা কিা ও তাি ধ্দমসি 
উন্নদত র্াধ্ন কিাি আধ্যাদিক িাদয়দত্বি র্াদথ  কখনও হেদক্ষপ কিদত দিদতন না।  দতদন তাি এই কাদেসয 
েতœশীল িইদলন তখন পেসি,  েখন  পেসি ব্রতহিাদনি র্প্তআিা বদলিানকািীদিি মদধ্য দতদন ব্রোগিান 
কদিদিদলন,  েখন  অর্াধ্ািন বীিত্বপূর্স অবস্থা র্মদুহি মদধ্য দতদন তাাঁি জন্য দনজ জীবন উৎর্গস কদিদিদলন।  

ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রখািার্ানীি র্াদথ  দর্িাদজ মহান ুেদুর্ি র্াক্ষাৎকাি লাভ 

পিবতসী বযদি োি র্াদথ   দর্িাজ নগদি মহান ুেুদর্ি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিন,  দতদন দিদলন ‘ইর্মূল  হুল 
আর্িক’ ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রখািার্ানী।  োি হদে দতদন ‘ইর্াদয়দল র্বসশ্বি’-  এি একদট কদপ প্রিান কদিদিদলন 
এবাং এই পুেদকি র্মে আদিশাবলী র্হর্া কাদেসয পদিনত কিাি আবশ্যকতা র্ম্বদে দবদশষ ব্রজাি প্রিান 
কদিদিদলন।  এি আদিশ র্মদুহি মদধ্য প্রদতযক অনুগত দবশ্বার্ীি জন্য মহান বা’ব্রবি  এই গুরুত্বপূর্স আদিশ 
দিল ব্রে,  উপার্নাি জন্য আহ্বাদনি ( আোদনি)  প্রর্দলত ধ্ািাি র্াদথ  দনম্নদলদখত শব্দাবলী ব্রোগ কিদত হদব 
 ঃ   ‘ আদম র্াক্ষয দিদতদি ব্রে,  ( দতদন োি নাম)  আলী কবদল ব্রমাহাম্মি ( অথসাৎ বাব) ,  বদক্বয়তুল্লাদহি 
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( অথসাৎ বাহা’উল্লাহি)  ভততয।  ‘‘ব্রমাল্লা র্াদিক,  দেদন ঐ দিবর্ র্মদুহ প্রর্াি ব্রবিী হদত বতহৎ র্াংখযক 
ব্রশ্রাততবদগসি দনকট ইর্লাম ধ্দমসি ইমামগদর্ি ( ধ্মসদনতা)   গুনাবলী র্ন¦ ব্রে প্রশাংর্া সুর্ক বিততা প্রিান 
কিদতন।  এই পুদেকাি প্রর্াংি ও ভাষা িািা এইরূপ দবদমাদহত হদয়দিদলন ব্রে,  দতদন ইতেতঃ না কদি  এি 
আদিষ্ট র্কল অনুষ্ঠান কােসকিী কিদত দস্থি র্াংকল্প কিদলন।   ব্রর্ই ফলকদলদপি ( পুদেকাি)  বযাখযাকািী প্রভাব 
ও শদি িািা তাদড়ত হদয়  একদিন েখন  দতদন মর্দজদি নওদত র্মদবত জনমডডলীি উপার্নায় ব্রনততত্ব 
কিদিদলন,  তখন প্রাথসনাি জন্য আহ্বান ধ্বদন ( আোন)  উদিত কিাি র্ময় দতদন মহান বাব কততসক প্রবদতসত 
অদতদিি ( ব্রোদজ্ঞ)  সুত্র র্হর্া ব্র াষর্া কিদলন।  র্মদবত জনমডডলী োিা ইহা শুদনদিল,  তািা এই আহ্বান 
ধ্বদনদত অদতব আশ্চােসাদিত হল।  র্মে জনমডডলী আতদঙ্ক ও ত্রাদর্ অদভভুত হল।  খযাতনামা ধ্মসার্ােসযগর্,  
োিা পুদিাভাদগি আর্নর্মহূ  গ্রহর্ কদিদিল এবাং োিা তাদিি ধ্মসপিায়তাি ব্রগাাঁড়ামীি জন্য দবখযাত দিল 
তািা ব্রগালমাল আিম্ভ কিল ও দবদক্ষাভ জানাল।   দর্ৎকািস্বদি আপদত্ত কিলঃ হায় আমিা দবপিগ্রস্থ,  আমিা 
োিা আল্লাহি ধ্দমসি িক্ষাকতসা ও অদভভাবক,  ব্রিখ,  এই বযদি ধ্দমসি দবদিাদধ্তাি পতাকা উদত্তালন কদিদি।  
এই ুখযাত দবশ্বার্ াতকদক অপিস্থ কি।  ব্রর্ ঐশী দনন্দা কদিদি,  তাদক বন্দী কি,  কাির্ ব্রর্ আমাদিি 
ধ্দমসি অপমানকািী।  তািা ক্রুদ্ধস্বদি  দর্ৎকাি কদি  বললঃ ব্রক আমাদিি ইর্লাম ধ্দমসি দবদধ্বদ্ধ সুপ্রদতদষ্ঠত 
আদিশ র্মদুহ এইরূপ ব্র ািতি বযদতক্রম অনুদমািন কিদত র্াহর্ কদিদি? ব্রক এই র্দবসাচ্চ দবদশষ অদধ্কাি 
দনদজি জন্য িাবী কিদত স্পদ্ধসা কদিদি। ’ 

জনর্াধ্ািদনি এই র্কল ধ্মসার্ােসযদিি প্রদতবাি র্মদুহি প্রদতধ্বদন কিল এবাং তাদিি এই দর্ৎকাদিি বল 
ব্রোজনা কদিদিল।  র্মে নগি  উদিত হদয়দিল এবাং তাদত শার্ন শতঙ্খলা আর্নè œ দবপদিি র্দঙ্কতধ্বদন  
প্রিান কিদিল।  ফাির্ প্রদিদশি শার্নকতসা,  ব্রহাদর্ইন  খান ইিানী,  দেদন আজুিানবার্ী নাদম অদভদহত এবাং 
র্াধ্ািনতঃ ঐ দিবর্ র্মদুহ োহাদক র্াদহদব এখদতয়াি উপাদধ্ প্রিান কিা হদয়দিল,  এই দবষদয় হেদক্ষপ কিা 
ও এই আকদস্বক আদলাড়দনি কাির্ অনুোদনি প্রদয়াজনীয়তা অনুধ্াবন কিল।  তাদক অবগত কিান হল ব্রে,  
সর্য়ি বাব নামক একজন েুবক,  দেদন এইমাত্র পদবত্র মক্কা- মদিনাি তীথসোত্রা হদত প্রতযাবতসন কদিদিন এবাং 
বুশহদি অবস্থান কিদিন,  তাাঁি জননক দশষ্য দর্িাদজ প্রতযাবতসন কদিদিন এবাং তাি প্রভুি দশক্ষার্মহূ  প্রর্াি 
কিদিন।  ব্রহাদর্ইন  খানদক আিও অবগত কিান হল:  এই দশষ্য িাবী কদি ব্রে,  তাি দশষ্য একদট নতনু 
প্রতযািদশ ধ্দমসি কতসা এবাং একদট গ্রদন্থি অবতির্কািী ো স্বগসীয় ব্রপ্রির্ামূলক বদল  দতদন িাবী কদিন।  ব্রমাল্লা 
র্াদিদক ব্রখািার্ানী  ব্রর্ই ধ্মস গ্রহর্ কদিদি এবাং  ব্রর্ই বার্ী গ্রহর্ কবাি জন্য র্বস র্াধ্ািন ব্রলাকদক দনভসদয় 
আহ্বান কিদিন।  দতদন ব্র াষর্া কিদিন ব্রে,  ইহা গ্রহর্ কিা প্রদতযক অনুগত প্রভুভি শীয়া ইর্লাদমি 
অনুর্ির্কািীি প্রাথদমক অবশ্য কতসবয কােসয। ’ 

গভনসদিি আদিদশ মহান ুেরু্ ও ব্রমাল্লা র্াদিদকি প্রদত শািীদিক েন্ত্রর্া 
প্রিান এবাং ব্রমাল্লা র্াদিদকি দনকট ব্রহাদর্ইন  খান কততসক প্রাথদমক 

দজজ্ঞার্াবাি 

ব্রহাদর্ইন খান,  মহান ুেুর্ ও ব্রমাল্লা র্াদিক উভয়দক ব্রগ্রফতাদিি আদিশ দিল।  শাদি িক্ষক পুদলশ কমসর্ািী,  
োদিি হদে তাাঁহাদিগদক র্মপসন কিা হদয়দিল,  হাতকড়া পিাদনা অবস্থায় তাাঁহাদিগদক গভনসদিি কাদি উপদস্থত 
কিাি জন্য আদিষ্ট হদয়দিল।  পুদলদশি ব্রলাদকিা ব্রহাদর্ইন  খাদনি হদে ‘‘সকয়মূল  আর্মা’ি’‘ একদট 
প্রদতদলদপ প্রিান কিল,  ো তািা ব্রমাল্লা র্াদিদকি দনকট ব্রথদক ব্রকদড়  দনদয়দিল।  েখন  দতদন র্মদবত 
উদত্তদজত জন- মডডলীি দনকট উহা হদত আয়াতর্মূহ  উচ্চস্বদি পাঠ কিদিদলন,  মহান ুেুর্ তাি েুবকাদর্ত 



116 
 

ব্রর্হািা ও প্রর্দলত িীদত বদহভূসত ব্রপাষাদকি জন্য ব্রহাদর্ইন  খান কততসক অবদহদলত হদয়দিদলন ব্রে তাি 
মিবযর্মহূ  তিদপক্ষা মেসািা র্ম্পন্ন ও বয়স্ক র্িীি প্রদত প্রদয়াগ কদিদিদলন।  গভনসি ব্রমাল্লা র্াদিদকি দিদক 
মুখ দফদিদয়  তাাঁদক ক্রুদ্ধস্বদি দজজ্ঞার্া কিল,  আমাদক বল,  তুদম দক ‘সকয়মূল  আর্মা’ি প্রাথদমক আয়াত 
র্ম্বদে অবগত আি? ব্রেখাদন সর্য়ি বাব পতদথবীি শার্নকতসা ও িাজাদিি এই র্মে বাদকয র্দম্বাধ্ন কিদিন? 
ব্রতামিা ব্রতামাদিি একাদধ্পদতযি িাজকীয় পদিেি বজসন কি,  কাির্ দেদন র্তয র্তয বা িাজাদিি িাজা দতদন 
প্রকাদশত হদয়দিন।  িাজয ও িাজত্ব পিম মদহমাদিত আল্লাহিই।  পিম মদহমামদয়ি ব্রলখনী ইহাই দমমাাংর্া 
কদিদি।  ইহা েদি র্তয হয়  তদব আমাি শাদহন শাহ,  িাজাি িাজ বাংদশি ব্রমাহাম্মি শাদহি প্রদতও অবশ্য 
প্রেুি হদব,  আদম এই ব্রিদশি প্রধ্ান শার্ন কতসারূদপ োি একজন প্রদতদনদধ্।  এই আদিশ মদত ব্রমাহাম্মি 
শাহদক  দক তাি িাজকীয় মুু ট অবশ্য তযাগ কিদত হদব এবাং তাি একাদধ্পতযও তযাগ কিদত হদব? 
আমাদকও দক আমাি ক্ষমতা ও পিবী তযাগ কিদত হদব?’ 

ব্রমাল্লা র্াদিক ইতেতঃ না কদি  উত্তি কিদলনঃ েখন  এই প্রতযাদিশ ধ্দমসি র্তয ো এই ফলবার্ী রুপ গ্রন্থ 
কতসা কততসক দবদ াদষত হদয়দি,  একবাি সু ুদনদিসষ্টভাদব স্থাদপত হদব,  তাাঁি ওষ্ঠিয় হদত ো পদতত হদয়দি,  
তাি র্তয ও তিানুরূদপ প্রমাদনত হদব।  এই র্কল বাকয েদি আল্লাহিই বাকয হয় ,  তদব ব্রমাহাম্মি শাহ ও 
তাি বাংদশি ব্রলাকদিি দর্াংহার্ন তযাগ একদট কু্ষি বযপাি।  ইহা দকিুদতই স্বগসীয় উদেশ্য প্রদতদিাধ্ কিদত 
পাদিনা,  দকাংবা র্বসশদিমান ও দর্িস্থায়ী র্ম্রাদটি একাদধ্পদত্বি পদিবতসন র্াধ্ন কিদত পাদিনা।  
( ৬আগষ্ট, ১৮৪৫) ।  

ব্রর্ই দনষ্ঠুি ও িাদম্ভক শার্নকতসা এইরূপ প্রতুযত্তদি অতযি অর্ন্তুষ্ট হল।  ব্রর্ তাদক গাদল দিল ও অদভর্ম্পাত 
কিল।  তাি কমসর্ািীগর্দক তাাঁি পদিেি খুদল দনদত এবাং তাাঁদক এক হাজাি কষা াত কিদত আদিশ কিল।  
ব্রর্ তৎপি মহান ুেুর্ ও ব্রমাল্লা র্াদিক উভদয়ি িাাঁদড় জ্বালাইয়া দিদত,  তাদিি নাদর্কা ব্রিিন কিদত এবাং 
দিদিি মধ্য দিয়া িজ্জু ঢুদকদয় দিদত এবাং এই িজ্জ ু িািা ব্রটদন র্িি িাোি মধ্যদিয়া ব্রহাঁদট দনদয় ব্রেদত 
আদিশ কিল।  ব্রহাদর্ইন  খান প্রকাশ কিল,  ইহা দর্িাদজি ব্রলাকদিি জন্য একদট র্তকসকািী িতষ্টাি স্বরুপ 
হদব,  োদত ব্রলাদকিা জানদত পািদব প্রর্দলত ধ্দমসি দবদিাদধ্তাি জন্য দক শাদে ব্রভাগ কিদত হদব।  

ব্রমাল্লা র্াদিকদক শাদি ও সধ্েসযশীলতাি র্াদথ  র্কু্ষিয় স্বদগসি দিদক উদত্তালন কদি  এই প্রাথসনা আবতদত্ত কিদত 
ব্রশানা দগদয়দিলঃ ‘ ব্রহ প্রভ,ু  আমাদিি আল্লাহ।  আমিা বােদবক আহ্বানকািীি আহ্বান ধ্বদন শ্রবর্ কদিদি।  দতদন 
আমাদিিদক ধ্মস দবশ্বাদর্ি দিদক আহ্বান কদিদিদলন।  পিম প্রভ ু ব্রতামাদিি আল্লাহি প্রদত দবশ্বার্ স্থাপন কি,  
এবাং আমাি দবশ্বার্ স্থাপন কদিদি।  ব্রহ আল্লাহ,  আমাদিি আল্লাহ,  আমাদিি ক্ষমা কি,  আমাদিি পাপর্মহূ  
মাজসনা কি,  আমাদিি মন্দ কােসযর্মূহ  লুদকদয় িাখ,  এবাং আমাদিিদক র্ৎকমসশীল ব্রলাকদিি র্াদথ  মিদত 
িাও।  ( পদবত্র ব্রকািআন ৩/ ১৯৩) ।  মহান সধ্েসযদি র্াদথ  উভদয় তাদিি দনয়দতি প্রদত আি- র্মপসন কিদলন।  
োদিিদক এই ববসি শাদে প্রিান কিাি জন্য আদিশ ব্রিওয়া হদয়দিল তািা তৎপিতা ও শদিি র্াদথ  তাদিি 
কােসয র্ম্পািন কদিদিল।  ব্রকউ এই শাদে ব্রভাগকািীদিি মধ্যস্থতাকািী হয়  নাই এবাং ব্রকউ তাদিি পক্ষ র্মথসন 
কদি নাই।  এি পদি তৎক্ষনাৎ তাদিি উভয়দক দর্িাজ হদত দবতাদড়ত কিা হদয়দিল।  তাদিি দবতাদড়ত কিাি 
পুদবস তাদিিদক র্াবধ্ান কিা হদয়দিল ব্রে,  েদি তািা নগদি প্রতযাবতসদনি জন্য কখনও ব্রর্ষ্টা কদি,  তদব 
তাদিি উভয়দক শুদলদত ব্রিয়া হদব।  তাদিি েন্ত্রর্া ব্রভাগ িািা তািা পািদস্যি ভুদমদত ধ্দমসি জন্য র্বস প্রথম 
দনেসাদতত হওয়াি অমি েশ অজসন কদিদিদলন।  ব্রমাল্লা আলী ব্রবাোমী,  েদিও শত্রুদিি দনষ্ঠুি  তর্াি জন্য র্বস 
প্রথম আিবদলিান কিত বাধ্য হদয়দিদলন,  তবুও তাি দনেসাতন ইিাদক হদয়দিল,  ো পািদস্যি র্ীমানাি 
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বাইদি।  তাি েন্ত্রনার্মহূ  অদধ্ক কদঠাি হদলও মহান ুেুর্ ও ব্রমাল্লা র্াদিদকি ব্রে েন্ত্রনা প্রিত্ত হদয়দিল তাি 
ভীষর্তা ও ববসিতাি র্াদথ  তুলনা কিা োয় না।  

 

দনেসাতন র্ম্বদে একজন দবধ্মসীি র্াক্ষুর্ র্াক্ষয 

এইরূপ  তর্াজনক  টনা র্ম্বদে দর্িাজ নগদিি অদধ্বার্ী একজন র্াকু্ষর্ র্াক্ষী আমাি দনকট দনম্নদলদখতরূপ 
বর্সনা প্রিান কদিদিনঃ ‘‘ব্রমাল্লা র্াদিকদক েখন  কষা াত কিা হদেল তখন আদম তথায় উপদস্থত দিলাম।  তাি 
েন্ত্রনাকািীদিি তাাঁি িিাি স্কদে প্রদতযদক ক্রমািদয় ব্রবত্রা াত কিদিল,  ফদল ব্রকউ কল্পনা কদি নাই ব্রে,  
এইরূপ বতদ্ধ বয়স্ক ও িতবসল শিীি দবদশষ্ট ব্রলাক এইরূপ পঞ্চাশদট ব্রবত্রা াদতি পি জীদবত থাকদব ।   আমিা 
তাাঁি সধ্েসয ব্রিদখ আশ্চােসাদিত হলাম,  েখন  আমিা ব্রিখলাম ব্রে,  েদিও দতদন ইদতপুদবস নয়শদতিও অদধ্ক 
কষা াত প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  তথাদপ তাাঁি মুদখ পুদবসকাি সুস্থতা ও শাি ভাব বতসমান দিল।  তাাঁি ব্রর্হািায় একদট 
হাদর্ি ভাব দবিযমান দিল।  েখন  দতদন তাাঁি হে মুদখি র্ম্মুদখ তুদল ধ্দিদিদলন,  তাি উপি ব্রে ব্রবত্রা াত 
বদষসত হদেল,  তৎপ্রদত দতদন এদকবাদি উিার্ীন বদল  ব্রবাধ্ হদলন।  েখন  তাাঁদক নগি  হদত দবতাদড়ত কিা 
হদেল,  আদম তাাঁি দনকট উপদস্থত হদত র্ক্ষম হলাম এবাং তাাঁদক দজজ্ঞার্া কিলাম ব্রকন আপদন মুদখি র্ম্মুদখ 
হে ব্রিদখ দিদলন? তাাঁি ব্রর্হািায় হাদর্দত আদমও আশ্চােসাদিত হলাম।  দতদন অদত ব্রজাদিি র্াদথ  উত্তি 
কিদলনঃ প্রথম র্াতদট আ াত অদত কষ্টিায়ক দিল।  অবদশদষ্টি প্রদত আমাি উিার্ীনতা এদর্দিল।  আদম এই 
দবষদয় আশ্চেসয অনুভব কিদিলাম ব্রে,  বােদবকই পিবতসী আ াতর্মূহ  আমাি শিীদিি উপি প্রিত্ত হদেল 
দকনা।  একদট দবজদয়াল্লাদর্ি ভাব আমাি আিাদক আক্রমন কদিদিল।  আদম আমাি ভাবর্মহূ  িশসন কিদত ও 
আমাি হাস্য র্াংবির্ কিদত ব্রর্ষ্টা কিদিলাম।  আদম এক্ষন উপলদদ্ধ কিদত র্মথস দকরূদপ র্বসশদিমান ত্রানকতসা 
র্দক্ষি পলদক েন্ত্রনাদক সুদখ,  দঃখদক আনদন্দ পদিনত কিদত পাদিন।  তাাঁি শদি অপদিদমতভাদব মদহয়ান।  
তাি নশ্বি র্তষ্ট জীবদন অলর্ কল্পনা হদত অদনক উদধ্বস ও দদি ব্রমাল্লা র্াদিক োাঁহাি র্াদথ  অদনক বৎর্ি  
পদি আমাি র্াক্ষাৎ হদয়দিল,  এই র্মসস্পশসী  টনাি প্রদতযক অাংশ র্মথসন কদিদিদলন। ” 

 

 

 

মহান বা’ব্রবি  দর্িাদজ প্রতযাবতসন 

( মহান বা’ব্রবি  িক্ষী ব্রর্নািদলি ব্রনতা কততসক প্রার্দিক  টনা বর্সনা)  

এই অতীব দনষ্ঠুি ও অর্িত শাদে প্রিাদনও ব্রহাদর্ইন  খাদনি ব্রক্রাধ্ শাি হল না।  এক্ষন ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  
শিীদিি প্রদত ব্রে আক্রমন র্ালাদত োদেল,  তা আিও তাি েদথোর্ািী ও অথসহীন দনষ্ঠুিতাি প্রকাশ ব্রপল।  ব্রর্ 
বুশহদি তাি দবশ্বার্ী একিল অশ্বাদিাহী িক্ষী সর্ন্যিল পাঠাল এবাং তাদিিদক এইরূপ কদঠাি আদিশ প্রিান 
কিল ব্রে,  তািা ব্রেন মহান বাবদক ব্রগ্রফতাি কদি  শতঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাি দনকট উপদস্থত কদি।   ব্রর্ই িক্ষী 
ব্রর্নািদলি ব্রনতা,  দেদন ব্রনার্ায়িী র্ম্প্রিাদয়ি একজন র্িস্য দিদলন,  োিা আলী উল্লাহী ধ্মস র্ম্প্রিায় নাদম 
পদিদর্ত দিল,  দনম্নদলদখত রূপ বর্সনা প্রিান কদিদিনঃ ‘ বুশহদিি দিদক আমাদিি ভ্রমর্ পদথি তততীয় দবশ্রাম 
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স্থান অদতক্রম কিাি পি আমিা জিদলি মদধ্য একজ েুবদকি র্াক্ষযাৎ ব্রপলাম।  বদনক বযবর্ায়ী সর্য়িগদর্ি 
দতদন র্বুজ বদর্সি একদট কদটবে  একদট দশিস্ত্রান পদিদহত দিদলন।  দতদন অদশ্ব আদিাহন কদি  অগ্রর্ি 
হদেদলন এবাং একজন হাবশী ভততয তাাঁি দজদনর্পত্র বহন  কদি  পশ্চাদত তাাঁি অনুর্ির্ কিদিল।  েখন  আমিা 
তাাঁি দনকটবতসী হলাম,  দতদন আমাদিিদক অদভবািন কিদলন এবাং আমাদিি গিবযস্থান র্ম্বদে দজজ্ঞার্া 
কিদলন।  তাাঁি দনকট ব্রথদক র্তয ব্রগাপর্ কিা ব্রশ্রয় মদন কদি  উত্তি কিলাম ব্রে,  ঐ স্থাদন ফাদর্সি 
শার্নকতসা কততসক একদট অনুর্োন কােসয পদির্ালনাি জন্য আদিষ্ট হদয়দি।  দতদন হাস্য কদি  উত্তি দিদলন,  
গভনসি আমাদক ধ্দি দনদয় োবাি জন্য আপনাদিগদক পাদঠদয়দি।  আদম এখাদন উপদস্থত,  আপনাদিি ব্রেইরূপ 
আো আমাি র্াদথ  বযবহাি করুন।  আপনাদিি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিবাি জন্য বাদহি হদয়  আদম আপনাদিি 
োত্রা পথ র্াংকীনস কদি  দিদয়দি এবাং আমাদক প্রাপ্ত হওয়াি উপায়দট র্হজ কদিদি।  আদম তাাঁি বিদবয 
আশ্চােসাদিত হলাম এবাং তাাঁি র্িলতায় ও র্ততায় মুগ্ধ হলাম।  ব্রস্বোয় দনদজদক র্িকািী কমসর্ািীদিি কদঠাি 
শার্দনি দিদক অগ্রবতসী কদি  ব্রিওয়াি বযেতাি এবাং তিািা দনদজি জীবন ও দনিাপত্তা দবপন্ন কবাি কাির্ 
খুাঁদজ ব্রপলাম না।  আদম তাাঁদক অস্বীকাি কিদত র্াইলাম এবাং র্দল  েদেলাম।  তখন দতদন আমাি দনকটবতসী 
হদয়  বলদলনঃ ‘ আদম তাাঁিই ন্যায়পিায়নতাি শপথ কদি  বলদি,  দেদন মানবদক র্তদষ্ট কদিদিদলন এবাং তাদক 
তাি অন্যান্য র্তষ্ট জীবদিি ব্রথদক দবদশষ্ট কদিদিদলন এবাং তাি অিকির্দক তাি একাদধ্পদত্তি এবাং জানোদনি 
আর্নরূদপ প্রস্তুত কদিদিদলন ব্রে,  আমাি জীবদন আদম বযদতত আি দকিুই উচ্চািন কদি নাই এবাং আমাি 
স্বজনদিি উন্নদত বযদতত আি দকিুই কামনা কদি নাই।  আদম দনদজি সুখদক পদিহাি কদিদি এবাং অদন্যি 
দঃদখি কাির্ হওয়া পদিহাি কদিদি।  আদম জাদন ব্রে,  আপনািা আমাদক অনুর্োন কিদিন।  আপনাদক ও 
আপনাি র্িীগর্দক আমাি জন্য অনথসক কষ্ট ব্রিয়া অদপক্ষা আদম দনদজদক আপনাদিি হদে র্মপসন কিা 
অদধ্কতি বাঞ্চনীয় মদন কদি। ’ এই র্কল বার্ী আমাদক গভীিভাদব মুগ্ধ কিল।  আদম স্বতঃপ্রবতত্ত হদয়  ব্র াড়া 
হদত অবতির্ কিলাম এবাং তাাঁি জীদনি ব্রিকাব র্ুম্বন কদি  আদম তাাঁদক এই র্মে বাকয র্দম্বাধ্ন কিলামঃ 
ব্রহ আল্লাহি ব্রপ্রদিত ভদবষ্যিািীি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ) - এি র্দক্ষি আদলাক,  আদম তািই দিদবয দিদয়  দেদন 
আপনাদক র্তদষ্ট কদিদিন এবাং এইরূপ মহত্ব ও শদি িািা দবভূদষত কদিদিন,  আপনাি দনকট অনুদিাধ্ কিদি 
ব্রে,  আপদন আমাি অনুদিাধ্ গ্রহর্ কদিন এবাং আমাি প্রাথসনা পূর্স কদিন।  আদম আপনাদক র্দবনদয় অনুদিাধ্ 
কিদি ব্রে,  আপদন এই স্থান হদত পলায়ন কদিন এবাং এই প্রদিদশি দনষ্ঠুি শার্নকতসা ব্রহাদর্ইন  খাদনি হে 
হদত পদলদয় োন।  আপনাি দবরুদদ্ধ তাি ষড়েদন্ত্র আদম ভয় কদি;  আল্লাহি ব্রপ্রদিত ভদবষ্যিিাি এইরূপ 
একজন দনদিসাষ ও মহান বাংশধ্দিি দবরুদদ্ধ এইরূপ র্াাং াদতক ধ্িদনি অদভর্দেি অস্ত্রস্বরূপ হওয়াি ধ্ািনাদত 
আদম দবদিাহী।  আমাি র্িীিা র্কদলই ভি স্বভাদবি ব্রলাক।  তাদিি মুদখি বাকযই তাদিি প্রদতজ্ঞাপত্র।  তািা 
র্কদলই প্রদতজ্ঞা প্রিান কিদব ব্রে তািা আপনাি পলায়ন র্ম্বদে দবশ্বার্  াতকতা কিদব না।  আদম অনুনয় 
কদি  বলদি,  আপদন ব্রখািার্ান প্রদিদশি অিগসত মাশহাি নগদি র্দল  োন।  এই অনুদশার্নাদবাধ্ হীন দনষ্ঠুি 
ব্রনকদড় বাদ ি দনষ্ঠুিতাি বদলরূদপ পদতত হওয়া হদত দনদজদক উদ্ধি করুন।  আমাি এই আিদিক অনুদিাদধ্ি 
প্রদত দতদন উত্তি প্রিান কিদলনঃ আপনাি মহানুভবতা ও মহান উেদমি জন্য পিম প্রভ ু আপনাি আল্লাহ 
আপনাদক পুিস্কাি প্রিান করুন।  আমাি প্রতযাদিদশি িহস্য র্ম্বদে ব্রকহই অবগত নদহ,  ব্রকহই এি গুপ্ত িহস্য 
উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম নদহ।  আল্লাহি দনবে হদত কখনও আমাি মুখ দফিাবনা।  দতদনই আমাি একমাত্র িূগস,  
আমাি অবলম্বন এবাং আমাি আশ্রয়।  আমাি ব্রশষ মুহুতস পেসি ব্রকহ আমাদক আক্রমন কিদত র্াহর্ কিদব না।  
ব্রকহই র্বসশদিমাদনি উদেশ্য বযথস কিদত পািদব না।  এবাং েখন  আমাি ব্রশষ র্ময় উপদস্থত হদব,  তাাঁি নাদম 
আিবদলিাদনি পান পাত্র ব্রর্বন আমাি পদক্ষ কতই অদধ্ক আনদন্দি দবষয় হদব।  এইখাদন আদম আদি,  
আমাদক আপনাদিি প্রভুি হদে র্মপসর্ করুন।  ভীত হদবন না,  কাির্ ব্রকহই আপনাদিি অপিাধ্ী কিদব না।  
আদম র্ম্মদতর্ূর্ক অদভবািন জানালাম ও তাাঁি ইো পূর্স কিলাম। ” 
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ব্রহাদর্ইন  খাদনি র্াদথ  মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎকাি 

মহান বাব তৎক্ষনাৎ দর্িাদজি দিদক োত্রা আিম্ভ কিদলন।  মুি ও শতঙ্খলদবহীন,  দতদন তাাঁি িক্ষী ব্রর্নািদলি 
অদগ্র অদগ্র র্লদলন,  োিা র্ম্মদত সুর্ক ভদিি র্াদথ  তাাঁি পশ্চাৎ পশ্চাৎ র্লদিল।  তাাঁি বাদকযি োদ- মদন্ত্র 
দতদন তাাঁি িক্ষী ব্রর্নািদলি শত্রুতাদক দবদদিত এবাং তাি গবসপরূ্স ঐদ্ধতযদক দবনয় ও ভালবর্ায় পদির্ত 
কদিদিদলন।  নগদি উপদস্থত হদয়  তািা তাাঁদক ব্রর্াজাসুদজ গভনসদিি বার্স্থাদন দনদয় ব্রগল।  োিা এই অশ্বাদিাহী 
ব্রর্নািলদক নগদিি  িাো দিদয় দমদিল কিদত ব্রিদখদি তািা এই অর্াধ্ািন িতশ্য ব্রিদখ আশ্চােসাদিত না হদয়  
ব্রপদিদিল না।  ব্রহাদর্ইন  খান মহান বা’ব্রবি  আগমন র্াংবাি অবগত হওয়া মাত্র,  মহান বাবদক তাি র্ম্মদুখ 
উপদস্থত হওয়াি জদন্য আহ্বান কিল।  ব্রর্ তাাঁদক  অতীব ঔদ্ধদতযি র্াদথ  গ্রহর্ কিল এবাং িিবাি কদক্ষি 
মধ্যস্থদল তাি র্ম্মুদখ একদট আর্দন তাাঁদক বর্দত আদিশ কিল।  ব্রর্ র্বস র্াধ্ািদনি র্মদুক্ষ তাাঁদক দতিস্কাি 
কিল এবাং অপমানজনক ভাষায় তাাঁি আর্িদনি প্রকাশ্য দনন্দা কিল।  ব্রর্ ক্রুদ্ধভাদব প্রদতবাি কিলঃ আপদন দক 
উপলদদ্ধ কদিদিন,  কতবড় অদনষ্টকািক অদি আপদন প্রজ্বদলত কদিদিন? আপদন ইহা অবগত আদিন ইর্লাদমি 
পদবত্র ধ্মস দবশ্বাদর্ি দনকট এবাং আমাদিি র্বসাদধ্পদত শাদহি মদহমাদিত বযদিদত্বি প্রদত আপদন কতবড় 
অপমাদনি কাির্ হদয়দিন? আপদন দক  ব্রর্ই বযদি নদহন দেদন একদট নতুন প্রতযাদিদশি কতসা বদল  িাবী 
কদিন,  ো পদবত্র ব্রকািআদনি আদিশর্মহূ িদহত কদিদি? দতদন শাি ভাদব উত্তি কিদলনঃ ‘‘ েদি ব্রকান মন্দ 
ব্রলাক ব্রকান র্াংবাি দনদয় আদর্,  তদব দবষয়দট তখন অনুর্োন কি,  পাদি অজ্ঞতাি কািদর্ তুদম অন্য 
ব্রলাদকি অদনষ্ট র্াধ্ন কি,  এবাং তুদম ো কদিি তজ্জন্য দঃদখত হও ( পদবত্র ব্রকািআন, ৪৯/ ৬) । ” এই র্মে 
বাদকয ব্রহাদর্ইন  খাদনি ব্রক্রাধ্দক আিও প্রজ্বদলত কিল।  ব্রর্  দর্ৎকািস্বদি বললঃ দক,  তুদম আমাদিি প্রদত 
দবরুপ,  মন্দকােসয,  অজ্ঞতা ও দনবুসদদ্ধতা আদিাপ কিি? ব্রর্ তাি ব্রলাদকি দিদক দফদি  মহান বা’ব্রবি  মুখ-
মডডদল র্দপটা াত কিদত আদিশ কিল।   ব্রর্ই আ াত এইরূপ প্রর্ডড দিল ব্রে,  মহান বা’ব্রবি  দশিস্ত্রান 
মাদটদত পদড় ব্রগল।  দর্িাদজি ইমাম জুমা ব্রশখ আব ু ব্রতািাব,  দেদন  ব্রর্ই র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় উপদস্থত দিদলন 
এবাং দেদন ব্রহাদর্ইন  খাদনি আর্িদনি অদত তীেভাদব দনন্দা কদিদিদলন।  দতদন মহান বা’ব্রবি  দশিস্ত্রান তাাঁি 
মাথায় পুনঃ স্থাপদনি আদিশ দিদলন এবাং তাাঁদক দনদজি পাদশস বর্বাি জন্য আহ্বান কিদলন।  গভনসদিি দিদক 
মুখ দফদিদয়  ইমাদম জুমা’ মহান বাব কততসক উদ্ধতত পদবত্র ব্রকািআদনি  ব্রর্ই বাদকযি অবতিদনি অবস্থার্মহূ  
তাি দনকট বযাখযা কিদলন এবাং এই উপাদয় তাি ব্রক্রাধ্ শাি কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  দতদন তাদক বলদলনঃ 
‘এই আয়াত ো এই েুবক আবতদত কদিদিন,  তা আমাি উপি গভীি প্রভাব দবোি কদিদি।  সুদবজ্ঞ পন্থা হদে 
,  আমাি ব্রবাধ্ হয়  অতীব র্াবধ্ানতাি র্াদথ  এই দবষদয় অনুর্োন কিা এবাং পদবত্র ব্রকািআন গ্রদন্থি 
উপদিশানুর্াদি তাাঁদক ( সর্য়ি বাবদক)  দবর্াি কিা।  ব্রহাদর্ইন  খান তৎক্ষনাৎ তাদত র্ম্মদত প্রিান কিল;  
তাদত ব্রশখ আব ু ব্রতািাব মহান বাবদক তাাঁি প্রতযাদিদশি  প্রকতদত ও দবদশষ্টতা র্ম্বদে প্রশ্ন কিদলন।  মহান বাব 
‘প্রদতশ্রুত কাদয়দমি’ (  ইমাম মাহিীি)  প্রদতদনদধ্ বা তাাঁি ও দবশ্বার্ীদিি মধ্যস্থ মধ্সযবতসী ( বাব)  প্রদতদনদধ্ 
হওয়াি িাবী অস্বীকাি কিদলন।  ইমাদম জুমা উত্তি কিদলনঃ আমিা র্ম্পনুসরূদপ র্ন্তুষ্ট হলাম।  আমিা আপনাদক 
অনুদিাধ্ কদি ব্রে আপদন শুক্রবাি দিন স্বয়াং মর্দজদি ওয়াদকদল উপদস্থত হদবন এবাং র্বস র্াধ্ািদনি দনকট 
আপনাি অস্বীকতদত ব্র াষর্া কিদবন।  েখন  ব্রশখ আব ু ব্রতািাব র্াক্ষাৎকাদিি কােসযাবলী ব্রশষ কিাি আশায় প্রস্থান 
কিাি জন্য িডডায়মান হদলন ব্রহাদর্ইন  খান তাদত হেদক্ষপ কিল এবাং বললঃ তাাঁি জন্য জাদমন ও প্রদতভু 
হওয়াি জদন্য একজন পদিদর্ত প্রদতষ্ঠাবান ব্রলাদকি প্রদয়াজন এবাং দতদন দলদখতভাদব প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদবন 
ব্রে,  েদি এই েুবক ভদবষ্যদত তাাঁি বাকয বা কােসযদি িািা ইর্লাম ধ্দমসি বা এই ব্রিদশি র্িকাদিি স্বাথস 
র্মদুহ ব্রকান প্রকাি অদনষ্ট র্াধ্ন কদি,  তদব দতদন তৎক্ষনাৎ তাাঁদক আমাদিি হদে র্মপসন কিদবন এবাং 



120 
 

দনদজদক র্বসাবস্থায় তাাঁি আর্িদনি জন্য িায়ী মদন কিদবন।  হাজী দমজসা সর্য়ি আলী,  মহান বা’ব্রবি  মাতুল,  
দেদন  ব্রর্ই র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় উপদস্থত দিদলন,  তাি ভাদগনাি জন্য ধ্মস দপতা বা প্রদতভ ু হদত র্ম্মত হদলন।  
তাাঁি দনদজি হদে জাদমন দলদখ  তাাঁি ব্রমাহিেুি কদি  দিদলন,  কদয়কজন স্বাক্ষীি স্বাক্ষি িািা উহা র্মথসন 
কিাদলন এবাং উহা ব্রহাদর্ইন  খাদনি হদে দিদলন।  তাদত ব্রহাদর্ইন  খান আদিশ কিদলন ব্রে মহান বাবদক 
তাাঁি মাতুদলি তত্বাবধ্াদন র্মপসন কিা হয়  এই শদতস ব্রে,  েখন  গভর্সি েুদিেুি মদন কিদবন,  হাজী দমজসা 
সর্য়ি আলী মহান বাবদক তৎক্ষনাৎ তাি হদে র্মপসন কিদব।  

 

মর্দজদি ওয়াদকদল মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া 

  

হাজী দমজসা সর্য়ি আলী,  আল্লাহি প্রদত কততজ্ঞতাপূর্স অিদি মহান বাবদক তাি বাড়ীদত দনদয় ব্রগদলন এবাং 
তাি পুজনীয় মাতাি র্াংিক্ষদর্ র্মপসন কিদলন।  দতদন এই পাদিবাদিক র্দম্মলদন অতীব আহ্লাদিত হদলন এবাং 
দতদন তা দপ্রয় মহীয়ান জ্ঞাতীদক  ব্রর্ই দবদিষ পিায়ন উৎপীড়দকি হে হদত উদ্ধাি কিদত র্মথস হওয়ায় 
অতযি শািনা প্রাপ্ত হদলন।  মহান বাব তাাঁি দনজ গতদহি শাদিি মদধ্য দকয়ৎকাদলি জন্য উপিব শূন্য 
দনজসনতাপূর্স জীবন োপন কিদলন।  তাাঁি স্ত্রী,  তাাঁি মাতা ও তাাঁি মাতুলগর্ বযদতত আি কাদিা র্াদথ তাাঁি 
র্ম্পকস দিল না।  ইদতামদধ্য  অদনষ্টকািদকিা মহান বাবদক মর্দজদি ওয়াদকদল আহ্বান কিাি জন্য ও তাি 
প্রদতশ্রুদত পুিদনি জন্য অনবিত ব্রশখ আবুদতািাদবি দনকট ব্রজাি দিদেল।  ব্রশখ আব ু ব্রতািাব একজন িয়াশীল 
ব্রলাক বদল পদিদর্ত দিদলন এবাং ব্রতহিাদনি পিদলাকগত ইমাদম জুমা’ মীজসা আবুল কাদর্দমি র্দিদত্রি র্াদথ 
তাি স্বভাব ও র্দিদত্রি একদট সু- র্ামেস্য দিল।  দতদন র্মাদজি দবদশষ্ট ব্রলাকদিি দবদশষতঃ দর্িাদজি অদধ্বার্ী 
ব্রেরূপ ব্রলাদকি প্রদত ঔদ্ধতযভাদব বযবহাি কিাি অতযি অদনেকু দিদলন।  স্বতঃপ্রবতত্ত হদয়  দতদন ইহা তাি 
কােসয বদল  মদন কিদতন,  ন্যায়পিায়নতাি র্াদথ  দতদন ইহা পালন কিদতন এবাং এি ফল স্বরুপ  ব্রর্ই 
শহদিি ব্রলাক কততসক র্াবসজনীনভাদব দতদন র্মািতত হদতন।  সুতিাাং দতদন পদিহািকািী প্রতুত্তি দিদয় এবাং 
বািবাি দবলম্ব কদি  র্াধ্াির্ ব্রলাকদিি ব্রক্রাধ্দক র্ািনা কিদত ব্রর্ষ্টা কিদতন।  ো হউক,  অদনষ্ট ও 
িাজদিাহািক কােসযদি উদত্তজনাকািীিা র্াধ্ািন ব্রলাদকি মনদক ব্রে ব্রক্রাধ্ বা দবিদিিভাব িািা আক্রমর্ 
কদিদিল তা আিও অদধ্কতিরূদপ উদত্তদজত কিাি জন্য র্বসপ্রকাি ব্রর্ষ্টায় প্রবতত্ত হদয়দিল।  অবদশদষ দতদন হাজী 
দমজসা সর্য়ি আলীি দনকট একদট ব্রগাপনীয় পত্র প্রিান কিদত বাধ্য হদলন, ।  তাদত দতদন তাদক অনুদিাধ্ 
কিদলন ব্রে দতদন মহান বাবদক র্দি দনদয় পিবতসী শুক্রবাি মর্দজদি ওয়াদকদল আগমর্ কদিন,  ব্রেন দতদন 
তাাঁি প্রিত্ব প্রদতশ্রুদত পালন কিদত পাদিন।  দতদন আিও দলখদলন,  আমাি আশা এই ব্রে,  আল্লাহি র্হায়তায় 
আপনাি ভাদিি বর্সনা অবস্থাি উদত্তজনা শাি কিদত পািদব এবাং তাদত আপনাি ও আমাদিি র্ািনাি কাির্ 
হদব।  

 

মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া 

মহান বাব দমজসা সর্য়ি আলীি র্াদথ  দঠক ঐ র্মদয় মর্দজদি উপদস্থত হদলন েখন  ইমাদম জুমা’ বিতা 
মদঞ্চ আদিাহন কদি  বিতা প্রিাদনি জন্য প্রস্তুত হদেদলন।  েখন  মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি িতদষ্ট দনপদতত 
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হল,  তখন দতদন র্বস র্মদক্ষ তাাঁদক আমন্ত্রন জানাদলন, তাাঁদক বিততা ব্রবিীদত আদিাহদনি জন্য অনুদিাধ্ 
জানাদলন এবাং র্মদবত ব্রলাকদিি আহ্বান কদি  বিততা প্রিান কিদত আহ্বান কিদলন।  মহান বাব তাি 
আহ্বাদনি প্রতুযত্তি স্বরূপ তাি দিদক অগ্রর্ি হদলন এবাং ব্রবিী মদঞ্চি ব্রর্াপান ব্রশ্রর্ীি প্রথম ধ্াদপ িাদড়দয় 
ব্রলাকগর্দক র্দম্বাধ্ন কিদত প্রস্তুত হদেদলন।  ইমাদম জুমা’ বলদলনঃ উপদিি দিদক আসুন।  তাি ইোনুর্াদি 
মহান বাব আিও দই ব্রর্াপান আদিাহন কিদলন।  দতদন েখন  িাদড়দয়দিদলন,  তাাঁি মেক ব্রশখ আব ু ব্রতািাদবি 
বক্ষঃস্থলদক ব্রঢাঁদক িাখল,  দেদন বিততা মদঞ্চি শীষসস্থাদন উপদবশন কদিদিদলন।  একদট প্রািাদম্ভক বিততা 
র্হকাদি দতদন র্বসর্াধ্ািদনি দনকট তাাঁি ব্র াষর্া আিম্ভ কদিদিদলন।  েখন  দতদন আল্লাহিই র্কল প্রশাংর্া,  দেদন 
আকাশর্মূহ ও পতদথবী র্তদষ্ট কদিদিন,  এই উদিাধ্নী বাকয উচ্চািন কিদলন,  তখনই ইমাদম জুমা’ি িডড 
বহর্কািী সর্য়ি দশশপিী নামক জননক সর্য়ি উদ্ধতভাদব  দর্ৎকাি কদি  বললঃ এই অলর্ বাকয েদথষ্ট 
শুদনদি।  ো বলদত র্াদহন তা অদবলদম্ব ব্র াষর্া করুন।  আমাদম জুমা’ এই সর্য়দিি ককসশ বযবহাদিি প্রদত 
দবিদিপূর্স ব্রক্রাধ্ প্রকাশ কিদলন।  র্ুপকি,  এই বদল  দতদন তাদক দতিস্কাি কিদলন,  এবাং ব্রতামাি অদশষ্টতাি 
জন্য লদজ্জত হও।  দতদন তৎপি মহান বা’ব্রবি  দিদক দফদি  তাাঁদক র্াংদক্ষপ কিদত বলদলন।  কাির্,  দতদন 
বলদলন,  ইহা ব্রশখদিি উদত্তজনা প্রশদমত কিদব।  মহান বাব র্মদবত জনমডডলীি র্ম্মুদখন হদয়  ব্র াষর্া 
কিদলনঃ ‘‘ তাি উপি আল্লাহি অদভর্ম্পাত পদতত হউক,  ব্রে আমাদক মহান ইমাদমি একজন প্রদতদনদধ্ অথবা 
তাাঁি িাি স্বরূপ মদন কদি,  তাি উপদিও আল্লাহি অদভর্ম্পাত বদষসত হউক ব্রে ব্রকহ আমাি উপি আল্লাহি 
একদত্বি অস্বীকাি কদি,  মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  নবুয়দতি অস্বীকাি কদি,  দেদন ঐশী ভদবষ্যিািীদিি 
র্ীলদমাহি হন ,  পূবসকাদলি ঐশী র্াংবাি বাহকদিি ব্রকান র্াংবাি বাহদকি র্তযতা পদিতযাগকািীি অথবা 
দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা মহান আলীি অদভভাকত্ব অস্বীকািকািীি,  অথবা তাি পিবতসী ব্রে ব্রকান ইমাদমি অস্বীকাদিি 
ব্রিাষ আদিাদপত কদি।  দতদন তাাঁি ব্রর্াপান ব্রশ্রর্ীি শীষসভাদগ আদিাহন কদি  আমাদম জুমাদক আদলির্ কিদলন 
এবাং মর্দজদিি মাদি ব্রনদম শুক্রবাদিি প্রাথসনাি জন্য জনমডডলীি র্াদথ  ব্রোগিান কিদলন।  ইামাদম জুমা’ 
তাদত হেদক্ষপ কিদলন এবাং তাাঁদক র্দল  ব্রেদত অনুদিাধ্ কিদলন।  দতদন বলদলনঃ আপনাি পদিবাি আপনাি 
প্রতযাবতসদনি জন্য উদিগèভাদব অদপক্ষা কিদি ।  র্কদলই আশাদিত পাদি আপনাি উপদি ব্রকান দবপি পদতত 
না হয়।  আপনাি বাড়ীদত র্দল  োন এবাং ব্রর্খাদন উপার্না করুন।  আল্লাহি িতদষ্টদত এই কাজ অদধ্কতি 
র্˜গুন র্ম্পন্ন হদব।  ইমাদম জুমা’ি অনুদিাদধ্ হাজী দমজসা সর্য়ি আলীও তাি ভাদিি র্াংদগ তাি বাড়ীদত 
ব্রগদলন।  ব্রশখ আব ু ব্রতািাব এই র্তকসতামূলক বযবস্থা গ্রহর্ কিা র্মীদর্ন মদন কদিদিদলন পাদি প্রসাথনা ব্রশদষ 
র্মদব্ত জনমডডলী দবদক্ষপ্ত হওয়াি পি তাদিি মদধ্য কদতক দষ্ট প্রকতদতি ব্রলাক মহান বা’ব্রবি  শিীদিি ক্ষদত 
কিদত বা তাাঁি জীবন দবপিাপন্ন কিদত ব্রর্ষ্টা কিদত পাদি।  ইমাদম জুমা’ি দবর্ক্ষনতা,  র্হানুভুদত ও র্র্দকত 
মদনাদোগ না হদল এবাং এই র্কল দতদন অদনক র্মদয় েথােথ ভাদব প্রিশস কদিদিদলন,  দক্ষপ্ত জনতা,  
দনঃর্দন্দহ ভাদব,  তাদিি পাশদবক বার্না র্দিতাথস কিাি জন্য অদত জ ন্য কােসযদি একদশষ কদি  বর্ত।  
দতদন ব্রে  ব্রর্ই েুবদকি শিীি ও জীবন েত উভয়দক িক্ষা কিাি জন্য অিতশ্য হদেি দনেুি অস্ত্র দিদলন।  

মহান বাব তাাঁি বাড়ীদত ব্রপৌাঁদিদলন এবাং দকিুকাদলি জন্য তাাাঁহাি বাড়ীি দনজসনতায় তাাঁি পদিবাি ও আিীয় 
বদগসি র্াদথ   দনষ্ঠ র্ম্পদকস ব্রথদক অদপক্ষাকতত শাদিপূর্স জীবন োপন কিদিদলন।  তাাঁি প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পি 
হদত ঐ দিবর্ র্মদূহ দতদন প্রথম নওদিাদজি আগমন পবস উিযাপন কদিন।   ব্রর্ই বৎর্ি  এই পবস ১২৬১ 
দহজিীি িদবউল আওয়াদলি িশম দিবদর্ ( ২১ ব্রশ মার্স ১৮৪৫ খতষ্টাব্দ)  উিযাদপত হদয়দিল।  

 

দর্িাদজ োিা এই ধ্মস গ্রহর্ কদিদিল তাদিি ইদিত 



122 
 

ব্রর্ই স্মিনীয় দিদন মর্দজদি ওয়াদকদল োিা উপদস্থত দিল,  তাদিি মদধ্য কতক ব্রলাক োিা মহান বা’ব্রবি  
ব্র াষর্াবার্ী মনদোগ র্হকাদি শ্রবর্ কদিদিল,  তািা  ব্রর্ই েুবক ব্রে দবনা র্াহাদেয দনজ উিযদম ব্রেইরূপ 
সুদনপনু ভাদব তাাঁি ভীষর্ শত্রুদিি দনেি কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন তোিা অতীব প্রভাবাদিত হদয়দিদলন।  
তাদিি মদধ্য একজন দিদলন ব্রশখ আলী দমজসা,  দেদন  ব্রর্ই ইমাদম জুমা’ি ভ্রাতসু্পতু্র একজন অল্প বয়স্ক 
েুবক।  দেদন র্দবমাত্র বয়দর্ পদিনত প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  তাি অিদি ব্রে বীজ সুপ্ত হদয়দিল তা বদধ্সত হল,  
অবদশদষ ১২৬৭ দহজিী ( ১৮৫০- ৫১ দিষ্টদব্দ)  ইিাদক মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ  দতদন র্াক্ষাৎকাি লাদভি 
ব্রর্ৌভাগয প্রাপ্ত হদয়দিদলন।   ব্রর্ই র্াক্ষাৎকাি তাদক আনদন্দ ও উৎর্াদহ পদিপুর্স কদিদিল।  দতদন অদধ্কতি 
ভাদব নব  শদি ও ব্রতজ প্রাপ্ত হদয়  স্বদিশ প্রতযাবতসন কদি  দতদন দিগুন উৎর্াদহি র্াদথ  ধ্দমসি জন্য 
পদিশ্রম কিদত লাগদলন।   ব্রর্ই বৎর্ি  হদত এই বতসমান র্ময় পেসি দতদন অধ্যবর্ায় র্হকাদি তাি কােসয 
কিদিন এবাং তাি র্দিদত্রি ন্যায়পিায়নতা ও তাি স্বদিদশি র্িকাদিি ও স্বদিদশি প্রদত ভদি িািা দতদন 
েদথষ্ট খযাদত অজসন কদিদিন।  র্ম্প্রদত তাি একখানা পত্র পদবত্র ভূদমদত (  আক্কায়,  পযাদলষ্টাইন)  মহান 
বাহা’উল্লাহি দনকট এদর্  ব্রপৌাঁদর্দি,  তাদত পািস্য ব্রিদশ এই ধ্দমসি উন্নদতদত দতদন অদত আনন্দ প্রকাশ 
কদিদিন।  দতদন দলদখদিনঃ ‘ আদম আশ্চােসয অনুভুদতদত বাকশদিহীন,  েখন  আল্লাহি অপিাদজয় শদিি 
দনিশসনর্মহূ আমাি ব্রিদশি ব্রলাকদিি মদধ্য প্রকাদশত ব্রিখদত পাদে,  এমন একদট ব্রিদশ ো এই ধ্মসদক 
এইরূপ দনষ্ঠুিভাদব উৎপীদড়ত কদিদি,  একজন ব্রলাক ব্রে র্দল্লশ বৎর্ি  োবৎ পািদস্যি র্বসত্র বা’বী বদল  
পদিদর্ত,  তাদক একদট দববাদি র্াদলশ দমমাাংর্া কািীরূদপ দনেুি কিা হদয়দি।  ব্রেখাদন পক্ষিদয়ি মদধ্য এক 
পক্ষ আদিন দজল্লু ুর্ সুলতান,  শাদহি উৎপীড়নকািী পুত্র এবাং এই ধ্দমসি ভয়ানক শত্রু,  এবাং অপি পদক্ষ 
দমজসা ফদতহ আলী খান র্াদহদব দিওয়ান।  ইহা প্রকাশ্যভাদব ব্র াষর্া কিা হদয়দি ব্রে,  এই বা’বীি ো দমমাাংর্া 
হয় ,  উভয় পক্ষ কততসক তা দবনা আপদত্তদত গতদহত হদব এবাং তা দবনা দিধ্ায় কােসকিী কিা হদব। ’ 

আি একজন ব্রমাহাম্মি কদিম।  দেদন  ব্রর্ই শুক্রবাি জনতাি মদধ্য দিদলন।  দতদনও মহান বা’ব্রবি   ব্রর্ই 
র্মদয়ি অর্াধ্ািন আর্িন িািা মুগ্ধ হদয়দিদলন।   ব্রর্ই দিন দতদন ো ব্রিদখদিদলন এবাং ো শ্রবর্ কদিদিদলন 
তা তৎক্ষনাৎ তাি ধ্দমসি পদিবতসন  টাল।  উৎপীড়কগর্ তাদক পািস্য হদত ইিাদক দবতাদড়ত কদিদিল ব্রেখাদন 
মহান বাহা’উল্লাহি উপদস্থদতদত তাি অনুভুদত ও ধ্মস দবশ্বার্ গভীি হল।  পিবতসী র্মদয় মহান বাহা’উল্লাহ 
তাদক দর্িাদজ প্রতযাবতসন কিাি ও তাি র্াধ্যমদতা ধ্মস প্রর্াদিি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  ব্রর্খান ব্রথদক দতদন 
জীবদনি ব্রশষ পেসি ধ্দমসি জন্য পদিশ্রম কিদত লাগদলন।  

অপি একজদনি নাম দিল দমজসা আকাদয় ব্রিকাব র্াম।  দতদন  ব্রর্ই দিন মহান বা’ব্রবি  এইরূপ প্রর্য়ার্ি 
হদয়দিদলন ব্রে,  ব্রকান প্রকাি অতযার্াি তা েতই কদঠাি ও িী সকাল স্থায়ী হউকনা ব্রকন,  তাি িতঢ় দবশ্বার্ 
দবর্দলত কিদত বা তাি ভালবার্াি উজ্বলতা অেকাি কিদত পাদি নাই।  দতদনও ইিাদক মহান বাহা’উল্লাহি 
র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিন।  দতদন পদবত্র ব্রকািআদনি অর্াংলি বর্সমালা র্মদুহি বযাখযা র্ম্বদে এবাং সুিা নুদিি 
ব্রলাদকি অথস র্ম্বদে প্রশ্ন কদিদিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ দনজ দলখনীমদূল তাি জন্য এক ফলকদলদপ অবতীর্স 
কদি  তাদক অনুগতদহত কদিদিদলন।  তাি ধ্দমস অবদশদষ তাদক আিবদলিান কিদত হদয়দিল।  

তাদিি মদধ্য আিও দিদলন দমজসা খব্বাজ,  দেদন তাি দনভসয়তা ও অদত উৎর্াদহি জন্য দবখযাত হদয়দিদলন।  
মততুযি ভয় পেসি দতদন তাি ব্রর্ষ্টা উিযদম সশদথলয প্রিশসন কদিন নাই।   

হাজী আবুল হার্ান বজ্জাম মহান বা’ব্রবি  তীথস োত্রাি র্ময় তাি একজন র্হোত্রী দিদলন।  দকন্তু তখন তাাঁি 
প্রতযাদিদশি ধ্দমসি মদহমা ব্রকবল মাত্র অস্পষ্ট ভাদব দর্নদত ব্রপাদিদিদলন।  দকন্তু  ব্রর্ই স্মিনীয় শুক্রবাি দতদন 
গভীি ভাদব আদন্দাদলত ও র্ম্পূনসরূদপ পদববদতসত হদয়দিদলন।  দতদন মহান বাবদক এইরূপ ভালবার্দতন ব্রে,  



123 
 

পিাভবকািী ভদিি অশ্রু অনবিত তাি র্কু্ষ হদত দনগসত হত।  োিা তাদক জানত তািা তাি র্দিদত্রি র্ততা,  
তাি র্িলতা ও র্হনশীলতাি প্রশাংর্া কিত।  দতদন ও তাি পুত্রিয় তাদিি কােসয িািা ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রদত 
তাদিি অটলতা প্রমার্ কদিদিন এবাং ধ্মসবলম্বীদিি ভদি- শ্রদ্ধা অজসন কদিদিন।  

আিও একজন মহান বা’ব্রবি  ব্রমাদহনী শদি অনুভব কদিদিদলন,  দতদন হদেন পিদলাকগত হাজী ব্রমাহাম্মি 
ব্রবর্াত।  দেদন ইর্লাদমি িশসন শাদস্ত্রি দশক্ষা র্ম্বদে সুপদডডত দিদলন এবাং ব্রশখ আহমি ও সর্য়ি কাদজদমি 
গুর্মুগ্ধ দিদলন।  দতদন র্িয় স্বভাদবি ব্রলাক দিদলন এবাং সুিদর্ক দিদলন।  দতদন ইমাদম জুমাি বেুত্ব লাভ 
কদিদিদলন,  তাি র্াদথ   দনষ্ঠভাদব দমশদতন এবাং শুক্রবাি র্মদবত উপার্নায় দনয়দমত ব্রোগিান কিদতন।   

 

কািবালায় দবশ্বার্ীদিি দনকট মহান বাব কততসক পত্র ব্রপ্রির্ 

ব্রর্ই বৎর্ি  নওদিাজ ো একদট বর্দিি আগমন ব্র াষর্া কিদিল,  ইহা আিও  ব্রর্ই আধ্যাদিক পুনজসনদমি 
প্রতীক স্বরূপ দিল,  োি প্রাথদমক জাগির্র্মহূ  পুবস হদত ব্রিদশি র্বসত্র িতষ্ট হদেল।   ব্রর্ই ব্রিদশি ব্রলাকদিি 
মদধ্য কদতক অতীব খযাতনামা দশদক্ষত ব্রলাক অমদনাদোগীতাি শীতকালীন ধ্বাংর্  প্রিানকািী দনঃশ্বার্ িািা 
পুনজসীদবত হদয়দি।  র্বসত্র র্বসশদিমান আল্লাহি হে তাদিি অিদি ব্রে বীজর্মহূ  বপন কদিদিল  ব্রর্ই গুদল 
অদত পদবত্র ও প্রীদতকি ভাদব ব্রর্ৌিভপূর্স মুকূল র্মদুহ অঙ্কুদিত হদয়দি।  েখন  তাি র্িয় র্হানুভুদত ও িয়াল ু
অনুকম্পাি মতদ র্মীিন ঐ র্কল মুুদলি উপি দিয়া র্ঞ্চাদিত হল,  তাদিি ব্রর্ৌিদভি মমসদভিকািী শদি  ব্রর্ই 
ব্রিদশি র্বসত্র বযপকভাদব দবেতত হদয়দিল।  এমন দক ইহা পািদস্যি র্ীমা অদতক্রম কদি  বাদহদিও দবেতত হদয়  
পড়ল।  ইহা কািবালাদতও ব্রপৌাঁদিয়াদিল এবাং োিা তাদিি নগদি মহান বা’ব্রবি  প্রতযাবতসদনি জন্য প্রদতক্ষা 
কিদিল তাদিি আিার্মহূ  পুনজসীদবত কদিদিল।  নওদিাদজি অবযহদত পদি,  বর্িাি মধ্য দিদয় একখানা পত্র 
তাদিি হদে আর্ল।  োদত মহান বাব,  দেদন কািবালাি মধ্য দিদয় ব্রহজাজ হদত পািদস্য প্রতযবতসদনি ইো 
কদিদিদলন,  তাদিিদক তাদিি অদভপ্রায় পদিবতসদনি ও তাি ফলস্বরূপ তাাঁি প্রদতশ্রুদত পুিদনি অপািগতা র্ম্বদে 
অবগত কিাদলন।  দতদন তাদিিদক ইর্পাহাদনি দিদক অগ্রবতসী হদত এবাং দিতীয় আদিশ পেসি ব্রর্খাদন অবস্থান 
কিদত আদিশ িান কিদলন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘‘েদি ইহা েুদির্িত বদল  মদন হয় ,  আমিা ব্রতামাদিি 
দর্িাজ োত্রা কিদত অনুদিাধ্ কিব;  আি েদি তা না হয়  ব্রতামিা ইর্পাহাদন অদপক্ষা কিদত থাকদব ,  ব্রে 
পেসি না আল্লাহ তাি ইো ও পথ প্রিশসন অবগত কিাদবন। ’‘ 

এই অপ্রতযাদশত র্াংবাি প্রাদপ্তদত এই র্কল ব্রলাকদিি মদধ্য উদত্তজনাি র্তদষ্ট হল,  োিা আগ্রাহাদিতভাদব 
কািবালাদত মহান বা’ব্রবি  প্রতীক্ষা কিদিল।  ইহা তাদিি মনদক আদলাদড়ত কিল এবাং তাদিি আনুগতয 
পিীক্ষা কিল।  তাদিি মধ্যস্থ অল্প কদতক ব্রলাক োিা ইহাদত অর্ন্তুষ্ট হদয়দিল,  তািা ব্রগাপদন বললঃ 
‘আমাদিি দনকট তাাঁি প্রদতশ্রুদতি দক হল?  তাাঁি প্রদতশ্রুদত ভি কিাদক দক দতদন আল্লাহি ইো বদল মদন 
কদিন?’ পক্ষািদি এই র্কল ইতেকািীি দবপিীত দিদক অন্য ব্রলাদকিা তাদিি দবশ্বার্ অদধ্কাদি অটল হল 
এবাং অদধ্কতি িতঢ় র্াংকদল্পি র্াদথ  ধ্মসদক আকড়াইয়া ধ্িল।  তাদিি প্রভুি প্রদত দবশ্বার্ পিায়ন হদয়  তািা 
র্ানদন্দ তাাঁি আহ্বাদন উত্তি প্রিান কিল;  োিা তাদিি দবশ্বাদর্ র্াংশয়াপন্ন হদয়দিল তাদিি র্মাদলার্না ও 
প্রদতবাির্মূহদক র্ম্পুনসরূদপ প্রতযাখযান কিল।  তাদিি দপ্রয়জদনি ইো ও বার্না োই ব্রহাক না ব্রকন তা পালদন 
িতঢ় র্াংকল্প হদয়  তািা ইর্পাহাদনি জন্য োত্রা কিল।  তাদিি র্িীদিি এইরূপ অল্প কদয়কজন ব্রলাক 
তাদিি র্াদথ  োত্রা কিল,  োিা েদিও তাদিি দবশ্বাদর্ দবসল হদয়দিল।  দকন্তু তািা তাদিি অিদিি ভাবর্মহূ  
ব্রগাপন ব্রিদখদিল।  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীদয় নহিী,  োি কন্যাি র্াদথ  পিবতসী র্মদয় পিম মহীয়ান শাখাি 
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র্াদথ  দববাহ বেন স্থাদপত হদয়দিল এবাং দমজসা হািী,  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিীি ভ্রাতা উভদয় ইর্পাহাদনি 
অদধ্বার্ী,  এিা র্মে ঐ র্তীথসদিি মদধ্য দিল।  োদিি দবশ্বাদর্ি মদহমা ও মহদত্বি িতশ্য ব্রগাপদন 
অপবািকািীদিি প্রকাদশত র্াংশয় ব্রম ােন্ন কিদত পাদি নাই।  তাদিি মদধ্য দিদলন জননক ব্রমাহাম্মি হানা 
র্াব,  দতদনও ইর্পাহাদনি অদধ্বার্ী দিদলন,  দেদন এখন মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীদত ব্রর্বাকােসয কিদিন।  মহান 
বা’ব্রবি  এই র্কল অনুগত র্িীদিি কদয়কজন ব্রশখ তাবার্সীি মহান র্াংগ্রাদম ব্রোগিান কদিদিদলন এবাং 
অদলৌদকক ভাদব তাশহাদিি েুদদ্ধ দনপদতত ভ্রাতাদিি ব্রশার্নীয় মততুয হদত উদ্ধাি প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  

 

কাংগাভদি দবশ্বার্ীদিি আগমন ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  তাদিি 
র্াক্ষাৎকাি 

তাদিি ইর্পাহাদনি পদথ,  কাংগাভি শহদি,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন এবাং তাি ভ্রাতা ও ভ্রাতুস্পদুত্রি র্াদথ  তাদিি 
ব্রিখা হদয়দিল,  োিা তাি প্রথমবাদিি দর্িাজ ভ্রমদর্ তাি র্িী দিল এবাং তািা কািবালাদতও োদেদলন।  এই 
অপ্রতযাদশত র্াক্ষাৎকাদি তািা অদতব আনদন্দত হদলন এবাং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্নদক  কাংগাভদি তাদিি অবস্থানকাল 
িী স কিাি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন।  ব্রর্ অনুদিাধ্ দতদন তৎক্ষনাৎ িক্ষা কিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রর্ই নগদি 
অবস্থান কাদল মহান বা’ব্রবি র্াংগীগদর্ি শুক্রবাদিি র্মদবত মডডলীি উপার্নায় ব্রনততত্ব কদিদিদলন,  তাি দশষ্য 
র্হর্িগদর্ি এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভদিি পাত্র দিদলন ব্রে,  উপদস্থত কদয়কজন,  োিা দর্িাদজ এই ধ্দমসি প্রদত 
অবাধ্যতা প্রকাশ কদিদিদলন,  তািা তাি প্রদত ঈষসাদিত হদয়দিল।  তাদিি মদধ্য দিল ব্রমাল্লা জওয়াদি বিা ানী 
এবাং আবু্দল আলী হিাতী,  োিা উভদয় তাদিি ব্রনততদত্বি আকাঙ্খা র্দিতাথস কিাি জন্য মহান বা’ব্রবি  
প্রতযাদিদশি প্রদত আনুগদতযি ভান কব্রিদিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রে ঈষসা উদেপক মেসািাি অদধ্কািী হদয়দিদলন,  
তািা উভদয় ব্রগাপদন তা ধ্বাংর্  কবাি জন্য ব্রর্ষ্টা কিল।  তাদিি ইদিত ও পদিাক্ষ ইদিত িািা তািা অনবিত 
তািা কততসত্ব র্ম্বদে আপদত্ত উদত্তালন কিদত ও তাি নাম হীন কিদত ব্রর্ষ্টা কিত।   

আদম দমজসা আহম্মি কাদতব ( শ্রুদতদলদপকাি)  ব্রক দেদন ঐ দিবর্ র্মদুহ ব্রমাল্লা আবদল কদিদমি র্াদথ পদিদর্ত 
দিদলন,  দেদন কয়দবন হদত ব্রমাল্লা জওয়াদিি র্াদথ ভ্রমর্ কিদিদলন,  বলদত শুদনদিঃ তাি র্াদথ  আমাি 
কথাবতসাি র্মদয় ব্রর্ র্বসিা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত ইদিত কিত।  তাি পুনঃ পুনঃ র্তুিতাপূর্স ভাষায় 
দনন্দাসুর্ক মিবয তাি র্ি তযাগ কিদত আমাদক বাধ্য কদিদিল।  প্রদতযকবাি েখন  আদম ব্রমাল্লা জওয়াদিি 
র্িতযাগ কিদত কতত র্াংকল্প হলাম,  আদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক বাধ্াপ্রাপ্ত হলাম,  দেদন আমাি ইো 
উপলদদ্ধ কিদত ব্রপদি তাি প্রদত সধ্েসয ধ্াির্ কিদত আমাদক উপদিশ দিদতন।  মহান বা’ব্রবি  অনুগত 
র্িীদিি র্দহত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্ি তাদিি উৎর্াহ ও উিযম অদধ্ক পদিমাদন বতদদ্ধি কাির্ হদয়দিল।  তাি 
িতষ্টাি িািা তািা সনদতক উন্নদত র্াধ্ন কদিদিল এবাং এইরূপ খযাতনামা একজন র্হদশদষ্যি দবদশষ্ট মানদর্ক ও 
আিদিক উজ্বল গুনাবলীি জন্য প্রশাংর্া না কদি  পাদি নাই।  

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ  তাদিি ইর্ফাহান োত্রা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি বেদুিি র্াদথ  ব্রোগিান কদি  ইর্পাাহান োত্রা কিদত মনস্থ কিদলন।  একাকী ভ্রমর্ 
কদি  র্িীদিি দনকট হদত প্রায় এক ফালসাং ( দতন মাইল)  অগ্রবতসী হদয়  দতদন েখন  র্েযাকালীন উপার্নাি 
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জন্য দবশ্রাম কিদতন,  তখন তাি র্িীগর্ তাি নাগাল ব্রপদতন এবাং তাদিি র্াদথ  উপার্না ব্রশষ কিদতন।  
দতদন র্বস প্রথম োত্রা আিম্ভ কিদতন এবাং পুনিায় প্রাতঃকাদল  ব্রর্ই ভি র্িীগদর্ি র্াদথ  একদত্রত হদতন 
এবাং উপার্নাি জন্য ব্রথদম ব্রেদতন।  ব্রকবল বেুগদর্ি অনুদিাদধ্ই র্মদবত ভাদব উপার্না র্ম্পািন কিদত 
র্ম্মত হদতন।  এইরূপ অবস্থায় দতদন র্মদয় র্মদয় তাি র্িীগদর্ি এক বযদিি ব্রনততত্বাধ্ীদন উপার্না ব্রশষ 
কিদতন।  দতদন তাি র্িীগদর্ি হৃিদয় এইরূপ ভদিি উদিক কদিদিদলন ব্রে,  তািা র্হোত্রীদিি কদয়কজন 
তাদিি অশ্ব হদত অবতির্ কিদতন এবাং পিেদজ ভ্রমর্কািীদিি দনকট আদিাহন কবাি জন্য তা দিয়া দিদতন 
এবাং দনদজিা ভ্রমর্ পদথি আদয়শ ও ক্লাদিি প্রদত র্ম্পনুস উিার্ীন হদয়  তাদিি অনুর্ির্ কিদতন।  

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দর্িাজ োত্রা 

তািা েখন  ইর্পাহাদনি প্রািদিদশি দনকটবতসী হদলন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  আশঙ্কা কিদলন ব্রে,  এদতা অদধ্ক 
র্াংখযক ব্রলাদকি হঠাৎ নগদি প্রদবশ,  এি অদধ্বার্ীদিি মদন ব্রকৌতুহল ও র্দন্দদহি উদিক কিদত পাদি।  
সুতিাাং দতদন তাি র্হোত্রীদিি পতথক হদয়  কু্ষি কু্ষি িদল নগদি প্রদবশ কিদত উপদিশ দিদলন।  

ব্রর্খাদন তাদিি উপদস্থদতি কদয়ক দিন পদি তাদিি দনকট খবি  আর্ল ব্রে,  দর্িাজ নগি  ভয়ানক উদত্তদজত 
অবস্থায় পদতত হদয়দিল এবাং মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্বস প্রকাি র্ম্পকস দনদষধ্ কিা হদয়দিল এবাং তাদিি 
পদিকদল্পত নগি  িশসন তাদিি জন্য দবপির্ঙ্কুল দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এই অপ্রতযাদশত র্াংবাদি দকিুমাত্র 
ভদিাৎর্াহ না হদয়  দর্িাজ োত্রা কিা দস্থি কিদলন।  দতদন ব্রকবল তাি কদয়কজন দবশ্বস্থ র্িীদক তাি উদেশ্য 
র্ম্বদে অবগত কিাদলন।  তাি ব্রপাষাক ও দশিস্ত্রান র্ম্পুনস তযাগ কদি  জুব্বা ( বদহিাবিন)  পদি এবাং 
ব্রখািার্াদনি ব্রলাদকি ব্রকালা ( টুদপ)  মেদক পদিধ্ান কদি  দতদন ব্রহজািাহ এবাং ুর্াদনি অশ্বাদিাহীি পদিদবশ 
ধ্ািন কদি  তাি ভ্রাতা ও ভ্রাতুসু্পত্রদক র্দি দনদয় অপ্রতযাদশত র্মদয় তাি দপ্রয়তদমি নগদিি উদেদশ্য োত্রা 
কিদলন।  েখন  দতদন নগদিি ব্রত্বািন িাদিি দনকটবতসী হদলন,  দতদন তাি ভ্রাতাদক মধ্যিাদত্রদত মহান বা’ব্রবি  
মাতুদলি দনকট গমর্  কদি  মহান বাবদক তাি আগমর্ র্ম্বদে র্াংবাি ব্রিওয়াি জন্য তাদক অনুদিাধ্ কিদত 
পাঠাদলন।  পিবতসী দিবদর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  সুর্াংবাি ব্রপদলন ব্রে,  হাজী দমজসা সর্য়ি আলী তাদক সুেসযাদেি 
এক  ডটা পদি শহদিি ব্রতাির্িাদিি বাইদি র্াক্ষাদতি আশা কদিদিন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  দনদিসষ্ট র্মদয় তাি 
র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদলন এবাং তাদক তাি বাড়ীদত দনদয় োওয়া হল।  িাদত্রদত অদনক বাি মহান বাব তাি 
উপদস্থদত িািা  ব্রর্ই গতহ ধ্ন্য কদিদিদলন এবাং িাদত্রি প্রভাত পেসি তাি র্িত্ব লাভ কিদিদলন।  এি অল্পকাল 
পদি,  তাি ব্রে র্কল র্িী ইর্পাহাদন অবস্থান কিদিদলন,  তাদিি ক্রদম ক্রদম দর্িাজ োত্রাি জন্য অনুমদত 
িান কিদলন এবাং ব্রর্খাদন অদপক্ষা কিদত,  ব্রে পেসি তাদিি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিা তাি পদক্ষ র্ম্ভব হদব।  
দতদন তাদিি র্াবধ্ান কিদলন ব্রেন তািা খুবই র্তকসতা অবলম্বন কদি এবাং অল্প অল্প কদয়কজন একদত্র 
নগদিি িাি দিদয় ব্রভতদি প্রদবদশি উপদিশ দিদলন,  এবাং তাদিি উপদস্থদতি পি দবদভন্ন স্থাদন পদথদকি জন্য 
িদক্ষত দনদিসষ্ট স্থাদন িদড়দয় পড়দত এবাং ব্রে কােসয কিদত তািা র্ক্ষম তাদত দনেুি হদত পিামশস দিদলন।  

িয়জন দবশ্বার্ীি দর্িাদজ উপদস্থদত 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  উপদস্থদতি দকিুদিন পদি,  ব্রে প্রধ্ান িল দর্িাদজ এদর্  মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎ 
কদিন তাদিি মদধ্য দিদলন দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিী,  তাি ভ্রাতা দমজসা হািী,  ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম 
কয়দবনী,  ব্রমাল্লা জওয়াদি বিাখানী,  ব্রমাল্লা আবু্দল আলী হিাজী এবাং দমজসা ইোহীম দর্িাজী।  ব্রশদষাি দতনজন 
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তাি র্াদথ  তাদিি দমলদনি কাদল ক্রদম ক্রদম তাদিি অিদিি অেত্ব ও র্দিদত্রি নীর্তা প্রিশসন ও প্রকাশ 
কদিদিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান বা’ব্রবি  বধ্সমান অনুগ্রদহি অদনক দনিশসন তাদিি ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত 
কিল ও তাদিি ঈষসাি ধ্ুমাদয়ত অদি প্রজ্জদলত কিল।  তাদিি িতবসল ব্রক্রাদধ্,  তািা প্রতাির্া ও দনন্দারূপ ব্রহয় 
অদস্ত্রি আশ্রয় দনল।  প্রথমতঃ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত তাদিি শত্রুতা প্রিশসদন অপািগ হদয় ,  তািা প্রদতযক 
প্রকাদিি প্রবঞ্চনাময় উপাদয় তহাি ভি- অনুিিদিি ভালবার্া শীতল কিদত ও তাদিি মনদক প্রতাদিত কিদত 
ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  তাদিি এই অদশাভনীয় বযবহাদিি ফদল তািা দবশ্বার্ীদিি র্হানুভদুত হাদিদয় ব্রফলল এবাং 
দবশ্বার্ীদিি িল হদত দনদজদিি দবদেন্নতা ত্বিাদিত কিল।  তাদিি দনদজদিিই কােসয িািা ধ্দমসি ব্রকেস্থল হদত 
দবদদিত হদয় ,  তািা এি প্রকাশ্য শত্রুদিি র্াদথ  দমদলত হল এবাং এি নীদত ও িাবীর্মহূ  এই কাদল 
পদিতযি বদল  ব্র াষর্া কিল।  

ব্রর্ই নগদিি ব্রলাকদিি মদধ্য ব্রে অদনষ্টকািীিা উদত্তদজত কদিদিল তা এত বড় দিল ব্রে,  অবদশদষ র্িকাি 
কততসপক্ষ তাদিি এই ষড়েন্ত্র  তর্া কিত ও ভয় কিত,  তাদিি বদহগসত কদি  দিল।  মহান বাব একদট 
ফলকদলদপদত োদত দতদন তাদিি ষড়েন্ত্র ও অপকমসর্মূহ র্দবোদি বর্সনা কদিদিন,  তাদিিদক র্াদমিীি 
ব্রগাবৎদর্ি র্াদথ  তুলনা কিদলন,  ব্রে ব্রগাবৎদর্ি ব্রকান স্বি বা আিা দিলনা,  ো একগুাঁদয় ব্রলাদকি ব্রহয় 
দশল্পকমস বা পুজাি িবয দিল।  দতদন ব্রমাল্লা জাওয়াি,  ব্রমাল্লা আলী র্ম্বদে দলদখদিদলনঃ ‘ব্রহ আল্লাহ,  এই 
ব্রজবত ও তাগুদতি  ( প্রদতমা ও শয়তাদনি)  প্রদত ব্রতামাি অদভর্ম্পাত বদষসত হউক ( পদবত্র ব্রকািআন,  
৪/ ৫০) , এই দমথযাবািী ব্রলাকদিি দইদট প্রদতমাি প্রদত।  এই দতনজনই পিবতসী র্মদয় ব্রকিমান র্দল  ব্রগল 
এবাং হাজী দমজসা ব্রমাহাম্মি কদিম খান ব্রকিমানীি র্াদথ  একদত্রত হল,  োি অদভর্দেি তািা আনুুলয কিল 
এবাং োি দনন্দাি প্রর্ডডতা তািা বলীয়ান কিদত ব্রর্ষ্টা কিল।  

 

ব্রমাল্লা আব্দলু কদিম কয়দবনী কততসক বদনসত দববির্ 

দর্িাজ হদত তাদিি দিীভূত কিাি পি,  এক িাদত্র েখন  হাজী দমজসা সর্য়ি আলীি বাড়ীদত দগদয়দিদলন,  
ব্রর্খাদন দতদন দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিী,  দমজসা হািী ও ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম খান কয়দবনীদক তাি র্াদথ  
র্াক্ষাদতি জন্য আহ্বান কদিদিদলন।  দতদন হঠাৎ ব্রশদষাি বযদিি প্রদত দফদি  তাদক বলদলনঃ ‘ব্রহ আবু্দল 
কদিম,  আপদন দক ঐশী প্রকাশদক অনুর্োন কিদিন?’ এই র্মে বাকয ো শাি ভাদব ও অদতশয় নম্  িভাদব 
উচ্চািন কিা হদয়দিল,  তাি উপি আশ্চেসজনক প্রভাব দবোি কিল।  এই আকদস্মক প্রদশ্ন দতদন দববর্স হদলন 
এবাং হঠাৎ অশ্রু দবর্জসন কিদলন।  দতদন গভীি উদত্তজনাপূর্স অবস্থায় মহান বা’ব্রবি  পিতদল পদতত হদলন।  
মহান বাব তাদক ব্রপ্রমাদলিদন উদঠদয় দনদলন,  তাি ললাদট র্ুম্বন কিদলন এবাং তাি দনদজি পাদশ উপদবশন 
কিদত আহ্বান কিদলন।স্বদর্èহ  ভালবার্াি স্বদি দতদন তাি অিদিি বযুলতা শাি কিদত র্মথস হদলন।  

 

ব্রমাল্লা আব্দলু কদিম কয়বীদনি প্রাথদমক জীবদন র্তযানুর্োদনি কাদহনী 

েখন  দতদন তাি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিদলন,  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী ও তাি ভ্রাতা ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম ব্রক 
তাি আকদস্মক প্রর্ডড বযুলতাি কাির্ দজজ্ঞার্া কিদলন।  দতদন বলদলনঃ ব্রশাদনন,  আদম আপনাদিি এক 
আশ্চেসয অদভজ্ঞতাি কথা বলব।  এই গল্প আজ পেসি আদম কাউদকই বদল নাই।  েখন  আদম বদয়াঃপ্রাপ্ত 
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হদয়দিলাম,  তখন আদম কয়দবদন বার্ কিতাম এবাং আল্লাহি িহস্য উপলদদ্ধ কিাি এবাং তাি পদবত্র দর্দ্ধ 
পুরুষদিি ও ভদবষ্যিিাদিি  র্তয প্রকতদতি উপলদদ্ধ কবাি জন্য গভীি আকাঙ্খা অনুভব কিদিলাম।  আদম 
উপলদদ্ধ কিলাম,  দবিযা অজসন বযদতত আদম আমাি লদক্ষয ব্রপৌাঁিাদত র্ক্ষম হদবা না।  আদম আমাি বযবর্ায় 
পদিতযাগ কিা র্ম্বদে আমাি দপতা ও দপততবযদিি র্ম্মদত লাভ কিদত র্ক্ষম হলাম এবাং তৎক্ষনাৎ অধ্যাবর্ায় 
ও গদবষনায় দনেুি হলাম।  আদম কয়দবদনি একদট মািার্াি একদট কক্ষ গ্রহর্ কিলাম এবাং মানবীয় দবিযাি 
প্রদতযক অজসনীয় শাখাি জ্ঞান লাভ কিাি জন্য আমাি র্কল উিযম ব্রকেীভূত কিলাম।  আদম অদনক র্ময় 
আমাি অদজসত জ্ঞান আমাি র্হপাঠী দশষ্যদিি র্াদথ  আদলার্না কিতাম এবাং এই উপাদয় আমাি অদভজ্ঞতা 
বদধ্সত কিদত র্াইতাম।  িাদত্রদত আদম বাড়ীদত র্দল  ব্রেতাম এবাং আমাি গ্রন্থাগাদিি দনজসনতায় দনদব œ 
অধ্যয়দন অদনক র্ময় বযয় কিতাম।  আমাি এই শ্রদম আদম এইরূপ ম œ থাকতাম ব্রে,  আদম আহাি ও 
দনিা উভদয়ি প্রদত উিার্ীন হলাম।  দই বৎর্দিি মদধ্য মুর্দলম বযবহাদিি শাদস্ত্রি ও ধ্মস ও ঐশী তদত্বি 
জদটলতার্মূহ  আয়ত্ত কিদত িতঢ় র্াংকল্প হলাম।  ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম ইিাভানীি বিতার্মহূ  দবশ্বস্থতাি র্াদথ  
দনয়দমত শ্রবর্ কিতাম,  দেদন ঐ দিবর্ র্মদুহ কয়দবনদিি একজন অদতব সুদবদিত ধ্মসার্ােসয বদল  পদিগদনত 
দিদলন।  আদম তাি অগাধ্ দবিযা,  ধ্মসপিায়নতা ও গুদনি জন্য তাি প্রশাংর্া কিতাম।  আদম েতদিন তাি 
দশষ্য দিলাম,  প্রদতযক িাদত্র আদম একদট পুেক দলদখদত র্ময় বযয় কিতাম এবাং উহা তাি দনকট র্মপসন 
কিতাম এবাং দতদন তা েতœ ও আগ্রদহি র্াদথ  পিীক্ষা কিদতন।  দতদন আমাি দশক্ষাি উন্নদতদত অতযি  
র্ন্তুষ্ট হদয়দিদলন বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  দতদন অদনক র্ময় আমাি অদজসত দবিযাি ভূয়র্ী প্রশাংর্া কিদতন।  
একদিন তাি র্মাদবদর্ দশষ্যগদর্ি র্ামদন দতদন প্রকাশ কিদলন,  দশদক্ষত ও সুদবজ্ঞ ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম 
ইর্লাদমি পদবত্র ধ্মসশাস্ত্রর্মহূ  দবশ্বার্দোগয ভাদব বযাখযা কবাি ব্রোগযতা অজসন কদিদি।  আমাি বা আমাি 
র্মথসকদিি বিততা শ্রবন কিবাি জন্য ক্লাদর্ উপদস্থত হওয়াি তাি ব্রকান প্রদয়াজন নাই।  আদম শুক্রবাি প্রাদতঃ 
আল্লাহি ইোয় তাি একজন মুজতাদহদিি ( মুর্দলম আইনজ্ঞ পদডডদতি)  পিবীদত উদন্নত হওয়াি উৎর্ব  
অনুষ্ঠান কিব এবাং র্মদবত উপার্নাি পি তাদক র্নি প্রিান কিব। ’ 

ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম ইিাভানী এই র্কল বযাখযা কদি  র্দল  োওয়াি পিক্ষদন তাি দশষ্যগর্ অগ্রবতসী হদয়  
আমাি অদজসত দবিযাি জন্য আমাদক আিদিক অদভনন্দন জ্ঞাপন কিল।  আদম অদতব উল্লদর্ত হদয়  বাড়ীদত 
গমন কিলাম।  বাড়ীদত উপদস্থত হদয়  আদম জানদত পািলাম ব্রে,  আমাি দপতা ও আমাি ব্রজষ্ঠয দপততসবয হাজী 
ব্রহাদর্ইন  আলী োিা দইজনই কয়দবদন শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইদতন,  আমাি র্ম্মানাদথস একদট ব্রভাদজি আদয়াজন 
কিদিদলন,  েোিা তািা আমাি দশক্ষা র্মাদপ্তি উৎর্ব অনুষ্ঠাদনি ইো কদিদিদলন।  আমাি দনকট ব্রথদক 
র্াংবাি না পাওয়া োবৎ এই অনুষ্ঠাদনি জন্য কয়দবদনি খযাতনামা ব্রলাকদিি দনমন্ত্রন স্থদগত িাখবাি জন্য 
অনুদিাধ্ কিলাম।  তািা র্ানদন্দ তাদত র্ম্মত হদলন এই দবশ্বার্ কদি  ব্রে,  আমাি আগ্রদহি কািদর্ আদম 
অদধ্ক দিন োবৎ উহা স্থদগত িাখব না।   ব্রর্ই িাদত্রদত আদম আমাি পুেকাগাদি র্দল  ব্রগলাম এবাং আমাি 
কদক্ষি দনজসনতায় দনম্নদলদখত দবষয়গুদল মদন মদন দবদবর্না কিলাম।  আদম দনদজদক দনদজ বললামঃ তুদম দক 
অদতব অনুিাগ র্হকাদি অথবা দনদবাদধ্সি মদতা মদন মদন দর্িা কি নাই ব্রে,  ব্রকবল মাত্র পদবত্র আিা দবদশষ্ট 
ব্রলাকই মুর্দলম ধ্মস শাদস্ত্রি দবশ্বার্দোগয বযাখযাকতসাি পিবী লাভ কিদত র্মথসয হয়? ব্রতামাি দবশ্বার্ দক ইহা 
দিল না ব্রে,  ব্রে এই পিবী লাভ কিদব ব্রর্ ভুল ভ্রাদি হদত মুি হদব? োিা  ব্রর্ই পিবী ব্রভাগ কদি তুদম 
দক ইদতপুদবস তাদিি অিগসত বদল  পদিগদনত হও নাই? কয়দবদনি অদতব খযাতনামা ধ্মসার্ােসয দক ব্রতামাদক 
ব্রর্রুপ পিবী র্ম্পন্ন বদল  দর্দনদত পাদিন নাই ও ব্র াষর্া কদিন নাই?  ন্যায় পিায়ন হও!  তুদম দক দনদজি 
অিদি  ব্রর্ই পদবত্রতা ও পিম দনিার্দি অজসন কিদত ব্রপদিি বদল  মদন কি,  ো অতীত র্মদয় ঐ বযদিি 
জন্য আবশ্যকীয় বদল  মদন কদিদিদল ব্রে  ব্রর্ই উচ্চ পিবী লাভ কিদত আকাঙ্খা কদি? তুদম দক দনদজদক 
প্রদতযক প্রকাদিি স্বাথসপি আকাঙ্খাি কলঙ্ক হদত মুি বদল  মদন কি?  
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আদম েখন  বদর্য় অনুধ্াবন কিদিলাম তখন আমাি দনদজি একদট অদোগযতাি ভাব আমাদক ক্রদম ক্রদম 
অদভভুত কিল।  আদম তখন োবৎ দনদজদক উদিিতা,  হতবুদদ্ধতা,  প্রদলাভন ও র্দন্দদহি বদল বদল  দর্নদত 
পািলাম।  আমাি ক্লাশ দকরূদপ র্ালাব,  আমাি উপার্নাি র্ময় আমাি র্মদবত জনমডডলীদক দকরূদপ 
পদির্াদলত কিব,  ইর্লাম ধ্দমসি আইনর্মহূ  দকরূদপ পদিবদতসত কিব,  এইরূপ ভাবনার্মহূ  আমাদক েন্ত্রনা 
দিদতদিল।  আদম অনবিত উদিিতা অনুভব কিদিলাম।  আদম দকরূদপ আমাি কতসবয কােসয র্ম্পািন কিব,  
আমাি পুবসবতসীদিি উপদি দকরূদপ আমাি দবিযাি প্রাধ্ান্যতা িক্ষা কিব।  আদম এইরূপ একটা হীনাবস্থাি িািা 
অদভভূত হলাম ব্রে,  আল্লাহি দনকট হদত ক্ষমা প্রাথসনাি বাধ্যতা অনুভব কিলাম।  আদম মদন মদন দর্িা 
কিলাম,  এই র্মে দবিযাজসদন ব্রতামাি লক্ষয হদে ,  আল্লাহি িহস্য খুদল ব্রিয়া এবাং সুদনশ্চয়তাি অবস্থা লাভ 
কিা।  ন্যায় পিায়ন হও।  তুদম দক পদবত্র ব্রকািআদন ব্রতামাি দনদজি বযাখযা র্ম্পদকস দস্থি দনদশ্চত? তুদম ব্রে 
আইন- কানুন প্রর্াি কি তাদত দক আল্লাহি ইো প্রদতফদলত হয়? ভূল- ভ্রাদিি দর্িা তৎক্ষনাৎ আমাি মদন 
জাগ্রত হল।  আদম প্রথম বাদিি মদতা উপলদদ্ধ কিলাম,  দকরূদপ দবিযাি মদির্া ক্রমশঃ আমাি আিাদক ক্ষয় 
কদি  ব্রফদলদি এবাং আমাি িতদষ্ট শদিদক আেন্ন কদি  ব্রফদলদি।  আমাি অতীত কাদলি জন্য ও আমাি 
ব্রর্ষ্টা উিযদমি বযথসতাি জন্য আদম অনুদশার্না কিলাম।  আদম জানদত পািলাম ব্রে,  আমাি পিবীি ব্রলাদকিাও  
ব্রর্ই একই প্রকাদি েন্ত্রনা ব্রভাগ কিদিদলন।  েখন  েখনই  তািা এইরূপ তথাকদথত দবিযাজসন কদিদিল,  তািা 
ইর্লাদমি আইদনি বযাখযাকতসা বদল  দনদজদিি মদন কিদতন এবাং এি মতবাি ও দশক্ষা র্ম্বদে অদভমত 
প্রকাশ কবাি একমাত্র দবদশষ অদধ্কাি আদি বদল  অন্যায় পুবসক গবস র্হকাদি িাবী কিদতন।  

 

র্তযাদিষর্ র্ম্বদে ব্রমাল্লা আব্দুল কদিদমি প্রথম স্বপ্ন 

আদম প্রাতঃকাল পেসি আমাি দর্িা র্মদুহ মি িইলাম।   ব্রর্ই িাদত্র আদম খািয গ্রহর্ কিলাম না,  দনিা 
ব্রগলাম না।  র্মদয় র্মদয় আদম আল্লাহি র্াদথ  মদম মদন অিিি ভাদব আলাপ কিতামঃ ‘ব্রহ আমাি পিম 
প্রভ,ু  তুদম আমাদক ব্রিখি এবাং আমাি র্ঙ্কটাপন্ন অবস্থাও ব্রিখি।  তুদম জান ব্রে,  আদম ব্রতামাি ইো ও 
র্দিাষ বযদতত অন্য দকিুই বার্না কদিনা।  ব্রতামাি পদবত্র ধ্মস ব্রে অদনকগুদল দভন্ন দভন্ন র্ম্প্রিাদয় দবভি হদয়  
পদড়দি তা ব্রিদখ আদম দবহ্বলতায় পদতত হদয়দি।  অতীতকাদলি ধ্মসর্মূহ  ব্রে দবদভন্ন র্ম্প্রিাদয় দবভি হদয়  
পদড়দি,  তাদত আদমও গভীি ভাদব হতভম্ভ হদয়  পদড়দি।  আমাি দবর্লতাি মাদি তুদম দক আমাদক পথ 
প্রিশসন কিদব,  এবাং আমাদক আমাি র্দন্দহ হদত মুি কিদব? দনদজি মুদিি জন্য ও স্বপথ প্রাদপ্তি জন্য 
আদম ব্রকান পদথ দফিব?  ব্রর্ই িাদত্রদত আদম এইরূপ তীেভাদব ক্রন্দন কিলাম ব্রে,  আদম সর্তন্য হাদিদয় 
ব্রফললাম বদল  ব্রবাধ্ হল।  হঠাৎ একদট বুহ্য জনমডডলীি িতশ্য স্বদপ্ন আমাি িতদষ্ট ব্রগার্ি হল,  তাদিি উজ্বল 
মুখমডডদলি ভাব আমাি অিিদক অতীব প্রভাবাদিত কিল।  সর্য়দিি ব্রপাষাক পদিদহত একজন মদহমাদিত বযদি 
র্মদবত জনমডডলীি র্ামদনি ব্রবিীদত আর্ন গ্রহর্ কদিদিদলন।  দতদন পদবত্র ব্রকািআদনি এই আয়াদতি বযাখযা 
প্রিান কিদিদলনঃ ‘‘োিা আমাদিি ধ্মস প্রাদপ্তি জন্য ব্রর্ষ্টা কদি,  আমাদিি পদথি দিদক আমিা তাদিিদক 
পদির্াদলত কিব ( ব্রকািআন. . . ) ।  আদম তাাঁি মুখ- মডডল িশসদন মুগ্ধ হলাম।  আদম উদঠ তাাঁি দিদক অগ্রর্ি 
হলাম এবাং তাাঁি পিতদল পদতত হবাি উপক্রম কদিদিলাম,  তখন হঠাৎ  ব্রর্ই মুদতস অিদনসদহত হদয়  ব্রগল।  
আমাি অিদি আদলাদকি বন্যা প্রবাদহত হল।  আমাি আনন্দ অবনসনীয় দিল।  

আদম তৎক্ষনাৎ ব্রমাহাম্মি জওয়াদি ফিহািীি দপতা,  হাজী আল্লাহবিসীি র্াদথ  স্বপ্ন র্ম্বদে পিামশস কিদত 
মনস্থ কিলাম,  দেদন কয়দবদনি র্বসত্র তাি আধ্যাদিক িতদষ্টি জন্য পদিদর্ত দিদলন।  আদম েখন  তাি দনকট 
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আমাি স্বপ্ন বতত্তাি বর্সনা কিলাম,  দতদন হার্দলন এবাং অর্াধ্ািন েথাথসতাি র্াদথ  দতদন ব্রমদয়দিি দবদশষ্ট 
মুখায়ব বর্সনা কিদলন,  দেদন স্বদপ্ন আমাি দনকট আদবভুসত হদয়দিদলন।  দতদন বলদলনঃ  ব্রর্ই মদহয়ান বযদি 
সর্য়ি কাদজম রুেী বযদতত আি ব্রকউ হদত পাদিনা।  দেদন এখন কািবালায় আদিন এবাং োদক তাি দশষ্যদিি 
দনকট প্রতযহ ইর্লাম ধ্দমসি পদবত্র দশক্ষার্মহূ  বযাখযা কিদত ব্রিখদত পাওয়া োয়।  োিা তাি বিততা শ্রবর্ 
কদি,  তািা তাি বার্ী িািা নবশদি ও দশক্ষা প্রাপ্ত হয়।  তাি বাকযর্মহূ  তাি ব্রশ্রাতাদিি মদনি উপি ব্রে 
প্রভাব দবোি কদি আদম কখনও তা বর্সনা কিদত র্ক্ষম হব  না।  আদম আনদন্দি র্াদথ  উদিত হলাম এবাং 
তাি দনকট তাি েদথাদর্ত গুনাবধ্ািদবি ভাব প্রকাশ কদি  আমাি বাড়ীদত আর্লাম এবাং তৎক্ষনাৎ কািবালায় 
োওয়াি জন্য োত্রা কিলাম।  আমাি পুিাতন র্হপাদঠগর্ আদর্দলন এবাং সুদশদক্ষত ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি র্াদথ  
হয়তঃ বযদিগত ভাদব র্াক্ষাৎ অথবা তাদক আমাি বাড়ীদত আর্দত অনুমদত দিদত আমাদক অনুদিাধ্ কিদলন,  
কাির্ দতদন আমাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত ইো প্রকাশ কদিদিদলন।  আদম উত্তি কিলামঃ আদম কািবালায় 
মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্স্থান িশসন কবাি তাদগি অনুভব কিদি।   ব্রর্ই তীদথসি জন্য োত্রা কিাি জন্য 
আদম ধ্মসতঃ প্রদতজ্ঞা কদিদি।  আমাি োত্রা দবলম্ব কিদত পাদিনা।  েখন  আদম এই নগি  পদিতযাগ কবাি জন্য 
োত্রা কিব,  তখন র্ম্ভব হদল কদয়ক মুহুদতসি জন্য আদম তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিব।  েদি তা কিদত না 
পাদি তদব আমাদক ক্ষমা কিদত এবাং আদম ব্রে র্বসিা সুপদথ পদির্াদলত হদত পাদি তজ্জন্য আমাি পদক্ষ 
প্রাথসনা কিদত তাি দনকট আদম প্রাথসনা কিব।  

 

আদম আমাি আিীয়- স্বজনদক ব্রগাপদন আমাি স্বপ্ন এবাং এি বযাখযা র্ম্বদে অবগত কদিদিলাম।  আদম 
তাদিিদক কািবালায় আমাি অদভদপ্রত তীথসোত্রা র্ম্বদে র্াংবাি প্রিান কিলাম।  তাদিি দনকট আমাি বাকযর্মহূ   
ব্রর্ই দিনই তাদিি অিদি সর্য়ি কাদজদমি প্রদত ব্রপ্রম- ভালবার্া প্রদবশ কদিদয়  দিল।  তািা হাজী আল্লাহবিসীি 
প্রদতও অতীব আকতষ্ট হদলন,  তাি র্াদথ  মুি ভাদব দমদলত হদতন এবাং তাি অতীব গুনমুগ্ধ হদলন।   

 

“আমাি ভ্রাতা আবু্দল হাদমি ( দেদন পদি ব্রতহিাদন আিবদলিান কদিদিদলন)  আমাি কািবালা োত্রায় আমাি 
র্িী হদলন।  ব্রর্খাদন সর্য়ি কাদজদমি র্াদথ  আমাি র্াক্ষাৎ হল এবাং আদম ইহা শুদন অতীব আশ্চােসাদিত 
হলাম ব্রে,  দতদন র্মদবত দশষ্যবদগসি দনকট  ব্রর্ই একই প্রকাি ব্রেইরূপ স্বদপ্ন আমাি দনকট আদবভুসত 
হদয়দিদলন,  বিততািান কিদিন।  আদম অতীব হতভম্ভ হলাম েখন  আদম ব্রিখদত ব্রপলাম ব্রে,  আমাি 
উপদস্থদতদত দতদন  ব্রর্ই একই পদবত্র আয়াদতি বযাখযা প্রিান কিদিদলন,  ো দতদন েখন  স্বদপ্ন আমাি দনকট 
আদবভুসত হদয়দিদলন,  তখন তাাঁি দশষ্যগদর্ি দনকট বযাখযা কিদিদলন।  েখন  আদম ব্রর্খাদন বদর্ তাাঁি বিবয 
শুনদিলাম,  আদম তাাঁি েুদি তদকসি শদি ও তাাঁি ভাব র্মদুহি গভীিতা িািা অতযি প্রভাবাদিত হলাম।  দতদন 
আমাদক অতযি আগ্রাহাদিতভাদব গ্রহর্ কিদলন এবাং আমাি প্রদত পিম কতপা প্রিশসন কিদলন।  আদম ও আমাি 
ভ্রাতা উভদয় অিদিি মদধ্য আনন্দ অনুভব কিলাম ো ইদতপুদবস আমিা কখনও কদি নাই।  প্রভাতকাদল আমিা 
তাাঁি বাড়ীদত দ্রুত উপদস্থত হতাম এবাং তাাঁি মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি র্মাদধ্স্থান িশসদনি জন্য োত্রাি র্ময় 
আমিা তাাঁি র্িী হতাম।  

 

দশষ্যদিি প্রদত সর্য়ি কাদজদমি উপদিশ 
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আদম পূর্স শীতকাল তাাঁি  দনষ্ঠ র্াংস্পদশস িইলাম।   ব্রর্ই র্মদয় র্ম্পুনসকাল আদম দবশ্বেতাি র্াদথ  তাাঁি 
বিদবযি র্ময় উপদস্থত থাকতাম।  প্রদতযকবাি েখন  আদম তাাঁি বিবয শুনতাম,  তখন আদম তাাঁদক প্রদতশ্রুত 
কাদয়ম ( ইমাম ব্রমহিী)  প্রকাদশি ( অভযুিাদনি)  একদট দবদশষ দিক ( অবস্থা,  দনিশসন)  বর্সনা কিদত শুনদত 
ব্রপতাম।  ব্রে ব্রকান ব্রকািআন বার্ী বা হাদির্ বার্ী দতদন বযাখযা কিদতন,  দতদন অপদিবতসনীয় রূদপ ইহাদিি 
বযাখযা  প্রদতশ্রুত প্রকাদশি আদবভসাদবি পাংদি একদট দবদশষ ইদিদতি র্াদথ  ব্রশষ কিদতন।  দতদন 
ব্রখালাখুদলভাদব এবাং বািবাি ব্র াষর্া কিদতনঃ ‘প্রদতশ্রুত মহামনব এই র্কল ব্রলাকদিি মদধ্যই বার্ কিদিন।  
তাাঁি আদবভসাদবি র্ময় দ্রুত অগ্রবতসী হদে ।  তাাঁি জন্য পথ প্রস্তুত কি,  এবাং ব্রতামাদিি দনদজদিি পদবত্র 
কি,  ব্রে ব্রতামিা তাাঁি সুষমা দর্নদত পাদিা।  আদম এই পতদথবী হদত র্দল  না োওয়া পেসি তাাঁি আনন সুেসয 
প্রকাদশত হদবনা।  আমাি পদিালকগমদর্ি পি তাাঁি জন্য অভুযিান কিা ও তাাঁি অনুর্োন কিা ব্রতামাদিি 
অবশ্য কতসবয হদব।  তাাঁদক না পাওয়া পেসি ব্রতামাদিি এক মুহুতসকাল দবশ্রাম কিা উদর্ৎ হদব না। ’ 

নওদিাজ উৎর্ব  প্রদতপালন কিাি পি সর্য়ি কাদজম আমাদক কািবালা হদত োত্রা কিাি আদিশ িান 
কিদলন।  দতদন েখন  আমাদক দবিায়িান কিদিদলন,  তখন দতদন আমাদক বলদলনঃ ‘ব্রহ আবু্দল কদিম,  
সুদনদশ্চত হও,  তুদম উহাদিি মদধ্য একজন,  দেদন তাাঁি ( ইমাম মাহিীি)  অভযুিান দিদন তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি 
র্াফদলযি জন্য উদিত হদব।  আদম আশা কদি  ব্রর্ই পদবত্র দিদন তুদম আমাদক স্মির্ কিদব। ’ আমাদক 
কািবালায় অবস্থান কিদত অনুমদত প্রিাদনি জন্য তাি দনকট র্ানুনয় অনুদিাধ্ কিলাম এবাং তজ্জন্য এই কাির্ 
প্রিশসন কিলাম ব্রে,  আমাি কয়দবন প্রতযাবতসন  ব্রর্ই গভনসদিি ব্রমাল্লাদিি শত্রুতা উদত্তদজত কিদব।  তাদত 
দতদন উত্তি দিদলনঃ ‘আল্লাহি উপি র্ম্পনুস দনভসি কি,  তাদিি ষড়েন্ত্রর্মহূ  বাদিবাদি অগ্রাহ্য কি।  বাদনজয 
বযবর্াদয় দনেুি থাক,  এবাং দস্থি  দনদশ্চত হও ব্রে,  তাদিি প্রদতবাির্মূহ  কখনও আমাি অদনষ্ট র্াধ্ন কিদত 
র্ক্ষম হদব না। ’ আদম তাাঁি উপদিশ অনুর্ির্ কিলাম এবাং আমাি ভ্রাতাি র্াদথ  কয়দবন প্রতযাবতসদন োত্রা 
কিলাম।  

 

ব্রমাল্লা আব্দলু কদিদমি দিতীয় স্বপ্ন-  ষাট দহজিী র্স্বদে’ 

‘‘কয়বীদন প্রতযাবতসদনি পি আদম অদবলদম্ব সর্য়ি কাদজদমি উপদিশ মদত কােসয কিদত শুরু কিলাম।  তাাঁি 
প্রিত্ত দনদিসশ মদত আদম প্রদতযক দবদিষপিায়ন আপদত্তকািীদক দনেি কিদত র্ক্ষম হলাম।  আমাি দিনগুদল 
বযবর্াদয়ি কাদেসয বযয় কিদত লাগলাম।  িাদত্রদত আদম বাড়ীদত আর্তাম এবাং আমাি কদক্ষি দনজসনতাি মদধ্য 
আদম ধ্যাদন ও উপার্নায় আমাি র্মদয়ি র্িযাবহাি কিতাম।  অশ্রুপূর্স নয়দন আদম আল্লাহি র্াদথ  
অিিিভাদব আলাপন কিতাম এবাং তাি দনকট র্দবনদয় প্রাথসনা কদি  বলতামঃ ‘তুদম ব্রতামাি অনুদপ্রির্া প্রাপ্ত 
( প্রতযাদিষ্ট)  ব্রর্বদকি মুখ দিয়া প্রদতশ্রুদত িান কদিি ব্রে,  আদম ব্রতামাি দিবর্ লাভ কিদত র্ক্ষম হব  এবাং 
ব্রতামাি আদবভসাব অবদলাকন কিব।  তুদম তািই মধ্য দিয়া আমাদক সুদনদশ্চত কদিি ব্রে,  আদম তাদিি মদধ্য 
োিা ব্রতামাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্ফলতা ও দবজদয়ি জন্য উদিত হদব।  তুদম কতদিন আমাি দনকট হদত ব্রতামাি 
প্রদতশ্রুদত দদি িাখদব? ব্রতামাি র্িয় র্হানুভুদতি হে কখন ব্রতামাি অনুকম্পাি িাি আমাি জন্য উদ্ াদটত 
কিদব,  এবাং আমাি প্রদত ব্রতামাি দর্িস্থায়ী কতপািান কিদব?’ প্রদতযক িাদত্রদত আদম এই প্রাথসনা পুনিাবতদত্ত 
কিতাম এবাং প্রভাত কাল পেসি আমাি প্রাথসনায় িত থাকতাম।  

এক িাদত্রদত,  ১২৫৫ দহজিী,  আিাফাদতি দিদনি পুবসবতসী র্েযায় ( ১৮৪৪ দখষ্টাদব্দি ১৩ই ব্রফব্রুয়ািীি পুবসবতসী 
িাদত্রদত)  আদম প্রাথসনায় এইরুপ মি দিলাম ব্রে,  আদম একদট র্দম্মাহন ( র্মাদধ্)  অবস্থায় পদতত হদয়দিলাম 
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বদল  ব্রবাধ্ হল।  আমাি র্ম্মুদখ বিদফি ন্যায় শুভ্র একদট পক্ষী আদবভূসত হল,  ইহা আমাি মেদকি উপি 
উড়দত লাগল এবাং ইহা আমাি পাশ্বসস্থ একদট বতদক্ষি শাখায় অবতির্ কিল।  অবনসর্ীয় সুমধ্ুি স্বদি  ব্রর্ই 
পক্ষী এই র্মে বাকয উচ্চািন কিলঃ ‘ব্রহ আবু্দল কদিম,  তুদম দক ঐশী প্রকাদশি অনুর্োন কিদতি? ব্রিখ,  
দহজিী ৬০ র্াল। ’ তৎক্ষনাৎ পক্ষীদট উদড় ব্রগল এবাং অিদনসদহত হল।  এই র্কল বাদকযি িহস্য আমাদক 
অতযি উদত্তদজত কিল।   ব্রর্ই স্বদপ্নি ব্রর্ৌন্দদেসয স্মতদত আমাি মদন িী সকাল স্থায়ী িইল।  আদম স্বদগসি 
র্বসপ্রকাি আনন্দ উপদভাগ কদিদিলাম বদল  ব্রবাধ্ হল।  আমাি আহ্লাি অিময দিল।   

ব্রর্ই পক্ষীি দদজ্ঞসয় িহস্যপূর্স র্াংবাি আমাি অিিাত্তায় প্রদবষ্ট হদয়দিল এবাং র্বসিা আমাি ওষ্ঠাদগ্র দিল।  আদম 
অনবিতঃ উহা আমাি মদন দর্িা কিতাম।  আদম কাউদকই এই স্বদপ্নি কথা অবগত কদি নাই।  পাদি এি 
মধ্ুিতা আমাদক তযাগ কদি।  কদয়ক বৎর্ি  পদি দর্িাজ হদত আহ্বান ধ্বদন  আমাি কর্সদগার্ি হল।  ব্রে দিন 
আদম ইহা শুনদত ব্রপলাম,  আদম  ব্রর্ই নগিীি দিদক দ্রুত অগ্রবতসী হলাম।  আমাি পদথ ব্রতহিান নগদি,  
ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমা’আল্লাদমি র্াদথ  র্াক্ষাত হল,  দেদন আমাদক এই আহ্বাদনি প্রকতদত র্ম্বদে অবগত কিাদলন 
এবাং আমাদক জানাদলন ব্রে,  োিা এই আহ্বান স্বীকাি কদিদি,  তািা কািবালায় একদত্রত হদয়দি এবাং ব্রহজাজ 
হদত তাদিি ব্রনতাি আগমদনি প্রদতক্ষা কিদিল।  আদম তৎক্ষনাৎ র্দই নগদিি উদেদশ্য োত্রা কিলাম।  আমাি 
অতযি দভসাগয এই ব্রে,  হামািান হদত ব্রমাল্লা জওয়াদি বিা ানী আমাি র্াদথ  কািাবালায় উপদস্থত হল,  
ব্রেখাদন আপনাদিি র্াদথ  ও অন্যান্য ব্রলাকদিি র্াদথ  আমাি র্াক্ষাৎকাদিি ব্রর্ৌভাগয হদয়দিল।    ব্রর্ই পক্ষী 
আমাি দনকট ব্রে আশ্চেসয র্াংবাি প্রিান কদিদিল তা আমাি অিদি র্দঞ্চত কদি  ব্রিদখদিলাম।  েখন  পিবতসী 
র্মদয় আদম মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎ লাভ কিলাম,  এবাং তাাঁি মুখ হদত ঐ র্মে দঠক একই বাকয শ্রবর্ 
কিলাম,  দঠক একই স্বদি ও ভাষায় ব্রেইরুপ আদম তখন শুদনদিলাম,  তখন আদম তাদিি মমসাথস উপলদদ্ধ 
কিলাম।  আদম তাদিি শদি ও মদহমা িািা এইরূপ অদভভূত হলাম ব্রে,  আদম স্বতঃ প্রবতত্ত হদয়  তাাঁি 
পিতদল পদতত হলাম এবাং তাাঁি নাদমি ভূয়র্ী প্রশাংর্া কিলাম। ’‘ 

 

ব্রমাল্লা আব্দলু কদিদমি র্াদথ  নবীদলি ব্রতহিাদন র্াক্ষাৎকাি লাভ 

১২৬৫ দহজিী ( ১৮৪৮ দিষ্টাব্দ)  প্রাথদমক দিবর্ র্মদুহ,  আদম ( নবীল) ,  আঠাদিা বৎর্িকাল বয়দর্ আমাি 
দনজ গ্রাম েিন্দ হদত ুম োত্রা কিলাম।  ব্রর্খাদন সর্য়ি ইর্মাইল েভাদি’য়ীি র্াদথ  হঠাৎ আমাি র্াক্ষাৎ 
হল।  তাি উপাদধ্ দিল েবীহ ( শহীিরূদপ আিবদলিান কািী) ,  দেদন পিবতসী র্মদয় বাগিাদি অবস্থান কাদল 
মহান বাহা’উল্লাহি পদথ দনদজি জীবন উৎর্গস কদিদিদলন।  তািই মাধ্যদম আদম নতুন প্রতযাদিশ ধ্মস দর্নদত 
র্ক্ষম হদয়দিলাম।  দতদন তখন মাদজন্দািাদন োত্রা কিাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন এবাং ব্রশখ তাবার্সী দদগসি বীি 
আিা িক্ষাকািীদিি র্াংদগ ব্রোগিান কিাি জন্য কতত র্াংকল্প হদয়দিদলন।  দতদন আমাদক ও দমজসা ফতুহুল্লাহ 
হক্কাকদক র্দি দনদত ইো কদিদিদলন।  হক্কাক আমািই বয়দর্ি একজন বালক এবাং ুদমি অদধ্বার্ী দিল।  
েখন  অবস্থার্মহূ  তাি পদিকল্পনা দবপেসে কদি  দিল,  তাি োত্রাি পুদবস দতদন প্রদতশ্রুদত দিদলন ব্রে,  দতদন 
ব্রতহিান হদত আমাি র্াদথ  র্াংবাি আিান প্রিান কিদবন এবাং আমাদিিদক তাি র্াদথ  একদত্রত হদত 
বলদবন।  আমাি ও ফতুল্লাহি র্াদথ  কথাবাতসাি র্ময় দতদন আমাদিি দনকট ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি দবদর্ত্র 
অদভজ্ঞতাি দববির্ প্রিান কিদলন।  তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিাি জন্য উদেপনাময় আগ্রহ আমাদক বশ কিল।  
পিবতসী র্মদয় েখন  আদম ব্রতহিাদন উপদস্থত হলাম এবাং মািার্াদয় িারুশ শফাদয় মর্দজদি শাদহ সর্য়ি 
ইর্মাইদলি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিলাম,  দতদন তখন ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি র্াদথ  আমাদক পদির্য় কদিদয়  
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দিদলন,  দতদন তখন  ব্রর্ই মািার্ায় বার্ কিদিদলন।  ঐ দিবর্ র্মদুহ আমিা র্াংবাি ব্রপলাম ব্রে,  র্কল র্িী 
( অনুর্ির্কািী)  ব্রতহিাদন র্মদবত হদয়দিল এবাং আমাদিি ধ্মসাবলম্বী ভ্রাততবদগসি র্াদথ  ব্রোগিাদনি ইো 
কদিদিল,  তািা র্কদল দনদজদিি উদেশ্য দর্দ্ধ কিদত না পািায়,  দনজ দনজ প্রদিদশ র্দল  দগদয়দিল।  ব্রমাল্লা 
আবু্দল কদিম িাজধ্ানীদত অবস্থান কিদিদলন।  ব্রর্খাদন দতদন পািস্য ভাষায় দলদখত বয়ান গ্রদন্থি প্রদতদলদপ 
প্রস্তুত কিদিদলন।   ব্রর্ই র্মদয় তাি র্াদথ  আমাি  দনষ্ঠ র্ম্পকস তাি প্রদত আমাি ভালবার্া ও শ্রদ্ধা ভদি 
গভীি হল।  ব্রতহিাদন আমাদিি প্রথম র্াক্ষাৎকাদিি আটদত্রশ বৎর্ি  পদিও আদম এখন পেসি তাি বেদুত্বি 
আিদিকতা এবাং তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি উৎর্াহ অনুভব কিদি।  তাি প্রদত আমাি প্রীদতপরূ্স ভদিি ভাবর্মহূ  তাি 
প্রাথদমক জীবদনি অবস্থার্মহূ  র্দবোদি বর্সনা কিদত আমাদক উৎর্াদহত কদিদিল,  ো এমন এক র্দবসাচ্চ 
র্ীমায় ব্রপৌাঁদিদিল ব্রে,  তাদত তাি র্মে জীবদনি গদতি পদিবতসন হদয়  দগদয়দিল।  এই প্রাথসনা কদি ব্রে 
পাঠদকি অিি এই গুরুত্বপূর্স প্রতযাদিশ ধ্দমসি প্রভাি প্রদত জাগদিত হয়।  

 

অষ্টম অধ্যায় র্মাপ্ত 

 

নবম  অধ্যায় 

তীথসোত্রা হদত প্রতযাবতসদনি পি মহান বা’ব্রবি  দর্িাদজ অবস্থান 

( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রখািার্ান োত্রা)  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দর্িাদজ আগমদনি পি র্ত্বি তাি দবরুদদ্ধ প্রদতবাদিি স্বি উদিত হল।  মহান বা’ব্রবি  
র্াদথ  তাি ক্রমাগত ও  দনষ্ঠ র্ম্পদকসি জ্ঞান িািা র্বস র্াধ্ািন ব্রলাদকি ভয় ও ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত কিল।  তািা 
এই বদল  ব্রগালমাল কিদত লাগলঃ‘দতদন আবাি আমাদিি নগদি এদর্দিন;  দতদন পুনঃ দবদিাদহি পতাকা 
উদত্তালন কদিদিন;  এবাং তাি ব্রনতাি র্হদোদগতায় দতদন আমাদিি বহুকালীন র্ম্মাদনত প্রদতষ্ঠাদনি দনয়ম দবদধ্ি 
দবরুদদ্ধ আিও ভয়ানক আক্রমন র্ালাবাি জন্য মনস্থ কদিদিন। ’ অবস্থা এইরূপ গুরুতি ও ভীদতপ্রি হদয়দিল 
ব্রে,  মহান বাব ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক ইয়ােদিি পদথ দনদজি প্রদিশ ব্রখািার্াদন প্রতযাবতসন কবাি জন্য উপদিশ 
দিদলন।  দতদন তাাঁি অবদশষ্ট র্িীগর্দক দবিায় কদি  দিদলন,  োিা দর্িাদজ র্মদবত হদয়দিল,  এবাং তাদিিদক 
ইর্পাহাদন প্রতযাবতসদনি আদিশ দিদলন।  দতদন ব্রমাল্লা আবু্দল কদিমদক দর্িাদজ ব্রিদখ  দিদলন,  োদক দতদন 
তাাঁি ব্রলখা র্মদুহি প্রদতদলদপ ( নকল)  কিাি কােসযদি ভাি দিদলন।  

এই র্কল র্তকসতামূলক বযবস্থা ো গ্রহর্ কিা মহান বাব র্মীদর্ন মদন কদিদিদলন,  দর্িাদজি দক্ষপ্ত জন 
র্াধ্ািন কততসক আশু আক্রমদনি দবপি হদত তাদক মুি কিল এবাং  ব্রর্ই নগদিি র্ীমানাি বাদহদি তাি ধ্মস 
প্রর্াি ও দবোি কিবাি একদট নতনু শদি প্রিান কিল।  তাি দশষ্যগর্,  োিা ব্রিদশি র্বসত্র দবেতত হদয়  
পদড়দিদলন,  তাদিি ব্রিশবযাপী জনর্াধ্ািদনি দনকট দনভসদয় নতনু প্রতযাদিদশি পুনজসীবীতকািী শদি র্ম্বদে 
ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াি কিদত লাগল।  মহান বা’ব্রবি  খযাদত র্তুদিসদক দবেতত হদয়দিল,  এবাং িাজধ্ানী ও প্রদিশ 
র্মদুহি র্বসত্র,  োিা কততসত্ব ও শার্দনি উচ্চতম আর্নর্মহূ  অদধ্কাি কদিদিল তাদিি কদর্সও ব্রপৌাঁিদল 
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অনুর্োদনি একদট উদত্তজনাকািী তিি দহদল্লাল ব্রনততত্ব স্থানীয় ব্রলাকদিি ও র্র্ব র্াধ্ািদনি অিি ও মন  
আদন্দাদলত কিল।  দবস্ময় ও ব্রকৌতুহল ঐ র্কল ব্রলাকদিি আক্রমন কিল,  োিা মহান বা’ব্রবি  অবযাবদহত 
র্ময় পিবতসী বাতসাবাহকদিি মুদখ ঐ র্কল দনিশসন ও র্াক্ষয- প্রমাদনি দববির্র্মহূ  শ্রবন কদিদিল,  ো তাি 
আদবভসাদবি জন্ম র্ম্বদে অগ্রগামী দতরূদপ ব্র াষর্াবার্ী প্রর্াি কদিদিল।  িাদষ্ট্রি উচ্চপিস্থ বযদিগর্ ও উচ্চপিস্থ 
ধ্মসার্ােসযগর্ স্বয়াং বযদিগতভাদব বা তাদিি সুিক্ষ প্রদতদনদধ্ ব্রপ্রির্ কদি  এই আশ্চেস ধ্মসাদন্দালদনি র্তয ও 
প্রকতদত র্ন¦ ব্রে অনুর্োন কিদত লাগদলন।  

 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি র্াক্ষাৎকাি 

ব্রমাহাম্মি শাহ ( ফদতহ আলী শাদহি ব্রপৌত্র)  স্বয়াং এই র্কল র্াংবাদিি র্তযতা দনর্সদয়ি জন্য এবাং ইহাদিি 
প্রকতদত র্ম্বদে অনুর্োন কিাি জন্য অগ্রর্ি হদলন।  দতদন তাি প্রজাগদর্ি মদধ্য অতীব উচ্চদশদক্ষত,  অদত 
বাদিতাপূর্স এবাং অতীব প্রভাবশালী সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীদক ( ১)  মহান বা’ব্রবি  মতামত অবগত হওয়াি 
জন্য তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত এবাং তাি অনুর্োদনি ফলাফল তাি দনকট বর্সনা কিদত তাি ( শাদহি)  
একজন প্রদতদনদধ্ স্বরূপ ব্রপ্রির্ কিদলন।  

তাি ( সর্য়ি িািাবীি)  দনিদপক্ষতা,  তাি কােসযিক্ষতা এবাং তাি গভীি আধ্যাদিক অিিতসদষ্ট র্ম্বদে শাদহি 
দনঃর্দন্দগ্ধ দবশ্বার্ দিল।  ইিাদনি ব্রনততস্থানীয় ব্রলাকদিি মদধ্য দতদন এইরূপ ব্রশ্রষ্ঠতাি পিবী অদধ্কাি কদিদিদলন 
ব্রে,  ব্রে ব্রকান র্ভায় দতদন উপদস্থত থাকদতন,  েত অদধ্ক র্াংখযক ব্রনততস্থানীয় ধ্মসর্ােসয উপদস্থত থাুক না 
ব্রকন,  অপদিবতসনীয়রূদপ দতদনই প্রধ্ান বিাি আর্ন গ্রহর্ কিদতন।  তাি র্ম্মুদখ ব্রকউ দনদজি অদভমত ব্রজাি 
কদি  বজায় িাখদত র্াহর্ কিত না।  তাি র্ম্মুদখ র্কদলই শ্রদ্ধাি র্াদথ  নীিবতা িক্ষা কিত;  র্কদলই তাি 
দবজ্ঞতা,  তাি অনদতক্রাি জ্ঞাদনি এবাং পদিপক্ক দবজ্ঞতাি র্াক্ষয প্রিান কিত।  

 

ঐ দিবর্ র্মদুহ সর্য়ি ইয়াদহয়া ব্রতহিাদন শাদহি একজন র্ম্মাদনত অদতদথরূদপ দমজসা ব্রলাতদফ আলীি বাড়ীদত 
থাকদতন।  দমজসা ব্রলাতদফ আলী শাদহি র্িকািী আর্াি অনুষ্ঠানাদি র্াংক্রাি বযপাদি অদধ্নায়ক দিদলন।  শাহ 
দমজসা ব্রলাতদফ আলীি মদধ্য দিদয় তাি ইো ও র্দিাষ দবশ্বেতাি সুদত্র প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে,  সর্য়ি ইয়াদহয়া 
দর্িাদজ গমর্  কদি  এই দবষয়দট বযদিগত ভাদব অনুর্োন কিদবন।  শাহ আদিশ কিদলনঃ আমাি পক্ষ হদত 
তাদক বলুন,  ব্রেদহত ু আমিা তাি র্াধ্ুতাি উপি অদতশয় দবশ্বার্ স্থাপন কদি এবাং তাি সনদতক ও মানদর্ক 
আিশস র্মদুহি প্রশাংর্া কদি এবাং আমাদিি িাদজযি র্কল ধ্মসার্ােসগদর্ি মদধ্য তাদক অদতশয় ব্রোগয বযদি বদল  
মদন কদি।  আমিা আশা কদি দতদন দর্িাদজ গমর্  কদি  মহান সর্য়ি বা’ব্রবি  প্রার্দিক  টনা র্ামযকরূদপ 
অনুর্োন কিদবন এবাং তাি অনুর্োদনি ফল র্ম্বদে আমাদিি অবগত কিাদবন।  তখন আমিা জানদত পািব 
আমাদিি দক প্রদতকাি কিা আবশ্যক।   

সর্য়ি ইয়াদহয়া দনদজও মহান বা’ব্রবি  িাবীর্মহূ   র্ম্বদে র্াক্ষাৎ জ্ঞান লাভ কিদত ইেুক হদয়দিদলন,  দকন্তু 
প্রদতুল অবস্থা র্মদুহি কািদর্ ফাির্ প্রদিদশ োত্রা কিদত অর্মথস হদয়দিদলন।  ব্রমাহাম্মি শাদহি আদিদশি 
র্াংবাি তাি িী সকালীন অদভদপ্রত বার্না কাদেসয পদিনত কিদত র্ক্ষম কিল।  শাদহি ইোি প্রদত তাি র্ম্মদত 
জ্ঞাপন কদি  দতদন তৎক্ষনাৎ দর্িাদজ োত্রা কিদলন।  
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োবাি পদথ দতদন নানা প্রকাদিি প্রশ্ন র্ম্বদে দর্িা কিদলন,  ো দতদন মহান বা’ব্রবি  দনকট র্মপসন কিদবন।  
এই র্মে প্রদশ্নি প্রদত তাি উত্তদিি উপি দতদন মদন কিদলন,  তাাঁি প্রতযাদিশ র্ম্পসকীয় িাবীি র্তযতা ও 
সবধ্তা দনভসি কিদব।  দর্িাদজ উপদস্থত হদয়  দতদন ব্রশখ ব্রমাল্লা আলীি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদলন, োি উপাদধ্ 
দিল আেীম এবাং োি র্াদথ  দতদন ব্রখািার্াদন  দনষ্ঠভাদব র্িত্ব লাভ কদিদিদলন।  দতদন আেীমদক দজজ্ঞার্া 
কিদলন দতদন মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎ কদি  র্দিাষ লাভ কদিদিদলন দকনা।  আেীম উত্তি কিদলনঃ ‘ 
আপদন তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ করুন এবাং স্বাধ্ীন ভাদব তাাঁি প্রতযাদিশ র্ম্বদে দনদজদক অবগত কিাদত ব্রর্ষ্টা 
করুন।  একজন বেুরূদপ আদম আপনাদক পিামশস দিদে ব্রে,  তাি র্াদথ  আপনাি কথাবাতসায় অদতশয় 
সুদবদবর্নাি র্াদথ  কাজ কিদবন,  পাদি তাাঁি প্রদত অভিদর্ত বযবহাদিি জন্য আপনাদক পদিতাপ কিদত 
হয়। ’ 

 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি ইয়াদহয়াি প্রথম র্াক্ষাৎকাি 

সর্য়ি ইয়াদহয়া মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  তাাঁি মাতুল হাজী দমজসা সর্য়ি আলীি গতদহ র্াক্ষাৎ কিদলন এবাং তাাঁি 
প্রদত তাি বযবহাদি দতদন  ব্রর্ই ভিতা িক্ষা কদিদিদলন ো আেীম িক্ষা কিাি জন্য তাদক পিামশস দিদয়দিল।  
প্রায় দই  ডটা োবৎ দতদন ইর্লাদমি িশসন শাস্ত্র র্ম্বেীয় দশক্ষা র্মদুহি অদতশয় জদটল ও দবহ্বলকািী দবষয় 
র্মদূহি প্রদত পদবত্র ব্রকািআদনি অদত অস্পষ্ট ব্রলাকাদিি প্রদত িহস্যপূর্স শ্রুদত বাকয ( হাদির্)  র্মদুহি প্রদত 
এবাং ইর্লাম ধ্দমসি ইমাম ( ব্রনতা)  গদর্ি ভদবষ্যিার্ী র্মদুহি প্রদত মহান বা’ব্রবি  মনদোগ আকষসন কিদলন।  
মহান বাব প্রথমতঃ ইর্লাদমি আইন কানুন ও ভদবষ্যিার্ী র্মদুহি প্রদত তাি পাদডডতযপূর্স ইদিতর্মূহ   
মদনাদোগ র্হকাদি শ্রবর্ কিদলন,  তাি প্রশ্নগুদল ব্রনাট কদি  িাখদলন এবাং তৎপি তাদিি প্রদতযদকি একদট 
র্াংদক্ষপ্ত অথর্ প্রবতসনাজনক উত্তি প্রিান কিদলন।  তাাঁি উত্তদিি র্াংদক্ষপ্ততা এবাং সুস্পষ্টতা সর্য়ি ইয়াদহয়াি 
দবস্ময় ও শ্রদ্ধা ভদি বাদড়দয় দিল।  

তাি দনদজি অতযাদধ্ক দবশ্বার্ ও অহাংকাদিি কািদর্ দতদন অবমাননাি ভাদবি িািা আদবভূসত হদলন।  তাি 
প্রাধ্ান্যতাি ভাব র্ম্পনুসরূদপ অিদহসত হল।  েখন  দতদন র্দল  োবাি জন্য উদিত হদলন,  দতদন মহান বাবদক 
র্দম্বাধ্ন কদি  বলদলনঃ ‘ আল্লাহ র্াদহদতা আদম আপনাি র্াদথ  আমাি পিবতসী র্ক্ষাৎকাদিি র্ময় আমাি 
অবদশষ্ট প্রশ্নগুদল প্রিান কিব এবাং উহাদিি র্াদথ  আমাি অনুর্োন ব্রশষ কিব। ’ দতদন র্দল  োওয়াি পি 
প্রথদমই আেীদমি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদলন এবাং তাি দনকট তাি র্াক্ষাৎকাদিি দববির্ প্রিান কিদলন।  দতদন 
আেীমদক বলদলনঃ‘ আদম তাাঁি উপদস্থদতদত অেথারুদপ আমাি দবিযাবতসাি দবোদিত দববির্ প্রিান কিদত 
দগদয়দিলাম।  দতদন অল্প বাদকয আমাি প্রশ্নগুদলি উত্তি দিদত এবাং আমাি জদটলতার্মূহ  বযাখযা কিদত র্মথস 
হদয়দিদলন।  আদম তাাঁি র্ম্মুদখ এইরূপ অপমাদনত ব্রবাধ্ কদিদিলাম ব্রে,  আদম র্দল  আর্বাি জন্য তাড়াতাদড় 
তাাঁি দনকট ব্রথদক অনুমদত গ্রহর্ কিলাম। ’ আেীম তাদক তাি উপদিশ স্মির্ কদি  দিদলন এবাং তাদক 
অনুনয় কিদলন ব্রে এইবাি তাি প্রিত্ত উপদিশ ব্রেন ভুদল  না োন।  

 

দিতীয়বাি র্াক্ষাৎকাি 



135 
 

তাি দিতীয়বাি র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় সর্য়ি ইয়াদহয়া দবস্মদয়ি র্াদথ আদবষ্কাি কিদলন ব্রে,  দতদন মহান বাবদক 
ব্রে প্রশ্নগুদল প্রিান কিবাি জন্য ইো কদিদিদলন,  ব্রর্গুদল তাি স্মতদত হদত অিদহসত হদয়  ব্রগদি।  দতদন তাি 
অনুর্োদনি বদহগসত দবষয় র্ম্বদে কথা বলদিদলন।  তাি অদধ্ক আশ্চেসযদি দবষয় এই দিল ব্রে,  দতদন ব্রিখদত 
ব্রপদলন ব্রে,  মহান বাব,   ব্রর্ই একই প্রশ্নগুদল পূদবসি ন্যয়  ব্রর্ই একই সুস্পষ্টতা ও র্াংদক্ষপ্ততা র্হকাদি উত্তি 
দিদতদিদলন ব্রেগুদল দতদন ক্ষদনদকি জন্য ভুদল  দগদয়দিদলন।  দতদন পদি মিবয কিদলনঃ আদম গভীি দনিামি 
হদয়দিলাম বদল  ব্রবাধ্ হল।  আদম ব্রে র্মে প্রশ্ন ভুদল  দগদয়দিলাম  ব্রর্ই গুদলি প্রদত তাাঁি উত্তদিি 
বাকযাবলী আমাদক পুনঃ জাগ্রত কিল।  একদট স্বি ব্রে তখনও আমাি কাদন র্ুদপ র্ুদপ বলদিলঃ ইহা দক একদট 
আকদস্মক দমদলি ফল নদহ? আদম এইরূপ উদত্তদজত হদয়দিলাম ব্রে,  আমাি ধ্াির্াগুদল আদম স্মির্ কিদত 
পািদিলাম না।  আদম পুনিায় র্দল  োবাি জন্য প্রাথসনা কিলাম।  আেীদমি র্াদথ  আদম পদি র্াক্ষাৎ 
কিলাম।  দতদন আমাদক উৎর্াহশূর্য উিার্ীনতাি র্াদথ  গ্রহর্ কিদলন এবাং কদঠাি ভাদব বলদলনঃ‘ েদি স্কুল,  
মািার্ার্মহূ  র্ম্পনুসরূদপ উদড়দয় ব্রিয়া হত,  আি েদি আমিা দইজদনি ব্রকউ স্কুল,  মািার্ায় প্রদবশ না 
কিতাম তদব কতই ভাল হত।  আমাদিি কু্ষি মন ও অহদমকা িািা আমিা দনদজদিি দনকট হদত আল্লাহি 
পুনরুদ্ধািকািী অনুগ্রহদক প্রদতদিাধ্ কিদি এবাং আমিা তাদক েন্ত্রনা দিদতদি দেদন তাি ( আল্লাহি)  ঐ অনুগ্রদহি 
উৎর্।  আপদন দক এইবাি আল্লাহি দনকট র্াগ্রদহ প্রাথসনা কিদবন ব্রে দতদন তাই আপনাদক িান কদিন ো 
আপনাদক নম্রতা ও দনিদপক্ষতাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত র্ক্ষম কিদব? ব্রে হয়তঃ দতদন আপনাদক অনুগ্রহ পুবসক 
আপনাি অদনশ্চয়তা ও র্দন্দদহি উপিব হদত উদ্ধাি কিদত পাদিন। ’ 

 

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  সর্য়ি িািাবীি তততীয়বাি র্াক্ষাৎকাি 

আদম িতঢ় প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হলাম ব্রে,  মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  আমাি তততীয় র্াক্ষাৎকাদি আদম আমাি অিদিি 
অিঃস্থল হদত আমাি জন্য পদবত্র ব্রকািআদনি সুিা কাওর্াদিি ( ১০৮ অধ্যাদয়ি)  একদট বযাখযা অবতীর্স কিাি 
জন্য আকাঙ্খা কিব,  দকন্তু আদম তাাঁি র্ম্মুদখ  ব্রর্ই অনুদিাধ্ উদল্লখ কিাি জন্য একদট বাকযও উচ্চািন না 
কিাি জন্য র্াংকল্প কিলাম।  েদি দতদন আমা কততসক দজজ্ঞাদর্ত না হদয়  এই বযাখযাদট এইরূপ ভাদব অবতীর্স 
কদিন ো আমাি র্দক্ষ পদবত্র ব্রকািআদনি বযাখযাকতসাদিি মদধ্য প্রর্দলত আিশস হদত ইহাদক প্রতযক্ষরূদপ পতথক 
কিদব,  আদম তখন তাাঁি প্রতযাদিদশি স্বগসীয় উৎর্ র্ম্বদে দবশ্বে হব  এবাং তৎক্ষনাৎ তাি ধ্মস গ্রহর্ কিব।  
েদি তা না হয়  তদব তাদক ( র্তয পয়গম্বি বদল )  অস্বীকাি কিব।  আমাদক েখন  তাাঁি র্ম্মুদখ দনদয় োওয়া 
হল,  একদট ভদয়ি ভাি হঠাৎ আমাদক আক্রমন কিল,  োি কাির্ আদম বুিদত পািলাম না।  আদম েখন  
তাি মুখমডডল অবদলাকন কিলাম,  তখন আমাি অি- প্রতযি প্রকদম্পত হদত লাগল।  আদম অদনক র্ময় 
শাদহি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিলাম দকন্তু দনদজি মদধ্য দবন্দুমাত্র ভদয়ি দর্হ্ন কখনও ব্রিখদত পাই নাই।  এক্ষন 
দকন্তু আদম এইরূপ ভীত ও প্রকদম্পত হলাম ব্রে,  আদম পাদয়ি উপি িাদড়দয় থকদত পািলাম না।  মহান বাব 
আমাি র্ঙ্কটাপন্ন অবস্থা ব্রিদখ তাাঁি আর্ন হদত উদিত হদলন এবাং আমাি দিদক অগ্রবতসী হদয়  আমাি হে 
ধ্ািন কদি  আমাদক তািই পাদশ্বস উপদবশন কিাদলন।  দতদন বলদলনঃ ‘‘ আপনাি অিদিি বার্না ো তা 
আমাি দনকট প্রাথসনা করুন।  আদম এক্ষনই তা অবতীর্স কিব। ” আদম দবস্মদয় বাকশদিহীন দিলাম।  একজন 
দশশুি মদতা,  ব্রে বুিদতও পাদিনা কথাও বলদত পাদিনা,  আদম দনজদক উত্তি দিদত শদিহীন অনুভব 
কিলাম।  দতদন আমাি দিদক িতদষ্টপাত কদি  হার্দলন এবাং বলদলনঃ ‘‘আদম েদি আপনাি জন্য সুিা 
কাওর্াদিি বযাখযা অবতীর্স কদি,  আপদন দক স্বীকাি কিদবন ব্রে আমাি বাকযগুদল আল্লাহি পদবত্র আিা হদত 
জন্মলাভ কদিদি? আপদন দক স্বীকাি কদি দনদবন ব্রে,  আমাি উচ্চাদিত বার্ী ব্রকান প্রকাদিি োদদবিযা বা 
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ব্রভাজ দবিযা র্ম্পদকসত নদহ?” তাদক েখন  এই র্কল বাকয বলদত শুনলাম তখন আমাি দই র্কু্ষ হদত অশ্রু 
প্রবাদহত হদেল।  আদম ব্রকবল পদবত্র ব্রকািআদনি এই বাকয আবতদত্ত কিদত র্মথস হলামঃ ‘ব্রহ আমাি পিম 
প্রভ,ু  আমিা আমাদিিই র্াদথ  অন্যায়ভাদব বযবহাি কদিদি।  েদি তুদম আমাদিি ক্ষমা না কি এবাং আমাদিি 
প্রদত করুর্া প্রিশসন না কি তদব আমিা ধ্বাংর্শীলদিি মদধ্য পদিগদনত হব। ’ 

 

 তখন র্ময় অপিাদহ্নি পুবসবতসীকাল দিল,  েখন  মহান বাব তাাঁি মাতুল হাজী দমজসা সর্য়ি আলীদক তাি 
কলমিানী এবাং কদতক কাগজ আনদত অনুদিাধ্ কিদলন।  দতদন তখন সুিা কাওর্াদিি তাাঁি বযাখযা অবতীর্স 
কিদত আিম্ভ কিদলন।  আদম এই অবর্সনীয় মদহমাি িতশ্য দক প্রকাদি বর্সনা কিব? তাাঁি ব্রলখনী হদত 
আয়াতর্মূহ  এইরূপ দ্রুতগদতদত ( ব্রশ্রাত ধ্ািাি ন্যায়)  প্রবাদহত হদেল ব্রে ইহা বােদবকই অতীব আশ্চেসযজনক 
দিল।  তাাঁি ব্রলখাি অদবশ্বাস্য দ্রুত গদত,  তাাঁি স্বদিি মতদ ও শাি অনুচ্চভাব,  তাাঁি দলখন পদ্ধদতি দবশ্বয়কি 
শদি আমাদক দবশ্বয়াদবভুত ও হতবুদদ্ধ কিল ( ২) ।  এই প্রকাদি দতদন সুেসযাদেি দনকটবতসী র্ময় পেসি ক্রমাগত 
দলখদিদলন।  সুতিাাং র্ম্পুনস বযাখযা ব্রশষ না হওয়া পেসি দতদন থাদমন নাই।  তৎপি দতদন তাাঁি দলখনী ব্রিদখ  
দিদলন এবাং র্া- এি আদিশ দিদলন।  তৎপি শীঘ্র দতদন আমাি র্ম্মুদখ উচ্চস্বদি পড়দত লাগদলন।  আমাি 
অিিাত্তা দক্ষদপ্তি ন্যায় লম্ফ দিদয় উদঠ েখন  আদম তাদক অনুচ্চােসয মধ্ুিতাি স্বদি  ব্রর্ই মহান ভাদষ্য ব্রে 
র্কল ধ্ন  ভাডডাি র্মাদহত দিল  ব্রর্গুদলদক প্রবাদহত হদত শুনদত ব্রপলাম।  আদম এি ব্রর্ৌন্দদেসয এইরূপ 
ব্রমাদহত হদয়দিলাম ব্রে,  আদম দতনবাি মুদিসত হদত োদেলাম।  দতদন আমাি মুখ- মডডদল দকি ু ব্রগালাপ জল 
বষসন কদি  আমাি পতদনানু্মখ শদি পুনজসীদবত কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন।  ইহা আমাি শদি ব্রতজ পূনঃ প্রদতষ্ঠা 
কিল এবাং তাাঁি পাঠ ব্রশষ পেসি শ্রবর্ কিদত র্ক্ষম কিল।  

েখন  দতদন তাাঁি আবতদত্ত ব্রশষ কিদলন,  মহান বাব প্রস্থান কিাি জন্য িডডায়মান হদলন।  দতদন র্দল  োওয়াি 
র্ময় আমাদক তাাঁি মাতুদলি র্াংিক্ষদন ব্রিদখ  ব্রগদলন।  দতদন তাদক বলদলন,  দতদন আপনাি অদতদথরূদপ 
থাকদবন ব্রে পেসি না দতদন ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি র্হদোদগ এই নতুন অবতীর্স ভাদষ্যি প্রদতদলদপ ( নকল)  
ব্রশষ কদিন নাই এবাং প্রদতদলদপি শুদ্ধতা পিীক্ষা কদিন নাই।  আদম ও ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম এই কাদেসয 
দতনদিন দতনিাদত্র কাটালাম।  ব্রে পেসি এি র্ম্পুনস প্রদতদলদপ প্রস্তুত কিা  হয়  নাই ততক্ষর্ পেসি আমিা এদক 
অদন্যি দনকট বযাখযাি দকিু অাংশ উচ্চস্বদি পাঠ কিতাম।  এই ভাদষ্যি মূল বর্দন ব্রে র্কল শ্রুদতবার্ী 
( হাদির্)  উদল্লদখত হদয়দি ব্রর্গুদল পিীক্ষা কিলাম এবাং ব্রর্গুদলদক র্ম্পূনসরূদপ শুদ্ধপ্রাপ্ত হলাম।  আদম এইরূপ 
ভাদব সুদনশ্চয়তা প্রাপ্ত হলাম ব্রে,  েদি পতদথবীি র্কল শদি আমাি দবরুদদ্ধ একতাবদ্ধ হত,  তা হদলও তািা 
তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্ব্রমসি মহত্ত্ব র্ম্বদে আমাি দবশ্বাদর্ আ াত কিদত শদিহীন হত ( ৩) ।  

 

সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী র্ম্বদে ব্রহাদর্ইন  খাদনি মদনাভাব 

‘আমাি দর্িাদজ আগমদনি পি ব্রথদকই আদম ব্রহাদর্ইন  খাদনি বাড়ীদত বার্ কিদিলাম।  এই জন্য আদম মদন 
কিলাম ব্রে,  তাি বাড়ী হদত আমাি িী সকাল অনুপদস্থদত তাি মদন র্দন্দদহদি উদিক কিদত পাদি এবাং 
আমাি দবরুদদ্ধ তাি ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত কিদত পাদি।  সুতিাাং আদম হাজী দমজসা সর্য়ি আলী এবাং ব্রমাল্লা আবু্দল 
কদিদমি দনকট হদত দবিায় দনদয় গভনসদিি গতদহ প্রতযাবতসন কিদত মনস্থ কিলাম।  ব্রর্খাদন আমাি উপদস্থদতি 
পি আদম জানদত পদিলাম ব্রে,  ব্রহাদর্ইন  খান ব্রে ইদতামদধ্য ই আমাি অনুর্োন কিদিদলন,  আদম বা’ব্রবি  
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োদদবিযাি বদল হদয়দি দকনা,  ইহা জানবাি জন্য অতযি উিগ্রীব হদয়দিল।  আদম উত্তি কিলামঃ‘আল্লাহ 
বযদতত দেদন ব্রলাদকি অিঃকিনর্মহূ  পদিবতসন কিদত র্ক্ষম আি ব্রকউ সর্য়ি ইয়াদহয়াি অিি দবমুগ্ধ কিদত 
পাদিনা।  ব্রে ব্রকহ তাি অিি দবমুগ্ধ কিদত পাদি দতদন আল্লাহিই এবাং তাাঁি বাকয প্রশ্নাতীত ভাদব র্দতযি 
বাকয।  আমাি উত্তি গভনসিদক নীিব কিল।  আদম পদি জানদত পািলাম ব্রে,  দতদন অন্য ব্রলাদকি র্াদথ  
কথা- বাতসায় এই মত প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে,  আদম  ব্রর্ই েুবদকি োদমদন্ত্র একজন দনিাশ বদলরূদপ পদতত 
হদয়দিলাম।  ব্রর্ এমন দক ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট দলদখ  আমাি দবরুদদ্ধ এই নাদলশ কদিদিল ব্রে,  দর্িাদজ 
আমাি অবস্থানকাদল আদম এই নগদিি ধ্মসার্ােসয ওলামাদিি র্াদথ  আমাি র্বস প্রকাি দমলন ও ব্রোগাদোগ 
অস্বীকাি কদিদিলাম।  ব্রর্ শাদহি দনকট দলদখদিল  ঃ ‘েদিও দতদন নাদম মাত্র আমাি অদতদথ,  তথাদপ বািবাি 
অনবিত কদয়ক দিন িাদত্র োবত আমাি বাড়ীদত অনুপদস্থত থাদকন।  দতদন ব্রে একজন বা’বী ধ্মসাবলম্বী হদয়  
ব্রগদিন,  দতদন ব্রে সর্য়ি বা’ব্রবি  ইো িািা র্বসািকিদন তাাঁি ক্রীত হদয়  ব্রগদিন,   ব্রর্ই র্ম্বদে আমাি 
ব্রকান র্দন্দহ নাই। ’ 

 

সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী র্ম্বদে ব্রমাহাম্মি শাদহি অদভমত 

ব্রমাহাম্মি শাহ স্বয়াং িাজধ্ানী ব্রতহিাদন একদট িাষ্ট্রীয় র্দম্মলন অনুষ্ঠাদন প্রধ্ান মন্ত্রী হাজী দমজসা আকার্ীদক এই 
র্কল বাদকয র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন বদল  বদনসত হদয়দিঃ ‘আমিা র্ম্প্রদত অবগত হদয়দি ( ৪)  ব্রে সর্য়ি 
ইয়াদহয়া িািাবী একজন বা’বী ধ্মসাবলম্বী হদয়  ব্রগদিন।  েদি ইহা র্তয হয়  তদব  ব্রর্ই সর্য়দি বা’ব্রবি  
ধ্মসদক অবজ্ঞা কিা আমাদিি উদর্ৎ হদব না। ’ ফািদর্ি গভনসি ব্রহাদর্ইন  খান দনম্নদলদখত আদিশ প্রাপ্ত 
হদয়দিলঃ ‘আমাদিি র্কল প্রজাদিি কদঠাি ভাদব দনদষধ্ কিা হদে,   তািা ব্রেন এই রুপ ব্রকান বাকয 
উচ্চািন না কদিন োদত সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি উন্নত পিবী খবস কদি।  দতদন উচ্চ বাংদশি ব্রলাক,  একজন 
অতীব দবিান,  পদিপুর্স গুনাদম্বত বযদি।  দতদন ব্রকান অবস্থাদত অন্য ব্রকান ধ্দমসি প্রদত কর্সপাত কিদবন না েদি 
না দতদন দবশ্বার্ কদিন ব্রে,  ইহা আমাদিি িাদষ্ট্রি ব্রশ্রষ্ঠ স্বাদথসি উন্নদত ও ইর্লাম ধ্মস দবশ্বাদর্ি মিদল র্হায়ক 
হদব। ’ 

এই শাহী ফিমান ( আদিশ)  পাওয়াদত,  ব্রহাদর্ইন  খান প্রকাশ্যভাদব আমাদক বাধ্া প্রিান কিদত অর্মথস হদয়  
ব্রগাপর্ীয় ভাদব আমাি প্রদতপদত্ত ধ্বাংর্  কবাি জন্য ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  তাি মুখমডডদল একদট অনমনীয় শত্রুতা 
ও দহাংর্াি ভাব প্রকাশ কিদিল।  ো হউক,  শাহ কততসক আমাি প্রদত দবদশষ্ট অনুগ্রহ প্রিদশসত হওয়ায়,  ব্রর্ 
আমাি বযদিদত্বি প্রদত ব্রকান ক্ষদত কিাি বা আমাি প্রদত দনসাম িটনা কিা র্ম্বদে অকততকােসয হদয়দিল। ’ 

আদম পদি মহান বাব কততসক বুরুন্দীদজ গমন কিাি জদন্য এবাং ব্রর্খাদন আমাি দপতাদক ( ৫)  নতনু ধ্মস 
র্ম্বদে  অবগত কিাবাি জন্য আদিষ্ট হদয়দিলাম।  দতদন আমাদক আমাি দপতাি প্রদত অতযি র্দহষ্ণুতা ও 
দবদবর্না প্রিশসদনি জন্য উৎর্াদহত কদিদিদলন।  তাি ( আমাি দপতাি)  র্াদথ  ব্রগাপনীয় কথাবাতসা আদম 
উপলদদ্ধ কিদত ব্রপদিদিলাম ব্রে,  আদম তাি দনকট ব্রে নতনু র্াংবাি এদনদিলাম তাি র্তযতা স্বীকাি কিদত 
দতদন অদনেকু দিদলন।  ো ব্রহাক তাদক একলা থাকদত এবাং তাদক তাি দনদজি পন্থা অনুর্ির্ কদি  র্লদত 
ব্রিয়া বািনীয় মদন কিলাম।  
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ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী োনজানীি এই ধ্মস গ্রহদর্ি দববির্ 

এই িাদজযি আিও একজন উচ্চ পিস্থ ধ্মসার্ােসয,  দেদন দনিদপক্ষ ভাদব অনুর্োন কদিদিদলন এবাং অবদশদষ 
মহান বা’ব্রবি  র্াংবাি গ্রহর্ কদিদিদলন,  দতদন দিদলন ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী োনজানী।  দতদন দিদলন োনজান 
প্রদিদশি একজন অদধ্বার্ী,  দেদন ‘হুজ্জুতুল ইর্লাম’ পিবী দবদশষ্ট দিদলন এবাং োদক মহান বাব ‘হুজ্জদত 
োনজানী’ উপাদধ্ িান কদিদিদলন।  দতদন একজন স্বাধ্ীনদর্তা স্বভাদবি ব্রলাক দিদলন,  র্িম  ব্রমৌদলকদত্বি জন্য 
দবখযাত দিদলন এবাং র্কল প্রকাদিি দর্িার্দিত প্রবাি প্রথাি বাধ্যানুগত হদত মুি দিদলন।  দতদন আবয়ওয়াদব 
আিবা (  অথসাৎ অনুপদস্থত ইমাদমি র্ািিাি বা প্রদতদনদধ্)  হদত তাি র্মে র্মর্ামদয়ক অদত দনম্নেদিি ব্রমাল্লা 
পেসি,  তাি স্বদিদশি ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিাদয়ি র্মে পুদিাদহততন্ত্রদক প্রকাশ্য ভাদব দনন্দা কিদতন।  দতদন তাদিি 
র্দিত্রদক  তর্া কিদতন,  তাদিি অধ্ঃপদতত অবস্থাি জন্য পদিতাপ কিদতন এবাং তাদিি পাপ র্ম্বদে দবোদিত 
বর্সনা কিদতন।  দতদন এমনদক তাি এই ধ্মস গ্রহদর্ি পদুবস,  ব্রশখ আহমি আহর্ায়ী ও সর্য়ি কাদজম রুেীি 
প্রদত অর্াবধ্ান ভাদব  তর্া প্রিশসন কিদতন।  শীয়া ইর্লাদমি ইদতহার্ ব্রে র্কল ু- কদমস িদেত হদয়দিল 
তাদিি প্রদত দতদন এইরূপ  তর্ায় পদিপুর্স দিদলন ব্রে,  ব্রে ব্রকহ ঐ ধ্মস র্ম্প্রিদয়ি অিভূসি দিল,  তাি বযদিগত 
দবিযা,  গুন ইতযাদি েত উচ্চ হউক না ব্রকন,  তাদক দতদন তাি দবদবর্নাি অনুপেিু বদল  মদন কিদতন।  
অদনক র্ময় তাি মদধ্য  োনজাদনি শীয়া ধ্মসার্ােসযগদর্ি মদধ্য প্রর্ডড দবতদকসি  টনার্মহূ  র্াং দটত হত,  ো 
শাদহি বযদিগত হেদক্ষপ না হদল গুরুতি অশাদি ও িিপাদতি কাির্ হত।  অবদশদষ তাদক িাজধ্ানীদত 
আহ্বান কিা হদয়দিল এবাং তাি প্রদতিন্দীদিি অথসাৎ ব্রতহিাদনি ও অন্যান্য নগি  র্মদুহি ধ্মসার্ােসযগদর্ি 
প্রদতদনদধ্দিি র্ম্মদুখ তাদক তাি িাবী স্বপ্রমার্ কবাি জন্য আহ্বান কিা হত।  দতদন একাকী,  অন্য র্হকািী 
বযদতত তাি প্রদতিন্দীদিি উপি তাি প্রাধ্ান্যতা প্রমার্ কিদতন এবাং তাদিি ব্রগালমাল দনেি কদি  দিদতন।  
েদিও তািা অিদি তাি মতামদতি দবদিাধ্ী দিল এবাং তাি কােসযদি দনন্দা কিত তথাদপ তািা বাদহ্যক ভাদব 
তাি ব্রশ্রষ্ঠত্ব স্বীকাি কিদত ও তাি মতামত র্মথসন কিদত বাধ্য হত।  

েখনই  দর্িাজ হদত আহ্বান ধ্বদন তাি কদর্স ব্রপৌাঁদিল,  হুজ্জত,  তাি একজন দশষ্য ব্রমাল্লা ইর্কান্দািদক তথায় 
ব্রপ্রির্ কিদলন,  োি উপি তাি পূর্স দবশ্বার্ দিল ব্রে দতদন দবষয়দট পুিাপুদি ভাদব অনুর্োন কদি  তাি 
ফলাফল র্ম্বদে তাি দনকট দিদপাটস দিদত পাদিন।  তাি স্বদিশবার্ীি প্রশাংর্া ও দনন্দাি প্রদত র্ম্পুনস উিার্ীন 
হদয় োদিি র্ততা দতদন র্দন্দহ কিদতন এবাং োদিি দবর্াি দতদন  তর্া কিদতন,  দতদন তাি প্রদতদনদধ্দক 
সুস্পষ্ট উপদিশর্হ দর্িাদজ পাঠাদলন ব্রেন দতদন পুঙ্খানুপঙু্খরূদপ স্বাধ্ীন ভাদব অনুর্োন র্ালাদত পাদিন।  ব্রমাল্লা 
ইর্কান্দাি মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদলন।  দতদন র্দল্লশ দিন োবৎ দর্িাদজ অবস্থান কিদলন।  এই 
র্মদয় দতদন এই ধ্দমসি নীদতর্মূহ  দনজ মদনি মদধ্য স্থান প্রিান কিদলন এবাং তাি শদি অনুর্াদি এি 
মদহমাি পদিমান র্ম্বদে দকিু পদিমান জ্ঞান লাভ কিদলন।   

 

মহান বা’ব্রবি  র্ম্মদতক্রদম দতদন োনজাদন প্রতযবতসন কিদলন।  দতদন ঐ স্থাদন এমন র্মদয় উপদস্থত হদলন 
েখন  নগদিি র্কল ব্রনততস্থানীয় ধ্মসার্ােসয উলামাগর্ হুজ্জদতি র্ম্মুদখ একদত্রত হদয়দিদলন।  েখনই  ব্রমাল্লা 
ইর্কান্দাি ব্রর্খাদন উপদস্থত হল।  হুজ্জত তাদক দজজ্ঞার্া কিদলন,  দতদন দক নতনু প্রতযাদিদশ দবশ্বার্ স্থাপন 
কদিদিন নাদক ইহাদক প্রতযাখযান কদিদিন।  ব্রমাল্লা ইর্কান্দাি মহান বা’ব্রবি  ব্রে দলখাগুদল এদনদিদলন ব্রর্গুদল 
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তাি হদে র্মপসন কিদলন এবাং দনশ্চয় কদি  বলদলন ব্রে,  তাি প্রভুি ো দবর্াি দনেদত্ত হদব,  তাই অনুর্ির্ 
কিা  দতদন বাধ্যতামূলক বদল  মদন কদিন।  হুজ্জত ক্রদু্ধস্বদি বলদলনঃ ‘তুদম দক বলি? এই র্কল খযাতনামা 
উলামা মডডলী উপদস্থত না থাকদল আদম ব্রতামাদক কদঠাি শাদে প্রিান কিতাম।  দবশ্বাদর্ি দবষয়র্মহূ  র্ম্বদে 
দকরূদপ অদন্যি র্মথসন ও প্রতযাখযাদনি উপি দনভসি কিদত র্াহর্ কি?’ তাি র্াংবাি বাহদকি হে হদত 
সকয়মূল  আর্মা’ি একদট প্রদতদলদপ ( নকল)  গ্রহর্ কদি ,  দতদন েখন  ঐ গ্রদন্থি একদট মাত্র পতষ্ঠা পাঠ 
কিদলন,  তখনই দতদন মাদটদত র্াষ্টাি প্রর্দতপাত কিদলন এবাং উচ্চস্বদি বলদলনঃ ‘ আদম র্াক্ষয দিদতদি ব্রে,  
এই র্কল বাকয ো আদম এইমাত্র পাঠ কিলাম,   ব্রর্ই একই উৎর্ হদত এদর্দি,  ো পদবত্র ব্রকািআদনিও 
উৎর্।  ব্রে  ব্রর্ই পদবত্র গ্রদন্থি র্তযতা স্বীকাি কদিদি,  তাদক অবশ্যই এই র্কল বাদকযি স্বগসীয় উৎপদত্ত 
র্ম্বদে র্াক্ষয দিদত হদব তাদক অবশ্যই এি গ্রন্থকাদিি প্রিত্ত দশক্ষা র্মদুহি প্রদত আির্মপসন কিদত হদব।  
আদম,  ব্রহ র্মদবত মডডলীি ব্রলাকগর্,  আপনাদিগদক আমাি র্াক্ষয স্বরূপ গ্রহর্ কিদি।  এই অবতীর্স বার্ী 
প্রিানকািীি প্রদত আদম আমাি বশ্যতা স্বীকাি কিদি এবাং েদি দতদন কখনও বদলন ব্রে,  িাদত্র দিনই এবাং 
সুেসযদক একদট িায়া বদল  ব্র াষর্া কদিন,  আদম অকপদট তাি দবর্াদিি প্রদত আির্মপসন কিদি এবাং তাি 
দমমাাংর্া র্তয বাকয বদল  ব্রমদন  দনব।  ব্রে তাদক অস্বীকাি কদি আদম তাদক আল্লাহি অস্বীকািকািী বদল  
মদন কিব। ’ এই র্মে বাকয বদল  দতদন  ব্রর্ই র্দম্মলন ব্রশষ কদি  দিদলন ( ৬) ।  

 

ুেুদর্ি ব্রকিমান,  ব্রতহিান ও মাদজন্দািান িশসন ও ব্রকিমাদন হাজী সর্য়ি 

জওয়াদি ব্রকিমানীি র্াদথ  তাি র্াক্ষাৎ ও র্ম্পকস 

পূবসবতসী পতষ্ঠা র্মদুহ আমিা দর্িাজ হদত ুেুদর্ি ও ব্রমাল্লা র্াদিদকি বদহষ্কাি র্ম্বদে উদল্লখ কদিদি এবাং 
অতযার্ািী ও ব্রলাভী ব্রহাদর্ইন  খান িািা তাদিি প্রদত ব্রে শাদে প্রিত্ত হদয়দিল তা অদত অপ্রর্ুি হদলও বর্সনা 
কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদি।  এক্ষন তাদিি  ব্রর্ই নগি  হদত বদহষ্কাদিি পি তাদিি কােসযতৎপিতা র্ম্বদে বর্সনা কিা 
হদব।  অল্প কদয়কদিন তািা একদত্র ভ্রমর্ কিদত লাগদলন,  তৎপি তািা পতথক পতথক হদয়  ব্রগদলন।  ুেুর্ 
হাজী কদিম খাদনি র্াদথ  র্াক্ষাদতি জন্য ব্রকিমাদন োত্রা কিদলন এবাং ব্রমাল্লা র্াদিক ইয়ােদিি দিদক 
অগ্রর্ি হদত লাগদলন।  এই উদেদশ্য ব্রেন  ব্রর্ই প্রদিদশি ধ্মসদনতাদিি মদধ্য  ব্রর্ই কােসয অনুর্ির্ কিদত 
পাদিন,  ো দতদন ফাির্ প্রদিদশ অদত দনষ্ঠুি ভাদব তযাগ কিদত বাধ্য হদয়দিদলন।  ুেুদর্ি ব্রকিমান আগমদন 
দতদন হাজী সর্য়দি জওয়াদি ব্রকিমানীি বাড়ীদতই গতদহত হদলন,  োি র্াদথ  দতদন কািবালায় পদিদর্ত 
হদয়দিদলন এবাং োি দবিযা,  িক্ষতা ও ব্রোগযতা ব্রকিমাদনি জনর্াধ্ািন কততসক র্াবসজনীনভাদব স্বীকতত হত।  
প্রদতযক জন র্দম্মলদন,  ো তাি বাড়ীদত আহুত হত,  দতদন র্কল র্মদয় তাি েুবক অদতদথদক র্ামদনি আর্ন 
প্রিান কিদতন এবাং তাি র্াদথ  পিম র্ম্মান ও শ্রদ্ধা ভদিি র্াদথ  বযবহাি কিদতন।  এইরূপ একজন েুবক 
ও িতশ্যতঃ মধ্যম ব্রশ্রর্ীি  গুন র্ম্পন্ন বযদিি প্রদত এইরূপ দবদশষ্ট র্ম্মান প্রিশসন হাজী কদিম খাদনি দশষ্যদিি 
ঈষসা জাগ্রত কিল,  োিা মহান ুেুদর্ি প্রদত ব্রে র্কল র্ম্মান অতযাদধ্ক ভাদব প্রিদশসত হদেল ব্রর্গুদল উজ্বল 
ও অদত িদেত ভাষায় বর্সনা কদি  তাদিি ব্রনতাি সুপ্ত শত্রুতা উদত্তদজত কিাি ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  তািা তাি 
কদর্স র্ুদপ র্ুদপ বললঃ ‘ব্রিখনু,  ব্রে বযদি সর্য়ি বা’ব্রবি  অতীব দপ্রয়,  অদত দবশ্বে এবাং পিম  দনষ্ঠ বে,ু  
এক্ষন তািই র্ম্মাদনত অদতদথ দেদন র্বস র্ম্মদতক্রদম ব্রকিমাদনি একজন অতযি শদিশালী অদধ্বার্ী েদি তাদক 
হাজী সর্য়ি জওয়াদিি র্াদথ  একজন র্িীরূদপ বার্ কিদত ব্রিয়া হয় ,  দনশ্চয়ই দতদন তাি অিদি দবষ প্রদবশ 
কদি  ব্রিদবন এবাং তাদক এমন একদট অস্ত্ররূদপ প্রস্তুত কিদবন েোিা দতদন আপনাি কততসত্ব ধ্বাংর্  কিদত 
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এবাং আপনাি েশ ব্রশষ কিদত র্ক্ষম হদব। ’ এই র্কল অস্পষ্ট দনন্দাি বাকয িািা র্ন্ত্রে হদয়  ভীত ু হাজী 
দমজসা কদিম খান গভনসদিি দনকট আদবিন কিল এবাং হাজী সর্য়ি জওয়ািদক বযদিগত ভাদব আহ্বান কিদত 
এবাং এই দবপজ্জনক র্িত্ব ব্রশষ কদি  দিদত তাি দনকট িাবী কিদত তাদক প্রবতত্ত কিাল।  গভনসদিি দনদবিদন 
ক্রুদ্ধ হাজী সর্য়ি জওয়াদিি ব্রক্রাধ্ প্রজ্জদলত কিল।  দতদন তীেভাদব প্রদতবাি কিদলনঃ আদম কতবািই না 
আপনাদক এই দষ্ট ষড়েন্ত্রকািীি ব্রগাপনীয় গুজব র্মদুহি প্রদত ভ্রুদক্ষপ না কিাি জন্য পিামশস প্রিান কদিদি।  
আমাি র্দহষ্ণুতা তাদক র্াহর্ী কদিদি।  তাদক র্াবধ্ান করুন পাদি ব্রর্ তাি র্ীমা অদতক্রম কদি।  ব্রর্দক 
আমাি কততসত্ত অন্যায়রূদপ অদধ্কাি কিদত র্াদহ? ব্রর্দক ঐ বযদি নদহ ব্রে হাজাি হাজাি নীর্ ও ব্রহয় প্রকতদতি 
বযদিদক দনদজি বাড়ীদত গ্রহর্ কদি এবাং তাদিিদক িাদর্াদর্ত ব্রতাষাদমাি িািা অদভভুত কদি? ব্রর্ দক বািবাি 
অধ্াদমসক বযদিদিি উল্লদর্ত কিদত ও দনিপিাধ্ীদক দনেি কিদত ব্রর্দষ্টত হয়  নাই? ব্রর্দক বৎর্দি পি বৎর্ি  
দধ্সষসযকািীি হে সুিতঢ় কদি  তাদক দনদজি র্াহােযকািী কিদত এবাং দনদজি ইদেয় র্ম্বেীয় ও জাগদতক 
বার্নার্মহূ  র্দিতাথস কিদত ব্রর্ষ্টা কদি নাই? ব্রর্ দক অিযকাি দিন পেসি ইর্লাদম ো পুতঃ ও পদবত্র  ব্রর্ই 
র্কদলি দবরুদদ্ধ তাি ধ্মস ও ঐশী দবদিষর্মহূ  উচ্চািদন অদবিত ব্রলদগ থাদক নাই? আমাি নীিবতা তাি 
উদ্ধতয ও দঃর্াহর্ বতদদ্ধ কদিদি।  ব্রর্ অদত মন্দকােসযর্মহূ  অতীব স্বাধ্ীন ভাদব কদি  োদে এবাং আমাদক 
আমাি দনদজি গতদহ এইরূপ একজন র্ততাপূর্স,  দবিান,  উচ্চ বাংদশি ব্রলাকদক গ্রহর্ কিদত ও র্ম্মান প্রিশসন 
কিদত আপদত্ত উিাপন কিদি ।  ব্রর্ েদি এইরূপ কােসয হদত ক্ষাি না হয় ,  তাদক র্াবধ্ান করুন ব্রে,  
নগদিি অদত মন্দ র্দিদত্রি ব্রলাকগর্,  আমাি প্রদিার্নায় তাদক ব্রকিমান হদত বদহগসত কদি  দিদব।  এইরূপ 
প্রর্ডড ভীদত প্রিশসন িািা দবর্দলত হদয়  গভনসি তাি কােসযদি জন্য ক্ষমা প্রাথসনা কিল।  তাি প্রস্থাদনি পূদবস,  
দতদন হাজী সর্য়ি জওয়ািদক সুদনদশ্চত আশ্বার্ প্রিান কিদলন ব্রে,  তাি ভদয়ি ব্রকান কাির্ নাই,  দতদন স্বয়াং 
হাজী দমজসা কদিম খানদক তাি বযবহাদিি দনবুসদদ্ধতা র্ম্বদে জাগ্রত কিদত ব্রর্ষ্টা কিদবন এবাং তাদক অনুদশার্না 
কিদত বাধ্য কিদবন।  

  

সর্য়ি জওয়াদিি র্াংবাি হাজী দমজসা কদিম খানদক তীে েন্ত্রনা িান কিল।  ভয়ানক ব্রক্রাদধ্ি ভাদব আদন্দাদলত 
হদয় ,  ো ব্রর্ িমন  কিদতও পািদিল না,  আবাি র্দিাষ্টও কিদত পািদিল না।  ব্রর্ ব্রকিমাদনি ব্রলাকদিি 
উপি তাি অপ্রদতিন্দী ব্রনততত্ব লাভ কিাি র্কল আশায় জলােদল দিল।   ব্রর্ই প্রকাশ্য েুদ্ধাদথস আহ্বান তাি 
র্মে ব্রপাদষত উচ্চাকাঙ্খা র্মদুহি মততুয  ডটা দননাদিত কিল।  

তাি গতদহি দনজসনতায় হাজী সর্য়ি জওয়াি মহান ুেুদর্ি দনকট হদত তাি কািবালা হদত োত্রাি পি হদত 
ব্রকিমাদন উপদস্থত হওয়া পেসি তাি কােসযাবলীি র্দবোি বর্সনা শ্রবর্ কিদলন।  তাি ধ্মসািি গ্রহদনি অবস্থার্মহূ  
এবাং মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  পদি তীথসোত্রাি দববির্ তাি অদতদথ ব্রর্বদকি দর্িা উদত্তদজত কিল এবাং তাি 
অিদি দবশ্বাদর্ি অদিদশখা প্রজ্জদলত কিল,  দেদন,  ো হউক,  দবশ্বার্ ব্রগাপর্ িাখদলন এই আশাায় ব্রে তাদত 
দতদন নব  প্রদতদষ্ঠত ধ্মস র্ম্প্রিাদয়ি স্বাথসর্মূহ  অদধ্কতি কততকােসযতাি র্াদথ  িক্ষা কিদত র্মথস হদবন।  মহান 
ুেুর্ প্রীদতি র্াদথ  তাদক আশ্বার্ দিদলনঃ ‘আপনাি উচ্চ র্াংকল্প আল্লাহি ধ্দমসি প্রদত একদট দবদশষ্ট 
উপকাদিি ব্রর্বা কােসয বদল  মদন কিা হদব।  র্বসশদিমান আল্লাহ আপনাি উিযমর্মহূ  র্বল কিদবন এবাং 
আপনাদক র্বস র্ময় আপনাি শত্রুগদর্ি উপি আপনাি প্রাধ্ান্য স্থাপন কিদত আপনাদক র্াহােয কিদবন। ’ 
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এই  টনা জননক দমজসা আবু্দল্লাহ গওগা কততসক আমাি দনকট বর্সনা কিা হদয়দিল,  দেদন ব্রকিমাদন অবস্থান 
কাদল   স্বয়াং হাজী সর্য়ি জওয়াদিি দনকট হদত উহা শ্রবর্ কদিদিদলন।  সর্য়ি জওয়াদিি প্রকাদশত ইোয় 
র্ততা র্ম্পুনসরূদপ প্রমাদনত হদয়দি,  ব্রেদহত ু কপটার্ািী হাজী দমজসা কদিম খাদনি অনদধ্কািচ্চসার্মহূদক প্রদতদিাধ্ 
কিাি কাদেসয তাি ব্রর্ষ্টা র্মদুহ দতদন র্ফলকাম হদয়দিদলন।  দকন্তু ব্রর্ েদি বাধ্া প্রাপ্ত না হত তদব তাি িািা 
এই ধ্দমসি অপদির্ীম ক্ষদত হত।  

 

মহান ুেদুর্ি ব্রতহিান োত্রা 

মহান ুেুর্ ব্রকিমান হদত ইয়াজদি গমর্  কিদত এবাং তথা হদত আদিসকান নাদয়ন, আদিসোন,  ইর্ফাহান,  
কাশান,  ুম ও ব্রতহিান োত্রা কিদত মনস্থ কিদলন।  এই র্কল অদনক বাধ্া র্দত্তও ব্রশ্রাততবদগসি অিদি ঐ 
র্মে নীদতি উপলদদ্ধ প্রদবশ কিাদত র্ফল হদয়দিদলন,  ব্রে জন্য দতদন এইরূপ র্াহদর্ি র্াদথ উদিত 
হদয়দিদলন।  দতদন মহান বাহা’উল্লাহি ভ্রাতা আকাদয় কদলমদক ব্রতহিাদন তাি র্াক্ষাৎকাি র্ম্বদে দনম্নরূপ বর্সনা 
দিদত শুদনদিঃ ‘ তাি ব্রিদহি মদনামুগ্ধকি আকষসন,  তাি অদতশয় র্িালাপ প্রবর্তা,  তৎর্হ তাি আর্িদনি 
মেসািা এমনদক অদত অমনদোগী িশসদকি মনও আকতষ্ট কিত।  ব্রে ব্রকহ তাি র্াদথ   দনষ্ঠ ভাদব দমদলত 
হদয়দি,  ব্রর্  ব্রর্ই েুবদকি আকষসদনি জন্য অততপ্ত প্রশাংর্ায় আক্রাি হদয়দি।  একদিন আমিা তাদক উপার্নাি 
জন্য হে- মুখ ব্রধ্ৌত কিদত অবদলাকন কিলাম,  আমিা তাি ঐ কাদেসয তাি এইরূপ ব্রর্ৌন্দদেসয মুগ্ধ হলাম ো 
তাদক অন্যান্য উপার্নাকািীি এই র্াধ্াির্ কােসয হদত দবদশষ ভাদব পতথক কদিদিল।  আমাদিি র্দক্ষ দতদন ব্রেন 
পদবত্রতা ও ব্রর্ৌন্দেসযদি অবতাি দিদলন।  

 

মহান ুেদুর্ি মাদজন্দািান গমর্  ও বািদফাদিাদশ অবস্থান 

ব্রতহিাদন মহান ুেুর্ মহান বাহা’উল্লাহি র্কাদশ উপদস্থত হদয়দিদলন,  তৎপি দতদন মাদজন্দািাদন োত্রা 
কিদলন,  ব্রর্খাদন তাি জন্মস্থান বািদফাদিাশ শহদি তাি দপতাি বাড়ীদত।  ব্রর্খাদন দতদন প্রায় দই বৎর্িকাল 
োবৎ বার্ কদিদিদলন।   ব্রর্ই র্মদয় দতদন তাি পদিবাদিি এবাং আিীয় স্বজনদিি প্রীদত, ভদি ও ভালবার্া 
িািা পদিদবদষ্টত দিদলন।  তাি দপতাি প্রথমা স্ত্রীি মততুযদত একজন র্ম্ভ্রাি স্ত্রী ব্রলাকদক দববাহ কদিদিদলন,  দেদন 
মহান ুেুদর্ি র্াদথ  এইরূপ িয়া ও েদতœি র্াদথ  বযবহাি কদিদিদলন,  ো ব্রকান মাতা অদতক্রম কিদত 
আশা কিদত পািত না।  দতদন তাি দববাহ উৎর্ব  ব্রিখদত অতীব আগ্রাহাদিত দিদলন এবাং অদনক র্ময় তাদক 
তাি ভদয়ি কথা বলদত ব্রশানা ব্রেত পাদি তাদক তাি অিদিি  ব্রর্ই অতীব আকাদঙ্খত আনন্দর্হ অথসাৎ তা 
অপূর্স অবস্থায় তাদক র্মাদধ্স্থাদন ব্রেদত হয়।  মহান ুেুর্ বলদতনঃ ‘আমাি দববাদহি দিন এখনও র্মাগত হয়  
নাই।   ব্রর্ই দিন অদনবসার্নীয় ভাদব উজ্জ্বল দিন হদব।  এই গ্রদহি র্ীমাি মদধ্য নদহ,  দকন‘ বাইদি মুি 
বাতাদর্,  র্বদজ বাগাদনি মধ্যভাদগ,  র্বসর্াধ্ািদনি িতদষ্টি র্ম্মুদখ ব্রর্খাদন আদম আমাি দববাহ উৎর্ব  উিযাপন 
কিব এবাং আমাি বার্নাি পদির্মাদপ্ত অবদলাকন কিব।  দতন বৎর্ি  পদি েখন   ব্রর্ই ভিমদহলা র্বদজ 
বাগাদন মহান ুেুদর্ি আিবদলিাদনি অবস্থার্মহূ  র্ম্বদে অবগত হদলন,  তখন তাি ভদবষ্যিানীর্মহূ  স্মির্ 
কিদলন এবাং তাি মমস উপলদদ্ধ কিদলন ( ৭) ।  
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মহান ুেুর্ বািদফাদিাদশ অবস্থান কিদত লাগদলন।  অবদশদষ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ,  মাহু দদগস মহান বা’ব্রবি  
র্াদথ  র্াক্ষাৎকাি হদত প্রতযাবতসন কদি  মহান ুেুদর্ি র্াদথ  ব্রোগিান কদিদিদলন।  বািদফািশ হদত তািা 
ব্রখািার্ান োত্রা কিদলন,  ইহা এইরূপ একদট ভ্রমন োত্রা ো বীিত্বপূর্স কােসয িািা এইরূপ স্মিনীয় হদয়দিল 
ব্রে,  তাদিি স্বদিশবার্ী ব্রকউ এই র্ম্বদে প্রদতদোদগতা কিদত আশা কিদত পাদিনা।  

 

ব্রমাল্লা র্াদিদকি ইয়ােি োত্রা এবাং দমজসা আহমি আেগন্দীি র্াদথ  তাি 
র্ম্পকস 

এখন ব্রমাল্লা র্াদিদকি  টনা র্ম্বদে বর্সনা কিা হদে ।  দতদন েখন  ইয়ােদি এদর্  উপদস্থত হদলন,  দতদন 
ব্রখািার্ান দনবার্ী তাি একজন দবশ্বস্থ বেুি দনকট  ইয়ােদি এই ধ্দমসি উন্নদত র্ম্পদকসত র্াম্প্রদতক  টনাবলী 
র্ম্বদে অনুর্োন কিদলন।  দতদন দবদশষতঃ দমজসা আহমি আেগন্দীি কমসতৎপিতা র্ম্বদে অবগত হদত 
আকাদঙ্খত দিদলন এবাং তাি কমসহীনতা র্ম্বদে আশ্চােসযদি ভাব প্রকাশ কিদলন,  কাির্ েখন  এই ধ্দমসি িহস্য 
তখনও অপ্রকাদশত দিল,  দতদন প্রদতশ্রুত প্রকাশদক গ্রহর্ কবাি জন্য ব্রলাকদক প্রস্তুত কিদত দবদশষ উিযম ও 
উৎর্াহ প্রিশসন কদিদিদলন।  

তাদক জানাদনা হলঃ দমজসা আহমি আেগন্দী অদনক দিন োবৎ দনজ গতদহ নীিবতায় কাল কাটাদেন এবাং 
ব্রর্খাদন দতদন প্রদতশ্রুত প্রতযাদিশ ধ্দমসি র্ময় ও প্রকতদত র্ম্বদে ইর্লাদমি শ্রুদতবার্ীর্মহূ  ( হাদির্)  ও 
ভদবষ্যিানী র্মদুহি একদট দবিযাবত্তসাপূর্স বতহৎ গ্রন্থ র্ঙ্কলদনি কাদেসয তাি র্মে শদি ব্রকেীভতূ কদিদিন।  দতদন 
বাদিা হাজাদিি অদধ্ক সুস্পষ্ট হাদির্ একদত্রত কদিদিন,  োদিি দবশ্বেতা র্াবসজনীনভাদব স্বীকতত;  এই গ্রদন্থি 
প্রদতদলদপ এবাং দবোি র্ম্বদে ব্রে ব্রে উপাদয়ি প্রদয়াজন দিল তা অবলম্বন কিদত দতদন র্াংকল্প কদিদিদলন।  
তাি র্হ দশষ্যগর্দক তাি এই গ্রদন্থি রূ্র্ী হদত র্কল র্ভায় ও র্দম্মলদন প্রকাশ্যভাদব উদ্ধতদত দিদত উৎর্াহ 
িান কিদতন।  তাদত দতদন আশা কদিদিদলন ব্রে,  তোিা তাি অদভদস্পত ধ্দমসি উন্নদতি পথ হদত 
প্রদতবেকতার্মূহ  দি কিদত দতদন র্ক্ষম হদবন।   

েখন  দমজসা আহমি আেগন্দী ইয়ােদি ব্রপৌাঁদিদিদলন,  তখন তাি মাতুল সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  আেগন্দী  ব্রর্ই 
নগদিি র্বস অগ্রগর্য ব্রমাজতাদহি ( ধ্মসার্ােসয)  দিদলন,  দেদন তাি ভাদগনাি আগমদনি কদয়ক দিন পুদবস তাি 
দনকট একদট দলদখত অনুদিাধ্ পাদঠদয়দিদলন ব্রেন,  দতদন শীঘ্রই ইয়ােদি আগমন কদিন এবাং তাদক হাজী দমজসা 
কদিম খাদনি ু অদভর্দে হদত িক্ষা কদিন,  োদক দতদন ইর্লাদমি ভয়ানক অথর্ অপ্রকাশ্য শত্রু বদল  মদন 
কিদতন।  ব্রমাজতাদহি দমজসা আহমিদক র্বস প্রকাি ব্রর্ষ্টা িািা হাজী দমজসা কদিম খাদনি অদনষ্টকি প্রভাদবি 
দবরুদদ্ধ প্রদতবাি কিাি জন্য আহ্বান কিদলন এবাং ইো কিদলন ব্রে,  দতদন  ব্রর্ই নগদি তাি স্থায়ী বার্স্থান 
স্থাপন কিদবন,  ব্রে অনবিত উৎর্াহ ও আহ্বান িািা দতদন এই দবদিষ পিায়ন শত্রুি ু- উদেশ্য ও লক্ষযর্মহূ  
র্ম্বদে ব্রলাদকি অিির্মহূ  আদলাদকত কিদত পাদিন।  

দমজসা আহমি আেগন্দী,  তাি মাতুল হদত তাি দর্িাজ োত্রাি মূল  উদেশ্য ব্রগাপন ব্রিদখ  ইয়ােদি তাি 
অবস্থানকাল সুিী স কিাি মনস্থ কিদলন।  দতদন তাদক তাি গ্রন্থ ব্রিখাদলন এবাং এি দবষয়র্মূহ  ঐ র্মে 
উলামা ধ্মসার্ােসযগর্দক অবগত কিাদলন োিা নগদিি দবদভন্ন অাংশ হদত িদল িদল তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত 
আর্দতন।  র্কদলই তাি অধ্যবর্ায়,  তাি দবিযাবত্তসা ও উৎর্াহ িািা প্রভাবাদিত হদয়দিদলন,  ো  ব্রর্ই গ্রন্থ 
প্রদর্তা তাি কমসঠতা িািা প্রিশসন কদিদিদলন।  
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দমজসা আহমদিি র্াদথ  োিা র্াক্ষাৎ কিদত এদর্দিল,  তাদিি মদধ্য জননক দমজসা তকী,  ব্রে দষ্ট প্রকতদতি 
দিাকাঙ্খা র্ম্পন্ন ও উদ্ধত প্রকতদতি ব্রলাক দিল,  ব্রর্ র্ম্প্রদত নজফ হদত প্রতযাবতসন কদিদিল ব্রেখাদন ব্রর্ তাি 
দবিযা র্মাপ্ত কদিদিল এবাং মুজতাদহদিি পদি উদন্নত হদয়দিল।  দমজসা আহমদিি র্াদথ  আদলার্নাি র্ময় ব্রর্ 
তাি পুেক পাঠ কিাি ইো প্রকাশ কিল এবাং গ্রন্থদট কদয়কদিন তাি দনকট িাখদত র্াইল,  ব্রেন ব্রর্ এি 
দবষয়র্মহূ  পুদিাপুদিভাদব উপলদদ্ধ কিদত পাদি।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  ও তাি ভাদগনা উভদয় তাি এই প্রোদব 
র্ম্মত হদলন।  দমজসা তকী গ্রন্থদট প্রতযাবতসদনি ব্রে প্রদতশ্রুদত কদিদিল তা ব্রর্ িক্ষা কিল না।  দমজসা আহমি,  
দেদন পুবস হদত তাি র্ততা ও ইো র্ম্বদে র্দন্দহ কিদিদলন,  তাি মাতুলদক তাি প্রদতশ্রুদত স্মির্ কদিদয়  
দিদত অনুদিাধ্ কিদলন।   ব্রর্ই গ্রন্থ তাি দনকট হদত আনবাি জন্য ব্রে র্াংবাি বাহকদক পাঠাদনা হদয়দিল 
তাদক ব্রর্ উদ্ধতভাদব বললঃ ‘ব্রতামাি প্রভুদক বল ব্রে,   ব্রর্ই গ্রদন্থি অদনষ্টকাদিতা র্ম্বদে েখন  আদম দস্থি 
দনদশ্চত হলাম,  তখন আদম উহা ধ্বাংর্  কিদত মনস্থ কিলাম।  গতিাদত্রদত আদম উহা পাদনদত দনদক্ষপ 
কদিদিলাম,  ফদল উহাি পতষ্ঠার্মহূ  দবলুপ্ত হদয়  ব্রগদি। ’ 

এইরূপ প্রতািনা ও উদ্ধদতয সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  অতীব ক্রুদ্ধ হদয়  তাি প্রদতদহাংর্া র্দিতাথস কিবাি জন্য 
প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হল।  দকন্তু দমজসা আহমি তাদক র্ৎ পিামশস িািা তাদক  ব্রর্ই কােসয হদত দবিত কিদলন।  দতদন 
বলদলনঃ ‘তাি প্রদত শাদে ব্রলাদকি মদধ্য উদত্তজনা বতদদ্ধ কিদব,  অদনষ্টকাদিতাও ব্রলাদকি মদধ্য িাজদিাহ 
উদত্তদজত কিদব,  হাজী দমজসা কদিম খাদনি প্রভাব দবনষ্ট কিাি জন্য আমিা ব্রে ব্রর্ষ্টা উিযম কিদি তা 
বাধ্াপ্রাপ্ত হদব,  এই বযপাদি সুদোগ গ্রহর্ কদি  আপনাদক একজন বা’বী বদল  প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিদব 
এবাং আপনাদক ধ্মসািি কিাি বযপাদি আমাদক িায়ী কিদব।  এই উপাদয় ব্রর্ আপনাি কততসত্ব নষ্ট কিদব এবাং 
ব্রলাদকি ভদি ও কততজ্ঞতা অজসন কিদব।  উহাদক আল্লাহি হদে র্মপসন করুন। ’  

 

ইয়ােদিি মর্দজদি ব্রমাল্লা র্াদিদকি বিবয ও তাি উপি আক্রমর্ 

পুদবসাি  টনা হদত ব্রমাল্লা র্াদিক ইহা জানদত ব্রপদি অতীব আনদন্দত হল ব্রে,  দমজসা আহমি ইয়ােি নগদিই 
বার্ কিদিদলন এবাং তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিাি জন্য ব্রকান বাধ্া দিল না।  দতদন তৎক্ষনাৎ মর্দজদি গমর্ 
কিদলন ব্রেখাদন সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  র্মদবত জনমডডলীি উপার্নায় ব্রনততত্ব কিদিদলন এবাং ব্রর্খাদন দমজসা আহমি 
আেগন্দী ধ্মস র্ম্বদে বিবয প্রিান কিদলন।  ব্রমাল্লা র্াদিক উপার্নাকািীদিি মদধ্য প্রথম র্াদিদত স্থান গ্রহর্ 
কিদলন,  দতদন তাদিি র্দি উপার্নায় ব্রোগিান কিদতন।  এি পদি দতদন ব্রর্াজাসুদজ সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  দনকট 
ব্রগদলন এবাং প্রকাশ্য ভাদব তাদক আদলিন কিদলন।  অনাহুত অবস্থায় দতদন তৎক্ষনাৎ বিবয ব্রবিীদত আদিাহন 
কদি  দবশ্বার্ীগর্দক র্দম্বাধ্ন কদি  বিবয দিদত প্রস্তুত হদলন।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  েদিও প্রথম দিদক আশ্চােসয 
হদয়দিদলন,  ব্রকান প্রকাি আপদত্ত উদত্তালন কিা ব্রশ্রয় মদন কদিন নাই,  কাির্ দতদন এই অনদধ্কাি 
প্রদবশকািীি উদেশ্য র্ম্বদে অবগত হবাি জন্য ও তাি দবিযাবত্তাি পদিমান র্ম্বদে জানাি জদন্য ইেুক 
দিদলন।  দতদন তাি ভাদগনাদক ইদিত প্রিান কিদলন ব্রেন ব্রর্ তাদক বাধ্া প্রিান হদত দবিত থাদক।   

ব্রমাল্লা র্াদিক তাি বিদবযি ভুদমকা স্বরুপ মহান বা’ব্রবি  অতীব সুপদিজ্ঞাত এবাং অতীব সুলদলত ভাষায় 
দলদখত একদট নীদতগভস ধ্মসদপাদিশ প্রিান কিাি পি দনম্নদলদখতরূদপ র্মদবত জনমডডলীদক র্দম্বাধ্ন কদি  
বলদত আিম্ভ কিদলনঃ ‘আল্লাহদক ধ্ন্যবাি প্রিান কি ব্রহ দবিযান বযদিবগস,  কাির্,  ব্রিখ,  ঐশী জ্ঞাদনি িাি 
ো বে হদয়দি বদল  ব্রতামিা মদন কি তা এক্ষন র্ম্পনুস উন্মুি।  
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দর্িাজ নগি  হদত অনি জীবদনি নিী প্রবাদহত হদয়দি এবাং এই ব্রিদশি ব্রলাদকি উপি অর্াংখয আদশষ বষসন 
কিদি ।  স্বগসীয় অনুকম্পাি এই মহার্াগি হদত ব্রে বযদি একদট মাত্র জল দবন্দু পান কদিদি,  দতদন েতই নীর্ 
ও অদশদক্ষত হউন  না ব্রকন,  দনদজি মদধ্য পিম দনগুঢ় িহস্যর্মহূ  বযাখযা কিাি শদি আদবষ্কাি কদিদিন 
এবাং পুিাকালীন জ্ঞান দবজ্ঞাদনি পিম জদটল দবষয়র্মহূ  বযাখযা কবাি র্ামথসয অনুভব কদিদিন এবাং ব্রে 
ব্রকহ,  েদিও ব্রর্ ইর্লাম ধ্দমসি অতীব দশদক্ষত বযাখযাকািী হউক দনদজি শদি ও র্ামথসযদি উপি দনভসি কিদত 
মদনানীত কদিদি এবাং আল্লাহি স্বগসীয় মহান বাতসাি প্রদত অবজ্ঞা প্রিশসন কদিদি ব্রর্ দনদজি প্রদত দবধ্ানদবহীন 
হীনতা প্রাদপ্তি ও ক্ষদত গ্রস্থতাি িডড দবধ্ান কদিদি। ’  

েখন  ব্রমাল্লা র্াদিদকি এই র্কল বাকয এই গুরুত্বপরূ্স ব্র াষর্াবার্ী ধ্বদর্ত কিল,   তর্া দমদশ্রত ব্রক্রাধ্ ও 
ভয়দবহ্বলতাি একদট তিি র্মদবত জন মডডলীি উপি দিয়া প্রবাদহত হল।  মর্দজিদট,  ঐশী দনন্দা,  এই 
ধ্বদনর্মহূ  িািা প্রদতধ্বদনত হল,  ো এই ব্রক্রাধ্াে জনতাদক বিবযিাতাি দবরুদদ্ধ উদিত কদিদিল।  বিবয 
ব্রবিী হদত দনদর্ অবতির্ করুন,  ব্রলাদকি  দর্ৎকাি ও ব্রকালাহদলি মধ্য হদত সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  স্বি উদিত 
হল,  েখন  দতদন ব্রমাল্লা র্াদিদকি দিদক ইদিত কদি  তাদক নীিব থাকদত ও র্দল  ব্রেদত বলদলন তখনই 
দতদন মর্দজদিি ব্রমদিদত অবতির্ কিদলন।  তখনই র্মদবত জনমডডলীি র্ম্পুনস িল তাি উপি পদতত হল 
এবাং তাদক আ াত িািা অদভভুত কিল।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  তৎক্ষনাৎ হেদক্ষপ কিদলন,  র্দজাদি জনতাদক 
দবদেন্ন কিদলন এবাং ব্রমাল্লা র্াদিদকি হে ধ্ািন কদি  ব্রজাদিি র্াদথ  তাদক দনদজি দিদক ব্রটদন দনদলন।  
দতদন র্মদবত জনমডডলীি দনকট আদবিন কিদলনঃ ‘ব্রতামাদিি হে র্াংেত কি,  তাদক আমাি র্াংিক্ষদর্ ব্রিদড় 
িাও।  আদম তাদক আমাি বাড়ীদত দনদয় োব এবাং দবষয়দট খুব মনদোদগি র্াদথ  পিীক্ষা কিব।  েদি আদম 
ব্রিদখ ব্রে তাি বিবয পুবসপদিকদল্পত এবাং ব্র াদষত দবষয়র্মহূ  দতদন দনদজ স্বয়াং দবশ্বার্ কদিন,  তদব আদম 
দনজ হদে ইর্লাদমি অনুদমাদিত শাদে তাদক প্রিান কিব। ’ 

এইরূপ গভীি সুদনশ্চয়তা িািা ব্রমাল্লা র্াদিকদক এই র্কল আক্রমনকািীদিি দনষ্ঠুি ববসি আক্রমন হদত উদ্ধাি 
কিা হল।  তাি বতহৎ জামা,  দশিস্ত্রান,  পাদকা ও িডড হদত মুি হদয় ,  আ াত িািা ক্ষত- দবক্ষত হদয়  
তাদক সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  ব্রর্বকদিি তত্বাবধ্াদন ব্রিয়া হল।  তািা জনতাি মধ্য দিয়া র্দজাদি পথ প্রস্তুত কদি  
অবদশদষ তাদক তাদিি প্রভুি বাড়ীদত দনদয় ব্রেদত র্ক্ষম হল।  

 

ব্রমাল্লা ইউসুফ আিসাবলীি ও অন্যান্য ব্রলাদকি প্রদত সিদনক দঃখ- কষ্ট 

ঐ দিবর্ র্মদুহ ব্রে ববসি আক্রমন ইয়ােদিি ব্রলাদকিা ব্রমাল্লা র্াদিদকি দবরুদদ্ধ পদির্াদলত কদিদিল,  ব্রমাল্লা 
ইউসুফ আিসাবলীদক তিদপক্ষা অদধ্কতি ভয়াবহ ও কদঠাি অতযার্াদিি র্ম্মুদখন হদত হদয়দিল।  দকন্তু দমজসা 
আহমদিি মধ্যস্থতা না হদল ব্রমাল্লা ইউসুফ আিসাবলী একজন দনষ্ঠুি শত্রুি বদলরুদপ পদতত হদতন।  

েখন  ব্রমাল্লা র্াদিদক ব্রমাকাোর্ এবাং ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলী ব্রকিমাদন এদর্  উপদস্থত হদলন।  তাদিি 
পুনিায় হাজী দমজসা কদিম খান ও তাদিি র্হর্িদিি হদে ব্রর্রূপ অপমান ও ব্রর্রূপ েন্ত্রর্ার্মহূ  ব্রভাগ কিদত 
হদয়দিল।  হাজী জওয়াদিি অনবিত উিযম তাদিিদক অবদশদষ তাদিি অতযার্ািীদিি হে হদত উদ্ধাি কদিদিল 
এবাং তাদিিদক ব্রখািার্ান গমন কিদত র্ক্ষম কদিদিল।  

মহান বা’ব্রবি  মুখয অনুর্ির্কািীগর্ ও ইিাদনি দবদভন স্থাদন তাদিি অন্যান্য র্িীগর্ েদিও তাদিি শত্রুদিি 
িািা অনুর্তত ও েন্ত্রর্া প্রিত্ত হদয়দিল,  তথাদপ তািা তাদিি কতসবয কােসয র্ম্পািন কিদত দবিত হন  নাই।  
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তাদিি দবশ্বাদর্ অদবর্দলত এবাং তাদিি উিযদম অটল ব্রথদক তািা  ব্রর্ই র্মে অজ্ঞাত র্মােন্ন শদির্মূহ  ো 
তাদিি প্রদতযক পিদবদক্ষদপ তাদিি আক্রমন কিদিল তাদিি র্াদথ  তািা েুদ্ধ কিদত লাগল।  তািা তাদিি 
আুণ্ঠ ব্রর্বা- ভদি ও অতুলনীয় সধ্েসয িািা তাদিি স্বদিশবার্ী অদনদকি দনকট তাদিি ধ্দমসি উন্নতকািী শদিি 
প্রভাব প্রিশসন কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন,  ো র্মথসন ও র্াহােয কিদত তািা উদিত হদয়দিদলন।  

 

হাজী সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ীি ও ওয়াদহদিি ( সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি)  
প্রদত ইদিত 

ওয়াদহি   ( সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীদক মহান বাব কততসক প্রিত্ত উপাদধ্)  তখনও দর্িাদজ দিদলন।   ব্রর্ই র্ময় 
হাজী সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ী ( ৮)  দর্িাদজ উপদস্থত হন  এবাং হাজী দমজসা সর্য়ি আলী তাদক মহান 
বা’ব্রবি  র্াদথ  পদির্য় কদিদয়  ব্রিন।  একদট ফলকদলদপদত মহান বাব ওয়াদহি ও হাজী সর্য়ি জওয়াি 
উভয়দক র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন।  তাদত মহান বাব উভদয়ি ধ্মস দবশ্বাদর্ি সুিতঢ়তা র্ম্বদে উচ্চ প্রশাংর্া কদিদিদলন 
এবাং তাদিি ঐশী ভদিি অপদিবতসনীয় স্বভাদবি প্রদত গুরুত্ব আদিাপ কদিদিদলন।  হাজী জওয়াদি কািবালায়ী 
মহান বাবদক তাি প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পুবস হদত জানদতন এবাং তাি বালযকাল হদত তাি র্দিদত্রি ব্রে র্মে 
অর্াধ্ািন দবদশষ লক্ষনর্মহূ  তাদক অন্য ব্রলাকর্মূহ  হদত পতথক কদিদিল,   ব্রর্ই র্কদলি দতদন একজন 
উৎর্াহবান গুনমুগ্ধ বযদি দিদলন।  পিবতসী র্মদয় দতদন মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ  বাগিাদি র্াক্ষাৎ কদিদিদলন 
এবাং তাি দবদশষ অনুগ্রদহি অদধ্কািী হদয়দিদলন।  েখন  কদয়ক বৎর্ি  পদি মহান বাহা’উল্লাদকক 
আদিয়াদনাপদল দনবসাদর্ত কিা হদয়দিল,  তখন দতদন,  ব্রেদহত ু ইদতপদুবস তাি অতযাদধ্ক বয়র্  হদয়দিল,  ইিাদন 
প্রতযাবতসন কদিন,  ইিাক প্রদিদশ দকিুকাল অবস্থান কদিদিদলন এবাং ব্রর্খান হদত ব্রখািার্ান গমর্  কদিন।  তাি 
র্মে স্বভাব,  অতীব র্দহষ্ণুতা ও অকপট র্িলতা তাদক ‘সর্য়দি নূি’ ( দকির্ দবকাশী সর্য়ি)  পিবীি 
অদধ্কািী কদিদিল।  

  

হাজী সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ী একদিন েখন  ব্রতহিাদন এক িাো অদতক্রম কিদিদলন,  হঠাৎ দতদন শাহদক 
ব্রিখদত ব্রপদলন ব্রে দতদন ব্র াড়ায় র্দড় োদেদলন।  দতদন তাি িাজযাদধ্পদতি উপদস্থদতদত বযাুল না হদয়  
শািভাদব তাি দনকটবতসী হদলন এবাং তাদক অদভবািন প্রিান কিদলন।  তাি শ্রদ্ধাস্পি আকতদত ও তাি 
আর্িদনি মেসািা শাহদক অতীব র্ন্তুষ্ট কিল।  দতদন তাি অদভবািন গ্রহর্ কিদলন এবাং দতদন তাদক তাি র্াদথ  
র্াক্ষাৎ কিদত আহ্বান কিদলন।  তাদক এইরূপ ভাদব অভযাথসনা কিা হদয়দিল ব্রে,  শাদহি র্ভার্িগর্ ইষসাদিত 
হদয়দিল।  তািা আপদত্ত কিলঃ ‘ শাদহনশাহ দক ইহা হৃিয়িম কিদিন না ব্রে এই হাজী সর্য়ি জওয়াি আি 
অন্য ব্রকউ নদহন,  ইদন দতদনই,  দেদন এমন দক,  সর্য়ি বা’ব্রবি  ব্র াষর্াি পুদবসই দনদজদক একজন বা’বী বদল  
প্রর্াি কদিদিদলন?’ 

শাহান শাহ তাদিি দহাংর্া- ব্রিষ ব্রিদখ ো তাদিি অদভদোগ কিদত উদত্তদজত কদিদিল,  অতযি অর্ন্তুষ্ট 
হদয়দিদলন এবাং তাদিি দঃর্াহর্ এবাং নীর্ মদনাভাদবি জন্য তাদিিদক দতিস্কাি কিদলন।  তাদক বলদত ব্রশানা 
ব্রগদিঃ ‘ইহা কতই আশ্চেসযদি দবষয় ব্রে,  ব্রকউ তাি র্দিদত্রি র্ততা ও স্বভাদবি ভিতাি জন্য প্রদর্দ্ধ,  আমাি 
দনকট তাড়াতাদড় তাদক একজন বা’বী বদল  দনন্দা কদি এবাং তাদক আমাি শাদেি উপদোদগ বদল  মদন 
কদি। ’ 
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হাজী সর্য়ি জওয়াি তাি জীবদনি ব্রশষ দিন পেসি ব্রকিমাদন োপন কদিদিদলন এবাং জীবদনি ব্রশষ মুহুতস 
পেসি এই ধ্দমসি একজন শদিশালী র্াহােযকািী দিদলন।  তাি িতঢ় দবশ্বাদর্ দতদন কখনও ইতেতঃ কদিন নাই 
এবাং এই ধ্দমসি দবোি কিাি উিাি ব্রর্ষ্টা উিযদম কখনও সশদথলয প্রিশসন কদিন নাই।   

 

ব্রশখ সুলতান কািবালায়ীি বদর্সত মহান বা’ব্রবি র্াদথ  র্াক্ষাৎকাদিি 
দববির্ী 

ব্রশখ সুলতাদন কািবালায়ী,  োি পুবসপুরুষগর্ কািবালাি ব্রনততস্থানীয় দশদক্ষত উলামাদিি মদধ্য পদিগদনত দিদলন,  
এবাং দতদন দনদজ সর্য়ি কাদজদমি দস্থি র্াংকল্প র্াহােযকািী এবাং অিিি র্িী দিদলন এবাং উহাদিি মদধ্য 
দিদলন োিা ঐ দিবর্ র্মদুহ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  দর্িাদজ র্াক্ষাৎ কদিদিদলন।  ইদন দতদনই,  দেদন পিবতসী 
র্মদয় মহান বাহা’উল্লাহি অদিষদন,  ব্রর্ালায়মাদনয়াদত  গমর্  কদিদিদলন এবাং োি কন্যাদক পিবতসীকাদল 
আকাদয় কলীম দববাহ কদিদিদলন।  দতদন েখন  দর্িাদজ ব্রপৌাঁদিদলন,  তখন তাি র্দি দিদলন ব্রশখ হার্ান 
েুনুেী,  োি র্ম্বদে এই কাদহনীি পুবসবতসী পতষ্ঠা র্মদুহ ইদিত কিা হদয়দি।  তাদক ব্রমাল্লা আবু্দল কদিদমি 
র্হদোদগ র্ম্প্রদত অবতীর্স মহান বা’ব্রবি  ফলকদলদপ র্মদুহি প্রদতদলদপ প্রস্তুত কিাি ভাি মহান বাব কততসক 
প্রিত্ত হদয়দিল।  ব্রশখ সুলতান,  দতদন তাি দর্িাদজ উপদস্থদতি র্ময় অদতশয় দপদড়ত দিদলন এবাং মহান 
বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎ কবাি জন্য ব্রেদত অক্ষম দিদলন।  একিাদত্র েখন  ব্রিাগ শেযায় শাদয়ত দিদলন,  তখন 
তাি দপ্রয়তদমি দনকট হদত র্াংবাি ব্রপদলন ব্রে,  সুেসযাদেি দই ডটা পি মহান বাব স্বয়াং তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ 
কিদবন।   ব্রর্ই িাদত্রদত হাবশী ব্রর্বক তাি প্রভুি লডঠন বহনকািী দিল,  তাদক দকিু দদি অদগ্র অদগ্র ভ্রমর্ 
কিাি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে ব্রলাদকি মনদোগ মহান বা’ব্রবি  হদত দদি থাদক এবাং তাি গিবযস্থাদন 
ব্রপৌাঁিামাত্র লডঠন দনবসান কবাি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  

আদম স্বয়াং ব্রশখ সুলতানদক  ব্রর্ই িাদত্র কালীন র্াক্ষাৎকাদিি বর্সনা দিদত শুদনদিঃ ‘‘মহান বাব দেদন তাি 
ব্রপৌাঁিাি পুদবস আমাি কক্ষস্থ িীপ দনবসান কিাি আদিশ দিদয়দিদলন।  দতদন ব্রর্াজাসুদজ আমাি দবিানাি পাদশ্বস 
আর্দলন।  অেকাদিি মদধ্য,  ো আমাদিিদক আবতত কদি  ব্রফদলদিল,  আদম তাি কাপদড়ি অঞ্চল িতঢ়ভাদব 
ধ্ািন কদি  তাি দনকট দবনীত ভাদব প্রাথসনা কিদিলামঃ ‘ব্রহ আমাি অিদিি দপ্রয়তম,  আমাি বার্না পূর্স 
করুন এবাং আপনাি জন্য আমাদক বদলিান কিদত অনুমদত দিন;  কাির্ আপদন বযদতত অন্য ব্রকহ আমাদক 
এই অনুগ্রহ িান কিদত র্ক্ষম নদহ। ’ মহান বাব উত্তি কিদলনঃ ‘ব্রহ ব্রশখ আদম আিবদলিাদনি ব্রবিীদত 
দনদজি জীবন উৎর্গস কিদত আগ্রাহাদিত।  আমাদিি উভদয়ি পদক্ষই উদর্ৎ আমাদিি ব্রশ্রষ্ঠ দপ্রয়তদমি পদিেি 
আকদড়দয় ধ্দি থাকা এবাং তািই দনকট হদত তাি পদথ আিৎর্দগসি আনন্দ ও মদহমা অনুর্োন কিা।  দস্থি 
দনদশ্চত হও,  ব্রতামাি জন্য আদম র্বস শদিমাদনি দনকট প্রাথসনা কদি ব্রেন দতদন ব্রতামাদক তাি র্াক্ষাৎলাদভ 
র্ক্ষম কিদত পাদিন।   ব্রর্ই মহৎ  দিদন তুদম আমাদক স্মির্ কিদব,  ইহা এইরুপ একদট দিন ো পতদথবী 
ইদতপূদবস কখনও ব্রিদখ নাই। ’ েখন  আমাদিি পতথক হওয়াি র্ময় দনকটবতসী হদেল,  দতদন আমাি হদে একদট 
উপহাি িাখদলন।  ো দতদন আমাি দনদজি জন্য বযয় কিদত বলদলন।  আদম ইহা প্রতযাখযান কিদত ব্রর্ষ্টা 
কিলাম,  দকন্তু ইহা গ্রহর্ কিদত দতদন আমাদক অনুদিাধ্ কিদলন।  অবদশদষ আদম তাি প্রাথসনায় র্ম্মত হলাম;  
তৎপি দতদন উঠদলন এবাং র্দল  ব্রগদলন। ’‘ 
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ব্রর্ই িাদত্রদত তাি র্দবসাত্তম দপ্রয়তদমি প্রদত মহান বা’ব্রবি  ইদিত আমাি দবস্ময় ও ব্রকৌতুহল উদিক কদিদিল।  
তৎপিবতসী বৎর্ি  র্মদুহ আদম অদনক র্ময় দবশ্বার্ কিতাম ব্রে,  োি প্রদত মহান বাব ইদিত কদিদিদলন 
দতদন মহান তাদহিা বযদতত আি ব্রকহ নদহ।  আদম এমনদক সর্য়ি উলুদকও  ব্রর্ই বযদি বদল  মদন কিতাম।  
আদম অতীব হতভম্ভ হদয়দিলাম এবাং এই িহস্য দকরূদপ ব্রভি কিা োয় তা অবগত হদত পািলাম না।  েখন  
আদম কািবালায় ব্রপৌাঁিলাম এবাং মহান বাহা’উল্লাহি র্াক্ষাৎলাভ কিলাম,  আমাি িতঢ় দবশ্বার্ জদন্মল ব্রে,  
ব্রকবলমাত্র দতদনই মহান বা’ব্রবি  এইরুপ ভালবার্া িাবী কিদত পাদিন,  এবাং দতদনই,  ব্রকবল দতদনই এইরূপ 
শ্রদ্ধাভদি পাওয়াি ব্রোগয।  

দিতীয় নওদিাদজি আগমন,  ১২৬২ দহজিী,  ১৮৪৬ দিষ্টাব্দ 

মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পি ১২৬২ দহজিী ২১ব্রশ িদবউল আওয়াল ( ১৮৪৬ দিষ্টাব্দ)  দিতীয় 
নওদিাজ র্মাগত হদয়দিল।  তখনও মহান বাব দর্িাদজ অদপক্ষাকতত শাদি ও স্বােন্দতায় তাাঁি পদিবাি ও 
আিীয়- স্বজদনি র্াদথ  দনরুপিবভাদব দমদলত হওয়াি আশীষ ব্রভাগ কিদিদলন।  শািভাদব ও বাদহ্যক অতযার্াি 
বদজসত ভাদব দতদন তাি বাড়ীদত নওদিাজ উৎর্ব  উিযাপন কিদলন এবাং তাাঁি দর্িার্দিত দনয়মানুর্াদি তাাঁি 
মাতা ও স্ত্রীি প্রদত বিান্যভাদব তাাঁি ভদি,  ভালবার্া এবাং অনুগ্রদহি দনিশসনর্মহূ  িান কিদলন।  তাাঁি 
উপদিদশি দবজ্ঞতা ও ভালবার্াি র্হৃিয়তা িািা দতদন তাাঁি অিি উৎফুল্ল কিদলন।  তাাঁি র্মে র্ম্পদত্ত তাদিি 
িান কিদলন এবাং তাাঁি র্ম্পদত্তি স্বত্ব তাদিি নাদম হোিদিত কিদলন।  একদট িদলদল,  ো দতদন দনজ হদে 
দলদখদিদলন এবাং িেখত কদিদিদলন।  দতদন এই দনদিসশ দিদয়দিদলন ব্রে তাাঁি গতহ ও আর্বাবপত্র এবাং তাাঁি 
অপি র্ম্পদত্ত তাাঁি মা ও স্ত্রীি একস্বত্বীয় র্ম্পদত্ত বদল  দবদবদর্ত হদব এবাং তাাঁি মাতাি মততুযি পি তাাঁি 
মাতাি র্ম্পদত্তও তাাঁি স্ত্রীি র্ম্পদি পদির্ত হদব।  

 

মহান বা’ব্রবি  মাতা ও স্ত্রীি ধ্মসমত র্ম্বদে ইদিত 

মহান বা’ব্রবি  মাতা প্রথদম মহান বা’ব্রবি  দবদ াদষত ধ্মস র্ম্বদে তাৎপেস উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম হন  নাই।  
দকয়ৎকাদলি জন্য দতদন মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি অিদনসদহত শদি র্মদুহি গুরুত্ব র্ম্বদে অজ্ঞাত দিদলন।  
েখন  দতদন তাাঁি জীবদনি ব্রশষ র্ীমাি দনকটবতসী হদয়দিদলন,  দতদন ো হউক,  ব্রে র্ম্পি জঠদি ধ্ািন 
কদিদিদলন এবাং পতদথবীদক িান কদিদিদলন,  তাি অপদিদমত গুন উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  মহান 
বাহা’উল্লাহ অবদশদষ তাদক  ব্রর্ই দনদহত ধ্দনি মূলয আদবষ্কাি কিদত র্ক্ষম কদিদিদলন,  ো এত বৎর্ি  
োবৎ তাি র্কু্ষ হদত লুক্কাদয়ত দিল।  দতদন ইিাদক বার্ কিদিদলন,  ব্রেখাদন দতদন তাি জীবদনি অবদশষ্ট 
দিবর্র্মূহ  োপন কিদত আশা কদিদিদলন।  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ তাাঁি দইজন ভি অনুর্ািীদক হাজী 
সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ী এবাং হাজী আবু্দল দনতাহ মদজি দর্িাজীি স্ত্রীদক আদিশ দিদয়দিদলন,  োিা 
ইদতপুদবস তাি র্াদথ   দনষ্ঠ ভাদব পদিদর্ত দিদলন,  ব্রে তািা তাদক এই ধ্দমসি নীদত র্ম্বদে দশক্ষািান কিদত 
পাদিন।  দতদন এই ধ্দমসি র্তযতা স্বীকাি কদিদিদলন এবাং দহজিী ত্রদয়ািশ শতাদব্দি ব্রশষ পেসি ( অদটাবি 
১৮৮২ দিষ্টাব্দ)  েখন  দতদন পদিালক গমর্  কদিদিদলন এবাং র্বসশদিমান আল্লাহ অনুগ্রহ পুবসক তাি প্রদত ব্রে 
বিান্যতা প্রিান কদিদিদলন  ব্রর্ই র্ম্বদে র্ম্পুনস র্জাগ হদয়দিদলন।  

মহান বা’ব্রবি  স্ত্রী,  তাাঁি মাতািা সবর্ািতশ ( অন্যরূপ) ,  তাাঁি প্রতযাদিদশি অদত প্রতুযষকাল হদত তাাঁি 
প্রতযাদিশ ধ্দমসি মদহমা ও অদিতীয়ত্ব এবাং প্রথম হদতই এি প্রভাদবি গভীিতা অনুভব কিদিদলন।  তাদহিা 
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বযদতত আি র্মর্ামদয়ক স্ত্রী- ব্রলাকদিি মদধ্য আি ব্রকহই এি প্রদত ব্রস্বোপ্রদর্াদিত শ্রদ্ধা ভদিদত তাদক অদতক্রম 
কদি নাই বা তাি দবশ্বাদর্ি আগ্রদহ তাি উপি ব্রশ্রষ্ঠতা লাভ কদি নাই।  তাি দনকট মহান বাব তাি ভদবষ্যৎ 
জীবদনি েন্ত্রর্া ব্রভাগ র্মদুহি গুপ্ত িহস্য প্রকাশ কদিদিদলন এবাং তাি প্রতযাদিশ র্মদয় ব্রে র্মে  টনাবলী 
ভদবষ্যদত র্াং দটত হদব  ব্রর্ই র্মে তাৎপেসয তাি র্দক্ষি র্ম্মুদখ উদ্ াদটত কদিদিদলন।  তাি মাতাি দনকট 
এই িহস্য প্রকাশ না কিাি জন্য দতদন আদিশ প্রিান কদিদিদলন এবাং র্দহষ্ণ ু হদত এবাং আল্লাহি ইোি 
দনকট র্ম্পুনস আির্মপসন কিদত উপদিশ দিদয়দিদলন।  দতদন তাি িািা অবতীর্স এবাং দলদখত একদট দবদশষ 
প্রাথসনা তাি হদে প্রিান কদিদিদলন,  ো তাি দবপিাপদিি ব্রবািা লা ব কিদব।  দতদন তাদক দনদিসশ দিদলনঃ 
‘ব্রতামাি হতবুদদ্ধতাি র্ময় দনিা োওয়াি পুদবস তুদম ইহা আবতদত কিদব।  আদম স্বয়াং ব্রতামাি দনকট আদবভুসত 
হব  এবাং ব্রতামাি উদিগèতা দি কিব। ’ তাাঁি উপদিদশি প্রদত দবশ্বে হদয় ,  প্রদতযকবািই েখন  দতদন তাি 
প্রাথসনা ব্রোদগ তাাঁি দিদক দফিদতন,  আল্লাহি অবযথস উপদিশ তাি পথ আদলাদকত কিত এবাং তাি র্মস্যার্মহূ  
দমমাাংর্া কদি  দিত।  দতদন ১৩০০ দহজিী ( ১৮৮৩ দিষ্টাব্দ)  পেসি জীদবত দিদলন।  

মহান বাব েখন  তাি পাদিবাদিক কােসয র্মদুহি বযবস্থা কিদলন এবাং তাি মাতা ও স্ত্রী উভদয়ি ভদবষ্যৎ ভির্ 
ব্রপাষদনি সুবযবস্থা কিদলন তখন দতদন তাি বার্স্থান তাি দনজ বাড়ী হদত তাি মাতুল হাজী দমজসা সর্য়ি 
আলীি বাড়ীদত স্থানািদিত কিদলন।  ব্রর্খাদন দতদন তাি দঃখ েন্ত্রনাি র্মদয়ি আগমদনি জন্য প্রদতক্ষা কিদত 
লাগদলন।  দতদন জানদতন ব্রে,  ব্রে র্কল দঃখ- কষ্ট তাাঁি ভদবষ্যৎকাদলি জন্য র্দঞ্চত দিল,   ব্রর্ই গুদলি আি 
দবলম্ব কিা োদব না।  দতদন শীঘ্রই দবপিাপদিি  ুদর্সবাতসা িািা আক্রাি হদবন,  ো তাদক দ্রুততি আিৎর্দগসি 
ময়িাদন বহর্  কদি  দনদয় োদব।  ো তাি জীবদনি র্িম  লক্ষয।  দতদন তাদিি ঐ র্কল দশষ্যদিি োিা 
দর্িাদজ অবস্থান কিদিদলন,  োদিি মদধ্য দিদলন,  ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম এবাং ব্রশখ হার্াদন েুনুদজ,  তাদিিদক 
ইর্পাহাদন অগ্রর্ি হদত এবাং ভদবষ্যদতি আদিদশি জন্য প্রদতক্ষা কিদত আদিশ দিদলন।   

 

ফাদর্সি গভনসি ব্রহাদর্ইন  খাদনি কােসযকলাপ ও তাি প্রধ্ান গুপ্তর্দিি 
দিদপাটস 

ইদতামদধ্য ফার্সদর্ি গভনসি ব্রহাদর্ইন  খান মহান বাবদক এক নতনু দবেতকি অবস্থাি র্াদথ  দবজদড়ত কিাি 
জন্য ও র্বস র্াধ্ািদনি কাদি তাাঁদক আিও অপমাদনত কবাি জন্য র্কল প্রকাি উিযম প্রদয়াগ কিদিল।  তাি 
দবরুদ্ধতাি ধ্ুমাদয়ত অদি দশখাকাদি প্রজ্বদলত হদয়  উঠল এই র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  ব্রে,  মহান বাবদক দনদবসদ è 
তাি কােসযাবলী অনুর্ির্ কিদত ব্রিয়া হদয়দিল,  দতদন তাি কতক র্িীদিি র্াদথ  এখদনা দমদলত হদত র্ক্ষম 
দিদলন এবাং মহান বাব তাি পদিবাি ও আিীয়- স্বজদনি র্াদথ  স্বাধ্ীনভাদব েদথো র্দম্মলদনি আনন্দ 
উপদভাগ কিদিদলন।  তাি গুপ্ত দশষ্যদিি র্াহাদেয মহান বাব কততসক প্রবদতসত ধ্মস আদন্দালদনি প্রকতদত ও প্রভাব 
র্ম্বদে র্দঠক র্াংবাি ব্রপদত র্ক্ষম হদয়দিল।  ব্রর্ ব্রগাপনীয়ভাদব তাি আদন্দালদনি অগ্রগদতর্মূহ  লক্ষয কদিদিল 
এবাং দতদন দক পদিমান উৎর্াদহি র্তদষ্ট কদিদিদলন তা অবগত হদয়দিল এবাং োিা তাি প্রতযাদিশ ধ্মস গ্রহর্ 
কদিদিল তাদিি উদেশ্য,  স্বভাব,  র্দিত্র ও র্াংখযা র্ম্বদে অনুর্োন কদিদিল।  

এক িাদত্র তাি গুপ্তর্িদিি প্রধ্ান এই দিদপাটস দনদয় আর্ল ব্রে,  মহান বাবদক ব্রিখাি  জন্য িদল িদল ব্রে 
র্কল ব্রলাক আর্দিল তাদিি র্াংখযা এতই অদধ্ক ব্রে,  নগদিি শাদি িক্ষাি ভাি োদিি উপি অদপসত তাদিি 
পদক্ষ আশু প্রদতকাদিি একাি প্রদয়াজন হদয়দি।  ব্রর্ মিবয কিলঃ ব্রে আগ্রাহাদিত জনতা মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  
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র্াক্ষাৎকাদিি জন্য প্রদতযক িাদত্র র্মদবত হয়  তাদিি র্াংখযা আপনাি িাজধ্ানীদত প্রতযহ র্মদবত ব্রলাকদিি 
র্াংখযাদক অদতক্রম কদি।  তাদিি মদধ্য এইরুপ ব্রলাকও ব্রিখদত পাওয়া োয় োিা তাদিি র্ম্মুনত পিবী ও 
দবিযাবত্তাি জন্য দবখযাত।  তাি মাতুল গভনসদমডট কমসর্ািীি প্রদত এইরুপ সনপুন্য ও মুি হে বিান্যতা প্রিশসন 
কদিন ব্রে,  আপনাি অদধ্নস্থ কমসর্ািীি ব্রকহই আপনাদক প্রকতত অবস্থা অবগত কিাদত ইেুক হয়  না।  আপদন 
েদি আমাদক অনুমদত ব্রিন তদব আদম আপনাি র্াকিদিি কদতদকি র্াহাদেয মধ্যম িাদত্রদত মহান বা’ব্রবি  
গতদহ উপদস্থত হদয়  অতদকসদত তাি কদতক র্িীদিি ব্রগ্রপ্তাি  কদি  শতঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আপনাি হদে র্মপসন 
কিব,  োিা তাি কােসযকাদিতা র্ম্বদে আপনাদক অবগত কিাদব।  ব্রহাদর্ইন  খান তাি ইোয় অর্ম্মদত প্রকাশ 
কিল।  ব্রর্ বললঃ িাদজযি স্বাথস দক র্ায় তা ব্রতামা অদপক্ষা আদম অদধ্কতি অবগত।  দি হদত আমাদক 
অকবদলাকন কি,  আদম জাদন তাি দবদহত দক কিদত হদব।  অদধ্কতি অবগত,  আদম জাদন তাি র্াদথ  দক 
কিদত হদব।    

 

নগদিি প্রধ্ান পুদলশ আব্দলু হাদমি খাদনি প্রদত মহান বা’ব্রবি  ব্রগপ্তাদিি 
জন্য 

ব্রহাদর্ইন  খাদনি দনদিসশ 

ব্রর্ই মুহুদতসই গভনসি ব্রহাদর্ইন  খান নগদিি প্রধ্ান পুদ লশ ব্রকাতয়াল আবু্দল হাদমি খানদক আহ্বান কিল 
এবাং তাদক আদিশ কিলঃ ‘এক্ষনই হাজী দমজসা সর্য়ি আলীি বাড়ীদত োও।  নীিব ও অিতশ্যভাদব ব্রিওয়াদল 
আদিাহন কদি  িাদি আদিাহন কদি  হঠাৎ তাি গতদহ প্রদবশ কিদব,  তৎক্ষনাৎ সর্য়ি বাবদক ব্রগ্রপ্তাি কিদব 
এবাং ব্রর্খাদন অন্যান্য র্াক্ষাৎকািী োিা আদি তাদিি র্হ তাদক এইখাদন দনদয় আর্দব।   ব্রর্ই গতদহ ব্রে র্কল 
গ্রন্থ ও িদললপত্র প্রাপ্ত হদব,  ব্রর্গুদল বাদজয়াপ্ত কিদব।  হাজী দমজসা সর্য়ি আলী র্ম্বদে আমাি দবশ্বার্ দতদন 
ব্রে প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন তা িক্ষা কিদত অর্মথস হওয়ায় আগামীকলয তাদক উদর্ৎ শাদে প্রিান কিব।  আদম 
ব্রমাহাম্মি শাদহি িাজকীয় মুুদটি শপথ কদি  বলদি ব্রে,  এই িাদত্রদতই মহান সর্য়ি বাবদক তাি হতভাগা 
র্িীদিি র্াদথ  হতযা কিব।  তাদিি অপমানজনক মততুয,  তািা ব্রে অদিদশখা প্রজ্বদলত কদিদি,  তা দনবসাদপত 
কিদত এবাং এই ধ্মস দবশ্বাদর্ি ভদবষ্যৎকাদলি দবশ্বার্কািীদক ব্রর্ দবপি র্ম্বদে জাগ্রত কিদব,  ো এই িাদজযি 
শাদি ভিকািী প্রদতযদকি জন্য অদপক্ষা কিদি ।  এই কােসয িািা আদম একদট ধ্মস দবদিাদধ্তাি মূদলাদেি 
কিব,  োি স্থাদয়ত্ব িাদজযি স্বাথস র্মদুহি প্রদত গুরুতি ভদয়ি কাির্।  

 

 

মহান বা’ব্রবি  ব্রগ্রপ্তাি ও মহামািীি প্রািূভসাব 

আবু্দল হাদমি খান তাি কােসয র্ম্পািদনি জন্য র্দল  ব্রগল।  ব্রর্ তাি র্াহােযকািীগর্ র্হ হাজী দমজসা সর্য়ি 
আলীি গতদহ অতদকসদত প্রদবশ কিল ( ২৩ব্রশ ব্রর্দেম্বি,  ১৮৪৬ দিষ্টাব্দ) ,  এবাং মহান বাবদক তাি মাতুল ও 
জননক সর্য়ি কাদজদম োনজাদনি র্াদথ  প্রাপ্ত হল,  দেদন পদি মাদজন্দািাদন আিৎর্গস কদিদিদলন এবাং োি 
ভ্রাতা সর্য়ি মিতুজা,  ব্রতহিাদনি র্প্তম বদলিানকািীদিি মদধ্য দিদলন।  ব্রর্ তৎক্ষনাৎ তাদিিদক ব্রগ্রপ্তাি কিল 
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এবাং ব্রে র্মে িদললাদি প্রাপ্ত হদয়দিল ব্রর্গুদল র্াংগ্রহ কিল।  ব্রর্ হাজী দমজসা সর্য়ি আলীদক তাি গতদহ অবস্থান 
কিদত আদিশ দিল এবাং অবদশষ্ট দইজনদক িাজধ্ানীদত দনদয় ব্রগল।  মহান বাবদক,  দনদভসক ও ধ্ীি দস্থি ভাদব 
পদবত্র ব্রকািআদনি এইবাকয আবতদত কিদত ব্রশানা ব্রগলঃ ‘‘ ব্রে র্ম্বদে তািা ভয় প্রিদশসত হদে, তা প্রাদতঃ 
র্াং দটত হদব,  প্রভাতকাল দক দনকটবতসী নদহ?” ( ব্রকািআন, ১১/ ৮১)  

নগদিি প্রধ্ান পুদলশ বাজাদিি দনকটবতসী হওয়া মাত্র আশ্চােসযাদিত হদয়  ব্রিখদত ব্রপল ব্রে,  প্রদতযক স্থান হদত 
নগদিি ব্রলাক মহা আতদঙ্ক পলায়ন কিদি ।  র্কদল ব্রে একদট মহাদবপদি আক্রাি হদয়দিল।  ব্রর্ মহা ভদয় 
আক্রাি হল েখন  ব্রর্ ব্রিখদত ব্রপল ব্রে,  র্িি িাোি মধ্য দিদয় দ্রুতগদতদত সুিী স র্াদিদত শবাধ্াির্মহূ  
বহর্  কদি  দনদয় োওয়া হদেল।  প্রদতযকদট শবাধ্ািদক পুরুষ ও স্ত্রীদলাদকি ব্রশাভাোত্রা  উচ্চ ক্রন্দন ও 
দবলাপ ধ্বদন র্হকাদি দনদয় োদেল।  এইরুপ হঠাৎ ব্রগালদোগ,  দবলাপ ধ্বদন,  ভীত র্ন্ত্রে মুখ- মডডল,  র্বস 
র্াধ্াির্ ব্রলাদকি অদভর্ম্পাত তাদক পীড়া প্রিান কিল ও হতভম্ভ কিল।  ব্রর্ কাির্ অনুর্োন কিল।  তাদক 
বলা হলঃ এই িাদত্রদতই এক অর্াধ্ািন মহামািীি ( কদলিাি)  প্রদভসাব হদয়দি।  এি ধ্বাংর্কািী শদিদত আমিা 
আক্রাি হদয়দি।  ইদতপদুবস মধ্যিাদত্র হদত একশদতিও অদধ্ক ব্রলাদকি জীবন নাশ কদিদি।  প্রদতযক গতদহই 
দবপি ও সনিাশ্য দবিাজমান।  ব্রলাদকিা তাদিি গতহতযাগ কিদি  এবাং তাদিি এই দিবস্থায় আল্লাহি দনকট 
র্াহাদেযি প্রাথসনা কিদি ।  

 

নগি  হদত গভনসি ব্রহাদর্ইন  খাদনি পলায়ন 

এই ভয়াবহ র্াংবাদি ভীত হদয়  আবু্দল হাদমি খান ব্রহাদর্ইন  খাদনি বাড়ীদত ব্রিৌদড় ব্রগল।  একজন বতদ্ধ 
ব্রলাক ব্রে তাি বাড়ী পাহািা দিদেল এবাং িাদিায়াদনি কাজ কিদিল ব্রর্ তাদক র্াংবাি দিল ব্রে,  তাি প্রভুি 
গতহ পদিতযি হদয়দি,  মহামািীি ধ্বাংশ তাি বাড়ী উদেি কদিদি এবাং তাি পদিবাদিি ব্রলাকদিি েন্ত্রনা প্রিান 
কদিদি।  তাি দইজন হাবশী র্াকিানী ও একজন র্াকি এই র্াংক্রামক ব্রিাদগি কশা াদত বদলরুদপ পদতত 
হদয়দি এবাং তাি পদিবাদিি ব্রলাদকিা এখন র্াংকটাপন্ন পীড়াি কবদল।  এই সনিাদশ্য আমাি প্রভ ু তাি গতহ 
তযাগ কদিদি এবাং মততগর্দক র্মাদহত না কদি  তাি পদিবাদিি অবদশষ্ট ব্রলাকর্হ দর্িাজ নগদিি শহিতলীস্থ 
বাগান ব্রবদষ্টত বাদগ তখদত পলায়ন কদিদি।  

 

আব্দলু হাদমি খাদনি পুদত্রি আদিাগয লাভ 

  

আবু্দল হাদমি খান মহান বাবদক তাি বাড়ীদত দনদয় ব্রেদত এবাং গভনসদিি দনকট হদত আদিশ না আর্া পেসি 
ব্রর্খাদন তাি দনদজি র্াংিক্ষদর্ িাখদত মনস্থ কিল।  েখন  ব্রর্ তাি বাড়ীি দনকটবতসী হদেল,  তখন তাি বাড়ীি 
ব্রলাকদিি মদধ্য ক্রন্দন ও দবলাপ ধ্বদন শুনদত ব্রপদয়  আশ্চােসাদিত হল।  তাি পুত্র কদলিায় আক্রাি হদয়দিল 
এবাং মততুযি কবদল পদতত হদত োদেল।  সনিাদশ্য ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  পিতদল পদতত হল এবাং অশ্রপূর্স 
ব্রলার্দন তাি পুদত্রি প্রার্ িক্ষাি জন্য প্রাথসনা কিল।  ব্রর্ তাি অপিাধ্ এবাং অন্যায় কাদজি জন্য ক্ষমা প্রাথসনা 
কিল।  ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  বস্ত্রাঞ্চল ধ্াির্ কদি  দবনীত ভাদব প্রাথসনা কিলঃ ‘ আদম দিদবয দিয়া আপনাি 
দনকট অনুনয় কদি  বলদি,  দেদন আপনাদক এই মদহমাদিত পিমেসািায় উন্নীত কদিদিন আপদন আমাি পদক্ষ 
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মধ্স্থতা করুন এবাং আমাি পুদত্রি জীবন িক্ষাি জন্য প্রাথসনা করুন।  ইহা না হয়  ব্রে তাদক ব্রেৌবন কাদলি 
প্রািাদম্ভ আমাি দনকট হদত দনদয় োওয়া হয়।  তাি দপতা ব্রে অপিাধ্ কদিদি,  তজ্জন্য ব্রেন তাদক শাদে ব্রিয়া 
না হয়।  আদম ো কদিদি তজ্জন্য আদম অদত গভীি ভাদব প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হদে ব্রে,  আদম আি কখনও এইরুপ 
পি গ্রহর্ কিব না।েদিও কু্ষধ্া ও অভাদব আমাদক প্রার্ তযাগ কিদত হয়। ’ 

  

মহান বাব,  দেদন উপার্নাি জন্য হে- মুখ প্রক্ষালন কিদিদলন এবাং প্রাতঃকালীন উপার্নাি জন্য প্রস্তুত 
হদেদলন,  দতদন ব্রে জল িািা মুখ ব্রধ্ৌত কিদিদলন তা হদত দকিু জল দনদয় দগদয় তাি পুত্রদক পান কিাদত 
আদিশ কিদলন।  দতদন বলদলনঃ ইহা তাি জীবন িক্ষা কিদব।  

মহান বা’ব্রবি  মুদি 

েখনই  আবু্দল হাদমি খান তাি পুদত্রি আদিাগয লাদভি দনিশসনর্মহূ  ব্রিখদত ব্রপল,  তখনই ব্রর্ গভনসদিি 
দনকট একখানা পত্র দলখল,  তোিা ব্রর্ তাদক র্মে দবষয় অবগত কিাল এবাং তাি দনকট প্রাথসনা কিল ব্রে 
ব্রর্ মহান বাবদক আক্রমর্ কিা হদত দবিত হয়।  ব্রর্ গভনসদিি দনকট আিও দলখলঃ ‘ব্রতামাি দনদজি প্রদত ও 
তাদিি প্রদত করূনা কি োদিিদক দবধ্তা ব্রতামাি তত্বাবধ্াদন র্মপসন কদিদিন।  েদি এই মহামাদিি প্রর্ডড 
ধ্বাংর্লীলা এি তাি দনজস্ব পদথ র্লদত থাদক,  আদম আশঙ্কা কদি,  এই নগি  এই দিদনি ব্রশদষ এি ভয়াবহ 
আক্রমর্ হদত উদ্ধাি প্রাপ্ত হদব না। ’ ব্রহাদর্ইন  খান উত্তি দিল ব্রে,  মহান বাবদক তৎক্ষনাৎ মুদিিান কিদত 
হদব এবাং ব্রেখাদন ইো ব্রর্খাদন োওয়াি জন্য তাাঁদক স্বাধ্ীনতা িান কিদত হদব।  

 

পির্যুদতি পি ব্রহাদর্ইন  খাদনি দিবস্থার্মহূ 

েখন  এই র্মে  টনাি র্াংবাি ব্রতহিাদন ব্রপৌাঁদিল এবাং শাদহি ব্রগার্িীভূত হল,  তখন ব্রহাদর্ইন  খানদক 
পির্ুযদতি একদট শাহী ফিমান ( আদিশ)  প্রিান কিা হল এবাং তা দর্িাদজ ব্রপ্রদিত হল।  তাি পির্যুদতি দিন 
হদত  ব্রর্ই দনলসজ্জ অতযার্ািীদক র্াংখযাহীন দদভসাদগি স্বীকাি হদত হদয়দিল এবাং অবদশদষ এমন দক ব্রর্ দনদজি 
সিনদন্দন জীদবকা অজসদনও অক্ষম হদয়দিল।  তাি এই িূভসাদগযি িশা হদত তাদক উদ্ধাি কিদত ইেুক বা ব্রকান 
র্মথসক দিল বদল  ব্রবাধ্ হল না।   পিবতসী র্মদয় েখন  মহান বাহা’উল্লাহ্   বাগিাদি দনবসাদর্ত হদয়দিদলন,  
ব্রহাদর্ইন  খান তাাঁি দনকট একখানা পত্র ব্রপ্রির্ কদিদিদলন,  োহাদত ব্রর্ তাি অনুদশার্না প্রকাশ কদিদিল 
এবাং তাি অতীব মন্দ কােসযদি জন্য প্রায়দশ্চত্ব কিদত প্রদতজ্ঞা কদিদিল এই শদতস ব্রে,  ব্রর্ তাি পুবস পিবী 
পুনঃ প্রাপ্ত হদব।  মহান বাহা’উল্লাহ্   তাদক উত্তি প্রিান কিদত অস্বীকাি কদিদিদলন।  দিবস্থা ও লজ্জায় 
অদভভুত হদয়  ব্রর্ অবর্নèতা প্রাপ্ত হল এবাং অবদশদষ ব্রর্ মততুযমুদখ পদতত হল।  

 

আিীয়- স্বজন হদত মহান বা’ব্রবি  দবিায় গ্রহর্ ও দর্িাজ হদত প্রস্থান 

মহান বাব,  দেদন আবু্দল হাদমি খাদনি বাড়ীদত অবস্থান কিদিদলন,  সর্য়ি কাদজমদক বাড়ীদত পাঠাদলন ব্রেন 
দতদন হাজী দমজসা সর্য়ি আলীদক তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিাি জন্য অনুদিাধ্ কদিন।  মহান বাব তাাঁি মাতুলদক 



152 
 

তাাঁি দর্িাজ তযাগ কদি  োওয়াি র্াংবাি িান কিদলন,  তাাঁি মাতা ও তাাঁি স্ত্রীদক তাি র্াংিক্ষদন র্মপসন 
কিদলন এবাং তাদিি প্রদতযদকি দনকট তাাঁি অনুিাগ,  ব্রর্,  প্রীদত ও আল্লাহি র্াহাদেযি সুদনশ্চয়তা প্রিান কিাি 
ভাি অপসর্ কিদলন।  দতদন েখন  তাাঁি মাতুদলি দনকট হদত দবিায় গ্রহর্ কিদিদলন,  তখন তাদক বলদলনঃ 
‘তািা ব্রেখাদনই থাুক না ব্রকন,  আল্লাহি র্বসদবষ্টনকািী ভালবার্া ও র্াংিক্ষর্ তাদিিদক পদিদবষ্টন কিদব।  
আদম আপনাি র্াদথ  পুনিায় আজাি বায়জাদনি পব্বসত র্মদূহি মদধ্য র্াক্ষাৎ কিব,  ব্রেখান হদত আদম 
আপনাদক আিবদলিাদনি মুু ট লাভ কিাি জন্য ব্রপ্রির্ কিব।  আদম স্বয়াং আপনাি পশ্চাদত আর্ব,  আমাি 
একজন ভি দশদষ্যি র্াদথ  এবাং অনি িাদজয আদম আপনাি র্াদথ  ব্রোগিান কিব। ” 

 

নবম  অধ্যাদয়ি টীকা 

১নাং  ঃ-  সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী র্ম্বদে মহান আবু্দল বাহা তাাঁি ইিাদনি আিবদলিানকািীগদর্ি র্ম্বেীয় 
পাডডুদলদপদত বদলদিনঃ ‘‘ এই অর্াধ্ািন ব্রলাক,  এই মহা মূলযবান আিা,  দত্রশ হাজাি অদপক্ষা কম শ্রুদতবার্ী 
মুখস্থ কদিদিদলন।  র্কল প্রকাি ব্রলাক তাি ভদিশ্রদ্ধা ও প্রশাংর্া কিত।  দতদন ইিাদন র্াবসজনীন েশ- কীদতস 
অজসন কদিদিদলন এবাং তাি প্রদতপদত্ত ও দবিযাবিা র্বসত্র র্ম্পনূসরূদপ স্বীকতত হদয়দিল। ” 

 

২নাং  ঃ-  কশফলু গীতা গ্রদন্থি ৮১ পতষ্ঠা অনুর্াদি,  “সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় মহান বাব 
কততসক সুিা কাওর্াদিি বযাখযা প্রিান উপলদক্ষ মহান বাবদই হাজাদিি অদপক্ষা কম আয়াত অবতীর্স কদিন 
নাই।  সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি র্দক্ষ এই বযাখযা অবতিদনি দবহ্বলকািী দ্রুততা,   ব্রর্ই বযাখযাি অনুপম 
ব্রর্ৌন্দেসয ও গভীি তাৎপেসয অদপক্ষা ব্রকান অাংদশ কম আশ্চােসযদি দবষয় দিল না। ” বায়ান গ্রন্থ,  ২/ ১ মদত,  
‘‘ এবাং েদি ব্রকহ এই পদবত্র বতদক্ষি ( বা’ব্রবি )  আদবভসাব র্ম্বদে অনুধ্াবন কিদত ব্রর্ষ্টা কদি,  তদব ব্রর্ 
দনঃর্দন্দদহ আল্লাহি ধ্দমসি মহত্ব র্ম্বদে স্বীকাি কিদত বাধ্য হদব।  কাির্ এইরূপ এক বযদি দেদন জীবদনি 
র্দব্বশ বৎর্ি  অদতক্রম কদিদিন,  দেদন দশদক্ষত ব্রলাকদিি দনকট প্রাপ্ত র্কল প্রকাি জ্ঞান দবজ্ঞান দবহীন,  দেদন 
এখন ব্রকানমাত্র ইতেতঃ না কদি  এইরূপ দ্রুতগদতদত আয়াতর্মূহ  আবতদত কদিন,  দেদন পাাঁর্  ডটা র্মদয়ি 
মদধ্য দলখনী ক্ষাি না কদি  এক র্হর প্রাথসনাবার্ী দলদখ  ব্রফদলন,  দেদন এইরূপ বযাখযার্মহূ  ও পাদডডত্বপূর্স 
গ্রন্থর্মূহ  ির্না কদিন,  ো ঐশী একদত্বি এইরূপ উচ্চ ব্রশ্রর্ীি দবজ্ঞতা ও ব্রবাধ্শদিদত পূর্স ব্রে,  ধ্মস শাস্ত্রদবি 
পদডডতগর্ ও িাশসদনকগর্ ও এই র্মে উদি অনুধ্াবন কিদত দনদজদিি অর্মথসয স্বীকাি কিদত বাধ্য হন।  
তাহদল এদত ব্রকান র্দন্দহ নাই ব্রে,  ( তাি মদধ্য)  এই র্কল গুনাবলী আল্লাহি দনকট হদতই অবতীর্স 
হদয়দি। ” ( পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী,  ২১৯ পতষ্ঠা)  

 

৩নাং  ঃ-  ব্রলডী ব্রশল তাি “ইিাদনি ব্রলাদকি জীবনোত্রা ও িীদত- নীদতর্মূহ  র্ম্বদে ক্ষীন আদলাক গ্রদন্থি 
১৭৮- ১৭৯ পতষ্ঠায় বদলনঃ ‘ইহা একদট আশ্চেসযজনক বযাপাি দিল ব্রে,  ইিাদনি ব্রলাকদিি মদধ্য োিা বা’ব্রবি  
ধ্মসনীদত গ্রহর্ কদিদিদলন,  তাদিি মদধ্য এক বতহিাাংশ ব্রলাক ব্রমাল্লা ব্রশ্রনীি ( দশদক্ষত ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিাদয়ি)  
অিভূসি দিদলন এবাং এমন দক মুজতাদহিদিি অথসাৎ ধ্মস শাস্ত্রাদভজ্ঞ পদডডতগদর্ি অদধ্কাাংশ ব্রলাক এই বা’বী 
ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন,  োিা মুর্লমান ধ্মস শাস্ত্র বযাখযাকািীরূদপ উচ্চ পিবীি অদধ্কািী দিদলন।  এই র্কল 
ব্রলাকদিি অদনদকই তাদিি দনদজি িি িাদন তাদিি এই নব  ধ্মস দবশ্বার্ র্ীলদমাহিাদঙ্কত কদিদিদলন। ’ 



153 
 

 

৪নাং  ঃ-  “পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী” ৮ পতষ্ঠা মদত,  ‘ সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী,  ব্রমাহাম্মি শাদহি গতহাধ্যক্ষ 
( ব্রর্ম্বািদলন)  দমজসা ব্রলাতদফ আলীি দনকট তাি মহান বা’ব্রবি  পেসদবক্ষন র্ম্বদে দনভসদয় ও দিধ্াহীনভাদব 
র্বসদশষ বর্সনা দলদখ  পাদঠদয়দিদলন ব্রেন দতদন তা শাদহি ব্রগার্িীভূত কিদত পাদিন।  পক্ষািদি সর্য়ি ইয়াদহয়া 
ইিাদনি র্কল অাংদশ র্কল নগদি ও শহদি ভ্রমন কদি  মর্দজদিি বিততামঞ্চ হদত ব্রলাকগর্দক এই নব  
ধ্দমসি দিদক এইরূপভাদব আহ্বান কদিদিদলন ব্রে,  অন্যান্য ধ্মস শাস্ত্রদবি পদডডদতিা এি দমমাাংর্া কদিদিল ব্রে,  
দতদন একজন দক্ষপ্ত-  দবকতত বুদদ্ধি ব্রলাক। ’ 

 

৫নাং  ঃ-  সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবীি দপতাি নাম দিল সর্য়ি জাফি,  দতদন কশদফদভি ( প্রকাশকািী)  উপাদধ্ 
িািা দবদশষ ভাদব পদিদর্ত দিদলন।  কাির্ পদবত্র ব্রকািআন ও পদবত্র ব্রকািআদনি বযাখযায় তাি দবদশষ িক্ষতা 
দিল এবাং দতদন স্বপ্নাবস্থায় িতদষ্ট র্মদুহি িশসন িাবী কিদতন।  

 

৬নাং  ঃ-  হাজী দমজসা জানী তাি ‘ইদতহার্,  তাদিদখ েদিদপ,  ২নাং পদিদশদষ্ট,  ৩৪৯- ৩৫০ পতষ্ঠায় বদলনঃ 
“ব্রতহিাদনি মাহমুি খান,  কলিদিি ( ব্রময়দিি,  নগিাধ্যদক্ষি)  বাড়ীদত ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলীি র্াদথ  আমাি 
র্াক্ষাৎ হদয়দিল।  মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি শ্রদ্ধাভদি ও দবশ্বাদর্ি জন্য তাদক ব্রর্খাদন আবদ্ধ কদি  িাখা 
হদয়দিল।  দতদন বদলদিদলনঃ ‘আদম এইরূপ একজন অহঙ্কািী ও উদ্ধত ব্রমাল্লা দিলাম ব্রে,  আদম কাহাদিা দনকট 
দনদজদক ব্রহয় কিতাম না।  এমনদক পিদলাকগত হাজী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকি রুেীি দনকটও না।  োহাদক 
হুজ্জুতলু ইর্লাম ও ধ্মস শাস্ত্রদবি পদডডত বদল  অগ্রগর্য বদল  মদন কিা হত।  আমাি মতবাি আকবিী 
র্ম্প্রিায় অনুোয়ী হদয়দি।  মুর্লমান পুদিাদহত র্ম্প্রিাদয়ি অদধ্কাাংশ ব্রলাদকি র্াদথ  ব্রকান ব্রকান দবষদয় আমাি 
মতাননকয দিল।  ব্রলাদকিা আমাি দবরুদদ্ধ নাদলশ কদিদিল এবাং ব্রমাহাম্মি শাহ আমাদক ব্রতহিাদন আহ্বান 
কদিদিদলন।  আদম ব্রর্খাদন দগদয়দিলাম এবাং দতদন আমাি গ্রন্থর্মূহ  পাঠ কদিদিদলন এবাং তাদিি মমস র্ম্বদে 
অবগত হদয়দিদলন।  সর্য়ি বাদকি রুশ্তীদকও আহ্বান কিাি জন্য আদম তাদক অনুদিাধ্ কদিদিলাম,  ব্রে আমাি 
দবর্াি দবতকস কিদত পাদি।  প্রথমতঃ দতদন তা কিাি ইো ব্রপাষন কদিদিদলন দকন্তু পদি ব্রগালদোগ আশঙ্কা 
কদি  উহা স্থদগত ব্র াষর্া কদিদিদলন।  র্াংদক্ষদপ বলদত ব্রগদল,  এই র্মে স্বয়াং র্ম্পূনসতা র্দত্ত্বও,  েখনই  
পদবত্র পুরুদষি প্রকাদশি র্াংবাি আমাি দনকট ব্রপৌাঁিাল এবাং  ব্রর্ই ব্রনাকতাদয় ব্রপকসাদনি ( ব্রকািআন মদজদিি 
প্রদতশ্রুত আদি দবন্দুি)  আয়াত র্মদুহি একদট মাত্র পতষ্ঠা পাঠ কিলাম।  আদম আনদন্দ আিহািা হলাম এবাং 
অদনেকুভাদব তবুও র্ম্পুর্স ব্রস্বোমূলকভাদব তাাঁি িাবীি র্তযতা স্বীকাি কিলাম এবাং তাাঁি একজন অনুিি 
ভিিাদন পদিনত হলাম,  কাির্ আদম তাাঁি মদধ্য মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  পিম মহীয়ান অদলৌদকক দনিশসন 
ব্রিখদত ব্রপলাম এবাং েদি আদম তা প্রতযাখযান কিতাম তাহদল আদম ইর্লাম ধ্দমসি র্তযতা অস্বীকাি 
কিতাম। ’ 

 

৭নাং  ঃ-  এইরূপ একদট বর্সনা ( র্বদজ ময়িাদন মহান ুেুদর্ি আিবদলিান র্ম্বদে তাি দনদজি ভদবষিানী)  
কশফুল গীতাি ২১৭ পতষ্ঠায় দলদপবদ্ধ আদি।  গ্রন্থকাি বদলন,  মাদজন্দািান প্রদিদশি কদতক ব্রলাক আমাি দনকট 
এই বর্সনা প্রিান কদিদিল।  
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৮নাং  ঃ-  কশফুল গীতাি ৮১- ৭৭ পতষ্ঠায় হাজী সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ীি ধ্মসািি গ্রহদর্ি আশ্চােসয অবস্থাদি 
র্ম্পুনসরুদপ দববতত হদয়দি এবাং মহান বাহা’উল্লাহ্ কততসক তাি নাদম একদট তাৎপেসযপূর্স ফলকদলদপ অবতীর্স কিা 
হদয়দি ( ৬৩ পতষ্ঠা) ।  ব্রর্খাদন দকতাদব আকিাদর্ি গুরুত্ব র্ম্বদে র্ম্পুনসরূদপ বদনসত হদয়দি এবাং এি আদিশাদি 
প্রদয়াগ কিা ও কাদেসয পদিনত কিাি বযপাদি অতীব র্াবধ্ানতা ও সধ্েসয অবলম্বদনি প্রদয়াজনীয়তাি উপি ব্রজাি 
ব্রিয়া হদয়দি।  এই গ্রদন্থি ৬৪- ৭০ পতষ্ঠায় এই ফলক দলদপি মূল বর্ন  উদ্ধুত পাওয়া োদব।  িমাদয়দল 
র্বা’ব্রতও হাজী সর্য়ি জওয়াদি কািবালায়ীি ধ্মসািি গ্রহদনি দবষয় উদল্লদখত হদয়দি।  

 

িশম অধ্যায় 

মহান বা’ব্রবি  ইর্ফাহান োত্রা ও তথায় অবস্থান 

গভনসি মনুদর্দহি খাদনি দনকট মহান বা’ব্রবি  পত্র 

 

 

ইর্পাহাদনি ইমাদম জুমা কততসক মহান বা’ব্রবি  অভযথসনা 

১২৬২ দহজিীি ( ১৮৪৬ দিষ্টাদব্দি ব্রর্দেম্বি- অদটাবি)  বষসাকাল েখন  ব্রশষ হদয়  আর্দিল তখন মহান বাব 
তাাঁি জন্মস্থান দর্িাজ হদত ব্রশষ দবিায় গ্রহর্ কদি  ইর্ফাহান োত্রা কিদলন।  সর্য়ি কাদজম জানজানী  ব্রর্ই 
োত্রায় তাি র্িী দিদলন।  েখন  মহান বাব নগদিি প্রাি ব্রিদশ ব্রপৌাঁদিদলন তখন দতদন প্রদিদশি গভনসি 
মনুদর্দহি খান ব্রমা’তদমদি ব্রিৌলাি ( ১)  দনকট একখানা পত্র দলদখদিদলন।   ব্রর্ই পদত্র দতদন তাদক অনুদিাধ্ 
কিদলন ব্রেন  ব্রর্ই নগদি তাাঁি অবস্থাদনি স্থান র্ম্বদে তাি র্ম্মদত প্রকাশ কদিন।  পত্রখানা দতদন সর্য়ি 
কাদজদমি হদে ন্যে কদিন,  এই পত্রখানা এইরুপ ব্রর্ৌজন্য প্রকাশক দিল এবাং এইরুপ উৎকতষ্ট দলদপ 
ব্রকৌশলপূর্স দিল ব্রে,  ব্রমা’তদমদি ব্রিৌলা তাদত মুগ্ধ হদয়  সুলতানুল উলামা,  ইর্পাহাদনি ইমাদম জুমাদক 
( ২)  দেদন  ব্রর্ই প্রদিদশি ধ্মসার্ােসযদিি প্রধ্ানতম বযদি দিদলন,  মহান বাবদক তাি বাড়ীদত গ্রহর্ কিদত 
এবাং তাদক র্িয় ভাদব ও ঔিােসযদি র্াদথ  অভযথসনা কিদত আদিশ কিদলন।  তাি এই র্াংবাদিি র্দি র্দি 
গভনসি মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত ব্রে পত্রখানা প্রাপ্ত হদয়দিদলন তা ইমাদম জুমাি দনকট ব্রপ্রির্ কিদলন।  
সুলতানুল উলামা এই আদিশ অনুর্াদি তাি দনজ ভ্রাতাদক আদিশ দিদলন ব্রেন তাি কদয়ক জন দপ্রয় র্িীর্হ 
অগ্রর্ি হদয়  প্রতযাদশত অভযাগত বযদিি র্াদথ  দমদলত হয়  এবাং তাাঁদক নগি  িাদিি পথ প্রিশসন কদি।  এই 
ভ্রাতা পিবতসীকাদল তাি ববসি দনষ্ঠুিতাি জন্য মহান বাহা’উল্লাহি দনকট হদত ‘িকশা’ ( স্ত্রী র্পস বা ক্রুি প্রকতদত 
দবদশষ্ট ব্রলাদকি)  আখযা প্রাপ্ত হদয়দিল।  েখন  মহান বাব দনকটবতসী হদলন,  ইমাদম জুমা বযদিগত ভাদব তাাঁদক 
অভযাথসনা কবাি জন্য বাদহি হদয়  আর্দলন এবাং তাাঁদক দশষ্টার্াি দবদধ্ি র্াদথ  তাি বাড়ীদত দনদয় ব্রগদলন।  
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ব্রলাকগর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  প্রদত র্ম্মান প্রিশসন 

ঐ দিবর্ র্মদুহ মহান বা’ব্রবি  প্রদত এইরূপ র্ম্মান প্রিশসন কিা হত ব্রে,  েখন  একদিন শুক্রবাি দতদন 
র্াধ্ািন র্è ানাগাি হদত বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিদিদলন,  তখন জনর্াধ্ািদনি মধ্য হদত অদনক ব্রলাকদক আগ্রহ 
র্হকাদি  ব্রর্ই জদলি জন্য  দর্ৎকাি ও ব্রগালমাল কিদত ব্রিখা ব্রগল,   ব্রর্ই জল দতদন র্è ান বা হে- মুখ 
ব্রধ্ৌত কবাি জন্য বযবহাি কদিদিদলন।  তাি উৎর্াদহত ও গুর্মুগ্ধ বযদিগর্ তাদিি পীড়া ও অসুস্থতায় আদিাগয 
প্রিাদন এি অদমা  গুর্ ও শদি র্ম্বদে িতঢ় দবশ্বার্ স্থাপন কিত।  ইমাদম জুমা স্বয়াং প্রথম িাদত্র হদতই তাদক 
এইরুপ ভদি- শ্রদ্ধা কিদিদলন,  তাাঁি এইরুপ গুনমুগ্ধ হদয়দিদলন ব্রে,  একজন ব্রর্বদকি কােসয দনজ হদে গ্রহর্ 
কদি  দতদন তাি দপ্রয়জদনি অভাব ও প্রদয়াজন র্মদুহ র্াহােয কিদত প্রবতত্ত হদলন।  প্রধ্ান তত্বাবধ্ায়ক ভতদতযি 
হে হদত জলপাত্র ( বিনা)  স্বহদে গ্রহর্ কদি  এবাং তাি উচ্চ পিবীি দর্িার্দিত মেসািাি প্রদত দকিুমাত্র 
ভ্রুদক্ষপ না কদি  দতদন ( ইমাদম জুমা)  মহান বা’ব্রবি  হদে জল ব্রঢাদল দিদত লাগদলন।  

 

মহান বাব কততসক সুিা আল আর্দিি বযাখযা অবতির্ 

এক িাদত্র সনশ ব্রভাদজি পি,  ইমাদম জুমা এই ব্রেৌবন র্ম্পন্ন অদতদথি র্দিদত্রি অর্াধ্ািন গুনাবলী িািা োিা 
ব্রকৌতুহল ও উদত্তদজত হদয়দিল,  মহান বাবদক সুিা আল আর্দিি একদট ভাষ্য অবতীর্স কিাি জন্য অনুদিাধ্ 
কিদত র্াহর্ প্রকাশ কিদলন ( ব্রকািআন,  সুিা ১০৩) ।  তাি প্রাথসনায় দতদন তৎক্ষনাৎ র্ম্মদত িান কিদলন।  
কাগজ ও ব্রলখনী ব্রর্দয় দনদয় মহান বাব আশ্চেসযজনক দ্রুততাি র্াদথ  এবাং দবন্দুমাত্র পুবসদর্িা বযদতত তাাঁি 
অদতদথ ব্রর্বদকি র্ম্মুদখ,  পুদবসাি সুিাি অতযি আদলাকপ্রি একদট ভাষ্য অবতীর্স কিদত আিম্ভ কিদলন।  
তখন মধ্যম িাদত্র দনকটবতসী হদেল,  েখন  মহান বাবদর্ই সুিাি প্রথম অক্ষদিি ( ওয়াও বদর্স)  ব্রে বহু র্াংখযক 
ভাবাথস জদড়ত দিল তািই বযাখযায় দনেুি দিদলন।   ব্রর্ই অক্ষি,   ব্রর্ই ‘ওয়াও’ অক্ষি,  োি প্রদত ব্রশখ 
আহমি আহর্ায়ী তাি ব্রলখা র্মদুহ ইদতপদুবস অদত অদধ্ক গুরুত্ব অপসন কদিদিদলন,  মহান বা’ব্রবি  দনকট 
স্বগসীয় প্রতযাদিদশি একদট নতুন েুদগি আদবভসাদবি দনিশসন প্রকাশ কিদিল এবাং মহান বাহা’উল্লাহ্ কততসক পদবত্র 
দকতাব- ই- আকিার্ এ মহান দবপেসদয়ি ( পদিবতসদনি)  িহস্য এবাং মদহয়ান র্ম্রাদটি দনিশসন তাি বাকযাবলীদত 
ইদিত কদিদিন।  পদি অনদত দবলদম্ব মহান বাব তাাঁি অদতদথ ব্রর্বক ও তাাঁি র্িীগদর্ি র্ম্মুদখ সুিাি ভাদষ্যি 
প্রথদম ব্রে ধ্দমসাপদিশ দলদপবদ্ধ কদিদিন তা গাদনি সুদি আবতদত্ত কিদত লাগদলন।  এই র্কল শদি র্ম্পন্ন 
বাকয তাি ব্রশ্রাততবগসদক আশ্চদেসয হতভম্ব কদি  দিদয়দিল।  তাাঁি স্বদিি োদমদন্ত্র তািা ব্রে ব্রমাদহত হদয়  
দগদয়দিল।  স্বতঃপ্রবতত্ত হদয়  তািা তৎক্ষনাৎ িাদড়দয় ব্রগল এবাং শ্রদ্ধা ভদি র্হকাদি মহান বা’ব্রবি  বস্ত্রাঞ্চাদল 
র্ুম্বন কিল।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীদয় হিাজী,  দেদন একজন খযাতনামা আইনজ্ঞ পদডডত দিদলন,  হঠাৎ 
দবজদয়াল্লার্ ও প্রশাংর্া ধ্বদন উদত্তালন কিদলন।  

  

 দতদন  দর্ৎকাি কদি  বলদলনঃ ‘অদত অল্প র্মদয়ি মদধ্য এবাং এইরুপ র্হজপাঠয হেদলদপ র্হকাদি তাি 
দলখনী হদত ব্ররাতাকাদি প্রবাদহত এইরুপ অতুলনীয় ও অদিতীয়,  এদতা অদধ্ক র্াংখযক বাকযাবলী অবতীর্স 
কিদত র্মথস হওয়া,  োি আয়াতর্মূহ  পদবত্র ব্রকািআদনি একর্তথুসাাংশ,  বা এমন দক এক তততীয়াাংশ হদব।  
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ইহা এমন একদট কততত্বপূর্কােসয ো ব্রকান নশ্বি মানব,  আল্লাহি মধ্যস্থতা বযদতত র্ম্পািন আশা কিদত 
পাদিনা।  র্েদক দবদির্স কিা বা র্মদুিি প্রেি খডড র্মদুহি উদজ্জদবত কিা এইরুপ একদট শদিশালী কােসযদি 
র্াদথ  তুলনা কিদত পািা োয় না।  

 

মনুদর্দহি কততসক মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎ কিা ও মহান বাব কততসক মহান 

ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  নবয়ুদত খাোি প্রমার্ প্রিশসন 

েখন  মহান বা’ব্রবি  সুখযাদত ক্রদম ক্রদম ইর্ফাহাদনি র্বসত্র দবেতত হদয়  পড়ল।  িশসক বতদন্দি অদবিত ব্ররাত 
প্রদতযক অাংশ হদত ইমাদম জুমাি গতদহি দিদক প্রবাদহত হদত লাগল।  কতক ব্রলাক তাদিি ব্রকৌতুহল র্দিতাথস 
কিাি জন্য অন্যিা তাি ধ্দমসি ব্রমৌদলক র্তয র্মদুহি গভীিতার্মূহ  উপলদদ্ধি জন্য এবাং আিও অন্য ব্রলাদকিা 
তাদিি পীড়া ও েন্ত্রনা র্মদুহি প্রদতকাি অনুর্োন কবাি জন্য আর্দলন এবাং েখন  দতদন ইর্ফাহাদনি অদতশয় 
ব্রগৌিাবাদিত ও সুদশদক্ষত ধ্মসার্ােসযগদর্ি র্মাগদম উপদবষ্ট হদয়দিদলন,  তখন দতদন মহান বাবদক নবুয়দত খাোি 
( মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  দবদশষ্ট প্রকাদিি ভদবষ্যিািীি পিবীি)  প্রকতদত ও সবধ্তা র্ম্বদে বযাখযা প্রিান কিদত 
ও প্রমার্ প্রিশসন কিদত অনুদিাধ্ কিদলন।   ব্রর্ই র্দম্মলদন প্রথমতঃ দতদন উপদস্থত বযদিবগসদক তাদিি ধ্মস 
দবশ্বাদর্ি এই ব্রমৌদলক নীদতি র্মথসদন এইরুপ প্রমার্ ও র্াক্ষযর্মহূ  উপস্থাপন কিদত আহ্বান কিদলন ব্রে 
ব্রর্গুদল তাদিি দবরুদদ্ধ এইরুপ একটা অকাটয প্রমার্ স্বরুপ হয়  োিা এি র্তযতা অস্বীকাি কিদত র্ায়।  ো 
হউক,  তাদিি মদধ্য ব্রকউ এি প্রতুযত্তি দিদত র্ম্মত হল না।  মহান বাব দজজ্ঞার্া কিদলনঃ ‘আপদন দক 
আপনাি প্রদশ্নি দলদখত উত্তি র্ান না ব্রমৌদখক?’ দতদন উত্তি কিদলনঃ ‘ একদট দলদখত উত্তি ো ব্রকবল োিা 
এই র্দম্মলদন উপদস্থত আদিন তাদিি র্ন্তুষ্ট কিদব এমন নদহ বিাং ইহা বতসমান ও ভদবষ্যৎ বাংশধ্িদিিও 
সনদতক উন্নদত র্াধ্ন কিদব ও দশক্ষা প্রিান কিদব। ’ 

মহান বাব তখন তখনই তাাঁি দলখনী গ্রহর্ কিদলন।  দই  ডটািও কম র্মদয়ি মদধ্য দতদন ইর্লাদমি আিম্ভ,  
প্রগদত,  র্দিত্র,  বযদপ্তশীল প্রভাব র্ম্বদে একদট অদতশয় নবশদি প্রিানকািী ও দবদশষ দববিদর্ি উপি 
র্াংস্থাদপত অনুর্োদনি প্রায় পঞ্চাশ পতষ্ঠা পূর্স কিদলন।  তাাঁি প্রবদেি ির্নাি ব্রমৌদলকত্ব,  এি দলখন পদ্ধদতি 
শদি ও সুস্পষ্টতা,  এি সুক্ষ বর্সনাি শুদ্ধতা  ব্রর্ই মহান দবষদয় তাাঁি দলখা এমন একদট উৎকতষ্টতা প্রিান 
কদিদিল,  ো ব্রর্খাদন উপদস্থত ব্রলাকদিি ব্রকহই অনুভব কিদত অপািগ হয়  নাই।  দবর্ক্ষন অিিতসদষ্ট র্হকাদি 
এই বযাখযাি ব্রশষ ভাদগি বার্ীর্মহূদক দতদন মূল  দবষয়দটদক প্রদতশ্রুত কাদয়দমি ( ইমাম মাহিী বা’ব্রবি )  
আগমন এবাং ইমাম ব্রহাদর্দনি  প্রতযাদশত প্রতযাবতসদনি র্াদথ  র্াংদোগ কদিদিদলন।  দতদন এইরুপ শদি ও 
র্াহদর্ি র্াদথ  েুদি প্রিশসন কদিদিদলন ব্রে,  োিা তাাঁদক এই র্কল বার্ী আবতদত্ত কিদত শুদনদিদলন,  তািা 
তাাঁি অবতীর্স বার্ীি গুরুত্ব িািা অতীব আশ্চােসযাদিত হদয়দিল।  তাাঁি বর্সনা প্রকাশ্য ভাদব আপদত্ত কিা ব্রতা দদি 
থাক,  ব্রকউ দবন্দুমাত্র আপদত্তি ইদিত কিদতও র্াহর্ কদি নাই।  ব্রমা’তদমি তাি উৎর্াহ ও আনন্দ প্রকাশ না 
কদি  পাদিন নাই।  দতদন  দর্ৎকাি কদি  বলদলনঃ ‘আমাি কথা শ্রবর্ করুন ব্রহ র্ম্মাদনত জন- মডডলী,  
আপনাদিগদক আদম র্াক্ষয স্বরূপ গ্রহর্ কিদি।  অিয দিবর্ পেসি আমাি অিদি আদম কখদনা ইর্লাদমি র্তযতা 
র্ম্বদে িতঢ়রূদপ দবশ্বার্ভাজন হই  নাই।  এই েুবদকি দলদখত এই বযাখযাদক ধ্ন্যবাি,  আদম অিয হদত আমাি 
দনদজদক আল্লাহি ব্রপ্রদিত পুরুষ মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  দবদ াদষত ধ্দমসি একজন িতঢ় দবশ্বার্ী বদল  ব্র াষর্া 
কিদি।  এই েুবক ব্রে অমানবীয় ( স্বগসীয়)  শদি িািা দবভুদষত তাি র্তযতা র্ম্বদে আমাি দবশ্বাদর্ি আদম 
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গভীি ভাদব র্াক্ষয প্রিান কিদি,  এমন শদি ো ব্রকান অদজসত দবিযা প্রিান কিদত র্ক্ষম নদহ। ’ এই র্মে 
বাকয উচ্চািন কদি  দতদন র্ভা ব্রশষ কদি  দিদলন।  

 

প্রধ্ান মন্ত্রী দমজসা আকার্ীি আতঙ্ক 

মহান বা’ব্রবি  বধ্সনশীল ব্রলাক দপ্রয়তা ইর্ফাহাদনি ধ্মসার্ােসযদিি ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত কিল,  োিা একজন অদশদক্ষত 
েুবদকি প্রাধ্ান্যতা ো দতদন তাদিি অনুর্ির্কািীদিি দর্িা ও দবদবদকি উপি ধ্ীদি ধ্ীদি অজসন কিদিদলন,  তা 
তািা উদিিতা ও ঈষসাি র্াদথ  অবদলাকন কিদিল।  তািা িতঢ়রূদপ দবশ্বার্ কিল ব্রে,  েদি তািা ব্রলাকদিি 
উৎর্াদহি ব্ররাদতি গদত ব্রিাধ্ কিদত না িাাঁড়ায় তাহদল তাদিি অদেদত্বি দভদত্তমূল ধ্বাংর্  হদব।  তাদিি মদধ্য 
অল্প কতক দবজ্ঞ ব্রলাক মহান বা’ব্রবি  বযদি বা তাাঁি দশক্ষা র্মদুহি প্রদত প্রতযক্ষ শত্রুতা হদত দবিত থাকা 
র্মীর্ীন মদন কিল।  কাির্ তািা অনুভব কিল,  এইরূপ কােসয ব্রকবল তাাঁি প্রদতপদত্ত বদধ্সত কিদব এবাং তাাঁি 
পিমেসযািা সুিতঢ় কিদব।  ো হউক,  অদনষ্টকািীিা মহান বা’ব্রবি  র্দিত্র ও বা’বী র্ম্বদে  দবদবর্নাহীন 
বর্সনার্মহূ  প্রর্াদি তৎপি দিল।  এই র্মে বর্সনা শী সই ব্রতহিাদন ব্রপৌাঁদিল এবাং ব্রমাহাম্মি শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী 
দমজসা আকার্ীি মদনাদোগ আকষসন কিল।  এই গদবসত ও উদ্ধত মন্ত্রী এই অমিল আশঙ্কা কিদত লাগল ব্রে,  
হয়তঃ তাি িাজযাদধ্পদত একদিন মহান বাবদক র্াহােয কবাি জন্য ইেুক হদত পাদিন,  এবাং এইরূপ ইো,  
ব্রর্ সুদনদশ্চত ভাদব তাি পতন ত্বিাদিত কিদব।  হাজী আিও র্ন্ত্রে দিল পাদি ব্রমা’তদমি,  দেদন ব্রমাহাম্মি 
শাদহি দবশ্বেও দবশ্বাদর্ি পাত্র দিদলন,  শাহ ও মহান বা’ব্রবি  মদধ্য র্াক্ষাৎকাদিি বদন্দাবে কিদত কততকােসয 
হদত পাদিন।  ব্রর্ ভালরূদপই জানত ব্রে,  েদি ব্রর্রূপ র্াক্ষাৎকাি র্াং দটত হয় ,  তদব র্হদজ প্রভাবাদিত ও 
ব্রকামল হৃিয় শাহ  ব্রর্ই ধ্মস দবশ্বাদর্ি আকষসন ও নতনুত্ব িািা র্ম্পনুসরূদপ মুগ্ধ হদত পাদিন।  

এইরূপ ভাবনা িািা উদত্তদজত হদয়  ব্রর্ ইমাদম জুমাি দনকট তীে ভাষায় একখানা পত্র দলখল,  োদত ব্রর্ 
তাদক ভৎসর্না কিল ব্রে,  ইর্লাদমি ব্রে র্কল স্বাথস র্াংিক্ষদনি ভাি তাি উপি ন্যাে কিা হদয়দি,  তা দতদন 
গুরুতি ভাদব অবদহলা কদিদিন।  হাজী দমজসা আকার্ী তাি দনকট দলদখদিল  ঃ ‘ আমিা আশা কদিদিলাম,  
আপদন আপনাি র্বসশদি র্হকাদি প্রদতযক ধ্মসদক বাধ্া প্রিান কিদবন,  ো িাদষ্ট্রি ও এই ব্রিদশি ব্রলাদকি 
উচ্চতম স্বাদথসি দবদিাধ্ী।  এি পদিবদতস ব্রিখা োদে,  আপদন এই অজ্ঞাত ও দনকতষ্ট আদন্দালদনি কতসাদক শুধ্ ু
দপতাি ন্যায় র্াহােযই কদিদিন না,  এমন দক ব্রগৌিবমদডডত কদিদিন। ’ ইহা বযদতত দমজসা আকার্ী ইর্ফাহাদনি 
ধ্মসার্ােসযদিি দনকট উৎর্াহ বধ্সক কতগুদল পত্র দলদখদিল ,  োদিিদক পুদবস ব্রর্ অগ্রাহ্য কদিদিল,  দকন্তু এক্ষন 
োদিি উপি ব্রর্ তাি দবদশষ অনুগ্রহর্মহূ  উিাি হদে িান কিদিল।  ইমাদম জুমা,  েদিও তাি অদতদথি র্াদথ 
তাি র্ম্মান সুর্ক বযবহাি পদিবতসন কিদত অস্বীকাি কিদলন,  তথাদপ মন্ত্রী হদত ব্রে র্াংবাি দতদন প্রাপ্ত 
হদয়দিদলন,  তাি সুি িািা তাি র্িীগর্দক এইরূপ উপায় অবলম্বন কিদত পিামশস দিদত বাধ্য হদয়দিদলন ব্রে 
তািা এইরূপ পন্থা অবলম্বন কদিন োদত প্রতযহ মহান বা’ব্রবি  উপদস্থদতদত িশসনকািীদিি অদবিত বধ্সমান 
র্াংখযা কমদত থাদক।  পিদলাকগত হাজী কলবার্ীি পুত্র,  ব্রমাহাম্মি ব্রমহিী,  োি উপাদধ্ দিল র্দহফুল উলামা,  
হাজী দমজসা আকার্ীি শ্রদ্ধা অজসন ও দনদজি বার্না র্দিতাথস কিদত ইো কদি  মহান বাবদক বিবয ব্রবিী 
হদত অদতশয় অদশাভন ও অলীল ভাষায় গাদল দিদয় তাাঁি দর্সাম কিদত আিম্ভ কিল।  

 

গভর্সি মনুদর্দহি খাদনি আবার্ গতদহ মহান বাব ও প্রধ্ান প্রধ্ান ধ্মসার্ােসযদিি আহ্বান 
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েখন  গভর্সি ব্রমা’তদমদিি এই র্মে প্রদতদক্রয়ায় দবোদিত র্াংবাি প্রাপ্ত হদলন,  তখন দতদন ইমাদম জুমাি 
দনকট একদট র্াংবাি পাঠাদলন,  তাদত দতদন তাদক স্মির্ কদি  দিদলন ব্রে,  দতদন গভনসিরূদপ মহান বা’ব্রবি  
র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিদলন এবাং তাদক ও তাি অদতদথদক তাি বাড়ীদত দনমন্ত্রন কদিদিদলন।  ব্রমা’তদমি,  
পিদলাকগত হাজী সর্য়ি বাদকি রুেীি পুত্র হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহদক,  হাজী ব্রমাহাম্মি জা’ফি আবািীয়ীদক,  
ব্রমাহাম্মি ব্রমহিীদক,  দমজসা হার্ান নুিীদক,  এবাং অন্যান্য আিও কদয়ক বযদিদক  ব্রর্ই র্ভায় উপদস্থত হওয়াি 
জন্য আহ্বান কিদলন।  হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহ  ব্রর্ই আহ্বান প্রতযাখযান কিল এবাং অন্যান্য োদিিদক আহ্বান 
কিা হদয়দিল তাদিিদকও  ব্রর্ই র্ভায় ব্রোগিান না কিাি জন্য তাদিিদক দনবতত্ত কিাি ব্রর্ষ্টা কিা হদয়দিল।  
ব্রর্ তাদিিদক বদলদিলঃ ‘ আদম দনদজদক এই কতসবয হদত মুদি দিদত ব্রর্দয়দি এবাং আদম দনশ্চয় ব্রতামাদিিদক 
আহ্বান কিদি ব্রে,  ব্রতামিাও এই কতসবয হদত দনদজদিি মুদি িাও।  আদম মদন কদি সর্য়ি বা’ব্রবি  
র্ামনার্ামদন র্াক্ষাৎ কিা ব্রতামাদিি পদক্ষ অদতশয় অদবদবর্নাি কাজ হদব।  দনঃর্দন্দদহ দতদন তাাঁি িাবী পুনঃ 
র্মথসন বা উদল্লখ কিদবন এবাং তাাঁি িাবীি র্মথসদন তাাঁদক ব্রে প্রমার্ দিদত ইর্িা কি তা দতদন উপদস্থত 
কিদবন এবাং দবন্দুমাত্র ইতঃেত না কদি ,  দতদন  ব্রর্ই র্তয বহন  কিদিন,  তাি র্াক্ষাৎ প্রমার্ স্বরুপ দতদন 
এইরুপ আয়াতর্মূহ  অবতীর্স কিদবন ো পদবত্র ব্রকািআদনি অদধ্সদকি র্মান হদব।  অবদশদষ দতদন এই র্কল 
বাদকয ব্রতামাদিিদক প্রদতিদন্দতায় আহ্বান কিদবনঃ ব্রতামিা েদি র্তযবািী হও,  তদব এইরুপ আয়াত অবতীর্স 
কি।  আমিা দকিুদতই ুটকােসতাি র্াদথ  তাদক প্রদতদিাধ্ কিদত পািব না।  েদি আমিা তাি িাবী স্বীকাি 
কদি  ব্রনই,  আমিা ব্রে ব্রকবল আমাদিি দনদজদিি সুখযাদত,  দবদশষ ক্ষমতা ও অদধ্কাি হদত বদঞ্চত হব  
এমন নদহ,  ভদবষ্যদত দতদন ব্রে আিও অদধ্কতি িাবী উপদস্থত কিদবন,  তা দনশ্চয় আমাদিিদক স্বীকাি কদি  
দনদত হদব।  

  

হাজী ব্রমাহাম্মি জাফি তাি উপদিশ ব্রমদন  দনল এবাং গভনসদিি আমন্ত্রন প্রতযাখযান কিল।  ব্রমাহাম্মি ব্রমহিী,  
দমজসা হার্ান নুিী এবাং অন্যান্য অল্প কদয়কজন োিা  ব্রর্ই উপদিশ  তর্াি র্াদথ  প্রতযাখযান কিল।  তািা 
দনদিসষ্ট র্মদয় ব্রমা’তদমদিি বাড়ীদত উপদস্থত হল।  অদতদথ ব্রর্বদকি আহ্বাদন দমজসা হার্াদন নুিী,  দেদন একজন 
খযাতনামা প্লাটদনষ্ট,  গ্রীক িাশসদনক বা আলফাতদুনি মতাবলম্বী দিল,  মহান বাবদক ব্রমাল্লা র্িিাি আদর্সয়াি 
র্াদথ  র্ম্পদকসত কতক জদটল মতবাি বযাখযা কিাি জন্য অনুদিাধ্ কদিদিল,  োি তাৎপেসয অদত অল্প ব্রলাদকই 
বযাখযা কিদত র্মথসয হত।  র্িল ও র্াধ্ািদন্যি প্রর্দলত ভাষায় মহান বাব প্রদতযক প্রদশ্নি উত্তি প্রিান 
কিদলন।  দমজসা হার্ান,  েদিও প্রিত্ত উত্তি র্মদূহি অথস বুিদত অক্ষম দিদলন,  তবুও দতদন উপলদি কিদলন,  
তাি র্মর্ামদয়ক িাশসদনকগর্,  োিা ব্রপ্লদটাি মতবাদিি বযাখযা কদি এবাং এদিষ্টটটদলি ( গ্রীক িাশতদনক 
আিেি)  মতবাদিি র্মথসন কদি তাদিি জ্ঞাদনি পদিদধ্  ব্রর্ই েুবদকি প্রিদশসত জ্ঞান অদপক্ষা কতই দনকতষ্ট 
দিল।  ব্রমাহাম্মি ব্রমহিী মহান বাবদক ইর্লাম ধ্দমসি আইন- কানুন র্ম্বদে কতক প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিদত র্াহর্ 
কদিদিল।  প্রিত্ত উত্তদি অর্ন্তুষ্ট হদয়  ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  অনথসক দবতকস কিদত লাগল।  ব্রমা’তদমি 
তৎক্ষনাৎ তাদক থাদমদয় দিদলন,  দতদন একজন ব্রর্বক িািা লডঠদনি র্াহাদেয ব্রমাহাম্মি ব্রমহিীদক তাি বাড়ীদত 
ব্রপৌাঁদি দিদলন।  ব্রমা’তদমদিি পদি ইমাদম জু’মাদক ব্রগাপদন তাি আশঙ্কাি কথা অবগত কিাদলন।  দতদন 
বলদলনঃ ‘আদম সর্য়ি বা’ব্রবি  শত্রুদিি অদভর্দের্মহূদক ভয় কদি।  শাহ তাাঁদক ব্রতহিাদন আহ্বান কদিদিন।  
তাাঁি োত্রাি আদয়াজদনি বযবস্থা কবাি জন্য আদম আদিষ্ট হদয়দি।  দতদন এই নগি  পদিতযাগ কিদত র্মথস 
হওয়াি পূবস পেসি আমাি বাড়ীদত তাাঁি অবস্থান েুদিেুি বদল মদন কদি। ’ ইমাদম জু’মা তাি অনুদিাদধ্ র্ম্মত 
হদলন এবাং একাকী বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিদলন।  
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ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীদয় হিাতীি প্রদত ইদিত 

মহান বাব ইমাদম জু’মাি বার্স্থাদন র্দল্লশ দিন অবস্থান কদিদিদলন।  েখন  দতদন ব্রর্খাদন দিদলন তখন জননক 
ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীদয় হিাতী,  োহাদক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  প্রতযহ র্াক্ষাৎ কিাি সুদোগ ব্রিয়া হদয়দিল।  
( দতদন)  মহান বা’ব্রবি  অনুমদতক্রদম,  তাি ব্রির্ালাদয় ফুিদয় আিদলয়যা নামক একদট গ্রন্থ মূল আিবী হদত 
পািস্য ভাষায় অনুবাি কবাি ভাি গ্রহর্ কদিদিদলন।   ব্রর্ই কােসয িািা ব্রর্ ইিানবার্ী দবশ্বার্ীদিি ব্রে উপকাি 
কদিদিল,  তাি পিবতসী বযবহাি িািা তা নষ্ট কদি  ব্রফলল।  হঠাৎ ভয় তাদক আক্রমর্ কিল,  এবাং অবদশদষ 
তাি দবশ্বার্ী ভ্রাতাদিি র্াদথ  তাি র্ম্পকস ব্রিি কিাি জন্য ব্রর্ বাধ্য হল।  

 

 

