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দুটি াভয প্রেভ কাাঁথা : রায়রী-ভচনু, টটয-পযাদ
াটভদা ঔাতুন
কবফলও, ফাাংরা টফবাক, টিুযা টফশ্বটফদযারয়
Abstract
In the medieval Bengali literature the trend of translated literature has occupied a
prominent place. This literature section is mainly divided into two branches. The first
branch was translated literary from Sanskrit literature. Second branch was translated from
Arabic, Hindi and Farsi literature. The trend of Bengali translated literature started on
fifteenth century. Described here the second branch literature is called ‘Islamic literature’.
In this Islamic literature a prominent literary genre was Bengali romantic ‘pronoy
upakhyan’. Most of the Bengali middle age literature wrote based on spiritual believe. But
Islamic romantic ‘pronoy upakhyan’ described only human love. Bengali musolman
romantic poets followed Arabic, Farsi and Hindi romantic poetry. Hindi Farsi poets have
enacted the humanism in the theory of God-ship. This theory was the Sufi theology. But
Bengali poets translated this poetry like as demotic ‘upakhyan’. In this poem there was love
craze, as well as thirst, adventure, action and unpredictable excursion. Most of the
‘upakyan’ was converged love story. But in some texts we see the sad consequence of love.
Two such ‘upakhyan’ are ‘Lailee-Mojnu’ and ‘Shiri-Forhad’. These poems were so popular
in the Islamic society that the poems have been translated many times. In this article we will
discuss these two ‘upakyan’ in analytical and comparative manner.
Key Word: Arabic, Hindi, Farsi, Translate, Romantic.

ভধযমুবকয ফাাংরা াটতয ধাযায় এওটি স্বতন্ত্র ধাযায াটতয বে প্রযাভাটিও েণয় াঈাঔযাবনয ধাযা। ঐ
ভবয়য ানযানয ওাফয াটবতয প্ররৌটওও চীফবনয ঙায়াাত থাওবর তাবত প্রদফবদফীয ভাাত্ম্য  ূচাযটত োধানয
প্রবয়বঙ। টওন্তু প্রযাভাটিও েণয়ওাবফয শুধু ভত্য ভানুবলয চীফন টাায ওথা ফটণ্ত বয়বঙ। ফাাংরায প্রযাভাটিও
ওাবফযয ওটফযা ানুযণ ওবযবঙন াঅযটফ-পাযট, টটি েণয় াঈাঔযানভূরও ওাফযগুটরবও। টটি“পাযটয ওটফযা
ভানফবেবভয রূবও াইশ্বযবেবভয তত্ত্ব াঅবযা ওবযন, মা ুটপ ধভ্ভবতয টযবালও। তবফ ফাগাটর ওটফযা
ওাফযগুটর ানূটদত ওবযবঙন প্ররৌটওও েণয় াঈাঔযানরূব। এফ ওাবফয যবয়বঙ প্রেভাওুরতা, রূতৃষ্ণা,
প্রৌিম্টরপ্সা, াটনবদ্য াটবমািা, দুাঃাটও ওভ্। এাআ ধযবণয ওাবফয ফটণ্ত প্রফটযবাক প্রেভ টভরনাত্ম্ও। তবফ
টওঙু টওঙু ওাবফয প্রেবভয ওরুণ টযণটত াঅভযা প্রদটঔ। এযওভাআ দুটি ওাফয বে ‘রায়রী ভচনু’ এফাং ‘টটয
পযাদ’। দুটি ওাফযাআ াঅযটফ পাযট ওাফযধাযা প্রথবও এববঙ। এাআ েফবে এাআ দুটি ওাফয টনবয় াঅভযা াঅবরাঘনা
