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িমশেরর সােবক িশ�া ও সং��িত-িবষয়ক ম�ী ড. মুহা�াদ 
আবদুল কােদর হােতম সােহেবর বাণী।  
 
আরবজািতর এই �াি�কােল আমােদর ত�ণ �জে�র জন� িশ�া ও সং��িতর 

সু�র ও উ�ত একিট  সুিনিদ�� পাঠ�সূিচ (Curriculum) �েয়াজন। �য 
পাঠ�সূিচ একিদেক মানবতা র�ার জন� ব�মুখী নীিতমালা িশ�া �দেব। 

অন�িদেক আরব জািতস�া ও আরবেদর  সাং��িতক �বিশ���েলােক সুদৃঢ় 
করেব। কারণ, উ�ম নীিত ও মানস�ত পাঠ�সূিচর অনপুি�িতর কারেণ জািত 
িহেসেব আমরা �বি�ক �মতা অজ�ন করেত পারিছ না । অথচ এই শি� ও 
�মতা অজ�ন করেত আমরা মেন�ােণ �চ�া কের যাি� ।  তেব আশার কথা 
হেলা,আমােদর ত�ণ �জ� এখেনা তােদর �দেয় ঈমান বহাল �রেখেছ। 
এখেনা তারা ঈমােনর ওপর অটল ও অিবচল আেছ। তারা তােদর পূব�সূিরেদর 
অনসুরেণর মাধ�েম িনেজেদর পিরচয় নত�নভােব �কাশ করেছ।  

এখন যা �েয়াজন তা হেলা, আমােদর �লখকেদর কলেমর আঁচেড় আমােদর 
নত�ন ও পুরাতন �সানািল ইিতহাস জীব� কের �তালা। �লখেকরা নত�ন 

�জে�র কােছ  সত� ও শা�ত ইিতহােসর ঝলমেল অধ�ায়�েলা উে�ািচত 
করেব। ত�ণ �জে�র কােছ জািতর ঈষ�ণীয় বীর বাহাদুর ও উ�েতর ��� 
ব�ি�েদর �সানাঝরা জীবেনর সাহসী গ��েলা উপ�াপন করেব। তাহেল �দখা 
যােব, আমােদর ত�ণ �জ� অতীত �থেক অনুে�রণা লাভ কের নত�ন 
ইিতহাস রচনা করেব। িবে�র বুেক স�ােনর আসন দখল করেব। িব�ব, সৃি� 
ও আিব�ােরর পথ ধের ত�ণেদর মাধ�েম আমােদর অতীত জীব� হেয় উঠেব।  
কেন�ল মুহা�াদ ফারাজ যুবকেদর সামেন আমােদর বীর�পণূ� ঝলমেল ইিতহাস 
ত�েল ধেরেছন। িতিন আমােদর �ঘারলাগা অতীত ও ���ে�র গ��েলা জািতর 
সামেন উপ�াপন কেরেছন। তাঁর কলেম সেত�র পেথ সাহািবেদর অি�পরী�া 
ও হেকর পেথ সাহািবেদর অিবচলতার গ��েলা উেঠ এেসেছ। আ�াহ ও তারঁ 
রাসুেলর আমানত র�ায় সাহািবেদর জান বািজ রাখা য�ু ও সং�ােমর ইিতহাস 

িতিন কলেমর আঁচেড় ফ�িটেয় ত�েলেছন। এ ছাড়াও  ইসলােমর সভ�তা ও 
ভব�তা, মুসলমানেদর স�ির� ও উদারতা, মুসিলম �সনাপিতেদর সাহিসকতা 
ও িনভ�ীকতার গ��েলা িতিন বেড়া সু�র কের অ�ন কেরেছন। িতিন 
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িলেখেছন মসুলমানেদর সাহেসর ইিতহাস। উপ�াপন কেরেছন আরবেদর 
বীরে�র ইিতহাস। এখন মসুিলম উ�াহর যুবকেদর জন� আবশ�ক হেলা তােদর 
�ান ও বুি� িদেয়, অনুভব ও অনভু�িত িদেয় তােদর সুমহান ইিতহাস র� 
করা।  

 
 

ড. আবদলু কােদর হােতম।  

সােবক িশ�া ও সং��িত-িবষয়ক ম�ী, িমশর।  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

�সা�া ইবেন হােরসা রা.    12 

�লখেকর কথা 

এই �ে� আিম আেলাচনা কেরিছ একজন আরব �যা�ার কথা। একজন বীর 
মুজািহেদর কথা। একজন মহান �সনাপিতর কথা। এই বীর মুজািহেদর জীবন 
িছল বেড়া আ�য�জনক। িছল �ঘারলাগা ও �মাহময়। �ক িতিন? িতিন হেলন 

মুসা�া িবন হািরসা রা.।  আরব ও ইসলােমর ইিতহােস মসুা�া রা. িবশাল এক 
জায়গা দখল কের আেছন। তাঁর ইিতহাস সাহেসর ও বীরে�র ইিতহাস। তাঁর 
আেলাচনা আিভজােত�র ও ���ে�র আেলাচনা।  মুসা�া রা. একজন সাহািব। 
একজন মহান �সনাপিত। তাঁর রেয়েছ �দদীপ�মান যুে�র ইিতহাস। তার 
সাহিসকতা ও িনভ�ীকতার গ� রিচত হেয়েছ অসংখ� ভাষায়। পিৃথবীর সকল 
ইসলািম ইিতহাসিবদই তাঁর �যাগ�তা ও িবচ�ণতার কথা অকপেট �ীকার 
কেরেছন।  
১৯৫০ সােল আিম কেয়কজন আরব �সনাপিতর জীবনী অধ�য়ন করিছলাম। 
তখনই �সনাপিত মুসা�া রা.-এর সােথ আমার পিরচয় ঘেট। আমার পড়া �সসব 
িবখ�াত �সনাপিতেদর মােঝ িতিন িছেলন অন�তম। আমার বই জাবািবরাত� 
হারিবন-এ মুসা�া রা.-�ক িনেয় কেয়ক পৃ�াব�াপী একিট অধ�ায় এেনিছলাম। 
িক� পরবত�ীেত আিম অনভুব করেত পাির, মসুা�া রা.-এর মেতা ইসলািম 

