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২৩ শ শপ্টেম্বয’ ৯৪, কযটিয়ায় ানুষ্ঠিত ুধী প্টেরপ্টন শমফুত তীপ্টেয প্রষ্ঠতিাতা
শভাােে ফায়াজীে খান ন্নীয বালণ
আমাদের, অথথাৎ আমরা যারা নিদেদের মমা’মমি, মমাদম  উম্মদত মমাাম্মেী মবাদ মমাদি
মওানর, আমাদের ইনতা নও? আমরা মওাথা মথদও এদনি, মওমি মওাদর আমাদের েন্ম মাদদি,
মওি আমাদের ৃনি ওরা মাদদি, নও উদেদলে আমাদের এওটি োনত নদদব কঠি ওরা মাদদি?
আেদওর এই এওল’ াট মওাটির োনতর মদি এই প্রশ্নগুন োদক িা। মওউ এই প্রশ্নগুন মওারদ
এওল’ াট মওাটির ওাি মথদও অন্তত েলদওাটি রওদমর নবনভন্ন উত্তর পাা যা। ম ৌেল’ বির
আদক যঔি এই োনতটির েন্ম মাদনি আল্লার রু তাাঁর অক্লান্ত ম িা, অতু িী তোক,
অনব  নিষ্ঠা, অট অধ্েবা এবং লস্ত্র ংগ্রাদমর মাধ্েদম এই োনতটিদও কঠি মওাদরনিদি
তঔি নওন্তু ঐ োনতর প্রদতেওটি মািুদও উপদরাক্ত ঐ প্রশ্নগুন মওারদ বাই এওই উত্তর
নেদতি, মওাি মতদভে নিদা িা। ঐ োনতর ইনতা মাদে এই ময, োনতটি কঠিত বার পাঁন ল
বিদরর মদধ্ে তোনিন্তি পৃনথবীর েুইটি মালনক্তদও লস্ত্র ংগ্রাদম, যুদে পরানেত মওাদর মগ্র
মধ্ে এনলা আল্লার আইদির লাি ওাযথেওরী মওাদরনিদা। ঐ মালনক্তলাী াম্রােে েুইটি
নিদা মরামাি  পারনও, এওটি নিস্টাি অপরটি অনি উপাও। ংঔো, ম্পদে, ামনরও
বানিীর ংঔো, অস্ত্রলদস্ত্র, এও ওথা বনেও নেদ ঐ েুইটি নবশ্বলনক্ত নিদা ঐ নলশু োনতর
ম দ বহুগুদণ বড় নওন্তু তবু তারা ঐ েেপ্রূত মিাট্ট োনতর দে ামনরও ংখদথ নবধ্বস্ত মাদ
নকদনিদা। নিস্টাি লনক্তটি পরানেত মাদ মধ্েপ্রা ে মথদওই পানদ মকদা; আর অনি উপাও
লনক্তটি আল্লার েীিদও স্বীওার মওাদর নিদ ঐ িতু ি োনতর অন্তভুথ ক্ত মাদ মকদা; আে মযটাদও
আমরা ইরাি বন। তারপর ৬০ মথদও ৭০ বিদরর মদধ্ে ঐ োনতটি তঔিওার নেদির অদধ্থও
পৃনথবী ে মওাদর আল্লার আইদির লাদির অধ্ীদি নিদ এদা। এই পযথেন্ত ঐ োনতর ইনতা
শুধ্ু েদর ইনতা, নবেদর ইনতা, তাদের ম দ বহুগুদণ লনক্তলাী লনক্তর নবরুদে নিরবনেন্ন
ামনরও নবেদর ইনতা।
ঐ ামনরও নবেদর উদেলে নও নিদা? াম্রােে? িানও অিে ধ্দমথর মাওেিদও এাম গ্রদণ
বাধ্ে ওরা? িা, এর মওািটাই ি। এর উদেলে, ক্ষ্ে নিদা ঠিও তাই ময উদেলে, ময ক্ষ্ে
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অেথদির েিে আল্লার নিদেথ দল তাাঁর মল রু এই োনতটিদও, এই উম্মাটি কঠি মওাদরনিদি,
আর মটি মা লস্ত্র ংগ্রাম মওাদর মস্ত পৃনথবীদত আল্লার আইি-ওািুি অথথাৎ েীি প্রনতষ্ঠা 
ওাযথেওরী মওাদর মািব োনতর বেনক্তকত  মনিকত েীবদির মস্ত অিো, অনব ার, মলাণ,
অতো ার নিিঃদল মওাদর নেদ িো, ুনব ার, নিরাপত্তা  লানন্ত প্রনতষ্ঠা ওরা। আর এই েিেই এই
েীদির িাম এাম, আক্ষ্নরও অদথথই লানন্ত। প্রথম মথদও মল পযথেন্ত, আেম (আিঃ) মথদও মমাাম্মে
(েিঃ) পযথেন্ত ঐ এওই িাম, এাম বা লানন্ত। আে আমাদের ধ্মী  অধ্মী (অথথাৎ রােনিনতও)
মিতারা ময অদথথ এামদও লানন্তর ধ্মথ বদি তার ঠিও নবপরীত অথথ। রাষ্ট্রলনক্ত অনধ্ওার িা
মওারদ আল্লার আইি মওি, মওাি আইিই প্রনতষ্ঠা বা ওাযথেওরী ওরা যা িা এটা াধ্ারণ জ্ঞাি
আর রাষ্ট্রলনক্ত মওউ নবিা যুদে মিদড় মে িা, এটা োিা ওথা। তাই রাষ্ট্রলনক্ত তাদের অনধ্ওার
মওারদত মাদদি লস্ত্র ংগ্রাদম। নওন্তু বেনক্তকত ভাদব এওটি মািুদও তারা তার ধ্মথ তোক
মওাদর এই েীি গ্রদণ বাধ্ে ওদরি নি। শুধ্ু তাই ি, মযঔাদিই তারা আল্লার আইদির লাি
প্রনতষ্ঠা মওাদরদিি মঔাদিই অিে ধ্দমথর া থ , নিাকক, মনন্নর  পোদকাডা রক্ষ্ার োনত্ব মতা
নিদদিিই তার উপর ঐ ব ধ্দমথর মাওেদির যার যার ধ্মথ পাদি মওউ মযি মওাি অুনবধ্া
পযথেন্ত িা মওারদত পাদর ম োনত্ব তারা নিদদিি। অিোিে ধ্দমথর মাওেদির ধ্দমথর
নিরাপত্তার ময ইনতা এই োনত ৃনি মওাদরদি তা মািব োনতর ইনতাদ অিিে, এওও,
পৃনথবীর মওাি োনত তা মওারদত পাদর নি। অদধ্থও পৃনথবীদত আল্লার আইি প্রবতথ ি ওরার ফদ
ঐ মস্ত এাওা ুপ্ত মাদ মকদা মলাণ, অনব ার, অিো, নিরাপত্তাীিতা অথথাৎ ফাাে 
াফাকুনেমা। প্রনতনষ্ঠত মা ুনব ার; বেনক্তকত  মনিকত, অর্রথথনিনতও, ামানেও,
রােনিনতও, ুনব ার  নিরাপত্তা; এও ওথা লানন্ত।
এরপর মখাটদা এও মােুভথাকে েিও খটিা। ঐ োনত ঠাৎ তার উদেলে  ক্ষ্ে ভু দ মকদা।
ভু দ মকদা তার েন্ম মাদদি মওি, ভু দ মকদা তাদও কঠি মওি ওরা মাদনিদা, ভু দ মকদা
আল্লার রু স্বং প্রনলক্ষ্ণ নেদ তাদেরদও পৃনথবীদত বদ দ েুধ্থথ মযাো োনতদত মওি পনরণত
মওাদরনিদি। োনত ভু দ মকদা ময ওাদের েিে তাদেরদও ৃনি ওরা মাদদি, কঠি ওরা
মাদদি, প্রনলক্ষ্ণ মো মাদদি মই ওাে মিদড় মো আল্লা  তাাঁর রুদর দে
নবশ্বাখাতওতা ওরা। নওন্তু োনতর মাওদের আওীো অথথাৎ উদেলে  ক্ষ্ে ম্বদে ধ্ারণা
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নবওৃ ত মাদ যাা োনত তাই মওারদা, আল্লার েীি মস্ত পৃনথবীদত প্রনতষ্ঠার মোে অথথাৎ
বথাত্মও প্রদ িা, ংগ্রাম তোক মওারদা এবং তোক মওাদর অিোিে রাো বােলারা মযমি রােত্ব
ওদর মতমনি লাি লওদতর দে তাদের মতই রােত্ব মওারদত শুরু মওারদা। এই বথিালা
ওাদের অথথ নও, পনরণনত নও তা তারা উপনে মওারদত পারদি িা। তারা উপনে মওারদত
পারদি িা ময, ময নেনি ময উদেদলে ৃনি ওরা  মটা যনে মটাদও নেদ িা , তদব আর ঐ
নেনিদর মওাি োম থাদও িা, মটা অথথীি মাদ যা। এওটা খনড়র উদেলে মাদে ম োিা,
খনড়টা যনে িা দ, ম িা মেঔা, এমি নও যনে ভু  ম মেঔা তদব আর ম খনড়টার মওাি
োম থাদও িা। খনড়টা মািা, ীরা, েরত নেদ ততনর মওারদ িা। এওটি কানড় যনে মওাি
ওারদণ অ  মাদ যা, বা আওীোর ভু দ মটাদও বেবার িা মওাদর কোদরদে মরদঔ মো 
তদব ম কানড়র আর মওাি মূে থাদও িা, মটা পৃনথবীর বদ দ োমী কানড় মাদ িা, ওারণ
ময উদেদলে কানড়টিদও ততনর ওরা মাদদি অথথাৎ এওস্থাি মথদও অিে স্থাদি যাা তা আর
মটাদও নেদ মাদে িা। লাি-লওদতর দে রােত্ব ওরার মমা তাদের এমি ভাদব মপদ
মবাদা ময তারা ভু দ মকদি আল্লা মওার’আদি মমা’মমি বার ময ংজ্ঞা নেদদিি তার মদধ্ে