মহান বাবদক দমজসা ইোহীম কততসক ব্রভাজ প্রিান 

ব্রমা’তদমদিি বাড়ীদত মহান বা’ব্রবি  বার্স্থান পদিবতসন কিবাি পূদবস,  দমজসা ইোহীম,  সুলতানুল ব্রশাহািাি 
দপতা ও দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিীি ব্রজযষ্ঠ ভ্রাতা,  ব্রে নহিীি কথা পূদবস উদল্লখ কিা হদয়দি,  একিাদত্র 
মহান বাবদক তাি বাড়ীদত দনমন্ত্রর্ কদিদিদলন।  দমজসা ইোহীম,  ইমাদম জুমাি একজন বেু দিদলন,  তাি র্াদথ  
 দনষ্ঠভাদব দমদলত দিদলন এবাং তাি র্কল কােসযদি তত্বাবধ্ান কিদতন।  মহান বা’ব্রবি   ব্রর্ই িাদত্র ব্রে 
ব্রভাদজি বযবস্থা কিা হদয়দিল তা অনদতক্রাি আড়ম্বিপূর্স দিল।  ইহা র্াধ্াির্তঃ মিবয প্রকাশ কিা হদয়দি ব্রে,  
র্িকািী কমসর্ািীিা বা নগদিি খযাতনামাদিি ব্রকহই এইরূপ আড়ম্বিপূর্স,  জাাঁকজমকপূর্স ব্রভাজ প্রিান কদি 
নাই।  সুলতানুশ ব্রশাহািা এবাং তাি ভ্রাতা মাহমুদশ ব্রশাহািা,  োিা ক্রমািদয় নয়  বৎর্ি  ও এগাদিা বৎর্ি  
বয়স্ক  বালক দিদলন,   ব্রর্ই ব্রভাদজ ব্রর্বা কােসয কদিদিদলন এবাং মহান বা’ব্রবি  মনদোগ আকষসর্ 
কদিদিদলন।   ব্রর্ই িাদত্র ব্রভাদজি র্ময়,  দমজসা ইোহীম তাি অদতদথি দিদক দফদি  বলদলনঃ ‘আমাি ভ্রাতা 
ব্রমাহাম্মি আলীি ব্রকান র্িান- র্িদত নাই।  আদম আপনাি দনকট প্রাথসনা কিদি ব্রে তাি অিদিি বার্না পূর্স 
হয়।  মহান বাব তাদক প্রিত্ত খািয হদত একাাংশ দনজ হদে একদট পাদত্র তুদল ব্রিদখ  তাি অদতদথ ব্রর্বদকি 
হদে প্রিান কিদলন,  এবাং তাদক তা দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী নহিী ও তাি স্ত্রীদক ব্রিওয়াি জন্য বলদলন।  দতদন 
বলদলনঃ ‘‘তাদিি উভয়দক উহা ব্রখদত দিন,  তাদিি মদনাবার্না পূর্স হদব। ” 

মহান বাব ব্রে অাংশ তাদক ( দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীি স্ত্রীদক)  িান কিাি জন্য মদনানীত কদিদিদলন,   ব্রর্ই 
অাংদশি সবদশষ্টগুদর্ দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীি স্ত্রী গভস ধ্াির্ কিদলন এবাং র্ময়মদতা একজন কন্যা র্িাদনি 
জন্মিান কিদলন,  দেদন ( মুদনিা খানুম)  অবদশদষ পিম মহীয়ান শাখাি ( মহান আবু্দল বাহা’ি)  র্াদথ  
পদির্য় র্ূদত্র আবদ্ধ হদয়দিদলন।  এইরূপ দববাহ বেন ো িািা তাি দপতা- মাতাি আশা পূর্সতা প্রাপ্ত হদয়দিল 
বদল  মদন কিা হত।  

 

ইর্ফাহাদনি ধ্মসার্ােসযদিি র্ভায় মহান বা’ব্রবি  মততযুিদডডি আদিশ 
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মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রে উচ্চ র্ম্মানর্মূহ প্রিদশসত হদয়দিল,  তা  ইর্ফাহাদনি ধ্মসার্ােসয  ওলামাদিি  শত্রুতা 
ও দবদিাদধ্তা অদধ্কতি উদত্তদজত কিদত র্ক্ষম হল।  ভয় ও দবহ্বলতা িািা আক্রাি হদয়,  তািা ব্রিখদত ব্রপল,  
তাাঁি ( মহান বা’ব্রবি )  র্বসবযদপ্তশীল প্রভাব তাদিি প্রর্দলত ধ্মসার্দিি ( ব্রগাাঁড়ামীি)  সুিদক্ষত িগূস আক্রমর্ 
কিদিল এবাং এি দভদত্তমূলর্মূহ উৎপাদটত কিদিল এবাং এি প্রমার্র্মহূ র্কল দিদক তাদিি িতদষ্টদগার্ি হদেল।  
তািা একটা র্দম্মলন আহ্বান কিল,  ব্রর্খাদন তািা একদট দলদখত ফদতায়া বা দমমাাংর্াপত্র প্রকাশ কিল,  তাদত 
মহান বা’ব্রবি  প্রদত মততুযিদডডি দবধ্ান ( ৩)  কিা হল।  নগদিি র্কল ধ্মসার্ােসয ব্রনতাগর্ তাদত িেখত ও 
র্ীলদমাহি প্রিান কিল।  এই িডড- দবধ্াদন তািা র্কদল একমত হদয়দিল,  ব্রকবল হাজী সর্য়ি আর্াদল্লাহ্ ও 
হাজী ব্রমাহাম্মি জাফদি আবািীয়ী এইরূপ একদট দনন্দার্ূর্ক িদলদলি দবষয়র্মদূহি র্াদথ  ব্রকান অাংশগ্রহর্ 
কিদত অস্বীকাি কিল।  ইমাদম জু’মা,  েদিও এি মততুযিডড দবধ্ান র্ম্বদে একমত হদত অস্বীকাি কিল,  তথাদপ 
তাি অতযাদধ্ক ভীরুতা ও উচ্চাকাঙ্খাি কািদর্ এই িদলদল দনজ হদে দনম্নদলদখত র্াক্ষয- প্রমার্ ও মিবয 
দলদপবদ্ধ কিদত প্রলুদ্ধ হদয়দিলঃ ‘আদম র্াক্ষয দিদতদি ব্রে,  এই েুবদকি র্াদথ  আমাি ব্রমলাদমশাি র্মদয় 
আদম তাদক এইরূপ ব্রকান কাজ কিদত ব্রিদখ নাই ো ব্রকান প্রকাদি ইর্লাদমি িীদত- নীদতর্মূদহি অস্বীকাি 
প্রকাশ কদিদিল,  পক্ষািদি আদম তাদক ধ্দমসি আদিশ র্মদূহি একজন আর্ািদনষ্ঠ অনুগত এবাং ধ্মসাদিশ 
প্রদতপালনকািীরূদপ জানদত ব্রপদিদি।  দকন্তু তাি অদতদিি িাবীি জন্য,  পাদথসব িবযাদি র্ম্বদে তাি অবজ্ঞাপূর্স 
তাদেলয আমাি এই দবশ্বার্ জদন্মদি ব্রে,  দতদন বুদদ্ধ ও দবর্ািশদি শুন্য। ’ 

 

ইর্ফাহান হদত মহান বা’ব্রবি  প্রস্থান ও প্রতযাবতসদনি জন্য গভনসদিি 
পদিকল্পনা 

েখনই  ব্রমা’তদমি ইর্ফাহাদনি ধ্মসার্ােসয ব্রনতাদিি িডডাদিশ দবধ্াদনি র্াংবাি অবগত হদলন,  তখনই দতদন 
একদট উপায় দস্থি কিদলন,  োি িািা দতদন ব্রেন ধ্মসদনতাদিি  ব্রর্ই দনমসম িডডাদিশ দনস্ফল কিদত পাদিন।  
দতদন তৎক্ষনাৎ আদিশ প্রর্াি কিদলন ব্রে,  সুেসযাদেি র্ময় মহান বাব গভনসদিি দনজ পাাঁর্শত ব্রিহিক্ষী 
অশ্বাদিাহী সর্দন্যি র্াংিক্ষদর্ নগদিি ব্রতাির্িাি পদিতযাগ কিদবন এবাং ব্রতহিাদনি দিদক অগ্রবতসী হদবন।  
অনুজ্ঞা রূ্র্ক আদিশ ব্রিয়া হল ব্রে,  প্রদতযক ফর্সাং এি ( দতন মাইদলি)  র্মাদপ্তদত এই অশ্বাদিাহী ব্রিহিক্ষী 
সর্ন্য িদলি একশত সর্ন্য ব্রর্াজা ইর্ফাহাদনি দিদক প্রতযাবতসন কিদব।  ব্রশষ সর্ন্য িদলি ব্রনতাদক,  োি উপি 
ব্রমা’তদমদিি িতঢ় দবশ্বার্ দিল,  ব্রগাপনীয়ভাদব তাি এই ইো প্রকাশ কিদলন ব্রে,  প্রদতযক ব্রখালা ময়িাদন 
অবদশষ্ট একশত সর্দন্যি মধ্য হদত ুদড়জন কদি  সর্ন্য নগদি প্রতযাবতসন কিদত তৎকততসক আদিষ্ট হদব।  
ব্রমা’তদমি আদিশ কিদলন,  অবদশষ্ট দবশজন অশ্বাদিাহী সর্দন্যি মদধ্য িশজনদক র্িকািী খাজনা আিায় কিাি 
জন্য আদিসোদন ব্রপ্রির্ কিদত হদব।  এবাং অবদশষ্ট িশজন,  োিা পিীদক্ষত ও অতীব দবশ্বে হদব,  মহান 
বাবদক মনুষ্যশুন্য িাো দিদয় িদ্মদবদশ ইর্ফাহাদন দনদয় আর্দব ( ৪) ।  তাদিিদক আিও আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল 
ব্রে,  তািা তাদিি োত্রা এইরূপভাদব দনয়দন্ত্রত কিদব ব্রে পিদিদনি প্রভাদতি পূদবস মহান বাব ইর্ফাহাদন 
ব্রপৌাঁদিন এবাং তািই র্াংিক্ষদর্ প্রতযাবদতসত হন।  এই অদভপ্রায় মদন তৎক্ষনাৎ কােসয সুদনয়দম র্ম্পাদিত হল।  
একদট র্দন্দহাদতত র্মদয় মহান বাব নগদি প্রদবশ কিদলন এবাং ব্রমা’তদমদিি দনজস্ব ব্রবর্িকািী ভবদন,  ো 
ইমািদত ব্রখািাদশর্ নাদম পদিদর্ত দিল,  ব্রর্াজাসুদজ,  ব্রমা’তদমদিি জন্য িদক্ষত একদট পাশ্বস িাি দিদয় তাাঁদক 
তাাঁি দনজস্ব কদক্ষ প্রদবশ কিান হল।  গভনসি বযদিগতভাদব তাাঁি দনকট উপদস্থত ব্রথদক খািয পদিদবশন কিদতন 
এবাং তাাঁি সুখ- র্ােদন্দি ও সুিক্ষাি জন্য র্কল প্রদয়াজনীয় িবয ব্রোগাদতন ( ৫) ।  
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দবশ্বার্ীগর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ইমািদত খশুীদি ( খিুশীি ভবদন)  
র্াক্ষাৎকাি লাভ 

  

মহান বা’ব্রবি  ব্রতহিাদন োত্রায় িাজধ্ানীদত োওয়াি পদথ তাাঁদক ব্রর্ র্কল কস্ট ব্রভাগ কিদত হদয়দিল,  তাাঁি 
দবরুদদ্ধ ব্রে দবর্াি দনেদত্ত কিা হদয়দি,  ব্রে িডড ( মততুযিডড)  তাাঁদক ব্রভাগ কিদত হদয়দি,  এই র্কল বযপাি 
র্ম্বদে নগদি উৎকতষ্ট অনুমানর্মহূ  প্রর্াি কিা হদেল।  তািা এই র্কল জনশ্রুদত শ্রবন কদি  অতযি ব্রক্লশ 
ব্রভাগ কিদিদলন।  ব্রমা’তদমি,  দেদন তাাঁি ব্রশাক ও উদিগ র্ম্বদে র্দবদশষ অবগত দিদলন মহান বা’ব্রবি  দনকট 
তাদিি পক্ষ র্মথসন কিদলন এবাং তাদিিদক তাাঁি দনকট উপদস্থত কিাি জন্য অনুমদত প্রাথসনা কিদলন।  মহান 
বাব ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম কয়দবনীি দনকট স্বহদে পত্র দলখদলন,  দতদন তখন দনমআভিস মািার্ায় বার্ 
কিদিদলন এবাং একজন দবশ্বস্থ র্াংবািবাহক িািা এই পত্রখানা তাি দনকট পাদঠদয় ব্রিওয়াি জন্য ব্রমা’তদমিদক 
আদিশ িান কিদলন।  এক ডটা পদি ব্রমাল্লা আবু্দল কদিমদক মহান বা’ব্রবি  দনকট উপদস্থত কিা হল।  
ব্রমা’তদমি বযদতত তাি উপদস্থদত র্ম্বদে আি কাউদকই অবগত কিান হয়  নাই।  দতদন তাি প্রভুি দনকট হদত 
কতকগুদল ব্রলখা প্রাপ্ত হদয়দিদলন এবাং সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়াজিী ও ব্রশখ হার্ান েুনুেীি র্হদোদগ এই 
ব্রলখাগুদল নকল কিাি জন্য আদিষ্ট হদয়দিদলন।  মহান বা’ব্রবি  ুশল ও দনিাপত্তাি সুর্াংবাি বহন  কদি  
দতদন তাদিি দনকট প্রতযাবতসন কিদলন।  ইর্ফাহাদন ব্রে র্কল দবশ্বার্ী বার্ কিদিদলন,  তাদিি মদধ্য ব্রকবল 
এই দতনজনদকই মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত অনুমদত ব্রিয়া হদয়দিল।  

 

মনুদর্দহি খাদনি আর্ন্ন মততযু র্ম্বদে মহান বা’ব্রবি  ভদবষ্যিার্ী 

একদিন েখন  ব্রমা’তদমি তাি দনজস্ব বাগাদন তাি গতদহি প্রািদর্ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  উপদবশন কদিদিদলন 
তাি অদতদথদক ব্রগাপদন তাি মদনি গুপ্ত কথা এইরূদপ প্রকাশ কদিদিদলনঃ ‘র্বসশদিমান িাতা আমাদক অদনক 
ঐশ্বেসয িান কদিদিন,  ব্রর্গুদলি দক রূপ উত্তম বযবহাি কিদত হয়  আদম জাদন না।  এখন েখন  আল্লাহি 
র্াহাদেয আদম এই প্রতযাদিশ ধ্মস দর্দন দনদত র্মথস হদয়দি,  এক্ষন আমাি অতীব আগ্রহ হদে  এি স্বাদথসি 
উন্নদত এবাং এি ব্রগৌিব দবোি কবাি কাদেসয আমাি র্মিূয় ধ্ন - র্ম্পি উৎর্গস কিব।  আমাি ইো,  আপনাি 
অনুমদত দনদয় আদম ব্রতহিাদন গমর্  কিব এবাং আমাি র্াধ্যমদতা ব্রর্ষ্টা কিব ব্রেন ব্রমাহাম্মি শাহদক এই ধ্দমস 
আনয়ন কিদত পাদি।  

  

আমাি উপি তাি দবশ্বার্ িতঢ় ও অটল।  আমাি দনদশ্চত দবশ্বার্ এই ব্রে,  দতদন আগ্রহ পূবসক ইহা িূিবতসী স্থান 
র্মদূহ দবেতত কিাি জন্য উদিত হদবন।  লম্পট হাজী দমজসা আকার্ীদক পির্ুযত কবাি জন্য োিা দনবুসদদ্ধতাপূর্স 
িাজয শার্ন এই ব্রিশদক প্রায় ধ্বাংদশি দনকটবতসী কদিদি,  শাহদক প্রবতত্ত কিদত পাদি।  তৎপি আদম আপনাি 
জন্য শাদহি একজন ভদিি পাদন গ্রহদর্ি বযাপাদি ব্রর্ষ্টা কিব এবাং আদম স্বয়াং আপনাি দববাদহি উৎর্দবি 
আদয়াজন র্ম্পন্ন কিব।  অবদশদষ আদম আশাকদি,  শার্নকতসাদিি ও পতদথবীি অদধ্পদতদিি  অিির্মহূদক এই 
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অতীব আশ্চেসযজনক প্রতযাদিশ ধ্দমসি দিদক আকতষ্ট কিদত এবাং  ব্রর্ই নীদতহীন দষ্ট ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিাদয়ি,  োিা 
ইর্লাদমি পদবত্র নামদক কলদঙ্কত কদিদি তাদিি প্রদতযক দবরুদ্ধকািীি দর্হ্ন র্মদূল উৎপাদটত কিদত র্ক্ষম 
হব। ’ 

মহান বাব উত্তি কিদলনঃ ‘‘আপনাি অতীব মহৎ  উদেদশ্যি জন্য মহান আল্লাহপাক আপনাদক পুিস্কতত করুন।  
আমাি দনকট এইরূপ একদট উচ্চাকাঙ্খা কােসয অদপক্ষা অদধ্কতি মূলযবান।  ো হউক,  আপনাি ও আমাি মদধ্য 
জীবদনি দিবর্র্মূহ র্াংখযা িািা র্ীমাবদ্ধ কিা হদয়দি,  তা এত স্বল্প ব্রে,  আমাি পদক্ষ তা িশসন র্ম্ভব হদব 
না এবাং আপনাি পদক্ষ আপনাি আশা পূর্স কিা র্ম্ভব হদব না।  আপদন ব্রে উপায় র্ম্বদে ভাবদিন,  
র্বসশদিমান দবধ্াতা তাাঁি ধ্দমসি জয়  ব্রর্ই উপাদয় র্ম্পািন কিদবন না।  র্বসশদিমান র্ম্রাট,  এই ব্রিদশ,  
িাদিিযতা ও দবনীত ব্রলাকদিি িািা তা সুিতঢ় কিদবন।  োিা তাি পদথ ব্রে িিপাত কিদব,  তিািা তাি 
ধ্দমসি িক্ষা ও এি দভদত্ত সুিতঢ় কিদবন।   ব্রর্ই একই আল্লাহ ভদবষ্যদতি পতদথবীদত আপনাি মেদক অমি 
প্রভাি মুু ঠ স্থাপান কিদবন এবাং আপনাি উপি তাাঁি অপদিদমত আদশষর্মহূ বষসন কিদবন।  আপনাি পাদথসব 
জীবদনি পদির্দিি মাত্র দতন মার্ নয়দিন অবদশষ্ট আদি,  তৎপি দবশ্বার্ ও সুদনশ্চয়তা র্হকাদি আপনাি 
দর্িস্থায়ী আবাদর্ দ্রুত অগ্রর্ি হদবন। ” 

এই র্মিূয় বাকয শ্রবদর্ ব্রমা’তদমি অতযি আনদন্দত হদলন।  আল্লাহি ইোি উপি র্ম্পূর্স আির্মপসন কদি  
দতদন  ব্রর্ই প্রস্থাদনি ( মততুযি)  জন্য প্রস্তুত হদলন,  ব্রে র্ম্বদে মহান বা’ব্রবি  বাকযাবলী সুস্পষ্টভাদব ইদিত 
কদিদিল।  দতদন তাি ওদিয়ত বা উইলনামামদূল িানপত্র কিদলন,  তাি বযদিগত দবষয়র্মহূ দস্থত কিদলন এবাং 
তাি র্মিূয় র্ম্পদত্ত মহান বা’ব্রবি  নাদম উইলনামামূদল িানপত্র কিদলন।  তাি মততুযি পিক্ষদনই তাি 
ভ্রাতুসু্পত্র,  ব্রলালুপ লুডঠনকািী,  গুগসীন খান অদধ্কাি কদি  তাি উইলনামা ধ্বাংর্  কিল এবাং তাি র্মিূয় 
র্ম্পদত্ত হেগত কিল এবাং তাি ইোগুদল  তর্াি র্াদথ  প্রতযাখযান কিল।  

 

মনুদর্দহি খাদনি ব্রশষ দিবর্র্মূহ 

েখন  তাি পাদথসব জীবদনি র্ময় ব্রশষ হদয়  আর্দিল,  ব্রমা’তদমি মহান বা’ব্রবি  উপদস্থদত অদিষর্ কদিদিন 
এবাং তাাঁি র্াদথ  তাি অিিি র্হর্িদত্বি র্ময়,  তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি আধ্যাদিক প্রকতদত র্ম্বদে গভীিতি 
উপলদি লাভ কিদলন।  দতদন একদিন মহান বাবদক বলদলনঃ ‘আমাি প্রস্থাদনি র্ময় েতই দনকটবতসী হদে ,  
আদম অনুভব কিদি ব্রে অবর্সনীয় আনন্দ আমাি আিাদক পদিবযপ্ত কিদি।  দকন্তু আপনাি জন্য আমাি ভয় 
হদে ,  আদম এই ভদয় কম্পমান ব্রে,  আপনাদক গুগসীন খাদনি ন্যায় একজন দনষ্ঠিু প্রকতদতি উত্তিাদধ্কাদিি 
অনুগ্রদহি উপি তযাগ কিদত বাধ্য হদে।  এই বাড়ীদত ব্রর্ দনশ্চয়ই আপনাি উপদস্থদত আদবস্কাি কিদব এবাং 
আমাি ভয় হয় ,  ব্রর্ আপনাি র্াদথ  কষ্টকি ভাদব অর্িার্াির্ কিদব। ’ 

মহান বাব প্রদতবাি কিদলনঃ ‘‘ভয় কিদবন না,  আদম আল্লাহি উপি দনদজদক র্মপসর্ কদিদি।  আমাি দবশ্বার্ 
তাাঁিই উপি ন্যাে।  দতদন আমাদক এইরূপ শদি িান কদিদিন ব্রে,  েদি আদম ইো কদি তাহদল আদম এই 
র্কল প্রেিগুদলদক অমূলয মুিায় পদির্ত কিদত পাদি এবাং অতযি দষ্ট প্রকতদতি পাপীি অিিদক ন্যায়পিতা ও 
কতসদবযি উচ্চতম ধ্াির্ার্মূহ প্রদবশ কিাদত পাদি।  আমাি দনদজি ইোয় আদম আমাি শত্রুগর্ কততসক 
উৎপীদড়ত হদত মদনানীত কদিদি,  ব্রে আল্লাহ ো কিদত ইো কদিন,  তা র্ম্পাদিত হদত পাদি ( ব্রকািআন 
৮/ ৪২) । ” 
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েখন  ঐ র্মিূয় মূলযবান র্ময় অদতবাদহত হদেল,  বশীভূতকািী ব্রর্বাি ভাি,  আল্লাহি সনকদটযি ক্রমবধ্সমান 
ব্রর্তনা ব্রমা’তদমদিি অিিদক পদিপূর্স কিদিল।  মহান বা’ব্রবি  অবতীর্স প্রতযাদিশ ধ্দমস ব্রে র্কল দর্িস্থায়ী  
বােব র্তয দনদহত আদি ব্রর্গুদলি র্াক্ষাদত পাদথসব জাাঁক- জমক ও আড়ম্বি তাি র্দক্ষ শূদর্য পদির্ত হল।  েখন  
দতদন পাদথসব উচ্চাকাঙ্খাি অর্ািতা ও মানদবক ব্রর্ষ্টাি র্ীমাবদ্ধতা ক্রদম ক্রদম অদধ্কতিভাদব উপলদি কিদত 
লাগদলন,  এই প্রতযাদিশ ধ্দমসি প্রভার্মদূহি িতদষ্ট,  এি র্ীমাহীন প্রেন্ন শদির্মূহ এি অর্াংখয আশীদষি 
স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতা বতদদ্ধ ব্রপদত লাগল।  দতদন এই র্মিূয় তাি অিদি দর্িা কিদত লাগদলন,  অবদশদষ জ্বদিি 
র্ামান্য আক্রমর্,  ো মাত্র একিাদত্রি জন্য হঠাৎ তাি জীবন লীলা ব্রশষ কিল।  শাি ও সুদনদশ্চত দবশ্বার্ীরূদপ 
দতদন মহান পিবতসী জীবদন উত্তসীর্স হদলন।  ( িদবউল আওয়াল,  ১২৬৩ দহজিী,  ১৮৪৭ দিষ্টাদব্দি ব্রফব্রুয়ািী-
মার্স) ।  

 

হেিব  বাব কততসক ইর্ফাহান হদত দবশ্বার্ীদিি দবিায়িান 

েখন  ব্রমা’তদমদিি জীবদনি দিনর্মহূ ব্রশষ হদয়  আর্দিল,  মহান বাব,  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়াজিী ব্রমাল্লা 
আবু্দল কদিমদক তাি দনকট উপদস্থত কিদলন এবাং তাদিিদক দতদন  তাি অদতদথ ব্রর্বক ( ব্রমা’তদমি)  র্ম্বদে 
ব্রে ভদবষ্যিার্ী কদিদিদলন,  তাি প্রকতদত র্ম্বদে অবগত কিাদলন এবাং তাদিি এই আদিশ দিদলন ব্রে,  ব্রে 
র্কল দবশ্বার্ী এই নগদি একদত্রত হদয়দিল,  তাদিিদক কাশাদনি,  ুদমি, ও ব্রতহিাদনি র্বসত্র িদড়দয় পড়দত 
এবাং দবধ্াতা তাাঁি দবজ্ঞতায় ো দমমাাংর্া কিদত ইো কদিন,  তজ্জন্য অদপক্ষা কিদত বলা হয়।  

 

ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট গুগসীন খাদনি পক্ষ হদত মহান বাব র্ম্বদে র্াংবাি 
ব্রপ্রির্ 

ব্রমা’তদমি কততসক মহান বা’ব্রবি  র্াংিক্ষদর্ি জন্য ব্রে উপায় অবলম্বন কিা হদয়দিল তা এক বযদি অবগত 
দিল।  ব্রমা’তদমদিি মততুযি কদয়কদিন পদি,   ব্রর্ই বযদি তাি স্থলাদভদষি তাি ভ্রাতসু্পতু্র গুগসীন খানদক মহান 
বা’ব্রবি  ইমািদত খুশসীদি অবস্থান র্ম্বদে ব্রমা’তদমি কততসক তাি দনজস্ব বার্গতদহি দনজসনতায় তাি অদতদথি 
প্রদত ব্রে র্মিূয় র্ম্মান উিাি হদে প্রিত্ত হদয়দি ব্রর্ র্ম্বদে অবগত কিাল।  এই অপ্রতযাদশত র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  
গুগসীন খান ব্রতহিাদন তাি র্াংবাি বাহকদক পাঠাল এবাং দনম্নদলদখত র্াংবাি স্বয়াং শাদহি দনকট বযদিগতভাদব 
র্মপসর্ কিাি জন্য তাদক আদিশ কিলঃ ‘র্ািমার্ পূদবস ইর্ফাহাদন ইহা র্াধ্ািনতঃ দবশ্বার্ কিা হত ব্রে,  
আমাি পূবসবতসী গভনসি ব্রমতদমদদেৌলা মদহমাদিত শাদহি আদিশ মদত সর্য়ি বাবদক িাজধ্ানীদত পাদঠদয় 
দিদয়দিন।  এক্ষন জানা োদে ব্রে,   ব্রর্ই সর্য়দি বাব,  ব্রমতদমদদেৌলাি স্বীয় বার্স্থান ইমািদত খশুসীদি অবস্থান 
কিদিন।  এও অবগত হওয়া ব্রগদি ব্রে,  আমাি পূবসবতসী স্বয়াং মহান সর্য়দি বাবদক তাি দনজ গতদহ আদতথয 
প্রিান কদিদিদলন এবাং এই নগদিি ব্রলাকজন ও িাজ- কমসর্ািীদিি দনকট হদত অদত র্াবধ্ানতাি র্াদথ  ইহা 
ব্রগাপন িাখা হদয়দিল।  মহামদহম শাদহন শাদহি দনকট ব্রথদক ব্রে আদিশ প্রিান কিা হদব,  তা আদম দবনা 
দিধ্ায় পালন কিদত প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদি। ’ 

শাদহন শাহ্ দেদন ব্রমতদমদিি িাজ ভদি র্ম্বদে অতীব দবশ্বার্ পিায়ন দিদলন,  এই র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  বুিদত 
পািদলন ব্রে,  পিদলাকগত গভনসদিি একাি ইো দিল ব্রে,  সুদবধ্ামত র্ময় উপদস্থত হদল দতদন তাি ও মহান 
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বা’ব্রবি  মদধ্য র্াক্ষাৎকাদিি বযবস্থা কিদবন এবাং তাি হঠাৎ মততুয  ব্রর্ই র্ঙ্কল্প কাদেসয পদিনত কিদত বাধ্া 
প্রিান কদিদি।  শাদহনশাহ মহান বাবদক িাজধ্ানীদত আহ্বান কদি  একদট িাজকীয় ফমসান প্রিান কিদলন।  
গুগসীন খাদনি প্রদত শাদহি দলদখত আদিশ আলীয়ূল্লাহী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রমাহাম্মি ব্রবদগ র্াপাদর্সি ( ভ্রমর্ বযবস্থকািীি)  
ব্রনততসত্বাধ্ীদন একিল ( ব্রনার্ায়িী)  অশ্বাদিাহী িক্ষী সর্ন্য িদলি িািা মহান বাবদক িদ্মদবদশ ব্রতহিাদন পাঠাবাি 
জন্য এবাং ভ্রমর্কাদল তাাঁি র্াদথ  পিম র্ম্মাদনি র্াদথ  আর্িন কিদত এবাং তাাঁি প্রস্থান র্ম্বদে দবদশষ 
ব্রগাপনীয়তা িক্ষা কিদত আদিশ প্রিান কিদলন।  

 

মহান বা’ব্রবি  ইর্ফাহান হদত কাশান োত্রা 

গুগসীন খান তৎক্ষনাৎ মহান বা’ব্রবি  দনকট গমর্  কিল এবাং তাাঁি হদে শাদহনশাদহি দলদখত আদিশ প্রিান 
কিল।  ব্রর্ তখন ব্রমাহাম্মি ব্রবগদক আহ্বান কিল,  ব্রমাহাম্মি শাদহি আদিশ র্ম্বদে তাদক অবগত কিাল এবাং 
প্রস্থাদনি জন্য আদয়াজনর্মহূ র্ম্পািন কিাি জন্য আদিশ প্রিান কিল।  ব্রর্ তাদক এই বদল  র্াবধ্ান কিলঃ 
‘র্াবধ্ান থাদকও ব্রে অন্য ব্রকউ তাাঁি বযদিত্ব র্ম্বদে অবগত হদত না পাদি বা ব্রতামাি ব্রিৌত কােসযদি প্রকতদত 
র্ম্বদে র্দন্দহ কিদত না পাদি।  তুদম বযদতত আি ব্রকউ এমন দক তাি িক্ষী সর্ন্য িদলি ব্রকউ তাদক দর্নদত 
না পাদি।  েদি তাি র্ম্বদে ব্রকউ ব্রতামাদক দজজ্ঞার্া কদি তদব বল ব্রে দতদন একজন বদর্ক,  োদক 
িাজধ্ানীদত ব্রপৌাঁিাইয়া দিদত আমিা আদিষ্ট হদয়দি এবাং োি বযদিত্ব র্ম্বদে আমিা র্ম্পূর্স অজ্ঞ।  মধ্যিাদত্রি 
দঠক পিক্ষদর্ পূদবসাি আদিশ অনুর্াদি মহান বাব নগি  হদত োত্রা কিদলন এবাং ব্রতহিাদনি দিদক অগ্রর্ি 
হদত লাগদলন।  

 

িশম অধ্যাদয়ি টীকা 

১নাংঃ-  মনুদর্দহি খান,  ইর্পাহাদনি গভনসি একজন কমসশদি ও র্াহর্ র্ম্পন্ন ব্রলাক দিদলন।  ১৮৪১ দিষ্টাদব্দ 
দতদন বখদতয়াি উপজাদতর্মদূহি দবদিাহ র্ম্পূর্সরূদপ িমন  কদিদিদলন।  তাি ব্রতজস্বী অথর্ কদঠাি শার্ন 
ইর্® াহাদনি ব্রলাকদিি জন্য দকি ু পদিমান ন্যায় দবর্াদিি বযবস্থা কদিদিল ( মাখসদমি পািদস্যি ইদতহার্,  ৪৮৭ 
পতষ্ঠা) ।  

২নাংঃ-  দমজসা আবলু ফজদলি প্রদতদলদপি ৬৬ পতষ্ঠানুর্াদি,  ইর্ফাহাদনি ইমাদম জু’মাি নাম দিল মীি সর্য়ি 
ব্রমাহাম্মি এবাং তাি পিবী দিি সুলতানুল উলামা।  নাদিি শাহ কততসক র্ফবী শার্দনি র্মদয় িিরুর্ সুদি বা 
প্রধ্ান বা প্রধ্ান পুদিাদহদতি পিবী উদঠদয় ব্রনওয়া হদয়দিল এবাং ইর্ফাহাদনি ইমাদম জু’মা পািদস্যি পুদিাদহত 
র্ম্প্রিাদয়ি প্রধ্ানতম বযদি ( মাখসদমি পািদস্যি ইদতহার্ ৩৬৫ পতষ্ঠা) ।  

৩নাংঃ-  দমজসা আবুল ফজদলি মতানুর্াদি প্রায় র্ত্তিজন খযাতনামা উলামা ও ব্রনততসত্বাস্থানীয় ব্রলাক  ব্রর্ই 
ফদতায়ায় বা দবর্াি দমমাাংর্ায় তাদিি িেখত বা স্বাক্ষি প্রিান ও র্ীলদমাহি প্রিান কদিদিদলন,   ব্রর্ই 
দমমাাংর্া পদত্র মহান বাবদক প্রর্দলত ধ্মস দবদিাদধ্তাি জন্য মততুযিডডাদিশ প্রিান কদিদিদলন।  
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৪নাংঃ- পদথদকি কাদহনীি ১৩ পতষ্ঠা মদত,  ব্রমা’তদমি একদট ব্রগাপনীয় আদিশ প্রিান কদিদিদলন ব্রে,  মহান 
েখন  মুদর্সহখাদি ব্রপৌাঁিাদবন ( ো ইর্ফাহান হদত ৩৫মাইল িূদি)  তখন তাদক ইর্ফাহাদন প্রতযাবদতসত কিদত 
হদব।  

৫নাংঃ-  পদথদকি কাদহনীি ১৩পতষ্ঠা মদত,  মহান বাব ব্রমা’তদমদিি খশসীি ভবদন র্ািমার্ কাল অবস্থান 
কদিদিদলন।  

 

একািশ অধ্যায় 

কাশাদন মহান বা’ব্রবি  র্ামদয়ক অবস্থান 

 

হাজী দমজসা জানীি স্বপ্ন িশসন ও র্াক্ষাৎলাভ 

মহান বা’ব্রবি  কাশাদন উপদস্থদতি প্রাক্কাদল,  হাজী দমজসা জানী দেদন - - - - - নাদম পদিদর্ত,   ব্রর্ই নগদিি 
একজন দবখযাত অদধ্বার্ী স্বদপ্ন ব্রিদখদিদলন ব্রে,  অপিাহ্ন কাদলি ব্রশষভাদগ দতদন আত্তাি নামক একদট নগদিি 
ব্রতািন িাদি িডডায়মান দিদলন,  তখন হঠাৎ তাি র্কু্ষিয় মহান বাবদক অশ্বপতদষ্ঠ তাি প্রথানুোয়ী দশিস্ত্রাদনি 
পদিবদতস ব্রমষ র্মস দনদমসত ব্রকালাটুদপ ( ো ইিাদনি বদনক ব্রশ্রর্ীি ব্রলাদকিা র্াধ্ািনতঃ পদিধ্ান কদি)  পদিদহত 
অবস্থায় অগ্রবতসী হদত ব্রিখদলন।  তাাঁি র্ম্মুদখ ও পশ্চাদত কতক অশ্বাদিাহী সর্ন্য অগ্রর্ি হদেদলন,  তাদিি 
তত্বাবধ্াদন তাাঁদক প্রিান কিা হদয়দিল বদল  ব্রবাধ্ হল।  তািা েখন  ব্রতািনিাদিি দনকটবতসী হল মহান বাব 
তাদক অদভবািন কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘‘ব্রহ হাজী দমজসা জানী,  দতন িাদত্রি জন্য আমিা অদতদথ হব।  
আমাদিিদক অভযথসনা কিাি জন্য প্রস্তুত হউন। ” 

  

দতদন েখন  জাগ্রত হদলন,  তখন স্বদপ্নি সুস্পষ্টতা,  বােবতা র্ম্বদে তাদক সুদনদশ্চত কিল।  এই অপ্রতযাদশত 
স্বপ্ন- িতশ্য তাি র্দক্ষ একদট ঐশী র্তকসীকির্ বদল  অনুভুত হল।  সুতিাাং,  তিানুর্াদি দতদন তাি অদতদথদক 
অভযথসনা কিাি জন্য তাি গতহ প্রস্তুত কিদত এবাং তাাঁি সুখ- স্বােন্দতাি জন্য ো প্রদয়াজন ব্রবাধ্ হল তাি 
আদয়াজন কিদত আিম্ভ কিদলন।  দতদন  ব্রর্ই িাদত্রদত মহান বাবদক ব্রে ব্রভাজ প্রিান কিদত মনস্থ 
কদিদিদলন,  তজ্জন্য প্রাথদমক আদয়াজনাদি র্ম্পন্ন কিাি পিক্ষদন দতদন আত্তাি ব্রতাির্িাদিি দিদক অগ্রর্ি 
হদলন এবাং ব্রর্খাদন মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদশত আগমদনি দনিশসনাদিি জন্য প্রতীক্ষা কিদত লাগদলন।  দনদিসষ্ট 
র্মদয় দতদন েখন  র্ক্রবাদল দিক পিীক্ষা কিদিদলন,  দতদন অিদূি একিল অশ্বাদিাহী সর্ন্য িলদক ব্রতাির্ 
িাদিি দিদক অগ্রবতসী হদত ব্রিখদত ব্রপদলন।  েখন  দতদন তাদিি র্াক্ষাৎলাদভি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী হদলন,  
দতদন মহান বাবদক তাাঁি িক্ষী সর্ন্য িল কততসক পদিদবদষ্টত অবস্থায় দর্নদত পািদলন।  পূবস িাদত্রদত দতদন তাি 
স্বদপ্ন তাাঁদক ব্রে পদিেদি ও মুখাবয়দব ব্রিদখদিদলন দঠক  ব্রর্ই ভাদব ব্রিখদলন।  হাজী দমজসা জানী র্ানদন্দ তাাঁি 
দনকটবতসী হদলন এবাং তাাঁি জীদনি ব্রিকাব র্ুম্বন কিদত নত হদলন।  দকন্তু মহান বাব তাদক বাধ্া প্রিান 
কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘‘আমিা দতনদিদনি জন্য আপনাি অদতদথ হব।  আগামীকলয নওদিাদজি দিন ( নববদষসি 
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প্রথম দিন ২১ব্রশ মার্স,  ১৮৪৭ দিষ্টাব্দ) ,  আমিা র্কদল একর্দি আপনাি বাড়ীদত এই উৎর্ব উিযাপন 
কিব। ” ব্রমাহাম্মি ব্রবগ,  ব্রে মহান বা’ব্রবি  র্দি র্দি র্লদিল,  মহান বাবদক হাজী দমজসা জানীি একজন 
অিিি বে ু বদল  মদন কদিদিল।  তাি দিদক দফদি  ব্রর্ বললঃ ‘সর্য়ি বা’ব্রবি  ো ইো আদম  ব্রর্ই মদতা 
কাজ কিদত প্রস্তুত। ’ ো হউক,  আমাি র্হদোগী দেদন মহান বাবদক ব্রতহিাদন ব্রপৌাঁিাইয়া ব্রিওয়াি ভাি আমাি 
র্হদোগী বহন  কিদিন তাি র্ম্মদত ব্রনবাি জন্য আপনাদক জানাদে।  হাজী দমজসা জানী তাি দনকট অনুদিাধ্ 
জানাদলন,  দকন্তু ব্রর্ স্পষ্ট প্রতযাখযান কিল।  ব্রর্ বললঃ ‘আদম আপনাি অনুদিাধ্ িক্ষা কিদত পাদিনা।  আমাদক 
অতীব গুরুদত্বি র্াদথ আদিশ ব্রিয়া হদয়দি ব্রে,  িাজধ্ানীদত তাাঁি উপদস্থত হওয়াি পূদবস ব্রেন এই েুবকদক 
অন্য ব্রকান শহদি প্রদবশ কিদত ব্রিয়া না হয়।  আমাদক দবদশষভাদব আদিশ ব্রিয়া হদয়দি ব্রেন নগদিি ব্রতাির্ 
িাদিি বদহভসাদগ িাদত্র োপন কদি,  সুেসযাদেি র্ময় আমাি োত্রা স্থদগত িাদখ এবাং পিদিন প্রভাদত পুনঃ োত্রা 
আিম্ভ কদি।  আমাদক ব্রে আদিশ ব্রিয়া হদয়দি তাি বযদতক্রম আদম কিদত পাদিনা। ’ 

এদত একদট উদত্তজনাপূর্স দবতদকসি র্ূত্রপাত হল,  ো ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি স্বপদক্ষ অবদশদষ দমমাাংদর্ত হল।  ব্রর্ 
তাি র্হদোদগদক স্বমদত আনদত র্ক্ষম হল এবাং মহান বাবদক হাজী দমজসা জানীি র্াংিক্ষদর্ দিদত র্ম্মত হল 
এই শদতস ব্রে,  তততীয় দিন প্রাতঃকাদল দতদন তাি অদতদথদক তাদিি হদে র্মপসন কিদবন।  হাজী দমজসা জানী 
তাাঁি িক্ষীিদলি র্কলদক তাি বাড়ীদত আমন্ত্রর্ কিদত ইো কদিদিদলন,  দকন্তু মহান বাব তাদক এই র্ঙ্কল্প 
পদিতযাগ কিদত পিামশস দিদলন।  মহান বাব বলদলনঃ ‘‘আপদন বযদতত আপনাি বাড়ীদত আমাি র্দি আি 
ব্রকউ োদব না। ” হাজী দমজসা জানী িক্ষী ব্রর্নািদলি দতন দিদনি কাশাদন অবদস্থদতি র্মদয়ি প্রদয়াজনীয় খির্  
প্রিান কবাি অনুমদত প্রাথসনা কিদলন।  মহান বাব বলদলনঃ ‘‘এি ব্রকান প্রদয়াজন নাই;  আমাি ইো না 
হদল,  দকিুই আমাদক ব্রতামাি হদে প্রিান কিদত পািত না।  র্কল দকিুই আল্লাহি মুদষ্ঠদত আবদ্ধ,  তাাঁি দনকট 
দকিুই অর্ম্ভব নদহ।  দতদন র্কল বাধ্া িূি কদি  ব্রিন এবাং র্কল প্রদতবেকতা অদতক্রম কদিন। ” 

অশ্বাদিাহী িক্ষী সর্ন্য িল নগদিি ব্রতাির্ িাদিি দনকটবতসী একদট ব্রহাদটদল অবস্থান গ্রহর্ কিল।  মহান বা’ব্রবি  
আদিশ মদত ব্রমাহাম্মি ব্রবগ হাজী দমজসা জানীি বাড়ীি দনকটবতসী স্থান পেসি তাাঁহাদিি র্াদথ  গমর্ কদিদিল।  
বাড়ীি অবস্থান র্ম্বদে অবগত হদয়  দতদন প্রতযাবতসন কদি  তাি র্িীদিি র্াদথ  দমদলত হদলন।  

 

হাজী দমজসা জানীি বাড়ীদত মহান বা’ব্রবি  দতনদিন অবস্থান 

  

ব্রে িাদত্র মহান বাব কাশাদন উপদস্থত হদয়দিদলন,  তা মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পি তততীয় 
নওদিাদজি পূবসিাদত্র ( র্েযা)  দিল।  ইহা িদবউর্ র্ানীি দিতীয় দিন,  ১২৬৩ দহজিী,  ২১ব্রশ মার্স ১৮৪৭ 
দিষ্টাব্দ।      ব্রর্ই িাদত্রদত সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  ইয়াজিী,  দেদন মহান বা’ব্রবি  আদিশমদত পূদবসই কাশাদন এদর্  
ব্রপৌাঁদিদিদলন,  তাদক হাজী দমজসা জানীি বাড়ীদত আহ্বান কিা হল এবাং তাি প্রভ ু মহান বা’ব্রবি  র্ম্মুদখ 
উপদস্থত কিা হল।  েখন  মহান বাব তাি (  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়াজিীি)  িািা তাি অদতদথ ব্রর্বদকি নাদম 
অবতীর্স একদট ফলকদলদপি শ্রুদত দলখদিদলন।  তখন হাজী দমজসা জানীি সর্য়ি আবু্দল বাকী নামক একজন 
বে,ু  দেদন    কাশাদন তাি পাদডডদত্বি জন্য দবখযাত দিদলন,  ব্রর্খাদন উপদস্থত হদলন।  মহান বাব তাদক 
প্রদবদশি এবাং তাি অবতীর্স ব্রলাকাদি শ্রবর্ কিাি অনুমদত িান কিদলন,  দকন্তু দনদজি বযদিত্ব প্রকাশ কিদত 
অস্বীকাি কিদলন।  হাজী দমজসা জানীি নাদম অবতীর্স ফলকদলদপি ব্রশষ বার্ী র্মদূহ দতদন হাজী দমজসা জানীি 
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জন্য র্বস শদিমাদনি দনকট প্রাথসনা কিদলন ব্রেন দতদন তাি অিিদক ঐশী জ্ঞানাদলাদক আদলাদকত কদিন এবাং 
ব্রে প্রতযাদিশ ধ্দমসি ব্রর্বা ও ব্র াষর্া ও প্রর্াি কিাি জন্য তাি ির্না মুি কদিদিন।  হাজী দমজসা জানী েদিও 
অদশদক্ষত ও দনিক্ষি দিদলন,  তথাদপ এই প্রাথসনাি গুদর্ দতদন কাশাদন,  এমনদক অদত সুদশদক্ষত ধ্মসার্ােসযগর্দক 
তাি বিততা িািা প্রভাবাদিত কিদত পািদতন।  দতদন এইরূপ শদিশালী হদয়দিদলন ব্রে,  প্রদতযক অলর্,  দমথযা 
িলনাকািী ব্রে বযদি ধ্দমসি আদিশ দনদষদধ্ি প্রদতবাি কিদত র্াহর্ কিত তাদক দনবসাক কিদত র্মথস দিদলন।  
এমনদক উদ্ধত ও িাদম্ভক ব্রমাল্লা জা’ফদি নািাকী তাি পদিপূর্স বাদিতা র্দত্ত্বও তাি েুদিি প্রভাব প্রদতদিাধ্ 
কিদত অর্মথস দিল এবাং তাি প্রদতিন্দীি প্রতযাদিশ ধ্দমসি গুনাবলী বাহ্যতঃ স্বীকাি কদি  দনদত বাধ্য হত,  
েদিও অিদি এি র্তযতা স্বীকাি কদি  দনদত অস্বীকাি কিত।  

 

সর্য়ি আব্দুল বাকীি প্রদত ইদিত 

সর্য়ি আবু্দল বাকী মহান বা’ব্রবি  র্ম্মুদখ বদর্ তাাঁি অবতীর্স বাকযাবলী শ্রবর্ কিল।  ব্রর্ তাি স্বি শুনদত 
ব্রপল,  তাি গদতদবদধ্ লক্ষ কিল,  তাি বিনমডডদলি ভাব অবদলাকন কিল এবাং তাি ওষ্ঠিয় হদত ব্রে 
বাকযগুদল অনবিতঃ ব্রশ্রাতধ্াদি প্রবাদহত হতদিল ব্রর্গুদল মদনাদোদগি র্াদথ  শ্রবর্ কিল এবাং তবুও তাদিি 
মদহমা ও েুদি িািা মুগ্ধ হল না।  তাি দনদজি অলর্ কল্পনা ও দবিযাি অিিাল িািা আবতত হওয়ায়,  ব্রর্ 
মহান বা’ব্রবি  উচ্চাদিত বার্ী র্মদূহি উদর্ৎ মূলয অবধ্ািন কিদত অর্মথস হল।  ব্রর্ এমনদক অদতদথি নাম ও 
র্দিত্র র্ম্বদে অনুর্োন কিদত কষ্ট স্বীকাি কদি নাই।  ব্রে অদতদথি র্ম্মুদখ ব্রর্ উপদস্থত হদয়দিল।  ব্রর্ ো ো 
ব্রিখদত ব্রপদয়দিল ও শুনদত ব্রপদয়দিল,  তোিা দকিুমাত্র প্রভাবাদিত না হদয়   ব্রর্ই উপদস্থদতি স্থান হদত 
প্রস্থান কিল।  তথাদপ একথা জানদত পািলনা ব্রে,  তাি অমদনাদোদগতা িািা ব্রর্ একদট অনুপম সুদোগ হাদিদয় 
ব্রফদলদি,  তখন ব্রর্ মমসদবিনা ও অনুতাদপ পূর্স হল।  তাাঁি উপদস্থদতি পুনঃ অনুর্োন কিা ও তাি বযবহাদিি 
জন্য ক্ষদতপূির্ কিাি র্ময় অতীত হদয়  দগদয়দিল,  কাির্,  মহান বাব ইদতাপূদবস কাশান হদত োত্রা কদি  
ব্রগদিন।  অনুদশার্নায় ব্রর্ ব্রলাদকি র্াংর্গস তযাগ কিল এবাং জীবদনি ব্রশষ র্ময় পেসি উপশমহীন দনজসনতায় 
জীবন োপন কিদত হল।  

মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  ব্রমহিীি র্াক্ষাৎ 

হাজী দমজসা জানীি বাড়ীদত োদিিদক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  দবদশষভাদব র্াক্ষাৎকাদিি অনুমদত ব্রিয়া হদয়দিল,  
তাদিি মদধ্য একজদনি নাম দিল ব্রমহিী,  পিবতসী র্মদয় ১২৬৮ দহজিীদত ( ১৮৫১- ৫২ দিষ্টাদব্দ)  ব্রতহিাদনি 
োি আিবদলিান দবদধ্ দনধ্সাদিত দিল।  তাি এবাং অপি কতক ব্রলাদকি ঐ দতনদিন োবৎ হাজী দমজসা জানী 
কততসক র্িয়ভাদব অদতদথ র্ৎকাি কিা হদয়দিল এবাং তাি উিাি আদতদথয়তা তাি জন্য তাি প্রভুি প্রশাংর্া ও 
আদশষ অজসন কদিদিল।  দতদন এমনদক মহান বা’ব্রবি  িক্ষী সর্ন্য িদলি প্রদতও  র্িয় র্হানুভূদত প্রিশসন 
কদিদিদলন এবাং তাি উিািতা এবাং তাি মনমুগ্ধকি বযবহাি িািা দতদন তাদিি দর্িস্থায়ী কততজ্ঞতা অজসন 
কদিদিদলন।  নওদিাদজি পি দিতীয় দিন প্রাতঃকাদল,  দতদন তাি প্রদতশ্রুদত মদত,  র্ম্মাদনত অদতদথদক 
( কদয়িীদক)  তাদিি হদে র্মপসন কিদলন এবাং অতীব দৎদখত এবাং বযদথত অিদি তাাঁদক ব্রশষ ও মমসস্পশসী 
দবিায়িান কিদলন।   
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িািশ অধ্যায় 

কাশান ব্রথদক মহান বা’ব্রবি  তাদেে োত্রা 

 

মহান বা’ব্রবি  ুদমি দনকবতসী হওয়া 

  

মহান বাব িক্ষী ব্রর্নািদলি র্দি ুম নগদিি ( ১)  দিদক অগ্রর্ি হদলন।  তাি মুগ্ধকািী আকষসন,  তাি 
বাধ্যকািী মেসািা এবাং অবযাথস শুভাকাঙ্খা ইদতামদধ্য তাি িক্ষীদর্নািলদক র্ম্পূর্সরূদপ দনিস্ত্র কদিদিল এবাং 
তাদিি অিির্মহূ রূপািদিত কদিদিসল।  এমন মদন  হল ব্রে,  তািা তাদিি র্মিূয় অদধ্কাি ও কতসবয 
পদিতযাগ কদিদি এবাং দনদজদিি তাাঁি ইো ও র্দিাদষি উপি ব্রিদড় দিদয়দি।  তাাঁি ব্রর্বা ও র্দিাদষি জন্য 
তাদিি একিল সর্ন্য তাাঁি দনকট প্রকাশ কিলঃ ‘আপনাদক ুম নগদি প্রদবশ কিদত ব্রিয়া র্ম্বদে র্িকাি 
কততসক আমাদিিদক কদঠাি ভাদব দনদষধ্ কিা হদয়দি এবাং একদট মনুষ্য র্মাগমশরূ্য িাো দিদয় ব্রর্াজাসুদজ 
ব্রতহিাদনি দিদক অগ্রর্ি হদত আদিষ্ট হদয়দি।  আমাদিিদক দবদশষ কদি  ‘ব্রহিদম মাসুিী’ হদত িূদি থাকদত 
আদিশ ব্রিয়া হদয়দি,  ইহা  ব্রর্ই অলঙ্ঘর্ীয় স্থান,  োি আশ্রদয় অতীব ুখযাত অপিাধ্ীগর্ও ব্রগ্রফতাি হদত 
মুি ( ২) ।  দকন্তু আপনাি জন্য আমিা ব্রে ব্রকান আদিশ অগ্রাহ্য কিদত প্রস্তুত আদি।  েদি আপনাি ইো 
হয় ,  আমিা আপনাদক দবনা দিধ্ায় ুদমি িাো দিদয় দনদয় োব এবাং আপনাদক পদবত্র র্মাদধ্ িশসন কিদত 
র্মথস কিব। ’ 

মহান বাব প্রকাশ কিদলনঃ’‘র্তয দবশ্বার্ীি অিিই আল্লাহি দর্াংহার্ন।  দেদন পদিত্রাদনি জাহাজ এবাং র্বস 
শদিমাদনি দদভসিয িগূস,  দতদন এই জিলাকীর্স স্থাদনি মধ্য দিদয় ব্রতামাদিি র্াদথ  ভ্রমর্ কিদিন।  এই 
অপদবত্র নগদি প্রদবশ কিা অদপক্ষা আদম পল্লী গ্রাম ভালবাদর্।   ব্রর্ই দনস্কলদঙ্কনী পদবত্রা িমর্ী,  োি 
ব্রিহাবদশষ এই র্মাদধ্ স্থাদন র্মাদহত,  তাি ভ্রাতা এবাং তাি খযাতনামা পূবস পুরুষগর্ দনঃর্দন্দদহ এই পাপার্ািী 
ব্রলাকদিি দিসশাি জন্য দবলাপ কিদিন।  তািা ব্রকবল মুদখ তাি প্রদত শ্রদ্ধা দনদবিন কদি।  বাদহ্যকভাদব তািা 
তাি র্মাদধ্স্থাদনি ব্রর্বা কদি এবাং ভদি প্রিশসন কদি,  দকন্তু মদনি দিক ব্রথদক তািা তাি মেসািাি অপমান 
কদি এবাং তাদিি কােসয িািা তািা তাি নাদমি উপি স্তুপাকাদি অর্ম্মান বষসন কদি। ” 

 

ুমরুি গ্রাদম মহান বা’ব্রবি  অবস্থান 

  

 

এইরূপ উচ্চ মদনাভাব তাাঁি র্িীদিি অিিদক এইরূপ দবশ্বাদর্ পদিপূর্স কিল ব্রে,  েদি দতদন তাদিিদক 
পদিতযাগ কদি  অন্যত্র র্দল  ব্রেদতন তদব তাাঁি িক্ষী ব্রর্নািদলি মদধ্য একজনও দবন্দুমাত্র দবর্দলত হত না বা 
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তাি অনুর্োদনি ব্রর্ষ্টা কিত না।  ুম নগদিি উত্তি প্রািবতসী িাো দিদয় অগ্রবতসী হদয়  তািা বুমরুি গ্রাদম 
ব্রথদম ব্রগল।  এই গ্রাম ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি একজন আিীদয়ি অদধ্কাদি দিল এবাং এই গ্রাদমি র্কল অদধ্বার্ী 
“আলীয়ুযল্লাহী” র্ম্প্রিায়ভূি দিল।  গ্রাদমি প্রধ্ান বযদিি দনমন্ত্রদন মহান বাব একিাদত্রি জন্য  ব্রর্ই স্থাদন 
অবস্থান কিদলন এবাং ঐ র্কল র্িল দর্ত্ত ব্রলাকদিি অভযথসনাি আিদিকতা ও স্বতস্ফুতস িািা মুগ্ধ হদয়দিদলন।  
ব্রর্খান হদত তাদিি োত্রাি পূদবস দতদন তাদিি জন্য র্বসশদিমান আল্লাহি িিবাদি আশীষ প্রাথসনা কিদলন এবাং 
তাাঁি েথােথ গুনাবধ্ািন ও ভালবার্াি দনশ্চয়তা প্রিাদন তাদিি অিির্মহূদক আদন্দাদলত কিদলন।  

 

মহান বা’ব্রবি  ব্রকনাি ব্রগদিসি িূদগস উপদস্থদত ও ুদলই গ্রাদম অবস্থান 

  

দতদন  ব্রর্ই গ্রাম হদত দই মাইল পথ ভ্রমর্ কিাি পি নওদিাদজি পি অষ্টম দিদনি অপিাদহ্ন ব্রতহিান হদত 
প্রায় ২৮ মাইল িদক্ষদন ব্রকনাি ব্রগদিসি িূদগস ব্রপৌাঁদিদলন।  তাি পিবতসী দিন িাজধ্ানীদত ব্রপৌাঁিাবাি ইো কদি  
এই িূদগসি দনকটবতসী স্থাদন িাদত্র োপন কিাি ইো কদিদিদলন।  তখন হঠাৎ ব্রতহিান হদত একজন র্াংবাি 
বাহক হাজী দমজসা আকার্ীি দনকট হদত ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি দনকট একখানা দলদখত আদিশ দনদয় আর্ল।   

  

 ব্রর্ই দলদখত র্াংবাি তাদক আদিশ দিল ব্রে,  তখনই মহান বাবদক ুদলইন গ্রাদম দনদয় ব্রেদত হদব ব্রে গ্রাদম 
উসুদল কাফীি গ্রন্থাকাি ব্রশখ ুদলইনী ব্রমাহাম্মি ইবদন ইয়াুব জন্ম গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং তাি দপতাি র্াদথ  
ব্রর্খাদন র্মাদহত আদিন এবাং োদিি র্মাদধ্স্থান পাশ্বসবতসী ব্রলাকিািা র্ম্মাদনত হদয়  থাদক।   ব্রর্ই গ্রাদমি 
গতহগুদলি অনুপদোগীতাি কািদর্ ব্রমাহাম্মি ব্রবগদক মহান বা’ব্রবি  জন্য একদট দবদশষ তাম্ব ু খাটাবাি এবাং 
ভদবষ্যদতি আদিদশি জন্য অদপক্ষা কদি  দনকটবতসী স্থান হদত পাহািা দিবাি আদিশ ব্রিওয়া হদয়দিল।  

 

ুদলইন গ্রাদম মহান বা’ব্রবি  অবস্থানকাদল ব্রর্খাদন কতক দবশ্বার্ীদিি আগমর্ এবাং মহান বাহা’উল্লাহি দনকট 
হদত িান ও র্াংবাি প্রাদপ্তদত মহান বা’ব্রবি  আনন্দ 

নওদিাদজি পি নবম  দিবদর্,  ১১ই িদবউর্ র্ানী ১২৬৩ দহজিী ( ২৯ব্রশ মার্স ১৮৮৭ দিষ্টাব্দ)   ব্রর্ই গ্রাদমি 
অদত দনকটবতসী স্থাদন,  ো হাজী দমজসা আকার্ীি অদধ্কািভূি দিল ব্রর্খাদন ব্রকদট তাম্বু,  ো হাজী দমজসা 
আকার্ী কততসক বযবহৃত হত েখন  দতদন এই স্থান িশসন কিদত আর্দতন,  তা মহান বা’ব্রবি  জন্য খাঠাদনা 
হল।  একদট পাহাদড়ি ঢাল ু োয়গায় ো একদট দবদের্স ফল- বতদক্ষি উিযান ও সুহাস্য ততর্ ব্রক্ষদত্রি মদধ্য 
অবদস্থত।   ব্রর্ই স্থাদনি শাদিময়তা,  এি উদদ্ভিাদিি বধ্সনশীলতা এবাং এি ব্ররাতস্বীর্মূদহি মতদমন্দ প্রবাহ ধ্বদন  
মহান বাবদক অতীব আনদন্দত কিল।  দইদিন পদি সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়াজিী,  তাি ভ্রাতা সর্য়ি হার্ান,  
ব্রমাল্লা আবু্দল কদিম এবাং ব্রশখ হার্াদন েুনুদে মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  দমদলত হদলন।  তািা র্কদল মহান 
বা’ব্রবি  তাবুি অদত দনকদট বার্ কিদত আহুত হদয়দিদলন।  িদবউর্ র্াদনি র্তুথস দিবদর্,  নওদিদজি িািশ 
দিবদর্ ( ১লা এদপ্রল ১৮৮৭ দিষ্টাব্দ)  ব্রমাল্লা ব্রমদহিীদয় খুয়যু ও ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমহিীদয় ুন্দী ব্রতহিান হদত 
এদর্  উপদস্থত হদলন।  ব্রমহিীদয় ুন্দী,  দেদন ব্রতহিাদন মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ   দনষ্ঠ র্ম্পদকস এদর্দিদলন,  
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মহান বাহা’উল্লাহ কততসক কতক উপদঢৌকন র্হ একদট ব্রমাহিাদঙ্কত পত্র মহান বা’ব্রবি  হদে র্মপসন কিাি ভাি 
প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  েখনই  এই র্মিূয় মহান বা’ব্রবি  হদে প্রিান কিা হল,  তখনই তাাঁি অিিািায় অর্াধ্ািন 
আনদন্দি ভাদবি উদিক হল,  তাাঁি আনন আনদন্দ উজ্জ্বল হল েখন  দতদন উপদঢৌকর্ ও পত্র বাহকদক তাাঁি 
কততজ্ঞতা ও অনুগ্রদহি দনিশসনাবলী িািা অদভভূত কিদলন।  

ব্রর্ই র্াংবাি,  ো অদনশ্চয়তা ও উৎকডঠাি র্ময় পাওয়া দগদয়দিল,  মহান বাবদক শদি ও শািনা প্রিান কিল।  
তাাঁি অিদি ব্রে দবষন্নতাি িায়াপাত হদয়দিল,  ইহা তা িূিীভূত কিল এবাং তাাঁি আিাদক জদয়ি দনশ্চয়তা িািা 
অনুপ্রাদনত কিল।  ব্রে দবষন্নতা তাি আনদন িী সকাল স্থায়ী দিল এবাং ো তাি বন্দীিশাি দবপির্মূহ আিও 
বদধ্সত কদিদিল,  িতশ্যতঃ হ্রার্ ব্রপল।  তাাঁি ব্রগ্রফতাদিি ও দর্িাজ হদত োত্রাি দিবর্র্মদূহি কাদল ব্রে োতনাি 
অশ্রুজদলি ব্ররাত প্রর্ুি পদিমাদন প্রবাদহত হদেল দতদন আি তা বষসর্ কিদলন না।  তাাঁি অতীব ব্রশাক ও 
দনজসনতাি র্মদয়ি ‘দপ্রয় আমাি অদত দপ্রয়জন’ এই দবলাপ ধ্বদন,  ো দতদন উচ্চাদিত কিদত অভযস্থ দিদলন,  
তা ধ্ন্যবাি ও প্রশাংর্া,  আশা ও জদয়ি প্রকাশর্ূর্ক বাদকয পদিনত হল।  ব্রে দবজদয়াল্লাদর্ তাি বিনমডডল 
উজ্জ্বল কিল তা কখনও তাদক পদিতযাগ কদি নাই,   ব্রর্ই দিবর্ পেসি,  ব্রে দিন ব্রশখ তাবার্সীি বীিগদনি 
উপি ব্রে মহান দবপিপাত হদয়দিল,  তাি দঃখ র্াংবাি তাি আনদন্দি উজ্জ্বলতা অেকািাবতত ও তাাঁি অিদিি 
আনন্দ মন্দীভূত কদিদিল।  

 

ভ্রমর্কাদলন একদট আশ্চেসয  টনা 

আদম ব্রমাল্লা আবু্দল কদিমদক দনম্মদলদখত  টনা দববতত কিদত শুদনদিঃ ‘আদম এবাং আমাি র্িীগর্ মহান বা’ব্রবি  
তাাঁবুি দনকটবতসী স্থাদন গভীি দনিামি দিলাম,  তখন অশ্বাদিাহী সর্দন্যি অদশ্বি পিধ্বদন হঠাৎ আমাদিিদক 
জাগ্রত কিল।  আমিা শীঘ্র র্াংবাি ব্রপলাম ব্রে,  মহান বা’ব্রবি  তাবু জনশূন্য দিল এবাং োিা তাি অনুর্োদন 
র্দল  দগদয়দিল,  তািা তাাঁদক  পায় নাই।  আমিা ব্রমাহাম্মি ব্রবগদক িক্ষী সর্ন্যিদলি র্াদথ  প্রদতবাি কিদত 
শুনদত ব্রপলাম।  ব্রর্ বললঃ ব্রকন ব্রতামিা দবর্দলত হদয়ি? তাাঁি মহানুভবতা এবাং তাাঁি আিাি উন্নত মদনাভাব 
িািা ব্রতামাদিি র্দক্ষ দক েদথষ্টভাদব র্াংস্থাদপত হয়  নাই,  োদত ব্রতামাদিি িতঢ় দবশ্বার্ হত ব্রে,  দতদন দনদজি 
দনিাপত্তাি জন্য কখনও ব্রকান ব্রলাকদক দবেতকি অবস্থায় ব্রফলদবন না? দতদন দনঃর্দন্দদহ র্োদলাদক উদ্ভাদর্ত 
িাদত্রি দনেিতায় এমন একদট স্থাদন দনজসনতা অনুর্োন কদিদিন ব্রেখাদন দতদন দনদবসদ œ আল্লাহি র্াদথ  
অিিিভাদব ভাদবি আিান প্রিান ও আলাপ আলাপন কিদত পাদিন।  দতদন দনশ্চয়ই তাাঁি তাবুদত প্রতযাবতসন 
কিদবন।  দতদন কখনও আমাদিিদক পদিতযাগ কিদবন না।  তাি র্িীগর্দক সুদনদশ্চত কিাি জন্য দতদন পিেদজ 
ব্রতহিাদনি িাো ধ্দি োত্রা কিদলন।  আদমও আমাি র্িীগর্দক দনদয় তাদক অনুর্ির্ কিলাম।  অল্পক্ষন পদি 
অবদশষ্ট িক্ষীিল অশ্বাদিাহদন আমাদিি পশ্চাৎগমর্ কিদিল।  আমিা প্রায় এক ময়িান ( দতন মাইদলি 
দকয়িাাংশ)  অদতক্রম কিলাম,  তখন অদত প্রতুযষকাদলি মন্দ আদলাদক আমিা অিদূি মহান বা’ব্রবি  এদকলা 
আকতদত ব্রিখদত ব্রপলাম।  দতদন ব্রতহিাদনি দিক হদত আমাদিি দিদক আর্দিদলন।  েখন  দতদন ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি 
দনকটবতসী হদলন তখন দতদন তাদক বলদলনঃ ‘‘ আদম পাদলদয় দগদয়দি বদল  দক ব্রতামিা দবশ্বার্ কদিদিদল?” 
ব্রমাহাম্মি ব্রবগ তখন মহান বা’ব্রবি  পিতদল পদতত হদয়  বললঃ ‘ব্রর্রূপ ধ্ািনা ব্রপাষন কিা একবাদি আমাি 
পদক্ষ অর্ম্ভব। ’ ব্রমাহাম্মি ব্রবগ  ব্রর্ই প্রাতঃকাদলই উজ্জ্বল মুখমডডল ব্রে প্রশাি মদহমা প্রকাশ কিদিল তিািা 
র্ন্ত্রে হদয়  আি ব্রকান মিবয প্রকাশ কিদত র্াহর্ কিল না।  তাি মুখমডডদল দবশ্বাদর্ি একটা িতশ্য প্রকট 
দিল,  তাাঁি বাকযগুদল এইরূপ অদলৌদকক শদি র্ম্পন্ন দিল ব্রে,  একদট গভীি শ্রদ্ধা আমাদিি অিদিি অিঃস্থল 
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আবতত কদিদিল।  তাাঁি বাদকয ও আর্িদন এইরূপ অর্াধ্ািন পদিবতসদনি কাির্ দক ব্রর্ র্ম্বদে তাাঁদক প্রশ্ন 
কিদত ব্রকহ র্াহর্ কিল না।  দতদন দনদজও আমাদিি ব্রকৌতুহল ও দবস্ময় িূি কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন না। ’ 

 

মহান বা’ব্রবি  দনকট ব্রমাহাম্মি শাদহি পত্র 

  

দই র্প্তাহকাল োবৎ মহান বাবদর্ই ুদলইন গ্রাদম অবস্থান কিদলন।  এই র্কল সুন্দি পাদিপাদশ্বসকতাি মদধ্য 
দতদন ব্রে শাদি ব্রভাগ কিদিদলন,  তা ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট হদত তাাঁি দনকট একখানা পত্র অদত প্রর্ডডভাদব 
ভি কিল।   ব্রর্ই পদত্রি মমস এই ( ৩) ঃ ‘েদিও আমিা আপনাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত অতীব 
আগ্রাহাদিত, তবুও িাজধ্ানী হদত আমাদিি অদবলদম্বত োত্রাি কািদর্ আমিা আপনাদক উপেুিরূদপ অভযাথসনা 
কিদত অক্ষম।  আমিা আমাদিি এই ইো প্রকাশ কিদি ব্রে,  আপনাদক মাহুদত দনদয় োওয়া হউক এবাং  
ব্রর্ই িূদগসি িক্ষক,  আলী খানদক প্রদয়াজনীয় উপদিশাদি প্রিান কদিদি ব্রেন ব্রর্ র্ম্মান ও দবদবর্নাি র্াদথ  
আর্াি বযবহাি কদি।  আমাদিি আশা ও ইো এই ব্রে,  িাজধ্ানীদত আমাদিি প্রতযাবতসদনি পি ,  আমিা 
আপনাদক এই স্থাদন আহ্বান কিব,  তখন আমিা সুদনদশ্চতভাদব আমাদিি দবর্াি ফল প্রকাশ কিব।  আমিা 
দবশ্বার্ কদি ব্রে আমিা আপনাদক দনিাশ কদি নাই,  এবাং আপনাি উপি ব্রকান দঃখ কষ্ট পদতত হদল 
আমাদিিদক তা জানাদত ইতেতঃ কিদবন না।  আমিা খুবই আশা কদি ব্রে,  আপদন আমাদিি উন্নদত ও 
িাদজযি শ্রীবতদদ্ধি জন্য প্রাথসনা কিদবন। ’ ( তাদিখ,  িদবউস্ র্ানী,  ১২৬৩ দহজিী,  মার্স- ১৯,  এদপ্রল- ১৭,  
১৮৪৭ দিষ্টাব্দ) ।  

 

হাজী দমজসা আকার্ীি ভয়,  অদভর্দে ও ু- উদেশ্য 

হাজী দমজসা আকার্ী ( ৪)  দনঃর্দন্দদহ ব্রমাহাম্মি শাহদক মহান বা’ব্রবি  দনকট এইরূপ পত্র ব্রলখাবাি জন্য 
িায়ী।  ব্রর্ ব্রকবল এই ভদয় উদত্তদজত হদয়দিল ব্রে,  পাদি এই প্রোদবত র্াক্ষাৎকাি িািা িাষ্ট্রীয় বযাপাদি তাি 
দনঃর্দন্দগ্ধ প্রাধ্ান্য ও কততসদত্বি মেসযািা অপহৃত হয়  এবাং অবদশদষ তাি কততসত্ব শদি ধ্বাংর্  হদয়  োয়।  ব্রর্ 
মহান বা’ব্রবি  দবরুদদ্ধ ব্রকান ব্রক্রাদধ্ি বা ঈষসাি ভাব ব্রপাষর্ কিত না।  অবদশদষ ব্রর্ তাি একজন ভীষর্ 
প্রদতিন্দীদক তাি িাদজযি একদট িূিবতসী দনজসন প্রাদি দনবসাদর্ত কিাি জন্য তাি প্রভ ু িাজযাদধ্পদত ব্রক প্রদিাদর্ত 
কিদত র্মথস হল,  ( ৫)  এবাং এইরূদপ ব্রর্ তাি মন হদত অনবিত আবততকািী দদশ্চিা িূি কিদত র্ক্ষম হল 
( ৬) ।  তাি ভুল কতইনা প্রকাডড দিল,  তাি ভ্রাদি কতইনা উৎকতষ্ট দিল ব্রর্ তা  ব্রর্ই র্ময় বুিদত পাদি 
নাই।  ব্রর্ তাি অদবিাম ষড়েন্ত্র িািা তাি িাজযাদধ্পদত এবাং িাজযদক স্বগসীয় প্রতযাদিদশি অতুলনীয় ঐশ্বেসয হদত 
বদঞ্চত কিদিল,  একমাত্র তাই ব্রিশদক ভয়াবহ দিবস্থা হদত উদ্ধাি কিাি শদি দিল।  

  

ব্রর্ই অিূিিশসী মন্ত্রী তাি কােসয িািা ব্রমাহাম্মি শাহদক  ব্রর্ই মহীয়ান অস্ত্র হদত বদঞ্চত কিদিল,  ো এদক 
পতদথবীি ব্রলাদকি ও জাদতর্মূদহি উপি এি অদবর্াংবাদিত প্রাধ্ান্য স্থাপন কিদত র্ক্ষম কিত।  তাি দবুসদদ্ধতা,  
অদমতার্াি দবশ্বার্ াতক পিামশস িািা ব্রর্ িাদষ্ট্রি দভদত্তমলূ ধ্বাংর্  কিদিল,  এি প্রদতপদত্ত হ্রার্ কিদিল,  শাদহি 
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প্রজাবদগসি িাজভদিি মূদল ুঠািা াত কিদিল এবাং তাদিিদক দিসশাি অতলস্পশসী গদভস দনমদজসত কিদিল 
( ৭) ।  তাি পূবসবতসীদিি িতষ্টাি িািা র্তকসতা অবলম্বন কিদত অর্মথস হদয়  ব্রর্ ব্রলাদকি িাবী ও উন্নদতি 
আশা  তর্াভদি প্রতযাখযান কদি  দনদজি বযদিগত উন্নদতি জন্য অদবিাম উল্লার্ র্হকাদি স্বীয় অদভর্দের্মহূ 
অনুর্ির্ কিদিল এবাং দনদজি লাম্পটয অদমতার্াি িািা পাশ্বসবতসী ব্রিশর্মদূহি র্াদথ দনজ ব্রিশদক ধ্বাংর্কািী 
েুদদ্ধ দলপ্ত কদিদিল।  র্াদি মা’আে,  দেদন ব্রকান িাজবাংদশি ব্রলাক দিদলন না,  ব্রকান ক্ষমতাও প্রাপ্ত হদয়দিদলন 
না,  তাি র্দিদত্রি র্ততা ও মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ধ্দমসি প্রদত তাি শ্রদ্ধা- ভদিি কািদর্ এইরূপ উচ্চ 
পিবী লাভ কদিদিদলন ব্রে,  ইর্লাদম প্রধ্ানগর্ ও  শার্কগর্ বয়ান র্ময় পেসি তাি স্মতদতি প্রদত শ্রদ্ধা প্রিশসন 
কদিন এবাং তাি গুর্াবলীি প্রশাংর্া কদিন।  পক্ষািদি র্ম্রাট নওদশি ওয়াদন আদিদলি ( ন্যায় দবর্ািদকি)  
মন্ত্রীগদর্ি মদধ্য অদতশয় িক্ষ,  পিম জ্ঞানী ও অদভজ্ঞ শার্ক,  বুজুদগসহি,  তাি প্রভুত্বর্ূর্ক মেসািা র্দত্বও 
অবদশদষ র্বসর্মদক্ষ অপমাদনত হদয়দিল,  গদতস দনদক্ষপ্ত হদয়দিল এবাং ব্রলাদকি  তর্াি ও অবজ্ঞাি পাত্র হদয়দিল।  
ব্রর্ তাি দিবস্থাি জন্য দবলাপ ও ক্রন্দন কিদত কিদত অবদশদষ িতদষ্টশদি হাদিদয়দিল।  পূবসবতসী িতষ্টাি দকাংবা 
পিবতসী ভাদগযি দবড়ম্বনা  ব্রর্ই আিপ্রতযয়ী মন্ত্রীদক তাি পিমেসািাি দবপির্মদূহি প্রদত জাগ্রত কদিদিল বদল  
ব্রবাধ্ হল।  ব্রর্ তাি এই ধ্াির্া র্মদূহি অনুর্ির্ কিদত লাগল,  অবদশদষ ব্রর্ তাি পিবী হািাল,  ধ্ন - র্ম্পদত্ত 
হািাল এবাং অপমান ও লজ্জায় ডুদব ব্রগল।  অগাধ্ র্ম্পদত্ত,  ো ব্রর্ শাদহি দবনীত ও বাধ্যানুগত প্রজাদিি 
দনকট হদত দিদনদয় দনদয়দিল,  মূলযবান আর্বাবপত্র,  ো িািা ব্রর্ ব্রর্গুদলদক সুর্দজ্জত কদিদিল,  ঐ র্কদলি 
উন্নদতি জন্য শ্রম ও র্ম্পদিি অজর বযয়,  এই র্মিূয়ই মহান বা’ব্রবি  প্রদত আজািবায়জাদনি দনজসন পবসদত 
দনষ্ঠুি কািা জীবদনি আদিশ প্রিাদনি দই বৎর্ি  পদি ব্রর্ দর্িতদি হাদিদয় ব্রফদলদিল।  তাি র্মে র্ম্পদত্ত িাষ্ট্র 
কততসক বাদজয়াপ্ত কিা হদয়দিল।  ব্রর্ দনদজ শাহ কততসক অপমাদনত ও লাদিত হদয়  ব্রতহিান হদত দনবসাদর্ত 
হদয়দিল এবাং পীড়ায় আক্রাি ও সিন্য িশায় পদতত হদয়দিল।  আশা শূর্য ও দিসশাগ্রস্থ হদয় ,  অবর্নè হদয়  
কািবালায় মততুয মুদখ পদতত হদয়দিল ( ৭) ।  

 

মহান বা’ব্রবি  ভ্রমদর্ি ব্রশষ আড্ডা তাদেদজ উপদস্থদত 

  

মহান বাবদক তিানুর্াদি তাদেদজি দিদক অগ্রবতসী হদত আদিশ ব্রিয়া হল ( ৮) ।  ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি 
িক্ষর্াদবক্ষদন  ব্রর্ই িক্ষী সর্ন্য িল তাাঁদক  আজািবায়জাদনি পদশ্চম প্রদিদশ দনদয় ব্রগল।   ব্রর্ই প্রদিদশ তাাঁি 
অবস্থানকাদল তাাঁি অনুর্ির্কািীগদর্ি মধ্য হদত একজন র্িী ও একজন ব্রর্বক মদনানীত কিদত অনুমদত ব্রিয়া 
হদয়দিল।  দতদন সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  ইয়াজিী ও তাাঁি ভ্রাতা সর্য়ি হার্ানদক মদনানীত কিদলন।   ব্রর্ই ভ্রমদর্ি 
বযয় দনবসাদহি জন্য িাষ্ট্র কততসক ব্রে টাকা প্রিত্ত হদয়দিল তা দতদন দনদজি জন্য বযয় কিদত অস্বীকাি কিদলন।  
িাদষ্ট্রি প্রিত্ত টাকা দতদন িদিি ও অভাবগ্রস্থদিি মদধ্য িান কদি  দিদলন এবাং বুশহদি ও দর্িাদজ বদর্করূদপ 
দতদন ব্রে টাকা অজসন কদিদিদলন দতদন তা বযদিগত খিদর্ বযয় কিদলন।   

 

দবশ্বার্ীদিি র্ীয়াহ ব্রিহাদন উপদস্থদত 
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মহান বা’ব্রবি  তাদেদজি দিদক অগ্রর্ি হওয়াি পদথ ব্রে র্কল নগি  পদতত হদয়দিল ব্রর্ র্কল নগদি প্রদবদশি 
আদিশ না থাকায় কয়বীদনি কতক দবশ্বার্ী ব্রলাক মহান বা’ব্রবি  সনকদটযি র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়  র্ীয়াহদিহান 
গ্রাদমি ( ৯)  জন্য োত্রা কিদলন এবাং ব্রর্খাদন তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎলাভ কিদত র্মথস হদলন।  

তাদিি মদধ্য দিদলন ব্রমাল্লা ইর্কান্দাি,  দেদন পূদবস দর্িাদজ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিবাি জন্য এবাং 
তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি র্তযতা োর্াইদয়ি জন্য মহান  হুজ্জত কততসক ব্রপ্রদিত হদয়দিদলন।  মহান বাব,  ব্রর্াদলমান 
খান আফর্দিি দনকট,  দেদন সর্য়ি কাদজদমি একজন গুর্মুগ্ধ বযদি দিদলন,  এই র্াংবাি প্রিান কিাি জন্য 
ইর্কান্দািদক আদিশ প্রিান কিদলনঃ “পিদলাকগত সর্য়ি কাদজম,  োি গুর্াবলীি অনবিতঃ উচ্চ প্রশাংর্া 
কিদতন,  দতদন এক্ষন আদবভূসত হদয়দিন।  আদমই  ব্রর্ই প্রদতশ্রুত বযদি।  উদিত হও এবাং আমাদক অতযার্ািীি 
হে হদত উদ্ধাি কি। ” েখন  মহান বাব ব্রমাল্লা ইর্কান্দাদিি দনকট এই র্াংবাি ব্রপ্রির্ কিদলন,  তখন 
ব্রর্ালমান খান োনোদন দিদলন এবাং ব্রতহিাদন োত্রা কিাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন।  দতনদিদন মদধ্য তাি দনকট 
এই র্াংবাি ব্রপৌাঁদিল দকন্তু দতদন এি ব্রকান প্রতুযত্তি প্রিান কদিন নাই।  

হুজ্জদুত োনোনীি মধ্যবদতসতা 

দইদিন পদি,  ব্রমাল্লা ইর্কান্দাদিি জননক বে ু মহান বা’ব্রবি  প্রাথসনা র্ম্বদে অবগত কিাদলন।  তখন দতদন 
োনোদনি উলামাদিি ( ধ্মসদনতাদিি)  প্রদিার্র্ায় ব্রতহিাদন আবদ্ধ দিদলন।  হুজ্জুত তখন তখনই দনজ নগদিি  
দবশ্বার্ীদিিদক আদিশ দিদলন ব্রে তািা প্রদয়াজনীয় প্রস্তুদতি পি আবশ্যকীয় শদি র্াংগ্রহ কদি  তাদিি প্রভুদক 
মুি কদিন।  তাদগিদক র্াবধ্ানতাি র্াদথ  অগ্রর্ি হদত এবাং উপেুি র্মদয় তাদক তাি মদনানীত স্থাদন দনদয় 
ব্রেদত দতদন তাদিিদক উৎর্াদহত কিদলন।  কয়বীন ও ব্রতহিান হদত কতক দবশ্বার্ী অতযল্পকাদলি মদধ্য তাদিি 
র্াদথ  ব্রোগিান কিল এবাং হুজ্জুদতি দনদিসশানুর্াদি এই কােসয র্ম্পািন কিদত োত্রা কিল।  তািা মধ্যিাদত্রদত 
সর্ন্য িদলি নাগাল ব্রপল এবাং তাদিিদক গভীি দনিায় মি ব্রপদয়  মহান বা’ব্রবি  দনকটবতসী হদয়  তাাঁদক  
পলায়ন কিদত দমনদত জানাল।  দতদন অদত দবশ্বেতাি র্াদথ  উত্তি কিদলনঃ ‘‘আোিবায়জাদনি পবসতগুদলি 
িাবী আদি,  এবাং ব্রর্èহ পিায়নতাি র্াদথ  তাদিি পদিকল্পনা তযাগ কদি  বাড়ী ব্রেদত উপদিশ দিদলন 
( ১০) ।  

 

িক্ষী সর্ন্য িল কততসক মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত দবিায় গ্রহর্ 

তাদেদজি ব্রতাির্িাদিি দনকটবতসী হদয়  ব্রমাহাম্মি ব্রবগ অনুভব কিল ব্রে,  তাি বন্দীি দনকট হদত দবদেদিি 
র্ময় দনকটবতসী হদয়দি।  সুতিাাং ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎকাি প্রাথসনা কদি  অশ্রুভািাক্রাি অিদি তাি 
র্মিূয় অক্ষমতা,  ক্রুদট ও অপিাধ্ ক্ষমা কিাি জন্য প্রাথসনা কিল।  ব্রর্ বললঃ ‘ইর্ফাহান হদত ভ্রমর্ অদত 
িী স ও শ্রমর্াধ্য দিল।  আদম েদথাপেিুভাদব আপনাি প্রদত আমাি কতসবয র্ম্পািন ও ব্রর্বাকােসয কিদত র্মথস 
হই  নাই।  আদম তজ্জন্য আপনাি দনকট ক্ষমা দভক্ষা কিদি এবাং আপনাি আদশবসাি প্রাথসনা কিদি। ’ 

মহান বাব উত্তি কিদলনঃ ‘‘দনদশ্চত জাদনও আদম ব্রতামাদক আমাি অনুর্ািীদিি মদধ্য একজন বদল  মদন 
কদি।  োিা আমাি প্রতযাদিশ ধ্মস গ্রহর্ কিদব তািা দর্িকাল ব্রতামাদক আদশবসাি কিদব,  ব্রতামাি ব্রগৌিব গান 
কিদব,  ব্রতামাি র্দিদত্রি উচ্চ প্রশাংর্া কিদব এবাং ব্রতামাি নাম মদহমাদিত কিদব ( ১১) । ” অন্য িক্ষী 
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সর্ন্যগনও তাদিি ব্রনতাি িতষ্টাি অনুর্ির্ কিল এবাং অশ্রুভািাক্রাি মদন তাাঁি দনকট হদত ব্রশষ দবিায় গ্রহর্ 
কিল,  তাাঁি পি র্ুম্বন কিল এবাং তাদিি বন্দীি আদশবসাি প্রাথসনা কিল।  প্রদতযদক মহান বাব তাদিি স্বভদি 
কমস র্ম্পািদনি জন্য প্রশাংর্া কিদলন এবাং তাদিি জন্য প্রাথসনাি প্রদতশ্রুদত দিদলন।  তাদিি অদনো র্দত্ত্বও 
তাাঁদক তাদেদজি শার্নকতসাি হদে র্মপসন কিদলন।  দতদন দিদলন ব্রমাহাম্মি শাদহি ভাবী উত্তিাধ্ীকািী।  মহান 
বা’ব্রবি  এই র্কল ভি িক্ষীিল এবাং তাি অমানুদষক দবজ্ঞতা ও শদিি র্াকু্ষর্ র্াক্ষীগর্ এই র্মিূয় আশ্চেসয 
 টনাবলী ো তািা দনদজিাই ব্রিদখদিল ও শুদনদিল,  তাদিি গল্প তািা োদিি র্াদথ  পিবতসী র্মদয় র্াংশ্রদব 
এদর্দিল,  তাদিিদক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা- ভদি,  ভয় প্রশাংর্াি র্াদথ  বর্সনা কদিদিল এবাং এই উপাদয় তািা দনদজদিি 
নতনু প্রতযাদিদশি জ্ঞান দবোি কিত।  

 

মহান বা’ব্রবি  তাদেদজ উপদস্থদত ও একজন েবুক দশষ্য কততসক মহান 
বা’ব্রবি  অভযথসনা 

  

 

তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  উপদস্থদতদত  ব্রর্ই নগদিি দবশ্বার্ীিা আনদন্দত হল,  র্বাই তাদিি দপ্রয় ব্রনতাদক 
অভযথসনা কিাি জন্য ও তাাঁি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিাি জন্য ব্রবি হদয় আর্ল।  র্িকািী কমসর্ািীিা,  োিা মহান 
বা’ব্রবি  ব্রিখাশুনাি িাদয়দত দনদয়াদজত দিল,  তািা তাদিি মহান বা’ব্রবি  দনকটবতসী হদত ও তাাঁি আশীষ 
গ্রহর্ কিদত অনুমদত দিল না।  োই ব্রহাক,  একজন েুবক,  নগদিি প্রধ্ান িিজাি দভতি দিয়া খাদল পাদয় 
ব্রজাদি র্লদত লাগল এবাং তাি দপ্রয় বযদিি মুখমডডল ব্রিখাি জন্য অদস্থি  হদয় প্রায় এক মাইল ব্রিৌদড় তাাঁি 
দনকট আর্ল।  ব্রে র্কল ব্র াড়র্ওয়াি সর্ন্য মহান বা’ব্রবি  আদগ আদগ োদেল,  েখন  েুবক তাদিি দনকটবতসী 
হল,  তখন দতদন তাদিি অভযথসনা কিদলন এবাং সর্ন্যদিি মদধ্য একজদনি কাপদড়ি ধ্দি ভদিভদি তাাঁি 
ব্রিকাব র্ুম্বন কিদলন এবাং জলভিা ব্রর্াখ বলদলনঃ ‘আপনািা আমাি মহান দপ্রয়জদনি র্িী।  আদম আপনাদিি 
আমাি ব্রর্াদখি মদনি ন্যায় ভালবাদর্।  তাি অর্াধ্ািন বযবহাি ও তাি মদনি ভাদবি আদধ্কয তাদিি মুগ্ধ 
কিল।  তািা র্াদথ র্াদথ তাদক তাি প্রভুি র্াদথ র্াক্ষাদতি অনুদিাধ্ িক্ষা কিল।  েখন  তাাঁি উপি তাি িতদষ্ট 
পড়ল,  তাি দনকট হদত পিম আহ্লাদিি ধ্বদন উচ্চাদিত হল।  দতদন মাদটদত মাথা অবনত কদি প্রর্ুি পদিমাদর্ 
কাাঁিদলন।  মহান বাব ব্র াড়াি দপঠ হদত নামদলন,  তাদক আদলিন কিদলন,  তাি ব্রর্াদখি জল মুিদলন এবাং 
তাি অিদিি আদলাড়ন শাি কিদলন।  তাদেদজি র্কল দবশ্বার্ীদিি মদধ্য ব্রকবল  ব্রর্ই েুবকই মহান বা’ব্রবি  
প্রদত তাি আনুগতয ও শ্রদ্ধা দনদবিন কিদত এবাং তাাঁি হাদতি স্পদশস আশীবসাি গ্রহর্ কিদত র্মথস হদয়দিদলন।  
অন্যান্য দবশ্বার্ীিা ব্রকবল িূি হদত তাাঁি ক্ষদর্ক িতদষ্ট লাভ কিদত ও তা িািা তাদিি ইোি দনবতদত্ত কিদত 
ব্রর্দয়দিল।  

 

তাদেদজি ব্রলাকদিি িািা মহান বা’ব্রবি  উৎর্াহপরূ্স অভযথসনা 
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েখন  মহান বাব তাদেদজ উপদস্থত হদলন,  তখন তাাঁদক  ব্রর্ই নগদিি একদট প্রধ্ান বাড়ীদত দনদয় োওয়া হল,  
ো তাাঁি অবদিাদধ্ি জন্য র্াংিদক্ষত কদি িাখা হদয়দিল ( ১২) ।  একিল নাদর্দি সর্ন্য তাাঁি  দিি িিজা 
পাহািা দিদেল।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  এবাং তাি ভাই সর্য়ি হার্ান িাড়া র্কল র্াধ্াির্ ব্রলাদকিা ও তাাঁি 
অনুর্ির্কািীি আি কাউদক তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাত কিদত অনুমদত ব্রিয়া হয়  নাই।  এই সর্ন্য িল খমর্া ব্রিদশি 
অদধ্বার্ীদিি মধ্য হদত র্াংগ্রহ কিা হদয়দিল এবাং তাদিি উপি দবদশষ র্ম্মান প্রিশসন কিা হদয়দিল।  তাাঁি 
তাদেদজ আগমদর্ি অবস্থাদি তাদেদজি ব্রলাদকি মদধ্য গভীি আদলাড়ন র্তদষ্ট কদিদিল।  ব্রকালাহলপূর্স ব্রলাদকি িল 
তাদেজ নগদি প্রদবশ িশসদনি জন্য একত্র হদয়দিল।  কতক ব্রলাক ব্রকৌতুহল বশতঃ আি কতক ব্রলাক তাাঁি র্ম্বদে 
ব্রে জনশ্রুদত প্রর্দলত দিল তাি র্তযতা র্ম্বদে জানদত আগ্রহী হদয় এবাং আিও অদনদক তাাঁি প্রদত ভদি ও 
দবশ্বাদর্ মুগ্ধ হদয় তাাঁি উপদস্থদত লাভ কিাি জন্য এবাং তাাঁি প্রদত তাদিি বাধ্যানুগতয র্ম্বদে সুদনদশ্চত কিাি 
জন্য তািা একদত্রত হদয়দিল।  দতদন েখন  িাো দিদয় র্লদতন তখন জনতাি হষসধ্বদন উচ্চাির্ র্ািদিদক 
প্রদতধ্বদনত হদতা।  অদধ্কাাংশ ব্রলাক তাাঁি িশসদন ‘আল্লাহু আকবি’ ( আল্লাহ মহীয়ান)  ধ্বদনদত তাাঁদক অদভবািন 
কিত।  ব্রকউ ব্রকউ উচ্চ ধ্বদনদত তাাঁি প্রশাংর্া কিত এবাং তাাঁদক উৎর্াদহত কিত।  ব্রকউ ব্রকউ তাাঁি প্রদত 
র্বসশদিমান আল্লাহি আশীষ প্রাথসনা কিত এবাং অপদিিা তাাঁি পিধ্ূদল ভদিভাদব র্ুম্বন কিত।  তাাঁি আগমদন 
এইরূপ ব্রগালদোগ আিম্ভ হল ব্রে,  র্িকাদিি একজন ব্র াষর্াকািী ব্রলাকজনদক র্াবধ্ান কিল ব্রে,  েদি তািা 
তাাঁি র্াক্ষাৎকাদিি ব্রর্ষ্টা কদি,  তাহদল তাি দবপিগ্রস্থ হদব।  এইরূপ ব্র াষর্া কিা হল,  ব্রে ব্রকউ মহান 
বা’ব্রবি  র্াক্ষাৎকাি লাদভি ব্রর্ষ্টা কিদব,  তাি র্মে র্ম্পদত্ত তৎক্ষনাৎ বাদজয়াপ্ত কিা হদব এবাং তাদক 
দর্িস্থায়ীরূদপ বন্দী কিা হদব।   

 

হাজী তকীদয় দমলানী ও হাজী আলী আস্কি- এি মহান বা’ব্রবি  র্াদথ 
র্াক্ষাৎ 

মহান বা’ব্রবি  তাদেদজ উপদস্থদতি দিন নগদিি একজন খযাতমানা বযবর্ায়ী হাজী ব্রমাকম্মাি তকীদয় দমলানী,  
হাজী আলী আস্কদিি র্াদথ একদত্র মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাদতি ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  তাদিি বে-ু বােব ও 
শুভাকাদঙ্খদিি িািা তাদিি র্াবধ্ান কিা হল ব্রে,  এইরূপ ব্রর্ষ্টা িািা ব্রে ব্রকবল তািা তাদিি দনদজদিি ধ্ন -
র্ম্পদত্ত হািাদব তা নয় ,  তািা তাদিি জীবন দবপিাপন্ন কিদবন।  োই ব্রহাক,  তািা ব্রর্ইরূপ উপদিদশ কান 
দিদলন না।  মহান বাব ব্রে  দি আবদ্ধ দিদলন,  েখন  তািা  ব্রর্ই  দিি দনকটবতসী হদলন তাদিি তৎক্ষনাৎ 
ব্রগ্রফতাি কিা হল।  সর্য়ি হার্ান,  দেদন  ব্রর্ই মুহুদতস মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত বাইদি আর্দিদলন,  
তৎক্ষনাৎ তাদত হেদক্ষপ কিদলন।  দতদন ভয়ানক ভাদব আপদত্ত কিদলনঃ ‘আদম সর্য়ি বাব কততসক ব্রতামাদিি 
এটা জানাদত আদিশ ব্রপদয়দি,  এদিি আর্দত িাও,  আদম দনদজ তাদিি আমাি র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি জন্য 
আহ্বান কদিদি। ’ আদম হাজী আলী আস্কিদক এইরূপ র্াক্ষয প্রিান কিদত শুদনদিঃ ‘সর্য়ি হার্াদনি এইরূপ 
র্াংবাি তৎক্ষনাৎ আপদত্তকািীদিি দনেি কিল।  আমাদিি ব্রর্াজাসুদজ মহান বা’ব্রবি  দনকট উপদস্থত কিা হল।  
দতদন আমাদিি এই বদল অভযথসনা কিদলনঃ ‘‘এই র্কল হতভাগা ব্রলাক,  োিা আমাি  দিি িিজায় পাহািা 
দিদে,  তাদিিদক আমাি  দিি র্ািদিদকি ব্রলাদকি ভীড় হদত দনিাপত্তাি জন্যই দনেুি কিা হদয়দি।  আদম 
োদিিদক আমাি র্াক্ষাৎকাি লাদভ র্মথস কিদত ইো কদি,  তািা তাদিিদক বাধ্া প্রিান কিদত অর্মথস। ” 

আমিা প্রায় দই  ডটাকাল তাাঁি দনকট অদপক্ষা কিলাম।  েখন  দতদন আমাদিি দবিায়িান কিদলন,  তখন দতদন 
আমাদক বহুমূলয দইদট আাংদটি পাথি দিদলন এবাং  ব্রর্ই দইদটি উপি আমাদক ব্রিয়া দইদট আয়াত ব্রখাদিত 
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কিদত এবাং তাদিিদক আাংদটদত স্থাপন কদি তাাঁি দনকট দনদয় আর্দত বলদলন।  দতদন আমাদিি সুদনদশ্চত 
কিদলন ব্রে,  ব্রে র্ময় আমিা তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাদতি ইো কিব,  ব্রকউ আমাদিি তাাঁি দনকট উপদস্থত হদত 
বাধ্া প্রিান কিদত পািদব না।  দতদন আমাদক ব্রে কাদজি ভাি প্রিান কদিদিদলন  ব্রর্ই র্ম্বদে দকিু দবষদয় 
আমাদক বাি বাি ব্রেদত হদয়দি।  একবািও আদম িিজায় প্রহিীদিি দনকট ব্রথদক ব্রকান বাধ্া প্রাপ্ত হই  নাই,  
একবািও  তািা আমাি প্রদত ব্রকান কটুবাকয বদল নাই,  আি তাদিি এই সুদোগ প্রিাদনি জন্য ব্রকান 
পুিস্কািও র্ায় নাই। ’ 

 

হাজী আলী আস্কদিি বদর্সত দববির্ 

আমাি এখন মদন হদে,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি র্াদথ আমাি অবস্থাদনি র্ময় আদম তাাঁি তীক্ষè িতদষ্ট ও অর্াধ্ািন 
শদিি অদনক িতষ্টাি িািা মুগ্ধ হদয়দিলাম।  তাাঁি দশিাজ হদত মশহদি োত্রা কাদল তাাঁি র্িত্বলাভ কিদত 
আমাি ব্রর্ৌভাগয হদয়দিল এবাং তাাঁি র্াদথ ইয়াজি,  তবর্,  বুশিয়ী ও তুবসত িশসন কদিদিলাম।   ব্রর্ই 
দিনগুদলদত আদম মহান বা’ব্রবি  র্াদথ দর্িাদজ র্াক্ষাৎকাি লাদভ অর্মথস হওয়ায় আমাি িূভসাগয র্ম্বদে দবলাপ 
কিতাম।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন আমাদক দবশ্বেতা র্হকাদি সুদনদশ্চত কিদলনঃ আপদন দবলাপ কিদবন না;  কাির্ 
আপদন দর্িাদজ ব্রে ক্ষদতি র্ম্মুদখন হদয়দিন,  র্বসশদিমান আল্লাহ তাদেদজ আপনাদক  ব্রর্ই ক্ষদতপূির্ কদি 
দিদত দনঃর্দন্দদহ র্ক্ষম।  একবাি নয় ,  র্াতবাি দতদন আপনাদক তাাঁি র্াক্ষাৎকািলাভ কিদত র্ক্ষম কিদত 
পাদিন,   ব্রর্ই এক র্াক্ষাৎকাদিি পদিবদতস,  ো আপদন হাদিদয়দিন।  দতদন ব্রে দবশ্বেতাি র্াদথ এই বাকযগুদল 
উচ্চািন কদিদিদলন তাদত আদম দবস্ময়াদভভুত হদয়দিলাম।  তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি আদগ,  
তা নানা দবপির্ঙ্কুল অবস্থাি মদধ্য আদম কদয়কবাি র্াক্ষাৎ কিদত র্মথস হদয়দিলাম,  দকন্তু ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
ব্রর্ই র্কল বাকয আমাি স্মির্ দিল না এবাং তাি এইরূপ আশ্চােসজনক িূিিতদষ্ট র্ম্বদে আশ্চােসযাদিত হই  নাই।  
আমাি দবস্ময় কতই অদধ্কতি হল েখন  মহান বা’ব্রবি  র্াদথ  আমাি র্প্তমবাি র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় আদম 
তাাঁদক এই র্কল বাকয বলদত শুনলামঃ’‘র্কল প্রশাংর্া আল্লাহিই,  দেদন আপনাদক আপনাি র্াক্ষাৎকাদিি র্াংখযা 
পূর্স কিদত র্ক্ষম কদিদিন এবাং আপনাদক তাাঁি র্িয় র্াংিক্ষর্ প্রিান কদিদিন। ” 

 

িািশ অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  ুম নগি -  এখাদন ইিাদনি দিতীয় পদবত্রতম তীথসস্থান এবাং এখাদন ফদতহ আলী শাহ্ ও ব্রমাহাম্মি 
শাহ ও ইিাদনি অন্যান্য অদনক িাজাদিি র্মাদধ্স্থান।  

২.  ুম নগদি মহান ইমাম ব্রিজাি ব্রবান,  ফাদতমাদয় মা’সুমাি ( পদবত্রা িমর্ীি)  ব্রিহাবদশষ র্াংিদক্ষত ও 
র্মাদধ্স্থ আদি।  এক বর্সনা মদত,  বাগিাদি আব্বার্ীয় খদলফাদিি অতযার্াি হদত পাদলদয় এদর্ এখাদন বার্ 
কিদতন এবাং এখাদন মততুযমদুখ পদতত হদয়দিন।  অন্য এক বর্সনা মদত,  তুদর্ তাি ভাইদক ব্রিখদত োবাি 
পদথ এখাদন পীদড়ত হদয় মততুয বির্  কদিন।  ধ্মসপিায়র্ শীয়াগর্ দবশ্বার্ কদি ব্রে,  মহান ইমাম ব্রিজা তাি 
প্রদত র্ম্মান প্রিশসনাদথস প্রদতযক শুক্রবাি মশহিস্থ তাি পদবত্র র্মাদধ্স্থান হদত এখাদন িশসন প্রিান কদি 
থাদকন।  ( লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্ম্বেীয় র্মে   ো ২য় খডড,  ৮ পতষ্ঠা)  
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৩.  পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ( ১৪ পতষ্ঠা)  অনুর্াদি,  মহান বাব,  ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট তাি র্াক্ষাৎকাি 
প্রাথসনা কদি একটা পত্র ব্রপ্রির্ কদিদিদলন,  ব্রে মহান বাব তাাঁি িাবীি র্তযতা প্রমার্ কিদত পাদিন,  এই 
আশা কদি ব্রে তাদত র্কদলি বতহৎ উপকাি লাভ হয়।  

৪.  হাজী দমজসা আকার্ী-  মজমাউল ব্রফার্াহা গ্রদন্থি ব্রহিাদয়ত অনুর্াদিঃ হাজী দমজসা আকার্ীি নাম দিল 
আব্বার্ আলী,  তাি দপতাি নাম দিল দমজসা মুর্দলম,  দেদন ইিাদনি একজন খযাতনামা ধ্মস পুদিাদহত দিদলন।  
তাি পুত্র আব্বার্ আলী কািবালায় ফখরুেীন আবু্দর্ র্ামাি হামািানীি একজন দশষ্য দিল।  কািবালা হদত ব্রর্ 
হামািান গমর্  কদি এবাং আোিবায়জান িশসন কদি।  ব্রর্খান হদত মক্কা শদিদফ তীথস োত্রা কদি।  অতীব 
িদিিাবস্থায় দফদি দমজসা মুর্া খাদনি পুত্রদিি দশক্ষকতা কদি,  দেদন কাদয়দম মাকাম দমজসা আবুল কাদর্দমি 
ভাই দিদলন।  দমজসা ব্রমাহাম্মি ( শাহ)  তাি অদতশয় ভি দিদলন,  তািই দনকট ব্রর্ তাি পিবতসীকাদল 
দর্াংহার্দন আদিাহদনি র্াংবাি প্রিান কদিন।  পদি  ব্রর্ই তাি প্রধ্ান মন্ত্রী দনেুি হয়  এবাং শাদহি মততুযি পি 
কািবালায় গমর্  কদি এবাং ব্রর্খাদনই মততুযমুদখ পদতত হয়।  ১২৬৫ দহজিী িমজান মাদর্ দমজসা আকার্ী 
মাহুদত জন্ম গ্রহর্ কদি ব্রেখাদন কদকশার্স্থ ইিাভান হদত আগমর্ কদি তাি দপতা- মাতা বার্ কিদিল।  হাজী 
দমজসা আকার্ী ইিাভাদনি অদধ্বার্ী,  তাি পুবসতন দশষ্য দবসল দর্ত্ত শাদহি উপি র্ীমাহীন প্রভাব দবোি 
কদিদিল এবাং র্ূফী মতাবলম্বী দিল।  ব্রর্ একজন অদু্ভত বতদ্ধ ব্রলাক দিল,  তাি নাদর্কা দি স দিল,  তাি মুখ-
মডডল তাি র্দিদত্রি অপরুপত্ব প্রকাশ কিত।  ( মাখসাদমি পািদস্যি ইদতহার্,  ৪৭৩ পতষ্ঠা)  

৫.  হাজী মইনুর্ সুলতাদনি কাদহনী ( ১২৯ পতষ্ঠা)  মদত,  মহান বাবদক মাহুদত দনবসাদর্ত কিাি কাির্ 
এই,  মহান বাব ব্রমাহাম্মি শাহদক এই প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন ব্রে,  দতদন তাদক ব্রিাগমুি কিদবন,  েদি তাদক 
ব্রতহিাদন আহ্বান কিা হয়।  দমজসা আকার্ী দনদশ্চত ধ্াির্া কিল ব্রে,  েদি মহান বাব শাহদক আদিাগযিান 
কিদত পাদিন,  তদব শাহ তাাঁি িািা প্রভাবাদিত হদবন এবাং তাদক পির্যুদত কদি মহান বাবদক প্রধ্ান মন্ত্রীদত্বি 
র্ম্মান প্রিান কিদবন।  

৬.  দমজসা আবুল ফজদলি মতানুর্াদি,  হাজী দমজসা আকার্ী ব্রখািার্াদন ব্রমাহাম্মি হার্ান খান র্ালাদিি 
িাজদিাহ এবাং ব্রকিমাদনি আকাখাদন ইর্মাইলীি দবদিাদহি প্রর্দিি উদল্লখ কদি মহান বাবদক িাজধ্ানীদত 
আহ্বান কিাি র্ঙ্কল্প তযাগ কদি তাাঁদক িূিবতসী আোিবায়জান প্রদিদশি মাহুদত দনবসাগর্ কিাি জন্য শাহদক 
উৎর্াদহত কিল।  

৭.  ( ১)  র্াইকদর্ি পািদস্যি ইদতহাদর্ি দিতীয় ভাদগ( ৪৩৯- ৪০ পতষ্ঠা)  দলদখত আদি ব্রে, পািদস্যি অবস্থা 
র্দিাষজনক দিল না,  কাির্ হাজী দমজসা আকার্ী,  ব্রে ব্রতি বিদিি জন্য েদথোর্ািী শর্নকতসা দিল;  
িাজনীদত বা র্ামদিক দবজ্ঞান র্ম্বদে ব্রর্ র্ম্পূর্স অজ্ঞ দিল,  তথাদপ ব্রর্ ব্রকান পিামশস বা র্াহােয গ্রহর্ কিদত 
অদনেকু দিল;  ব্রর্ কদঠািভাষী দিল,  বযবহাদি উদ্ধত্ব ও অলর্ প্রকতদতি ব্রলাক দিল,  ব্রর্ িাজস্ব দবভাগদক 
ব্রিউদলয়াি দনকটবতসী এবাং িাষ্ট্রদক দবপ্লদবি র্ম্মুদখন কদিদিল।  দতন হদত পাাঁর্ বিি  পেসি সর্ন্য ব্রিি ব্রবতন 
বাাঁকী পদড়দিল এবাং উপজাদতদিি অশ্বাদিাহী সর্ন্য প্রায় ধ্বাংর্ হদয় দগদয়দিল।  উনদবাংশ শতাদব্দি মধ্যভাদগ,  
িদলনর্দনি গুরুত্বপূর্স মতানুর্াদি,  ইিাদনি অবস্থা এইরূপ ব্রশার্নীয় দিল।  

( ২)  মাখসদমি পািদস্যি ইদতহার্ অনুর্াদি ( ৪৮৬- ৭ পতষ্ঠা) ঃ-  পািদস্যি অধ্স উন্মাি ও বতদ্ধ প্রধ্ান মন্ত্রী হাজী 
দমজসা   আকার্ী িাষ্ট্র শার্দনি পূর্স ক্ষমতা দনজ হাদত ব্রিদখদিল এবাং শাদহি উপি তাি পুর্স কততসত্ব দিল।  
িাদজযি ু- শার্ন দিদনি পি দিন অদধ্কতি মদন্দি দিদক োদেল,  পক্ষািদি প্রজাগর্ উপবার্ ব্রথদক শাদহি 
িাজ বাংশদক অদভর্ম্পাত কিদিল।  প্রদিশর্মদূহি অবস্থা অতযি ব্রশার্নীয় দিল,  গুর্ র্ম্পন্ন বা স্বদিশ ব্রপ্রদমক 
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প্রদতযক বযদিদক বতদ্ধ হাজী কততসক দনেসাদতত কিা হদতা;  হতভাগয ব্রিশদক উেনè কদি ব্রর্ ব্রকবল অধ্যাবর্ায় 
র্হকাদি ব্রতহিাদন দনদজি জন্য ধ্র্ - র্ম্পি র্াংগ্রদহ দলপ্ত দিল।  প্রদিশ র্মদূহি শার্নকতসাদিি পি র্দবসাচ্চ 
দনলাদমি ডাদক দবক্রয় কিা হদতা,  োিা ভয়ানকভাদব প্রজাদিি উপি অতযার্াি কিত।  

৮.  পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনীি ( ১৬ পতষ্ঠা)  অনুর্াদি,  মহান বাব তাাঁি ভ্রমর্ কাদল প্রধ্ান মন্ত্রী হাজী দমজসা 
আকার্ীি দনকট একদট পত্র দলদখদিদলন,  তাি মমস এইঃ ‘‘তুদম আমাদক ইর্ফাহান হদত আহ্বান কদিি ব্রে 
আদম ধ্মসদনতা,  উলামাদিি র্ম্মুদখন হদত পাদি এবাং তাদত ব্রে একটা ব্রশষ দমমাাংর্ায় উপনীত হওয়া োয়।  
এখন দক বযাপাি  দটদি ব্রে,   ব্রর্ই উত্তম র্াংকল্প ও দর্দ্ধাি মাহু ও তাদেদজি জন্য     রুপািদিত ও 
পদিতযি হল?” 

৯.  র্ামন্দদিি পাডডুদলদপ ( ৪- ৫ পতষ্ঠা)  অনুর্াদি,  মহান বাব র্ীয়দিহান গ্রাদম,  কয়বীন নগদিি দনকটবতসী 
স্থাদন,  তাাঁি আোিবায়জান প্রদিদশি পদথ দকয়ৎকাল অবস্থান কদিদিদলন।  দতদন তাাঁি ভ্রমদর্ি র্ময় কয়বীদনি 
ব্রনততস্থানীয় উলামাদিি দনকট কতক ফলকদলদপ ব্রপ্রির্ কদিদিদলন।  তাদিি মদধ্য দিদলন,  হাজী ব্রমাল্লা আবু্দল 
ওয়াকহাব,  হাজী ব্রমাল্লা র্াদলহ,  হাজী ব্রমাল্লা তকী ও হাজী সর্য়ি তকী এবাং হাজী ব্রমাল্লা আহমদি এবিাদলি 
মধ্যবদতসতায় এই ফলকদলদপগুদল তাদিি দনকট ব্রপ্রদিত হদয়দিল।  েখন  মহান বাবদর্ই গ্রাদম িাদত্র োপন 
কিদিদলন,  তখন কতক দবশ্বার্ী তাাঁি র্াদথ ব্রিখা কিদক র্মথস হদয়দিল।  তাি মদধ্য হাজী ব্রমাল্লা আবু্দল 
ওয়াকহাদবি দই পুত্রও দিল।  এই গ্রাম ব্রথদকই মহান বাব দমজসা আকার্ীি দনকট পত্র দলদখদিদলন।  

১০.  হাজী দমজসা জানীি তাদিদখ জদিদি ( ২২০- ২২১ পতষ্ঠায়)  দলদখত আদি,  ব্রমাহাম্মি ব্রবগ,  িক্ষী সর্ন্য 
িদলি ব্রনতা,  হাজী দমজসা জানীি দনকট দনম্নদলদখত  টনা বর্সনা কদিদিনঃ ‘আমিা ব্র াড়ায় র্দড় তাদেজ নগি  
হদত িয়  মাইল িূিবতসী স্থাদন একদট ইট  িািা দনদমসত ব্রহাদটদলি দনকট আর্লাম।  ব্রর্খান ব্রথদক অগ্রর্ি হদয় 
আমিা দমলাদন উপদস্থত হলাম,  এখাদন অদনক অদধ্বার্ী মহান বাবদক ব্রিখদত আর্ল এবাং মানবজাদতি  ব্রর্ই 
মদহমা ও মহান মেসািা র্ন্দশসদন অদতব আশ্চােসাদিত হল।  প্রাতঃকাদল েখন  আমিা দমলান হদত োত্রা কিদিলাম 
তখন একজন বতদ্ধ স্ত্রীদলাক একদট ব্রকশহীন ( টাকপড়া)  মেক দবদশষ্ট পুত্র র্িান র্হ ব্রর্খাদন এদর্ উপদস্থত 
হল।  তাি মেক ব্রখার্- পার্ড়ায় পূর্স,  তাি  াড় পেসি র্ািা হদয়দিল।  স্ত্রীদলাকদট মহান বা’ব্রবি  দনকট তাি 
পুদত্রি আদিাদগযি জন্য প্রাথসনা কিল।  িক্ষী সর্ন্যিা তাদক দনকটবতসী হদত বাধ্া প্রিান কিত েদিনা মহান বাব 
তাদিি বাধ্া প্রিান কিদতন।  মহান বাব বালকদটদক তাাঁি দনকট আহ্বান কিদলন এবাং একখানা রুমাল িািা 
তাি মাথা ব্রঢদক কতক বাকয উচ্চািন কিদলন।  তখন তখনই ব্রিদলদট আদিাগয লাভ কিল এবাং  ব্রর্ই স্থাদন 
প্রায় দইশত ব্রলাক তাাঁি প্রদত দবশ্বার্ স্থাপন কিল ও তাাঁি ধ্মস গ্রহর্ কিল।  

১১.  হাজী দমজসা আবুল ফজল দলদখদিনঃ দতদন েখন  ব্রতহিাদন দিদলন ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি পুদত্রি র্াদথ তাাঁি 
র্াক্ষাৎ হয় ,  তাি নাম দিল আলী আকবি ব্রবগ এবাং মহান বা’ব্রবি  র্াদথ তাদেজ গমর্কাদল   দপতা ব্রে ব্রে 
র্মকপ্রি অদভজ্ঞতাি র্ম্মুদখন হদয়দিদলন দতদন  ব্রর্ই র্মিূয় আমাি দনকট বর্সনা কদিদিদলন।  আলী আকবি 
ব্রবগ মহান বাহা’উল্লাহি ধ্দমসি একজন িতঢ় দবশ্বার্ী দিদলন এবাং ইিাদনি বাহা’ইদিি কাদি  ব্রর্ইরূপ পদিদর্ত 
দিদলন।  

১২.  পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনীি ১৬ পতষ্ঠানুর্াদিঃ মহান বাব তাদেদজ র্দল্লশ দিন অবস্থান কদিদিদলন।  হাজী 
মুইনুর্ সুলতাদনি পাডডুদলদপি ১৩৮ পতষ্ঠামদত,  তাদেদজ উপদস্থত হওয়াি পি মহান বাব ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি 
বাড়ীদত প্রথম িাদত্র োপন কদিদিদলন,  ব্রর্খান ব্রথদক তাাঁদক আলী শাদহি মর্দজদিি দনকটবতসী নগি  িক্ষী 
িূদগসি একদট প্রদকাদষ্ঠ স্থানািদিত কিা হদয়দিল।  
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দটকা ব্রশষ 

 

 

ত্রদয়ািশ অধ্যায় 

মাহু িূদগস মহান বা’ব্রবি  কািাবদিাধ্ 

 

( সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  বদর্সত দববির্)  

  

সর্য়ি ব্রহাদর্ইন ব্রক দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কিদত ব্রশানা ব্রগদিঃ তাদেজ নগদি মহান বা’ব্রবি  িশদিন 
কািাবদিাধ্ কাদল ব্রকউই জানদত পাদি নাই এিপি তাাঁি ভাদগয দক  টদব।  নগদি উদত্তজনাপূর্স অনুষ্ঠান 
র্মদূহি ব্ররাত প্রবাদহত হদেল।  একদিন আদম তাাঁদক একথা দজজ্ঞার্া কিদত র্াহর্ কিলাম।  দতদন দক ব্রে 
স্থাদন আদিন ব্রর্ স্থাদন অবস্থান কিদত থাকদবন নাদক তাাঁদক অন্য ব্রকান স্থাদন স্থানািদিত কিা হদব? দতদন 
তাৎক্ষদনক উত্তি কিদলনঃ ‘‘তুদম ইর্ফাহাদন আমাদক ব্রে প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কদিদিদল তা দক ভুদল ব্রগি? নয়  
মাদর্ি কম র্ময় আমিা জবদল বাদর্দত ( উন্মুি পবসদত)  অবরুদ্ধ থাকব না,  ব্রে পেসি আমিা জবদল শহীদি 
( উৎকতষ্ট কষ্টপ্রি পবসদত)  স্থানািদিত হদবা।  এই দই স্থানই খুই শহদিি পবসত ব্রশ্রর্ীি মদধ্য অবদস্থত এবাং ঐ 
নাদমি শহদিি উভয় পাদশ এিা অবদস্থত। ” এই ভদবষ্যিানী উচ্চাদিত হওয়াি পাাঁর্দিন পদি তাাঁদক ও আমাদক 
মাহু িূদগস স্থানািদিত কিদত এবাং আলী খাদন মাহুয়ীি তত্বাবধ্াদন র্মপসন কিদত আদিশ প্রিান কিা হল।  

 

মাকুি অবস্থান ও এি ব্রলাকদিি অবস্থা 

িূগসদট একদট সুিতঢ় র্াি বুরুজ দবদশষ্ট পাথি দনদমসত উচ্চ িূগস প্রার্াি,  একদট পবসদতি র্ূড়ায় অবদস্থত।  োি 
পািদিদশ মাহু শহি  অবদস্থত।  এটা ব্রথদক একদট মাত্র িাো  ব্রর্ই শহদিি মধ্য দিদয় র্দল ব্রগদি এবাং 
একদট প্রধ্ান ফটদক ব্রশষ হদয়দি ো শার্নকতসা ও কততসপদক্ষি বার্স্থাদনি দনকট অবদস্থত এবাং ো প্রায়ই আবদ্ধ 
কদি িাখা হয়।  িূদগসি প্রধ্ান িিজা এটা হদত দভন্ন।  র্মানীয় ও রুশ এই উভয় র্াম্রাদজযি র্ীমাি প্রদিদশ 
অবদস্থত থাকায় এই িূগসদক এি আদধ্পতযর্ূর্ক অবস্থান ও র্ামদিক সুদবধ্া র্মদূহি কািদর্ র্ামদিক পদিিশসদনি 
একদট ব্রকে স্থলরূদপ বযবহাি কিা হদয়দি।  েুদদ্ধি র্ময় এই ব্রবষ্টদনি ভািপ্রাপ্ত কমসর্ািী শত্রুদিি গদতদবদধ্ 
লক্ষয কিত,  র্তুপসাশস¦ স্থ স্থানর্মহূ দনিীক্ষর্ কিত এবাং তাি পেসদবক্ষন িািা আকদস্মক প্রদয়াজনীয় বযবস্থাদি 
গ্রহদর্ি আবশ্যকতা র্ম্বদে শার্ন কততসপদক্ষি দনকট দিদপাটস প্রিান কিত।  িূগসদট পদশ্চম দিদক এিাকদর্র্ নিী 
প্রবাদহত হদে,  ো শাদহি িাদজযি ও রুশ র্াম্রাদজযি র্ীমািবতসী স্থান পদিদর্ত কিদি।  িদক্ষদর্ তুদকস সুলতাদনি 
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িাজয দবেতত,  র্ীমািবতসী শহি  মায়াদজি মাহু পবসত হদত মাত্র বাদিা মাইল িূদি অবদস্থত।  র্ীমািবতসী 
িাজকমসর্ািী োি উপি িূগস তত্বাবধ্াদনি ভাি দিল,  তাি নাম আলী খান।  শহদিি অদধ্বার্ীিা র্কদলই 
ুিসজাতীয় ব্রলাক দিল এবাং ইর্লাম ধ্দমসি র্ূন্নী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক দিল।  শীয়া র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাদকিা,  োিা 
পািস্য ব্রিদশ র্াংখযাগুরু ব্রলাক দিল,  র্বসিাই র্ূন্নী র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাকদিি প্রকাশ্য ও দবদিষপূর্স শত্রু দিল।  এই 
ুিসজাতীয় ব্রলাদকিা দবদশষতঃ শীয়া র্ম্প্রিায়ভূি সর্য়ি বাংশীয় ব্রলাকদিি অতযি  তর্া কিত।  আলী খাদনি 
মাতা ুিসজাতীয় স্ত্রীদলাক হওয়াদত তাি পুত্রদক অতযি র্ম্মান কিা হদতা এবাং মাহুি ব্রলাদকিা তাদক দবনা 
আপদত্তদত ব্রমদন র্লত।  তািা তাদক তাদিি র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক বদল মদন কিত এবাং তাি প্রদত গভীি দবশ্বার্ 
পিায়ন দিল।  

 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত মাহুি অদধ্বার্ীদিি অনুিাগ 

হাজী দমজসা আকার্ী,  মহান বা’ব্রবি  ক্রমবধ্সমান প্রভাদবি ব্ররাদতি গদতদিাধ্ কিাি জন্য এই ব্রিদশি র্বসত্র 
তাাঁি দশষ্য মডডলীি র্াদথ তাাঁি ব্রে বেন দিল তা দবদেন্ন কিাি জন্য তাাঁদক ইো পূবসক শাদহি িাদজযি 
এইরূপ িূিবতসী ও আশ্রয়হীন এবাং দবপির্ঙ্কুল এক দনভতত ব্রকানায় দনবসাদর্ত কিাি এই ব্রকৌশল উদ্ভাবন 
কদিদিল।  ব্রর্ এই দবশ্বাদর্ি বশীভূত হদয়দিল ব্রে,  তাাঁি ভিদিি মদধ্য অদত অল্প ব্রলাকই  ব্রর্ই বন্য 
জিলাকীর্স,  দিসাি স্থাদন ো এইরূপ দবদিাহী ব্রলাক িািা অদধ্কতত আদি গমর্  কিদত র্াহর্ কিদব।  সুতিাাং 
ব্রর্ দনদবসাদধ্ি মদতা মদন কদিদিল ব্রে,  তাাঁি ভি অনুর্ািীগদর্ি অনুর্ির্ ও স্বাথসর্মহূ হদত তাাঁি বন্দীি এই 
বাধ্যানুগত দনজসন বার্ ক্রদম ক্রদম এই ধ্মসাদন্দালনদক এি জদন্মি র্াদথ র্াদথই শ্বার্দিাধ্ কিদত থাকদব এবাং 
অবদশদষ এি ব্রশষ দনবসান প্রাদপ্ত  টদব।  ব্রর্ োই ব্রহাক,  শীঘ্র তাদক উপলদি কিদত হল ব্রে,  ব্রর্ মহান 
বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ধ্দমসি প্রকতদত র্ম্বদে গুরুতিভাদব ভ্রাি ধ্ািনাি বশবতসী হদয়দিল এবাং এি প্রভাদবি শদিদক 
উদর্ৎ মূলয প্রিান কদি নাই।  এই র্কল অিময ব্রলাকদিি দিসাি প্রকতদত মহান বা’ব্রবি  শাি স্বভাব িািা অদত 
দশঘ্রই বশীভতূ হল এবাং তাাঁি  ব্রর্ই প্রীদতি মেসািা িানকািী শদি িািা তাদিি অিি ব্রকামল হদয় ব্রগল।  তাাঁি 
অতুলনীয় র্ৎর্দিত্র িািা তাদিি অহাংকাি িদমত হল এবাং তাাঁি বাদকযি দবজ্ঞতা িািা তাদিি েুদিহীন ঔদ্ধতয 
ব্রকামল হল।  মহান বাব ঐ র্মে ব্রলাদকি অিদি এইরূপ উৎসুকয জাগ্রত কদিদিদলন ব্রে,  প্রদতযক দিন 
র্কাদল তাদিি প্রথম কাজ হদতা এমন একদট স্থান অনুর্োন কিা ব্রে স্থান হদত তািা তাাঁি র্াদথ আলাপ 
কিদত পাদি এবাং তাদিি সিনদন্দন কাদজি সুফলতাি জন্য তাাঁি আশীষ প্রাথসনা কিদত পাদি। দববাদিি র্ময়ও 
তািা স্বতঃপ্রবতত্ত হদয় তািা  ব্রর্ই স্থাদন আগমন কিত এবাং তাাঁি কািাগাদিি প্রদত িতদষ্ট দনবে কদি তাাঁি নাদম 
র্াহােয প্রাথসনা কিত এবাং র্তয প্রকাশ কিাি জন্য এদক অপিদক দিদবয দিত।  আলী খান কদয়কবাি তাদিি 
এই অভযার্ হদত দবিত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  দকন্তু ব্রর্ তাদিি এই উিযম িমন  কিদত শদি হীন হদয়দিল।  
ব্রর্ অদতব কদঠািতাি র্াদথ তাি কতসবযর্মূহ  র্ম্পািন কিদিল এবাং মহান বা’ব্রবি  প্রকাশ্য স্বীকতত দশষ্যগদর্ি 
কাউদকও এমন দক এক িাদত্রি জন্যও মাহুদত বার্ কিদত অনুমদত দিদত অস্বীকাি কদিদিল।  

 

ব্রশখ হার্াদন েনুুেীি উপদস্থদত ও তাি দনকট মহান বা’ব্রবি  র্াংবাি প্রিান 

সর্য়ি হার্ান আিও বর্সনা কিদলনঃ প্রথম দই র্প্তাহ োবৎ কাউদকও মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত 
ব্রিয়া হয়  নাই।  ব্রকবল আদম ও আমাি ভাই তাাঁি দনকট উপদস্থদতি অনুমদত প্রাপ্ত হদয়দিলাম।  একজন প্রহিীি 
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র্াদথ সর্য়ি হার্ান প্রতযহ শহদি ব্রেত এবাং আমাদিি প্রদয়াজনীয় িবযাদি ক্রয় কদি আনদতা।  ব্রশখ হার্াদন 
েুনুেী,  দেদন মাহুদত এদর্ উপদস্থত হদয়দিদলন,  শহদিি প্রধ্ান িিজাি বাইদি একদট মর্দজদি িাদত্র োপন 
কিদতন।  দতদন মহান বা’ব্রবি  ঐ র্মিূয় অনুর্ির্কািীদিি োিা মদধ্য মদধ্য মাহু িশসন কিদত আগমন কিত 
তাদিি মদধ্য ও আমাি ভাই সর্য়ি হার্াদনি মদধ্য মধ্যবতসী স্বরূপ কাজ কিদতন।  আমাি ভাই দবশ্বার্ীদিি 
প্রাথসনার্মহূ তাদিি প্রভুি দনকট র্মপসন কিদতন এবাং তাাঁি প্রতুযত্তি ব্রশখ হার্ানদক জানাত 

 

মাহুি িক্ষক আলী খাদনি স্বপ্ন 

একদিন মহান বাব আমাি ভাইদক বলদলন,  ব্রে ব্রর্ ব্রেন ব্রশখ হার্ানদক র্াংবাি ব্রিয়  কাির্,  দতদন স্বয়াং 
আলী খানদক এই র্কল দবশ্বার্ীদিি প্রদত,  োিা মাকু িশসন কিদত আগমন কদি,  তাি মদনাভাব পদিবতসন 
কিদত ও তাি কদঠািতা তযাগ কিদত অনুদিাধ্ কিদবন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘‘তাদক বল আদম র্ীমাি িক্ষক 
কমসর্ািীদিি উপদিশ প্রিান কিব ব্রে ব্রর্ আগামীকাল আমাি দনকট উপদস্থত কদি।  এইরূপ র্াংবাদিি আদম 
অদতব আশ্চােসাদিত হলাম।  দক ভাদব উদ্ধত শার্নকতসা আলী খানদক,  আদম মদন মদন দর্িা কিলাম,  তাি 
শার্দনি কদঠািতা দশদথল কিদত প্রবদতসত কিদবন? পিদিন খুব র্কাদল িূদগসি প্রধ্ান িিজা তখনও বে দিল,  
আমিা িািদিদশ হঠাৎ একদট আ াদতি শদব্দ অতযি আশ্চােসাদিত হলাম,  কাির্ আমিা ভালভাদবই জানতাম 
ব্রে,  এইরূপ আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে,  সুেসযাদ িয় কাদলি আদগ অন্য কাউদকও এই িূদগস প্রদবশ কিদত 
ব্রিয়া হয়  না।  আমিা আলী খাদনি স্বি দর্নদত পািলাম,  দতদন প্রহিীদিি ভৎসর্না কিদিদলন োদিি একজন 
দভতদি আর্ল এবাং আমাদক র্াংবাি প্রিান কিল ব্রে,  িূদগসি িক্ষক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য 
প্রদবশাদধ্কাি লাভ কিদত র্দনবসে অনুদিাধ্ কিদিন।  আদম তাি র্াংবাি প্রিান কিলাম এবাং তৎক্ষনাৎ তাদক 
তাাঁি র্ম্মুদখ উপদস্থত কিাি আদিশ প্রাপ্ত হলাম।  েখন  আদম তাি বাইদিি কদক্ষি িিজা দিদয় ব্রবি হদেলাম,  
আলী খানদক র্ম্পূর্স আনুগদতযি ভাদব প্রদবশ িাদি িাাঁড়ান অবস্থায় ব্রিখদত ব্রপলাম।  তাি মুখ- মডডদল 
অস্বাভাদবক দবস্ময় ও আশ্চােসযদি ভাব প্রকাশমান দিল।  তাি স্বাদধ্কাি রূ্র্ক ভাব ও গবস র্ম্পূর্সরূদপ অিদহসত 
হদয়দি বদল ব্রবাধ্ হল।  দবনীতভাদব এবাং অতীব ব্রর্ৌজদন্যি র্াদথ ব্রর্ আমাি অদভবািদনি প্রতুযত্তি প্রিান 
কিল এবাং তাদক মহান বা’ব্রবি  র্ম্মুদখ উপদস্থত কিাি জন্য আমাি অনুমদত প্রাথসনা কিল।  আদম তাদক 
আমাি প্রভুি কদক্ষ দনদয় আর্লাম।  ব্রর্ েখন  আমাদক অনুর্ির্ কিদিল,  তখন তাি র্মে শিীি কাাঁপদিল।  
একদট অভযিিীন আুলতা ো ব্রর্ লুদকদয় িাখদত পািদিল না,  তাি মুখ- মডডল আবতত কদি ব্রফদলদিল।  মহান 
বাব তাাঁি আর্ন  ব্রথদক উদঠ িাাঁড়াদলন এবাং তাদক অভযাথসনা কিদলন।  আলী খান ভদিভাদব অদভবািন কিতঃ 
র্ামদন অগ্রর্ি হল এবাং দনদজদক তাাঁি পিতদল দনদক্ষপ কিল।  ব্রর্ অনুনয় কিল,  আমাি হতবুদদ্ধতা ব্রথদক 
আমাদক উদ্ধাি করুন,  আদম আল্লাহি ভদবষ্যিািী,  আপনাি খযাতনামা পূবসপুরুদষি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ)  
শপথ কদি,  আমাি র্দন্দহর্মহূ িূি কিদত আপনাদক র্দনবসে অনুদিাধ্ কিদি,  কাির্ তাাঁদিি গুরুত্ব আমাি 
অিি প্রায় দনদেদষত কদিদি।  আদম জিদলি দভতি দিদয় ভ্রমর্ কিদিলাম এবাং শহদিি প্রধ্ান িিজাি 
দনকটবতসী হদেলাম,  তখন অদত প্রতুযষকাদল হঠাৎ আপনাদক নিীি ধ্াদি িডডায়মান অবস্থায় প্রাথসনািত ব্রিখদত 
ব্রপলাম।  বাহুেুগল প্রর্াদিত এবাং র্কু্ষিয় উদধ্স উদত্তাদলত অবস্থায় আপদন আল্লাহি নাম উচ্চািন কিদিদলন।  
আদম নীিদব িডডায়মান দিলাম এবাং আপনাদক পেসদবক্ষন কিদিলাম।  আপনাি প্রাথসনা ব্রশষ হওয়াি পেসন্ত 
আদম প্রতীক্ষা কিদিলাম,  ব্রে আপনাি দনকটবতসী হদয় আপনাদক দতিস্কাি কিদত পাদি,  ব্রেদহত ু আপদন আমাি 
অনুমদত িাড়া িগূস হদত ব্রবি হওয়াি র্াহর্ ব্রিদখদয়দিন।  আল্লাহি র্াদথ অিিিভাদব আপনাি আলাপ 
আদলার্নাি র্ময় আপনাদক এইরূপ আিাধ্নায় িত ব্রিখদত ব্রপলাম ব্রে,   আপদন  দনদজদক র্ম্পূর্সরূদপ দবস্মতত 
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হদয়দিদলন।  আপনাি একাি দনদবষ্টতাি র্ময় আদম শািভাদব আপনাি দনকটবতসী হদয়দিলাম,  দকন্তু আপদন 
আমাি উপদস্থদত র্ম্বদে র্ম্পরূ্স অজ্ঞ দিদলন।  আদম হঠাৎ মহা ভদয় আক্রাি হলাম এবাং আপনাদক আপনাি 
ভাবাদতশদেযি র্মাদধ্ হদত জাগ্রত কিাি ইো হদত দবিত হলাম।  আদম আপনাদক পদিতযাগ কিদত এবাং 
প্রহিীদিি দনকট অগ্রর্ি হদয় তাদিি কতসবয কাদজ অবদহলাি জন্য ভৎসর্না কিদত মনস্থ কিলাম।  শীঘ্রই এটা 
ব্রিদখ আদম আশ্চােসাদিত হলাম ব্রে,  বাইদিি এবাং দভতদিি দইদট প্রধ্ান িিজাই বে।  আমাি অনুদিাদধ্ 
ব্রর্গুদলা ব্রখালা হল এবাং আমাদক আপনাি উপদস্থদতদত দনদয় আর্া হদয়দি এবাং এখন আদম এটা ব্রিখদত 
ব্রপদয় অতীব দবদস্মত ব্রে,  আপদন আমাি র্ম্মুদখ উপদবষ্ট আদিন।  আদম র্ম্পূর্সরূদপ হতবুদদ্ধ হদয় ব্রগদি।  আদম 
জাদননা আমাি দবর্াি শদি আমাদক পদিতযাগ কদিদি দকনা।  মহান বাব উত্তি দিদলন এবাং বলদলনঃ’‘তুদম ো 
ব্রিদখি তা র্তয ও অনস্বীকােসয।  তুদম এই প্রতযাদিশদক তুে জ্ঞান কদিি এবাং এি কতসা বা প্রভুদক  তর্াি 
র্াদথ অবজ্ঞা কদিি।  পিম করূনাময় আল্লাহ তজ্জন্য ব্রতামাদক শাদে িান কদি ব্রক্লশ দিদত অদনেকু হদয় 
ব্রতামাি ব্রর্াদখ র্তয বযি কিদত ইো কদিদিন।  তাাঁি স্বগসীয় মধ্যবদতসতা িািা,  দতদন ব্রতামাি অিদি তাাঁি 
মদনানীত মহামানদবি ব্রপ্রম প্রদবশ কদিদয় দিদয়দিন এবাং তাাঁি ধ্মস- দবশ্বাদর্ি অপিাদজয় শদি দর্দন দনদত 
ব্রতামাদক র্ক্ষম কদিদিন।  

 

আলী খাদনি বযবহাদিি আমলূ পদিবতসন 

এই অতীব আশ্চেসযজনক অদভজ্ঞতা আলী খাদনি অিি র্ম্পূর্সরূদপ পদিবদতসত কিল।  এই র্মে বাকয তাি 
মদনি আুলতা শাি কিল এবাং  বা’ব্রবি প্রদত তাি শত্রুতাি প্রর্ডডতা িমন  কিল।  তাি র্বসশদি প্রদয়াগ 
কদি ব্রর্ তাি অতীব দবসযবহাদিি জন্য প্রায়দশ্চত্ত কিদত কতত র্াংকল্প হল।  ব্রর্ তখন তখনই মহান বাবদক 
জানাদলা,  একজন িদিি ব্রলাক,  একজন ব্রশখ আপনাি র্াক্ষাৎকাি লাদভি জন্য অতীব আগ্রাহাদিত।  মাহু 
শহদিি প্রধ্ান িিজাি বাইদি একদট মর্দজদি দতদন অবস্থান কিদিন।  আদম আপনাি দনকট প্রাথসনা কিদি ব্রে 
আদম স্বয়াং আপনাি অনুমদত ক্রদম তাদক এখাদন দনদয় আর্দত পাদি,  ব্রেন দতদন আপনাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত 
পাদিন।  এই কাজ িািা আদম আশা কদি ব্রেন আমাি অপকমসগুদল নষ্ট কিা হয়।  ব্রেন আপনাি বেগুদর্ি প্রদত 
আমাি দনষ্ঠুি বযবহাদিি কলদঙ্কি িাগ ধ্ুদয় ব্রফলদত পাদি।  তাি অনুদিাধ্ িক্ষা কিা হল এবাং ব্রর্ তৎক্ষনাৎ 
ব্রশখ হার্ান েুনু ুদেি দনকট র্দল ব্রগল এবাং তাদক তাি প্রভুি কাদি উপদস্থত কিল।  

আলী খান,  তাি প্রদত প্রিত্ত আদিদশি র্ীমাি মদধ্য ব্রথদক মহান বা’ব্রবি  বন্দীিশাি কদঠািতা উপশদমি জন্য 
ো দকিু বযবস্থা কিা র্ম্ভব তা কিদত আিম্ভ কিল।  িাদত আদগি মদতা প্রধ্ান িিজা বে থাকত;  দকন্তু 
দিদনি ব্রবলা মহান বাব োদিিদক ব্রিখদত ইো কিদতন,  তাদিিদক তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাদতি অনুমদত ব্রিয়া হত।  
তািা তাাঁি র্াদথ বাকযালাপ কিদত এবাং তাাঁি দনকট ব্রথদক উপদিশ গ্রহর্ কিদত পািত।  

 

পািস্য ভাষায় বয়ান গ্রন্থ অবতিদনি প্রদত ইদিত 

িূদগসি র্াি ব্রিয়াদলি মদধ্য অবরুদ্ধ থাকাকাদল মহান বাব পািস্য ভাষায় বয়ান গ্রন্থ অবতিদন তাাঁি র্ময় 
উৎর্গস কদিদিদলন।  এদট তাাঁি র্কল গ্রদন্থি মদধ্য অতযি গুরুত্বপূর্স,  পিম আদলাক প্রিানকািী ও বযাপক দিল 
( ১) ।  এই গ্রদন্থ দতদন তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি আইন কানুন ও আদিশ উপদিশর্মহূ দনদিসশ কদি দিদয়দিন এবাং 
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পদিস্কািভাদব ও প্রবল গুরুদত্বি র্াদথ পিবতসী ঐশী প্রকাদশি আদবভসাদবি র্ম্বদে ভদবষ্যিানী উচ্চািন কদিদিন।  
এবাং তাাঁি অনুর্ির্কািীদিি র্দনবসেভাদব তাাঁদক,  োদক আল্লাহ প্রকাশ কিদবন,  অনুর্োন কদি প্রাপ্ত হওয়াি 
জন্য উৎর্াদহত কদিদিন ( ২)  এবাং তাদিি র্াবধ্ান কদিদিন পাদি তািা বয়ান গ্রদন্থি িহস্যাবলী এবাং প্রতযক্ষ 
ও পদিাক্ষ উদল্লখর্মহূদক,  তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্মসদক দর্দন ব্রনওয়াি বযাপাদি হেদক্ষপ কিদত ব্রিয়।  

আদম ব্রশখ হার্ান েুনুদেদক দনম্নদলদখত দবষদয় র্াক্ষয প্রিান কিদত শুদনদি।  েখন  মহান বাব তাাঁি ধ্দমসি দশক্ষা 
ও নীদতর্মদূহি শ্রুদতদলদপ ব্রলখাদতন,  তখন তাাঁি স্বি পবসদতি পািদিদশ োিা বার্ কিত তাদিি কততসক 
পদিস্কাি ভাদব শ্রুত হদতা।  তাাঁি ধ্বদনি সুমধ্ুি স্বি,  তাাঁি ওষ্ঠিয় হদত প্রবাদহত আয়াদতি িন্দ- দহদল্লাদলি 
প্রবাহ আমাদিি কর্সিয় আকতষ্ট কিত এবাং আমাদিি অিিািাি অিঃস্থল ব্রভি কিত।  পবসত ও উপতযাকা তাাঁি 
কডঠস্বদিি প্রদতধ্বদন কিত।  আমাদিি অিিািার্মহূ তাাঁি উচ্চািদনি আকষসদন স্পদন্দত হদতা ( ৩) ।  

 

মহান বা’ব্রবি  অনুগামী দশষ্যদিি মাহু িশসন 

মহান বা’ব্রবি  উপি ব্রে কদঠন শার্ন প্রবদতসত কিা হদয়দিল,  তা ক্রদম ক্রদম দশদথল হওয়ায়,  পািদস্যি 
দবদভন্ন প্রদিশ হদত তাাঁদক ব্রিখাি জন্য তাাঁি ক্রমবধ্সমান র্াংখযক অনুর্িনকািী মাহু িূদগস আগমন কিদত 
উৎর্াদহত হদয়দিল।  আলী খাদনি ভিতা ও ব্রকামলতাি কািদর্ ক্রম বদধ্সত র্াংখযক আগ্রহাদিত এবাং ভি 
িশসনকািীি ব্ররাত এই িূদগসি প্রধ্ান িিজাি দিদক পদির্াদলত হদয়দিল।  দতনদিন অদপক্ষা কিাি পি মহান বাব 
তাদিিদক এই বদল দবিায় কদি দিদতন ব্রে,  তািা স্বীয় স্বীয় কমসস্থদল প্রতযাবতসন কদি তাি ধ্দমসি দভদত্ত সুিতঢ় 
কিাি বযাপাদি পুনঃপনুঃ পদিশ্রম কিদত থাকদব।  আলী খান স্বয়াং প্রদতযক শুক্রবাি  মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি 
ব্রর্ৌজন্য প্রিশসন কিদত এবাং তাাঁি প্রদত তাি অর্ঞ্চল আনুগতয ও ব্রর্বা পিায়নতা র্ম্বদে সুদনদশ্চত কিদত 
কখনও অকততকােসয হয়  নাই।  ব্রর্ অদনক র্ময় মাহুি দনকটবতসী স্থাদন প্রাপ্ত দ¯ প্রাপয ও মদনানীত ফল তাাঁদক 
উপহাি প্রিান কিত এবাং অনবিতঃ তাাঁদক এইরূপ সুস্বাদ ও উপাদিয় িবযাদি প্রিান কিত ো ব্রর্ মদন কিত 
তাি দনকট রুদর্কি ও অদভদিার্ক হদব।  

 

মাহুদত মহান বা’ব্রবি  জীবদনি  টনাবলী 

এই প্রকাদি মহান বাব গ্রীষ্ম ও শিৎকাল  ব্রর্ই িূদগসি র্াি ব্রিয়াদলি মদধ্য কাটাদতন।  এইরূপ ভীষর্ 
শীতকাদলি আদবভসাব হল ব্রে,  শীদতি প্রতাদপি কািদর্ তামাি সতিী র্িোমাদি প্রভাবাদিত এবাং পদিবদতসত 
হল।   ব্রর্ই ঋতুি প্রদকাপকাদল ১২৬৪ দহজিীি ব্রমাহিিম মাদর্ি ( ৯ই দডদর্ম্বি ১৮৪৭ দিষ্টাব্দ হদত ৮ই 
জানুয়ািী ১৮৪৮ দিষ্টাব্দ পেসি)  র্াদথ দমদলত হল।  মহান বাব উপার্নাি জন্য ব্রে জল বযবহাি কিদতন তা 
এিকম বিফ র্িতশ্য শীতল দিল ব্রে,  এি কর্াগুদল েখন  তাি মুখ মডডদলি উপি জদম ব্রেত তখন ব্রর্গুদল 
র্কর্ক কিত।  দতদন র্বসিাই তাাঁি উপার্নাি ব্রশদষ সর্য়ি ব্রহাদর্ইনদক তাাঁি র্ম্মুদখ আহ্বান কিদতন এবাং হাজী 
দমজসা কামালুদেন নািাকীি প্রদপতামহ  মতত হাজী ব্রমাল্লা ব্রমহিী কততসক িদর্ত মুহদিুল ুলুব গ্রন্থ হদত 
দকয়িাংশ তাাঁি র্ম্মুদখ উচ্চস্বদি পাঠ কিদত তাদক অনুদিাধ্ কিদতন।   ব্রর্ই গ্রদন্থ,  গ্রন্থ কতসা ইমাম ব্রহাদর্দনি  
গুর্াবলীি উচ্চ প্রশাংর্া কদিদিন,  তাাঁি জন্য তাাঁি মততুযি জন্য ব্রশাক প্রকাশ কদিদিন এবাং তাাঁি জীবন 
উৎর্দগসি অবস্থাদি বর্সনা কদিদিন।  
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এই র্মিূয় কষ্ট ও েন্ত্রর্াি আবতদতদত মহান বা’ব্রবি  অিঃকিদন গভীি ভাদবি উিয় হত।  তাি উপি ব্রে 
র্কল অনুচ্চােসয অপমান স্তুপাকাদি বদষসত হদয়দিল এবাং অদবশ্বার্ী শত্রুদিি হদে তাাঁদক ব্রে দনিদতশয় েন্ত্রর্ািায়ক 
মদনাকষ্ট ব্রভাগ কিদত হদয়দিল,   ব্রর্ই র্দবি দববির্ েখন  দতদন শ্রবর্ কিদতন তখন দতদন অদবিল ধ্ািায় 
অশ্রু বষসর্ কিদতন।  েখন   ব্রর্ই দবষািময় জীবদনি অবস্থার্মহূ তাাঁি দনকট উদ্ াদটত কিা হদতা,  তখন তা 
মহান বাবদক অনবিত  ব্রর্ই অদধ্কতি ব্রশাকাবহ দ সটনা র্ম্বদে স্মির্ কদি দিত,  ো প্রদতশ্রুত ব্রহাদর্দনি  
আদবভসাব র্দঙ্কত িািা জ্ঞান কিাদত পূবস দনধ্সাদিত দিল।  তাাঁি দনকট অতীতকাদলি এই র্কল দনষ্ঠুি কােসযাবলী 
ব্রকবলমাত্র একদট র্দঙ্কত স্বরূপ দিল,  ো তাি দনদজি দপ্রয়তম ব্রহাদর্ইন  শীঘ্রই তাাঁি স্বদিশবার্ীদিি হাদত 
ব্রভাগ কিদবন তাি পূবসাভার্ প্রিান কিদিল।  েখন  দতদন তাাঁি মানর্পদট ঐ র্কল দনষ্ঠুিতাি দর্ত্র অদঙ্কত 
কদিদিদলন,  ো দতদন ভদবষ্যদত প্রকাদশত হদব,  ব্রভাগ কিদবন বদল পূবস দনধ্সাদিত দিল,  এইরূপ দবষময়র্মূহ 
ো এমনদক ইমাম ব্রহাদর্ইন ব্রকও,  তাাঁি দঃখ- েন্ত্রর্াি মদধ্য কখনও ব্রভাগ কিদত হয়  নাই ( ৪) ।  

 

মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পূদবস তাাঁি স্বপ্ন িশসন 

১২৬০ দহজিীদত ( ১৮৪৪ দিষ্টাদব্দ)  অবতীর্স তাাঁি ব্রলখার্মদূহি একদটদত মহান বাব দনম্নদলদখতরূদপ ব্র াষর্া 
কদিনঃ ‘‘প্রাথসনাি ব্রতজস্বী প্রভাব ো আমাি অিিািাদক উদত্তদজত কদি তা হদে একদট স্বদপ্নি মুখয ফল ো 
আমাি র্¦ প্ন আদম ব্রর্ৌয়দর্ ব্রশাহািা মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  মেকদক একদট গাদিি উপি িুলদি ব্রিখদত 
ব্রপলাম।  তাাঁি দবিীর্স কডঠদিশ হদত প্রর্ুি পদিমাদন িিদবন্দুর্মূহ পদতত হদে।  অনদতক্রাি আনদন্দি ভাদব 
প্রদর্াদিত হদয় আদম  ব্রর্ই গাদিি দনকটবতসী হলাম এবাং আমাি দই হাত প্রর্াদিত কদি  ব্রর্ই পদবত্র িদিি 
অল্প কদয়ক দবন্দু র্াংগ্রহ কিলাম এবাং ভদিভাদব তা পান কিলাম।  েখন  আদম জাগ্রত হলাম,  আদম অনুভব 
কিলাম ব্রে,  আল্লাহি পদবত্র আিা আমাি  অিিািা ব্রভি কদি অদধ্কাি কদি িদয়দি।  তাাঁি স্বগসীয় উপদস্থদতি 
আনদন্দ আমাি অিঃকির্ ব্রিামাদঞ্চত হল এবাং তাাঁি প্রতযাদিশ অবতিদনি িহস্যাবলী তাদিি পূর্স ব্রগৌিদব 
আমাি র্কু্ষিদয়ি র্ম্মুদখ উদ্ াদটত হল। ” 

 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত কািাদবাদিাদধ্ি আদিশ প্রিাদন ব্রমাহাম্মি শাহ ও তাি 

িাদজযি উপি দবপির্মহূ পদতত হল 

েখনই  ব্রমাহাম্মি শাহ মহান বাবদক আোিবায়জান প্রদিদশি পাবসতয িূগসর্মূদহ কািাদবাদিাদধ্ি আদিশ প্রিান 
কদিদিল,  তখন ব্রথদকই দতদন হঠাৎ ভাগয দবপেসযদয়ি িািা উৎপীদড়ত হদলন,   ইদতপূদবস দতদন কখনও োি 
র্ম্মুদখন হন  নাই এবাং ো তাি িাদজযি দঠক দভদত্তমূদল আ াত প্রিান কদিদিল।  প্রদিশর্মদূহি র্বসত্র 
আভযিিীন শাদি- শতঙ্খলা িক্ষাি জন্য ব্রে র্কল শদি দনেুি কিা হদয়দিল,  অতদকসদত তাদিি উপি ভয়াবহ 
দবপি দনপদতত হল।  ব্রখািার্াদন দবদিাদহি পতাকা উদত্তাদলত কিা হদয়দিল এবাং  ব্রর্ই অভুযিান ব্রে র্ন্ত্রাদর্ি 
জন্ম দিদয়দিল তা এতই গুরুতি দিল ব্রে,  দহিাদত শাদহি পদিকদল্পত অদভোনদক তৎক্ষনাৎ পদিতযাগ কিদত 
হল।  হাজী দমজসা আকার্ীি অর্াবধ্ানতা ও অদমতবযদয়তা অর্দিাদষি ধ্ুমাদয়ত অদিদক দশখায় প্রজ্জ্বদলত 
কদিদিল,  জনর্াধ্ািনদক উদত্তদজত কদিদিল এবাং তাদিিদক িাজদিাদহ ও অদনষ্টকাদিতায় উদত্তদজত কিদত 
উৎর্াদহত কদিদিল।  ব্রখািার্ান প্রদিদশি অদত দিসাি ব্রলাক োিা ুর্ান,  ব্রবদজনুিস ও দশিাভান প্রদিদশি 
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অদধ্বার্ী দিল,  তািা ব্রখািার্াদনি শার্নকতসা ও শাদহি মাতুল আদর্ফুদেৌলাি পুত্র র্ালাদিি র্াদথ একদত্রত হল 
এবাং ব্রকেীয় র্িকাদিি কততসত্ব অস্বীকাি কিল।  িাজধ্ানী হদত ব্রে র্মে সর্ন্যিল ব্রপ্রদিত হদয়দিল,  তািা 
দবদিাহীদিি প্রধ্ান ব্রনতাদিি হাদত তখন তখনই পিাদজত হল।  জাফি ুিসী খান নামিাি এবাং র্ালাদিি পুত্র 
আদমি আর্লাম খা,  োিা শাদহি সর্ন্য িদলি দবরুদদ্ধ েুদ্ধ কােসয পদির্ালনা কদিদিল,  র্িম  দনষ্ঠুিতা প্রিশসন 
কদিদিল এবাং শত্রুি আক্রমর্র্মহূ দবতাদড়ত কদি তাদিি বন্দীগর্দক দনমসমভাদব হতযা কদিদিল।  

 

মশহি  হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাহু তীথসোত্রা ও তদদেশ্য 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তখন মশহদি অবস্থান কিদিদলন এবাং দববাদহি ব্রগালদোগ র্দত্ত্বও নতুন প্রতযাদিশ র্ম্বদে 
জ্ঞান দবোি কিদত ব্রর্ষ্টা কিদিদলন।  দতদন েখনই  জানদত পািদলন ব্রে র্ালাি তাি কােসয ব্রক্ষদত্রি পদিদধ্ 
দবোদি ইেুক হদয় তাি র্াহােয প্রাদপ্তি জন্য তাি দনকটবতসী হদত িতঢ় র্াংকল্প হদয়দিল,  তখনই দতদন নগি  
পদিতযাগ কিদত মনস্থ কিদলন,  ব্রেন দতদন  ব্রর্ই উদ্ধতয ও দবদিাহী ব্রনতাি ষড়েন্ত্রর্মদূহ জদড়ত না হন।  
মধ্যিাদত্রি      দনেিতাি মদধ্য ব্রকলকাম্বি আলীদক র্হর্িরূদপ গ্রহর্ কদি পাদয় ব্রহাঁদট ব্রতহিাদনি দিদক 
োত্রা কিদলন,  ব্রে স্থান হদত দতদন আোিবায়জান িশসন কিদত িতঢ় র্াংকল্প হদয়দিদলন,  ব্রেখাদন দতদন মহান 
বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত ইর্িা কদিদিদলন।  তাি বেুগর্ েখন  তাি এই প্রকাি োত্রাি র্ম্বদে জানদত 
পািদলন,  তখন তখনই তািা িী স ও কষ্টকি ভ্রমদনি সুখ স্বােন্দতাি জন্য ো ো প্রদয়াজনীয় দিল তা র্াংগ্রহ 
কদি ব্রিৌদড় তাদক ধ্িাি জন্য তাি পথ অনুর্ির্ কিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাদিি র্াহােয প্রতযাখযান কিদলন।  
দতদন বলদলনঃ ‘আদম ধ্মসতঃ প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হদয়দি ব্রে,  আদম ও আমাি দপ্রয়তদমি মধ্যবতসী র্ম্পূর্স দিত্ব পাদয় 
ব্রহাঁদ ট গমন কিব।  আদম আমাি র্াংকদল্প কখনও সশদথলয প্রিশসন কিব না,  ব্রে পেসি না আদম আমাি 
গিভযস্থদল  ব্রপৌাঁদর্দি। ’ এমনদক কাম্বি আলীদকও মশহদি প্রতযাবতসন কিাদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন,  দকন্তু অবদশদষ 
তাাঁি আোিবায়জান োত্রা কাদল র্বসত্র তাাঁি ব্রর্বকরূদপ কাজ কিাি জন্য তাি অনুনদয় র্ম্মদত দিদত বাধ্য 
হদয়দিদলন।   

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রতহিান িশসন 

তাি ব্রতহিান গমদনি পদথ,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রে র্মে শহদিি মধ্য দিদয় পথ অদতক্রম কদিদিদলন,  
ব্রর্খানকাি দবশ্বার্ীগর্ কততসক দতদন ব্রর্াৎর্াদহ অভযদথসত হদয়দিদলন।  তািা তাদক  ব্রর্ই একই প্রকাি অনুদিাধ্ 
কদিদিদলন এবাং তাি দনকট ব্রথদক  ব্রর্ই একই প্রকাল প্রতুযত্তি ব্রপদয়দিদলন।  আদম আকাদয় কদলদমি মুদখ 
দনম্নদলদখত র্াক্ষয গ্রহর্ কদিদিঃ ‘েখন  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রতহিাদন উপদস্থত হদয়দিদলন,  আদম অদধ্ক র্াংখযক 
দবশ্বার্ীর্হ তাদক ব্রিখদত দগদয়দিলাম।  আমাদিি দনকট তাদক দস্থি প্রদতষ্ঠাি,  ধ্মসপিায়নতাি,  ও র্াধ্ুতাি 
প্রদতক বদল অনুদমত হল।  দতদন তাি র্দিদত্রি র্াধ্ুতা ও প্রগাঢ় ভদি িািা আমাদিি অনুপ্রাদর্ত কদিদিদলন।  
তাি র্দিদত্রি শদিি প্রভাব ও তাি দবশ্বাদর্ি উেীপনা এইরূপ দিল ব্রে,  আমিা দস্থি দনশ্চত হলাম ব্রে,  দতদন 
র্াহােয বযদতত এবাং একাকী আল্লাহি দবজয় আনদত র্ক্ষম হদবন। ’ ব্রগাপনীয়ভাদব তাদক মহান বাহা’উল্লাহি 
র্কাদশ উপদস্থত কিা হদয়দিল এবাং এই র্াক্ষাৎকাদিি পিক্ষদনই দতদন আোিবায়জাদনি দিদক োত্রা কিদলন।  

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাকুদত উপদস্থদত এবাং আলী খাদনি স্বপ্ন িশসন 
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ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাহ্  ুদত উপদস্থদতি পূবসিাদত্র,  ো মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ব্র াষর্াি পি র্তুথস নওদিাদজি 
প্রািাম্ভকালীন র্েযাকাল দিল।  ো  ব্রর্ বিি  ১২৬৪ দহজিীি ১৩ই িদবউস্র্ানী ( ১৮৪৮দিস্টাব্দ)  দিল আলী 
খান একদট স্বপ্ন ব্রিদখদিল।  ব্রর্ তাি স্বপ্ন এইরূপ বর্সনা কিলঃ ‘আমাি দনিাকাদল আদম হঠাৎ এই র্াংবাদি 
র্মদকত হলাম ব্রে,  আল্লাহি ভদবষ্যিািী,  মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  শীঘ্রই মাহুদত এদর্ উপদস্থত হদবন।  দতদন 
মহান বা’ব্রবি  িশসদনি জন্য এবাং নওদিাদজি পূদবসি আদবভসাব উপলদক্ষয তাাঁদক তাাঁি অদভনন্দন জ্ঞাপন কিাি 
জন্য ব্রর্াজাসুদজ িূদগসি দিদক অগ্রবতসী হদলন।  আমাি স্বদপè,  আদম তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জদন্য দ্রুত 
অগ্রর্ি হলাম,  ব্রেদহত ু এইরূপ একজন পদবত্র িশসদকি প্রদত আমাি দবনীত অভযথসনা প্রিান কিাি জন্য আদম 
অতীব আগ্রাহাদিত দিলাম।  অবনসনীয় আনদন্দত অবস্থায় আদম নিীি দিদক দ্রুত অগ্রবতসী হলাম এবাং েখন  
আদম ব্রর্তুি দনকট উপদস্থত হলাম এবাং ো মাহু শহি  ব্রথদক এক ময়িান িূিবতসী দিল,  আদম দইজন 
ব্রলাকদক আমাি দিদক আর্দত ব্রিখলাম।  আদম তাাঁদিি একজনদক স্বয়াং মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  বদল  মদন 
কিলাম এবাং অন্য বযদিদক,  দেদন তাাঁি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমর্ কিদিদলন,  তাাঁি একজন খযাতনামা র্হর্ি  বদল 
অনুমান কিলাম।  তাাঁি পি প্রাদি উপদস্থত হওয়াি জন্য আদম দ্রুত অগ্রর্ি হলাম এবাং তাাঁি পদিদধ্য় বদত্রি 
অঞ্চল ধ্দি র্ুম্বন কিাি জন্য শিীি নত কিদিলাম,  এমন র্ময় হঠাৎ জাগ্রত হলাম।  মহা আনদন্দি বন্যা 
আমাি শিীি প্রবাদহত কদিদিল।  আদম অনুভব কিলাম ব্রেন,  স্বদগসি স্বয়াং তাি র্মিূয় আনদন্দি র্াদথ আমাি 
অিঃকিদন জদড়দয় ব্রগদি।  আদম স্ব দ পèি র্তযতা র্ম্বদে সুদনদশ্চত হদয় আমাি হাত- মুখ ধ্ুদয় দনলাম,  আমাি 
উপার্না ব্রশষ কিলাম,  আমাি অতীব মূলযবান পদিেদি র্দজ্জত হলাম,  সুগদে িদবয দনদজদক অদভদষি 
কিলাম এবাং  ব্রর্ই স্থাদনি দিদক অগ্রর্ি হলাম,  ব্রেখাদন পূবস িাদত্রদত আমাি স্বদপ্ন আদম ভদবষ্যিিা মহান 
ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  প্রদত িতদষ্ট দনবে কদিদিলাম।  আমাি অনুর্িগর্দক দতনদট অদত উত্তম দ্রুতগামী ব্র াড়া 
সুর্দজ্জত কদি তৎক্ষনাৎ ব্রর্তুি দিদক অগ্রর্ি হদত তাদিি আদিশ কিলাম।  রূ্েস র্দবমাত্র উদিত হদয়দিল,  
তখন আদম একাকী ও িক্ষীদবহীন মাহু শহি  হদত ব্রবি হদয় নিীি দিদক অগ্রর্ি হলাম।  েখন  আদম ব্রর্তুি 
দনকটবতসী হলাম আশ্চদেসি স্পন্দদনি র্াদথ আদম আমাি স্বদপ্ন ব্রিখা  ব্রর্ই দই বযদিদক ব্রিখদত ব্রপলাম,  
একজন আি একজদনি পশ্চাৎ অনুর্ির্ কিদিদলন,  আদম স্বতপ্রবতত হদয় তাাঁদিি পিতদল পদতত হলাম এবাং 
ভদিভাদব তা র্ুম্বন কিলাম।  আদম তাাঁদক ও তাাঁি র্িীদক ব্র াড়ায় আদিাহন কিদত অনুদিাধ্ কিলাম,  ব্রে 
ব্র াড়া দইদট আদম তাাঁদিি মাহুদত প্রদবদশি জন্য র্দজ্জত কদি ব্রিদখদিলাম।   

না,  এটাই দিল তাাঁি প্রতুযত্তি, ‘আদম আমাি ভ্রমদর্ি র্মিূয় পথ পাদয় ব্রহদট ব্রশষ কিাি জন্য প্রদতজ্ঞাবদ্ধ 
হদয়দি।  আদম এই পবসদতি উপি পেসি পাদয় ব্রহাঁদট উঠদবা এবাং ব্রর্খাদন ব্রতামাি বন্দীি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিব। ’ 

আলী খাদনি এই আশ্চেসয অদভজ্ঞতা মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি ভদি শ্রদ্ধাি ভাব আদিা গভীি হল।  তাাঁি 
প্রতযাদিশ ধ্দমসি শদিমত্তাদত তাি দবশ্বার্ বতদদ্ধপ্রাপ্ত হল এবাং তাাঁি প্রদত তাি ভদি অনুিাগ অদতশয় বদধ্সত 
হল।  দবনীত আির্মপসদনি ভাব র্হকাদি ব্রর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অনুর্ির্ কিল ব্রে পেসি না তািা িূদগসি 
প্রধ্ান িিজায় উপদস্থত হল।  েখন  েখনই  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্কু্ষিয় তাি প্রভুি মুখ- মডডদলি উপি পদতত 
হল,  োাঁদক প্রধ্ান িাদিি প্রদবশ পদথ ব্রিখা ব্রগল,  দতদন তখন তখনই ব্রথদম ব্রগদলন এবাং দবনীত ভাদব 
অদভবািন কদি তাাঁি পাদশ         দনেিভাদব িাদড়দয় িইদলন।  মহান বাব তাাঁি দই হাত প্রর্াদিত কদি 
প্রীদতপূর্সভাদব তাদক আদলির্ কিদলন।  তাি হাত ধ্দি দতদন তাদক তাাঁি কদক্ষ দনদয় ব্রগদলন।  তািপি দতদন 
তাাঁি বেুদিি তাাঁি র্ামদন আহ্বান কিদলন এবাং তাদিি র্াদথ দমদলত হদয় নওদিাদজি উৎর্দবি অনুষ্ঠান 
কিদলন ( ২২ব্রশ মার্স ১৮৪৮ দিষ্টাব্দ) ।  দমদষ্ট িবযাদিয ও উৎকতষ্ট ফদলি পাত্রর্মূহ তাাঁি র্ম্মুদখ িাখা হল।  
দতদন তাাঁি র্মদবত বেুদিি মদধ্য তা দবতিন কিদলন এবাং দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট কতক ুইঞ্চ ও 
আতাফল প্রিান কিদিদলন তখন দতদন বলদলনঃ’‘এই র্কল সুদমষ্ট ফল দমলান ব্রিশ হদত আমাদিি দনকট 
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এদর্দি।  ব্রে দমলান হদে একদট স্বগস স্থান,  এবাং এইর্ব ইর্বুল্লাহুল প্রদতক ব্রমাহাম্মি তকী কততসক দবদশষ কদি 
এই পবসদতি জন্য র্য়ন  কিা হদয়দি এবাং উৎর্গসীত হদয়দি। ’‘ 

ব্রর্ই র্ময় পেসি সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  এবাং তাি ভাই িাড়া আি ব্রকান অনুগামীদকই িূদগসি মদধ্য িাদত্র োপন 
কিদত ব্রিয়া হয়  নাই।   ব্রর্ই দিন আলী খান মহান বা’ব্রবি  দনকট দগদয় বললঃ‘েদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক 
এই িাদত্রদত আপনাি দনকট িাখদত ইো কদিন,  তদব িাখদত পাদিন,  আদম  আপনাি ইোমত কাজ কিদত 
প্রস্তুত কাির্ আমাি দনদজি ব্রকান ইো নাই।  েতদিন ইো আপদন তাদক আপনাি দনকট িাখদত পাদিন,  
আদম প্রদতশ্রুদত দিদে ব্রে,  আদম আপনাি আদিশ প্রদতপালন কিব। ’ মহান বা’ব্রবি  দশষ্যগর্ ক্রমশঃ বহুগুর্ 
র্াংখযায় মাহু শহদি আর্দত আিম্ভ কিল এবাং তৎক্ষনাৎ এবাং দবনা বাধ্ায় তাাঁি দনকট গতদহত হদতা।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান বা’ব্রবি  কদথত বাকযাবলী 

একদিন েখন  মহান বাব ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ িূদগসি িাদিি উপি ব্রথদক র্তুদিসদকি িতশ্যাবলী ব্রিখদিদলন,  
তখন দতদন পদশ্চম দিদক িতদষ্টপাত কিদলন এবাং েখন  দতদন এিাকদর্র্ নিীদক তাাঁি অদনক দনদর্ িূদি এাঁদক 
ব্রবাঁদক প্রবাদহত হদত ব্রিখদলন তখন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দিদক দফদি তাদক বলদলনঃ ‘‘এটা ঐ নিী এবাং এটা 
ঐ নিীি তীি,  োদিি র্ম্বদে কদব হাদফজ এইরূপ দলদখদিনঃ 

১.  ব্রহ মতদমন্দ প্রবাহমান পদশ্চম বায়ু,  েদি তুদম এিাকদর্র্ নিীি তীি র্মদূহি উপি দিদয় প্রবাদহত 
হও,  তখন  ব্রর্ই উপতযকাি মাদটি উপি একদট র্ুম্বন প্রিান কি এবাং তা িািা ব্রতামাি দনঃশ্বার্দক সুগদে 
েুি কি।  

২.  ব্রহ র্ালমাি বার্স্থান,  ব্রতামাি প্রদত অদভবািন,  র্হরবাি অদভবািন,  ব্রতামাি উদটি িাখালদিি 
কডঠস্বি কতই দপ্রয়,  ব্রতামাি  ডটার্মূদহি িন িন শব্দ কতই সুলদলত ( ৫) ।  

এই ব্রিদশ ব্রতামাি অবস্থাদনি র্ময় ব্রশষ হদয় আর্দি।  ব্রতামাি অবস্থাদনি র্ময় স্বল্প না হদল আমিা ব্রতামাদক 
র্ালমাি বার্স্থান প্রিশসন কিাতাম,  ব্রেমন আমিা ব্রতামাি ব্রর্াদখি র্ামদন এিাকদর্দর্ি তটর্মহূ সুপ্রকাদশত 
কদিদি। ’‘ র্ালমাি বার্স্থান িািা মহান বাব র্ািমার্ শহদিি অথস কদিদিন,  ো দর্হদিদকি দনকট অবদস্থত 
এবাং োদক তুকসী ব্রলাদকিা র্লমার্ নাম প্রিান কদিদি।  তাি মিবয প্রকাশ কিদত দগদয় মহান বাব বদলদিনঃ  
‘‘পদবত্র আিাি র্মযক উপদস্থদতি প্রভাবই এইরূপ বাকযর্মহূ কদবদিি ির্না হদত প্রবাদহত কদি,  োদিি মমস 
দক তািা দনদজিা অদনক র্ময় হৃিয়িম কিদত অপািগ।  দনম্ন দলদখত ব্রলাকগুদলও স্বগসীয় ব্রপ্রির্ামূলকঃ 

‘‘দর্িাজ ব্রকালাহদল পদিপূর্স হদব,  

সুদমষ্ট ির্না দবদশষ্ট এক েুবক আদবভুসত হদব।  

আদম আশঙ্কা কদি তাি ওষ্ঠিদয়ি দনশ্বার্ 

পাদি বাগিািদক উদত্তদজত ও দবপেসে কিদব। ” 

এই আয়াদতি অভযিদি িদক্ষত িহস্য এখনও লুকাদয়ত আদি।  ইহা দহজিী র্দনি ( ৬৮- ১২৬৮ দহজিীি)  পি 
অবতীর্স ( প্রকাদশত)  হদব ( ৬) ।  মহান বাব পিবতসী র্মদয় দনম্নদলদখত সুদবখযাত হাদির্ বার্ী ( শ্রুদতবার্ী)  
বর্সনা কদিদিদলনঃ ‘‘আল্লাহি দর্াংহার্দনি দনদমè র্দঞ্চত মূলযবান ধ্নর্মহূ গুপ্ত িদয়দি।  ঐ র্মে ধ্নভাডডাদিি 
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ুদে হদে কদবগদনি ির্না। ” দতদন তৎপি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট একদটি পি একদট কদি র্মিূয় 
 টনাবলী বর্সনা কিদলন,  ো ভদবষ্যদত অবশ্যই র্াং দটত হদব এবাং ব্রর্গুদল কািও দনকট উদল্লখ কিদত দনদষধ্ 
কিদলন ( ৭) ।  মহান বাব তাদক জানাদলনঃ ‘‘এই স্থান হদত আপনাি প্রস্থাদনি কদয়ক দিন পদি তািা 
আমাদক অন্য আদিকদট পবসদত স্থানািদিত কিদব।  আপদন আপনাি গিবযস্থাদন ব্রপৌাঁিাি আদগই মাহু হদত 
আমাদিি প্রস্থাদনি র্াংবাি আপনাি কাদি ব্রপৌাঁদিদব। ” 

 

আলী খাদনি দবরুদদ্ধ অদভদোগ ও ফল স্বরূপ মহান বাবদক 

ব্রর্হিীদক স্থানািদিি আদিশ 

মহান বাব ব্রে ভদবষ্যিার্ী কদিদিদলন,  তা অদবলদম্ব পরূ্স হল।  োদিিদক আলী খাদনি গদতদবদধ্ এবাং স্বভাব 
র্দিত্র ব্রগাপর্ীয়ভাদব পেসদবক্ষদনি জন্য দনেুি কিা হদয়দিল,  তািা হাজী দমজসা আকার্ীি দনকট একদট পূর্স 
দববির্ প্রিান কদিদিল,  োদত বন্দীি প্রদত তাি প্রগাঢ় ভদি র্ম্বদে পূর্স বর্সনা প্রিান কিা হদয়দিল এবাং 
 টনাি এইরূপ বর্সনা প্রিান কদিদিল ো তাদিি বর্সনাি ব্রপাষকতা কদি।  তািা তাি দনকট দিদপাটস দলদখদিলঃ 
‘দিবা- িাদত্র মাহু িূদগসি িক্ষকদক বন্দীি র্াদথ অবাধ্ স্বাধ্ীনতাি র্াদথ ও বেুভাদব ব্রমলাদমশা কিদত ব্রিখদত 
পাওয়া োয়।  আলী খান তাি কন্যাদক পািদস্যি দর্াংহার্দনি ভাবী উত্তিাদধ্কািী িাজপুদত্রি র্াদথ দববাহ দিদত 
অনমনীয়ভাদব প্রতযাখযান কদিদিল।  ব্রর্ এই কাির্ প্রিশসন কদিদিল ব্রে,  এইরূপ একদট কাজ তাি মাদয়ি 
র্ম্পকসীয় আিীয়গর্দক এইরূপ দক্ষপ্ত কিদব ব্রে,  তািা ইতেতঃ না কদি তাদক ও তাি কন্যাদক হতযা কদি 
ব্রফলদব।  এখন দকন্তু অতীব আগ্রদহি র্াদথ  ব্রর্ই কন্যাদক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ পদির্য় র্ূদত্র আবদ্ধ কিদত 
ইো কিদিন।  মহান বাব তা প্রতযাখযান কদিদিন,  দকন্তু আলী খান এখনও তাি অনুনদয় অপদিবদতসত আদিন।  
বন্দী প্রতযাখযান না কিদল ুমািীি দববাদহাৎর্ব ইদতপূদবসই অনুদষ্ঠত হদয় ব্রেত।  আলী খান এইরূপ অনুদিাধ্ 
বােবতঃ কদিদিল এবাং এমনদক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক তাি পদক্ষ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ মধ্যস্থতা কিাি জন্য 
অনুদিাধ্ কদিও তাাঁি র্ম্মদত লাভ কিদত পাদি নাই। ’ 

এই র্মে ঈষসাপিায়র্ দববির্ হাজী দমজসা আকার্ীি উপি তৎক্ষনাৎ প্রভাব দবোি কিল।  ভয় ও দবিদিপূর্স 
ব্রর্ই অবযবদস্থত দর্ত্ত মন্ত্রীদক,  মহান বাবদক ব্রর্হদিদক স্থানািদিত কিাি জন্য একদট সুদর্দিত আদিশ প্রিান 
কিদত বাধ্য কিল।  

 

 

মহান বাব কততসক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক দবিায় িান এবাং তৎপি ব্রর্দহ্রদক 
োত্রা 

নওদিাদজি দবশ দিন পদি মহান বাব মাহুি অদধ্বার্ীদিি দবিায় অদভবািন িান কিদলন,  োিা তাাঁি নয়  
মার্কাল বযাপী অবদিাধ্কাদল অর্াধ্ািনভাদব তাাঁি বযদিদত্বি প্রভাব অনুভব কদিদিল এবাং তাাঁি র্দিদত্রি মহত্ব 
দর্নদত র্ক্ষম হদয়দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ,  দেদন ইদতপূদবস মহান বা’ব্রবি  আদিদশ মাহু হদত োত্রা 
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কদিদিদলন,  তখনও তাদেদজ দিদলন।  েখন  তাি প্রভুি ভদবষ্যৎবার্ী অনুর্াদি ব্রর্হিীদক তাাঁি স্থানািদিি র্াংবাি 
তাি দনকট ব্রপৌাঁিল।  মহান বাব েখন  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক ব্রশষ দবিায় জানাদেদলন,  তখন দতদন তাদক এই 
র্কল বাদকয র্দম্বাধ্ন কদিদিদলনঃ ‘‘আমাি দনজ প্রদিশ হদত এই স্থান পেসি র্মে পথ আপদন পাদয় ব্রহদট 
ভ্রমর্ কদিদিন।  আপনাি গিবযস্থাদন ব্রপৌাঁিা পেসি ব্রর্রূপ পাদয় ব্রহাঁদটই আপনাদক প্রতযাবতসন কিদত হদব,  
কাির্ আপনাি অশ্বাদিাহদনি সনপুদন্যি দিনগুদলাি আগমদনি দকিুকাল দবলম্ব আদি।  আপনাি পদক্ষ এইরূপ 
র্াহর্,  এইরূপ দনপুনতা ও এইরূপ বীিত্ত প্রিশসন দবদধ্ দনদিসষ্ট ো অতীতকাদলি বীিগদর্ি পিম ব্রশৌেসযশীল 
কাজগুদলাদকও অদতক্রম কিদব।  আপনাি অর্ীম র্াহদর্ক কাজর্মহূ অনিিাদজযি অদধ্বার্ীদিি  প্রশাংর্া ও 
দবস্ময় অজসন কিদব।  আপনাি ভ্রমর্ পদথ দনশ্চই আপদন খহু,  উিতদময়া,  মিাদগ,  দমলান,  তাদে,  মজ্ঞান,  
কয়বীন এবাং ব্রতহিাদনি দবশ্বার্ীদিি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদবন।  প্রদতযদকি দনকট আমাি ব্রর্èহ  এবাং আমাি র্িয় 
ভালবার্া বহন  কিদব।  আপদন তাদিি অিঃকিনদক পুনিায় ঐশী সুষমাি ব্রপ্রমাদি িািা প্রজ্জ্বদলত কিদত ব্রর্ষ্টা 
কিদবন এবাং তাাঁি প্রতযাদিশ অবতির্ র্ম্বদে তাদিি দবশ্বার্ সুিতঢ় কিদত ব্রর্ষ্টা কিদবন।  ব্রতহিান হদত আপদন 
মাদজন্দািাদনি দিদক িওনা হদবন,  ব্রর্খাদন আল্লাহি গুপ্ত ধ্নভাডডাি আপনাি দনকট প্রকাদশত হদব এবাং শদি 
ও পদির্ালনাি পন্থা আপনাি প্রদত প্রিত্ত হদব ব্রে আপদন তাি প্রতযাদিশ ধ্দমসি ব্রর্বাকাদজি জন্য উপেুি হদত 
পাদিন। ” 

নওদিাদজি পি নবম  দিদনি র্কাদল,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি প্রভুি আদিদশ মাদজন্দািাদনি পদথ োত্রা 
কিদলন।  কাম্বি আলীি প্রদত মহান বাব এই র্মে দবিায়বার্ী র্দম্বাধ্ন কিদলনঃ ‘‘অতীতকাদলি কাম্বি আলী 
এই দবষদয় ব্রগৌিব অনুভব কিদব ব্রে,  তাি একই নাদমি একজন ব্রলাক এমন একদট মদহয়ান দিন ব্রিখাি জন্য 
জীবন ধ্ািন কদিদি,  ো এমন দক দতদন ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ)  দেদন তাি প্রভুি প্রভ ু ( র্ম্রাট)  দিদলন বতথা 
আদক্ষপ প্রকাশ কদিদিন।  ব্রে দিন র্ম্বদে দতদন অতীব আগ্রহ র্হকাদি বদলদিনঃ আদম কতই আকাঙ্খা কিদি 
ব্রে আমাি ব্রর্াখ দদট আমাি  ব্রর্ই ভাইদিি মুখমডডল িশসন কিদত র্ক্ষম হয় ,  তািা তাদিি মহীয়ান দিন 
লাভ কিদত র্ক্ষম হদয়দি। ” 

ত্রদয়ািশ অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  বয়ান গ্রন্থঃ-  মহান বাব মাহু িূদগস আবদ্ধ দিদলন,  তখন ব্রিদশি র্কল অাংশ হদত ব্রলাকজন তাাঁি 
র্াদথ ব্রিখা কিাি জন্য িদল িদল ব্রর্খাদন আর্দত থাদক এবাং তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ব্রলখনী হদত ব্রর্ র্ময় ব্রে বার্ী 
দনগসত হদয়দিল ব্রর্গুদল এতই অদধ্ক দিল ব্রে,  র্াংখযায় র্বসদমাট িশ লক্ষ আয়াদত ( ব্রলাদক)  ব্রপৌাঁদিদিল।  
( তাদিদখ জদিি,  ২৩৮ পতষ্ঠা) ।  র্মূহ 

এই স্বগসীয় ব্রম মালাি ( মহান বা’ব্রবি )  দনকট হদত ব্রে র্কল আয়াত ( ব্রলাক)  বদষসত হদয়দিল ব্রর্গুদল এতই 
অদধ্ক দিল ব্রে,  ব্রকউ আজ পেসি তা গর্না কিদত র্ক্ষম হয়  নাই।  এখন দবশ প্রকাদিি বই পাওয়া োদে।  
অদনকগুদল গ্রন্থ এখনও আমাদিি নাগাদলি বাইদি।  অদনকগুদল গ্রন্থ লুদডঠত হদয়দি এবাং শত্রুি হদত পদতত 
হদয়দি,  োদিি অিতষ্ট র্ম্বদে ব্রকউ অবগত নয়।  ( দকতাদব ঈক্কান,  ১৮২- ৩ পতষ্ঠা) ।  

২.  মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত ঈদিতঃ-  দতদন ( মহান বাব)  ব্রমাল্লা বাদকদিি প্রদত,  জীদবত অক্ষদিি মদধ্য 
একজন,  ( আল্লাহি প্রভা ও অনুগ্রহ তাি প্রদত বদষসত ব্রহাক)  এই র্মিূয় বাকয র্দম্বাধ্ন কদিদিদলনঃ হয়ত,  
তাি প্রকাদশি অষ্টম বিদি,  তুদম তাাঁি ( মহান বাহা’উল্লাহি)  উপদস্থদত ( র্াক্ষাৎকাি)  লাভ কিদত পাদিা।  
( বেুপুদত্রি দনকট দলদখত ফলকদলদপ,  ১২৯ পতষ্ঠা) ।  



190 
 

৩.  মহান বা’ব্রবি  আদবভসাদবি র্ময় ও মাহুদত তাাঁি প্রাথসনাঃ-  ( ১)  পদবত্র ব্রকািআদন মহান ইমাম 
মাহ্  িী বা’ব্রবি  আদবভসাদবি অদনকগুদল ভদবষ্যিার্ী িদয়দি।  ব্রমাফজ্জদলি দবখযাত হাদির্,  ো ইমাম জাফি 
র্াদিক হদত বদর্সত হদয়দি,  তা মহান বা’ব্রবি  আদবভসাদবি র্ময়কাল র্মথসন কদি।  পদবত্র ব্রকািআদনি সুিা 
ব্রর্জিাি ৪- ৫ আয়াতও এটা র্মথসন কদি।  ইমাম হার্ান আর্কািী ( একািশ ইমাম)  ২৬০ দহজিীদত 
পিদলাক গমর্  কদিন।  ব্রমাফজ্জল,  ইমাম জাফি র্াদিকদক ইমাম মাহ্  িীি আদবভসাদবি র্ময় র্ম্বদে প্রশ্ন 
কদিদিদলন,  দতদন তদত্তদি বদলদিদলন,  ৬০ দহজিীদত,  অথসাৎ ১২৬০ দহজিীদত ইমাম মাহিী আদবভুসত হদবন।  
এই বৎর্িই  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন বুশিয়ীি দনকট দতদন প্রথম ব্র াষর্াবার্ী প্রিান কদিন এবাং এই বৎর্দিই 
পািদস্যি শাহ কততসক ব্রপ্রদিত উলামাদিি ব্রনতা সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী তদকস পিাদজত হদয় তাাঁি প্রর্াদিত ধ্মস 
গ্রহর্ কদিন।  ( এ. এল. এম.  দনদকালার্,  সর্য়ি আলী ব্রমাহাম্মি বাব,  ৩৩- ৩৭ পতষ্ঠা) ।  

( ২)  এটা  ব্রর্ই প্রাথসনা ো মহান বাব স্বয়াং তাাঁি অবতীর্স িলাদয়দন র্বাদত ( র্প্ত প্রমাদন)  তাাঁি মাহু িূদগস 
অবদিাধ্ কালীন মার্র্মূদহ তাাঁি প্রাথসনা দিল বদল দতদন উদল্লখ কদিদিন।  ( এ. এল. এম.  দনদকালার্, ৩৪-
৫পতষ্ঠা) ।  

৪.  মহান বা’ব্রবি  অবতীর্স গ্রন্থলীঃ-  মহান বাব,  তাাঁি মাহু িূদগস অবদিাধ্কাদল অদনক গ্রন্থ অবতীর্স 
কদিদিদলন।  ব্রর্গুদলি মদধ্য পািস্য ভাষায় অবতীর্স বয়ান গ্রন্থ এবাং িলাদয়দল র্বা ( র্প্ত প্রমার্)  গ্রন্থ 
র্বসাদপক্ষা গুরুত্বপূর্স।  দমজসা আবু্দল ওয়াহহাদবি উদি অনুোয়ী তাদেদজ প্রর্দলত মহান বা’ব্রবি  দলদখত 
ব্রলাকর্মদূহি র্াংখযা িশ লদক্ষি কম হদব না।  ( তাদিদখ জদিদি অনুর্াদি এবাং পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ব্রনাট 
এন,  ২০০ পতষ্ঠা) ।  

৫.  সর্য়ি বা’ব্রবি  প্রকাদশি প্রশাংর্া হাজী মুইনুর্ সুলতাদনি কাদহনীি ৬৭- ৬৮ পতষ্ঠা অনুর্াদি,  দমজসা 
হাদবব দর্িাজী,  দেদন কাদয়নী নাদম প্রদর্দ্ধ,  দেদন পািদস্যি অতযি খযাতনামা কদবদিি একজন দিদলন,  দতদন 
র্বস প্রথম মহান বা’ব্রবি  প্রশাংর্া কীতসর্ কদিদিদলন এবাং তাাঁি পিবীি ব্রশ্রষ্ঠদত্বি উচ্চ প্রশাংর্া কদিদিদলন।  
কাদয়নীি কদবতার্মদূহি একদট পাডডুদলদপ এই কাদহনীি ব্রলখকদক ব্রিখাদনা হদয়দিল।  এই প্রশাংর্াি উপিভাদগ 
ব্রলখা দিলঃ ‘‘সর্য়ি বা’ব্রবি  প্রশাংর্াদথস। ” 

৬.  আবজদিি র্াংখযা গর্নানুর্াদি দিন আিবী শদব্দি র্াংখযাি মান হদে ৬৮ অথসাৎ ৬৮ দহজিী অথসাৎ 
১২৬৮ দহজিী ( ১৮৫২ দিষ্টাদব্দ)  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ ব্রতহিাদনি দশয়াহর্াল নামক কািাগাদি আবদ্ধ 
দিদলন,  তখন দতদন তাাঁি স্বগসীয় ব্রিৌদতযি প্রাথদমক র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  ব্রর্ বৎর্ি  দতদন ব্রে গীদতকাবয 
অবতীর্স কদিদিদলন তাদত দতদন  ব্রর্ই র্ম্বদে ইদিত প্রিান কদিদিদলন।  

৭.  িলাদয়দল র্বা’ব্রত ( র্প্ত প্রমার্ গ্রদন্থ)  মহান বাব আজািবায়জান র্ম্বদে হাদিদর্ ( শ্রুদতবার্ীদত)  বদর্সত 
ভদবষ্যিার্ীর্মহূ অবতির্ কদিদিদলন (  এ,  এল,  এম দনদকালার্,  ৪৭ পতষ্ঠা) ।  

 

র্তিুসশ অধ্যায় 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাদজন্দািান ভ্রমর্ োত্রা 
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আলী খান,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক মাহু হদত তাি োত্রাি আদগ তাি বাড়ীদত অল্প কদয়কদিন অদপক্ষা কিদত     
আিদিকভাদব আমন্ত্রন কদিদিদলন।  তাি মাদজন্দািান োত্রাি র্কল প্রকাি সুদোগ সুদবধ্াি বযবস্থ কিাি জন্য 
তীে আকাঙ্খা প্রকাশ কদিদিদলন।  দকন্তু ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি োত্রা দবলম্ব কিদত অথবা আলী খান ব্রে র্কল 
স্বােন্দতা এইরূপ ভদিভাদব তাি অদধ্কাদি ন্যে কদিদিল তাি সুদোগ গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিদলন।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রতহিান োত্রা 

মহান বা’ব্রবি  উপদিশানুর্াদি,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মহান বাব ব্রে র্কল শহি  ও গ্রাম িশসন কিাি জন্য তাদক 
দনদিসশ দিদয়দিদলন,  ব্রে র্ব স্থাদন অদপক্ষা কদি ব্রর্খানকাি দবশ্বার্ীগর্দক একদত্রত কদি তাদিি মহান বা’ব্রবি  
ভালবার্া,  তাাঁি অদভবািন এবাং তাদিি দপ্রয় প্রভুি সু ুদনশ্চয়তা জ্ঞাত কদিদিদলন,  তা িািা পুনঃ তাদিি 
উৎর্াহ বাদড়দয় দিদলন এবাং তাদিি ধ্দমস সুিতঢ়ভাদব প্রদতদষ্ঠত থাকদত উৎর্াদহত কিদলন।  ব্রতহিাদন তাদক 
পুনঃ মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত দবদশষ অদধ্কাি ব্রিয়া হল,  ব্রে দতদন তাাঁি দনকট ব্রথদক  ব্রর্ই 
আধ্যাদিক উপজীদবকা গ্রহর্ কিদত পাদিন,  ো এইরূপ দনভসীক র্াহদর্ি র্াদথ ঐ র্মিূয় দবপদিি র্ম্মুদখন 
হদত তাদক র্ক্ষম কদিদিল,  ো তাি জীবদনি ব্রশষ দিন র্মদূহ তাদক এইরূপ ভয়ানকভাদব আক্রমর্ কদিদিল।  

মাদজন্দািান প্রদিদশি বািদফাদিাদশ মহান ুেদুর্ি বাড়ীদত তাি অবস্থান 

ব্রতহিান হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মাদজন্দািাদনি দিদক অগ্রর্ি হদলন;  অতযি আগ্রদহি র্াদথ দতদন এই আশা 
ব্রপাষন কিদলন ব্রে,  তাি প্রভুি প্রদতশ্রুত গুপ্ত ধ্ন - ভাডডাি প্রকাদশত হদত ব্রিখদত পাদবন।  ুেুর্ তখন তাি 
আদি বার্স্থাদন বার্ কিদিদলন।  দতদন র্কল ব্রশ্রর্ীি ব্রলাদকি র্াদথ ব্রখালাখুদলভাদব দমদলত হদতন এবাং তাি 
র্দিদত্রি ভিতা ও তাি দবিযাবত্তাি দবেীনস পদির্ি িািা দতদন  ব্রর্ই শহদিি র্কল অদধ্বার্ীি ব্রর্èহ ও দবদশষ 
প্রশাংর্া অজসন কদিদিদলন।   ব্রর্ই নগদি উপদস্থত হদয় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রর্াজাসুদজ মহান ুেুদর্ি বাড়ীদত 
গমর্  কিদলন এবাং প্রীদতপূর্সভাদব অভযদথসত হদলন।  ুেুর্ স্বয়াং তাি অদতদথি ব্রর্বা কিদত লাগদলন এবাং তাি 
সুখ- স্বােন্দতাি জন্য ো ো প্রদয়াজন তা অদধ্ক েতœ র্হকাদি র্াংগ্রহ কদি দিদতন।  ুেুর্ দনজ হাদত ধ্ুলা 
পদিস্কাি কিদতন এবাং তাি ব্রফাস্কা পড়া পা ধ্ুদয় দিদতন।  র্মদবত বেগুদর্ি র্ভায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক 
র্ম্মাদনি আর্ন প্রিান কিদতন এবাং পিম শ্রদ্ধা ভদি র্হকাদি তাদক র্মদবত প্রদতযক বেুি র্াদথ পদির্য় 
কদিদয় দিদতন।  

তাি উপদস্থদতি িাদত্রদত েখন  ঐ র্মিূয় বেু দনজ দনজ বাড়ীদত প্রতযাবতসন কদিদিদলন,  োদিিদক ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি জন্য সনশদভাদজ আমন্ত্রন কিা হদয়দিল।  তখন অদতদথ ব্রর্বক তাি অদতদথি 
দিদক দফদি তাদক মাহু িূদগস মহান বা’ব্রবি  র্াদথ তাি  দনষ্ঠ অদভজ্ঞতা র্ম্বদে র্দবদশষ আদলাক প্রিান 
কিাি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  উত্তদি বলদলনঃ ‘তাাঁি র্াদথ আমাি নয়  দিদনি অবস্থানকাদল 
আদম অদনক ও দবদভন্ন দবষয় র্ম্বদে শ্রবর্ ও িশসন কদিদিলাম।  দতদন তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি র্াদথ প্রতযক্ষ ও 
পদিাক্ষভাদব র্ম্পদকসত দবষয়াদি র্ম্বদে আমাদক অবগত কদিদয়দিন।  োই ব্রহাক,  তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি প্রর্াদিি 
জন্য আমাদক ব্রকান পন্থা অবলম্বন কিদত হদব  ব্রর্ই র্ম্বদে আমাদক দতদন ব্রকান র্দঠক দনদিসশনা ব্রিন নাই।  
দতদন ো দকিু বদলদিন তা এইঃ ‘‘আপনাি ব্রতহিাদন োত্রাি পদথ আপদন ব্রে র্মে গ্রাম ও শহদিি মধ্য দিদয় 
অদতক্রম কিদবন,  ব্রর্খানকাি দবশ্বার্ীদিি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদবন।  ব্রতহিান হদত আপদন মাদজন্দািান োত্রা 
কিদবন,  কাির্ ব্রর্খাদন একদট গুপ্ত ধ্ন - ভাডডাি আদি,  ো আপনাি দনকট প্রকাদশত হদব,  ব্রে ধ্ন  ভাডডাি,  
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দনয়দত কততসক অবধ্াদিত ব্রে কাজ ব্রতামাদক র্ম্পািন কিদত হদব,  তাি র্দিত্র ও প্রকতদত ব্রতামাি ব্রর্াদখি 
র্ামদন উন্মুি কিদব। ”  

তাাঁি ইদিত িািা অস্পষ্টভাদব হদলও তাাঁি প্রতযাদিদশি মদহমা র্ম্বদে উপলদদ্ধ কিদত ব্রপদিদিলাম এবাং তাাঁি 
ধ্দমসি ভদবষ্যদতি প্রাধ্ান্যতাি দনিশসনাবলী দবর্াি কিদত র্ক্ষম হদয়দিলাম।  তাাঁি বাকযাবলী ব্রথদক আদম ইহা 
র্াংগ্রহ কদিদিলাম ব্রে আমাদক অবদশদষ তাাঁিই পদথ আমাি এই অনুপেিু বযদিত্বদক উৎর্গসকািী হদবা।  
কাির্,  আদগ েখন  আদম তাাঁি দনকট ব্রথদক দবিায় গ্রহর্ কিতাম তখন মহান বাব অপদিবতসনীয়ভাদব আমাদক 
সুদনদশ্চত আশ্বার্ প্রিান কিদতন ব্রে,  তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাদতি জন্য আমাদক পুনঃ আহ্বান কিা হদব।  এবাি দকন্তু 
েখন  দতদন আমাদক ব্রশষ দবিায় বাকয বদলদিন,  দতদন আমাদক ব্রর্রূপ ব্রকান প্রদতশ্রুদত প্রিান কদিন নাই 
অথবা এই পতদথবীদত আি কখনও মুদখামুদখ তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি ব্রকান র্ম্ভাবনা র্ম্বদে ব্রকান ইদিত প্রিান 
কদিন নাই।  আমাি প্রদত তাাঁি ব্রশষ বাকযগুদল এই দিলঃ ‘‘জীবদনাৎর্দগসি ব্রভাদজি র্ময় দ্রুত অগ্রবতসী হদে।  
ওঠ এবাং ব্রকামি ব্রবাঁদধ্ ব্রলদগ পড় এবাং ব্রতামাি দনধ্সাদিত দনয়দত লাভ কিাি পি আমাদিি অভযথসনা ও গ্রহর্ 
কিাি জন্য প্রস্তুত হও,  কাির্ আমিা শীঘ্র ব্রতামাি অনুর্ির্ কিব। ” 

মহান বা’ব্রবি  বলা কদথত গুপ্ত ধ্ন - ভাডডাদিি আদবষ্কাি 

মহান ুেুর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক দজজ্ঞার্া কিদলন,  দতদন তাি র্াদথ তাি প্রভুি ব্রকান ব্রলখা আনয়ন কদিদিন 
দকনা এবাং েখন  তাদক জানাদনা হল ব্রে,  দতদন তাি র্াদথ তাাঁি ব্রকান ব্রলখা আনয়ন কদিন নাই,  তখন দতদন 
তাি অদতদথদক হাদত দলদখত কতগুদল কাগজ ো তাি দনকট দিল,  প্রিান কিদলন এবাং এি দকিু অাংশ পাঠ 
কিাি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন।  েখন  দতদন হাদত ব্রলখা কাগদজি দকি ু অাংশ পাঠ কিদলন তাি ব্রর্হািা হঠাৎ 
পদিবদতসত হল।  তাি মুখমডডল প্রশাংর্া ও আশ্চেসযদি অনস্বীকােসয ভাব প্রকাশ কিল।  দতদন ব্রে র্মে বাকয পাঠ 
কদিদিদলন,  ব্রর্ গুদলি উচ্চভাব,  গভীিতা র্বসপদি তাদিি মমসদভিকািী প্রভাব তাি অিদি গভীি উদত্তজনাি 
র্তদষ্ট কিল এবাং তাি দনকট ব্রথদক উচ্চ প্রশাংর্া ব্রবি হল।  হাদত ব্রলখা কাগজগুদল ব্রিদখ দিদয় দতদন বলদলনঃ 
‘আদম অদত ভাল রূদপই উপলদদ্ধ কিদি ব্রে,  এই র্মিূয় বাদকয ব্রলখক,   ব্রর্ই উৎর্মলূ হদত তাি ব্রপ্রির্া 
ব্রপদয়দিন,  ো মানুদষি জ্ঞান ব্রে র্মিূয় উৎর্ হদত র্াধ্ািনতঃ অদজসত হয় ,  তাদিি অপদিদময় উচ্চ ও ব্রশ্রষ্ঠ 
স্থাদন অবদস্থত।  আদম     র্বসািঃকিদন এই র্মিূয় বাদকযি মহত্ত্ব স্বীকাি কিা র্ম্বদে এবাং ব্রে র্তয এিা 
প্রকাশ কিদি তা প্রশ্নাতীতভাদব গ্রহর্ কিা র্ম্বদে র্াক্ষয প্রিান কিদি।  মহান ুেুর্ ব্রে নীিবতা অবলম্বন 
কদিদিদলন তা হদত এবাং তাি মুখ- মডডদলি প্রকদটত ভাব হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  দর্দ্ধাি কিদলন,  তাি 
অদতদথ ব্রর্বক িাড়া অন্য ব্রকউ এই র্কল বাকয দলখদত র্ক্ষম হদতা না।  দতদন তৎক্ষনাৎ তাি আর্ন হদত 
উঠদলন এবাং অবনত মেদক প্রদবশ িাদিি দনকট িাাঁদড়দয় ভদিভাদব প্রকাশ কিদলনঃ ‘মহান বাব ব্রে গুপ্ত ধ্ন -
ভাডডাদিি কথা বদলদিদলন,  তা এখন আমাি ব্রর্াদখি র্ামদন উন্মুি হদয়দি।  এি আদলাক আমাি হতবুদদ্ধতা 
ও র্াংশদয়ি অোকি িূিীভূত কদি দিদয়দি।  েদিও আমাি প্রভ ু এই র্ময় আজািবায়জাদনি পবসত িূগসর্মূদহ 
লুকাদয়ত আদিন,  তাাঁি প্রভাি দনিশসন ও তাাঁি শদিি দবকাশ আমাি র্ম্মুদখ প্রকাদশত হদয়দি আদম 
মাদজন্দািাদন তাি প্রভাি প্রদতদবম্ব প্রাপ্ত হদয়দি।  

হাজী দমজসা আকার্ী ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্ম্বদে মিবযর্মূহ 

হাজী দমজসা আকার্ীি ভ্রম কতই ভয়াবহ ও গুরুতি।  এই দনদবসাধ্ মন্ত্রী বতথায় কল্পনা কদিদিল ব্রে,  মহান 
বাবদক আজায়বায়জাদনি িূিবতসী দনজসন একদট প্রািবতসী ব্রিদশ সনিাশ্যপূর্স দনবসাদর্ত জীবদনি িডড প্রিান কদি 
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ব্রর্ তাি স্বদিশবার্ী ব্রলাকদিি ব্রর্াখ হদত আল্লাহি  ব্রর্ই অমি অদিদশখাদক লুকাদয়ত কদি িাখদত র্ক্ষম 
হদব।  ব্রর্ এটা ব্রমাদটই অনুভব কিদত পাদি নাই ব্রে,  আল্লাহি আদলাক একদট কু্ষি পবসদত স্থাপন কদি ব্রর্ 
এি উজ্জ্বলতা দবোি কিদিল এবাং এি প্রভাব দবদ াদষত কিদিল।  তাি দনদজি কাজ িািা তাি আতযার্ােসয ও 
ভ্রাদিপূর্স গর্না িািা  ব্রর্ই স্বগসীয় অদিদশখা ব্রলাক র্কু্ষ হদত লুকাদয়ত কদি িাখাি পদিবদতস ব্রর্ ইহাদক আিও 
প্রাধ্ান্যতা প্রিান কদিদিল এবাং এি িদিমাভা উদত্তদজত কিদত র্াহােয কদিদিল।  পক্ষািদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
কতই সুদবদবর্ক দিদলন এবাং তাি দবর্াি শদি কতই সুতীক্ষè এবাং সুদনদশ্চত দিল।  োিা এই েুবকদক ব্রিদখদি 
এবাং ব্রজদনদি,  ব্রকউ এক মুহুদতসি জন্য তাি দবিযা,  তাি আকষসন,  তাি উচ্চািদনি পূর্সতা ও দবস্ময়কি 
র্াহদর্ি র্দন্দহ কিদত পািদতা না।  সর্য়ি কাদজদমি মততুযি পি,  েদি দতদন প্রদতশ্রুত কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  
বদল ব্র াষর্া কিদতন,  তাি র্হ দশদষ্যি মদধ্য অতযি খযাতনামা বযদিগর্ও একবাদকয তাি িাবী স্বীকাি কদি 
দনত এবাং তাি কততসত্ব ব্রমদন  দনত।  ব্রশখ আহমি আহর্ায়ীি দবিযান দশষ্য ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদি মামকানী,  তাদেদজ 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক নতনু প্রতযাদিশ ধ্দমসি িাবীর্মহূ র্ম্বদে অবগত হওয়াি পি দক ব্র াষর্া কদি নাইঃ 
‘আল্লাহদক আমাি র্াক্ষয স্বরূপ গ্রহর্ কিদি।  সর্য়ি বাব ব্রে িাবী উপস্থাদপত কদিদিন,  েদি  ব্রর্ই একই িাবী 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  উপস্থাদপত কিদতন তদব তাি র্দিদত্রি অর্াধ্ািন গুর্র্মহূ ও তাি জ্ঞাদনি প্রর্ািতাি ব্রহতুদত 
আদম র্বস প্রথম তাি ধ্মস র্মথসন কিতাম এবাং র্কল ব্রলাদকি দনকট তা ব্র াষর্া কিতাম।  দকন্তু দতদন েখন  
দনদজদক অন্য একজদনি অদধ্নস্থ বদল ব্র াষর্া কিদত মনস্থ কদিদিন,  তাি বাদকয দবশ্বার্ স্থাপন কিা হদত 
আদম দবিত হদয়দি এবাং তাি আহ্বাদনি প্রতুযত্তি দিদত আদম অস্বীকাি কদিদি। ’ 

সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদকি রুেী েখন  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক অদত কতদতদত্বি র্াদথ তাি জদটলতার্মূদহি দমমাাংর্া 
কিদত শুনদত পািদলন,  ব্রে জদটলতা অদনক দিন োবৎ তাি মনদক পীড়া প্রিান কিদিল।  দতদন দক তাি উচ্চ 
গুর্াগুর্ র্মদূহি র্ম্বদে এইরূপ উজ্জ্বল বদর্স র্াক্ষয প্রিান কদিন নাইঃ ‘আদম দেদন দনদবসাদধ্ি ন্যায় সর্য়ি 
কাদজম রুেীদক হতভম্ভ ও দনবসাক কিদত দনদজদক র্ক্ষম বদল মদন কদিদিলাম।  অথর্ তাি ( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি 
)  র্াদথ আমাি র্াক্ষাৎ হল এবাং তাি র্াদথ আমাি কথা- বাতসাও হল,  দেদন দনদজদক তাাঁি জননক দবনীত 
দশষ্য বদল িাবী কদিন।  তখন আদম বুিদত র্মথস হলাম আদম আমাি দবর্াি শদিদত কতই উৎকতষ্টভাদব ভ্রাদিি 
বশবতসী দিলাম।  এই েুবক এইরূপ শদি র্ম্পন্ন ব্রে,  েদি দতদন দিনদক িাদত্র বদল ব্র াষর্া কিদতন,  তদব 
আদম,  ো দশদক্ষত ধ্মসার্ােসযদিি দনকট তাি বর্সনাি র্তযতা র্ুড়াি ভাদব প্রমার্ কিদব। ’ 

ব্রর্ই িাদত্র ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মহান বা’ব্রবি  র্াংস্পদশস আর্দলন,  েদিও দতদন প্রথদম তাি দনদজি অর্ীম 
ব্রশ্রষ্ঠত্ব র্ম্বদে অবগত দিদলন এবাং দশিাদজি একজন অপদিদর্ত বদনদকি পুত্র কততসক উপস্থাদপত িাবীর্মহূদক 
অবজ্ঞা কিদত পুবসাবদধ্ি প্রবনতা দিদলন,  তথাদপ েখনই  তাি অদতদথ ব্রর্বক তাি মূল প্রর্ি বর্সনা কিদত 
আিম্ভ কিদলন,  তখন দতদন এটা উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম হদলন ব্রে,  তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস অনমনীয় উপাদিয় 
দবষয়াদি লুকাদয়ত আদি।  দতদন স্বাগ্রদহ তাি ধ্মস গ্রহর্ কিদলন এবাং এি স্বাদথসি উপেুি উপলদি ও কােসকিী 
উন্নদতি পদথ তাি দনজ ব্রর্ষ্টা ও উিযম ব্রক ো প্রদতদিাধ্ কিদত পাদি তা  তর্া পূবসক পদিতযাগ কিদলন।  েখন  
উপেুি র্মদয় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক মহান ুেুদর্ি ব্রলখাি অতুযৎকতষ্ট মহদত্বি েদথাদর্ত মূলয উপলদি কিদত 
সুদোগ প্রিান কিা হদয়দিল।  দতদন তাি স্বাভাদবক দবজ্ঞতা এবাং দনভুসল দবর্াি শদি র্হকাদি মহান ুেুদর্ি 
বযদিত্ব ও উচ্চাদিত বার্ী ব্রে র্কল দবদশষ শদি ও গুর্াবলী িািা সুদশাদভত দিল তাদিি প্রকতত মূলয ও গুর্ 
অবধ্ািন কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  তাি অদজসত অগাধ্ দবিযা  ব্রর্ই েুবদকি আিা ব্রে র্কল ঐশী প্রিত্ত র্বস 
ব্রবষ্টনকািী গুর্াবলী প্রকাশ কদিদিল তাি র্ামদন তুে িদবয পেসবদর্ত হল।   ব্রর্ই মুহুদতসই দতদন তাাঁি প্রদত 
তাি অমি আনুগতয স্বীকাি কদি দনদলন,  দেদন এইরূপ শদি র্হকাদি তাি দনজ দপ্রয়তম প্রভুি ঔজ্জ্বলয 
প্রদতদবদম্বত কদিদিদলন।  মহান ুেুদর্ি দনকট স্বীকাি কিা,  তাি পিাঙ্ক অনুর্ির্ কিা,  তাি আদিশ পালন 
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কিা এবাং র্বস প্রকাদি তাি উন্নদত ও দনিাপত্তা সুদনদশ্চত কিা তাি প্রথম কতসবয কাজ বদল অনুভব কিদলন।  
তাি জীবন উৎর্দগসি র্ময় পেসি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি প্রদতশ্রুদতদত দবশ্বে দিদলন।  তাি র্িম  শ্রদ্ধা ো দতদন 
এই র্ময় হদত মহান ুেুদর্ি প্রদত প্রিশসন কদিদিদলন,  তা তাি একমাত্র সুিতঢ় ও অপদিবতসনশীল িতঢ় 
দবশ্বাদর্ি এবাং তাি ঐ র্মে অদলৌদকক িাদনি বােবতাি কািদর্ই দিল,  ো তাি দবদশষ্ট দশষ্য হদত এইরূপ 
দবস্ময়কি ভাদব পতথক কদিদিল।  দেদন ব্রকবল তাি র্মকক্ষ বদল প্রতীয়মান হদেদলন,  তাি প্রদত এইরূপ শ্রদ্ধা 
ও দবনয় প্রিশসন কিদত অন্য ব্রকান উদেশ্য তাদক প্রবতত্ত কদি নাই।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  সুতীক্ষè অিঃিতসদষ্ট,  
তাি মদধ্য ব্রে শদি লুকাদয়ত দিল তাি গুরুত্ব অদত দ্রুততি উপলদি কদিদিল এবাং তাি র্দিদত্রি মহত্ব  ব্রর্ই 
র্তয র্ম্বদে তাি উপলদি সুদোগযভাদব ো স্বপ্রমার্ কিদত ব্রপদিদিল।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত মহান ুেদুর্ি আদিদশ ও উপদিশাবলী 

মহান ুেুদর্ি প্রদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মদনাভাদবি এইরূপ রুপািি র্াং দটত হদয়দিল ব্রে,  দবশ্বার্ীগর্ োিা 
পিদিন র্কাদল তাি বাড়ীদত র্মদবত হদয়দিল,  এটা ব্রিদখ তািা অতীব আশ্চােসাদিত হদলন ব্রে,  ব্রে অদতদথ 
আদগি িাদত র্ম্মাদনি আর্ন গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং তাি প্রদত এইরূপ র্িয়তা ও আদতদথয়তা উিাি হদে 
বদষসত হদয়দিল,   ব্রর্ই আর্ন দতদন তাি অদতদথ ব্রর্বকদক প্রিান কদিদিদলন এবাং এখন র্ম্পূর্স দবনীতভাদব 
প্রদবশিাদি তািই স্থাদন িডডায়মান িদয়দিন।  প্রথম বাকযাবলী,  ো মহান ুেুর্ র্মদবত দবশ্বার্ীগদর্ি র্ামদন 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন,  তা হদত এখন,  দঠক এই মুহুদতস,  ‘‘আপদন উদিত ব্রহান এবাং 
দবজ্ঞতা ও শদিি িডডরূপ অদস্ত্র সুর্দজ্জত হদয় দষ্ট ষড়েন্ত্রকািীদিি দনেি করুন,  োিা আল্লাহি ধ্দমসি সুনাদম 
কলঙ্ক িটনা কিদত ব্রর্ষ্টা কিদি।  আপদন  ব্রর্ই জনতাি র্ম্মুদখন ব্রহান এবাং তাদিি িলদক হতবুদদ্ধ করুন।  
আপদন আল্লাহি অনুগ্রদহি উপি দবশ্বার্ স্থাপন করুন এবাং এই ধ্দমসি উজ্জ্বলতাদক ব্রম ােন্ন কিাি জন্য তাদিি 
ষড়েন্ত্রদক একদট বযথস ব্রর্ষ্টা বদল মদন করুন।  আপদন  ব্রর্ই ুখযাত দবশ্বার্ াতক অতযার্ািী র্য়ীদল উলামাি 
র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদবন এবাং দনভসীকভাদব তাি ব্রর্াদখি র্ামদন এই প্রতযাদিশ ধ্দমসি দবদশষ্টতার্মূহ তুদল 
ধ্িদবন।   ব্রর্ই স্থান হদত আপদন ব্রখািার্াদন গমর্  কিদবন।  মশহি শহদি আপদন এইরূপ একটা গতহ দনমসান 
কিদবন ো আপনাদিি বাদর্াপদোগী হদব এবাং আপনাি অদতদথদিি গ্রহর্ কিা েদথাপেুি সুদবধ্া হদব।  আমিা 
শীঘ্রই ব্রর্খাদন োত্রা কিব এবাং আমিা  ব্রর্ই  দি বার্ কিব।  ব্রর্খাদন আপদন র্কল গ্রহর্দোগয আিাদক 
আহ্বান কিদবন োিা,  আমিা আশাকদি অনি জীবন নিীি দিদক পদির্াদলত হদত পাদি।  আমিা তাদিি প্রস্তুত 
কিব এবাং আল্লাহি ধ্মস ব্র াষর্াি জন্য িলবদ্ধ হদত আমিা তাদিি উপদিশ প্রিান কিব। ” 

র্য়ীদল উলামাি র্াদথ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াক্ষাৎকাি 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্য়ীদল উলামাি র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি জন্য পিদিন র্ূেসযাদ িদয়ি র্ময় োত্রা কিদলন।  
একাকী ও র্হায়তা দবহীন,  দতদন তাি র্াক্ষাৎকাি প্রাথসনা কিদলন এবাং মহান ুেুদর্ি আদিশানুর্াদি তাদক 
নব  দিদনি সুর্াংবাি প্রিান কিদলন।  র্মদবত দশষ্য মডডলীি র্ম্মুদখ,  দনভসীকভাদব এবাং বাদিতাি র্াদথ দতদন 
তাি দপ্রয় প্রভুি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি পক্ষ র্মথসন কদি বিবয প্রিান কিদলন এবাং তাি অলর্ কল্পনাগুদল,  ব্রেগুদল 
তাি মদন আেিন র্তদষ্ট কদি ব্রিদখদিল,  ব্রর্গুদল ধ্বাংর্  কিাি জন্য এবাং তাদিি ধ্বাংর্স্তুদপি উপি স্বগসীয় পথ 
প্রিশসদনি পতাকা উড্ডীন কিদত আহ্বান কিদলন।  অতীদতি শতঙ্খলা দবনষ্টকািী দবশ্বার্র্মূহ হদত দনদজি মনদক 
মুি কিদত এবাং দর্িস্থায়ী পদিত্রাদনি তটভুদমি দিদক মুি ও স্বাধ্ীন শতঙ্খলা দবহীনভাদব দ্রুত অগ্রবতসী হদত 
তাি প্রদত আহ্বান জানাল।   ব্রর্ই অপ্রকতত ব্রলাক ব্রিখান োদকি বযদি স্বগসীয় সুর্াংবাদিি র্তযতা ব্রে র্কল 
েুদি িািা খডডন কিদত প্রয়ার্ ব্রপদয়দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  দবদশষ্ট শদিি র্াদথ তাদিি প্রদতযকদক পিাভুত 
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কদিদিদলন এবাং তাি অখডডনীয় েুদিি বদল তাি প্রদতযক মতবাদিি ভ্রমািক েুদির্মহূ,  ো ব্রর্ দবদবর্নাি 
জন্য উপস্থাদপত কদিদিল তাি অদেৌদিকতা দতদন প্রকাশ কিদলন।  এই ভদয় আক্রাি হদয় পাদি তাি র্মদবত 
দশষ্যমডডলী একমত হদয় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  বযদিদত্বি পাদশ িডডায়মান হয় ,  র্য়ীদল উলামা অতীব ব্রহয় উপায় 
অবলম্বন কিল এবাং তাি স্বীয় পিবীি অখডডতা অকু্ষন্ন িাখাি আশায় অতযি কটুবাদকযি আশ্রয় গ্রহর্ কিল।  
ব্রর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মুদখি উপি দমথযা অপবাির্মূহ দনদক্ষপ কিল এবাং তাি প্রদতিন্দী কর্সততক প্রিত্ত 
প্রমার্র্মহূ ও র্াক্ষয  তদর্তভাদব অবদহলা কিল।  তাি পদক্ষ দবন্দু মাত্রা ন্যায়- দনষ্ঠ আপদত্ত দবহীনভাদব এই 
প্রতযাদিদশি দনস্ফলতা র্ম্বদে স্বীয় দনদশ্চত মত প্রকাশ কিল,  ব্রে প্রতযাদিশ গ্রহর্ কিাি জন্য তাদক আহ্বান 
কিা হদয়দিল।  েখনই  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বুিদত পািদলন ব্রে,  দতদন তাি দনকট ব্রে সুর্াংবাি দনদয় 
এদর্দিদলন,  ব্রর্ তাি মমস উপলদি কিদত র্ম্পূর্স অর্মথস,  তখন তখনই দতদন উদঠ িাাঁড়াদলন এবাং বলদলনঃ 
‘আমাি েুদিবাদি ব্রতামাদক ব্রতামাি অবদহলাি দনিা হদত জাগ্রত কিদত অর্মথস হদয়দি।  আগামী দিনর্মদূহ 
আমাি কােসাবলী এই সুর্াংবাদিি শদি র্ম্বদে প্রমার্ প্রিশসন কিদব,  এখন ো তুদম প্রতযাখযান কিি। ’ দতদন 
এইরূপ প্রর্ডডতা ও আদবদগি র্াদথ কথাগুদল বলদলন ব্রে,  র্য়ীদল উলামা হতভম্ব হদয় ব্রগল।  তাি আিাি 
ভীদত এইরূপ দিল ব্রে,  ব্রর্ ব্রকান প্রকাি উত্তি দিদত পািল না।  ব্রমাল্লা ব্রহদর্ইন তখন  ব্রর্ই ভাইদিি মদধ্য 
এক বযদিি দিদক মুখ দফিাদলন,  দেদন তাি বাদকযি প্রভাব অনুভব কদিদিদলন বদল ব্রবাধ্ হল এবাং মহান 
ুেুদর্ি দনকট এই র্াক্ষাৎকাদিি অবস্থাদিি বর্সনা ভাি তাি উপি অপসর্ কিদলন।  দতদন বলদলনঃ ‘তাদক 
বলদব,  ব্রেদহত ু আপদন আমাদক আপনাি দনকট প্রতযাবতসদনি ব্রকান দবদশষ আদিশ প্রিান কদিন নাই ।  আদম 
এখন ব্রখািার্ান োত্রাি জন্য র্াংকল্প গ্রহল কিলাম।  আপদন আমাদক ব্রে র্মে কাজ র্মাধ্া কিাি জন্য 
উপদিশ প্রিান কদিদিন,  ব্রর্গুদলা র্ম্পূর্সরূদপ র্মাধ্া কিাি জন্য আদম অগ্রর্ি হলাম। ’  

 

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রখািার্ান োত্রা ও মশহদি উপদস্থদত 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ,  একাকী এবাং আল্লাহ বযদতত অপি র্কল দকিু হদত তাি অিি দবদেন্ন কদি মশহদি োত্রা 
কিদলন।  েখন  দতদন ব্রখািার্াদনি দিদক অগ্রবতসী হদেদলন তখন তাি একমাত্র র্িী দিল মহান ুেুদর্ি 
ইোর্মহূ দবোি কিাি দর্িা এবাং তাি একমাত্র উপজীদবকা দিল তাি অবযথস প্রদতশ্রুদতি প্রতযক্ষ জ্ঞান।  দতদন 
ব্রর্াজাসুদজ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকদিি বাড়ীদত উপদস্থত হদলন এবাং শীঘ্রই  ব্রর্ই বাড়ীি দনকটবতসী বালাদখয়াবাদগ 
একখডড জদম ক্রয় কিদত র্ক্ষম হদলন,  োি উপি দতদন  ি  সতিী কিদত আিম্ভ কিদলন,  ো দনমসার্ কিদত 
দতদন আদিষ্ট হদয়দিদলন এবাং দতদন এই বাড়ীি নাম দিদলন বা’বীয়া,  ব্রে নাম এখনও োবৎ র্দল আর্দি।  
এটা র্ম্পূর্স হওয়াি অল্প দিন পদি মহান ুেুর্ মশহদি এদর্ উপদস্থত হদলন এবাং  ব্রর্ই বাড়ীদত অবস্থান 
কিদত লাগদলন।  র্াক্ষাৎকািীদিি এক অটল ব্ররাত োদিিদক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  শদি ও উৎর্াহ এই ধ্মস গ্রহর্ 
কিাি জন্য প্রস্তুত কদিদিল মহান ুেুর্ র্মীদপ প্রবাদহত হদত লাগল,  নতনু ধ্দমসি িাবী স্বীকাি কদি দনল 
এবাং ব্রস্বোয় এি পতাকাতদল র্মদবত হল।   র্বসিশসী র্তকসতা,  োি র্াহাদেয ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  নতনু 
প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জ্ঞান দবোি কিাি জন্য পদিশ্রম কদিদিদলন এবাং ব্রে রূপ দনপুর্ভাদব মহান ুেুর্ এি 
র্বসবধ্সমান অনুর্ির্কািীদিি সনদতক উন্নদত র্াধ্ন কদিদিদলন,  তা এইরূপ একদট উৎর্াদহি তিি উৎপািন 
কদিদিল ো র্মে মশহি  শহিদক প্লাদবত কদিদিল এবাং এি প্রভাবর্মহূ দ্রুততাি র্াদথ ব্রখািার্ান প্রদিদশি 
র্াি র্ীমা অদতক্রম কদিদিল।  বা’বীয়াি গতহদট অদত শীঘ্র ভি বতদন্দি একদট জনর্মাদবশ ব্রকেরূদপ পদির্ত 
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হল,  োিা তাদিি র্বস শদি প্রদয়াগ কদি তাদিি ধ্দমসি স্বাভাদবক মহান শদির্মূহ প্রিদশসত কিদত অটল 
র্াংকল্প িািা উদত্তদজত হদয়দিল।  

 

পঞ্চম অধ্যায় 
কািবালা হদত মহান তাদহিাি ব্রখািার্ান োত্রা 

( মহান বাহা’উল্লাহি  প্রদত ইদিত)  
  

েখন   ব্রর্ই দনদিসষ্ট র্ময় দনকটবতসী হল,  দবধ্াতাি দবধ্ানানুর্াদি ব্রে অবগুডঠন ধ্দমসি ব্রমৌদলক র্তযগুদলাদক 
এখন োবৎ লুকাদয়ত ব্রিদখদিল,  তা দবদির্স হবাি র্ময় দনকটবতসী হল।  তখন ব্রখািার্াদনি ব্রকেস্থদল এইরূপ 
একদট িগ্ধকািী প্রখিতা র্ম্পন্ন অদিদশখা প্রজ্জ্বদলত হদয় উঠল ব্রে,  প্রতযাদিশ ধ্দমসি অদিম স্বীকতদতি পদথ ব্রে 
র্কল র্িম  ভীষর্ প্রদতবেকতা িাদড়দয়দিল ব্রর্গুদল দবদলন ও অিতশ্য হদয় ব্রগল।  ব্রে আগুন মানুদষি অিঃকিদন 
এইরূপ একদট িাবানল প্রজ্জ্বদলত কিল ব্রে,  এি জীবন প্রিাদয়নী শদিি প্রভাবর্মহূ পািদস্যি অিূিবতসী র্ীমাি 
প্রদিশ র্মদূহ অনুভূত হদয়দিল।  দবশ্বার্ীগদর্ি অিদি ব্রে র্াংশয় ও র্দন্দহগুদল তখন পেসি স্থায়ী দিল এবাং এই 
পেসি এিা প্রভাপূর্সরূদপ উপলদি কিদত তাদিিদক বাধ্া প্রিান কদিদিল।  ইহা তাদিি প্রদতযক দর্িা দবলুপ্ত 
কদিদিল।  শত্রুি দবর্াি দনেদত্ত তাি প্রদত দর্িস্থায়ী দনজসন কািাবাদর্ি আদিশ প্রিান কদিদিল,  দেদন আল্লাহি 
সুষমাি প্রদতরূপ স্বরূপ দিদলন এবাং তা িািা র্বসকাদলি জন্য তাি ঐশী ব্রপ্রদমি অদিদশখাদক দনদভদয় দিদত 
ব্রর্দয়দিল।  

  

দকন্তু র্বস শদিমাদনি হাত  ব্রর্ই র্ময় তাদিি ষড়েন্ত্রর্মহূ বযথস কিদত এবাং তাদিি উিযমর্মহূ দনস্ফল কিদত 
বযেভাদব কমসিত দিল।  েখন  দস্কােসকািীদিি িল ব্রগাপর্ীয়ভাদব তাি দবরুদদ্ধ ষড়েন্ত্র কিদিল,  পািদস্যি পূবসতম 
প্রদিদশ র্বসশদিমান আল্লাহ মহান ুেুদর্ি হাদত এইরূপ একদট অদি প্রজ্জ্বদলত কদিদিল ো ব্রখািার্ান প্রদিদশি 
ব্রলাদকি অিদি অতীব উত্তপ্ত অদিদশখা র্হকাদি উজ্জ্বলভাদব প্রজ্জ্বদলত কিদিল।  কািবালায়,  পািদস্যি পদশ্চম 
র্ীমাদিি বাইদি দতদন মহান তাদহিাি অিদি একদট আদলা প্রজ্জ্বদলত কদিদিদলন,  ব্রে আদলা র্মে  পািদস্যি 
র্বসত্র এি প্রভাব দবোি কিদত দবদধ্ দনধ্সাদিত দিল।   ব্রর্ই প্রদিদশি পূবস ও পদশ্চম হদত অিতশ্য ব্রলাদকি 
( মহান বা’ব্রবি )  আহ্বান ধ্বদন  এই দই মহান আদলাকদক ‘তা’ব্রহি ( ব্রতহিাদনি)  মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীি 
দিদক দ্রুত অগ্রগামী হওয়াি জন্য আহ্বান কদিদিল।  দতদনই ( মহান বাব)  আদিশ দিদয়দিদলন ব্রে তািা উভদয় 
তাাঁি ( মহান বাহা’উল্লাহি)  র্াক্ষাৎকাি অদিষর্ কদি,  এই র্দতযি র্ূদেসি বযদিদত্বি র্কাদশ উপদস্থত হদয় তা 
প্রিদক্ষর্ কদি,  তাাঁি উপদিশ গ্রহর্ কদি,  তাাঁি ব্রর্ষ্টা ও উিযদম বল র্াংদোগ কদি এবাং তাাঁি প্রদতশ্রুত 
প্রতাদিশ আগমদর্ি পথ প্রস্তুত কদি।  

দবশ্বার্ীগদর্ি দনকট মহান বা’ব্রবি  ফলকদলদপ ব্রপ্রির্ 

ঐশী আদিশানুর্াদি মহান ুেুর্ তখন োবৎ মশহদি অবস্থান কিদিদলন।  মহান বা’ব্রবি  দলদখত একদট ফলক 
দলদপ পািদস্যি র্কল দবশ্বার্ীদিি র্দম্বাধ্ন কদি ব্রপ্রদিত হদয়দিল,  োদত এই ধ্দমসি প্রদতযক বাধ্যানুগত 
র্মথসনকািীদক “খা” ব্রিদশি ব্রখািার্ান প্রদিদশি দিদক দ্রুত গমর্  কিাি জন্য আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ( ১) ।  
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এই মহীয়ান দনদিসদশি র্াংবাি আশ্চেসযজনক দ্রুত গদতদত দবোি লাভ কিল এবাং র্াবসজনীন উৎর্াহ জাগ্রত 
কিল।  এই র্াংবাি মহান তাদহিাি কাদনও ব্রপৌাঁদিল,  দতদন  ব্রর্ই র্ময় কািবালায় অবস্থান কিদিদলন এবাং 
দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন তা দবোি কিাি কাদজ র্কল প্রকাি ব্রর্ষ্টা ও উিযদম দনদয়াদজত দিদলন ( ২) ।  
দতদন তাি জন্মভূদম কয়বীন শহি  তযাগ কদি সর্য়ি কাদজম রুেীি মততুযি পিই ব্রর্ই পদবত্র কািবালা নগদি 
উপদস্থত হদয়দিদলন এই আশায় ব্রে,  পিদলাকগত সর্য়ি ব্রে র্কল দনিশসন র্ম্বদে ভদবষ্যিার্ী কদিদিদলন ব্রর্ 
র্মিূয় দতদন ব্রিখদত পান।  আদগি পতষ্ঠার্মূদহ আমিা ব্রিখদত ব্রপদয়দি ব্রে,  দকরূপ স্বভাব ও অনুদপ্রির্ামূদল 
দতদন মহান বা’ব্রবি  আদবভসাব আদবষ্কাি কিদত র্মথস হদয়দিদলন এবাং স্বতঃপ্রবতত্ত হদয় দতদন তাি র্তযতা 
স্বীকাি কদিদিদলন।  পূবস র্াবধ্ানতা িাড়া এবাং অনাহুতভাদব প্রদতশ্রুত প্রতযাদিদশি প্রভাদতক আদলাকদক দর্িাজ 
নগদি অভুযদিত হদত ব্রিখদত ব্রপদলন এবাং তাি  ব্রর্ই ধ্মস গ্রহদর্ি র্াংবাি দলদখ জানাদতন এবাং তাাঁি দনকট 
তাি দবশ্বস্থতা স্বীকাি কিদত প্রদিাদর্ত হদয়দিদলন দেদন  ব্রর্ই আদলাদকি অবতির্কািী দিদলন।  

মহান তাদহিা কততসক মহান বা’ব্রবি  আহ্বাদনি প্রতযুত্তি 
কািবালায় মহান তাদহিাি প্রর্াি কােসযাবলী।  

 
মহান বা’ব্রবি  র্াদথ বযদিগতভাদব র্াক্ষাৎকাি বযদতত মহান তাদহিা,  ব্রে তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি প্রদত দনজ 
দবশ্বার্ ব্র াষর্া কদিদিদলন।  তৎপ্রদত মহান বা’ব্রবি  আশু প্রতুযত্তি প্রাপ্ত হদয় তাি উৎর্াহ অনুপ্রাদর্ত হল এবাং 
তাি র্াহর্ অতযি বতদদ্ধ প্রাপ্ত হল।  র্তুদিসদক তাি ধ্দমসি দশক্ষা দবেতত কিাি জন্য দতদন উদিত হদলন।  তাি 
র্মর্ামদয়ক ব্রলাকদিি সনদতক অবনদত এবাং দবপদথ গমর্  তীেভাদব দনন্দা কিদলন এবাং তাদিি স্বভাব ও 
র্ালর্লদন আমূল পদিবতসদন দনভসীকভাদব র্মথসন কিদলন।  মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি ভালবার্া িািা তাি অিময 
ব্রতজ উজ্জীদবত হদয়দিল এবাং তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস দনদহত অপদিদময় আশীবসাি আদবষ্কাদিি িািা তাি িতদষ্টশদি 
অদধ্কতি বতদদ্ধপ্রাপ্ত হল।  দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন তাি অদিম জয়লাভ র্ম্বদে তাি অটল দবশ্বার্ িািা 
তাি র্দিদত্রি স্বাভাদবক দনভসীকতা ও শদি শতগুদর্ বলীয়ান হদয় উদঠদিল এবাং ব্রে ঐশীেত ( প্রতযদিষ্ট ধ্মস)  
র্মথসন কিাি জন্য দতদন উদিত হদয়দিদলন তাি স্থায়ী মূলয উপলদি িািা তাি অর্ীম শদি পূর্জসীদবত হল।  
কািবালায় োিাই তাি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিল,  তািা তাি মদনামুগ্ধকি বাদিতা িািা প্রদলাদভত হদয়দিল 
এবাং তাি বাকযাবলীি ব্রমাদহনী শদি অনুভব কদিদিল।  ব্রকউই তাি এই মদহনী শদি এড়াদত পাদি নাই।  অল্প 
ব্রলাকই তাি দবশ্বাদর্ি র্াংক্রমর্ হদত িক্ষা ব্রপদয়দি।  র্কদলই তাি অর্াধ্ািন গুর্াবলীি র্াক্ষয প্রিান কদিদিল,  
তাি দবস্ময়কি বযদিদত্ব দবস্ময়াপন্ন হদয়দিল এবাং তাি িতঢ় দবশ্বাদর্ি অকপটতা র্ম্বদে দনঃর্দন্দহ হদয়দিল।  

দতদন সর্য়ি কাদজদমি মাননীয়া দবধ্বা স্ত্রীদক এই ধ্দমস আনদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দতদন দর্িাদজ জন্ম গ্রহর্ 
কদিদিদলন এবাং এই ধ্দমসি র্তযতা স্বীকাি কিদত কািবালাি স্ত্রীদলাকদিি মদধ্য দতদন র্বস প্রথম দিদলন।  আদম 
ব্রশখ সুলতানদক মহান তাদহিাি প্রদত তাি র্িম  ভদি র্ম্বদে বর্সনা কিদত শুদনদি,  োদক দতদন তাি 
আধ্যাদিক পথ পিশসক গুরু বদল র্ম্মান কিদতন এবাং তাি র্স্পি র্িী বদল মদন কিদতন।  দতদন ও 
সর্য়দিি দবধ্বা স্ত্রীি র্দিদত্রি একজন  উৎর্াহবান গুর্মুগ্ধ বযদি দিদলন,  োি স্বভাদবি ভিতা র্ম্বদে দতদন 
প্রায়ই উজ্জ্বল ভাদব প্রশাংর্া কিদতন।  ব্রশখ সুলতানদক অদনক র্ময় বলদত ব্রশানা ব্রেতঃ মহান তাদহিাি প্রদত 
তাি আর্দি এইরূপ দিল ব্রে,   ব্রর্ই বীিিনা,  দেদন তাি গতদহ একজন অদতদথরূদপ দিদলন,  এমনদক এক 
 ডটাি জন্য তাি দনকট ব্রথদক তাি অনুপদস্থত থাকাি অনুমদত দিদত অতযি অদনেকু দিদলন।  তাি প্রদত তাি 
এইরূপ আর্দি তাি আিব ও পািদস্যি স্ত্রীদলাক বেুদিি দবশ্বার্ উজ্জীদবত কিদত ও তাদিি ব্রকৌতুহল উদিক 
কিদত অকততকােসয হয়  নাই,  োিা তাি বাড়ীদত অদবিত িশসক দিদলন।  এই প্রতযাদিশ ধ্মস গ্রহর্ কিাি প্রথম 
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বিি  দতদন হঠাৎ পীদড়ত হদয় পড়দলন এবাং দতন দিন পদি মহান সর্য়ি কাদজম রুেীি ন্যায় দতদন ইহদলাক 
তযাগ কিদলন। ’ 

মহান তাদহিাি ব্রর্ষ্টা ও উিযদম কািবালাদত োিা মহান বা’ব্রবি  ধ্মস আগ্রদহি র্াদথ গ্রহর্ কদিদিদলন তাদিি 
মদধ্য দিদলন জননক ব্রশখ র্াদলহ,  দতদন  ব্রর্ই নগদিি একজন আিব অদধ্বার্ী দিদলন,  দেদন ধ্দমসি পদথ 
পিবতসী র্মদয় ব্রতহিাদন দনজ িিিানকািীদিি র্বস প্রথম বযদি দিদলন।  দতদন ( মহান তাদহিা)  ব্রশখ 
র্াদলহদক এইরূপ প্রশাংর্া কিদতন ব্রে,  কতক ব্রলাক পিবী র্ম্বদে মহান তাদহিাি ধ্মস জ্ঞাদন মুগ্ধ হদয়দিদলন।  
দর্িাজ হদত প্রতযাবতসন কদি দতদন এই ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং র্াহদর্ি র্াদথ ও অধ্যাবর্ায় র্হকাদি এি 
উন্নদত র্াধ্দন ব্রর্ষ্টা কদিন এবাং তাাঁি আদিশ ও ইো কাদজ পদির্ত কিাি জন্য েথার্াধ্য ব্রর্ষ্টা কদিন।  আি 
একজন গুর্মুগ্ধ বযদি দিদলন,  ব্রশখ ব্রমাহাম্মি শীবল,  ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি দপতা,  বাগিাদিি একজন আিব 
অদধ্বার্ী,  দেদন  ব্রর্ই নগদি দশদক্ষত উলামা র্ম্প্রিাদয়ি মদধ্য উচ্চ পিবী অদধ্কাি কদিদিদলন।  এই র্কল 
অনুগত শদিশালী র্মথসকদিি এই মদনানীত িদলি র্হায়তায় মহান তাদহিা ইিাদকি পািস্য ও আিব 
অদধ্বার্ীদিি এক বতহৎ র্াংখযক ব্রলাদকি আনুগতয লাভ কিদত ও তাদিি দর্িা জাগ্রত কিদত র্ক্ষম 
হদয়দিদলন,  োদিি অদধ্কাাংশ তাি ব্রনততদত্ব তাদিি পািস্যবার্ী ভাইদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদলন,  োিা শীঘ্রই 
তাদিি কােসযাবলী িািা তাদিি ভাগয দনধ্সািন কিদত এবাং তাদিি জীবন িি িািা আল্লাহি ধ্দমস দবজয়দক 
ব্রমাহিাদঙ্কত কিদত আহুত হদবন।  

মহান বা’ব্রবি  ধ্দমসি আহ্বান,  ো প্রথমতঃ তাাঁি পািস্যবার্ী অনুর্ির্কািীদিি দনকট র্দম্বাধ্ন কিা হদয়দিল,  
তা খুব দশঘ্রই ইিাকস্থ তাি ধ্মস দবশ্বার্ীদিি দনকট ব্রপ্রদিত হদয়দিল।  মহান তাদহিা র্ানদন্দ তাি প্রতুযত্তি 
প্রিান কদিদিদলন।  তাি িতষ্টাি তাি এক বতহৎ র্াংখযক গুনমুগ্ধ দবশ্বার্ীিা অদবলদম্ব অনুর্তত হদয়দিল,  োদিি 
র্কলদক তৎক্ষনাৎ ব্রখািার্াদন োত্রা কিাি জন্য তাদিি প্রস্তুদত প্রকাশ কিদলন।  

কািবালায় উলামা র্ম্প্রিায় ( দশদক্ষত ধ্মস ব্রনতাগর্)  তাদক  ব্রর্ই ভ্রমর্ োত্রা ব্রথদক দবিত কিদত ব্রর্ষ্টা 
কদিদিল।  তৎক্ষনাৎ তাদিি এই উপদিশ প্রিাদনি  উদেশ্য বুিদত ব্রপদি এবাং তাদিি দবদিষ পিায়র্ 
অদভর্দেদত র্জাগ হদয়,  এই র্কল ুদটল ও ভ্রাি পদডডতদিি প্রদতযদকি দনকট একদট িী স পত্র দলখদলন,  
োদত দতদন তাদিি উদেশ্য র্মদূহি দবোদিতভাদব দলখদলন এবাং তাদিি অকপটতা অনাবতত কিদলন ( ৩) ।  

বাগিাদি মহান তাদহিাি কােসযাবলী 

মহান তাদহিা বাগিাি হদত কািবালা োত্রা কিদলন ( ৪) ।   ব্রর্ই নগদিি শীয়া র্ূন্নী,  খতষ্টান ও ইহুিী 
র্ম্প্রিাদয়ি মদধ্য হদত একদট প্রদতদনদধ্ িল তাি দনকট উপদস্থত হল এবাং তাদক তাি কােসযাবলীি দনবুসদদ্ধতা 
র্ম্বদে তাি দবশ্বার্ জন্মাদত ব্রর্ষ্টা কিদলা।  দকন্তু দতদন তাদিি প্রদতবাির্মূহ দনেি কিদত র্ক্ষম হদলন এবাং 
তাি েুদিি বদল তাদিিদক হতভম্ব কিদলন।  এই ভ্রাি ধ্াির্া হদত মুি হদয় এবাং তাদিি শদিহীনতা র্ম্বদে 
গভীিভাদব র্দর্তন হদয় দবহ্বলভাদব তািা প্রস্থান কিল।  

 

ব্রকিমান শাহ্ ও হামািাদন তাি অবস্থান 

ব্রকিমান শাদহি দশদক্ষত ধ্মসদনতা উলামা র্ম্প্রিায় তাদক র্ম্মাদনি র্াদথ অভযাথসনা কদিদিল এবাং তাি প্রদত 
তাদিি ভদি- শ্রদ্ধা ও প্রশাংর্াি নানা প্রকাি দনিশসনর্মূহ উপহাি দিদয়দিল।  দকন্তু হামািান ( ৬)  নগদিি 
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ধ্মসার্ােসয ব্রনতাগর্ তাি র্ম্বদে তাি মদনাভাদবি দবদভন্নতা ব্রপাষর্ কিত।  দকিু ব্রলাক ব্রগাপনীয়ভাদব র্াধ্ািন 
ব্রলাকজনদক উদত্তদজত কদি তাি খযাদত,  প্রদতপদত্ত দনমূসল কিদত ব্রর্দয়দিল;  অন্য ব্রলাদকিা প্রকাশ্যভাদব তাি 
গুর্াবলীি উচ্চ প্রশাংর্া কিত এবাং তাি র্াহদর্ি প্রশাংর্া কিদত অগ্রর্ি হল।  এই র্কল বে ু তাদিি ব্রবিীমঞ্চ 
হদত ব্র াষর্া কিলঃ আমাদিি উদর্ৎ তাি উন্নত িতষ্টাি অনুর্ির্ কিা এবাং পদবত্র ব্রকািআন র্মদূহি বযাখযা 
কিাি জদন্য এবাং পদবত্র গ্রদন্থি জদটল দবষয়ািী দমমাাংর্া কিাি জদন্য ভদিভাদব তাদক অনুদিাধ্ কিা।  কাির্ 
তাি অগাধ্ জ্ঞাদনি তুলনায় আমাদিি উচ্চতম অদজসত দবিযা র্মদুি কু্ষি জলদবন্দু র্িতশ।  মহান তাদহিা েখন  
হামািাদন দিদলন তখন তাি দপতা হাজী ব্রমাল্লা র্াদলহ কয়বীন হদত তাি পদক্ষ তাদক অভযথসনা কিাি এবাং 
তাদক তাি দনজ শহি  িশসন কিাি ও তথায় তাি অবস্থানকাল সুিী স কিাি জন্য তাদক র্দনবসে অনুদিাধ্ 
কিাি জন্য োদিিদক ব্রপ্রির্ কদিদিদলন তাদিি র্াদথ তাি র্াক্ষাৎ হল ( ৭) ।  দতদন অদনো র্দত্ত্বও র্ম্মদত 
প্রিান কিদলন।  তাি োত্রাি আদগ তািা ইিাকস্থ র্িীগর্দক দনজ ব্রিদশ র্দল ব্রেদত আদিশ প্রিান কিদলন।  
তাদিি মদধ্য দিদলন,  ব্রশখ সুলতান,  ব্রশখ ব্রমাহাম্মি শীবল এবাং তাি েুবক পুত্র ব্রমাহাম্মি ব্রমােফা,  আদবি 
ও তাি পুত্র নাদর্ি,  োদক পিবতসী র্মদয় হাজী আক্কার্ নাম ব্রিয়া হদয়দিল।  তাি র্িীগদর্ি মদধ্য োিা 
পািদস্য বার্ কিদিদলন,  েথা সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ব্রগালপাদয়গানী,  োি নাম তাদয়ি বদল দলদখত হদতা এবাং 
োদক মহান তাদহিা ‘ফতাউল মদলহ’ উপাদধ্ দিদয়দিদলন এবাং অন্যান্য র্কদল তাদিি দনজ বাড়ীদত প্রতযাবতস 
কিদত আদিশ প্রাপ্ত হদয়দিল।  ব্রকবলমাত্র তাি দইজন র্িী,  ব্রশখ র্াদলহ ও ইোহীম ব্রগালপাদয়গানী তাি র্দি 
িইদলন।  তাদিি উভয়দকই আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বন কিদত হদয়দিল।  প্রথদমাি বযদি ব্রতহিাদন এবাং 
ব্রশদষাি বযদি কয়বীদন।  

তাি আিীয়গদর্ি মদধ্য দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী জীদবত অক্ষিদিি মদধ্য একজন এবাং তাি ভদিপদত দিদলন এবাং 
সর্য়ি আবু্দল হাদমি দেদন তাি কন্যাি পাদন গ্রহদর্ি জন্য বাগিত্তা হদয়দিদলন,  কািবালা হদত র্মে পথ তাি 
র্দি দিদলন।  

কয়বীদন মহান তাদহিাি অবদিাধ্ 
ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি পুদত্রি প্রতযুত্তি 

 
তাি দপতাি বাড়ীদত উপদস্থত হওয়াি পি তাি ব্রজযষ্ঠ র্ার্াদতা ভাই ( তাি স্বামী)  উদ্ধতয ও দবশ্বার্ াতক ব্রমাল্লা 
ব্রমাহাম্মি,  ব্রমাহাম্মি আলী তকীি পুত্র ব্রে দনদজদক তাি দপতা ও খুলতাদতি পদি পািদস্যি মুজতাদহিদিি 
( আইনজ্ঞ ধ্মসদনতাদিি)  ব্রশ্রষ্ঠতম সুদশদক্ষত বদল মদন কিত।  ব্রর্ মহান তাদহিাদক তাি বা’বাি বাড়ী হদত তাি 
দনজ বাড়ীদত আনাি জন্য কদয়কজন স্ত্রীদলাক ব্রপ্রির্ কদিদিল।   ব্রর্ই র্াংবাি বাহকদিি দনকট তাি র্াহর্পরূ্স 
উত্তি এই দিলঃ ‘আমাি িাদম্ভক ও উদ্ধত জ্ঞাদতদক বল,  েদি বােদবক পদক্ষ আমাি একজন দবশ্বে র্হর্ি  ও 
র্িী হওয়াি ইো ব্রতামাি থাকদতা,  তদব তুদম কািাবালায় আমাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী 
হদত এবাং পাদয় ব্রহাঁদট কয়বীদনি দিদক র্মে পদথ আমাি হাওয়াি গদত পদির্াদলত কিদত।  ব্রতামাি র্াদথ 
ভ্রমদর্ি কাদল ব্রতামাদক ব্রতামাি অমদনাদোদগতাি দনিা হদত জাগ্রত কিতাম এবাং র্দতযি পথ প্রিশসন কিতাম,  
দকন্তু তা হবাি দিল না।  আমাদিি দবদেন্ন হওয়াি পি দতন বিি  অদতক্রাি হদয় ব্রগদি।  আদম কখনও ব্রতামাি 
র্াদথ একদত্রত হদত পাদিনা,  এ জগদতও না,  পিবতসী জগদতও না।  আদম ব্রতামাদক দর্িকাদলি জন্য আমাি 
জীবন ব্রথদক িূদি দনদক্ষপ কদিদি। ’ 

এইরূপ কদঠাি ও অনদমানীয় প্রতুযত্তি ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ও তাি দপতা উভয়দক প্রর্ডড প্রদতদহাংর্ায় উদত্তদজত 
কিল।  তািা তৎক্ষনাৎ তাদক ধ্মসদিাহী বদল উচ্চাদিত কিল এবাং িাত- দিন তাি পিমেসািা কু্ষন্ন কিাি জন্য ও 
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তাি খযাদত কলদঙ্কত কিাি জন্য ব্রর্ষ্টা কিদত লাগল।  মহান তাদহিা প্রর্ডডভাদব আিঃর্মথসন কিদলন এবাং 
তাদিি র্দিদত্রি ভ্রষ্টতা প্রকাশ কিদত লাগদলন।  তাি দপতা দেদন একজন ন্যায়বান এবাং শাদি দপ্রয় ব্রলাক 
দিদলন,  এই দতি দববাি র্ম্বদে পদিতাপ কিদলন এবাং তাদিি মদধ্য মদনাদমলন্য এবাং একতা স্থাপন কিদত 
ব্রর্ষ্টা কিদলন,  দকন্তু দতদন তাি ব্রর্ষ্টায় অকততকােসয হদলন।  

ব্রমাল্লা আব্দলু্লাহি কয়বীদন আগমর্ ও ব্রমাল্লা তকীি হতযা 

এই র্ময় পেসি এইরূপভাদব র্লদত লাগল,  েখন  ব্রমাল্লা আবু্দল্লাহ নামক দর্িাদজি জননক অদধ্বার্ী এবাং ব্রশখ 
আহমি ও সর্য়ি কাদজম উভদয়ি উৎসুকযপূর্স ও গুর্মুগ্ধ বযদি ১২৬৮ দহজিীদত ( আগষ্ট- ব্রর্দেম্বি ১৮৪৭ 
র্াল)  িমজান মাদর্ি প্রথম ভাদগ কয়বীদন এদর্ উপদস্থত হল।  পিবতসী র্মদয় ব্রতহিাদন তাি দবর্াি কাদল 
র্াদহদব ব্রিওয়াদনি ( দবর্ািপদতি)  র্ামদন এই ব্রমাল্লা আবু্দল্লাহ দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কদিদিলঃ ‘আদম কখনও 
একজন িতঢ় দবশ্বার্ী বা’বী দিলাম না।  আদম েখন  কয়বীদন উপদস্থত হলাম,  আদম তখন মাহুদত োদেলাম 
এই আশা কদি ব্রে,  ব্রর্খাদন আদম মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কিব এবাং তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি প্রকতদত 
র্ম্বদে অনুর্োন কিব।  কয়বীদন আমাি উপদস্থদতি দিন আদম জানদত পািলাম ব্রে,  শহদি একদট ভীষর্ 
ব্রগালদোগ অবস্থা র্লদি।  আদম েখন  বাজাদিি মািখান দিদয় োদেলাম,  তখন আদম ব্রিখলাম ব্রে,  একিল 
দবতত্ত একজন বযদিি পাগড়ী ( মেকাবিন)  ও পাদয়ি জুতা দিদনদয় দনদয় তািই পাগড়ী িািা তাি গলা জদড়দয়  
ধ্দি তাদক িাোি মধ্য দিদয় ব্রটদন দনদয় োদেল।  একদট ক্রুদ্ধ জনতা ভীদত প্রিশসন এবাং আ াত ও 
অদভর্ম্পাত িািা তাদক উৎপীদড়ত কিদিল।  আমাি অনুর্োদনি উত্তদি আমাদক বলা হল,  তাি অমাজসনীয় 
অপিাধ্ এই ব্রে,  ব্রর্ র্কল ব্রলাদকি র্ামদন মহান ব্রশখ আহমি ও মহান কাদজম রুেীি গুর্াবলীি উচ্চ প্রশাংর্া  
কদিদিল।  সুতিাাং হুজ্জুতুল ইর্লাম হাজী ব্রমাল্লা তকী তাদক একজন ধ্মসদিাহী বদল আখযাদয়ত কদিদিন এবাং 
শহি  হদত তাদক ব্রবি কদি ব্রিওয়াি আদিশ দিদয়দিন।  

আমাদক ব্রে সকদফয়ত ব্রিয়া হদয়দিল তাদত আদম অতীব আশ্চােসাদিত হলাম।  আদম দনদজি মদন দবদবর্না 
কিদত লাগলাম,  একজন ব্রশখদক একজন ধ্মস দবদিাধ্ী বযদি বদল দক কদি মদন কিা ব্রেদত পাদি এবাং 
দকরূদপ এইরূপ দনষ্ঠুি বযবহাি ব্রোগয বদল দবদবদর্ত হদত পাদি? স্বয়াং ব্রমাল্লা তকীি দনকট হদত এই দবষদয় 
র্তয অবগত হদত ইো কদি আদম তাি মািার্ায় র্দল ব্রগলাম এবাং তাদক দজজ্ঞার্া কিলাম,  বােদবক ব্রর্ 
তাি দবরুদদ্ধ এইরূপ িডডদবধ্ান জািী কদিদিল দকনা? ব্রর্ অভিভাদব উত্তি দিলঃ ‘হ্যাাঁ,  ব্রে আল্লাহদক 
( ব্রিবতাদক)  পিদলাকগত ব্রশখ আহমদি বাহিাদয়নী উপার্না ( পুজা)  কিত,  দতদন এইরূপ একজন ব্রিবতা োি 
প্রদত আদম কখনও দবশ্বার্ স্থাপন কিদত পাদি না।  তাদক এবাং তাি অনুর্ািীগর্দক আদম ভ্রাদিি প্রদতরূপ 
বদলই মদন কদি। ’ 

তাি র্মদবত দশষ্য মডডলীি উপদস্থদতদতই  ব্রর্ই মুহুদতস তাি মুদখ র্দপটা াৎ কিদত উদত্তজনা অনুভব কিলাম।  
োদহাক,  আদম দনদজদক িমন  কিলাম এবাং প্রদতজ্ঞা কিলাম ব্রে,  আল্লাহি ইোয় আদম আমাি বষসা িািা তাি 
ওষ্ঠিয় ব্রিি কিব ব্রেন ব্রর্ আি কখনও এইরূপ ঐশী দনন্দাকািী বাকয উচ্চািন কিদত না পাদি।  

আদম তখন তখনই তাি উপদস্থদত তযাগ কিলাম এবাং বাজাদিি দিদক প্রস্থান কিলাম।  আদম ব্রর্গুদলদক আমাি 
বক্ষঃস্থদল লুদকদয় িাখলাম।  আমাি মদনি মদধ্য ব্রক্রাদধ্ি উদত্তজনা আমাদক িগ্ধ কিদিল,  তা পদিততপ্ত কিা 
জন্য প্রস্তুত দিলাম।  আমাি সুদোদগি জন্য আদম অদপক্ষা কিদিলাম।  েখন  এক িাদত আদম  ব্রর্ই মর্দজদি 
প্রদবশ কিলাম,  ব্রেখাদন ব্রর্ র্মদবত জনমডডলীি উপার্নায় ব্রনততত্ব কিত।  আদম র্কাল পেসি ব্রর্খাদন অদপক্ষা 
কিলাম,  একজন বতদ্ধা স্ত্রীদলাকদক মর্দজদি প্রদবশ কিদত ব্রিখদত ব্রপলাম,  ব্রে একদট কম্বল বহর্  কদি দনদয় 
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এদর্দিল এবাং তা ব্রর্ ব্রমহিাদবি ব্রমদিদত দবদিদয় দিল।  পিক্ষদন আদম ব্রমাল্লা তকীদক মর্দজদি প্রদবশ কদি,  
ব্রমহিাদব গমর্  কদি উপার্না কিদত ব্রিখদত ব্রপলাম।  আদম র্াবধ্ানতাি র্াদথ দনেিভাদব তাদক অনুর্ির্ কদি 
তাি পাদশ িাাঁড়ালাম।  ব্রর্ ব্রমদিি উপি মাথা অবনত কদিদিল।  তখন আদম তাি উপি প্রবল ব্রবদগ িাাঁদপদয় 
পড়লাম এবাং বষসাি ফলা ব্রবি কদি তা তাি গলাি পাদশ ঢুদকদয় দিলাম।  ব্রর্ একদট উচ্চ  দর্ৎকাি কিল।  
আদম বষসাদট তাি দপদঠি উপি দনদক্ষপ কিলাম এবাং ব্রিািা ব্রবি কদি তা হাতল পেসি তাি মুদখি মদধ্য 
ঢুদকদয় দিলাম।   ব্রর্ই ব্রিািা দিদয় তাি বুক ও শিীদিি অন্যান্য স্থাদন আ াত কিালাম  এবাং তাদক ব্রমহিাদব 
িিাি অবস্থায় ব্রফদল ব্রগলাম।  

আদম তৎক্ষনাৎ মর্দজদিি িাদিি উপদি উঠলাম এবাং জনতাি উন্মত্ততা ও উদত্তজনা লক্ষয কিদিলাম।  একিল 
ব্রলাক দ্রুত মর্দজদি প্রদবশ কিল এবাং তাদক একদট শবাধ্াদি স্থাপন কদি তাি বাড়ীদত দনদয় ব্রগল।  
হতযাকািীদক র্নাি কিদত অর্মথস হদয় ব্রলাকজন তাদিি হীন স্বাথস র্দিতাথস কিাি সুদোগ গ্রহর্ কিল।  তািা 
এদক অদন্যি উপি ধ্াদবত হল,  ভয়ঙ্কিভাদব আক্রমর্ কিল এবাং শার্নকতসাি র্ামদন এদক অন্যদক অদভেুি 
কিল।  অদধ্ক র্াংখযক দনদিসাষ বযদি ভয়ানক ভাদব উৎপীদড়ত হল এবাং কািাগাদি দনদক্ষপ্ত হল ব্রিখদত ব্রপদয় 
আদম আমাি দবদবদকি িাংশদন দবতাদড়ত হদয় হতযাকাডড স্বীকাি কিদত বাধ্য হলাম।  সুতিাাং আদম গভনসদিি 
উপদস্থদত প্রাথসনা কদি তাদক বললামঃ ‘েদি আদম এই হতযাকাডড র্াধ্নকািীদক আপনাি হাদত র্মপসন কদি 
তাহদল তাি জদন্য ব্রে র্কল দনদিসাষ ব্রলাক েন্ত্রর্া ব্রভাগ কিদি তাদিি মুি কদি ব্রিদবন বদল আমাদক 
প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদবন দক?’ েখনই  আদম তাি দনকট ব্রথদক দনশ্চয়তা প্রাপ্ত হলাম,  তখন আদম তাি দনকট 
স্বীকাি কিলাম ব্রে,  আদমই হতযাকাডড র্ম্পািন কদিদিলাম।  দতদন প্রথমতঃ আমাদক দবশ্বার্ কিদলন না।  
আমাি অনুদিাদধ্ দতদন  ব্রর্ই বতদ্ধা স্ত্রীদলাকদক আহ্বান কিদলন,  ব্রে  ব্রর্ই ব্রমহিাদব একদট কম্বল দবেতত কদি 
দিদয়দিল।  দকন্তু দতদন তাি র্াদক্ষয দবশ্বার্ স্থাপন কিদলন না।  অবদশদষ আমাদক ব্রমাল্লা তকীি দনকট দনদয় 
োওয়া হল,  ব্রর্ তখন মুমষুুস অবস্থায় দিল।  েখনই  ব্রর্ আমাদক ব্রিখদত ব্রপল,  ব্রর্ আমাদক আমাি মুখাবয়ব 
িািা দর্নদত পািদলা।  তাি উদিগপূর্স অবস্থায় ব্রর্ আিলু িািা র্দঙ্কত কদি আমাদক তাি আক্রমর্কািী বদল 
ব্রিদখদয় দিল।  ব্রর্ ইো প্রকাশ কিল ব্রে আমাদক তাি র্ম্মুখ ব্রথদক দনদয় োওয়া হয়।  এি অল্প দকিুক্ষন 
পদি ব্রর্ মততুযমদুখ পদতত হল।  আদম হতযাকাদডডি অপিাধ্ী বদল প্রমাদর্ত হলাম এবাং আমাদক কািারুদ্ধ কিা 
হল।  গভনসি,  ো ব্রহাক আমাদক ব্রিয়া তাি প্রদতশ্রুদত িাখদত বযথস হল এবাং কািারুদ্ধ বযদিদিি মুি কদি 
দিদত অস্বীকাি কিল।  

ব্রমাল্লা আবু্দল্লাহি র্িলতা ও র্ততা র্াদহদি ব্রিওয়ানদক অতযি র্ন্তুষ্ট কিল।  দতদন তাি কমসর্ািীদিি 
ব্রগাপনীয়ভাদব আদিশ প্রিান কিদলন ব্রে তাদক কািাগাি হদত পলায়দনি সুদোগ কদি ব্রিয়।  মধ্যিাদত্রদত 
কদয়িী ব্রিজাখান র্িিাদিি বাড়ীদত আশ্রয় গ্রহর্ কিল,  দেদন র্ম্প্রদত দর্পাহ র্ালাদিি ব্রবাদনি র্াদথ দববাহ 
বেদন আবদ্ধ হদয়দিন এবাং ব্রশখ তাবার্সীি মহা েুদদ্ধি র্ময় পেসি  ব্রর্ই বাড়ীদত লুকাদয়ত দিদলন।  েখন  
দতদন ব্রশখ তাবার্সীি িূদগসি বীিগদর্ি আিিক্ষাি র্াংগ্রাদম ব্রোগিান কিদলন,  দতদন আি ব্রিজা খান,  দেদন 
মাদজন্দািাদনি দিদক তাদক অনুর্ির্ কদিদিল,  উভদয় অবদশদষ ব্রগৌিবময় মততুযি স্বাি গ্রহর্ কদিদিদলন।  

অদভেিু বযদিদিি ব্রতহিাদন ব্রপ্রির্ এবাং মহান বাহা’উল্লাহি হেদক্ষপ ও 
কািাবদিাধ্ 

হতযাকাদডডি অবস্থাদি ব্রমাল্লা তকীি ন্যােয উত্তিাদধ্কািীদিি ব্রক্রাধ্ প্রজ্জ্বদলত কদি তাদিি উন্মত্ত কিল।  োিা 
এখন মহান তাদহিাি প্রদত তাদিি প্রদতদহাংর্া র্দিতাথস কিাি জন্য িতঢ় র্াংকল্প হল।  তািা তাদক তাি দপতাি 
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বাড়ীদত কদঠািভাদব কিারুদ্ধ কদি িাখদত কততকােস হল এবাং ব্রে র্মিূয় মদহলাদক তাদক পাহািা ব্রিওয়াি জন্য 
ভাি ব্রিয়া হদয়দিল,  তাদিি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে সিদনক উপার্নাি জন্য হাত- মুখ ব্রধ্ায়াি কাজ বযদতত 
তাদিি বন্দীদনদক তাি কক্ষ ব্রেন তযাগ কিদত ব্রিয়া না হয়।  তািা তাদক এই হতযা কাদডডি একজন প্রকতত 
প্রদিার্না প্রিানকািীদন বদল অদভেুি কদিদিল।  তািা দনদশ্চতভাদব বদলদিলঃ ‘তুদম বযদতত আি ব্রকউই আমাদিি 
দপতাি হতযাকাদডডি জন্য িায়ী নয়।  তাদক হতযাি আদিশ তুদমই প্রিান কদিি। ’ তািা োদিিদক ব্রগ্রফতাি 
এবাং কািারুদ্ধ কদিদিল তাদিি ব্রতহিাদন দনদয় ব্রগল এবাং নগদিি একজন ব্রজল সুপাদিি বাড়ীদত কািারুদ্ধ 
কিল।  ব্রমাল্লা তকীি বেু ও উত্তিাদধ্কািীগর্ তাদিি আটক বন্দীদিি ইর্লাদমি অস্বীকািকািী বদল অদভদোগ 
কদি এবাং তাদিিদক অনদতদবলদম্ব হতযা কিাি জন্য িাবী উিাপন কদি র্াি দিদক িদড়দয় পড়ল।  

মহান বাহা’উল্লাহ্,  দেদন  ব্রর্ই র্ময় ব্রতহিাদন অবস্থান কিদিদলন এই র্কল বন্দীদিি অবস্থা র্ম্বদে অবগত 
হদলন,  োিা মহান তাদহিাি র্িী ও পতষ্ঠদপাষক দিদলন।  েখন  দতদন ইদতপূদবস ব্রজল সুপাদিি র্াদথ পদিদর্ত 
দিদলন,  োি বাড়ীদত তািা কািারুদ্ধ হদয়দিল,  দতদন তাদিি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য এবাং তাদিি র্ম্বদে 
হেদক্ষপ কিাি জন্য দর্দ্ধাি গ্রহর্ কিদলন।   ব্রর্ই ব্রলাভী ও প্রতািনাপূর্স ব্রজল কমসর্ািী,  ব্রে মহান 
বাহা’উল্লাহি পিম বিান্যতা র্ম্বদে অবগত দিল,  হতযাকািীদিি উপি ব্রে িূভসাগয পদতত হদয়দিল,  তা 
অদধ্কভাদব অদতিদেত কিল এই আশায় ব্রে ব্রর্ দনদজি জন্য প্রর্ুি পদিমাদন অথস লাভ কিদত র্ক্ষম হয়।  
ব্রজল সুপাি তাি দনকট তাগািা কিলঃ ‘তািা জীবদনি প্রদয়াজনীয় িবযাদিি জন্যও অভাবগ্রস্থ।  তািা কু্ষধ্াতস 
এবাং তাদিি পদিদধ্য় বদস্ত্রি অভাদব তািা অতীব হীনাবস্থায় িদয়দি। ’ তাদিি কষ্ট লা দবি জন্য মহান 
বাহা’উল্লাহ আশু আদথসক র্াহােয প্রিান কিদলন এবাং তাদিি বন্দী অবস্থাি আইদনি কদঠািতা হ্রার্ কিাি জন্য 
ব্রজল সুপািদক তাদগি দিদলন।  ব্রজল সুপাি কতক বন্দীি শতঙ্খল মুি কদি দিদত িাজী হল,  োিা তাি 
পীড়ািায়ক ভাি বহন  কিদত অর্মথস দিল এবাং অবদশদষ্টি বন্দীিশাি কদঠািতা লা ব কিাি জন্য ব্রর্ ো 
কিদত পািদতা তা কিল।  ব্রলাদভি বশবতসী হদয় ব্রর্ উধ্সতন কমসর্ািীদিি এই অবস্থাি কথা জানাদলা এবাং এই 
দবষয় ব্রজাি দিদয় বলদলা ব্রে,  তাি বাড়ীদত ব্রে র্কল বন্দী দিল,  মহান বাহা’উল্লাহ দনয়দমতভাদব তাদিি জন্য 
খািয ও অদথসি ব্রোগান দিদত দিদলন।  

এই র্কল কমসর্ািীিাও মহান বাহা’উল্লাহি বিান্যতাি প্রদতযক র্ম্ভাবয সুদোগ গ্রহর্ কিাি জন্য প্রলুি হদয়দিল।  
তািা মহান বাহা’উল্লাদকক তাদিি র্ম্মুদখ আহ্বান কিল এবাং তাাঁি কাদজি জন্য তািা প্রদতবাি কিল এবাং ব্রে 
কাদজি জন্য বন্দীিা িদডডত দিল  ব্রর্ই কাদজ র্হদোদগতাি জন্য তািা তাাঁদক অদভেুি কিল।  মহান 
বাহাউল্লাহ উত্তদি বলদলনঃ ‘‘ব্রজল সুপাি তাদিি পক্ষ র্মথসন কদি আমাি দনকট তাদিি কষ্ট ও অভাব র্ম্বদে 
দবোদিত বর্সনা দিদয়দিল।  ব্রর্ দনদজ তাদিি দনদিসাদষতাি র্াক্ষয প্রিান কদিদিল এবাং র্াহাদেযি জন্য আমাি 
দনকট প্রাথসনা কদিদিল।  তাি আহ্বাদন র্াড়া দিদয় আদম ব্রে র্াহােয প্রিান কদিদিলাম  ব্রর্ই র্াহাদেযি প্রদতিান 
স্বরূপ এখন আপনািা আমাদক এমন একদট অপিাদধ্ি অদভদোদগ অদভেুি কিদিন? ব্রে র্ম্বদে আদম র্ম্পূর্স 
দনদিসাষ। ” 

আশু শাদে প্রিাদনি ভয় প্রিশসন কিাি আশায় তািা মহান বাহা’উল্লাদকক তাাঁি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিদত 
অনুমদত দিল না।  ব্রে বন্দীিশা মহান বাহা’উল্লাদকক প্রিান কিা হদয়দিল তা দিল তাাঁি প্রথম বন্দীিশা,  ো 
দতদন তাাঁি দপ্রয়জনদিি জন্য ব্রভাগ কদিদিদলন।  দতদন তখন কদয়ক দিদনি জন্য বন্দী িইদলন।  অবদশদষ 
জাফি ুলী খান,  দমজসা আকা খাদন নূিীি ভাই,  দেদন পিবতসী র্মদয় শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী দনেুি হদয়দিদলন,  
এবাং অন্যান্য কদয়কজন বে ু তাাঁি স্বপদক্ষ হেদক্ষপ কিদলন এবাং ব্রজল সুপািদক কদঠাি ভাষায় ভীদত প্রিশসন 
কদি তাাঁদক মুি কিদত র্ক্ষম হদলন।  োিা তাাঁদক আবদ্ধ কদিদিল তািা অদনক আশা কদিদিল ব্রে,  তাাঁি 



203 
 

মুদিি পর্ স্বরূপ তািা এক হাজাি ব্রতামান ( টাকা)  প্রাপ্ত হদব।  দকন্তু তািা শীঘ্রই ব্রিখদত ব্রপল ব্রে,  তািা 
জাফি ুলী খান অথবা মহান বাহা’উল্লাহি দনকট ব্রথদক দকিুমাত্র পুিস্কাি বযদতত তািা জাফি ুলী খাদনি 
ইো মদতা কাজ কিদত বাধ্য হল।  তািা প্রর্ুি ক্রুদট স্বীকাি ও দঃখ প্রকাশ কিলঃ তাদিি বন্দীদক তাি হাদত 
র্মপসন কিল।  

 

 
 

ব্রমাল্লা তকীি উত্তিাদধ্কািীগর্ কততসক ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট আদবিন 

ব্রমাল্লা তকীি উত্তিাদধ্কািীগর্ ইদতামদধ্য  তাদিি খযাতনামা আিীদয়ি িিপাদতি জন্য প্রদতদহাংর্া গ্রহর্ কিদত 
উদঠ পদড় ব্রলদগদিল।  তািা ইদতপূদবস ো ো কদিদিল তাদত র্ন্তুষ্ট না হদয় তািা স্বয়াং ব্রমাহাম্মি শাদহি দনকট 
র্দনবসে আদবিন কিল এবাং তাদিি এই দবষদয় তাি র্হানুভূ ুদত লাভ কিাি জন্য ব্রর্ষ্টা কিল।  শাহ এই 
প্রতুযত্তি দিদয়দিদলন বদল জানা দগদয়দিলঃ ‘ ব্রতামাি দপতা,  ব্রমাল্লা তকী।  দনশু্চই দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা মহান 
ইমাম আলী অদপক্ষা ব্রশ্রষ্ঠতি দিদলন না।  মহান ইমাম আলী দক তাি অনুর্ির্কািী দশষ্যদিি এই উপদিশ 
দিদয়দিদলন না,  েদি দতদন ব্রকবল ইবদন ব্রমােদিদমি তিবািীি বদলরূদপ পদতত হদয় থাদকন,  তদব ব্রকবল 
হতযকািীদকই তাি হতযা কােসযদি প্রায়দশ্চদত্তি জন্য িায়ী হদব,  অন্য কাউদক মততুযিডড ব্রিয়া হদব না।  ব্রতামাি 
দপতাি হতযাি জন্য ব্রর্রূপ প্রদতদহাংর্া গ্রহর্ কিা হদব না,  োদত র্াধ্ািন মানুষ কষ্ট ব্রভাগ কদি।  আমাি 
দনকট তাি হতযাকািীি নাম প্রকাশ কি,  তখন আদম আমাি আদিশ িান কিব ব্রে তাদক ব্রতামাি হাদত 
র্মপসন কিা হয়  এবাং তুদম তাি প্রদত ব্রতামাি উদর্ৎ শাদে প্রিান কিদত পাদিা। ’ 

পািদস্য বাহা’ইধ্দমসি জন্য প্রথম বলীিানকািীি হতযা 

তািা ব্রে আশা ব্রপাষর্ কিদিল,  শাদহি অনমর্ীয় মদনাভাদবি কািদর্ তা তযাগ কিদত বাধ্য কিল।  তািা ব্রশখ 
র্াদলহদক তাদিি দপতাি হতযাকািী বদল ব্র াষর্া কিল এবাং তাদক ব্রগ্রফতাি কদিদয় অদতশয় অপমাদনি র্াদথ 
তাদক হতযা কিদলা।   ঐশী ধ্দমসি পদথ পািস্য ব্রিদশ দতদনই র্বস প্রথম তাি িিিান কদিদিদলন।  দতদন  
ব্রর্ই উজ্জ্বল মদহমময় িদলি প্রথম বযদি দিদলন তািা তাদিি জীবন িিিাদন আল্লাহি পদবত্র ধ্দমসি জদয়ি 
র্ীল ব্রমাহি অদঙ্কত কিদত দবদধ্ দনদিসষ্ট দিদলন।  েখন  তাদক তাি আিবলীিাদনি িতশ্য স্থাদনি দিদক দনদয় 
োওয়া হদেল,  তাি মুখ- মডডল উৎর্াহ ও আনদন্দ উজ্জ্বল হদয় উদঠদিল।  দতদন দ্রুততাি র্াদথ তাি ফাাঁদর্ 
মদঞ্চি দনকট উপদস্থত হদলন এবাং তাি জল্লাদিি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদলন,  ব্রে দতদন তাি একজন দর্িস্থায়ী বেুদক 
অভযাথসনা কিদিন।  তাি ওষ্ঠিয় হদত অনবিতঃ জয় ও আশাি বাকযাবলী পদতত হদেল।  েখন  তাি অদিম 
কাল দনকটবতসী হল,  দতদন উৎর্াদহি র্াদথ  দর্ৎকাি কদি বলদলনঃ‘ ব্রে মুহুদতস আদম ব্রতামাদক দর্নদত 
ব্রপদিদিলাম,  তুদম দেদন আমাি একমাত্র আশা ও আমাি দবশ্বার্  ব্রর্ই মুহুদতস আদম মানুদষি র্কল আশা ও 
দবশ্বার্ পদিতযাগ কদিদিলাম। ’ তাদক অবদশদষ ব্রতহিাদনি ইমাম োদি োদয়দিি পদবত্র র্মাদধ্ প্রািদন র্মাদহত 
কিা হদয়দিল।  
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প্রধ্ান মন্ত্রী দমজসা আকার্ীি মদনাভাব ও র্ািদি আিসাবলীি হেদক্ষপ 

োিা ব্রশখ র্াদলহ- এি আিবলীিাদনি জন্য িায়ী দিল তাদিি অপদিততপ্তকি দবদিষ,  তাদিি ু- অদভর্দের্মূহ 
র্দিতাথস কিাি জন্য অদধ্কতি উপায়র্মূহ অনুর্োন কিদত তাদিি উদত্তদজত কদিদিল।  হাজী দমজসা আকার্ী,  
োদক র্াদহদব ব্রিওয়ান ব্রমাল্লা তকীি উত্তিাদধ্কািদিি দবশ্বার্ াতক বযবহাি র্ম্বদে দবশ্বার্ জন্মাদত র্ক্ষম 
হদয়দিল,  তাদিি আদবিন অগ্রাহ্য কিল।  তাদিি অস্বীকাি িািা দনবাদিত না হদয়,  তািা তাদিি দবষয়দট 
র্ািদি আিসাবলীি দনকট উপস্থাপন কিল,  দেদন পািদস্যি ধ্মসার্ােসয ব্রনততবতদন্দি মদধ্য একজন অদত ুখযাত,  
িাদম্ভক ও উদ্ধত বযদি দিল।  তািা তাদিি দনদজদিি পক্ষ র্মথসদন তাদক বললঃ‘ ব্রিখনু,  আইদনি অখডডতা 
র্াংিক্ষর্ র্ম্বদে োদিি পিম কতসবয তাদিি প্রদত দকরূপ অেথা অবজ্ঞা প্রিদশসত হদয়দি।  আপদন দেদন এি 
একজন প্রধ্ান ও খযাতনামা আিশস,  দকরূদপ এি মেসািাি প্রদত এইরূপ গুরুতি প্রকাদশ্য অপমাদনি জন্য িডড 
দবধ্ান বযদতত ব্রিদড় দিদত পাদি? আল্লাহি ভদবষ্যিািীি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ- এি ধ্দমসি)  একজন দনহত ধ্মস 
োজদকি িদিি প্রদতদশাধ্ গ্রহদর্ দক আপদন র্দতযই অর্মথস? আপদন দক এটা উপলদি কিদিন না ব্রে,  
এইরূপ একদট  তর্য অপিাদধ্ি প্রশ্রয় ব্রিওয়া,  অবশ্য োিা আমাদিি ধ্দমসি দশক্ষা ও নীদতর্মূদহি ভাডডাি 
তাদিি দবরুদদ্ধ িূর্সাদমি বন্যাি ব্ররাত মুি কদি ব্রিওয়া? আপনাি নীিবতা ইর্লাদমি শত্রুদক দক  ব্রর্ই ব্রর্ৌধ্ 
ধ্বাংর্ কিদত উৎর্াদহত কিদব না,  ব্রে ব্রর্ৌধ্ আপদন দনজ হাদত উদত্তালন কদিদিন? তাি ফল স্বরূপ আপনাি 
দনদজি জীবনও দক দবপিাপন্ন হদব না?’ 

বাইদি আিসাবলী অতযি ভীত হল এবাং ব্রর্ তাি পিাক্রাি নিপদতদক প্রতাদিত কিদত র্াইল।  ব্রর্ ব্রমাহাম্মি 
শাদহি দনকট দনম্নদলদখত পত্র ব্রপ্রির্ কিলঃ ‘মদহমাদিত শাদহি দনকট আমাি দবনীত প্রাথসনা এই ব্রে,   ব্রর্ই 
ধ্মসাদথস আিবদলিানকািীগদর্ি কয়বীদন প্রতযাবতসদনি কাদল ব্রে বন্দীদিি তাদিি র্াদথ কয়বীদন আর্দত অনুমদত 
ব্রিয়া হয় ,  ব্রে এিা তাদিি কাদজি জন্য ব্রস্বোয়,  র্বস র্াধ্ািদনি র্ামদন ক্ষমা কিদত পাদি এবাং তাদিি 
স্বাধ্ীনতা পুনরুদ্ধাি কিদত তাদিি র্ক্ষম কিদত পাদি।  তাদিি প্রদত এইরূপ বযবহাি িািা তাদিি পিমেসািা 
অদনক বতদদ্ধ পাদব এবাং তািা তাদিি স্বদিশবার্ীি ভদি ও শ্রদ্ধা লাভ কিদব। ’  

শাহ এই ধ্ূতস ষড়েন্ত্রকািীি দষ্ট অদভর্দের্মহূ র্ম্বদে র্ম্পূর্সরূদপ অজ্ঞাত থাকায় তৎক্ষনাৎ তাি অনুদিাধ্ িক্ষা 
কিদলন,  তদব এই সুস্পষ্ট শদতস ব্রে,  কয়বীন হদত তাি জদন্য একদট দলদখত বাতসা ব্রপ্রির্ কিদত হদব।  তাদক 
এই দবষদয় সুদনদশ্চত কিদত হদব ব্রে,  মুি হওয়াি পি বন্দীদিি অবস্থা র্ম্পূর্সরূদপ র্দিাষজনক দিল এবাং 
ভদবষ্যদতও তাদিি উপি ব্রকান অদনষ্টপাত হদব না।  

েখনই  বন্দীদিি এই অদনষ্টকািীদিি হাদত র্মপসন কিা হল,  তখনই তািা তাদিি প্রদত তাদিি অনমনীয় 
শত্রুতাি ভাব প্রিশসন কিদত লাগল।  প্রথম িাদত্রদতই বন্দীদিি তাদিি শত্রুদিি হাদত র্মপসন কিাি পি হাজী 
আর্াদল্লাহ,  হাজী আল্লাবিসীি ভাই এবাং ব্রমাহাম্মি হািী ও ব্রমাহাম্মি জওয়াদি ফিহািীি দপততবয,  কয়বীদনি 
একজন খযাতনামা বদনক,  দেদন তাি ঐশী ভদি ও র্ততাি জন্য এইরূপ খযাদত অজসন কদিদিদলন ো তাি 
খযাতনামা ভাইদয়ি ঐ গুর্াবলীি ন্যায় উচ্চ দিল তাদক দনষ্ঠুিভাদব হতযা কিা হল।  কাির্,  তািা র্ম্পূর্সরূদপ 
এটা অবগত দিল ব্রে,  তািা তাদিি দনজ শহদি তাি প্রদত র্ামান্যতম শাদে প্রিশসন কিদত র্ক্ষম হদব না।  
সুতিাাং ব্রতহিাদন থাকাকাদল এইরূদপ তাি প্রার্ ব্রনওয়াি জদন্য িতঢ় র্াংকল্প কদিদিল ব্রে তাি হতযা কাদডডি 
র্দন্দহ হদত িক্ষা ব্রপদত পাদি।  মধ্য িাদত্র তািাই এই লজ্জাজনক কাজ র্ম্পািন কদিদিল এবাং পিদিন 
র্কাদল ব্র াষর্া কিল ব্রে অসুখই তাি মততুযি একমাত্র কাির্ দিল।  তাি বেু ও পদিদর্ত বযদিগর্,  োদিি 
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অদধ্কাাংশ কয়বীদনি ব্রলাক দিল,  তাদিি ব্রকউই এই আিশস জীবন দনবসানকািী অপিাধ্ আদবষ্কাি কিদত র্ক্ষম 
হয়  নাই।  তািা তাদক তাি পিমেসািাি উপেুি র্ম্মাদনি র্াদথ র্মাদধ্স্থ কিল।  

কয়বীদনি হতযাকাডড 

তাি র্িীয় অবদশষ্ট ব্রলাকদক কয়বীদন তাদিি উপদস্থদতি পিক্ষদনই দনষ্ঠুিভাদব দনহত কিা হল।  তাদিি মদধ্য 
দিদলন,  ব্রমাল্লা তাদহদি দর্িাজী ও ব্রমাল্লা ইোদহম ব্রমাহল্লাতী,  োদিি উভদয়ই তাদিি জ্ঞান ও উৎকতষ্ট জ্ঞান 
র্চ্চসাি জন্য অতীব র্ম্মাদনত দিদলন।  র্কল অদধ্বার্ী োদিিদক অদত র্াবধ্ানতাি র্াদথ উদত্তদজত কিা 
হদয়দিল,  তাদিি হতযাি জন্য  দর্ৎকাি কিদত লাগল।  একিল বিমাইশ িুদি,  তিবািী,  বশসা ও ুড়াল হাদত 
তাদিি উপি িাাঁদপদয় পড়ল এবাং তাদিি খডড- দবখডড কিল।  তািা এইরূপ েদথোর্াি ও বসিতাি র্াদথ তাদিি 
শিীিগুদল দবকতত কদিদিল ব্রে,  র্মাদহত কিাি র্ময় তাদিি দবদক্ষপ্ত খডডগুদলি অদনকগুদল অাংশ পাওয়া োয় 
নাই।  

িয়াময় আল্লাহ,  কয়বীদনি মত একদট শহদি,  োি র্ম্বদে ব্রলাদকিা অহাংকাি কদি বদল ব্রে,   ইর্লাদমি 
ব্রশ্রষ্ঠতম ধ্মসার্ােসয ব্রনতাদিি শতাদধ্ক ব্রলাক এই শহদি বার্ কদি।  এই িকম একদট শহদি এইরূপ একদট 
অদবশ্বাস্য ববসিতাি কাজ র্ম্পাদিত হদয়দি,  অথর্ র্কল অদধ্বার্ীদিি মদধ্য এিকম একদট ব্রলাকও পাওয়া োয় 
নাই ব্রে এইরূপ দবভৎর্ হতযাকাদডডি দবরুদদ্ধ দনজ স্বি উদত্তালন কদিদি।  এইরূপ অন্যায় ও দনলজস কােসাদি 
কিাি তাদিি অদধ্কাি র্ম্বদে প্রশ্ন কিাি ব্রকউ দিল না।  োিা ইর্লাদমি িহস্যাবলীি ধ্ন - ভাডডাদিি একমাত্র 
অদধ্কািী বদল িাবী কিত তাদিি িািা এইরূপ দনষ্ঠুি কাজ র্ম্পাদিত হওয়া এবাং োিা র্বস প্রথম পতদথবীদত 
ধ্দমসি আদলা দবকাশ কদিদিল তাদিি আিশস ও র্দিত্র এই উভদয়ি মদধ্য পূর্স অর্ামেস্য র্ম্বদে ব্রকউ অবগত 
দিল বদল ব্রবাধ্ হল না।  ব্রকউ  তর্া  ও ব্রক্রাধ্ পিবশ হদয় দর্ৎকাি কদি বদল নাইঃ ব্রহ দষ্ট ও দবপথগামী 
ব্রলাক,  ব্রতামিা অপমান ও লজ্জাি দকরুপ দনম্নেদি দনমদজ্জত হদয়ি।  ব্রে িকম  তদর্ত কাজ ব্রতামিা র্ম্পািন 
কদিি তা দনষ্ঠুিতায় অতীব দনর্ প্রকতদতি ব্রলাদকি কাজদকও দক অদতক্রম কদি নাই? ব্রতামিা দক এটা উপলদি 
কিদব না ব্রে,  মাদঠি পশুগর্ দকাংবা পতদথবী পতদষ্ঠ দবর্ির্কািী ব্রকান জীবই কখনই ব্রতামাদিি কাদজি ববসিতাি 
র্মকক্ষ হদত পাদি না? ব্রতামাদিি উিার্ীনতা কতকাল র্লদত থাকদব? ব্রতামিা দক ইহা দবশ্বার্ কি না ব্রে,  
র্মদবত জনমডডলীি ফদলাৎপাদিকা শদি উপার্নাি পদির্ালক ব্রনতাি র্দিদত্রি ন্যায়পিতাি উপি দনভসি কদি? 
ব্রতামিা দক বািবাি ইহা ব্র াষর্া কি নাই ব্রে,  ব্রর্রূপ ব্রকান প্রাথসনাই আল্লাহি দনকট গ্রহর্দোগয নদহ,  েদি না 
ইমাম ( ব্রনতা)  দেদন র্মদবত জন মডডলীি প্রাথসনা পদির্ালনা কদিন,  তাি অিি হদত র্বস প্রকাি দহাংর্া,  
ব্রিদষি দর্িা অপর্াদিত কিা হয়? তথাদপও োিা এই িকম দনষ্ঠুি কাজ র্ম্পািদন উদত্তদজত কদি ও অাংশগ্রহর্ 
কদি তাদিিদক ব্রতামাদিি ন্যায়পিতা ও সুদবর্াদিি প্রদতক বদল মদন কি।  ব্রতামিা দক তাদিি হাদত ব্রতামাদিি 
ধ্দমসি লাগাম ( ব্রনততত্ব)  র্মপসন কি নাই এবাং ব্রতামাদিি দবধ্াতা ( প্রভ)ু  বদল মদন কি নাই? 

