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Abstract 

Allamah Shibli Nomani was a great Islamic Scholar, an outstanding literary figure of 

nineteenth century India. He was an erudite intellectual, reputed historian and biographer, 

a versatile writer, litterateur and a poet. Besides, he was a serious and dedicated 

researcher who went deep to fine out the correct facts, assess reality and expose them to the 

world to understand the truth. He was a shining star who illuminated the path of knowledge 

as well as the hearts and minds of young generations to help them understand the world 

correctly particularly of Muslims and their heritage. He had not only written history but 

also created history through his works and writings. All of his works are famous and 

impress academicians worldwide. Two of them, Seerat –un- Nabi and Al-Farooq are most 

popular, read and appreciated by scholars and even the common people.  

Al-Farooq is a landmark in the history of biography and a magnificent piece of Islamic 

Literature. It is the vivid narration of the personality of Umar Farooq, the second Caliph of 

Islam and his role in implementing the Islamic system in its true sense and providing it with 

stability and solidity. Shibli explored the personal attributes of Umar Farooq, his character, 

dedication and commitment to Islam as well as his administrative and organizational 

abilities that made him an important figure in Islamic history. 
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আল্লামা ত্ত্বিবলী মিামািী ঊিত্ত্ববংি িতণক ভারণতর এক অসামািয সাত্ত্বহত্ত্বতযক এবং একজি মহাি ইসলাত্ত্বমক 

পত্ত্বিত ত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি ত্ত্বিণলি তীক্ষ্ণ বুত্ত্বিসম্পন্ন, খ্যাত্ত্বতমাি ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক, জীবিীকার, এক বহুমুখ্ী মলখ্ক, 

সাত্ত্বহত্ত্বতযক এবং কত্ত্বব ত্ত্বিণলি। তািাড়া ত্ত্বতত্ত্বি একজি একত্ত্বিষ্ঠ গণবষক ত্ত্বিণলি, ত্ত্বর্ত্ত্বি সত্ত্বিক তথ্যগুত্ত্বল 

সূক্ষ্মভাণব মদখ্ণত এবং বাস্তণব তার মূলযায়ি করণত সবযদা মেিা করণতি। ত্ত্বতত্ত্বি একত্ত্বি উজ্জল িক্ষত্র ত্ত্বিণলি 

ত্ত্বর্ত্ত্বি জ্ঞাণির পণথ্র পািাপাত্ত্বি তরুে প্রজণের হৃদয় ও মিণক আণলাত্ত্বকত কণরত্ত্বিণলি র্াণত তারা ত্ত্ববশ্বণক 

ত্ত্ববণিষত মুসলমািণদর এবং তাণদর ঐত্ত্বতহয সম্পণকয সত্ত্বিকভাণব বঝুণত পাণর। ত্ত্বতত্ত্বি তাাঁর রেিাগুত্ত্বলর 

মাধ্যণম একাণেত্ত্বমক জগতণক সমৃি কণরণিি এবং জ্ঞাণির ত্ত্ববত্ত্বভন্ন মক্ষণত্র মূলযবাি অবদাি মরণখ্ণিি। ত্ত্বতত্ত্বি 

মকবল ইত্ত্বতহাসই রেিা কণরিত্ত্বি বরং ত্ত্বতত্ত্বি তাাঁর রেিা ও ত্ত্বলখ্ার মাধ্যণম ইত্ত্বতহাসও সৃত্ত্বি কণরণিি। তাাঁর 

সমস্ত কাজ ত্ত্ববখ্যাত এবং ত্ত্ববশ্ববযাপী একাণেত্ত্বমকণদর মুগ্ধ কণর।  এর মণধ্য দুত্ত্বি সবযাত্ত্বধ্ক জিত্ত্বপ্রয় মপণয়ণি। 

একত্ত্বি হল ত্ত্বসরাত-উি-িবী ও অপরত্ত্বি হল আল-ফারুক। 
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     আল-ফারুক জীবিী ইত্ত্বতহাণসর একত্ত্বি রু্গান্তকারী এবং ইসলামী সাত্ত্বহণতযর একিা দুদযান্ত অংি। এত্ত্বি 

ইসলামী ইত্ত্বতহাণস ত্ত্বিতীয় খ্ত্ত্বলফা উমর ফারুক (রাাঃ) এর বযত্ত্বিণের ত্ত্ববিদ ত্ত্বববরে এবং তাাঁর সত্ত্বতযকার 

অণথ্য ইসলামী বযবস্থা বাস্তবায়ণে এবং ত্ত্বস্থত্ত্বতিীলতা ও দৃঢ়তা প্রদাণি তাাঁর ভূত্ত্বমকা অতুলিীয়। ত্ত্বিবলী উমার 

ফারুণকর (রাাঃ) বযত্ত্বিগত ববত্ত্বিিয, তাাঁর েত্ত্বরত্র, ত্ত্বিষ্ঠা ও ইসলাণমর প্রত্ত্বত দায়বিতার পািাপাত্ত্বি তাাঁর 

প্রিাসত্ত্বিক ও সাংগিত্ত্বিক সক্ষমতা অিুসন্ধাি কণরত্ত্বিণলি র্া তাাঁণক ইসলামী ইত্ত্বতহাণসর গুরুেপেূয বযত্ত্বিে 

ত্ত্বহসাণব গণড় তুণলত্ত্বিণলি।  
 

     বইত্ত্বি মূল উদুযণত রত্ত্বেত এবং ১৮৯৯ সাণল প্রকাত্ত্বিত হণয়ত্ত্বিল এবং এরপর মথ্ণক এর বহু সংস্করে িাপা 

হণয়ণি। এত্ত্বি উমর ফারুক (রাাঃ) এর জীবিকাল, তাাঁর আমণলর পত্ত্বরত্ত্বস্থত্ত্বত, তাাঁর প্রিাত্ত্বিক এবং সাংগিত্ত্বিক 

সক্ষমতা এবং বুত্ত্বিমাি আণলম ও জ্ঞািী মািুণষর সমসযাগুত্ত্বল মমাকাত্ত্ববলায় তাাঁর দক্ষতা সম্পণকয সুস্পি 

বযাখ্যা সম্পণকয ত্ত্ববিদ ত্ত্বববরে এবং তারা বইত্ত্বি অিুবাদ করার জিয জরুত্ত্বর অিুভব কণরত্ত্বিল। প্রকৃতপণক্ষ 

বইত্ত্বি কণয়কত্ত্বি ভাষাণত অিুবাদ করা হণয়ণি, ত্ত্ববণিষত তুত্ত্বকয, ফাত্ত্বসয, আরবী এবং ইংরাত্ত্বজণত। তুত্ত্বকয ভাষাণত 

অিুবাদ কণরত্ত্বিণলি ‘উমর রাদা’ ত্ত্বর্ত্ত্বি এত্ত্বি ১৯২৮ সাণল ইস্তম্বুল মথ্ণক প্রকাি কণরত্ত্বিণলি। ফাত্ত্বসযণত 

অিুবাদ কণরত্ত্বিণলি িাত্ত্বদর িাণহর মবাি এবং কাবুল মথ্ণক প্রকাত্ত্বিত হণয়ত্ত্বিল। আর আমরা জাত্ত্বি মর্, 

