
মুহা�দ ��ল কা েদর 
সহকারী অধ �াপক
বাংলা িবভাগ
�বপজা পাব িলক ��ল ও ক েলজ চ��াম

ি�য় িশ�াথ�  � েভ�া  �জ েনা। �তামা েদর িনব�াচ িন পরী�াও সমাগত 
িন�য়ই ভাল ক ের পড় েছা। 
এবা ের আেলাচনা কর েবা "আমার পথ"  �ব� �
িল েখ েছন কাজী নজ�ল ইসলাম ( ১৮৯৯ -১৯৭৬)

রচনার উৎস:  কাজী নজ�ল ইসলা েমর িবখ �াত �ব��� " ত��-ম�ল" হ েত সংক িলত।  �ব ে� িত িন িন েজর
িব�াস আর সত �েক �কা েশর ম িহমা স� েক�  জা িন েয় েছন সুদঢ়ৃ �ত �য় মান েস।

িশখনফল:  
#সত � ও িমথ �ার ম েধৗ পাথ�ক � িন েদ�শ কর েত পার বেত 
#স েত◌ �র পথ স� েক�  ব �াখ �া কর েত পার েব।

# কাজী নজ�ল ইসলা েমর জীবন ও সা িহত �কম� স� েক�  জানার আ�হ �ত ির হ েব।

#িনভ� েয় সত � �কা েশর �বাধ �ত ির হেব
#তা�ণ �েক নম�ার জানা েনার কারণ ব �াখ �া কর েত পার েব।

#সত �টা �জ েন িন েজ েক স ংেশাধন কর েত পার েবেত 
#আ� েক �চনার মান িসকতা গ েড় উঠ েব।কা
#পরাবল�ন  ম েনাবিৃ� দরূ কর েত পদ ে�প িন েত পার েব।

#উৎকৃ� মানব সমাজ গ েড় ত�লেত উ� �� হ েব।

সা িহত �কম�

কাব ���:

অ ি�-বীণা
িব েষর বঁাশী
ভাঙার গান
সাম �বাদী
সব�হারা
ফ িণ-মনসা
িজ ি�র
স� �া
�লয়- িশখা
�দালনচঁাপা
ছায়ানট
িস�ু- িহ ে�াল
চ�বাক

উপন �াস:



বঁাধনহারা
মৃত� ��ুধা
কু েহ িলিক 

গ�:

ব �থার দান
ির ে�র �বদন
িশউ িলমালা
প� েগাখরা
িজ েনর বাদশা

নাটক:

িঝ িল িম িল
আ েলয়া
পুত� েলর িব েয়

�ব� ��:

যুগ-বাণী
দ ুিদ� েনর যা�ী
��ম�ল
রাজব�ীর জবানব�ী
ধূম েকত�

জীবনী কাব ���:
ম�ভা�র ( হযরত মুহ�দ (স) -এর জীবনকথা), 
িচ�নামা  ( �দশব�ু িচ�র�ন দা েশর জীবনকথা)

অনুবাদ:
`�ব াইয়া ত-ই-হা িফজ
`�বাইয়াত-ই- ওমর �খয়াম

গা েনর সংকলন:
বুলবুল
�চা েখর চাতক
চ�িব� ু
নজ�ল গী িতকা
সুর িল িপ
গা েনর মালা

স�া িদত প ি�কা:



ধূম েকত�
লা�ল
�দ িনক নবযুগনব

পুর�ার ও স�াননা:

জগ�া িরণী �ণ�পদক ( কলকাতা িব� িবদ �ালয় কতৃ�ক)
প�ভ�ষণ ( ভারত সরকার কতৃ�ক উপা ধ)ি◌ 
িড - িলট (  রবী�ভারতী  ও  ঢাকা িব� িবদ �ালয় কতৃ�ক �দ� িড ি�)
একু েশ পদক  ( ১৯৭৬ বাংলা েদশ  সরকার)

 িব েশষ কী িত�:  বাংলা েদশ রণ সংগী েতর রচ িয়তা

"আমার পথ"  �ব� �র আ েলাচনা:

বাংলা সা িহ েত�র ই িতহা েস �া িত ি�কতায় ��া�ল কাজী নজ�ল ইসলাম। িত িন  �কাল িব� যুগ�র এক ক িব।

সা িহ েত�র কাল�শ� �বহমান �াস ি�কতার িবচা ের যু েগা�ীণ�  িকংবদ ি�র নায়ক। নবজা�ত মুস িলম বাঙা িল
মধ �িব� ��িণর �চতনার ঐ� েয�  এবং সমাজ ধম� দশ�ন সাম � সব িবষ েয় িয িন িছ েলন �সা�ার ক�। 

