
 

 

 

আপনি কয়নি ভাা জানিি? দলম লতনকর মুনম দালশনিক আ ফারানব ত্তরনি ভাা জািনতি! যয কারনে আরবরা আ 

ফারানব যক বত: ‘ানকম নিা।’ অর্শাৎ নিতীয় আচাযশ। প্রর্ম আচাযশ যক? অযানরস্টি। ঐলীজ্ঞানির পনরবনতশ মািবীয় বুনিনবনবচিাযক 

অগ্রানিকার নদনয়নছনি বনই মুনম রক্ষেলীনরা আ ফারানবনক বত কানফর, যনদ আ ফারানব নছনি মিযযুনের জ্ঞানির 

ুনবলা বিবৃক্ষ রূপ। অতযন্ত পনরতানপর নবয় এমি প্রনতভাবাি জ্ঞািী পরবতশী যুনের ইামী পনিতনদর খ্যানতর আনায় ম্লাি 

নয় আনছি। ফারানবর যখ্ায় নগ্রক দলশনির প্রভাব র্াকন নচন্তার নদক যর্নক অতযন্ত যমৌনক। 

আ ফারানব, (৮৭৩-৯৫০ ) দালশনিক, রাষ্ট্রনবজ্ঞািী 

 ংেীতজ্ঞ। আ ফারানবর আ িাম-আবু ির আ 

ফারানব। পনরবার প্রদত্ত িাম অবনলয মুাম্মদ ইবনি মুাম্মদ 

ইবনি তারখ্াি ইবনি উজাাঘ আ ফারানব। ইউনরাপ অবনলয 

আ ফারানব যক যচনি ‘আফারানবয়া’ িানম। যমাল্লানদর 

যদখ্ানিা পনর্ িা যেঁনি ফারানব স্বেশানভর নবকল্প পর্ 

অিুন্ধাি কনরনছনি বনই আ ফারানবর দলশনির নে 

আবমাি বাংার ভানবর প্রচ্ছন্ন ন ম্পকশ 

রনয়নছ।  ৮৭৩ নিস্টানে ট্রান্সঅনিআিার ফারাব প্রনদনল 

একনি তুনকশ পনরবানর ফারানবর জন্ম । ফারাব প্রনদলনি নছ 

এখ্িকার উজনবকস্তাি। আ ফারানবর বাবা মুাম্মদ নছনি 

ফারাব প্রনদনলর যছািখ্াি একনি যকল্লার যিাপনত। তরুে 

বনয়ন ইরানির যখ্ারাানি পড়ানলািা কনরি ফারানব; এরপর 

বােদাদ যাি।  

বােদাদ নছ য আমনর অিযতম জ্ঞািতীর্শ। 

বােদানদ ফারানবর নলক্ষকরা নছনি নগ্রক দলশনি পনিত, 

তানদর ানন্ননিয ফারানব নিস্টীয় ভনিবাদ  যুনিবাদী 

নগ্রকদলশি ম্বনন্ধ েভীর জ্ঞাি অজশি কনরি। ফারানবর এক নলক্ষক যযান্না ইবনি হাি নছনি ননরয় নিস্টাি । এ ব কারনে 

ংকীেশতা কানিনয় উঠনত যপনরনছনি। তাছাড়া ফারানবর জন্মস্থাি ট্রান্সঅনিআিা ইাম প্রচানরর পনূবশ নছ যবৌিঅিযুনত, যবৌি 

মঠগুন তখ্ি নিনক নছ; ফারানবর পনরবার নছ দয িমশান্তনরত মুনম। নবনভন্ন িমশীয় ংস্কনৃতর নে নিনবড় ম্পকশ নছ 

ফারানবর। যয কারনে পরবতশীকান ফারানবর যখ্ায় াবশজিীি এক িনমশর কর্া পাই। নতনি নবশ্বা করনতি নবনশ্বর িমশমূ যই 

াবশজিীি িনমশরই রুপকার্শ প্রকাল। এই রকম উদারতা দালশনিক বনই ম্ভবপর নয়নছ।  দলম লতনক প্রারনম্ভ বােদানদর 

রাজনিনতক পি পনরবতশি নচ্ছ। বােদাদ যর্নক ননরয়ার আননপা যায়ার কর্া ভাবনি ফারানব। আননপার ামন্তপ্রভ ূাইফ 

আ যদৌা দলশনির প্রনত অিরুি নছনি; নতনি ফারানবর পষৃ্ঠনপাক নত ম্মত ি। পড়ানলািা  যখ্াননখ্ চনছ। ফারানবর 

