এলাহাবাদ অিধেবশেন ইকবােলর ঐিতহািসক ভাষণ
মুহাদ ইকবাল

ইকবােলর এলাহাবােদর এই ঐিতহািসক ভাষণ পািকান রাের দাশিনক ও রাজৈনিতক বয়ান িহেসেব তাৎপযপূণ। পািকান
ধারণা িবিনমােণ ইসলােমর ভূিমকা এবং নয়া রাের সােথ ইসলােমর সক িক হেব তা িনেয় ইকবােলর াব ও পযােলাচনা
রেয়েছ এই ভাষেণ। ইউেরােপর ধমিনরেপতবাদ আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আিধপতবােদর িবপরীেত ইকবাল মুসিলম
জাতীয়তাবােদর য াবনা পশ কেরেছন তা আেজা াসিক। আিলক ও বিক পিরমডেল সমসামিয়ক রাজৈনিতক ও
আদিশক সংকেটর িেত সারণ এই ঐিতহািসক ভাষণিট পাঠেকর জ সংেশািধত ও পিরমািজত আকাের পুনঃকাশ
কেরেছ। - সাদক
[১৯৩০ সােলর ২৯ িডেসর এলাহাবােদ অিত িনিখল-ভারত মুসিলম লীেগর ঐিতহািসক অিধেবশেন আামা ইকবােলর দ
সভাপিতর ভাষণ]
ধীমডলী, ভারেত মুসিলম রাজৈনিতক িচাধারা ও কাযকলােপর সবািধক সংকট-সিেণ আপনারা িনিখল-ভারত মুসিলম
লীেগর এই অিধেবশেন সভাপিত করবার জ আমােক আহবান কের য সান দশন কেরেছন, তার জ আিম আপনােদর
কােছ গভীরভােব কৃত। িনঃসেেহ এই িবরাট জনসমােবেশ এমন ব লাক আেছন, যাঁরা আমার চেয় বেণ অিধক
রাজৈনিতক অিভতাস এবং যাঁেদর রাজনীিত ােনর িত আিম উতম া পাষণ কির। তরাং আজেকর এই
জনসমােবশ য রাজৈনিতক িসা হেণর জ আত হেয়েছ, তৎসেক আিম কােনা িনেদশ দবার দাবী করেল তা
গলভতার শািমল হেব। আিম কােনা দেলর নতা নই; কােনা নতার অসরণ আিম কির না। আিম আমার জীবেনর  অংশ
বয় কেরিছ ইসলােমর সয অধয়েন – ইসলােমর কান ও রাববা, তার তমুন, তার ইিতহাস ও সািহত অধয়েন। আমার
মেন হয়, ইসলােমর াণবর সােথ এই অিবরাম সংেযােগর ফেল তা আমার উপলিেত যভােব কাশ লাভ কেরেছ, তার ফেল
িবজনীন সত িহসােব ইসলােমর তাৎপয সেক আিম এক ধরেনর অদৃির অিধকার লাভ কেরিছ। তার মূল যাই হাক, এরই
পিরেিেত, ভারেতর মুসিলম জনগণ ইসলােমর াণবর িত সিতকারভােব আশীল থাকেত দৃঢ় সংক ধের িনেয়, আিম
আপনােদর িসা হেণ িনেদশনা িদব না বরং আমার মেত যসব মূলনীিত ারা সসব িসাের সাধারণ কৃিত িনধািরত হেব
তা ভােব আপনােদর উপলিেত আনার ু চা করেবা।
১। ইসলাম এবং জাতীয়তাবাদ
একথা অীকার করা যায় না য, একিট নিতক আদশ ও িবেশষ ধরেনর রাববা িহসােব ইসলামই ভারেতর মুসিলম জনগেণর
জীবন-ইিতহাস ধান গঠনমূলক উপাদান হেয় আেছ। িবেশষ ধরেনর রাববা বলেত আিম বুিঝ আইনসংা একিট িবেশষ
ধারা িনয়িত ও একিট িনিদ নিতক আদেশ অািণত সামািজক কাঠােমা। তা থেক এমন সব মৗিলক আেবগ ও আগত
জ িনেয়েছ, যা িবি বি ও ণীেক ঐকব কের শষ পয তােদরেক এক িনিদ জািতেত পিরণত কের। কৃতপে
একথা বলেল মােটই অিতরন হেব না য, সবতঃ ভারতই িনয়ার একমা দশ, যখােন ইসলাম জািতগঠনকারী শি
িহসােব সব চাইেত বিশ কাযকর ভূিমকা পালন কেরেছ। অা দেশর ায় ভারেতও সমাজ িহসােব ইসলােমর কাঠােমা ায়
সূণেপ গেড় উেঠেছ িনিদ নিতক আদেশ অািণত তমুন িহসােব ইসলােমর কাযকািরতার মাধেম। আমার বব
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হে এই য, মুসিলম সমাজ বলেত যা দিখ তা ইসলামী তমুেনর সােথ সংি আইনকান ও িতােনর চােপই তার
উেখেযাগ সমজাতীয়তা (homogeneity) ও অভরীণ ঐকসহকাের প লাভ কেরেছ।
অব ইউেরাপীয় রাজৈনিতক িচাধারায় য ধারণাসমূহ কাশ লাভ করেছ, তােত ভারত ও ভারেতর বাইেরর বতমান যুেগর
মুসিলমেদর দৃিভিেত ত পিরবতন আসেছ। এইসব ধারণায় অািণত আমােদর সমােজর তণতর লােকরা ইউেরােপর
এসব িচাধারার িববতেনর শকেড় যসব বাবতা কাজ কেরেছ তার সমােলাচনামূলক উপলি বতীতই সসব ধারণােক িনজ
িনজ দেশ জীব শি (living force) িহসােব দখবার জ আহী। ইউেরােপ খৃধম বলেত বুঝােতা একটা িনছক সাসআম-আয়ী িবধানেক (Monastic Order), যা েম েম িবকাশ লাভ কেরেছ এক িবরাট িগজা িতােন। লুথােরর িতবাদ
অিভযান চািলত হেয়িছেলা িগজা-িতােনর িবে, পািথব ধরেনর কােনা রা িবধােনর িবে নয় এবং তার  কারণ
িছেলা এই য, খৃধেমর সােথ সংি তমন কােনা রাশাসন ববার অিই িছেলা না। এই িতােনর িবে লুথােরর
িবোহ করার যৗিকতাও পুেরাপুিরই িছেলা; যিদও আমার মেন হয়, িতিন তখন এ সত উপলি কেরন িন য, ইউেরােপর
তখনকার চলিত অবায় তার িবোহ শষ পয বিবধ জাতীয় তথা সংকীণতর নিতক পিতর জ িদেয় িযর িবজনীন
নীিতবাদেক িবপয করেব। এমিন কের েশা ও লুথােরর ায় বিেদর উদােগ চািলত বুিবৃি সংা আোলেনর
অভুােনর ফল হেলা এককেক পরর সময়হীন বেত পিরণত করা (Mutually Ill-adjusted many), মানবীয় দৃিভিেক
জাতীয় দৃিভিেত পার এবং তার বাহন িহসােব েয়াজন হেলা দেশর ধারণার মেতা অিধকতর বািবক িভির এবং তা
িবকাশ লাভ করেত লাগেলা জাতীয় ধারায় উূত িবিভ রাশাসন পিতর মাধেম। জাতীয় ধারার অথ হেলা: য ধারায় অলেক
ীকার করা হয় রাজৈনিতক সংহিতর একমা নীিত িহসােব। আপনারা যিদ ধমসংা ধারণােক ূণেপ পারেলৗিকক বাপার
বেল িবেবচনা করেত  কেরন, তাহেল ইউেরােপর খৃধেমর য পিরণিত হেয়েছ, তা সূণ াভািবক। নীিতবাদ ও রাশাসন
ববার জাতীয় পিত ারা িযর িবজনীন নীিতবাদ িবপয হেয়েছ। ফেল ইউেরাপ য িসাে পৗঁছেত বাধ হেয়েছ, তা হে:
ধম হেলা বিিবেশেষর ঘেরায়া বাপার এবং মােষর জীবেনর সােথ ধেমর কােনা সক নই।
ইসলাম মােষর একেক (Unity) আা ও বর সময়াতীত তবােদ (Duality) িবভ কের না। ইসলােম আাহ ও
িবিয়া, আা ও ব, উপাসনাগার ও রা পরেরর পিরপূরক। মাষ অ অবিত আিক জগেতর খািতের উেপণীয়
এক অপিব জগেতর বািসা নয়। ইসলােমর কােছ ব হে এমন আা যা ান ও কােলর মেধ িনেজেক কাশ কের।
ইউেরাপ সবতঃ মািনিকয়ান িচাধারা (Manichaean Thought) থেক আা ও বর ািক মতবাদেক িনিবচাের হণ
কেরিছেলা। ইউেরােপর  িচানায়গকগণ আজ র িদককার এই াি উপলি করেছন, িক তােদর রাজনীিতকরা
পেরাভােব িনয়ােক বাধ করেছন তােক াতীত মতবাদ বেল ীকার কের িনেত। আিক ও পািথেবর মেধ এই ািমূলক
িবেভদ সৃি ইউেরােপর ধমীয় ও রাজৈনিতক িচাধারােক গভীরভােব ভািবত কেরেছ এবং কৃতপে তার ফল হেয়েছ
ইউেরাপীয় রা-জীবন থেক খৃধেমর পূণ িনবাসন। এর ফেল গেড় উেঠেছ মানবীয় ােথর পিরবেত জাতীয় াথ ারা ভািবত
পরর সামহীন (Ill-adjusted) রােগাি। এই পরর সামহীন রােগাি খৃধেমর নীিত ও িবাসসমূহেক পদদিলত
করার পর আজ েয়াজন অভব করেছ এক ইউেরাপীয় যুরাের, অথাৎ সই ঐেকর েয়াজনই স অভব করেছ, যা খৃীয়
িগজা-িতান বুিনয়াদীভােব তােদরেক দান কেরিছেলা, অথচ খৃের মানব-ভাতৃের আেলােক তার সংার সাধেনর পিরবেত
লুথােরর রণায় তারা তা ধবংস করােকই যথাথ মেন কেরিছল।
ইসলামী িনয়ায় একজন লুথার একিট অসব বাপার; কারণ এখােন মধযুগীয় খৃধেমর অপ কােনা িগজা-িতান নই,
যার জ কােনা ংসকারীর েয়াজন হেত পাের। ইসলামী জাহােন আমােদর রেয়েছ এক িবজনীন রাশাসন ববা যার
মৗিলক িবষয়ািদ নািজল করা হেয়েছ বেল আমরা িবাস কির, তেব আধুিনক িনয়ার সােথ ফিকহেদর সংেশর অভােব তার
কাঠােমাগত িদকেলােত নতুনতর শি সার করবার েয়াজন হেয় পেড়েছ। ইসলামী জাহােন জাতীয় (national) ধারণার
চূড়া ভাগ িক হেব, তা আিম বলেত পাির না। ইসলাম ইিতপূেব িভ ভাবধারা-কাশক ব ধারণােক যমন আ কের নতুন
পদান কেরেছ এেেও তমিন িকছু হেব নািক তার িনজ শি িদেয় এর আমূল পিরবতন সাধন করেব স সেক
ভিবানী করা কিঠন। সিদন িলেডেনর (হলাড) অধাপক ওেয়নিসংক আমার কােছ িলেখেছন: “It seems to me that
Islam is entering upon a crisis through which Christianity has been passing for more than a century.