ঐ মোে অেীভূ ত ওরা আদি। ূরা হুেরাদতর ১৫ িং আাদত আল্লা মবাদদিি-“তেনিষ্ঠ
মমা’মমি শুধ্ু তারাই যারা আল্লা  তাাঁর রুদর পর নবশ্বা স্থাপি ওদর, তারপর (ম ম্বদে)
আর মওাি দন্ন ওদর িা (অথথাৎ এ নবশ্বাদর উপর েৃঢ়, অনব  থাদও) এবং তাদের ম্পে 
প্রাণ নেদ আল্লার রাস্তা মোে ওদর।” তারপর নতনি আবার মবাদদিি ূরা তবার ১১১ িং
আাদত- ‘‘নিশ্চই আল্লা মমা’মমিদের েীবি  ম্পে োন্নাদতর নবনিমদ নওদি নিদদিি,
তারা আল্লার রাস্তা মওতা (অথথাৎ- লস্ত্র ংগ্রাম) ওদর, তো ওদর এবং নিত । এটা এমি
এওটা প্রনতশ্রুনত ময প্রনতশ্রুনতদত আল্লা তরাত, এিনে  মওার’আদি আবে মাদ আদিি।
নিদের প্রনতশ্রুনত পাদি আল্লার ম দ বড় আর মও আদিি? ওাদেই মতামরা ময ো
মওাদরদিা, ম োর েিে আিন্ন ওর, ওারণ এই ো মাদে ূ ড়ান্ত াফে।”
এিাড়া মওার’আদির অিেত্র আল্লা মমা’মমি মও এবং ওারা তার ংজ্ঞা আমাদের োনিদ
নেদদিি এবং এই ংজ্ঞা আল্লা  তাাঁর রুদ নবশ্বা  আল্লার রাস্তা মোে এই েুই লতথ
মরাদদি। ওাদেই এই োনতর পথভ্রষ্ঠ মাদওরা যঔি িীনত নাদব মোে তোক মওারদি তঔি
তারা বুঝদি িা ময আল্লা  তাাঁর রুদর েৃনিদত আর তারা মমা’মমি মরাইদি িা। তাদের ঐ
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েুভথাকেেিও ওাদের িোযেতা প্রমাদণর ম িা তারা ােী উদ্ভাবি মওারদি িফদর দে
মোেই মাদে মোদে আওবর, বড় মোে। এই ােীদর ংওও এমাম বাানও নিদেই
স্বীওার মওাদরদিি ময, এই ােীদর িে ত্রুটিযুক্ত এবং এই েনফ ােী ম্বদে াদফয ইবদি
াজ্জার প্রমুঔ মমাাদেরা মবাদদিি, এটা মওাি ােীই িা, এটা এওটা আরবী প্রবাে বাওে মাত্র।
তার ম দ বড় ওথা মাদে মওাি ােী ীহ্ নও িা তা যা াই ওরার প্রথম ওনষ্ঠপাথর মাদে
মওার’আি। মই মওার’আদিই আল্লা স্বং আমাদের মবাদ নেদেি বড় মোে অথথাৎ মোদে
আওবর বা ওবীর মওািটা। ূরা মফারওাদির ৫২ িং আাদত নতনি মবাদদিি, ‘‘ুতযাাং
কাপ্টপযপ্টেয কথাভত চপ্টরা না এফাং এয (শকায’াঅপ্টনয) াাপ্টমে তাপ্টেয প্টে ফড়
শজাে কয। শজাোন কফীয কয।” অথথাৎ ওাদফরদের নবরুদে মোেই মাদে মোদে
আওবর, িফদর দে ি।
শুধ্ু তাই ি, মোে তোক মওাদরই তারা ক্ষ্ান্ত মাদি িা। তারা রুদর ুন্নার নভন্ন ংজ্ঞা
আনবষ্কার মওারদি। আল্লা মওার’আদি অন্ততিঃ নতিবার মবাদদিি ময, নতনি (আল্লা) তাাঁর
রুদও ঠিও নেও নিদেথ লিা  তেেীি নেদ পাঠিদদিি এই েিে ময নতনি এটাদও অিোিে
মস্ত েীদির পর নবেী মওারদবি। এই নিদেথ দলর পনরদপ্রনক্ষ্দত তাাঁর িবী মখাণা মওারদি“াঅষ্ঠভ াঅষ্ঠেষ্ট শাপ্টয়ষ্ঠি ভস্ত ভানফ জাষ্ঠতয ষ্ঠফরুপ্টে স্ত্র াংগ্রাভ চাষ্ঠরপ্টয় শমপ্টত শম
ম্ েন্ত না তাযা একথা শভপ্টন শনয় শম াঅল্লা িাড়া াঅয শকান এরা শনাআ, এফাং
শভাােে (োঃ) তাাঁয যুর” [ােী- আব্দুল্লা ইবদি মর (রািঃ) মথদও মবাঔারী]। ইনতা
াক্ষ্ী যদতানেি নতনি এই েুনিা নিদি তদতানেি নতনি  তাাঁর আাব এওদে এওপ্রাণ মাদ
আল্লার মো ঐ আদেল  োনত্ব পাি মওাদর মকদিি এবং তা মওারদত মযদ মাত্র ১০ বিদরর
মদধ্ে ১০৭টি মিাট বড় যুে মওাদরদিি। তারপর যঔি আল্লার রু এই েুনিা মথদও ম াদ
মকদি তঔি ঐ োনত্ব স্বভাবতিঃই এদ মপাড়দা তাাঁর কঠি ওরা োনতটির পর ওারণ রুদর
পর আল্লার মো োনত্ব তঔি পূণথ  নি। শুধ্ু আরব মেলটাদও আল্লার আইদির লাদির
মদধ্ে আিা মাদদি; বাওী পৃনথবী মািুদর ততনর আইদির অধ্ীদি ম াদি। রুাল্লার নিে াদত
কড়া োনতটি অথথাৎ উম্মদত মমাাম্মেী তার োন্নাতবাী মিতার পর আল্লার মো োনত্ব
তাদের মাথা এদ পড়া ম্বদে এত দ তি নিদি ময মিতার েুনিা মথদও ম াদ যাবার দে
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দে বানড়-খর, বেবা-বানণেে, মক্ষ্ত-ঔামার, পনরবার-পনরেি, এও ওথা পানথথব ব নওিু
মওারবাি মওাদর তাদের পর অনপথত োনত্ব পূণথ মওারদত অস্ত্র াদত তাদের স্বদেল আরব মথদও
মবর মাদ মপাদড়নিদি। এই ওােদও তাদের মিতা মবাদনিদি আমার ুন্না, ুন্নানত এবং
মবাদনিদি আমার এই ুন্না ময বা যারা তোক মওারদব তারা আমার মওউ ি, মাি তারাওা
ুন্নানত ফাাইা নমনন্ন, অথথাৎ তারা উম্মদত মমাাম্মেীই ি। শুধ্ু তাই ি, নতনি মবাদদিিমাি রাদকবা আি ুন্নানত ফাাইা নমনন্ন (মবাঔারী, মমাদম) অথথাৎ ময আমার ুন্না মথদও শুধ্ু
মুঔ নফনরদ মিদব ম আমার মওউ ি। মোে মিদড় মেবার পর িবীর ুন্নার নবওল্প নাদব
মিা মা তাাঁর বেনক্তকত অভো-অিভো, পিন্ন-অপিন্ন ইতোনে মযগুদার াদথ তাাঁর
েীবদির মুঔে উদেলে, তাাঁর উপর আল্লার মো োনদত্বর মওাি ম্বেই মিই; মযগুদা মিাদৎ
বেনক্তকত বোপার। নিষ্ঠুর পনরা এই ময, মোে তোকওারীদের ওাদি মািব ইনতাদর মেষ্ঠতম
নবপ্লবীর ুন্না মাদ োাঁড়াদা, তাাঁর নবপ্লব ি, তাাঁর মমাও ওরা, ঔাবার আদক নেবা এওটু
নিমও মো, ঔাবার পর এওটু নমনি ঔাা, ডাি পাদল মলাার মত মিাট-ঔাট অংঔে তু ে
বোপার। ভানুপ্টলয াআষ্ঠতাপ্ট শকান জাষ্ঠত তায শনতায এভন াভানকয াফভূরোয়ন
শকাপ্টযপ্টি শফাপ্টর াঅভায জানা শনাআ। মোে তোক মওাদর ঐ োনত মমা’মমি  উম্মদত
মমাাম্মেীর ংজ্ঞা মথদও বনষ্কৃত মাদ যাা িাড়া আর ভংওর পনরণনত মাদা। তাদাদা
এই ময আল্লা ূরা তবা ৩৮ এবং ৩৯ িং আাদত এই োনতদও মোে মিদড় মেবার পনরণনত
ম্বদে এই মবাদ াবধ্াি মওাদর নেদদিি- “ম মমা’মমিরা মতামাদের নও মাদদি ময যঔি
মতামাদের বা  আল্লার পদথ (ামনরও) অনভযাদি মবর , তঔি মযি মতামরা ঝুাঁ দও মপাদড়
মাটির াদথ নমদল যা। (তাদাদ নও) মতামরা পরওাদর পনরবদতথ এই েীবিদওই প্রাধ্ািে
নেদদিা? এই েীবদির মভাক মতা পরওাদর েীবদির তু িা অনত ামািে। মষ্ঠে শতাভযা
াভষ্ঠযক াষ্ঠবমাপ্টন শফয না  তপ্টফ ষ্ঠতষ্ঠন শতাভাপ্টেয কঠিন াষ্ঠস্ত শেপ্টফন এফাং
শতাভাপ্টেয স্থপ্টর ানে শকান জাষ্ঠতপ্টক প্রষ্ঠতিা শকাযপ্টফন (অথথাৎ মতামাদের অিে মওাি
োনতর ো, মকাাম বানিদ মেদবি) এবং মতামরা তাাঁর মওািই ক্ষ্নত মওারদত পারদব িা, আল্লা
মস্ত নওিু র পর বথলনক্তমাি।” এই ওদঠার তওথ বাণী দে আওীো অথথাৎ োনতর উদেলে 
