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প্রোেে: গমৌরমিা দত্ত 

গিড পাবরিসেেন 
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➢ ভূরমো ................................................................ 7 

➢ মুখবন্ধ .............................................................. 29 

➢ ‘মহািাি...আমাসে অনুসিণ েরুন’ ............................... 30 

➢ দ্য থ্রি থ্রকিংথ্রিনস ..................................................... 46 

➢ সখী ও ববিা ী ণ ................................................... 75 

➢ ননযেরু-প্যোযটয র মযধ্য দূরত্ব ..................................... 101 

➢ ষড় যের গভীরতো ................................................. 133 

➢ একোকী এক গোন্ধীবোদী ............................................. 153 

➢ নেষ কথো .......................................................... 183 

➢ এক নজযর বোবথ্রর মসথ্রজযদর ৫০০ বছযরর ইথ্রতেোস ............... 185 

➢ চরিত্র রচত্রণ ........................................................ 189 

➢ পরিরেষ্ট-১ ......................................................... 201 

➢ পরিরেষ্ট-২ ......................................................... 204 

➢ স্বীকৃরি ............................................................. 206 



6 ● আয োধ্যোর কোয োরোত 

 

 

  



আয োধ্যোর কোয োরোত ● 7 

 
 

ভূচিকা 
 

এে. 

িাি প্রায় গেষ হসয় এসিা। অস াধ্যা িখনও ঘুসম বুঁ দ। সব রনস্তব্ধিা গভদ েসি, 

এেিন ঘমম োক্ত িরুণ সাধু অয োধ্যোর িোাঁচ েতোথ্রিক সোধুর আবোসস্থ  থ্রেন্দুযদর িমীয় 

স্থোিনো দুগম সম হনুমান রি গর্সে হাুঁপাসি হাুঁপাসি ছুসে চিরিি। িাসে পাঠাসনা 

হসয়রিি সসিেন্দ্র দাসসে অরভিাম দাসসি োসি রনসয়  াওয়াি িন্য; র রন রিসিন 

িাি িীবসনি অরন্তম মুহূসিথ । সময়ো রিি ১৯৮১ সাসিি ৩িা রডসসম্বসিি প্রর্ম 

প্রহি। পদথ া গনসম আসরিি ইরিহাসসি ভুসি  াওয়া েসয়েটি পািাি ওপি। 

িাি অন্য এে রেষ্য—ধমথ  দাস, গচসয়রিি অরন্তম সমসয় িািা গ ন িাসদি 

গুরুি সাসর্ র্ােসি পাসি। গস িাি গুরুি সাসর্ এে েক্ষরবরেষ্ট ভবসন র্ােি,  া 

রিি হনুমান রিি আসন। 

খবিো আচমোই আসসরন। সসিেন্দ্র দাস গ ন এই মুহূসিথ ি অসপক্ষায় রিসিন, 

োিণ রিরন দীর্থ রদন ধসি িানসিন গ  িাুঁি গুরু রিসিন গেষ াত্রাি োিাোরি। রিরন 

পুসিাো রদন গুরুি েয্যাি পাসে রিসিন। গুরু অরভিাম দাসসি িক্ষণগুসিা উৎসাহিনে 

রিি না। এমনরে দীর্থক্ষণ গুরুি  ত্ন গনওয়াি পি রিরন  খন এেটু দম গফিসি 

বাইসি  ান; িখনও িাি মসন হসয়রিি গ  গুরু আি বাুঁচসবন না। 

অরভিাম দাসসি গনতৃসেই রিন দেে আস ি এমরন এে রডসসম্বসিি িাসি 

রহন্দুেবাদীসদি এেটি গিাে দি চুরপসাসি ভ বান িাসমি মূরিথ  বাবরি মসরিসদ স্থাপন  

েসিরিি। গুরুি রবিানা পাে গর্সে চসি আসাি পি, ঘুমুসি অরনচ্ছুে র্ােসিও 

ক্লারন্তি োসি হাি মানসিন সসিেন্দ্র দাস। রেন্তু শুসয়ও অরস্থি রিসিন, ঘুমুসি 

পািসিন না। রিরন গসই মুহূসিথ  ভসয় ভসয় রিসিন,  রদও িানসিন গ  গেউ এেিন 

খবি রনসয় গ  গোসনা সময় িাি দিিায় েিা নািসব।  খন িা এসিা রিরন দ্রুি 

সািা রদসিন, রনসিসে এেটি েম্বি রদসয় িরিসয় এবং িাসে রনসি আসা গসই 

িরুণ সাধুসে সাসর্ েসি গদৌসি গবরিসয় এসিন।1 

 
1. ৫ নযভম্বর, ২০১১ তোথ্ররযে অয োধ্যোয় অনুথ্রিত বোবো অথ্রভরোম দোযসর থ্রতনজন প্রিোন থ্রেযের মযধ্য অন্যতম 