The great difficulty is how to save the foundations of religion when many antiquated notions have to
be given up. It seems to me scarcely possible to state what the outcome will be for Christianity, still
less what it will be for Islam.” – “আমার মেন হয়, খৃধম গত এক শতেকর অিধককাল য সংকট অিতম কর চেলেছ,
ইসলামও তমিন এক সংকট-পিরিিতেত েবশ করেছ। একিদেক যমন ব াচীন ধারণােক উেদ করবার েয়াজন রেয়েছ,
তমিন িক কের ধেমর বুিনয়াদ বাঁিচেয় রাখা যােব, সটাই হে এক জিটল সমা। খৃধেমর জ িক পিরণাম তীা করেছ,
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তা বলা আমার পে কদািচত সব, আেরা কম সব হেছ ইসলােমর পিরণাম িনধারণ করা।” বতমান মুহূেত জাতীয় ধারণা
(National Idea) মুসিলম দৃিভিেক গািেকিক কের তুেলেছ এবং এমিন কের বাবেে ইসলােমর মানবীয় কাযকলােপর
গিত  করেছ। এই গাি-চতনার (Racial Consciousness) িবকােশর ফেল অতর মানদেডর িবকাশ গঠেত পাের এবং
এমনিক, তা ইসলামী মানদেডর সােথ সাংঘিষক িকছুও হেত পাের।
আশা কির, আমার এই বাত একােডিমক আেলাচনার জ আপনারা আমােক মা করেবন। িনিখল-ভারত মুসিলম লীেগর এই
অিধেবশেন ভাষণ দান করার জ আপনারা এমন এক বিেক মেনানীত কেরেছন য বি ভৗেগািলক সীমাবতা থেক
মােষর দৃিভিেক মু করার জ জীব শি িহসােব ইসলােমর বাপাের হতাশাবাদী নয়, ধম বি ও রাজীবেনর সবািধক
পূণ শি তা িবাস কের এবং যার চূড়া িবাস য, ইসলাম িনেজই িনয়িতর িনয়ামক এবং স কােনা িনয়িতর িনেদেশ
চািলত হেব না। এই ধরেনর মাষ যেকােনা িবষয়েক িনজ দৃিভিেত না দেখ পাের না। আপনারা মেন করেবন না, আিম য
সমার আভাস িদি, তা িনছক কািনক বাপার। এ হে একিট অত জীব ও বাব সমা। জীবন ও আচরণ-পিত
িহসােব ইসলােমর কাঠােমার সােথই যার সক রেয়েছ। একমা এরই সিঠক সমাধােনর উপর িনভর করেছ ভারেত িনিদ
সাংৃিতক সা িহসােব আপনােদর ভিবৎ। আজেকর িদেন ইসলােমর সুেখ য সংকট-পিরিিত এেস হািজর হেয়েছ,
আমােদর ইিতহােস এর চাইেত বৃহর সংকট ইসলােমর সুেখ আর কখেনা আেসিন। একিট জািতর সুেখ তােদর সামািজক
কাঠােমার বুিনয়াদী নীিতসমূহ সংেশাধন, পূনিবেষণ অথবা অা করার পথ উু রেয়েছ, িক কােনা নতুন পরীায় বৃ
হবার আেগ তারা িক করেত যাে তা ভােব দখার েয়াজন রেয়েছ। যভােব আিম এই জরী সমার আেলাচনা করিছ,
তােত কােরা মেন করা উিচত হেব না য, যাঁরা িভ ধারায় িচা কেরন, আিম তাঁেদর সােথ কলহ করেত চাই। আপনারা একিট
মুসিলম সমােবশ এবং আিম মেন কির, আপনারা ইসলােমর ভাবধারা ও আদেশর িত সিতকার আগত রা করেত উি।
তরাং আমার একমা ইা বতমান পিরিিতেত যা আিম সত বেল সততার সােথ িবাস কির, তা-ই ভােব ব করা।
কবলমা এই পায়ই আমার িনজ আেলা িদেয় আপনােদর রাজৈনিতক কাযকলােপর পেথ আেলাক সার করা আমার পে
সব হেব।
২। ভারতীয় জািতর ঐক
তা হেল আমােদর সমা িক এবং তার তাৎপযই বা িক? ধম িক একিট ঘেরায়া বাপার মা? আপনারা িক দখেত চান য,
ইিতপূেব ইউেরােপ খৃধম য পিরণিতর সুখীন হেয়েছ, ইসলামী িবেও নিতক ও রাজৈনিতক আদশ িহসােব ইসলাম সই
একই পিরণিত লাভ কক? ধমীয় মেনাভাব কােনা ভূিমকা পালন করেব না এমন ধরেনর জাতীয় শাসনববা চালু করার জ
ইসলােমর শাসনববােক অা কের িদেয় নিতক আদশ িহসােব ইসলামেক বাঁিচেয় রাখা িক সব? ভারেত যখােন মুসিলম
জনগণ সংখালঘু হেয় আসেছ, সখােন এ িট িবেশষ পূণ। ধম য একিট ঘেরায়া বিগত অিভতা, এ মতবাদ কােনা
ইউেরাপীয়েদর মুেখ িবয়কর নয়। ইউেরাপ একিট যৗিক িচাধারার পথ ধের এই মতবােদর িদেক ধািবত হয়। সাসবাদী
ধারা িহসােব খৃধম বজগতেক অীকার কের এবং আিক জগেতর িদেক তার পূণ দৃি িনব কের যার ফলিতেত ইউেরাপ
এই মতবাদ অসরণ কের। রাসূল (সা) এর য ধমীয় অিভতা র'আন শরীেফ বিণত হেয়েছ, তার কৃিত অব সূণ িভ।
িনছক জীবতািক ঘটনা বলেত আমরা যা বুিঝ, এ কবল সই ধরেনর অিভতা নয়- যা অিভতালাভকারীর িনেজর িভতর ঘেট
এবং সামািজক, পািরপািকতার উপর যার কােনা িতিয়া অপিরহায নয়। এ হে বিগত অিভতা, যা সামািজক
কাঠােমার জ দয়। এর অববিহত পিরণাম হে একিট িবেশষ রাশাসন-ববার বুিনয়াদ সৃি যার মেধ আইনগত ধারণাসমূহ
ভােব িনিহত রেয়েছ এবং এর উৎস কবল ওহী বেলই তার সামািজক েক খােটা কের দখার েযাগ নই।
তরাং ইসলােমর ধমীয় আদশ মৗিলক িদক থেকই তার সৃ সামািজক কাঠােমার সােথ সকযু। একিটেক অা করেল
পিরণােম অপরিটেকও অা করেত হয়। তরাং জাতীয় ধারাসিলত িবেশষ রাশাসন ববা (polity on national lines)
গেড় তুলেত গেল যিদ তার অথ হয় ইসলামী সংহিতর নীিতেক িবপয করা, যেকােনা মুসিলম স ধরেনর ববা অবলেনর
কথা িচাও করেত পাের না। এই সমাই আজেকর িদেনর ভারতীয় মুসিলম জনগেণর সামেন তভােব ধরা িদে। রনান
বেলন: “Man is enslaved neither by his race, nor by his religion, nor by the course of rivers, nor by the
direction of mountain ranges. A great aggregation of men, sane of mind and warm of heart, creates a
moral consciousness which is called a nation.” – “মাষ তার বণ, তার ধম, নদীসমূেহর াত অথবা পবতমালার
িদকিনেদশনার দাস হেয় থােক না। এক িবরাট মানবসমি মানিসক িরতা ও অেরর উতা সহকাের য নিতক চতনা সৃি
কের, তাঁরই নাম জািত”। এমনভােব সংগিঠত করা বশ সব যিদও এর জ ায়িগক অেথই নতুন কের মাষ িবিনমােণর
কিঠন এবং দীঘ িয়া জিড়ত এবং একইসােথ নতুন উাদনার আাম দওয়া জরী। কবীেরর িশা ও আকবেরর ধমিবাস
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দেশর জনগেণর কনা আকৃ করেল ভারেত এ সাবনা সেত পিরণত হত। অিভতায় অব দখা যায় য, ভারেতর িবিভ
জাত ও ধমীয় দেলর মেধ তােদর িনজ িনজ ত সােক এক বৃহর সামে িবলীন কের দবার কােনা বণতার আভাস
পাওয়া যায় না। েতক দল তার সমিগত অি সেক তীভােব সেচতন। রনােনর ধারণা অযায়ী জািতর উপাদান সিেবশ
করার মেতা নিতক চতনা গেড় তালার জ য মূল দবার েয়াজন, ভারেতর জািতসমূহ স মূল িদেত ত নয়।
তরাং এক ভারতীয় জািতর ঐক খুঁজেত হেব বেক অীকার করার িভতের নয়, বরং বর পারিরক ঐক ও সহেযািগতার
িভতের। সিতকার রাজনীিতান সতেক অীকার করেত পাের না, তা যেতাই পীড়াদায়ক হাক। যপ পিরিিতর অি নই,
তার অি কনা করাই একমা বািবক পা নয়, বরং একমা পা হেছ সতেক ীকার করা এবং তােক আমােদর পে
সেবামভােব ববহার করা। এিদক িদেয় ভারতীয় ঐক আিবার করার উপরই কৃতপে ভারেতর ও এিশয়ার ভাগ িনভর
কের। ভারতই হে ুতম এিশয়া। তার অিধবাসীেদর অংশ িবেশেষর সাংৃিতক সাদৃ রেয়েছ এিশয়ার পূব অেলর
জািতসমূেহর সােথ এবং অপর অংেশর সাদৃ রেয়েছ মধ ও পিম এিশয়ার জািতসমূেহর সােথ। ভারেত যিদ কােনা কাযকরী
সহেযািগতার নীিত খুঁেজ বর করা যায়, তাহেল তা এই াচীন দেশ শাি ও পারিরক সিদা আনেব – য দশ তার
অিধবাসীেদর সহজাত অমতার কারেণর চাইেতও বশী কের তার ঐিতহািসক অবােনর কারেণ এত দীঘকাল ঃখ ভাগ
করেছ। এবং এক সমেয় এিট সূণ এিশয়ার রাজৈনিতক সমার সমাধান করেব।
এটা অব অত বদনাদায়ক য, এমিন একটা অভরীণ ঐেকর নীিত খুঁেজ বর করার জ আমােদর অতিদেনর সকল
েচা বথ হেয়েছ। কন স েচা বথ হেলা? সবতঃ, আমরা পরেরর উে সেক সেহ পাষণ কির এবং িভতের
িভতের পরেরর উপর আিধপত িবার করার ল পাষণ কির। অবা িবেশেষ আমরা যসব একেচিটয়া অিধকার লাভ
কেরিছ, পারিরক সহেযািগতার উতর ােথর খািতেরও আমরা সবতঃ তা তাগ করেত পারিছ না এবং আমরা আমােদর
আেকিকতােক গাপন করিছ জাতীয়তাবােদর আবরেণ। বাইের আমরা মহান দশােবােধর রণা যাগাই, িক িভতেরর
িদেক আমরা জাত বা গা িবেশেষর মেতাই সংকীণমনা। সবতঃ আমরা ীকার করেত চাই না য, েতক দেলরই তার িনজ
সাংৃিতক ঐিত অযায়ী অবাধ আিবকােশর অিধকার রেয়েছ। িক আমােদর বথতার কারেণ যা-ই হাক, আিম এখেনা
আশািত। ঘটনাবাহ কােনা িবেশষ ধরেনর অভরীণ ঐক িতার িদেকই বািহত হে বেল মেন হয়। মুসিলম মন সেক
আিম যেতাটা পযেবণ করেত সম হেয়িছ, তােত আমার একথা ঘাষণা করেত কােনা িধা নই য, ভারতীয় মুসিলম তার
িনজ ভারতীয় আবাসভূিমেত িনজ তমুন ও ঐিতের ধারা অযায়ী পূণ ও অবাধ আিবকােশর অিধকারী, ায়ী সাদািয়ক
মীমাংসার বুিনয়াদ িহসােব এই সত ীকৃিত হেল স ভারেতর আযাদীর জ তার সব িবসজন িদেত ত থাকেব।
েতক গাী তার িনজ ধারায় াধীনভােব আিবকােশর অিধকার রােখ, এই নীিত কােনা সংকীণ সাদািয়কতার মেনাভাব
ারা অািণত নয়। সাদািয়কতার অি অনীকায। য সদায় অপর সদােয়র িত খারাপ মেনাভাব পাষণ কের স
নীচ ও ঘৃণাহ। অপর সদায়সমূেহর রীিতনীিত, কান, ধমীয় ও সামািজক অশাসেনর িত আিম উতম া পাষণ কির।
এমন িক, র'আন শরীেফর িশা অযায়ী েয়াজন হেল তােদর উপাসনাগারসমূহ সংরণ করাও আমার কতব। তথািপ য
সাদািয়ক দল আমার জীবন ও আচরেণর উৎস এবং যার ধম, যার সািহত, যার িচাধারা, যার তমুন আমায় বােব পায়ন