ইিতহােসর একজন মহান বীর �সনাপিত—আরেবর যুে�র ইিতহােস যাঁর 

রেয়েছ ময�াদাপণূ� আসন—তাঁর সাহেসর গ� ও বণ�াঢ� জীবন আেলাকপাত 

করার জন� এই কেয়ক পৃ�া �কােনাভােবই  যেথ� নয়।  
তাই আিম তাঁর জীবনী িনেয় আলাদা �� রচনা করার সংক� কির। 

এরপর �থেক  মুসা�া রা.-এর ইিতহাস অধ�য়ন হেয় ওেঠ আমার একমা� 
সাধনা। আিম খবু গভীরভােব তাঁর জীবেনর �ছােটা-বেড়া তথ� ও ত� তালাশ 
করেত থািক। মেনােযাগ সহকাের তাঁর সাহস ও বীরে�র �গৗরবময় ইিতহাস 
পাঠ কির। সবেচেয় �হণেযাগ� তথ�-উপা�ই আিম এক� কির। একজন 
সেচতন পাঠক বইিট পেড়ই আমার এই কথার সত�তা উপলি� করেত পারেব।  
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কেয়ক বছর ধের আমার একটা অভ�াস গেড় উেঠিছল �য, �িত বছর রমজান 
মােস আিম একিট কের বই িলখতাম। ফেল বছের কখন রমজান আসেব আিম 
অধীর আ�েহ, আশায় বুক �বেধ অেপ�া করতাম। আ�াহর অেশষ রহমেত 
কেয়ক বছর অধ�য়ন ও অনসু�ােনর পর ১৩৮৩ িহজিরর রমজান মােস আিম 
এই বইিট �লখা �শষ কির।  

আিম জািন না, আিম আর কতিদন �বঁেচ থাকব । জািন না আর কতবার 
রমজােনর বস� পাব? জািন না আর কত রমজােন একিট কের নত�ন বইেয়র 
�মাড়ক উে�াচন করেত পারব? আমােদর �দেশর িশ�াম�ী ড�র আবদুল 
কােদর হােতম অনু�হ কের ��িটর ��েত পাঠকেদর জন� একিট ভ�িমকা 
িলেখ িদেয়েছন। এজন� আিম তাঁর �িত ক�ত�। 

ব��মাণ ��িট আিম িলেখিছ পাঠকেদর উপকােরর আশায়।এখােন আিম 
�চেয়িছ আমােদর ইসলােমর ইিতহাসেক মানুেষর সামেন ত�েল ধরেত। আমােদর 
ইসলামধেম�র ঐিতহ�েক মানুেষর সামেন জীব� কের ত�লেত।এই �ে� যা িকছু 
মহান, পাঠেকর জেন� যা িকছু কল�াণ বেয় আনেব সবিকছ ুএকমা� আ�াহর 
দান।  

 

মুহা�াদ ফারাজ।  
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অনুবাদেকর কথা। 

 
 
 

(এক) 

ইসলােমর ইিতহাস িনভ�ীক আর সাহসীেদর ইিতহাস। আমােদর ইিতহাস 
বাহাদুর আর বীরেদর ইিতহাস।  রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুগ 
�থেক আজ পয�� অসংখ� বীর-বাহাদুেরর পদভাের ধন� হেয়েছ আমােদর 

�সানািল অতীত। অসংখ�  মহাবীেরর আকাশেছায়ঁা সাহস আর বীরে�র 
গ�কথায় মুখিরত রেয়েছ আমােদর সমু�ল ঐিতহ�। �সই িবখ�াত বীরেদর 
অন�তম একজন হেলন ‘মুসা�া’।  

মুসা�া িবন হািরসা আশ-শাইবািন রা.। িযিন একজন সাহািব। সাহেসর ঝরনা। 
একজন অিমতেতজা বীর। একজন মহানায়ক। িযিন একজন অক�েতাভয় 

িসপাহসালার আর দুধ�ষ� �গিরলা �সনাপিত িহেসেব  ইিতহােস উ�ল হেয় 
আেছন। আপন �যাগ�তা আর ���ে�র িবভায় িযিন ��া�ল। শাইবান 
�গাে�র মা� 1000 অ�ােরাহী িনেয় িতিন ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন যুে�র 
ময়দােন। িতিন বুক টান টান কের লেড়েছন কািজমা, জুয়ািস, বােবল, িজসর, 
নামািরক ও বুয়াইবসহ আরও অসংখ� রণা�েন।  

তাই যতিদন পৃিথবী থাকেব, পৃিথবীর ইিতহাস থাকেব, এই মহান বীেরর 
�লামহষ�ক উপাখ�ানও ইিতহােসর পাতায় �লখা থাকেব �সানার হরেফ। 
সাহেসর কািলেত। এই ��িট দুধ�ষ� �সনাপিত মসুা�া রািদয়া�া� আন�র 
জীবনী��। তারঁ আকাশেছায়ঁা িহ�ত আর পব�তসম দৃঢ় ও বীর�পণূ� 
জীবেনিতহােসর পাশাপািশ ঐিতহািসক কােদিসয়া যু�পূব� পারিসকেদর িব�ে� 

পিরচািলত ধারাবািহক অেনক�েলা যুে�র ইিতহাস আেলািচত হেয়েছ ব��মাণ 
�ে�। �যসব যুে� এেক এেক �সনাপিত� কেরেছন মুসা�া িবন হািরসা, খািলদ 
িবন ওয়ািলদ ও আব ু উবাইদ সাকািফ রািদয়া�া� আন�েমর মেতা মহান 
�সনাপিতব�ৃ।  
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(দইু) 

মুসা�া িবন হািরসা রা.। নাম �নেলই ক�নার  আকােশ �ভেস উেঠ 
বাহরাইেনর ম�ভ�িমেত দািপেয় �বড়ােনা একজন মহান �সনাপিতর বীরে�র 
�িত�িব । আিম তখন অেনক �ছােটা। বয়স কত হেব? স�বত নয়-দশ। 
একিদন আিম সমবয়িসেদর সােথ �খলা করিছলাম। সহসা �মেঝা ভাইয়া 
আমােক ডাকেলন। (আ�াহ তাঁর ওপর অিবরাম রহমত বষ�ণ ক�ন) �ছােটা 
�থেকই ভাইয়া িছেলন আমার এবং আমােদর কােছ অেনক ি�য়। ডাক �েন 
�খলা �রেখই �দৗেড় �গলাম।  ভাইয়া �মাটােসাটা একটা বই আমার িদেক 
বািড়েয় িদেলন। তখনও আমার সাধারণ (পাঠ�সূিচর বাইেরর) বই পড়ার 
অভ�াস গেড় উেঠিন ।  