ব্রতহিাদন এই র্কল হতযাকাদডডি ফলাফল 

এই অতযার্াদিি র্াংবাি ব্রতহিাদন ব্রপৌাঁিল এবাং নগদিি প্রদতযদক তা অবগত হল।  হাজী দমজসা আকার্ী ভয়ানক 
ভাদব প্রদতবাি কিল।  ব্রর্ দর্ৎকািস্বদি বদল উঠদলাঃ ‘পদবত্র ব্রকািআদনি দক ব্রকান স্থাদন বা মহান ব্রমাহাম্মি 
( র্াঃ)  এি ব্রকান হাদিদর্ দক আদি ব্রে,  একজন ব্রলাদকি হতযাি প্রদতদশাধ্ গ্রহদর্ি জন্য একাদধ্ক ব্রলাদকি 
হতযাকাডড র্ম্পাদিত কিদত পািদব?’ 
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ব্রমাহাম্মি শাহও প্রকাদশ্য আিসাবলীি এবাং এই দষ্কদমসি র্হদোদগদিি দবশ্বার্  াতকতাপূর্স বযবহাদিি প্রদত তীে 
অর্দিাষ জানাল।  দতদন তাি ভীরুতাি দনন্দা কিদলন,  িাজধ্ানী হদত তাদক দনবসাদর্ত কিদলন এবাং ুদম 
তাদক অজ্ঞাতবাদর্ি িডডাদিশ িান কিদলন।  তাি পির্ুযদত প্রধ্ান মন্ত্রীদক অতযি র্ন্তুষ্ট কিল,  কাির্ তাি 
অদধ্কাি দবেতদতি আশঙ্কায় তাি মদন ব্রে ভীদতি ভাব উদিত হয় ,  ব্রর্ তা িূি কিাি জন্য এতদিন বতথাই 
পদিশ্রম কদি আর্দিল।  ব্রতহিান হদত এখন তাি হঠাৎ স্থানািি তাদক  ব্রর্ই ভীদত হদত মুি কিদলা।  
কয়বীদন হতযাকাদডডি জন্য তাি প্রকাশ্য দনন্দাি উৎর্াহ দনিাশ্রয় বলীিানকািীদিি জন্য েতই র্হাভুদতর্ূর্ক 
ব্রহাক না ব্রকন,  র্িদি আিসবলীদক ব্রহয় কিাি জন্য ততদধ্ক হদয়দিল।  ব্রেদহত ু এটা তাদক তাি িাজযাদধ্পদতি 
ব্রর্াদখ তাদক অদনবােসযরূদপ ব্রহয় প্রদতপন্ন কিদব।  

শাহ ও তাি র্িকাদিি পদক্ষ অদনষ্টকািীদিি উপি আশু শাদে প্রিান কিাি অপািগতা তাদিিদক তাদিি 
শত্রুদিি প্রদত তাদিি দনষ্ঠুি ব্রিষ র্দিতাথস কিাি জন্য অদধ্কতি উপায় অবলম্বন কিদত উৎর্াদহত কিল।  তািা 
এখন মহান তাদহিাি দিদক তাদিি মনদোগ প্রিান কিল এবাং এই র্ঙ্কল্প কিল ব্রে,  তাি র্িীদিি প্রদত ব্রে 
শাদে প্রিান কিা হদয়দিল তাদকও  ব্রর্ই শাদে ব্রভাগ কিদত হদব।  মহান তাদহিা তখন বন্দী অবস্থায় দিদলন।  
েখনই  দতদন শত্রুদিি দিদভর্দে র্ম্বদে অবগত হদলন তখনই দতদন ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি দনকট দনম্নদলদখত র্াংবাি 
ব্রপ্রির্ কিদলন,  ব্রে ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি এখন তাি দপতাি পিবী প্রাপ্ত হদয়দিল এবাং কয়বীদন ইমাদম জুমা বদল 
স্বীকতত হদয়দিলঃ ‘তািা দনিথসকই আশা কদি ব্রে,  তাদিি মুদখি দনঃশ্বাদর্ তািা আল্লাহি আদলাক দনবসাদপত 
কিদব।  দকন্তু আল্লাহ ব্রকবল তাাঁি দনদজি আদলাক পূর্স কিদতই ইো কদিন,  েদিও অদবশ্বার্ীিা ইহা অতযি 
 তর্া কদি ( ব্রকািআন- ৯/ ৩৩) ।  েদি আমাি ধ্মস র্দতয হয় ,  েদি আদম ব্রে প্রভুি উপার্না কদি,  এক র্তয 
আল্লাহ বযদতত আি ব্রকহই নদহন,  তদব নয়দিন অদতবাদহত হওয়াি পূদবস,  দতদন আমাদক ব্রতামাি অতযার্াি 
হদত মুি কিদবন।  েদি দতদন আমাদক মুি কিদত অর্মথস হন ,  তদব তুদম ব্রেরূপ কিদত ইো কি তা 
কিদত তুদম মুি।  তা হদল তুদম অদনবােসযরূদপ আমাি দবশ্বাদর্ি দমথযা তখন প্রমাদর্ত কিদব?’ ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি 
এইরূপ র্াহদর্কতাপূর্স আহ্বান গ্রহর্ কিদত দনদজদক অর্মথস হদয় তাি র্াংবাি র্ম্পূর্সরূদপ প্রতযাখযান কিল এবাং 
তাি উদেশ্য দর্দ্ধ কিাি জন্য নানা ব্রকৌশল অনুর্োন কিদত লাগল।  

মহান বাহা’উল্লাহ কততসক মহান তাদহিাদক উদ্ধাি 

ঐ দিনগুদলদত মহান তাদহিা তাি দনদজি মুদিি জন্য ব্রে র্ময় দনধ্সাদিত কদিদিন ব্রে র্ময় উপদস্থত হওয়াি 
পূদবস মহান বাহা’উল্লাহ এই ইো প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে,  মহান তাদহিাদক তাি বন্দী অবস্থা হদত মুি কদি 
ব্রতহিাদন দনদয় আর্দত হদব।  দতদন প্রদতপদক্ষি দনকট তাি বাদকযি র্তযতা প্রমাদনি জন্য এবাং তাি মততুয 
 টাবাি জন্য তাি শত্রুিা ব্রে ষড়েন্ত্র কদিদিল,  ব্রর্গুদল বযথস কিদত দতদন িতঢ় র্ঙ্কল্প হদলন।  সুতিাাং দতদন 
হািীদয় ফিহািীদক আহ্বান কিদলন এবাং মহান তাদহিাদক অদবলদম্ব তাাঁি দনজ বাড়ীদত ব্রতহিাদন স্থানািদিত 
কিাি জন্য ভাি অপসর্ কিদলন।  ব্রমাহাম্মি হািীদক তাি স্ত্রী খাতুন জাদনি হাদত প্রিান কিাি জন্য একখানা 
ব্রমাহিাদঙ্কত পত্র দিদলন এবাং ব্রে গতদহ মহান তাদহিা আবদ্ধ দিদলন  ব্রর্ই গতদহ একজন দভখািীি ব্রবদশ গমর্ 
কিাি জন্য উপদিশ দিদত বলদলন এবাং পত্রখানা তাি ( মহান তাদহিাি)  হাদত প্রিান কদি কতক্ষদনি জন্য 
তাি  দিি িিজায় অদপক্ষা কিদত,  ব্রে পেসি না দতদন তাি র্াদথ ব্রোগিান কিদবন এবাং তৎপি তাদক দনদয় 
দ্রুত অগ্রর্ি হদয় তাি হাদত র্মপসন কিদত তাি প্রদত ভাি অপসর্ কিদত বলদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ এই 
গুপ্তর্িদক তাদগি কিদলন ব্রে মহান তাদহিা তাি র্াদথ ব্রোগিান কিা মাত্র তৎক্ষনাৎ ব্রতহিাদনি উদেদশ্য োত্রা 
কদিন।  এই িাদতই কয়বীদনি প্রধ্ান িিজাি দনকট আমাি একজন র্াকিদক দতনদট ব্র াড়ার্হ ব্রপ্রির্ কিব,  ো 
তুদম ব্রতামাি র্দি দনদয় োদব এবাং আমাি দনদিসশ মদত কয়বীদনি প্রাদর্দিি বাইদি একদট স্থাদন ব্রর্গুদলদক 
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িাখদব।  তুদম তাদহিাদক  ব্রর্ই স্থাদন দনদয় আর্দব এবাং ব্র াড়ায় র্দড় মানুষ র্মাগম শূন্য িাো দিদয় 
সুেসযিদয়ি র্ময় িাজধ্ানীি প্রাি ব্রিদশ ব্রপৌাঁিাইদত ব্রর্ষ্টা কিদব।  েখনই  শহদিি প্রধ্ান িিজা ব্রখালা হদব 
তখনই ব্রতামিা শহদি প্রদবশ কিদব এবাং ব্রর্াজা আমাি বাড়ীি দিদক অগ্রর্ি হদব।  তুদম অদত  র্াবধ্ান 
হদব।  পাদি তাি বযদিত্ব প্রকাশ হদয় পদড়।  র্বসশদিমান দনশ্চয়ই ব্রতামাি পিদবদক্ষপগুদল পদির্াদলত কিদবন 
এবাং তাাঁি অবযথস র্াংিক্ষদর্ ব্রবদষ্টত িাখদবন।  

কয়বীন হদত মহান তাদহিাি প্রস্থাদনি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাহি সুদনদশ্চত আশ্বার্ িািা বলীয়ান হদয় ব্রমাহাম্মি হািী তাাঁি উপদিশর্মূহ কাদজ পদির্ত কিাি 
জন্য তৎক্ষনাৎ োত্রা কিদলন।  ব্রকান প্রদতবেকতা িািা প্রদতরুদ্ধ না হদয় দতদন কততকােসতাি র্াদথ দবশ্বেভাদব 
তাি প্রদত ন্যে কােসযভাি র্ম্পািন কিদলন এবাং মহান তাদহিাদক দনদিসষ্ট র্মদয় দনিাপদি তাি প্রভুি বাড়ীদত 
দনদয় ব্রেদত র্মথস হদলন।  কয়বীন হদত তাি হঠাৎ ও িহস্যময় অপর্ািন তাি বেুগর্দক এবাং শত্রুগর্দক 
র্মানভাদব আতদঙ্ক পদিপূর্স কিল।  তািা র্ািািাত তাি অনুর্োন কিল,  দকন্তু তাদক অনুর্োন কদি ব্রবি 
কিদত অর্মথস হল।  দতদন ব্রে ভদবষ্যিানী উচ্চািন কদিদিদলন তাি পূর্সতা র্াধ্ন এমনদক তাি প্রদতপক্ষগদর্ি  
অতীব অদবশ্বার্ীদকও হতভম্ব কিল।  দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন,  তাি অদলৌদকক প্রকতদত র্ম্বদে অল্প কতক 
ব্রলাক উপলদি কদিদিল এবাং ব্রস্বোয় তাি িাবী গ্রহর্ কদিদিল।  তাি দনজ ভাই দমজসা আবু্দল ওহাব  ব্রর্ই 
দিনই তাি ধ্দমসি র্তযতা স্বীকাি কিল।  পিবতসী র্মদয় তাি কাদজি িািা তাি দবশ্বাদর্ি অকপটতা প্রিশসন 
কিদত অকততকােস হদয়দিল ( ৮) ।  

মহান বাব ও মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত মহান তাদহিাি মদনাভাব 

মহান তাদহিা তাি মুদিি জন্য ব্রে র্ময় দনধ্সািন কদি দিদয়দিদলন,   ব্রর্ই র্মদয়ি আদগই দতদন দনদজদক 
মহান বাহা’উল্লাহি আশ্রয় িায়াতদল দনিাপিভাদব র্াংস্থাদপত প্রাপ্ত হদলন।  দতদন ভালভাদবই জানদতন কাি 
উপদস্থদতদত তাদক প্রদবশাদধ্কাি ব্রিয়া হদয়দি;  তাদক ব্রে আদতদথয়তা র্িয়ভাদব প্রিত্ত হদয়দিল তাি পদবত্রতা 
র্ম্বদে দতদন গভীিভাদব অবগত দিদলন ( ৯) ।  

মহান বাব কততসক দবদ দষত ধ্দমসি বার্ীি র্তযতা দতদন ব্রেরূপ আদগ র্তদকসত না হদয় তা গ্রহর্ কদিদিদলন 
এবাং তাি র্তযতা স্বীকাি কদিদিদলন,  ব্রর্রূপ তাি স্বীয় অনুভদূত িািা উপলদি জ্ঞানমূদল মহান বাহা’উল্লাহি 
ভদবষ্যৎ মদহমা র্ম্বদে উপলদি কদিদিদলন।  ১২৬০ দহজিীদত ( ১৮৪৪ দিষ্টাদব্দ)  দতদন েখন  কািবালায় 
দিদলন,  তাি গীদত কাবযর্মদূহ দতদন ( মহান বাহা’উল্লাহ্)  ব্রে র্তয অবতীর্স কিদতন  ব্রর্ই র্ম্বদে দতদন ইদিত 
কদিদিদলন।  ব্রতহিাদন সর্য়ি ব্রমাহাম্মদিি বাড়ীদত,  োদক মহান তাদহিা ফাতাউল মদলহ উপাদধ্ দিদয়দিদলন,   
ব্রর্ই র্কল কদবতা আমাদক ব্রিখাদনা হদয়দি,  ো দতদন দনজ হাদত দলদখদিদলন।  তাি প্রদতযক অক্ষি মহান বাব 
ও মহান বাহা’উল্লাহি ব্রিৌতকােসয র্ম্বদে বািীতাপূর্স র্াক্ষয বহন  কদিদিল।   ব্রর্ই বাদকয দনম্নদলদখত কদবতা 
পাওয়া োদবঃ ‘আভা সুষমাি িীদপ্তি িাদত্রি ( অেকাদিি)  অেকাি ব্রভি কদিদি;  ব্রিখ তাি ব্রপ্রদমকদিি 
আিার্মহূ দবন্দুি  ব্রর্ই আদলাদক নততয কিদি,  ো তাি মুখ- মডডল হদত র্হর্া প্রিীপ্ত হদয় উদঠদিল। ’ মহান 
বাহা’উল্লাহি অপিাদজয় শদিদত তাি দস্থি র্াংকল্প দবশ্বার্ই এইরূপ র্াহদর্কতাি র্াদথ তাি ভদবষ্যিার্ী উচ্চািন 
কিদত তাদক উৎর্াদহত কদিদিল এবাং তাি শত্রুদিি মুদখি উপি এইরূপ র্াহদর্ি র্াদথ  তাি আহ্বান প্রিান 
কদিদিদলন।  তাি বন্দীিশাি এইরূপ অেকািােন্ন র্মদয় এইরূপ র্াহর্ ও দনশ্চয়তাি র্াদথ তাি দবজদয়ি 
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আগমর্ িাবী কিা  ব্রর্ই শদিি অবযথস সুদনদশ্চত ফল প্রিান ক্ষমতাি প্রদত অটল দবশ্বার্ই তাদক প্রবতত্ত 
কদিদিল।  

‘মহান তাদহিাি ব্রখািার্ান োত্রা এবাং আকাদয় কদলদমি প্রদত 
মহান বাহা’উল্লাহি উপদিশ 

 
ব্রতহিাদন মহান তাদহিাি আগমদনি অল্প কদয়ক দিন পদি,  মহান তাদহিাদক ব্রে র্কল দবশ্বার্ী ব্রখািার্ান 
প্রদিদশ োওয়াি জন্য প্রস্তুত হদেদলন,  তাদিি র্াদথ ব্রখািার্ান পাঠাবাি ইো কদিদিদলন।  দতদনও িাজধ্ানী 
তযাগ কিদত এবাং অল্প কদয়কদিন পদি  ব্রর্ই দিদক োওয়াি র্ঙ্কল্প কদিদিদলন।  সুতিাাং দতদন আকাদয় 
কদলমদক আহ্বান কিদলন এবাং তাদক আদিশ কিদলন ব্রেন দতদন মহান তাদহিাদক তাি স্ত্রীদলাক পদির্াদিকা 
কাদভাহ র্হ িাজধ্ানীি প্রধ্ান িিজাি বাইদি একদট স্থাদন স্থানািদিত কিাি জন্য র্হর্া র্কল প্রকাি 
প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহর্ কদিন,  ব্রেখান হদত তািা পদি ব্রখািার্াদনি দিদক োত্রা কিদবন।  তাদক র্াবধ্ান 
কিদলন ব্রেন দতদন অতীব র্াবধ্ানতা এবাং র্তকসতা গ্রহর্ কদিন,  পাদি পাহািািািগর্,  োদিিদক নগদিি 
প্রধ্ান িিজায় পাহািাি কাদজ দনদয়াগ কিা হদয়দিল এবাং োদিিদক দলদখত অনুমদত িাড়া প্রধ্ান িিজাি দভতি 
দিদয় ব্রকান স্ত্রীদলাদকি ব্রবি হওয়া প্রতযাখযান কিদত আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল,  তাি বযদিত্ব আদবষ্কাি এবাং তাি 
োত্রায় বাাঁধ্া প্রিান কদি।  

 

ব্রতহিান হদত মহান তাদহিাি প্রস্থান 

আদম আকাদয় কদলমদক দনম্নদলদখত দববির্ দিদত শুদনদিঃ ‘আল্লাহি উপি দনভসি কদি,  মহান তাদহিা,  তাি 
পদির্াদিকা এবাং আদম িাজধ্ানীি দনকটবতসী একদট স্থাদন ব্র াড়ায় র্দড় গমর্  কিলাম।  র্ীমানাি প্রধ্ান িিজায় 
দনেুি পাহািািাদিিা দবন্দুমাত্র আপদত্ত উদত্তালন কদি নাই আি তািা আমাদিি গিবযস্থল র্ম্বদে অনুর্োনও 
কদি নাই।  িাজধ্ানী হদত দই ফালসাং ( ৫/ ৬ মাইল)  িূদি একদট পাহাদড়ি পািদিদশ একদট বাগাদন আমিা 
অবতির্ কিলাম।  ব্রর্খাদন প্রর্ুি জল পাওয়া ব্রেত এবাং োি মািখাদন একদট পদিতযি দনজসন স্থান দিল।  

েখন  আদম মাদলদকি র্োদন  ুিদিলাম,  হঠাৎ একজন বতদ্ধ ব্রলাদকি র্াদথ আমাি র্াক্ষাৎ হল,  ব্রে বাগাদনি 
র্ািাগাি গুদলদত জল বষসর্ কিদিল।  আমাি অনুর্োদনি উত্তদি ব্রর্ বর্সনা কিল ব্রে,  মাদলক ও তাি প্রজাদিি 
মদধ্য একদট দববাি আিম্ভ হদয়দিল।  োি ফদল োিা এই স্থান অদধ্কাি কদিদিল তািা এই স্থান তযাগ 
কদিদিল।  ব্রর্ বলল,  এই দববাি দমমাাংর্া হওয়া োবৎ আদম র্ম্পদত্তি মাদলদকি দনকট ব্রথদক এই র্ম্পদত্ত 
পাহািা ব্রিওয়াি ভাি অদপসত হদয়দি।  আদম তাি এই র্াংবাদি খুবই র্ন্তুষ্ট হলাম এবাং তাদক আমাদিি 
জলদোদগ অাংশগ্রহর্ কিদত আমন্ত্রর্ জানালাম।  েখন  দিদনি ব্রশষ ভাদগ আদম ব্রতহিাদন প্রতযাবতসদনি ইো 
প্রকাশ কিলাম,  মহান তাদহিা ও তাি পদির্াদিকাদক পাহািা দিদত তাদক ইেকু ব্রপলাম।  েখন  আদম 
তাদিিদক তাি র্াংিক্ষদন িাখলাম আদম তাদক সুদনদশ্চত কিলাম ব্রে,  হয়তঃ  ব্রর্ই র্েযায় আদম দনদজ 
প্রতযাবতসন কিব অথবা একজন দবশ্বে র্িী পাঠাদবা এবাং তািপি র্কাদল ব্রখািার্ান োত্রাি জন্য প্রদয়াজনীয় 
র্কল িবযর্হ আদম আগমর্ কিব।  
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ব্রতহিাদন আমাি উপদস্থদতি পি আদম ব্রমাল্লা বাদকিদক,  দেদন জীদবত অক্ষিদিি মদধ্য একজন দিদলন,  একজন 
পদির্াদিকার্হ মহান তাদহিাি র্াদথ ব্রোগিাদনি জন্য পাঠালাম।  আদম মহান বাহা’উল্লাদকক িাজধ্ানী হদত তাি 
( মহান তাদহিাি)  দনিাপি োত্রা র্ম্বদে র্াংবাি দিলাম।  তাাঁদক ব্রে র্াংবাি দিলাম তাদত দতদন অতযি র্ন্তুষ্ট 
হদলন এবাং এই ফদলি বাগানদক ‘বাদগ জানè াত’ ( স্বদগসািযান)  নাম প্রিান কিদলন।  দতদন মিবয 
কিদলনঃ’‘ব্রর্ই গতদহ ব্রতামাি অভযথসনাি জন্য দবধ্াতাি দবধ্ান অনুর্াদি প্রস্তুত হদয়দি ব্রে তুদম ব্রর্খাদন আল্লাহি 
দপ্রয় বান্দাগর্দক আদতথয প্রিান কিদত পাদিা। ’‘ 

মহান তাদহিা ব্রর্খাদন র্াতদিন োবৎ অদপক্ষা কিদলন।  তািপি দতদন ব্রমাহাম্মি হার্াদন কয়বীদন,  োদক দতদন 
ফাতাউল মদলহ উপাদধ্ দিদয়দিদলন এবাং আিও অল্প কদয়কজন ব্রলাকর্হ ব্রখািার্াদনি দিদক োত্রা কিদলন।  
তাি োত্রাি জন্য  বদন্দাবস্থ কিদত এবাং তাি ভ্রমদর্ি জন্য ো দকিু প্রদয়াজন হদত পাদি তাি আদয়াজন 
কিদত আদম মহান বাহা’উল্লাহ কততসক আদিশপ্রাপ্ত হদয়দিলাম।   

 

পঞ্চিশ অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  ব্রলফদটদনডট কদর্সল দপ, এম,  র্াইফা তাি পািদস্যি ইদতহাদর্ি ২য় খদডডি ৪৫ পতষ্ঠায় দলদখদিনঃ‘ 
এটা দবশ্বার্ কিা হয়  ব্রে,  িািশ ইমাম কখনও মদি নাই।  দকন্তু ২৬০ দহজিীদত ( ৮৭৩ দিষ্টাদব্দ)  িহস্যজনক 
ভাদব অিধ্সান কদিদিন,  ব্রেখান হদত দতদন দবর্াি দমমাাংর্া দিদন মশহদিি গওহিশাি মর্দজদি পুনঃ আদবভূসত 
হদবন,  েখন  দতদন মাহদি ( পথ প্রিশসক)  রূদপ অভূদিত হদবন এবাং পতদথবীদক ন্যায় দবর্াদি পূর্স কিদবন। ’ 

২.  ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি বর্সনা মদত ( ১০৮ পতষ্ঠা) ঃ ‘মহান তাদহিা ১২৬৩ দহজিীদত ( ১২৬০)  কািবালায় 
উপদস্থত হদয়দিদলন।  দতদন ুফাি র্ািদিদকি ব্রজলাগুদল িশসন কদিদিদলন এবাং মহান বা’ব্রবি  দশক্ষার্মহূ প্রর্াি 
কাদজ দনেুি দিদলন।  দতদন তাি প্রভুি ব্রলখার্মহূ ও তাাঁি সুিা কাওর্াদিি ভাষ্য ব্রলাকজনদক জাদনদয়দিদলন। ’ 

৩.  গামন্দদিি বর্সনানুর্াদি ( পাডডুদলদপ ৯ পতষ্ঠা)  কািবালাি ব্রলাকদিি পদক্ষয উদত্তজনাি প্রধ্ান কাির্ ো 
তাদিিদক তাদহিাি দবরুদদ্ধ বাগিাদিি শার্নকতসাি দনকট অদভদোগ কিদত প্রবতত্ত কদিদিল,   তা হল মহান 
ইমাম ব্রহাদর্দনি  আিবদলিাদনি বাদষসক উৎর্দবি প্রদত মহান তাদহিাি পদক্ষয অবজ্ঞা প্রিশসদনি র্াহদর্কতাপূর্স 
কাজ।  ো কািবালায় পিদলাকগত সর্য়ি কাদজদমি গতদহ মহিিম  মাদর্ি প্রাথদমক দিনর্মদূহ স্মতদত- উৎর্ব 
স্বরূপ পাদলত হত এবাং তাি পদিবদতস মহান বা’ব্রবি  জদন্মাৎর্ব পালন কিায়,  ো  ব্রর্ই মাদর্ি প্রথমদিদক 
পাদলত হদয়দিল।  এটাও বদর্সত হদয়দি ব্রে,  দতদন তাি ব্রবান ও আিীয়- স্বজনদক ব্রশাক ব্রপাষাক পদিতযাগ কদি 
এবাং  ব্রর্ই র্মদয়ি ব্রলাদকি মদধ্য প্রর্দলত পুিাতন িীদত- নীদত প্রকাশ্যভাদব তযাগ কদি ও অগ্রাহ্য কদি সুন্দি 
ব্রপাষাক পদিধ্ান কিদত আদিশ দিদয়দিদলন।  

৪.  ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি বর্সনামদত ( ১০৮- ৯ পতষ্ঠা) ঃ দনম্নদলদখত দশষ্য,  র্িী এবাং র্িীদনগর্ মহান 
তাদহিাি র্দি দিদলন।  েখন  দতদন বাগিাদি এদর্দিদলন,  ব্রমাল্লা ইোদহম মহল্লদত,  ব্রশখ র্াদলদহ কদিমী,  
সর্য়ি আহমদি ইয়াজিী ( মহান বা’ব্রবি  শ্রুদত ব্রলখক সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  দপতা) ,  সর্য়ি ব্রমাহাম্মি বাদয়গানী,  
ব্রশখ সুলতাদন কািবালায়ী,  ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্দনি  মা ও ব্রবান,  দমজসা হাদিদয় নহিীি স্ত্রী ও মা।  কশফুল গীতা 
( ৯৪ পতষ্ঠা)  মদতঃ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মা ও ব্রবান স্ত্রী ব্রলাকদিি ও খযাতনামা দশষ্যদিি মদধ্য দিদলন,  োিা 
কািবালা হদত মহান তাদহিাি র্াদথ বাগিাদি গমর্  কদিদিদলন।  তািা ব্রর্খাদন ব্রশখ ব্রমাহাম্মি ইবদন দশবলুল 
এিাদকি বাড়ীদত বার্স্থান গ্রহর্ কদিদিদলন।  পদি তািা বাগিাদিি শার্নকতসাি আদিদশ দবখযাত রুহুল মা’আনী 
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ভাদষ্যি খযাতনামা ভাষ্যকাি মুফতী সর্য়ি ব্রমাহাম্মি আলীসুি বাড়ীদত স্থানািি হদয়দিদলন,  ব্রে পেসি না 
কনষ্টাদডটদনাপল হদত সুলতাদনি নতনু আদিশ এদর্ ব্রপৌাঁিাল।  কশফলু গীতা ( ৯৬ পতষ্ঠা)  আিও বদল ব্রে,  
মুফতী মহান তাদহিাি র্াদথ ব্রে র্কল কথা বাতসা আিান- প্রিান কদিদিদলন ব্রর্গুদলি ইদিত রুহুল মা’আনীদত 
পাওয়া ব্রগদি বদল বদর্সত হদয়দি এবাং মহান তাদহিাি প্রদত মুফতী এই র্কল বাকয র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন বদল 
বদনসত হদয়দিঃ ‘ব্রহ ব্রকািিাতুল আদয়ন,  আদম আল্লাহি শপথ কদি বলদি ব্রে,  আদম আপনাি দবশ্বাদর্ 
অাংশগ্রহর্ কদি।  োদহাক আদম ওর্মান পদিবাদিি ( ওর্মানীয়া সুলতাদনি)  তিবািীর্মহূদক ভয় কদি।  মহান 
তাদহিা ব্রর্াজাসুদজ প্রধ্ান মুফতীি বাড়ীদত দগদয় অতীব র্ামযদথসি র্াদথ তাি ধ্দমসি িীদত- নীদত র্মথসন 
কদিদিদলন।  তাদক প্রর্াি কাজ র্ালাবাি জদন্য অনুমদত ব্রিয়া োদব দক না প্রথমতঃ বাগিাদিি পাশাি ( নাদজব 
পাশাি)  দনকট এবাং পদি ব্রকেীয় র্িকাদিি দনকট দমমাাংর্াি জদন্য ব্রপ্রদিত হদয়দিল।  ফল এই হল ব্রে,  
তাদক তুদকস িাজয তযাগ কিদত আদিশ ব্রিয়া হল ( পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী,  ব্রনাট দকড ১৪৪- ১৫ পতষ্ঠা) ।  
 

৫.  ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি বর্সনামদত ( ১১১ পতষ্ঠা)  দনম্নদলদখত বযদিগর্ পািস্য র্ীমািদস্থত খাদনকীন হদত 
ব্রকিমান শাহ পেসি মহান তাদহিাি র্িী হদয়দিদলন।  ব্রশখ র্াদলদহ কািমী,  ব্রশখ ব্রমাহাম্মি শীবল,  ব্রশখ 
সুলতাদন কািবালায়ী,  সর্য়ি আহমদি ইয়াজিী,  সর্য়ি ব্রমাহাম্মদি বায়গানী,  সর্য়ি ব্রমাহদগর্ী কাদয়মী,  ব্রমাল্লা 
ইোদহম মহল্লতী এবাং প্রায় দত্রশজন আিব দবশ্বার্ী তাি দতনদিন োবৎ কিন্দ গ্রাদম অবস্থান কদিদিদলন ব্রেখাদন 
মহান তাদহিা দনভসদয় মহান বা’ব্রবি  দশক্ষার্মহূ ব্র াষর্া কদিদিদলন এবাং এই নতূন প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি প্রদত 
র্কল ব্রশ্রনীি ব্রলাকদিি মনব্রোগ আকষসর্ কিদত কততকােসয হদয়দিদলন।  বাি শত ব্রলাক ব্রস্বোয় তাি অনুর্ির্ 
কিদত এবাং তাি ইোনুোয়ী কাজ কিদত ইেুক হদয়দিদলন বদল বদর্সত হদয়দি।  

৬.  ব্রকিমান শাহ ও হামািানঃ ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি বর্সনামদত ( ১১২ পতষ্ঠা) ,  ব্রকিিমান শাদহ উপদস্থত 
হওয়াি পি মহান তাদহিাদক একদট উৎর্াহপূর্স অভযথসনা প্রিান কাি হদয়দিল।  উচ্চ মেসািা র্ম্পন্ন ব্রলাকগর্,  
উলামা এবাং িাজকমসর্ািীগর্ তাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিল এবাং তাি বাদিতা,  দনভসয়তা,  তাি জানোদনি প্রর্াির্ 
এবাং তাি র্দিদত্রি প্রভাব িািা তািা অতযি প্রভাবাদিত হদয়দিল।  মহান বাব কতসক অবতীর্স সুিা কাওর্াদিি 
ভাষ্য ( বযাখযা)  অনূদিত এবাং র্কদলি র্ামদন পাঠ কিা হদয়দিল।  ব্রকিমান শাদহি শার্নকতসা আমীদিি স্ত্রী 
অন্যান্য স্ত্রীদলাকর্হ মহান তাদহিাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিদলন এবাং পদবত্র দশক্ষা র্ম্বদে তাি বযাখযা শ্রবর্ 
কদিদিদলন।  আমীি স্বয়াং এবাং তাি পদিবাি এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্তযতা স্বীকাি কদি দনদয়দিদলন এবাং মহান 
তাদহিাি প্রদত তাদিি প্রশাংর্া এবাং ভালবার্াি র্াক্ষয প্রিান কদিদিদলন।    

ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি বর্সনামদত ( ১১৬পতষ্ঠ) ঃ হামািাদনি পদথ,  মহান তাদহিা র্াহনাহ গ্রাদম দইদিন অদপক্ষা 
কদিদিদলন।  ব্রর্খাদন তাদক এইরূপ র্াংবধ্সনা ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে,  তা কিন্দ গ্রাদমি ব্রলাকদিি ব্রিয়া অভযাথসনা 
অদপক্ষা কম উৎর্াহপূর্স দিল না।   ব্রর্ই গ্রাদমি ( র্হনাি)  অদধ্বার্ীগর্ তাদিি র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাকদিি একদত্রত 
কদি তাি অনুগামীদিি র্াদথ ব্রোগিান কদি ধ্মস প্রর্াদিি অনুমদত ব্রর্দয়দিদলন।  দকন্তু দতদন তাদিি স্বগ্রাদম 
থাকদত আদিশ দিদলন এবাং তাদিি প্রশাংর্া ও আদশবসাি কিদলন।  ব্রর্খান ব্রথদক দতদন হামািাদন গমর্ 
কিদলন এবাং ব্রর্খাদন দতদন দবশ্বার্ীদিি স্মতদত দলদপ অনুর্াদি ( ২৭৫ পতষ্ঠা)  দই মার্ অবস্থান কদিদিদলন।   

৭.  ব্রমাহাম্মি ব্রমােফাি বর্সনামদত ( ১১৭ পতষ্ঠা) ঃ কয়বীন হদত োিা ব্রপ্রদিত হদয়দিল,  তাদিি মদধ্য 
মহান তাদহিাি ভাইদয়িাও দিদলন 
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৮.  কশফুল গীতা অনুর্াদি ( ১১০ পতষ্ঠা)  ব্রমাল্লা জাফদি ভাদয়মী কয়বীদন কততসক বদর্সত হদয়দি ব্রে,  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  আকাহািীি বাড়ীদত মহান তাদহিাি র্াক্ষাৎলাভ কদিদিদলন।  খুব র্ম্ভব,  এই হািী,  ব্রমাহাম্মি 
হািীদয় ফিহািী বযদতত আি ব্রকহই নয় ,  দেদন মহান তাদহিাদক ব্রতহিাদন দনদয় োওয়াি জদন্য মহান 
বাহা’উল্লাহ কততসক দনেুি হদয়দিদলন।  এই র্াক্ষাৎকাি ব্রমাল্লা তকীি হতযাি আদগই হদয়দিল বদল বদর্সত 
হদয়দি।  

৯.  মহান আবু্দল বা’হা দবশ্বার্ীগদর্ি স্মতদত ফলদক মহান ওয়াদহি  কততসক মহান তাদহিাি র্াক্ষাৎকাদিি 
অবস্থা বর্সনা কদিদিনঃ ‘‘েখন  মহান তাদহিা ব্রতহিাদন মহান বাহা’উল্লাহি গতদহ অবস্থান কিদিদলন।  দতদন 
দলদখদিনঃ পিসাি অিিাল হদত মহান তাদহিা মহান ওয়াদহদিি বিবয শ্রবর্ কিদিদলন।  েখন  দতদন উৎর্াহ ও 
বাদিতাি র্াদথ ঐ র্কল দনিশসন ও ব্রলাকাবলী র্ম্বদে বিবয প্রিান কিদিদলন,  ব্রেগুদল নব  প্রকাদশি আদবভসাব 
র্ম্বদে র্াক্ষয প্রিান কিদিল।  আদম তখন একজন দশশু দিলাম এবাং তাি ব্রকাদল উপদবষ্ট দিলাম।  েখন  দতদন 
( মহান তাদহিা)   ব্রর্ই দশদক্ষত বযদিি মুখ হদত অর্াধ্ািন প্রমার্র্মদূহি আবতদত্ত ো অদবিতভাদব প্রবাদহত 
হদেল তা অনুর্ির্ কিদিদলন।  আমাি স্পষ্টভাদব স্মির্ হদে দকরূদপ দতদন হঠাৎ তাদক বাধ্া প্রিান কিদলন 
এবাং তাি স্বি উচ্চ কদি তীেভাদব প্রকাশ কিদলনঃ ‘ব্রহ ইয়াদহয়া,  আপদন েদি র্তয র্ম্পন্ন ব্রলাক হন  তদব 
আপনাি কােসাবলীদক দবশ্বাদর্ি র্াক্ষয প্রিান কিদত দিন,  বাকযাবলী নয়।  অদতত কাদলি শ্রুদতবার্ীর্মহূ 
অলর্ভাদব আবতদত কিা হদত দবিত হন ,  কাির্ দস্থি র্াংকদল্পি  ব্রর্ই দিন এদর্দি।  এখন আল্লাহি র্তয 
দনিশসনর্মহূ প্রিশসন কিাি,  অলর্ কল্পনাি           অিিালর্মূহ দবদির্স কিাি,  আল্লাহি বার্ী উন্নীত 
কিাি এবাং তাি পদথ আমাদিি আিা বদলিাদনি র্ময় এদর্দি।  কাজই আমাদিি ভষূর্ ব্রহাক,  বাকয নয়। ’ 

টীকা ব্রশষ 

 

 

 

 

 

 

ব্রষাড়শ অধ্যায় 
বািাে র্দম্মলন 

ব্রতহিান হদত মহান বাহা’উল্লাহি প্রস্থান 
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মহান তাদহিাি ভ্রমর্োত্রাি পি অদবলদম্ব মহান বাহা’উল্লাহ্ আকাদয় কদলমদক তাাঁি অদভদপ্রত ব্রখািার্ান োত্রাি 
জদন্য প্রদয়াজনীয় বযবস্থাদি গ্রহর্ কিাি জন্য উপদিশ প্রিান কদিন।  দতদন তাাঁি পদিবািদক তাি র্াংিক্ষদর্ 
প্রতযাপসন কদিন এবাং তাদিি সুখ- স্বােন্দ ও দনিাপত্তাি জন্য র্কল প্রকাি আদয়াজন কিাি জন্য আদিশ িান 
কদিন।  

মশহদি ব্রগালদোগ 

েখন  দতদন মশহদি উপদস্থত হদলন,  মহান ুেুর্ তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদলন,  দেদন মশহি  তযাগ কদি 
আর্দিদলন।  দতদন মশহদি বার্ কিদিদলন এবাং তাাঁি আগমদর্ি র্াংবাি শুদন দতদন তাাঁদক অভযাথসনাি জন্য 
আগমন কদিদিদলন।  র্মে  ব্রখািার্ান প্রদিশ ঐ দিনগুদলদত িারুন আদন্দালদনি েন্ত্রর্া ব্রভাগ কিদিল।  মহান 
ুেুর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রে র্কল কাজ তৎপিতাি র্াদথ আিম্ভ কদিদিদলন,  তাদিি উৎর্াহ,  র্াহর্ ও 
সুস্পষ্ট বিবয ব্রলাকদিিদক তাদিি অলর্তা হদত জাগ্রত কদিদিল এবাং দবশ্বার্ এবাং ভদিি মহৎ  ভাবর্মহূ 
তাদিি অিদি প্রজ্জ্বদলত কদিদিল এবাং অন্য ব্রলাকদিি অিদি উদত্তজনাপূর্স ধ্দমসান্মতা ও দবদিদষি ভাব জাগ্রত 
কদিদিল।  প্রদতযক দিক হদত দবপুল র্াংখযক র্তযাদিষী অর্বিত মশহদি আগমর্ কদি আগ্রহ র্হকাদি ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি   বার্স্থান অনুর্োন কিত এবাং তাি মাধ্যদম মহান ুেুদর্ি দনকট উপদস্থত হদতা।  

তাদিি র্াংখযা শীঘ্রই এতই বদধ্সত হল ব্রে,  তা শার্কদিি আশঙ্কা উদত্তদজত কিল।  পদবত্র নগদিি প্রদতযক 
অাংদশি দিদক উদত্তদজত জনতাি অদবিত ব্ররাত িশসদন নগদিি প্রধ্ান পুদলশ কনদষ্টবল ( শাদি িক্ষক)  দর্দিত ও 
র্ন্ত্রে হল।  তাি অদধ্কাির্মহূ বজায় িাখদত,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক ভীদত প্রিশসন কিদত এবাং তাি কােসকলাপ 
হ্রার্ কিদত প্রবতত্ত কিাি জন্য এবাং তাি ( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি )  দবদশষ পদির্ািক হার্ানদক তৎক্ষর্াৎ ব্রগ্রফতাি 
কিাি জন্য এবাং তাি র্াদথ দনষ্ঠুি দনলসজ্জভাদব বযবহাি কিদত আদিশ প্রিান কিল।  তাি নাক দবদ্ধ কদি,  
দিদিি মদধ্য একদট িদড় ঢুদকদয়,   ব্রর্ই িদড় ধ্দি তাদক িাোি মধ্য দিদয় ব্রটদন দনদয় ব্রলাদকি দনকট প্রিশসন 
কিদত লাগল।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মহান ুেুদর্ি দনকট উপদস্থত দিদলন েখন  তাি পদির্ািদকি উপি প্রিত্ত  ব্রর্ই 
অপমানজনক েন্ত্রর্া প্রিাদনি র্াংবাি তাি দনকট ব্রপৌাঁদিল।  পাদি এই র্াংবাি তাি দপ্রয়জদনি মদন বযাথা প্রিান 
কদি,  ব্রর্জন দতদন দনঃশদব্দ ব্রর্খান উদঠ প্রস্থান কদিন।  তাি র্িীগর্ শীঘ্রই তাি র্াদথ একদত্রত হয় ,  তাদিি 
স্ব- ধ্দমসি অনুর্ির্কািী একজন দনদিসাষ বযদিি প্রদত এইরূপ দনিারুন আক্রমদর্ তািা  তর্া দমদশ্রত ব্রক্রাধ্ প্রকাশ 
কদি এবাং তাদক এই অপমাদনি ব্রশাধ্ গ্রহর্ কিাি জন্য প্রদিাদর্ত কিদত লাগল।  দতদন তাদিিদক এই উত্তি 
ব্রিন:  ‘হার্াদনি উপি ব্রে অপমান পদতত হদয়দি,  তা ব্রতামাদিি মদনাকষ্ট না দিক বা না দিক,  ও ব্রতামাদিি 
মনদক দবর্দলত না করুক,  কাির্ ব্রহাদর্ইন  এখনও ব্রতামাদিি র্দি আদি এবাং আগামীকাল তাদক উদ্ধাি 
কদি ব্রতামাদিি হাদত প্রিান কিব। ’ 

 

এইরূপ গভীি প্রদতশ্রুদতি র্ামদন,  তাি র্িীগর্ আি ব্রকান মিবয প্রকাশ কিদত র্াহর্ী হদলন না।  দকন্তু 
তাদিি অিদি  ব্রর্ই তীে অদনষ্টপাদতি প্রদতদবধ্ান কিাি জন্য অর্দহষ্ণুভাদব জ্বলদিল।  তাদিি মদধ্য কতক 
ব্রলাক অবদশদষ িলবদ্ধ হল এবাং তাদিি ধ্দমসি মেসািাি প্রদত এইরূপ অতদকসত প্রকাশ্য অপমাদনি দবরুদদ্ধ 
প্রদতবাি স্বরূপ মশহদিি িাোর্মদূহি মধ্য দিয়া উচ্চস্বদিঃ ‘‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান ( ব্রহ েুগ অদধ্পদত)  ধ্বদন 
উদত্তদলত কিদত দস্থি কিল।  
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ব্রখািার্াদন আল্লাহি ধ্দমসি নাদম প্রথম বাদিি মত এই ধ্বদন উদত্তালন কিা হল।  নগিদট এই র্কল ধ্বদনদত 
প্রদতধ্বদনত হল।  এই র্কল দর্ৎকাি ধ্বদনি প্রদতধ্বদন এমনদক প্রদিদশি িূিবতসী স্থানর্মূদহ ব্রপৌাঁদিল।  ইহা 
ব্রলাদকি অিদি ভয়ানক ব্রগালদোদগি উদিক কিল এবাং ভদবষ্যদত ভীষর্  টনার্মদূহি র্াং টদনি দনিশসন স্বরূপ 
প্রকাশমান হদত দবদধ্ দনধ্সাদিত দিল।  

ব্রে দবশতঙ্খল অবস্থাি র্তদষ্ট হদয়দিল,  তাদত োিা  ব্রর্ই ফাাঁর্ িজ্জ ু ধ্াির্ কদিদিল,  ো িািা তািা হার্ানদক 
িাোি মধ্য দিদয় ব্রটদন দনদয় োদেল,  তাদিি অস্ত্রা াদত ব্রর্ দনহত হল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  বেুিা তাদিি মুি 
বন্দীদক তাদিি ব্রনতাি দনকট দনদয় ব্রগল এবাং অতযার্ািীদিি দভসাগয র্ম্বদে তাদক জানাল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
তাদিি দনকট এই মিবয প্রকাশ কদিদিদলন বদল বদর্সত হদয়দিঃ ‘হার্ানদক ব্রে র্কল পিীক্ষাি র্ম্মুদখন কিা 
হদয়দিল,  তা ব্রতামিা র্হ্য কিদত অস্বীকাি কদিি,  ব্রতামিা দকরূদপ ব্রহাদর্দনি  আিবদলিান বা হতযা র্হ্য 
কিদত র্ক্ষম হদব?’ 

মশহি  নগদি র্ালাদিি দবদিাদহি পি,  ো র্দবমাত্র এি শাদি ও দনরুপ্রিবতা পুনঃপ্রাপ্ত হদয়দিল,  আবাি 
ব্রগালদোগ ও দবপদি পদতত হল।  দপ্রন্স হামজা দমজসা,  সর্ন্য ব্রর্না ও অস্ত্রশস্ত্রর্হ প্রস্তুত হদয় নগি  ব্রথদক র্াি 
ফালসাং ( ১৪- ১৫ মাইল)  িূদি অবস্থান কিদিদলন,  ব্রে জরুিী অবস্থাি র্ম্মুদখন হদত পাদিন।  এই র্ময় এই 
িল র্িয র্াং দটত ব্রগালদোদগি র্াংবাি হঠাৎ তাি দনকট ব্রপৌাঁিল।  দতদন তৎক্ষনাৎ নগদি একজন সর্ন্য 
পাঠাদলন এই আদিশ র্হকাদি ব্রেন,  তািা শার্নকতসাি র্হায়তায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক ব্রগ্রফতাি কদি তাি 
দনকট উপদস্থত কদি।  দপ্রদন্সি ব্রগালন্দাজ সর্দন্যি প্রধ্ান আবু্দল আলী খান মিাদগয়ীত তৎক্ষনাৎ হেদক্ষপ 
কিদলন।  দতদন আদবিন কিদলন,  আদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  একজন ব্রপ্রদমক ও গুনমুগ্ধ বযদি।  আপদন েদি তাি 
প্রদত ব্রকান অদনষ্টপাত কিা দর্িা কদি থাদকন,  তদব আদম আপনাি দনকট এই প্রাথসনা কিদি ব্রেন,  আপদন 
প্রথদম আমাি জীবন গ্রহর্ করুন,  তািপি আপনাি ইো র্ম্পািন কিদত অগ্রর্ি ব্রহান।  কাির্ আদম েতক্ষন 
পেসি জীদবত থাকদবা,  আদম দকিুদতই তাি প্রদত দবন্দুমাত্র অপমান র্হ্য কিদত পাদি না।  

দপ্রন্স,  দেদন ভাল কদিই জানদতন তাদক এই কমসর্ািীি উপি কত অদধ্ক দনভসি কিদত হয়।  দতদন এই 
অতদকসত ব্র াষর্া িািা অতযি দবেত হদলন।  আবু্দল আলী খাদনি আশঙ্কা দবিূদিত কিাি জন্য দতদন ব্রর্দষ্টত 
হদয় উত্তি কিদলনঃ ‘ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ আমাি র্াক্ষাৎ হদয়দি।  আদমও তাি প্রদত পিম শ্রদ্ধা- ভদি 
ব্রপাষর্ কদি।  তাদক আমাি তাম্বুদত আহ্বান কদি ব্রে অদনষ্টকািীতাি অদি প্রজ্বদলত কিা হদয়দি,  তাি 
কােসযদক্ষদত্রি পদিদধ্ র্ীমাবদ্ধ কিদত এবাং তাি শিীি িক্ষা কিদত আশা কিদি।  দপ্রন্স তািপি দনজ হাদত 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট একখানা পত্র দলখদলন এবাং তাদত দতদন অল্প দকিুদিদনি জন্য তাি দনবার্ স্থল বা 
তাি বার্স্থান পদিবতসদনি অতীব প্রদয়াজনীয়তা র্ম্বদে তাদক অনুদিাধ্ কিদলন এবাং তাদক তাি দক্ষপ্ত শত্রুগদর্ি 
আক্রমন হদত িক্ষা কিাি অকপট ইো র্ম্বদে সুদনশ্চয়তা প্রিান কিদলন।  দতদন আদিশ কিদলন ব্রে,  তাি 
অতীব দবভুদষত তাম্বুদট তাি দনদজি দশদবদিি দনকটবতসী স্থাদন স্থাপন কিা হয়  এবাং তাি প্রতযাদশত অদতদথি 
অভযথসনাি জন্য র্াংিদক্ষত হয়।  

মহান ুেদুর্ি মাদজন্দািাদনি জন্য োত্রা 

এই র্াংবাি প্রাপ্ত হদয় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তা মহান ুেুদর্ি দনকট উপদস্থত কিদলন,  দেদন তাদক এই দনমন্ত্রর্ 
গ্রহর্ কিাি জন্য উপদিশ দিদলন।  মহান ুেুর্ তাদক এই বদল সুদনদশ্চত কিদলনঃ ‘আপনাি উপি ব্রকান 
দবপি পদতত হদব না।  আমাি র্ম্বদে আদম,  আজ িাদতই দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী কয়দবনীর্হ,  দেদন জীদবত 
অক্ষিগদনি মদধ্য একজন,  মাদজন্দািান অদভমদুখ োত্রা কিব।  আল্লাহ েদি র্াদহন,  তদব আপদন পদি,  
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দবশ্বার্ীদিি একদট বতহৎ িদলি অদধ্নায়করূদপ ও আদগ আদগ কাদলা পতাকার্মহূ উদত্তালন কদি মশহি হদত 
োত্রা কিদবন ও আমাি র্াদথ ব্রোগিান কিদবন।  র্বসশদিমান আল্লাহ ব্রে স্থান দনধ্সািন কদি দিদয়দিন,  আমিা  
ব্রর্ই স্থাদন একদত্রত হদবা। ’ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্ানদন্দ তাি র্ম্মদত প্রকাশ কিদলন।  দতদন মহান ুেুদর্ি পিতদল পদতত হদলন এবাং দতদন 
তাি উপি ব্রে র্কল কাদজি ভাি অপসন কিদলন ব্রর্গুদল দবশ্বেতাি র্াদথ র্ম্পািন কিাি িতঢ় র্াংকল্প র্ম্বদে 
দতদন তাদক সুদনদশ্চত কিদলন।  মহান ুেুর্ তাদক ব্রপ্রমাদলিন িান কিদলন এবাং তাি র্কু্ষিয় ও কপাদল র্ুম ু
িান কদি তাদক র্বসশদিমাদনি অবযথস র্াংিক্ষদর্ র্মপসন কিদলন।   ব্রর্ই দিদনি অপিাহ্নকাদলি প্রথম ভাদগ 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি ব্র াড়ায় আদিাহন কিদলন এবাং মেসািা ও প্রশািভাদবি র্াদথ দপ্রন্স হামজা দমজসাি ব্রর্না 
দনবাদর্ উপদস্থত হদলন।  দতদন ব্রর্খাদন আবু্দল আলী খান কততসক দশষ্টার্াদিি র্াদথ অভযদথসত হদলন,  োদক 
অপি কদয়কজন কমসর্ািীি র্াদথ তাদক তাি জদন্য দবদশষভাদব সতিী তাম্বুদত অভযাথসনা কিাি জন্য দপ্রন্স কততসক 
দনেুক্ত কিা হদয়দিল।  

ব্রর্ই িাদতই মহান ুেুর্ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকদি কয়বীদনদক,  দেদন বাব খয়া দনমসান কদিদিদলন,  তাি অপি 
কদয়কজন খযাতনামা র্িীর্হ তাি দনকট আহ্বান কিদলন এবাং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত অদবর্দলত আনুগতয 
স্বীকাদিি জন্য এবাং দনঃর্দন্দদহ তাি আদিশ পালদনি জদন্য তাদিিদক আদিশিান কিদলন।  দতদন তাদিি 
বলদলনঃ ‘প্রর্ডড িড়র্মূহ আমাদিি র্ামদন আদি।  প্রর্ডড আদলাড়ন ও উৎপীড়দনি দিনর্মহূ দ্রুত অগ্রবতসী 
হদে।  তাদক িতঢ়ভাদব র্মথসন কিদব,  কাির্ তাি আদিদশি প্রদত বাধ্যানুগতযই ব্রতামাদিি মুদি দনভসি কদি। ’ 

এই র্মিূয় বাকয উচ্চািন কিাি পি,  মহান ুেুর্ তাি র্াথীদিি দবিায়িান কিদলন এবাং দমজসা ব্রমাহাম্মি 
আলী কয়বীদনি র্াদথ মশহি  হদত োত্রা কিদলন।  অল্প কদয়কদিন পদি দতদন পদথ দমজসা ব্রর্ালায়মান নূিীি 
র্াক্ষাৎলাভ কিদলন,  দেদন তাদক মহান তাদহিাি কয়বীদনি বন্দী অবস্থা হদত মুদিলাদভি  টনাবলী র্ম্বদে,  
ব্রখািার্াদনি দিদক তাি ভ্রমর্ এবাং তািপি মহান বাহা’উল্লাহি িাজধ্ানী হদত োত্রা র্ম্বদে অবগত কিদলন।  
দমজসা ব্রর্ালায়মান ও দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী বািাদে ব্রপৌাঁিা পেসি মহান ুেুদর্ি র্াদথ দিদলন।  তািা খুব 
র্কাদল  ব্রর্ই কু্ষি গ্রাদম ব্রপৌাঁিদলন এবাং ব্রর্খাদন অদনক ব্রলাকদক র্মদবত অবস্থায় ব্রিখদত ব্রপদলন,  তাদিিদক 
তাদিি স্বধ্মসাবলম্বী বদল দর্নদত পািদলন।  োদহাক,  তািা তাদিি োত্রা পুনঃ আিম্ভ কিদত মনস্থ কিদলন এবাং 
ব্রর্াজাসুদজ শাহরুদিি দিদক অগ্রর্ি হদলন।  েখন  তািা  ব্রর্ই নগদিি দিদক অগ্রবতসী হদেদলন,  দমজসা 
ব্রর্ালায়মান,  দেদন একটু দপিন ব্রথদক তাদিি অনুর্ির্ কিদিদলন,  পদথ ব্রমাহাম্মি হুনার্াব- এি র্াক্ষাৎলাভ 
কিদলন,  দেদন বািাদেি দিদক অগ্রর্ি হদেদলন।   ব্রর্ই র্দম্মলদনি উদেশ্য র্ম্বদে তাি অনুর্োদনি উত্তদি 
দমজসা ব্রর্ালায়মান জানদত পািদলন ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাহ এবাং মহান তাদহিা দকি ু দিন আদগ  ব্রর্ই গ্রাদমি 
জন্য শাহরুি তযাগ কদিদিন এবাং ইদতপূদবস  ইর্ফাহান,  কয়বীন ও পািদস্যি অন্যান্য শহি  হদত বহু র্াংখযক 
দবশ্বার্ী ব্রর্খাদন ব্রপৌাঁদিদিল এবাং মহান বাহা’উল্লাহি অদভদপ্রত ব্রখািার্ান োত্রায় তাাঁি র্িী হওয়াি জন্য অদপক্ষা 
কিদিদলন।  দমজসা ব্রর্ালায়মান মিবয প্রকাশ কিদলনঃ ‘ব্রমাল্লা আহমি ইবদিলদক বলুন,  দেদন এখন বািাদে 
আদিন,  ব্রে এই প্রাতঃকাদলই আপনাি উপি এক আদলাক ( মহান ুেুর্)  উজ্জল হদয়দিন,  োি উজ্জ্বলতা 
আপদন দর্নদত র্ক্ষম হন  নাই।   

শাহরুদি মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ মহান ুেদুর্ি র্াক্ষাৎকাি ও উভদয়ি 
বািাদে উপদস্থদত 
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েখনই  মহান বাহা’উল্লাহ ব্রমাহাম্মি ব্রহনা র্াদবি দনকট হদত মহান ুেুদর্ি শাহরুদি উপদস্থত হওয়াি কথা 
শুনদলন,  তখনই দতদন তাি র্াদথ একদত্রত হওয়াি জন্য দঠক কিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমায়াল্লাম নূিীি র্াদথ 
দতদন ব্র াড়ায় র্দড়  ব্রর্ই র্েযায়  ব্রর্ই গ্রাদমি জন্য োত্রা কিদলন এবাং পিদিন সুেসাদেি র্ময় মহান 
ুেুর্র্হ বািাদে উপদস্থত হদলন।  

তখন গ্রীদষ্মি প্রভাব দিল।  মহান বাহা’উল্লাহ ব্রর্খাদন তাাঁি আগমদর্ি পি দতনদট বাগান ভাড়া কিদলন,  তাি 
একদট ব্রকবলমাত্র মহান ুেুদর্ি জন্য,  আি একদট মহান তাদহিা ও তাি পদির্াদিকাি জন্য এবাং তততীয়দট 
তাাঁি দনদজি জন্য িাখদলন।  বািাদে ব্রমাট একাদশজন দবশ্বার্ী র্মদবত হদয়দিদলন।  র্কদলই তাদিি ব্রর্খাদন 
আগমদর্ি র্ময় হদত র্দম্মলদনি ব্রশষ পেসি র্ময় বাহা’উল্লাহি অদতদথ দিদলন।  দতদন প্রদতদিন এদককদট 
ফলকদলদপ অবতীর্স কিদতন,  ো দমজসা ব্রর্ালায়মান নূিী র্মদবত দবশ্বার্ীগদর্ি দনকট প্রকাশ কিদতন।  
প্রদতযকদক দতদন একদট নতনু নাম প্রিান কিদতন।  দতদন স্বয়াং  ব্রর্ই র্ময় ব্রথদক বাহা’ নাদম অদভদহত 
হদয়দিদলন।  জীদবত অক্ষিদিি ব্রশষ অক্ষদিি উপি দতদন ক্দেু ুর্ নাম প্রিান কদিদিদলন এবাং ুিিাতুল 
আদয়নদক তাদহিা উপাদধ্ প্রিান কিা হদয়দিল।  োিা বািাে র্দম্মলদন একদত্রত হদয়দিদলন তাদিি প্রদতযদকি 
জদন্য পিবতসী র্মদয় মহান বাব কততসক প্রদতযদকি জদন্য একদট দবদশষ ফলকদলদপ অবতীর্স কিা হদয়দিল,  
োদিি প্রদতযকদক দতদন  ব্রর্ই নাদম র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন,  ো তাি প্রদত র্ম্প্রদত মহান বাহা’উল্লাহ কততসক প্রিত্ত 
হদয়দিল।  েখন  পিবতসী র্মদয় মহান তাদহিার্হ দশষ্যগদর্ি মধ্য হদত কতক অদধ্কতি অনমনীয় র্াংস্কাি 
দবদিাদধ্ দবশ্বার্ী,  মহান তাদহিাদক অতীত কাদলি দর্িার্দিত প্রথার্মহূ অদেৌদিকভাদব পদিতযাগ কিাি জন্য 
অদভেুি কিদত মনস্থ কদিদিল।  মহান বাব,  োাঁি দনকট এই র্কল অদভদোগ উিাপন কিা হদয়দিল,  দতদন 
দনম্নদলদখত ভাদব উত্তি প্রিান কদিদিদলনঃ ‘‘তাি র্ন¦ ব্রে আদম দক বলব ,  োহাদক শদি ও প্রভাি ির্না 
তাদহিা ( পদবত্রা)  নাম প্রিান কদিদিন?” 

বািাে র্দম্মলদনি গুরুত্ব ও তাৎপেস 

ব্রর্ই স্মির্ীয় র্দম্মলদনি প্রদতযকদট দিন একদট নতুন আইদনি প্রবতসন এবাং দর্িার্দিত একদট প্রথাি িদহতকির্ 
িতষ্ট হদতা।  ব্রে র্কল অিিাল ইর্লাদমি দবদধ্র্মদূহি পদবত্রতা িক্ষা কিদিল,  ব্রর্গুদলদক কদঠািভাদব উদেি 
কিা হল এবাং ব্রে র্কল প্রদতমা ( উলামা বা িীদত- নীদত)  এতকাল োবৎ তাদিি অে উপার্কদিি উপার্না 
িাবী কিত তাদিিদক কদঠািভাদব উদেি ( ধ্বাংর্ )  কিা হল।  দকন্তু ব্রকউই জানত না,  ব্রকান উৎর্ ( আদি 
কাির্)  এই র্কল র্বল,  উদ্ধত্ব নবয প্রথাি প্রবতসন ও দনগসমর্ হদয়দিল;  ব্রকান হাত িতঢ়তা র্হকাদি ও 
দনভুসলভাদব তাদিি পদির্াদলত কিদিল,  ব্রকউই তা অনুমান কিদত পাদি নাই,  এমনদক দেদন  ব্রর্ই কু্ষি গ্রাদম 
র্দম্মদলত প্রদতযক বযদিদক একদট নতুন নাম প্রিান কদিদিদলন,  তাাঁি বযদিত্ব তাদিি দনকটও অজ্ঞাত দিল।  
োিা তা প্রাপ্ত হদয়দিল,  প্রদতযদক তাি দনদজি অনুভূদতি পদিমান অনুর্াদি অনুমান কদিদিল।  তাদিি মদধ্য 
অদত অল্প বযদি অস্পষ্টভাদব অনুমান কদিদিল ব্রে,  ব্রে র্কল সুদি প্রর্ািী পদিবতসন এইরূপ দনভসদয় প্রিত্ত 
কিা হদেল তাি কতসা দিদলন মহান বাহা’উল্লাহ্।  

ব্রশখ আব ু ব্রতািাব কততসক বদর্সত  টনা 

ব্রশখ আব ু ব্রতািাব দেদন বািাদে র্াং দটত দবপি র্মদূহি প্রকতদত র্ম্বদে র্বসাদপক্ষা ও উত্তমরূদপ দবদিত দিদলন,  
দনম্নদলদখত  টনাদট বর্সনা কদিদিন বদল বলা হদয়দিঃ ‘একদিন পীড়াি কািদর্ মহান বাহা’উল্লাহ শেযাগত 
দিদলন।  মহান ুেুর্ তাাঁি পীড়া র্ম্বদে অবগত হদয় অনদত দবলদম্ব তাাঁদক ব্রিখাি জদন্য তাাঁি আবার্স্থদল র্দল 
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ব্রগদলন।  েখন  তাদক তাাঁি দনকট উপদস্থত কিা হল তখন দতদন মহান বাহা’উল্লাহি ডান পাদশ বর্দলন।  
অবদশষ্ট র্িীগর্ ক্রদম ক্রদম তাাঁি দনকট উপদস্থত হদলন এবাং তাাঁি র্তুদিসদক র্মদবত হদলন।  েখনই  তািা 
ব্রর্খাদন র্মদবত হদলন তখনই মহান তাদহিাি র্াংবাি বাহক ব্রমাহাম্মি হার্াদন কয়বীদন,  োদক নতনুভাদব 
ফজল কয়বীদন নামও প্রিত্ত হদয়দি,  হঠাৎ ব্রর্খাদন উপদস্থত হদলন এবাং মহান তাদহিাি দনকট ব্রথদক তাি দনজ 
বাগাদন তাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জদন্য মহান ুেুদর্ি দনকট একদট জরুিী দনমন্ত্রর্পত্র প্রিান কিদলন।  মহান 
ুেুর্ র্াহদর্ি র্াদথ এবাং দস্থি  দনদশ্চতভাদব উত্তি প্রিান কিদলনঃ ‘আদম তাি দনকট ব্রথদক দনদজদক 
র্ম্পূনসরূদপ পতথক কদিদি।  আদম তাি র্াদথ  র্াক্ষাৎ কিদত অস্বীকাি কদি ( ১) । ’ র্াংবািবাহক তৎক্ষনাৎ র্দল 
ব্রগদলন এবাং আবাি খুব শীঘ্রই প্রতযাবতসন কিদলন।  ব্রর্  ব্রর্ই একই র্াংবাদিি পনুিাবতদত্ত কিল এবাং তাি 
র্দনবসে আহ্বাদনি প্রদত মনদোগ ব্রিওয়াি জন্য অনুনয় কিল।  র্াংবািবাহক বলদলনঃ‘আপনাি উপদস্থদত র্ম্বদে 
দতদন ব্রজাি দিদয় বদলদিন।  আপদন েদি আপনাি প্রতযাখযান র্ম্বদে দজি কদিন,  দতদন স্বয়াং আপনাি দনকট 
আগমর্ কিদবন। ’  

এই অনমনীয়  মদনাভাব উপলদি কদি র্াংবাি বাহক তাি তিবািী দনদষ্কাদষত কিদলন এবাং তা মহান ুেুদর্ি 
পাদয়ি কাদি ব্রিদখ বলদলনঃ ‘আপনাদক িাড়া আদম ব্রেদত অস্বীকাি কদি।  হয়  আমাি র্াদথ মহান তাদহিাি 
দনকট ব্রেদত প্রস্তুত হন ,  নয়দতা এই তিবািী িািা আমাি মাথা ব্রকদট ব্রফলনু। ’ মহান ুেুর্ ক্রুদ্ধস্বদি প্রতুযত্তি 
কিদলনঃ ‘আদম ইদতপদূবস আমাি ইো ব্র াষর্া কদিদি।  আদম মহান তাদহিাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত োবনা।  
আপদন আমাি দনকট ব্রে ব্রব কদল্পক প্রোব উিাপন কদিদিন,  আদম ব্রর্ মত কাজ কিদত প্রস্তুত। ’ 

ব্রমাহাম্মি হার্ান,  দেদন মহান ুেুদর্ি পিপ্রাদি বদর্দিদলন,   ব্রর্ই মততুযজনক আ াত গ্রহর্ কিাি জন্য তাি 
গলা প্রর্াদিত কদি দিদয়দিদলন।  তখন হঠাৎ মহান তাদহিাি মূদতস অলাংকাদি দবভূদষত ও পিসা দবহীন অবস্থায় 
র্মদবত র্িীগদর্ি র্ামদন উপদস্থত হদলন।  র্মে র্মদবত জনমডডলী তৎক্ষনাৎ র্ন্ত্রাদর্ আক্রাি হদলন।  এই 
আকদস্মক এবাং অপ্রতযাদশত অপরূপ মূদতসি র্ামদন র্কদলই দবস্ময়াদভভুত হদয় ব্রগদলন।  অবগুডঠনমুি অবস্থায় 
তাি মুখ- মডডল িশসন তাদিি দনকট একদট ধ্াির্া শদিি অতীত দবষয় দিল।  এমনদক তাি িায়াি প্রদত দস্থি  
িতদষ্টদত অবদলাকন কিাও তািা অনুদর্ত বদল মদন কিদতন।  কাির্,  তািা তাদক মহান ফাদতমািই প্রকাশ 
( ২)  বদল মদন কিদতন,  দেদন তাদিি ব্রর্াদখ র্তীদত্বি পিম দনিশসন স্বরূপ দিদলন।  

মহান তাদহিা শািভাদব,  নীিদব এবাং পিম মেসািা র্হকাদি র্ামদনি দিদক অগ্রর্ি হদলন এবাং মহান ুেুদর্ি 
দিদক এদগদয় দতদন তাি ডান পাদশ আর্ন গ্রহর্ কিদলন।  তাি প্রশাি সুদস্থিতা তাি মুখ- মডডদলি দিদক োিা 
এক িতদষ্ট তাদকদয় দিল তাদিি ব্রর্হািাি র্ন্ত্রেভাব সুতীক্ষè রূদপ সবষময প্রিশসক দিল।  ভীদত,  ব্রক্রাধ্ এবাং 
দবহ্বলতা তাদিি অিদিি অিঃস্থল আদলাদড়ত কদিদিল।   ব্রর্ই আকদস্মক আদবভসাব তাদিি শিীি ও 
মদনাবতদত্তর্মহূ অদভভুত কদিদিল বদল ব্রবাধ্ হল।  আবু্দল খাদলক ইর্ফাহানী এইরূপ প্রর্ডডভাদব দবর্দলত 
হদয়দিল ব্রে,  দনদজি হাদত ব্রর্ তাি দনদজি গলা ব্রকদট ব্রফলল।  িিাি ব্রিদহ এবাং উদত্তজনায় অদধ্ি হদয় ব্রর্ 
দর্ৎকাি কিদত কিদত মহান তাদহিাি র্ম্মুখ হদত পলায়ন কিল।  তাি িতষ্টাি অনুর্ির্ কদি অল্প কদয়কজন 
ব্রলাক তাদিি র্িীদিি পদিতযাগ কিল এবাং তাদিি এই ধ্মস পদিতযাগ কিল।  দবস্মদয় হতভম্ভ হদয় দকিু 
র্াংখযক ব্রলাক তাি র্ামদন দনবসাক িডডায়মান িইল।  ইদতামদধ্য  মহান ুেুর্ দনদষ্কাদষত অস্ত্র ( তিবািী)  দনজ 
হাদত ধ্াির্ কদি স্ব- স্থাদন উপদবষ্ট িইদলন।  তাি মুখ- মডডদল অবনসনীয় ব্রক্রাদধ্ি ভাব প্রকাদশত দিল।  ব্রবাধ্ 
হদেল ব্রে দতদন  ব্রর্ই র্মদয়ি জন্য অদপক্ষা কিদিন,  েখন  দতদন মহান তাদহিাি প্রদত তাি র্াাং াদতক 
আ াত প্রিান কিদত পাদিন।  
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তাি ভয় প্রিশসক ভাবভদি োদহাক,  তাদক ( মহান তাদহিাদক)  দবর্দলত কিদত র্মথস হল না।  তাি মুখ- মডডল  
ব্রর্ই একই প্রকাি মেসািা ও দবশ্বার্ প্রিশসন কিদিল,  ো র্মদবত দবশ্বার্ীগদর্ি র্ামদন তাি আদবভসাদবি 
প্রাথদমক মুহুদতস দতদন প্রিশসন কদিদিদলন।  আনন্দ ও জদয়ি ভাব এখন তাি মুখ- মডডলদক আদলাকদত 
কদিদিল।  দতদন তাি আর্ন হদত উদঠ িাাঁড়াদলন এবাং তাি র্িীগদর্ি অিঃকিদর্ ব্রে উদত্তজনা র্তদষ্ট হদয়দিল তা 
িািা দকিুমাত্র বযাহত না হদয় দতদন  ব্রর্ই র্দম্মলদনি অবদশষ্ট ব্রলাকদিি র্দম্বাধ্ন কদি বিবয দিদত আিম্ভ 
কিদলন।  দবন্দুমাত্র পূবস দর্িা না কদি এবাং এইরূপ ভাষায় ো পদবত্র ব্রকািআদনি ভাষাি র্াদথ অতযি 
হৃিয়গ্রাহী িতশ্য বহর্  কিদিল,  দতদন অনুপম বািীতা এবাং সুগভীি উৎর্াদহি র্াদথ তাি আদবিন উপদস্থত 
কিদলন।  দতদন পদবত্র ব্রকািআদনি এই আয়াদতি র্াদথ তাি বিবয র্মাপ্ত কিদলনঃ ‘দনশু্চই ধ্মসভীরুগর্,  স্বগসীয় 
বাগান ও ব্ররাতস্বীদনর্মদূহি মদধ্য র্তয দনদকতদন,  মহা পিাক্রমশালী র্ম্রাদটি সনকদটয বার্ কিদবন 
( ব্রকািআন,  ৫৪/ ৫৪- ৫৫) । ’ 

েখন  দতদন এই র্কল ঐশী বার্ী উচ্চাির্ কিদিদলন,  তখন দতদন মহান বাহা’উল্লাহ এবাং মহান ুেুর্ উভদয়ি 
দিদক এইরূপ ভাদব একদট ব্রগাপন কটাক্ষ দনদক্ষপ কিদলন ব্রে,  োিা তাি দিদক িতদষ্টপাত কিদিল তািা ব্রকউই 
এি অথস বুিদত র্ক্ষম হল না ব্রে,  এই দইজদনি মদধ্য কাি প্রদত দতদন ইদিত কিদিদলন।  তাি পিক্ষদনই 
দতদন ব্র াষর্া কিদলনঃ ‘‘আদমই  ব্রর্ই বার্ী ( বাকয)  ো মহান কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  উচ্চািন কিদবন বদল 
ভদবষ্যিার্ী কিা হদয়দি।  ব্রে বার্ী পতদথবীি ব্রনততস্থানীয়গর্ ও উচ্চ পিস্থগর্দক পলায়ন কিদত বাধ্য কিদব ( ডন 
ব্রেকার্স,  ১৫ পতষ্ঠা) ।  

দতদন মহান ুেুদর্ি দিদক তাি মুখ দফিাদলন এবাং মহান ুেুর্দক ভৎসর্না কিদলন,  ব্রকননা ব্রখািার্াদন ধ্দমসি 
উন্নদতি জদন্য দতদন ো অতযাবশ্যকীয় বদল মদন কদিদিদলন তা র্ম্পািন কিদত দতদন অর্মথস হদয়দিদলন।  
মহান ুেুর্ প্রতুযত্তি দিদলনঃ ‘আদম আমাি দবদবদকি আদিশ ব্রমদন র্লদত র্ম্পূর্স মুি।  আদম আমাি 
র্হদশষ্যদিি ইো ও র্দিাদষি অধ্ীন নই।তাি দিক হদত তাি ব্রর্াখ দফদিদয় মহান তাদহিা এই মহান  টনাি 
উপেুি ভাদব উৎর্ব  র্ম্পািন কিাি জন্য উপেুি দবশ্বার্ীদিি আহ্বান কিদলন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘এই 
দিবর্ একদট উৎর্দবি ও র্াবসজনীন আনন্দ উৎর্দবি দিন,  ব্রে দিবর্ অতীত কাদলি শতঙ্খলর্মূহ দবিীর্স 
হদয়দি।  োিা এই মহান কতদতত্বপূর্স কাদজ অাংশগ্রহর্ কদিদিন,  তািা উদিত ব্রহাক এবাং পিস্পি পিস্পিদক 
আদলির্ করুক। ’  

 

দবশ্বার্ীগদর্ি মদধ্য মতদভি 

ব্রর্ই স্মির্ীয় দিন এবাং তাি পিবতসী দিনর্মদূহ মহান বা’ব্রবি  র্মদবত অনুর্ির্কািীগদর্ি জীবদন ও 
অভাবর্মদূহ পিম সবপ্লদবক পদিবতসনর্মহূ িতষ্ট হল তাদিি উপার্নাি দনয়মাদিদত আকদস্মক ও ব্রমৌদলক রুপািি 
র্াং দটত হল।  প্রাথসনা,  উপার্না,  উৎর্ব  ও এি অনুষ্ঠানাদি র্ম্বদে ভি উপার্কগর্ ব্রে দনয়মানুবদতসতা পালন 
কদি আর্দিদলন  ব্রর্ই র্মে অপদিবতসনীয় রূদপ পদিতযাগ কিা হদয়দি।  োিা এই র্কল র্মথসন কিাি জন্য 
অতযি আগ্রদহি র্াদথ উদিত হদয়দিল তাদিি মদধ্য এক গুরুতি দবশতঙ্খলাি প্রাদভসাব হদয়দিল।  কতক ব্রলাক 
এইরূপ আমূল পদিবতসনদক দনন্দা কদিদিল,  ব্রেদহত ু তািা ও গুদলাদক প্রর্দলত ধ্দমসি দবদিাদধ্তািই র্ািভাগ 
বদল মদন কদিদিল এবাং োদক তািা ইর্লাদমি অলঙ্ঘর্ীয় আদিশ বদল মদন কিত তা িদহত কিদত অস্বীকাি 
কিদলা।  ব্রকউ ব্রকউ মহান তাদহিাদক এই র্কল দবষদয় একমাত্র দবর্ািক এবাং দবশ্বার্ীগদর্ি দনকট হদত 
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র্দন্দহমুি বশ্যতা িাবী কিাি একমাত্র বযদি বদল মদন কিত।  অন্য দবশ্বার্ীিা োিা তাি বযবহাি 
প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কদিদিল,  তািা মহান ুেুদর্ি মতামত ধ্াির্ কদি িইল,  োদক তািা মহান বা’ব্রবি  
একমাত্র প্রদতদনদধ্ এবাং একমাত্র বযদি োিা এইরূপ গুরুত্বপূর্স দবষয়র্মদূহ মতামত প্রকাশ কিাি অদধ্কাি আদি 
বদল মদন কিত।  আিও কতক দবশ্বার্ী এইরূপ দিল োিা মহান ুেুর্ ও মহান তাদহিা উভদয়িই অদধ্কাি 
স্বীকাি কিত এবাং এই র্ম্পরূ্স  টনাদটদক র্তযদক দমথযা হদত এবাং দবশ্বার্ীদক অবাধ্য ব্রলাক হদত পতথক কিাি 
একদট ঐশী ব্রপ্রদিত পূবস পদিকদল্পত পিীক্ষা স্বরূপ ধ্াির্া কদিদিল।  

মহান বাহা’উল্লাহ কততসক পূনদমসলন র্ম্পািন 

মহান তাদহিা স্বয়াং অল্প র্মদয়ি জদন্য মহান ুেুদর্ি কততসত্ব অস্বীকাি কদিদিদলন।  দতদন এই বদল ব্র াষর্া 
দিদয়দিদলন বদল বদর্সত আদিঃ ‘আদম তাদক একজন িাত্র বদল মদন কদি,  োি সনদতক উন্নদত র্াধ্ন এবাং 
দশক্ষািাদনি জন্য মহান বাব আমাি দনকট ব্রপ্রির্ কদিদিন।  আদম তাদক অন্য ব্রকান প্রকাি অবদলাকন কদি 
না। ’ মহান ুেুর্ দনদজ মহান তাদহিাদক ধ্মস দবদিাদধ্তাি র্তদষ্টকত্রসী বদল প্রকাশ্যভাদব অদভদোগ কদিদিদলন 
এবাং োিা মহান তাদহিাি মতামত র্মথসন কদিদিদলন তাদিিদক ভ্রাদিি বদল বদল দনন্দা কদিদিদলন।  এই 
উদত্তজনাি অবস্থা অল্প দকিুকাল োবৎ স্থায়ী হল,  অবদশদষ মহান বাহা’উল্লাহ হেদক্ষপ কিদলন এবাং 
সুদনপনুভাদব তাদিি মদধ্য পূর্স পুনঃদমসলন র্ম্পািন কিদলন।   ব্রর্ই তীে মতদবদিাধ্ ব্রে আ াতর্মূহ প্রিান 
কদিদিল ব্রর্গুদলি দতদন আদিাগযিান কিদলন এবাং উভদয়ি ব্রর্ষ্টা উদিযাম গঠনমলূক কাদজি পদথ পদির্াদলত 
কিদলন।  

বািাে র্দম্মলদনি প্রকতত উদেশ্য নব  েদুগি প্রবতসন 

ব্রর্ই স্মির্ীয় র্দম্মলদনি প্রকতত উদেশ্য পূির্ হদয়দিল ( ৪) ।  নতনু দনয়দমি দশিা দননাি কিা হদয়দি।  
প্রর্দলত আর্াি িীদত- নীদতর্মূহ,  ো ব্রলাদকি দবদবকদক শুঙ্খলাবদ্ধ কদিদিল ব্রর্গুদলি দবরুদদ্ধ েুদ্ধ ব্র াষর্া কিা 
হল এবাং ব্রর্গুদলদক দনভসীকভাদব ধ্বাংর্ কিা হল।  নতনু আদিশ ও দবদধ্ ব্র াষর্া কিাি পথ পদিস্কাি হল,  
ব্রেগুদল নব  দবধ্ান প্রবতসদনি জন্য দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল।  র্িীগদর্ি োিা বািাদে একদত্রত হদয়দিদলন তাদিি 
অবদশষ্ট ব্রলাকগর্ মাদজন্দািাদনি দিদক োত্রাি জন্য প্রস্তুত হল।  মহান তাদহিা ও মহান ুেুর্ একই হাওিায় 
উপদবশন কিদলন,  ো তাদিি ভ্রমদর্ি জন্য মহান তাদহিা প্রদতযকদিন একদট গীদতকাবয ির্না কিদতন,  ো 
দতদন তাি হাওিা অনুর্ির্কািীদিি গান কিাি জন্য দশক্ষা দিদতন।   ব্রর্ই উৎর্াহী িল,  েখন  তাি 
মাদজন্দািাদনি দিদক োত্রা কিদিল,  ব্রে র্কল দর্ৎকাি ধ্বদন র্হকাদি তািা পুিাতন দবধ্াদনি ধ্বাংর্  ও নব  
দবধ্াদনি জন্ম র্াংবধ্সনা কিদিল তা পবসত ও উপতযকা প্রদতধ্বদনত কিল।  ৎ 

বািাে হদত প্রতযাবতসন 

মহান বাহা’উল্লাহ বাইশ দিন োবৎ বািাদে অবস্থান কদিদিদলন।  মহান বা’ব্রবি  অল্প কদয়কজন অনুর্ির্কািী 
তাদিি মাদজন্দািান োত্রাি পদথ একদট র্ময় ( আজল)  অদতক্রাি ধ্দমসি আইনানুমদিত প্রথার্মদূহি অস্বীকাদিি 
স্বাধ্ীনতাদক অপবযবহাি কিদত ব্রর্দয়দিল।  মহান তাদহিাি অবগুডঠন তযাগ কিাি অভতুপূবস কাজদক দমথযার্াদিি 
ও সধ্দেসি র্ীমা অদতক্রম কিাি এবাং তাদিি স্বাথসপি বার্না র্মদূহি র্দিতাথস কিাি একদট র্দঙ্কত বদল ধ্াির্া 
কদিদিল।  দকি ু ব্রলাক র্িম  র্ীমা অদতক্রম কিাি কাদজ দলপ্ত হওয়ায় র্বসশদিমাদনি ব্রক্রাধ্ জাগ্রত কদিদিল 
এবাং তাদিি অদবলদম্বত িত্রভদিি কাির্ হল।  দনয়ালা গ্রাদম তািা কদঠািভাদব পিীদক্ষত হদয়দিল এবাং তাদিি 
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শত্রুি হাদত তািা গুরুতি আ াত ব্রভাগ কদিদিল।  এইরূপ র্ািদিদক দবেতত হদয় পড়ায় পূবসবতসী ধ্দমসি অল্প 
কদয়কজন িাদয়ত্ব জ্ঞানশুর্য অনুর্ির্কািী অদনষ্টপাদতি ব্রে আগুন প্রজ্জ্বদলত কিদত ব্রর্দয়দিল তা দনবসাদপত হল 
এবাং এি মেসািা ও র্ম্ভ্রম দনমসল িাখদত র্ক্ষম হল।  

মহান বাহা’উল্লাহ কততসক বদর্সত দনয়ালাি  টনা 

আদম স্বয়াং মহান বাহা’উল্লাদকক ঐ  টনা বর্সনা কিদত শুদনদিঃ ‘‘আমিা র্কদল দনয়ালা গ্রাদম একদত্রত 
হদয়দিলাম এবাং একদট পবসদতি পািদিদশ দবশ্রাম গ্রহর্ কিদিলাম।  েখন  র্কাদল পবসদতি উপি হদত দনকটবতসী 
ব্রলাদকিা আমাদিি উপি ব্রে পাথির্মহূ দনদক্ষপ কিদিল,  তিািা আমিা হঠাৎ জাগ্রত হলাম।  তাদিি 
আক্রমদর্ি প্রর্ডডতা আমাদিি র্িীগর্দক ভদয় ও ত্রাদর্ পলায়র্ কিদত বাধ্য কিল।  আদম ুেুর্দক আমাি 
দনজ ব্রপাষাক পদিধ্ান কদিদয় তাদক একদট দনিাপি স্থাদন পাঠালাম,  ব্রেখাদন আদম তাি র্াদথ একদত্রত হদত 
ইো কদিদিলাম।  আদম েখন  ব্রর্খাদন উপদস্থত হলাম,  আদম ব্রিখদত ব্রপলাম দতদন ইদতপূদবস ব্রর্ স্থান তযাগ 
কদি র্দল ব্রগদিন।  মহান তাদহিা এবাং দর্িাদজি একজন েুবক এবাং দমজসা আবু্দল্লাহ বযদতত আমাদিি 
র্িীগদর্ি আি ব্রকউ দনয়ালায় দিল না।  ব্রেইরূপ প্রর্ডডতাি র্াদথ তাদিি আক্রমর্ কিা হদয়দিল তা আমাদিি 
আিাদত ধ্বাংর্  আর্য়ন কদিদিল।   ব্রর্ই েুবক বযদতত তাদহিাি িক্ষনাদবক্ষদর্ি ভাি দিদত পাদি এমন অন্য 
ব্রকান ব্রলাক ব্রর্খাদন ব্রপলাম না।   ব্রর্ই েুবক  ব্রর্ই র্মদয় ব্রে র্াহর্ ও িতঢ় র্াংকল্প প্রকাশ কদিদিল তা 
বােদবকই আশ্চেসজনক দিল।  তিবািী হাদত গ্রাদমি ব্রলাকদিি ববসি আক্রমদর্ দবন্দুমাত্র ভীত না হদয়,  োিা 
আমাদিি র্ম্পি লুডঠদনি জন্য প্রবলভাদব ধ্াদবত হদয়দিল,  ব্রর্ এই র্কল আক্রমর্কািীদিি প্রদতদিাধ্ কিাি 
জন্য প্রবল ব্রবদগ ধ্াদবত হল।  েদিও ব্রর্ তাি শিীদিি নানা স্থাদন আ াতপ্রাপ্ত হদয়দিল,  ব্রর্ আমাদিি র্ম্পি 
িক্ষাি জন্য দনদজি জীবন দবপিাপন্ন কদিদিল।  আদম তাদক তাি কাজ ব্রথদক ক্ষাি থাকদত আদিশ প্রিান 
কিলাম।  েখন  ব্রগালমাল ব্রথদম দগদয়দিল,  আদম গ্রাদমি কদয়কজন অদধ্বার্ীদিি দনকট অগ্রর্ি হলাম এবাং 
তাদিি বযবহাদিি দনষ্ঠুিতা ও লজ্জাস্কিতা র্ম্বদে তাদিি দবশ্বার্ জন্মাদত র্ক্ষম হদয়দিলাম।  অবদশদষ আদম 
আমাদিি লুদডঠত িদবযি দকয়িাাংশ প্রতযাবতসন কিাদত র্ক্ষম হদয়দিলাম। ’‘ 

 

ব্রর্ই  টনাি ফলাফল 

মহান বাহা’উল্লাহ্,  মহান তাদহিা এবাং তাাঁি র্িীর্হ নদূি উপদস্থত হদলন।  দতদন ব্রশখ আব ু ব্রতািাবদক তাাঁি 
িক্ষর্াদবক্ষর্,  আশ্রয় ও দনিাপত্তাি জন্য দনেুি কিদলন।  ইদতামদধ্য  অদনষ্টকািদকিা মহান বাহা’উল্লাহি 
দবরুদদ্ধ ব্রমাহাম্মি শাদহি ব্রক্রাধ্ প্রজ্জ্বদলত কিাি ব্রর্ষ্টা কিদিল এবাং তাদিি শাহরুি এবাং মাদজন্দািাদনি 
উপিবাদিি প্রধ্ান উদিযাগী বদল বর্সনা কদি অবদশদষ শাহদক তাাঁদক ব্রগ্রপ্তাদিি জন্য প্রবতত্ত কিদত র্ক্ষম 
হদয়দিল।  শাহদক ক্রুদ্ধস্বদি বলদত ব্রশানা ব্রগদিঃ ‘আদম এই পেসি তাাঁি দবরুদদ্ধ ো বলা হদয়দি তাি 
দবরুদ্ধার্াির্ কদিদি ও তা র্মথসন কিদত অস্বীকাি কদিদি।  তাাঁি দপতা কততসক আমাদিি ব্রিদশি ব্রে উপকাি ও 
ব্রর্বা কােসাদি কিা হদয়দিল তা স্বীকাি কদি তাাঁি প্রদত প্রশ্রয় প্রিান কিদত প্রবতত্ত হদয়দিলাম।  এইবাি দকন্তু 
তাাঁদক মততুযমুদখ পদতত কিদত আদম কতত র্াংকল্প। ’  

সুতিাাং দতদন ব্রতহিানস্থ তাাঁি একজন কমসর্ািীদক আদিশ দিদয়দিদলন ব্রে দতদন তাি পুত্রদক দেদন মাদজন্দািান 
বার্ কিদিদলন,  এই উপদিশ প্রিান কদিন,  ব্রে মহান বাহা’উল্লাদকক ব্রগ্রফতাি কদি িাজধ্ানীদত ব্রপ্রির্ কিা 
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হয়।  এই কমসর্ািীি পুত্র এই পত্র একদিন পূদবসই প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  ব্রে দিন দতদন মহান বাহা’উল্লাদকক 
অভযথসনা কিাি জন্য প্রস্তুত কিদিদলন,  োাঁি প্রদত দতদন অদত ভদিভাদব অনুিি দিদলন।  দতদন অতীব দঃদখত 
হদলন এবাং এই র্াংবাি কাদিা দনকট প্রকাশ কিদলন না।  মহান বাহা’উল্লাহ্,  োদহাক,  তাাঁি দঃখ বুিদত 
পািদলন এবাং আল্লাহি উপি দবশ্বার্ স্থাপন কিদত বলদলন।  পিবতসী দিন েখন  দতদন তাাঁি বেদুিি র্াদথ তাাঁি 
বেুি বাড়ীদত োদেদলন,  একজন ব্র াড় র্ওয়াদিি র্াদথ তাি র্াক্ষাৎ হল,  ব্রে ব্রতহিাদনি দিদক ব্রথদক 
আর্দিল।   ব্রর্ই বে ু অশ্বাদিাহী র্াংবািবাহদকি র্াদথ র্াংদক্ষপ্ত কথাবাতসাি পি দ্রুতগদতদত মহান বাহা’উল্লাহি 
র্াদথ ব্রোগিান কিদলন এবাং মাদজন্দািাদনি প্রাদিদশক ভাষায় দর্ৎকাি কদি বলদলনঃ ‘মহাম্মি শাদহি মততুয 
হদয়দি। ’ দতদন তখন িাজকীয় আদিশ ব্রবি কদি মহান বাহা’উল্লাদকক ব্রিখাদলন,  ব্রে িাজকীয় ফমসার্ তাি 
স্বাথসকতা হাদিদয় ব্রফদলদি।   ব্রর্ই িাদত তাি অদতদথি র্াদথ দনদবস œ শাদি ও আনদন্দ র্াদথ কাল োপন 
কদিদিদলন।  

 

মহান ুেরু্ র্ািীদত দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি বাড়ীদত কািারুদ্ধ হদলন 

মহান ুেুর্ ইদতামদধ্য  তাি প্রদতপক্ষ শত্রুদিি হাদত পদতত হদয়দিদলন এবাং র্ািীদত  ব্রর্ই শহদিি 
ব্রনততস্থানীয় ধ্মস আইনজ্ঞ দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি বাড়ীদত কািারুদ্ধ হদয়দিদলন।  তাি অবদশষ্ট র্িীগর্ দনয়ালা 
গ্রাদম তাদিি িত্রভি হওয়াি পি দবদভন্ন দিদক দবেতত হদয় পদড়দিদলন।  প্রদতযদক তাদিি র্হদবশ্বার্ীদিি জন্য 
বািাদেি গুরুত্বপূর্স  টনাবলীি র্াংবাি বহন  কদি দনদয় দগদয়দিদলন।  

অধ্যায় র্মাপ্ত 

ব্রষাড়শ অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  কশফুল গীতানুর্াদি,  মহান ুেুর্ ও মহান তাদহিাি মদধ্য আদগ এটা দমমাাংর্া হদয়দিল ব্রে,  মহান 
তাদহিা বা’ব্রবি  প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি স্বাধ্ীন সবদশষ্ট র্ম্বদে প্রকাশ্য ভাদব ব্র াষর্া কিদবন এবাং পূবসবতসী ধ্দমসি 
আইন- কানুন দবদধ্ দনদষধ্র্মহূ িদহত হওয়া র্ম্বদে দবদশষ ব্রজাি দিদয় বলদলন।  অন্যপদক্ষ মহান ুেুর্ মহান 
তাদহিাি দবরুদদ্ধ বািানুবাি কিদবন এবাং তাি মতামত পদিতযাগ কিদবন,  এটাই আশা কিা হদয়দিল।  এই 
বযবস্থা এই জন্য কিা হদয়দিল,  ব্রে এইরূপ দববাি আহ্বানকািী ও সুদিপ্রর্ািী ব্র াষর্াি প্রভাবর্মহূ হ্রার্ প্রাপ্ত 
হয়  এবাং এইরূপ আতঙ্কজনক নব  প্রথা প্রবতসদন ব্রে র্কল দবপিাপি উপদস্থত হওয়াি দনদশ্চত র্ম্ভাবনা িদয়দি 
তা দনবাদিত হয়  ( ২১১ পতষ্ঠা) ।  মহান বাহা’উল্লাহ্,  এই দবতদকস,  একদট দনিদপক্ষ মদনাভাব অবলম্বন 
কদিদিদলন;  েদিও প্রকততপদক্ষ দতদনই  ব্রর্ই স্মির্ীয়  টনা প্রবাদহি দবদভন্ন অদভনদয় একমাত্র প্রধ্ান উদিযাগী,  
দনমন্ত্রর্কািী ও পদির্ালক দিদলন।  

২.  মহান ফাদতমা,  দেদন আল্লাহি ভদবষ্যিািী মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  কন্যা এবাং ইমাম মহান আলী 
( িাঃ) - এি পিমা স্ত্রী দিদলন।  

৩.  পািস্যবার্ী মুর্লমানদিি মদধ্য ইর্লাদমি ধ্মস মতবাি র্ম্বদে ব্রে আক্ষদিক দবশ্বার্ দিল মহান 
ব্রকািিাতুল আদয়দনি এই র্াহর্পরূ্স কাজ তাি দভদত্তর্মূহ প্রকদম্পত কিল।  এটা হদত পাদি ব্রে,  মহান 
ব্রকািিাতুল আদয়দনি দশক্ষাি বীিত্বপূর্স মহান ুেুর্ এবাং বািীতাপূর্স দশক্ষদয়ত্রী স্বয়াং।  তাি অিিতসদষ্টি জন্য খুব 
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র্ম্ভব মহান বাহা’উল্লাহি দনকট ঋর্ী।  অবশ্য এই অনুমান ব্রে,  তাি পিম ব্রশ্রষ্ঠ বে ু তাদক ভৎসর্না কিদত 
পাদিন,  ইহা ব্রকবলমাত্র একদট আনন্দজনক িাজস্তুদত বা বযাদিাদি।  ( ডািাি দট, ব্রক,  ব্রর্ইদনি ‘জাদত ও 
ধ্মসর্মূদহি পূর্দমসলন গ্রদন্থি ১০৩- ৪ পতষ্ঠা) ।  

 

 

 

র্প্তিশ অধ্যায় 
ব্রর্হদিক িূদগস মহান বা’ব্রবি  স্থানািি ও কািাবদিাধ্ 

  

১২৬৪ দহজিীদত র্া’বান মাদর্ি মধ্যভাদগ ( জুলাই- আগষ্ট,  ১৮৪৮ দিষ্টাদব্দ)  দনয়ািাি িূ সটনা  দটদিল।   ব্রর্ই 
মাদর্ি ব্রশষ ভাদগ মহান বাবদক তাদেদজ আনয়র্ কিা হদয়দিল,  ব্রেখাদন দতদন তাাঁি শত্রুদিি দনকট ব্রথদক 
কদঠন ও অপমানকি আ াত প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  তাাঁি মেসািাি প্রদত উদেশ্য প্রদর্াদিত প্রকাদশ্য অবমাননা ঐ 
আক্রমদর্ি প্রায় র্মকালীন হদয়দিল ো দনয়ালাি অদধ্বার্ীগর্ মহান বাহা’উল্লাহ ও তাাঁি র্িীগদর্ি দবরুদদ্ধ 
পদির্াদলত কদিদিল।  একজন ( মহান বাহা’উল্লাহ্)  কতকগুদল অজ্ঞ ও দববািদপ্রয় ব্রলাক িািা প্রেি দনদক্ষপ্ত 
হদয়দিদলন।  অন্য জন ( মহান বাব)  একজন দনষ্ঠুি ও দবশ্বার্ াতক শত্রু িািা কশা াদত উৎপীদড়ত হদয়দিদলন।   

মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রর্হদিদকি ব্রলাকদিি মদনাভাব 

আদম এখন ঐ র্কল অবস্থাদিি বর্সনা কিব োি পদির্াম হল  ব্রর্ই  তর্াপূর্স অপমান ো মহান বা’ব্রবি  
দনেসাতনকািীগর্ তাাঁি উপি প্রদয়াগ কদিদিল।  হাজী দমজসা আকার্ী ব্রে আদিশ প্রিান কদিদিল ব্রর্মদত মহান 
বাবদক ব্রর্হদিক িূদগস ( ১)  স্থানািদিত কিা হদয়দিল এবাং ইয়াদহয়া খান ুদিসি তত্বাবধ্াদন িক্ষা কিা হদয়দিল,  
োি ব্রবান ব্রমাহাম্মি শাদহি স্ত্রী এবাং নাদয়বুর্ সুলতাদনি মা দিল।  ইয়াদহয়া খানদক প্রধ্ান মন্ত্রীি পক্ষ হদত 
কদঠাি এবাং সুস্পষ্ট দনদিসশ ব্রিওয়া হদয়দিল এবাং বন্দীি দনকট কাউদক প্রদবশ না কিদত ব্রিওয়াি জন্য 
আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  তাদক দবদশষভাদব র্তকস কদি ব্রিয়া হদয়দিল,  ব্রে দতদন আলী খাদন মাহুয়ীি িতষ্টাি 
অনুর্ির্ না কদি এবাং তাদক ব্রে আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল,  ব্রর্গুদল ক্রদম ক্রদম অগ্রাহ্য কদিদিল ( ২) ।  

ব্রর্ই আদিদশি গুরুত্বপূর্স প্রভাব র্দত্ত্বও এবাং র্বস ক্ষমতা র্ম্পন্ন হাজী দমজসা আকার্ীি অনমনীয় দবদিাদধ্তা 
র্দত্ত্বও ইয়াদহয়া খান,  এই র্কল আদিশ পালন কদি র্লাি বযাপাদি দনদজদক শদিহীন বদল মদন কিল।  ব্রর্ 
শীঘ্রই বন্দীি ব্রমাদহনী শদি অনুভব কিদত লাগল।  ব্রর্ তাাঁি আধ্যাদিক শদিি প্রভাদব তাি কিনীয় কতসবয 
ভুদল ব্রগল।  প্রথম হদতই মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি ভালবার্া তাি অিদি প্রদবশ কিল এবাং তাি র্বস অদেত্ব 
িাবী কদি বর্দলা।  ব্রে র্কল ুিসী ব্রর্হদিদক বার্ কিত,  তাদিি ধ্মসদন্মাতা ও শীয়া র্ম্প্রিাদয়ি প্রদত  তর্া,  
মাহুি অদধ্বার্ীদিি অদপক্ষা অদধ্কতি দিল এবাং তািাও মহান বা’ব্রবি  রুপািিকািী শদিি িািা বশীভূত 
হদয়দিল।  দতদন তাদিি অিদি এইরূপ ভালবার্া জাগ্রত কদিদিদলন ব্রে,  প্রদতযকদিন র্কাদল তাদিি প্রদতদিদনি 
কাজ আিম্ভ কিা আদগ তািা তাাঁি কািাগাদিি দিদক অগ্রর্ি হদতা এবাং িূি হদত কািাগাদিি দিদক লক্ষয 
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কদি  ব্রেখাদন তাদিি দপ্রয় বযদি অবস্থান কিদিদলন,  তাাঁি নাদম বন্দনা কিত এবাং তাি আদশবসাি কামনা 
কিত।  তািা ভদিভদি মাদটদত র্াষ্টাি প্রর্দতপাত কিত  এবাং তাাঁি স্মিদর্ তাদিি অিির্মহূ শীতল ও র্দতজ 
কিদত র্াইত।  তািা এদক অদন্যি দনকট তাাঁি শদি ও প্রভাি আশ্চেসয ক্ষমতা র্ম্বদে মুি ভাদব বর্সনা কিত 
এবাং এবরূপ স্বপ্নর্মূহ বর্সনা কিত ো তাাঁি র্তদষ্ট শদিি র্াক্ষয প্রিান কিত।  ইয়াদহয়া খান কাউদকই িূদগস 
প্রদবশ কিদত বাাঁধ্া প্রিান কিত না।  েখন  ব্রর্হদিক ক্রমবধ্সমান র্াংখযক িশসকবতন্দ োিা িূগস িাদি িদল িদল 
র্মদবত হদয়দিল,  তাদিিদক স্থান ব্রোগাদত অর্মথস হল।  তাদিি পুিাতন শহি  ইদস্ক শহদি প্রদয়াজনীয় বার্স্থান 
র্াংগ্রহ কিদত র্াহােয কিা হদয়দিল,  ো দকনা িূগস হদত এক  ডটাি পদথি বযবধ্াদন অবদস্থত দিল।  মহান 
বা’ব্রবি  জন্য প্রদয়াজনীয় খািয িবযাদি  ব্রর্ই পুিাতন শহি  ব্রথদকই ক্রয় কদি এখাদন বহন  কদি আনা 
হদতা।  

একজন র্হগামী পদির্েসাকািীি প্রদত মহান বা’ব্রবি  উপদিশ 

একদিন মহান বাব তাাঁি জন্য র্ামান্য মধ্ু ক্রয় কিাি জন্য ব্রলাক পাঠাদলন।  ব্রে মূদলয তা ক্রয় কিা হদয়দিল 
তা তাাঁি কাদি অদতদিি বদল ব্রবাধ্ হল।  দতদন উহা গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘‘ইহা 
অদপক্ষা কম মূদলয দনঃর্দন্দদহ উৎকতষ্ট প্রকাদিি মধ্ ু ক্রয় কিা ব্রেত।  আদম দেদন,  ব্রতামাদিি আিশস স্থানীয় হই  
আদম একজন বদর্ক বযবর্ায়ী ব্রলাক দিলাম।  ব্রতামাদিি র্কল কাদজ আমাি পন্থা অবলম্বন কিা কতসবয।  ব্রতামিা 
ব্রতামাদিি দনদজদিি প্রদতদবশীদিি র্াদথ প্রতাির্া কিদব না এবাং ব্রর্ও ব্রতামাদিি র্াদথ প্রতাির্া কিদব না।  
ব্রতামাদিি প্রভুিন্থা এইরূপই দিল।  ব্রলাকদিি মদধ্য অদত বুদদ্ধমান ও শদিমান তাাঁদক প্রতাির্া কিদত অর্মথস 
দিল।  দতদনও তাাঁি দনদজি পদক্ষ অদত নীর্ ও দনঃর্হায় জীদবি প্রদত র্িয়ভাদব বযবহাি কিদত ভালবার্দতন। ’ 
দতদন ব্রজি কিদলন ব্রেন,  ব্রে েুবক মধ্ু ক্রয় কদিদিল ব্রর্ তা ব্রফিৎ দিদয় র্ো মূদলয তাাঁি জন্য উৎকতষ্ট মধ্ু 
দনদয় আর্দব।   

দশদক্ষত ধ্মসদনতা,  উলামা ও র্িকািী কমসর্ািীগর্ কততসক মহান বা’ব্রবি  বার্ী গ্রহর্ েথা,  দমজসা ব্রমাহাম্মি 
আলী ও তাি ভাই।  

ব্রর্হদিক িূদগস মহান বা’ব্রবি  অবদিাধ্ কাদল,  দবস্ময়জনক  টনাবলী র্িকািদক দবদশষভাদব দবর্দলত কদিদিল।  
ইহা খুব শীঘ্রই সুস্পষ্ট হল ব্রে,  খুইি সর্য়িদিি,  উলামাদিি এবাং র্িকািী কমসর্ািীদিি মদধ্য অতযি 
খযাতনামা অদনক ব্রলাক এই বন্দীি প্রতযাদিশবার্ী র্মথসন কদিদিল এবাং তাি ধ্মস দবশ্বার্ র্ম্পূর্সরূদপ গ্রহর্ 
কদিদিল।  তাদিি মদধ্য দিদলন দমজসা ব্রমাকম্মাি আলী ও তাি ভাই।  তািা উভদয়ই দবদশষ্ট গুর্ র্ম্পন্ন সর্য়ি 
দিদলন।  আিদিক আগ্রদহি র্াদথ তাদিি স্বদিশবার্ী র্কল প্রকাি অবস্থাি ব্রলাদকি মদধ্য তাদিি ধ্মস দবশ্বার্ 
ব্র াষর্া কিা জন্য উদিত হদয়দিদলন।  এই প্রকাি কােসিক্ষতাি ফল স্বরূপ খুই ও ব্রর্হদিদকি মদধ্য 
র্তানুর্োকািী ও িতঢ় দবশ্বার্ীদিি গমনাগমদনি অদবদেন্ন ব্ররাত প্রবাদহত হদত লাগল।   

দমজসা আর্াদল্লাহ সিয়ান কততসক মহান বা’ব্রবি  ধ্মস গ্রহর্ 

ব্রর্ই র্ময় এমন  দটদিল ব্রে,  দমজসা আর্াদল্লাহ,  দেদন একজন উচ্চ র্াদহদতযক গুর্ র্ম্পন্ন খযাতনামা র্িকািী 
কমসর্ািী দিদলন,  োদক পদি মহান বাব সিয়ান উপাদধ্ প্রিান কদিদিদলন এবাং দেদন মহান বা’ব্রবি  ধ্দমসি 
প্রদত প্রবল প্রকাশ্য দনন্দা িািা উহাদিি বযথস কদিদিদলন োিা তাদক এই ধ্দমস দিদক্ষত কিাি ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  
অবদশদষ দতদন একদট স্বপ্ন ব্রিখদলন,  েখন  দতদন জাগ্রত হদলন,  দতদন কাউদক এই স্বদপ্নি বতত্তাি বর্সনা কিদত 
কতত র্াংকল্প হদলন এবাং পদবত্র ব্রকািআদনি দইদট আয়াদতি উপি মদনানয়ন দস্থি  কদি দতদন মহান বা’ব্রবি  
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দনকট দনম্নদলদখত অনুদিাধ্ কদি পত্র দলখদলনঃ ‘আদম আমাি মদন দতনদট দবষয় সুদনদিসষ্ট কদিদি।  তাদিি 
প্রকতদত র্ম্বদে আমাি দনকট প্রকাশ কিাি জন্য আপনাি দনকট অনুদিাধ্ কিদি। ’ এই দনম্নদলদখত অনুদিাধ্ 
মহান বা’ব্রবি  দনকট র্মপসন কিাি জন্য দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীদক অনুদিাধ্ কিা হদয়দিল।  অল্প কদয়কদিন 
পদি দতদন এি উত্তি ব্রপদলন।  ইহা মহান বা’ব্রবি  দনজ হাদত ব্রলখা দিল,  োদত দতদন  ব্রর্ই স্বদপ্নি অবস্থাদি 
র্ম্পূর্সরূদপ বর্সনা কদিদিদলন এবাং পদবত্র ব্রকািআদনি মূল বর্নিয়ও  প্রকাশ কদিদিদলন।   ব্রর্ই প্রতুযত্তদিি 
ভ্রমশূর্যতা তাি আকদস্মক ধ্মস পদিবতসন  টাল।  েদিও দতদন ভ্রমদর্ অনভযস্থ দিদলন,  দমজসা আবু্দল্লাহ,  খুই হদত  
ব্রর্ই িূদগস োওয়াি ব্রে উচ্চ খাড়া প্রেিময় পথ দিল তা দ্রুততাি র্াদথ পাদয় ব্রহাঁদট অদতক্রম কিদলন।  তাি 
বেুিা তাদক অশ্বাদিাহদন ব্রর্হদিদক োওয়াি জন্য প্রবতত্ত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  দকন্তু দতদন তাদিি প্রোব 
প্রতযাখযান কিদলন।  মহান বা’ব্রবি  র্াদথ তাি র্াক্ষাৎকাি তাি দবশ্বার্ সুিতঢ় কিল এবাং ইহা  ব্রর্ই উজ্জ্বল 
উেীপনা উদত্তদজত কিল ো দতদন জীবদনি ব্রশষ পেসি প্রকাশ কিদত লাগদলন।  

ব্রর্ই বৎর্ি  মহান বাব তাাঁি এই ইো প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে,  তাাঁি র্িীগদর্ি মদধ্য র্দল্লশজদনি প্রদতযদকই 
এদককদট প্রবে দলখদব এবাং পদবত্র ব্রকািআদনি আয়াদতি ও হাদিদর্ি র্াহাদেয তাাঁি প্রতযাদিদশি সবধ্তা প্রমার্ 
কিদব।  তাাঁি ইো তৎক্ষনাৎ প্রদতপাদলত হল এবাং তাদিি শ্রদমি ফল েথা র্মদয় তাাঁি র্ম্মুদখ উপদস্থত কিা 
হল।  দমজসা আর্াদল্লাহি প্রবে র্দন্দহাতীতভাদব মহান বা’ব্রবি  প্রশাংর্া লাভ কিল এবাং তাাঁি দবদবর্নায় ব্রশ্রষ্ঠ 
পিবী প্রাপ্ত হল।  দতদন তাদক সিয়ান উপাদধ্ প্রিান কিদলন এবাং তাি র্ম্মানাদথস ‘লওদহ হুরুফাত’ 
( অক্ষির্মদূহি ফলকদলদপ)  অবতীর্স কিদলন।  ব্রর্খাদন দতদন দনম্নদলদখতভাদব বর্সনা কব্রিদিদলনঃ ‘েদিও তাাঁি 
( মহান বা’ব্রবি )  র্তযতা প্রমার্ স্বরূপ বয়ান দবন্দুি ( মহান বা’ব্রবি )  অন্য ব্রকান র্াক্ষয প্রমার্ না থাকত 
তদব ইহাই েদথষ্ট হদতা ব্রে,  দতদন এইরূপ একদট ফলকদলদপ অবতীর্স কদিদিন,  ো ব্রকান অদধ্ক পদিমাদন 
দবিযা উৎপািন কিদত র্ক্ষম হত না। ’  

বয়ান গ্রদন্থি ব্রলাদকিা োিা  ব্রর্ই ফলকদলদপি অিদনসদহত উদেশ্য র্িদে র্ম্পূর্সরূদপ ভ্রাি ধ্ািনা কদিদিল।  
ইহাদক জফি ( ভদবষৎ অনুমানকািী)  দবিযাি ( দবজ্ঞাদনি)  একদট বযাখযামাত্র মদন কদিদিল।  েখন  পিবতসী 
র্মদয় আক্কাি কািা নগিীি কািাগাদি মহান বাহা’উল্লাহি কািাবাদর্ি প্রাথদমক বৎর্ি  র্মদূহ দর্িাজ হদত 
জনাদব ব্রমাবদল্লগ,   ব্রর্ই ফলকদলদপি িহস্যর্মহূ বযাখযা কিাি জন্য মহান বাহা’উল্লাদকক অনুদিাধ্ কদিদিদলন,  
ো তািা োিা মহান বা’ব্রবি  বাকযর্মহূ ভুলভাদব উপলদি কদিদিল,  তািা খুবই ভালরূদপ দবদবর্না কিদত 
পাদি।  মহান বা’ব্রবি  বর্সনার্মহূ হদত মহান বাহা’উল্লাহ অকাটয প্রমার্ প্রিশসন কদি সুস্পষ্টভাদব প্রমাদর্ত 
কদিদিদলন ব্রে োাঁদক আল্লাহ প্রকাশ কিদবন তাাঁি আদবভসাব দনশ্চয়ই মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্াি উদনশ বিি  
অদপক্ষা কম র্মদয়ি মদধ্য র্াং দটত হদব না।  ব্রমাোগাদিি ( োি র্াহােয প্রাথসনা কিা হয়  তাি)  িহস্য বয়ান 
গ্রদন্থি ( মহান বাব কততসক অবতীর্স গ্রদন্থি)  অনুর্ির্কািী ব্রলাকদিি মদধ্য পিম অনুোনকািীদিি মনদক ব্রে 
অদনক দিন োবৎ বযথস কদি দিদয়দিল এবাং প্রদতশ্রুত মদহয়ান বযদিদক জানদত পািাি পদথ একদট 
অনদতক্রমর্ীয় প্রদতবেকতা স্বরূপ প্রমাদর্ত হদয়দিল।  মহান বাব স্বয়াং ঐ ফলকদলদপদত ঐ িহস্য বযাখযা 
কদিদিন।  দকন্তু দতদন ব্রে বযাখযা প্রিান কদিদিন তা ব্রকউই উপলদি কিদত র্ক্ষম হয়  নাই।  

দমজসা আর্াদল্লাহ,  ব্রে অক্লাি উৎর্াহ প্রিশসন কদিদিদলন,  তা তাি দপতাদক,  দেদন হাজী দমজসা আকাদর্ি 
একজন অিিি বে ু দিদলন,  তাি পুদত্রি ধ্মসািি গ্রহদর্ি অবস্থাদি র্িদে তাি দনকট বর্সনা কিদত এবাং িাষ্ট্র 
তাি উপি ব্রে র্কল কতসবয র্ম্পন্ন কিাি ভাি অপসন কদিদিল ব্রর্গুদল র্ম্পািন কিদত তাি অর্াবধ্ানতা র্ম্বদে 
তাদক জানাদত প্রবতত্ত কদিদিল।  দতদন িাদষ্ট্রি একজন কমসদনষ্ঠ ব্রর্বক,  দকরূদপ এইরূপ আগ্রদহি র্াদথ তাি নব  
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প্রভূদক ব্রর্বা কিাি জন্য উদিত হদয়দি  ব্রর্ই র্ম্বদে এবাং তাি উদিযাদমি কততকােসতা র্ম্বদে দবোদিত বর্সনা 
কদিদিল।  

 

 

ভািদতি  ইদন্দা- পাদকোদনি একজন িিদবদশি এই ধ্মস গ্রহর্ 

ভািত ( ইদন্দা- পাদকোন)  হদত একজন িিদবদশি ব্রর্হদিদক আগমর্ এবাং মহান বা’ব্রবি  র্াদথ তাি 
র্াক্ষাৎকাদিি র্াদথ র্াদথ তাাঁি প্রতযাদিদশি র্তযতা স্বীকাি,  িাদষ্ট্রি কততসপক্ষগদর্ি পদক্ষ আশঙ্কাি একদট 
অদতদিি কাির্ হদয় িাড়াল।  োিা এই িিদবদশি র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিল,  োদক মহান বাব কহরুল্লাহ 
( আল্লাহি অদভশাপ)  নাদম অদভদহত কদিদিদলন,  ইদস্ক শহদি তাি অবস্থান কাদল,  তাি উৎর্াহ- উেীপনা 
অনুভব কদিদিদলন এবাং তাি িতঢ় দবশ্বাদর্ি শদিি িািা গভীিভাদব প্রভাবাদিত হদয়দিদলন।  ক্রমবধ্সমান র্াংখযক 
ব্রলাক তাি বযদিদত্বি োদ মদন্ত্র মুগ্ধ হদয়দিল এবাং ব্রস্বোয় তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি বাধ্যকািী শদি স্বীকাি 
কদিদিল।  দতদন তাদিি এইরূপ প্রভাব দবোি কদিদিদলন ব্রে,  দবশ্বার্ীদিি মদধ্য অল্প কদয়কজন তাদক স্বগসীয় 
প্রতযাদিদশি একজন বযাখযাকািী বদল মদন কিদত লাগল,  েদিও দতদন র্ম্পূর্সরূদপ  ব্রর্ই িাবীর্মহূ অস্বীকাি 
কদিদিদলন।  তাদক অদনক র্ময় দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কিদত ব্রশানা ব্রগদিঃ ‘ঐ দিনগুদলদত েখন  আদম 
ভািদত (  ইদন্দা- পাদকোদন)  ব্রগৌিবাদিত নওয়াদবি পি অদধ্কি কদিদিলাম,  মহান বাব স্বদপ্ন আমাি দনকট 
উপদস্থত হদয়দিদলন।  দতদন আমাি দিদক একিতদষ্ট তাদকদয় দিদলন এবাং র্ম্পরূ্সরূদপ আমাি অিি জয় 
কদিদিদলন।  আদম উদিত হলাম এবাং তাাঁদক অনুর্ির্ কিাি জন্য োত্রা কিলাম,  তখন দতদন একাগ্রদর্দত্ত 
আমাি দিদক িতদষ্টপাত কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘‘ব্রতামাি জাঁ  াক- জমকশীল ব্রপাষাক তযাগ কি,  ব্রতামাি স্বদিশ 
হদত োত্রা কি এবাং আমাি র্াদথ র্াক্ষাদতি জন্য আোিবায়জাদন পাদয় ব্রহাঁদট দ্রুত গমর্  কি।  ব্রর্হদিদক তুদম 
আমাি অিদিি বার্না র্দিতাথস কিদত পািদব। ” আদম তাাঁি দনদিসশ অনুর্ির্ কদিদিলাম এবাং আমাি লক্ষযস্থদল 
ব্রপৌাঁদর্দিলাম। ’  

ব্রর্হদিক হদত দবশ্বার্ীগদর্ি দবিায় 

ব্রর্ই দবনীত িিদবশ ব্রর্হদিদকি ুিসী ব্রনতাদিি মদধ্য ব্রে ব্রগালদোদগি উদত্তজনা র্তদষ্ট কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন 
তাি র্াংবাি তাদেদজ ব্রপৌাঁদিল এবাং ব্রর্খান ব্রথদক ব্রতহিাদন র্াংবাি ব্রপ্রিন কিা হল।  িাজধ্ানীদত এই র্াংবাি 
ব্রপৌাঁিামাত্র মহান বাবদক তৎক্ষনাৎ তাদেদজ স্থানািি কিাি আদিশ প্রিান কিা হল এই আশায় ব্রে,   ব্রর্ই 
স্থাদন তাাঁি ক্রমাগত অবস্থাদনি ফদল ব্রে উদত্তজনাি র্তদষ্ট হদয়দিল তা প্রশদমত হদত পাদি।  ব্রতহিাদন এই নতনু 
আদিশ ব্রপৌাঁিাি আদগই,  মহান বাব জনাব আদজমদক আদিশ কিদলন ব্রে দতদন কহরুল্লাহদক মহান বা’ব্রবি  
এই ইো অবগত কিান ব্রেন,  দতদন ভািদত প্রতযাবতসন কদিন এবাং ব্রর্খাদন তাি ধ্দমসি ব্রর্বায় তাি জীবন 
উৎর্গস কদিন।  মহান বাব তাদক আদিশ প্রিান কিদলনঃ ‘‘একাকী এবাং পিেদজ দতদন ব্রে স্থান হদত 
এদর্দিদলন,   ব্রর্ই স্থাদন প্রতযাবতসন কিদবন।  ব্রে আগ্রহ ও দনিার্দিি র্াদথ ব্রেরূপভাদব দতদন এই ব্রিদশ 
তীথস োত্রা র্ম্পািন কদিদিদলন,  দতদন এখন ব্রর্ইরূপভাদব তাি স্বদিদশ প্রতযাবতসন কিদবন এবাং অক্লািভাদব 
এই ধ্দমসি স্বাদথসি উন্নদত কদল্প অদবিত পদিশ্রম কিদত থাকদবন। ” মহান বাব জনাব আদজমদক উপদিশ 
দিদলন ব্রে দতদন দমজসা আবু্দল ওয়াহাব তুশীেীদক,  দেদন এখন খুইদত বার্ কিদিন,  এই উপদিশ প্রিান 
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কদিন,  ব্রেন দতদন তৎক্ষনাৎ উরুদময়াি দিদক োত্রা কদিন,  ব্রেখাদন দতদন ( মহান বাব)  শীঘ্র তাি র্াদথ 
ব্রোগিান কিদবন।  দতদন স্বয়াং জনাব আদজমদক তাদেদজ োত্রা কিাি জন্য আদিশ দিদলন এবাং ব্রর্খাদন দতদন 
সর্য়ি ইোদহম খদললদক তাাঁি  ব্রর্ই নগদি উপদস্থদতি সনকটয র্ম্বদে ব্রে র্াংবাি প্রিান কদিন।  মহান বাব 
তাদক বলদলনঃ’‘তাদক বলদবন ব্রে,  তাদেদজ অদতশীঘ্র নর্িাদিি আগ্রন প্রজ্জ্বদলত কিা হদব,  দকন্তু এই 
অদিদশখাি প্রজ্জ্বলতা র্দত্ত্বও আমাদিি বেদুিি উপি ব্রকান অদনষ্টপাত হদব না। ” 

 

েখনই  কহরুল্লাহ তাি প্রভুি দনকট ব্রথদক র্াংবাি প্রাপ্ত হদলন তখন দতদন তাাঁি ইো কাদজ পদির্ত কিাি 
জন্য উদিত হদলন।  েদি ব্রকান বযদি তাি র্িী হদত ইো প্রকাশ কিত দতদন তাদিি বলদতনঃ ‘তুদম এই 
ভ্রমর্ োত্রাি ব্রক্লশ কখনও র্হ্য কিদত পািদব না।  আমাি র্াদথ আর্াি ইো তযাগ কি।  তুদম দনশ্চয়ই পদথ 
মততুযমূদখ পদতত হদব,  ব্রকননা মহান বাব আমাদক একাকী স্বদিদশ প্রতযাবতসদনি  আদিশ িান কদিদিন। ’ োিা 
তাি র্াদথ ভ্রমদর্ি আগ্রহ প্রকাশ কদিদিল,  তাি এই প্রতুযত্তদিি বাধ্যকািী শদি তাদিিদক দনেি কদিদিল।  
দতদন কাদিা দনকট ব্রথদক অথস অথবা ব্রপাষাক গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিদলন।  একাকী এবাং অদত দনকতষ্ট 
ব্রপাষাক পদিদহত হদয় ষদষ্ট হাদত র্মিূয় পথ পাদয় ব্রহাঁদট স্বদিশ প্রতযাবতসন কিদলন।  ব্রকউই জানল না 
অবদশদষ তাি ভাদগয দক  দটদিল।  

দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী েনুুেী র্ম্বদে  টনাি বতত্তাি 

ব্রমাহাম্মি আলী েুনুেী,  দেদন আদনর্ নাদম পদিদর্ত দিদলন,   ব্রর্ই র্কল ব্রলাদকি মদধ্য দিদলন,  োিা তাদেদজ 
মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত তাাঁি প্রতযাদিশ ধ্দমসি র্াংবাি শ্রবর্ কদিদিদলন এবাং দ্রুত গমদর্ ব্রর্হদিক দগদয় 
তাাঁি উপদস্থদত লাভ কিাি বার্না িািা উদত্তদজত হদয়দিদলন।  তাি - দপতা,  সর্য়ি আলী েুনুেী তাদেদজি 
একজন র্ম্ভ্রাি ব্রলাক দিদলন,  দতদন তাি নগি  পদিতযাদগি বযাপাদি কদঠাি আপদত্ত কদিদিদলন এবাং অবদশদষ 
তাদক তাি বাড়ীদত আবদ্ধ কদি িাখদত এবাং তাি উপি কড়াভাদব পাহািা দিদত প্রবতত্ত হদয়দিদলন।  তাি পুত্র 
অবদিাধ্ অবস্থায় অবর্ন্ন ও দনদেজ  হদয় পদড়দিদলন,  ঐ র্ময় পেসি েখন  তাি দপ্রয়তম তাদেদজ 
ব্রপৌাঁদর্দিদলন এবাং ব্রর্খান হদত তাাঁদক ( মহান বাবদক)  পুনঃ ব্রর্হদিদকি কািাগাদি দনদয় োওয়া হদয়দিল।  

ব্রমাহাম্মি আলী েনুুেী র্ম্বদে ব্রশখ হার্ান েনুুেীি বর্সনা 

আদম ব্রশখ হার্ান েুনুেীদক দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কিদত শুদনদিঃ ‘ব্রর্ র্ময় েখন  মহান বাব জনাদব 
আদজমদক তাাঁি দনকট ব্রথদক দবিায় জানাদলন তখন মহান বাব,  মাহুদত এবাং ব্রর্হদিক িূদগস অবদিাধ্ কাদল 
ব্রে র্কল ফলকদলদপ অবতীর্স কদিদিদলন ব্রগর্গুদলি মদধ্য ব্রেগুদলি মদধ্য ো ো পাওয়াি র্ম্ভাবনা দিল 
ব্রর্গুদলদক র্াংগ্রহ কিদত এবাং ব্রর্গুদলদক সর্য়ি ইোদহম খদলদলি হাদত র্মপসন কিাি জন্য দেদন তখন তাদেদজ 
বার্ কিদিদলন এবাং ব্রর্গুদলদক লুদকদয় িাখাি জন্য এবাং অদত র্াবধ্ানতাি র্াদথ ব্রর্গুদল িক্ষা কিাি জন্য 
তাদক অনুদিাধ্ কিাি জন্য মহান বাব কততসক আদিষ্ট হদয়দিলাম।  

ব্রর্ই নগদি আমাি অবস্থান কাদল আদম অদনক র্ময় সর্য়ি আলী েুনুেীি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিতাম দেদন আমাি 
একজন র্ম্পদকসত দিদলন এবাং অদনক র্ময় তাদক তাি পুদত্রি দভসাদগযি জন্য পদিতাপ কিদত শুদনদিলাম।  
দতদন তীেভাদব দবলাপ কিদতনঃ ‘ব্রর্ দবর্াি শদি হাদিদয় ব্রফদলদি বদল ব্রবাধ্ হদে।  ব্রর্ আর্াি বযবহাি িািা 
আমাি উপি দনন্দা ও ভৎসর্না আনয়র্ কদিদি।  তাি অিদিি উদত্তজনা শাি কিাি ব্রর্ষ্টা করুন এবাং তাদক 
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তাি মদনি দবশ্বার্র্মূহ ব্রগাপন িাখদতও প্রবতত্ত করুন। ’ প্রতযহ আদম তাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিতাম,  আদম ব্রিখদত 
ব্রপতাম তাি র্কু্ষিয় হদত অদবিত ধ্ািায় অশ্রু বদষসত হদে।  মহান বা’ব্রবি  তাদেজ হদত প্রস্থাদনি পি 
একদিন আদম তাদক ব্রিখদত দগদয়দিলাম,  তখন তাি মুখ- মডডল আনদন্দ উজ্জল ব্রিখদত ব্রপদয় আশ্চােসাদিত 
হলাম।  েখন  দতদন আমাদক অভযথসনা কিাি জন্য এদগদয় আর্দলন তখন আদম তাি সুন্দি মুখ হাস্য ব্রিখায় 
জদড়ত ব্রিখদত ব্রপলাম।  েখন  দতদন আমাদক আদলিন কিদলন তখন দতদন বলদলনঃ ‘আমাি দপ্রয়তদমি র্কু্ষিয় 
এই মুখ- মডডল অবদলাকন কদিদিন এবাং এই র্কু্ষিয় তাাঁি বিন  মডডদলি শুষমা অবদলাকন কদিদি। ’ দতদন 
আিও বলদলনঃ‘আমাি সুদখি িহদস্যি কথা আপনাদক বলদত দিন।  মহান বাবদক ব্রর্হদিদক প্রতযাবতসন কিাি 
পি একদিন েখন  আদম দনজসন কদক্ষ আবদ্ধ দিলাম,  আদম তাাঁি দিদক আমাি অিি দফিালাম এবাং এই র্কল 
বাদকয র্াগ্রদহ তাাঁি দনকট প্রাথসনা কিলাম,  আপদন ব্রিখদিন,  ব্রহ আমাি দপ্রয়তম,  আমাি কািারুদ্ধতা এবাং 
আমাি দনঃর্হায়তা এবাং আপদন জাদনন,  আপনাি পদবত্র আনদনি প্রদত িতদষ্টপাত কিদত আদম কতই আগ্রহ 
র্হকাদি উৎসুক।  আপনাি পদবত্র বিন  মডডদলি আদলাদক  ব্রর্ই অেকাি িূদিভূত করুন,  ো আমাি অিিদক 
উৎপীদড়ত কিদি।   ব্রর্ই মুহুদতস আদম কতই েন্ত্রর্ািায়ক অশ্রু বষসন কদিদিলাম।  আদম মানদর্ক আদবদগ 
এইরূপ িদমত হদয়দিলাম ব্রে,  আমাি ব্রবাধ্ হল ব্রে আদম আিজ্ঞান হাদিদয় ব্রফদলদিলাম।  হঠাৎ আদম মহান 
বা’ব্রবি  কডঠস্বি শুনদত ব্রপলাম।  দতদন আমাদক আহ্বান কিদিদলন।  দতদন আমাদক উদঠ িাাঁড়াদত আদিশ 
দিদলন।  দতদন েখন  আমাি র্ম্মুদখ উপদস্থত হদলন,  আদম তাাঁি পদবত্র মুখ- মডডদলি মদহমা অবদলাকন 
কিলাম।  দতদন েখন  আমাি র্কু্ষিদয়ি প্রদত িতদষ্ট দনবে কিদলন তখন দতদন হার্দিদলন।  আদম দ্রুত অগ্রর্ি 
হদয় তাি পিতদল পদতত হলাম।  ‘আনদন্দত হও’ দতদন বলদলন ‘‘ব্রর্ই র্ময় অদত দনকটবতসী হদে,  েখন  
এই তাদেজ নগদিই বহু র্াংখযক ব্রলাদকি র্ামদন আমাদক িুলাদনা হদব এবাং আদম শত্রুি গুদল বষসদনি দশকাি 
হব।  আমাি র্াদথ আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বন কিাি জন্য আদম ব্রতামাদক বযদতত আি কাউদকই মদনানীত 
কিব না।  দস্থি  দনদশ্চত হও ব্রে,  এই প্রদতশ্রুদত ো আদম ব্রতামাদক প্রিান কিদি তা দনশ্চয়ই পদিপূর্স হদব। ” 

আদম  ব্রর্ই স্বপ্ন িশসদন অতীব ব্রমাদহত হদয়দিলাম।  েখন  আদম সর্তন্যলাভ কিলাম,  আদম দনদজদক আনন্দ 
র্াগদি দনমদজ্জত ব্রিখদত ব্রপলাম,  এইরূপ আনন্দ োি উজ্জলতা পতদথবীি র্কল দঃখ কখনও অেকািােন্ন 
কিদত পাদি না।   ব্রর্ই কণ্ঠস্বি আমাি কাদন অনবিত বাজদি।  দিদনি ব্রবলা এবাং িাদত  ব্রর্ই স্বপ্ন আমাদক 
পুনঃ পুনঃ ব্রিখা দিদয় থাদক।   ব্রর্ই অদনবসর্নীয় মতদ হাস্য আমাি অবদিাদধ্ি দনজসনতা দবতাদড়ত কদিদি।  
আদম সুিতঢ় ভাদব দবশ্বার্ কিদি ব্রে,  ব্রে র্ময় তাাঁি প্রদতশ্রুদ ত পূর্স হদব,  তাি আি অদধ্ক দবলম্ব হদব না। ’ 

সধ্েসযশীল হওয়াি জন্য এবাং তাি মদনি সুগভীি আদবগ লুদকদয় িাখাি জন্য আদম তাদক উপদিশ প্রিান 
কিলাম।  দতদন  ব্রর্ই িহস্য প্রকাশ না কিাি জন্য আমাি দনকট প্রদতশ্রুত হদলন এবাং সর্য়ি আলীি প্রদত 
পিম র্দহষ্ণুতা প্রিশসন কিাি িাদয়ত্বভাি গ্রহর্ কিদলন।  আদম তাি দপতাদক তাি িতঢ় র্াংকদল্পি সুদনশ্চয়তা 
র্ম্বদে তাদক দ্রুততাি র্াদথ অবগত কিালাম এবাং তাদক তাি অবদিাধ্ হদত মুি কিদত কততকােসয হলাম।   
ব্রর্ই েুবক তাি আিৎস্বদগসি দিন পেসি তাি দপতা- মাতা ও আিীয়বদগসি র্াদথ র্ম্পূর্স প্রশাদি ও আনদন্দি 
র্াদথ বার্ কিদত লাগদলন।  তাি বেগুর্ ও আিীয়বদগসি র্াদত তাি আর্াি বযবহাি এইরুপ দিল ব্রে,  ব্রেদিন 
দতদন তাি পিম দপ্রয়তদমি জন্য তাি দনদজি প্রার্ উৎর্গস কদিদিদলন,  তাদেদজি র্কল ব্রলাক তাি জন্য 
ক্রন্দন কদিদিল এবাং দবলাপ কদিদিল।  

র্প্তিশ অধ্যাদয়ি টীকা 
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১.  পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ১৮ পতষ্ঠানুর্াদিঃ মহান বাব ব্রর্হদিক িূদগস দতনমার্ কাল অবস্থান কিাি পি 
তাাঁি ধ্মসমত পিীক্ষা কিাি জন্য তাাঁদক তাদেদজ দনদয় োওয়া হদয়দিল।  

২.  মাহু অদপক্ষা ব্রর্হদিদক মহান বাবদক অদধ্কতি কড়াকদড় ও কদঠািভাদব আবদ্ধ কদি িাখা হদয়দিল।  
এইজন্য দতদন এটাদক জাবদল শহীি ( কদঠািতাপূর্স পবসত)  এবাং মাহুদক জবদল বদর্ত ( মুি পবসত)  আখযা 
দিদয়দিদলন।  শহীি শব্দ আবজি র্াংখযাি মানানুর্াদি ৩১৮ এবাং ইহা ব্রর্হদিদকি আবজদিি মান।  ( পদথদকি 
ভ্রমর্ কাদহনী ব্রনাট ১২৭৬ পতষ্ঠা) ।  

 

অষ্টািশ অধ্যায় 
তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  িাবীি পিীক্ষা 

মহান বা’ব্রবি  উরুদময়া িশসন 
 

মহান বাব,  তাাঁি প্রদত ব্রক্লশ,  েন্ত্রর্াি র্ময় দনকটবতসী হওয়াি পুবসাভার্ স্বরূপ ব্রর্হদিদক র্মদবত তাাঁি 
দশষ্যগর্দক দবদভন্ন স্থাদন পাদঠদয় দিদলন এবাং ব্রে আদিশ তাাঁদক তাদেদজ আহ্বান কিদব তাি জন্য প্রশাি ঐশী 
দনভসিতাি র্াদথ অদপক্ষা কিদত লাগদলন।  োদিি র্াংিক্ষদর্ তাাঁদক র্মপসন কিা হদয়দিল,  তািা খুইি মধ্য 
দিদয় অদতক্রম কিা অদেৌদিক বদল মদন কদিদিল।  কাির্ ইহা আজািবায়জাদনি পদথ পদড়দিল।  তািা 
উরুদময়াি পদথ অগ্রর্ি হওয়াদক উদর্ৎ মদন কদিদিল এবাং এই প্রকাদি ব্রে তািা উদত্তদজত খুই শহদিি 
ব্রলাকজনদিি দবদক্ষাভ প্রকাশদক এদড়দয় ব্রেদত পাদি,  োিা র্িকাদিি অতযার্াদিি দবরুদদ্ধ র্ম্ভবতঃ প্রদতবাি 
কিদত পাদি।  েখন  মহান বাব উরুদময়ায় উপদস্থত হদলন,  মাদলক কাদশম দমজসা তাাঁদক জাাঁক- জমদকি র্াদথ 
অভযাথসনা কিদলন এবাং তাাঁদক পিম প্রীদতপূর্স আদতদথয়তা প্রিশসন কিদলন।  তাাঁি র্াদথ িাজপুত্র অতযি 
শ্রদ্ধাভদি প্রিান কিদলন এবাং োদিিদক তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি অনুমদত প্রিান কিা হদয়দিল তাদিি পদক্ষ 
তািা প্রদত দবন্দুমাত্র অদশষ্টতা প্রিশসদন অর্ম্মদত প্রকাশ কদিদিল।  

ব্রকান এক শুক্রবাি দিদন েখন  মহান বাব র্বস র্াধ্ািদনি বযবহােসয ব্রগার্লখানায় োদেদলন,  িাজপুত্র,  দেদন 
তাি অদতদথি র্াহর্ ও শদি পিীক্ষাি জন্য উৎসুক দিদলন,  তাি র্দহর্দক তাাঁি আদিাহদর্ি জন্য তাি একদট 
উৎকতষ্ট প্রকতদতি ব্র াড়া তাাঁদক প্রিান কিাি জন্য আদিশ কিদলন।  পাদি মহান বাব ব্রকান প্রকাি অদনষ্টপাদতি 
র্ম্মুখীন হন  এই আশঙ্কা কদি পদির্ািক ব্রগাপনীয় ভাদব তাাঁি দনকটবতসী হদয় তাাঁদক  ব্রর্ই ব্র াড়ায় আদিাহন 
কিা হদত দবিত কিাি জন্য তাাঁদক প্রবতত্ত কিদত লাগদলন।  ব্রে ব্র াড়া ইদতপূদবস অতযি র্াহর্ী ও িক্ষ 
অশ্বাদিাহীদক মাদটদত দনদক্ষপ কিত।  দতদন উত্তি কিদলনঃ ‘‘ভয় কদিা না,  ব্রতামাদক ব্রেরূপ আদিশ কিা 
হদয়দি তুদম ব্রর্রূপ কাজ কি এবাং আমাদিিদক র্বসশদিমান আল্লাহি দনকট র্মপসর্ কি।  উরুমদয়াি 
অদধ্বার্ীিা োিা িাজপুদত্রি ইো র্ম্বদে জানদত ব্রপদিদিদলন,  তািা র্বসর্াধ্ািদনি বযবহােসয র্ািদকানা মাঠ 
পদিপূর্স কদিদিদলন,  এই ব্রিখাি জন্য ব্রে,  মহান বা’ব্রবি  উপি দক দ সটনা  টদত পাদি।  েখন  ব্র াড়াদটদক 
মহান বা’ব্রবি  র্ামদন আনা হল,  দতদন শািভদব এি দনকটবতসী হদলন এবাং র্দহর্ তাাঁি হাদত ব্র াড়াি লাগাম 
প্রিান কিদলন,  দতদন তা গ্রহর্ কদি মতদভাদব ব্র াড়াদটদক আিি কিদলন এবাং পা িাদনদত তাাঁি পা িাখদলন।  
ব্র াড়াদট দস্থি  ও দনশ্চলভাদব িডডায়মান িইল ব্রেন ব্রে শদি তাি উপি কততসত্ব কিদত োদেল,  তৎ র্ম্বদে ব্রর্ 
পুবস হদতই অবগত দিল।  র্মদবত জনমডডলী,  োিা এই অস্বাভাদবক িতশ্য ব্রিখদতদিল তািা এই জন্তুদটি 
বযবহাদি আশ্চােসাদিত হল।  তাদিি র্িল অিঃকিদর্ এই অর্াধ্ািন  টনা একদট অদলৌদকক  টনাি প্রায় 
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র্মতুলয বদল প্রভাদবত হল।  তাদিি উল্লাদর্ তািা মহান বা’ব্রবি  পা- িাদন র্ুম্বন কিদত দ্রুত অগ্রর্ি হল,  
দকন্তু িাজপুদত্রি পদির্ালদকিা তাদত বাধ্া প্রিান কিল,  কাির্ িাজপুত্র এই ব্রভদব ভীত হদয় পদড়দিল ব্রে,  
পাদি ব্রলাদকিা তাাঁি ব্রকান প্রকাি অদনষ্ট র্াধ্ন কদি বদর্।  িাজপুত্র স্বয়াং র্è ানাগাি পেসি তাি অদতদথি 
র্াদথ পিেদজ গমর্  কদিদিদলন।  এি প্রদবশিাদি ব্রপৌাঁদিবাি পি দতদি িাজপুত্রদক তাি বার্স্থাদন দফদি ব্রেদত 
আদিশ িান কিদলন।  িাোি র্বসত্র িাজপুদত্রি পিাদতক সর্ন্যগর্ প্রদতযক পাশ্বস হদত ব্রলাকগর্দক দবিত িাখদত 
ব্রর্ষ্টা কিদিল,  োিা মহান বা’ব্রবি  মুখ- মডডদলি প্রদত ক্ষদর্দকি জন্য িতদষ্টপাত কিদত দ্রুতগদতদত র্ামদন 
অগ্রর্ি হদেল।  র্è ানাগাদি উপদস্থত হওয়াি পি মহান বাব িাজপুদত্রি পদির্ািক ও সর্য়ি হার্ান বযদতত 
অপি র্কলদক,  োিা তাাঁি র্াদথ এদর্দিদলন,  তাদিি দবিায় কদি দিদলন,  ব্রকবল তািা দইজন র্ম্মুদখি 
বদহস্থঃ কদক্ষ অদপক্ষা কিদিদলন এবাং তাাঁি পদিেি পদিবতসদন তাাঁদক র্াহােয কদিদিদলন।  র্è ানাগাি হদত 
প্রতযাবতসন কদি দতদন পুনিায়  ব্রর্ই একই ব্র াড়ায় আদিাহর্ কিদলন এবাং একই র্ি কততসক হষসধ্বদনি র্াদথ 
অদভনদন্দত হদলন।  িাজপুত্র পিেদজ তাাঁি র্াক্ষাৎকাদিি জন্য অগ্রবতসী হদলন এবাং তাাঁদক িক্ষাদথস তাাঁি র্দি 
র্দি তাাঁদক তাি বার্স্থাদন দনদয় ব্রগদলন।  

মহান বাব র্è ানাগাি তযাগ কিা মাত্র উরুদময়াি ব্রলাদকিা তাাঁি হাত- মুখ ব্রধ্ৌত কিাি জল ব্রশষ দবন্দু পেসি 
দনদয় োওয়াি জন্য দ্রুত ধ্াদবত হল।  ব্রর্দিন র্দতযকাি অদথসই প্রর্ডড উদত্তজনা বলবৎ  দিল।  মহান বাব েখন  
এই অিদমত উলল্লাদর্ি প্রমার্র্মহূ ব্রিখদত ব্রপদলন,  তখন দতদন দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা মহান ইমাম আলীি প্রদত 
আদিাদপত এই র্কল শ্রুদতবার্ীি কথা স্মির্ কিদলন,  ো দবদশষ কদি আজািবায়জাদনি প্রদত ইদিত কদিদিল।   
ব্রর্ই শ্রুদতবার্ী এি ব্রশষ বাকযর্মদূহ িতঢ়তাি র্াদথ বদলঃ ‘উরুদময়া হ্রদিি জন্য উথদলয়া উঠদব,  এি তীি 
র্মদূহি উপি জল উপর্াইয়া পড়দব এবাং শহি  জল িািা প্লাদবত হদব। ’ 

েখন  দতদন পদি জানদত পািদলন,  দকরূদপ অতযাদধ্ক র্াংখযক ব্রলাক তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস তাদিি অদবদেন্ন 
আনুগতয ব্র াষর্া কিাি জন্য ব্রস্বোয় উদিত হদয়দি,  দতদন গভীিভাদব বলদলনঃ ‘‘ব্রলাদকিা দক এই মদন 
কদিদি ব্রে,  েখন  তািা বদল আদম দবশ্বার্ স্থাপন কদি তখন তাদিিদক ব্রিদড় ব্রিয়া হদব এবাং তাদিিদক 
পিীক্ষা কিা হদব না? ( ব্রকািআন ২৯/ ২) । ” এই র্মাদলার্না র্ম্পূর্সরূদপ ন্যায় র্িত বদল প্রমাদনত হল  
ব্রর্ই একই ব্রলাকদিি বযবহাদিি িািা েখন  তাদেদজ তাাঁি প্রদত ব্রে ভয়াবহ আর্িন কিা হদয়দিল তাি র্াংবাি 
তাদিি দনকট ব্রপৌাঁদিদিল।  োিা এইরূপ আড়ম্বদিি র্াদথ তাাঁি প্রদত তাদিি দবশ্বার্ প্রকাদশ্য বযি কদিদিল,  
তাদিি মদধ্য মাত্র কদয়কজন মুদষ্টদময় ব্রলাক  ব্রর্ই পিীক্ষাি কাদল  ব্রর্ই ধ্দমসি প্রদত তাদিি আনুগদতয স্থায়ী 
িদয়দিল।  তাদিি মদধ্য র্বস অগ্রগর্য দিদলন ব্রমাল্লা ইমাম বিসী,  োি দবশ্বাদর্ি দস্থি  র্াংকল্পতা উরুদময়াি 
অদধ্বার্ী এবাং জীদবত অক্ষিদিি মদধ্যি একজন ব্রমাল্লা জলীদল উরুদময়ী বযদতত আি ব্রকউই অদত দ্রুত কিদত 
পাদি নাই।  প্রদতুল তাি শ্রদ্ধা ভদিি উেীপনা কদলবি বদধ্সত কিল এবাং দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন  
ব্রর্ই ধ্দমসি র্তযতা র্ম্বদে তাি দবশ্বার্ নবরূদপ বলীয়ান কদি তুলল।  পিবতসীকাদল দতদন মহান বাহা’উল্লাহি 
উপদস্থদত লাভ কদিদিদলন,  োি জীবন েদতি র্তযতা দতদন দক্ষপ্রতাি র্াদথ গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং োি উন্নদতি 
জন্য দতদন  ব্রর্ই একই প্রকাদিি উদত্তজনাপূর্স উৎর্াদহি র্াদথ ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন,  ব্রেরূপ দতদন ইদতপদূবস মহান 
বা’ব্রবি  প্রতযাদিশ ধ্দমসি উন্নদতি জন্য ব্রর্দষ্টত হদয়দিদলন।  তাি িী সকাল স্থায়ী ধ্মস ব্রর্বা লক্ষয কদি দতদন ও 
তাি পদিবাদিি ব্রলাক মহান বাহা’উল্লাহি অবতীর্স অদনকগুদল ফলকদলদপ িািা র্ম্মাদনত হদয়দিদলন োদত দতদন 
তাদিি কততকােসযতাি উচ্চ প্রশাংর্া দলদপবদ্ধ কদিদিদলন এবাং তাি উদিযাদমি জন্য তাি প্রদত র্বসশদিমাদনি 
আদশবসাির্মূহ প্রাথসনা কদিদিদলন।  অদবর্দলত র্াংকদল্পি র্াদথ দতদন তাাঁি ধ্দমসি উন্নদতি জন্য পদিশ্রম কিদত 
লাগদলন,  অবদশদষ আদশ বিি  বয়দর্ দতদন ইহদলাক তযাগ কদিন।  
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মহান বা’ব্রবি  অর্াংখয প্রশাংর্াকািী ব্রে র্কল দনিশসন এবাং অতযাশ্চােসয  টনার্মহূ িশসন কদিদিদলন ব্রর্গুদলি 
র্াংবাি মুদখ মুদখ দবেতত হদয় পড়ল এবাং অভূতপূবস উৎর্াদহি তিি উদত্তাদলত কিল,  ো দকনা দবহ্বলকািী 
দ্রুততাি র্াদথ র্মে  ব্রিদশ দবেতত হদয় পড়ল।  ইহা ব্রতহিাদনি উপি দিদয় প্রবাদহত হল এবাং িাদজযি 
উচ্চপিস্থ ধ্মসার্ােসয র্ম্প্রিায়দক তাি দবরুদদ্ধ নতনু উদিযাদম উদত্তদজত কিল।  এইরূপ একদট ধ্মসাদন্দালদনি 
উন্নদতদত তািা কম্পমান হল।  তািা ভাবল ব্রে,  এদক বতসমান গদতদত র্লদত দিদল,  ইহা ব্রে র্কল প্রদতষ্ঠাদনি 
উপি তাদিি ক্ষমতা,  প্রদতপদত্ত এনমদক তাদিি অদেত্ব দনভসি কিদিল,  ব্রর্গুদলদক দনমদজ্জত কিদব।  প্রদতযক 
দিদক তািা একদট ধ্মস দবশ্বাদর্ি শ্রদ্ধা- ভদিি ক্রমবধ্সমান প্রমার্র্মহূ ব্রিখদত পাদেল,  ো তািা দনদজিা 
আদবভূসত কিদত অক্ষম দিল এবাং এইরূপ একদট আনুগদতযি দনিশসন ো তাদিি আয়ত্বাধ্ীন র্কল উপায় তখন 
পেসি দনমূসল কিদত অপািগ হদয়দিল।  

তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  উপদস্থদত 

তাদেজ নগি ,  দবদশষতঃ অতযি উগ্র উদত্তজনাি িরুন েন্ত্রনাি মদধ্য দিল।  মহান বা’ব্রবি  আর্নè উপদস্থদতি 
র্াংবাি এি অদধ্বার্ীদিি কল্পনা শদি উদত্তদজত কদিদিল এবাং আজািবায়জাদনি ধ্মসার্ােসয ব্রনতাদিি অিদি 
ভয়ঙ্কি শত্রুতাি অদি প্রজ্জ্বদলত কদিদিল।  ব্রে ব্রশাভা োত্রাি র্াদথ কততজ্ঞ অদধ্বার্ীিা তাদিি নগদি মহান 
বা’ব্রবি  প্রতযাবতসদনি অভযাথসনা কদিদিল,  তাদেদজি র্কল ব্রলাদকি মদধ্য এিাই ব্রকবল তাদত অাংশগ্রহর্ ব্রথদক 
দবিত িইল।   ব্রর্ই র্াংবাি ব্রলাকদিি মদধ্য ব্রে উৎসুদকযি উদত্তজনাি উদ্ভব কদিদিল তা এরূপ দিল ব্রে,  
কততসপক্ষ মহান বা’ব্রবি  জন্য নগদিি প্রধ্ান িিজাি বাইদি একদট স্থাদন তাাঁি বার্স্থান দনদিসষ্ট কিদত দর্দ্ধাি 
গ্রহর্ কিল।  ব্রকবল োদিি র্াদথ দতদন র্াক্ষাৎ কিদত র্াইদতন,  তাদিিদকই তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত 
অনুমদত ব্রিয়া হদতা।  অন্য র্কলদক কদঠািভাদব তাাঁি র্াক্ষাৎকাি লাদভি অনুমদত হদত বদঞ্চত কিা হদয়দিল।  

তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  র্াদথ জনাব আদজদমি র্াক্ষাৎকাি 

মহান বা’ব্রবি  তাদেদজ উপদস্থদতি দিতীয় িাদত মহান বাব জনাব আদজমদক তাাঁি দনকট আহ্বান কিদলন এবাং 
তাি র্াদথ কথা বাতসাি র্ময় দতদন প্রদতশ্রুত কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  অপি ব্রকউ নন  এই িাবী অদত ব্রজাদিি 
র্াদথ উপদস্থত কদিদিদলন।  তাি ( জনাব আদজদমি)  অভযিিীন উদিগ িশসদন দতদন বলদলনঃ ‘‘আগামীকাল 
ওয়ালী আহাদিি ( দর্াংহার্দনি উত্তিাদধ্কািী িাজপুদত্রি)  উপদস্থদতদত এবাং র্মদবত উলামাদিি ও নগদিি প্রধ্ান 
বদগসি র্ামদন আদম আমাি ব্রিৌতযকােসযদি ব্র াষর্া প্রিান কিব।  ব্রে ব্রকউ আমাি দনকট হদত আমাি অবতীর্স 
বার্ীর্মহূ বযদতত অন্য প্রমার্ ব্রপদত ইো কদি তদব তাদক তাি অলর্ কল্পনা র্দিতাথস কিাি জন্য মহান 
কাদয়দমি ( ইমাম মাহিীি)  দনকটই অনুর্োন করুক। ” 

আদম জনাব আদজমদক দনম্নদলদখতরূপ র্াক্ষাৎকাি দিদত শুদনদিঃ ‘ব্রর্ই িাদত আদম অতযি উদিগপূর্স অবস্থায় 
দিলাম।  আদম সুেসযাদ িয়কাল পেসি জাগ্রত ও অদস্থিভাদব অবস্থায় দিলাম।  োদহাক,  েখন  আদম আমাি 
প্রভাতকালীন প্রাথসনা ব্রশষ কিলাম,  আদম অনুভব কিলাম ব্রে,  আমাি উপি একটা বড় পদিবতসন এদর্ ব্রগদি।  
একদট নতনু িিজা আমাি র্ামদন খুদল িাখা হদয়দি বদল আমাি মদন হদত লাগল।  শীঘ্রই আমাি মদন এই 
িতঢ় দবশ্বার্ উদ্ধতত হল ব্রে,  আদম েদি আল্লাহি ব্রপ্রদিত িাসুল মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  এি প্রদত আমাি দবশ্বাদর্ 
অদবর্দলত হই ,  তদব দনশ্চই আমাদক মহান বাব কততসক ব্রে িাবীর্মহূ উপস্থাদপত কিা হদয়দি ব্রর্গুদলও আমাদক 
ব্রখালাখুদলভাদব গ্রহর্ কিদত হদব এবাং দতদন ো আদিশ কদিন,  তা ভয় দকাংবা দিধ্াশুন্যভাদব আমাদক স্বীকাি 
কদি দনদত হদব।  
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এই দর্দ্ধাি আমাি অিদিি আদলাড়ন শাি কিল।  আদম দ্রুতগদতদত মহান বা’ব্রবি  দনকট উপদস্থত হলাম এবাং 
তাাঁি দনকট ক্ষমা প্রাথসনা কিলাম।  দতদন এই মিবয প্রকাশ কিদলনঃ ‘‘এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি বড় ও মেসািাি আি 
একদট বড় প্রমার্ এই ব্রে,  এমনদক আেীম ( মদহয়ান বযদি)  ও এই ধ্দমসি শদি ও িাবীি দবপুলতা িািা 
অতযাদধ্কভাদব মনকদষ্ট দবর্দলত হদব। ” দতদন আিও বলদলনঃ ‘‘দনদশ্চত হউন ,  র্বসশদিমাদনি অনুকম্পা আপনাি 
অিদি ব্রে ক্ষীর্ ব্রতজ আদি তা বলবান কিদবন এবাং ইতেতাকািীি পিদক্ষপ সুিতঢ় কিদবন।  আপনাি দবশ্বার্ 
এইরূপ মহৎ  হদব ব্রে,  েদি শত্রু আপনাি ব্রপ্রদমি উেীপনাি দবন্দু পদিমান কমাবাি আশায় আপনাি শিীি 
অিহীন কদি এবাং ব্রকদট খডড খডড কদি ব্রর্ তাি উদেশ্য র্ফল কিদত র্মথস হদব না।  দনঃর্দন্দদহ আপদন 
ভদবষ্যত দিনগুদলদত র্মে জগদতি মহা প্রভ ু দেদন তাাঁিই র্াদথ র্ামনা র্ামদন র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদবন এবাং 
তাাঁি িশসন লাদভি আনন্দ উপদভাগ কিদবন। ” এই বাকযাবলী আমাি ভদয়ি অেকাি দিীভূত কিল।  ব্রর্দিন 
হদত ভদবষ্যদত ব্রকান র্মদয় ভয় দকাংবা উদিদগি ব্রকান দর্হ্ন কখনও আমাি অিদি এি িায়া দনদক্ষপ কিদত 
পাদি নাই। ’ 

তাদেদজ ধ্মসীয় ব্রনতাদিি কততসক মহান বা’ব্রবি  িাবী পিীক্ষা 

নগদি ব্রে উদত্তজনা আদধ্পত্ত কিদিল,  তাদেদজি প্রধ্ান িিজাি বাইদি মহান বা’ব্রবি  অবদিাধ্ তা প্রশদমত 
কিদত অর্মথস হল।  প্রদতযক প্রকাদিি র্তকসতামূলক কাজ,  প্রদতযক প্রকাদিি প্রদতবেকতা ো কততসপদক্ষি 
ব্রলাদকিা আদিশ দিদয়দিল,  ব্রকবলমাত্র অবস্থা পূবসাদপক্ষা আিও দনকতষ্টতি কিল,  ো দকনা ইদতপূদবসই 
অমিলর্ূর্ক ও ভীদতপ্রি হদয় দগদয়দিল।  হাজী দমজসা আকার্ী আদিশ িান কিল ব্রে আজািবায়জাদনি 
িাজধ্ানীদত শার্নকতসাি বার্স্থাদন তৎক্ষনাৎ তাদেদজি উচ্চপিস্থ ধ্মসীয়দনতাদিি একদট র্ভা আহ্বান কিা হয় ,  
ব্রেখাদন প্রকাশতঃ মহান বাবদক দবর্ািাদথস উপদস্থত কিা হদব এবাং তাাঁি প্রভাব ও প্রদতপদত্ত ধ্বাংর্  কিাি জন্য 
ফদলাৎপািক উপায়র্মূহ গ্রহর্ কিা হদব।  হাজী ব্রমাল্লা মাহমুি,  োি উপাদধ্ দিল দনজামূল  উলামা,  দেদন 
ওয়ালী আহমি নাদর্রুেীন দমজসাি ( ১)  গতহ দশক্ষক দিদলন,  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি মামাকানী,  দমজসা আলী আর্গি 
দেদন ব্রশখলু ইর্লাম উপাদধ্ লাভ কদিদিদলন,  আি ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি কদয়কজন খযাতনামা ব্রলাক এবাং 
কদয়কজন ধ্মসতজ্ঞ পদডডতদক এই র্ভায় আহ্বান কিা হদয়দিল।  নাদর্রুদেন দমজসা স্বয়াং  ব্রর্ই র্ভায় উপদস্থত 
দিদলন।   

ব্রনজামূল  উলামা র্ভাপদতি আর্ন গ্রহর্ কদিদিদলন।  েখনই  র্ভাি কাজ আিম্ভ হদয়দিল,  র্কদলি পদক্ষ 
একজন সর্দনক কমসর্ািীদক,  মহান বাবদক র্ভাস্থদল উপদস্থত কিাি জন্য আদিশ িান কিদলন।  র্বসর্াধ্ািদনি 
মদধ্য অদনক ব্রলাক র্ভাি প্রদবশ িাদি দভড় কদি ব্রিদখদিল এবাং অর্দহঞ্চুভাদব  ব্রর্ই র্মদয়ি জন্য প্রতীক্ষা 
কদি িদয়দি,  েখন  তািা তাাঁি মুখ- মডডদলি ক্ষদনক িতদষ্ট লাভ কিদত র্ক্ষম হদব।  তাদিি মদধ্য অদধ্কাাংশ 
ব্রলাক এইরূপভাদব র্ামদনি দিদক অগ্রর্ি হদেল ব্রে,  প্রদবশিাদিি র্ামদন ব্রে জনতা র্মদবত হদয়দিল তাদিি 
মধ্য দিদয় তাাঁি জন্য র্দজাদি িাো কদি দনদত হদয়দিল।  

মহান বাব র্ভাস্থদল উপদস্থত হদয় ব্রিখদত ব্রপদলন ব্রে,   ব্রর্ই র্ভায় একদট মাত্র আর্ন বযদতত আি র্কল 
আর্নই পূর্স হদয় িদয়দি,  ো ওয়ালী আহাদিি জন্য িদক্ষত কিা হদয়দিল।  মহান বাব র্ভাস্থ জনমডডলীদক 
অদভবািন কিদলন এবাং দবন্দুমাত্র ইতেতঃ না কদি  ব্রর্ই খালী আর্নদট গ্রহর্ কিদলন।  তাাঁি র্লন  ভদিি 
মদহমা,  তাাঁি মুখমডডদলি পিাভবকািী দবশ্বাদর্ি ভাব,  র্বসপদি তাাঁি র্মে  বযদিত্ব হদত ব্রে শদিি ব্রতজ 
উজ্জ্বলভাদব প্রকাদশত হদেল,  ো মুহুদতসি জন্য র্ভাস্থ জন মডডলীি শিীি হদত,  োদিিদক দতদন অভযাথসনা 
কদিদিদলন,  ব্রে তাদিি আিাদক দনদেদষত কদিদিল।  তাদিি উপি হঠাৎ একদট গভীি িহদস্য দনেিতা ব্রনদম 
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এল।   ব্রর্ই দবদশষ্ট জনমডডলীি ব্রকান বযদি একদট মাত্র বাকয উচ্চািন কিদত র্াহর্ কদি নাই।  ব্রে দনিবতা 
তাদিিদক আবতত কদি িদয়দিল,  দনোমূল  উলামা তা ভি কিদলন।  দতদন মহান বাবদক দজজ্ঞার্া কিদলনঃ 
‘আপদন দনদজদক দক বদল িাবী কদিন এবাং আপদন দক বাতসা আর্য়ন কদিদিন?’ আদম,  এই কথাদট মহান 
বাব দতনবাি উচ্চািন কিদলন,  ‘‘আদম,  আদম,  আদম  ব্রর্ই প্রদতশ্রুত বযদি,  আদম দতদন,  োি নাদম ব্রতামিা 
এক র্হর বিি  োবৎ র্হায়তা প্রাথসনা কিি,  োি নাম উদল্লদখয ব্রতামিা উদিত হদয়ি,  োি আগমন িশসন 
কিাি জন্য ব্রতামিা ইো কদি িদয়ি এবাং োি অবতিদর্ি র্ময় দ্রুততি কিাি জন্য ব্রতামিা আল্লাহি দনকট 
প্রাথসনা কদিি।  আদম দনশ্চয় কদি বলদি ব্রে,  পূবস ও পদশ্চম,  উভয় ব্রিদশি ব্রলাকগদর্ি ও জাদত ব্রগাদষ্ঠর্মদূহি 
পদক্ষ আমাি বাতসা ব্রমদন র্লা এবাং আমাি বযদিদত্বি প্রদত আনুগতয স্বীকাি কিা অপদিহােসয কতসবয। ”  

ব্রমাল্লা ব্রশখী র্ম্প্রিাদয়ি একজন ব্রনতা এবাং সর্য়ি কাদজম রুদেি একজন দশষ্য দিদলন।  এই ব্রমাল্লা  ব্রর্ই 
বযদি োি দবশ্বার্হীনতা এবাং কপটতা র্ম্বদে মহান সর্য়ি কাদজম অশ্রুপূর্স ব্রর্াদখ মিবয প্রকাশ কদিদিদলন 
এবাং োি প্রকতদত ও দবকতদত র্ম্বদে দতদন পদিতাপ কদিদিদলন।  ব্রশখ হার্ান েুনুেী,  দেদন সর্য়ি কাদজমদক এই 
র্কল দবষদয় র্মাদলার্না কিদত শুদনদিদলন আমাি দনকট দনম্নদলদখতরূপ বর্সনা কদিদিদলনঃ ‘ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি 
প্রদত তাি ইদিদতি ভাষাি সুি িািা আদম অতীব আশ্চােসাদিত হলাম এবাং ইহা জানদত আদম উৎসুক হলাম 
ব্রে,  ভদবষ্যদত তাি বযবহাি দকরূপ হদব োি জদন্য দশক্ষািাতা প্রভুি দনকট হদত মনোপ ও দনন্দার্ূর্ক 
ভাবর্মদূহি উপদোগী হদয়দি।  ব্রর্দিন মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি বযবহাি অবগত হওয়াি পূবস পেসি আদম তাি 
ঔদ্ধতয ও অেদত্বি পদিমান উপলদি কিদত র্ক্ষম হই।  অন্য ব্রলাদকি র্াদথ আদম র্ভাস্থদলি বাইদি িাদড়দয় 
দিলাম এবাং োিা দভতদি দিল তাদিি কথাবাতসাি মমস উপলদি কিদত র্ক্ষম হদয়দিলাম।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি 
ওয়াালী আহাদিি ( দর্াংহার্দনি ভাদব উত্তিাদধ্কািী)  বাম পাদশি আর্দন উপদবষ্ট দিল।  মহান বাব তাদিি 
মধ্যবতসী আর্ন গ্রহর্ কদিদিদলন।  দতদন দনদজদক প্রদতশ্রুত মদহয়ান বযদি বদল ব্র াষর্া কিাি র্াদথ র্াদথই 
উপদস্থত র্কলদক একদট আতদঙ্কি ভাব আক্রমর্ কিল।  নীিব দবশতঙ্খল অবস্থায় তািা র্কদল তাদিি মাথা 
অবনত কদিদিল।  তাদিি মুখ- মডডদলি পাডডুবর্স তাদিি অিঃকিদনি উদত্তজনা প্রকাশ কিদিল।  ব্রমাল্লা ব্রমাকম্মাি  
ব্রর্ই একর্কু্ষ দবদশষ্ট এবাং ব্রস্বত িশ্রুধ্ািী স্বধ্মস তযাগী এই বদল তাাঁদক উদ্ধত্বভাদব ভৎসর্র্া কিলঃ ‘ব্রহ 
দর্িাদজি অপদির্ত েুবক,  তুদম ইদতপদূবস ইিাক প্রদিশ তুমূল ভাদব আদন্দাদলত ও দবপেসে কদিি।  তুদম দক 
এখন আমাি আজািবায়জাদন ব্রর্রূপ ব্রগালদোগ উদত্তাদলত কিদত ইো কি?’ 

মহান বাব উত্তি কিদলনঃ ‘‘ব্রহ মদহয়ান বযদি,  আদম ব্রস্বোয় এখাদন আগমন কদি নাই।  আমাদক আহ¦ ান 
কদি এখাদন আনয়ন কিা হদয়দি। ” ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ক্রুদ্ধস্বদি প্রতুযত্তি কিল,  র্ুপকি ব্রহ দবপথগামী ও 
শয়তাদনি নীর্ অনুর্ি। ’ মহান বাব উত্তি কিদলনঃ ‘‘ব্রহ মান্যস্পি আদম ইদতপূদবস ো ব্র াষর্া কদিদি,  তাই 
র্মথসন কিদি। ” 

দনোমূল  উলামা ব্রখালাখুদলভাদব মহান বা’ব্রবি  ধ্মস ব্রিৌতযকােসয র্ম্বদে আপদত্ত উিাপন কদি দববাদি প্রবতত্ত 
হওয়া ব্রশ্রয় মদন কিদলন।  দতদন মহান বাবদক বলদলনঃ ‘আপদন ব্রে িাবী উিাপন কদিদিন,  তা একদট দবশাল 
িাবী।  এটাদক অতীব অখডডনীয় প্রমার্ িািা দনশ্চয়ই র্মথসন কিদত হদব। ’ 

মহান বাব উত্তি কিদলনঃ ‘‘আল্লাহি িাসুল মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  ধ্মস ব্রিৌদতযি র্তযতাি পিম দবশ্বার্জনক 
র্াক্ষয প্রমার্ হদে।  র্বসর্ম্মদতক্রদম,  তাাঁি অবতীর্স বার্ী দতদন স্বয়াং এই র্তয র্িদে র্াক্ষয দিদতদিনঃ ‘‘ইহা 
দক ব্রতামদিি পদক্ষ েদথষ্ট নদহ ব্রে,  আদম ব্রতামাি দনকট গ্রন্থ অবতীর্স কদিদি ( ব্রকািআন ২৯/ ৫১) ।  আল্লাহ 
আমাদক ব্রর্রূপ ক্ষমতা প্রিশসন কিাি শদি প্রিান কদিদিন।  দই দিন ও দই িাত র্মদয়ি মদধ্য আদম র্মে 
পদবত্র ব্রকািআদনি র্মান র্াংখযক আয়াত ( ব্রলাক)  অবতীর্স কিদত  দনদজদক র্ক্ষম ব্র াষর্া কিদি। ” 
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ব্রনয়ামলূ  উলামা তাাঁদক অনুদিাধ্ কিদলনঃ ‘আপদন েদি র্তয কথা বলদিন,  তদব এই র্ভাি কােস দববির্ী 
মুদখ মুদখ এইরুপ ভাষায় বর্সনা করুন ো দকনা পদবত্র ব্রকািআদনি আয়াতর্মদূহি বাকযাবলীি ির্না পদ্ধদতি 
র্মতুলয হদব ব্রেন ওয়ালী আহাি এবাং র্মদবত ধ্মসদনতাগর্ আপনাি িাবীি র্তযতা র্ম্বদে র্াক্ষয প্রিান কিদত 
পাদি। ’ 

মহান বাব তৎক্ষনাৎ তাি ইো পুিদনি জন্য র্ম্মদত প্রকাশ কিদলন।  েখনই  দতদন এই র্কল বাকয উচ্চািন 
কিদলনঃ ‘‘আল্লাহি নাদম,  দেদন পিম িয়াল,ু  প্রশাংর্া তাাঁিই জন্য দেদন স্বগস ও মতস র্তদষ্ট কদিদিন. . . । ” 

তখন তখনই ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি মামকানী বাধ্া প্রিান কিল এবাং বযাকিদর্ি দনয়মাবলী লঙ্ঘদনি প্রদত তাাঁি 
মনদোগ আকষসন কিদলা।  ব্রর্ উদ্ধত অবজ্ঞাি র্াদথ দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘আমাদিি এই আি দনেুি কাদয়ম 
( ইমাম মাহিী)  তাাঁি অদভবািদনি প্রথম ভাদর্ই বযাকিদনি অতযি ব্রমৌদলক দনয়মাবলী র্ম্বদে অজ্ঞতা  প্রিশসন 
কদিদিন। ’ 

মহান বাব প্রতুযত্তদি বলদলনঃ ‘‘ব্রকািআন মদজি ব্রকান অবস্থাদত মানুদষি মদধ্য প্রর্দলত দনয়মাবলী ও িীদত-
নীদত অনুর্ির্ কদি র্দল না।  আল্লাহি বাকয কখনও তাাঁি র্তষ্ট জীবদিি র্ীমাবদ্ধতাি অধ্ীন হদত পাদি না।  
বা,  এমনদক মানুষ ব্রে র্কল দনয়মাবলী ও আইন- কানুন গ্রহর্ কদিদি ব্রর্গুদল আল্লাহি মূলবার্ীি মূল ির্নাবলী 
হদত ব্রবদি ব্রনওয়া হদয়দি এবাং তাি উপি এি দভদত্ত স্থাপন কিা হদয়দি।  এই র্কল ব্রলাক  ব্রর্ই পদবত্র 
গ্রদন্থি মূল বর্ন  র্মদূহই দতদন শদতি অদপক্ষা কম বযাকির্ র্াংক্রাি ভুদলি িতষ্টাি আদবষ্কাি কদি নাই,  
তাদিি মদধ্য এই একদটও িদয়দি,  ো তুদম এখন আদলার্না কিি।  ব্রেদহত ু ইহা আল্লাহি বাকযাবলীি অিগসত 
দিল,  তাাঁি ইোি প্রদত আির্মপসর্ বযদতত তাদিি অন্য ব্রকান উপায় দিল না। ” 

তৎপি দতদন  ব্রর্ই বাকযগুদল পুনিায় উচ্চািন কিদলন।  ইহাদত ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি পুনঃ  ব্রর্ই একই আপদত্ত 
উদত্তালন কিল।  অল্পক্ষর্ পদি আি এক বযদি মহান বা’ব্রবি  দনকট এই প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিদত র্াহর্ী হলঃ 
‘ঈশ্বি তন্না শব্দদট ব্রকান র্মদয়ি সুর্না কিদি?’ এি প্রতুযত্তদি মহান বাব পদবত্র ব্রকািআদনি এই ব্রলাকদট 
আবতদ ত কিদলনঃ ‘‘ব্রতামাি প্রভ,ু  দেদন র্কল মহদত্বি প্রভ,ু  দতদন তাি প্রদত ো আদিাপ কদি তা হদত তাি 
মদহমা অদনক উদচ্চ এবাং তাাঁি ব্রপ্রদিত র্াংবাি বাহকদিি প্রদত শাদি বদষসত ব্রহাক এবাং র্কল প্রশাংর্া আল্লাহিই 
জন্য,  দেদন র্কল জগদতি প্রভু। ” তৎক্ষনাৎ দতদন উদঠ িাাঁড়াদলন এবাং র্ভাস্থল তযাগ কিদলন।  ( ২)  

র্ভাি কােসাবলী এইরূপ দবশতঙ্খলভাদব পদির্াদলত হওয়াদত দনজামূল  উলামা অতযি অর্ন্তুষ্ট হদলন।  পিবতসী 
র্মদয় তাদক বলদত ব্রশানা ব্রগদিঃ ‘তাদেদজি ব্রলাকদিি অভিতা দকরূপ লজ্জাকি।  এই র্কল অলর্ মিবয এবাং 
এইরূপ গুরুত্বপূর্স অতযাবশ্যকীয় র্মে   োর্মদূহি মদধ্য দক র্ম্ভাবয র্ম্পকস থাকদত পাদি?’ আিও কতক ব্রলাক 
ব্রর্রূপভাদব  ব্রর্ই র্মদয় মহান বা’ব্রবি  প্রদত প্রিদশসত লজ্জাজনক বযবহাদিি প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিদত ইেুক 
হদয়দিল।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি মামাকানী,  তাি তীে প্রকাশ্য দনন্দায় দজি কদিদিল।  ব্রর্ উচ্চস্বদি প্রদতবাি কদি 
বদলদিলঃ ‘আদম ব্রতামাদিি র্তকস কদি দিদতদি,  েদি ব্রতামিা এই েুবদকি অবযাহতভাদব তাাঁি কাজ র্ম্পািন 
কিদত িাও,  তদব এমন র্ময় আর্দব েখন  তাদেদজি র্কল অদধ্বার্ী তাাঁি পতাকাতদল িদল িদল র্মদবত 
হদব।  েখন   ব্রর্ই দিন উপদস্থত হদব,  েদি দতদন তাি এই ইো প্রকাশ কদিন ব্রে,  তাদেদজি র্কল ধ্মসার্ােসয 
উলামা এবাং দর্াংহার্দনি উত্তিাদধ্কািী ওয়ালী আহাি স্বয়াং এই নগি  হদত দবিূিীত হদব এবাং দতদন একাকী 
নগদিি ব্রিওয়ানী এবাং ধ্মসীয় প্রভুদত্বি ভাি স্বহদে গ্রহর্ কিদবন।  তখন ব্রতামাদিি মদধ্য একজনও োিা এখন 
তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি প্রদত অমনদোদগতা প্রিশসন কিি,  কােসযকিীভাদব তাাঁি কাদজ বাধ্াি র্তদষ্ট কিদত দনদজদক 
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র্ক্ষম অনুভব কিদব না।  র্মে  নগি ,  এমনদক র্মে আজািবায়জান প্রদিশ  ব্রর্ই দিন র্বস র্ম্মদতক্রদম 
তাাঁদক র্মথসন কিদব। ’ 

মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রবত্রা াত প্রদয়াদগ অপমান প্রিসশন 

ব্রর্ই দষ্ট ষড়েন্ত্রকািীি অদবিত দনন্দাবাি তাদেদজি কততসপদক্ষি অমিল আশাংকা উদত্তদজত কিল।  োদিি হাদত 
ব্রিশ শার্দনি ভাি অদপসত দিল তািা তাাঁি ধ্মস দবশ্বাদর্ি উন্নদত ও দবোি ব্রিাধ্ কিাি জন্য একদত্র পিামশস 
গ্রহর্ কিদলা।  ব্রকউ ব্রকউ এটাই আবশ্যকীয় বদল  মদন কিদিা ব্রে,  ব্রেদহত ু ওয়ালী আহাদিি অনুমদত বযদতত 
তাি আর্ন অদধ্কাি তাি প্রদত অতযি অর্ম্মান প্রিশসন কদিদিদলন এবাং ব্রেদহত ু তখন দতদন র্ভাস্থল তযাগ কদি 
র্দল োওয়াি জদন্য িাাঁদড়দয় দিদলন,  তখন দতদন এই র্ভাি র্ভাপদতি অনুমদত গ্রহর্ কিদত অর্মথস 
হদয়দিদলন,  তাাঁদক পুনঃ ব্রর্রূপ একদট র্ভায় আহ্বান কিদত হদব এবাং  ব্রর্ই র্ভাি র্ভযগদর্ি পক্ষ হদত 
দনশ্চয়ই অবমাননাকি শাদে প্রিান কিদত হদব।  নাদর্রুেীন দমজসা দকন্তু এই প্রোদব অনুমদত দিদত অস্বীকাি 
কিল।  অবদশদষ এটাই দমমাাংর্া কিা হল ব্রে,   মহান বাবদক দমজসা আলী আজগদিি বাড়ীদত দনদয় োওয়া 
হদব,  দেদন তাদেদজি ব্রশখলু ইর্িাম এবাং একজন সর্য়ি দিদলন এবাং প্রাদিদশক শার্নকতসাি ব্রিহিক্ষী 
সর্ন্যদিি িািা  ব্রর্ই শাদে প্রিান কিা হদব ো দতদন ব্রভাগ কিাি ব্রোগয।  ব্রিহিক্ষী সর্ন্যিা এই অনুদিাধ্ িক্ষা 
কিদত অর্ম্মত হল,  কাির্ ব্রে দবষয়দটি র্াদথ শুধ্ুমাত্র নগদিি ধ্মসার্ােসয উলামাদিি একমাত্র র্াংরব দিল,   
ব্রর্ই দবষদয় হেদক্ষপ কিা তািা ব্রশ্রয় মদন কিল না।  ব্রশখুল ইর্িাম স্বয়াং এই শাদে প্রিান কিদত র্ম্মদত 
প্রকাশ কিল।  ব্রর্ মহান বাবদক তাি বাড়ীদত আহ্বান কিল এবাং দনজ হাদত এগাদিা বাি তাাঁি পাদয় ব্রবত্রা াৎ 
প্রিান কিল।  ( ৩)  

ব্রর্ই বিিই  ব্রর্ দঃর্হ পক্ষা াত ব্রিাদগ আক্রাি হদয়দিল এবাং ব্রশার্নীয় ও েন্ত্রনািায়ক কষ্ট ব্রভাগ কিাি পি 
মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল।  তাি দবশ্বার্ াতক,  ব্রলাভী ও স্বাথসাদিষী র্দিদত্রি কািদর্ ব্রর্ তাদেদজি র্কল ব্রলাদকি 
দনকট দবদিত দিল,  ুখযাত ভাদব দনষ্ঠুি ও ব্রহয় প্রকতদতি জন্য ব্রলাদকি দনকট ব্রর্ ভদয়ি ও  তর্াি পাত্র দিল,  
োিা তাি অধ্ীনতা পাদশ আবদ্ধ দিল তািা গভীিভাদব আতসনাি কদি উদ্ধাদিি জন্য প্রাথসনা কিদিল।  তাি 
মততুযকালীন করুর্ অবস্থা তাি বেু ও প্রদতপক্ষ উভয় িলদক  ব্রর্ই শাদেি কথা স্মির্ কদিদয়দিল,  ো দকনা ঐ 
র্মিূয় ব্রলাদকি জন্য প্রতীক্ষা কদিদিল।  োদিিদক না আল্লাহি ভয়,  না দবদবদকি বার্ী তাদিি স্বজাতীয় 
ব্রলাকদিি প্রদত এইরূপ দবশ্বার্ াতক দনষ্ঠুি বযবহাি কিদত বাধ্ািান কিদত পাদি নাই।  তাি মততুযি পি 
তাদেদজ ব্রশখলু ইর্লাদমি পিবীি কােসাদি উদঠদয় ব্রিয়া হদয়দিল।  তাি ু- কতদতস এইরূপ দিল ব্রে,  ব্রর্ ব্রে 
প্রদতষ্ঠাদনি র্াদথ র্ম্পদকসত দিল তাি নাম পেসি ব্রলাকগর্  তর্া কিদত লাগল।  

তথাদপ তাি বযবহাি নীর্ ও দবশ্বার্ াতক প্রকতদতি হদলও তা দিল ঐ দবতত্ত প্রকতদতি একদটমাত্র িতষ্টাি,  ো 
মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাাঁি ব্রিশবার্ীি মধ্যদস্থত ধ্মসার্ােসয উলামাদিি বযবহািদক একদট দবদশষ্টতা প্রিান কদিদিল।  
পক্ষপাত শুন্য ও ন্যায় বযবহাদিি পথ হদত কতই িূদি ও কতই দঃখজনকভাদব ভ্রািপরূ্স পদথ দবর্ির্ কদিদিল।  
কতই  তর্াপূর্স ভাদব তািা আল্লাহি িাসুল মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ) - এি উপদিশর্মহূ ও তাাঁি ইমামগদর্ি 
র্তকসতার্ূর্ক বাকযর্মহূ িূদি দনদক্ষপ কদিদি।  তাাঁিা দক সুস্পষ্টভাদব প্রকাশ কদি নাইঃ ‘েদি বদল হাদশম 
( হাদশম,  মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ) - এি প্র- দপতামদহি নাম দিল)  বাংদশ এক েুবক প্রকাদশত হন  এবাং 
ব্রলাকদিিদক একদট নতুন গ্রদন্থি দিদক এবাং একদট নতনু আইন- কানুদনি দিদক আহ্বান কদিন,  তা হদল,  
র্কদল তাাঁি দিদক অগ্রর্ি হদব এবাং তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস গ্রহর্ কিদব? েদিও এইর্কল ধ্মসদনতা ( ইমাম) গর্ 
সুস্পষ্টভাদব বর্সনা কদিদিনঃ ‘তাাঁি ( ইমাম মাহিীি)  অদধ্কাাংশ শত্রু হদব উলামা ( ধ্মসার্ােসয)  র্ম্প্রিাদয়ি 
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ব্রলাক।  তথাদপ এই র্কল অে ও নীর্ প্রকতদতি ব্রলাক তাদিি ব্রনতাদিি িতষ্টাি অনুর্ির্ কিদত মদনানীত 
কদিদি এবাং তাদিি স্বভাবদক ন্যায়পিায়নতা ও ন্যায় দবর্াদিি আিশস স্বরূপ মদন কদি।  তািা তাদিি পিাঙ্ক 
অনুর্ির্ কদি,  তাদিি আদিশ দনঃর্দন্দদহ ব্রমদন র্দল,  তাদিিদক পদিত্রার্প্রাপ্ত ব্রলাক বদল এবাং তাি র্দতযি 
তত্বাবধ্ায়ক বদল মদন কদি। ’ 

মহান বা’ব্রবি  ব্রর্হদিদক প্রতযাবতসন 

তাদেজ হদত মহান বাবদক ব্রর্হদিদক দনদয় োওয়া হল,  ব্রেখাদন তাাঁদক পুনিায় ইয়াদহয়া খাদনি তত্বাবধ্াদন 
র্মপসন কিা হল।  তাাঁি দনেসাতনকািীিা দনদবসাদধ্ি মদতা মদন কদিদিল ব্রে,  তাাঁদক তাদিি দনকট আহ্বান কদি 
ভয় ও ভীদত প্রিশসন কদি তাাঁদক তাাঁি প্রতযাদিদশি ব্রিৌতযকােসয পদিতযাগ কিদত প্রবতত্ত কিা হদব।   ব্রর্ই র্ভা 
মহান বাবদক আজািবায়জাদনি িাজধ্ানীদত র্মদবত অতযি খযাতনামা ধ্মসার্ােসযদিি উপদস্থদতদত,  তাাঁি িাবীি 
দবদশষ্ট দনিশসনর্মহূ গুরুদত্বি র্াদথ উপদস্থত কিদত এবাং র্াংদক্ষদপ ও দবশ্বার্জনক ভাষায় তাাঁি প্রদতিন্দীদিি 
েুদির্মহূ খডডন কিদত র্মথস কদিদিল।   ব্রর্ই গুরুত্বপূর্স ব্র াষর্াি র্াংবাি ো এইরূপ সুদিপ্রর্ািী প্রভাদব 
পদিপূর্সর্ দিল ব্রে,  তা পািদস্যি র্বসত্র দ্রুততি দবেতত হদয় পড়ল এবাং মহান বা’ব্রবি  দশষ্যদিি ভাবধ্ািার্মহূ 
অদধ্কতি গভীিভাদব উদত্তদজত কিল।  ইহা তাদিি আগ্রহদক পুনজসীদবত কিল,  তাদিি আস্থাবান কিল এবাং 
ব্রে র্কল ভীষর্  টনাবলী শীঘ্রই  ব্রর্ই ব্রিশদক আদন্দাদলত কিদত োদেল তাি একদট প্রবল দনিসশন স্বরূপ 
দিল।  

হাজী দমজসা আকার্ীি দনকট ব্রক্রাধ্পরূ্স ফলকদলদপ 

মহান বাব ব্রর্হদিদক প্রতযাবতসন কিদলন,  তখনই হাজী দমজসা আকার্ীি র্দিত্র ও কােসাবলীি প্রকাশ্যভাদব দনন্দা 
কদি সুস্পষ্ট ও মমসস্পষসী ভাষায় তাি দনকট একদট ফলকদলদপ পাঠাদলন।   ব্রর্ই ফলকদলদপি প্রথমভাদগ োদক 
ব্রখাতবাদয় কহদিয়াহ ( ব্রক্রাধ্ ও দতিস্কািপূর্স বিবয)  নাম ব্রিয়া হদয়দিল।  পত্র ব্রলখক মহান বাব ব্রমাহাম্মি 
শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রীদক এই র্কল বাদকয র্দম্বাধ্ন কদিদিদলনঃ ‘‘ব্রহ তুদম,  ব্রে আল্লাহি অদবশ্বার্ী হদয়ি এবাং 
তাাঁি দনিশসনাবলী হদত ব্রতামাি মুখ দফদিদয় দনদয়ি। ”  ব্রর্ই সুিী স পত্র মহান হুজ্জুদতি দনকট ব্রপ্রদিত হদয়দিল 
দেদন ঐ দিনগুদলদত ব্রতহিাদন আবদ্ধ দিদলন।  বযদিগতভাদব হাজী দমজসা আকার্ীি হাদত এই পত্র প্রিান কিাি 
জন্য তাদক উপদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ আক্কাি কািানগদি অবস্থান কিদিদলন,  তখন তাাঁি 
মুখ হদত আদম দনম্নদলদখত দববির্ ব্রশানাি জন্য দবদশষ অদধ্কাি প্রাপ্ত হদয়দিলাম।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী 
োোনী,  হাজী দমজসা আকার্ীি দনকট  ব্রর্ই ফলকদলদপ প্রিান কিাি পি শীঘ্র আমাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত 
এদর্দিদলন।  দতদন েখন  এদর্ উপদস্থত হদয়দিদলন তখন আদম দমজসা মর্ীদহ নূিী ও আদিা কদয়কজন দবশ্বার্ীি 
র্াদথ উপদবষ্ট দিলাম।  দতদন ফলকদলদপ প্রিান কিাি পি আনুর্দিক অবস্থার্মহূ বর্সনা কিদলন এবাং পদত্রি 
র্ম্পূর্স মূলবর্ন,  ো সিদ স প্রায় দতন পতষ্ঠা দিল এবাং ো দকনা দতদন মুখস্থ কদিদিদলন,  আমাদিি র্ামদন 
আবতদত্ত কিদলন।  জনাব হুজ্জুত র্ম্বদে মহান বাহা’উল্লাহি উদল্লদখি সুি এটাই প্রিশসন কিদি,  দতদন তাাঁি 
জীবদনি পদবত্রতা ও মহত্ব িািা দকরূপ অতযাদধ্কভাদব র্ন্তুষ্ট হদয়দিদলন এবাং দকরূপ অদধ্কভাদব দতদন তাি 
দনভসীক র্াহদর্ি র্াংদগ তাি অিময ইোি ও অদবর্দলত আস্থাি প্রশাংর্া কিদতন।  

অষ্টম অধ্যাদয়ি টীকা 



235 
 

১.  নাদর্রুেীন দমজসা,  ওয়ালী আহাি ( ভাবী উত্তিাদধ্কািী)  জন্ম,  ১৭ই জুলাই ১৮৩১ দিষ্টাব্দ।  িাজত্ব 
আিম্ভ ব্রর্দেম্বি ১৮৪৮ দিষ্টাব্দ,  মততুয ১৮৯৬ দিষ্টাব্দ ( দনদকালার্) ।  

২.  তাদেদজ উলামা র্দম্মলদন মহান বা’ব্রবি  িাবী পিীক্ষাঃ মুর্লমান ব্রলখকদিি দববির্ দমথযা ির্নায় পূর্স 
এবাং তাদত ব্রকান র্তয নাই।  মহান বা’ব্রবি  র্ম্বদে আমিা ো জাদন তাদত ব্রবাধ্ হয়  ব্রে,  েুদি তদকস দতদনই 
প্রাধ্ান্যতা লাভ কদিদিদলন এবাং আইনজ্ঞ ধ্মসদনতা ও িাজকমসর্ািীগর্ তাদিি দনদজদিি অকততকােসতাি দববির্ 
দলদপবদ্ধ কিদত অদনেকু দিল।  ( ডাঃ দট, ব্রক,  ব্রর্ইদনি ‘জাদত ও ধ্মসর্মূদহি পুনঃ দমলন’ ৬২ পতষ্ঠা) ।  

তাদিদক জিীদি দলদপবদ্ধ কিা হদয়দি ব্রে,  মুর্লমান ব্রলখদকিা ব্রে র্কল অর্িত দবষয়াদি তাাঁি উপি আদিাপ 
কদিদিল ব্রর্গুদল উচ্চািন কিা অদপক্ষা দতদন মেসািাপরূ্স নীিবতা অবলম্বন কদিদিদলন।  র্মে পিীক্ষা ব্রে একদট 
আগাদগাড়া প্রহর্ন দিল,  তাদিি দর্দ্ধাি ব্রে পূবস পদিকদল্পত,  মহান বা’ব্রবি  িাবীি ও ধ্মসমদতি প্রকতদত ও 
প্রমার্ উপলদি কিদত ব্রে ব্রকান আিদিকপূর্সর্ প্রদর্ষ্টা কিা হয়  নাই,  প্রথম হদত ব্রশষ পেসি ব্রে একদট ভ্রুুদট 
প্রিশসদনি ও ঠাট্টা দবদ্রুদপি িীদতমত বযবস্থা অবলম্বন কিা হদয়দিল,  অনুর্োদন এই র্কল বােব দবষয় বদল 
প্রমাদর্ত হয়  ( পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ব্রনাট এম,  ২৯০ পতষ্ঠা) ।  

৩.  মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রবত্রা াত প্রিানঃ ডািাি কদমক একজন ইাংদিজ দর্দকৎর্ক তাদেদজি অদধ্বার্ী,  
দতদন মহান বা’ব্রবি  মুদখি ক্ষদতি দর্দকৎর্া কদিদিদলন।  দতদন দলদখদিন,  দতদন সর্য়ি দিদলন এবাং সর্য়দিি 
পদিেি পদিধ্ান কদিদিদলন।  দতদন একজন অদতশাি,  সুন্দি এবাং ব্রকামল প্রকতদতি ব্রলাক দিদলন।  দতদন অদত 
সুন্দি পুরুষ দিদলন।  তাাঁি স্বি সুমধ্ুি,  ব্রকামল ও আকষসনীয় দিল।  আদমসদনয়াি সুত্রধ্িগর্ তাাঁদক িীষ্টান ধ্মসগ্রন্থ 
বাইদবল পাঠ কিদত ব্রিদখদিল।  ( ব্রকমদেদজি প্রদফর্ি ই, দজ, োউদনি বা’বী ধ্মস অধ্যায়দনি জন্য মাল-
মশলা,  ২৬০পতষ্ঠা) ।  

 

 

 

উনদবাংশদত অধ্যায় 
মাদজন্দািাদন অভযুিান 

মশহি  হদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাদজন্দািান োত্রা 
 

ব্রে শাবান মাদর্ তাদেজ নগদি মহান বা’ব্রবি  প্রদত অপমানর্মহূ প্রদয়াগ কিা হদয়দিল,  দঠক একই র্মদয় 
দনয়ালায় মহান বাহা’উল্লাহ ও তাাঁি র্দিগদর্ি উপি ব্রক্লশর্মহূ পদতত হদয়দিল।   ব্রর্ই মাদর্ই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
দপ্রন্স হামজা দমজসাি ব্রর্নাদনবাদর্ি তাম্ব ু হদত মশহদি প্রতযাবতসন কদিদিদলন।  ব্রর্খান ব্রথদক র্াতদিন পদি 
তাদিি র্াদথ কািবালায় োত্রা কিদত ইো কদিদিদলন,  োিা তাি র্াদথ ব্রেদত ইেকু দিল।  দপ্রন্স তাি ভ্রমর্ 
পদথ বযয় দনবসাদহি জন্য দকিু পদিমান অথস দিদত ব্রর্দয়দিদলন,  দকন্তু দতদন  ব্রর্ই িান প্রতযাখযান কিদলন এবাং  
ব্রর্ই অথস প্রতযাপসন কিদলন এবাং এই র্াংবাি প্রিান কদি তাদক অনুদিাধ্ কিদলন ব্রেন এই অথস িিীি ও 
অভাবগ্রস্থদিি অভাব দিীকিদনি জন্য বযয় কিা হয়।  আবু্দল আলী খান ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াংকদল্পত তীথস 
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োত্রাি র্কল প্রদয়াজনীয় িবযাদি র্াংগ্রহ কদি দিদত ব্রর্দয়দিদলন এবাং োদিিদক দতদন তাি র্িী দহর্াদব দনদত 
ব্রর্দয়দিদলন তাদিি বযয়ভািও দতদন বহন  কিদত ব্রর্দয়দিদলন।  দতদন তাি দনকট ব্রথদক ব্রকবল একদট তিবািী 
ও একদট ব্র াড়া গ্রহর্ কিদলন,  এই দদট িবযই তাি দবশ্বার্ াতক শত্রুি আক্রমর্ র্াহর্ ও িক্ষতাি র্াদথ 
প্রদতদিাধ্ কিাি কাদজ বযবহাি কিাি জন্য দনয়দত দনদিসষ্ট দিদলন।  

 ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মশহদিি ব্রলাকদিি অিঃকিদন ব্রে ভদি শ্রদ্ধাি উদিক কদিদিদলন,  আমাি ব্রলখনী তা 
পেসাপ্ত পদিমাদন বর্সনা কিদত পাদি না,  আি তা তাি প্রভাি পদিমান দননসয় কিদতও র্ক্ষম নয়।   ব্রর্ই 
দিনগুদলদত তাি র্াংকদল্পত ভ্রমর্ োত্রায় তাি র্িী হওয়াি জন্য প্রাথসনা কিদত ইেুক বযদিগর্ িদল িদল তাি 
গতদহ আগমন কদিদিল।  মাদয়িা তাদিি বাচ্চাদিিদক,  ব্রবাদনিা তাদিি ভাইদিিদক র্াদথ দনদয় এদর্দিল এবাং 
ব্রর্াদখি জদল তাি দনকট প্রাথসনা কদিদিল ব্রেন দতদন তাদিিদক আিবদলিাদনি ব্রবিীদত তাদিি পিম দপ্রয় 
সনবিযস্বরূপ গ্রহর্ কদি।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক কাদলা পতাকা উদত্তালন কদি ব্রখািার্াদনি মশহি  নগি  হদত মাদজন্দািাদন োত্রা 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তখনও মাদজন্দািাদন অবস্থান কিদিদলন।  েখন  মহান বা’ব্রবি  পাগড়ীর্হ একজন র্াংবাি 
বাহক তাি দনকট আর্ল এবাং তাি দনকট এই র্াংবাি জ্ঞাপন কিল ব্রে,  তাি প্রভ ু ( মহান বাব)  কততসক তাদক 
একদট নতনু নাম সর্য়দি আলী প্রিান কিা হদয়দি।  র্াংবািদট এই দিলঃ ‘‘আমাি র্বুজ পাগড়ী িািা,  ো 
আমাি বাংদশি প্রতীক,  ব্রতামাি মেক সুদশাদভত কি এবাং ব্রতামাি র্ামদন কাদলা পতাকা উদত্তালন কদি 
দ্রুততি র্বুজ িীদপি দিদক অগ্রবতসী হও এবাং আমাি দপ্রয়তম ুেুদর্ি প্রদত ব্রতামাি র্াহােয প্রিান কি। ” 
এই র্াংবাি তাি দনকট ব্রপৌাঁিামাত্র ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি প্রভুি ইো র্ম্পািদনি জন্য উদিত হদলন।  মশহি  
নগি  পদিতযাগ কদি ব্রর্খান ব্রথদক এক ফার্সাং ( দতনমাইল)  িূদি একদট স্থাদন দতদন কাদলা পতাকা উদত্তালন 
কিদলন,  মহান বা’ব্রবি  ব্রিয়া পাগড়ী দনজ মেদক স্থাপন কিদলন,  তাাঁি র্িীদিি একদত্রত কিদলন,  তাি 
ব্র াড়ায় আদিাহন কিদলন এবাং র্বুজ িীদপ োত্রা কিাি জন্য র্দঙ্কত প্রিান কিদলন।  তাি  ব্রর্ই োত্রায় ব্রমাট 
দইশত দইজন র্িী দিদলন।  তািা অদত উৎর্াদহি র্াদথ তাদক অনুর্ির্ কিদিদলন।   ব্রর্ই স্মির্ীয় দিনদট 
দিল ১২৬৪ দহজিীি ১৯ব্রশ শা’বান ( ২১ব্রশ জুলাই ১৮৪৮ দিষ্টাব্দ) ।  ব্রে স্থাদনই তািা অদপক্ষা কদিদিদলন,  
প্রদতযক গ্রাম ও পল্লীগ্রাম োি মধ্য দিদয় তািা অদতক্রম কদিদিদলন,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এবাং তাি র্হদশষ্যগর্ 
দনভসদয় নবদিদনি র্াংবাি ব্র াষর্া কিদতন,  এি র্তয গ্রহর্ কিাি জন্য ব্রলাকদিি আহ্বান কিদতন এবাং োিা 
তাদিি আহ্বাদন উত্তি প্রিান কিদতন,  তাদিি মধ্য হদত অল্প কদয়কজনদক দনবসার্ন কিদতন এবাং তাদিিদক 
তাদিি োত্রায় র্িী হদত বলদতন।  

দনশাপুি শহদি,  বািীি ( নাদর্রুেীন শাদহি দনকট মহান বাহা’উল্লাহি ফলকদলদপি বাহদকি)  দপতা,  হাজী 
আবদল মদজি.  দেদন একজন প্রদর্দ্ধ বদর্ক দিদলন,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পতাকাতদল র্মদবত হদয়দিদলন।  েদিও 
তাি দপতা দনশাপদুিি দবখযাত নীলকািমদনি মাদলকরূদপ অপ্রদতিন্দী প্রভাব র্ম্পন্ন দিদলন,  তথাদপ তাি দনজ 
শহদি র্কল র্ম্মান ও আদথসক র্ম্পির্মূহ পদিতযাগ কদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত তাি অদবদেন্ন ভদি র্মপসন 
কিদলন।  দময়াময় গ্রাদম তাি দত্রশজন অদধ্বার্ী তাদিি দবশ্বার্ ব্র াষর্া কিদলন এবাং তাদিি িদল ব্রোগিান 
কিদলন।  ব্রমাল্লা ইর্া বযদতত তাদিি র্কদল ব্রশখ তাবার্সী িূদগস আিবদলরূদপ প্রার্ দবর্জসন দিদয়দিদলন।  

িামগাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অবস্থান এবাং ব্রমাহাম্মি শাদহি মততযুি র্াংবাি 
প্রাদপ্ত 
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র্শমাদহ আলীদত ব্রপৌাঁদি,  ব্রে স্থান িামগান শহদিি দনকট ও মাদজন্দািাদনি দিদকি িাজপদথ অবদস্থত দিল,  
ব্রর্খাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি োত্রা স্থদগত কিাি জন্য এবাং ব্রর্খাদন কদয়কদিন অবস্থান কিাি জন্য মনস্থ 
কিদলন।  একদট বতহৎ বতদক্ষি িায়াি দনদর্ একদট প্রবাহমান জলধ্ািাি কাদি দতদন দশদবি স্থাপন কিদলন।  দতদন 
তাি র্িীদিি বলদলনঃ ‘আমিা দবিায় ব্রবলাি পেসাদয় উপনীত হদয়দি।  আমিা ব্রকান পদথ র্লদবা  ব্রর্ই র্ম্বদে 
তাাঁি আদিদশি জন্য প্রতীক্ষা কিব। ’ শাওয়াল মাদর্ি ব্রশষভাদগ ( আগষ্ট, ৩১- ব্রর্দেম্বি, ২৯- ১৮৪৮ র্াল)  
একদট প্রবল িড় উদিত হল এবাং  ব্রর্ই বতদক্ষি একদট বতহৎ শাখা ব্রভদি ব্রফলল।  এদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এই 
মিবয প্রকাশ কিদলন ব্রে,  ব্রমাহাম্মি শাদহি আদধ্পদতযি বতক্ষ আল্লাহি ইোয় র্মদূল উৎপাদটত হদয়দি এবাং 
ভূদমদত দনদক্ষপ্ত হদয়ি।  তাি এই ভদবষ্যিানী উচ্চািন কিাি তততীয় দিদন একজন র্াংবাি বাহক,  ব্রে মশহদি 
োদেল,  ব্রতহিান হদত এদর্ উপদস্থত হল এবাং ব্রমাহাম্মি শাদহি মততুয র্াংবাি প্রিান কিল ( ৬ই শাওয়াল 
র্েযাদবলা,  ৪ঠা ব্রর্দেম্বি ১৮৪৮ র্াদল)  ব্রমাহাম্মি শাহ মততুযমুদখ পদতত হয়।  পিদিন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইদনি 
র্াথীগর্ মাদজন্দািান োত্রা কিাি র্াংকল্প গ্রহর্ কিদলন।  েখন  তাদিি ব্রনতা োত্রা কিাি জন্য উদঠ 
িাাঁড়াদলন,  দতদন মাদজন্দািাদনি দিদক পথ দনদিসশ কদি বলদলনঃ ‘এটা  ব্রর্ই পথ,  ো আমাদিিদক আমাদিি 
কািবালায় দনদয় োদব।  আমাদিি র্ামদন ব্রে পিীক্ষা িদয়দি,  তাি জন্য ব্রে প্রস্তুত নয় ,  তাি পদক্ষ বাড়ীদত 
র্দল োওয়া এবাং এই োত্রা তযাগ কিা উদর্ৎ। ’ 

দতদন কদয়কবাি এই র্তকসবার্ী উচ্চািন কিদলন এবাং েখন  দতদন র্ওয়ািুদহি ( কাদলা পাহাদড়ি)  দনকটবতসী 
হদলন দতদন সুস্পষ্টভাদব ব্র াষর্া কিদলনঃ ‘আদম আমাি বাহাত্তিজন র্াথীি র্াদথ আমাদিি দপ্রয়তদমি জন্য 
মততুযবির্ কিব।  ব্রে বযদি পতদথবীি মায়া তযাগ কিদত অর্মথস,  ব্রর্ দঠক এখনই র্দল োক,  কাির্ পদি ব্রর্ 
পলায়ন কিদত পািদব না। ’ তাদিি ব্রনতা ব্রে র্কল পিীক্ষাি কথা বলদিন,  ব্রর্গুদল প্রদতদিাধ্ কিদত দনদজদিি 
অর্মথস মদন কদি তাি দবশজন র্িী প্রতযাবতসন কিা ব্রশ্রয় মদন কিল।  

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  বািদফাদিাদশ উপদস্থদত এবাং র্য়ীদল উলামাি প্রদতবেকতা 

বািদফািশ শহদি তাদিি আগমদনি র্াংবাি সর্য়দল উলামাদক র্ন্ত্রে কিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  সুদি বযপ্ত ও 
ক্রমবধ্সমান ব্রলাকদপ্রয়তা মশহি  হদত ব্রে র্কল অবস্থাি মদধ্য দতদন োত্রা কদিদিদলন,  কাদলা বদর্সি পতাকা,  
ো তাি র্ামদন উড়দিল,  র্বসপদি তাি র্িীদিি র্াংখযা,  দনয়মানুবদতসতা এবাং উৎর্াহ এই র্কল একদোদগ  
ব্রর্ই দনষ্ঠুি ও উদ্ধত ধ্মসার্াদেসি  অনমনীয়   তর্া উদত্তদজত কিল।  ব্রর্ ব্র াষর্া কিল ব্রে বািদফািদর্ি 
র্বসর্াধ্ািন ব্রলাকদক মর্দজদি আহ্বান কদি এবাং এটা ব্র াষর্া কদি ব্রে,  তাি ( ধ্মসার্াদেসি)  িািা এইরূপ 
গুরুত্বপূর্স ফলপ্রি বিবয প্রিান কিা হদব ো ইর্লাম ধ্দমসি ব্রকান ভি দবশ্বার্ী  তা দকিুদতই অগ্রাহ্য কিদত 
পাদি না।  স্ত্রী ও পুরুষ ব্রলাদকি একদট বতহৎ িল মর্দজদি র্মদবত হল এবাং তািা ধ্মসার্ােসদক বিবয ব্রবিীদত 
আদিাহন কদি তাি পাগড়ী মাদটদত দনদক্ষপ কিদত,  তাি পাোবীি ব্রকানা দিাঁদড় ব্রফলদত এবাং ধ্মসদবশ্বার্ 
র্াংকটাপন্ন িশায় পদতত হদয়দি তজ্জন্য দবলাপ কিদত ব্রিখদলা।  ব্রর্ বিবয ব্রবিী হদত বজ্র ধ্বদনদত প্রকাশ 
কিলঃ ‘জাগ্রত হও,  কাির্ ইর্লাদম ো পুতঃ ও পদবত্র বদল আমিা ব্রপাষর্ কদি,   ব্রর্ই র্মিূয় দনদশ্চহ্ন 
কিাি জন্য প্রস্তুত হদয় আমাদিি শত্রুিা আমাদিি িিজায় িাাঁদড়দয় িদয়দি।  আমিা েদি তাদিিদক বাধ্া প্রিান 
কিদত অকততকােস হই  তদব তাদিি আক্রমদনি পি আি ব্রকহ জীদবত থাকদত পািদব না।  দতদন,  দেদন  ব্রর্ই 
িদলি ব্রনতা,  একদিন একাকী এদর্দিদলন এবাং আমাি দশষ্যদিি ক্লাদশ উপদস্থত হদয়দিদলন।  দতদন আমাদক 
এদকবাদি অগ্রাহ্য কদিদিদলন এবাং আমাি র্মদবত দশষ্যবদগসি র্ম্মুদখ আমাি র্াদথ র্ম্পূনস অবজ্ঞাসুর্ক বযবহাি 
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কদিদিল।  েখন  আদম তাদক ব্রর্রূপ র্ম্মান প্রিশসন কিদত অস্বীকাি কিলাম,  ব্রেরূপ দতদন আশা কদিদিদলন,  
দতদন ক্রুিভাদব উদিত হদলন এবাং আমাদক প্রদতিন্দীতায় আহ্বান কিদলন।  ব্রমাহাম্মি শাহ ব্রে র্ময় দর্াংহার্দন 
অদধ্দষ্ঠত দিদলন এবাং তাি শদিি র্িম  শীদষস অবদস্থত দিদলন,   ব্রর্ই বযদি আমাদক এইরূপ দতিতাি র্াদথ 
আক্রমর্ কিদত িতঃর্াহর্ী হদয়দিল।  এখন েখন  ব্রমাহাম্মি শাদহি িক্ষাকািী হাত র্হর্া প্রতযাহত হদয়দি,  এই 
অদনষ্টপাদতি উদত্তজনাকািী দেদন এখন তাি দনষ্ঠুি িলবদলি ব্রনততসদত্ব অগ্রর্ি হদেন,  ব্রকান প্রকাি অদনদষ্টি 
আদধ্কয র্ম্পািন কিদত দতদন দবিত হদবন না।  বািদফািদশি েুবক ও বতদ্ধ র্কল অদধ্বার্ীদিি কতসবয হদে 
ইর্লাম ধ্দমসি এই র্কল  তর্য ধ্বাংর্কািীি দবরুদদ্ধ অস্ত্র শদস্ত্র র্দজ্জত হওয়া এবাং তাদিি শদিি র্বসপ্রকাি  
র্ামথস প্রদয়াদগ তাদিি আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিা।  আগামীকাল র্কাদল ব্রতামাদিি র্কলদক উদিত হদয় তাদিি 
শদির্মূহ দনমূসল কিাি জন্য োত্রা কিদত হদব। ’ 

তাি আহ্বাদন র্ভাস্থ র্কদলই ব্রজদগ উঠদলা।  তাি উদত্তজনাপূর্স বিদবযি বািীতা,  তাদিি উপি অপ্রদতিন্দী 
প্রভুত্ব এবাং তাদিি জীবন ও ধ্ন - র্ম্পদত্তি ক্ষদতি আশঙ্কা এই র্কল একদোদগ  ব্রর্ই শহদিি অদধ্বার্ীদিি 
র্াক্ষাৎ েুদদ্ধি জন্য র্বস প্রকাি র্াম্ভাবয প্রস্তুদতি র্ম্মুখীন হদত প্রবতত্ত কিল।  তািা প্রদতযক প্রকাদিি অস্ত্রশস্ত্র ো 
ব্রপল বা উদ্ধাবন কিল,  তাই দনদয় র্দজ্জত হদয় বািদফািশ শহি  হদত অদত প্রতুযদষ,  তাদিি ধ্দমসি শত্রুদিি 
র্ম্মূখীন হদয় তাদিি হতযা কদি তাদিি র্ম্পি লুণ্ঠন কিাি জন্য িতঢ় প্রদতজ্ঞ হদয় োত্রা কিল।  ( ১)  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্িীদিি উপি বািদফািদশি ব্রলাকদিি আক্রমর্ 

েখনই  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মাদজন্দািাদনি পথ অনুর্ির্ কিাি জন্য কতত র্াংকল্প হদলন,  তৎক্ষনাৎ দতদন তাি 
প্রাতঃকালীন প্রাথসনা র্মাপ্ত কিাি পি তাি র্াথীদিি তাদিি র্কল অদধ্কািভূি র্কল িবযাদি পদিতযাগ কিাি 
জন্য আদিশ দিদলন।  দতদন তাদিিদক তাদগি কদি বলদলনঃ ‘আপনাদিি র্কল িবযাদি পদিতযাগ করুন এবাং 
ব্রকবলমাত্র আপনাদিি ব্র াড়াগুদল ও তিবািী র্াদথ ব্রিদখই পদিততপ্ত থাুন ব্রে র্কদলই আপনাদিি কততসক র্কল 
পাদথসব িবযাদিি পদিতযাগ িশসন কিদত পাদি এবাং এটা উপলদি কিদত পদি ব্রে,  আল্লাহি মদনানীত এই 
র্িীগদর্ি কু্ষি িল অন্য ব্রলাদকি র্ম্পদত্তদত ব্রলাভ কিা িূদি থাক,  তাদিি দনদজদিি র্ম্পি িক্ষা কিদতও 
তাদিি ব্রকান বার্না নাই।  তৎক্ষনাৎ তািা র্কদল আদিশ প্রদতপালন কিদলন এবাং তাদিি ব্র াড়াগুদলি ভাি 
মুি কদি দিদলন,  দনদজিা উদঠ িাাঁড়াদলন এবাং র্ানদন্দ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক অনুর্ির্ কিদলন।  বািীি দপতা 
র্বস প্রথম তাি থদলদট দনদক্ষপ কিদলন,  োদত অদনকগুদল নীলকাি মদন দিল,  ো দকনা দতদন তাি দপতাি 
খদন ব্রথদক দনদজি র্াদথ এদনদিদলন,  ো দনঃর্দন্দদহ তাি অতীব মূলযবান র্দঞ্চত র্ম্পি দিল।  তা পদথি 
পাদশ দনদক্ষপ কিদত এবাং তাি ব্রনতাি ইো অনুর্ির্ কিদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট হদত একদট মাত্র 
বাকযই েদথষ্ট বদল প্রমাদর্ত হল।  

বািদফািশ হদত এক ফালসাং ( প্রায় দতনমাইল)  িূদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্িীগর্ তাদিি শত্রুদিি র্ম্মুখীন 
হদলন।  অদধ্ক র্াংখযক ব্রলাক অস্ত্রশস্ত্র ও ব্রগালাবারুি ইতযাদি র্হ পূর্সরূদপ র্দজ্জত হদয় একদত্রত হদয়দিল এবাং 
তাদিি পথ অবদিাধ্ কদিদিল।  তাদিি মুখমডডদল ববসিতাি ভয়াবহ ভাব দবিযমান দিল এবাং অলীল 
অদভশাপর্মহূ তাদিি মুখ হদত অদবিতভাদব বদষসত হদেল।  তাদিি র্িীগর্ এই ক্রুদ্ধ জনতাি ব্রকালাহদলি 
দর্ৎকাি ধ্বদনি র্ামদন তাদিি তিবািী খাপ ব্রথদক ব্রবি কিাি উপক্রম কিদিল।  তাদিি ব্রনতা আদিশ 
কিদলনঃ ‘এখনও আক্রমদনি র্ময় আদর্ নাই;  আমাদিি উপি প্রথম আক্রমনকািীিা ব্রে পেসি আমাদিি 
আিিক্ষাি জন্য বাধ্া প্রিান না কদি,  আমাদিি তিবািী তাদিি জন্য ব্রকাষ মুি কিা হদব না। ’ দতদন এই 
বাকয উচ্চািন কিদত না কিদত শত্রুিা তাদিি উপি গুদল বষসন কিল।  তাদিি র্িীদিি িয়জন তৎক্ষনাৎ 
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মাদটদত দনদক্ষপ্ত হদলন।  র্িীদিি মদধ্য একজন দর্ৎকািস্বদি বলদলনঃ ‘দপ্রয় ব্রনতা আমিা উদিত হদয়দি এবাং 
আপনাি অনুর্ির্ কদিদি ব্রকবলমাত্র এই আশায় ব্রে,  আমিা ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদি তাি পদথ আমাদিি জীবন 
উৎর্গস কিব।  আপনাি দনকট আমিা প্রাথসনা কিদি ব্রেন আমাদিি দনদজদিি আিিক্ষা কিদত অনুমদত ব্রিদবন 
এবাং শত্রুি অদিদত এইরূপ লজ্জাজনক ভাদব বদলি ন্যায় পদতত হদত আমাদিি অনুমদত ব্রিদবন না। ’ ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  উত্তি কিদলনঃ‘র্ময় এখনও আদর্ নাই,  র্াংখযা এখনও পূর্স হয়  নাই। ’ তৎক্ষনাৎ একজন শত্রুি 
গুদল তাি একজন র্িীি বক্ষস্থল দবদ্ধ কিল।  দতদন দিদলন ইয়াজদিি একজন সর্য়ি ( সর্য়দি ব্রিজা) ,  দেদন 
মশহি  হদত  ব্রর্ই স্থান পেসি র্মে পথ পাদয় ব্রহাঁদট এদর্দিদলন এবাং দতদন তাি একজন শদিশালী র্মথসদকি 
পিবী অদধ্কাি কদিদিদলন।   ব্রর্ই ভি র্িীদক ভুদম তদল পদতত হদত ব্রিদখ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন আকাদশি 
দিদক তাি র্কু্ষিয় উদত্তালন কিদলন এবাং এই প্রাথসনা কিদলনঃ ‘ব্রহ আল্লাহ,  আমাি আল্লাহ,  ব্রতামাি মদনানীত 
র্িীদিি অবস্থা ব্রিখ এবাং ব্রতামাি দপ্রয়জনদিি এই র্কল ব্রলাক দকরূদপ তাদিি অভযাথসনা কিদি,  তাও তুদম 
লক্ষয কি।  তুদম জান ব্রে,  তাদিি র্দতযি পদথ পদির্ালনা কিা এবাং তাদিি ব্রতামাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জ্ঞান 
প্রিান কিা বযদতত আমিা অন্য ব্রকান বার্না ব্রপাষন কদি না।  তুদমই আমাদিি শত্রুদিি আক্রমদনি দবরুদদ্ধ 
আমাদিি জীবন িক্ষা কিদত আদিশ প্রিান কদিি।  ব্রতামাি আদিদশি প্রদত দবশ্বার্ পিায়ন হদয় আদম এখন 
আমাি র্িীগর্র্হ তািা আমাদিি দবরুদদ্ধ ব্রে আক্রমর্ আিম্ভ কদিদি তাি প্রদতদিাধ্ কিাি জন্য অগ্রর্ি 
হলাম। ’ ( ২)  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি তিবািী দনদস্কাদষত কদি এবাং তাি েুদ্ধাশ্বদক শত্রুিদলি মদধ্য দ্রুতদবদগ ধ্াদবত কদি 
আশ্চােসজনক দ্রুত ব্রবদগ সর্য়ি ব্রিজাি হতযাকািীদক অনুর্ির্ কিদলন।   ব্রর্ই আক্রমনকািী এতই ভীত ও র্ন্ত্রে 
হদয় পদড়দিল ব্রে,  ব্রর্ একদট গাদিি আড়াদল িাাঁদড়দয় তাি বন্দুক তুদল ধ্দি তাদক িক্ষাি জন্য ব্রর্ষ্টা 
কিদিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তৎক্ষনাৎ তাদক দর্নদত পািদলন এবাং র্ামদন অগ্রর্ি হদলন,  দতদন তাি তিবািীি 
একদটমাত্র আ াদত  ব্রর্ই বতদক্ষি কাডড,  বন্দুদকি নল এবাং  ব্রর্ই বযদিি শিীি দি- খদডডত কদি 
ব্রফলদলন। ( ৩)  

ব্রর্ই আ াদতি আশ্চেসজনক শদিি প্রভাব শত্রুদিি হতবুদদ্ধ কিল এবাং তাদিি উদিযামর্মহূদক দনষ্ফল কিল।  
িক্ষতা,  শদি ও র্াহদর্ি এইরূপ অর্াধ্ািন প্রকাদশি র্ামদন র্বাই আতদঙ্কত হদয় পড়ল ও পলায়ন কিল।  
এই অর্াধ্ািন কাজ,  োি জন্য দতদন মহান বা’ব্রবি  প্রশাংর্া অজসন কদিদিদলন।  এটা দিল ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
পিাক্রম ও বীিদত্বি প্রথম িতষ্টাি।  মহান ুেুর্ও ব্রর্ই র্মদয় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রে শাি দনভসীকতা প্রিশসন 
কদিদিদলন,  তাি প্রদত তাি প্রশাংর্া বষসন কদিদিদলন।  েখন  এই র্াংবাি তাদক জানাদনা হদয়দিল,  তখন দতদন 
পদবত্র ব্রকািআদনি দনম্নদলদখত আয়াত আবতদত কদিদিদলন বদল বদনসত আদিঃ ‘সুতিাাং তুদম তাদিি হতযা কি 
নাই,  দকন্তু আল্লাহই তাদিি হতযা কদিদিদলন;  এবাং ঐ তীিগুদল আল্লাহি,  ব্রতামাি নদহ।  দতদন তাি দনদজি 
দনকট হদত িয়াময় পিীক্ষা িািা ব্রতামাদিি পিীক্ষা কিদবন,  দনশ্চয়ই আল্লাহ শুদন থাদকন ও অবগত আদিন।  
তা এইরূপ  দটদিল,  ব্রে আল্লাহ অদবশ্বার্ীদিি শঠতা দনষ্ফল কিদবন।  ( ব্রকািআন)  

েখন  ১২৬৫ দহজিীদত ( ১৮৪৮- ৪৯ র্াদল)  আদম স্বয়াং ব্রতহিাদন দিলাম।  ব্রশখ তাবার্সীি স্মির্ীয় েুদদ্ধি 
র্মাদপ্তি একমার্ পি,  আদম দমজসা আহমিদক কদয়কজন দবশ্বার্ীি র্ামদন এই  টনাি অবস্থার্মহূ বর্সনা কিদত 
শুদনদি।  তাদিি মদধ্য দিদলন দমজসা ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্দনি  হক দমদয়দকি মালী,  হাজী ব্রমাল্লা ইর্মাইদল 
ফিানী,  দমজসা হাদববুল্লাহ ইর্ফাহানী এবাং সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ইর্ফাহানী।  

দমজসা ব্রমাহাম্মি ফদিাগী কততসক বদর্সত দববির্ 
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 েখন  পিবতসী র্মদয় আদম ব্রখািার্ান িশসন কিদত দগদয়দিলাম,  মশহদি ব্রমাল্লা র্াদিদক ব্রখািার্নীি বাড়ীদত 
অবস্থান কিদিলাম,  ব্রেখাদন এই ধ্দমসি দশক্ষািাদনি জন্য আমাদক আহ্বান কিা হদয়দিল।  আদম দমজসা ব্রমাহাম্মি 
ফদিাগীদক কদয়কজন দবশ্বার্ীি র্ামদন দজজ্ঞার্া কদিদিলাম,  োদিি মদধ্য দিদলন নবীদল আকবি বিীি দপতা 
দেদন এই আশ্চেসজনক বর্সনাি র্তযতা র্ম্বদে আমাদক জাদনদয়দিদলন।  দমজসা ব্রমাহাম্মি অদত ব্রজাদিি র্াদথ 
প্রকাশ কদিদিদলনঃ ‘আদম স্বয়াং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  এই কাদজি র্াক্ষয দিলাম।  েদি আদম দনজ ব্রর্াদখ তা না 
ব্রিখতাম তদব আদম কখনও তা দবশ্বার্ কিতাম না।  এই র্ম্পদকস  ব্রর্ই একই দমজসা ব্রমাহাম্মি আমাদিি  
দনকট দনম্নদলদখত বর্সনা কদিদিদলন।  তার্কদর্ি েুদদ্ধি পি েখন  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুশী দমজসা র্ম্পূর্সরূদপ িত্রভি 
হদয় পদড়দিল এবাং মহান বা’ব্রবি  র্িীদিি র্ামদন ব্রথদক নিপদি পলায়ন কদিদিল,  আদমি দনোম তাদক 
কদঠািভাদব দতিস্কাি কদিদিল।  ব্রর্ তাি দনকট দলদখদিল,  একমুদষ্ঠ পদিমান েুবক ও দনকতষ্ট িাত্রদিি িমন  
কিাি জন্য আদম ব্রতামাদক ভাি প্রিান কদিদিলাম,  দকন্তু তুদম তাদক এইরূপ লজ্জাজনকভাদব পিাজয় বির্  
কিদত দিদয়ি।  আমাি আশ্চােসদবাধ্ হদে েদি আদম রুশ ও তুকসী র্িকাদিি সর্ন্য বাদহনীদক পিাে কিাি ভাি 
ব্রতামাদক দিতাম তদব আমাি দক হদতা।  দপ্রন্স একজন র্াংবাি বাহকদক  ব্রর্ই বন্দুদকি নদলি টুকিাগুদল র্াংগ্রহ 
কিা উদর্ত মদন কদিদিল,  ো দকনা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি তিবািীি আ াদত দিখদডডত কদিদিল এবাং ব্রর্গুদল 
স্বয়াং আদমি দনোদমি হাদত প্রিান কিাি জন্য উপদিশ প্রিান কদিদিল।  ব্রর্ আদমি দনোমদক বদলদিলঃ 
‘একজন শত্রুি  তর্াই এইরূপ শদিি উৎর্ দিল।  দেদন তাি তিবািীি একদট মাত্র আ াদত বতক্ষদট,  বন্দুকদট 
এবাং বন্দুকধ্ািীদক িয়  খদডড দবভি কদি ব্রফদলদিদলন। ’  

তাি প্রদতিন্দীি এইরূপ দবশ্বার্দোগয প্রমার্ আদমি দনোদমি ব্রর্াদখ একদট েুদ্ধাদথস আহ্বানস্বরূপ মদন হল,  ো 
ব্রকান পিস্থ ও মেসািা র্ম্পন্ন বযদি তুে জ্ঞান কিদত পাদি না।  ব্রর্  ব্রর্ই শদিদক িমন  কিাি জন্য 
প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হল,  ো এইরূপ অর্ীম র্াহদর্ক কােসিািা তাি সর্ন্যদিি উপি প্রাধ্ান্যতা স্থাপন কিদত ব্রর্দয়দিল।  
তাি বহু র্াংখযক সর্দন্যি র্হায় র্দত্ত্বও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্িীগর্দক র্সূ্পর্সরূদপ ও ন্যায়গতভাদব 
পিাদজত কিদত অর্মথস হদয় ব্রর্ তাি উদেশ্য দর্দদ্ধ কিাি জন্য নীর্ভাদব দবশ্বার্ াতকতা প্রতাির্ারূপ অদস্ত্রি 
আশ্রয় গ্রহর্ কিল।  ব্রর্ দপ্রন্সদক আদিশ প্রিান কিল ব্রেন ব্রর্ পদবত্র ব্রকািআদন তাি ব্রমাহিাদঙ্কত র্াক্ষি প্রিান 
কদি এবাং তাি সর্দনক কমসর্ািীদিি পক্ষ হদত ধ্মসতঃ প্রদতশ্রুদত প্রিান কদি ব্রে,  তািা িূদগসি অদধ্বার্ীদিি 
প্রদত তখন হদত শত্রুতাি কাদজ ক্ষাি থাকদব।  এই উপাদয় ব্রর্ অস্ত্রশস্ত্র পদিতযাগ কিাি জন্য তাদিি প্রবতত্ত 
কিদত এবাং তাি দনিাশ্রয় প্রদতিন্দীদিি উপি দনদষধ্কািী ও অর্ম্মানজনক পিাজয় প্রিান কিদত র্ক্ষম 
হদয়দিল।  

 িক্ষতা ও শদিি এইরূপ অর্াধ্ািন সনপূর্য প্রিশসন অদধ্ক র্াংখযক িশসদকি মনদোগ আকষসন না কদি পাদি 
নাই।  োদিি মন তখনও োবৎ ুর্াংস্কাি বা দবদিষ িািা দদষত হয়  নাই।  ইহা পািদস্যি দবদভন্ন নগদিি 
কদবগদর্ি উৎর্াহ আদবভূসত কদিদিল,  োিা এইরূপ একদট অর্মে র্াহদর্ক কাদজি কতসাি র্াহর্পরূ্স কাদজি 
গুনদকতসন কিদত উৎর্াদহত হদয়দিল।  তাদিি কদবতার্মহূ  ব্রর্ই শদিশালী কাদজি জ্ঞান দবোি এবাং স্মতদত 
দর্িস্থায়ী কিদত র্াহােয কদিদিল,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  োিা প্রশাংর্া দকতসন কদিদিল তাদিি মদধ্য ব্রিজাুলী 
নাদম একজন গ্রামবার্ী দিদলন।  দেদন শদিশালী ও দবস্ময়কি প্রদতিন্দী ও িক্ষতা,  ো  ব্রর্ই আ াদতি দবশ্বদে 
দিল,  অদত উিািভাদব তাি প্রশাংর্া কদিদিল।   

আদম ব্রমাহাম্মি ফদিাগীদক দজজ্ঞার্া কদিদিলাম,  দতদন এটা অবগত আদিন দকনা ব্রে,  ব্রকান তাদিদখ ইহা 
উদল্লদখত হদয়দি ব্রে,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি ব্রেৌবন কাদলি প্রািাদম্ভ তিবািী েুদদ্ধ দনপনু দশক্ষা লাভ 
কদিদিদলন এবাং অদনক দিদনি দশক্ষাি পি দতদন এই িক্ষতা অজসন কদিদিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি বদলদিদলনঃ 
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‘এটা ব্রকবল একটা মাত্র দমথযা গল্প।  আদম বালযকাল ব্রথদকই তাি র্িী দিলাম।  আদম কখনও জানদত পাদি 
নাই ব্রে,  দতদন এইরূপ শদি ও বদশি অদধ্কািী দিদলন।  ব্রেদিন ব্রথদক আদম তাি র্াদথ র্লাি অদধ্কাি প্রাপ্ত 
হদয়দি,  তাি একজন র্হপাঠী বে ু দহর্াদব শদি র্ামদথস ও শাদিদিক র্হনশীলতায় আদম দনদজদক তাি অদপক্ষা 
ব্রশ্রষ্ঠতি মদন কদি।  ব্রলখাি র্ময় তাি হাত কাাঁপদতা এবাং দতদন অদনক র্ময় প্রকাশ কিদতন ব্রে,  দতদন 
ব্রেরূপ ইো কিদতন ব্রর্রূপ পূর্সরূদপ ও বািবাি দলখদত পািদতন না।  এইজন্য দতদন খুবই অসুদবধ্া ব্রভাগ 
কিদিদলন।  দতদন  ব্রর্ই মুহুদতসও অসুদবধ্াগ্রস্থ দিদলন এবাং তাি মাদজন্দািান ভ্রমর্কাল পেসি দতদন  ব্রর্ই ববসি 
আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিাি জন্য তাি অদর্ দনদস্কাদষত কিদলন এবাং িহস্যময় শদিপুষ্ট তাদক রুপািদিত 
কদিদিদলন বদল ব্রবাধ্ হল।  র্কল পিবতসী েুদদ্ধ,  র্বসপ্রথম তাদকই র্ামদন অগ্রর্ি হদত এবাং প্রথম 
আক্রমর্কািীি দশদবদিি দিদক তাি ব্র াড়াদক ধ্াদবত কিদত ব্রিখা ব্রেত।  দবনা র্াহাদেয দতদন তাি শত্রুদিি 
র্মদবত শদিি র্ম্মুখীন হদয় েুদ্ধ কিদতন এবয় জয়লাভ কদি আর্দতন।  আমিা োি পশ্চাদত তাি অনুর্ির্ 
কিতাম ব্রকবল তাদিি িািা আমাদিি র্ন্তুষ্ট থাকদত হত োদিিদক ইদতপদূবস আ াত প্রিান িািা দবসল ও 
শদিহীন কিা হত।  তাি প্রদতিন্দীদিি মদন ভয় প্রিশসন কিদত ব্রকবল তাি নামই েদথষ্ট দিল।  তাি নাম 
শুদনই অদনক শত্রুিা পলায়ন কিত এবাং তাি উপদস্থদতদত তািা কম্পমান হত।  এমনদক তাি অদবিত র্িীগর্ও 
তাি র্ামদন দবস্মদয় দনবসাক হত।  তাি দবস্ময়কি শদি,  অিময ইো ও পূর্স বীিত্ব প্রিশসদন আমিা হতবাক 
হতাম।  আমাদিি র্কদলিই এই সুদনদশ্চত দবশ্বার্ জদন্মদিল ব্রে,  দতদন আি এখন আমাদিি পূবসপদিদর্ত ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  নন  এবাং এখন  এইরূপ একদট  শদি তাি অদি ব্রর্তনা দনদয় বার্ কিদি,  ো দকনা ব্রকবল 
আল্লাহই িান কিদত র্ক্ষম।  

  ব্রর্ই দমজসা ফাদিাগী আমাি দনকট দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কদিদিনঃ ‘ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  েখনই  তাি শত্রুি 
প্রদত  ব্রর্ই স্মিনীয় আ াত প্রিান কদিদিদলন তখনই দতদন আমাদিি িতদষ্টশদি ব্রথদক অিদহসত হদলন।   ব্রর্ই 
র্ময় দতদন ব্রকাথায় র্দল দগদয়দিদলন তা আমিা জানদত পাদি নাই।  তাি অনুর্ির্কািী কাম্বি আলীই ব্রকবল 
তাদক অনুর্ির্ কিদত র্মথস হদয়দিদলন।  দতদন পদি আমাদিি জাদনদয়দিদলন ব্রে,  দতদন অদতদ্রুত দনদজদক 
শত্রুদিি উপি দনদক্ষপ কদিদিদলন এবাং তাি অদস্ত্রি একদটমাত্র আ াদত ঐ র্কল ব্রলাকদিি প্রদতযকদক দনপদতত 
কদিদিদলন,  োিা তাদক আক্রমর্ কিদত র্াহর্ী কদিদিল  ব্রর্ই র্কল ব্রগালাগুদলি প্রদত ভ্রুদক্ষপ না কদি দতদন 
শত্রু ব্রশ্রনীি মধ্য দিদয় ফাদিাদর্ি দিদক অগ্রর্ি হদত লাগদলন।  দতদন ব্রর্াজাসুদজ সর্য়দল উলামাি বার্স্থাদনি 
দিদক তাি ব্র াড়া পদির্ালনা কিদলন এবাং দতনবাি তাি বাড়ীি র্ািদিদক পদিদবষ্টন কিদলন,  তািপি দতদন 
দর্ৎকাি কদি বলদলনঃ ‘‘ব্রহ নীর্ পুরুষ,  ব্রে এই শহদিি অদধ্বার্ীদিি আমাদিি দবরুদদ্ধ ব্রজহাি বা ধ্মসেুদ্ধ 
ব্র াষর্া কদি উদত্তদজত কদিদি এবাং অপমানজনকভাদব দনদজি বাড়ীি র্াি ব্রিয়াদলি মদধ্য দনদজদক লুকাদয়ত 
ব্রিদখদি।  তাদক তাি গুপ্ত আশ্রয় হদত ব্রবি হদত িাও,  তাদক তাি িতষ্টাি িািা তাি আহ্বাদনি র্াধ্ুতা ও 
উদেদশ্যি র্ততা প্রমার্ কিদত িাও।  ব্রর্দক ইহা ভুদল ব্রগদি ব্রে,  ব্রে বযদি ধ্মসেুদ্ধ ব্র াষর্া কদি তাদক 
দনশ্চয়ই তাি অনুর্ির্কািীদিি ব্রনতা দহর্াদব তাদিি আদগ আদগ থাকদত হয়  এবাং দনদজি কাদজি বদল িািা 
তাদিি ভদিি উদিক তাদিি উিযম পদিপুষ্ট কিদত হয়। ” 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট বািদফািদশি ব্রলাদকি আির্মপসন 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  স্বি ব্রলাকদিি ব্রগালমাল দনেি কদি দিল।  বািদফািদশি ব্রলাদকিা আির্মপসন কিল এবাং 
‘শীঘ্রই শাদি,  শাদি’ এই ধ্বদনদত র্ািদিক মুখদিত কিল।  েখনই  আির্মপসদনি ধ্বদন  উদিত কিা হল,  
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অনুর্ির্কািীগর্ োিা  ব্রর্ই মুহুদতস বািদফািদশি দিদক অস্ত্র পদির্াদলত কিদিদলন তাদিি 
প্রশাংর্া ও হষস ধ্বদন  প্রদতযক দিক হদত ব্রশানা ব্রগল।  ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ ধ্বদন  ো তািা অদত ব্রজাদিি র্াদথ 
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উচ্চািন কিদিদলন এবাং োিা  ব্রর্ই ধ্বদন  শুনদিল তািা ভদয় দবহ্বল হদয় পড়দলা।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
র্াথীগর্,  োিা তাদক জীদবত পাবাি আশা তযাগ কদিদিদলন,  তািা েখন  তাদক  ব্রর্ই আক্রমদর্ি ভীষর্তাি 
মদধ্য অনাহত ও ব্রর্াজাভাদব তাি ব্র াড়াি উপদি বদর্ থাকদত ব্রিখদলন তখন র্কদল অতযি আশ্চােসাদিত 
হদলন।  প্রদতযদক ভদিভাদব তাি দনকটবতসী হদয় তাি জ্বীদনি ব্রিকাব র্ুম্বন কিল।   

 ব্রর্দিন দবকাদল বািদফািদশি ব্রলাদকিা  ব্রে শাদিি জন্য প্রাথসনা কদিদিল তাও তাদিি প্রিান কিা হল।  তাি 
র্ািদিদক ব্রে র্ব ব্রলাক একদত্রত হদয়দিল তাদিি আহ্বান কদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  বলদলনঃ ‘ব্রহ আল্লাহি 
ভদবষ্যিািীি অনুর্ির্কািীগর্,  ব্রতামিা ব্রকন আমাদিি দবরুদদ্ধ উদিত হদয়ি? ব্রকন আমাদিি িিপাত কিি?  
আল্লাহি দনকট প্রশাংর্নীয় বদল মদন কিা আমিা দক ব্রতামাদিি ধ্দমসি কখনও ব্রকান অস্বীকাি কদিদি? এটা 
দক  ব্রর্ই আদতদথয়তা ো আল্লাহি র্াংবাি বাহক দবশ্বার্ী ও অদবশ্বার্ী উভয়দক প্রিশসন কিাি জন্য তাি 
অনুর্ির্কািীগর্দক আদিশ িান কদিদিন? ব্রতামাদিি দনকট ব্রথদক এইরূপ িডড বা দনন্দাি ব্রোগয হওয়াি জন্য 
আমিা দক কাজ কদিদি তা দবদবর্না কদি ব্রিখ।  আদম একাকী,  আমাি তিবািী বযদতত অন্য ব্রকান অস্ত্র িাড়া 
বািদফািদশি অদধ্বার্ীিা আমাি উপি ব্রে গুদল বতদষ্ট বষসর্ কদিদি তাি র্ামদন ব্রেদত র্ক্ষম হদয়দি এবাং 
ব্রতামিা ব্রে অদিিািা আমাদক অবরুদ্ধ কদিদিদল তা হদত আদম অক্ষত অবস্থায় ব্রবি হদত ব্রপদিদি।  আমাি 
শিীি এবাং আমাি ব্র াড়া উভয়ই ব্রতামাদিি ধ্বাংর্কািী আক্রমর্ হদত অনাহত অবস্থায় উদ্ধাি প্রাপ্ত হদয়দি।  
আমাি মুখমডডদল ব্রে র্ামান্য িাগ পদড়দি,  তা িাড়া ব্রতামিা আমাদক আ াত কিদত অর্মথস হদয়ি? আল্লাহ 
আমাদক িক্ষা কদিদিন এবাং ব্রতামাদিি ব্রর্াদখ তাি ধ্দমসি প্রাধ্ান্যতা স্থাপন কিাি জন্য ইো কদিদিন। ’ 

 

র্বদজ ময়িাদনি পান্থ  দনবাদর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্াথীদিি অবতির্ 
ও আজান ধ্বদন  উচ্চািদনি জন্য র্াথীদিি পুনঃ পুনঃ প্রদর্ষ্টা।  

অনদতদবলদম্ব ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্বদজ ময়িাদনি পান্থ  দনবাদর্ি দিদক অগ্রর্ি হদলন।  দতদন তাি ব্র াড়া ব্রথদক 
অবতির্ কিদলন এবাং পান্থ দনবাদর্ি প্রদবশ পদথ িডডায়মান হদয় তাি র্িীদিি আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিদলন।  
েখনই  তািা ব্রর্খাদন একদত্রত হল এবাং ব্রর্খাদন থাকাি জন্য স্থান কদি দনল তখন দতদন খািয ও পানীয় 
র্াংগ্রদহি জন্য ব্রলাক পাঠাদলন।  োদিিদক ব্রর্গুদল র্াংগ্রদহি জন্য পাঠাদনা হদয়দিল তািা দিি হাদত ব্রফিত 
আর্ল এবাং তাদক র্াংবাি প্রিান কিদলন ব্রে,  তািা রুদট দবদক্রতাি দনকট হদত রুদট ক্রয় কিদত এবাং শহদিি 
র্বসর্াধ্ািদনি জলাশয় হদত জল র্াংগ্রহ কিদত অক্ষম হদয়দিন।  তািা তাদক বদলদিল আপদন আমাদিি আল্লাহি 
উপদি আমাদিি দবশ্বার্ ন্যাে কিদত এবাং তাি আস্থাি উপি র্ম্পনুস আির্মপসন কিদত উৎর্াদহত কদিদিন।  
আল্লাহ আমাদিি জন্য পূবস হদত ো দনধ্সািন কদি ব্রিদখদিন তা বযদতত আি দকিুই আমাদিি ভাদগয জুটদব না।  
দতদনই আমাদিি একমাত্র প্রভু এবাং তাাঁিই উপি দবশ্বার্ীদিি দনভসি কিা উদর্ৎ ( ব্রকািআন, ৯/ ৫২) ।  

  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  আদিদশ পান্থ দনবাদর্ি িাি বে কদি ব্রিয়া হল।  তাি র্াথীদিি র্মদবত কদি সুেসাে র্ময় 
পেসি তাদিিদক তাি র্ামদন একদত্রত কদি িাখা হল।  েখন  র্েযাকাল দনকটবতসী হল,  দতদন তাদিিদক 
দজজ্ঞার্া কিদলন,  তাদিি মদধ্য দক এমন ব্রকউ আদিন,  ব্রে তাি ধ্দমসি জন্য জীবন উৎর্গস কিদত পান্থ 
দনবাদর্ি িাদিি উপি উদঠ প্রাথসনাি জন্য আজান ধ্বদন  প্রিান কিদত ইেুক।  একজন েুবক র্ানদন্দ উত্তি 
দিদলন।  েখনই  তাি মুখ ব্রথদক আল্লাহু আকবি ধ্বদন  ব্রবি হল,  তখনই একদট গুদল হঠাৎ তাদক আ াত 
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কিল এবাং তৎক্ষনাৎ দতদন মততুযমুদখ পদতত হদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্াইন র্াথীদিি উৎর্াদহত কিদলনঃ ‘ব্রতামাদিি 
মদধ্য আি একজন উদিত ব্রহাক এবাং ব্রর্ই একই আির্দগসি র্াদথ  ব্রর্ই েুবক ব্রে আোন র্মাপ্ত কিদত পাদি 
নাই,  ব্রে তা র্মাপ্ত কিাি জন্য অগ্রর্ি হদত পাদি।  আদিকজন েুবক িডডায়মান হদলন,  ‘আদম র্াক্ষয 
দিদতদি ব্রে মহান ব্রমাহাম্মি আল্লাহি িাসুল’ এই বাকযগুদল উচ্চািন কিাি র্াদথ র্াদথ শত্রুি অদবিাম গুদলি 
আ াদত দনপদতত হদলন।  এবাি আদিকজন েুবক তাি ব্রনতাি আদিদশ  ব্রর্ই আোন পূর্স কিাি জন্য ব্রর্ষ্টা 
কিদলন ো তাি জীবন উৎর্গসকািী র্াথীগর্ অর্ম্পূর্স িাখদত বাধ্য হদয়দিদলন।  দতদনও  ব্রর্ই একই দনয়দত 
ব্রভাগ কিদলন।  েখন  দতদন তাি আোদনি ব্রশষ অাংদশ উপনীত হদয়দিদলন এবাং দতদন েখন  আল্লাহ বযদতত 
অন্য ব্রকান উপাস্য নাই এই বাকযাবলী উচ্চািন কিদলন,  দতদনও তাদিি ন্যায় মতত অবস্থায় পদতত হদলন।   

র্বদজ ময়িাদনি পান্থ দনবার্ হদত অবরুদ্ধ সর্দনকদিি হঠাৎ বদহগসমন 

তততীয় র্িীি পতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  পান্থ দনবাদর্ি িিজা খুদল দিদলন এবাং দবশ্বার্ াতক শত্রুি অতদকসত 
আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিদত তাি বেুগর্র্হ উদিত হদত তাদক বাধ্য কিল।  তাি ব্র াড়ায় আদিাহন কদি ব্রে 
র্কল আক্রমর্কািীিা র্ামদন ও র্বদজ ময়িাদন র্মদবত হদয়দিল তাদিি আক্রমন কিাি জন্য দতদন র্দঙ্কত 
প্রিান কিদলন।  তিবািী হাদত এবাং তাি র্াথীদিি িািা অনুপ্রাদনত হদয় তাদিি দবরুদদ্ধ োিা িলবদ্ধ হদয়দিল 
দতদন তাদিি অদধ্কাাংশদক হতযা কদি ব্রফলদলন।  োিা তাি তিবািীি আ াত হদত িক্ষা ব্রপদয়দিল তািা ভদয় 
তাদিি র্¤মুখ হদত পলায়ন কিল এবাং শাদি কতপাি জন্য পুনঃ প্রাথসনা কিল।  র্েযা হবাি র্াদথ র্াদথ পূর্স 
জনতা অিতশ্য হল।  ব্রে র্বদজ বাগান ো কদয়ক  ডটা আদগ প্রদতিন্দীদিি উদত্তদজত জনতা িািা পদিপূর্স দিল 
এখন জনমানব শূর্য হল।  জনগদর্ি ব্রগালমাল এখন দনেি।  দনহত বযদিদিি ব্রিহগুদল র্ািদিদক দবদক্ষপ্তভাদব 
পদতত হওয়ায় ময়িান এবাং এি র্ািদিক একদট করূর্ ও উদত্তজনাপূর্স িতদশ্য পদির্ত কদিদিল।  ব্রে িতশ্য 
আল্লাহি শত্রুদিি উপি তাি জদয়ি র্াক্ষয প্রিান কিদিল।  

বািদফািদশি  খযাতনামা ব্রলাকদিি মধ্যবদতসতা 

এইরূপ আশ্চােসজনক জয়লাভ কদয়কজন র্ম্ভ্রাি ও উচ্চ পিস্থ ব্রলাকও ব্রনততস্থানীয় ব্রলাকদিি এই দবষদয় হেদক্ষপ 
কিদত এবাং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট তাদিি র্হনাগদিকদিি পদক্ষ করূনা দভক্ষা কিাি জন্য প্রবতত্ত কদিদিল।  
তািা তাি দনকট তাদিি পক্ষ ব্রথদক আদবিন কিাি জনর পিেদজ আগমন কদিদিল।  তািা তাি দনকট আদবিন 
কিলঃ এই দবষদয় আল্লাহই আমাদিি র্াক্ষী ব্রে,  আমাদিি মদধ্য শাদি ও পুনদমসলন স্থাপন বযদতত আমাদিি 
আি অন্য ব্রকান উদেশ্য নাই।  দকিুক্ষদনি জন্য আপদন আপনাি ব্র াড়ায় উপদবষ্ট থাুন,  ব্রে পেসি না আমিা 
আমাদিি উদেদশ্যি কথা বযি কিব।  তাদিি আদবিদনি আিদিকতা ব্রিদখ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি ব্র াড়া 
ব্রথদক দনদর্ নামদলন এবাং পান্থ দনবাদর্ তাি র্াদথ ব্রোগিান কিাি জন্য তাদিি আমন্ত্রর্ জানাদলন।  েখন  
দতদন তাদিি তাি পাদশ বর্াি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন তখন দতদন তাদিি বলদলনঃ ‘এই শহদিি ব্রলাকদিি 
দবর্ািতশ ( দবপিীত)  আমিা  দবদিশীয় অপদিদর্ত ব্রলাকদক আমাদিি মদধ্য র্ািদি গ্রহর্ কিদত জাদন। ’ ব্রমাল্লা 
ব্রহদর্ইন তখন তাদিি র্া পদিদবশন কিাি জন্য তাি র্াথীদিি আদিশিান কিদলন।  তািা উত্তি 
কিলঃ‘র্য়ীদল উলামা একাই এইরূপ অদনদষ্টি অদি প্রজ্জ্বদলত কিাি জন্য িায়ী।  ব্রর্ ব্রে অপিাধ্ কদিদি,  
বািদফািদশি ব্রলাকদিিও  ব্রর্ই একই অপিাদধ্ জদড়ত কিা উদর্ৎ হদব না।  অদতত কাজগুদল আমাদিি ভুদল 
োওয়া উদর্ৎ।  উভয় পদক্ষি স্বাদথস আমিা এটা প্রোব কিদি ব্রে,  আপদন ও আপনাি র্াথীিা আগামী কালই 
এখান ব্রথদক োত্রা কিদবন।  বািদফািশ এখন বতহৎ উদত্তজনাি মদধ্য আদি।  আমিা আশঙ্কা কদি পাদি 
আপনাদিি আক্রমর্ কিাি জন্য তাদিি পুনিায় প্রদিাদর্ত কিা হয়।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  েদিও তাদিি কপটতাি 
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প্রদত ইদিত কিদলন তথাদপ তাদিি প্রোদব র্ম্মদত প্রিান কিদলন।  এদত আব্বাদর্ ুলী খাদন লিী জানী এবাং 
হাজী ব্রমােফা খান উভদয় একদত্র গাত্রিান কিদলন এবাং ব্রে পদেত্র ব্রকািআন তািা তাদিি র্াদথ কদি 
এদনদিল তাি শপথ কদি েথাদবদধ্ গম্ভীিভাদব তাদিিদক  ব্রর্ই িাদতি জন্য তাদিি অদতদথ বদল শ্রদ্ধাি র্াদথ 
র্ম্মান কিদব বদল এবাং পিদিদন খুর্রুদয় কািীকলায়ীদক ( একজন ুখযাত বিমাইশ িাষ্ট্র দবদিাধ্ী)  একশত 
অশ্বাদিাহী সর্ন্যিলর্হ শীিগাদহি মধ্য দিদয় তাদিি দনিাপি োত্রা সুদনদশ্চত কিদব বদল তাদিি ইো ব্র াষর্া 
কিল।  তািা আিও বলল,  আল্লাহ ও তাি ভদবষ্যিািীদিি অদভশাপ এই পতদথবী পিবতসী পতদথবীদত আমাদিি 
উপি বদষসত ব্রহাক,  েদি আমিা আপনাি ও আপনাি িদলি প্রদত দবন্দুমাত্র অদনষ্টপাত হদত ব্রিই। ’ 

েখন  তািা তাদিি ব্র াষর্া প্রকাশ কিল তখন তাদিি বেুগর্ োিা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াথীদিি জন্য খাবাি 
আনদত দগদয়দিল তািা খাবাি দনদয় উপদস্থত হল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি র্হদবশ্বার্ীদিি তাদিি উপবার্ ভি 
কিাি জন্য আদিশ দিদলন।  কাির্  ব্রর্ই দিন শুক্রবাি ১২ই দজলকি ( ১০ই অদটাবি,  ১৮৪৮র্াল) ।  র্কাল 
ব্রথদক তািা খািয বা পানীয় দকিুই গহর্  কদিন নাই।   ব্রর্ই দিন পান্থ দনবাদর্ র্ম্ভ্রাি ব্রলাকদিি  ও তাদিি 
অনুর্িদিি এদতা অতযদধ্ক র্াংখযক ব্রলাদকি র্মাগম হদয়দিল ব্রে,  দতদন বা তাি র্িীদিি ব্রকউই র্া পান 
কিদত পাদিন নাই,  ো তািা তাদিি িশসনাথীদিি পদিদবশন কদিদিদলন।  

 

খর্রুদয় কািী কলায়ীি প্রদত উপদিশর্মূহ 

ব্রর্ই িাদত সুেসাদেি প্রায় র্াি  ডটা পদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি বেুদিির্হ আব্বার্ ুলী খান ও হাজী ব্রমােফা 
খাদনি র্াদথ একদত্র িাদতি খাবাি ব্রখদয়দিদলন।   ব্রর্ই িাদতি মধ্যভাদগ সর্য়দল উলামা খর্রুদয় কািী 
কলায়ীদক ব্রডদক দবশ্বেভাদব তাি দনদজি ইো অবগত কিাল ব্রে,  তাি দনদজি দবদবর্নামদত ব্রে র্মদয় বা ব্রে 
স্থাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্মে র্ম্পদত্ত ো তাি তত্তাবধ্াদন প্রিত্ত হদয়দি তা িখল কদি দনদত হদব এবাং 
তাদিি র্কলদক,  একজনদকও জীদবত না ব্রিদখ হতযা কদি ব্রফলদত হদব।  খর্রু মিবয প্রকাশ কিলঃ ‘এিাদক 
ইর্লাদমি অনুর্ির্কািী নয়? এিা দক তািা নয় ,  োিা আদম ইদতপদূবস শুদনদি ব্রে প্রাথসনা ধ্বদন উচ্চািন 
কদিদিল এবাং তা অর্ম্পূর্স িাখা অদপক্ষা তাদিি দতনদট জীবন বদল রূদপ উৎর্গসদকই ব্রশ্রয় মদন কদিদিল? 
আমিা দকরূদপ তাদিি দবরুদদ্ধ এইরূপ অদভর্দে মদন ব্রপাষন কিদত পাদি এবাং এরূপ কাজ কিদত পাদি ও 
ইর্লাদমি ব্রোগয পাত্র বদল দবদবদর্ত হদত পাদি?’  ব্রর্ই দনলসজ্জ দিার্াি ব্রজি কিল ব্রে,  তাি আদিশ 
অবশ্যই পালন কিদত হদব।  ব্রর্ বললঃ ( দনদজি গলদিদশ হাত িািা ইদিত কদি)  তাদিি হতযা কি এবাং 
এদত দপিপা হইওনা।  আদম ব্রতামাি কাদজি জন্য দনদজদক িায়ী বদল মদন কিব এবাং দবর্াদিি দিদন ব্রতামাি 
নাদম আদম আল্লাহি দনকট এি জন্য িায়ী থাকব।  আমিা োিা ক্ষমতাি িাজিডড ধ্ািন কদি ব্রতামাদিি 
অদপক্ষা উত্তম রূদপ ইহা জাদন এবাং এই ধ্মসদিাহীতা দকভাদব দনমূসল কিদত হয়  তা আমিা অদধ্কতি ভাল 
রূদপ দবর্াি কিদত পাদি।  

সুদেসািদয়ি র্ময় আব্বার্ ুলী খান খর্রুদক তাি দনকট উপদস্থত হদত আদিশ কিল এবাং তাদক ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্াথীদিি প্রদত পিম শ্রদ্ধা প্রিসশন কিতঃ শীিগাদহি মধ্য দিদয় তাদিি দনিাপি োত্রা 
সুদনশ্চত কিদত এবাং তািা তাদক ব্রে পুিস্কাি প্রিান কিদত র্াইদব তা গ্রহর্ না কিদত তাদক আদিশ দিল।  
খর্রু এই র্কল উপদিদশি প্রদত তাি পূর্স আনুগদতযি ভান কিল এবাং তাদক সুদনদশ্চত আশ্বার্ প্রিান কিল 
ব্রেঃ ‘দনদজ দকাংবা তাি অশ্বাদিাহী সর্ন্য িল তাদিি র্তকসতাি প্রদত র্ামান্যতমও সশদথলয প্রিসশন কিদব না বা 
তাদিি প্রদত তাদিি শ্রদ্ধা- ভদিদত দপিপাও হদব না।  ব্রর্ আিও বলল,  আমাদিি প্রতযাপসদনি পি আমিা 
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তাদিি প্রদত ব্রের্ব কাজ র্ম্পািন কদি থাকদবা তাদত তাি র্দিাষ প্রকাশক তাি দনদজি হাদত দলদখত বার্ী 
আপনাদক ব্রিখাব। ’ 

েখন  আব্বার্ ুলী খান,  হাজী ব্রমােফা খান ও বািদফািদশি অন্যান্য প্রদতদনদধ্ স্থানীয় বযদিগর্ কততসক 
খর্রুদক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট উপদস্থত কিা হল এবাং তাি দনকট পদিদর্ত কিাদনা হল,  তখন দতদন 
বলদলনঃ ‘েদি তুদম ভাল কাজ কি তদব তা ব্রতামািই কাদজি সুফল প্রাপ্ত হদব এবাং েদি তুদম অন্যায় কি 
তদব তুদম মন্দ ফলই ব্রভাগ কিদব ( ব্রকািআন ১৭/ ৭) ।  েদি এই ব্রলাকদট আমাদিি র্াদথ র্ৎবযবহাি কদি 
তদব তাি পুিস্কাি খুবই অদধ্ক হদব এবাং ব্রর্ েদি আমাদিি র্াদথ দবশ্বার্ াতকতা কদি তদব তাি শাদে 
অদধ্কতি গুরুতি হদব।  আমিা আমাদিি কােসভাি আল্লাহি উপি ন্যে কিদি এবাং তাাঁি ইোি উপিই আমিা 
র্ম্পূর্সরূদপ আির্মপসন কদি। ’ 

 

 

 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  িল খর্রু কততসক আক্রাি 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এই কথাগুদল বদল োত্রাি জন্য তাি র্িীদিি র্দঙ্কত প্রিান কিদলন।  কাম্বি আলীদক তাি 
প্রভুি পক্ষ ব্রথদক এই ধ্বদন  উচ্চািন কিদত ব্রশানা ব্রগলঃ ‘ব্রহ আল্লাহি বীিবতন্দ,  ব্রতামিা ব্রতামাদিি ব্র াড়ায় 
আদিাহন কি। ’ এরূপ একদট আহ্বান ধ্বদন  দতদন এইরূপ র্মদয় র্র্িার্ি উদত্তালন কিদতন।  এই আদিশ 
জািীি পি র্কদল দনজ দনজ ব্র াড়ায় আদিাহন কিদলন।  খর্রুি অশ্বাদিাহীদিি একিল তাদিি আদগ আদগ 
অগ্রর্ি হদেল।  তাদিি দঠক দপিদনই খর্রু ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  িদলি মধ্যভাদগ ব্র াড়ায় র্দড় অগ্রর্ি 
হদেদলন।  তাদিি দপিদন িদলি অবদশষ্ট ব্রলাক তাদিি অনুর্ির্ কিদিদলন এবাং তাদিি ডান ও বাম পাদশ 
ব্র াড়র্ওয়াি অবদশষ্ট একশত ব্রলাক োত্রা কদিদিল,  োদিিদক খর্রু তাি দনদজি অদভর্দে র্ম্পািন কিাি জন্য 
তাি ইোনুরুপ অস্ত্রশদস্ত্র র্দজ্জত কদিদিদলন।  ইহা দস্থি  কিা হদয়দিল ব্রে,  এই িল খুব র্কাদল োত্রা কিদব 
এবাং  ব্রর্ই দিনই দপুদি তািা শীিগাদহ ব্রপৌাঁিদব।  সুদেসািদয়ি দই  ডটা পদি তািা তাদিি গিবযস্থদলি 
উদেদশ্য োত্রা কিদলন।  খর্রু ইো পূবসক জিদলি পথদট অনুর্ির্ কদিদিল,  তা এমনই একদট পথ,  ব্রর্ 
মদন কদিদিল ব্রে,  এটা তাি উদেশ্য পূিদর্ র্হায়ক হদব।   

েখনই  তািা জিদল প্রদবশ কিদলা,  ব্রর্ আক্রমদনি জন্য র্দঙ্কতধ্বদন  প্রিান কিদলা।  তাি ব্রলাদকিা 
ভীষর্ভাদব ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রলাকদিি উপি আক্রমর্ শুরু কিদলা,  তাদিি র্কল র্ম্পি দিদনদয় দনল এবাং 
তাদিি কদয়কজনদক শহীি কিল।  তাদিি মদধ্য দিদলন ব্রমাল্লা র্াদিদকি ভাই এবাং অবদশষ্টদিি বন্দী কিল।  
েখনই  েন্ত্রর্া ও দবপদিি দর্হ্ন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  কাদন ব্রপৌাঁিল,  তৎক্ষনাৎ দতদন তাি ব্র াড়া হদত নামদলন 
এবাং খর্রুি দবশ্বার্ াতকতাি প্রদতবাি কিদলন।  দতদন বলদলনঃ ‘দপুি অদতত হদয় ব্রগদি,  দকন্তু আমিা এখনও 
আমাদিি    গিবযস্থাদন ব্রপৌাঁিদত পাদি নাই।  আদম আি ব্রতামাি র্াদথ অগ্রর্ি হদত িাদজ নই।  আদম ব্রতামাি 
পদির্ালনা এবাং ব্রতামাি ও ব্রতামাি ব্রলাকদিি র্ি তযাগ কিদত পাদি। ’ দতদন কম্বি আলীি দিদক দফদি তাদক 
তাি প্রাথসনাি জন্য মাদি দবিাদনি আদিশ দিদলন ব্রে দতদন তাি মধ্যাহ্নকালীন উপার্না ব্রশষ কিদত পাদিন।  
েখন  দতদন তাি প্রাথসনাি জন্য হাত- মুখ ধ্ুদেদলন তখন খর্রু তাি ব্র াড়া হদত ব্রনদম তাি একজন র্হর্িদক 
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ব্রডদক আদিশ কিল ব্রেন,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক এই র্াংবাি প্রিান কদি ব্রে,  েদি দতদন দনিাপদি তাি 
গিবযস্থাদন ব্রপৌাঁিদত র্ান তদব দতদন ব্রেন তাি অস্ত্রশস্ত্র ও ব্র াড়া তাি হাদত র্মপসন কদিন।  তাদক প্রতুযত্তি 
দিদত অস্বীকাি কদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি প্রাথসনায় িত হদলন।  অল্প দকিুক্ষন পদি দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় 
েুবায়দনেী বািী,  দেদন একজন র্াদহতযক গুন র্ম্পন্ন এবাং দনভসীক ব্রলাক দিদলন,  দতদন একজন র্হর্দিি দনকট 
দগদয়দিদলন ব্রে তামাক ব্রর্বদনি জন্য কদল্ক প্রস্তুত কিদিদলন এবাং দতদন দনদজ  ব্রর্ই কদল্ক খর্রুি দনকট দনদয় 
োওয়াি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন।  তাি অনুদিাধ্ র্হদজ িদক্ষত হল।  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী কদল্কি আগুন উজ্জল 
কিাি জন্য নত হদয়দিদলন,  এমন র্ময় দতদন হঠাৎ খর্রুি বুদকি দভতি হাত ঢুদকদয় দিদয় তাি জামাি 
ব্রভতি ব্রথদক তািই ব্রিািা ব্রবি কদি দনদয় তা বাাঁট পেসি তাি কদলজায় প্রদবশ কদিদয় দিদলন।  ( ৫)  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তখনও প্রাথসনায় দনমি দিদলন।  েখন  তাি র্াথীদিি িািা ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ ধ্বদন  উদিত 
কিা হল,  তািা তাদিি দবশ্বার্ াতক আক্রমর্কািীদিি উপি পদতত হদলন এবাং একদট মাত্র আক্রমদর্ ব্রে 
র্াকি কদল্ক প্রস্তুত কদিদিল ব্রর্ িাড়া আি র্বাইদক দনহত কিদলন।  ভীত ও র্হায়হীন হদয় ব্রর্ ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  পিতদল পদতত হল এবাং তাি র্াহােয প্রাথসনা কিল।  তাদক তাি প্রভুি ( খর্রুি) িতœ খদর্ত 
কদল্ক প্রিান কিা হল এবাং বািদফািদর্ প্রতযাবতসন কিদত এবাং ব্রর্ ো দনজ ব্রর্াদখ ব্রিদখদি তা তাি দনকট 
বর্সনা কিদত তাদক আদিশ ব্রিয়া হল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাদক বলদলনঃ‘তাদক বলদব খর্রু দকরুপ দবশ্বাদর্ি 
র্াদথ তাি উপি অদপসতভাি র্ম্পািন কদিদি।  ব্রর্ দমথুযক,  দিার্াি ও মুখস ব্রলাদকি মদতা মদন কদিদিল ব্রে,  
আমাি ধ্মসেত কাজ ব্রশষ হদয়দি এবাং তিবািী ও ব্র াড়া উভদয়িই কাজ ব্রশষ হদয় ব্রগদি।  ব্রর্ এটা জানদত 
পাদি নাই ব্রে,  এগুদলাি কাজ র্দবমাত্র আিম্ভ হদয়দি এবাং তাদিি িািা  ব্রর্ই কাজ র্ম্পাদিত হদত পাদি।   
ব্রর্ই র্কল কাজ র্ম্পূর্সরূদপ র্ম্পািন না হদল তাি শদি দকম্বা ব্রর্ বযদতত অন্য ব্রকান ব্রলাদকি শদি ব্রর্গুদল 
আমাি দনকট হদত দিদনদয় দনদত পাদি না। ’ 

ব্রশখ তাবার্সীি পদবত্র র্মাদধ্স্থাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্াথীদিি 
উপদস্থদত 

েখন  িাত  দনদয় আর্দিল,  তাদিি িলদট পিদিন র্কাল পেসি ব্রর্খাদন অদপক্ষা কিদত মনস্থ কিদলন।  িাদত্র 
প্রভাত হদল ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি উপার্না র্মাপ্ত কিাি পি তাি র্াথীদিি একদত্রত কিদলন এবাং বলদলন 
আমিা আমাদিি কািবালাি দনকটবতসী হদয়দি এবাং ইহাই আমাদিি গিবযস্থান।  তৎক্ষনাৎ দতদন  ব্রর্ই স্থাদনি 
দিদক োত্রা কিদলন এবাং তাি র্াথীিাও তাদক অনুর্ির্ কিদলন।  েখন  দতদন ব্রিখদলন তাদিি কদয়কজন 
র্াথী খর্রু ও তাি র্িীদিি দজদনর্পত্র তাদিি র্াদথ বহর্  কিাি ব্রর্ষ্টা কিদি,  তখন দতদন তাদিি অস্ত্র ও 
ব্র াড়া িাড়া আি র্ব দকিুই পদিতযাগ কিদত আদিশ দিদলন।  দতদন তাদিি তাদগি দিদলনঃ ‘র্ম্পূর্স র্াংর্াি 
তযাগী অবোয় এবাং পাদথসব র্কল বার্না হদত মুি হদয় একদট পদবত্র স্থাদন উপদস্থত হওয়াই ব্রতামাদিি 
উদর্ৎ। ’ দতদন এক ময়িান ( এক অথবা দই মাইল)  দরুত্ব ভ্রমর্ কিাি পি ব্রশখ তবার্সীি পদবত্র র্মাদধ্ 
মদন্দদি উপদস্থত হদলন ( ৬) ।  ইর্লাম ধ্দমসি ইমামগর্ ব্রে র্কল শ্রুদতবার্ী প্রিান কদিদিদলন এই ব্রশখ  ব্রর্ই 
র্মিূদয়ি একজন প্রর্লনকািী দিদলন এবাং পাশসবতসীস্থাদনি ব্রলাদকিা র্বসিা তাি র্মাদধ্স্থান িশসন কিত।  এই 
স্থাদন ব্রপৌাঁদি দতদন পদবত্র ব্রকািআদনি এই ব্রলাকদট আবতদত কদিদিদলনঃ ‘ব্রহ আমাি প্রভ,ু  এই স্থাদন আমাি 
উপদস্থদত ব্রর্ৌভাগযমদডডত কি,  কাির্ একমাত্র তুদমই ব্রর্রূপ আদশবসাি প্রিান কিদত পাি। ’ ( ব্রকািআন)  

ব্রশখ তবার্সীি র্মাদধ্স্থাদনি অদভভাবদকি স্বপ্ন িশসর্ 
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তাদিি  ব্রর্ই পদবত্র স্থাদন ব্রপৌাঁিাি আদগি িাদত,   ব্রর্ই পদবত্র র্মাদধ্স্থাদনি অদভভাবক এই স্বপ্ন ব্রিদখদিদলন 
ব্রে সর্য়দশ ব্রশাহািা ইমাম ব্রহাদর্ইন  ব্রশখ তাবার্সীদত উপদস্থত হদয়দিন।  তাি র্াদথ বাহাত্তি জদনি অদধ্ক 
ব্রোদ্ধা ও অদধ্ক র্াংখযক র্িী এদর্দিন।  দতদন স্বপ্ন ব্রিদখদিদলন ব্রে,  তািা ব্রর্খাদন অবস্থান কিদত লাগদলন 
এবাং ব্রর্খাদন অদত বীিত্বপূর্স েুদদ্ধ দনেুি ব্রথদক শত্রুি সর্ন্য িদলি উপি জয়লাভ কিদলন এবাং ( স্বদপ্ন এও 
ব্রিখদলন ব্রে)  একিাদত আল্লাহি ভদবষ্যিািী মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  স্বয়াং ব্রর্খাদন আর্দলন এবাং  ব্রর্ই পদবত্র 
র্িীিদল ব্রোগিান কিদলন।  েখন  পিদিন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রর্খাদন এদর্ উপদস্থত হদলন,  পদবত্র র্মাদধ্ি 
অদভভাবক তৎক্ষনাৎ তাদক তাি স্বদপ্ন িতষ্ট বীি বদল দর্নদত পািদলনএবাং তাি পিতদল পদতত হদলন এবাং 
ভদি র্হকাদি তাি পিিয় র্মু্বন কিদলন।  

  

 ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাদক তাি পাদশ বর্দত আহ্বান কিদলন এবাং তাি স্বপ্ন বতত্তাি শ্রবর্ কিদলন।  দতদন পদবত্র 
র্মাদধ্ি অদভভাবকদক সুদনদশ্চত কিদলন ব্রে,  আপদন স্বদপ্ন ো ব্রিদখদিন তাি র্বই র্াং দটত হদব।   ব্রর্ই 
র্কল মেসািাপরূ্স িতশ্যাবলী আপনাি ব্রর্াদখি র্ামদন র্াং দটত হদব।   ব্রর্ই ব্রর্বক অবদশদষ এই িূদগসি বীি 
িক্ষকদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদলন এবাং এি প্রার্ীদিি মদধ্যই আিৎর্গসকািী রূদপ পদতত হদলন।  

কািীকলাি অশ্বাদিাহী সর্ন্য ব্রিি আক্রমন ও প্রদতদিাধ্ 

ব্রর্খাদন তাদিি উপদস্থদতি দিন দিল দজলকি মাদর্ি ১৪ তাদিখ ( ১২ই অদটাবি,  ১৮৪৮ র্াল) ।  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক,  দেদন মশহি  নগদি বা’বীয়া দনমসান কদিদিদলন,  তাদিি প্রদতদিাধ্ 
বযবস্থাি জন্য িূগস দনমসান কিদত হদব,  তাি নকশা র্ম্বদে প্রাথদমক উপদিশ প্রিান কিদলন।   ব্রর্ই দিনই 
র্েযাদবলা তািা হঠাৎই দকিু সর্ন্য িািা আক্রাি হদলন,  োিা জিল ব্রথদক ব্রবি হদয় তাদিি প্রদত গুদল 
বষসদনি প্রস্তুদত দনদেল।  তািা দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘আমিা কাদিকলাি অদধ্বার্ী,  আমিা খর্রুি হতযাি 
প্রদতদশাধ্ গ্রহর্ কিাি জন্য এদর্দি।  ব্রতামাদিি র্কলদক তিবািীি মুদখ দনক্ষাপ না কিা পেসি আমিা র্ন্তুষ্ট 
হদবা না। ’ এইরূপ ববসি জনতা িািা আবদ্ধ হদয়,  ব্রে জনতা তাদিি আক্রমন কিদত প্রস্তুত হদয়দিল,  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  িলদক পুনিায় আিিকক্ষাদথস পুনিায় অস্ত্র ধ্াির্ কিদত হল।  ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ এই ধ্বদন  
উদত্তালন কদি তািা দ্রুত অগ্রর্ি হদয় আক্রমর্কািীদিি দবতাদড়ত কিদলন এবাং তািা পলায়ন কিল।  দর্ৎকাি 
ধ্বদন  এইরূপ প্রর্ডড দিল ব্রে,  অশ্বাদিাহী িল ব্রর্রূপভাদব অিদহসত হল,  ব্রেরূপভাদব তািা হঠাৎই উপদস্থত 
হদয়দিল।  দমজসা ব্রমাহামি তকী স্বয়াং প্রাথসীক হদয়  ব্রর্ই েুদদ্ধ ব্রনততত্ব দিদয়দিদলন।  

ভুলক্রদম নজি খাদনি মাদয়ি হতযা 

এইরূপ আশঙ্কা কদি ব্রে,  আক্রমর্কািীিা আবাদিা তাদিি আক্রমন কিদত পাদি এবাং র্বাইদক হতযা কিদত 
পাদি।  এই জন্য তািা তাদিি দপিু ধ্াওয়া কদি একদট গ্রাদম উপদস্থত হদলন,  ব্রে গ্রামদক তািা কাদিকলা 
গ্রাম বদল অনুমান কদিদিদলন।  তাদিি ব্রিখামাত্র গ্রাদমি অদধ্বার্ীিা র্কদল পলায়ন কিদত লাগল।  এই 
ব্রগালমাদলি মদধ্য িাদতি অেকাদি নজি খাদনি মাতা গ্রাদমি অদধ্কািীদন ভুলক্রদম দনহত হদলন।  স্ত্রীদলাকদিি 
দর্ৎকাি শীঘ্রই দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি দনকট ব্রপৌাঁিল।  তািা ভয়ানকভাদব প্রদতবাি কিদিল ব্রে,  কািীকলাি 
অদধ্বার্ীদিি র্াদথ তাদিি ব্রকান প্রকাি র্ম্পকস দিল না।  দমজসা তকী  ব্রর্ই স্থাদনি ব্রলাকদিি প্রকতদত র্ম্বদে 
অবগত হদয় তাি র্াথীদিি র্দি র্দি তাদিি অস্ত্র তযাগ কিদত আদিশ দিদলন।  তািা জানদত পািদলন ব্রে,  
এই গ্রামদট হল নজি খাদনি এবাং দনহত মদহলা তািই মাতা দিদলন।  তাি র্াথীদিি এইরূপ দঃখজনক ভুদলি 
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কািদর্ দতদন খুবই মমসাহত হদলন এবাং দর্ৎকাি কদি বলদলনঃ ‘এই গ্রাদমি নািী বা পুরুষ,  কাদিা ব্রকান 
অদনষ্ট র্াধ্দনি ইো আমাদিি আদিৌ দিল না।  আমাদিি একমাত্র উদেশ্য দিল কািীকলাি অদধ্বার্ীদিি প্রর্ডড 
আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিা োিা আমাদিি র্কলদক হতযা কিদত উিযত হদয়দিল।  তাি র্াথীদিি অবজ্ঞাি কািদর্ 
ব্রে ব্রশার্নীয় দ সটনা র্াং দটত হদয়দি দতদন তাি জন্য আিদিক দঃখ প্রকাশ কিদলন।  

নজি খান,  দেদন এতক্ষন পেসি  দি লুদকদয় দিদলন,  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি দঃখ প্রকাদশি আিদিকতায় দবশ্বে 
হদলন,  েদিও দতদন এইরূপ ভয়ানক ক্ষদতগ্রস্থ হদয়দিদলন।  দতদন দমজসা তকীি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত এবাং তাদক 
তাি বাড়ীদত দনমন্ত্রর্ কিদত ইেূক হদলন।  এমনদক দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ তাদক পদিদর্ত কিাদনাি 
জন্য ব্রমাহাম্মি তকীদক অনুদিাধ্ কিদলন এবাং  ব্রর্ই ধ্দমসি আদিশ ও উপদিশাদিি র্াদথ পদিদর্ত হওয়াি 
জন্য গভীি ইো বযি কিদলন,  ো এই ধ্মসানুর্ািীদিি অিদি এইরূপ উৎর্াহ প্রজ্জ্বদলত কদিদিল।  

অদত প্রতুযষকাদল দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী নজি খানদক র্াদথ দনদয় ব্রশখ তাবার্সীি র্মাদধ্ মদন্দদি ব্রপৌাঁিদলন এবাং 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক র্মদবত উপার্কমডডলীি ব্রনততত্ব কিদত ব্রিখদত ব্রপদলন।  তাি মুখমডডল হদত এইরূপ 
উল্লাদর্ি আদলাক দনঃর্তত হদর্িল ব্রে নজি খান এই উপার্ক মডডলীি র্াদথ ব্রোগ দিদত এবাং তাদিি মুখ 
হদত ব্রে প্রাথসনাবলী উচ্চাদিত হদেল তা দনদজ উচ্চািন কিদত অনুদপ্রিনা অনুভব কিল।   ব্রর্ই প্রাথসনা ব্রশষ 
হওয়াি পি নজি খান ব্রে ক্ষদতি র্ম্মুখীন হদয়দিল তা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক জানাদনা হল।  দতদন ও তাি 
র্হদশষ্যদিি র্কদলই তাি দনদজি এইরূপ ভয়ানক ক্ষদতগ্রস্থতায় ব্রে র্হানুভুদত অনুভব কদিদিদলন তা অদত 
দর্ত্তাকষসক ভাষায় প্রকাশ কিদলন।  দতদন তাদক সুদনদশ্চত কিদলনঃ ‘আল্লাহ জাদনন ব্রে আমাদিি একমাত্র ইো 
দিল আমাদিি জীবন িক্ষা কিা,  প্রদতদবশীদিি শাদি নষ্ট কিা নয়। ’ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তখন তাদিি 
বািদফািদশি ব্রলাকদিি আক্রমদর্ি বতত্তািগুদল বর্সনা কিদলন এবাং খর্রুি দবশ্বার্ াতকতাপূর্স বযবহাদিি কথা 
র্দবদশষ বর্সনা কিদলন।  দতদন তাি মাদয়ি মততুযদত ব্রে দঃখ অনুভব কদিদিদলন  ব্রর্ই র্ম্বদে তাদক পুনঃ 
সুদনদশ্চত কিদলন।  নজি খান স্বতঃপ্রবতত্ত হদয় তাদক বলদলনঃ ‘আপদন আি আপনাি অিদি দঃখ- কষ্ট অনুভব 
কিদবন না।  আদম আশা কদি ব্রে,  েদি আমাদক একশত পুত্র িান কিা হত তদব আদম তাদিি র্কলদক 
ব্রস্বোয় র্ানদন্দ আপনাি পিতদল ব্রিদখ দিতাম এবাং েুগপ্রভুি জন্য উৎর্গসরূদপ বদলিান কিতাম। ’  ব্রর্ই 
মুহুদতস দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত তাি অমি আনুগতয স্বীকাি কিদলন এবাং খবু তাড়াতাদড় দনজ গ্রাদম 
প্রতযাবতসন কিদলন ব্রে এই িদলি জন্য প্রদয়াজনীয় খািয র্ম্ভাি দনদয় আর্দত পাদিন।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি র্াথীদিি অদঙ্কত নকশানুর্াদি িূগস দনমসান কাজ আিম্ভ কিদত আদিশ দিদলন।  প্রদতযক 
িলদক দতদন কাদজি এদকক অাংদশি ভাি অপসন কিদলন এবাং তা র্ম্পন্ন কিাি জন্য তাদিি উৎর্াদহত 
কিদলন।  এই কাদজ িত থাকাকাদল তািা অনবিতঃ দনকটবতসী গ্রামর্মদূহি ব্রলাকদিি িািা হয়িান হদতা,  োিা 
পুনঃপুনঃ প্রদিার্না িািা শহি  হদত ব্রবি হদয় তাদিি উপি পদতত হত।  শত্রুদিি প্রদতযক আক্রমর্ অকততকােস 
ও পিাজদয়ি লজ্জায় পেসবদর্ত হত।  তাদিি পুনঃপনুঃ আক্রমদনি প্রর্ডডতা িািা দনবতত না হদয় র্াথীিা 
র্াহর্পবূসক তাদিি আক্রমন প্রদতহত কিদতন।  অবদশদষ র্ামদয়কভাদব  ব্রর্ই িলগুদল তাদিি র্ািদিদক অবদিাধ্ 
কদি ব্রিদখদিল,  তবুও তাদিি িমর্  কিদত অকততকােস হদয়দিল।  েখন  দনমসান কাজ ব্রশষ হল,  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  অবদিাদধ্ি জন্য প্রদয়াজনীয় প্রস্তুদতি কাজ আিম্ভ কিদলন,  ো এই িূগসদক একদিন র্ম্মুখীন হদত 
এবাং তাদিি পদথ দবেি প্রদতবেকতা র্দত্ত্বও িূদগসি অদধ্বার্ীদিি দনিাপত্তাি জন্য ো ো অতীব প্রদয়াজনীয় 
বদল ব্রবাধ্ হল  ব্রর্ই র্কদলি আদয়াজন র্ম্পন্ন কিদলন।  

মহান বাহা’উল্লাহ কততসক ব্রশখ তাবার্সীি িূগস পদিিশসন 
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িূগস দনমসান কাজ ব্রশষ হওয়া মাত্র ব্রশখ আব ু ব্রতািাব নজি খাদনি গ্রাদম মহান বাহা’উল্লাহি উপদস্থদতি র্াংবাি 
বহন  কদি ব্রশখ তাবার্সীদত উপদস্থত হদলন।  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক অবগত কিাদলন ব্রে,  দতদন মহান 
বাহা’উল্লাহ কততসক তাদিিদক এই র্াংবাি প্রিান কিদত আদিশ ব্রপদয়দিন ব্রে,  তািা র্কদল  ব্রর্ই িাদতি জন্য 
তাদিি অদতদথ হদবন এবাং দতদন স্বয়াং  ব্রর্ই দিন দবকাদল তাদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদবন।  আদম ব্রমাল্লা দমজসা 
ফদিাগীি দনকট ব্রথদক দনম্নদলদখত বর্সনা শুনদত ব্রপদয়দিঃ ‘ব্রশখ আব ু ব্রতািাব ব্রে র্াংবাি বহন  কদি এদনদিল 
তা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মদন অবর্সনীয় আনন্দ প্রিান কদিদিল।  দতদন তৎক্ষনাৎ তাি র্াথীদিি দনকট দ্রুত গমন 
কিদলন এবাং তাদিিদক মহান বাহা’উল্লাহি অভযাথসনাি জন্য আদয়াজন কিদত আদিশ দিদলন।  র্মাদধ্ মদন্দদিি 
প্রদবশ পথর্মহূ পদিস্কাি কিদত এবাং তাদত জল দিদটদয় দিদত দতদন স্বয়াং তাদত ব্রোগিান কিদলন এবাং 
দপ্রয়তদমি পদিিশসদকি অভযাথসনাি জন্য ো ো প্রদয়ানীয় দিল তা র্ম্পািন কিাি জন্য বযদিগতভাদব উপদস্থদত 
ব্রথদক র্কলই র্ম্পনূস কিদলন।  েখনই  দতদন মহান বাহা’উল্লাদকক নজি খাদনি র্াদথ অগ্রর্ি হদত ব্রিখদলন 
দতদন অদত দ্রুত অগ্রর্ি হদয় র্িয়ভাদব তাদক আদলিন কিদলন এবাং তাাঁদক  ব্রর্ই র্ম্মানজনক স্থাদন দনদয় 
ব্রগদলন ো দতদন তাাঁি অভযাথসনাি জন্য সতিী কদিদিদলন।  ঐ দিনগুদলদত আমিা তাাঁি মেসািাি পদির্য় লাভ 
র্ম্বদে খুবই অজ্ঞ দিলাম োদক আমাদিি ব্রনতা অতযি ভদি,  শ্রদ্ধা ও ভালবার্াি র্াদথ আমাদিি মদধ্য 
অভযথসনা কদিদিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ো অনুভব কদিদিদলন আমাদিি স্থুলবুদদ্ধ তখনও তা অবগত হদত 
র্ক্ষম কদি নাই।  দকরূপ র্দনবসে ও ঔৎসুকয র্হকাদি দতদন তাাঁদক তাি বাহুপাদশ আবদ্ধ কদি অভযথসনা 
কদিদিদলন।  তাাঁি িশসদন তাি অিঃকিন দকরূপ পিম আহ্লািজনক ভাবর্মদূহ পদিপূর্স হদয়দিল।  দতদন এইরূপ 
ভদি শ্রদ্ধা দবস্মদয় অদভভতু হদয়দিদলন ব্রে,  দতদন আমাদিি র্কদলি উপদস্থদত র্ম্পরূ্সরূদপ ভুদল দগদয়দিদলন।   
ব্রর্ই মুখমডডদলি ধ্যাদন দতদন এইরূপ অদভভূত দিদলন ব্রে, আমিা োিা উপদবশদনি জন্য তাি অনুমদতি জন্য 
অদপক্ষা কিদিলাম,  আমাদিি তাি পাদশ অদনকক্ষর্ োবৎ িাাঁদড়দয় থাকদত হদয়দিল।  মহান বাহা’উল্লাহ দনদজ 
অবদশদষ আমাদিি বর্দত আদিশ কদিদিদলন।  আমিাও খুব তাড়াতাদড় তাাঁি বার্ীি আকষসর্ অনুভব কিদত 
র্ক্ষম হদয়দিলাম।  েদিও র্ম্পূর্সরূদপ এবাং েদিও আমাদিি মদধ্য ব্রকহই তাাঁি বার্ীদত ব্রে অর্ীম শদি লুদকদয় 
আদি তা অস্পষ্টরূদপও বুিদত র্ক্ষম হই  নাই।  

মহান বাহা’উল্লাহ তাাঁি পদিিসশন কাদল িূদগসি অবস্থান খবু ভালভাদব পেসদবক্ষন কদিদিদলন এবাং িূগস দনমসাদন 
ব্রে ব্রে কাজ র্ম্পািন কিা হদয়দিল তাদত দতদন তাি র্ন্তুদষ্ট প্রকাশ কিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ তাাঁি 
বাকযালাদপ দতদন তাি র্াথীদিি সুখ- সুদবধ্া ও দনিাপত্তা র্ম্বদে ো ো অতযাবশ্যকীয় দিল ব্রর্গুদল র্দবোদি 
বযাখযা কদিদিদলন।  দতদন বদলদিনঃ ‘‘এই িূদগস ও এই র্াথীদিি আি একদট দজদনর্ খুবই প্রদয়াজন,  তাহল 
মহান ুেুদর্ি উপদস্থদত এই িদলি র্াদথ তাি র্ি এদক র্ম্পনুস ও পূর্সাি কিদব। ” দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক 
আদিশ দিদলন ব্রেন দতদন ব্রমাল্লা ব্রমহিী খুইয়ীদক িয়জন র্িীর্হ র্ািীদত ব্রপ্রির্ কদি দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি 
দনকট মহান ুেুর্দক তৎক্ষনাৎ তাদিি হাদত র্মপসন কিাি িাবী কদিন।  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক সুদনদশ্চত 
কিদলনঃ ‘‘আল্লাহি ভয় ও তাাঁি শাদে ভীদত তাি বন্দীদক দিধ্াহীনভাদব র্মপসন কিদত উৎর্াদহত কিদব। ” 

মহান বাহা’উল্লাহি প্রতযাবতসদনি আদগ দতদন তাদিিদক র্দহষ্ণু হওয়াি জন্য এবাং র্বসশদিমাদনি উপি র্ম্পূর্স 
আির্মপসন কিাি জন্য আদিশ িান কিদলন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘‘আল্লাহি ইো হদল এই স্থাদন আমিা 
আদিা একবাি ব্রতামাদিি র্াদথ র্াক্ষৎ কিব এবাং ব্রতামাদিি জন্য আমাদিি র্াহােয িান কিব।  আল্লাহ 
ব্রতামাদিি তাাঁি বাদহনীি অগ্রগামী সর্ন্য িল এবাং তাাঁি ধ্দমসি স্থপদতরূদপ মদনানীত কদিদিন।  তাাঁি বাদহনী 
দনশ্চয়ই জয়লাভ কিদব।  োই  টুকনা ব্রকন,  জয় ব্রতামাদিিই।  এইরূপ জয় ো র্ম্পূর্স এবাং সুদনদশ্চত। ” এই 
র্কল বার্ী উচ্চািন কদি দতদন এই র্কল র্াহর্ী র্িীদিি আল্লাহি র্াংিক্ষদর্ র্মপসন কিদলন এবাং নজি খান 
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ও আব ু ব্রতািাদবি র্াদথ গ্রাদম প্রতযাবতসন কিদলন।  ব্রর্খান ব্রথদক দতদন নূদিি িাো ধ্দি ব্রতহিাদন গমর্ 
কিদলন।  

মহান ুেদুর্ি মুদিলাভ ও ব্রশখ তাবার্সী িূদগস ব্রোগিান 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ব্রে আদিশ প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  তা তৎক্ষনাৎ কাদেস পদির্ত কিাি জন্য ব্রর্দষ্টত হদলন।  দতদন 
ব্রমাল্লা ব্রমহিী খুইয়ীদক আহ্বান কিদলন এবাং তাদক আদিা িয়জন র্িীর্হ র্ািীদত গমর্ কদি  ব্রর্ই মুজতদহি 
দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি দনকট হদত তাি বন্দীদক মুি কদি আনদত আদিশ দিদলন।  এই র্াংবাি তাদক প্রিান 
কিা মাত্র দমজসা ব্রমাহাম্মি দবনা শদতস তাদিি অনুদিাধ্ িক্ষা কিদলন।   ব্রর্ই র্াংবাি ব্রে শদি িািা প্রভাদবত 
কিা হদয়দিল তা র্ম্পনুসরূদপ তাদক দনিস্ত্র কদিদিল বদল ব্রবাধ্ হল।  ব্রর্ র্াংবাি বাহকদিি দ্রুততাি র্াদথ 
দনদশ্চত কিল ব্রে,  ‘আদম তাদক আমাি বাড়ীদত ব্রকান একজন র্ম্মাদনত ব্রমহমান রূদপ মদন কদিদি।  তাদক 
ব্রিদড় দিদয়দি বা মুি কদিদি,  এইরূপ িাবী কিা আমাি জন্য অদশাভন হদব।  দতদন েদি ইো কদিন,  আদম 
তাি র্াদথ ব্রেদত ইেুক আদি। ’ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ইদতামদধ্য  তাি র্াথীদিি মহান ুেুদর্ি উপদস্থদতি সনকটয র্ম্বদে জানাদলন এবাং তািা 
মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রেরূপ শ্রদ্ধা- ভদি প্রিশসন কিদত প্রদর্াদিত অনুভব কিদিদলন,  মহান ুেুদর্ি প্রদতও 
ব্রর্রূপ শ্রদ্ধা- ভদি প্রিশসন কিদত তাদিি প্রদত আদিশ ব্রিয়া হল।  দতদন আদিা বলদলনঃ ‘আমাি র্ম্বদে বলদত 
ব্রগদল,  ব্রতামিা আমাদক তাি একজন দবনীত ভততয বদল মদন কিদব।  ব্রতামিা তাি প্রদত এইরূপ আনুগতয 
স্বীকাি কিদব ব্রে,  েদি দতদন আমাি জীবন ব্রনওয়াি জন্য ব্রতামাদিি আদিশ িান কদিন,  ব্রতামিা ইতেতঃ না 
কদি তা পালন কিদব।  েদি ব্রতামিা পশ্চািপি হও বা ইতেতঃ কি ব্রতামিা ব্রতামাদিি ধ্দমসি প্রদত অবাধ্যতা 
প্রিশসন কিদব।  দতদন ব্রতামাদিি তাি দনকট আহ্বান না কিদল ব্রতামিা দকিুদতই তাি দনকট অনাহুতভাদব প্রদবশ 
কিদব না।  ব্রতামিা দনদজদিি বার্না তযাগ কিদব এবাং তাি ইো ও র্ন্তুদষ্টি প্রদত িতঢ় র্াংলি থাকদব।  
ব্রতামিা তাি হেপি র্ুম্বন কিা হদত দবিত থাকদব,  কাির্ তাি পদবত্র অিঃকিন এইরূপ ভদিপূর্স ভালবার্াি 
দনিশসদনি প্রদত অদনো প্রিশসন কদিন।  ব্রতামাদিি আর্াি বযবহাি এইরূপ হদব ব্রে আদম ব্রতামাদিি দনদয় তাি 
কাদি ব্রগৌিব অনুভব কিদত পাদি।  ব্রে মেসািা ও প্রভুত্ব তাি উপি ন্যে কিা হদয়দি,  তা এমনদক তাি অদত 
র্ামান্য র্িীদিি দনশ্চয়ই ন্যায়ভাদব স্বীকাি কদি দনদত হদব।  ব্রে বযদি আমাি র্তকসীকির্ হদত িূদি র্দি 
োদব,  দনশ্চয়ই একদট কষ্টপ্রি শাদে তাি উপি পদতত হদব। ” 