ওযফ।
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ফাাংরায় াআরাটভ ান েটতষ্ঠায াবনও াঅবক প্রথবওাআ াঅযফয-াযবযয াবথ ফাাংরায প্রমাকাবমাক টঙর।
ফযফাূবি াবনও াঅযফয াযয ফটণও ফাাংরায় এব ফটত স্থান ওবযবঙন। পবর ফাাংরায বে াআযাণ 
ভধযোবঘযয ফাটণটচযও ম্পও্ কবে াঈবে। প্রাআ ূবি াআযাটণ ফটনও  ফাটণচযবণযয বে বে সনযফাটটন,
েবওৌরী-ওাটযকয, ুটপ-দযবফ এফাং টটিবদয াঅকভন খবি ফাাংরায়। এযপবর াআযাবণয বে ফাটণটচযও
ম্পবও্য াাাট াাংস্কৃটতও ম্পও্ কবে াঈবে। তাাআ াঅভযা প্রদটঔ ফাাংরায় ভুরভান ান েটতষ্ঠা য়ায ূফ্
প্রথবওাআ পাযট বালায ঘঘ্া শুরু য়। ভুরভান ানাভবরয ভয় প্রথবও পাযটবও যাষ্ট্র বালা প্রখালণা ওযায় বাযত
াঈভাবদব পাযট বালায গুযত্ব ফােবত থাবও এফাং াটতযবেবি এাআ বালায েবাফ বে। ঙয় ফঙবযয
াটধওওারফযাী পাযট টঙর ফাাংরায যাষ্ট্র বালা। এাআ দীখ্ ভবয় াচায াচায পাযট ওাফয যটঘত বয়বঙ। ফাাংরায
ওটফযা এাআ পাযট ওাফযগুটরবও ফাাংরায় ানূটদত ওবযবঙন। এাআ াঅযটফ পাযট ানূাযী ওাফযগুটর ভুরভান ভাবচ
এত চনটেয় টঙর প্রম ওাফযগুটর মুকবাবমাকী ফাযফায ানূটদত বয়বঙ। এাআ ওাফয ধাযায ভবধয াঈবেঔবমাকয
ওাফযগুটর র ‘াআাঈুপ-প্রচাবরঔা’, ’রায়রী-ভচনু’, ‘টটয-পযাদ’, ‘য়পুরভুরুও ফটদাঈজ্জাভার’ াআতযাটদ। ‘রায়রীভচনু’ এফাং ‘টটয-পযাদ’ এয াভয ওাটটন াঅচ  াঅভাবদয ভাবচ চনটেয়।
‘রায়রী“ভচনু’: ‚রায়রী ভচনুয েণয়ওথা এওটি ওটিত াঈাঔযান। এাআ ারূ াঈাঔযানটি ওায ভান-ন্তটত তা
চানায াঈায় প্রভবরটন াঅচ। াঅযটফ াটবতযয াআটতা এ াঈাঔযান ম্ববে নীযফ। রাাআরী ভচনু ম্পবও্ প্রওান
টওাংফদন্তী  ঘারু প্রনাআ াঅযবফ‛১ তবফ খিনাস্থর এফাং াি-ািী াঅযফীয়। তাাআ াঅভযা ভবন ওটয াঅযবফয
প্ররাওকাথা রায়রী-ভচনু ওাটটনয াঈৎ। এাআ াঈাঔযান টনবয় েথভ ওাফয যঘনা ওবযবঙন পাযট ওটফ টনচাভী।
এযয াঅব্দুয যাভান চাভী  রায়রী-ভচনুয ওাটটন টনবয় ওাফয যঘনা ওবযবঙন। এঙাো পাযট বালায় াঅয
ওবয়ওচন ওটফ  ওাফয এাআ ওাটটন টনবয় ওাফয যঘনা ওবযবঙন। ফাাংরায় রায়রী ভচুনুয ওাটটন টনবয় েথভ ওাফয
যঘনা ওবযবঙন প্রদৌরত াঈটচয ফাাযাভ ঔান। ওটফয াঅটফব্াফওার  ওাবফযয যঘনাওার ম্পবও্ টিতবদয ভবধয
ভতববদ যবয়বঙ। প্রদৌরত াঈটচয ম্পবও্ চানায এওভাি াঈৎ বে ওটফ েদত্ত াঅত্ম্চীফনী টওন্তু তাবত ওাবফযয
যঘনাওার এফাং ওটফয ভওার ম্পবও্ ওাফয যঘটয়তা নীযফ বূটভওা ারন ওবযবঙন। াঅত্ম্টফফযণী াাংব ওটফ
ফবরবঙন”

‚ূফ্ওাবর নযটত
বুফন টফঔযাত াটত
াঅটঙর হুবন াায।
তান যত্ন টাংান
াটত ভা টফরেণ
প্রকৌবেবত প্রাটবত ভনুয।।
েধান াঈটচয তান
ুনাভ াটভদ ঔান
তাায গুবণয ান্ত নাাআ।।
___________________________
এাআ প্রম াটভদ ঔান
াঅবদযয াঈটচয চান
তাান ফাংববত াঈতটত।
প্রভাফাযও ঔান নাভ
রূব গুবণ ানুভ
দাবয় ধবভ্বত তান ভটত।।
তান ুি েুদ্র-ভ
নাভ প্রভায ফযভ
ভাযাচ প্রকৌযফ ান্তবয।
টতাীন টশু চাটন
দয়াধভ্ ভবন ভাটন
ফাবয প্রঔতাফ টদরা প্রভাবয।‛২