ক্ষ্ে ম্বদে ঠিও মেও ধ্ারণার (Comprehensive Conception) নবওৃ নতদত এই োনত মোে
মিদড় নেদ িফদর াদথ নিরাপে মোে শুরু মওারদা। আল্লা তাাঁর প্রনতশ্রুনত অিুযাী
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নওিু নেি পরই ইউদরাদপর নিস্টাি োনতগুনদও নেদ ঐ োনতদও ামনরও ভাদব পরানেত 
পযুথেস্ত মওাদর লািভার  ওতৃথ ত্ব তাদের াত মথদও নিনিদ নিদ নিস্টািদের াদত তু দ নেদি।
আল্লা মওার’আদির নবনভন্ন স্থাদি এবং ূরা িূদরর ৫৫ িং আাদত মমা’মমিদের এই পৃনথবীর
আনধ্পতে  ওতৃথ দত্বর প্রনতশ্রুনত নেদদিি। ইনতা াক্ষ্ে নেদে ময যতনেি ঐ োনত, োনত
নাদব মোে ানদ মকদি ততনেি আল্লা তাাঁর প্রনতশ্রুনত রক্ষ্া মওাদরদিি- অদধ্থও পৃনথবীদত
তাদের ওতৃথ ত্ব প্রনতনষ্ঠত মাদনি এবং ঐ োনত যনে তঔি মোে তোক িা মওারদতা তদব
অবলেই আল্লা বানও অদধ্থও তাদের াদত তু দ নেদতি এবং রুদর পর আল্লার মো
োনত্ব পূণথ দতা। আল্লার ঐ প্রনতশ্রুনতর মধ্ে মথদও আদরওটি তে ফু দট দঠ- মটা মা এই
ময, আমরা নিদেদের মমা’মমি অথথাৎ আল্লা  তাাঁর রুদ নবশ্বাী মবাদ োনব মওানর। তাদাদ
আল্লার প্রনতশ্রুনত অিুযাী পৃনথবীর ওতৃথ ত্ব, আনধ্পতে আমাদের াদত মিই মওি? তাদাদ মই
বথলনক্তমাি নও তাাঁর প্রনতশ্রুনত রক্ষ্া মওারদত অমথথ (িাউযুনবল্লাদ নমি যাদও)? এর এওমাত্র
েবাব মাদে- আমরা যদতাই িামাে পনড়, মরাো রানঔ, যদতাই াোর রওম এবােত মওানর,
যদতাই মুত্তাওী ই, আমরা মমা’মমি িই, মমাদম িই, উম্মদত মমাাম্মেী বার মতা প্রশ্নই দঠ
িা। মমা’মমি মাদ (ইি কুন্তুম মমা’মমিীি) ময পৃনথবীর পর আনধ্পদতের অেীওার আল্লা
মওাদরদিি, মই পৃনথবীদত আে আমাদের অবস্থা ওী? আমাদের অবস্থা মাদে (ও) পৃনথবীদত ময
ওটি প্রধ্াি োনত আদি তার মদধ্ে আমরা নিওৃ িতম। (ঔ) আমাদের িাড়া আর ময ওটি োনত
আদি তারা ওদই পৃনথবীর বথত্রই আমাদের অপমানিত, অপেস্থ মওারদি, আমাদের আক্রমণ
মওাদর তো মওারদি, আমাদের ধ্ি-ম্পে ুদট নিদে, আমাদের বানড়-খর আগুি নেদ জ্বানদ
নেদে, আমাদের মা, মমদ, মবািদের পর পালনবও অতো ার মওাদর নতত্ব িি মওারদি। (ক) ঐ
ওােগুন নিস্টািরা অতীদত মওাদরদি মেদি, মঔাি মথদও তারা ম্পূণথ মমাদম োনতটিদওই
মূদ উৎঔাত মওাদরদি, আে মঔাদি মমাদম মবাদত মিই এবং বতথ মাদি মওারদি বনিা
ারদযদকানভনিা, ুোদি, নফনপাইদি। নিস্টািরা বনিা যা মওাদরদি মািব োনতর
ইনতাদ তার মওাি িনের িাই। তারা েুই ক্ষ্ মমাদম মমদদও ধ্থণ মওাদর কভথ বতী মওাদরদি,
তাদের াতমা পযথেন্ত আটদও মরদঔদি যাদত তারা ঐ নিস্টািদের রদর ন্তািগুন কভথ পাত
মওাদর মফদ নেদত িা পাদর। বনিা ওদও াোর মনেদের মদধ্ে ারাদদভার ওদওটি মাত্র
মনেে িাড়া আর মস্ত মনেে মভংদক মো মাদদি। নন্নুরা মওারদি ওাশ্মীদর, ভারদতর
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প্রনতটি রাদেে। মবৌেরা মওারদি মাািমাদর অথথাৎ বামথা, আরাওাদি, থাইোদে, নভদতিাদম,
ওামপুন া  ীদি। এগুনদতা বড় বড় োনত। অনত ক্ষ্ুদ্র ইহুনে োনত ঐ ওাে মওারদি পনশ্চম
এনলা, পোদস্টাইদি। ভারদত েল াোদরর মবলী মনেে  মন্নীদর পনরণত ওরা মাদদি িা
 অনফ ইতোনে অিে ওাদে বেবার ওরা মাদে, িা  মভংদক মো মাদদি। এটা ১৯৮৫
াদর নাব। ক্ষ্ুদ্র ইহুনে োনতদও নেদ ১৯৪৭ ি মথদও আে পযথেন্ত গুনতদ মমদর ঔুলী িা
মাদ অপমাদির, লানস্তর ূ ড়ান্ত ওরার েিে কাি পাথর উপাও আাদমর এওটি পাাড়ী
উপোনত নেদ আল্লা এই োনতদও মপটাদেি, গুী মওাদর, কুনপদ তো ওরাদেি, বানড় খর
জ্বানদ উদেে ওরাদেি। আর ওত লানস্ত, ওত আযাব আল্লা মেদবি? এর পদরর ধ্াদপর
লানস্তদতা এদওবাদর নিমূথ মওাদর মো- মযমি নেদদিি মেদির তথাওনথত মমাদমদের,
মঔাদি এঔি তাদের িাম কে মিই।
আল্লার িবী ঈাদও (আিঃ) প্রতোঔোি ওরার লানস্ত নাদব আল্লা ইহুনে োনতদও া’িত অথথাৎ
অনভলাপ নেদনিদি, যার ফদ নিস্টাি মরামািরা তাদের াোর াোর বিদরর স্বদেল মথদও
মমদর মওদট উৎঔাত মওাদর নেদনিদা। প্রাণ বাাঁ াবার েিে তারা পানদ মযদ ইউদরাদপর নবনভন্ন
রাদষ্ট্র আে নিদনিদা। আল্লার অনভলাপ তাদের মপিদি মপিদি মকদি। মযঔাদিই তারা আে
নিদদি, বনত স্থাপি মওাদরদি মঔাদিই তাদের খৃণার ম াদঔ মেঔা মাদদি, অবজ্ঞা ওরা
মাদদি। মাদঝ মাদঝই নিস্টািরা েদবদধ্ ইহুনেদের বনত আক্রমণ মওাদর তাদের পুরুদের
তো মওাদর মমদদের নিদ মকদি, তাদের ম্পনত্ত ুটপাট মওাদরদি, বানড় খর জ্বানদ নেদদি।
ইউদরাদপর প্রনতটি রাদষ্ট্র এটা মাদদি এবং বারবার মাদদি। এই ওােটাদও মবাঝাবার েিে
ইউদরাপী ভাা এওটি িতু ি লদব্দরই েন্ম মাদদি Pogrom, যার আনভধ্ানিও অথথ মা
Organised killing and plunder of a community of people, বাংা- ুংকঠিত ভাদব
ম্প্রো নবদলদর তো  ুণ্ঠি। আল্লা া’িত মেবার পর ইহুনেদের ভাদকে যা মখাদটনিদা আে
মমাদম িাদমর এই োনতটির পর ঠিও তাই মখাটদি। তফাৎ শুধ্ু এইটু কু ময, ইহুনে োনতর
পর ঐ Pogrom ইউদরাদপর মদধ্ে ীমাবে নিদা আর আমাদের পর Pogrom মাদে মস্ত
পৃনথবীম। এও মওাটির মিাট্ট ইহুনে োনত আে আমাদের এওল’ াট মওাটির এই োনতর পর
Pogrom মওারদি। অনভলপ্ত অথথাৎ মাাঊি বার ময ব ন হ্ন ইহুনে োনতর কাদ মঔা
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মাদনিদা ম ব ন হ্ন আে এই োনতর কাদ মঔা। ারা লরীদর আল্লার অনভলাদপর িাপ
নিদ ময িামাে মরাো এবং আর াোর রওদমর এবােত ওরা মাদে তা আল্লার েরবাদর
ওবু মাদে মমাদি মওাদর আমরা আাম্মদওর স্বদকথ বা মওারনি।
মমা’মমি, মমাদম  উম্মাদত মমাাম্মেী মবাদ পনরন ত এই োনতটি আওীোর নবওৃ নতদত আল্লা
 তাাঁর রুদর মেঔাদিা নেও নিদেথ লিা, মোাদতর ঠিও নবপরীত নেদও ার ফদ আল্লার
ম াদঔ এটা আর মমা’মমি মিই, মমাদম মিই, উম্মদত মমাাম্মেী মিই। এই োনত এঔি
আল্লার া’িদতর  কযদবর বস্তু, এর অবস্থা এঔি অতীদতর অনভলপ্ত ইহুনে োনতর ম দ
নিওৃ ি। আল্লার রুদর কঠি ওরা োনতটির প্রথম এওল’ বিদরর অবস্থার াদথ বতথ মাি
অবস্থার এওটা তু িা এ ওথা প্রমাণ মওারদব।
াঅল্লা যুপ্টরয প্রকৃত এরাভ