কেরেছ এবং আমার চতনায় যার সূণ অতীত এক জীব কাযকরী উপাদান িহসােব পুনীবন লাভ কেরেছ, সই িবেশষ
সাদািয়ক দলিটেক আিম ভােলাবািস। এমন িক, নহ িরেপােটর েণতাগণও সাদািয়কতার এই উতর বিশের মূল
ীকার কেরন। িসুর পৃথকীকরেণর আেলাচনা করেত িগেয় তাঁরা বেলন: "To say from the larger viewpoint of
nationalism that no communal provinces should be created, is, in a way, equivalent to saying from
the still wider international viewpoint that there should be no separate nations. Both these statements
have a measure of truth in them. But the staunchest internationalist recognizes that without the fullest
national autonomy it is extraordinarily difficult to create the international State. So also without the
fullest cultural autonomy – and communalism in its better aspect is culture – it will be difficult to create
a harmonious nation." – “কােনা সাদািয়ক েদশ সৃ হওয়া উিচত নয়, জাতীয়তাবােদর বৃহর দৃিভি থেক এ কথা
বলেত যাওয়া আেরা বাপকতর দৃিভি থেক এইপ বলারই সমাথক য, কােনা ত জািতর অি থাকা উিচত নয়। এই
উভয় উির মেধই কতকটা সত িনিহত রেয়ছ। িক সবািধক িনাবান আজািতকতাবাদীও ীকার কেরন য, পূণতম জাতীয়
ািধকার বতীত আজািতক রা গেড় তালা অতিধক হ। তমিন পূণতম সাংৃিতক ািধকার বতীত এক ঐকব জািত
গেড় তালাও হেব কিঠন, কননা সাদািয়কতার অিধকতর ভাল িদকই হে সংৃিত।”
৩। ভারেতর মেধ মুসিলম ভারত
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তরাং ভারেতর মেতা দেশ এক ঐকব সাম গঠেনর জ উতর বিশ-সহকাের সাদািয়কতা অপিরহায। ভারতীয়
সমােজর ইউিনটসমূহ ইউেরাপীয় দশসমূেহর মেতা আিলক নয়। ভারত িবিভ ভাষাভাষী ও িবিভ ধেমর অসারী িবিভ
মানব-সমির সমেয় গিঠত এক মহােদশ। তােদর আচরণ এক সাধারণ বণ-চতনা (race consciousness) ারা মােটই
িনধািরত নয়। এমনিক, িহরাই এক সমজাতীয় গাী গেড় তােলিন। সাদািয়ক দলসমূেহর অি ীকার না কের ভারেত
ইউেরাপীয় গণতের নীিত েয়াগ করা যেত পাের না। তরাং ভারেতর িভতের এক মুসিলম ভারত গেড় তালার জ উািপত
মুসিলম দাবী সূণ যুিসংগত। আমার মেত, িদীেত অিত সবদলীয় মুসিলম সেলেনর (All Parties Muslim
Conference) গৃহীত াব সূণেপ এক ঐকব সাম গঠেনরই মহৎ আদেশ অািণত এবং তা তার অগত িবিভ
সম দল িনজ িনজ সােক বাধা করার পিরবেত বরং তােদর অিনিহত সাবনােক পূণ িবকিশত করার পিরপূণ েযাগ
তােদরেক দেব। এই সভা উ ােব িবধৃত মুসিলম দাবীসমূহ জােরর সােথ সমথন করেবন, স সেক আমার কােনা সেহ
নই।
বিগতভােব আিম উ ােব িবধৃত দাবীসমূেহর চাইেতও িকছুতা বশী অসর হেত চাই। আিম পাাব, উর-পিম সীমা
েদশ, িসু ও বলুিচানেক একিট একীভূত রা িহেসেব দখেত চাই। বৃিটশ সাােজর িভতের অথবা বৃিটশ সাােজর বাইের
ায়শাসন, এক ঐকব উর-পিম ভারতীয় মুসিলম রাগঠন, আমার কােছ মুসলমানেদর, অতঃ উর-পিম ভারেতর
মুসলমানেদর চূড়া িঠকানা বেল মেন হয়। াবিট নহ কিমিটর সামেন পশ করা হেয়িছেলা। এই াব কাযকরী হেল তা
হেব পিরচালনার অপেযাগী একিট রা এই যুিেত তারা াবিট অা কেরিছেলন। আয়তেনর িদক িবেবচনা করেল এ কথা
সত; জনসংখর িদক িদেয় এই ােব পিরকিত রা বতমােনর কােনা কােনা ভারতীয় েদশ অেপাও ছাট হেব। আালা
িবভাগ ও সবতঃ অমুসিলম সংখা গির কিতপয় জলার বিহভূি তােক পিরিধর িদক িদেয় আেরা অ পিরসর ও অিধকতর
মুসিলম সংখাগির করেব, এবং তার ফেল এই নবগিঠত রা তার এলাকার মেধ অমুসিলম সংখালঘুেদরেক কাযকরীভােব
সংরেণর অিধকতর সামথ লাভ করেব। এই ধারণায় িহ বা বৃিটশ জনগেণর কানপ আতের কারণ নই। ভারত পৃিথবীর
সবে মুসিলম দশ। এ দেশ সাংৃিতক শি িহসােব ইসলােমর জীবন সব চাইেত বশী কের িনভর কের তােক এক িনিদ
অেলর কীভূতকরেণর উপর। ভারতীয় মুসিলমেদর সবািধক অংেশর এই কীভূতকরেণ ভারেতর ও এিশয়ার সমার
সমাধান হেব। বৃিটশ সরকােরর অসংগত আচরণ সেও যােদর সামিরক ও পুিলশ িবভােগর চারী ারা এ দেশ বৃিটশ শাসন
চালু রাখা সব হেয়েছ। এ কীভূতকরেণর ফেল তােদর দািয়েবাধ তীতর হেব এবং তােদর দশােবােধর মেনাভাব
বলতর হেব।
এমিন কের ভারতীয় রাের িভতের পূণ আিবকােশর িবধা লাভ করেল উর-পিম ভারতীয় মুসিলম িবেদশী আাসেনর
িবে ভারেতর সবে রক বেল মািণত হেব, স হামলা আদিশক হাক অথবা বয়েনেটরই হাক। শতকরা ৫৬ ভাগ
মুসিলম জনসংখা িনেয় পাাব ভারতীয় সামিরক বািহনীর শতকরা ৫৪ ভাগ লাক সরবরাহ কের থােক এবং নপােলর াধীন
রা থেক িনযু ১৯ হাজার খােক বাদ িদেল পাাবী সেদর সংখা দাঁড়ায় সম ভারতীয় সামিরক বািহনীর শতকরা ৬২
ভাগ। এই শতকরা হােরর মেধ ভারতীয় সামিরক বািহনীেত উর-পিম সীমা েদশ ও বলুিচান থেক সংগৃহীত ায় ছয়
হাজার সশ সেক ধরা হয়িন। বেদিশক হামলা থেক ভারেতর িতরা ববায় উর-পিম ভারতীয় মুসিলমেদর
সাবনার িহসাব এ থেক আপনারা সহেজই কের িনেত পােরন। রাইট অনােরবল িমঃ ীিনবাস শাী মেন কেরন, উর-পিম
সীমা এলাকায় ায়শািসত মুসিলম রা সৃির জ মুসিলমেদর এই দাবীর পােত রেয়েছ ‘জরী অবায় ভারত সরকােরর
উপর চাপ দবার উপায় অজেনর জ’ তােদর ইা। আিম তাঁেক ভােব বলেত পাির, িতিন য ধরেনর উে আমােদর
িত আেরাপ কেরন, মুসিলম দাবী তা থেক উূত নয়; এর মূেল রেয়েছ অবাধ আিবকােশর অকৃিম আকাা, যা সম
ভারেতর উপর ায়ী সাদািয়ক আিধপত লােভর উেে জাতীয়তাবাদী িহ রাজনীিতকেদর পিরকিত ইউিনটারী ধরেনর
শাসনববায় কৃতপে অসব।
িহেদর এপ কােনা ভেয়র কারণ নই য, ায়শািসত মুসিলম রা সৃির অথ হেব এইপ রাে এক ধরেনর ধমীয় শাসন
বতন। ইসলােমর ে এই ধম শিট য অেথ েয়াগ করা যেত পাের, তা আিম এর আেগই আপনােদরেক বেলিছ।
কৃতপে ইসলাম কােনা যাজকত নয়। এ হে েশার এ ধরেনর িচা করার বপূেব চুিব সমাজ ববা িহসােব
পিরকিত এক রা এবং তা এমন এক নিতক আদশ ারা অািণত, যােত মাষেক িবের কােনা িবেশষ অংেশর ারা
পিরিচত ভূিমেকিক াণী (Earth-rooted creature) িহসােব ধরা হয় না, বরং তােদরেক ধরা হয় সামািজক সংগঠেনর
(Social Mechanism) নীিত অয়ায়ী আিক সা িহসােব এবং স সংগঠেনর জীব অংশ িহসােব তার অিধকার ও কতব
িনধািরত রেয়েছ। িকছুকাল আেগ ‘টাইমস অফ ইিডয়া’ ভারতীয় বাংিকং ইনয়ারী কিমিট সেক এক সাদকীয় িনবে যা
বেলিছেলন, তা থেক মুসিলম রাের কৃিত িবচার করা যেত পাের। পিকািটেত উেখ করা হেয়িছেলা: “In ancient India,
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the State framed laws regulating the rates of interest, but in Muslim times, although Islam clearly
forbids the realization of interest on money loaned, Indian Muslim States imposed no restriction on
such rates.” – “াচীন ভারেত রা েদর হার িনয়িত কের আইন ণয়ন করেতা, িক ইসলােম ঋণ িহসােব িনেয়ািজত
অেথর দহণ ভােব িনিষ হেলও ভারতীয় মুসিলম রাজসমূহ এইপ হােরর উপর কােনাপ িনয়ণ আেরাপ কের িন।”
তরাং আিম ভারেতর ও ইসলােমর বৃহর ােথই একিট ঐকব মুসিলম রা গঠেনর দাবী জানাি। ভারেতর পে এর ফেল
সব হেব অভরীণ মতার ভারসাম িবধান কের িনরাপা ও শাি কােয়ম করা। আর ইসলাম এেত আরব সাাজবােদর ছাপ
থেক মুি লােভর এবং তার কান, তার িশা ও তার সংৃিতেক সংহত কের তার িনজ বুিনয়াদী ভাবধারা ও আধুিনক
কােলর ভাবধারার সােথ ঘিন সংেযাগ িবধােনর েযাগ পােব।
৪। ফডােরল রা
তরাং এটা  য, ভারেত আবহাওয়া, জািত, ভাষা, ধমমত ও সামািজক পিতর অসংখিবদ বিচ িবেবচনায় ভাষা, জািত,
ইিতহাস, ধেমর ঐক ও অথৈনিতক ােথর সাদৃের বুিনয়ােদ ায়শািসত রাসমূহ গেড় তালাই হে ভারেত একিট ায়ী
সাংিবধািনক কাঠােমা কােয়ম করবার একমা সাব পা। সাইমন িরেপাট অযায়ী ফডােরশেনর ধারণায় জনপিরষদ িহসােব
কীয় ববা পিরষদ তুেল িদেয় তাঁেক ফডােরল রাসমূেহর এক িতিনিধ পিরষেদ পিরণত করার দািব রােখ। আিম যা
বেলিছ, সই অযায়ী এেত অল পুনিবভােগরও েয়াজন হেব। িরেপােট উভয়িবধ পািরশ রেয়েছ। এই বাপার সেক
িরেপােট কািশত মেনাভাব আিম সবাঃকরেণ সমথন কির এবং াব কির য, সাইমন িরেপােটর পািরশ অযায়ী অল
পুনিবভােগর ে িট শত অব পূরণ করেত হেব। নতুন সংিবধান বতেনর আেগই অব এ কাজিট সাদন করেত হেব
এবং তা এমনভােব পিরকিত হেব, যােত সাদািয়ক সমার সমাধান চূড়াভােব করা যেত পাের। সিঠক পুনিবভােগর ফেল
ভারেতর সাংিবধািনক িবতেকর  থেক যু ও পৃথক িনবাচেনর  তঃই িবলু হেব। িবদমান ােদিশক কাঠােমাই এই
িবতেকর জ অেনকাংেশ দায়ী।
িহ জািত মেন কের য, পৃথক িনবাচন জাতীয়তাবােদর ভাবধারার পিরপী, কারণ ‘জািত’ বলেত স বােঝ এক ধরেনর
সাবজনীন সংেযাগ, যােত কােনা সাদািয়ক সা (communal entity) তার াত (private individuality) বজায় রাখেত
পারেব না। এপ পিরিিতর অি অব নই। তার অি থাকা বানীয়ও নয়। ভারত হে জািত ও ধেমর বিবধ বিচের
