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सर्व्वेषमां धर्म्माणमां ्लूनीतयाः सत्य्हहांसमसदमचमरमदयाः । कुत्रमहि कहम्न्नहि धर्म् ेहननघषाणमदीनमां मथमनां नमहमत । ाऄहधकमांशेषु धर्म्षेु ाइश्वराः जगत्रष्टम 

जीवमनमां रक्षकाः ाआत्युच्यत े। वयां िश्चम्ाः यत ्सर्व्वे हवहवधधर्म्ीयमाः ्नुषयमाः एकमयम्वे िहृथर्व्यमां वसम्ाः । ाऄताः हवहवधमाः ाइश्वरमाःहवहवधधर्म्ासर्म्तमाः न सहन्त, न वम त ाः 

सषृ्टमाः हवहवधमाः िहृथर्व्याः । ाऄताः एकम एव िहृथवी ाऄहमत । ाऄत्रमहमत एकाः ाइश्वराः । त्ीश्वराः ाअल्लमह् गड् ाआत्यहिधमहिाः हवहवधधर्म्ीयमाः ्नुषयमाः वणायहन्त ।  

 िमरतवषे हहन्दु् सुल्मनयोाः हवरोघाः सुहवहदताः । सर्मरदमयद्वय्ीश्वरमय एक्वे रूि्चायतीहत हवम्यकर् ्। हहन्दवाः ाइश्वरमय हवहिन्नमहन रूिमहन ाऄचायहन्त 

हशवकमलीनमरमयणदवेमनमां रूिेन सर्व्वे जमनहन्त । ्सुल्मनमाः ाअल्लमहोिमसकमाः हनरमकमर्ीश्वर्िुमसत े। िुनमत ेसत्यिीरमहद् ्ाइश्वरमय समकमररूि्िुमसत ेहहन्दहुिाः सह । 

 सुन्दरवनां ग्नमग्नकमररणाः हहन्दु् सुल्मनमाः वने हवित्शून्यमाः मथममयन्तीहत ाअशयम यमत्रमशुित्वमथाञ्च वनहवहव्हुिश्य िूजमां ददमहत । यदम सम 

्सुल्मनस्मज ेिूज्यत,े तदम तमयमाः ाअकृहताः वेशवमसश्च ्सुल्मनवमहलकमवत ्िवहत । तमयमाः वेणीवद्धाः केशाः, ्मतके हिक्ली, गलदशेे हवहवधमाः हमरयष्टयाः 

वनिुषि्मल्यमहन च वन्यलतमङ्हकतिुहि, िररधमने हिरमनघमघरमिमजम्माईडनी ाआहत वस्त्रमहण िदद्वये िमदकुम ्ोजम ाआत्यमदयाः दृश्यन्त े। ्सुल्मनिल्ल्यमां वनहववेाः दरगमयमां 

फकीरमाः िूजमहमजोत ्हनवेदयहन्त, हववेाः हसरणीं च कुर्व्वाहन्त।  

 वनहववेाः दरगमयमां हहन्दवश्च िूजम्िायहन्त रसमदफलमहन च गृ ह्नहन्त । 

 हहन्दिुल्ल्यमां वनहवहवाः हिन्नरूिम । सम हररद्रमवणाहवहशष्टम, ्कुुिशोहितम, वनिुषि्मल्यधमररणी सर्व्वमालङ्कमरिहूषतम हमतमहक्षद्वयहवहशष्टम । तमयमाः क्रोडे 

हशशुाः शोित,े कदमहि वम सम र्व्यमघ्रोिहवष्टम हशशुां हवनम रहरणां हवनम च ।  

गवेषकमणमां ्तने ১) वनहवहवाः हहन्ददुवेी वनदगुमा वनचण्डी वनषष्ठी हवशमलमक्षी वम । ्सुल्मननमां रमधमन्यकमले सम वनहवहवरिवत ्। 

২) एषम हहन्दु् सुल्मनधर्म्ाहचन्तमयमाः ह्हितम ाऄरण्यदवेी । ৩) ाअहदिमठमनयुगमय ्सुल्मनी समहधकम ाआसलम्धर्म्ारचमररकम ाऄहिजमतम नमरी यम ्सुल्मनस्मज े

वहुजनिूज्यम ाअसीत,् िश्चमत ्िहिरमवल्येन दवेीिद ेाईन्नीतम िवहत । ाऄमयमाः दरे्व्यमाः िूजोत्िहिकेन्द्र ेदहक्षणचहर्व्वशिरगणमयमां दहक्षणखलुनमजलेमयमां वम 