এবিং রোমজন্মভূথ্রমর আনুিোথ্রনকভোযব মযনোনীত প্রিোন পুযরোথ্রেত আচো ম  সযতেন্দ্র দোস এবিং অথ্রভরোম দোযসর 
আনুিোথ্রনক উত্তরসূথ্রর িমম  দোযসর সোক্ষোৎকোযরর থ্রভথ্রত্তযত। 
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বাইসি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা রিি। েীসিি িাি। র্ন কুয়াোয় পর্-র্াে ঝাুঁপসা হসয় 

আসরিি। সবরেছু মরিন েসি রনরচ্ছি িাি ভাুঁসি। রেছুই গদখা  ারচ্ছি না। প্রায় 

অদৃশ্যিায় গদৌিাসি র্াো এ জুটিি অস াধ্যাি নারি-নক্ষত্র হাসিি িালুসি।  খন 

সসিেন্দ্র দাস আসসন গপৌুঁছুসিন, রিরন গদখসিন অরভিাম দাস েসক্ষি মাঝখাসন 

এে চািপসয়ি ওপি শুসয় আসিন, চািপাে রর্সি িসয়সিন হনুমান রি গর্সে আ ি 

রেছু সাধু। গেউ ের্া বিরিি না; সবোই এেদম নীিব। শুধু সসিেন্দ্র দাস িাি গুরুি 

রদসে এর সয় গ সিন এবং অনুচ্চ স্বসি বিসি িা সিন িাি প্রসবে েিাি রমরনে 

েসয়ে আস  িাসদি গুরু মািা গ সিন। 

ধীসি ধীসি রদসনি আসিা ফুেসি শুরু েিি, েক্ষটি ভক্ত এবং রেষ্যসদি 

আ মসন ভিপুি হসয় উঠি। দ্রুিই হনুমান র়িি েসয়েিন বারসন্দাি সহায়িায় শুরু 

হসিা েসবি গেষকৃসিেি প্রস্তুরি। িপস্বীসদি গেষকৃসিেি আচাি-অনুষ্ঠানগুসিা-

িপস্বী রহন্দু গৃহস্থসদি মসিা নয়, রবসেষি উত্তি ভািসি। রহন্দু গৃহস্থসদি মসিা 

খুব েম সাধুসদিই দাহ েিা হয়। এখাসন িসয়সি দুটি প্রর্া; হয় িাসদি গদসহ িবণ 

গমসখ ধ্যানমগ্ন বসা ভরিসি েবি গদওয়া হয় অর্বা িাসদিসে বালু বা পার্ি ভরিথ  

বস্তাি সাসর্ গেঁসধ পরবত্র নদীসি গফসি গদওয়া হয়। িোস ি দীক্ষাি েপর্ গ্রহণ 

েসিন গ সব সাধু িাসদি দাহ েিা হয় না,  া গবাঝায় িািা গেবিই ববষরয়ে ি ি 

গর্সে রবরচ্ছন্ন হসয়সিন। দারব েিা হয়, েবদাহ গিা সাধুসদি িন্য এেদম 

অপ্রসয়ািনীয়, োিণ িািা িপস্বী দীক্ষাি িো  ও েসঠািিাি মাধ্যসমইসিা ি ৎ 

সংসাসিি সংযুরক্ত গর্সে রবরচ্ছন্ন হসয় র সয়সিন। অস াধ্যায়, সাধািণ িপস্বী অনুেীিন 

