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এভোভুমযোভোন The Leader of The Time 

জনোফ শভোোম্মদ ফোয়োজীদ খোন ন্নীয ংতিপ্ত জীফনী 

 

ভোননীয় এভোভুমযোভোন টোঙ্গোইকরয ঐরতযফোী ন্নী রযফোকয ১৫ই োফোন ১৩৪৩ রচযী, 

মভোতোকফও ১৯২৫ কন ১১ ভোঘচ  মল যোকত চন্গ্রণ ওকযন। দফ ওোকট রনচ গ্রোভ ওযটিয়ো। 

মওোরওোতোয ইরোরভয়ো ওকরকচ রক্ষো রোকবয ভয় রতরন রিটি রফকযোধী াংগ্রোকভ ুকযোুরয 

চরিকয় কিন। এফাং এই াংগ্রোকভয রওাংফদন্তীতুরয মনতৃফৃকন্নয োঘমচয রোব ওকযন। মোকদয ভকধয 

ভোত্মো কোন্ধী, ওোকয়কদ আমভ, ভুম্মদ আরী রচন্নো, অযরফন্ন মফো,  ীদ মোকন মোযোয়োদী 

অনযতভ। অল্প ফয় মথকও ভয় মকরই রতরন মফরযকয় িকতন রওোকয, যোয়কপর োকত রাংস্র 

শুয মঔোোঁকচ ঙুকট মফিোকতন মদকয রফরবন্ন এরোওোয ফকন চঙ্গকর। ১৯৬৩ কন রতরন ূফচ 

োরওস্তোন প্রোকদরও আইন রযলকদয দয রনফচোরঘত ন। মঙোট মফরোয় রতরন মঔন মভোকরভ 

চোরতয ূফচ ইরতোগুরর োঠ ওকযন তঔনই তোোঁয ভকন এওটি প্রশ্ন ৃরি য়। রতরন মভোকরভ 

চোরতয অতীকতয োকথ ফতচ ভোন অফস্থোয এই রফযোট োথচওয মদকঔ রতরন বোফকত থোকওন মম রওকয 

যক এই চোরত মঘৌদ্দ ফঙয ূকফচ রক্ষোয়, জ্ঞোকন-রফজ্ঞোকন, োভরযও রিকত, ধনফকর ৃরথফীয 
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ফকঘকয় রিভোন,  জ্ঞোন-রফজ্ঞোকনয প্ররতটি অঙ্গকন অগ্রণী চোরতকত রযণত মোকয়রঙর, আয 

রওকয অবোকফ আচকও তোযো দরুনয়োয ফকঘকয় তদরযদ্র  অরক্ষো-কুরক্ষোয় চচচ রযত, ফ 

চোরতয দ্বোযো রোরিত এফাং অভোরনত? ভোন আল্লো ধীকয ধীকয তোোঁকও এই প্রকশ্নয চফোফ দোন 

মওোযকরন। লোকটয দকও এক তোোঁয ওোকঙ রফলয়টি রদকনয আকরোয ভত রযষ্কোয মোকয় ধযো রদর। 

ভোনফচোরতয োভকন এই ভোতয তুকর ধযোয চনয ফই ররকঔন এফাং ১৯৯৫ কন মমফুত তীদ 

আকন্নোরকনয ূঘনো ওকযন। ১৬ চোনুয়োযী ২০১২ ঈোয়ী এই ভোভোনফ প্রতযক্ষ দরুনয়ো মথকও 

দচ োগ্রণ ওকযন। 

 

তফণল জজ ন (Achievements) 

১. তিটি তফণযোধী অণদোরন: রতরন মতরযও এ ঔোওোকযয ূফচফোাংরো ওভোন্ডোয রঙকরন এফাং 
রফকল দোরয়ত্ব োরকনয চনয ‘োরোয এ ঔো রন্ন’ দরফমুি রফকল ওভোন্ডোয রনফচোরঘত ন। 

২. তিতকৎো: ফোাংরোকদকয োকফও যোষ্ট্রপ্রধোন, তৎওোরীন ক্ষভতোীন প্রধোনভন্ত্রী, োকফও 

প্রধোনভন্ত্রী, চোতীয় ওরফ ওোচী নচরুর এরোভ অকনও ফকযণয ফযরি তোোঁয মযোকীকদয 

অন্তুবুচ ি। 

৩. োতিযকভজ : মফ রওঙু আকরোিন ৃরিওোযী ফইকয়য যঘরয়তো মোয এওটি ২০০৮ এয 

ফচোরধও রফক্রয়ওৃত ফই। তোোঁয ফোখ-ফন-ফন্নওু ফইটি োরওস্তোন মরঔও াংকখয (ূফচোঞ্চর োঔো) 
ম্পোদও ীদ ভুরনয মঘৌধুযীয ুোরযক রক্ষো মফোডচ  ওরৃ্ত্চও দ্বোদ মেণীয োঠযূরঘকত দ্রুতোঠ 