কাদলা পতাকা র্ম্বদে হাদিদর্ি ইদিত 

র্ািীি অতযি খযাতনামা মুজতদহি দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি বাড়ীদত মহান ুেুদর্ি অবদিাধ্ োি র্াদথ দতদন 
র্ম্পদকসত দিদলন এবাং পাঁর্ানব্বই দিন বযাপী দিল।  েদিও দতদন অবরুদ্ধ হদয়দিদলন,  তবুও মহান ুেুদর্ি প্রদত 
অদত দবদশষ্টতা ও র্ম্মাদনি র্াদথ বযবহাি কদিদিদলন এবাং বািাে র্দম্মলদন তাি ব্রে র্কল বে ু উপদস্থত 
হদয়দিদলন তাদিি অদনকদক ব্রর্খাদন গ্রহর্ কিদত অনুমদত লাভ কদিদিদলন।  দকন্তু কাউদকই দতদন র্ািীদত বার্ 
কিদত অনুমদত প্রিান কদিন নাই।  দেদনই তাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিদলন,  তাদকই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক 
কাদলা বদর্সি পতাকাি তদল র্মদবত হওয়াি জন্য উৎর্াদহত কদিদিদলন।  এই  ব্রর্ই পতাকা,  োি র্ম্বদে 
মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  তাাঁি হাদিদর্ এইরূপ বদলদিদলনঃ ‘‘েদি ব্রতামিা ব্রখািার্ান হদত কাদলা বদর্সি 
পতাকার্মহূ অগ্রর্ি হদত ব্রিখ,  তদব তাি দিদক দ্রুত অগ্রর্ি হও।  েদি ব্রতামাদিি বিদফি উপি দিদয় 
হামাগুদড় দিদয়ও র্লদত হয় ,  ব্রেদহত ু তািাই ইর্লাদমি প্রদতশ্রুত আল্লাহি প্রদতদনদধ্ ইমাম মাহিীি অভূিান 
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ব্র াষর্া কিদব। ”  ব্রর্ই পতাকা মহান বা’ব্রবি  আদিদশ মহান ুেুদর্ি নাদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক 
উদত্তালন কিা হদয়দিল।   ব্রর্ই পতাকা মশহি  হদত ব্রশখ তাবার্সীি র্মাদধ্ পেসি র্মে পদথ উদত্তাদলত কদি 
ব্রনওয়া হদয়দিল।  ১২৬৪ দহজিীি জমাদিউর্ র্ানীি ব্রশষ পেসি ( এদপ্রল২৪- ব্রম ২৩ , ১৮৪৯র্াল)  এগাদিা 
মাদর্ি জন্য  ব্রর্ই অদলৌদকক একাদধ্পদতযি পাদথসব দনিসশন,   ব্রর্ই কু্ষি অথর্ র্াহর্ী িদলি মেদকাপদি 
অনবিতঃ আদন্দাদলত হদেল,  তিািা োিা তাি প্রদত িতদষ্ট দনদক্ষপ কদিদিল  ব্রর্ই র্বসর্াধ্ািন ভিদক র্াংর্াি 
বজসন কদি আল্লাহি ধ্মসদক গ্রহর্ কিাি জন্য আহ্বান কিদিল।  

মুজতদহি দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি বাড়ীদত মহান ুেদুর্ি অবদিাধ্ 

মহান ুেুর্ েখন  র্ািীদত অবস্থান কিদিদলন তখন দতদন দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদক স্বগসীয় প্রতযাদিদশি র্তযতা 
র্ম্বদে বািবাি দবশ্বার্ জন্মাদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  মহান বা’ব্রবি  প্রদত প্রতযাদিশ বার্ী অবতির্ র্ম্বদে দতদন 
গুরুত্বপূস এবাং সুদবদিত র্মস্যা র্মদূহি র্ম্পদকস েুিভাদব কথাবাতসা র্ালাদতন।  তাি র্াহর্পরূ্স িাবী ও পূর্স 
মতামতর্মূহ এইরূপ ভি ও প্রদিার্নামূলক ও দশষ্ট ভাষায় বযি কিদতন এবাং তা এইরূপ প্রফুল্লতা ও 
িদর্কতাি র্াদথ প্রকাশ কিদতন ব্রে,  োিা তা শুনদতা,  তািা ইদিতর্মূহদক তাি ব্রশ্রাতাগর্দক আদমাদিত কিাি 
জন্য তাি ব্রকৌতুকপূর্স মিবয বদল অেথা অথস কদিদিল।  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীি অিদি েদিও দনষ্ঠুিতা ও দষ্ট 
প্রকতদত লুকাদয়ত দিল এবাং ব্রর্ পিবতসী র্মদয় ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি মততাবদশষ্ট িক্ষকদিি দনমূসল কিদত ব্রজি 
কিতঃ  ব্রর্ই মদনাভাব প্রকাশ কদিদিল।  তথাদপ মহান ুেুর্ তাি বাড়ীদত আবদ্ধ দিদলন।  তাি প্রদত দবন্দু 
মাত্র অর্ম্মান প্রিশসন কিাি কাজ হদত একদট অভযািিীন শদিিািা প্রদতরুদ্ধ হদয়দিল।  এমনদক ব্রর্ র্ািীি 
অদধ্বার্ীদিি মহান ুেুর্দক পীড়া ব্রিওয়াি কাজ হদত দবিত থাকদত এবাং তািা তাি প্রদত ব্রে অদনষ্ট কিদত 
ইো কদিদিল ব্রর্জন্য তাদিিদক অদনক র্ময় দতিস্কাি কিদত ব্রশানা ব্রেত।  

মহান ুেদুর্ি ব্রশখ তাবার্সী িূদগস উপদস্থদত 

মহান ুেুদর্ি ব্রশখ তাবার্সী িূদগস আর্ন্ন আগাম র্াংবাি িূদগসি অদধ্বার্ীদিি উদত্তদজত কদিদিল।  দতদন েখন  
তাি গিবযস্থাদনি দনকটবতসী হদলন তখন দতদন তাি আগমদনি র্াংবাি জ্ঞাপদনি জন্য একজন র্াংবািবাহক 
পাঠাদলন।  এই আনন্দ র্াংবাি তাদিি মদন নতনু র্াহর্ ও শদি ব্রপ্রিন কিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  অিময 
উৎর্াদহি প্রাদভসাদব অতযি উদত্তদজত হদয় তৎক্ষনাৎ উদঠ িাড়াদলন এবাং তাি একশ িক্ষী র্িী িািা পদিদবদষ্টত 
হদয় প্রতযাদশত অদতদথি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত দ্রুত অগ্রর্ি হদলন।  দতদন প্রদতযদকি হাদত দইদট কদি 
ব্রমামবাদত িাখদলন এবাং দনদজ তা জ্বাদলদয় দিদলন এবাং মহান ুেুদর্ি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য তাদিি োত্রা 
কিদত আদিশ দিদলন।   ব্রর্ই আনন্দপূর্স অিঃকির্ দবদশষ্ট র্িীিা েখন  তাদিি ব্রপ্রমাস্পদিি র্াদথ র্াক্ষাৎ 
কিাি জন্য অগ্রর্ি হদেদলন তখন তাদিি ব্রমামবাদতি উজ্জ্বলতা িাদতি অেকািদক মø ান কদি দিদয়দিল।  
মাদজন্দািাদনি বনভূদমি মদধ্য তাদিি ব্রর্াখ তৎক্ষনাৎ  ব্রর্ই বিন  মডডল দর্নদত র্ক্ষম হল,  ো তািা িশসন 
কিাি জন্য র্াগ্রদহ অদপক্ষা কিদিল।  তািা তাি ব্র াড়া র্ািদিদক আগ্রদহি র্াদথ ভীড় কদিদিল এবাং অতযি 
ভদি র্হকাদি তািা তাদিি ব্রপ্রম ভালবার্া ও অমি আনুগতয তাদক প্রিান কিদলন।  তখনও তািা তাদিি 
হাদত আদলাদকত বাদত ধ্াির্ কদি তাদিি গিবযস্থাদনি দিদক তাদক অনুর্ির্ কিদিদলন।  মহান ুেুর্ েখন  
তাদিি িািা পদিদবদষ্টত হদয় ব্র াড়ায় র্দড় অগ্রর্ি হদেদলন,  তখন তাদক উপগ্রহ পদিদবদষ্ট দিবর্ তািকাি 
( র্ূদেসি)  ন্যায় উজ্জ্বল ব্রিখাদেল।  েখন  ( আিিক্ষাকািী)  িদলি ব্রলাদকিা ধ্ীি গদতদত িূদগসি দিদক অগ্রর্ি 
হদেদলন তখন তািা তাি উৎর্াহী গুনমুগ্ধ বযদিদিি ন্যায় তাি প্রশাংর্া স্তুদতগান সুমধ্ুি স্বদি আবতত 
কিদিদলন।  পদবত্র,  পদবত্র,  প্রভ ু আমাদিি আল্লাহ,  স্বগসীয় িূতগদর্ি ও পদবত্র আিাি প্রভ।ু  এই আনন্দ-
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উৎফলু্ল স্বির্মহূ তাি র্ািদিদক উদত্তাদলত হদয়দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এই আনন্দপূর্স সুদিি ধ্য়ুা উদত্তালন 
কদিদিদলন,  তাদত র্ম্পূর্স িদলি ব্রলাক ব্রোগিান কদিদিদলন।  তাদিি উচ্চ কদণ্ঠি এই প্রশাংর্া ধ্বদনদত 
মাদজন্দািাদনি জিল প্রদতধ্বদনত হদয়দিল।   

দমজসা ব্রমাহাম্মি ফব্রিাগী কততসক প্রিত্ত দববির্ 

এইভাদব তািা ব্রশখ তাবার্সীি র্মাদধ্ স্থাদন  উপদস্থত হদলন।  মহান ুেুর্ ব্র াড়া হদত অবতির্ কদি র্মাদধ্ 
মদন্দদিি গাদয় ব্রহলান ব্রিওয়াি পি র্বসপ্রথম এই বাকযগুদল উচ্চাদিত হদয়দিলঃ ‘আল্লাহি প্রকাদশি অবদশষ 
ব্রতামাদিি জন্য অতযুত্তম হদব,  েদি ব্রতামিা দবশ্বার্ীদিি অিভূসি হও ( ব্রকািআন) । ’ এই বার্ী উচ্চািন মহান 
ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  এি ঐ ভদবষৎিানী পূর্স হদয়দিল ো দনম্নদলদখত হাদিদর্ ব্রলখা হদয়দিঃ ‘এবাং েখন  মাহিী 
( ইর্লাদমি প্রদতশ্রুত ইমাম মাহিী)  প্রকাদশত হদবন,  দতদন পদবত্র কাবায় ব্রহলান দিদবন এবাং তাি র্ািদিদক 
িলবদ্ধ দতনদশা ব্রতিজন অনুর্ির্কািী র্িীদক এই বাকযগুদল িািা র্দম্বাধ্ন কিদবনঃ ‘আল্লাহি প্রকাদশি 
অবদশষ ( বদকয়তুল্লাহ)  ব্রতামাদিি জন্য অতুযত্তম হদব,  েদি ব্রতামিা দবশ্বার্ীদিি অিভূসি হও। ’ বদকয়তুল্লাহ 
শব্দ িািা মহান ুেুর্ ব্রকবলমাত্র মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত ইদিত কদিদিন।  এই র্ম্বদে ব্রমাল্লা দমজসা ব্রমাহাম্মি 
ফাদিাগী র্াক্ষয প্রিান কদিদিন,  দতদন আমাদক দনম্নদলদখত বর্সনা প্রিান কদিদিনঃ ‘আদম স্বয়াং ব্রর্খাদন উপদস্থত 
দিলাম,  েখন  মহান ুেুর্ ব্র াড়া হদত অবতির্ কদিদিদলন।  আদম তাদক পদবত্র র্মাদধ্ মদন্দদিি গাদয় ব্রহলান 
দিদত ব্রিখলাম এবাং ঐ র্মিূয় বাকয উচ্চািন কিদত শুনলাম।  েখনই  দতদন এই র্কল বাকয বদলদিন,  তখনই 
দতদন মহান বাহা’উল্লাহি উদল্লখ কদিদিদলন এবাং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দিদক মুখ দফদিদয় তাি র্ম্বদে অনুর্োন 
কদিদিদলন।  োদক বলা হদয়দিল ব্রে,  েদি আল্লাহ অন্যরূপ দনস্পদত্ত না কদিন ব্রমাহিিম মাদর্ি প্রথম দিদনি 
পূদবস ( ২৭ নদভম্বি ১৮৪৮ র্াল)  দতদন এই স্থাদন প্রতযাবতসদনি ইো প্রকাশ কদিদিদলন।  

অল্পক্ষর্ পদি মহান ুেুর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক দকি ু ধ্দমসাপদিশ প্রিান কিদলন এবাং ব্রর্গুদল র্মদবত র্িীদিি 
র্ামদন উচ্চস্বদি পাঠ কিাি জন্য তাদক আদিশ কিদলন।  প্রথম ধ্দমসাপদিশ ো দতদন পাঠ কিদলন,  তাি 
পুদিাটাই মহান বা’ব্রবি  র্ম্বদে দিল,  দিতীয়দট মহান বাহা’উল্লাহি র্ম্বদে এবাং ব্রশষ অথসাৎ তততীয়দট মহান 
তাদহিা র্ম্বদে ইদিত কদিদিল।  আমিা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট আমাদিি র্দন্দদহি কথা জানালাম ব্রে,  
দিতীয় উপদিশদট মহান বাহা’উল্লাহি র্ম্বদে দকনা,  কাির্ দতদন অদভজাত র্ম্প্রিাদয়ি পদিেি র্দজ্জত।  এই 
দবষয়দট মহান ুেুদর্ি দনকট উপদস্থত কিা হদয়দিল।  দতদন আমাদিি সুদনদশ্চত কিদলন ব্রে,  আল্লাহি ইোয় 
এি িহস্য উপেুি র্মদয় আমাদিি দনকট প্রকাদশত কিা হদব।  ঐ দিবর্র্মূদহ মহান বাহা’উল্লাহি স্বগসীয় 
ব্রিৌতযকাদজি প্রকতদত র্ম্বদে র্ম্পূর্সরূদপ অজ্ঞ থাকায় আমিা ঐ র্মিূয় ইদিদতি অথস উপলদি কিদত অপািগ 
দিলাম এবাং অলর্ভাদব তাদিি র্ম্ভাবয মমস র্ম্বদে কল্পনা কিতাম।  প্রদতশ্রুত কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  র্ম্বদে 
শ্রুদতবার্ীর্মদূহি গুঢ় িহস্যাবলী ব্রভি কিদত উৎসুক হদয় আদম কদয়কবাি মহান ুেুদর্ি দনকটবতসী হলাম 
এবাং  ব্রর্ই দবষয় র্ম্বদে আমাদক জানাদত তাদক অনুদিাধ্ কিলাম।  দতদন আমাি অনুদিাধ্ িক্ষা কিদলন।  
তাি প্রতুযত্তদিি প্রকতদত,  তাি সুদনদশ্চত দশক্ষাপ্রি বযাখযার্মূহ,  তাি উপদস্থদতি প্রগাঢ় ভয় ও ভদিি ভাব বদধ্সত 
কিল।  আমাদিি মদন ব্রে র্কল র্দন্দহ তখনও বতসমান দিল,  দতদন  ব্রর্ই র্মিূয় িিূীভূত কিদলন এবাং তাি 
িতদষ্টশদিি প্রভাব এইরূপ সুতীক্ষè দিল ব্রে,  আমিা দনশ্চত দবশ্বার্ কিদিলাম ব্রে দতদন আমাদিি মদনি গভীদি 
লুকাদনা ভাবর্মহূ পাঠ কিাি এবাং     অিঃকিদনি  ভয়াবহ আদন্দালনর্মহূ শাি কিাি ক্ষমতা তাদক প্রিত্ত 
কিা হদয়দিল।  
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অদনক িাত,  ব্রে র্মাদধ্ মদন্দদিি প্রািদর্ি মদধ্য মহান ুেুর্ দনদিত থাকদতন,  আদম ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক 
তাি র্ািদিদক পদিভ্রমর্ কিদত ব্রিদখদিলাম।  অদনক র্ময় আদম তাদক মধ্যিাদত পাহািাি র্ময় তাি কক্ষ 
হদত ব্রবি হদয় দনঃশদব্দ  ব্রর্ই স্থাদন পায়র্ািী কিদতন এবাং  ব্রর্ই আয়াত র্ুদপ র্ুদপ উচ্চািন কিদতন,  ো 
উচ্চািন পূবসক আমিা আমাদিি দপ্রয়তম িশসকদক অভযথসনা কদিদিলাম।  আদম অতীব আদবগময় ভাদবি র্াদথ 
এখনও োবৎ তাি কথা স্মির্ কিদি েখন  দতদন িাদতি অেকািময় দনজসন র্মদয় আমাি ধ্যান ও প্রাথসনাকাদল 
আমাি দিদক অগ্রর্ি হদতন এবাং আমাি কাদন এই র্কল বাকয মতদস্বদি বলদতনঃ‘ব্রহ ব্রমাল্লা দমজসা ব্রমাহাম্মি,  
ব্রতামাি অিি হদত ঐ র্কল জদটল,  প্রগাঢ় িহস্য িূিীভূত কি এবাং তাদিি শতঙ্খলা হদত মুি হদয় উদিত 
হও,  আমাি র্াদথ আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বন কিাি পথ অনুর্োন কি।  তখন,  েখন  তুদম ৮০ ( ১২৮০ 
দহজিী,  ১৮৬৩)  দহজিী বিদিি প্রভাত র্মদয় উপদস্থত হদব,  ঐ র্কল দবষদয়ি িহস্য ো দকনা এখন ব্রতামাি 
কাদি ব্রগাপন িদয়দি তা উপলদি কিদত র্ক্ষম হদব। ’ ( ৫)  

ব্রখািার্াদনি তাদলকা র্ম্বদে শ্রুদতবার্ীি পূর্সতালাভ 

মহান ুেুর্ ব্রশখ তাবার্সীি র্মাদধ্ মদন্দদি উপদস্থদতি পি দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক র্মদবত র্াথীদিি গর্না 
কিদত আদিশ দিদলন।  এক একজন কদি দতদন গর্না কদি তাদিি িূদগসি ব্রত্বাির্িাদিি ব্রভতি দিদয় িূদগসি 
মদধ্য প্রদবশ কদিদয় দিদলন।  তািা ব্রমাট দতনদশা বাদিাজন হল।  দতদন স্বয়াং মহান ুেুর্দক র্াংখযা র্ম্বদে 
জানাদনাি জন্য িূদগস প্রদবশ কিদিদলন।  এমন র্ময় একজন েুবক দেদন বািদফািশ হদত পাদয় ব্রহাঁদট র্মে পথ 
অদতক্রম কদি হঠাৎ িূদগস প্রদবশ কিল এবাং মহান ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পদিদধ্য় কাপদড়ি ব্রকার্া ধ্দি র্াথীদিি 
িদল     অিভূসি হবাি জন্য এবাং েখন  প্রদয়াজন হয়  তাি দপ্রয়তদমি জন্য জীবন উৎর্গস কিদত অনুমদত 
প্রাথসনা কিল।  তাি ইো তৎক্ষনাৎ পূর্স কিা হল।  েখন  মহান ুেুর্ র্াথীদিি ব্রমাট র্াংখযা র্ম্বদে জানদলন 
তখন দতদন এই মিবয কিদলনঃ ‘আল্লাহি ভদবষ্যিািীি ির্না প্রদতশ্রুত আগমর্কািী র্ম্বদে ো উচ্চািন কদিদিন 
তা অবশ্যই পূর্স হদব ( ৬) ।  ব্রেন তািািা ধ্মসদনতা উলামাদিি দনকট তাি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ এি)  র্াক্ষয 
প্রিান র্ম্পূর্স হয়।  োিা দনদজদিি ইর্লাম ধ্দমসি আইন- কানুন ও শ্রুদতবার্ীর্মদূহি  একমাত্র বযাখযাকতসা বদল 
মদন কদি।  তাদিিই মধ্য দিদয় ব্রলাদকিা এই র্কল শ্রুদতবার্ীি র্তযতা দর্নদত পািদব এবাং তাদিি পূর্সতা 
প্রাদপ্ত স্বীকাি কিদব ( ৭) । ’ 

মহান ুেরু্ র্ম্বদে ব্রশখ তাবার্সী িূদগস র্াং দটত  টনাবলী 

প্রদতযক দিন দবকাদল ও র্েযায়,  ঐ দিনগুদলদত মহান ুেুর্ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক এবাং তাি র্াথীদিি মদধ্য 
অতযি খযাতনামা বযদিগর্দক আহ্বান কিদতন এবাং তাদিি মহান বা’ব্রবি  ব্রলখার্মহূ সুি কদি আবতদত্ত কিদত 
বলদতন।  িূদগসি ব্রখালা র্ত্বদি বদর্ তাি ভিদিি িািা পদিদবদষ্টত হদয় দতদন আগ্রহ র্হকাদি তাি প্রভুি 
বার্ীর্মহূ শ্রবর্ কিদতন এবয় মাদি মদধ্য তাদিি মিবয প্রকাশ কিদত ব্রশানা ব্রেত।  শত্রুদিি ভীদত প্রিশসন ও 
তাদিি ক্রমাগত আক্রমদর্ি ভয়াবহতা তাি প্রাথসনা ও উপার্নাি উৎর্াহ কমাদত পাদি নাই।  র্কল দবপিদক 
তুে জ্ঞান কদি এবাং দনদজি অভাব অনটদনি কথা ভুদল দগদয় দতদন,  এমনদক তাি অতযি ব্রক্লশকি অবস্থাি 
মদধ্যও তাি দপ্রয়তদমি র্াদথ সিদনক আদলার্না র্াদলদয় ব্রেদতন,  তাি প্রশাংর্া দলদপবদ্ধ কিদতন এবাং িূদগসি 
িক্ষাকািীদিি নতনু নতনু উিযদম উৎর্াদহত কিদতন।  তাি অবরুদ্ধ র্াথীদিি প্রদত ব্রে অদবিত গুদল র্লদতা 
তাদত দতদন অনাবতত থাকদতন।  তথাদপ আক্রমদনি ভয়াবহতা িািা বাধ্া প্রাপ্ত না হদয় অদবর্দলতভাদব দতদন 
তাি শ্রমশীল কাজ র্াদলদয় ব্রেদতন।  দতদন উচ্চস্বদি বলদত অভযস্থ দিদলনঃ ‘আমাি আিা আপনাি স্মদির্ 
দনেুি।  আপনাি স্মির্ই আমাি জীবদনি একমাত্র আশ্রয় ও র্ািনা।  আদম এই দবষদয় ব্রগৌিব অনুভব কদি 
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ব্রে,  দর্িাজ নগদি আপনািই জন্য আদম র্বসপ্রথম অর্ম্মান ব্রভাগ কদিদিলাম।  আদম আপনাি পদথ র্বসপ্রথম 
এইরূপ মততুয ব্রভাগ কিদত বার্না কদি ো আপনাি ধ্মস দবধ্াদনি ব্রোগয হদব। ’ 

দতদন র্মদয় র্মদয় তাি ইিাকী র্াথীদিি পদবত্র ব্রকািআদনি দভন্ন দভন্ন অাংশর্মহূ গাদনি সুদি আবতদত্ত কিদত 
বলদতন,  ো দতদন অতযি মনদোদগি র্াদথ শ্রবর্ কিদতন এবাং অদনক র্ময় তাদিি মমস উদ্ াটদনও প্রবতত্ত 
হদতন।  তাদিি এইরূপ গান সুদি আবতদত্তি র্ময় একদিন তািা এই আয়াত আবতদত্ত কিদলনঃ‘ভয়,  কু্ষধ্া,  
ধ্ন ,  জন ও ফলাদিি ক্ষদত িািা আমিা দনশ্চয়ই ব্রতামাদিি পিীক্ষা কিব।  দকন্তু সধ্েসশীলদিি জন্য সুর্াংবাি 
বহন  কি। ’ মহান ুেুর্ এই মিবয প্রকাশ কিদতনঃ ‘এই বাকযগুদল মহান আয়ুব ও তাি উপি ব্রে র্কল 
কষ্টপাত হদয়দিল  ব্রর্ই র্ম্বদে প্রথদম অবতীর্স হদয়দিল।  এই দিদন দকন্তু এই বাকযগুদল আমাদিি প্রদতই 
প্রদোজয,  োদিি  ব্রর্ই একই প্রকাি ব্রক্লশ ব্রভাগ কিদত দনয়দত কততসক দনধ্সাদিত।  আমাদিি দবপদিি মাত্রা 
এতই অদধ্ক হদব ব্রে,  দেদন দস্থি তাও র্দহষ্ণুতা গুদর্ দবভূদষত দতদন বযদতত আি ব্রকউ ইহা হদত প্রার্ িক্ষা 
কিদত পািদব না। ’ 

মহান ুেুর্ ব্রে জ্ঞান ও দবজ্ঞতা এই র্ময় প্রিসশন কদিদিদলন,  ব্রর্রূপ দবশ্বাদর্ি র্াদথ বাকয বদলদিদলন এবাং 
দতদন তাি র্িীদিি উপদিশ প্রিাদন দতদন  ব্রর্ই উপায় ও উিযম প্রিশসন কদিদিদলন,  তাদত তাি র্াথীদিি 
মদধ্য নতুন জীবদনি র্ঞ্চাি কদিদিল এবাং তাি প্রদতপদত্ত বদধ্সত কদিদিল।   

র্াথীিা প্রথদম মদন কদিদিদলন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি প্রদত ব্রে গভীি শ্রদ্ধা প্রিশসন কদিদিদলন তা তাি 
বযদিদত্বি প্রদত ম্বতঃপ্রবতত্ত ভদিি ভাদব প্রদর্াদিত হদয় নয়  স্বয়াং অবস্থাি অতযাবশ্যতকতাি কািদর্ প্রদতপাদলত 
হদয়দিল।  তাি দনদজি ব্রলখাগুদল এবাং তাি র্াধ্ািন বযবহাি ক্রদম ক্রদম এইরুপ র্দন্দহগুদল দবিূদিত কিল 
এবাং তাদক তাি বেদুিি শ্রদ্ধা- ভদিদত আিও অদধ্ক িতঢ়ভাদব স্থাপন কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  র্ািীদত তাি 
অবরুদ্ধ থাকাকাদল মহান ুেুর্ োদক দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী ( র্ািীি ব্রমাজতদহি)  সুিা এখলাদর্ি ো সুিা 
‘ুলহু আল্লাহুল আহাি’ নাদম পদিদর্ত,  একদট বযাখযা ব্রলখাি জন্য অনুদিাধ্ কদিদিদলন।  তাি ব্রকবলমাত্র 
‘িমি’ শদব্দি ‘িাি’ অক্ষদিি বযাখযায় একদট ির্না দলদখদিদলন,  ো দকনা স্বয়াং ব্রকািআন অদপক্ষা দতনগুন 
বতহিাকাি দিল।   ব্রর্ই র্ম্পরূ্স এবাং সুদনপূর্স বযাখযা দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদক গভীিভাদব প্রভাদবত কদিদিল এবাং 
তজ্জন্যই ব্রর্ মহান ুেুদর্ি প্রদত ভদি প্রিশসন কদিদিল,  েদিও অবদশদষ ব্রর্ ব্রশখ তাবার্সীি িূদগসি বীি 
আদিাৎর্গসকািীদিি মততুয র্াং টন কাদজ সর্য়দল উলামাি র্াদথ ব্রোগিান কদিদিল।   ব্রর্ই িূদগস অবরুদ্ধ 
থাকাকাদল মহান ুেুর্  ব্রর্ই সুিাি বযাখযা ব্রলখাি কাজ র্াদলদয় দগদয়দিদলন এবাং শত্রুদিি আক্রমদনি 
ভীষর্তাি মদধ্যও র্ািীদত অবদিাধ্কাদল দতদন  ব্রর্ই অক্ষদিি েতগুদল আয়াত দলদখদিদলন,  এখাদনও ততগুদল 
আয়াত দলখদত র্মথস হদলন।  তাি ব্রলখাি দ্রুতগদত,  তাি র্িনাবলীি প্রার্ুেস তাি ব্রলখা র্মদূহ ব্রে অমূলয 
র্ম্পি আনয়ন কদিদিল ব্রর্গুদল তাি র্াথীদিিদক আশ্চেসভাদব পদিপূর্স কদিদিল এবাং তাদিি ব্রর্াদখ তাি 
ব্রনততদত্বি র্মথসনকািী দিল।  ব্রর্ই বযাখযা গ্রদন্থি পতষ্ঠার্মূহ ো ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাদিি দনকট প্রতযহ আনয়ন 
কিদতন এবাং দনদজও ব্রর্গুদলি প্রশাংর্া কিদতন,  তািা উৎসুদকযি র্াদথ তা পাঠ কিদতন।  

িূদগসি র্কল আদয়াজন র্ম্পরূ্স হওয়ায় এবাং এি িক্ষাি জন্য ো ো অতযাবশ্যকীয় বযবস্থা বদল মদন কিা 
হদয়দিল তা পূর্স হওয়ায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্িীগদর্ি উৎর্াহ অনুপ্রাদনত হল এবাং দনকটবতসী স্থাদনি ব্রলাকদিি 
ব্রকৌতুহল উদত্তদজত কিল।  দকিু ব্রলাক অতযি ব্রকৌতুহল পিবশ হদয়,  অন্যান্যিা পাদথসব স্বাথস লাদভি আশায় 
প্রদর্াদিত হদয় ব্রে প্রতযাদিদশি জন্য এই িূগস একদট দনিশসন স্বরূপ দিল,  এি ব্রিওয়াদলি মদধ্য প্রদবশ কিদত 
ব্রর্ষ্টা কদিদিল এবাং এটা খুব দ্রুততাি র্াদথ দনদমসত হওয়ায় তািা অতযি আশ্চেস অনুভব কিল।  
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মহান ুেুর্ েখনই  এই িূদগসি ব্রলাক র্াংখযা র্ম্বদে অবগত হদলন তখন দতদন আদিশ কিদলন ব্রেন ব্রকান 
িশসকদক এি মদধ্য প্রদবশ কিদত ব্রিয়া না হয়।  োিা ইদতপদূবস এই িূগস িশসন কদিদিল,  তািা এই িূদগসি 
প্রদত প্রর্ুি পদিমাদন প্রশাংর্া বষসর্ কদিদিল,  ো ব্রলাক পিস্পিায় দবেতত হদয় পড়ল এবাং অবদশদষ তা সর্য়দল 
উলামাি কর্সদগার্ি হল।  ফদল তাি অিদি ঈষসাি আগুন িাউ িাউ কদি জ্বদল উঠদলা।  োিা এই িূগস দনমসান 
কদিদিদলন তাদিি প্রদত তাি  তর্া বশতঃ ব্রর্ কদঠাি দনদষধ্াজ্ঞা প্রিান কিল ব্রেন ব্রকউ এি র্ীমানাি মদধ্য 
প্রদবশ না কদি এবাং র্কদলি প্রদত দনদিসশ দিল ব্রে ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াথীদিি র্াদথ তাদিি র্কল প্রকাি 
র্ম্পকস তযাগ কদি।  তাি আদিদশি কদঠািতা র্দত্ত্বও দকিু ব্রলাক তাি আদিদশি লঙ্ঘর্ কিল এবাং ব্রর্ োদিি 
উপি এইরূপ অন্যয়ভাদব অতযার্াি কিদিল তািা তাদিি র্াধ্যমত তাদিিদক র্াহােয প্রিান কিল।  এই র্মিূয় 
অতযার্াদিত ব্রলাদকিা এইরূপ কদঠািতাি র্¤মুখীন হদয়দিল ব্রে,  মাদি মাদি তািা জীবন ধ্ািদনি অতীব 
প্রদয়াজনীয় িবযাদিি জন্য ব্রক্লশকি অভাব অনুভব কিত।  োদহাক,  তািা দবপদিি অেকািময় মুহুদতস হঠাৎ 
তাদিি র্ামদন স্বগসীয় মুদিি আদলাক উজ্জ্বল হদয় উঠদতা এবাং অপ্রতযাদশত উদ্ধাদিি িাি উন্মুি হদয় ব্রেত।  

সর্য়দল উলামা কততসক নাদর্রুেীন শাদহি দনকট িূদগসি দবরুদদ্ধ র্াহােয 
প্রাথসনা 

দবধ্াতাি অনুগ্রহ িূদগসি অদধ্বার্ীদিি ব্রে দিবস্থা দনদেদষত কিদিল তা হদত তািা ব্রেরূপ মুদিলাভ কদিদিল,  
তা ব্রস্বোর্ািী ও িাদম্ভক সর্য়দল উলামাি ব্রক্রাধ্ আদিা ভীষর্ভাদব জাগ্রত কিল।  একদট অনমনীয় ঈষসা িািা 
বাধ্য হদয় ব্রর্ নাদর্রুেীন শাদহি দনকট একদট আপদত্তকি আদবিনপত্র ব্রপ্রির্ কিল,  দেদন র্দবমাত্র ব্রর্দিনই 
দর্াংহার্দন আদিাহন কদিদিদলন।  সর্য়দল উলামা তাদক বুিাদলা ব্রে,  তাি িাজবাংশ এমনদক তাি িাজত্বও 
দবপিগ্রস্থ ও ভীদতকি অবস্থাি মদধ্য পদড়দি।  ব্রর্ এই েুদিি র্াদথ তাি আদবিনপত্র ব্রপশ কিলঃ ‘বা’বীদিি 
 তর্াপূর্স র্ম্প্রিায় কততসক দবদিাদহি পতাকা উদত্তালন কিা হদয়দি।  এই িাদয়ত্ব জ্ঞানশূন্য আদন্দালনকািী 
হতভাগাদিি িল  ব্রর্ই িাজকীয় ক্ষমতা ো িািা শাদহি অদভদষি হদয়দিন তা র্মদূল উৎপাটন কিা র্াহর্ 
কদিদি।  তাদিি প্রধ্ান কমসদক্ষদত্রি অদত দনকটবতসী র্ািদিদকি কদয়কদট গ্রাদমি অদধ্বার্ীিা তাদিি পতাকাতদল 
র্মদবত হদয়দি এবাং তাদিি নীদতি প্রদত বশ্যতা স্বীকাি কদিদি।  তািা তাদিি জন্য একদট িূগস দনমসান 
কদিদি এবাং  ব্রর্ই বতহিায়তন িূগস তািা দনদজদিি পদিখা িািা ব্রবদষ্টত কদিদি এবাং আপনাি দবরুদদ্ধ েুদ্ধ 
পদির্ালনা কিাি জন্য সতিী হদয় িদয়দি।  তািা অটল একগুদয়মীি র্াদথ তাদিি স্বাধ্ীন একাদধ্পদতযি ব্র াষর্া 
কিাি জন্য িতঢ় প্রদতজ্ঞ হদয়দি,  এইরূপ একাদধ্পতয ো আপনাি খযাতনামা পূবসপুরুষদিি িাজকীয় মুু ট 
ভূলুদণ্ঠত কিদব।  আপনাি িাজদত্বি অদভদষক কিাি দক্রয়া খযাদত র্ম্পন্ন কিা এখন দকইবা আি দবজয় রূ্র্ক 
কাজ? এটা আপনাদক আপনাি প্রজাদিি দনকট দবশ্বার্ভাজন হদত র্াহােয কিদব।  ইহা আপনাি প্রদতপদত্ত 
বদধ্সত কিদব এবাং আপনাি িাজত্বদক অক্ষয় কীদতসদত দবভূদষত কিদব।  আি েদি আপদন আপনাি শার্ন 
নীদতদত ইতেতঃ কদিন,  আপদন েদি আপনাি প্রদতিন্দীদিি প্রশ্রয় প্রিান কদিন,  তাহদল আদম আপনাদক 
র্াবধ্ান কিা বদল মদন কদি ব্রে,  দিন অদত দনকটবতসী হদয় আর্দি,  েখন  শুধ্ ু মাদজন্দািান প্রদিশ নয়  বিাং 
র্মে পািস্য ব্রিশ একপ্রাি হদত আদিক প্রাি পেসি আপনাি কততসত্ব অস্বীকাি কিদব এবাং তাদিি ধ্মসমদতি 
প্রদত আির্মপসন কিদব।  

ব্রশখ তাবার্সী িদূগসি দনকদট আব্দুল্লাহ খান তকুসমযাদনি সর্ন্য দশদবি স্থাপন 
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নাদর্রুেীন শাহ,  দতদন তখন পেসি িাজকীয় কাদজ অনদভজ্ঞ দিদলন,  এই দবষয়দট মাদজন্দািাদনি সর্ন্য র্মদূহি 
ব্রর্নাপদতি দনকট বযবস্থা গ্রহদর্ি জন্য প্রিান কিদলন,  োিা তখন িাজিিবাদি উপদস্থত দিল।  দতদন তাদিি 
এই উপদিশ দিদলন ব্রে তািা তাি িাদজযি মদধ্য অশাদি উৎপানকািীদিি উৎপটান কিাি জন্য উপেুি 
উপায়র্মূহ গ্রহর্ কদি।  হাজী ব্রমােফা খাদন তুকসমযান শাদহি দনকট তাি মতামত বযি কিলঃ ‘আদম দনদজ 
মাদজন্দািাদনি অদধ্বার্ী।  আদম তাদিি সর্ন্য শদিি পদিমান দনধ্সািন কিদত র্মথস হদয়দি।  মুদষ্টদময় অদশদক্ষত 
ও দবসলদিহ দবদশষ্ট দশক্ষাথসী িাদত্রি িল,  আদম তাদিি ব্রিদখদি,  তািা শাদহি সর্ন্য িলদক বাধ্া প্রিান কিদত 
র্ম্পূর্স অর্মথস।  আপদন ব্রে সর্ন্য িলদক ব্রপ্রির্ কিদত মনস্থ কদিদিন আমাি মদত তা অনাবশ্যক।   ব্রর্ই 
সর্ন্য িদলি এক কু্ষিাাংশ তাদিি দনমূসল কিদত েদথষ্ট হদব।  তািা আমাি শাদহনশাদহি ভাবনাি ও উদিদগি 
র্ম্পূর্স অদোগয।  েদি শাহনশাহ ইো কদিন তদব আমাি ভাই আবু্দল্লাহ খান তুকসমযাদনি দনকট শাহী ফিমান 
প্রিান করুন ব্রে তাদক প্রদয়াজনীয় ক্ষমতা িান কিা হদব ব্রেন ব্রর্  ব্রর্ই িলদক পিাভূত কিদত পাদি।  আদম 
এই দবষদয় সুদনদশ্চত কদি বলদত পাদি ব্রে,  দই দিদনি মদধ্য ব্রর্ তাদিি দবদিাহ িমর্  কিদব এবাং তাদিি 
আশার্মহূ দনমূসল কিদব। ’ 

শাহ তাি র্ম্মদত প্রিান কিদলন এবাং ব্রর্ই আবু্দল্লাহ খাদনি দনকট শাহী আদিশ প্রিান কিদলন ব্রেন ব্রর্ 
অনদতদবলদম্ব তাি িাদজযি ব্রে ব্রকান অাংশ হদত তাি কাজ র্ম্পািদনি উদেদশ্য সর্ন্য র্াংগ্রহ কদি।  তাি 
আদিদশি র্াদথ দতদন তাি একদট শাহী তকশা ( দনিশসন)  পাঠাদলন,  ো দতদন তাি প্রদত  ব্রর্ই কাজ র্ম্পািন 
কিদত তাি র্ামদথসি উপি শাদহি দবশ্বাদর্ি দর্হ্ন স্বরূপ িান কিা হদয়দিল।  

শাহী ফিমান ও র্ম্মানর্ূর্ক দর্হ্ন প্রাপ্ত হদয় ব্রর্ তাি প্রদত অদপসত কাদজি ভাি র্ম্পািন কিদত নতনু উিযম 
প্রদয়াগ কিদত উৎর্াদহত হল।  অল্প র্মদয়ি মদধ্য ব্রর্ প্রায় বাদিা হাজাি সর্ন্য র্াংগ্রহ কিল,  োদিি 
অদধ্কাাংশ উর্ানুল,  আফগান ও ুিাি র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক দিল।  তাদিি জন্য বারুি,  ব্রগালাগুদল ইতযাদি 
প্রদয়াজনীয় েুদ্ধ র্িোম র্াংগ্রহ কিল এবাং তািপি তািা আোগ্রাদম তাদিি দশদবি স্থাপন কিল,  ব্রে গ্রাম 
নজি খাদনি র্ম্পদত্ত দিল এবাং ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি পথ তাদিি িতদষ্ট র্ীমাি মদধ্য দিল এবাং এখান ব্রথদক 
িূদগসি উপি আদধ্পতয স্থাপন র্ম্ভব বদল তািা মদন কিল।   ব্রর্ই উচ্চস্থাদন তািা ব্রর্নাদনবার্ স্থাপন কিাি 
র্াদথ র্াদথ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  র্াথীদিি জন্য সিদনক ব্রে খািয ব্রনওয়া হদতা তা বে কদি দিদলন।  এমনদক 
খুব শীঘ্রই তাদিি পানীয়জল হদতও বদঞ্চত কিা হল।  কাির্ শত্রুদিি ব্রগালাগুদল এদড়দয় অবরুদ্ধ িূদগসি 
ব্রলাদকি পদক্ষ িূগসতযাগ কিা অর্ম্ভব হল।  

সর্ন্যিলদক িূদগসি র্ামদন কদয়কদট প্রদতদিাধ্ বযবস্থা স্থাপন কিাি জন্য এবাং িূদগসি অভযিি হদত োিা এি 
প্রধ্ান িিজা দিদয় ব্রবি হদত ব্রর্ষ্টা কিদব তাদিি উপি গুদলবষসর্ কিাি আদিশ ব্রিয়া হল।  মহান ুেুর্ তাি 
র্াথীদিিদক দনকটবতসী স্থান হদত জল আনয়র্ কিদত দনদষধ্ কিদলন।  িসুদল বাহদনদমিী তাি দনকট আপদত্ত 
কিদলনঃ ‘আমাদিি শত্রুদিি প্রদতদিাদধ্ি কািদর্ আমাদিি খািয বে হদয় ব্রগদি।  এখন েদি আমাদিি জল 
হদতও বদঞ্চত কিা হয়  তদব আমাদিি জীবন দকরূপ কদঠন হদয় উঠদব। ’ তখন সুেসাদেি র্ময় মহান ুেুর্,  
দেদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ িূদগসি িাি হদত শত্রুনর্ন্য পেসদবক্ষন কিদিদলন,  তাি দিদক দফদি বলদলনঃ 
‘জদলি অভাব আমাদিি র্াথীদিি কষ্ট প্রিান কদিদি।  আল্লাহি ইোয় এই িাদত প্রর্ুি বতদষ্টপাত আমাদিি 
শত্রুদিি অপিস্থ কিদত পাদি এবাং তািপি প্রর্ুি বিফ পড়দব,  ো তাদিি অদভদপ্রত আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিদত 
আমাদিি র্াহােয কিদব। ’ 

ব্রর্ই িাদতই প্রর্ুি বতদষ্ট আবু্দল্লাহ খাদনি সর্ন্যদিি ব্রে অাংশ িূদগসি দনকট অবস্থান গ্রহর্ কদিদিল হঠাৎ তাদিি 
অদভভুত কিল এবাং তাদিি গুদল ও বারুি অদধ্কাাংশ র্ম্পূর্সরূদপ ধ্বাংর্  হদয় ব্রগল।  িূদগসি প্রার্ীদিি মদধ্য 
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এদতা অদধ্ক পদিমাদন জল র্াংগতদহত হল ব্রে,  অদনকদিন পেসি অবরুদ্ধ সর্ন্যদিি বযবহাদিি জন্য েদথষ্ট হল।  
পিবতসী িাদত এরূপ বিফপাত হল ব্রে,  ো দনকটবতসী স্থাদনি ব্রলাদকিা এমনদক গভীি শীতকাদলও ব্রিখদত 
পায় নাই।  বতদষ্টপাদতি কািদর্ তািা ব্রে কষ্ট ব্রভাগ কদিদিল,  বিফ তাি ব্রর্দয়ও ব্রবশী কষ্ট প্রিান কিল।  তাি  
পদিি দিন িাদত ো ১২৬০ দহজিীি মহিিম  মাদর্ি ৫ তাদিদখি আদগি দিন র্েযাকাল দিল ( ১লা দডদর্ম্বি 
১৮৪৮র্াল) ,  মহান ুেুর্ িূদগসি িিজা দিদয় বাইদি োওয়াি র্ঙ্কল্প কিদলন।  দতদন েখন  ধ্ীি ও দস্থি ভাদব 
িূদগসি প্রধ্ান িিজাি দনকট পায়র্ািী কিদিদলন,  তখন িসুদল বাদনমীি দনকট এই মিবয প্রকাশ কদিদিদলনঃ 
‘র্মে প্রশাংর্া আল্লাহিই জন্য দেদন অনুগ্রহপূবসক আমাদিি প্রাথসনা শ্রবর্ কদিদিন এবাং আমাদিি শত্রুদিি উপি 
বতদষ্ট ও বিফ বষসর্ কদিদিন।  এইরূপ প্রর্ুি পদিমাদন বতদষ্ট তাদিি ব্রর্নাদনবাদর্ ধ্বাংর্  আনয়ন কদিদি এবাং 
আমাদিি অবরুদ্ধ িূদগসি সুখ ও স্বােন্দ বতদদ্ধ কদিদি। ’ 

ব্রশখ তাবার্সী িূগস হদত অবরুদ্ধ র্িীদিি প্রথম দনগসমর্ ও আক্রমর্ 

েখন  শত্রুদিি আক্রমদর্ি র্ময় দনকটবতসী হল,  ব্রেজন্য ব্রর্ এই বহুর্াংখযক সর্ন্য বাদহনীদক তাদিি অদনক 
ক্ষদত র্দত্ত্বও পূর্স উিযদম প্রস্তুত হদেল,  তখন মহান ুেুর্ হঠাৎ িূগস হদত ব্রবি হদয় সর্ন্য িলদক ইতেতঃ 
দবদক্ষপ্ত কিাি জন্য র্াংকল্প কিদলন।  সুদেসািদয়ি দই  ডটা পদি,  দতদন তাি ব্র াড়ায় আদিাহন কিদলন এবাং 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এবাং আিও দতনজন বযদি িািা িক্ষকরূদপ পদিদবদষ্টত হদয় অবদশষ্ট র্াথীদিি দনদয় দদগসি 
ব্রত্বাির্িাি হদত োত্রা কিদলন।  েখনই  তািা িূগস হদত ব্রবি হদলন,  তখনই ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ এই ধ্বদন  
উচ্চস্বদি উদত্তালন কিদলন।  এইরূপ উচ্চধ্বদন  ো শত্রুদিি দশদবদি মহা ভদয়ি উদিক কিল।  মাদজন্দািাদনি 
জিলাকীনস স্থাদনি মদধ্য মহান বা’ব্রবি  এই দর্াংহ দবক্রমশালী অনুগামীগর্ ব্রে দর্ৎকাি ধ্বদন  উদিত 
কদিদিদলন তা এি দনভতত স্থানর্মদূহ ব্রে র্মে ভীত র্ন্ত্রে শত্রু লুদকদয় দিল এবাং ওৎ ব্রপদত দিল তাদিি ভদয় 
দবহ্বল কিল।  তাদিি উন্মুি তিবািী উজ্জ্বলতা শত্রুদিি িতদষ্টশদি িলদর্দয় দিদয়দিল এবাং এি ভীদত তাদিি 
হতবুদদ্ধ এবাং শদিহীন কিদত েদথষ্ট দিল।  তািা তাদিি র্মে িবযাদি পদিতযাগ কদি তাদিি আক্রমদনি 
র্ামদন ব্রথদক লজ্জাজনকভাদব পলায়ন কিল।  পাঁয়তাদল্লশ দমদনদটি মদধ্য জদয়ি দর্ৎকাি ধ্বদন  উদিত হল।  
মহান ুেুর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  পিাদজত সর্ন্যদিি অবদশষ্টাাংশদক িমন  কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  আবু্দল্লাহ 
খান তুকসমযান,  হাদববুল্লাহ খাদন আফগান ও নুরুল্লাহ খাদন আফগান এবাং তাদিি একজন অদফর্াির্হ তাদিি 
িদলি র্ািদশা দত্রশজদনি র্কদলই মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল।  মহান ুেুর্ িূদগস প্রতযাবতসন কিদলন।  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  তখনও  ব্রর্ই কাজ অনুর্ির্ কিদিদলন ো এইরুপ র্াহদর্ি র্াদথ র্ম্পািন কিা হদয়দিল।  তাদক 
তৎক্ষনাৎ িূদগস প্রতযাবতসন কিাি জন্য মহান ুেুদর্ি পক্ষ হদত সর্য়ি আবু্দল আেীম খুইয়ীি স্বি ব্রশানা ব্রগল।  
মহান ুেুর্ বদলদিনঃ ‘আমিা আমাদিি আক্রমনকািীদিি দবতাদড়ত কদিদি।  এই শাদেদক আি অদধ্কিূি দবোি 
কিাি প্রদয়াজন নাই।  আমাদিি উদেশ্য হদে আমাদিি দনদজদিি িক্ষা কিা ব্রেন আমিা ব্রলাকদিি পুনজসনদমি 
( অভূযিাদনি)  জন্য পদিশ্রম কিদত পাদি।  কাদিা প্রদত অনাবযশকীয়ভাদব কষ্ট ব্রিয়া আমাদিি উদেশ্য নয়।  
আমিা ইদতপদূবস ব্রে কততজ্ঞতা লাভ কদিদি তা আল্লাহিই অদজয় শদিি েদথষ্ট র্াক্ষয বহর্  কদি।  আমিা 
তাাঁিই অনুর্ির্কািী একদট কু্ষি িল তাাঁিই র্মথসনকািী অনুকম্পা িািা শত্রুদিি একদট র্াং বদ্ধ দশদক্ষত সর্ন্য 
বাদহনীদক পিাদজত কদিদি। ’ 

শত্রুদিি এইরূপ পিাজয় র্দত্ত্বও এই র্াক্ষাৎ েুদদ্ধ মহান বা’ব্রবি  একজন অনুর্ির্কািীও শহীি হন  নাই।  
ুদল নামক এক বযদি িাড়া আি ব্রকউ দেদন মহান ুেুদর্ি র্াদথ ব্র াড়ায় র্দড় অগ্রর্ি হদেদলন,  দতদনই 
একাকী  ব্রর্ই েুদদ্ধ গুরুতি আহত হদয়দিদলন।  তািা র্কদল শত্রুদিি তিবািী ও ব্র াড়াগুদল িাড়া আি ব্রকান 
িবযাদি গ্রহর্ কিাি অনুমদত পান নাই।  
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আবু্দল্লাহ খাদনি অবদশষ্ট সর্ন্যদিি েখন  একদত্রত হওয়াি দনিশসন েখন  প্রকট হদয় উঠদলা তখন মহান ুেুর্  
পুনিাক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিাি জন্য িূদগসি র্ািদিদক একদট পদিখা খনন  কিাি জন্য তাি র্িীদিি দনদিসশ 
দিদলন।  তাদিিদক ব্রে কাদজি ভাি ব্রিয়া হদয়দিল,  ঊদনশ দিদনি অক্লাি পদিশ্রদমি মাধ্যদম তািা তা র্মাপ্ত 
কিদলন।  তািা র্ানদন্দ তাদিি উপি অদপসত কাদজি র্ময় র্াংদক্ষপ্ত কিাি জন্য তািা মধ্য িাত পেসি পদিশ্রম 
কিদতন।  

বহুর্াংখযক সর্ন্য র্হ দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসাি আগমর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
দনকট র্াংবাি ব্রপ্রির্ 

পদিখা খনন  ব্রশষ হওয়াি পিক্ষদনই এই র্াংবাি আর্ল ব্রে,  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা বহুর্াংখযক সর্ন্য র্হ 
িূদগসি দিদক আর্দি এবাং শীিগাদহ দশদবি স্থাপন কদিদি।  কদয়কদিন পদি ব্রর্ তার্কর্দক তাি প্রধ্ান 
কমসদকদে        স্থানািদিত কদিদিল।  ব্রর্খাদন তাি উপদস্থদতি পি ব্রর্ তাি একজন ব্রলাকদক ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  দনকট ব্রপ্রির্ কিল ব্রে ব্রর্ তাদক জানাদত পাদি ব্রে,  তাি কাদজি উদেশ্য র্ম্বদে অবগত হওয়াি 
জন্য শাহ আমাদক পাদঠদয়দিন এবাং তাদক অনুদিাধ্ কিা হদে ব্রেন দতদন তাি কাদজি উদেশ্য র্ম্বদে 
আমাদিি অবগত কিান।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  উত্তদি বলদলনঃ ‘ব্রতামাি প্রভুদক বল ব্রে,  আমিা নাদর্রুেীন 
শাদহি িাজতদন্ত্রি দভদত্ত উৎপাটদনি বা তাি কততসত্ব অন্যায়ভাদব অদধ্কাদিি ইো ব্রকান ভাদবই ব্রপাষন কদি 
না।  প্রদতশ্রুত কাদয়দমি ( ইমাম মাহিীি)  প্রতযাদিদশি প্রকাদশি র্াদথ আমাদিি একমাত্র র্ম্পকস এবাং তা 
প্রাথদমকভাদব এই ব্রিদশি ধ্মসার্ােস ( ধ্মসদনতা উলামা)  র্ম্প্রিাদয়ি স্বাদথসিই র্াদথ র্ম্পদকসত।  আমিা ব্রে ঐশী 
সুর্াংবাি বহন  কিদি র্তযতাি ব্রপাষকতায় আমিা অখডডনীয় েুদির্মহূ প্রিসশন কিদত পাদি এবাং অভ্রাি 
প্রমার্র্মহূ উপদস্থত কিদত পাদি। ’ 

ব্রে প্রগাঢ় র্িলতাি র্াদথ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি প্রর্াি কাদজি র্মথসদন েুদি প্রিশসন কদিদিদলন এবাং তাি 
িাবীর্মদূহি সবধ্তাি র্মথসদন ব্রে র্কল প্রমার্ উদল্লখ কদিদিদলন তা র্াংবাি বাহদকি অিি স্পশস কিল এবাং 
তাি ব্রর্াখ দিদয় অশ্রু িিদত লাগল।  ব্রর্ দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘আমাদিি এখন দক কিদত হদব। ’ ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  উত্তি কিদলনঃ ‘দপ্রন্সদক বল ব্রে র্ািীি ও বািদফািদশি ধ্মসদনতা ও উলামাদিি এইখাদন উপদস্থত 
হদত দনদিসশিান কদি এবাং আমাদিি পদক্ষ মহান বাব কততসক প্রর্াদিত প্রতযাদিদশি র্তযতা প্রমার্ কিদত 
আমাদি সুদোগ িান কদি।  ব্রক র্তয বলদি পদবত্র ব্রকািআনদক তা দমমাাংর্া কিদত িাও।  স্বয়াং দপ্রন্সদক 
আমাদিি দবষয় দবর্াি কিদত ও তৎর্ম্বদে দবর্াি দনস্পদত্ত কিদত িাও।  েদি আমিা পদবত্র ব্রকািআদনি 
ব্রলাকাদি ও শ্রুদতবার্ীি র্াহাদেয এই প্রতযাদিদশি র্তযতা প্রমার্ কিদত বযথস হই ,  তাহদল দপ্রন্স আমাদিি 
র্াদথ দকরূপ বযবহাি কিদব তা ব্রর্ দনদজই দনধ্সািন কিদব। ’ র্াংবাি বাহক ব্রে প্রতুযত্তি প্রাপ্ত হদয়দিল তাদত 
ব্রর্ পূর্স র্দিাষ প্রকাশ কিল এবাং এই প্রদতশ্রুদত প্রিান কিল ব্রে,  দতনদিন অদতবাদহত হওয়াি আদগই তাি 
প্রোব মদত ধ্মসদনতাদিি একদত্রত কিা হদব।  

ব্রশখ তাবার্সী িূগস হদত র্াথীদিি দিতীয়বাি বদহগসমর্ ও আক্রমর্ 

র্াংবাি বাহক কততসক প্রিত্ত প্রদতশ্রুদত অর্ম্পূর্স থাকা দনয়দত কততসক দনধ্সাদিত দিল।  দতনদিন পদি দপ্রন্স ব্রমদহিী 
ুলী দমজসা িূদগসি অদধ্বার্ীদিি উপি পূবস িতষ্টাি দবহীন একদট প্রকাডড আক্রমর্ পদির্ালনা কিাি জন্য প্রস্তুত 
হদেল।  দতন পল্টুন পিাদতক সর্ন্য এবাং কদয়ক পল্টুন অশ্বাদিাহী সর্দন্যি অগ্রভাদগ অগ্রর্ি হদেল।  দপ্রন্স 
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তাি  সর্ন্য বাদহনী একদট উাঁর্ ু স্থাদন র্দন্নদবষ্ট কদিদিল,  ব্রে স্থান ব্রথদক িূগস ব্রিখা োদেল এবাং  ব্রর্ই দিদক 
গুদল বষসদনি জন্য ব্রর্ তাি সর্ন্য ব্রিি ইদিত প্রিান কিল।  

িাত তখনও র্কাল হয়  নাই।  তখন এই র্দঙ্কত প্রিাদন,  ব্রতামিা ব্রহ আল্লাহি বীিগর্,  ব্রতামাদিি ব্র াড়ায় 
আদিাহন কি,  মহান ুেুর্ আদিশ িান কিদলন।  দদগসি িাি পুনিায় উন্মুি কিা হল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  
এবাং তাি দইদশা দইজন র্িী তাদিি ব্র াড়াি দিদক দ্রুত ধ্াদবত হদলন এবাং মহান ুেুর্দক অনুর্ির্ 
কিদলন।  তখন দতদন তার্কদর্ি দিদক অগ্রর্ি হদেদলন।  তাদিি দবরুদদ্ধ ব্রে ভয়ানক শত্রু সর্ন্য িল র্দজ্জত 
কিা হদয়দিল তিািা ভীত না হদয় এবাং িাোি উপি ব্রে বিফ এবাং কািা স্তুপীকতত হদয়দিল তাদত বাধ্া প্রাপ্ত 
না হদয় দতদন দবিামহীন ভাদব ব্রে অেকাি তাদিি দ দি ব্রফদলদিল তাি ব্রভতি দিদয়  ব্রর্ই সুিদক্ষত স্থাদনি 
দিদক তািা অগ্রবতসী হদলন,  ব্রেখাদন তাদিি শত্রুদিি েুদদ্ধি  াাঁদট বা ব্রকেরূদপ দনদিসষ্ট কিা হদয়দিল।   

দপ্রন্স প্রথম হদতই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইদনি গদতদবদধ্ লক্ষয কিদিল।  ব্রর্ তাদক তাি িূগস হদত ব্রবদিদয় র্ামদনি দিদক 
অগ্রর্ি হদত ব্রিখদলা এবাং ব্রর্ তাি সর্ন্যদিি তাি উপি গুদল বষসন কিাি আদিশ দিল।  তািা ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  প্রদত ব্রে গুদল বষসর্ কিল তাদত তািা তাি অগ্রোত্রায় বাধ্া প্রিান কিদত অর্মথস হল।  দতদন 
প্রধ্ান িিজাি ব্রভতি দিদয় শদির্হকাদি প্রদবশ কিদলন এবাং র্িার্দি দপ্রদন্সি দনজস্ব কদক্ষ ঢুদক পড়দলন।  
ব্রর্ হঠাৎ তাি জীবন দবপন্ন হদয়দি ব্রভদব লাফ দিদয় দপিদনি পদিখাি মদধ্য দনদজদক দনদক্ষপ কিল এবাং 
নিপদি পলায়ন কিল।  তাি ব্রর্নাবাদহনী তাদিি দনদজদিি ব্রর্নাপদতদক হাদিদয় আতদঙ্কত হদয়  ব্রর্ই কু্ষি 
িদলি র্ম্মুখ হদত লজ্জাজনকভাদব পলায়ন কিল।  েদিও তাদিি সর্ন্যর্াংখযা অগদনত দিল এবাং িাজকীয় 
ব্রকাষাগাদিি র্ম্ভবপি উপায়র্মহূ তাদিি প্রিান কিা হদয়দিল,  তবুও তািা মুদষ্টদময় িলদক পিাদজত কিদত 
পািল না।  

েখন  দবজয়ীিল শত্রুি  ব্রর্ই অাংদশি মধ্যদিদয় র্দজাদি োদেল ব্রে অাংশ দপ্রদন্সি জন্য র্াংিদক্ষত কিা 
হদয়দিল,  ব্রর্খাদনই িাজ পদিবাদিি অপি দইজন দপ্রন্স তাদিি শত্রুদক আ াত কিদত দগদয় দনদজিাই মততুযমদুখ 
পদতত হল ( ৮) ।  েখন  তািা দপ্রদন্স কদক্ষ প্রদবশ কিদলন,  ব্রর্খাদন তািা একদট কদক্ষ স্বর্স ও ব্রিৌপযপূর্স 
অথসভাডডাি ( দর্ন্দুক)  ব্রিখদত ব্রপদয়দিদলন।  এই র্কল িবয তািা স্পশস কিদতও  তর্াদবাধ্ কিদতন।  বারুদিি 
একদট পাত্র এবাং দপ্রদন্সি বযবহৃত একদট তিবািী ো তািা তাদিি জয়লাদভি দর্হ্নস্বরূপ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
দনকট দনদয় দগদয়দিদলন।  তাি র্াথীিা  ব্রর্ই র্মে মূলযবান র্াজর্জ্জাদি,  ো এি অদধ্কািীিা তাদিি প্রার্ভদয় 
পদিতযাগ কদি দগদয়দিল,  তৎপ্রদত ভ্রুদক্ষপও কদিন নাই।  েখন  তািা এই তিবািী ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনকট 
দনদয় ব্রগদলন তখন তািা জানদত পািদলন ব্রে,  দনদজি তিবািীগুদল আ াদতি কািদর্ অকমসন্য হওয়ায় দতদন 
ইহা মহান ুেুদর্ি তিবাদিি র্াদথ দবদনময় কদিদিদলন,  োিািা দতদন আক্রমর্কািীদিি তাদড়দয়দিদলন।  

শত্রুদিি কািাগাদিি িাি ব্রখালাি র্ময় তািা ইউসুদফ আিসাবলীি স্বি শুনদত ব্রপদলন।  তাদক িূদগসি দিদক 
অগ্রর্ি হওয়াি র্ময় বন্দী কিা হদয়দিল এবাং দেদন  ব্রর্ই কািাগাদি অবর্ন্ন হদেদলন।  দতদন তাি 
র্হবন্দীদিি জন্য সুপাদিশ কিদলন এবাং র্াদথ র্াদথই তাদিি মুি কিা হল।  

প্রাতঃকাদলি েদুদ্ধ মহান ুেুদর্ি আ াত প্রাদপ্ত ও িি উৎপাটন 

ব্রর্ই স্মির্ীয় েুদদ্ধি দিন র্কাদল ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি র্াথীদিি তার্কদর্ি শহিতলীদত মহান ুেুদর্ি 
র্ািদিদক র্মদবত কিদলন এবাং শত্রুদিি পুনঃআক্রমদর্ি আশঙ্কা কদি দতদন ব্র াড়ায় বদর্ িইদলন।  দতদন 
তাদিি গদতদবদধ্ লক্ষয কিদিদলন।  হঠাৎ দতদন ব্রিখদত ব্রপদলন ব্রে অর্াংখয সর্ন্য দইদিক হদত তাদিি দিদক 
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অগ্রর্ি হদেল।  র্বাই র্দি র্দি িাাঁদড়দয় ব্রগদলন এবাং ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ পুনঃ এই দর্ৎকাি উদত্তালন কদি 
েুদ্ধাদথস আহ্বান কদি অগ্রর্ি হদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  একদিদক তাি ব্র াড়া পদির্াদলত কিদলন এবাং মহান 
ুেুর্ অন্যদিদক তাি ব্র াড়া পদির্াদলত কিদলন।  শত্রুদর্নাদিি ব্রে অাংশ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক আক্রমর্ কিদিল 
তািা হঠাৎ তাদিি গদত পদিবতসন কিল এবাং তাি দনকট ব্রথদক পলায়ন কদি অবদশষ্ট শত্রুদর্নাদিি র্াদথ 
দমদলত হদয় মহান ুেুর্ ও তাি র্াথীদিি ব্রবষ্টন কদি ব্রফলল।  মুহুদতসি মদধ্য তািা কদয়কদট গুদল িুাঁড়ল।  
তাদিি একদট গুদল মহান ুেুদর্ি পদবত্র মুদখ আ াত কিল।  তাদত তাি কদয়কদট িি ব্রমাবািক ব্রভদি ব্রগল 
এবাং তাি দজহ্বা এবাং গলদিশ আহত হল।  একই র্মদয় এক হাজাি গুদলবষসদনি উচ্চশব্দ হল,  ো িশ ফালসাং 
( দত্রশ মাইল)  িূিবতসী স্থান হদত শুনদত পাওয়া দগদয়দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  আতদঙ্ক পদিপূর্স হদলন।  দতদন 
তাি বেদুিি উদ্ধাি কিাি জন্য দ্রুত তাদিি দিদক ধ্াদবত হদলন এবাং তাদিি দনকটবতসী হদয়ই দতদন তাি 
ব্র াড়া হদত অবতির্ কিদলন এবাং ব্র াড়াি লাগাম ব্রকামি আলীি হাদত প্রিান কদি ব্রর্াজা মহান ুেুদর্ি 
দিদক অগ্রর্ি হদলন।  তাি প্রার্াদধ্ক র্াথীি মুখ হদত প্রর্ুি িিক্ষির্ হদত ব্রিদখ দতদন অতযি ভীত ও শদঙ্কত 
হদলন।  দতদন আতদঙ্ক তাি দনজ হাত উপদি তুদল দনদজি মাথায় আ াত কিদত উিযত হদলন।  মহান ুেুর্ 
তাদক ক্ষাি হদত আদিশ কিদলন।  র্াদথ র্াদথ তাি ব্রনতাি আদিশ ব্রমদন দনদয় তাি হাত হদত তিবািী 
প্রাথসনা কদি তা গ্রহর্ কিদলন এবাং েখনই  তাি হাদত তা প্রিান কিা হল র্দি র্দি দতদন তা ব্রকাষমুি 
কিদলন এবাং তাি র্ািদিদক ব্রের্ব শত্রুদর্নািা তাদিি দ দি িাাঁদড়দয়দিল তাদিি দবতাড়ন কিদত লাগদলন।  
তাি র্হঅনুগামীদিি একশত িশজন িািা অনুর্তত হদয় দতদন ব্রে র্কল সর্ন্য তাি দবরুদদ্ধ র্দজ্জত কিা হদয়দিল 
তাদিি র্ম্মুখীন হদলন।  একহাদত তাি দপ্রয়তদমি তিবািী ও অন্যহাদত তাি অপমাদনত প্রদতিন্দী দপ্রন্স ব্রমদহিী 
ুলী দমজসাি তিবািী গ্রহর্ কদি দতদন তাদিি র্াদথ একদট জীবন মির্  েুদদ্ধ িাাঁদপদয় পড়দলন।  পিবতসী দত্রশ 
দমদনদটি মদধ্য,  ব্রের্ময় দতদন অতযশ্চােস বীিত্ব প্রিশসন কদিদিদলন,  দতদন শত্রুদর্নাদিি পলায়ন কিদত বাধ্য 
কিদলন।  

ব্রমদহিী ুলী দমজসাি সর্ন্য বাদহনীি অপমানজনক দপদিদয় োওয়া,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও তাি র্াথীদিি িূদগস 
প্রস্থান কিদত র্ক্ষম কিল।  প্রর্ডড মনকষ্ট ও আদক্ষদপি র্াদথ তািা তাদিি আহত ব্রনতাদক সুিদক্ষত স্থাদন দনদয় 
ব্রগদলন।   ব্রর্ই স্থাদন ব্রপৌাঁদি মহান ুেুর্ তাি বেুদিি জন্য একদট দলদখত আদবিন পাঠাদলন োিা তাি 
আ াদতি কািদর্ দবলাপ কিদিদলন।  এই আদবিদনি উৎর্াহ িািা দতদন তাদিি দঃদখ র্ািনা প্রিান কিদলন।  
দতদন এই বদল তাদিি উৎর্াদহত কদিদিদলনঃ‘আল্লাহি ো অদভপ্রায় তাদত আমাদিি আির্মপসন কিা কতসবয।  
পিীক্ষাি র্ময় আমাদিি িতঢ়ভাদব ও সধ্দেসি র্াদথ িডডায়মান থাকা উদর্ৎ।  অদবশ্বার্ীদিি পাথদিি আ াদত 
আল্লাহি ভদবষ্যিািীি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ)  িাাঁত উপদড় দগদয়দিল,  আমাি িাাঁতগুদল শত্রুি গুদলি আ াত 
পদতত হদয়দি।  েদিও আমাি শিীি পীড়াগ্রস্থ হদয়দি,  তথাদপ আমাি আিা আনদন্দ দনমি িদয়দি।  আল্লাহদক 
অদশষ ধ্ন্যবাি।  েদি ব্রতামিা আমাদক ভালবার্,  তদব ব্রতামাদিি দবলাদপি িতশ্য এই আনন্দদক অেকাদি পূর্স 
হদত দিওনা। ’ 

অন্য ব্রলাকর্হ মহান বাহা’উল্লাহি ব্রশখ তাবার্সী িূদগস ব্রোগিাদনি ব্রর্ষ্টা 

এই স্মির্ীয় েুদ্ধ ২৫ব্রশ মহিিম  ১২৬৫ দহজিীদত ( ২১ব্রশ দডদর্ম্বি ১৮৪৮ দিষ্টাদব্দ)  র্াং দটত হদয়দিল।   
ব্রর্ই মাদর্ি প্রথমভাদগ মহান বাহা’উল্লাহ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  প্রদত প্রিত্ত প্রদতশ্রুদত অনুর্াদি,  তাাঁি কদয়কজন 
বে ু র্হকাদি নূি হদত ব্রশখ তাবার্সী িূদগস োবাি জন্য িওনা কদিদিদলন।  োিা তাাঁি র্াদথ দিদলন তািা 
হদলন,  হাজী দমজসা জানীদয় কাশানী,  ব্রমাল্লা বাদকদি তাদেদজ,  জীদবত অক্ষিদিি একজন এবাং দমজসা ইয়াদহয়া।  
তাাঁি ভাইদয়ি ইো দিল িাদত  ব্রর্ই স্থাদন ব্রপৌাঁিাদবন,  কাির্ আবু্দল্লাহ খান ব্রর্নাপদতি ভাি গ্রহর্ কিাি পি 
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ব্রথদক কদঠাি আদিশ প্রিান কিা হদয়দিল ব্রেন,  ব্রকান অবস্থাদতই িূদগসি অদধ্বার্ীদিি ব্রকান প্রকাি র্াহােয 
প্রিান কিা না হয়।  িূদগসি অবরুদ্ধ র্িীদিি বাইদিি ব্রলাকজন হদত দবদেন্ন অবস্থায় িাখাি জন্য দবদভন্ন স্থাদন 
িক্ষক দনেুি কদি িাখা হদয়দিল।  তাাঁি র্াথীিা পদথ তাদিি ভ্রমর্ দকি ু র্মদয়ি জন্ে দবিদত দিদয় কদয়ক 
 ডটাি জন্য তাদিি দবশ্  িাম কিাি জন্য তাাঁদক অনুদিাধ্ কিদলন।  েদিও দতদন জানদতন ব্রে,  এই দবলদম্বি 
কিদর্ তাাঁিা শত্রু কততসক আক্রাি হদত পাদিন,  তবুও দতদন তাদিি অনুদিাধ্ িক্ষা কিদলন।  তাাঁিা িাোি পাদশ 
একদট জনশূন্য  দি দবশ্রাম গ্রহদনি জন্য থামদলন।  িাদতি খাবাি পি তাাঁি র্িীিা র্কদলই  ুদমদয় পড়দলন।  
ভ্রমর্ কষ্ট র্দত্ত্বও দতদন একাকী ব্রজদগ িইদলন।  দতদন ভালভাদবই জানদতন ব্রে,  দতদন ও তাাঁি র্াথীিা দকরূপ 
দবপদিি র্ম্মুখীন আদিন এবাং দতদন এি র্ম্পূর্স অবগত আদিন ব্রে,  িূদগস তাাঁি প্রািাম্ভকালীন উপদস্থদতি র্াদথ 
দকরূপ র্ম্ভাবনার্মহূ জদড়ত দিল।  

েখন  দতদন তাদিি পাদশ পাহািা দিদেদলন,  শত্রুদিি গুপ্তর্ি দনকটবতসী স্থাদনি পাহািািািদিি তাাঁদিি 
উপদস্থদতি র্াংবাি প্রিান কিল এবাং তাদিি র্াদথ ো দকি ু পাওয়া োয় তা তৎক্ষনাৎ দিদনদয় দনদত বা 
বলপূবসক অদধ্কাি কদি দনদত আদিশ প্রিান কিল।  তািা মহান বাহা’উল্লাদকক িদলি ব্রনতা বদল দর্নদত পািল 
এবাং বললঃ ‘এই স্থাদনি আশপাদশ আমিা োদিিই র্াক্ষাৎ পাই তাদিিই ব্রগ্রফতাি কিাি জন্য আমিা 
কদঠািভাদব আদিশপ্রাপ্ত হদয়দি এবাং ব্রকান প্রকাি অনুর্োন বযদতত তাদিিদক আমুদল দনদয় ব্রেদত এবাং 
ব্রর্খানকাি গভনসদিি হাদত প্রিান কিদত আদিশ ব্রপদয়দি’ মহান বাহা’উল্লাহ মিবয কিদলনঃ ‘‘দবষয়দট 
ব্রতামাদিি দনকট ভুলভাদব বর্সনা কিা হদয়দি।  ব্রতামিা আমাদিি উদেদশ্যি অন্যায় অথস ধ্দি দনদয়ি।  আদম 
ব্রতামাদিি এইরূপভাদব কাজ কিদত উপদিশ প্রিান কিব ব্রে অবদশদষ ব্রতামাদিি কাদজি জন্য অনুদশার্না 
কিদত না হয়। ’ এই র্তকসীকিন ো মেসিাি র্াদথ ও প্রশািভাদব উচ্চািন কিা হদয়দিল।  িক্ষকদিি প্রধ্ান 
বযদিদক তাদিি বন্দীদিি প্রদত সুদবদবর্না ও ভিভাদব বযবহাি কিদত প্রবতত্ত কদিদিল।  ব্রর্ তাাঁদিিদক তাদিি 
ব্র াড়ায় র্দড় আমদূলি দিদক অগ্রর্ি হদত আদিশ দিল।  েখন  তাাঁিা একদট নিীি তীদিি দনকট দিদয় 
োদেদলন তখন মহান বাহা’উল্লাহ তাাঁি র্াথীদিি র্দঙ্কত প্রিান কিদলন,  োিা িক্ষকদিি দনকট হদত দকিুিদূি 
ব্রথদক অগ্রর্ি হদেদলন,  ব্রেন তািা তাদিি হাদত ব্রে র্মে হাদত ব্রলখা পুেক বা কাগজ দিল তা জদল 
দনদক্ষপ কিদত পাদি।  

র্কাদলি দিদক েখন  তাাঁিা শহদিি দনকটবতসী স্থাদন ব্রপৌাঁিদলন তখন গভনসদিি দনকট একজন র্াংবাি বাহক 
ব্রপ্রদিত হল।  ব্রর্  গভনসিদক এইমদমস অবগত কিাদলা ব্রে,  তাবার্সী িূদগস গমদর্ি পদথ োদিি ব্রগ্রফতাি কিা 
হদয়ি তাদিি উপদস্থত কিা হদয়দি।  গভনসি স্বয়াং তাি ব্রিহিক্ষী সর্ন্যগর্র্হ  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসাি 
সর্দন্যি র্াদথ ব্রোগিান কিদত আদিষ্ট হদয়দিল এবাং দতদন তাি একজন আিীয়দক তাি কাজ র্ালাদনাি জন্য 
দনেুি কদিদিদলন।  েখন  তাি দনকট এই র্াংবাি ব্রপৌাঁিল তখন দতদন আমদুলি মর্দজদি গমর্  কিদলন এবাং 
দতদন শহদিি দশদক্ষত ধ্মসদনতা উলামা এবাং ব্রনততস্থানীয় সর্য়ি বাংশীয় ব্রলাকদিি আহ্বান কিদলন ব্রে তািা এই 
িদলি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত পাদি।  েখনই  গভনসদিি ব্রর্াখ মহান বাহা’উল্লাহি উপি পদতত হল,  দতদন তাদক 
দর্নদত পািদলন,  দতদন অতীব আশ্চােসাদিত হদলন এবাং তাি প্রিত্ত আদিদশি জন্য অতযি দঃখ প্রকাশ 
কিদলন।  দতদন তাাঁদক ( মহান বাহা’উল্লাদকক)  তাাঁি কাদজি জন্য তীে ভৎসর্র্া কিাি ভান গ্রহর্ কিদলন এই 
আশায় ব্রেন,  োিা মর্দজদি র্মদবত আদিন তাদিি ব্রগালমাল ও উদত্তজনা প্রশদমত কিদত পাদি।  মহান 
বাহা’উল্লাহ বলদলনঃ ‘‘তািা আমাদিি উপি ব্রে ব্রিাষ আদিাপ কিদি আমিা তা হদত র্ম্পূর্স দনদিসাষ।  
আমাদিি দনদিসাদষতা অবদশদষ আপনাি র্ামদন প্রমাদনত হদব।  আদম আপনাদক এমনভাদব কাজ কিদত উপদিশ 
ব্রিব োদত আপনাদক ভদবষ্যদত অনুদশার্না কিদত না হয়। ” গভনসি উপদস্থদত উলামাদিি ব্রেইরূপ ইো প্রশ্ন 
কিদত বলদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ তাদিি অনুর্োদনি সুস্পষ্ট এবাং দবশ্বার্দোগয উত্তি প্রিান কিদলন।  েখন  
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তািা তাাঁদক প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিদিল তখন তািা একজন র্িীি দনকট একদট হাদত ব্রলখা পত্র ব্রপল।  ো তািা 
মহান বা’ব্রবি  ব্রলখা বদল দর্নদত পািদলা এবাং তািা তা  ব্রর্ই স্থাদন উপদস্থত উলামাদিি হাদত ব্রপ্রিন কিল।  
েখনই  ব্রর্  ব্রর্ই হেদলদপি কদয়কদট লাইন পাঠ কিল ব্রর্ তা ব্রিদখ দিল এবাং োিা তাি র্ািদিদক দিল 
তাদিি দিদক দফদি উচ্চস্বদি বদল উঠলঃ ‘এইর্ব ব্রলাক,  োিা এইরূপ অদতদিি িাবীর্মহূ কদি থাদক,  এই 
একই বাদকয ো আদম পাঠ কদিদি,  তাদত শদব্দি বনস দবর্যার্ ( বানান)  র্ম্বদে অদত প্রাথদমক দনয়মাবলীদত 
তাদিি অজ্ঞতা প্রিশসন কদিদি। ’ মহান বাহা’উল্লাহ উত্তি কিদলনঃ “ব্রহ র্ম্মাদনত ও দশদক্ষত ধ্মসদনতা,  এই 
বাকযর্মহূ োদিি আপদন ব্রিাষগুর্ র্মাদলার্না কিদিন,  ব্রর্গুদল মহান বা’ব্রবি  বাকযাবলী নয়।  এই বাকযগুদল 
দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা মহান ইমাম আলী কততসক ব্রকাদমইল ইবদন জীয়াদিি প্রদশ্নি উত্তদি বদলদিদলন,  োদক দতদন 
তাি একজন র্িীরূদপ মদনানীত কদিদিদলন। ” 

প্রতুযত্তি র্ম্বদে মহান বাহা’উল্লাহ ব্রে অবস্থাদি বর্সনা কিদত োদেদলন তা এবাং তাাঁি বর্সনা প্রকাদশি ভদিমা  
ব্রর্ই উদ্ধতয ব্রমাজতাদহিদক তাি বুদদ্ধহীনতা ও ভুল র্ম্বদে তাি দবশ্বার্ জদন্মদিল।  এইরূপ একদট ভািী 
প্রাথদমক বর্সনা প্রদতবাি বা অস্বীকাি কিদত না ব্রপদি ব্রর্ র্ুপ কদি থাকা ব্রশ্রয় বদল মদন কিল।  একজন 
সর্য়ি ক্রুদ্ধস্বদি বদল উঠলঃ ‘এই বর্সনাই দনঃর্দন্দগ্ধভাদব প্রমার্ কিদি ব্রে,  এি বর্সনা িাতা একজন বা’বী 
এবাং  ব্রর্ই র্ম্প্রিাদয়ি মতবাির্মূদহি একজন ব্রনততসস্থানীয় একজন বযাখযাকািী। ’ ব্রর্ ভয়ানকভাদব বলল ব্রে,  এই 
র্ম্প্রিাদয়ি অনুর্ািীদিি অবশ্যই হতযা কিদত হদব।  ব্রর্ দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘এই র্মে অজ্ঞাত র্ম্প্রিাদয়ি 
ব্রলাদকিাই িাজয ও ইর্লাদমি শত্রু।  আমাি েত ক্ষদত ব্রহাক না ব্রকন  ব্রর্ই প্রর্দলত ধ্মস দবদিাধ্ী মত র্মদূল 
ধ্বাংর্  কিব। ’ ব্রর্খাদন উপদস্থত অন্যান্য সর্য়িগর্ তাি এই দনন্দা ও ভীদত প্রিশসদন র্মথসন কদিদিল এবাং 
তািা  ব্রর্ই র্মদবত মডডলী িািা উচ্চাদিত অদভশাপ িািা উৎর্াদহত হদয় এই দবষদয় ব্রজি কিদত লাগল ব্রে,  
গভনসিদক দবনা দিধ্ায় তাদিি ইো কদজ পদিনত কিদত হদব।   

অস্থায়ী গভনসি অতযি দবর্দলত হদলন এবাং এটা বুিদত র্ক্ষম হদলন ব্রে,  তাাঁি পদক্ষ ব্রকান প্রকাি আশ্রয়িান 
তাি দনদজি পদিি  দনিাপত্তা অতীব দবপি শঙ্কুল কিদব।  ব্রে মানদর্ক উদত্তজনাি ভাব জাগ্রত হদয়দিল তা 
িমন  কিদত ইো কদি তাি ব্রর্বকদিি ব্রবত্রিডড প্রস্তুত কিদত এবাং  ব্রর্ই মুহুদতস বন্দীদিি প্রদত উপেুি 
শাদে প্রিান কিদত  আদিশ দিদলন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘আমিা অবদশদষ তাদিিদক কািারুদ্ধ িাখদবা,  ব্রে 
পেসি না গভনসি দফদি আদর্ন,  দেদন তাদিিদক ব্রতহিাদন পাদঠদয় ব্রিদবন এবাং ব্রর্খাদন শাদহি হাদত তািা 
তাদিি উপেুি শাদে ব্রভাগ কিদব। ’ 

ব্রমাল্লা বাদকিদক প্রথম পাদয়ি তলায় ব্রবত্রা াত প্রিান কিাি জন্য বাাঁধ্া হল।  দতদন আদবিন কিদলনঃ ‘আদম 
মহান বাহা’উল্লাহি একজন র্দহর্ ( ব্র াড়াি পদির্ালক) ।  আদম মশহদি োদেলাম,  তখন তািা হঠাৎ আমাদক 
বন্দী কদি এখাদন দনদয় এদর্দি। ’ মহান বাহা’উল্লাহ মধ্যস্থতা কিদলন এবাং অতযার্ািীদিি হাত ব্রথদক তাদক 
মুি কিদত র্মথস হদলন।  দতদন হাজী দমজসা জানীিও পক্ষ র্মথসন কিদলন এবাং তাি র্ম্বদে দতদন বলদলন 
ব্রে,  দতদন একজন র্ওিাগি ব্রলাক,  োদক দতদন তাাঁি অদতদথরূদপ গর্য কদিদিন,  সুতিাাং তাি দবরুদদ্ধ আনীত 
অদভদোদগি জন্য দতদন স্বয়াংই িায়ী।  দমজসা ইয়াদহয়া,  োদক তািা বাাঁধ্দত োদেল,  মুি কদি ব্রিয়া হল,  
েখন  মহান বাহা’উল্লাহ প্রকাশ কিদলন ব্রে,  দতদন তাাঁি একজন ব্রর্বক দিদলন।  দতদন অস্থায়ী গভনসিদক 
বলদলনঃ ‘‘এিা ব্রকউ ব্রকান অপিাদধ্ অপিাধ্ী নয়।  আপদন েদি শাদে প্রিান কিদত ব্রজি কদিন তদব আদম 
ব্রস্বোয় আপনাি শাদেি বদল হদত ইো কদি। ” অস্থায়ী গভনসি অদনো র্দত্ত্বও এই আদিশ দিদত বাধ্য হদলন 
ব্রে,  দতদন মহান বাহা’উল্লাহি জন্য প্রথমতঃ ব্রে অপমানজনক শাদেি ইো কদিদিদলন তা ব্রে ব্রকবল তাাঁি 
প্রদতই প্রিান কিা হয়। ’ 
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মহান বাহা’উল্লাহি ঐশী ব্রিৌতয ব্র াষর্াি পূবসবতসী কােসাবলীি প্রদত ইদিত 

পাাঁর্মার্ আদগ তাদেদজ মহান বা’ব্রবি  প্রদত ব্রে বযবহাি প্রিদশসত হদয়দিল,  মহান বাহা’উল্লাহ আমুদল 
ধ্মসদনতাদিি উপদস্থদতদত ব্রর্রূপ বযবহাি প্রাপ্ত হদলন।  মহান বাব ব্রে প্রথম অবদিাধ্ ব্রভাগ কদিদিদলন তা দিল 
দর্িাদজি প্রধ্ান পুদলশ অদফর্াি আবু্দল হাদমি খাদনি বাড়ীদত।  পক্ষািদি মহান বাহা’উল্লাহ প্রথম অবরুদ্ধ 
হদয়দিদলন ব্রতহিাদনি একজন কিখিুাি ( নগি  পুদলদশি)  বাড়ীদত।  মহান বা’ব্রবি  দিতীয় কািাবার্ দিল 
মাহুি িূগস,  মহান বাহা’উল্লাহি অবদিাধ্ দিল আমুদলি গভনসদিি বার্গতদহ।  মহান বাবদক কশা াত কিা 
হদয়দিল তাদেদজি ব্রশখুল ইর্লাদমি প্রাথসনা  দি,  অন্যদিদক আমুদলি ব্রমাজতাদহিদিি প্রাথসনা  দি মহান 
বাহা’উল্লাদকক  ব্রর্ই একই শাদে প্রিান কিা হয়।  

মহান বা’ব্রবি  তততীয় কািাবার্ দিল ব্রর্হদিক িূদগস,  মহান বাহা’উল্লাদকক ব্রতহিাদনি দশয়াহর্াদল ( গভীি 
অেকািময় ভ-ূ গভসস্থ কদক্ষ)  বন্দী কিা হদয়দিল।  প্রদতযকবাি মহান বাব    ব্রক্লশ,  পিীক্ষা ও দঃখ মহান 
বাহা’উল্লাহি দঃখ ও কষ্টদভাদগি আদগ ব্রভাগ কিদতন।  মহান বাব তাাঁি দপ্রয়তদমি মূলযবান জীবনদক ব্রে র্কল 
দবপিাপি দ দি ব্রিদখদিল তা হদত মুি কিাি জন্য মুদিপর্স্বরূপ দনদজি জীবন বদলরূদপ উৎর্গস কদিদিদলন।  
পক্ষািদি মহান বাহা’উল্লাহ দনজ পদক্ষ এই দবষদয় অদনেকু হদয় ব্রেন দতদন তাাঁদক এইরূপ অদধ্কতি 
ভালদবদর্দিদলন।  দতদন একাকী কষ্ট ব্রভাগ কিদবন,  প্রদতযকবািই ব্রে কদষ্টি পানপাত্র ব্রভাগ কদিদিদলন,  তাদত 
দতদনও অাংশীিাি হদয়দিদলন।  এইরূপ ভালবার্া ব্রকান মানব র্কু্ষ অবদলাকন কদি নাই,  ব্রকান মানব মন 
এইরূপ পািস্পদিক ভালবার্া কল্পনা কিদত র্মথস হয়  নাই।  েদি প্রদতযক বতদক্ষি শাখাগুদলদক কলদম পিদনত 
কিা হয় ,  তথাদপ  ব্রর্ই ভালবার্াি দবপুলতা অজ্ঞাত থাকদব এবাং  ব্রর্ই অনুিাদগি গভীিতা ব্রবাধ্গদমযি 
অদতত থাকদব।  

মহান বাহা’উল্লাহও তাাঁি র্াথীিা দকিুক্ষদনি জন্য  ব্রর্ই উপর্না গতদহি একদট কদক্ষ আবদ্ধ দিদলন।  অস্থায়ী 
শার্নকতসা,  দেদন তাি বন্দীদক এইরূপ বদ্ধমূল শত্রুি আক্রমন হদত তাাঁদক িক্ষা কিাি তখনও দস্থি  প্রদতজ্ঞ 
দিদলন,  তাি ভততযদিি এক অদর্দিত মুহুদতস ঐ কদক্ষি ব্রিওয়াদলি মধ্য দিদয় ব্রেখাদন বন্দীিা আবদ্ধ দিল,  
একদট িাো ব্রখালাি জন্য এবাং তাদিি ব্রনতাদক তৎক্ষনাৎ তাি বার্গতদহ স্থানািদিি জন্য ব্রগাপদন আদিশ 
দিদলন। ।  দতদন স্বয়াং মহান বাহা’উল্লাদকক তাি বার্স্থাদনি পথ প্রিশসন কদি দনদয় োদেদলন,  তখন একজন 
সর্য়ি হঠাৎ লাফ দিদয় অগ্রর্ি হল এবাং মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত তীে দনন্দার্ূর্ক উদি কদি তাাঁদক আ াত 
কিদত তাি দনদজি হাত উপদি তুদলদিল।  অস্থায়ী গভনসি তৎক্ষনাৎ বাধ্া প্রিান কিদলন এবাং আক্রমর্কািীদক 
আহ্বান কদি আল্লাহি িাসুল মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  এি ব্রিাহাই দিদয় তাি হাত র্াংবির্ কিদত বলদলন।   
ব্রর্ই সর্য়ি দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘দক আশ্চােস,  ব্রে বযদি আমাদিি পুবসপুরুষদিি ধ্দমসি একজন প্রকাশ্য শত্রু 
তাদক আপদন দকভাদব মুদি প্রিান কিদত র্াহর্ কদিন?’ ইদতামদধ্য  একিল গুডডা প্রকতদতি ব্রলাক তাদিি 
র্ািদিদক র্মদবত হল এবাং তাদিি ঠাট্টা- দবদ্রুদপি দর্ৎকাি ধ্বদন  তাি দর্ৎকাদিি র্াদথ দমদশ্রত হল।  
ক্রমবধ্সমান ব্রগালমাল র্দত্ত্বও অস্থায়ী শার্নকতসাি ভততযিা দনিাপদি মহান বাহা’উল্লাদকক তাদিি প্রভুি বার্স্থাদন 
দনদয় ব্রগল ও তািা  ব্রর্ই র্মদয় ব্রে র্াহর্ ও প্রতুযৎপন্নমদতত্ব প্রিশসন কদিদিল তা বােদবকই আশ্চােসজনক।  

র্াধ্ািন জনতাি প্রদতবাি র্দত্ত্বও অবদশষ্ট বন্দীদিি গভনসদিি বাড়ীদত দনদয় োওয়া হল এবাং এভাদবই তাাঁিা  
ব্রর্ই ভীদতশঙ্কুল অবস্থা হদত মুি হল।  গভনসি মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত আমুদলি ব্রলাকদিি এিকম বযবহাদিি 
জন্য প্রর্ুি দঃখ প্রকাশ কিদলন এবাং ক্ষমা প্রাথসনা কিদলন।  দতদন বলদলনঃ‘ দবধ্াতাি হেদক্ষপ িাড়া এইরূপ 
দহাংর্া পিায়ন ব্রলাকদিি হাত হদত ব্রকান শদি আপনাদিি উদ্ধাি কিদত র্ক্ষম হত না।  আপনাি জন্য আমাি 
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দনদজি জীবন িান কিদত আদম ব্রে শপথ গ্রহর্ কদিদিলাম,  তাি দনদশ্চত ফলপ্রিাদনি ক্ষমতা না থাকদল 
আদমও তাদিি আক্রমদর্ি বদলরূদপ পদতত হতাম এবাং তাদিি পাদয়ি তিায় িদলত হতাম।  দতদন আমুদলি 
সর্য়িদিি  ভীষর্ উৎপীড়নকািী বযবহাি র্ম্বদে তীেভাদব অদভদোগ কিদলন এবাং তাদিি র্দিদত্রি নীর্তা 
র্ম্বদে প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিদলন।  দতদন প্রকাশ কিদলন ব্রে,  দতদন স্বয়াং তাদিি ব্র াি দবদিষপূর্স অদভর্দে 
র্মদূহি ুফলিািা অদবিত েন্ত্রর্া ব্রভাগ কিদিদলন।  দতদন অতযি ভদি ও র্িয়তাি র্াদথ মহান বাহা’উল্লাহি 
ব্রর্বা কিদত লাগদলন এবাং তাাঁি র্াদথ তাি বাকযালাদপি কাদল অদনক র্ময় তাদক এই মিবয প্রকাশ কিদত 
ব্রশানা ব্রগদিঃ ‘আদম আপনাদক দকিুদতই আমাি বাড়ীি একজন বন্দীরূদপ মদন কিদত পাদি না।  এই বাড়ী,  
আদম দবশ্বার্ কদি আপনাি শত্রুদিি দিদভর্দে হদত আশ্রয় প্রিাদনি জন্যই দনদমসত হদয়দিল। ’ 

  

আদম মহান বাহা’উল্লাদকক স্বয়াং এই দবষদয় বর্সনা দিদত শুদনদিঃ ‘‘আমদুলি অস্থায়ী গভনসদিি দনকট ব্রথদক 
আদম ব্রেইরূপ বযবহাি প্রাপ্ত হদয়দিলাম ব্রকান বন্দী আজ পেসি ব্রর্রূপ বযবহাি প্রাপ্ত হয়  নাই।  দতদন পিম শ্রদ্ধা 
ও ভদিি িািা আমাি র্াদথ বযবহাি কদিদিদলন।  দতদন আমাদক অতীব িয়ালুভাদব আদতথয প্রিশসন কদিদিদলন 
এবাং োি উপি আমাি দনিাপত্তা ও সুখ- স্বােন্দ দনভসি কিদিল তাি প্রদত পূর্স মদনাদোগ িদয়দিল।  োদহাক,  
আদম দকন্তু তাি বাড়ী তযাগ কিদত র্ক্ষম হই  নাই।  আমাি অদতদথ ব্রর্বক এই দবষদয় ভীত দিদলন পাদি 
গভনসি দতদন আব্বার্ ুলী খাদন লিী জানীি র্ম্পদকসত দিদলন,  দতদন ব্রশখ তাবার্সী হদত প্রতযাবতসন কদি 
আমাি প্রদত অদনষ্ট র্াধ্ন কিদত পাদিন।  আদম তাি ভীদতর্মূহ িূি কিদত ব্রর্ষ্টা কিলাম।  আদম তাদক 
সুদনদশ্চত কিলামঃ  ব্রর্ই একই র্বসশদিমান আল্লাহ,  দেদন আমাদিি আমুদল অদনষ্টকািীদিি হাত হদত িক্ষা 
কদিদিন এবাং আমাদিি আপনাি  দি এইরূপ আদতদথয়তাি র্াদথ গতদহত হদত র্ক্ষম কদিদিন,  দতদন 
গভনসদিি অিি পদিবদতসত কিদত এবাং আমাদিি  ব্রর্ই একইরূপ সুদবদবর্না ও ভালবার্াি র্াদথ বযবহাি কিাি 
প্রবতদত্ত প্রিান কিদত র্ক্ষম। ” 

একিাদত আমিা হঠাৎ বাড়ীি প্রধ্ান িিজাি বাইদি র্মদবত ব্রলাকদিি ব্রগালমাল শুনদত ব্রপলাম।  িিজা ব্রখালা 
হল এবাং ব্র াষর্া কিা হল ব্রে,  গভনসি আমুদল প্রতযাবতসন কদিদিন।  আমাদিি র্াথীিা োিা তাদিি উপি 
একদট নতুন আক্রমর্ আশঙ্কা কিদিদলন।  আমাদিি উপদস্থদতি দিন োিা আমাদিি তীেভাদব দনন্দা কদিদিল 
গভনসি কততসক তাদিি দতিস্কতত হদত তাি কণ্ঠস্বি শুদন র্ম্পূর্সরূদপ আশ্চােসাদিত হল।  তাদক উচ্চস্বদি এই 
প্রদতবাি কিদত আমিা শুনদত ব্রপলামঃ ‘দক কািদর্ এইর্ব  তর্য হতভাগা ব্রলাক একজন অদতদথি প্রদত এইরূপ 
অর্ম্মানজনকভাদব বযবহাি কদিদি? োদিি হাতগুদল বাাঁধ্া এবাং োদক আিিক্ষাি ব্রকান সুদোগ ব্রিয়া হয়  নাই,  
তাদিি তৎক্ষনাৎ হতযা কিাি িাবী দকভাদব র্মথসন কিা োয়? তাদিি দবতদকসি দবষয় র্মথসদনি দক েুদি 
আদি? তািা েদি ইর্লাদমি প্রদত তাদিি ভদিি এবাং এি স্বাথসর্মূদহি িক্ষক হওয়াি িাবীদত অকপট হয় ,  
তদব তাদিি ব্রশখ তাবার্সীি িূদগস দগদয় তািা ব্রে ইর্লাদমি িক্ষাকািী বীি বদল িাবী কদি তা র্মথসন কিাি 
ও তাদিি শদি প্রিসশন কিদত িাও। ’ 

দতদন ব্রশখ তাবার্সীি িূদগসি িক্ষাকািীদিি ব্রে বীিত্ব িশসন কদিদিদলন তা তাি ( আমুদলি গভনসদিি)  অিি ও 
মন র্ম্পূর্সরূদপ পদিবদতসত কদি দিদয়দিল।  দতদন ইদতপদূবস ব্রে প্রতযাদিষ্ট ধ্মসদক তুেজ্ঞান কদিদিদলন এবাং োি 
উন্নদতি পদথ দতদন স্বাগ্রদহ বাধ্া প্রিান কদিদিদলন,  দতদন তাি প্রদত প্রশাংর্ায় পদিপূর্স হদয় প্রতযাবতসন 
কদিদিদলন।  ব্রে িতশ্যর্মহূ দতদন ব্রিখদত ব্রপদয়দিদলন তা তাি ব্রক্রাধ্ প্রশদমত কদিদিল এবাং তাি অহাংকাি 
র্াংদশাদধ্ত ও র্াংেত কদিদিল।  দবনীতভাদব এবাং ভদির্হকাদি দতদন মহান বাহা’উল্লাহি র্ামদন উপদস্থত হদলন 
এবাং তাদক ব্রে শহদিি শার্নকতসা দনেুি কিা হদয়দি তাি অদধ্বার্ীদিি রুঢ়তাি জন্য দতদন তাাঁি কাদি ক্ষমা 
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প্রাথসনা কিদলন।  দতদন তাি দনদজি পিবী এবাং পিমেসািা র্ম্পূর্সরূদপ অগ্রাহ্য কদি অতীব ভদিি র্াদথ তাাঁি 
ব্রর্বা কিদত লাগদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক দতদন অদত উজ্জ্বলভাদব প্রশাংর্া কিদলন।  কদয়কদিন পদি দতদন 
মহান বাহা’উল্লাহও তাাঁি র্াথীদিিদক ব্রতহিান োত্রাি সুবদন্দাবে কিদত র্ক্ষম হদলন।  

ব্রশখ তাবার্সীি িূদগসি িক্ষাকািীদিি র্াদথ তাাঁি ভাগয দবজদড়ত কিদত মহান বাহা’উল্লাহি ইো অর্ম্পূর্স থাকাই 
দনয়দত দনধ্সাদিত দিল।  েদিও অবরুদ্ধ স্ব- ধ্মসাবলম্বী ব্রলাকদিিদক তাাঁি র্াধ্যানুোয়ী র্বসপ্রকাি র্াম্ভাবয র্াহােয 
প্রিান কিদত দতদন অতযি ইেুক দিদলন,  তথাদপ দবধ্াতাি িহস্যাবতত দবধ্ানমদত  ব্রর্ই স্মির্ীয় র্াং দষস প্রধ্ান 
অাংশগ্রহর্কািীদিি ভাদগয  ব্রর্ই দবষািময় র্িম  ফল হদত তাাঁদক মুদি প্রিান কিা হদয়দিল।  েদি দতদন  ব্রর্ই 
িূদগস ব্রপৌাঁিদত র্ক্ষম হদতন,  েদি দতদন  ব্রর্ই বীিপুরুষদিি র্াদথ ব্রোগািান কিদত র্ক্ষম হদতন তাহদল ব্রে 
মহীয়ান অদভনয় প্রকাদশত ও উদ্ াদটত কিদত তাি স্বকীয় অাংশগ্রহর্ কিা দনয়দত দনধ্সাদিত দিল,  তা দতদন 
দকরূদপ খডডন কিদত পািদতন?  ব্রর্ই কাজ ো এইরূপ ব্রগৌিদবি র্াদথ সুকদল্পত হদয়দি এবাং এইরূপ 
অতযাশ্চােসভাদব উদিাধ্ন কিা হদয়দি তা দতদন দকভাদব সুর্ম্পন্ন কিদত পািদতন? েখন  দর্িাজ নগি  হদত তাাঁি 
দনকট আহ্বান ব্রপৌাঁদিদিল,  তখন দতদন তাাঁি জীবদনি র্িম  উন্নদতি র্মদয় উপনীত হদয়দিদলন।  র্াতাশ বিি  
বয়দর্ি র্ময় দতদন এি ব্রর্বা কাদজ দনদজি জীবন উৎর্গস কিদত উদিত হদলন,  দনভসীকভাদব এি দশক্ষার্মদূহি 
র্ম্প্রর্ািদনি ভাি গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং এি প্রর্াি কাদজ দতদন ব্রে আিশসস্থানীয় অাংশগ্রহর্ কদিদিদলন তািািা 
দতদন দনদজদক দবদশষভাদব খযাদত র্ম্পন্ন কদিদিদলন।  দতদন ব্রে শদি ও র্ামদথস দবভূদষত দিদলন,  ব্রকান প্রকাি 
উিযদমই তাাঁি পদক্ষ খুব বড় দিল না এবাং তাাঁি দনদজি ধ্মস দবশ্বার্ তাাঁি দনদজি মদধ্য ব্রে ঐশীভদি অনুপ্রাদর্ত 
কদিদিল,  ব্রকান প্রকাি বদলিান তাি জন্য কষ্টপ্রি দিল না।   ব্রর্ই কতসবযকাজ র্মাধ্া কিাি জন্য োদত দতদন 
তাাঁি অিি ও মন র্মপসন কদিদিদলন,  দতদন েশ, প্রদতপদত্ত,  ধ্ন - ব্রিৌলত ও পিমেসািা র্কলই পদিতযাগ 
কদিদিদলন।  তাাঁি বেুদিি দবদ্রুপ বা তাাঁি শত্রুদিি ভীদত প্রিশসন এইরূপ একদট ধ্মসদবধ্াদনি র্মথসন কিাি 
কাজ হদত তাাঁদক দবিত িাখদত র্ক্ষম হয়  নাই,  ব্রে ধ্মসদবধ্ানদক তািা র্কদলই একদট অজ্ঞাত ও দনদষদ্ধ 
র্ম্প্রিায় বদল মদন কদিদিল।  

ধ্দমসি জন্য মহান বাহা’উল্লাহি উিযম ও কষ্টদভাদগি তাদলকা 

কয়বীদনি বন্দীদিি প্রদত র্াহাদেযি হাত র্ম্প্রর্ািদনি ফলস্বরূপ প্রথম বাদিি জন্য তাাঁদক ব্রে কািাবদিাধ্ ব্রভাগ 
কিদত হদয়দিল,  ব্রেরূপ িক্ষতাি র্াদথ দতদন মহান তাদহিাি মুদি র্ম্পািন কদিদিদলন,  বািাে র্দম্মলদনি 
কলহপূর্স কােসাবলী ব্রেরূপ আিশসভাদব পদির্াদলত কদিদিদলন,  দনয়ালাদত দতদন ব্রেভাদব মহান ুেুদর্ি জীবন 
িক্ষা কদিদিদলন,  মহান তাদহিাি প্রর্ডডতাি কািদর্ ব্রে র্মস্যাি উদ্ভব হদয়দিল,  তা দনির্ন কিদত দতদন ব্রে 
দবজ্ঞতা প্রিশসন কদিদিদলন এবাং তাি ( মহান তাদহিাি)  িক্ষাি জন্য দতদন ব্রে র্তকসতা অবলম্বন কদিদিদলন,  
ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি আিিক্ষাকািীদিি দতদন ব্রে উপদিশ প্রিান কদিদিদলন,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ ও তাি 
র্াথীদিি র্াদথ মহান ুেুদর্ি শদি র্াংদোদগ দতদন ব্রে উপায় অবলম্বন কদিদিদলন,  ঐ র্কল র্াহর্ী 
আিিক্ষাকািীদিি  ব্রর্ষ্টা উিযম র্মথসন কিাি জন্য দতদন ব্রেরূপ ব্রস্বোয় উদিত হদয়দিদলন,  তাাঁি ব্রে র্কল 
র্াথী কদঠাি অপমাদনি ভয় প্রিদশসত হদয়দিদলন তাদিি জন্য দনদজদক তাদিি স্থলাদভদষি কদি শাদেদভাগ কিা 
দনদজি উপি গ্রহর্ কিদত ব্রে মহানুভবতা তাাঁদক উৎর্াদহত কদিদিল,  নাদর্রুেীন শাদহি জীবন নাদশি ব্রর্ষ্টাি 
ফলস্বরূপ তাাঁি প্রদত ব্রে কদঠািতা প্রিদশসত হদয়দিল,  ব্রেরূপ ধ্দিদত্র ও শাদিি র্াদথ তাি দিদক অগ্রর্ি 
হদয়দিদলন,  ব্রনভার্ান হদত িাজকীয় সর্ন্য িদলি প্রধ্ান ব্রকদেি দিদক এবাং ব্রর্কান ব্রথদক িাজধ্ানী ব্রতহিাদন 
দনদয় োবাি র্মে পদথ তাাঁি প্রদত ব্রে র্মে অবমাননা স্তুপীকতত কিা হদয়দিল,  ব্রতহিাদনি দশয়াহর্াল 
কািাগাদিি অেকাি কদক্ষ েখন  তাাঁদক দনদক্ষপ কিা হদয়দিল,  তখন তাাঁদক ব্রলাহাি দশকদলি কষ্টিায়ক 
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দবিদিকি ভাি বহন  কিদত হদয়দিল।  এগুদলা হল অল্প কদয়কদট িতষ্টাি ো,  ব্রে র্কল শদি তাাঁি স্বদিদশি 
ব্রর্হািা ও প্রকতদত আমূল পদিবতসন কিদত দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল,   ব্রর্ই র্কদলি প্রধ্ান উদিযগীস্বরূপ দতদন ব্রে 
অদিতীয় স্থান অদধ্কাি কদিদিদলন তাি প্রদত বাদিতাপূর্স প্রমার্ প্রিসশন কিদি।  দতদন এর্ব শদিদক মুি কদি 
দিদয়দিদলন,  দতদনই তাদিি গদতদক পদির্াদলত কদিদিদলন,  তাদিি কাদজি ঐকযতা র্ম্পািন কদিদিদলন এবাং  
ব্রর্ই প্রতযাদিষ্ট ধ্মস অবদশদষ তাদিি উচ্চতম পদির্মাদপ্তদত আনয়ন কদিদিদলন,  ো পিবতসী র্মদয় দতদনই 
প্রকাশ কিদবন বদল দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল।  

 

ঊনদবাংশ অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  শাদহি প্রধ্ানমন্ত্রী ( দমজসা তকী খান আমীি দনোম)  অতযি একগুদয়মীি র্াদথ শাদহি দনকট ব্রথদক 
ব্রকান প্রকাি আদিশ বা অনুমদত না দনদয় বা’বীদিি কদঠািভাদব শাদে প্রিাদনি জন্য ব্রিদশি র্ািদিদক আদিশ 
ব্রপ্রির্ কদিদিল।  প্রাদিদশক শার্নকতসািা ও অন্যান্য কততসপক্ষ ও িাজকমসর্ািীিা এই সুদোদগ ধ্র্দিৌলত িাদশকতত 
কিাি জন্য নানা প্রকাি িলর্তুিীি আশ্রয় গ্রহর্ কিল।  ধ্মসার্ােসিা প্রর্াি ব্রবিী হদত বা’বীদিি উপি প্রর্ডড 
আক্রমদনি জন্য র্বসর্াধ্ািনদক উদত্তদজত কিল।  এইরূদপ র্িকাি ও র্াধ্াির্ জনতা অদনবােস শদির্হকাদি 
তাদিিদক শাদে প্রিান,  েন্ত্রর্ািান ও হতযা লুণ্ঠন কদি ধ্বাংর্  কিদত প্রবতত্ত হল।  ( পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী 
৩৪- ৩৫ পতষ্ঠা)  

২.  বয়ান গ্রদন্থি আদিশঃ-  অদবশ্বাদর্ি জন্য কাউদক হতযা কিদত নাই,  কাির্ আিাদক হতযা কিা 
আল্লাহি ধ্দমসি বাইদি- - - - - - - এবাং েদি ব্রকউ এরূপ আদিশ ব্রিয়,  ব্রর্ বয়ান গ্রদন্থি অিভূসি নয়  ও হয়  
নাই এবাং তাি জন্য এি ব্রর্দয় গুরুতি পাপ হদত পাদি না।  ( আল বয়ান,  িদয়ল এদশয়াদটক ব্রর্ার্াইদটি 
জাদনসল অদটাবি,  ১৮৮৯,  আদটসদকল ১২,  ৯২৭- ৮পতষ্ঠা) ।  

৩.  তািপি জনাব বা’বুল বাব ( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন )  তাি মুখমডডল দফদিদয় বলদলনঃ এখন তািা আমাদিি 
আিিক্ষাি কাজ আমাদিি উপি একদট কতসবয বদল দনধ্সাদিত কদিদি,  এই বদল দতদন আিিক্ষাদথস তিবািী 
ধ্াির্ কিদলন।  তাি ব্রকামল ও দবসল শিীি এবাং কম্পমান হাত র্দত্ত্বও ব্রর্দিন তাি শদি- র্ামথস এরূপ দিল 
ব্রে,  ো দকনা ব্রকবলমাত্র আল্লাহি দনকট ব্রথদকই আর্দত পাদি,  কাির্ তা মনুষ্য শদিি বদহভূসত।  েখন  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইন  েুদদ্ধি জন্য উদিত হদলন তখন দতদন একজন পলায়মান সর্ন্যদক ব্রিৌদড় দগদয় ধ্িদলন।   ব্রর্ই 
সর্দনক একদট গাদিি আড়াদল দগদয় আশ্রয় গ্রহর্ কিল এবাং তাি বন্দুদকি র্াহাদেয দনদজদক িক্ষা কিাি জন্য 
ব্রর্ষ্টা কিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  দনজ তিবািী দিদয় তাদক এদতাই ব্রজাদি আ াত প্রিান কিদলন ব্রে,  দতদন 
তাদকর্হ  ব্রর্ই গাদিি কাডডদট ও বন্দুকদটর্হ িয়খদডড দবভি কদিদিদলন।  ( তাদিদখ জিীি,  ৪৯,  ১০৭- ৮ 
পতষ্ঠা) ।  

৪.  ব্রশখ তাবার্সীঃ-  ইহা ব্রশখ আহমি ইবদন আদব তাদলদব তাবার্সীি র্মাদধ্স্থান।  ইহা বািদফািদশি প্রায় 
ব্রর্ৌে মাইল িদক্ষর্- পূদবস অবদস্থত।  র্মাদধ্ মদন্দদিি র্ািদিদক ব্রিদলাং- এি ব্রবড়া িািা পদিদবদষ্টত।  র্মাদধ্ 
পদিদবষ্টনকািী ব্রিদলাংদয় একদট ফলকদলদপদত র্াধ্ু পুরুদষি নাম ব্রখাদিত।  িিজাি বাইদি একদট ব্রিাতলা 
অট্টাদলকা র্মাদধ্স্থান িক্ষাকািী বার্গতহ।  র্াধ্ ু পুরুদষি নামানুর্াদি গ্রাদমি নাম ব্রশখ তাবার্সী িাখা হদয়দি।  
( প্রদফর্ি ই. দজ. োউন,  অক্সদফাডস) ।  
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৫.  ৮০ অথসাৎ ১২৮০ দহজিীঃ-  ১৮৬৩ দিষ্টাদব্দি ২১ব্রশ এদপ্রল েখন  মহান বাহা’উল্লাহ বাগিাদি তাাঁি 
ঐশী ব্রিৌতয ( প্রতযাদিশ)  র্বস প্রথম ব্রলাদকি দনকট ব্র াষর্া কদিন।বা’ 

৬.  ব্রখািার্াদনি তাদলকানঃ-  ব্রখািার্ান প্রদিদশি তাদলকাদন মহান ইমাম মাহিীি দতনশত ব্রতিজন মদনানীত 
র্াহােযকািীি র্দম্মলন প্রদতশ্রুত কাদয়দমি  ( ইমাম মাহিীি)  আদবভসাদবি দনিশসন র্মদূহি মদধ্য একদট দনিশসন 
ো অবশ্যই র্াং দটত হদব ( োউদনি পািস্য র্াদহদতযি বতসমান র্মদেি ইদতহার্,  ৩৯৯ পতষ্ঠা) ।  

৭.  ব্রিজা খাদনি প্রদত ইদিতঃ-  দতদন ব্রমাহাম্মি শাদহি অশ্বাদিাহী িক্ষী সর্ন্যদিি ব্রনতা তুকসমযাদনি 
ব্রমাহাম্মি খাদনি পুত্র।  এই ধ্দমসি ব্রর্বাি জন্য িাজ র্িকাদিি উচ্চপি ও র্ম্মান পদিতযাগ কদিন।  দতদন এই 
ধ্দমসি ব্রর্বাি জন্য দবপুল অথস বযয় কিদতন।  মহান ুেুর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি গতদহ দকিুদিন র্ম্মাদনত 
অদতদথরূদপ ব্রথদকদিন।  মহান ুেুদর্ি পদক্ষ মাদজন্দািাদন ধ্মস প্রর্াদিি র্ময় দতদন তাি িক্ষী দহর্াদব কাজ 
কিদতন।  দতদন তাি র্াদথ মশহি  ও বািাে র্দম্মলদন দগদয়দিদলন।  ব্রশখ তাবার্সীি েুদদ্ধি র্ময় দতদন পীদড়ত 
দিদলন।  আদিাগযলাভ কিাি পি দতদন ব্রকৌশদল র্িকাদিি সর্ন্যদিি পদক্ষ েুদদ্ধ অাংশগ্রহর্ কদি পদি েুদ্ধ ব্রক্ষত্র 
হদত ব্রশখ তাবার্সীদত গমর্  কদি মহান ুেুদর্ি র্াদথ ব্রোগিান কদিন এবাং দবষম দবক্রদম দবপদক্ষি অদনক 
ব্রর্নাদিি হতযা কদিন।  অবদশদষ মহান ুেুদর্ি আির্মপসনকাদল শত্রুদশদবদি আশ্রয় গ্রহর্ কদিন এবাং শত্রু 
কততসক দনহত হন।  

৮.  ব্রগাদবদনাি মদত ( ১৬৭পতষ্ঠ)   ব্রর্ই িাজপুত্রিয় দিলঃ ১)  ফদতহ আলী শাদহি পুত্র সুলতান ব্রহাদর্ইন  
দমজসা এবাং ২)  শাদহি দপততবয দজলুর্ ব্রমাোদনি পুত্র িাউি দমজসা।  দনদকালাদর্ি মদত,  ( ৩০৮পতষ্ঠা)  ব্রমাোফী 
দমজসা আবু্দল বাকীও মততুযমদুখ পদতত হদয়দিল।  

৯.  বুক,  পুদত্রি প্রদত ফলকদলদপ ( ৩৭পতষ্ঠা) ঃ-  ব্রহ ব্রশখ,  র্কু্ষ ো কখনও িশসন কদি নাই,  এইরূপ 
দবপিাদি এই অতযার্ািগ্রস্থ বযদিি উপি পদতত হদয়দি।  আদম তা র্ানন্দ দর্দত্ত এবাং পূর্স আির্মথসদনি র্াদথ 
র্হ্য কদিদি,  ব্রে মানবািা তিািা আদলাদকত হয়  এবাং আল্লাহি প্রদতশ্রুদত পূর্স হয়।  েখন  আমিা 
মাদজন্দািাদন কািারুদ্ধ হদয়দিলাম,  তািা একদিন আমাদিিদক ধ্মসদনতাদিি হাদত ব্রিদড় দিদয়দিল,  ব্রর্খাদন দক 
 দটদিল তুদম তা র্হদজ অনুমান কিদত পাি।  

 

দবাংশদত অধ্যায় 
মাদজন্দািাদনি অভযূিান ( পবুসানুবতদত্তক্রদম)  

 
িূগস হদত তততীয়বাি বদহগসমর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পতন 

 
দপ্রন্স ব্রমদহিী দমজসাি সর্ন্যিা ইদতপদূবস ব্রে মানদর্ক দবসলতা এবাং র্দিত্রহীনতায় র্ম্পূর্সরূদপ ডুদব দগদয়দিল,  
তািা  ব্রর্ই অবস্থা হদত উদঠ এদর্দিল এবাং এখন তািা ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি অদধ্কািীদিি উপি পুনিায় 
তাদিি আক্রমর্ পদির্াদিত কিাি জন্য অদত তৎপিতাি র্াদথ প্রস্তুত কিদিল।  িূদগসি অদধ্বার্ীগর্ পুনিায় 
দনদজদিি অর্াংখয সর্ন্যবাদহনী কততসক পদিদবদষ্টত ব্রিখদত ব্রপল,  োদিি অগ্রভাদগ দিল আব্বার্ ুলী খাদন 
লািীজানী এবাং ব্রর্ালায়মান খাদন আফর্াদি শহিীয়ী,  োিা কতগুদল পিাদতক এবাং অশ্বাদিাহী সর্ন্য র্হ 
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দপ্রদন্সি সর্ন্য িলদক নববদল বলীয়ান কিাি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী হদেল।  তাদিি র্মদবত সর্ন্য বাদহনী িূদগসি 
দনকটবতসীস্থাদন তাদিি দশদবি স্থাপন কদিদিল এবাং এি র্ািদিদক র্াতদট প্রদতদিাধ্ বযবস্থা স্থাপন কদিদিল।  
অতীব উদ্ধদতযি র্াদথ প্রথদমই তািা তাদিি সর্ন্যদিি র্াংখযাদধ্কয প্রিশসন কিদত র্াইল এবাং ক্রমবধ্সমান 
উিযমশীলতাি র্াদথ তাদিি অস্ত্রশদস্ত্রি সিদনক প্রদয়াগ প্রিসশন কিদত লাগল।  

 

ইদতামদধ্য জদলি প্রর্ডড অভাব অবরুদ্ধ িূগসবার্ীদিি িূদগসি প্রাদর্দিি মদধ্যই একদট কূপ খনন  কিদত বাধ্য 
কদিদিল।  ব্রেদিন কূদপি খনন  কাজ ব্রশষ হদয়দিল ব্রর্দিন িদবউল আউয়াল মাদর্ি অষ্টম দিন ( ১লা ব্রফব্রুয়ািী 
১৮৪৯ দিষ্টাব্দ)  দিল।   ব্রর্ই দিন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি র্াথীদিি এই খনন  কাজ পেসদবক্ষন কিদিদলন।  
দতদন    মিবয কিদলনঃ ‘আমাদিি ব্রগার্দলি জন্য ব্রে পদিমান পাদনি িিকাি হদব আজ আমিা তাি র্বই 
পাদবা।  পাদথসব র্কল অপদবত্রতা হদত মুি হদয় আমিা র্বসশদিমাদনি দবর্ািালদয়ি অনুর্োন কিব এবাং 
আমাদিি দর্িস্থায়ী বার্স্থাদনি দিদক দ্রুত অগ্রবতসী হব।  দেদন আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বন কিদত ইেুক 
দতদন দ্রুত প্রস্তুত হন  এবাং  ব্রর্ই র্মদয়ি ( মুহুদতসি)  জন্য অদপক্ষা করুন েখন  দতদন তাি জীবন িি িািা 
এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস তাি দবশ্বার্ ব্রমাহিাদঙ্কত কিদত পাদিন।  এই িাত ব্রভাি হওয়াি আদগই োিা আমাি র্াদথ 
ব্রোগিান কিদত ইো কদিন তািা এই িূদগসি প্রাদর্ি হদত ব্রবি হওয়াি জন্য প্রস্তুত হন  এবাং ব্রে র্কল অে 
শদি আমাদিি পথদিাধ্ কদি আদি পুনিায় তাদিি ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত কদি ব্রে অবাধ্ভাদব ব্রগৌিদবি 
উচ্চস্থানর্মূদহ আদিাহন কিদত পাদি। ’ 

ব্রর্ই দিন দবকাদল ব্রমাল্লা ব্রহদর্ইন হাত মুখ ব্রধ্ৌত কিদলন,  দনদজদক নতনু ব্রপাষাদক আবতত কিদলন,  মহান 
বা’ব্রবি  দশিস্ত্রার্ িািা দনদজি মাথা আবতত কিদলন এবাং আর্নè েুদদ্ধি জন্য প্রস্তুত হদলন।  দতদন শািভাদব 
তাি  ইহদলাক হদত প্রস্থাদনি ইদিত কিদলন এবাং তাি ব্রশষ মুহুতস পেসি তাি র্াথীদিি উৎর্াহ ও উেীপনা 
দিদত লাগদলন।  েখন  দতদন মহান ুেুদর্ি র্াদথ একলা দিদলন দেদন এরূপ প্রবলভাদব তাদক তাি দপ্রয়তদমি 
কথা স্মির্ কিাদতন ব্রে,  দতদন ( ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন )  তাি পাদথসব জীবদনি ব্রশষ মুহুদতস তাি পিতদল বদর্ তাি 
আহ্লাদিত আিাি ঐ র্কল ভাব প্রবর্তা ো দতদন আি অদধ্ককাল িমর্  কদি িাখদত পািদিদলন না,  তা তাি 
দনকট বযি কিদলন।  মািিাদতি পি অনদতদবলদম্ব,  েখন  ব্রভাদিি তািা আকাদশ উঠল,  ব্রে তািা তাদক তাি 
দপ্রয়তদমি র্াদথ দর্িস্থায়ী পুনদমসলদনি প্রভাত আদলাদকি ব্র াষর্া প্রিান কিদিল,  দতদন তৎক্ষনাৎ িাদড়দয় 
ব্রগদলন এবাং তাি ব্র াড়ায় আদিাহন কদি র্দঙ্কত প্রিান কিদলন ব্রেন িূদগসি িিজা ব্রখালা হয়।  েখন  দতদন 
তাি দতনদশা ব্রতি জন র্াথীদক দনদয় শত্রুি র্ম্মুখীন হওয়াি জন্য ব্র াড়া িুদটদয় িূগস হদত ব্রবি হদয় এদলন,  
তখন ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ এই ধ্বদন  পুনিায় উদত্তাদলত হল।  এই ধ্বদন  এইরূপ শদিশালী দিল ব্রে,  পবসত,  
তাম্ব ু ও িূগস তাি প্রদতধ্বদনদত প্রকদম্পত হল।   

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রশষ মহুুতসর্মহূ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  প্রথদম প্রদতদিাধ্ বযবস্থায় আক্রমন কিদলন।  ইহা শত্রুি একজন র্াহর্ী ব্রর্নাপদত জাকাদিয়াদয় 
কািী কলাই কততসক সুিদক্ষত কিা হদয়দিল।  অল্প র্মদয়ি মদধ্য দতদন  ব্রর্ই প্রদতদিাধ্ ব্রভি কদি এি 
ব্রর্নাপদতদক হতযা কিদলন এবাং তাি ব্রর্নাদিি দপি ু হটদত বাধ্য কিদলন।  একই দ্রুতগদতদত এবাং র্াহদর্কতাি 
র্াদথ দতদন দিতীয় ও তততীয় প্রদতদিাধ্ও ভি কিদলন এবাং তাি অগ্রগদতি র্াদথ র্াদথ তাি শত্রুদিি মদধ্য 
সনিাশ্য ও ভীদত র্ঞ্চাি কিদলন।  তাি ও তাি র্াথীদিি উপি অনবিত ব্রে ব্রগালাগুদল বদষসত হদেল তাি িািা 
বাধ্া প্রাপ্ত না হদয় তািা র্ামদনি দিদক অগ্রর্ি হদলন এবাং অবদশষ্ট প্রদতদিাধ্ বযবস্থাগুদলও অদধ্কতত ও ধ্বাংর্  
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কিা হল।  ব্রে ব্রগালমাদলি শব্দ উদিত হদয়দিল তাি মদধ্য আব্বার্ ুদল খান একদট গাদি আদিাহন কদি 
পাতা র্মদূহি মদধ্য দনদজদক লুদকদয় ব্রিদখদিল এবাং তাি প্রদতিন্দীদক আক্রমর্ কিাি জন্য প্রদতক্ষা কিদিল।  
অেকাদিি কািদর্ ব্রর্ ব্রর্খাদন ব্রবশ সুিদক্ষতই দিল এবাং তাাঁবুদত লাগাদনা আগুদনি আদলাদত ব্রর্ ব্রর্খাদন 
বদর্ই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এবাং তাি র্াথীদিি গদতদবদধ্ লক্ষ কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  হঠাৎ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
ব্র াড়া পা একদট তাাঁবুি িদশদত জাদড়দয় পড়ল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  িদড় হদত ব্র াড়াদক িাড়াদনাি আদগই 
দবশ্বার্ াতক শত্রুি একদট গুদল তাি বুক ব্রভি কদি র্দল ব্রগল।  েদিও গুদলদট দঠক মদতা এি কাজ কদিদিল 
দকন্তু আব্বার্ ুদল খান আহত অশ্বাদিাহী বযদি র্ম্বদে অজ্ঞ দিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  শিীি হদত প্রর্ুি িিপাত 
হদেল।  দতদন ব্র াড়া হদত দনদর্ নামদলন এবাং কদয়ক পা টলদত টলদত র্ামদন অগ্রর্ি হদয় ক্লাি হদয় মাদটদত 
পদড় ব্রগদলন।  ব্রখািার্াদনি তাি দইজন েুবক র্িী,  ুলী ও হার্ান তাদক উদ্ধাদিি জন্য আর্দলন এবাং তাদক 
বহন  কদি িূদগস দনদয় আর্দলন।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্মাদধ্ এবাং কতদতত্বপূর্স কাজর্মহূ 

ব্রমাল্লা র্াদিক এবাং ব্রমাল্লা দমজসা ব্রমাহাম্মি করুগীি দনকট ব্রথদক আদম দনম্নদলদখত দববির্ প্রাপ্ত হদয়দিঃ ‘োিা 
মহান ুেুদর্ি র্াদথ িূদগস অবস্থান কিদিদলন তাদিি মদধ্য আমিাও দিলাম।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  দেদন ব্রর্তনা 
হাদিদয়দিদলন বদল ব্রবাধ্ হল।  তাদক িূদগসি ব্রভতি আনা হল এবাং আমাদিি তাি দনকট ব্রথদক িূদি োওয়াি 
দনদিসশ ব্রিয়া হল।  তখন মহান ুেুর্ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক িিজা বে কদি দিদত বলদলন এবাং তাদক 
ব্রিখাি জন্য ইেুক ব্রকান বযদিদক  প্রদবশ কিদত দনদষধ্ কদি দতদন বলদলনঃ ‘আমাদক তাি র্াদথ একলা 
থাকদত িাও।  কতগুদল ব্রগাপনীয় দবষয় আদি ো ব্রকবলমাত্র আদম তাদকই জানাদত ইো কদি। ’ কদয়ক দমদনট 
পদি েখন  মহান ুেুদর্ি প্রদশ্নি উত্তদি ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  কণ্ঠস্বি শুনদত ব্রপলাম,  তখন র্বাই খুবই 
আশ্চােসাদিত হলাম।  দই ডটা োবৎ তািা দইজদন কথাবাতসা বলদত লাগদলন।  আমিা দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক 
অতযাদধ্কভাদব উদত্তদজত ব্রিদখ খুবই অবাক হলাম।  দতদন পদি আমাদক জাদনদয়দিদলন,  আদম িিজাি একদট 
দিি দিদয় মহান ুেুর্দক লক্ষ কিদিলাম।  েখনই  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক নাম ধ্দি ডাকদলন তখনই আদম 
তাদক তাি দর্ি প্রর্দলত প্রথানুোয়ী নতজানু অবস্থায় তাি পাদশ উদঠ বর্দত ব্রিখলাম।  মাথা অবনত কদি এবাং 
ব্রর্াখ দদট দনদর্ি দিদক ব্রিদখ মহান ুেুদর্ি মুখ ব্রথদক ব্রে কথাগুদল ব্রবি হদেল তাি প্রদতযক শব্দ মনদোগ 
র্হকাদি দতদন শ্রবর্ কিদিদলন এবাং তাি প্রশ্নর্মূদহি প্রতুযত্তি দিদেদলন।  আদম মহান ুেুর্দক এই মিবয 
কিদত শুনদত ব্রপলামঃ ‘আপদন আপনাি প্রস্থাদনি র্ময় দ্রুততি কদিদিন এবাং আমাদক আমাি শত্রুদিি কতপাি 
দনকট পদিতযাগ কদিদিন।  আল্লাহি ইোয় আদমও অনদতদবলদম্ব আপনাি র্াদথ ব্রোগিান কিব এবাং স্বদগসি 
অদনবসর্নীয় আনন্দ র্মদূহি স্বাি উপদভাগ কিব। ’  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক দনম্নদলদখত বাকযর্মহূ উচ্চািন কিদত শুনদত ব্রপলামঃ ‘আমাি জীবন আপনাি জন্য 
উৎস্বগসীত ব্রহাক।  আপদন আমাি প্রদত অতীব র্ন্তুষ্ট হদয়দিন। ’ 

মহান ুেদুর্ি পদক্ষ তাি র্িীদিি প্রদত র্াবধ্ানবার্ী 

মহান ুেুদর্ি পদক্ষ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক িাি খুলদত এবাং তাি র্াথীদিি প্রদবশ কিাি অনুমদতিাদনি 
আদগ ব্রবশ দকিু র্ময় অতীত হল।  েখন  তািা  ব্রর্ই  দি প্রদবশ কিদলন তখন দতদন বলদলনঃ ‘আদম তাদক 
আমাি দবিায় িান কদিদি।  ব্রে দবষয়গুদল আদগ আদম অনুমদত র্াদপক্ষ বদল মদন কদিদিলাম,  এখন তা তাি 
কাদি প্রকাশ কিলাম।  আমিা উপদস্থত হদয় ব্রিখদত ব্রপলাম ব্রে,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ইদতপূদবসই আমাদিি ব্রিদড় 
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অনিিাদজযি উদেদশ্য র্দল ব্রগদিন।  তাি পদবত্র মুখমডডদল তখনও একদট মতদ হাস্যদিখা স্পষ্ট ব্রিখা োদে 
বদল মদন হল।  তাি মুখমডডদল প্রশাদিি ভাব এমন দিল,  ব্রে ব্রিদখ মদন হয়  দতদন  ুদমদয় আদিন।  মহান 
ুেুর্ তাি র্মাদধ্কাদল ব্রর্খাদন উপদস্থত দিদলন,  দতদন তাদক দনদজি পাোবী িািা আবতত কিদলন এবাং এই 
উপদিশ দিদলন ব্রে তাদক ব্রশখ তাবার্সীি কবদিি িদক্ষন পাদশ এবাং মদন্দদিি অভযিিীন ব্রিাট কদক্ষ ব্রেন 
র্মাদহত কিা হয়  ( ১) ।  েখন  দতদন তাি ব্রর্াখ দদটদত এবাং ললাদট দবিায় র্ুম্বনিান কিদলন তখন দতদন 
বলদলনঃ ‘ইহা আপনাি পদক্ষ কতদতদত্বি দবষয় ব্রে,  আপদন জীবদনি ব্রশষ মুহুতস পেসি  আল্লাহি প্রদত 
অিীকাদিি প্রদতজ্ঞা পিায়ন দিদলন।  আদম আল্লাহি দনকট প্রাথসনা কিদি ব্রেন দতদন ইহাই মেুি কদিন ব্রে,  
আমাি ও আপনাি মদধ্য ব্রকান দবদেি না  দট। ’ দতদন এমন তীেতাি র্াদথ এই বাকযগুদল উচ্চািন 
কদিদিদলন ব্রে,  র্াতজন র্াথী,  োিা তাি পাদশ িাাঁড়াদনা দিল,  তািা প্রর্ুি পদিমাদন ব্রিািন কিল এবাং 
প্রদতযদকই তাদিি মদন আশা ব্রপাষন কদিদিদলন ব্রে,  েদি তািা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পদিবদতস দনদজদিি জীবন 
বদলিান কিদত পািদতন।  মহান ুেুর্ দনদজি হাদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মতত ব্রিহ কবদি িাখদলন এবাং োিা 
তাি দনকট িাাঁদড়দয় দিদলন তাদিি র্াবধ্ান কিদলন ব্রেন তািা তাি কবিস্থান র্ম্বদে নীিবতা অবলম্বন কদিন 
এমনদক তা ব্রেন তাি র্াথীদিি হদতও ব্রগাপন িাখা হয়।  তািপি দতদন আদিশ দিদলন ব্রে,  িদত্রশজন শহীি 
োিা  ব্রর্ই েুদদ্ধ দনদজদিি জীবন উৎর্গস কদিদিদলন তাদিি লাশ ব্রেন মদন্দদিি উত্তি পাদশ একই কবদি 
র্মাদহত কিা হয়।  েখন  দতদন তাদিি কবদি িাখদিদলন,  তখন তাদক বলদত ব্রশানা দগদয়দিলঃ ‘আল্লাহি 
দপ্রয়তমগর্,  আমাদিি ধ্দমসি এই র্কল আিবদলিানকািীদিি িতষ্টাি মনদোগ র্হকাদি লক্ষয করূক।  তাদিি 
জীদবতকাদল এইরূপ এক হদয় থাকদতন,  এখন এিা মততুযদতও এক হদয় িদয়দিন। ’ 

ব্রর্ই িাদতি েুদদ্ধ প্রায় নব্বইজন র্াথী আহত হদয়দিদলন এবাং পদি তাদিি অদধ্কাাংশই মততুযমুদখ পদতত 
হদয়দিদলন।  বািদফািদশ উপদস্থদতি দিন হদত  ব্রর্ই দিনই প্রথম তািা আক্রাি হদয়দিদলন।  ব্রে তাদিখদট দিল 
১২ই দজলকি,  ১২৬৪ দহজিী ( ১০ই অদটাবি, ১৮৪৮ র্াল) ।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মততুযি দিন পেসি ো ৯ই 
িদবউল আওয়াল ১২৬৫ দহজিী ( ২িা ব্রফব্রুয়ািী ১৮৪৯ র্াল)  র্কাদল  দটদিল।  দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকদিি 
গর্নানুর্াদি আিবদলিানকািীি র্াংখযা বাহাত্তি জদন ব্রপৌাঁদিদিল।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  কতদতত্বপূর্স কােসাবলী 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  েখন  প্রথমবাদিি মত তাি শত্রুদিি িািা আক্রাি হদয়দিদলন,   ব্রর্ই র্ময় হদত তাি শহীি 
হওয়াি দিন পেসি একদশা ব্রষাল দিন দিল।  ইহা এমন একদট কাল দিল ো এইরূপ বীিত্বপূর্স কাদজি িািা 
স্মির্ীয় হদয়দিল,  এমনদক তাি দনমসম শত্রুিাও আশ্চােসাদিত হদত বাধ্য কদিদিল।  দবদভন্ন র্মদয় দতদন শদি ও 
র্াহদর্ি এইরূপ উচ্চস্থাদন আদিাহন কদিদিদলন ব্রে,  ো দকনা অদত অল্প ব্রলাকই তা পাদি।  প্রথম েুদ্ধ 
র্াং দটত হদয়দিল ১২ই দজলকি ১২৬৪ দহজিী ( ১০ই অদটাবি ১৮৪৮ র্াল)  বািদফািদশি প্রািদিদশ।  দিতীয় 
েুদ্ধ র্াং দটত হদয়দিল ব্রশখ তাবার্সীি িূদগসি দনকটবতসী স্থাদন ৫ই ব্রমাহিিম,  ১২৬৫ দহজিী ( ১লা দডদর্ম্বি,  
১৮৪৮ র্াল) ।  আবু্দল্লাহ খান তুকসমযাদনি সর্ন্যদিি দবরুদদ্ধ তততীয় েুদ্ধ র্াং দটত হদয়দিল তার্কদর্,  ২৫ব্রশ 
মহিিম  ১২৬৫ দহজিী ( ১৮ই দডদর্ম্বি,  ১৮৪৮ র্াল)  এবাং ইহা দপ্রন্স ব্রমদহিীুলী দমজসাি সর্ন্য বাদহনীি 
দবরুদদ্ধ পদির্াদলত হদয়দিল।  পাঁয়তাদল্লশ জন পিীদক্ষত,  শদিশালী ও পদিপক্ক অদভজ্ঞতাপূর্স একিল ব্রর্নাপদতি 
র্াহােয কতত হদয় র্বসদশষ এবাং স্মির্ীয় েুদ্ধ পদির্াদলত হদয়দিল আব্বার্ ুলী খান,  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা 
ও ব্রর্ালায়মান খাদন আফর্ািীি র্দম্মদলত বাদহনীি দবরুদদ্ধ।  এইর্ব তুমল ও ভয়ঙ্কি েুদদ্ধি প্রদতযকদট হদত 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  অক্ষত ও দবজয়ী হদয় ব্রবি হদয় আর্দতন,  েদিও শত্রুদর্নাদিি তাি দবরুদদ্ধ র্াদিবদ্ধভাদব 
র্দজ্জত কিা হত।  প্রদতযক েুদদ্ধ দতদন এইরূপ র্াহর্,  বীিত্ব,  পািিদশসতা এবাং শদি র্ামদথসি কােসাবলী 
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প্রিশসন পূবসক দনদজদক দবদশষ্টভাদব দর্দহ্নত কদিদিদলন ব্রে,  প্রদতযকদট কাজ একাই  র্কল র্মদয়ি জন্য এই 
ধ্দমসি ব্রশ্রষ্ঠতা স্থাপন কিদত েদথষ্ট হদব,  োি র্াংিক্ষদনি জন্য দতদন এইরূপ ব্রশৌেস বীদেসি র্াদথ েুদ্ধ 
কদিদিদলন এবাং পদি দতদন এইরূপ উচ্চ মেসািাি র্াদথ আিবদলিান কদিদিদলন।  তাি ব্রেৌবনকাল হদত দতদন 
মানদর্ক এবাং র্দিত্রগত ব্রের্ব দবদশষ গুর্ প্রিশসন কদিদিদলন,  তাি দবিযাি গভীিতা,  তাি দবশ্বাদর্ি র্াংর্দি,  
তাি অিময র্াহর্,  তাি র্াংকদল্পি িতঢ়তা,  তাি উচ্চতম দবর্ািশদি এবাং তাি অটল ভদি তাদক তাদিি 
মদধ্য একজন সুদবদিত বযদিরূদপ পদিদর্ত কদিদিল।  োিা তাদিি জীবন িান িািা এই নতনু প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি 
মেসািা ও শদি র্ম্বদে র্াক্ষয প্রিান কদিদিদলন,  দতদন েখন  আিবদলিাদনি পানপাত্র ব্রর্বন কদিদিদলন তখন 
তাি বয়র্  দিল মাত্র িদত্রশ বিি ।  আঠাি বিি  বয়দর্ দতদন কািবালায় সর্য়ি কাদজম রুেীি র্াদথ পদিদর্ত 
হদয়দিদলন।  নয়  বিি  োবৎ দতদন তাি দনকট ব্রথদক দশক্ষালাভ কদিদিদলন।   

তাি জীবদনি অবদশষ্ট নয়  বিি  দতদন অদবশ্রাি ও উদত্তজনাপূর্স কাদজি বযয় কদিদিদলন,  ো তাদক অবদশদষ 
আিবদলিাদনি ময়িাদন ব্রটদন দনদয় দগদয়দিল।  এইরূপ অবস্থার্মদূহি মদধ্য ো তাি স্বদিদশি ইদতহাদর্ি উপি 
অমি িীদপ্তপাত কদিদিল ( ২) ।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  আিবদলিান,  শত্রুদর্নাদিি িত্রভি অবস্থায় পলায়ন,  িূগসবার্ীদিি কষ্টকি অবস্থা ও মহান 
ুেুদর্ি আদিশ 

এইরূপ পূর্স ও িপস পূর্সকািী পিাজদয় দিন্নদভন্ন ভাদব পলায়ন দকয়ৎকাদলি জন্য শত্রুি উিযমর্মহূদক অবশ 
কদি দিদয়দিল।  তািা পুনিায় তাদিি সর্ন্য বাদহনীদক একদত্রত কিদত এবাং আবাি আক্রমর্ কিদত পাঁয়তাদল্লশ 
দিন অদতবাদহত হদয় ব্রগল।  এই মধ্যবতসী র্মদয় ো নওদিাদজি দিন ব্রশষ হদয়দিল,  ব্রে প্রর্ডড শীত পড়দিল 
তা এইরূপ শত্রুি দবরুদদ্ধ তাদিি দবপির্ঙ্কুল ও র্াহদর্ক কাজ স্থদগত িাখদত বাধ্য কদিদিল,  ব্রে শত্রুিা 
তাদিি দনদজদিি এইরূপ অপমান ও লজ্জায় আবতত কদিদিল।  েদিও তাদিি আক্রমর্ স্থদগত িাখা হদয়দিল,  
তথাদপও িাজকীয় অবদশষ্ট সর্ন্য বাদহনীি ব্রনতাগর্ এইরূপ কদঠাি আদিশ প্রিান কদিদিল ব্রেন,  িূদগস র্কল 
প্রকাি নতুন সর্ন্য ও ির্ি র্মাদবশ বে কিা হয়।  তখন িূদগস তাদিি খািয র্ম্ভাদিি র্িবিাহ প্রায় ব্রশষ 
হদয় এদর্দিল।  

মহান ুেুর্ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক তাদিি র্াথীদিি মদধ্য ঐ র্াল দবতিন কদি দিদত আদিশ কিদলন,  ো 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ভদবষ্যদতি প্রদয়াজদনি জন্য র্াংগ্রহ কদি ব্রিদখদিদলন।  েখন  প্রদতযদক তাদিি খািযশষ্য প্রাপ্ত 
হদয়দিদলন,  তখন মহান ুেুর্ তাদিি আহ্বান কদি বলদলনঃ‘অনদতদবলদম্ব ব্রের্ব দবপি আমাদিি উপি পদতত 
হদব,  দেদন ব্রর্গুদল র্হ্য কিাি মদতা শদিশালী বদল দনদজদক মদন কদিন দতদন আমাদিি র্াদথ এই িূদগস 
অবস্থান কদিন,  এবাং দেদন দনদজি মদধ্য দবন্দুমাত্র ভয় অনুভব কদিন দতদন এখান ব্রথদক র্দল োন।  শত্রু 
পুনিায় তাদিি বাদহনীর্মহূ একদত্রত কদি তাদিি আক্রমদর্ি আদগ,  দতদন তৎক্ষনাৎ এই স্থান তযাগ কদিন।  
আমাদিি দবরুদদ্ধ খুব তাড়াতাদড় পথ বে কিা হদব,  আমিা শীঘ্রই কদঠাি কদষ্টি র্ামদন পড়দবা এবাং ধ্বাংর্ 
কি কদষ্টি বদলরুদপ পদতত হব। ’ 

সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  ব্রমাতওয়ালী কততসক দবশ্বার্ াতকতা 

ব্রর্ই িাদত,  ব্রে িাদত মহান ুেুর্ এই র্তকসবার্ী প্রিান কিদলন,  ুদমি একজন সর্য়ি দমজসা ব্রহাদর্ইন  
ব্রমাতওয়ালী নামক দবশ্বার্ াতকতা পূবসক তাি র্াথীদিি শত্রুদিি হাদত র্মপসন কিদত উিযত হদয়দিল।  ব্রর্ 
আব্বার্ ুলীখাদন লািী জাদনি দনকট দলখলঃ ‘তুদম ইদতপদূবস ব্রতামাি একজন ভীষর্ শত্রুদক ব্রশষ কদি দিদয়ি।  
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ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অপর্ািন  ব্রর্ই েম্ভরূপ অবলম্বন কদি ধ্াংর্ কদিদি,  োি উপি িূদগসি শদি ও দনিাপত্তা 
দনভসি কিত।  আপদন েদি আি একদিদনি জন্য র্দহঞ্চ ু হদতন তদব দনশ্চয়ই আপদন জদয়ি মুু ট মালা পদিধ্ান 
কিদত র্ক্ষম হদতন।  আদম অিীকাি কদি বলদি ব্রে,  একদশাি অদধ্ক সর্ন্য র্হকাদি দই দিন র্মদয়ি মদধ্য 
আদম আপদন িূগস অদধ্কাি কিদত এবাং এি অদধ্বার্ীদিি শতস দবহীন আির্মপসন লাভ কিদত র্ক্ষম হদবন।  
তািা দদভসক্ষ পীদড়ত এবাং ভয়ানকভাদব পিীদক্ষত হদে। ’ এই ব্রমাহিাদঙ্কত পত্র জননক সর্য়ি আলী জিগাদিি 
হাদত র্মদপসত হদয়দিল,  ব্রে বযদি মহান ুেুদর্ি হাত ব্রথদক র্াউদলি ব্রে অাংশ প্রাপ্ত হদয়দিল তা তাি র্াদথ 
বহন  কদি র্বাি অজাদি িগূস হদত ব্রবি হদয় ব্রগল এবাং আব্বার্ ুলী খাদনি হাদত  ব্রর্ই পত্র প্রিান কিল,  
োি র্াদথ ব্রর্ আদগ ব্রথদকই পদিদর্ত দিল।  এই র্াংবািদট তাি দনকট এমন র্ময় ব্রপৌদিল েখন  ব্রর্ িূগস হদত 
র্াি ব্রক্রাশ িূদি অবদস্থত একদট গ্রাদম আশ্রয় গ্রহর্ কদিদিল এবাং ব্রর্ এটা দঠক কিদত পািদিলনা ব্রে,  ব্রর্ দক 
িাজধ্ানী প্রতযাবতসন কদি এই লজ্জাজনক পিাজদয়ি পি তাি শাদহনশাদহি দনকট উপদস্থত হদব,  নাদক 
লািীজাদন তাি বাড়ীদত প্রস্থান  কিদব,  ব্রেখাদন ব্রর্ দনশ্চয়ই তাি আিীয় স্বজনদিি ও বে ু বােবদিি 
অপমাদনি র্ম্মূখীন হদব।  

েখন  ঐ সর্য়ি তাি দনকট পত্র দনদয় আর্ল তখন আব্বার্ ুলী খান র্দবমাত্র শেযা হদত তাি গাদত্রািান 
কদিদিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মততুয র্াংবাি তাদক একদট নতনু র্াংকদল্পি জন্য র্াহর্ প্রিান কিল।  পাদি 
পত্রবাহক এইরূপ দধ্সষস প্রদতিন্দীি মততুয র্াংবাি প্রকাশ কদি ব্রিয় এই ভদয় ব্রর্ তৎক্ষনাৎ তাদক হতযা কদি 
ব্রফলল এবাং আশ্চােস উপায় অবলম্বন কদি হতযা কাদজি র্দন্দহ হদত দনদজদক মুি কিাি ব্রর্ষ্টা কিল।  িূদগস 
অবরুদ্ধ ব্রলাকদিি দিবস্থাি ও তাদিি শদিক্ষদয়ি পূর্স সুদোগ গ্রহর্ কিদত ব্রর্ িতঢ় র্াংকল্প হদয় পুনঃ আক্রমর্ 
কিাি জন্য অনদত দবলদম্ব প্রদয়াজনীয় প্রস্তুদত গ্রহর্ কিদত লাগল।  নওদিাদজি িশদিন আদগ,  ব্রর্ িূগস হদত 
অধ্স ফালসাং ( ১ বা ২ মাইল)  িূদি তাি দশদবি স্থাপন কিল এবাং  ব্রর্ই দবশ্বার্ াতক সর্য়ি তাি দনকট ব্রে 
র্াংবাি এদনদিল তাি র্তযতা র্ম্বদে সুদনদশ্চত হল।  তাি শত্রুদিি ব্রশষ আি র্মপসদনি র্ম্ভাবয প্রশাংর্া দনদজি 
জন্য লাভ কিাি আশায় ব্রর্ ব্রে র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়দিল,  ব্রর্ তাি তাি দনকটতম অদফর্াদিি দনকটও প্রকাশ 
কিদত অস্বীকাি কিল।  

আব্বার্ ুলী খাদন লািীজান কততসক িূগস আক্রমদর্ি র্াংকল্প 

িাদত্র প্রভাত হওয়াি র্াদথ র্াদথ ব্রর্ ( আব্বার্ ুলী খান)  তাি পতাকা ( ৩)  উদত্তালন কিল এবাং দই পল্টুন 
পিাদতক ও অশ্বাদিাহী সর্ন্যি অগ্রগামী হদয় িূগস অবদিাধ্ কিল এবাং ব্রের্ব প্রহিী িূদগসি িাদি পাহািা দিদেল 
তাদিি প্রদত গুদল বষসর্ কিাি জন্য তাি সর্ন্য ব্রিি দনদিসশ প্রিান কিল।  মহান ুেুর্,  দমজসা ব্রমাহাম্মি 
বাদকিদক,  দেদন তাদক অবস্থাি গুরুত্ব র্ম্বদে অবগত কিাদনাি জন্য তাি দনকট দ্রুততাি র্াদথ এদর্দিদলন,  
বলদলনঃ ‘দবশ্বার্ াতক আব্বার্ ুলী খানদক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মততুয র্াংবাি প্রিান কদিদি।  তাি 
পিদলাকগমদন উৎর্াদহত হদয় ব্রর্ এখন আমাদিি িূগস বলপূবসক আক্রমন কদি দনদজি জন্য এি একমাত্র 
দবজয়ীি র্ম্মানলাভ কিদত কতত র্াংকল্প হদয়দি।  আপদন িূগস হদত ব্রবি হন  এবাং আঠাদিাজন র্াথীদক আপনাি 
র্াহােযকািী স্বরূপ গ্রহর্ কদি অগ্রবতসী হন।  প্রথদম আক্রমর্কািী ও তাি সর্ন্য ব্রিি উপেুি শাদে প্রিান 
কদিন।  তাদক এটা বুদিদয় ব্রিন ব্রে,  েদিও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এখন ইহজগদত নাই,  আল্লাহি অদজয় শদি 
এখন তাি র্াথীদিি র্মথসন কিদি এবাং তাি শত্রুদিি সর্ন্য বাদহনীি উপি জয়লাভ কিদত র্মথস িান 
কিদিন।  
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িূগস হদত র্তথুসবাি বদহগসমর্ এবাং আব্বআর্ ুলী খাদনি সর্ন্যদিি পলায়ন 

দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি তাি র্াথীদিি দনবসাদর্ত কিাি র্াদথ র্াদথ িূদগসি ব্রত্বািন িাি খুদল ব্রগল।  তািা র্কদল 
ব্র াড়ায় আদিাহন কদি এবাং ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ ধ্বদন  কদি শত্রুি দশদবদিি উপি দ্রুত ব্রবদগ পদতত হদলন।  
এইরূপ ভয়ঙ্কি আক্রমদর্ি র্ামদন র্মিূয় সর্ন্য দবশতঙ্খল অবস্থায় পলায়ন কিল।  অদত অল্প ব্রলাকই পালাদত 
র্ক্ষম হদয়দিল।  তািা র্ম্পরূ্সরূদপ পিাদজত হদয় এবাং লজ্জাভািাক্রাি হদয় বািদফািদশ এদর্ উপদস্থত হল।  
আব্বার্ ুলী খান ভদয় এইরূপ দবর্দলত হদয়দিল ব্রে,  ব্রর্ ব্র াড়া হদত পদড় দগদয়দিল।  তাি এই দিবস্থাি 
মদধ্য তাি একদট জুতা ব্র াড়াি দজদনি ব্রিকাদবি মদধ্য িুলদিল।  ব্রর্ হতবতদদ্ধ হদয় এক পাদয় জুতা পদিদহত 
অবস্থায় সর্ন্যগর্ ব্রেদিদক পলায়ন কিদিল ব্রর্ও ব্রর্দিদক পলায়ন কিল।  সনিাদশ্য পদিপুর্স হদয় ব্রর্ দপ্রদন্সি 
কাদি ব্রগল এবাং ব্রে অপমানজনক পিাজদয়ি র্ম্মুখীন হদয়দিল তা স্বীকাি কিল ( ৪) ।  অপিদিদক দমজসা 
ব্রমাহাম্মি বাদকি  ব্রর্ই েুদদ্ধ তাি আঠাদিাজন র্াথীর্হ অক্ষত শিীদি ব্রবি হদয় আর্দলন এবাং ভীত ব্রর্না 
কততসক পদিতযাি পতাকা হাদত তুদল দনদয় জদয়াল্লাদর্ িূদগস প্রতযাবতসন কিদলন এবাং মহান ুেুদর্ি দনকট এই 
জদয়ি দনিশসন প্রিান কিদলন,  দেদন তাদক এইরূপ র্াহর্ িািা অনুপ্রাদনত কদিদিদলন।   

শত্রুদিি এইরূপ পূর্স ভাদব িত্রভি,  দিসশাগ্রস্থ র্াথীদিি মদধ্য শািনা আনয়ন কিল।  ইহা তাদিি মদধ্য একতা 
সুিতঢ় কিল এবাং তাদিি ধ্মস দবশ্বার্ তাদিি ব্রে শদিদত উিুদ্ধ কদিদিল  ব্রর্ই শদিি ফদলাৎপািক ক্ষমতা 
র্ম্বদে পুনঃ স্মির্ কদিদয় দিল।  দকন্তু তাদিি খািয ব্র াড়াি মাাংর্ বযদতত আি দকিুই দিল না,  ো তািা শত্রুি 
পদিতযি দশদবি হদত তাদিি র্াদথ কদি দনদয় এদর্দিদলন।  প্রদতযক দিক হদত ব্রে দবপির্মূহ তাদিি দ দি 
ব্রফদলদিল,  ব্রর্গুদল তািা সুিতঢ় সধ্দেসি র্াদথ র্হ্য কদিদিল।  তাদিি অিি মহান ুেুদর্ি ইো িািাই 
পদির্াদলত হদত দিদয়দিদলন এবাং অন্য র্কল দকিুই িূদিভূত কদিদিদলন।  তাদিি পিদিাকগত র্াথীিা এইরূপ 
বীিত্বর্হকাদি ব্রে পথ অনুর্ির্ কদি র্দল ব্রগদিন তা হদত তাদিি দিবস্থাি কদঠািতা বা শত্রুদিি অদবিত ভয় 
প্রিশসন তাদিি দবন্দুমাত্র দবপদথ দনদয় ব্রেদত পািত না।  কদয়কজন র্িীদক ভয়াবহ দবপদি র্ময় ইতেতঃ 
কিদত ব্রিখা দগদয়দিল।  দবসল দর্ত্ত,  ো এই উদপক্ষনীয় র্াংখযক ব্রলাক ব্রিখাদত বাধ্য হদয়দিল তাদিি সুিতঢ় 
অিকিন র্িীগদর্ি অদধ্কাাংশ ব্রলাক ব্রে উজ্জ্বলতা ও উৎর্াহ প্রিশসন কদিদিদলন তাি র্ামদন অদত নগর্য 
পদিিতষ্ট হদয়দিল।  

ব্রতহিান হদত কামান,  ব্রগালাবারুি প্রভতদত ব্রপ্রির্ 

দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা,  ব্রে র্ািীদত দনদজি সর্ন্য দশদবি র্দন্নদবশ কদিদিল,  তািপি পিবতসী র্হকািী 
আব¦ ার্ ুলী খানদকও একই পিাজয় বিন  কিদত হদয়দিল,  তাি র্াংবাি অদত আনদন্দি র্াদথ অভযথসনা 
কিল।  েদিও ব্রর্ স্বয়াং  ব্রর্ই িলদক দনমূসল কিদত ইেুক দিল,  োিা িূদগসি প্রার্ীদিি ব্রভতদি আশ্রয় গ্রহর্ 
কদিদিদলন,  ব্রর্ এই জ্ঞান লাদভ আনদন্দত হল ব্রে,  ব্রে জয় লাভ কিাি জন্য ব্রর্ দনদজ ব্রলাভ কদিদিল,  তাি 
প্রদতিন্দী তা লাভ কদিদি।  ব্রর্ তৎক্ষনাৎ ব্রতহিাদন পত্র দলদখ পাঠাল এবাং এই ব্রর্দয় পাঠাল ব্রে,  ব্রে অদবলদম্ব 
র্কল প্রদয়াজনীয় র্িোমর্হ দবদস্ফািকপূর্স ব্রগালা ও উষ্ট্রবাহী ব্রগালন্দাজ সর্দন্যি আকাদি অদতদিি সর্ন্য িল 
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িূদগসি দনকটবতসীস্থাদন ব্রপ্রির্ কিা হয় ,  কাির্ ব্রর্ এবাি িতঢ় র্াংকল্প কদিদি ব্রে,  িূদগসি দিসমনীয় 
অদধ্বার্ীদিি ব্রর্ অবশ্যই বশীভূত কিদব।  

 

অবরুদ্ধ িূদগস মহান ুেদুর্ি র্াথীদিি দঃখ কষ্ট 

েখন  শত্রুিা তাদিি িূদগসি উপি আদিা একবাি অদধ্কতি প্রর্ডডভাদব আক্রমর্ র্ালাদনাি জন্য প্রস্তুত হদেল,  
মহান ুেুদর্ি র্াথীদিি ব্রে িাংশনকািী দঃখ কষ্ট দিদতদিল তাি প্রদত র্ম্পূর্স উিার্ীন হদয় তািা নওদিাদজি 
আগমনদক আনন্দ ও কততজ্ঞতাি র্াদথ অদভনদন্দত কিদিদলন।   ব্রর্ই উৎর্দবি র্ময় র্বসশদিমান আল্লাহ 
তাদিি প্রদত ব্রের্ব দবদভন্ন প্রকাি অনুগ্রহ ও আশীবসাি িান কদিদিদলন তাি জদন্য তািা মুি কদণ্ঠ তাদিি 
ধ্ন্যবাি ও প্রশাংর্া প্রকাশ কদিদিদলন।  েদিও তািা কু্ষধ্ায় দনদেদষত হদেদলন তথাদপ তািা ব্রে দবপি িািা 
পদিদবদষ্টত হদয়দিদলন তা র্ম্পূর্সরূদপ তুেজ্ঞান কদি তািা গান ও আনদন্দ মি িইদলন।  ব্রগৌিব ও প্রশাংর্াি 
ধ্বদন  ো িাত- দিন  ব্রর্ই উল্লদর্ত র্িীিদলি অিি হদত উদধ্বস উদিত হদতা তাদত িূগস প্রদতধ্বদনদত পূর্স 
হদতা। ‘পদবত্র আমাদিি প্রভ ু আল্লাহ স্বগসীয় িূতগদর্ি ও পদবত্র আিাি প্রভ’ু এই আয়াত তাদিি মুখ হদত 
অদবিত ব্রবি হদেল,  তাদিি উৎর্াহ বাড়দিল এবাং তাদিি র্াহর্ পুনরুজ্জীবীত কিদিল।  

িূদগস ব্রের্ব গতহপাদলত পশু তািা র্াদথ কদি এদনদিল তাি মদধ্য একদট গাভী হাজী নাদর্রুেীন কয়বীদন 
আলািা কদি ব্রিদখদিদলন এবাং এি দধ্ হদত প্রতযহ দতদন দনজ হাদত মহান ুেুদর্ি খাদিযি জন্য পুদডাং 
( দপষ্টক)  প্রস্তুত কিদতন।  তাি ভি র্াথী তাি জন্য ব্রে সুস্বাদ খািয প্রস্তুত কিদতন তাি অাংশ হদত তাি 
কু্ষধ্া পীদড়ত বেদুিিদক বদঞ্চত কিদত অদনেকু হদয় মহান ুেুর্  ব্রর্ই খাদিযি কদয়ক র্ামর্ গ্রহর্ কদি 
অবদশষ্ট অাংশ দনয়তঃ তাদিি মদধ্য ভাগ কদি দিদতন।  তাদক অদনক র্ময় এইরূপ মিবয কিদত ব্রশানা ব্রেতঃ 
‘ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পিদলাক গমদনি পি হদত  ব্রর্ই মাাংর্,  ব্রপয় িবয,  ো তািা আমাি জন্য প্রস্তুত 
কিদতন,  তা আদম উপদভাগ কিদত অক্ষম হদয়দি।  অন্নাভাদব দক্লষ্ট,  জীর্স ও শ্রাি র্াথীদিি আমাি র্ািদিদক 
ভীড় কদি থাকদত ব্রিদখ আমাি অিি িিাপ্লুত হয়। ’ এইর্ব প্রদতুল অবস্থা র্দত্ত্বও দতদন ‘িমি’ শদব্দি 
‘িাি’ অক্ষদিি অিদনসদহত অথস তাি ব্রকািআদনি ভাষায় অদবিত ভাদব,  অদধ্কতি বযাখা কিদিদলন এবাং তাি 
র্াথীদিিদক ব্রশষ পেসি তাদিি বীিত্বপূর্স উিযদম,  অধ্যবর্ায় র্হকাদি কাজ কদি ব্রেদত উৎর্াদহত কিদিদলন।  
র্কাল ও র্েযাদবলা দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি,  র্মবদত দবশ্বার্ীগদর্ি উপদস্থদতদত  ব্রর্ই ভাষ্য হদত ব্রলাকাদি 
গাদনি সুদি আবতদত্ত কিদতন,  ো তাদিি উৎর্াহদক বদধ্সত কিত ও তাদিি আশা উজ্বল কিত।  

আদম ব্রমাল্লা দমজসা ব্রমাহাম্মি ফারুগীদক এই মদমস র্াক্ষয দিদত শুদনদিঃ ‘আল্লাহ জাদনন ব্রে,  আমিা খাদিযি 
অভাদব কু্ষধ্াতস হদত ভুদল দগদয়দিলাম।  আমাদিি দর্িাগুদল সিদনক খাদিযি ভাবনায় আি দনবদ্ধ থাকত না।  
আমিা ঐ র্কল আয়াদতি মদনামুগ্ধকি সুি িািা এইরূপ আহ্লাদিত হদয়দিলাম ব্রে,  েদি আমিা  ব্রর্ই অবস্থায় 
বিদিি পি বিি  র্াদলদয় ব্রেতাম,  অবর্াি ও ক্লাদিি ব্রকানটাই র্ম্ভবতঃ আমাদিি উৎর্াহ মø ান কিদত বা 
আমাদিি আনন্দ নষ্ট কিদত পািত না।  েখন  পুদষ্টকি খাদিযি অভাদব আমাদিি জীবনী শদি নষ্ট কিত এবাং 
আমাদিি র্ামথসদক িূবসল কিত।  দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি দ্রুততাি র্াদথ মহান ুেুদর্ি দনকট গমন কদি তাদক 
আমাদিি অবস্থা র্ম্বদে অবগত কিাদতন।  দতদন েখন  আমাদিি মদধ্য র্লাদফিা কিদতন,  তখন তাি বিন  
মডডদলি ক্ষদনক িতদষ্ট,  তাি বাকযাবলীি োদমন্ত্র আমাদিি সনিাশ্যদক সুখকি আনদন্দ পদিবতসন কিত।  আমিা 
এইরূপ প্রগাঢ় শদিদত বলীয়ান হদয়দিলাম ব্রে,  েদি আমাদিি শত্রুদিি বহুর্াংখযক সর্ন্য হঠাৎ আমাদিি 
র্ামদন উপদস্থত হদতা,  আমিা তাদিি  ব্রর্ই বাদহনীদক পিাভূত কিদত দনদজদিি র্মথস বদল অনুভব কিতাম। ’ 
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দপ্রন্স ব্রমহিী ুলী দমজসাি ও তাি র্হদোগীদিি অগদনত সর্ন্য বাদহনী কততসক  িূগস অবদিাধ্,  িূদগস কামাদনি 
ব্রগালা দনদক্ষপ,  মহান ুেুর্ কততসক র্াথীদিি উৎর্াহ প্রিান 

নওদিাদজি দিন,  ২৪ব্রশ িদবউর্র্ানী ১২৬৫ দহজিী ( ১৮৪৯ দিষ্টাব্দ) ,  মহান ুেুর্ তাি র্াথীদিি দনকট 
দলদখত র্াংবাদি এইরূপ পিীক্ষাি ব্রক্লশর্মদূহি সনকটয র্ম্বদে উদল্লখ কিদলন,  োি দকিুকাল পদিই র্াথীদিি 
মদধ্য অদধ্ক র্াংখযক ব্রলাকদক আিবদলিান কিদত হদব।  কদয়কদিন পদি দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসাি 
ব্রর্নাপদতদত্ব অর্াংখয সর্ন্য ,  ব্রর্াদলমান খাদন আফর্াি,  আব্বার্ ুলী খাদন লািীজানী এবাং জাফি ুলী 
খাদনি র্মদবত সর্ন্য বাদহনী িািা র্মদথসত হদয়,  প্রায় র্দল্লশজন অন্যান্য অদফর্াদিি র্াহােয প্রাপ্ত হদয় দদগসি 
দনকটবতসী স্থাদন দশদবি স্থাপন কিল এবাং এি দনকটবতসী স্থাদন পদিখা ব্রশ্রর্ী খনন  কিদত ও অবদিাধ্র্মহূ 
দনমসান কিদত লাগল।  বাহা’ মাদর্ি নয়  তাদিদখ অথসাৎ নওদিাদজি পি নবম  দিদন ব্রর্নাপদত তাি অদধ্নস্থ 
ব্রগালন্দাজ সর্ন্যদক িূদগস অবরুদ্ধ ব্রলাকদিি প্রদত ব্রগালা বষসর্ কিদত আদিশ দিল।  েখন  ব্রগালাবষসর্ র্লদিল,  
মহান ুেুর্ তাি কক্ষ হদত ব্রবি হদয় িূদগসি ব্রকেস্থদল ব্রহাঁদট ব্রগদলন।  তাি মুখমডডল হাদর্দত পুদ িপূর্স দিল 
এবাং স্বভাব পিম শাদিদত পূর্সর্ দিল।  েখন  দতদন ব্রমদিদত পায়র্ািী কিদিদলন তখন হঠাৎ একদট কামাদনি 
ব্রগালা তাি র্ামদন এদর্ পড়ল।  দতদন  ব্রর্ই ব্রগালা তাি দনদজি পাদয়ি আ াদত গদড়দয় দিদলন এবাং 
শািভাদব মিবয কিদলনঃ ‘এইর্ব অহঙ্কািী আক্রমর্কািীিা আল্লাহি প্রদতদশাধ্ গ্রহর্কািী ব্রক্রাধ্ র্ম্বদে 
দকরূপভাদব অজ্ঞ।  তািা দক ভুদল ব্রগদি ব্রে মশাি মদতা একদট কু্ষি জীব র্বসশদিমান নমরুদিি জীবন নাশ 
কদিদিল।  তািা দক ব্রশাদন নাই ব্রে,  প্রথম িদড়ি গজসন আি ও র্মুি জাদতি ব্রলাকদক ধ্বাংর্  কিদত এবাং 
তাদিি শদির্মূহ নষ্ট কিদত েদথষ্ট দিল? তািা দক তাদিি দনষ্ঠুিতাি  তর্য দনিশসনর্মূহ িািা আল্লাহি 
বীিদিিদক ভয় প্রিশসন কিদত র্ায়,  োদিি িতদষ্টদত িাজকীয় জাাঁকজমক একদট অর্াি িায়া র্িতশ?’ েখন  
দতদন তাি বেুদিি দিদক মুখ দফিাদলন,  তখন দতদন আিও বলদলনঃ ‘ব্রতামিা  ব্রর্ই একই র্িীিল,  োদিি 
র্ম্বদে আল্লাহি িাসুল মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  এইরূপ বদলদিনঃ ‘‘আহা!  আমাি ভাইদিি মুখমডডল িশসন 
কিাি জন্য আদম কতই না আগ্রাহাদিত,  আমাি এই ভাইদয়িা োিা পতদথবীি ব্রশষ র্মদয় প্রকাদশত হদব।  
আমিা পদবত্র ও ব্রর্ৌভাগযশালী,  তািাও পদবত্র ও ব্রর্ৌভাগযশালী,  তাদিি ব্রর্ৌভাগয আমাদিি ব্রর্ৌভাগয অদপক্ষা 
বতহত্তি। ” মহান ুেুর্ তাি র্মদবত র্কল র্াথীদিি উদেশ্য কদি বলদলনঃ ‘আপনািা র্াবধ্ান ব্রহান,  পাদি 
দনদজদিি বযদিত্ব ও বার্নাি অনদধ্কাি প্রদবশ আপনাদিি এইরূপ উজ্বল পিবীদক আপনািা দবনষ্ট হদত ব্রিদবন 
না।  দষ্ট ব্রলাকদিি ভীদত প্রিসশনদক ভয় কিদবন না,  অধ্াদমসকদিি দর্ৎকাদি ভীত হদবন না।  আপনাদিি 
প্রদতযদকি দনধ্সাদিত র্ময় আদি।  েখন   ব্রর্ই দনধ্সাদিত র্ময় এদর্ উপদস্থত হদব,  আপনাদিি শত্রুি আক্রমর্ 
তা দবলদম্বত কিদত অথবা আপনাদিি বেুদিি ব্রর্ষ্টা উিযম  ব্রর্ই র্ময় অগ্রগামী কিদত র্ক্ষম হদব না।  েদি 
পতদথবীি র্মিূয় শদি আপনাদিি দবরুদদ্ধ র্দম্মদলত হয় ,  তািা  ব্রর্ই র্ময় আগমদনি আদগ আপনাদিি 
জীবদনি পদির্ি দবন্দুমাত্র হ্রার্ কিদত পািদব না।  েদি আপনািা এইর্ব কামাদনি গভীি গজসন িািা 
আপনাদিি অিি উদত্তদজত বা উদিি হদত ব্রিন ো উত্তদিাত্তি বদধ্সত আকাদি এই িূদগসি উপি ব্রগালা বষসর্ 
কিদত থাকদব,  তদব আপনািা আপনাদিি দনশ্চয়ই স্বগসীয় র্াংিক্ষর্ িূদগসি বাইদিই দনদক্ষপ কিদত থাকদবন। ’  

এইরূপ শদিশালী আদবিন োিা শ্রবর্ কদিদিদলন তাদিি অিদি দবশ্বার্ ও অকততকােসতা জন্মাদত পাদি না।  
োদহাক,  অল্প কদয়কজন র্িীি মুখমডডদল ইতেতঃ ভীদতি দর্হ্নর্মূহ পদিলদক্ষত হদেল,  তািা িূদগসি একদট 
সুিদক্ষত ব্রকাদর্ আশ্রয় দনদয়দিল এবাং ব্রে উৎফুল্লতা তাদিি র্াথীদিি উৎর্াদহত কদিদিল তা তািা ঈষসা ও 
আশ্চাদেসি র্াদথ অবদলাকন কিদিল ( ৫) ।  
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দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলীি সর্ন্যিা িূদগসি প্রদত লক্ষয কদি কদয়কদিন োবৎ ব্রগালাগুদল বষসর্ কিদিল।  তািা ইহা 
ব্রিদখ অতযি আশ্চােস হল ব্রে,  কামাদনি গজসন তাদিি উপার্নাি স্বি ও জয়ধ্বদনদক দনেি কিদত অর্মথস 
হদয়দিল,  ো িূদগসি অবরুদ্ধ বযদিগর্ তাদিি ভীদত প্রিশসদনি প্রতুযত্তদি উদত্তালন কদিদিদলন।  োিা দবনা শদতস 
িূগসস্থ ব্রলাকদিি আির্মপসদনি প্রতযাশা কিদিল,  তাি পদিবদতস উপার্নাি জন্য আহ্বানকািী ব্রমায়াদজ্জদমি আহ্বান 
ধ্বদন পদবত্র ব্রকািআদনি ব্রলাকাদি সুি কদি আবতদত,  ধ্ন্যবাি ও প্রশাংর্াি গীদত আনন্দপূর্স ধ্বদন ,  ঐকযজন 
র্িীত তাদিি কাদন ব্রপৌাঁিদিল।  

িূগস হদত পঞ্চমবাি বদহগসমর্ এবাং জাফিুলী খাদনি মততযু 

অদনবসাপনীয় ঔৎসুদকযি এইর্ব দনিশসন িািা অতযি ক্রুি হদয় এবাং তাদিি প্রদতিন্দীদিি বুকগুদল ব্রে উৎর্াদহ 
স্ফীত হদেল তা দনবসাদপত কিাি জলি বার্নায় দবতাদড়ত হদয় জাফি ুলী খান একদট উচ্চ িূগস প্রর্াি দনমসান 
কদিদিল।  োি উপি ব্রর্ কামানর্মহূ স্থাপন কদিদিল ( ৬)  এবাং  ব্রর্ই উচ্চতা হদত ব্রর্ িূদগসি মদধ্য অদি 
ব্রগালা বষসন কিদিল।  মহান ুেুর্ তৎক্ষনাৎ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক আহ্বান কিদলন এবাং তাদক পুনিায় িূগস 
হদত ব্রবি হদয় এবাং আব্বার্ ুলী খান ব্রে অবমাননা ব্রভাগ কদিদিল,  অহঙ্কািী নবাগত বযদিি প্রদত অদপক্ষা 
ব্রকান অাংদশ কম দনদেষন না ব্রিওয়াি জন্য আদিশিান কিদলন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘তাদক জানদত দিন 
ব্রে,  আল্লাহি দর্াংহ দবক্রমশীল অিঃকিন দবদশষ্ট ব্রোদ্ধাগর্ েখন  কু্ষধ্া,  ততষ্ণায় জজসদিতও হন ,  তখন তািা 
এইরূপ বীিত্বপূর্স কাজসর্মূহ প্রিশসন কিদত র্ক্ষম ো নশ্বি র্াধ্ািন ব্রিহ ব্রিখাদত র্ক্ষম নয়।  তাদক জানদত 
দিন ব্রে,  তাদিি কু্ষধ্াি তাড়না েতই অদধ্ক হদব,  তাদিি উদত্তজনাি ফলর্মূহ ততই ধ্বাংর্কািী হদব। ’ 

দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি পুনিায় তাি আঠািজন র্িীদক ব্র াড়ায় আদিাহন কিদত এবাং তাদক অনুর্ির্ কিদত 
আদিশ দিদলন।  িূদগসি িাি উন্মুি কিা হল এবাং ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ ধ্বদন  পূবসাদপক্ষা প্রর্ডড এবাং 
হৃিকম্পনকািী ভাদব উদত্তাদলত হল,  ো শত্রু সর্ন্যদিি মদধ্য আতঙ্ক ও ভীদত দবোি কিল।  জাফি ুলী খান 
তাি দত্রশজন র্িীর্হ তাি প্রদতিন্দীি অদস্ত্রি আ াদত দনপদতত হল,  তািা উাঁর্ু মদঞ্চ আদিাহন কদি কামানগুদল 
অদধ্কাি কিদলন এবাং ব্রর্গুদল মাদটদত দনদক্ষপ কিদলন।  তািপি তািা তাদিি দবরুদদ্ধ উদত্তাদলত প্রদতদিাধ্ 
বযবস্থাি উপি পদতত হদলন এবাং তাি কদয়কদট ধ্বাংর্  কিদলন,  দকন্তু অেকাি  দনভূত হদয় না আর্দল 
অবদশষ্টগুদলদকও অদধ্কাি কদি ধ্বাংর্  কিদত পািদতন।  

িূদগসি র্াথীদিি ক্রমবধ্সমান দঃখ- কষ্ট 

তািা জয়লাভ কদি অনাহতভাদব িূদগস দফদি আর্দলন এবাং তাদিি কতগুদল ব্রমাটা বদলষ্ঠ পদিতযি ব্র াড়া 
িূদগসি মদধ্য দনদয় আর্দলন।  ব্রবশ কদয়কদিন অদতবাদহত হদলও পুনিাক্রমদর্ি ব্রকান দর্হ্ন ব্রিখা ব্রগলনা।  
শত্রুদিি ব্রগালাবারুদিি ির্িাগাদি হঠাৎ দবদস্ফাির্ র্াং দটত হওয়ায় এবাং তাদত তাদিি দকিু ব্রগালন্দাজ সর্ন্য 
এবাং দকিু র্হদোগী ব্রোদ্ধা দনহত হওয়াি পি পূর্স একমার্ োবৎ িূদগসি উপি তাদিি আক্রমর্ স্থদগত িাখদত 
হদয়দিল।  এই দনেিতা িূগসস্থ র্িীদিি িূগস হদত ব্রবি হদয় মাঠ হদত র্ামান্য পদিমাদন  ার্ র্াংগ্রহ কিদত 
র্ক্ষম কদিদিল,  ো দকনা তাদিি কু্ষধ্া দনবািদনি একমাত্র উপায় স্বরূপ দিল।  এই অভাব গ্রস্থ র্িীদিি 
তাদিি ব্র াড়াি মাাংশ এমনদক তাদিি দজন পেসি ভক্ষন কিদত হদয়দিল।  তািা  ার্ ব্রর্দ্ধ কদি তা র্করুন 
ব্রলাদভি র্াদথ ব্রখদয় দনত ( ৬) ।  েখন  তাদিি শদি কদম আর্ল,  েখন  তািা িূদগসি অভযিদি ক্লাি হদয় 
দনদেজ হদলন,  মহান ুেুর্ বািবাি তাদিি িশসন দিদয় আনন্দ ও আশাি বাকযাদি িািা তাদিি দঃর্হ েন্ত্রর্াি 
ভাি লা ব কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন।  
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মহান ুেরু্ কততসক ব্র াষর্া প্রর্াি 

েখন  পুনিায় িূদগসি প্রদত কামাদনি ব্রগালাি শব্দ ব্রশানা ব্রগল তখন জমাদিউর্র্ানী মার্ ( ২৩/ ২৪ব্রশ এদপ্রল,  
১৮৪৯ র্াল)  মাত্র আিম্ভ হদয়দি।  কামাদনি গভীি গজসদনি র্াদথ র্াদথ শত্রুদিি একিল কদয়কজন ব্রর্নাপদতি 
অদধ্দন পিাদতক ও অশ্বাদিাহী সর্ন্যদিি র্াদথ প্রর্ডডভাদব আক্রমর্ কিদত কিদত র্ামদন অগ্রর্ি হদত লাগল।  
তাদিি আক্রমদর্ি শদব্দ মহান ুেুর্দক তৎক্ষনাৎ উদিত হদত এবাং ব্রমাহাম্মি বাদকিদক আহ্বান কিদত ও তাি 
িদত্রশ জন র্াথীর্হ িূগস হদত ব্রবি হদয় তাদিি আক্রমর্ প্রদতহত কিাি জন্য আদিশ িান কিদত বাধ্য 
হদয়দিদলন।  দতদন আিও বলদলনঃ ‘আমাদিি এই িূগস অদধ্কাদিি পি হদত আমিা ব্রকান অবস্থাদতই আমাদিি 
শত্রুদিি প্রদত ব্রকান আক্রমর্ািক কােস র্ালাই নাই।  তািা আমাদিি প্রদত আক্রমর্ পদির্ালনাি পিই আমিা 
আিিক্ষাদথস উদিত হদয়দি।  েদি আমিা তাদিি দবরুদদ্ধ ধ্মস েুদ্ধ কিাি উচ্চাকাঙ্খা ব্রপাষন কিতাম,  েদি 
আমিা আমাদিি অস্ত্রশস্ত্রি শদি িািা অদবশ্বার্ীদিি প্রাধ্ান্যতা কিাি দবন্দুমাত্র বার্না ব্রপাষন কিতাম তাহদল 
আমিা আজ পেসি এই িূদগসি মদধ্য আবদ্ধ থাকতাম না।  আমাদিি অদস্ত্রি শদি আজদকি দিদনি মদধ্য  
পতদথবীি জাদতর্মূহদক প্রবল ব্রবদগ প্রকদম্পত কিত এবাং আমাদিি সুর্াংবাি ( ধ্মস)  গ্রহর্ তাদিিদক প্রস্তুত 
কিত।  ব্রেরূপ অতীতকাদল মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  র্িীদিি র্মদয় র্াং দটত হদয়দিল।  দকন্তু আমিা ব্রর্রূপ 
পন্থা অবলম্বন কিদত মনস্থ কদি নাই।  এই িূদগস আমাদিি আগমদনি র্ময় হদত আমাদিি একমাত্র 
অপদিবতসনীয় কােসাবলী িািা এবাং আমাদিি ধ্মস দবশ্বাদর্ি পদথ আমাদিি িিপাত কিাি প্রদতশ্রুত িািা আমিা 
আমাদিি জীবন েদতি উন্নত র্দিত্র প্রমার্ কিদত পাদি।   ব্রর্ই দনধ্সাদিত র্ময় দ্রুততাি র্াদথ অগ্রর্ি হদে,  
েখন  আমিা এই কাজ সুর্ম্পন্ন কিদত র্ক্ষম হদবা।  

 

ষষ্ঠ ও ব্রশষবাি িূগস হদত বদহগসমর্ ও আক্রমর্ 

দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি আদিা একবাি তাি ব্র াড়ায় আদিাহন কিদলন এবাং তাি মননীত িদত্রশজন র্াথীর্হ 
সর্ন্যদিি র্ম্মুখীন হদলন এবাং োিা তাদক বাধ্া প্রিান কদিদিল তাদিিদক িত্রভি কদি দিদলন।  েখন  দতদন 
িূদগস প্রতযাবতসন কদিদিদলন,  তখন দতদন তাি র্াদথ কদি শত্রু পদক্ষি একদট পতাকা বহন  কদি এদনদিদলন।  
েখনই  ‘ব্রহ েুগ প্রভু ু’ এই ধ্বদন  উদত্তালন কিা হদয়দিল,  তখনই আতদঙ্কত শত্রুিা  ব্রর্ই পতাকাদট ব্রফদল 
পাদলদয় দগদয়দিল।   ব্রর্ই েুদদ্ধি দিন তাি পাাঁর্জন র্াথী শহীদিি মেসািা লাভ কদিদিদলন।  ব্রমাহাম্মি বাদকি 
তাদিি র্বাইদক িূদগস দনদয় এদর্দিদলন এবাং অপি েুদ্ধগুদলদত শহীি ভাইদিি দবশ্রামস্থাদনি দনকট একই কবদি 
তাদিি র্মাদহত কিা হয়।  

 

দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা ও তাি ব্রর্নাধ্যদক্ষি পিামশস 

দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা তাি প্রদতিন্দীদিি অক্ষয় র্জীবতাি আিও অদধ্কতি দনিশসন িািা অতীব আশ্চােসাদিত 
হদয় তাি প্রধ্ান ব্রর্নাপদতদিি র্াদথ পিামশস গ্রহর্ কিল এবাং এমন উপায় উদ্ভাবন কিাি জন্য তাদিি আহ্বান 
কিল োদত এই ক্ষয়কািক ও দঃর্াহদর্ক কাজ দ্রুতগদতদত ব্রশষ কিদত তাদক র্ক্ষম কিদব।  দতনদিন োবৎ 
ব্রর্ তাদিি র্াদথ পিামশস কিল এবাং অবদশদষ তািা এই মদমস দর্দ্ধাদি উপনীত হল ব্রে,  বতসমান র্মদয় 
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শত্রুতাি ভাব দকিু কাদলি জন্য আমাদিি স্থদগত িাখদত হদব,  ব্রে িূদগস অবরুদ্ধ বযদিগর্ কু্ষধ্াি তাড়নায় ক্লাি 
হদয় এবাং সনিাদশ্য িাংদশত হদয় তাদিি আশ্রয়স্থান হদত ব্রবি হদয় দবনা শদতস আির্মপসন কিদত র্ম্মত হদব।  

 

আকাদয় কদলম কততসক বদর্সত দববির্ 

েখন  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা তাি কদল্পত অদভর্দে পূর্স হওয়াি অদপক্ষা কিদিল দঠক তখনই ব্রতহিান হদত 
একজন র্াংবাি বাহক শাহী ফিমান দনদয় তথায় হাদজি হল।  এই বযদি কেু গ্রাদমি একজন অদধ্বার্ী দিল,  
ো িাজধ্ানী হদত ব্রবদশ িূদি অবদস্থত দিল না।   ব্রর্ই বযদি িূদগস প্রদবশ কদি িূদগসি দইজন অদধ্বার্ী ব্রমাল্লা 
ব্রমহিী কান্দী ও তাি ভাই ব্রমাল্লা বাদকদি কান্দীি জীবনদক এই আর্নè দবপি হদত িক্ষা কিাি জন্য পলায়ন 
কিাি জন্য প্রবতত্ত কিাি আশায় দপ্রদন্সি দনকট হদত অনুমদত লাভ কিদত র্মথস হদয়দিল।  েখন  ব্রর্ িূদগসি 
প্রাদর্দিি র্ম্মুখীন হল তখন ব্রর্ প্রহিীদিি আহ্বান কিল এবাং তাদিিদক বলল ব্রে তািা ব্রমাল্লা ব্রমদহিীদক 
জানান ব্রে ব্রতামাি একজন পদিদর্ত বযদি ব্রতামাদক ব্রিখদত র্ায়।  ব্রমাল্লা ব্রমদহিী দবষয়দট মহান ুেুর্দক 
জানাদলন এবাং দতদন তাদক তাি বেুি র্াদথ ব্রিখা কিাি অনুমদত দিদলন।  আদম আকাদয় কদলমদক দনম্নদলদখত 
দববির্ প্রিান কিদত শুদনদি,  ো  ব্রর্ই র্াংবািবাহক তাি দনকট বর্সনা কদিদিল,  োি র্াদথ দতদন ব্রতহিাদন 
র্াক্ষাৎ কদিদিদলনঃ ‘আদম ব্রমাল্লা ব্রমদহিী কান্দীদক িূদগসি প্রাদর্দিি উপি িডডায়মান অবস্থায় ব্রিখদত ব্রপলাম,  
তাি মুখমডডল এইরূপ িতঢ় আদলাক বষসর্ কিদিল ো বর্সনাি অতীত দিল।  দতদন দর্াংদহি ন্যায় দহাংর িতষ্ট 
হদেদলন,  তাি তিবািী একদট সুিী স র্ািা কাদমদজি উপি ব্রবদষ্টত কিা হদয়দিল এবাং তা তাি ব্রকামদি 
পদিদবদষ্টত দিল।  দতদন অর্দহঞ্চুভাদব দজজ্ঞার্া কিদলনঃ ‘আপদন দক অনুর্োন কিদত র্ান? ইহা তাড়াতাদড় 
বলুন,  কাির্,  আমাি ভয় হয়  ব্রে,  আমাি প্রভ ু আমাদক আহ্বান কিদবন এবাং আমাদক অনুপদস্থত পাদবন।  
তাি ব্রর্াখ হদত ব্রে িতঢ় র্াংকদল্পি আদলা দনঃর্তত হদেল তা আমাদক হতভম্ভ কিল।  তাি িতদষ্ট ও ভাবভদিদত 
আদম হতভম্ভ হলাম।  হঠাৎ আমাি মদনি মদধ্য এই ভাই উদিত হল ব্রে,  আদম তাি মদনি একদট সুপ্তভাব 
জাগ্রত কিব।  আদম তাদক তাি দশশু র্িান িহমাদনি কথা মদন কদিদয় দিলাম,  োদক দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
পতাকা তদল র্মদবত হওয়াি আগ্রদহ তাি দনজ গ্রাদম ব্রিদখ এদর্দিদলন।  তাি র্িাদনি প্রদত গভীি ভালবার্াি 
জন্য দতদন তাি জন্য একদট কদবতা ির্না কদিদিদলন,  ো দতদন েখন  তাি র্িানদক ব্রিালনায় ব্রিাল 
খাওয়াদতন তখন গাদনি সুদি আবতদত্ত কদি দশশুদটদক  ুম পাড়াদতন।  আদম বললামঃ আপনাি দপ্রয় র্িান 
িহমান এখন  ব্রর্ই ভালবার্াি জন্য অতীব আগ্রাহাদিত ো এক র্ময় আপদন প্রর্ুিভাদব তাদক িান 
কদিদিদলন।  ব্রর্ এখন একাকী এবাং পদিতযি এবাং আপনাদক িশসন কিাি জন্য দবদশষভাদব আগ্রাহাদিত। ’ 
দপতাি অদবলদম্বত উত্তি দিল এইঃ ‘আমাি পক্ষ হদত তাদক বলুন ব্রে,  র্তয িহমাদনি ( করূনাময় আল্লাহি)  
প্রদত ভালবার্া,  র্মিূয় পাদথসব ভালবার্াদক অদতক্রম কদি তা আমাি অিিদক এইরূপভাদব পূর্সর্ কদিদি ব্রে,  
তাি ভালবার্া িাড়া অন্য ব্রকান ভালবার্াি ব্রকান স্থান আমাি অিদি নাই। ’ ব্রে তীেতাি র্াদথ দতদন এই 
বাকযগুদল উচ্চািন কিদলন তাদত আমাি ব্রর্াদখ জল এদর্ ব্রগল।  আদম  তর্া দমদশ্রত ব্রক্রাদধ্ি র্াদথ উচ্চস্বদি 
বললামঃ ‘তািা অদভশপ্ত ব্রহাক োিা আপনাদক ও আপনাি র্হদশষ্যদিি আল্লাহি পথ হদত িূদি র্দল ব্রগদি 
বদল ধ্াির্া কদি। ’ আদম তাদক দজজ্ঞার্া কিলামঃ েদি আদম িূদগস প্রদবশ কদি আপনাদিি র্াদথ ব্রোগিান 
কিদত ইো কদি তদব তাদত আপদন দক বদলন? দতদন ধ্ীিভাদব উত্তি কিদলনঃ ‘েদি র্তযাদিষর্ কদি তা 
লাভ কিা আপনাি উদেশ্য হয় ,  তদব আদম র্ানদন্দ আপনাদক পথ প্রিশসন কিব,  এবাং েদি আপদন আমাদক 
আপনাি একজন পুিাতন ও আজীবন স্থায়ী বে ু ব্রভদব িশসন কিদত র্ান তদব আদম আপনাদক ব্রর্রূপ অভযথসনা 
প্রিান কিব,  ব্রে র্ম্বদে আল্লাহি িাসুল ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ)  বদলদিনঃ ‘‘ব্রতামাি বেদুিি অভযথসনা কি,  
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েদি তািা অদবশ্বার্ীদিি িল ভূিও হয়। ”  ব্রর্ই আদিশ দবশ্বেভাদব প্রদতপালনাদথস আদম আপনাদক দর্দ্ধ  ার্,  
মন্থনকতত হাড়,  ো আমাদিি মাাংদর্ি স্থান পূর্স কদি,  আপনাদক ব্রখদত ব্রিব।  এটাই উত্তম খািয ো এখাদন 
আদম আপনাি জন্য র্াংগ্রহ কিদত পাদি।  দকন্তু আমাি অদনষ্ট র্াধ্ন কিাি ইো েদি আপনাি হদয় থাদক,  
আদম আপনাদক র্াবধ্ান কদি দিদে ব্রে,  আদম আিিক্ষা কিব এবাং আদম আপনাদক এই প্রাদর্দিি উপি দিদয় 
বাইদি দনদক্ষপ কিব। ’ তাি অটল দস্থি তা আমাি উদেশ্যর্মদূহি দনস্ফলতা র্ম্বদে দবশ্বার্ জন্মাল।  আদম 
অনুভব কিলাম ব্রে,  দতদন এইরূপ উৎর্াদহ অনুপ্রাদর্ত হদয়দিদলন ব্রে,  েদি িাদজযি র্কল ধ্মসীয় ব্রনতািা 
একদত্রত হদয় দতদন ব্রে পথ অনুির্র্ কিদত মনস্থ কদিদিন তা হদত দনবতত কিদত ব্রর্ষ্টা কদি,  তাহদল দতদন 
একাকী এবাং অদন্যি র্াহােয বযদতত তাদিি উিযমর্মহূদক বযথস কিদবন।  আমাি এইরূপ দবশ্বার্ জদন্মদিল ব্রে,  
পতদথবীি র্কল র্ম্রাট একদত্রত হদয়ও তাদক তাি অিদিি দপ্রয়তম বযদিি দনকট ব্রথদক ব্রকান প্রদলাভন ব্রিদখদয় 
দনদয় আর্দত পািদব না।  আদম বললামঃ ‘ব্রে পানপাত্র আপনাি ঔষ্ঠিয় ব্রর্বন কদিদি,  আমাি একমাত্র প্রাথসনা 
ব্রে ইহা র্কল আদশবসািই আপনাি দনকট আনয়ন কিদত পাদি।  আদম আিও বললামঃ দপ্রন্স ধ্মসতঃ প্রদতজ্ঞা 
কদিদি,  ব্রে ব্রকউ এই িূগস হদত ব্রবি হদব ব্রর্ দবপি হদত মুি হদব,  ব্রর্ এমনদক তাি ( দপ্রন্স)  দনকট ব্রথদক 
মুি ও দনিাপিভাদব গমর্াদধ্কাি লাভ কিদব এবাং তাি বাড়ীদত ব্রপৌাঁিাি ভ্রমর্কাদলি োবতীয় বযয় প্রিান 
কিদব। ’ দতদন তাি র্াথীদিি দনকট দপ্রদন্সি প্রদতশ্রুদতি র্াংবাি ব্রিওয়াি জন্য আমাি দনকট ওয়ািা কিদলন।  
দতদন বলদলনঃ ‘আপদন আমাদক আিও দকি ু বলদত র্ান দক? আদম আমাি প্রভুি র্াদথ ব্রোগিান কিদত তাদগি 
অনুভব কিদি। ’ আদম উত্তি কিলামঃ ‘আল্লাহ ব্রে আপনাদক আপনাি উদেশ্য র্ফল কিদত আপনাদক র্াহােয 
কদিন,  আদম ইহাই প্রাথসনা কিদি। ’ দতদন উৎর্াদহি র্াদথ হঠাৎ বদল উঠদলনঃ ‘দতদন বােদবকই আমাদক 
র্াহােয কদিদিন।  তা না হদল কদন্দ আমাি কািাগাি র্িতশ গতদহি অেকাি হদত আদম দকভাদব মুদি ব্রপতাম? 
আদম দকভাদব এইরূপ উন্নত িূদগস ব্রপৌাঁিদত র্ক্ষম হতাম? এইর্ব বাকয বলদত বলদত দতদন আমাি দিক হদত 
তাি মুখ দফদিদয় দনদলন এবাং আমাি িতদষ্ট হদত আড়াদল র্দল ব্রগদলন। ’ 

কদয়কজন র্িীি িগূস তযাগ এবাং দপ্রন্স কততসক তাদিি ব্রগ্রফতাি 

েখনই  ব্রমাল্লা ব্রমদহিী কন্দী তাি িূগসস্থ র্াথীদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদলন,  তখনই দতদন তাদিি দপ্রদন্সি র্াংবাি 
প্রিান কিদলন।   ব্রর্ই দিন অপিাহ্ন কাদল সর্য়ি দমজসা ব্রহাদর্ইন  ব্রমাতওয়াল্লী তাি অনুর্ির্হ িূগস তযাগ 
কিল এবাং ব্রর্াজাসুদজ দপ্রদন্সি দশদবদি তাি র্াদথ ব্রোগিান কিাি জন্য র্লল।  পিদিন িসুদল বাহনী দমদি 
এবাং তাি কদয়কজন র্াথীর্হ দদভসদক্ষি ধ্বাংর্াদি প্রদতদিাধ্ কিদত অর্মথস হদয় এবাং দপ্রদন্সি সুস্পষ্ট প্রদতশ্রুদতি 
িািা প্রভাদবত হদয় দঃদখত অিঃকিদনি র্াদথ ও অদনো র্দত্ত্বও দনদজদিি তাদিি বেুদিি হদত পতথক কদি 
দনদলন।  তািা েখনই  িূগস হদত ব্রবি হদলন,  তািা র্কদলই আব্বার্ ুলী খাদনি আদিদশ দনহত হদলন।  

িূদগসি অবরুদ্ধ র্াথীদিি দনিাপত্তা িক্ষাি জন্য দপ্রন্স কততসক পদবত্র ব্রকািআদনি উপি শপথ গ্রহর্ কিতঃ র্দেি 
প্রোবর্হ িূদগস িূত ব্রপ্রিন  

ব্রর্ই  টনাি পি ব্রে কদয়ক দিন অদতবাদহত হল,   ব্রর্ই র্মদয় েদিও শত্রুিা িূদগসি দনকটবতসী স্থাদন অবস্থান 
কিদিল,  তথাদপ মহান ুেুর্ ও তাি র্াথীদিি প্রদত ব্রে ব্রকান প্রকাি শত্রুতা হদত দবিত িদয়দিল।  বুধ্বাদিি 
দিন র্কাদল,  ১৬ই জমাদিউর্র্ানী ( ৯ই ব্রম,  ১৮৪৯ র্াল)  দপ্রদন্সি একজন িূত িূদগস এদর্ উপদস্থত হল 
এবাং অনুদিাধ্ কিল ব্রে,  অবরুদ্ধ র্িীদিি মদধ্য দনবসাদর্ত দইজন প্রদতদনদধ্ি মধ্যস্থতায় তাদিি র্াদথ র্দে 
স্থাপদনি দবশ্বে কথাবাতসা পদির্াদলত হয়  এই আশায় ব্রে তাদিি মদধ্য অর্মাপ্ত দবষয়াদি শাদিপূর্সভাদব দমমাাংদর্ত 
হদত পাদি।  
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তিানুর্াদি মহান ুেুর্ ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলী এবাং সর্য়ি ব্রিজাদয় ব্রখািার্ানীদক তাি প্রদতদনদধ্স্বরূপ কাজ 
কিাি জন্য উপদিশ প্রিান কিদলন এবাং দপ্রদন্সি ইোমত দতদন কাজ কিদত প্রস্তুত আদিন এই দবষয় দপ্রন্সদক 
জানাদনাি জন্য তাদিি প্রদত আদিশ িান কিদলন।  

দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা তাদিি অদতশয় ভিভাদব অভযথসনা কিল এবাং ব্রর্ তাি জন্য ব্রে র্া প্রস্তুত কদিদিল 
তা তাদিি পান কিাি জন্য আমন্ত্রন জানাল।  তািা উভদয় এই প্রোব প্রতযাখযান কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘েখন  
আমাদিি দপ্রয় ব্রনতা িূদগসি অভযিদি অবর্ন্ন ও ক্ষীর্ হদেন এবাং খািযাভাদব কষ্ট পাদেন,  এখাদন খািয বা 
পানীয় ব্রকানটাই গ্রহর্ কিা আমাদিি পদক্ষ একদট অবাধ্যতাি কাজ বদল আমিা মদন কদি। ’ দপ্রন্স মিবয 
প্রকাশ কিলঃ ‘আমাদিি মদধ্য দবদিাদধ্তার্মূহ অেথারূদপ িী স কিা হদয়দি।  আমিা উভয় পক্ষ সুিী স কাল 
োবৎ েুদ্ধ কদিদি এবাং কষ্টকিভাদব ক্ষদতগ্রস্থ হদয়দি।  আমাদিি মদধ্য মতাননকয বেুভাদব দনেদত্ত কিাই আমাি 
একাি ইো। ’ 

দপ্রন্স তাি পাদশ িদক্ষত একখাদন ব্রকািআন হাদত দনল এবাং দনজ হাদত তাি বর্সনাি র্মথসনাদথস প্রথম সুিাি 
ব্রলখাশূর্য অগ্রভাদগ এই বাকযগুদল দলখলঃ ‘আদম এই পিম পদবত্র গ্রদন্থি এবাং আল্লাহি পদবত্রতাি শপথ কদি 
বলদি দেদন এই পদবত্র গ্রন্থ ির্না কদিদিন এবাং তাাঁি ব্রপ্রদিত ধ্দমসি শপথ কদি বলদি,  োদক এি ব্রলাকাবলী 
িািা অনুপ্রাদর্ত কিা হদয়দিল ব্রে,  আমিা উভয় পদক্ষি মদধ্য শাদি ও বেুত্ব বদধ্সত কিা িাড়া আমাি অন্য 
ব্রকান উদেশ্য নাই।  আপনািা আপনাদিি িূগস হদত ব্রবি হদয় আসুন এবাং ইহা দস্থি  দনদশ্চত হদবন ব্রে,  
আপনাদিি দবরুদদ্ধ ব্রকান হাত উদত্তালন কিা হদব না।  আদম গভীিভাদব ব্র াষর্া কিদি ব্রে,  আপদন এবাং 
আপনাি র্াথীিা র্বসশদিমান আল্লাহ এবাং তাাঁি িাসুল মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  এবাং আমাদিি শাদহনশাহ 
নাদর্রুেীন শাদহি িক্ষাকািী আশ্রদয় আদিন।  আদম আপনাি মেসািাি অিীকাি কদি বলদি ব্রে,  এই সর্ন্য 
িদলি বা এি দনকটবতসী স্থাদনি ব্রকান ব্রলাক কখনও আপনাদিি আক্রমর্ কিদত ব্রর্ষ্টা কিদব না।  র্বসশদিমান 
প্রদতদশাধ্ গ্রহর্কািী আল্লাহি অদভশাপ আমাি উপি বদষসত ব্রহাক,  েদি আদম আমাি অিঃকিদন আমাি বদনসত 
অদভলাষ িাড়া আি অন্য ব্রকান ইো ব্রপাষর্ কদি থাদক। ’  

দপ্রন্স এই বর্সনাদত তাি দর্লদমাহি লাগাল এবাং ব্রমাল্লা ইউসুদফি হাদত পদবত্র ব্রকািআন র্মপসন কদি তাদক 
তাি ব্রনতাি দনকট অদভনন্দন জ্ঞাপন কিদত এবাং তাি দনকট এই প্রর্দলত প্রথানুোয়ী ও দনম্নদলদখত দনদশ্চত 
প্রদতশ্রুদত প্রিান কিাি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন।  দপ্রন্স আিও বললঃ ‘আমাি এই ব্র াষর্াি মমসানুর্াদি,  িূদগসি 
প্রধ্ান িিজায় আজ দবকাদলই কদয়কদট ব্র াড়া ব্রপ্রিন কিব,  ো আদম দবশ্বার্ কদি,  দতদন এবাং তাি ব্রনততসস্থানীয় 
র্াথীিা গ্রহর্ কিদবন এবাং তাদত আদিাহন কিদবন,  ব্রে এই দশদবদিি দনকটবতসী স্থাদন ব্রপৌাঁিদত পাদিন,  
ব্রেখাদন তাদিি অভযথসনাি জন্য একদট দবদশষ্ট দশদবি স্থাপন কিা হদব এবাং আদম ব্রর্খাদন তাদিি অদতদথ 
হওয়াি জন্য অনুদিাধ্ কিব,   ব্রর্ই র্ময় পেসি ব্রে পেসি না আদম আমাি দনজ বযদয় তাদিিদক তাদিি 
বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিাি বযবস্থা কিদত র্ক্ষম হব।  

 

প্রদতশ্রুদত মব্রত র্িীিার্হ মহান ুেুদর্ি িূগসতযাগ 

মহান ুেুর্ তাি র্াংবাি বাহদকি হাত হদত পদবত্র ব্রকািআন গ্রহর্ কিদলন,  ইহা ভদিভদি র্ুম্বন কিদলন 
এবাং বলদলনঃ ‘ব্রহ আমাদিি প্রভ,ু  আমাদিি ও আমাদিি ব্রলাদকি মদধ্য র্দতযি র্াদথ দবর্াি দমমাাংর্া কি,  
কাির্ তুদমই দবর্াি দমমাাংর্া কিদত ব্রশ্রষ্ঠতম ( ব্রকািআন ৭/ ৭৭) । ’পিক্ষদনই দতদন তাি র্াথীদিি িূগস তযাগ 
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কিদত প্রস্তুত হদত বলদলন।  দতদন তাদিিদক বলদলনঃ ‘তাদিি আহ্বাদন আমাদিি প্রতুযত্তি িাদন,  আমিা 
তাদিিদক তাদিি উদেদশ্যি র্ততা প্রমার্ কিদত র্ক্ষম হব। ’ 

েখন  তাদিি োত্রাি র্ময় দনকটবতসী হল,  মহান ুেুর্  ব্রর্ই র্বুজ বদর্সি মেকাবির্ দনদজি মাথায় পদিধ্ান 
কিদলন,  ো মহান বাব তাি দনকট ব্রপ্রিন কদিদিদলন,  ব্রে র্ময় দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  জন্য আদিা একদট 
পাগড়ী প্রিান কদিদিদলন,  ো দতদন তাি আিবদলিাদনি দিদন পদিধ্ান কদিদিদলন।  িূদগসি প্রধ্ান িিজাি 
দনকদট তািা ব্রের্ব ব্র াড়ায় আদিাহন কদিদিদলন তা তাদিি জন্য ব্রপ্রিন কিা হদয়দিল।  মহান ুেুর্ দপ্রদন্সি 
দপ্রয় ব্র াড়ায় আদিাহন কদিদিদলন,  ো ব্রর্ তাি বযবহাদিি জন্য ব্রপ্রিন কদিদিল।  তাি প্রধ্ান র্িীগর্,  োদিি 
মদধ্য কদয়কজন সর্য়ি বাংদশি ব্রলাক ও দশদক্ষত ধ্মসার্ােস দিদলন,  তািা দপিদন দপিদন ব্র াড়ায় আদিাহন কদি 
অগ্রর্ি হদলন এবাং তাদিি দপিদন তাদিি অবদশষ্ট র্াথীিা পাদয় ব্রহাঁদট তাদিি অনুর্ির্ কিদলন।  তাদিি 
অবদশষ্ট র্াথীিা তাদিি অস্ত্রশস্ত্র ও তাদিি প্রদয়াজনীয় দজদনর্পত্র বহন  কিদিল।  েখন  এই র্িীদিি িল,  োিা 
র্াংখযায় মাত্র দইশত দইজন দিদলন,   ব্রর্ই দশদবদি ব্রপৌাঁিদলন,  ো দকনা দপ্রন্স মহান ুেুদর্ি জন্য দডজতা 
গ্রাদমি র্াধ্ািন ব্রগার্ল খানাি দনকট শত্রু দশদবদিি র্ামদন স্থাপন কদিদিল,  তখন তািা ব্র াড়া হদত দনদর্ 
নামদলন এবাং  ব্রর্ই দশদবদিি দনকটবতসী স্থাদন তাদিি জন্য ব্রে বার্স্থান দনমসান কিা হদয়দিল তা অদধ্কাি 
কিাি জন্য অগ্রর্ি হদলন।  

 প্রদতশ্রুদত মদত মহান ুেুদর্ি র্াংগীগর্ র্হ দপ্রদন্সি দশদবদি উপদস্থদত ও র্াংগীগদর্ি প্রদত প্রদতশ্রুদত ভি ও 
দনষ্ঠুি বযবহাি 

র্াথীদিি উপদস্থদত পিক্ষদনই মহান ুেুর্ তাি তাম্ব ু হদত ব্রবি হদলন এবাং তাি র্াথীদিি একদত্রত কদি 
তাদিি এইরূপ বাকযাবলীদত র্দম্বাধ্ন কিদলনঃ ‘আপনািা আিশস তযাগ স্বীকাি অবলম্বন কিদবন,  কাির্ 
আপনাদিি পদক্ষ এইরূপ বযবহাি আমাদিি এই ধ্দমসি মেসািা উন্নত কিদব এবাং এি প্রশাংর্া বদধ্সত কিদব।  
র্ম্পূর্স দনিার্ি না হদল আমাদিি ধ্দমসি পদবত্রতা কলদঙ্কত হদব এবাং এি উজ্জ্বলতা অেকািােন্ন হদব।  
র্বসশদিমান আল্লাহি দনকট প্রাথসনা করুন ব্রে আপনাদিি ব্রশষ মুহুতস পেসি দতদন অনুগ্রহ পূবসক আপনাদিি প্রদত 
এইরূপ র্হায়তা প্রিশসন কিদত র্মথস হন  োদত তাাঁি ধ্দমসি উন্নদত কদল্প আপনািা আপনাদিি কতবসযানুর্াদি 
অাংশ প্রিান কিদত র্ক্ষম হন। ’ 

র্ূেসাদেি কদয়ক  ডটা পদি দপ্রদন্সি দশদবি হদত তাদিি খািয পদিদবশন কিা হদয়দিল।  দবদভন্ন পাদত্র তাদিি 
ব্রে খািয প্রিান কিা হদয়দিল,  ো প্রদতযকদট পাত্র তাদিি দত্রশজন র্াথীি এক এদককদট িদলি জন্য দনদিসষ্ট 
কদি ব্রিয়া হদয়দিল,  তা অদত দনকতষ্ট ও অপ্রর্ুি দিল।  োিা মহান ক্দদ ুদর্ি র্াদথ দিদলন তািা পিবতসী র্মদয় 
বর্সনা কদিদিদলনঃ ‘আমাদিি ব্রনতাি তাম্বুদত ব্রে খািয পদিদবশন কিা হদয়দিল,  তাদত অাংশগ্রহর্ কিাি জন্য 
আমিা নয়জন আমাদিি ব্রনতা কততসক আহুত হদয়দিলাম।  েখন  দতদন ঐ খািয গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিদলন,  
আমিাও আমাদিি ব্রনতাি িতষ্টাি অনুর্ির্ কিলাম এবাং উহা গ্রহর্ কিা হদত দবিত হলাম।  ব্রে র্মে র্াকি 
আমাদিি খাবাি পদিদবশদনি জন্য উপদস্থত দিল,  আমিা  ব্রর্ই খািয গ্রহর্ কিা হদত দবিত হওয়াি ফদল 
তািা  ব্রর্ই খািয আনদন্দি র্াদথ গ্রহর্ কিল এবাং প্রশাংর্া ও ব্রলাদভি র্াদথ তা ভক্ষন কিল।  র্াথীদিি মধ্য 
হদত কদয়কজনদক,  োিা তাম্বুি বাইদি আিাম কিদিল,  তাদিিদক র্াকিদিি র্াদথ এই বদল প্রদতবাি কিদত 
ব্রশানা ব্রগল ব্রে েতই অদতদিি মূলয ব্রহাক তা প্রিান কদি তািা তাদিি প্রদয়াজনীয় খািয ক্রয় কিদত ইেুক 
দিল।  মহান ুেুর্ অতীব তীেভাদব তাদিি বযবহাদিি জন্য তাদিি ভৎসর্না কদিদিদলন এবাং তািা ব্রে 
অনুদিাধ্ কদিদিল তাি জন্য তাদিি দতিস্কাি কদিদিদলন।  দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকদিি মধ্যস্থতা না হদল দতদন 
তাি আিদিক উৎর্াহ এভাদব অবজ্ঞা কিায় তাদিি কদঠািভাদব শাদে প্রিান কিদতন।  
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ব্রমাহাম্মি বাদকদিি দনকট দপ্রদন্সি দমথযা প্রদতশ্রুদতি পনুরুদি 

পিদিন র্কাদল একজন র্াংবাি বাহক এদর্ দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিদক দপ্রদন্সি দনকট আহ্বান কিল।  দতদন মহান 
ুেুদর্ি অনুমদতক্রদম দপ্রদন্সি দনকট উপদস্থত হদলন এবাং  এক ডটা পদি প্রতযাবতসন কদি তাি ব্রনতাদক 
জানাদলন ব্রে,  দপ্রন্স ব্রর্ালায়মান খাদন আফর্াদিি উপদস্থদতদত তাি পূবস প্রিত্ত প্রদতশ্রুদতি পুনিাবতদত্ত কিদলন 
এবাং তাি র্াদথ অতীব সুদবদবর্নাি র্াদথ বযবহাি কদিদিন।  দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি বযাখযা কদি 
বলদলনঃ‘দপ্রন্স আমাদক দনদশ্চত কদি বলল,  আমাি শপথ অপদিবতসনীয় এবাং পদবত্র। ’ দতদন জাফি ুলী খাদনি 
িতষ্টাি উদল্লখ কদি বলদলনঃ ‘র্ালাি কততসক ব্রে দবদিাদহি উস্কানী প্রিত্ত হদয়দিল তাদত ব্রর্ ( জাফি ুলী খান)  
হাজাি হাজাি শাহী সর্ন্যদক দনলসজ্জভাদব হতযা কিাি পিও তাি শাদহন শাহ কততসক ক্ষমা প্রিত্ত হদয়দিল এবাং 
অনদতদবলদম্ব ব্রমাহাম্মি শাহ কততসক নতুন র্ম্মাদন দবভূদষত হদয়দিল।  আগামীকাল র্কাদল দপ্রন্স আপনাি র্াদথ 
র্াধ্ািন র্è ানাগাদি গমর্  কিদত ইো কদি,  ব্রেখান হদত আপদন আপনাি তাম্বুদত গমর্  কিদবন।  তািপি 
ব্রর্ আপনাি র্িীিলদক র্ািীদত দনদয় োবাি জদন্য ব্র াড়ার্মদূহি আদয়াজন কিদবন।  ব্রর্খান হদত তািা দবদভন্ন 
দিদক র্দল োদবন,  ব্রকউ ব্রকউ ইিাদন তাদিি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিদবন এবাং ব্রকউ ব্রকউ ব্রখািার্াদনি দিদক 
অগ্রর্ি হদবন।  ব্রর্ালায়মান খাদনি অনুদিাধ্ক্রদম,  ব্রে র্তকস কিল ব্রে,  র্াদিি ন্যায় িূগস িািা সুিদক্ষত একদট 
ব্রকদে এত বতহৎ একদট িদলি উপদস্থদত দবপিশঙ্কুল হদব।  দপ্রন্স দনধ্সাদিত কিল ব্রে,  এই র্িীিল তাি 
পদিবদতস দপিাজুদহি দবদভন্ন দিদক োত্রা কিদবন।  আমাি মদত তাি ির্না ো স্বীকাি কিদি,  তা তাি অিি 
দবশ্বার্ কদি না। ’ 

মহান ুেুর্,  দেদন তাি ন্যয় মত ব্রপাষর্ কিদতন,  তাি র্াথীদিি  ব্রর্ই িাদতই দবদভন্ন দিদক দবদক্ষপ্তভাদব 
িদড়দয় পড়দত আদিশ দিদলন এবাং আিও বলদলন ব্রে,  দতদন স্বয়াং শীঘ্রই বািদফািদশি দিদক অগ্রর্ি হদবন।  
তািা তাদক তাদিি দনকট হদত পতথক না হওয়াি জন্য অনুনয় কিল এবাং তাদিিদক তাি র্াহর্দেসি আদশবসাি 
উপদভাগ কিদত অনুমদত প্রিান কিাি জন্য র্দবনয় প্রাথসনা কিল।  দতদন তাদিি শাি ও র্দহঞ্চ ু হওয়াি জন্য 
উপদিশ প্রিান কিদলন এবাং তাদিি দনদশ্চত কিদলন ব্রে,  ভদবষ্যদত ব্রে ব্রকান প্রকাি কষ্টকি দবপির্মূহ পদতত 
ব্রহাকনা ব্রকন,  তািা পুনিায় একদত্রত হদবন।  তাি ব্রশষ বাকযাবলী দিল এইঃ ‘ক্রন্দন ও দবলাপ কদিানা।  এই 
দবদেদিি পদি ব্রে পুনদমসলন র্াং দটত হদব তা এইরূপ হদব ব্রে,  তা দর্িস্থায়ী হদয় থাকদব।  আমিা আমাদিি 
ধ্মসদক আল্লাহি িক্ষনা ব্রবক্ষদন প্রিান কদিদি,  তাাঁি ো ইো ও র্দিাষ তা আমিা র্ানদন্দ গ্রহর্ কিব। ’ 

দপ্রদন্সি প্রদতশ্রুদত ভি কদি কদয়কজন র্াথীদক ব্রগ্রফতাি 

দপ্রন্স তাি প্রদতশ্রুদত পালন কিদত অকততকােস হল।  ব্রর্ মহান ুেুদর্ি তাম্বুদত একদত্রত হওয়াি পদিবদতস ব্রর্ 
( দপ্রন্স)  তাদক তাি কদয়কজন র্াথীর্হ তাি প্রধ্ান কমসস্থদল আহ্বান কিল এবাং েখনই  তািা ফিিাশ বাশীি 
( প্রধ্ান অনুর্দিি)  তাম্বুদত ব্রপৌাঁদিদলন,  তখন ব্রর্ তাদিি জানাল ব্রে,  দপুি ব্রবলা ব্রর্ ( দপ্রন্স)  স্বয়াং তাদক 
তাি দনকট আহ্বান কিদব।  অল্প দকিুক্ষন পদি দপ্রদন্সি দকিু অনুর্ি িূদগসি অবদশষ্ট র্াথীদিি দনকট গমর্  কদি 
তাদিি বলল ব্রে,  মহান ুেুর্ তাদিিদক তাদিি র্াদথ সর্ন্যদিি প্রধ্ান ব্রকদে ব্রোগিান কিাি জন্য অনুমদত 
প্রিান কদিদিন।  তাদিি কদয়কজন এই র্াংবাদি প্রতাদিত হদয় বন্দী হদয়দিদলন এবাং পিবতসীদত তাদিি 
িার্রূদপ দবদক্র কিা হদয়দিল।  এইর্ব হতভাগযগর্ হদেন ব্রশখ তাবার্সর্ীি িূদগসি অবদশষ্ট ব্রলাক োিা  ব্রর্ই 
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বীিত্বপূর্স র্াংগ্রাদম তাদিি জীবন িক্ষা কদিদিদলন এবাং তাদিি স্বদিশবার্ীদিি দনকট তাদিি দঃখ,  কষ্ট ও 
পিীক্ষার্মদূহি ব্রশাকাতস কাদহনী দবোি কিাি জন্য পদিতযি হদয়দিদলন।  

ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলীদক হতযা,  িূগস লুণ্ঠন এবাং অবদশষ্ট র্াথীদিি 
দনমসমভাদব হতযা 

অনদতদবলদম্ব দপ্রদন্সি কমসর্ািীিা ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলীি উপদি র্াপ প্রদয়াগ কিদত লাগল,  ব্রেন দতদন তাি 
অবদশষ্ট র্াথীদিি দনকট মহান ুেুদর্ি এই ইো র্ম্বদে অবগত কিান ব্রে,  তািা এখনই অস্ত্র পদিতযাগ 
করুক।  তািা েখন  তাদক সর্ন্যদিি প্রধ্ান ব্রকদেি অল্প িূিবতসী স্থাদন দনদয় োদেল তখন তািা তাদক 
দজদজ্ঞর্ কিল,  ‘আপদন দঠক তাদিি ব্রকান কথা বলদবন?’ তাি র্াহর্পরূ্স উত্তি দিল এই িকমঃ‘ আদম তাদিি 
র্াবধ্ান কিব ব্রে,  তাদিি ব্রনতাি পক্ষ হদত অতঃপি ব্রতামিা ব্রে প্রকাদিি র্াংবাি তাদিি দনকট দিদত ইো 
কি,   ব্রর্ই র্াংবাি র্ম্পূর্স দমথযা। ’ দতদন এই বাকয উচ্চািন কিাি র্াদথ র্াদথ তাদক দনমসমভাদব হতযা কিা 
হল।  

এই দনষ্ঠুি হতযাকাদডডি পি তািা িূদগসি প্রদত তাদিি মনদোগ প্রিান কিল,  এি র্কল িবযাদি লুণ্ঠন কিল 
এবাং ব্রতাপ হদত ব্রগালা দনদক্ষপ কদি ইহা র্ম্পসর্সরূদপ ধ্বাংর্  কিদত আিম্ভ কিল।  এিপি তািা  ব্রর্ই মুহুদতস 
অবদশষ্ট র্াথীদিি দ দি ধ্দি তাদিি উপি গুদল বষসন কিদত আিম্ভ কিল।  তাদিি মদধ্য োিা গুদল হদত িক্ষা 
ব্রপদয়দিদলন তািা অদফর্ািদিি তিবািীি আ াদত নয়দতা তাদিি ব্রলাদকি বষসাি আ াদত শহীি হদয়দিদলন।  
মততুযি দনিারুন েন্ত্রনাি মদধ্যও এইর্ব অপিাদজয় বীিদিিদক এইর্কল বাকয বলদত ব্রশানা দগদয়দিলঃ ‘পদবত্র,  
অদত পদবত্র,  ব্রহ প্রভ ু আমাদিি আল্লাহ,  স্বগসীয় িূতগদর্ি ও স্বগসীয় আিাি প্রভ,ু ’ এই র্মিূয় বাকয ো 
দবজদয়াল্লাদর্ি মুহুদতস তাদিি মুখ হদত ব্রবি হদয়দিল এবাং ো তািা তাদিি জীবদনি এই দবজদয় মদডডত 
হওয়াি র্ময় তাদিি  ব্রর্ই উৎর্াহ দবন্দুমাত্র হ্রার্প্রাপ্ত না হদয় তািা এখন পুনিাবতদত্ত কিদিদলন।  

 

মুদিপর্ আিাদয়ি শদতস দতনজন বন্দীদক মুদিি আদিশ এবাং অবদশষ্ট 
র্াথীদিি নানান প্রকাদি হতযাি আদিশ প্রিান 

েখন  এই র্কল দনষ্ঠুি কােসাদি র্াং দটত হল,  দপ্রন্স বন্দীদিি এদক এদক তাি র্ামদন উপদস্থত কিাি জন্য 
আদিশ প্রিান কিল।  তাদিি মদধ্য োিা র্মাদজি পিস্থ বযদি দিদলন,  ব্রেমন বািীি দপতা হাজী আবু্দল 
মদজি দনদশপুিী ( দেদন পদি ব্রখািার্াদন শহািাৎ বিন  কদিদিদলন) ,  ব্রমাল্লা দমজসা ব্রমাহাম্মি ফাদিাগী এবাং 
হাজী নাদর্দি কয়বীদন,  তাদিিদক ব্রতহিাদন দনদয় োবাি জদন্য তাি পদির্ািকদিি আদিশ কিল এবাং তাদিি 
শদি ও ধ্নদিৌলদতি অনুপাদত তাদিি দনকট ব্রথদক মুদিপন আিাদয়ি আদিশ দিল।  অবদশষ্ট র্াথীদিি র্ম্বদে 
ব্রর্ ( দপ্রন্স)  তাি  াতকদিি আদিশ কিল ব্রে তাদিি তৎক্ষনাৎ হতযা কিা হয়।  কদয়কজনদক তিবািীি 
আ াদত দিখদডডত কিা হল,  কদয়কজনদক দবদির্স কিা হল,  কদয়কজনদক গাদিি র্াদথ ব্রবাঁদধ্ গুদলি র্াহাদেয 
দিন্ন দভন্ন কদি ব্রিয়া হল এবাং কতক জনদক কামাদনি ব্রগালা িািা উদড়দয় ও জ্বাদলদয় ব্রিয়া হল।  ( ৭)  

ব্রর্াংর্াি অদধ্বার্ী মহান ুেুদর্ি দতনজন র্াথীি ভাগয র্ম্বদে বর্সনা 
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এই ভয়াবহ হতযাকাদডডি দঠক পিক্ষদনই ব্রর্াংর্াি দনবার্ী মহান ুেুদর্ি দতনজন র্াথীদক দপ্রদন্সি র্ামদন 
উপদস্থত কিা হল।  তাদিি মদধ্য একজন দিদলন সর্য়ি আহমি,  তাি দপতা মীি ব্রমাহাম্মি আলী এবাং ব্রশখ 
আহমি আহর্ায়ীি একজন অনুিি ভি,  দেদন অদতশয় দবিান এবাং খযাতনামা গুর্র্ম্পন্ন ব্রলাক দিদলন।  

দতদন তাি পুত্র আহমি এবাং তাি দপতা মীি আবলু কাদশমদক র্াদথ দনদয়,  ব্রে আবুল কাদশম ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্দনি  আদগি িাদত মততুযমুদখ পদতত হদয়দিদলন মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্াি পূবসবতসী বিি  তাি পুত্রিয়দক 
মহান সর্য়ি কাদজদমি র্াদথ পদির্য় কদিদয় ব্রিওয়াি জন্য কািবালায় দগদয়দিদলন।  দকন্তু তাি উপদস্থদতি 
আদগই সর্য়ি কাদজম ইহদলাক তযাগ কদিদিদলন।  দতদন তৎক্ষনাৎ নজদফ োত্রা কিাি জন্য র্াংকল্প কিদলন।  
দতদন েখন   ব্রর্ই নগদি অবস্থান কিদিদলন,  তখন এক িাদত মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  স্বদপ্ন তাি দনকট 
আদবভূসত হদয় দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা মহান ইমাম আলীদক আদিশ িান কিদলন ব্রেন দতদন তাি দনকট ইহা ব্র াষর্া 
কদিন ব্রে,  তাি মততুযি পি তাি পুত্রিয় সর্য়ি আহমি ও মীি আবুল কাদশম প্রদতশ্রুত কাদয়দমি ( মহান 
বা’ব্রবি )  উপদস্থদত লাভ কিদব এবাং তািা প্রদতযদক তাাঁি পদথ শহীদিি আিবদলিান কিদব।  েখনই  দতদন 
জাগ্রত হদলন,  দতদন তাি পুত্র সর্য়ি আহমিদক আহ্বান কিদলন এবাং তাদক তাি র্িম  আদিশ ও অদভলাষ 
র্ম্বদে অবগত কিাদলন।   ব্রর্ই স্বদপ্নি র্াত দিন পদি দতদন মততুযমদুখ পদতত হদয়দিদলন।  

ব্রর্াংর্াদিি আিও দই বযদি,  কািবালাদয় আলী এবাং কািবালাদয় আব ু ব্রমাহাম্মি,  োিা তাদিি ধ্মস পিায়নতা 
ও আধ্যাদিক অিিতসদষ্টি জন্য দবখযাত দিদলন এবাং তািা উভদয় প্রদতশ্রুত প্রিাদিষ্ট ধ্মসগ্রহদর্ি জন্য ব্রলাকজনদক 
প্রস্তুত কিদিদলন।  ১২৬৪ দহজিীদত ( ১৮৪৭- ৪৮র্াল)  তািা প্রকাশ্যভাদব ব্র াষর্া প্রর্াি কদিদিদলন ব্রে,   ব্রর্ই 
বিদিই সর্য়ি আলী নাদম এক বযদি একদট কাদলা পতাকা দনদয় ব্রখািার্ান হদত োত্রা কিদবন এবাং 
মাদজন্দািাদনি দিদক অগ্রর্ি হদবন।  তািা ইর্িাম ধ্দমসি প্রদতযক ভিদক উদিত হদত এবাং তাদক র্ম্ভাবয 
র্কল প্রকাদিি র্াহােয কিদত এই ব্র াষর্া প্রর্াি কদিদিদলনঃ ‘তািা ব্রে পতাকা উদত্তালন কিদব তা প্রদতশ্রুত 
কাদয়দমি পতাকা বযদতত আি দকি ু নয় ,  দেদন এই পতাকা উদত্তালন কিদবন দতদন তাি প্রদতদনদধ্ িাড়া আি 
ব্রকউ নন  এবাং দতদন হদবন তাাঁি ধ্দমসি প্রধ্ান অগ্রর্ী।  োিা তাদক অনুর্ির্ কিদবন তািা উদ্ধাি পাদবন এবাং 
ব্রে তাি দিক হদত মুখ দফদিদয় ব্রনয় ব্রর্ পদততগদর্ি মদধ্য গর্য হদব। ’ কািাবালাদয় আব ু ব্রমাহাম্মি,  তাি দই 
পুত্র আবুল কাদশম ও ব্রমাহাম্মি আলীদক নতনু প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি দবজয় ও র্াফদলযি জন্য উদিত হদত এবাং তা 
লাভ কিাি উদেদশ্য র্বস প্রকাি আদথসক দবষয়াদি উৎস্বগস কিদত উৎর্াদহত কদিদিদলন।  কািবালাদয় আব ু
ব্রমাহাম্মি ও কািবালাদয় আলী উভদয়  ব্রর্ই বিি  বর্িকাদল মততুযমদুখ পদতত হদয়দিদলন।  কািবালাদয় আব ু
ব্রমাহাম্মদিি এই দই পুত্র,  োিা িূগসস্থ র্াথীদিি মাদি দিদলন,  তাদিিদক সর্য়ি আহমির্হ দপ্রদন্সি র্ামদন 
উপদস্থত কিা হল।  ব্রমাল্লা জয়নুল আদবিীন শাহ মীিজািা,  দেদন শাদহি র্িকাদিি একজন দশদক্ষত এবাং দবশ্বে 
পিামশস িাতা দিদলন,  দতদন দপ্রন্সদক তাদিি গল্প র্ম্বদে জানাদলন।  সর্য়ি আহমিদক দজদজ্ঞর্ কিা হলঃ ‘দক 
কািদর্ আপদন এইরূপ একদট পথ অনুর্ির্ কিদত দনবসাদর্ত কদিদিন,  ো আপনাদক এবাং আপনাি আিীয়-
স্বজনদক এমন হীন ও অপমানজনক অবস্থায় দবজদড়ত কিদব? আপদন দক এই ব্রিদশ এবাং ইিাদক ব্রে 
খযাতনামা দশক্ষকদিি পাওয়া োয় তাদিি দশক্ষায় দক আপদন র্ন্তুদষ্ট লাভ কিদতন না?’ 

দতদন দনভসদয় উত্তি প্রিান কিদলনঃ‘এই ধ্দমস আমাি দবশ্বার্ অলর্ অনুকির্ নয়।  আদম দনিদপক্ষভাদব এি 
আদিশর্মূদহি অনুর্োন কদিদি এবাং এি র্তযতা র্ম্বদে দবশ্বার্পিায়ন হদয়দি।  েখন  আদম নাজাদফ দিলাম,  
আদম ব্রশখ ব্রমাহাম্মি হার্াদন নাজাদফদক,  দেদন  ব্রর্ই নগদিি একজন অগ্রগর্য ব্রমাজতাদহি ( ধ্মস আইনজ্ঞ 
পদডডত)  দিদলন।  ইর্লাম ধ্দমসি দশক্ষাি অিগসত দিতীয় স্থানীয় মূলনীদতি র্াদথ র্ম্পদকসত কদয়কদট র্তয আমাি 
জন্য বযাখযা কিদত অনুদিাধ্ কিদত র্াহর্ কদিদিলাম।  দতদন আমাি অনুদিাধ্ িাখদত অস্বীকাি কদিদিদলন 
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এবাং তাি অস্বীকাদি ব্রজি কিদলন।  এই অদভজ্ঞতাি আদলাদক আদম দকভাদব দবশ্বার্ কিদত পাদি,  ইর্লাম 
ধ্দমসি জদটল দবষয়র্মহূ র্ম্বদে একজন ধ্মসার্াদেসি দনকট ব্রথদক আদলাক অনুর্োন কিদত র্ক্ষম হদবা,  দেদন 
এইরূপ একদট র্িল ও র্াধ্ািন দবষদয় আমাি প্রদশ্নি উত্তি দিদত অস্বীকাি কদিন? তাদক এইরূপ প্রশ্ন 
দজদজ্ঞর্ কিদত ভয়ানক ব্রক্রাধ্ প্রকাশ কদি?’ 

দপ্রন্স তাদক দজদজ্ঞর্ কিলঃ‘হাজী ব্রমাহাম্মি আলী র্ম্বদে আপনাি দবশ্বার্ 
দক?’ 

দতদন উত্তি কিদলনঃ‘আমিা দবশ্বার্ কদি ব্রে,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন   ব্রর্ই পতাকা বহর্কািী বযদি দিদলন,  ব্রে 
পতাকা র্ম্বদে মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ)  বদলদিনঃ ‘‘েদি ব্রতামিা ব্রখািার্ান হদত কাদলা বদর্সি পতাকার্মহূ 
অগ্রবতসী হদত ব্রিখ,  তাহদল ব্রতামিা তাদিি দিদক দ্রুততাি র্াদথ অগ্রবতসী হও,  েদিও ব্রতামাদিি বিদফি 
উপি দিদয় হামাগুদড় দিদয় ব্রেদত হয়। ” এই কািদর্ আমিা পতদথবীি র্বসস্ব তযাগ কদিদি এবাং তাি পতাকাি 
দিদক িদল িদল অগ্রর্ি হদয়দি।  ইহা এইরূপ একদট পতাকা ো আমাদিি ধ্দমসি একদট দনিশসন।  আপদন েদি 
আমাি প্রদত একদট অনুগ্রহ প্রিান কিদত ইো কদিন,  তাহদল আপনাি  াতকদক আদিশ করুন ব্রেন ব্রর্ 
আমাদক ব্রশষ কদি ব্রফদল এবাং আমাদক আমাি অদবনশ্বি র্াথীদিি র্াদথ দমদলত হদত র্ফল কদি,  কাির্ 
পতদথবী ও এি র্কল আকষসর্ আমাদক আকতষ্ট কিদত অক্ষম হদয়দি।  আদম এই জীবন তযাগ কদি আল্লাহি 
দনকট প্রতযাবতসন কিদত ইো কদি। ’ 

দপ্রন্স একজন সর্য়ি বাংদশি ব্রলাদকি জীবন দনদত অদনেকু দিল।  এই কািদর্ ব্রর্ তাি হতযাি আদিশ দিদত 
অস্বীকাি কিল।  োদহাক,  তাি দইজন র্াথীদক তৎক্ষনাৎ হতযা কিা হল।  দতদন ও তাি ভাই সর্য়ি আব ু
তাদলবদক ব্রমাল্লা জয়নুদলি হাদত র্মপসন কিা হল এবাং তাদিি ব্রর্াংর্াদি দনদয় োবাি জন্য তাদক উপদিশ 
প্রিান কিা হল।  

ইদতামদধ্য  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী,  র্ািীি র্াতজন উলামাি র্াদথ  ব্রর্ই শহি  হদত োত্রা কদিদিল ব্রেন তািা 
মহান ক্দদ ুদর্ি র্াথীদিি উপি মততুযিডড প্রিান কিাি মদতা প্রশাংর্নীয় কাদজ অাংশগ্রহর্ কিদত পাদি।  তখন 
তািা ব্রিখদত ব্রপল ব্রে,  ইদতামদধ্যই তাদিিদক মততুযিডড প্রিান কিা হদয়দি।  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী দপ্রন্সদক 
অনুদিাধ্ কিল ব্রেন ব্রর্ তাি দমমাাংর্া র্ম্বদে পুনঃ দবদবর্না কদি এবাং এখনই সর্য়ি আহমিদক হতযাি 
আদিশিান কদি।  কাির্,  ব্রর্ এই অদভদোগ কিল ব্রে,  র্ািীদত তাি ( সর্য়ি আহমদিি)  উপদস্থদত নতুন 
আদলাড়দনি র্তদষ্ট কিদব।  ো দকনা পূবসাদপক্ষা অদধ্কতি গুরুতিভাদব তাদিিদক েন্ত্রর্া প্রিান কিদব।  দপ্রন্স 
অবদশদষ র্ম্মদত প্রিান কিল এই সুস্পষ্ট শদতস ব্রে,  র্াদিদত ব্রপৌাঁিা পেসি তাদক তাি অদতদথরূদপ দবদবর্না কিা 
হদব,   ব্রর্ই র্ময় প্রদতদবশীদিি শাদি িক্ষাি জন্য তািা ব্রে উপায় অবলম্বন কিা প্রদয়াজনীয় মদন কদি তা 
গ্রহর্ কিদব।  

েখনই  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী র্ািীি দিদক োবাি জন্য অগ্রর্ি হল,  তখনই সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ও তাি ভাইদক 
ভয় প্রিশসন কিদত লাগল।  বন্দীিয় তাদক বলদলনঃ‘দপ্রন্স ব্রে অদতদথদক ব্রতামাদিি হাদত র্মপসন কদিদি,  তাি 
প্রদত তুদম কত অতযার্াি কদিি।  িাসুদলি র্াংবাি বাহক মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  এই অনুজ্ঞা ব্রকন অস্বীকাি 
কিি? ‘‘অদবশ্বার্ী বযদি হদলও ব্রতামিা ব্রতামাদিি অদতদথদক র্ম্মান কিদব। ” উন্মত্ততায় উদত্তদজত হদয় দমজসা 
ব্রমাহাম্মি তকী তাি র্াতজন র্িীর্হ তাদিি তিবািী দনদষ্কাদষত কিল এবাং তাি শিীি খডড খডড কদি 
ব্রফলল।  তাি ব্রশষ দনঃশ্বাদর্ি র্াদথ সর্য়ি আহমিদক র্াদহবুজ্জামাদনি র্াহােয প্রথসনা কিদত ব্রশানা দগদয়দিল।  
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তাি ভাই সর্য়ি আব ু তাদলবদক ব্রমাল্লা জয়নুল আদবিীন কততসক দনদবসদ œ ব্রর্াংর্াদি দনদয় োওয়া হদয়দিল এবাং 
অিযকাি দিন পেসি তাি ভাই সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ব্রিজাি র্াদথ বার্ কিদিন।  তািা উভদয়ই এই ধ্দমসি 
ব্রর্বাকাদজ দনেুি আদিন এবাং এই ধ্দমসি বােব র্াহােযকািীদিি মদধ্য পদিগদর্ত।  

মহান ুেদুর্ি শাহািাৎ বির্  

েখন  তাি কােসকাল ব্রশষ হল,  দপ্রন্স মহান ুেুদর্ি র্াদথ বািদফািদশ প্রতযাবতসন কিল।  ব্রর্খাদন তািা ১৮ই 
জমাদিউর্র্ানী ( ১১ই ব্রম,  ১৮৪৯ র্াল)  শুক্রবাি দবকাদল ব্রপৌাঁিাদলন।  সর্য়দল উলামা শহদিি অন্যান্য 
উলামাদিি র্াদথ দপ্রন্সদক অভযথসনা কিাি জন্য এবাং দবজয়ীি ব্রবদশ তাি প্রতযাবতসদনি জন্য তাদক অদভনন্দন 
প্রিান কিাি জন্য ব্রবি হদয় আর্ল।  র্মে শহি  এই দবজদয়াল্লার্ স্মির্ীয় কদি িাখাি জন্য পতাকা িািা 
শুদশাদভত কিা হদয়দিল এবাং িাদত ব্রে উৎর্দবি আগুন প্রজ্জ্বদলত কিা হদয়দিল তা  ব্রর্ই আনদন্দি র্াক্ষয 
প্রিান কিদিল,  োি িািা কততজ্ঞ অদধ্বার্ীিা দপ্রদন্সি প্রতযাবতসদন অদভনদন্দত কদিদিল।  উৎর্দবি দতনদিন 
অদতবাদহত হদয় ব্রগল,   ব্রর্ই র্মদয়ি মদধ্য মহান ুেুদর্ি অিতষ্ট র্ম্বদে ব্রর্ তাি ইোি ব্রকান দনিশসন প্রিান 
কদি নাই।  তাি কমসনীদত র্ম্বদে ব্রর্ ইতেতঃ কিদিল এবাং তাি বন্দীি প্রদত দবসযবহাি কিদত ব্রর্ অদনেকু 
দিল।  ব্রর্ প্রথদম ব্রলাকদিিদক তাদিি দনিসয়  তর্া- দবদিদষি ভাবর্মহূ র্দিতাথস কিদত দিদত অস্বীকাি কদিদিল 
এবাং তাদিি প্রর্ডড ব্রক্রাধ্ িমর্  কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  ব্রর্ প্রথমতঃ তাদক ব্রতহিাদন দনদয় ব্রেদত এবাং 
শাদহনশাহি দনকট তাদক প্রিান কদি ব্রর্ দনদজদক  ব্রর্ই গুরু িাদয়ত্ব ব্রথদক মুি কিদত ইো কদিদিল,  ো 
তাদক গুরুতিভাদব পীদড়ত কিদিল।  সর্য়দল উলামাি অদনবসাপনীয় শত্রুতা তাি  ব্রর্ই অদভপ্রায় র্াধ্দন বাাঁধ্া 
প্রিান কিল।  মহান ুেুর্ এবাং তাি ধ্মস তাি অিদি ব্রে দবদিষ ভাদবি জন্ম দিদয়দিল তা ভয়ানক ব্রক্রাদধ্ি 
র্াদথ প্রজ্জ্বদলত হদয় উঠল।  েখন  ব্রর্ তাি এইরূপ একজন ভয়ানক প্রদতিন্দীদক তাি হাদত মুদঠায় ব্রপদয় র্দি 
ব্রেদত দিদত দপ্রদন্সি পক্ষ হদত ক্রমবধ্সমন প্রমার্র্মদূহি প্রদয়াগ ব্রিখদত ব্রপল,  ফদল ব্রর্ দিনিাত তাি কাদি 
প্রদতবাি কিদত লাগল এবাং তাি উবসি মদেষ্ক ব্রে র্াতুিী উদ্ভাবন কিদত ব্রপদিদিল তিািা তাদক  ব্রর্ই নীদত 
অনুর্ির্ কিা হদত দবিত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ব্রে নীদত র্বসনাশা এবাং কাপুরুদষাদর্ত বদল মদন কিা হদতা।  
তাি সনিাদশ্যি ব্রক্রাদধ্ আক্রাি হদয় র্বসর্াধ্াির্দক ব্রর্ আুলভাদব আদবিন কিল এবাং তাদিি ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত 
কদি,  তাদিি অিদি প্রদতদহাংর্াি ভাবর্মহূ জাগ্রত কিদত ব্রর্ষ্টা কিল।  তাি আহ্বাদনি অদবিত দজদিি কািদর্ 
র্মে বািদফািদশি ব্রলাকজন  উদত্তদজত হল।  তাি সপশাদর্ত িক্ষতা শীঘ্রই জনর্াধ্ািদর্ি র্হানুভুদত ও র্মথসন 
লাভ কিদত তাদক র্াহােয কিল।  ব্রর্ উদ্ধতভাদব র্বসর্মদক্ষ প্রকাশ কিলঃ‘আদম খািয গ্রহর্ এবাং দনিা হদত 
দনদজদক বদঞ্চত কিদত ধ্মসতঃ প্রদতজ্ঞা কদিদি,  ব্রে পেসি না আদম দনজ হাদত হাজী ব্রমাহাম্মি আলীি জীবন 
দনদয়দি।  একদট উদত্তদজত জনতাি ভীদত প্রিশসন তাি প্রদতবাি বলীয়ান কিল এবাং দপ্রদন্সি অিদি ভদয়ি 
উদিক কিদত কততকােস হল।  পাদি দনদজি জীবন দবপন্ন হদত পাদি এই ভদয় ভীত হদয় ব্রর্ বািদফািদশি 
ধ্মসদনতাদিি তাি দনকট আহ্বান কিল,  ব্রেন ব্রর্ তাদিি র্াদথ পিামশস কিদত পাদি ব্রে,  র্বসর্াধ্ািদনি 
ব্রগালমাল দনবাির্ কিাি জন্য দক দক উপায় অবলম্বন কিা ব্রেদত পাদি।  োদিি আহ্বান কিা হদয়দিল তাদিি 
মদধ্য ব্রকবল ব্রমাল্লা হামিা িাড়া আি র্কদলই  ব্রর্ই র্ভায় উপদস্থত হদয়দিল।  দতদন ইদতপূদবস অদনকবাি িূদগসি 
অবদিাধ্কাদল ব্রলাকদিি বলপ্রদয়াগ কিা হদত দবিত থাকদত প্রদিাদর্ত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  ব্রকল্লা ( িূগস)  
পদিতযাগ কিাি কদয়কদিন আদগ মহান ুেুর্ তাি দনকট মাদজন্দািাদন তাি একজন র্িীি মাধ্যদম একদট 
তালাবদ্ধ দজদনি থদল ব্রপ্রিন কদিদিদলন।  তাি মদধ্য দিল ‘িামাি’ শদব্দি ‘িাি’ অক্ষদিি তাি দনদজি ব্রলখা 
বযাখযা ও অন্যান্য ব্রলখা।  কাগজপত্রাদি ো তাি দনকট দিল,  োদিি ভাগয র্ম্বদে আজ পেসি অজ্ঞাত।  
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েখন  উলামািা র্মদবত হদয়দিল,  দপ্রন্স মহান ুেুর্দক তাদিি র্ামদন আনাি জন্য আদিশিান কিল।  তাি 
িূগস পদিতযাগ কিাি দিন হদত মহান ুেুর্ ফিিার্ বার্ীি র্াংিক্ষদর্ ন্যাে হদয়দিদলন এবাং দপ্রদন্সি র্কাদশ 
তাদক আহ্বান কিা হয়  নাই।  েখনই  দতদন এদর্ উপদস্থত হদলন,  দপ্রন্স িডডায়মান হল এবাং তাদক তাি পাদশ 
বর্াি জন্য আহ্বান কিল।  সর্য়দল উলামাি দিদক মুখ দফদিদয় দপ্রন্স র্দনবসেভাদব অনুদিাধ্ কিল ব্রে তাাঁি 
র্াদথ তাি কথাবতসা দনিদপক্ষভাদব এবাং ন্যায়পিতাি র্াদথ পদির্াদলত হয়।  দতদন ( মহান ুেুর্)  দনদশ্চতভাদব 
বলদলনঃ      ‘আপনাি কথাবাতসাি দভদত্ত পদবত্র ব্রকািআদনি আয়াতাদিি ( ব্রলাকর্মদূহি)  এবাং মহান 
ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  হাদিদর্ি বার্ীি উপি স্থাপন কিদত হদব,  ব্রকবল এইরূদপ আপদন আপনাি িাবীি 
র্তযবাদিতা এবাং দমথযাবাদিতা স্বপ্রমার্ কিদত পািদবন। ’ সর্য়দল উলামা ধ্তষ্টতাি র্াদথ জানদত র্াইলঃ ‘দক 
কািদর্ আপদন দনদজি মাথাি উপদি র্বুজ বদর্সি পাগড়ী স্থাপন কদি দনদজি জন্য এইরূপ অন্যায়ভাদব 
গবসর্হকাদি একদট অদধ্কাদিি িাবী কদিদিন,  ো দকনা আল্লাহি িাসুল মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ) - এি  প্রকতত 
বাংশধ্িিাই ব্রকবল িাবী কিদত পাদি? আপদন দক জাদনন না ব্রে,  ব্রে বযদি এই পদবত্র হাদির্বার্ী লঙ্ঘর্ 
কদি ব্রর্ আল্লাহি দনকট অদভশপ্ত হয়?’ মহান ুেুর্ শািভাদব উত্তি প্রিান কিদলনঃ‘সর্য়ি ব্রমািদতাজা,  োদক 
র্কল খযাতনামা উলামা প্রশাংর্া এবাং শ্রদ্ধা- ভদি কদিন,  দতদন দক মহান ব্রমাহাম্মদিি ( র্াঃ)  দপতা দকাংবা তাি 
মধ্যদিদয় তাি ব্রকান একজন বাংশধ্ি দিদলন?’  ব্রর্ই র্ভাস্থ উলামাদিি মধ্য হদত একজন ব্র াষর্া কিল ব্রে,  
তািই মাতা একজন সর্য়ি বাংদশি ব্রলাক দিদলন।  মহান ক্দেু ুর্ উত্তি দিদলনঃ ‘তদব আমাি র্ম্বদে আপদত্ত 
উিাপন কিদিন ব্রকন? কাির্ আমাি মা তাদক এই শহদিি অদধ্বার্ীদিি িািা র্বসিাই মহান ইমাম ব্রহাদর্দনি  
একই বাংশীয় বদল স্বীকতত হদয় আর্দিন।  দতদন ( আমাি মাতা)  দক সর্য়ি বাংশধ্ি দহর্াদব আপনাদিি বযদি 
কততসক র্ম্মাদনত এবাং শ্রদ্ধাদিত হন  নাই?’  