হসয়সি সিায়ুসি এেিন সাধুি মৃিসদহ রনমজ্জন েিাি মধ্য রদসয়।  িক্ষণ না এটি 

েহসিি উপকূি স্পেথ  েসি গেবিমাত্র িিখারন প থন্ত নদীি নাম গদওয়া হসয়সি 

সিায়ু। অস াধ্যাি আস  এবং পসি, নদীটি র্া ়িা নাসম পরিরচি। োিণ—নামেিসণি 

রবভ্রারন্ত এেটি রবসেষ রহন্দু রবশ্বাসসি মসধ্য িসয়সি। গ মন গপৌিারণে োরহনী 

অস াধ্যাসে ভ বান িাসমি িন্মভূরমসি পরিণি েসিসি গিমরন প্রবারহি নদীটি 

সিায়ুি গপৌিারণে নামও ধািণ েসিসি—এ ধািাটি ভ বান িাসমি িাসিে রিি বসি 

রবশ্বাস েিা হয়। 

১৯৮১ সাসিি ৩িা রডসসম্বি দুপুিসবিা, হনুমান রিসি রফসি অরভিাম দাসসি 

রেষ্য এবং বন্ধুিা সব ধিসনি প্রস্তুরি সম্পন্ন েসি েবসদসহি চূ়িান্ত আচাি অনুষ্ঠান 

শুরু েিাি িন্য মনরস্থি েিরিসিন। আসসনি বাইসি এেটি বাুঁসেি বিরি মাচাসনি 
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ওপি আসন ভরিসি অরভিাম দাসসি েবটিসে স্থাপন েিা হয়, িাি আদসি গ ন 

আত্মসং সমি ভাব, গচাখগুসিা এমনভাসব আধসবািা রিি গ ন রিরন  ভীি িপস্যায় 

মগ্ন। এেটুেসিা িাফিান োপি রদসয়  ত্ন সহোসি পুসিা েবটি িরিসয় গনওয়া 

হসিা,  াি সবথত্র ভ বান িাসমি নাম রপ্রন্ট েিারিি। েক্ত বাুঁসেি গ  মাচান েবটি 

ধসি আসি িাি রিন রদসেি গচিা বাুঁসেি বিরি রখিানগুসিাসেও এেই ধিসনি 

োপি রদসয় আবৃি েিা হসিা। 

বাুঁসেি োঠাসমাটিসে ‘রবমান (Viman)’ বিা হয়—গপৌিারণেভাসব 

েববহনোিী বাহসনি প্রিীে  া আত্মাসে স্বস থ ি রদসে রনসয়  ায়। রবমানটিি এে 

পাে অনাবৃি িাখা হসয়রিি গ ন গিােিন মৃসিি গেষ দেথ ন গপসি পাসি। 

আসস্ত আসস্ত, এেদি সাধু িাসদি োুঁসধ রবমানটিসে তুসি রনসিন এবং রিঁরি 

গবসয় উঠসি িা সিন ভ বান হনুমাসনি মরন্দসি, গ টি অবরস্থি হনুমান র়িি ঠিে 

গেসন্দ্র। দিটি মরন্দসি বি হসি র্ােি এবং রবমানটি হনুমান র়ি গর্সে গবি েসি 

আনাি সময় সাসর্ র্াো উচ্ছ্বরসি িনিাি রভি গর্সে গলা ান শুরু হসিা ‘িাম 

িন্মভূরম উদ্ধািে অমি গহাে’। 

 

☁☁☁ 

 

রিন দেে আস , ১৯৪৯ সাসিি ২৩সে রডসসম্বসিি সোসি, প্রধান অরভযুক্ত রহসসসব 

অরভিাম দাসসি নাম উসঠ আসাি আস ই অস াধ্যা পুরিে িাসিি আঁধাসি বাবরি 

মসরিসদ ভ বান িাসমি মূরিথ  স্থাপসনি র্েনাি ওপি এফআইআি দাসয়ি েসি। রিরন 

এবং িাি সোঙ্গ-িোঙ্গরো গসরদন িাসি গ  অপিাধটি সংর্টিি েসিরিসিন গসোি িন্য 

অসনে আস  গর্সেই গচষ্টা েসি  ারচ্ছসিন, রেন্তু গসটি িখসনা রনষ্পরত্ত হয়রন। 

োিক্রসম, রহন্দুেবাদীিা িাসে িাম িন্মভূরম উদ্ধািে বিসি শুরু েসি।  

রবমানটি বাবরি মসরিসদি প্রসবেদ্বাসি গপৌুঁিাসনাি সাসর্ সাসর্ গলা াসনি 

আওয়াি উচ্চরেি হসি িা ি, গ খাসন এটি সাবধাসন িাখা হসয়রিি। প্ররিমা 

স্থাপসনি পি গর্সে বাবরি মসরিসদ গ  মরন্দিটি পরিচারিি হসয় আসরিি, িািই 

নাম িাম িন্মভূরম। এি রনেেবিী রহন্দুধমীয় স্থাপনাগুসিাি পুসিারহি ণ,  ািা 

ইসিামসধ্যই সাধুি মৃতুেি খবি গপসয় র সয়রিসিন—িািা এবং িাম িন্মভূরমি 
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পুসিারহি ণ গবরিসয় এসস েসব মািা অপথ ণ েিসিন এবং রবসদহী আত্মাি প্ররি শ্রদ্ধা 