हहन्दु् सुल्मनयो्ाध्यमत ्सद्भमवमत ्सम ाईियसर्मरदमयां हनकषम मवीकृतम । हहन्दु् सुल्मनकवयाः ाऄमयमाः दरे्व्यमाः ्महमत्र्मयरचमरमथं ्ङ्गलकमर्व्यमहन रहचतवन्ताः । तषेु 

‘वोनहवहवर जहुरमनम्म’ हवशेषरूिेण ख्यमताः । एतन््ङ्गलकमर्व्यां वनहवहवाः नमरमयण्यम सह युद्धमयमख्यमन् ््नु्सीवयनहिनम रहचत् ्। 

 हहन्दहुिाः िूहजताः कमलुरमयाः र्व्यमघ्रकुर्मिीरदवेतम ाअत््नाः िूजममथमने एककमाः । कमयमहि भ्रमतरृूिेण सहचररूिेण वम साः न हवरमजत े।  

 ्सुल्मनरधमनेषु मथमनेषु कमलुरमयाः वडखमाँगमहजनाः भ्रमतरृूिेण सहचररूिेण वम हिन्न्हूताहवहशष्टाः । तदम एषाः कृषणवणा नुरश््िहुवहशष्टाः 

्गरिीराः कमलुाः गमजी ।  

 ओलमाआचण्डीदवेी हहन्दहुिाः कहल्ितम ाऄहतसुिीरूिेण । हररद्रमवणमा दीघानेत्रम रसमररतहमतम ओष्ठकणानमहसकमनमां सौन्दयाहवहशष्टम दण्डमय्मनम हशशुां क्रोडे 

नीत्वम ाईिहवष्टम वम, वमजगुोि्मकहडचुहडनथहमरहचक सर्व्वमालङ्कमरिहूषतम ्कुुिशोहितम कदमहचद्वम ्िुकेशी वमहनहवहीनम रहरणहीनम नीलशमहिकमधमररणी । 

 ्सुल्मनरधमनेषु मथमनेषु दरे्व्याः िररधमने हकशोरीवत ्वेशाः हिरमनिमजम्मिुहि ाईडनी च । सर्व्वमालङ्कमरिहूषतम 

हिकहलझु् कोिमयरमनमकछमहवहमाँसुहलवमाईहिगोिमहदहिाः । िदद्वये नमगरमजतुम ्ोजम च हमत ेाअसमदण्डाः । ाऄमयमाः दरे्व्यमाः िूजमयमां सवात्र ्सुल्मनरिमवोऽहमत । 

ओलमाआचण्डी ओलमहवहव वम सप्तिहगन्याः – ओलमहवहवाः  झोलमहवहवाः ाअजग हवहवाः चमाँदहवहवाः वमहडहवहवाः  झिुेनेहवहवाः ाअसमनहवहवश्च । सप्तदवेीनमां िूजममथमनां 

‘समनहवहवर थमन’ ्महमत्र्मयकमर्व्यां ‘समनहवहवर गमन’ ाआहत । केनहचत ्गवेषकेण यदचु्यत ेएतमाः सप्तहववयाः शमस्त्रोिमाः सप्त ्मतकृमाः ्हशे्वरी वरमही व्रमह्मी ाआन्द्रमणी व षणवी 

ाआत्यमदयाः, तन्न र्मण ाः स्हथात् ्। शमस्त्रोिदवेीनमां िूजमचमरेण सह एतमसमां दवेीनमां िूजमचमरे हवशेषां समदृश्यां नमहमत, यद्यहि ाअकृहतसमदृश्य्हमत शमस्त्रोिदवेीहिाः सह । 

हकन्त ुओलमाआचण्डीहत दवेीनमां िूजमचमरेण सह समदृश्यां दृश्यत ेवमाँकुडमवीरिू् जलेमद्वयमय ग्रम्षेु िूहजतमनमां रङ्हगनीच्हकनीसनहकनीहत ‘समनवाईनी’ दवेीनमां 

जङ्गल्हले च िूहजतमनमां जय्मलमदरे्व्यमाः सप्त िहगनीनमां वमसहलचण्डीहवलमहसनीनमां िूजमचमरमय । ाऄताः हवहशष्टने गवेषकेणोच्यत ेयत ्एतमाः सप्तदरे्व्याः ‘समनहवहव’ 

ाऄिवत ्। िीहवनयघोषेण तथोच्यते  ‚এই ফনদদফীযা দক্ষিণফদে আক্ষয়া ভুরভান আভদর ‘াতক্ষফক্ষফ’ ইয়াদেন ।‛ सप्तसु िहगनीसु ओलमहवहवाः ओलमाआचण्डी 