আিম িব�য়ভরা �চােখ, বইিট হােত িনেয় �দখলাম কভাের �লখা, �হজােজর 
কােফলা। নসীম িহজাজী। �ভতের ভাইয়ার ঝলমেল হােতর �লখা, আমার 
��হািশস নূর �হাসাইন উমর �ক হািদয়া িদলাম। তারপর বইিট পড়া হেলা। 
একবার, দুইবার, ব�বার। বইিট মূলত মসুলমানেদর পারস� আ�মেণর �� 
�থেক কােদিসয়া যু� পয�� ইিতহাসেক আ�য় কের �লখা উপন�াস। বইিট পেড় 
আিম মু� হলাম । তখনই সব��থম বীরেসনানী মসুা�া রা.-এর সােথ আিম 
পিরিচত হলাম। তাঁর ব�ি�� ও বীর�, তাঁর সাহিসকতা ও িনভ�ীকতা আমােক 
�মাহ�� কের �ফলল। পরবত�ীেত তাঁর সমে� আরও অেনক িকছ ুজানা হেলা। 
তাঁর �িত আমার মু�তা আরও গভীর হেলা।  

তাঁর জীবেনর ওপর �লখা বই খুজঁেত খুঁজেত ব��মাণ ��িট আমার দৃি�েগাচর 
হেলা। আিম ভাবলাম উ�াহর এই বীর-শাদূ�েলর ইিতহাস বাংলা ভাষাভাষী 
পাঠেকর কােছ �পৗঁছােনা দরকার। হেত পাের, �কােনা একজন যুবক তাঁর 
�চতনায় উ�ীিবত হেত পাের। হেত পাের, �কােনা একজন তাঁর পথ ধের 
িজহােদর কােফলায় নাম �লখােত পাের। তারপর আিম অনুবােদ হাত িদলাম। 

আ�াহর রহমেত বইিটর কাজ �শষ হেলা। �লখক মেহাদয় িমশেরর একজন 
কেন�ল। িতিন ইিতহােসর ��� �সনাপিতেদর রণেকৗশল িবে�ষণমূলক িবিভ� 
বই-পু�ক পড়েত িগেয় মুসা�া রা.-এর বীরে� মু� হেয়েছন। িতিন অত�� 
সু�র ভাষায়, উ�ত শে�র বুনেন বইিট রচনা কেরেছন। আিম আমার সাধ� 
অনযুায়ী পাঠেকর সামেন সু�র ও সাবলীলভােব বইিট উপ�াপন করার �চ�া 
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কেরিছ। বইেয় উে�িখত ���পূণ� কিবতাংশ�েলার অনুবাদ আিম কেরিছ। 
তেব আিম ঘটনার ধারাবািহকতা র�ার খািতের �কাথাও �কাথাও কিবতাংেশর 
অনবুাদ বাদ িদেয়িছ। আর পাঠেকর জন� �েয়াজনীয় ও উপকারী টীকা�েলা 
আিম সংযু� কের িদেয়িছ। �কােনা মানষু ভ�েলর ঊে�� নয়। আমারও ভ�ল�াি� 
থাকা অ�াভািবক নয়। �কােনা ভ�ল�াি� কারও দৃি�েগাচর হেল �লখক বা 
�কাশকেক জানােনার অনুেরাধ রইল।  

 

নরূ �হাসাইন উমর 
২৭, ০৬, ২০২০ ইং 

              �ন�েকানা, ময়মনিসংহ 
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�গা�। পিরবার। জ�ভ�িম  সম� আরেব বন ুশাইবােনর �চেয় স�া� �কােনা ঘর 

�নই। �কােনা ধনবান িম� �নই। �কােনা শি�শালী �িতেবশী �নই।  

-ইবনুল আিছর রহ.।
1 

  

                                                           
1. আল-কািমলু িফত-তািরখ : ১/৫৪৩।  
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মুসা�া রা: এর ��র উপখ�ান 

‘মসুা�া’ একিট নাম। একিট িব�ব। সাহেস সাহেস ভরপুর একিট ইিতহাস। 
একজন অক�েতাভয় সালার হেয় ইিতহােস আেছন উ�ল। আপন �যাগ�তা 
আর ���েত�র িবভায় ��া�ল। ইসলাম �হেণর আেগ িছেলন বাহরাইনখ�াত। 
ইসলাম �হেণর পর হেয়েছন আরবখ�াত। জগি�খ�াত। িক� আজ আমরা এই 
মহান মুজািহদেক ভ�লেত বেসিছ। ভ�লেত বেসিছ একজন অক�েতাভয় সালার, 
��� বীর আর দুধ�ষ� অ�ােরাহীেক। িক� ইিতহাস তােক ভ�েলিন। ভ�লেবও না 
�কােনা িদন। বরং এমন একজন মহান বীরেক িনেজর �ৃিতেত জায়গা িদেয় 
�য়ং ইিতহাস হেয়েছ গিব�ত। হেয়েছ মিহমাি�ত।  

মুসা�া তৎকালীন সমেয়র অন�তম ��� এক পিরবাের জ� �হণ কেরন। 
�পেয়েছন সমেয়র অন�তম ��� পিরেবশ। �বেড় উেঠেছন এমন এক �গাে�, 
যারা িছল ��� স�ােনর অিধকারী। বা�শি�েত �যা�া জািত। �কেশার আর 
�যৗবন কািটেয়েছন এমন এক পিরেবেশ, যা তারঁ সাহস �তিরর জন� ও ��� 

হওয়ার জন� িছল খবুই সহায়ক। �� জােগ, �কান �স �গা�?—�যখােন জ� 
হেয়েছ এমন বীেরর। �কমন িছল �স �গাে�র জীবনযা�া? কী িছল তােদর 
অতীত, �গৗরবগাথা। কী িছল তােদর সাহেসর ইিতহাস ? �কাথায় িছল তােদর 
বসবাস? একঝাঁক �� এেস বুদবুদ �তির কের মেনর অিলে�। �দেয়র 
দরজায়।  
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�গা� 

মুসা�া রা. জ�লাভ কেরন শাইবান �গাে�। তাঁর �শশব কােট শাইবান �গাে�র 
িনজ� রীিতনীিতর ছায়ায়। �কেশার আর �যৗবন কােট বাহরাইেনর মািট-
মৃি�কায়। বন ুশাইবান হেলা বকর িবন ওয়ােয়েলর শাখােগা�। এই বকর িবন 
ওয়ােয়েলর পূব�পু�ষ িছেলন রিবয়া। ইিতহাস বেল তখনকার আরব িছল 