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ওটফ প্রম তথয টদবয়বঙন তা প্রথবও চানা মায় ওটফ ঘট্টগ্রাবভয াটধফাী টঙবরন। ওটফয টতায নাভ প্রভাফাযও ঔান।
ঘট্টগ্রাবভয ানওত্া প্রনচাভ াাুয প্রথবও ওটফ এাআ াঈাটধ ান। ওটফয ূফ্ুরুল াটভদ ঔান প্রকৌবেয ুরতান
প্রাবন াবয েধান াভাতয টঙবরন। এাআ ফাংবাআ ওটফয চন্ম। প্রাবন া াটভদ ঔানবও ঘট্টগ্রাবভয চায়কীযধায
ওবযটঙবরন। প্রাআ প্রথবও ওটফয ূফ্ুরুলযা ঘট্টগ্রাবভ ফফা শুরু ওবযন। ওাবফযয যঘনাওার ম্পবও্ টফটবন্ন টিত
টফটবন্ন ভতাভত টদবয়বঙন। তবফ াঅভদ যীপ ‘রায়রী-ভচনু’ ম্পাদনা ওযবত টকবয় ভয়ওার ম্পবও্ ুঙ্খানুুঔ
টফবেলণ ওবয এাআ টদ্ধাবন্ত াঈনীত বয়বঙন প্রম ১৫৮৩ প্রথবও ১৫৫৩ টিস্টাবব্দয ভবধযাআ ওাফযটি যটঘত বয়বঙ।
‘রায়রী-ভচনু’য ওাটটন াঅভাবদয ভাবচ ঔুফাআ চনটেয় টঙর তাাআ প্রদঔা মায় কদয এফাং দয াঈবয় যীটতবত
‘রায়রী-ভচনু’ যটঘত বয়বঙ। ফাাযাভ ঔাবনয য দুবালী ুটথওায ওটফ ভম্মদ ঔাবতয ‘প্রদয়ানা ভচনু’ নাবভ ুটথ
যঘনা ওবযন। চটরুর ও  এাআ ওাটটন টনবয় ওাফয প্ররবঔন। কবদয মাাঁযা রায়রী-ভচনু গ্রন্থ যঘনা ওবযবঙন তাাঁবদয
ভবধয াঈবেঔবমাকয বরন ভব টভি, প্রঔ পচরুর ওটযভ, াঅব্দুর কপুয টটদওী েভুঔ।
‚ানুযাবক প্রেবভয াঈবন্মল, টফযব তায টফওা, টওন্তু টভরবনাআ তায াথ্ওতা। প্রম প্রেভ টভরনভুঔী নয়, তাবত
াঅবঙ প্রওফর দা, ভন াঅত্ম্া-প্রদবয াভৃতুযাআ তায টযণাভ। রায়রীয  ভচনুয প্রেভ টফযবাআ াফটত। দুাআ দগ্ধ
হৃদবয়য মন্ত্রণা চভাি বয় াঅঙ।‛৩ াঅবরাঘয ওাবফয টফযানবর দগ্ধ দুবিা হৃদবয়য জ্বারামন্ত্রণায াআটতওথা টযফযক্ত।
াঅত্ম্টফশ্বা, াঅদ্টনষ্ঠা, নীরতা েতযয়দৃঢ়তা টতটতো এফাং টনম্াতনেূত ওারুণয  মন্ত্রণাচাত প্রফদনাাআ এাআ
ভৎ ওাবফযয টঘযন্তন টফলয়ফস্তু।
ভূর ওাফযওাটটনবত াঅভযা প্রদটঔ াঅযবফয াঅভীয নাবভ এও ধনী ফযফায়ীয ুি ওবয়। সফ প্রথবওাআ ওবয়
টঙর প্রৌিম্টয়াী। াত ফঙয ফয়বাআ ওবয় ুুরুল বয় াঈবে। এফায টতা তায টফদযাটোয ফযফস্থা ওবযন।
ওবয় বটত্ য় াোরায়। এাআ াোরায় প্রঙবর প্রভবয় ফাাআ এওবে েত। এঔাবনাআ রায়রীয বে াোৎ য়
ওবয় এয। রায়রীয ফাফা ভাটরও টঙবরন এওচন দাকয। েথভ াোবতাআ ওবয় রায়রীয প্রেবভ বে মায়।
রায়রী ুুরুল ওবয় এয রূব প্রভাটত য় এফাং তায ভবন ওবয় এয চনয প্রেভানুবুটতয ৃটি য়। টদবন টদবন
এাআ প্রেভ াঅয কাে য়। াোরায় মায়ায বথ দুচবনয প্রদঔা ত। এওটদন দুচবন টভবর থ ওবয”

“মাফত চীফন প্রেভ না ওটযফ বে
প্রেবভয ানবর তনু ওটযফ তে।”৪
াোরায় রায়রী না এবর ভচনু কৃব টকবয় প্রদঔা ওবয াঅব। তাবদয প্রেভ ওথা ােীযা চানবত প্রবয
গুরুবও ফবর প্রদয়। টতটন ক্রুদ্ধ বরন এফাং এাআ খিনা রায়রীয ভা-প্রও চাটনবয় টদবরন। রায়রীয ভা রায়রীবও ঔুফ
ান ওযবরন এফাং ওূরওরঙ্ক ববয় রায়রীয াোরা ফে ওবয প্রদন। রায়রী মাবত খয প্রথবও না প্রফটযবয় মায়
প্রচনয ঘাযাব াাযা যাঔবরন। এটদবও রায়রীয প্রদঔা না প্রবয় ওবয় াটস্থয, াকরোয়। টফয দা ায
বয় বে তায ওাবঙ। প্র ফবর”