ফত্ভাপ্টনয ষ্ঠফকৃত এরাভ

 শভাপ্টরভ জাষ্ঠত

 এাআ জাষ্ঠত

১। ংঔো পাাঁ াদঔর মত।

১। ংঔো এওল’ াট মওাটি।

২। োনতর প্রাওৃ নতও ম্পে- লূিে - নওিু ই নিদা ২। পৃনথবীর প্রাওৃ নতও ম্পদের এও নবরাট
িা।

অংদলর মানও। ময মত  কো িাড়া বতথ মাি
ইহুনে নিস্টাি যানিও ভেতা অ , মই
মতদর লতওরা ৬০ ভাক এবং কোদর এওটা
নবরাট অংল এই োনতর াদত। এ িাড়া
পৃনথবীর অিোিে প্রাওৃ নতও ম্পদের এও প্রধ্াি
অংদলর মানও।

৩। ঐ পাাঁ াদঔর োনতর মদধ্ে মাত্র ৪০ েদির ৩। বতথ মাদি এই োনতর মদধ্ে মওাটি মওাটি
মাও মঔা পড়া োদি, ক্ষ্ ক্ষ্ মাও উচ্চ

মত মাও মঔা পড়া োিদতি।

নলনক্ষ্ত
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ইনিনিার,

ডাক্তার,

আইিজ্ঞ,

নবজ্ঞািী, নলল্পী এবং ক্ষ্ ক্ষ্ মনেে, মাদ্রাা,
ঔািওা, াদফদে মওার’আি, ফনও, মমাাদে,
আদম ামা, পীর-মালাদঔ ইতোনে বই
আদি।

৪। ঐ োনতর ওাদি আল্লার মো ংনবধ্াি ৪। বতথ মাদি এই োনতর ওাদি মওার’আদির
মওার’আদির মাত্র ওদওটি াদত মঔা ওনপ মওাটি মওাটি ওনপ পৃনথবীর বথত্র নবেেমাি।
নি, তা ঔনফা মাদির (রা:) মদর এওমাত্র বাইদবদর ংঔোর াদথ মওার’আদির
পদর।

ংঔোর তু িা ওরা যা, এমি নও অদিদওর
মদত বাইদবদর ম দ মবলী।

৫। মওার’আদির মওাি অিুবাে নিদা িা।

৫। বতথ মাদি পৃনথবীর প্রদতেও প্রধ্াি ভাা
মওার’আদির এওানধ্ও অিুবাে মাদ মকদি।
এমি নও অদিও আঞ্চনও ভাা এর
অিুবাে মাদ মকদি।

৬। অদধ্থও নবশ্বেী ঐ োনতর বহু মািু বই ৬। বতথ মাদি ঝওঝদও রদফ িাপাদিা অনত
আওাদর

মওার’আিদও

মওািনেি

ম াদঔই ুন্নর মওার’আি পৃনথবীদত মওাটি মওাটি

মেদঔিনি। তাদের মদধ্ে যার মযটু কু মুঔস্থ নিদা ংঔো বতথ মাি। ক্ষ্ ক্ষ্ মািুদর ঐ নবরাট
তারা মইটু কুই োিদতি এবং মই অিুযাী মওার’আি মুঔস্থ।
ওাে মওারদতি।
৭। মওার’আদির ননঔত মওাি বোঔো অথথাৎ ৭। বতথ মাদি মওার’আদির লত লত তাফনর 
াোর াোর বোঔোওারী অথথাৎ মমাফাদর
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তাফনর নিদা িা।

আদিি।

৮। ঐ োনত ইোদতর মত ঐওেবে নিদা।

৮। বতথ মাদির এই োনতটি রােনিনতও ভাদব
পঞ্চান্নটির মত মভৌকনও রাদষ্ট্র, েীদির বোঔো
বহু মযাদব  মফরওা, আধ্োনত্মও ভাদব লত
লত তনরওা এবং ইহুনে নিস্টািদের িও
মওাদর

াোর

াোর

রােনিনতও

েদ

নিন্ননবনেন্ন।
৯। তোনিন্তি ভে পৃনথবী মথদও প্রা নবনেন্ন, ৯। বতথ মাি এাম এমি োনত ৃনি ওদর এবং
মরামাি এবং পারনও নবশ্বলনক্তর িাম শুিদ মওারদি যারা পৃনথবীদত ১৬০ মওাটি া
ভদ ওম্পমাি আরব োনতদও মই এাম দে শুধ্ু মই নিস্টািরা ি, পৃনথবীর মস্ত
মাত্র েল বিদরর মদধ্ে এমি েুধ্থথ মযাো োনতগুনর অবজ্ঞা  খৃণার পাত্র এবং ম
রূপান্তনরত মওাদরনিদা ময ঐ মালনক্তধ্র অবজ্ঞা  খৃণা মবাঝার লনক্ত এ োনতর মিই।
মরামাি এবং পারনওরা যুেদক্ষ্দত্র তাদের অিোিে োনতগুদার নবরুেতা ওরার লনক্ত
ামদি

ঝদড়র

মুদঔ

তু দার

মত

উদড় মিই। ওঔি মওারদ পরাে  অপমাি
নকদনিদা; এওবার ি, বহুবার। ময
অবধ্ানরত।
আরবদের তারা মাত্র ওদও বির আদকই
অবজ্ঞা মওারদতা, পদর তাদের িাম শুিদই
তারা ভদ ওাাঁপদতা।

১০। নবশ্বিবী মমাাম্মদের (েিঃ) মিতৃ দত্ব মই ১০. বতথ মাদির এই এাম ১৬০ মওাটির
এাম েল বিদরর মমাদধ্ে ৃনি মওাদরনিদা োনতর মধ্ে মথদও প্রা মেড় াোর বিদর
ঔাদে নবি ানদের (রািঃ) মত আল্লার এওটি মাত্র ঔাদে এওটি আী বা এওটি
তদাার, আী নবি আবু তানদবর (রািঃ) মত মেরার (রািঃ) ৃনি মওারদত পাদর িাই।
আল্লার নং এবং মেরাদরর (রািঃ) মত বহু
অপরাদে েুধ্থথ মযাো।
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১১। আল্লার- রুদর মই এাম অনত লান্ত ১১। আর আে ধ্মথ ম্মদে মবদঔা,
মমোদের, ুফী নরদত্রর আবু বাো (রািঃ) মবপদরাা নওন্তু াী  োপটাা মওাি
মও এমি অদে মযাো  অপরাদে মািুদও যনে বতথ মাদির এাদমর ধ্ানমথও
মিাপনতদত রূপান্তনরত মওাদরনি ময তার বািাদিা যা তদব ঐ মাওটি অন দরই এওটি
মিতৃ দত্ব মই উম্মা মস্ত উত্তর ননরা ে নিরী মকা-মব ারা ওাপুরুদ পনরণত মাদ
মওাদর