িতনভােগ িবভ�
2
— 

১. বািয়দা
3
  

২.আিরবা
4
 

৩. ম�ুািরবা। 
5
  

বালুর িটলা �ঘঁেষ বািয়দা অ�ল িছল ব�দূর িব�ৃত। ইেয়েমন ও আ�ান �থেক 
�� কের হাজরামাওত ও বাহরাইন পয�� িছল তার �দঘ�� ও পিরিধ। আদ িছল 
সব��থম ব�ি� �য আরেব �থম রাজ� �িত�া কেরিছল। কােলর পির�মায় 
                                                           
2 . ইবেন খালদুন এ ব�াপাের িভ�মত �পাষণ কেরন। িতিন বেলন তখনকার আরেবর অিধবাসীরা 

িছল িতন �েরর : ১. আিরবা। ২. মু�ািরবা। ৩. আেরক দল িছল আরবেদর অনুগত আরব। 
তােদরেক তািবআত�ল আরব বলা হেতা। 

3.িবলু� আরব (আরিব : العرب البائدة  )। এরা �াচীন আরব �গা� এবং এেদর স�েক� 
িব�ািরত জানা যায় না। এেদর মেধ� রেয়েছ আদ, ছামুদ, তাসম, জািদস, ইমলাক ও 
অন�ান�রা। জািদস ও তাসম �গা� গণহত�ার কারেণ িবলু� হেয় �গেছ। আদ ও ছামুদ 
ক�রআেন বিণ�ত আ�াহর আজােবর কারেণ িবলু� হেয় যায়। ��তাি�ক খনেনর মাধ�েম আদ 
জািতর অন�তম �ধান শহর ইরােমর িবষেয় িশলািলিপ উ�ার করা হেয়েছ। ইমলাক হেলা 
আমািলেকর একবচন এবং বাইেবেলর আমােলক ও এই �গা�ীেক একই ধরা হয়। 

4.  িব�� আরব (العرب العاربة) যারা ইেয়েমন �থেক আগত ও ইয়া�ব িবন ইয়াশজুব িবন 

কাহতােনর বংশধর। তােদর কাহতািন আরব বলা হয়। 

5.  আরবািয়ত আরব (العرب المستعربة) যারা ইসমাইল আ.-এর বংশধারা �থেক উ��ত 

হেয়েছ   তােদর আদনািন আরব বলা হয়। 
    https://bn.wikipedia.org.wiki.আরেবর_�গা�/  
    তেব ঐিতহািসক আলুস আল-বাগদািদ চত�থ� আেরকিট �র বৃি� কেরেছন। তার নাম হেলা, 

আরেব মু�াজামা। এরা হেলা ইসলােমর �সার ও �ভােবর কারেণ যারা আরবজািত বা 
ভাষাভাষীেত অ�ভ��� হেয়েছ। -বুলু�ল আরব িফ মািরফািত আহওয়ািলল আরব, ১ম খ�। 
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আরব ভ�-খে� তার স�ানস�িত �বেড় ওেঠ, �দখেত �দখেত বৃি� পায় তার 
রােজ�র সীমানা। যু�জেয়র মাধ�েম তারা ছিড়েয় পেড় শাম ও ইরােক। এভােব 
যখন তেদর রাজ� সু�িতি�ত হেলা, আরেবর সীমানা �পিরেয় তােদর রাজে�র 
���� ও �ভাব ছিড়েয় পড়ল দরূ িদগে�। সখু ও শাি�, শি� ও �মতা যখন 
তােদর পােয় পােয় আছেড় পড়ল, িঠক তখনই তারা অবাধ� হেলা। তারা 
িবে�াহী হেয় পড়ল। অবাধ� হেলা তােদর সৃি�কত�ার। তারা িবে�াহ �ঘাষণা 
করল তােদর রেবর িব�ে�। তারা পালনকত�া, লালনকত�া আ�াহর পিরবেত� 
পূজা করেত লাগল পাথেরর। উপাসনা করেত লাগল জড়পদােথ�র। িক� 
আ�াহ �তা মহান। বা�ার �িত পরম মমতাবান। িতিন �তা ক�ণার আধার। 
রহমেতর অথই পাথার। িতিন তাঁর বা�ােদরেক �মা করেত চাইেলন। তােদর 
মুি�র জন�, সিঠক পথ�দশ�েনর জন� িতিন ��রণ করেলন নবী �দ 
আলাইিহস সালামেক।  

নবী �দ আলাইিহস সালাম িছেলন বাদশাহ আেদর ভাই। িতিন তােদরেক 
সেত�র �িত আ�ান জানােলন। কল�ােণর পথ �দখােলন। তাঁর দাওয়ােত 
একদল �লাক সুপথ�া� হেলা। তারা িচরকল�ােণর পথ লুেফ িনল। খাি�কান 
নামক এক �গা�পিত ও তার �গা� �দ আলাইিহস সালােমর আনুগত� �হণ 
করল। তাঁেক রাসুল িহেসেব বরণ কের িনল। তারা পাথরপজূা �থেক িফের এল 
এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক। জড়পদােথ�র পূজা �থেক িফের এল তাওিহেদর 
িদেক। আেরকদল �লাক �দ আলাইিহস সালােমর আ�ান �ত�াখ�ান করল। 

তােঁক  অ�ীকার করল। তােদর অহংকার ও দাি�কতা তােদর �াস কের িনল।  

কী আ�য�! তারা তােদর রবেকই িমথ�া �িতপ� করল। মহান আ�াহ 
তােদরেক ঝেড়া হাওয়া িদেয় িনি�� কের িদেলন। তারা কােলর আবেত� 
হািরেয় �গল। িক� যারা সত� পেথর যা�ী, কল�ােণর অিভযা�ী, আ�াহ 
তােদরেক তার ক�দরিত পাহারায় �হফাজত করেলন। সত�-ন�ােয়র পেথ 
অিবচল রাখেলন। তােদর আেরকিট �গাে�র নাম িছল ছামুদ। শাম ও ইরােকর 
মাঝামািঝ িছল তােদর অব�ান। ওয়ািদ আল ক�রায় িছল তােদর বসবাস। 
আ�াহ তায়ালা তােদর মােঝ ��রণ করেলন হযরত সােলহ আলাইিহস 
সালামেক।  