দশ। এর সােথ মুসিলমেদর, িবেশষ কের পাােবর মুসিলমেদর সাধারণ অথৈনিতক দশা, তােদর সীমাহীন ঋণ এবং বতমােন
গিঠত কেয়কিট েদেশ তােদর অপযা সংখাগিরতা িমিলেয় িবেবচনা কন, তাহেলই আমােদর পৃথক িনবাচন পিত বজায়
রাখার জ উেেগর তাৎপয ভােব উপলি করেত পারেবন। এপ একিট দেশ এবং এপ পিরিিতেত আিলক
িনবাচন ারা সবকার ােথ উপযু িতিনিধ লাভ করা যায় না এবং তােত অবাবীেপ মুিেময় লােকর শাসন
(Oligarchy) কােয়ম হেত বাধ। যিদ এমনভােব েদশেলার সীমানা িচিত করা যায়, যােত অেপাকৃত সমজাতীয়
সদায়সমূেহর ভাষাগত, বণগত, সাংৃিতক ও ধমীয় ঐক কােয়ম করা সব হেব, তাহেল িনছক আিলক িনবাচন পিতেতও
ভারতীয় মুসিলমেদর কােনা আপি থাকেত পাের না।
৫। সাইমন িরেপােটর আেলােক ফডােরশন
িক কীয় ফডােরল রাের মতার  সেক আেলাচনা করেত গেল ভারতীয় পিতেদর ও ইংলাের পিতেদর ািবত
সংিবধােন উের সূ পাথক রেয়েছ। বতমােন যভােব কীয় কতৃ রেয়েছ, ভারতীয় পিতরা তােত নাড়াচারা িদেত চান
না। তাঁেদর আশা হে, য কীয় আইনসভােক তাঁরা অবাহত রাখেবন, তার কােছ কীয় কতৃপের পূণ দািয় থাকেব এবং
সখােন মেনানীত সদের অি না থেক তােদরই িতিনিধ আেরা বিল হেব। পাের, ইংলাের পিতরা উপলি কের
য, দািয়শীল সরকার িতার পেথ আেরা িকছুটা অসর হেল কে গণত বতন তাঁেদর ােথর িতেল কাজ করেব এবং
বতমােন তাঁরা য মতা ভাগ করেছন, তার সবটুই কের হােত চেল যাবার সাবনা রেয়েছ; তাই তাঁরা গণতের
েয়াগমতা ক থেক েদশসমূেহর উপর  কেরেছন। িনঃসেেহ তাঁরা ফডােরশেনর নীিত বতন করেছন এবং িবেশষ
িবেশষ াব পশ কের তার যাা সূচনা কেরেছন; তথািপ মুসিলম ভারেতর দৃিেত যসব িবেবচনার বুিনয়ােদ এই নীিতর মান
িনধািরত হে, তা থেক তাঁেদর িবেবচনা সূণেপ ত। মুসিলম জনগণ ফডারশেনর দাবী কের, কারণ এটাই হে ভারেতর
সবািধক জিটল সমার িবেশষ কের সাদািয়ক সমার সমাধান। রয়াল কিমশেনর সদবৃের ফডােরশন সিকত
মেনাভাব নীিতর িদক িদেয় ু হেলও তাঁেদর ল ফডােরশেনর অভূ রাজসমূেহর দািয়শীল সরকার িতা বেল মেন
হে না। কৃতপে, ভারেত গণত িতার ারা বৃিটেশর পে য পিরিিতর সৃি হেয়েছ, তার হাত থেক রহাই পাবার পা
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উাবেনর বশী এেত িকছুই করা হয়িন এবং এেত সাদািয়ক সমােক পূববৎ অমীমাংিসত রেখ তােক সূণেপ উেপা
করা হেয়েছ।
তরাং এটা  য, কৃত ফডােরশেনর কথা বলেত গেল তাৎপেযর িদক িদেয় সাইমন িরেপােট কৃতপে ফডােরশেনর
নীিতর িবপরীত ববা করা হেয়েছ। নহ িরেপাট কীয় পিরষেদর িহ সংখািধক উপলি কের এক ইউিনটারী ধরেনর
সরকার িতার িসা কের ফেলেছন, কারণ এই ধরেনর ববায় সারা ভারেত িহ আিধপত কােয়ম রাখা সব হেব;
সাইমন িরেপােট কৃিম ফডােরশেনর  আবরেণর অরােল বৃিটশ আিধপত অু রাখার ববা করা হেয়েছ। এর আংিশক
কারণ হে বৃিটশ জািত এতকাল ধের য মতা ভাগ কের এেসেছ, স মতা থেক সের দাঁড়ােত তাঁরা াভািবকভােবই
অিনুক এবং আংিশক কারণ হে, ভারেত আঃ-সাদািয়ক সমেঝাতা না হেল স মতা তাঁেদর িনেজর হােত রাখার পে
একটা টকসই অজুহাত খাড়া করা তাঁেদর পে সব হেব। ায়শািসত ভারেত ইউিনটারী ধরেনর সরকার বতন আমার মেত
সাজা কথায় অভাবনীয়। যােক বেল ‘রিজডুয়ারী মতা’ (Residuary Power), তা সূণেপ ায়শািসত রাজসমূেহর
উপর  করেত হেব এবং ফডােরল রাজেলার কা সিতেম দ মতাই কবল কীয় ফডােরল রাের
এখিতয়ারভু থাকেব। বৃেটন অথবা ভারত - যখােনই জ লাভ কক, য শাসনববায় সিতকােরর ফডােরশেনর নীিত
ীকৃত হেব না বা তােদরেক ত রাজৈনিতক সা িহেসেব ীকৃিত িদেত বথ হেব তােত মুসিলম জনগণেক সিত দান করেত
আিম কখেনা উপেদশ দব না।
৬। গালেটিবল সেলেন ফডােরল ােবর আলাপ
সবতঃ, বৃিটশ কতৃক এই পিরবতেনর সবািধক কাযকরী পা আিবৃত হবার দীঘকাল পূেবই কীয় সরকােরর কাঠােমায়
পিরবতন সাধেনর েয়াজন অভূত হেয়িছেলা। স কারেণই বরং খািনকটা িবলে ঘাষণা করা হেয়িছেলা য, গালেটিবল বঠেক
ভারতীয় রাজবেগর অংশহণ অপিরহায। ভারতীয় জনগেণর, িবেশষ কের সংখালঘুেদর কােছ এ এক ধরেনর িবয়কর
বাপাের য, ভারতীয় রাজবগ গালেটিবল বঠেক সবভারতীয় ফডােরশেন যাগদােনর পে নাটকীয়ভােব সিত
জািনেয়িছেলন এবং তার ফল এই য য-সকল িহ িতিনিধরা ইউিনটারী ধরেনর সরকার িতার প সমথেন কােনাপ
আেপাষ করেত রািজ িছেলন না, তাঁরাও ফডােরল পিরকনার ােব িনিবকার সিত িদেয়েছন। এমনিক, য িমঃ শাী মা
কেয়কিদন আেগ ভারেতর জ একিট ফডােরল পিরকনার পািরশ করায় ার জেনর তী সমােলাচনা কেরিছেলন, িতিনও
আকিকভােব তাঁর মত পিরবতন কের ফেলন এবং বঠেকর সাধারণ অিধেবশেন তাঁর মানিসক পিরবতন ঘাষণা কের
ইংলােডর ধানমীেক তার উপসংহার বৃতায় একটা অতিধক চমকদ মব করবার েযাগ িদেলন। য বৃিটশরা সেলেন
ভারতীয় রাজবেগর অংশহণ কামনা কেরছিলন এবং য িহরা অঠিচে সবভারতীয় ফডারশেনর িববতন মেন িনেয়েছন,
তােদর উভেয়র কােছ এসব বাপােরর একটা িবেশষ অথ রেয়েছ। আসল বাপার হে, য ভারতীয় রাজবেগর মেধ মা
কেয়কজন মুসিলম, ফডােরশন পিরকনায় তাঁেদর অংশ হেণর ফেল ’টা উে িস হেত পাের। একিদেক ভারেত
িিটশেদর কতৃ যমিন আেছ তমিন িটিকেয় রাখেত সাহায কের, অপরিদেক এেত সবভারতীয় ফডােরল এেসলীেত িহেদর
িবপুল সংখাগিরতা লাভ হেব।
আমার মেন হয়, রাজবেগর মধতায় বৃিটশ রাজনীিতকরা চাতুেযর সােথ কীয় সরকার গঠেনর বাপাের িহ-মুসিলম
মতাৈনেকর িবধা হণ করেছন এবং রাজবগও দখেত পােন য, এই পিরকনায় তাঁেদর াতী শাসন কােয়ম রাখা
অেপাকৃত িনরাপদ। মুসিলম জনগণ যিদ এই ধরেনর পিরকনায় নীরেব সিত াপন কের, তাঁর ফেল সাজািজ ভারেত
রাজৈনিতক সা িহসােব তাঁেদর সমাি রািত হেব। এইভােব সৃ ভারতীয় ফডারশেনর নীিত কীয় ফডােরল এেসলীেত
বৃহম দল িহসােব িহ রাজবগ ারাই িনয়িত হেব।
If, therefore, the British Indian provinces are not transformed into really autonomous States, the
Princes' participation in a scheme of Indian federation will be interpreted only as a dexterous move on
the part of British politicians to satisfy, without parting with any real power, all parties concerned –
Muslims with the word federation; Hindus with a majority in the Centre; the British Imperialists – with
the substance of real power.
সাােজর ােথর ে তাঁরা সবসমেয়ই িিটশ রাজেক সমথন করেবন এবং দেশর অভরীণ শাসনববায় তাঁরা িহ
াধা বজায় রাখার ও তাঁেক বিল করায় সাহায করেবন। অ কথায়, এই পিরকনার ল মেন হে িহ ভারত ও বৃিটশ
www.shoncharon.com

7/15

এলাহাবাদ অিধেবশেন ইকবােলর ঐিতহািসক ভাষণ

সাাজবােদর মেধ এক ধরেনর সমেঝাতা – তামরা আমায় ভারেতর িচরায়ীভােব কােয়ম কের রাখ, আর তাঁর িতদােন আিম
তামােদরেক অা ভারতীয় সদায়েক ায়ী দাসে আব কের রাখার জ িহ একনায়কের (Hindu Oligarchy)
অিধকার দান করিছ। তরাং যিদ ভারতীয় েদশসমূহেক সিতকার ায়শািসত রাজ পািরত করা না হয়, তা হেল ভারতীয়
ফডােরশন পিরকনায় রাজবেগর অংশহেণর তাৎপয িবেষণ করেত িগেয় কবলমা এই কথাই বলেত হেব য, এটা
হে মতা হচুত না কের সংি সকল দলেক খুশী করার জ বৃিটশ রাজনীিতকেদর চতুর পিরকনা। তাঁরা চান মুসিলম
জনগণেক ফডােরশন শিট িদেয় খুশী করেত, িহেদরেক কে সংখাগিরতা িদেয় এবং বৃিটশ সাাজবাদীেদরেক সিতকার
মতার সারব িদেয় খুশী করেত।
ভারেত িহ রােজর সংখা মুসিলম রােজর সংখা থেক বেণ অিধক; এবং দখার বাপাের হে, বৃিটশ ভারত ও ভারতীয়
দশীয় রাজ থেক গৃহীত িতিনিধবগেক িনেয় গিঠত আইনসভায় িক কের কীয় ফডােরল এেসলীেত মুসলমানেদর শতকরা
৩৩ ভাগ আসন লােভর দাবী িমটােনা হেব। আিম আশা কির, গালেটিবল বঠেক আেলািচত ফডােরল পিরকনার তাৎপয
সেক মুসিলম িতিনিধবৃ পূণেপ অবিহত রেয়েছন। ািবত সবভারতীয় ফডােরশেন মুসিলম িতিনিধের  এখেনা
আেলাচনা করা হয়িন। রয়টােসর সংি িববরণীেত বলা হেয়েছ: “The interim report contemplates two chambers in
the Federal Legislature, each containing representatives both of British India and States, the
proportion of which will be a matter of subsequent consideration under the heads which have not yet
been referred to the Sub-Committee.” – “অবতী িরেপােট ফডােরল আইসভায় ’িট পিরষেদর পিরকনা করা
হেয়েছ এবং তাঁর েতকিটেত বৃিটশ ভারত ও দশীয় রাজসমূেহর িতিনিধের অপাত িবিভ দফায় পরবতী িবেবচনার িবষয়
হেব এবং স দফািল এখেনা সাব-কিমিটর হােত  করা হয়িন।” আমার মেত সংখাপােতর  হে সব চাইেত বশী
পূণ এবং তা পিরষেদর কাঠােমা সংা মূল ের সােথ একই সমেয় িবেবচনা করা উিচত িছল।
আিম মেন কির, কবলমা বৃিটশ ভারতীয় ফডােরশন থেক  করাই হেতা সেবাম পা। য ফডােরল পিরকনা গণত ও
াতের অসাধু সংেযােগ জ লাভ কেরেছ, তা বৃিটশ ভারতেক ইউিনটারী কীয় সরকােরর িবষা আবহাওয়া থেক মুি