প্রদেথ ন েিসিন। 

 াসহাে, অস াধ্যা অরভিাম দাসসি মৃতুে সম্পসেথ  অজ্ঞ রিি।  রদও অস াধ্যাি 

রেছু বারসন্দা গেৌতূহি ভসি গেষকৃিেটি গদখরিি, রেন্তু অরধোংে মানুষই গভসবরিি 

এটি অন্য গোসনা প্রবীণ সাধুি মৃতুে। ১৯৪৯ সাসিি সাসর্ িরিি ঐরিহারসে 

সিেগুসিা, রিন দেে পি ঝাুঁপসা হসয় গ সি শুরু েিি। সবথভািিীয় রহন্দু মহাসভা 

এবং আিএসএস-এি প্রপা াণ্ডা রিি গ ; বাবরি মসরিসদ েখসনাই িাসমি প্ররিমা 

স্থাপন েিা হয়রন, বিং ভ বান িাম রনসিই িাি িন্মস্থাসন অবিিণ েসিরিসিন। 

এ প্রপা াণ্ডা বিথ মাসন রহন্দুসদি মসন ব্যাপেভাসব িায় া েসি গনয় এবং গসই 

অন্ধোি িাসিি প্ররিমা স্থাপসনি র্েনাি সাসর্ অরভিাম দাসসি সংযুরক্ত সম্পূণথ রূসপ 

রবরচ্ছন্ন েসি গদয়। মধ্যবিী সময়োসি অস াধ্যাি বইসয়ি গদাোনগুসিা ভসি 

র সয়রিি রহন্দু সাম্প্রদারয়েসদি গিখা পুরস্তোয় গ গুসিা ‘বদব রনদেথ ন’-এি ‘পুিা 

ের্া’সে েরক্তোিী েিাি পসর্ এর সয়  ায় অসনে দূি। আইন ি োিসণ, এমনরে 

 ািা গসই গ াপনীয় োসি ভূরমো গিসখরিি িািাও গপৌিারণে োরহনীটিি ক্রমা ি 

গবসি ওঠা এবং মানুসষি েল্পনায় িনরপ্রয়িা ধািণ েিাসে সুরবধািনে বসি মসন 

েসিরিি। সবথপরি, আইন মানুসষি ষ়ি ন্ত্র ধিসি গপসিরিি, রেন্তু ‘বদব রনদেথ ন’ 

রবষয়টি িাি না াসিি বাইসি রিি। িবও অস াধ্যাি রহন্দুসদি এেটি গিাে গ াষ্ঠীি 

োসি অরভিাম দাস িাুঁি মৃতুেি পূবথ  প থন্ত িাম িন্মভূরম উদ্ধািে বা সহিভাসব 

উদ্ধিে বাবা রহসসসবই রিসিন।2 

 াসহাে না গেন, অস াধ্যাি স্থানীয় বারসন্দাসদি মসধ্য গ  আগ্রসহি অভাব 

রিি িা উপরস্থি েব ারত্র দসিি অসনসেিই নিি এিায়রন, গ সহতু এটি অস াধ্যাি 

সরু রিগুসিা ক্ষি-রবক্ষি েসি সিায়ুি3 িীসিি রদসে অগ্রসি হসয়রিি। দুপুি দুসো 

না াদ েব  ারত্রদি িীসি গপৌুঁছুি। গসখাসন গপৌুঁসি  ািা রবমানটি বহন েিরিি িািা 

নিিানু হসয় বসি গসটি িরমসন নামাসনাি িন্য। সাধুি গদহটি িা গর্সে নামাসনা 

হসিা এবং নদীি িসি অব াহন েিাসনা হসিা, রর্ গমসখ পুসিা েব ঘ্রাণযুক্ত েিাি 

পি গেে সসফদ োপসি িরিসয় গনওয়া হসিা। দুটি বালু ভরিথ  বস্তা গদহটিি গপিসন 

 
2. রবোটম লুইস গ্রস, The Sadhus of India, রোওয়োত প্র., জয়পুর এবিং নয়োথ্রদথ্রি, ১৯৯২, পৃ. ৩১৮। 

3. ৫ নযভম্বর ২০১১-এ অয োধ্যোর েনুমোনগথ্র়ির পুরযনো বোথ্রসন্দো ৯২ বছর বয়সী রোমেরণ দোযসর একটি 