কী আ�য�! তারাও িছল আদ জািতর অন�ুপ। একদল �লাক সােলহ 
আলাইিহস সালােমর �িত ঈমান আনল। িচরসত� ও তাওিহেদর পেথ �হঁেট 
�হঁেট জা�াতেক তারা ভােলাবাসল। আেরকদল �লাক সােলহ আলাইিহস 
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সালামেক অ�ীকার করল। তারা ক�ফ�রেক �হণ কের জাহা�ামেক তােদর 
িঠকানা বানাল। তােদরই অন� স�দায় িছল িতসাম ও জাদয়াস। তােদর বসবাস 
িছল ইয়ামামায়। একিদন তারাও ন� হেলা, তােদর মােঝ িবিভ� �ফতনা ছিড়েয় 
পড়ল।

6
 �� হেলা তােদর ঈমান ও আমল। �ংস হেলা তােদর ঘর ও বািড়। 

ধূিলসাৎ হেলা তােদর ইিতহাস ও ঐিতহ�। িবরান আর জনশনূ� হেয় পড়ল পুেরা 
ইয়ামামা।  

তােদর আেরক স�দােয়র নাম িছল আমােলকা। বিন ইসরাইল আর তােদর 
মােঝ যু� অব�াহত িছল যুগ যুগ ধের। পিরেশেষ িহজােজ বিন ইসরাইল িবজয়ী 
হেলা। ইয়াসিরব আর খায়বাের হেলা তােদর বসিত। বন ুক�রায়যা, বন ুকাইনকুা 
আর বন ু নািযর হেলা তােদর �গা�। আরেবর আিরবা অ�েল যারা বসবাস 
করত তােদরেক কাহতািন বেল ডাকা হেতা। তারা িছল বািয়দা অ�েলর 

অিধবাসীেদর সমসামিয়ক। তােদর �কােনা িনজ�  রাজ� িছল না। িছল না রাজা 
ও রাজ�। তাঁব ুিছল তােদর আবাস। �ােম �ােম িছল তােদর বসবাস। ইয়ারাব 
িবন কাহতান িছল তােদর পূব�প�ুষ। অতীেতর মহাপু�ষ। �স ইয়ামামায় ি�তীয় 
আেদর সােথ য�ু কের জয়ী হেলা। িহজােজ আমােলকা স�দায়েক পরািজত 
করল। তার এক ভাই ‘আদ’ জাবােল শাজার অ�েল, আেরক ভাই ‘আ�ান’ 
আ�ান অ�েল িনজ িনজ কত�� �িত�া করল। ইয়ারােবর �ছেলর নাম িছল 

ইয়াশযাব। তার নািতর নাম িছল আবেদ শামস—যােক সাবা বেল ডাকা 
হেতা।

7
 তার িছল কেয়কজন প�ুস�ান। তােদর মােঝ �িস� একজন িছল 

�মাইর।
8
 আেরকজন িছল কাহলান। পরবত�ীেত �মাইেরর উ�রসূিররাই রােয়শ 

অ�েল �ায়ী বসিত �াপন করল। ত�তীয় �কার আরব িছল ম�ুািরবা। তারা 
িছল ইসমাইল আলাইিহস সালােমর বংশধর। ইসমাইল আলাইিহস সালাম 
িছেলন ইবরািন। তারঁ বংশধেররা যখন আরেব বসবাস করেত লাগল, আরেবর 
ভাষা ও রীিতনীিতেক তারা আপন কের িনল, িনেজেদর ভাষা ও রীিতেত 
পিরণত করল, এর ফেল তখন তারা মু�ািরবা নােম �িস� হেয় পড়ল।  

                                                           
6. ইমাম তাবািরসহ আরব উলামােয় �করাম ও অন�ান� িনভ�রেযাগ� ইিতহাসিবদেদর রচনা পড়েল 

িবশৃ�লার কারণ ও �স সং�া� ঘটনাবিল জানা যােব। 
7.  �স িছল সাবা ও সাদু মায়িরব শহেরর শাসনকত�া। আরব রাজােদর মেধ� সব��থম রাজা 

িহেসেব তাঁরই অিভেষক হয়। 

8.  ইিতহাসিবদরা এ ব�াপাের একমত �য, �হামাইর িছল তার যুেগ সবেচেয় সু� ব�ি�। সবেচেয় 
�সরা অ�ােরাহী। বলা হেয় থােক সব��থম �হামাইরই �সানার মুক�ট পিরধান কেরিছল। 
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নবী ইসমাইল আলাইিহস সালােমর ম�ায় আগমন, স�ানস�িতসহ বসিত 
�াপন, �স �তা �িস� ঘটনা। আমােদর সকেলর জানা। ইিতহােসর পাতায়, 
�সানার হরেফ �লখা আেছ �সসব মহান �ৃিত। �লখা আেছ িপতাপুে�র 
পৃিথবীে�� আ�াহ�ীিত। তাঁর িপতা ইবরািহম আলাইিহস সালাম তাঁেক ও তাঁর 
স�ািনত আ�া হােজরা আলাইহাস সালামেক সে� িনেয় িহজরত করেলন 
ম�ায়। পিব� ম�ায় কােট তাঁর �শশেবর �সানািল িদন। �কেশােরর রিঙন সময়। 
একসময় িতিন বন ুজুর�ম �গাে�র একজন স�া� নারীেক িববাহ কেরন। তার 
ঔরেস এেক এেক জ�লাভ কের ১২িট পু�স�ান। তারা সবাই লািলতপািলত 
হেলা পিব�ভ�িম ম�ায়। যখন স�ানরা বেড়া হেলা, িনেজেদর �গা� ও সীমানা 
�ছেড় �গাটা আরবজুেড় তারা ছিড়েয় পড়েলা, ম�ায় রেয় �গল �ধ ুআদনান ও 
তার স�ােনরা। িঠক এই কারেণ তােদরেক আদনািন বেলও ডাকা হয়।  

নজদ অ�েল িছল তােদর আবাস। িছল ঘরবািড়, িভেট-বসিত। ধীের ধীের 
তােদর সংখ�া বােড়। বােড় �গাে�র শাখা-�শাখা। তারা ছিড়েয় পেড় িহজাজ ও 
িতহামায়। ইরাক ও জািযরায়। আদনােনর পু� মাআদ িববাহ কের বন ুজুর�ম 
�গাে�। হােরস িবন মুদাদ জুর�িমর কন�ােক।