"আম ির পথ" �ব� �  ক িবর িবখ �াত �ব��� "��-ম�ল" হ েত  সংক িলত। �ব�কার ব লেলন িত িন িন েজই
িন েজর কণ�ধার। কাউ েক িত িন �তায়াজ  ক েরন না। কা েরা কা েছ মাথা নত ক েরন না। িন েজর �চনা প েথই চ েলন।

িবপদ য িদ আ েস ভয় �নই সাহসই  �ধান শ ি�। খুব �ব িশ িবনয় �দখা েতও চান না।  িত িন ব েল েছন �ব ে�---
"ওরকম িবন েয়র �চ েয় অহংকা েরর �পৗ�ষ অ েনক অ েনক ভা েলা।" সু��ভা েব িত িন বলেত চান । তঁার ধারণা ,
িন েজ েক িচন েলই  সব �চনা হ েয় যায়। 
মহা�া গা�ীর খুব ভ� িছ েলন । গা�ী িজ আমা েদর িনজ�তা উপল ি�র  িবষয়টা েক িশ�া িদ ি� েলন।  অথচ
আমরা তা ঁ েক বঝু েত পা ির িন। তা ঁ েক ত �াগ ক ের িছ।  আমরা  আবার পরাবকল�ন �� করলাম। ফ েল কী হ েলা,
আম�ার আমরা ��াম হ েয় �গলাম। আ� িনভ� র না হ েল আমরা কখ েনা �াধীন হ েত পার ব না । কাজী নজ�ল
ইসলা েমর ম েত " িন েজ িন ি�য় �থ েক অনৗ একজন মহাপু�ষ েক �াণপ েণ ভ ি� কর েলই য িদ �দশ উ�ার হ েয়
�যত, তাহ েল এই �দশ এত  িদন পরাধীন থাক েতা না।

�ব�কার সত � �কাশ কর েত চান।  তঁার ধারণা, এই ঘু েণধরা সমাজব �ব�ার প িরবত� েনর মূল চা িলকা শ ি�
হ েলা সত �।  �লয় আনার �য দগু�ম সাহ িসকতা তা �লখ েকর আ েছ।  একমাত�ের া� িমথ �ার জলই �াব ি�েকর
িশখা েক �নভা েত পা ের।  তা ছাড়া �াক ি�ক েক �কউ �নভা েত পার েব না ব েল ত ঁ ার  দঢ়ৃ  িব�াস। িত িন ব েলন
আমরা �� িব েভদ ভ�  েল একস ে�  এক ে� িম েল িম েশ কাজ কর েত পারব। িত িন আ েরা সু�� ক ের ব েলন--
যার িন েজর ধ েম� িব�াস আ েছ , �য িন েজর ধম�েক  িচ েন েছ �স কখ েনা , অন � ধম�েক  ঘৃণা কর েত  পাের না।
মূলত �ব�কার �য কথা র  �িত �জার িদ েয় েছন তা হ েলা: সত � �কাশ এবং  িমথ �া েক ঘৃণার পাশাপা িশ তঁার
অসা�দা িয়ক ও মান িবতক �চতনার ব িহ�কাশ ঘ েট েছ  আ েলাচ � �ব ে�।

উ�ীপক ও সৃজনশীল উ�র
িন ে� �দ� হল: 

# িরজওয়ানুল সা েহব একজন সাদা ম েনর মানুষ । িশ�কতা �পশায় �থ েক গ েড়ছন আ েলা িকত
মানুষ। িন েজর িচ�া �চতনায় ও ত�াবধা েন গ েড় �তা েল েছন সমাজ েসবামূলক �িত�ান  " পালাবদল"
জনকল �া েণর পাশাপা িশ  িত িন এলাকার মাত�র েদর ভ�া িমর �িতবাদ ক েরন। িমথ �া ও নতজানুর



িব� ে� িত িন সদা �সা�ার। ফ েল অ েন েকরই শ� েত প িরণত হন।ত েব িত িন দ েম যান না, িত িন িব�াস
ক েরন , সত � ও ন �া েয়র পথই সহজ পথ।"

ক) কা েদর প ে� �কবল অসাধ � সাধন করা স�ব?
খ) কী মানুষ েক �েমই �ছাট ক ের �ফ েল? �কন?