আল্লার

আইদির

লাি

প্রনতষ্ঠা যা। অথথাৎ আল্লা-রাুদর মই প্রওৃ ত

মওাদরনি। শুধ্ু মিাপনত নাদব ি, এওও এাম এওটি নলাদও নংদ রূপান্তনরত ওদর
দ্বন্দযুদে অথথাৎ Single combat -এ ঐ আর আমাদের বতথ মাদির এই এাম নংদও
স্বল্পভাী

লান্ত

মািুটি

মরামাি

এবং নলাদ পনরণত ওদর।

পারনওদের প্রঔোত মযাোদের পরানেত 
ধ্রালাী মওাদরদিি।
১২। আল্লার রুদর এাম নিেথিবান ১২। আর বতথ মাদির এই এাম মযাোর াত
ওাদম ুফী াধ্ও াদ ওরনি (রািঃ) মও মথদও অস্ত্র মওদড় নিদ তার াদত তবী
নিেথিবা মথদও মবর মওাদর এদি তদাার মধ্ানরদ নেদ মনেদে আর ঔািওা বনদ
াদত যুে মক্ষ্দত্র লীে মওাদরনিদা।

মে।

১৩. আল্লার রুদর এাম ম্পূণথ উম্মদত ১৩. বতথ মাদির এাম এমি োনত ততনর ওদর
মমাাম্মেীদও আল্লার েীি পৃনথবীদত প্রনতষ্ঠার এবং মওারদি যারা তবী াদত মনেদে,
েিে অস্ত্র াদত তাদের স্বদেল মথদও এমি ভাদব ঔািওা মবাদ থাদও এবং মওাি রওম নবপদের
মবর মওাদর নেদনিদা ময তাদের লতওরা আভা মপদই াার মবদক ইাঁেদু রর মত কদতথ
আনল েদির ওবর মাদদি নবদেদল যুেদক্ষ্দত্র।

ুনওদ যা। এ ম্বদে অনত াম্প্রনতও এওটি
খটিা উদল্লঔ িা মওাদর পারনিিা। ওাশ্মীদর
মমাোদেদের পাতা মাইি মফদট ওদওটি
ভারতী তিে আত া তারা মরদক নকদ
এদাপাথানড় গুন িু ড়দত থাদও। নওিু েূদরই
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এওটি মনেে নিদা এবং মঔাদি িামাদযর
েিে বতথ মাি এাদমর মমাদল্লরা মদবত
মাদনিদি। গুনর লদব্দ ঐ মমাদল্লরা প্রাদণর
ভদ আতনিত মাদ মেৌাঁদড় মনেে মথদও মবর
মাদ পাাদত মযদ ি েি এও কুদার মদধ্ে
পদড় যাি। পাাঁ েি ঐঔাদিই মারা যাি এবং
ার েদির ঔবর োিা যা িাই। ঔবরটা
এদেদলর ব তেনিদওই মবর মাদনিদা - আনম
উেৃনত নেনে ১০ই মদেম্বদরর New-nation
(১৯৯৪) মথদও। মৃতুে ভদ ওতঔানি নেলাারা
মাদ মািু অমি খৃনণতভাদব মমারদত পাদর।
[এমি জ্জার খটিা শুধ্ু ময ঐ ওাশ্মীদরই
মখাদটদি তা ি, অিুরূপ অবস্থা পৃনথবীর ময
মওাি মনেদে ওাপুরুতার ঐ রওম খটিাই
মখাটদব।

অনতম্প্রনত

আমাদের

মেদল

এরওমই এওটি খটিা মখাদটদি। আল্লা 
রুদর অবমািিাওারীদের নবরুদে প্রনতবাে
নমনি মওারদত নকদ পুনদর ধ্াা মঔদ
াোর াোর মাদ্রাার িাত্র নলক্ষ্ও এমাম
াদবরা এমিভাদব পানদদিি ময পাাদত
নকদ নেদলারা মাদ ওদওেি ঝাাঁপ নেদদিি
পদ্মািেীদত। এর নতিনেি পদর এও মাদ্রাা
িাদত্রর াল িেী মথদও উোর ওরা  (২৫
মফব্রুারী ২০১৩- তেনিও ইদত্তফাও)। মৃতুে
ভদ ওতঔানি নেলাারা মাদ মািু অমি
খৃনণতভাদব মমারদত পাদর। এমি জ্জার খটিা
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শুধ্ু ময ঐ ওাশ্মীদরই মখাদটদি তা ি, অিুরূপ
অবস্থা

পৃনথবীর

ময

মওাি

মনেদে

ওাপুরুতার ঐ রওম খটিাই মখাটদব।]
১৪. আল্লার রুদর এাম ময োনত কঠি ১৪. বতথ মাদির এাম ময োনত কঠি ওদর
মওাদরনিদা ম োনতর

নরদত্রর বথ প্রধ্াি তার

নরদত্রর

বথপ্রধ্াি

তবনলিে

মাদে

তবনলিে নি মযাোর নরত্র, তার প্রমাণ োনতর ওাপুরুতা। মিাট বড় মস্ত রওম ংখথ,
মিতা আল্লার রু (েিঃ)  মস্ত োনতর নবপে আপে মথদও পাি। ময যদতা মবলী
মদধ্ে এমি এওটা মাও মবাধ্  ঔুাঁদে পাা
ধ্ানমথও ম তত মবলী ওাপুরু; অদস্ত্রর আখাত
মযতিা যার লরীদর অদস্ত্রর আখাত মিই।
মতা েূদরর ওথা, এদের কাদ ুদ র মঔাাঁ ার
োক মিই।
১৫. আল্লার রুদর এাম তাাঁর োনতর ১৫. বতথ মাদির এাদম যুেদতা মিই-ই, যনে
মদধ্ে ময িারী ৃনি মওাদরনিদা তাদের মাদরা বেনতক্রম নাদব মওাি মিদ মোদের েিে
নিদেদের মিদদের যুদের মপাাও পনরদ মাদর অিুমনত

া তদব তার মা ন ৎওার

মাথা নলরস্ত্রাণ, মওামদর তদাার ঝু নদ ওদর অজ্ঞাি মাদ যাি।
নেদ াত তু দ মোা মওারদতি, ম আল্লা!
আমার মিদ মযি যুে মক্ষ্ত্র মথদও নফদর িা
আদ। তু নম তার লাাোত ওবু ওর।
১৬. আল্লার রুদর এাদমর মমদরা ১৬. বতথ মাদি এাদমর ধ্ানমথও মমদদের
রুাল্লার (েিঃ) পাদল োাঁনড়দ তদাার  তাদের বাক্সবন্নী অবস্থা মথদও মবর মওাদর
তীর ধ্িুও নিদ যুে মওাদরদিি এবং রু (েিঃ) ম ৌরাস্তার মমাদড় মিদড় নেদ আদ তারা
েুনিা মথদও ম াদ যাবার পর অস্ত্র  তাবুর ঔাি মথদও আর বানড় নফরদত পাদরি িা,
ঔুাঁটি

নেদ

নপটিদ

নিস্টািদের

নলনক্ষ্ত ঔাদি োাঁনড়দ োাঁনড়দ ওাাঁেদত থাদওি।

মযাোদের পরানেত মওাদরদিি।
১৭. আল্লার রুদর এাম এতটাই ে ১৭. বতথ মাদির এাম এতই েটি এওটি
র নি ময পশ্চােপে, নিরক্ষ্র, বানও েুনিা নব যা বুঝদত মাদ েীবদির বড় এওটি
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ম্পদওথ

অজ্ঞ আরবদের

বুঝদত মওাি অংল মাদ্রাা মঔাপড়া মওারদত , যার
ম্পদওথ পূণথাে জ্ঞাি ান ওরা এবং মমদি া

অুনবধ্া মাত িা।

মওাি মািুদর এওেীবদি ম্ভব ি।
১৮. এাদমর আিীত ামনরও কু ওাাে ১৮.