‚োবণয াইশ্বযী টফবন প্রতটচফ যাণ।
ভৃতফত টওফা প্রভায টওফা রাচ-ভান।।”৫
াবনও প্রববফটঘবন্ত ভচনু টবঔাযীয প্রফব রায়রীয বে াোৎ ওবয। এবত শুধু দুচবনয প্রঘাবঔয প্রদঔা য়।
ভবনয াটস্থযতা ওবভটন। টিতীয়ফায প্র াঅফায প্রকর। রায়রী টবো প্রদফায ঙবর ভচনুয বে াোৎ ওযবত াঅবর
াঈববয় ধযা বে মায় িাযযেবওয ওাবঙ। িাযযেও রায়রীয টতাবও চানাবর রায়রীয টতা ওবয়ওচন গুিাবও
াঅবদ টদবরন ওবয়বও ভাযায চনয। দুাঃঔ, প্রোব মন্ত্রণায় াকর বয় মায় ওবয়। এওভাি ুবিয এরূ াফস্থা
প্রদবঔ টতা-ভাতা টঙ্কত বয় েবরন। াকর ভচনু ফাটে খয প্রঙবে াঅশ্রয় প্রনয় চেবর। এটদবও রায়রীয  ভচনু
টফযব াবনও ওবি টদন ওাবি। য়ন“প্রবাচন তযাক ওবয প্র টফরা ওযবত থাবও। াঅভীয প্রঙবরয দুাঃবঔ ওাতয
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বয় রায়রীয টতা ভাটরও ুভটতয ওাবঙ ভচনুয টফবয়য েস্তাফ াোন। ুভটত ভচনুয ভত ফদ্ধ াকবরয াবথ
রায়রীয টফবয় টদবত ম্মত বরন না। বয াঅভীবযয ানুবযাবধ এও বত্ যাচী বরন ভচনু াকরাটভ না ওযবর
টফবয় বফ। াঅভীয নচদ ফন প্রথবও ভচনুবও টনবয় এবরন। প্রেৌযওভ্ ওযাবরন, স্নান প্রবল বার ফস্ত্র টযবয়
প্রঙবরবও টনবয় ুভটতয কৃব টনবয় প্রকবরন। এভন ভয় রায়রীয ওুওুয প্রদবঔ ভচনু তাবও চটেবয় দঘুম্বন ওযর।
এ প্রদবঔ ফাাআ তফাও বয় প্রকর। াঅভীয রটজ্জত বয় টপবয এবরন, টফবয় রনা। ভচনু ুনযায় াকর বয় ফবন
ফবন খুযবত রাকর। রায়রীয প্রেভ চবত চবত ভচনু াইশ্বযবেবভ ভগ্ন র।

“তবাফবন তাী চএ েবুনাভ।
ভায়াচার ওাটির, ওাটির প্রক্রাধ ওাভ।”৬
ভচনুবও ুস্থ ওযায চনয প্রমাকীয ওাবঙ টনবয় প্রকবর প্র প্রমাকীয ওাবঙ প্রেভদীোাআ োথ্না ওবয। াঅভীয ফুছবত
াবযন এ ুিবও াঅয বার ওযা মাবফনা। বগ্নহৃদবয় টতটন ভৃতুযফযণ ওবযন। এটদবও রায়রীয টফবয় বয় মায়
াআফবন ারাবভয ুবিয বে। টওন্তু ফাযখবযাআ রায়রী স্বাভীবও েতযাঔযান ওবয। ভচনু এও ফৃদ্ধায ওাবঙ রায়রীয
টফবয়য াংফাদ শুবন ঔুফ ভভ্াত য়। প্র রায়রীয এাআ েফঞ্চনায ওথা টনবচয ােঘবভ্ টরবঔ ফবনয াটঔ টদবয়
রায়রীয ওাবঙ ি াোয়। রায়রী বিয াঈত্তবয চানায়”

‚প্রাআ তয েথবভ ওটযটঙ তুম্ম বে।
চাফত চীফন ভুটয় না ওটযফ বে।।

-------------------------------------------------------

প্রভাবয প্রমৌফনপর না াআবঙ াঈটেি।
প্রকাত যতন বয না টেবঙ দৃি।।”৭
রায়রীয এাআ ি ভচনু ওফচ ওবয করায় প্রফবাঁ ধ যাবঔ। নয়পরযাচ ভৃকয়ায় এব ভচনুয বে প্রদঔা য়।
ভচনুয এ দুযাফস্থা প্রদবঔ নয়পরযাচ তাবও টনবচয োাবদ টনবয় প্রকবরন। রায়রীয টতায বে মুদ্ধ ওবয নয়পর
এফাং মুবদ্ধ চয়রাব ওবয রায়রীবও োাবদ টনবয় াঅবন। েথবভ াআবে টঙর ভচনুয বে রায়রীয টফবয় প্রদবফন,
টওন্তু রায়রীয রূব াকর বয় টদ্ধান্ত টযফত্ন ওবয টনবচ টফবয় ওযবত ঘাাআবরন। াঅয এচনয টফল েবয়াবক
ভচনুবও তযায লেমন্ত্র ওবযন টওন্তু প্রাআ লেমবন্ত্র টনবচাআ প্রপাঁব মান এফাং টফল াবন তায ভৃতুয য়। রায়রীয টতা