ইংরাত্ত্বজ ভাষাণত অিুবাদ করা হণয়ত্ত্বিল ১৯০০ সাণল একজি প্রখ্যাত মলখ্ক ‘মাওলািা জাফর আলী খ্াণির’ 

িারা ত্ত্বকতু ব বইত্ত্বির মকবল প্রথ্ম অংিই অিুবাদকৃত হণয়ত্ত্বিল। পরবতযীকাণল বইত্ত্বির ত্ত্বিতীয় অংিত্ত্বি ‘মুহাম্মাদ 

মসত্ত্বলম’ ইংরাত্ত্বজণত অিুবাদ কণরি এবং ১৯৫৭, ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সাণল র্থ্াক্রণম প্রকাত্ত্বিত হয়। 
 

      বইত্ত্বি দুত্ত্বি অংণি ত্ত্ববভি। প্রথ্ম অংণি আরণবর ইত্ত্বতহাণসর প্রকৃত্ত্বত, এর উৎস ও ত্ত্ববকাি ত্ত্বিণয় 

আণলাত্ত্বেত হণয়ণি। মলখ্ক ইত্ত্বতহাণসর মূল িীত্ত্বতগুত্ত্বল বযাখ্যা কণরণিি এবং উণল্লখ্ কণরণিি মর্, তারা 

কীভাণব পরুাতি ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক কার্যাবলীণক অবণহলা কণরত্ত্বিণলা। ত্ত্বতত্ত্বি ত্ত্বিত্ত্বদযি ত্ত্বিয়ণম একিা পর্যাপ্ত পিত্ত্বতণত 

পরামিয ত্ত্বদণয়ত্ত্বিণলি র্া সত্ত্বিক ইত্ত্বতহাস মলখ্ার মক্ষণত্র লক্ষ করা উত্ত্বেত। তদুপত্ত্বর, ত্ত্বতত্ত্বি উমর ফারুণকর 

জীবিী, তাাঁর পাত্ত্বরবাত্ত্বরক পিভূত্ত্বম, তাাঁর প্রত্ত্বিক্ষে এবং ত্ত্বতত্ত্বি মর্ গুরুেপেূয ঘিিাগুণলার মুণখ্ামুত্ত্বখ্ হণয়ত্ত্বিণলি 

মসগুণলা ত্ত্বিণয় আণলােিা কণরণিি র্া তাাঁণক সাহসী কণরত্ত্বিণলা এবং তাাঁর বযত্ত্বিেণক পত্ত্বরমাজযিা 

কণরত্ত্বিণলা। ত্ত্বতত্ত্বি তাাঁর ইসলাম গ্রহে, মত্ত্বদিায় ত্ত্বহজরত, রু্ণি অংি মিওয়া, তাাঁর ত্ত্ববজয় এবং তাাঁর গুরুেপূেয 

বযত্ত্বিে এবং তাাঁর বযত্ত্বিণের ববত্ত্বিিয সম্পণকযও বযাখ্যা কণরত্ত্বিণলি র্া আমরা কখ্িও ইত্ত্বতহাণস মদত্ত্বখ্িা।  
 

       ত্ত্বিতীয় খ্িত্ত্বি ত্ত্বিতীয় খ্ত্ত্বলফার সক্ষম মিতৃণে ত্ত্ববিালাকাণর ত্ত্ববজয় এবং ইসলাত্ত্বমক রাণট্রেরর বযাখ্যা তুণল 

ধ্ণর। পত্ত্বিমা ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক ত্ত্বর্ত্ত্বি মিতৃণের কৃত্ত্বতেণক ক্ষনু্ন কণরত্ত্বিণলি, পূবয মরামাি সারাজাজয এবং মোষর 

সারাজাজয উভণয়র দুবযল ক্ষত্ত্বয়ষু্ণ অবস্থার ইসলাত্ত্বমক ত্ত্ববজয়ণক দায়ী কণরত্ত্বিণলি। আল্লামা ত্ত্বিবলী এই রু্ত্ত্বিত্ত্বি 

প্রতযাখ্যাি কণর বণলি মর্, এই সমস্ত সারাজাণজযর বসিযরা আণরা ভাণলা অস্ত্র ত্ত্বদণয় সত্ত্বজ্জত ত্ত্বিল এবং দক্ষ 

ত্ত্বিল। ত্ত্বতত্ত্বি আণরা বণলি, মসুত্ত্বলম ত্ত্ববজণয়র আসল কারে হল, উৎসাহ, অিলতা, সাহস এবং উৎসগয র্া িবী 

অন্তণরর মণধ্য প্রণবি কণর ত্ত্বদণয়ত্ত্বিণলি এবং উমর ফারুক (রাাঃ) মর্িা পরবতযীকাণল অিুসরি কণরত্ত্বিণলি। 

মলখ্ক সামাত্ত্বজক-রাজনিত্ত্বতক বযবস্থা, ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ত্ত্ববভাণগর সংগিি, প্রিাত্ত্বিক ও িাসি বযবস্থা স্থাপিার এবং 

তাণদর সুোরুভাণব পত্ত্বরোলিার পািাপাত্ত্বি জিগণের প্রণয়াজিও কলযাণে ত্ত্বিখ্ুাঁত আগ্রহ এবং উৎসণগযর 

ত্ত্ববিদ ত্ত্বববরে সম্পণকয বযাখ্যা কণরণিি। ত্ত্বতত্ত্বি উমর ফারুণকর বযত্ত্বিগত ববত্ত্বিিয, মবৌত্ত্বিক অিুসরে, প্রজ্ঞা, 
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ত্ত্ববশ্বাণসর প্রত্ত্বত প্রত্ত্বতশ্রুত্ত্বত, তাৎপর্য, সরলতা, সামযতা এবং বযত্ত্বিগত ও জিসাধ্াণের জীবণি িযায়ত্ত্ববোর 

বজায় রাখ্ার ত্ত্ববষয়ত্ত্বিও বেযিা কণরণিি। 
 

বইত্ত্বির সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য: আল-ফারুক বইত্ত্বি ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ত্ত্বদক মথ্ণক ত্ত্ববখ্যাত। এত্ত্বি একত্ত্বি ভয়ঙ্কর ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক 

রেিা র্া মকািও ভয় ও পক্ষপাত িাড়াই সতয ও পত্ত্বরসংখ্যাণির ত্ত্বভত্ত্বিণত সত্ত্বিক পত্ত্বরত্ত্বস্থত্ত্বতর বেযিা কণর। এত্ত্বি 

ইসলামী ত্ত্ববণশ্বর একত্ত্বি মহাি বযত্ত্বিণের ত্ত্বিত্ত্বদযি ত্ত্বববরে সহ দুদযান্ত জীবিী। এত্ত্বি সবণেণর়্ে মাত্ত্বজযত বিলীণত 

বত্ত্বেযত সাত্ত্বহণতযর একত্ত্বি দুদযান্ত অংি। তদুপত্ত্বর এত্ত্বি ইসলামী সমাজ, এর ত্ত্ববত্ত্বভন্ন বযবস্থা, প্রত্ত্বতষ্ঠাি, িত্ত্বিগুত্ত্বলর 