वम रधमनम । कुत्रहचत ्हम्वसन्तमय ाऄहधष्ठमत्री   झोलमहवहवश्च िूहजतम ्यमादयम ।  

 ओलमाआचण्ड्यमाः िूजमयमां िौरोहहत्ये सर्व्वावणासर्मरदमयमय नमयाश्च ाऄहधकमरोऽहमत । डो्माः यत्र ाऄमयमाः िूजमिुरोहहताः िवहन्त, तत्र 

िशुिहक्षणमां वहलिावहत, ाऄन्यथम हनरमह्षां न वेद्यां दीयत े। वेलगमहछयमयम् ्ओलमाआचण्डी्हन्दरे यहश्चत ्कहश्चत ्नराः ्सुल्मनाः ख्रीष्टमनोऽहि िूजमदमने 

ाऄहधकमरी । तत्र शहन्ङ्गलवमरे छमगवहलाः िवहत ।  

िूजकाः यदम ्सुल्मनाः फहकराः ओलमाआचण्डी ओलमहवहवाः ाआहत कथ्यत े। ओलमहववेाः िूजमयमां न वेद्यां सन्दशेवमतमसमिमनसुिमरर च, िूजमदमतमराः 

हहन्दु् सुल्मनमाः सर्व्वे न र्व्येद्यग्रमहकमश्च सर्व्वे त े। ओलमहववेाः िूजमयमां हवशेषाः ्न्त्राः नमहमत, कदमहचत ्हहन्दनुम िुरोहहतने िूजमकमले ाईच्यत े ‚এ ভা ওরাক্ষফক্ষফ, বফহুরা 

যাক্ষ়িয ক্ষি‛ । ाऄमयमथााः िुरोहहतनेमहि न ज्ञमयत े। *  

दहक्षणवङ्गमय लौहककमय दवेमय वड खमाँ गमजी ाआत्यमय िूजममथमनकतमाराः फहकरमाः । हकन्त ुएषाः ग्रम्मय हहन्दु् सुल्मनयोाः ाईियोाः दवेाः । एत ेिूजमन्त े

सुरेण वदहन्त – 

‚গাজী ক্ষভঞায াদজাত 

ক্ষক্ষি মূ্পণণ র । 

ক্ষনু্দগদণ ফর ক্ষয 

বভাক্ষভদন আল্লা ফর ॥ ‛ 
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वड खमाँ गमजी युवदशमयमां हितधृनां त्यक्त्वम ाआसलम्धर्म्ारचमरमथं फहकराः ितू्वम सुन्दरवन्मगच्छहत । तत्र दहक्षणरमयेन सह गमहजनाः सांघमतोऽिवत ्। ाइश्वराः 

कृषण-ियगर्मवररूिेण तां हवरोधां ह्रसयहत । तत्र दृश्यत-े 

‚ক্ষিক্ষত কদয টরভর 

বন ফুক্ষি মায় তর 

ক্ষফকর ফ বদফগণ । 

কক্ষফ কৃষ্ণযাভ বদন 

দুই ক্ষিং বমন যদণ 

কায না কক্ষয অল্প বফাধ । 

শুন অরূ কথা 

ঈশ্বয আক্ষয়া তথা 

উত্তক্ষযরা বাক্ষেদত ক্ষফদযাধ ।‛ 

ाइश्वरेण सांघमताः दरूीकृताः । सांघमत्नु दवेयो्ाध्यमत ्हहन्दु् सुल्मनयो्ाध्यमत ्च सांघमताः दरूीितूाः । दहक्षणचहर्व्वशिरगणमयमां गमजीदवेमय थमने ‘वमाईनगमजी’ ाआत्यहिधीयत,े 

यद्यहि ्तूौ व्रमह्मणमय हक्हि हचह्नां नमहमत ।  

युद्ध्नु सहन्धरिवत ्। हकन्त ुाअक्र्णकमररणाः ्सुल्मनमाः कथां िूज्यमाः िवहन्त ? एतहद्वषये ाऄनु्ीयत ेयत ्िमरत े्सुल्मनरमज्यरहतष्ठमयमाः िूवं स्मज े

ाईच्चहनर्मनवणायो्ाध्यमत ्ाअन्तररकाः सर्मवन्धाः नमसीत ्। हनर्मनवणमााः ाऄहिजमतदवेतमिूजने ाऄहधकमररणाः नमसन् । तताः ाईच्चिहेणहहन्दहुिाः सह ाआसलम्धर्म्ारचमरकम नमां 