এব রায়রীবও টনবয় মান। ভচনু াঅফায ফবন ঘবর মায়। টওঙুটদন বয রায়রীয টতা টযফাবয যাভাবদব মািা
ওবযন। নচদ ফবনয া টদবয় মাফায ভয় রায়রী যাবি ভচনুয াবথ প্রদঔা ওযবত মায় এফাং টনবচবও ভচনুয
ওাবঙ ভ্ণ ওযবত ঘাাআর। টওন্তু ভচনু তাবত ফাাঁধা প্রদয় এফাং ফবর”

“গুপ্তরূব প্রতাহ্মাবও ওটযবর টযণয়
াঅযফ নকবয প্ররাও দুটলফ টনশ্চয়।”৮
ভাচ  ধবভ্য প্রদাাাআ টদবয় ভচনু রায়রীবও টপটযবয় প্রদয়। এযয প্রথবও রায়রী টফযানবর ক্রভ ভৃতুযয
িাবয াঈনীত য়। এও প্রভবন্ত ছবয ের রায়রীয চীফন। ভৃতুযয াঅবক রায়রী ভাবও ানুবযাধ ওযর টতটন প্রমন
রায়রীয ভৃতুয াংফাদ ভচনুয ওাবঙ াটেবয় প্রদন। ঔফয প্রবয় ভচনু রায়রীয ওফয প্রদঔবত াঅব। ঘ্রাণ টক্তবত
ভচনু রায়রীয ওফয টঘবন প্রনয়। ওফবয টফরা ওযবতাআ ওযবতাআ ভচনুয প্রদ ক্রবভ টনাঃাে এফাং টনস্তব্ধ বয় মায়।
প্রাআ ওফয েণয়ওাভী ভানুবলয তীথ্স্থান বয় যাআর টঘযওাবরয চনয। ফযথ্ প্রেবভয দা প্রবয় মাযা ভযবফ তাবদয
াঅশ্বস্ত ওবযবঙন ওটফ”

‚দুটনয়াবত াাআর দুঔ
ওফবযবত সফ ুঔ
টনচটেয় রাআবফন ফুবও।”৯
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‘রায়রী-ভচনু, াে ওবয াঅভযা ফুছবত াটয প্রম প্রদৌরতাঈটচয ফহু বালাটফদ টঙবরন। টতটন পাযট ঔুফ
বারবাবফ ফুছবতন, তাাআ পাযট ওাফয তাাআ পাযট ওাফয প্রথবও ানূটদত ওবযন ওাফযটি। ওটফয ীযবটক্ত েভাণ ওবয
প্রম াঅযটফ বালায় টতটন চানবতন। াংস্কৃত বালাবত তাাঁয দঔর টঙর। রায়রীয রূ ফণ্না েবে ওটফ াংস্কৃত
ারঙ্কাযাস্ত্র প্রথবওাআ ঋণ গ্রণ ওবযবঙন। াবনও চায়কায় াঅভযা াংস্কৃত প্রোবওয ফযফায প্রদটঔ। প্রমভন‚স্ত্রীয়াশ্চটযতাভ প্রদফাণ চানটন্ত ওুত ভনু।‛১০ ারঙ্কাযফহুর বালায ফযফায টঙর ভধযমুবকয ওাবফযয টফবল সফটিয।
ফাাযাভ ঔাবনয বালা াঅকাবকাো াঅরাংওটযওতাূণ্। াঈভা-রূও-ানুো েবৃটত ারাংওায ওাফয প্রদব ঙটেবয়
যবয়বঙ। ারাংওায ফযফাবয ওটফ েঘটরত ফস্তু, বাফ, খিনায াঅশ্রয় গ্রণ ওবযনটন-টনচস্বটঘন্তােূত ারাংওায ৃটি
ওবয েবয়াক ওবযবঙন।
‘রায়রী“ভচনু’ ওাবফয ভচনুয াঅঘযণ ফাস্তফ চীফবনয টওঙুিা াাংরগ্ন থাওবর রায়রী ঘটযি ফায দৃটি
াঅওল্ণ ওবয। ভচনুয সফযাকয ােবওয ভবন দাক না ওািবর েটতফাদী রায়রীবও প্রদবঔ াঅভাবদয টফটিত বত
য়। প্রম মুবক নাযীয ওণ্ঠবযাধ টঙর প্র মুবকাআ প্র প্রতচটস্বনী রূ টনবয় াঅভাবদয াভবন াটচয। ভা-ফাফা, াঅত্ম্ীয়স্বচন ফায টফরুবদ্ধ টকবয়টঙর এফাং প্র টনবচ ণ ওবযটঙর ভচনু ঙাো ানয ওাাঈবও স্বাভীয াটধওায প্রদবফনা। তাাআ
রায়রীয ভা-ফাফা প্রচায ওবয টফবয় টদবর ফায খবয ঐ স্বাভীবও দাখাত ওবয েতযাঔযান ওবয। ওাটটন টববফ
রায়রী-ভচনু ওাবফয প্রতভন াঅওল্ণ প্রনাআ। ওাটটন ঔুফ ঋচু, সফটঘিযীন। াোরায় েবত েবত দুটি টওবাযটওবাযীয টযঘয় র, েণয় র টওন্তু টযণয় রনা। টতা-ভাতা ফাাঁধ াধবরন। টভরবনয থ ফে বর ভচনু
ঙদ্মবফ টনর, তাবত মঔন ফাাঁধা এর তঔন প্র াকর বয় প্রকর। এযয তায বূটভওা াঈন্মাদনায। টওন্তু রায়রী