অিযতম কনৃতত্ব , নগ্রক দলশনির নে আরব নবনশ্বর পনরচয় কনরনয় যদয়া। অযানরস্টি-এর রচিার িীকাভায ননখ্নছনি। অবলয 

যই বইিা  ফারানবর আর প্রায় ১০০ নি বইনয়র ন্ধাি পায়া যায়নি। তনব যৌভােযক্রনম নকছু গ্রন্থ মিযযুনে ানতি অিবুানদ 

ংরনক্ষত আনছ। নবজ্ঞানির কযািােনর কনরনছনি ফারানব। নতনিই প্রর্ম মুনম নননব মগ্র মািবীয় জ্ঞানির ইনতা রচিা করার 

উনদযে নিনয়নছনি। 



 

‘নকতাব আ মুনকা’ িানম ংেীত নবয়ক 

গ্রন্র্ ননখ্নছি ফারানব। বইনি যনদ 

পারযংেীনতর নবচারনবনেি- ‘নকতাব আ মুনকা’ 

ইউনরানপ আরব ংেীনতর আনাচিা বন পনরনচত। 

তাছাড়া আজ আমরা যয ‘নমউনজক যর্রানপর’ কর্া 

শুনি - ফারানব য নবনয় যভনবনছনি। ইউনরাপীয় 

িবজােরনের নপছনি যয কনি মুনম মি নক্রয় 

নছ-ফারানব নছনি তাযদর মনিয অিযতম।  

  ফারানব নবশ্বা করনতি যয, ঐনল 

প্রতযানদনলর যচনয় মািবীয় যযৌনিকতাই যেয়। আর 

এখ্ানিই নতনি দালশনিক এবং কানফর! ফারানবর মনত, 

নবশ্বজেনতর ৃনিকতশা একজি প্রিািতম ত্তা বা 

ুনপ্রম নবনয়ং-আর ৃনি নচ্ছ এই ুনপ্রম নবনয়ংনয়র 

যবৌনিক কাযশক্রম, মানি বুনিমত্তা িারা প্রিািতম ত্তা 

ৃনিকাযশ পনরচািা কনরি। (আমানদর মনিয যারা 

যারা ািদলশি নিনয় আগ্রী তারা ক্ষ করুি) ফারানব বনছি, মািনুর অন্তশজেনত এই যবৌনিক নদকনি (আয়িাম?) রনয়নছ, 

যা অমর  অনবিশ্বর। এই অন্তশনানকর উন্ননত ািিই মািবজীবনির একমাত্র ক্ষ। যদখু্ি ফারানবর দলশনি ুনফবানদর মূতত্ত্ব কী 

ভানব প্রনতফনত নয় উঠনছ । ইানমর ইনতানর প্রর্ম লতনকই অর্শাৎ প্তম লতনকই ুনফবানদর উত্থািকা নননব অনিনক 

নচনিত কনর র্ানকি। যানফ লেনি নগ্রক । যানফ বনত নগ্রনর পনরব্রাজক দালশনিকনদর যবাঝায়। অস্টম লতনক আরনব ভাায় নগ্রক 

দলশনির অিবুানদর ময় যানফ লেনি আরনব ভাায় অন্তশভিূ য় । তনব ুনফ লেনি িবম লতনক প্রর্ম আরব নবনশ্ব যলািা যায়। 

অমৃে উনর যপালাক যক আরনবনত বন ুফু। যয মরমীবাদীরা াদাননদ উনর যপালাক পনড় তারাই ুনফ। ুনফ বনত আরনবনত 

যবাঝায়- উনর মািু। তনব ুনফ বনত মূত যবাঝায়, যারা অন্তশজেনতর উন্ননতর জিয নিরন্তর ািিা কনরি। ফারানব যযমি 

বনছি, মািনুর অন্তশজেনত এই যবৌনিক নদকনি (আয়িাম?) রনয়নছ, যা অমর  অনবিশ্বর।  

এই অন্তশনানকর উন্ননত ািিই মািবজীবনির একমাত্র ক্ষ এবং ফারানবর দলশি বহু বছর পনর ধ্বনিত নয়নছ বাংার 

একনি মুনলশনদ োনি- 

 

    দয়া বাবা যকবাকাবা আয়িার কানরের 

    আয়িা বানয় যদ যমার কনবর নভতর। 

 