हवरोधोऽिवत,् शमस्त्रीयमन् दवेमन् त ेदरूीकुर्व्वाहन्त । ाआसलम्धर्म्ारचमरकमणमां कमयमाहण ाऄनुन्नतमाः हहन्दवाः कमङ्क्षहन्त । तताः कमलक्र्णे िीरगमजी त्यमदयाः दवेमसनां 

रमप्तवन्ताः । 

िीरगमजीत्यमदयाः ्सुल्मनशमसकमनमां घहनष्ठमाः ाअसन् । जमहतधर्म्ाहनहवाशेषेण तषु्टमाः िीरमाः रिमवशमहलनाः जनमनम्िुकमरां समधयन्तीहत दृष्टमन्तोऽहमत । 

घुहियमयााः िीराः ्ोवमरक गमजी िमूवमह्नां ्दनरमयां तत्कमलीनमय नवमवमय क्रोधमत ्रहक्षतवमन् । ाऄहि च िीरगमजीत्यमदयाः जमनहन्त यत ्दृढ़्लूे सांमकमराः न 

दरूीिवनयोग्याः । ाऄताः लोकधर्म्णे त ेसख्यां कुर्व्वाहन्त, एव् ्ाऄनुन्नतमन् हनर्मनवणमान् हहन्दजुनमन् हनकषम त ेजनहरयमाः िवहन्त । 

ाअलोच्यमय गमजीसमहवेमय गणुमाः जनमन् ्गु्धवन्ताः, तम्मद्वम ाईिकृतमाः जनमाः गमजीं िहिां  कुर्व्वाहन्त । कमलक्र्णे जनमनमां कयमहचत ्ाअहदर्व्यमघ्रदवेतयम 

गमजीसमहवेाः ह्हिताः ितू्वम र्व्यमघ्रदवेतम वड खमाँ गमजी ाऄिवत ्। रसङ्गताः ाईल्लेख्यां यत ्वड खमाँ गमजी, हजन्दमिीराः कमयमहि नम् न । त ेाआसलम्रचमरकेषु 

शीषामथमनीयमाः । 

हुगहलजलेमयमाः हत्रवेण्यम् ्कहश्चत ् ‘वड खमाँ’ स्महधरहमत । एषाः वड खमाँ जमफर खमाँ ाअलोच्यमय वड खमाँ गमहजनाः समदृश्ययुिाः । जमफर खमाँ दरम फखमाँ ाआहत 

नमर्मनम वहुगङ्गमस्त्रोत्राँ रहचतवमन् । वड खमाँ गमजी ाऄहि गङ्गमििाः ाअसीत ्। ाऄमय वड खमाँ ाआत्यमय ाईिशे्ये रहचतषेु कमर्व्येषु गङ्गमदवेी ाऄमय ्मसी्मतम ाआहत दृश्यत े। 

‘गमजीर ििे’ ाआत्यत्र गङ्गमदरे्व्यमाः ्हूताहश्चहत्रतम ाआहत दृश्यत े। द्वौ एतौ वड खमाँ ाऄहिन्नौ न वेहत गवेषणमसमिेक्षाः सांवमदाः ।  

समतहवहवाः सप्तिहगन्याः वम हहन्दरुधमनेषु मथमनेषु लक्ष््ीसरमवतीवत ्सुन्दयााः िवहन्त । ्सुल्मनमथमने दवेी ्सुल्मनवमहलकमवत ्वेशां करोहत । 

 जनमनमां ्खुषेु दहक्षणचहर्व्वशिरगणमयमां रचहलतमत ्समतहववेाः सङ्गीतमत ्ज्ञमयत ेयत ्ाऄधमह्ाकमाः जनमाः खोदमां हवम्रहन्त । तत्रहतहवधमनमथं खोदम तमय 

सप्त्मनसकन्यमाः िहृथवीं रेरयहत एक करोगमहधष्ठमतरृूिेण, ाऄन्यथम जनमाः तमाः न मवीकररषयहन्त । ाऄताः समतहवहवषु ओलमहवहवाः हवसूहचकमयमाः, जोलमहवहव 

हम्वसन्तमय, ्हडहवहवाः समहन्निमहतकमय ज्वरमय हवकमरमय ाऄहधष्ठमत्र्याः । समतवाईनी समतवोन ्सुल्मनयुग ेसमतहववौ िररण्त े। 

 िीराः गोरमचमाँदाः हहन्दु् सुल्मनयोाः ाईिययोाः िूज्याः । फहकरमाः हवशवत्सरिूवेऽहि निां  स्ग्रिल्ल्यमां कृषणवस्त्रिररहहतमाः नरमणमां गहृद्वमर् ्ाऄिमषत ‚िीराः 