তাদিি ব্রকউই তাি কথাি প্রদতবাি কিদত র্াহর্ কদি নাই।  সর্য়দল উলামা  তর্া ও সনিাদশ্য ব্রক্রাধ্াদিত হল।  
ব্রক্রাদধ্ ব্রর্ তাি পাগড়ী মাদটদত দনদক্ষপ কিল এবাং র্ভাস্থল পদিতযাগ কিাি জন্য উদঠ িাাঁড়াল।  তাি র্দল 
োবাি আদগ ব্রর্ বজ্র ধ্বদনদত ব্র াষর্া কিলঃ ‘এই বযদি আপনাদিি দনকট প্রমার্ কিদত র্ক্ষম হদয়দিন ব্রে,  
দতদন ইমাম ব্রহাদর্দনি একজন বাংশধ্ি।  অদবলদম্ব দতদন তাি এই িাবীও স্বপ্রমার্ কিদত র্ক্ষম হদবন ব্রে,  
দতদন আল্লাহি একজন মুখপাত্র এবাং তাাঁি ইোি প্রকাশকািী।  ব্রগালদোগ আদিা ব্রবদড় র্লল।  এমতাবস্থায় দপ্রন্স 
এই ব্র াষর্া প্রর্াি কিদত বাধ্য হল ব্রে,  এই বযদিি উপি ব্রে অদনষ্টপাত হদব  তাি র্বসপ্রকাি িাদয়ত্ব হদত 
আদম মুি হলাম।  ব্রতামিা ো ইো কি,  তাি র্াদথ তা কিদত ব্রতামিা স্বাধ্ীন।  দবর্াদিি দিদন ব্রতামিাই 
আল্লাহি দনকট িায়ী থাকদব।  এই র্কল বাকয বলাি পিক্ষদনই  ব্রর্ তাি ব্র াড়া উপদস্থত কিাি জন্য 
আদিশিান কিল এবাং তাি অনুর্িগর্র্হ র্ািীি দিদক োত্রা কিল।  উলামাদিি অদভশাপ িািা ভীত হদয় এবাং 
তাি শপথ ও প্রদতশ্রুদত ভুদল দগদয় দপ্রন্স মহান ুেুর্দক  ব্রর্ই দনষ্ঠুি শত্রুি হাদত ব্রহয়ভাদব র্মপসন কিল,  
োিা অতীব কু্ষধ্াতস ব্রনকদড় বাদ ি ন্যায়  ব্রর্ই মুহুতসদটি জন্য অদপক্ষা কিদিল,  েখন  তািা অদনয়দন্ত্রত 
ভীষর্তাি র্াদথ তাদিি দশকাদিি উপি িাাঁদপদয় পড়দব এবাং প্রদতদহাংর্া এবাং  তর্াি ভয়াবহ ব্রকাদপল তাি উপি 
ব্রিদড় দিদব।   েখনই  দপ্রন্স উলামাগর্দক এবাং বািদফািদশি ব্রলাকদিিদক  ব্রর্ই প্রদতবেকতা হদত মুি কদি 
দিল,  ো ব্রর্ তাদিি উপি দবোি কদিদিল,  তখনই তািা সর্য়দল উলামাি আদিদশ উদিত হল ব্রে তািা 
তাদিি দশকাদিি উপি এমন দনষ্ঠুি ও ববসি কােসাদি কিদত পাদি ো ব্রকান ব্রলখনী বর্সনা কিদত র্ক্ষম নয়।  
মহান বাহা’উল্লাহি র্াক্ষানুর্াদি,   ব্রর্ই বীিত্বশীল েুবক দেদন র্দবমাত্র দনজ জীবদনি প্রািাম্ভাকাদল পিাপসন 
কদিদিদলন,  এইরূপ েন্ত্রর্াি র্ম্মুখীন হদয়দিদলন এবাং এইরূপ মততুয েন্ত্রর্া ব্রভাগ কদিদিদলন,  োি এমনদক 
মহান েীশু খতষ্টদক তাাঁি ভয়াবহ মততুয েন্ত্রর্াি র্ময়ও র্ম্মুখীন হদত হয়  নাই।  র্িকািী ব্রকান কমসর্ািীি ব্রকান 
প্রকাি প্রদতবেকতাি অভাব,  বািদফািদশি েন্ত্রর্া বযবর্ায়ীদিি উদ্ভাবনক্ষম ববসিতা ো এইরূপ কদঠািতাি র্াদথ 
প্রিদশসত হদয়দিল,  এি ( বািদফািদশি)  দশয়া অদধ্বার্ীদিি বক্ষস্থদল ব্রে ভয়াবহ ধ্দমসান্মািনা উদত্তদজত হদয়দিল;  
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িাজধ্ানীি ( ব্রতহিাদনি)  ধ্মসোজক মডডলীি উচ্চ পিস্থ কমসর্ািীগর্ এবাং শার্কমডডলীদক ব্রে সনদতক র্মথসন 
প্রিান কদিদিল,  র্বসপদি ব্রে র্মে বীিত্বপূর্স কােসাবলী তাদিি বদল ( মহান ুেুর্)  এবাং তাি র্াথীিা র্ম্পািন 
কদিদিদলন এবাং ো তাদিি উদত্তজনা ও ব্রক্রাধ্াদিত কিদত র্ক্ষম কদিদিল।  এই র্কল অবস্থাদি 
আক্রমর্কািীদিি হাত র্বল কিাি জন্য এবাং তাি শহীদিি আিবদলিানকাদল ব্রে দবদশষ সপশাদর্ক দহাংরতা 
প্রিদশসত হদয়দিল তা বদধ্সত কিাি জন্য একদত্র দমদলত হল।  

এি অবস্থার্মহূ এইরূপ দিল ব্রে মহান বাব,  দেদন তখন ব্রর্হদিক িূদগস অবরুদ্ধ দিদলন,  িয়মার্ োবৎ দতদন 
দলখদত বা শ্রুদত দলখাদত অক্ষম দিদলন।  ব্রে গভীি ব্রশাক দতদন উপলদি কদিদিদলন তা তাাঁি প্রতযাদিশ 
প্রকাদশি কণ্ঠস্বি দনেি কদিদিল এবাং তাাঁি ব্রলখনী নীিব কদিদিল।  কতইনা গভীিভাদব দতদন তাাঁি  ব্রর্ই 
ক্ষদতি জন্য দবলাপ কদিদিদলন।  েখন  অবদিাদধ্ি কাদহনী,  র্াংখযাহীন দঃখ- কষ্ট,  দনলসজ্জভাদব দবশ্বার্ াতকতা 
পূবসক শত্রুহদে র্মপসন এবাং ব্রশখ তাবার্সীি র্িীিদলি র্বসর্াংহাদিি দববির্  তাাঁি কাদন ব্রপৌাঁদিল এবাং তাাঁি 
ব্রর্াদখি র্ামদন উদ্ াদটত কিা হল,  কতই দঃর্হ োতনাি ক্রন্দন ধ্বদনর্মহূ দতদন উচ্চািন কদিদিদলন।  তাাঁি 
দপ্রয় ুেুর্দক তাি শহীদিি আিবদলিাদনি র্মদয় বািদফািদশি ব্রলাকদিি হাদত ব্রে লজ্জাজনক অবস্থাি 
র্ম্মুখীন হদত হদয়দিল;  দকরূদপ তাদক দববস্ত্র কিা হদয়দিল;   ব্রে দশিস্ত্রান দতদন তাদক প্রিান কদিদিদলন তা 
দকরূদপ কলুদষত কিা হদয়দিল;  দকরূদপ খালী পাদয় মেকাবির্দবহীনভাদব এবাং দশকদল আবদ্ধভাদব শহদিি 
র্কল অদধ্বার্ীদিি িািা উপহার্স্পি হদয় তাদক শহদিি িাোি মধ্য দিদয় মহা র্মাদিাহ র্হকাদি প্রিদশসত 
কিা হদয়দিল,  দকরূদপ গজসনকািী জনতা কততসক তাদক অদভশাপ প্রিান কিা হদয়দিল এবাং তাি প্রদত থ ু থ ু
দনদক্ষপ কিা হদয়দিল।  দকরূদপ শহদিি দনম্নদশ্রর্ীি স্ত্রীদলাকদিি িুদি ও ুড়ালী িািা দতদন আক্রাি হদয়দিদলন।  
দকরুদপ তাি ব্রিহদক দবদ্ধ কিা হদয়দিল ও খডড দবখডড কিা হদয়দিল এবাং অবদশদষ ইহাদক জ্বলি অদিদত 
দনদক্ষপ কিা হদয়দিল।  েখন  দতদন এই র্কল দববির্ শুনদলন তখন কতইনা দঃদখি প্রবল েন্ত্রর্া তাাঁদক ব্রভাগ 
কিদত হদয়দিল।  েখন  তািা তাদক েন্ত্রর্া দিদেল,  মহান ুেুর্দক তাি শত্রুদিি জন্য ক্ষমা প্রাথসনা কিদত 
ব্রশানা দগদয়দিল।  দতদন উচ্চস্বদি প্রাথসনা কিদলনঃ ‘ব্রহ আমাি আল্লাহ্,  এই র্কল ব্রলাদকি অনদধ্কাি প্রদবশ 
ক্ষমা কি,  কাির্ তািা তা জাদননা ো আমিা ইদতপদূবস জানদত ব্রপদিদি ও ব্রপাষর্ কিদি।  ব্রে পথ তাদিিদক 
মুদিি পদথ দনদয় োদব,  আদম তাদিিদক  ব্রর্ই পথ প্রিশসন কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদি।  ব্রিখ তািা আমাদক 
অদভভুত কিাি জন্য ও হতযা কিাি জন্য দকভাদব উদিত হদয়দি।  ব্রহ আল্লাহ্,  তাদিিদক র্দতযি পথ প্রিশসন 
কি,  এবাং তাদিি অজ্ঞতাদক ধ্মস দবশ্বাদর্ পদির্ত কি। ’ 

তাি দঃর্হ েন্ত্রনাি র্ময়,  সর্য়দি ুমীদক,  ব্রে দবশ্বার্ াতকতাি র্াদথ িূগস পদিতযাগ কদিদিল,  তাি পাশ 
দিদয় র্দল ব্রেদত ব্রিখা দগদয়দিল।  তাি দনঃর্হায়তা ব্রিদখ ব্রর্ তাি মুদখ আ াত প্রিান কিল এবাং ব্রর্  তর্া 
এবাং উদ্ধত্ত স্বদি বললঃ ‘আপদন িাবী কদিদিদলন ব্রে,  আপনাি কণ্ঠস্বি আল্লাহি স্বি!  েদি আপদন র্তয কথা 
বদল থাদকন তদব আপনাি বেনর্মূহ খডড দবখডড করুন এবাং আপনাি শত্রুদিি হাত হদত দনদজদক মুি 
করুন। ’ মহান ুেুর্ দস্থি ভাদব তাি দিদক িতদষ্টপাত কিদলন,  গভীি দঃখ প্রকাশ কিদলন এবাং বলদলনঃ 
‘আল্লাহ্ ব্রেন ব্রতামাি কাদজি জন্য ব্রতামাদক পুিস্কাি প্রিান কিদত পাদিন,  ব্রেদহতু তুদম আমাি েন্ত্রর্াি 
পদিমান পূর্স কিদত আমাদক র্াহােয প্রিান কদিি। ’ র্বদজ ময়িাদনি ( র্বুজ মাদঠি- জেীিতুল ব্রখােিাি)  
দিদক অগ্রবতসী হদয় দতদন তাি কণ্ঠস্বি উচ্চ কিদলন এবাং বলদলনঃ ‘আদম কতই আশা কদি ব্রে,  আমাি মাতা 
েদি আমাি দনকট উপদস্থত থাকদতন এবাং তাি দনজ ব্রর্াদখ েদি আমাি এই দববাহ উৎর্দবি জাাঁক- জমক ও 
ব্রশাভা িশসন কিদতন তদব কতই সুদখি দবষয় হদতা। ’দতদন এই র্কল বাকয বলা মাত্র ক্রুদ্ধ জনতা তাি উপি 
িাাঁদপদয় পড়ল এবাং তাি শিীি খডড দবখডড কদি ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত অি- প্রতযিাদি অদিদত দনদক্ষপ কিল,  ব্রে 
আগুন তািা  ব্রর্ই উদেদশ্যদক প্রজ্বদলত কদিদিল।  িাদতি মধ্য ভাদগ  ব্রর্ই িº ীভূত ও খডড দবখডড ব্রিদহি 



289 
 

ব্রে র্কল খডড তখন অবদশষ্ট দিল তা তাি একজন অনুিি বে ু হাজী ব্রমাহাম্মি আলীদয় হামজা ( ৮)  কততসক 
র্াংগতদহত হদয়দিল এবাং তাি শহািাদতি স্থান হদত একট ু িূদি ( বািদফািদশি মািার্াদয় দমজসা জদকদত)  
র্মাদহত কিা হদয়দিল।  ( ৯)  

 

ব্রশখ তাবার্সীদত শহীিগদর্ি তাদলকা 

এই র্দেক্ষদর্ ঐ র্কল শহীিগদর্ি নাম দলদপবদ্ধ কদি িাখা েুদিেুি বদল মদন হদব।  োিা ব্রশখ তাবার্সীদত 
আিিক্ষামূলক কাদজ অাংশগ্রহর্ কদিদিদলন এই আশা কদি ব্রে,  ভদবষ্যত বাংশধ্দিিা ব্রগৌিব ও কততজ্ঞতাি 
র্াদথ এই র্কল অগ্রগামী বযদিগদর্ি নাম ও কাজর্মহূ স্মির্ কিদত পাদিন,  োিা তাদিি জীবন ও মততুয 
িািা আল্লাি অদবনশ্বি ধ্মস দবশ্বাদর্ি ইদতহার্র্মূহ অদধ্কতিভাদব শুদশাদভত কদিদিন।  দবদভন্ন উৎর্স্থান হদত ব্রে 
র্মে নাম র্াংগ্রহ কিদত ব্রপদিদি এবাং  ব্রর্ই জন্য আদম দবদশষভাদব ইর্লাহুল মীম,  ইর্লাহুল েওয়াদি এবাং 
ইর্লাহুল আর্দিি দনকট ঋর্ী।  আদম এখন তাদিি র্াংখযা গর্না কিদত এবাং দবদশষ দববির্ প্রিান কিদত 
োদে এই আশায় ব্রে,  এমন দক পিবতসী পতদথবীদত তাদিি আিার্মহূ ব্রেরূপ দর্ি অমø ান প্রভাি আদলাদক 
ভূদষত হদয়দি তাদিি নামর্মহূ মানুদষি ির্নায় দর্িস্থায়ীরূদপ বতসমান থাকদত পাদি।  ব্রে তাদিি নাদমি উদল্লখ 
তাদিি      অিঃকিদন ব্রর্রূপ ভদি ও উৎর্াদহি ভাব উদিক কিদত পাদি।  োদিি দনকট এই অমূলয 
উত্তিাদধ্কািী স্বতঃ ব্রপ্রদিত হদয়দি।  আমাি র্াংবাি িাতাদিি দনকট হদত আদম ব্রে ব্রকবল  ব্রর্ই স্মিনীয় 
অবদিাধ্কালীন আিবদলিান কািীদিি নাম র্াংগ্রহ কিদত র্ক্ষম হদয়দি তা নয় ,  অর্ম্পূর্স হদলও আদম তাদিি 
একদট প্রদতদনদধ্ স্থানীয় তাদলকা প্রাপ্ত হদত র্ক্ষম হদয়দিলাম,  োিা ১২৬০ দহজিী হদত( ১৮৪৪ দিষ্টাব্দ হদত)  
১৩০৬ দহজিী ( ১৮৮৮ দিষ্টাদব্দি নদভম্বি- দডদর্ম্বি)  পেসি আল্লাহি ধ্দমসি পদথ দনদজদিি জীবন উৎস্বগস 
কদিদিন।  আমাি এই ইো ব্রে আদম প্রদতযদকি নাম উদল্লখ কিব,  র্াদথ র্াদথ ব্রে দবদশষ  টনাি র্দি ইহা 
র্ম্পদকসত তাও উদল্লখ কিব।  ব্রশখ তাবার্সী িূদগস আিিক্ষা কাদজ োিা শহীদিি পানপাত্র ব্রর্বন কদিদিদলন 
তাদিি নাম দনদমè উদল্লখ কিা হদেঃ 

 

১।  মহান ুের্ঃ তাদিি র্কদলি প্রথম ও শীষস স্থানীয় হদেন মহান ুেুর্,  োদক মহান বাব ইর্লাহুল 
আদখি ( আল্লাহি ব্রশষ নাম)  আখযা প্রিান কদিদিদলন।  দতদন “হুরুফাদত হাইদয়ি” ( জীদবত অক্ষিদিি)  ব্রশষ 
অক্ষি দিদলন,  এবাং মহান বা’ব্রবি  মক্কা ও মদিনায় তীথস োত্রাকাদল দতদন তাাঁি মদনার্ীত র্িী দিদলন।  ব্রমাল্লা 
র্াদিক এবাং ব্রমাল্লা আলী আকবি আদিসোনীি র্াদথ তাদক আল্লাহি ধ্দমসি জন্য পািস্য ভূদমদত র্বসপ্রথম 
দনেসাতন ব্রভাগ কিদত হদয়দিল।  দতদন মাত্র আঠাদিা বিি  বয়দর্ তাি জন্মস্থান বািদফািশ শহি  তযাগ কদি 
কািবালা োত্রা কদিন এবাং ব্রর্খাদন প্রায় র্াি বিিকাল োবৎ দতদন সর্য়ি কাদজদমি পিতদল বদর্ দশক্ষালাভ 
কদিদিদলন এবাং বাইশ বিি  বয়দর্ দর্িাদজ তাি দপ্রয়তদমি ( মহান বা’ব্রবি )  র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিন এবাং 
তাাঁদক দর্দন দনদত র্ক্ষম হন ।  পাাঁর্ বিি  পদি ১২৬৫ দহজিীি ২৩ব্রশ জমাদিউর্র্ানী ( ১৬ই ব্রম,  ১৮৪৯ 
দিষ্টাব্দ)  বািদফািশ শহদি র্জদজ ময়িাদন শত্রুদিি হাদত অতীব অর্ভয অতযার্াি ও প্রর্ুি ববসিতাি বদলস্বরূপ 
মততুযমুদখ পদতত হন।  মহান বাব এবাং পিবতসী র্মদয় মহান বাহা’উল্লাহ তাাঁদিি অর্াংখয ফলকদলদপ ও 
প্রাথসনার্মদূহ তাি মততুযি জন্য ব্রশাক প্রকাশ কদিদিন এবাং তাি প্রদত তাাঁদিি প্রর্ুি প্রশাংর্া দলদপবদ্ধ কদিদিন।  
মহান বাহা’উল্লাহ কততসক তাদক ব্রে র্ম্মান প্রিান কিা হদয়দিল তা এইরূপ দিল ব্রে,  তাি ুল্লুত- তা’আ 
আয়াদতি ( ব্রকািআন ৩/ ৯৩)  বযাখযায় ো দতদন বাগিাি অবস্থানকাদল অবতীর্স কদিদিদলন,  তাদত দতদন তাি 
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প্রদত ব্রনাকদতদয় উথািায় ( ব্রশষ দবন্দুি)  অপ্রদতিন্দী পিবী প্রিান কদিদিদলন,  ব্রে পিবী স্বয়াং মহান বা’ব্রবি  
পিবী বযদতত অন্য কািও দিতীয় স্থানীয় দিল না।  

 

২.   ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ঃ তাি উপাদধ্ দিল বাব- উল বাব,  দতদনই প্রথম বযদি দিদলন,  দেদন মহান বাবদক 
প্রথম দর্দন দনদত  ব্রপদিদিদলন এবাং তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন।  দতদনও আঠাি বিি  বয়দর্ 
ব্রখািার্ান প্রদিদশ তাি জন্মভূদম বুশরুয়ী শহি  হদত কািবালা োত্রা কদিন এবাং নয়  বিি  সর্য়ি কাদজদমি 
র্াদথ  দনষ্ঠভাদব দমদলত হদয়দিদলন।  মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্াি র্াি বিি  আদগ,  সর্য়ি কাদজদমি আদিশ 
অনুর্াদি,  দতদন ইর্পাহাদনি দশদক্ষত মুজতাদহি সর্য়ি বাদকি রুেীি র্াদথ এবাং মশহদি দমজসা আস্কািীি র্াদথ 
র্াক্ষাৎ কদিদিদলন।  তািা উভদয়ি দনকট তাি ব্রনতা কততসক ব্রে র্াংবাি প্রিাদনি ভাি তাি উপি ন্যাে 
হদয়দিল,  তা দতদন মেসািা এবাং বািীতাি র্াদথ তাদিি প্রিান কদিদিদলন।  ব্রে র্মে অবস্থাি মদধ্য দতদন 
শহীদিি আিবদলিান কদিদিদলন,  তা মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত অবনসনীয় দঃখ ও ব্রশাদকি ভাব আদবভূসত 
কদিদিল।  এইরূপ দঃখ ো এইরূপ অদধ্কর্াংখযক গীদত ও প্রাথসনাবলীদত প্রকাশ কিা হদয়দিল ো পদবত্র 
ব্রকািআদনি দতনগুদর্ি র্মান হদব।  মহান বাব তাাঁি একদট র্মাদধ্ িশসন ফলকদলদপদত বদলদিনঃ “ব্রর্ই 
মতদত্তকাি প্রদতযকদট ধ্ূদল োদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রিহাবদশষ র্মাদহত আদি তাদক এইরূপ শদিদত ভূদষত কিা 
হদয়দি ব্রে,  ইহা শািহীনদক আশ্বে ও পীদড়ত বযদিদক আদিাগয কিদত পাদি। ” দকতাদব ঈক্কাদন মহান 
বাহা’উল্লাহ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  গুর্াবলীি উচ্চ প্রশাংর্া কদিদিন।  দতদন দলদখদিনঃ “তাি র্তদষ্ট না হদল,  আল্লাহ 
তাি অনুকম্পাি আর্দন র্াংস্থাদপত হদতন না এবাং তাি অনি প্রভাি দর্াংহার্দন আদিাহন কিদতন না। ” 
( দকতাদব ঈক্কান,  ১৮৮ পতষ্ঠা)  

 

৩।  দমজসা ব্রমাহাম্মি হার্ানঃ ইদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রিাট ভাই।  

 

৪।  দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকিঃ ইদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ভাইদয়ি ব্রিদল।  দতদন এবাং ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি হার্ান 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ খুশরুয়ী হদত কািবালা দগদয়দিদলন এবাং ব্রর্খান হদত তাি র্াদথ তািা দর্িাদজ 
দগদয়দিদলন,  ব্রেখাদন তািা মহান বা’ব্রবি  দনকট হদত নব  ধ্দমসি সুর্াংবাি প্রাপ্ত হদয় তা গ্রহর্ কদিন এবাং 
জীদবত বর্সমালাদিি িলভূি হন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাহু িূদগস োওয়াি র্ময় িাড়া তািা র্ব র্ময় তাি 
র্াদথই থাকদতন ব্রে পেসি না তািা ব্রশখ তাবার্সীি িূদগস শাহািাৎ বির্  কদিন।  

 

৫।  ব্রশখ আব ু ব্রতািাব কয়বীদনঃ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ভিীপদত।  দমজসা আবুল হার্ান এবাং দমজসা ব্রমাহাম্মি 
ব্রহাদর্দনি  দপতা,  োিা দইজদনই বুশরুয়ীদত বার্ কিদিন এবাং োদিি হাদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রবান 
ওিাকাতুল ব্রফিদিৌদর্ি িক্ষর্াদবক্ষদর্ি ভাি অপসর্ কিা হদয়দি।  তািা উভদয় এই ধ্দমসি অটল ভিদিি 
ব্রশ্রর্ীভূি।  
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৬।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মদিি পুত্র,  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ফাদিাগীি বড় ভাই।  দতদন তাি খুলতাত ব্রমাল্লা দমজসা 
ব্রমাহাম্মদিি দবপিীত শহীদিি আিবদলিান কদিদিদলন এবাং তাি খুলতাত কততসক তাি র্ম্বদে এই র্াক্ষয প্রিান 
কিা হদয়দিল ব্রে,  দতদন একজন অদতশয় ঐশী ভি েুবক দিদলন এবাং তাি দবিযাবিা ও র্দিদত্রি পদবত্রতাি 
জন্য দবখযাত হদয়দিদলন।  

 

৭।   দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকি,  দেদন হুিাতী নাদম প্রদর্দ্ধ।  েদিও বােদবক পদক্ষ দতদন কয়বীদনি অদধ্বার্ী 
দিদলন।  দতদন নবীদল আকবদিি দপতাি একজন দনকট আিীয় দিদলন এবাং মশহদি দতদনই র্বস প্রথম এই ধ্মস 
গ্রহর্ কদিন।  দতদনই বা’বীয়া দনমসান কদিদিদলন এবাং  ব্রর্ই শহদি মহান ুেুদর্ি অল্পকাল অবস্থান কাদল 
দতদনই ভদি র্হকাদি তাি ব্রর্বা কদিদিদলন।  েখন  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কাদলা পতাকা উদত্তালন কদিদিদলন 
দতদন তাি পুত্র দমজসা ব্রমাহাম্মি কাদজদমি র্াদথ অদত আগ্রহ র্হকাদি তাি পতাকাতদল র্মদবত হদয়দিদলন 
এবাং তাি র্াদথ মাদজন্দািান োত্রা কদিদিদলন।   ব্রর্ই র্িান অবদশদষ িক্ষা প্রাপ্ত হদয়দিদলন এবাং এখন 
মশহদি এই ধ্দমসি একজন উৎর্াহী এবাং কােসকিী র্হায়ক।  দমজসা বাদকি এই র্িী িদলি পতাকা 
বহর্কািীরূদপ কাজ কদিদিদলন।  দতদনই িূদগসি ব্রিয়ালগুদলি,  এি কু্ষি বুরুজর্মূদহি এবাং তাি র্ািদিদকি 
পদিখাি নকশা প্রস্তুত কদিদিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পি দতদন র্িীিদলি শদি র্িবদ্ধ কদিদিদলন এবাং 
শত্রুি দবরুদদ্ধ আক্রমর্ পদির্ালনা কদিদিদলন এবাং দতদনই ব্রশষ র্ময় পেসি কাজ র্াদলদয় অবদশদষ এই ধ্দমসি 
পদথ শহীদিি আিবদলিাতারূদপ পদতত হদয়দিদলন।  দতদন মহান ুেুদর্ি একজন অিিি র্াথী,  র্হকািী,  
ব্রর্নাপদত এবাং দবশ্বে পিামশসিাতারূদপ কাজ কদিদিদলন।  

 

৮।  দমজসা ব্রমাহাম্মি তকীদয় জুভায়নী,  র্মেীভাদবি একজন অদধ্বার্ী।  দতদন তাি র্াদহদতযক পািিদশসতাি 
জন্য দবখযাত দিদলন এবাং অদনক র্মদয় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  কততসক আক্রমর্কািীদিি প্রদত আক্রমর্ র্ালাবাি জন্য 
ব্রনততত্বভাি অদপসত হদয়দিদলন।  তাি মাথা এবাং তাি র্হর্িী দমজসা ব্রমাহাম্মি বাদকদিি মাথা বষসা দবদ্ধ কদি 
শুদল ব্রিয়া হদয়দিল এবাং উদত্তদজত অদধ্বার্ীগদর্ি দর্ৎকাি ও গজসন ধ্বদনি মদধ্য বািদফািদশি িাোয় 
র্মাদিাদহি র্াদথ প্রিদশসত হদয়দিদলন।  

 

৯।  কাম্বি আলীঃ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  দনভসক এবাং দবশ্বে ব্রর্বক,  দেদন মাহু োত্রায় তাি র্িী দিদলন।  ব্রে 
িাদত্র তাি প্রভ ু শত্রুি গুদলদত শহীদিি মেসািা প্রাপ্ত হদয়দিদলন  ব্রর্ই একই িাদত দতদনও শহীদিি মেসািা প্রাপ্ত 
হদয়দিদলন।  

 

১০।  হার্ান এবাং 

১১।   ুলীঃ দেদন জাোন প্রদিদশি একজন অদধ্বার্ী দিদলন।  ইর্কান্দাি নামক একজন বযদিি র্াদথ তাি 
আিবদলিাদনি িাদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মততদিহ িূদগস বহর্  কদি দনদয় দগদয়দিদলন এবাং তা মহান ুেুদর্ি 
পিপ্রাদি ব্রিদখ দিদয়দিদলন।  ইদন  ব্রর্ই হার্ান দিদলন,  োদক মশহদিি প্রধ্ান পুদলশ অদফর্াদিি আদিশ মদত 
একদট ফাাঁর্ িদড় লাগান অবস্থায় ঐ নগদিি মধ্য দিদয় ব্রটদন ব্রনওয়া হদয়দিল।  
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১২।  ব্রমাহাম্মি হার্ানঃ ব্রমাল্লা র্াদিদকি ভাই,  োদক খুর্রুি র্িীগর্ বািদফািশ ও ব্রশখ তাবার্সীি িূদগসি 
মধ্যবতসী স্থাদন হতযা কদিদিল।  দতদন তাি দিধ্াশূর্য দস্থততাি জন্য দবখযাত হদয়দিদলন এবাং ইমাম ব্রিজাি পদবত্র 
র্মাদধ্ মদন্দদিি একজন ব্রর্বক দিদলন।  

 

১৩।  সর্য়ি ব্রিজাঃ দেদন ব্রমাল্লা ইউসুফ আিসাবদলর্হ দপ্রদন্সি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য মহান ুেুর্ কততসক 
প্রদতদনদধ্ দনেুি হদয়দিদলন এবাং ব্রমাহিাদঙ্কত ব্রকািআন গ্রন্থ দনদয় এদর্দিদলন,  োদত দপ্রদন্সি দনদজি হাদত 
ব্রলখা শপথ এবাং প্রদতশ্রুদত দলদপবদ্ধ দিল।  দতদন ব্রখািার্াদনি একজন প্রদর্দ্ধ ইমাম দিদলন।  

 

১৪।   ব্রমাল্লা মিসান আলীঃ ব্রখািার্ান প্রদিদশি একজন দবখযাত র্াথী,  দময়ামায় গ্রাদমি একজন অদধ্বার্ী,  
ো শজবীহবাি মশরুদিি মধ্যবতসী স্থাদন অবদস্থত একদট সুিতঢ় সুিদক্ষত িূদগসি স্থান।  দতদন তাি ব্রতদত্রশজন 
র্াথীর্হ  ব্রর্ই দিনই ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পতাকাতদল র্মদবত হন ,  ব্রেদিন দতদন  ব্রর্ই গ্রাদমি দভতি দিদয় 
অদতক্রম কিদিদলন।  দময়ামায় মর্দজদি,  ব্রেখাদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  শুক্রবাদিি র্মদবত উপার্নাি জন্য গমর্  
কদিদিদলন।  দতদন ব্রর্খাদন তাি উদত্তজনাপূর্স আদবিন জাদনদয় এক বিবয প্রিান কদিদিদলন োদত দতদন 
ব্রখািার্াদনি কাদলা পতাকা উদত্তালদর্ি হাদির্ পূর্স হওয়া র্ম্বদে ব্রজাি দিদয়দিদলন এবাং োদত দতদন দনদজদক 
এই পতাকা বহর্কািী বদল ব্র াষর্া কদিদিদলন।  তাি বাদিতাপূর্স বিবয ব্রশ্রাতাদিি গভীিভাদব প্রভাদবত 
কদিদিল।  োিা তাি বিবয শ্রবর্ কদিদিল,  তাদিি অদধ্কাাংশ ব্রলাক,  োদিি অদধ্কাাংশ খযাতনামা এবাং 
গুর্র্ম্পন্ন ব্রলাক দিদলন,  তািা  ব্রর্ই দিনই উদিত হদলন এবাং তাদক অনুর্ির্ কিদলন।  ঐ ব্রতদত্রশজন 
র্াথীদিি মদধ্য ব্রকবলমাত্র একজন র্াথী,  ব্রমাল্লা ঈর্া দনদজি জীবন িক্ষা কিদত ব্রপদিদিদলন,  োি পুত্রিা 
এখন দময়ামায় গ্রাদম উপদস্থত আদিন এবাং এই ধ্দমসি কাজ তৎপিতাি র্াদথ পদির্ালনা কিদিন।   

 

এই গ্রাদমি শহীিগদর্ি নাম দনদমè প্রিত্ত হলঃ 

 

১৪।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমদহিী,  ১৫।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি জাফি,  ১৬।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি দবন ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি,  
১৭।  ব্রমাল্লা িদহম,  ১৮।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রিজা,  ১৯।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইন ,  ২১।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি,  
২২।  ব্রমাল্লা ইউসুফ,  ২৩।  ব্রমাল্লা ইয়াুব,  ২৪।  ব্রমাল্লা আলী,  ২৫।  ব্রমাল্লা জয়নুল আদবিীন,  ২৬।  ব্রমাল্লা 
ব্রমাহাম্মি,  দপতাি নামঃ জয়নুল,  ২৭।  ব্রমাল্লা বাদকি,  ২৮।  ব্রমাল্লা আবু্দল ব্রমাহাম্মি,      ২৯।  ব্রমাল্লা 
আবুল হার্ান,  ৩০।  ব্রমাল্লা ইর্মাইল,  ৩১।  ব্রমাল্লা আবু্দল আলী,  ৩২।  ব্রমাল্লা আকা- বাবা,  ৩৩।  ব্রমাল্লা 
আবু্দল জওয়াি,  ৩৪।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইন ,  ৩৫।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি বাদকি,         ৩৬।  ব্রমাল্লা 
ব্রমাহাম্মি,  ৩৭।  হাজী হার্ান,  ৩৮।  কিদবলায়ী আলী,  ৩৯।  ব্রমাল্লা কিদবলায়ী আলী,     ৪০।  কিদবলায়ী 
নূি ব্রমাহাম্মি,  ৪১।  ব্রমাহাম্মি ইোদহম,  ৪২।  ব্রমাহাম্মি র্াদয়ম,  ৪৩।  ব্রমাহাম্মি হািী,  ৪৪।  সর্য়ি ব্রমদহিী 
এবাং ৪৫।  আব ু ব্রমাহাম্মি।  
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ব্রর্াংর্াি গ্রাদমি র্াথীদিি মদধ্য োিা র্ামনাম ব্রজলাি একদট অাংশ আঠাি জন র্িী শহীদিি মেসািা প্রাপ্ত 
হদয়দিদলন তাদিি নাম দনদমè প্রিত্ত হলঃ 

 

৪৬.  সর্য়ি আহমিঃ োি ব্রিহদক দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী এবাং র্ািীি র্াতজন উলামা কততসক খডড দবখডড কিা 
হদয়দিল।  দতদন একজন খযাতনামা ধ্মস পুদিাদহত দিদলন এবাং তাি বাদিতা ও ধ্মস পিায়নতাি জন্য তাদক 
অদতশয় শ্রদ্ধা কিা হদতা।  

 

৪৭.  মীি আবু্দল কাদশমঃ ইদন সর্য়ি আহমদিি ভাই,  দেদন দঠক  ব্রর্ই িাদতই শহীদিি মেসািা প্রাপ্ত 
হদয়দিদলন,  ব্রে িাদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মততুযবির্ কদিদিদলন।  

 

৪৮.  মীি ব্রমদহিী,  সর্য়ি আহমদিি ফুলতাত,  ৪৯।   মীি ইোদহম,  সর্য়ি আহমদিি শ্যালক,  ৫০।  র্ফি 
আলী,  কািাবালায়ী আলীি পুত্র,  দেদন কািবালায়ী ব্রমাহাম্মদিি র্াদথ ব্রর্াংর্াদিি ব্রলাকগর্দক তাদিি 
অমদনাদোগীতাি দনিা হদত জাগ্রত কিাি জন্য এইরূপ পূর্স উিযম ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন,  তাদিি দজদনই শািীদিক 
িূবসলতাি জন্য ব্রশখ তাবার্সীদত ব্রোগিান কিদত পাদিন নাই,   ৫১।  ব্রমাহাম্মি আলী,  দেদন কািবালায়ী আব ু
ব্রমাহাম্মদিি পুত্র,  ৫২।  আবু কাদশম,  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলীি ভ্রাতা,  ৫৩।  কািবালাদয় ইোদহম,  ৫৪।  আলী 
আহমি,  ৫৫।  ব্রমাল্লা আলী আকবি,  ৫৬।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  আলী,  ৫৭।  আব্বার্ আলী,  ৫৮।  ব্রহাদর্ইন  
আলী,  ৫৯।  ব্রমাল্লা আলী আর্গি,  ৬০।  কািবালায়ী ইর্মাইল,  ৬১।  আলী খান,  ৬২।  ব্রমাহাম্মি ইোদহম,  
৬৩।  আবু্দল আেীম।  

 

শাহমীি োি গ্রাদমি দইজন র্াথী ব্রশখ তাবার্সীি িূগস িক্ষাকাদল মততুযমুদখ পদতত হদয়দিদলনঃ 

৬৪।  ব্রমাল্লা আব ু িদহম এবাং ৬৫।  কািাবালায়ী কাদজম।  

 

মাদজন্দািাদন এই ধ্দমসি র্মথসনকািীি র্াংখযা র্ম্বদে র্াতাইশজন শহীদিি আিবদলিানকািীদিি নাম এই পেসি 
দলদপবদ্ধ কিা হদয়দিঃ 

৬৬।  ব্রমাল্লা ব্রিজাদয় শাহ,  ৬৭।  আেীম,  ৬৮।  কািবালাদয় ব্রমাহাম্মি জাফি,  ৬৯।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইন ,  ৭০।  
ব্রমাহাম্মি বাদকি,  ৭১।  সর্য়ি িাজ্জাক,  ৭২।  ওোি ইোদহম,  ৭৩।  ব্রমাল্লা সর্য়দি জাদহি ব্রকিমানী,  ৭৪।  
ব্রিজাদয় আিম,  ৭৫।  িসুদল বাহনীদন মীদি,  ৭৬।  ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইন ,  িসুদল বাহনীদমিীি ভাই,  ৭৭।  
তাদহি,  ৭৮।  শফী,  ৭৯।  কাদশম,  ৮০।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি জান,  ৮১।  মর্ীহ,  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি জাদনি 
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ভাই,  ৮২।  ইতা- বা’বা,  ৮৩।  ইউসুফ,  ৮৪।  ফজলুল্লাহ,  ৮৫।  বা’বা,  ৮৬।  শাফী ুলী,  ৮৭।  দনজাম,  
৮৮।  রুহুল্লাহ,  ৮৯।  আলী ুলী,  ৯০।  সুলতান,  ৯১।  জাফি এবাং ৯২।  খলীল।  

 

র্ওয়াি ুদহি দবশ্বার্ীগদর্ি মদধ্য এই পেসি পাাঁর্জদনি নাম পাওয়া ব্রগদিঃ  

৯৩।  কািবালাদয় কাম্বি কাদলশ,  ৯৪।  ব্রমাল্লা নাি আলী মুতওয়াল্লী,  ৯৫।  আবু্দল হক,  ৯৬।  ইতািকী 
র্ুপান,  ৯৭।  ইতািকী র্ুপাদনি পুত্র।  

 

আদিসোন শহদিি দনম্নদলদখত বযদিগর্ শহীদিি আিবদলিান কদিদিনঃ 

৯৮।  দমজসা আলী ব্রমাহাম্মি,  ৯৯।  দমজসা আবুল বদর্ি,  হাজী আবু্দল ওয়াহহাদবি পুত্র,  ১০০।  ব্রমাহাম্মি 
ব্রহাদর্ইন ,  হাজী ব্রমাহাম্মি র্াদিদকি পুত্র,  ১০১।  ব্রমাহাম্মি ব্রমদহিী,  হাজী ব্রমাহাম্মি ইোদহদমি পুত্র,  
১০২।  দমজসা আহমি,  ব্রমাহর্ীদনি পুত্র,  ১০৩।  দমজসা ব্রমাহাম্মি,  মীি ব্রমাহাম্মি তকীি পুত্র।  

 

ইর্ফাহান নগি  হদত দত্রশ জদনি নাম এই পেসি দলদপবদ্ধ কিা হদয়দিঃ 

১০৪।  ব্রমাল্লা জাফি,  গম র্ালুর্ী কািক,  োি নাম পািস্য ভাষায় অবতীর্স বায়ান গ্রদন্থ উদল্লখ কিা হদয়দি,  
১০৫।  ওোি আকা,  দেদন বুজুগস বান্না নাদম দবদশষ পদিদর্ত,  ১০৬।  ওোি হার্া,  ওোি আকাি পুত্র,  
১০৭।  ওোি ব্রমাহাম্মি,  ওোি আকাি পুত্র,  ১০৮।  ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইন ,  ওোি আকাি পুত্র,  োি ব্রিাট 
ভাই ওোি জাফিদক তাি শত্রুিা কদয়কবাি দবদক্র কদিদিল,  ব্রে পেসি না দতদন তাি দনজ নগদি 
ব্রপৌাঁদিদিদলন,  ব্রেখাদন এখন দতদন বার্ কিদিন,  ১০৯।  ওোি ব্রকািবান আলীদয় বান্না,  ১১০।  আলী 
আকবি,  ওোি ব্রকািবান আলীদয় বান্নাি পুত্র,  ১১১।  আবু্দল্লাহ,  ওোি ব্রকািবান আলীদয় বান্নাি পুত্র,  
১১২। ব্রমাহাম্মি বাদকি নকশ,  সর্য়ি ইয়াদহয়াি নানা,  দেদন দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীদয় নহিীি পুত্র।  তাি বয়র্  
ব্রর্ৌে বিি  দিল এবাং দতদন  ব্রর্ই িাদত শহীদিি আিবদলিান কদিদিদলন,  ব্রে িাদত ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মততুয 
বির্  কদিদিদলন।  ১১৩।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকী,  ১১৪।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রিজা,  উভদয় মতত আবু্দর্ র্াদলদহি 
ভাই,  দেদন আক্কাদত দিজওয়ান উিযাদনি উিযান িক্ষক দিদলন,  ১১৫।   ব্রমাল্লা আহমি র্াফফাি ১১৬।  ব্রমাল্লা 
ব্রহাদর্ইদন দমস্কাি,  ১১৭।  আহমি পায়বন্দী,  ১১৮।  হার্াদন শাদয়ি বাদফ ইয়ােিী,  ১১৯।  ব্রমাহাম্মি তকী,  
১২০।  ব্রমাহাম্মি আত্তাি,  ব্রহাদর্ইন শাদয়ি বাদফি ভাই,  ১২১।  ব্রমাল্লা আবু্দল খাদলক,  দেদন বািাে 
র্দম্মলদনি র্ময় দনদজ দনদজি গলা ব্রকদট ব্রফদলদিদলন এবাং মহান তাদহিা োদক নাম দিদয়দিদলন,  ১২২।  
ব্রহাদর্ইন ,  ১২৩।  আবুল কাদশম,  ১২৪।  দমজসা ব্রমাহাম্মি ব্রিজা,  ১২৫।  ব্রমাল্লা হায়িি,  দমজসা ব্রমাহাম্মি 
ব্রিজাি ভাই,   ১২৬।  দমজসা ব্রমদহিী,  ১২৭।  ব্রমাহাম্মি ইোদহম,  ১২৮।  ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইন ,  দেদন িেমাল 
দগদিহোন নাদম খযাত,  ১২৯।  ব্রমাহাম্মি হার্াদন দর্টর্াে,  একজন প্রদর্দ্ধ কাপড় প্রস্তুতকািী,  দেদন মহান 
বা’ব্রবি  উপদস্থদত লাভ কদিদিন,  ১৩০।  ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইন  আত্তাি,  ১৩১।       ওোি হাজী ব্রমাহাম্মি 
বান্না,  ১৩২।  মাহমুি ব্রমকািীদয়,  একজন প্রদর্দ্ধ কাপড় দবদক্রতা,  দতদন দববাদহত দিদলন এবাং ব্রর্হিীদকি িূদগস 
মহান বা’ব্রবি  র্াদন্নধ্য লাভ কদিদিদলন।  েখন  দতদন ব্রতহিাদন দিদলন তখন তাি ভাইদয়ি দনকট হদত একদট 
পত্র ব্রপদলন ব্রে তাি একদট পুত্র র্িান জন্ম গ্রহর্ কদিদি এবাং তাদক ব্রিখাি জন্য দ্রুততাি র্াদথ ইর্ফাহাদন 
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প্রতযাবতসদনি অনুনয়  ব্রর্ই পদত্র দিল,  তািপি দতদন ব্রেখাদন ইো গমর্  কিদত পাদিন বদল উদল্লখ দিল।  
দতদন উত্তি দিদয়দিদলনঃ আদম এই ধ্দমসি ভালবার্ায় খুবই আনদন্দত আদি,  সুতিাাং আদম এখন আমাি পুদত্রি 
দবষদয় মনদোগ প্রিান কিদত অক্ষম।  আদম মহান ুেুদর্ি র্াদথ ব্রোগিান কিদত এবাং তাি পতাকাতদল 
র্মদবত হদত অতীব আগ্রাহাদিত।  

১৩৩।  সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ব্রিজাদয় পা- কলয়ীয়ীঃ একজন প্রদর্দ্ধ সর্য়ি এবাং একজন উচ্চ প্রশাংদর্ত ধ্মস পুদিাদহত,  
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পতাকাতদল র্মদবত হওয়াি জন্য ইর্পাহাদনি ধ্মসার্ােস উলামাদিি মদধ্য ভয়ানক উদত্তজনাি 
র্তদষ্ট হদয়দিল।  

 

দর্িাজ নগিীি দবশ্বার্ীগদর্ি মদধ্য দনম্নদলদখত বযদিগর্ শহীদিি মেসািা প্রাপ্ত হদয়দিদলনঃ 

১৩৪।  ব্রমাল্লা আবু্দল্লাহ,  দতদন র্াদলহ নাদমও পদিদর্ত,  ১৩৫।  ব্রমাল্লা জয়নুল আদবিীন,  ১৩৬।  দমজসা 
ব্রমাহাম্মি।  

 

ইয়াজি নগদিি এই ধ্মস দবশ্বার্ীদিি মদধ্য ব্রকবল র্াি জদনি নাম এই পেসি দলদপবদ্ধ কিা হদয়দিঃ 

১৩৭।   ব্রর্ই সর্য়ি বাংশীয় বযদি,  দেদন ব্রখািার্ান হদত বািদফািদশ পাদয় ব্রহদট গমর্  কদিদিদলন,  ব্রেখাদন 
দতদন শত্রুি গুদলি আ াদত মততুযমুদখ পদতত হদয়দিদলন।  

১৩৮।  সর্য়ি আহমিঃ মহান বা’ব্রবি  শ্রুদতদলদপকাি,  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন আেীদমি দপতা,  

১৩৯।  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলী,  সর্য়ি আহমদিি পুত্র,  োি মাথা ব্রগালাি আ াদত উদড়দয় ব্রিয়া হদয়দিল েখন  
দতদন িূদগসি প্রদবশ পদথ িাদড়দয় দিদলন এবাং দেদন তাি বয়দর্ি স্বল্পতাি কািদর্ মহান ুেুদর্ি দনকট অতযি 
ভালবার্া ও প্রশাংর্া ব্রপদতন।  

১৪০।  ব্রশখ আলীঃ ইদন আবু্দল খাদলক ইয়াজিীি পুত্র,  মশহদিি অদধ্বার্ী একজন েুবক,  োি উদিযাম ও 
অক্লাি উৎর্াহ ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  ও মহান ুেুর্ অতীব প্রশাংদর্ত হদতা।  

 

কয়বীদনি দবশ্বার্ীদিি মদধ্য দনম্নদলদখত বযদিগর্  ব্রর্ই েুদদ্ধ শহীদিি িিজা প্রাপ্ত হদয়দিদলনঃ 

১৪১।  দমজসা ব্রমাহাম্মি আলীঃ একজন খাতনামা ধ্মস পুদিাদহত,  োি দপতা হাজী ব্রমাল্লা আবদল ওয়াহাব 
কয়বীদনি একজন দবদশষ্ট খযাতনামা মুজতদহি দিদলন।  দতদন দর্িাদজ মহান বা’ব্রবি  উপদস্থদত লাভ কদিদিদলন 
এবাং হুরুফাদত হাইদয়ি ( জীবি বনসমালাদিি)  তাদলকাভিূ হদয়দিদলন।  

১৪২।  ব্রমাহাম্মি হািীঃ একজন দবখযাত র্ওিাগি,  হাজী আবু্দল কদিদমি পুত্র।  োি উপাদধ্ দিল বাগবান 
বাশী।  
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১৪৩।  সর্য়ি আহমি,  ১৪৪।  দমজসা আবু্দল জদলল,  একজন খযাতনামা ধ্মসজ্ঞা আইনজ্ঞ পদডডত।  ১৪৫।  দমজসা 
ব্রমদহিী।  

১৪৬।  ব্রমাহািস গ্রাম হদত এক বযদি োি নাম দিল হাজী ব্রমাহাম্মি আলী,  দেদন কয়বীদন ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি 
তকীি হতযাি ফিস্বরূপ অদত অদধ্ক পদিমাদন কষ্ট ব্রভাগ কদিদিদলন।  

১৪৭।  ব্রমাল্লা ব্রমদহিীঃ একজন খযাতনামা ধ্মস পুদিাদহত।  দেদন মহান সর্য়ি কাদজদমি একজন খযাতনামা দশষ্য 
দিদলন।  দতদন তাি জ্ঞান,  বাদিতা এবাং এই ধ্দমসি দবশ্বাদর্ি িতঢ়তাি জন্য সুপদিদর্ত দিদলন।  

১৪৮।  ব্রমাল্লা মাহমুদি খুয়ীঃ ব্রমাল্লা ব্রমদহিীি ভাই।  জীদবত অক্ষিদিি তাদলকাভূি একজন এবাং খযাতনামা ধ্মস 
পদডডত দিদলন।   

ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলীঃ জীদবত অক্ষিদিি তাদলকাভিূ একজন।  তাি দবিযা,  উৎর্াহ এবাং বাদিতাি িািা 
দতদন অদনক খযাদত অজসন কদিদিদলন।  ব্রকিমাদন তাি উপদস্থদতকাদল দতদনই হাজী কদিম খাদনি ভীদত ও 
আশঙ্কাি উদিক কদিদিদলন এবাং দতদনই তাি প্রদতিন্দী শত্রুদিি অিদি ভীদতি র্ঞ্চাি কদিদিদলন।  হাজী কদিম 
খান তাি র্মদবত দশষ্য মডডলীদক বলদত ব্রশানা দগদয়দিলঃ ‘এই বযদিদক দনশ্চয় এই শহি  হদত ব্রবি কদি 
দিদত হদব।  কাির্,  েদি তাদক থাকদত ব্রিয়া হয়  তদব ব্রর্ দনশ্চয়ই ব্রকিমাদনও  ব্রর্ই ব্রগালদোগ র্তদষ্ট কিদব 
ো ব্রর্ ইদতপূদবস দর্িাদজ কদিদিল।  ব্রর্ ব্রে অদনষ্ট র্াধ্ন কিদব,  তা অপুির্ীয় হদব।  তাি বাদিতাি ইেজাল 
( োদ)  ও তাি বযদিদত্বি শদির্মূহ,  েদিও এইগুদল ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ঐ র্কল শদিদক অদতক্রম কদি নাই,  
তথাদপ দনশ্চয়ই এিা  ব্রর্ই র্কল অদপক্ষা দনকতষ্ট নদহ।  এই উপাদয় ব্রকিমাদন তাি উপদস্থদতি কাল হ্রার্ 
কিদত তাদক বাধ্য কিদত এবাং প্রর্াি ব্রবিী হদত জনতাদক র্াবধ্ান কদি বিবয দিদত বাধ্া প্রিান কিদত 
র্ক্ষম হদয়দিল।  

মহান বাব তাদক দনম্নদলদখত উপদিশ প্রিান কদিদিদলনঃ’‘আপদন দনশ্চয়ই পািদস্যি শহিগুদল ও নগির্মহূ িশসন 
কিদবন এবাং তাি অদধ্বার্ীদিি আল্লাহি ধ্দমস আহ্বান কিদবন।  ১২৬৫ দহজিীি ব্রমাহিিম মাদর্ি প্রথম দিদন 
( নদভম্বি ২৭,  ১৮৪৮- ৪৯ ইাং)  আপদন দনশ্চয়ই মাদজন্দািাদন উপদস্থত হদবন এবাং ুেুর্দক আপনাি র্বসশদি 
অনুর্াদি র্াহােয প্রিান কিাি জন্য িাাঁদড়দয় োদবন। ” ব্রমাল্লা ইউসুফ তাি প্রভুি আদিশমদত ব্রকান শহদি এক 
র্প্তাদহি ব্রবশী র্ময় অবস্থান কিদত অস্বীকাি কিদতন।   

মাদজন্দািাদন উপদস্থত হওয়াি পি ,  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসাি সর্ন্য বাদহনী কততসক বন্দী কিা হদয়দিল,  দপ্রন্স 
তৎক্ষনাৎ তাদক দর্নদত ব্রপদি বন্দী কিাি আদিশ দিদয়দিল।  আমিা ইদতপূদবস জানদত ব্রপদিদি ব্রে,  তার্কদর্ি 
েুদদ্ধি র্ময় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াধ্ীদিি িািা তাদক মুি কিা হদয়দিল।  

১৫০।  ব্রমাল্লা জলীদল উরুমীদয়ঃ জীদবত অক্ষির্মদূহি মদধ্য তাদলকাভূি একজন।  তাি জ্ঞান,  বাদিতা,  ভদি 
ও দবশ্বাদর্ি জন্য দবখযাত দিদলন।  

১৫১।  ব্রমাল্লা আহমিঃ মিাগীি একজন অদধ্বার্ী।  জীদবত অক্ষদিি তাদলকাভূি সর্য়ি কাদজদমি একজন 
খযাতনামা দশষ্য।  

১৫২।  ব্রমাল্লা ব্রমদহিীদয় কন্দীঃ মহান বাহা’উল্লাহি একজন  দনষ্ঠ র্িী এবাং তাাঁি পদিবাদিি ব্রিদলদিি একজন 
দশক্ষক।  
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১৫৩।  ব্রমাল্লা বাদকিঃ ব্রমাল্লা ব্রমদহিীি ভাই।  তািা উভদয় দবদশষ্ট জ্ঞান র্ম্পন্ন দিদলন।  োদিি গুর্াবলী ও 
দবিযা র্ম্বদে মহান বাহা’উল্লাহ দকতাদব ইক্কাদন র্াক্ষয প্রিান কদিদিন।  

১৫৪।  সর্য়ি কাদজমঃ জাোদনি একজন অদধ্বার্ী এবাং তথাকাি একজন দবখযাত বদর্ক।  দতদন দর্িাদজ মহান 
বা’ব্রবি  উপদস্থদত লাভ কদিদিদলন এবাং তাাঁি র্াদথ ইর্ফাহাদন গমর্  কদিদিদলন।  তাি ভাই সর্য়ি মতুসজা 
ব্রতহিাদনি র্াত শহীদিি একজন দিদলন।  

১৫৫।  ইস্কান্দািঃ দতদনও জাোদনি একজন অদধ্বার্ী দিদলন।  দতদনই হার্ান ওুলীি র্াদথ ব্রমাল্লা ব্রহদর্ইদনি 
মতত ব্রিহ িূদগস বহর্  কদি এদনদিদলন।  

১৫৬।  ইর্মাইল,  ১৫৭।  কািবালাদয় আবু্দল আলী,  ১৫৮।  আবু্দল ব্রমাহাম্মি,  ১৫৯।  হাজী আব্বার্,  ১৬০।  
সর্য়ি আহমি,  এিা র্বাই জাোদনি অদধ্বার্ী দিদলন।  

১৬১।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন তুলাহ ব্রিােঃ বািদফািদশি একজন অদধ্বার্ী,  োি মাথায় একদট বষসা দবদ্ধ কদি 
িাোয় িাোয় আড়ম্বদিি র্াদথ প্রিদশসত হদয়দিদলন।  

১৬২।  ব্রমাল্লা হার্াদন িেী,  ১৬৩।  ব্রমাল্লা হার্াদন বয়াজমত্তী।  ১৬৪।  ব্রমাল্লা ব্রনয়ামতুল্লাহ বািদফািশী,  ১৬৫।  
ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীদয় কিাখীলী,  ১৬৬।  ওোি জয়নুল আদবিীন,  ১৬৭।  ওোি কাদশম,  ওোি জয়নুল 
আদবিীদনি পুত্র,  ১৬৮।  ওোি আলী আকবি,  ওোি জয়নুল আদবিীদনি ভাই।  

 

ব্রশষ দতন বযদি িাজদমদস্ত্রি বযাবর্ায়ী দিদলন,  তািা ব্রকিমাদনি অদধ্বার্ী হদলও ব্রখািার্াদনি কায়ীদন বর্বার্ 
কিদতন।  

১৬৯- ১৭০।  ব্রমাল্লা ব্রিজাদয় শাহ এবাং বাহনীমীি একজন েুবক।  মহান ুেুর্ কততসক িূগস পদিতযাগ কিাি দই 
দিন পদি বািদফািদশি বাজাদি দতদন দনহত হদয়দিদলন।  হাজী ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি হামজা,  তাি দবদশষ নাম 
শদিয়দত মিাি,  মর্দজদি কাদয়ম ব্রবদগি দনকটবতসী স্থাদন তাদিিদক র্মাদহত কিদত এবাং তাদিি হতযাকািীদক 
অনুদশার্না কিদত এবাং ক্ষমা প্রাথসনা কিদত প্রবতত্ত কিদত কততকােস হদয়দিদলন।  

১৭১।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রমায়াল্লাম নূিীঃ মহান বাহা’উল্লাহি একজন অিিি র্হর্ি ।  দেদন নূদি,  ব্রতহিাদন এবাং 
মাদজন্দািাদন তাাঁি র্াদথ  দনষ্ঠভাদব র্াহর্েস কদিদিদলন।  দতদন তাি দবিযা ও দবর্াি বুদদ্ধি কািদর্ দবখযাত 
দিদলন এবাং মহান ুেুর্দক বাি দিদল,  ব্রশখ তাবার্সীি িূগস িক্ষাকতসাি উপি ব্রে র্কল ভয়াবহ কষ্ট পদতত 
হওয়াি র্ম্ভাবনা দিল,  দতদনই  ব্রর্ই র্কল কষ্ট ব্রভাগ কদিদিদলন।  দপ্রন্স প্রদতজ্ঞা কদিদিল ব্রে,  ব্রর্ তাদক মুি 
কদি ব্রিদব এই শদতস ব্রে,  দতদন মহান ুেুদর্ি নাদম অদভশাপ প্রিান কিদব এবাং এই প্রদতশ্রুদত দিদয়দিল 
ব্রে,  েদি দতদন প্রতযাহাি কিদত ইেুক হন ,  তদব ব্রর্ তাদক তাি র্াদথ ব্রতহিাদন দনদয় োদব এবাং তাদক 
তাি পুত্রদিি গতহ দশক্ষক দনেুি কিদব।  দতদন উত্তি দিদয়দিদলনঃ ‘ব্রতামাি মদতা ব্রলাদকি আদিদশ আদম 
কখনও আল্লাহি দপ্রয়তমদক ভীদত প্রিশসন কিদত র্ম্মত হব  না।  েদি তুদম আমাি উপি র্মে পািস্য ব্রিদশি 
িাজত্বও ন্যাে কি,  তথাদপ আদম এক মুহুদতসি জন্যও আমাি দপ্রয়তম ব্রনতাি দিক হদত মুখ দফিাব না।  আমি 
ব্রিহ ব্রতামাি িয়াি উপি দনভসিশীল,  দকন্তু আমাি আিাদক তুদম িমন  কিদত অর্মথস।  তুদম েত ইো 
আমাদক কষ্ট প্রিান কি,  ব্রে আদম পদবত্র ব্রকািআদনি এই আয়াদতি র্তযতা ব্রতামাি দনকট প্রমার্ কিদত 
পাদিঃ ‘‘তদব মততুযি আকাঙ্খা কি,  েদি ব্রতামিা র্তযবািী ব্রলাক হও ( ব্রকািআন ২/ ৯৪) । ” 
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দপ্রন্স তাি উত্তদি ব্রক্রাধ্াে হদয় আদিশ দিদয়দিল ব্রে তাি ব্রিহদক খডড দবখডড কদি ব্রফলা ব্রহাক এবাং তাি 
প্রদত অতযি ব্রহয় ও অপমানকি শাদে প্রিান কিদত ব্রে ব্রকান ব্রর্ষ্টাি ক্রদট কিা না হয়।  

১৭২।  হাজী ব্রমাহাম্মি কিিািীঃ পুিাতন বাগিাদিি দনকটবতসী একদট তাল বাগাদন তাি বার্স্থান দিল।  দতদন 
অদত র্াহর্ী ব্রলাক দিদলন।  দতদন দমশদিি ইোদহম পাশাি দবরুদদ্ধ একদট সর্ন্য বাদহনী পদির্াদলত কদি তাি 
র্াদথ েুদ্ধ কদিদিদলন।  দতদন সর্য়ি কাদজদমি একজন অদতভি দশষ্য দিদলন এবাং তাি র্ম্বদে একদট সুিী স 
কদবতা ির্না কদিদিদলন,  োদত দতদন সর্য়ি কাদজদমি র্াধ্ূতা ও গুর্র্মহূ দবোদিতভাদব বর্সনা কদিদিদলন।  
েখন  দতদন সর্য়ি বা’ব্রবি  ধ্মস গ্রহর্ কদিন তখন তাি বয়র্  পাঁর্াত্তি বিি  দিল।  দতদন একদট বািীতাপূর্স 
িী স কদবতায় তাাঁি প্রশাংর্া কদিদিদলন।  িূগস অবদিাধ্কাদল দতদন তাি বীিত্বপূর্স কােসাদি িািা দনদজদক দবদশষ্ট 
ও প্রদর্দ্ধ কদিদিদলন এবাং অবদশদষ শত্রুি গুদলি আ াদত দতদন শহীদিি িিজায় ব্রপৌাঁদি োন।  

  

১৭৩।  সর্য়ি জব্বাভীঃ বাগিাদিি একজন অদধ্বার্ী,  দেদন িূগস প্রদতদিাধ্কাদল অর্াধ্ািন র্াহর্ প্রিশসন 
কদিদিদলন।  তাদক ব্রপদট আ াত কিা হদয়দিল এবাং েদিও দতদন গুরুতিভাদব আহত হদয়দিদলন,  দতদন পাদয় 
ব্রহাঁদট মহান ুেুদর্ি দনকট ব্রপৌাঁিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দতদন আনদন্দি র্াদথ তাি পিতদল পদতত হদয় প্রার্ 
তযাগ কদিন।  

ব্রশদষাি এই দইজন শহীদিি অবস্থা র্ম্বদে র্কল দবষয় সর্য়ি আব ু তাদলব ব্রর্াংর্ািী কততসক বদর্সত হদয়দিল,  
দেদন এই স্মির্ীয় অবদিাধ্ হদত দনদজি জীবন িক্ষা কিদত ব্রপদিদিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহি দনকট দতদন  
ব্রর্ই দববির্ প্রিান কদিদিদলন এবাং তাি দই ভাই সর্য়ি আহমি এবাং মীি আবুল কাদশদমি দববির্ 
দিদয়দিদলন,  োদিি দই জনই িূগস িক্ষাকাদল শহীদিি মেসািা প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  দতদন দলদখদিনঃ ব্রে দিন 
খর্রু দনহত হদয়দিল,  আদম তখন দবর্ায়ী আলী জান নামক িূদগসি দনকটবতসী একদট গ্রাদমি একজন গ্রাম 
প্রধ্াদনি অদতদথ দিলাম।  ব্রর্ খর্রুদক িক্ষা কাদজ র্হায়তাি জন্য দগদয়দিল এবাং দফদি এদর্ খর্রুি মততুয 
র্ম্বেীয় অবস্থার্মহূ আমাি দনকট বর্সনা কিদত োদেল।   ব্রর্ই দিনই একজন র্াংবাি িাতা আমাদক র্াংবাি 
দিল ব্রে,   ব্রর্ই গ্রাদম দইজন আিব এদর্ উপদস্থত হদয়দি এবাং তািা িূদগসি র্াথীদিি র্াদথ ব্রোগািান কিদত 
দবদশষভাদব আগ্রাহাদিত।  তািা কািীকলাি গ্রাদমি ব্রলাকদিি র্ম্পদকস তাদিি ভয় প্রকাশ কিদিদলন এবাং 
প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন ব্রে,  দেদন তাদিিদক তাদিি গিবয স্থাদন পথ প্রিশসন কদি দনদয় ব্রেদত র্াহােয কিদব,  
তািা তাদক প্রর্ুি পদিমাদন পুিস্কাি প্রিান কিদবন।  আদম আমাি দপতা মীি ব্রমাহাম্মি আলীি উপদিশর্মহূ 
স্মির্ কিলাম,  দেদন আমাদক উিান কিদত এবাং মহান বা’ব্রবি  ধ্দমসি উন্নদত ও দবোি কিদত র্াহােয কিদত 
উৎর্াদহত কদিদিদলন।  আদম তৎক্ষনাৎ  ব্রর্ই উপদস্থত সুদোগ গ্রহর্ কিাি জন্য মনদস্থি  কিলাম এবাং এই 
দইজন আিদবি র্াদথ গ্রাদমি প্রধ্াদনি র্াহােয ও র্হায়তায় িূদগস ব্রপৌাঁিলাম।  আমিা ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ 
র্াক্ষাৎ কিলাম এবাং আমাি জীবদনি অবদশষ্ট দিনগুদলা  ব্রর্ই ধ্দমসি ব্রর্বায়,  ব্রে ধ্মস দতদন অনুর্ির্ 
কিদতন,  জীবন উৎর্গস কিদত প্রদতজ্ঞাবদ্ধ হলাম।  

  

মহান ুেুর্ ও র্াথীদিি র্াংদগ  দবদিাধ্ী পদক্ষি ব্রে র্কল  ব্রর্নাপদত েুদ্ধ কদিদিদলন  তাদিি কদয়কজদনি 
নাম হলঃ 

১।  দপ্রন্স ব্রমদহিী ুলী দমজসা,  মতত ব্রমাহাম্মি শাদহি ভাই।  



299 
 

২।  ব্রর্ালায়মান খাদন আফর্াি,  ৩।  হাজী ব্রমােফা খাদন সুিতজী,  ৪।  আবু্দল্লাহ খান,  ৫।  আব্বার্ ুলী 
খাদন লািীজানী,  ব্রে ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ব্রক গুদল কদিদিল,  ৬।  নুরুল্লাহ খান আফগান,  ৭।  আোদহম খাদন 
আফগান,  ৮।  জুলকাি খাদন কািাবালায়ী,  ৯।  আলী আর্গি খান,  ১০।  ব্রখািা ব্রমািাি খান,  ১১।  খদলল 
খান,  ১২।  জাফি ুলী খান,  ১৩।  ফওদজ কল বাদটি র্িতীপ,  ১৪।  জাকািীয়াদয় কািী কলায়ী,  খর্রুি 
খালাদতা ভাই এবাং তাি উত্তিাদধ্কািী।  

ঐ র্কল দবশ্বার্ী োিা  ব্রর্ই স্মির্ীয় অবদিাদধ্ অাংশগ্রহর্ কদিদিদলন এবাং এি ব্রশার্নীয় পদির্দতি পিও 
জীদবত দিদলন,  তাদিি নাম ও পূর্স র্াংখযা র্ম্বদে এই পেসি র্াংবাি র্াংগ্রহ কিদত অর্মথস হদয়দি।  আদম 
শহীিগদর্ি নাদমি একদট প্রদতদনদধ্র্ূর্ক তাদলকাি উপি র্ন্তুষ্ট হদয়দি,  েদিও তা অর্ম্পূর্স,  এই দবশ্বাদর্ি উপি 
দনভসি কদি ব্রে,  ভদবষ্যদত এই ধ্দমসি র্াহর্ী অগ্রগামী িল এই ক্রদট িূি কিাি জন্য উদিত হদবন এবাং 
তাদিি  অনুর্োন ও শ্রমশীলতাি র্াহাদেয এই অর্ম্পূর্স দববিদনি অিহীনতাি প্রদতকাি কিদবন।  ব্রেদহত ু ইহা 
বতসমান র্মদয় মমসস্পশসী  টনা প্রবাদহি মদধ্য র্বসিাই অতযি দর্ত্তাকষসক প্রর্ি থাকদব।   

ব্রশখ তাবার্সীি অধ্যায় র্মাপ্ত 

 

দবাংশদত অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ব্রনাট,  এফ- ২৪৫ পতষ্ঠা।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  ব্রিহাবদশষ এখনও ব্রশখ তাবার্সী 
র্মাদধ্ মদন্দদিি একদট ব্রিাট কদক্ষ র্মাদহত আদি।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী বািদফািশীি ( মহান ুেুদর্ি)  
আদিশানুর্াদি তাি র্িীগর্ কততসক অদত শ্রদ্ধা ও ভদিি র্াদথ তাদক র্মাদহত কিা হদয়দিল ১৮৪৯ দিষ্টাদব্দি 
প্রথম ভাদগ।  

২.  মহান বা’ব্রবি  আিবদলিানকািী দশষ্যদিি মদধ্য দিদলন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ,  োদক প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি 
র্ূদেসি িীপযমান প্রভাি প্রতীক কিা হদয়দিল।  তাি র্তদষ্ট না হদল,  ঈশ্বি তাাঁি পিম করূনাি আর্দন উপস্থাদপত 
হদতন না এবাং অতযি ব্রগৌিদবি দর্াংহার্দন আদিাহন কিদতন না।  ( দকতাদব ইক্কান,  ১৮৮ পতষ্ঠা)  

  ২( ক)  ডািাি দট, ব্রক, ব্রর্ইদনি  জাদত ও ধ্মসর্মূদহি পুনদমসলন,  ৮৩ পতষ্ঠা।  

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  িূবসল শিীি দবদশষ্ট দকন্তু একজন র্াহর্ী সর্দনক এবাং আল্লাহি একজন অতীব অদভভূত সর্দনক 
দিদলন।  তাি মদধ্য একাধ্াদি এইরূপ গুর্াবলী ও দবদশষত্ব র্মদূহি র্মন¦ য় হদয়দিল ো এমন দক পািদস্যি 
আধ্যাদিক অদভজাত র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাদকি মদধ্য কিাদর্ৎ একই বযদিদত ব্রিখা পাওয়া ব্রেত।  

   ২( খ)  তাদিদখ জিীদি,  ৯৩- ৯৫ পতষ্ঠায় হাজী দমজসা জানী দলদখদিনঃ 

ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  কদনষ্ঠ ভাই দমজসা ব্রমাহাম্মি হার্াদনি র্াদথ আমাি র্াক্ষাৎকাি হদয়দিল েখন  দতদন তাি 
ভাই ও ব্রবানদক কািবালা হদত কয়বীদন ও কয়বীন হদত ব্রতহিাদন দনদয় আর্দিদলন।  তাি ব্রবান কয়বীদনি 
ব্রশখ আব ু ব্রতািাদবি স্ত্রী দিদলন,  দেদন একজন দবিান ও িাশসদনক দিদলন,  ো র্র্িার্ি অদত দ®প্রাপয এবাং 
দতদন অদত দবশ্বার্ পিায়ন দিদলন এবাং মহান বা’ব্রবি  প্রদত তাি ভালবার্া ও ভদি এইরূপ দিল ব্রে,  মহান 
বা’ব্রবি  নাম উদল্লদখ অশ্রু বষসর্ না কদি পািদতন না। ।  তাাঁি বাকযাবলী পাদঠ দতদন ভাবাদধ্দকয ও আনদন্দ 



300 
 

মুিসা ব্রেদতন।   তাি স্ত্রী পদবত্র ব্রকািআদনি বযাখযা প্রিান কিদত পািদতন এবাং ঐশী একত্ব র্ম্বদে জদটল 
প্রশ্নাদিি দমমাাংর্া কিদত পািদতন।  ব্রকান পুরুষদক এই দবষদয় তাি র্মকক্ষ ব্রিখদত পাই নাই।  এই র্কল 
আশীষ দতদন মহান বা’ব্রবি  ব্রলখার্মহূ হদত ও মহান তাদহিাি র্াদথ বাকযালাপ হদত লাভ কদিদিদলন।  দতদন 
অতযি র্দহষ্ণ ু দিদলন।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি মাতাি দনকট ব্রমাহাম্মি হার্াদনি ও দনদজি দবপিাপি ও 
আিবদলিান র্ম্বদে ভদবষ্যিার্ী কদিদিদলন।  তথাদপ তখন তাি ( হার্াদনি)  বয়র্  মাত্র ১৭ বিি  দিল।  বা’বুল 
বা’ব্রবি  মততুযি পি তাি তিবািী ও পাগড়ী তাি ভাইদক প্রিান কিা হদয়দিল এবাং তাদক সর্ন্যদিি প্রধ্ান 
দনেুি কিা হদয়দিল।  দতদন শত্রু দশদবদি খাবাি ব্রটদবদল বা বািদফািদশ মহান ুেুদর্ি র্াদথ শহীি হন।  

৩.  হাজী দমজসা জানীি তাদিদখ জিীদি,  ৭২- ৭৩পতষ্ঠাঃ ‘শাহী সর্ন্যি পিাজয় ও িত্রভদিি র্াংবাি 
বািদফািদশ সর্য়দল উলামাি দনকট ব্রপৌাঁদিদল ব্রর্ বা’বীদিি কততসক বািদফািদশ আক্রাি হয়  ও তাি প্রদত উদর্ৎ 
শাদে প্রিত্ত হয় ,  এই ভদয় ভীত ও র্ন্ত্রে হদয় ব্রর্ আব্বার্ ুলী খাদনি দনকট পত্র দলখল।  আমুদলি ব্রমাল্লাগর্ 
তাদিি দশষ্যগর্র্হ ধ্মস েুদদ্ধ ব্রোগিান কিাি জন্য দপ্রদন্সি দশদবদি উপদস্থত হল। ’ 

৪.  তািীদখ জিীদি,  ৭৪- ৭৬ পতষ্ঠাঃ ‘ধ্মস ব্রনতা উলামা এবাং তাদিি দশষ্যিা ধ্মস েুদদ্ধ ব্রোগিান কিাি 
জন্য দপ্রদন্সি দশদবদি উপদস্থত হল।  তািা আব্বার্ ুলী খানদক,  দপ্রন্সদক এবাং সর্য়দল উলামাদক অদভর্ম্পাত 
দিদত লাগল।  কাির্,  তািা তাদিি অধ্যয়ন হদত দিদনদয় দনদয় এদর্দি ও দবপদি দনদক্ষপ কদিদি।  তাদিি 
ব্রকউ ব্রকউ বলল,  বা’বীগর্ অদবশ্বার্ী নয় ,  তািা মহান ব্রমাহাম্মিদক আল্লাহি িাসুল ও মহান আলীদক আল্লাহি 
বে ু বদল স্বীকাি কদি।  তািা ব্রকবল বদল মহান ইমাম ব্রমহিী এদর্দিন।  তািা   ইতেতঃ কিায় তাদিি 
দবিায় কদি ব্রিয়া হল। ’ 

৫.  তাদিদখ জিীদি,  ৭৯- ৮০ পতষ্ঠাঃ ‘নূদিি ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি তকীি কদয়কজন দশদক্ষত আিীয় মহান 
ুেুদর্ি দনকট ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি ভদবষ্যিার্ী ও ফদলত ব্রজযাদতষ শাস্ত্র র্ম্বদে কদতপয় প্রদশ্ন উত্তি ব্রর্দয়দিল।  
মহান ুেুর্ তাি দবজ্ঞ পদডডত ব্রমাল্লা র্য়ীদিি িািা এই উত্তি দলদখ পাদঠদয়দিদলন।  এই উত্তি দলখাি র্ময় 
দতদন প্রদতশ্রুত র্ব প্রকাদশি র্তযতাি প্রমাদর্ একশত হাদির্ ও দবশ্বার্ীদিি তাবার্সীদত আিবদলিাদনি 
ভদবষ্যিানী র্ম্বদে আিও হাদির্ প্রমার্ দলদপবদ্ধ কদিদিদলন।  নূদিি দশদক্ষত উলামাগর্ এদক একদট আশ্চেস  টনা 
বদল মত প্রকাশ কিল।  এই শদি ব্রলখকদক উপি হদত প্রিত্ত হদয়দিল বদল তািা মদন কদিদিল।  িূদগসি 
বাইদি ব্রমাল্লা র্াদয়িদক ব্রগ্রফতাি কদি র্ািীদত ব্রপ্রির্ কিা হয়  এবাং ব্রর্খাদন তাদক শহীি কিা হয়। ’ 

৬.  মহান আবু্দল বাহা’ি দবশ্বার্ীদিি স্মািকদলদপ,  ১৬- ১৭ পতষ্ঠাঃ‘ দতদন ব্রশখ তাবার্সী িদূগস বীি আিিক্ষা 
কািীদিি দঃখ কষ্ট  ও ব্রক্লশ র্ম্বদে উদল্লখ কদিদিন।  দতদন অবরুদ্ধ বীিদিি িতঢ়তা,  উৎর্াহ এবাং র্াহদর্ি 
ভূয়র্ী প্রশাংর্া কদিন।  দতদন ব্রমাল্লা র্াদিক ব্রমাকােদর্ি র্ম্বদে দবদশষভাদব উদল্লখ কদিন।  দতদন বদলন,  তািা 
একাধ্াদি আঠাি দিন োবৎ খািযহীন দিদলন,  জুতাি র্ামড়া ব্রখদয় জীবন ধ্াির্ কদিদিদলন।  অবদশদষ জল 
িাড়া তাদিি আি অন্য ব্রকান দকি ু দিল না।  প্রতযহ র্কাদল তািা এক  দট জল পান কিত,  এবাং র্ািাদিন 
ক্লািভাদব উপবার্ পদড় থাকদতা,  দকন্তু আক্রাি হদল লাফ দিদয় িডডায়মান হদতা এবাং র্াহদর্ি র্াদথ শত্রুদিি 
র্ম্মুখীন হদয় তাদিিদক আশ্চেসজনকভাদব বাধ্া প্রিান কিত।  এইরূপ অবস্থাি মদধ্যও তাদিি দবশ্বার্ এবাং সধ্েস 
অটটু দিল। ’ 

৭.  দকতাদব ইক্কান, ১৮৯- ১৯১ পতষ্ঠাঃ ‘র্মে  পতদথবীদত তাদিি আিৎর্দগসি ধ্ািা র্মদকত হদয়দিল; . . . .  
তাদিি কােসাবলী িািা মন হতবতদদ্ধ হদয়দিল এবাং তাদিি র্দহষ্ণুতা ও শািীদিক র্হনশীলতা িািা আশ্চােসাদিত 
হদয়দিল।  এই র্কল পদবত্র আদলাক আঠাি বৎর্িকাল,  র্তুদিসক হদত তাদিি উপি ব্রে দঃখ- কষ্ট বদষসত 
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হদয়দিল,   ব্রর্ই র্মিূয় বীি পুরুদষি ন্যায় র্হ্য কদিদিল।  র্বস প্রভামদয়ি পদথ তািা দকরূপ ভালবার্া,  
ভদি,  উৎর্াহ ও পদবত্র উল্লাদর্ি র্াদথ  দনদজদিি জীবন উৎর্গস কদিদিল।  র্কদলই এি র্তযতা িশসন কিদি  
এবাং দকরূদপ তািা এই প্রতযাদিষ্ট ধ্মসদক তুেজ্ঞান কিদত পাদি? ব্রকান েুগ দক এইরূপ গুরুত্বপূর্স  টনাবলী 
িশসন কদিদি? এই র্কল র্িী েদি আল্লাহি জন্য র্তয অনুর্োনকািী না হয়  তদব কািা এই নাদমি ব্রোগয? 
এই র্কল র্িীিা দক শদি বা ব্রগৌিব অনুর্োনকািী? তািা দক ধ্িদনি আকাঙ্খা কদি? তািা আল্লাহি র্দিাষ 
িাড়া অন্য দকিু দক আশা কদিদি? েদি এইরূপ আশ্চােস র্াক্ষয ও কােস প্রমার্ র্দত্ত্বও েদি তািা দমথুযক হয়  
তদব ব্রক র্তয বলাি ব্রোগয? আল্লাহি শপথ!  তাদিি কােসাবলীি েদথষ্ট অকাটয প্রমার্ আদি।  তা স্বগসীয় ধ্দমসি 
িহস্যাবলী র্ম্বদে েদি ব্রলাদকিা অনুধ্াবন কিতঃ অন্যায়কািীিা তাদিি কদমসি ুফল র্ম্বদে শীঘ্রই অবগত 
হদব।  ( ব্রকািআন)  ’ 

৮.  তাদিদখ জিীদিি ৯২পতষ্ঠাঃ ‘োই  টুক না ব্রকন,  জনাব ুেুদর্ি আিবদলিাদনি পি একজন ঐশী ভি 
ধ্মসোজক দেদন হাজী ব্রমাহাম্মি আলী হামজা নাদম পদিদর্ত,  োি বযাখযা কাজ ও আধ্যাদিক গুর্াবলীি জন্য 
র্কদলি দনকট পদিদর্ত,  দতদন জনাদব ুেুদর্ি দবদেদিত ব্রিহাবদশষদক দবধ্বস্থ মািার্ায় র্মাদহত কিাি জন্য 
ব্রগাপদন কদয়কজন ব্রলাক পাদঠদয়দিদলন।  দতদন সর্য়দল উলামাি কাদজি র্মথসন কিাদতা িূদি থাুক,  তাদক 
দতদন অদভর্ম্পাত দিদতন এবাং গাল প্রিান কিদতন।  দতদন সর্য়দল উলামা কততসক দনহত বা’বীগর্দক 
উপেুিভাদব র্মাদহত কিদতন।  দতদন িূদগস আিিক্ষাকািী বা’বীদিি ব্রকান মন্দবাকয বলদতন না।  এই একই 
কািদর্ বািদফািদশি অদধ্সক ব্রলাক নীিব দিল।  পিবতসী র্মদয় তাদকও নীিবতা অবলম্বন কিদত হদয়দিল এবাং 
দনদজি  ি  হদত ব্রবি হদতন না। ’ 

৯.  তাদিদখ জিীি,  ১০৬- ৯ পতষ্ঠাঃ ‘আব্বার্ ুলী খান,  আহমি দমজসাদক এই র্কল  টনাবলীি ব্রে দববির্ 
প্রিান কদিদিল তা অতযি আশ্চেসজনক এবাং প্রশাংর্াপূর্স ।  হাজী দমজসা জানী দলদখদিনঃ ব্রশখ তাবার্সীি িূ সটনাি 
পদি একজন অদবশ্বার্ীদক এি র্তয দববির্ প্রিান কিদত শুদনদিলাম।  দপ্রন্স আহমি দমজসা এবাং আব্বার্ ুলী 
খান ব্রর্খাদন উপদস্থত দিল।  দপ্রন্স আহমি দমজসা আব্বার্ ুলী খানদক এই দবষয় বর্সনা কিদত বলল।  আব্বার্ 
ুলী খান উত্তদি বললঃ র্তয এই,  ব্রে বযদি কািবালা ব্রিদখ নাই ব্রর্ েদি তাবার্সী িশসন কিত,  তদব ব্রর্ 
ব্রর্খানকাি র্কল দবষয়ই উপলদি কিদত পািত।  এবাং েদি ব্রর্ ব্রমাল্লা ব্রহদর্ইনদক ব্রিখত.  তদব ব্রর্ দনশ্চয়ই 
দবশ্বার্ কিত ব্রে সর্য়দশ ব্রশাহািা ( ইমাম ব্রহাদর্ইন )  পতদথবীদত প্রতযাবতসন কদিদিন।  ব্রর্ েদি আমাি কাজ 
ব্রিখত.  তদব ব্রর্ দনশ্চয়ই বলতঃ র্ীমাি তিবািী ও বষসার্হ পুনঃ আগমর্ কদিদি . . . . . . . . . . . . . . . তৎপি 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি তিবািী দনদষ্কাদষত কদি আকাদশি দিদক মুখ কদি বলদলনঃ আদম এই বাদহনীি জন্য 
আমাি প্রমার্ ব্রশষ কদিদি.  দকন্তু ইহাদত ব্রকান ফল হয়  নাই।  তািপি দতদন ডাদন ও বাদম আক্রমর্ কিদত 
লাগদলন।  আদম আল্লাহি শপথ কদি বলদি ব্রে,   ব্রর্ই দিন দতদন এরূপভাদব তিবািী বযবহাি কদিদিদলন ব্রে,  
তা ব্রকান মানুদষি শদিি অতীত।  দতদন একজন পলাতক সর্ন্যদক ধ্দি ব্রফলদলন,  ব্রর্ একদট বতদক্ষি আড়াদল 
িাদড়দয় তাি বন্দুক িািা দনদজদক িক্ষা কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  তাি তািবািী িািা এইরূপ 
আ াত প্রিান কিদলন ব্রে,  একই আ াদত সর্দনকদক,  বতক্ষদক এবাং তাি বন্দুকর্হ িয়দট খদডড ভাগ কদি 
ব্রফলদলন।  ব্রকান েুদদ্ধ তাি তিবািীি আ াত বযথস হয়  নাই।  আদম জাদন না ব্রে,  িূগসস্থ এই র্কল সর্ন্যদিি 
দক প্রিশসন কিাদনা হদয়দি বা তািা দক িশসন কদিদি,  তািা আনন্দ র্হকাদি,  দনভসদয়,  দ্রুতগদতদত েুদ্ধ 
ব্রক্ষদত্র প্রদবশ কদিদি।  তািা তিবািী আ াত এবাং িি প্রিানদক দর্িস্থায়ী জীবন লাদভি উপায় বদল মদন 
কিত।  গুদল বতদষ্টি র্ািদিদক তািা র্াদপি ন্যায়  ুদি ব্রেত।  র্বর্াইদত আশ্চদেসি দবষয় দিল এই ব্রে,  এই 
র্কল ব্রলাক দবিযাথসী িাদত্রি িল দিল এবাং দবিান ও পদডডত ব্রলাক দিদলন।  েুদ্ধ বা েুদ্ধদক্ষত্র র্ম্বদে তাদিি 
ব্রকন ধ্াির্া দিল না।  অবদিাদধ্ি ব্রশষ দতনমার্ তাদিি ব্রকান খািযিবয দিল না;  ব্রকান পানীয় দিল না।  
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তথাদপ েুদদ্ধি র্ময় তািা আনন্দ উল্লাদর্ি র্াদথ অগ্রর্ি হত,  েুদ্ধ ব্রক্ষত্র ব্রে তাদিি কাদি একদট মহা ব্রভাজ 
পবস দিল,  ব্রেখাদন তািা মহা আগ্রদহি র্াদথ তাদিি জীবন উৎর্গস কিত। ’ 

টীকা র্মাপ্ত 

 

 

একদবাংশ অধ্যায় 

ব্রতহিাদন র্াত শহীদিি আিবদলিান 
( মহান বা’ব্রবি  উপি মাদেন্দািাদনি ব্রশাকজনক দ সটনাি প্রভাবর্মহূ)  

 
তাবার্সীি বীিদিি উপি ব্রে ব্রশাক জনক দ সটনা  দটদিল তাি র্াংবাি মহান বা’ব্রবি  অিদি অপদিদময় দঃখ 
আনয়ন কদিদিল।  ব্রর্হদিদকি িূগস প্রার্ীদি আবদ্ধ ব্রথদক তাাঁি উিযমশীল দশষ্যদিি কু্ষি িল হদত দবদেন্ন হদয় 
দতদন অদত উদিগèতাি র্াদথ তাদিি শ্রদমি উন্নদত লক্ষয কিদিদলন।  তাাঁি দঃখ কতই অদধ্ক হল,  েখন  দতদন 
১২৬৫ দহজিীি র্াবান মাদর্ি প্রাথদমক দিনগুদলদত ( ১৮৪৯ খতঃ ২২জুন- জুলাই ২১)  েখন  দতদন ঐ র্মিূয় 
অবগত হদলন,  ব্রে র্কল দঃখ কষ্ট তাদিি পথ ব্রিাধ্ কদি ব্রিদখদিল,  ব্রে র্ব েন্ত্রর্া তািা ব্রভাগ কদিদিদলন।  
ঐ দবশ্বার্ াতকতা ো ব্রক্রাধ্াদম্বত শত্রুিল অবলম্বন কিদত দনদজদিি বাধ্য অনুভব কদিদিল এবাং  তর্া হতযাকাডড 
ো িািা তাদিি জীবদনি পদি র্মাদপ্ত  দটদিল।  

মহান বা’ব্রবি  শ্রুদতদলদপকাি সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন আদেম পিবতসী র্মদয় বর্সনা কদিদিদলনঃ ‘মহান বাব এই 
অপ্রতযাদশত র্াংবাদি ভি হৃিয় হদয়দিদলন।  দতদন এইরূপ ব্রশাদক অদভভূত হদয়দিদলন,  ো তাাঁি স্বি দনেি 
কদিদিল এবাং তাাঁি ব্রলখনী নীিব কদিদিল।  নয়  দিন োবত দতদন তাাঁি ব্রকান বেুি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত 
অস্বীকাি কদিদিদলন।  আদম স্বয়াং েদিও তাাঁি দনকটস্থ এবাং অদবিত র্হগামী দিলাম,  তথাদপ দতদন আমাদকও 
প্রদবশাদধ্কাি দিদত অস্বীকাি কদিদিদলন।  খািয ও পানীয় োই আমিা তাাঁদক প্রিান কিতাম তা দতদন স্পশস 
কিদত অদনেকু দিদলন।  তাাঁি ব্রর্াখ দদট হদত অনবিত ধ্ািায় অশ্রুধ্ািা প্রবাদহত হত এবাং তাাঁি ওষ্ঠিয় হদত 
অনবিত দঃর্হ েন্ত্রর্াি ভাব প্রকাদশত হত।  পিসাি অিিাল হদত তাাঁি দঃখ ব্রশাদকি ভাব প্রকাশ কিদত শুনদত 
ব্রপতাম,  েখন  দতদন তাাঁি কদক্ষি দনজসনতা হদত তাাঁি ব্রপ্রমাস্পদিি র্াদথ অিিিভাদব আলাপ কিদতন।  আদম 
তাাঁি ব্রশাদকি ভাদবাোর্র্মূহ দলদখ িাখদত ব্রর্ষ্টা কিতাম।  েখন  তাাঁি আহত অিকির্ হদত ব্রর্গুদল দনগসত হত।  
আদম তাাঁি িািা উচ্চাদিত দবলাপর্মহূ িক্ষা কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিলাম,  এই র্দন্দহ কদি দতদন আমাি  ব্রর্ই 
দলদপ নষ্ট কিদত আদিশ দিদলন।   ব্রর্ই দঃখাদভভুত অিকিদন ব্রের্ব প্রবল েন্ত্রর্া আক্রমর্ কদিদিল,  ো দতদন 
দবলাপ ও ক্রন্দন িািা উপশম কিদত ব্রর্দয়দিদলন,  তাি দকিুই অবদশষ্ট িইল না।  পাাঁর্ মার্ োবত দতদন 
দনদেজ িইদলন এবাং এই র্মদয় দতদন সনিাশ্য ও দঃদখি মহার্াগদি দনমদজ্জত হদয়দিদলন।  

১২৬৬ দহজিীদত ব্রমাহিিম মাদর্ি আগমদন ( ১৮৪৯ দিষ্টাদব্দি ১৭ দডদর্ম্বি)  মহান বাব পুনিায়  ব্রর্ই কাজ 
আিম্ভ কিদলন,  ো দতদন ক্ষাি দিদত বাধ্য হদয়দিদলন।  তাাঁি দলদপি প্রথম পতষ্ঠা দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
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স্মতদতি জন্য উৎর্গস কদিদিদলন।  তাি স্মতদতি র্ম্মানাদথস দতদন ব্রে র্মাদধ্ িশসন ফলকদলদপ অবতীর্স কদিদিদলন,  
তাদত ব্রশখ তাবার্সী িূদগস অবদিাধ্ কাদল ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  মহান ুেুদর্ি ব্রেরূপ অটল ভদি দবশ্বাদর্ি র্াদথ 
ব্রর্বা কদিদিদলন,  তাি জন্য দতদন অদত মমসস্পশসী ভাষায় ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  অদধ্ক প্রশাংর্া কদিদিদলন।  দতদন 
তাি উন্নত বযবহাদিি জন্য তাি প্রদত অদি উিাি ভাদব প্রশাংর্া প্রিান কদিদিদলন,  তাি অর্ম র্াহদর্ক 
কাজর্মহূ বর্সনা কদিদিদলন এবাং এইরূপ উৎকতষ্টভাদব ব্রে ব্রনতাি দতদন ব্রর্বা কদিদিদলন,  তাি র্াদথ পিদলাদক 
সুদনদশ্চত দমলন র্ম্বদে িতঢ় উদি কদিদিদলন।  দতদন আদিা দলদখদিদলন,  দতদনও খুব তাড়াতাদড়ই এই দই 
অমি আিাি র্াদথ একদত্রত হদবন,  োদিি প্রদতযদকই তাদিি জীবন ও মততুয িািা আল্লাহি ধ্দমসি উপি অমি 
উজ্জ্বলতা প্রিান ( পাত)  কদিদিন।  পূর্স এক র্প্তাহ োবত মহান বাব,  মহান ুেুর্ এবাং ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
প্রশাংর্ার্মহূ দলদপবদ্ধ কিদলন এবাং তাাঁি অন্যান্য র্িীদিি ও োিা ব্রশখ তাবার্সীদত শহীদিি আিবদলিান 
কদিদিদলন তাদিি প্রশাংর্ার্মহূও।   

 

মহান বাব কততসক ব্রমাল্লা আদি গুোল সর্য়যাহদক ব্রশখ তাবার্সীি 
পদবত্র র্মাদধ্স্থাদন ব্রপ্রির্ 

 
েখনই  মহান বাব ঐ র্কল র্িীদিি প্রশাংর্া ব্রশষ কিদলন তখনই দতদন আশুিাি দিদন ( ১০ মহিিম  মহান 
ইমাম ব্রহাদর্দনি  শহীদিি আিবদলিান বাদষসকী,  ১৮৪৯ র্াদলি ২৬ব্রশ নদভম্বি) ,  ব্রমাল্লা আদি গুোলদক 
আহ্বান কিদলন ( ১) ।  দতদন ময়াদধ্ি একজন বাদর্ন্দা দিদলন।  দতদন গত দই মার্ োবৎ সর্য়দি ব্রহাদর্ইদন 
আদেদমি ভাই,  সর্য়ি হার্াদনি পদিবদতস তাি ব্রর্বদকি কাজ কিদিদলন।  দতদন তাদক র্ািদি গ্রহর্ কিদলন,  
তাদক সর্য়যাহ নাদম অদভদহত কিদলন,  তাবার্সীি আিবদলিানকািীদিি স্মতদত উপলদক্ষ দতদন ব্রে র্মাদধ্িশসন 
ফলকদলদপ অবতীর্স কদিদিদলন  ব্রর্ই র্মেই তাি হাদত ন্যাে কিদলন এবাং তাাঁি পদক্ষ  ব্রর্ই পদবত্র স্থাদন 
তীথস োত্রা কিাি জন্য তাদক আদিশ প্রিান কিদলন।  দতদন তাদক আদিশ কিদলনঃ ‘‘উদিত হও,  এবাং 
একজন ভ্রমর্কািীি ব্রবদশ,  র্ম্পূর্স দবদেন্ন দর্ত্ততাি র্াদথ  মাদজন্দািাদনি দিদক অগ্রবতসী হও,  এবাং ব্রর্খাদন 
আমাি স্থলাদভদষি হদয়  ব্রর্ই পদবত্র স্থান িশসন কি ো ঐ র্মে অমি আিাি ব্রিহর্মূহ র্মাদধ্স্থ কদিদি,  
োিা তাদিি িদি আমাি ধ্দমস তাদিি দবশ্বার্ দর্ল ব্রমাহিাদঙ্কত কদিদিন।  েখনই   ব্রর্ই পদবত্র ভূদমি র্ীমাি 
র্াংলদি ব্রপৌাঁদিদব,  দনদজি পিিদয় পদিদহত জুতা পদিতযাগ কিদব এবাং তাদিি স্মতদতি প্রদত শ্রদ্ধাস্বরূপ মেক 
অবনত কদি ,  তাদিি নাম বন্দনা কিদব এবাং প্রাথসনািত অবস্থায় তাদিি র্মাদধ্- মদন্দদি আবতসন কিদব।  
র্মাদধ্ িশসদনি স্মির্ দর্হ্নস্বরূপ,   ব্রর্ই পদবত্র ভূদম ো আমাি দপ্রয়জন ুেুর্ ও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  
মততাবদশষদক আবতত কদি  ব্রিদখদি,  তাি একমুদষ্ঠ মাদট আমাি দনকট দনদয় আর্দব।  নওদিাদজি ( নববদষসি)  
দিদনি পূদবস প্রতযাবতসন কিদত ব্রর্ষ্টা কিদব,  ব্রেন ঐ দিবর্ আমাি র্াদথ   ব্রর্ই পবস উিযাপন কিদত র্ক্ষম 
হদত পাি,  ব্রেদহত ু ইহাই একমাত্র পবস ো র্ম্ভবতঃ আদম ভদবষ্যদত পুনঃ ব্রিখদত র্ক্ষম হব। ” 

সর্য়যাহ ব্রে আদিশর্মহূ প্রাপ্ত হদয়দিদলন,   ব্রর্ই র্কল দবশ্বেতাি র্াদথ অনুর্ির্ কদি মাদজন্দািাদনি দিদক 
তাি তীথসোত্রা আিম্ভ কিদলন।  ১২৬৬ দহজিীি িদবউল আওয়াল মাদর্ি প্রথম দিদন ( ১৫ই জানুয়ািী,  ১৮৫০ 
র্াদল)  তাি গিবযস্থাদন ব্রপৌাঁদিদলন এবাং  ব্রর্ই মাদর্ি নবম  দিদন ( ২৩ব্রশ জানুয়ািী,  ১৮৫০ র্াল) ,  ো 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  শহীি হওয়াি প্রথম স্মতদত বাদষসকীি দিন দিল,  দতদন তাি র্মাদধ্ িশসন কিদলন এবাং তাি 
উপি ব্রে কাদজি ভাি ন্যাে কিা হদয়দিল তা র্দিাষজনকভাদব র্ম্পািন কিদলন।  
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সর্য়যাহি ব্রতহিান িশসন ও মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ র্াক্ষাৎকাি 

আকাদয় কদলম,  দেদন সর্য়যাহদক ব্রতহিাদন মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীি প্রদবশিাদি অভযথসনা কদিদিদলন তাদক 
দনম্নদলদখতরূপ বর্সনা দিদত ব্রশানা দগদয়দিলঃ ‘েখন  সর্য়যাহ তাি তীথস োত্রা হদত প্রতযাবতসন কদি মহান 
বাহা’উল্লাহি র্াক্ষাৎকাদিি জন্য এদর্দিদলন,  তখন গভীি শীতকাল দিল।  শীতকাদলি কদঠাি সশতয প্রবাহ ও 
বিফপাত র্দত্ত্বও দতদন একজন িিদবদশি ব্রপাষাক পদিদহত দিদলন।  দতদন িদিি ব্রপাষাক,  নিপি এবাং 
আলুলাদয়ত ব্রকশ দবদশষ্ট দিদলন।   ব্রর্ই তীথস োত্রা তাি অিিদক অদিদশখায় প্রজ্জ্বদলত কদিদিল।  সর্য়ি 
ইয়াদহয়া িািাবী,  দেদন ওয়াদহি নাদম প্রদর্দ্ধ,  দতদন তখন মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীদত একজন অদতদথ দিদলন।  
েখনই  দতদন ব্রশখ তাবার্সী হদত সর্য়যাহি প্রতযাবতসদনি র্াংবাি ব্রপদলন,  তখনই তাি মত একজন পিস্থ ব্রলাক,  
ব্রে জাাঁকজমক ও আদথসক অবস্থাি র্াদথ অভযস্থ দিদলন,  তা ভুদল দগদয় দ্রুত অগ্রবতসী হদলন এবাং  ব্রর্ই তীথস 
োত্রাি পিতদল দনদজদক দনদক্ষপ কিদলন।  তাি পিিয় গ্রহর্ কদি,  ো দকনা হাাঁটু পেসি কািায় মাখামাদখ 
দিল,  তা দহাদত জদড়দয় ধ্দি অতযি ভদিভাদব তাদত র্ুম্বন কিদলন।   ব্রর্ই দিন মহান বাহা’উল্লাহ ওয়াদহদিি 
প্রদত র্দর্èহ র্হানুভূদতি ব্রে দনিশসন প্রকাশ কদিদিদলন তাদত আদম অতযি আশ্চােসাদিত হলাম।  দতদন তাি 
প্রদত এইরূপ অনুগ্রহ প্রিশসন কিদলন ো অন্য কিও প্রদত িান কিদত কখনও ব্রিদখ নাই।  তাাঁি বাকযালাদপি 
ভদিদত আমাি মদন ব্রকান র্দন্দহ িইল না ব্রে,  এই ওয়াদহি অনদতদবলদম্ব এইরূপ বীিদত্বি কােসাবলী িািা 
দনদজদক খযাদত র্ম্পন্ন কিদবন ো তাবার্সীি িূদগসি িক্ষাকতসাদিি নামর্মহূ অমি েদশ পূর্স কদিদিল তিদপক্ষা 
কম খযাদত র্ম্পন্ন হদব না। ’ 

সর্য়যাহ ব্রর্ বাড়ীদত কদয়কদিন অদপক্ষা কিদলন।  দকন্তু তাি অদতদথ ব্রর্বদকি মদধ্য ব্রে শদি দনদহত দিল তাি 
প্রকতদত মহান ওয়াদহি ব্রেরূপ হৃিয়িম কিদত র্মথস হদয়দিদলন,  দতদন দকন্তু তা পাদিন নাই।  মহান 
বাহা’উল্লাহি দনকট হদত দতদন েদিও পিম অনুগ্রদহি অদধ্কািী হদয়দিদলন,  তথাদপ তাি প্রদত ব্রে 
আদশবসাির্মূহ বদষসত হদেল তাি র্ম্মানাদথস দতদন উপলদি কিদত অর্মথস হদয়দিদলন।  ফামাগুষ্টদত তাি 
স্বল্পকালীন প্রবার্ কাদল তাি অদভজ্ঞতা র্ম্বদে দববতত কিদত শুদনদিঃ ‘মহান বাহা’উল্লাহ আমাদক তাাঁি িয়ায় 
অদভভূত কদিদিদলন।  মহান ওয়াদহি র্ম্বদে বলদত ব্রগদল,  তাি পিবীি উচ্চতা র্দত্ত্বও দতদন তাি অদতদথ 
ব্রর্বদকি উপদস্থদতদত আমাদক তাি দনদজি উপি র্বসিাই অগ্রাদধ্কাি প্রিান কিদতন।  মাদজন্দািান হদত আমাি 
প্রতযাবতসদনি দিন,  দতদন এমন দক আমাি পিেুগল র্ুম্বন কদিদিদলন,   ব্রর্ই গতদহ আমাদক ব্রে অভযথসনা প্রিান 
কিা হদয়দিল,  তাদত আদম অতীব আশ্চােসাদিত হদয়দিলাম।  ঐ দিনগুদলদত েদিও আদম বিান্যতা মহার্াগদি 
দনমদজ্জত দিলাম,  তথাদপ মহান বাহা’উল্লাহ তখন দক পিবী অদধ্কাি কদিদিদলন তা েদথাদর্তভাদব উপলদি 
কিদত র্ক্ষম হই  নাই,  আি তাাঁি পদক্ষ ব্রে জীবন েত উিযাপন কিা দবদধ্ দনধ্সাদিত দিল,  অস্পষ্টভাদব 
হদলও,  আদম তাাঁি প্রকতদত উপলদি কিদত অর্মথস দিলাম। ’ 

সর্য়যাদহি মাধ্যদম মহান বা’ব্রবি দনকট দমজসা ইয়াদহয়াি নাদম 
মহান বাহা’উল্লাহি পত্র ব্রপ্রির্ 

 
ব্রতহিান হদত সর্য়যাহি ব্রর্হিীদক োত্রাি পূদবস মহান বাহা’উল্লাহ তাি হাদত একখানা পত্র ন্যাে কিদলন,  োি 
পাঠ দতদন দমজসা ইয়াদহয়া ( ব্রর্াদবহ আেল)  িািা  শ্রুদত দলদখদয়দিদলন এবাং তাাঁি নাদম তা ব্রপ্রির্ কদিদিদলন।  
অল্পকাল পদি,  মহান বা’ব্রবি দনজ হাদত ব্রলখা একখানা পত্র প্রাপ্ত হওয়া দগদয়দিল,  োদত দতদন দমজসা 
ইয়াদহয়াদক মহান বাহা’উল্লাহি িক্ষর্াদবক্ষদন র্মপসন কদিন এবাং র্দনবসে অনুদিাধ্ কদিন ব্রে,  তাি দশক্ষা এবাং 
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দশক্ষািান র্ম্বদে ব্রেন েতœ ব্রনওয় হয়।  এই র্াংবাদিি আিান প্রিানদক বায়ান গ্রন্থধ্ািী ব্রলাকগর্ ( োিা দমজসা 
ইয়াদহয়াি অনুর্ািী)  অদতিদেত িাবীর্মদূহি প্রমার্রূদপ অেথা অথস গ্রহর্ কদিদি,  ো তািা তাদিি ব্রনতাি 
স্বপদক্ষ উপস্থাদপত কদিদি ( ২) ।  েদিও  ব্রর্ই পদত্রি উত্তদিি পাঠ র্ম্পুর্সরূদপ  ব্রর্ই র্কল অন্যায় িাবী 
বদজসত এবাং তা মহান বাহা’উল্লাহি প্রদত ব্রে প্রশাংর্া অপসর্ কদিদিল এবাং দমজসা ইয়াদহয়াি লালন পালদনি 
জন্য ইহা ব্রে অনুদিাধ্ কদিদিল তা বযাদতত তাি কদথত পিবীি প্রদত ব্রকান প্রকাি ইদিত ধ্াির্ কদি না।  
তথাদপ তাি অনুগামীিা অন্যায়ভাদব কল্পনা কদিদিল ব্রে  ব্রর্ই পদত্র তাি প্রভুদত্বি একদট উদি ধ্াির্ কদি 
োিািা তািা তাদক ভূদষত কদিদিল ( ৩) ।   

নবীদলি প্রাথদমক জীবদনি দববির্ 

আমাি আখযাদনি এই পেসাদয় েখন  আদম ১২৬৫ দহজিী র্াদল ( ১৮৪৮- ৪৯ দিষ্টাদব্দ)  র্াং দটত সুদবদিত 
 টনাবলী ইদতপদূবস বর্সনা কদিদি,  আমাি মদন স্মির্ হদে ব্রে,   ব্রর্ই বিিই  আমাি দনদজি জীবন র্ম্বদে 
অতযি গুরুত্বপূর্স  টনা িশসন কদিদিলাম,  এমন একদট  টনা ো আমাি আধ্যাদিক পুনঃজন্ম,  অতীত কাদলি 
শতঙ্খলর্মূহ হদত আমাি মুদিলাভ এবাং আমাি পদক্ষ এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্াংবাি গ্রহর্ দর্দহ্নত কদিদিল।  
আমাি প্রাথদমক জীবদনি অবস্থাদি র্ম্বদে েদি আদম অদধ্কতি দবোদিতভাদব বর্সনা কদি এবাং ব্রের্ব  টনাবলী 
আমাদক ধ্মসািি গ্রহদর্ বাধ্য কদিদিল,  েদি আদম ব্রর্গুদল পুঙ্খানুপঙু্খরূদপ বর্সনা কদি তাহদল আমাি গ্রদন্থি 
পাঠকগর্ আমাদক ক্ষমা কদিন।  আমাি দপতা তাদহিী উপজাদতি ব্রলাক দিদলন,  োিা ব্রখািার্ান প্রদিদশ 
োোবি জাদতরূদপ জীবন ধ্াির্ কিত।  তাি নাম দিল ব্রগালাম আলী,  দতদন ব্রহার্াইদন আিদবি পুত্র দিদলন।  
দতদন কলদব আলীি কন্যাদক দববাহ কদিদিদলন এবাং তাদিি দতন পুত্র ও দতন কন্যা দিল।  আদম তাদিি 
দিতীয় পুত্র দিলাম এবাং আমাদক এয়াি ব্রমাহাম্মি নাম প্রিান কিা হদয়দিল।  আদম ১২৬৭ দহজিীি ১৮ই র্ফি 
মাদর্ ( ১৮৩১ র্াদলি ২৯ব্রশ জুলাই)  েিন্দ গ্রাদম জন্মগ্রহর্ কদিদিলাম।  আদম িাখাদলি কাজ কিতাম এবাং 
প্রাথদমক বয়দর্ আমাদক খুব অল্পই দশক্ষা প্রিান কিা হদয়দিল।  আমাি পাদঠ আদম অদধ্ক র্ময় বযায় কিদত 
পিন্দ কিতাম,  দকন্তু আমাি সিন্য অবস্থাি কািদর্ আদম তাদত অর্মথস হতাম।  আদম অতীব আগ্রদহি র্াদথ 
পদবত্র ব্রকািআন পাঠ কিতাম,  এি অদনকাাংশ মুখস্থ কদিদিলাম এবাং মাদঠ মাদঠ েখন  আদম ব্রভড়াি পাল 
অনুর্ির্ কিতাম তখন আদম ব্রর্গুদল গাদনি সুদি আবতদত্ত কিতাম।  আদম দনজসনতা ভালবার্তাম এবাং িাদত 
আনন্দ ও আশ্চেসজনকভাদবি র্াদথ আকাদশি তািকািাদজ অবদলাকন কিতাম।  জিদলি নীিবতাি মদধ্য 
দবশ্বার্ীদিি ব্রনতা ইমাম আলীি প্রদত আদিাদপত কদয়কদট প্রাথসনা আবতদত্ত কিতাম এবাং েখন  আদম ব্রকবলাি 
( পদবত্র মক্কা নগিীি কা’বা মদন্দদিি)  দিদক মুখ দফিাতাম,  তখন র্বসশদিমান আল্লাহি দনকট র্ানুনদয় প্রাথসনা 
কিতাম ব্রে দতদন আমাি পিদক্ষপর্মহূ পদির্াদলত কদিন এবাং র্দতযি র্োনলাভ কিদত আমাদক র্ক্ষম 
কদিন।  

আমাি দপতা অদনক র্ময় আমাদক ুম শহদি দনদয় ব্রেদতন।  ব্রেখাদন আদম ইর্লাম ধ্দমসি দশক্ষার্মহূ এবাং 
এি ব্রনতাদিি র্ালর্লন ও িীদত- নীদত র্ম্বদে অবগত হতাম।  দতদন  ব্রর্ই ধ্দমসি একজন ভি অনুর্ির্কািী 
দিদলন এবাং ব্রের্ব ধ্মসদনতা ও ধ্মসার্ােস  ব্রর্ই নগদি র্মদবত হদতন তাদিি র্াদথ  দনষ্ঠভাদব ব্রমলাদমশা 
কিদতন।  েখন    উপবার্ হদয়দিল ব্রর্গুদল েতœ ও পিম ধ্মসভীরুতাি র্াদথ র্ম্পািন কিদতন।  নাজাফ হদত 
ব্রে র্মে ধ্মসদনতা  ব্রর্ই নগদি আর্দতন আদম তাদিি কদয়কজদনি প্রর্াি বাতসা শ্রবর্ কদিদিলাম,  তাদিি 
বিততাি র্ময় উপদস্থত দিলাম এবাং তাদিি দবতকসর্মহূ মনদোগ র্হকাদি শ্রবর্ কিতাম।  ক্রদম ক্রদম আদম 
তাদিি কপটতা অনুভব কিদত এবাং তাদিি র্দিদত্রি নীর্তাদক  তর্া কিদত লাগলাম।  েদিও আদম তাদিি 
ধ্মসমদতি ধ্মসনীদতি প্রদত দবশ্বেতা র্ম্বদে জানদত আগ্রাহাদিত দিলাম,  ব্রেগুদল তািা আমাি উপি র্াদপদয় দিদত 
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ব্রর্দয়দিল,  আদম আমাি ইো পূর্স কিদত ব্রকান র্ময় বা ব্রকান সুদবধ্া পাদেলাম না।  আদম আমাি ঔদ্ধতয ও 
অদস্থিতাি জন্য অদনক র্ময় আমাি দপতা কততসক দতিস্কতত হতাম।  দতদন অদনক র্ময় এই মিবয প্রকাশ 
কিদতনঃ ‘আমাি ভয় হয় ,  এই আইনজ্ঞ ধ্মসদনতা উলামাদিি প্রদত ব্রতামাি অিি দবরূপভাব ভদবষ্যদত ব্রকান 
একদিন ব্রতামাদক ভয়ানক কদষ্ট দনপদতত কিদব এবাং ব্রতামাি উপি ভৎসর্না ও লজ্জা আর্য়ন কিদব। ’ 

আদম ব্রবািাত কদিম গ্রাদম আমাি নানাি বাড়ীদত অবস্থান কিদিলাম,  তখন নওদিাদজি পি বাি তম দিদন,  
১২৬৩ দহজিীদত ( ১৮৪৭ দিষ্টাদব্দ)   ব্রর্ই গ্রাদমি মর্দজদি আদম হঠাৎ দইজন বযদিি কথাবাতসা শুনদত 
ব্রপলাম,  ো র্বস প্রথম আমাদক মহান বা’ব্রবি  প্রদত প্রতযাদিশ অবতীর্স হওয়া র্ম্বদে অবগত কিাল।  তাদিি 
একজন বললঃ তুদম দক শুনদত ব্রপদয়ি ব্রে,  মহান সর্য়ি বাবদক ব্রকনািদগািস গ্রাদম দনদয় োওয়া হদয়দি এবাং 
তাাঁদক ব্রতহিাদনি দিদক দনদয় োওয়া হদে? ব্রর্ তাি বেদুক  ব্রর্ই প্রার্দিক  টনা র্ম্বদে অজ্ঞ ব্রিখদত ব্রপদয় 
মহান বা’ব্রবি  র্ম্পূর্স কাদহনী বর্সনা কিদত অগ্রর্ি হল এবাং তাাঁি ঐশী প্রতযাদিদশি ব্র াষর্া,  দর্িাদজি 
গভনসদিি আদিদশ তাাঁি বন্দী হওয়া,  তাাঁি ইস্ফাহান োত্রা,  ইস্ফাহাদনি ইমাদম জুমা ও গভনসি মানুদর্হি খান-
এই উভয় কততসক তাাঁি প্রদত র্ািি অভযথসনা,  দতদন ব্রে র্মে অর্াধ্ািন ও আশ্চেসজনক  টনা প্রকাদশত 
কদিদিদলন এবাং ইস্ফাহাদনি ধ্মসদনতা উলামা কততসক তাাঁি দবরুদদ্ধ ব্রে দবর্াি দনস্পদত্ত প্রিান কিা হদয়দিল এই 
র্মিূয় অবস্থাবলী র্ম্বদে দবোদিত বর্সনা কদিদিল।   ব্রর্ই কাদহনীি প্রদতযক কু্ষি অাংশ আমাি ব্রকৌতুহল বাদড়দয় 
দিল এবাং এইরূপ একজন মহীয়ান ব্রলাদকি জন্য আমাি মদধ্য প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভদি দমদশ্রত দবস্মদয়ি উদিক হল,  
দেদন তাি স্বদিশবার্ীদিি এইরূপ মন্ত্রমুগ্ধ কিদত পািদতন।  তাাঁি আদলাক আমাি অিিািাদক প্লাদবত কদিদিল 
বদল ব্রবাধ্ হল,  ব্রেন আদম ইদতপূদবস তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস দিদক্ষত হদয় ব্রগদি।    

ব্রবািাত কদিম হদত আদম েিদন্দ প্রতযাবতসন কিলাম।  আমাি দপতা আমাি অদস্থিতা র্ম্বদে মত প্রকাশ কিদলন 
এবাং আমাি র্ালর্লদনি প্রদত দবস্ময় প্রকাশ কিদলন।  আমাি কু্ষধ্া ও দনদ্  িা হাদিদয় ব্রফললাম এবাং আমাি 
অিদিি মধ্যস্থ উদত্তজনাি িহস্য আমাি দপতাি দনকট হদত ব্রগাপন কদি িাখদত কতত র্ঙ্কল্প হলাম এই ব্রভদব 
ব্রে,  পদি এি প্রকাশ আমাি আশা পূিদর্ প্রদতবেকতাি র্তদষ্ট কিদত পাদি।  আদম  ব্রর্ই অবস্থায় িইলাম,  
অবদশদষ সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন োবািীিী েিদন্দ এদর্ ব্রপৌাঁিদলন এবাং এইরূপ একদট দবষয় র্ম্বদে আমাদক জ্ঞান 
প্রিান কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন,  ো আমাি জীবদন প্রবল ভাবাদবদগ পদির্ত হদয়দিল।  আমাদিি পদির্য় 
দ্রুতগদতদত বেুদত্ব পদির্ত হল,  ো তাি দনকট আমাি অিদিি গভীি আগ্রহর্মহূ তাদক জানাদত আমাদক 
উৎর্াদহত কদিদিল।  আদম অতযি আশ্চােস হলাম এই ব্রিদখ ব্রে,  আদম ো তাি দনকট প্রকাশ কিদিলাম,  তাি 
িহস্য িািা ব্রর্ ইদতপূদবসই অদভভুত হদয় দগদয়দিল।  ব্রর্ বর্সনা কিদত লাগলঃ ‘আমাি একজন খালাত ভাই,  
োি নাম সর্য়ি ইর্মাইল োভািীদি,  দতদন মহান বাব কততসক দবদ াদষত ধ্মস র্াংবাদিি র্তযতা র্ম্বদে আমাি 
দবশ্বার্ জদন্মদয়দিদলন।  দতদন আমাদক জাদনদয়দিদলন ব্রে,  দতদন ইর্ফাহাদনি ইমাদম জুমাি বাড়ীদত কদয়কবাি 
মহান বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিদলন এবাং তাাঁদক তাি অদতদথ ব্রর্বদকি উপদস্থদতদত সুিা আল আর্দিি 
( পদবত্র ব্রকািআদনি ১০৩নাং সুিা)  একদট ভাষ্য অবতীর্স কিদত দতদন বােদবক পদক্ষ তাাঁি ক্ষমতা 
ব্রিদখদয়দিদলন।  মহান বা’ব্রবি  ির্নাি দ্রুতগদত,  তাাঁি দলখন পদ্ধদতি শদি ও নতনুত্ব,  তাাঁি দবস্ময় ও প্রশাংর্া 
উদিক কদিদিল।  দতদন ইহা ব্রিদখ আশ্চেস হদলন ব্রে,  দতদন েখন   ব্রর্ই ভাষ্য অবতীর্স কিদিদলন এবাং তাাঁি 
ব্রলখাি গদত না কদমদয় উপদস্থত ব্রলাকদিি মদধ্য ব্রে ব্রকউ তাাঁদক ব্রে ব্রকান প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিদত প্রবতত্ত হত তাি 
প্রতুযত্তি দিদত দতদন র্ক্ষম হদতন।  ব্রেরূপ দনভসয়তাি র্াদথ আমাি  ব্রর্ই খালাত ভাই তাাঁি অভযূিান র্াংবাি 
প্রর্াি কিাি জন্য উদিত হদয়দিদলন তা েভািীি মডডলদিি ( ব্রনতাদিি)  এবাং সর্য়িদিি( প্রধ্ান বযদিদিি)  
শত্রুতা জাগ্রত কিল,  োিা তাদক ইর্ফাহাদন প্রতযাবতসন কিদত বাধ্য কদিদিল,  ব্রেখাদন দতদন ইদতপদূবস বার্ 
কিদিদলন।  আদমও োদভিীদত থাকদত না ব্রপদি কাশাদন োত্রা কিলাম।   ব্রর্ই শহদি শীতকাল কাটালাম এবাং 
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হাজী দমজসা জানীি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিলাম,  োি র্ম্বদে আমাি খালাত ভাই আমাদক অবগত কদিদয়দিদলন এবাং 
দেদন আমাদক মহান বাব কততসক দলদখত ব্রির্ালাদয় আিদলয়যাহ নাদম একদট গ্রন্থ প্রিান কদিদিদলন এবাং ইহা 
েদতœি র্াদথ পাঠ কদি অল্প কদয়কদিন পদি তাদক তা ব্রফিত দিদত আমাদক অনুদিাধ্ কদিদিদলন।  আদম 
এই গ্রদন্থি দবষয় ও ভাষা িািা এইরূপ মুগ্ধ হদয়দিলাম ব্রে,  আদম তৎক্ষনাৎ এই গ্রদন্থি পাঠ নকল কিদত 
প্রবতত্ত হলাম।  েখন  আদম এি মাদলদকি দনকট প্রতযাবতসন কিলাম,  দতদন আমাি দভসাদগযি কথা স্মির্ কদিদয় 
বলদলন ব্রে,  আদম এইমাত্র এই গ্রন্থকাদিি র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি সুদোগ হাদিদয় ব্রফললাম।  দতদন বলদলনঃ 
‘সর্য়ি বাব স্বয়াং নওদিাদজি দিবদর্ি প্রাক্কাদল র্েযায় ব্রপৌাঁদিদিদলন এবাং আমাি বাড়ীদত দতদন অদতদথরূদপ 
বার্ কদিদিদলন।  দতদন এখন ব্রতহিাদনি পদথ অগ্রর্ি হদেন এবাং েদি আপদন এখন োত্রা কদিন তদব 
আপদন দনশ্চয়ই তাাঁি নাগাল পাদবন। ’ 

তখন তখনই আদম উদিত হলাম এবাং োত্রা আিম্ভ কিলাম।  কাশান হদত ব্রকনাি ব্রগদিসি দনকটবতসী িূদগসি 
দিদক র্মে পথ পাদয় ব্রহাঁদট ব্রগলাম।  আদম েখন  এই িূদগসি প্রার্ীদিি িায়ায় দবশ্রাম গ্রহর্ কিদিলাম,  তখন 
একজন আনদন্দ পদিপূর্স ব্রলাক  ব্রর্ই িূগস হদত ব্রবি হদয় আর্দলন এবাং আদম ব্রক ও ব্রকাথায় োদে তা 
দজদজ্ঞর্ কিদলন।  আদম উত্তি কিলামঃ ‘আদম একজন গিীব সর্য়ি এবাং একজন পদথক ও অপদিদর্ত বযদি। ’ 
দতদন আমাদক তাি বাড়ীদত তাি অদতদথস্বরূপ িাত কাটাদনাি জন্য আহ্বান কিদলন।  তাি র্াদথ আলাপ 
আদলার্নাকাদল দতদন বলদলনঃ ‘আমাি ধ্াির্া হয়  আপদন  ব্রর্ই সর্য়দিি একজন অনুর্ির্কািী,  দেদন এই 
িূদগস অল্প কদয়কদিদনি জন্য অদপক্ষা কদিদিদলন,  ব্রেখান হদত তাাঁদক ুলাইন গ্রাদম পাঠাদনা হদয়দি এবাং 
দতদন দতনদিন আদগ আজাি বায়জান োত্রা কদিদিদলন।  আদম দনদজদকও তাাঁি একজন অনুর্ির্কািী বদল মদন 
কদি।  আমাি নাম হাজী জয়নুল আদবিীন।  আদম তাাঁি দনকট হদত দনদজদক পতথক কিদত র্াই নাই।  দকন্তু 
দতদন আমাদক এই স্থাদন অদপক্ষা কিদত এবাং তাাঁি বেুদিি কাদিাও র্াদথ র্াক্ষাৎ হদল তাদক তাাঁি স্বদর্èব্রহ 
র্ম্ভাষর্ জানাদত এবাং তাদিিদক তাাঁি অনুর্ির্ হদত দবিত থাকাি আদিশ দিদয়দিন।  দতদন আমাদক উপদিশ 
দিদয়দিদলনঃ ‘‘তাদিিদক আমাি ধ্দমসি ব্রর্বা কাদেস জীবন উৎর্গস কিদত বলদব,  ব্রে র্মে প্রদতদিাধ্ এই ধ্দমসি 
উন্নদতি পদথ বাধ্াস্বরূপ হদয়দি ব্রর্গুদল িূিীভুত হদত পাদি,  ব্রে আমাি অনুর্ির্কািীিা দনিাপত্তা ও স্বাধ্ীনতাি 
র্াদথ  তাদিি আল্লাহি উপার্না কিদত পাদি এবাং তাদিি ধ্দমসি আদিশর্মূহ পালন কিদত পাদি। ” আদম 
তৎক্ষনাৎ আমাি র্ঙ্কল্প তযাগ কিলাম এবাং ুদম প্রতযাবতসন না কদি এই স্থাদন আর্াি জন্য দস্থি  কিলাম। ’  

ব্রে কাদহনী সর্য়ি জাদভিী আমাি দনকট বর্সনা কদিদিদলন তা আমাি উদত্তজনা প্রশদমত কিদত র্মথস হল।  
দতদন ব্রির্ালাদয় আিদলয়যাহি ব্রে পাডডুদলদপ তাি র্াদথ দনদয় এদর্দিদলন তা আমাদক প্রিান কদিদিদলন,  ো 
পাঠ কদি আমাি আিাি শদি ও ব্রতজ বদধ্সত হল।   ব্রর্ই দিনগুদলদত আদম এতকজন সর্য়দিি দশষ্য দিলাম,  
দতদন আমাদক পদবত্র ব্রকািআন দশক্ষা দিদতন এবাং তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি নীদতগুদল র্ম্বদে আমাদক দশক্ষািান 
কিাি তাি অপািগতা আমাি পদক্ষ দিন দিন অদধ্কতি প্রদতভাত হদত লাগল।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন োদভিী,  
োদক আদম এই ধ্মস র্ম্বদে অদধ্কতি র্াংবাি দজজ্ঞার্া কিতাম,  দতদন আমাদক সর্য়ি ইর্মাইল োদভিীি র্াদথ 
র্াক্ষাদতি উপদিশ দিদয়দিদলন,  োি পদক্ষ প্রদতযক বর্ি কাদল ুদম ইমাম বাংশধ্িদিি র্মাদধ্ মদন্দি িশসন 
কিদত আগমর্ একদট অপদিবতসনীয় অভযার্ দিল।  আমাি দপতা েদিও আমাি দনকট হদত পতথক থাকদত ইেুক 
দিদলন না.  তথাদপ  ব্রর্ই শহদি আমাি আিবী ভাষাি জ্ঞান পূর্স কিাি জন্য আমাদক ব্রপ্রির্ কিদত প্রবতত্ত 
হদয়দিদলন।  আমাি প্রকতত উদেশ্য তাি দনকট হদত ব্রগাপন িাখাি জন্য র্তকস হদয়দিলাম এই ভদয় ব্রে,  এি 
প্রকাশ পাদি তাদক েিদন্দি কাজী ও ব্রনততস্থানীয় উলামাদিি র্াদথ দবেত অবস্থায় জদড়ত কিদত পাদি এবাং 
আমাি উদেশ্য র্ফল কিদত প্রদতবেকতাি র্তদষ্ট কিদত পাদি।  
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আদম েখন  ুদম দিলাম,  আমাি মা,  ব্রবান ও আমাি ভাই নওদিাজ উপলদক্ষ আমাি র্াদথ ব্রিখা কিদত 
এদর্দিদলন এবাং আমাি র্াদথ প্রায় একমার্কাল এখাদন অবস্থান কদিদিদলন।  তাদিি ব্রর্খাদন অবস্থানকাদল 
আদম আমাি মা ও আমাি ব্রবানদক নতুন প্রতযাদিষ্ট ধ্মস র্ম্পদকস জ্ঞান প্রিান কিদত র্ক্ষম হদয়দিলাম এবাং 
তাদিি    অিদি এই ধ্দমসি প্রবতসদকি প্রদত ভালবার্া উদিক কিদত র্মথস হদয়দিলাম।  তাদিি েিদন্দ 
প্রতযাবতসদনি পি,  সর্য়ি ইর্মাইল,  োি জন্য আদম অদস্থিভাদব প্রদতক্ষা কিদিলাম এদর্ ব্রপৌাঁিদলন আমাি 
র্াদথ আমাি কদথাপকথন কাদল দতদন ঐ র্কল দবষয় পুঙ্খানুপঙু্খরূদপ আমাি কাদি বযি কিদত র্ক্ষম 
হদয়দিদলন,  ো আমাদক র্ম্পূর্সরূদপ  ব্রর্ই ধ্দমস দিদক্ষত হদত র্ক্ষম কদিদিল।  দতদন স্বগসীয় প্রতযাদিদশি 
অদবদেন্নতা র্ম্বদে গুরুত্ব আদিাপ কদিদিদলন,  অতীতকাদলি ঐশী প্রকাশকদিি ( পয়গম্বিদিি)  ব্রমৌদলক একতা 
র্ম্বদে দনদশ্চৎ উদি কদিদিদলন এবাং মহান বা’ব্রবি  ধ্মস প্রর্াি র্ম্বেীয় ব্রিৌতযকাদজি র্াদথ তাদিি দনকট 
র্ম্পদকসি দবষয় বযাখযা কদিদিদলন।  ইহা িাড়াও দতদন ব্রশখ আহমি আহর্ায়ী ও সর্য়ি কাদজম রুেী কততসক 
র্ম্পাদিত কাদজি প্রকতদত র্ম্বদে বযি কদিদিদলন,  োদিি র্ম্বদে আদম ইদতপদূবস শুদন নাই।  বতসমান র্মদয় 
এই ধ্দমসি প্রদতযক অনুগত অনুর্ির্কািীি আবশ্যক কতসবয র্ম্বদে আদম তাদক দজজ্ঞার্া কদিদিলাম।  দতদন 
উত্তি কিদলনঃ ‘মহান বা’ব্রবি  আদিশ এই ব্রে,  োিা তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস গ্রহর্ কদিদিন তাদিি র্কদলি 
পদক্ষ মাদজন্দািান গমর্  কদি মহান ুেুর্দক র্াহােয প্রিান কিা কতসবয,  দেদন  এখন শত্রুি বাদহনী িািা 
র্তুদিসদক পদিদবদষ্টত হদয় আদিন।  আদম তাি র্াদথ ব্রোগিান কিাি জন্য আমাি আগ্রহ প্রকাশ কিলাম,  কাির্ 
দতদন স্বয়াং ব্রশখ তাবার্সী িূদগস োত্রা কিাি জন্য ইো কদিদিদলন।  দকন্তু দতদন জননক দমজসা ফতুল্লাহ হাক্কাদকি 
র্াদথ ুদম অবস্থান কিদত উপদিশ দিদলন ব্রে পেসি ব্রতহিান হদত তাি র্াংবাি পাওয়া োয়।  ফতুল্লাহ আমাি 
বয়দর্ি একজন েুবক দিল,  োদক দতদন র্ম্প্রদত এই ধ্দমসি দিদক পথ প্রিশসন কদিদিদলন।   

  

আদম এই র্াংবাদিি জন্য বতথা অদপক্ষা কিলাম এবাং তাি দনকট হদত ব্রকান বাতসা না পাওয়ায় িাজধ্ানী 
ব্রতহিাদন োত্রা কিাি র্ঙ্কল্প কিলাম।  পদি আমাি বে ু দমজসা ফতুল্লা আমাদক অনুর্ির্ কদিদিদলন।  তাদক 
অবদশদষ ব্রগ্রফতাি কিা হদয়দিল এবাং তাদিি ন্যায় মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল,  োদিিদক ১২৬৮ দহজিীদত 
( ১৮৫১- ৫১)  শাদহি জীবন নাদশি উিযদমি ফলস্বরূপ মততুযিডড ব্রিয়া হদয়দিল।  

ব্রতহিাদন ব্রপৌাঁদি আদম ব্রর্াজাসুদজ মর্দজদি শাহদত র্দল ব্রগলাম,  ো একদট মািার্াি দবপিীদত অবদস্থত দিল।  
এিই প্রদবশ িাদি পদি আদম অপ্রতযাদশতভাদব সর্য়ি ইর্মাইল োভািীি র্াক্ষাৎলাভ কদিদিলাম,  দেদন আমাদক 
দ্রুততি র্াংবাি প্রিান কিদলন ব্রে,  দতদন এইমাত্র আমাি দনকট একখানা পত্র দলদখদিন এবাং ইহা ুদম ব্রপ্রির্ 
কিদত োদেদলন।  

আদম মাদজন্দািাদন োত্রা কিাি জন্য প্রস্তুত হদেলাম,  তখন আমাদিি দনকট র্াংবাি ব্রপৌাঁদিল ব্রে,  তাবার্সী 
িূদগসি আিিক্ষাকািীদিি দবশ্বার্ াতকতাি র্াদথ হতযা কিা হদয়দিল এবাং িূগসদটদক ধ্বাংর্  কদি র্মতল ভূদমদত 
পদির্ত কিা হদয়দিল।  এইরূপ ভয়াবহ র্াংবাি প্রাপ্ত হদয় আমিা খুবই দঃদখত হলাম এবাং তাদিি ব্রশাকাবহ 
পদির্দতি জন্য দবলাপ কিলাম,  োিা এইরূপ বীিত্বপূর্সভাদব তাদিি দপ্রয় ধ্দমসি পক্ষ র্মথসন কদিদিদলন।  
একদিন অপ্রতযাদশতভাদব আমাি নানা নওদিাজ আলীি র্াদথ আমাি র্াক্ষাৎ হল,  দেদন আমাদক দনদয় োবাি 
জন্য এদর্দিদলন।  আদম সর্য়ি ইর্মাইলদক র্াংবাি দিলাম,  দতদন আমাদক েিন্দ োবাি জন্য এবাং োিা 
আমাি প্রতযাবতসদনি জন্য ব্রজাি দিদেদলন তাদিি পদক্ষ আি অদধ্ক দবদিাদধ্তা জাগ্রত না কিাি জন্য উপদিশ 
দিদলন।  
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আমাি দনজ গ্রাদম উপদস্থত হদয় আমাি ভাইদক এই ধ্দমস আর্য়ন কিদত র্ক্ষম হলাম,  ো আমাি মা ও ব্রবান 
ইদতপূদবস গ্রহর্ কদিদিদলন।  আদম আবািও ব্রতহিাদন োবাি জদন্য আমাি দপতাি র্ম্মদত দনদত র্ক্ষম হলাম।  
আদম  ব্রর্ই মািার্ায় আবাি বার্স্থান গ্রহর্ কিলাম,  ব্রেখাদন আদম ইদতপদূবস স্থান দনদয়দিলাম এবাং ব্রর্খাদন 
জননক আবু্দল কদিদমি র্াদথ র্াক্ষাৎ হল,  োদক আদম পদি জানদত পািলাম,  মহান বাহা’উল্লাহ্   দমজসা 
আহমি নাম প্রিান কদিদিদলন। দতদন ব্রর্èব্রহি র্াদথ আমাদক গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং আমাদক বদলদিদলন ব্রে,  
সর্য়ি ইর্মাইল আমাদক তািই িক্ষর্াদবক্ষদন র্মপসন কদিদিন এবাং তাি ব্রতহিাদন প্রতযাবতসদনি পূবস পেসি 
আমাদক তাি র্াদথ থাকাি ইো প্রকাশ কদিদিন।  দমজসা আহমদিি র্াদথ আমাি র্হর্িদত্বি দিবর্র্মূহ কখনও 
ভুলবাি নয়।  আদম তাদক ভালবার্া ও িয়াি অবতাি স্বরূপ প্রাপ্ত হদয়দিলাম।  ব্রে র্মে বাকয িািা দতদন 
আমাদক অনুপ্রাদর্ত কদিদিদলন,  ব্রর্গুদল আমাি অিদি অদগাপনীয়ভাদব ব্রক্ষাদিত হদয়দিল।  

তাি মাধ্যদম আদম মহান বা’ব্রবি  দশষ্যদিি র্াদথ পদিদর্ত হদয়দিলাম,  তাদিি র্িত্ব লাভ কদিদিলাম এবাং 
তাদিি দনকট হদত এই ধ্দমসি দশক্ষার্মহূ র্ম্বদে পূর্স দববির্ প্রাপ্ত হদয়দিলাম।  দমজসা আহমি ঐ দিবর্র্মূদহ 
একজন দলদপকাদিি বযবর্ায় অনুর্ির্ কদি জীদবকা দনবসাহ কিদতন এবাং র্েযাকাদল দতদন মহান বা’ব্রবি  
পািস্য ভাষায় দলদখত গ্রন্থ ও অন্যান্য দলখনর্দূহি প্রদতদলদপ প্রস্তুত কিদত বযাপতত হদতন।  ব্রে র্কল প্রদতদলদপ 
দতদন এইরূপ অনুিদিি র্াদথ প্রস্তুত কিদতন ব্রর্গুদল দতদন তাি র্হদশষ্যদিি দবনামূদলয িান কদি দিদতন।  
আদম স্বয়াং ব্রর্গুদল অদনক র্ময় ব্রমাল্লা ব্রমদহিী কন্দীি স্ত্রীি দনকট তাি িান স্বরূপ বহন  কদি দনদয় ব্রেতাম,  
ব্রে ব্রমাল্লা ব্রমদহিী কন্দী তাি দশশু পুত্রদক পদিতযাগ কদি ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি আিিক্ষাকািী র্িীদিি র্াদথ 
ব্রোগিান কদিদিদলন।  

এই দিনগুদলদত আদম র্াংবাি ব্রপদয়দিলাম ব্রে মহান তাদহিা দেদন বািাে র্দম্মলদনি পদির্মাদপ্তি পি হদত নূদি 
বার্ কিদিদলন,  দতদন ব্রতহিাদন এদর্ ব্রপৌাঁিদলন এবাং ফলন্তুি ( পুদলশ ব্রময়ি)  মাহমুি খাদনি বাড়ীদত 
বন্দীস্বরূপ আবদ্ধ হদয়দিদলন,  ব্রেখাদন দতদন একজন বন্দী হদলও তাি র্াদথ র্ম্মান ও ভিভাদব বযবহাি কিা 
হদতা।  

একদিন দমজসা আহমি আমাদক মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীদত দনদয় দগদয়দিদলন,  োাঁি স্ত্রী য়াকাতুন উদলয়া ( পিম 
ব্রগৌিাবাদিত পত্র) ,  পিম মহীয়ান শাখাি ( মহান আবু্দল বাহা’ি)  মাতা,  ইদতপদূবস একদট মলম িািা আমাি 
ব্রর্াখ দদটদক আদিাগয কদিদিদলন,  ব্রে মলম দতদন স্বয়াং প্রস্তুত কদিদিদলন এবাং দমজসা আহমদিি মাধ্যদম 
আমাি দনকট ব্রপ্রির্ কদিদিদলন।  প্রথম বযদি  ব্রর্ই গতদহ আদম োি র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিলাম দতদন হদেন 
তাি দপ্রয় র্িান দেদন তখন িয়  বৎর্ি  বয়স্ক দিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ ব্রে প্রদকাদষ্ঠ দিদলন,  দেদন েখন  
তাি িাদি িডডায়মান দিদলন তখন দতদন আমাদক র্হাদস্য অভযথসনা কদিদিদলন।  আদম  ব্রর্ই িাি অদতক্রম 
কদি ব্রগলাম এবাং দমজসা ইয়াদহয়াি র্ামদন নীত হলাম,  দেদন ব্রে প্রদকাষ্ঠ আদম দপিদন ব্রিদখ এদর্দিলাম  ব্রর্ই 
প্রদকাদষ্ঠি অদধ্কািীি পিমেসািা র্ম্বদে র্ম্পূর্সরূদপ অবগত দিদলন।  েখন  আদম দমজসা ইয়াদহয়াি র্ম্মুদখ নীত 
হলাম,  েখনই  আদম তাি মুখাবয়ব িশসন কিলাম এবাং তাি কদথাপকথন লক্ষয কিলাম,  তাি জন্য ব্রে 
পিবীি িাবী কিা হদয়দি তজ্জন্য তাি র্ম্পূর্স অদোগযতা িশসন কদি আদম আশ্চােসাদিত হলাম।  

আি এক র্ময় আদম েখন   ব্রর্ই গতহ িশসন কিলাম,  তখন আদম দমজসা ইয়াদহয়াি প্রদকাদষ্ঠ প্রদবশ কিদত 
উিযত হদয়দিলাম,   ব্রর্ই র্ময় আকাদয় কলীম,  োি র্াদথ ইদতপূদবস আমাি র্াক্ষাৎ হদয়দিল,  আমাি দিদক 
অগ্রর্ি হদলন এবাং আমাদক অনুদিাধ্ কিদলন ব্রে তাদিি ভততয ইর্কান্দাি বাজাদি দগদয়দি এবাং তখন োবৎ 
প্রতযাবতসন কদি নাই,  তাি পদিবদতস আকাদক ( মহান আবু্দল বাহা’ব্রক)  দমজসা র্াদলদহি মািার্ায় ব্রপৌাঁিাইয়া 
দিদয় আমাদক ব্রর্খাদন প্রতযাবতসন কিদত হদব।  
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আদম র্ানদন্দ র্ম্মদত প্রিান কিলাম এবাং েখন  দতদন  ব্রর্ই স্থান পদিতযাগ কিাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন তখন 
আদম পিম মদহমাদিত শাখাদক িশসন কিলাম।  অদত সুন্দি একজন দশশু ব্রমষ র্মস দনদমসত ব্রকালা ( টুদপ)  
পদিদহত ব্রহজাবী জুব্বা ( ওভািদকাট)  িািা আোদিত,  তাাঁি দপতাি প্রদকাষ্ঠ হদত ব্রবি হদয় ধ্াপর্মহূ অদতক্রম 
কদি  ব্রর্ই  দিি িিজাি দিদক অগ্রর্ি হদেদলন।  আদম দনকটবতসী হদয় তাাঁদক বহন  কিাি জন্য আমাি 
বাহুিয় প্রর্াদিত কিলাম।  দতদন আমাি হাতদদট ধ্ািন কদি  ি  হদত ব্রবি হদয় এদর্ বলদলনঃ ‘‘আমিা 
একদত্র পথ ভ্রমর্ কিব। ” আমিা হাদত হাত ব্রিদখ গল্প কিদত কিদত মািার্ায় ব্রপৌাঁিলাম,  ো তখন পা 
দমনাি নাদম পদিদর্ত দিল।  েখন  আমিা তাি ব্রশ্রর্ীি প্রদকাদষ্ঠ ব্রপৌাঁিলাম,  দতদন আমাি দিদক দফদি বলদলনঃ 
“আজ র্েযায় আবাি আর্দবন এবাং আমাদক বাড়ীদত দনদয় োদবন,  কাির্ ইর্কান্দাি আমাদক দনদয় ব্রেদত 
আর্দত পািদব না।  আমাি দপতাি আজ তাি প্রদয়াজন িদয়দি। ” আদম র্ানদন্দ র্ম্মত হলাম এবাং তৎক্ষর্াৎ 
মহান বাহা’উল্লাহি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিলাম।  ব্রেখাদন আবাি দমজসা ইয়াদহয়াি র্াদথ আমাি র্াক্ষাৎ হল,  
দেদন আমাি হাদত একখানা পত্র প্রিান কদি তা মািার্াদয় র্িদি দনদয় োবাি জন্য এবাং তা মহান 
বাহা’উল্লাহি হাদত প্রিান কিাি জন্য বলদলন।  োদক দতদন বলদলন,  আদম ব্রমাল্লা বাদকি ব্রবাোমী কততসক 
অদধ্কতত প্রদকাষ্ঠ প্রাপ্ত হব।  দতদন আমাদক তৎক্ষানাৎ পদত্রি উত্তি দনদয় আর্দত বলদলন।  আমাি উপি অদপসত 
কাদজি ভাি েথার্মদয় র্ম্পািন কদি র্েযায় মািার্ায় প্রতযাবতসন কদি পিম মদহমাদিত শাখাদক বাড়ীদত 
ব্রপৌাঁদিদয় দিলাম।  
 

একদিন দমজসা আহমি,  হাজী দমজসা সর্য়ি আলী মহান বা’ব্রবি  নানাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য আমাদক 
আহ্বান কদিদিদলন,  দেদন র্ম্প্রদত ব্রর্হদিক হদত প্রতযাবতসন কদি ব্রশদমিাদনি ব্রতািন িাদিি দনকটবতসী স্থাদন 
ব্রমাহাম্মি ব্রবদগি বাড়ীদত বার্ কিদিদলন।  আদম েখন  তাি মুখমডডদলি প্রদত িতদষ্টপাত কিলাম আদম তাি 
মুখাবয়দবি মহত্ব ও মুখমডডদলি গাম্ভীেস িািা অদভভূত হলাম।  তাি দনকট আমাি পিবতসী র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় 
তাি স্বভাদবি মধ্ুিতা,  তাি দদবসাধ্য ঐশী ভদি এবাং র্দিদত্রি বল তাি প্রদত আমাি শ্রদ্ধা- ভদি ও প্রশাংর্া 
বতদদ্ধ কিদত র্মথস হল।  অদত ভালরূদপ আমাি স্মির্ হদে ব্রে,  একদিন একদট র্ভায় আকাদয় কলীম তাদক 
ব্রতহিান পদিতযাগ কিাি জন্য আদবিন কদিদিদলন,  ব্রেন দতদন ব্রতহিাদনি দবপির্ঙ্কুল আবহাওয়া এড়াদত 
পাদিন,  কাির্ তা তখন অতযি উদত্তজনায় পদিপূর্স হদয়দিল।  দতদন উত্তি কদিদিদলনঃ‘আমাি দনিাপত্তায় আপদন 
ব্রকন আশঙ্কা কিদিন? আদম কতই ইো কদি,  দবধ্াতাি হাত তাাঁি মদনানীত জনগদর্ি জন্য ব্রে মহাদভাজ 
দবোি কিদিন,  আদম ব্রে তাদত অাংশগ্রহন কিদত পাদি। ’ 

ব্রতহিাদন হািামা র্তদষ্ট এবাং মহান বা’ব্রবি  ধ্মসাবলম্বীদিি ব্রর্ৌেজনদক 
ব্রগ্রফতাি 

অদত অল্পকাল পদি,  অদনষ্ট উৎপািনকািীগর্  ব্রর্ই নগদিি ( ব্রতহিাদন)  একদট ভয়াবহ ব্রগালমাল র্তদষ্ট কিদত 
র্মথস হল।  এি আশু কাির্ দিল কাশাদনি জননক সর্য়দিি কােসাবলী ব্রে বযদি মািার্াদয় িারুর্ শফাদত বার্ 
কিদিদলন,  এবাং োি দনকট খযাতনামা সর্য়ি ব্রমাহাম্মি গুপ্ত কথা প্রকাশ কদিদিদলন এবাং মহান বা’ব্রবি  ধ্দমস 
দিদক্ষত কদিদিল বদল িাবী কিত।  দমজসা ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইদন ব্রকিমানী দেদন  ব্রর্ই মািার্ায় বার্ কিদতন 
এবাং দেদন ইর্লাদমি িশসনশাস্ত্র র্ম্বেীয় মতবাি র্ম্বদে একজন খযাতনামা বিা দিদলন,  অদনকবাি সর্য়ি 
ব্রমাহাম্মিদক,  দেদন তাি একজন দশষ্য দিদলন,   ব্রর্ই সর্য়দিি র্াদথ তাি র্ম্পকস দবদেি কিাি জন্য তাদক 
প্রবতত্ত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন,  োদক দতদন অদবশ্বাস্য বদল মদন কিদতন এবাং দবশ্বার্ীগদর্ি িদল প্রদবশাদধ্কাি 
দিদত অস্বীকাি কিদতন।  সর্য়ি ব্রমাহাম্মি দকন্তু এই র্তকসতা অবলম্বন কিদত অস্বীকাি কদিদিদলন এবাং ১২৬৬ 
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দহজিীি িবীউস্র্ানীি প্রথমভাগ পেসি ( ব্রফব্রুয়ািী ১৪- মার্স ১৫,  ১৮৫০ র্াল)  তাি র্াদথ ব্রমলাদমশা 
কিদিদলন ব্রে র্ময় এই দবশ্বার্ াতক সর্য়ি কাশাদনি সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  নামক জননক উলামাি দনকট গমন 
কদি,  দবশ্বার্ীদিি োিা তখন ব্রতহিাদন বার্ কিদতন তাদিি পঞ্চাশজদনি নাম ও দঠকানা তাি হাদত প্রিান 
কদিদিল।   ব্রর্ই নাদমি তাদলকা তৎক্ষনাৎ সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  কততসক মাহমুি খাদনি ( ব্রময়দিি)  দনকট র্মপসন 
কিা হল।  ব্রময়ি তাদিি র্কলদক ব্রগ্রফতাি কিাি আদিশ প্রিান কিল।  তাদিি মদধ্য ব্রর্ৌেজনদক ব্রগ্রফতাি 
কদি কমসকতসাদিি র্ামদন উপদস্থত কিা হল।   

ব্রে দিন তাদিিদক ব্রগ্রফতাি কিা হল,  আদম তাি ভাই ও নানাি র্াদথ দিলাম,  োিা েিন্দ হদত এদর্ 
ব্রপৌদিদিদলন এবাং ব্রতাির্ িাদিি বাইদি একদট পান্থ দনবাদর্ অবস্থান কিদিদলন।  পদিি দিন তািা েিদন্দ োত্রা 
কিদলন এবাং েখন  আদম মািার্াদয় িারুর্ ব্রশাফাদত প্রতযাবতসন কিলাম,  আদম আমাি প্রদকাদষ্ঠ একদট গাাঁটিী 
প্রিত্ত হলাম,  োি উপদি দমজসা আহমি কততসক দলদখত আমাি নাদম একখাদন পত্র দিল।   ব্রর্ই দর্দঠ আমাদক 
জাদনদয় দিল ব্রে,   ব্রর্ই দবশ্বার্ াতক সর্য়ি অবদশদষ আমাদিি দবরুদদ্ধ অদভদোগ কদিদি এবাং িাজধ্ানীদত 
একদট প্রর্ডড আদলাড়ন র্তদষ্ট কদিদি।  দতদন ( দমজসা আহমি)  দলদখদিদলনঃ ‘এই প্রদকাদষ্ঠ আদম েদথষ্ট গাাঁইট 
ব্রিদখদি,  তাদত আমাি অদধ্কািস্থ র্কল পদবত্র ব্রলখাগুদল িদয়দি।  েদি আপদন ব্রর্খাদন দনিাপদি ব্রপৌাঁদিদত 
র্ক্ষম হন  তদব ব্রর্গুদলদক হাজী নার্ আলীি পান্থ দনবাদর্ দনদয় োদবন।  ব্রর্খাদন একদট প্রদকাদষ্ঠ  ব্রর্ই 
নামধ্ািী কয়বীদনি একজন অদধ্বার্ীদক পাদবন,  তাি দনকট আপদন এই পত্রর্হ ব্রপাটলাদট প্রতযাপসন কিদবন।  
ব্রর্খান হদত আপদন তৎক্ষনাৎ মর্দজদি শাহদত োদবন,  ব্রেখাদন আদম আপনাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত পািদবা 
বদল আশা কদি। ’ 

তাি আদিশ মদত আদম হাজীদক ব্রপাটলাদট প্রিান কিলাম এবাং মর্দজদি ব্রপৌাঁদিদত র্ক্ষম হলাম,  ব্রেখাদন আদম 
দমজসা আহমদিি র্াক্ষাৎ ব্রপলাম এবাং তাদক দকভাদব আক্রমর্ কিা হদয়দিল এবাং দকভাদব দতদন মর্দজদি আশ্রয় 
গ্রহর্ কদিদিদলন তা তাি দনকট হদত শুনদত ব্রপলাম,  ব্রে মর্দজদিি পদিদবদশি মদধ্য দতদন ভদবষ্যৎ আক্রমর্ 
হদত দনিাপি দিদলন।  

ইদতামদধ্য  মহান বাহা’উল্লাহ্   মািার্াদয় র্িি হদত দমজসা আহমদিি দনকট এক র্াংবাি ব্রপ্রির্ কদি আমীি 
দনজাদমি দদিভর্দে র্ম্বদে অবগত কদিদিদলন ব্রে ইদতপদূবস দতনবাি দবদভন্ন উপলদক্ষ ইমাম মুিাি দনকট হদত 
তাি ব্রগ্রফতাি ব্রর্দয়দিল।  তাদকও র্তকস কিা হদয়দিল ব্রে,  উি মর্দজদি ব্রে আশ্রয় প্রিাদনি অদধ্কাি প্রিান 
কিা হদয়দিল,  তা স্বীকাি কদি আমীি দনজাম  ব্রর্ই পদবত্র স্থাদন আশ্রয় প্রাপ্ত বযদিগর্দক ব্রগ্রফতাি কিাি 
ইোয় বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিাি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল 

ইদতামদধ্য  আমাি আিীয়িা,  োিা মর্দজদি শাহদত আমাদক দর্নদত ব্রপদিদিল,  তািা আমাদক েিন্দ োবাি 
জন্য ব্রজাি দিদত লাগল,  এই অনুনয় কদি ব্রে,  আমাি দপতা,  দতদন আমাি ব্রগ্রফতাি ও প্রার্িডড র্ম্বদে ভুল 
র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  গভীি ব্রক্লশ ব্রভাগ কিদিদলন এবাং দ্রুততি বাড়ীদত উপদস্থত হদয় তাি উদিিতা দি 
কিা আমাি কতসবয দিল।  দমজসা আহমদিি পিামশস গ্রহর্ কদি,  দেদন আমাদক এই ঐশী প্রিত্ত সুদোগ গ্রহর্ 
কিদত উপদিশ দিদয়দিদলন।  আদম েিন্দ োত্রা কিলাম এবাং আমাি পদিবাদিি র্াদথ নওদিাজ পবস উিোপন 
কিলাম।  এইদট পবস ো দিগুর্ভাদব আশীষপুত দিল।  ব্রেদহতু ইহা ১২৬৬ দহজিীি জমাদিউল আওয়াদলি পঞ্চম 
দিবদর্ ( ১৮৫০ র্াদল)  পদতত হদয়দিল,  ো দকনা মহান বা’ব্রবি  ব্রিৌতয ব্র াষর্াি বাদষসক উৎর্দবি র্াদথ 
দমদলত হদয়দিল।   ব্রর্ই বিদিি নওদিাজ র্ম্বদে “দকতাব- ই- পঞ্চশাদন”  উদল্লদখত হদয়দি,  ো মহান বা’ব্রবি  
গ্রন্থগুদলি মদধ্য একদট।   ব্রর্ই গ্রদন্থ দতদন দলদখদিনঃ ‘‘বয়ান দবন্দুি ( মহান বা’ব্রবি )  ব্র াষর্াি পি ষষ্ঠ 
নওদিাজ জমাদিউল আওয়াদলি পঞ্চম দিবদর্ পদতত হদয়দি,  ো  ব্রর্ই ব্র াষর্াি পিবতসী র্প্তম র্ে বিি ।”  
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ব্রর্ই দলদপদত মহান বাব এই দবষদয়ি প্রদত ইদিত প্রিান কদিদিন  ব্রর্ই বিি  নওদিাজ ব্রশষ নওদিাজ হদব,  
ো দতদন এই পতদথবীদত উিোপন কিাি জন্য দবদধ্ দনদিসষ্ট দিদলন।  

আমাি আিীয় স্বজদনিা েিদন্দ  ব্রর্ই পবস উিোপন কিদিদলন,   ব্রর্ই আনন্দ উৎর্দবি মদধ্য আমাি অিি 
ব্রতহিাদনই আবদ্ধ দিল এবাং আমাি দর্িার্মূহ  ব্রর্ই উদত্তদজত নগদি আমাি র্হ দবশ্বার্ীদিি ভাদগয দক  দট 
থাকদব  ব্রর্ই র্ম্বদে দনবদ্ধ দিল।  আদম তাদিি দনিাপত্তাি বাতসা শুনদত আগ্রাহাদিত দিলাম।  েদিও আদম 
আমাি দপত্রালদয় এবাং আমাি দপতা- মাতা উদিগ ও উৎকণ্ঠাি মদধ্য দিদলন,  দকন্তু  ব্রর্ই কু্ষি িদলি দনকট 
হদত পতথক হওয়াি ভাবনায় দনদজদক দনপীদড়ত অনুভব কিদিলাম।  োদিি দবপির্মূহ আদম অতযদধ্ক পদিমাদন 
অনুভব কিতাম এবাং োদিি দঃখ- কদষ্ট আদম অাংশীিাি হওয়াি ইো কিতাম।  এই ভয়াবহ অদনদশ্চত অবস্থা 
োি মদধ্য আদম কাল োপন কিদিলাম,  আি আদম আমাি বাড়ীদত আবদ্ধ দিলাম।  হঠাৎ অপ্রতযাদশতভাদব 
ব্রতহিান হদত র্াদিদক তাদেজীি আগমর্ তা দবদদিত কিল,  োদক আমাি দপতাি বাড়ীদত গ্রহর্ কিা হদয়দিল।  
েদিও দতদন আমাদক ঐ র্কল অদনশ্চয়তা হদত ো আমাদক গুরুতিভাদব পীড়া দিদেল মুি কদিদিদলন।  দতদন 
আমাি তীে  তর্া ও ভীষর্ ভয় উৎপািন কদি আমাি কাদন এইরূপ ভীদতপ্রি দনষ্ঠিুতাি কাদহনী  উৎ াদটত 
কদিদিদলন ব্রে,  অদনশ্চয়তাি উদি œতার্মূহ  ব্রর্ই ভয়াবহ আদলাদকি র্ম্মুদখ মদলন হদয় ব্রগল,  ো  ব্রর্ই 
দবষন্ন কাদহনী আমাি      অিদিি উপি দনদক্ষপ কদিদিল। ’ 

র্াতজন শহীদিি প্রার্িডড 

আমাি ব্রের্ব ভাইদিি ব্রতহিাদন ব্রগ্রফতাি কিা হদয়দিল,  তাদিি শহীদিি আিবদলিাদনি অবস্থার্মহূ- কাির্ 
তাই তাদিি দনয়দত দনদিসষ্ট দিল,  এখন আদম বর্সনা কিদত প্রবতত্ত হদে।  মহান বা’ব্রবি  ব্রর্ৌেজন দশষ্য 
োদিিদক ব্রগ্রফতাি কিা হদয়দিল তা িদবউর্র্ানী মাদর্ি প্রথম দিন হদত বাইশ দিন পেসি ( ব্রফব্রুয়ািী ১৪-
মার্স ১৫,  ১৮৫০ র্াল)  মাহমুি খাদন কলিদিি বাড়ীদত বন্দী দিদলন।  মহান তাদহিাও  ব্রর্ই গতদহি উপি 
তলায় আবদ্ধ দিদলন।  র্বস প্রকাদিি দনমসম বযবহাি তাদিি প্রদত প্রদয়াগ কিা হদয়দিল।  তাদিি 
উৎপীড়নকািীগর্ প্রদতযক প্রকাদিি ব্রকৌশল িািা তাদিি প্রদয়াজনীয় র্াংবাি তাদিিদক র্িবিাহ কিাি জন্য 
তাদিিদক প্রবতত্ত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  দকন্তু র্দিাষজনক উত্তি না ব্রপদয় অকততকােস হদয়দিল।  বন্দীদিি মদধ্য 
দিদলন জননক ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইদন মিাদ য়ী,  দেদন তাি প্রদত কদঠাি দনদেষর্ র্দত্ত্বও একদট বাকযও উচ্চাির্ 
কিদত অনমনীয়ভাদব অস্বীকাি কদিদিদলন।  তািা র্বস প্রকাি উপায় অবলম্বন কদি তাি দনকট হদত এইরূপ 
ইদিত ব্রবি কদি দনদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ো তাদিি উদেশ্য র্াধ্ন কিদত পািত,  দকন্তু তািা তাদত অকততকােস 
হল।  তাি অদবর্দলত দস্থিতা এইিপ অর্ল দিল ব্রে,  তাি উৎপীড়নকািীিা মদন কদিদিল দতদন একজন ব্রবা’বা 
দিদলন।  তািা হাজী ব্রমাল্লা ইর্মাইলদক দজদজ্ঞর্ কিল,  দেদন তাদক এই ধ্দমস িীদক্ষত কদিদিদলন,  দতদন কথা 
বলদত পাদিন দকনা? দতদন উত্তি কিদলনঃ ‘দতদন মুক ( ব্রবা’বা)  দকন্তু বাকশদিহীন নদহন,  দতদন দ্রুতভাষী 
এবাং র্বসপ্রকাি বাধ্া হদত মুি। ’ েখনই  দতদন তাি নাম ধ্দি ডাকদলন তখনই এই আিবদলিানকািী উত্তি 
কিদলন,  তাদক এই দনশ্চয়তা িান কিদলন ব্রে,  দতদন তাি ইোনুোয়ী কাজ কিদত প্রস্তুত।  

তাদিি ইো শদিি গদত দফিাদত তাদিি অক্ষমতা র্ম্বদে সুদনদশ্চত হদয় তািা দবষয়দট মাহমুি খাদনি দনকট 
উপদস্থত কিল।  ব্রর্ তাদিি দবষয়দট নাদর্রুেীন শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী আমীি দনজামী দমজসা ব্রমাহাম্মি তকী খাদনি 
দনকট উপদস্থত কিল।  ব্রর্ হাজী দমজসা আকার্ীি পূবসবতসী প্রধ্ান মন্ত্রী কাদয়ম মাকাদমি প্রধ্ান পার্ক ব্রকািবাদনি 
পুত্র দিল।  শাদহনশাহ ঐ দিবর্র্মূদহ অতযার্াদিত র্ম্প্রিাদয়ি দবষয়র্মদূহ ব্রর্াজাসুদজ হেদক্ষপ কিা হদত দবিত 
থাকত এবাং  অদনক র্ময় এই অতযার্াদিত র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাকদিি র্ম্বদে ব্রে দবর্াি দমমাাংর্া কিা হত  ব্রর্ই 
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র্ম্বদে অজ্ঞ থাকত।  তাি প্রধ্ান মন্ত্রীদক দনদজি দবর্াি বুদদ্ধ অনুোয়ী কাজ কিদত পূর্স ক্ষমতা প্রিান কিা 
হদয়দিল।  ব্রকউ তাি দবর্াি দমমাাংর্া র্ম্বদে আপদত্ত কিদত পািত না,  আি ব্রর্ ব্রে প্রকাদি তাি ক্ষমতা 
পদির্ালনা কিত ব্রর্ র্ম্বদে অনুনদমািন কিদত র্াহর্ কিত না।  এই র্তুিসশ বন্দীি মদধ্য োিা তাদিি ধ্মস 
দবশ্বার্ প্রতযাহাি কিদব না ব্রর্ তৎক্ষনাৎ তাি প্রার্দডডি ভয় প্রিশসন কদি এক অটল আদিশ প্রিান কিল।  
তাদিি মদধ্য র্াত বযদি ভয়াবহ পীড়দন বাধ্য হদয় তাদিি ধ্মসদক অস্বীকাি কিল এবাং তাদিি তৎক্ষনাৎ মুদি 
প্রিাদনি আদিশ ব্রিয়া হল।  অবদশষ্ট র্াতজনই ব্রতহিাদনি আিবদলিানকািী শহীি।  

১।  হাজী দমজসা সর্য়ি আলীঃ 

হাজী দমজসা সর্য়ি আলী,  োি উপাদধ্ দিল খাদন আজম ( মহীয়ান মামা) ,  মহান বা’ব্রবি  মামা এবাং দর্িাদজি 
একজন প্রধ্ান বদর্ক দিদলন।  ইদন  ব্রর্ই মামা,  মহান বা’ব্রবি বাবাি  মততুযি পি োি তত্ত্বাবধ্াদন মহান 
বাবদক অদপসত কিা হদয়দিল এবাং দেদন তাি ভাদিি ব্রহজাজ হদত প্রতযাবতসদনি পি এবাং ফাদর্সি শার্নকতসা 
ব্রহাদর্ইন  খান কততসক তাাঁদক ব্রগ্রফতাদিি পি দলদখত প্রদতশ্রুদত প্রিান কদি অদবদেন্ন িাদয়ত্বভাি গ্রহর্ 
কদিদিদলন।  দতদন েখন  তাি তত্ত্বাবধ্াদন দিদলন দতদনই তাদক তাি সুদনদশ্চত উৎকণ্ঠা িািা পদিদবদষ্টত কদি 
িাখদতন,  দেদন এইরূপ উৎর্দগসি র্াদথ তাাঁি ব্রর্বা কিদতন এবাং দেদন তাাঁি ও তাাঁি বহুর্াংখযক অনুর্ািীদিি 
মদধ্য,  োিা তাাঁি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিাি জন্য িদল িদল দর্িাদজ আগমর্ কিদতন,  মধ্যবতসীরূদপ কাজ কিদতন।  
তাাঁি এই মামাি একমাত্র পুত্র সর্য়ি জওয়াি বালয বয়দর্ মততুযমুদখ পদতত হদয়দিদলন।  ১২৬৫ দহজিীি 
( ১৮৪৮- ৪৯ র্াদল)  মধ্যভাদগি দিদক হাজী দমজসা সর্য়ি আলী দর্িাজ পদিতযাগ কদি ব্রর্হদিক িূদগস মহান 
বা’ব্রবি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিদলন।  ব্রর্খান হদত দতদন ব্রতহিাদন গমর্  কদিদিদলন এবাং েদিও তাি দবদশষ 
ব্রকান কাজকমস ব্রর্খাদন দিল না,  তবুও দতদন িাজদিাহািক কাদজি প্রািূভসাব পেসি ব্রর্খাদন দিদলন,  ো 
অবদশদষ তাি আিবদলিান র্াং দটত কদিদিল।  

েদিও তাি বেুগর্,  ব্রে ব্রগালদোগ দ্রুততি দনকটবতসী হদেল,  তা হদত দনদজদক মুি কিাি জন্য তাদক 
অনুদিাধ্ কদিদিদলন,  তথাদপ দতদন তাদিি পিামদশস মনদোগ দিদত অস্বীকাি কিদলন এবাং তাি ব্রশষ মুহুতস 
পেসি পূর্স আির্মপসদনি র্াদথ  ব্রর্ই দনেসাতন র্ম্মুখীন হদয়দিদলন ো তাি প্রদত বর্সদষত হদয়দিল।  তাি 
পদিদর্ত বদনকদিি অদধ্কাি ও ঐশ্বেসশালী অদনক বদনক তাি মুদিপর্ প্রিান কিদত অগ্রর্ি হদয়দিদলন,  
তথাদপ দতদন তা প্রতযাখযান কিদলন।  

অবদশদষ তাদক আদমি দনজাদমি র্ামদন আনীত হল।  প্রধ্ান মন্ত্রী তাদক জানাল,  এই িাদজযি প্রধ্ান 
দবর্ািকতসা ভদবষ্যিািী মহান ব্রমাহাম্মদিি বাংশধ্িগদর্ি উপি অদত র্ামান্য কষ্টও প্রিান কিদত অদনেকু।  
দর্িাজ ও ব্রতহিাদনি দবখযাত বদনকগর্ আপনাি মুদিপর্ প্রিান কিদত ইেুক বা অতীব আগ্রাহাদিত।  এমন 
দক বদর্কদিি ব্রশ্রষ্ঠতম বযদি আপনাি পক্ষ র্মথসন কদিদিন।  আপনাি পক্ষ হদত আপনাি ধ্মস প্রতযাহাদিি 
একদট মাত্র বাদকযাচ্চািন আপনাি মুদি িান কিদত এবাং র্বস প্রকাদিি র্ম্মান র্হকাদি আপনাি জন্মস্থাদন 
প্রতযাবতসন কিদত েদথষ্ট হদব।  আদম প্রদতশ্রুদত দিদতদি ব্রেঃ ‘আপদন েদি র্ম্মদত প্রিান কিদত ইেুক হন ,  
তাহদল আপনাি জীবদনি অবদশষ্ট দিনগুদল শাদহনশাদহি আশ্রয় প্রিানকািী িায়াতদল র্ম্মান এবাং মেসািাি র্াদথ 
অদতবাদহত হদব। ’ 

হাজী দমজসা সর্য়ি আলী র্াহর্ র্হকাদি উত্তি কিদলনঃ ‘ব্রহ মহামান্য মন্ত্রী প্রবি,  েদি আমাি পূবসবতসীগর্,  
োিা র্ানদন্দ আিবদলিাদনি পান পাত্র ব্রর্বন কদিদিন,  আপদন এখন আমাি দনকট ব্রে অনুদিাধ্ কিদিন,  
( েদি তািা)  তা প্রতযাখযান কদি থাদকন,  তদব দনদশ্চতভাদব ব্রজদন িাখুন ব্রে,  আদমও ব্রর্রূপ অনুদিাধ্ 
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প্রতযাখযান কিদত র্মানভাদব আগ্রাহাদিত।  এই র্কল প্রতযাদিদশ ব্রে র্কল র্তয দনদহত ( িদক্ষত)  কিা হদয়দি,  
আমাি পদক্ষ তাদিি প্রতযাখযান,  এি আদগ ব্রে র্মে প্রতযাদিশ অবতীর্স হদয়দি তাদিি র্কদলিই প্রতযাখযাদনি 
র্মতুলয হদব।  সর্য়ি বা’ব্রবি  ব্রিৌতয কাদজি র্তযতা অস্বীকাি কিা আমাি পূবস পুরুষদিি ধ্মস দবশ্বার্দক 
প্রতযাখযান কিা এবাং মহান ব্রমাহাম্মি ( র্াঃ) ,  ঈর্া,  মূর্া ও অতীত কাদলি অন্যান্য ভদবষ্যিািীগর্ ব্রে র্াংবাি 
অবতীর্স কদিদিন তাি স্বগসীয় দবদশষ্টতা অস্বীকাি কিাি র্মতুলয হদব।  আল্লাহ জাদনন ব্রে এই র্মিূয় র্াংবাি 
বাহকগদর্ি বার্ীর্মহূ ও কােসাবলী র্ম্বদে ো আদম শুনদত ব্রপদয়দি এবাং পাঠ কদিদি তা আদম এই েুবক 
হদত,  আদম আমাি এই দপ্রয় আিীয় হদত,  তাাঁি বালযকাদলি প্রাথদমক দিনগুদল হদত এবাং তাাঁি জীবদনি এই 
দত্রশ বিি  বয়র্ পেসি আদম  ব্রর্ই র্বই ( তাাঁি দনকট হদত)  স্বর্দক্ষ িশসর্ কিদত দবদশষ অদধ্কাি প্রাপ্ত 
হদয়দিলাম।  তাাঁি র্ম্বদে প্রদতযকদট দবষয় আমাদক তাাঁি খযাতনামা পূবস পুরুদষি ( মহান ব্রমাহাম্মি র্াঃ)  এি 
কথা এবাং তাাঁি ধ্দমসি ইমামগদর্ি কথা স্মির্ কদিদয় ব্রিয়,  োাঁদিি জীবনী র্ম্বদে আমাদিি দলদপবদ্ধ 
শ্রুদতবার্ীর্মহূ সুস্পষ্ট বর্সনা প্রিান কদিদি।  আপনাি প্রদত আমাি একমাত্র অনুদিাধ্ এই ব্রে,  আপদন আমাদক 
আমাি এই দপ্রয়তম আিীদয়ি পদথ র্কদলি প্রথম বযদিরূদপ আমাি জীবন উৎর্গস কিদত আমাদক অনুমদত 
প্রিান কদিন। ’ 

আদমি দনজাম এই প্রতুযত্তদি েদম্ভত হল।  সনিাদশ্যি উন্মত্ততায় এবাং একদট বাকযও উচ্চািন বযদতত  ব্রর্ই 
ইদিত কিল ব্রে তাদক বাইদি দনদয় োওয়া হয়  এবাং তাি দশিদেি কিা হয়।  েখন  তাদক মততুযিদডডি জন্য 
বধ্যভদূমদত দনদয় োওয়া হদেল,  তখন তাদক কদব হাদফদজি এই র্মিূয় বাকয উচ্চািন কিদত ব্রশানা 
দগদয়দিলঃ ‘ব্রহ আমাি আল্লাহ,  ব্রতামাি প্রদত আমাি কততজ্ঞতা কতই অদধ্ক ও মহান,  কাির্ তুদম  ব্রর্ই র্কল 
কতই বিান্যতাি র্াদথ আমাদক িান কদিি ো আদম ব্রতামাি দনকট প্রাথসনা কদিদি। ’ দতদন  ব্রর্ই জনতাদিি,  
োিা তাি র্ািদিদক ভীড় কদি িাাঁদড়দয়দিল,  তাদিি আহ্বান কদি বলদলনঃ ‘ব্রহ ব্রলাকগর্,  আমাি বাকয শ্রবর্ 
কি,  আদম আল্লাহি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি পদথ দনদজদক ব্রস্বোয় একদট বদলরূদপ র্মপসন কদিদি।  র্মে  ফার্স 
প্রদিশ এবাং ইিাক প্রদিশ,  ো পািস্য ব্রিদশি র্ীমাি বাইদি,  উৎসুকভাদব আমাি র্দিদত্রি র্ততা,  আমাি 
অকাটয ধ্মস পিায়নতা এবাং উচ্চ বাংশাবলী র্মদে র্াক্ষয প্রিান কিদব।  এক র্হর বিদিি ব্রবশী র্ময় োবৎ 
ব্রতামিা পুনঃ পুনঃ প্রাথসনা কদিি ব্রে প্রদতশ্রুত কাদয়ম ( ইমাম ব্রমহিী)  প্রকাদশত হন।  তাাঁি নাম উচ্চািদনি 
র্ময় ব্রতামিা অিদিি অিঃস্থল হদত কতই অদধ্কবাি উচ্চস্বদি দর্ৎকাি কদিিঃ ‘ব্রহ আল্লাহ.  তাাঁি আগমন দ্রুত 
কি;  তাাঁি আদবভসাদবি পদথ ব্রের্ব বাধ্া িদয়দি  ব্রর্ই র্কল িূিীভূত কি। ’ এখন েখন  দতদন এদর্দিন,  
তখন ব্রতামিা তাাঁদক আজািবায়জাদনি িূিবতসী জনহীন স্থাদন একজন সনিাশ্যপূর্স দনবসাদর্ত বযদিরূদপ দবতাদড়ত 
কদিি এবাং তাাঁি র্াথীদিি দনমূসল কিাি জন্য উদিত হদয়ি।  আদম েদি ব্রতামাদিি উপি আল্লাহি অদভশাপ 
আহ্বান কদি,  তদব তাাঁি প্রদতদশাধ্ গ্রহর্কািী ব্রক্রাধ্ ব্রতামাদিি দঃখজনকভাদব ব্রক্লশ প্রিান কিদব।  দকন্তু আমাি 
প্রাথসনা ব্রর্রূপ নয়।  আমাি ব্রশষ দনঃশ্বাদর্ি র্াদথ প্রাথসনা কিদি ব্রে র্বস শদিমান আল্লাহ ব্রতামাদিি অপিাদধ্ি 
কলঙ্ক কাদলমা মুদি ব্রফলদত পাদিন এবাং ব্রতামাদিি অমদনাদোদগতাি দনিা হদত জাগদিত কিদত পাদিন।  ( ৪)    

এই র্কল বাকয তাি  াতকদক অদতশয় ভয়ঙ্কিভাদব আদলাদড়ত কিল।  ব্রে দনজ হাদত ব্রে তিবািী প্রস্তুত কদি 
ব্রিদখদিল তাদত আবািও ধ্াি ব্রিয়া প্রদয়াজন এই ভান কদি ব্রর্ তৎক্ষনাৎ র্দল ব্রগল এই র্ঙ্কল্প কদি ব্রে ব্রর্ 
আি প্রতযাবতসন কিদব না।  ব্রর্ অতীব তীেভাদব কাাঁিদত কাাঁিদত অদভদোগ কিদত ব্রশানা ব্রগলঃ ‘েখন  আদম 
এই  াতদকি র্াকিীদত দনেিু হদয়দিলাম,  তািা এই প্রদতশ্রুদত দিদয়দিল ব্রে,  তািা আমাি হাদত ব্রকবল ঐ 
র্কল বযদিদক র্মপসন কিদব োিা হতযাি জন্য িাজপদথ ডাকাদতি জন্য অপিাদধ্ র্াবযে হদয়দি।  এখন আদম 
তাদিি মাধ্যদম এমন এক বযদিি িিপাত কিদত আদিষ্ট হদয়দি দেদন র্প্তম ইমাম মহান মূর্া কদয়দমি 
অদপক্ষাকািী,  অপিাদধ্ নদহ। ’ অল্পকাল পদি ব্রর্ ব্রখািার্াদন োত্রা কিল এবাং ব্রখািার্াদন একজন িািওয়ান 
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এবাং ব্র াষর্াকািী রূদপ কাজ কদি জীবন ধ্ািদনি ব্রর্ষ্টা কিল।   ব্রর্ই প্রদিদশি দবশ্বার্ীদিি দনকট ব্রর্  ব্রর্ই 
ব্রশাকাবহ  টনাি কথা বর্সনা কিত এবাং ব্রে কাজ কিদত তাদক বাধ্য কিা হদয়দিল তাি জন্য ব্রর্ অনুতাপ 
কিত।  েখনই  ব্রর্ এই  টনাি কথা স্মির্ কিত,  প্রদতযকবাি েখন  দমজসা সর্য়ি আলীি নাম তাি র্ামদন 
উচ্চািন কিা হত,  তাি ব্রর্াদখি জল বাধ্ মানত না,  তাি ব্রর্াদখি জল তাি ভালবার্াি র্াক্ষয ও দনিশসনস্বরূপ 
দিল,  ো  ব্রর্ই পদবত্র পুরুষ তাি অিদি প্রদবশ কদিদয় দিদয়দিদলন।  

 

২।  দমজসা ব্রকািবান আলীঃ 

দমজসা ব্রকািবান আলী ( িিদবশ)  মাদজন্দািান প্রদিদশি বািদফািদশি একজন অদধ্বার্ী দিদলন এবাং দনয়ামতলু্লাদহ 
নাদম পদিদর্ত র্ম্প্রিাদয়ি একজন সুদবদিত বযদি দিদলন।  দতদন একজন অকপট ধ্মস পিায়ন বযদি এবাং অদত 
উন্নত র্দিদত্রি ব্রলাক দিদলন।  দতদন জীবদন এইরূপ পদবত্র দিদলন ব্রে,  মাদজন্দািান,  ব্রখািার্ান এবাং ব্রতহিাদনি 
খযাতনামা ব্রলাকদিি মদধ্য বহুর্াংখযক ব্রলাক তাি প্রদত অনুিাগ প্রিশসন কিদতন এবাং তাদক র্াধ্ুতাি প্রদতরূপ 
বদল মদন কিদতন।  তাি স্বদিশবার্ীগর্ তাদক এইরূপ ভদিশ্রদ্ধা কিত ব্রে,  তাি কািবালা তীথসোত্রা কাদল 
তাি ভি ও গুনমুগ্ধ বযদিদিি এক প্রকাডড জনতা তাি প্রদত তাদিি শ্রদ্ধা দনদবিন কিাি জন্য তাি র্লাি 
পদথ ভীড় কিত।  হামািাদন এবাং ব্রকিমান শাদহ তাি বযদিদত্বি িািা বহুর্াংখযক ব্রলাক প্রভাবাদিত হদয়দিল 
এবাং তাি অনুর্ির্কািীদিি িলভূি হদয়দিল।  ব্রেখাদনই দতদন ব্রেদতন ব্রর্খানকাি ব্রলাকগর্ হষসধ্বদনি র্াদথ 
তাদক অভযথসনা কিত।  দকন্তু জনতাি এই র্কল উৎসুক তাি দনকট দবিদিকি মদন হত।  দতদন জনতাদক 
এদড়দয় র্লদতন এবাং ব্রনততত্বজনক ঐশ্বেসদক  তর্া কিদতন।  কািবালাি পদথ েখন  দতদন মন্দদলদজি মধ্য দিদয় 
োদেদলন,  অদত প্রভাবশালী একজন ব্রশখ তাি পদথ এইরূপ উম্মত্ত হদয়দিদলন ব্রে,  দতদন আদগ ো ো ব্রপাষর্ 
কিদতন তাি র্বই তযাগ কদি এবাং তাি বে ু বা বােবদিি ও দশষ্যগর্দক পদিতযাগ কদি এয়াুদবয়াহ পেসি 
তাদক অনুর্ির্ কদিদিদলন।  দমজসা ব্রকািবান আলী দকন্তু তাদক মন্দদলদজ প্রতযাবতসন কিদত এবাং ব্রে কাজ দতদন 
পদিতযাগ কদিদিদলন তা পুনঃগ্রহর্ কিদত তাদক প্রবতত্ত কিদলন।  

তীথসোত্রা হদত প্রতযাবতসদনি পি,  দমজসা ব্রকািবান আলী ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  র্াদথ র্াক্ষাৎ কদিদিদলন এবাং তাি 
মাধ্যদম এই প্রতযাদিষ্ট ধ্মসদক গ্রহর্ কিদলন।  অসুস্থ থাকাি কািদর্ দতদন ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি িক্ষাকতসাদিি 
র্াদথ ব্রোগিান কিদত পাদিন নাই এবাং পাদয় ব্রহাঁদট মাদজন্দািান ব্রেদত অক্ষম না হদল দতদন এই িূগসবার্ীদিি 
িদলি প্রথম বযদিরূদপ ব্রশ্রর্ীভূি হদতন।  মহান বা’ব্রবি  দশষ্যদিি মদধ্য ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পদি দতদন 
ওয়াদহদিি প্রদত পিম অনুিি দিদলন।  আমাি ব্রতহিাদন উপদস্থদতি র্ময় আমাদক জানান হদয়দিল ব্রে,  দতদন 
পিবতসী বযদি দিদলন দেদন এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি ব্রর্বাি জন্য দনজ জীবনদক উৎর্গস কদিদিদলন এবাং দনকট ও 
িূিবতসীস্থাদন এি স্বাথসর্মূহ বদধ্সত কিাি জন্য আিশস স্থানীয় আর্দিি র্াদথ উদিত হদয়দিদলন।  দমজসা ব্রকািবান 
আলী েখন  িাজধ্ানীদত দিদলন অদনক র্ময় আদম তাি পীড়াি জন্য তাদক পদিতাপ কিদত শুদনদি।  আদম 
তাদক অদনকবাি বলদত শুদনদিঃ ‘আদম কত অদধ্ক ব্রশাক কিদি,  ব্রেদহত ু ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন  এবাং তাি র্াথীিা 
ব্রে শহীদিি পানপাত্র ব্রর্বন কদিদিন,  আদম তাদত আমাি অাংশ হদত বদঞ্চত হদয়দি।  আদমও শহীিদিি র্াদথ 
ব্রোগিান কিদত এবাং তাি পতাকাতদল র্মদবত হদত এবাং আমাি পূবসবতসী অকততকােসতাি জন্য ক্ষদতপূির্ 
কিদত ব্রর্ষ্টা কিাি কতই বার্না কদি। ’ েখন  তাদক হঠাৎ ব্রগ্রফতাি কিা হয়  তখন দতদন ব্রতহিান পদিতযাগ 
কদি ব্রেদত প্রস্তুত হদেদলন।  তাি পদিদমত ব্রপাষাক,  তাি র্াংর্াি দনিার্দিি পদিমান র্ম্বদে র্াক্ষয প্রিান 
কিত।  আিবদিি মত একদট র্ািা অিিাখা পদিদহত হব্রয়,  একদট ব্রমাটা তাাঁদত বুদনত আবা ( দঢলা অিিাখা)  
পদিধ্ান কদি এবাং ইিাদকি ব্রলাকদিি মাথায় আোদিত দবদশষ কাপদড়ি র্াহাদেয দনজ মেক আোদিত কদি 
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েখন  দতদন িাজপদথ ভ্রমর্ কিদতন,  তখন তাদক র্াংর্াি তযাগীি দঠক প্রদতরূপ বদল মদন কিা হত।  দতদন 
ধ্দমসি র্কল প্রকাি অনুষ্ঠান অদত েদতœি র্াদথ পালন কিদতন,  এবাং আিশস ধ্মসপিায়নতাি র্াদথ তাি র্কল 
প্রকাি উপার্না কাজ র্ম্পািন কিদতন।  দতদন অদনক র্ময় মিবয প্রকাশ কিদতনঃ ‘মহান বাব স্বয়াং তাাঁি 
ধ্দমসি আনুষ্ঠাদনক দক্রয়া কমসগুদল র্ম্পািন কিদতন।  আমাি ব্রনতা কততসক ব্রে র্মে দবষয়গুদল প্রদতপালন কিা 
হদয় থাদক,  আদম দক দনদজি ইোয় তা অবদহলা কিদত পাদি?’ 

েখন  দমজসা ব্রকািবান আলীদক বন্দী কদি আমীি দনজাদমি দনকট উপদস্থত কিা হল,  তখন এইরূপ একদট 
আদন্দালন উদিত হল ো ব্রতহিান ইদতপূদবস কিাদর্ৎ র্ম্মুখীন হদয়দি।  ব্রলাকজদনি বতহৎ িলগুদল র্িকাদিি 
প্রধ্ান কমসদকে র্মদূহি প্রদবশ পদথ ভীড় জদমদয়দিল,  ব্রে তাি ভাদগয দক  দট তা তািা জানদত পাদি।  
আমীি েখনই  তাদক ব্রিখদত ব্রপল,  তখনই এই মিবয কিলঃ ‘গতিাত হদত আদম র্বসপ্রকাি কমসর্ািীদিি িািা 
পদিদবদষ্টত হদয় আদি,  োিা অদত ব্রজাদিি র্াদথ আপনাি পক্ষ র্মথসন কদিদি ( ৫) ।  আপনাি উচ্চ পিবী 
এবাং আপনাি বাকযর্মহূ ব্রে প্রভাব দবোি কদি,   ব্রর্ই র্ম্বদে ো আদম জানদত ব্রপদিদি আপদন স্বয়াং  ব্রর্ই 
বাব অদপক্ষা দনকতষ্ট নন।  েদি আপনাি দনদজি জন্য ব্রনততসদত্বি িাবী কিদতন তদব জ্ঞাদন দেদন আপনাি 
অদপক্ষা দনশ্চয় অদধ্কতি দনকতষ্ট  তাি প্রদত আপনাি পদক্ষ আনুগতয ব্র াষর্া কিা অদপক্ষা উৎকতষ্টতি হদতা। ’  
দতদন র্াহদর্ি র্াদথ প্রতুযত্তি কিদলনঃ ‘ব্রে জ্ঞান আদম অজসন কদিদি তাই আমাদক তাাঁি র্ম্মুদখ আনুগদতয 
আমাি মাথা অবনত কিদত আমাদক পদির্াদলত কদিদি,  োদক আদম আমাি প্রভ ু ও ব্রনতা বদল দর্নদত 
ব্রপদিদি।  আদম েখন  বদয়াঃপ্রাপ্ত হদয়দিলাম তখন হদতই আদম ন্যায় দবর্াি এবাং ন্যায়পিায়নতাদক আমাি 
জীবদনি প্রধ্ান উদেশ্য বদল মদন কদি এদর্দি।  আদম তাাঁদক ন্যায়পিায়নতাি র্াদথ দবর্াি কদিদি এবাং এই 
দর্দ্ধাদি উপনীত হদয়দি ব্রে,  েদি এই েুবক োি মনুষ্য জ্ঞাদনি অতীত ( অদলৌদকক)  শদি র্ম্বদে শত্রু- দমত্র 
র্কদলই র্িতশ্যরূদপ র্াক্ষয প্রিান কদি,  দমথযাবািী হন ,  তদব আল্লাহি প্রদতযক ভদবষ্যিিাদক,  স্মির্াতীত 
কাল হদত বতসমান কাল পেসি দমথযাি জ্বলি প্রদতরূপ বদল প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিদত হদব।  আদম তাাঁি প্রদত 
এক র্হদরি অদধ্ক গুনমুগ্ধ বযদিি প্রশ্নাদতত অনুিাগ র্ম্বদে দস্থি  দনদশ্চত হদয়দি এবাং তবুও আদম তাদিি 
মধ্যস্থ অদত কু্ষি বযদিিও অিি পদিবতসন কিদত অক্ষম।  দকন্তু এই েুবক,  তাাঁি ভালবার্াি জীবন বধ্সক মদিিা 
( ঔষধ্)  িািা,  তাাঁি স্বজাতীয় ব্রলাকদিি মদধ্য োিা অতযি হীনপিস্থ তাদিি অিিািার্মহূ রূপািদিত কিদত 
দনদজদক র্ক্ষম কদিদিন।   আমাি ন্যায় র্হর ব্রলাদকি উপি দবনা র্হায়তায় ও একাকী এইরূপ প্রভাব দবোি 
কদিদিন ব্রে,  এমন দক তাাঁি উপদস্থদত লাভ না কদিও তািা তাদিি বার্নাদক িূদি দনদক্ষপ কদিদি এবাং 
প্রগাঢ় আদবদগি র্াদথ তাাঁি ইোদক িতঢ়রূদপ আাঁকদড় ধ্দিদি।  তািা ব্রে উৎর্গস প্রিান কদিদিন তাি অপ্রার্ুেস 
র্ম্বদে র্ম্পূর্সরূদপ র্দর্তন হদয়,  তািা তাাঁিই জন্য তাদিি জীবন বদলরূদপ িান কিদত উৎসুক,  এই আশায় 
ব্রে তাদিি শ্রদ্ধা- ভদিি এই অদধ্কতি প্রমার্ তাাঁি িিবাি প্রািদর্ উদল্লখদোগয হদত পাদি। ’ 

আমীি দনজাম বললঃ ‘আপনাি বাকযগুদল আল্লাহি পক্ষ হদত ব্রহাক বা না ব্রহাক,  এইরূপ একদট উন্নত পিবীি 
অদধ্কািীি দবরুদদ্ধ মততুযিডড উচ্চািন কিদত আদম অদনেকু। ’ অর্দহষ্ণ ু আিবদলিানকািী বলদলনঃ ‘ব্রকন ইতেত 
কিি? তুদম জাননা ব্রে,  র্কল নামই স্বগস হদত অবতির্ কদি? দতদন,  োাঁি নাম আলী ( আলী ব্রমাহাম্মি 
বাব) ,  োাঁি পদথ আদম আমাি জীবন উৎর্গস কিদি,  স্মির্াতীত কাল হদত আমাি নাম ব্রকািবান আলী 
( আলী ব্রমাহাম্মি বা’ব্রবি  নাদম উৎস্বগসকািী)  তাাঁি মদনানীত আিবদলিানকািীদিি  দন সডট ( তাদলকা)  কাগদজ 
দলদপবদ্ধ কদি ব্রিদখদিন।  ইহাই বােদবক  ব্রর্ই দিন ব্রে দিন আদম ব্রকািবান ( উৎর্গস)  পবস উিযাপন কিদি,  
ব্রে দিন জীবনী শদিি িি িািা তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস আমাি দবশ্বার্ র্ীলদমাহিাদঙ্কত কিদব।  অতএব,  অদনেকু 
হইও না এবাং ইহা দনদশ্চতভাদব জাদনও ব্রে ব্রতামাি কাদজি জন্য আদম কখনও ব্রতামাদক ব্রিাষাদিাপ কিব না।  
েতশীঘ্র তুদম আমাি মেক ব্রিি কিদব ব্রতামাি প্রদত আমাি কততজ্ঞতা ততই অদধ্কতি হদব। ’ আমীি দনজাম 
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দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘তাদক এই স্থান হদত অন্যত্র দনদয় োও।  তাি এক মুহুতসকাল অদধ্ক হদল এই িিদবশ 
আমাদক তাি োদমদন্ত্র মুগ্ধ কদি ব্রফলদব। ’ দমজসা ব্রকািবান আলী উত্তি কিদলনঃ ‘ব্রতামাি উপি এই োদমন্ত্র 
কােসকিী হদব না,  ইহা ব্রকবল পদবত্র অিঃকির্ দবদশষ্ট ব্রলাকদিি দবদমাদহত কিদত পাদি,  তুদম এবাং ব্রতামাি 
র্ািতশ্য বযদি  কখনও  ব্রর্ই জীবনিানকািী মদিিাি ( অমতদতি)  ব্রমাদহতকািী শদি উপলদি কিদত পািদব 
না,  ো ব্রর্াদখি পলদক মানুদষি আিাদক পদিবদতসত কদি। ’ 

আমীি দনজাম অতযি ক্রুি হদয় তাি আর্ন হদত গাদত্রািান কিল এবাং তাি র্বসাি ব্রক্রাদধ্ কম্পমান অবস্থায় 
ব্রর্ উচ্চস্বদি দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘তিবািীি তীক্ষèতা বযদতত এই র্কল প্রতাদিত ব্রলাদকি বাকয দনেি কিা 
োদব না।  ব্রর্ উপদস্থত  াতকদিি বললঃ এই  তর্াপূর্স র্ম্প্রিাদয়ি আি কাউদক আমাি র্ামদন আনাি িিকাি 
নাই।  তাদিি অটল একগুদয়মী িমন  কিদত বাকয অপািগ।  োদক ব্রতামিা তাি ধ্মস দবশ্বার্ প্রতযাহাি কিদত 
র্ম্মত কিদত পাদিা,  তাদক মুি কদি িাও,  অবদশষ্ট ব্রলাকদিি দশিদেি কদি ব্রফল। ’   

দমজসা ব্রকািবান আলী েখন  তাি বধ্য ভূদমি দনকটবতসী হদলন,  তাি দপ্রয়তদমি র্াদথ র্মীপযবতসী পুনঃ দমলদনি 
প্রতযাশ্যায় উল্লদর্ত হদয় তখনই আহ্লাদিত হদয় দবজদয়ি ভাব প্রকাশ কিদলন।  দতদন পিম আহ্লাদিত মদন 
দর্ৎকাি কদি বলদলনঃ‘আমাদক হতযা কিদত ত্বিাদিত কি,  কাির্ এই হতযাি মধ্য দিদয় তুদম আমাদক অনি 
জীবদনি পানপাত্র উপহাি প্রিান কিদব।  েদিও তুদম এখন আমাি দনঃশ্বার্ দনবসাদপত কিদব,  দকন্তু আমাি 
দপ্রয়তম আমাদক অর্াংখয জীবন িাদন পুিস্কতত কিদবন,  এইরূপ     জীবন ো ব্রকান নশ্বি মানদবি অিি 
কল্পনা কিদত পাদি না। ’ েখন  দতদন িশসকমডডলীি দিদক তাি িতদষ্ট দনদক্ষপ কিদলন,  তখন দতদন স্বপক্ষ 
র্মথসন কদি বলদলনঃ ‘আমাি বাকযর্মহূ মনদোদগি র্াদথ শ্রবর্ কি,  ব্রহ আল্লাহি ব্রপ্রদিত পুরুদষি অনুর্ািী 
দবশ্বার্ীগর্।  মহান ব্রমাহাম্মি,  দেদন স্বগসীয় পথ প্রিশসনকািী দিবর্ তািকা ( রূ্েসয)  দিদলন,  দেদন পূবসবতসী েুদগ 
ব্রহিাদয়ি র্ক্রবাদলি উপি আদবভূসত হদয়দিদলন,  অিযকাি দিদন দতদন পুনিায় মহান আলী ব্রমাহাম্মি বা’ব্রবি  
বযদিদত্বি দর্িাজ নগদি উিায়ন হদত আদবভূসত হদয়দিন,   ব্রর্ই একই প্রকাদিি উজ্জ্বল প্রভা দবোি কদি এবাং 
একই প্রকাদিি উেীপনা প্রিান কদি।  একদট ব্রগালাপ ফলু ব্রগালাপ ফুলই,  ব্রে ব্রকান উিযাদন এবাং ব্রে ব্রকান 
র্মদয় তা দবকদশত ব্রহাক না ব্রকন। ’  

তাি র্ািদিদকি ব্রলাকজন তাি আহ্বাদন কর্সপাত কিদত অর্মথস হওয়ায় দতদন উচ্চস্বদি বদল উঠদলনঃ ‘আহা,  
এই েুদগি ব্রলাকদিি দকরূপ দবকতদত।   ব্রর্ই অদবনশ্বি ব্রগালাপ ফুল ( মহান বাব)  ব্রে ব্রর্ৌিভ দবোি কদিদিন  
ব্রর্ই র্ম্বদে তািা কতই উিার্ীন,  েদিও আমাি আিা  ব্রর্ই হদষসাোর্ িািা কানায় কানায় পদিপূর্সর্,  তথাদপ 
আহা,  আদম এইরূপ ব্রকান অিকির্ প্রাপ্ত হদেনা,  ো আমাি র্াদথ তাি ব্রমাদহি অাংশগ্রহর্ কিদত পাদি।  আি 
এইরূপ ব্রকান মন নাই ো এি প্রভা উপলদি কিদত পাদি। ’ 

হাজী দমজসা সর্য়ি আলী ভুলুদডঠত,  মেকদবহীন এবাং িিাি ব্রিহ ব্রিদখ তাি উদত্তজনা উচ্চতম দশখায় আদিাহন 
কিল।  তখনই দতদন দনদজদক  ব্রর্ই ব্রিদহি উপদি দনদক্ষপ কদি বলদলনঃ ‘অদভবািনঃ আমাদিি পািস্পদিক 
আনদন্দাৎর্দবি দিনগুদলদক,  আমাদিি দপ্রয়তদমি র্াদথ আমাদিি পুনদমসলদনি দিবর্দক অদভবািন। ’ দতদন েখন  
তাি ব্রিহ দনজ বাহুদত জদড়দয় ধ্দিদিদলন তখন দতদন  াতদক বলদলনঃ ‘অগ্রবতসী হও এবাং আমাি উপি 
ব্রতামাি আ াত প্রিান কি,  কাির্ আমাি দবশ্বার্ী র্িী আমাি আদলিন হদত দনদজদক মুি কিদত অদনেকু 
এবাং পিম দপ্রয়তদমি র্াদথ তািই র্াদথ একদত্র দ্রুত গমদর্ি জন্য আহ্বান কিদিন।   াতদকি একদট আ াত 
তৎক্ষনাৎ তাি গ্রীবাি র্দেি উপদি পদতত হল।  অল্প কদয়ক মুহুতস পদিই  ব্রর্ই বযদিি আিা দতদিাদহত 
হল।   ব্রর্ই দনমসম আ াত িশসকবতদন্দি অিদি  তর্া ও র্মদবিনাি দমদশ্রতভাব জাগ্রত কিল।  জনতাি অিির্মহূ 
হদত দঃখ ও দবলাদপি দর্ৎকাি উদিত হল এবাং এইরূপ অতযাদধ্ক ব্রক্লদশি ভাব উদত্তদজত কিল,  ো 
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জনর্াধ্াির্ প্রদতযক বৎর্ি  আশুিাি দিদন ( মহিিম  মাদর্ি িশম দিদন)  ব্রে দবলাদপি ভাবর্মহূ প্রকাশ কদি 
তা তািই স্মির্কািী ( ৬) ।  

৩।  হাজী ব্রমাল্লা ইর্মাইল ুমীঃ  

এিপি হাজী ব্রমাল্লা ইর্মাইল ুমীি পেসায় আর্ল,  দেদন ফিহাদনি অদধ্বার্ী দিদলন।  দতদন তাি ব্রেৌবদন 
র্তযাদিষদর্ কািবালা োত্রা কদিন,  ব্রে র্তয আদবষ্কাদিি জন্য দতদন পদিশ্রম র্হকাদি ব্রর্ষ্টা কিদিদলন।  দতদন 
নজফ ও কািবালাি ব্রনততসস্থানীয় র্কল উলামাি র্াদথ দমদলত হদয়দিদলন এবাং সর্য়ি কাদজদমি দনকট হদত দশক্ষা 
গ্রহর্ কদিদিদলন।  দতদন তাি দনকট হদত এইরূপ জ্ঞান ও ব্রবাধ্শদি অজসন কদিদিদলন ব্রে,  তা তাদক দর্িাদজ 
অল্প কদয়ক বিি  পদি,  মহান বা’ব্রবি  প্রতযাদিশবার্ী স্বীকাি কদি দনদত র্ক্ষম কদিদিল।  দতদন দনদজদক 
তাাঁি ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রদত তাি একাগ্রতাি ভাব িািা এবাং তাি ভদি- শ্রদ্ধাি ঔৎসুক িািা স্মির্ীয় কদিদিদলন।  
েখনই  মহান বা’ব্রবি  অনুর্ির্কািীগদর্ি প্রদত দ্রুততাি র্াদথ ব্রখািার্াদনি ( বািাে)  গমর্  কিাি জন্য মহান 
বা’ব্রবি  আদিশ তাি দনকট ব্রপৌাঁিল,  তখন দতদন উৎর্াহ র্হকাদি উত্তি দিদয়দিদলন এবাং ব্রে র্মে র্াথীিা 
বািাদেি দিদক অগ্রর্ি হদেদলন তাদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদলন এবাং ব্রর্খাদন দতদন দর্িরুল ওয়াজুি 
( অদেদত্বি িহস্য)  উপাদধ্ প্রাপ্ত হদয়দিদলন।  প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস তাি উপলদি আদিা গভীি হল এবাং এি প্রগদতি 
জন্য তাি উৎর্াহ অনুরূপভাদব বদধ্সত হল।  দতদন র্াংর্াি তযাগীি অদবকল প্রদতরূপ হদলন এবাং তাি ধ্মস 
দবশ্বার্ তাি মদধ্য ব্রে আধ্যাদিক ভাব অনুপ্রাদর্ত কদিদিল তা উপেুিরূদপ কাদজ প্রিশসন কিাি জন্য অদধ্কতি 
আগ্রহী হদলন।  পদবত্র ব্রকািআদনি ব্রলাকাবলীি ( আয়াদতি)  এবাং ইর্লাদমি শ্রুদতবার্ী ( হাদিদর্)  র্মদূহি অথস 
ও বযাখযা প্রকাদশ দতদন এইরূপ     অিিতসদষ্ট প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে,  অদত অল্প ব্রলাকই তাি র্াদথ 
প্রদতদোদগতায় র্ক্ষম হত,  এবাং ব্রেরূপ বাদিতাি র্াদথ দতদন এইরূপ র্তয প্রকাশ কদিদিদলন,  তা তাদক তাি 
র্হদবশ্বার্ীদিি প্রশাংর্া অজসন কিদত র্ক্ষম কদিদিল।  ঐ দিনগুদলদত েখন  তাবার্সী িূদগস মহান বা’ব্রবি  
দশষ্যদিি র্মাদবশ ব্রকেরূদপ পদিনত হদয়দিল তখন দতদন এি প্রদতদিাধ্ বযবস্থায় দনদজি র্াহােয প্রিান কিদত 
অক্ষম হদয় পীদড়ত,  শেযাশায়ী এবাং দনিাশায়গ্রস্থ হদয় পদড়দিদলন।  েখনই  দতদন আদিাগয লাভ কিদলন এবাং 
ব্রিখদলন ব্রে,   ব্রর্ই স্মির্ীয় অবদিাধ্ তাি র্হদশষ্যদিি হতযাকাদডড পদির্মাপ্ত হদয়দি,  তখনই দতদন আদিা 
অদতদিি িতঢ়তা ও র্াংকদল্পি র্াদথ উদিত হদলন ব্রে দতদন তাি আদিাৎর্গসকািী শ্রমর্মূহ িািা প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি  
ব্রর্ই ক্ষদত পূির্ কিদত পাদিন ো ইহা ব্রভাগ কদিদিল।   ব্রর্ই র্াংকল্প অবদশদষ তাদক আিবদলিান কিদত 
দনদয় দগদয়দিল এবাং এি মুু ট পদিধ্ান কিদত র্ক্ষম কদিদিল।  

েখন  তাদক বধ্য ভূদমদত দনদয় োওয়া হল এবাং দতদন তাি প্রার্ িদডডি মুহুদতসি জন্য প্রদতক্ষা কিদিদলন,  
তখন দতদন  ব্রর্ই েুগল আিবদলিানকািীদিি দিদক তাি িতদষ্টপাত কিদলন,  োদিি তাি আদগ শহীি কিা 
হদয়দিল এবাং োিা এখনও এদক অদন্যি আদলিন পাদশ জদড়তভাদব শাদয়ত দিদলন।  েখন  দতদন তাদিি িদি 
িদেত মেক দ’দটি দিদক তাকাদলন,  তখন দতদন দর্ৎকাি কদি বলদলনঃ ‘বাহ্বা,  ব্রহ দপ্রয় র্িী েুগল!  
আপনািা ব্রতহিানদক একদট স্বগসস্থাদন পদির্ত কদিদিন।  আহা!  েদি আদম আপনাদিি অগ্রগামী হদত 
পািতাম। ’ দতদন তাি পদকট হদত একদট ধ্াতব মুিা ব্রবি কদি তাি  াতকদক প্রিান পূবসক তাি মুখ দমদষ্টেুি 
কিাি জন্য দকিু দমদষ্ট ক্রয় কদি আনদত তাদক অনুদিাধ্ কিদলন।  দতদন এি দকি ু অাংশ গ্রহর্ কিদলন এবাং 
বাদক অাংশ তাদক দিদয় বলদলঃ ‘আদম ব্রতামাি কাদজি জন্য ব্রতামাদক ক্ষমা কিলাম,  তুদম অগ্রর্ি হও এবাং 
আমাদক আ াত কি।  দত্রশ বিি  ধ্দি আদম এই পদবত্র দিনদক ব্রিখাি জন্য প্রদতক্ষা কদি আদি এবাং ভদয় 
পদিপূর্স দিলাম পাদি এই ইো অপুর্স ব্রিদখ র্মাদধ্ ব্রক্ষদত্র র্দল ব্রেদত হয়। ’ দতদন েখন  আকাদশি দিদক তাি 
ব্রর্াকু্ষ দ’দট দফিাদলন তখন উচ্চস্বদি বলদলনঃ ‘ব্রহ আমাি আল্লাহ,  তুদম আমাদক গ্রহর্ কি,  েদিও আদম 
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অনুপেুি এবাং ঐ র্মিূয় অমি বযদিগদর্ি তাদলকায় আমাি নাম ব্রখাদিত কিদত ব্রোগয মদন কি,  োিা 
আদিাৎর্দগসি ব্রবিীদত তাদিি জীবন উৎর্গস কদিদিন। ’ দতদন তখনও তাি প্রাথসনা র্াদলদয় োদেদলন,  েখন  
 াতক তািই অনুদিাধ্ক্রদম হঠাৎ তাি প্রাথসনাি অবর্ান কদি দিল ( ৭) ।  

৪।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন তুিদশদেঃ  

হাজী ব্রমাল্লা ইর্মাইল ুমী প্রার্তযাগ কিাি র্াদথ র্াদথ সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন তুিশীেীদক  ( মুজতাদহি)  
বধ্যভদূমদত দনদয় োওয়া হল।  দতদন ব্রখািার্াদনি অিগসত তুিদশে গ্রাদমি অদধ্বার্ী দিদলন এবাং দতদন ঐশী 
ভদি র্দিত্র দনষ্ঠাি জন্য দবখযাত দিদলন।  দতদন অদনক বিি  োবৎ নজদফ দশক্ষলাভ কদিদিদলন এবাং তাি 
শহি  মুজতাদহিগর্ কততসক ব্রখািার্াদন গমর্  কদি তথায় তাি দশক্ষালি নীদতর্মূহ প্রর্াি কাদজি জন্য দনদয়াদজত 
হদয়দিদলন।  েখন  দতদন কাদজমাদয়দন এদর্ উপদস্থত হদলন,  ব্রর্খাদন দতদন হাজী ব্রমাহাম্মি তকীদয় ব্রকিমানীি 
র্াক্ষাৎলাভ কিদলন,  দেদন তাি একজন পুিাতন পদিদর্ত বযদি দিদলন এবাং দেদন ব্রকিমাদনি অগ্রগর্য 
বদর্কদিি পিবী দবদশষ্ট দিদলন ও দেদন ব্রখািার্াদন তাি বযবর্াদয়ি একদট শাখা খুদলদিদলন।  েখন  দতদনও 
পািদস্য গমর্  কিদিদলন,  তখন দতদনও তাি র্াদথ তথায় গমদর্ি পদকল্পনা গ্রহর্ কিদলন।  এই হাজী 
ব্রমাহাম্মি তকীদয় ব্রকিমানী মহান বা’ব্রবি  মামা হাজী দমজসা সর্য়ি আলীি একজন  দনষ্ঠ বে ু দিদলন,  োি 
মাধ্যদম দতদন ১২৬৪ দহজিীদত ( ১৮৪৭- ৪৮ র্াদল)  এই ধ্দমস িীদক্ষত হদয়দিদলন েখন  দতদন কািবালায় তীথস 
গমর্  কিাি জন্য দর্িাজ নগি  পদিতযাগ কিদত প্রস্তুত হদেদলন।  েখন  ব্রর্হদিদক মহান বা’ব্রবি  র্াদথ 
র্াক্ষাদতি জন্য গমর্  কিদলন তখন দতদন হাজী দমজসা সর্য়ি আলীি অদভদপ্রত ভ্রমদর্ি দবষয় অবগত হদলন 
এবাং তাি র্িী হদত প্রবল বার্না প্রকাশ কিদলন।  হাজী দমজসা সর্য়ি আলীদক তাি পূবস র্ঙ্কল্প কাদজ 
পদির্ত কিদত এবাং কািবালা গমর্  কদি তাি পদত্রি জন্য অদপক্ষা কিদত উপদিশ দিদলন।   ব্রর্ই পত্র হদত 
দতদন জানদত পািদবন তাি র্াদথ একদত্রত হওয়া েুদিেুি দকনা।  ব্রর্হদিক হদত হাজী দমজসা সর্য়ি আলীদক 
ব্রতহিান োত্রা কিাি জন্য আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল,  এই আশা কদি ব্রে,  িাজধ্ানীদত অল্প কদয়কদিন অবস্থাদনি 
পি দতদন তাি ভাদিি র্াদথ পুনিায় র্াক্ষাৎ কিদত র্মথস হদবন।  

দতদন েখন  ব্রর্হদিদক দিদলন তখন দতদন দর্িাদজ প্রতযাবতসন কিদত অদনো প্রকাশ কদিদিদলন।  কাির্ দতদন 
দর্িাদজি অদধ্বার্ীদিি ক্রমবধ্সমান ঔদ্ধতয আি র্হ্য কিদত পািদিদলন  না।  ব্রতহিাদন উপদস্থত হদয় দতদন 
হাজী ব্রমাহাম্মি তকীদক তাি র্াদথ দমদলত হদত অনুদিাধ্ কদিদিদলন।  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন তুিদশদে বাড়াি হদত 
ব্রতহিান পেসি তাি র্িী হদয়দিদলন এবাং তাি মাধ্যদম দতদন এই ধ্দমস িীদক্ষত হদয়দিদলন।  

তাি শহীদিি আিবদলিান ব্রিখাি জন্য ব্রে জনতা তাি র্ািদিদক র্মদবত হদয়দিল,  সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন তুিদশদে 
তাদিি র্ামদন তাি স্বি উদত্তালন কদি তাদিি র্দম্বাধ্ন কদি বলদলনঃ ‘আমাি বাকয শ্রবর্ কি ব্রহ ইর্লাদমি 
অনুর্ির্কািীগর্,  আমাি নাম ব্রহাদর্ইন  এবাং আদম সর্য়দশ ব্রশাহািাি একজন বাংশধ্ি,  োি নামও দিল 
ইমাম ব্রহাদর্ইন ।  নজফ,  কািবালাি মুজতাদহিিা একবাদকয র্বসর্ম্মদতক্রদম তাদিি ধ্দমসি আইন ও 
দশক্ষার্মদূহি একজন অদধ্কাি প্রাপ্ত বযাখযাকাদিি পিবী প্রাদপ্ত র্ম্বদে আমাি প্রদত র্াক্ষয প্রিান কদিদি।  
ইর্লাদমি দশক্ষাি জদটল দবষয়র্মদূহি উপি আদম ব্রে প্রাধ্যান্নতা প্রাপ্ত হদয়দি তা আমাদক মহান সর্য়ি বা’ব্রবি  
অবতীর্স ও আনীত সুর্াংবাি বার্ীি প্রকতত মূলয দনরুপর্ কিদত র্ক্ষম কদিদি।  ব্রকবল র্ম্প্রদতই আদম সর্য়ি 
বা’ব্রবি  নাম শুদনদি।  আমাি সুদনদশ্চত দবশ্বার্ জদন্মদি ব্রে,  দতদন ব্রে র্তয অবতীর্স কদিদিন,  েদি আদম তা 
অস্বীকাি কদি তদব এই একই কাজ িািা ইদতপদূবস ব্রে ব্রে ঐশী বার্ী অবতীর্স হদয়দি তাি র্বগুদলাি প্রদতই 
আমাি আনুগতয অস্বীকাি কদি থাকদবা।  আদম ব্রতামাদিি প্রদতযদকি দনকট অনুনয় কিদি ব্রে ব্রতামিা এই 
নগদিি উলামা এবাং ধ্মস আইনজ্ঞ মুজতাদহিদিি আমন্ত্রর্ কি এবাং একদট ধ্মস র্ভাি আদয়াজন কি,  ব্রে 
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র্ভায় ব্রতামাদিি র্ম্মুদখ ও উপদস্থদতদত আদম এই ধ্দমসি র্তযতা প্রমার্ কিাি প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদি।  তৎপি 
তাদিি দবর্াি কিদত িাও বাব কততসক উপস্থাদপত িাবীর্মদূহি ন্যােযতা আদম স্বপ্রমার্ কিদত র্ক্ষম দকনা 
দবতকসকাদল আমাি প্রিত্ত প্রমার্র্মহূ িািা েদি তািা র্ন্তুষ্ট হন  তদব তাদিি দনদিসাষ ব্রলাকদিি িিপাত কিা 
হদত দবিত থাকদত আহ্বান কি এবাং েদি আদম অকততকােস হই  তদব তািা আমাি প্রদত  ব্রর্ই শাদে প্রিান 
করুক ো আমাি ব্রোগয। ’ তাি মুখ হদত এই র্কল বাকয উচ্চাদিত হওয়া মাত্র আমীি দনজাদমি একজন 
কমসর্ািী উদ্ধতযভাদব বদল উঠলঃ ‘আদম ব্রতামাি মততুযি পিওয়ানা ব্রতামাি জন্য দনদয় এদর্দি,  ইহা ব্রতহিাদনি 
র্াতজন খযাতনামা ব্রমাজতাদহিদিি িেখত এবাং র্ীলদমাহিাদঙ্কত কিা হদয়দি,  োিা দনদজদিি হাদতি ব্রলখা 
িািা ব্রতামাদক একজন অদবশ্বার্ী বদল মতামত প্রিান কদিদিন।  আদম স্বয়াং দবর্াি দমমাাংর্াি দিদন ব্রতামাি 
িদিি জন্য আল্লাহি দনকট িায়ী থাকব এবাং এি িাদয়ত্ব এই র্মে ব্রনতাদিি উপি স্থাপন কিব,  োদিি 
দবর্াি দমমাাংর্াি উপদি আমাদিি দবশ্বার্ স্থাপন কিদত বলা হদয়দি এবাং োদিি দমমাাংর্া ব্রমদন ব্রনওয়াি জন্য 
আমাদিি বাধ্য কিা হদয়দি। ’ এর্ব বাকয উচ্চািন কদি ব্রর্ তাি তিবািী দনদস্কাদষত কিল এবাং তাদক এইরূপ 
ব্রজাদিি র্াদথ আ াত কিল ব্রে দতদন তৎক্ষনাৎ মতত অবস্থায় তাি পাদয়ি দনকট পদড় ব্রগদলন।  

৫।  হাজী ব্রমাহাম্মি তকীদয় ব্রকিমানী:  

তৎপি অনদতদবলদম্ব,  হাজী ব্রমাহাম্মি তকীদয় ব্রকিমানীদক বধ্যভূদমদত দনদয় আর্া হল।   ব্রর্ই িতদশ্যি ভীষর্তা 
িশসদন তাি অদতশয়  তর্া ও ব্রক্রাধ্ উেীদপত হল।  দতদন তাি দনেসাতনকািীি দিদক মুখ দফদিদয় বদল উঠদলনঃ 
‘অগ্রবতসী হও ব্রহ দনষ্ঠুি অতযার্ািী,  দ্রুতগদতদত হতযা কি,  কাির্ আদম আমাি ব্রপ্রমাস্পি ব্রহাদর্দনি  র্াদথ 
দমদলত হওয়াি জন্য অধ্ীি হদয়দি।  তাি মততুযি পি জীদবত থাকা আমাি পদক্ষ একদট অর্হনীয় েন্ত্রর্া। ’ 

৬।  সর্য়ি মিতুজা:  

হাজী ব্রমাহাম্মি তকীি এই র্মে বাকযচ্চািদনি র্াদথ র্াদথই সর্য়ি মিতুজা দেদন জানজাদনি একজন দবখযাত 
বদর্ক দিদলন,  দ্রুত গদতদত তাি র্িীদিি মদধ্য অগ্রগর্যতা লাভ কিাি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী হদলন।  দতদন 
হাজী ব্রমাহাম্মি তকীি ব্রিদহি উপদি দনদজদক দনদক্ষপ কিদলন এবাং অনুনয় পূবসক দনদবিন কিদলন ব্রে,  দতদন 
সর্য়ি বাংশীয় একজন ব্রলাক,  দবধ্ায় তাি আিৎর্গস হাজী ব্রমাহাম্মি তকীি আিবদলিান অদপক্ষা আল্লাহি 
িদষ্টদত অদধ্কতি প্রশাংর্নীয় হদব।  েখন   াতক তাি তিবািী দনদষ্কাদষত কিল,  তখন সর্য়ি মিতুজা তাি 
উৎর্গসকতত ভাইদয়ি স্মতদত বন্দনা কিদলন।  দেদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  পাদশ ব্রথদক েুদ্ধ কদিদিদলন এবাং তাি 
উদল্লখর্মহূ এইরূপ দিল ব্রে,  িশসকবতন্দ তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি অনমনীয় িতঢ়ভাব ব্রিদখ আশ্চােসাদিত হল।  

 

৭।  ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইদন ব্রমািাদ য়ী:  

 সর্য়ি মুিতজাি উদত্তজনাকািী বাকযর্মহূ ব্রে হািামাি র্তদষ্ট কিল তািই মদধ্য ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্ইদন 
ব্রমািাদ য়ী দ্রুতদবদগ অগ্রর্ি হদলন এবাং প্রাথসনা কিদলন ব্রেন তাি র্াথীদিি তিবািীি মুদখ দনদক্ষপ কিাি 
আদগ এখনই তাদক শহীি কদি ব্রফলা হয়।  হাজী ব্রমাল্লা ুমীি মততদিদহি উপি েখনই  তাি িতদষ্ট পড়ল,  োি 
জন্য দতদন গভীি প্রীদত ও অনুিাগ ব্রপাষর্ কিদতন,  দতদন আদবগ িািা দবতাদড়ত হদয় দনদজদক তাি উপদি 
দনদক্ষপ কিদলন এবাং তাদক দনদজি আদলিন পাদশ আবদ্ধ কদি উচ্চস্বদি বলদলনঃ ‘আমাি দপ্রয়তম বেুি 
দনকট হদত আদম কখনও দনদজদক পতথক হদত ব্রিবনা,  োি মদধ্য আদম আমাি পিম দবশ্বার্ স্থাপন কদিদি 
এবাং োি দনকট হদত আদম অকপট ও গভীি প্রীদত ভালবার্াি অদনক প্রমার্র্মহূ প্রাপ্ত হদয়দি। ’ 
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তাদিি ধ্মস দবশ্বাদর্ি জন্য তাদিি প্রার্ উৎর্গস কিদত এদকি পি এক অগ্রগামী হওয়াি জন্য তাদিি উৎসুক 
জনতাদক আশ্চােসাদিত কিল,  তািা দবদস্মত হল তাদিি দতনজদনি মদধ্য কাদক অগ্রাদধ্কাি ব্রিয়া হদব।  তািা 
এইরূপ স্বাগ্রহ র্হকাদি প্রাথসনা কদিদিদলন ব্রে,  অবদশদষ তাদিি দতনজনদকই একর্াদথ একই র্মদয় শহীি 
কিা হদব বদল র্াবযে কিা হল।  

এইরূপ প্রবল দবশ্বার্,  এইরূপ অর্াংেত দনষ্ঠুিতাি প্রমার্র্মহূ মানব র্কু্ষ কিাদর্ৎ িশসন কদিদি।  েদিও তািা 
র্াংখযায় অদত অল্প দিদলন,  তথাদপ েখন  আমিা তাদিি আিবদলিাদনি অবস্থার্মহূ স্মির্ কদি,  আমিা  ব্রর্ই 
শদিি দবস্ময়কি প্রভাব স্বীকাি কিদত বাধ্য হই ,  ো এইরূপ আিবদলিাদনি উৎর্াদহি জন্মিান কিত।  েখন  
আমিা এইর্ব আিবদলিানকািীি ব্রগৌিাবাদিত উচ্চ পিবীি কথা স্মির্ কদি,  েখন  আমিা তাদিি আিতযাদগি 
পদিমার্ এবাং তাদিি ধ্মস দবশ্বাদর্ি জীবনী শদি লক্ষয কদি,  তাদিি জীবন ব্রে দবপি িািা ভয় প্রিদশসত 
হদয়দিল,  তা দনবাির্ কিাি জন্য প্রভাবশালী বযদিদিি পক্ষ হদত ব্রে র্াপ প্রদয়াগ কিা হদয়দিল,  েখন  
আমিা তা স্মির্ কদি,  র্বসপদি েখন  আমিা আমাদিি অিদি  ব্রর্ই ব্রতদজি ও উৎর্াদহি দর্ত্র মানর্ র্দক্ষি 
র্ম্মুদধ্ ধ্াির্ কদি,  ো একজন হৃিয়হীন নীর্মনা শত্রুি নতশাংর্ কেসাবলীি ো তাদিি প্রদত তািা প্রদয়াগ 
কদিদিল ব্রর্গুদলদক অগ্রাহ্য কদিদিল।  এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি ইদতহাদর্ ব্রর্র্ব  টনাদক একদট অতীব দবষািময় 
বযাপি বদল ব্রমদন দনদত বাধ্য হই  ( ৮) ।  

মহান বাহা’উল্লাহ্ কততসক বদর্সত  টনাবলী 

আমাি কাদহনীি এই পেসাদয়,  আদম কােসাবলীি ব্রে অাংশগুদলি ইদতপূদবস পুনিাদলার্না কদিদিলাম,  ব্রর্গুদল মহান 
বাহা’উল্লাহি দনকট উপদস্থত কিাি জন্য দবদশষ অদধ্কাি প্রাপ্ত হদয়দিলাম।  আদম একমাত্র োিই অনুগ্রহ প্রাথসী 
এবাং োি র্দিাদষি জন্য আদম এই গুরুতি কাদজি ভাি গ্রহর্ কদিদি তাি িািা আমাি পদিশ্রম কতই প্রর্ুি 
পদিমাদন পুিস্কতত হদয়দি।  দতদন অনুগ্রহ কদি আমাদক তাাঁি উপদস্থদতদত আহ্বান কিদলন এবাং তাাঁি আশীবসাি 
প্রিান কিদলন।  আদম আক্কাি কািা নগদি আমাি বার্স্থাদন দিলাম এবাং আকাদয় কলীদমি গতদহি দনকটবতসী 
স্থাদন বার্ কিতাম,  েখন  আমাি ব্রপ্রমাস্পদিি আহ্বান আমাি দনকট ব্রপৌাঁিল।   ব্রর্ই দিন িদবউর্র্ানী মাদর্ি 
র্প্তম দিবর্,  ১৩০৬ দহজিী (  ১৮৮৮ র্াদলি ১১ই দডদর্ম্বি)  দিল।  এটা আদম কখনও ভুলদবা না।   ব্রর্ই 
স্মির্ীয় দিদন দতদন আমাদক ো বদলদিদলন তাি র্ািভাগ আদম এখাদন পুনিদল্লখ কিদিঃ 

 একদট ফলক দলদপদত গতকাল েখন  বািাে র্দম্মলদনি র্মদয়ি অবস্থাদিি প্রদত ইদিত কিদিলাম তখন 
অবতীর্স কদিদি এবাং র্কু্ষগুদল র্িাইয়া লও এই বাকয গুদলি বযাখা কদিদি ( ৯) ।  আমিা কতগুদল খযাতনামা 
বযদিদিি র্াদথ ব্রতহিাদনি িাজ পদিবাদিি  একজন িাজুমািীি দববাহ উৎর্ব র্ম্পন্ন কিদিলাম।  েখন  সর্য়ি 
আহমি ইয়ােিী,  সর্য়ি ব্রহাদর্দনি  দপতা দেদন মহান বা’ব্রবি  একজন শ্রুদত দলদপকাি দিদলন,  হঠাৎ িিজাি 
দনকট আর্দলন।  দতদন আমাদিি প্রদত ইদিত প্রিান কিদলন এবাং এটাই ব্রবাধ্ হল ব্রে দতদন আমাদিি জন্য 
ব্রকান জরুিী র্াংবাি দনদয় এদর্দিন।  আদম দকন্তু  ব্রর্ই র্ময় র্ভা তযাগ কিদত পািদিলাম না এবাং তাদক 
অদপক্ষা কিদত ইদিত প্রিান কিলাম।  েখনই  র্ভা ব্রশষ হল দতদন আমাদিি র্াংবাি দিদলন ব্রে,  মহান 
তাদহিাদক কয়বীদন কদঠািভাদব কািারুদ্ধ কিা হদয়দি এবাং তাি জীবন দবপিাপন্ন ।  আমিা তৎক্ষনাৎ দমজসা 
হািীদয় ফিহািীদক আহ্বান কিলাম এবাং তাদক তাি বন্দীিশা হদত মুি কদি পাহািা িান কিতঃ ( তাদক)  
িাজধ্ানীদত দনদয় আর্াি জন্য প্রদয়াজনীয় উপদিশ প্রিান কিলাম।  শত্রুিা আমাদিি গতহ িখল কদি 
ব্রিদখদিল,  আমিা তাদক অদনদিসষ্টকাদলি জন্য আমাদিি বাড়ীদত আশ্রয় দিদত অর্মথস হদয়দিলাম।  সুতিাাং 
আমিা তাদক েুদ্ধ মন্ত্রীি ( দমজসা আকা খাদন নুিীি,  দেদন আমীি দনজাদমি পদি নাদর্রুেীন শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী 
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হদয়দিল)  গতদহ স্থানািদিত কিাি জন্য আদয়াজন কিদত লাগলাম,  দেদন  ব্রর্ই দিনগুদলদত শাহ কততসক 
অপমাদনত ও হীন পিস্থ হদয় কাশাদন দনবসাদর্ত হদয়দিল।  আমিা তাি ভদিদক মহান তাদহিাি অদতদথ ব্রর্বক 
হবাি জন্য অনুদিাধ্ কদিদিলাম,  ব্রেদহত ু দতদন তখন আমাদিি বেদুিি মদধ্য পদিগদনত দিদলন।  

মহান বাহা’উল্লাহ্ ও মহান তাদহিাি ব্রখািার্ান ( বািাদে)  োত্রা 

মহান তাদহিা তাি র্াদথ িইদলন,  ব্রে পেসি না ব্রখািার্াদনি দিদক আমাদিি অগ্রর্ি হওয়াি আদিশ র্হকাদি 
মহান বা’ব্রবি  আহ্বান আমাদিি কাদন ব্রপৌাঁিল।  আমিা দস্থি  কিলাম ব্রে মহান তাদহিাদক অনদতদবলদম্ব  ব্রর্ই 
প্রদিদশ ব্রেদত হদব এবাং মহান তাদহিাদক িাজধ্ানীি প্রধ্ান িিজাি বাইদি ব্রকান একদট স্থাদন দনদয় োবাি 
জন্য দমজসাদক ( আকাদয় কলীমদক)  আদিশ কিলাম এবাং  ব্রর্ই স্থান হদত তাি দবদবর্না মদত দনকটবতসী ব্রকান 
উৎকতষ্ট স্থাদন দনদয় োবাি জদন্য তাি উপি ভািাপসর্ কিলাম।  তাদক একদট ফল বাগাদন দনদয় োওয়া হল,  ো 
একদট পদিতযাি ব্রকাঠা  দিি দনকট অবদস্থত দিল,  ব্রেখাদন তািা একজন বতদ্ধ ব্রলাকদক ব্রিখদত ব্রপদলন ব্রে 
এই  দিি তত্ত্বাবধ্ায়করূদপ কাজ কিদিদলন।  দমজসা মুর্া প্রতযাবতসন কদি আমাদিি তাি  ব্রর্ই স্থাদন র্ািদি 
গ্রহর্ র্ম্বদে র্াংবাি প্রিান কিল এবাং র্াি দিদকি িতশ্যাদিি ব্রর্ৌন্দেসযদি প্রশাংর্া কিল।  আমিা পদি তাি 
ব্রখািার্াদন োত্রাি বদন্দাবে কদিদিলাম এবাং প্রদতশ্রুদত দিদয়দিলাম ব্রে,  অল্পকাল র্মদয়ি মদধ্য আমিা অবশ্যই 
তাদক অনুর্ির্ কিব।  

বািাে র্দম্মলদনি একদট গুরুত্বপরূ্সর্   টনা 

একদিন আমিা পীদড়ত হদয় শেযাশায়ী দিলাম।  তাদহিা আমাদিি র্াদথ র্াক্ষাৎকাদিি প্রাথসনা জাদনদয়দিদলন।  
আমিা তাি র্াংবাদি আশ্চােসাদিত হলাম এবাং দক জবাব ব্রিব  ব্রর্ই র্ম্বদে দকাংকতসবযদবমুঢ় হদয় পদড়দিলাম।  
হঠাৎ তাদক আমাদিি িিজায় আমাদিি র্ামদন মুখমডডদল পিসা দবহীন অবস্থায় ব্রিখদত ব্রপলাম।  দমজসা 
আকাজান ( মহান বাহা’উল্লাহি শ্রুদতদলদপকাি)   ব্রর্ই  টনা র্ম্বদে কত ভালভাদবই বযাখযা প্রিান কদিদিন।  
দতদন বদলদিনঃ ‘দবর্াি দমমাাংর্াি দিদন মহান ফাদতমাি মুখমডডল অবশ্যই প্রকাদশত হদত হদব এবাং অবগুণ্ঠন 
মুি অবস্থায় ব্রলাদকি ব্রর্াদখি র্ামদন আদবভূসত হদত হদব।   ব্রর্ই মুহুদতস অিতশ্য ব্রলাদকি ( আধ্যাদিক 
জগদতি)  এই বার্ী স্বি শ্রুত হদবঃ ব্রতামিা ো ব্রিখি তা হদত ব্রতামিা ব্রর্াখ দফদিদয় নাও। ’ 

ব্রর্ই দিদনি কতই ভয়াবহ ত্রার্ র্াথীদিি আক্রমন কদিদিল।  ভয় ও দবহ্বলতা তাদিি অিিদক পদিপূর্স 
কদিদিল।  কদয়কজন র্াথী ইর্লাদমি সুপ্রদতদষ্ঠত িীদত- নীদত হদত তাদিি মতানুর্াদি এইরূপ দবদিাহিক 
বযদতক্রম র্হ্য কিদত না ব্রপদি তাি র্ম্মুখ হদত তীে  তর্া ও ভদয় পলায়ন কিল।  র্ন্ত্রে হদয় তািা দনকটবতসী 
একদট পদিতযি সুিতঢ় িূগস র্িতশ্য ব্রকাঠা গতদহ আশ্রয় গ্রহর্ কিল।  তাদিি মদধ্য োিা তাি ঐ বযবহাি 
কলঙ্কজনক মদন কদি ভীত হদয়দিদলন তািা দিদলন,  সর্য়ি নহিী,  দমজসা ব্রমাহাম্মি,  আলী নহিী এবাং তাি 
ভাই দমজসা হািী োদিি উভদয়ি দনকট আমিা এই বার্ী ব্রপ্রির্ কদিদিলাম ব্রে তাদিি র্াথীদিিদক পদিতযাগ 
কদি একদট িূদগস আশ্রয় গ্রহর্ কিা তাদিি পদক্ষ ব্রকান প্রদয়াজন দিল না। ’ 

মহান বাহা’উল্লাহি আমদুল উপদস্থদত 

আমাদিিদক আমাদিি শত্রুদিি করূর্াি উপি পদিতযাগ কদি আমাদিি বেুগর্ অবদশদষ র্ািদিদক দবেতত হদয় 
পড়ল।  পিবতসী র্মদয় আমিা েখন  আমুদল দগদয়দিলাম,  ব্রর্খাদন ব্রলাদকিা এইরূপ একদট মহা ব্রগালদোদগি 
উৎপদত্ত কিল ব্রে,   ব্রর্ই মর্দজদি র্াি হাজাদিি ব্রবশী ব্রলাক র্মদবত হদয়দিল।  শহদিি ব্রনততস্থানীয় ব্রমাল্লা 
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প্রকাশ্যভাদব আমাদিি দনন্দা কদিদিল।  ব্রর্ তাি মাদজন্দািাদনি ভাষায় দর্ৎকাি কদি বদলদিলঃ ‘আপদন ইর্লাম 
ধ্মসদক দবকতত কদিদিন এবাং এি নাম কলদঙ্কত কদিদিন। ’ িাদত স্বদপ্নি মদধ্য আদম আপনাদক মর্দজদি প্রদবশ 
কিদত ব্রিখলাম,  োদত আপনাি উপদস্থদত র্ন্দশসন কিাি জন্য আগ্রাহাদিত র্মদবত জনতা ভীড় কদিদিল।  
েখন  ব্রলাকজন আপনাি র্ািদিদক ভীড় কদিদিল,  তখন আদম ব্রিখদত ব্রপলাম মহান কাদয়ম ( ইমাম মাহিী)  
আপনাি মুখমডডদলি প্রদত তাাঁি িতদষ্ট দনদক্ষপ কদি এক ব্রকার্ায় িাাঁদড়দয় দিদলন এবাং তাাঁি মুখাবয়ব অতযি 
আশ্চেসভাব প্রকাি কিদিল।  এই স্বপ্নদক আদম আপনাি র্তয পথ হদত বযদতক্রম প্রমার্ স্বরূপ মদন কদি। ’ 

আমিা তাদক সুদনদশ্চত কিলাম ব্রে,   ব্রর্ই মুখমডডদলি আশ্চেসভাব তুদম ও ব্রতামাি শহিবার্ী ব্রলাদকিা 
আমাদিি প্রদত ব্রে বযবহাি প্রিশসন কদিি তাি প্রদত মহান কাদয়ম মাহিীি প্রবল অনুদমািকািীিই দনিশসন 
দিল।  ব্রর্ মহান বা’ব্রবি  জীবনেত র্ম্বদে আমাদিি দজজ্ঞার্া কিল।  আমিা তাদক জানালাম ব্রে,  েদিও 
আমিা কখনও তাাঁি র্ামদন উপদস্থত হই  নাই,  তথাদপ আমিা তাাঁি জন্য গভীি ভালবার্া ব্রপাষর্ কদি।  আমিা 
আমদিি িতঢ় দবশ্বার্ প্রকাশ কিলাম ব্রে দতদন ব্রকান অবস্থাদতই ইর্লাম ধ্দমসি দবপিীত কাজ কদিন নাই।  

োই ব্রহাক,  ব্রমাল্লা এবাং তাি অনুগামীগর্ আমাদিি কথায় দবশ্বার্ স্থাপন কিদত অস্বীকাি কিল এবাং আমাদিি 
র্াক্ষয প্রমার্দক র্দতযি অপলাপ বদল প্রতযাখযান কিল।  অবদশদষ তািা আমাদিি আবদ্ধ কদি ব্রিদখদিল এবাং 
আমাদিি বেুগর্দক আমাদিি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত দনদষধ্ কদিদিল।  আমূদলি অস্থায়ী গভনসি আমাদিিদক 
আমাদিি বন্দীিশা হদত মুি কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দতদন তাি ব্রলাকদিিদক মর্দজদিি ব্রিয়াদলি দভতি 
দিদয় একদট দিি কিদত আদিশ কদিদিদলন এবাং  ব্রর্ই প্রদকাষ্ঠ পদিতযাগ কিদত আমাদিি র্ক্ষম কদিদিদলন 
এবাং আমাদিি  তাি গতদহ দনদয় দগদয়দিদলন।  েখনই  শহদিি ব্রলাকজন এই কাজ র্ম্বদে অবগত হল,  তখনই 
তািা আমাদিি দবরুদদ্ধ উদিত হল,  তািা গভনসদিি বাড়ী অবদিাধ্ কিল এবাং আমাদিি প্রদত ইট  পটদকল 
দনদক্ষপ কিল ও অতীব অলীল ও তীেভাদব গালাগালর্মূহ দনদক্ষপ কিল।  

  

েখন  তাদহিাদক মুি কদি ব্রতহিাদন দনদয় আর্াি জন্য আমিা ব্রমাহাম্মি হািীদয় ফিহািীদক কয়বীদন ব্রপ্রিন 
কিদত প্রোব কদিদিলাম তখন ব্রশখ আব ু ব্রতািাব আমাদিি দলদখদিল ব্রে,  এইরূপ একদট ব্রর্ষ্টা খুবই 
দবপির্ঙ্কুল দিল এবাং তা একদট অভূতপবূস ব্রগালদোদগি র্তদষ্ট কিদব।  আমিা আমাদিি র্ঙ্কল্প হদত দবর্ুযত 
হদত অস্বীকাি কিলাম।   ব্রর্ই ব্রশখ একজন িয়ালুদর্ত্ত দবদশষ্ট র্িল ও দবনীত র্দিদত্রি ব্রলাক দিদলন এবাং উচ্চ 
মেসািাি র্াদথ র্লাদফিা কিদতন।  দকন্তু তাি র্াহর্ ও িতঢ় র্ঙ্কদল্পি অভাব দিল এবাং র্মদয় র্মদয় িূবসলতা 
প্রকাশ কিদতন। ’ 

ব্রতহিাদন র্াত শহীদিি র্মাদধ্ 

এখন  ব্রর্ই ব্রশাকাবহ  টনাি ব্রশষ পেসাদয়ি অবস্থার্মহূ র্ম্বদে একদট বাকয ব্রোগ কিদত হদব,  ো ব্রতহিাদনি 
র্াত শহীদিি বীিদত্বি র্াক্ষয িান কদিদিল।  দতনদিন ও দিন িাদতি জন্য িাজকীয় প্রর্াদিি অবযবদহত 
দনতটবতসী র্বদজ ময়িাদন ( র্বুজ ব্রক্ষদত্র) ,  তাদিি মততদিহর্মূহ পদিতযি অবস্থায় দিল,  োদিি উপি তাদিি 
দনিসয় শত্রুগর্ অর্াংখয অপমান স্তুপীকতত কদিদিল।  হাজাি হাজাি ভি শীয়া তাদিি মততদিদহি র্তুদিসদক 
একদত্রত হদয় তাদিি পিা াত প্রিান কদিদিল এবাং তাদিি মুদখ থুথ ু দনদক্ষপ কদিদিল,  ক্রুি জনতা তাদিি 
প্রদত পাথি দনদক্ষপ কদিদিল,  তাদিি অদভর্ম্পাত কদিদিল এবাং দবদ্রুপ কদিদিল।  িশসকবতন্দ তাদিি মততদিদহি 
উপদি আবজসনাি স্তুপ দনদক্ষপ কদিদিল এবাং তাদিি ব্রিদহি উপি অলীল দনষ্ঠুিতা র্ম্পািন কদিদিল।  



324 
 

প্রদতবাদিি জন্য ব্রকান উচ্চ বাকয উদত্তাদলত হয়  নাই এবাং ববসি অতযার্ািীদিি দনিস্ত্র কিাি জন্য ব্রকান হাত 
উদত্তাদলত হয়  নাই।  

তাদিি ভাবাদবদগি উদত্তজনা প্রশদমত হদল,  তািা তাদিিদক িাজধ্ানীি প্রধ্ান িিজাি বাইদি এমন একদট 
স্থাদন র্মাদহত কিল ো র্াধ্ািন ব্রগািস্থাদনি র্ীমাি বাইদি পদিখাি দনকট এবাং শাহ আবু্দল আদজদমি প্রধ্ান 
িিজাি মধ্যবতসী স্থাদন অবদস্থত দিল।  তাদিি র্কলদক একই র্মাদধ্দত র্মাদহত কিা হদয়দিল,  এইরূদপ তাদিি 
পাদথসব জীবদনি র্ময় তািা ব্রেরূপ একই আধ্যাদিক ভাদব দমদলত দিদলন,  ব্রর্রূপ তািা একই র্মাদধ্দত সিদহক 
ভাদবও দমদলত হদলন।    

তাদিি আিবদলিাদনি র্াংবাি মহান বা’ব্রবি  দনকট  একদট অদতদিি আ াতরূদপ এদর্দিল,  কাির্ ইদতপূদবস 
ব্রশখ তাবার্সীি বীিগদর্ি ব্রশার্নীয় পদিনাদম দতদন দঃখ র্মদুি দনমদজ্জত হদয়দিদলন।  তাদিি র্ম্মানাদথস দতদন ব্রে 
র্দবোি বর্সনা র্ম্বদলত ফলকদলদপ অবতীর্স কদিদিদলন,  তাি প্রদতযক শব্দ তাি প্রদত ইদিত ও র্াক্ষয প্রিান 
কদিদিল।  তাাঁি ব্রর্াদখ তািা ব্রে উচ্চ পিবীি অদধ্কািী দিদলন,  দতদন তাদিিদক ঐ র্প্তদমষ বদল ইদিত 
কদিদিদলন োদিি র্ম্বদে ইর্লাদমি শ্রুদতবার্ীর্মদূহ উদল্লদখত হদয়দি ব্রে,  তািা দবর্াি দমমাাংর্াি দিদন 
প্রদতশ্রুত কাদয়দমি ( ইমাম মাহিীি)  আদগ আদগ ভ্রমর্ কিদবন।  তািা তাদিি জীবন উৎর্গস িািা বীিদত্বি 
উন্নত র্দিদত্রি প্রতীকরূদপ প্রদতভাত হদবন এবাং তাদিি মততুয িািা তাাঁিই ইোয় র্তয র্ম্মদত প্রকাশ কিদবন।  
মহান কাদয়দমি অগ্রবতসীতা র্ম্বদে মহান বাব বযাখযা কিদলন ব্রে,  তাদিি আিবদলিান মহান কাদয়দমি ( মহান 
বা’ব্রবি )  আিবদলিাদনি অগ্রগামী হদব,  দেদনও তাদিি ব্রমষ পালক।  মহান বাব ো ভদবষ্যিার্ী কদিদিদলন 
তা র্ম্পূর্স পূর্স হদয়দিল,  কাির্ এি র্াি মার্ পদি তাদেদজ তাাঁি আিবদলিান র্াং দটত হদয়দিল।  

ব্রর্ই স্মির্ীয় বিি  মহান বা’ব্রবি  আিবদলিান ও ব্রতহিাদন তাাঁি র্াতজন র্াথীি আিবদলিান িাড়া নয়িীদেি 
গুরুত্বপূর্স  টনাবলীও িশসন কদিদিল,  ো মহান ওয়াদহদিি মততুযদত ( শাহািাদতি)  ব্রশষ পদির্দত প্রাপ্ত হদয়দিল।   
ব্রর্ই বিদিি ব্রশষভাদগ,  োনজান একদট প্রর্ডড হািামাি ব্রকে স্থদল পদির্ত হদয়দিল,  ো তাি পাশ্বসবতসী 
ব্রজলার্মদূহি র্বসত্র অর্াধ্ািন প্রর্ডডতাি র্াদথ দবেতত হদয় পদড়দিল ো অবদশদষ মহান বা’ব্রবি  পিম দবশ্বে ও 
শদিশালী অদধ্ক র্াংখযক দশদষ্যি হতযাকাদডড পদির্ত হদয়দিল।   ব্রর্ই বিি  ো তাি ধ্দমসি এই র্কল অনুগত 
শদিশালী র্াহােযকািীগর্ ব্রে মহৎ  বীিত্ব প্রিশসন কদি ইহাদক দর্িস্মিনীয় কদিদিল,  তাাঁি দনজ আিবদলিান  
ব্রে র্মে আশ্চােসজনক অবস্থাি মধ্যদিদয় র্াং দটত হদয়দিল ব্রর্গুদল বাি দিদলও দর্িকাদলি  ব্রর্ই ধ্দমসি িদি 
িদেত ইদতহাদর্ একদট পিম ব্রগৌিবময় অধ্যায় বদল দলদপবদ্ধ থাকদব।  ঐ র্কল নতশাংর্তা র্মে ব্রিদশি ব্রর্হািা 
কাদলমায় িদেত কদিদিল,  োদত একজন দনষ্ঠুি ও র্বসগ্রার্ী শত্রু স্বাধ্ীনভাদব ও অদবিত ভাদব দনেুি িদয়দিল।  
পািদস্যি পূবস প্রািদস্থত ব্রখািার্ান হদত তাদেজ পেসি ো মহান বা’ব্রবি  আিবদলিাদনি িতশ্যদক্ষত্র,  উত্তি 
র্ীমািস্থ েোন ও ব্রতহিান হদত দবোি লাভ কদি ফািস্ প্রদিদশি বর্িীয় পেসি র্মে ব্রিশ অেকাদি আেন্ন 
হদয় দগদয়দিল,  এইরূপ অেকাদি ো নতনু প্রতযাদিদশি প্রভাতকালীন আদলাদকি উিয় ব্র াষর্া কিদিল,  ব্রে 
প্রতযাদিশ প্রদতশ্রুত ব্রহাদর্ইন  অদতশীঘ্র প্রকাশ কিদবন,  এইরূপ একদট প্রতযাদিশ ো মহান বাব ব্র াষর্া 
কদিদিদলন তিদপক্ষা অদধ্কতি শদিশালী ও অদধ্কতি মদহমাময়।  

একদবাংশদত অধ্যাদয়ি টীকা 

১.  তাি পূর্স নাম দিল দমজসা আলীদয় সর্য়যাদহ মিাদ য়ী।  দতদন মাহুদত মহান বা’ব্রবি  ব্রর্বকরূদপ কাজ 
কদিদিদলন এবাং তাাঁি প্রধ্ান র্াথীদিি মেসািা প্রাপ্ত হদয়দিদলন এবাং পিবতসী র্মদয় মহান বাহা’উল্লাহি ধ্মস 
গ্রহর্ কদিদিদলন।  
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২.  ডঃ দট, ব্রক, ব্রর্ইদনি ‘জাদতর্মূদহি ও ধ্মসর্মদূহি পূর্স দমসলন’ গ্রদন্থি ১১৮- ১১৯ পতষ্ঠায় বদলনঃ ‘এই 
েুবদকি িাবীি দভদত্ত দিল একদট মদনানয়ন বা দনদয়াগ পদত্রি প্রমাদনি উপি।  তা এখন প্রদফর্ি োউদনি 
হাদত আদি।  ইহা ব্রমাদগদয় দনদকালাদর্ি ফিার্ী ভাষায় প্রিত্ত একদট পত্র িািা র্মদথসত হয়।  প্রার্য ব্রিদশি 
দলদখত িদলল পদত্রি জাদলয়াদত এতই অদধ্ক ভাদব প্রর্দলত দিল ব্রে,  আদম এই প্রকাি দনদয়াগ পদত্রি র্তযতা 
স্বীকাি কিদত ইতেতঃ কিদি;  অদধ্কন্তু সুবদহ আেদলি জন্মগত মানদষক গুদর্ি অপ্রর্ুিতা র্ম্বদে তাদিি জ্ঞান 
থাকদল ব্রকান জ্ঞানী ব্রলাক এই িদললদক র্তয বদল গ্রহর্ কিত না।  র্ম্ভাবনা এইরূপ পূবসবতসী বযবস্থাপূর্স  ঃ 
অনুদমািন কিা হল ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাহ আপাততঃ ব্রগাপনীয় ও অপ্রকাশ্যভাদব ধ্মস দবোি কাদজি দশক্ষা 
প্রিাদনি ভাি গ্রহর্ কিদবন,  পক্ষািদি একজন িাদম্ভক েুবক সুবদহ আেল প্রকাশতঃ ধ্মসদনতা বদল স্বীকতদত লাভ 
কিদব দবদশষতঃ বাইদিি র্বস র্াধ্ািন ব্রলাদকি ও র্িকাি কততসক পিন্দনীয় ব্রলাকদিি দনকট। ’ 

৩.  আদম আল্লাহি নাদম দিদবয দিদয় অনুদিাধ্ কিদি,  দেদন শদিশালী ও র্বসশদিমান,  আপনাি অিদি ঐ 
র্মিূয় দলদপ দবদবর্না কিদবন ো দমজসা ইয়াদহয়াি নাদম প্রাথদমক দবন্দুি ( বা’ব্রবি )  দনকট হদত ব্রপ্রদিত 
হদয়দিল ব্রে আপদন র্ূদেসি ন্যায় প্রকাশ্যভাদব র্তয আল্লাহি দনিশসনর্মহূ পদির্াদলত কিদত ও দর্নদত পাদিন 
( মহান বাহা’উল্লাহি বতকপদুত্রি ফলকদলদপ ১২৫ পতষ্ঠা) ।  

৪.  দতদন তাি দশিস্ত্রার্ ( ( পাগড়ী)  অপর্ািন কিদলন এবাং আকাদশি দিদক তাি মুখ তুদল উচ্চস্বদি 
বলদলনঃ ‘ব্রহ আল্লাহ,  তাি পক্ষ হদত ব্রকান অপিাধ্ বযদতত ব্রতামাি পিম মদহমাদিত ভদবষ্যিািীি 
( পয়গম্বদিি)  পুত্রদক তুদম দকরূদপ হতযা কিদি তুদম তাি র্াক্ষী।  এিপি দতদন জল্লাদিি দিদক তাি মুখ 
দফিাদলন এবাং এই আয়াত আবতদত কিদলন,  তাি দনকট হদত আমাি দবদেদিি ব্রশাক কত দিন োবৎ আমাদক 
হতযা কিদব? আমাি দশিদেি কি,  ব্রে ব্রপ্রম আমাদক মুু ট ব্রশাদভত মেক িান কিদত পাদি।  ( মগর্বী গ্রন্থ,  
৬ষ্ঠ পুেক ও পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী,  ব্রনাট দব ১৭৪ পতষ্ঠা) ।  

৫.  দমজসা ব্রকািবান আলী র্ূফী ও িিদবশদিি মদধ্য খযাতনামা দিদলন এবাং ব্রতহিাদন তাি অদনক বেু ও 
দশষ্য দিল।  দতদন অদধ্কাাংশ র্ম্ভ্রাি ব্রলাক ও প্রধ্ানবদগসি র্াদথ এমন দক শাদহি মাদয়ি দনকট দবদশষ ভাদব 
পদিদর্ত দিদলন।  তাি জন্য শাদহি মাদয়ি বেুত্ব ও তাি এই দবপদি তাি প্রদত তাি কািদর্ শাদহি মা 
মহামান্য শাহদক বদলদিদলনঃ ‘দতদন বা’বী নন ,  তাাঁদক দমথযা অপবাদি জদড়ত কিা হদয়দি। ’ সুতিাাং তািা 
তাাঁদক ব্রবি কদি দনদয় আর্ল এবাং বললঃ‘আপদন একজন িিদবশ,  একজন পদডডত ও দশদক্ষত ব্রলাক,  আপদন 
এই ভ্রাি র্ম্প্রিায়ভূি নন।  আপনাি উপদি দমদথয অপবাি ব্রিয়া হদয়দি। ’ তখন দতদন উত্তি কিদলনঃ ‘আদম 
মহান বা’ব্রবি  একাি অনুর্ির্কািী ও ব্রর্বক বদল মদন কদি,  েদিও আদম জাদননা দতদন আমাদক গ্রহর্ 
কদিদিন দকনা?’ েখন  তাদক তাি ব্রপনশন ও উচ্চ ব্রবতদনি প্রদলাভন ব্রিখাল,  দতদন বলদলনঃ ‘আমাি এই 
জীবন এবাং আমাি িিদবন্দুর্মূদহি ব্রকান মূলয নাই।  েদি র্মিূয় দবদশ্বি র্াম্রাজয আমাি হদতা এবাং আমাি 
হাজাি জীবন থাকদতা তদব তাি র্মেই আদম মুি হদে তাি বেুদিি পিতদল দনদক্ষপ কিতাম। ’ অবদশদষ 
তাদক মততুযিদডডি দনর্সদিশ প্রিান কিা হল ( তাদিদখ জিীি ২৫৪ পতষ্ঠা) ।  

৬.  েখন  দমজসা ব্রকািবান আলীদক ফাাঁর্ী মদঞ্চি পািদিদশ আনয়ন কিা হল তখন  াতক তাি তিবািী 
উদত্তালন কদি ব্রপিন দিদক হদত তাি  াদড় আ াত প্রিান কিল।  আ াদত ব্রকবল তাি মেক নত হল এবাং 
িিদবদশি পাগড়ী মাদটি উপদি কদয়ক পা গদড়দয় ব্রগল।  তৎক্ষনাৎ দতদন তাি ব্রশষ দনঃশ্বাদর্ি র্াদথ র্াদথ এই 
আয়াত আবতদত্ত কিদলনঃ ‘সুখী ব্রর্,  োদক ব্রপ্রদমান্মতা এইরূপ অদভভূত কদিদি ব্রে ব্রর্ জাদন না,  ব্রপ্রমােদিি 
পিতদল তাি মেক পদতত হল না দশিস্ত্রার্। ’ ( তাদিদখ জিীি ২৫৪ পতষ্ঠা)  
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৭.  েখন  হাজী ব্রমাল্লা ইর্মাইল ুমীি আিবদলিাদনি পালা আর্দলা,  এক বযদি তাদক বললঃ‘আপনাি 
বেুদিি মদধ্য একজন আপনাি মততুয গ্রহর্ কিদত প্রস্তুত েদি আপদন বদলন আদম বা’বী নই ,  তদব আপনাদক 
মুি কদি ব্রিয়া হদব।  তাি উত্তদি দতদন বলদলনঃ ‘মততুয বযদতত েদি আদম স্বধ্মস অস্বীকাি কদি,  ব্রকহ 
আমাদক স্পশস কিদব না। ’ পুনঃ পুনঃ র্দনবসে অনুদিাদধ্ দতদন উদত্তদজত হদয় উচ্চস্বদি বলদলনঃ ‘ব্রহ পদশ্চমা 
মতদ বায়ু আদম ব্রতামাি দনকট প্রাথসনা কদি,   ব্রর্ই ইর্মাইদলি দনকট আমাি বার্ী বহন  কদি দনদয় োও,  
দেদন উৎর্গসীত হন  নাই।  ব্রপ্রমাস্পদিি িাজপদথ বার্ কিাদত ব্রপ্রম আমাদক তা হদত প্রতযাবতসদন অনুমদত 
প্রিান কদিন।  ( তাদিদখ জিীি ২৫৩- ২৫৪ পতষ্ঠা)  

৮.  ( পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী,  ব্রনাট দব,   ১৫৫- ১৫৬ পতষ্ঠা)  ব্রতহিাদনি র্প্ত আিবদলিানকািীদিি র্াদক্ষি 
দবদশষ মূলয ও অনুপম র্দিত্র প্রিশসন কিাদত দগদয় বা’বী ঐদতহাদর্ক বদলন,  এই র্াত আিবদলিানকািীদিি 
মদধ্য দিদলন ধ্মস োজক,  আইনজ্ঞ পদডডত,  িিদবশ,  বদর্ক,  ব্রিাকানিাি,  িাজকমসর্ািী।  তািা র্বাই র্কল 
ব্রশ্রর্ীি ব্রলাদকি শ্রদ্ধা- ভদিি পাত্র দিদলন।  র্কদলই ব্রস্বোয় আগ্রহ র্হকাদি ধ্মস দবশ্বার্ ব্রগাপন কিদত অস্বীকতত 
হদয় িাজধ্ানীদত র্বস ব্রলাদকি র্ামদন র্বদজ ময়িাদন,  দবদিশী িাজযর্মদূহি দতাবাদর্ি দনকটবতসী স্থাদন,  
তাদিি জীবন িিিাদন তাদিি ধ্মস দবশ্বার্ী র্ীল ব্রমাহিাদঙ্কত কদি আিবদলিান কদিদিদলন।  

৯.  ইর্লাম ধ্দমসি শ্রুদতবাকয অনুর্াদি মহান ব্রমাহাম্মদিি কন্যা,  মহান ফাদতমা দবর্াি দমমাাংর্াি দিদন,  
‘পুল- দর্িাত’ ( স্বদগসি ব্রর্তু)  অদতক্রম কাদল অবগুণ্ঠন হীনা িতষ্ট হদবন।  তাি আদবভসাদবি স্বগস হদত এই বার্ী 
শ্রুত হদবঃ ‘ব্রহ র্মদবত ব্রলাকগর্,  ব্রতামাদিি র্কু্ষ দফদিদয় নাও। ’ 

টীকা ব্রশষ 

 

িাদবাংশদত অধ্যায় 
নয়িীে অভযুিান 

ওয়াদহদিি ব্রতহিান ও ইয়াজি োত্রা 
 

ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি অবদিাদধ্ি প্রাথদমক দিনগুদলাদত ওয়াদহি  বরুজীিস ও ুদিসস্থান প্রদিদশ এই প্রতযাদিষ্ট 
ধ্দমসি দশক্ষার্মদূহি দবোি কাদজ বযপতত দিদলন।  দতদন এই র্মে ব্রিদশি অদধ্বার্ীদিি মহান বা’ব্রবি  ধ্মস 
আনয়ন কিদত কতত র্ঙ্কল্প হদয়দিদলন এবাং ব্রর্খান হদত ফার্স প্রদিদশ ব্রেদত এবাং ব্রর্খাদন তাি প্রর্াি কাজ 
র্াদলদয় ব্রেদত ইো কদিদিদলন।  েখনই  দতদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্দনি  মাদজন্দািান োত্রাি কথা শুনদলন তখনই দতদন 
দ্রুতগদতদত িাজধ্ানীদত এদর্ উপদস্থত হদলন এবাং ব্রশখ তাবার্সী িূদগস োত্রা কিাি জন্য প্রদয়াজনীয় প্রস্তুদত 
কিদত লাগদলন।  দতদন মাদজন্দািান োত্রা কিাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন,  তখন মহান বাহা’উল্লাহ মাদজন্দািান 
হদত এদর্ ব্রপৌাঁিদলন এবাং তাদক তাি ভাইদিি র্াদথ ব্রোগিান কিাি র্ম্ভাবনা ক্ষীনতাি কথা তাদক জানাদলন।  
এই র্াংবাদি দতদন অতযি দঃদখত হদলন এবাং ঐ দিনগুদলদত মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ পুন:  পুন:  র্াক্ষাৎ কিা 
এবাং তাাঁি সুদবজ্ঞ ও অমূলয উপদিশ হদত উপকাি লাভ কিা তাি একমাত্র র্ািনাি উপায় দিল।  ( ১)   

ওয়াদহি অবদশদষ কয়বীদন দগদয় তাি প্রর্াি কাজ র্াদলদয় ব্রেদত র্াংকল্প কিদলন,  ব্রে কাদজ দতদন ইদতপূদবস 
িত দিদলন।  ব্রর্খান হদত দতদন ুম ও কাশাদন োত্রা কিদলন ব্রেখাদন দতদন তাি র্হদশষ্যদিি র্াদথ দমদলত 
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হদলন এবাং উৎর্াহ উদত্তদজত কিদলন এবাং তাদিি উিযমদক নববদল বলীয়ান কিদলন।  ব্রর্খান ব্রথদক দতদন 
ইর্ফাহান,  আদিসোন এবাং আদিসকাদল োত্রা কিদলন এবাং  ব্রর্ই নগির্মদূহি প্রদতযকদটদত দতদন উৎর্াহ ও 
দনভসীকতাি র্াদথ তাি প্রভুি ব্রমৌদলক দশক্ষার্মহূ ব্র াষর্া কিদলন এবাং অদনক অদধ্ক র্াংখযক ব্রলাকদক এই 
ধ্দমসি র্াহােযকািীরূদপ লাভ কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দতদন তাি ভাইদিি র্াদথ নওদিাজ পবস উিযাপন কিাি 
জন্য উপেুি র্মদয় ইয়ােদি এদর্ উপদস্থত হদলন।  তাি স্বদর্èব্রহি ভাইগর্ তাি উপদস্থদতদত অতযি আনন্দ 
প্রকাশ কিদলন এবাং তাদিি মদধ্য তাি উপদস্থদতি িািা অতযি উৎর্াদহত হদলন।  দতদন একজন খযাতনামা 
প্রভাব র্ম্পন্ন ব্রলাক,  দবধ্ায় ইয়ােি নগদিি তাি গতহ বযদতত ব্রেখাদন তাি স্ত্রী ও তাি র্াি পুত্র বার্ 
কিদিদলন িািাদবও তাি বার্গতহ দিল।  ইহা তাি সপদত্রক বার্স্থান দিল এবাং নয়িীদে তাি আি একদট বার্স্থান 
দিল ো অদত জাাঁকজমদকি র্াদথ সুর্দজ্জত কিা হদয়দিল।  

 

ইয়ােদি ওয়াদহদিি নওদিাজ পবস উিযাপন 

দতদন ১২৬৬ দহজিীি জমাদিউল আওয়াল মাদর্ি প্রথম দিন ( ১৮৫০ দিষ্টাদব্দ)  ইয়ােদি এদর্ ব্রপৌাঁদিদলন।  এই 
মাদর্ি পঞ্চম দিন মহান বা’ব্রবি  ব্র াষর্া বাদষসকী উৎর্ব  ও নওদিাজ পদবসি র্াদথ একই দিদন পদতত 
হদয়দিল।   ব্রর্ই দিন নগদিি ব্রনততস্থানীয় বযদি ও উলামাগর্ তাদক অভযথসনা কিাি জন্য ও তাি প্রদত তাদিি 
শুদভো জ্ঞাপন কিাি জন্য তাি গতদহ আগমর্ কদিদিদলন।  নওয়াব. . . . . . ব্রে তাি প্রদতিন্দী শত্রুদিি মদধ্য 
অতীব নীর্ প্রকতদত দবদশষ্ট ও ুখযাত ব্রলাক দিল,  ব্রর্ও  ব্রর্ই স্থাদন উপদস্থত দিল এবাং দহাংর্ামূলক ভাদব  
ব্রর্ই অভযাথসনাি অদমতবযদয়তা ও জাাঁকজমদকি প্রদত ইদিত কদিদিল।  তাদক বলদত ব্রশানা দগদয়দিলঃ ‘শাদহি 
িাজকীয় মহা ব্রভাজ,  আপদন ব্রে বহু সুখািয র্মদিত ব্রভাজ আমাদিি র্ম্মুদখ দবেতত কদিদিন,  কিাদর্ৎ এি 
র্াদথ কিাদর্ৎ প্রদতিদন্দতা কিদত আশা কিদত পাদি।  আমাদিি র্দন্দহ হদে ব্রে,  আজদক আমিা  ব্রর্ই 
জাতীয় উৎর্ব  উিযাপন কিদি। ’ 

ওয়াদহদিি র্াহর্পরূ্স ও দবদ্রুপািক প্রতুযত্তদি উপদস্থত বযদিগদর্ি হাস্য উেীদপত কিল।  নওয়াদবি অদতদিি 
ব্রলাভ ও দষ্ট প্রকতদতি দবষয় দবদবর্না কদি উপদস্থত র্কদলই তাি ( ওয়াদহদিি)  মিদবযি উপেুিতা র্িদব 
কিতাদল িাদন প্রশাংর্া কিল।  নওয়াব,  ব্রে জীবদন কখনও এইরূপ বতহৎ ও খযাতনামা ব্রলাকদিি উপহাদর্ি 
র্ম্মুখীন হয়  নাই।  ফদল ব্রর্ মদন মদন তীে েন্ত্রর্া অনুভব কিল।  তাি প্রদতিন্দীি দবরুদদ্ধ তাি মদন 
প্রদতদহাংর্াি ব্রে ধ্ুমাদয়ত অদি ব্রর্ ব্রপাষর্ কিদিল,  তা এখন অতীব তীেভাদব প্রজ্বদলত হদয় উঠল এবাং তাদক 
তাি প্রদতদহাংর্াি ততষ্ণা র্দিতাথস কিাি জন্য তাদক উদত্তদজত কিল।  

 

ওয়াদহদিি দবরুদদ্ধ নওয়াব িজবীি শত্রুতামূলক কােসাবলী 

 ব্রর্ই সুদোদগ ওয়াদহি দনভসীকভাদব এবাং দকিুই ব্রগাপন না কদি  ব্রর্ই র্মদবত জনতাি র্ামদন তাি ধ্মস 
দবশ্বাদর্ি ব্রমৌদলক নীদতর্মূহ ব্র াষর্া কিদলন এবাং তাি সবধ্তাি প্রমার্র্মহূ প্রিশসন কিদলন।  র্মদবত ব্রলাকদিি 
অদধ্কাাংশ ব্রলাক োিা তাি বিবয শুদনদিল,  তািা এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি দবদশষ্ট দিকগুদলি র্াদথ ব্রকবল আাংদশক 
ভাদব পদিদর্ত দিল এবাং এি পূর্স দনদহতাথস র্ম্বদে অজ্ঞ দিল।  তাদিি মধ্যস্থ কতক ব্রলাক অদনবােসভাদব আকতষ্ট 
হদয় তৎক্ষনাৎ এই ধ্মস গ্রহর্ কিল,  অপি ব্রলাদকিা প্রকাশ্যভাদব এি িাবী অগ্রাহ্য কিদত অর্মথস হদয় তাদিি 
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অিদি এি দনন্দা কিল এবাং তাদিি র্বসশদি প্রদয়াদগ ইহা র্মদূল ধ্বাংর্  কিাি জন্য শপথ গ্রহর্ কিল।  তাি 
বািীতা ও র্দতযি দনভসীক বযাখযা তাদিি শত্রুতা প্রজ্বদলত কিল এবাং অদবলদম্ব তাি শদি ও প্রভাব ধ্বাংর্  
কিদত ইো কদি তাদিি র্াংকল্প সুিতঢ় কিল।   ব্রর্ই দিনই তািা তাি দবরুদদ্ধ তাদিি শদির্মূহ একদত্রত 
কিল এবাং এইরূপ একদট  টনা প্রবাদহি আিম্ভ র্ূদর্ত হল ো এি পশ্চাদত অদত অদধ্ক দঃখ- কষ্ট ও দিসশা 
আনয়ন কিদত পূবস হদত দনধ্সাদিত দিল।  

ওয়াদহদিি জীবন ধ্বাংর্  কিা তাদিি কমস তৎপিতাি প্রধ্ান লক্ষয হল।  তািা র্ািদিদক এই র্াংবাি দবেতত 
কিল ব্রে,  নওদিাজ পদবসি দিন নগদিি র্মদবত ব্রবর্ামদিক উচ্চপিস্থ মেসািা র্ম্পন্ন র্িকািী কমসর্ািী ও 
উচ্চপিস্থ পুদিাদহত বা ধ্মসদনতাদিি র্ম্মুদখ সর্য়ি ইয়াদহয়া িািাবী সর্য়ি বা’ব্রবি  প্রবদতসত ধ্দমসি দববািমান 
( আপদত্তকি)  প্রদতিদন্দমূলক দবদশষত্বগুদল প্রকাশ কিদত দঃর্াহর্ প্রিশসন কদিদিদলন এবাং দবতকসেদল পদবত্র 
ব্রকািআন হদত ও ইর্লাদমি শ্রুদতবার্ীর্মহূ হদত র্াংগতদহত প্রমার্ ও র্াক্ষযর্মহূ উদ্ধতত কদিদিদলন।  তািা 
একথাও অদত ব্রজাদিি র্াদথ বলল ব্রে,  েদিও তািা ব্রশ্রাততবদগসি মদধ্য নগদিি অদত খযাতনামা মুজতাদহি 
( আইনজ্ঞ)  পিবী দবদশষ্ট বযদিগর্ উপদস্থত দিদলন,  তথাদপ ব্রর্ই র্দম্মলদন এইরূপ একজন ব্রলাকও পাওয়া 
ব্রগল না দেদন তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি িাবীি আদবগময় দনদশ্চত উদির্মদূহি দবরুদদ্ধ প্রদতবাি কিদত র্াহর্ কিত।  
োিা তাি উদি শ্রবর্ কদিদিল,  তাদিি নীিবতাই এইরূপ উৎর্াদহি তিদিি জন্য িায়ী দিল ো তাি স্বপদক্ষ 
বন্যাি ন্যায় শহদিি উপি দিদয় প্রবাদহত হদয়দিল এবাং এি অদধ্বার্ীদিি মদধ্য অধ্সাাংশ অদপক্ষা কম ব্রলাকদক 
তাি পিতদল লুদটদয় দিল।    পক্ষািদি,  অবদশষ্ট ব্রলাদকিা পূবসবতসী ধ্মস িতঢ়ভাদব আাঁকদড়দয় ধ্দি িদয়দি।  

এই র্াংবাি িািাবীি মদতা অদতদ্রুত ইয়াজদিি পবসত ও পাশ্বসবতসী ব্রজলা র্মদূহ িদড়দয় পড়ল।  একদিদক ইহা 
তীে দহাংর্া ও ব্রিদষি অদিদশখা প্রজ্বদলত কিল এবাং অন্যদিদক োিা ইদতপূদবস ঐ ধ্দমসি র্াদথ দনদজদিি 
অনন্যতা প্রদতপািন কদিদিল অতযদধ্কভাদব তাদিি র্াংখযা বাড়াদনাি র্াহােযকািী েন্ত্রস্বরূপ হদয়দিল।  আদিকান 
এবাং মনশাি ও অদধ্ক িূিবতসী শহি  ও গ্রামর্মহূ হদত িদল িদল ব্রলাক নতনু ( ধ্মস)  র্াংবাি শ্রবর্ কিাি 
জন্য ওয়াদহদিি বাড়ীদত র্মদবত হল।  তািা তাদক দজদজ্ঞর্ কিল,  আমাদিি দক কিদত হদব? আপদন 
আমাদিি দকরূদপ আমাদিি ধ্মস দবশ্বাদর্ি অকপটতা ও আমাদিি ভদিি গভীিতা প্রিশসন কিদত উপদিশ 
দিদতদিন? প্রাতঃকাল হদত িাদত্রকাল পেসি ওয়াদহি তাদিি হতবুদদ্ধ িূি কিাি জন্য এবাং ব্রর্বা কাদজি পদথ 
তাদিি পিদবদক্ষপর্মহূ পদির্াদলত কিদত র্ম্পূর্সরূদপ অদভদনদবষ্ট হদয়দিদলন।  

র্দল্লশ দিন োবৎ তাি উৎর্াহী স্ত্রী- পুরুষ র্াহােযকািীি পদক্ষ এই র্ঞ্চল কমসতৎপিতা র্লদত লাগল।  তাি গতহ 
অর্াংখয ভিবতদন্দি র্মাদবশ ব্রকেরূদপ পদিগদর্ত হদয়দিল।  োিা উপেুিভাদব তাদিি ধ্র্ম দবশ্বাদর্ি 
ব্রতজদস্বতাদক,  ো তাদিি অিিািাদক উৎর্াদহত কদিদিল,  প্রমার্ কিাি জন্য আগ্রাহাদিত হদয়দিল।  ব্রে প্রর্ডড 
আদলাড়ন র্াং দটত হদয়দিল,  তা নবাব িজবীি পদক্ষ নগদিি শার্নকতসাি র্হায়তা লাভ কিাি একদট নতুন 
ওজি ( িাবী)  ব্রোগাল,  ব্রে তাি প্রদতিদন্দি তুলনায় তাি ব্রর্ষ্টা উিযদম একজন পদিপক্ক বয়স্ক ব্রলাক ও 
িাজকাদেসি অনদভজ্ঞ ব্রলাক দিল।  ব্রর্ ( শার্নকতসা)  শীঘ্রই দষ্ট ষড়েন্ত্রকািীি ষড়েদন্ত্র ও ুমন্ত্রর্ার্মদূহি দশকাদি 
পদির্ত হল।  ব্রর্ তাদক ওয়াদহদিি বাড়ী অবদিাধ্ কিাি জন্য একিল র্শস্ত্র সর্ন্য পাঠাদত প্রবতত্ত কিদত 
কততকােস হদয়দিল।  েখন  একিল সর্ন্য  ব্রর্ই স্থাদন অগ্রবতসী হদেল,  তখন নগদিি হীনপিস্থ ব্রলাক িািা গদঠত 
একদট হািামাকািী জনতা নওয়াদবি িািা প্রদিাদর্ত হদয়  ব্রর্ই স্থাদনি দিদক অগ্রর্ি হদেল,  এই র্ঙ্কল্প কদি 
ব্রে তািা ভয় প্রিশসন ও অদভর্ম্পাত িািা ওয়াদহদিি গতদহি অদধ্বার্ীদিি ভীত ও র্ন্ত্রে কিদত পাদি।  

ইয়াজদিি অদধ্বার্ীদিি দনকট ওয়াদহদিি ব্র াষর্া 
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েদিও ওয়াদহি শত্রু পদক্ষি সর্ন্যদিি িািা র্ািদিদক হদত পদিদবদষ্টত হদয়দিদলন,  তথাদপ ওয়াদহি তাি  দিি 
উপদিি তলাি জানালা হদত তাি র্মথসনকািীদিি উৎর্াহ ও উেীপ্ত কিদিদলন এবাং তাদিি মদন ব্রে র্মে 
দবষয় অস্পষ্ট দিল ব্রর্গুদল পদিষ্কািভাদব বর্সনা কিদিদলন।  েখন  তািা একদট পূর্স সর্ন্য িলদক ক্রি জনতা 
কততসক বলবান হদয় তাদিি আক্রমর্ কিাি জন্য প্রস্তুত হদত ব্রিখদলন,   ব্রর্ই দবপদি তািা ওয়াদহদিি দিদক 
দফদি তাদক তাদিি পিদবদক্ষপর্মহূ পদির্াদলত কিদত প্রাথসনা জানাদলন।  েখন  দতদন জানালাি পাদশ উপদবষ্ট 
দিদলন,  তখন দতদন উত্তি কিদলনঃ ‘আমাি র্ামদন ব্রে অস্ত্র িদয়দি,  স্বয়াং কাদয়ম ( মহান বাব)  কততসক ইহা 
আমাদক প্রিত্ত হদয়দিল।  আল্লাহ্ জাদনন,  েদি আদম তা কততসক এই ব্রলাকদিি দবরুদদ্ধ ধ্মস েুদদ্ধ দলপ্ত হদত 
আদিষ্ট হতাম,  তদব আদম একাকী,  অদন্যি র্াহােয িাড়াই তাদিি সর্ন্য িলদক দনমূসল কিতাম,  দকন্তু আমাদক 
ব্রর্রূপ কাজ হদত দবিত থাকাি জন্য আদিশ প্রিান কিা হদয়দি। ’ েখন  তাি িতদষ্ট তাি ব্র াড়াি উপি পদতত 
হল,  ো তাি ব্রর্বক র্দজ্জত কদি তাি গতদহি র্ামদন আনয়ন কদিদিল,  তখন দতদন বলদলনঃ ‘এই  ব্রর্ই 
ব্র াড়া ো পিদলাকগত ব্রমাহাম্মি শাহ আমাদক প্রিান কদিদিদলন,  ব্রেন দতদন আমাি প্রদত ব্রে কােসবাি ন্যাে 
কদিদিদলন,  ইহা িািা আদম তা র্ম্পািন কিাি ভাি গ্রহর্ কিদত পাদি এবাং সর্য়ি বাব কততসক ব্রে প্রতযাদিষ্ট 
ধ্মস দবদ াদষত হদয়দি তাি প্রকতদত ( র্তযতা)  র্ম্বদে দনিদপক্ষভাদব অনুর্োন র্ালাদত পাদি।  দতদন আমাি 
অনুর্োদনি ফলাফল বযদিগতভাদব তািই দনকট দিদপাটস প্রিাদনি জন্য আমাদক অনুদিাধ্ কদিদিদলন,  কাির্ 
ব্রতহিাদন ব্রনততস্থানীয় ধ্মস পুদিাদহতগদর্ি মদধ্য আদমই একমাত্র বযদি দিলাম োি প্রদত দতদন দবশ্বার্ ন্যাি 
কিদত পািদতন।  আদম  ব্রর্ই সিত কাদজি ভাি গ্রহর্ কদি মদন মদন এইরূপ র্ঙ্কল্প গ্রহর্ কদিদিলাম ব্রে,  
আদম  ব্রর্ই সর্য়দিি েুদির্মহূ খডডন কদি,  তাাঁি ধ্াির্ার্মহূ পদিতযাগ কিদত এবাং আমাি ব্রনততত্ব স্বীকাি 
কিদত তাাঁদক প্রবতত্ত কিব এবাং আদম ব্রে জয়লাভ কিদত র্মথস হব ,  তাি প্রমার্ ও র্াক্ষযস্বরূপ তাাঁদক আমাি 
র্াদথ ব্রতহিাদন দনদয় আর্দবা।  দকন্তু েখন  আদম তাাঁি র্কাদশ উপদস্থত হলাম এবাং তাাঁি বাকযাবলী শ্রবর্ 
কিলাম,  আদম ো কল্পনা কদিদিলাম তাি র্ম্পূর্স দবপিীত  টনা র্াং দটত হল।  তাাঁি র্াদথ আমাি প্রথম 
র্াক্ষাৎকাদিি র্মদয় আদম র্ম্পূর্সরূদপ অপ্রস্তুত ও হতবুদদ্ধ হলাম।  দিতীয় র্াক্ষাৎকাদিি ব্রশষ ভাদগ আদম 
দনদজদক একজন দশশুি ন্যায় অর্হায় ও অজ্ঞ বদল অনুভব কিলাম।  তততীয় র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় আমাদক তাাঁি 
পিতলস্থ ধ্ূদলকর্াি ন্যায় নীর্ ও অধ্ম প্রাপ্ত হলাম।  আদম ইদতপূদবস তাাঁদক ব্রে দনকতষ্ট সর্য়ি বদল ধ্াির্া 
কদিদিলাম,  বােদবক দতদন ব্রর্রূপ দিদলন না।  আমাি দনকট দতদন আল্লাহিই প্রকাশ দিদলন,  মহান স্বগসীয় 
আিাি প্রদতরূপ।   ব্রর্ই দিন হদত আদম তাাঁিই পদথ আমাি জীবন উৎর্গস কিদত উৎসুক হদয় আদি।  আদম 
অতীব আশাদিত হদয়দি,  ব্রে দিবর্দক িশসন কিাি জন্য আদম গভীি আগ্রহ র্হকাদি ইো কদিদি,  তা 
দ্রুততাি র্াদথ অগ্রর্ি হদে। ’ 

শত্রুিা িত্রভি হদয় নািীন িূদগস আশ্রয় গ্রহর্ 

ওয়াদহি তাি বেুদিি এই আদন্দালদন উদিগপূর্স ব্রিদখ তাদিিদক শাি ও র্দহষ্ণ ু হদত উৎর্াদহত কিদলন এবাং 
এইরূপ দস্থি দনদশ্চত হদত উপদিশ দিদলন ব্রে,  র্বসশদিমাদনি প্রদতদশাধ্ গ্রহর্কািী তাাঁি দনজ অিতশ্য হে িািা 
তাাঁি দপ্রয়জদনি দবরুদদ্ধ ব্রে র্মিূয় সর্ন্য বাদহনী র্দজ্জত কিা হদয়দি তাদিি উপি দনদেষর্কািী পিাজয় 
প্রিান কিদবন।  এই র্মিূয় বাকয উচ্চািন কিা মাত্র র্াংবাি আর্ল ব্রে,  জননক ব্রমাহাম্মি আবু্দল্লাহ্ দেদন 
তখনও োবৎ জীদবত দিদলন বদল ব্রকউ মদন কদি নাই,  হঠাৎ তাি কদয়কজন র্হর্ির্হ  দনগসত হদয় অিতশ্য 
হদয় ব্রগদিন এবাং তািা ‘ব্রহ র্াদহবুজ্জামান’ এই দর্ৎকাি ধ্বদন  উদত্তালন কদি তাদিি আক্রমর্কািীদিি উপদি 
দনদজদিি দনদক্ষপ কিদলন এবাং তাদিি বাদহনীদক িত্রভি কদি দিদলন।  দতদন এইরূপ র্াহর্ প্রিশসন 
কদিদিদলন ব্রে,  পূর্স সর্ন্য বাদহনী তাদিি অস্ত্রশস্ত্র পদিতযাগ কদি গভনসির্হ নািীন িূদগস আশ্রয় গ্রহর্ কিল।  
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ব্রর্ই িাদত্র ব্রমাহাম্মি আবু্দল্লাহদক ওয়াদহদিি দনকট উপদস্থত হওয়াি আদিশ প্রিান কিা হল।  দতদন প্রতযাদিষ্ট 
ধ্দমস তাি দবশ্বার্ র্ম্বদে তাদক সুদনদশ্চত কিদলন এবাং শত্রুদক িমন  কিাি জন্য দতদন ব্রে র্কল উপায় দস্থি 
কদিদিদলন ব্রর্গুদল তাদক জানাদলন।  ওয়াদহি উত্তি কিদলনঃ ‘েদিও আপনাি হেদক্ষপ আজ এই গতহ হদত 
অিতষ্টপূবস ভীষর্ দবপি দনবািন কদিদি,  তথাদপ আপনাদক ইহা স্বীকাি কিদত হদব ব্রে,  এই পেসি এই র্কল 
ব্রলাদকি র্াদথ আমাদিি দববাি র্াদহবুজ্জামাদনি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস র্ম্বদে েুদিতকস র্ীমাবদ্ধ দিল।  নওয়াব দকন্তু এই 
র্ময় হদত ব্রলাকগর্দক আমাদিি দবরুদদ্ধ প্রদিাদর্ত কিদত প্রলুি হদব এবাং এই দবতকস কিদব ব্রে,  আদম র্মে 
প্রদিদশি উপি আমাি অদবর্াংবাদিত আদধ্পতয র্াংস্থাপন কিাি জন্য উদিত হদয়দি এবাং র্মে পািদস্যি উপি 
এই কততসত্ব দবোি কিদত ইো কদি।  ওয়াদহি তৎক্ষনাৎ তাদক নগি  পদিতযাগ কদি ব্রেদত এবাং তাদক র্বস 
শদিমান আল্লাহি র্াংিক্ষদর্ ও আশ্রদয় স্থাপন কিদত উপদিশ দিদলন।  দতদন ( ওয়াদহি)  তাদক দনদশ্চত কদি 
বলদলনঃ আমাদিি দনধ্সাদিত র্ময় না আর্া পেসি শত্রু আমাদিিদক র্ামান্যমাত্র ক্ষদতগ্রস্থ কিদত পািদবনা। ’  

আবু্দল্লাহ্ দকন্তু ওয়াদহদিি পিামশস প্রতযাখযান কিদলন।  েখন  দতদন র্দল োদেদলন,  তখন তাদক বলদত ব্রশানা 
দগদয়দিলঃ ‘ক্রুি,  ব্রশাদর্ত,  দপপার্াতস ও প্রদতিন্দী শত্রুদিি অনুকম্পাি উপি আমাি বেগুর্দক পদিতযাগ কিা 
আমাি পদক্ষ একদট ভীরুতাি কাজ হদব।  তখন আমাি মদধ্য এবাং তাদিি মদধ্য দক পাথসকয হদব,  োিা 
আশুিাি দিন ( ১০ই মহিিম ,  ব্রেদিন মহান ইমাম ব্রহাদর্ইন  কািবালায় শহীদিি আিবদলিান কদিদিদলন)  
সর্য়দশ ব্রশাহািাদক পদিতযাগ কদিদিল এবাং কািবালাি েুদ্ধদক্ষদত্র তাদক র্িীহীন অবস্থায় পদিতযাগ কদিদিল? 
আদম দবশ্বার্ কদি,  করুর্াময় আল্লাহ্ আমাি প্রদত র্িয় হদবন এবাং আমাি কাদজি জন্য আমাদক ক্ষমা 
কিদবন। ’ 

এই র্কল বাকয উচ্চাির্ কদি দতদন নািীন িূদগসি দিদক অগ্রর্ি হদলন এবাং ব্রে র্মে ব্রলাক এি দনকটবতসী 
স্থাদন একদত্রত হদয়দিল তাদিিদক িূদগসি ব্রভতদি লজ্জাজনক আশ্রয় অনুর্োন কিাি জন্য বাধ্য কিল এবাং 
োিা  ব্রর্ই িূদগস অবরুদ্ধ হদয়দিল তাদিি র্াদথ গভনসিদকও অবরুদ্ধ থাকদত বাধ্য কিল।  দতদন দনদজ ব্রর্খাদন 
পাহািা দিদত লাগদলন এবাং বলবতদদ্ধি জন্য নূি সর্দন্যি র্মাদবদশ বাধ্া প্রিান কিদত লাগদলন।  

 

নওয়াব িজবীি আদন্দালন ও ইয়াজি বার্ীদিি প্রদত ওয়াদহদিি র্তকসবার্ী 
প্রর্াি 

ইদতামদধ্যই নওয়াব র্বস র্াধ্ািদর্ি মদধ্য এই আদন্দালন র্তদষ্ট কিদত র্ক্ষম হল,  োদত নগদিি অদধ্বার্ীগর্ 
িদল িদল অাংশগ্রহর্ কদিদিল।  তািাও ওয়াদহদিি গতহ আক্রমর্ কিাি জন্য প্রস্তুত হদেল েখন  দতদন সর্য়ি 
আবু্দল আেীম খুইয়ীদক আহ্বান কিদলন,  োি উপাদধ্ দিল সর্য়ি খালিাি,  দেদন দকিু দিদনি জন্য তাবার্সী 
িূদগসি উপি আক্রমর্ প্রদতদিাদধ্ অাংশগ্রহর্ কদিদিদলন এবাং োি আর্িদর্ি মেসািা বযাপক ভাদব র্কদলি 
মদনাদোগ আকষসর্ কদিদিল এবাং তাদক তাি ব্র াড়ায় আদিাহন কদিদয় র্িি িাো ও বাজাি র্মদূহি মধ্য 
দিদয় নগদিি অদধ্বার্ী ও র্বস র্াধ্ািন ব্রলাকদক তাি পক্ষ হদত র্দম্বাধ্ন কিদত আদিশ িান কিদলন।  
ওয়াদহি আিও বলদলনঃ ‘তাদিিদক জাদনদয় িাও ব্রে,  তাদিি দবরুদদ্ধ ব্রকান ধ্মস েুদ্ধ ( ব্রজহাি)  কিাি িাবী 
আদম অস্বীকাি কিদি।  দকন্তু তাদিি র্তকস কদি িাও ব্রে,  েদি তািা আমাি গতহ অবদিাধ্ কিদত দজি কদি 
তদব আিিক্ষাি জন্য আদম তাদিি র্মদবত শদিদক বাধ্া প্রিান কিদত ও তাদিি বাদহনীদক িত্রভি কিদত 
বাধ্য হব।  েদি তািা আমাি উপদিশদক প্রতযাখযান কদি  ধ্ূতস নওয়াদবি ফুর্লানীদত বশীভতূ হয় ,  তদব 
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আদম আমাি র্াতজন র্িীদক আদিশ দিব ব্রে তাদিি বাদহনীদক লজ্জাজনকভাদব দবতাদড়ত কিদত এবাং তাদিি 
র্কল আশা দনমূসল কিদত পাদি। ’ 

 

 

 

ওয়াদহি কততসক আদিষ্ট,  দনগসমর্ ও ব্র াষর্াবার্ী প্রিান 

সর্য়ি খালিাি তাি ব্র াড়াি উপি লাফ দিদয় উদঠ বর্দলন এবাং তাি র্ািজন মদনার্ীত র্িী িািা 
ব্রপদ িদবদষ্টত হদয় বাজাদিি মধ্য দিদয় অশ্ব র্াদলদয় ব্রগদলন এবাং  ব্রর্ই র্াবধ্ানবার্ী ব্র াষর্া কিাি জন্য তাি 
প্রদত ব্রে কােসভাি প্রিান কিা হদয়দিল দতদন তাি কােসকিী মেসািা র্ম্পন্ন উচ্চস্বদি ধ্বদর্ত কদিদিদলন।  তাি 
প্রদত ব্রে র্াংবাি প্রিাদনি ভাি অপসর্ কিা হদয়দিল তাদত র্ন্তুষ্ট না হদয় দতদন তাি অনুকিনীয়ভাদব আিও দকি ু
বাকয ব্রোগ দিদত র্াহর্ী হদয়দিদলন,  োি িািা দতদন ব্র াষর্া বার্ীি প্রভাব আিও বদধ্সত কিদত ইো 
কদিদিদলন।  দতদন বজ্রগম্ভীি স্বদি বলদলনঃ ‘র্াবধ্ান হও,  পাদি ব্রতামিা আমাদিি র্দনবসে প্রাথসনা অবজ্ঞা 
কি।  আদম ব্রতামাদিি র্াবধ্ান কিদি ব্রেন,  আমাি উদত্তাদলত স্বি ব্রতামাদিি িূদগসি প্রার্ীির্মূহও প্রকদম্পত 
কিদত েদথষ্ট প্রমাদর্ত হদব এবাং আমাি বাহুবল এই িূদগসি ব্রত্বাির্ িাির্মদূহি প্রদতদিাধ্ ব্রভদি ব্রফলদত র্ক্ষম 
হদব। ’  

তাি উচ্চ দননািী স্বি একদট দশিাি ন্যায় শব্দ কিল এবাং োিা ইহা শ্রবর্ কদিদিল তাদিি অিদি ত্রাদর্ি 
র্ঞ্চাি কদিদিল।  র্ন্ত্রস্ত্র অদধ্বার্ীিা একবাদকয তাদিি অস্ত্রশস্ত্র পদিতযাগ কিাি এবাং ওয়াদহিদক উৎপীড়ন কিা 
হদত দবিত থাকদত তাদিি ইো ব্রপাষন কিল,  োিা উচ্চ বাংশাবলী,  তািা বলল তািা অতপিঃ স্বীকাি ও 
মান্য কিদব।  

ওয়াদহদিি দবরুদদ্ধ েুদ্ধ কিদত ব্রলাকদিি পূর্স অস্বীকতদত নওয়াবদক বাধ্য কিল এবাং ব্রর্ ( নওয়াব)  ব্রমাহাম্মি 
আবু্দল্লাহ এবাং তাি র্িীগদর্ি দবরুদদ্ধ তাদিি আক্রমর্ র্াদলদয় োবাি জন্য তাদিিদক প্রবতত্ত কিল,  োিা িূদগসি 
দনকটবতসী স্থাদন অবস্থান কিদিল।  এই সর্ন্য বাদহনীগুদলি র্াং ষস গভনসিদক িূগস মধ্যস্থ তাি আশ্রয় স্থান হদত 
ব্রবি হদত র্াহােয কিল এবাং অবরুদ্ধ সর্ন্যিলদক,  নওয়াব কততসক র্াংগতদহত নতনু সর্ন্যিদলি র্াদথ ব্রোগিান 
কিদত সুদোগ িান কিল।  নগি  হদত ব্রে জনতা আবু্দল্লাহি দবরুদদ্ধ ব্রবদগ অগ্রর্ি হদেল,  দতদন ( আবউল্লাহ্)  
তাদিিদক িত্রভি কদি দিদত আিম্ভ কদিদিদলন,  তখন গভনসি কততসক হঠাৎ গুদল বষসর্ িািা দতদন আক্রাি 
হন।  একদট গুদল তাি পাদয় ব্রলদগদিল এবাং দতদন মাদটদত পদড় দগদয়দিদলন।  তাি র্াহােযকািীদিি মদধ্যও 
কদয়কজন আহত হল।  তাি ভাই দ্রুত তাদক একদট দনিাপি স্থাদন দনদয় ব্রগদলন এবাং ব্রর্খান হদত তাি 
অনুদিাদধ্ তাদক ওয়াদহদিি বাড়ীদত দনদয় োওয়া হয়।  

ওয়াদহি কততসক আদিষ্ট আদিা একদট দনগসমর্ ও শত্রু দবতাড়ন 

শত্রুগর্ তাি ( আবু্দল্লাহি)  দপদি দপদি গমর্  কিল।  তািা তাদক ব্রগ্রফতাি কিদত ও হতযা কিদত িতঢ় র্াংকল্প 
কদিদিল।   ব্রে র্মে ব্রলাক ওয়াদহদিি বাড়ীি র্াি পাদশ র্মদবত হদয়দিল তাদিি দর্ৎকাদি ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি 
ব্রিজাদয় মনশািীদক বদহগসমর্ কিাি জন্য আদিশ িান কিদত ওয়াদহিদক বাধ্য কদিদিল।  দতদন মনশাদিি 



332 
 

একজন অতীব দশদক্ষত আদলম দিদলন;  দতদন তাি দশিস্ত্রার্ পদিতযাগ কদিদিদলন এবাং তাি ( ওয়াদহদিি)  
িাদিায়ানরূদপ কাজ কিদত র্ম্মত হদয়দিদলন।  তাদক আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ব্রে দতদন তাি িয়জন মদনানীত 
র্িীদিি দনদয় বদহগসত হন  এবাং শত্রুদিি সর্ন্য বাদহনীদক ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত কদি ব্রিন।  দতদন ( ওয়াদহি )  
তাদিি আদিশ দিদলনঃ ‘ব্রতামিা প্রদতযদক ব্রতামাদিি স্বি উচ্চ কি এবাং র্াত বাি ‘আল্লাহু আকবি’ এই 
বাকযগুদল উচ্চািন কি এবাং ব্রতামাদিি র্প্তমবাদিি আহ্বান উচ্চািদনি র্দি র্দি একই মুহুদতস ব্রতামাদিি 
আক্রমর্কািীদিি উপি পদতত হও। ’ 

ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রিজা,  োদক মহান বাহা’উল্লাহ্   ‘ব্রিজা- ি- রুহ’ নাম দিদয়দিদলন,  লম্ফ দিদয় িডডায়মান 
হদলন এবাং তাি র্িীগর্র্হ দতদন ব্রে আদিশ প্রাপ্ত হদয়দিদলন তা র্ম্পন্ন কিাি জন্য তৎক্ষনাৎ োত্রা কিদলন।  
োিা তাি র্িী হদয়দিদলন,  েদিও তািা িূবসল শিীি দবদশষ্ট দিদলন এবাং তিবািী র্ঞ্চালন কাদজ অনদভজ্ঞ 
দিদলন,  তথাদপ তািা এমন একদট ধ্মস দবশ্বাদর্ উজ্জীদবত হদয়দিদলন ব্রে,  তািা তাদিি প্রদতিদন্দদিি প্রর্ডড 
ভীদতদত পদির্ত হদয়দিদলন।  শত্রুদিি মদধ্য র্াতজন বযদি  ব্রর্ই দিন মততুযমুদখ পদতত হল।  ব্রর্দিন ২৭ব্রশ 
জমাদিউর্ র্ানী ( ১০ই ব্রম ১৮৫০ র্াল)  দিল।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি ব্রিজা বর্সনা কদিদিদলঃ ‘েখনই  আমিা 
শত্রুদিি িত্রভি কদি দিলাম এবাং ওয়াদহদিি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিলাম,  আমিা ব্রমাহাম্মি আবু্দল্লাহদক 
আমাদিি র্ামদন আহত অবস্থায় ব্রিখদত ব্রপলাম।  তাদক আমাদিি ব্রনতাি দনকট দনদয় োওয়া হল এবাং 
ওয়াদহিদক ব্রে খাবাি প্রিান কিা হদয়দিল আবু্দল্লাহ তাদত অাংশগ্রহর্ কিদলন।  পদি তাদক একদট গুপ্ত স্থাদন 
দনদয় োওয়া হল,  ব্রর্খাদন দতদন আদিাগয লাভ কিা পেসি লুদকদয় থাকদলন।  অবদশদষ দতদন শত্রুদিি হাদত 
ধ্তত ও দনহত হন।  

ওয়াদহদিি স্ত্রীি স্বীয় দপত্রালদয় গমর্  

ব্রর্ই িাদত্রই ওয়াদহি  তাি র্াথীদিি ইতেতঃ িদড়দয় পড়দত এবাং তাদিি দনিাপত্তাি জন্য অতযি র্তকসভাদব 
র্লদত আদিশ দিদলন।  দতদন তাি স্ত্রীদক,  তাি র্িান- র্ন্তুদত ও অদধ্কািভূি িবযর্হ তাি দপতাি গতদহ োবাি 
জন্য এবাং তাি বযদিগত র্ম্পদত্ত ব্রিদখ োওয়াি জন্য উপদিশ দিদলন।  দতদন তাদক বলদলনঃ ‘এই প্রার্ািতুলয 
গতহ আদম একমাত্র উদেদশ্য সতিী কদিদি ব্রে,  এদট অবদশদষ এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি পদথ ধ্বাংর্  কিা হয়  এবাং 
ব্রে র্মে জাাঁকজমকশীল গতহর্জ্জা িািা আদম এই িাজকীয় প্রার্াি র্দজ্জত কদিদি,  তা এই আশায় ক্রয় কিা 
হদয়দি ব্রেন একদিন আদম ব্রর্গুদলদক আমাি ব্রপ্রমাস্পদিি উদেদশ্য বদলিান কিদত পাদি।  তখন শত্রু দমত্র 
র্কদলই র্মভাদব উপলদি কিদব ব্রে,  দেদন এই গতদহি মাদলক দিদলন দতদন এইরূপ একদট মহৎ  ও অমূলয 
উত্তিাদধ্কাি স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হদয়দিদলন ব্রেন,  এইরূপ বহু বযায়র্াধ্য আর্বাবপদত্র সুর্দজ্জত এবাং এইরূপ জাাঁকালভাদব 
র্দজ্জত পাদথসব অট্টাদলকাি জন্য তাি ব্রর্াদখ ব্রকান মূলযই দিল না এবাং তাি দবদবর্নায় ইহা অদস্থর্মদূহি একদট 
স্তুপাকাদি পদির্ত হদয়দি,  োি প্রদত ব্রকবল পতদথবীি ুুিগুদলই আকতষ্ট হদত পাদি।  আদম কতই আশা কদি 
েদি এইরূপ পাদথসব স্বাথস তযাদগি ভাব বাধ্যকািী প্রমার্রূদপ এই দবপথগামী ব্রলাকদিি ব্রর্াখ খুলদত র্ক্ষম হদতা 
এবাং তাদিি অিদি তাাঁিই পিাঙ্ক অনুর্ির্ কিাি ইো জাগ্রত কিত দেদন  ব্রর্ই সর্তন্য প্রিশসন কদিদিন।  

ভততয হার্াদনি  প্রদত ওয়াদহদিি উপদিশ 

ব্রর্ই িাদতি মধ্যভাদগ ওয়াদহি  উদিত হদয় মহান বা’ব্রবি  ব্রে র্মে ব্রলখা তাি র্াদথ দিল ব্রর্গুদল এবাং তাি 
দনদজি িদর্ত প্রবোবলীি নকল তাি ভততয হার্াদনি হাদত প্রিান কিদলন এবাং তাদক ব্রর্গুদল নগদিি ব্রত্বাির্ 
িাদিি বাইদি একদট স্থাদন বহর্  কদি দনদয় ব্রেদত আদিশ কিদলন,  ব্রেখাদন িাোদট ব্রমহিীদয়ি দিদক ব্রগদি।  
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দতদন তাদক তাি আগমদর্ি প্রতীক্ষা কিদত দনদিসশ দিদয়দিদলন এবাং র্াবধ্ান কদিদিদলন ব্রে,  েদি ব্রর্ তাি 
আদিশ অবদহলা কদি তদব ব্রর্ আি কখনও তাি র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদত র্মথস হদব না।  

েখনই  হার্ান তাি ব্র াড়ায় র্দড় গতহ পদিতযাদগি আদয়াজন কিদিল তখন ব্রর্ ব্রে র্মে র্াথীিা িূদগসি প্রদবশ 
িাি পাহািা দিদতদিল তাদিি দর্ৎকাি ধ্বদন  শুনদত ব্রপল।  পাদি তািা তাদক ব্রগ্রফতাি কদি এবাং তাি দনকট 
হদত বহু মূলযবান হে দলদখত পুেকাদি ও কাগজপত্র দিদনদয় ব্রনয় এই ভদয় ব্রর্ তাি প্রভ ু কততসক দনদিসদশত 
িাো পদিতযাগ কদি একদট দভন্ন পথ অনুর্ির্ কিল।  েখন  ব্রর্ িূদগসি ব্রপিদনি িাো দিদয় র্দল োদেল,  
প্রহিীিা তাদক দর্নদত পািল,  তািা তাি ব্র াড়াি প্রদত গুদল দনদক্ষপ কিল এবাং তাদক ব্রগ্রফতাি কিল।  

ওয়াদহদিি ইয়াজি তযাগ ও নয়িীে োত্রা 

ইদতামদধ্য  ওয়াদহি  ইয়াজি হদত োত্রা কিাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন।  তাি দই পুত্র সর্য়ি ইর্মাইল ও 
সর্য়ি আলী ব্রমাহাম্মদি তাি মাদয়ি র্াংিক্ষদর্ স্থাপন কদি দতদন তাি অপি দই পুত্র সর্য়ি আহমি ও সর্য়ি 
ব্রমহিীদক র্দি দনদয় তাি আদিা দইজন র্াথীর্হ,  োদিি উভদয়ি ইয়ােদিি অদধ্বার্ী দিল এবাং তাি 
ভ্রমর্কাদল তাি র্িী হওয়াি জন্য তাি অনুমদত প্রাথসনা কদিদিদলন।  তািা ইয়ােি তযাগ কিদলন।  প্রথম 
বযদিি নাম দিল ব্রগালাম ব্রিজা,  দতদন অর্াধ্ািন র্াহর্ী ব্রলাক দিদলন।  দিতীয় বযদিি নাম দিল ব্রগালাম 
ব্রিজাদয় ব্রকার্ক ( ব্রিাট) ,  দতদন লক্ষযদভিী দবিযায় পািিদশসতা লাভ কদিদিদলন।  দতদন তাি ভততযদক ব্রে িাো 
অনুর্ির্ কিদত বদলদিদলন দতদন  ব্রর্ই িাো অনুর্ির্ কিদলন এবাং ব্রর্খাদন দনিাপদি ব্রপৌাঁদি হার্ানদক 
ব্রিখদত না ব্রপদয় দতদন আশ্চােসাদিত হদলন।  ওয়াদহি  তৎক্ষনাৎ জানদত পািদলন ব্রে,  ব্রর্ তাি আদিশ লঙ্ঘন 
কদিদি এবাং শত্রু কততসক বন্দী হদয়দি।  দতদন তাি িূভসাদগযি জন্য পদিতাপ কদিদিদলন এবাং ব্রমাহাম্মি 
আবু্দল্লাহি কাদজি কথা তাি স্মির্ হল,  দেদন এইরূপ তাি ইোি দবপিীত কাজ কিায় তাি ফলস্বরূপ তাদক 
ক্ষদতি র্ম্মুখীন হদত হদয়দিল।  এি পদি দতদন জানদত পািদলন ব্রে,   ব্রর্ই দিনই র্কাদল হার্ানদক কামদনি 
ব্রগালাি মুদখ উদড়দয় দিওয়া হদয়দিল ( ২)  এবাং জননক দমজসা হার্ানদক দেদন ইয়ােি নগদি একদট মহল্লাহি 
একজন ইমাম দিদলন এবাং দেদন একজন প্রদর্দ্ধ ঐশীভি ব্রলাক দিদলন,  তাদক এক ডটা পদি ধ্তত কিা 
হদয়দিল এবাং তাি র্হর্দিি ন্যায় একই দভসাদগযি কবদল পদতত হদয়দিদলন।  

ইয়াজি হদত ওয়াদহদিি অন্যত্র োত্রা তাি শত্রুদিি নতুন নতুন উিযদম উৎর্াদহত কিল।  তািা তাি বাড়ীি 
দিদক ব্রবদগ ধ্াদবত হল,  তাি আর্বাবপত্রাদি লুণ্ঠন কিল এবাং তাি বাড়ী র্ম্পূর্সরূদপ ধ্বাংর্  কিল।  দতদন 
স্বয়াং ইদতামদধ্য  নয়িীদয়ি দিদক অগ্রর্ি হদেদলন।  েদিও দতদন পিেদজ ভ্রমদর্ অনভযস্থ দিদলন,  তািপিও 
দতদন  ব্রর্ই িাদত্র পাদয় ব্রহাঁদট র্াত ফালসাং ( প্রায় ২১ মাইল)  অদতক্রম কদিদিদলন।  তাি দই ব্রিদলদক তাি 
দইজন র্াথী িাোি দকিু অাংশ বহর্  কদিদিদলন।  পিবতসী দিন দতদন দনকটবতসী একদট পবসদতি দনভসত স্থাদন 
দনদজদক লুদকদয় িাখদলন।  েখন  তাি ভাই,  দেদন দনকটবতসী স্থাদন বার্ কিদিদলন এবাং তাি প্রদত গভীি 
ভালবার্া ব্রপাষর্ কিদতন,  তাি আগমর্ র্াংবাি অবগত হদলন।  দতদন ব্রগাপনীয়ভাদব তাি দনকট প্রদয়াজনীয় 
খািয িবযাদি ব্রপ্রির্ কিদলন।   ব্রর্ই দিনই গভনসদিি একিল অশ্বাদিাহী শিীি িক্ষী সর্ন্য োিা ওয়াদহদিি 
অনুর্োদন ব্রবি হদয়দিল,  তািা  ব্রর্ই গ্রাদম এদর্ উপদস্থত হল।  তািা তাি ভাইদয়ি বাড়ীদত অনুর্োন 
কিল,  ব্রর্খাদন তািা মদন কদিদিল ব্রে ওয়াদহি  লুকাদয়ত দিল এবাং তাি ভাইদয়ি র্ম্পদত্ত হেগত কদিদিল।  
তাদক না ব্রপদয় তািা ইয়াজদি প্রতযাবতসন কিল।  

ইদতামদধ্য  ওয়াদহি  পবসদতি মধ্যদিদয় অগ্রর্ি হদয় অভানাদত ফার্স ব্রজলায় উপদস্থত হদলন।  এই ব্রজলাি 
অদধ্কাাংশ অদধ্বার্ী তাি উৎর্াহী ও গুর্মুগ্ধ বযদি দিদলন।  সুতিাাং তািা তৎক্ষনাৎ তাি ধ্মসদক গ্রহর্ কিদলন।  
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তাদিি মদধ্য দিদলন দবখযাত হাজী সর্য়ি ইর্মাইল,  দেদন অভানাদতি ব্রশখুল ইর্লাম দিদলন।  এই র্কল 
ব্রলাকদিি একদট বতহৎ র্াংখযা ফর্া গ্রাম পেসি তাি র্াদথ গমর্  কদিদিদলন,  ব্রর্খানকাি অদধ্বার্ীিা দকন্তু তাি 
প্রিত্ত সুর্াংবাি গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিল।  

  

তাি পদথি র্বসত্র ব্রেখাদন ব্রেখাদন ওয়াদহি  অদপক্ষা কিদতন,  তখনই দতদন ব্র াড়া হদত অবতির্ কিদতন,  
তাি প্রথম দর্িা ও কাজ দিল দনকটবতসী মর্দজি অনুর্োন কিা,  ব্রেখাদন দতদন ব্রলাকদিি নতুন দিদনি 
সুর্াংবাি শ্রবর্ কিাি জন্য আহ্বান কিদতন।  তাি ভ্রমর্ জদনত ব্রক্লশ ও শ্রাদিি দবষয় র্ম্পূর্সরূদপ ভুদল দগদয় 
দতদন তৎক্ষনাৎ প্রর্াি ব্রবিীদত আদিাহন কিদতন এবাং দনভসদয়,  ব্রে ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রকতদত র্মথসন কিাি জন্য 
দতদন উদিত হদয়দিন তাি র্ম্বদে র্মদবত জনতাি দনকট ব্র াষর্া কিদতন।  দতদন  ব্রর্ই স্থাদন মাত্র একিাত 
অবস্থান কিদতন,  েদি দতদন তা ধ্দমসি দিদক এইরূপ কতল ব্রলাকদক আনয়র্ কিদত র্ক্ষম হদতন,  োদিি 
উপি তাদিি র্দল োবাি পি এই ধ্দমসি প্রর্াি ভাি অপসর্ কিদত র্ক্ষম হদতন।  পক্ষািদি,  দতদন তখন 
তখনই োত্রা আিম্ভ কিদতন এবাং তাদিি র্াদথ আি অদধ্ককাল অবস্থান কিদত অস্বীকাি কিদতন।  দতদন 
অদনক র্ময় বলদতনঃ ‘ব্রে গ্রাদমি দভতি দিদয় আদম অগ্রর্ি হই ,  েদি এি অদধ্বার্ীগদর্ি মদধ্য দবশ্বাদর্ি 
সুগে প্রাপ্ত হদত অর্মথস হই ,  এি খািয ও পার্ীয় আমাি পদক্ষ অততদপ্তকি হয়।  

রুনীে গ্রাদম ওয়াদহদিি দকয়ৎকাল অবস্থান 

ফর্া ব্রজলাি রুনীে গ্রাদম ব্রপৌাঁদি ওয়াদহি  ব্রর্খাদন কদয়কদিন অবস্থান কিাি ইো প্রকাশ কিদলন।  ব্রেন র্মে 
ব্রলাদকি অিিদক তাি উপদিশ ধ্ািন কিদত র্ক্ষম প্রাপ্ত হদলন তাদিিদক দতদন তাি ধ্দমসি দিদক আকতষ্ট 
কিদত এবাং তাদিি অিিদক ঐশী ব্রপ্রদমি অদিদত প্রজ্জ্বদলত কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন।  েখনই  রুনীে হদত তাি 
উপদস্থদতি র্াংবাি নয়িীদে ব্রপৌাঁিল,  তথাকাি ব্রর্নাি সুদি মহল্লাি র্কল অদধ্বার্ী তাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত 
দ্রুত গমর্  কিল।  অন্যান্য মহল্লা হদতও ব্রলাদকিা তাি প্রদত তাদিি ভালবার্া ও গুর্মুগ্ধতাি িািা পদির্াদলত 
হদয় তাদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদত ইো কিল।  পাদি নয়িীদেি গভনসি জয়নুল আদবিীন খান তাদিি 
র্াক্ষাৎকাদি আপদত্ত কিদত পাদি এই ভদয় তাদিি অদধ্কাাংশ ব্রলাক িাদতই তাদিি োত্রা আিম্ভ কিল।  ব্রকবল 
ব্রর্নাি সুদি মহল্লা হদতই একশদতি অদধ্ক দশষ্য,  তাদিি ব্রনতা ওয়াদহদিি শ্বশুি,  হাজী ব্রশখ আবু্দল আলী,  
দেদন  ব্রর্ই ব্রজলায় র্বসত্র স্বীকতত একজন উচ্চ পিবী দবদশষ্ট দবর্ািপদত দিদলন,  তাি অনুর্ির্ কদি নয়িীদেি 
কদয়কজন অতযি র্ম্ভ্রাি ব্রলাকদিি র্াদথ ব্রোগিান কিদত উদিযাগী হদয়দিদলন ব্রে তািা প্রতযাদশত 
আগমর্কািীদক তাদিি শহদি উপদস্থত হওয়াি আদর্ই অভযথসনা জানাদত পাদিন।  এই র্ম্ভ্রাি ব্রলাকদিি মদধ্য 
দিদলন ব্রমাল্লা আবলু ব্রহাদর্ন,  আদশ বিদিি বয়স্ক একজন শ্রদ্ধাভাজন বতদ্ধ ব্রলাক দেদন তাি ধ্মস পিায়নতা ও 
দবিযাবতসাি জন্য উচ্চতি শ্রদ্ধা অজসন কদিদিদলন,  ব্রমাল্লা বাদকি,  দর্নাি সুদি মহল্লাি ইমাম,  দমজসা ব্রহাদর্ইদন 
ুতুব,  বাজাি মহল্লাি একজন কি- ব্রখািা ( মহল্লাি প্রধ্ান বযদি) ,  তাি র্কল আিীয়- স্বজনর্হ,  দমজসা আবুল 
কাদশম,  গভনসদিি একজন আিীয় হাজী ব্রমাহাম্মি তকী,  োি র্ম্বদে মহান বাহা’উল্লাহ্   তাাঁি র্ূিাদয় আয়দুব 
উদল্লখ কদিদিন,  তাি জামাতাি র্াদথ দমজসা নওয়া এবাং হাজী আলী ব্রিজা,  োিা উভদয় র্ািাত মহল্লাি ব্রলাক 
দিদলন।   

এদিি র্কদলই ব্রকউ দিদন ব্রকউ বা িাদত রুনীে গ্রাম পেসি অগ্রর্ি হদলন,  ব্রে তািা আগন্তুকদক অভযথসনা 
কিদত পাদিন।  েদিও মহান বাব,  নয়িীদয় োিা নতনু ভাদব তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস গ্রহর্ কদিদিন,  দবদশষত 
তাদিিদক র্দম্বাধ্ন কদি একদট র্াধ্ািন ফলকদলদপ অবতীর্স কদিদিন।  তথাদপ তাি গ্রহর্কািীগর্ এি অিদনসদহত 
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অথস র্ম্বদে ও মূলনীদতর্মূহ র্ম্বদে অজ্ঞাত দিদলন।  তাদিিদক এি েথাথস উদেশ্য র্ম্বদে অবগত কিাি জন্য 
এবাং এি দবদশষ্ট দিকগুদল প্রকাশ কিাি ভাি ওয়াদহদিি উপি অদপসত হদয়দিল।  ওয়াদহি ব্রক নয়িীে আগমদর্ি 
জন্য আহ্বান জানাদত এইরূপ অদধ্ক র্াংখযক ব্রলাদকি শহি  হদত প্রস্থান কিাি র্াংবাি র্ম্বদে েখনই  গভনসি 
জয়নূল আদবিীন খান জানদত পািল,  তখন তখনই ব্রর্ তাদিি ব্রিৌদড় ধ্িাি জন্য একজন দবদশষ্ট 
র্াংবািিাতাদক ব্রপ্রির্ কিল।  ব্রেন  ব্রর্ োিা ইদতপদূবস োত্রা কদিদিল তাদিি জাদনদয় দিদত পাদি ব্রে,  গভনসি 
তাদিি প্রার্ দনবাি জন্য,  তাদিি স্ত্রীদিি বন্দী কিাি জন্য এবাং তাদিি র্ম্পদত্ত বাদজয়াপ্ত কিাি জন্য র্ঙ্কল্প 
কদিদি,  োিা ওয়াদহদিি প্রদত তাদিি আনুগতয প্রিান কিদত দজি কদি।  োিা োত্রা কদিদিদলন তাদিি 
একজনও তাি র্তকসবার্ী গ্রাহ্য কিল না,  বিাং তািা অদধ্কতি আদবদগি র্াদথ তাদিি ব্রনতাি দিদক আকতষ্ট 
হদয় িইদলন।  তাদিি অনমনীয় র্াংকল্প এবাং তাি র্াংবািিাতি প্রদত  তর্াপূর্স উদপক্ষা গভনসিদক আতদঙ্ক পূর্স 
কিল।  এই ভদয় ভীত হদয় পাদি তাি দবরুদদ্ধ র্কদল উদিত হয় ,  ব্রর্ তাি বার্স্থান ুত্রীহ গ্রাদম স্থানােি 
কিল ব্রেখাদন তাি প্রাথদমক বার্স্থান দিল এবাং ইহা নয়িীে হদত ৮ ফর্সাং ( প্রায় এক মাইল) িূদি অবদস্থত 
দিল।  ব্রর্ এই  গ্রামদক দনবসাদর্ত কদিদিল,  কাির্ এি দনকদটই একদট প্রকাডড িূগস দবিযমান দিল,  োদত ব্রর্ 
দবপিকাদল এদত আশ্রয় গ্রহর্ কিদত পাদি।  দবদশষতঃ ব্রর্ ইহা জানদতা ব্রে,  এি অদধ্বার্ীর্ লক্ষয ব্রভি 
দবিযায় পািিশসী দিল এবাং তাি িক্ষাদথস তাদিিদক আহ¦ ান কিা হদল তজ্জন্য তাদিি উপদি অবাদধ্ দনভসি 
কিা ব্রেত।  

রুনীে হদত ওয়াদহদিি নয়িীদে উপদস্থদত ও ব্রলাদকি প্রদত তাি আহ্বান 

ইদতামদধ্যই ওয়াদহি  পীি ব্রমািদশদিি পদবত্র র্মাদধ্স্থদল োবাি জন্য রুনীে তযাগ কদিদিদলন,  ব্রে র্মাদধ্স্থান   
ইোবানাত গ্রাদমি বাইদি অবদস্থত দিল।  েদিও  ব্রর্ই গ্রাদমি উলামািা তাি প্রদবদশি দবরুদদ্ধ দনদষধ্াজ্ঞা প্রর্াি 
কদিদিল,  তথাদপ দবশজন অদপক্ষা অদধ্ক অদধ্বার্ী তাদক অভযথসনা কিাি জন্য বদহগসত হদয় আর্ল এবাং 
নয়িীজ পেসি তাি র্িী হদয়দিল।  েখন  ১৫ই িজদবি পূবসাদহ্ন ( ২৭ব্রশ ব্রম ১৮৮৫ র্াল)  তািা ব্রর্খাদন 
উপদস্থত হদলন এবাং ওয়াদহি  তাি দনজ বার্স্থান দর্নাি সুি মহল্লায় ব্রপৌাঁিদলন,  তখন এমনদক দতদন তাি 
দনজ বাড়ীদত গমর্  না কদি প্রথদমই মর্দজদি প্রদবশ কিদলন এবাং  ব্রর্ই স্থাদন র্মদবত জনতাদক মহান 
বা’ব্রবি  ধ্মস র্াংবাি স্বীকাি ও গ্রহর্ কিাি জন্য আহ্বান কিদলন।  

 ব্রে বহু র্াংখযক ব্রলাক তাি জন্য অদপক্ষা কিদিল,  তাদিি র্ামদন উপদস্থত হওয়াি জন্য অধ্ীি হদয় দতদন 
তাি ধ্ূলাপূর্স বস্ত্র পদিদহত অবস্থায় বিততা ব্রবিীদত আদিাহন কিদলন এবাং এইরূপ দবশ্বার্জনক বাদিতাি র্াদথ 
বিততা প্রিান কিদলন ব্রে র্মে  ব্রশ্রাতামডডলী তাি আুল আহ্বাদন ব্রে সবদযদতক শদি িািা উদত্তদজত হল।  
এক র্হদরি অদধ্ক ব্রলাক র্কদলই দর্নাি সুদি মহল্লাি অদধ্বার্ী এবাং নয়িীদেি অন্যান্য মহল্লা হদত আিও 
পাাঁর্শত ব্রলাক োিা  ব্রর্ই  দি র্মদবত হদয়দিল ব্রস্বোয় প্রতুযত্তি প্রিান কিল।  অিদমত উল্লাদর্ি র্াদথ  ব্রর্ই 
আনদন্দ উৎফলু্ল জনতা তাদিি আনুগতয স্বীকাি ও কতত র্ম্বদে তাদক সুদনদশ্চত কিাি জন্য র্ামদনি দিদক 
অগ্রর্ি হল এবাং দর্ৎকাি কদি বললঃ ‘আমিা শ্রবর্ কদিদি এবাং অনুগত হদয়দি। ’  ব্রর্ই অতীব মধ্ুি বিবয 
ব্রশ্রাতামডডলীি অিদি এইরূপ োদমদন্ত্রি প্রভাব দবোি কদিদিল।  োি র্ম্বদে নয়িীে ইদতপূদবস কখনও ব্রকান 
প্রকাি অদভজ্ঞতা লাভ কদি নাই।  েখন  প্রথম উদত্তজনাি ভাব প্রশদমত হল,  তাি ব্রশ্রাতামডডলীি র্ামদন 
বযাখযােদল ওয়াদহি  বলদত লাগদলনঃ ‘আমাি নয়িীদে আগমদনি একমাত্র উদেশ্য আল্লাহি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস 
ব্র াষর্া কিা।  আদম তাাঁদক ধ্ন্যবাি জ্ঞাপন কিদি এবাং তাাঁি প্রশাংর্া গান কিদি,  ব্রকননা,  দতদন তাাঁি সুর্াংবাি 
জ্ঞাপন িািা আমাদক ব্রতামাদিি অিি স্পশস কিদত র্ক্ষম কদিদিন।  ব্রতামাদিি মদধ্য আমাি আি অদধ্ককাল 
দবলম্ব কিাি প্রদয়াজন নাই,  কাির্,  েদি আদম এখাদন আমাি অবস্থান সুিী স কদি তদব আমাি আশঙ্কা হয়  
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ব্রে,  গভনসি আমাি কািদর্ ব্রতামাদিি উৎপীড়ন কিদব।  ব্রর্ দর্িাজ হদত অদতদিি সর্ন্য িল ব্রপ্রির্ কিাি 
জন্য প্রাথসনা কিদব এবাং ব্রতামাদিি অগদনত অপমাদনি অধ্ীন কিদব।  র্মদবত জনমডডলী একবাদকয উত্তি 
কিলঃ ‘আমিা প্রস্তুত এবাং আদম আল্লাহি ইোি উপদি র্ম্পূর্স আির্মপসন কিদি।  আমাদিি উপি ব্রে দবপি 
ভদবষ্যদত পদতত হদত পাদি ব্রর্গুদল প্রদতদিাধ্ কিাি জন্য আল্লাহ ব্রে আমাদিি তাি অনুগ্রহ প্রিান কদিন।  
আমিা আপনাি দনকট হদত এইরূপ হঠাৎ দ্রুত দবদেি িািা দনদজদিি শাি কিদত পািদবা না। ’ এই বাুযদলা 
উচ্চািদনি র্াদথ র্াদথ পুরুষ ও স্ত্রীদলাদকিা দমদলত হদয় ওয়াদহিদক দবজয়ী বীদিি ন্যায় ব্রশাভাোত্রা র্হকাদি 
তাি দনজ বাড়ীদত দনদয় ব্রগল।  অতীব উদত্তদজত হদয় এবাং আনদন্দ উদ্ভাদর্ত হদয় তািা তাি র্ািদিদক ভীড় 
কিল এবাং আনন্দধ্বদন  ও প্রশাংর্াি র্াদথ তাি িক্ষীরূদপ তাদক তাি গতহিাি পেসি ব্রপৌাঁদি দিল।   

ব্রে কদয়কদিন ওয়াদহি নয়িীদে অবস্থান কিদিদলন  ব্রর্ই দিনগুদলা প্রায় মর্দজদি কাটাদত হদয়দিল।  ব্রেখাদন 
দতদন তাি প্রথা অনুোয়ী বাগè ীতাি র্াংদগ এবাং ব্রকান ভাব ব্রগাপন না কদি,  তাি প্রভুি দনকট হদত ব্রে 
র্মে ব্রমৌদলক দশক্ষা প্রাপ্ত হদয়দিদলন ব্রর্গুদলি বযাখযা প্রিান কিদত লাগদলন।  প্রতযহ তাি ব্রশ্রাতামডডদলি র্াংখা 
বদধ্সত হদত ব্রিখা ব্রগল এবাং প্রদতযক দিক হদত তাি আশ্চেস প্রভাদবি দনিশসন র্মহূ অদধ্কতি প্রকাদশত হদত 
লাগল।  

গভর্সি জয়নুল আদবিীন কততসক সর্ন্য র্াংগ্রহ ও দবদিাদধ্তা 

ওয়াদহি,  ব্রলাদকি উপি,  ব্রে ব্রমাদহনী শদিি প্রভাব দবোি কদিদিদলন,  তা জয়নুল আদবিীদনি দনদিত শত্রুতা 
প্রর্ডডভাদব উদত্তদজত কিদত অর্মথস হয়  নাই।  ব্রর্ নূতন নূতন ব্রর্ষ্টা উদিযাদম জাগদিত হল,  এবাং একিল 
নূতন সর্ন্য বাদহনী র্াংগ্রহ কিদত লাগল।  এই প্রকাশ্য উদেশ্য ব্রেন  ব্রর্ই নব  প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি মুদলাৎপটন 
কিা হয় ,  ো ব্রর্ অনুভব কিদিল অদত দ্রুতগদতদত তাি দনদজি পিবীি মুদলাদেি কিদিল।  ব্রর্ শীঘ্র প্রায় 
এক র্হর সর্ন্য র্াংগ্রহ কিদত র্মথস হল,  ব্রে িদল অশ্বাদিাহী ও  পিাদতক সর্ন্য দিল,  োদিি র্কদলই েুদ্ধ 
দবিযায় সুদশদক্ষত হদয়দিল এবাং েদথষ্ট েুদ্ধপকিদর্ র্দজ্জত কিা হদয়দিল।  তাি অদভর্দি দিল,  হঠাৎ আক্রমর্ 
কদি ব্রেন তাদক বন্দী কিদত পাদি।  

ওয়াদহদিি র্াংগীগর্ কততসক খাজাহ িূগস অদধ্কাি 

েখনই  ওয়াদহি গভর্সদিি দিদভর্দেি কথা অবগত হদলন তখনই দতদন তাি দবাংশদতজন র্াংগীদক আদিশ 
কিদলন োিা তাদক অভযথসনা কিবাি জন্য ইোহবানদত পদিতযাগ কদিদিদলন এবাং োিা নয়িীজ পেসযি তাি 
র্াংগী হদয়দিদলন ব্রেন তািা খাজাহ িূগস অদধ্কাি কদিন ো দর্নাি সুখতী মহল্লাি দনকদট অবদস্থত দিল।  দতদন 
ব্রশখ মুহদর্দত্বি পুত্র ব্রশখ হািীদক  ব্রর্ই িদলি ব্রনতা দনেুি কিদলন এবাং তাি ব্রে র্কল অনুর্িনকািী  ব্রর্ই 
মহল্লায় বার্ কিদতন তাদিিদক িূগসিাি গুদল,  িূদগসি র্ুড়ার্মহূ ও প্রার্ীি র্মুহ সুিদক্ষত কিবাি  আদিশ িান 
কিদলন।  

 

 