ানির মনির মািনুর ন্ধাি আন ফারানব-কনর্ত যই অন্তশনানকরই ন্ধাি। 

 

    নক ন্ধানি যাই যখ্ানি আনম  

    মনির মািু যযখ্ানি, 

    আেঁিার ঘনর জ্বনছ বানত 

    নদবারানত্র িাই যখ্ানি ...(াি) 

 



 

 

   

আর এখ্ানিই বাংার বাউিমশ  িবযনেনিাবাদ ীি নয় যেনছ।  নকন্তু, িবযনেনিাবাদ নক? িবযনেনিাবাদ নচ্ছ নখ্নিয় 

তৃতীয় লতনকর একনি দালশনিক মতবাদ। যয মতবাদনির প্রবিা যরামাি দালশনিক েনিিা (২০৫-৭০)। প্রানচযর মরমীবাদ  যোনিার 

ভাববানদর নমেনিই েনড় উনঠনছ িবযনেনিাবাদ- যয দলশিনির মূতত্ত্ব : এক যর্নক বহু প্রবানত। এই এক  প্রিািতম ত্তা, 

আল্লা বা ােঁই। বহু েনঠত আত্মা িারা। স্বেশীয় তাড়িায় আত্মা যই এক-এর নে পিূশনমনত নত চায়।  

 

    নমি নব কত নদনি 

    আমার মনির মািনুর নি? (াি) 

 

ফারানব যানক অবনত কনরনছি প্রিািতম ত্তা বা ুনপ্রম নবনয়ং-বাংার বাউনর কানছ নতনিই ােঁই িানম পনরনচত। যিৌকা বাইনত 

বাইনত বাংার মানঝর কনে ভানিয়ান োনি আজ ধ্বনিত য় যই ােঁইনয়র িাম - 

 

    দুঃখ্-ুনখ্র দইনি িারায় বইনছ িদীর জ 

    ুনখ্ বাইব যতামার নিঙা কনরয়া যকান্ ছ? 

    তাই যতা বন নর  মি, এ যয কনঠি ঠােঁই  

    যকাি খ্ানি পাঠাইয়া নদ মা মানক ােঁই যর ...  

 

বাংায় েীনচতিযনদব প্রচানরত যেৌনড়য় হবষ্ণবিমশনিনত িবযনেনিাবাদী হবনলিয ক্ষ করা যায়। িাতি হবনদক িনমশর 

প্রিািতম যদবতা নবষু্ণ । যদবতার নবষু্ণর ভজিাই হবষ্ণবিমশ। উত্তর ভারনতর মর্রুাবৃন্দাবনির একজি পরম পজূিীয় পরুু নি কষৃ্ণ 

বা েীকষৃ্ণ। নতনি দীঘশকা িনরই যদবতা নবষু্ণর অবতার বন হবনদক মানজ েিাভনর স্বীকতৃ। দীঘশকা পর বাংার ভনিরা িদীয়ার 

েীনচতিযনদবনক কষৃ্ণর অবতার বন াবযস্ত কনর । েীনচতিযনদনবর নচন্তাভাবিা  দলশিই যেৌনড়য় হবষ্ণব িমশ িানম পনরনচত। 

একাদল  িাদল লতনক যিনদর লািামন দনলা বছর 

বাংায় হবষ্ণবিমশনি নছ যস্টি নরননজয়ি বা রাষ্ট্রীয় িমশ। রাষ্ট্রীয় 

িমশ ন যা য়-দনলা বছর িনর যবৌিনদর  অিযািয প্রানন্তক 

জিনোষ্ঠীনক পীড়ি করা নয়নছ।  েীনচতিযনদব নছনি যাড়ল 

লতনকর মািু। নতনি জীবাত্মার নে পরমাত্মার নমনির িারিানি 

াভ কনরনছনি বাংার ুনফ-ািকনদর কাছ যর্নক। দীঘশকা 

িনর ুনফ-ািকেি বাংায় ‘ইলক’ এর মািযনম বান্দার আল্লায় 

ীি নয় যায়ার িারিানি প্রচার করনছনি । ুনফ-ািকরা 

বনতি,‘ ক্ এর নে জীনবর নমনির একনিই পর্, তা  

যপ্রম বা ইলক,’ (দ্র: রাহু াংকতৃযায়ি, দলশি নদক্দলশি; পষৃ্ঠা 

৫৫) ।ফারানবর নে ুনফবানদর প্রতযক্ষ ম্পনকশর ইনেত আনেই 

নদনয়নছ। েীনচতিযনদব জীবাত্মার নে পরমাত্মার নমিতত্ত্বনক 

এক অভাবিীয় উচ্চ স্তনর নিনয় নেনয় উচ্চারে করনি, ‘আমার 

অন্তনর রািা, বনরনে কষৃ্ণ।’ িদীয়ার েীনচতিযনদবই িাতি 

হবষ্ণবিনমশর িবযবযাখ্যাকার। যয িনমশ রািা নি জীবাত্মার 



 