गोरमचमाँदाः ्हुमकल ाअसमन ‛ । गोरमचमाँदमय यथमथााः नम् स यद ाअर्व्वमस ाअहलाः । ाआसलम्रचमरकाः साः रमज्ञे चन्द्रकेतवे ाआसलम्धर्म्ादमनमथा् ्ाईद्यिुोऽिवत,् यद्यहि 

तमय समफल्यां नमयमत् ्। 

 मथमनीयमाः हहन्दु् सुल्मनमाः रङ्हकनीहत दवेीं िूजयहन्त ।  

  लौहककदवेतमद्वयमय वडखमाँगमजीदहक्षणरमययोाः युद्धछलेन हहन्दु् सुल्मनयोर क्यां वण्यात े। दवेयोाः घोरयुद्धमय स्मिहयतकुम्ाः हवधमतम ाइश्वराः 

ाऄद्धाहहन्द-ुाऄद्धा्सुल्मनरूिां धमरहयत्वम युयुधमनयो्ाध्यमत ्ाअहविूातोऽिवत ्। कृषणरम्मय रमय्ङ्गले ाऄिूवमा सम वणानम – 

অদধণয ভাথায় কারা একবাদগ চূডা টানা 

ফনভারা ক্ষেক্ষরক্ষভক্ষর াদথ । 

ধফর অদধণক কায় অথণনীর বভঘ প্রায় 

বকাযাণ ুযাণ দুই াদত ॥ 

ाइश्वरां दृष््टवम गमजीदहक्षणरमयौ मतर्व्धौ ाऄिवतम् ्। - 

এইরূ দযন াইয়াদে দুইজন 

ধক্ষযয়া ক্ষডর দুই ায় । 

তুক্ষরয়া অক্ষির নাদথ ফুিাইয়া াদত াদথ 

দুইজদন বদাস্তাক্ষন াতায় । 

 

लोकदृष््टयम दवेतमद्वयमय कलह्,् तहन्नवमरणमथा् ्ाइश्वरमहविमावाः – ाऄत्र दवेेश्वरयोाः िदेाः दृश्यत,े दवेद्वयमय च । ाइश्वरेण त ुिुनाः ाईमयत े- 

 

তুক্ষভ বমই বই যায় ফফণয বরাদকদত তায় 

ববদ কদয দুুঃি ায় নানা । 

शेषताः तदिदेदशान् ्। 
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 धर्म्ारहतष्ठमकमले रचमरकमले वम हिन्नधर्म्मावलहर्मवषु हवरोधाः, िश्चमत ्स्न्वयोऽहि िवताः, तिृश्यत ेगमजीदहक्षणरमययोाः ाईिमसकेषु । ाऄताः वङ्गदशेमय 

सुन्दरवने सर्मरदमयद्वयमय दवेतमद्वयाः एकहत्रतयम िूज्यत े। गमहजनाः रतीके स्मधौ वेद्यम् ्मथमहिताः हचहत्रतघिाः ‘वमरम’ दहक्षणरमयरतीकाः । ाऄहि च वमरम न काः, द्वौ । 

एकहम्न् वमरमयमां हचत्रां गरु्मफयुिमय, ाऄन्यहम्न् गरु्मफहीनमय श््ियुुिमय । गरु्मफयुिम दहक्षणरमयमय वमरम, श््ियुुिगण्डदशेमय वडखमाँगमहजनाः ाआहत ्न्यत,े यताः 

रमचीनसांमकृताेः वमहकमाः ्सुल्मनमाः गरु्मफहवहीनमाः क्षुद्रगरु्मफहवहशष्टमाः वम श््ियुुिगण्डदशेममत ुदृश्यन्त े। श््ियुुिवमरम नमरमयणीदरे्व्यमाः ाआहत ाऄहि कथ्यत,े हकन्त ुदरे्व्यमाः 

श््ि ुकथां सर्मिवहत ? सर्मिवताः व्रमह्मण ाः हद्वतीयवमरम तमहन्त्रकदहेवनमरमयण्यमाः ाआहत घोषणम्नु गरु्मफमङ्कनां स्मप्यत,े श््श्व्रङ्कनां च रमचीनरीत्यम चलहत । वमरमद्वयां 

दहक्षणरमयमय ाआत्यहि न सर्मिवहत द्वयो्ाध्यमत ्िमथाक्यमत ्। गरु्मफहीनम वमरम कमयहचत ्ाऄन्यदवेमय ाअहद्मय याः दहक्षणरमयरमधमन्यकमले तत्िमश्वे हतष्ठहत, ाआत्यहि 