াঈন্মাটদনী য়টন। তায টঘবত্ত প্রেভটঔা াটণফ্াণ জ্ববরবঙ, প্র ায দগ্ধ বয়বঙ। প্র েবরাবন দভন ওবযবঙ, ানতচ্ন াঈবো ওবযবঙ, তথাট প্রেভবও টভথযা বত প্রদয়টন। ি টদবয় তায প্রেবভয স্বীওৃটত চাটনবয়বঙ, াোত
ওবয প্রেভ টবো ওবযবঙ, ভৃতুযয ূফ্ভূহুবত্ প্রেটভবওয ওথা িযণ ওবযবঙ। ভচনুয প্রঙবয় রায়রীয প্রফদনা াটধও
জ্বারাভয়ী তবফ তযাবক দুচবনাআ ভান।
রায়রী-ভচনুয ওাটটন টনবয় দুবালী ুটথওায ভম্মদ ঔাবতয ‘প্রদয়ানা-ভচনু’ নাবভ এওটি ওাফয যঘনা
ওবযবঙন। ঔাবতবযয ওাফযটি টভরনাত্ম্ও। ওাবফযয প্রবল প্রদঔাবনা বয়বঙ ভাযা মায়ায য প্রফববস্ত টকবয় দুচবনয
টভরন বয়বঙ-‚ভচনুয াওচান েবু ঔা টঙর।। প্রফববস্ত রায়রী বে মাাআয়া টভটরর।‛১১ ফাাযাভ ঔাবনয
‘রায়রী-ভচনু’প্রত ভচনুয টতায টযঘয় স্পি নয়। এওফায শুধু ওটফ ফবরবঙন াঅযবফয াটধটতয প্রঙবর ভচনু।
টওন্তু যফত্ী প্রওান খিনায় াঅভযা যাচওীয় প্রওান ওাটটনয টযঘয় াাআনা। টওন্তু ঔাবতবযয ওাবফয ভচনুয টতায
যাচত্ব  যাচয ম্পবও্ টফস্তৃত টফফযণ ায়া মায়। ফাাযাভ ঔাবনয ওাবফয রায়রীয টতায নাভ ুভটত টওন্তু
ঔাবতবযয ুটথবত প্রদঔা মায় রায়রীয টতায নাভ াঅয়ার দাকয। ওটফ ঔাবতয তাাঁয ুটথবত ‘াঅরভ টফটফয
প্রওো াাং’ নাবভ এওিা াঈওাটটন প্রমাক ওবযবঙন মা ফাাযাভ ঔাবনয ওাবফয প্রনাআ। এাআ াঈওাটটনটি প্রওান
পাযট ওাবফয াঅবঙ টও না তা টনবয় বি। তবফ াঅভযা ধাযণা ওযবত াটয াঈওাটটন ানয চায়কা প্রথবও শুবন
ওটফ তাাঁয ুটথবত ওাটটনটি মুক্ত ওবযবঙন।
প্ররৌটওওওাফয টববফ ‘রায়রী-ভুচনু’য াঅবফদন েফর। এাআ ওাফযটি ুটপভবতয রূও ওাফয বর ফাাংরায়
ওাফযটি ানূটদত বয়বঙ ভানটফও ওাফয টববফ। এাআ ওাবফযয প্রেভ াঅবফদন াফ্চনীন। াঅচ ওর প্রেটভবওয
হৃদবয় রায়রী-ভচনুয প্রেভ াো চাকায়।
‘টটয-পযাদ’: পাট্ েণয় াঈাঔযাবনয ভবধয াঈবেঔবমাকয াঅবযওটি েণয় াঈাঔযান বে টটয পযাবদয প্রেভ
ওাটটন। কবিয নায়ও পাট্ও যাচওুভায াঅয নাটয়ওা াঅবভ্নীয় যাচওুভাযী। এাআ দুচনবও টখবয যটঘত বয়বঙ
াযবযয টঘযওারীন টফবয়াকান্তও প্রেভকাথা। ভাওটফ টপযবদৌী তাাঁয ওাফয ‘ানাভা’য় টফফৃত ওবয প্রকবঙন এাআ
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ওাটটনয ওথা। তবফ ভূর ওাফযটিয যঘটয়তা বেন পাযট ওটফ টনচাভী কঞ্জফী। প্রতযতবওয প্রলটদবও টদেীবত
ফব বাযতীয় পাযট ওটফ াঅভীয ঔরু টরবঔবঙন ‘টটযন-ঔরূ’ ওাফয। ফাাংরায় দুবালী ুটথওায াঅব্দুর কটণ টটয
পযাদ এয ওাটটন টনবয় ১৩৪০ ফোবব্দ যঘনা ওবযন ‘টটয-পযাদ’ নাবভ এওটি ওাফয।
ভূর ওাটটনবত াঅভযা প্রদটঔ াযযযাচ যভুচ ফাদায প্রঙবর যাচওুভায ঔরূ। এওটদন যাবত ঔরূয টতাভ
াঅটযফান স্ববে াঅবন ঔরূয ওাবঙ এফাং তাবও াঈায টববফ টদবরন টতনটি ফয-এওটি বে টটযন নাবভ
এও যভাুিযী নাযী, িীটতয়টি বে াফটদচ নাবভ এও দুযন্ত াশ্ব, প্রম ফনবও প্রঙবন প্রপবর ঙুবি। াঅয
াযয নাবভ এও টফার যাচয। ওাবর াঈবে ফটওঙু াটফশ্বায ভবন র তায। প্র তায ফেু াুযবও ফ ঔুবর
ফবর। াুয ঙটফ াঅাঁবও টঘিওয। ঔরূয ওাবঙ ফ শুবন ফুছবত াবযন এ প্রতা াঅবভ্নীয় যাচওুভাযী টটযন।
াুবযয ওাবঙ টটযবনয রূবয ফণ্না শুবন ঔরূ টটযবনয চনয াকরোয় বয় াঈেবরন। াুয প্রওৌবর