সোক্ষোৎকোযরর থ্রভথ্রত্তযত। 
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বাুঁধা হসিা, এেটি র্াসিি রনসচ এবং অন্যটি গোমসিি রনসচ। অিঃপি এটি  ত্ন 

সহোসি গনৌোয় গোয়াসনা হসিা এবং সসিেন্দ্র দাস, ধমথ দাস ও হনুমান  রি গর্সে 

আসা আিও রিন িন সাধু আসিাহণ েিসিই গনৌোটি  াত্রা শুরু েিি। 

রমরনেখাসনসেি মসধ্যই, গনৌোটি নদীি মাঝখাসন গপৌুঁসি গ ি। গ খানো আি 

অ ভীি রিি না এবং িায় াটি ঐরিহে িভাসব এ ধিসনি িি সমারধি িন্য ব্যবহৃি 

হসিা। েবটি সিায়ুি োন্ত-েীিি িসি রনসক্ষসপি আস  গনৌোয় উপরস্থি সবাই 

সবথ সেষ আচািগুসিা পািন েিসিন। 

 

দুই. 

১৯৮১ সাসি অরভিাম দাসসি মৃতুে রনসয় স্থানীয় িনসাধািসণি মসধ্য রিি উদাসীন 

প্ররিরক্রয়া। রিন দেে আস  স্বাধীনিা পিবিী বিিগুসিাি পরিরস্থরিি সাসর্ এি 

অসনে ববপরিিে,  াি সাক্ষী এ েহিো। গসসময় অস াধ্যাি অসনসেই অসনে রেছু 

রভন্নভাসব গদখসি শুরু েসি, গ মনটি গদখরিি গদসেি অন্যান্য েরিপয় অংসেি 

মানুষ। গদেভাস ি সাসর্ গ  সাম্প্রদারয়ে উন্মাদনা রিি, গসটি িীব্রভাসব পরিসবেসে 

নৃেংস েসি তুসিরিি। গ সব সং ঠন গদেভাস ি পসিি অবস্থাসে স্বাধীন ভািসিি 

ধমথ রনিসপক্ষ প্রসিট গর্সে িাইনচুেি েিাি এে সুস া  রহসসসব গদখরিি, িাসদি 

ভূরমোও েম গুরুেপূণথ  রিি না। আিও রেছু ষি ন্ত্রোিী এসব সং ঠসনি সাসর্ 

িরিি রিি এবং িাসদি ষি সন্ত্র রূপ গনয় বি িািীয় ট্র্োসিরডসি। এি মসধ্য এেটি 

রিি ১৯৪৮ সাসিি ৩০সে িানুয়ারি মহাত্মা  ান্ধীি রনমথ ম হিোোণ্ড। গ  হািগুসিা 

মহাত্মা  ান্ধীি বসে রনষু্ঠি বসিে গেঁসর্ রদসয়রিি গসগুসিা রিি নাথুিাম  ডসসি 

গিােসদি, রেন্তু িা পসি প্রমারণি হয়—এ হিোোণ্ড রহন্দু মহাসভাি েীষথস্থানীয় 

গনিাসদি ষি সন্ত্রি অংে রিি,  াি গনতৃসে রিসিন রভ রড সাভািোি। সাভাোসিি 

প্রধান িক্ষে রিি েংসগ্রসসি োি গর্সে িািননরিে উসযা  রিরনসয় গনওয়া এবং 

ভািসি ধমথ রনিসপক্ষিা সমুন্নি িাখাি সেি প্রসচষ্টা অরস্থরিেীি েসি গিািা।4 

 ান্ধীসে হিোি ষ়ি ন্ত্র গবরেরদন লুরেসয় র্ােসি পাসিরন,  রদও হিোি 

পিপিই অনুরষ্ঠি রবচাি োি িাি সীমা উসন্মাচসন ব্যর্থ  হসয়রিি। প্রায় দুবিি পি, 

১৯৪৯ সাসি ২২সে রডসসম্বি িাসি বাবরি মসরিদ গ াপসন দখসিি োিটি ওই এেই 

 
4. থ্রবচোরিথ্রত জীবন  ো  কোপুর,‘মেোত্মো গোন্ধীযক েতেোর ষ়ি যের তদন্ত কথ্রমেযনর থ্ররযিোটম’, নয়োথ্রদথ্রি, ১৯৭০। 
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গ াষ্ঠীি গিােসদি দ্বািা পরিেরল্পি রিি। গ  রনমথ ম পরিসবসে  ান্ধীি হিোোণ্ড 