सर्मिवहत, यताः दवेतयोाः ह्हितरूिां न हवरल् ्। एतदहि ाऄवश्य्नु्मन् ्।  

्महणकिीराः हहन्दु् सुल्मनयोाः कमहचत ्लौहककी दवेतम । तमय िूजमहमजोतमय कतमाराः ्सुल्मनफहकरमाः । ग्रम् ेगो्डकेषु हहन्दु् सुल्मनमाः गहृमथमाः 

सहर्म्हलततयम ्महणकिीरमय दरगमयमां िूजमहमजोतां ददहत । कृषकमाः िहि्न्ताः गोाः रथ्दगु्धदमने रथ्हदनदगु्धां ्महणकिीरमय दरगमयम् ्ाईत्सग ंकुर्व्वाहन्त ।  

गमजीिीरमदयाः ्सुल्मन ाः ाईिममयमाः िहवतु् हाहन्त, कथां हहन्दनुम्हि हचन्तनीय् ्। तत्कमलीन ाः ्सुल्मनशमसक ाः सर्मवन्धवशमत ्त ेहहन्दनूमां ियिमत्रमहण 

िहवतु् हाहन्त , न त ुिहििमत्रमहण । सर्मिवताः िीरमाः लोकधर्म्ाहवरोहधनाः न ाअसन् । तत्कमलीननरवलेाः त ेहवरुद्धमाः ाअसन् । िीरगो रमचमाँदिीरलोहमनीत्यमदीनमां जीवन्यमाः 

तज्ज्ञमयत े। कदमहचत ्त ेाअसन् ाऄलौहककशहि्न्ताः दक्षाः कहवरमजाः हमहक् ्वम । जनमाः तभे्याः वहूिकमरां रमप्य सुफीवमदमय रिमवमत ्च तमन् दवेतमसु ाईन्नीतमन् 

कुर्व्वाहन्त । 

सत्यनमरमयणाः सत्यिीराः वम । ाऄहिधमनमज्ज्ञमयत ेयत ्हहन्दु् सुल्मनमाः ाऄमय िूजमां कुर्व्वाहन्त । वङ्गहवहमरोहडषयमरदशेेषु िञ्जमवमय जलन्धरे दमहक्षणमत्यमय 

्हीशुरे च ाऄमय रमधमन्यां दृश्यत े। 

हशरहत ्ोकम् च फमरसीशर्व्दाः । सर्मिूणाताः सत्यनमरमयणिूजमन्त ेव्रतकथमिमठकमले िठ्यत ेसत्यनमरमयणाः सत्यिीरमत ्ाऄहिन्नाः ाआहत । शङ्कर-ाअचमयामय  

‘তযনাযায়দণয ুুঁ ক্ষথ’ ाआत्यम्मत ्ाईद्धतृमहन - 

 

‚একদা বফকুণ্ঠধাদভ ক্ষচদে নাযায়ণ । 

ভদতণ যদত কর কর ধদভণয কাযণ ॥ 

কর আদদয বযা ধদভণয কর । 

ৃক্ষথফী বাক্ষদয় মায় যক্ত অয ॥ 

ক্ষভরাদত কর ধভণ কাভনা আভায । 

তযীযরূদ আক্ষভ ফ অফতায ॥ 

পক্ষকদযয বফদ আক্ষভ ধযায় মাইফ । 

নযধভণ যীক্ষত ক্ষিা প্রচায কক্ষযফ ॥ 

বক ফা ডাক্ষকদফ বভাদয তযীয ফক্ষর । 

ীয আয নাযায়ণ একই কক্ষর ॥‛ 

 िुनाः िहण्डतने रम्शे्वरिट्टमचमयेण ‘তযনাযায়দণয কথা’ ाआहत ग्रन्थे नमरमयणां हवहमय िीरमय चरणे रहणिमतां कृतवमन्  -  

‚তয তয তযীয ফণক্ষক্ষিদাতা । 

ফাঞ্ছা ফড ফাক্ষডর ফক্ষণণফ এফ কথা ॥‛ 

‚জয় জয় তযীয, নাতন দস্তগীয । 

বদফ বদফ জগদতয নাথ ॥‛ 

‚বক জাদন বতাভায তত্ত্ব 

তুক্ষভ যজুঃ তভুঃ ত্ত্ব  

বতাভায চযদণ প্রক্ষণাত ॥‛ 

िमरतचन्द्ररमयगणुमकरेण हलहखतां ‘তযীদযয কথা’ - 

‚পক্ষকয যীয ধক্ষয, ক্ষয ইরা অফতাক্ষয, 

এক ফৃিতদর বকর স্থান ।‛ 

्ध्ययुगिमाँचमलीकमरेण कृषणहररदमसेन ाईच्यत ेयत ्सत्यनमरमयणाः ्नुषयाः ाअसीत ्। ्मलञ्चरमजकन्यमयमाः गिऽेजमयत । श शवे सत्यनमरमयणाः रमजगरुुां  