গ) উ�ীপ েকর িরজওয়ানুল সা েহব এর িব�া েসর স ে� "আসার পথ" �ব ে�র �কান িদক �র সাদশৃ �
র েয় েছ? ব �াখ �া কর।
ঘ) "আমার পথ"  �ব ে�র �য িদক � উ�ীপ েক �িতফ িলত নয়, তা আ েলাচন া তা  আ েলাচনা  কর।

ক ও খ উ�র সরাস ির উ�র নমুনা
গ ও ঘ সা ংেক িতক উ�র নমুনা।

ক) যা েদর তথাক িথত িন েজর সত �েক বড় ম েন করার দ� আ েছ , �কবল তা েদর প ে�ই অসাধ � সাধন করা স�ব।

খ) খুব �ব িশ িবনয় �দখা েত িগ েয় িন েজর সত �েক অ�ীকার করার �বণতা  মানষু েক �েমই  �ছাট ক ের।

আম রা অনধুাবন কর েত পা ির  খুব �ব িশ িবনয় �দখা েত �গ েল অসত �েক, অন �ায় েক �ম েন িন েত হয়। সু��ভা েব
িন েজর িব�াস  আর সত �েক �কাশ কর েত না �প ের  িমথ �া িবনয় �দখা েল পর িনভ� রতার জ� �নয়। এ েত িন েজর
ব �ি�� আহত হয়।  এই �বণতা �েমই মানষু েক অ েন◌ �র কা েছ  �ছাট ক ের।

গ)  উ�ীপ েক িরজওয়ানলু সা েহব এর স ে� " আম ার পথ"  �বে�র সত � ও ন �ায় েক অবল�ন ক ের সাম েন
এ িগ েয় যাওয়ার িদক �েত সাদশৃ � র েয় েছ।

`আমার পথ` �ব ে�  �াব ি�ক ব েলন "ভ�ল েক �ক ব েল চা িল েয় �দওয়াটােল কপটতা বা ভ�া িম।  এই ভ�ল
ব �ি�র, সমা েজর বা িব�া েসর হ েত পা ের। ভ�ল �থ েক �ব ির েয় আসাই �াব ি� েকর একা�  �ত �াশা।  সৃ � হ েব
মনষু ��েবাধ।

মথ �া ও নতজানরু িব েরা ে�

মানবধম� সত �েক  উে�ািচত ক ের উ�ীপ েকর িরজওয়ানলু সা েহব একজন সাদােনর মানষু। িত িন অন �ায় েক
কখ েনা ��য় দেজ েক িচেন ন িন। িমথ �া ও নতজানতুার িব� ে� িত িন সবসময় �সা�ার।  অন �া েয়র িব েরা িধতার
কার েণ অ েন েক তার শ�তা ক ের েছ। িক� িত িন দ েম জান িন। উ�ীপক ও আমার পথ �ব ে� সত � ও ন �া েয়র
পেথ চলার িদক � সাদশৃ �পূণ�

ঘ)  "আমার পথ" �ব ে�র আ িম� েবা েধর িবষয় �  উ�ীপ েক �িতফ িলত হয় িন। আর 

�িত � মানুষ পূণ�  এক `আ িম` র সীমায় ব �া� হ েল এই আ িমর পথ ধ েরই আস েব স ত �। িন েজ েক  িচন েল ,
িন েজর সত �েক িন েজর কণ�ধ ার ম েন কর েল আ� িব�াস বা েড়। এবং তা মানুষ েক সব দাস� বা �গালা িম
হ েত মু� রা েখ।

উ�ীপ েক ব িণ�ত িরজওয়ানুল সা েহব একজন সাদা ম েনর মানুষ । িত িন িশ�ার আ েলা ছ িড় েয় মানুষ েক
আ েলা িকত ক েরন। সমাজ আ েলা িকত হয়। িমথ �া ও নতজ িনুর িব � ে� িতিন  �সা�ার। এ জ েন� তঁার
অ েনক  শ�
আ েছ ব েট, িক� িত িন দ েম যান িন।   িত িন সত � ও ন �া েয়র প েথ চ েলন এবং সমা েজর ভ�া িমর �িতবাদ ক েরন।



িত িন সমা েজর মান ুেষর �সবায় িন েজ েক িন েয়া িজত রা েখন।

মূলত "আমার পথ" �ব ে�  আ িম� েবাধ িবষয় � য েথ� ���সহকা ের আ েলা িচত হ েয় েছ
�যৗ ি�কিন�তায়। �িত � মানু েষর মা েঝ আ িম� জাগা েত হেব আ র আিম� েবা েধর সত �েক ধারণ ক ের সব
বাধা ভাঙ েত হ েব।  উ�ীপ েকর  িরজওয়ানুল সা েহব এর ম েধ� আ িম� েবাধ িবকা েশর িদক � অনুপ ি�ত।
িরজওয়ানুল সা েহব  এখা েন সমাজ েসবী ও িনভ�ক ব �ি� িহ েস েব উ েঠ এ েস েছ।  এরই  প ির ে�ি� েত
আমরা  বল েত  পা ির, "আমার পথ" �ব ে�র আ িম� েবাধ উ�ীপ েক  �িতফ িলত হয় িন।

#��_� েহল
#আট_অ�হায়ন_১৪২৭
#�েয়াজ েন-   
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