র্সেরিি, এ গ ন নানারদে গর্সে গসই এেই পরিসবসেিই এেো প্ররিফিন। না 

ষ়ি ন্ত্রোিীিা, না িাসদি অন্তরনথ রহি উসেশ্যগুসিা—গোসনা রেছুই আিাদা রিি না। 

উভয়সক্ষসত্রই ষ়ি ন্ত্রোিীিা রহন্দু মহাসভাি গনতৃবৃসন্দি অন্তভুথ ক্ত রিি। মূরিথ  স্থাপসনি 

মূিসহািাসদি মসধ্য েসয়েিন  ান্ধী হিো মামিাি প্রধান আসারম রিসিন। এবািও 

িাসদি উসেশ্য রিি ব়ি আোসিি রহন্দু সমাসবেসে ভ বান িাসমি নাসম উসস্ক 

রদসয় েংসগ্রসসি োি গর্সে িািননরিে গেন্দ্র দখি েিা। 

রেন্তু দুসো পসয়সন্ট এ দুই র্েনাি মসধ্য িফাৎ েিা  ায়। এে হসচ্ছ রহন্দু 

সাম্প্রদারয়েসদি অনুসৃি েমথ পদ্ধরি; আি অন্যটি হসচ্ছ ক্ষমিাসীন েংসগ্রস 

সিোসিি প্ররিরক্রয়া। গ খাসন মহাত্মা  ান্ধীসে হিো েিা হসয়রিি িনসম্মুসখ 

ঝেঝসে রদবাসিাসে, গসখাসন বাবরি মসরিদসে মরন্দসি রূপান্তরিি েিা হসয়রিি 

অরিস াপসন িাসিি আঁধাসি। স্পষ্টিই,  ান্ধীি হিোোণ্ড পিবিী সিোসিি দ্রুি 

এবং ব্যাপে প্ররিসোধমূিে ো থক্রম রহন্দু মহাসভাি গনিাসদি অসনেরেছু 

রেরখসয়সি। এেটি রিি সিোসিি সাসর্ সংর্ষথ  এ়িাসনা গ ন িািা িাসদি োি 

গর্সে সসবথ াচ্চ িািননরিে সুরবধা আদায় েিসি পাসি। আসিেটি রিি েংসগ্রসসি 

এেটি অংেসে যুক্ত েিা  ািা িাসদি প্ররি সহানুভূরিেীি রিি। সুিিাং দুবিি পি 

 খন িািা অস াধ্যা প্রসিট বাস্তবায়ন েিি, িখন িািা ভীষণ িেম সিেথ  রিি। 

আি বাবরি মসরিদ প্রকৃি পসক্ষ দখি না হওয়া প থ ন্ত রনসিসদিসে গনপসে িাখি 

এবং গোসনা প্রোি সময় নষ্ট না েসি দ্রুি রিসি রহন্দুসদি এে ব়ি আোসিি 

সমাসবে রনরিি েিি।  রদও িািননরিে উসেশ্য হারসসিি িন্য িািা সাম্প্রদারয়ে 

আগ্রাসসনি পরিেল্পনা েসিরিি, রেন্তু গস গমািাসবে অস াধ্যায় িাসদি আোনুরূপ 

অিথ ন আসসরন । িসব বাবরি মসরিসদি িাসিি োরহনী এবং এি গপিসনি ষি ন্ত্র 

গ াপন িাখাি গক্ষসত্র িািা ব্যাপেভাসব সফি হসয়রিি। োিণ, এটি েখসনাই 

সম্পূণথ রূসপ গবি হসয় আসসরন। 

মহাত্মা  ান্ধীসে হিোি ষি সন্ত্রি রবষয়টি  ভীিভাসব অনুসন্ধাসনি িন্য ইরিয়া 

সিোি েতৃথ ে এেটি েরমেন  ঠিি হসয়রিি,  রদও গসো রিি দুদেে পি। রেন্তু 

বাবরি মসরিদসে মরন্দসি রূপান্তরিি েিাি গপিসনি ষি ন্ত্র ও ষি ন্ত্রোিীসদি 

মুসখাে উসন্মাচন েিাি িন্য এিেম গোসনা অনুসন্ধানই হয়রন। ফিশ্রুরিসি, গ  

উসেখস াগ্য র্েনাটি ইরিয়াি িািননরিে আসিাচনাি গমািই বদসি রদসয়রিি, 