প্রতীক এবং কষৃ্ণ নি ােঁই বা ফারানবর প্রিািতম ত্তা বা ুনপ্রম নবনয়ং। েীনচতিযনদব বাঙান বনই িবযনেনিাবাদী নিরাি 

দলশিনিনক আনবেময় রািাকনৃষ্ণর ীায়  োনি ভনরনয় নদনি। এখ্ানিই বাংার আনত্মক স্বাতন্ত্র। যয অপবূশ অপানর্শব স্বেশীয় যপ্রম 

প্রকানলত  কীতশি োনি। কীতশি যর্নকই বাংা োনির যাত্রা শুরু। যয োনির মমশবােীনক পরবতশীকান াি  রবীন্দ্রিার্ অনিক 

েভীনর নিনয় যেনছি।   

 

রবীন্দ্রিার্ যেনয়নছি, 

 

    আমার মনির মািু আনছ প্রানে  

    তাই যনর তাই কখ্ানি ... 

 

  াি যেনয়নছি, 

 

    যক কর্া কয় যর যদখ্া যদয় িা 

    িনড়চনড় ানতর কানছ খু্েঁজন জিম-ভর যমন িা।  

   

ভারতীয় উপমানদর এইব নবস্ময়কর ঘিিাবীর নে িবযনেনিাবাদ ম্পকশ ঐনতানক  ঘনিি। এবং ফারানবর দলশি 

মূত িবযনেনিাবাদী দলশি। এবং এই মাত্মা ননখ্নছি, অ-দালশনিকনদর কানছ িমশ রূপনকর মািযনম তযনক তুন িনর; িনমশর শুি 

রূপনি অনবািেমযই যর্নক যায়; যকব দালশনিকেিই প্রিািতম ত্তার প্রকতৃ রুপনি উপনে করনত পানর। প্রিািতম ত্তা যযমি 

যবৌনিক লনির াানযয মানবশ্ব লাি কনরি, রাষ্ট্র অিরুুপ দালশনিকেনির িারা লানত য়া উনচত এবং যকারনেই রানষ্ট্রর 

নিরন্তর ংস্কানরর নভতর নদনয় যযনত য়। য ংস্কার নিনয় ফারানব ননখ্নছি: ‚আ মানদিা আর ফানদা‛ (পিূয িের বা নবশুি 

িের ) । অবলযই য যখ্ায় যেনিার প্রভাব ক্ষেীয় এবং যনিই স্বাভানবক। ফারানব আনক্ষপ কনর ননখ্নছি, দালশনিকরা রাষ্ট্র 

পনরচািা করনছি িা। এ কারনেই নক অনভমািবলত বােদাদ পনরতযাে কনর নিজশি আননপায় চন নেনয়নছনি? 

নিজশিতানপ্রয় ফারানব যবৌিনভকু্ষনদর মতি অতযন্ত াদাননদ জীবিযাপি করনতি। পনরিাি করনতি ুনফ যপালাক । (আমরা 

রবীন্দ্রিানর্র বাউ যপালাকনির কর্া ভাবনত পানর) নজই অিমুাি করা যায়, পানর্শব িিম্পদ িা-র্াকন ফারানবর আন্তনরক 

ঐশ্বযশ যকাি ম্রানির যচনয় কম নছ িা; যেনিা-অযানরস্টি পাঠ কনর েভীর তৃনপ্ত যপনতি, অবর কািানতি উদযানি ফুননদর 

যলাভা যদনখ্  পানখ্নদর কাকী শুনি। 

৯৫০ নিস্টাে। ফারনবর বনয় প্রায় ৮০ । কী কানজ ননরয়ার রাজিািী দামাস্কা যপৌেঁছনি আ ফারনব। য িেনরই 

যদতযাে কনরি। যলািা যায়, আননপার ামন্ত াইফ আ যদৌা তােঁর কবর ুনফ যপালানকই আচ্ছানদত কনর নদনয়নছনি। 
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