9
 তার গেভ� জ�লাভ কের নাযযার 

নােমর এক পু�স�ান। নাযযার যখন বেড়া হয়, অতঃপর িবেয় কের, তখন 
তার ঔরেস জ�লাভ কের চারিট পু�স�ান। তােদর মােঝ �িস� িছল মুদার ও 
রিবয়া। রিবয়ার ঘর আেলািকত কের জ� �নয় আসাদ  িবন রিবয়া। আসােদর 
িছল এক কন�াস�ান। নাম িছল জুদায়লা। জুদায়লার গেভ� জ� �নয় ওয়ােয়ল 
িবন কােসেতর দুই পু� বকর ও তাগলুব। বকেরর ঘর আেলািকত কের সালাবা 
নােমর এক পু�স�ান। সালাবা িবন বকেরর িছল িতনজন �ছেল। শাইবান, 
কােয়স ও যুহল। এই সালাবার পু� শাইবান। িতিনই হেলন মসুা�া রা.-এর 

পূব�পু�ষ
10
—যার নােম মুসা�ার �গাে�র নাম হয় বন ু শাইবান। মুসা�া রা. 

িছেলন আরেব মু�ািরবার। �সই সােথ িতিন একজন আদনািন। তারা িছল 
যাযাবর �বদুইন। তােদর িছল না �কােনা িনিদ�� রাজ� ও রাজা। িছল না শহর ও 
নগর। তােদর �ায়ী �কােনা �ামও িছল না। িছল না �ায়ী আবাস ও ঘর। তারা 
িছল তাঁবুর অিধবাসী। ম�ভ�িম িছল তােদর ঘর ও আ�য়। তাঁবুই তােদর 
জীবেনর পিরচয়।  

                                                           
9 . �কােনা �কােনা বণ�নায় এেসেছ, মাআদ হািরেসর স�ানেদর �কােনা একজন �মেয়েক িববাহ 

কেরন। 
10.  মুসা�া িবন হািরসা িবন সালামা িবন জমজম িবন সাইদ িবন মুররা িবন যুহল িবন শাইবান। 
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আজ এখােন, কাল ওখােন। যখন �যখােন খাবােরর স�ান, ঘােসর �াচ�য�, 
পািনর কলতান �পত, �সখােনই তারা ছুেট �যত পািনর �খাঁেজ। সবুেজর 
স�ােন। িকছুিদন �সখােন অব�ান কের আবার পথ ধরত পােশর �কােনা সবজু 
অ�েলর। ঘাসময় এলাকার। তােদর মােঝ সব সময় একজন �গা�পিত থাকত। 
�গাে�র �ছােটা-বেড়া সবাই তােক �মেন চলত। এভােবই চলিছল তােদর 
জীবনযা�া। �যন এক অ�হীন অিভযা�া। এক সময় মুদােরর বংশধরেদর মােঝ 
�ায়ী বসিত �াপেনর শখ ও আকা�া জাগল। তারা একিট রাজ� ও রাজেন�র 
�েয়াজন অনভুব করল। অনভুব করল একিট �ায়ী ভ�িম ও রাজেত�র 
�েয়াজনীয়তা। ফল�িতেত ম�ায় উ�ািসত হেলা ক�রাইশ �গা�। তােদর ভাষা 
িছল আরিব । তারা পাথেরর �তির মূিত�র পূজা করত। হারােমর পাথরেক তারা 
সব সময় সে� রাখত। পাথর িনেয় তারা আ�াহর ঘর তাওয়াফ করত। 
কাবাঘেরর বরকত মুেঠা ভের সং�হ কের যখন তারা হালাল হেতা, তখন তারা 
�সই পাথর�েলার পূজা-অচ�না করত।

11
 এ িছল তােদর ধম� ও জীবেনর 

�দনি�ন িচ�।  

                                                           
11.  ল�ণীয় হেলা, তােদর �লাকজেনর অেনেকর নামই তােদর �ভ�েদর �িত সম�ক�ত িছল। 

�যমন আবেদ মানাফ। আবার কারও কারও নাম িছল তােদর �চােখর সামেন থাকা �াণীেদর 
নােম। �যমন, আসাদ (িসংহ)। ছালাবাহ (�শয়াল)। তােদরেক যখন বলা হেলা �য, �তামরা 
�তা �তামােদর স�ানেদরেক িনক�� নােম নামকরণ কেরা। �যমন কালব (ক�ক�র), িয’বুন 
(িচতা), আর �তামােদর �গালামেদরেক সু�র নােম অিভিহত কেরা। তখন তারা বলল, 
আমরা আমােদর স�ানেদর নাম রািখ শ�েদর ওপর �ভাব িব�ােরর জন� আর �গালামেদর 
নাম রািখ আমােদর ভােলার জন�। 
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যু� হেলা বনু বকর, তাগলুব ও তািমেমর মেধ�  

 

মুসা�া �য �গাে� জ�লাভ কেরেছন, �শশব আর �কেশােরর পথ মািড়েয় �য 
�গাে� �বেড় ওেঠেছন, তােদর পবূ�প�ুষরা িছল বীর ও সাহসী। িছল িনভ�ীক ও 
জাতেযা�া। একবার বন ু বকর ও তাগলুব িনেজেদর মােঝ যুে� িল� হেলা। 
�সই যু� অব�াহত িছল ব� িদন। অবেশেষ ইয়াওেম িকযােতর

12
  সময় �স 

যুে�র সমাি� ঘটল। অবশ� বন ুবকর িছল �বিশ শি�শালী। �বিশ �মতাবান। 

তােদর আয়�াধীন এলাকা িছল ব�দূর িব�ৃত। ইয়ামামা, বাহরাইন  ও ইরােকর 
বেড়া অংশজুেড় িছল তােদর �গাে�র বসিত। বন ুবকেরর সােথ যু� হেয়িছল 
বন ুতািমেমরও। বন ুতািমম িছল বন ু বকেরর �িতেবিশ �গা�। বন ুতািমেমর 
এলাকা িছল বন ুবকেরর �চেয় অিধক সুজলা-সফুলা। ভ�িম িছল ফলজ ও উব�র। 
বন ু বকেরর বসিত�েলা িছল ��, ম�ভ�িম। �বিশরভাগ সময় বন ু বকরই 
আ�মণ করত বন ু তািমেমর ওপর। ইিতহাস বেল এই িবখ�াত দুই �গাে�র 
মােঝ যু� হেয়েছ ১২বার।