াঅবভ্নীয় যাচওুভাযীয বে প্রদঔা ওবযন। টটযনবও ঔরূয ঙটফ প্রদটঔবয় ফ ঔরূয ওথা ফ ঔুবর ফরবরন।
টটযন ঔরূয ঙটফ প্রদবঔ ঔরূয প্রেবভ বে প্রকবরন। াবনও খিনায য টটযন এফাং ঔরূয প্রদঔা য়, দুচবনাআ
াঅবফকাপ্লুত। ঔরূ টটযনবও টফবয়য েস্তাফ টদবরন। টওন্তু টটযন বচ ধযা টদবরন না; ঔরূবও ত্ টদবরন
ফাাযাবভয টনওত প্রথবও টনচ যাচয ুনরুদ্ধায ওযবত বফ। ঔরূ প্রাআ বত্ যাটচ বরন। টতটন টচাবযয
াাবময টনচ যাচয ুনরুদ্ধায ওবযন।
এাআভয় ওাটটনবত াঅকভন খবি পযাদ এফাং ভটযয়বভয। ভটযয়ভ বেন টচাবযয ওনযা। টচায ত্ টদবয়
াাময ওবযটঙবরন- ত্ টঙর ঔরূবও টফবয় ওযবত বফ ওনযা ভটযয়ভবও এফাং ভটযয়ভ মতটদন প্রফাঁবঘ থাওবফন
ততটদন ঔরূ িীটতয় টফবয় ওযবত াযবফন না। াঅয এটদবও টটযবনয চীফবন াঅয  এও ুরুবলয াঅকভন খবি“
টতটন বেন াথয প্রঔাদাাআওয বাস্কয পযাদ। টটযনবও এওরও প্রদঔাভাি তায প্রেবভ বে মান পযাদ।
পযাবদয এাআ বাবরাফাায ওথা চানবত াবযন ঔরূ। প্রেবও াোবরন পযাদবও। ফুটদ্ধ ওবয াম্ভফ এও ত্
টদবরন পযাদবও-ফরবরন প্রম াাে প্রওবি চবরয নয াঅনবত বফ প্রদব, তবফ টতটন টনবচাআ টটযবনয াবথ
পযাবদয টফবয় প্রদবফন। পযাদ াঅোয নাভ টনবয় ওাচ শুরু ওবয টদবরন। ‚রাআয়া টটযয নাভ প্রতা াবত টরয়া
াাে াঈবয ভাবয টফঙটভো ফটরয়া।‛১২ পযাবদয এাআ টনষ্ঠা প্রদবঔ টটযবনয ভন কবর প্রকর। টতটন এওভয়
তায ভনোণ পযাবদয নাবভ ব প্রদন, এযয টতটন প্রদঔা ওযবত এবরন পযাবদয বে- ‚াঅাআনু প্রতযা টদদায
প্রদটঔবত াাে তুটভ মায ঔাবতবযবত।‛১৩
পযাবদয প্রেবভয এওটনষ্ঠতা তাবও মঔন াপবরযয িাযোবন্ত প্রৌাঁবঙ প্রদয়, তঔনাআ যাচা ঔরূ ঙর ওবয ঔফয
াোবরন টটযন ভাযা প্রকবঙ। পযাদ এাআ ঔফয শুবন াােঘূো প্রথবও টনবচয ওািা চবরয নবয ছাাঁ প্রদন।
পযাবদয এাআ দুাঃঔচনও ভৃতুযয ঔফয টটযবনয ওাবঙ াোন। এাআ খিনায টওঙুটদন বয ঔরূয েথভ স্ত্রী
ভটযয়বভয ভৃতুয য়। টটযন ঔরূয ঙরনায ওথা চানবত প্রবয ঔরূবও টফবয় ওযবত াস্বীওায শুরু ওবযন। বয
াবনও খিনায য দুচবনয টভরন য়। াঅব্দুর কটণয ুটথবত এঔাবনাআ ওাটটনয ভাটপ্ত। টওন্তু টনচাভীয ওাবফযয
টযণটত াতযন্ত ভভ্াটন্তও। প্রঔাবন াঅভযা প্রদটঔ াবনও প্রঘিায য  ঔরূ টটযনবও টফবয়য চনয যাচী ওযাবত
াযবরন না। টটযবনয ভন করাবনায চনয ণ ধযবরন ঔরূ। এওফায ফবন টকবয় টফবদ েবরন টটযন-তায
াঈয ছাাঁটবয় বেবঙ ফনযাচ টাং। ফাাঁঘায থ না প্রদবঔ বীত বয় েবরন টটযন। এভন ভয় প্রদফদূবতয ভত
প্রওাথা প্রথবও াঈদয় বরন ঔরূ। াীভ াী ঔরূ টনবচয োবণয ফাটচ প্রযবঔ টটযনবও ফাাঁঘাবরন। টটযন এাআ
খিনায় াটববূত বয় ঔরূয াবথ টফবয়বত ম্মত বরন। শুরু র টফবয়য েস্তুটত। এভন ভয় টববরবনয ভবতা
যেভবঞ্চ াঅটফবূ্ত বরন টবযাবয়। টবযাবয় বরন ভটযয়বভয কবব্ ঔরূয যচাত ুি। ততটদবন প্রমৌফবন া
টদবয়বঙ প্র। টটযবনয রূব প্র  াকর বয় াঈবে। েটতিন্দ্বী প্রববফ প্র টনবচয টতাবও তযা ওবয টটযবনয ওাবঙ
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ফাত্া াোর এও প্তাবয প্রবতয টফবয় ওযবত বফ তাবও। এাআ ঔফয শুবন টটযন টনবচয ফুবও টনবচ ঙুটয প্রভবয