পক্ষ্ান্তদর

বতথ মাদির

মনেেগুনদত

াা’র অপরূপ মৌন্নযথে বহু নবধ্মীদও মুল্লীরা মাথার ামদি মিাংরা েুতা মরদঔ
এাদমর প্রনত আওৃ ি মওাদরনি। মই াা াা ওদরি মযি অপর মওাি মুল্লী মগুন
ু নর

োনতদও নলক্ষ্া নেদনি ইোদতর মত ঐওে,
নপাঁপড়ার

মত

লৃঙ্খা,

মাাদদওর

িা

মওারদত

পাদর।

মাদের

বহু

মত েুিীনতবাে  মিতৃ ত্বস্থািী বেনক্ত মরাদদিি

আিুকতে, ওঠিি মািুবতীতা, আল্লা যা যাদের ওপাদ মেো মওারদত মওারদত ওড়া
নওিু নিদধ্ মওাদরদিি তার মথদও এবং মলরও পদড়

মকদি।

বতথ মাি

এাদমর

াা

 কুফর মথদও মেরত ওরার মত নরত্র ৃনি তাদেরদও অিো ওরা মথদও নবরত রাঔদত
মওাদরনি।
পাদর নি।
১৯. প্রওৃ ত এাদম যাওাত নি এওটি োতী ১৯. বতথ মাদির

এাদম যাওাত

এওটি

ঔাত। োতীভাদব ধ্িীদের মথদও যাওাত বেনক্তকত োদির নব। ধ্িী মাদওরা মাও
আো ওরা মাত এবং প্রাপেদের মদধ্ে নবতরণ মেঔাদিার েিে যাওাদতর ওাপড় ইতোনে
ওরা মাত। এাদমর অথথিীনত বাস্তবাদির নবতরণ ওদর এবং মই যাওাত নিদত এদ
ফদ এওটা ম পদর এদ মাদে এমি পাদর তদ নপি মাদ মারা যা বহু ত েনরদ্র
স্বেতা এদনি ময েওা এবং যাওাদতর মািু।
অথথ মিার মত মাও ঔুাঁদে পাা মযত িা।
২০. আল্লা  রু (ে:) দজ্বর মাধ্েদম বেবস্থা ২০. বতথ মাদির নবওৃ ত আওীোর মমাদমরা,
মওাদর নেদদিি পৃনথবীম িনড়দ থাওা মা আদবেরা আত্মার উন্ননতর েিে জ্ব
মমাদম োনতর প্রনতনিনধ্রা বিদর এওবার মওারদত যাি। ু প াপ যাি, ু প াপ নফদর
মক্কা এবং আরাফাদতর মোদি এওত্র মাদ আদি। অদিের মো, অদিের নবপদে তাদের
তাদের োতী মো পযথোদা িা মওারদব,
ওী আদ যা? নবদশ্বর নবনভন্ন স্থাদি অিোিে
পরামলথ মওারদব, নোন্ত মিদব, উম্মদত
োনত দ্বারা মমাদমরা ানিত মাদে মাও,
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মমাম্মেীর উপর আল্লা  তার রুদর (ে:) মরদি মরুও, বানড় খর িাড়া মাদে মাও, িা
ময মাোনত্ব অনপথত আদি তা ওতেূর অগ্রর মঔদ মরদি মরুও, াোর াোর মমাদম
দা, এঔি নও নও বাধ্া আদি এবং মওমি মমদরা ধ্নথতা মাদ কভথ বতী মাদে, মাও,
মওাদর ম ব অনতক্রম মওারদত দব ম ম্বদে তাদত ােীদের ওী আদ যা? তাদের আত্মার
পরামলথ মওাদর ভনবেত ওমথপন্থা নস্থর মওারদব। মধ্াাদমািা মাদই দা। অথ নবশ্বিবী (ে:)
অথথাৎ জ্ব মাদে নবশ্ব-মমাদদমর বানথও মা মবাদদিি- এই োনতটি এওটি লরীদরর মত,
এর মওাথা বেথা মাদ তা মস্ত লরীরদও

দম্মি।

অুস্থ ওদর [মবাঔারী, মুীম, মমলওাত]।
অথথাৎ পৃনথবীম িনড়দ থাওা এই উম্মার ময
মওাি স্থাদি আখাত াকদ তা মস্ত লরীদর
অিুভূত । এই োনতর নপতা এই োনতর ময
ংজ্ঞা নেদি মই ংজ্ঞা অিুযাী আেদওর
ােীরা নও তাাঁর উম্মদতর ােী? এদের দজ্বর
উদেলে মযি মওব িাদমর আদক ‘আাজ্ব’
উপানধ্ ংদযােি ওরা।

২১. মনেে নি উম্মার প্রাণদওন্ধ। াা ২১. বতথ মাদির মনেদে িামাে পড়া িাড়া
ওাদম ওরা িাড়া মনেে মথদওই মপ্রনরত আর মওাি ওাে ওরা নিদধ্, এমি নও অদিও

মাত মিাবানিী, মনেদেই ঔনফার াক্ষ্াৎ মনেদে মঔা থাদও ‘মনেদে েুনিানব ওথা
মওারদতি নবনভন্ন রাদষ্ট্রর েূতকণ, েুমার নেদি বা ারাম’। বতথ মাদি মনেদে মমদদের
মনেদেই মবাত আোত, াো মো মাত মবাদত মকদ মওাি প্রদবলানধ্ওারই মিই।
অপরাধ্ীদের। প্রনত াদক্ত িারী  পুরু বতথ মাদির মনেেগুন নিষ্প্রাণ, অনধ্ওাংল
ওদই াাদত অংল নিত। মনেে নি মদই মকদট তাা ঝু াদিা থাদও।
প্রাণবন্ত, েীবন্ত।
২২. ঐ োনতর মদধ্ে নলনক্ষ্ত অনলনক্ষ্ত মওাি ২২. বতথ মাদির এই েিংঔোটি প্রধ্ািত নতিটি
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নবভােি নি িা। অদথথর নবনিমদ ধ্মী ভাদক নবভক্ত। এও) েীি ম্পদওথ অজ্ঞ বৃত্তর
ওােওমথ ওরার েিে আাো এওটি পুদরানত েিদকাষ্ঠী, েুই) বৃত্তর েিদকাষ্ঠীদও অদথথর
মেণী অথথাৎ ধ্মথবেবাী আদম মমাল্লা মেণীর নবনিমদ নবনভন্ন ধ্মী আিুষ্ঠানিওতা মযমিমওাি অনস্তত্বই নি িা। এাদমর প্রনতটি ওাে িামাে পড়াদিা, মুেথা োফি ওরা, ওবর
মওব মাত্র আল্লার ন্তুনির েিেই ওরা মোরত ওরা, নমাে পড়া, মোা ওরা, াে

মাত। োনতর প্রনতটি মািুদর েীবদির ক্ষ্ে িীত ওরা, পীর মুনরনে ওরা ইতোনের েিে
নিটিলদের ততনর মাদ্রাা মথদও মবনরদ আা
নি বথাত্মও ংগ্রাদমর মাধ্েদম আল্লার
আদম মমাল্লা িামও আাো এওটি মেণী, ৩)
তেেীি মগ্র পৃনথবীদত প্রনতষ্ঠা ওরা।
াধ্ারণ নলক্ষ্া নলনক্ষ্ত এাম নবমুঔ এওটি
মেণী যারা নিদেদের মমাদম পনর   ধ্মথ
ম্পদওথ