13
 �িতবারই বীরিব�েম লড়াই কেরেছ উভয় 

�গাে�র বীর স�ােনরা। উভেয়র মােঝ �িতবারই তী� ও ত�মুল য�ু হেয়েছ। 
বকর জয়লাভ কেরেছ ছয়বার আর ছয়বার িবজয়ী হেয়েছ বন ুতািমম।   

                                                           
12.  একিট ঐিতহািসক িদন। �যিদন যুে�র পিরসমাি� ঘেট। িদনিট ইয়াওমু তাহলাক�ল লামাম 

নােমও পিরিচত। ইবনুল আিছর, আল-কািমলু িফত-তািরখ : ১/৪৮৩। 
13.  যু��েলার নাম িছল ১. ইয়াওমুন নাবায ওয়া ছায়তাল ২. ইয়াওমু িয ত�লুহ, ৩. ইয়াওম ু

জুদুদ, ৪. ইয়াওমুল আয়াদ, ৫. ইয়াওমুল গািবত, ৬. ইয়াওমু শািকফাহ, ৭. ইয়াওম ু
ফালায, ৮. ইয়াওমু ওয়ািকয, ৯. ইয়াওমুয-যুওয়াইরাইন, ১০. ইয়াওমু নািফ ক�শাওয়াহ 
,১১. ইয়াওমু মাবািয়দ এবং ইয়াওমুশ িশিতন। �থম ছয়িটেত বনু তািমম আর পেরর 
ছয়িটেত বনু বকর িবজয়ী হয়। তেব যু��েলার নাম িনেয় ঐিতহািসকেদর মেধ� িকছুটা 
মতিভ�তা রেয়েছ।  
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বনু বকেরর িবখ�াত ব�ি�বগ� 

আরেবর ইিতহােস বনু বকেরর ইিতহাস একিট উে�খেযাগ� আেলাচনা। তারা 

তােদর স�ান ও ���� িদেয়, ঐিতহ� ও বীর� িদেয় আরব ইিতহােসর পাতায় 

িনেজেদর সাফল�ময় অধ�ায় রচনা করেত স�ম হেয়েছ। িবখ�াত এই বন ুবকর 

�গাে� জ�লাভ কেরেছ অেনক বেড়া বেড়া ব�ি��। তােদর �কউ িছল 

�নত���েণ �সরা। আবার �কউ িছল বীর ও বাহাদুর। যখন �িনত হেতা যুে�র 

নাকাড়া, এ সকল �নত�ব�ৃ ও বীর প�ুষেদর �িতভার দু�িতেত ঝলেস �যত 

�িতপ�। িযকার যুে�র িবখ�াত বীর হািন িবন কািবসার জ� এই বকর �গাে�। 

িবসতাম িবন কােয়সও িছল এই �গাে�র দুঃসাহসী অ�ােরাহী। মুররা িবন যহুাল 

িবন শাইবান, তদীয় পু� জাসসাসসহ  আরও বেড়া বেড়া বীর তােদর িনপুণ 

রণেকৗশল আর অসীম সাহিসকতা িদেয় এই �গাে�র বীরে�র ইিতহাসেক 

সম�ৃ কেরেছ। তারা িনভ�ীক কদেম িবজয় কেরেছ ইরাক। তারা �ায় �িতিট 

রণা�েন তােদর শ�েক কেরেছ পরািজত, পরাভ�ত। তােদর বীেররা যুেগ যুেগ 

�মাণ কেরেছ তােদর �যাগ�তা ও ����। ভ�খে� ভ�খে� তারা �িতি�ত 

কেরেছ িনেজেদর কত��� ও দখলদার�।  

আিম িনে� একিট আেলাচনা উে�খ করব, যার মাধ�েম �বাঝা যােব অন�ান� 

�গাে�র ওপর তােদর বীর� আর ���� �কমন �িস� িছল। একিদেনর ঘটনা। 

আিমের মুয়ািবয়া রা. বেস আেছন। একজন আেমির ও আেরকজন শাইবািন 

িনেজেদর ���� িনেয় কথা বলেছ। আেমির
14

 : আিম আমার �গাে�র দশজন 

এমন িবখ�াত ব�ি� �দখােত পারব, যারা ব�ি�ে� আর বীরে� অত�লনীয়। 

                                                           
14.  আেমির, �স িছল হাওয়ািজেনর সবেচেয় অহংকারী ব�ি�। 
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যােদর খ�ািত ও সুখ�ািত ছিড়েয় আেছ সারা আরবজুেড়। আমােদর আেছ 

দুঃসাহসী আেমর িবন মােলক,
15

  

ত�ফাইল িবন মােলক—�য িছল হাওয়ািজেনর �নতা, কারযােলর আেরাহী।
16

 
মুয়ািবয়া িবন মােলক, রিবয়া িবন মােলক। যােদর সমক� সম� আরেব �খাঁেজ 
পাওয়া অস�ব। আরও আেছ আেমর িবন ত�ফাইল, আলকামা িবন আলাসা, 
উতবা িবন িসনান, ইয়ািযদ িবন সািয়ক

17
, আরিবদ িবন কায়স ও আওফ িবন 

আহওয়াস। যােদর ত�লনা সারা আরেবও �খাঁেজ পাওয়া যােব না। এবার এেদর 
সমক� �তামার �গাে�র দশজন বীর �যা�া �দখাও �তা �দিখ? 
ত�িম পারেব? পারেব না। শাইবািন : আমােদর �গাে� এেদর �চেয়ও সাহসী ও 
বাহাদুর ব�ি� আেছ। আমােদর আেছ কােয়স িবন মাসউদ। আেছ িবখ�াত বীর 
হািন িবন কািবসা, কািবসা িবন মাসউদ, মাফ�ক িবন ইমরান, িসনান িবন 
মাফ�ক, আসম আমর িবন কােয়স। আেছ ইমরান িবন মুররা, আওফ িবন 
নুমান, আসওয়াদ িবন শািরক, িবসতাম িবন কােয়স। এরা সবাই �সরা। 
�তামােদর �যা�ােদর �থেকও �বিশ সাহসী। �বিশ বাহাদুর।  

মুয়ািবয়া রা. তােদর এই �� �দেখ বলেলন, থােমা �তামরা। এখােন আিদ িবন 

হােতম তাঈ আর শািরক িবন আওয়ার আেছ। তারা �তামােদর  কারও 
�গাে�রই �লাক নয় । তারা িনরেপ�। তারাই বলেব �তামােদর মােঝ কার 
�গা� ���।  ‘আেমর িবন মােলেকর �চেয় ��� বীর িক আেছ �তামােদর 
�গাে�?’ শাইবািনেক বলেলন ময়ুািবয়া রা.।  

শাইবািন :  ‘হ�া ঁআেছ৷  আমােদর আসম িবন রিবয়া। বন ুতািমমেদর িব�ে� 
�স একাই একশত শ�েসনােক হত�া কেরেছ।’  

িবচারক দজুন : হ�াঁ, তার কথাই সত�, আসমই ���।  

ময়ুািবয়া রা. : আেমর িবন ত�ফাইেলর সমক� �কউ আেছ �তামােদর?  