াঅত্ম্তযা ওবযন। াঅচ এও ওফবয ভাটত বয় াঅবঙন দুটি োণ ঔরূ াঅয টটযন।
ানযফ ভৎ কাাঁথায ভবতা ঐটতাটও াঈাদানভৃদ্ধ এ ওাটটনবত চটেবয় াঅবঙ াঅথ্াভাটচও  যাচননটতও
াআটতা। েভতায ারাফদর, ওাযাকাবয টনবে াঅয যভুচবও াে ওবয প্রদয়ায ভত খিনা। যাচওুভায ঔরূয
দুাআ ভাভায প্রনতৃবত্ব যাচায টফরুবদ্ধ টফবদ্রা, টতায াফত্ভাবন ুি ঔরূয টাংাবন াঅবযাণ, নতুন যাচায
টফরুবদ্ধ প্রনাটত ফাাযাভ টফবনয টফবদ্রা এফাং ফাাআচাাআিাাআন াম্র্যাবচয যাচা ভটযবয টনওবি ঔরূয রায়ন 
াঅশ্রয়গ্রণ-টপযবদৌীয ‘ানাভায়’ টফস্তাটযত ফয়ান ওযা বয়বঙ এাআ ভস্ত ওাটটন। টনচাভীয ওাটটন াফয
টপযবদৌীয ঘাাআবত এবওফাবযাআ টবন্ন ধযবনয। াআটতাবও াাযণ ওবয টতটন ভূরত প্রচায টদবয়বঙন কবিয
ভানটফও াঅবফদবনয াঈয। াকটণত ুটপ ওটফয ওটফতায় াচায ফায ধ্বটনত বয় াঅববঙ এাআ কি। াযবযয
ফাাআবয প্রমভন াটওস্তাবন এটি ভানুবলয প্ররাওকীটতয াাং বয় টকবয়বঙ। াআাঈবযাব এাআ ওাটটন টনবয় াঈনযা যঘনা
ওবযবঙন াবেযী নযাটও প্রভায প্রচাওাাআ। াাংঔয ঙটফ টনটভ্ত বয়বঙ এাআ ওাটটন টনবয়। ফাাংরা এফাং টটিবত
টটয-পযাবদয ওাটটন টনবয় ঘরটিি টনটভ্ত বয়বঙ।
াআটতাব এাআ ওাটটনয তযতা যবয়বঙ। াআটতা ানুাবয ঔরূয টতা ঘতুথ্ যভুবচয ভৃতুযবত টফবদ্রাবয
ভাধযবভ টাংান দঔর ওবয প্রনন প্রনাটত ফাাযাভ। ঔরূয বে টটযয়া াটরবয় মান টটযন। প্রঔাবন াঅশ্রয়
প্রনন ফাাআচাাআিাাআন ম্র্াি ভটযবয োাবদ। প্রঔাবন টকবয় টক্ত ঞ্চয় ওবয ৫৯১ াবর টপবয াঅবন এফাং টনচ
াম্র্াচয ুনরুদ্ধায ওবযন। এবাবফাআ াযবযয যাটনয াঅবন াটধটষ্ঠত টিস্টান ধভ্ানুাযী াঅবভ্নীয় যাচওুভাযী
টটযন। ধীবয ধীবয াযবযয টিস্টান ম্প্রদাবয়য ায়তায় টফটবন্ন াঈাবয় টনবচয েবাফ ঔািাবত শুরু ওবযন।
৬১৪ াবর প্রচরুচাবরভ দঔর ওবযক্র াপ প্রচা স্তকত ওবয াযটওযা। যাচধানী প্রতটপবন টনবয় াঅা য়
এফাং প্রটি টনবচয ওাবঙ প্রযবঔ প্রদন যাটন টটযন।
তবফ এিা টেও ভওারীন ানযানয ওাবফযয ঘাাআবত এাআ ওাবফয াবরৌটওওতায ঙোঙটে াবনও ওভ। ঔরূ
ঘটযবি ফীযত্ব প্রেটভওত্ত্বা থাওা বত্ব াধাযণ ােবওয ভবন ঔরূ ম্পবও্ ানুবুটত াবনও ওভ প্রদঔা মায়। তায
প্রঙবয় পযাবদয প্রেভ এয এওটনষ্ঠতা ােবওয ভবন দাক ওাবি। াঅভযা াঅবকাআ ফবরটঙ ‘রায়রী-ভচনু’  ‘টটযপযাদ’ টফলাদাত্ম্ও ওাফয। নায়ও“নাটয়ওায প্রেভ চীফন ফযথ্তায় টযভাটপ্ত রাব ওবযবঙ। ‘াআাঈুপ-প্রচাবরঔা’য়
টভরন টফযবয াঅবরা-ঙায়া াঅবঙ, টওন্তু াঈক্ত ওাফযিয় এওান্তবাবফ টফযবয ওাফয,প্রফদনায ওাফয। এঔাবন
প্রদবওন্দ্রীও প্রেবভয স্থুরতা রুপ্ত বয় টফযবয তা-ানবর এাআ প্রেভ এও েভূত্ াযীযী রূ রাব ওবযবঙ।
প্রদবাত্তয এাআ প্রেভাআ াঅবস্ত াঅবস্ত বূটভ প্রঙবে বূভায় েকত বয়বঙ।
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১২। ভুটি ভম্মদ াঅব্দুর কটন াবফ, টটয পযাদ, ভুটরভ রাাআবেটয, ফাফুয ফাচায ঢাওা, ১৩৪০ ফোব্দ, ৃ৯৩
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