কভীর ীিম্মিেতা আেন্ন এবং

পাশ্চাদতের মািনও ো। পাশ্চাদতের ততনর
মােবেবস্থা,

নলক্ষ্াবেবস্থা,

রােিীনত,

অথথিীনত প্রভৃ নতদও নিদেদের মেদল প্রনতনষ্ঠত
রাঔার েিে নিদবনেতপ্রাণ। োনতর বৃত্তর
অনলনক্ষ্ত েিদকাষ্ঠী তাদের আদঔরাদতর মুনক্তর
েিে যা ঐ ধ্মথবেবাী আদম পুদরানত
মেণীর নিওট, আর োকনতও ও প্রদােদি
মযমি মওাটথ ওা ানর, নব ার, নলক্ষ্া, ন নওৎা,
প্রলানিও নবানে, বেবা বানণেে ইতোনের
েিে যা াধ্ারণ নলক্ষ্া নলনক্ষ্ত মেণীটির
নিওট।
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মদবত ুধ্ীমণ্ডী। আল্লার রু ম ৌেল’ বির আদক এাদমর ময মল ংস্করণটি মািব
োনতদও উপার নেদনিদি মটি এবং বতথ মাদি আমরা ময এাম মবাদ পনরন ত েীিটি পাি
মওারনি এই েুইটি ময শুধ্ু নভন্ন ি, এদওবাদর নবপরীতমুঔী েু’টি পথ তা মেঔাদত ংদক্ষ্দপ মাত্র
২২টি প্রমাণ উপস্থানপত মওারাম। এ ননি আর অদিও বড় ওরা যা, তা আর মওারাম িা।
প্রওৃ ত তে মাদে এই ময, আল্লার অবতীণথ এাদমর নরত্র মাদে বনমুথঔী অথথাৎ Extrovert
এবং নবদফারণমুঔী অথথাৎ Explosive এবং বতথ মাদি আমাদের এাম নবওৃ ত মাদ- মাদ মকদি
অন্তমুথঔী, Introvert এবং ংদওা িলী অথথাৎ Implosive। নবওৃ ত এবং নবপরীতমুঔী এই
এামদওই আমরা ঠিও এাম মমাদি মওাদর যথাাধ্ে তা পাি ওরার ম িা মওারনি। এই
এত বড় ভু , এত বড় মকামরাীর ওারণ নও? এর ওদওটি ওারণ আদি। বথপ্রধ্াি ওারণ মাদে
আওীোর নবওৃ নত  মাপ। এঔাদি আওীো নিদ আদা িা যাব িা ওারণ মযবুত তীে
মথদও প্রওানলত ‘এাদমর প্রওৃ ত আওীো’ িাদমর মিাট্ট বইটিদত আওীো ম্বদে মমাটামুটি মঔা
মাদদি। এঔাদি শুধ্ু এইটু কু মবাদবা ময আওীোর নবওৃ নতদত এই েীি মস্ত পৃনথবীদত প্রনতষ্ঠা
মওাদর এবনদর োদদি আল্লাদও েী ওরার ংগ্রাম, মোে তোক মওাদর রােত্ব ওরা আরম্ভ
ওরা আল্লা ঐ োনতর অনভভাবওত্ব তোক মওারদি এবং মওার’আদির ূরা তবার ৩৯ িং
আাদত তাাঁর াবধ্ািবাণী  প্রনতশ্রুনত অিুযাী রােত্ব  রাষ্ট্রলনক্ত ঐ োনতর াত মথদও মওদড়
নিদ ইউদরাদপর নবনভন্ন নিস্টাি োনতগুনর াদত তু দ নেদি এবং মমাদম মবাদ পনরন ত ঐ
োনতটিদও তাদের ো, মকাাম বানিদ নেদি।
এঔাদি এওথা উপনি মওারদত দব ময যঔি মমা’মমি মমাদম  উম্মদত মমাাম্মেী মবাদ
পনরন ত ঐ োনতটিদও আল্লা নিস্টািদের নেদ ামনরও ভাদব পরানেত মওাদর নেদি তঔি
স্বভাবতিঃই ঐ োনত আর প্রওৃ তপদক্ষ্ মমা’মমি, মমাদম বা উম্মদত মমাাম্মেী এর মওািটাই
মরাই িা। ওারণ মওার’আদি আল্লা এওানধ্ওবার পনরষ্কার মবাদদিি ময, ামনরও ংখদথ
মমা’মমি োনতদও ওঔিই নতনি লত্রুর াদত পরানেত মাদত মেদবি িা, এটা তাাঁর ুন্না, তাাঁর
ন রস্থাী এবং অপনরবতথ িী ুন্না (ূরা ফাতা ২২ এবং ২৩ িং আাত)। আল্লার রু
মবাদ মকদিি ময, আল্লার ওাি মথদও নতনি প্রনতশ্রুনত মপদদিি ময তাাঁর উম্মা ওঔি লত্রুর
ওাদি ামনরও ভাদব পরানেত দব িা [াবাি  ঔাব্বাব (রািঃ) মথদও মমাদম, নতরনমনয 
িাাী]। (প্রথম পৃষ্ঠার পর) নিস্টািদের াদত ামনরও পরােই প্রমাণ মওাদর নেদা ময আল্লার
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ম াদঔ ঐ োনত, োনত নাদব মমা’মমি মরাইদা িা এবং মমা’মমি মরাইদা িা অথথই মমাদম
মরাইদা িা, উম্মদত মমাাম্মেী মরাইদা িা।
ঐ োনতদও োদ পনরণত ওরার পর নিস্টাি োনতগুনর মদি ঐ ো োনতর ম্বদে ভ ম্পূণথ
েুর মাদা িা, ওারণ তঔি তাদের মি মথদও মই ইনতা ম্পূণথ মুদি যা নি ময, অতীদত ঐ
োনতর াদত ওতবার তারা ামনরও ভাদব পরানেত মাদনি। তারা োিদতা, ময োনতদও
তারা এঔি পরানেত  পোিত মওাদরদি ম োনতর প্র ণ্ড লনক্তর উৎ মাদে তাদের মওার’আি
 ােী। এই মওার’আি  ােী এবং তাদের িবীর নলক্ষ্া  প্রনলক্ষ্ণই তাদের এও অপরাদে
েুধ্থথ মযাো োনতদত রূপান্তনরত মওাদরনি যারা এওনেি ইউদরাপী নিস্টািদের মধ্েপ্রা ে মথদও
নবতানড়ত মতা মওাদরনিদাই, শুধ্ু তাই ি তাদের ইউদরাদপর মদধ্ে অদধ্থও ঢু দও মপাদড়নিদা।
তাই এই োনত ম্পদওথ ম্পূণথ নিরাপে  নিনশ্চত বার েিে, এই োনতটিদও ম্পূণথ পেু মওাদর
মেবার েিে তারা এও লতানি ফনন্ন আটদা। ম ফনন্ন মা এই ময, মস্ত মমাদম েুনিা
িীস্টাদিরা যার যার অনধ্ওৃ ত অংদল মমাদমদের “এাম” নলক্ষ্া মেবার েিে মাদ্রাা প্রনতষ্ঠা
মওারদা। ইংরােরা এই উপমাদেদল, মাদনলা, নমলদর ইতোনেদত; ফরানরা আদেনরা
এবং অিোিে ময ব মমাদম এাওা েঔ মওাদরনি মঔাদি; ডা