র্থ্াথ্য ও খ্াাঁত্ত্বি ত্ত্বেত্র ত্ত্বহসাণব ত্ত্বেত্ত্বত্রত কণর কারে এত্ত্বি িযায়পরায়েতা প্রত্ত্বতষ্ঠা কণর এবং অত্ত্বিিকারীণদর 

এত্ত্বড়ণয় েলা জিকলযাণে এর উণিগণক র্থ্ার্থ্ভাণব ত্ত্বেত্ত্বত্রত কণর। বইত্ত্বির সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ত্ত্বিম্নত্ত্বলত্ত্বখ্ত 

ববত্ত্বিিযগুত্ত্বলর মণধ্য লক্ষয করা র্ায়:  

 ইসলামী সমাণজর প্রকৃত্ত্বত ও ববত্ত্বিিয  

 রাট্রেরীয় িাসণি িাগত্ত্বরকণদর অংি গ্রহে 

 মািব সম্পণদর উন্নয়ি 

 ইসলামী িাসি বযবস্থা মাধ্যণম আসা পত্ত্বরবতযি 

 ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক গণবষোর পিত্ত্বত 
 

ইসলামী সমাণজর প্রকতৃ্ত্বত ও ববত্ত্বিিয: ত্ত্বিবলীর ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক এবং জীবিী রেিার একত্ত্বি উপলত্ত্বি মদখ্ায় মর্ 

এগুত্ত্বল ত্ত্বিত্ত্বদযি িীত্ত্বতগুত্ত্বলর ত্ত্বভত্ত্বিণত এবং উণেণিয রত্ত্বেত র্া ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক ঘিিার পুণরা ত্ত্বববরে এবং ত্ত্ববণেষণে 

উদ্ভাত্ত্বসত হণয়ত্ত্বিল। তাাঁর মলখ্ার প্রথ্ম ত্ত্বভত্ত্বি হল, সমাণজর অবস্থা, ইসলামী আথ্য-রাজনিত্ত্বতক বযবস্থার কাজ, 

সংস্থার ত্ত্ববকাি এবং মািুণষর উপর তাণদর প্রভাবসহ ইসলাত্ত্বমক ত্ত্ববণশ্বর সত্ত্বিক, প্রকৃত ও সতয প্রকৃত্ত্বত এবং 

ববত্ত্বিিযগুত্ত্বল উপস্থাপি করা। পািতয ঐত্ত্বতহাত্ত্বসকরা ত্ত্বমথ্যা বেযিা কণর এবং সণতযর ভুল বযাখ্যা ত্ত্বদণয় 

মুসলমািণদর, তাণদর অবস্থা, তাণদর মিতা ও ত্ত্ববশ্বাস সম্পণকয ভুল মবাঝবুত্ত্বঝ এবং ভুল ধ্ারো বতত্ত্বর 

কণরত্ত্বিণলি। তারা সবযদা মসুত্ত্বলম মিতৃণের ভাল গুোবলী এবং তাণদর সংগিণির উপরু্ি ববত্ত্বিিযগুত্ত্বল 

আড়াল কণর। ত্ত্বিবলী মুসত্ত্বলম সমাজ সম্পণকয এই ভুল মবাঝাবুত্ত্বঝ এবং সণতযর মহরণফর সত্ত্বরণয় ত্ত্বদণত 

মেণয়ত্ত্বিণলি। মহািবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং খ্াত্ত্বলফাণদর িাসিকাল এমি এক মসািালী সময় ত্ত্বিল, মর্খ্াণি 

মািব জীবণির সবযস্তণর সত্ত্বতযকার অণথ্য ইসলাম বাস্তবাত্ত্বয়ত হণয়ত্ত্বিল। ত্ত্বিতীয় উণেিয হল, স্বাধ্ীিতা রু্ণির 

বযথ্যতা এবং পরবতযীকাণল মসুলমািণদর মর্ হতািা এবং হীিমিযতার মুণখ্ামুত্ত্বখ্ হণত হণয়ত্ত্বিল তা দূর করা। 

১৮৫৭ সাণলর পর মথ্ণক মুসলমািরা েরম হতািা ও সঙ্কণির মধ্য ত্ত্বদণয় ত্ত্বদি কািাত্ত্বিল। ত্ত্বিবলী 

মেণয়ত্ত্বিণলি তণদর ঐত্ত্বতণহযর মত্ত্বহমা এবং ইত্ত্বতহাণসর রাজেণক রূপ মদওয়ার মক্ষণত্র তাণদর বংিধ্ণরর 

ভূত্ত্বমকা উপলত্ত্বির মাধ্যণম তারা এই প্রবেতা মথ্ণক মবত্ত্বরণয় আসুক। বইত্ত্বি মুসলমািণদর মণধ্য িতুি 

উণদযাণগর সঞ্চার কণরণি। 
 

      আল-ফারুক বইত্ত্বিণত মদখ্াণিা হণয়ণি মর্, কীভাণব ইসলামী সমাজ এই অঞ্চণল তাাঁর মূলণক 

িত্ত্বিিালী কণরণি, ত্ত্বস্থত্ত্বতিীলতা অজযি কণরণি এবং উমর ফারুণকর সক্ষম মিতৃণে এই প্রত্ত্বতষ্ঠািগুত্ত্বল 

ত্ত্ববকত্ত্বিত কণরণি। খ্ত্ত্বলফা ইসলামী রাট্রের প্রত্ত্বতষ্ঠা ও ত্ত্ববকাণির মক্ষণত্র মর্ অবদাি মরণখ্ণিি, তা ত্ত্বিল পর্যাপ্ত। 

ত্ত্বতত্ত্বি ত্ত্বিয়মতাত্ত্বিক ও িত্ত্বিিালী িাসিবযবস্থা স্থাপি করার মেষ্ঠা কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি একত্ত্বি মিা’রা ত্ত্বসণেম 

অথ্যাৎ পরামিযমলূক সমাণবি প্রত্ত্বতষ্ঠা কণরত্ত্বিণলি মর্খ্াণি রাণজযর সমস্ত ত্ত্ববষণয় আণলােিা করা হত এবং 

সকণলর মতামত মিওয়া হত ও সংখ্যাগত্ত্বরণষ্ঠর মতামণতর ত্ত্বভত্ত্বিণত র্থ্ার্থ্ ত্ত্বসিান্ত মিওয়া হত। মসই সময় 
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মুসলমািণদর দুত্ত্বি বড় গ্রুপ ত্ত্বিল মুহাত্ত্বজর ও আিসার র্ারা আরণবর জিসংখ্যা গিি করণতা। আিসারণদর 

আরও দুত্ত্বি উপজাত্ত্বত মগাষ্ঠী ত্ত্বিল আউস এবং খ্াজরাজ। এণদর সবার ত্ত্ববধ্ািসভার সভাগুত্ত্বলণত উপত্ত্বস্থত থ্াকা 

অপত্ত্বরহার্য ত্ত্বিল। সাধ্ারেত প্রাথ্যিার জিয মলাণকণদর মেণক অযাণসম্বত্ত্বলর সভা োকা হত। মলাণকরা র্খ্ি 

িবীর মসত্ত্বজণদ জণড়া হত, খ্ত্ত্বলফা তখ্ি মসত্ত্বজণদ প্রণবি করণতি এবং তাণদর সাণথ্ দুই রাক’আত িামাজ 