বাজাি মহল্লায় দনজবাড়ীদত গভর্সদিি প্রতযাবতসন ও দনকটবতসী িূগস অদধ্কাি 
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গভর্সি ইদতামদধ্য  বাজাি মহল্লার্হ দনজ বাড়ীদত শার্ন ব্রকে  স্থানািদিত কিল।  ব্রে ব্রে সর্ন্য বাদহনী র্াংগ্রহ 
কদিদিল তািা তাি র্াংদগ আর্ল এবাং দনকটস্থ িূগস অদধ্কাি কিল।  এি বুরুজ ( র্ুড়া)  র্মুহ ও প্রার্ীিগুদল ো 
ব্রর্ সুিদক্ষত কিদত আিম্ভ কিল,  তথা হদত র্মে শহি  পেসযদবক্ষর্ কিদত পািা ব্রেত।   ব্রর্ই মহল্লাি প্রধ্ান 
বযদি ( কি- ব্রখািা)  সর্য়ি আব ু তাদলবদক দেদন ওয়াদহদিি একজন র্াংগী দিদলন তাি গতহ খাদল কদি দিদত 
বাধ্য কদি ব্রর্ এি িাি সুিদক্ষত কিল এবাং ব্রমাহাম্মি আলী খাদনি ব্রনততদত্ব তাি কতক ব্রলাকদক ব্রর্ স্থাদন 
স্থাপন কিল এবাং তাি শত্রুি উপি ব্রগালাবষসর্ কিবাি  আদিশ দিল।  র্বস প্রথম  ব্রর্ই ব্রমাল্লা আবদল 
ব্রহাদর্ইন আহত হদলন,  দেদন তাি পদিনত বয়র্  র্দত্বও ওয়াদহিদক অভযথসনা কিবাি  জন্য ব্রবি হদয় এদর্ 
তাি ডান পদি আ াত প্রাপ্ত হন  এবাং তাদত প্রর্ুি িিপাত হল।   ব্রর্ই দনষ্ঠুি আ াত ওয়াদহদিি র্হানুভূদত 
উদিক কিল।  দেদন আহত বযদিি দনকট একদট দলদখত র্াংবাি তাি আ াত প্রাদপ্তদত তাি দঃখ প্রকাশ কিবাি  
জন্য দ্রুত অগ্রর্ি হদলন এবাং তাদক এই বদল উৎর্াহ প্রিান কিদলন ব্রে,  তাি এই পদির্ত বয়দর্ তাদক 
এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি প্রথম আি বদলিানকািীরুদপ মদনানীত কদি র্ম্মাদনত কিা হদয়দি।  

ওয়াদহি  ও তাি অন্যান্য র্াংগীদিি খাজাহ দদগস বার্স্থান গ্রহর্ 

আক্রমদর্ি আকদষ্মকতা তাি কতক র্াংগীদক র্ন্ত্রে কিল,  োি র্ত্বিতাি র্াংদগ এই প্রতযাদিষ্ট ধ্মস র্াংবাি গ্রহর্ 
কদিদিল এবাং এি পূর্স  র্মনাথস েদথাদর্ত উপলদদ্ধ কিদত র্ক্ষম হদয়দিল না।  তাদিি  দবশ্বার্ এই রূপ 
ভয়াংকি ভাদব িূবসল হদয়দিল ব্রে তাদিি  কদয়কজন মধ্যিাদত্রদত তাদিি  র্াংগীগদনি দনকট হদত পতথক হদয় 
শত্রু সর্ন্যদিি র্াংদগ  ব্রোগিান কিদত প্রবতত্ত হদয়দিল ।  ওয়াদহি  েখনই  তাদিি  কােসয র্ম্বদে অবগত 
হদলন,  দতদন প্রভাত কাদল উদিত হদলন এবাং তাি অদশ্ব  আদিাহর্ কদি,  তাি কদয়কজন র্াহেযকািীি 
র্াংদগ,  খাজাহিূদগস গমন কিদলন এবাং ব্রর্খাদন তাি বার্স্থান দনদিসষ্ট কিদলন।  

গভর্সদিি ভ্রাতা কততসক খাজাহ িূদগস আক্রমর্  এবাং িূগস ইহদত প্রথম 
বদহসগমন 

খাজাহ িূদগস ওয়াদহদিি উপদস্থদত তাি প্রদত একদট নতুন আক্রমদর্ি কাির্ স্বরূপ হল জয়নুল আদবিীন খান 
তৎক্ষনাৎ তাি ব্রজযষ্ঠ ভ্রাতা আলী আর্গি খানদক ব্রর্ িূগস অবদিাধ্ কিাি জন্য এক র্হর সুদশদক্ষত ও সুর্দজ্জত 
সর্ন্য র্হ পাঠাদলন,  ব্রে িূদগস ওয়াদহদিি বাহাত্তি জন র্াংগী ইদতপদূবস আশ্রয় গ্রহর্ কদিদিল।  র্ূেসযদিদয়ি র্ময় 
তাদিি  কদয়কজন ওয়াদহদিি আদিশও উপদিশ অনুোয়ী িূগস হদত বদহসগত হদলন এবাং অর্াধ্াির্ দ্রুত 
গদতদত অবদিাধ্কািীগর্দক িত্রভাংগ হদত বাধ্য কিদলন।  

 ব্রর্ই র্াক্ষাৎেুদ্ধ ওয়াদহদিি র্াংগীদিি দতনজন ব্রলাক মততুয মুদখ পদতত হদয়দিদলন।  প্রথম বযদি তাজুেীন তাি 
দনভসীকতাি জন্য দবখযাত দিদলন,  দতদন পশম দনদমসত ব্রমষ র্ামড়াি টুদপ প্রস্তুদতি বযবর্ায় অবলম্বন কদিদিদলনঃ 
দিতীয় বযদি দিদলন ইর্কান্দাদিি পুত্র জয়নুল দতদন কতদষকােসয কিদতন,  তততীয় বযদি মীজসা আবুল কাদর্ম 
একজন খযাতনামা গুনর্ম্পন্ন বযদি দিদলন।  

 

প্রথম আক্রমদন অবদিাধ্কািী সর্ন্যদিি িত্রভাংগ ও দশিাদজি গভর্সি দপ্রকন 
দফদিাে মসীজাি ভীদত উৎপািন 
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সর্ন্যদিি হঠাৎ পূর্স িত্রভি,  দশিাদজি গভর্সি নর্িতদিৌলা,  দপ্রন্স দফদিাে মীজসাি ভীদত উদিক কিল এবাং 
ব্রর্ দগসস্থ অদধ্বার্ীদিি অদবলদম্ব দনম্মূসল কিবাি  আদিশ প্রিান কিল।  জয়নুল আদবিীন খান,  দপ্রদন্সি একজন 
কমসর্ািীদক তৎখনাৎ ওয়াদহদিি দনকট ব্রপ্রিন কিল এবাং তাদক জানাল ব্রে তাদিি  মদধ্য মদনা- মাদলন্য  টাদত 
নয়িীজ হদত তাি র্দল োওয়া উদর্ত হদব,  এই আশায় ব্রেন ব্রে অদনষ্টকাদিতাি অদি তাদিি  মদধ্য প্রজ্জ্বদলত 
কিা হদয়দি,  তা দনর্Ÿ াদপত হদত পাদি।  ওয়্ াদ হি উত্তি প্রিান কিদলনঃ তাদক বল ব্রে,  আমাি দই 
ব্রিদল ( পুত্র)  তাদিি  দইজন র্হর্ি  র্হ  এই র্াদি জনই ব্রকবল আমাি র্াংগী।  েদি এই শহদি আমাি 
উপদস্থদত ব্রকান অদনষ্টপাদতি কাির্ হয় ,  আদম এখান হদত র্দল  ব্রেদত  ইেুক।  ইহা দক দক কািদর্ কিা 
হদে  ভদবষ্যািািী মহান ব্রমাহাম্মদিি একজন বাংশধ্দিি পদক্ষ ব্রে রূপ অভযথসনা উপদোগী হয় ,  তা প্রিান না 
কদি ব্রর্ আমাদিিদক পানীয় জল হদত বদঞ্চত কদিদি এবাং তাি ব্রলাকদক আমাদিি অবরুদ্ধ কদি আক্রমর্  
কিদত উদত্তদজত কদিদি? েদি ব্রর্ আমাদিিদক জীবদনি প্রদয়াজনীয় িবযাদি হদত বদঞ্চত কিদত অনবিত ব্রলদগ 
থাদক,  তদব আদম তাদক র্াবধ্ান কিদি ব্রে আমাি র্াতজন র্াংগী,  োদিিদক ব্রর্ মনুদষ্যি মদধ্য অদত দনকতষ্ট 
বদল মদন কদি তাি র্মদবত সর্ন্য বাদহনীি উপি একদট অবমানকািী পিাজয় প্রিান কিদব।  

খাজাহ িূগস হদত দিতীয় বদহগসমন ও আলী আর্গি খাদনি মততযু 

জয়নুল আদবিীন খান েখন  ওয়াদহদিি র্াবধ্ান বার্ী অগ্রাহ্য কিল,  তখন দতদন তাি র্াংগীগর্দক িূগস হদত 
বদহগসত হদয় তাদিি  আক্রমর্কািীদিি শাদে প্রিান কিদত আদিশ দিদলন।  েদিও তাি র্াংগীগর্ অদত অল্প 
বয়স্ক ও অস্ত্র র্স্ত্র পদির্ালনায় র্ম্পূনস অনদভজ্ঞ দিল,  তথাদপ তািা অদত প্রশাংর্নীয় র্াহর্ ও দবশ্বাদর্ি র্াংদগ  
একদট দশদক্ষত ও র্াং বদ্ধ সর্দনক বাদহনীদক র্াহর্হীন ও িূবসল কদি ব্রফলল।  আলী আর্গি খান স্বয়াং দনহত 
হল এবাং তাি দই পুত্র বন্দী হল।  জয়নুল আদবিীন খান তাি ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত সর্দন্যি ো অবদশষ্ট িইল,  
তাদিি র্হ লজ্জাজনক ভাদব ুত্রীহ গ্রাদম পশ্চািপর্ির্ কিল,  এবাং দপ্রন্সদক অবস্থাি গুরুত্ব র্ম্বদি অবগত 
কিাল এবাং অদবলদম্ব অদতদিি সর্ন্য িল ব্রপ্রির্ কিাি জন্য আদবিন জানাদলন দবদশষতঃ গুরুতি কামান 
ব্রগালা এবাং একিল বতহৎ পিাদতকও অশ্বদিাহী সর্দন্যি প্রদয়াজনীয়তা র্ম্বদে গুরুত্ব আদিাপ কিল।  

খাজাহ িূদগস র্াংগীদিি মদধ্য শ্রম- দবভাগ 

ওয়াদহি েখন  ব্রিখদলন ব্রে শক্রিল তাদিি  র্ম্পূর্স রূদপ দনমূসল কিদত িতঢ় প্রদতজ্ঞ,  তখন দতদন আদিশ িান 
কিদলন ব্রে িূদগসি প্রদতদিাধ্ বযবস্থা ব্রেন অদধ্কতি র্বল কিা হয় ,  এি পদিদবষ্টনীি মদধ্য একদট জলাধ্াি 
ব্রর্ৌবাচ্চা দনমসান কিা হয় ,  এবাং তা¤ ু^গুদল িূগস িাদিি বাদহসভাদগ র্াংস্থাদপত কিা হয়।   ব্রর্ই দিন তাি কতক 
র্াংগী দনদজদিি জন্য দবদশষ দবদশষ কােসয কতসবয ভাগ কদি দনল।  কিাদবলাদয় মীজসা ব্রমাহম্মিদক িূদগসি িাি 
িক্ষক দনেুি কিা হল,  ব্রশখ ইউসুফদক নগি টাকা পয়র্াি তত্ত্বাবধ্ায়ক,  র্মসুেীদনি পুত্র কিবলাদয় 
ব্রমাহম্মিদক িূদগসি ও এি অস্থায়ী প্রদতদিাধ্ বযবস্থা র্মদূহি,  দনকটবতসী বাগান র্মদূহি পদিিশসক আলীদয় 
র্িসাদিি খুললতাি মসীজা আহম্মিদক দর্নাি নামক কদলি উচ্চ প্রর্াদিি তািপ্রাপ্ত কমসর্ািী দনেুি কিা হল,  ো 
িূদগসি দনকদট অবদস্থত জল,  শায়দখ - শদতখ- কাশদক  াতক,  জয়নুল- আদবিীন খাদনি খুল্লতাত ভ্রাতা,  
ব্রমাহম্মি জাফিদক  টনা পেী ব্রলখক,  ব্রমাহম্মি ফজললু্লাহদক এই ব্রলখা র্মদূহি পাঠক মশহিী তকী বকলদক 
ব্রজইলাভ,  হাজী ব্রমাহাম্মি তকীদক ব্রিদজষ্ট্রাি,  এবাং ব্রগালাম ব্রিজাদয় ইেযােিীদক এই বাদহনীি কাপ্তান দনেুি 
কিা হল।  িূদগস তাি র্াংদগ  ব্রে বাহাত্তিজন র্াংগী দিল এবাং োিা তাি র্াংদগ  ইোবানাত ইহদত নেিীদজ 
এদর্দিল তািা বযদতত সর্য়ি জাফদি ইেযােিী নামক একজন খযাতনামা ধ্মস োজক এবাং ওয়াদহদিি শ্বশুি ব্রশখ 
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আবদল আলীি অনুদিাদধ্ ওয়াদহি বাজাি মহল্লাি কদয়কজন অদধ্বার্ী ও তাি কদয়কজন আিীয়দক িূদগস স্থান 
িাদন অনুমদত দিদয়দিদলন।  

জয়নুল আদবিীন খাদনি পদক্ষ দপ্রদন্সি দনকট র্াংবাি প্রিাদনি বাধ্া প্রিান 

জয়নুল আদবিীন খান পুনিায় দপ্রদন্সি দনকট তাি আদবিন ব্রপ্রির্ কিল এবাং এইবাি তাি আদবিনপদত্রি 
র্াংদগ  ব্রে পদত্র ব্রর্ প্রদয়াজনীয় ও প্রর্ুি সর্ন্য র্াহােয প্রাথসনা কদিদিল তাি বযদিগত উপদটাকন স্বরূপ পাাঁর্ 
হাজাি ব্রতামান ( ডলাি)  প্রিান কদিদিল।  এই পদত্র ব্রর্ তাি একজন দবশ্বে বেু ব্রমাল্লা বাদকিদক প্রিান 
কদিদিল,  তাদক আদিাহদর্ি জন্য দনদজি অশ্ব প্রিান কদিদিল এবাং বযদিগতভাদব ইহা দপ্রদন্সি হদে প্রিান 
কিবাি  জন্য উপদিশ দিদয়দিল।  

ব্রর্ তাদক তাি র্াহদর্কতা বাকপটুতা ও কােসয ব্রকৌশদলি জন্য দনবসাদর্ত কদিদিল।  ব্রমাল্লা বাদকি একদট মনুষ্য 
র্মাগম পথ গ্রহর্ কদিদিল এবাং একদিদনি ভ্রমদর্ি পি হুিাষ্টক নামক স্থাদন ব্রপৌাঁদিল োি দনকটবতসী স্থাদন 
একদট িূগস অবদস্থত দিল,  োি র্তুদিসদক উপজাদতি ব্রলাদকিা তাম্ব ু স্থাদপত কদিদিল,  োিা লুণ্ঠদনি উদেদশ্য 
ব্রিদশি র্বসত্র পেসটন কীদতস।  ব্রমাল্লা বাদকি একদট তাম্বুি দনকট অশ্ব হদত অবতির্ কিল,  এবাং েখন  ব্রর্ 
তাম্বুি অদধ্বার্ীি দনকট দগদয় কথা বলদিল তখন বভানাদতি ব্রশখুল ইর্লাম,  হাজী সর্য়ি ইর্মাইল ব্রর্খাদন 
উপদস্থত হদলন।  দতদন ওয়াদহদিি দনকট হদত অনুমদত গ্রহর্ কদি দবদশষ িিকািী কাদেসয র্¦ গ্রাদম োদেদলন 
এবাং অদবলদম্ব নয়িীদজ প্রতযাবতসন কিদবন।  জলদোগ গ্রহর্ কিাি পি দতদন ব্রিখদলন ব্রে একদট মূলযবান 
র্জ্জায় সুর্দজ্জত অশ্ব দনকটবতসী একদট তাম্বুি িদশি র্াংদগ  বাধ্া দিল।   েখন  দতদন জানদত পািদলন ব্রে ইহা 
জয়নুল আদবিীন খাদনি একজন বেুি অশ্ব ো নয়িীজ হদত এদর্দিল এবাং দশিাজ নগদি ব্রেদত দিল হাজী 
সর্য়ি ইর্মাইল দেদন একজন অর্াধ্াির্ র্াহর্ী পুরুষ দিদলন তৎক্ষর্াৎ  ব্রর্ই তাম্বুদত দগদয়  ব্রর্ই অদশ্ব 
আদিাহন কিদলন এবাং তাি তিবাদি দনদেদষত কদি  ব্রর্ই তাম্বুি অদধ্কািীদক কদঠাি ভাদব এই র্কল বাকয 
র্দম্বাধ্ন কিল,  োি র্াংদগ  ব্রমাল্লা বাদকি তখনও কথাবাতসা বলদিলঃ এই বিমাদয়র্দক ব্রগ্রপ্তাি কি,  ব্রে 
র্াদহবুেÑেমাদনি ( েুগ- প্রভুি)  র্ম্মুদখ হদত পলায়ন কদিদি।  তাি হেিয় বেন কদি তাদক আমাি দনকট 
র্মপসর্ কি।  হাজী সর্য়ি ইর্মাইদলি বাকযর্মহূও হাবভাব িািা র্ন্ত্রে হদয় তাবুি অদধ্বার্ীগর্ তৎক্ষর্াৎ তাি 
আদিশ পালন কিল।  তািা তাি হেিয় বেন কিল এবাং ব্রে িজ্জুিািা তাদক বেন কিা হদয়দিল  তা হাজী 
সর্য়ি ইর্মাইদলি হদে প্রিান কিল,  দেদন নয়িীদজি দিদক তাি অশ্ব ব্রবদগ ধ্াদবত কিদলন এবাং তাি বন্দীদক 
তাি অনুর্ির্ কিদত বাধ্য কিদলন।   ব্রর্ই শহি  হদত দই ফর্সাং ( মাইদলি অাংশ)  িূদি,  দতদন বেদক গ্রাদম 
উপদস্থত হদলন এবাং বন্দীদক এই স্থাদনি কি- ব্রখািা ( প্রধ্ান বযদি)  হাজী আকবদিি হদে র্মপসর্ কিদলন,  
এই অনুদিাধ্ কদি ব্রেন তাদক ওয়াদহদিি র্ম্মুদখ উপদস্থত কিা হয়।  েখন  তাদক তাি র্ম্মুদখ উপদস্থত কিা 
হল,  তখন ওয়াদহিতাদক তাি দশিাজ োত্রাি উদেশ্য র্ম্বদে দজজ্ঞার্া কিদলন,  তাদত ব্রর্ র্িল ভাদব র্কল 
কথা তাদক বলল  ঃ েদিও ওয়াদহি তাদক ক্ষমা কিদত ইেুক দিদলন,  তবুও ওয়াদহদিি প্রদত ব্রমাল্লা বাদকদিি 
মদনাভাদবি জন্য তাি র্িীগর্ তাদক অবদশদষ হতযা কিদত বাধ্য হয়।  

 

দশিাদজি গভর্সি দপ্রন্স দফদিাজ মীজসাি দনকট জয়নুল আদবিীন খাদনি পনুঃ 
র্াহােয প্রাথসনা 
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জয়নুল আদবিীন খান দশিাজ হদত প্রদয়াজনীয় র্াহােয প্রাথসনা কিাি র্াংকদল্প দশদথল হওয়া িূদি থাক ব্রর্ 
এবাি দপ্রদন্সি দনকট অদধ্কতি প্রবল ভাদব প্রাথসনা কিল ব্রেন ব্রর্ তা দনমুসল কিবাি  জন্য দিগুর্ ভাদব ব্রর্ষ্টা 
কদি ো প্রাতদিদশি দনিাপত্তা র্ম্বদে ভীদত প্রিশসক বদল ব্রর্ মদন কদি।  তাি আিদিকতা পূর্স  অনুনদয় র্ন্তুষ্ট 
হদয় ব্রর্ দশিাদজ তাি কতক দবশ্বে ব্রলাকদক পাঠাল োদিি র্দি দপ্রদন্সি জন্য প্রর্ুি পদিমাদর্ উপদঢৌকন 
পাঠাল,  এই আশায় ব্রে ব্রর্ দ্রুত গদতদত র্াহােয ব্রপ্রিদর্ তৎপি হয়  তাি ব্রর্ষ্টা উিযাদম অদধ্কতি কততকােসতা 
লাভ কিবাি  জন্য ব্রর্ দশিাদজি ব্রনততস্থানীয় উদলমা ও সর্য়দিি দনকট ও অনুদিাধ্ ব্রপ্রির্ কিল োহাদত ব্রর্ 
ওয়াদহদিি উদেদশ্য র্ম্বদে স্পষ্ট ভাদব দমথযা বর্সনা প্রিান কদিদিল,  তাি ধ্বাংর্কািী কােসাবলী র্ম্বদে দবোদিত 
রূদপ বর্সনা কদিদিল,  এবাং তাদিি  দনকট তাদগি দিদয়দিল ব্রে তািা দপ্রদন্সি দনকট মধ্যস্থতা কদিও তাদক 
অদতদিি র্াহােযকািী সর্ন্য দ্রুততি ব্রপ্রিদর্ি জন্য অনুনয় কদি।  

দপ্রন্স দ্রুততি তাদিি  অনুদিাধ্ িক্ষা কিল।  ব্রর্ আবদল্লাহ খান,  সুজাউল মুলকদক তৎক্ষনাৎ হামিানী ও 
দর্লাথুিী সর্ন্যর্হ,  সর্দনকদিি ব্রনততস্থানীয় কমসর্ািী র্হ এবাং পেসাপ্ত ব্রগালান্দাজ সর্ন্য র্হ নয়িীজ োত্রা কিাি 
জন্য আদিশ িান কিল।  অদধ্দকি নয়িীজস্থ তাি প্রদতদনদধ্দক পসাশ্ববতসী দজলা র্মদূহি র্ক্ষম ব্রলাকদকও তস্মদধ্য 
দিল ইোবানাত,  ইিাজ,  পঞ্চম,  আদিন,  কত্রীহ,  বশদনহ,  দিই- র্াহ মূশকান এবাং িস্কক গ্রাম র্মদূহি 
ব্রলাকদক সর্ন্য ব্রশ্রর্ীভূি কিবাি  আদিশ দিল,  তাদিি  র্াংদগ  ব্রর্ দবশ বকলয়ীহ উপজাদতি ব্রলাকগর্দক 
জয়নুল আদবিীন খাদনি সর্ন্য ব্রশ্রর্ীভুি হবাি জন্য আদিশ প্রিান কিল।  

খাজাহ িূগস হদত ওয়াদহদিি র্াংগীদিি তততীয় বদহগমসন 

অর্াংখয ব্রর্নাবাদহনী হঠাৎ িূগস পদিদবষ্টন কিল ব্রেখাদন ওয়াদহিও তাি র্াংদিগর্দক অবদিাধ্ কিা হদয়দিল,  
এবাং তািা দদগসি র্তুদিসদক পদিখা খনন  কিদত লাগল,  এবাং ঐ র্কল পদিখাি পাদশ্বস প্রদতদিাধ্ বযবস্থা প্রস্তুত 
কিল।   ব্রর্ই কােস র্ম্পন্ন হওয়াি র্াংদগ র্াংদগ তািা দদগসি অদধ্বার্ীদিি উপি ব্রগালাদগাদল বষসর্ কিদত 
লাগল।  ওয়াদহদিি একজন র্হর্ি  অদশ্ব আদিাহন কদি িূগস িাদি পাহািা দিদত দিদলন,  হঠাৎ ব্রর্ গুদল িািা 
আহত হল।  তৎপি তৎক্ষনাৎ আি একদট গুদল দগসিাদিি উপিে বুরুদজি সর্দনদকি উপি পদতত হদয় তা ব্রভি 
কিল।   ব্রর্ই ব্রগালাবষসদনি র্ময়,  ওয়াদহদিি একজন র্াংগী,  ব্রগালান্দাজ সর্দনদকি প্রদত তাি বন্দুক লক্ষয কদি 
তৎক্ষনাৎ তাদক দনহত কিল,  োি ফদল কামাদনি শব্দ তৎক্ষনাৎ দনেব্দ হল।  আক্রমর্কািীিা ইদতামদধ্য  
পশ্চািপর্ির্ কিল এবাং পদিখাি মদধ্য লু ুকাদয়ত হল।   ব্রর্ই িাদত্রদত অবরুদ্ধ দগসবার্ীগর্ ও তাদিি  
আক্রমর্ কািীগর্ ব্রকহই তাদিি  স্বীয় স্বাশ্রয় স্থানই-  হদত বদহগসত হদত র্াহর্ কিল না।  

দিতীয় িাদত্রদত ো হউক ওয়াদহি ব্রগালাম ব্রিজাদয় ইেযায়িীদক আহবান কিদলন এবাং তাদক আদিশ দিদলন ব্রে 
তাি ব্রর্ৌে জন র্াংগীর্হ ব্রেন িূগস হদত বদহসগমন কদি শত্রুগর্দক দবতাদড়ত কদিন।   ব্রর্ই কােসয র্ম্পািন 
কিবাি  জন্য োদিিদক আহবান কিা হদয়দিল ,  তাদিি  অদধ্কাাংশ পদির্ত বয়স্ক ব্রলাক দিদলন,  োদিিদক 
ব্রকহই মদন কিত না ব্রে তাি এইরূপ ভয়াবহ র্াং দষসি ধ্াক্কা র্ামলাদত র্ক্ষম হদবন।  তাদিি  মদধ্য দিদলন 
একজন জুতা প্রস্তুতকািী,  েদিও দতদন নব্বই বৎর্দিি অদধ্ক বয়স্ক দিদলন,  তথাদপ দতদন এইরূপ উৎর্াহ ও  
প্রিশসন কদিদিদলন,  ো একজন েুবক অদতক্রম কিদত আশা কিদত পািত না।  এই ব্রর্ৌেজদনি অবদশষ্ট 
বযদিিাও ব্রকবল মাত্র বালক দিদলন,   োদিি এইরূপ এক বদহগসমদন ব্রে দবপির্মূহি র্ম্মুখীন হদত হদয়দিল ,  
এবাং ব্রে অতযাদধ্ক আয়ার্ র্হ্য কিদত হদয়দিল ,  োদিিদক তাদিি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি উচ্চ দনয়দতদত তাদিি  
দনভসীক প্রতযাশা অটল দবশ্বার্ র্ম্পূনসরুদপ পদববদতসত কদিদিল।  তািা তাদিি  ব্রনতা কততসক উপদিষ্ট হদয়দিল  
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ব্রে দদগসি আশ্রয় তযাগ কিবাি  পি তৎক্ষনাৎ তাি দবভি হদয় পড়দলন,  একই র্মদয় আল্লাহ আকবি 
( আল্লাহ মদহয়ান)  এই ধ্বদন উদত্তালন কদি শত্রুদিি মদধ্য লাদফদয় পড়দবন।  

র্াংদকত ধ্বদন  প্রিান কিা মাত্র তািা উদিত হদলন এবাং তাদিি  অদশ্বিও বন্দুদকি দিদক দ্রুত অগ্রর্ি হদয় 
িূগস িাি হদত ব্রশ্রর্ীবদ্ধ ভাদব দ্রুত োত্রা কিদলন।  কামাদনি মুখ হদত ব্রেন ভীত না হদয় তাি দঃর্াহদর্ক 
ভাদব তাদিি  শত্রুদিি উপি পদতত হদলন তাদিি  আকদস্মক র্াক্ষাৎ েুদ্ধ আট  ডটা অদপক্ষা কম র্ময়বযাপী 
দিল না,  ব্রে র্মদয়  ব্রর্ই দবতদকসত িল এইরূপ িক্ষতা ও র্াহর্ প্রিশসন কদিদিল,  ো শত্রু পদক্ষি সর্ন্য 
ব্রশ্রর্ীি অদভজ্ঞ “সর্ন্যগর্দক র্াহােসযদথস অদতদিি সর্ন্য িল দ্রুততি অগ্রর্ি ব্রে কু্ষি িল।  এইরূপ র্াহদর্ি 
র্াংদগ  র্দম্মদলত সর্ন্য বাদহনীদক প্রদতদিাধ্ কদিদিল।  েখন  এই র্াংগ্রাদমি পদিদধ্ দবেতত হদয় পড়ল,  
নয়িীদজি স্ত্রী ব্রলাকদিি স্বির্মহূ োিা এইরূপ আশ্চােসয ভাদব প্রিদশসত বীিদত্বি প্রশাংর্া উচ্চ কদডঠ ব্র াষর্া 
কিবাি  জন্য তাদিি  গতদহি িাদিি উপি দ্রুত আদিাহর্ কদিদিল,  প্রদতযক দিকই হদত উদত্তাদলত কিা 
হদয়দিল ।  তাদিি  জদয়াল্লার্পরূ্স  অনন্দধ্বদন  কামাদনি ধ্বদন  র্মহুদক বদধ্সত কদিদিল,  ো আল্লাহ আকবি 
( আল্লাহ মহীয়ান)  ধ্বদন  িািা অদতদিি অদতশেয অজসন কদিদিল,  ো র্াংগীগর্ উদত্তজনাি উন্মত্ততায়  ব্রর্ই 
ব্রগালদোদগি মদধ্য উদত্তাদলত কদিদিল।  তাদিি  স্ত্রী ব্রলাকদিি ব্রকালাহল,  তাদিি  আশ্চােসযজনক দঃর্াহদর্কতা 
ও আি- দবশ্বার্ তাদিি  প্রদতিদন্দদিি উপি র্ম্পনূসরুদপ মানদর্ক দবসলতা আনয়ন কদিদিল এবাং তাদিি  উিযম 
দনষ্ফল কদি দিদয়দিল।  শত্রুদিি ব্রর্না দশদবি জনমানব শূন্য ও পদিতযি হদয়দিল  এবাং একদট ব্রশার্নীয় 
িতদশ্য পদির্ত হদয়দিল ,  েখন  দবজয়ী িদলি ব্রলাদকিা দদগসি দিদক প্রতযাবতসন কিদলন।  োিা গুরুতি ভাদব 
আহত হদয়দিদলন তািা বযদতত ষাট জদনি অদধ্ক মতত বযদিদক তািা তাদিি  র্াংদগ  বহন  কদি দনদয় 
এদর্দিদলন।  মততদিি মদধ্য দনম্নদলদখত বযদিগর্ দিদলনঃ-  

১।  ব্রগালাম- ব্রিজাদয় ইেযােিী ( তাি এই নামধ্ািী এই বাদহনীি ব্রনতাি নাদমি র্াংদগ  ইহাদক দমদশ্রত কিদবন 
না)  ২।  ব্রগালাম মদিজাদয় ইেযােিীি ভ্রাতা,  ৩।  খায়রুল্লাদহি পুত্র আলী,  ৪।  খাজাহ গর্ীি পুত্র খাজাহ 
ব্রহাদর্ইদন কন্নাি,  ৫।  ব্রমাল্লা ব্রমহিীি পুত্র আর্গি,  ৬।  কিদবলাদয় আবদল কদিম,  ৭।  মশহিী ব্রমাহাম্মদিি 
পুত্র,  ব্রহাদর্ইন ৮।  েশহিী বা ব্রকদি- র্ব বাদপি পুত্র জয়নুল আদবিীন,  (  ব্রমাল্লা জাফদি মুধ্াহদহব,  ১০।  
ব্রমাল্লা মুর্াি পুত্র আবদল্লাহ,  ১১।  মশহিী িজদব- হোদিি পুত্র,  আবদল্লাহ,  ১২।  কািবালাদয় র্মসুেীদন 
মাদলকী দদজত পুত্র,  কি দবলায়দয় হার্ান,  ১৩।  কািবালাদয় মসীজা ব্রমাহাম্মি আলী,  ১৪।  কিবালাদয় 
বাদকদি- কফশ- দে,  ১৫।  মসীজা ব্রহাদর্ইদন কািী র্াদেি পুত্র,  মসীজা আহমি,  ১৬।  ব্রমাল্লা আবদল্লাদহি পুত্র,  
ব্রমাল্লা হার্ান,  ১৭।  মশহদি হাজী ব্রমাহাম্মি,  ১৮।  েীয় আহমদিি নুথুি ব্রবিীদেি পুত্র,  আব ু তাদলব,  ১৯।  
ব্রমাহাম্মি আশুদিি পুত্র,  আকবি,  ২০।  তখীদয় ইয়যােিী,  ২১ ব্রমাল্লা জাফদিি পুত্র,  ব্রমাল্লা আলী,  ২২।  
কিবালাদয় মসীজা ব্রহাদইনন,  ২৩।  শিীদফি পুত্র,  ব্রহাদর্ইন খান,  ২৪।  কিবালাদয় ব্রকািবান,  ২৫।  খাজাহ 
আলীি পুত্র,  খাজাহ কাদয়ম,  ২৬।  হাজী আলীি পুত্র,  আব্দ,  ২৭।  মসীজা মুহুনাি পতু্র,  মসীজা নওয়াব।  

 

শাদি স্থাপদনি জন্য শক্র কততসক প্রতাির্া মুলক শপথ গ্রহর্ 

এইরূপ একদট পূর্স অকততকােসতা জয়নুল আদবিীন খান ও তাি সর্দনক কমসর্ািী গদনি মদন,  ব্রখালাখদুলতদব 
এই প্রকাদিি একদট প্রদতদোদগতাি তাদিি  প্রদতি¦ ন্দীদিি বশ্যতা স্বীকাদি বাধ্য কিাি ব্রর্ষ্টাি দনিথসকতা 
র্ম্বদে,  তাদিি  দবশ্বার্ জন্মাল।  দঠক ব্রমহিীুলী মীজসাি সর্ন্যবাদহনীি ব্রবলা ব্রেরূপ হদয়দিল ,  দপ্রন্স তাি 
প্রদতিন্দীগর্দক েুদ্ধ ব্রক্ষদত্র ন্যায়ভাদব বশীভূত কিদত ব্রশার্নীয় ভাদব অকততকােসয হদয়দিল ,  দবশ্বার্  াতকতা 
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এবাং প্রবঞ্চনা অবদশদষ ব্রর্খাদন কাপুরুষ ব্রলাদকি পদক্ষ এক অপিাদজয় শত্রুিলদক পিাে কিবাি  একমাত্র 
অস্ত্ররূদপ প্রমাদর্ত হদয়দিল ,  এখাদনও দঠক তদ্রুপ  টল।  জয়নুল আদবিীন খান ও তাি সর্দনক কমসর্ািীগর্ 
অবদশদষ ব্রে র্কল ব্রকৌশল অবলম্বন কদিদিল তিািা তািা তাদিি  শদিহীনতা প্রিশসন কদিদিল,  েদিও 
বাহ্যতঃ োিা মুদষ্টদময় অদশদক্ষত ব্রলাক বদল প্রতীয়মান হদয়দিল ।  তাদিিদক পিাে কিবাি  জন্য তাদিি  
অদধ্কাদি দবশাল র্াংস্থান ( উপায়র্মূহ)  বতসমান দিল এবাং ফার্সাং প্রদিদশি শার্নকতসা এবাং র্মে প্রদিদশি 
অদধ্বার্ীগর্ তাদিিদক সনদতক র্াহােয প্রিান কদিদিল।  তাদিি  অিদি তাি এই দবশ্বার্ স্বপন কদিদিল,  ব্রে  
ব্রর্ই িূগস প্রার্ীদিি অভযিদিি এইরূপ একিল,  ব্রস্বো ব্রর্বক র্াং বদ্ধ হদয়দিল ,  োদিিদক তাদিি  অদধ্কািস্থ 
ব্রকান শদি র্ম্মুখ েুদদ্ধ পিাদজত কিদত পািদবনা।  

শাদি স্থাপদনি জন্য শত্রুকততসক দলদখত আদবিন ও শপথ গ্রহর্ 

শাদিি দর্ৎকাি উদত্তালন কদি ,  তািা এই রূপ জ ন্য ধ্ুতসতা অবলম্বন িািা ঐ র্মিূয় পদবত্র ও উিািদর্তা 
ব্রলাকদিি প্রতাদিত কিদত র্াইদিল অল্প কদয়কদিন োবৎ তািা র্বস প্রকাদিি শত্রুতাি কােসয র্ালু িাখল,  
তৎপি তাি িূদগস অবিদ্ধ ব্রলাকদিি দনকট একদট গুরুগম্ভীি দলদখত আদবিন পাঠাল,  োি র্ািাাংশ এইরূপ 
দিলঃ এই পেসযি ব্রেদহত ু  আপনাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রকতত র্দিত্র র্ম্বদে আমিা অজ্ঞ দিলাম।  আমিা দকি ু
ক্ষদতকািক ব্রলাকদক আমাদিি মদন এই দবশ্বার্ জম্মাদত অনুমদত দিয়াদি ব্রে আপনাদিি প্রদতযদকই ইর্লাম 
ধ্দমসি পদবত্র আদিশর্মহূ লাং র্ কদিদিন।  অতএব আমিা আপনাদিি দবরুদদ্ধ উদিত হদয়দিলাম এবাং 
আপনাদিি ধ্মস দবশ্বার্ দনমূসল কিবাি জন্য ব্রর্ষ্টা কদিদি,  গত কদয়ক দিন োবৎ আমিা এই দবষয় অবগত 
হদত ব্রপদিদি ব্রে,  আপনাদিি কােসযকলাপ ব্রকান িাজননদতক উদেশ্য িািা িূদষত নদহ এবাং আপনাদিি ব্রকহই 
িাদষ্ট্রি দভদত্তর্মহূ উৎপাদটত কিদত ব্রকান ইো ব্রপাষন কদিন না।  আমিা আিও এই দবষদয় দবশ্বার্ স্থাপন 
কদিদি ব্রে,  আপনাি দশক্ষার্মহূ ইর্লাম ধ্দমসি ব্রমৌদলক দশক্ষার্মহূ হদত ব্রকান গুরুতি বযদিক্রম র্ূর্না কদি 
না।  আপদন ো র্মথসন কিদিন,  বদল ব্রবাধ্ হদে  তা হল,  এই িাবী ব্রে এক বযদি অদবসভূত হদয়দিন,  োি 
বাকযাবলী অনুপ্রাদর্ত ( প্রতযাদিষ্ট)  এবাং োি র্াক্ষয প্রমার্র্মহূ সুদনদশ্চত এবাং োহাদক ইর্লাদমি র্কল 
অনুর্িনকািী দনশ্চয়ই স্বীকাি কদি দনদব এবাং র্াহােয কিদব।  আমিা ব্রকান প্রকাি এই িাবীি র্তযাতা র্ম্বদে 
দবশ্বার্ পিায়ন হদত পাদিনা েদি আপদন আমাদিি র্িলতাদত পিম দবশ্বার্ স্থাপন কিদত স্বীকতত না হন ,  এবাং 
িূগস হদত আপনাি কততসক প্রদতদনদধ্দক দনগসত হদত এবাং এই দশদবদি আমাদিি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত অনুমদত 
ব্রিওয়াি জন্য আমাদিি অনুদিাধ্ গ্রহর্ কদিন ব্রে দশদবদি আমিা অল্প কদয়ক দিদনি মদধ্য আপনাি দবশ্বাদর্ি 
প্রকতত র্দিত্র দনরূপন কিদত র্ক্ষম হদত পাদি।  েদি আপনািা আপনাদিি ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রকতত িাবীর্মহূ স্পষ্ট 
প্রিশসন কিদত আপনাদিি দনদজি র্ক্ষম প্রমাদর্ত কিদত পাদিন,  তদব আমিাও তৎক্ষনাৎ তা গ্রহর্ কিব,  
কাির্ আমিা র্দতযি ( র্তয ধ্দমসি)  শত্রুবদহ,  এবাং আমাদিি ব্রকহই অস্বীকাি কিদত ইো কদি না।  
আপনাদিি ব্রনতাদক আমিা র্বসিাই ইর্লাম ধ্দমসি একজন অদত শদিশালী িক্ষাকািী বীি বদল স্বীকাি কদিদি 
এবাং আমিা তাদক আমাদিি আিশস স্থানীয় ও পথ প্রিশসক বদল মদন কদি।  এই পদবত্র ব্রকািান োহদত আমিা 
আমাদিি র্ীল ব্রমাহি অদঙ্কত কিদি,  ইহা আমাদিি উদেদশ্যি ন্যয়পিায়নতা র্ম্বদে র্াক্ষয।   ব্রর্ই পদবত্র গ্রন্থই 
দবর্াি করুক আপনািা ব্রে িাবী উপস্থাদপত কদিদিন তা র্তয দক দমথযা আল্লাদহি ও তাি ভদবষ্যিািী মহান 
ব্রমাহাম্মদিি অদভশাপ আমদিি উপি দনপদতত হউক,  েদি আমিা আপনাদক প্রতাদিত কিদত ব্রর্ষ্টা কদি।  
আপনাি পদক্ষ আমাদিি এই দনয়মন্ত্রন গ্রহর্ একদট র্মে  সর্ন্য বাদহনীদক ধ্বাংর্ হদত িক্ষা কিদব।  পক্ষািদি 
আপনাি প্রতযাখান তাদিিদক দিধ্া ও র্দন্দদহ পদিতযাগ কিদব।  আমিা প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদি ব্রে,  েতশীঘ্র 
আমিা আপনাদিি ঐশী বাতসাি র্তযতা র্ম্বদে দবশ্বার্ স্পাপন কদি,  আমিাও  ব্রর্ই একই আগ্রহ ও ভদি 
প্রিশসন কিদত ব্রর্ষ্টা কিব,  ব্রেরূপ আপদন ইদতাপূর্Ÿব্র  একজন মদনাদোগ আকসষর্কািীরুদপ প্রকাশ কদিদিন।  



343 
 

আপনািা বেুগর্ আমাদিি বে ু হদব,  আপনাি শত্রুগর্ আমাদিি শত্রু হদব।  আপনাি ব্রনতা ো আদিশ কিদত 
ইো কদিন তাই আমিা প্রদত পালন কিদত অাংগীকাি কিদি।  পক্ষািদি েদি আমিা আপনাি িাবী র্ভযতা 
র্ম্বদন্দ িতঢ় দবশ্বার্ স্থাপন কিদত অর্মথস হই ,  আমিা গভীি ভাদব প্রদতজ্ঞা কিদি ব্রে,  আমিা ব্রকান িকদমই 
িূদগস আপনাি দনিাপদি প্রতযাবতসন র্ম্বদে বাধ্া স্বরূপ হবনা এবাং পূনিায় আপনাি দবরুদদ্ধ েুদ্ধ আিম্ভ কিদত 
ইেুক হব।  আপনাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্তযতা স্থাপন কিদত ব্রর্ষ্টা কিবাি  পূদবস আি িিপাত কিদত অস্বীকাি 
কিবাি  জন্য আপনাি দনকট র্ানুনয় প্রাথসনা কিদি।   

শত্রু আমন্ত্রদনি প্রদত ওয়াদহদিি প্রতযুত্তি 

ওয়াদহি অতীব ভদি ও শ্রদ্ধা র্হকাদি পদবত্র ব্রকািান গ্রহর্ কিদলন এবাং ভদিি র্াংদগ  ইহাদক র্ুম্বন 
কিদলন।  দতদন মিবয কিদলন দনদিসষ্ট র্ময় এদর্  ব্রপৌাঁদর্দি।  আমাদিি কততসক তাদিি  আমন্ত্রন গ্রহর্ দনশ্চয়ই 
তাদিিদক দবশ্বার্  াতক তাি নীর্তা অনুভব কিদত র্ক্ষম কিদব।  দতদন তাি র্াংগীগদনি দিদক মুখ দফদিদয় 
বলদলনঃ েদিও আদম তাদিি  ু- অদভর্দে র্ম্বদন্দ ভালরুদপই অবগত আদি তবুও তাদিি  আহবান গ্রহর্ কিা 
ও আমাি দপ্রয় ধ্মস দবশ্বাদর্ি বােব র্তযর্মদূহি আি একবাি উি াদটত কিাি ব্রর্ষ্টা কিাি সুদোগ গ্রহর্ কিা 
আমাি কতসবয বদল আদম অনুভব কদিি।  দতদন তাদিিদক তাদিি  বিবয কােসর্মূহ র্ম্পািন কদি ব্রেদত এবাং 
তাদিি  প্রদতিন্দী শত্রুগর্ োই দবশ্বার্ কিদত ভাল করুকনা ব্রকন তৎপ্রদত দবশ্বার্ স্থাপন কিদত তাদিি  
আদিশ দিদলন।  আি,  তাি দনকট হদত পুনঃ র্াংবাি না পাওয়া োবৎ তাদিিদক র্কল প্রকাদিি শত্রুতামূলক 
কােসাদি স্থাদগত িাখদত দতদন আদিশ প্রিান কিদলন।  

শত্রুি আমন্ত্রদন পাাঁর্জন র্াংগীর্হ ওয়াদহদিি শত্রু দশদবদি গমন  ও শত্রুতা 
প্রিান 

এই র্মে বাকয উচ্চাির্ কদি ওয়াদহি তাি র্াংগীগদনি দনকট হদত দবিায় গ্রহর্ কিদলন এবাং পাাঁর্জন 
র্াংগীর্হ োদিি মদধ্য দিদলন ব্রমাল্লা আলী মুধ্াহদহব এবাং দবশ্বার্  াতক হাজী সর্য়ি আবীি শত্রু দশদবদিি 
জন্য োত্রা কিদলন।  জয়নুল আদবিীন খান,  সুজাউল মূলক ( আবু্দল্লাহ খান)  এবাং র্কল সর্দনক কমসর্ািী র্হ 
তাদক অভসথযনা কিবাি  জন্য ব্রবি হদয় আর্ল।  

তািা তাদক দশষ্টার্াদিি র্াংদগ  গ্রহর্ কিল এবাং তাি অভসযথযনাি জন্য ব্রে দবদশষ্ট ভাম্ব র্াংস্থাদপত কিা হদয়দিল   
ব্রর্ই স্থাদন তাদক দনদয়  ব্রগল এবাং অবদশষ্ট সর্দনক কমসর্ািীদিি র্াংদগ  তাদক পদিদর্ত কদিদয় দিল।  দতদন 
একখানা ব্রর্য়াি উপদবশন কিদলন,  পক্ষািদি তাদিি  িদল অন্যান্য ব্রলাক,  জয়নুল আদবিীন খান সুজাউল 
মূলক এবাং আি একজন কমসর্ািী বযদতত োদিিদক দতদন বর্দত ইাংদগত কদিদিদলন তাি র্ম্মুদখ িডডায়মান হদয় 
িইল।  দতদন ব্রে র্মে বাদকয তাদিিদক আহবান কদিদিদলন  ব্রর্গুদল এইরূপ দিদল ব্রে এমন দক একজন 
প্রেিময় অিি দবদশষ্ট ( দনষ্ঠিু)  ব্রলাকও তাদিি  প্রভাব অনুভব না কদি পািত না।  মহান বাহাউল্লাহ,  তাি 
সুিাদয় িবদি ( নামক ফলক দলদপদত)   ব্রর্ই মহান আহবানদক দর্ি স্মিনীয় কদিদিন এবাং এি তাৎপেসযাদথসি 
পূর্স পদিমান অবতীনস কদিদিন।  ওয়াদহি ব্র াষর্া কিদলনঃ ‘আমিা প্রভ ু আমাি প্রদত ব্রে র্াক্ষয প্রমার্ ন্যে 
কদিদিন  ব্রর্ই অদস্ত্র র্দজ্জত হদয় আদম আপনাদিি র্ম্মুদখ উপদস্থত হদয়দি,  আদম দক আল্লাদহি ভদবষ্যিািী 
মহান ব্রমাহাম্মদিি বাংশধ্ি নদহ? দক জন্য ব্রতামিা আমাদক হতযা কিদত উদিত হদয়দি ? দক কািদন ব্রতামিা 
আমাি মততুয দ্রুত অবধ্াদিত কদিি এবাং আমাি বাংশ আমাদক ব্রে র্দন্দাতীত অদধ্কাির্মহূ িািা ভূদষত কদিদি  
ব্রর্ই গুদলদক ব্রতামিা দর্দনয়া দনদত অস্বীকাি কদিদি ?’  
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তাি আর্িদর্ি মহত্ব তাি মমসস্পশসী বাদিতাি র্াংদগ  েুি হদয় তাি ব্ররাতাবগসদক হতবুদদ্ধ কিল।  দতন দিন ও 
দতন িাদত্র োবৎ তািা তাদক উিাি হদে আদতথয প্রিশসন কিল এবাং দবদশষ র্ম্মাদনি র্াংদগ  তাি র্াংদগ 
আর্ির্ কিল।  তাদিি  র্মদবত উপার্না কাদল তািা দনয়তই তাি ব্রনততত্ব অনুর্ির্ কিদত এবাং মদনাদোগ 
র্হকাদি তাি বিততা শ্রবর্ কিত।  েদিও তািা বযহ্যতঃ তাি ইোি প্রদত স্বীকাি কিত বদল ব্রবাধ্ হত তবুও 
তািা ব্রগাপনীয় ভাদব তাি জীবদনি দবরুদদ্ধ ষড়েন্ত্র কিদিল,  এবাং তাি অবদশষ্ঠ র্াংগীগর্দক দনমূসল কিবাি  
জন্য ব্রগাপন পিামশস কিদিল।  তািা অদত ভালরুদপই জানত ব্রে তাি র্াংগীগর্ িূগস প্রার্ীদিি অভযিদি পদিখা 
িািা পদিদবদষ্টত থাকা কাদল েদি তািা তাি প্রদত র্ামান্য আ াত প্রিান,  কিত তদব তািা ইদতাপূদবস ব্রে 
দবপদিি র্ম্মুদখন হদত বাধ্য হদয়দিল  তিদপক্ষা দনদজদিি আিও অদধ্কতি দবপদি দনপদতত কিদব।  তািা 
তাদিি  পুরুষদিি র্াহর্ ও ব্রকৌশল অদপক্ষা তাদিি  স্ত্রী ব্রলাকদিি অদধ্কতি প্রর্ডডতা ও প্রদত দহাংর্াি ভদয় 
কম্পবান দিল তািা বুিদত র্ক্ষম হদয়দিল  ব্রে,  তাদিি  সর্ন্য বাদহনীি র্মে উপায় মুদষ্টদময় অপদিপক্ষ 
বালদকি ও জিাগ্রে বতদ্ধ ব্রলাকদিি বশীভূত কিদত অর্মথস হদয়দিল ।  একদট র্াহর্পরূ্স ও র্ূদর্দিত 
প্রতািনামূলক র্াতুিী বযদতত তাদিি  ব্রশষ জয়লাদভি সুদনদশ্চয়তা লাভ হদব না।  ব্রে ভয় তাদিি  অিিদক 
পদিপূর্স কদি ব্রফদলদিল,  তাদিি  অদধ্কাাংশ জয়নুল খাদনি বাকযাবলী িািা র্ঞ্চাদিত হদয়দিল ,  ব্রে জয়নুল 
কদঠাি র্াংকদল্পি র্াংদগ  এই বযবস্থা কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল োদত  ব্রর্ই দহাংর্া ো তাদিি  অিদি প্রজ্বদলত 
কদিদিল তাদিি  হ্রার্প্রাপ্ত না হয়।  ওয়াদহদিি পুনঃপুনঃ উচ্চাদিত দবিযাি প্রভাব িািা তাদিিদক এইরূপ 
একজন বাদিতাপূর্স শত্রুি প্রদত তাদিি  বশ্যতা হোিি কিদত দতদন কততকােস হন।   

তাি র্াংগীগদনি প্রদত ওয়াদহদিি র্াংবাি প্রিান ও হাজী সর্য়ি আদবদিি 
দবশ্বার্  াতকতা 

জয়নুল আদবিীন খান ও তাি বেুগর্ অবদশদষ তাি দনদজিই র্¦ াক্ষদি দগসাভযিিস্থ র্াংগীগদনি দনকট একদট 
র্াংবাি ব্রপ্রির্ কিদত ওয়াদহিদক অনুদিাধ্ কিবাি  জন্য দস্থি কিল ব্রেন তািা বিুদত পাদি ব্রে,  দববািমান 
র্মস্যা মীমাাংর্া হদয় ব্রগদি এবাং ব্রেন দতদন তাদিিদক এইরূপ আদিশ দিদত পাদিন ব্রে তািা হয়ত ব্রর্নাপদতি  
দশদবদি তাি ( ওয়াদহদিি)  র্াংদগ  ব্রোগিান দিদত পাদিন,  অথবা স্ব- স্ব- গতদহ প্রতযাবতসন কিদত পাদিন।  েদিও 
ওয়াদহি এইরূপ একদট অনুদিাদধ্ তা র্ম্মদত প্রিান অদনেকু দিদলন,  তবুও ওয়াদহিদক অবদশদষ বশ্যতা 
স্বীকাি কিদত বাধ্য কিা হল।  এই র্াংবাি বযদতত দতদন তাি র্াংগীদিি দবশ্বেভাদব দিতীয় একদট পদত্র শত্রুি 
মন্দ অদভপ্রায় র্ম্বদন্দ অবগত কিবাি জন্য দলখদলন এবাং তািা প্রতাদিত না হবাি জন্য র্াবধ্ান কিদলন।  
দতদন উত্তি পত্র হাজী সর্য়ি আদবদিি হদে র্মপনস কিদলন এবাং তাদক প্রথম পত্রখানা ধ্বাংর্ কিদতও দিতীয় 
পত্র খানা তাি র্াংগীদিি দনকট প্রিান কিদত আদিশ দিদয়দিদলন ।  আিও দতদন তাদক আদিশ কদিদিদলন 
ব্রেন ব্রর্ তাদিিদক তাদিি মধ্য হদত উপেুিতম বযদিগর্দক ব্রনতা মদনানীত কদি িাদত্রি অেকাদি িূগস হদত 
বদহগতস হদয় শত্রু বাদহনীদক িত্রভাংগ কদি ব্রিবাি জন্য উৎর্াদহত কদি।  

েখনই  হাজী সর্য়ি আদবি এই র্কল আদিশপ্রাপ্ত হল,  তখন তখনই ব্রর্ দবশ্বার্ াতকতা কদি জয়নুল 
আদবিীন খাদনি দনকট গমন  কিল এবাং তাদক র্কল কথা অবগত কিল।  ব্রর্ তখন তখনই দদগসি 
অদধ্বার্ীদিি,  তাদিি  ব্রনতাি নাদম,  ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত হবাি জন্য তাদিি  উপদিশ দিদত তাদক প্রবতত্ত কিদত 
ব্রর্ষ্টা কিল এবাং প্রদতশ্রুদত দিত ব্রে ব্রর্ তৎপদিবদতস তাদক প্রর্ুি পদিমাদন পুিস্কতত কিদব।   ব্রর্ই দবশ্বার্ 
 াতক র্াংবাি বাহক প্রথম পত্রখানা ওয়াদহদিি দনকট প্রিান কিল এবাং তাদিিদক অবগত কিল ব্রে তাদিি  
ব্রনতা ( ওয়াদহি)  র্মে সর্ন্য বাদহনীদক তাি ধ্দমস আনয়ন কিদত কততকােসয হদয়দিন এবাং এই ধ্মস পদিবতসদনি 
কািদন দতদন তাদিিদক তাদিি  স্বীয় গতদহ প্রতযাবতসন কিদত উপদিশ দিয়াদিন।  
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েদিও তািা এইরূপ একদট র্াংবাদি অতযি হতবুদদ্ধ হল তবুও র্াংগীগর্ শহীি এইরূপ পদিষ্কািভাদব ব্রে ইোি 
প্রকাশ কদিদিন তা অবদহলা কিদত দনদজদিি অর্মথস অনুভব কিল।  তািা অদনো র্দতও¡  িূগস অিদক্ষত 
অবস্থায় ব্রিদখ ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত হদয় পড়ল।  তাদিি  ব্রনতাি দলদখত আদিশ মদন কদি ,  তাদিি  মদধ্য কতক 
ব্রলাক তাদিি  অস্ত্র তযাগ কদি নয়িীদেি দিদক অগ্রর্ি হদলন।  

 

ওয়াদহদিি র্াংগীদিি ব্রগ্রফতাি 

জয়নুল আদবিীন খান দদগসি অদবলদম্বত পদিতযাগ প্রতযাশা কদি তাি সর্ন্য বাদহনীি একিলদক শহদি তাদিি  
প্রদবদশ বাধ্া প্রিান কিবাি  জন্য পাদঠদয় দিল।  তািা শীঘ্রই র্শস্ত্র বহু র্াংখযক ব্রলাকিািা পদিদবদষ্টত হল,  
োিা অনবিতঃ সর্দনকদিি ব্রকেস্থল হদত আগত সর্ন্য িািা নববদল বলীয়ান হদয়দিল ।  তািা দনদজদিি 
আর্দম্বদত এই রূপভাদব পদিদবষ্টত হদত ব্রিদখ তাদিি  র্বসশদি প্রদয়াগ  ব্রর্ই আক্রমর্  প্রদতদিাধ্ কিদত এবাং 
েত শীঘ্র র্ম্ভব মর্দজদি জামাদয়দত ব্রপৌদিদত কতত র্াংকল্প হল।  তিবাদি ও বেুদকি র্াহাদেয ো তাদিি  
মদধ্য কতক ব্রলাক র্াংদগ বহন  কদি দনদয়  োদেদলন,  অদন্যিা লাদঠ ও প্রেি িািা প্রবল ব্রবদগ শহদি উপদস্থত 
হদত ব্রর্ষ্টা কিল।  পুনািায় আল্লাহু আকবাি ( আল্লাহ মহীয়ান)  ধ্বদন  উদিত হল,  অদধ্ক ভয়ঙ্কি ভাদব এবাং 
পুবসবাদপক্ষা বাধ্যকিী ভাদব।  তাদিি  দবশ্বার্  াতক আক্রমর্কািীদিি সর্ন্য ব্রশ্রর্ীি মধ্য দিয়া েখন  তািা 
ব্রজাদি পথমুি কদি দনদতদিল তখন তাদিি  মদধ্য অল্প কতক ব্রলাক আিবদলিান কিল।  অবদশষ্ট র্াংগীিা 
েদিও র্তুদিসক হদত নূতন সর্ন্য িদলি আগমদন পদিদবদষ্টত হদয় আহত ও ক্লাি হদয় পদড়দিল তবুও তািা 
অবদশদষ জাদম  মর্দজদি আশ্রয় লাভ কিদত র্ক্ষম হদয়দিল ।  

ইদতামদধ্য  ুখযাত ব্রমাল্লা হার্ান ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলীি পুত্র,  ব্রে জয়নুল আদবিীন জদনি সর্ন্য িদলি 
একজন কমসর্ািী দিল,  তাি সর্ন্য র্হ তাি প্রদতিন্দীদিি পশ্চাদত ব্রফদল এবাং এ মর্দজদিি একদট দমনাদি 
লুক্কাদয়ত ব্রথদক পলাতকদিি আক্রমর্  কিবাি  জন্য অদপক্ষা কদি থাকদত কততকােসয হদয়দিল ।  েখনই  
দবদক্ষপ্ত র্াংগীিল মর্দজদিি দনকটবতসী হল,  তৎক্ষনাৎ ব্রর্ তাদিি  প্রদত গুদলবষসর্ কিদত আিম্ভ কিল।  জননক 
ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন তাদক দর্নদত র্ক্ষম হল এবাং আল্লাহ আকবাি ( আল্লাহ মহীয়ান)  ধ্বদন  উদত্তালন কদি ,  
দমনাি আদিাহন কিল,   ব্রর্ই কাপুরুষ সর্দনক কমসর্ািীি প্রদত বন্দুদকি গুদল দনদক্ষপ কদি তাদক ভূতদল 
দনপাদতত কিল।  তাি বেগুর্ তাদক অন্যত্র বহন  কদি দনদয়  দগদয়দিদলন,  ব্রেখাদন তাি আ াত হদত 
আদিাগয লাভ কিদত র্ক্ষম হদয়দিল ।   

র্াংগীগর্ মর্দজদি আশ্রয় প্রাপ্ত হদত র্মথস হওয়ায় একদট দনিাপত্তা স্থাদনি অনুর্োন কদি  ব্রর্ই স্থাদন লুক্কাদয়ত 
থাকদত বাধ্য হদয়দিল ,  ব্রে পেসি না তািা তাদিি  ব্রনতাি ভাগয র্ম্মদে অবগত হদত র্ক্ষম হদয়দিল ।  
তাদিি  প্রদত দবশ্বার্ াতকতাি পি তাদিি  প্রথম দর্িা হল তাি উপদস্থদত লাভ কিা এবাং ব্রে উপদিশ দতদন 
িান কিদত ইো কদিন তা অনুর্ির্ কিা।  দকন্তু তাি ভাদগয দক  দটদিল তা তািা জানদত অর্মথস হদয়দিল 
,  এবাং তাদক হতযা কিা হদয় থাকদব এই দর্িায় তািা ভীত ও কদম্পত হদেল।  

ওয়াদহদিি আিা- বদলিান 

ইদতামদধ্য  জয়নুল আদবিীন খান ও তাি সর্দনক কমসর্ািীগর্ তাি র্াংগীগদর্ি দবদক্ষপ্ত অবস্থা িািা উৎর্াদহত 
হদয় আগ্রহ উিযাদমি র্হজ উপায়র্মূহ আদবষ্কাি কিদত ব্রর্ষ্টা কিদিল েিািা তািা তাদিি  গভীি শপথর্মহূি 
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বাধ্যবাধ্কতা হদত মুি হদত পাদি এবাং তাদিি  প্রধ্ান শত্রুদক দবনা বাধ্ায় হতযা  কিদত অগ্রর্ি হদত 
পাদি।  তািা কতক ব্রকৌশল িািা,  ো বাহ্যতঃ র্তয বদল প্রতীয়মান হয়  দকন্তু প্রকতত পদক্ষ তা নয়।  তাদিি  
পদবত্র প্রদতশ্রুদতর্মূহ িি  কিদত এবাং তাদিি  একদট িী সকাল োবৎ ব্রপাদষত ইোি পদিপূর্সতা দ্রুততি কিদত 
তািা ব্রর্ষ্টা কিদিল।  তাদিি  একদট িী সকাল োবৎ ব্রপাদষত ইোি পদিপূর্সতা দ্রুততি কিদত তািা ব্রর্ষ্টা 
কিদিল।  তাদিি  একদট র্াংগীদিি সুদনদশ্চত কিল ব্রে েদি শপথ গ্রহদনি দর্িা তাদিিদক হতবুদদ্ধ কদি থাদক,  
তদব ব্রর্ দনদজ  ব্রর্ই শপথ ব্র াষর্ায় ব্রকান প্রকাি অাংশ গ্রহর্ কদি নাই,  এবাং ব্রর্ তা কিদত প্রস্তুত দিল ো 
তািা কিদত দনদজদিি অক্ষম বদল মদন কিদতদিল।  ব্রর্ হঠাৎ ব্রক্রাধ্াক্রাি হদয় বদল উঠল  ঃ ব্রে বযদিদক 
আদম িাদষ্ট্রি আইন লাং র্কািী বদল অপিাধ্ী মদন কদি আদম ব্রে ব্রকান র্ময় তাদক ব্রগ্রফতাি কিদতও 
মততুযমুদখ পদতত কিদত পাদি।  ব্রর্ তখন তখনই এ র্কল ব্রলাকদিি আহবান কিল োদিি আিীয় স্বজনগর্,  
ওয়াদহদিি দবরুদদ্ধ উচ্চাদিত প্রার্ িডডাদিশ কাদেসয পদির্ত কিদত মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল ।  র্ব্বস প্রথম 
ব্রমাল্লা ব্রিো উপদস্থত হল োি ভ্রাতা ব্রমাল্লা বাদকি বতসানাদতি ব্রশখুল- ইর্লাম কততসক ব্রগ্রফতাি হদয়দিল,  তততীয় 
বযদি দিল আকাখান,  োি দপতা ব্রর্না পদত আলী আর্গি খান জয়নুল আদবিীন খাদনি ব্রজযষ্ঠ ভ্রাতা মততুয 
মুদখ পদতত হদয়দিল ।  

আব্বার্ ুলী খাদনি ইাংদগত কাদেসয পদির্ত কিবাি  তাদিি  বযগ্রতা িািা দবতাদড়ত হদয় এই র্কল ব্রলাক 
ওয়াদহদিি মেক হদত তাি দশিস্থান ( পাগড়ী)  দিনাইয়া দনল এবাং ইহা তাি গ্রীবাদত জড়াইয়া ব্রফলল এবাং 
তাদক একদট অদশ্বি র্াংদগ বেন কদি িাোি মধ্যদিয়া অবমাননাি র্াংদগ ব্রটদন দনদয় ব্রগল।  তাি উপি ব্রে 
র্কল অপমান স্বীকতত কিা হদয়দিল  োিা  ব্রর্ই ভয়াবহ িতশ্য িশসন কদিদিল,   ব্রর্ই গদল তাদিিদক মহান 
ইমাম ব্রহাদর্নদনি দবষািময় ( ব্রশার্নীয়)  পদিনদতি দবষয় স্মির্ কদিদয়দিল,  োি ব্রিহ একজন দক্ষপ্ত শত্রুি 
িয়াি উপি পদিতযি হদয়দিল এবাং োহাদক অদধ্ক র্াংখযক অশ্বাদিাহী সর্ন্যিল দনিসয়ভাদব পিিদলত কদিদিল।  
নয়িীদজি স্ত্রীদলাদকি একজন ব্রশাদনত দপপাসু শত্রু কততসক ব্রে জয়ধ্বদন  উদিত কিা হদয়দিল।   তা িািা 
উদত্তজনায় উচ্চতম দশখদি উদিত হদয় প্রদতযক দিক হদত মতত ব্রিদহি র্তুদেদক দ্রুত ব্রবদগ অগ্রবতসী হদয় দভড় 
জমাল এবাং ব্রঢাল ও কিতাদলি র্াংদগ  র্াংগদত িক্ষা কদি তাদিি  অিমনীয় ধ্দমসি ও তাি মুি ভাবর্মহূ 
প্রকাশ কিল।  তািাই তাি র্তুদিসদক আনন্দ নততয কিদত লাগল,  ওয়াদহি তাি দঃর্হ মততুয েন্ত্রনাি মদধ্য ব্রর্ 
র্কল বাকয উচ্চািন কদিদিদলন  ব্রর্ই র্কদলি প্রদত অবজ্ঞা ও  তর্া প্রিশসন কদি ,  ব্রেগুদল এই র্ব বাকয 
র্িতশ্য দিল,  ো অতীত েুদগ এবাং এইরূপ একই প্রকাি অবস্থা র্মদূহি মদধ্য মহান ঈমাম ব্রহাদর্ইন উচ্চািন 
কদিদিদলন,  ‘তুদম জান,  ব্রহ আমাি দপ্রয়তম,  ব্রতামাি জন্য আদম পতদথবী পদিতযাগ কিদি,  এবাং ব্রকবল মাত্র 
ব্রতামাদকই আমাি দবশ্বার্ স্থাপন কদিদি।  দ্রুততি ব্রতামাি দনকট উপদস্থত হদত আদম ধ্ীি,  কাির্ ব্রতামাি বিন  
মন্দ ডাদলি সুষমা- ব্রর্ৌন্দেয আমাি র্দক্ষ প্রকাদশত হদয়দি ।  আমাি দবরুদদ্ধ আমাি দষ্ট উৎপীড়নকািী ব্রে 
র্মে অর্ৎ অদভর্দে ব্রপাষন কদিদি তা তুদম ব্রিখি না? আদম কখনও তাি ইো র্মদুহি প্রদত আি-  র্মপসন 
কিবনা,  অথবা,  তাি দনকট আমাি আনুগদতযি প্রদতশ্রুদত প্রিান কিবনা। ’ 

ওয়াদহদিি জীবন অবর্াদনি পি তাি র্াংগীদিি ভাগয তাদিি  প্রদত 
দনেসাতন 

এইরূপ একদট মহৎ  ও বীিত্বপূর্স জীবদনি অবর্ান  টল  এইরুপ গুরুতি  টনাপূর্স এবাং উজ্জ্বল জীবদনি গদত,  
ো এইরূপ দবশাল পদডডতয,  এইরূপ দনভসীক র্াহর্ এবাং এইরূপ দবিল আদিাৎর্গসকািী ব্রতজস্বীতাি জন্য 
খযাদত র্ম্পন্ন,  এি জন্য িাজ- মুু ট স্বরূপ দনশ্চয়ই এইরূপ একদট মততুযি প্রদয়াজন,  ো এইরূপ ব্রগৌিবময় ব্রে 
রূপ ব্রগৌিবময় ভাদব ইহা তাি আিবদলিান র্ম্পূনস কদিদিল।  ( ৩)   ব্রর্ই জীবদনি দবনাশ,  তাদিি  জীবনও 
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র্ম্পি র্মদূহি উপি এক প্রর্ডড আক্রমদর্ি র্াংদকত স্বরূপ দিল,  োিা তাি ধ্মস দবশ্বার্ র্মযকভাদব গ্রহর্ 
কদিদিদলন পাাঁর্ হাজাদিি অদধ্ক ব্রলাকদক  ব্রর্ই নীর্ প্রকতদতি কােসযদি জন্য েুি কিা হদয়দিল ।  পুরুষ 
ব্রলাকদক ব্রগ্রফতাি কিা হল,  শতাংখলা আবদ্ধ কিা হল,  তাদিি  প্রদত অতযার্াি হল,  এবাং অবদশদষ 
তাদিিদক িদল িদল হতযা কিা হল।  স্ত্রীদলাক ও র্িানদিি ও ব্রগ্রফতাি কিা হল এবাং তাদিিদক এইরূপ 
পশুত্ব দনষ্ঠুি আর্িদনি অধ্ীন কিা হল,  ো ব্রকান ব্রলখনী বর্সনা কিদত র্াহর্ কিদত পাদি না।  তাদিি  ধ্ন  
র্ম্পদত্ত বাদজয়াপ্ত কিা হল এবাং তাদিি  গতহগুদল ধ্বাংর্ কিা হল ।  খাজা দগসদক জ্বালাইয়া দিয়া ভদম্ম 
পদির্ত কিা হল।  অদধ্কাাংশ ব্রলাকদক দনষ্ঠুি ভাদব মততযু মুদখ পদতত কিা হদয়দিল  ( ৪)  জয়নুল আদবিীন 
খান,  বযদিগত লাদভি উদেদশ্য,  োদিিদক অেকািময় ভ-ূ গভসস্থ ব্রগাপনীয় কািাগাদি দনদক্ষপ কদিদিল,  েখনই  
তাি উদেদশ্য দর্দ্ধ হদয়দিল ,  তাদিিদক ব্রর্ তাি ভাড়াদটয়া গুডডা প্রকতদতি ব্রলাদকি হদে র্মপসন কদিদিল,  
োিা তাদিি উপি অদনবসর্নীয় দনষ্ঠুি কােসযাদি র্ম্পািন কদিদিল।  তাদিিদক র্বস প্রথম নয়িীদজি িাো দিয়া 
আড়ম্বদিি র্াংদগ  ব্রলাদকি র্ম্মুদখ প্রিশসন কিা হদয়দিল ,  তৎপি তাদিিদক অদত দনষ্ঠুি বযবহাদিি অধ্ীন 
কিা হল,  এই আশায় ব্রে তাদিি  দনকট হদত ঐ পাদথসব সুদবধ্া উদ্ধাি কিদত পাদি,  ো তাদক 
উৎপীড়নকািীিা এই পেসযি লাভ কিদত র্ক্ষম হয়  নাই।  এই র্কল িবয িািা তাদিি  ব্রলাভ পদিততপ্ত কিাি 
পি,  প্রদতযক বদলদক ( বধ্য বযদিদক)  দঃর্হ েন্ত্রনািায়ক মততুয ব্রভাগ কিদত হদয়দিল,  আি তাদিি প্রদতদহাংর্াি 
দপপার্া িমন  কিবাি  জন্য তাদিি   াতকগর্ প্রদতযক প্রকাদিি েন্ত্রর্ািািক অস্ত্র ো তািা উদ্ভাবন কিদত 
র্ক্ষম হদয়দিল ,  তা তািা কাদজ লাদগদয়দিল।  তাদিিদক জ্বলি ব্রলৌহ িািা দর্দহ্নত কিা হদয়দিল  তাদিি  
নখগুদলদত উৎপাটন কিা হদয়দিল ,  তাদিি  শিীদি কশা াত কিা হদয়দিল ,  তাদিি  নাদশকাি মদধ্য ব্রিি 
কদি তম্মধ্য দিয়া িজ্জু র্দলত কিা  হদয়দিল ,  হাতুড় িািা তাদিি  হাদত ও পাদয় ব্রপদিক দবদ্ধ কিা 
হদয়দিল এবাং এই রূপ করুর্া উেীপক অবস্থায় প্রদতযকদক িাোি মধ্য দিয়া ব্রটদন দনদয়  োওয়া হদয়দিল ,  
তািা র্কল ব্রলাদকি  তর্া ও পদিহাদর্ি পাত্র হদয়দিল ।  তাদিি  মদধ্য দিদলন জননক সর্য়ি জাাংফি ইয়ােিী,  
দেদন পূববতসী র্মদয় অতযদধ্ক প্রভাব প্রদয়াগ কিদতন এবাং ব্রলাক কততসক অতযি র্ম্মাদনত হদতন।  তািা তাি 
প্রদত এত- অদধ্ক র্ম্মান প্রিশসন কিদত বাধ্য দিল ব্রে জয়নুল আদবিীন খান দনদজি উপি তাদক অগ্রগর্যতা 
প্রিান কিত এবাং তাি প্রদত অতযদধ্ক শ্রদ্ধা ও ভিতাি র্াংদগ  বযবহাি কিত।  ব্রর্ এই আদিশ দিদয়দিল ব্রে  
ব্রর্ই বযদিি পাগড়ী ব্রেন কলুদেত কিা হয়  এবাং অদিদত দনদক্ষপ কিা হয়।  তাি বাংদশি প্রতীক ( দনিশসন)  
হদত মুি অবস্থায়,  তাদক ব্রলাদকি র্কু্ষি র্ম্মুদখ প্রিশসন কিা হল,  োিা তাি  অদগ্র অদগ্র ব্রশ্রর্ীবদ্ধ তাদব 
গমন কিদিল এবাং তাদক দনন্দা ও পদিহাদর্ অদভভূত কিল।   

তাদিি  অর্যার্াদি আি এক বদল দিদলন হাজী ব্রমাহাম্মি তকী,  দেদন অতীত কাদল র্ততা ও ন্যায় পিায়নতাি 
জন্য এইরুপ খযাদত উপদভাগ কিদতন ব্রে তাি মতামতদক অপদিবতসনীয় ভাদব আিালদতি দবর্ািকগদনি িািা 
তাদিি  দবর্াি মীমাাংর্াি দনোদতকািী বাকয বদল দবদবদর্ত হত।  এই রূপ একজন মহান ও শ্রদ্ধাবান বযদিদক 
ব্র ািতি শীতকাদল দববস্ত্র অবস্থায় একদট পুষ্ককিনীদত দনদক্ষপ কিতঃ গুরুতি তাদব কশা াত কিা হদয়দিল ।  
সর্য়ি জাফি ও ব্রশখ আবদল আলী,  দেদন ওয়াদহদিি শ্বশুি দিদলন এবাং নয়িীদজি একজন খযাতনামা বযদি 
দিদলন,  তািা র্কদলি জন্য একই ভাগয দনয়¤দ ত্রত হদয়দিল ।  েখন  তাদিিদক শীদত অনাবতত অবস্থায় 
পদিতযাগ কিা হদয়দিল ,  ব্রলাকদিি মধ্যস্থ অদতনীর্ প্রকতদতি পদিতযি বযদিদিি মধ্য হদত ভাড়াদটয়া ব্রলাক 
দনেুি কদি ইহাদিি শীদত কম্পবান শিীদিি উপি জ ন্য দনষ্ঠুিতার্মূহ স্তুপীকতত কিা হদয়দিল ।  

অদনক িদিি বযদি োিা এই নীর্ কােসযদি জন্য প্রদতশ্রুত পূিস্কাি লাভ কিদত দ্রুত অগ্রবতসী হদয়দিল ,  ব্রে 
কােসয র্ম্পািন কিাি উদেদশ্য তাদিিদক দনেুি কিা হদয়দিল ,  েখন  তািা এই কাদেসি প্রকতদত র্ম্বদে অবগত 
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হল,  তখন তািা দবদিাহী হল,  এবাং পুিস্কাদিি অথসাদি পদিতযাগ কদি ,  অতীব  তর্া ও অপমাদনি র্াংদগ  
র্দল দগদয়দিল।   

ওয়াদহদিি আি- বদলিাদনি দিন দিল ১২৬৬ দহজিী র্াদলি ১৮ ই শা’বান ( ২৯ ব্রশ জুন,  ১৮৫০ খতঃ)  িশ 
দিন পদি ( ৯ই জুলাই,  ১৮৫০ খতঃ) ,  মহান বাবদক তােীজ নগদি গুদল কদি হতযা কিা হয়।  

অধ্যায় র্মাপ্ত 

িাদবাংশদত অধ্যাদয়ি দটকা 

 

১।  ( তািীদে- জিীি,  ১১৫পতঃ)  মসীজা জানী দলদখদিনঃ দকিুদিন অতীত হওয়াি পি,  ব্রতদহিাদন আকা সর্য়ি 
ইয়াদহয়াি র্াক্ষাৎকাি লাদভি র্ম্মান অজসন কিলাম,  তখন তাি মদহমা মদডডত আনদন এইরূপ প্রভাত ও 
শদিি দনিসশনর্মহূ অবদলাকন কিলাম ো ইদত পূদবস তাি র্াংদগ  িাজধ্ানীদত গমদনি প্রথম বাদিি োত্রায় 
আদম লক্ষয কদি নাই এবাং অন্যান্য বাদিি র্াক্ষাৎকাদিি র্ময় ও ব্রিদখ নাই, এবাং আদম জানলাম ব্রে এই 
র্কল দনিশসন এই পতদথবী হদত তাি প্রস্থান কিাি সনকদটযি ভাবী লক্ষর্ র্ূর্না কিদিল।  পিবতসী র্মদয় তাি 
র্াংদগ  বাকযালাপ কাদল দতদন কদয়ক বাি ইাংদগত কদিদিদলনঃ ইহা আমাি ব্রশষ োত্রা,  এবাং অতঃপি আপদন 
আি আমাি িশসন লাভ কিদবন না।  এবাং অদনক র্ময়,  পদিষ্কাি ভাদব বা ইাংদগদত দতদন এই রূপ ভাব 
প্রকাশ কিদতন।  র্মদয় র্মদয় আমিা েখন  একদত্রত হতাম এবাং কথা বাতসা েথাদোগয পেসাদয় ব্রপৌাঁদিত তখন 
দতদন মিবয কিদতনঃ আল্লাদহি দর্দ্ধ পুরুষগর্ ভদবষ্যদতি  টনাবলী র্ম্বদে ভদবেযিািী কিদত র্ক্ষম,  এবাং 
আদম  ব্রর্ই প্রমাস্পদিি শপথ কদি বদলদত পাদি,  োি শদিদত আমাি আিা র্মদুষ্ঠবদ্ধ ব্রে আদম জাদন এবাং 
বদলদত পাদি,  ব্রকাথায় এবাং দকরুদপ আমাদক হতযা  কিা হদব,  ইহা কতই ব্রগৌিব ও ব্রর্ৌভাদগযি দবষয় হদব।  

২।   ( তািীদখ- জিীি,  ১১৭পতঃ) - েখন  িূদগসি প্রহিীিা ওয়াদহদিি ভততয হার্ানদক কামাদনি দিদক পতষ্ঠ ব্রিদখ  
বেন কিদত লাগল তখন ব্রর্ বললঃ আদম অনুনয় কদি,  আমাি মুখ কামাদনি দিদক দফদিদয় আমাদক বেন 
কি,  ব্রেন আদম কামাদনি গুদল বষসর্ ব্রিখদত  পাদি।  ব্রগালন্দাজ ও িশসকগর্ র্কদলই তাি সধ্েসয ও প্রফুল্লতা 
িশসদন আশ্চেসযদিত হল এবাং বােদবক ব্রে বযদি এইরূপ অবস্থায় উল্লদর্ত হদত পাদি,  দনশ্চয় তাি দবশ্বার্ ও 
র্দহষ্ণুতা কতই মহান। ” 

৩।  ( ১)  মহান আবদল বাহাি র্াক্ষয অনুর্াদি,  ওয়াদহি দত্রশ হাজাদিি অদধ্ক র্াংখযক শ্রুদতবার্ীি ( হাদির্)  
মুখে কদিদিদলন।  (  বাহা’ইআি বদলিান কাদিগর্ পাডডুদলদপ) ।  

( ২)  মহান বাহা’উল্লাহ ওয়াদহি র্ম্বদে এই রূপ উদল্লখ কদিদিনঃ তাি েুদগি  ব্রর্ই অদিতীয় ও অতুলনীয় 
বযদি।  ( দকতাদব ইক্কান, ১৮৮ পতষ্ঠা) ।  

( ৩)  মহান বাব তাি অবতসীন িলাদয়দল র্বা গ্রদন্থ ওয়াদহদিি র্ম্বদে প্রশাংর্ার্মহূ দলদপবদ্ধ কদিদিদলন।   

৪।  সর্য়ি ইয়াদহয়াদক তাি দনদজি কদটবদ্ধ িািা গলা দটদপয়া শ্বার্ কদি হতযা কিা হদয়দিল ,  এই রূপ 
একজন ব্রলাকিািা োি দই ভ্রাতা খাজাহ িূদগসি অবদিাধ্ কাদল দনহত হদয়দিল  এবাং অন্যান্য বা’বীগর্ 
 াতদকি হদে দনহত হদয়দিল ।  দনহত বযদিদিি মেক ততর্ খড় িািা পূর্স কিা হদয়দিল  এবাং তাদিি  
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শদিি দনিশসন স্বরূপ এই র্কল মেক বহন  কদি ,  ৪০/ ৫০ জন স্ত্রীদলাক ও একজন অল্প বয়স্ক দশশুদক 
বন্দী স্বরূপ র্াংদগ কদি দনদয়  এই দবজয়ী সর্দনক িল দশিাদজ প্রতযাবতসন কদিদিল।  দশিাজ নগদি তাদিি  
প্রদবশ জনর্াধ্ািদন জন্য একদট আনদন্দাৎর্দবি দিন দিল।  বন্দীদিগদক িাো ও বাজাি র্মদূহি মধ্য দিয়া মহা 
র্মাদিাহ র্হকাদি প্রিশসন কদি,  ো অবদশদষ দপ্রন্স দফদিাে মসীজাি দনকট তাি গ্রীষ্ম বার্গতহ,  ুলাদি 
ফিাংগীদত দনদয়  োওয়া হল,  ব্রেখাদন দতদন আনদন্দাৎর্দবি ব্রভাদজ মত্ত দিদলন।  বন্দী স্ত্রীদলাকগর্দক অবদশদষ 
ইর্ফাহান ফটক- িাদিি বদহসভাদগ একদট পুিাতন র্িাই খানায় বন্দী কদি িাখা হল।  তাদিি  ভাগয র্ম্বদে 
একমাত্র আল্লাহ অবগত আদিন।  ( পদথদকি ভ্রমন কাদহনী,  “ব্রনাট এই ( ) ,  ১৯০পতঃ) ।  

দটকা র্মাদপ্ত 

 

 

 

 

ত্রদয়াদবাংশদত অধ্যায় 

মহান বা’ব্রবি শহীদিি আি- বদলিান 

মহান বা’ব্রবি প্রদত প্রার্িডড প্রিাদন আমীি দনোদমি উদেদশ্যর্মহূ 

নয়িীজ অভযূিাদনি িাংগমদঞ্চি ব্রশষ অদভনয়গুদলি ব্রশাকাবহ  টনাবলীি র্াংবাি পািস্য ব্রিদশি র্বসত্র দবেতত হদয় 
পড়ল এবাং োিা তা শুনদত ব্রপল তাদিি  অিদি একদট দবস্ময়জনক উেীপনাি ভাব জাগ্রত হল।  ইহা 
িাজধ্ানী কততসপদক্ষি অিির্মূহ ত্রাদর্ পদিপূর্স কিল এবাং তাদিিদক সনিাদশ্যি র্াংকল্প গ্রহর্ কিদত র্বল 
কিল।  নাদর্রুেীন শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী,  আমীি দনোম একদট অিময ইো শদিি এবাং ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রর্ডড ও 
অনমনীয় র্াংর্দিি এই র্কল ব্রপৌনপুদনক প্রিশসন িািা দবদশষ ভাদব ভদয় অদভভুত হদয় পদড়দিল।  েদিও শাহী 
সর্ন্য বাদহনীর্মহূ র্বসত্র জয়লাভ কদিদিল,  েদিও ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন এবাং ওয়াদহদিি র্াংগীগর্ শাহী সর্দনক 
কমসর্ািীদিি হদে ক্রমািদয় একদট দনষ্ঠুি হতযাকাদডড কততসক দনঃদশাদষত হদয়দিল ,  অথর্ ব্রতদহিাদনি বুদদ্ধমান 
শার্নকতসাদিি মদন ইহা সুস্পষ্ট  প্রতযক্ষ হদয়দিল  ব্রে,  এই রূপ অর্াধ্াির্ বীিত্ব প্রিশসদনি জন্য ব্রে 
আিািায়ী তা ব্রকান প্রকাদি পিাদজত হয়  নাই,  এবাং এি শদি দকিদুতই ধ্বাংর্ প্রাপ্ত হয়  নাই।  ব্রে ইতেতঃ 
দবদক্ষপ্ত িদলি অবদশষ্টাাংশ তাদিি  বন্দী ব্রনতাি ব্রে আনুগতয স্বীকাি কিত তা এখনও োবৎ অদবকতত িদয়দি।  
েদিও  ব্রর্ই আনুগতয নষ্ট কিবাি জন্য অথবা  ব্রর্ই ধ্মস দবশ্বার্ দবসল কিবাি  জন্য তাদিিদক ভয়াবহ 
ক্ষদতর্মূহ ব্রোগ কিদত হদয়দিল ,  অথর্ এই পেসি তাি দকি ু মাত্র কততকােসযতা লাভ কিদত র্ক্ষম হয়  নাই।   
ব্রর্ই শদি দনবসাদর্ত হওয়া িূদি থাক তা পূবসাদপক্ষা আিও অদধ্কতি প্রর্ডড ও ধ্বাংর্কািীভাদব প্রজ্বদলত হদয় 
উঠল।   ব্রর্ই উৎপীদড়দতি িল,  ব্রে র্কল অপমান ব্রোগ কদিদিল তৎর্মূিদয়ি স্মতদত িািা দবিদিদত পূর্স হদয় 
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তাদিি  ধ্মস দবশ্বার্,  আিও অদধ্কতি উৎর্াদহি র্াংদগ  আাঁকদড় ধ্দি এবাং ক্রমবধ্সমান উৎর্াহ ও আশাি 
র্াংদগ  তাদিি  ব্রনতাি উপি দনভসি কদি িইল।  র্দবসাপদি,  দেদন  ব্রর্ই অদি দশক্ষা প্রজ্বদলত কদিদিদলন,  
এবাং  ব্রর্ই উৎর্াদহি পুদষ্ট র্াধ্ন কদিদিদলন দতদন এখনও জীদবত এবাং তাাঁদক দবদিন্ন অবস্থায় বন্দী কদি িাখা 
র্দত্ত্বও দতদন তাাঁি পূর্স প্রভাব প্রদয়াগ অদতক্রম কদি ব্রগদিন  এবাং োি পদির্ালক শদি দিল মহান বা’ব্রবি 
অপ্রদতহত উপদস্থদত,  তাাঁি প্রদত এমন দক,  একদট দনিাহীন র্তসকতা প্রদতদিাধ্ কিদত শদিহীন হদয়দি  ব্রর্ই 
আদলাক দনবসাদপত কদি ব্রফল,  ব্ররাতস্বতীদক এি উৎর্ মূদলই অবদিাধ্ কি,  তাহদল ব্রবগবান জল প্রবাহ ো 
এি পশ্চাৎ  পশ্চাৎ এত অদধ্ক পদিমার্ ধ্বাংর্ আনয়ন কদিদি,  তা শুদকদয় োদব।  এইরুপ দর্িা নাদর্রুেীন 
শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রীদক আদন্দাদলত কিদিল।  তাদক হতযা কি,   ব্রর্ই মূখসমন্ত্রীি দনকট তাি ব্রিশ ব্রর্ই লজ্জা 
হদত পূনরুদ্ধাি কিবাি  একদট অতীব দনদশ্চত ফলপ্রি উপায় বদল ব্রবাধ্ হদয়দিল ,  ব্রে লজ্জাদত,  ব্রর্ মদন 
কদিদিল তাি ব্রিশ ডদুব দগদয়দিল।  

কােসয কিদত উদত্তদজত হদয় ,  ব্রর্ তাি পিামশস িাতাদিি আহ্বান কিল,  তাদিিদক তাি ভয় ও আশাি অাংশ 
ভাগী কিল এবাং তাদিিদক তাি কােসযদি প্রকতদত র্ম্বদে অবগত কিাল।  ব্রর্ ডর্ৎকাি কদি বললঃ সর্য়দি 
বা’ব্রবি প্রবদতসত ধ্মস আমাি স্বদিশবার্ীদিি অিি র্মদূহ ব্রে িদটকা উদত্তালন কদিদি তা অবদলাকন কি।   

আমাি মদত র্বস র্াধ্ািদর্ি র্ম্মুদখ তাি মততুযিডড িান বযদতত আি দকিুই এই উন্মত্তপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত ব্রিদশি 
দনরূপিবতা ও শাদি পুনরুদ্ধাি কিদত পািদবনা।  ব্রশখ তাবার্সীি েুদদ্ধি র্মদয় ব্রে র্মিূয় সর্ন্য বাদহনী ধ্বাংর্ 
মুদখ পদতত হদয়দি তা গর্না কিদত ব্রকউ র্াহর্ কিদত পাদি ? ব্রর্ই েুদদ্ধ জয়লাভ কিবাি  জদন্য ব্রে র্মে 
ব্রর্ষ্টা উিযম প্রদয়াগ কিা হদয়দিল ,  ব্রকউ দক ব্রর্গুদল দহর্াব ( পদিমান)  কিদত র্ক্ষম হদব? েখনই   ব্রর্ই 
ক্ষদত িমন  কিা হল,  ো মাদজন্দিানদক আদন্দাদলত কদিদিল,  তখনই ফাির্ প্রদিদশ অন্য একদট িাজদিাদহি 
অদিদশখার্মহূ হঠাৎ প্রজ্বদলত হদয় উঠল,  ো এি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবাি ব্রলাকদিি জন্য এত অদধ্ক কষ্ট দনদয়  
আর্ল।  ব্রে দবদিাহ িদক্ষর্ প্রদিশদক উদেি কিদিল।  তা েখনই  আমিা িমন  কিদত র্ক্ষম হলাম,  তখনই 
উত্তি প্রদিদশ আি একদট দবপ্লব হঠাৎ আদবসভতূ হল,  ো ে¤জাল ও এি র্তুদিসকস্থ ব্রিশর্মহূদক এি আবদতস 
ধ্বাংর্ কদি ব্রফলল।  েদি আপনািা একদট প্রদতকাি র্ম্বদে উপদিশ দিদত পাদিন,  তদব আমাদক তা অবগত 
কিান,  কাির্ আমাি একমাত্র  উদেশ্য হদে  আমাি স্বদিশবার্ীি শাদি ও র্ম্পি দনিাপি কিা। ” 

েুদ্ধ মন্ত্রী,  মীজস আকাখাদন নুিী বযদতত আি একজন ব্রলাকও ব্রকান উত্তি প্রিান কিদত র্াহর্ কিলনা।  দেদন 
প্রতুযত্তি স্বরূপ বলদলন ব্রে,  একিল িাদয়ত্বশূন্য আদন্দালন কািীি িািা কততকােসযদি জন্য একজন দনবসাদর্ত 
সর্য়ি ব্রক মততুয িদডডতঃ কিা একদট প্রকাশ্য দনষ্ঠুি তাি কােসয হদব।  দতদন পিদলাকগত ব্রমাহম্মি শাদহি িতষ্টাি 
স্বরূপ মদন কদিদয়  দিদলন,  োি এই অপদিবতসনীয় দনয়ম দিল ব্রে েখন   ব্রর্ই সর্য়দিি শত্রুগর্ নীর্ জ ন্য 
দমথযা অপবাির্মূহ অনবিতঃ তাি দনকট উপদস্থত কিত,  দতদন  ব্রর্গুদল অগ্রাহ্য কিদতন।  আমীি দনোম 
অতীব অর্িষ্ট হল্ ব্রর্ প্রদতবাি কদি বললঃ এইরূপ দবদবর্না আমাদিি আদলার্য দবষদয়ি র্ম্পূর্স অপ্রার্াংদগক।  
িাদষ্টি স্বাথস দবপন্ন এবাং আমিা দকিুদতই এইর্কল র্ামদিক অভযুিানদক প্রশ্রয় দিদত পাদি না।  িাদষ্ট্রি একতা 
িক্ষা কিবাি র্বস প্রধ্ান প্রদয়াজনীয়তা দবদবর্না কদি মহান ইমাম ব্রহাদর্ইন দক  ব্রর্ই একই ব্রলাকগদনি িািা 
দনহত হন  নাই,  োিা একাদধ্ক বাি তাদক তাি মাতামহ মহান ব্রমাহাম্মদিি দনকট হদত দবদশষ ব্রেদহি দনিশসন 
র্মতহ প্রাপ্ত হদত ব্রিদখদিল?  ব্রর্ই রূপ অবস্থাি তািা দক তাি বাংশমেসযিা তাদক ব্রে অদধ্কাির্মহূ প্রিান 
কদিদিল তা দবদবর্না কিদত অর্¦ ীকাি কদি নাই? আদম ব্রে প্রদতকাদিি পক্ষ র্মথসন কিদি তা বযদতত আি 
দকিুই  ব্রর্ই অমাংগল ব্রক উদেি কিদত এবাং  ব্রর্ই শাদি আনয়ন কিদত পাদি না,  োি জন্য আমিা অতযি 
ইেুক।  
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নওয়াব হামো মসীজাি প্রদত আমীি দনোদমি আদিশ 

আমীি দনোম তাি পিামশসিাতাি উপদিশ অগ্রাহ্য কদি আোিবায়জাদনি গভসনি,  নওয়াব হামোহ মসীজাি 
দনকট আদিশ ব্রপ্রির্ কিল,  দেদন িাজবাংশীয় িাজ পুত্রদিি মদধ্য তাি র্িয় দর্ত্ত ও ন্যায় পিতাি জন্য 
দবখযাত দিদলন,  ব্রেন দতদন মহান বাবদক ব্রতেীদজ আহ্বান কদিন।  দপ্রদন্সি দনকট তাি প্রকতত উদেদশ্য বযি না 
কিবাি  জন্য ব্রর্ র্াবধ্ানতা গ্রহর্ কিল।  নওয়াব এই মদন কিদলন ব্রে বন্দীদক তাি বাড়ীদত প্রতযাবতসন 
কিদত ক্ষমা কিাই মন্ত্রীি উদেদশ্য দিল,  সুতিাাং দতদন তাি একজন দবশ্বে কমসর্ািীদক একিল অশ্বাদিাহী িক্ষী 
ব্রর্না র্হ তৎক্ষনাৎ ব্রর্হদিদক ব্রেদত  ব্রে খাদন মহান বাব তখন োবৎ বন্দী দিদলন,  এবাং তাদক পুনিায় 
তােীদজ দনদয়  আর্দত আদিশ দিদলন।  দতদন প্রশাংর্া ও সুপাদিদশি র্াংদগ  তাদক তাদিি  িক্ষনাদবক্ষদন 
প্রিান কিদলন এবাং র্দনবসে অনুদিাধ্ কিদলন ব্রেন তািা তাি প্রদত পিম দবর্াি দবদবর্না কদি প্রিশসন কদি।  

মহান বাব কততসক তাি িদলল র্মদূহি দবদল বযবস্থা 

ব্রর্হদিদক  ব্রর্ই সর্দনক কমসর্ািীি ব্রপৌাঁদিবাি র্দল্লশ দিন পূদবস,  মহান বাব,  তাি র্মিূয় িদলল এবাং ফলক 
দলদপর্মূহ ো তাি র্াংদি দিল,  র্কলই একদত্রত কিদলন,  এবাং  ব্রর্গুদলদক,  তাাঁি কলমিানী,  তাি র্ীল 
ব্রমাহির্মহূ এবাং তাি এক প্রকাি মূলযবান প্রেদিি আাংদটগুদলর্হ একদট বাদক¥  ি স্থাপন কদি ,  ব্রমাল্লা 
বাদকদিি হদে ন্যে কিদলন,  দেদন হুরুফাদত হাহীদয়ি ( জীদবত অক্ষিদিি)  একজন দিদলন,  তাি দনকট দতদন 
তাি শ্রুতদলদপকাি মসীজা আহমদিি নাদম দলদখত একখানা পত্র প্রিান কিদলন,  োদত দতদন ঐ বা´  িদি একদট 
র্াদবও আবদ্ধ কদিদিদলন,  এি গুদনি পদবএতা র্ম্বদে গুরুত্ব আদিাপন কিদলন,  এবাং মসীজা আহমি বযদতত 
আি র্কল ব্রলাক হদত এি আধ্ািস্থ বের্মহূ ব্রগাপন কদি িাখদত তাদক আদিশ দিদলন।  

ব্রমাল্লা বাদকি তৎক্ষনাৎ কােসহীন োত্রা কিদলন।  আঠাি দিদন দতদন ব্রর্স্থাদন ব্রপৌাঁদিদলন,  এবাং জানদত পািদলন 
ব্রে মসীজা আহমি ুম োত্রা কদিদিন।  দতদন তখনই  ব্রর্ই গিবযস্থাদনি জন্য োত্রা কিদলন এবাং শাবান মাদর্ি 
মধ্যতাদগ ( জুন- ১২জুলাই- ১১,  ১৮৫০ খতঃ)   ব্রর্ই স্থাদন ব্রপৌাঁদিদলন।  আদম তখন র্াদিদক তাদেদজি র্াংদগ  
ুদম দিলাম,  আমাদক েিনি  হদত দনদয়  আর্াি োহাদক মসীজা আহমি ব্রপ্রিন কদিদিদলন।  আদম মসীজা 
আহমদিি র্াংদগ  একই গতদহ বার্ কিদিলাম,  ব্রে গতহ দতদন বাদগ- পনদবহ মহল্লায় ভাড়া কদিদিদলন।  ঐ দিবর্ 
র্মদূহ ব্রশখ আোম,  সর্য়ি ইর্মাইল,  এবাং আিও কতক র্াংগীও আমাদিি র্াংদগ  বার্ কিদিদলন।  ব্রমাল্লা 
বাদকি মসীজা আহমদিি হদে ন্যেভাি ( বাক¥  ি)  অপসর্ কিদলন,  দেদন ব্রশখ আেীদমি দনবসদন্দ অনুদিাদধ্ ইহা 
আমাদিি র্ম্মুদখ খুলদলন।   ব্রর্ই বাদকযি মধ্যস্থ িবযাদিি মদধ্য েখন  আমিা অদভশয় ব্রকামল র্রু গঠদনি 
নীল বর্স কাগদজি গুঢ়ান ব্রলখা এক খানা কাগজ ব্রিখদত  ব্রপলাম,  তখন আমাি আশ্চেসযাদিত হলাম,  কাির্ 
এি উপি মহান বা’ব্রবি দনদজি সুন্দি হোক্ষদি,  ো সুন্দি ব্রশকদে হিদফ ( অক্ষদি)  দিল,  পঞ্চ ভূজাকতদতদত,  
প্রায়  পঞ্চর্হর কদবতাবলী দলদখত দিল,  োদিি র্কলই ব’ াহা শব্দ হদত উৎপন্ন ও  ব্রর্ই গুটান ব্রলখা 
কাগজ পূর্স র্াংিদক্ষত অবস্থায় দিল,  ইহা িাগ শূন্য দনমসল দিল এবাং ইহা প্রথম িতদষ্টদত এই ধ্ািনা জাদনদয়দিল 
ব্রে হোক্ষদি দলদখত পতষ্ঠা অদপক্ষা বিাং ইহা একদট িাপাি অক্ষদি দলদখত পতষ্ঠা দিল।  এি দলদপ ব্রকৌশল এই 
রূপ সুন্দি জদটল দিল ব্রে িূি ইহদত িতষ্ট হদল,  ব্রলখাদট কাগদজি উপি কাদলিািা এক বািমাত্র র্è াত বদল 
ব্রবাধ্ হত।  আমিা দব¯ মদয় অদভভূত হলাম েখন  আমিা একদট ব্রশ্রষ্ঠ অবিাদনি প্রদতিতদষ্ট দনদক্ষপ কিলাম,  ো  
ব্রর্ই হেদলদপ দশল্পী,  আমাদিি দবশ্বার্ হল,  প্রদতিদন্দতাও কিদত র্ক্ষম হতনা।   ব্রর্ই গুটান কাগজ 
বাদক¥  িি মদধ্য পূনঃ স্থদপত হল এবাং মসীজা আহমদিি হদে প্রিত্ত হল,  দেদন  ব্রর্ই দিনই ব্রে দিন ইহা 
প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  ব্রতদহিাদন প্রস্থান কিদলন।  তাি োত্রাি পূদবস,  দতদন আমাদিি র্াংবাি দিদলন ব্রে  ব্রর্ই পত্র 
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র্ম্বদে ো দতদন প্রকাশ কিদত পাদিন,  তা হল এই দনদিসশ ব্রে এই ন্যে িবয ব্রতদহিাদন জনাদব বাহাি হদে 
প্রিান কিদত হদব।  ( ২)  আমাি ( গ্রন্থকাদিি)  র্ম্বদে বলদত ব্রগদল আদম মীজসা আহমি িািােিদন্দি আমাি 
দপতাি দনকট ব্রেদত  অদিষ্ট হলাম,  দেদন আমাি প্রতযাবতসন উদিগ র্হকাদি প্রতীক্ষা কিদিদলন।  

মহান বা’ব্রবি তাদেদজ উপদস্থদত ও আদমিাদন োদনি নতনু আদিশ 

নওয়াব হামোহ মসীজা হদত প্রাপ্ত উপদিদশি প্রদত দবশ্বার্ পিায়ন হদয়  ব্রর্ই সর্দনক কমসর্ািী মহান বাবদক 
তােীদজ  দনদয়  ব্রগল এবাং তাি প্রদত অদভশয় শ্রদ্ধা ও দবদবর্না প্রিশসন কিদলন।  দপ্রন্স তাি একজন বেদুক 
তাি গতদহ মহান বাবদক স্থান ব্রিওয়াি জন্য ও তাদক অতযি শ্রদ্ধা কিাি জন্য উপদিশ প্রিান কিদলন।  মহান 
বা’ব্রবি উপদস্থদতি দতন দিন পদি প্রধ্ানমন্ত্রীি দনকট হদত একদট নতনু আদিশ পাওয়া ব্রগল,  তাদত দপ্রন্সদক 
আদিশ প্রিান কিা হদয়দিল  ব্রে,  ব্রে দিন শাহী ফমসান ( আদিশ)  পাওয়া োদব ব্রর্দিনই বন্দীদক প্রার্ িডড 
িান কিদত হদব।  ব্রে বযদি তাি অনুর্ির্কািী বদল স্বীকাি কিদব তাদক ও প্রার্িদডড িদডডত কিদত হদব।  
উত্তি দময়াি আদমসনীি সর্ন্য িলদক,  োি ব্রর্নাপদত কদর্সল র্াম খান,  তাদেদজি ব্রর্নাদনবাদর্ি প্রাাংগদর্ ো 
নগদিি মধ্যভাদগ অবদস্থত দিল,  তাদক ( মহান বাবদক)  গুদল কিবাি  আদিশ প্রিান কিা হদয়দিল ।  

আমীি দনয়াদমি ব্রপ্রদিত ফমসান প্রদতপালদন দপ্রদন্সি অস্বীকতদত ও আমীি দনোদমি ভ্রাতা উজীদি দনোম,  মসীজা 
হার্ান খাদনি প্রদত ফমসান প্রদত পালদনি আদিশ প্রিান 

ফমসান বহনকািী মসীজা হার্ান,  খান উজীদি   ও প্রধ্ানমন্ত্রীি ভ্রাতাি দনকট দপ্রন্স তাি ভয়াংকি ত্রার্ প্রকাশ 
কিদলন।  দতদন তাদক বলদলনঃ আমীি দনোমএখন আমাি প্রদত ব্রেই কােসয র্ম্পািদনি ভাি প্রিান কদিদিন,  
েদি তিদপক্ষা অদধ্কতি প্রশাংর্নীয় কােসযদি ভাি আমাি উপি ন্যে কিদতন তদব দতদন অদধ্কতি ভাল কােসয 
কিদতন।  ব্রে কােসয কিবাি  তাি আমাি প্রদত অদপসত হদয়দি তা এই রুপ একদট কােসয ো ব্রকবল নীর্ 
প্রকতদতি ব্রলাকই গ্রহর্ কিদব।  আদম এই মদন মীোি- ওইবদন র্া’ি নদহ।  ( এিা মহান ব্রমাহাম্মদিি বাংশধ্িদিি 
প্রদত উৎপীড়ন কািী দিল)  ব্রে দতদন আমাদক আল্লাদহি  ভদবষ্যিািীি (  মহান ব্রমাহাম্মদিি)  একজন দনদিসাষ 
বাংশধ্িদক হতযা কিবাি  জন্য আদিশ িান কিদবন।  

মসীজা হার্ান খান দপ্রদন্সি এই র্মে বাকয তাি ভ্রাতাি দনকট বর্সনা কিল তখন আমীি দনোম তাদকই 
অদবলদম্ব পূদবস প্রিত্ত আদিশর্মহূ র্ম্পূর্সরুদপ কাদেসয পদির্ত কিদত আিশ প্রিান কিল।  প্রধ্ানমন্ত্রী তাি ভ্রাতাদক 
তাদগি কিলঃ  আমাদিিদক এই দদশ্চতা হদত মুি কি,  ো আমাদিি অিিদক দনদেদর্ত কিদি এবাং উপবার্ 
মার্ ( িমোন মার্)  আর্াি পূদবস এই কােসযদট ব্রশষ কদি ব্রফল ব্রেন আমিা দনদবসদ è শাদিদত উপবার্ মাদর্ 
প্রদবশ কিদত পাদি।  মসীজা হার্ান খান দপ্রন্সদক এই র্কল নতনু আদিশ র্ম্বদে অবগত কিাদত ব্রর্ষ্টা কিল।  
দকন্তু তাি ব্রর্ষ্টা বযথস হল,  কাির্ দপ্রন্স,  পীড়াি ভান কদি তাি র্াংদগ  র্াক্ষাত কিদত অস্বীকাি কিল।  তাি 
অর্ম্মদতদত বাধ্া প্রাপ্ত না হদয় ব্রর্ মহান বাব ও তাি র্াংগীগর্দক তাদিি  অবস্থানগতহ হদত তৎক্ষনাৎ স্থানািি 
কদি ব্রর্নাদনবাদর্ একদট কদক্ষ দনদয়  োওয়াি আদিশ প্রিান কিল।  আিও ব্রর্ র্াম খানদক তাি সর্ন্য িদলি 
িশজন ব্রর্নাদক  ব্রর্ই কদক্ষি িাদি পাহািা ব্রিওয়াি জন্য পাঠাদত আদিশ দিল।  

তাদেদজি ব্রর্না দনবাদর্ মহান বা’ব্রবি কিাবদিাধ্ 

তাি দশিস্থান ও কদটবদ্ধ হদত বদঞ্চত হদয় ,  ো তাি উচ্চ বাংদশি েমজ প্রতীক স্বরূপ দিল,  মহান বাব তাি 
শ্রতদলদপকাি সর্য়ি ব্রহাদর্দনি র্াংদগ  একদট কািাগাদি আবদ্ধ হদয়দিদলন,  ো দতদন ভালরুদপ জানদতন,   
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ব্রর্ই িাো ব্রে লক্ষয লাভ কিবাি  জন্য দতদন দনদজদক দনেুি কদিদিন।   ব্রর্ই লদক্ষয দনদয়  োবাি পদথ 
একদট বদধ্সত পিদক্ষপ।   ব্রর্ই দিন তাদেজ নগদি একদট ভীষর্ আদন্দালন িতষ্ট হল।  ব্রশষ ( পিবতসী)  দবর্াদিি 
দিদনি র্াংদগ  অদধ্বাদর্গদর্ি ধ্াির্ায় ব্রে তুমুল আদন্দালদনি বার্ী জাগরুক দিল,  ব্রেন তা অবদশদষ তাদিি  
উপি এদর্  উপদস্থত হদয়দি।   ব্রর্ই নগদি ইদতপূদবস কখনও এইরূপ ভয়ানক ও িহস্যজনক হাাংগামা িতদষ্ট 
ব্রগার্ি হয়  নাই,  ব্রেইরূপ ব্রর্দিন এি অদধ্বাদর্গর্দক আক্রমর্  কদিদিল,  ব্রে দিন মহান বাবদক  ব্রর্ই স্থাদন 
দনদয়  োওয়া হদয়দিল ,  ব্রে স্থান তাি শহীদিি আি- বদলিাদনি িতশ্যপট হদব।  েখন  দতদন ব্রর্না দনবাদর্ি 
প্রাাংগদনি দনকট ব্রপৌাঁদিদলন একজন েুবক হঠাৎ র্ম্মুদখি দিদক লক্ষয প্রিান কিল,  দেদন তাদক ব্রিৌড়াইয়া 
ধ্িবাি জন্য তাি বযাগ্রতাি র্াংদগ  জনতাি মধ্যদিয়া দ্রুত ব্রবদগ অগ্রর্ি হদলন,  এইরূপ ব্রর্ষ্টা তাদক ব্রেন 
র্িাবয দবপি ও অদনষ্ঠপাদত দবজদড়ত কিদব,  তৎপ্রদত দতদন দবন্দুমাত্র ভ্রুদক্ষপ কিদলন না।  তাি বিন  মডডল 
িতশ্যতঃ উিভ্রাি,  তাি পিেগুল,  নি,  এবাং তাি ব্রকশিাদশ আলুলাদয়ত দিল।  উদত্তজনা বশতঃ রুিশ্বার্ ও 
ক্লাদিদত অবগর্ন্ন হদয় দতদন দনদজদক মহান বা’ব্রবি পিতদল দনদক্ষপ কিদলন,  এবাং তাি বস্ত্রাঞ্চল ধ্ািন কদি 
আদবদগি র্াংদগ  তাি দনকট র্ানুনদয় প্রাথসনা কদিদিন।  ব্রহ প্রভ ু আপদন আমাদক প্রতযাখযান কিদবন না।  
আপদন ব্রেখাদন োদবন,  আমাদক ব্রর্খাদন আপনাি অনুর্িন কিদত অনুমদত প্রিান করুন।  মহান বাব উত্তি 
কিদলনঃ  ব্রমাহম্মি আলী,  উদথত হও,  এবাং সুদনদশ্চত হও ব্রে তুদম আমাি র্াংদগ থাকদব।  ( ৩)  আল্লাহ ো 
আদিশ কদিদিন তা তুদম আগামীকলয ব্রিখদত  পাদব।  আি দইজন র্াংগী,  দনদজদিি িমন  কিদত অর্মথস 
হদয় ,  দ্রুত র্ম্মুদখ অগ্রর্ি হল,  এবাং তাদক তাদিি  অপদিবতসীয় অনুগতয র্ম্বদে সুদনদশ্চত কিদলন।  এই 
দইজনদক মসীজা ব্রমাহম্মি আলী েুনুেীর্হ ব্রগ্রপ্তাি কিা হল এবাং  ব্রর্ই একই কািা কদক্ষ আবদ্ধ কিা হল,  
ব্রেখাদন মহান বাবও সর্য়ি ব্রহাদর্নদক কািারুদ্ধ কিা হদয়দিল ।  

সর্য়ি ব্রহাদর্ইন কততসক বদর্সত প্রার্াংদগক  টনাি দববির্ 

আদম সর্য়ি ব্রহাদর্নদক দনম্নদলদখত দবষয় র্ম্বদে র্াক্ষয দিদত শুদনদিঃ   ব্রর্ই িাদত্র মহান বা’ব্রবি মুখ মডডল 
আনদন্দ অতযি উজ্জ্বল হদয়দিল ,  এইরূপ উল্লার্ ইদতপূদবস কখনও তাি বিন  মডডল হদত প্রজ্বদলত হয়  নাই।  
তাি র্তুদেসদক ব্রে িদটকা প্রবাদহত হদয়দিল ,  তৎপ্রদত উিার্ীন হদয় দতদন আনন্দ ও প্রফুল্লতাি র্াংদগ  
আমাদিি র্াংদগ কথাবাতসা বলদিদলন।  ব্রে দঃখ কষ্ট তাি উপি গুরুতি র্াপ স্বরূপ হদয়দিল ,  তা র্ম্পূর্সরুদপ 
অিদহসত হদয়দি বদল ব্রবাধ্ হল।  জয়লাদভি সনকটয র্ম্বদে আিদর্তনা তাদিি  গুরুভাি দনঃদশদষত কদিদিল।  
দতদন আমাদিিদক বলদলনঃ আগামীকলয আমাি শহীদিি আি- বদলিাদনি দিন।  আদম কতই ইো কদি,  
ব্রতামাদিি মদধ্য একজন এখনই উদিত হদব এবাং দনজ হদে আমাি জীবদনি অবর্ান কদি দিদব।  একজন 
শত্রুি হদে দনহত হওয়া অদপক্ষা বিাং একজন বেুি হদে দনহত হওয়া অদধ্কতি পিন্দ কদি।  তাাঁদক েখন   
ব্রর্ই ইো প্রকাশ কিদত শুনলাম তখন আমাদিি র্কু্ষদত অশ্রুজল বতদষ্টি ধ্ািাি ন্যায় পদতত হল।  ো হউক,  
আমাদিি দনজ হদে এইরূপ মূলযবান একদট জীবন লওয়াি দর্িাদত আমিা অতীব র্াংুদর্ত হলাম আমিা 
অস্বীকাি কিলাম এবাং নীিব হলাম।  মসীজা ব্রমাহম্মি আলী হঠাৎ লাফ দিয়া িাাঁড়াইয়া ব্রগদলন এবাং মহান বাব 
ো ইো কিদবন,  তা পালন কিদত দনদজ প্রস্তুত আদিন বদল ব্র াষর্া কিদলন।  েখনই  আমিা হেদক্ষপ 
কিলাম এবাং  ব্রর্ই দর্িা পদিতযাগ কিদত তাদক ( েুবকদক)  বাধ্য কিলাম,  তখন মহান বাব ব্র াষর্া 
কিদলনঃ এই েুবক দেদন আমাি ইোনুর্াদি কােসয কিদত উদিত হদয়দি,  আমাি র্াংদগ  শহীদিি আি-
বদলিান কিদব।  তাদকই আদম এি িাজ- মুু ট পদিধ্াদন অাংশীিাি হবাি জন্য মদনানীত কিব। ” 

ফিিাশ- বাশীি দনকট মহান বা’ব্রবি র্াবধ্ান বার্ী 
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প্রাতঃকাদল অদত প্রতুযদষ,  মীজসা হার্ান খান ফিিাশবার্ীদক আদিশ কিল ব্রেন ব্রর্ মহান বাবদক নগদিি 
ব্রনততস্থানীয় বযবহাি শাস্ত্রজ্ঞ মজুতাদহিগদনি দনকট উপদস্থত কদি এবাং তাদিি  দনকট হদত তাি প্রার্িদডডি জন্য 
প্রদয়াজনীয় অনুদমািন লাভ কদিন।  েখন  মহান বাব ব্রর্নাদনবার্ তযাগ কিদিদলন,  তখন সর্য়ি ব্রহাদর্ইন 
তাাঁদক দজজ্ঞার্া কিদলন,  দতদন দক কিদবন।  দতদন তাদক উপদিশ দিদলনঃ তুদম ব্রতামাি ধ্মস- দবশ্বার্ স্বীকাি 
কদিা না।  তাদত েখন  র্ময় আর্দব,  তখন তুদম তাদিিদক ঐ র্মে দবষয় বলদত র্ক্ষম হদব,  োিা তাি 
দনকট হদত ব্রর্গুদল শুনবাি জন্য দবদধ্- দনদিসষ্ট,  ো ব্রকবল তুদমই অবগত আি।  দতদন তাি র্াংদগ  একদট দবশ্বে 
ব্রগাপনীয় কথা বাতসায় দনেুি দিদলন,  তখন ফিিাশবাশী হঠাৎ বাধ্া প্রিান কিল,  এবাং সর্য়ি ব্রহাদর্দনি হে 
ধ্ািন কদি তাদক এক পাদশ্বস দনদয়  ব্রগদলন এবাং কদঠাি ভাদব তাদক দতিস্কাি কিদলন।  আদম ব্রে র্কল কথা 
বলদত ইো কদিদি  ব্রর্ই গুদল ব্রে পেসি না তাদক আদম বদল ব্রশষ কদিদি,  দতদন ফিিাশ- বার্ীদক র্াবধ্ান 
কিদলন,  ব্রকান পাদথসব শদি আমাদক নীিব কিদত র্ক্ষম হদব না।  দতদন ও র্মে পতদথবীি ব্রলাক আমাি 
দবরুদদ্ধ অদস্ত্র র্দস্ত্র র্দজ্জত হয় ,  তবুও তািা ব্রশষ পেসি আমাি ইো পূর্স কিদত আমাদক দনবাির্ কিদত 
শদিহীন হদব।  ফিিাশবার্ী এইরূপ র্াহর্পরূ্স উদিদত আশ্চেসদম্বত হল,  দকন্তু ব্রর্ ব্রকান প্রতুযত্তি কিল না,  
এবাং সর্য়ি ব্রহাদর্নদক িাাঁড়াইয়া ব্রেদত  ও তাি অনুর্ির্ কিদত আদিশ দিল।  

মহান বা’ব্রবি ধ্মস প্রতযাহাি কিদত মীজসা ব্রমাহাম্মি আলীি অর্ম্মদত প্রকাশ 

েখন  মীজসা ব্রমাহাম্মি আলীদক ধ্মস- আইনজ্ঞ ব্রনতা ব্রমাজতাদহিগদর্ি দনকট উপদস্থত কিা হল ব্রেদহত ু তাি দব-
দপতা,  সর্য়ি আলী েুনুজী উচ্চ পিমেসািাি অদধ্কািী দিদলন তাি এই ধ্মস দবশ্বার্ প্রতযাহাি কিাি জন্য দতদন 
পুনঃঅবুিদ্ধ হদয়দিদলন।  দতদন উচ্চঃস্বদি বদল উঠদলনঃ আমাি প্রভূদক আদম কখনও পদিতযাগ কিব না।  দতদন 
আমাি ধ্মস-  দবশ্বাদর্ি মূল,  এবাং আমাি পিম র্তয আিাধ্নাি বস্তু, তািই মদধ্য আদম আমাি স্বগস প্রাপ্ত হদয়দি 
এবাং তাি প্রবদতসত আইনকানুন প্রদতপালনদক আদম আমাি পদিত্রানকািী তির্ী বদল স্বীকাি কদি।  ব্রমাল্লা 
ব্রমাহম্মি মামাকানী,  োি দনকট  ব্রর্ই েুবকদক উপদস্থত কিা হদয়দিল  বজ্র গম্ভীি স্বদি বলল,  র্ুপ কি 
এইরূপ বাকয ব্রতামাি দক্ষপ্ততা প্রকাশ কিদি।  ব্রে বাকয গুদলি জন্য তুদম িায়ী নহ  আদম  ব্রর্ই গুদলি জন্য 
অবাদধ্ ব্রতামাদক ক্ষমা কিদত পাদি।  মীজসা ব্রমাহম্মি আলী প্রতুযত্তি কিদলন আদম পাগল নদহ,  বিাং আপনাি 
দবরুদদ্ধ ব্রর্রূপ একদট অদভদোগ আনয়ন কিদত পািা োয় দেদন এইরূপ এক বযাদিদক মততুয িদডডি আদিশ 
প্রিান কদিদিন দেদন প্রদতশ্রুদত কাদয়ম ( ইমাম ব্রমহিী)  অদপক্ষা ব্রকান অাংদশ কম পদবত্র নদহন।  দতদন দনদবসাধ্ 
নদহন,  দেদন তাি ধ্মস গ্রহর্ কদিদিন,  এবাং তািই পদথ দনজ িি িান কিবাি  জন্য উৎসুক।  

মহান বা’ব্রবি মততযু িদডডি আদিশ প্রিান 

মহান বাবদক ও ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি মামাকানীি দনকট উপদস্থত কিা হল।  েখনই  তাদক দর্দনদত পািল,  তখনই 
ব্রর্  ব্রর্ই মততুয িডডদিশ গ্রহর্ কিল,  ো ব্রর্ স্বয়াং ইদতপূদবস দলদখ ব্রিদখদিল এবাং ইহা তাি অনুর্দিি হদে 
প্রিান কদি তাদক ফিিাশ- বার্ীি হদে প্রিান কিদত আদিশ িান কিল।  ব্রর্ (  ব্রমাল্লা মামাকানী)   দর্ৎকাি 
স্বদি বলল  ঃ সর্য়দি বাবদক আমাি র্ম্মুদখ উপদস্থত কিবাি  প্রদয়াজন নাই।  এই মততুয িদডডি পিওয়ানা 
আদম  ব্রর্ই দিনই দলদখ ব্রফদলদিলাম,  ব্রে দিন শাদহি ( ব্রমাহম্মি শাদহি)  ভাবী উত্তিাদধ্কািীি র্তাপদতদত্ব 
আহুত র্ভায় তাি র্াংদগ  আমাি র্াক্ষাৎ হদয়দিল ।  দতদন  ব্রর্ই একই বযদি োহাদক আদম  ব্রর্ই র্মদয় 
ব্রিদখদিলাম এবাং ইদতামদধ্য  দতদন তাি ব্রকান িাবী পদিতযাগ কদিন নাই। ” 
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  ব্রর্ই স্থান হদত মহান বাবদক মসীজা আহমদিি পুত্র মসীজা বাদকদিি গতদহ দনদয়  োওয়া হল,  ব্রর্ র্ম্প্রদত 
তাি দপতাি স্থলাদভদষি হদয়দি।  েখন  তািা ব্রর্খাদন উপদস্থত হল,  তািা তাি অনুর্িদক গতহ িাদি িডডায়মান 
ব্রিখদত  ব্রপল,  এবাং তাি হদে মহান বা’ব্রবি মততুযিডডাদিশ ধ্ািন কদিদিল।  অনুর্ি তাদিিদক বললঃ গতদহ 
প্রদবদশি ব্রকান প্রদয়াজন নাই।  আমাি প্রভ ু ইদতপূদবসই দনঃর্দন্দহ হদয়দিল  ব্রে তাি দপতা িডডাদিশ র্দঠক 
ভাদবই উচ্চাির্ কদিদিদলন।  তাি িতষ্টাি অনুর্িন কিা অদপক্ষা দতদন ব্রশ্রষ্টতি আি দকিুই কিদত পাদিনা” 

 ব্রমাল্লা ব্রমািজ্জাুলী,  পূবসবতসী জন্য দইজন মুজতাদহদিি পিাঙ্ক অনুর্িন কদি ইদত পূদবস তাি দনদজি দলদখত 
পিওয়ানা র্াক্ষয প্রমার্ স্বরূপ প্রকাশ কদিদিল,  এবাং তাি ভীষর্ শত্রুি র্ামনা র্ামদন হদত অস্বীকাি কিল 
েখনই  ফিিাশ- বাশী প্রদয়াজনীয় িদলল- প্রমার্াদি র্াংগ্রহ কিল,  ব্রর্ তখনই তাি বন্দীদক র্ামখাদনি হদে 
র্মপসর্ কিল এবাং তাদক এই দনদশ্চয়তা প্রিান কিল ব্রেন ব্রর্ তাি কতসবয কাদেসয অগ্রর্ি হদত পাদি,  এখন 
েখন  ব্রর্ িাদজযি র্ামদিক ব্রিওয়ানী কমসর্ািী ও ধ্মস- র্ােসয কততপদক্ষি অনুদমািন প্রাপ্ত হদয়দি।   

সর্য়ি ব্রহাদর্ইন  ব্রর্ই কদক্ষই অবরুদ্ধ দিদলন,  ব্রেখাদন দতদন পূবসবতসী িাদত্রদত মহান বা’ব্রবি র্াংদগ  
কাদটদয়দিদলন।  তািা মসীজা ব্রমাহম্মি আলীদক  ব্রর্ই কদক্ষই ব্রিদখ ব্রিওয়াি জন্য  ব্রর্ই দিদক অগ্রর্ি হদেল,  
তখন হঠাৎ তাি অশ্রুজল দনগসত হল এবাং তাদক তাি প্রভুি র্াংদগ থাকদত অনুমদত ব্রিওয়াি জন্য তাদিি  
দনকট অনুনয় দবনয় কিদলন।  তাদক  র্ামখাদনি হদে র্মপসন কিা হল এবাং তাদক তািও প্রার্ িদডডি 
আদিশ প্রিান কাি হল,  েদি দতদন তাি ধ্মস দবশ্বার্ প্রতযাখযান কিদত তাি অস্বীকাদি দজি কিদত থাদক।  

মহান বা’ব্রবি দনকট র্ামখাদনি অনুদিাধ্ 

ইদতামদধ্য  র্ামখান,  তাি বন্দীি আর্াি বযবহাি িািা এবাং তাি প্রদত ব্রে রূপ বযবহাি প্রিান কিা হদয়দি 
তিািা দনজদক ক্রমবদধ্সতভাদব প্রভাবাদিত ও দবর্দলত প্রাপ্ত হদেল।  ব্রর্ ভীষর্ ভদয় আক্রাি হল,  পাদি তাি 
কােস তাি উপি আল্লাদহি গভীি ব্রক্রাধ্ আনয়ন কিদব।  ব্রর্ মহান বা’ব্রবি দনকট সকদফয়ৎ প্রিান কিল আদম 
খতষ্টান ধ্দমস দবশ্বার্ কদি,  এবাং আপনাি দবরুদদ্ধ আদম ব্রকান দবদিষ ভাব ব্রপাষন কদিনা।  আপনাি ধ্মস েদি 
র্তয হয় ,  তদব আমাদক আপনাি িিপাদতি বাধ্যবাধ্কতা ( িাদয়ত্ব)  হদত মুদি লাভ কিদত র্ক্ষম করুনঃ 
মহান বাব প্রতুযত্তি কিদলনঃ তুদম ব্রতামাি আদিশ প্রদত পালন কি এবাং ব্রতামাি অদভপ্রায় েদি র্ৎ হয় ,  
তদব র্বস শদিমান আল্লাহ দনশ্চয়ই ব্রতামাদক ব্রতামাি দকাংকসতবযদবমুঢ়তা হদত মুি কিদত র্ক্ষম। ’‘ 

মহান বা’ব্রবি অদত আশ্চেসযজনক মুদি 

র্ামখান তাি ব্রলাকদিি আদিশ কিল ব্রে তািা সর্য়ি ব্রহাদর্ইন কততসক অদধ্কতত কদক্ষি িাি এবাং পাশ্ববতসী 
কদক্ষি প্রদবশ িাদিি মধ্যবতসী কদক্ষি প্রদবশ িাদিি মধ্যবতসী স্থাদন ব্রে েম্ভ অবদস্থত দিল তাহদত একদট 
ব্রপদিক প্রদবষ্ট কদিদয়  ব্রিয় এবাং  ব্রর্ই ব্রপদিদক দইদট িজ্জ ু িতঢ় ভাদব বেন কদি ব্রিয়।  এবাং  ব্রর্ই িজ্জুিয় 
হদত বাবও তাি র্াংগীদক পতথক ভাদব িুলাইয়া ব্রিয় মীজসা ব্রমাহাম্মি আলী র্ামখানদক অনুদিাধ্ কিদলন ব্রেন 
তাদক এইরূপ ভাদব স্থাদপত কিা হয়  ব্রে তাি ব্রিহ মহান বা’ব্রবি ব্রিহদক িক্ষা কদি তাদক অবদশদষ এইরূপ 
ভদব িুলান  হল তাি মেক তাি প্রভুি বক্ষঃস্থদলি উপি দবশ্রাম লাভ কিল।  েখনই  তাদিিদক বেন কিা 
হল,  একিল সর্দনকদক দতন র্াদিদত ব্রশ্রর্ীবদ্ধ ব্রিয়া হল,  ব্রে পেসি র্ম্পনূস সর্ন্য িল তাদিি  গুদলবষসর্ 
কিদত আদিশ ব্রিয়া হল,  ব্রে পেসি র্ম্পনূস সর্ন্যিল তাদিি  গুদল বষসর্ ব্রশষ না কিদব।  র্াতশত পঞ্চাশদট 
বন্দুদক গুদল বষসদনি ধ্ুম্র এই রূপ প্রর্ুি হদয়দিল  ব্রে ইহা মধ্যাহ্ন কালীন র্ূদেসযি আদলাকদক অেকাদি 
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পদির্ত কিল।  ব্রর্না- দনবাদর্ি িাদিি উপি এবাং দনকটবতসী গতহাদিি উপি প্রায় িশ হাজাি ব্রলাক র্মদবত 
হদয়দিল  োদিি র্কদলই দবষািময় এবাং মমসস্পশসী িতদশ্যি র্াক্ষয হদয়দিল ।  

 

ফিিাশ- বাশীি পিতযাগ 

 েখনই  ধ্ুদমি ব্রম ােন্নতা পদিষ্কাি হদয় ব্রগল,  একদট হতবুদদ্ধ জনতা এইরূপ একদট িতদশ্যি দিদক তাদকদয় 
িইল ো তাদিি  র্কু্ষ কিাদর্ৎ দবশ্বার্ কিদত পািত।  মহান বা’ব্রবি র্াংগী,  ব্রর্খাদন তাদিি  র্ম্মুদখ জীদবত 
ও অনাহত অবস্থায় িডডায়মান দিল,  পক্ষািদি দতদন স্বয়াং তাদিি  িতদষ্ট হদত অনাহত অবস্থায় অিদনসদহত হদয় 
ব্রগদিন।  েদিও বন্দুদকি গুদলি আ াদত  ব্রর্ই িজ্জুগুদল,  ো িািা তাদিিদক িুলান হদয়দিল ,  খডড দবখডড 
হদয় দগদয়দিল তবুও তাদিি  ব্রিহ বন্দুদকি গুদলি আ াত হদত আদলৌদকক ভাদব উদ্ধাি প্রাপ্ত হদয়দিল ।  
এমনদক মীজসা ব্রমাহম্মি আলী ব্রে অাংগিাখা পদিধ্ান কদিদিদলন ধ্ুদমি গাঢ়তাদতও তা দনমসল অবস্থায় দিল।  
দবহবল জনতাি বহুস্বি একর্াংদগ উদিত হলঃ সর্য়দি- বাব আমাদিি িতদষ্ট হদত বদহগতস হদয় ব্রগদিন।  তািা 
তাি জন্য উম্মদতি ন্যায় অনুর্োন কিদত আিম্ভ কিল,  এবাং অবদশদষ তািা তাদক  ব্রর্ই কদক্ষ উপদবষ্ট 
অবস্থায় প্রাপ্ত হল,  ব্রে কদক্ষ দতদন পূবসবতসী িাদত্র োপন কদিদিদলন (  দতদন এক্ষন)  সর্য়ি ব্রহাদর্দনি র্াংদগ  
তাি অবযাহত কথসবাতসা র্ম্পূনস কিদত বযাপতত দিদলন।  তাি বিন  মনডডদল এক প্রশাি ভাব দবিযমান দিল।  
সর্ন্য িল তাি প্রদত বন্দুদকি র্কল গুদল বষসর্ কদিদিল,  তাি শিীি  ব্রর্ই র্কল আ াত হদত অক্ষত অবস্থায় 
বদহগসত হদয় এদর্দিল।  মহান বাব ফিাশ- বাশীদক বলদলনঃ ব্রহাদর্দনি র্াংদগ  আমাি কথাবাতসা ব্রশষ কদি 
ব্রফদলদি।  এক্ষন তুদম ব্রতামাি ইো পূর্সর্ কিদত অগ্রর্ি হদত পাি। ” ব্রর্ই ব্রলাকদট ( ব্রবর্ািা ফিিাশ- বাশী)  
এইরূপ দবর্দলত হদয়দিল ব্রে,  ব্রর্ ো পূদবস ব্রর্ষ্টা কদিদিল তা পুনিায় আিম্ভ কিদত পািল না।  তাি কতসবয 
র্ম্পািন কিদত অস্বীকতত হদয় ব্রর্  ব্রর্ই মুহুদতসই  ব্রর্ই স্থান পদিতযাগ কিল এবাং তাি কাজ ব্রথদক পিতযাগ 
কিল।  ব্রর্ ো ো ব্রিখদত  ব্রপদয়দিল,  তাি র্ফলগুদলই তাি একজন প্রদতদবশী,  তাদেদজি খযাতনামা বযদি 
মীজসা সর্য়ি মুহর্ীদনি দনকট বর্সনা কদিদিদলন।  দতদন েখনই   এই কাদহনী শুনদত ব্রপদলন,  তখন তখনই  
ব্রর্ই ধ্মস  গ্রহর্ কিদলন।  

পিবতসী র্মদয় এই মীজসা সর্য়ি মুহদর্দনি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত আদম দবদশষ অদধ্কাি প্রাপ্ত হদয়দিলাম,  দেদন 
আমাদক মহান বা’ব্রবি আি বদলিাদনি িতশ্যস্থাদন পথ প্রিশসন কদি দনদয়  দগদয়দিদলন এবাং আমাদক  ব্রর্ই 
প্রার্ীি ব্রিখাইয়া দিদয়দিদলন ব্রেখাদন তাাঁদক িুলান হদয়দিল।   আমাদক  ব্রর্ই কদক্ষ দনদয়  োওয়া হদয়দিল,  
ব্রেখাদন তাাঁদক সর্য়ি ব্রহাদর্দনি র্াংদগ  বাকযালাপ কিাি অবস্থায় পাওয়া দগদয়দিল এবাং দঠক  ব্রর্ই স্থান 
আমাদক ব্রিখান হদয়দিল  ব্রেখাদন দতদন বদর্দিদলন।  আদম দঠক  ব্রর্ই ব্রপদিক ব্রিদখদিলাম ো তাি শত্রুগর্ 
হাতুড়ীি আ াত িািা প্রার্ীদি র্াংলি কদিদিল এবাং োহাদত  ব্রর্ই িজ্জু  র্াংেুি কিা হদয়দিল  ো তাি 
শিীি ধ্ািন কদিদিল।  

কদমসি র্ামখাদনি পি তযাগ 

র্ামখান এই ভয়াবহ অদপৌরুদেয় জ্ঞান-  প্রকাদশ হতবুদদ্ধ হদয় দগদয়দিল।  ব্রর্ তাি অধ্ীনস্থ সর্ন্যিলদক 
তৎক্ষনাৎ ব্রর্নাদনবার্ পদিতযাগ কিদত  আদিশ প্রিান কিল,  এবাং মহান বা’ব্রবি প্রদত দবন্দুমাত্র অদনষ্ট 
র্াং দটত হয়   ব্রর্ই প্রকাদিি ব্রকান কাদেসয দনজদক ও তাি ব্রর্না িলদক অতঃপি কখনও জদড়ত কিদত 
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অস্বীকাি কিল।  েখন  ব্রর্  ব্রর্ই প্রাাংগর্ পদিতযাগ কিল,  তখন ব্রর্ প্রদতজ্ঞা কিল ব্রে,  ব্রর্ আি কখন ও  
ব্রর্ই কােস পুনঃগ্রহর্ কিদব না,  এমন দক েদি তাি অস্বীকতদত তাি জীবন হাদনকি হয়।  

 

মহান বা’ব্রবি জীবদনি উপি আি এক নতূন গুদনি উিযম 

র্ামখাদনি প্রস্থাদনি পিক্ষদনই আকাজান খাদন- খমর্ীহ,  ঐ ব্রিহ-  িক্ষী সর্ন্যিদলি কদনসল,  োিা খমর্ীহও 
নাদর্িী নাদমও পদিদর্ত দিল,  প্রার্ িডডদিশ কাদেস পদির্ত কিাি জন্য ব্রস্বোয় অগ্রর্ি হল।   ব্রর্ই প্রার্ীদি 
এবাং  ব্রর্ই একই প্রকাদি,  মহান বাব ও তাি র্াংগীদক পুনঃ িুলান হল,  এবাং সর্ন্য িল তাদিি  প্রদত গুদল 
বষসদনি জন্য ব্রশ্রর্ীবদ্ধ হদয় িাাঁড়াইল।  পূবসবাদিি দবপিীত ভাদব,  েখন  ব্রে রুজ্জ ু হদত তাদিিদক িুলান 
হদয়দিল ,  ব্রকবল তাি িদশগুদল আ াদত খডড দবখডড হদয়দিল  দকন্তু এইবাি তাদিি  শিীি খডড দবখডড ও 
র্ুর্স- দবর্ুর্স হল,  দমদশ্রত মাাংর্ ও অদেহত দপডড একদট মাত্র স্তুদপ পদির্ত হল।  সর্ন্য িল েখন  এই 
ব্রশষবাদিি জন্য গুদলবষসন কিদত প্রস্তুত হদেল তখন মহান বাব দস্থি িতদষ্টদত অবদলাকনকািী উপদস্থত জনতাদক 
লক্ষয কদি এই বাকয গুদল বদলদিদলনঃ ব্রহ েদথোিী ব্রলাকগর্,  েদি ব্রতামিা আমাি প্রদত দবশ্বার্ স্থাপন কিদত 
তদব ব্রতামাদিি প্রদতযদক এই েুবদকি িতষ্টাি অনুর্িন কিদত,  দেদন পি মেসািায় ব্রতামাদিি অদধ্কাাংদশি উদধ্স 
স্থাদপত আদিন,  এবাং ব্রস্বোয় আমি পদথ আিবদলিান কিদত।   ব্রর্ই দিবর্ আর্দব েখন  ব্রতামািা আমাদক 
দনশ্চয়ই দর্নদত পািদব,   ব্রর্ই দিন দকন্তু আদম ব্রতামাদিি র্াংদগ  থাকব না।  ( ৫)  

গুদল বষসদনি ফলাফল 

 ব্রে মুহুদতস গুদল বষসর্ কিা হল,  তখন এক অর্াধ্ািন প্রর্ডড িড় উদিত হল,  এবাং র্মে  নগদিি উপি 
দিয়া দ্রুত ব্রবদগ প্রাবাদহত হল।  অদবশ্বাস্য  ন ধ্ূদল িাদশি  ুদনসবাতসা র্ূদেসযি আদলাকদক অেকািময় কিল এবাং 
ব্রলাকদিি র্কু্ষ অে কদি ব্রফলল।  র্মে  নগি  মধ্যাহ্ন কাল হদত িাদত্রকাল পেসি  ব্রর্ই অেকাদি আেন্ন হদয় 
িইল।  এমন দক মহান বাবদক আহত কিবাি  র্ামখাদনি সর্ন্য িদলি অকততকােসতা রূপ এতিদপক্ষা অদধ্কতি 
দবস্ময়কি বযাপাদিি অবযাবদহত পদি র্াং দটত,  এইরূপ একদট দবদর্ত্র  টনা তাদেদজি ব্রলাকদিি অিি 
আদলাদড়ত কিদত এবাং এইরূপ গুরুত্বপূর্স  টনা র্মদূহি অিসদনদহত অথস র্ম্বদে গভীি ভাদব দর্িা কিবাি  
জন্য থাদময়া ব্রেদত  তাদিিদক প্রবতত্ত কিদত র্ক্ষম হল না।  এইরূপ একদট দবস্ময়কি  টনা র্ামখাদনি অিদি 
ব্রে প্রভাব দবোি কদিদিল,  তা তািা িশসন কদিদিল,  তািা ফিিাশ- িাশীি ( িডডাধ্ি পিাদতদকি)  ত্রার্  
িশসন কদিদি এবাং তাদক পিতযাদগি অপদিবতসনীয় দর্দ্ধাি গ্রহর্ কিদত ব্রিদখদি,  তািা এমন দক  ব্রর্ই 
অাংগাবিন পিীক্ষা কিদত পািত,  ো এতগুদল গুদল বষসর্ র্দত্ত্ব ও অক্ষত ও িাগ শূন্যদিল,  তািা মহান 
বা’ব্রবি মুখ মডডদল অনাদলাদড়ত প্রশাদিি ভাব ব্রিখদত  ব্রপত,  দেদন ব্রর্ িড় হদত অক্ষত অবস্থায় বদহসগত 
হদয়দিদলন,  েখন  দতদন সর্য়ি ব্রহাদর্দনি র্াংদগ তাি কােসযাকলাপ পুনঃ আিম্ভ কদিদিদলন এবাং তাদিি  মদধ্য 
ব্রকহই এই র্মিূয় অর্াধ্াির্ দনিসশন ও আশ্চেসয জনক  টনা র্মদূহি তাৎপেসযাথস অনুর্োন কিদত ব্রকান প্রকাি 
কষ্ট গ্রহর্ কদি নাই।  

মহান বা’ব্রবি শহীদিি আি- বদলিান র্াং দটত হদয়দিল ,  মধ্যাহ্নকাদল,  িদবিাি,  ২৮ব্রশ শাবান,  ১২৬৬ 
দহজিী ( ০৯ ই জুলাই,  ১৮৫০ খতঃ)  দশিাজনগদি তাি জন্ম দিন হদত র্ে বৎর্দিি গর্না দহর্াদব ৩১ 
বৎর্ি  ৭ মার্ ২৭ দিন বয়ঃ ক্রমকাদল।  



358 
 

ব্রর্ই দিন র্েযাকাদল মহান বাব ও তাি র্াংগীি দিন্ন ব্রিহাবদশষ ব্রর্না দনবাদর্ি প্রাাংগর্ হদত নগদিি প্রদবশ 
িাদিি বদহসভাদগ পদিখাি প্রািভাদগ স্থানািদিত কিা হদয়দিল ।  র্াি িল শা¯ ত্রীদক প্রদতযক িদল িশজন কদি 
প্রহিী,  পালাক্রদম তাদিি  উপি পাহািা ব্রিওয়াি জন্য আদিশ ব্রিওয়া হদয়দিল ।  আি- বদলিাদনি পিবতসী 
দিদনি প্রাতঃকাদল,  তাদেদজি রুশ িূত একজন দর্ত্রকি দশল্পীদক র্াংদগ কদি  ব্রর্ই স্থাদন গমন কদিদিল এবাং 
আদিশ দিদয়দিদলন ব্রে ব্রিহাবদশষ ব্রেরূপ ভাদব পদিখাি পাদশ্বস শাদয়ত দিল,  তাি একদট নকশা প্রস্তুত কিা 
হয়।  ( ৬)  

হাজী আলী আর্কদিি বদনসত দববির্ 

আদম হাদজ আলী আস্কদিি দনম্নদলদখত দববির্ দিদত শুদনদিলঃ রুশ- দতাবাদর্ি একজন কমসর্ািী,  দেদন আমাি 
র্ম্পদকসত আিীয় দিদলন,  আমাদক  ব্রর্ই নকশা ব্রিখাইয়াদিল,  ব্রেদিন উহা প্রস্তুত কিা হদয়দিল ।  ইহা মহান 
বা’ব্রবি একদট র্দঠক প্রদতকতদত দিল ো আদম িশসন কদিদিলাম।  তাি ললাদট গলায় ( গ্রীবাি)  বা তাি ওষ্ঠিদয় 
ব্রকান গুদলি আ াত ব্রলদগদিল না।  আদম একদট ঈষৎ হাদস্যি প্রদত দস্থি িতদষ্টদত অবদলাকন কদিদিলাম ো 
তখদনা োবৎ তাি মুখ মডডদল দবলম্বকািী বদল ব্রবাধ্ হদয়দিল ।  তাি শিীি দকন্তু প্রর্ডড ভাদব দিন্ন দবদেন্ন 
হদয়দিল ।  আদম তাি র্াংগীি বাহুিয় মেক দর্নদত ব্রপদিদিলাম,  দেদন তাদক আদলাংগর্ পাদশ আবদ্ধ 
কদিদিদলন,  বদল ব্রবাধ্ হদয়দিল।  আদম েখন  ভয় দবহবল ভাদব  ব্রর্ই দনয়ত জাগরুক দর্দত্রি দিদক এক িতদষ্ট 
তাকাইয়া িইলাম,  এবাং ব্রিখলাম এ র্কল উন্নত লক্ষনর্মহূ দক রুদপ দবকতত হদয় ব্রগদি ,  তখন আমাি অিি 
এদকবাদি িদম ব্রগল।  আদম দঃর্হ ব্রবিনায় আমাি র্কু্ষ অন্যদিদক দফিালাম,  এবাং আমাি বাড়ীদত ব্রপৌাঁদি 
আমাি দনজ কদক্ষ দনদজদক আবদ্ধ কিলাম।  আদম ভাবাদবদগ এই রূপ অদভভুত হদয়দিলাম ব্রে,  দতন দিন ও 
দতন িাদত্র হঠাৎ আদম দনিা ব্রেদত  ব্রপদিদিলাম না,  খািয গ্রহর্ কিদত ব্রপদিদিলাম না ।   ব্রর্ই র্াংদক্ষপ্ত ও 
ব্রগালদোগপূর্স জীবন এি র্মে দঃখ,  হাাংগামা দনবসার্ন এবাং অবদশদষ  ব্রর্ই ভদি শ্রদ্ধা র্ঞ্চয়কািী শহীদিি 
আিবদলিান েিািা ইহা সুদশাদভত হদয়দিল ,  এই র্কল আমি র্দক্ষি র্ম্মুদখ ব্রভদর্ উঠদিল বদল ব্রবাধ্ হল।  
দঃর্হ েন্ত্রনা ও মদনাকদষ্ট িটফট  কিদত কিদত আদম আমাি শষ্যাি উপি অদস্থি ভাদব আদন্দাদলত হদেলাম।  

মহান বা’ব্রবি ব্রিহাবদশষদক ব্রতদহিাদন স্থানািি 

মহান বাদিি আি বদলিাদনি পি দিতীয় দিবদর্ি অপিাহ্নকাদল,  ইয়াদহয়া খাদনি পুত্র ব্রর্ালায়মান খান,  
তাদেজ  নগদিি এক শহিতুদল বাগ- দমশদহ উপদস্থত হদলন,  এবাং ব্রময়দিি ( নগিাক্ষদকি)  বাড়ীদত তাদক 
অভযথসনা কিা হল,  দেদন তাি একজন দবশ্বে ও ব্রগাপনীয় বে ু দিদলন,  দেদন একজন িিদবশ ও সুফী 
র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক দিদলন।  েখনই  ব্রর্ালাইমান অবগত হদলন ব্রে আর্নè  দবপি মহান বা’ব্রবি জীবনদক ভয় 
প্রিশসন কদিদিল,  তখন তাি উদ্ধাি র্াধ্ন কিবাি উদেদশ্য দতদন ব্রতদহিান তযাগ কিদলন।  ইহা তাি অদতশয় 
ভয়দবহবলতাি কাির্ হল ব্রেন তাি উদেদশ্য র্ম্পািন কিবাি  জন্য দতদন অদত দবলদম্ব এদর্  ব্রপৌাঁদর্দিন।  
েখনই  তাি অদতদথ ব্রর্বক তাি মহান বা’ব্রবি এ র্মে অবস্থাদিি দবষয় অবগত কিাদলন ো তাি ব্রগ্রপ্তাদিি ও 
িদডডি কাির্ হদয়দিল  এবাং তাি আিবদলিাদনি  টনাবলী তাি দনকট বর্সনা কিদলন,  দতদন তৎক্ষনাৎ,  
এমন দক দতদন দনদজি জীবন দবপিাপন্ন কদিও বদলিানকািীদিি ব্রিহাবদশষদক,  অন্যত্র দনদয়  োওয়াি জন্য 
িতঢ় র্াংকল্প কিদলন।  ব্রময়ি তাদক,  ো তাি দনকট তাি ( ব্রর্াদলয়মান,  খাদনি)  অদনবােসয মততুযি কাির্ বদল 
ব্রবাধ্ হদেল তাদত দনজদক অনাবতত ( দনদক্ষপ)  না কদি অদপক্ষা কিবাি  জন্য ও তাি ইদিত মদত কােস 
কিবাি  জন্য উপদিশ দিদলন।  দতদন তাদক অন্য গতদহ তাি বার্স্থান পদিবতসন কিবাি  জন্য এবাং ব্রর্দিন 
র্েযাকাদল জননক হাজী আল্লাহ ইয়াদিি আগমন প্রতীক্ষা কিদত অনুদিাধ্ কিদলন,  দেদন দতদন বলদলন,  তা 
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কিদত ইেুক হদবন।  দনদিসষ্ট র্মদয় হাজী ব্রর্ালায়মান খান হাজী আল্লাহ ইয়াদিি র্াক্ষাত লাভ কিদলন,  দেদন  
ব্রর্ই িাদত্রদত মধ্যভাদগ ব্রিহাবদশষদক পদিখাি ধ্াি হদত দমলাদনি দবশ্বার্ীদিি একদট ব্রিশমী কািখানায় বহন  
কদি দনদয়  আর্দত র্ক্ষম হদলন।  পিবতসী দিন তািা ব্রিহ দবদশষদক দবদশষ ভাদব দনদমসত একদট কাদঠি 
দর্ন্দুদক স্থাপন কিদলন এবাং হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি দনদিসশমদত একদট দনিাপি স্থাদন স্থানািদিত কিা হল।  
ইদতামদধ্য  শাস্ত্রীিল তাদিি  পক্ষ র্মথসন ও ব্রিাষ খডডদনি জন্য প্রকাশ কিল ব্রে েখন  তািা দনদিত দিল,  
তখন বন্য পশু মততদিহ দনদয়  দগদয়দিল।  তাদিি  উধ্সতন কমসর্ািীি দনদজদিি র্ম্মান িক্ষাি জন্য র্তয 
ব্রগাপন কদিদিল এবাং কততসপক্ষদিি দনকট ইহা প্রকাশ কিল না।   

হাজী ব্রর্াদলয়মান খান তৎক্ষনাৎ এই দবষয় মহান বাহা’উল্লাদহি দনকট অবগত কিাদলন,  দেদন তখন ব্রতদহিাদন 
দিদলন এবাং দতদন মততদিহ িাজধ্ানীদত স্থানািদিত কিাি জন্য আকাদয় কদলমদক আদিশ িান কিদলন ব্রেন 
দতদন একাদেসি জন্য অদবলদম্ব তাদেদজ একজন দবদশষ র্াংবািিাতা ব্রপ্রির্ কদিন তাি এই দর্দ্ধাি মহান বা’ব্রবি 
এই ইো িািা প্রদর্াদিত হদয়দিল  ো দতদন দেয়ািদত শাহ- আবদল- আেীদম প্রকাশ কদিদিদলন,  ইহা একদট 
ফলক- দলদপ ো দতদন এই র্ময় অবতসীর্স কদিদিদলন েখন  দতদনই পদবত্র র্মাদধ্ স্থাদনি দনকটবতসী স্থাদন অবস্থান 
কিদিদলন,  এবাং ো দতদন জননক মসীজা ব্রর্ালায়মাদনি খতীদবি হদে প্রিান কদিদিদলন,  োহাদক দতদন এই 
উপদিশ দিদয়দিদলন ব্রেন দতদন কতক দবশ্বার্ীদক র্াংদগ দনদয়   ব্রর্ই র্মাদধ্ স্থাদন গমন কদিন এবাং ইহা এি 
পদবত্র র্ীমাি মদধ্য র্াংগীত স্বদি আবতদত্ত কদিন।   ব্রর্ই ফলক দলদপি ব্রশষাাংদশ মহান বাব  ব্রর্ই র্মাদধ্স্থ র্াধ্ ু
পুরুষদক লক্ষয কদি দনম্নদলদখতরূপ বাকযাবলী র্দম্বাধ্ন কদিদিদলনঃ আপনাি পদক্ষ ইহা কতই ব্রর্ৌভাদগযি দবষয় 
ব্রে আপদন আমাি দপ্রয়তদমি অনুগ্রহ িায়াতদল,  িাইনগদি,  আপনাি অনি দবশ্রাম স্থান প্রাপ্ত হদয়দিন।  আদম 
কতই আশা কদি ব্রে,  আদম  ব্রর্ই পদবত্র স্থাদনি র্ীমানাি মদধ্য র্মাদধ্স্থ হদত পাদি।  

েখন  মহান বা’ব্রবি ও তাি র্াংগীি মততদিহ দনদয়  আর্া হদয়দিল ,  তখন আদম মীজসা আহমদিি র্াংদগ 
ব্রতদহিাদন দিলাম।  আদমি- দনোদমি দনদিসশ মদত মহান বাহা’উল্লাহ ইদতামদধ্য কািবালা োত্রা কদিদিদলন 
আকাদয় কদলম,  মীজসা আহমদিি র্হদোদগ,  এই ব্রিহাবদশষ ব্রতদহিানস্থ ইমাম- োিা হার্াদনি র্মাদধ্ ব্রক্ষত্র 
হদত ব্রেখাদন তাদিিদক প্রথদম দনদয়  োওয়া হদয়দিল ,  আি এক স্থাদন স্থানািদিত কিা হল।  োি অবস্থান 
র্ম্বদে তািা বযদতত অপি র্কদলি দনকট অজ্ঞাত দিল।  মহান বাহা’উল্লাদহি আদিয়াদনাপল োত্রাি র্ময় পেসি  
ব্রর্ই স্থান ব্রগাপনীয় িইল,  এই র্ময় আকাদয় কদলমদক তাি একজন র্হদশষ্য মুদ নদবি দনকট ব্রিহাবদশষ 
িক্ষাি প্রকতত স্থান র্ম্বে অবগত কিাবাি আদিশ ব্রিয়া হল।  তাি জননক অনুর্োন র্দত্ব দতদন তা পাইদত 
র্ক্ষম হদলন না।  পিবতসী র্মদয় জামাল কততসক ইহা আদবষ্কতত হদয়দিল ,  দেদন এই ধ্দমসি একজন পুিাতন 
র্মথসনকািী দিদলন োি দনকট মহান বাহা’উল্লাহ েখন  আদিয়াদনাপদল দিদলনই ব্রগাপনীয় দবষয় বযি কিা 
হদয়দিল ।   ব্রর্ই স্থানই এ পেসি দবশ্বার্ীদিি দনকট অজ্ঞাত,  আি ব্রকউ অনুমান কিদত পাদি না অবদশদষ এই 
ব্রিহাবদশষ ব্রকাথায় স্থানািদিত কিা হদব।  

মসীজা আকা কাদনি নুিীি,  প্রর্াংগ 

 প্রধ্ানমন্ত্রীি পি ব্রতদহিাদন মসীজা আকাষাদন নুিীই র্বসপ্রথম  ব্রর্ই দনষ্ঠুি শহীদিি আিবদলিাদনি র্ম্পদকসত 
অবস্থাদি শুনদত ব্রপদলন,  দেদন ব্রমাহাম্মি শাহ কততসক কাশাদন দনবসাদর্ত হদয়দিদলন,  েখন  মহান বাব  ব্রর্ই 
নগদিি মধ্য দিয়া অদতক্রম কিদিদলন।  দতদন ( মসীজসা নুিী)  হাজী মসীজা জানীদক দনদশ্চত কদি বদলদিদলন,  
দেদন তাদক এই ধ্দমসি আদিশ প্রদিশ র্ম্বদে অবগত কদিদয়দিদলন,  ব্রে নূতন অবতীর্স বার্ীি ( নূতন প্রতযাদিষ্ট 
ধ্দমসি)  প্রদত দতদন ব্রে ভালবার্া ব্রপাষন কদিন,  েদি তা তাি হে পিবী পুনঃপ্রাপ্ত হদত র্ক্ষম কদি তাহদল 
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দতদন এই দনেসাদতত র্ম্প্রিাদয়ি মিল ও দনিাপি তাি জন্য েথার্াধ্য উদিযাগী হদবন।  হাজী মসীজা জ্ঞানী এই 
দবষয় তাি প্রভুি দনকট অবগত কিাদলন,  দেদন অপমাদনত ও পির্ুযত মন্ত্রীদক সুদনদশ্চত কিবাি  জন্য তাদক 
আদিশ দিদলন ব্রে অনদত দবলদম্ব তাদক ব্রতদহিাদন আহবান কিা হদব এবাং তাি র্হ কততসক এই রূপ একদট 
উচ্চ পিবীদত অদভদর্ি  কিা হদব ো স্বয়াং শাহ বযদতত আি  দিতীয় কাদিা জানাি কথা নদহ।  তাদক 
র্াবধ্ান কিা হল ব্রে দতদন তাি প্রদতশ্রুদত ভুদল না োন,  এবাং তাি ইো কাদেস পদির্ত কিদত ব্রর্দষ্টত হন।  
দতদন ব্রে র্াংবাদি আনদন্দত হদলন এবাং ব্রে প্রদতশ্রুদত দতদন ইদত পূদবস দিদয়দিদলন তা পুনঃপ্রিান কিদলন।  

েখন  মহান বা’ব্রবি আিবদলিাদনি র্াংবাি তাি দনকট ব্রপৌদিল,  দতদন ইদতপদূবস পদিান্নদত প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  
ইদতমাদি- ব্রিৌলা- উপাদধ্ প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  এবাং প্রধ্ানমন্ত্রীি পদি উন্নীত হবাি আশা ব্রপাষন কিদিদলন।  দতদন 
মহান বা’ব্রবি আিবদলিাদনি ব্রে র্াংবাি প্রাপ্ত হদয়দিদলন,  তা মহান বাহা’উল্লাহদক োি র্াংদগ  দতদন  দনষ্ট 
ভাদব পদিদর্ত দিদলন,  অবগত কিাবাি জন্য দ্রুত গমন কিদলন,  এবাং দতদন এই আশা প্রকাশ কিদলন ব্রে,  
ব্রে অদি,  দতদন ভয় কদিদিদলন,  একদিন তাি ( মহান বা’ব্রবি)  উপি অগদনত দবপি আনয়ন কিদব,  তা 
অবদশদষ দনবসাদপত হল।   ব্রর্ই রূপ নদহ,  মহান বাহা’উল্লাহ উত্তি কিদলন।  ইহা েদি র্তয হয়  তাহদল 
আপদন সুদনদশ্চত হদত পাদিন ব্রে,  ব্রে অদি দশক্ষা প্রজ্বদলত কিা হদয়দি,  তা এই কাদেসি িািাই পূবসাদপক্ষা 
অদধ্কতি ভয়ঙ্কি ভাদব প্রজ্বদলত হদয় উঠদব,  এবাং এইরূপ একদট প্রকাডড অদিিাহ উদত্তালন কিদব,  ো এই 
িাদজয িাজননদতকদিি র্মদবত প্রদর্ষ্টা দনবসাদপত কিদত অর্মথস হদব।  পিবতসী র্মদয় এই র্মে বাদকযি 
তাৎপেস েদথাদর্ত ভাদব উপলদব্দ কিা মীজসা আকা খাদনি ভাগয দনধ্সাদিত দিল।  েখন  এই ভদবষ্যিানী উচ্চাদিত 
হদয়দিল ,  দতদন এদকবাদিই ইহা কল্পনা কিদত পাদিন নাই ব্রে,  ব্রে ধ্মস এইরূপ একদট অদভভুতকািী আ াত 
প্রাপ্ত হদয়দি,  ইহা এি প্রদতষ্ঠান মততুযি পি জীদবত থাকদত র্ক্ষম হদব।  দতদন একবাি মহান বাহা’উল্লাহ 
কততসক এইরূপ একদট ব্রিাগ হদত আদিাগয লাভ কদিদিদলন ো হদত আদিাগয লাভ কিা র্ম্বদে দতদন র্কল 
আশা দবর্জসন দিদয়দিদলন।   

তাি পুত্র দনোমুল মূলক একদিন তাদক দজজ্ঞার্া কিল- দতদন দক ইহা মদন কদিন না ব্রে মহান বাহা’উল্লাহ 
দেদন পিদলাকগত মন্ত্রীি র্কল পুত্রগদনি মদধ্য দনদজদক র্বসাদপক্ষা ব্রোগযতা র্ম্পন্ন বদল প্রিশসন কদিদিন,  তাি 
দপতাি ঐদতহ্য কিদত অকততকােস হদয়দিন,  এবাং তাি উপি ব্রে র্কল আশা ভির্া স্থাপন কিা হদয়দিল   
ব্রর্ই গুদল দনিাশ কদিদিন।  দতদন উত্তি কিদলন,  ব্রহ পুত্র তুদম দক বােদবক তাদক তাি দপতাি একজন 
অনুপেুি পুত্র বদল মদন কি? আমিা উভদয় ো অজসন কিদত আশা কিদত পাদি তা ব্রকবল মাত্র এক্ষর্ স্থায়ী 
ও অদনদশ্চত আনুগতয মাত্র ো আমাদিি জীবদনি দিবর্ র্মদূহি ব্রশষ হওয়াি র্াংদগ র্াংদগ অিদহসত হদয় োদব।  
আমাদিি নশ্বি জীবন এ র্মে ভাগয পদিবতসন হদত কখনও মুি হদত পাদিনা ো পাদথসব উচ্চাকাঙ্খাি পথ 
ব্রিাধ্ কদি।  এমন দক েদিও আমিা আমাদিি জীবেশায় আমাদিি নাদমি র্ম্মান সুদনদশ্চত কিদত র্মথসন হই ,  
ব্রক বলদত পাদি,  আমাদিি মততুযি পি দনসাম আমাদিি স্মতদত কলদঙ্কত ও আমাদিি কততকােসতা নষ্ট কিদব।  
ব্রকন না? এমন দক তািা আমাদিি জীবেশায়,  আমাদিিদক ব্রকবল বাদকয র্ম্মান প্রিশসন কদি,  তাদিি  
অিদি আমাদিিদক ব্রিাষাদিাপ ও ভয় প্রিশসন কদি,  েদি আমিা এক মুহুদতসি জন্য তাদিি  স্বাদথসান্নদত কিদত 
অর্মথস হই।  দকন্তু মহান বাহা’উল্লাদহি র্ম¦ ব্রে এইরূপ নদহন পতদথবীি প্রধ্ান বযদিগদর্ি দবর্ািতশ,  তাদিি  
জাদত বা পিবী ো হউক না ব্রকন,  মহান বাহা’উল্লাহ এইরূপ ভালবার্া ও ভদিি পাত্র ো র্ময় দন¯ প্রভ 
কিদত বা শক্র দবনষ্ট কিদত পাদি না।  তাি একাদধ্পতযদক মততুযি িায়া কখনও অেকািােন্ন কিদত পাদি 
না,  অথবা ুৎর্ািটনাকািীি বার্না এি মূল উৎপাটন কিদত পাদি না।  তাি প্রভাদবি আদধ্পতয এইরূপ ব্রে 
তাি ব্রপ্রদমক ব্রপ্রদমকাদিি মদধ্য ব্রকহই,   িাদত্রি নীিবতাি মদধ্য র্ামান্য ( িীন)  ইোি স্মতদত ও জাগ্রত কিদত 
র্াহর্ কিতনা,  ো এমন দক পদিাক্ষ ভাদব ও তাি ইোি দবপিীত বদল বযাখয কিা ব্রেদত  পািত।  এই রূপ 



361 
 

ব্রপ্রদমকাি র্াংখযা অদধ্কভাদব বদদ্ধসত হদব।  তাি প্রদত তািা ব্রে ভাল বার্া ব্রপাষন ব্রে তা কখনও কমদবনা।  
এবাং তা বাংশ পিস্পিায় র্লদত থাকদব,  ব্রে পেসযি না র্মে পতদথবীি এি প্রতযয় পদিবযাপ্ত হদব।  

মহান বা’ব্রবি শহীদিি আি- বদলিাদনি ফলাফল 

একদনষ্ঠুি ববসি শত্রু ব্রে দবদি¦ ষমূলক অদবিত ব্রর্ষ্টা বা দজদিি র্াংদগ  মহান বা’ব্রবি প্রদত িূবসযবহাি কিদত 
এবাং অবদশদষ তাি জীবন ধ্বাংর্ কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  তা পশ্চাৎ পািদস্যি ও পািদস্যি অদধ্বার্ীদিি উপি 
অর্াংখয দবপি আনয়ন কদিদিল।  এই র্কল ব্রলাক োিা এইরূপ দনষ্ঠুি কােসয কদিদিল তািা িাংশনকািী 
মমসপীড়াি বদলরুদপ পদতত হদয়দিল,  এবাং অদবশ্বাস্য অল্প র্মদয়ি মদধ্য তাদিিদক অপমান জনক মততুযদভাগ 
কিদত হদয়দিল ।   

এই ব্রিদশি বহু র্াংখযাক জনর্াধ্াির্,  োিা তাদিি  র্দক্ষি র্ম্মুদখ ব্রে ব্রশাকাবহ দ সটনা র্াং দটত কিা 
হদেল,  তা অতযি উিার্ীনতাি র্াংদগ  িতদষ্টপাত কিদিল,  এবাং োিা এই র্মে দনষ্ঠুিতাি দনকট তাি দবরুদদ্ধ 
প্রদতবািেদল একদট অাংগুদল ও উঠাদত অকততকােসয হদয়দি তািাও তাদিি  ব্রবলায় এইরূপ দিশসাি বদলরুদপ 
পদতত হদয়দিল,  ো ব্রিদশি র্বস প্রকাি উপায় এবাং এি িাজনীদতদবিগদনি শদি র্ামথসয উপশম কিদত 
শদিহীন দিল।  দিসশাি প্রবল বাতার্ তাদিি  উপি দিয়া ভয়াংকি ভাদব প্রবাদহত হদয়দিল ,  এবাং তাদিি  
পাদথসব উন্নদতি দভদত্ত মূদল আ াত প্রিান কদিই  দবসল কদিদিল।   ব্রর্ই দিন হদত ব্রে দিন আক্রমর্কািীি হে 
মহান বা’ব্রবি দবরুদদ্ধ প্রর্াদিত হদয়দিল ,  এবাং তাি ধ্দমসি প্রদত মািািক আ াত হানদত ব্রর্দয়দিল,  সিব 
দদবসপাক,  এদকি পি এক,   ব্রর্ই অকততজ্ঞ ব্রলাকদিি ব্রতজ ও উৎর্াহ এদকবাি িদমত কদিদিল এবাং 
তাদিিদক জাতীয় ব্রিউদলয়াি ( ধ্বাংদশি)  দনকট বত্তসী কদিদিল।  মাহামািীর্মহূ ব্রে গুদলি নাম ও তািা প্রায় 
অজ্ঞাত দিল,  ব্রকবল ধ্ুলা িািা আবতত গ্রন্থ র্মদূহ বযদতত ো অদত অল্প ব্রলাদক পাঠ কিত,  তাদিি  উপি 
এইরূপ প্রর্ডডভাদব পদতত হল ব্রে ব্রকহই িক্ষা ব্রপলনা।   ব্রর্ই কষা াত ব্রেখাদন দবিতত হদয়দিল ,  ব্রর্ খাদন 
ধ্বাংর্ দবোি কিল।  িাজপুত্র ও কতষক র্কলদকই একইরূদপ এি িাংশন ব্রভাগ কিদত হদয়দিল  এবাং এি 
িার্ত্ব শতঙ্খদল অবনত হদত হদয়দিল ।  ইহা জনর্াধ্াির্দক এি িতঢ় মুদষ্ঠদত ধ্ািন কদিদিল,  এবাং তাদিি  
উপি হদতই তািা ধ্ািনা দশদথল কিদত অস্বীকাি কদিদিল।  দগলানী প্রদিশদক ব্রেইরূপ র্াাংগাদতক মহামািী 
জনশূন্য কদিদিল,  এই র্কল আকদস্মক ব্রক্লশর্মহূ ব্রিশদক ধ্বাংর্ কিদিল।  েদিও এই র্ব দবপি অদতকষ্টপ্রি 
দিল,  এই দবপথগামী ও অদবশ্বার্ীদিি উপি ব্রে দদবসপাকর্মহূ পদতত হদয়দিল ,  তাদত আল্লাদহি প্রদতদশাধ্ 
গ্রহর্কািী ব্রক্রাধ্ ব্রথদম দিলনা।   ব্রর্ই েন্ত্রর্া গ্রেদিদশি প্রদতযক জীবনধ্ািী এি প্রভাব অনুভব কদিদিল।  ইহা 
এমনদক বতক্ষাদি ও প্রার্ীদিি জীবদনি উপি র্মভাদব প্রভাব দবোি কদিদিল এবাং ব্রলাকদিি তাদিি  দবপদিি 
গুরুত্ব অনুভব কিদত বাধ্য কদিদিল।  ব্রলাদকিা র্বস প্রকাি ব্রক্লদশি ব্রে দবশালভাদব গভীি আতসনাি কিদতদিল 
দদভসক্ষ ও এি দবষম ভয় তাদিি  র্াংদগ  ব্রোগিান কদিদিল।  অনাহাদি মততুযি ক্ষীন আদতসি মুদি তাদিি  
মদধ্য র্বসত্র র্িদপস পিদবদক্ষপ কিদিল,  এবাং একদট ধ্ীিগদত দবদশষ্ট ও েন্ত্রনািায়ক উপশদমি জন্য িী স 
দনঃশ্বার্ পদিতযাগ কিদি,  ো তািা ব্রকাথায় ও ব্রপদত পািদিল না।  তাি দঃখ কদষ্টি পান পাত্র তলদিশ পেসি 
( পূর্সমাত্রায়)  ব্রর্বন কদিদিল,  দকন্তু ব্রে হে ইহা তাদিি  ওষ্ঠিদয়ি দনকট আনয়ন কদিদিল,  এবাং ব্রে ( মহান)  
বযদিি জন্য তাদিি  তা ব্রভাগ কিদত হদতদিল,  তাদিি  র্ম্বদে তািা র্ম্পূর্সরূপ অমদনাদোগী দিল।  

 

মহান বা’ব্রবি প্রদত ব্রহাদর্ইন খাদনি উৎপীড়দনি প্রদতফল 
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দশিাদজি গভর্সি ব্রহাদর্ন খানই র্বসপ্রথম বযদি দিল ব্রে মহান বা’ব্রবি প্রদত দবযবহাদিি জন্য উদিত হদয়দিল 
।  তাি বন্দীি প্রদত তাি অপমানজনক বযবহাি তাদক র্হ¯  ি র্হ¯  ি ব্রলাদকি জীবন হািাদত হদয়দিল  
োদিিদক তাি িক্ষনাদবক্ষদন প্রিত্ত হদয়দিল  এবাং োিা তাি কােসযদি প্রদত উদপক্ষা প্রিশসন কদিদিল।  তাি 
প্রদিশ মহামািীদত িািখাি হদয়দিল  ো ইহাদক ধ্বাংদর্ি দনকটবতসী কদিদিল।  ফার্স প্রদিশ,  িদিি ও 
দনঃদশদষত হদয় এি ভাদি দনঃর্হায়ভাদব অবর্নè হদয়দিল,  এি প্রদতদবশীদিি িান দভক্ষাি এবাং বেুদিি 
র্াহাদেযি জন্য প্রাথসনা কিদিল।  ব্রহাদর্ইন খান স্বয়াং দনদজি র্কল পদিশ্রদমি বযথসতা গভীি মদনাদবিনাি র্াংদগ  
ব্রিখদত  ব্রপদয়দিল,  তাি জীবদনি অবদশষ্ট দিনর্মহূ অজ্ঞাতভাদব োপন কিদত বাধ্য হদয়দিল  এবাং শত্রু দমত্র 
উভয় কততসক পদিতযি ও দবর্তত হদয় কদম্পত পিদক্ষদপ ব্রগািস্থাদন র্দল  ব্রগল।  

ব্রমাহম্মি শাদহি প্রধ্ানমন্ত্রী মসীজা আকার্ীি উৎপীড়দনি প্রদতফল 

পিবতসী বযদি ব্রে মহান বা’ব্রবি ধ্মস র্ম্বদে প্রদতবাি উদত্তালন কদিদিল,  এবাং এি উন্নদতি গদতদিাধ্ কিদত 
ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ব্রর্ দিল হাজী মসীজা আকার্ী।   ব্রর্ই দনদজি স্বাদথসি জন্য ও তাি র্ম- র্ামদয়কমনা ধ্মসদনতা 
উলামাদিি অনুগ্রহ লাভ কিবাি  জন্য মহান বা’ব্রবি ও ব্রমাহম্মি শাদহি মদধ্য দনদজদক প্রদক্ষপ্ত কদি 
মধ্যবদত্তসতা কদিদিল।   ব্রর্ই আোিবায়জাদনি একদট দনভতত ব্রকানায় তাি ভীদতর্ঞ্চািক বদন্দি দনবসার্ন িডড 
উচ্চািন কদিদিল,  এবাং অনমনীয় র্তকস িতদষ্টি র্াংদগ  তাি দবদেন্নতাি প্রদত পাহািা প্রিান কদিদিল।  তাদক  
ব্রর্ই দনন্দা রূ্র্ক ফলক দলদপি গ্রহীতা কিা হদয়দিল।  মহান বা’ব্রবি ব্রতদহিাদনি দনকটবতসী স্থাদন উপদস্থদতি এক 
বৎর্ি  িয় মার্ কাল অতীত হদত না হইদতই স্বগসীয় প্রদতদশাধ্ তাদক তাি কততত্ব পি হদত দর্িদতি দনদক্ষপ 
কদি দিদয়দিল,  এবাং তাি দনদজি ব্রলাদকি ভীষর্ ব্রক্রাদধ্ি র্ম্মুখ হদত আশ্রয় অদিষনকািীরুদপ,  শাহ আবদল 
আেীদমি র্মাদধ্ স্থাদনি র্ীমানাি মদধ্য লজ্জাকি আশ্রয় অšব্র ¦ ষর্  কিদত দবতাদড়ত কিা হদয়দিল ।  ব্রর্ই 
স্থাদন হদত প্রদতদশাধ্ গ্রহর্কািীি হদে তাদক দনদজি জন্মভূদমি র্ীমানাি বদহসভাদগ দবতাদড়ত ও দনবসাদর্ত 
কদিদিল এবাং তাদক দঃখ কদষ্টি র্াগদি দনমদজ্জত কদিদিল।  অবদশদষ ব্রর্ িদিিতা ও অদনবসাপনীয় দঃখ 
কদষ্টি অবস্থা র্মদূহি মদধ্য মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল ।  

আকা- জানা- খান খমর্ীি সর্ন্য িদলি ব্রশার্নীয় পদিনাম 

  ব্রর্ই সর্ন্যদিি িল র্ম্বদে োিা,  র্ামখান তাি সর্ন্য িদলি ব্রলাদকি পদক্ষ মহান বা’ব্রবি জীবন দবনার্ 
র্াধ্দন দদজ্ঞসয় অকততকােসতা র্দত্বও  ব্রর্ই ব্রর্ষ্টা পুনিায় আিম্ভ কিদত ব্রস্বোয় অগ্রর্ি হদয়দিল  এবাং অবদশদষ 
গুদলবষসর্ িািা তাি শিীি জজসদিত কদিদিল,  তাদিি  দই শত পঞ্চাশ জন সর্দনক  ব্রর্ই বৎর্ি  তাদিি  
সর্দনক কমসর্ািী র্হ,  একদট ভয়াবহ  ভূদমকদম্প মততুয মুদখ পদতত হদয়দিল ।  একদিন গ্রীষ্মকাদল তািা েখন  
আিদবলও তাদেদজি মধ্যবতসী একদট স্থাদন তািা একদট প্রার্ীদিি িায়ায় দবশ্রাম লাভ কদিদয়দিল এবাং আদমাি 
প্রদমাদি মত্ত দিল,  তখন হঠাৎ র্মে  অট্রাদলকা অধ্ঃপদতত হল এবাং তাদিি  উপি পড়ল এবাং একজন 
সর্ন্য ও উদ্ধাি ব্রপলনা।  অবদশষ্ট পাাঁর্শত সর্দনকদক  ব্রর্ই একই প্রকাি দনয়দত ব্রভাগ কিদত হদয়দিল ।  ো 
তািা তাদিি  দজদিি হদে মহান বা’ব্রবি উপি প্রদয়াগ কদিদিল।  তাাঁি আি- বদলিাদনি দতন বৎর্ি  পদি,   
ব্রর্ই সর্ন্য িল দবদিাহী হদয়দিল,  এবাং ব্রর্ই জন্য এই িদলি ব্রলাকগর্দক মীজসা র্াদিক খাদন নুিীি আদিদশ 
দনষ্ঠুি ভাদব গুদল কিা হদয়দিল ।  প্রথম গুদল বষসদন র্িষ্ট না হদয় ,  ব্রর্ দিতীয়বাি গুদল বষসর্ কিাি আদিশ 
িান কদিদিল,  ব্রেন এই দবষদয় সুদনদশ্চত হদত পাদি ব্রে দবদিাহীদিি মদধ্য একজনও জীদবত থাদক নাই।  
তাদিি  শিীি পদি বশসা ও বল্লম িািা দবদ্ধ কিা হদয়দিল ,  এবাং তাদেদজি ব্রলাকদিি িতদষ্টপদথ অনাবতত 
অবস্থায় ব্রিদখ  ব্রিয়া হদয়দিল ।   ব্রর্ই দিন  ব্রর্ই নগদিি অদনক অদধ্বার্ী,  মহান বা’ব্রবি আি- বদলিাদনি 
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অবস্থাদি স্মির্ কদি  ব্রর্ই একই দনয়দতদত আশ্চেসযাদিত হল,  ো তাদিি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুত ধ্াদবত হদয় 
তাদিি  ধ্দি ব্রফদলদিল,  োিা তাদক হতযা কদিদিল।  ব্রকান  টনা র্দক্র ইহা দক  আল্লাদহি প্রদতদশাধ্,  কতক 
ব্রলাকদক,  এদক অন্যদক মতদস্বদি বলদত ব্রশানা দগদয়দিল,  ো র্ম্পূর্স সর্ন্য িলদক এইরূপ অপমানজনক ও 
দবষািময় পদির্দতদত দনদয়  এদর্দি? েদি েুবক ( মহান বাব)  একজন দমথযাবািী প্রতািক হদতন,  তদব তাি 
দনেসাতনকািীিা ব্রকন এইরূপ ভয়ন¤কিভাদব শাদে প্রিত্ত হত? এই র্কল সুস্পষ্ট অদবশ্বাদর্ি উি নগদিি 
ব্রনততস্থানীয় ধ্মস আইন মুজতাদহি ও উলামাদিি কর্সদগার্ি হল,  োিা অতযদধ্ক ভদয় আক্রাি হদয়দিল  এবাং 
তািা আদিশ প্রিান কিল ঐ র্কল ব্রলাক োিা এইরূপ র্দন্দহ ব্রপাষন কিদিল।  তাদিিদক কদঠািভাদব শাদে 
প্রিান কিদত হদব।  কতক ব্রলাকদক ব্রবত্রা াত কিা হল,  আি কতক ব্রলাকদক অথসিডড কিা হল,  র্কলদক 
র্াবধ্ান কিা হল ব্রে এইরুপ অস্পষ্ট ব্রগাপনীয় মিবয হদত ক্ষাি থাদক,  ো ব্রকবল একজন ভয়াবহ প্রদতিদন্দি 
র্তদত ব্রলাদকি অিদি পুনঃজাগ্রত কিদব এবাং তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জন্য র্বস র্াধ্ািদনি উৎর্াহপূর্স প্রজ্বদলত 
কিদব।  

প্রধ্ানমন্ত্রী আমীি দনোম ও তাি ভ্রাতা উজীি দনোদমি ব্রশার্নীয় পদিনাম 

ব্রে র্মিুয় শদি মহান বা’ব্রবি আিা- বদলিান ত্বিাদিত কদিদিল তাদিি  প্রধ্ান উদিযাগী দিল আমীি দনোম 
( নাদর্রুেীন শাদহি প্রধ্ান মন্ত্রী)  এবাং তাি ভ্রাতা,  উজীদি দনয়াম,  ব্রে তাি দষ্কদমসি প্রধ্ান র্হর্ি  দিল।  
এিা  ব্রর্ই দনষ্ঠুি কােসয র্ম্পািদনি পি দই বৎর্ি  কাদলি মদধ্য,  একদট ভয়াবহ শাদেি অধ্ীন হদয়দিল,  ো 
তাদিি  ব্রশার্নীয় মুহূদতস পেসযবদর্ত হদয়দিল ।  আমীি দনয়াদমি িি,  আজদকি দিবর্ পেসি ফীন ম্লানাগাদিি 
প্রার্ীি িদেত কদি িদয়দি তাি দনজ হদে কতত দনষ্ঠুি কােসযাবলীি র্াক্ষয স্বরূপ।  ( ৮)  

 

অধ্যায় র্মাপ্ত 

ত্রদয়াদবাংশদত অধ্যাদয়ি টীকা 

১।  পদথদকি ভ্রমন কাদহনীি ৪২ পতষ্ঠাি ব্রলখা অনুর্াদি,  মহান বাব,  ‘বাহা’ শদব্দি মূল হদত দতনশত োট 
টীকা শদব্দি উৎপদত্ত কদিদিদলন।  

২।  ( ১)   ঐ দিবর্ র্মদূহ মহান বাহা’ উল্লাহদক জনাদব-  বাহা” এই উপাদধ্েুি নাদম অদতদহত কিা হত।  

( ২)  মহান বা’ব্রবি প্রাদথসব প্রকাশ শীঘ্রই ব্রশষ হদত র্দলদি।  এই  টনা র্াং দটত হওয়াি পূদবস হদত দেদন স্বয়াং 
ইহা অবগত দিদলন এবাং এই  টনাি ভাবী জ্ঞান ( পবূসদবাধ্)  তাদক অর্িষ্ট কদি নাই।  বা’বী র্ম্প্রিাদয়ি 
( ধ্মসবলম্বীি)  আধ্যাদিক দবষয়াদি র্ম্বদে দতদন র্কল প্রকাদিি বযবস্থা ইদত পূদবসই কদি ব্রিদখদিদলনঃ এই র্কল 
দনঃর্দন্দদহ দতদন মহান বাহা’উল্লাদহি স্বতঃস্ফুতস দবজ্ঞতাি উপি ন্যে কদিদিদলন।  এইরূপ মদন না কিাই 
অর্ম্ভব ব্রে সুদবদহ আেলদক ( মীজস)  ইয়াদহয়াদক)  পদবত্র দলদখত কাগজপত্র,  িদলল ইতযাদিি িক্ষক দনেুি 
কিা ও পদবত্র িবাদি র্াংিক্ষদনি স্থাদনি বযবস্থাকািক রুদপ দনদিসষ্ট কিা অদপক্ষা মহান বাহা’উল্লাদহি উপি এই 
র্কল কােসযভাি অপসর্ কিা অদপক্ষাকতত অদধ্ক র্ম্ভবপি।  আমিা অতযদধ্ক ভয় হদে  ব্রে,  আেলীয়া তাদিি  
িদলি স্বাদথসি অনুুদল এই শ্রুদত বাদকযি প্রদতহে পদির্ালনা কদিদি।  ( ডটি,  দট,  ব্রক ব্রর্ন,  জাদত র্মদূহি 
ও ধ্মসর্মদূহি পুনসদমলন,  ৬৫- ৬৬ পতষ্ঠা)  
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৩।  ইহা দনশ্চয়ই একদট আশ্চেসযজনক ঐকয রূ্র্ক বাকয ব্রে,  মহান আলী ব্রমাহম্মি বাব এবাং েীশু খতষ্ট উভয়ই 
তাদিি  একজন দশেযদক এইরূপ বাকয র্দম্বাধ্ন কদিদিদলন অিয তুদম আমাি র্াংদগ  স্বদগস থাকদব।  ( ডকটি,  
দট,  ব্রক ব্রর্ন,  জাদত র্মদূহি ও ধ্মস র্মদূহি পুনদমসলন,  ১৮৫ পতষ্ঠা)  

৪।  এই র্ভ্রাি বাংশীয় েুবদকি ভদি ও অটলতা র্ম্বদে তাি দনজ ব্রজাষ্ঠ ভ্রাতা ব্রমাল্লা আদবদল্লাদহি দনকট দনজ 
পদবত্র হদে দলদখত পত্রই েদথষ্ঠ।  দতদন এক্ষন োবৎ তাদেদজ বার্ কিদিন।  তাি আি- বদলিাদনি ২/ ৩ দিন 
পূদবস বন্দী দনবার্ হদত তাি ভ্রাতাি পদত্রি উত্তদি দতদন দলদখদিদলনঃ পাদথসব জীবদনি ব্রশে পদির্দত মততুয।  
র্কলদকই মিদত হদব।  আল্লাহ ব্রে ভাগয আমাি জন্য দনধ্সাদিত কদি ব্রিদখদিন তা দনশ্চয়ই র্াং দটত হদব।  
দতদনই আমাি একমাত্র অদভভাবক।  তাি ইোই পূর্স হদব।  আল্লাদহি জন্য আি- বদলিান কতই সুদখি।  তাি 
ইোই র্ম্পন্ন হদব ( তাদিদখ জিীি,  ৩০১- ৩ পতষ্ঠা) ।  

৫।  ( ১)  পদথদকি ভ্রমন কাদহনীি ৪৫ পতষ্ঠাি বর্সনা মদত,  আি- বদলিানকািীিদয়ি বক্ষঃস্থল দিন্ন দভন্ন হদয়দিল  
এবাং তাদিি  অাংগ প্রতযাংগ র্ম্পূর্স রুদপ দবর্ুর্স হদয়দিল ,  দকন্তু তাদিি  মুখমডডদল ব্রকান প্রকাি ক্ষতদর্হ্ন িতষ্ট 
হয়  নাই। ” 

 

২।  আল্লাদহিই জন্য র্কল প্রশাংর্া দেদন আদি- দবন্দুদক ( মহান বাবদক)  প্রকাশ কদিদিন এবাং তা হদত অতীত 
ও ভদবষ্যদতি র্কল জ্ঞান আদবভুসত কদিদিন।  দতদন  ব্রর্ই আদি দবন্দু োাঁদক আল্লাহ তাি দবশ্বার্ী ব্রর্বকগদর্ি 
মদধ্য আদলাদকি র্ম্বেরূপ র্তদষ্ট কদিদিন,  এবাং তাি র্তষ্ট জীবদিি মদধ্য অস্বীকািকািী এবাং তাি ব্রলাদকি 
মদধ্য অধ্াদম্মসকদিি জন্য আদি- ব্রগালক র্িতশ্য ( মহান বাহা’উল্লাদহি ফলক) - দলদপ ইশিাকাত ৩ পতষ্ঠা) ।  

৩।  ‘ই’ অক্ষদিি তাি বযাখযায়,  দতদন ( মহান বাব)  আি- বদলিান আকাঙ্খা কদিদিদলন,  এই বদল আমাি 
ব্রবাধ্ হদে ,  আমাি অিদিি অিঃস্থল হদত আদম একদট স্বি শুনদত ব্রপলাম ো আমাদক আহ্বান কদি বলদি 
 ঃ ো তুদম র্বসাদপক্ষা অদধ্ক ভালবার্Ñ তা আল্লাদহি পদথ উৎর্গস কি,  ব্রে রূপ ব্রহাদর্ইন ( তাি প্রদত শাদি 
বদধ্সত হউক)  আমাি জন্য তাি প্রার্ দবর্জসন দিদয়দিন।  এবাং েদি আদম এই অদনবােস িহস্য র্ম্বদে মদনাদোগী 
না হতাম,  তদব,  োি হদে আমাি আিা িদয়দি আদম তাি শপথ কদি বলদি এমন দক েদি পতদথবীি র্কল 
র্ম্রাট র্িবদ্ধ হদতা,  তবুও তািা আমাি দনকট হদত একদট মাত্র অক্ষিও দিনাইয়া দনদত র্ক্ষম হত না,  এই 
র্কল িাদর্ি কথা িূদি,  থাক,  োিা উদল্লখদোগয নদহ এবাং োিা পদিতযি ব্রেন,  র্কদলই আমাি র্দহষ্ণুতা,  
আমাি আি- র্মপসর্ এবাং আল্লাদহি পদথ আমাি আি- দবর্জসন র্ম্বদে অবগত হদত পাদি।  ( দকতাদব ঈক্কান,  
১৯৫ পত. )   

৪।  মহান বাব,  পিম মদহমাদিত প্রভ,ু  অন্য র্কদলি জীবন তাি জন্য উৎর্দগসত হউক,  প্রদতযক নগদিি 
উলামাদিি ( ধ্মস ব্রনতাদিি)  নাদম এক একদট ফলক- দলদপি অবতীর্স কদিদিদলন,  োদত দতদন প্রদতযদকি 
অস্বীকাি ও প্রতযাখযান ( বজসন)  প্রকতদত র্ম্বদে পূর্সভাদব বর্সনা কদিদিদলন।  অতএব ব্রহ অিিতদষ্ট র্ম্পন্ন ব্রলাক,  
ব্রতামিা দবদশষ মদনাদোগ িাও।  ( মহান  বাহা’উল্লাহ দকভাদব ইক্কান,  ১৯৩ পতষ্ঠা) ।  

৫।  এই খযাত মহা পুরুষ ( মহান বাব)  এইরূপ শদি র্হকাদি অভযথসনা কদিদিদলন ব্রে দতদন ধ্দমসি 
র্মথসনকািীদিি ও তাদিি  সনদতক আর্াি বযবস্থাি এবাং পািদস্যি ব্রলাদকি অবস্থাদি স্বভাবর্মূহ ও 
িীদতনীদতগুদল দবগদলত ( পদিবদতসত)  প্রকদম্পত কদিদিদলন এবাং নূতন আইন কানুন ( আদিশ- দনদষধ্)  ও নূতন 
ধ্দমসি প্রবতসন কদিদিদলন।  েদি িাদষ্ট্রি সুপ্রদর্দ্ধ ও খযাতনামা ব্রলাকগর্,  প্রায় র্কল ধ্মস পুদিাদহত এবাং 
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র্বসর্াধ্াির্ ব্রলাক তাদক ধ্বাংর্ ও দনমূসল কিবাি  জন্য উদিত হদয়দিল,  দতদন একাকী তাদিি  প্রদতদিাধ্ 
কদিদিদলন এবাং র্মে  পািস্যদিশদক অদলাদড়ত কদিদিদলন।  দতদন অদশদক্ষত ব্রলাকদক স্বগসীয় দশক্ষা প্রিান 
কদিদিদলন,  এবাং পািস্যবার্ীদিি দর্িাধ্ািা সনদতক আর্াি বযবহাি িীদতনীদত ও অবস্থাদি র্ম্বে দবষয়ক উন্নদত 
র্াধ্ন কদিদিদলন।  ( মহান আবদল- বাহা,  কদতপয় প্রদশ্নাত্তি)  ৩০- ৩১ পত. )  

৬।  ব্রবতাদিগু ডটিদট,  ব্রক,  ব্রর্ন,  দলদখদিন  ঃ মহান বাব এই প্রকাদিি একজন ভদবষ্যিানী 
( সুর্াংবািিাতাগর্)  দিদলন  ঃ ইহা অদপক্ষা উত্তম নাদমিও অভাদব আমিা তাদক ভদবষ্যিািী ( নবী)  নাদম 
আহ্বান কিদি।  হা,  র্তয বদট।  আদম আপনাদিি বলদি,  দতদন একজন ভদবষ্যিািী দিদলন এবাং ভদবষ্যিািী 
অদপক্ষা উচ্চ পিবীি ব্রলাক দিদলন।  ব্রকামলতা ও শদিি একত্র র্মাদবশ এতই দবিল ( দলসভ)  ব্রে তাাঁদক 
আমাদিি অদত- মানদবি পেসাদয় স্থান দিদত হয়।  আমিা জানদত ব্রপদিদি  ব্রে তাাঁি-  জীবন োত্রাি দবদশষ্ট 
ক্ষদর্,  ভাবাদতশদেযি পিক্ষদর্,  তাাঁি বিনমডডল হদত শদি ও মদহমাি এইরূপ প্রভা দবকীর্স হদতা ব্রে,   ব্রকউ 
তাাঁি মদহমা ও সুষমাি িীদপ্তি প্রদত িতদষ্ট দনদক্ষপ কিদত র্মথস হদত না।  এই পদবত্র পুরুদষি র্নি িশসদন 
অদবশ্বার্ী ব্রলাদকিা র্র্িার্ি ব্রস্বোয় দবনীত অদভবািদন মেক অবনত কিত।  পক্ষািদি দগসস্থ ব্রলাক খতষ্টান ব্রহাক 
বা সুন্নী মুর্লমান ব্রহাক,  েখনই  এই পদবত্র পুরুদষি মুখমডডল অবদলাকন কিত তািা ভদি ভদি র্াষ্টাি 
প্রর্দত জানাত।  র্াধ্ু ব্রলাকদিি দনকট এইরূপ রূপািি পদিগ্রহর্ দবদশষভাদব পদিদর্ত।  

এিা মহান বা’ব্রবি দনদলসপ্ততা বােবতা ও পূর্সতাি প্রদত স্বগসীয় র্ীলদমাহি র্াংদোগ বদল দবদবদর্ত হত।  
( জাদতর্মূদহি ও ধ্মসর্মূদহি পুনঃদমলসন,  ৮- ৯ পত. )  

৭।  ব্রকউ দক সর্য়ি আলী ব্রমাহাম্মদিি ( মহান বাদবি)  দবনম্র স্বভাব িািা আকতষ্ট না হদয় পাদি? তাি দবনম্র 
ও দনেসাদতত জীবন তাি র্দিদত্রি পদবত্রতা,  তাি ব্রেৌবন,  তাি র্াহর্,  দবপদি তাি অননুদোগকািী র্দহষ্ণুতা,  
তাি পূর্স আি- স্বীকতদত,  বয়ান,  গ্রদন্থি অস্পষ্ট ও িহস্যপূর্স উদির্মদূহি মধ্য দিয়া অদপক্ষাকতত উজ্জ্বল 
ভদবষ্যদতি ব্রে অস্পষ্ট আিদশসি দর্ত্র ব্রিখদত  পাওয়া োয়,  র্বসাদপক্ষা অদধ্ক তাাঁি দবষািময় মততুয,  এই 
র্কলগুদলই,  দশিাদজি এই েুবক ভদবষ্যিার্ীি প্রদত আমাদিি র্হানুভূদত আকতষ্ট কদি,   ব্রর্ই অদনবােস আকষসর্ 
ো তাাঁি জীবিশায় তাি জন্য ভিদিি এইরূপ ভদি অজসন কদিদিল,  ো এখন জীদবত আদি এবাং 
পািস্যবার্ীি অিির্মহূ প্রভাবাদিত কদি।  ( প্রদফর্ি, ই, দজ, েদডন, পািদস্যি বা’বীগর্,  িদয়ল এদর্য়াদটক 
ব্রর্ার্াইদটি জাদনসল,  ১৮৮৯,  ৯৩৩ পতষ্ঠা)  

৮।  ব্রকউ  এি দবশ্বার্ কদি নাই ব্রে,  এই র্কল িিরাবী কােসাবলী িািা মহান বা’ব্রবি ধ্মস মতবাি দবেতদত 
লাভ কিদত ক্ষাি হদব।  পািদস্যি ব্রলাকদিি মদধ্য পদিবতসদনি ব্রিাক ( প্রবতদত্ত)  িতষ্ট হদে ।  এিা তাাঁি 
মতবািদক দবনাশ প্রাদপ্ত হদত িক্ষা কিদব।  অদধ্দকন্তু,  তাাঁি মতবাির্মূহ পািস্যবার্ীদিি মন আকতষ্ট কদি।  
েদিও ইহা এক্ষর্ িদমত হদয়দি এবাং শহি  র্মদূহ ইহা গুপ্তভাদব অবস্থান কিদি,  ইহা অনুদমত হয়  ব্রে মহান 
বা’ব্রবি ধ্মসমত হ্রার্ পাওয়া িূদি থাক,  ইহা সিনদন্দন  দবেতদত লাভ কিদি।  ( ব্রলডী ব্রশদষি পািদস্য ব্রলাদকি 
জীবনÑধ্ািা ও িীদতনীদত,  ১৮১ পতষ্ঠা)  

৯।  মহান বা’ব্রবি ( োি প্রকতত নাম সর্য়ি আলী ব্রমাহম্মি)  গল্প,  দিল,  আধ্যাদিক বীিদত্বি একদট গল্প ো 
স্বভাদবি ( প্রকতদতি)  অদভজ্ঞতাি অনদতক্রাি,  তাি দনদজি দঃর্াহদর্ক আিা ইহা িািা উদত্তদজত হদয়দিল ।  
একজন র্ামাদজক মেসািাদবহীন এবাং দশক্ষাহীন েুবক ব্রে একমাত্র অিিতসদষ্টি শদি িািা র্কল দকিুিই অভযিি 
প্রদিশ ব্রভি কিদত র্ক্ষম হদবন এবাং প্রকতত র্দতযি র্োন পাদবন এবাং তৎপি দতদন এইরূপ িতঢ় দবশ্বাদর্ি 
র্াংদগ  ইহাদত অদবর্দলত থাকদবন,  এবাং এইরূপ প্রদিার্নাি র্াংদগ  তা উপদস্থত কিদবন ব্রেন দতদন 
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ব্রলাকজদনি দনকট এই দবশ্বার্ জন্মাদত র্ক্ষম হদবন ব্রে দতদনই মর্ীহ ( ত্রার্কতসা)  দিদলন এবাং মততুয পেসি 
তািই অনুর্ির্ কিদত তাদিিদক প্রবদতসত কিদবন ইহা মানব জাদতি ইদতহাদর্ এইরূপ একদট র্মৎকাি দবষয় 
দিল োি র্ম্বদে স্বভাব ( প্রকতদত)  গভীি ভাদব ধ্যানিাদশ দর্িা কিদত ভালবার্ত।  মহান বা’ব্রবি প্রগাঢ় 
অটলতাদক র্দন্দহ কিদত পািা ব্রেত না,  কাির্ তাাঁি ধ্মস দবশ্বাদর্ি জন্য দতদন প্রার্ িান কদিদিদলন।  তাাঁি 
প্রিত্ত ঐশী সুর্াংবাি ব্রে এইরূপ দকি ু দনশ্চয়ই দিল ো মানদবি মদন আদবিন জানাদয়দিল এবাং তাদিি  
অিিািা পদিতুষ্ট কদিদিলÑইহা এই বযাপাি িািা প্রমাদর্ত হদয়দিল  ব্রে তাাঁি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জন্য র্হর র্হর 
বযদি জীবন উৎর্গস কদিদিল,  এবাং এক্ষর্ লক্ষ লক্ষ ব্রলাক তাি অনুর্ির্ কদি।  েদি একজন অল্প বয়স্ক 
েুবক ব্রকবলমাত্র তাাঁি িয়  বৎর্ি  কাদলি ঐশী ব্রিৌদতযি কাদল তাি উদেদশ্যি অকপটতা ও বযদিদত্বি আকষসর্ 
িািা,  ধ্নী ও িদিি,  দশদক্ষত ও অদশদক্ষত র্কল ব্রলাকদক,  একই প্রকাদি তাাঁি দনদজি র্ততা ও তাাঁি 
মতবাদিি র্তযতা র্ম্বদে দবশ্বার্ িািা এইরূপ অনুপ্রাদর্ত কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন ব্রে,  তাদিিদক শত্রুিা 
দশকাদি পদির্ত কিদলও এবাং দবনা দবর্াদি মততুযিডড প্রিান কিদলও,  কিাত িািা দিখদডডত কিদলও,  
শ্বার্দিাধ্ মততুয  টাদলও,  গুদলবদ্ধ কিদলও,  কামাদনি মুদখ উড়াইয়া দিদলও তািা অনুগত দবশ্বার্ পিায়র্ 
থাকত এবাং েদি পািস্য, তুকসী ও দমর্দিি উচ্চ ব্রশ্রর্ীি ও দশদক্ষত ব্রলাদকিা অগদনত র্াংখযায় তাি মতবাির্মূহ 
আাঁকদড় ধ্দি আদি বা থাদক।  

তদব তাাঁি জীবন গত একশত বৎর্দিি  টনাবলীি মদধ্য এইরূপ একদট দবষয় হদব োি র্ম্বদে গভীিভাদব 
অধ্যয়ন কিা উদর্ত হদব।  ( স্যাি প্রাদন্সর্ ইয়াাংহার্দবদডডি দিগ্লম’ ( আদলা- িদি)  ১৮৩- ৪ পতষ্ঠা) ।  

এইরূদপ ব্রকবল মাত্র তাাঁি দত্রশ বৎর্ি  বয়র্  কাদল ১৮৫০ খতষ্টাদব্দ ( ০৯ই জুলাই)  একজন র্তয ঐশী মানদবি 
বীিত্বপূর্স জীবন োত্রাি অবর্ান হল।  দতদন ব্রে একজন ঐশী প্রতযাদিষ্ট পুরুষ দিদলন তাাঁি মততুযি প্রকািই,   
ব্রর্ই দবষদয় তাি িতঢ় দবশ্বাদর্ি অকপটতাই েদথষ্ট র্ম্ভাবয প্রমার্।  দতদন ব্রস্বোয়,  দনদজি জীবন বদলিান 
কদিদিদলন এই দবশ্বাদর্ ব্রে দতদন তিািা ব্রলাদকি মত বতসমান ভ্রাদিপূর্স দবশ্বার্র্মূহ হদত তাদিি  উদ্ধাি কিদত 
র্ক্ষম হদবন।  হাজাি হাজাি ব্রলাক োিা তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জন্য আগ্রহ র্হকাদি দনদজদিি জীবন উৎর্গস 
কদিদিল,  তাদিিদক তাি প্রদত আকতষ্ট কিবাি  ক্ষমতা তাি স্বপদক্ষ দবশ্বার্জনক প্রমার্ ( এ,  ২১০ পত. ) ।  

১০।  মহান বা’ব্রবি মততুয হদয়দি,  দকন্তু তাি ধ্মস মদি নাই।  আি- বদলিানকািীদিি এক সুিী স তাদলকাি মদধ্য 
দতদন র্ব্বসপ্রথম বযদিও দিদলন না।  র্বসদশষ বযদিও দিদলন না,  োিা এই র্াক্ষয প্রিান কদিদি ব্রে,  এমন দক 
পািদস্যি ন্যায় একদট ব্রিদশও ো িাজননদতক দবকতদত িািা পদর্ ব্রগদি  এবাং উিার্ীনতা িািা ক্ষয়প্রাপ্ত 
হদয়দি,  তবুও একদট জাদতি আিা ( তথায়)  জীদবত থাদক,  হয়তঃ অস্পষ্টভাদব,  এবাং এক প্রকাি 
দনঃর্হায়ভাদব দকন্তু তথাদপ জীবনী শদিি হঠাৎ আকদস্মক আদবদগি র্ম্ভাবনা থাদক।  ( ভযাদলস্টাইন দর্িদলি 
মধ্য- প্রার্য প্রশ্ন ( বার্মে   ো,  ১২০ পতষ্ঠা)  

৬।  হাজী মীজসা জানী দলদখদিন  ঃ রুশ র্ম্রাট তাি তাদেজস্থ িাষ্ট্র িূতদক মহান বা’ব্রবি দবষয় ও অবস্থাদি 
র্ম্বদে পূর্সভাদব অনুর্োন কিতঃ দিদপাটস ব্রপ্রির্ কিবাি  জন্য আদিশ িান কদিদিদলন।  এই র্াংবাি পাওয়া 
মাত্র পািস্য কততসপক্ষ মহান বা’ব্রবি মততুযিডড প্রিান কদি।  রুশ িাষ্ট্রিূত,  মহান বা’ব্রবি শ্রুতদলদপকি আকা 
সর্য়ি ব্রমাহাম্মি ব্রহাদর্নদক তাি দনকট আহ্বান কদিন,  দেদন তাদেদজ তখন বন্দী দিদলন এবাং তাি দনকট 
পদবত্র পুরুষ মহান বা’ব্রবি দনিশসনর্মহূ ও অবস্থাদি র্ম্বদে অনুর্োন কদিন।  ব্রর্খাদন মুর্লমান ধ্মসাবলম্বী 
ব্রলাক উপদস্থত থাকায় আকা সর্য়ি ব্রহাদর্ন,  তাি প্রভিু র্ম্বদে পদিষ্কাি ভাদব দকিুই বলদত র্াহর্ কদিন 
নাই।  দকন্তু ইাংদগত ক্রদম কতক দবষয় র্ম্বদে র্াংবাি প্রিান কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন এবাং রুশ িূতদক মহান 
বা’ব্রবি দকি ু ব্রলখা প্রিান কদিদিদলন।  এই বর্সনা ব্রে অিতঃ আাংদশকভাদব র্তয তা ভিদর্ি র্াক্ষয িািা 
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প্রমাদর্ত হয়।  দেদন আল্লাদহি নাম র্ম্বদে মহান বা’ব্রবি একদট ভাদষ্যি ( োহাদক দতদন বা’বীদিি ব্রকািান 
আখযা প্রিান কদিন)  পাডডুদলদপ বর্সনােদল বদলন ব্রে ইহা বা’ব্রবি দনদজ ব্রর্দক্রটািীি দনকট হদত পাওয়া 
দগদয়দিল,  দেদন তাদেদজ তাি কািাবার্ কাদল ইউদিাপীয়ানদিি হদে প্রিান কদিদিদলন।  ( তাদিদখ জিীি,  
৩৯৫- ৬ পত. ) ।  

৭।  শাহ আবদল আেীদমি পদবত্র র্মাদধ্- মদন্দি ও পদবত্র আশ্রয় স্থান িািা ব্রতদহিান নগি  দবভূদষত বাদষসক 
দত্রশ লক্ষ ব্রলাক এই স্থাদন তীথস োত্রা কিত।  এই স্থাদন মুর্লমান ধ্মসাবলম্বীগর্ কততসক এই ব্রিশ দবজদয়ি পি,  
র্প্তম ইমাম মহান মূর্া কাদেদমি পুত্র ইমাম ো মহান হামোদক র্মাদহত কিা হদয়দিল ,  এবাং বাগিাদিি 
আব্বার্ীয় খদলফা ব্রমাতওয়াদক্কদলি দনকট হদত পলায়ন কদি ( মহান)  আবুল কাদর্ম আবদল আেীম নামক ও 
এক পদবত্র পুরুষ এই স্থান এদর্  আশ্রয় গ্রহর্ কদিদিদলন।  দতদন ৮৬১ খতষ্টাদব্দ তাি মততুযকাল পেসি 
ব্রগাপনভাদব বাইদি বার্ কিদতন।  ( ব্রশখ নজার্ী হইদতও বাদষসক হদত পািস্য ভাবায় দলদখত দকভাদব মজদলদর্ 
এই দববির্ গতদহত হদয়দি)  ( লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য প্রশ্ন ৩৪৫- ৭ পতষ্ঠা) ।  

৮।  লডস কাজসন দলদখদিন  ঃ ইহা র্তয ব্রে নাদর্রুেীন শাদহি িাজত্ব এই একদট ব্রশার্নীয় প্রর্ডড আ াত 
প্রিানকািী কােস িািা দবকতত কিা হদয়দিল ।  তাদিি  মদধ্য অতীব মন্দ কােস দিল তাি প্রথম প্রধ্ানমন্ত্রী মীজসা 
তকীখান,  আমীি দনোম।  ব্রর্ শাদহি ভদিপদত দিল।  ব্রর্ েুবক শাদহি ঈষসাি ও শাদহি িিবাদিি ব্রলাকদিি 
প্রদত দহাংর্াপিায়র্ তাি ষড়েদন্ত্রি বদল বা দশকাি রূদপ পদতত হদয়দিল ।  

( পািস্য ও পািস্য প্রশ্ন,  ১ বালাম,  ৪০২ পত. )  

টীকা র্মাপ্ত 

 

 

র্তদুবাংশদত অধ্যায় 

োনজান অভযুিান 

( মহান বা’ব্রবি দঃখ কদষ্টি প্রদত ইাংদগত)  

  

 ব্রে অদি স্ফুদলি মাদজনিিান ও নয়িীদেি প্রজ্বদলত কদিদিল তা ইদতপদূবস োনজাদনি ( খমদর্হ দজলাি 
িাজধ্ানী)  ও এি র্তুপাশ্বসবতসী স্থানর্মদূহ অদি প্রজ্বদলত কদি দিদয়দিল।  েখন  মহান বাব তাদেদজ মততুযমুদখ 
পদতত হদয়দিদলন।  ব্রশখ তাবার্সীি পুরুষগদর্ি ব্রশার্নীয় ও দবপজ্জনক ভাদগযি জন্য তাি দঃখ অতীব গম্ভীি 
হদলও ওয়াদহি ও তাি র্দিগদর্ি ভাদগয র্ম্বদে তিদপক্ষা ব্রকান প্রকাি কম দঃখজনক কদষ্টি র্াংবাি তাি 
অিদি অদতদিি আ াতরূদপ এদর্দিল ো ইদতপদূবস নানা প্রকাদিি দঃখ কষ্ট ভাদব উৎপীদড়ত হদয়দিল ।  তাি 
র্তুদিসদক ব্রে র্কল দবপি  নীভূত হদয়দিল ,  তাি ব্রর্তনা,  তাদক গতবাি েখন  তাদেদজ দনদয়  োওয়া 
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হদয়দিল ,  তখন দতদন ব্রে অপমান র্হ্য কদিদিদলন তাি স্মতদত,  আোিবাদয়োন প্রদিদশি পাবসতয িূগসর্মদূহি 
মদধ্য ব্রে িী সকাল স্থায়ী ও কদঠাি বন্দীিশা ব্রভাগ কদিদিদলন তাি ব্রর্ষ্টা খাটুনীজদনত ক্ষদত ও ক্লাদিি ভাব,  
ভয়াবহ কর্াইবৎ নতশাংর্ নি  হতযার্মহূ ো মাদেন্দিাদনি ও নয়িীদেি অভুযিানিদয়ি ব্রশষ পেসাদয়ি অবস্থাগুদলদক 
দর্দহ্নত কদিদিল,  ব্রতদহিাদনি র্প্ত আিবদলিানকাদিগদর্ি দনগ্রহকািীগদর্ি িািা ব্রে র্কল অতযার্াি র্ম্পাদিত 
হদয়দিল Ñএমন দক এই র্কল কষ্ট ব্রে একদট দ্রুত হ্রার্ প্রাপ্ত জীবদনি অবদশষ্ট দিনর্মহূদক ো অেকািােন্ন 
কদিদিল তজ্জন্য েদথষ্ট দিল না।  দতদন ইদতপদূবস এই র্কল আ াদতি কদঠািতা িািা অবর্নè ও দবসল 
হদয়দিদলন েখন  োনজাদনি  টনাবলীি র্াংবাির্মূহ ো তখন তাদিি  দঃখজনক  টনাবলীি পূবসাভার্ দিদত 
আিম্ভ কদিদিল,  েখন  মততুযি িায়ার্মূহও তাাঁি র্তুদিসদক দ্রুততি র্মদবত হদেল,  দকরূপ  অদধ্কতি েন্ত্রর্া 
দনশ্চয়ই দতদন র্হ্য কদি থাকদবন।  প্রদতযক ব্রক্ষদত্র উত্তদি হউক বা িদক্ষদর্ হউক,  তাাঁি ধ্মস-  দবশ্বাদর্ি বীি 
িক্ষকগর্দক অর্িত দঃখ কষ্টর্মদূহি অধ্ীন কিা হদয়দিল  দকরূপ তাদিিদক  তদর্তভাদব প্রতাদিত কিা হদয়দিল  
তাদিি  অদধ্কাির্মহূ হদত র্ুযত কিা হদয়দিল ,  এবাং তাদিিদক অমানুদষক ববসিভাদবÑহতযা কিা হদয়দিল।  
এবাং এখন,  ব্রে তাি দঃখ েন্ত্রর্াি পান পাত্র অদধ্কতি প্রর্ুিভাদব পূর্স কিবাি  জন্য ব্রে মাদনি িঞ্ঝাবাৎ 
হঠাৎ আিম্ভ হল,  তাদিি  র্কদলি মদধ্য অতীব ভয়ঙ্কি ও ধ্বাংর্কািীরূদপ।  ( ১)  

ধ্মসািি গ্রহদর্ি পূদবস হুজ্জুদতি কােসকলাপ 

আদম এক্ষর্  ব্রর্ই র্মে অবস্থা বর্সনা কিদত অগ্রর্ি হদে ো  ব্রর্ই  টনাদটদক এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি ইদতহাদর্ 
একদট পিম ব্রলাম হষসক ব্রিামান্সকািী প্রার্দিক উপাখযাদন পদির্ত কদিদি।  

এি প্রধ্ান নায়ক দিদলন হুজ্জদত- োনোনী,  োি নাম দিল ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী,  দেদন তাি র্ম- র্ামদয়ক 
েুদগি ধ্মসোজক র্ম্প্রিাদয়ি একজন ব্রোগযতা র্ম্পন্ন উচ্চপিস্থ ধ্মসার্ােস দিদলন এবাং দনশ্চয়ই,  এই প্রতযাদিষ্ট 
ধ্দম্মসি একজন অতীব ভীষর্ র্মথসনকািী বীি দিদলন।  তাি দপতা ব্রমাল্লা- িদহদমি োনোনী ( আখুন্দ ব্রমাল্লা 
আবদি িদহম)  োনজাদনি একজন ব্রনততস্থানীয় মুজতাদহি ( আইনজ্ঞ ব্রনতা)  দিদলন এবাং তাি ঐশীভদি পদডডতয 
ও র্দিত্র বদলি জন্য অতযি র্ম্মাদনত হইদতন।  ব্রমাল্লা ব্রমাহাম্মি আলী,  হুজ্জত নাদম দবদশষ ভাদব পদিদর্ত,  
১২২৭ দহজিীদত ( ১৮৮২- ৮৩ খত. )  ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন।  তাি বালযকাল হদতই দতদন এইরূপ পদিগতয 
প্রিশসন কদিদিদলন ব্রে তাি দপতা তাি দশক্ষা র্ম্বদে পিম েতœ দনদয়দিদলন।  দতদন তাদক নজফ 
পাদঠদয়দিদলন।   ব্রেখাদন দতদন তাি অিিতসদষ্ট তাি র্ামথসয এবাং জ্বলি উেীপনাি জন্য প্রদর্দ্ধ লাভ কদিদিদলন 
তাি দবিযাবত্তা ও প্রগাঢ় বুদদ্ধ তাি বেুজদনি প্রশাংর্া উদিক কদিদিল,  পক্ষািদি তাি স্পষ্ট বাকয ও র্দিত্রবল 
তাদক তাি প্রদতিিীদিি ভদয়ি পাত্ররূদপ পদির্ত কদিদিল।  তাি দপতা তাদক োনোদন প্রতযাবতসন না কিাি 
জন্য উপদিশ দিদয়দিদলন ব্রেখাদন তাি শত্রুিা তাি দবরুদদ্ধ ষড়েন্ত্র কিদিল।  সুতিাাং দতদন হামিাদন তাি 
বার্স্থান স্থাপন কিাি জন্য দস্থি কিদলন,  ব্রেখাদন দতদন তাি একজন আিীয়া স্ত্রী ব্রলাকদক দববাহ কদিদিদলন,  
এবাং ব্রর্খাদন প্রায় আড়াই বৎর্ি  বার্ কদিদিদলন,  েখন  তাি দপতাি মততুয র্াংবাি তাদক ব্রর্ র্ািি অভযথসনা 
প্রিান কিা হল তা উলামাদিি শত্রুতা প্রজ্বদলত কিল,  োিা তাদিি  প্রকাশ্যভাদব স্বীকতদত দবরুদ্ধতা র্দত্ত্বও 
তাি হদে প্রদতযক প্রকাদিি দবর্াি িয়াি দনিশসন প্রাপ্ত হদয়দিল ।  

তাি র্ম্মানাদথস তাি বেগুর্ ব্রে মর্দজি দনমসার্ কদিদিদলন তাি বিততা ব্রবদি হদত দতদন,  বতহৎ জনতাদক োিা 
তাি বিততা শুনবাি জন্য র্মদবত হদয়দিল  অনুদিাধ্ কিদলন ব্রে তািা আি- র্দিতাথসতা র্াধ্ন হদত দবিত 
থাদক এবাং তাদিি  র্কল কাদেসি র্াংেম িািা দনয়দন্ত্রত হয়।  দতদন প্রদতযক প্রকাি অপবযবহাি দনিসয়ভাদব িমন  
কিদলন এবাং তাি িতষ্টাি িািা ব্রলাকদিি উৎর্াদহত কিদলন ব্রেন তািা পদবত্র ব্রকািাদন পুনঃপনুঃ উদল্লদখত 
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নীদতর্মূদহি প্রদত িতঢ়ভাদব র্মথসন প্রিান কদি।  এইরূপ েতœ ও র্ামথসযদি র্াংদগ  দতদন তাি শীষ্যগর্দক এই 
দশক্ষা প্রিান কিদতন ব্রে,  তািা োনজাদনি প্রদর্দ্ধ উলামাগর্দক জ্ঞানও ব্রবাধ্শদিদত অদতশ্রম কদিদিল।  র্তি 
বৎর্ি  োবৎ দতদন তাি প্রশাংর্নীয় পদিশ্রদমি কােসয অনুর্ির্Ñকদিদিদলন এবাং তাি স্বদিশ বার্ীদিি মনও 
অিি হদত ঐ র্মে দবষয় অপর্াদিত কিদত র্মথস হদয়দিদলন ো তাদিি  ধ্মস- দবশ্বাদর্ি প্রকতত ধ্দমসি ও দশক্ষা 
র্মদূহি দবপিীত বদল ব্রবাধ্ হদেল।  

হুজ্জত কততসক মহান বা’ব্রবি সুর্াংবাি ও ধ্দমসি আহ্বান গ্রহর্ 

েখন  দশিাজ হদত তাি দনকট আহ্বান ব্রপৌাঁদিল দতদন তৎক্ষর্াৎ তাি দবশ্বে র্াংবাি িাতা ব্রমাল্লা ইস্কান্দািদক 
নূতন প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি িাবীর্মদূহি েথাথসতা র্ম্বদে অনুর্োন কিবাি  জন্য ব্রপ্রির্ কিদলন এবাং  ব্রর্ই 
র্াংবাদি তাি উত্তি এইরূপ দিল ব্রে,  তাি শত্রুগর্ তাি প্রদত তাদিি  আক্রমর্ দিগুদনত কিবাি  জন্য 
উদত্তদজত হল।  এই পেসি তািা তাদক িাদষ্ট্রি কমসকতসাদিি ও ব্রলাদকি র্দক্ষ ব্রহয় প্রদতপন্ন কিদত অর্মথস হদয়,  
তক্ষর্ তািা তাদক প্রর্দলত ধ্মসমদতি দবদিাধ্ী মদতি একজন পক্ষ র্মথসনকািী।  ইর্লাম ধ্দমস ো পদবত্র বদল 
ব্রপাষর্ কিা হয়  তাি পদিতযাগ ও অস্বীকািকািী বদল তাদক প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিদত ব্রর্ষ্টা কিদত লাগল।  
তািা র্ুদপ র্ুদপ এদক অন্যদক বদলদত লাগল  ঃ ন্যায় দবর্াি ধ্মস পিায়র্ত,  দবজ্ঞতা ও দবিযাবত্তা র্ম্বদে তাি 
সুনাম র্বসত্র এইরূপ দবেতত হদয় পদড়দি ব্রে আমাদিি পদক্ষ তাি পি মেসািা দবসল কিা অর্ম্ভব হদয় পদড়দি।  
েখন  তাদক ব্রতদহিাদন ব্রমাহম্মি শাদহি র্ম্মুদখ আহ্বান কিা হদয়দিল ,  দতদন তাি আকষসর্কািী বািীতা িািা 
তাদক তাি পক্ষ র্মথসনকািীদত এবাং তাি একজন ভি গুর্মুগ্ধ বযদিত্ব পদির্ত কিদত র্মথস হন  নাই? দকন্তু 
এক্ষর্ েখন  দতদন প্রকাশ্যভাদব মহান সর্য়ি বা’ব্রবি,  প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্মথসনকািী হদয়দিন,  আমিা দনশ্চয়ই 
গভঃদমদডটি দনকট হদত তাি ব্রগ্রপ্তাদিি ও আমাদিি শহি  হদত তাি দনবসার্দনি আদিশ ব্রপদত র্ক্ষম হব।  

 

শাদহি দনকট হুজ্জদুতি দবরুদদ্ধ অদভদোগ ও শাহ কততসক তাি ব্রতদহিাদন 
আহ্বান 

সুতিাাং তািা ব্রমাহম্মি শাদহি দনকট অদভদোগ কিল এবাং অদভদোগপূর্স এক আদবিনপত্র পাঠাদল,  তাদত তািা 
র্বস প্রকাি ব্রকৌশল অবলম্বন কদি তাদিি  দহাংর্া পিায়র্ ও প্রবঞ্চনাকািী মন উদ্ভাবন কিদত র্ক্ষম হদয়দিল,  
তাি নাদম দনসাম িটনা কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল তািা অদভদোগ কিলঃ েদিও দতদন এখনও োবৎ আমাদিি 
ধ্দমসি একজন অনুর্ির্কািী বদল প্রকাদশ্য বযি কিদিন তবুও দতদন,  তাি দশষ্যদিি র্হায়তায় আমাদিি কততসত্ব 
বজসন কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  এখন েখন  দতদন সর্য়দি বা’ব্রবি ধ্দমসি র্াংদগ  দনজদক একীভূত কদিদিন 
এবাং োনজাদনি অদধ্বার্ীদিি দই- তততীয়াাংশ ব্রলাকদক  ব্রর্ই  তর্াই ধ্দমসি র্পদক্ষ আনয়ন কদিদিন,  আমাদিি 
উপি আি ব্রকান প্রকাি অবমাননা প্রদয়াগ কিদত দতদন দবিত থাকদবন? ব্রে জনতা তাি িাদি র্মদবত হয় ,  
র্ম্পূর্স মর্দজি তা আি ধ্াির্ কিদত র্ক্ষম নদহ।  তাি প্রভাব এইরূপ ব্রে,  ব্রে মর্জদিি তাি দপতাি দিল 
এবাং ব্রে মর্দজি তাি র্ম্মানাদথস দনদমসত হদয়দি,  এই দইদট েুি কদি একই অট্টাদলকায় পদির্ত কিা হদয়দি 
ব্রে র্তত বহমান জনতা,  োিা প্রাথসনাকাদল তাি ব্রনততত্ব অনুর্ির্ কিদত র্াগ্রদহ দ্রুতগামী হয় ,  ব্রেন তাদিিদক 
স্থান কদি দিদত পািা োয়।  র্ময় দ্রুততি অগ্রর্ি হদে  েখন  ব্রকবল োনোন নদহ বিাং দনকটবতসী 
গ্রামর্মদূহি ব্রলাদকিা ও তাি র্াহােযকািী বদল দনদজদিি ব্র াষর্া কিদব।  
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অদভদোগকািী ব্রেইরূপ সুদি ও ভাষাি হুজ্জদুতি দবরুদদ্ধ অদভদোগ আনয়ন কদিদিল তাদত শাহ অতযি 
আশ্চেসাদিত হল।  দতদন মীজসা নেি  আলী,  হাদকম- বাশীদকও তাি আশ্চেসাদিত হওয়াি র্ম্বদে অবগত কিাদলন 
এবাং োনজাদনি অদনক র্াক্ষযৎকািী বযদি এই অদভেিু বযদিি শদি র্ামথসয ও র্াধ্ুতা র্ম্বদে ব্রে উজ্জ্বল 
ভাদব প্রশাংর্া কদিদিল তা স্মির্ কিদলন।  দতদন তাদক তাি প্রদতিিীগর্ র্হ ব্রতদহিাদন আহ্বান কিদত দস্থি 
কিদলন।  একদট দবদশষ র্ভায় ব্রেখাদন দতদন হাজী মীজসা আকার্ী,  িাদষ্ট্রি অন্যান্য ব্রনততস্থানীয় কমসর্ািী,  এবাং 
ব্রতদহিাদনি খযাতনামা কতক ব্রনততস্থানীয় উলামা র্মদবত হদয়দিদলন,   ব্রর্ই স্থাদন শাহ,  োনজাদনি ব্রনততস্থানীয় 
ধ্মসার্ােসদিি তাদিি  প্রিত্ত িাদবর্মূহ র্প্রমার্ কিবাি  জন্য আহ্বান কিদলন।  তাদিি  ধ্দমসি দশক্ষাগুদল র্ম্বদে 
ব্রে র্মে প্রশ্ন তািা হুজ্জদুতি দনকট উপদস্থত কিল তৎর্ম্বদে দতদন এইরূপভাদব উত্তি প্রিান কিদলন ো তাি 
ব্রশাততবদগসি শতসদবহীন প্রশাংর্া লাভ কিদত এবাং তাি দনদিসাদশতা র্ম্বদে শাদহি পদক্ষ সুিতঢ় দবশ্বার্ স্থাপন 
কিদত অপিাগ হল না।  শাহ তাি পূর্স র্দিাষ প্রকাশ কিদলন এবাং হুজ্জুত ব্রেইরূপ র্মৎকাি ভাদব তাি 
শত্রুদিি অদভদোগর্মহূ খডডন কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  তজ্জন্য তাদক প্রর্ুি পদিমাদর্ পুিস্কতত কিদলন।  দতদন 
তাদক োনোদন প্রতযাবতসন কিদত এবাং তাি ব্রলাকদিি প্রদত দতদন ব্রে মূলযবান ব্রর্বা কােস প্রিান কিদিদলন তা 
পুনিায় আিম্ভ কিদত আদিশ কিদলন,  এবাং তাদক এই সুদনদশ্চত প্রদতশ্রুদত দিদলন ব্রে দতদন র্বসাবস্থায় তাি 
র্হায়তা কিদবন এবাং ভদবষ্যদত ব্রকান বাধ্া দবদ œি র্ম্মুখীন হদল তাদক জানাদত আদিশ প্রিান কিদলন।  

 

 

 

হুজ্জদতি োনোন প্রতযাবতসন এবাং মহান বা’ব্রবি ফলক দলদপ ও র্াংবাি প্রাদপ্ত 

তাি োনোন উপদস্থদত তাি অপমাদনত শত্রুদিি পদক্ষ ভেঙ্কি শত্রুতাি দবদস্ফািদর্ি দনিশসন স্বরূপ হল।  তাদিি  
শত্রুতাি প্রমার্র্মহূ েতই বদধ্সত হল,  তাি বেুও র্মথসনকািীদিি ব্রর্বা ও ভদিি দনিশসনর্মহূ  ব্রর্ই অনুর্াদি 
বতদদ্ধ প্রাপ্ত হদত লাগল।  তাদিি  ুমন্ত্রর্ার্মহূ র্ম্পূর্সরূদপ তুে জ্ঞান কদি অক্লাি উৎর্াদহি র্াংদগ  তাি 
কােসকলাপ অনুর্ির্ কিদত লাগদলন।  ব্রে র্মে উিাি নীদতি দতদন অনবিত এবাং দনভসীক ভাদব পক্ষ র্মথসন 
কিদিদলন,  ব্রর্গুদল  ব্রর্ই অট্টাদলকাি দভদত্তমূদল আ াত প্রিান কিদিল,  ো ধ্মসাে র্ঙ্কীর্সদর্তা শত্রুগর্ পদিশ্রম 
র্হকাদি উদত্তালন কদিদিল।  তািা শদিহীন ব্রক্রাদধ্ি র্াংদগ  তাদিি  কততসদত্বি দবদেন্নতাও তাদিি  প্রবদতসত 
প্রদতষ্ঠান র্মদূহি অধ্ঃপতন ব্রিখদত  পাদেল।   

ঐ দিবর্ র্মদূহ তাি দবদশষ্ট র্াংবািবাহক িূত,  মশহিী আহমি োহাদক দতদন ব্রগাপদন মহান বা’ব্রবি দনকট তাি 
দনকট হদত একদট প্রাথসনা পত্রর্হ ও উপদঢৌকন র্হ দশিাদজ ব্রপ্রির্ কদিদিদলন,  োনোদন প্রতযাবতসন 
কদিদিদলন,  এবাং েখন  হুজ্জত তাি দশষ্যগদর্ি দনকট বিততা প্রিান কিদিদলন,  তখন তাি হদে তাি 
দপ্রততদমি দনকট হদত ব্রপ্রদিত র্ীলদমাহিাদঙ্কত একখানা পত্র প্রিান কিদলন।  দতদন ব্রে ফলকÑদলদপ প্রাপ্ত 
হদয়দিদলন তাদত মহান বাব তাি ( হুজ্জদতি)  প্রদত তাাঁি ( মহান বাদবি)  দনদজি পিবীি মধ্য হদত একদট 
পিবী,  হুজ্জত,  িান কদিদিদলন বিততা মঞ্চ হদত দবন্দুমাত্র ভাব ব্রগাপন  না ব্রিদখ  তাি ধ্দমসি ব্রমৌদলক 
দশক্ষার্মহূ ব্র াষর্া কিবাি  জন্য তাদগি কিদলন।  েখনই  দতদন তাি প্রভুি ইোর্মহূ অবগত হদলন,  
ফলকÑদলদপদত ব্রে আদিশ দলদপবদ্ধ দিল,  তা তখনই প্রবতসন কিাি জন্য দনদজদক উৎর্গস কিদত স্বীয় র্াংকল্প 
প্রকাশ কিদলন দতদন তৎক্ষর্াৎ তাি দশষ্যগর্দক দবিায় প্রিান কিদলন,  তাদিিদক তাদিি  পুেকগুদল বে 
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কিদত আদিশ দিদলন এবাং তাি অধ্যয়দনি প্রর্দলত কােসধ্ািার্মহূ পদিতযাগ কিদত তাি ইো প্রকাশ কিদলন।  
দতদন বলদলন  ঃ োিা ইদতপূদবসই র্তযপ্রাপ্ত হদয়দি,  তাদিি  পদক্ষ অধ্যয়ন ও গদবষর্া দক উপকাদি আর্দব 
এবাং ব্রকন দবিযা অজসদনি জন্য ব্রর্দষ্টত হও,  েখন  দতদন দেদন র্কল জানোদনি উদেশ্য প্রকাদশত হদয়দিন।  

হুজ্জদতি দবরুদদ্ধ নতূন অদভদোগ ও ব্রতদহিাদন তাি স্থানািি 

েখন  দতদন শত্রুবাি দিদনি উপার্নাি জনতাি ব্রনততত্ব কিবাি  জন্য ব্রর্ষ্টা কিদলন ো কিবাি জন্য দতদন 
মহান বাব কততসক আদিষ্ট হদয়দিদলন তখন ইমাম- জুমাহ,  দবদধ্ এই পেসি  ব্রর্ই কােস র্মাগম কদি আর্দিদলন 
ভয়ঙ্কি ভাদব আপদত্ত কিল,  এই ব্রহতুদত ব্রে,  এই অদধ্কাি তাি দনজ দপততপরুুষদিি একদর্দটয়া দবদশষ 
অদধ্কাি দিল,  ইহা তাি শাহ কততসক প্রিান কিা হদয়দিল  এবাং েতই ব্রগৌিবাদিত পিবী দবদশষ্ট ব্রলাক হউক,  
না ব্রকন ব্রকহই ইহা অন্যায়ভাদব অদধ্কাি কিদত পাদি না।  হুজ্জত প্রতুযত্তি কিদলন  ঃ  ব্রর্ই অদধ্কাি স্বয়াং 
মহান কাদয়ম ( ইমাম মাহিী বাব)  কততসক পদিবদতসত কিা হদয়দি দেদন আমাদক উহা িািা ভূদষত কদিদিন।  
র্বসর্াধ্ািদর্ি র্ম্মুদখ  ব্রর্ই কােসভাি গ্রহর্ কিদত আদম তা ( মহান বাব)  কততসক আদিষ্ট হদয়দি,  এবাং আদম 
অন্য ব্রলাকদক তাি উপি অনদধ্কাি র্র্সা কিদত অনুমদত দিদত পাদি না।  েদি আদম আক্রাি হই  আদম 
আিিক্ষা কিবাি  জন্য এবাং আমাি র্িীদিি জীবন িক্ষা কিাি জন্য উপায় অবলম্বন কিব। ” 

  

মহান বাব কততসক তাি উপি ব্রে কতসবয কাদেসি ভাি অদপসত হদয়দিল ,  তৎপ্রদত তাি দনভসীক দজি,  োনজাদনি 
উলামাদিি র্াংদগ  ইমাম জুমাদক র্দম্মদলত হদত এবাং হাজী মীজসা আকার্ীি দনকট তাদিি  অদভদোগ উপদস্থত 
কিদত বাধ্য কদিদিল,  তাদিি  অদভদোগ এই দিল ব্রে হুজ্জত তাদিি  স্বীকতত প্রদতষ্ঠান র্মূদহি সবধ্তা র্ম্বদে 
আপদত্ত উিাপন কদিদিন এবাং তাদিি  অদধ্কাির্মহূ পিিদলত কদিদিন।  তািা আপদত্ত কিল আমাদিি হয়ত 
 ঃ আমাদিি পদিবাি ও ধ্ন  র্ম্পদত্ত র্হ এই শহি  হদত পলায়ন কিদত হদব এবাং তাদক এই স্থাদনি 
ব্রলাকদিি ভাদগযি একমাত্র তত্ত্বাবধ্ায়ক কিদত হদব,  অথবা ব্রমাহম্মি শাদহি দনকট হদত অদবলদম্ব এই প্রদিশ 
হদত তাি দবতাড়দনি জন্য আমাদিি এক শাহী ফমসান ( িাজজ্ঞা)  ব্রপদত হদব,  কাির্ আমিা িতঢ় রূদপ দবশ্বার্ 
কদি ব্রে তাদক এই ব্রিদশ অবস্থান কিদত অনুমদত ব্রিয়া আমাদিি পদক্ষ দবপি ব্রডদক আনাি ন্যায় হদব।  
েদিও হাজী মীজসা আকার্ী,  দনজ অিদি তাি ব্রিদশি ধ্মসার্ােস র্ম্প্রিায়দক অদবশ্বার্ কিত,  এবাং তাদিি  
ধ্মসাদবশ্বার্ ও আর্াি বযবহাি র্ম্বদে স্বাভাদবকরূপ ভাব ব্রপাষর্ কিত,  তাদক অবদশদষ বাধ্য হদয় তাদিি  
র্দনবসে িাবীর্মহূ অবদশদষ স্বীকাি কদি দনদত বাধ্য হদয়দিল  এবাং দবষয়দট ব্রমাহম্মি শাদহি দনকট উপদস্থত 
কিল,  দেদন োনোন হদত হুজ্জুদতি িাজধ্ানীদত স্থানািদিি আদিশ িান কিদলন।  

ব্রতদহিাদনি দনকটবতসী স্থাদন মহান বা’ব্রবি উপদস্থদতও োনোন োত্রা 

দকদলজ খান নাদম একজন বতদ্ধদক শাহ কততসক িতত দনেুি কিা হদয়দিল  ব্রেন ব্রর্ হুজ্জদতি দনকট শাদহি 
ফমসান প্রিান কদি।  মহান বাব ইদতামদধ্য তাি তাদেদজি পদথ ব্রতদহিাদনি দনকটবতসী স্থাদন উপদস্থত 
হদয়দিদলন।  শাদহি িূত োনোদন উপদস্থত হওয়াি পূদবস হুজ্জত,  খান- ব্রমাহম্মি তবÑর্ীন নামক তাি এক 
বেুদক একদট প্রাথসনা পত্র দনদয়  তাি প্রভুি দনকট পাদঠদয় দিদলন োদত,  দতদন তাি শত্রুি হে হদত তাাঁদক 
( মহান বাবদক)  উদ্ধাি কিাি জন্য তাদক ( হুজ্জতদক)  অনুমদত প্রিান কিদত তাি দনকট প্রাথসনা কদিদিদলন।  
মহান বাব তাদক ( হুজ্জতদক)  সুদনদশ্চত কিদলন ব্রে তাাঁি উদ্ধাি ব্রকবল র্ব্বসশদিমান আল্লাহ- ই প্রিান কিদত 
পাদিন,  এবাং তাাঁি দনধ্সাদিত ভাগয দনয়ন্ত্রর্ হদত ব্রকহই পদিত্রার্ ব্রপদত পাদি না।  অথবা তাি আইন এড়াদত 
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পাদি না।  দতদন আিও বলদলন  ঃ আমাি র্াংদগ  আপনাি র্াক্ষাৎকাি র্ম্বদে  ইহা শীঘ্রই অপি পতদথবীদত দর্ি 
তরুর্ প্রভা িাদজয র্াং দটত হদব।  

 ব্রে দিন হুজ্জত  ব্রর্ই র্াংবািপ্রাপ্ত হদয়দিদলন,   ব্রর্ই দিনই দকদলজ খান োনোদন এদর্  উপদস্থত হল এবাং 
ব্রর্ ব্রে আদিশ শাদহি দনকট হদত প্রাপ্ত হদয়দিল ,  তা তাদক অবগত কিাল এবাং তাি র্াংদগ  দতদন িাজধ্ানী 
োত্রা কিদলন।  তাদিি  ব্রতদহিাদন উপদস্থদত ও মহান বা’ব্রবি ুলাদয়ব গ্রাম হদত োত্রা একই র্মদয় র্াং দটত 
হল ব্রেখাদন তাাঁদক ( মহান বাবদক)  কদয়ক দিদনি জন্য আটক কদি িাখা হদয়দিল ।  

মহান বা’ব্রবি োনোন উপদস্থদত ও তাদেজ োত্রা 

শার্ক কততসক,  এই ভদয় পাদি মহান বাবও হুজ্জদতি মদধ্য র্াক্ষাৎকাি নূতন িকদমি আদলাড়ন র্তদষ্ট কিদত 
পাদি,  এই কািদর্ োনোন শহদিি মধ্য দিদয় মহান বা’ব্রবি র্দল  োওয়াি র্ময় োনোন হদত হুজ্জদতি 
অনুপদস্থদত দনদশ্চত কিবাি  জন্য প্রদয়াজনীয় র্তকসতা অবলম্বন কদিদিল।  হুজ্জত েখন  িাজধ্ানীি দিদক 
অগ্রর্ি হদতদিদলন।  ব্রে র্মে র্িী দকি ু িূদি ব্রথদক তাি অনুর্ির্ কিদিল,  তাদিিদক দতদন প্রতযাবতসন কিদত 
এবাং তাদিি  প্রভুি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত এবাং তাাঁদক ( মহান বাবদক)  উদ্ধাি কিাি জন্য তাি ( হুজ্জদতি)  
আগমদনি প্রস্তুদত র্ম্বদে সুদনদশ্চত কিদত তাদগি কিদলন তািা তাদিি  বাড়ীদত প্রতযাবতসদনি পদথ মহান 
বা’ব্রবি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিল,  দেদন পুনিায় তাি ইো প্রকাশ কিদলন ব্রেন তাি ব্রকান ব্রলাক তাদক বদন্দ 
িশা হদত তাদক উদ্ধাি কিদত ব্রর্ষ্টা না কদি।  দতদন এমনদক তাদিি  শহিবার্ী দবশ্বার্ীগর্দক এই কথা 
বলবাি জন্য আদিশ িান কিদলন ব্রেন তািা তাি র্তুদিসদক ভীড় না কদি,  এমনদক দতদন ব্রেখাদন োদবন 
ব্রর্খাদন ব্রেন তািা তাদক এদড়দয় র্দল।  

েখনই   ব্রর্ই র্াংবাি উহাদিি দনকট প্রিত্ত হল,  োিা তাদিি  শহদি তাি আগমন উপলদক্ষ তাদক অভযথসনা 
কিবাি  জন্য ব্রবি  হদয় এদর্দিল,  এখন তািা তাদিি  দভাগসযদি জন্য ব্রশাক ও দবলাপ কিদত লাগল।  
তবুও তািা প্রকাদশত ইো ভুদল দগদয়,  তাি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিাি জন্য োত্রা কিাি প্রবল তাড়না িমন 
কিদত পািল না।   

তািা েখনই  ঐ র্মিূয় প্রহিীদিি র্মখুীন হল,  োিা তাদিি বন্দীি অদগ্র অদগ্র র্লদিল তাদিিদক দনষ্ঠুিভাদব 
িত্রভাংগ কদি ব্রিয়া হল।  েখন  তািা িাোি উপদি একদট প্রদতবদ্ধদকি দনকট উপদস্থত হল তখন ব্রমাহম্মি 
ব্রবদগ র্াপার্ী ও তাি র্াংগীি মদধ্য একদট কলহ ব্রিখা দিল,  মহান বাবদক তাদেদজ দনদয়  োওয়াি জন্য 
র্াহােয কিদত োদিিদক ব্রতদহিান হদত ব্রপ্রির্ কিা হদয়দিল ।  ব্রমাহম্মি ব্রবগ এই দবষদয় দজি কিল ব্রে 
বন্দীদক শহদি দনদয়  ব্রেদত  হদব,  ব্রেখাদন আোিবাদিজাদনি পদথ োত্রা কিবাি  পূদবস তাদক মসীজা ব্রমাহম্মি 
আলীদয় তবীদবি দপতা,  দেদন এই ধ্দমসি একজন শহীদিি আিা- বদলিানকািী মসীজা মাসুদম তবীদবি পান্থ-
দনবাদর্ িাদত্র োপন কিদত অনুমদত দিদত হদব ব্রর্ এই কাির্ প্রিশসন কিল ব্রে,  শহদিি ব্রতািন িাদিি বাইদি 
িাদত্রদত োপন কিদল তাদিি  জীবন দবপিাপন্ন হদব এবাং তাদিি  শত্রুদিি তাদিি  উপি আক্রমদর্ি ব্রর্ষ্টায় 
উৎর্াহ িান কিদব।  ব্রর্ অবদশদষ তাি র্হদোগীদক দবশ্বার্ জম্মাদত র্মথস হল ব্রে মহান বাবদক পান্থ দনবাদর্ 
দনদয়  োওয়া ব্রশ্রয়ঃ হদব।  েখন  তািা িাো দিদয় র্লদিল,  তখন তািা ইহা ব্রিদখ আশ্চেসযাদিত হল ব্রে বন্দীি 
মুখ মডডদলি ক্ষদনক িতদষ্ট লাদভি জন্য জনতা র্াগ্রদহ,  গতহগুদলি উপদিভাদগ দভড় কদি িদয়দি।   

মীজস মাসুম,  পাস্থদনবাদর্ি পূবসতন অদধ্কািী র্ম্প্রদত মততুযমুদখ পদতত হদয়দিন,  এবাং তাি ব্রজযষ্ঠ পুত্র,  মসীজা 
ব্রমাহম্মি আলী,  হামািাদনি ব্রনততস্থানীয় দর্দকৎর্ক,  দেদন েদিও দবশ্বার্ী নদহন,  তথাদপ মহান বা’ব্রবি একজন 
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র্তয ব্রপ্রদমক দিদলন,  তখন োনোদন এদর্  উপদস্থত হদয়দিদলন এবাং তাি দপতাি জন্য ব্রশাক প্রকাশ 
কিদিদলন।  দতদন মহান বাবদক র্ািদি পান্থদনবাদর্ গ্রহর্ কিদলন,  ো দেদন তাি অভযথসনাি জন্য পূবস হদত 
দবদশষ ভাদব র্দজ্জত কদিদিদলন।   ব্রর্ই িাদত্র অদনক র্ময় পেসি দতদন তাি দনকট উপদস্থত দিদলন এবাং দতদন 
( মহান বাব)  র্ম্পূর্সরুদপ তাদক তাি ধ্দমস আনয়ন কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  

মসীজা ব্রমাহম্মি আলী তবীদবি দনকট মহান বা’ব্রবি োনোন অভযুিাদনি 
ভদবষ্যিানী প্রিান 

আদম মসীজা ব্রমাহম্মি আলী তবীবদক পিবতসী র্মদয় বর্সনা কিদত শুদনদি  ঃ ব্রে িাদত্রদত আদম মহান বা’ব্রবি 
ধ্মস গ্রহর্ কদিদিলাম,   ব্রর্ই িাদত্র আদম িাদত্র প্রভাদতি পূদবস দনিা হদত উঠলাম আমাি লডঠন প্রজ্বদলত 
কিলাম এবাং আমাি দপতাি ভতদতযি অনুগামী হদয়  পান্থদনবাদর্ি দিদক গমন কিলাম।  প্রদবশ িাদি িদক্ষত 
প্রহিীিা আমাদক দর্নদত পািল এবাং আমাদক প্রদবশ কিদত অনুমদত দিল।  মহান বাব উপার্নাি জন্য হেমূখ 
ব্রধ্ৌত কিদিদলন।   আমাদক তাাঁি র্মদুখ উপদস্থত কিা হল।  আদম তখন তাাঁদক উপার্নায়  র্¤পুর্সক্রদম অদত 
দনদবষ্ট ব্রিদখ  অতযি প্রভাবাদিত হলাম।  আদম েতক্ষন তাাঁি পশ্চাদত িডডায়মান হদয় উপার্না কিলাম,  একদট 
শ্রদ্ধা র্ম্পন্ন আনদন্দি ভাব আমাি অিি পদিপূর্স কিল।  আদম দনদজ তাাঁি জন্য র্া প্রস্তুত কিলাম এবাং ইহা 
আদম তাাঁদক দিদতদিলাম,  তখন দতদন আমাি দিদক দফিদলন এবাং আমাদক হামািান োত্রা কিাি জন্য আদিশ 
িান কিদলন দতদন বলদলনঃ এই শহি  একদট ভয়ানক ব্রগালমাদল পদতত হদব এবাং এি িাো গুদলদত িিদরাত 
প্রবাদহত হদব।  তাি পদথ আমাি িিপাত কিবাি  জন্য অনুমদত লাভ কিাি আমাি প্রবল ইো ব্রপাষন 
কিলাম।  দতদন আমাদক সুদনদশ্চত কিদলন ব্রে আমাি আি- বদলিাদনি র্ময় এখনও আদর্ নাই,  এবাং 
আল্লাদহি মীমাাংর্াি উপি আি- র্মসপন কিদত আমাদক আদিশ প্রিান কিদলন।  র্ূেসযদিদয়ি র্ময় েখন  দতদন 
তাি অদশ্ব আদিাহন কিদিদলন এবাং োত্রাি জন্য প্রস্তুত হদেদলন আদম তাাঁি অনুর্ির্ কিদত অনুমদত প্রাথসনা 
কিলাম,  দকন্তু দতদন আমাদক   উপদিশ দিদলন এবাং তাি অবযথস প্রাথসনা র্ম্বদে আমাদক সুদনদশ্চত কিদলন।  
তাি ইোি প্রদত র্ম্পূর্স আিার্মপসর্ কদি পদিতাদপি র্াংদগ  তাদক আমাি িতদষ্ট হদত অিদহসত হদত ব্রিখদত 
থাকলাম। ” 

ব্রতদহিাদন হুজ্জদতি কািাবদিাধ্ও উলামাি র্ভা আহবান 

হুজ্জদতি ব্রতদহিাদন উপদস্থদতি,  পি,  তাদক হাজী মসীজা আকার্ীি দনকট উপদস্থত কিা হল এবাং তাি আর্াি 
বযবহাি িািা োনজাদনি উলামাদিি মদধ্য ব্রে প্রর্ডড শত্রুতা জম্মিান কদিদি  ব্রর্ই র্ম্বদে শাদহি পদক্ষ ও 
তাি দনদজি পদি,  তাদিি  দবিদি প্রকাশ কিল।  দতদন তাদক বলদলন  ঃ ব্রমাহম্মি শাহ এবাং আদম আপনাি 
দবরুদদ্ধ আদনত অনবিতঃ বার্দনক ও দলদখত প্রকাশ্য দনন্দাি িািা পদিদবদষ্টত হদে।  আপনা কততসক আপনাি 
পূবস পুরুষদিি ধ্মস পদিতযাগ র্ন¦ ব্রে তাদিি  দলদখত অদভদোগ পত্র আদম কিাদর্ৎ দবশ্বার্ কিদত ব্রপদিদিলাম।  
মহামান্য শাহও  ব্রর্ই রূপ দনদশ্চত উদি দবর্^ ার্ কিদত ইেুক নদহন।  আপনাদক িাজধ্ানীদত আহ্বান কিদত 
এবাং এইরূপ অদভদোগর্মহূ খডডন কিাি জন্য আপনাদক অনুদিাধ্ কিদত আদম শাহ কততসক আদিষ্ট হদয়দি।  
ইহা শুনদত আমাি খুবই দঃখ হয়  ব্রে,  ব্রে বযদিদক আদম সর্য়দি বাব অদপক্ষা জ্ঞান ও শদিদত অপদিদময় 
রুদপ ব্রশ্রষ্ট বদল মদন কদি,  দতদন তাি ধ্মস দবশ্বাদর্ি র্াংদগ  দনদজদক এক ও অদভনè কিদত মদনানীত 
কদিদিন।  হুজ্জত উত্তি কিদলনঃ ব্রর্রূপ নদহ আল্লাহ জাদনন ব্রে,  েদি  ব্রর্ই সর্য়ি তাি গতদহ আমাদক অদত 
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নীর্তম কােসযদি ভাি প্রিান কিদত আস্থা স্থাপন কদিন,  তদব আদম ইহাদক এইরূপ একদট  র্ম্মাদনি কােসয 
বদল মদন কিব, ো আমাি শাদহি শাদহি উচ্চতম অনুগ্রহ কখনও অদতক্রম কিদত আশা কিদত পাদি না। ” 

হাজী মসীজা আকার্ী হঠাৎ বদল উঠদলন  ঃ ইহা কখনও হদত পাদি না।  হুজ্জত পুনঃ িতঢ় ভাদব বলদলন  ঃ 
ইহা আমাি দস্থি ও িতঢ় অপদিবতসনীয় দবশ্বার্ ব্রে,  দশিাদজি এই সর্য়ি  ব্রর্ই বযদি োি আদবসভাব আপদন 
স্বয়াং ও পতদথবীি র্কল ব্রলাক আগ্রহ র্হকাদি প্রতীক্ষা কিদি।  দতদনই আমাদিি প্রভ,ু  আমাদিি প্রদতশ্রুত উদ্ধাি 
কতসা।  

হাজী মসীজা আকার্ী ব্রমাহম্মি শাদহি দনকট এই দবষদয় র্াংবাি প্রিান কিদলন এবাং তাি দনকট ব্রর্ এই ভীদত 
প্রকাশ কিল ব্রে,  এইরূপ  ভীষর্ প্রদতিন্দীদক োদক শাহ স্বয়াং তাি িাদজযি উলামাদিি মদধ্য র্বসাদপক্ষা 
অদধ্ক গুন র্ম্পন্ন বদল দবশ্বার্ কদিদিল,  অবযাহতভাদব তাি কােসযকলাপ অনুর্ির্ কিদত ব্রিয়া এইরূপ একদট 
কােসযধ্ািা হদব ো িাদষ্ট্রি পদক্ষ গুরুতি দবপি শাংুল হদব।  শাহ এইরূপ র্াংবাি দবম্বার্ কিদত অদনেকু হদয় 
ব্রে র্াংবাি দতদন অদভেুি বযদিি শত্রুদিি ব্রিয়া ও দহাংর্া প্রদনাদিত বদল মদন কদিদিদলন,  দতদন আদিশ 
দিদলন ব্রেন একদট দবদশষ র্ভা আহ্বান কিা হয় ,  ব্রেখাদন িাজধ্ানীি র্মদবত উলামাদিি উপদস্থদতদত তাদক 
তাি িাবী র্প্রমার্ কিবাি  জন্য আহ্বান কিা হদব।  

এই উদেদশ্য কদয়কদট র্ভা আহ্বান কিা হদয়দিল ,  প্রতযক্ষ র্ভাি র্ম্মুদখ হুজ্জত বাদগ্লতাি র্াংদগ  তাি ধ্দমসি 
ব্রমৌদলক িাবীর্মহূ উপদস্থত কিদলন এবাং োিা তাদক বাধ্া প্রিান কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল দতদন তাদিি  েুদিতকস 
গুদল খডডন কদি তাদিিদক হতবুদদ্ধ কদিদিদলন।  দতদন র্াহদর্ি র্াংদগ  প্রকাশ কিদলনঃ ইর্লাদমি শীয়া ও 
সুনè ী উভয় র্ম্প্রিায় কততসক র্মান ভাদব এই শ্রুদতবার্ীি র্তযতা দক স্বীকাি কদি লওয়া হয়না? আদম 
ব্রতামাদিি মদধ্য আমাি েমজ সুিতঢ় র্াক্ষয প্রমার্ ব্রিদখ োদে,  তা হল,  আল্লাদহি গ্রন্থ ও আমাি বাংশ? 
ব্রতামাদিি মদত এই প্রমার্ িদয়ি মদধ্য দিতীয় প্রমার্দট অতীত হদয় ব্রগদি এবাং তাি ফল স্বরূপ,  আমাদিি 
পদির্ালনাি একমাত্র উপায় দক পদবত্র ব্রকািান গ্রদন্থি প্রমাদর্ি মদধ্য ধ্তত নদহ? আদম আপনাদিগদক র্দনবসে 
অনুদিাধ্ কিদি ব্রেন,  আমিা উভয় পক্ষ ব্রে িাবী উপদস্থত কদি,  তাি প্রদতযকদট  ব্রর্ই আিশস নীদত ো  ব্রর্ই 
পদবত্র গ্রদন্থ দবদধ্বদ্ধ কিা হদয়দি তা িািা পদিমাপ কিা হয় ,  এবাং ইহাদক ( গ্রন্থদক)  র্দবসাচ্চ ক্ষমতাি 
অদধ্কািী বদল মদন কিা হয় ,  ো িািা আমদিি েুদিি ন্যােযতা দবর্াি কিদত পািা োয়।  তািা তাি দবরুদদ্ধ 
তাদিি  িাবী র্মথসন কিদত অর্মথস হদয় ব্রশষ উপায় স্বরূপ তাদক একদট আদলৌদকক  টনা প্রিশসন কিদত 
দজজ্ঞার্া কিাি র্াহর্ র্ঞ্চয় কিল,  ব্রেন তািািা তাি উদি র্মদূহি র্তযতা স্থাপন কিদত পাদি।  দতদন 
উচ্চঃস্বদি বলদলনঃ ইহা অদপক্ষা বতহত্তি অদলৌদকক  টনা দক হদত পাদি ব্রে আল্লাহ আমাদক একাকী ও 
র্হায়দবহীন,  ব্রকবল আমাি েুদিি একমাত্র শদি িািা ব্রতদহিাদনি মুজতাদহি ও উলামাদিি র্মদবত ও দমদলত 
শদি র্মদূহি উপি আমাদক জয়লাভ কিদত র্ক্ষম কদিদিন? 

ব্রেরূপ িক্ষতা র্হকাদি হুজ্জত তাি প্রদতিন্দী শত্রুদিি দবকতত িাবীর্মহূ খডডন কদিদিদলন তা তাদক তাি 
শাদহি অনুগ্রহ লাভ কিল,  দতদন ব্রে দিন হদত তাি শত্রুগদর্ি পদিাক্ষ ইাংদগত িািা আি আদন্দদলত হন  নাই।  
েদিও জানোদনি উলামাদিি র্ম্পূর্স িল এবাং ব্রতদহিাদন কততসক ধ্মসার্ােয ব্রনতা তাদক অদবশ্বার্ী বদল ব্র াষর্া 
কদিদি এবাং মততুয িদডড িদডডত কিদব বদল ব্রিাষী দর্দ্ধাি গ্রহন কদিদি।  দকন্তু  ব্রমাহম্মি শাহ তাি প্রদত 
অনুগ্রহ প্রিশসন কিদত লাগদলন এবাং সুদনদশ্চত কিদলন ব্রে দতদন তাি র্হায়তাি উপি দনভসি কিদত পাদিন।  
হাজী মসীজা আকার্ী,  েদিও অিদি হুজ্জদতি প্রদত দবরুদ্ধ ভাবাপন্ন দিল,  িাজকীয় অনুগ্রদহি এইরূপ অনি 
প্রমার্ র্মদূহি র্াক্ষাৎ ব্রখালাখুদলভাদব তাি প্রভাব প্রদতদিাধ্ কিদত অর্মথস হদয়দিল  এবাং তাি গতদহ তাি পুনঃ 
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পুনঃ গমন ও র্াক্ষাৎকাি িািা এবাং ব্রে র্মে উপদঢৌকন দতদন উিাি হদে তাদক প্রিান কদিদিদলন,  তা িািা  
ব্রর্ই প্রতািক মন্ত্রী তাি প্রদত তাি দবিদি ব্রবাধ্ ও ঈষসা ব্রগাপন কিদত ব্রর্দয়দিল।  

হুজ্জত ব্রতদহিাদন বেত একজন বেী দিদলন।  দতদন িাজধ্ানীি প্রদবশিাি র্মদূহি বদহসভাদগ ব্রেদত  পািদতন 
না,  তাি বেুদিি র্াংদগ  ব্রকান প্রকাি র্াংরব িাখদত পািদতন না।  তাি দনজ শহিবার্ীগর্ অবদশদষ তাি 
দনকট একিল প্রদতদনদধ্ পাঠাবাি জন্য এবাং তাদিি  ধ্দমসি দবদধ্ ও নীদত র্ম্বদে তাদিি  মদনাভাব দকরুপ 
হদব  ব্রর্ই র্ম্বদে নতনু উপদিশ পাবাি জন্য র্াংকল্প কিল।  দতদন ব্রে র্কল র্াংবািিাতাদক মহান বা’ব্রবি 
দনকট তাাঁি ধ্দমসি দবষয় র্ম্বদে অনুর্োন কিবাি জন্য ব্রপ্রিন কদিদিদলন তাদিি  মধ্য দিদয় ব্রে র্মে 
আদিশ,  দনদষধ্ ও উপদিশ তাি দনকট হদত প্রাপ্ত হদয়দিদলন ব্রর্গুদল পূর্স বাধ্যতাি র্াংদগ  পালন কিবাি  
জন্য তাদিিদক আদিশ িান কিদলন।  দতদন কতকগুদল আনুষ্ঠাদনক দক্রয়া কদমসি ক্রদমক তাদলকা প্রিান কিদলন 
তাহদিি কতকগুদল ইর্লাদমি দবদধ্বদ্ধ দর্ির্দিত প্রথার্মহূ হদত দনদিসষ্ট ভাদব দভন্ন িকদমি দিল।  দতদন 
তাদিিদক সুদনদশ্চত কদি বলদলনঃ সর্য়ি কাদয়দম  জ্ঞানী আমাি প্রভুি র্াংদগ  দশিাজ ও ইর্পাহাদন উভয় 
স্থাদন,   দনষ্ঠভাদব র্ম্পদকসত দিদলন।  দতদন ও ব্রমাল্লা ইস্কান্দি এবাং মশহিী আহমি,  ব্রে দইজনদক আদম 
তাদিি  র্াক্ষাৎকাদিি জন্য পাদঠদয়দিলাম,  সুদনদশ্চত ভাদব ব্র াষর্া কদিদিন ব্রে দতদন স্বয়াং এই প্রথম বযদি 
দেদন এই র্মিূয় দক্রয়াকমস ও অনুষ্ঠান কদি থাদকন ব্রেগুদল দতদন দবশ্বার্ীগদনি প্রদত অনুষ্ঠাদনি আদিশ প্রিান 
কদিদিন।  অতএব আমিা োিা তাি পতষ্ঠাদপাষক আমাদিি উদর্ত তাি িতষ্টাি অনুর্িন কদি র্লা। ” 

এই র্কল সুস্পষ্ট দশক্ষাগুদল েখনই  তাি র্াংগীগদর্ি দনকট পদঠত হল তখন তািা তাি ইো কাদেসয পদির্ত 
কিাি অদনবােসয ইো িািা উদত্তদজত হল।  তািা নতনু প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি দবধ্ান র্মুহ প্রবদতসত কিাি জন্যই 
উৎর্াদহি র্াংদগ  কােসয কিদত আিম্ভ কিল এবাং তাদিি  পূবস প্রর্দলত িীদত নীদত পদিতযাগ কদি দবনা দিধ্ায় 
এি িাবী গুদল ব্রমদন দনল।  এমন দক ব্রিাট বাদলকাগর্দকও মহান বা’ব্রবি আদিশ দনদষধ্গুদল অদত র্তসকতাি 
র্াংদগ  অনুষ্ঠান কিদত উৎর্াদহত কিা হদয়দিল ।  তাদিিদক বলদত দশক্ষা ব্রিয়া হদয়দিল  ঃ আমাদিি দপ্রয়তম 
প্রভ ু স্বয়াং এই র্কল র্বস প্রথম অনুষ্ঠান কিদিন।  ব্রকন আমিা োিা তাি দবদশষ অদধ্কাি প্রাপ্ত দশেয 
এইগুদলদক আমাদিি জীবদনি প্রধ্ান নীদতরুদপ গ্রহর্ কিদত ইতস্বতঃ কিব?” 