িদেত পাের না। এই ধরেনর ইউিনটারী শাসন পিত বৃিটশ জািত, বৃিটশ ভারেতর সংখাগির সদায় ও ভারতীর দশীয়
রাজবেগর সবািধক কলােণর বাহক হেত পাের; িক জনগেণর জ এগােরািট ভারতীয় েদেশর পাঁচিটেত পূণ রিসডুয়ারী
মতাসহ সংখাগিরতার অিধকার এবং ফডােরল এেসলীর মাট সদসংখার মেধ এক তৃতীয়াংশ আসন সংরিত না হেল
এেত তাঁেদর কােনা কলাণই আসেত পার না। বৃিটশ ভারতীয় েদশসমূেহর সাবেভৗম মতা লােভর কথা বলেত গেল ভূপােলর
মহামা নওবাব, ার আকবর হায়দরী ও িমঃ িজার মযাদা অিতী। অব ভারতীয় ফডােরশেন রাজবেগর
অংশহেণর িদক িবেবচনা কের বৃিটশ ভারতীয় পিরষেদ আমােদর িতিনিধের দাবীেক নতুন দৃিভিেত দখেত হেব। এ
িট ভারতীয় এেসলীেত মুসিলমেদর অংেশর ই নয়, বরং এ সবভারতীয় ফডােরল এেসলীেত বৃিটশ ভারতীয় মুসিলম
িতিনিধের সােথ জিড়ত। এখন আমােদর শতকরা ৩৩ ভাগ িতিনিধ দাবীেক ফডােরশেন অংশহণকারী মুসিলম
রাজেলার অংশ বাদ িদেয় সবভারতীয় ফডােরল এেসলীেত অপ হার িতিনিধের দাবী বেল ধের িনেত হেব।
৭। িতরা সমা
ভারেত ফডােরল শাসন পিতর সাফলজনকভােব কাযকরী করার পেথ অপর য জিটল সমা রেয়েছ, তা হে ভারেতর
িতরা সমা। রয়াল কিমশেনর সদবগ এই সমা সেক তােদর আেলাচনায় সামিরক বািহনীেক িিটশ রােজর
পিরচালনায় রাখার পে যুি খাড়া করার জ ভারেতর সবকার বলতা তুেল ধেরেছন। কিমশন সদগণ বেলন: "India
and Britain are so related that India's defence cannot, now or in any future which is within sight, be
regarded as a matter of purely Indian concern. The control and direction of such an army must rest in
the hands of agents of Imperial Government." – ভারত ও বৃেটন এমনভােব সকযু য, ভারত রার বাপার
বতমােন অথবা কােনা িনকট ভিবেত িনছক ভারতীয় দািয় বেল গণ হেত পাের না। এইপ সামিরক বািহনীর িনয়ণ ও
িনেদশদােনর দািয় িিটশ রােজর িতিনিধেদর হােত থাকেতই হেব।” এখন এর পরবতী অপিরহায িসা িক এই য, বৃিটশ
কমচারী ও বৃিটশ সেদর সাহায বতীত দশরার যেথাপযু ববা না হওয়া পয বৃিটশ ভারেতর দািয়শীল সরকার
গঠেনর অিধকার অজেনর পথ বাধা হেয় থাকেব? বতমান পিরিিত যা তােত সাংিবধািনক অগিতর পেথ িতবকতা
রেয়েছ। নহ িরেপােট কািশত মেনাভাব বজায় থাকেল ১৯১৭ সােলর ২০শ আগের ঘাষণায় িবধৃত চূড়া ল অযায়ী
কীয় সরকােরর িববতেনর সকল আশা অিনিদকােলর জ বথ হবার মত িবপদজনক সাবনা রেয়েছ। উ িরেপােট বলা
হেয়েছ য, কােনাপ সাব পিরবতেনর ে সামিরক বািহনীর পিরচালনা ভার একিট িনবািচত ভারতীয় আইনসভার
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কতৃাধীেন ছেড় িদেত হেব। তাঁেদর যুিেক আেরা বিল কের তালার জ িতী ধম ও মতার বাপক পাথকযু
িতী জািতসমূেহর অিের উপর িবেশষ জার িদেয়েছন। সমািটেক সমাধােনর অতীত বেল তীয়মান করবার চা কের
মব কেরেছন: "the obvious fact that India is not, in the ordinary and natural sense, a single nation is
nowhere made more plain than in considering the difference between the martial races of India and
the rest." – “সাধারণ ও াকৃিতকভােবই ভারত য এক অখড জািত নয়, তা ভারেতর সামিরক গাসমূেহর ও অবিশ
অিধবাসীেদর মেধ পাথক িবেবচনার ে যমন  এবং সহজভােব মািণত হেয়েছ তমন আর কাথাও হয়িন।” িটর
এসব বিশের িত জার দওয়া হেয়েছ এই কথা মাণ কের দখাবার জ, বৃিটশ জািত ভারতেক কবল বেদিশক
আমেণর িবপদ থেকই িনরাপদ রাখেছ না, বরং তারাই হে অভরীণ িনরাপার বাপােরও ‘িনরেপ অিভভাবক’।
অব ফডােরশন বলেত আিম যা বুিঝ, তােত ফডােরল শাসনাধীন ভারেত সমার একিট মা িদক থাকেব; তা হে বাইেরর
িতরা ববা। অভরীণ শাি রার জ েয়াজনীয় ােদিশক সামিরক বািহনী ছাড়াও ভারতীয় ফডােরল কংেস উরপিম সীমাে একিট বিল ভারতীয় সীমারী বািহনী গঠন করেত পােরন। সকল েদশ থেক সংগৃহীত সেদর কতকেলা
ইউিনট িনেয় সনাবািহনী গঠন করা যেত পাের এবং সকল সদায় থেক যাগতাস ও অিভ সামিরক লাকেদরেক
অিফসার পেদ িনযু করা যেত পাের। আিম জািন, ভারেত যাগতাস সামিরক অিফসােরর অভাব রেয়েছ এবং রয়াল
কিমশেনর সদবৃ সাাজবাদী ববাপনার পে যুি খাড়া করবার জ এই সেতরই েযাগ হণ কেরেছন। এই িবষয়
সেক আিম িরেপাট থেক আর একিট অংশ উৃত না কের পারিছ না। আমার মেন হয়, এই উৃিতিট কিমশন সদেদর যুির
িবে সেবাম যুি িহসােব পশ করা যেত পাের। িরেপাট বলা হেয়েছ: “At the present moment, no Indian holding
the King's Commission is of higher army rank than a captain. There are, we believe, 39 captains of
whom 25 are in ordinary regimental employ. Some of them are of an age which would prevent their
attaining much higher rank, even if they passed the necessary examination before retirement. Most of
these have not been through Sandhurst, but got their Commissions during the Great War.” – “বতমান
মুহূেত কােন অেপা উ পেদ রাজকীয় কিমশন া ভারতীয় সামিরক অিফসার নই। আমােদর িবাস, মাট ৩৯ জন
কােন রেয়েছ এবং তাঁর মেধ ২৫ জন সাধারণ রিজেমেটর চারীেত িনযু রেয়েছ, তাঁেদর মেধ এমন কেয়কজন রেয়েছ,
যােদর বয়স তাঁেদর অিধকতর উপদ লােভর অরায় হেব, যিদও তাঁরা অবসর হেণর আেগ েয়াজনীয় পরীায় উীণ হেত
পাের। এেদর অিধকাংশই াডহাের িশা লাভ কেরিন, িক তাঁরা কিমশন পেয়িছেলা গত মহাযুের আমেল।” এখন এই
পার সাধেনর ইা যেতাই অকৃিম হাক এবং তাঁর েচা যেতাই ঐকািক হাক, ীন কিমিট (চয়ারমান ও সামিরক
সেটারী বতীত যার সদসবৃের সকেলই ভারতীয়) িনো উৃিতেত কতকিল অপিরহায শত িবেশষ জােরর সােথ আেরাপ
কেরেছন: “Progress...must be contingent upon success being secured at each stage and upon military
efficiency being maintained, though it must in any case render such development measured and
slow. A higher command cannot be evolved at short notice out of existing cadres of Indian officers, all
of junior rank and limited experience. Not until the slender trickle of suitable Indian recruits for the
officer class – and we earnestly desire an increase in their numbers – flows in much greater volume,
not until sufficient Indians have attained the experience and training requisite to provide all the
officers for, at any rate, some Indian regiments, not until such units have stood the only test which
can possibly determine their efficiency, and not until Indian officers have qualified by a successful
army career for the high command, will it be possible to develop the policy of Indianisation to a point
which will bring a completely Indianised army within sight. Even then years must elapse before the
process could be completed.” – ‘অগিত অবই িনভর কের েতক পযােয় সাফল অজন ও সামিরক যাগতা বজায়
রাখার উপর, যিদও য কােনা ে অপ উয়ন িবধান ধীর ও মরগিত হেত বাধ। বতমােন যসব ভারতীয় অিফসার
রেয়েছ, তাঁেদর সকেলই জুিনয়র পেদ িনযু ও সীমাব অিভতাস এবং তােদরেক কােলর নািটেশ উতর কমােড
উীত করা যেত পাের না। অিফসার পেদর জ য সংখক যাগতাস ভারতীয় এিগেয় আসেছ – এবং আমরা
ঐকািকভােব তাঁেদর সংখাবৃি কামনা কির; যতিদন না তাঁরা আেরা অিধক সংখায় এিগেয় আেস, যতিদন না য কােনা উপােয়
কিতপয় ভারতীয় রিজেমেটর সকল অিফসার পদ পূরেণর জ যেথ সংখক ভারতীয় েয়াজনীয় অিভতা ও িশাহণ কের,
যতিদন না এই ধরেনর ইউিনটসমূহ তাঁেদর যাগতা িনধারেনর জ সাব একমা পরীায় উীণ হয় এবং যতিদন না
ভারতীয় অিফসারগণ সাফলপূণ সামিরক জীবন ারা উতন কমােডর যাগতা অজন কের, ততিদন পয িক ভারতীয়করণ
নীিতর িববতন এমনভােব সব হেব, যার ফেল সামিরক বািহনীর পূণ ভারতীয়করণ সব হেব? এমন িক তখেনা এ িববতেনর
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ধারা পূণ কের আনেত ব বছর পার হেয় যােব।”
আিম এখন  করেত চাই: বতমান পিরিিতর জ দায়ী ক? এর কারণ িক আমােদর এই যাা জািতসমূেহর কােনা সহজাত
অেযাগতা, না সামিরক িশাধারার মরগিত? আমােদর যাা জািতসমূেহর সামিরক যাগতা অনীকায। সামিরক িশার ধারা
মানবীয় িশার অিবধ ধারাসমূেহর তুলনায় ধীগিতেত হেত পাের। এ বাপাের িবচার করার মেতা সামিরক িবেশষ আিম
নই। িক সাধারণ মাষ িহসােব আিম অভব কির য, উিিখত যুি ারা এই িশাধারােক অহীন বেল ধের নওয়া হেয়েছ।
এর অথ হে ভারেতর ায়ী দাস এবং এেত নহ িরেপােট পিরকিত সীমারী বািহনীর দািয় একিট িতরা কিমিটর
হােত  করার েয়াজন আেরা বশী কের দখা িদেয়েছ। পারিরক সমেঝাতার িভিেত এই কিমিটর সদ িনধারণ করা