পড়ণতি। এরপর ত্ত্বতত্ত্বি সমাণবিণক সণম্বাধ্ি করণতি এবং ত্ত্ববষয়ত্ত্বি প্রশ্নত্ত্ববিভাণব উপস্থাপি করণতি। 

মূলত, এই সভায় বদিত্ত্বিি জীবণির সাধ্ারে ত্ত্ববষয়গুত্ত্বল ত্ত্বিণয় আণলােিা ও ত্ত্বসিান্ত করা হত। গুরুেপূেয 

ত্ত্ববষয়গুত্ত্বলর মক্ষণত্র, মুহাত্ত্বজর ও আিসারণদর সাধ্ারে পত্ত্বরষদ গিি করা হণয়ত্ত্বিল। সদসযণদর মণধ্য রাণট্রেরর 

সমস্ত দাত্ত্বয়ে ভাগ কণর মদওয়া হত। র্ার ফণল খ্াত্ত্বলফার িারা প্রভাত্ত্ববত িা হণয়ও মামলাগুত্ত্বলর িযায়ত্ত্ববোর 

ও ত্ত্বিষ্পত্ত্বি করা মর্ত। এিাড়াও আরও একত্ত্বি কাউত্ত্বিল ত্ত্বিল মর্খ্াণি কম গুরুেপূেয প্রিাসত্ত্বিক ও অিযািয 

ত্ত্ববষয় ত্ত্বিণয় আণলােিা করা হত। সাধ্ারেত খ্ত্ত্বলফা তাাঁর সভাণত মজলা ও প্রণদণি ত্ত্বিরু্ি প্রত্ত্বতত্ত্বিত্ত্বধ্ণদর িারা 

আগত প্রত্ত্বতণবদিগুত্ত্বল ত্ত্বিণয়ই আণলােিা করণতি। মর্ গুরুেপূেয ত্ত্ববষয়ত্ত্বি আমাণদর মণি রাখ্া উত্ত্বেত মসিা 

হল মর্ রাজযত্ত্বি জিগণের পারস্পত্ত্বরক পরামিযক্রণম পত্ত্বরোত্ত্বলত হত, একজণির ইিায় িয়। সুতরাং, পরামিয 

ইসলাত্ত্বমক প্রিাসণির একত্ত্বি অপত্ত্বরহার্য িতয। উমর ফারুক (রাাঃ) এ সতযত্ত্বি উপলত্ত্বি কণর বণলত্ত্বিণলিাঃ 

“পরামিয িাড়া ত্ত্বখ্লাফত মিই”। আল্লামা ত্ত্বিবলী মিামািী ‘কুত্ত্বিজ-উল-উম্মণতর’ ত্ত্বিভযরণর্াগয উৎণসর উিৃত্ত্বত 

ত্ত্বদণয় এই সতযত্ত্বি তুণল ধ্ণরত্ত্বিণলি। 
 

রাট্রেরীয় িাসণি িাগত্ত্বরকণদর অংি গ্রহে: একত্ত্বি আধ্ুত্ত্বিক রাজনিত্ত্বতক বযবস্থার়্ে প্রিাসণির মক্ষণত্র িাগত্ত্বরকণদর 

অংিগ্রহে অতযন্ত গুরুেপূেয বণল ত্ত্ববণবত্ত্বেত হয়। এই ত্ত্বভত্ত্বিণত গেতি িাণম একত্ত্বি উন্নত বযবস্থা বতত্ত্বর 

হণয়ত্ত্বিল। এই বযবস্থার়্ে িাগত্ত্বরকণদর স্বাথ্য ত্ত্ববণবেিায় ত্ত্বিণর়্ে িীত্ত্বত ত্ত্বিধ্যারে এবং কার্যকর করার জিয পত্ত্বরোলি 

কত্ত্বমত্ত্বিণত তাণদর প্রত্ত্বতত্ত্বিত্ত্বধ্ মপ্ররণের অত্ত্বধ্কার মদওর়্ো হর়্ে। এই বযবস্থার সমসযাত্ত্বি হল িাগত্ত্বরকরা সরকার 

গিিকারী প্রত্ত্বতত্ত্বিত্ত্বধ্ণদর ত্ত্বিবযাত্ত্বেত কণর তাণদর উপর মকািও ত্ত্বির়্েিে রাণখ্ িা এবং প্রার়্েিই ক্ষমতার়্ে থ্াকা 

বযত্ত্বিরা তাণদর ত্ত্বিজস্ব স্বাণথ্য এবং তাণদর দণলর হণর়্ে কাজ কণরি। ত্ত্বিবলী এই কথ্াত্ত্বি উচ্চারে কণরত্ত্বিণলি 

মর্, উমর ফারুণকর গেতি আত্ত্ববভযাণবর অণিক আণগ মথ্ণকই ইসলামীক রাজনিত্ত্বতক বযবস্থাণত মিা’রা 

ত্ত্বসণেম ত্ত্বিল এবং পণর এত্ত্বিণক আরও কার্যকর করা হণয়ত্ত্বিল। ত্ত্বতত্ত্বি ত্ত্ববত্ত্বভন্ন স্তণর পরামিযমলূক সংস্থাগুত্ত্বল 

সংগত্ত্বিত কণরত্ত্বিণলি, গুরুেপূেয এবং তুি ত্ত্ববষর়্েগুত্ত্বল ত্ত্বিণর়্ে আণলােিা করণতি, সদসযণদর মতামত 

মেণর়্েত্ত্বিণলি এবং সংখ্যাগত্ত্বরণষ্ঠর মতামত ত্ত্বিণর়্ে তাণদর ত্ত্বসিান্ত ত্ত্বিণর়্েণিি। এত্ত্বি একত্ত্বি অিিয ঘিিা ত্ত্বিল 

কারে তৎকালীি রাজযগুত্ত্বল বস্বরতাত্ত্বিক বযবস্থা িারা পত্ত্বরোত্ত্বলত ত্ত্বিল মর্খ্াণি সমস্ত ক্ষমতা এক বযত্ত্বির হাণত 

িযস্ত ত্ত্বিল ত্ত্বর্ত্ত্বি তার ত্ত্বমত্ত্বি ইিার়্ে রাট্রের পত্ত্বরোলিার দাত্ত্বর়্েণে ত্ত্বিণলি। রাজয প্রধ্াি প্রিাসি পত্ত্বরোলিার 

উপরু্ি দক্ষতার পত্ত্বরবণতয তাাঁর পিি অিুর্ার়্েী কণর়্েকজিণক ত্ত্বিণর়্োগ করণতি। সাধ্ারে পুরুষণদর 

প্রিাসণির মকািও ভূত্ত্বমকা ত্ত্বিল িা এবং তাণদর আগ্রহণক প্রার়্েিই উণপক্ষা করা হত। কমযকতযারা মবত্ত্বিরভাগ 

মক্ষণত্র জিসাধ্ারণের স্বািিয এবং কলযাণের র্ত্ন মিিত্ত্বি, বরং তারা ত্ত্বিণজর স্বাণথ্য কাজ কণরত্ত্বিণলা। এত্ত্বি 

ত্ত্বিল উমণরর রাট্রেরিায়কে, উৎসগযতা ও ত্ত্ববশ্বাণসর প্রত্ত্বত প্রত্ত্বতশ্রুত্ত্বত র্া পণর গেতণির রূপ মিয়। িাগত্ত্বরকণদর 