रदहशातवमन् हकहञ्चत ्िुमतक्,् यत ्ाअसीत ््सुल्मनमनमां धर्म्ाकमर्व्य् ्। रमजगरुोाः ्त्मसीत ्यत ््सुल्मनमनमां धर्म्ाकमर्व्यां हहन्दाुः न िठेत ्तथम सहत हहन्दोाः जमहताः 

नश्येत ्। गरुोवमाक्यां सत्यनमरमयणाः न हवश्वहसहत - 

 ‚াক্ষয়া কক্ষদে তযনাযায়ণ 

নাভ ক্ষনদর জাক্ষত নষ্ট কদয বকান জন ॥ 
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এক ব্রহ্ম ক্ষবি আয দুই ব্রহ্ম নাই । 

িংাদযয কথা (ধাতা) এক ক্ষনযঞ্জন বগাুঁ াই ॥ 

বই ক্ষনযঞ্জন নাভ ক্ষফদভাল্লা য় । 

ক্ষফষু্ণ আয ক্ষফদভাল্লা কবু ক্ষবি নয় ॥‛ 

ख्रीष्टीये िञ्चदशे षोडशे शतके ्सुल्मनकवीनमां सत्यिीर्महमत्र्मयरचमरककमर्व्येषु सत्यनमरमयणमय सत्यिीरमत ्ाऄहिन्नत्वां दृश्यत े। फयेजलु्लमह् ओयमहजद ्

ाअहल तमय सत्यिीरिमाँचमल्यमां ‘सत्यनमरमयण’ ाआहत ाईल्लेखयहत - 

‚াত বযাজ আভযা ক্ষকায না াই । 

ফুক্ষিনু নক্ষেফ ফুযা চর ঘদয মাই ॥ 

বন কাদর বদিা ক্ষদদরন তযনাযায়ণ 

পক্ষকদয বদক্ষিদয় তাযা ক্ষপক্ষযর তিন ।‛ 

 दवे्तूीनमां िूजम रतीकिूजम वम हहन्दधुर्म् ेशमस्त्रहसद्धम । ाआसलम् ेाअल्लमह् हवनम ाऄिरमय कमयमहि िूजम हनहषद्धम । कोरमणे िीरवमदाः नमहमत । 

तथमहि ्सुल्मनमाः ्तृ्मतिूां सत्यिीरां िूजयन्तीहत दृश्यत े। हहन्दु् सुल्मनमाः सत्यिीर्मरमध्य तत्रसमहद ‘जलिडम’ ‘तलेिडम’ हमहकह् औषधां ्मदलुीकवचां गहृ्नहन्त । 

िीररसमहद वमतमसम एलमचेन सह व्रमह्मणमाः ाऄहि गहृ्नहन्त । सत्यनमरमयणिूजमयमाः हशरहनरसमदां ्सुल्मनमाः ाऄहि गहृ्नहन्त । एतमदृशी ाईदमरतम एकतम िूजमचमरे रसमदग्रहणे च 

न दृश्यत े। 

ाईच्यत ेयत ्हहन्दु् सुल्मनेषु ऐक्यसष्ृ्टयथं गौडसुलतमनाः हुसेन शमह् सांमकृत ‘सत्य’्नु ाअरहव ‘िीर’शर्व्द् ्ाईिवेशहयत्वम सत्यिीरिूजम् ्ाअरित े। 

सत्यनमरमयणसत्यिीरिूजम स्हन्वताः िूजमचमराः । कथ्तेत ्सर्मिवहत शत्रिुमवयोाः हहन्दु् सुल्मनयो्ाध्यमत ्।  

১। िमरत े्सुल्मनमहधकमर्नु मवधर्म्ारक्षणशङ्हकतमाः हहन्दवाः ाईदमरमन् ्सुल्मनगमजीजनमन् रहत िद्धमलवाः िवहन्त ।  

नवव्रमह्मण्ययुग ेहनर्मनवणीयमाः हहन्दवाः शमस्त्रोििूजमयम् ्ाऄनहधकमररणाः िवहन्त, िीरगमजीनमां िदेहवहीनां सरलजीवनां तमन् ाअकषायहत । लुप्तरमयाः वौद्धधर्म्ााः 