হুজ্জত তখনও ব্রতদহিাদন একজন বন্দীরুদপ দিদলন,  েখন  ব্রশখ তাবর্সীি অবদিাদধ্ র্াংবাি তাি দনকট উপদস্থত 
হল।  দতদন তাি ঐ র্কল বেুদিি র্াংদগ  ব্রোগিান কিবাি  জন্য প্রবল ইো ব্রপাষন কিদলন।  োিা এইরূপ 
র্মৎকাি বীিদত্বি র্াংদগ  তাদিি  ধ্দমসি ব্রমার্ন কিাি জন্য ব্রর্ষ্টা কিদিদলন,  এবাং তাি অপািগতাি জন্য 
পদিতাপ কিদিদলন।  ঐ দিবর্ র্মদূহ তাি একমাত্র র্ািনা দিল মহান বাহা’উল্লাদহি সনকদটয অবদস্থদত োি 
দনকট দতদন  ব্রর্ই র্হনশীল শদি লাভ কদিদিদলন ো ভদবষ্যৎকাদল,  এইরুপ কােসযবলী িািা দনদজদক 
দবদশষ্টভাদব র্¦ ির্ীয় কিদত র্ক্ষম কদিদিল,  ব্রেগুদল ঐ র্কল কােসয হদত দকিুদতই কম খযাদত র্ম্পন্ন দিলনা,  
ো ঐ র্াংগী িল তাদিি  স্মির্ীয়  েুদদ্ধি দতদমিােন্ন অবস্থাি র্ময় প্রিশসন কদিদিদলন।  

ব্রমাহম্মি শাদহি মততযুি পি ব্রতদহিান হদত হুজ্জদতি জানোন পলায়ন 

হুজ্জত তখনও ব্রতদহিাদন দিদলন,  েখন  ব্রমাহম্মি শাহ পিদলাক গমন কিদলন তখন তাি মততুযদত তাি পুত্র 
নাদর্রুেীন শাহ দর্াংহার্দনি অদধ্কািী হল।  আমীি দনোম নতনু প্রধ্ান মন্ত্রীি পি প্রাদপ্ত হল এবাং ব্রর্ হুজ্জদতি 
অবদিাধ্ আিও অতযি কদঠাি কিাি জন্য এবাং ইদতামদধ্য  তাদক ধ্বাংর্ কিাি উপায় অনুর্োন কিদত দস্থি 
কিল।   ব্রর্ই দবপদিি সনকটয র্ম্বদেি অবগত হদয় ো তাি জীবনদক ভীদত প্রিশসন কিদতদিল।  তাি বন্দী 



376 
 

িেদবদশ ব্রতদহিান পদিতযাগ কিদত এবাং তাি র্াংগীগদর্ি র্াংদগ  ব্রোগিান কিদত দস্থি কিদলন,  োিা  
আগ্রদহি র্াংদগ  তাি প্রতযাবতসদনি জন্য অদপক্ষা কিদিল।  

হজ্জদতি োনোন প্রতযাবতসন এবাং তাি র্াংগীগদনি উপি গুরুতি আক্রমদর্ি 
উপলক্ষ 

তাি দনজ শহদি উপদস্থদত ো জননক কিদবলাদয় ওয়ালী আত্তাি তাি র্াংগীগদনি দনকট ব্র াষর্া কদিদিল,  তা 
তাি অদনক গুনমুগ্ধ র্াংগীগদর্ি পদক্ষ অনুরুি বাধ্যতাি ভীষর্ দবদক্ষাভ প্রকাদশি একদট দনিসশনস্বরূপ  দিল।  
পুরুষ স্ত্রীদলাক ও পুত্রকন্যা র্কদলই িদল িদল,  তাদক অভযথসনা  কিাি জন্য এবাং তাদিি  স্থায়ী ও অটল 
ভালবার্াি প্রদত শ্রুদতপুর্সঃ র্দতজ কিাি জন্য ব্রবি হদয় আর্ল।জানোদনি শার্নকতসা,  মজুদিদিৌলা নাদর্রুেীন 
শাদহি মাতুল তাদিি  দবজদয়াল্লাদর্ি স্বতঃস্ফুদতস িািা র্ন্ত্রে হদয় , সনিাদশ্যি উন্মত্ততায় আদিশ প্রিান কিল ব্রে 
কািবালাদয় ওয়ালীি ির্না কতসন কিা হউক।  েদিও ব্রর্ অিদিি মদধ্য হুজ্জতদক অদতশয়  তর্া কিত,  ব্রর্ তাি 
একজন বে ু ও শুভাকাক্ষী বদল ভান কিত।  ব্রর্ অদনক র্ময় তাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদত ব্রেত  এবাং তাদক 
অর্ীম শ্রদ্ধা প্রিশসন কিত।  তবুও,  ব্রর্ ব্রগাপনীয়ভাদব তাি জীবদনি দবরুদদ্ধ ষড়েন্ত্র কিদিল এবাং  ব্রর্ই 
মুহূদতসি জন্য প্রতীক্ষা কিদতদিল,  কখন ব্রর্ মািািক আ াত প্রিান কিদত র্ক্ষম হদব।  

 ব্রর্ই ধ্ুমাদয়ত শত্রুতা একদট অদত র্ামান্য  টনা িািা একদট অদি দশখায় প্রজ্বদলত হল।  এই রুদপ এই 
সুদোগ  দটদিল েখন  জানোদনি দইদট বালদকি মদধ্য হঠাৎ একদট দববাি বাধ্ল।  তাদিি  একজন হুজ্জদতি 
একজন র্াংগীি আিীয় দিল।  গভর্সি তৎক্ষনাৎ আদিশ দিল ব্রে,   ব্রর্ই বালকদটদক ব্রেন ব্রগ্রপ্তাি কিা হয়  
এবাং তাদক কদঠাি কািাবাদর্ অবরুদ্ধ কিা হয়।  দবশ্বাদর্গর্ কততসক গভর্সি ব্রক দকিু টাকা প্রিান কিদত ব্রর্ষ্টা 
কিা হদয়দিল  ব্রেন ব্রর্ তাদক মুি কদি ব্রিয়।  ব্রর্ তাদিি  প্রোব প্রতযাখান কিল।  এই জন্য তািা হজ্জদতি 
দনকট অদভদোগ কিদলন,  দেদন ভয়ানক ভাদব প্রদতবাি কিদলন।  দতদন গভর্সদিি দনকট দলখদলনঃ  ব্রর্ই বালক 
এত অল্প বয়স্ক ব্রে তাি আর্িদনি জন্য তাদক িায়ী কিা োয় না।  ব্রর্ েদি শাদেদোগয হয় ,  তদব তাি দপতা  
ব্রর্ই শাদে ব্রভাগ কিদব,  ব্রর্ নদহ।  

হুজ্জত েখন  ব্রিখদলন ব্রে তাি প্রদতবাদিি প্রদত কর্সপাত কিা হয়  নাই তখন দতদন পুনিাে প্রদতবাি জানাদলন 
এবাং ইহা সর্য়ি আশিফ ও ধ্দমসি একজন আি- বদলিানকািীি দপতা,  মীি জলীদলি হদে র্মপসন কিদলন,  
দেদন তাি র্াংগীগদনি মদধ্য একজন প্রভাবশালী ব্রলাক দিদলন এবাং তাদক বযদিগত ভাদব গভর্সদিি হদে প্রিান 
কিাি জন্য আদিশ কিদলন।  গতদহি প্রদবশিাদি ব্রে র্কল প্রহিী স্থাপন কিা হদয়দিল  তািা প্রথমতঃ তাদক 
প্রদবশ কিদত দিদত অস্বীকাি কিল।   তাদিি  প্রতযাখযাদন ক্রুদ্ধ হদয় দতদন িাদিি মধ্য দিয়া ব্রজাদি তাি িাো 
কদি দনদবন বদল ভয় প্রিশসন কিদলন এবাং ব্রকবল তাি তিবাদি দনদষ্কাদষত কিাি ভয় প্রিশসদন তাদিি  
প্রদতবেকতা িূি কিদত এবাং দক্ষপ্ত গভর্সিদক এই বালকদটদক মুি কদি দিদত বাধ্য কিদত কততসকােসয হদলন।  

মীি জলীদলি িাবী 

মীি জলীদলি িাবী গভর্সি কততসক শতসহীন ভাদব স্বীকতদত প্রিাদন উলামাদিি ভয়ঙ্কি ব্রক্রাদধ্ উদত্তদজত কিল।  
তািা ভয়ানকভাদব প্রদতবাি কিল এবাং তাদিি  শত্রুদিি ভয় প্রিশসদনি প্রদত তাি বশ্যতা স্বীকাি দনন্দা 
কিল,  েিািা তািা তাদক ভদিািযম কিদত ব্রর্দয়দিল।  তািা তাি দনকট তাদিি  এই ভয় প্রকাশ কিল ব্রে 
তাি পদক্ষ এইরূপ আির্মপসর্ তাদিিদক তাি দনকট আিও অদধ্ক িাদবর্মূহ উিাপন কিদত উৎর্াদহত কিদব 
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এবাং অনদতদবলদম্ব শার্ন কততসদত্বি ভাি তাদিি  হদে গ্রহর্ কিদত তাদিি  র্ক্ষম কিদব এবাং তাদক শার্ন 
কাদেস অাংশ গ্রহর্ কিা হদত দবিায় িান কিদব।  তািা অবদশদষ হুজ্জদতি ব্রগ্রপ্তাি র্ম্বদে তাদক র্ম্মত হদত 
বাধ্য কিল তািা দবশ্বার্ কদিদয়দিল ব্রে,  ইহা এইরূপ একদট কােস হদব তা তাি প্রভাব দবোদি বাধ্া প্রিান 
কিদত কততকােস হদব।  

গভর্সি অদনো র্দত্ত্বও র্ম্মত হল।  উলামা কততসক তাদক বাি বাি সুদনদশ্চত কিা হল ব্রে তাি কােস দকিুদতই 
শহদিি শাদি দনিাপত্তা দবপন্ন কিদব না।  তাদিি  দইজন র্মথসনকািী,  পাহালওয়ান ( মল্ল)  আবু্দল্লাহ ও 
পাহালওয়ান র্ফি আলী,  োিা উভদয় তাদিি  দনিসয়তা ও প্রবল শদিি জন্য ুখযাত দিল,  হুজ্জতদক ব্রগ্রপ্তাি 
কিবাি  জন্য এবাং হাতকড়া লাদগদয় তাদক গভনসদিি দনকট র্মপসর্ কিবাি  জন্য ব্রস্বোয় প্রবতত্ত হল।  
প্রদতযকদক তাদিি  কাদেসি জন্য উত্তম পুিস্কাদিি প্রদতশ্রুদত ব্রিয়া হদয়দিল ।  কমসোদিত হদয় মেদক দশদিাস্ত্রার্ 
পদিদহত হদয় এবাং শহদিি অদধ্বার্ীগদর্ি মধ্য হদত োিা হীনপিস্থ তাদিি  মধ্য হদত র্াংগতদহত একিল দবতসত্ত 
িািা অনুর্তত হদয় তািা তাদিি  উদেশ্য দর্দ্ধ কিবাি  জন্য োত্রা কিল।  উলামািা ইদতামদধ্য  জনর্াধ্াির্দক 
উদত্তদজত কিদত ও তাদিি  উিযদম নূতনভাদব বল ব্রোগাইদত র্াহর্ প্রিান কিদত তৎপিতাি র্াংদগ  দনেুি 
দিল।  

েখনই  গুপ্তর্দিিা হুজ্জদতি বার্স্থাদনি মহল্লায় উপদস্থত হল,  তখন তািা অপ্রতযাদশত ভাদব মীজসা িলাদহি 
র্ম্মুখীন হল,  দেদন তাি র্াতজন অদস্ত্র র্দস্ত্র র্দজ্জত র্াংগীদিি র্হদোদগ,  পূর্স উিযাদমি র্াংদগ  তাদিি  
গদতদিাধ্ কিদলন।  দতদন আর্দল্লাহদক দজজ্ঞার্া কিদলন ব্রে,  ব্রকাথায় ব্রেদত দিল এবাং তাি দনকট হদত একদট 
অপমান জনক উত্তি ব্রপদয় ,  তাি তিবাদি দনদষ্কাদষত কিদলন এবাং ব্রহ র্াদহবুজ্জামান ( ব্রহ েুগ- প্রভ)ু  এই 
ধ্বদন  র্হকাদি তাি উপি লাদফদয় পড়দলন এবাং তাি মেদক আ াত প্রিান কিদলন তাি প্রদতিিী ব্রর্ই ভািী 
বম্মস পদিদহত দিল তা র্দত্ত্বও মীজা িলাদহি দঃর্াহর্ র্ম্পূর্স িলদক র্ন্ত্রে কিল,  এবাং তাদিিদক দবদভন্ন দিদক 
পলায়ন কিদত বাধ্য কিল।  

  ব্রর্ই ধ্বদন  ো ধ্দমসি বদলষ্ট অিঃকির্ দবদশষ্ট িক্ষাকতসা  ব্রর্ই দিবর্ উদত্তালন কদিদিদলন তা জানোদন 
প্রথম বাি শ্রুত হল,  ইহা এইরূপ একদট ধ্বদন  দিল ো র্মে শহদিি মদধ্য দনিারুর্ আতঙ্ক র্তদষ্ট কদিদিল।  
এি ভীষর্ শদি িািা গভর্সি ভীত হদয়দিল  এবাং দজজ্ঞার্া কদিদিল এবাং ধ্বদনি অথস দক দিল,  এবাং কািা 
এই স্বি  উদত্তালন কিদত র্ক্ষম হদয়দিল ।  ব্রর্ অতযি গুরুতি ভাদব দবর্দলত হদয়দিল ।  েখন  তাদক বলা 
হল ব্রে,  ইহা হুজ্জদতি র্াংগীদিি মূল মন্ত্র,  েিািা তািা দবপদিি র্ময় মহান কাদয়দমি ( ইমাম মাহিীি)  
র্াহাদেযি জন্য প্রাথসনা কদি থাদক।  

  ব্রর্ই র্ন্ত্রে িদলি অবদশষ্ট ব্রলাদকিা,  অতযল্পকাল পদি,  ব্রশখ ব্রমাহম্মদি- তবু র্ীি র্ম্মুখীন হল,  তৎক্ষর্াৎ 
তািা তাদক তাদিি  একজন পিম শদিশালী প্রদতিিী বদল দর্নদত পািল।  তাদক অস্ত্রহীন ব্রিখদত  ব্রপদয় ,  
তািা তাি উপি পদতত হল এবাং একদট ুঠাি িািা,  ো তাদিি  মদধ্য একজন বহন  কিদিল,  তাদক আ াত 
কিল এবাং তাি মেক র্ূর্স কিল।  তািা তাদক গভনসদিি দনকট বহন  কদি দনদয়  ব্রগল,  এবাং েখনই  তািা 
আহত বযদিদক মাদটদত িাখল তখন তখনই জননক সর্য়ি আবুল কাদর্ম,  জানোদনি একজন মুজতাদহি ব্রে,  
ব্রর্খাদন উপদস্থত দিল,  র্ম্মুদখ অগ্রর্ি হল,  এবাং কলম কাটা িুদি িািা তাি বক্ষঃস্থদল আ াত কিল।  গভর্সি 
স্বয়াং ও তাি তিবাদি দনদষ্কাদষত কদি তাি মুদখ আ াত কিল এবাং তৎপি অনুর্দিিা তাদিি  র্াংগীয় অস্ত্র 
র্স্ত্র িািা তাদিি  উপি আ াত বদষসত হদেল,  তাি দঃখ কদষ্টি প্রদতদক্ষপ না কদি তাদক বলদত শুনা 
দগদয়দিলঃ ‘ব্রহ আমাি আল্লাহ।  আদম ব্রতামাদক ধ্ন্যবাি প্রিান কিদি,  ব্রকননা তুদম অনুগ্রহ পূবস আমাদকি 
আিা বদলিাদনি মুু ট প্রিান কদিদি। ’ দতদন জানোদনি দবশ্বাদর্গদর্ি মদধ্য প্রথম বযদি দিদলন,  দেদন এই 
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ধ্দমসি পদথ দনজ জীবন উৎর্গস কদিদিদলন।  তাি মততুয ো শুত্রুবাি দিন ৪থস িজব,  ১২৬৬ দহজিীদত ( ১৬ই 
ব্রম,  ১৮৫০ িঃ)  র্াং দটত হদয়দিল  তা ওয়াদহদিি আি- বদলিাদনি পাঁয়দল্লশ দিন পূদবস এবাং মহান বা’ব্রবি  
শহীদিি আি-  বদলিাদনি পঞ্চাশ দিন পূদবস  দটদিল ।  

 ব্রর্ই দিন ব্রে িিপাত হদয়দিল,  তা শত্রুদিি দবদিাদধ্তা উপশম কিা িূদি থাক,  তাদিি  ব্রক্রাধ্ আিও 
অদধ্ক ভাদব প্রজ্বদলত কিদত এবাং তাদিি  অবদশষ্ট র্াংগীগর্দক  ব্রর্ই একই ভাদগযি অধ্ীন কিাি জন্য 
তাদিি  প্রগাঢ় র্াংকল্পদক পুনঃ র্দতজ কিদত র্ক্ষম হল।  তাদিি প্রকাদশত ইোি প্রদত গভর্সদিি ব্রেৌথ 
র্ম্মদত িািা উৎর্াদহত হদয় তািা োদিিদক ব্রগ্রপ্তাি কিদত র্ক্ষম হদব তাদিি  র্কলদক মততুয মুদখ পদতত 
কিদত তািা র্াংকল্প কিল।  িাদষ্ট্রি কমসর্াদিগদনি দনকট হদত সুস্পষ্ট ভাদব প্রিত্ত ব্রকান অনুমদত বযদতত োদক 
তািা প্রর্দলত ধ্মসমদতি একদট দনলসজ্জ দবদিাদধ্তা বদল মদন কদিদিল,  ব্রে পেসি না তািা তাি অদি দনবসাদপত 
কিদত র্ক্ষম হদয়দিল ,   ব্রর্ই পেসি দবশ্রাম লাভ  কিদত তাদিি  পিস্পদিি মদধ্য র্ুদিবদ্ধ হদয়দিল ।  
তািা গভসনদিদক বাধ্য কদিদিল ব্রেন ব্রর্ একজন ব্র াষর্াকািী িািা জানাদনি র্বসত্র ব্র াষর্া কদি ব্রে োিা 
তাদিি  জীবন দবপন্ন কিদত র্ায় তাদিি  র্ম্পদত হদত অদধ্কাির্ুযত হদত র্ায়,  তাি স্ত্রীিও র্িান র্িাদতদক 
দঃখ ব্রক্লশ ও লজ্জায় দনদক্ষপ কিদত র্ায়,  তািা হুজ্জত ও তাি র্াংগীদিি র্াংদগ  তাদিি  ভাগয জদড়ত 
করুক,  এবাং োিা দনদজদিি ও তাদিি  পদিবাদিি মাংগল ও র্ম্মান সুদনদশ্চত কিদত ইেুক তািা হুজ্জত ও 
তাি র্াংগীগর্ ব্রে স্থাদন বার্ কদি তাি সনকট হদত দনজদক অন্যত্র র্দিদয় দনদব এবাং শাদহন শাদহি আশ্রয় 
অনুর্োন কিদব।  

পনুঃ আক্রমদর্ি জন্য শত্রুদিি প্রস্তুদত 

পূদবসাি র্াবধ্ান বার্ী তৎক্ষনাৎ শহদিি অদধ্বার্ীগর্দক দদট দভন্ন দভন্ন িদল দবভি কিল,  এবাং ঐ র্মে 
ব্রলাদকি দবশ্বার্দক কদঠািভাদব পিীক্ষা কিল,  োিা তখনও এই ধ্দমসি প্রদত তাদিি  অনুগদতয ইতেতঃ 
কিদিল।  ইহা অতযি করুর্ িতদশ্যি র্তদষ্ট কিল,  দপতা হদত পুদত্রি দবদেি ও আিীয় স্বজন ও ভ্রাতাি মদধ্য 
দবদিাদধ্তা ও দবদেন্নতা র্তদষ্ট কিল।  পাদথসব ব্রেহ প্রীদতি প্রদতযক প্রকাদিি বেন  ব্রর্ই দিন দিন্ন হদয় োদেল 
বদল ব্রবাধ্ হল,  এবাং পাদথসব আনুগতয অদপক্ষা অদধ্ক শদিশালী ও অদধ্ক পদবত্র একদট বাধ্যতাি র্¦ পদক্ষ 
পদবত্র প্রদতশ্রুদতর্মূহ ভুদল ব্রগল।  জানোন একদট ভয়াবহ উদত্তজনাি দশকাি হল।  দবভি পদিবাদিি ব্রলাদকিা,  
সনিাদশ্যি উন্মত্ততায় স্বদগসি দিদক ব্রে ক্রনিন ধ্বদন  উচ্চাদিত কদিদিল,  তা ঐশী ধ্মস ব্রিষপূর্স দর্ৎকাি 
কদিদিল।  ঐ র্কল ব্রলাক োিা তাদিি  গতহ ও আিীয়গর্ হদত দনদজদিি দবদেন্ন কদি,  হজ্জদতি ধ্দমস 
ব্রস্বোপূর্স র্াহােযকািীরুদপ দনদজদিিদক িলভুি কিদিল,  তখন জদয়াল্লাদর্ি দর্ৎকাি ধ্বদন   ও তাদিিদক 
প্রদতযক দিক হদত অদভবািন কিদিল।  শত্রুদিি দশদবি  ব্রর্ই মহান েুদদ্ধি জন্য প্রস্তুদত কিদত র্ঞ্চল 
কমসতৎপিতায় গুন গুন শব্দ কিদিল।  গভর্সদিি আদিদশ এবাং মুজদহি সর্য়ি,  ও উলামাদিি িািা উৎর্াদহত 
হদয় োিা গভর্সিদক র্াহােয কিদত উদিত হইয়দিল,  দনকটবতসী গ্রাম হদত অদতদিি সর্ন্যিল দ্রুতগদতদত 
শহদি আগমন কিদিল।   

ক্রমবধ্সমান ব্রগালদোগ িািা দনবাদিত না হদয় ,  হুজ্জত প্রর্াি ব্রবদিদত ( বিততা মদঞ্চ)  আদিাহন কিদলন এবাং 
স্বি উদচ্চ উদত্তদলত কদি র্মদবত জনতাি দনকট ব্র াষর্া কিদলনঃ র্বস শদিমাদনি হে অিযকাি দিদন র্তযদক 
দমথযা হদত পতথক কদিদি এবাং পথ প্রিশসদনি আদলাদক ভ্রদমত অেকাি হদত দবভি কদিদি।  আদম ইো 
কদিনা ব্রে আপনািা আমাি জন্য ক্ষদতগ্রে হদবন।  গভর্সি ও তাদক র্মথসনকািী উলামাদিি একমাত্র লক্ষয হদে 
আমাদিি বন্দী কিা ও হতযা কিা তাদিি  অন্য ব্রকান উচ্চাকাঙ্খা নাই।  তািা আমািই িদিি জন্য দপপার্াতস 
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এবাং আমাদক বযদতত আি কাহাদকও পাইদত ব্রর্ষ্টা কদিনা।  ব্রতামাদিি মদধ্য ব্রে ব্রকহ আমাদিি ব্রে র্কল দবপি 
পদিদবদষ্টত কদিদি ব্রর্গুদল হদত তাি জীবন িক্ষা কিদত দবন্দুমাত্র ইো ব্রপাষন কদি,  আমাদিি ধ্দমসি জন্য 
ব্রে দনদজি জীবন িান কিদত অদনেকু,  র্ময় অতীত হওয়াি পূদবস ব্রর্ এখান হদত র্দল োক,  এবাং ব্রেখাদন 
হদত  এদর্দিল,  ব্রর্খাদন প্রতযাবতসন করুক। ” 

হুজ্জদতি আলী মিসান খান দদগস আশ্রয় গ্রহর্ 

 ব্রর্ই দিন গভর্সি কততসক জানোদনি র্তুপাশসবতসী গ্রামর্মহূ হদত দতদন র্হ¯  ি ব্রলাকদক সর্ন্য িদল গ্রহর্ কিা 
হল,  ইদতামদধ্য  মীি িলাহ,  োি কতক র্হর্দিি র্াংদগ  োিা তাদিি  শত্রুদিি ক্রম বধ্সমান র্ঞ্চলতা লক্ষয 
কদিদিদলন হুজ্জদতি উপদস্থদত অদিষন কিদলন,  এবাং তাদক র্দনসবে অনুদিাধ্ কিদলন,  ব্রেন দতদন,  পূবস 
র্তসকতাি উপায় স্বরূপ আলী মিসান খান দদগস দনদজি বার্স্থান স্থানািদিত কদিন,  ো  ব্রর্ই মহল্লাি দনকটবতসী 
দিল,  ব্রেখাদন দতদন বার্ কিদিদলন।  হুজ্জত তাি র্ম্মদত প্রিান কিদলন এবাং আদিশ দিদলন ব্রেন তাদিি  
স্ত্রীদলাক ও র্িান র্িদতগর্দক খািয র্¤ভাি র্হ,  ো তাদিি  প্রদয়াজন হদত পাদি,  িূদগস দনদয়  োওয়া 
হউক।  েদিও তািা ইহাদক এি মাদলকগর্ কততসক অদধ্কতত প্রাপ্ত হদলন।  র্াংগীগর্ অবদশদষ তাদিিদক  ব্রর্ই 
স্থান হদত স্থানািদি র্দল  ব্রেদত  প্রবতত্ত কিদলন,  এবাং এি পদিবদতস তাদিিদক দনদজদিি বার্গতহ গুদল ব্রিদড় 
দিদলন ব্রেখাদন তািা বার্ কিদিদলন।  

শত্রু ইদতামদধ্য  তাদিি  উপি একদট ভীষর্ আক্রমর্  পদির্াদলত কিাি জন্য প্রস্তুত হদেল।  েখনই  তাদিি  
একিল সর্ন্য র্াংগীগর্ কততসক উদত্তাদলত প্রদতদিাধ্ বযবস্থাগুদলি উপি গুদলবষসর্ কিদতদিল তখন মীি ব্রিো নামক 
একজন অর্াধ্াির্ র্াহর্ী সর্য়ি,  তাি ব্রনতাি দনকট অনুমদত প্রাথসনা কিদলন ব্রেন দতদন গভর্সিদক ব্রগ্রপ্তাি কদি 
বন্দীরুদপ দদগস আনয়ন কিদত ব্রর্ষ্টা কিদত পাদিন।  হুজ্জত তাি অনুদিাধ্  স্বীকতদত হদত অদনেকু হদয় তাদক 
দনদজি জীবন দবপন্ন  না কিদত উপদিশ দিদলন।  

একজন সর্য়ি কততসক িূগস আক্রমদর্ি ব্রর্ষ্টা বযথস 

গভর্সি েখন   ব্রর্ই সর্য়দিি ইো র্ম্বদে অবগত হদয় ভদয় অতযি অদভভতু হল,  তখন ব্রর্ তৎক্ষনাৎ জানোন 
পদিতযাগ কিাি জন্য দস্থি কিল।  ো হউক,   জননক সর্য়ি তাদক  ব্রর্ই বযবস্থা অবলম্বন কিা হদত দনবতত্ত 
কিল,  ব্রর্ এই কাির্ প্রিশসন কিদল ব্রে তাি শহি  তযাগ এইরূপ ভয়ানক ব্রগালমাদলি দনিসশন হদব ো তাি 
উধ্সতন কততসপদক্ষি দনকট তাি অপমাদনি কাির্ হদব।  সর্য়ি স্বয়াং তাি আিদিকতাি দনিশসন স্বরূপ,  িূদগসি 
অদধ্বার্ীদিি দবরুদদ্ধ একদট আক্রমর্  র্ালাবাি জন্য োত্রা কিল।  ব্রর্ েখনই  আক্রমদর্ি র্াংদকত প্রিান 
কিল,  এবাং তাি দত্রশজন র্াংগীি একদট িদলি ব্রনতা স্বরূপ অগ্রর্ি হদেল তখন অপ্রতযাদশত তাদব দইজন 
শত্রুি র্াংদগ  তাি র্াক্ষাৎ হল,  োিা দনদষ্কাদশত তিবাদি হদে তাি দিদক অগ্রর্ি হদেদলন,  এই দবম্বার্ কদি 
ব্রে তািা তাদক আক্রমর্  কিবাি  ইো কদিদিল ব্রর্ তাি র্াংগীিল র্হ হঠাৎ দনিারুন আতাংদক আক্রাি হদয় 
ব্রর্াজাসুদজ তাি দনজ বাড়ীদত র্দল  ব্রগল,  এবাং গভর্সিদক ব্রে প্রদতশ্রুদত প্রিান কদিদিল তা ভূদল দগদয়,  
র্মে দিন তাি গতহকদক্ষ আবদ্ধ িইল।  োিা তাি র্াংদগ দিল,  তৎক্ষনাৎ তািা িত্রভাংগ হল,  এবাং আক্রমর্  
র্ালাবাি ইো তযাগ কিল।  তািা পদি জানদত পািল ব্রে,  ব্রে দইজন ব্রলাদকি র্াংদগ  তাদিি  র্াক্ষাৎ 
হদয়দিল ,  তাদিি  দবরুদদ্ধ তাদিি  ব্রকান প্রকাি শক্রতাি ইো দিলনা,  দকন্তু তািা ব্রকবল তাদিি  উপি 
ন্যে একদট কােসয র্ম্পািন কিদত োদেদলন।  
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তাি র্াংগীগদর্ি প্রদত হুজ্জদতি র্তকসীকির্ 

 ব্রর্ই অবমাননাকািী প্রার্াংদগক  টনাি পি,  গভর্সদিি র্মথসনকািীদিি পদক্ষ অনদতদবলদম্ব আিও কতকগুদল 
তদ্রুপ ব্রর্ষ্টা পিপি কিা হদয়দিল ,  দকন্তু ব্রর্গুদল তাদিি  উদেদশ্য র্াধ্দন র্ম্পরূ্সরুদপ অকততকােসয হল।  
প্রদতযক বাি েখন  তািা িূগস আক্রমর্  কিাি জন্য দ্রুত অগ্রর্ি হত,  হুজ্জত  তাি অল্প কদয়কজন র্াংগীদক 
আদিশ দিদতন,  েদিও তািা ( র্াংগীগর্)  র্াংখযায় কম দিদলন ব্রেন তািা তাদিি  আশ্রয় স্থান হদত বদহগসত 
হন  এবাং তাদিি  ( শত্রুদিি)  সর্ন্যগর্দক তাদডদয় ব্রিয়।  প্রদতযক বাি েখন  দতদন তাদিিদক বাদহগমসদনি 
আদিশ দিদতন দেদন তাি র্হদশেয ( র্াংগী)  গর্দক অনথসক তাদিি  আক্রমর্  কািীদিি িিপাত কিাি 
দবরুদদ্ধ র্াবধ্ান কিদত ভূলদতন না।  দতদন পুনঃ পুনঃ তাদিি  স্মির্ কদিদয়  দিদতন ব্রে,  তাদিি  কােসয 
ব্রকবল আিিক্ষামূলক দিল এবাং তাদিি  একমাত্র উদেশ্য দিল তাদিি স্ত্রীদলাক ও র্িান র্িদতদিি দনিাপত্তা 
অকু্ষন্ন িাখা।  তাদক পুনঃপনুঃ বলদত শুনা ব্রগদি ।  আমিা ব্রকান অবস্থায় অদবশ্বার্ীদিি দবরুদদ্ধ ধ্মসেুদ্ধ 
পদির্ালনা কিাি জন্য আদিষ্ট হদয়দি,  আমাদিি প্রদত তাদিি  মদনাভাব োহাই হউক না ব্রকন।  

িূগস অবদিাধ্ কিাি জন্য র্িরুি- ব্রিৌলা ইর্ফাহানীদক আমীি দনোম কততসক 
আদিশ প্রিান 

েুদ্ধ কােসযাদি এইরুপ দবশতঙ্খলা ভাদব র্লদিল ( ২) ,  ব্রে পেসি না শাহী সর্দন্যি একজন ব্রর্না পদত র্িরুি-
ব্রিৌলা ইর্ফাহাদনি দনকট আমীি দনোদমি আদিশ ব্রপৌদিল।  ব্রর্ দইদট সর্ন্য িদলি ব্রর্নাপদতরুদপ আোিবায়োন 
োত্রা কদিদিল।  তাি র্মেী হদত অবস্থানকাদল প্রধ্ান মন্ত্রীি দলদখত অদিশ তাি দনকট ব্রপৌাঁদিল,  তাদত তাি 
অদভদপ্রত োত্রা পদিতযাগ কদি তৎক্ষনাৎ জানোন োত্রাি এবাং ব্রর্খাদন িাদষ্ট্রি র্াংগতদহত সর্ন্য বাদহনীদক র্াহােয 
প্রিান কিাি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল ।  আদমি জানোদনি ও তৎপাশ্বসবতসী স্থাদনি অদনষ্টকািীদিি িলদক বশীভুত 
কদিন।  তাদিি  আশা ও আকাঙ্খার্মূহ িমন  কিাও তাদিি  বাদহনীর্মহূ দনমলূ কিা আপনাি দবদশষ 
অদধ্কাি।  এইরূপ দবলক্ষন উপকাি,  এইরূপ,  র্াংকটপূর্স র্মদয়,  আপনাি জন্য শাদহি উচ্চতম অনুগ্রহ লাভ 
 টদব,  ইহা ব্রলাকদিি প্রশাংর্া ও ভদি শ্রদ্ধা অদপক্ষা ব্রকান অাংদশ কম হদব না।  

এই উৎর্াহপূর্স ফমসান,  উচ্চাদভলার্ী র্িরুি ব্রিৌলাি কল্পনা উদত্তদজত কিল।  ব্রর্ তৎক্ষনাৎ তাি দই সর্ন্য 
িদলি ব্রনতারুদপ জানোন োত্রা কিল,  গভর্সদিি ব্রে সর্ন্য বাদহনী তাদক কততসত্বধ্ীদন স্থাপন কদিদিল,  তাদিিদক 
র্াং বদ্ধ কিল এবাং িূগস ও এি িক্ষাকতসাদিি উপি র্দম্মদলত আক্রমদর্ি আদিশ দিল।  দদগসি পাশ্ববতসী স্থাদন 
দতন দিন ও দতন িাদত্রি জন্য প্রর্ডড ভাদব র্াং ষস র্লদত লাগল,  এই র্মদয় অবরুদ্ধ্ র্াংগীগর্ হজ্জদতি 
পদির্ালনাধ্ীদন র্মৎকাি র্াহদর্ি র্াংদগ  আক্রমর্কািীদিি ভীষর্ আক্রমর্  প্রদতদিাধ্ কিল।  তাদিি  
অদভভূতকািী সর্ন্য বাদহনীি র্াংখযা দকম্বা তাদিি  র্াজ র্িোম ও দশক্ষাি ব্রশ্রষ্ঠতা র্াহর্ী র্াংগীদিি শতসহীন 
আির্মপসদন বাধ্য কিদত র্ক্ষম হয়  নাই।  আমাদিি ব্রগালাবষসন িািা তািা প্লাদবত হদয়দিল ,  তািা দনবতত্ত না 
হদয় এবাং দনিা ও কু্ষধ্া ভূদল দগদয় িগূস হদত অতযি দ্রুত আক্রমদন বদহগসত হদলন এবাং এইরূপ হঠাৎ 
বদহগমসদনি দবপি র্মদূহি প্রদত র্ম্পূর্স অমদনাদোগী হদলন।  তাদিি  দনভতত আশ্রয় স্থান হদত তাদিি  হঠাৎ 
আদবসভাবদক একদট প্রদতদিাধ্কািী বাদহনী ব্রে র্কল অদভর্ম্পাত িািা অভযথসনা কদিদিল,  তৎপ্রদত তািা তাদিি  
ব্রহ র্াদহবুে েমান ( ব্রহ েুগ প্রভু)  ধ্বদন  িািা প্রতুযত্তি প্রিান কিদলন এবাং  ব্রর্ই প্রাথসনা তাদিিদক ব্রে োদ 
মদন্ত্র মুগ্ধ কদিদিল  তািািা র্াদলত হদয় তািা দনদজদিি ব্রক শত্রুদিি উপি দনদক্ষপ কিল এবাং তাদিি  সর্ন্য 
বাদহনীদক ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত কিল।  এই র্কল হঠাৎ বদহগমসদন ও বাি বাি আক্রমর্ এবাং তাদিি  কততসকােসযতা 
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তাদিি  আক্রমর্কািী শত্রুদিি মানদর্ক দবসলতা  টাল এবাং তাদিি  ব্রর্ষ্টাি দনস্ফলতা র্ম্বদে তাদিি  দবশ্বার্ 
জম্মাল।  একদট র্ূড়াি জয়লাভ কিা র্ম্বদে তাদিি  শদিহীনতা স্বীকাি কিদত শীঘ্র তািা বাধ্য হল।  স্বয়াং 
র্িরুি ব্রিৌলাদক স্বীকাি কিদত হদয়দিল  ব্রে নয়  মার্ োবৎ েুদ্ধ কষ্ট র্হ্য কিাি পি তাি পূদবসি দই িল 
সর্ন্য বাদহনীি মদধ্য তাদক র্াহােয কিাি জন্য মাত্র দত্রশজন পি ু সর্ন্য মাত্র অবদশষ্ট দিল।  অপমাদন পদিপূর্স 
হদয় অবদশদষ তাি প্রদতিন্দী শত্রুদিি শদি িমন  কিদত তািা অপািগতা স্বীকাি কিদত বাধ্য হদয়দিল ।  
তাদক হীনপিস্থ কিা হদয়দিল এবাং তািা শাদহনশাহ কততক কদঠািভাদব দতিস্কাি কিা হদয়দিল ।   ব্রর্ই 
পিাজদয়ি ফদল ব্রে র্কল আশা অতীব আর্দিি র্াংদগ  ব্রপাষর্ কিদিল,   ব্রর্ই গুদল প্রদত দবধ্ানহীনভাদব 
দনমুসল হল।  

 

হুজ্জদতি অবরুদ্ধ র্াংগীগদর্ি দঃখ কষ্ট ও শ্রম ও প্রদলাভন 

এইরূপ একদট ব্রহয় জনক পিাজয় জানোদনি ব্রলাকদিি অিদি আত¤ক র্তষ্ট কিল।   ব্রর্ই দ সটনাি পি,  অদত 
অল্প ব্রলাকই এই আশাহীন র্াক্ষাৎ েুদদ্ধ তাদিি  জীবন পর্ কিদত ইেুক দিল।  োদিিদক েুদ্ধ কিদত বাধ্য 
কিা হদয়দিল,  তািাই অবরুদ্ধদিি প্রদত পুনঃ আক্রমর্  কিদত র্ঞ্চয় কদিদিল।  ব্রেই র্মিূয় সর্ন্য িল  ব্রর্ই 
উদেদশ্য ক্রমািদয় ব্রপ্রদিত হদেল।  তাদিগদকই প্রধ্ানতঃ েুদদ্ধি ধ্াক্কা ( প্রর্ডডতা)  বহন  কিদত হদয়দিল ।  
এইরূপ অদধ্কর্াংখযক সর্ন্যি হঠাৎ র্মাগদম,  একপদক্ষ শহদিি অদধ্বার্ীগর্ এবাং তাদিি  মদধ্য দবদশষতঃ 
বদর্ক ব্রশ্রর্ীি ব্রলাকগর্ অদধ্কতি লাভবান হদয়দিল এবাং অন্যপদক্ষ হজ্জদতি র্াংদিগর্দক িূগস প্রার্ীদিি মদধ্য 
অভাব ও অনটদনি ব্রক্লশ ব্রভাগ কিদত হদয়দিল।  দ্রুততি তাদিি  ির্িপত্র হ্রার্ প্রাপ্ত হল,  বাদহি  হদত 
খািয িবয পাওয়াি একমাত্র আশা দিল অল্প কদয়ক জন স্ত্রী ব্রলাদকি ব্রর্ষ্টাি উপি,  তাি অদনক র্ময় 
অকততকােসয হত।  োিা নানা প্রায় িলিািা িূদগসি দনকটবত্তসী হদত র্ক্ষম হত এবাং র্মিূয় খািয র্ম্ভাি ো 
তাদিি  পদক্ষ অতীব প্রদয়াজনীয় দিল  ব্রর্ই গুদল অদতদিি মূদলয দবক্রয় কিত।  েদিও তাাঁিা কু্ষধ্া িািা 
উৎপীদড়ত হদেদলন এবাং হঠাৎ ভয়ানক আক্রমন িািা ক্লাি হদেদলন- তথাদপ তািা অদবর্দলত র্াংকদল্পি র্াংদগ  
িূদগসি প্রদতদিাধ্ বযবস্থা িক্ষা কদিদিদলন।  এইরূপ একদট আশায় র্াংিদক্ষত হদয় ,  ো ব্রকান প্রকাি দবপি 
মø ান কিদত পাদি নাই,  তািা ২৮( আঠাশ) এি অদধ্ক প্রদতদিাধ্ বযবস্থা উদত্তালন কিদলন,  প্রদতযক 
প্রদতদিাধ্ বযবস্থা তাদিি  উদনশজন র্হদশদষ্যি একদট িদলি তত্বাবধ্াদন ন্যে কিা হল।  প্রদতযক প্রদতদিাধ্ 
বযবস্থায় উদনশজন অদতদিি র্াংগীদক প্রহিীরুদপ স্থাপন কিা হল,  তাদিি  কােসয দিল পাহািা প্রিান কিা এবাং 
শত্রুি গদতদবদধ্ র্ম্বদে র্াংবাি প্রিান কিা।  

তািা পুনঃ পুনঃ দর্ৎকািকািীি ধ্বদনদত দবদ èত হত,  োদিিদক শত্রুগর্ িূদগসি দনকটবতসী স্থাদন পাঠাত,  ব্রেন 
ব্রর্ িূদগসি অদধ্বাদর্গর্দক হুজ্জত ও তাি ধ্মসদক পদিতযাগ কিবাি  জন্য প্রবতত্ত কিদত পাদি।  ব্রর্ এই ব্র াষর্া 
প্রর্াি কিতঃ প্রদিদশি গভর্সি ও ব্রর্নাপদত ব্রতামাদিগদক ক্ষমা কিদত ইো এবাং ব্রতামাদিি মদধ্য ব্রে বযদি 
এই িূগস তযাগ কিদত এবাং এই ধ্মস পদিতযাগ কিদত ইো কিদব তাদিি দনিাপদি তা কিদত পথ কদি ব্রিয়া 
হদব।  এইরূপ ব্রলাকদক শাদহন শাহ প্রর্ুি পদিমাদর্ পুিস্কতত কিদবন এবাং আিও তাদক উচ্চ পিবীি মেসযািাি 
ভূদষত কিদবন।  শাহ এবাং তাি প্রদতদনদধ্গর্,  উভয় পক্ষ, তাদিি  প্রিত্ত প্রদতশ্রুদতি অন্যথস কিদবন না বদল 
তাদিি  র্ম্মাদন অাংগীকাি প্রিান কদিদিন।  এই আহ¦ াদনি প্রদত অবরুদ্ধ র্াংগীিা এক বাদকয  তর্া পূর্স ও 
র্ূড়াি উত্তি প্রিান কিদতন।  
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জয়নব নাম্নী একজন গ্রাময বদলকাি বীিদত্বি কাদহনী 

এই র্মে র্াহর্পরূ্স র্াংগীদিি অিদি ব্রে অতুযচ্চ তযাদগি ব্রতদজ অনুপ্রাদর্ত হদয়দিল ,  তাি অদধ্কতি প্রমার্ 
প্রিত্ত হদয়দিল ।  একজন গ্রাময বাদলকাি র্াহর্পরূ্স বযবহাি,  দেদন ব্রস্বোয় স্ত্রীদলাক ও বালক বাদলকাদিি িদল 
ব্রোগিান কদিদিদলন।  বাইদি িগূস িক্ষা কতসাদিি র্াংদগ  দমদলত হদয়দিদলন।  তাি নাম দিল জয়নব।  তাি 
বাড়ী দিল জানোদনি দনকটবতসী একদট কু্ষি গ্রাদম,  দতদন সুশ্রী ও ব্রগৌড় বর্স দিদলন,  উচ্চ দবশ্বাদর্ উি¦ ুদ্ধ 
দিদলন ও অিময র্াহদর্ ভূদষত দিদলন।  তাি পুরুষ র্াংগীগর্দক ব্রে র্কল দঃখ ও পিীক্ষা ও কষ্ট ব্রভাগ কিদত 
হদেল,  তাি িতশ্য তাি অিদি এইরূপ একদট অিময বার্না জাগ্রত কিল ব্রে দতদনও পুরুদষি ( িদ্ম)  ব্রবশ 
ধ্াির্ কদি শত্রুদিি পুনঃপনুঃ আক্রমর্দক দবতাদড়ত কিদবন।  পুরুষ র্াংগীগদর্ি মত একদট ব্রপাশাক ও 
দশদিাভষূর্ পদিধ্ান কদি ,  দতদন তাি ব্রকশগুে ব্রকদট ব্রফলদলন।  কদটবদে একদট তিবাদি িুলাইয়াদলন,  এবাং 
একদট বন্দুক ও ঢাল গ্রহর্ কদি পুরুষ র্াংগীদিি ব্রশ্রর্ীদত িডডায়মান হদলন।  েখন  দতদন প্রদতদিাধ্ বযবস্থাি 
পশ্চাদত স্কলমফ প্রিান কদি অগ্রবতসী হদয় তাি স্থান অদধ্কাি কিদলন, তখন ব্রকহ- র্দন্দহ কিদত পাদি নাই ব্রে 
দতদন একজন বাদলকা।  শত্রু েখন  আক্রমর্ কিল,  দতদন তাি অদর্ দনদষ্কাদষত কিদলন,  এবাং ব্রহ র্াদহবুব-
েমান ( ব্রহ েুগ- প্রভ)ু  ধ্বদন  উদত্তালন কদি অদবশ্বাস্য র্াহদর্ি র্াংদগ  তাি দবরুদদ্ধ র্দজ্জত সর্ন্য িদলি উপি 
দনজদক দনদক্ষপ কিদলন।  শত্রু দমত্র র্কদল  ব্রর্ই দিন এইরূপ একদট র্াহদর্ক ও র্দম্মাহনী কাদেস দবদস্মত ও 
আশ্চেসাদিত হল।  োি র্মকক্ষ ইদতপূদবস তাদিি  র্কু্ষিয় কিাদর্ৎ িশসন কদিদি।  তাি শত্রুিা তাদক ক্রুদ্ধ 
দবধ্াতা কততসক তাদিি  উপি দনদক্ষপ্ত একদট অদভর্ম্পাত বদল উচ্চাির্ কিল।  সনিাদশ্য অদভভতূ হদয় এবাং 
তাদিি  প্রদতদিাধ্ বযবস্থা পদিতযাগ কদি তাি র্ম্মুদখ তািা লজ্জাকি দিন্ন দভন্ন ভাদব পলায়ন কিল।  

হুজ্জত দেদন একদট গতহর্ূড়া হদত শত্রুি গদতদবদধ্ লক্ষয কিদিদলন,  তাদক দর্দনদত পািদলন এবাং  ব্রর্ই বাদলকা 
ব্রে পিাক্রম প্রিশসন কিদিদলন তাদত আশ্চেসাদিত হদলন।  জয়নব তাি আক্রমর্কািীদিি অনুর্ির্ কিাি জন্য 
বদহগসত হদয়দিদলন।  তখন দতদন তা ব্রলাকিািা তাদক দদগস প্রতযাবতসন কিদত এবাং তাি ব্রর্ষ্টা উিযম পদিতযাগ 
কিদত আদিশ দিদলন।  েখন  দতদন ( হুজ্জত)  তাদক শত্রু কততসক তাি দিদক পদির্াদলত অদগèি মদধ্য িাাঁদপদয়  
পড়দত ব্রিখদলন,  তখন তাদক বলদত শুনা দগদয়দিল  ঃ ব্রকান পুরুষ এইরূপ র্জীবতা ও র্াহর্ প্রিশসন কিদত 
র্ক্ষম হয়  নাই।  েখন  দতদন তাদক তাি এইরূপ বযবহাদিি উদেশ্য র্ম্বদে প্রশ্ন কিদলন তখন দতদন ব্রকাঁদি 
ব্রফলদলন এবাং বলদলন আমাি অিি করুর্া ও দঃদখ বযদথত হদয়দিল ,  েখন  আদম আমাি র্হদশষ্যগদর্ি 
পদিশ্রম ও দঃখ কষ্ট অবদলাকন কিলাম।  আদম একদট অভযিিীর্ উদত্তজনা িািা অগ্রগামী হদয়দিলাম,  ো 
আদম প্রদতদিাধ্ কিদত র্াধ্য হই  নাই।  আদম এই ভয় কিদিলাম পাদি আপদন আমাদক পুরুষ র্াংগীদিি র্াংদগ  
আমাি ভাগয জদড়ত কিবাি  অদধ্কাি হদত বদঞ্চত কদিন।  হুজ্জত তাদক দজজ্ঞার্া কিদলন তুদম দনশ্চয়ই  
ব্রর্ই জয়নব ব্রে দদগসি অদধ্বার্ীদিি র্াংদগ  ব্রস্বোয় ব্রোগিান কদিদিল।  দতদন উত্তি কিদলন  ঃ আদম তাই।  
আদম সুদনদশ্চত দবশ্বাদর্ি র্াংদগ  আপনাদক বলদত পািব এ পেসি ব্রকহই আমাি নািীত্ব র্ম্বদে আদবষ্কাি কদি 
নাই।  আপদনই ব্রকবল আমাদক দর্নদত ব্রপাদিদিন।  আদম আপনাদক মহান বা’ব্রবি দিবয দিয়া র্দনসবে অনুদিাধ্ 
কিদি ব্রে,  আমাি দনকট হদত  ব্রর্ই অমূলয অদধ্কাি প্রদতদিাধ্ কিা না হয় ,  ো হদে  আি- বদলিাদনি 
মুু ট ো আমাি জীবদনি একমাত্র আকাক্সক্ষা।  

হুজ্জত তাি আুল আদবিদনি সুি ও ধ্ািা  িািা গভীিভাদব প্রভাবাদিত হদলন।  দতদন তাি আিাি আদলাড়ন 
শাি কিদত র্াইদলন,  তাি জন্য তাি প্রাথসনা র্ম্বদে সুদনদশ্চত কিদলন এবাং তাদক তাি র্ৎর্াহদর্ি দর্হ্ন 
স্বরূপ আলী নাম প্রিান কিদলন।  দতদন তাদক বলদলন  ঃ ইহা অভযূিান দিবর্ ব্রে দিবর্,  র্কল িহস্য ( গুপ্ত 
দবষয়)  অনুর্োন িািা ব্রবি কিা হদব।  ( ব্রকািান ৮৬/ ৯) ।  পুরুষ হউক বা স্ত্রীদলাক হউক,  আল্লাহ তাি র্তষ্ট 
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জীবদিি দবর্াি কদিন,  তাদিি  বাদহ্যক আকতদত িািা নদহ,  দকন্তু তাদিি  দবশ্বাদর্ি প্রকতদতি জীবন ধ্ািদর্ি 
িীদতনীদত িািা।  েদিও তুদম অল্প বয়স্ক একজন বাদলকা ও ব্রতামাি অদভজ্ঞতা অপদিপক্ব,  তবুও তুদম এইরূপ 
র্জীবতা এবাং উপায় প্রিশসন কদিি,  ো অদত অল্প ব্রলাদকই অদতক্রম কিদত আশা কিদত পাদি।  দতদন তাি 
অনুদিাধ্ িক্ষা কিদলন,  এবাং তাদক র্াবধ্ান কদি দিদলন।  ব্রে তাদিি  ধ্মস তাদিি  উপি ব্রে র্ীমাÑব্রিখা 
স্থাপন কদিদি তা ব্রেন অদতক্রম কিা না হয়।  দতদন তাদক স্মির্ কদিদয়  দিদলন এবাং একজন দবশ্বার্  াতক 
আক্রমর্কািীি দবরুদদ্ধ ধ্ম্মসেুদ্ধ র্ালাবাি আদিশ ব্রিয়া হয়  নাই।  

পাাঁর্ মার্ র্ময় োবৎ ব্রে েুবতী বাদলকা অপ্রদতিিী বীিদত্বি র্াংদগ  শত্রু সর্ন্যদিি প্রদতদিাধ্ কিদত 
লাগদলন।  খািয ও দনিাি প্রদত তাদেলয প্রিশসন কদি ,  দতদন উদত্তজনাপূর্স বযগ্রতাি র্াংদগ   ব্রর্ই ধ্দম্মসি 
জন্য পদিশ্রম কদিদিদলন োদক দতদন অদতশয় ভাল বার্দতন।  তাি র্মৎকাি র্াহদর্কতাি িতষ্টাি িািা,  দতদন  
ব্রর্ই অল্প কতক র্াংগী োিা ইতেতঃ কিদিদলন,  তাদিিদক অনুপ্রাদর্ত কিদলন এবাং তাদিিদক ঐ কতসবয 
স্মির্ কদিদয়  দিদলন ো তাদিি  প্রদতযদক র্ম্পািন কিদবন এই আশা কিা হদয়দিল ।  

ব্রে তিবাদি দতদন বযবহাি কিদতন তা  ব্রর্ই র্ময় র্ব্বসিাই জামাি পাদশ্বস থাকত।  দনিাি মধ্যবতসী কাদল ো 
দতদন ব্রভাগ কিদত র্ক্ষম হদতন,  তাদক তাি মেক তাি তিবাদিি উপিস্থ কদি দবশ্রাম লাভ কিদত ব্রিখদত 
পাওয়া ব্রেত এবাং তাি ঢাল তাি ব্রিদহি উপি একদট আোিন রূদপ কােস কিত।  তাি র্াংগীগদর্ি প্রদতযকদক 
এক একদট আড্ডায় দনেুি কিা হত,  ো তাদক পাহািা দিদত ও িক্ষা কিদত হত।  পক্ষািদি  ব্রর্ই দনদভসক 
েুবতীই ব্রকবল স্বাধ্ীন দিদলন ব্রে দিদক ইো  ব্রর্ই খাদন গমনাগমন কিদত পািদতন।  দতদন র্বসিা,  তাি 
র্তুদিসদক ব্রে হািামা প্রর্ডডভাদব  র্লদিল,  তাি প্রথম অাংদশ ও পুদিাভাদগ থাকদতন এবাং ব্রে স্থানই আক্রমর্ 
কদি দবপিাপন্ন কিদত ব্রেদত  দিল,  ব্রর্খাদন তাি উদ্ধাদিি জন্য এবাং তাদিি  মদধ্য োি পদক্ষ তাি উৎর্াহ 
ও র্াহাদেযি প্রদয়াজন হত,  তাদক র্াহােয প্রিাদনি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী হদতন।  েখন  তাি দিবর্র্মূহ ব্রশষ 
হদয় আর্ল তাি শত্রুিা তাি ব্রগাপন িহস্য ব্রভি কিল,  এবাং েদিও তািা অবগত হদয়দিল  ব্রে দতদন একজন 
েুবতী দিদলন,  তবুও তাি উপদস্থদতি প্রভাব ভয় কিদত ও তাি সনকদটয কম্পমান হদত লাগল।  তাি তীে স্বি 
তাদিি  অিদি ত্রার্ র্ঞ্চাি কিদত তাদিিদক সনিাদশ্য পূর্স কিদত েদথষ্ট দিল।  

এক দিবর্,  েখন  জয়নব ব্রিখদত  ব্রপদলন ব্রে তাি র্াংগীগর্ হঠাৎ শত্রু সর্দন্যি িািা পদিদবদষ্টত হদেদলন,  
দতদন অতীব,  দঃদখ হুজ্জদতি দনকট গমন কিদলন এবাং তাি পিতদল পদতত হদয় অশ্রুপূর্স ব্রলার্দন,  প্রাথসনা 
কিদলন,  ব্রে তাদক তাি র্াংগীগদর্ি র্াহােযাথস দ্রুত অগ্রর্ি হদত অনুমদত প্রিান কিা হয়।  দতদন ( জয়নব)  
আিও বলদলন।  আমাি ব্রবাধ্ হদে  আমাি জীবন ব্রশষ হদয় আর্দি।  আদম স্বয়াং আক্রমর্কািীি তিবাদিি 
দনদম্ন পদতত হদত পাদি।  আদম আপনাদক অনুনয় কিদি,  আমাি অনাদধ্কাি প্রদবশর্মহূ ক্ষমা করুন,  এবাং 
আমাি প্রভুি দনকট আমাি জন্য মধ্যস্থতা করুন োি জন্য আমাি জীবন বদলিান কিদত আদম উৎসুক 
হদয়দি। ” 

হুজ্জত মানদর্ক আদবদগ এইরূপ অদভভতূ হদলন ব্রে দতদন ব্রকান উত্তি দিদত পািদলন না।  তাি নীিবতা িািা 
উৎর্াদহত হদয় ো দতদন তাি প্রাথসনাি প্রদত র্ম্মদত বদল মদন ধ্াির্া কদিদিদলন,  দতদন ল¤ফ প্রিান কদি 
প্রদবশ িাদিি বাইদি র্দল  ব্রগদলন এবাং র্াতবাি ব্রহ র্াদহবুেÑেমান,  ( ব্রহ েুগÑপ্রভ)ু  ধ্বদন  উদত্তালন কদি 
,   ব্রর্ই হে দনবাির্ কিদত দ্রুত অগ্রবতসী হদলন ো ইদতপূদবস তাি র্াংগীদিি অদধ্ক র্াংখযক ব্রলাকদক হতযা 
কদিদি েখন  দতদন দনদজদক তাদিি  উপি দনদক্ষপ কিদলন,  দতদন উনচ্চঃস্বদি বলদলন  ঃ ব্রতামিা ব্রতামাদিি 
কােস িািা ব্রকন ইর্লাদমি পদবত্র নাম কলদঙ্কত কিি? ব্রকন ব্রতামিা আমাদিি র্ম্মুখ হদত ব্রহয় ভাদব পলায়ন 
কিদতি েদি ব্রতামিা র্তযবািী হও? দতদন শত্রুদিি িািা উদত্তাদলত,  প্রদতদিাধ্ বযবস্থাগুদলি দিদক দ্রুত গমন 
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কিদলন,  োিা প্রথম দতনদট িক্ষা বযবস্থা পাহািা দিদতদিল,  তাদিিদক িত্র ভি কিদলন,  এবাং র্তুথস িক্ষা 
বযবস্থা জয় কিবাি  কাদেস দনেুি দিদলন,  েখন  বন্দুদকি গুদল বষসদনি মদধ্য দতদন মতত অবস্থায় মাদটদত 
পদতত হদলন।  তাি শত্রুদিি মদধ্য ব্রকহ তাি র্তীত্ব র্ম্বদে একদট স্বিও উিাপন কিদত র্াহর্ ধ্ম্মস দবশ্বাদর্ি 
উৎকেসতা ও তাি র্দিদত্রি স্থায়ী গুর্াবলী র্ম্বদে একদট স্বি ও উদত্তালন কিদত র্াহর্ কদি নাই।  তাি শ্রদ্ধা 
ভদি এইরূপ দিল ব্রে তাি মততুযরূদপি তাি পদিদর্ত দবশ জদনি অদধ্ক র্াংখযক স্ত্রী ব্রলাক মহান বা’ব্রবি ধ্ম্মস 
গ্রহর্ কদিদিদলন।  তাদিি  দনকট দতদন এক্ষর্  ব্রর্ই গ্রাময বাদলকা নদহন োহাদক তািা ভালরূদপ জানত  ঃ 
দতদন এক্ষর্ মানবীয় স্বভাদবি মহান নীদত র্মদূহি ব্রে র্দঠক মূদতস গ্রহর্কাদির্ী,  ো এইরূপ একদট আিাি 
জীদবত রূপায়ন,  ো তাি ন্যায় ধ্ম্মস দবশ্বাগর্ প্রকাশ কিদত পািত।  

 

র্াংগীদিি উনচ্চঃস্বদি উচ্চাদিত প্রাথসনাবলীি প্রভাব 

ব্রে র্কল র্াংবাি- বাহক হুজ্জত এবাং তাি র্াংগীদিি মদধ্য মধ্যবতসীরূদপ কােস কিত,  তাদিিদক একদিন 
প্রদতদিাধ্ বযবস্থা প্রহিীগর্দক অবগত কিাি জন্য আদিশ ব্রিয়া হল ব্রেন তািা তাি অনুর্ির্কািীদিি জন্য 
মহান বা’ব্রবি প্রিত্ত আদিশ কাদেস পদির্ত কদিন এবাং প্রদতযক িাদত্র,  দনম্নদলদখত প্রাথসনাি প্রদতযকদট উদনশ 
বাি উচ্চাির্ কদিন  ঃ আল্লাহু আকবি ( আল্লাহ মহান) ,  আল্লাহু- আেম ( আল্লাহ পিম মহীয়ান) ,  আল্লাহু-
আজমল ( আল্লাহু- পিম সুন্দি) ,  আল্লাহু আবহা ( আল্লাহু পিম মদহমাদিত) ,  আল্লাহু- আতহি ( আল্লাহু পিম 
পদবত্র) ।  ব্রে িাদত্রদত এই আদিশ প্রাপ্ত হওয়া দগদয়দিল,   ব্রর্ই িাদত্রই প্রদতদিাধ্ বযবস্থাি র্কল প্রদতিক্ষক 
একই র্মদয় ঐ র্কল বাকযাবলী এক র্দি উচ্চাির্ কিল।   ব্রর্ই  দর্ৎকাি এইরূপ উচ্চ ও বাধ্যকািী দিল 
ব্রে,  শত্রুিা প্রবল ভাদব দনিা হদত জাগদিত হল,  আতদঙ্ক দশদবি তযাগ কিল,  এবাং গভর্সদিি পাশ্বসবতসী স্থাদন 
দ্রুত গমন কদি ,  দনকটস্থ,  গতহাদিদত আশ্রয় অনুর্োন কিল।  তাদিি  মদধ্য কতক ব্রলাক এইরূপ ভাদব 
ভীত- হদয়দিল  ব্রে,  তািা তৎক্ষর্াৎ মাদটদত পদড় মদি ব্রগল।  জানজাদনি অদধ্কাাংশ অদধ্বার্ী আতদঙ্কত হদয় 
দনকটবতসী গ্রামর্মদূহ পলায়ন কিল।  অদনদক  ব্রর্ই দবশাল  দর্ৎকাি ধ্বদনদক অদবর্াি- দিবদর্ি ব্র াষর্াকািী 
একদট দনিশসন বদল দবশ্বার্ কদিদিল,  অন্য ব্রলাকদিি দনকট ইহা হুজ্জদতি পদক্ষ,  একদট নূতন আহ্বান ধ্বদন  
ব্রপ্রিদর্ি দর্হ্ন বদল প্রতীয়মান হদয়দিল ,  ো তািা মদন কদিদিল তাদিি  দবরুদদ্ধ হঠাৎ আক্রমদর্ি একদট 
ভূদমকা,  ো পূবসাদপক্ষা অতীব ভীষর্ হদব।      

হঠাৎ এই প্রাথসনা িািা তাদিি  মধ্য হদতই ভীষর্ ত্রাদর্ি র্ঞ্চাি হদয়দিল ,   ব্রর্ই র্ম্বদে েখন  হুজ্জতদক 
অবগত কিান হল,  তখন তাদক এই মিবয কিদত ব্রশানা দগদয়দিল  ঃ ‘দক আশ্চের্,  আদম দক আমাি প্রভ ু
কততসক এই র্কল ভীরু,  কাপুরুষ,  অদবশ্বার্ী,  িূিার্াি বযদিদিি দবরুদদ্ধ ধ্ম্মসেদুদ্ধ বযাপতত হবাি জন্য আদিষ্ট 
হদয়দি? ব্রলাদকি অিদি িানশীলতা,  ব্রপ্রম,  ভালবার্া ইতযাদি উন্নত ধ্িদনি নীদতর্মহূ প্রদবশ কদিদয় ব্রিওয়াি 
জন্য অনাবশ্যক কদঠািতা হদত দনবতত্ত থাকদত আদম তা কততসক আদিষ্ট হদয়দি।  আমাি উদেশ্য এবাং আমাি 
র্াংগীদিি উদেশ্য বতসমাদন িাজভি ব্রলাদকি ন্যায় আমাি শাদহন শাদহি এবাং তাি প্রজাবদগসি শুভাকাক্সক্ষী 
হওয়া এবাং ভদবষ্যৎকাদলও েদি আদম জানজাদনি উলামাদিি পিাঙ্ক অনুর্ির্ কিদত ইো কিতাম,  তাহদল 
আমাি জীদবত কাল পেসি আদম এই র্কল ব্রলাদকি িার্ত্ব রূ্র্ক ভদি আিাধ্নাি পাত্র হদয় থাকতাম।  এই 
পতদথবী আমাদক ব্রে র্কল র্ম্পি ও র্ম্মান দিদত পাদি,  তাি র্কদলি দবদনমদয়ও আদম তাাঁি জন্য  তাাঁি 
ধ্দম্মসি প্রদত  ব্রে আনুগতয স্বীকাি কদি,  তা কখদনা অর্¦ ীকাি কিব না।  
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 ব্রর্ই িাদত্রি স্মতদত এখনও পেসি তাদিি  মদন  ুিপাক খাদে,  োিা এি ভয় ও ভীদত অনুভব কদিদিল।  
আদম কতক প্রতযক্ষিশসী র্াক্ষীদক শত্রুি দশদবদি ব্রে ব্রশািদগাল ও দবশতঙ্খলা দবিাজ কিদিল এবাং দদগসি 
অদধ্বার্ীদিি মদধ্য ব্রে ভদিমান উৎর্দগসি অবস্থা িতষ্ট হদেল।  এই উভদয়ি মদধ্য তুলনামূলক পাথসকয উজ্জ্বল 
ভাদব প্রদবশ কিদত আদম শুনদত ব্রপদয়দি।  এক দিদক ব্রেমন দগসস্থ অদধ্বার্ীগর্ আল্লাদহি নাদম র্াহােয প্রাথসনা 
কিদিদলন এবাং তাি উপদিশ করুনা োঞ্ঝা কিদিদলন,  অপি দিদক তাদিি  শত্রুগর্,  িাজকমসর্ািীগর্ ও 
ব্রলাদকিা র্কদলই লাম্পটয ও লজ্জাজনক কােসর্মূদহ র্ম্পরূ্সরূদপ মগè দিল।  দদগসি অদধ্বার্ীগর্ েদিও শ্রাি ও 
ক্লাি হদয় পদড়দিল,  তবুও তািা তাদিি  ধ্ম্মস কােস র্াধ্নাদথস িাদত্র জাগির্ কিদিল,  এবাং মহান বাব 
তাদিিদক ব্রে র্কল ধ্ম্মসর্াংগীত গান কিাি জন্য আদিশ দিদয়দিদলন  ব্রর্ই গুদল পুনঃ পুনঃ েব কিদতন।  

  ব্রর্ই র্ময় শত্রুদিি দশদবি ব্রগালমাদল পূর্স হাদস্যি উচ্চ ধ্বদন  অদভশাপ ও ধ্মস দবদিদষি ভাব িািা 
প্রদতধ্বদনত হত।  দবদশষত  ব্রর্ই িাদত্রদত েখনই  প্রাথসনা ধ্বদন  উচ্চাদিত হল,  তখনই লম্পট কমসর্ািীগর্,  
োিা তাদিি  হদেি মদধ্য পান পাত্র ধ্াির্ কদিদিল,  তািা তৎক্ষর্াৎ  ব্রর্ই গুদল মাদটদত দনদক্ষপ কিল,  
এবাং অতযি দ্রুতগদতদত নিপদি ব্রবি  হদয় আর্ল,  ব্রেন  ব্রর্ই উচ্চ দননািী আতসনাি িািা তািা হতবুদদ্ধ হদয় 
দগদয়দিল।  ব্রে ব্রগালমাল উদিত হদয়দিল  তাি মদধ্য জুয়া ব্রখলাি ব্রটদবল উদল্ট পদড় ব্রগল।  অধ্স ব্রপাষাদক ও 
উলাংগ মেদক,  কতকদলাক জিদলি দিদক র্দল ব্রগল,  আি কতক ব্রলাক দ্রুত উলামাদিি বাড়ীদত দগদয় 
তাদিিদক দনিা হদত জাগ্রত কিল।  আর্নè দবপদিি আশঙ্কায় অদভভূত র্ন্ত্রে হদয়,  এই র্কল উলামািা 
এইরূপ মহা অদনষ্টকি অদি প্রজ্বদলত কিাি জন্য এদক অদন্যি প্রদত ভয়ানক ভাদব ভৎসর্না কিদত লাগল।  

েখনই  শত্রুিা ঐ উচ্চ  দর্ৎকাি ধ্বদনি উদেশ্য উপলদি কিল,  তখনই তািা সুদনদশ্চত হদয়,  েদিও তািা 
তাদিি  এই অদভজ্ঞতা িািা অতযি অপমাদনত হদয়দিল ,  তািা তাদিি  দনদিসষ্ট স্থাদন দফদি ব্রগল।  সর্দনক 
কমসর্ািীিা তাদিি  কতক সর্ন্যদক ওৎ ব্রপদত থাকাি জন্য এবাং ব্রে দিক হদত ধ্বদনর্মহূ আর্দিল,   ব্রর্ই 
দিদক গুদলবষসর্ কিাি জন্য আদিশ দিল।  এইরূদপ প্রদতযক িাদত্র তািা কতক র্াংগীদক হতযা কিদত র্মথস 
হল।  বাি বাি এই রূপ ক্ষদতগ্রে হওয়া র্দত্ত্বও দনবাদিত না হদয় হুজ্জদতি র্মথসনকািীিা,  তাদিি  উৎর্াহ 
পূবসাদপক্ষা দকি ু মাত্র হ্রার্ প্রাপ্ত না হদয় তাদিিদক ব্রে র্কল দবপদিি র্ম্মুখীন হদত হদয়দিল   ব্রর্ই গুদলদক 
গ্রাহ্য না কদি তািা তাদিি  প্রাথসনা ধ্বদন  উদত্তালন কিদত লাগদলন।  েতই তাদিি  র্াংখযা কমদত লাগল,  
ব্রর্ই প্রাথসনা উচ্চ হদত উচ্চতি হদত লাগল।  এবাং অদধ্কতি তীেতা েুি হল।  এই র্কল অর্মর্াহদর্ক িূগস 
িক্ষাকািীগর্ ো তাদিি  দপ্রয়তদমি অতীব মহান ও পিম শদিশালী স্মতদত িক্ষাকািী বদল মদন কদিদিদলন 
মততুযি সনকটয তা পদিতযাগ কিদত তাদিিদক প্রবতত কিদত পাদি নাই।  

নাদর্রুেীন শাদহি দনকট হুজ্জদতি দলদখত বাতসা 

েুদ্ধ তখনও র্লদিল,  তখন হুজ্জত নাদর্রুেীন শাদহি দনকট তাি দলদখত র্াংবাি ব্রপ্রিদর্ি জন্য অগ্রর্ি হদলন।  
দতদন এই মদম্মস তাি দনকট পত্র দলখদলন  ঃ শাদহন শাদহি প্রজাগর্ আপনাদক তাদিি  পাদথসব শার্নকতসা এবাং 
তাদিি  ধ্দম্মসি র্ব্বস প্রধ্ান অদভভাবক বদল মদন কদি।  তািা ন্যায় দবর্াদিি জন্য আপনাি দনকট প্রাথসনা কদি 
এবাং আপনাদক তাদিি  অদধ্কাি র্মদূহি পিম িক্ষক বদল দবদবর্না কদি।  আমাদিি দববাি প্রধ্ানতঃ ব্রকবল 
জানোদনি উলামাদিি র্াংদগ  র্াংদলষ্ট দিল এবাং ব্রকান অবস্থাদতই আপনাি র্িকাি দকম্বা প্রজাবগস তাদত 
দবজদড়ত দিল না।  আপনাি পূবসবতসী কততসক স্বয়াং আদম ব্রতদহিাদন আহূত হদয়দিলাম এবাং আমাি ধ্ম্মস- দবশ্বাদর্ি 
ব্রমৌদলক িাবীর্মহূ প্রিশসন কিবাি জন্য অনুরুদ্ধ হদয়দিলাম।  পিদলাকগত শাহ তাদত র্ম্পূর্সরূদপ র্ন্তুষ্ট 
হদয়দিদলন এবাং আমাি ব্রর্ষ্টা উিযমদক উচ্চভাদব প্রশাংর্া কদিদিদলন।  আদম আমাি বার্স্থান তযাগ কদি 
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ব্রতদহিাদন বার্ কিদত প্রস্তুত হদয়দিলাম,  ব্রকবল এই উদেদশ্য ব্রে আমাি বযদিদত্বি দবরুদদ্ধ ব্রে প্রর্ডডতা 
র্াদিদিদক িড়াইয়া পদড়দিল তা হ্রার্ ব্রপদত পাদি এবাং অদনষ্ট কিাি ব্রে অদি প্রজ্বদলত কদিদিল তা দনব্বসাদপত 
হদত পাদি।  েদিও আদম দনজগতদহ প্রতযাবতসন কিদত র্ম্পূর্স স্বাধ্ীন দিলাম,  দকন্তু শাদহন শাদহি ন্যায় দবর্াদিি 
উপি র্ম্পূর্সভাদব দনভসি কদি আদম িাধ্ানীদত অবস্থান কিা বাঞ্চনীয় মদন কিলাম।  আপনাি িাজদত্বি প্রাথদমক 
দিবর্ র্মদূহ আমীি দনোম,  েখন  মাদজন্দািাদনি অভুযিান উন্নদতি দিদক,  আমাদক িাজদিাহ অপিাদধ্ 
অপিাধ্ী র্দন্দহ কদিদিল।  এবাং আমাি জীবন ধ্বাংর্ কিবাি  জন্য র্াংকল্প কদিদিল।  ব্রতদহিাদন আমাদক 
িক্ষা কিদত পাদি এইরূপ কাহাদকও না পাওয়ায়,  আদম আি- িক্ষাথস,  জানোদন পলায়ন কিদত কততর্াংকল্প 
হলাম,  ব্রেখাদন আদম পুনঃ পুনঃ ব্রর্ষ্টা উিযদম দনেুি হলাম এবাং ইর্লাদমি প্রকতত স্বাদথসি উন্নদতি জন্য আমাি 
র্ব্বসশদি প্রদয়াগ কদি ব্রর্ষ্টা কিদত লাগলাম।  আদম আমাি কাদেসি অনুর্ির্ কিদিলাম।  েখন  মজদি- ব্রিৌলা 
আমাি দবরুদদ্ধ উদিত হল।  আদম ব্রে কব্রয়কবাি তাদক মধ্যমপন্থা ও ন্যায় দবর্াদিি পথ অবলম্বন কিবাি  
জন্য অনুদিাধ্ কদিদিলাম,  দকন্তু ব্রর্ আমাি অনুদিাধ্ িক্ষা কিদত অস্বীকাি কিল।  জানজাদনি উলামাদিি িািা 
উদত্তদজত হদয় এবাং তািা তাি উপি ব্রে হীন ব্রতাষাদমাি উিাি হদে বযয় কদিদিল তিািা উৎর্াদহত হদয় ব্রর্ 
আমাদক ব্রগ্রপ্তাি কিবাি  জন্য িতঢ় র্াংকল্প হদয়দিল ।  আমাি বেগুর্ তাদত হেদক্ষপ কিদলন এবাং তািা 
তাদক বাধ্া প্রিান কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন।  ব্রর্ ব্রলাকগর্দক আমাি দবরুদদ্ধ উদত্তদজত কিদত লাগল এবাং তািা 
তাদিি  ইোমত এইরূপভাদব কােস কিদত লাগল ো বতসমান পিদস্থদতি দিদক দনদয়  এদর্দি।  শাদহন শাহ 
এই পেসি আমিা োি এইরূপ ভয়ঙ্কি দনষ্ঠুিতাি দনদিসাশ বদল,  আমাদিি প্রদত তাি র্িয় র্হায়তা প্রিাদন 
দবিত িদয়দিন।  আমাদিি শত্রুিা শাদহনÑশাদহি র্দক্ষ আমাদিি দবষয়দটদক শাদহি িাজকীয় ক্ষমতাি দবরুদদ্ধ 
একদট ষড়েন্ত্র বদল প্রিশসন কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদি।  দনশ্চয়ই প্রদতযক অপক্ষপাতী িশসক র্হদজ স্বীকাি কিদব ব্রে,  
আমাদিি অিদি ব্রর্রূপ ব্রকান ইো ব্রপাষর্ কদি না।  আমাদিি একমাত্র উদেশ্য হদে  আপনাি র্িকাদিি ও 
আপনাি প্রজাগদর্ি ব্রশ্রষ্ঠ স্বাথস উন্নত কিা।  আদম এবাং আমাি প্রধ্ান র্াংগীগর্ ব্রতদহিান গমন কিবাি  জন্য 
র্ব্বসিাই প্রস্তুত আদি,  ব্রেন আমিা আপনাি উপদস্থদতদত এদর্ আমাদিি ধ্দম্মসি দনদিসাষ অবস্থা প্রমার্ কিদত 
পাদি।  

দতদন দনদজি পদত্রি িািা র্ন্তুষ্ট না হদয় ,  তাি প্রধ্ান র্াহােযকাদিগর্দক শাদহি দনকট ঐ প্রকাদিি প্রাথসনা 
রূ্র্ক পত্র দলখদত এবাং তাি ন্যায় দবর্াদিি প্রদত ব্রজাি দিদয় পত্র পাঠাদত আদিশ প্রিান কিদলন।  

পত্র- বাহদকি ব্রগ্রপ্তাি ও নূতন সর্ন্য বাদহনী ব্রপ্রির্ 

েখনই  র্াংবাি বাহক ঐ র্মে পত্র বহন  কদি ব্রতদহিাদন োওয়াি জন্য োত্রা কিল,  তখনই তাদক ব্রগ্রপ্তাি 
কিা হল এবাং গভনসদিি দনকট উপদস্থত কিা হল।  তাি প্রদতিন্দী কােস িািা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হদয় ব্রর্ বাতসা 
বাহকদক তৎক্ষর্াৎ হতযা কিাি আদিশ দিল।  ব্রর্ পত্রগুদলদক ধ্বাংর্ কিল এবাং তাদক হুজ্জত ও তাি প্রধ্ান 
র্াংগীগদর্ি নাদমি িেখতও ব্রোগ কদি ব্রতদহিান পাঠাল।  

এই র্কল উিতত,  পত্রগুদল পাঠ কদি শাহ এইরূপ ক্রুদ্ধ হল ব্রে তৎক্ষর্াৎ দই িল সর্ন্য ,  কামান বন্দুক ও 
ব্রগালা বারুি র্হ জানোদন ব্রপ্রির্ কিবাি  আদিশ িান কিল,  ব্রেন হুজ্জদতি একজন র্াহােযকািীদকও জীদবত 
িাখা না হয়।  

 

র্াংগীগদর্ি উপি মহান বাদব আি- বদলিাদনি র্াংবাদিি প্রভাব 
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ইদতামদধ্য  মহান বা’ব্রবি শ্রুতদলদপ কি,  সর্য়ি ব্রহাদর্দনি ভ্রাতা সর্য়ি হার্াদনি মাধ্যদম তাি আজাি 
বায়জান হদত কয়বীদন োওয়াি পদথ মহান বা’ব্রবি আি- বদলিাদনি র্াংবাি দদগসি দঃখ কদষ্ট পীদড়ত 
অদধ্বার্ীদিি দনকট ব্রপৌাঁদিল।  এই র্াংবাি শত্রুদিি মদধ্য দবেতত হদয় পড়ল এবাং তািা উৎকতষ্ট আনদন্দি 
র্ীৎকাদিি র্াংদগ  ইহা অভযথসনা কিল।  তািা দ্রুত তাদিি  ঠাট্টা দবিƒপ কিদতও মহান বা’ব্রবি 
অনুর্ির্কািীদিি ব্রর্ষ্টা উিযদমি প্রদত ব্রলষ দবদ্রুপ দনদক্ষপ কিদত অগ্রর্ি হল।  তািা উদ্ধত  তর্াি র্াংদগ   
দর্ৎকাি কদি বলল  ঃ দক কািদর্ ব্রতামিা অতঃপি ব্রতামাদিি দনদজদিি আি- বদলিান কিদত ইেুক হদব? 
দতদন োি পদথ ব্রতামিা ব্রতামাদিি জীবন িান কিদত ইো কি,  দতদন স্বয়াং একজন দবজয়ী শত্রুি গুদলি 
বদলিান রূদপ পদতত হদয়দিন।  তাি ব্রিহ এক্ষর্ তাি শত্রু দমত্র উভদয়ি দনকট হদত অিদহসত হদয়দি।  ব্রকন 
ব্রতামিা ব্রতামাদিি অবাধ্যতায় দজি কিি,  েখন  একদট মাত্র বাকয ব্রতামাদিদক ব্রতামাদিি দঃখ কষ্ট হদত 
উদ্ধাি কিদত েদথষ্ট? এই দপ্রয়জন দবদয়াগ দবধ্ূি র্ম্প্রিাদয়ি দবশ্বার্ীগর্দক তািা েতই দবর্দলত কিাি ব্রর্ষ্টা 
করুক না ব্রকন,  অদনক ব্রর্ষ্টাি পদিও তািা তাদিি  মধ্যস্থ অতযি দব্বসল বযদিদকও িূগস পদিতযাগ কিদত 
অথবা,  তাদিি  ধ্ম্মস দবশ্বার্ প্রতযাহাি কিদত প্রবতত্ত কিদত অর্মথস হল।  

দই িল সর্ন্যর্হ আমীি ব্রতামানদক ব্রপ্রির্ 

ইদতামদধ্য  আমীি,  দনোম,  শাহদক জানোদন আিও অদতদিি সর্ন্য িল ব্রপ্রির্ কিাি জন্য র্দনবসি অনুদিাধ্ 
কিল।  ব্রমাহম্মি খান,  আমীি ব্রতামানদক পাাঁর্ হাজাি সর্দন্যি ব্রনততত্ব পদি স্থাপন কদি অস্ত্রশস্ত্র ও ব্রগালা 
বারুি ইতযাদি ির্িপত্রর্হ িূগস ধ্বাংর্ কিদত এবাং দদগসি অদধ্বার্ীগর্দক দনমূসল কিবাি  জন্য অবদশদষ দনেুি 
কদি ব্রপ্রির্ কিা হল।  

আজীে খাদন মুকিীি পদক্ষ হুজ্জদতি র্াংদগ  র্াক্ষাৎকাদিি ব্রর্ষ্টায় বাধ্া 
প্রিান 

ব্রে দবশ দিদনি জন্য েুদ্ধ স্থদগত িাখা হদয়দিল,  ব্রর্ই র্ময় আজীে খাদন মুকিী,  দেদন র্েসাদি ুল্ল 
( র্াব্বসজনীন ব্রনতা)  এই দবদশষ্ট উপাদধ্দত পদিদর্ত দিদলন,  দেদন ইিাভাদন একদট র্ামদিক অদভোদন 
োদেদলন,  জানোদন এদর্  উপদস্থত হদল এবাং তাি অদতদথ- ব্রর্বক,  সর্য়ি আলী খাদনি মাধ্যদম হুজ্জদতি 
র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  সর্য়ি আলী খান আজীে খাদনি দনকট হুজ্জদতি র্াংদগ  তাি ব্রে 
একদট দর্ত্তাকেসক র্াক্ষাৎকাদি হদয়দিল  তাি অবস্থাদি বর্সনা কিদলন।  েখন  দতদন অবরুদ্ধ র্াংগীদিি ইো 
পদিকল্পনার্মহূ র্ম্বদে র্কল জ্ঞাতবয দবষয় অবগত হদলন,  হুজ্জত তাদক বদলদিদলন  ঃ েদি র্িকাি আমাি 
প্রাথসনা শুনদত অস্বীকাি কদি তদব আদম এি অনুমদত র্হকাদি আমাি পদিবাির্হ এই ব্রিদশি র্ীমাি বাইদি 
র্দল  ব্রেদত  ইেুক।  েদি গভনসদমডট এই অনুদিাধ্ িক্ষা কিদত অস্বীকতত হয়  এবাং আমাদিিদক আক্রমর্ 
কিদত দজি কদি তাহদল আমিা উদিত হদয় দনদজদিি িক্ষা কিদত বাধ্য হব।  আজীে খান সর্য়ি আলী 
খানদক সুদনদশ্চত আশ্বার্ প্রিান কিদলন ব্রে শীঘ্রই এই র্মস্যা র্মাধ্ান কিবাি  জন্য দতদন কততসপক্ষগর্দকও 
প্রবতত্ত কিদত তাি র্কল শদি প্রদয়াগ কিদবন।  েখন  সর্য়ি আলী খান ব্রর্খাদন হদত প্রস্থান কিদলন,  তখনই 
আজীে খান আমীি দনোদমি ফিয়াশ ( পিাদতক)  বাদহনী অপ্রতযাদশতভাদব ব্রর্খাদন উপদস্থত হওয়াদত আশ্চসাদিত 
হদলন।   ব্রর্ই পিাদতক বাদহনী সর্য়ি আলী খানদক ব্রগ্রপ্তাি কদি িাজধ্ানীদত দনদয়  ব্রেদত  এদর্দিল।  
আজীে খান মহাভদয় আক্রাি হদলন এবাং দনদজি প্রদত র্দন্দহ অপদনািন কিাি জন্য দতদন হুজ্জতদক গুদল 
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কিদত আিম্ভ কিদলন এবাং ফিিাদশি র্ম্মুদখ প্রকাশ্যভাদব দনন্দা কিদত লাগদলন এই উপাদয় দতদন  ব্রর্ই 
দবপি দনবাির্ কিদত র্ক্ষম হদলন ো তাি জীবনদক ভয় প্রিশসন কিদিল।  

অদতদিি সর্ন্য বাদহনীর্হ আমীি ব্রতামাদনি আগমন ও প্রর্ডডদবদগ িূগস 
আক্রমর্ 

আমীি ব্রতামাদনি আগমন এইরূপ বতহৎ একদট েুদদ্ধি বযাপাদিি পুনঃ আিদম্ভি লক্ষর্ দিল,  োি র্ম্বদে 
জানোন কখনও ইদতপদূবস ব্রকান অদভজ্ঞতা লাভ কদি নাই।  ১৭( র্দতি) দট অশ্বাদিাহী ও পিাদতক সর্ন্য বাদহনী 
তাি পতাকা তদল র্মদবত হদয়দিল  এবাং তাি কততসত্বাধ্ীন েুদ্ধ কদিদিল।  তাি আদিদশ র্তুিসশদটি অদধ্ক 
র্াংখযক কামান দদগসি উপি ব্রগালাবষসন কদিদিল।  ব্রে পাাঁর্দট অদতদিি সর্ন্যিল ো আমীি ব্রতামান দনকটবতসী 
স্থানর্মহূ হদত সর্ন্য িদল ভদতস কদিদিল,  তাদিিদক দতদন অদতদিি সর্ন্যিলরূদপ দশদক্ষত কিদিদলন।  ব্রে 
িাদত্রদত ব্রর্ এদর্  উপদস্থত হদয়দিল,  ব্রর্ এই আদিশ প্রিান কদিদিল ব্রে,  আক্রমর্ পুনঃ আিম্ভ কিবাি  
র্দঙ্কত স্বরূপ ির্তিীর্মহূ দননাদিত হউক।  তাি ব্রগালন্দাজ সর্ন্যগর্দক তৎক্ষর্াৎ অবরুদ্ধ ব্রলাকদিি উপি 
ব্রগালাবষসদর্ি আদিশ প্রিান কিা হদয়দিল ।  কামাদনি গম্ভীি গজ্জসনধ্বদন,  ো ব্রর্ৌে ফর্সাং ( মাইল)  িূি হদত 
স্পষ্টরূদপ শুনদত পাওয়া ব্রেত,  কামাদনি ব্রগালা  আিম্ভ হওয়াি র্াংদগ র্াংদগ হুজ্জত তাি র্াংগীগর্দক তাদিি  
দনদম্মসত দইদট কামান বযবহাি কিাি জন্য আদিশ িান কিদলন।  একদট কামানদক বহন  কদি দনদয়  দগদয় 
এইরূপ উচ্চস্থাদন স্থাদপত কিা হল ব্রেখান হদত আদমি ব্রতামাদনি দনবার্ স্থানদক লক্ষযস্থল রূদপ পাওয়া 
দগদয়দিল।  একদট ব্রগালা তাি দশদবি আ াত কিল এবাং তাদক েুদ্ধ ব্রশদষ অদত মািািক ভাদব আহত কিল।  
শত্রুিা ইদতামদধ্য  অদতকদঠািভাদব দদগসি উপি কামাদনি ব্রগালা বষসর্ কিদিল এবাং এক বতহৎ র্াংখযক দদগসি 
অদধ্বার্ীদিি হতযা কিদত র্মথস হল।  

েদুদ্ধ ব্রর্ালায়মান খাদনি ভাতা ব্রজনাদিল ফিদিাখ খাদনি মততযু এবাং আমীি 
ব্রতামাদনি প্রদত আমীি দনোদমি র্াবধ্ান বার্ী 

েতই দিন অগ্রর্ি হদত লাগল,  ইহা অদধ্কতি সুস্পষ্ট হদল ব্রে আমীি ব্রতামাদনি ব্রর্না নায়কদত্ব ব্রে সর্ন্য 
বাদহনী দিল,  তাদিি  র্াংখযা,  র্াজ- র্জ্জাি,  ও দশক্ষাি ব্রশ্রষ্ঠতা র্দত্ত্বও জয়লাদভি অদধ্ক আশা ব্রপাষর্ 
কদিদিল,  তা লাভ কিদত তািা অর্মথস হল।  ইয়াদহয়া খাদনি পুত্র ও হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি ভ্রাতা ফিদিাখ 
খাদনি মততুয শত্রু সর্দন্যি দেদন একজন ব্রর্নাপদত দিদলন,  আমীি,  দনোদমি  তর্া ও ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত কিল 
এবাং ব্রর্ ব্রর্না নায়দকি দনকট কদঠাি বার্ীপূর্স এক র্াংবাি ব্রপ্রির্ কিল,  তাদতও ব্রর্ অবরুদ্ধ ব্রলাকদিগদক 
শতসদবহীন আি- র্মপসদর্ বাধ্য কিদত অর্মথস হওয়ায় তাদক দতিস্কাি কিল।  ব্রর্ তাি দনকট দলখল  ঃ তুদম 
আমাদিি ব্রিদশি পদবত্র নাম কলদঙ্কত কদিি,  সর্ন্য বাদহনীদক মদনাবলহীন  সর্ন্য বাদহনীদত পদির্ত কদিদি,  
এবাং শদিশালী ব্রর্না নায়ক কমসর্ািীদিি জীবন নষ্ট কদিি।  তাদক আদিশ কিা হল ব্রেন ব্রর্ তাি অধ্ীনস্থ 
কমসর্ািীগর্দক কদঠািভাদব শার্ন কদি এবাং তাি দশদবিদক লাম্পটয ও পাপ কাদেসি দর্হ্ন ( িাগ)  হদত পদিষ্কতত 
িাদখ।  অদধ্কন্তু তাদক জানজাদনি ব্রলাকদিি প্রধ্ানবদগসি র্াংদগ  পিামশস গ্রহর্ কিদত আদিশ ব্রিয়া হল এবাং 
তাদক পূবস হদত র্াবধ্ান কিা হদল ব্রে,  েদি ব্রর্ তাি কােস র্ম্পািন কিদত অকততকােস হয়  তদব তাদক হীন 
পিস্থ কিা হদব।  আমীি দনোম আিও জানাল  ঃ েদি ব্রতামাদিি র্মদবত ব্রর্ষ্টা তাদিিদক আির্মপসদর্ বাধ্য 
কিদত অর্মথস হয় ,  তদব আদম স্বয়াং জানোদন আগমন কিব এবাং এি অদধ্বার্ীগর্দক তাদিি  পিমেসািাও 
দবশ্বার্ র্ম্বদে দনদবসর্াদি,  র্াব্বসজনীন হতযাি আদিশ িান কিব।  ব্রে শহি  শাদহন শাদহি এইরূপ অবমাননাি 
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কাির্ হয়  এবাং তাি প্রজাবদগসি উপি এইরূপ দঃখ কষ্ট আনয়ন কদি,  তা আমাদিি শাদহি অনুকম্পাি র্ম্পূর্স 
অদোগয।  

শত্রুি র্দম্মদলত বাদহনীি আক্রমর্ পিজায় ও দবতাড়ন 

সনিাদশ্য উম্মত্ত হদয়,  আদমি ব্রতামান,  ব্রলাকগদর্ি মডডলদিি ও ব্রনতাগর্দক আহ্বান কিল,  তাদিিদক ব্রর্ 
ফম্মসানপদত্রি মম্মস অবগত কিাল এবাং আিদিক অনুনয় তাদিিদক অদবলদম্ব কাদেস উদত্তদজত কিদত র্ক্ষম হল।  
পিবতসী দিন জানজাদনি প্রদতযক র্বল- কায়া দবদশষ্ট বযদি আমীি ব্রতামাদনি পতাকাতদল র্মদবত হল।  

তাদিি  মডডলদিি ব্রনততত্বাধ্ীদন এবাং র্াদি িল সর্ন্য তাদিি  অগ্রবতসী হদয়,  এক বতহৎ জনতা,  সতিী 
দননাদিি ব্রঢালবাদিযি তাদল তাদল দদগসি দিদক োত্রা কিল।  তাদিি   দর্ৎকাি ধ্বদনদত দকিুমাত্র ভীত না হদয় 
,  হুজ্জদতি র্াংগীগর্ র্াংদগ র্াংদগই ব্রহ র্াদহবুে েমান।  ( ব্রহ েুগ- প্রভ)ু  ধ্বদন  উদত্তালন কিদলন এবাং দদগসি 
িাি দিয়া বদহগসত হদয় তাদিি  উপি পদতত হদলন।   ব্রর্ই র্াক্ষাৎ েুদ্ধ পুব্বসাদপক্ষা অতযি ভয়ঙ্কিও 
উম্মািনাপূর্স দিল।  হুজ্জদতি র্াহােযকািীদিি মদধ্য  ব্রর্ই দিবর্ উৎকতষ্ট বযদিগর্ এই দনষ্ঠুি হতযাকাদডডি আি-
দবলিানরূদপ পদতত হদয়দিদলন।  অদনক পুত্র র্িানদক তাদিি  মাতাদিি র্দক্ষি র্ম্মুদখ অর্াংেত দনষ্ঠুি অবস্থা 
র্মদূহি মদধ্য দনহত কিা হদয়দিল এবাং অন্যদিদক ভদিগর্ তাদিি  ভ্রাতাদিি মেকর্মহূ তাদিি  শত্রুদিি 
অস্ত্রিািা দনষ্ঠুি ভাদব দবকতত হদয় বষসার্মদূহি উপি উদত্তাদলত হদত ভয়ঙ্কি ভয় ও অদতশয় মদনাবদলি র্াংদগ  
িতদষ্টপাত কিদিল।  এইরূপ ব্রগালমাদলি মদধ্য েখন  হুজ্জদতি র্াংগীগদর্ি প্রর্ডড উিযম একিল ব্রক্রাধ্াদিত শত্রুি 
ভীষর্তা ও ববসতাি র্ম্মুখীন হদয়দিল,  তখন স্ত্রী ব্রলাদকি স্বি র্মদয় র্মদয় শুনদত পাওয়া ব্রেত,  োিা,  পুরুষ 
ব্রলাকদিি পাশাপাদশ র্াংগ্রাম কিদিল এবাং তাদিি  র্হ- দশষ্যগদর্ি উিযমদক অনুপ্রাদর্ত কিদিদলন।   ব্রর্ই দিন 
অদলৌদককভাদব ব্রে দবজয় লাভ কিা হদয়দিল, তা- অদধ্কতি ঐ র্কল স্ত্রী ব্রলাদকি উল্লার্পরূ্স ধ্বদনি প্রদত আদিাপ 
কিা োয় ো,  ঐ র্কল স্ত্রী ব্রলাক একিল শদিশালী শত্রুি র্ামনার্ামদন উদত্তালন কদিদিদলন।  ো তাদিি  
বীিত্বপূর্স আদিাৎর্দগসি কােস িািা অদতদিি তীেতা অজ্জসন কদিদিল।  পুরুদষি ব্রবশ ধ্াির্ কদি তাদিি  
পদতত ভ্রাতাগদর্ি স্থান অদধ্কাি কিাি তাদিি  আগ্রহবশতঃ তাদিি  মদধ্যি কতক স্ত্রী ব্রলাক দ্রুতগদতদত 
র্ম্মুদখ অগ্রবতসী হদয়দিদলন,  আি অবদশষ্ট স্ত্রী ব্রলাকদিি র্ম্মস দনদম্মসত জলপূর্স মর্ক স্কদে বহন  কিদত ব্রিখদত  
পাওয়া দগদয়দিল।  েিািা তািা েুদদ্ধ আহাি র্াংগীদিি দপপার্া দনবাির্ কিদত ও তাদিি  শদি পুনরুজীদবত 
কিদত ব্রর্ষ্টা কিদিদলন।  ইদতামদধ্য  শত্রু দশদবদি দবশতঙ্খল অবস্থা দবিাজ কিদিল।  জল হদত বদঞ্চত হদয় এবাং 
তাদিি  সর্ন্য ব্রশ্রর্ীর্মদূহ র্¦ - িল তযাগ িািা দঃদখ দঃদখত হদয় তািা একদট ক্ষদতকি েুদ্ধ র্ালাদেল,  
পশ্চািপি হদত অক্ষমও পিাজয় কিদতও শদিহীন।   ব্রর্ই দিন হুজ্জদতি ৩০০( দতনশত)  এি   অদধ্ক র্াংগী 
শহীদিি আি- বদলিাদনি পান পাত্র ব্রর্বন কিল।  

উপার্নাি আহ্বান ( আোন)  উচ্চাির্কাদল মুহদর্দনি হতযা 

হুজ্জদতি একজন র্াহােযকািীি নাম দিল মুহদর্ন,  তাি কােসয দিল আোনধ্বদন  প্রিান কিা।  তাি কণ্ঠস্বি 
এইরূপ উেীপনা ও প্রর্ুি ভাবপূর্স গুদন ভূদষত দিল ব্রে,  ব্রকান প্রদতদবশী ব্রলাক তাি র্মকক্ষ হদত পািতনা।  
েখন  দতদন দবশ্বাদর্গর্দক উপার্নাি জন্য আহ্বান কিদতন তখন তাি কণ্ঠস্বদিি প্রদতধ্বদন  দনকটবতসী গ্রাম 
র্মদূহ স্পষ্টভাদব অনুভূত হত এবাং োিা তা শ্রবন কিত তা তাদিি  অিদি প্রদবশ কিত।  দনকটবতসী স্থাদনি 
ব্রে র্কল উপার্নাকািীি কদণ্ঠ মুহদর্দনি কণ্ঠস্বি প্রদতধ্বদনত হত,  তািা হুজ্জদতি ও তাি  বেগুদনি প্রদত ব্রে 
ধ্মসদিাহীতাি অদভদোগ প্রিান কিা হত,  তাদত  তর্া ব্রক্রাধ্ প্রকাশ কিত।  তাদিি  প্রদতবাির্মূহ এতই উচ্চ 
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হল ব্রে তা অবদশদষ জানোদনি ব্রনততস্থানীয় মুজতাদহিদিি ( ধ্মসদনতাদিি)  কদর্স ব্রপৌাঁদিল,  োিা তাদিি  উপি 
নীিবতা র্াপাদত অক্ষম হওয়ায় আমীি ব্রতামানদক এইরূপ উপায় উিভাবন কিদত অনুদিাধ্ কিল,  ো ব্রলাদকি 
অিি হদত হুজ্জত ও তাি র্াংগীগদনি ঐশীভদি ও র্ততাি প্রদত দবশ্বার্ দি কিদত র্ক্ষম হয়।  একজন 
মুজতাদিহ এই অদভদোগ কিল আদম িাত্রদিন র্বস র্াধ্ািদর্ি দনকট ধ্দমসাপদিশ িািা এবাং ব্রলাদকি র্াংদগ  
বাকযালাপ িািা তাদিি  মদন এই িতঢ় দবশ্বার্ জন্মাদত ব্রর্ষ্টা কিল ব্রে এই হতভাগা িল ভদবষ্যিািী মহান 
ব্রমাহাম্মদিি প্রকাশ্য শত্রু এবাং তাি ধ্দমসি ধ্বাংর্কািী।   ব্রর্ই মন্দ ব্রলাক,  ব্রমাহদর্দনি  দর্ৎকাি ধ্বদন  আমাি 
বাদকযি প্রভাব ব্রহয় কদি এবাং আমাি ব্রর্ষ্টা উিযম বযথস কদি।   ব্রর্ই  তর্য হতভাগয ব্রলাকদক র্ম্পূর্স রূদপ 
দনমূসল কিা দনশ্চয়ই ব্রতামাদিি প্রথম কতসবয। ” 

আমীি ব্রতামান প্রথম উহাি প্রাথসনা গ্রাহ্য কদি নাই।  ব্রর্ উত্তি দিদয়দিলঃ তাদিি  দবরুদদ্ধ ধ্মস েুদদ্ধ প্রবতত্ত 
হওয়াি প্রদয়াজনীয়তা ব্র াষর্া কিাি জন্য তুদম ও ব্রতামাি মত ব্রলাদকিাই িায়ী।  আদম শাদহি র্িকাদিি র্াকি 
মাত্র এবাং আমিা ব্রে আদিশপ্রাপ্ত হই ,  তা প্রদতপালন কির্ই আমদিি কতসবয ো হউক,  েদি তুদম তাি জীবন 
দনদত র্াও,  তদব ব্রতামাদক উপেুি স্বাথস তযাগ কিদত হদব।  সর্য়ি তৎক্ষনাৎ আমীদিি ইাংদগদতি উদেশ্য 
বুিদত পািল।  ব্রর্ বাড়ীদত ব্রপৌাঁদিয়া একজন র্াংবািিাতাি হদে একশত ব্রতামান ( ডলাি)  তাি দনকট উপহাি 
স্বরূপ ব্রপ্রির্ কিল।  

আমীি তৎক্ষনা তাি কদয়কজন ব্রলাকদক আদিশ কিল,  োিা লক্ষযদবদ্ধ কাদেসয খযাদত লাভ কদিদিল,  ব্রেন 
তািা মূহদর্দনি জন্য  ওৎ ব্রপদত থাদক এবাং প্রাথসনাি র্ময় তাদক গুদল কদি।  প্রভাত র্মদয় েখন  দতদন লা-
ইলাহা ইল্লাহ ( আল্লাহ বযদতত উপাস্য নাই)  ধ্বদন  উদত্তালন কিদলন,  একদট গুদল তাি মুদখ আ াত কিল 
এবাং তৎক্ষনাৎ তাাঁদক দনহত কিল।  হুজ্জত েখনই   ব্রর্ই দনষ্ঠুি কােসয র্ম্বদে অবগত হদলন,  তাি র্াংগীদিি 
মধ্য হদত অন্য একজদক গম্বদুজ ( র্ুড়ায়)  আদিাহন কিদত এবাং ঐ স্থান হদত প্রাথসনা ( আোন)  উচ্চািন 
কিদত আদিশ দিদলন ব্রেখান হদত মুহদর্ন তা ব্রিদড় দিদয়দিদলন।  েদিও েুদ্ধ বযাপাি ব্রশষ হওয়া পেসযি তাি 
জীবনদক অবযাহদত ব্রিয়া হদয়দিল ,  অবদশদষ তাদক তাি কদয়কজন র্াংগী ভ্রাতার্হ এইরূপ অদত দনষ্ঠুি মততুয 
ব্রভাগ কিদত হদয়দিল ,  ো তাি র্হ- দশেযদিি মততুয অদপক্ষা ব্রকান প্রকাি কম দনষ্ঠুি দিল না।  

দদগস দববাহ উৎর্ব  উিোপন 

অবদিাদধ্ি দিনর্মহূ েতই ব্রশষ হদয় আর্দিল,  হুজ্জত তাদিিদক দববাহ উৎর্ব  উিোপন কিবাি  অনুমদত 
িান কিদলন,  োিা ইদতপদূবস দববাদহি র্ম্বদে দস্থি কদিদিদলন।  অবরুদ্ধ ব্রলাকদিি মদধ্য ব্রে র্কল েুবক 
অদববাদহত দিল,  তাদিি  প্রদতযদকি জন্য দতদন একজন স্ত্রী দনবসাদর্ত কিদলন,  এবাং নবদববাদহত িম্পদতি সুখ 
ও স্বেলতা বতদদ্ধি জন্য,  তাি র্াধ্যমত দতদন তাি দনজ অথস হদত র্াাঁিা প্রিান কদিদিদলন।  তাি স্ত্রীি দনকট 
ব্রে র্কল মদন মুিা দিল,  দতদন তৎ র্মিূয় দবক্রয় কদিদিদলন এবাং  ব্রর্ই টাকা িািা োদিিদক দতদন দববাহ 
বেদন আবদ্ধ কদিদিদলন তাদিি  সুখ আনন্দ প্রিাদনি জদন্য ো ব্রপদত র্ক্ষম হদয়দিদলন তাি আদয়াজন 
কদিদিদলন।  দতন মাদর্ি অদধ্ক কাল এই উৎর্বগুদল র্দলদিল,  এইরূপ উৎর্ব  ো প্রর্ডড ভীদত ও িী সকাল 
বযাপী অবদিাদধ্ি দঃখ কদষ্টি র্াংদগ  দমদশ্রত দিল।অদনক র্ময় অগ্রগামী শত্রুি  দর্ৎকািধ্বদন  বি  ও কদনি 
আনন্দ ধ্বদনদক দনেদ্ধ কদি দিত।  েিািা,  তািা এদক অন্যদক র্¤ভাষর্ কিত।  হঠাৎ দকরুদপ আনদন্দি িব ,  
ব্রহ র্াদহবুে- েমান ( ব্রহ- েুগ- প্রভুি)  ধ্বদন  িািা েদ্ধ হদয় ব্রেত ,  ো দবশ্বাদর্গর্দক উদিত হদয় আক্রমর্  
কাদিগর্দক দবতাদড়ত কিবাি  জন্য আহ্বান কিা হত।  দকরূপ ব্রকামল হৃিদয় বি  কদনদক আি- বদলিাদনি 
মুু ট লাভ কিাি জন্য দ্রুত অগ্রবতসী হওয়াি পূদবস তাি পাদশ্বসি অল্পকাদলি জন্য অদপক্ষা কিদত অনুনয় দবনয় 
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কিত।  ব্রর্ ( বি )  বলতঃ অদম আি র্ময় নষ্ট কিদত পাদিনা।  ব্রগৌিদবি মুু ট লাভ কিবাি  জন্য আমাদকি 
দ্রুত ব্রেদত  হদব।  আমিা দনশ্চই অনদিি পিপাদি,  পিম সুখময় ও দর্িস্থায়ী পুনঃদমলদনি ধ্াদম পুনঃ দমদলত 
হব। ” 

দই শদতি অদধ্ক েুবক দববাহ- বেদন আবদ্ধ হদলন,  দঠক ঐ ব্রকালাহল পূর্স দিবর্ র্মদুহ।  ব্রকহ ব্রকহ একমার্ 
কাল,  অপি ব্রকহ ব্রকহ অদত অল্প দিন,  এবাং আিও কতকর্াংগী মাত্র এক ক্ষদনক মুহূদতসি জন্য তাদিি  নব  
দববাদহত বধ্ূি র্াংদগ  বার্ি  দি দনদবসদ è অদপক্ষা কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  েখন  ব্রঢালবািয তাদিি  বাজাি 
 ণ্টা দননাদিত কিল,  তাদিি  মদধ্য ব্রকউ এই আহ্বাদন র্ানদন্দ র্াড়া দিদত আকততকােসয হদয়দিদলন না।  
তাদিি  প্রদতযক বযদি অম্লান বিদন তাি র্তয ব্রপ্রমাস্পদিি জন্য দনদজি জীবন উৎর্গস কিদত দনদজদক 
অগ্রবতসী কদিদিদলন,  অবদশদষ র্কদলই শহীদিি আিা- বদলিাদনি পান পাত্র ব্রর্বন কিল।  ব্রে স্থান এইরূপ 
অগদনত  দঃখকষ্ট  ও বীিদত্বি িাংগভূদম দিল,  ইহাদক ব্রে মহান বাব দনদজি পদবত্র নাদমি র্াংদগ  দর্িতদি 
দমলাইয়া আিদি আলা ( ব্রগৌিবাদিত স্থান)  নাদম অদভদহত কিদবন তাদত আশ্চেসযাদম্বত হওয়াি দকিুই নাই।  

কািদবলাদয় আবদলÑ বাকী পাাঁর্ পুদত্রি দববাহ ও আি- বদলিান 

র্াংগীদিি মদধ্য দিদলন জননক কািদবলাদয় আবদল- বাকী।  দতদন র্াত পুদত্রি দপতা দিদলন তাদিি  মদধ্য পাাঁর্ 
জনদক হুজ্জত দববাহ বেদন আবদ্ধ কদিদয়দিদলন।  দববাহ উৎর্ব  ব্রশষ হদত না হইদতই হঠাৎ ভয়াবহ  
দর্ৎকািÑ ধ্বদন  তাদিি  দবরুদদ্ধ নূতন আক্রমদর্ি পুনিাদম্ভিি ব্র াষর্া প্রিান কিল।  তািা তখন তখনই 
িডডায়মান হদলন এবাং তাদিি  দপ্রয়তমাদিি পদিতযাগ কদি তৎক্ষর্াৎ শত্রু আক্রমর্ প্রদতদিাধ্ কিবাি  জন্য 
ব্রবি  হদয় ব্রগদলন,  এবাং  ব্রর্ই র্াক্ষাৎ েুদদ্ধি র্ময় ক্রদম ক্রদম পাাঁর্ জনই েুদ্ধ ব্রক্ষদত্র পদতত- হদলন।  
তাদিি  মধ্যস্থ র্কদলি ব্রজযষ্ঠ ভ্রাতা দেদন একজন েুবক দিদলন,  তাি েুদ্ধ ও খযাদত র্ম্পন্ন র্াহদর্ি জন্য 
র্কদলই তাদক অতযি শ্রদ্ধা কিদতন,  তাদক ব্রগ্রপ্তাি কদি আমীি ব্রতামাদনি র্ম্মুদখ উপদস্থত কিা হল।  ক্রুদ্ধ 
আমীি  দর্ৎকাি স্বদি বদল উঠল  ঃ তাদক মাদটদত স্থাপন কি এবাং তাি বক্ষস্থদলি উপি ো হুজ্জদতি জন্য 
এইরূপ মহৎ  ভালবার্া ব্রপাষর্ কিদত র্াহর্ কদিদিল,  এইরূপ এক অদি প্রজ্বদলত কি ো ইহাদক ভস্মীভূত 
কিদব।  দনভসীক েুবক তৎক্ষর্াৎ বদল উঠদলন  ঃ হতভাগয ব্রলাক,  ব্রতামাি ব্রলাদকি হে ব্রে অদি প্রজ্বদলত 
কিদত র্মথস তা আমাি অিদি ব্রে ব্রপ্রম উজ্জ্বল ভাদব জ্বলদি তা দনবসাদপত কিদত র্ক্ষম হদব না।  তাি 
দপ্রয়তদমি প্রশাংর্া,  তাি ওদষ্ঠ তাি জীবদনি ব্রশষ মুহূতস পেসি দবলম্ব কদিদিল।  

উদম্ম আশিদফি বীিত্ব ও আশিদফি বীিত্ব 

ব্রে র্মে স্ত্রীদলাক তাদিি  দবশ্বাদর্ি িতঢ় অটল ভাদবি জন্য দনদজদিি স্মির্ীয় কদিদিদলন,  তাদিি  মদধ্য 
দিদলন উদম্মÑআশিদফি মাতা নাম্মী একজন স্ত্রীদলাক।  েখন  জানজাদনি এই হাাংগামা আিম্ভ হদয়দিল ,  তখন 
দতদন নব - দববাদহত হদয়দিদলন।  েখন  দতদন আলী মেসান খান দদগসি মদধ্য দিদলন তখন দতদন তাি পুত্র 
আশিদফি জন্ম দিদয়দিদলন।  তাি পুত্র ও দতদন পদি জীদবত দিদলন।  কদয়ক বৎর্ি  পদি েখন  তাি পুত্র 
অতযি আশাপ্রি ব্রেৌবদন উপনীত হদয়দিদলন তখন দতদন তাি র্হধ্মসী ভ্রাততগদর্ি প্রদত ব্রে দনেসাতন প্রিান কিা 
হদেল,  তাদত অদভভূত হদয়দিদলন।  তাি শত্রুিা তাি িািা তাি ধ্ম্মস প্রতযাহাি কিাদত অর্মথস হদয় তাি 
মাতাদক তাি দবপদিি র্দঙ্কত প্রিান কিদত এবাং তাি পুত্রদক আর্নè মততুয হদত িক্ষা হদত  িক্ষা কিাি 
প্রদয়াজনীয়তা র্ম্বদে তাি দবশ্বার্ জন্মাদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  পাদি র্ময় ও সুদোগ অতীত হদয় োয়।  
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তাি মা তাদক েখন  র্ম্মুদখ উপদস্থত কিাল,  তখন মাতা  দর্ৎকাি স্বদি বলদলন  ঃ আদম ব্রতামাদক পুত্র বদল 
অস্বীকাি কিব েদি ব্রতামাি অিি এইরূপ ফুর্লানীি দিদক অবনত হয়  এবাং ব্রতামাদক র্তয পথ হদত দবপদথ 
দনদয়  ব্রেদত  তাদিিদক সুদোগ প্রিান কি।  তাি মাতাি আদিশ উপদিদশি প্রদত দবশ্বার্ী হদয় আশিফ অিময 
শাি অবস্থাি র্াংদগ  মততুযি র্ম্মুখীন হল।  েদিও দতদন তাি র্িাদনি উপি ব্রে র্মে দনেসাতন প্রিত্ত হদেল  
ব্রর্ই র্কদলি র্াকু্ষর্Ñর্াক্ষয দিদলন,  তবুও দতদন ব্রকান প্রকাি দবলাপ কদিন নাই।  এই অতযাশ্চেস মাতা এইরূপ 
র্াহর্ও র্দহষ্ণুতা প্রিশসন কদিদিদলন,  ো  ব্রর্ই দনলসজ্জ কাদেসি ু- কমসকািীদিগদক এ দবষদয় অদভভূত 
কদিদিল।  েখন  দতদন তাি পুদত্রি মতত ব্রিদহি প্রদতদশষ দবিায় িতদষ্ট দনদক্ষপ কদিদিদলন তখন দতদন  
দর্ৎকািস্বদি বলদলন  ঃ ব্রতামাি জন্মদিন েখন  আমিা আলী মেসান খান দদগস অবরুদ্ধ দিলাম,  তখন আদম ব্রে 
শপথ গ্রহর্ কদিদিলাম,  তা এখন আমাি স্মির্ হদে।  আদম আনদন্দত হদে ব্রে,  তুদম আমাি একমাত্র পুত্র,  
ো আল্লাহ আমাদক প্রিান কদিদিদলন,  আমাি  ব্রর্ই প্রদতশ্রুদত িক্ষা কিদত আমাদক র্ক্ষম কদিি। ” 

িূগস িক্ষায় স্ত্রী ব্রলাকগর্ কততসক র্াহােয প্রিান 

ঐ র্মে দনভসীক অিঃকিদর্ ব্রে িগ্ধকািী উিযম উজ্জ্বল ভাদব জ্বলদতদিল।  তা বর্সনা কিদত আমাি ব্রলখনী 
শদিহীন উপেুি ভাদব ইহা প্রশাংর্া কিা িূদিি কথা।  েদিও দভসাদগযি িদটকার্মহূ ভয়াবহ দিল,  তবুও তািা 
এি অদিদশখা দনব্বসাদপত কিদত শদিহীন দিল।  পুরুষ ও স্ত্রী ব্রলাদকিা দদগসি িক্ষা বযবস্থার্মহূ সুিতঢ় কিবাি  
জন্য অক্লাি উৎর্াদহি র্াংদগ  পদিশ্রম কদিদিল।  ব্রে অবকাশ তািা ব্রপদত র্ক্ষম হদতন তািা পদবত্র উপার্নাি 
দনদয়াগ কিদতন।  আক্রমর্কািীদিি আক্রমদর্ি দবরুদদ্ধ তাদিি  দগসদক িক্ষা কিবাি  র্ব্বসদশ্রষ্ঠ প্রদয়াজনীয়তাি 
অধ্ীদন তাদিি  র্কল দর্িা তাদিি  র্কল ইো দনদয়াদজত কিা হদয়দিল ।  এই র্মে কাদেস স্ত্রী ব্রলাদকিা ব্রে 
অাংশ গ্রহর্ কদিদিদলন,  তা ব্রকান অাংদশ পুরুষ র্াংগীদিি র্ম্পাদিত কােস অদপক্ষা কম শ্রমর্াধ্য দিল না।  
প্রদতযক স্ত্রী ব্রলাক,  পিবী ও বয়দর্ি দনদবসর্াদি শদি র্ামথসযদি র্াংদগ  র্াধ্াির্ কােসাদিদত ব্রোগিান কিদতন।  
তািা পদিদধ্য় বস্ত্র ব্রর্লাই কিদতন,  রুদট প্রস্তুত কিদতন,  পীদড়ত ও আহতদিি ব্রর্বা কিদতন,  প্রদতদিাধ্ 
বযবস্থার্মহূ পুনঃ র্াংস্কাি কিদতন,  শত্রু কততসক দনদক্ষপ্ত ব্রগালাগুদল ও অস্ত্র প্রাির্ ও িাি হদত পদিষ্কাি কিদতন 
এবাং র্ব্বসদশদষ দকন্তু ইহা র্ামান্য বা অগ্রাহ্য নদহ,  তািা দবসল দর্ত্ত ব্রলাকদিি উৎর্াদহত কিদতন,  এবাং 
ইতেতঃকািীদিি দবশ্বার্ উেীপ্ত কিদতন।  ( ৩)  এমন দক র্িাদনিা ও র্াধ্াির্ কােস তাদিি  র্াধ্যমত র্াহােয 
প্রিান কিত এবাং তাদিি  দপতামাতাগর্ ব্রেইরূপ উৎর্াহ প্রিশসন কদিদিদলন,  তািাও তিদপক্ষা কম উৎর্াদহ 
উিীপ্ত হদয়দিল  না।  তাদিি  মদধ্য এই র্মস্বাথসতাি ভাগ িািা তাদিি  শ্রম র্মদূহি এইরূপ দবদশষ্টতা র্ম্পন্ন 
হল,  এবাং তাদিি  কােসর্মূহ এইরূপ বীিত্বপূর্স দিল ব্রে শত্রুিা মদন কিদত লাগল ব্রে তাদিি  র্াংখযা 
দকিুদতই িশ র্হ¯  িদি কম হদব না।  ইহা র্াধ্াির্ত মদন ধ্াির্া কিা হত ব্রে দদগস দদজ্জসয় উপাদয় অনবিত 
খািযাদি ও ির্িপত্র এদর্  ব্রেত,  এবাং নায়দিে,  ব্রখািার্ান ও তাদেজ হদত নূতন সর্ন্য িল িতঢ়তা র্হকাদি 
ব্রপ্রদিত হত।  তাদিি  ( শত্রুদিি)  দনকট অবরুদ্ধ র্াংগীদিি শদি পূদবসি ন্যায় অটল,   অতুলনীয় ও তাদিি  
উপায়র্মূহ অক্ষয়।  ( আমীি- ব্রতামাদনি অকতত কােসতাি কািদর্ হুজ্জতদক প্রতাদিত কিবাি  জন্য তািা ষড়েদন্ত্র 
দলপ্ত হল। )  

আমীি ব্রতামান,  িূগস িক্ষীকািীদিি অনমনীয়তা ও অটলতা িািা ক্রুদ্ধ হদয়  এবাং ব্রতদহিাদনি কততসপদক্ষি 
ভৎর্সনা ও প্রদতবাি িািা উদত্তদজত হদয়,  অবরুদ্ধ ব্রলাকগর্দক পূর্স বশ্যতা স্বীকাদি বাধ্য কিবাি জন্য দবশ্বার্ 
 াতকতাি হীন  অস্ত্র অবলম্বন কিদত িতঢ় র্াংকল্প কিল।  র্ম্মানজনকভাদব েুদ্ধ ব্রক্ষদত্র শত্রুদিি র্ম্মুখীন হদত   
উিযম র্মদুহ অকততকােসযতা র্ম্বদে িতঢ়ভাদব দবশ্বার্ পিায়ন হদয় ব্রর্ ধ্ুতসতাি র্াংদগ েুদ্ধ বযাপািাদি স্থদগত িাখাি 
আদিশ প্রিান কিল এবাং এই র্াংবাি প্রর্াি কিল ব্রে শাহ এই েুদদ্ধািযম র্ম্পূর্সরুদপ পদিতযাগ কিবাি দর্দ্ধাি 
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গ্রহর্ কদিদিন।  ব্রর্ তাি শাদহন শাদহি প্রদতদনদধ্দত¦ ি অদভনয় কদি বলল ব্রে,  শাহ প্রথম হদতই মাদেন্দিাদন 
ও নয়িীদে ব্রে র্মে  সর্ন্য বাদহনী েুদ্ধ কদিদিল,  তাদিি প্রদত শাদহি পক্ষ হদত র্াহােয প্রিাদনি মত দতদন 
র্মথসন কদিন নাই,  এবাং এইরূপ র্ামান্য একদট বযাপাদিি জন্য এত অদধ্ক িিপাত কিাি জন্য পদিতাপ 
কদিদিদলন।  জানজাদনি ও পাশ্ববতসী গ্রাম র্মদূহি ব্রলাকগর্ দবশ্বার্ কদিদিল ব্রে নাদর্রুেীন শাহ আমীি 
দনোমদক বােদবক পদক্ষ আদিশ দিদয়দিল ব্রে,  ব্রর্ ব্রেন তাি ও হুজ্জদতি মদধ্য দবদিাদধ্ি ব্রে দবষয়দট দিল তা 
ব্রেন,  তািা বেুত্বভাদব কথাবাতসা িািা মীমাাংর্া কদি  লয় এবাং তাি এই ইো দিল ব্রে এই দভসাগয জনক 
বযাপাি েতশীঘ্র র্¤ভব ব্রশষ কদি  ব্রিয়া হয়।  

হুজ্জদতি দনকট আমীি ব্রতামাদনি পদক্ষ দগসস্থ র্াংগীগর্দক প্রতাদিত কিাি 
জন্য আপীল ব্রপ্রির্ 

তাি ধ্ূতস ষড়েন্ত্র িািা ব্রলাকগর্ প্রতাদিত হদয়দি এটা দনদশ্চতভাদব ব্রজদন অমীি ব্রতামান শাদিি জন্য একদট 
আদবিন পত্র প্রস্তুত কিল,  োদত ব্রর্,  হুজ্জতদক তাি ও তাি র্াহােযকািীদিি মদধ্য একদট স্থায়ী মীমাাংর্ায় 
উপনীত হওয়াি জন্য তাি ইোি র্াধ্ুতা র্ম্বদে সুদনদশ্চত কিল।   ব্রর্ই ব্র াষর্াি র্াংদগ  তাি প্রদতশ্রুদতি 
অলঙ্ঘনীয়তাি র্াক্ষয প্রমার্ স্বরূপ পদবত্র ব্রকািাদনি একদট প্রদতদলদপ র্ীল ব্রমাহিাদন¤কত কদি  ব্রপ্রির্ কিল।  
ব্রর্ দলদখদিল,  ‘‘আমাি শাদহন শাহ আপনাদক ক্ষমা কদিদিন।  আদম এত িািা েথাদবদধ্ ব্র াষর্া কিদি ব্রে,  
আপদন ও আপনাি অনুর্ির্কাদিগর্ শাদহন শাদহি র্াংিক্ষদর্ থাকদবন।  আল্লাদহি এই পদবত্র গ্রস্থ আমাি পদক্ষ 
র্াক্ষয ব্রে,  েদি আপনাদিি মদধ্য ব্রকহ িূগস হদত বাইদি আর্দত ইো কদিন,  দতদন র্কল দবপি হদত িক্ষা 
পাদবন। ” 

আমীি ব্রতামাদনি আহ্বান মদত পিীক্ষাস্বরূপ নয়জন র্াংগীদক শত্রুদশদবদি 
ব্রপ্রির্ এবাং তাদিি প্রদত অতযার্াি 

হুজ্জত শ্রদ্ধাি র্াংদগ  র্াংবািিাতাি হে হদত পদবত্র ব্রকািান গ্রহর্ কিদলন এবাং েখনই  দতদন  ব্রর্ই আহ্বান 
দলদপ পাঠ কিদলন তখনই দতদন পত্র বাহকদক বলদলন ব্রে,  ব্রর্ ব্রেন তাি প্রভুদক জানায় ব্রে,  দতদন পিবতসী 
দিন এি উত্তি প্রিান কিদবন।   ব্রর্ই িাদত্রদত দতদন তাি প্রধ্ান র্াংদগগর্দক একদত্রত কিদলন এবাং তাদিি 
দনকট শত্রুি ব্র াষর্াি অকপটতা র্ম্বদে তাি অদবশ্বার্ প্রকাশ কিদলন।  মাদয়ন্দািান ও নয়িীদেি 
দবশ্বার্ াতকতাি কথা এখনও আমাদিি মদন সুস্পষ্ট ভাদব দবিযমান।  তািা তাদিি উপি ব্রে অতযার্াি 
কদিদিল,  এিা আমাদিি প্রদত তাই কিদত ইো কদিদি।  ো হউক পদবত্র ব্রকািাদনি প্রদত শ্রদ্ধা প্রিসশদনি 
জন্য আমিা তাদিি আহ্বাদন র্াড়া দিব এবাং আমাদিি কদয়কজন র্াংগীদক তাদিি দশদবদি ব্রপ্রির্ কিব ব্রেন,   
তাদিি শঠতা প্রকাদশত হদত পাদি। ” 

আদম ওোি ব্রমদহি আলী হাোিদক দনম্ন দলদখত বর্সনা প্রিান কিদত শুদনদি,  দেদন জানোদনি  হতযাকাদডডি 
পি জীদবত দিদলনঃ নয়জন বালদকি মদধ্য আদমও একজন দিলাম,  আমাদিি কািও বয়র্  িশ বৎর্দিি অদধ্ক 
দিলনা,  োিা হুজ্জত কততসক আমীি ব্রতামাদনি ব্রপ্রদিত প্রদতদনদধ্ িদলি র্াংদি দগদয়দিল।  অবদশষ্ট র্াংগীিা আদশ 
বৎর্দিি অদধ্ক বয়দর্ি ব্রলাক দিদলন।  তাদিি মদধ্য দিদলন কািদলল্লাদয় মওলা ুলী আকা িািাশ,  িিদবশ 
িলাহ ব্রমাহম্মি িদহম এবাং ব্রমাহম্মি।  িিদবশ িলাহ একজন অতযি দর্ত্তাকেসক আকতদতি ব্রলাক দিদলন।  উচ্চ 
আকাি দবদশষ্ট শুভ্র িশ্রু দবদশষ্ট এবাং অর্াধ্াির্ সুন্দি পুরুষ।  তাি র্িা হাস্যম্পি ও ন্যায়বান র্দিদত্রি জন্য 



394 
 

দতদন অতযি শ্রদ্ধাভাজন দিদলন।  উৎপীদড়ত ব্রলাদকি পদক্ষ তাি মধ্যবতসীতা র্র্িার্ি র্ম্পদকসত কততসপক্ষদিি 
সুদবদবর্না ও র্হানুভূদত লাভ কিত।  তাি ধ্মসািি গ্রহদনি পি দতদন র্কল প্রকাি র্ম্মান রূ্র্ন উপাদধ্ পদিতযাগ 
কদিদিদলন,  এবাং েদিও অদনক অদধ্ক বয়স্ক দিদলন তথাদপ দতদন িূগস িক্ষকািীদিি িদল তাদলকা ভুি 
হদয়দিদলন।  আমিা েখন  আমীি ব্রতামাদনি দনকটবতসী হদেলাম,  তখন দতদন র্ীল ব্রমাহিা¤দ কত পদবত্র 
ব্রকািান বহন  কদি  আমাদিি অদগ্র অদগ্র গমন কদিদিদলন। ” 

তাি দশদবদি ব্রপৌাঁদি আমিা তাি আদিদশি জন্য প্রতীক্ষা কদি  এি প্রদবশ িাদি িডডায়মান িইলাম।  আমাদিি 
অদভবািদনি প্রদত ব্রর্ ব্রকান প্রতুযত্তি প্রিান কিল না এবাং ব্রর্ আমাদিি র্াংদগ  অদত  তদর্ত ভাদব বযবহাি 
কিল।  অদত তীে ভৎর্সনাি সুদি আমাদিিদক র্দম্বাধ্ন কিাি ব্রোগয মদন কিাি পূদবস ব্রর্ আমাদিিদক আধ্া  
 ডটা িাাঁড় কদি  ব্রিদখদিল।  ব্রর্ উদ্ধত অবজ্ঞাি স্বদি  দর্ৎকাি কদি  বললঃ ব্রতামাদিি অদপক্ষা ব্রহয় দনলসজ্জ 
ব্রলাক কখনও ব্রিখদত পাওয়া োয় নাই।  ব্রর্ আমাদিি প্রদত তাি প্রকাশ্য দনন্দা বষসর্ কিল।  েখন  আমাদিি 
অদতবতদ্ধ ও অদত দবসল শিীি দবদশস্ট একজন র্াংগী তাদক অল্প কতক বাকয বলবাি জন্য তাি অনুমদত প্রাথসনা 
কিল এবাং েদিও দতদন অদশদক্ষত দিদলন তবুও অনুমদত প্রাপ্ত হদয়,  দতদন এই রূপ বাকয বলদলন,  োদত দতদন 
আমাদিি গভীি শ্রদ্ধা উদত্তদজত কিদত অর্মথস হন  নাই।  দতদন বলদলনঃ আল্লাহ অবগত আদিন ব্রে,  আমিা 
আমাদিি শাদহনশাদহি বাধ্যনুগত ও আইন মান্যকািী  প্রজা হই  এবাং ভদবষ্যদত র্বসিা ব্রর্রূপ থাকব,  তাি 
িাদষ্ট্রি ও ব্রলাকদিি র্াংদগ  ও উন্নদত র্াধ্ন বযদতত আমাদিি জন্য ব্রকান ইো নাই।  আমাদিি অমাংগল 
আকাঙ্খা কািীিা আমাদিি র্ম্বদে অদত উৎকটভাদব দমথযা বর্সনা প্রিান কদিদি।  শাদহি ব্রকান প্রদতদনদধ্ 
আমাদিিদক িক্ষা কিদত বা র্াহােয কিদত ইেুক হয়  নাই তাি র্ম্মুদখ কাউদকই আমাদিি র্পদক্ষ কথা 
বলদত ব্রিখা োয় নাই।  আমিা বাি বাি তাি দনকট অনুনয় কদিদি,  দকন্তু দতদন আমাদিি র্ানুনয় প্রাথসনা 
প্রতযাখান কদিদিন এবাং আমাদিি আহ্বাদনি প্রদত কনসপাত কদিন নাই বা আমাদিি শত্রুগর্,  শার্ন কততসপদক্ষি 
উিার্ীনতা  িািা উৎর্াদহত হদয়,  প্রদতযদক দিক হদত আমাদিি আক্রমন কদিদিল,  আমাদিি র্ম্পদত্ত লুট 
কদিদিল,  আমাদিি র্িকাি কততসক অিদক্ষত হওয়ায় এবাং অমাদিি শত্রু কততসক পদিদবদষ্টত হওয়ায় আমিা 
উদথত হদত এবাং আমাদিি জীবন িক্ষা কিদত বাধ্য হদয়দিলাম। ” 

আমীি ব্রতামান তাি র্হকািী ব্রর্নাপদতি দিদক দফদি তাদক দজজ্ঞার্া কিল ব্রর্ দক পিামশস দিদত র্াদহ।  আমীি 
বললঃ এই ব্রলাকদটদক দক বলব ,  তা আদম দঠক কিদত পািদিনা।  আমািা অিি েদি ধ্মস ভাদব পূর্স হত,  
তাহদল আদম ইতেতঃ না কদি তাি ধ্মস গ্রহর্ কিতাম। ” তাি র্হকািী ব্রর্নাপদত উত্তি কিলঃ তিবাদি বযদতত 
আি দকিুই আমাদিিদক এই ধ্মসদিাহীতাি  তর্া উদত্তজক বযাপাি হদত উদ্ধাি কিদত পািদবনা।  িিদবশ িলাহ 
আপদত্ত উদত্তালন কদি  বলদলনঃ আদম এখনও আমাি হদে পদবত্র ব্রকািান ধ্াির্ কদি  আদি এবাং তুদম দনদজ 
স্বতঃ প্রবতত হদয় ব্রে ব্র াষর্া বার্ী দিদয়দিদল তা আদম বহন  কিদি।  আমিা এই মাত্র ো শুনলাম তা দক 
ব্রতামাি আহ্বাদনি প্রতুযত্তদিি প্রদতফল। ” 

আমীি ব্রতামান হঠাৎ ক্রুদ্ধ হদয় অদিশ দিল ব্রে,  িিদবশ িাদলদহি িশ্রু উৎপাদটত কিা হউক এবাং তাদক 
তাি র্াংগীগদর্ি র্াংদগ  অেকাি কািাগাদি দনদক্ষপ কিা হউক।  আদমও অন্যান্য বালকগর্ ভীত হদয় পলায়ন 
কিদত ব্রর্ষ্টা কিলাম।  ব্রহ র্াদহবুয় েমান (  ব্রহ েুগ প্রভ)ু  এই ধ্বদন  উদত্তালন কদি  আমিা দদগসি প্রদতদিাধ্ 
বযবস্থা র্মদূহি দিদক দ্রুত ধ্াদবত হলাম।  আমাদিি কদয়ক জনদক ব্রিৌদড় ধ্দি ব্রফদলদিল এবাং বন্দী কিা 
হদয়দিল।  আদম েখন  পলায়ন কিদিলাম ব্রে বযদি আমাদক অনুর্ির্ কিদিল,  ব্রর্ আমাি বস্ত্রাঞ্চল ধ্দি 
ব্রফদলদিল।  আদম তাদক িাড়াইয়া অতযি ক্লাি অবস্থায় িূদগসি প্রদবশ িাদি ব্রপৌাঁিলাম।  েখন  আদম আমাদিি 
র্াংগী,  ইমাম ুলীদক একজন শত্রু কততসক দনষ্ঠুি ভাদব অাংগদেি হদত ব্রিখদত ব্রপলাম ,  তখন আদম  ব্রর্ই 
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িতদশ্যি দিদক িতদষ্ট পাত কদিদিলাম।  আদম তখন অতযি ভীত ও র্ন্ত্রে হদয়দিলাম।  কাির্ আদম ব্রজদনদিলাম 
ব্রে  ব্রর্ই দিনই শত্রুতাি কােসযদিি অবর্ান ব্র াষর্া কিা হদয়দিল এবাং অদত পদবত্র প্রদতশ্রুদত ব্রিয়া হদয়দিল 
ব্রে ব্রকান বল প্রদয়াদগি কােসযাদি কিা হদব না।  আদম শীঘ্রই অবগত হলাম ব্রে প্রতাদিত বদল তাি ভ্রাতা কততসক 
দবশ্বার্  াতকতা পূবসক শত্রু হদে র্মদপসত হদয়দিল,  ব্রে তাি র্াংদগ  কথা বাতসা বলবাি িদল তাদক তাি 
উৎপীড়নকািীদিি হদে র্ম্পসর্ কদি  দিদয়দিল। ” 

আদম ব্রর্াজাসুদজ হুজ্জদতি দনকট উপদস্থত হলাম,  দতদন আমাদক র্িয় ভাদব গ্রহর্ কিদলন,  এবাং আমাি মুখ 
মডডল হদত ধ্ুলা পদিষ্কাি কদি  এবাং আমাদক নুতন কাপড় পদিধ্ান কদিদয় তাি পাদশ্বস বর্বাি জন্য আহ্বান 
কিদলন,  এবাং তাদক তাি র্াংদগগদর্ি ভাগয র্ম্বদে অবগত কিাদত আদিশ দিদলন।  আদম ো ো ব্রিদখদিলাম,  
র্কলই তাাঁদক বর্সনা কিলাম।  দতদন বযাখযা কিদলন ইহা মহান অভুযথান দিবদর্ি র্াংগ্রাম এই রূপ ব্রগালমাল 
ো পতদথবী ইদতপূদবস কখনও ব্রিদখ নাই।  ইহা ঐ দিবর্ েখন  মানুষ তাি ভ্রাতা এবাং তাি মাতা এবাং তাি 
দপতা এবাং তাি স্ত্রী এবাং তাি র্িান র্িদত হদত পলায়ন কিদব।  ব্রকািান ৮০/ ৩৪)  ইহা ঐ দিবর্ েখন  
মানুষ,  তাি ভ্রাতাদক পদিতযাগ কিতঃ র্ন্তুষ্ট না হদয়,  তাি অদত দনকট আিীয়দয়ি িিপাত কিাি জন্য 
দনদজি র্ম্পি উৎর্গস কিদব।  ইহা ঐ দিবর্ েখন  প্রদতযক েন্যিানকািী স্ত্রীদলাক তাি েন্যপায়ী দশশুদক 
পদিতযাগ কিদব এবাং প্রদতযক েন্যিান কািী স্ত্রীদলাক তাি েন্যপায়ী দশশুদক পদিতযাগ কিদব এবাং প্রদতযক 
স্ত্রীদলাক োি গদভস র্িানরূপ ভাি আদি,  ব্রর্  ব্রর্ই ভাি দনদক্ষপ কদি দিদব এবাং তুদম ব্রলাকগর্দক মাতাদলি 
ন্যায় ব্রিখদত পাদব,  েদিও তািা বােদবক মাতাল  নয় ,  দকন্তু ইহা আল্লাদহি কদঠাি শাদে প্রিান।  ( ব্রকািান 
২২/ ১) ।  

র্দিগদর্ি প্রদত হুজ্জদতি উপদিশ 

হুজ্জত মুি প্রাাংগদনি মধ্যস্থাদন উপদবশন কদি  তাি অনুর্ির্কাদিগর্দক আহ্বান কিদলন।  তািা উপদস্থত হদল,  
দতদন িডডায়মান হদলন এবাং তাদিি মধ্যভাদগ ব্রর্াজা হদয় িাাঁদড়দয় তাদিিদক এই র্মিূয় বাকয বলদলনঃ ‘ব্রহ 
আমাি দপ্রয় র্াংগীগর্ আদম আপনাদিি অদবর্দলত ব্রর্ষ্টা উিযদম অতযি র্িষ্ট হদয়দি।  আমাদিি শত্রুিা আমাদিি 
ধ্বাংদর্ি জন্য িতঢ় প্রদতজ্ঞ ।  তািা অন্য ব্রকান প্রকাি ইো ব্রপাষর্ কদিনা।  তাদিি ইো দিল প্রতাির্াক্রদম 
আপনাদিিদক িূদগসি বাইদি দনদয় আর্া এবাং তৎপি পিম পদিদতাষ র্হকাদি অতীব দনষ্ঠুি ভাদব আপনাদিি 
হতযা কিা।  তাদিি দবশ্বার্ াতকতা প্রকাদশত হদয়দি ব্রিখদত   তাদিি ব্রক্রাদধ্ি উদত্তজনায় আপনাদিি মধ্যস্থ 
অদতবতদ্ধ ব্রলাকদক ও অল্প বয়স্ক বালগর্দক দনষ্ঠুিভাদব অতযার্াি কদিদি এবাং বন্দী কদিদি।  ইহা অতযি 
পদিষ্কাি হদয়দি ব্রে আপনাদিি িূগস অদধ্কাি কদি  আপনাদিগদক ইতেতঃ দবদক্ষপ্ত না কিা পেসি তািা তাদিি 
অস্ত্রশস্ত্র তযাগ কিদব না বা আমাদিি দবরুদদ্ধ তাদিি উৎপীড়ন তযাগ কিদবনা।  এই িূদগস আপনাদিি অদবিত 
উপদস্থদত,  শত্রু কততসক অবদশদষ আপনাদিি বন্দীরুদপ ধ্তত হওয়াি কাির্ স্বরূপ হদব,  তািা দনদশ্চয়ই 
আপনাদিি স্ত্রী ব্রলাকদিি আপমাদনত কিদব এবাং আপনাদিি র্িানগর্দক হতযা কিদব।  অতএব িাদত্রি মধ্যভাদগ 
িূদগস আপনাদিি একজন স্ত্রীদলাকগর্ থাকা পেসি আপনাদিি প্রদতযদকি একদট দনিাপি স্থান র্োন কিা উদর্ত 
হদব।  আদম একাকী ব্রথদক শত্রুি র্ম্মুখীন হব।  আপনাদিি র্কদল মততুযমুদখ পদতত হওয়া অদপক্ষা আমাি 
মততুয তাদিি প্রদতদহাংর্াি দপপার্া দনবািন কিদব,  ইহাই ব্রশ্রষ্ঠতি হদব। ’ 
 

 র্াংগীগদনি মন এদত অদত গভীিভাদব দবর্দলত হল,  এবাং অশ্রু ভািাক্রাি হদয় তািা তাাঁি পাদশ্বস ব্রশষ মুহুতস 
পেসি অবস্থান কিাি জন্য তাদিি িতঢ় র্াংকল্প ব্র াষর্া কিল।  তািা উচ্চস্বদি বলদলনঃ আমিা কখনও আপনাদক 
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একজন ব্রশাদর্ত দপপাদর্ত শত্রুি িয়াি উপি পদিতযাগ কিদত র্ম্মত হদত পাদি না।  আপনাি জীবন অদপক্ষা 
আমাদিি জীবন অদধ্কতি মূলযবান নদহ,  আি আপনাি জ্ঞাদতবগস অদপক্ষা আমাদিি পদিবািবগস অদধ্কতি 
র্ম্ভাি বাংশীয় নদহ।  আপনাি উপি ব্রে দবপি এখনও পদতত হদত পাদি,  তা আমিা আমাদিি দনদজি জন্য 
অভসযথনা কিব।   

অল্প কদয়কজন বযদতত আি র্কদলই তাদিি প্রদতশ্রুদতদত র্তযদনষ্ঠ িইল।  এই র্কল র্াংগীগর্ একদট সুিী স 
কালস্থায়ী অবদিাদধ্ি র্িা বদ্ধসনশীল দঃখ কষ্ট র্হ্য কিদত অক্ষম হদয় এবাং স্বয়াং হুজ্জদতি উপদিশ উৎর্াদহত 
হদয় দদগসি বাদহদি এবকদট দনিাপি স্থাদন র্দল ব্রগল এবাং এই রূদপ তািা তাদিি র্হ দশেযগদনি দনকট হদত 
দনদজদিি দবদেন্ন কিল।  

শত্রুি আক্রমন পুনিািম্ভ 

আমীি ব্রতামান সনিাশ্যজদনত িতঢ় র্াংকদল্পি িািা বশসীয়ান হদয় জানোদনি র্কল র্বলকায় ব্রলাকগর্দক তাি 
দশদবদিি দনকটবত্তসী স্থাদন র্মদবত কিাি পি তাি আদিশ গ্রহর্ কিাি আদিশ দিল।  ব্রর্ তাি সর্ন্য বাদহনীি 
িলর্মূহদক পুনঃগঠন কিল,  এবাং তাদিি ব্রর্নাপদত দনেিু কিল,  এবাং তাদিিদক শহদি ব্রেন ব্রতন র্াংগ্রহীত 
অদধ্ক র্াংখযাক সর্ন্য র্মদবত হদয়দিল তাদিি র্াংদগ ব্রোগ কদি  দিল।  

 ব্রে ব্রষালদট সর্ন্যিলদক োদিি প্রদতযকদট িশদট কামাদন র্দজ্জত হদয়দিল,  দদগসি দিদক োত্রা কিবাি জন্য 
আদিশ প্রিান কিল।  ইহাদিি আটদট িলদক প্রতযহ মধ্যাদহ্ন  িূগস আক্রমন কিবাি জন্য আদিশ কিা হল।  
তৎপি অবদশষ্ট িলগুদলদক র্েযাকাল আগমন পেসি পূবসবতসী িল র্মদূহি স্থাদন আক্রমন র্ালাদত দনদিসশ ব্রিয়া 
হল।  আমীি স্বয়াং েুদ্ধ ব্রক্ষদত্র গমন কিল,  এবাং প্রতযহ মধ্যাদহ্ন তাি সর্ন্য বাদহনীি আক্রমন পদির্ালনা 
কিত,  তাদিিদক তাদিি কততকােসযতাি পুিস্কাি র্ন¦ ব্রে সুদনদশ্চত কিত এবাং তাদিি বযথসতায়  শাদহনশাহ 
তাদিিদক ব্রে শাদে প্রিান কিদব ব্রর্ র্ম্বদে তাদিিদক র্াবধ্ান কিত।  

পূর্স এক মার্ োবৎ আক্রমন র্লদত লাগল।  দিদনি ব্রবলা আক্রমদন র্ন্তুষ্ট না হদয় শত্রুিা িাদত্রদতও তাদিিদক 
কদয়কবাি আক্রমন কদিদিল।  তাদিি আক্রমদনি প্রর্ডডতা,  তাদিি অদভভুতকািী সর্ন্য র্াংখযা,  এবাং পুনঃ 
পুনঃ দ্রুত আগ্রমন,  র্াংগীদিি র্াধ্াির্ সর্ন্য ব্রশ্রর্ীি র্াংখযা হ্রার্ কিল,  এবাং তাদিি দঃখ কষ্ট বতদদ্ধ কিল।  
র্তুদিসক হদত শত্রুদিি দনকট নতনু সর্ন্য িল আর্দত লাগল,  পক্ষািদি অবরুদ্ধ র্াংগীিা দিসশাগ্রস্থ ও কু্ষধ্াতস 
অবস্থায় দিন দিন দবসল হদত দিদলন।   

আমীি দনোম কততক ব্রতদহিান হদত দই িল সুন্নী সর্ন্য বাদহনী ব্রপ্রির্ 

ইদতামদধ্য  আমীি দনোম,  আমীি ব্রতামাদনি হাত সুিতঢ় কিবাি জন্য হার্ান আলী খাদন করুর্ীদক দইদট সুন্নী 
সর্ন্যিদলি ব্রর্নাপদত দনেুি কদি  জানোন োত্রা কিদত আদিশ িান কিল।  তাি আগমন িূগস আক্রমদনি 
জন্য শত্রুি ব্রগালন্দাজ সর্দন্যি র্মাদবদশি র্াংদকতধ্বদন  দিল।  ইহা অদনক দিন র্লল,  এই র্মদয়ি মদধ্য 
দদগসি দবরুদদ্ধ বদধ্সত আকাদি ব্রগালাবষসর্ র্দত্ত্বও ইহা সুিতঢ় ভাদব িডডায়মান িইল।  এই দিবর্ র্মদূহ হুজ্জদতি 
বেুগর্ এই রূপ র্াহর্ ও সনপনূসয কদিদিদলন,  ো এমন দক তাদিি ব্রিষপূর্স শত্রুিাও প্রশাংর্া কিদত বাধ্য 
হদয়দিল।  

হুজ্জদতি িদক্ষর্ বাহুদত গুদলি আ াদত প্রাদপ্ত 
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একদিন েখন  ব্রগালাবষসন র্লদিল তখন হুজ্জত উপার্নাি জন্য হে মুখ ব্রধ্ৌত কিদতদিদলন।  হঠাৎ তাি িদক্ষর্ 
বাহুদত একদট গুদলি আ াত প্রাপ্ত হদলন েদিও দতদন তাি পদির্ালকদক তাি আ াত র্ম্বদে তাি স্ত্রীদক অবগত 
কিাদত দনদষধ্ কদিদিদলন,  তবুও ব্রলাকদটি ব্রশাক এতই অদধ্ক দিল ব্রে,  ব্রর্ তাি মদনি আদবগ ব্রগাপন কদি  
িাখদত অর্মথস হল।  তাি অশ্রুজল তাি মদনি দঃখ প্রকাশ কদি দিল এবাং েখনই  হুজ্জদতি স্ত্রী তাি স্বামীি 
আ াদতি দবষয় অবগত হদলন তখনই দতদন অদত দঃদখ অদভভুত হদয় তাি দনকট দ্রুত গমন কিদলন এবাং 
তাদক অদত প্রশািভাদব উপার্নায় অদত দনদবষ্ট ব্রিখদত ব্রপদলন।  েদিও তাি ক্ষতস্থান হদত প্রর্ুি পদিমাদর্ 
িিপাত হদেল,  তথাদপ তাি বিনমডডদল অনাদলাদড়ত দবশ্বাদর্ি ভাব িদক্ষত দিল।  তাাঁদক এই বলদত শুনা 
দগদয়দিলঃ ব্রহ আল্লাহ তুদম এই র্কল ব্রলাকদিি ক্ষমা কি,  কাির্ তািা জাদন না তািা দক ( অন্যায়)  কিদি।  
তাদিিদক িয়া কি,  কাির্ োিা তাদিিদক দবপথগামী কদিদি,  ব্রকবল তািাই ইহাদিি িূস্কসদমি জন্য িায়ী। ” 

ব্রে িি তাাঁি শিীি আবতত কদিদিল,  তা িশসদন তাাঁি স্ত্রী ও আিীয় স্বজনদক ব্রে উদিগ আক্রমন কদিদিল 
হুজ্জত তা শাি কিবাি জন্য ব্রর্ষ্টা কিদলন।  দতদন তাদিিদক বলদলনঃ আনদন্দত হও কাির্ আদম এখনও 
ব্রতামাদিি র্াংদগ  আদি এবাং আদম ব্রতামাদিিদক র্ম্পূর্সরুদপ আল্লাদহি ইোি প্রদত আির্মসপনকািী হদত ইো 
কদি।  আমাি মততুযকাদল ব্রে ব্রক্লশ েন্ত্রনাি মহার্াগি আমাি উপি বদষসত হদব তাি তুলনায় ব্রতামিা ো এক্ষন 
ব্রিখি তা একদট দবন্দু মাত্র।  তাি ( আল্লাদহি)  ব্রেটা দনবসে ( আদিশ)  আমাদিি উদর্ত তাি ইো ব্রমদন 
ব্রনওয়া ও তাি বশ্যতা স্বীকাি কিা। ” 

িূগস আক্রমন,  অদধ্কাি লণু্ঠন এবাং স্ত্রী ব্রলাক ও তাদিি র্িানদিি বন্দী 
কিা 

েখনই  হুজ্জদতি র্াংদগগর্ জানদত পািদলন ব্রে দতদন আহত হদয়দিন তখনই তািা তাদিি অস্ত্র শস্ত্র পদিতযাগ 
কদি  তাি দনকট দ্রুত গমন  কিদলন।  শত্রুগর্ ইদতামদধ্য  তাদিি প্রদতিন্দীদিি ক্ষদর্ক অনুপদস্থদতি সুদোগ 
গ্রহর্ কদি  তাদিি িূগস আক্রমন দিগুদনত কিল এবাং িূগসিাি দিদয় র্দজাদি িূদগস প্রদবশ কিদত র্মথস হল।  
ব্রর্ই দিন তািা একশত স্ত্রী ব্রলাক তাদিি র্িান র্িদতদক বন্দী কিল এবাং তাদিি র্কল র্ম্পি লুণ্ঠন কদি  
দনদয় ব্রগল।  ব্রর্ই শীত ঋতুি কদঠািতা র্দত্ত্বও এই বন্দীদিিদক মুিস্থাদন  পদনি দিন ও িাদত্রি জন্য 
জানোদনি এই র্মদয়ি  কনকদন,  শীদতি মদধ্য অনাবতত অবস্থায় িাখা হদয়দিল।  অতযি পাতলা পদিদধ্য় বদস্ত্র 
শিীি অনাবতত থাকা অবস্থায় অন্য ব্রকান আবির্ বযদতত তাদিিদক খািয ও আশ্রয়হীন ভাদব জাংগদল পদিতযাগ 
কিা হদয়দিল।  রূ্ক্ষ্ম পাট বস্ত্র দবদশষই তাদিি একমাত্র িক্ষাকািী দিল,  েিািা তািা তাদিি মেক আবতত 
কদিদিল,  েিািা তািা বতথাই দনষ্ঠুি ভাদব প্রবাদহত বিফ শীতল বাতার্ হদত তাদিি মুখ মডডলদক িক্ষা কিদত 
ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  জানজাদনি অদনক স্থান হদত দনকতষ্ট ব্রশ্রর্ীি ( পিবীি)  স্ত্রীদলাদকি িল তাদিি িতিবস্থাি িতশ্য 
স্থদল আগমন কদি  তাদিি উপি ভৎসর্না ও দবদ্রুপ বষসর্ কিল।  তািা তাদিি র্তুদিসদক জাংলী ব্রলাদকি ন্যায় 
নততয কিদত কিদত তাদিিদক  তর্া বযেক সুদি  দর্ৎকাি কদি  বললঃ ব্রতামিা ব্রতামাদিি ব্রিবতাদক প্রাপ্ত 
হদয়দি এবাং প্রর্ুি ভাদব তাি িািা পুিস্কতত হদয়ি।  তািা তাদিি মুদখ থু থ ু দনদক্ষপ কিল এবাং তাদিি উপি 
জ ন্যতম দনন্দা রূ্র্ক মিবযর্মহু বষসর্ কিল।  

শত্রু কততসক িূগস অদধ্কাদিি পি র্াংগীিা হুজ্জদতি বার্গতদহি দনকটবতসী গতহাদিদত আশ্রয় গ্রহর্ কদি  আিিক্ষা 
কিদত ও শত্রুি আক্রমন প্রদতকাি কিদত লাগদলন 
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িূগস অদধ্কাি কিায় েদিও হুজ্জদতি র্াংগীগদনি দনকট হদত তাদিি আি- িক্ষাি প্রধ্ান অ̄ ত্র হির্  কিা হল,  
তবুও তািা তাদিি ব্রতজ নষ্ট কিদত ও তাদিি উিযমদক দনরুৎর্াহ কিদত অর্মথস হল।  তাদিি র্কল র্ম্পি 
লুদণ্ঠত হদয়দিল এবাং ব্রে র্কল স্ত্রী ব্রলাক ও র্িান র্িদত িক্ষকহীন দিল,  তাদিিদক বন্দী কিা হদয়দিল।  
অবদশষ্ট র্াংগীগর্ ও তাদিি স্ত্রী ব্রলাকগর্ র্িান র্িদত র্হ হুজ্জদতি বার্স্থাদনি অদত দনকটবতসী গতহ গুদলদত 
দভড় জদমদয়দিল।  তািা পাাঁর্দট িদল দবভি হল,  প্রদতযক িদল দতন শত একেদট্রজন ব্রলাক দিদলন।  এই িল 
র্মদূহি প্রদতযক িল হদত উদনশ জন কদি  র্াংগী বদহসগত হদয় ব্রহ র্াদহবুয়- েমান (  ব্রহ েুগ প্রভ)ূ  ধ্বদন  
উদত্তালন কদি  শত্রুদিি মদধ্য িাাঁদপদয়  পড়দতন এবাং শত্রু সর্ন্যিলদক িত্রভাংগ কদি  দিদতন।  এই 
পাঁর্ানব্বই জন র্াংগীদিি উদত্তাদলত ধ্বদনই তাদিি আক্রমনকািীদিি উিযম ও ব্রতজ দন¯ ফল ও ধ্বাংর্ কিদত 
েদথষ্ট প্রমাদর্ত হল।  

পনুঃ পুনঃ পিাদজত হদয় আমীি ব্রতামান তাি সর্দনক কমসর্ািীদিি র্াংদগ  
পিামশস গ্রহর্ 

অল্প কদয়ক দিন োবৎ এই িকম অবস্থা র্লদত লাগল,  ইহা শত্রুদিি োিা শীঘ্রই প্রদতযদক জয়লাভ কিদত 
দনদজদিি র্ক্ষম বদল দবশ্বার্ কদিদিল,  তাদিি অপমান ও ক্ষদতি কাির্ হল।  এই র্কল র্ম্মুখ েুদদ্ধ শত্রুদিি 
অদনক সর্ন্য দনহত হল।  উপিন্তু ব্রর্নাপদতদিি মদনাকষ্টস্বরূপ সর্দনক কমসর্ািীিা তাদিি পিতযাগ কিল,  
ব্রগালন্দাজ সর্দন্যি কাপ্তাদনিা তাদিি কামান তযাগ কিদত লাগল অন্য পদক্ষ র্াধ্াির্ সর্ন্যিল শািীদিক 
অবর্র্œতা ও মানদর্ক দব্বসলতায় আক্রাি হল।  আমীি ব্রতামান,  তাি দনদজি সর্ন্য িদলি মদধ্য শার্ন শতঙ্খলা 
িক্ষাি জন্য ও তাদিি কমস িক্ষতা অদবকতত িাখাি জন্য ব্রে র্কল বাধ্যকািী উপায় অবলম্বন কদিদিল,  তাদত 
স্বয়াং ব্রর্ ক্লাি হদয়দিল।  পুনঃ ব্রর্ তাি অবদশষ্ট কমসর্ািীদিি র্াংদগ  পিামশস গ্রহর্ কিদত এবাং এইরূপ হতযা 
অবস্থাি প্রদতকাি অদিষন কিদত বাধ্য হল।  ব্রে অবস্থা তাি দনদজি জীবন র্ম্বদে তদথাদধ্ক জানজাদনি 
অদধ্বার্ীদিি জীবন র্ম্বদে ভয়ানক দবপি র্াংুল দিল।  ব্রর্ স্বীকাি কিলঃ আদম এই ব্রলাকদিি ভয়ানক 
প্রদতদিাধ্ শদি িািা ক্লাি হদয় পদড়দি।  তািা প্রতযক্ষরুদপ এইরূপ একদট জীবনী শদি িািা উৎর্াদহত ো 
আমাদিি শাদহনশাদহি পক্ষ হদত ব্রকান প্রকাি উৎর্াহ আমাদিি সর্ন্যদিি মদধ্য জাগ্রত কিদত আশা কিদত 
পাদি না।  দনশ্চয়ই আমাদিি সর্ন্ে ব্রশ্রর্ীি  মদধ্য ব্রকহই ব্রকানরুপ আদতœ াৎর্গস প্রিশসন কিদত র্ক্ষম নদহ।  
আমাদিি সর্ন্যগর্ সনিাদশ্যি ব্রে প¤দ কলতাময় গদতস পদতত হদয়দি তা হদত তাদিিদক  উদত্তাদলত কিাি 
আমাি ব্রকান প্রকাি শদি নাই।  এই র্মে সর্ন্য তািা জয়লাভ করুক বা না করুক,  তািা দনদজদিি ভাদগয 
অনি নিক ব্রভাগ অবধ্াদিত বদল দবশ্বার্ কদি। ” 

আক্রমন িািা গতহ ভূদমর্াৎ কিবাি জন্য শত্রু কততসক ভূ- গসদভ প্রেদত 

তাদিি সুপদিপক্ক দবদবর্নাি ফল স্বরুপ তািা এই দর্দ্ধাদি উপনীত হল ব্রে তাদিি দশদবদিি তাবুি দনকটবতসী 
স্থান হদত ঐ স্থাদনি দনম্নদিশ পেসি মহল্লাি ব্রে স্থাদন,  হুজ্জদতি অনুর্িনকািীদিি বার্গতহগুদল অবদহস্থ দিল,  ঐ 
স্থান পেসি ভূগদভস পথর্মহূ প্রেত কিদত হদব।  তািা এই র্কল গতহ দবদষ্ফাির্ িািা ধ্বাংর্ কিদত এবাং এই 
উপাদয় তাদিিদক দবনাশদতস  আি- র্মপসদন বাধ্য কিদত িতঢ় র্াংকল্প হল।  পূর্স একমার্কাল োবৎ এই র্মে 
ভূগভসস্থ  পথ র্বসপ্রকাি দব¯ব্র ফািক িবয িািা পদিপূর্স কিাি জন্য অদবিত পদিশ্রম এবাং র্াংদগ র্াংদগ 
সপশাদর্ক দনষ্ঠুিতাি র্াংদগ  িডডায়মান গতহগুদল ধ্বাংর্ কিদত লাগল।  ধ্বাংর্কােসয দ্রুততি কিবাি ইো কদি ,  
আমীি ব্রতামান তাি অধ্ীনস্থ ব্রগালন্দাজ সর্দন্যি কমসর্ািীগর্দক হুজ্জদতি বার্স্থাদন ব্রগালাবষসদনি আদিশ দিল 
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ব্রেদহত ু ব্রর্ই গতহ ও শত্রু দশদবদিি মধ্যবতসী স্থাদনি অট্রাদলকার্মহূ   ভূদমর্াৎ কিা হদয়দিল,  সুতিাাং এি 
অদিম ধ্বাংদর্ি পদথ অন্য ব্রকান প্রদতবিকতা দবিযমান দিলনা।  

হুজ্জদতি বার্স্থাদনি দকাংিাংশ ইদতপূদবস পদতত হদয়দিল,  েখন  দতদন,  দেদন এি র্াদি প্রার্ীদিি মদধ্য তখনও 
বার্ কিদতদিদলন।  তাি স্ত্রী,  খাদিজাি দিদক দফিদলন,  দেদন তাদিি দশশু হািীদক তাি বাহুদত ধ্াির্ 
কদিদিদলন এবাং তাদক র্াবধ্ান কিদলন,  ব্রর্ র্ময় অদত দ্রুত অগ্রর্ি হদে,  েখন  দতদন ও তাি দশশুবন্দী 
হদত পাদিন এবাং তাদক ব্রর্ই দিদনি জন্য প্রেত হদত আদিশ দিদলন।  দতদন তাি দঃখ কদষ্টি দবষয় প্রকাশ 
কিদত োদেদলন,  তখন কামাদনি একদট ব্রগালা ব্রর্ই কদক্ষ পদতত হল,  ব্রেখাদন দতদন দিদলন এবাং তৎক্ষনাৎ 
তাাঁি স্ত্রীদক হতযা কিল।  তাি দশশু োহাদক দতদন বদক্ষ ধ্ািন কদিদিদলন তাি পাশসস্থ অদি কাদষ্ঠ পদতত হল 
এবাং অল্প কাল পদি আ াত র্মদূহি কািদর্ জানজাদনি মুজতাদহি মীজসা আবুল কাদর্দমি গতদহ মততুযমদুখ 
পদতত হল।  

হুজ্জত েদিও ব্রশাদক পদিপূর্স হদয়দিদলন,  তবুও অলর্ িূঃদখ অদতভতূ হদত অস্বীকাি কিদলন।  দতদন উদচ্চঃস্বদি 
বলদলনঃ ব্রহ আমাি আল্লাহ ব্রে দিন আদম ব্রতামাি দপ্রয়জনদক প্রাপ্ত হদয়দিলাম এবাং আমাি মদধ্য ব্রতামাি 
শাশ্বত আিাি প্রকাশদক দর্নদত ব্রপদিদিলাম,  ব্রতামাি জন্য আমাদক ব্রে র্কল দঃখ কষ্ট ব্রভাগ কিদত হদব,  
তা আদম পূবস হদত বুিদত ব্রপদিদিলাম।  এই পেসি আমাদিি দঃখ কষ্ট েদিও বতহৎ হউক,  তা ঐ র্মিূয় দঃখ 
ে¤ত্রনাি র্াংদগ  তুলনা কিদত পািা োয় না,  ব্রেগুদল আদম ইো পূবসক ব্রতামািই নাদম ব্রভাগ কিব।  আমাি 
এই ব্রশার্নীয় জীবন আমাি স্ত্রী,  ও আমাি দশশু র্িাদনি জীবন নাশ এবাং আমাি আিীয় র্াংগীদিি 
আদতœ াৎর্গস দকরুদপ ব্রতামাি প্রকাশদক ( ইমাম মাহিী মহান বাবদক)  দর্নদত র্ক্ষম হওয়ায় আমাি উপি 
ব্রতামাি ব্রে আশীবসাি প্রিত্ত হদয়দি তাি র্াংদগ  তুলনা কিদত পািা োয়? না আদম কত অদধ্ক আশা কদি 
ব্রে,  েদি আমাি অর্াংখয জীবন হত আদম কত অদধ্ক আর্া কদি ব্রে েদি পতদথবীি র্মে ধ্ন  ও ব্রগৌিব আমাি 
হত ব্রেন এ র্কলই মুি কদণ্ঠ ও র্ানিদর্দত্ত ব্রতামািই পদথ উৎর্গস কদি  দিদত পািতাম। ” 

তাদিি দপ্রয় ব্রনতা ব্রে ব্রশাকাবহ ক্ষদতবহন কদিদিদলন এবাং ব্রে গুরুতি েখম তাি উপি প্রিত্ত হদয়দিল।  তা 
হুজ্জদতি র্াংগীদিি অতযি দঃখ প্রিান কদিদিল,  এবাং তাদিিদক িহনশীল  তর্া ও ব্রক্রাদধ্ পূর্স কদিদিল।  
তাদিি দনহত ভ্রাতাগদনি িদিি প্রদতদশাধ্ গ্রহর্ কিবাি জন্য ব্রশষ ও মদিয়া হদয় ( ব্রবপদিায়া)  ব্রর্ষ্টা কিদত 
িতঢ় প্রদতজ্ঞা হল।  ো হউক,  হুজ্জত তাদিিদক উৎর্াদহত কিদলন।  দতদন তাদিিদক আল্লাদহি ইোি উপি 
দনদজদিি আি- র্মসপর্ কিদত এবাং ব্রশষ পেসযি শাি ও ধ্ীি র্াংকদল্প িতঢ় থাকদত আদিশ প্রিান কিদলন,  
েখনই  ব্রর্ই ব্রশষ পদির্দত আসুক না ব্রকন।  

হুজ্জদতি মততযু ও র্মাদধ্ 

র্মদয়ি অগ্রগদতি র্াংদগি র্াংদগ তাদিি র্াংখযা হ্রার্ হল,  তাদিি দঃখ কষ্ট বতদদ্ধ প্রাপ্ত হল,  এবাং ব্রে স্বল্প 
পদির্ি স্থাদন তািা দনদজদিি দনিাপি মদন কিদতন তা হ্রার্ প্রাপ্ত হল।  পঞ্চম িদবউল উয়াদলি ১২৬৭ 
দহজিীি ( ৮ই জানুয়ািী,  ১৮৫১ খতঃ)  প্রাতঃকাদল হুজ্জত,  দেদন ইদতপদূবস উদনশদিন োবৎ তাি আ াদতি 
কদঠাি েন্ত্রনা র্হ্য কদিদিদলন,  উপার্নাকাদেস দনেুি দিদলন,  এবাং তাি মুখমডডল ভূদমদত শাদয়ত কদি ,  
মহান বা’ব্রবি নাদম প্রাথসনা কিদিদলন,  তখন ( দতদন)  হঠাৎ ইহদলাক তযাগ কিদলন।  

তাাঁি আকদস্মক মততুয তাি আিীয় ও র্াংগীগদনি দনকট একদট প্রর্ডড আ াত স্বরূপ এদর্দিল।  এই রুপ 
ব্রোগযতা র্ম্পন্ন,   এই রূপ গুনাদিত এবাং এইরূপ উেীপনাপূর্স একজন ব্রনতাি মততুযদত তাদিি ব্রশাক অদত 
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সুগভীি দিল,  তাদিি ক্ষদত অতীব অপুির্ীয় দিল।  শত্রুগর্ তাি মততুয র্ম্বদে অবগত হওয়াি পূদবস তাি দজন 
র্াংগী,  িীন ব্রমাহম্মি ওয়ােীি এবাং মীি ব্রিজাদয় র্িসাি তাি মততদিহাবদশষদক তৎক্ষনাৎ এমন একদট স্থাদন 
র্মাদহত কিবাি জন্য ভাি গ্রহর্ কিদলন ো তাি আিীয়গর্ দকম্বা তাি বেগুর্ও ব্রে জানদত বা বুিদত না 
পাদি।  মধ্য- িাদত্রদত মততদিহ িীন ব্রমাহাম্মদিি একদট কদক্ষ বহন  কদি  দনদয় োওয়া হল।  ব্রর্খাদন উহা 
র্ামাদহত কিা হল।  ব্রিহাবদশষদক অপদবত্র কিা হদত সুদনদশ্চতরুদপ িক্ষা কিাি জন্য তািা ব্রর্ই কক্ষদট ধ্বাংর্ 
কদি  ব্রফলল এবাং ব্রর্ই স্থানদটি ব্রগাপনীয়তা িক্ষা কিাি জন্য তািা দবদশষ র্াবধ্ানতা গ্রহর্ কিদলন।  

হুজ্জদতি মততযুি পদি ব্রশষ েুদ্ধ 

হুজ্জদতি মততুযি অবযাদহত পদি,  পাাঁর্ শদতি অদধ্ক স্ত্রীদলাক োিা এই ব্রশাকাবহ  টনাি পি জীদবত দিদলন,  
তাাঁিই গতদহ র্কদল র্মদবত হদয়দিদলন।  তাাঁি র্াংগীগর্ তাদিি ব্রনতাি মততুয হওয়া র্দত্ত্বও তাাঁি উৎর্াহ দকিুমাত্র 
হ্রার্ প্রাপ্ত না হওয়া অবস্থায় আক্রমনকািীদিি সর্ন্য বাদহনীি র্ম্মুখীন হদত লাগদলন।  হুজ্জদতি পতাকাি দনদম্ন 
ব্রে বতহৎ জনতা র্মদবত হদয়দিল,  তাদিি মদধ্য হদত মাত্র দইশত শদিশালী র্াংগী বতসমান দিদলন,  অবদশষ্ট 
ব্রলাকদিি মদধ্য ব্রকহ ব্রকহ হয়তঃ মততুয মুদখ পদতত হদয়দিদলন আি ব্রকহ ব্রকহ আ াত িািা র্ম্পূর্স রুদপ শদি 
র্ামথসয হীন হদয় দগদয়দিদলন।  

এইরূপ একজন উেীপনাপূর্স ব্রনতাি অপর্ািদনি ( মততুযি)  জানোদনি শত্রুদক তাদিি প্রদতদিাধ্ কাদেসয উৎর্াদহত 
কিল এবাং তািা ব্রে ভীষর্ শদির্মূহদক তখন পেসি বশীভুত কিদত অর্মসথ দিল,  তাদিিদক দনমূসল কিদত 
দস্থি কিল।  তািা পূবসাদপক্ষা ভয়ঙ্কি ও িতঢ় প্রদতজ্ঞ একদট র্মদগ্রক আক্রমন কিল।  ব্রঢাল বাদিযি িািা ও তুেসয 
ধ্বদন  িািা উদত্তাদলত হদয় এবাং অদধ্বাদর্গদনি দবজদয়াল্লাদর্ি র্ীকাি ধ্বদনদত উৎর্াদহত হদয়,  তািা র্মে 
র্াংগীিলদক র্ম্পনূস রুদপ ধ্বাংর্ না কদি  দবশ্রামলাভ না কিদত র্াংকল্পবদ্ধ হদয় অর্াংেত দহাংরতাি র্াংদগ  
র্াংগীদিি উপি পদতত হল।  এই ভয়াংকি আক্রমদনি প্রদতুদল র্াংগীিা পুনিায় ব্রহ র্াদহবুে েমান ( ব্রহ েুগ 
প্রভ)ু  ধ্বদন  উদত্তালন কদি  তাদিি র্াংকল্প দনহত বা বন্দী না হওয়া পেসি এই বীদিাদর্ত র্াংগ্রাম র্াদলদয় 
োওয়াি জন্য দনভসীক ভাদব,  দ্রুতদবদগ ধ্াদবত হদলন।  

জাদবদত র্াংদগদিি প্রদতশত্রুি বযবহাি 

 ব্রর্ই হতযাকাডড র্ম্পাদিত হওয়াি পিক্ষর্ই এইরূপ এদট লুণ্ঠদনি র্দঙ্কত প্রিত্ত হল,  ো বযাপকতায় ও 
দহরতায় িতষ্টািদবহীন দিল।  েদি আমীি ব্রতামান,  হুজ্জদতি গতহ ও র্ম্পদত্তি ো অবদশষ্ট দিল তা অবযাহদত দিদত 
এবাং তাি আিীয় স্বজদনি দবরুদদ্ধ বল প্রদয়াগ হদত দবিত থাকদত আদিশ প্রিান কিত তদব তাি লুণ্ঠন লুলুপ 
সর্ন্য বাদহনীি আক্রমর্ অদধ্কতি ববসি ও কাপুরুদষাদর্ত হত।  তাি ইোি দিল ব্রতদহিাদনি কততসপক্ষগদর্ি 
দনকট র্াংবাি প্রিান এবাং তাদিি দনকট হদত উপদিশ লাভ কিা।  দকন্তু ব্রর্ তাি ব্রলাকগদর্ি মদধ্য ব্রে 
প্রর্ডডতাি ভাব উদত্তদজত কদিদিল।  তা অদনদিসষ্ট কাল োবৎ িমন কদি  িাখদত ব্রর্ অকততকােস হল।  
জানজাদনি উলামািা,   ব্রর্ই জয়লাভ িািা উল্লাদর্ত হদয় োি জন্য তাদিি এইরূপ পদিশ্রম কিদত ও এতগুদল 
ব্রলাদকি জীবন নষ্ট কিদত হদয়দিল এবাং ো এইরূপ িতষ্টািদবহীন পদিমাদর্ তাদিি খযাদত ও প্রদতপদত্ত দবজদড়ত 
কদিদিল,  ( তািাই)  অদধ্বার্ীগর্দক উদত্তদজত কিদত ব্রর্ষ্টা কিল,  ব্রে তািা পুরুষ বন্দীদিি জীবদনি এবাং 
তাদিি স্ত্রী ব্রলাকদিি র্ম্মাদনি দবরুদদ্ধ র্বস প্রকাি র্ম্ভাবয িারুর্ অতযার্াি প্রিান কিদত পাদি।  ব্রে র্কল 
প্রহিী হুজ্জদতি বার্গতদহি প্রদবশ িাদিি িক্ষাকাদেস দনেিু দিল,  তাদিিদক ব্রর্ই র্ামদগ্রক ব্রগালমাদলি মদধ্য 
তাদিি প্রহিীি কােস হদত দবতাদড়ত কিা হদয়দিল,   ব্রর্ই স্মির্ীয় র্াং দষস ব্রে অল্প কতক ব্রলাক তখনও 
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জীদবত দিদলন,  তাদিি র্ম্পদত্ত লুট কিবাি জন্য এবাং তাদিিদক বযদিগতভাদব আক্রমর্ কিাি জন্য শহদিি 
অদধ্বার্ীিা সর্ন্যগদর্ি র্াংদগ ব্রোগিান কিল।আমীি ব্রতামান দকম¦ া জানোদনি  শার্নকতসা,  ব্রকহই  ব্রর্ই 
লুণ্ঠন ও প্রদতদহাংর্াি দপপার্া দনবাির্ কিদত পািল না,  ো শহদিি র্কল অদধ্বার্ীদক আক্রমর্ কদিদিল।  
র্বসবযাপী দবশতঙ্খলা অবস্থায় মদধ্য শতঙ্খলা ও শার্ন দবলুপ্ত হদয় দগদয়দিল।  

ো হউক,  ব্রর্ প্রদিদশি শার্নকতসা বন্দীদিগদক জননক হাজী ব্রগালাদমি গতদহ একদত্রত কিবাি জন্য এবাং 
ব্রতদহিান হদত নূতন আদিশ না আর্া পেসি তাদিিদক তত্ত্বাবধ্াদন িাখাি জন্য সর্ন্যদিি কমসর্ািীগর্দক প্রবতত্ত 
কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  র্াংগীদিি র্কলদক ব্রমদষি ন্যায় ব্রর্ই জ ন্য স্থাদন কদঠাি শীতকাদলি সশদতযয অনাবতত 
অবস্থায় জড় কদি  িাখা হদয়দিল।  ব্রে ব্রবদষ্ঠত স্থাদনি মদধ্য তাদিিদক জড় কিা হদয়দিল তা িািহীন ও 
আর্বাবপত্র শূন্য দিল।  দকি ু দিন োবৎ তািা খািযহীন দিদলন।  ব্রর্খান হদত স্ত্রী ব্রলাকগর্দক মুজতাদহি মীজসা 
আবুল কাদর্দমি বাদড়দত স্থানািদিত কিা হদয়দিল,  এই আশায় ব্রে,  ব্রর্ তাদিিদক তাদিি নবধ্মস প্রতযাহাি 
কিদত প্রবতত্ত কিদব,  োি প্রদতফলন স্বরূপ তাদিিদক মুি স্বাধ্ীন কদি  ব্রিয়া হদব।  দকন্তুমুজতাদহি দিল খুব 
ব্রলাভী।  ব্রর্ তাি স্ত্রীগর্,  ভদিগর্ ও কন্যাগদর্ি র্াহাদেয তাদিিদক ব্রে র্মে িবয র্দি বহন  কদি  দনদয় 
ব্রেদত  অনুমদত ব্রিয়া হদয়দিল,  তা র্কল ব্রজািপূবসক ব্রকদড়   দনদত র্ক্ষম হদয়দিল,  তািা তাদিি পদিদধ্য় 
বস্ত্র উদন্মার্ন কদি ,  তাদিিদক নগর্য বস্ত্র পদিধ্ান কদিদিল এবাং তাদিি র্ম্পদিি মদধ্য ব্রে র্কল মূলযবান 
িবয প্রাপ্ত হদয়দিল,  তা দনদজি জন্য বযবহাি কদিদিল।  

অর্াংখয দঃখ কষ্ট ব্রভাগ কিাি পি,  এই র্কল স্ত্রীদলাক বন্দীদক তাদিি আিীয় স্বাজনদিি র্াংদগ  ব্রোগিান 
কিদত অনুমদত ব্রিয়া হদয়দিল,  এই শদতস ব্রে তািা তাদিি ভদবষ্যদতি আর্িদনি জন্য পূর্স িাদয়ত্ব  গ্রহর্ 
কিদব।  অবদশষ্ট স্ত্রীদলাকদিগদক দনকটবতসী গ্রাম র্মদূহ িদড়দয় ব্রিওয়া হদয়দিল,  জানোদনি ব্রলাদকি দবপিীত,  
এই র্কল গ্রাদমি অদধ্বার্ীগর্ এই র্কল নবাগত স্ত্রী ব্রলাকদিগদক র্ািদি অভযথসনা কদি তাদিি র্াংদগ  
র্িয়ভাদব ও প্রকতত বেুি ন্যায় বযবহাি কদিদিল।  োদহাক,  হুজ্জদতি পদিবািদক ব্রতদহিান হদত র্দঠক আদিশ 
না পাওয়া পেসি জানোদন আটক কদি  িাখা হদয়দিল।   

আহত বযদিগর্দক প্রহিীদিি র্াংিক্ষদর্ স্থাপন কিা হদয়দিল ব্রে পেসি না,  তাদিি র্াংদগ  দকরূপ আর্িন কিা 
হদব ব্রে র্ম্বদে িাজধ্ানীি কততসপদক্ষি ব্রলাদকিা আদিশ ব্রপ্রির্ কদিদিল।  ইদতমদধ্য শীদতি কদঠািতাি মদধ্য 
তাদিিদক অনাবতত ভাদব িাখা হদয়দিল,  এবাং ব্রে দনষ্ঠিুতা তািা ব্রভাগ কদিদিল,  তা এইরূপ দিল ব্রে অদত 
অল্প দিদনি মদধ্য তািা র্কদল মততুয মুদখ পদতত হদয়দিল।  

অবদশষ্ট বন্দীদিগদক আমীি কততসক কিরুর্ী খমর্ী ও ইিাকী সর্ন্য িদলি হদে এই আদিশ র্হকাদি র্মদপসত 
হদয়দিল ব্রে তাদিিদক তৎক্ষনাৎ হতযা কিদত হদব।  তাদিিদক ব্রশাভা োত্রা কদি  ব্রঢাল বািয ও দশাংগাধ্বদন  
র্হকাদি সর্ন্য িদলি আড্ডায় দনদয় োওয়া হল।  এই র্মে সর্ন্যিল একদত্রত হদয় এই হতভাগয কষ্ট 
ব্রভাগকািীদিি উপি ভয়াবহ  তর্া উদত্তজক অাংগার্াি কদিদিল।  তািা বল্লম ও বষসায় র্দজ্জত হদয় অদবশষ্ট 
দিয়াত্তিজন  র্াংগীি উপি পড়ল এবাং এই রূপ ববসি দনষ্ঠিুতাি র্াংদগ  তাদিি ব্রিহ দবদ্ধ ও অাংগদিিন কিল,  
ো এমনদক তাদিি জাদতি অতযি মাদজসত েন্ত্রর্া প্রিানকািীি অতীব দনষ্ঠুি কােসদকও অদতক্রম কদিদিল।  
প্রদতদহাংর্া গ্রহদর্ি উম্মািনা  ব্রর্ই দিন এই র্কল বব্বসি দনষ্ঠুি ব্রলাকদিি উপি ব্রে অদধ্পতয দবোি কদিদিল 
তা র্কল র্ীমা অদতক্রম কদিদিল।  তাদিি উদ্ভাবনক্ষম  ব্রে র্কল অতীব অলীল দনষ্ঠুি কােসযাবলী উিাবন 
কিদত র্ক্ষম হদয়দিল,  তা কিদত একিল সর্ন্য অন্য িদলি র্াংদগ  প্রদতিদন্দতায় অগ্রর্ি হল।  তািা পূনিায় 
তাদিি বদলি উপি  াঁদ িািা ব্রমদি আক্রমন কিদত োদেল,  তখন জননক হাজী ব্রমাহম্মি ব্রহাদর্ন,  হাজী আবা 
বদর্দিি দপতা দ্রুত িডডায়মান হদলন এবাং আোদনি ( উপার্নাি জন্য আহ্বান)  ধ্বদন   উদত্তালন কদি ,  তাি 



402 
 

র্তুদেসদক র্মদবত জনমডডলীদক ব্রিামাদঞ্চত কিল।  েখন  দতদন তাি মততুযি মুহূদতস এই রূপ উৎর্াহ ও মেসািাি 
র্াংদগ  আল্লাহ আকবিঃ ( আল্লা অদত মহীয়ান)  এই শব্দগুদল ধ্বদনত কদিদিদলন,  তখন ইিাকী সর্ন্য িদলি 
র্কদলই তৎক্ষনাৎ ব্র াষর্া কিল ব্রে তািা এই রূপ লজ্জাকতত কাদেসয আি অাংশ গ্রহর্ কিদত পাদি না।  তািা  
পিতযাগ কদি  এবাং ব্রহ আলী ( ইয়া আলী)  ধ্বদন উদত্তালন কদি  দবষ্ময়,  ভয় ও তীে  তর্া প্রকাশ কদি   
ব্রর্ই স্থান হদত পলায়ন কিল।  েখন  তািা  ব্রর্ই িিপাত ও ভয়াবহ িতদশ্যি দিদক তাদিি পতষ্ঠ প্রিশসন 
কিল,  তখন তাদিিদক উচ্চিদব বলদত ব্রশানা দগদয়দিলঃ আমীি ব্রতামাদিি উপি অদভর্ম্পাত বদষসত হউক।   
ব্রর্ই হতভাগয।  আমাদিিদক প্রতাদিত কদিদি।  ব্রর্ সপশাদর্ক অদবদবদর্দতি র্াংদগ  আমাদিিদক এই ব্রলাকদিি 
ইমাম আলীি প্রদত ও তাি বাংশধ্দিি প্রদত দবশ্বার্হীনতা র্ম্বদি দবশ্বার্ জম্মাইদত ব্রর্দয়দিল।  েদিও আমাদিি 
র্কলদক দনহত কিা হয় ,  তথাদপ আমিা আি কখনও এইরূপ পাপ ও অপিাদধ্ি বদধ্সয র্¤মদত প্রিান কিব 
না। ” 

এই বন্দীদিি কতকগুদলদক কামাদনি ব্রগালাবষসদন উড়াইয়া ব্রিয়া হদয়দিল,  অন্য কতক র্াংগীদক উলাংগ কিা 
হদয়দিল,  তাদিি ব্রিদহি উপি বিদফি ন্যায় অতযি শীতল জল বজসদন কিা হদয়দিল এবাং তাদিিদক 
কদঠািভাদব কশা াত কিা হদয়দিল।  আি কতক ব্রলাদকি ব্রিদহ ব্রিালা গুড় ব্রলপন কিা হদয়দিল এবাং বিদফি 
মদধ্য ব্রফদল ব্রিয়া হদয়দিল ব্রেন মততুযমদুখ পদতত হয়।  ব্রে লজ্জা ও দনষ্ঠুিতা  তাদিি ব্রভাগ কিদত হদয়দিল 
তা র্দত্ত্বও একজন বন্দীদকও তাি ধ্মস প্রতযাহাি কিদত অথবা তাি উৎপীড়নকািীি দবরুদদ্ধ একদট ব্রক্রাধ্ বাকয 
উচ্চািন কিদত ব্রশানা োয় নাই।  এমনদক অর্ন্তুদষ্টি একদট মাত্র দবসাকযও তাদিি মুদখ উচ্চাদিত হয়  নাই 
অথবা তাদিি মুখ মডডল অনুতাপ বা ব্রশাদকি ব্রকান িায়া ও প্রকাশ কদি নাই।  এই র্মিূয় বযদিদিি 
মুখমডডল ব্রে আদলা উজ্জ্বল ভাদব জ্বলদিল ব্রকান দবপি আপি তা অেকািােন্ন কিদত র্মথস হত না,  ব্রকান 
বাকয েতই অপমান জনক ব্রহাক না ব্রকন তাদিি মুদখি ভাদবি প্রশাদি নষ্ট কিদত পাদি নাই।  

হুজ্জদতি মততদিদহি অনুর্োন ও উদত্তালন  এবাং তাি উপি অপমান র্মদূহি বষসর্ এবাং তাি আিীয় স্বজনদক 
দশিাজ ব্রপ্রিন 

উৎপীড়ন কািীিা তাদিি কােসয ব্রশষ কিাি পিই হুজ্জদতি মততুদিদহি অনুর্র্োদন প্রবতত্ত হল,  োাঁি র্মাদধ্ি 
( র্মাদধ্) স্থান তাি র্াংদগগর্ র্বাধ্ানতাি র্াদহত ব্রগাপন কদি  ব্রিদখদিদলন।  অতীব অমানুদষক েন্ত্রর্া প্রিাদন ও  
ব্রর্ই স্থানদট ব্রিখাইয়া ব্রিয়া র্ম্বদে তাদিিদক প্রবতত্ত কিদত অর্মথস প্রমাদর্ত হদয়দিল।  গভসনি তাি অনুর্োদনি 
অকততকােসযতায় অতযি ক্রুদ্ধ  হদয় হুজ্জদতি র্াত বৎর্ি  বয়স্ক পুত্র,  ব্রহাদর্ইনদক তাি দনকট উপদস্থত কিদত 
আদিশ কিল,  ব্রেন ব্রর্  এই গুপ্ত দবষয় প্রকাশ কিদত তাদক প্রবতত কিদত পাদি।  ব্রর্ তাদক আিি ব্রর্াহাগ 
কিদত কিদত ক্রুদ্ধস্বদি দজজ্ঞার্া কিল ব্রহ আমাি পুত্র ব্রতামাি দপতা মাতাি ভাদগয ব্রে র্মে দঃখ কষ্ট ব্রভাগ 
হদয়দি তা জানদত ব্রপদি  আদম দঃদখ পদিপূর্স হদয়দি।  ব্রে র্মিূয় িারুন  তর্া উদত্তজক কােসযদি র্াং দটত 
হদয়দি তাি জন্য  জানোদনি মুজতাইদিিই িায়ী আদম নদহ।  আদম এক্ষন ব্রতামাি দপতাি ব্রিশাবদশষদক 
একদট উপেুি র্মাদধ্ প্রিান কিদত ইেুক এবাং তাি প্রদত ব্রে র্কল  তর্াপূর্স কােস র্ম্পাদিত কিা হদয়দি 
তজ্জন্য প্রাদয়াদশ্চত্ব কিদত ইো কদিদি।  এই মতদ পদিাক্ষ ইাংদগত িািা ব্রর্ বালকদটদক গুপ্তিহস্যদট প্রকাদশ 
প্রবতত্ত কিদত কততকােস হল এবাং তাদত ব্রর্ মততদিহ আনয়ন কিাি জন্য তাি ব্রলাক জনদক পাঠাল।  েখনই  
তাি অদভদপ্রত বস্তুদট তাি হাদত র্মদপসত হল তখনই ব্রর্ আদিশ প্রিান কিল ব্রে মততদিহদট একদট িজ্জুদত 
ব্রবাঁদধ্ ,  ব্রঢাল বািয ও দশাংগা ধ্বদনি র্াংদগ  জানজাদনি র্িি িাো দিয়া ব্রটদন দনদয় োদব।  দতন দিন এবাং 
দতন িাদত্র োবৎ মততদিহ ময়িাদনি মদধ্য ব্রলাদকি িতদষ্ট র্ম্মুদখ অনাবতত ভাদব ব্রিদখ ব্রিয়া হদয়দিল,  তাি উপি 
অদনবসার্নীয় আ াতর্মূহ েপীকতত কিা হদয়দিল।  তততীয় িাদত্রদত ইহা বর্সনা কিা হদয়দিল ব্রে,  কদয়কজন 
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অশ্বাদিাহী কেবীদনি দিদক একদট দনিাপিস্থাদন,  মততদিহাবদশষদট বহন  কদি  দনদয় ব্রেদত র্ক্ষম হদয়দিল।  
হুজ্জদতি আিীয় স্বজন র্ম্বদে ব্রতদহিান হদত আদিশ এদর্দিল ব্রে তাদিিদক দশিাদজ ব্রপ্রির্ কদি  গভসনদিি 
হদে র্মপসন কিদত হদব।  ব্রর্খাদন তািা িাদিি ও দঃখ কদষ্ট অবর্নè হদয় পদড়দিল।  তাদিি ব্রে র্কল 
র্ম্পদত্ত তখনও বতসমান দিল,  গভসনি স্বয়াং  ব্রর্ইগুদল আির্াৎ কদিদিল এবাং তাি লুণ্ঠন প্রবতদত্তি বদলদক ব্রর্ 
একদট ধ্বাংর্প্রাপ্ত ও জীর্স গতদহ আশ্রয় গ্রহর্ কিদত িডড দবধ্ান কদিদিল।  হুজ্জদতি কদনষ্ঠ পুত্র,  ব্রমহিী ও তাি 
পদিবাি ব্রে অভাদবি দঃখ কষ্ট ব্রভাগ কিদিল ,  তাি কািদর্ দতদন মততুয মুদখ পদতত হদলন এবাং  ব্রর্ই 
ধ্বাংর্াবদশদষি মদধ্য র্মাদহত হদয়দিদলন,  তা তাি আশ্রয় স্থল স্বরূপ দিল।  

 ব্রর্ই স্মির্ীয় েুদ্ধ ব্রশষ হওয়াি নয়  বৎর্ি  পি,  আমাি জানোন িশসন ও এই র্কল ভয়াবহ নি  হতযাি 
িতশ্যর্মহূ িশসন কিবাি আমাি সুদোগ হদয়দিল।  আদলমেসান খান দদগসি ধ্বাংর্াবস্থা আদম দঃখ ও দবষম ভদয়ি 
র্াংদগ  অলদবাকন কিলাম এবাং  ব্রর্ই স্থান প্রিদক্ষন কিলাম।  োি মতদত্তকা অমি িূগস িক্ষাকািীদিি িদি 
দর্ি হদয়দিল।  আদম িূদগসি প্রদবশিাদি ও প্রার্ীি র্মদূহ হতযাকাদডডি দর্হ্নর্মূহ লক্ষয কিদত র্মথস হদয়দিলাম,  
ো শত্রুি দনকট ইহাদিি আির্মসপন অ¤দ কত কদিদিল এবাং ব্রে র্মিূয় প্রেিখডড প্রদতদিাধ্ বযবস্থাি উদেশ্য 
দর্দ্ধ কদিদিল তাদিি উপি িদিি িাগ আদবস্কাি কিদত র্ক্ষম হদয়দিলাম,  ব্রে িি এি পাশ্বসবতসী স্থাদন প্রর্ুি 
পদিমাদর্ পাত কিা হদয়দিল।  

 

শহীদিি আি- বদলিানকািীি র্াংখযা 

এই র্কল র্াক্ষাৎ েুদদ্ধি র্ময় োিা আি- বদলিান কদিদিদলন,  তাদিি র্াংখযা র্ম্বদে ব্রকান র্দঠক গর্না এই 
পেসি কিা হয়  নাই।   ব্রর্ েুদদ্ধ োিা অাংশগ্রহর্ কদিদিদলন,  তাদিি র্াংখযা এতই অদধ্ক দিল এবাং ব্রে 
অবদিাধ্ তাদিি প্রদতদিাধ্ হদয়দিল তা এতিী সকাল স্থায়ী দিল ব্রে তাদিি নামও র্াংখযা দনধ্সাির্ কিা এইরূপ 
কদঠন কােস হদব ব্রে আদম তাি িাদয়ত্ব গ্রহর্ কিদত ইতেত কিব।  ইর্মুল্লাহুল মীম এবাং ইর্মুল্লাহুল আর্ব 
কততসক এইরূপ নাদমি একদট পিীক্ষামূলক তাদলকা েুদ্ধ কদি  োিা পদতত হদয়দিদলন তাদিি র্দঠক র্াংখযা 
র্ম্বদে অদনক পিস্পি দবদিাধ্ী বর্সনা আদি।  ব্রকও ব্রকও গর্না কদিদি ব্রে আি- বদলিানকািীি র্াংখযা এক 
র্হর হদব।  অন্যান্য ব্রলাকদিি মতানুর্াদি তািা আিও অদধ্ক র্াংখযক দিদলন।  আদম এই দববির্ শুদনদত 
ব্রপদয়দি ব্রে,  হুজ্জদতি একজন র্াংগী দেদন আিবদলিানকািীদিি নাম দলদপবদ্ধ কিবাি ভাি গ্রহর্ কদিদিদলন 
দতদন একদট দলদখত বর্সনা ব্রিদখ দগয়াদিদলন,  তাদত দতদন োিা হুজ্জদতি মততুযদি পুদবস আি- বদলিান 
কদিদিদলন তাদিি র্াংখযা এক র্হর পাাঁর্ শত আটানব্বই বদল  দলদখ দগদয়দিদলন,  পক্ষািদি োিা তািপদি 
আি বদলিান কদিদিদলন তাদিি ব্রমাট র্াংখযা দইশত দই জন বদল  দবদবর্না কিা হদয়দিল।  

র্াংবািিাতাদিি দববির্ 

জানজাদনি  টনাবলী ো আদম বর্সনা কদিদি আদম প্রধ্ানতঃ মীজসা ব্রমাহাম্মি- আলী ব্রব তদবদব জানোনী আবা 
বদর্ি এবাং সর্য়ি আশিদফি দনকট ঋর্ী ইনাদিি র্কদলই এই ধ্দমসি আি- বদলিানকািী,  োদিি প্রদতযদকি 
র্াংদগ  আদম  দনষ্ঠ ভাদব পদিদর্ত দিলাম।  আমাি বর্সনাি অবদশষ্ট অাংশগুদলি দভদত্ত ঐ পাডডুদলদপি উপি 
স্থাদপত োহা,  জননক ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন জানোনী দলদপবদ্ধ কদি  মহান বাহা’উল্লাদহি র্কাদশ ব্রপ্রির্ কদিদিদলন,  
োদত দতদন  ব্রর্ই প্রার্দিক  টনা প্রবাহ র্ম্বদে দবদভন্ন দিক হদত আদলাক র্াংগ্রহ কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  
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আদম মাদেন্দািাদনি েুদ্ধ র্ম্বদে ো বর্সনা কদিদি,   ব্রর্ই রূপ অদধ্কাাংশ স্থদল জননক সর্য়ি আব-ু তাদলব- শাহ 
মীিোিী কততসক  ব্রপ্রদিত দলদখত দববির্ িািা অনুপ্রাদর্ত হদয়দিল।  আিও আদম  ব্রর্ই েুদ্ধ র্ম্বদে কদয়কদট 
দবষয় ঐ র্কল ব্রলাদকি দনকট হদত র্াংগ্রহ কিদত র্ক্ষম হদয়দি,  োিা বােদবক পদক্ষ ইহাদত অাংশগ্রহর্ 
কদিদিদলন,  এবাং এই ধ্দমসি জন্য আি- বদলিান কদিদিদলন েথাÑ ব্রমাল্লা ব্রমাহম্মি র্াদিদকÑ ব্রমাকাের্,  
ব্রমাল্লা মীজসা ব্রমাহম্মদি ফদিাগী,  এবাং হাজী আবদল মদজি বিীি দপতা।  

ওয়াদহদিি জীবদনি  টনাবলী কােসাবলী র্ম্বদে ইয়াজদি ো র্াংগদঠত হদয়দিল,   ব্রর্ই র্ম্বদে আমাি র্াংবাি 
আদম ব্রেজাি- রুহ হদত প্রাপ্ত হদয়দি দেদন তাি একজন অিিি র্হর্ি  দিদলন।  নয়িীদত  ব্রর্ই েুদদ্ধি ব্রশষ 
পেসায়র্মহূ আমাি দববির্ প্রধ্ানতঃ ঐরূপ র্াংবাি হদত র্াংগ্রহ কদিদি,  োি পূর্স দববির্  ব্রর্ই শহদিি ব্রমাল্লা 
র্ফী নাদম জননক দবশ্বার্ী পদবত্র ভূদমদত ( আক্কানগদি)  ব্রপ্রির্ কদিদিদলন,  দেদন স্বয়াং এই দবষদয় র্াবধ্ানতাি 
র্াংদগ  তথযানুর্োন কদিদিদলন এবাং তা মহান বাহা’ল্লাদহি দনকট ব্রপ্রির্ কদিদিদলন।  আমাি ব্রলখনী ো 
দলদপবদ্ধ কিদত র্মথস হদয়দি,  আদম আশা কদি,  ভদবষ্যৎ বাংশধ্দিিা তা র্াংগ্রহ কিদবন এবাং পিবতসী 
বাংশধ্দিদিি জন্য র্াংিক্ষর্ কিদবন।  আদম স্বীকাি কিদি ব্রে আমাি বর্সনাি মদধ্য অদনকগুদল অর্ম্পূর্সতা 
আদি,  োি জন্য আদম আমাি পাঠক বদগসি দনকট ক্ষমা প্রাথসনা কিদি।  আমাি আিদিক আশা এই ব্রে র্কল 
অভাব তাদিি িািা পূর্স কিা হদব োিা আমাি পদি উদিত হদয় এই র্মে  উদত্তজনাকািী  টনার্মদূহি একদট 
র্মে  ও েথাদোগয দববির্ র্ঙ্কলন কিদবন,  োি অিদনসদহত তাৎপেস আমিা এক্ষর্ পেসি ব্রকবল মাত্র অস্পষ্ট 
ভাদব লক্ষয কিদত র্মথস হদয়দি।  

অধ্যায় র্মাপ্ত 

র্তদুবসাংশদত অধ্যাদয়ি টীকা 

১।  এখন- এই ১২৬৬ এবাং ১২৬৭ দহজিী বৎর্ি  কাদল পািদস্যি র্বসত্র মহান বা’ব্রবি ধ্মসাবলীম্বীদিি 
পদিবািবদগসি উপি অদিবতদষ্টরূপ দবপি ও অতযার্াির্মহূ পদতত হল এবাং তাদিি প্রদতযকদকই,  ব্রে ব্রকান 
গ্রাদমি অদধ্বার্ী হদয় থাদকন,  অদত র্ামান্য র্দন্দদহি কািদর্ তিবাদিি মুদখ দনদক্ষপ কিা হত।  র্াি র্হদরি 
অদধ্ক ব্রলাকদক দনহত কিা হদয়দিল এবাং অদত বতহৎ র্াংখযক স্ত্রীদলাক ও তাদিি র্িান র্ন্তুদত,  িক্ষক বা 
র্াহােযকািী দবহীন অবস্থায় দনেসাদতত ও ধ্বাংর্প্রাপ্ত হদয়দিল।  

পদথদকি ভ্রমর্ কাদহনী ৪৭- ৪৮ পতষ্ঠা 

২।  জানজাদনি গভনসি,  দনদজি ভদয় ও দনজ কততসত্ব িক্ষা কিবাি জন্য বযবস্থাদি গ্রহর্ কিল,  এবাং প্রধ্ান 
মন্ত্রী মীজসা ব্রমাহম্মি তকী খাদনি দনকট দবকতত দিদপাটস ব্রপ্রির্ কিল।  দফদিাে- ুদহি ব্রলফদটদনডট কদনসল সর্য়ি 
আলী খান অদনক অশ্বাদিাহী ও পিাদতক সর্ন্য র্হ জানোন োত্রাি জন্য এবাং ব্রমাল্লা ব্রমাহম্মি আলী 
জানোনীদক দেদন ( প্রায় পাাঁর্ হাজাি অনুগামীর্হ)  আলী মিসান খান দদগস আশ্রয় গ্রহর্ কদিদিদলন,  তাদক 
ব্রগ্রফতাি কিবাি জন্য শাহী ফমসান প্রাপ্ত হল।  ব্রর্খাদন ব্রপৌাঁদিই সর্য়ি আলী খান িূগস অবদিাধ্ কিল,  এবাং 
এইরূপ েুলুম দবদিাদধ্ি অদি প্রজ্বদলত হল, )  এবাং দিদনি পি দিন উভয় পদক্ষ অদনক ব্রলাক মততুয মুদখ 
পদতত হল।  অবদশদষ ব্রর্ অপমান জনক পিাজয় স্বীকাি কিদত বাধ্য হল,  এবাং অদতদিি র্াহােযকািী সর্ন্য 
বাদহনীি জন্য ব্রতদহিান কততসপদক্ষি দনকট প্রাথসনা জানাল।  প্রধ্ান মন্ত্রী মীজসা ব্রমাহম্মি তকী খান,  
ইদতমাদদেৌলাি ভ্রাতা ব্রলফদটনাডট কদনসল জাফি আলী খানদক ব্রপ্রির্ কিদত ইো কিল।  দতদন এই বদল  
কােসযভাি গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিদলন,  আদম ইবদন েীয়াি নই ব্রে,  আদম একিল দশদক্ষত সর্য়দিি দবরুদদ্ধ 
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েুদ্ধ কিব,  োদিি ধ্মস নীদত র্ম্বদে আদম দকিুই অবগত নদহ দফদিাজ- ুদহি মীি সর্য়ি ব্রহাদর্ইন খানও 
অস্বীকাি কিল এবাং তাদক পির্ুযত কিা হল।  আলী উল্লাহী র্ম্প্রিাদয়ি সর্দনক কমসর্ািীিাও প্রথমতঃ অস্বীকাি 
কদিদিল,  পদি েখন  এই দবষয় র্ম্বদে অদধ্কতি অবগত হল তািা েুদ্ধ ব্রক্ষত্র হদত র্দল এদর্দিল।  

কাির্ তাদিি ধ্মস গ্রন্থাদিদত এইরূপ দলদখত আদি ব্রে,  েখন  গুিাদনি সর্ন্যগর্ িাজাি িাজধ্ানীদত আগমন 
কিদব,  তখন েুগÑপ্রভ ু ( োহাদক তািা আল্লাহ বদল  আহ্বান কদি)  প্রকাদশত হদবন।  এবাং এই ভদবষ্যিানী 
এখন পূর্স হদয়দি।  তাদিি দনকট কতকগুদল কদবতা আদি,  ব্রে গুদলদত তাি আদবভসাদবি র্ময় উদল্লদখত হদয়দি 
এবাং  ব্রর্ই র্ময় ও পূর্স হদয় ব্রগদি।  সুতিাাং তািা েুদ্ধ কিদত অস্বীকাি কিল এবাং তািা বাবী 
ধ্মসাবলম্বীগর্দক বলল  ঃ পিবতসী েুদ্ধর্মদূহ আমিা আপনাদিি র্াহােয কিব,  েখন  আপনাদিি ধ্দমসি শদি 
বতদদ্ধ প্রাপ্ত িতঢ় রূদপ স্থাদপত হদব তাদিদখ জিীি,  ১৩৮- ৪৩ পতষ্ঠা)  

৩।  বাবী ধ্মসাবলম্বীিা ব্রে সনিাশ্যপূর্স ( মদিয়া হদয়)  প্রদতদিাধ্ প্রিান কদিদিল,  তা তাদিি দদগসি অবস্থাদনি 
সুিতঢ়তাি কািদর্ নদহ,  বিাং তাদিি অর্াধ্াির্ র্াহর্,  ব্রশৌেসয ও দবক্রদমি কািদর্।  এমন দক স্ত্রী ব্রলাদকিাও 
প্রদতদিাধ্ বযবস্থায় র্দক্রয় অাংশ গ্রহর্ কদিদিল,  কােসযত নগিীি স্ত্রী ব্রলাকদিি র্িতশ্য।  এমন দক তািা তাদিি 
িী স ব্রকশগুে কতসন কদি  উম্মত্ত কামান গুদলদক বেন কিত।  ( ই,  দজ,  োউদনি পািস্যবার্ীদিি মদধ্য এক 
বৎর্ি ,  ৭৪ পতষ্ঠা) ।  

টীকা র্মাপ্ত 

 

পঞ্চদবাংশদত অধ্যায় 

মহান বাহা’উল্লাদহি কিবালা োত্রা 

মহান বাহা’উল্লাহ কততসক বদর্সত  টনাবলী 

েখনই  আদম আমাি এই কাদহনী দলদপবদ্ধ কিদত আিম্ভ কদিদিলাম,  তখন হদত আমাি এই সুিতঢ় আকাঙ্খা 
দিল ব্রে,  এই র্কল দববির্ীদত আমাি পদক্ষ েতিূি র্ম্ভব এই ধ্দমসি প্রাথদমক দিবর্ র্মদূহি দববির্ র্ম্বদে 
ঐ র্কল অমূলয িতœ াবলী অিভুসি কিব,  ো র্মদয় র্মদয় মহান বাহা’উল্লাদহি মুখ হদত শ্রবর্ কিদত 
আমাি ব্রর্ৌভাগয হদয়দিল।  এই বাকযাবলীি কতকগুদল,  একাকী আমাদকই বলা হদয়দিল,  অন্যগুদল আদম ও 
আমাি র্হ দশষ্যগর্ েখন  তাাঁি র্ম্মুদখ উপদবষ্ট দিলাম,  আমাদিি র্কলদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলা হদয়দিল।  এই 
গুদল প্রধ্ানতঃ ঐ র্কল প্রার্দিক  টনা প্রবাহ র্ম্বদে আমাদিি র্কলদক র্দম্বাধ্ন কদি  বলা হদয়দিল,  এই 
গুদল প্রধ্ানত ঐ র্কল প্রার্দিক  টনা প্রবাহ র্ম্বদে ো আদম বর্সনা কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদি।  বািাে র্দম্মলন 
র্ম্বদে মহান বাহা’উল্লাদহি র্মাদলার্না এবাং এি ব্রশষ পেসায় র্মদূহ ব্রে হাাংগামা র্তদষ্ট হদয়দিল,  তৎপ্রদত তাাঁি 
ইাংদগত োদিি র্ম্বদে আদম পূবসবতসী একদট অধ্যাদয় উদল্লখ কদিদি,  এই র্কল হদে গ্রদন্থি কতক অাংশদবদশদষি 
িতষ্টাি েিািা আদম আমাি কাদহনীদক সুদশাদভতও মেসািা র্ম্পন্ন কিদত ইো কদি।  

জানজাদনি েুদদ্ধি দববির্ ব্রশষ কিাি পি,  আমাদক তাি উপদস্থদতদত দনদয় োওয়া হদয়দিল এবাং অন্যান্য 
কদয়কজন দবশ্বার্ীি র্াংদগ  এইরূপ আশীষবার্ী প্রাপ্ত হদয়দিলাম,  ব্রেইরূপ দতদন অপি দইদট উপলদক্ষ আমাদিি 
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প্রদতিান কিদত সুপ্রর্নè হদয়দিদলন।  ব্রে র্ময় মহান বাহাউল্লাহ র্াদিদিদনি জন্য আকাদয় কদলদমি বাড়ীদত 
অবস্থান কিদত মনে কদিদিদলন দইদট র্াক্ষাৎকািই তখন হদয়দিল।  দিতীয় ও র্তথুস িাদত্রদত,  তাি ভ্রাতাি 
বাড়ীদত তাি উপদস্থদতি পি,  ো জমাদিউল আউয়াদলি র্প্তম দিদন ১৩০৬ দহজিীদত ( ৯ই জানুয়ািী,  ১৮৮৯ 
খতঃ)  র্াং দটত হদয়দিল, আদম র্িদতোন ও ফািান হদত কতক তীথস োত্রী এবাং কতকগুদল দবশ্বার্ী স্থানীয় 
অদধ্বার্ীর্হ,  তাি র্কাদশ উপদস্থত হদয়দিলাম।  দতদন আমাদিিদক ব্রে বাকযগুদল বদলদিদলন,   ব্রর্গুদল দর্িকাল 
আমাি হৃিদয় গভীিভাদব ব্রক্ষাদিত হদয় আদি এবাং আদম আমাি পাঠকবগসদক এই কথাবাতসাি র্ািাাংদশি অাংশ 
অবদহত কিা আমাি কতসবয বদল  মদন কদি।   

দতদন বলদলন  ঃ ‘আল্লাহদক ধ্ন্যবাি ব্রে,  এই ধ্দমস দবশ্বার্ীদিি জন্য ো পদিষ্কািভাদব বর্সনা কিা হদয়দি,  ব্রে 
র্কল কােস র্ম্পািন তাদিি দনকট হদত আশা কিা ব্রেত,   ব্রর্গুদল সুস্পষ্টভাদব আমাদিি গ্রদন্থ দনদিসষ্ট কদি  
ব্রিয়া হদয়দি।  এক্ষর্ তাদিি উদিত হদয় তাদিি কতসবয র্ম্পািদনি র্ময় এদর্  ব্রগদি।  তাদিিদক র্াবধ্ান 
হদত হদব পাদি আল্লাহি জন্য তািা ব্রে ভালবার্া ব্রপাষর্ কদি,  এইরূপ ভালবার্া ো তাদিি অিদি এইরূপ 
উজ্জ্বলভাদব জ¦ লদি।  তাদিিদক র্াংেদমি র্ীমা লঙ্ঘন কিদত এবাং আমিা তাদিি জন্য ব্রে র্ীমা দনদিসশ কদি  
দিদয়দি তা অদতক্রম কিদত বাধ্য না কদি।  এই দবষয় র্ম্বদে আমিা েখন  ইিাদক দিলাম তখন হাজী মীজসা 
মুর্াদয় ুমীি দনকট এই রূপই দলদখদিদলন,   ‘‘তুদম এইরূপ র্াংেম িক্ষা কিদব ব্রে,  েদি ব্রতামাদক দবশ্বার্ ও 
দনশ্চয়তাি প্র¯  িবর্ হদত জ্ঞাদনি র্কল ¯  িাদ তর্¦ তী পান কিাদনা হয় ,  তথাদপ  ব্রতামাি ওষ্ঠিয়দক ব্রতামাি 
বে ু দকাংবা অপদিদর্দত ব্রলাদকি দনকট ব্রে,  ব্রঢাক ভূদম পান কদিি,  তাি আশ্চেস অনুভদূত প্রকাশ কিদত কখনও 
অনুমদত ব্রিয়া হদব না।  েদিও ব্রতামাি অিিািা তাি ভালবার্াি প্রজ্বদলত হদে ।  র্াবধ্ান হও,  ব্রেন পাদি 
ব্রকান র্কু্ষ ব্রতামাি আভযিিীর্ আুলতা আদবষ্কাি কদি  না ব্রফদল এবাং েদিও ব্রতামাি আিা মহার্াগদিি 
ন্যায় তিাংগাদয়ত হয় ,  তবুও ব্রতামাি মুখ মডডদলি প্রশাদি আদলাদড়ত হদত দিও না।  ব্রতামাি আর্িদর্ি ভাব 
ব্রেন ব্রতামাি মানদর্ক আদবদগি প্রখিতা প্রকাশ না কদি।  

আল্লাহ জাদনন ব্রে,  আমিা কখনও দনদজদিি ব্রগাপন কিদত,  অথবা ব্রে ধ্মস ব্র াষর্া কিবাি জন্য আমিা 
আদিষ্ট হদয়দি তা ব্রগাপন কিদত ব্রর্ষ্টা কদি নাই।  েদিও আমিা দবিান ব্রলাদকি ব্রবশ ভূদষত দিলাম না,  
তথাদপ নূি এবাং মাদেন্দািান,  উভয় স্থাদন আমাদিিদক পুনঃ পুনঃ অদত পাদডডতযপূর্স ব্রলাদকি র্ম্মুদখন হদত 
এবাং তাদিি র্াংদগ  বািানুবাি কিদত হদয়দি এবাং তাদিিদক এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্তযতা র্ম্বদে 
একমতাবলম্বী কিদত র্ক্ষম হদয়দিলাম।  আমাদিি র্াংকদল্প আমিা কখনও পশ্চািপি হই  নাই,  ব্রকানদিক হদত 
তকসেুদদ্ধ আহ্বান গ্রহর্ কািীরূদপ এবাং এি আদিশ র্মে ভাদব গ্রহর্ কিদত প্রস্তুত প্রাপ্ত হদয়দি।  েদি 
বয়ানগ্রন্থধ্ািী ব্রলাদকিা োজদকি বযবহাি না কিত,  োিা তাদিি কােসিািা আমাদিি কততকমস কলদঙ্কত না 
কিত,  তদব নূি ও মাদেন্দািাদন র্ম্পূর্সরূদপ এই ধ্দমসি জয়লাভ  টত এবাং এই র্মদয়ি মদধ্য এি সুিদক্ষত 
িূগস র্মদূহি মদধ্য পদিগদনত হত। ’ 

 

ব্রশখ তাবার্সী িূগসিক্ষীদিি র্াংদগ  ব্রোগিাদনি জন্য নিূ হদত মহান 
বাহা’উল্লাদহি োত্রা ও আমদূলি গভনসি কততসক র্িয় বযবহাি ও উলামাদিি 

দবসযবহাি 
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 ব্রে র্ময় দপ্রন্স ব্রমহিী ুলী মীজসাি সর্ন্যবাদহনী   িূগস অবদিাধ্ কদিদিল,  আমিা নূি হদত োত্রা কিবাি 
এবাং আমাদিি বীি িক্ষীিলদক আমাদিি র্াহােয প্রিান কিদত আমিা র্াংকল্প কদিদিলাম।  আমাদিি অগ্রগামী 
রূদপ আমিা আমাদিি একজন র্াংগী আবদল ওয়াহবদক পাঠাদত এবাং অবরুদ্ধদিি দনকট আমাদিি আগমন 
র্াংবাি ব্র াষর্া কিবাি জন্য অনুদিাধ্ কিদত ইো কদিদিলাম,  েদিও শত্রু বাদহনী কততসক পদিদবদষ্টত দিল,  
আমিা ঐ র্কল িতঢ় র্াংকল্পপূর্স র্াংগীদিি র্াংদগ  আমাদিি ভাগয দবজদড়ত কিদত এবাং তািা ব্রে দবপি 
র্মদূহি র্ম্মুখীন হদয়দিদলন,   ব্রর্ই দবপি র্মদূহি িুাঁদক দনদত দস্থি র্াংকল্প কদিদিলাম।  

দকন্তু  এটা হওয়াি দিল না।  র্বসশদিমাদনি হে আমাদিিদক তাদিি ভাদগযি র্াংদগ  দবজদড়ত হওয়াি দনয়দত 
হদত িক্ষা কদিদিল এবাং একই কােস র্ম্পািন কিদত পবূস হদতই আমাদিি ভাগয দনধ্সাদিত কিা হদয়দিল,  তা 
কিবাি জন্য আমাদিি িক্ষা কদিদিল।  আল্লাহি দদজ্ঞয় দবজ্ঞতা অনুর্াদি,  আমিা ব্রে র্াংকল্প গ্রহর্ 
কদিদিলাম,  আমাদিি দদগস উপদস্থত হওয়াি পূদবস তাি র্াংবাি নূদিি কতক অদধ্বার্ী কততসক আমূদলি গভনসি 
তকী খাদনি দনকট প্রিান কিা হদয়দিল,  দেদন আমাদিিদক বাধ্া প্রধ্ান কিাি জন্য তাি ব্রলাক ব্রপ্রির্ 
কদিদিদলন।  েখন  আমিা দবশ্রাম কদি  র্া পান কিদিলাম,  তখন আমিা কদয়কজন অশ্বাদিাহী সর্ন্য কততসক 
দনদজদিি পদিদবদষ্টত ব্রিখদত ব্রপলাম ,  োিা আমাদিি  অশ্বগুদল হেগত ও ধ্তত কিল।  আমাদিি অদশ্বি 
পদিবদতস আমাদিিদক একদট আিামহীন িদিিভাদব র্দজ্জত আদিাহর্দোগয অশ্ব প্রিান কদিদিল।  আমাদিি 
অবদশষ্ট র্াংগীগর্দক হাতকদড় লাদগদয় আমূল দনদয় দগদয়দিল।  আমাদিি উপদস্থদতদত েদিও একদট ব্রগালমাল র্তদষ্ট 
হদয়দিল এবাং েদিও ধ্মস ব্রনতা উলামািা বাধ্া প্রিান কদিদিল,  তথাদপ  মীজসা তকী,  আমাদিিদক তাদিি হে 
হদত মুি কিদত এবাং তাি দনজ বাড়ীদত দনদয় ব্রেদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দতদন আমাদিিদক অদত র্ািি 
অদতদথয়তা প্রিান কদিদিদলন।  র্মদয় র্মদয় দতদন উলামাদিি অদবিত র্াদপ বশ্যতা স্বীকাি কিদতন এবাং 
আমাদিি অদনষ্ট কিবাি তাদিি ব্রর্ষ্টার্মহূ বযথস কিদত দনদজদক অপািগ মদন কিদতন।  আমিা তখন তাি 
বাড়ীদত দিলাম,  েখন  র্িসাি দেদন মাদেন্দািাদন সর্ন্যগদর্ি র্াংদগ  ব্রোগিান কদিদিদলন,  আমদুল প্রতযাবতসন 
কিদলন।  েখন  দতদন আমাদিিদক ব্রে র্কল অপমান ব্রভাগ কিদত হদয়দিল  ব্রর্ই র্ম্বদে অবগত হদলন তখনই 
আমাদিি শত্রুগর্ হদত আমদিগদক িক্ষা কিাি কাদেস ব্রে দবসলতা প্রিশসন কিা হদয়দিল,  তজ্জন্য দতদন মীজসা 
তকীদক ভৎসর্না কিদলন।  দতদন ব্রক্রাধ্ পিবশত হদয় দজজ্ঞার্া কিদলন  ঃ ‘‘এই র্কল অজ্ঞ ব্রলাকদিি প্রকাশ্য 
দনন্দা র্মদূহি দক গুরুত্ব আদি? আপদন ব্রকন তাদিি দবদক্ষাভ ও ব্রগালমাল িািা প্রভাবাদিত হদয়দিন? এই 
িলদক তাদিি গিবয স্থাদন উপদস্থত হদত বাধ্া প্রিান কদিই আপনাি র্ন্তুষ্ট হওয়া উদর্ত দিল এবাং তাদিিদক 
এই গতদহ আটক কদি  না ব্রিদখ  তাদিিদক তৎক্ষর্াৎ দনিাপি ভাদব ব্রতদহিান ব্রপ্রির্ কিাি বযবস্থা কিা উদর্ত 
দিল। ’‘ 

র্ািীদত মহান বাহা’উল্লাদহি প্রদত ব্রলাদকি অপমানজনক বযবহাি 

েখন  আমিা একবাি র্ািীদত দগদয়দিলাম,  আমাদিি প্রদত পুনিায় ব্রলাদকিা অপমান প্রিশসন কদিদিল।  েদিও  
ব্রর্ই শহদিি খযাত নামা বযদিগদর্ি অদধ্কাাংশ ব্রলাক আমাদিি বেু দিল,  তািা অদনকবাি ব্রতদহিাদন আমাদিি 
র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কদিদি তবুও েখনই  শহদিি ব্রলাদকিা আমাদিিদক দর্নদত ব্রপদিদিল ব্রে র্ময় আমিা ুেুদর্ি 
র্াংদগ  িাোয় ভ্রমর্ কিদিলাম তখনই তািা আমাদিি প্রদতধ্বদন  আমাদিিদক অদভনন্দন কিদিল।  আমিা 
তাদিি তীে প্রকাশ্য দনন্দা এড়াদত র্ক্ষম হই  নাই।  

ব্রতদহিাদন মহান বাহা’উল্লাদহি দইবাি কািাবদিাদধ্ি দববির্ বাগিাি দনবসার্ন 
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একজন দনষ্ঠুি অতযার্ািীি দবরুদদ্ধ দনিসয় ব্রলাকদিি দবপি দনবাির্ কিাি জন্য আমাদিি উদিত হওয়াি ফল 
স্বরূপ ব্রতদহিাদন দইবাি আমাদিি কািাবদিাধ্ ব্রভাগ কিদত হদয়দিল।  ব্রমাল্লা তকীদয় কেদবনীি হতযাি পি 
আমাদিিদক প্রথমবাি কািাবার্ ব্রভাগ কিদত হদয়দিল এবাং ইহা এই কািদর্  দটদিল ব্রে,  োদিি উপি 
অর্াংগতবাদব কদঠাি শাদে প্রিান কিা হদয়দিল,  তাদিি প্রদত র্াহােয প্রিান কিদত আমিা অাংশ গ্রহদর্ি 
তৎপি হদয়দিলাম।  

আমাদিি দিতীয় কািাবদিাধ্ ো র্ীমাহীনভাদব অদধ্কতি কদঠাি দিল,  তা শাদহি জীবন গ্রহদর্ি জন্য এই 
ধ্দমসি কতক িাদয়ত্বজ্ঞানহীন ব্রলাদকি ব্রর্ষ্টা ত্বিাদিত কদিদিল।   ব্রর্ই  টনাই আমাদিি বাগিাি দনবসার্দনি 
কাির্ স্বরূপ হদয়দিল।  আমাদিি বাগিাি উপদস্থদতি অবযবদহত পদি আমিা ুদিসোদনি পবসদত আশ্রয় গ্রহর্ 
কদিদিলাম ,  ব্রেখাদন আমিা দকয়ৎকাদলি জন্য দনজসন বাদর্ি জীবন োত্রা দনবসাহ কদিদিলাম,  ো দনকটবতসী 
মানব বর্দত স্থান হদত দতন দিন র্মদয় অদতক্রমনীয় িিূদত্ব অবদস্থত দিল।  জীবদনি সুখ স্বেন্দিায়ক িবযাদিি 
র্ম্পূর্স অভাব দিল।  আমিা আমাদিি স্বজাতীয় ব্রলাক হদত র্ম্পূর্সরূদপ দবদেন্ন দিলাম,  অবদশদষ জননক ব্রশখ 
ইর্মাইল আমাদিি বার্স্থান আদবষ্কাি কদিদিল এবাং আমাদিি জন্য প্রদয়াজনীয় খািয দনদয় এদর্দিল।  
আমাদিি বাগিাি প্রতযাবতসদনি পি,  আমিা এটা ব্রিদখ অতযি আশ্চেসাদিত হলাম ব্রে মহান বা’ব্রবি ধ্মস 
দনিারুনভাদব অদবদহদলত হদয়দি।  এি প্রভাব হ্রার্ প্রাপ্ত হদয়দি এি নাম পেসি দবর্¥ তদতি গদভস দবলীন প্রায় 
হদয় ব্রগদি।  তাি ধ্মস পুনজসীদবত কিদত এবাং ইহাদক অবনদত ও দবকতদত হদত িক্ষা কিদত আমিা উদথত 
হলাম।  ব্রে র্ময় আমাদিি র্াংগীগর্দক ভয় ও হতবুদদ্ধতা িতঢ়ভাদব অদধ্কাি কদিদিল,  তখন আমিা দনভসদয় ও 
িতঢ় র্াংকদল্পি র্াংদগ ;  এি ব্রমৌদলক র্তযর্মহূ পুনিায় সুিতঢ়ভাদব র্াংস্থাপন কদিদিলাম এবাং োিা উিার্ীন হদয় 
দগদয়দিল তাদিি র্কলদক  ব্রর্ই ধ্মস উৎর্াদহি র্াংদগ  র্মথসন কিদত আহ্বান কদিদিলাম,  ো তািা এই রূপ 
দঃখজনকভাদব অবদহলা কদিদিল।  আমিা পতদথবীি দবদভন্ন জাদতি ব্রলাকদিি দনকট আমাদিি আহ্বান ব্রপ্রির্ 
কদিদিলাম তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি আদলাদকি দিদক তাদিি িতদষ্ট দনবদ্ধ কিদত তাদিিদক আম¤ত্রন কদিদিলাম।  

আদিয়াদনাপল হদত আমাদিি োত্রাি পি কনষ্টাদডটদনাপদলি র্িকািী কমসর্ািীগদর্ি মদধ্য এইরূপ একদট 
আদলার্না উদিত হদয়দিল ব্রে আমাদিিদক ও আমাদিি র্াংগীগর্দক র্মদুি দনদক্ষপ কিা হদব দকনা? এইরূপ 
একদট আদলার্নাি দববির্ পািস্যদিদশ ব্রপৌাঁদিদিল,  ইহা এইরূপ একদট জনিব র্তদষ্ট কদিদিল ব্রে বােদবক পদক্ষ 
আমিা  ব্রর্ইরূপ ভাদগযি অধ্ীন হদয়দিলাম।  দবদশষতঃ ব্রখািার্াদন আমাদিি বেগুর্ অতযি দবর্দলত 
হদয়দিদলন।  েখনই  মীজসা আহদমি আেগন্দী এই র্াংবাি অবগত হদয়দিদলন তখনই তাদক িতঢ়ভাদব এই উদি 
কিদত ব্রশানা দগদয়দিল ব্রে,  ব্রকান অবস্থাদতই দতদন এইরূপ জনশ্রুদত দবশ্বার্ কিদত পাদিন না।  দতদন 
বদলদিদলনঃ ইহা েদি র্তয হয় ,  তদব মহান বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্মসবার্ী র্ম্পূর্স রুদপ দভদত্তহীন বদল  মদন 
কিদত হদব।  আক্কাি কািাগাদি আমাদিি দনিাপদি উপদস্থদত আমাদিি বেগুদনি অিি আনদন্দ পদিপূর্স 
কদিদিল,  এবাং মীজসা আহমি আেগন্দীি ধ্মস দবশ্বাদর্ি প্রদত ব্রখািার্াদনি দবশ্বার্ীদিি শ্রদ্ধাভদি সুগভীি হল 
এবাং তাি প্রদত তাদিি দবশ্বার্ বদধ্সত হল।  

আক্কাি কািাগাি হদত িাজন্যবদগসি ও অন্যান্য প্রধ্ান বযদিদিি দনকট 
ফলকদলদপ ব্রপ্রির্ 

আমাদিি পিম মহীয়ান কািাদনবার্ হদত পতদথবীি শার্নকতসা ও মুুটধ্ািী িাজন্যবদগসি ও প্রধ্ান বদগসি দনকট 
ফলকদলদপর্মহূ র্দম্বাধ্ন কদিদিলাম,  তাদত তাদিিদক অভুযথান কিদত এবাং আল্লাদহি ধ্মস গ্রহর্ কিদত আহ্বান 
কদিদিলাম।  পািস্য ব্রিদশি শাদহি দনকট আমাদিি র্াংবাি বাহক বািীদক ব্রপ্রির্ কদিদিলাম,  োি হদে 
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আমাদিি ফলকদলদপি বার্ীর্মূহ মদনাদোগ র্হকাদি পাঠ কিদত উদচ্চঃ স্বদি আদবিন কদিদিল,  অবদশষ্ট ফলক 
দলদপর্মূহ ও তাদিি গিবয স্থাদন ব্রপৌাঁদিদিল।  ফিার্ীদিি র্ম্রাদটি দনকট আমিা ব্রে ফলক দলদপ র্দম্বাধ্ন 
কদিদিলাম,   ব্রর্ই র্ম্বদে,  তাি মন্ত্রীি দনকট হদত একদট প্রতুযত্তি পাওয়া দগদয়দিল,  োি মূল পুতুযত্তি দলদপ 
এক্ষন  পিম মহীোন শাখাি হদে ( মহান আবদল- বাহাি দনকট)  আদি।  তাি র্ম্রাট তততীয় ব্রনদপাদলয়াদনি 
দনকট আমিা এই র্কল বাকয র্দম্বাধ্ন কদিদিলামঃ ব্রহ োদন্সি র্ম্রাট,  প্রধ্ান ধ্মস োজকদক অদিশ িান করুন 
ব্রেন,   ব্রর্ তাি গীজসাি  ডটাি ধ্বদন কিা হদত ক্ষাি ব্রিয়,  কাির্ ব্রিখুন পিম মহীয়ান  ডটা,  ো আপনাি 
প্রভ ু আল্লাদহি হে দননাদিত কিদিন,  তা তাি মদনানীতজদনি বযদিদত্ব সুপ্রকাদশত হদয়দি।  ব্রে ফলকদলদপ 
আমািা রুশ র্ম্রাদটি দনকট র্দম্বাধ্ন কদিদিলাম,  ব্রকবল ইহাই এি গিবযস্থাদন ব্রপৌদিদত অকততকােসয হদয়দি।  
তা হউক অন্যান্য ফলক দলদপ গুদল তাি দনকট ব্রপৌাঁদিয়াদি,  এবাং  ব্রর্ই ফলক দলদপ অবদশদষ তাি হদে 
প্রতযাদপসত হদব।  

আল্লাহদক ধ্ন্যবাি প্রিান কি,  ব্রকননা দতদন ব্রতামাদক তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস দর্দন দনদত র্ক্ষম কদিদিন।  ব্রে 
ব্রকহ এই আশসীবাি প্রাপ্ত হদয়দি,  ব্রর্ দনশ্চই ইহা গ্রহর্ কিাি পূদবস কতক ( উত্তম)  কােসয র্ম্পািন কদি  
থাকদব,  ো েদিও ব্রর্ দনদজ এি গুর্ র্ম্বদে অবগত দিলনা,  আল্লাহ কততসক উহা একদট উপায় স্বরূপ বযবস্থা 
( দনধ্সাদিত)  কিা হদয়দিল,  ো িািা ব্রর্ পদির্াদলত হদয় র্তয পথ প্রাপ্ত হদয় উহা গ্রহর্ কদিদি।  োিা  
ব্রর্ইরূপ আশসীবাি হদত বদঞ্চত িদয়দি,  ব্রকবল তাদিি কােসয তাদিিদক এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্তযদক দর্দন 
দনদত বাধ্া প্রিান কদিদি।  আমিা আশা ব্রপাষন কদি ব্রে,  আপনািা োিা এই আদলাক প্রাপ্ত  হদয়দিন,  
ব্রলাদকি দনকট হদত ুর্াংস্কাদিি ও অদবশ্বাদর্ি অেকাি িূিীভূত কিদত দবদশষ ভাদব ব্রর্ষ্টা কিদবন।  ব্রতামাদিি 
কােসযাবলী ব্রতামাদিি ধ্মস দবশ্বার্ ব্র াষর্া করুক এবাং পথভ্রষ্টদিগদক দর্িস্থায়ী মুদিি পদথ পদির্াদলত কিদত 
ব্রতামাদিি র্ক্ষম করুক।   ব্রর্ই িাদত্রি স্মতদত কখনও দবস্মতত হদব না।  র্মদয়ি প্রবাহ িািা এি স্মতদত ব্রেন 
কখনও মুদি না োয় এবাং এি উদল্লখ ব্রেন ব্রলাদকি মুদখ দর্িকাল র্লদত থাদক।  

র্প্তম নওদিাদজি বৎর্ি  বর্িকাদলি ব্রশষ ভাদগ মহান বাহা’উল্লাদহি 
কিবালা োত্রা 

মহান বা’ব্রবি ব্র াষর্া প্রর্াদিি পি র্প্তম নও- ব্রিাজপবস,  ১২৬৭।  দহজিীি জমাদিউল আউয়াল মাদর্ি ১৬ 
তাদিদখ ( ১৮৫১ খতঃ  ২১ ব্রশ মার্স)  উিোদপত হদয়দিল,  ইহা জানোন র্াংগ্রাদমি পদির্মাদপ্তি ব্রিড় মার্ পদি 
র্াং দটত হদয়দিল।   ব্রর্ই বৎর্ি  বর্িকাদলি ব্রশষভাদব,  শাবান মাদর্ি প্রাথদমক দিবর্ র্মদূহ ( জুন- ১- ৩০,  
১৮৫১ খতঃ) ,  মহান বাহা’উল্লাহ কিবালা োত্রাি জন্য িাজধ্ানী ( ব্রতদহিান)  পদিতযাগ কদিন।  আদম  ব্রর্ই 
র্মদয়,  মহান বা’ব্রবি শ্রুদতদলদপকি,  মীজসা আহমদিি র্াংদগ  ব্রকিমান শাহদত বার্ কিদিলাম।  দেদন মহান 
বাহা’উল্লাহ্ কততসক পদবত্র ব্রলখা র্মুহ ( মহান বা’ব্রবি অবতীর্স দলদপ,  গ্রন্থ ইতযাদি )  একদত্রত কিদত এবাং 
তাদিি প্রদতদলদপ ( নকল)  প্রস্তুত কিদত আদিষ্ট হদয়দিদলন।  োদিি মূলদলদপি অদধ্কাাংশ তাি দনকট দিল।  
েখন   ব্রতদহিাদনি র্প্ত আিা বদলিান কািী তাদিি দনষ্ঠুি ভাদগযি র্ম্মুখীন হদয়দিদলন,  আদম তখন েিদন্দ,  
আমাি সপততক আলদয় বার্ কিদিলাম।  পিবতসী র্মদয় আদম পদবত্র র্মাদধ্ িশসন ইোি ভান কদি  ুম োত্রা 
কিদত র্মথস হলাম।  মীজসা আহমিদক না পাওয়ায়,  োি র্াংদগ  আদম ব্রর্খাদন র্াক্ষাৎ কিদত বার্না 
কদিদিলাম,  হাজী মীজসা মুর্াদয় ুমীি পিামশসানুর্াদি আদম কাশান োত্রা কিলাম,  কাির্ দতদন আমাদক 
জাদনদয়দিদলন ব্রে,  একমাত্র বযদি দেদন মীজসা আহমদিি অবস্থান র্ম্বদে আমাদক অবগত কিদত পাদিন দতদন 
হদেন  আেীম,  দেদন তখন কাশাদন বার্ কিদিদলন।  তাি র্াংদগ  আদম পুনিায় ুদম প্রতযাবতসন কিলাম,  
ব্রেখাদন আদম জননক সর্য়ি আবুল- কাদর্দমি এলাকা িাংবদন্দ ইর্ফাহানীি র্াংদগ  পদিদর্ত হলাম,  দতদন 
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পুবসবতসী র্মদয় মীজসা আহমদিি ব্রকিমান শাহ োত্রা কাদল তাি র্াংগী হদয়দিদলন।  আেীম তাদক উপদিশ 
দিদলন ব্রে দতদন আমাদক নগদিি প্রদবশ িািা পেসি দনদয় োন,  ব্রেখাদন দতদন আমাদক মীজসা আহমদিি 
অবদস্থদত স্থান র্ম্বদে অবগত কিাদলন,  এবাং ব্রেন দতদন আমাদিি হামািান োত্রা কিাি বদন্দাবে কদিন।  
সর্য়ি আবলু কাদর্ম,  তাি পদক্ষ,  আমাদক মীজসা ব্রমাহম্মি আলীদয় তদবদব জানোনীি কথা উদল্লখ কিদলন,  
োদক দতদন বলদলন,  দনশ্চয় আদম জামািাদন মীজসা আহম্মদিি র্াক্ষাত পাব এবাং দতদন আমাদক ঐ স্থাদনি 
দনদিসশ দিদবন ব্রেখাদন আদম মীজসা আহমদিি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত পািব।  আদম তাি উপদিশ অনুর্িন 
কিলাম এবাং এই মীজসা ব্রমাহম্মি আলী ব্রকিমান শাহদত জননক বদর্সক ব্রগালাম- ব্রহাদর্ইদন শেিী নামক বযদিি 
র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত আমাদক দনদিসশ দিদয়দিদলন,  দেদন আমাদক মীজসা আহমদিি বার্স্থাদন দনদয় োদবন।  

ব্রখািার্াবাদিি গভসনি ইলদিিীম মীজসাি প্রর্াংগ 

আমাি উপদস্থদতি অল্প কদয়কদিন পদি মীজসা আহমি আমাদক অবগত কিাদলন ব্রে,  েখন  দতদন ুদম অবস্থান 
কিদিদলন,  তখন দতদন থানলত মীজসাি ভ্রাতা ইলদিিীম মীজসাি এই প্রতযাদিষ্ট ধ্মস র্ম্বদে দশক্ষািান কিদত 
র্ক্ষম হদয়দিদলন,  তাি দনকট দতদন এক্ষন মহান বা’ব্রবি প্রদর্ি গ্রন্থ িলাদয়দল র্বাদহি একদট প্রদতদলদপ প্রিান 
কিদত ইো কদিদিদলন এবাং ইো প্রকাশ কদিদিদলন ব্রে আদম এি বাহক হব।  ইলদিিীম মীজসা ঐ দিবর্ 
র্মদূহ লুদিোন প্রদিদশি খিিমাবাদিি গভসনি দিদলন এবাং দতদন তাি সর্ন্য র্হ খাবাহ- বাদলষ্টি পবসদত দশদবি 
স্থাপন কদিদিদলন।  আদম অদত আনদন্দি র্াংদগ  তাি অনুদিাদধ্  র্ম্মদত প্রিান কিলাম এবাং তৎক্ষনাৎ োত্রা 
কিবাি জন্য আমাি প্রস্তুদত প্রকাশ কিলাম।  একজন ুিসজাতীয় পথ প্রিশসদকি র্াংদগ  আমিা িয়দিন ও 
িয়িাদত্র,  পবসত ও জাংগল,  অদতক্রম কিলাম,  অবদশদষ আমিা গভসনদিি প্রধ্ান কমসদকদে উপদস্থত হলাম।  
আদম ন্যে গ্রন্থ তাি হদে প্রিান কিলাম,  এবাং মীজসা আহমদিি জন্য তাি দনকট হদত একদট দলদখত প্রাদপ্ত 
র্াংবাি দনদয় এদর্দিলাম তাদত দতদন  ব্রর্ই উপদঢৌকদনি ( িাদনি)  েথাদর্ত গুনাবধ্ািন প্রকাশ কদিদিদলন এবাং 
এই গ্রহকাদিি ধ্দমসি প্রদত তাি ভদি অনুিাগ র্ম্বদে তাদক সুদনদশ্চত কদিদিলাম।  

ব্রকিমান শাহদত মহান বাহা’উল্লাহ ও মীজসা আহমদিি র্াংদগ  নাবীদলি 
র্াক্ষাৎকাি 

আমাি প্রতযাবতসদনি পি,  মীজসা আহমদিি দনকট হদত ব্রকিমান শাহদত মহান বাহা’উল্লাদহি আগমদনি 
আনন্দপূর্স র্াংবাি প্রাপ্ত হলাম।  আমাদিিদক েখন  তাি র্কাদশ উপদস্থত কিা হল।  তখন ইহা িমোন মার্ 
দবধ্ায়,  আমিা তাদক পদবত্র ব্রকািান পাদঠ দনেুি ব্রিখদত ব্রপলাম  এবাং তাদক  ব্রর্ই পদবত্র গ্রদন্থি ব্রলাকাবলী 
পাঠ কিদত শ্রবন কদি  আমিা দনদজদিি ব্রর্ৌভাগযশালী মদন কিলাম।  আদম তাদক মীজসা আহমদিি দনকট 
ইলদিিীম মীজসাি দলদখত র্াংবাি প্রিান কিলাম।  পত্র খাদন পাঠ কিাি পি দতদন এইমত প্রকাশ কিদলন,  
কাোি িাজবাংদশি ব্রলাদক ব্রে দবশ্বার্ স্বীকাি কদি তা কখনও দনভসি কিা োয় না।  তাি ব্র াষর্ার্মহূ 
কপটতাপূর্স। ব্রর্ এই আশা ব্রপাষন কদি  ব্রে , একদিন বা’বীগর্ শাদহন শাহদক হতযা কিদব,  ব্রর্ তাি অিদি 
এই আশা আশ্রয় দিয়াদি ব্রে,  তাদিি কততসক ব্রর্ উত্তিাদধ্কািী বদল  অদভনদন্দত হদব।  মহান বা’ব্রবি প্রদত ব্রে 
ভালবার্া ব্রর্ ব্রপাষর্ কদি তা  ব্রর্ই উদেদশ্য িািা প্রদর্াদিত।  অল্প কদয়ক মাদর্ি মদধ্য আমিা তাি 
বাকযাবলীি র্তযতা জানদত পািলাম।  এই  ব্রর্ই ইলদনিীম মীজসা আদিশ দিদয়দিল ব্রে জদনক সর্য়ি বিীদি 
দহন্দীদক,  দেদন এই ধ্দমসি একজন অভযি উৎর্াহী র্মথসক দিদলন,  হতযা কিা হউক।  
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সর্য়ি বিীদি দহন্দীি এই ধ্মস গ্রহর্ ও আি- বদলিাদনি প্রর্াংগ 

 এই র্দেক্ষদন আমাদিি কাদহনীি গদত পথ হদত দভন্ন পদথ গমন কিা এবাং এই আিবদলিানকািীি ধ্মস গ্রহর্ 
ও আি- বদলিাদনি অবস্থা র্মদূহি প্রদত ইাংদগত কিা উপেুি হদব।  মহান বা’ব্রবি ব্রিৌতযকােসযদি প্রাথদমক 
দিবর্ র্মদূহ মহান বাব ব্রে র্কল দশেযদক র্তুদিসদক দবেতত হদয় ধ্মস প্রর্াি কিদত দশক্ষা ও উপদিশ প্রিান 
কদিদিদলন,  তাদিি মদধ্য ব্রশখ র্ায়ীদি দহন্দী দিদলন,  দতদন হুরুফাদত হাইদয়ি ( জীদবত অক্ষি র্মদূহি)  
একজন দিদলন,  দতদন তাি প্রভু ( মহান বাব)  কততসক ভািত পাদকোদনি র্বসত্র ভ্রমন কিদত এবাং এই ব্রিদশি 
ব্রলাকদিি দনকট তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি আদিশ উপদিশর্মহূ ব্র াষর্া কিদত আদিষ্ট হদয়দিদলন।  ব্রশখ র্ায়ীি 
তাি ভ্রমদনি কাদল মূলভান শহদি উপদস্থত হদয়দিদলন,  ব্রেখাদন এই সর্য়ি বিীদিি ( ১)  র্াংদগ  তাি র্াক্ষাৎ 
হয় ,  দতদন েদিও অে দিদলন,  তথাদপ তাি অিি র্কু্ষ িািা ব্রশখ র্ায়ীি ব্রে র্াংবাি তাি দনকট আনয়ন 
কদিদিদলন,  তা ব্রে প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি দিদক তাদক আহ্বান কিা হদয়দিল,  তাি প্রকতত মূলয উপলদি কিদত 
তাদক বাধ্া প্রিান কিা িূদি থাক,  এি অথস হৃিয়িম কিদত এবাং এি শদিি দবশালত্ব প্রদর্ধ্ান কিদত তাদক 
র্ক্ষম কদিদিল।  ব্রনততত্বি ভূষনাদি পদিতযাগ কদি  ও পশ্চাদত দনদক্ষপ কদি  এবাং তাি বে ু বােবগর্ হদত 
দনজদক পতথক কদি  দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন,  তাি ব্রর্বা কাদেসয তাি দনজ অাংশ প্রিান কিবাি জন্য 
িতঢ় র্াংকদল্পি র্াংদগ  উদিত হদলন।  তাি প্রথম কােসয দিল,  তাি দপ্রতদমি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিবাি আশায় 
দশিাদজ তীথস- োত্রাি ভাি গ্রহর্ কিা।   ব্রর্ই নগদি উপদস্থত হদয় আশ্চেসয ও দঃদখি র্াংদগ  অবগত হদলন ব্রে 
মহান বাবদক আোিবায়জাদনি পবসদত দনবসাদর্ত কিা হদয়দি ব্রেখাদন দতদন উপশমদবহীন দনঃর্াংগ জীবন োপন 
কিদিদলন।  দতদন ব্রর্াজাসুদজ ব্রতদহিান োত্রা কিদলন এবাং ব্রর্খান হদত িূদি র্দল ব্রগদলন,  ব্রেখাদন দতদন মহান 
বাহা’উল্লাদহি র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদলন।  এই র্াক্ষাৎকাি তাি অিিদক  ব্রর্ই দঃদখি ভাি হদত উপশম প্রিান 
কদিদিল ো তাি প্রভুি র্াংদগ  র্াক্ষাৎকাদি অকততকােসতা জম্মিান কদিদিল।  পিবতসী র্মদয় দতদন োদিি 
র্াক্ষাৎকাদিি অকততকােসতা জন্মিান কদিদিল পিবতসী র্মদয় দতদন তাদিি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিদলন।  তািা 
ব্রে ধ্দমসি বা ব্রশ্রর্ীি ব্রলাক হইক না ব্রকন,  মহান বাহা’উল্লাদহি দনকট হদত ব্রেই আনন্দ র্াংবাির্মূহ ও 
আশসীবসাির্মূহ এইরূপ প্রর্ুি পদিমাদর্ লাভ কদিদিদলন তা দতদন ( সর্য়ি বিীি)  তাদিিদক প্রিান কদিদিদলন 
এবাং তাি ( মহান বাহা’উল্লাদহি)  র্াংদগ  তাি র্াংর্গস তাি অিিতম র্ত্তাদক শদিদত ভূদষত কদিদিল দতদন 
তাদিিদক তাি দকয়িাংশ িািা ভূদষত কদিদিদলন।  

সর্য়ি বিীদিি র্াংদগ  উলামাদিি তকস দবতসক ও তাি অপিাদজয়তা 

আদম ব্রশখ শহীদি মােকানদক দনম্ন দলদখত বর্সনা প্রিান কিদত শুদনদিঃ ‘সর্য়ি বিীদিি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত 
আমাি ব্রর্ৌভাদগয হদয়দিল।  েখন  দতদন প্রখি গ্রীষ্মকাদল কমর্াি গ্রাদমি মধ্য দিয়া অদতক্রম কিদিদলন,  
ব্রেখাদন কাশাদনি ব্রনততস্থায়ী ব্রলাদকিা  ব্রর্ই শহদিি উষ্ণতা হদত উদ্ধাি পাওয়াি জন্য গমন  কদি  থাদকন।  
দিবািদত্র আদম তাদক ব্রর্ই গ্রদহ র্মদবত ব্রনততস্থানীয় উলামাদিি র্াংদগ  বািািবাদি দনেুি ব্রিখদত ব্রপদয়দি।  
শদি ও অিসিতদষ্টি র্াংদগ  দতদন তাদিি র্াংদগ তাদিি ধ্দমসি অদত রূ্ক্ষ্ম ও দবষয়গুদল র্ম্বদে দবর্াি 
( আদলার্না)  কিদত ভয় বা মদনি ভাব ব্রগাপন না ব্রিদখ,  দতদন প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি ব্রমৌদলক দশক্ষা র্মদূহি বযাখযা 
প্রিান কিদতন,  এবাং তাদিি দবতসকর্মহূ র্ম্পূর্সরুদপ খডডন কিদতন।  ব্রকান বযদি তাি দবিযাবত্তা ও অদভজ্ঞতা 
েতই অদধ্ক হউক না ব্রকন,  তাি িাবী র্মথসদন দতদন ব্রে র্মে প্রমার্ উপদস্থত কিদতন  ব্রর্ই গুদল অগ্রাহ্য 
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কিদত র্মথস হত না।  ইর্লাদমি দশক্ষা ও দবদধ্ দবধ্ান র্ম্বদে তাি অিসিতদষ্ট ও তাি জ্ঞান এইরূপ দিল ব্রে 
তাি প্রদতিন্দী শত্রুগর্ তাদক একজন োদকি বদল  ধ্াির্া কিত।  োি অদনষ্টকি প্রভাব তািা ভয় কিত,  
অনদত দবলদম্ব তাদিিদক তাদিি পিবী হদত দবর্ুযত কিদব।  

এই প্রকাদি আদম ব্রমাল্লা ইোদহমদকও তাি প্রদর্দ্ধ নাম দিল ব্রমাল্লা বাশী সর্য়ি বিীদিি র্ম্বদি তাি ধ্াির্া 
দবশ্বার্ এইরূপ বর্সনা কিদত শুদনদিঃ তাি জীবদনি ব্রশষ ভাদগ,  সর্য়ি বিীি সুলতান আবাদিি মধ্যদিয়া 
অদতক্রম কদিদিদলন,  ব্রেখাদন আদম তাি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত র্মথস হদয়দিলাম।  দতদন বিাবিই ব্রনততস্থানীয় 
উলামাি র্াংদগ  দমদলত হদতন।  ব্রকও পদবত্র ব্রকািান র্ম্বদে তাি জ্ঞান এবাং মহান ব্রমাহম্মি কদথত হাদির্ 
বার্ী র্মদূহি উপি তাি পূর্সজ্ঞান অদতক্রম কিদত পািত না।  দতদন এইরূপ উপলদি জ্ঞান প্রিশসন কিদতন ব্রে 
ইহা তাদক তাি প্রদতিেী ব্রিি ভদয়ি বেদত পদির্ত কদিদিল।  অদনক র্ময় তাি প্রদতিন্দীিা তাি উদ্ধত 
বাকযাবলীি দবশুিতা র্ম্বদে প্রশ্ন ( বা র্দন্দহ)  কিত,  অথবা দতদন তাি দবতসদকি র্মথসদন মহান ির্ূল কদিদমি 
ব্রে হাদির্ বার্ী উপদস্থত কিদতন তাি অদেত্ব অস্বীকাি কিত।  দনভুসল েথাথসতাি র্াংদগ  দতদন উসুদল কাফী 
এবাং ব্রবহারুল আনওয়াি)  হাদির্ গ্রন্থিদিি মূল বর্দনি প্রদত দনদিসশ র্হকাদি তাি দবতসদকি র্তযতা প্রমার্ 
কিদতন,  ব্রে দই হাদর্ি গ্রন্থ হদত দতদন তৎক্ষনাৎ ঐ দবদশষ্ট হাদির্ আনয়ন কদি  তাি বাদকযি শুদ্ধতা প্রমার্ 
কিদতন।  দতদন তাি দবতসদকি বাকপটুতা এবাং ব্রে িক্ষতা র্হকাদি তাি দবতসদকি দবষদয়ি র্মথসদন অখডডনীয় 
প্রমার্র্মহূ উপদস্থত কিদতন,  এই উভয় কাদেসি দতদন অপ্রদতিন্দী দিদলন। ” 

লুিীোদন ইলদিিী মীজসাি হদে সর্য়ি বিীদি আি- বদলিান 

সুলতান- আবাি হদত সর্য়ি বিীি লুিীোদনি অগ্রর্ি হদলন।  ব্রেখাদন দতদন হর্দিিীম মীজসাি দশদবদি উপদস্থত 
হদলন এবাং তাদক ব্রর্ দবদশষ র্ম্মান সুদবদবর্নাি র্াংদগ  গ্রহর্ কিল।  সর্য়ি দেদন একজন অদত র্াহর্ী বযদি 
দিদলন,  একদিন তাি র্াংদগ  কথাবাতসাি র্ময় ব্রমাহম্মি শাদহি প্রর্াংগ এইরূপ বাদকযি র্াংদগ  উদল্লখ 
কিদলন,  ো ইর্দিিীম মীজসাি ভয়ানক ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত কিল।  তাি মিবয র্মদূহি ভাষাি প্রর্ডডতাি ব্রর্ 
এইরুপ ক্রুদ্ধ হল ব্রে ব্রর্ তাি গ্রীবাি পশ্চাৎদিক দিয়া তাি দজহবা বাদহি কদি  ব্রনবাি আদিশ িান কিল।  
সর্য়ি অতযাশ্চেসয র্দহষ্ণুতাি র্াংদগ  এই দনষ্ঠুি েন্ত্রর্া র্হ্য কদিদিদলন,  দকন্তু তাি অতযার্ািী তাি প্রদত 
দনমসমভাদব ব্রে সিদহক েন্ত্রর্া প্রিান কদিদিল,  তাদত দতদন মূতয মুদখ পদতত হদলন।   ব্রর্ই র্প্তাদহ একদট পত্র 
োহাদত ইলদিিীম মীজসা তাি ভ্রাতা,  খানলি মীজসাদক গালাগাদল দিদয়দিল,  খানলি মীজসা কততসক আদবষ্কতত হল 
ব্রে তৎক্ষনাৎ তাি শাদহন শাহ হদত তাি প্রদত ইর্িা মত শাদে প্রিাদনি অনুমদত প্রাপ্ত হল।  খানলি মীজসা 
তাি ভ্রাতাি প্রদত পদিবতসনশীল  তর্া ব্রপাষর্ কিত,  সুতিাাং ব্রর্ এই আদিশ প্রিান কিল ব্রে তাদক উলাংগ কদি  
দববস্ত্র অবস্থায় শতঙ্খলা বদ্ধ কদি আিশসদবদল দনদয় োওয়া হউক,  ব্রে খাদন তাদক কািারুদ্ধ কিা হল এবাং 
অবদশদষ ব্রর্ মততুযমুদখ পদতত হল।  

মহান বাহা’উল্লাদহি কিবালা প্রস্থাদনি কাির্ 

মহান বাহা’উল্লাহ ব্রকিমান শাহদত র্মিুয় িমোন মার্কাল অবস্থান কিদলন।  তাাঁি একজন আিীয় ব্রশাকরুল্লাদহ 
নূিী এবাং মীজসা ব্রমাহম্মদি মাদেনিািানী,  দেদন ব্রশখ তাবার্সী েুদদ্ধি পি জীদবত দিদলন,  ব্রকবল এই 
দইজনদকই তাাঁি কিবালা োত্রাি র্াংগীরুদপ মদনানীত কদিদিদলন।  আদম স্বয়াং মহান বাহা’উল্লাদহি দনকট 
ব্রতদহিান হদত তাি প্রস্থাদনি কাির্র্মহূ শুনদত ব্রপদয়দি।  দতদন আমাদিিদক বদলদিদলন।  আমীি দনোম একদিন 
আমাদিিদক তাি র্াংদগ  ব্রিখা কিদত আহ্বান কিল।  ব্রর্ আমাদক আিদিকতাি র্াংদগ  গ্রহর্ কিল এবাং ব্রে 
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উদেদশ্য ব্রর্ আমাদিিদক তাি দনকট আহ্বান কদিদিল এবাং তা প্রকাশ কিল।  ব্রর্ ভিভাদবই ইাংদগদত উদল্লখ 
কিল  ঃ আদম আপনাি কােসকলাপ র্মদূহি প্রকতদত ও প্রভাব র্ম্বদে ভালরূদপ অবগত আদি এবাং আদম 
সুিতঢ়ভাদব দবশ্বার্ প্রাপ্ত হদেদি ব্রে,  আপদন ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইন ও তাি র্াংদগগর্দক ব্রে পতষ্ঠদপাষকতা ও র্হায়তা 
প্রিান কিদত দিদলন তা না হদল দতদন অথবা তাি অনদভজ্ঞ িাত্রদিি িল র্াত মার্ োবৎ শাদহনÑশাদহি 
র্িকাদিি সর্ন্য বাদহনীদক বাধ্া প্রিান কিদত র্ক্ষম হত না।  ব্রে র্ামথসয ও িক্ষতাি র্াংদগ  আপদন ঐ র্মে 
উিযমদক পদির্াদলত ও উৎর্াদহত কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন তা আমাি প্রশাংর্া উেীপ্ত কিদত অর্মথস হয়  নাই।  
আদম ব্রকান প্রমার্ ব্রপদত র্ক্ষম হই  নাই।  েিািা আদম এই দবষদয় আপনাি র্হকাদিতা প্রমার্ কিদত র্ক্ষম 
হতাম।  আমাি বড়ই দঃখ হয়  ব্রে,  এইরূপ একজন উপায় র্ম্পন্ন ব্রলাকদক কমসহীনভাদব র্ময় কাটাদত ব্রিয়া 
হদব এবাং তাদক তাি স্বদিশ শাদহন শাদহি ব্রর্বা কােস কিবাি জন্য ব্রকান সুদোগ ব্রিয়া হদব না।  আপনাদক 
এই ইাংদগত কিাি ভাব আমাি মদন জাগ্রত হদয়দি ব্রে,  এই দিবর্ র্মদূহ শাহ েখন  ইর্ফাহান োত্রা কিবাি 
জন্য মনস্থ কদিদিন,  আপদন কিবালা তীথস িশসন কিদত োদবন।  আমাি ইো এই ব্রে শাদহি প্রতযাবতসদনি 
পি আদম আপনাি উপি আমীি ব্রিিাদনি পিবী প্রিান কিদত র্ক্ষম হব ,  ইহা এইরূপ একদট কােসয ো 
আপদন প্রশাংর্াি র্াংদগ  র্ম্পািন কিদত র্ক্ষম হদবন। ’ আমিা তীে এই র্কল অদভদোদগি দবরুদদ্ধ স্পষ্ট 
প্রদতবাি জানালাম এবাং ব্রর্ আমাদিিদক ব্রে পি প্রিান কিদত আশা কিল তা গ্রহর্ কিদত অস্বীকাি কিলাম 
 ঃ এই র্াক্ষাৎ কাদিি অল্প কদয়কদিন পদি,  আমিা কিবালা োত্রাি জন্য ব্রতদহিান তযাগ কিলাম।  

মীজসা আহমদিি র্াংদগ  নাবীদলি ব্রতদহিান প্রস্থান 

 ব্রকিমান শাহ হদত মহান বাহা’উল্লাদহি প্রস্থাদনি পূদবস,  দতদন মীজসা আহমি ও আমাদক তাি দনকট আহ্বান 
কিদলন,  এবাং আমাদিিদক ব্রতদহিাদন প্রস্থান কিাি জন্য আদিশ িান কিদলন।  আমাি ব্রতদহিান ব্রপৌাঁিাি পি 
ক্ষদর্ই মীজসা ইয়াদহয়াি র্াংদগ র্াক্ষাৎ কদি  তাদক আমাি র্াংদগ  ফুলফকাি খান দদগস দনদয় দগদয়  ( ো 
শাহরুদিি দনকট অবদস্থত)  এবাং মহান বাহা’উল্লাদহি িাজধ্ানীদত প্রতযাবতসন পেসি ব্রর্খাদন তাি র্াংদগ  থাকদত 
আমাদক আদিশ প্রিান কিা হদয়দিল।  তাি আগমন পেসি মীজসা আহমিদক ব্রতদহিাদন অবস্থান কিদত দনদিসশ 
ব্রিয়া হদয়দিল,  এবাং তাি উপি ( মীজসা আহমদিি)  দবদশষ্ট র্ামগ্রীি একদট বাক¥  ি এবাং আকাদয় কলীদমি 
দনকট দলদখত একখানা পদত্রি ভাি ন্যে কিা হদয়দিল,  োহাদক ( আকাদয় কলীমদক)  এই উপহাি 
মাদেনিািাদন ব্রপ্রির্ কিদত উপদিশ ব্রিয়া হদয়দিল,  ব্রেখাদন পিম মহীয়ান শাখা ( মহান আবদল বাহা)  ও 
তাি মাতা বার্ কিদিদলন।  

মীজসা আহমাদিি র্াংদগ  নবীদলি ব্রতদহিাদন উপদস্থদতও ব্রর্খাদন তাদিি 
কােসাবলী 

মীজসা ইয়াদহয়া,  োি দনকট আদম র্াংবাি প্রিান কদিদিলাম ব্রর্ ব্রতদহিান পদিতযাগ কিদত অস্বীকাি কদিদিল 
এবাং তৎপদিবদতস আমাদক কেবীন োত্রা কিদত আদিশ দিল  ।  ব্রর্ আমাদক তাি ইোমত কােস কিবাি জন্য 
বাধ্য কদিদিল এবাং আমাি র্াংদগ  কতকগুদল পত্র দনদয় ব্রেদত আদিশ কদিদিল,   ব্রর্ই গুদল  ব্রর্ই শহদিি 
তাি কদয়কজন বেুি দনকট প্রিান কিদত দনদিসশ দিদয়দিল।  আমাি ব্রতদহিান প্রতযাবতসদনি পি,  আমাি 
আিীয় স্বজদনি দনব্বসদন্দ আদম েিন্দ োত্রা কিদত বাধ্য হলাম।  ো হউক মীজসা আহমি প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন 
ব্রে দতদন আমাি িাজধ্ানীদত প্রতযাবতসন কিাি জন্য পুনিায় বযবস্থা কিদবন।  এই প্রদতশ্রুদত দতদন পূর্স 
কদিদিদলন।  দই মার্ পদি আদম  পুনিায় নয় - ব্রতািন িাদিি বদহভসাদগ একদট পাস্থ- দনবাদর্ তাি র্াংদগ বার্ 
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কদিদিলাম,  ব্রেখাদন তাি র্াংদগ  র্মে শীতকাল কাটালাম।  দতদন পািস্য ভাষায় দলদখত বয়ানগ্রস্থ ও িলাদয়দল 
র্বাহ গ্রদন্থ প্রদতদলদপ ( নকল)  কিদত তাি দিনগুদল কাটাদতন।  এই কােস দতদন প্রশাংর্নীয় উিযদমি র্াংদগ  
র্ম্পািন কদিদিদলন।  দতদন িলাদয়দল র্বাদহি দই খানা প্রদতদলদপ আমাি হদে ন্যে কদিদিদলন এবাং ঐ গুদল 
তাি পদক্ষ ব্রমাদোদফউল- আদশয়ানীি এবাং মীজসা সর্য়ি আলীদয় তফর্ীি দেদন মজদল আদিফ নাদম খযাত হদে 
প্রিান কিবাি জন্য আমাদক আদিশ দিদয়দিদলন।  পূবসবতসী বযদি এইরূপ প্রভাবাদিত হদয়দিদলন ব্রে,  দতদন 
র্বসািকিদর্ এই ধ্মস গ্রহর্ কিদলন।  দকন্তু মীজসা সর্য়ি আলী ব্রে মত প্রকাশ কদিদিল তা র্ম্পূর্স দভন্ন প্রকতদতি 
দিল।  একদট জনর্ভায় ব্রেখাদন আকাদয় কদলম উপদস্থত দিদলন,  ব্রর্ দবশ্বার্ীদিি অপ্রদতহত কােসকলাদপি প্রদত 
প্রদতুল মিবয প্রকাশ কিল।  ব্রর্ র্বসর্াধ্ািদর্ি দনকট ব্র াষর্া কিল  ঃ এই ধ্মস র্ম্প্রিায় এখনও জীদবত 
আদি।  এি গুপ্তর্ি িল ( প্রর্ািকগর্)  কদঠাি পদিশ্রদিি র্াংদগ  ইহাদিি ব্রনতাি দশক্ষার্মহূ র্তুদিসদক প্রর্াি 
কিদতদি।  তাদিি মদধ্য একজন েুবক ব্রর্দিন আমাি দনকট এদর্দিল এবাং আমাদক একদট পুদেকা ( গ্রন্থ)  
প্রিান কদিদিল ো আদম অদত দবপজ্জনক বদল  মদন কদি।  র্াধ্াির্ ব্রলাদকি মাধ্যদম ব্রকউ  ব্রর্ই গ্রন্থ পাঠ 
কিদব দনশ্চয়ই এি সুি িািা প্রতাদিত হদব।  আকাদয় কলীম তাি ইাংদগত হদত তৎক্ষর্াৎ বুিদত পািল ব্রে,  
মীজসা আহমি তাি দনকট ঐ গ্রন্থ পাদঠদয়দিদলন,  এবাং আদম তাি র্াংবািÑবাহকরূদপ কােস কদিদিলাম  ব্রর্ই 
দিনই আকাদয় কলীম আমাদক তাি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত অনুদিাধ্ কিদলন এবাং আমাদক েিন্দ দনজবাড়ীদত 
প্রতযাবতসন কিদত উপদিশ িান কিদলন।  মীজসা আহমিদক তৎক্ষর্াৎ ুম র্দল ব্রেদত প্রবতত্ত কিাি জন্য 
আমাদক বলা হদয়দিল,  কাির্ তাি মতানুর্াদি আমিা উভদয়ই মহা দবপদিি র্ম্মুখীন হদয়দিলাম।  মীজসা 
আহদমদিি উপদিশ অনুর্াদি,  আদম  ব্রর্ই সর্য়িদক তাি দনকট প্রিত্ত গ্রন্থদট প্রতযাবতসন কিদত প্রবতত্ত 
কদিদিলাম।  অল্পকালপদি,  আদম মীজসা আহমদিি দনকট হদত পতথক হলাম,  োি র্াংদগ  আি কখনও আমাি 
র্াক্ষাৎ হয়  নাই।  আদম তাি র্াংদগ  শাহ- আবদল আেীম পেসি অগ্রর্ি হদয়দিলাম,  ব্রেখান হদত দতদন ুম 
প্রস্থান কিদলন।  আি আদম আমাি েিদন্দি পথ অনুর্ির্ কিলাম।  

কিবালায় মহান বাহা’উল্লাদহি কােসযকলাপ 

১২৬৭ দহজিীি শওয়াল মার্ ( জুলাই ৩০ আগস্ট ২৮,  ১৮৫১ খতঃ)  মহান বাহা’উল্লাদহি কািবালা- আগমন 
িশসন কদিদিল।   ব্রর্ই পদবত্র নগদি োবাি পদথ দতদন অল্প কদয়কদিন বাগিাি অবস্থান কদিদিদলন ব্রে স্থান 
দতদন পুনঃ শীঘ্রই িশসন কিদবন এবাং ব্রেখাদন তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস পদিপক্ক হওয়াি ও পতদথবী ব্রলাদকি দনকট 
প্রকাদশত হওয়াি দনয়দত দনধ্সাদিত হদয়দিল।  েখন  দতদন কিবালায় উপদস্থত হদলন,  তখন দতদন ব্রিখদত ব্রপদলন 
ব্রে,  এি কতক ব্রনততস্থানীয় অদধ্বার্ী তাদিি মদধ্য দিল ব্রশখ সুলতান এবাং হাজী সর্য়ি জওয়াি,  জননক 
সর্য়ি উলদব্বি অদনষ্ট কি প্রভাদবি বদলরূদপ পদতত হদয়দিল এবাং দনদজদিিদক তাি র্মথসনকািী বদল  
ব্র াষর্া কদিদিল।  তািা ুর্াংস্কাদি দনমদজ্জত হদয়দিল এবাং তাদিি ব্রনতাদক ( উলুব্বদক)  স্বগসীয় আিািই 
অবতাি ( শিীিী আদবভসাব)  দবশ্বার্ কিত।  ব্রশখ সুলতান তাি উৎর্াহী দশষ্যদিি মদধ্য পিম উৎর্াহীদিি পিস্থ 
দিল,  এবাং ব্রর্ দনজদক তাি প্রভুি পদিই তাি স্বদিশবার্ীদিি মদধ্য র্বসাগ্রহর্য ব্রনতা বদল  মদন কিত।  মহান 
বাহা’উল্লাহ কদয়কবাি তাি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কদিদিদলন এবাং তাি উপদিশাবলী ও র্দর্èহ র্হানুভূদত িািা তাি 
অিি হদত অলর্ কল্পনার্মহূ িূি কিতঃ এবাং দতদন ব্রে নীর্ িার্ত্ব অবস্থায় দনমদজ্জত হদয় দগয়াদিদলন তা 
হদত মুি কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দতদন তাদক র্ম্পরূ্সরূদপ মহান বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্পদক্ষ আনয়ন 
কদিদিদলন এবাং এই ধ্মস প্রর্াি কিাি জন্য তাি অিদি এক প্রবল বার্না প্রজ্বদলত কদিদিদলন।  তাি 
র্হদশষ্যগর্ তাি অদবলদম্বত দবস্ময়কি ধ্মস পদিবতসদনি প্রভাবর্মহূ িতদষ্টপাত কদি  এদক এদক র্কদলই তাদিি 
র্হকমসী র্মথসন কিদত উদিত হদয়দিদলন।  তািা পূবসবতসী র্মথসনকািীদিি িািা পদিতযি অবজ্ঞাত হদয় সর্য়ি 
উলুব্ব অবদশদষ মহান বাহা’উল্লাদহি কততসত্ব ব্রমদন  দনদত এবাং তাি পিবীি ব্রশ্রষ্ঠতা স্বীকাি কদি  দনদত বাধ্য 
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হদয়দিল।  দতদন এমনদক তাি কততকােসাদিি জন্য অনুতাপ কিদত ও অিীকাি কিদত অগ্রর্ি হদয়দিদলন ব্রে 
দতদন জীবদন আি কখনও ঐ র্কল কাল্পদনক দর্দ্ধাি ও নীদতর্মূদহি পক্ষ র্মথসন কিদব না।  ব্রেমন পূদবস দতদন 
র্ম প্রভাদব গ্রহর্ কদিদিদলন।  

কিবালায় মহান বাহা’উল্লাদহি র্াংদগ  ব্রশখ হার্াদন েনুুষীি র্াক্ষাৎকাি 

এই কািবালা পদিিশসদনি র্মদয়ই মহান বাহা’উল্লাহ েখন  িাো দিয়া ভ্রমন কিদিদলন,  তখন দতদন হঠাৎ ব্রশখ 
হার্ান েুনুষীি র্াক্ষাৎকাি লাভ কিদলন।  োি দনকট দতদন এই িহস্য দবশ্বে র্ূদত্র বযি কদিদিদলন  ো দতদন 
পিবতসী র্মদয় বাগিাদি প্রকাশ কিদবন বদল  দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল।  দতদন তাদক ( ষুনুষীদক)  আগ্রহ র্হকাদি 
প্রদতশ্রুত ব্রহাদর্ইদনি অনুর্োদন দনেুি ব্রিখদত ব্রপদলন,  োি র্ম্বদে মহান বাব এইরূপ প্রর্য়বযেকভাদব 
ইাংদগত কদিদিদলন এবাং োি র্ম্বদে দতদন ( মহান বাব)  এই প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন ব্রে,  দতদন ( েুনুেী)  
কিবালায় তাি ( ব্রহাদর্ইদনি)  র্াক্ষাৎ কিাি সুদোগ লাভ কিদবন।  আমিা ইদত পূদবস একদট পূবসবতসী অধ্যাদয় 
মহান বাহা’উল্লাদহি র্াংদগ  তাি ( েুনুেীি)  র্াক্ষাৎকাদিি র্াংদলষ্ট দবষয়র্মহূ বর্সনা কদিদি।   ব্রর্ই দিন হদত 
ব্রশখ হার্ান তাি নব - প্রাপ্ত প্রভুি সুষমায় ( আকসষর্)  আকতষ্ট হদয়দিদলন এবাং তাদক ব্রে র্াংেম িক্ষা কিাি 
জন্য আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল,  তা না হদল কিবালাি ব্রলাকদিি দনকট দতদন প্রদতশ্রুদত ব্রহাদর্ইদনি প্রতযাবতসন 
র্াং দটত হদয়দি বদল  ব্র াষর্া প্রিান কিদতন,  তাি আদবভসাব র্ম্বদি তািা প্রতীক্ষা কিদিল।  

মীজস ব্রমাহম্মি আলী তবীদব জানোনী ও মীজসা আবদল ওয়াহাব দশিাজীি 
আি- বদলিান 

োহাদিিদক ব্রর্ই শদিি প্রভাব অনুভব কিদত হদয়দিল,  তাদিি মদধ্য দিদলন মীজসা ব্রমাহম্মি আলী তবীদব 
জানোনী  োি অিদি এইরূপ একদট বীজ বপন হদয়দিল ো বদধ্সত ও মুুদলত হদয় এইরূপ র্াংশদি র্ম্পন্ন 
দবশ্বাদর্ পদির্ত হদত দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল ব্রে,  দনেসযাতদনি অদি দশখা র্মুহ ইহা দনবসাদপত কিদত শদিহীন দিল।  
মহান বাহা’উল্লাহ স্বয়াং তাি ভদি শ্রদ্ধা,  উিািদর্ত্ততা এবাং উদেদশ্য িতঢ়তা র্ম্বদে র্মথসন ও র্াক্ষয প্রিান 
কদিদিন।   ব্রর্ই দবশ্বার্ তাদক অবদশদষ আি বদলিাদনি ব্রক্ষদত্র দনদয় দগদয়দিল।  হাজী আবদল মদজদিি পুত্র,  
মীজসা আবদল ওয়াহাব দশিাজীি  ব্রর্ই একই ভাদগযি অাংদশ ভাগী হদয়দিদলন,  কিবালাদত োি একদট ব্রিাকান 
দিল এবাং  দেদন এই র্কল অদধ্কাি পদিতযাগ কদি তাি প্রভুি অনুর্ির্ কিাি ব্রপ্রিনা অনুভব কদিদিদলন।  
তাদক ো হউক,  তাি কাজ পদিতযাগ না কিাি জন্য এবাং  ব্রর্ই র্ময় পেসি তাি জীদবকা অজসদনি কােস 
কদি  ব্রেদত তাদক উপদিশ ব্রিয়া হদয়দিল,  ব্রে পেসি না তাদক ব্রতদহিাদন আহ্বান কিা হয়।  মহান 
বাহা’উল্লাহ তাদক র্দহষ্ণ ু হয়াি জন্য আদিশ দিদয়দিদলন এবাং তাদক দকিু পদিমার্ মূলধ্ন প্রিান কদিদিদলন,  
ো িািা দতদন তাি বযবর্াদয়ি পদিদধ্ দবেতত কিবাি জন্য উৎর্াহ প্রিান কদিদিদলন।  তাি বাদর্জয বযবর্াদয় 
তাি মদনাদোগ ব্রকেীভুত কিদত অর্মথস হদয়,  মীজসা আবদল ওয়াহাব দ্রুত ব্রতদহিাদন র্দল ব্রগদলন,  ব্রেখাদন 
দতদন বার্ কিদত লাগদলন।  ব্রে পেসি না অবদশদষ তাদক  ব্রর্ই অেকাি কািাগাদি দনদক্ষপ কিা হয় ,  
ব্রেখাদন তাি প্রভ ু অবরুদ্ধ দিদলন,  এবাং ব্রর্খাদন তািই ( প্রভুিই)  জন্য আিবদলিান কিদলন।  

ব্রশখ আলী মীজসাদয় দশিাজীি ভদি ও দবশ্বার্ 

 ব্রর্ই রূপ ব্রশখ আলী মীজসাদয় দশিাজীও এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমস আকতষ্ট হদয়দিদলন এবাং তাি ব্রশষ দনঃশ্বার্ তযাগ 
পেসি এই ধ্দমসি একজন অনুগত র্মথসনকািী দিদলন,  ব্রে ধ্দমসি দিদক তাদক আহ্বান কিা হদয়দিল এবাং োি 



416 
 

জন্য দতদন দনঃস্বাথসভাদব ও ভদিি র্াংদগ  প্রশাংর্াতীতভাদব ব্রর্বা কদিদিদলন।  দতদন বে ু ও অপদিদর্ত,  
র্কদলিই দনকট র্মানভাদব তাি জীবদনি উপি মহান বাহা’উল্লাদহি উপদস্থদতি অতযাশ্চেসয প্রভাব র্ম্বদে তাি 
অদভজ্ঞতা বর্সনা কিদতন এবাং  তাি ধ্মসািি গ্রহদর্ি র্ময় ও তৎপিবতসী দিবর্ র্মদুহ দতদন ব্রে র্কল 
দনদিসশনা ও আশ্চেস বযাপাির্মহূ িশসন কদিদিদলন,   ব্রর্গুদল অদত উৎর্াহ র্হকাদি বর্সনা কিদতন 

অধ্যায় র্মাপ্ত।  

পঞ্চদবাংশদত অধ্যাদয়ি টীকা।  

১।  সর্য়ি বিীি বালযকাল হদত আশ্চেস মানদর্ক ধ্ীশদিি দনিশসন প্রিশসন কদিন,  ো দতদন পিবতসী  র্মদয় 
প্রকাদশত কদিদিদলন।  র্াত বৎর্ি  বয়র্  োবৎ দতদন িতদষ্ট শদিি আশীষ ব্রভাগ কদিদিদলন।  দকন্তু তৎপি েখন  
তাি অিিািাি আধ্যাদিক িতদষ্ট শদি পদিষ্কতত হল,  তাি বাহ্য িতদষ্ট শদিি উপি অেকাদিি একদট পিসা 
পদতত হল।  সশশবকাল হদত বাদকয ও কােসয,দ  উভদয়ই দতদন র্াংস্বভাব ও অমাদয়ক র্দিত্র প্রিশসন কিদতন 
( এক্ষন দতদন তৎর্াংদগ এক আশ্চেসয প্রশাি ভাব ও অমাদয়ক র্দিত্র প্রিশসন কিদতন এক্ষন দতদন তৎর্াংদগ এক 
আশ্চেস ঐশীভদি প্রশাি ভাব র্াংদোগ কদিদিদলন।  অবদশদষ এুশ বৎর্ি  বয়দর্ দতদন অদনক জাকজমক ও 
ঐশ্বেসয র্হকাদি ( কাির্ পাক ভািদত তাি প্রর্ুি সবভব দিল)  তসীথ োত্রায় বদহসগত হদয়দিদলন এবাং পািদস্য 
ব্রপৌাঁদি ব্রর্খানকাি প্রদতযক ধ্মস র্ম্প্রিায় ও িদলি ব্রলাকদিি র্াংদগ  দমদলত হদয়দিদলন কাির্ দতদন র্কদলিই 
ধ্মস নীদত ও মতবাি র্ম্বদি অবগত দিদলন, )  িদিিদিি প্রর্ুি অথস িান কদিদিদলন,  এবাং র্াংদগ কদঠািভাদব 
ধ্দমসি শার্ন ব্রমদন  র্লদতন এবাং ব্রেদহত ু তাি পূবস পুরুদষিা ভদবষ্যিানী কদি  দগয়াদিদলন ব্রে ঐ দিবর্ 
র্মদূহ পািদস্য একজন পূর্স মানব ( ইনর্াদন কাদমল)  আদবসভূত হদবন,  দতদন অনবিতঃ অনুর্োদন দনেুি 
থাকদতন।  দতদন পদবত্র মক্কাদত তীথস োত্রা কদিদিদলন,  এবাং হজ্জ দক্রয়াদি র্ম্পািদনি পি দতদন কিবালা ও 
নজদফি র্মাদধ্স্থানর্মহূ িশসন কিদত গমন কদিন,  ব্রর্খাদন দতদন হাজী সর্য়ি কাদয়দমি র্াক্ষাৎকাি লাভ 
কদিন,  োি প্রদত দতদন প্রকতত বেুত্বদপাষন কিদতন।  তৎপি দতদন পাক ভািদত প্রতযাবতসন কদিন এবাং ব্রবাদম্ব 
নগদি ব্রপৌাঁদি শুনদত ব্রপদলন ব্রে পািদস্য এক বযদি আদবভূসত হদয়দিন।  দতদন দনজদক বাব বদল  অদভদহত 
কদিদিন,  এই জন্য দতদন তৎক্ষনাৎ ব্রর্খাদন ( পািস্য)  প্রতযাবতসন কিদলন।  ( তািীদখ জিীি,  ২৪৫- ৬ 
পতষ্ঠা) ।  

 

ষষ্ঠ দবাংশদত অধ্যায় 

শাহদক হতযা কিবাি ব্রর্ষ্টা ও তৎফলাফল।  

অষ্টম নওদিাদজি পি ইিাদক মহান বাহা’উল্লাদহি কমস তৎপিতা 

 

মহান বা’ব্রবি ব্র াষর্াি পি,  অষ্টম নওদিাজ,  ো ১২৬৮ দহজিীি ২৭ ব্রশ জমাদিউল আউয়াল মাদর্ ( ১৮৫২ 
খতঃ)  পদতত হদয়দি,  তখনও মহান বাহা’উল্লাহদক ইিাক প্রদিদশ নব  প্রতযাদিদশি দশক্ষার্মহূ দবোদি ও এি 
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দভদত্তর্মহূ সুিতঢ় কিাি কাদেসয দনেুি থাকা অবস্থায় ব্রিখদত পাওয়া দগদয়দিল।  এইরূপ উৎর্াহ ও কমস ক্ষমতা 
প্রিশসন কদি  ো এই আদন্দালদনি প্রাথদমক দিবর্ র্মদূহি নূি ও মােীন্দািাদন তাি কােসযকলাপর্মহূ র্¦ ির্  
কদিদয় দিদতদিল।  দতদন মহান বা’ব্রবি ইতস্বতঃ দবদক্ষপ্ত র্াংদগগদনি কমসশদি উজ্জীদবত কিাি,  তাদিি র্বস 
প্রকাি শদি র্াং বদ্ধ কিাি ও তাদিি উিযমর্মহূ দনয়দন্ত্রত কিাি কাদেসয দনদজদক উৎর্গস কিদত লাগদলন।   
ব্রর্ই অেকাদিি মদধ্য দতদনই একমাত্র আদলাক দিদলন।  ব্রে অেকাি তাি ( মহান বাদবি)  দবহ্বল দশষ্যগর্দক 
পদিদবদষ্টত কদিদিল।  োিা একদিদক,  তাদিি দপ্রয়তম ব্রনতাি দনষ্ঠুি আি- বদলিান এবাং অন্যপদক্ষ,  তাদিি 
র্াংদগগদনি ব্রশাকাবহ পদিনাম িশসন কদিদিদলন।  একমাত্র দতদনই তাদিি উপি  অদনকগুদল ব্রক্লশ েপীকতত কিা 
হদয়দিল।   ব্রর্ইগুদল র্হ্য কিদত ব্রে র্াহর্ ও সধ্দেসযি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দি  তাদিিদক তিািা অনুপ্রাদর্ত 
কিদত ব্রপদিদিদলন।  একমাত্র দতদনই,  তাদিিদক ব্রর্ই কােসযদি ভাি বহন  কিাি জন্য প্রস্তুত কিদত,  ো তািা 
বহন  কিদত দবদধ্ দনদিসষ্ট এবাং অদতশীঘ্র তাদিিদক ব্রে িঞ্ঝাবত ও দবপি র্মদূহি র্মখূীন হদত হদব,  র্াহদর্ি 
র্াংদগ   ব্রর্ই গুদলি র্ম্মুখীন হদত অভযে কিাি জন্য প্রেত কিদত দতদনই র্ক্ষম দিদলন।  

শাদহি আদিদশ আমীি দনোম মীজসা তকসী খাদনি ব্রশার্নীয় মততযু 

  ব্রর্ই বৎর্ি  ( ১৮৫২ খতঃ)  বর্ি কাদল,  মীজসা তকসী খান,  আদমি দনোম নাদর্রুেীন শাদহি প্রাধ্নমন্ত্রী,   
ব্রর্ই বযদি মহান বা’ব্রবি ও তাি র্াংদগগদনি উপি এইরূপ  তদর্ত অতযার্াদিি জন্য অপিাধ্ী দিল,  কাশাদনি 
দনকটবতসী  ফীদন,  ( ১)  একদট র্াধ্াির্ র্è ানাগাদি মততুয মুদখ পদতত হদয়দিল,  ব্রকননা ব্রর্ ব্রে ধ্দমসি দ্রুত 
অগ্রগদত দনবািন কিদত ব্রশার্নীয়ভাদব অকততকােসয হদয়দিল,  ো িমন  কিদত ব্রর্ এইরূপ মদিয়া হদয় ব্রর্ষ্টা 
কদিদিল।  তাি মততুযি র্াংদগ তাি দনদজি েশ ও মান অবদশদষ ধ্বাংর্ হওয়াই দনয়ত দনধ্সাদিত দিল।  দকন্তু  
ব্রর্ই জীবদনি প্রভাব,  ব্রে জীবন ব্রর্ দনবসাদপত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  কখনও ধ্বাংর্ হবাি নদহ।  ব্রে দতন 
বৎর্ি  োবৎ  পাদিদস্যি প্রধ্ানমন্ত্রীি পি অদধ্কাি কদিদিল তাি মন্ত্রীত্ব জ ন্য পাপপূর্স কােসযাবলী িািা 
কলদঙ্কত হদয়দিল।  মহান বাব ব্রে অট্রদলকা উদত্তালন কদিদিদলন তা উৎপাদটত কিদত েখন  ব্রর্ তাি হেিয় 
প্রর্াদিত কিল তখন,   ব্রর্ই গুদল ব্রকান নতশাংর্ কােসয কিা হদত িক্ষা হদয়দিল।  একদট প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জীবনী 
শদিি মূল ধ্বাংর্ কিবাি জন্য োহাদক ব্রর্ ভয় ও  তর্া কিত তাি হীনবল ব্রক্রাধ্ ব্রকান দবশ্বার্  াতক উপাদয়ি 
আশ্রয় গ্রহর্ কদি নাই।  তাি শার্দনি প্রথম বৎর্ি  ব্রশখ তাবার্সী িূদগসি আি- িক্ষাকািীদিি প্রদত নাদর্রুেীন 
শাদহি িাজকীয় সর্ন্য বাদহনীি দহাংর আক্রমন িািা দবদশষ্টতা অজসন কদিদিল।  ঐশী ধ্দমসি ঐ র্কল দনদিসাষ 
র্মথসনকািীি দবরুদদ্ধ কতই দনষ্ঠুিিতাি র্াংদগ  িমনািক র্ামদিক অদভোনর্মহূ পদির্াদলত কদিদিল।  মহান 
ুেুদর্ি,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইদনি এবাং তাি স্বদিশবার্ী দতনশত ব্রতিজন উৎকতষ্ট ও মহৎ  বযদিি জীবন ধ্বাংর্ কােস 
র্মথসন কিবাি জন্য দকরূপ প্রর্ডডতা ও বাগ্রতা ব্রর্ প্রিশসন কদিদিল,  তাি প্রধ্ান মন্ত্রীদত্বি দিতীয় 
বৎর্ি , িাজধ্ানীদত ( ব্রতদহিাদন)  এই ধ্মস র্মদূল উৎপাটন কিাি জন্য ভীষর্ র্াংকদল্পি র্াংদগ  েুদ্ধ কাদেসয 
তাদক দনেুি পাওয়া দগদয়দিল।  ব্রে র্কল দবশ্বার্ী ব্রলাক  ব্রর্ই নগদি বার্ কিদতদিদলন,  তাদিিদক ব্রগ্রপ্তাি 
কিবাি জন্য  ব্রর্ই অনুদমািন প্রিান কদিদিল এবাং উৎর্াদহত কদিদিল এবাং  ব্রর্ই ব্রতদহিাদন র্প্ত আি 
বদলিানকািীি প্রানিদডডি আদিশ প্রিান কদিদিল।    ব্রর্ই ওয়াদহি  ও তাি র্াংদিগদর্ি দবরুদদ্ধ আক্রমদনি 
শতঙ্খল মুি কদি  দিদয়দিল,   ব্রর্ই প্রদতদহাংর্া মূলক র্ামদিক অদভোনর্মহূ অনুপ্রাদর্ত কদিদিল,  ো 
উৎপীড়নকািীদিগদক উদত্তদজত কদিদিল এবাং  ব্রর্ই  র্কল িারুন  তর্াি বযাপাি র্াং দটত কিাি জন্য 
তাদিিদক প্রদিার্না প্রিান কদিদিল।  োি জন্য  ব্রর্ই প্রার্াংদগক উপাখযান দর্িকাল ুখযাদত র্মপন্ন থাকদব।   
ব্রর্ই বৎর্ি ,   ব্রর্ই উৎপীদড়ত ধ্মস র্মপ্রিায়দক ব্রর্ এ পেসি ব্রে র্কল আ াত প্রিান কদিদিল,  তিদপক্ষা 
অদধ্কতি ভীষর্ আি একদট আ াত ইহা িশসন কদিদিল।  ইহা এইরূপ একদট আ াত দিল ো তািই জীবনদক  
একদট ব্রশাকবহ পদিনদতদত আনয়ন কদিদিল।  দেদন  ব্রর্ই র্কল শদিি উৎর্ দিদলন।  ব্রে গুদলদক ব্রর্ বতথাই 
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িমন  কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল।   ব্রর্ই প্রধ্ানমন্ত্রীি জীবদনি ব্রশষ বৎর্ি  দর্িকাদলি জন্য তাি দবেীনস র্ামদিক 
অদভোন র্মদুহি মদধ্য অতযি  তর্াজনক একদট অদভোদনি র্াংদগ  জদড়ত থাকদব,  ো তাি উবসি মদেষ্ক 
উদ্ভাবন কদিদিল।  এইরূপ একদট অদভোন ো হুজ্জত ও তাি অন্যান্য আঠাি শত র্াংগীি জীবন ধ্বাংদর্ি 
বযাপাদিি র্াংদগ  দবজদড়ত দিল।  একদট জীবদনি গদতি দবদশষ্ট দিকর্মুহ এইরূপই দিল ো এইরূপ প্রর্ডড 
ভীদতি র্াংদগ  আিম্ভ,  ও ব্রশষ হদয়দিল,  ো পািস্যদিশ কিাদর্ৎ িশসন কদিদি।  

মীজসা আকা খাদন নিূীি প্রধ্ানমন্ত্রীত্ব লাভ 

মীজসা আকা খাদন নুিী তাি  ( আমীি দনোদমি )  পি,  প্রধ্ানমন্ত্রীি পি লাভ কিদলন,  এবাং তাি মন্ত্রীদত¦ ি 
প্রািদম্ভই দতদন তাি গভসনদমডট ও মহান বাহা’উল্লাদহি মদধ্য একদট পূর্সদমলন র্াং টন কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন,  
ব্রেদহত ু মহান বাহা’উল্লাহদক দতদন মহান বা’ব্রবি দশষ্যদিি মদধ্য অতযি ব্রোগযতার্ম্পন্ন বযদি বদল মদন 
কিদতন।  দতদন তাাঁদক ব্রতদহিাদন প্রতযাবতসন কিবাি জন্য অনুদিাধ্ কদি  তাাঁি দনকট একখানা দপ্রদতপূর্স পত্র 
ব্রপ্রির্ কদিদিদলন  এবাং তাদত দতদন তাি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিবাি জন্য আগ্রহ প্রকাশ কদিদিদলন।   ব্রর্ই পত্র 
পাওয়াি পূদবসই মহান বাহা’উল্লাহ পািদস্য প্রতযাবতসন কিবাি জন্য ইিাক পদিতযাগ কিদত দস্থি কদিদিদলন।  

মহান বাহা’উল্লাদহি ব্রতদহিান প্রতযাবতসন 

দহজিী র্াদলি িজব মাদর্ ( এদপ্রল ২১- - ব্রম ২২,  ১৮৫২ খতঃ )  দতদন িাজধ্ানীদত আগমন কিদলন এবাং 
প্রধ্ান মন্ত্রীি ভ্রাতা,  জাফি খান কততসক অভযদথসত হদলন,  োদক তাি অভযথসনাি জন্য ব্রেদত দবদশষভাদব আদিশ 
প্রিান কিা হদয়দিল।  পূর্স একমার্,  দতদন প্রধ্ান মন্ত্রীি একজন র্ম্মাদনত অদতদথ দিদলন,  দেদন তাি ভ্রাতাদক 
তাি পদি অদতদথ ব্রর্বদকি কাজ কিবাি জন্য দনেুি কদিদিদলন।  িাজধ্ানী এত অদধ্ক র্াংখযক খযাতনামা ও 
উচ্চ পিস্থ বযদিগর্ তাি র্াংদগ  র্াক্ষাৎকাদিি জন্য িদল িদল আর্দত লাগদলন ব্রে,  দতদন তাি দনদজি 
বাড়ীদত ব্রেদত অর্মথস হদলন।  ব্রশমীবাদন প্রস্থান োবৎ দতদন  ব্রর্ই গতহ অবস্থান কিদত লাগদলন।  

 

ব্রলাভার্ন োত্রা কাদল মহান বাহা’উল্লাদহি র্াংদগ  আেীদমি র্াক্ষাৎ কাি 

আদম আকাদয় কদলমদক এটা বর্সনা কিদত শুনদত ব্রপদয়দি ব্রে,   ব্রর্ই ভ্রমন কাদল মহান বাহা’উল্লাহ আেখদমি 
র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিদত র্ক্ষম  হদয়দিদলন,  দেদন তাাঁি ( মহান বাহা’উল্লাদহি)  র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কিবাি জন্য 
অদনক দিন োবৎ ব্রর্ষ্টা কিদতদিদলন,  এবাং োদক  ব্রর্ই র্াক্ষাৎকাদি র্ময়,  অতযি ব্রজাদিি র্াংদগ  উচ্চাদিত 
বাদকয দতদন ব্রে অদভর্দে তাি মদন মদন কল্পনা কদিদিদলন,  তা পদিতযাগ কিাি জন্য দতদন তাদক উপদিশ 
প্রিান কদিদিদলন।  মহান বাহা’উল্লাহ তাি পদিকল্পনাি দনন্দা কদিদিদলন,  ব্রে কােসয কিাি জন্য দতদন ইো 
কদিদিদলন,  তা হদত দতদন দনজদক র্ম্পূর্স রুদপ পতথক কদিদিদলন,  এবাং তাদক র্তসক কদি  দিদয়দিদলন ব্রে 
এইরূপ উিযম অভুতপূবস পদিমাদর্ নতনু নতনু দবপির্মূহ ত্বিাদম্বত কিদব।  

নাদর্রুিীন শাহদক হতযা কিবাি ব্রর্ষ্টা 

মহান বাহা’উল্লাহ ব্রলভার্াদনি দিদক অগ্রর্ি হদলন এবাং আফদর্ গ্রাদম প্রধ্ান মন্ত্রীি র্ম্পদত্তদত অবস্থান 
কিদতদিদলন।  েখন  নাদর্রুেীন শাহদক হতযা কিদত ব্রর্ষ্টা কিাি র্াংবাি তাি দনকট ব্রপৌাঁদিল।  জাফি ুলী 
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খান তখনও প্রধ্ানমন্ত্রীি মীজসা আকা খাদনি নূিীি পদক্ষ অদতদথ ব্রর্বক রুদপ কােসয কিদিদলন।   ব্রর্ই 
অপিাদধ্ি কােসয,  ১২৬৮ দহজিীি শওয়াল মাদর্ি ব্রশষ ভাদগ ( ২৮ ব্রশ শওয়াল,  ১৫ আগস্ট ১৮৫২ খতঃ )  
দইজন অজ্ঞাত নামা ও িাদয়ত্বজ্ঞানহীন েুবক িািা র্াং দটত কিা হদয়দিল,  একজদনি নাম দিল র্াদিদক 
তােীজী এবাং অন্য জদনি নাম দিল কতহুল্লাহ ুমীশী।  উভদয় ব্রতদহিাদন তাদিি জীদবকা অজসন কিত।  েখন  
শাদহি ব্রনততদত্ব শাহী সর্ন্য বাদহনী ব্রশদমিাদন দশদবি স্থাপন কদিদিল,  তখন এই দজন েুবক,  সনিাদজযি 
উন্মত্ততায়,  তাদিি দনহত ধ্মস ভ্রাততগদনি িদিি জন্য প্রদতদশাধ্ গ্রহর্ কিদত উদিত হদয়দিল।  ব্রে দনবুসদদ্ধতা 
তাদিি কােসযদক দবদশষ্টতা প্রিান কদিদিল,  তা এই কােস ি¦ ািা প্রকাদশত হদয়দিল ব্রে,  শাহদক হতযা কিবাি 
োদিি ব্রর্ষ্টায় তািা ফদলাৎপািক অস্ত্র বযবহাি না কদি  ো তাদিি দঃর্াহদর্ক কােসযদি র্ূফল সুদনদশ্চত কিত,  
এই র্কল েুবক তাদিি দপেল এরূপ গুদল িািা পূর্স কদিদিল,  ো ব্রকান দবর্াি বুদদ্ধ র্ম্পন্ন ব্রলাকগর্ ব্রর্ই 
উদিদশ্য কখনও বযবহাি কিাি কল্পনা কিদবনা।  েদি তাদিি কােসয ব্রকান দবর্াি ও র্াধ্াির্ জ্ঞান র্ম্পন্ন 
ব্রলাকিািা প্রদিাদর্ত হত তদব ব্রর্ কখন ও তাদিিদক এইরূপ উপহার্ র্ম্পন্ন ও অকমসন্য অস্ত্র িািা তাদিি 
ইো কাদেসয পদির্ত কিদত দিতনা।  ( ২)   

শাহদক হতযা প্রদর্ষ্টাি পদিনাম- ফলদিয়া র্দল মহান বাহা’উল্লাদহি কািাবদিাধ্ 
ও তাি প্রদত অন্যান্য ববসিতা 

েদিও  ব্রর্ই হতযা ব্রর্ষ্টাি কােস দবদবর্নাহীনও দবসল দর্ত্ত ধ্দমসাম্মাি বযদিগর্ িািা র্াং দটত কিা হদয়দিল এবাং 
েদিও ইহা প্রথম হইদতই মহান বাহা’উল্লাদহি ন্যায় একজন অতীব িাদয়ত্বজ্ঞান র্ম্পন্ন বযদি িািা দনন্দা কিা 
হদয়দিল,  তথাদপ ইহা একদট ব্রশ্রর্ীবদ্ধ উৎপীড়ন ও হতযাকাডড র্মদূহি প্রাদসভাদবি দনিশসন স্বরূপ দিল এবাং 
তাি এইরূপ ববসি দহাংরতাপূর্স দিল ো ব্রকবল মাদেন্দািান ও জানজাদনি দনষ্ঠুি কােসাবলীি র্াংদগ  তুলনা কিদত 
পািা ব্রেত।   ব্রর্ই কােস ব্রে িদটকা উদত্তালন কদিদিল তা ব্রতদহিাদনি র্বসত্র ত্রাদর্ ও দিসশায় দনমদজসত 
কদিদিল।  ইহা এই ধ্দমসি ব্রনততস্থানীয় র্াংগীদিি জীবন জদড়ত কদিদিল,  োিা  ব্রর্ই র্কল দবষম দবপি হদত 
পদিত্রার্ ব্রপদয় দিদলন।  েিািা তাদিি ধ্মস বািবাি এইরূপ দনষ্ঠুিভাদব িমন  কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল।   ব্রর্ই 
িঞ্ঝাবত কখদনা অদত প্রর্ডডভাদব প্রবাদহত হদেল।  েখন  মহান বাহা’উল্লাহ,  তাি কতক পিম শদিশালী 
র্াহাবীি র্াংদগ  একদট ুলুদষত,  অেকািময়ও জ্বিাক্রাি ভুগভসস্থ কািাগাদি দনদক্ষপ্ত হদয়দিল।  েখন  তাি গ্রীবাি 
উপি এইরূপ ভািী ব্রলৌহ শতঙ্খল স্থাদপত কিা হদয়দিল তা ুখযাত অপিাদধ্গর্ই বহন  কিাি িডডপ্রাপ্ত হদয় 
থাদক।  অিত র্ািমার্ োবৎ তাাঁদক এই ভাি বহন  কিদত হদয়দিল এবাং তাাঁি কষ্ট ব্রভাগ এতই প্রগাঢ় হদয়দিল 
ব্রে  ব্রর্ই দনষ্ঠুিতাি দর্হ্নর্মূহ তাি র্ম্পূর্স জীবনকাল বযাপী তাি শিীদিি উপি  অদঙ্কত হদয়দিল।  

পািদস্যি ধ্মসার্ােস র্ম্প্রিায় িািা এই ধ্দমসি দবরুদদ্ধ উদত্তজনা র্তদষ্ট 

তাদিি শাদহন শাদহি জীবদনি প্রদত এবাং তাি িাদজযি র্বস প্রকাি প্রদতষ্ঠার্মদূহি দবরুদদ্ধ এইরূপ গুরুতি 
ভীদতপ্রিশসন পািদস্যি র্মে  ধ্মসার্ােস র্ম্প্রিায়দক ব্রক্রাদধ্ উদত্তদজত কিল।  তাদিি দনকট এইরূপ একদট ভীষর্ 
র্াহদর্ক কােস অদবলদম্বত র্মদূর্ত শাদেিই ব্রোগয।  তািা  দর্ৎকাি কদি  দবদক্ষাভ জানাল ব্রে,  ব্রে ব্রজায়াদিি 
জদলি ব্ররাত োিা শাদহন শাদহি গভসনদমডট ও ইর্লাম- ধ্মস,   উভয়দকই প্লাদবত কিদিল,  তাি গদতদিাধ্ 
কিাি জন্য অভূত পূবস কদঠাি উপায়র্মূহ অবলম্বন কিদত হদব।  েদিও মহান বা’ব্রবি অনুর্ির্কািীগর্ এই 
প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি প্রািম্ভকাল হদত ব্রিদশি প্রদতযক অাংদশি র্াংেম অবলম্বন কদিদিদলন।  েদি তাাঁি প্রধ্ান দশষ্যগর্ 
তাদিি র্হর্ি  ভ্রাততবগসদক বল প্রদয়াদগি কােস হদত দবিত থাকাি জন্য তাদিি িাষ্ট্রীয় গভসদমদডটি আদিদশি 
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প্রদত বাধ্যানুগত হদয় র্লত এবাং ব্রকান ধ্মসেু ুদদ্ধি ইো পদিতযাগ কিদত পুনঃ পুনঃ আদিশ প্রিান 
কদিদিদলন।  তথাদপ তাদিি শত্রুগর্ উদেশ্য প্রদর্াদিত হদয় কততসপক্ষদিি দনকট এই ধ্দমসি প্রকতদত ও উদেশ্য 
র্ম্বদে দমথযা বর্সনা প্রিান কিদত অধ্যবর্ায় র্হকাদি ব্রর্ষ্টা কিদিল।  এখন েখন  একদট গুরুত্বপূর্স দবষম 
ফলপ্রি একদট কােস র্াং দটত কিা হদয়দি,  এই র্কল ব্রলাক,  ব্রর্ই একই শত্রুিা এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি দবরুদদ্ধ 
ব্রকান অদভদোগ ব্রকন আদিাপ কিদত প্রদিাদর্ত হদব না,  েখন  এই র্কল অপিাধ্ী বযদি ঐ অপিাদধ্ি র্াংদগ  
জদড়ত হদয়দিল।  অবদশদষ  ব্রর্ই মুহূদতস এদর্ ব্রগদি বদল  তাদিি ব্রবাধ্,  হল,  েখন  ব্রিদশি শার্নকতসাগর্দক 
এই ধ্মস দবদিাদধ্তাি েত র্ম্ভব শীঘ্র মূদলাদেি কিবাি প্রদয়াজনীয়তা র্ম্বদে জাগ্রত কিদত পািত,  ব্রে ধ্মস 
দবদিাদধ্তা িাদষ্ট্রি মূলদভদত্তর্মহূদক ভীদত প্রিশসন কিদিল বদল  তাদিি ব্রবাধ্ হদয়দিল।  

শাদহি হতযা ব্রর্ষ্টাি অবযবদহত পিবতসী র্মদয় মহান বাহা’উল্লাদহি গদতদবদধ্ 

েখন  শাহদক হতযাি ব্রর্ষ্টা কিা হদয়দিল,  তখন জাফি ুলী খান,  দেদন ব্রশমীয়াদন আলী- বুজজস পবসদতি পাি-
ব্রিদশ অবদস্থত গ্রীষ্মকালীন বার্স্থাদন দিদলন।  তৎক্ষর্াৎ মহান বাহা’উল্লাদহি দনকট একখানা পত্র দলদখ এই 
 টনা র্ম্বদে তাদক অবগত কদিদিদলন।  দতদন দলদখদিদলন  ঃ শাদহি মাতা ব্রক্রাদধ্ প্রজ্বদলত হদয়দিন।  দতদন 
িাজ িিবাদি ও ব্রলাদকি দনকট প্রকাশ্যভাদব আপনাদকই তাি র্িাদনি ( শাদহি)  ভদবষ্যদতি হতযাকািী বদল  
অদভদোগ কিদিন।  দতদন মীজসা আকা খানদক ও ( প্রধ্ানমন্ত্রীদক ও)  এই বযাপাদি জদড়ত কিদত ব্রর্ষ্টা কিদিন,  
এবাং তাদক এই কােস আপনাি একজন র্হর্ি  বদল  অদভদোগ কিদিন।  দতদন মহান বাহা’উল্লাহদক দকৎকাদলি 
জন্য  ব্রর্ই র্মীপবতসী স্থাদন ব্রগাপদন অবস্থান কিাি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন ব্রে পেসি অদধ্বার্ীদিি মদনি 
উদত্তজনা শাি হয়  নাই।  দতদন ( জাফি ুলীখান)  আফর্ীদহ একজন বতদ্ধ ও অদভজ্ঞ র্াংবািবাহক পাঠাদলন 
োদক দতদন তাি অদতদথি পদির্ালনাধ্ীন হদয় র্লদত এবাং ব্রে দনিাপি স্থাদন গমন কিদত দতদন ইো কদিন,   
ব্রর্ই স্থাদন তাি র্াংদগ  গমন কিাি জন্য প্রস্তুত থাকদত তাদক আদিশ দিদয়দিদলন।  

পিবতসী প্রাতঃকাদল,  মহান বাহা’উল্লাদহি ব্রলভার্ন হদত নীয়াভির্ গমন ও রুশ িাষ্ট্র িূতাবাদর্ গমন ও িাষ্ট্র 
প্রদতদনদধ্ কততসক তাাঁদক প্রধ্ানমন্ত্রী মীজসা আকাখাদনি র্াংিক্ষর্ প্রতযাপসর্ 

 জাফি ুদলখান কততসক প্রিত্ত সুদোগ গ্রহর্ কিদত মহান বাহা’উল্লাহ অস্বীকাি কিদলন।  র্াংবাি বাহকদক 
প্রতযাখযান কদি  এবাং তাি প্রোব অগ্রাহ্য কদি ব্রলভার্ন হদত ব্রেখাদন দতদন দকয়ৎকাদলি জন্য অবস্থান কিদত 
দিদলন।  পিবতসী প্রাতঃকাদল,  শাি দবশ্বাদর্ি র্াংদগ ,  দতদন শাহী সর্দন্যি প্রধ্ান ব্রকদেি দিদক অশ্বাদিাহদর্ 
গমন কিদলন তখন এই ব্রকদে ব্রশষীির্ দজলাি ব্রনয়াতিদন অবদস্থত দিল।  েিকদন্দহ গ্রাম ব্রেখাদন রুশ িাষ্ট্র 
প্রদতদনদধ্ি বার্স্থান দিল,  ো ব্রনয়াভিন হদত এক মুি ময়িান িূদি অবদস্থত দিল,  তাি শ্যালক আবুল 
মদজদিি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ হল,  দেদন রুশ িাষ্ট্র প্রদতদনদধ্ দপ্রন্স ডল গিাকীি ব্রর্দক্রটািী দিদলন,  এবাং তৎকততসক 
তাি বাড়ীদত অবস্থান কিবাি জন্য দনমদন্ত্রত হদয়দিদলন,  ব্রে গতহ তাি উপিস্থ কমসর্ািীি বাড়ীি দনকটবতসী স্থাদন 
অবদস্থত দিল।  হাজী বুদিৌলাহ হাজী আলী খাদনি র্হগাদমগর্ তাদক ( মহান বাহা’উল্লাহদক)  দর্নদত ব্রপদিদিল 
এবাং তৎক্ষর্াৎ তাদিি প্রভুদক র্াংবাি প্রিান কিল,  দেদন এই দবষয়দট শাদহি ব্রগার্িীভূত কিদলন।  

মহান বাহা’উল্লাদহি আগমন শাহী সর্দন্যি কমসর্ািীগর্দক অতযি দবদস্মত কিল।  এইরূপ এক বযদিি র্াহদর্কও 
অপ্রতযাদশত পি দবদক্ষদপ নাদর্রুদেন শাহ স্বয়াং অতীব দবষয়াদভভতূ হদলন,  োহাদক তাি হতযাি প্রদর্ষ্টা কাদেসি 
একজন প্রধ্ান প্রদিার্না প্রিানকািী বদল  অদভেুি কিা হদয়দিল।  দতদন তৎক্ষর্াৎ তাি একজন দবশ্বে 
কমসর্ািীদক রুশ িাষ্ট্র প্রদতদনদধ্ি আবার্ স্থাদন ব্রপ্রির্ কদি  এই িাদব কিদলন ব্রে অপিাধ্ী বযদিদক তাি হদে 
প্রতযাপসর্ কিা হউক।  রুশ িাষ্ট্র প্রদতদনদধ্ তাদক প্রতযাপসর্ কিদত অস্বীকাি কিদলন এবাং মহান বাহা’উল্লাহদক 
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প্রধ্ানমন্ত্রী মীজসা আকা খাদনি বাড়ীদত গমন কিদত অনুদিাধ্ কিদলন,  বতসমান অবস্থায় ঐ স্থানই একদট 
উপেুি স্থান বদল  দতদন মদন কিদলন।  তাি অনুদিাধ্ িদক্ষত হল,  োি ফদল রুশ িাষ্ট্র প্রদতদনদধ্ প্রর্দলত 
প্রথানুোয়ী প্রধ্ানমন্ত্রীি দনকট পত্রদোদগ তাি এই ইো েথািীদত অবগত কিাদলন ব্রে তাি িাষ্ট্রীয় গভসদমডট তাি 
হদে ব্রে গুরুতাি ন্যে কিদিন,  তাি দনিাপিতা ও র্াংিক্ষর্ সুদনদশ্চত কিাি জন্য অতযি র্াবধ্ানতা গ্রহর্ 
কিদত হদব এবাং তৎর্দি দতদন প্রধ্ানমন্ত্রীদক র্াবধ্ান কিদলন ব্রে েদি দতদন তাি এই ইোর্মদূহি প্রদত 
অবদহলা প্রিশসন কদিন,  তদব দেদন তাদক তজ্জন্য িায়ী কিদবন। ( ৩)  

েদিও মীজসা আকাখান পূর্স সুদনদশ্চয়তা প্রিান কিবাি ভাি গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং মহান বাহা’উল্লাহদক অতীব 
র্ম্মাদনি র্াংদগ  তাি গতদহ স্থান প্রিান কদিদিদলন,  তথাদপ তাি অদতদথদক দতদন ব্রেরূপ বযবহাি প্রিান 
কিদবন বদল  আশা কিা হদয়দিল,  তাি দনদজি পিবীি দনিাপিতাি জন্য অতযি শঙ্কাদিত হওয়ায়,  তা দতদন 
কিদত র্ক্ষম হন  নাই।  

েখন  মহান বাহা’উল্লাহ েিকদিহ গ্রাম তযাগ কদি  োদেদলন,  প্রধ্ানমন্ত্রীি কন্যা তাাঁি ( মহান বাহা’উল্লাদহি)  
জীবনদক দবপির্মূহ িািা পদিদবদষ্টত ব্রিদখ এত অদধ্ক পদিমাদর্ দঃদখত হদয়দিদলন এবাং মানদর্ক আদবদগ 
এইরূপ অদভভূত হদয়দিদলন ব্রে দতদন তাি অশ্রু র্াংবির্ কিদত পাদিন নাই।  তাি দপতাি র্াংদগ  তাদক এই 
অনুদিাগ কিদত শুনা দগদয়দিল  ঃ ‘‘আপনাদক ব্রে ক্ষমতাি পদি অদভদর্ি কিা হদয়দি,  তাি দক স্বাথসকতা 
আদি,  ব্রে অদতদথদক আপদন আপনাি গতদহ স্থান প্রিান কদিদিন,  েদি তাাঁদক আপদন আশ্রয় প্রিান কিদত 
শদিহীন। ’‘ মন্ত্রী প্রবি,  দেদন তাি কন্যাি প্রদত অতযি ব্রেহশীল দিদলন,  তাি অশ্রুিশসদন দবর্দলত হদলন এবাং 
এইরূপ দনশ্চয়তা প্রিান তাদক র্ািনা প্রিান কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন ব্রে,  ব্রে দবপি িািা মহান বাহা’উল্লাদহি 
জীবন দবপন্ন হদয়দিল,  তা দনবাির্ কিদত দতদন েথা র্াধ্য ব্রর্ষ্টা কিদবন।  

শাহী আদিদশি ফদল সর্ন্যগদর্ি মদধ্য,  ধ্মসার্ােস র্ম্প্রিায় ও ব্রলাকগদর্ি 
মদধ্য ভয়ানক উদত্তজনা,  হাাংগামা ও দবশতঙ্খলা র্তদষ্ট ও প্রর্ডড ভীদতি িাজত্ব 

  ব্রর্ই দিন নাদর্ি উদেন শাদহি সর্ন্যবাদহনী ভয়ানক হাাংগামা পূর্স অবস্থাি মদধ্য পদতত হদয়দিল।  শাদহি 
প্রভুবযেক অটল আদিশ,  ো তাি হতযা প্রদর্ষ্টাি অবযাবদহত পদিই প্রিান কিা হদয়দিল,  তা উৎকট জনশ্রুদত 
র্মদূহি জন্মিান কদিদিল এবাং দনকটবতসী স্থাদনি ব্রলাকদিি অিদি ভয়াবহ ব্রক্রাধ্পূর্স উদত্তজনা র্তদষ্ট কিল।  এই 
আদন্দালন ব্রতদহিাদনও দবেতত হদয় পড়ল এবাং এই ধ্দমসি শত্রুিা তখনও োবৎ তাদিি অিদি দহাংর্াি ধ্ূমাদয়ত 
ব্রে জ্বলি অাংগাি ব্রপাষর্ কিদিল তাদক প্রজ্বদলত প্রর্ডডতাি দিদক উদত্তদজত কিল।  িাজধ্ানীদত িতষ্টািদবহীন 
অবাধ্ দবস্মতদতি র্াংদগ  র্বসত্র দবশতঙ্খলতাি িাজত্ব দবিাজ কিদিল।  প্রকাশ্য দনন্দাি একদট মাত্র বাকয একদট 
মাত্র ইাংদগত অথবা একদট মাত্র দফর্দফর্াদন একজন দনদিসাষ বযদিদক দনেসাতদনি অধ্ীন কিদত েদথষ্ট দিল,  ো 
ব্রকান ব্রলখনী বর্সনা কিদত ব্রর্ষ্টা কিদত র্াহর্ কদি না,  জীবনও র্ম্পদিি দনিাপিতা র্ম্পূর্সরূদপ দবলুপ্ত 
হদয়দিল।  িাজধ্াদনস্থ উচ্চতম ধ্মসোেস র্ম্প্রিায় গভনসদমদডটি অতীব প্রভাব শত্রুি প্রদত,  তাদিি দনদজদিি ধ্াির্া 
অনুোয়ী একদট মািািক আ াত প্রিান কিদত পাদি,  দেদন আট বৎর্ি  োবৎ এইরূপ উৎকটভাদব ব্রিদশি 
শাদি দবর্দলত কদিদিন এবাং োাঁদক ব্রকান ধ্তত্ততা বা প্রর্ডডতা এই পেসি দনেি কিদত র্মথস হয়  নাই( ৪)  