অথথাৎ ন্নােরা

ইদন্নাদিনলা ইতোনে নবনভন্ন স্থাদি মাদ্রাা স্থাপি মওারদা। ইংরাে অনধ্ওৃ ত এই উপমাদেদলর
বড়াট অথথাৎ Viceroy নমিঃ াদরি মটিং ১৭৮০ দি মওাওাতা আীা মাদ্রাা প্রনতষ্ঠা
মওারদি। এই মাদ্রাা “এাম” নলক্ষ্া মেবার েিে নিস্টাি পনণ্ডতরা, যাদের ইংরানেদত বা
 Orientalists, নম্মনত ভাদব বহু কদবণা মওাদর এওটি িুতি “এাম” োাঁড় ওরাদি, ময
“এরাপ্টভয” ফাষ্ঠেক েৃে এরাপ্টভয ভতাআ নওন্তু প্রওৃ তপদক্ষ্ মযটার আওীো এবং ার পথ
অথথাৎ মরাত, আল্লার রুদর এাদমর, শযাতু র ভুস্তাষ্ঠকপ্টভয ঠিক ষ্ঠফযীত। ঐ
নবপরীতমুঔী এাম নলক্ষ্া নেদত নও নও নব নলক্ষ্া নেদত দব, নও নও নববস্তু বাে নেদত দব,
মওমি মওাদর নলক্ষ্া নেদত দব অথথাৎ এও ওথা Syllabus এবং Curriculum ষ্ঠনধ্ াযণ  ষ্ঠস্থয
শকাযপ্টরন ঐ ষ্ঠিস্টান ষ্ঠিতযা। ঐ Syllabus  Curriculum এ আল্লার বথবোপী
তীেদও ংকুন ত মওাদর বেনক্ত েীবদি ীমাবে ওরা মাদা, ওারণ াবথদভৌমত্ব মতা বৃটিদলর,
াঅল্লায াফ্ প্টবৌভত্ব ষ্ঠক্ষা ষ্ঠেপ্টর শতা তাপ্টেয যাজত্ব কযাাআ ষ্ঠফেজনক। তারপর
আল্লার াবথদভৌমত্ব অথথাৎ তীদের ঠিও পদরই ময মোদের স্থাি মই মোেদও ঐ মাদ্রাার
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পাঠেবস্তুদত অনত অপ্রদােিী নবদ পনরণত মওাদর প্রা বাে মো মাদা। মনিকত,
োনতকত নবগুনদও নিুস্তদর িানমদ নেদ অনত াধ্ারণ বেনক্তকত নবগুনদও অনত গুরুত্ব 
প্রাধ্ািে মো মাদা। িামাে, মরাো, নবদ-লােী, নবনব তাাও, োনড়-টু নপ, পাোমা, পাকড়ী,
মমাও, কুুঔ, েু মকা, াদয-মিফা ইতোনে াোর রওদমর নবগুনদও এাদমর
অনত েরুরী এবং গুরুত্বপূণথ নব মবাদ উপদর স্থাি মো মাদা। ঐ নদবাদ (Syllabus)
আর প্রাধ্ািে মো মা মই ব নবগুনদও মযগুন ম্বদে েুভথাকেক্রদম ষ্ঠফষ্ঠবন্ন ভামাপ্টফ 
শপযকায় ভতপ্টবে  ষ্ঠফতক্ াঅপ্টগ শথপ্টকাআ ভজুে ষ্ঠির  াঅপ্টি। নিস্টাি পনেদতরা এটা
মওারদি এই েিে ময তাদের মলঔাদিা এাদমর আদমরা মযি ঐগুন নিদ নিদেদের মদধ্ে
তওথ াতনওথ , বাা  প্রদােদি মারামানর মওারদত থাদও, বৃটিলদের নবরুদে ঐওেবে মাদত িা
পাদর এবং তাদের লাি নিরাপে । এই ো োনতর আদরওটি অংল, মযটি আল্লার
ানন্নধ্োদভর েিে তাাাফ নিদ বেস্ত নিদা তাদের ম্বদে বৃটিল নিস্টািদের মওাি েুিঃনশ্চন্তা
নি িা। ওারণ তারা োিদতা ঐ অংলটি তনব াদত ঔািওা, হুেরা আর মনেদের ার
মোদর মদধ্েই আবে আদি; মাে, রাষ্ট্র বেবস্থা আল্লার আইি মমাতাদবও ম াদি, িা নিস্টাি
বা নন্নু বা ইহুনেদের আইদি ম াদি ম বোপাদর তারা ম্পূণথ নিেৃ। শুধ্ু ঐটু কু মওাদরই
ইংদরেরা ক্ষ্ান্ত মা িা। আীা মাদ্রাা প্রনতষ্ঠা মওাদর তাদের ৃি “এাম” নলক্ষ্া নেদত
মওাথা মওাি বাধ্া িা আদত পাদর ম েিে ভাদ্রাা ষ্ঠযচারনায জনে ূণ্ ক্ষভতা
াধেক্ষ েটি তাযা ষ্ঠনপ্টজপ্টেয াপ্টতাআ যাখপ্টরা। প্রথম অধ্েক্ষ্পদে নিদানেত মাদি Dr. A.
Springer M.A । ১৭৮০ মথদও ১৯২৬ ি পযথেন্ত এই ১৪৬ ফিয একাষ্ঠধক্রপ্টভ ২৬ জন
ষ্ঠিস্টান ষ্ঠিত াঅরীয়া ভাদ্রাায াধেক্ষপ্টে শথপ্টক এাআ জাষ্ঠতপ্টক “এরাভ”
ষ্ঠষ্ঠখপ্টয়প্টিন। তারা মওান্ “এাম” নলনঔদদিি? অবলেই তারা আল্লা রুদর মই প্রওৃ ত
এাম মঔাি িাই, ময এাদমর ৃি েুধ্থথ মযাোদের াদত তারা বার বার পরানেত মাদ
মধ্েপ্রা ে মথদও পানদ মযদ নিস্তার পাি িাই, ময মযাোরা তাদের তাড়া মওাদর ইউদরাদপর
মদধ্ে অদধ্থও ঢু দও মপাদড়নি। নিস্টাি পনণ্ডতরা তাদের প্রনতনষ্ঠত মাদ্রাাগুনদত নলনঔদদিি
তাদের ততনর ওরা এমি এওটি এাম মযটা ততনর ওদর মৃতুেভদ ভীত ওাপুরু, যারা োনড়,
মমা , টু নপ, পাকনড়, মমাও, কুুঔ, াদয-মিফা, নযনওর আওার আর নবনব তাাওদওই
এাম মমাদি মওাদর তাই নিদ বেস্ত থাদও, তাই নিদ নিদেদের মদধ্ে বাা আর মারামানর
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মওারদত থাদও যাদত নিস্টািরা নিনশ্চন্ত মমাদি তাদের োদের পদর রােত্ব মওারদত পাদর। ১৪৬
বির মধ্াদর নিদেদের ততনর “এাম” মলঔাবার পর ২৬ িং নিস্টাি অধ্েক্ষ্ Mr. Alexander
Hamilton Harty ১৯২৭ দি অধ্েক্ষ্পে লামু ামা, ওামা উনেি আমে
এম.এ.আই.আই.এ এর াদত মিদড় মেি।
[মেঔুি- আীা মাদ্রাার ইনতা, মূ- আিঃ াত্তার, অিুবাে- মমাস্তফা ারুণ, ইামী
ফাউদেলি, বাংাদেল এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in
Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]|
আীা মাদ্রাার নলক্ষ্া পেনতদত নিদেদের াফে মেদঔ বৃটিলরা এই উপমাদেল তাদের
অনধ্ওৃ ত অিোিে মমাদম মেলগুনদত আীা মাদ্রাার অিুওরদণ লত লত মাদ্রাা প্রনতষ্ঠা
ওদর  তাদের ততনর “এাম” নলক্ষ্া মে। াআাংযাজ শচাপ্টর শগপ্টি ষ্ঠকন্তু তাপ্টেয ততষ্ঠয কযা
“এরাভ” াঅজ াঅভাপ্টেয ভাদ্রাাগুষ্ঠরপ্টত ষ্ঠক্ষা শেয়া শাপ্টে, ঐ ভাদ্রাাগুষ্ঠর
শথপ্টকাআ ঐ এরাভ ষ্ঠপ্টখ াঅপ্টরভযা শফয শাপ্টয় াঅপ্টিন  াঅভাপ্টেয ঐ “এরাভ”াআ
ষ্ঠক্ষা ষ্ঠেপ্টেন। াঅভযা াঅজ এরাভ শফারপ্টত শাআ এরাভাআ ফুষ্ঠি শম “এরাভ”
ষ্ঠিস্টান ষ্ঠিতযা ততষ্ঠয শকাপ্টয ১৪৬ ফিয ধপ্টয াঅভাপ্টেয ষ্ঠক্ষা ষ্ঠেপ্টয়প্টি। ফদ আে
আমাদের রােনিনতও, আথথ-ামানেও েীবি পনর ানত মাদে পাশ্চাদতের নিস্টািদের ততনর
ওরা িািা রওম তি-মি নেদ আর বেনক্তকত ধ্মী েীবি পনর ানত মাদে নিস্টাি পনণ্ডতদের
ততনর ওরা “এাম” নেদ, আল্লা রুদর এাম নেদ ি। ভাবদত অবাও াদক এর পর
আমরা নিদেদের মমা’মমি, মমাদম  উম্মদত মমাাম্মেী মবাদ নবশ্বা মওানর এবং পরওাদ
আল্লার ক্ষ্মা  োন্নাদতর আলা মওানর।
মদবত ুধ্ীকণ! আল্লা তাাঁর অীম রমদত আমাদের েিে মওান্ এাম তাাঁর মেষ্ঠ রু নেদ
এিাদত মওারদিি, মওান্ এাম নতনি ওবু মওারদবি তা আমাদের এই মযবুত তীেদও
বুনঝদ নেদদিি। ম্পূণথ নেদদিি নওিা োনি িাতদব মযটু কু নেদদিি তাই-ই আমাদের েিে
যদথি। এই মযবুত তীে মথদও আমরা মািুদও ডাওনি মই প্রওৃ ত এাদমর নেদও- শম
এরাপ্টভয ষ্ঠবষ্ঠি তীে, ফ্ ফোী তীে, মায স্তম্ভ, থাভ ারা (নাভাজ) এফাং মায
িাে শজাে [ােী- মুায (রািঃ) মথদও আমে, নতরনমনয, ইবদি মাো, মমলওাত)]। আমরা
21

আপিাদের আহ্বাি মওারনি- আপিারা শুিুি আমরা নও বন, আমাদের আওীো নও, আমাদের
ঈমাি নও, আমাদের আম নও তারপর নোন্ত নিি। মোা অথথাৎ নেও নিদেথ লিা আমাদের
াদত মিই, টা আল্লার িবীদের াদত নিদা িা। মোা এওমাত্র আল্লার াদত। আমরা শুধ্ু
ডাওদত পানর। তাই আমরা ডাওনি, আহ্বাি মওারনি। াঅভযা াঅহ্বান শকাযষ্ঠি- ফত্ভাপ্টনয
চারু এাআ এরাভটা াঅপ্টর াঅল্লা যুপ্টরয এরাভাআ নয়, ষ্ঠিস্টান এরাভ, এাআ ষ্ঠিস্টান
এরাভ ষ্ঠযতোগ শকাপ্টয, প্রতোখোন শকাপ্টয াঅফায াঅল্লা যুপ্টরয প্রকৃত এরাপ্টভ
প্রপ্টফ শকাযপ্টত। আমরা োনি এই আহ্বাি ে ি, ওারণ লত লত বির মধ্াদর ময েীি নবওৃ ত
মাদ মকদি এবং নিস্টািদের ততনর ওরা ময আওীো আমাদের মি-মকদের কভীদর ঢু দও স্থাী
আি মওাদর নিদদি, তাদও উপদড় মফদ মঔাদি আবার আল্লা রুদর মো প্রওৃ ত আওীোদও
প্রনতষ্ঠা ওরা মা-মঔা ওথা ি। নওন্তু েই মাও আর ওঠিিই মাও আহ্বাি আমাদের
মওারদতই দব িইদ নব াদরর নেি আল্লাদও আমাদের মওাি তওনফৎ মেবার থাওদব িা।
আল্লার ওাদি আমাদের শুধ্ু এই েবাবই দব- আমরা মতামার প্রওৃ ত এাদমর নেদও, মতামার
প্রওৃ ত তীে, মরাতু  মুস্তানওদমর নেদও মািুদও মডদওনি- মতামার মওার’আদির ূরা িদর
১২৫ িং আাদতর নিদেথ ল অিুযাী অথথাৎ মওমত  েুপদেল দ্বারা এবং দ্ভাদব, নওন্তু ঐ
আাদতই তু নমই মবাদদিা মতামার পথ মিদড় মও নবপথকামী  এবং মও মতামার পদথ থাদও ম
ম্বদে তু নম ম্পূণথ অবনত, দ তি। ইা আল্লা। মযবুত তীদের এই প্রদ িা তু নম ওবু ওর।
মতামার অীম লনক্ত মথদও আমাদের াাযে ওর। বতথ মাদির নবওৃ ত  নবপরীতমুঔী নিস্টাি
এাম মথদও মতামার বান্নাদের উোর মওাদর তু নম ময েীি আেম (আিঃ) মথদও মমাাম্মে (েিঃ)
পযথেন্ত িাদয মওাদরদিা, মই েীিু এাম, মই েীিু ওাইদেমা মই েীিু ও-এ, মই েীিু
মফতরা আমাদের আবার প্রদবল ওরা। আমরা মতামার ওাদি ক্ষ্মা াই। তু নম মতামার অপার
ক্ষ্মা আমাদের মাফ ওদরা, আমাদের মোাত ওদরা এবং আমাদের আবার মতামার তীে
আর মতামার মল রুদর নলক্ষ্া পৃনথবীর বুদও প্রনতষ্ঠা মওাদর মতামাদও এবনদর নবরুদে েী
ওরার মোদের ুদযাক মওাদর ো। -আমীি।
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