तदम हिक्षुवांशधरमाः हहन्दसु्मज ेरवेशमहधकमरां न रमप्तवन्ताः । एत ेसर्व्वे ्सुल्मनमाः न िवहन्त । हकन्त ुिीरमन् रहत ाअकृष्टमाः िवहन्त । ाऄताः सत्यिीरिूजमयम् ्ाऄनुरिमाः 

िवहन्त त े। 

      ्सुल्मनमहश्चन्तयहन्त यत ्रहतवेहशहिाः हहन्दहुिाः सह शत्रतुम ाईच्चवगीयमन् ्सुल्मनमन् लमियुिमन् कुर्व्वाहन्त, न त ुहनर्मनवगीयमन् । ाऄताः मवधर्म् ंन त्यक्त्वमहि 

स्हन्वत ेिूजमचमरे सर्मरदमययो्ाध्यमत ्हवरुद्धतम ह्रमसरमप्तम ।  

िमरतीयमाः ्सुल्मनमाः रधमनताः हहन्दधुर्म्मात ्धर्म्मान्तररतमाः । ाऄताः िूवासांमकमरवशमत ्त ेिूजमहवरोहधनाः न ाअसन् । ाऄहि त ु्सुल्मनमाः रमयशाः हहन्दनुमरीाः 

हववमहां कुर्व्वाहन्त, नमहिाः हहन्दसुांमकमराः ्सुल्मनमनम् ्ाऄन्ताःिुरां रहवशहत । ्ध्ययुगीयमाः ाईदमरमाः धर्म्ावमदमाः ऐक्यसहमयतमां ददहत । ১) ्ध्ययुग ेवङ्ग ेसुफीवमदाः 

दरवेशमनमां रचमराः वम ২) कमश््ीरमय समहधकमयमाः लमलवमक्यमन्यमाः ाईदमराः धर्म्ारचमराः, ৩) िीच तन्यदवेेन जमहतवणाधर्म्ािदेमनम् ्ाऄमवीकमराः ৪) गौडसुलतमनमय 

हुसेनशमहमय हहन्दु् सुल्मनयो्ाध्यमत ्ह्लनरयमसाः ৫) वमदशमह् ाअकवरमय दीन्-ाआ-ाआलमही धर्म्ावमदाः ৬) ाअग्रमयमां मवमह्जी्हमरमजमय हुजरु्हमरमजमय च 

रमधममवम्ी सन्तवमदाः । ৭) स्मजतत्त्वमज्ज्ञमयत ेयत ्द्वौ सर्मरदमयौ रथ्सांमिशे हवरुद्धौ हतष्ठन्तौ क्र्णे एकत्रवमसमत ्हचन्तमचेतनमयमां रिमहवतौ िवन्ताः ।  ৮) 

कवीररम्मनन्दमनम् ्ाईदमराः ह्लनमकमङ्क्षी धर्म्ारचमराः हहन्दु् सुल्मनयोाः ्नहस रहतहक्रयमां सषृ्टवमन् ।  

धर्म्ाठमकुराः सत्यनमरमयणे हववहताताः । ्हमिमरतवहणातमय सत्यहवनमयकमय मकन्दिुरमणमय रेवमखण्डे ाईहल्लहखतमय सत्यनमरमयणमय िूजमयमाः रचलनां 

हहन्दनुमां ्ध्यमत ्ाअसीत,् िश्चमत ्सत्यनमरमयणाः सत्यिीराः िवहत ्सुल्मनस्मज े। ाअदौ एकाः ाईिममयाः हिन्ने िररवेशे ाईिमहसताः, ििहवश्वमसे िूजमचमरे समदृश्य्ताः । 

ाअहद्ध्ययुग ेसमधकिीराः ्नुसुर हमल्लमद सत्यदशी धर्म्नेेतम ाअसीत,् याः ाअत््मनां सत्यदशीहत रचमरयहत । एतत्कमरणमत ्साः मवधहर्म्ाहिाः हन्यत े। तमय 

हशषयममतां ‘सत्यिी’हत ाअख्ययम ाअख्यमहयतां कुर्व्वाहन्त । साः ाईिममयाः िवहत । तद्भिमनमां रचमरेण हहन्दु् सुल्मनस्मज ेसत्यिीरमचान् ्ाअरित े। 

हहन्दु् सुल्मनयोाः एतद र्व्यां न ज्ञमत् ्ाआसलमह्कमिेि ाइत्यनेन । एकहम्न् ाआसलम्धर्म् ेहशयमसुन्नीहवरोघाः यदम लेहलहमनाः, तदम वङ्गदशेे क्षुद्र े

हहन्दु् सुल्मनयोाः एकत्रोिमसनम धर्म्ासहहषणुतमयमाः िरमकमष्ठम िवहत ।  
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