িাসি বযবস্থায় অংি মিওয়ার অিুমত্ত্বত মদি। জিগণের সহণর্াত্ত্বগতা, মবাঝাপড়া ও রাণট্রেরর ত্ত্ববষয় পত্ত্বরেলিা 

কণরত্ত্বিণলি। ফলস্বরূপ, প্রিাসি প্রত্ত্বতত্ত্বি িাগত্ত্বরণকর দৃত্ত্বিভত্ত্বিণক র্থ্ার্থ্ ত্ত্ববণবেিা কণরত্ত্বিল। প্রাণদত্ত্বিক 

গভিযর ও মজলা অত্ত্বফসারগে জিগণের সম্মত্ত্বতণত এবং ত্ত্বিবযােণির মাধ্যণমও ত্ত্বিরু্ি হি। কুফা, বাসরা এবং 

ত্ত্বসত্ত্বরর়্োর রাজস্ব আত্ত্বধ্কাত্ত্বরকণদর ত্ত্বিণর়্োণগর সমর়্ে উমর ঐসব প্রণদণির মলাকণদর ত্ত্বিণজণদর মণধ্য এমি 
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একত্ত্বি বযত্ত্বিণক মবণি মিওর়্োর ত্ত্বিণদযি ত্ত্বদণতি র্াণক তারা সবযাত্ত্বধ্ক সৎ ও মর্াগয মণি কণরি। একবার এক 

জনিক বযত্ত্বিণক কুফার গভিযর ত্ত্বিরু্ি করা হণর়্েত্ত্বিল, ত্ত্বকতু ব মলাণকরা তাাঁর প্রিাসণির ত্ত্ববষণর়্ে অত্ত্বভণর্াগ 

করণল তাণক সরাণিা হর়্ে। খ্াত্ত্বলফার মকাি ত্ত্ববণিষ সুণর্াগ ত্ত্বিল িা। ত্ত্বতত্ত্বি অণিযর সাণথ্ ত্ত্বিখ্ুাঁত সাময বজার়্ে 

মরণখ্ত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি মকািও ত্ত্ববণিষ অত্ত্বধ্কার উপণভাগ কণরিত্ত্বি, মকািও ত্ত্ববণিষ অত্ত্বধ্কাণরর দাত্ত্ববও কণরিত্ত্বি 

এবং কখ্িও মকািও আইি মথ্ণক িাে়ে কণরিত্ত্বি। ত্ত্বতত্ত্বি মবি কণয়কত্ত্বি অিুষ্ঠাণি মঘাষো ত্ত্বদণয়ত্ত্বিণলি মর্ 

ত্ত্বতত্ত্বি সাধ্ারে পুরুষণদর মণধ্য রণয়ণিি এবং তাাঁর ত্ত্ববণিষ মকাণিা মর্যাদা মিই। ত্ত্বতত্ত্বি সবযদা তাাঁর ত্ত্ববরুণি 

সমাণলােিাণক স্বগত জািাি।  
 

মািব সম্পণদর উন্নয়ি: ইসলাম মািত্ত্ববক গুোবলীর ত্ত্ববকাি, পত্ত্বরপূেযতা সৃত্ত্বি কণর এবং িযায়পরায়েতা ও 

গুোবলীণক উেীপ্ত কণর। উপত্ত্বরউি গুোবলী আমরা উমর ফারুক (রাাঃ) এর িাসি বযবস্থায় লক্ষয কত্ত্বর। 

ইসলাম গ্রহণের পূণবয উমণরর মণধ্য মর্ সমস্ত গুোবলী ত্ত্বিল তা আত্ত্বভজাণতযর প্রণয়াজিীয় ববত্ত্বিিয ত্ত্বহসাণব 

ত্ত্ববণবত্ত্বেত হত। বংিবৃিীয় মিত্ত্ববলগুত্ত্বল সন্ধাণি তাাঁর দুদযান্ত দক্ষতা ত্ত্বিল। ত্ত্বতত্ত্বি এত্ত্বি তাাঁর ত্ত্বপতার কাি মথ্ণক 

উিরাত্ত্বধ্কার সূণত্র মপণয়ত্ত্বিণলি। এিাে়োও ত্ত্বতত্ত্বি অযাথ্ণলত্ত্বিক এবং কুত্ত্বস্তণতও দক্ষতা অজযি কণরত্ত্বিণলি এবং 

ত্ত্ববণিষজ্ঞ ত্ত্বহসাণব ত্ত্ববণবত্ত্বেত হণর়্েত্ত্বিণলি। কুরাইিরা তাণক রাট্রেরদূণতর পণদ বত্ত্বসণয় ত্ত্বদণর়্েত্ত্বিণলি র্া সাধ্ারেত 

তাণদরণকই মদওর়্ো হত র্াণদর কথ্া বলার ত্ত্ববণিষ মাণির ত্ত্বিল এবং উচ্চ দক্ষতার মকৌিল ত্ত্বিল। এিাড়াও 

ত্ত্বতত্ত্বি পে়ো এবং মলখ্াণত সুত্ত্বিপুে দক্ষতা অজযি কণরত্ত্বিণলি। এসব গুোবলীর পণরও ত্ত্বতত্ত্বি সতয মথ্ণক 

বত্ত্বঞ্চত ত্ত্বিণলি এবং ‘েূে়োন্ত বাস্তবতার’ সাণথ্ পত্ত্বরত্ত্বেত ত্ত্বিণলি িা। ত্ত্বতত্ত্বি র্খ্ি কুরআণির কণর়্েকত্ত্বি আর়্োত 

মিাণিি, তখ্ি ত্ত্বতত্ত্বি মসগুত্ত্বল ত্ত্বিণর়্ে ত্ত্বেন্তা কণরত্ত্বিণলি, বাস্তবতা বুঝণত মপণরত্ত্বিণলি এবং সবযিত্ত্বিমাি 

আল্লাহর ইিা ও কতৃযণের কাণি ত্ত্বিণজণক আত্মসমপযে কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি র্খ্ি পুণরাপুত্ত্বর একজি িতুি 

মািব ত্ত্বহসাণব আত্ত্ববভূযত হণলি তখ্ি ত্ত্বতত্ত্বি ইসলাম গ্রহে কণরত্ত্বিণলি। এবং তাাঁর মণির মণধ্য তপসযা, 

ধ্াত্ত্বমযকতা, প্রবেতা এবং আধ্যাত্ত্বত্মকতা ত্ত্ববকাি কণরত্ত্বিণলি ত্ত্বতত্ত্বি ত্ত্বিণজণক মািুণষর সীমাবিতার উণধ্য উত্ত্বিত 

কণরত্ত্বিণলি এবং সৎকময ও গুোবলী গ্রহে কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি তাাঁর সমগ্র জীবি আল্লাহর মসবার়্ে এবং 

পৃত্ত্বথ্বীণত তাাঁর বযবস্থা বাস্তবার়্েণি উৎসগয কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি সবযদা রাসূণলর সাণথ্ তাাঁর সম্পকযণক 

অগ্রাত্ত্বধ্কার ত্ত্বদণতি, তাাঁণক উচ্চ সম্মাণি রাখ্ণতি এবং তাাঁর সাণথ্ ত্ত্বিত্ত্ববে়েভাণব রু্ি হওর়্োর মেিা 

কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি তাাঁর সাণথ্ উম্মাহর সবণেণর়্ে গুরুেপূেয কাজ এবং কাণফরণদর সাণথ্ রু্ণি অংি 

ত্ত্বিণর়্েত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি একজি মহাি ত্ত্ববজর়্েী ত্ত্বিণলি এবং তাাঁর আন্তত্ত্বরকতা, ক্ষমতা এবং মকৌিণলর কারণে 

ত্ত্বতত্ত্বি এক ত্ত্ববস্তীেয ভূত্ত্বমর উপর িাসি োত্ত্বলণয় ত্ত্বিণলি। ত্ত্বিবলী দাত্ত্বব কণরণিি মর্ খ্ত্ত্বলফা মক্কা মথ্ণক উিণর 

১,০৩৬ মাইল, ১,০৪,৪৭৪ মাইল পূণবয এবং দত্ত্বক্ষণে ৪৮৩ মাইল, ত্ত্বসত্ত্বরর়্ো, ত্ত্বমির, খ্ুণজস্তাি, ইরাক, 

আণমযত্ত্বির়্ো, অধ্রাইজাি মদি ত্ত্বিণর়্ে ত্ত্ববস্তৃত মমাি ২,২৫১,০৩০ বগযমাইল এলাকা জর়্ে কণরত্ত্বিণলি। পাসয, 

ত্ত্বকরমাি, খ্ুরসাি এবং মাকরাি পািাপাত্ত্বি মবলুত্ত্বেস্তাণির ত্ত্বকিু অংি। তাাঁর ত্ত্ববজণর়্ের স্বতি ববত্ত্বিিযত্ত্বি হল 

ত্ত্বতত্ত্বি কখ্িও জত্ত্বম এবং তাণদর মূলযবাি সম্পদ ধ্বংস কণরিত্ত্বি, ত্ত্বিরীহ মািুষণক কখ্িও হতযা কণরিত্ত্বি এবং 

িারী, ত্ত্বিশু এবং বৃিণদর ক্ষত্ত্বত কণরিত্ত্বি। ত্ত্বতত্ত্বি সবযদা িযার়্েত্ত্ববোর বজার়্ে মরণখ্ত্ত্বিণলি এবং তাাঁর 

কমান্ডারণদরও এত্ত্বি পালি করার ত্ত্বিণদযি ত্ত্বদণর়্েত্ত্বিণলি। 
 

ইসলামী িাসি বযবস্থা মাধ্যণম আসা পত্ত্বরবতযি:  একত্ত্বি মলূযবাি এবং গিিমলূক মতবাদ ত্ত্বহসাণব ইসলাম 

একত্ত্বি কার্যকর এবং বযবহাত্ত্বরক জীবিবযবস্থা র্া জিগে ও সমাণজর মণধ্য এক ত্ত্ববরাি পত্ত্বরবতযি সাধ্ি কণর। 

ত্ত্বিবলী মিামািী আল-ফারুণকর মণধ্য বেযিা কণরণিি মর্, কীভাণব খ্াত্ত্বলফা ইসলাম গ্রহণের পণর ত্ত্বিণজণক 
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পত্ত্বরবতযি কণরত্ত্বিণলি এবং মািত্ত্ববক গুোবলীর ত্ত্ববকাি ঘণিত্ত্বিল র্া বযত্ত্বিগত পদমর্যাদাণক বাত্ত্বড়ণয় মদয়। 

ত্ত্বতত্ত্বি সারা জীবি জিগণের মসবা ও সমাণজর উন্নয়ণি ত্ত্বিাঃস্বাথ্যভাণব কাজ কণর মগণিি। ত্ত্বতত্ত্বি পুণরা জীবি 

মািবতার সাত্ত্ববযক উন্নয়ণি প্রিাসত্ত্বিক কাণজ ত্ত্বিণয়াত্ত্বজত কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি সরকারণক সুষু্ঠভাণব পত্ত্বরোলিার 

জিয প্রণয়াজিীয় ত্ত্বকিু িীত্ত্বতমালা মরণখ্ত্ত্বিণলি, প্রিাসত্ত্বিক কািাণমা সংণিাধ্ি কণরত্ত্বিণলি, ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ত্ত্ববভাগ 

পত্ত্বরোলিা কণরত্ত্বিণলি, তাণদর কার্য ত্ত্বিধ্যারে কণরত্ত্বিণলি এবং সংত্ত্বেষ্ঠ কমযকতযাণদর হাণত ত্ত্বিজ ত্ত্বিজ দাত্ত্বয়ে 

অপযে কণর ত্ত্বদণয়ত্ত্বিণলি এবং ত্ত্বিত্ত্বিত কণর ত্ত্বদণয়ত্ত্বিণলি মর্ি তারা সুষ্ঠভাণব কাজ করণত পাণর। এই সমস্ত 

কাজ ত্ত্বতত্ত্বি ত্ত্বিণজর বযত্ত্বিগত লাভ বা উণেণিযর জিয িয় বরং আল্লাহর ত্ত্ববশ্বস্ত ত্ত্বহসাণব এবং তাাঁর সতু বত্ত্বির 

জিয কণর ত্ত্বিণলি। ফলস্বরূপ, ত্ত্বতত্ত্বি একত্ত্বি পণরাপকারী সমাজ প্রত্ত্বতষ্ঠা করণত সফল হি মর্খ্াণি একজি 

সাধ্ারে িাগত্ত্বরক রাণট্রেরর প্রধ্ািণক প্রশ্ন করণত পাণর, এবং ত্ত্বতত্ত্বি মণিাণর্াগ সহকাণর অত্ত্বভণর্াগগুত্ত্বল মিাণিি 

এবং মসগুত্ত্বল অপসারণের মেিা কণরত্ত্বিণলি। এগুত্ত্বল ত্ত্বিল ইসলাণমর ত্ত্ববত্ত্বিি ববত্ত্বিিয র্া আমরা মািবজাত্ত্বতর 

পুণরা ইত্ত্বতহাণস পাই িা।   
 

     খ্াত্ত্বলফা উমর (রাাঃ) মর্ পত্ত্বরবতযিগুত্ত্বল ত্ত্বিণয় এণসত্ত্বিণলি তা সমাজতাত্ত্বিক দৃত্ত্বিণকাণে একত্ত্বি পৃথ্ক 

তাত্ত্বিক কািাণমাণক মবাঝার়্ে। এত্ত্বি সাধ্ারেত মদখ্া র্ার়্ে মর্ সমাণজর ববষত্ত্বর়্েক ত্ত্বদকত্ত্বি পত্ত্বরবতযি এবং 

পত্ত্বরবতযণির মাধ্যণম সংঘত্ত্বিত হণয়ত্ত্বিল র্া েূড়ান্তভাণব অ-উপাদািণক প্রভাত্ত্ববত কণর। সমাজত্ত্ববজ্ঞািীরা 

ত্ত্ববজ্ঞাি, প্ররু্ত্ত্বি এবং ত্ত্বিল্পায়ণির উদাহরে ত্ত্বদণয়ণিি। ত্ত্ববণিষ কণর উৎপাদণির ত্ত্বকিু ত্ত্বিত্ত্বদযি কাজ করার এই 