মহান  বাহা’উল্লাদহি ব্রগ্রফতাি ও দিয়ার্াল কািাগাদি দনদক্ষপ 
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এটা ব্রর্ই র্ময় েখন  মহান বাব র্দল ব্রগদিন,  তখন মহান বাহা’উল্লাহ- ই শত্রুদিি র্দক্ষ তাদিি প্রধ্ান শত্রু 
বদল  ব্রবাধ্ হল,  োাঁদক ব্রগ্রফতাি কদি  কািাবদিাধ্ কিা তাদিি প্রথম কতসবয বদল  তািা মদন কিল।  
তাদিি দনকট দতদন মহান বাব ব্রে আধ্যাদিক ব্রতজ এইরূপ শদিি র্াংদগ  প্রকাশ কদিদিদলন,   ব্রর্ই 
আধ্যাদিক ব্রতদজই পুনঃপ্রকাশ ( অবতাি,  পুনিাদবসতভাদব)  োি মধ্য দিয়া,  দতদন তাি স্বদিশবার্ীি জীবদন ও 
স্বভাব- র্দিদত্র,  এইরূপ পূর্সরূপািিকি র্াং দটত কিদত র্মথস হদয়দিদলন।  রুশ িাষ্ট্র প্রদতদনদধ্ ব্রে র্তসকতামূলক 
বযবস্থা গ্রহর্ কদিদিদলন এবাং ব্রে র্াবধ্ান- বার্ী দতদন উচ্চাির্ কদিদিদলন,  তা  ব্রর্ই হে স্থদগত িাখদত 
অকততকােস হদয়দিল।  ব্রে হে  ব্রর্ই বহুমূলয জীবদনি দবরুদদ্ধ এইরূপ িতঢ় র্াংকদল্পি র্াংদগ  প্রর্াদিত কদিদিল।  

 ব্রশমীিান হদত ব্রতদহিাদনি পদথ,  মহান বাহা’উল্লাহদক কদয়কবাি তাাঁি পদিদধ্য় বস্ত্র হদত বদঞ্চত কিা হদয়দিল 
এবাং তাাঁদক কট ু ভাষা ও ঠাট্টা বাকয িািা দবদ্রুপ কিা হদয়দিল।  নি পি এবাং গ্রীষ্মকাদলি মধ্যবতসী কাদলি 
র্ূদেসি প্রখি দকির্র্মহূ,  অনাবতত অবস্থায়,  ব্রশমীিান হদত পূদবস দলদখত কািাগাদিি র্মে পথ,  তাদক নিপদি 
ও দশদিাত্রার্হীন অবস্থায় অদতক্রম কিদত বাধ্য কিা হদয়দিল।  র্মে  িাোয়,  তাদক প্রেিা াত কিা হদয়দিল 
এবাং দতদন জনতা িািা দনদন্দত হদয়দিদলন।  তাদিি মদন তাাঁি শত্রুগর্ এইরূপ দবশ্বার্ জন্মাদত র্ক্ষম হদয়দিল 
ব্রে,  দতদন তাদিি শাদহন শাদহি একজন প্রকাশ্য শক্র এবাং তাি িাজয ধ্বাংর্কািী দিদলন।  ব্রতদহিাদনি 
দিয়ার্াল কািাগাদি েখন  তাদক দনদয় োওয়া হদেল,  তখন তাি প্রদত ব্রে বযবহাি প্রিশসন কিা  হদয়দিল তাি 
প্রর্ডড ভীদত বর্সনা কিদত আমাি বাকযাবলী অর্মথস।  েখন  দতদন  ব্রর্ই অেকাি কািাগতদহি র্ম্মুখীন হদেদলন,  
তখন একজন বতদ্ধা ও জিাগ্রে স্ত্রীদলাকদক জনতাি মধ্য হদত ব্রবি হদয় আর্দত ব্রিখা ব্রগল।  তাি হদে একদট 
প্রেিখডড,  ইহা মহান বাহা’উল্লাদহি মুখ মডডদল দনদক্ষপ কিদত ব্রর্ বযগ্র।  তাি র্কু্ষিয় এইরূপ কদঠাি র্াংকল্প 
ও ধ্মসােতাি িদিম আভায় উদত্তদজত হদয়দিল,  ো তাি বয়দর্ি অদত অল্প স্ত্রীদলাদকি পদক্ষ র্ম্ভবপি।  েখন  
ব্রর্ র্ম্মুদখ অগ্রর্ি হদয় তাি প্রদত তাি অস্ত্র দনদক্ষপ কিাি জন্য তাি হে উদত্তালন কিল,  তখন তাি র্বস 
শিীি প্রর্ডড ব্রক্রাদধ্ কদম্পত হদেল।  ব্রর্ তাদিি দনকট প্রাথসনা কিল,  সর্য়দশ- ব্রশাহািাি ( ইমাম ব্রহাদর্ইদনি)  
শপথ দিয়া ব্রতামাদিি অনুদিাধ্ কিদি।  ব্রর্ই মদহলা,  োদিি হদে মহান বাহা’উল্লাহদক র্মপসর্ কিা হদয়দিল,  
তাদিিদক ব্রিৌড়াইয়া ধ্িবাি জন্য অগ্রবতসীনী হদেল।  ব্রর্  দর্ৎকাি কদি বলদিল তাি মুদখ আমাি প্রেি খডড 
দনদক্ষপ কিদত সুদোগ প্রিান কি।  বাহা’উল্লাহ েখন  তাদক তাি পশ্চাদত ব্রিৌড়াইয়া আর্দত ব্রিখদলন, তখন 
দতদন প্রহিীদিি বলদলন  ঃ ‘‘এই স্ত্রীদলাকদটদক দনিাশ কদিও না।  ব্রর্ আল্লাদহি িতদষ্টদত োহাদক একদট 
প্রশাংর্নীয় কােস বদল  মদন কিদি,  তা হদত তাদক বদঞ্চত কদিও না। ’‘ 

ব্রতদহিাদনি দিয়া র্াল কািাগতদহি বর্সনা 

 ব্রে দিয়ার্াল ( কাল গতস)  কািাগাদি মহান বাহা’উল্লাহদক দনদক্ষপ কিা হদয়দিল,  তা প্রথমত ব্রতদহিাদনি 
একদট র্াধ্াির্ স্থানাগাদি জন্য জদলি একদট জলাধ্াি দিল।  ইহা এক্ষর্ ভূগভসস্থ একদট অেকাি কািাগাি।  
ব্রেখাদন অতযি দষ্ট প্রকতদতি অপিাদধ্গর্দক অবরুদ্ধ কদি  িাখা হত।  অেকাি,  কলুষ ও বন্দীদিি মন্দ 
র্দিত্র,  এই র্কল একদোদগ  ব্রর্ই র্াংক্রামক কািাগািদক অতযি জ ন্য স্থাদন পদির্ত কদিদিল,  ব্রেখাদন 
ব্রলাকদক িডড দবধ্ানাথস ব্রপ্রির্ হদয় থাদক।  তাি পিিয় র্দেি কাষ্ঠ দনদমসত ুিাি মদধ্য স্থাপন কিা হদয়দিল,  
তাি গ্রীবাি র্তুদিসদক ‘কািা গুহি’ শতঙ্খলর্মূহ বেন কিা হদয়দিল,  ো পািস্য ব্রিদশি র্বসত্র তাদিি দবিদিকি 
কষ্ট প্রিানকািী গুরুভাদিি জন্য ুখযাত দিল।  ( ৫)  দতন দিন ও দতন িাদত্রি জন্য মহান বাহা’উল্লাহদক ব্রকান 
প্রকাি খািয বা পানীয় প্রিান কিা হয়  নাই।  দবশ্রাম দনিা উভয়ই তাি পদক্ষ অর্ম্ভব দিল।  স্থানদট 
িািদপাকা,  মাকড়র্া,  কীট পতি ইতযাদি িািা উপদ্রুত হদেল।   ব্রর্ই অেকািময় স্থাদনি দগসে তাদিি 
প্রকতদত িমন  কিদত েদথষ্ট দিল,  োদিিদক এি দবষময় ব্রোগ কিবাি জন্য তাদিি প্রদত িডড দবধ্ান কিা 
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হদয়দিল।  দতদন এইরূপ অবস্থা র্মদূহি মদধ্য দনদস্পদষত হদেদলন ব্রেন,  একজন  াতক ব্রে তাি উপি পাহািা 
দিদতদিল,  ব্রর্ও তাি প্রদত িয়া প্রিশসন কদিদিল।  কদয়কবাি এই বযদিও তাদক র্া পান কিাবাি জন্য র্ম্মত 
কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ো ব্রর্ তাি পদিদধ্য় বদস্ত্রি মদধ্য লুকাদয়ত ভাদব কািাগাদিি মদধ্য আনয়ন কিদত 
র্ক্ষম হদয়দিল।  ো হউক,  মহান বাহা’উল্লাহ উহা পান কিদত স্বীকতত হদতন।  তাি পদিবাি অদনক র্ময় 
প্রহদিগর্দক র্ম্মত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিদলন।  ব্রেন তািা তাি জন্য ব্রে খািয প্রস্তুত কদিদিদলন তা তাদিিদক 
কািাগাদি দনদয় আর্দত অনুমদত প্রিান কিা হয়।  েদিও প্রথমত ব্রকান প্রকাি অনুদিাধ্ প্রহদিগর্দক তাদিি 
দনয়মানুবদতসতাি কদঠািতা দশদথল কিদত র্ম্মত কিদত পািত না।  তথাদপ ক্রদম ক্রদম তািা তাি বেুদিি 
র্দনবসে অনুদিাদধ্ স্বীকতদত প্রিান কিল।  দকন্তু ব্রকউ সুদনদশ্চত হদত পাদি নাই,   ব্রর্ই খািয অবদশদষ দক তাি 
দনকট ব্রপৌাঁদর্দিল অথবা তাি র্হকদয়িীদিি অদনদক েখন  তাি র্কু্ষি র্ম্মুদখ অনাহাদি কষ্ট ব্রভাগ কিদিল,  
দতদন দক খািয গ্রহর্ কিদত র্ম্মত হদবন? এই র্কল দনদিসাষ বযদিগর্ োিা তাদিি শাদহন শাদহি বদলরূদপ 
পদতত হদয়দিদলন দনশ্চয়ই তিদপক্ষা অদধ্কতি দঃখ কষ্ট কিাদর্ৎ কল্পনা কিদত পািদতন।  ( ৬)   

 

শাদহি হতযা ব্রর্ষ্টাকািী র্াদিদক তাদেদজি তাৎক্ষদনক হতযা ও তাহাি দইজন 
র্হর্ি  হতযাকািীি ে¤ত্রনাদভাদগ মততযু।  

েুবক র্াদিদক তােীেী ব্রে মততুযি কবদল পদতত হদয়দিল তা ব্রেরূপ দনষ্ঠুি দিল  ব্রর্ইরূপ অবমাননাপূর্স দিল।  
ব্রে র্ময় ব্রর্ শাদহি দিদক দ্রুত ব্রবদগ অগ্রর্ি হদেল,   ব্রর্ই মুহূদতসই তাদক ধ্তত কিা হল,  োদক (  
শাহদক)  ব্রর্ অশ্ব হদত মাদটদত দনদক্ষপ কদিদিল,  এই আশায় ব্রে ব্রর্ তাি হেদস্থত তিবাদি িািা তাদক আ াত 
কিদত পাদি।  শাদতি বাশী,  ব্রমাদর্ৌদফউল মার্াদলদকি র্হর্িগদর্ি র্াংদগ  তাি উপি পদতত হল এবাং ব্রর্ 
ব্রক,  তা জানদত ব্রর্ষ্টা না কদি   ব্রর্ই স্থাদনই তাদক হতযা কদি  ব্রফলল।  জনর্াধ্ািদর্ি উদত্তজনা শাি 
কিদত ইো কদি  তািা তাি ব্রিহদক র্মান ভাদগ দিখদডডত কিল।  প্রদতযক খডড তািা ব্রমৌিাদনি ও শাহ-
আবদল আিীদমি ব্রতািন িাদিি প্রদবশ পদথ র্বস র্াধ্ািদর্ি িতদষ্টি পদথ িুদলদয় দিল।  তাি দইজন 
র্হকািীগর্,  ফতহুল্লাদহ হকাকাদকÑু মী এবাং হাজী কাদর্দম নয়িীেীদক োিা শাদহি শিীদি অদত র্ামান্য 
আ াত দিদত র্ক্ষম হদয়দিল,  তাদিিদক অমানুদষকভাদব বযবহাি কিা হদয়দিল।  োি ফদল অবদশদষ তাদিি 
মততুয র্াং দটত হল।  ফতহুল্লাহদক েদিও অদনবসর্নীয় দনষ্ঠুি েন্ত্রনা ব্রভাগ কিদত হদয়দিল,  তথাদপ তাদক ব্রর্ 
র্ময় প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিা হদয়দিল।   ব্রর্ই গুদলি উত্তি প্রিান কিদত দতদন অনমনীয় ভাদব প্রতযাখযান 
কদিদিদলন।  অদনক প্রকাি েন্ত্রর্া প্রিান র্দত্ত্বও দতদন ব্রে নীিবতা িক্ষা কদিদিদলন তা তাি উৎপীড়নকািীদিি 
মদন এই দবশ্বার্ জদন্মদিল ব্রে,  দতদন বাকশদিহীন দিদলন।  তাদিি ব্রর্ষ্টা উিযদম অকততকােস হওয়ায় তািা 
এইরূপ ভীষর্ভাদব ব্রক্রাধ্াদিত হদয়দিল ব্রে তাি কদডঠি মধ্য দিয়া তািা গদলত র্ীর্া ব্রঢদল দিদয়দিল।  ইহা 
এইরূপ একদট কােস দিল ো তখন তাি কষ্ট র্মদূহি অবর্ান কদি  দিল এবাং দতদন মততুযমুদখ পদতত হদলন।  

হাজী কাদর্দমি প্রদত অতযার্াি ও হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি প্রদত ইদিত 

তাি র্হর্ি ,  হাজী কাদর্ম তিদপক্ষা অদধ্কতি দবভৎর্ িকদমি ববসিতাি র্াংদগ  অতযার্াদিত হদয়দিদলন।   
ব্রর্ই দিনই হাজী ব্রর্ালায়মান খানদক  ব্রর্ই ভয়াবহ কদঠাি পিীক্ষাি অধ্ীন কিা হদয়দিল,  েখন  এই হতভাগয 
ব্রশমীিাদন তাি উৎপীড়নকািীদিি হদে  ব্রর্ই একইরূপ বযবহাি পদেদলন।  তাদক দববস্ত্র কিা হদয়দিল তাি 
ব্রিদহি মাাংদর্ি মদধ্য ব্রে গতসর্মহূ কিা হদয়দিল,   ব্রর্ই গুদলি মদধ্য প্রজ্বদলত ব্রমামাবাদত প্রদবষ্ট কিা হদয়দিল 
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এবাং এইরূদপ তাদক জনতাি িতদষ্টি র্ম্মুদখ আড়ম্বদিি র্াংদগ  প্রিশসন কিা হদয়দিল।  তাদক োদিি হদে 
র্মপসর্ কিা হদয়দিল,  তাদিি ব্রে প্রদতদহাংর্াি ভাব উদত্তদজত হদয়দিল,  তা অততপ্ত দিল বদল  ব্রবাধ্ হল।   
দিদনি পি দিন নতুন বদলদক এই রূপ একদট অপিাদধ্ি জন্য তাদিি িিিাদন প্রায়াদশ্চত কিদত বাধ্য কিা 
হত,  ো তািা কখনও কদিন নাই এবাং োি অবস্থার্মহূ র্ম্বদে তািা র্ম্পূর্স রূপ অজ্ঞ দিল।  প্রদতযক উদ্ভাবন 
ব্রকৌশল ো ব্রতদহিাদনি উৎপীড়নকািী বযবর্ায়ী ব্রলাদকিা প্রদয়াগ কিদত ব্রপদিদিল,  তা এই র্মে হতভাগাদিি 
ব্রিদহি প্রদত দনষ্ঠুি প্রর্ডডতাি র্াংদগ  প্রিত্ত হদয়দিল।  তাদিিদক না ব্রকান দবর্ািালদয় আনয়ন কিা হদয়দিল না 
ব্রকান প্রশ্ন দজজ্ঞার্া কিা হদয়দিল এবাং তাদিি অদধ্কাি এবাং তাদিি দনদিসাদষতা প্রমার্ কিবাি অদধ্কাি 
র্ম্পূর্সরূদপ অস্বীকাি কিা হদয়দিল।  

 

ব্রতদহিাদন ও ব্রশমীিাদন প্রর্ডড ভীদতি িাজত্ব 

ঐ দির্বর্মদূহি প্রর্ডড ভীদতি িাজদত্বি প্রদতযক দিন মহান বা’ব্রবি দইজন র্িীি আিবদলিাদনি িতশ্য িশসন 
কিত,  তাদিি একজনদক ব্রতদহিান দনহত কিা হল,  অপিজন ব্রশমীিাদন মততুয মুদখ পদতত হল।  উভয়দক 
একই প্রকাি েন্ত্রর্া প্রিত্ত হল,  উভয়দক জনর্াধ্ািদর্ হদে র্মপসন কিা হল ব্রেন তািা তাদিি উপি তাদিি 
প্রদতদহাংর্া র্দিতাথস কিদত পাদি।  োদিিদক ব্রগ্রপ্তাি কদি  কািাগাদি আবদ্ধ কিা হদয়দিল,  তাদিিদক দবদভন্ন 
ব্রশ্রর্ীি ব্রলাকদিি মদধ্য ভাগ কদি  ব্রিয়া হদয়দিল,  োদিি র্াংবাি বাহাদকিা প্রতযহ কািাগাি িশসন কিদত 
ব্রেত এবাং তাদিি বদল িাবী কদি  দনত।  ( ৭)  তািা তাদক বধ্য ভূদমদত দনদয় দগদয়,  তাি উপি র্বস 
র্াধ্াির্ ব্রলাকদক আক্রমদনি র্াংদকত প্রিান কিত।  পুরুষ ও স্ত্রী ব্রলাদকিা তাদিি দশকাদিি অদধ্কতি দনকটবতসী 
হত,  তাি ব্রিহদক খডড দবখডড কিত এবাং ইহাদক এইরূপভাদব অিীদিি কিত ব্রে এি মূল অাংদশি ব্রকান 
দর্হ্ন অবদশষ্ট থাকত না।  এইরূপ দনষ্ঠুিতা এমন দক অতযি দনষ্ঠুি জল্লািদকও দবস্ময়াদভভূত কিত,  োি হে 
েদিও মানুষ বধ্  কিদত অতযি অভযে দিল,  তথাদপ ব্রর্ কখনও এইরূপ দনষ্ঠুি কােসযর্মহূ র্ম্পািন কদি নাই।  
ো এই র্মিূয় ব্রলাদকিা র্ম্পািন কিদত র্ক্ষম বদল  দনদজদিি প্রমাদর্ত কদিদিল।  ( ৮)  

 

হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি আি- বদলিাদনি পূবসবতসী কাদহনী 

একজন অততপ্ত শত্রু তাি বদলি প্রদত ব্রের্ব েন্ত্রর্া প্রিান কদিদিল তম্মদধ্য হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি র্মদয়ি 
েন্ত্রর্াদক ব্রে দবদশষ্টতা প্রিান কদিদিল,  আি ব্রকান েন্ত্রর্াই এইরূপ বীভৎর্  তর্া বযেক দিল না।  দতদন ইয়াদহয়া 
খাদনি পুত্র দিদলন,  দেদন ব্রমাহম্মি শাদহি দপতা নাদয়মরু্ সুলতাদনি অদফদর্ি একজন  পিস্থ কমসর্ািী দিদলন।  
হাজী ব্রর্ালায়মান খান বালযকাল হদতই উচ্চ পিবী ও অদফদর্ি কােসয র্ম্বদে দবদশষ ভাদব অদনো প্রিশসন 
কিদতন।  মহান বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস গ্রহর্ কিাি পি হদত তাি র্তুদিসকস্থ ব্রলাকগর্ ব্রে নগর্য কােসযাদিদত মি 
থাকত তা তাি দঃখ ও  তর্াি উদিক কিত।  তাদিি উচ্চ আকাক্সক্ষাি অর্ািতা তাি িতদষ্টদত প্রর্ুিভাদব 
প্রিদশসত হদয়দিল।  তাি ব্রেৌবন কাদলি প্রািদম্ভ,  দতদন িাজধ্ানীি ব্রগালমাল হদত দনদজদক মুি কিাি জন্য 
এবাং পদবত্র কািবালা নগিীদত আশ্রয় অনুর্োন কিাি জন্য একদট গভীি স্পতহা অনুভব কদিদিদলন।   ব্রর্খাদন 
দতদন সর্য়ি কাদয়দমি র্াংদগ  র্াক্ষাৎ কদিদিদলন এবাং তাি একজন অতীব আগ্রহাদিত র্মথসক বদল পদিগদর্ত 
হদত লাগদলন।  তাি অকপট ধ্মস পিায়নতা,  তাি দমতার্াি,  দনজসনতা দপ্রয়তা,  তাি র্দিদত্রি প্রধ্ান গুন 
র্মদূহি মদধ্য দিল।  দতদন কািবালায় অবস্থান কিদিদলন ব্রে পেসি দশিাজ নগি  হদত এই ধ্দমসি আহ্বান,  



425 
 

ব্রমাল্লা ইউসুদফ আিসাবলী ও ব্রমাল্লা ব্রমহিীদয় খুয়ীি মধ্য দিয়া তাি দনকট ব্রপৌাঁদিল।  োদিি উভদয়ই তাি উত্তম 
রূদপ পদিদর্ত বেদুিি মদধ্য দিদলন।  দতদন আগ্রহ র্হকাদি মহান বা’ব্রবি সুর্াংবাি গ্রহর্ কদিদিদলন।  ( ৯)  
কািবালা হদত তাি ব্রতদহিান প্রতযাবতসদনি পি,  দতদন ব্রশখ তাবার্সী দদগসি িক্ষা কতসাদিি র্াংদগ  ব্রোগিান 
কিদত ইো কদিদিদলন।  দকন্তু তাি ব্রপৌাঁিদত দবলম্ব হওয়ায়,  দতদন স্বীয় উদেদশ্য র্ফল কিদত পাদিন নাই।  
দতদন িাজধ্ানীদত অবস্থান কিদত লাগদলন এবাং কিবালাদত দতদন ব্রেরূপ বস্ত্র পদিধ্ান কিদতন এইখাদনও  
ব্রর্ই রূপ বস্ত্র পদিধ্ান কিদত লাগদলন।  দতদন ব্রে কু্ষি পাগড়ী পদিধ্ান কিদতন এবাং তাি শুভ্র অিিাখা ো 
তাি কতষ্ণ বর্স আবা ( দঢলা জামা)  িািা লুকাদয়ত িাখা হত,  তা প্রধ্ানমন্ত্রী আমীি দনোদমি দনকট অপ্রীদতি 
দিল,  দেদন তাদক এই র্কল পদিেি পদিতযাগ কিদত এবাং তৎপদিবদতস তাদবদর্দনি উিসী পদিধ্ান কিদত 
প্রবতত্ত কদিদিদলন।  তাদক ব্রকালাহ ( ব্রমদষি র্ামড়াি টুপী)  পদিধ্ান কিদত বাধ্য কিা হদয়দিল,  ইহা এইরূপ 
একদট দশিস্থান ো তাি দপতাি পিবীি অদধ্কতি ব্রোগয বদল  দবদবদর্ত হদয়দিল।  েদিও আমীি দনোম 
র্িকাদিি অধ্ীদন একদট পি গ্রহর্ কিবাি জন্য তাি প্রদত ব্রজি কদিদিল।  দতদন,    ব্রর্ই অনুদিাধ্ িক্ষা 
কিদত অনমনীয়ভাদব প্রতযাখযান কদিদিদলন।  তাি অদধ্কাাংশ র্ময় দতদন মহান বা’ব্রবি দশষ্যদিি র্াংদগ 
অদতবাদহত কিদতন দবদশষতঃ তাি ঐ র্কল র্াংগীদিি র্াংদগ  োিা ব্রশখ তাবার্সী েুদদ্ধ জীদবত দিদলন।  দতদন 
তাদিিদক এইরূপ েত র্িয়তা িািা পদিদবদষ্টত কদিদিদলন,  ো বােদবকই দবর্¥য়কি দিল।  দতদন এবাং তাি 
দপতা এইরূপ প্রভাবশালী দিদলন আমীি দনোম তাি জীবন িক্ষা কিদত এবাং বােদবক পদক্ষ দবরুদদ্ধ বল 
প্রদয়াদগি কােসাদি হদত দবিত হদত প্রবতত্ত হদয়দিল।  েখন  মহান বা’ব্রবি র্াতজন র্াংগী,  োদিি র্াংদগ  দতদন 
 দনষ্ঠভাদব সুপদিদর্ত দিদলন,  আি বদলিান কদিদিল,  েদিও তখন দতদন ব্রতদহিাদনি উপদস্থত দিদলন,  তত্রার্ 
গভসদমদডটি কমসর্ািীগদর্ি ব্রকউ অথবা র্বস র্াধ্ািদর্ি মদধ্য ব্রকউ তাদক ব্রগ্রপ্তাি কিাি জন্য িাবী কিদত র্াহর্ 
কদিদিল না।  এমন দক তােীদজ,  ব্রেখাদন দতদন মহান বা’ব্রবি জীবন িক্ষা কিাি উদেশ্য োত্রা কদিদিদলন,   
ব্রর্ই নগদিি একজন অদধ্বার্ীও তাি দবরুদদ্ধ একদট অাংগুদল ও উদত্তালন কিদত র্াহর্ কদিদিল না।  দতদন ব্রে 
মহান বা’ব্রবি ধ্দমসি ব্রর্বা কােসাদি র্ম্পািন কিদিদলন ব্রর্ র্ম্বদে আমীি দনোম েদিও র্দঠক অবগত দিল,  
তথাদপ তাি ও তাি দপতাি র্াংদগ  একদট দববািদ্রুততি র্াং দটত না কদি  তাি কােসর্মূহ অস্বীকাি কিা 
ব্রশ্রয় মদন কিদলন।  

আমীি ব্রনোদমি পদিতাদপি প্রদত ইদিত 

জননক ব্রমাল্লা জয়নুল আদবিীন ইয়াজিীি আিবদলিাদনি অবযাবদহত পদি,  একদট জনপ্রবাি প্রর্াদিত হদয়দিল 
ব্রে গভসনদমডট োদিিদক মততুযিডড দিদত ইো কদিদিল,  তাদিি মদধ্য দিদলন সর্য়ি ব্রহাদর্ইন।  দেদন মহান 
বা’ব্রবি শ্রুতদলদপকি দিদলন।  তাদক র্হ  তাদহিাহ,  তাদিিদক মুদি প্রিান কিা হদব,  এবাং তাদিি বেুদিি 
অদধ্কতি দনেসাতন দনদশ্চতভাদব পদিতযি হদব।  দিবতসী ও দনকটবতসী স্থাদন এই র্াংবাি দব¯ তÍ ত হদয় পদড়দিল 
ব্রে আমীি ব্রনোম,  তাি মততুযি র্ময় দনকটবতসী মদন কদি  হঠাৎ মহা ভদয় আক্রাি হদয়দিল এবাং পদিতাদপি 
দঃর্হ েন্ত্রানায়  দর্ৎকাি কদি  উদঠদিল।  আদম সর্য়ি বা’ব্রবি স্বপ্ন িশসন িািা পুনঃ পু ুনঃ র্তদকসত হদে,  
আদম োি আি বদলিান  দটদয়দিলাম।  আদম এক্ষন আমাি ভয়াবহ ভূল উপলদব্দ কিদি।  তাি ও তাি 
র্দিদিি িিপাদতি জন্য োিা আমাি প্রদত ব্রজাি ও র্াপ দিদয়দিল,  তাদিি প্রর্ডড িমন  কিাি আমাি পদক্ষ 
উদর্ত দিল।  আদম এক্ষন বুিদত পািদি ব্রে,  িাদষ্ট্রি স্বাথস এটাই ব্রর্দয়দিল।  তাি পিবতসী উত্তিাদধ্কািী প্রধ্ান 
মন্ত্রী মীজসা,  তাি শার্নকাদলি প্রাথদমক দিবর্ র্মদূহ,   ব্রর্ই প্রকাি ভাল ধ্ািাি দিদক অনুিাগ প্রিশসন 
কদিদিদলন এবাং তাি ও মহান বা’ব্রবি অনুর্ির্কািীদিি মদধ্য একদট দর্িস্থায়ী পুনঃদমলন আিম্ভ কিদত ইো 
কদিদিদলন।  দতদন  ব্রর্ই কােস র্ম্পািন কিাি জন্য উপায় অবলম্বন কিদত প্রস্তুত হদেদলন।  েখন  শাহদক 
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হতযা কিাি ব্রর্ষ্টা তাি র্কল উপায় ও অদভ প্রায় এদকবাদি ধ্বাংর্ কদি  দিল এবাং িাজধ্ানীদক এক িতষ্টািহীন 
দবশতঙ্খল অবস্থায় দনদক্ষপ কিল।  

 

পিম মহীয়ান শাখায় (  মহান আবদল- বাহা)  কততক দববতত ব্রতদহিাদনি 
 টনাবলী 

আদম পিম মহীয়ান শাখাদক,  দেদন এই দিবর্ র্মদূহ মাত্র আট বৎর্ি  বয়স্ক একজন বালক দিদলন,  তাাঁি 
একদট অদভজ্ঞতা বর্সনা কিদত শুদনদি।  তখন দতদন ব্রে গতদহ অবস্থান কিদিদলন তা তযাগ কিদত র্াহর্ 
কদিদিদলন।  দতদন আমাদক বদলদিদলন আমিা আমাদিি দপততবয মীজসা ইর্মাইদলি গতদহ আশ্রয় গ্রহর্ 
কদিদিলাম।  ব্রতদহিান তখন অতীব প্রর্ডডতম উদত্তজনায় িারুন েন্ত্রনাগ্রে হদয়দিল।  আদম র্মদয় র্মদয়  ব্রর্ই 
গতহ হদত বাইদি গমন কিদত এবাং আমাি বাজাদি গমন  কিাি পদথ র্িি িাো অদতক্রম কিদত র্াহর্ 
কিতাম।  গতদহি িাদি প্রদবশ পথ অদতক্রম কদি  র্িি িাোি পি দবদক্ষপ কিা মাত্র,  আমাি বয়র্ী বালদকিা 
োিা এদিক ও দিক ব্রিৌড়াইদতদিল,  আমাি র্তুদিসদক দভড় কদি   দর্ৎকাি কিত,  বা’বী বা’বী।  িাজধ্ানীি 
র্কল অদধ্বার্ী েুবক ও বতদ্ধ ব্রে উদত্তজনাপূর্স অবস্থায় পদতত হদয়দিল তা ভালরূদপ অবগত হদয় আদম 
ইোপূবসক তাদিি  দর্ৎকাি ও ব্রগালমাদলি প্রদত কনসপাত না কদি  শািভাদব অতদকসদত আমাি বাড়ীদত প্রদবশ 
কিলাম।  

একদিন এইরূপ  দটদিল ব্রে আদম বাজাদিি মধ্য দিয়া আমাি দপততদবযি বাড়ীদত োওয়াি পদথ একাকী ভ্রমন 
কিদিলাম।  আদম েখন  আমাি পশ্চাৎদিদক িতদষ্টপাত কিলাম,  আদম একিল অল্প বয়স্ক দবতসত্ত বালকদক 
ব্রিৌড়াইয়া আমাদক ধ্িবাি জন্য দ্রুতগদতদত অগ্রর্ি হদত ব্রিখদত ব্রপলাম ।  তািা আমাি প্রদত প্রেি খডড 
দনদক্ষপ কিদিল,  এবাং ভীদত প্রিশসন কদি  বা’বী বদল   দর্ৎকাি কিদিল।  আমাদক ব্রে দবপদিি ভয় প্রিশসন 
কিা হদয়দিল,  ব্রবাধ্ হল তা দনবািন কিবাি একমাত্র উপায় তাদিিদক ভয় প্রিশসন কিা।  আদম পশ্চাদিদক 
দফদি তাদিি দিদক এইরূপ িতঢ় র্াংকদল্পি র্াংদগ  অগ্রর্ি হলাম ব্রে তািা অদত কষ্ট ও ভয় ব্রপদয়  অিদহসত 
হল।  আদম তাদিি িূিবতসী  দর্ৎকাি ধ্বদন  শুনদত ব্রপলাম।  কু্ষি বা’বী বালক দ্রুতগদতদত আমাদিি অনুর্িন 
কিদিনঃ দতদন দনশ্চয়ই আমাদিিদক ধ্দি ব্রফলদবন এবাং আমাদিি র্কলদক হতযা  কিদবন।  আদম তখন বাদড়ি 
দিদক দফিদিলাম।  আদম একজন ব্রলাকদক উচ্চস্বদি বলদত শুনলাম বাহবাদহ দনভসীক বালক,  ব্রতামাি বয়দর্ি আি 
ব্রকহ কখনও দবনা র্হায়তা,  তাদিি আক্রমন প্রদতদিাধ্ কিদত র্ক্ষম হত না।   ব্রর্ই দিন হদত অতপি আদম 
কখনও পুনিায় িাোয় ব্রকান বালক িািা উৎপীদড়ত হই  নাই,  আি তাদিি মুখ হদত ব্রকান আক্রমনািক 
অপ্রীদতকি বাকয শুনদত পাই নাই।  

হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি আি বদলিাদনি কাদহনী 

র্াধ্াির্ দবশতঙ্খল অবস্থাি মদধ্য োদিিদক ব্রগ্রপ্তাি কদি  কািাগাদি দনদক্ষপ কিা হদয়দিল,  তাদিি মদধ্য হাজী 
ব্রর্ালায়মান খানও দিদলন।  োি আিবদলিাদনি  টনার্মহূ আদম এক্ষন বর্সনা কিদত অগ্রর্ি হদে।  ব্রে র্মে 
বােব  টনা আদম উদল্লখ কিদি ব্রর্গুদল র্াবধ্ানতাি র্াংদগ  তন্ন তন্ন কদি  পিীক্ষা কিা হদয়দি এবাং আমা 
কততসক  ব্রর্গুদলদক র্তয বদল  র্াবে কিা হদয়দি এবাং তাদিি অদধ্কাাংদশি জন্য আদম আকাদয় কালীদমি 
দনকট ঋর্ী।  দেদন এ দিবর্ র্মদূহ স্বয়াং ব্রতদহিাদন দিদলন এবাং তাি ধ্মসভ্রাতাগদনি ভীদত ও দঃখ কষ্ট র্মদূহ 
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অাংশগ্রহর্ কদিদিদলন।  দতদন আমাদক জদনদয়দিদলন হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি আিবদলিাদনি দিনই আদম মীজসা 
আবু্দল মদজদিি র্াংদগ   টনার্দক্র ব্রতদহিাদন একদট র্দম্মলদন উপদস্থত হদয়দিলাম,  ব্রর্খাদন িাজধ্ানীি অদধ্ক 
র্াংখযক খযাতনামা বযদি ব্রমাল্লা মাহমুিও দিদলন,  দতদন কলিিদক ( ব্রময়িদক)  হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি মততুযি 
বােব  টনাবলী বর্সনা কিাি জন্য অনুদিাধ্ কিদলন।  ব্রময়ি মীজসা তকী,  কি- ব্রখািাি ( নগি  মহল্লায় প্রধ্ান 
বযদিি)  প্রদত অাংগুদল দনদিসদশ ইাংদগত কিদলন,  দেদন বলদলন এই আিবদলিানকািীদক শাহী প্রর্াদিি 
দনকটবতসী স্থান হইদতও ব্রতািন িাদিি বদহসভাদগ,  তাি বধ্য- ভূদমদত দনদয় োওয়া হদয়দিল।  সুতািাাং মীজসা 
তকীদক অনুদিাধ্ কিা হল ব্রে,  দতদন ো ব্রিদখদিন ও শুনদত ব্রপদয়দিন তা উপদস্থত বযদিগদনি র্ম্মুদখ বর্সনা 
কদিন।  দতদন বলদলনঃ আদম এবাং আমাি র্হকািীগর্,  নয়দট ব্রমামবাদত ক্রয় কিদত এবাং  ব্রর্ই গুদলদক 
আমিা স্বয়াংই তাি শিীদি মাাংদর্ি মদধ্য গভীি গতস ব্রকাদট তন্মদধ্য ঢুকাইয়া দিদত আদিষ্ট হদয়দিলাম।  এই 
বাদতগুদলি প্রদতযকদটদক জ্বাদলদয় দিদত এবাং তাদক ব্রঢাল ও দশাংগাি ধ্বদনি র্াংদগ  র্াংগদত ব্রিদখ,  বাজাদিি 
মধ্য দিয়া,  তাি বধ্য- ভূদমদত তাদক র্াদলত কদি  দনদয় ব্রেদত আদিষ্ট হদয়দিলাম।  ব্রর্খাদন তাি ব্রিহদক 
র্মদিখদডডত কিদত আদিষ্ট হদয়দিলাম,  প্রদতযক খডড  ব্রতাির্ িাদয়ি উভয় পাদশ্ব িুলাইয়া দিদত আমাদিিদক 
আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  তাি আিবদলিান দতদন দকরূদপ প্রিান কিদত ইো কদিন,  তাি ধ্ািা দতদন স্বয়াংই 
মদনানীত কদিদিদলন।  হাদজবুদিৌলা ( হাজী ও আলীখান)  নাদর্রুেীন শাহকতত আদিষ্ট হদয়দিদলন,  ব্রে দতদন 
অদভেুি বযদিি র্হকািীতা ( দলপুতা)  র্ম্বদে অনুর্োন কদিন এবাং েদি তাি দনদিসাদষতা র্ম্বদে 
সুদনদশ্চত হন ,  তদব তাদক তাি ধ্মস প্রতযাখান কিদত প্রবতত্ত কিদত আদিষ্ট হদয়দিদলন।  েদি দতদন বশ্যতা 
স্বীকাি কদিন তদব তাি জীবন িক্ষা কিদত হদব এবাং তাদক আটক কদি  িাখদত হদব।  ব্রে পেসি না তাি 
দবষদয়ি ব্রশষ মীমাাংর্া হয়।  েদি দতদন প্রতযাখান কদিন,  তদব তাদক মততুযিডড দিদত হদব, ব্রে প্রকাদি দতদন 
স্বয়াং মিদত ইো কদিন।  

হাদজবুদেৌলাি পিীক্ষা ( অনুর্োন)  হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি দনদিসদশত র্ম্বদে তাি দবশ্বার্ জম্মাল।  অদভেুি 
বযদি েখনই  তাি শদহন শাদহি আদিশর্মহূ অবগত হদলন।  তখনই তাদক অতযদধ্ক আনন্দ  দর্ৎকাি কদি  
বলদত ব্রশানা দগদয়দিল।  ‘েতক্ষর্ পেসি আমাি দশিা র্মূদহ আমাি জীবন িি স্পন্দন কিদত থাদক আমাি 
দপ্রয়তদমি প্রদত আমাি দবশ্বার্ আদম প্রতযাহাি কিদত পাদিনা।  এই পতদথবী,  োদক  দবশ্বার্ীগদর্ি ব্রনতা,  মহান 
ইমাম আলী,  গদলত মাাংদর্ি র্াংদগ  তুলনা কিা ব্রেদত পাদিনা।  দতদন দক প্রকাদি মিদত ইো কদিন,  তা 
দস্থি কিবাি জন্য তাদক বলা হদয়দিল।  তৎক্ষনাৎ দতদন উত্তি কিদলন  ঃ আমাি ব্রিদহি মাাংদর্ গতস  কি,  
এবাং প্রদতযক ক্ষত স্থাদন এক একদট বদহ্ন স্থাপন কি।  আমাি ব্রিদহি র্বসত্র নয়দট বাদত প্রজ্বদলত কি,  এবাং 
এই অবস্থায় ব্রতদহিাদনি র্িি িাো র্মদূহি মধ্য দিয়া আমাদক দনদয় োও।  আামাি আি- বদলিাদনি ব্রগৌিব 
িশসন কিবাি জন্য জনতাদক আহবান কি।  ব্রেন আমাি মততুযি স্মতদত তাদিি অিঃকিদর্ অদলাদকত হদয় থাকদত 
পাদি এবাং েখন  তািা আমাি দঃখ কদষ্ঠি অদতশষ্য স্মির্ কদি,  তখন ব্রে আদলাক ( ধ্মস)  আদম আদলিন 
( গ্রহর্)  কদিদি তা দর্দন  দনদত তাদিি র্াহােয কিদত পাদি।  আমাি ফাাঁদর্ কাদষ্ঠি পািদিদশ ব্রপৌাঁদিবাি এবাং 
আমাি পাদথসব জীবদনি ব্রশষ প্রাথসনা উচ্চািন কিাি পি,  আমাি ব্রিহ র্মদিখদডডত কি এবাং আমাি অি 
প্রতযি ব্রতদহিাদনি ব্রতািন িাদিি উভয় পাদশ্ব িুদলদয় িাও ।  ব্রেন ব্রে জনতা এি দনম্ন দিয়া অদতক্রম কিদব 
তািা মহান বা’ব্রবি ধ্দমসি প্রদত দবশ্বার্ী তাি অনুর্ির্কািী দশষ্যদিি অিদি দকরূপ গভীি ভালবার্াি অদি 
প্রজ্বদলত হদয়দি তৎর্ম্বদে র্াক্ষয প্রমার্ প্রিান কিদত পাদি এবাং তাদিি ভদি শ্রদ্ধাি প্রমার্ র্মদূহি উপি িতদষ্ট 
দনদক্ষপ কিদত পাদি। ’ 

হাদজবুদেৌলা তাি ব্রলাকগর্দক হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি প্রকাদশত ইোর্মহূ ব্রমদন  র্লদত আদিশ প্রিান কিল 
এবাং আমাদক ( কি ব্রখািাদক)  দতদন আদিশ কিদলন ব্রেন আদম তাদক বাজাদিি মধ্য দিয়া তাি বধ্য ভুদমদত 
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দনদয় োই।  েখন  তািা  ব্রর্ই বাদতগুদল ব্রে গুদল তািা ক্রয় কদি  এদনদিল,  বদলি ( ব্রর্ালায়মান খাদনি)  
হদে প্রিান কিল,  এবাং তাদিি িুদি তাি বক্ষঃ স্থদল ঢুকাইয়া দিদত প্রস্তুত হদেল,  তখন দতদন কদম্পত হে 
হদত অস্ত্রদট দিনাইয়া লইবাি জন্য হঠাৎ একদট উিযাম কিদলন,  ব্রেন দতদন স্বয়াং ইহা তাি মাাংদর্ি মদধ্য 
প্রদবশ কদিদয়  দিদত পাদিন।  েখন  দতদন তাি হে মুদষ্ট হদত িুদিদট দিনাইয়া লওয়াি জন্য তাি হে প্রর্াদিত 
কিদলন,  তখন দতদন  দর্ৎকাি কদি  বলদলনঃ ‘ব্রকন ভয় ও ইতস্থতঃ কিি? আমাদিিদক আক্রমন কি,  
আদম আমাি ব্রলাকগর্দক তাি ব্রর্ষ্টায় বাধ্া প্রধ্ান কিদত বললাম এবাং তাদিিদক তাি হেিয় তাি পশ্চাি 
দিদক বেন কিাি জন্য আদিশ প্রিান কিলাম।  দতদন অনুদিাধ্ কিদলন আমাি আিুদল িািা এ স্থান গুদল 
ব্রিখাইয়া দিদত দিন ব্রেখাদন তাদিি িুদি প্রদবশ কদিদয়  দিদত আদম ইো কদি,  কাির্ ইহা বযদতত আমাি 
অন্য ব্রকান অনুদিাধ্ নাই।  দতদন তাি বক্ষস্থদল দইদট গতস কিাি জন্য,  দইদট তাি কাদধ্ি উপি,  একদট তাি 
গ্রীবাি র্দেদত এবাং র্ািদট তাি পতষ্ঠদিদশি দবদ্ধ কিবাি জন্য অনুদিাধ্ কদিদিদলন।  দবষয়দবিাগী উিার্ীন 
বযাদিি ন্যায় শািভাদব দতদন এ র্কল েন্ত্রনা র্হ্য কদিদিদলন।  তাি র্কু্ষিয় হদত দস্থি  র্াংকল্পতাি আদলাক 
দনঃর্তত হদেল,  েখন  দতদন িহস্যময় ও অপিাদজত দনেিতা িক্ষা কদিদিদলন।  জনতাি  দর্ৎকাি ধ্বদন ,  
অথবা িদিি িতশ্য ো তাি র্মে শিীদিি উপি দিয়া প্রবাদহত হদর্িল  ব্রর্ই দনেিতা ভি কিদত র্ক্ষম হয়  
নাই।  ব্রে পেসি নয়দট বাদতি র্কলদটই দনজ দনজ স্থাদনি স্থাদপত হদয় আদলাদকত না হদয়দিল,  ব্রর্ পেসি দতদন 
র্মাদহত ও প্রশাি িহদলন।  

েখন  তাি বধ্য তুদমদত অগ্রর্ি হওয়াি র্কল কােস র্ম্পূনস কিা হদয়দিল,  তখন দতদন তীদিি ন্যায় খাড়া ভাদব 
িডডায়মান ব্রথদক এবাং  ব্রর্ই একই দবর্দলত র্দহষ্ণুতা তাি মুখ মডডদল অেষ্টভাদব িীপ্তমান অবস্থায় দতদন  
ব্রর্ই জনতাি অগ্রভাদগ র্ম্মুদখি দিদক অগ্রর্ি হদলন।  ব্রে জনতা তাি র্তুদেসদক দভড.  কদি   ব্রর্ই স্থাদনি 
দিদক র্লদিল।  ব্রে স্থান তাি আিবদলিাদনি পদির্মাদপ্ত িশসন কিবাি দিল।  কদতপয় পি দবদক্ষদপি প্রদতযকদটি 
পি,  দতদন তাি অগ্রগদত থাদমদয় ব্রফলদতন এবাং দবহ্বল িশসকবতদিি প্রদত তাদকদয় উদচ্চঃস্বদি বলদতনঃ আমাি 
ব্রগৌিব মুু ট লাভ কিবাি জন্য আমাি অিযাকাি অগ্রগদত ব্রেইরূপ আড়ম্বি ও র্মাদিাদহ প্রিশসনী হদে  
তিদপক্ষা অদধ্কতি জাকজমক ও র্মাদিাদহি প্রিশসনী আি ব্রকাথায় আদি।  মহান বাব ব্রগৌিবাদিত হউন ,  দেদন 
তাি ব্রপ্রদমকদিি অিদি এইরুপ একদট শদি িািা অলাংকতত কিদত পাদিন,  ো িাজাদিি শদি অদপক্ষা 
মহত্তি।  র্মদয় র্মদয় ব্রে  ব্রর্ই ভদি শ্রদ্ধাি উৎর্াদহি মুগ্ধ হদয়  দর্ৎকাি স্বদি বলদতন অতীত কাদল,  মহান 
ইোদহম েখন  আল্লাদহি দনকট প্রাথসনা কদিদিদলন,  তাি তীে েন্ত্রনাি কাদল,  তাি আিা ব্রে নবশদি রূপ 
খািয ব্রপ্রিন কিাি জন্য প্রাথসনা কিদিদলন,  তখন অিতশ্য ব্রলাদকি স্বিদক ব্র াষর্া কিদত শুদনদিদলন,  ব্রহ অদি 
তুদম শীতল হও এবাং ইোদহদমি জন্য দনিাপি স্বরূপ।  ব্রকািান ২১/ ৬৯) ,  দকন্তু এই ব্রর্ালায়মান তাি ধ্বাংর্ 
কত অিদিি গভীিতম  প্রদিশ হদত ব্রতামাি দনকট প্রাথসনা কিদিঃ প্রভ ু ব্রতামাি অদগè আমাি মদধ্য অদবিত 
জ¦ লদত থাুক এবাং এি অদগè দশখাদক আমাি অদেত্ব র্ম্পুর্স  ধ্বাংর্ কিদত িাও।  েখন  তাি র্কু্ষ ব্রমামদক 
তাি ক্ষত র্মদূহ র্ঞ্চল ভাদব কদম্পত দশখায় জ্বলদত ব্রিখদত ব্রপল,  তখন দতদন উম্মত্ত আনদন্দি হষসধ্বদনদত 
বদল  উঠদলনঃ আদম কতই আশা কদি,  োি হে আমাি আিাদক প্রজ্বদলত কদিদি,  দতদন েদি আমাি অবস্থা 
অবদলাকন কিদতন।  এই পতদথবীি সুিায় আমাদক উম্মত্ত মদন কদিও না,  দতদন বতহৎ জনতাদক লক্ষয কদি  
উচ্চঃস্বদি বলদলন-  োিা তাি বযবহাি ব্রিদখ দবষদয় অদভভুত হদয়দিল।  আমাি দপ্রয়তদমি ভালবার্াই আমাি 
আিা পদিপূর্স কদিদি এবাং আমাদক এইরূপ একদট অদধ্পদতযি িািা অলঙ্কতত বদল  অনুভব কিদত র্ক্ষম 
কদিদি োি জন্য এমন দক িাজাগর্ও দহাংর্া কদি  থাদক।   

দতদন েখন  তাি ব্রশষ পদিনদতি দনকটবতসী হদেদলন তখন তাি ওষ্ঠিয় হদত ব্রে আনদন্দি  দর্ৎকাি ধ্বদন  
উদিত হদয়দিল আদম তা স্বির্ কিদত পািব না।  ো দকি ু আদম স্মির্ কদি তাি মাত্র কতক গুদল 
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উদত্তজনাকািী শব্দ।  ো তাি পিম উল্লাদর্ি মূহুদতসি র্মদয়,  িশসক মডডলীি দনকট  দর্ৎকাি স্বদি বলদত 
উদত্তদজত হদয়দিদলন।   ব্রর্ই মুখ মডডদলি ভাব বর্সনা কিদত আমাি শব্দ র্মুহ অক্ষম অথবা জনতাি উপি 
তাি বাকযবলীি প্রভাদবি পদিমান কিদত আদম অর্মথস।   

দতদন তখনও বাজাদিি মদধ্য দিদলন েখন  বায়ুি প্রবাহ তাি বক্ষঃ স্থদলি উপি স্থাদপত বাদত গুদলি জ্বলি 
আগুন আিও উদত্তদজত কদি  দিদয়দিল।   ব্রর্গুদল েখন  দ্রুততি জ্বলদিল তাদিি অদিদশখাগুদল ক্ষতস্থাদনি 
বিাবি ব্রপৌাঁদিয়াদিল,  োদিি মদধ্য বাদত ঢুকাইয়া ব্রিয়া হদয়দিল।  আমিা োিা তাি পশ্চাদত পশ্চাদত দকি ু দদি 
তাি অনুর্ির্ কিদিলাম আমিা স্পষ্টভাদব তাি মাাংর্ জ্বলবাি শব্দ শুনদত ব্রপলাম ।  িি ও অদিি িতশ্য ো 
তাি শীিি আবতত কদি  ব্রফদলদিল তা তাি স্বিদক দনেি কিা িূদি থাক,  ইহা তাি অদনবসাপনীয় উৎর্াহ 
বদধ্সত কিদিল বদল  ব্রবাধ্ হল।  তখনও তাি র্¦ ি শুনা োদেল,  এইবাি অদি দশখাগুদলদক র্দম্বাধ্ন কদি  
েখন  তািা তাি ক্ষতস্থান গুদলদত জ্বালাইয়া দনঃদশষ কিদিল,  অদিদশখা গুদল ব্রতামিা বহু পূদবস ব্রতামাদিি 
েন্ত্রর্ািায়ক হুল হািাইয়া ব্রফদলয়াদিল এবাং ব্রতামাদিি দনকট হদত আমাদক েন্ত্রর্া িাদনি ক্ষমতা হির্  কিা 
হদয়দি।  দ্রুতগামী হও,  কাির্ ব্রতামাদিি অদি দজহ্বার্মহূ হদত আমাি প্রদত আমাি দপ্রয়তদমি আহ্বান স্বিশুনদত 
র্ক্ষম হই।  

ব্রর্ই আগ্রদহি উেীপনায় েন্ত্রর্া ও দঃখ কষ্ট গদল অিতশ্য হদয় ব্রগল বদল  ব্রবাধ্ হল।  অদি দশক্ষাগুদল িািা 
র্ম্পূর্সরুদপ আবতত হদয় দতদন এইরূপ ভাদব পিদক্ষপ কিদত লাদগদলন ব্রেমন একজন দবজয়ী বীি তাি দবজয় 
িতশ্যস্থদল গমন কদি।  দতদন উদত্তদজত জন র্মদূিি মধ্য দিয়া পদিদবদষ্টত অেকাদিি মদধ্য একদট আদলাদকাজ্বল 
অদি দশখাি ন্যায় র্লদত লাগদলন।  ফাাঁদর্ কাদষ্টি পািদিদশ উপদস্থত হদয় দতদন িশসক বতদন্দি জনতাি প্রদত 
একদট ব্রশষ আদবিন জানাবাি জন্য পুনিায় তাি স্বি উদত্তালন কিদলনঃ ব্রে ব্রর্ালায়মান ব্রক ব্রতামিা এক্ষন 
ব্রতামাদিি র্সু্মদখ অদি ও িদি একদট দশকাি রূদপ ব্রিখদত পাইদতদি ব্রর্ দক অতযল্প কাল পূদব্বস পাদথসব 
র্কল প্রকাি র্ম্ভাবয অনুগ্রহ ও ধ্ন  র্ম্পি ব্রভাগ কদি নাই? দক কািদর্ ব্রর্ এই পাদথসব ব্রগৌিব পদিতযাগ কদি  
তৎপদিবদতস এইরূপ মহা অপমান ও দঃখ কষ্ট ব্রভাগ গ্রহর্ কিদি? ইমাম োদিহ হুর্দনি র্মাদধ্ ব্রর্ৌদধ্ি দিদক 
দনদজি মেক ভূদমদত শাদয়ত কদি  আিবী ভাষায় দতদন কতক বাকয অস্পষ্ট ভাদব উচ্চাির্ কিদলন ো আদম 
উপলদি কিদত র্ক্ষম হলাম এক্ষন আমাি কতসবয ব্রশষ হদয় ব্রগদি।  দতদন জল্লািদক উদচ্চঃস্বদি বলদলনঃ 
েখনই  তাি প্রাথসনা ব্রশষ হদয় ব্রগলঃ এর্ এবাং ব্রতামাি কাজ তুদম ব্রশষ  কি।  েখন  একদট ুঠাি িািা তাি 
ব্রিহ র্মদিখদডডত কিা হল।  তখনও দতদন জীদবত দিদলন।  তাি দপ্রয়তদমি প্রশাংর্া এইরূপ অদবশ্বাস্য দঃখ ও 
কদষ্টি মদধ্যও তাি জীবদনি ব্রশষ মুহূতস পেসি তাি ওষ্ঠিদয় দবলম্ব কিদিল। ( ১০)  

এই দবষািময় কাদহনী ব্ররাততবদগসি অিিািাি গভীিতম স্থানর্মহূ আদলাদড়ত কিল।  ব্রনোমুল উলামা,  দেদন এই 
কাদহনীি র্দবোদি বর্সনা আগ্রহ র্হকাদি শ্রবন কিদিদলন,  মহা ভীদত ও সনিাদশ্য হেিয় ব্রমার্ড়াদলন।  দতদন 
উদচ্চঃস্বদি বলদলনঃ কতই আশ্চেসজনক কতই অর্াধ্াির্ এই ধ্মস এি বযাখযা স্বরূপ একদট বাকয ও না বদল  
দতদন তৎক্ষর্াৎ গাদত্রাথান কিদলন এবাং র্দল ব্রগদলন।  ( ১১)  
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মহান তাদহিাি আিবদলিাদনি কাদহনী 

 অদবিত উদত্তজনাি ঐ দিবর্ র্মদুহ পািস্যবার্ী মহান বা’ব্রবি আিও একজন খযাতনামা দশদষ্যি আি- বদলিান 
িশসন কদিদিল।  র্¦ য়াং মহান বাব তাদহিাি ন্যায় এই রুপমহিী ও বীেসযবতী স্ত্রীদলাক,  িাজধ্ানীদত ব্রে অদবিত 
প্রর্ডডতাি ব্রে িদটকা তীেতাি র্াংদগ তখন প্রবাদহত হদেল,   ব্রর্ই িদটকায় আক্রাি ও দনমদজ্জত হদয়দিদলন।  
তাি আিবদলিাদনি অবস্থাদি র্ম্বদে এখন আদম ো বর্সনা কিদত োদে তা দবশ্বে র্াংবািিাতাগদর্ি দনকট হদত 
পাওয়া ব্রগদি,  তাদিি মদধ্য কতক ব্রলাক,  আদম ব্রে র্মে  টনা বর্সর্না কিদত ব্রর্ষ্টা কিদি ব্রর্গুদলি র্াকু্ষর্ 
র্াক্ষী দিদলন।  ব্রতহিাদন তাি অবদস্থদত িাজধ্ানীি ব্রনততস্থানীয় স্ত্রীদলাকদিি আিদিক ভালবার্া ও উচ্চ শ্রদ্ধা-
ভদিি প্রমার্ র্মদূহি িািা দবদশষ্টতা লাভ কদিদিল।  বােদবক,  ঐ দিনগুদলদত দতদন তাি জনদপ্রয়তাি অদত 
উচ্চর্ীমায় ব্রপৌাঁদিদিদলন।  ব্রে  দি তাদক আবদ্ধ কদি িাখা হদয়দিল ব্রর্  ি  গুনমুগ্ধা স্ত্রী ব্রলাকদিি িািা 
পদিদবদষ্টত হদয়দিল,  োিা তাি দনকট উপদস্থত হদত আগ্রাহাদিত হদয় এবাং তাি জানোদনি উপকাদিতা 
অনুর্োন কিাি জন্য তাি  দিি িিজায় দভড় কিত।  এই র্কল ব্রমদয় ব্রলাকদিি মদধ্য ব্রময়দিি ( মাহমুি খান 
কালিদিি)  স্ত্রী তাদহিাি প্রদত তাি অতীব শ্রদ্ধা প্রিশসন িািা দতদন দনদজদক খযাদত র্ম্পন্ন ও দবদশষ্ট 
কদিদিদলন।  তাি অদতদথ ব্রর্দবকারূদপ কাজ কদি,  দতদন ব্রতহিাদনি উচ্চ ব্রশ্রর্ীি স্ত্রীদলাকদিি তাি র্ামদন 
উপদস্থত কদিদিদলন।  দতদন অর্াধ্ািন উৎর্াদহি র্াদথ তাি ব্রর্বা কদিদিদলন এবাং তাি স্বজাতীয় স্ত্রীদলাকদিি 
মদধ্য তাি প্রভাব প্রদতপদত্ত গভীিতম কিাি কাদজ তাি স্বকীয় অাংশ প্রিান কিদত ( উদোম প্রদয়াগ কিদত)  
দতদন কখনও পশ্চািপি হন  নাই।  ব্রে র্ব ব্রলাদকি র্াদথ কালিদিি স্ত্রী  দনষ্ঠভাদব দমশদতন তািা তাদক এই 
বর্সনা প্রিান কিদত শুদনদিনঃ ‘এক িাদত্র তাদহিা েখন  আমাি বাড়ীদত অবস্থান কিদিদলন,  আমাদক তাি 
দনকট আহ্বান কিা হদয়দিল এবাং আদম তাদক অেকাদিি মদধ্য র্ম্পূর্সরূদপ সুদশাদভত ব্রিখদত ব্রপলাম,  দতদন 
বিদফি ন্যায় শুভ্র ( তুষাি ধ্বল)  ব্রিশমী িী স গাউন পদিদিদলন এবাং তাি কক্ষ েদতœি র্াদথ মদনানীত 
উৎকতষ্ট সুগদে িদবযি ব্রর্ৌিভপূর্স দিল।  এিকম অর্াধ্াির্ িতদশ্য আদম তাি দনকট আমাি দবিয় প্রকাশ 
কিলাম।   দতদন বলদলন  ঃ আদম তাি ব্রপ্রমাস্পদিি র্াদথ দমদলত হওয়াি জন্য প্রস্তুত হদে এবাং আদম 
আপনাদক আমাি কািাবদিাদধ্ি দঃদশ্চিা ও উদিগর্মহূ হদত মুি কিদত ইো কদি।  আদম প্রথমতঃ অতযি 
আতদঙ্কত হলাম এবাং তাি দনকট হদত দবদেদিি ভাবনায় ক্রন্দন কিলাম।  দতদন আমাদক সুদনদশ্চত কিদলন  ঃ 
ক্রন্দন কিদবন না,  আপনাি দবলাদপি র্ময় এখনও আদর্ নাই,  আদম আপনাদক আমাি ব্রশষ ইোর্মদূহি  
অাংশ জানাদত কিদত ইো কদি,  কাির্ আমাি ব্রগ্রফতাি ও আিবদলিাদনি িডড ব্রভাগ কিাি র্ময় দ্রুত 
দনকটবতসী হদে।  আমাি মততুযি িতশ্যস্থাদন আপনাি পুত্রদক আমাি র্াদথ গমর্  কিদত ব্রিবাি জন্য আপনাদক 
অনুদিাধ্ কিব।  ব্রেন দতদন এটা সুদনদশ্চত কিদত পাদিন ব্রে,  ব্রে র্কল প্রহিী ও জল্লাদিি হাদত আমাদক 
র্মপসন কিা হদব ব্রেন তািা আমাি এই পদিেি বদজসত কিদত আমাদক বাধ্য কিদত না পাদি।  এটাও আমাি 
ইো ব্রে,  আমাি ব্রিহ ব্রেন একটা গদতস দনদক্ষপ কিা হয়  এবাং  ব্রর্ই গতস মাদট ও পাথি খডড িািা পুর্স 
কিা হয়।  আমাি মততুযি দতন দিন পদি একজন স্ত্রী ব্রলাক এদর্ আপনাি র্াদথ র্াক্ষাৎ কিদব,  তাদক আপদন 
আমাি এই আাংদটদট ব্রিদবন,  ো আদম এখন আপনাি কাদি গদেত িাখদি।  আমাি ব্রশষ অনুদিাধ্ এই ব্রে,  
আপদন কাউদকই ব্রেন আমাি  দি প্রদবশ কিদত না ব্রিন।  এই র্ময় হদত  ব্রর্ই র্ময় পেসি েখন  আমাদক 
এই  ি  তযাগ কিাি জন্য আহ্বান কিা হদব।  ব্রে কাউদকই আমাি প্রাথসনাকাদল উপিব কিদত দবিত কিদবন।  
আজদকি দিন আদম উপবার্ কিদত ইো ব্রপাষন কিদি,   ব্রর্ই উপবার্ আদম ভি কিব না,  ব্রে পেসি না 
আদম আমাি দপ্রয়তদমি র্ম্মুদখ উপদস্থত হই।  এই কথাগুদল বদল দতদন আমাদক তাি  দিি িিজায় তালা বে 
কিদত এবাং তাি োত্রাি দঠক র্ময় উপদস্থত হওয়াি আদগ তা না খুলদত আমাদক আদিশ কিদলন।  দতদন 
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আমাদক আিও অনুদিাধ্ কিদলন ব্রেন আদম তাি মততুযি র্াংবাি ব্রগাপন িাদখ।  ব্রে পেসি না তাি শত্রুিা তা 
প্রকাশ কদি। ’ 

তাি জন্য ব্রে মহৎ  ভালবার্া আদম আমাি অিদি ব্রপাষন কিদিলাম ব্রকবল তাই আমাদক তাি আদিশর্মহূ 
পালন কিদত আমাদক র্ক্ষম কদিদিল।  তাি ইো পূির্ কিদত আমাি প্রবল বার্না আমাদক বাধ্য কিল।  
আদম এক মুহুতসকালও তাি দনকট হদত দনদজদক বদঞ্চত কিদত র্ম্মত হতাম না।  আদম তাি  দিি তালা বে 
কিলাম এবাং অিময দঃখপূর্স অবস্থায় আমাি দনজ  দি প্রদবশ কিলাম।  আদম দনদজি দবিানাি উপদি দনিাহীন 
এবাং শািহীনভাদব পদড় িইলাম।  তাি আিবদলিাদনি সনকদটযি ভাবনা আমাি অিিািা দবিীর্স কদিদিল।  তদব 
তাি ওষ্ঠিয় ব্রে ( আিবদলিাদনি)  পানপাত্র ব্রর্বন কিদত ইো কিদিল তা তাি দনকট হদত দফদিদয় নাও।   
ব্রর্ই দিন এবাং িাদত দনদজদক িমন  কিদত না ব্রপদি আদম কদয়কবাি উদঠ দনদজি অজাদিই  ব্রর্ই  দিি 
প্রদবশ িাদিি দনকট গমন কিলাম এবাং তাি  দিি িিজায় নীিদব িাাঁদড়দয় িইলাম।  তাি মুখ হদত ব্রে 
বাকযগুদলা ব্রবি হয়  তা ব্রশানাি জন্য অতীব আগ্রহ র্হকাদি আদম  ব্রর্ই স্বদিি মাধ্ুেসয িািা মন্ত্রমুদগ্ধি মদতা 
হদয়দিলাম এবাং  ব্রর্ই স্বি তাি দপ্রয়তদমি প্রশাংর্া গীত দতদন সুি কদি আবতদত্ত কিদিদলন।  আমাি আুলতা 
এদতা অদধ্ক হদয়দিল ব্রে,  আদম আমাি পাদয়ি উপি িাাঁদড়দয় থাকদত পািদিলাম না।  সুেসযাদেি র্াি  ডটা পি 
আদম আমাি বাদড়ি প্রধ্ান িিজায় কড়া নাড়াি শব্দ শুনদত ব্রপলাম।  আদম র্াদথ র্াদথ আমাি পুদত্রি দনকট 
ব্রিৌদড় ব্রগলাম এবাং তাদক তাদহিাি ইোর্মহূ  র্ম্বদে জানালাম।  ব্রর্ প্রদতশ্রুদত প্রিান কিল ব্রে,  দতদন 
আমাদক ব্রে উপদিশ প্রিান কদিদিন তাি প্রদতযকদট ব্রর্ পূর্স কিদব।   টনার্দক্র  ব্রর্ই র্ময় আমাি স্বামী 
অনুপদস্থত দিদলন।  আমাি পুত্র িাি খুদল দিল,  আমাদক জানাল ব্রে আেীম র্িসাদিি ফিাশগর্ ( পিাদতক সর্ন্য 
)  প্রধ্ান িিজাি দনকট িাাঁদড়দয় আদি এবাং তািা িাবী কিদি ব্রে,  তাদহিাদক এখনই তাদিি হাদত ব্রিদড় 
ব্রিয়া ব্রহাক।  এই র্াংবাি শুদন আদম অতযি ভীত হলাম এবাং আদম েখন  কম্পমান অবস্থায় তাি িিজায় 
উপদস্থত হলাম  তখন তাদক আমাি গতহ পদিতযাগ কিাি জন্য প্রস্তুত ব্রিখদত ব্রপলাম।  েখন  আদম  দি প্রদবশ 
কিলাম তখন দতদন  দিি ব্রমদিদত পির্ািনা কিদিদলন এবাং ব্রশাক ও আনন্দ প্রকাশক একদট প্রাথসনা পাঠ 
কিদিদলন।  েখনই  দতদন আমাদক ব্রিখদলন,  দতদন আমাি দনকদট আর্দলন এবাং আমাদক র্ুম্বন প্রিান 
কিদলন।  দতদন আমাি হাদত তাি ব্রিিাদজি র্াদব প্রিান কিদলন।  োদত,  দতদন বলদলন,  দতদন আমাি বাড়ীদত 
তাি অবস্থাদনি স্মতদতস্বরূপ দকিু নগি িবয ব্রিদখ দিদয়দিন।  দতদন বলদলন  ঃ “েখন  আপদন এই দর্ন্দুক 
খুলদবন এবাং ইহাদত ব্রে র্মে িবয আদি ব্রর্গুদল িশসন কিদবন,  আদম আশা কদি আপদন আমাদক স্মির্ 
কিদবন এবাং আমাি আনদন্দ উৎফলু্ল হদবন। ” এই র্মে বাকয বদল দতদন আমাি দনকট হদত তাি ব্রশষ দবিায় 
গ্রহর্ কিদলন এবাং আমাি পুত্রদক র্াদথ দনদয় আমাি র্ামদন ব্রথদক অিতশ্য হদলন।  আহা!  আদম  ব্রর্ই মুহুদতস 
কতই দঃখর্হ মনঃোদপি েন্ত্রনা অনুভব কদিদিলাম,  েখন  আদম তাি অদত সুন্দি আকতদতদক ক্রদম ক্রদম দদি 
র্দল ব্রেদত ব্রিখলাম।  র্িসাি তাি জন্য ব্রে ব্র াড়া ব্রপ্রির্ কদিদিল দতদন তাদত আদিাহর্ কদিদিদলন এবাং 
আমাি পুত্রও কদয়কজন পিাদতদকি র্াদথ োিা তাি দই দিদক অগ্রর্ি হদেল  ব্রর্ই বাগাদন উপদস্থত হদলন,  
ো তাি আিবদলিাদনি িতশ্যভুদম হদয়দিল।  

দতন  ডটা পদি আমাি পুত্র দফদি আর্দলা,  তাি মুখ মডডল অশ্রুদর্ি,  ব্রর্ র্িসাি ও তাি র্হকািীগদর্ি প্রদত 
অদভশাপ বষসর্ কিদিল।  আদম তাদক শাি কিদত ব্রর্ষ্টা কিলাম এবাং তাদক আমাি পাদশ বদর্দয় তাি পদক্ষ 
েতদি র্ম্ভব পূর্সভাদব তাি মততুযি অবস্থার্মহূ বর্সনা কিদত তাদক আদিশ কিলাম।   

ব্রর্ িী সশ্বার্ তযাগ কদি  বলল :  মাতা,  আমাি র্কু্ষ ো িশসন কদিদি তা বর্সনা কিদত ব্রর্ষ্টা কিা আমাি 
পদক্ষ অর্ম্ভব।  আমিা ব্রর্াজাসুদজ ইলধ্ািী বাগাদন অগ্রর্ি হলাম,  ো নগদিি ব্রতাির্িাদিি বদহভসাদগ অবদস্থত।  
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আমাি তীে  তর্া জন্মাল,  েখন  আদম র্িসাি ও তাি র্হকািীগর্দক মিয পাদন িদিম বর্স হদয়  হাদস্যি র্াদথ  
গজসন কদি  লাম্পটয ও লজ্জাি কােসযর্মূদহ র্ম্পূর্স মত্ত ব্রিখলাম।  প্রদবশিাদি ব্রপৌাঁদি মহান তাদহিাহ অশ্ব হদত 
অবতির্ কিদলন এবাং তাি দনকট আহ্বান কদি  র্িসাদিি র্াদথ  তাি পদক্ষ প্রদতদনদধ্ি কােসয কিাি জন্য 
আদিশ িান কিদলন এবাং দতদন বলদলন,  “তাি পান- ব্রভাজদন র্দবি মদধ্য তাদক র্দম্বাধ্ন কিদত দতদন 
অদনেকু দিদলন।  দতদন বলদলন :  তািা িতশ্যত:  আমাদক শ্বার্রূদ্ধ কদি   হতযা কিদত র্ায় ।  অদনক দিন 
পূদবস আদম একদট ব্রিশমী রুমাল ব্রিদখ  দিদয়দিলাম,  ো এই উদেদশ্য বযবহৃত হদব বদল  আশা কদিদিলাম।  
আদম ইহা আপনাি হদে র্মপসর্ কিলাম এবাং আদম ইো কদি আপদন  ব্রর্ই লম্পট মিযপায়ীদক আমাি জীবন 
লওয়াি কাদেসয ইহাদক বযবহাি কিদত প্রবতত্ত কিদব। ” 

 

আদম েখন  র্িসাদিি দনকট উপদস্থত হলাম,  আদম তাদক জ ন্য মাতাল অবস্থায় ব্রপলাম।  েখন  আদম তাি 
কাদি ব্রগলাম,  আদম তাদক উচ্চস্বদি  দর্ৎকাি কদি বলদত শুনলাম:  আমাদিি আনন্দ উৎর্দব বাধ্া প্রিান 
কদিা না।   ব্রর্ই  তর্য হতভাগয স্ত্রীদলাকদক শ্বার্রুদ্ধ কদি মিদত িাও এবাং তাি ব্রিহ একদট গদতস দনদক্ষপ্ত 
ব্রহাক।  আদম এরূপ আদিদশ অতযি দবদস্মত হলাম।  তাি কাি ব্রথদক ব্রকান আদিশ ব্রপদত অনুদিাধ্ কিদত 
র্াহর্ কিা অপ্রদয়াজনীয় মদন কদি আদম তাি দইজন অনুর্দিি কাদি ব্রগলাম,  োদিি র্াদথ আদম আদগ 
ব্রথদকই পদিদর্ত দিলাম এবাং মহান তাদহিাহ আমাদক ব্রে রুমালদট প্রিান কদিদিদলন তা তাদিি হাদত প্রিান 
কিলাম।  তািা তাাঁি অনুদিাধ্ িক্ষা কিদত িাজী হদলা।   ব্রর্ই রুমাল তাাঁি গলায় জড়াদনা হদলা এবাং এটাই 
তাাঁি আিবদলিাদনি অস্ত্ররূদপ কাজ কিদলা।  তািপি আদম িতদবদগ বাগাদনি িক্ষদকি দনকট গমর্  কিলাম 
এবাং তাদক দজজ্ঞার্া কিলাম ব্রে ব্রর্ এরুপ ব্রকান স্থাদনি দনদিসশ দিদত পাদি দকনা ব্রেখাদন এই মততদিহ 
লুদকদয় িাখা ব্রেদত পাদি।  আদম এদত বড়ই আনদন্দত হলাম ব্রে ব্রর্ আমাদক একদট ুদপি দনকট দনদয় ব্রগল 
ো র্ম্প্রদত খনন  কিা হদয়দিল এবাং তা অর্ম্পূর্স িাখা হদয়দিল।  অন্য কদয়কজন ব্রলাদকি র্াহাদেয আদম তাাঁদক 
তাি কূপ মধ্যদস্থত র্মাদধ্দত স্থাপন কিলাম এবাং কূপদট মাদট ও পাথি িািা বে কিলাম,  ব্রেমন দতদন দনদজ 
আশা কদিদিদলন।  োিা তাদক তাি ব্রশষ মুহুদতস ব্রিখদত ব্রপদয়দিল তািা গভীিভাদব প্রভাবাদিত হদয়দিল।  তািা 
িতদষ্ট আনত কদি  এবাং নীিবতায় মি হদয় ব্রশাকাুলদর্দত্ত দভন্ন দভন্ন দিদক র্দল ব্রগল,  তাদিি বদলদক 
( আিবলীিানকািীদক)  কূপ র্মাদধ্দত ব্রিদখ দিদয়,  দেদন তাদিি স্বদিদশি উপি এইরূপ অদবনশ্বি প্রভা প্রিান 
কদিদিদলন,  প্রেি স্তুদপি দনদর্ র্মাদহত ো তািা দনজ হাদত তাি উপি স্তু ুপীকতত কদিদিল।  

 

আমাি পুত্রগর্ আমাি ব্রর্াদখি র্ামদন েখন   ব্রর্ই  টনাি বর্সনা কদিদিল তখন আদম অশ্রু দবর্জসন 
কদিদিলাম।  আদম ভাবাদবগ িািা এইরূপ অদভভতূ হদয়দিলাম ব্রে,  আদম ভূদমস্বাৎ হদয় অবদর্তন অবস্থায় 
ভুদমদত পদড়দিলাম।  েখন  আমাি জ্ঞান দফিল আদম আমাি পুত্রদক আমাি ব্রর্দয় কম েন্ত্রর্াগ্রস্থ ব্রিখদত ব্রপলাম 
না।  ব্রর্ তাি দবিানায় শুদয় উৎর্দগসি ভাবাদবদগ অশ্রুপাত কদি দবলাপ কিদিল।  আমাি অবস্থা ব্রিদখ ব্রর্ 
আমাি কাদি আর্ল এবাং আমাদক র্ািনা প্রিান কিল।  ব্রর্ বলল :  আপনাি অশ্রুজল আমাি দপতাি দনকট 
আপনাি গুপ্ত িহস্য প্রকাশ কদি দিদব।  উচ্চপি ও পিমেসািাি দবদবর্না দনঃর্দন্দহ,  আমাদিি পদিতযাগ কিদত 
এবাং এই গতদহি র্াদথ তাদক ব্রে বেদন আবদ্ধ কদিদি তা দিন্ন কিদত তাদক প্রবতত্ত কিদব।  েদি আমিা 
আমাদিি অশ্রুজল িমন  কিদত অক্ষম হই ,  তদব দতদন নাদর্িউদেন শাদহি দনকট আমাদিি দবরুদদ্ধ অদভদোগ 
কিদব ব্রে,  আমিা একজন  তর্য শত্রুি োদমদন্ত্রি বদলরূদপ পদতত হদয়দি।  দতদন শাদহনশাদহি দনকট হদত 
আমাদিি মততুযিদডডি র্ম্মদত লাভ কিদবন এবাং খুব র্ম্ভব দতদন দনজ হাদত আমাদিি হতযা কিদত অগ্রর্ি 
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হদবন।  ব্রকন আমিা োিা কখনও  ব্রর্ই ধ্মসগ্রহর্ কদি নাই,  তাি হাদত আমাদিি ব্রর্রূপ িডড ব্রভাগ কিদত 
হদব? আমাদিি ো কতসবয তা হদে,  োিা তাদক এদকবাদি র্তীত্ব ও মেসািাহীন বদল প্রকাশ্যভাদব দনন্দা  
কদি তাদিি দবরুদদ্ধ তাদক িক্ষা কিা।  আমাদিি উদর্ৎ র্বসিা তাি প্রদত ভালবার্া আমাদিি অিদি র্দঞ্চত 
কদি িাখা এবাং এক ুৎর্া িটনাকািী শত্রুি র্ম্মুদখ তাি  ব্রর্ই জীবদনি পদবত্রতা িক্ষা কিা। ” 

 

তাি বাকযর্মহূ আমাি অভযািিীন উদত্তজনা প্রশদমত কিল।  আদম তাি দর্ন্দুদকি দনকট ব্রগলাম এবাং ব্রে র্াদব 
দতদন আমাি হাদত প্রিান কদিদিদলন তা িািা আদম ইহা খুললাম।  আদম উৎকতষ্ট সুগদেিদবযি একদট দশদশ 
ব্রপলাম,  তাি পাদশ দিল একদট তর্দবহ ( জপমালা) ,  একদট প্রবাল দনদমসত হাি এবাং দতনদট আাংদট ো 
নীলকািমদন,  বহুমূলয প্রেি ও র্ুদন প্রেি আদিাদহত।  আদম েখন  তাি পাদথসব র্ম্পির্মদূহি উপি িতদষ্টপাত 
কিলাম,  তখন আদম তাি গুরুতি  টনাপূর্স জীবদনি অবস্থার্মহূ র্ম্বদে গভীিভাদব দর্িা কিলাম এবাং 
আশ্চােসযস্পদিি র্াদথ তাি অিময র্াহর্,  তাি উৎর্াহ,  তাি উচ্চ কতসবযজ্ঞান এবাং তাি র্দন্দহাতীত ঐশী 
ভদি স্মির্ কিলাম।  আদম তাি র্াদহদতযক সনপুর্যতা স্মির্ কিলাম,  এবাং তাি কািাদবাদিাধ্র্মহূ,  তাি লজ্জা 
এবাং ব্রে দনসাম দতদন এইরূপ র্দহঞ্চুতাি র্াদথ র্হ্য কদিদিদলন।  ো তাি ব্রিদশি অন্য ব্রকান স্ত্রীদলাক প্রিশসন 
কিদত র্ক্ষম হদতা না,  এই র্কল দবষয় র্ম্বদে আদম দর্িা দমদশ্রত মানর্- পদট তাি দর্ত্র অঙ্কন কিলাম।  তাি 
উদত্তজনাশীল বাদিতাি স্মতদত আমাি অিিদক উদত্তদজত কিল,  েখন  আদম ঐ র্কল বাকয বাি বাি উচ্চাির্ 
কিলাম ো অদনক র্ময় ওষ্ঠিয় হদত দনগসত হত।  তাি জানোদনি দবশালতা র্ম্বদে এবাং ইর্লাদমি পদবত্র 
গ্রন্থর্মূদহি উপি তাি আদধ্পতয আমাি মদনি মদধ্য এইরূপ দ্রুতগদতদত হঠাৎ উিয় হল ব্রে,  তা আমাদক 
দবর্দলত কিল।  র্দবসাপদি,  দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন,  তাি প্রদত তাি প্রগাঢ় অনুিাগ,  েখন  দতদন এই 
ধ্দমসি পক্ষ র্মথসন কিদতন,  তখন তাি উৎর্াহ,  দতদন এি জন্য ব্রর্ র্কল ব্রর্বা কাজ র্ম্পািনা কদিদিন,  
এর্দবি জন্য ব্রে র্কল দবপি- আপি ও ব্রক্লশ তাদক ব্রভাগ কিদত হদয়দি,  এি অনুর্ির্কািীদিি জন্য ব্রে র্কল 
িতষ্টাি দতদন প্রিান কদি ব্রগদিন,  এি উন্নদতি জন্য দতদন ব্রে শদি প্রিান কদিদিন,  তাি স্বদিশবার্ীদিি 
অিদি দনদজি জন্য ব্রে নাম ব্রখাদিত কদিদিন,  এই র্কল আদম স্মির্ কিলাম এবাং আদম তাি দর্ন্দুদকি 
পাদশ িাাঁদড়দয় থাকলাম।  আদম আশ্চােসযাদিত হদয় দর্িা কিলাম,  এইরূপ একজন মহতী স্ত্রীদলাকদক,  দকইবা এই 
র্কল সবভব ও র্ম্মান ো িািা দতদন পদিদবদষ্টত দিদলন তা পদিতযাগ কিদত প্রবতত্ত হদয়দিন এবাং দর্িাদজি 
একজন অজানা েুবদকি ধ্দমসি র্াদথ দনদজদক র্ম্পতি কদিদিন।  আদম দনদজি মদন দর্িা কিলাম,   ব্রর্ই 
শদিি দক িহস্য হদত পাদি,  ো তাদক তাি  ি  ও আিীয়- স্বজন হদত দবদেন্ন কদিদি,  ো তাদক তাি 
িদটকার্ঙ্কুল জীবদন র্ব র্ময় তাদক িক্ষা ও র্মথসন কদিদি এবাং অবদশদষ তাদক তাি র্মাদধ্স্থদল বদয় 
দনদয়দিল?  আদম মদন মদন দর্িা কিলাম,   ব্রর্ই শদি দক আল্লাহি শদি হদত পাদি না? র্বসশদিমাদনি 
হাত দক তাি ভাগযদক পদির্াদলত কিদত ও তাদক তাি জীবদনি দবপির্মূদহি মদধ্য তাি গদত দনয়দন্ত্রত কিদত 
র্ক্ষম হদতন? 

 

তাাঁি আিবদলিাদনি দতন দিন পি ( আগস্ট ১৮৫২ দিঃ)  দতদন ব্রে স্ত্রীদলাদকি আর্াি প্রদতশ্রুদত দিদয়দিদলন,  
দতদন এদর্দিদলন।  আদম তাি নাম আিস্থ  কদিদিলাম এবাং মহান তাদহিাহ ব্রে নাম উদল্লখ কদিদিদলন,   
ব্রর্ই একই নাম শুদন,  ব্রে পুটদল আমাি হাদত ন্যে কিা হদয়দিল আদম তা তাি হাদত তুদল দিলাম।  আদম 
ইদতপূদবস কখনও  ব্রর্ই স্ত্রীদলাদকি র্াক্ষাৎলাভ কদি নাই,  এি পদিও আি আদম কখনও তাদক ব্রিদখ নাই।  
( জাদনসল িয়যাল এদশয়াদটক ব্রর্ার্াইদট,  ১৮৮৯,  আদটসদকল ৬,  ৪৯২পতঃ) ।  
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মহান তাদহিাি জীবন ইদতহাদর্ি দকয়িাংশ 

 

ব্রর্ই অমি স্ত্রীদলাদকি নাম দিল ফাদতমা,  ব্রে নাম তাি দপতা তাদক প্রিান কদিদিদলন।  তাি পদিবাি ও 
আিীয়স্বজন তাদক উদম্ম র্ালমাহ্ নাম দিদয়দিল,  োিা দক না তাদক জাদকয়াহ্ নাদমও অদভদহত কদিদিল।  
দতদন ১২৩৩ দহজিীদত ( ১৮১৭- ১৮িীঃ)  জন্মগ্রহর্ কদিন,  ব্রে বৎর্ি  মহান বাহা’উল্লাহ্ও জন্মগ্রহর্ 
কদিদিদলন।  েখন  দতদন ব্রতহিাদন আিবদলিান কদিন তখন তাি বয়র্  দিল িদত্রশ বিি ।  ভদবষ্যদতি 
বাংশধ্িিা তাি জীবদনি একদট ব্রোগয দববির্ উপদস্থত কিদত র্ক্ষম ব্রহাক।  ো তাি র্মর্ামদয়ক ব্রলাদকিা 
পেসাপ্ত দর্দন দনদত পাদি নাই।  ভদবষ্যদতি ঐদতহাদর্কগর্ তাি প্রভাদবি পদিমার্ উপলদি করুক এবাং এই 
মহদত স্ত্রীদলাক তাি স্বদিশ ও স্বদিশবার্ীি ব্রে অনুপম ব্রর্বা কােসযর্মূহ প্রিান কদিদি তা দলদপবদ্ধ করুক।  এই 
ধ্দমসি অনুর্ির্কািীগর্,  ব্রে ধ্দমসি দতদন এইরূপ উৎকতষ্টভাদব ব্রর্বা কদিদিন,  তাি িতষ্টাি অনুর্ির্ করুক,  
তাি কােসযাবলী পুনিায় গর্না  করুক,  তাি িক্ষতা  ও গুর্াবলীি িহস্য উদ্ াদটত করুক,  র্বস র্মদয়ি জন্য 
তাদক পতদথবীি জাদতর্মূদহি ও ব্রলাকগদর্ি র্ম্পতদত ও প্রীদত- অনুিাদগ প্রদতদষ্ঠত করুক।  ( ১২)  

সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়াজিীি আিবদলিান কাদহনী 

মহান বাব- এি দশষ্যদিি মদধ্য আি একজন দবদশষ্ট বযদি দেদন  ব্রর্ই প্রর্ডড হািামাি র্ময়,  ো ব্রতহিানদক 
অদভভুত কদিদিল,  মততুযমদুখ পদতত হদয়দিদলন,  দতদন দিদলন সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়ােিী,  দেদন মাহু ও 
ব্রর্হিীদক উভয় স্থাদন মহান বাব- এি শ্রুদত দলদপকাি দিদলন।  ধ্দমসি দশক্ষার্মহূ র্ম্মদে তাি জ্ঞান এইরূপ দিল 
ব্রে মহান বাব,  দমজসা ইয়াদহয়াি দনকট দলদখত একদট ফলকদলদপদত তাদক ( দমজসা ইয়াদহয়াদক)  পদবত্র ব্রলখনী 
র্ম্মদে তাি ( সর্য়ি ব্রহাদর্ইদন ইয়ােিী)  দনকট হদত জ্ঞানাদলাক অদিষন কিদত তাদগি দিদয়দিদলন।  দতদন 
একজন প্রদতষ্ঠা র্ম্পন্ন ও অদভজ্ঞ বযদি দিদলন,  তাি উপি মহান বাব অদতশয় দবশ্বার্ স্থাপন কদিদিদলন এবাং 
দতদন তাি র্াদথ অদত  দনষ্ঠভাদব র্ম্পদকসত দিদলন।  তাি প্রভুি ( মহান বাব- এি)  তাদেদজ আিবদলিাদনি 
পি,  ব্রতহিাদনি ভ-ু গভসস্থ কািাগাদি ( দর্য়াহর্াদল)  দতদন িী সকাল ধ্দি কািা েন্ত্রর্া ব্রভাগ কদিদিদলন ো তাি 
আিবদলিাদনই ব্রশষ হদয়দিল।  দতদন ব্রে ব্রক্লশ ব্রভাগ কদিদিদলন তা মহান বাহা’উল্লাহ অদধ্ক পদিমাদর্ লা ব 
কিদত র্াহােয কদিদিদলন।  প্রদত মাদর্ দনয়দমতভাদব দতদন অথস- র্াহােয তাি দনকট পাদঠদয়দিদলন।  ব্রে র্কল 
কািািক্ষক তাদক পাহািা দিত তািাও তাদক প্রশাংর্া ও শ্রদ্ধা কিদতা।  মহান বা’ব্রবি র্াদথ তাি িী সকাল ও 
অিিি র্াহর্েসয তাি জীবদনি ব্রশষ ও িদটকার্ঙ্কুল দবপির্মূদহ তাি উপলদি গভীি কদিদিল এবাং তাি 
আিাদক এইরূপ এক শদিদত দবভূদষত কদিদিল ো তাি পাদথসব জীবদনি দিবর্র্মহূ ব্রশষ হদয় আর্াি 
দনকটবতসী দিল,  তখন দতদন অদধ্কতিভাদব উহা দবকাশ কিদত দনয়দত দনধ্সাদিত দিদলন।  দতদন কািাগাদি পদড় 
িদয়দিদলন  ব্রর্ই দিদনি আগ্রদহ,  ব্রে দিন তাদক আিবদলিাদনি জন্য ডাকা হদব,  ব্রে ভাদব তাি প্রভুদকও 
আহ্বান কিা হদয়দিল।  

ব্রে দিন মহান বাব আিবদলিান কদিদিদলন,  ব্রর্ দিন আিবদলিান কিা সুদোগ হদত বদঞ্চত হদয়  ব্রর্ই 
সুদোগ লাভ কিাি জন্য তাি পিম আকাঙ্খা দিল।  দতদন এখন আগ্রদহি র্াদথ  ব্রর্ই র্মদয়ি প্রতীক্ষা 
কিদিদলন।  েখন  তাি পেসায় আর্দব তখন দতদন  ব্রর্ই পানপাত্র তাি ব্রঠাাঁটিয় স্পশস কদিদিল,  তাি তলদিশ 
পেসি শুষ্ক কদি দনদত।  অদনক র্ময় ব্রতহিাদনি উচ্চ পেসাদয়ি কমসর্ািীবতন্দ কািাবাদর্ি কদঠািতার্মূহ হদত মুি 
কিাি জন্য তাদিি প্রোব গ্রহর্ কিাি জন্য র্ম্মত হওয়াি জন্য ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  তাি ব্রর্াখ হদত অনবিত 
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অশ্রু প্রবাদহত হদতা।  অশ্রু দবর্জসদনি কাির্ দিল  ব্রর্ই খািাপ স্বভাদবি ব্রলাকগুদলদক পুনঃিশসন।  
আজািবায়জাদনি দনষ্ঠুি কািাবদিাদধ্ি অেকাদিি মদধ্য োি প্রভা এইরূপ ঊজ্জ্বলভাদব প্রজ্জ্বদলত হদয়দিল এবাং 
োি িদিম আভা এি শীতকাদলি িাতগুদল উত্তপ্ত কদিদিল।  েখন  দতদন তাি কািাকদক্ষি অেকাদিি মদধ্য 
তাি এইর্ব পিম সুদখি দিনগুদলি দর্িা কিদতন,  ো দতদন তাি প্রভূি উপদস্থদতদত কাদটদয়দিদলন,  তখন তাি 
দনকট এমন এক বযদি উপদস্থত হদতন,  দেদনই ব্রকবল তাাঁি উপদস্থদতি আদলাক িািা  ব্রর্ই দঃর্হ েন্ত্রর্া িূি 
কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন,  ো তাি অিদি স্থায়ী আর্ন গ্রহর্ কদিদিল।  তাি এই র্ািনা প্রিানকািী মহান 
বাহা’উল্লাহ্ িাড়া আি ব্রকউ নন।  তাাঁিই র্াহর্দেসয সর্য়ি ব্রহাদর্ইন তাি মততুযি ব্রশষ র্ময় পেসি অবস্থান কিাি 
সুদোগ লাভ কদিদিদলন।  আদজজ খান র্িসাদিি হাত,  ো মহান তাদহিাি মততুযিডড প্রিান কদিদিল,   ব্রর্ই 
হাত মহান বা’ব্রবি শ্রুদতদলদপকাি ও দকিু র্মদয়ি জন্য আজািবায়জাদনি কািাগাদি তাাঁি ( মহান বা’ব্রবি)  র্হ 
বন্দীদক মততুযজনক আ াত প্রিান কদিদিল।   ব্রর্ই হতযাপিাধ্ী র্িসাি তাি প্রদত মততুযি ব্রে আ াত প্রিান 
কদিদিল ব্রর্ র্কল অবস্থার্মহূ  দবোদিত বর্সনা কিাি প্রদয়াজন নাই।  এটুু বলদলই েদথষ্ট হদব ব্রে,  দতদন ও 
তাাঁি ন্যায় োিা তাাঁি অনুগামী হদয়দিদলন,  লজ্জাজনক অবস্থার্মদূহি মদধ্য ব্রে পানপাত্র ব্রর্বন কদিদিদলন,  োি 
জন্য দতদন িী সকাল উৎসুক হদয়দিদলন।  

মহান বাহা’উল্লাহ্ কততসক বদর্সত দর্য়াকর্াদলি  টর্াবলী 

আদম এখন মহান বা’ব্রবি ঐ র্ব র্িী োিা মহান বাহা’উল্লাহি র্াদথ কািাগাদিি ভীষর্ ভদয়ি দবষয় গুদলদত 
অাংশগ্রহর্ কিাি ব্রর্ৌভাগয লাভ কদিদিদলন,  তাদিি উপি ো ো  দটদিল তা বর্সনা কিদত অগ্রর্ি হদে।  তাাঁি 
দনদজি ওষ্ঠিয় হদত আদম অদনক র্ময় দনম্নদলদখত দববির্ শ্রবর্ কদিদিলাম  ঃ “ব্রর্ই স্মির্ীয় বৎর্ি  ব্রতহিাদন 
ব্রে িদটকা প্রর্ডডভাদব প্রবাদহত হদয়দিল,  তাি আ াদত ব্রে র্কল ব্রলাক ভূতলশায়ী হদয়দিদলন,  তািা দিদলন,  
দর্য়াহর্াদল,  আমাদিি র্হবন্দীগর্,  ব্রেখাদন আমিাও আবদ্ধ হদয়দিলাম।  র্কলদক একই কদক্ষ ঠার্াঠাদর্ কদি 
িাখা হদয়দিল,  আমাদিি পিেুগল র্দেি কাষ্ঠ খদডড ( ব্রলৌহ হামাদন)  আবদ্ধ এবাং আমাদিি গ্রীবাি র্তুদিসদক 
অতীব কষ্টপ্রি  ষসর্কািী ব্রলৌহশতঙ্খলর্মূহ িািা র্াংবদ্ধ।  ব্রে বায়ুদত আমিা শ্বার্দক্রয়া র্ম্পািন কিদিলাম,  তা 
মন্দ অপদবত্রতা িািা কলুদষত হদয়দিল।  পক্ষািদি,  ব্রে ব্রমদিদত আমিা বর্তাম তা ময়লাবতত ও িািদপাকা 
িািা উপদ্রুত দিল।   ব্রর্ই র্াংক্রামক কািাগাদি আদলাকিদি  প্রদবশ কিদত অথবা এি বিফ শীতলতাদক উষ্ণ 
কিদত ব্রিয়া হয়  নাই।  আমিা তাদিিদক কতক ব্রলাক আবতদত কিদত দশক্ষা দিদয়দিলাম,  োিা প্রদতযক িাদত্র 
পিম উৎর্াদহি র্াংদগ গানস্বদি আবতত্ত কিদতন।  আল্লাহ্ আমাি জন্য েদথষ্ট,  দনশ্চয়ই দতদন পিম প্রার্ুেসযশালী,  
একই র্াদিি র্িীগর্ সুি ধ্দিয়া আবতদত্ত কিদতন,  অন্য র্াদিি ব্রলাক উত্তি কিদতন,  তাাঁি উপিই র্কল 
দবশ্বার্ী দনভসি করুক,  এই র্কল আনন্দজনক স্বি প্রাতঃকাল পেসি ধ্বদনত হত।  

তাদিি প্রদতধ্বদন কািাগাি পূর্স কিত এবাং এি র্মিূয় প্রার্ীির্মহূ ব্রভি কদি নাদর্িউদেন শাদহি কদর্স 
ব্রপৌাঁদিত,  োি িাজ প্রার্াি আমাি কািাগাি হদত অদধ্ক িূদি দিল না।  তাদক উচ্চ: স্বদি বলদত ব্রশানা 
দগদয়দিল,  এই শদব্দি অথস দক? তাি উত্তদি বদলদিল,  বা’বীিা কািাগাদি ব্রে ধ্মসর্িীত সুি কদি  গান 
কিদতদিল তাই।  শাহ্ আি ব্রকান মিবয কদি নাই,  আি তাি বন্দীগদর্ি উৎর্াহ িমন  কবাি জন্য ব্রকান 
ব্রর্ষ্টাও কদি নাই,  েদিও তাাঁিা তাাঁহাদিি বন্দীিশাি ভয়াবহতা এইরূপ উৎর্াহ র্হকাদি প্রকাশ কিদত 
লাগদলন।  

একদিন আমাদিি কািাগাদি ভাজা মাাংদর্ি একখাদন কাবাব আনয়ন কিা হদয়দিল।  তািা আমাদিি জাদনদয়দিল 
ব্রে,  শাহ্ বন্দীদিি মদধ্য ইহা দবতির্ কদি  ব্রিওয়াি জন্য আদিশ প্রিান কদিদিল।  আমাদিি বলা হদয়দিল 
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:  শাহ্ একদট েদতি র্াংকল্প গ্রহর্ কদিদিদলন,   ব্রর্ই মদত তাি প্রদতশ্রুদত পূর্স কিাি জন্য এই ভাজা ব্রমষ 
মাাংর্ এই দিবদর্ আমাদিিদক প্রিান কিাি জন্য মদনানীত কদিদিন।  আমাদিি র্িীগর্ এক গভীি দনিবতা 
িক্ষা কিদলন,  োিা তাদিি পদক্ষ আমাদিি প্রতুযত্তি আশা কিদিদলন,  আমিা অবাদধ্ এই িান প্রতযাহাি 
কিদত পাদি।  আমিা ব্রে প্রতুযত্তি দিদয়দিলাম,  তা প্রহিীদিি অতযি ব্রক্রাধ্াদিত কিত েদি না তািা আমিা ব্রে 
খািয স্পশস কিদত অস্বীকাি কদিদিলাম,  তা খাবাি জন্য আগ্রাহাদিত হত।  েদিও আমাি র্িীগর্ কু্ষধ্াি 
েন্ত্রর্ায় কষ্ট পাদেদলন,  তথাদপ তাদিি মদধ্য মাত্র এক বযদি জননক দমজসা ব্রহাদর্ইদন ব্রমাতওয়ালীদয় ুমী,   
ব্রর্ই খািয ব্রখদত ইো প্রকাশ কদিদিদলন,  ো শাহ আমাদিি র্ম্মুদখ দবোি কদিদিদলন।  প্রকতত বীি পুরুদষি 
র্দহষ্ণুতা অবলম্বন কদি,  আমাদিি র্হবন্দীগর্ দবন্দুমাত্র দবিদি প্রকাশ না কদি ,  তাাঁি ব্রে করুর্ অবস্থা 
পদতত হদয়দিদলন তৎদবরুদদ্ধ ব্রকান অদভদোগ না কদি ,  তাদিি ওষ্ঠিয় হদত অনবিত আল্লাহি প্রশাংর্া ধ্বদর্ত 
হদত লাগল,  ব্রে প্রশাংর্া িািা তািা একদট দনষ্ঠুি বন্দীিশাি দঃখ- কষ্টর্মহূ হদত মদনাদোগ অন্যদিদক আকষসর্ 
কিদত ব্রর্ষ্টা কিদলন।  

প্রতযহ আমাদিি কািািক্ষকগর্ আমাদিি কদক্ষ প্রদবশ কদি  আমাদিি র্িীগদর্ি মধ্য হদত একজনদক ব্রডদক 
তাাঁদক িডডায়মান হদত এবাং ফাাঁদর্ কাদষ্ঠি পািদিদশ তাদিি অনুর্ির্ কিদত আদিশ প্রিান কিত।   ব্রর্ই 
নাদমি অদধ্কািী অদত আগ্রদহি র্াদথ   ব্রর্ই পদবত্র আহ্বাদনি প্রতুত্তি প্রিান কিতঃ তাি শতঙ্খল মুি হদয় ,  
দ্রুত লম্ফ প্রিান কদি  িডডায়মান হদতন এবাং অিমনীয় আনদন্দি র্াদথ অগ্রর্ি হদয় আমাদিিদক আদলির্ 
কিদতন।  পিবতসী পতদথবীদত একদট দর্িস্থায়ী জীবদনি সুদনশ্চয়তা র্ম্বদে তাদক র্ািনা প্রিান কিদত ব্রর্ষ্টা 
কিতাম এবাং তাি অিি আশা ও আনদন্দ পদিপূর্স কদি  তাদক মুু ট লাভ কিাি জন্য অগ্রবতসী কিতাম।  
দতদন পালাক্রদম তাি র্হবন্দীগদর্ি র্াদথ  আদলির্ কিদতন এবাং তৎপি ব্রর্ইরূপ দনভসীকভাদব মততুযি জন্য 
অগ্রবতসী হদতন।  ব্রেইরূপ র্াহদর্ি র্াদথ  দতদন জীবন ধ্াির্ কদিদিদলন।  এই র্কল র্িীদিি আিবদলিাদনি 
পিক্ষদর্ই জল্লাি কততসক দেদন আমাদিি প্রদত বেুত্বভাবাপন্ন দিদলন,  আমাদিিদক তাি বদলি মততুযি অবস্থাদি 
র্ম্মদে এবাং ব্রশষ পেসি ব্রেইরূপ আনদন্দি র্াদথ  দতদন তাি কষ্ট র্হ্য কদিদিদলন,   ব্রর্ই র্ম্বদে র্াংবাি 
প্রিান কিত।  

 

 

দমজসা আব্দুল ওয়াহাব দর্িাজীি আিবদলিাদনি প্রর্ি 

র্কাল হওয়াি আদগই এক িাদত দমজসা আবু্দল ওয়াহাব আমাদিি জাগাদলা,  োদক আমাদিি র্াদথ একই 
শতঙ্খদল আবদ্ধ কিা হদয়দিল।  দতদন কাদজমাদয়ন তযাগ কদি ব্রতহিাদন আমাদিি অনুর্ির্ কদিদিদলন,  ব্রেখাদন 
তাদক বন্দী কদি কািাগাদি দনদক্ষপ কিা হদয়দিল।  দতদন আমাদিি দজজ্ঞার্া কদিদিদলন,  আমিা ব্রজদগ দিলাম 
দক না এবাং দতদন তাি স্বদপ্নি বতত্তাি বলদত আিম্ভ কিদলন।  দতদন বলদলন  ঃ আদম আজ িাদত একদট অনি 
দবেীর্স ও সুন্দি স্থাদনি দিদক উপদিি দিদক ধ্াদবত হদেলাম।   মদন হল ব্রে আদম ডানাি উপি ভি কদি 
আমাি ইো মত স্থাদনি দিদক োদেলাম।  এক উল্লার্জনক আনদন্দি ভাদি আমাি অিি পদিপূর্স হদয়দিল।  
আদম  ব্রর্ই অর্ীমতাি মদধ্য এত দ্রুত গদতদত ও আিাদমি র্াদথ ওড়াউদড় কিদিলাম ব্রে তা বর্সনা কিা 
আমাি পদক্ষ অর্ম্ভব।  আমিা উত্তদি বললাম,  আজ এই ধ্দমসি জন্য বদলিাদনি কিাি পালা ব্রতামািই হদব।  
আশা কদি তুদম ব্রশষ পেসি িতঢ় ও দস্থি র্াংকল্প থাকদব।  তুদম তখন দনদজদক  ব্রর্ই স্বপ্ন বদর্সত র্ীমাহীন স্থাদন 
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উড্ডয়ন কিদত  ব্রর্ই একই আিাম ও দ্রুতগদতদত অমি আদধ্পদতযি িাজয অদতক্রম কিদত এবাং  ব্রর্ই একই 
উল্লাদর্ি র্াদথ  ব্রর্ই অনি র্ক্রবাদল দস্থি িতদষ্টদত অবদলাকন কিদত দনদজদক ব্রিখদত পাদব।  

 

ব্রর্ দিনই র্কাদল কািািক্ষকগর্ আমাদিি কদক্ষ প্রদবশ কিদত এবাং আবু্দল ওয়াহাদবি নাম ধ্দি ডাকদত 
ব্রিখলাম।  তাাঁি শতঙ্খল দদি িুাঁদড় দিদয় তাাঁদক লাফ ব্রমদি দনদজি পাদয় িাাঁড়াদলন এবাং তাাঁি র্হবন্দীদিি 
প্রদতযকদক আদলিন কিদলন এবাং আমাদিি তাি বাহুপাদশ আবদ্ধ কদি ভালবার্া র্াদথ  বুদকি র্াদথ ব্রর্দপ 
ধ্িদলন।  তাাঁি পাদয় তখন জুতা দিল না জানদত ব্রপদি আমিা দনদজি জুতা তাাঁদক পিদত দিলাম এবাং 
উৎর্াদহি র্াদথ হষসধ্বদনি ব্রশষ বাকয উচ্চাির্ কদি তাাঁদক তাাঁি আিবদলিাদনি ব্রশষ িতদশ্যি স্থাদন পাদঠদয় 
দিলাম।  পদি  ব্রর্ই জল্লাি আমাদিি দনকট এদর্দিল,   ব্রর্ই েুবক ব্রে উল্লার্ প্রিশসন কদিদিল ব্রর্ উজ্জ¦ ল 
ভাষায় আমাদিি দনকট প্রশাংর্া কদিদিল।  আমিা এই র্াক্ষয প্রিাদনি জন্য আল্লাহি দনকট ধ্ন্যবাি জানাই,  
ব্রে র্াক্ষয প্রমার্ এই জল্লািই স্বয়াং আমাদিি র্ম্মুদখ প্রিান কদিদিল।  

শাহদক হতযা প্রদর্ষ্টায় মহান বাহা’উল্লাহি র্হদোদগতা প্রমাদর্ি ব্রর্ষ্টা বযথস 

োিা শাদহি জীবন দনদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল কততসপক্ষ তাদিি উপি ব্রে কষ্ট প্রিান কদিদিল এবাং ব্রে দনষ্ঠুি 
প্রদতদশাধ্ গ্রহর্ কদিদিল,  তা শাদহি মাদয়ি ব্রক্রাধ্ শাি কিদত র্ক্ষম দিল না।  িাত দিন ব্রর্ মহান 
বাহা’উল্লাহি হতযা িাবী কদি প্রদতদহাংর্াপিায়র্ভাদব অদবিত  দর্ৎকাি কিদিল,  োদক ব্রর্ ঐ অপিাদধ্ি প্রকতত 
পদিকল্পনািাতা বদল মদন কিদতা।  ব্রর্ অনবিত কততসপদক্ষি দনকট  দর্ৎকাি কদি বলত :  তাাঁদক জল্লাদিি 
হাদত তুদল িাও,  এি ব্রথদক অপমাদনি আি দক আদি ব্রে,  আদম শাদহি মা হদয়ও  ব্রর্ই অপিাধ্ীি উপি 
শাদে প্রিান কিদত শদিহীন,  ো এই িকম কাপুদিাষদর্ত কাদজি জন্য তাি পাওয়াি ব্রোগয।  প্রদতদহাংর্া 
গ্রহদর্ি জন্য তাি এিকম  দর্ৎকাি ো দবসল ব্রক্রাধ্দক তীে কিদত ব্রর্দয়দিল,  তা অর্ম্পন্ন থাকদত ভাগয িািা 
অবধ্াদিত দিল।  তাি ুমন্ত্রর্া র্দত্ত্বও মহান বাহা’উল্লাহ  ব্রর্ই অিতষ্ট ( মততুয)  হদত মুদিলাভ কদিদিদলন,  ো  
ব্রর্ দজদিি র্াদথ বািবাি তাড়াতাদড়  টাদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  বন্দী অবদশদষ তাি কািাগাি ব্রথদক মুদিলাভ 
কদিদিদলন এবাং তাি পুদত্রি ( শাদহি)  িাদজযি র্ীমাি বাইদি একদট একাদধ্পতয ( আধ্যাদিক)  উদন্মার্ন ও 
স্থাপন কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন োি র্ম্ভাবনা ব্রর্ এমনদক স্বদপ্নও কল্পনা কিদত র্ক্ষম হয়  নাই।   ব্রর্ই 
র্াাং াদতক বিদি ব্রতহিাদনি  ব্রর্ই বীিত্বপূর্স িল ব্রে িিপাত কদিদিদলন,  তা  দিল একজন শত্রুি হাত িািা 
তাি মুদিপর্ ব্রে শত্রু তাদক  ব্রর্ই উদেশ্য র্াধ্ন কিদত বাধ্া প্রিান কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ব্রে কাজ আল্লাহ 
পূবস হদতই তাাঁি জন্য দনধ্সাদিত কদি ব্রিদখদিদলন।  ব্রে র্ময় দতদন মহান বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি পক্ষ অবলম্বন 
কদিদিদলন,  ব্রর্ র্ময় হদত দতদন ব্রে ধ্মস গ্রহর্ কদিদিদলন তা র্মথসন কিদত একদটমাত্র সুদোগও কখনও 
অবদহলা কদিন নাই।  প্রথম দিনগুদলদত এই ধ্দমসি অনুর্াদিদিি ব্রে র্ব দবপদিি মুদখামুদখ হদত হদয়দিল,  
দতদন দনদজদক  ব্রর্ই র্কল দবপদিি মদধ্য দনদয়াদজত কদিদিদলন।  মহান বা’ব্রবি দশষ্যদিি মদধ্য দতদনই প্রথম 
বযদি দিদলন দেদন তযাগ স্বীকাদিি ও ধ্দমসি ব্রর্বা কিাি িতষ্টাি প্রিশসন কদিদিদলন।  তথাদপ তাি জীবন,  
েদিও এইরূপ আশাংকাজনক দবপির্মূহ িািা পদিদবদষ্টত হদয়দিল,  ো তাি মদতা ব্রলাদকি জীবদন দনদশ্চতভাদব 
র্ম্মুখীন হদত হয় ,   ব্রর্ই দবধ্াতা কততসক তা িক্ষা কিা হদয়দিল,  দেদন তাদক এ িকম একদট কাদজি ভাি 
প্রিাদনি জন্য মদনানীত কদিদিদলন,  ো তাি দবজ্ঞতায় জনর্াধ্ািদর্ি দনকট ব্র াষর্া কিাি র্ময় দনকটবতসী 
বদল মদন কদিদিদলন।  
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হাজী ব্রর্াদলমান খাদনি ভততয েুবক আব্বাদর্ি িািা মহান বাহা’উল্লাহদক দলপ্ত কিাি বতথা ব্রর্ষ্টা,  ব্রে ভীদত 
ব্রতহিানদক প্রকদম্পত কদিদিল।  তা অদনক দবপিাশঙ্কা ও অদনক দবপদিি মদধ্য একদট দিল,  োদত মহান 
বাহা’উল্লাহি জীবন উন্মুি হদয়দিল।  তািা ব্রে িকমভাদব তাদিি বদলর্মূহদক দনষ্ঠুিতাি র্াদথ অনুর্ির্ কদিদিল 
তাদত িাজধ্ানীি পুরুষ,  মদহলা ও বালক- বাদলকািা কদম্পত ও ভীত হদয় পদড়দিল।  আব্বার্ নামক এক 
েুবক,  হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি একজন পুিদনা ভততয মহান বা’ব্রবি দশষ্যদিি নাম,  র্াংখযা ও তাদিি বার্স্থান 
র্ম্পদকস র্ম্পূর্সরূদপ অবগত দিল।  ব্রেদহত ু তাি প্রভূি বেুমহল দবেীর্স এলাকায় িদড়দয় দিদটদয় দিল,  তাই তাদক 
শত্রুদিি িািা একদট অস্ত্ররূদপ দনেুি ও বযবহাি কিা হদয়দিল,  ো তাদিি অদভর্দে পদির্ালদন র্হদজ বযবহৃত 
হদত পািদতা।  ব্রর্ তাি প্রভূি ধ্মস র্মেভাদব গ্রহর্ কদিদিল এবাং দনদজদক এি একজন উৎর্াহী র্মথসক বদল 
মদন কিদতা।  হািামাি শুরুদতই তাদক ব্রগ্রফতাি কিা হদয়দিল এবাং োিা এই ধ্দমসি র্াদথ র্ম্পতি বদল তাি 
জানা দিল তাদিি র্কদলি র্ম্পদকস শত্রুি দনকট নাম ধ্াম ইতযাদি প্রকাশ কিদত তাদক বাধ্য কিা হদয়দিল।  
তািা তাদক প্রদতযক প্রকাদিি পুিস্কাি প্রিাদনি প্রদতশ্রুদত িািা তািা তাদক তাি প্রভূি র্হদশষ্যদিি র্ম্পদকস 
প্রকাশ কিদত উৎর্াদহত কদিদিল এবাং তাদক এই মদমস র্তকস কিা হদয়দিল ব্রে,  েদি ব্রর্ তাদিি নাম প্রকাশ 
কিদত অস্বীকাি কদি তদব তাদক অমানুদষক অতযার্াদিি র্ম্মুখীন কিা হদব।  ব্রর্ প্রদতশ্রুদত প্রিান কদিদিল 
ব্রে,  ব্রর্ তাদিি ইোমত কাজ কিদব এবাং হাজী আলী খাদনি,  হাজী বদেৌলাি ও ফিিাশবার্ীি র্াহােয 
কাজীদিি দনকট তাদিি নাম ও দঠকানা র্ম্মদে র্াংবাি প্রিান কিদব।  তাদক ব্রতহিাদনি প্রধ্ান র্ড়ক দিদয় 
দনদয় োওয়া হদয়দিল এবাং োদক ব্রর্ মহান বা’ব্রবি অনুর্ির্কািী বদল দর্নদত পািদব তাদক ব্রিদখদয় দিদত 
আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  দকি ু র্াংখযক ব্রলাক,  োদিি র্াদথ ব্রর্ কখনও র্াক্ষাৎ কদি নাই এবাং োদিি ব্রর্ ব্রর্দন 
না এিকম ব্রলাকদিি ব্রর্ হাজী আলী খাদনি র্াহােযকািীদিি হাদত ধ্দিদয় দিদয়দিল,  োিা মহান বাবদক ও 
তাাঁি ধ্দমসি র্াদথ কখনও ব্রকান প্রকাি র্ম্পদকসত দিল না।  এই র্কল ব্রলাক োিা তাদিি ব্রগ্রফতাি কদিদিল,  
তািা ব্রকবল অদধ্ক পদিমাদর্  ুষ প্রিান কদি দনদজদিি মুি কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  হাজীবুদেৌলাি সর্ন্যদিি 
ব্রলাভ এত অদধ্ক দিল ব্রে,  তািা আব্বার্দক দবদশষভাদব অনুদিাধ্ কদিদিল ব্রে,  তাি দবশ্বার্ াতকতাি 
দনিশসনস্বরূপ এমন বযদিদিি ব্রর্ অদভবািন জানাদব োদক ব্রর্ মদন কিদব,  োিা দনদজি মুদিি জন্য বড় 
মাদপি  ুষ দিদত ইেুক ও র্মথস হদব।  এমন ভয় প্রিশসন কিা হদয়দিল ব্রে,  তা কিদত অর্ম্মদত জানাদনা 
তাি জীবদনি প্রদত গভীি দবপদিি র্ম্ভাবনা দিল।  তাদক বািবাি এই প্রদতশ্রুদত ব্রিয়া হদতা ব্রে,  তাদিি বদল 
বা দশকাি হদত ব্রে উৎদকার্ বা  ুষ গ্রহর্ কিা হদব তাি একদট অাংশ তাদক প্রিান কিা হদব।  

আব্বার্ মহান বাহা’উল্লাহদক বাবী বদল ব্রিখাদত অর্মথস হয়  এবাং দবষ 
প্রদয়াদগ তাাঁদক হতযাি ব্রর্ষ্টাও বযথস হয়  

এই আব্বার্দক দর্য়াহর্াদল মহান বাহা’উল্লাহি দনকট উপদস্থত কিা হদয়দিল,  োি র্াদথ তাি প্রভুি র্ম্মদত 
বযবহাদি ইদতপদূবস অদনকবাি র্াক্ষাৎ কদিদিল,  এই বদল ব্রে,  ব্রর্ তাাঁদক একজন বা’বী বদল ধ্দিদয় ব্রিদব।  
তািা তাদক একদট প্রদতশ্রুদত দিদয়দিল ব্রে,  এই কাদজি জন্য শাদহি মা তাদক প্রর্ুি পদিমাদর্ পুিস্কতত কিদব।  
প্রদতবাি েখন  আব্বার্দক মহান বাহা’উল্লাহি র্ামদন দনদয় োওয়া হদতা,  তাাঁি র্ামদন কদয়ক মুহুতস িাাঁদড়দয় 
ব্রথদক এবাং তাাঁি মুদখি দিদক তাদকদয় ব্রথদক  ব্রর্ই স্থান হদত র্দি ব্রেত,  ব্রর্ কখনও তাাঁদক ব্রিদখদি বদল 
ব্রজাদিি র্াদথ অস্বীকাি কিদতা।  তাদিি উেদম অকততকােস হদয় তািা দবষিাদনি আশ্রয় গ্রহর্ কিদলা,  তাদিি 
শাদহি মা’ি অনুগ্রহ লাদভি আশায়।  তাদিি বন্দীদিি তাদিি বাড়ী ব্রথদক আগত ব্রে খািয গ্রহদর্ি অনুমদত 
ব্রিয়া হদয়দিল তািা  ব্রর্ই খািয হেগত কিদত র্ক্ষম হদয়দিল এবাং তািা তাি র্াদথ দবষ দমদশ্রত কদিদিল 
আি তািা আশা কদিদিল ব্রে,  এটা তাাঁি জন্য মািািক হদব।  এই কাজ েদিও অদনক বিি  মহান 
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বাহা’উল্লাহি স্বাদস্থযি উপি দবরুপ প্রভাব ব্রফদলদিল তথাদপ এি উদেশ্য র্ফল কিদত তািা অকততকােসয 
হদয়দিল।  

আদজদমি স্বীকতদত ও মততযু 

শত্রু অবদশদষ তাাঁদক ( মহান বাহা’উল্লাহদক)   ব্রর্ই উদিযাদগি প্রধ্ান উদিযাগী বদল মদন কিদত বযে দিল 
এবাং এই কাদজি িাদয়ত্ব আদজদমি উপি ন্যে কিদত দর্দ্ধাি দনল।  োদক তািা এই অপিাদধ্ি প্রকতত বযদি 
বদল অদভেুি কিল।  এভাদবই তািা শাদহি মাতাি অনুগ্রহ লাভ কিাি জন্য ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ব্রে অনুগ্রহ 
পাবাি জন্য তািা এদকবাদি লালাদয়ত হদয়দিল।  হাজী আদল খান তাদিি উদিযামদক অদতশয় আনদন্দি র্াদথ 
র্মথসন কদিদিল।  েখন  ব্রর্ মহান বাহা’উল্লাহদক বন্দী কিাি কাদজ ব্রকান অাংশগ্রহর্ কদি নাই,  তখন ব্রর্ 
আদজমদক প্রকাশ্যভাদব দনন্দা ও অদভেুি কিাি উপদস্থত সুদোগ গ্রহর্ কিল,  োদক ব্রর্ প্রধ্ান ও িাদয়ত্বপূর্স 
বযদি বদল ইদতপূদবস  ব্রগ্রফতাি কিদত র্মথস হদয়দিল।  

মহান বাহা’উল্লাহি মুদিলাভ র্ম্বদে রুশ িাজপ্রদতদনদধ্ি প্রদর্ষ্টা 

রুশ িাজপ্রদতদনদধ্,  দেদন তাি একজন প্রদতদনদধ্ কমসর্ািীি মাধ্যদম র্াদবসক অবস্থাি পদির্দত লক্ষয কিদিদলন 
এবাং মহান বাহা’উল্লাহি অবস্থা র্ম্পদকস তত্বাবধ্ান কিদিদলন,  দতদন তাি ব্রিাভাষীি ( অনুবািদকি) )  মাধ্যদম 
প্রধ্ানমন্ত্রীি দনকট একদট িতঢ় র্াবধ্ানতাপূর্স র্াংবাি প্রিান কিদলন।  োদত দতদন তাি কাজ র্ম্পদকস স্পষ্টভাদব 
প্রদতবাি কিদলন এই ইদিত কদি ব্রে,  র্িকাদিি একজন প্রদতদনদধ্ ও হাজীবুদেৌলাি একজন র্াংবািিাতা দিল 
ব্রে দর্য়াহর্াদল অগ্রর্ি হদব এবাং ব্রর্খাদন নতনু স্বীকতত ব্রনতাদক মহান বাহা’উল্লাহি পি বা অবস্থা র্ম্মদে 
র্াধ্াির্ জনগর্দক তাি মত প্রকাশ কিদব।  দতদন দলদখদিদলন:   ব্রর্ই ব্রনতা ো ব্র াষর্া কিদবন,  প্রশাংর্াদথস 
ব্রহাক বা দনন্দাদথস ব্রহাক আদম মদন কদি তা র্াদথ র্াদথ দলদপবদ্ধ কিা উদর্ৎ এবাং ব্রশদষ দবর্াি দমমাাংর্া কিাি 
র্ময় তা দভদত্তরূদপ কাজ কিদব,  ো দকনা এ বযপাদি উচ্চাদিত হদব।  

প্রধ্ান মন্ত্রী ব্রিাভাষীদক প্রদতশ্রুদত প্রিান কিদলন ব্রে,  দতদন রুশ প্রদতদনদধ্ি উপদিশ অনুর্ির্ কিদবন এবাং 
এমন দক একদট র্ময় দনদিসষ্ট কদি দিদলন,  েখন  রুশ র্াংবািিাতা,  র্িকাদিি প্রদতদনদধ্ ও হাজীবুদেৌলাি 
র্াদথ ব্রোগিান কদি তাদিি র্াদথ দর্য়ার্াদল োদবন।  

আদজদমি স্বীকাদিাদি ও মহান বাহা’উল্লাহ দনদিসাষ প্রমাদর্ত 

েখন  আদজমদক দজজ্ঞার্া কিা হল,  দতদন মহান বাহা’উল্লাহদক  ব্রর্ই িদলি ব্রনতা মদন কদিন দক না,  ব্রে 
িল শাদহি জীবন ব্রনওয়াি জন্য ব্রর্ষ্টা কদিদিল? তখন দতদন উত্তি দিদলন :  এই র্ম্প্রিাদয়ি ব্রনতা মহান বাব 
বযদতত আি ব্রকউ দিদলন না,  োাঁদক তাদেদজ হতযা কিা হদয়দিল এবাং তাি আিবদলিান আমাদক িতঢ়তাি 
র্াদথ উদঠ িাাঁড়াদত ও তাি মততুযি প্রদতদশাধ্ দনদত প্রবতত্ত কদিদিল।  আদম একাই এই পদিকল্পনা কদিদিলাম 
এবাং তা কাদজ পদির্ত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিলাম।  ব্রে েুবক শাহদক ব্র াড়াি দপঠ হদত মাদটদত দনদক্ষপ কদিদিল 
ব্রর্ র্াদিদক তাদেজী িাড়া আি ব্রকউ নয় ,  ব্রে ব্রতহিাদনি একদট দমদষ্টি ব্রিাকাদনি কমসর্ািী ও দই বিি  োবত 
আমাি ব্রর্বক দিল।  তাি ধ্দমসি ব্রনতাি শাহািাদতি জন্য প্রদতদশাধ্ গ্রহর্ কিদত তাি বার্না আমাি ব্রথদক 
অদধ্কতি েন্ত্রর্ািায়ী ও উত্তপ্ত দিল।  ব্রর্ োই ব্রহাক,  অদত অর্াবধ্ানতাি র্াদথ কাজ কদিদিল এবাং তাি ব্রর্ষ্টা 
র্ফলতা লাদভ বযথস হদয়দিল।  
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তাি র্াদক্ষযি র্কল কথা রুশ প্রদতদনদধ্ি ব্রিাভাষী এবাং প্রধ্ান মন্ত্রীি প্রদতদনদধ্ উভয় বযদিিািা দলদপবদ্ধ কিা 
হদয়দিল,  োিা দমজসা আকা খাদনি দনকট তাদিি বর্সনা প্রিান কদিদিদলন।  তাি হাদত ব্রে িদলল প্রমার্র্মহূ 
প্রিান কিা হদয়দিল,  ব্রর্গুদল মহান বাহা’উল্লাহি কািাগাি হদত মুদি লাভ কিাি জন্য প্রধ্ানত কাদজ 
ব্রলদগদিল।  

উলামাদিি দবর্াদি আেীদমি ও হাজী মীজসা জানীি মততযুিডড প্রিান 

  ব্রর্ই অনুর্াদি আেীমদক উলামাদিি হদে র্মপসন কিা হদয়দিল তািা েদিও তাি মততুয ত্বিাদিত কিবাি জন্য 
উদিি হদয়দিল,  তথাদপ ব্রতদহিাদনি ইমাম জুমা,  মীজসা আবুল-  কাদর্দমি ইতেতা িািা বাধ্া প্রাপ্ত হদয়দিল।  
ব্রমাহিম মাদর্ি দনকটবতসীতাি কািদর্ হাদজবুদিৌলা উলামাদিগদক ব্রর্নাদনবাদর্ি উপদিি তলায় র্মদবত হওয়াি 
জন্য অনুদিাধ্ কদিদিল ব্রেখাদন ব্রর্ ইমাম জুমাদক উপদস্থত কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  দেদন তখনও আেীদমি 
মততুয র্ম্বদে র্ম্মদত প্রিান কিদত অস্বীকতদতদত দজি কিদিদলন।  ব্রর্ আদিশ দিদয়দিল ব্রে অদভেুি বযদিদক  
ব্রর্ই স্থাদন আনয়ন কিা হউক এবাং ব্রর্খাদন তাি র্ম্বদে ব্রে দবর্াি মীমাাংর্া উচ্চাদিত হদব তজ্জন্য প্রতীক্ষা 
কিদত থাুক।  িাোি মধ্য দিয়া তাদক কদঠাি বযবহাদিি র্াংদগ  র্াদলদয় োওয়া হদয়দিল জনর্াধ্াির্ কততসক 
তাদক ঠাট্টা দবদ্রুদপ অদভভূত ও গালাগাদল প্রিত্ত হদয়দিল।  শত্রুিা ব্রে একদট ধ্ূতস ব্রকৌশল উদ্ভাবন কদিদিল,  
তািািা তািা মততুয িদডডি িায় ( অদভমত)  প্রাপ্ত হদত র্ক্ষম হদয়দিল।  একজন সর্য়ি একদট ষদষ্ঠ হদে তাি 
দিদক ব্রবদগ ধ্াদবত হল এবাং তাি মেক র্ূর্স কদি  ব্রফলল।  ব্রলাকিা তাি িতষ্টাি অনুর্ির্ কিল তািা  দট,  
প্রেি খডড ও ব্রিািা দনদয় তাি উপি পদতত হল এবাং তাি অাংগদিিন কিল।  শাদহি প্রার্ ব্রনবাি ব্রর্ষ্টাি পি 
ব্রে আদন্দালদনি র্তদষ্ট হল  ব্রর্ই র্ময় হাজী মসীজা জানীও তাদিি মদধ্য একজন দিদলন,  দেদন তখন আি-
বদলিান কদিদিদলন।  প্রধ্ান মন্ত্রীি পদক্ষ তাি অদনষ্ট র্াধ্দন অদনোি কািদর্ তাদক ব্রগাপনীয়ভাদব মততুয মুদখ 
পদতত কিা হদয়দিল।  

মহান বাহা’উল্লাদহি মাদেন্দািাদনি গতহ ও র্ম্পদত্ত লুদষ্ঠত হওয়া 

ব্রেই প্রকাডড অদিিাহ িাজধ্ানীদত প্রজ্বদলত কিা হদয়দিল,  তা দনকটবত্তসী ব্রিশ র্মদূহ দবেতত হদয় পড়ল।  এি 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্াংখয প্রজাি উপি ধ্বাংর্ ও দঃখ কষ্ট আনয়ন কিল।  ইহা মহান বাহা’উল্লাদহি বার্স্থান 
মাদেন্দািানদক লুট পাঠ কদি  ধ্বাংর্ কিল,  ইহা  ব্রর্ই প্রদিশস্থ মহান বাহা’উল্লাদহি অদধ্কািভুি র্কল 
র্ম্পদত্ত দবরুদদ্ধ ব্রে র্কল প্রর্ডড কােসযাদি পদির্ালনা কিাি র্াংদকত দিল।  মহান বা’ব্রবি দই জন ভি দশেয 
ব্রমাহম্মি তকী খান ও আবদল ওহাহাব,  োিা উভদয়ই নদূিি অদধ্বার্ী দিদলন,   ব্রর্ই হাাংগামাি ফলস্বরূপ 
আি- বদলিান কদিদিদলন।  

এই ধ্দমসি শক্রগর্ েখন  সনিাদশ্যি র্াংদগ ব্রিখদত ব্রপল ব্রে কািাগাি হদত মহান বাহা’উল্লাদহি মুদি লাভ প্রায় 
সুদনদশ্চত।  তািা তাদিি শাদহন শাহদক ভয় প্রিসশন কিদত লাগল ব্রেন দতদন তাদক ( মহান বাহা’উল্লাহদক)  
নতনু জদটল অবস্থা দবজদড়ত কদিন এবাং এই রুদপ তাি মততুয র্াং দটত কদি।  মসীজা ইয়াদহয়াি দনবুসদদ্ধতা ব্রে 
তাি বতথা আশায় দবজদড়ত হদয় তাি দনদজি ও তাি দনদবসাধ্ র্হকািী িদলি জন্য এক প্রাধ্ান্যতা লাভ কিদত 
ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  ো লাভ কিবাি জন্য ব্রর্ এই পেসি বতহৎ পদিশ্রম কদিদিল,  তা শত্রুদিি একদট নতুন আপদত্ত 
ব্রোগাল ব্রেন তািা শাহদক এইরূপ কদঠাি বযবস্থার্মহূ অবলম্বন কিদত উদত্তদজত কিদত পাদি।  মাদেন্দািাদন 
তাি বন্দী তখন োবৎ ব্রে প্রভাব ও প্রদতপদত্ত িক্ষা কদিদিদলন ব্রে তা ধ্বাংর্ কিদত পািা োয়।  
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শাহ র্দবমাত্র তাি আ াত হদত আদিাগয লাভ কদিদি তখন ভীদতজনক র্াংবাির্মূহ তাি মদনি মদধ্য 
প্রদতদহাংর্া গ্রহদর্ি একদট ভীষর্ দপপার্া উদত্তদজত কিল।  দতদন তাি প্রধ্ান মন্ত্রীদক আহ্বান কিদলন এবাং তাি 
দনজ প্রদিদশি ব্রলাদকি মদধ্য োিা তাি র্াংদগ  র্ম্পদকসি বেদন আবদ্ধ দিল শাদি ও শতঙ্খলা িক্ষা কিদত 
অর্মথস হওয়াি জন্য তাদক তীে দতিস্কাি কিদলন।  তািা শাদহন শাদহি িািা দতিস্কতত হদয় দতদন তাি আদিশ 
প্রদতপালদনি জন্য তাি প্রেদত প্রকাশ কিদলন।  তৎক্ষনাৎ  ব্রর্ই প্রদিদশ দকি ু সর্ন্যবাদহনী ব্রপ্রিন কিবাি জন্য 
তাদক আদিশ প্রিত্ত হল।  জনর্াধ্ািদর্ি মদধ্য শাদি ভাংগকািীদিি কদঠাি হদে িমন  কিাি জন্য কদঠাি 
আদিশ প্রািান কিদলন।  

ব্রহাদর্ইন আলী খান শাহ  ও মীজসা আব ু তাদলব খানদক শাদি িক্ষাি জন্য 
মাদেন্দািাদন ব্রপ্রিন 

প্রধ্ানমন্ত্রী েদিও তাি দনকট ব্রপ্রদিত দিদপাদটসি ( দববিদর্ি)  অদত িদেত প্রকতদত র্ম্বদে র্ম্পূনসরুদপ অবগত 
দিদলন,  তথাদপ শাদহি ব্রজদিি জন্য নূি ব্রজলাি টাুি গ্রাদম,  ব্রেখাদন মহান বাহা’উল্লাদহি বাড়ী দিল।  
ব্রহাদর্ইন আলী খান শাহ সর্ন্য বাদহনীদক দ্রুত ব্রপ্রিন কিবাি জন্য বাধ্য হদলন।  দতদন তাি ভাদগè মীজসা 
আব ু তাদলব খাদনি হদে,  ব্রে মহান বাহা’উল্লাদহি সবমাদত্রয় ভ্রাতা,  মীজসা ব্রহাদর্দনি শ্যালক দিল,  র্বসাদধ্পতয 
প্রিান কদিদিদলন।  মীজসা আকা খান ( প্রধ্ান মন্ত্রী)  তাদক  ব্রর্ই গ্রাদম র্ামদিক অদভোদনি র্ময় পিম 
র্াবধ্ানতা ও র্াংেম িক্ষা কিবাি জন্য দবদশষ তাদগি দিদয়দিদলন।  দতদন তাদক দবদশষ ভাদব তাদগি 
কদিদিদলন  ঃ ব্রতামাি সর্ন্যগর্ কততসক ব্রে র্মিূয় অদতদিি দকিু কিদব এবাং ব্রতামাি দনদজি অদিি দঃখ 
কদষ্টি কাির্ হদব।  দতদন তাদক এই র্কল বর্সনাি প্রকতদত র্ম্বদে অনুর্োন কিদত এবাং  ব্রর্ই গ্রাদমি 
দনকটবতসী স্থাদন দতন দিদনি অদধ্ক দশদবি স্থাপন না কিদত আদিশ দিদয়দিদলন।  

প্রধ্ানমন্ত্রী পদি ব্রহাদর্ইন আলী খানদক আহ্বান কদি  পিম র্াবধ্ানতা ও দবজ্ঞতাি র্াংদগ  আর্িন কিদত 
উৎর্াদহত কদিদিদলন।  দতদন বদলদিদলনঃ মীজসা আব ু তাদলব এখনও অল্প বয়স্ক ও অনদভজ্ঞ।  মীজসা ব্রহাদর্দনি 
র্াংদগ  তাি আিীয়তা র্ম্পদকসি কািদর্ আদম তাদক দবদশষ ভাদব মদনানীত কদিদি।  আদম দবশ্বার্ কদি ব্রে,  
ব্রর্ তাি ভদিি জন্য টাুদিি অদধ্বার্ীদিি অন্যাবশ্যক কষ্ট প্রিাদনি কােসয হদত দবিত হদব।  আপদন তাি 
অদপক্ষা বয়র্  ও অদভজ্ঞতায় অদধ্কতি উৎকতষ্ট হওয়ায় আপদন দনশ্চয়ই তাদক র্ৎ িতষ্টাি প্রিশসন কিদবন এবাং 
গভসদমডট ও র্বস র্াধ্াির্ উভদয়ি সুখ সুদবধ্াি দিদক িতদষ্টপাত কিবাি প্রদয়াজনীয়তা র্ম্বদে প্রভাদবত কিদবন।  
পূদবস আপনাি র্াংদগ  পিামশস না কদি  আপদন কখনও তাদক সর্ন্য িদলি গদতদবদধ্ি িাদয়ত্ব গ্রহর্ কিদত 
অনুমদত ব্রিদবন না।  ব্রর্ ব্রহাদর্ইন আলী খানদক সুদনদশ্চত কদিদিল ব্রে ব্রর্  ব্রর্ই ব্রজলাি প্রধ্ান বদগসি দনকট 
দলদখত আদিশ প্রিান কদি  তাদিিদক তাি প্রদয়াজদনি র্ময় তাি র্াহােযাদথস আগমন কিদত আহ্বান কিদব।  

মীজসা আব ু তাদলব অহঙ্কাি ও উৎসুদকয উদত্তদজত হদয় প্রধ্ান মন্ত্রীি প্রিত্ত র্াংেদমি র্কল উপদিশ ভূদল ব্রগল।  
ব্রর্ ব্রহাদর্ইন আলীি খাদনি অতযাবশ্যকীয় অনুদিাধ্ র্মুহ িািা প্রভাবাদিত হদত অস্বীকাি কিল,  দেদন তাদক 
ব্রলাদকি র্াংদগ  অনাবশ্যকীয় িগড়া উদত্তদজত না কিদত অনুনয় কদিদিদলন।  েখনই  ব্রর্  ব্রর্ই র্াংকীর্স 
দগদিপদথি দনকট ব্রপৌদিল ো নূি ব্রজলাদক পাশ্ববতসী প্রদিশ হদত দবদেন্ন কদিদিল ো ঠাুি গ্রাম হদত ব্রবশী  
িূদিও অবদস্থত দিলনা।  ব্রর্ তৎক্ষর্াৎ তাি সর্ন্য বাদহনীদক  ব্রর্ই গ্রাম আক্রমন কিবাি জন্য প্রস্তুত হদত 
আদিশ দিল।  ব্রহাদর্ইন আলী খান সনিাদশ্য তাি দনকট ব্রিৌদড় ব্রগদলন এবাং এইরূপ কােস হদত দবিত থাকাি 
জন্য তাদক অনুনয় কিদলন।  মীজসা আব ু তাদলব উদ্ধতভাদব প্রতুযত্তি কিল।  আদম ব্রতামাি উধ্সতন কমসর্ািী,  
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সুতিাাং আমাি শাদহন শাদহি ব্রর্বাি জন্য দক উপায়র্মূহ গ্রহর্ কিদত হদব এবাং দক প্রকাদি তা কিদত হদব,  
তা আমাদকই মীমাাংর্া কিদত হদব।  

টাুদিি দনিাশ্রয় ব্রলাদকি উপি হঠাৎ আক্রমন কিা হল।  অপ্রতাদশত ও ভয়াবহ আক্রমদন আশ্বােসযদিত-  হদয় 
তািা মীজসা ব্রহাদর্দনি দনকট প্রাথসনা কিল,  দেদন মীজসা আব ু তাদলদবি র্ম্মুদখ উপদস্থত হওয়াি জন্য প্রাথসনা 
কদিদিদলন,  দকন্তু তাদক প্রদবদশি অনুমদত দিদত অস্বীকাি কিা হল।  ব্রর্নাপদত এই র্াংবাি দিল।  তাদক বল 
আদম শাদহন - শাহ কততসক এই গ্রাদমি র্মে ব্রলাকদক হতযা কিাি , এি স্ত্রীদলাকগর্দক ব্রগ্রফতাি কিাি এবাং 
তাদিি র্ম্পদত্ত র্িকাদিি বাদজয়াপ্ত কিাি জন্য আদিশ িান কিদত আদিষ্ট হদয়দি।  দকন্তু আপনাি প্রদত অনুগ্রহ 
স্বরূপ এ র্কল স্ত্রীদলাকগর্দক অবযাহদত দিদত পাদি োিা আপনাি গতদহ আশ্রয় গ্রহর্ কদি।   

মীজসা ব্রহাদর্ইন এই অস্বীকাদি ক্রুদ্ধ হদয় তাদক কদঠািভাদব দতিস্কাি কিদলন এবাং শাদহি কােস প্রকাশ্যভাদব 
দনন্দা কদি তাি বাড়ীদত প্রতযাবতসন কিদলন।   ব্রর্ই গ্রাদমি ব্রলাদকিা ইদতামদধ্য  তাদিি গতহাদি পদিতযাগ 
কদি  পাশ্বসবতসী পবসত র্মদুহ আশ্রয় গ্রহর্ কদিদিল।  তাদিি স্ত্রী ব্রলাদকিা োদিিদক তাদিি ভাদগযি উপি ব্রিদড় 
ব্রিয়া হদয়দিল,  ইদতামদধ্য  মীজসা ব্রহাদর্দনি গতদহ আশ্রয়  গ্রহর্ কদিদিল,  োদক তািা তাদিিদক শত্রুি  হে 
হদত িক্ষা কিবাি জন্য প্রাথসনা কদিদিল।  মীজসা আব ু তাদলদবি প্রথম আক্রমন কােস মহান বাহা’উল্লাদহি গতদহি 
দবরুদদ্ধ পদির্াদলত কিা হদয়দিল,  ো দতদন তাি দপতা মন্ত্রীি দনকট হদত উত্তিাদধ্কাি র্ূদত্র প্রাপ্ত হদয়দিদলন 
এবাং তাি দতদন একমাত্র অদধ্কািী দিদলন।   ব্রর্ই দইদট িাদজাদর্ত আড়ম্বদিি র্াংদগ  সুর্দজ্জত ও বহুমূলয 
পাত্র র্মুহ িািা অলাংকতত কিা হদয়দিল।  ব্রর্ তাি সর্ন্যগর্দক এ গতদহি সুমিুয় ব্রকাষাগাি ব্রভদগ খুদল ব্রফদল 
এদিি মধ্যদস্থত দজদনষ পত্রাদি দনদয় ব্রেদত আদিশ কদিদিল।  ব্রে র্মে িবয ব্রর্ বহন  কদি  দনদয় ব্রেদত 
অর্মথস হদয়দিল,  ব্রর্ গুদলদক ধ্বাংর্ কিাি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  কতক িবযদক ব্রভাংদগ র্ুর্সদবর্নুস কদি ও 
কতকদক জ্বাদলদয় ব্রিয়া হদয়দিল।  এমন দক এ র্মে  কক্ষ,  ব্রে গুদল ব্রতদহিাদনি শাহী প্রর্াদিি কক্ষর্মহূ 
অদপক্ষা অদধ্কতি আড়ম্বিপূর্স দিল,  তাদিিদক জীর্স র্াংস্কাদিি অতীত ভাদব দবকতত কিা হদয়দিল,  কদড় 
কাষ্ঠগুদল জ্বাদলদয় ব্রিয়া হদয়দিল,  এবাং র্াজ র্জ্জাদি র্ম্পূনসরুদপ ধ্বাংর্ কিা হদয়দিল।   

 ব্রর্ তৎপি ব্রলাকদিি গতহগুদলি দিদক িতদষ্ট প্রিান কিল এবাং  ব্রর্গুদলদক মাদটি র্াংদগ  র্মতল কিল,  
তাদিি মদধ্য ব্রে মূলযবান র্মগ্রী দিল,  তা দনদজি ব্রলাদকি জন্য আির্াৎ কিল।  র্মে  গ্রাম লুদডঠত হওয়াি 
ও পুরুষ অদধ্বাদর্গর্ কততসক পদিতযি হওয়াি পি অদিদত দনদক্ষপ্ত ও িগ্ধীভুত কিা হল।  ব্রকান র্বলকায় 
পুরুষদক ব্রর্খাদন না পাওয়ায় ব্রর্ আদিশ কিল ব্রে দনকটবতসী পবসত র্মদূহ অনুর্োন পদির্াদলত কিা হউক।  
ব্রে ব্রকান বযদিদক পাওয়া োদব,  তাদক হয়ত গুদল কিা হদব না হয়  বন্দী কিা হদব।  তািা ব্রকবল অে 
কদয়ক জন বতদ্ধ ব্রলাকদক ও িাখালদক ব্রগ্রফতাি কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  োিা শত্রুি দনকট হদত পলায়ন কদি  
আি অদধ্ক িূদি গমন কিদত ব্রপদিদিল না।  তািা িূদি একদট পবসদতি ঢাল ু জায়গায় প্রবাদহত একদট কু্ষি 
নিীি ধ্াদি দইজন ব্রলাকদক শাদয়ত অবস্থায় প্রাপ্ত হল।  রূ্েসয দকিদর্ি দনদম্ন তাদিি অস্ত্র র্মদুহি িীপ্ত 
তাদিিদক শত্রুহদে র্মপসন কিল।  তাদিিদক দনদিত অবস্থায় প্রাপ্ত হদয় তাদিি শত্রুদিি ও বদলদিি মধ্যবতসী 
নিীি অপি পাড় হদত তািা উভয়দক গুদলদবদ্ধ কিল।  তািা তাদিিদক আবদল ওহাহাব ও ব্রমাহাম্মিী তকীখান 
বদল  দর্নত  ।  প্রথম বযদিদক গুদলদবদ্ধ কদি  দনহত কিা হল,  আি অন্যজনদক গুরুতি ভাদব আহত কিা 
হদয়দিল।  তাদিিদক মীজসা আব ু তাদলদবি র্ম্মুদখ দনদয় োওয়া হদয়দিল,  ব্রে তাি বদলি প্রার্ িক্ষা কিবাি 
জন্য অতযি ব্রর্ষ্টা কিল োদক তাি র্বসত্র দবদিত র্াহদর্ি জন্য তাি জয়লাদভি একদট দনিশসন স্বরূপ তাি 
র্াংদগ  ব্রতদহিাদন দনদয় োওয়াি ইো কদিদিল।  দকন্তু তাি ব্রর্ষ্টা বযথস হল।  কাির্ দইদিন পদি ব্রমাহাম্মি 
তকসী খান,  আ াদতি িরুন মততুযমদুখ পদতত হদয়দিল।  ব্রে অল্প কদয়কজন ব্রলাকদক তািা ব্রগ্রপ্তাি কিদত 
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র্ক্ষম হদয়দিল তাদিিদক শতঙ্খলাবদ্ধ কদি  ব্রতদহিাদনি দনদয় দগদয় মহান বাহা’উল্লাহ্ ব্রে কািাগাদি বন্দী 
হদয়দিদলন  ব্রর্ই ভূগসভস্থ ( দিয়ার্াল)  কািাগাদি দনদক্ষপ্ত কিা হদয়দিল।  তাদিি মদধ্য দিদলন  ব্রমাল্লা আলী 
বাবা,  দেদন তাি কতক বন্দীি র্াংদগ  দতদন ব্রর্ই দঃখ কদষ্ট পদতত হদয়দিদলন।  

তৎপিবতসী বৎর্ি ,   ব্রর্ই মীজসা আব ু তাদলব এক মহামািী িািা আক্রাি হদয় অদত ব্রশার্নীয় অবস্থায়  
ব্রর্মীিাদন নীত হদয়দিল।  এমনদক তাি  দনষ্ঠ আিীয় স্বজন কততসক পদিতযি হদয় তাি পীদড়ত শেযায় 
পদড়দিল,  ব্রে পেসযি না অবদশদষ  ব্রর্ই মীজসা ব্রহাদর্ইন,  োদক দতদন এইরূপ উদ্ধত ভাদব অপমান কদিদিল,  
তাি ক্ষত র্মদূহি ব্রর্বা কিদত এবাং তাদক অপমান ও দনজ্জসনতাি দিন র্মদূহ তাি র্িী হদত অগ্রর্ি 
হদয়দিল।  ব্রর্ েখন  মততুযি অদত দনকটবতসী হদয়দিল,  তখন প্রধ্ান মন্ত্রী তাদক ব্রিখদত দগদয়দিদলন এবাং তাি 
শেযা পাদশ্বস তাদক বযদতত আি কাউদকও প্রাপ্ত হদয়দিল না,  দতদন বযদতত োি র্াংদগ  ব্রর্ এইরূপ ককসশ ভাদব 
বযবহাি কদিদিল।   ব্রর্ই দিনই  ব্রর্ই হতভাগয অতযার্ািী বযাদি,  দনদবসাদধ্ি মত ব্রে র্কল আশা ব্রপাষর্ 
কদিদিল,   ব্রর্গুদল লাভ কিদত অকতত কােস হদয় অদতশয় দনিাশ ভাদব মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল।  

 

ইয়ােি ও নয়িীদেি হািামাি ফলাফল 

 ব্রে প্রর্ডড আদলাড়ন ব্রতদহিানদক আক্রমন কদিদিল,  োি প্রভাবর্মহূ নূদি এবাং র্তুপাশ্বসবতসী ব্রজলায় তথা 
ইয়াজি ও নয়িীে পেসি দবেতত হদয় পদড়দিল,  ব্রর্খাদন মহান বা’ব্রবি অদধ্কাাংশ র্াংখযক দশষ্যদক ব্রগফতাি 
কদি  আিবদলিান রুদপ দনষ্ঠুি ভাদব দনহত কিা হদয়দিল।  র্মে  পািস্য ব্রিদশ বােদবক  ব্রর্ই তুমুল 
আদন্দালদনি আ াত অনুভব কিা োদেল বদল  ব্রবাধ্ হল।  িূিবতসী প্রদিশ র্মদূহি িূিবতসী কু্ষি কু্ষি গ্রাম 
র্মদুহ এি প্রভাব দ্রুত প্রবাদহত হদয়দিল এবাং একদট দনেসাদতত র্ম্প্রিাদয়ি অবদশষ্ট ব্রলাদকি উপি এি পশ্চাদত 
পশ্চাদত অর্াংখয দঃখ কষ্ঠ এদনদিল।  প্রাদিদশক শার্কগর্ ও তাদিি অধ্ীনস্থ কমসর্ািীগর্,  ব্রলাভ ও প্রদতদহাংর্া 
িািা উদত্তদজত হদয়,  দনদজদিি ধ্নী কিবাি ও শাদহন- শাদহি অনুগ্রহ লাভ কিবাি সুদোগ গ্রহর্ কিল।  ব্রকান 
প্রকাি িয়া সধ্েয অথবা লজ্জা বযতীত,  েতই নীর্ ও ব্রব- আইনী হউক না ব্রকন,  ব্রর্ র্কল দনিপিাধ্ ব্রলাদকি 
দনকট হদত তািা দনদজিা ব্রে লাভ ব্রভাগ কিদত অন্যায় ভাদব ব্রলাভ কদিদিল,  তা ব্রজাি কদি  আিায় কিদত 
ব্রে ব্রকান উপায় অবলম্বন কিদত দিধ্া কদি নাই।  ন্যায় ও ভিতাি র্কল প্রকাি নীদত পদিতযাগ কদি ,  তািা 
োদক বা’বী বদল  র্দন্দহ কদিদিল তাদক তািা ব্রগ্রপ্তাি কদি  কািারুদ্ধ ও অতযার্াি কিত এবাং একজন  তদনত 
শত্রুি উপি জয়লাদভি র্াংবাি ব্রতদহিাদন শাদহি দনকট দ্রুততি প্রিান কিত।  

নয়িীদে  ব্রর্ই হািামাি পূর্স প্রভাবর্মহূ মহান বা’ব্রবি অনুর্িনকাদিগদনি উপি এি শার্নকতসাগদনি ও ব্রলাদকি 
প্রিত্ত বযবহািই তা দবদশষ ভাদব প্রকাশ কদিদিল।  শাদহি হতযাি ব্রর্ষ্টাি প্রায় দইমার্ পদি,  মীজসা আলী 
নামক একজন েুবক োি অর্াধ্ািন র্াহর্ তাদক আলীদয় র্িিাি এই উপাদধ্ অজসন কিদত র্ক্ষম কদিদিল,  
ওহীি তাি র্মথসনকািীদিি মততুযি র্াংদগ  ব্রে হািামা ব্রশষ হদয় দগদয়দিল,  তাি মততাবদশষ্ঠদিি প্রদত দতদন ব্রে 
র্িম  উৎকণ্ঠা ও উদিগ সুপ্রর্াদিত কদিদিদলন,  তিািা দতদন দনজদক খযাদত র্ম্পন্ন কদিদিদলন।  অদনক র্ময় 
দতদন িাদত্রি অেকাদি  ব্রর্ই র্মে  দবধ্বা স্ত্রীদলাক ও দপততহীন বালক বাদলকাদিি জন্য োিা,   ব্রর্ই 
দবষািময় হািামাি ফলাফল িািা দঃখ কষ্ট ব্রভাগ কদিদিল দনদজদিি আশ্রয় স্থান হদত বাদহি হদত এবাং তাি 
র্াধ্যমত র্াহােয বহন  কদি  দনদয় ব্রেদত তাদক ও অদনক র্ময় ব্রিখদত পাওয়া ব্রেত।  োিা অভাবগ্রে দিল 
তাদিিদক খািয ও পদিধ্ান বস্ত্র দবতিন কিদতন।  এই র্কল দনদিসাষ ব্রলাকদিি অদবিত দঃখ কদষ্টি িতশ্য মীজসা 
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আলীি কতক র্াংগীদিি ভীষর্ ব্রক্রাধ্ উদত্তদজত কদিদিল,  োিা জয়নুল আদবিীন খাদনি উপি তাদিি প্রদতদহাংর্া 
গ্রহর্ কিবাি জন্য উপায় অবলম্বন কদিদিল ব্রে ( েয়নুল আদবিীন)  তখন ও নয়িীদে বার্ কিদিল এবাং তাদক 
তািা দভসাদগযি জনক বদল  মদন কদিদিল।  এই দবশ্বাদর্ি বশতবতসী হদয় ব্রেন,  ব্রর্ তখনও তাদিি উপি 
আিও অদতদিি েন্ত্রনা প্রিাদনি ইো তাি অিদি ব্রপাষন কিদিল।  তািা তাি জীবন গ্রহদনি জন্য িতঢ় র্াংকল্প 
কদিদিল।  তািা র্াধ্াির্ োনাগাদি তাদক অতদকসদত আক্রমন কদি  তাদিি উদেশ্য র্াধ্ন কিদত কততকােস 
হদয়দিল এই কািদর্ একদট গুরুতি হািামাি র্তদষ্ট হদয়দিল,  ো এি ব্রশষ পেসাদয় জানোদনি কর্াইবৎ 
নিহতযাি ভীষর্ ভীদত পূনিাহ্বান কদিদিল।   

জয়নুল আদবিীন খাদনি দবধ্বা ¯ ত্রী ব্রময়দিি উপি র্াপ দিদত লাগল,  ব্রর্ েখন  দনজ হদে শার্ন কততসদত্বি 
বলগা ধ্াির্ কদিদিল এবাং তখন ব্রর্ দর্িাদজ  বার্ কিদিল ব্রেন তাি স্বামীি িিপাদতি প্রদতদশাধ্ গ্রহর্ 
কদি,  এবাং ব্রর্ তাদক এই প্রদতশ্রুদত প্রিান কিল ব্রে প্রদতিান স্বরূপ তাি র্মে  মূলযবান মদনমুিা খদর্ত 
অলঙ্কাি তাদক প্রিান কিদব এবাং তাি র্ম্পদত্তি মধ্য হদত ো ব্রর্ আকাঙ্খা কিদব তা তাি নাদম হোিি 
কিদব।  দবশ্বার্ াতকতাি র্াহাদেয,  কততসপক্ষগর্ মহান বা’ব্রবি অদধ্ক র্াংখযক অনুর্ির্কািীদক ব্রগ্রপ্তাি কিল,  
োদিি অদধ্কাাংশদক গুরুতি ভাদব প্রহাি কিা হদয়দিল।  ব্রতদহিান হদত উপদিশাদি প্রতীক্ষা কদি  র্কলদক 
কািারুি কিা হদয়দিল।  প্রধ্ান বেী ব্রর্খান হদত প্রাপ্ত নাদমি তাদলকা প্রাপ্ত দববিনর্হ শাদহি দনকট প্রিান 
কিল।  শাহ দশিাদজ ব্রে তাি প্রদতদনদধ্ি উিযম র্মদূহি কততকােসতায় পিম র্দিাষ প্রকাশ কিল এবাং তাদক 
তাি দবলক্ষনকতত কােসতাি জন্য প্রর্ুি ভাদব পুিস্কতত কিল।  ব্রর্ আদিশ প্রিান কিল ব্রে োদিিদক ব্রগপ্তাি কিা 
হদয়দিল,  তাদিিদক ব্রেন িাজধ্ানীদত দনদয় আর্া হয়।  

 ব্রে র্মে  অবস্থা এই হািামাি ব্রশষ পেসি স্বরুপ,  বযাপক হতযাকাদডড পেসবদর্ত হদয়দিল।   ব্রর্গুদল আদম 
দলদপবদ্ধ কিব না।  পাঠক মনদক আদম মীজসা শফীদয় সনদিেীি দলদখত একদট পতথক পুদেকাি সুস্পষ্ট ও 
র্দবোদি বর্সনাি প্রদত দনদিসশ কিব,  ব্রেখাদন দতদন শুদ্ধভাদব শদিশালী ভাষায় প্রদতযক বর্সনা র্দবোি প্রিান 
কদিদিন।  এই বলদলই েদথষ্ট হদব ব্রে কমপদক্ষ এক শত আদশজন  মহান বা’ব্রবি র্হদশষ্য আি- বদলিান 
কদিদিদলন।  র্মান র্াংখযক ব্রলাক আহত হদয়দিদলন এবাং েদিও তািা ক্ষত িািা অক্ষম হদয়দিল,  তত্রার্ 
তাদিিদক ব্রতদহিান োত্রাি আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল।  তাদিি মদধ্য মাত্র আটাশ জন ব্রলাক িাজধ্ানী োত্রাি কষ্ট 
ব্রভাদগি পি জীদবত দিদলন।  এই আটাশ জদনি মদধ্য পদনি জনদক তাদিি উপদস্থদতি দিনই ফাাঁদর্ কাদষ্ঠ 
িুদলদয় ব্রিয়া হদয়দিল।  অবদশষ্ঠ ব্রলাকদক কািাবদ্ধ কিা হদয়দিল,  এবাং দই বৎর্ি  োবৎ অতীব ভয়াবহ 
উৎপীড়ন ব্রভাগ কিদত হদয়দিল।  েদিও তাদিিদক অবদশদষ মুদি ব্রিয়া হদয়দিল তত্রার্ তাদিি মদধ্য অদনক 
ব্রলাক িী সদিন দনষ্ঠুি কািাবদিাদধ্ি েন্ত্রনায় ক্লাি হদয়,  তাদিি বাড়ী োওয়াি পদথ মততুয মুদখ পদতত হদয়দিল।  

তাহবার্ি মীজসাি আদিদশ দশিাদজ  তাদিি অদধ্ক র্াংখযক র্হ- দশষ্যদক মততুযমুদখ পদতত কিা হদয়দিল।  

এই র্কল আি- বদলিানকািীি দই শত ব্রলাদকি মেক বন্দুদকি র্াংগীদনি উপি স্থাপন কদি  তাদিি 
অতযার্াদিগর্ কততসক ফাদর্সি আবাদিহ গ্রাদম দবজদয়াৎর্দবি র্াংদগ  ব্রশাভাোত্রা কদি  দনদয় োওয়া হদয়দিল।  
তািা তাদিিদক র্াংবাি- িাতা তাদিিদক তাদিি অদভপ্রায় পদিতযাগ কিবাি জন্য আদিশ প্রিান কিত।  তািা 
মেকগুদল  ব্রর্ই গ্রাদম র্মাদহত কিদত দঠক কিল।  তাদিি মদধ্য িয়শত স্ত্রী ব্রলাক দিল,  তম্মদধ্য অদধ্সক স্ত্রী 
ব্রলাক নয়িীদে মুদি প্রিান কিা হল,  অবদশষ্টদক দইজন কদি  একদট র্াজহীন অদশ্ব আদিাহন কিাদয়  
একদত্র দশিাদজ গমন কিদত বাধ্য কিা হদয়দিল,  ব্রেখাদন ভীষর্ অতযার্াদি জজসদিত কদি  তাদিিদক 
পদিতযাগ কিা হদয়দিল।   ব্রর্ই নগদি োওয়াি পদথ অদনদক মততুযমুদখ পদতত হদয়দিল,  অদনকদক মুদি 
পাওয়াি পূদবস তাদিিদক ব্রে েন্ত্রনা প্রিান কিা হদয়দিল তাদত তাদিি প্রার্ দবর্জ্জসন কিদত হল।  ব্রে র্মে  
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র্াহর্ী পুরুষ ও স্ত্রী ব্রলাকদক তাদিি ধ্দমসি জন্য এরূপ গুরুতিভাদব েন্ত্রনা প্রিান কিা হদয়দিল তাদিি র্ম্বদে 
বর্সনা প্রিান কিাি ব্রর্ষ্টা কিদত আমাি ব্রলখনী ভীষর্ ভদয় র্ঙ্কুদর্ত হদে ।  তাদিি প্রদত ব্রেইরূপ অদনয়দন্ত্রত 
ববসবতাি র্াংদগ  বযবহাি কিা হদয়দিল,   ব্রর্ই ব্রশার্নীয় হাাংগামাি ব্রশষ পেসায় র্মদূহ,  ইহা দনম্নতম ুখযাদতি 
গহ্বদি ব্রপৌাঁদিদিল,  আদম জানজাদনি অবদিাদধ্ি,  এবাং হুজ্জদতি ও তাি র্মথসনকািীদিি উপি ব্রে র্কল 
অবমাননা েপীকতত কিা হদয়দিল ব্রর্ র্মিুদয়ি আদম ো পুনঃদববতত কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিলাম,  তা কদয়ক বৎর্ি  
পদি,  নয়িীদে ও দশিাদে ব্রে র্কি উৎপীড়ন কিা হদয়দিল,  তাি দনলজ্জস দহাংরতাি দনকট ইহা মদলন হদয় 
োয়।  আদম দবশ্বার্ কদি আমা অদপক্ষা অদধ্ক শদিশালী ব্রলখনী ধ্ািনকািী পাওয়া োদব,  ব্রেন দতদন এই র্কল 
অদনবসার্নীে ববসিতা র্মদুহি ব্রশাকাবহ দবেতত কাদহনী দলদপবদ্ধ কিদত পাদিন,  ো েদিও এি র্কল দর্ত্র অদত 
ভয়াবহ তথাদপ এই ধ্মস র্ম্বদে দর্িকাল একদট উচ্চতি প্রমার্ স্বরূপ থাকদব,  ো মহান বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস 
তাি অনুর্িনকািীদিি মদধ্য অনুপ্রাদনত কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।   

মহান বাহা’উল্লাদহি মুদি লাভ 

আেীদমি স্বীকাদিাদি মহান বাহা’উল্লাহদক ব্রর্ দবপি হদত মুি কিল,  ব্রে দবপদি তাি জীবন শাংকাুল 
হদয়দিল।   ব্রর্ই অপিাদধ্ি প্রধ্ান প্রদিার্না িাতা বদল  দেদন দনদজদক প্রকাশ কদিদিদলন তাি মততুযি অবস্থা 
র্মুহ  ব্রর্ই ভীষর্ ব্রক্রাধ্ হ্রার্ কিদত র্ক্ষম হদয়দিল।  ব্রে কািদর্ ক্রুদ্ধ জনর্াধ্াির্  ব্রর্ই অর্ম র্াহদর্ক 
উিযাদমযি জন্য অদবলদম্বত শাদে প্রিাদনি জন্য  দর্ৎকাি কিদিল।  ব্রক্রাধ্ ও প্রদতদহাংর্া গ্রহদনি ব্রে র্কল  
দর্ৎকাি ধ্বদন  আশু প্রদতদিাদধ্ি আুল আদবিন র্মুহ এই পেসি ো মহান বাহা’উল্লাদহি প্রদত ব্রকেীভূত 
হদয়দিল,  এক্ষন তাি দিদক হদত অন্য দিদক পদির্াদলত হল।  ঐ র্কল িাবীকতত প্রকাশ্য দনন্দাি প্রর্ডডতা 
ক্রদম ক্রদম অদধ্কাাংশ হ্রার্ হল।  ব্রতদহিাদনি িাদয়ত্ব র্ম্পনè কততসপক্ষীয় ব্রলাদকি মদন এই দবশ্বার্ িতঢ়তি হল 
ব্রে মহান বাহা’উল্লাহ োহাদক এতদিন পেসি নাদর্রুেীন শাদহি একজন প্রধ্ান শত্রু বদল  মদন কিা হত,  
শাদহন শাদহি জীবদনি দবরুদদ্ধ ব্রকান প্রকাি ষড়েদন্ত্রি দকিুদতই দলপ্ত দিদলন না।  অতএব,  মীজসা আকাখান,  
প্রধ্ান ম¤ত্রী হাজী আলী নামক তাি একজন দবশ্বার্ী প্রদতদনদধ্দক দিয়ার্াদল পাঠাদত এবাং বন্দীি ( মহান 
বাহা’উল্লাদহি )  দনকট তাি মুদি পিওয়ানা ( ফমসান)  উপদস্থত কিাি জন্য র্াহর্ র্ঞ্চয় কিদলন।  

ব্রর্খাদন তাি উপদস্থদতি পি এই ব্রপ্রিদত িূত ব্রে িতশ্য ব্রিখদত ব্রপদয়দিদলন,  তা তাি অিিদক দঃখ ও 
আশ্চাদেসয পদিপূর্স কদিদিল।  ব্রে িতশ্য তাি ব্রর্াদখ পদতত হল তা দতদন কিাদর্ৎ দবশ্বার্ কিদত পািদতন।  েখন  
দতদন মহান বাহা’উল্লাহদক উুন উপদ্রুত একদট ব্রমদিদত শতঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ব্রিখদত ব্রপদলন , তখন দতদন 
ব্রকাঁদি ব্রফলদলন।  তাি গ্রীবা েন্ত্রর্াপ্রি- শতঙ্খল র্মদুহি ভাদি অবনদমত।  তাি বিন  মডডল দঃখ ভািাক্রাি।  তাি 
ব্রকশিাদজদত দর্রুনী অবযবযহ্রত এবাং র্ুল গুদল আললুাদয়ত।  দতদন একদট অতযি ভয়াবহ কািাগাদিি র্াংক্রামক 
বায়ু ব্রর্বন কদিদিদলন।  দতদন তৎক্ষর্াৎ বদল  উঠদলন মীজসা আকাখাদনি উপি অদভর্ম্পাত বদষসত হউক,  
েখন  দতদন র্তুদিসকস্থ অেকাদিি মদধ্য মহান বাহা’উল্লাহদক দর্নদত পািদলন।  আল্লাহ জাদনন আদম কখনও 
কল্পনা কদি নাই ব্রে,  আপনাদক এইরূপ অবমাননাকি বন্দীিশাি অধ্ীন কিা ব্রেদত পাদি।  আদম কখনও 
ভাবদত পাদি নাই ব্রে,  প্রধ্ান মন্ত্রী এইরূপ  তর্যকােসয কিদত র্াহর্ী হদবন।  

দতদন তাি কাাঁধ্ হদত তাি জামা অপর্াদিত কদি  মহান বাহা’উল্লাহদক প্রিান কিদলন এবাং তাদক অনুনয় 
কিদলন ব্রে,  েখন  দতদন প্রধ্ানমন্ত্রী ও তাি পিামশসিাতাদিি র্ম্মুদখ উপদস্থত হদবন।  দতদন ব্রেন তা পদিধ্ান 
কদিন।  মহান বাহা’উল্লাহ তাি অনুদিাধ্ প্রতযাখযান কিদলন এবাং একজন কদয়িীি পদিেি পদিধ্ান কদি  
ব্রর্াজাসুদজ শাহী র্িকািী ভবদন উপদস্থত হদলন।   
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প্রধ্ানমন্ত্রী তাি বদন্দি প্রদত ব্রে প্রথম বাকয র্দম্বাধ্ন কিদলন তা এইঃ আপদন েদি আমাি উপদিশ গ্রহর্ 
কিদতন এবাং েদি আপদন সর্য়দি বা’ব্রবি ধ্মস দবশ্বার্ হদত দনজদক পতথক িাখদতন তদব আপনাি উপি ব্রে 
র্কল কষ্ট ও অবমাননা স্তুপীকতত কিা হদয়দিল,  তাহদল ব্রর্ই র্মিুয় আপনাদক কখনও ব্রভাগ কিদত হত না।  
মহান বাহা’উল্লাহ উত্তি কিদলনঃ আপনাি পদক্ষ আপদন েদি আমাি উপদিশ গ্রহর্ কিদতন,  গভসদমদডটি 
কােসযর্মূহ র্াংকটজনক অবস্থায় ব্রপৌাঁদিত না।  

মহান বা’ব্রবি আিবদলিাদনি বযাপাি র্ম্বদে তাাঁি ( মহান বাহা’উল্লাদহি)  র্াংদগ  তাি প্রধ্ানমন্ত্রীি ( ব্রে কথা 
বাতসা হদয়দিল,  তৎক্ষনাৎ দতদন তা স্বির্ কিদলন।  এই বাকযর্মহূ ব্রে অদিদশখা প্রজ্বদলত কদিদয়দি,  তা আিও 
অদধ্কতি ভীষর্ভাদব প্রজ্বদলত হদয় উঠদব,  মীজসা আকা খাদনি মদন হঠাৎ উদিত হল।  দতদন এই মিবয 
প্রকাশ কিদলনঃ আপদন ব্রে র্াবধ্ান বার্ী উচ্চাির্ কদিদিদলন,  তা পূর্স হদয়দি।  এখন আপদন আমাদক দক 
কিদত উপদিশ ব্রিন? মহান বাহা’উল্লাহ তৎক্ষনাৎ উত্তি কিদলনঃ িাদজযি শার্নকতসাগর্দক দনদিসাষ বযদিদিি 
িিপাত কিদত,  তাদিি র্ম্পদত্ত লুণ্ঠন কিদত,  তাদিি স্ত্রীদলাকদিি অপমান কিদত ও আমাদিি র্িান 
র্িদতদিি অদনষ্ট র্াধ্ন কিা হদত ক্ষাি থাকদত আদিশ প্রিান করুন।  মহান বা’ব্রবি ধ্মস দবশ্বাদর্গর্দক 
অতযার্াি কিা হদত ক্ষাি থাুন,  এই ধ্দমসি অনুর্ির্কািীদিি র্মদূল দবনষ্ট কিাি অলর্ কল্পনা পদিতযাগ 
করুন।  

মহান বাহা’উল্লাদহি বাগিাি দনবসার্ন 

ব্রর্ই দিনই একদট ফিমান ( আদিশ নামা)  িাদজযি  র্মিুয় শার্নকতসাদিি দনকট র্দম্বাধ্ন কদি  তাদিিদক 
তাদিি দনষ্ঠুি ও লজ্জাজনক কােসযর্মূহ হদত দবিত থাকাি জন্য আদিশ প্রিান কিা হল।  মীজসা আকাখান 
তাদিি দনকট দলখদলন  ঃ ব্রতামিা ো কদিি তা েদথষ্ট হদয়দি।  ব্রলাকদিি ব্রগ্রপ্তাি কিা ও শাদে প্রিান কিা 
হদত ক্ষাি  হও।  ব্রতামাদিি স্বদিশবার্ীদিি শাদি ও দনরূপিবতা আি ভাংগ কদিা না।  শাদহি গভসনদমডট 
ব্রিশদক দকরূপ অতীব ফদলাৎপািক উপায়র্মূহ অবলদম্ব দর্িকাদল জন্য  ব্রর্ই অদতর্ম্পাত হদত উদ্ধাি কিদত 
পািা োয়,  ো িািা ইহা উৎপীদড়ত হদয়দিল,   ব্রর্ই র্ম¦ ব্রে দস্থিভাদব দবদবর্না কিদিল।  মহান বাহা’উল্লাহ 
তাি স্বাধ্ীনতা লাভ কিাি র্াংদগ গভসনদমদডটি দর্দ্ধাি তাি হদে প্রিান কিা হল এবাং তাাঁদক জাদনদয় ব্রিয়া হল 
ব্রে,  এই আদিশ প্রিাদনি একমাদর্ি মদধ্য দতদন তাি পদিবাির্হ পািস্য ব্রিদশি র্তুর্সীমাি বাইদি একদট 
স্থাদন োওয়াি জন্য ব্রতদহিান পদিতযাগ কিদবন,  এই রূপ আশা কিা হদয়দিল।  রুশ র্িকাদিি িাজপ্রদতদনদধ্ 
েখনই  পািস্য গভসনদমদডটি  এই দর্দ্ধাি গ্রহদনি র্াংবাি অবগত হদলন তখন দতদন ব্রস্বোয় মহান 
বাহা’উল্লাহদক তাি িক্ষদন গ্রহর্ কিবাি র্াংকল্প কিদলন এবাং তাদক রুশ ব্রিদশ োবাি জন্য আমন্ত্রর্ কিদলন।  
দকন্তু দতদন এই আমন্ত্রর্ প্রতযাখযান কিদলন এবাং তৎপদিবদতস ইিাক প্রদিদশ ( বাগিাদি)  োওয়াি জন্য মদনাদস্থি 
কিদলন।  কািবালা হদত প্রতযাবতসন কিবাি নয়মার্ পদি ১২৬৯ দহজিীি িদবউর্র্ানী মাদর্ি প্রথম দিদন 
( ১২ই জানুয়ািী ১৮৫৩ ইাং)  মহান বাহা’উল্লাহ তাাঁি পদিবাদিি ব্রলাকজন  র্বাই োদিি মদধ্য দিদলন,  পিম 
মহীয়ান শাখা ( মহান আবদল বাহা)  এবাং আকাদয় কলীম ( মীজসা মুর্া,  মহান বাহা’উল্লাদহি খযাতনামা 
র্মথসনকািীি কদনষ্ঠ ভ্রাতা) এবাং িাজকীয়দিি িক্ষী সর্দনক এবাং রুশ িাষ্ট্র িূতাবাদর্ি একজন কমসর্ািী প্রদতদনদধ্ 
িািা িদক্ষত হদয় ব্রতদহিান হদত বাগিাি োত্রা আিম্ভ কিদলন।  

 

এই অধ্যায় নদবদলি কাদহনী র্মাপ্ত হল 
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ষষ্ঠ দবাংশদত অধ্যাদয়ি টাকা 
 

১।  দফন োনাগাি- কাশাদনি প্রায় র্ািমাইল িদক্ষর্ পদশ্চদম,  পবসদতি র্ানুদিদশ দফদনি িাজ প্রার্াি 
( অষ্ট্রাদলকা) র্মূহ অবদহত।  এি উৎর্র্মূহ এদক অদত পুিাতন কাল হদত  িাজাদিি একদট দপ্রয় গিবযস্থাদন 
পদির্ত কদিদি।  পিবতসী র্মদয় ১৮৫২ খতঃ এখাদন নাদর্রুেীন শাদহি প্রধ্ানমন্ত্রী মীজসা তকী খানদক,  দেদন 
শাদহি ভদিপদতও দিদলন।  শাহী ফমসান মদত এই দফদনি একদট োনাগাদি,  তাি দশিা র্মুহ ব্রকদট দিদয় তাদক 
মততুযমুদখ পদতত কিা হদয়দিল।  এই স্থান এক্ষন পদিতযি ( লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্মে   ো, )  

২।  লডস কাজসন মদন কদিন,  অদত অন্যায়ভাদব এদক ( বা’বী ধ্মস- আদন্দালনদক)  িাজদিাহ মূলক ষড়েন্ত্র  বদল  
মদন কিা হদয়দি।  দতদন দলদখদিন,  বা’বীগর্দক প্রাথদমক বৎর্ির্মহূ হদত গভসনদমদডটি র্াংদগ  দববাদি প্রবতত্ত 
হদয়দিল এবাং পিবতসীকাদল শাদহি জীবন লওয়াি জন্য কদয়কজন বা’বী ব্রর্ষ্টা কদিদিল।  এই র্কল দবষয় হদত  
ভুল দর্দ্ধাি গ্রহর্ কিা হদয়দিল ব্রে,  এই আদন্দালদনি উদেশ্য িাজননদতক,  ধ্বাংর্ািক ও দবপ্লবমূলক।  দকন্তু 
মহান বাব ও তাি পিবতসীদিি ব্রলখা র্মদূহ এই দর্দ্ধাদিি ব্রকান দভদত্ত পাওয়া োয় না।  গভসদনদডটি উৎপীড়নই 
এই নূতন ধ্দমসি অনুর্ির্কাদিগর্দক দবদিাদহি দিদক দনদয় দগদয়দিল।  ব্রে র্াংগ্রামর্মহূ তাদিি পদির্ালনা কিদত 
হদয়দিল েুদ্ধ জদয়ি পি উৎপীড়নজদনত ব্রক্রাধ্ ও ভয়াবহ দনষ্ঠুিতাি কািদর্ ধ্দম্মসান্নত্ত ব্রলাদকিা শাহদক হতযা 
কিদত প্রবতত্ত হদয়দিল,  এদত আশ্চদেসি দবষয় দকিুই নাই।  বা’বীগর্ অন্যান্য ধ্মসাবলম্বী ব্রলাদকি ন্যায় িাজভি।  
ব্রমাটামুদট  বলদত ব্রগদল বা’বী ধ্মসদক একদট িয়া িাদক্ষদন্যি ভ্রাততদত¦ ি, মানবতাি,  ধ্দমসাম্মত্ততা মুি  ও 
অদতদথ ব্রর্বা পিায়ন ধ্মস বদল  বলদত পািা োয়।  একজন এশী প্রকাশদক তাি বাকযাবলী িািাই দবর্াি 
কিদত হদব।  

( লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্মস্যা,  ৫০১- ২ পতষ্ঠা) ।  

৩।  আদম েখন  তা এি ( ব্রতদহিাদনি)  কািাগাদি শতঙ্খল ও ব্রবড়ীদত আবদ্ধ দিলাম,  আপনাি একজন িাষ্ট্র 
প্রদতদনদধ্ আমায় র্াহােয কদিদিদলন।  সুতািাাং আল্লাহ আপনাি জন্য এইরূপ একদট পিবী প্রিান কদিদিন,  
োি মেসািা দতদনই ব্রকবল অবগত আদিন।  র্াবধ্ান হউন  ব্রেন পাদি এই পিবীি অমেসািা না কদিন ও 
বযদতক্রম কদিন।  ( রুদশি র্ম্রাদটি দনকট মহান বাহা’উল্লাদহি ফলক দলদপ) ।  

৪।  ব্রিন তাি . . . . . . . . . . . . . . . . গ্রাদন্থি ৩৭৮ পতষ্ঠায় বদলন শাদহি জীবন নাদশি ব্রর্ষ্টাি পি ব্রতদহিাদন 
ব্রে প্রর্ডড হতযা কাডড র্াং দটত হদয়দিল,  তাদক পতদথবীি ইদতহাদর্ একদট িতষ্টািদবহীন দনষ্ঠুিতাি কােস বদল  
দবদশষ্টতা প্রিান কিা হদয়দিল।  ( প্রদফর্ি ই,  দজ োউদনি পদথদকি ভ্রষন কাদহনীি ভূদমকা,  ৪৫ পতষ্টা) ।  

( ২)  পািদস্য ঐ র্মদয় বা’বী আদিাৎর্গসকািীি র্াংখযা িশ হাজাদিি বদল  গর্না কিা হদয়দিল।  এই 
র্াংখযাদট দহর্াদব অদনক কম ধ্িা হদয়দিল।  অদনদক এই র্াংখযাদট দবশ হাজাি হদত দত্রশ হাজাদি স্থাপন কদিদি 
এবাং কতক ব্রলাক তিদপক্ষা অদধ্ক বদল  মদন কদি।  এি অদধ্কাাংশ,  এই ধ্দমসি ইদতহাদর্ি প্রাথদমক 
অবস্থায়,  দকন্তু এই হতযাকাডড কম ও ব্রবশী পুনঃ পুনঃ র্াং দটত হদয়দি এবাং বতসমান র্ময় পেসি র্দল আর্দি 
(  এম,  এইর্,  ব্রফলদপি আব্বার্ এদফন্দীি জীবন ও দশক্ষার্মহূ এবাং ভূদমকা,  ৩৬ পতষ্ঠা)  

( ৩)  ( ই,  দজ,  োউদনি বা’বী ধ্মস র্ম্বদে অধ্যয়নাথস উপকিদনি মালমর্লা ২৬৭- ৭১ পতষ্ঠা )  অধ্যাপক 
োউন দলদখদিন-  জামসান বা অদস্ত্রয়ান ২৯৯ নম্বদি জামসান ভাষায় দলদখত ১৭ ই অদটাবি,  ১৮৫২ খতঃ 
প্রকাদশত পদত্রকা হদত হে দলদখত একদট প্রবদেি প্রদত দলদপ ( নকল)  উধ্বতত আদি,  োদত বা’বীদিি র্িদে 
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দলদখত আদি।  ডািাি ব্রপালদকি ( অদস্ত্রয়াি একজন ডািাি)  দবধ্াবা স্ত্রীি দনকট হদত প্রাপ্ত হওয়া দগদয়দিল-
অদনক বৎর্ি  পূদবস অদস্ত্রয়াি এই ডািাি পািদস্যি শাহ নাদর্রুেীদনি িাদজদত্বি প্রথম ভাদগ তাি একজন 
দর্দকৎর্ক দিদলন।  দতদন পািস্য ভাষাি একদট মূলযবান গ্রন্থ ও অদনক প্রবে দলদখদিদলন।  এি দভদত্ত- ২৯ ব্রশ 
আগষ্ট তাদিদখ ১৮৫২ খতষ্টাদব্দ দলদখত একদট পত্র অদস্ত্রয়ান অদফর্াি কাপ্তান ভন ব্রগাদমন্স দলদখত পত্র দতদন 
শাদহি র্িকাদি একজন অদফর্াি দিদলন।  বা’বীদিি উপি ব্রে র্কল অতযার্াি কিা হত  ব্রর্ই গুদল িশসন 
কিাি জন্য শাদহি র্িকাি কততসক তাদক বাধ্য কিা হত।  তাদত দতদন এইরূপ দবিাগভাজন হদয়দিদলন ব্রে,  
দতদন কমসতাদগদি  ইোফাপত্র প্রিান কদিদিদলন।  এ প্রবদিি অনুবাি এই-  কদয়কদিন পূদবস শাদহি জীবন 
নাদশি ব্রর্ষ্টা কিা হদয়দিল,  েখন  শাহ একদট দশকাি কােসযদি জন্য বদহগসত হদয়দিদলন।  ষড়েন্ত্রকািীিা বা’বী 
ধ্মস র্ম্প্রিাদয়ি ব্রলাক দিল।  এই ধ্মসাবলম্বীদিি হতযা ও উৎপীড়ন র্ম্বদি সর্দনদকি বে ু নামক পদত্রকায় 
অদস্ত্রয়ান কাপ্তান ভন গুদননদর্ি একখানা পত্র প্রকাশ কিা হদয়দি।  এই পদত্রি বর্সনা এই ব্রতদহিান ২৯ 
আগষ্ট,  ১৮৫২ খতঃ।  বনু প্রবি,  আবাি ২০ ব্রশ আগদষ্টি পদত্র শাদহি জীবন হতযাি প্রদর্ষ্টাি কথা উদল্লখ কিা 
হদয়দি।  দইজন অপিাধ্ীদক ব্রে প্রশ্ন কিা হদয়দিল ব্রর্ র্ম্বদি আদম বর্সনা কিদি।  তাদক উৎপীড়ন প্রিান 
র্দত্বও তাদিি দনকট হদত ব্রকান স্বীকাদিাদি পাওয়া োয় নাই।  লাল অদি- কনা প্রদয়াদগও তাদিি ওষ্ঠ বে 
দিল।  প্রধ্ান ষড়েন্ত্রকািীি নাম তািা ব্রপদত পাদি নাই।  আিও অদনক অমানদর্ক অতযার্াদিও ব্রকান বাকয 
তাদিি দনকট হদত দনগসত হয়  নাই।  ( আিও অদনক অতযার্াদিি পূর্স দববিন প্রিত ত হদয়দি) ।  আবাি 
কতসদবযি অনুদিাদধ্ আমাদক এই র্কল উৎপীড়ন ও অতযার্াি ও হতযাকাডড দনজ র্দক্ষ িশসন কিদত হত।  
এক্ষন আদম আমাি বাড়ী হদত বদহগসত হই  না।  পাদি এই র্কল অমানুদষক ববসি িতশ্য আমাি িতদষ্টপদথ পদতত 
হয়।  মততুযি পি বা’বীদিগদক দিখদডডত কদি  িুদলদয় ব্রিয়া হয়  অথবা শতগাল ুুদিি খাদিযি জন্য েত্র তত্র 
দনদক্ষপ কিা হয়।  তাদিি ব্রিহাবদশষ র্মাদহত কিা হয়  না।  সুতািাাং আদম এই র্কদলি র্াংদগ  ব্রকান র্ম্পকস 
িাখদত পাদি না।  ভীষর্ মমসপীড়ায় পিতযাগপত্র প্রিান কদিদি। ” 

৫।  লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্মস্যা বালাম,  ১,  ১৪৮- ৯ পতষ্ঠা-  েদি আপনািা পািদস্যি শাদহি 
কািাগাি িশসন কিদত োন তদব ব্রর্খাদন দইদট ব্রলৌহ শতঙ্খল পাদবন,  একদটি নাম কািা গুহাি অন্যদটি নাম 
র্ালাগল।  আমিা িাত্র দিন কািাগুহি িািা দনপীদড়ত হদেলাম।  আমাি দঃদখি দনকট এয়াুদবি 
( ভদবষ্যি¦ ািীি)  দঃখ ম্লান হদয় োয় এবাং আয়ুব ভাববািীি র্কল দঃখ কষ্ট আমাি দবপিাপদিি মাত্র একদট 
অাংশ দিল।  ( মহান বাহা’উল্লাদহি দলদখত বতকপদুত্রি প্রদত ফলক- দলদপ,  ৫৭ পতঃ) ।  

( ২)  লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্মে   ো,  বালাম,  ১, ৪৫৮- ৯ পতষ্ঠা পািদস্যি কািাগাি ও শাদে 
র্মদূহি বর্সনা।  

৬।  বাহা’উল্লাহ ও নব  েুগ গ্রস্থ,  ৬৯ পতষ্ঠা,  ( ১৯৫৭ খতঃ বতসমান নয়াদিল্লী র্াংস্কির্,  ৩২- ৩৩ পতষ্ঠা) -  
বতকপদুত্রি প্রদতফলক-  দলদপ,  ২০- ২৯ পতষ্ঠা।  

( ২)  মহান আবদল- বাহা কততসক দিয়া- র্াল কািাগাি িশসন ও তাি দপতাি অবস্থার্মহূ র্িদে বর্সনা ৬১ পতষ্ঠা।  

৭।  লডস কাজসদনি পািস্য ও পািদস্যি র্াংখযা ৪০২ পতষ্ঠা,  ২ নাং টীকা-  

এই  টনাি র্ময়,  মীজসা আকা খান প্রধ্ান মন্ত্রী,  শাদে- প্রিাদনি িাদয়ত্ব ভাগ কিবাি জন্য ও প্রদতদহাংর্া মূলক 
িি- পাদতি মাত্রা কমাবাি জন্য অপিাধ্ীগর্দক িাদষ্টি মন্ত্রীগদনি,  ব্রর্নাপদতদিি,  র্িকাদিি অপিাপি 
কমসর্ািীদিি ও ধ্মসদনতাদিি মদধ্য ভাগ কদি  ব্রিয়া এক অর্াধ্ািন পদিকল্পনা উদ্ভাবন কদিন।  দবদিশী মন্ত্রী 
এক বযদিদক স্বিাষ্ট্র মন্ত্রী,  অপি একজনদক,  অশ্বাদিাহী সর্দনকদিি মাষ্টাি ( প্রভ)ু  আি একজনদক হতযা কিল।  
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৮।  ( ১)  প্রধ্ানমন্ত্রী (  মীজসা আকাখান)  অপিাধ্ীদিি হতযা বযাপাদি দবদভন্ন িপ্তি বডটন কদিদিদলন।  দতদন 
দনজদক তা হদত দবিত িাখদলন।  শাদহি পদক্ষ  শাদহি প্রদতদনদধ্ প্রথম হতযাকাডড র্ম্পািন কিল।  প্রধ্ানমন্ত্রীি 
পুত্র,  দেদন স্বিাষ্টমন্ত্রী দিদলন,  দিতীয় হতযাকাডড দবদিশীমন্ত্রী তততীয় হতযাকাডড এইরূদপ ধ্মস ব্রনতাগর্ বদনক 
ব্রশ্রর্ী ব্রর্নাপদতগর্ দভন্ন দভন্ন হতযা কাডড র্ম্পািন কিল।  ফিার্ী ডািাি ুদকট হতযা কিদত অর্ম্মদত প্রকাশ 
কিল।  

 ব্রতদহিান ব্রগদজট হদত উিতদত-  তিদশদষি ব্রমাল্লা ব্রশখ আলী (  আেীম নাদম পদিদর্ত)  বা’বীদিি প্রধ্ান 
দিদলন।  ইয়াদহয়া খাদন তােীেীি পুত্র হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি গতদহ শাদহি জীবন লওয়াি প্রদর্ষ্টাি জন্য 
ষড়েন্ত্র কিা হয়।  ব্রমাল্লাগর্ ব্রমাল্লা ব্রশখ আলীদক ( আেীমদক)  হতযা কিল।  িাজপুত্রগর্ ব্রখািার্াদনি সর্য়ি 
হার্ানদক হতযা কিল,  দবদিশী মন্ত্রী ইয়াজদিি ব্রমাল্লা জয়নুল আদবিীনদক হতযা কিল।  প্রধ্ানমন্ত্রীি পুত্র 
দনয়ামুল মুলক,  ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক হতযা কিল।   

প্রধ্ান মন্ত্রীি অন্যান্য পুত্র,  ও ভ্রাতা ও আিীয়গর্দক দশিাদেি মীজসা আবু্দল ওহাবদক হতযা কদি।  ুদমি 
ব্রমাল্লা ফিহল্লাি শিীদি ব্রমামবাদত প্রজ্বদলত কদি ,  খািয- তত্ত্বাবধ্ানকািী িাজকীয় ভততয কততসক দনহত কিা হল,  
কাির্ ব্রর্ িাজাদক আহত কদিদিল।  িিবাদিি উচ্চবাংশীয় ভিদলাকগর্ কততসক ব্রতদহিাদনি ব্রশখ আব্বার্দক এবাং 
িাজকীয় ভততযগর্ কততসক ব্রমাহম্মি বাদকিদক হতযা কিা হয়।  শাদহি অশ্বাদিাহী সর্ন্যধ্যক্ষ কততসক দশিাদেি 
ব্রমাহম্মি তকীদক হতযা কিা হয়।  ব্রমাহম্মি নজফী বািীদক িাজকীয় দক্রয়া কমসধ্যক্ষ দশিাদজি ব্রমাহম্মি তকীদক 
হতযা কিা হয়।  ব্রমাহম্মি নজফী বািীদক িাজকীয় দক্রয়া কমসধ্ক্ষয কততসক এবাং ব্রমাহম্মি আলী নজফবািীদক 
ব্রগালন্দাজ সর্দনক ব্রর্নাপদত কততসক দমলাদনি সর্য়ি ব্রহাদর্ইনদক সর্দনকগর্ কততসক মীজসা িদফদক অশ্বাদিাহী 
সর্দনকগর্ কততসক সর্য়ি ব্রহাদর্ইনদক এডজুদটডট ব্রজনাদিল ও ব্রজনাদিল ও কদনসলগর্ কততসক হতযা কিা হয়।  
( ব্রলডাদশদলি পািদস্যি জীবন োত্রা ও িীদত নীদতি ক্ষদনক িতদষ্টর্মূহ - ২৭৭- ৮৯ পতষ্ঠা) ।   

( ২)  ই,  দজ,  োউদনি পািস্য বাদর্গদনি মদধ্য এক বৎর্ি ,  ১১১- ১২ পতষ্ঠা হতযাকাডডগুদল ব্রকান 
অপিাধ্মুলক দিলনা,  এই গুদল দনবুসদদ্ধতামূলক দিল।  উৎপীড়নকািীদিি ব্বসিতা তাদিি উদেদশ্যি দবপিীত ফল 
প্রিান কদিদিল।  আি- বদলিান কািীদিি বীিত্বপূর্স র্দহষ্ণুতা ব্রলাদকি মদধ্য এই ধ্দমসি দবোি ও ব্রশষ জয় 
সুদনদশ্চত কদিদিল।  িতষ্টািস্বরূপ ইয়াজদিি একজন ককসশ স্বভাদবি ও দবশতঙ্খল র্দিদত্রি ব্রলাক,  আি-
বদলিানকািীি দস্থিতা ও শাি ভাব িশসন কদি  দনদজদক বা’বী ধ্মসাবলম্বী বদল  ব্র াষর্া কদিদিল এবাং 
অবদশদষ এই ধ্দমসি জন্য প্রার্ িান কদিদিল।  

৯।  র্মন্দদিি হেদলদখত পাডডুদলদপি ২য় পতষ্ঠা অনুর্াদি,  মহান বা’ব্রবি মক্কা ও মদিনা তীথস োত্রাি কাদল 
হাজী ব্রর্ালায়মান খান ব্রর্খাদন তাাঁি র্াক্ষাৎকাি লাভ কদিদিদলন।  

১০।  তাদিদখ- জিীি- ২২৮- ২৩০ পতষ্ঠা-  

 ব্রে রূপ অর্াধ্ািন বীিদত্বি র্াংদগ  হাজী ব্রর্ালায়মান খান এই র্কল ভয়াবহ েন্ত্রনা ও উৎপীড়ন র্হ্য 
কদিদিদলন,  তা র্বসজনদবদিত।  এই র্মদয় দতদন কদবতাকাদি তাি মদনি উচ্চ ভাব ও উল্লার্র্মূহ বযি 
কদিদিদলন।  আদম প্রতযাবতসন কদিদি,  আদম দশিাদজি পদথ আগমন কদিদি।  আদম দর্ত্তাকষসতা ভাবভিী ও 
মুদিি র্াংদগ  আগমন কদিদি।  অতএব, আনদন্দ নততয কি।  একহদে র্ূিাপাত্র আি এক হদে পিম বেুি ব্রকশ 
গুের্মূহ বাজাদিি মধ্যস্থদল এইরুপ একদট নততযই আমাি একমাত্র আকাঙ্খা।  

( পদথদকি ভ্রমন কাদহনী টাকা দট,  ৩৩৩- ৪ পতষ্টা)  
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১৮৫২ খতষ্টাদব্দি আগষ্ট মাদর্ হাজী ব্রর্ালায়মান খাদনি আি- বদলিান কিা হয়।  েখন  তািা হাজী ব্রর্ালায়মান 
খানদক ব্রগ্রপ্তাি কদিদিল এবাং তাি দবশ্বার্পরূ্স ব্রর্বা ও িাজভদিি জন্য িাজাি পক্ষ হদত পুিস্কাদিি প্রদতশ্রুদত 
প্রিসশন কদি  তাদক তাি নুতন ধ্মস দবশ্বার্ পদিতযাগ কিাদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল,  তাদত দতদন দকিুদতই র্ম্মত হন  
নাই বিাং দতদন িতঢ়ভাদব এই উত্তি প্রিান কদিদিদলন।  শাদহন শাদহি পদক্ষ তাি প্রজাগর্ হদত ব্রকিলমাত্র 
দবশ্বেতা,  িাজভদি ও র্ততা িাবী কিবাি অদধ্কাি িদয়দি,  দকন্তু তাদিি ধ্মস দবশ্বার্র্মূহ র্ন¦ ব্রে হেদক্ষপ 
কিাি তাি ব্রকান অদধ্কাি নাই।  এইরুপ র্াহর্পরূ্স বাদকযি কািদন আদিশ কিা হল ব্রেন তাি শিীদি ক্ষত 
উৎপািন কদি  ক্ষতস্থাদন প্রজ্বদলত ব্রমামবাদত স্থাপন কিা হয়।  োদত এটা অদন্যি জন্য উিাহিন স্বরূপ হয়।  
এই অবস্থায় ব্রঢাল বািয ও র্ািনগীদতি র্াংদগ  বাজাদিি মধ্য দিয়া দনদয় োওয়া হল এবাং দতদনও হাস্যমুদখ 
কদবতাবলী উচ্চািন কদি  লাদফদয় লাদফদয় র্লদত লাগদলন।  এইরুপ তাদক শাহ আবদল- আেীদমি ব্রতাির্ 
িাদিি মধ্য দিদয় দনদয় োওয়া হল।  েখন  তাদক কিাত িািা র্ম দিখদডডত কিদত োদেল,  তখন দতদন 
দনভসদয় তাি পিিয় অগ্রবতসী কদি  দিদয় কদবতাবলী উচ্চাির্ কিদত লাগদলন।  ( তাদিদখ জিীি,  ২২৮- ৩৯ 
পতষ্ঠা) ।  

১১।  লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্মস্যা,  বালাম,  ১,  ৫০১ পতষ্ঠা।  

অতীতকাদলি দবষয়াদিি প্রদতিতদষ্ট পাত কদি ,  আদম এক মাত্র এই দর্দ্ধাদি উপনীত হদয়দি ব্রে,  এই ( বা’বী)  
ধ্মস আি ো ব্রহাক,  ইহা একদট উচ্চাদিি ও দনঃর্দন্দহ ভদি ব্রলাদকি মদন উৎপািান কদিদিল।  বা’বী ইদতহার্ 
অতূযচ্চ ধ্িদনি বীিদত্বি িতষ্টাদি পদিপূর্স।  েদিও এই ইদতহাদর্ি পতষ্ঠার্মূহ িদি িদেত।  অজ্ঞ ও অদশদক্ষত 
ব্রলাদকিাও  ধ্দমসি জন্য প্রার্ দিদত প্রস্তুত।  দস্মথ দফদেি অদি এটা অদপক্ষা উচ্চতি র্াহর্ প্রজ্বদলত কদি 
নাই।  ব্রতদহিাদনি উৎপীড়নকািীদিি উৎপীড়নদক ব্রে র্াহর্ তুে জ্ঞান কদিদি,   ব্রর্ই ধ্দমসি িীদতনীদত অদত 
উচ্চাদিি হদব ো এি অনুর্ির্কািীদিি অিদি এইরূপ আদিাৎর্দগসি দ®প্রাপয ও সুন্দি ব্রতজ ও উল্লার্ 
জম্মািান কিদত পাদি।   

১২।  ( ১)  লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য র্মস্যা,  বালাম,  ১, ৪৯৭ পতষ্ঠা,  টীকা- ২  

সুষমা ও স্ত্রীজাদত,  এই ধ্দমসি জন্য তাদিি উৎর্গস প্রিান কদিদি এবাং কেবীদনি দভসাগা মদহলা- কদব,  েিিীন 
তাদজি ( ¯ ¦ র্স মুু ট)  অথবা ুিিাতুল আইদনি ( র্কু্ষি র্ািনা প্রিানকািীদনি)   বীিত্ব,  দেদন অবগুণ্ঠন তযাগ 
কদি  র্বসত্র এই ধ্মসমত প্রর্াি কদিদিদলন।  বতসমান ইদতহাদর্ এদট একদট মমসস্পশসী প্রার্দিক উপাখযান।  

( ২)  ভযাদলডটাইন র্ীিদলি মধ্য এদশয়াি র্মস্যা,  ১২৪-   

তাাঁি ( ব্রকািিাতুল- আইদনি)  র্¦ তদতি ন্যায় অন্য ব্রকান র্¦ তদত অদধ্কতি গভীি ভাদব পুদজত হয়  না বা উল্লার্ 
জাগ্রত কদিনা এবাং তাাঁি জীবেশায় দতদন ব্রে প্রভাব দবোি কদিদিদলন তা এক্ষন োবৎ স্ত্রীজাদতি উপি 
কােসযকিী হদে ।  

( ৩)  পদথদকি ভ্রমন কাদহনী টীকা দকউ,  ২১৩ পতষ্ঠা-   

ব্রকান ব্রিদশ বা ব্রকান েুদগ,  ব্রকািিাতুল- আদয়দনি ন্যায় স্ত্রীদলাদকি আদবসভাব একদট দবিল দবস্ময়কি অর্াধ্ািন 
বযাপাি।  দকন্তু পািদস্যি ন্যায় ব্রিদশ দতদন একজন অর্াধ্াির্ প্রদতভা র্ম্পন্না স্ত্রীদলাক ো আশ্চেসযজনক অদলৌদকক 
 টনা।  তাাঁি অতযাশ্চেসয ব্রর্ৌন্দেসয,  তাাঁি দবিযাবুদদ্ধ, তাাঁি ওজস্বী বাদিতা,  দনভসীক অনুিদি,  তাাঁি উজ্জল আি 
বদলিান এই র্কল গুনাবলীি জন্য দতদন তাাঁি স্বদিদশি স্ত্রী ব্রলাকদিি মদধ্য তুলনা িদহত।  আি বা’বী ধ্দমসি 
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মহত্ত র্ম্বদে,  অন্য ব্রকান িাবী না থাকদলও ব্রকবল এই দবষয় তৎপদক্ষ েদথষ্ট দিল ব্রে,  এই ধ্মস ুিিাতুল 
আদয়দনি ন্যায় স্ত্রী ব্রলাদকি জন্ম  িান কদিদি।  

( ৪)  র্াি োদন্স র্হেযাাং হার্বযাদডডি অস্পষ্ট িদশ্ন ( প্রভা) ,  ২০২- ৩ পতষ্ঠা)  

র্মে ( বা’বী)  ধ্মস আদন্দালদনি মদধ্য কদব ব্রকািিাতুল আদয়দনি প্রায়শঃ একজন অতীব অর্াধ্াির্ শদি র্ম্পন্না 
দিদলন।  মহান বা’ব্রবি কতক বার্ী ও উপদিশমূলক অবতীর্স বার্ী শ্রবর্ কদি  দতদন এই ধ্মস গ্রহর্ 
কদিদিদলন।  এই ধ্দমসি প্রর্াদিি জন্য তাি ধ্নদিৌলত,  বাংশ মেসািা,  র্বদকি ু তযাগ কদিদিদলন এবাং র্বসত্র 
ভ্রমন কদিদিদলন।  তাি বািীতাি ব্রর্ৌন্দেসয ও আকষসর্ স্ত্রীদলাকগর্দক দববাদহি আদমািপূর্স অনুষ্ঠান হদতও  
আকষসর্ কদি  দনদয় আর্ত।  

( ৫)  ডািাি দট, ব্রক,  ব্রর্ইদনি জাদত ও ধ্মস র্মদুহি পূনঃদমলন,  ১১৪- ১১৫ পতষ্ঠা) -  

ব্রকািিাতুল আদয়দনি স্বল্প কাল স্থায়ী জীবদনি প্রদত িতদষ্টপাত কিদল তাি অিময উৎর্াহ ও পূর্স অনবশদয়কতা 
( অধ্যাদিকতা)  িািা ব্রলাক আশ্চেসযাদিত হয়।  এই পতদথবী তাি দনকট একমুদষ্ট ধ্ুলা র্িতশ দিল,  ব্রেমন মহান 
ুেুদর্ি দনকটও দিল।  দতদন একজন বাদিতাপূর্স বিাও দিদলন এবাং পািস্য কদবতাি জদটল িন্দ র্ন¦ ব্রে 
অদভজ্ঞ দিদলন।  তাি অল্প কদয়কদট কদবতাি মদধ্য একদট কদবতা দবদশষ খযাদত র্ম্পন্ন ব্রে,  কদবতায় দতদন 
ব্রকান একজন মানদবি র্ম্বদে ( োহাদক দতদন প্রভ ু বদল  আহ্বান কদিদিন)  স্বগসীয় মানবীয় র্দিদত্র দবশ্বার্ প্রকাশ 
কদিদিন।  োি িাবী একবাি উপদস্থত কিা হদল,  ইহা র্বস র্াধ্ািদর্ি স্বীকতদত লাভ কিদব।  ব্রক  ব্রর্ই মহা 
মানব? মহান বাহা’ উল্লাহই  ব্রর্ই মহা পুরুষ।  ব্রকািিাতুল আইন মদন কদিদিদলন ব্রে,  দতদন  ব্রর্ই িাবী 
উপদস্থত কিদত দবলম্ব কিদিন।  এই কদব ( ব্রকািিাতুল আদয়ন)  একজন র্তয ( খাদট)  বা’বী দিদলন।  ডািাি 
ব্রর্ইদনি ঐ,  ১, ১৫- ১৬ পতষ্ঠা ব্রকািিাতুল আদয়দনি িািা ব্রে বীজ বপন কিা হদয়দি,  তা মুর্লমান বা 
ইর্লাদমক িাজয র্মদূহ এক্ষন ফল প্রর্ব কিদি।  তুকসীদত স্ত্রী ব্রলাদকিা ব্রভাটাদধ্কাি িাবী কিদি।  তাদিিদক 
পযাদলষ্টাইদন বা আক্কায় দনবসাদর্ত কিা হদয়দিল।  

১৩।  তাদিদখ জিীি- ১২৮- ৩১ পতষ্ঠা-  

পবসত গহ্বদি আগুদন পুদডদয় ৪০জন স্ত্রীদলাকদক  ও তাদিি র্িানদিি হতযা কিা হয়।  হাদিদর্ জাদবি কাফীনা 
মতাবলম্বীদিি হাদির্ গ্রস্থ হদত এই হাদির্ দকতাদব ইক্কাদন উদ্ধতত কিা হদয়দি।  হাদির্দট এই ইমাম মাহিীি 
অভুযিাদনি দনিশসনাবলী পূর্স হদয়দিল।  তাি ( ইমাম মাহিীি)  মদধ্য মহান মুর্াি পূর্সতা,  েীশুদষ্টি মদধ্য 
বহুমূলয ঐস্বেসয আয়দুবি র্দহষ্ণুতা দবিযামন থাকদব।  তািা র্তযানুর্ির্ কদি  অপমাদনত হদব।  তাি জীবেশায় 
তাদিি মেক দবদনময় কিা হদব।  তাদিিদক দনহত কিা হদব।  তাদিিদক জ্বাদলদয় ব্রিয়া হদব।  তাদিি িদি 
পতদথবীি দর্ি হদব,  তাদিি স্ত্রীদলাদকিা দবলাপ ও ক্রন্দন কিদব, এিাই আমাি বেগুর্।  

১৪।  মীজসা মূর্া,  র্াধ্াির্ত  দতদন আকাদয় কলমী নাদম পদিদর্ত দতদন মহান বাহা’উল্লাদহি ভ্রাতা ও ভদিদিি 
মদধ্য খযাতনামা উপেুি এবাং মহান বাহা’উল্লাদহি একজন অনুগত ও শদিশালী র্মথসনকািী।   

“ টীকা র্মাপ্ত ” 

”নবীদলি কাদহনী র্মাপ্ত” 
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নদবদলি কাদহনীি পদির্মাদপ্তি পদিদশষ্ট।  

 

মহান বাহা’উল্লাদহি বাগিাি দনবসার্দনি র্মদয় মহান বা’ব্রবি ধ্দমসি অবনত 
অবস্থাি বর্সনা 

 

 মহান বা’ব্রবি দবদ াদষত ধ্দমসি ভাগয মহান বাহা’উল্লাদহি স্বদিশ ( পািস্য)  হদত ইিাদক ( বাগিাদি)  
দনবসার্দনি র্ময় অবনদতি ব্রেইরূপ দনম্নতি েদি ব্রপৌাঁদিদিল,  ইদত পূদবস কখনও  ব্রর্ই রূপ েদি ব্রপৌাঁদিদিলনা।  
ব্রে প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি জন্য মহান বাব দনদজি জীবন উৎর্গস কদিদিদলন এবাং োি জন্য মহান বাহা’উল্লাহ 
শ্রমিান কদিদিদলন এবাং দঃখ কষ্ট ব্রভাগ কদিদিদলন তা দনম্নমখুী হদয়দিল।  এি শদি র্ামথসয বযথস হদয়দিল 
বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল এবাং এি প্রদতদিাধ্ শদি প্রদতদবধ্ান শদিহীনভাদব দবর্ূর্স কিা হদয়দিল বদল  অনুমান 
কিা হদয়দিল।  সনিাশ্যও দবপির্মূহ প্রদতযদক পূবসাদপক্ষা অদধ্কতি,  উৎপনèকািী,  দবহব¦ লকািী দ্রুততাি 
র্াংদগ  এদকি পি অন্যদট অগ্রবতসী হদেল।  ো িািা এি জীবনী- শদি র্মদূল নষ্ট কিদিল এবাং এি বদলষ্ঠ 
র্মথসনকািীদিি আশা ভির্া অেকাদি পদিপূর্স কিদিল।  বােদবক,  নদবদলি কাদহনীি পতষ্ঠা র্মদূহি বাদহ্যক 
পাঠদকি দনকট র্ম্পনূস কাদহনী এি আিম্ভ হদত ব্রকবল কতকগুদল পিাজয় হতযাকাদডডি অবমাননা ও সনিাদশ্যি 
আবতদত্তর্মহূ বযদতত আি দকিুই অনুভূত হদবনা,  ো অবদশদষ,  স্বদিশ হদত মহান বাহা’উল্লাদহি দনবসার্দন 
পদিনত হদয়দিল।  অদবশ্বার্ী পাঠদকি দনকট ব্রেন,  এই ধ্মস ব্রে,  স্বগসীয় শদি িািা অলাংকতত হদয়দিল তা 
স্বীকাি কিদত অদনেকু।  এি প্রবতসদকি দনকট ব্রে ধ্ািনা দবকাশ প্রাপ্ত হদয়দিল,  তা পূর্সরুদপ উপলদদ্ধ কিদত 
অকততকােসয হদত বাধ্য।  মহান বা’ব্রবি েত কােসয ো এইরূপ উজ্জ্বলভাদব পদিকদল্পত হদয়দিল,  এইরূপ 
বীিত্বপূর্সভাদব োিা িাদয়ত্ব গ্রহর্ কদিদিল,  ইহা দবশাল দবপিগ্রস্থ হদয় ব্রশষ হদয় দগদয়দিল বদল ব্রবাধ্ হল।  
এইরূপ পাঠদকি দনকট দশিাদজি হতভাগয েুবদকি জীবন,  এটা ব্রথদকই দনষ্ঠুি অতযার্াি ব্রভাগ কিদত 
হদয়দিল,  তা দবদবদর্না কিদল,  নশ্বি মানদবি ভাদগয এই পেসি ো  দটদি তিদপক্ষা অতীব দঃখজনক ও 
দন¯ ফল বদল  ব্রবাধ্ হদেল।   ব্রর্ই র্াংদক্ষপ্ত ও বীিত্বপূর্স জীবদনি গদত,  ো উলকাবৎ দ্রুতদবদগ,  পািদস্যি 
আকাশ মডডদলি মধ্য দিয়া র্হর্া িীদপ্ত প্রিান কদিদিল,  বদল ব্রবাধ্ হদেল,  তা অবদশদষ অেকাদি ও 
সনিাদশ্যি গভীি গহ ¦ ব্রি দনমদজ্জত হদয়দিল।  

প্রদতযক বযবস্থা ো দতদন অবলম্বন কদিদিদলন,  প্রদতযক প্রদর্ষ্টা ো দতদন গ্রহর্ কদিদিদলন।  তা ব্রকবল তাি 
দঃখ ও সনিাশ্যই অদধ্কতি বদধ্সত কদিদিল ো তাি আিাি উপি গুরুতি ভাি র্াদপদয়দিল।  তাাঁি জীবদনি 
গদতি প্রথম ভাদগ পদবত্র কাবা ও মদিনা নগিীিদয় র্বস র্াধ্াির্ ব্রলাদকি দনকট তাি ব্র াষর্া প্রর্াি িািা 
ব্রিৌতযকােসয আিম্ভ কিবাি ব্রে অদভপ্রাদয়ি র্াংকল্প কদিদিদলন,  তা তাি আশানুরূপ কাদেসয পদির্ত হয়  নাই।  
মক্কা নগিীি শিীফ োি দনকট তাি বাতসা প্রিান কিবাি জন্য মহান ুেুর্দক দতদন আদিশ প্রিান কদিদিদলন 
তাদক এইরূপ অভযথসনা প্রিান কদিদিল ো,  এি বিফবৎ  শীতল উিার্ীনতা িািা  তর্াপূর্স অবদহলা প্রিশসন 
কদিদিল।  ব্রেরূপ ব্রহজাদেি অদধ্পদত ও কাবা প্রাথসনাগাদিি অদভভাবক কততসক দশিাদজি একজন েুবকদক 
প্রতযাদিষ্ট ধ্মস র্ম্বদে অদভমত ব্রপাষন কিা হদয়দিল।  তাাঁি তীথসোত্রা হদত দবজয়ী বীদিি ন্যায় পদবত্র কািবালা 
ও নজদফ প্রতযাবত্তসন কিবাি ব্রে অদভপ্রায় মদন ব্রপাষন কদিদিদলন ব্রেখাদন দতদন তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস,  শীয়া 
ধ্মসপিায়নদিি সুিতঢ় দদগসি ব্রকেস্থদল প্রদতদষ্ঠত কিদত আশা কদিদিদলন,  তাও দনিাশভাদব দবর্ূর্স হদয় ব্রগল।  
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দতদন ব্রে কােসক্রদমি পদিকল্পনা কদিদিদলন োি অতযাবশ্যকীয় র্ািাাংশগুদল দতদন তাি উদনশজন মদনানীত 
দশষ্যদিি দনকট পদিজযন কদিদিদলন,  তাদিি অদধ্কাাংশ অর্ম্পন্ন িদয় ব্রগল।  সধ্েসয পালন র্ম্বদে দতদন 
তাদিিদক ব্রে উৎর্াহ ও আদিশ প্রিান কদিদিদলন,  তা তািা  উৎর্াদহি প্রথম উদত্তজনাি ো তাি ধ্দমসি 
প্রাথদমক প্রর্ািকদিি অিি অদধ্কাি কদিদিল,   তা তািা ভূদল দগদয়দিদলন।  ব্রে আর্িন,  দতদন অতীব 
অনুিাদগি র্াংদগ  ব্রে র্ল্প আশা ব্রপাষর্ কদিদিদলন তাদত আকততকােসয হয়াি জন্য প্রধ্ানতঃ িায়ী ব্রমাতদমি 
( ইর্ফাহাদনি গভসনি) ,   ব্রর্ই  জ্ঞানী ও দবর্ক্ষর্ শার্নকতসা,  দেদন তাাঁি অদত মূলযবান জীবনদক ব্রে 
দবপির্মূহ ভীদত প্রিশসন কিদিল তা এইরূপ শদি র্হকাদি দনবাির্ কদিদিদলন এবাং দেদন তাি প্রদত এইির্প 
সবদশষ্টযমূলক ব্রর্বা িান কিদত দনদজি র্ামথসয প্রমার্ কদিদিদলন,  ো তাি অদধ্কতি দবনীত র্াংগীদিি প্রদত 
অল্প ব্রলাকই প্রিান কিদত আশা কিদত পািত।  তাদক তাি দনকট হদত হঠাৎ দনদয় োওয়া হদয়দিল,  এবাং 
তাদক দবশ্বার্ াতক গুগসীর্ খাদনি র্ম্পূর্স ক্ষমতাি মদধ্য পদিতযাগ কিা হদয়দিল,  ব্রে বযদি তাি র্কল শত্রুি 
মদধ্য অতযি  তর্য নীদতজ্ঞান শূর্য বযদি দিল।  

মহান বা’ব্রবি পদক্ষ ব্রমাহম্মি শাদহি র্াংদগ  র্াক্ষাৎকাদিি একমাত্র সুদোগ এইরূপ একদট র্াক্ষাৎকি োি জন্য 
দতদন ( মহান বাব)  স্বয়াং অনুদিাধ্ কদিদিদলন এবাং োি উপি দতদন তাাঁি অদত অনুিাগপূর্স আশার্মহূ স্থাপন 
কদিদিদলন।  ভীরু ও অবযাবদস্থত দর্ত্ত হাজী মীজসা আকার্ীি হেদক্ষপ িািা বযথস হদয় দগদয়দিল।  ব্রে ( মীজসা 
আকাশী)  এই ভদয় কদম্পত হদয়দিল,  পাদি শাদহন শাদহি র্াংদগ  তাি র্াংকল্প,  দেদন পূবস হদত এই 
প্রতযাদিষ্ট ধ্মসদক র্াহােয কিবাি জন্য অেথারুদপ ইেুক দিদলন,  তাি ( মন্ত্রীি)  দনদজি স্বাথস র্মদূহি জন্য 
র্াাং াদতক প্রমাদনত হদব।   

মহান বা’ব্রবি দই জন শীষস স্থানীয় দশষ্য ব্রমাল্লা আলী বোনী ও ব্রশখ র্ায়ীদি দহন্দী মহান বাব কততসক 
অনুপ্রাদর্ত ও িীদক্ষত হদয় একজন তুিস্ক ব্রিদশ এবাং আি একজন দহন্দুোদন এই ধ্মস প্রবদতসত কিাি জন্য ব্রে 
উিযম প্রদর্ষ্টা কদিদিদলন,  তা ভীষর্ অকততকােসযতায় পদির্ত হদয়দিল।  প্রথম দঃর্াহদর্ক কােসয এি প্রবতসদনি 
দনষ্ঠুি আি- বদলিাদনি কািদর্ এি প্রািম্ভদতই দবনষ্ট হদয় দগদয়দিল।  পক্ষািদি অপিদট একদট নগর্য ফল প্রিান 
কদিদিল বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল,  এি একমাত্র ফল দিল অদনক সর্য়দিি এই ধ্দমস িীক্ষা গ্রহর্।  োি দঃখ 
সুখময় জীবদনি কমসগদত দবশ্বার্  াতক ইলদডিীি মীজসাি কােসয িািা লুড়ীস্থাদন পদির্মাপ্ত হদয়দিল।  

মহান বা’ব্রবি ব্রিৌতকােসযদি অদধ্কাাংশ বৎর্িগুদলদত দতদন ব্রে বন্দীি কািািডড প্রিত্ত হদয়দিদলন তাি 
অনুর্ির্কিীদিি প্রধ্ানতম িল হদত দবদেন্ন হদয়,  োিা একজন র্বসর্¦ গ্রার্ী শত্রুিািা কদঠাি ভদব দনদপড়ীত 
হদয়দিদলন।  আজািবায়োদনি পাব্বসতয িূগস র্মদুহ তাাঁি একাকী অবস্থাদন,  র্দব্বসাপদি,  তাি দনদজি আি-
বদলিাদনি দঃখজনক  টনা,  ো অদত কদঠাি ভয়ঙ্কি ভাদব অবমাননাপূর্স দিল।  দতদন অপমাদনি দনম্নতি গহ্বদি 
পদতত হদয়দিদলন বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  ব্রে অপমান এইরূপ একদট বহৎ  প্রতযদিষ্ট ধ্মস,  এি জদন্মি প্রািম্ভ 
কাল হদত ব্রভাগ কিদত এি ভাগয দনয়দন্ত্রত হদয়দিল।  তাি মততুয একদট দ্রুতগামী ও বাতসাবহুল জীবন ধ্ািাি 
ব্রশষ পদিনদত একদট ন্যে কাদেসি উপি দনষ্ফল তাি র্ীল ব্রমাহি অদঙ্কত কদিদিল বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  ো 
েদিও বীিত্বপূর্স প্রদর্ষ্টার্মহূ অনুপ্রাদনত কদিদিল,  তত্রার্ এি র্ম্পািন অর্ম্ভব দিল।  

েদিও তাদক অদনক দঃখ কষ্ট ব্রভাগ কিদত হদয়দিল তথাদপ ব্রে দঃর্হ েন্ত্রনা তাদক র্হ্য কিদত হদয়দিল,  তা 
তাি স্বীকাি অনুর্ির্কািীদিি বহু র্াংখযক পিবতসী ব্রলাকদিি উপি ব্রেরুপ দভষম দবপি র্মুহ মুর্লধ্াদি পদতত 
হবাি দিল,  তাদিি তুলনায় মাত্র একদট দবন্দুবৎ দিল।  দঃখ কদষ্টি ব্রর্ পানপাত্র ব্রকবলমাত্র তাাঁি ওষ্ঠিয় স্পশস 
কদিদিল।  তাাঁি পিবতসী ব্রলাকদিি ব্রক তাাঁি তলদিশ পেসি ব্রিাঁদর্য়া পান কিদত হদব।  ব্রশখ তাবার্সীি মহা 
দ সটনা,  ো তাি অতযি শদিশালী দইজন র্াহােযকািী,  মহান ুেুর্ ও জনাদব ব্রমাল্লা ব্রহাদর্ইনদক তাি দনকট 
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হদত অপহির্ কিা হদয়দিল এবাং ো তাাঁি দতনশত ব্রতি জন অদপক্ষাকম অনুগত দবশ্বার্ী র্িীদিি জীবনও 
দনমদজ্জত কদিদিল,  তাাঁি উপি এই পেসযি ব্রে দবপি পদতত হদয়দিল,  তিদপক্ষা ইহা একদট দনষ্ঠুিতম আ াত 
রুদপ এদর্দিল,  এবাং তাি দ্রুত হ্রার্ প্রাপ্ত জীবদনি ব্রশষ দিবর্র্মূহ অিকািরূপ শবাোিদন আবতত্ত হদয়দিল।  

নয়িীদেি েুদ্ধ এি আনুষদিক দবদয়াগািি ও দনষ্ঠুিতা র্মদূহি র্াংদগ  োহাদত ওহাহীদিি জীবদনি অবর্ান 
 দটদিল।  দেদন অদত দশদক্ষত পিম প্রভাব র্ম্পন্ন এবাং মহান বা’ব্রবি অনুর্িনকাদিগদর্ি মদধ্য অতযি গুনাদন¦ ত 
বযদি দিদলন।  তাদিি র্িদত ও র্াংখযা র্ম্বদে একদট অদতদিি কদঠাি আ াত দিল,  োিা দনদজদিি হদে এই 
ধ্দমসি মশাল উদদ্ধস উদত্তালন কদি  ধ্ািন কিদিদলন।  নয়িীদে এই ধ্দমসি উপি ব্রে দভষন দবপিপাত র্াং দটত 
হদয়দিল,  তাি অবযবদহত পদি জানজাদনি অবদিাধ্ এবাং এই অবদিাদধ্ ব্রে র্মেÍ  হতযাকাডড র্াং দঠত হদয়দিল 
ো  ব্রর্ই প্রদিদশি বা’ব্রবি র্াংদগ  দবজদড়ত থাকদব তা এই ধ্দমসি র্মথসনকািীদিি র্াংখযা আিও অদধ্ক 
পদিমাদন হ্রার্ কদিদিল এবাং  ব্রর্ই র্মথসনকািী শদি হদত তাদিিদক বদঞ্চত কদিদিল,  ো হুজ্জদতি উপদস্থত 
তাদিিদক অনুপ্রাদনত কদিদিল।  তাি আি- বদলিাদনি  ব্রর্ই র্দি এই ধ্দমস প্রদতদনদধ্ স্থানীয় ব্রনততবদগসি মদধ্য 
হদত ব্রশষ সুদবদিত বযদি ও র্দল ব্রগদলন।  ব্রে র্কল ব্রনততবগস তাদিি ধ্মসর্ােস পিবীি কততসত্ব তাদিি দবিযাবতসা 
তাদিি দনভসিতা ও র্দিত্র বদল তাদিি র্াধ্াির্গর্ দশষ্যগর্ অদপক্ষা অদনক র্মনু্নত দিদলন।  মহান বাদিি 
অনুর্ির্ কািীদিি মধ্যস্থ ব্রশ্রষ্ঠ বযদিগর্দক একদট বতশাংর্ হতযাকাডড িািা কতসন কিা হদয়দিল।  তাদিি পশ্চাদত 
অদত বতহৎ র্াংখযক কতকগুদল স্ত্রীদলাক ও তাদিি র্িান র্িদতদিি িার্ত্ব শতঙ্খদল আবদ্ধ কিা হদয়দিল,  োিা 
একজন কদঠাি অিঃকিন দবদশষ্ট শত্রুি িার্ত্ব-  শতঙ্খদল গভীি আতসনাি কিদিল।  তাদিি ব্রনত্ববতন্দ ও োিা 
তাদিি দনভসীক অিদি ব্রে অদি দশখা প্রজ্বদলত হদেল তা তাদিি জ্ঞান ও িতষ্টাি উভদয়ি িািা পদিপুষ্ট ও িক্ষা 
কদিদিদলন,  তািা মততুয মুদখ পদতত হদয়দিন,  উৎপীদড়ত র্ম্প্রিায়দক ব্রে দবশতঙ্খল অবস্থা কষ্ট প্রিান কিদিল 
তন্মদধ্য তাদিি কােস বযহ্যত পদিতযি হদয়দিল।  

মহান বা’ব্রবব অনুর্িনকাদিগদনি মদধ্য একমাত্র মহান বাহা’উল্লাহ অদবদশষ্ট 
িইদলন 

মহান বাব তাি অনুর্িনকাদিগদনি োদিি হদে তাি কােসভাি ন্যে কদিদিদলন এবাং োিা তাি এই কােস 
র্াদলদয় দনদয় ব্রেদত র্ক্ষম বদল  দনদজদিি প্রধ্ান কদিদিদলন,  তাদিি র্কদলি মদধ্য ব্রকবলমাত্র মহান 
বাহা’উল্লাহ অবদশষ্ট দিদলন।  ( ১)  অবদশষ্ট র্কদলই শত্রুি তিবাদি িািা দনহত হদয়দিদলন মহান বা’ব্রবি মততুযি 
পি তাাঁি অনুর্িনকািীদিি ব্রে িল জীদবত দিদলন।  তাদিি নাম মাত্র ব্রনতা,  মসীজা ইয়াদহয়া,  িাজধ্ানীদত ব্রে 
ব্রগালমাল র্তদষ্ট হদয়দিল,  তাি দবপি হদত িক্ষা পাওয়াি জন্য দনলজ্জসভাদব মাদেন্দিাদনি পবসত র্মদূহ আশ্রয় 
অনুর্োন কদিদিল।  একজন িিদবদশি পদিেদি আবতত হদয় কতশকুল ( দভক্ষাপাত্র)  হদে,  দতদন,  তাি 
র্িীদিি পদিতযাগ কদিদিদলন এবাং দবপদিি িতশ্যদক্ষত্র হদত গীলাদনি জিল র্মদূহ পলায়ন কদিদিল।  মহান 
বা’ব্রবি শ্রুদত দলদপকি,  সর্য়ি ব্রহাদর্ইন এবাং মীজসা আহম্মি,  তাি র্াহােযকািী োিা উভদয়ই নব  অবতসীত 
বয়ান গ্রদন্থি দশক্ষা ও ভাবাথসর্মূহ র্ম্বদে িক্ষতা র্ম্পন্ন দিদলন এবাং তাদিি প্রভুি র্াংদগ  তাদিি  দনষ্ঠতা 
এবাং তাি ধ্দমসি আদিশ উপদিশ র্মদূহি র্াংদগ  তাদিি সুপদিদর্দতি কািদন তািা তাদিি এ র্মে  
র্দিগদনি ধ্মস দবশ্বাদর্ি দভদত্তর্মহূ সুিতঢ় কিদত ও তাদিি উপলদিি জ্ঞান প্রিান কিদত র্ক্ষম দিদলন,  তািা 
ব্রতদহিাদনি দিয়া- র্াদলি কািাগাদি শতঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়,  দবশ্বার্ীগদনি প্রধ্ান িল হদত র্ম্পূনস রূদপ পতথক হদয় 
দগদয়দিদলন।  োদিি পদক্ষ তাদিি পিামদশসি দবদশষ প্রদয়াজন দিল উভদয়ই অদতশীঘ্র আি- বদলিান প্রিান 
কিদত দবদধ্ দনয়দন্ত্রত দিদলন।  এমন দক মহান বা’ব্রবি মাতুল দেদন তাি বালযকাল হদত তাাঁদক তাাঁি দপতাি 
ন্যয় উৎকষ্ঠা ও উদিগ র্হকাদি প্রদতপালন ও পদিদবষ্টন কদিদিদলন,  ো ব্রকান দপতা  অদধ্কতি ভালভাদব 
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কিদত পািদতন না।  দেদন দশিাদজ তাি দঃখ কদষ্টি প্রাথদমক দিবর্ র্মদূহ তাি প্রদত এইরূপ দবলক্ষন ব্রর্বা 
প্রিান কদিদিদলন এবাং দতদন েদি  তাাঁি ( মহান বাদবি)  মততুযি পি ব্রকবল অল্প কদয়ক বৎর্ি  জীদবত 
থাকদতন তদব দতদন তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি অপদিদময় ব্রর্বা প্রিান কিদত পািদতন।  দেদন কািাগাদি অবর্র্œ 
একাকী এবাং ব্রে কােস তাি অদত দপ্রয় দিল  ব্রর্ই কােস কদি  ব্রেদত র্ম্পূনস দনিাশ হদয় পদড়দিদলন।  

মহান তাদহিা তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি  ব্রর্ই জ্বলি দনিসশন,  দেদন তাি অদজয় র্াহর্ উিযমশীল র্দিত্র,  তাি 
দনভসীক ধ্দমস-  দবশ্বার্,  তাি জ্বলি উেীপনা এবাং অগাধ্ জ্ঞান এই র্কলই দকয়ৎকাদলি জন্য পািদস্যি 
স্ত্রীজাদতি র্কলদকই তাি ব্রপ্রমািদিি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি দিদক আকতষ্ট কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন বদল  ব্রবাধ্ 
হদয়দিল।  তা েখন   ব্রর্ই জয়লাদভি র্ময় অদত দনকটবতসী বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল,  হঠাৎ একদট ুৎর্াপূর্স 
শত্রুি হদে তাি ব্রক্রাদধ্ি বদলরুদপ তাদক পদতত হদত হদয়দিল।  তাি কমসশদিি প্রভাব োি গদত অকাদল ব্রিাধ্ 
কদিদিল,  তাদিি দনকট র্ম্পূনস দনদশ্চত হদয়  দগদয়দিল বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল,  োিা দনকদট িডডায়মান দিল,  
েখন  তািা তাদক একদট গদতস  ব্রফদল দিদেল ো তাি র্মাদধ্স্থাদন পদির্ত হদয়দিল।  মহান বা’ব্রবি অবদশষ্ট 
জীদবত অক্ষির্মহূ ( হরুফাদত- হাইদয়)  হয়তঃ তিবাদিি আ াদত দনহত হদয়দিদলন নতুবা কািাগাদি শতঙ্খলাবদ্ধ 
হদয়দিদলন অথবা িাদজযি ব্রকান অজ্ঞাত স্থাদন র্¤পুর্স অজ্ঞাতভাদব জীবনোত্রা দনবসাহ কিদিদলন।  মহান বা’ব্রবি 
বহু বতহিাকাি  গ্রদন্থি ও ব্রলখাি অদধ্কাাংশ র্ম্পূনসরুদপ দবলুপ্ত কিা হদয়দিল,  অপিগুদল দিন্নদভন্ন কদি  ভদস্ম 
পদির্ত কিা হদয়দিল,  অল্প কতক গুদলদক দবকতত কিা হদয়দিল,  শত্রু কততসক অদনকগুদল ধ্তত কিা হদয়দিল,  
এবাং অবদশষ্টগুদল দবশতঙ্খল ভাদব স্তুপীকতত ও অথস অনুদ্ধত পাডডুদলদপ আকাদি,  অদনদশ্চতভাদব লুক্কাদয়ত তাি 
মততুযবদশষ্ট র্াঈীদিি মদধ্য বযাপক ভাদব দবর্তত অবস্থায় পদড় দিল।  

মহান বাহা’উল্লাহ ধ্দমসি প্রেন্ন পদিত্রাতা 

মহান বাব ব্রে ধ্দমসি ব্র াষার্াবার্ী প্রিান কদিদিদলন এবাং োি জন্য দতদন তাি র্বসস্ব িান কদিদিদলন তািা 
বােদবকই এি অবনদতি দনম্নতম েদি পদতত হদয়দিল।  এি দবরুদদ্ধ ব্রে অদি প্রজ্বদলত কিা হদয়দিল,  তা এি 
কাঠাদমা প্রায় িগ্ধ কদি  ব্রফদলদিল,  োি উপি এি অপ্রদতহত অবস্থা দনভসি কদিদিল।  মততুযিদডডি পক্ষিয় ব্রে 
এি উপি উড়দিল বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  পূবস ও অপ্রদতদবদধ্ি ধ্বাংর্ এি জীবন মূলদক ভীদত প্রিশসন কিদিল 
বদল  ব্রবাধ্ হদেল।  এি র্তুদিসদক ব্রে অেকাদিি িায়ার্মূহ দ্রুততি র্মদবত হদেল,  তন্নদধ্য মহান 
বাহা’উল্লাদহি প্রদতমুদতস।  ( দবদশষ্ট বযদিি)  একাকী একদট প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি একমাত্র ভদবষ্যৎকাদলি প্রেন্ন 
পদিত্রাতা রুদপ উজ্জ্বল ভাদব জ¦ লদিল।  ব্রে ধ্মস দ্রুততি এি ব্রশষ পদিনদতি দিদক অগ্রবতসী হদেল।   ব্রর্ই 
র্ময় হদত েখন  দতদন মহান বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি র্মথসনকািীরুদপ িডডায়মান হদয়দিন,  তাাঁি পদিষ্কাি 
দিিতদষ্টি র্াহদর্ি ও দবজ্ঞতাি দনিশসনর্মহূ ো দতদন একাদধ্কবাি প্রিশসন কদিদিদলন।  েদি পািদস্য তাাঁি জীবন 
ও অদবিত অবস্থান সুদনদশ্চত কিদত পািা ব্রেত,  তাহদল ব্রর্গুদল একদট মূমষুস ধ্দমসি ভাগযর্মহূ পুনরুজ্জীদবত 
কিদত ব্রোগয ও র্ক্ষম বদল  দবদবদর্ত হত।  দকন্তু তা হবাি দিলনা।   ব্রর্ই ধ্দমসি পূর্স ঐদতহাদর্ক দববিনীদত 
অভূতপূবস একদট আকদস্মক মহা দ সটনা এমনদক একদট দনেসাতন দ্রুতদবদগ র্াং দটত হদেল।  এই পেসি ো 
 দটদিল তিদপক্ষা দহাংরতি দিল এবাং এই বাি এটা স্বয়াং মহান বাহা’উল্লাদহি বযদিত্বদক এি  ুনসযাবদতস আকতষ্ট 
কদিদিল।  ব্রে স্বল্প আশা দবশ্বাদর্গদনি হতযাবদশষ্ট বযদিগর্ তখনও ব্রপাষন কিদিদলন তা ব্রে হািামা তখন 
 দটদিল তাি দবশতঙ্খলাি মদধ্য ধ্বাংর্ হদয় ব্রগল।  কাির্ তাদিি এক মাত্র আশা এবাং তাদিি দবশ্বাদর্ি একমাত্র 
লক্ষয মহান বাহা’উল্লাহ ব্রর্ই িোবাদতি প্রর্ডড িািা এইরূপ অদভভতূ হদয়দিল ব্রে,  তাাঁি পদক্ষ ব্রকান প্রকাি 
আদিাগয লাভ র্ম্ভবপি বদল  আি দবদবদর্ত হদত পািত না।  নূি ও ব্রতদহিানস্থ তাাঁি র্কল র্ম্পি অবহ্নত 
হওয়াি পি,  তাাঁি শাদহন শাদহি কাপুরুদোদর্ত হতযা প্রদর্ষ্টাি প্রধ্ান উদিযাগী বদল  প্রকাশ্যভাদব অদভদোগ 
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কিা হদয়দিল।  তাাঁি আিীয় স্বজন কততসক দতদন পদিতযি হদয়দিদলন এবাং তাাঁি পূবসকাি বে ু ও গুনমুদ্ধ 
বযদিগর্ তাদক অবজ্ঞা কিদিল।  তাাঁদক একদট অেকািময় ও র্াংক্রামক বযাদধ্ র্ম্পন্ন কািাগাদি দনদক্ষপ কিা 
হদত তাাঁি স্বদিদশি র্ীমাি বদহসভাদগ সনিাশ্য ভাদব দনবসাদর্ত কিা হদয়দিল।  সুতািাাং একদট উৎপীদড়ত ধ্দমসি 
র্ম্ভাবয ত্রানকতসারুদপ তাাঁদক ব্রকে কদি  ব্রে র্কল আশা ব্রপাষন কিা হদয়দিল,  মূহুতস কাদলি মদধ্য  ব্রর্গুদল 
র্ম্পূনসরুদপ অিদহসত হল।  

 

মহান বাহা’উল্লাহদক বাগিাদি দনবসার্ন প্রিাদনি পি,  নাদর্ি উদেন শাদহি 
দনিথসক আশা ভির্া 

এদত আশ্চােসাদিত হবাি দকিুই নাই ব্রে নাদর্রুোন শাহ োি িতদষ্টি র্ম্মুদখ এবাং োি তাড়নায় এইরূপ 
আ াতর্মূহ প্রিত্ত হদয়দিল,  ইদতপূবস হদতই অহঙ্কাি পূর্স হদয়দিল।  এইরূপ মদন কদি  ব্রে দতদন এইরূপ 
একদট প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি ধ্বাংর্কািী হদয়দিদলন োি র্াংদগ  দতদন র্িতভাদব েুদ্ধ কদিদিদলন এবাং ো দতদন 
অবদশদষ বযহতঃ  কিদত র্ক্ষম হদয়দিদলন।  এদত আশ্চােসয অনুভব কিাি দকিুই নাই ব্রে শাহ মদন কদিদিল 
েখন  বদর্ বদর্ ব্রর্ তাি প্রকাডড ও িিাি অর্ম র্াহদর্ক উিযাদমি ক্রদমক পেসযয়গুদল র্ম্বদে দর্িা কিদিল 
এবাং ভাবদিল ব্রে,  দনবসার্দনি ব্রে পিওয়ানা ব্রর্ স্বহদে িেখত কদিদিল তিািা  ব্রর্ই  তর্াবযেক ধ্মস দবদিাদধ্তা 
মততুয দননাি ব্র াষানা কদিদিল ো তাি প্রজাবদগসি অিদি এইরূপ ভীদত র্ঞ্চাি কদিদিল।   ব্রর্ই ব্রশ্রষ্ঠতম মুহুদতস 
নাদর্রুেীন শাদহি দনকট অনুভুত হদয়দিল ব্রে,   ব্রর্ই ভীদত োদশদি ব্রভাংদগ দগদয়দিল এবাং তাি ব্রিদশি উপি 
দিদয় ব্রে প্লাবদনি ব্রজায়াি প্রবাদহত হদয়দিল,  অবদশদষ তা প্রতযাবতসন কিদিল এবাং র্¦ ব্রিশবার্ীদিি জন্য ব্রর্ই 
শাদি আনয়ন কিদিল।  োি জন্য তািা  দর্ৎকাি কিদিল।  এখন েখন  মহান বাব পিদলাকগমন কদিদিন 
এক্ষন েখন  ব্রে র্কল শদিশালী েম্ভর্মূহ োিা তাি প্রতাদিষ্ট ধ্মসদক ধ্াির্ ও িক্ষা কিদিদলন,  তাদিিদক 
ভূদমর্াৎ কিা হদয়দি।  এখন েখন  তাি িাদজযি র্বসত্র অবদস্থত ভিবতদন্দি িলর্মূহ ভদয় কাতি ও অবর্র্œ 
হদয় ব্রগদি।  এক্ষন েখন  মহান বাহা’উল্লাহ স্বয়াং একদট ব্রনতাহীন ধ্মস র্ম্প্রিাদয়ি একমাত্র আশা ভির্াি স্থল,  
দনবসার্দন ব্রপ্রদিত হদয়দিন এবাং ব্রস্বোয় শীয়া ধ্দমসি ও বযদিদিি সুিতঢ় িূদগসি ( ব্রকদেি)  দনকটবতসী স্থাদন 
( কািবালাি দনকটবতসী বাগিাদি)  আশ্রয় গ্রহর্ কদিদিন তাি দর্াংহার্দন আদিাহদনি র্ময় হদত ব্রে ভূত তাদক 
আশ্রয় কদিদিল তা এক্ষন দর্িকাদলি জন্য অিদহসত হদয়দি।  ব্রর্ মদন কদিদিল আি কখনও  ব্রর্ই  তদনত 
আদন্দালদনি দবষয় শ্রবন কিদবনা,  ো েদি ব্রর্ তাি ব্রশ্রষ্ঠ উপদিষ্টাগদনি কথা দবশ্বার্ কদি,  তাহদল 
শদিহীনতা ও দবস্মতদতি িায়ায় দ্রুতভাদব পশ্চািগামীই হদেল।  ( ২)  

এমনদক এই ধ্দমসি এ র্কল অনুর্িনকািীদিি দনকট োদিি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি উপি িারুন  তর্া উদত্তজক কােসাদি 
েপীকতত কিাি পিও জীদবত দিদলন,  এমন দক ব্রর্ই কু্ষি োদত্রক িদলি দনকট োি অল্প কদয়কজন বযদতত 
গভীি শীতকাদল ইিাক প্রদিদশি প্রািবতসী পবসত র্মদূহি বিদফি মধ্য দিয়া র্দল োদেদলন ( ৩) ,  মহান 
বা’ব্রবি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস,  অদত র্হদজই ইহা অনুমান কিদত পািা োয়,  এি উদেশ্য র্ম্পািন কিদত অকততকােস  
হদয়দি এ বদল  এক মুহুতসকাদলি জন্য ব্রবাধ্ হদয় থাকদব।  অেকাদিি ব্রে র্মেÍ  আবির্ এদক র্তুদিসদক 
পদিদবদষ্টত কদিদিল ব্রে এি উপি অবদশদষ জয়লাভ কদিদিল এবাং  ব্রর্ই মদহনাদিত প্রভাি েুবক র্ম্রাট 
( মহান বাব)  তাাঁি স্বদিদশ ( পািদস্য)  ব্রে আদলাক প্রজ্বদলত কদিদিল,  তা ব্রেন দনবসাদপত হদয়দিল বদল ব্রবাধ্ 
হদয়দিল।  
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নাদর্রুেীন শাদহি িতদষ্টদত অিত ব্রে শদি এি পদিভ্রমদনি কক্ষপদথ দকয়ৎকাদলি জন্য তাি িাদজযি র্ম্পূর্স 
শদি ধ্বাংর্ কদিদিল বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল।  এক্ষন এটা ব্রকান গর্নাি মদধ্য নাই।  এি জদন্মি র্ময় হদতই 
এটা হতভাগয দিল,  অবদশদষ এটা তাি তিবাদি কততসক এইরূপ একদট দবদেন্নতাি অবস্থায় পদতত হদয়দিল,  
ো দনশ্চয়ই এি জন্য দঠক উপেুি হদয়দিল এি অদভর্ম্পাত অবস্থায় পদতত হদয়দিল।  ো দনশ্চয়ই এি জন্য 
দঠক উপেুি হদয়দিল।  এি অদভর্ম্পাত হদত মুদিলাভ কদি  ো অদনক িাদত্র তাি দনিায় আ াত কদিদিল।  
এক্ষন দকন্তু দতদন একািদর্দত্ত তাি ব্রিশদক  ব্রর্ই বযাপক ভ্রাদিি ধ্বাংর্কািী প্রভাবগুদল হদত উদ্ধাি কিাি কাদেস 
আি- দনদয়াগ কিদত পাদিন।  এখন হদত জীবদনি প্রকতত েত ( অদভপ্রায়)  হদব,  ব্রেরূপ ব্রর্ মদন কদিদিল,  
ব্রে োজকীয় ও িাজকীয় বযবস্থাি দভদত্তমূল সুিতঢ় কিদত র্ক্ষম হয়  এবাং কিদত পাদি,  ব্রে এরূপ ধ্মস 
দবদিাদধ্তা ভদবষ্যদত তাি স্বদিশবার্ীদিি জীবন দবষাি কিদত না পাদি।  

তাি কল্পনাগুদল কতই দনিথসক দিল,  তাি দনদজি ভ্রাি কতই দবশাল দিল।  ব্রে ধ্মস দনম্মূলস হদয় দগদয়দিল বদল 
দতদন মদন কদিদিদলন,  তা তখনও জীদবত দিল।   ব্রর্ই তুমূল দদবসপাদকি মধ্য হদত অদধ্কতি শদিশালী 
পদবত্রতি,  এবাং পূব্বসাদপক্ষা অদধ্কতি মদহমাদিত হদয় বদহসগত হদয় আশা দবদধ্দনর্সধ্াদিত দিল।  ব্রে ধ্মস  ব্রর্ই 
দনদবসাধ্ িাজাি ( শাদহি)  নাদম ধ্াংদর্ি দিদক দ্রুতগদতদত অগবতসী হদেল বদল  ব্রবাধ্ হদয়দিল,  তা দিল 
রূপািদিি ( অবস্থািদিি)  একদট অবস্থা মাত্র।  তা,  অদিপিীক্ষা গুদলি মধ্যদিয়া অগ্রর্ি,  ো ইহাদক এি উচ্চ 
দনয়দতি পদথ আি একপি অগ্রবতসী কদি  দনদয় োওয়াি দিল।  এি ইদতহাদর্ একদট নূতন অধ্যায় উদ্ াদটত 
কিা হদয়দিল,  এি জন্ম বা অভূযিান ো ইহা পদিদর্হ্নীত কদিদিল তিদপক্ষা এটা অদধ্কতি,  উজ্জ্বল দিল।   
ব্রর্ই উৎপীড়ন ো  ব্রর্ই িাজা ( শাহী)  দবশ্বার্ কদিদিল ব্রে,  তিািা দতদন তাি মততুয পদিায়ানা র্ীল 
ব্রমাহিাদঙ্কত কিদত র্ক্ষম হদয়দিল,  তা মাত্র ক্রমদবকাদশি একদট প্রাথদমক ধ্াপ দিল।  ো র্ময় পূর্স হদল 
( র্মদয়ি পদিবতসদনি র্দি র্দি)  একদট ঐশী প্রতযাদিদশ পুদষ্টত হদত দনয়দমত দনদিসষ্ট ো স্বয়ৎ মহান বাব 
কততসক দবদ াদষত প্রতযাদিশ অদপক্ষা অদধ্কতি শদিশালী হদব।  তাি হদে ব্রে বীজ বপন কদিদিল,  েদিও 
এদক দকয়ৎকাদলি জন্য একদট তুলনাদবহীন ভীষর্ িোবাদতি প্রর্ডডতাি র্ম্মুখীন হদয়দিল এবাং েদিও এটা 
পিবতসী র্মদয় একদট সবদিদশক মতদত্তকাি উপি স্থানািদিত কিা হদয়দিল।  তত্রার্ এটা দবকাশ ও বদধ্সত হদত 
লাগল এবাং উপেুি র্মদয় একদট মহীয়ান বতদক্ষ পদির্ত হদয় পতদথবীি র্মে জাদত ও ব্রলাদকি উপি এি 
আশ্রয় দবোি কিদত দবদধ্ দনদিসষ্ট দিল।  েদিও মহান বা’ব্রিি দশষ্যগর্ উৎপীদড়ত ও দনহত হদয়দিদলন এবাং 
তাাঁি র্িীগর্ অপমাদনত ও দনদেদষত হদয়দিদলন।  েদিও তাি অনুর্ির্কাদিগদনি র্াংখযা হ্রাদর্ প্রাপ্ত হদয়দিল।  
েদিও প্রর্ডডতাি বাহু িািা তাি ধ্দমসি স্বি দনেি কিা হদয়দিল।  েদিও এি ভাদগযি উপি সনিাশ্য এি আর্ন 
স্থাপন কদিদিল।  েদিও এি পিম শদিশালী িক্ষাকতসাগর্ তাদিি ধ্দমস দবশ্বার্ পদিতযাগ কিদত পাদিন।  তত্রার্ 
তাি বার্ীরূপ ব্রখার্াি মদধ্য ব্রে প্রদতশ্রুদত দনদহত কদি  িাখা হদয়দি ব্রকান হে তা ব্রভি কিদত র্ক্ষম নদহ,  
এবাং ব্রকান শদি এি অঙ্কুদিাধ্গম ও উৎপািন প্রদতদিাধ্ কিদত র্মথস নদহ।  

 

ব্রতদহিাদনি দিয়া- র্াল কািাগাদি বাহা’উল্লাদহি দনকট প্রথম স্বগসীয় প্রতযাদিশ 
বার্ীি অবতিন 

বােদবক,  প্রাভাদতক ( প্রাথদমক)  প্রতযাদিদশি প্রথম ক্ষীর্ আদলাক,  োি র্ম্বদে মহান বাব দনদজদক অগ্রগামী 
ব্র াষর্াকািী বদল  প্রকাশ কদিদিন এবাং োি সনকটয ও সুদনশ্চয়তা র্ম্বদে দতদন পুনঃ পুনঃ উদল্লখ কদিদিন 
( ৪)  এবাং ো পূবস হদতই ব্রতদহিাদনি দিয়ার্াল কািাগাদিি ( ৫)  অেকাদিি মদধ্য ো মহান বাহা’উল্লাহদক 
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পদিদবষ্টন কদিদিল ব্রিখদত পাওয়া দগদয়দিল।   ব্রর্ই শদি ো মহান বাব কততসক প্রর্াদিত গুরুত্বপূর্স প্রতযাদিশ 
হদত জন্ম লাভ কদিদিল,  পিবতসী র্মদয় ো এি র্মদয় প্রভাব দনদজদক প্রকাদশত কিাি ও র্মে পতদথবী 
পদিদবষ্টন কিাি দিল।  েখন  দতদন তাি অেকািাবতত ভূগসস্থ কািাগতদহ জল্লাদিি অদর্ি দনদম্ন অনাবতত অবস্থায় 
পদড়  দিদলন।   ব্রর্ই নীিবস্বি ো ভয়াবহ েন্ত্রনাি র্ময় বন্দীি দনকট এ প্রতযাদিশী বার্ী ব্র াষর্া কদিদিল,  
োি দতদনই ধ্ুহ পাত্র রুদপ মদনানীত হদয়দিদলন তা দনশ্চয়ই শাদহি কনসিদয় ব্রপৌদিদত র্ক্ষম হদয়দিল না,  দেদন 
ইদতপূবস হদতই  ব্রর্ই ধ্দমসি দবনাদশি উৎর্ব  র্মাদিাদহি জন্য প্রস্তুত হদেদলন।  ব্রে ধ্মস তাি বন্দীপূবস হদত 
িক্ষা ও র্মথসন কদিদিদলন ব্রে কািাবার্ শাহ র্াং দটত কদিদিল বদল দবশ্বার্ কদিদিল এবাং োদক  ব্রর্ই স্থাদন 
( বাগিাদি)  অদধ্কতি অবমাননা পূর্স দনবসার্দনি ভূদমকা স্বরূপ ধ্াির্া কদিদিল,  তা বােদবক  ব্রর্ই িতশ্যই 
দিল,  ো  ব্রর্ই আদন্দালদনি প্রাথদমক আদলাড়দনি র্াক্ষযিাদন কদিদিল।  মহান বাহা’উল্লাহ্   এি ¯  িষ্টা হবাি 
দিদলন,  এইরূপ একদট আদন্দালন ো বাগিাি নগদি দবদ াদষত হবাি দিল,  এবাং পিবতসী কাদল আক্কা নগিীি 
বন্দীশালা হদত শাদহি দনকট দবদ াদষত হবাি দিল এবাং  ব্রর্রূপ পতদথবীি অন্যান্য শার্নকতসা ও মুুটধ্ািী 
িাজা ও র্ম্রাটগদনি দনকট।  

 

বাহা’উল্লাদহি দনবসার্দনি ফল 

নাদর্রুেীন শাহ মদন কদি নাই ব্রে মহান বাহা’উল্লাদহি প্রদত দনবসার্ন িডড উচ্চািন কদিই ব্রর্ আল্লাদহি 
অদনবােস উদেশ্য প্রকাদশত কিদত র্াহােয কিদিল এবাং  ব্রর্ই পদিকল্পনা কাদেস পদির্ত কিদত দতদন মাত্র 
একদট অস্ত্রস্বরূপ দিদলন।   ব্রর্ এটা দর্িাই কদি নাই ব্রে এখন েখন  তাি িাজস্ব ব্রশষ হদয় আর্দিল,  ব্রর্ই 
শদিগুদলই ব্রে গুদলদক ব্রর্ এইরূপ পূর্স উিযদমি র্াংদগ  দনম্মুসল কিদত ব্রর্ষ্টা কদিদিল ব্রর্  ব্রর্গুদলি 
পুনরুজ্জীবন ব্রিখদত পাদব, এইরুপ একদট গুরুত্বহীন ো এইরূপ সুস্পষ্ট জীবনী শদি প্রিশসন কিদব,  ো ব্রর্ 
অতযি অেকািময় সনিাদশ্যি র্ময়ও কখনও দবশ্বার্ কিদত পাদি নাই ব্রে  ব্রর্ই ধ্দমসি এইরূপ শদি দিল।  
ব্রকবল তাি দনজ িাদজযি র্তুর্সীমাি মদধ্য নয়  ( ৬)  ব্রকবল র্দিদহত ইিাক ও ির্েিাজযগুদলি র্বসত্র নদহ,  
প্রার্য ব্রিদশ ভািত পেসি পদশ্চম ব্রিদশ দমর্ি প্রদিশ ও ইউদিাপস্থ তুকসী প্রদিশ পেসি ধ্দমসি একদট পুনরুিান,  
এইরূপ ভাদব ো কখন ও আশা কদি নাই তাদক এ স্বপ্ন হদত জাগ্রত কিল।  োদত ব্রর্ এইরূপ দনদবসাদধ্ি 
ন্যায় অনুিি দিল।  মহান বা’ব্রবি ধ্মস ব্রে মতত অবস্থা হদত পুনরুদথত হদয়দিল,  ইহা এইরূপ একদট আকতদতদত 
প্রকাদশত হদয়দিল,  ো পূবসদপক্ষা অদধ্কতি অর্ীম প্রর্ডড দিল।  শাদহি পূবস দর্দ্ধাির্মহূ র্দত্বও,  মহান 
বাহা’উল্লাদহি বযদিত্ব ব্রে নূতন উদত্তজনা প্রিান কদিদিল এবাং র্দবসাপদি,   ব্রর্ই প্রতযাদিদশি অর্šÍ দনদহত 
শদি ো দতদন দনজ বযদিদত্বি র্াংদগ  অন্যতত্ব ( একত্ব)  স্থাপন কদিদিদলন।  এই র্কলই মহান বা’ব্রবি ধ্দমসি 
শদি প্রিান কদিদিল ো নাদর্রুেীন শাহ কখনও কল্পনাও কদি নাই।  ব্রে দ্রুত গদতদত একদট দনিামি ধ্মসদক 
পুনজসীদবত কিা হদয়দিল এবাং তািই িাদজযি মদধ্য এদক সুিতঢ় দদগস তাি বার্স্থান মদনানীত কদিদিদলন।  প্রায় 
তািই মদধ্য দতদন ব্রে র্মে  সুিৎিাবীর্মহূ উপদস্থত কদিদিদলন ইউদিাপীয় তুিদস্ক  ব্রর্ই িাবী র্বসর্াধ্ািদনি 
দনকট ব্র াষর্া কিা এবাং পতদথবীি মুুটধ্ািী িাজা র্ম্রাটগদনি দনকট আহব¦ ানকািী ফলক দলদপ র্মদূহ এই,   
ব্রর্ই উৎর্াহ ো ব্রর্ই ব্র াষর্া অর্াংখয অনুর্িনকািীি অিদি আদবভূসত কদিদিল।  পদবত্র ভূদমদত ( পযাদলষ্টাইদনি 
অিগসত আক্কা নগিী)  তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি ব্রকে স্থল স্থানািদিত কিা,  তাি কািাবদিাদধ্ি কদঠািতা ক্রমশঃ 
দশদথল কিা,  ো তাি জীবদনি ব্রশষ দিবর্র্মূহদক দবদশষ্টতা প্রিান কদিদিল,  প্রাদর্যি দবদভন্ন স্থান হদত আগত 
িশসক ও তীথস োত্রীদিি র্াংরব ও র্াক্ষাৎকাদিি উপি ব্রে দনদষধ্াজ্ঞা আদিশ ব্রিয়া হদয়দিল তা তুিদস্কি 
সুলতান কততসক িদহত কিা,  পদশ্চম ব্রিশীয় দর্িাশীলদিি মদধ্য অনুর্োন প্রবতদত্তি জাগির্,  তাি 
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অনুর্িনকািীদিি দবদভন্ন ব্রশ্রর্ীি ব্রলাদকি মদধ্য ব্রে িলগুদল একদট র্ামপ্রিাদয়কতাি মদনাভাব র্তদষ্ট কিদত ব্রর্ষ্টা 
কদিদিল।  তাদিি শদি র্ম্পূনসরুদপ ধ্বাংর্ কিা এবাং এি প্রধ্ান প্রদিার্নাকািী ব্রে দভসাদগয পদতত হদয়দিল,  
র্দবসাপদি,   ব্রর্ই র্মেÍ  দশক্ষাি উৎকােসতা,  ব্রে গুদল তাি প্রর্াদিত গ্রস্থ র্মদুহ পদিপূর্স দিল এবাং ব্রেগুদল 
পদঠত দবেতত ও দশক্ষা িান কিা হত।  রুশ তুকসীোন,  ইিাক,  ভািত দর্দিয়া এবাং এমনদক ইউদিাপীয় তুকসীয় 
র্তত- বতদদ্ধ র্াংখযক অনুর্ির্কািী িািা,  এগুদলই দিল প্রধ্ান বােব দবষয়।  ো শাদহি িতদষ্টদত দনঃর্দন্দহরুদপ 
একদট অদজয় প্রভাব প্রকাদশত কদিদিল,  তা ব্রর্ স্বয়াং িমন  ও ধ্বাংর্ কদি  দিদয়দিল মদন কদিদিল।  েতই 
না ব্রর্ তাি মদনাভাব র্মুহ ব্রগাপন কিদত ব্রর্ষ্টা করুক না ব্রকন তাি উিযাম র্মদুহি বযথসতা অদত সুস্পষ্ট 
দিল।  মহান বাব প্রতযদিষ্ট ধ্মস োি জন্ম ও দঃখ েন্ত্রনার্মহূ দতদন স্বয়াং স্বর্দক্ষ িশসন কদিদিন এবাং োি 
দবজয়ী বীদিি ন্যায় অগ্রগদত দতদন এখন িশসন কিদিন।  এক্ষন ইহা দফদনকদর্ি ( অমি পক্ষীি)  ন্যায় এি 
ভস্ম হদত উদথত হদয়দিল এবাং অদর্িপূবস র্ফলতা র্মদূহি দিদক দ্রুত গদতদত অগ্রবতসী হদেল।  ( ৭)  

 

 

অল্পকাদলি মদধ্য এই ধ্দমসি আশ্চােস প্রগদত 

নবীল অদত অল্পই মদন কদিদিদলন তাি কাদহনী দলদপবদ্ধ কিাি দবাংশদত বৎর্দিি মদধ্য মহান বাহা’উল্লাদহি 
প্রতযাদিশ বার্ী,  ো অতীত র্মে  ধ্মস দবধ্াদনি ফল ও পুেস্বরূপ এি পতদথবীবযাপী স্বীকতদত ও দবজদয়ি দিদক 
এতিূি পেসি অগ্রবত্তসী হদত র্ক্ষম হদব।  দতদন অল্পই ব্রভদবদিদলন ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাদহি মততুযি র্দল্লশ 
বৎর্দিি র্মদয়ি পদি,  তাি প্রতযাদিষ্ট ধ্মস পািস্য ও প্রার্যদিশ র্মদূহি র্ীমা অদতক্রম কদি  পতদথবীি িূিবতসী 
স্থান র্মদূহ প্রদবশ লাভ কিদব এবাং র্মে  দবশ্বজগৎ পদিদবষ্টন কিদব।  দতদন এই ভদবষ্যিানী কািাদর্ৎ দবশ্বার্ 
কিদতন,  েদি তাদক বলা হত ব্রে এই ধ্মস  ব্রর্ই র্মদয়ি মদধ্য আদমদিকা মহাদিদশি ব্রকে স্থদল এি পতাকা 
উড্ডীন কিা হদব।  ইউদিাদপি প্রধ্ান িাজধ্ানী র্মদুহ এি প্রভাব দবোি কিদত র্ক্ষম হদব।  আদেকা িদক্ষর্ 
প্রািবতসী ব্রিশর্মহূ পেসি ব্রপৌাঁিদত পািদব এবাং এমন দকিু িূিবতসী অদষ্ট্রদলয়া পেসি এি িূিবতসী ব্রকে স্থাপন 
কিদত র্ক্ষম হদব।  তাি কল্পনা,  েদিও এটা তাি ধ্দমসি ভদবষ্যদিান্নদতি আশা র্ম্বদে সুিতঢ় দবশ্বার্ িািা 
উৎর্াহ পূর্স দিল,  তথাদপ এিা তাদক কািাদর্ৎ এইরূপ একদট দর্দ্ধাদি দনদয় ব্রেদত র্ক্ষম হত ো িািা দতদন 
মহান বা’ব্রবি র্মাদধ্ ব্রর্ৌদধ্ি দর্ত্র তাি অিদি অদঙ্কত কিদত র্ক্ষম হদতন।  োি ব্রিহাবদশদষি ব্রশষ গিবয স্থান 
র্ম্বদে দনজদক অজ্ঞ বদল  স্বীকাি কদিন।  ো এক্ষন কাদমসল পবসদতি ব্রকে স্থাদল র্মাদহত হদয়দি,  ো এক্ষন 
একদট তীথস স্থান এবাং পতদথবীি প্রািবতসী প্রদিশর্মহূ হদত র্মাগত অদনক িশসদকি জন্য একদট আদলাক েম্ভ।  
দতদন কিাদর্ৎ কল্পনা কিদত র্ক্ষম হদতন ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাদহি র্াধ্াির্ বার্স্থান,  ো পুিাতন বাগিাি 
নগিীি বক্র গদল র্মদূহি মদধ্য অপদিজ্ঞাত দিল,  তা একদিন একজন অক্লাি পদিশ্রমশীল শত্রুি ুমন্ত্রনাি ফল 
স্বরূপ মদনাদোগ আকতষ্ঠ কিদত বাধ্য কিদব,  এবাং ইউদিাদপি ব্রনততস্থানীয় শদিবদগসি র্মদবত প্রদতদনদধ্গদনি 
আিদিক আদলার্নাি দবষয় হদব।  দতদন ইহা কল্পনাও কদিন নাই,  ব্রে তাি কাদহনীদত তাি পদক্ষ তাি প্রদত 
র্বস প্রকাি প্রশাংর্া উিাি হদে িান কিা র্দত্ত্বও পিম মদহমাদিত শাখা ( আবদল- বাহাি দনকট)  হদত এইরূপ 
একদট শদি দনগসত হদব।  ো,  অল্প র্মদয়ি মদধ্য আদমদিকা মহাদিদশি উত্তিবতসী িাষ্ট্র র্মদূহি ব্রলাকদিি 
মহান বাহা’উল্লাহ কততসক তাাঁি দনকট প্রিত্ত প্রতযাদিদশ বার্ী র্মদূহি প্রভাি দিদক জাগ্রত কিদব।  দতদন কখনও 
ভাদবন নাই ব্রে এই র্মেÍ  র্ম্রাট বা িাজাি বাংশ োদিি উৎপীড়দনি র্াক্ষয প্রধ্ানর্মহূ দতদন তাি কাদহনীদত 
এইরূপ সুস্পষ্ট ভাদব বর্সনা কদিদিন কল্পনা হদয় ধ্বাংর্ প্রাপ্ত হদব এবাং তাদিি প্রদতদনদধ্বতন্দ,  তাদিি ভীদতপূর্স 
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প্রদতিন্দীি প্রদত ব্রে র্িম  িদডডি বযবস্থা প্রিান কিদত এইরূপ মদিয়া হদয় ব্রর্ষ্টা কদিদিল,   ব্রর্ই র্িম  িডড 
তািাই ব্রভাগ কিদব।  দতদন কখনও এই কথা ভাদবন নাই ব্রে,  তাি ব্রিদশি র্মিুয় ধ্মসোজক র্ম্প্রিায় োিা 
তাি ধ্দমসি উপি স্তুপীকতত র্কল প্রকাি  তনা উদত্তজক অতযার্াদিি প্রধ্ান উদিযগ ও অস্ত্র স্বরূপ দিল।  তািা 
এইরূপ দ্রুতগদতদত ও র্হদজ এ র্কল শদি িািা দবপেসে ( ধ্বাংর্)  হদব োদিিদক তািা িমন  কিদত ব্রর্ষ্টা 
কদিদিল,  দতদন কখনও এটা দবশ্বার্ কিদতন না।  ব্রে সুন্নী র্ম্প্রিায়ভূি ইর্লাদমি ( মুর্লমানদিি) উচ্চতম 
প্রদতষ্ঠান  িাজত্ব ( সুলতানত)  ব্রখলাফত ( মহান ব্রমাহাম্মদিি প্রদতদনদধ্ত্ব)  ( ৮) ।  মহান বাহা’উল্লাদহি ধ্দমসি 
প্রদত ঐ র্কল েমজ ( দইদট)  অতযার্ািী প্রদতষ্ঠান ইর্লাম ধ্দমসি দবশ্বার্ী র্মথসন কািীদিিই হে িািা এইরূপ 
দনিসয়ভাদব র্ম্পনূসরুদপ উদেি কিা হদব,  দতদন অল্পই ব্রভদবদিদলন ব্রে,  মহান বাহা’উল্লাদহি প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি 
ধ্ীি দস্থি ভাদব দব¯ তÍ দত লাদভি র্দি র্দি এি দভদত্ত সুিতঢ়কিন ও এি আভযিিীন শার্ন ও পদির্ালদনি 
শদি র্বসজনীন র্াধ্াির্তন্ত্র ( িাষ্ট্র)  প্রদতষ্টাি একদট একক ( অনুপম)  িতশ্য উপদস্থত কিদব।  োি শাখা প্রশাথা 
দবশ্ববযাপী হদব।  োি র্িস্য একই উদেদশ্য র্মদবত হদব,  োি ব্রর্ষ্টা উিযম র্মদূহ স্বমিদয়ি র্াংদগ  কােসকািী 
হদব এবাং োি র্িস্যবতন্দ এইরূপ একদট আগ্রহ ও উৎর্াহ িািা প্রদনাদিত হদব ব্রে ব্রকান প্রকাি প্রদতকূল 
অবস্থা এটা দনমসান কিদত পািদব না।  

 

বাহা’ই ধ্দমসি আশাপ্রি উন্নত ভদবষ্যদতি দর্ত্র 

এখন পেসি ব্রক জাদন দকরূপ কততকােসতার্মহূ,  ো অতীত ও বতসমান কাল িসশন কদিদি তিদপক্ষা বতহত্তি,  
তাদিি জন্য এখদনা োবৎ র্দঞ্চত িদহ নাই।  োদিি হদে এইরুপ অদধ্ক মূলযবান উত্তিাদধ্কািী স্বত্ব ন্যে কিা 
হদয়দি ব্রক জাদন ব্রে,  ব্রে ব্রগালমাল ( আদন্দালন)  বতসমান মানব র্মাদজি মুখমডডল আদলাদড়ত কদিদি আশা 
অদপক্ষা দ্রুততি গদতদত তন্মধ্য হদত মহান বাহা’উল্লাদহি দবশ্বার্ীগর্ শতঙ্খলা বযবস্থা দনগসত হদব না।  োি র্িল 
বাদহ্যক দর্ত্র তাি নামধ্ািী পতদথবী পদিবযি র্ম্প্রিায় র্মদূহি মদধ্য এক্ষন ব্রকবল অস্পষ্ট ভাদব বুিদত পািা 
োদে? কাির্,  অতীদতি কততকােসতা েতই বতহৎ ও আশ্চােসযজনক ব্রহাক না ব্রকন,  এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি 
( বাহা’ইধ্দমসি)  ¯ ¦ র্স েুদগি প্রভা এখনও ( ভদবষ্যদত)  প্রকাদশত হবাি,  োি প্রদতশ্রুদত মহান বাহা’উল্লাদহি 
অদবনশ্বি উচ্চাদিত বার্ীি বদহিাবিদনি মদধ্য দনদহত আদি।  এ র্মে অনুিকাদিি শদি র্মদূহি আক্রমন ো 
এখনও এই ধ্দমসি দঃখ কষ্ট প্রিান কিদত পাদি,  েদিও তা ভয়াবহ বদল  ব্রবাধ্ হদে ।   ব্রর্ই র্াংগ্রাম হদত 
পাদি,  েদিও  ব্রর্গুদল কদঠাি হদত পাদি,  তত্রার্,  অবদশদষ এটা ব্রর্ই ব্রশ্রষ্ঠত্ব ( ক্ষমতা ও প্রদতপদত্ত)  অজসন 
কিদব,  এটা এইরূপ হদব ো অন্য ব্রকান ধ্মস এি জীবন ইদতহাদর্ কখনও লাভ কদি নাই।  পূবস ও পদশ্চম 
ব্রিহ র্মদূহি ধ্মস র্ম্প্রিায় গুদলি একদট দবশ্বজনীন ভ্রাততদত্ব একতাবদ্ধ হওয়া,  োি র্ম্বদে কদবগর্ এবাং কল্পনা 
দবলার্ী বযদিগর্ ব্রগদয়দিন,  এবাং ব্রে প্রদতশ্রুদত মহান বাহা’উল্লাদহি প্রতযাদিদশি মূল র্তযঃ তাি প্রিত্ত দবধ্ান 
দবদশ্বি জাদতর্মূহ ও ব্রলাকগর্দক একদট অদর্িিয বেদন একতাবদ্ধ কিদব।  এই স্বীকতদত মদধ্য মাত্র কদয়কদট 
অধ্যায় ো মহান বাহা’উল্লাদহি ধ্দমসি পদিপূনসতা উি াদটত কিদব।  ব্রক জাদন দকরূপ উজ্জ্বলতায় অনদতক্রাি 
দবজয়র্মহূ,  মহান বাহা’উল্লাদহি উিযমশীল র্াধ্াির্ অনুর্ির্কাদিগদর্ি ভাদগয িদয়দিন।  দনশ্চয়ই তাি হে ব্রে 
দবশাল অট্টাদলকা উদত্তাদলত কদিদি,  আবাি তাি এতই র্দন্নকদট িডডায়মান আদি ব্রে তাি প্রতযাদিশ ধ্দমস ক্রম 
দববতসদনি বতসমান অবস্থায় আমিা এি প্রদতশ্রুদত মদহমাি পূর্স পদিমাপ অনুমান কিদত র্ক্ষম বদল  িাবী 
কিদত পাদি না।  এি অতীত ইদতহার্,  ো অর্াংখয আিবদলিানকািীি িদি িদেত এই ভাবনায় আমাদিিদক 
র্হদজই অনুপ্রাদনত কিদত পাদি ব্রে,  এই প্রতযাদিষ্ট ধ্দমসি উপি ব্রেরূপ দবপি পদতত হউক না ব্রকন,  েতই 
প্রর্ডড শদির্মূহ এদক এখনও আক্রমন করুক না ব্রকন,  েতই অর্াংখয পিাজয় এটা অদনবােসভাদব ব্রভাগ করুক 
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না ব্রকন,  এি র্ম্মুদখি দিদক অগ্রগদত কখনও স্থদগত কিদত পািা োদব না।   মহান বাহা’উল্লাদহি ব্রশষ 
প্রদতশ্রুদত ব্রে র্কল বার্ী িদক্ষত হদয়দি, ব্রর্গুদল ব্রে পেসি না র্ম্পুনসরুদপ পদিপূর্স হয়  নাই।  

গ্রস্থ ও এি পদিদশষ্ট র্মাপ্ত 

১।  মীজসা আবলু ফজল,  তাি ফিাদয়ি গ্র¤ব্র হি ৫০- ৫১ পতষ্ঠায়,  মহান ব্রমাহাম্মদিি দনম্নদলদখত দবখযাত হাদির্ 
বার্ী ( শ্রুদত বর্ন )  উদ্ধতত কদিদিন,  ো তাি একদট দবশ্বার্দোগয বর্ন   বদল  স্বীকাি কিা হয় ,  এবাং ো 
সর্য়ি আবদল ওয়াহহাব শািানী,  তাি দকতাবুল হওয়া কীত- ওয়াল- জওয়াহীি গ্র¤ব্র হ উদল্লখ কদিদিনঃ-  
একজন বযদতত তাদিি র্কলদকই ( মহান কাদয়দম মাহিীি র্দিগর্দক)  দনহত কিা হদব,  দেদন আল্লাদহি 
মহাদভাজ গতহ কদক্ষ পদবত্র আক্কা নগিীি র্মতল প্রািদি ব্রপৌাঁিাদবন।  মীজসা আবলু ফজদলি বর্সনানুর্াদি পূর্স 
হাদির্ বর্ন  ব্রশখ ইবলনু আিবীি ফুতুহাদত বাদক্কয়া গ্রা¤ব্র হ উদল্লখ কিা হদয়দি।  

২।  কনষ্টাদডটদনাপলস্থ পািস্য িাজ- িূদতি দনকট পিাদস্যি পূবসতন দবদিশী মন্ত্রী মীজসা সর্য়ি খাদনি দলদখত ১২ 
ই দজলহজ্জ ১২৭৮ দহজিীি ( ১০ই ব্রম,  ১৮৬২ ইাং)  তাদিদখি পত্র ইহদত উদ্ধতদত প্রদফর্ি ই, দজ,  েউদনি 
বা’বী ধ্দমসি অধ্যয়দনি জন্য মাল মর্লা গ্রদন্থি ২৮৩ পতষ্ঠায় এই িদলদলি অদবকল প্রদতরূপ ও অনুবাি প্রিত্ত 
হদয়দি   মহািন,  শাদহন,  শাদহি আদিশমদত পািস্য গভসদমদডটি পদক্ষ ভ্রাি পদথ পদির্াদলত ও  তর্য বা’বী 
ধ্মস র্মে ি¦ ািদক দনমূসল ও দবনষ্ট কিবাি উিযমশীল উপায়র্মূহ অবলম্বন কিাি পি,  ব্রে র্ম্বদে র্দবোি 
বর্সনা আপদন পুনসরূদপ অবগত আদিন।  ( ১৮৫২ খতষ্টাদব্দি গ্রীষ্মকাদল ব্রতদহিাদন বা’বীদিি উপি প্রর্ডড উৎপীড়ন 
র্ম্বদে উদল্লখ কিা হদে ) ,  তাদিিদক র্মদুল দবনষ্ট কিা হদয়দি। ”  

৩।  ডটি দট,  ব্রক,  ব্রর্দনি জাদত ও ধ্মস র্মদূহি পুনদমসলন,  ১২১ পতষ্ঠা পবসত র্ঙ্কুল ককসশ ভুদমদত ইহা 
একদট ভয়াবহ ভ্রমন োত্রা দিল এবাং অনাবতত অবস্থাি কািদন োদত্রগর্দক অতযি কষ্ট ব্রভাগ কিদত হদয়দিল।  

৪।  স্যাি োদন্সর্ ইয়যাাং হার্বযাদডডি িদি,  ২১০- ১১ পতষ্ঠা-  দকন্তু,  দতদন ( মহান বাব)  স্বগসীয় প্রভুদত্বি 
অদধ্কাি ব্রেরূপ আশ্চেয র্াহদর্কতাি র্াংদগ  িাবী কদিদিদলন,  দতদন ব্রর্রূপ আশ্চােস র্াংেদমি র্াংদগ  এই 
দবষদয় ব্রজাি দিদয়দিদলন ব্রে তাি প্রভুত্ব র্ুড়াি বা ব্রশষ দিল না।  দতদন দনজদক র্মথস মদন কদিদিদলন এবাং 
অদনক দকিু অবতির্ কিবাি জন্য ভািপ্রাপ্ত হদয়দিদলন।  দকন্তু দতদন দঠক ব্রর্রূপ দনশ্চয়তাি র্াংদগ  অনুভব 
কদিদিদলন ব্রে,  এখনও অদনক দকি ু অবতীর্স হওয়াি দিল।  এদতই তাাঁি মহত্ব দনভসি কদি।  এখাদনই তাাঁি 
মহান আদিাৎর্গস দতদন তিািা তাাঁি বযদিগত েদশি হ্রার্ প্রাদপ্তি আশাংকা কদিদিদলন।  দকন্তু দতদন তাাঁি ব্রিৌতয 
কাদেসি স্থাদয়ত্ব সুদনদশ্চত কদিদিদলন।  দতদন এই দবষদয় সুদনদশ্চত হদয়দিদলন ব্রে,  ব্রে আদন্দালন দতদন আিম্ভ 
কদিদিদলন তা বদিসত ও দবেতত হদব।  দতদন স্বয়াং  ব্রর্ই মদহমাদিত গ্রব্র ন্থি একদট অক্ষি মাত্র।   ব্রর্ই অনি 
র্মদুিি একদট দশদশি দবন্দু।  ইহা র্তয অিিতদষ্টি একদট দবনীত ভাব।  এি দবদশষ প্রভাব দিল।  তাাঁি 
আদন্দালন বদধ্সত ও দবেতত হদয়দি এক্ষন এি র্ম্মুদখ মহান ভদবষ্যৎ আদি। ’ 

৫।  বতক- পুদত্রি দনকট মহান বাহা’উল্লাদহি ফলক- দলদপ ১৭ পতষ্ঠা ব্রে দিবর্ র্মদূহ আদম তা নগিীদত 
( ব্রতদহিাদন)  কািারুদ্ধ দিলাম,  েদিও শতঙ্খলগুদলি কষ্ট ও েন্ত্রনািায়কতাি কািাগাদিি  তর্াজনক িূগসে বায়ুি 
কািদর্ দনিাহীন দিলাম,  তত্রার্ মদধ্য মদধ্য তোি র্ময় আমাি ব্রবাধ্ হদর্িল ব্রে,  দকিু আমাি বদক্ষি উপি 
দিয়া প্রবাদহত হদেল,  ব্রে একদট প্রর্ডড জলদরাত ো উচ্চ পবসত হদত অবতীর্স হদয় দ্রুত গদতদত মতদত্তকাি 
উপি পদতত হদেল।  আমাি শিীদিি র্কল অিগুদল ব্রেন অদিদত প্রজ্বদলত হদেল।  এই র্ময় আমাি ির্না 
তাি আবতদত্ত কদিদিল ো মানদবি কনস শ্রবন কিদত পািত না। ” 
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৬।  ( ১)  ই,  দজ,  োউদনি তাদিদখ জিীদিি ভূদমকা,  ৭ পতষ্ঠা।  

এখন ও অধ্স শতাব্দী অতীত হয়  নাই েখন  দশিাদজি েুবক ভদবষ্যিািী মীজসা আলী ব্রমাহাম্মি তাি ধ্মস প্রর্াি 
কিদত আিম্ভ কদিদিদলন।  ব্রে ধ্দমস এক্ষন বদলিান কািীি র্াংখযা শদত শদত,  এবাং এি অনুর্ির্কািী লাদখ 
লাদখ,  ো এক র্ময় পািদস্য িাজাি িাজবাংদশি ও মুর্লমান ধ্দমসি প্রধ্ান্যতাি প্রদত ভীদত প্রিশসন কিদিল 
এবাং খুব র্ম্ভব পদশ্চম এদশয়াি ইদতহাদর্ একদট গুরুত্বপূর্স বযাপাি হদব। ” 

( ২)  প্রদফর্ি ব্রজনর্ ডািমদেটটাদিি পািদস্য ঐদতহাদর্ক ও র্াদহদতযক র্াংদক্ষপ্ত দববিন ো দজ,  ব্রক নদিমযান 
িািা অনুদিত হদয়দি তা হদত উধ্তদতঃ বা’বী ধ্মস ো পাাঁর্ বৎর্দি অদপক্ষাকম র্মদয়ি মদধ্য পািদস্যি একপ্রাি 
হদত অপি প্রাি পেসি দব¯ তÍ দত লাভ কদিদিল,  ১৮৫২ খতষ্টাদব্দ ইহা বদলিানকািীদিি িদিি োত হদয়দিল,  
ইহা নীিবভাদব উনèদত প্রর্াি লাভ কিদি।  পািদস্যদিশ েদি পুনজসীদবত হয় ,  তদব ইহা এই নতনু ধ্দমসি মধ্য 
দিদয়ই হদব।  

( ৩)  লডস কাজসদনি পািস্য পািদস্যি প্রশ্ন,  বালাম ১,  - ৫০৩ পতষ্ঠা 

বা’বী ধ্মস েদি এি বতসমান প্রগদতি ধ্ািা িক্ষা কদি,  তদব এইরূপ একদট র্ময় র্ম্ভবতঃ আর্দব েখন  ইহা 
মহান ব্রমাহাম্মদিি ধ্মসদক পািদস্যি ময়িান ( ব্রক্ষত্র)  হদত উদেি কিদব।  েদি   ইহা একদট দবরুদ্ধবািী ধ্দমসি 
পতাকা তদল িডডীয়মান হয়  তদব ইহা র্ম্ভবপি নদহ।  দকন্তু ব্রেদহত ু এি নব  গতদহত ধ্মস অনুর্ির্কািীি িল 
এই আক্রাি ধ্দমসি ব্রশ্রষ্ট সর্দনক িল ইহা দবশ্বার্ কিবাি েদথষ্ট ব্রহত ু আদি ব্রে,  ইহা অবদশদষ জয়লাভ 
কিদব।  ব্রেদহত ু পািস্যবার্ী ব্রলাকগর্ ধ্দমসি প্রভাদবই অদধ্কতি,  তদব ব্রিখদত হদব ব্রকান ব্রকান ব্রশ্রর্ীি ব্রলাক 
এই নব  ধ্দমসি প্রদত আকতষ্ট।  সুফী বা অতীদনিীয়বািী মিমীগর্,  ধ্াির্া কদি ব্রে পতদথবী পতদষ্ঠ র্¦ শিীদি র্বসিা 
একজন পীি অথবা ভদবষ্যিবািী পয়গম্বি বতসমান থাকদব।  সুতিাাং তািা র্বসিা র্হদজ বা’বী ধ্দমস র্দম্মদলত 
হদত পাদি।  এমন দক ব্রগাড়া মুর্লমানদিি দবশ্বার্ মদত অিদহসত ইমাম মাহিীরুদপ আগমন কিদবন।  সুতিাাং 
তাদিিদক ইহা বুিাদত পািা োদব ব্রে,  হয়ত বাব অথবা বাহা’ইইমাম মাহিী এইরূদপ র্হদজ বা’বী  ধ্দমস 
ভুি কিদত পািা োদব।  মহান বা’ব্রবি দঃখ কষ্ট জীবন,  তাি বীিজদনাদর্ত বযবহাি তাি অনুর্ির্কািীদিি 
আি- বদলিান ব্রলাকজনদক তাি ধ্দমসি প্রদত আকতষ্ট কিদব।  

৭।  ( ১)  ই,  দজ,  োউদনি পদথদকি ভ্রমন কাদহনীি ভূদমকা- ৮- ৯ পতষ্ঠা 

বাবী আদন্দালদনি ইদতহার্ নানা কািদর্ দর্ত্তাকেসক।  এখাদন একদট ধ্দমসি জন্ম লাভ ব্রিখদত  পাওয়া োদব,  
ো র্ম্ভবতঃ পতদথবীি ব্রশ্রষ্ঠ বা বতহৎ ধ্মস র্মদুহি মদধ্য একদট স্থান অদধ্কাি কিদব।  এই ধ্মস মহান বা’ব্রবি 
মধ্য দিয়া পািস্যবার্ীদিি মদধ্য এইরুপ আধ্যাদিক জাগির্ আনয়ন কিদত র্ক্ষম হদব,  ব্রেরূপ মহান ব্রমাহম্মি 
আিব জাদতি মদধ্য আনয়ন কদিদিদলন।  

( ২)  লডস কাজসদনি পািস্য ও পািস্য প্রশ্ন বালাম,  ১, ৪৯৯- ৫০০ পতষ্ঠাÑ 

বা’বী ধ্মস অদনক ব্রমৌদলক পদিবতসন আনয়ন কদিদি।  এই র্কল পদিবতসন ধ্দমসি দব¯ তÍ দত ও প্রর্াদিি র্হায়তা 
প্রিান কদিদি। . . . . . . . . .  

অদত অল্প র্াংখযা গর্না কিদল ও পািদস্য বা’বীদিি বতসমান র্াংখযা পাাঁর্ লক্ষ ( অধ্স দমদলয়ান)  হদব।  ব্রলাদকি 
দনকট অনুর্েিাদন আদম জানদত ব্রপদিদি ব্রে,  তাদিি র্াংখযা িশলক্ষ হদব।  এই আদন্দালন পািদস্যি 
সর্য়িগর্,  হাজীগর্ ও ব্রমাল্লাগর্ ( উলামা)  িািাই আি¤ভ কিা হদয়দিল।  োিা মুর্লমান ধ্মস র্ম্বদে অদধ্কতি 
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অবগদত দবশ্বার্ী মুর্লমানদিি মদধ্য হদতই অদধ্কাাংশ ব্রলাক বা’বী ধ্দমসি আকতষ্ট হয়।  র্ম্প্রদত বা’বীগর্ 
ইহুদিদিি মধ্য হদত অদধ্কাাংশ ব্রলাকদক এই ধ্দমস আনয়ন কদিদি েথা ব্রতদহিাদন,  ১৫০ হামািাদন ১০০,  
কাশাদন ৫০,  ব্রগালাদপি গাদন শতকিা ৭৫ জন।  

 ( ৩)  ডটি ব্রজ,  এর্,  দটদলন কাদপসডটাদিি তুলনামূলক ধ্মস,  ৭০- ৭১ পতঃ-  

ব্রর্ই সুর্তুি জাদত হদত একদট অদত আশ্চেসজনক আদন্দালন আদবভুসত হদয়দি,  ো আধ্ুদনক মুর্লমান ধ্মস 
জন্মিান কদিদি . . . . . . . . .  দশেযগর্ র্কদল তাি ( মহান বা’ব্রবি)  র্তুদিসদক র্মদবত হল,  এবাং তাি 
ব্রগ্রপ্তাি প্রায় িয়  বৎর্ি  কিাবদিাধ্,  এবাং ১৮৫০- খতঃ   তাি হতযাকাডড,  এই ধ্দমসি অগ্রগদত ব্রিাধ্ কিদত 
র্ক্ষম হয়  নাই।  ইহা একদট দবশ্বজনীন দশক্ষাি িাবী িাদখ।  ইদতপদূবসই এই ধ্দমস আিবদলিানকািীি ব্রশ্রষ্ঠ 
বাদহনী আদি,  এি ধ্মস গ্রস্থর্মূহও আদি।  পািস্য দক তাি দঃখ কদষ্টি সিন্য অবস্থাি মদধ্য এইরূপ একদট 
ধ্দমসি জন্মিান কদিদি ো পতদথবীি র্তুদিসদক পদিবযাপ্ত হদব। ” 

ভূদমকা,  ১৫ পতষ্ঠা. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

আি একবাি পতদথবীি ইদতহাদর্ প্রার্যদিশ এি িাবী র্প্রমার্ কদিদি ব্রে,  ইহা প্রতীর্য ( পদশ্চম)  ব্রিশদক ধ্মস 
দশক্ষা দিদত পাদি এবাং আধ্যাদিক জগদত ব্রর্ই প্রাধ্ান্যতা িক্ষা কিদত পাদি,  ো পদশ্চম ব্রিদশি জাদতর্মূহ 
পাদথসব জগদত িক্ষা কিদতদি।  ইহা দবশ্বজনীন,  ইহা দবশ্বজনীন দশক্ষা প্রিাদনি িাবী ও অদধ্কাি িাদখ।  

 

“পদিদশদষ্টি টীকা র্মাপ্ত” 
“নবীদলি কাদহনী- দি ডন ব্রেকািদর্ি বাংগানুবাি র্মাপ্ত।” 

িফিি আহমি কততসক অনুদিত।  
৩১- ৮- ৬৩ খতঃ অঃ।  