যেত পাের।
পুনরায় এ বাপারিটও তাৎপযপূণ য, সাইমন িরেপাট ভারেতর লসীমাের ের উপর অসাধারণ  আেরাপ কেরেছন,
িক নৗবািহনীর অবা সেক তাঁরা কবল সেম উেখ কেরেছন মা। ভারত িনঃসেেহ তার লসীমা থেকই
আাসেনর সুখীন হেয়েছ; িক এ বাপারিট  য, তাঁর অরিত সমুোপেলর েযাগ িনেয়ই বতমান ভুরা তাঁর উপর
দখল িনেয়েছ। এখনকার িদেন ায়শািসত আযাদ ভারত তাঁর লসীমা অেপা অিধকতর যসহকাের সমুোপল রার
ববা করেব।
ফডােরল শাসনববা িতিত হেল মুসিলম ফডােরল রাজসমূহ ভারেতর িতরাববার জ ায় িনরেপ ভারতীয়
সামিরক ও নৗবািহনী গঠেন সত হেব, স সেক আমার কােনা সেহ নই। মাগল শাসন আমেল এই ধরেণর িনরেপ
সামিরক বািহনী বােব পলাভ কেরিছল। কৃতপে আকবেরর আমেল মােটর উপর িহ সনাপিতেদর পিরচালনাধীন বািহনী
ারাই ভারতীয় সীমা রিত হত। আিম িনিত িবাস পাষণ কির য, ফডােরল শাসনাধীন ভারেতর বুিনয়ােদ একিট িনরেপ
সনাবািহনী গঠেনর পিরকনা মুসিলম জনগেণর মেধ দশােবােধর অভূিত তীতর করেব এবং কােনাপ আাসেনর
সমেয় ভারতীয় মুসিলমরা সীমাের বাইেরর মুসিলমেদর সােথ যু হেব বেল য সেহ পাষণ করা হয়, তা দূর করেব।
৮। িবক াব
ভারেতর ’িট সবািধক পূণ সাংিবধািনক সমােক আমার মেত ভারতীয় মুসিলমেদর য দৃিভংগীেত দখা উিচত, তা আিম
সংেেপ িববৃত করবার চা কেরিছ। সাদািয়ক সমার ায়ী সমাধােনর উেে বৃিটশ ভারেতর পুনিবভাগই হে ভারতীয়
মুসিলমেদর ধান দাবী। অব সাদািয়ক সমার আিলক সমাধােনর মুসিলম দাবী যিদ উেপিত হয়, তাহেল সপ
ে আিম িনিখল-ভারত মুসিলম লীগ ও িনিখল-ভারত মুসিলম সেলন কতৃক বারংবার উািপত মুসিলম দাবীসমূহ সবািধক
সব জােরর সােথ সমথন করেবা। ভারতীয় মুসিলমরা এমন কােনা সাংিবধািনক পিরবতেন সিত দান করেত পাের না, যা
পাাব ও বাংলায় ত িনবাচেনর মাধেম তাঁেদর াপ সংখাগিরতার অিধকার বাহত করেব, অথবা কােনা কীয়
আইনসভায় তাঁেদর দাবী অযায়ী শতকরা ৩৩ ভাগ আসন সংরণ করার িতিত না িদেত পারেব। মুসিলম রাজনীিতকগণ
’িট বাপাের িবেম পিতত হেয়িছেলন তাঁর মেধ থম হে পিরত লৌ পা; যার জ হেয়িছেলা ভারতীয়
জাতীয়তাবােদর িমথা ধারণার উপর এবং যা ভারতীয় মুসিলমগণেক ভারেতর বুেক কােনাপ রাজৈনিতক মতা লােভর
সাবনা থেক বিত কেরিছল। িতীয় হে তথাকিথত Punjab Ruralism এর খািতের সংকীণ দৃিভি িনেয় ইসলামী
সংহিতেক জলািল দওয়া এবং তাঁর ফেল এমন একিট ােবর উব হেয়েছ, যা ারা কৃতপে পাােবর মুসিলম জনগণ
সংখালঘুেত পিরণত হেয়েছ। এখন মুসিলম লীেগর কতব হে উ পা ও াব উভেয়রই িনা করা।
সাইমন কিমশন পাাব ও বাংলায় িবিধব সংখাগিরতার (Statutory Majority) পািরশ না কের মুসিলম জনগেণর িত
িবরাট অিবচার কেরেছ। এিট মুসিলমেদর লাৌ পা আঁকেড় ধরা অথবা যু িনবাচন পিরকনায় সত হবার িদেক ধািবত
করেব। সাইমন িরেপাট সেক ভারত সরকােরর িসাে ীকার করা হেয়েছ য, উ দিলল কােশর সময় থেক মুসিলম
সদায় িরেপােট ািবত িবক ববার কােনািটই মেন িনেত রাজী হয়িন। উ িসাে ীকার করা হেয়েছ য, দেশর
অ মুসিলম সংখালঘুেদর জ তাঁেদর সংখাপাত অেপা বশী আসন দওয়া হে, কবলমা এই যুিেত পাাব ও
বাংলার কাউিেল তাঁেদর সংখাপাত অযায়ী িতিনিধ থেক বিত করায় ায়সংগত অিভেযাগ উািপত হেত পাের। িক
ভারত সরকােরর িসাে সাইমন িরেপােটর অিবচােরর কােনা সংেশাধন করা হয়িন। পাাব সিকত বাপাের – এবং এটাই
হে সবচাইেত পূণ বাপার - পাাব সরকােরর সরকারী সদবৃ কতৃক তথাকিথত ‘Carefully Balanced
Scheme’ ীকার কের নওয়া হেয়েছ এবং তােত সিিলত িহ ও িশখ সদেদর উপর পাাবী মুসিলমেদরেক িণ
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সংখাগিরতা দওয়া হেয়েছ এবং মােটর উপর পিরষেদ ৪৯% আসন পেয়েছ। এটা  য, পাােবর মুসিলমরা সম
পিরষদ আসনসংখার  সংখাগিরতা লাভ না কের খুশী থাকেত পাের না। অব লড আরউইন ও তাঁর সরকার ীকার
কেরন য, যতণ না ভাটািধকােরর ারা সংখাগিরতা সদােয়র ভাটসংখা িনভুলভােব তাঁেদর জনসংখােক িতিনিধ
কের এবং যতণ না ােদিশক কাউিেলর ই-তৃতীয়াংশ সংখাগির সদ সবসিতেম ত িতিনিধের দাবী তাগ
কেরন, ততণ তােদর সাদািয়ক িনবাচন পিতর যৗিকতা িবন হেব না। আিম অব বুেঝ উঠেত পাির না, কন ভারত
সরকার মুসিলমেদর অেযােগর যৗিকতা ীকার করা সেও পাাব ও বাংলার মুসিলমেদর জ িবিধব সংখাগিরতার
অিধকার িদেত সাহস পােন না।
ভারতীয় মুসিলম জনগণ এমন কােনা পিরবতেনও সিত িদেত পাের না, যােত িসুেক ত েদশ মযাদা দওয়া না হেব এবং
উর-পিম সীমা েদশেক িনতর রাজৈনিতক মযদাস েদশ িহসােব গণ করা হেব। িসুেক কন বলুিচােনর সােথ
যু কের একিট ত েদশ গেড় তালা হেব না, তার কারণ আিম বুেঝ উঠেত পাির না। বাাই িসেডীর সােথ তার কােনা
সাধারণ িমল নই। জীবন পিত ও সভতার িদক িদেয় রয়াল কিমশেনর সদগণ এেক ভারেতর চাইেত মেসাপটািময়া ও
আরেবর সােথ অিধকতর সাদৃযু দখেত পেয়ছন। মুসিলম ভুেগালিবদ মা’উদী দীঘকাল আেগ এই সক আিবার কের
বেলিছেলন: “িসু ইসলাম অধিষত অলসমূেহর িনকটবতী দশ।” উমাইয়া বংশীয় থম শাসক নািক িমসর সে বেলিছেলন:
“িমসেরর িপঠ রেয়েছ আিকার িদেক ও মুখ রেয়েছ আরেবর িদেক।” েয়াজনীয় পিরবতনসহ একই মব িসুর সিঠক অবান
সেক ব করা যেত পাের। তার িপঠ ভারেতর িদেক ও মুখ মধ এিশয়ার িদেক রেয়েছ। তার কৃিষসংা যসব সমা তা
বাাই সরকােরর কােনা সহাভূিত জাগােত পাের না, তার কৃিত িবেবচনা করেল এবং ভারেতর মহানগরী িহসােব করাচীর
অবাবী িববতেনর উপর িনভরশীল অহীন বািণজ-সাবনা সেক িবেবচনা করেল তােক এক িসেডীর সােথ যু কের
রাখা আমার মেত িবজেনািচত নয়। বতমােন উ িসেডীিট তার িত মীভাবাপ হেলও অদূর ভিবেত তার িতী
হবার সাবনা রেয়েছ। আমােদরেক বলা হে য, আিথক অিবধার দন িসুেক পৃথককরেণ বাঁধা সৃি হে। এ বাপাের
আিম িনিদ কােনা িনভরেযাগ আলাপ দিখিন। িক একিট িততশীল েদেশর াধীন অগিতর সংােমর পেথ সরকার
কন সামিয়ক অথ সাহায দেব না, তা আিম বুেঝ উঠেত পাির না।
উর-পিম সীমা েদেশর কথা বলেত গেল এই বাপারিট অত পীড়াদায়ক য, রয়াল কিমশেনর সদবৃ কৃতপে এই
েদেশর জনগণেক কােনা কার সংােরর অিধকার দান করেত অীকার কেরেছন। তাঁরা  কিমিটর (Bray Committee)
চাইেত অেনকখািন িপছেন রেয়েছন এবং তারা য কাউিেলর পািরশ কেরেছন, তা হে চীফ কিমশনােরর াতেক ঢাকা
দওয়ার আবরণমা। আফগান জািতর িসগােরট ধরাবার সহজাত অিধকার খব করা হেয়েছ কবলমা এই যুিেত য, স বাদ
ঘের বাস করেছ। রয়াল কিমশন সদেদর এই রসাল যুিিট যেথ িচাকষক, িক তা কার মেন আা জাবার মেতা নয়।
রাজৈনিতক সংার হে আেলা, আন নয়; এবং েতক মােষরই আেছ আেলার অিধকার, তা স বােদর ঘের বাস কক,
আর কয়লার খিনেতই বাস কক। সাহসী, িবচণ ও ায়সংগত অিধকার লােভর জ ঃখবরণ করেত দৃঢ়সংক আফগান
িনিতেপ তাঁেক আিবকােশর েযােগ বিত করায় য কােনা েচার িনা করেব। ইংলাড ও ভারত – উভেয়র ােথর
খািতের এমিন একিট জািতেক স রাখার েয়াজন আেছ। এই ভাগা েদেশ সিত যা ঘেটেছ, তা হে ভারেতর
অবিশাংেশ ায়শাসেনর নীিত বতন সেও এই েদেশর জনগেণর িত িবমাতালভ আচরেণর ফল। আিম কবল এই
আশাই পাষণ কির য, এই েদেশর বতমান অশা পিরিিত কানপ বাইেরর কারণ থেক উূত, এইপ িবাস পাষণ কের
বৃিটশ রাজনীিতকগণ যেনা কৃত পিরিিতত সেক তাঁেদর মেনাভাবেক আ না কেরন।
ভারত সরকােরর িসাে উর-পিম সীমা েদেশর জ য সংার ববার পািরশ করা হেয়েছ, তাও সোষজনক নয়।
িনঃসেেহ এই িসাে সাইমন িরেপাট অেপা আেরা িকছুটা অসর হেয় এক ধরেনর িতিনিধমূলক কাউিল ও আধািতিনিধমূলক মিসভার পািরশ করা হেয়েছ, িক তােত এই পূণ মুসিলম েদশিটেক অা ভারতীয় েদেশর
সমমযাদাস বেল ধরা হয়িন। কৃতপে আফগান জািত অপর যেকােনা ভারতীয় জািত অেপা সহজাতভােবই গণতািক
িতােনর জ বিশ উপেযাগী।
৯। গালেটিবল সেলন
আমার মেন হয়, এখন আমার গাল-টিবল বঠক (Round Table Conference) সেক কেয়কিট মব করা েয়াজন।
বিগতভােব আিম এই বঠেকর ফলাফল সেক আশাবাদী নই। আশা করা িগেয়িছেলা য, সাদািয়ক কলেহর বাব 
থেক দূের এক পিরবিতত পিরেবেশ অিধকতর বুির পিরচয় পাওয়া যােব এবং ভারেতর ই ধান সদােয়র মেধ সিতকার
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অেথ িবেরাধ-মীমাংসার ফেল ভারেতর মুি িনকটতর হেব। কৃত ঘটনাবাহ অব গের অবতারণা কেরেছ। কৃতপে,
লডেন সাদািয়ক ের আেলাচনা সে পূবােপা অিধকতর ভােব বৃহৎ সাংৃিতক ইউিনটসমূেহর মধকার অপিরহায
বষম কট হেয় উেঠেছ। তা সেও ইংলােডর ধানমী তঃ দখেত চান না য, ভারেতর সমা আজািতক, জাতীয়
নয়। জানা গেছ, িতিন নািক মব কেরছন য, ‘পৃথক িনবাচন বজায় রাখার পে পালােমেটর াব পশ করা তার সরকােরর
পে কিঠন হেব, কারণ যু িনবাচন পিত বৃিটশ গণতািক মেনাভােবর সােথ অিধকতর সামপূণ।‘ তঃ িতিন বুঝেত
চান না য, বৃিটশ গণতের আদশ একিট বজািত অধুিষত দেশর কােনা কােজ আসেত পাের না, এবং সমািটর আিলক