সণবযািম পিত্ত্বতগুত্ত্বলর জিয ত্ত্ববত্ত্বভন্ন মণিাভাব, ত্ত্বেন্তাভাবিা, মািত্ত্বসক মসিআপ এবং কাণজর বিত্ত্বতকতার 

প্রণয়াজি হয়। এবং প্রকৃতপণক্ষ বিত্ত্বতকতা, মলূযণবাধ্ এবং সকণলর প্রত্ত্বত সমাি অগ্রাত্ত্বধ্কার এসব ত্ত্বিণয়ই 

সমাজ গত্ত্বিত হয়। ফলস্বরূপ মর্ ধ্মযীর়্ে বিত্ত্বতকতা িাগত্ত্বরক বিত্ত্বতকতার়্ে রূপান্তত্ত্বরত হর়্ে এবং আধ্ুত্ত্বিক 

সমাজগুত্ত্বল তাণদর পযািািয এবং কািাণমাণত এত্ত্বি গ্রহে করণি। ইসলাম এই প্রস্তাবত্ত্বি প্রতযাখ্যাি কণরণি; ও 

মজার ত্ত্বদণয়ণি র্া জীবণির উণেিয সবযাত্ত্বধ্ক তাৎপর্যপূেয এবং র্ার োরপাণি মািব ও তাণদর সমাণজর 

অিযািয সমস্ত ত্ত্বক্রয়াকলাপ ঘুরণি। আমরা উণেিযত্ত্বিণক উন্নততর উপাণর়্ে এত্ত্বি পত্ত্বরবতযি িা করার জিয 

অজযি করার উপার়্ে ত্ত্ববকাি কত্ত্বর। র্ত্ত্বদ মকািও বযত্ত্বি সত্ত্বতযকার অণথ্য ইসলামণক অিুসরে কণর তণব মস তার 

পত্ত্বরণবি ও আণিপাণি এমি পত্ত্বরবতযি আিণত পাণর মর্ মািুষ জীবণির উণেিয অজযণি এণক অপণরর 

সাণথ্ সহণর্াত্ত্বগতা করণত পাণর এবং িাত্ত্বন্তণত ও সম্প্রীত্ত্বতণত জীবির্াপি করণত পাণর। কারেত্ত্বি হল, 

সত্ত্বতযকাণরর মুসলমাি এই পৃত্ত্বথ্বীণত স্বাথ্যপর অত্ত্বভপ্রাণয়র জিয কাজ কণর িা র্া মকবলমাত্র সণবযািম 

উপাণয়র জিয। তাাঁর অিুণরাধ্গুত্ত্বল সতু বি করার জিযই িয়, ত্ত্বকতু ব ত্ত্ববশ্বজগণতর কতযার আণদিণক অিুসরে 

করা এবং তাাঁর মত্ত্বহমাত্ত্বিণতর সতু বত্ত্বি অজযণি খ্ত্ত্বলফা উমর ফারুণকর জীবি ও কমযকাি ত্ত্বিণয় মহাি 

ইত্ত্বতহাসত্ত্ববদ ত্ত্বিবলী ত্ত্ববশ্বণক কী জািাণত োি তা মথ্ণক আমরা এই ত্ত্বসিাণন্ত মপৌাঁিলাম। 
 

      আল-ফারুক তাাঁর পিত্ত্বতর িীত্ত্বতগুত্ত্বলর জিযও তাৎপর্যপূেয র্া এখ্ািকার ইত্ত্বতহাস মলখ্ার জিয মলখ্করা 

প্রণয়াজিীয় ত্ত্ববণবেিা কণরত্ত্বিণলি এবং র্া ত্ত্বতত্ত্বি একত্ত্বি অঞ্চণলর আথ্য-সামাত্ত্বজক ও সাংস্কৃত্ত্বতক মরকযে ও 

বযাখ্যা করার জিয প্রণয়াগ করার মেিা কণরত্ত্বিণলি। ‘আল-মামুি’ বইত্ত্বি তার একত্ত্বি উদাহরে। ত্ত্বিবলী 

অতীণতর ঐত্ত্বতহাত্ত্বসকণদর ত্রুত্ত্বিগুত্ত্বল সম্পণকয সণেতি ত্ত্বিণলি র্ারা এই সমণয়র িাসকণদর জীবি সম্পত্ত্বকযত 

ঘিিা বেযিা কণরত্ত্বিণলি এবং জিগণের সামাত্ত্বজক অবস্থার অবণহলা কণরত্ত্বিণলি। বাস্তণব ইত্ত্বতহাণসর ত্ত্বিজস্ব 

দিযি রণয়ণি র্া এই ত্ত্ববজ্ঞািণক সমাজ মবাঝার জিয আরও প্রাসত্ত্বিক ও দরকারী কণর মতাণল। এত্ত্বি মসই 

িতয, ঘিিা ও ঘিিাগুত্ত্বলর ত্ত্বববরে এবং বযাখ্যা র্ার িারা আমরা ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক ঘিিাগুত্ত্বলণক রূপদািকারী িত্ত্বি 
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ত্ত্বহসাণব ত্ত্বেত্ত্বিত করণত পাত্ত্বর। এই কারণেই হাজাল (১৭৭০-১৮৩১) এবং মাণসযর (১৩৩২-১৪০৬) মণতা 

দািযত্ত্বিকগে ইত্ত্বতহাণসর গত্ত্বতপথ্ত্ত্বি মবাঝার জিয িাত্ত্বিক পিত্ত্বতর ত্ত্ববকাি কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বিবলীও ইবণি 

খ্ালদুণির (১৩৩২-১৪০৬) মণতা ঐত্ত্বতহাত্ত্বসকণক প্রাসত্ত্বিক ও ফলপ্রসূ করণত মেণয়ত্ত্বিণলি। আর একারণেই 

ত্ত্বতত্ত্বি সত্ত্বিক ইত্ত্বতহাস মলখ্ার এবং সতযণক মবাঝার পিত্ত্বত বতত্ত্বর কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বিই ইবণি খ্ালদুণির পণর 

ত্ত্বিতীয় বযত্ত্বি ত্ত্বর্ত্ত্বি সতযতা ত্ত্বিধ্যারে এবং ইত্ত্বতহাণসর প্রত্ত্বক্রয়া মবাঝার মক্ষণত্র গুরুেপূেয ভূত্ত্বমকা পালি 

কণরত্ত্বিণলি। ইবণি খ্ালদুি অতীত ঘিিা ত্ত্বলত্ত্বপবি করার এবং ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক িত্ত্বি মবাঝার জিয একত্ত্বি 

সমাণজর বতযমাি অবস্থা অধ্যয়ি করা অিুভব কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি সমাণজ একত্ত্বত্রত পুরুষণদর িারা 

পত্ত্বরোত্ত্বলত সামাত্ত্বজক পত্ত্বরত্ত্বস্থত্ত্বত, িাসি, জীত্ত্ববকা, ত্ত্ববজ্ঞাি এবং বযবসাণয়র মক্ষণত্র এমিভাণব পড়াণিািা 

করণত আগ্রহী ত্ত্বিণলি মর্ সণিণহর মকাি অবকাি রাণখ্ িা। ত্ত্বিবলী সত্ত্বিক স্থাণির সন্ধাি করণত 