                                                           
15.  আেমর িবন মােলক িবন জাফর। তার উপনাম িছল আবু বারা। 
16.  �স িছল জােহিল যুেগ বনু আেমেরর �নতা। কারযাল িছল তার �ঘাড়া। �য �ঘাড়ার �ারা �স 

�িসি� লাভ কেরিছল।  
17.  সািয়ক নােম নামকরেণর কারণ হেলা, একবার বনু তািমেমর �লােকরা তার মাথায় �জাের 

আঘাত করেত করেত তােক র�া� কের �ফলল। সহসা �স একিট িবকট আওয়াজ �নেত 
�পল। আওয়াজ �নার সােথ সােথ �স মূছ�া �গল। তার �ান �লাপ �পল। তখন �থেক 
তােক সািয়ক বলা হয় । 
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শাইবািন : হ�াঁ আেছ, �ফযান িবন শািরক।
18

  

িবচারক দজুন : হ�া,ঁ �ফযানই �তা ���।  

ময়ুািবয়া রা. : আলকামা িবন আলাসার মেতা �কউ আেছ? 

শাইবািন : িবসতাম িবন কায়েসর সােথ তার ত�লনাই হেত পাের না।  

িবচারক দজুন : হ�াঁ, �স যথাথ�ই বেলেছ।  

ময়ুািবয়া রা. : উতবা িবন িসনােনর �চেয় ��� �কউ আেছ �তামােদর? 

শাইবািন : হ�াঁ, মাফ�ক িবন ইমরান।  

িবচারক দজুন : হ�া,ঁ মাফ�কই ���।  

ময়ুািবয়া রা. : ত�ফাইল িবন মােলেকর সমক� �কউ আেছ?  

শাইবািন : হ�াঁ, ইমরান িবন মুররা।  

িবচারক দজুন : তার কথাই সিঠক।  

ময়ুািবয়া রা. : ময়ুািবয়া িবন মােলেকর সমক� �কউ আেছ �তামােদর?  

শাইবািন : আওফ িবন নুমােনর সােথ তার ত�লনা চেল না।  

িবচারক দজুন : হ�াঁ, আওফই ���।  

ময়ুািবয়া রা. : আওফ িবন আহওয়াস এর মেতা �কউ আেছ?  

শাইবািন : ক�বাইসা িবন মাসউদ। 

িবচারক দজুন : ক�বাইসা-ই ���।  

ময়ুািবয়া রা. : রিবয়া িবন মােলেকর �চেয় আেছ ��� �কউ?  

শাইবািন : হ�া,ঁ হািন িবন ক�বাইসা।  

িবচারক দজুন : হ�াঁ হািনর সমক� �স হেব না। 

ময়ুািবয়া রা. : ইয়ািযদ িবন সাআেদর �চেয় কার বীর� �বিশ?  

শাইবািন : িসনান িবন মাফ�েকর।  

িবচারক দজুন : হ�াঁ, িসনােনর সমক� �স হেব না।  

                                                           
18.  �ফযান এর আসল নাম হেলা হািরস িবন শািরক। 
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ময়ুািবয়া রা. : আরিবদ িবন কায়েসর মেতা �কউ আেছ �তামােদর �গাে�? 
শাইবািন : হ�াঁ আসওয়াদ িবন শািরক।  

িবচারক দজুন : তাঁর কথাই যথাথ�।  

এমনই এমনই কের, িবচারক দুজন শাইবান �গা�েক ���ে�র অিভধা িদেলা।  

তারা মুয়ািবয়া রা.-�ক বলল, শাইবািনরাই ��� �গা�। ময়ুািবয়া রা. বলেলন :  

হ�া,ঁ এটা আমারও অিভমত।  
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মুসা�া    �  এর মােঝ তারঁ �গাে�র �ভাব 

শাইবান �গাে�র বীর� ও �শৗয�বীেয�র কথা ইিতহাস �ীক�ত। সব�জনিবিদত। 
বীর-�যা�ােদর পদচারণায় ধন� শাইবান �গাে�র ধূিলপথ। একিদেক তাঁরা 
�যমন বীর� ও িনভ�ীকতার অিধকারী, অন�িদেক িব�াস ও সততায়, 
আমানতদািরতা ও মহানভুবতায় তারা অনন�। �সইসােথ �ধয� ও দৃঢ়�ত�য়, 
শি� ও মেনাবল, আর আকাশ সমান সাহস শাইবান �গাে�র �সসব 
বীরেদরেক কেরিছল আরও �বিশ �তজ�ী। আরও �বিশ ব�ি��বান।  

পূব�সূিরেদর এসব আেলািকত অতীত, ঈষ�ণীয় জীবন �গাে�র �িতিট সদেস�র 
মােঝ গভীর �ভাব �ফলত। মসুা�ার মেতা দুর�, ডানিপেট আর সাহেস ভরপুর 
একজন িকেশােরর মােঝ িনজ �গাে�র সাহসী �যা�ােদর বীর� আর �গৗরবময় 

জীবনযা�ার �ভাব িছল �কট—যা তােক একজন দুঃসাহসী �যা�া হেত 
��রণা জুিগেয়েছ অহিন�শ। ফেল মুসা�া হেয়েছন �গাে�র �নতা, হেয়েছন বীর, 
হেয়েছন রণা�েনর ��� শাহ-সওয়ার। সাহেসর কািলেত ইিতহােসর পাতায় 
অ�ন কেরেছন নিজরিবহীন বীরে�র �ৃিত । �যখােন মখু থুবেড় পেড় �রাম-
পারেস�র বেড়া বেড়া বীর �যা�ার খ�ািত।  

 

 