সমাধােনর জ পৃথক িনবাচন পিত হে িনছক মের ভােলা। সংখালঘু সাব-কিমিটর কােনা সোষজনক মীমাংসায়
পৗঁছবার সাবনা নই। সূণ িট বৃিটশ পালােমেটর সামেন পশ করেত হেব; এবং আমরা কবল এই আশাই করেত পাির
য, অিধকাংশ ভারতীয় রাজনীিতিবদেদর চেয় িভ ধারায় জািতর তীদশী িতিনিধবৃ পিরিিতর অভের দৃিিনেপ কের
ভারেতর মেতা একিট দেশর শাি ও িনরাপা িবধােনর মূল পা িনেদশ করেত সম হেবন। একজািতের িভিযু ভারেতর
ধারণা িনেয় শাসনতের বুিনয়াদ রচনা করেল অথবা বৃিটশ গণতািক মেনাভােবর িনেদিশত নীিতসমূহ ভারেতর ে েয়াগ
করল তা অাতসাের ভারতেক গৃহযুের জ ত করা হেব। আিম যেতাটা দখেত পাই, তােত এেদেশ তেতািদন কােনা শাি
আসেব না, যতিদন না ভারেতর িবিভ জািতেক হঠাৎ কেরই তাঁেদর অতীত থেক িবি না কের তােদরেক আধুিনক ধারায়
অবাধ আিবকােশর েযাগ দওয়া হেব।
আিম একথা বলবার েযাগ পেয় আন অভব করিছ য, আিম যােক ভারতীয় আজািতক সমা বেল অিভিহত কির,
আমােদর মুসিলম িতিনিধবৃ তার সিঠক সমাধােনর  উপলি কেরন। কীয় সরকােরর দািয়ের  চূড়াভােব
মীমাংসা হওয়ার পূেব সাদািয়ক ের মীমাংসার জ চাপ দওয়া তােদর জ সূণ যুিসংগত। ‘সাদািয়কতা’ কথািটেত
য খাঁচা রেয়েছ তােত কােনা মুসিলম রাজনীিতিবেদর শকাতর হওয়া উিচত হেব না। ধানমীর কিথত বৃিটশ গণতািক
মেনাভাবেক পুঁিজ কের এবং ভারেত কৃতপে যার অি নই এমন একটা পিরিিত অমান কের ইংলাডেক িবা করার
উেে এিট একিট চারণা। আমােদর িবরাট াথ িবপ হেত চেলেছ। আমরা সংখায় সাত কািট এবং ভারেতর যেকােনা
জািত অেপা আমরা বেণ অিধকতর একজািতেবাধস। কৃতপে ভারতীয় মুসিলমরাই একমা ভারতীয় জািত
যােদরেক আধুিনক শািক তাৎপয অযায়ী সিঠকভােব একিট জািত বেল অিভিহত করা যেত পাের। িহরা যিদও ায় সবিদক
িদেয়ই আমােদর তুলনায় অিধকতর অগামী, তথািপ তাঁরা একিট জািতর পে অপিরহায একজািতেবাধ এখেনা পয অজন
করেত পােরিন, অথচ ইসলাম তা আপনােদরেক তাহফা িহসােব দান কেরেছ। িনঃসেেহ তাঁরা (িহরা) একিট জািতেত পিরণত
হবার জ আহািত, িক একিট জািতেক পায়ন করার িববতনধারা অত হ বাপার এবং িহ ভারেতর ে এর জ
তাঁেদর সামািজক কাঠােমা পুেরাপুির ঢেল সাজােত হেব।
তুর, ইরান ও অা মুসিলম দশসমূহ জাতীয় অথাৎ আিলক ধারায় গিতর পেথ এিগেয় যাে, এই  িক িবািকর
যুি ারা মুসিলম নতৃবৃ ও রাজনীিতকেদর িবা হওয়া সংগত হেব না। ভারতীয় মুসিলম জনগণ সূণেপ িভপ অবায়
অবিত। ভারেতর বাইেরর ইসলামী দশসমুহ জনসংখার িদক িদেয় সূণেপ মুসিলম। সখানকার সংখালঘু দলেলা
র'আেনর ভাষায় আহেল িকতাব। মুসিলম ও আহেল িকতােবর মেধ কােনাপ সামািজক িতবকতা নই। একজন ইিদ
অথবা একজন খৃান অথবা একজন জরুবাদীর েশ মুসিলেমর খাবার অপিব হয় না এবং ইসলামী কােন আহেল িকতােবর
সােথ িববােহর অমিত রেয়েছ। কৃতপে ইসলাম মানবতার চূড়া সংেযাগ িবধােনর জ সবথম য বাব পদেপ
িনেয়িছল, তা হে কৃতপে একই নিতক আদশ অসারী জািতসমূেহর অসর হেয় িমিলত হবার আহবান াপন। র'আন
শরীেফ ঘাষণা হেয়েছ: হ আহেল িকতাবগণ! এস, আমরা এক িমিলত হই সই বাণীর (আাহর একের) উপর, যা আমােদর
ও তামােদর মেধ সাধারণভােব হণেযাগ। [সূরা আেল-ইমরান: ৬৪] ইসলাম ও খৃধেমর যু এবং পরবতীকােল িবিভ
ধরেণর ইউেরাপীয় আাসন মুসিলম জাহােন এই আয়ােতর অহীন তাৎপেযর বাব পায়ন হেত দয়িন। আজ ইসলামী
দশসমূেহ মুসিলম জাতীয়তাবােদর (Muslim Nationalism) েপ তা েমই উপলিেত আসেছ।
আমার পে একথা বলা বাল মা য, আমােদর িতিনিধবগ িদী ােব িবধৃত আমােদর দাবীসমূহ মেন িনেত বঠেকর
অমুসিলম িতিনিধবৃেক কতটা রািজ করােত পারেবন তা হেব তাঁেদর সাফেলর একমা পরীা। এই দাবীসমূহ ীকৃত না হেল
জািতর সুেখ একিট অিত বড় দূরসারী পূণ ের উব হেব। তখনই ভারতীয় মুসিলমেদর এক াধীন ও সিিলত
রাজৈনিতক কমপা অবলেনর মুহূত সমাগত হেব। যিদ আপনােদর আকাা ও আদশ সেক মােটই আিরকতা থােক,
তাহেল আপনােদরেক অপ কমপা অবলেনর জ তরী হেত হেব। আমােদর নতৃানীয় বিগণ যেথ রাজৈনিতক িচা
কেরেছন এবং বতমােন যসব শি ভারেতর ও ভারেতর বাইেরর জািতসমূেহর ভাগ পায়ন করেছ, তাঁেদর িচাধারা
িনিতেপ আমােদরেক সসব সেক কমেবশী সেচতন কের তুেলেছ। িক আমার  হে: অদূর ভিবেত য পিরিিতর
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উব হেত পাের, এসব িচাধারা িক আমােদরেক তদপ কমপা অবলেনর জ ত কেরেছ?
আিম আপনােদরেক ভােব বলেত চাই য, বতমান সমেয় ভারতীয় মুসিলম ’িট অিনকর অবার ফল ভাগ করেছ।
থমত হে বিের অভাব। ার মালকম হইলী ও লড আরউইন সূণ িনভুলভােব আমােদর বািধ িনপন কের আলীগড়
িবিবদালেয় বেলিছেলন য, এই (মুসিলম) সদায় নতা জােত পােরিন। নতা বলেত আিম সইসসব লাকেক বুিঝ, যার
খাদায়ী দান অথবা অিভতা ারা ইসলােমর াণবত ও পিরণিত সেক তী অভূিত রেয়েছ। কৃতপে, এই ধরেনর
লােকরাই হেন এক একটা জািতেক পিরচািলত করার মেতা শিস, িক তাঁরা খাদার দান, ফরমাস মাতােবক তােদরেক
তরী করা যায় না।
িতীয় য অিনকর অবার দন ভারতীয় মুসিলম জনগণ েভাগ, তা হে এই য, জািত তার সহজাত ঐেকর মেনাভাব
তগিতেত হািরেয় ফলেছ। এর ফেলই বি ও ণী িবেশেষর পে সব হে জািতর সাধারণ িচাধারা ও কমেকৗশেলর
ে কান অবদান না রেখ ত পেথ জীবন  করা। আমরা ধেমর ে শতাী ধের যা কের এেসিছ, রাজনীিত েও
আজ িঠক তাই কের যাি। িক ধেমর ে দলীয় কলহ আমােদর সংহিতেক ততেবশী িত কের না। অত এিট মােষর
কাঠােমার একমা মূলনীিতেক িনমাণ কের এমন িজিনেসর িত আহ িনেদশ কের। অিধক, এই নীিতর এমন বাপক িভিেত
পিরকিত হেয়েছ য, কােনা িবেশষ দেলর পে এতটা িবোহী হওয়া ায় অসব, যােত স ইসলােমর সাধারণ কাঠােমা
থেক সূণ িবি হেয় যেত পাের। িক আমােদর জাতীয় জীবেনর সেবাম ােথর খািতের যখন সিিলত কাযম
অবলেনর েয়াজন িঠক সই মুহূেত রাজৈনিতক কমপার বিচ ধবংসাক হেত পাের।
তাহেল িক কের আমরা এই ’িট অিনকর অবার িতকার করব? থম অিনকর অবািটর িতকার আমােদর আয়ের মেধ
নই। িতীয় অিনকর অবার কােনাপ িতকার খুঁেজ বর করা আমার কােছ সব বেল মেন হয়। এই িবষয় সেক আমার
িনিদ মতামত রেয়েছ; িক য পিরিিতর আশংকা করা হে, কৃতপে তার উব না হওয়া পয তা কাশ িগত রাখাই
আিম ভােলা মেন কির। অপ পিরিিতর উব হেল সকল মতাসারী নতৃানীয় মুসিলমেক একে সমেবত হেত হেব।
কতিল াব হেণর জ নয়, বরং চূড়াভােব মুসিলম মেনাভাব িনধারেণর ও ায়ী সাফেলর পথিনেদশনার জ। এই
অিভভাষেণ আিম এই িবক পার উেখমা করিছ, কারণ আশা কির, আপনারা কথািট রণ রাখেবন এবং ইেতামেধ এ
সেক িবেশষভােব িচা করেবন।
১০। উপসংহার
ধীমলী, আিম আমার বব শষ কেরিছ। উপসংহাের আিম আপনােদরেক না জািনেয় পারিছ না য, ভারত ইিতহােসর বতমান
সংকট পিরিিতেত িমাত িহসােব আপনােদর িনজ ােথর খািতের ও সমভােব ভারেতরও ােথর খািতের মুসিলম িমােতর
আকাা ও উেের পিরপূণ সংহিত ও ঐক িতা েয়াজন। ভারেতর রাজৈনিতক দাস সম এিশয়ার পে অহীন
দশার উৎস হেয় রেয়েছ। তার ফেল ােচর সীবনী-শি হেয়েছ দিমত এবং তােক সূণেপ বিত কেরেছ আিবকােশর
আন থেক, য আিবকােশর আন একদা তােক এক মহান ও গৗরবময় তমুেনর জদাতা কের তুেলিছল। যখােন
আমােদরেক বাঁচেত হেব ও মৃতুবরণ করেত হেব, সই ভারতভূিমর িত আমােদর কতব রেয়েছ। এিশয়ার িত, িবেশষ কের
মুসিলম এিশয়ার িতও রেয়েছ আমােদর কতব। যেহতু মুসিলম এিশয়ার সবিল দেশর সিিলত শির তুলনায় একিট মা
দেশর সাত কািট মুসিলম অিধবাসী ইসলােমর জ অিধকতর মূলবান সদ, সই কারেণ ভারতীয় সমার িত আমরা
কবল মুসিলম দৃিভিেতই তাকােবা না, বরং স সমােক আমরা দখেবা ভারতীয় মুসিলেমর দৃিেকাণ থেক। একিট িনিদ
উেের িত িনবদৃি সংহত আকাা বতীত এিশয়া ও ভারেতর িত আমােদর কতব আগত সহকাের স করা
সব হেত পাের না। ভারেতর রাজৈনিতক সাসমূেহর অতম রাজৈনিতক সা িহসােব আপনােদর িনজ ােথর খািতের এই
ধরেনর িত অপিরহায েয়াজন।
আমােদর িবশৃংখল অবা ইিতপূেবই িমােতর জীবেন পূণ রাজৈনিতক সমার ে ব িবপযয় সৃি কেরেছ। আসাদািয়ক বাঝাপড়া সেক আিম হতাশাবাদী নই, িক আিম আপনােদর কােছ এই মেনাভাব গাপন করেত পাির না য,
অদূর ভিবেত বতমান সংকট পিরিিতর মাকািবলা করার জ মুসিলম িমােতর পে ত কাযম অবলেনর েয়াজন
আসেত পাের। অপ সংকট পিরিিতেত ত ধারায় রাজৈনিতক কাযম অবলন কবল একিটমা উেে কীভূত
একিট মা আকাাস দৃঢ়-সংক জািতর পেই সব হেত পাের। এক ঐকব আকাার সংহত সামিকতায় পৗঁছা
িক আপনােদর পে সব? হাঁ, িনয়ই সব। দলীয় াথ ও বিগত আকাার উে উঠুন; এবং আপনােদর বিগত ও
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সমিগত কাযকলাপ যতই ববাদী উেেণািদত হাক, আপনােদর অসৃত আদেশর আেলােক তার মূল িনধারণ করেত
িশখুন। ব থেক আার িদেক িফের আন। ব হে বিচ, আা হেলা আেলা, জীবন ও ঐক।
মুসিলম জািতর ইিতহাস থেক একিট িশা আিম পেয়িছ। ইিতহােসর য কােনা সংকট মুহূেত ইসলামই মুসিলম জািতেক রা