মেণয়ত্ত্বিণলি র্া এক জায়গায় প্রেত্ত্বলত ত্ত্বিল এবং িতুি ইণভণের জে ত্ত্বদণয়ত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি এভাণব একত্ত্বি 

পিত্ত্বত বতত্ত্বর কণরত্ত্বিণলি এবং ত্ত্বিত্ত্বদযি ত্ত্বকিু ত্ত্বিয়ম মরণখ্ত্ত্বিণলি র্া সত্ত্বিক ইত্ত্বতহাস মলখ্ার মক্ষণত্র পালি করা 

উত্ত্বেত।  
 

ঐত্ত্বতহাত্ত্বসক গণবষোর পিত্ত্বত: ত্ত্বিবলী পর্যণবক্ষে কণরণিি মর্ ইত্ত্বতহাণসর গুরুেপেূয ত্ত্বদকত্ত্বি এমি একত্ত্বি 

সমাজ বা স্থাণির পুণরা পত্ত্বরত্ত্বস্থত্ত্বত বেযিা করা মর্খ্াণি পথৃ্ক পৃথ্ক ঘিিা ঘণিত্ত্বিল। সুতরাং ইত্ত্বতহাস মলখ্ার 

মক্ষণত্র এবং সমাণজ সতযতা মবাঝার মক্ষণত্র ত্ত্বতত্ত্বি একত্ত্বি সামত্ত্বগ্রক পিত্ত্বত গ্রহে করা প্রণয়াজিীয় বণল মণি 

কণরত্ত্বিণলি। ত্ত্বতত্ত্বি দুত্ত্বি মমৌত্ত্বলক িীত্ত্বত ত্ত্বেত্ত্বিত কণরত্ত্বিণলি র্া ইত্ত্বতহাস রেিায় অিুসরে করা উত্ত্বেত। 

 ত্ত্বিত্ত্বদযি কাল, স্থাি এবং সমাণজর সমস্ত সামাত্ত্বজক, সাংস্কতৃ্ত্বতক, বিত্ত্বতক ও ধ্মযীয় ত্ত্বদকগুত্ত্বলর পুণরা 

অবস্থা বেযিা করা উত্ত্বেত। 

 ঘিিার বেযিায় কারে এবং প্রভাণবর সম্পকয ত্ত্বেত্ত্বিত করা উত্ত্বেত। 
 

      ত্ত্বিবলী মিামািী এই িীত্ত্বতগুত্ত্বলর উপর ভালভাণব মজার ত্ত্বদণয়ণিি র্ত্ত্বদও ঐত্ত্বতহাত্ত্বসকরা অিযািয িাখ্াগুত্ত্বল 

সম্পণকয আণলাকপাত কণরণিি। তারা ত্ত্বিত্ত্বদযি কারেগুত্ত্বল সংঘত্ত্বিত হওয়ার কারেগুত্ত্বল িিাি কণরণিি এবং 

ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ইণভে ও তাণদর ক্রমগুত্ত্বলর মণধ্য ত্ত্বলঙ্ক খ্ুাঁণজ মপণয়ণিি। ত্ত্বতত্ত্বি মদখ্ণত পাি মর্, ইত্ত্বতহাণস রু্ি এবং 

রু্ণির ত্ত্ববস্তাত্ত্বরত ত্ত্বববরে রণয়ণি, ত্ত্বকতু ব আমরা রু্ণির মকৌিল সম্পণকয ত্ত্বকিুই তথ্য পাই িা। ইত্ত্বতহাসত্ত্ববদরা 

র্ত্ত্বদ মর্যাদাপেূয অিুিাসণির জ্ঞাি রাণখ্ি এবং মসই ত্ত্ববষয়গুত্ত্বলর আণলাণক ঘিিাগুত্ত্বল বযাখ্যা কণরি তণব 

ইত্ত্বতহাস আরও ফলদায়ক হণব। 
 

      ইত্ত্বতহাণসর অিযািয গুরুেপূেয সমসযা হল ঘিিাগুত্ত্বলর সতযতা এবং র্থ্াথ্যতা মূলযায়ি। ইণভেগুত্ত্বল 

মরকণেয রাখ্ার আণগ র্থ্াথ্যতা র্াোই করা দরকার। ত্ত্বিবলী একত্ত্বি  ইণভণের র্থ্াথ্যতা ত্ত্বিধ্যারণের জিয দুত্ত্বি 

পিত্ত্বত বেযিা কণরণিি ঐত্ত্বতহয এবং অিুপাত। ঐত্ত্বতহযত্ত্বি প্রতযক্ষদিযী বযত্ত্বিণদর মাধ্যণম কী ঘিিা ঘণিণি 

তার সন্ধাি মদয়। আর অিুপাত হল ঘিিাগুত্ত্বলর জাতীয় মূলযায়ি। ত্ত্বিবলী অিুপাতণক ঘিিাগুত্ত্বলর র্থ্াথ্যতা 

ত্ত্ববোর করার একত্ত্বি গুরুেপেূয মাধ্যম ত্ত্বহসাণব ত্ত্ববণবেিা কণরত্ত্বিণলি এবং একত্ত্বি বেযিার র্থ্াথ্যতা ত্ত্ববোর 

করার জিয ত্ত্বিম্নত্ত্বলত্ত্বখ্ত ত্ত্ববত্ত্বধ্গুত্ত্বল মরণখ্ত্ত্বিণলি। 

 প্রকৃত্ত্বতর আইি অিুর্ায়ী ইণভণের সম্ভাবিা 

 ইণভণের সণি সামঞ্জসয মরণখ্ মািুণষর প্রবেতা 

 ইণভণের সমথ্যণি সাক্ষয মদওয়া ঘিিাত্ত্বির অস্বাভাত্ত্ববকতার সাণথ্ সমািুপাত 

 ঘিিাত্ত্বির ত্ত্বববরেীণত বেযিাকারী অিুপাত  



‘আল ফারুক’ এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃত্ত্বিকণে এর তাৎপর্য                                                                 মমাহাাঃ ইয়াকুব 
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 ইণভণের ত্ত্বববরে হল ইণভণের সত্ত্বিক প্রত্ত্বতিত্ত্বব 
 

মলূযায়ি: ইত্ত্বতহাস রেিার মক্ষণত্র আল্লামা ত্ত্বিবলী মিামািীর দক্ষতাণক আমরা মকাণিাভাণবই অস্বীকার করণত 

পাত্ত্বর িা। ত্ত্বতত্ত্বি উদুযণত বহু বই মলণখ্ণিি। তারমণধ্য অিযতম একত্ত্বি বই হল ‘আল-ফারুক’। এই বইত্ত্বিণত 

ত্ত্বতত্ত্বি মকবল ইসলামী ইত্ত্বতহাণস ত্ত্বিতীয় খ্াত্ত্বলফা উমর ফারুক (রাাঃ) জীবিীই বেযিা কণরিত্ত্বি বরং তাাঁর 

জীবিীণক সামণি মরণখ্ িাসিবযবস্থার একত্ত্বি বাস্তব পিভূত্ত্বম তুণল ধ্রার মেিা কণরণিি র্া আমাণদর কাণি 

এক দৃিান্তমলূক হণয় উণিণি।  
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