কেরেছ, মুসিলম জািত ইসলামেক রা কেরিন। আজও যিদ আপনারা ইসলােমর িত আপনােদর দৃি িনব কেরন এবং
ইসলােম মেনানীত িচরন াণসারী ধারণা থেক অেরণা লাভ করার চা কেরন, তাহেল তার ফেল আপনারা কবল
আপনােদর িবি শিেকই পুনরায় সংব করেবন, আপনােদর হারােনা সততা পুনার করেত পারেবন এবং তা ারা
আপনারা সূণেপ ংস হেয় যাবার িবপদ থেক িনেজেদর রা করেত পারেবন। র'আন মাজীেদর একিট অতিধক
পূণ আয়াত থেক আমরা িশা পেয়িছ য, সম মানবতার জ ও পুনজ একিট মা বির জ ও পুনজেরই
অপ। জািত িহসােব আপনারা যখন মানবতার এই রতম ধারণার সবথম বাব অসারী হবার দাবীদার, তখন কন
আপনারা জািত িহসােব এক বির ায় জীবনযাপন করেত ও একিট সা হেত পারেবন না? আপাতদৃিেত আমােদর কােছ
যমন তীয়মান হয় ভারেতর পিরিিত িঠক তমন নয় এমন মব কের আিম কাউেক িবা করেত চাই না। এর তাৎপয কবল
তখনই আপনােদর কােছ ভােব ধরা পড়েব যখন তা দখার মেতা বাব সমি-সা (Real Collective Ego) আপনারা
অজন করেবন। র'আন মাজীেদর কথায়: িনেজেদর আঁকেড় ধর; যারা িবা, তারা কউ তামােদর িত করেত পারেব না, যিদ
তামরা হদায়াতা হও। [সূরা আল মােয়দাহ: ১০৫]
সূ: ইকবাল একােডিম করাচী থেক কািশত সয়দ আুল মাান সািদত ‘পািকােনর ঐিতহািসক পটভূিমকা’ 
(সংেশািধত এবং পিরমািজত)
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মুহাদ ইকবাল
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ইিতহােসর এক অশা পিরেবেশ ১৮৭৭ খৃাের ৯ নেভর বার ফজেরর আযােনর সময় বতমান পািকােনর পাাব
েদেশর িশয়ালেকাট নগরীেত এক মধিব সা পিরবাের জহণ কেরন। একতলা একিট জীণ বািড়র য েকাে তার জ
তা এখনও পািকান সরকােরর ত িবভােগর তাবধােন সংরিত। দশ-িবেদেশর পযটকেদর জ এিট একিট দশনীয় বািড়।
ইকবােলর পূব-পুষগণ কাীর থেক িহজরত কের িশয়ালেকােট বসিত াপন কেরন। তাঁর িপতার নাম শখ নূর মুহাদ। িতিন
িছেলন িশয়ালেকােটর অতম টুিপ ববসায়ী। মধিব পিরবােরর িশ ইকবাল মাওলানা লাম হাসান ও সয়দ মীর হাসােনর
কােছ াথিমক িশা হণ কেরন। চ িমশন ুেলর িশক সয়দ মীর হাসান মুসলমানেদর মেধ আধুিনক িশা বতেন খুব
আহী িছেলন। িপতা শখ নূর মুহােদর অমিতেম ইকবালেক িতিন চ িমশন ুেল ভিত কেরেছন। াথিমক র থেক এফএ
পয দশ বছরকাল িতিন সয়দ মীর হাসােনর তাবধােন িশাহণ কেরন। দূরদৃিস সয়দ মীর হাসান অিভনব পিতেত
িশণ িদেয় তণ ইকবােলর মােন ঐকািক িপপাসা জািগেয় তােলন। ১৮৮৮ সােল াথিমক, ১৮৯১ সােল িমডল এবং ১৮৯৩
সােল েবিশকা পরীায় বৃি ও মেডলসহ উীণ হন। ১৮৯৫ সােল ইকবাল ঐ কেলজ থেক এফএ পাস কেরন এবং একই বছর
১৮ বছর বয়েস উিশার উেে লােহার গমন কেরন। লােহার সরকাির কেলজ থেক ১৮৯৭ সােল াতক ও ১৮৯৯ সােল
পাাব িবিবদালয় থেক মাাস িডি লাভ কেরন। একই বছর িতিন লােহােরর ওিরেয়টাল কেলেজ ইিতহাস ও দশন শাে
অধাপনার চাকির হণ কেরন।
১৯০১ সােল লােহর সরকাির কেলেজ ইংেরিজ ও দশন শাে সহকারী অধাপক িনযু হন। ইংেরিজ, আরিব ও দশেন মাাস িডি
অজনকারী ইকবােলর িশা জীবেন িতীয় িশক মীর হাসােনর গভীর ান এবং কেলজ জীবেন দশেনর িশক টমাস আরন
তার জীবেন বল ভাব িতফিলত কেরন। টমাস আরনের উৎসােহ ১৯০৮ সােল যুরােজর Lincoln’s Inn থেক
বািরারী িডি অজন কেরন। িতিন পাশাপািশ কমিজ িবিবদালয় থেক িবএ িডি অজন কেরন। জামানী থেক ১৯০৭ সােল
দশেন িপএইচিড অজন কেরন। ১৯১২ সােল এক নতুন ইকবাল েদশ তাবতন কেরন। তদানীন িবপিরিিতেত মুসিলম
িবের অধঃপতেন িতিন িচিত হেয় পেড়ন।
১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবেবর পর থেক ভারতীয় মুসলমানেদর ভােগও নেম এেসিছল চরম িদন। সই যুগসিেণ যসব
তণ মুি আোলেন ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন তােদর সুখ ভােগ িছেলন আধুিনক িবে ইসলােমর সমেয়াপেযাগী বাখাকার,
ইসলামী রেনসাঁ আোলেনর অেসনা, মানবতার মুিকামী িবোহী কলম যুের অেতাভয় সিনক মহাকিব ইকবাল। ইকবাল
তা মুসিলম জািতেক আমৃতু কােবর চাবুক মের জাত করার য়াস পান। স সমেয়র াপেট এমন কান িদক িছল না,
য িবষেয় িতিন তার মধােক ববহার কেরনিন। কাীর, আফগািনান, িফিলিন, ন, ইোেনিশয়াসহ িতিট রাের সমা
িনেয়ই িতিন িদক-িনেদশনা সিলত দরদমাখা কাব রচনা কেরন। মুসিলম জািত তাঁর কােব ইিতহাস-ঐিত ও ত গৗরেবর কথা
রণ কের ু িতিয়া ব করেত থােক। তােদর সিৎ িফের আসেত  কের। ইকবাল িনছক কিব বা দাশিনকই িছেলন না,
িতিন িছেলন দূরদশী রজনীিতকও। সবেচেয় বড় কথা, ইকবাল িছেলন বিতমধমী কিব, ভাবুক ও রাজনীিতক। গতাগিতকতার
সাজাপথ ছেড় য কিব-দাশিনক সূণ এক নতুন পেথ এিগেয় গেছন, িতিনই হেলন মহাকিব আামা ইকবাল। িতিন কাবেক
কেরেছন জািত গঠেনর হািতয়ার। এই িবশাল বি উ, ফািস ও ইংেরিজ ভাষায় মুসিলম উাহেক য পেথর িদশা িদেয় গেছন,
তা সূণ রআন, হািদস, ইসলােমর ইিতহাস-ঐিতের িনযাস। তার রচনা সমে িমেশ আেছ ইসলাম। ইকবাল ‘আট ফর আটস
সক’-এ িবাসী িছেলন না। িতিন িবাস করেতন, িশ জীবেনর জ। আর সজই িতিন িনজীব জািতেক উু করার জ
কিবতােক ববহার কেরন।
তাঁর পদ গদ যেকান রচনার উে িছল ধুমা মুসিলম িমাত, মুসিলম জািতর ঐক ও সংহিত। িতিন মুসিলম িবেক এক
াটফেম ঐকব করার জ আমৃতু কলম সিনক িহেসেব সংার আোলন চািলেয় গেছন। ইকবােলর তাশা িছল, ইসলাম
একিদন িবের বুেক মাথা উঁচু কের দাঁড়ােবই। একজন মহৎ মানবতাবাদী কিব িহেসেব যমন রেয়েছ তার আজািতক ীকৃিত,
তমিন ইসলােমর অিত আধুিনক বাখাদাতা িহেসেবও িতিন সমান গৗরেবর অিধকারী। রআল করীেমর িবশাল াণ, হাদীস
শরীফ এবং ইসলােমর ইিতহাস-ঐিত িছল ইকবাল কােবর সারব। ইসলামেক িতিন একিট গিতহীন ধেমর কতকেলা সূ সব
ববা প মেন করেতন না। তাঁর কােছ ইসলাম িছল এক াণাচুয উত জীবেনর তীক। ইকবালেক উ ভাষার কিব বলা
হেলও একই সে িতিন উ ও ফািস ভাষার কিব। ইকবােলর ১১িট কাব ের মেধ ৮িট ফািস ভাষায় ও ৩িট উ ভাষায় িলিখত।
তাঁর কিবতা লখার সময়কাল ১৯০৮ থেক ১৯২৪ খৃা। তাঁর িবখাত কাবগ ‘িশকওয়া’ এবং ‘জবাব-ই-িশকওয়া’। ১৯১৫
সােল আসরাের-ই-খুদী এবং ১৯১৮ সােল রমুয-ই-বখুদী’ কািশত হয়। ১৯৩২ সােল ইকবােলর ‘জািবদলামা’ কািশত হয়।
ফািস ভাষায় রিচত এই কাব কিনপু জািবেদর নােম নামকরণ কেরন িতিন।
আামা ইকবােলর কেয়কিট উেখেযাগ কাজ :ইলম আল ইিউদ (The Science of Economics)- উ ছে (ca ১৯০১),
Islam as an Ethical and Political Ideal- ইংেরিজ (১৯০৮), The Development of Metaphysics in Persiaইংেরিজ (১৯০৮) ( বাংলা অবাদ : ান চচায় ইরান),আসরার ই খুিদ (The Secrets of the Self)- ফািস (১৯১৫, িমজ ই
বখুিদ (The Mysteries of Selflessness)- ফািস (১৯১৭), পয়গাম ই মাশিরক (The Message of the East)- ফািস
(১৯২৩), বাং ই দারা (The Call of the Marching Bell)- উ ও ফািস (১৯২৪), জুবুর ই আজাম (The Psalms of
Persia)- ফািস (১৯২৭), The Reconstruction of Religious Thought in Islam- (ইসলােম ধমীয় িচার পুনগঠন)
(১৯৩০), জােভদ নামা (The Book of Eternity)- ফািস (১৯৩২), বাল ই িজবরাইল (The Gabriel’s Wings)- উ ও ফািস
(১৯৩৩), পাস ছ বায়াদ কারদ আই আওয়াম ই শারক (So What Should be Done O Oriental Nations)- ফািস
(১৯৩৬)-, মুসািফর (The Wayfarer)- ফািস (১৯৩৬), জারব ই কািলম (The Blow of Moses) উ ও ফািস (১৯৩৬)।
আরমাঘান ই িহজাজ (The Gift for Hĳaz)- ফািস ও উ (১৯৩৮)।
আামা ইকবােলর জীবন ও কােব জালাল উিন িমর ভাব অতিধক। িমরাজ এ রল (সাঃ)-এর সী িছেলন িজবরাইল (আ:),
আর ইকবােলর ঊেলােকর সফরসী মাওলানা জালাল উিন মী। সত উেখেযাগ, ইকবাল কবলমা কিবতা বা কাব
লখকই িছেলন না, িতিন িছেলন অিতউ মােনর িচাশীল ব লখকও। আামা ইকবােলর িচার গভীরতার জই ইকবােলর
কিবতা ধু মুসলমােনর জ নয়, গাটা িবমানব সমােজর জ হেয় ওেঠ নতুন িচার িদকদশন। কননা িতিন য সংকট ও
সমার কথা িচা কেরিছেলন তা ধু মুসিলম সমােজর নয়, িবসমােজর সমা।
ইকবােলর অসংখ কাব, বের মেধ ‘আসরার-ই-খুদী’ক বলা হয় ইকবােলর  রচনা ‘Masterpiece’। ইকবাল ১৯০৮
সােল All India Muslim League-এর সেটাির িনযু হন। ১৯২৬ সােল পাােবর লিজসেলিটব কাউিেলর সদ িনবািচত
হন। ১৯২৭-২৮ সােলর ৫ মাচ পাাব আইনসভার বােজট অিধেবশেন ভাষণ দন। িদীেত অিত All Party Muslim
Conference-এ ভাষণ এবং মুসলমানেদর ত কাযম হণ করার পরামশ দন। িতিন এলাহাবােদ মুসিলম লীেগর ঐিতহািসক
বািষক সেলেন সভাপিতর ভাষেণ উর-পিম ভারেত একিট ত ইসলামী রা িতার ঐিতহািসক াব পশ কেরন এবং
পরবতীেত পািকান সৃির পছেনর কািরগর িহেসেব দাশিনকতার কাজ কের তাঁর িচােলা। আামা ইকবােলর এক ছেল ড.
জােবদ ইকবাল ও এক মেয় মুনীরা। িতিন ১৯৩৮ সােলর ২১ এিল ভার ৫টা ১৪ িমিনেট চতুিদেক ফজেরর আযান িনর মেধ
৬০ বছেরর িকছু ঊে িতিন শষ িনঃাস তাগ কেরন।
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