রোকফ অন্তবুচ ি ওযো য়। এঙোিো রতরন ত্র-রত্রওোয় রফরবন্ন ভকয় রঘরওৎো, ধভচ  

যোচননরতও প্রকঙ্গ প্রফন্ধ ররকঔকঙন। 

৪. তকোয: ফহু রাংস্র প্রোণী রওোয মওোকযকঙন মোয ভকধয রঘতোফোখ, ফনয শুওয, অচকয ো, 

কুরভয প্রবৃরত মযোকয়কঙ।  

৫. যোয়ণপর শুটিং: ১৯৫৪ কন অকেররয়োয মভরকফোকনচ অনুরিত রফশ্ব অরররম্পও 

ঘযোরম্পয়নরক অাংগ্রকণয চনয োরওস্তোন দকরয অনযতভ যোয়কপর শুটোয রোকফ রনফচোরঘত 

ন। 
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৬. যোজনীতি: ূফচ-োরওস্তোন প্রোকদরও আইন রযলকদয দয (এভ.র.) রনফচোরঘত ন 

(১৯৬৩-৬৫) । প্রোকদরও রযলকদয দয থোওো অফস্থোয় রতরন ‘ওভনকয়রথ োরচোকভন্টোরয 

এযোকোরকয়ন’ এয দযদ রোব ওকযন। 

৭. ভোজণফো: োয়দোয আরী মযডক্র ভযোটোরনচটি এযোন্ড ঘোইল্ড কয়রকপয়োয রটোর  

োদোত কয়রকপয়োয পোউকন্ডকনয প্ররতিোতো। 

৮. তল্প ংসৃ্কতি: নচরুর এওোকডরভয আচীফন দয। 
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ূরঘত্র 

১। দোজ্জোর? ইহুরদ-রিস্টোন ‘বযতো’!  

২। দোজ্জোকরয রফবরিওযণ নীরত: মোলকণয োরতয়োয  

 স্বোধীনতো নোভও ভরযরঘওো  
 যোষ্ট্রীয় মপ্রক্ষোকট আথচ-োভোরচও দফলভয 
 ধভীয় বোক 

 ভতফোদ রনকয় ভতোন্তয 

 ভুদ্রোয ভোকনয তোযতভয 
 ধভীয় দর উদর 

 যোচননরতও রফবরি 

 ওোযোকোকয রফবরি 

 ঘোকুযীকক্ষকত্র রফবরি 

 োভরযও মফোভরযও রফবরি  

 ধনী রনধচকনয ৃথও োোতোর 

 যওোয মোলকণ ভোত্রোরতরযি ফযয় 

 েরভও  ভোররও রফকযোধ  

 দরফ রফতযণ ওকয রফবোচকনয ৃরি 

 প্রোরনও রফবরি 

 যোষ্ট্রাংখ মোলকণয আধুরনও দ্ধরত 

 ভোনফচোরতয ঐওযফদ্ধ য়োয উোয় আকঙ রও? 

 চোরতকও ঐওযফদ্ধ যোঔোয প্ররক্রয়ো োরো  জ্ব 

৩। ভোনফচোরত এও চোরত কফ 

৪। বোযতীয় অফতোয এফাং নফী-যুরকণ 

 বোযতীয় অফতোয শ্রীওৃষ্ণ মও রঙকরন? 

 এরোভী রঘন্তোরফদ  মভোকরভ ভনীলীকদয দরৃিকত শ্রীওৃষ্ণ 

 শ্রীওৃকষ্ণয চীফনোঘোয  দফরিয রও ফকর? 

৫। ধভীয় রাংতো মথকও ভোনফচোরতয ভুরিয থ 

৬। োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গো যোচননরতও োরতয়োয 

৭। টোওো রদকয় ুঔ মওনো মকর নো 

৮। চোন্নোরত মপযওো ওোযো? 

৯। আভোয ওথো  
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Where the mind is without fear and the head is held high; 

Where knowledge is free; 

Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic 

walls; 

Into that heaven of freedom, my Lord, let the mankind awake. 

~Rabindranath Tagore 
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অভোণদয নযোনয প্রকোনো 

১. এরোকভয প্রওৃত রূকযঔো  

২. এরোকভয প্রওৃত োরোহ্ 

৩. মোভোনোয এভোকভয ক্ষ মথকও ভোকতযয আহ্বোন 

৪. দোজ্জোর? ইহুরদ-রিস্টোন ‘বযতো’! 

৫. Dajjal? The Judeo-Christian ‘Civilization’! (অনুফোদ) 

৬. মমফুত তীকদয রক্ষয  উকদ্দয 
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৮. এ চোরতয োকয় রুটিকয় িকফ রফশ্ব (রত্রওোয় প্রওোরত প্রফন্ধ ঙ্করন) 

৯. আুন-রকস্টভটোকওই োল্টোই 

১০. আল্লোয মভো’মচচো: মমফুত তীকদয রফচয় মখোলণো 

১১. ফোখ-ফন-ফনু্নও (রওোকযয ফোস্তফ অরবজ্ঞতোয রফফযণ) 

১২. রফশ্বনফী মভোোম্মদ (দ:) এয বোলণ 

১৩. কণপ্রচোতন্ত্রী ফোাংরোকদ যওোকযয প্ররত মোভোনোয এভোকভয ত্রোফরী 

১৪. দোজ্জোর? ইহুরদ-রিস্টোন ‘বযতো’! (ডকুকভন্টোযী রপল্ম) 

১৫. দোজ্জোর প্ররতকযোধওোযীকদয ম্মোন  ুযস্কোয (ডকুকভন্টোযী রপল্ম) 

১৬. আল্লোয মভো’মচচো: মমফুত তীকদয রফচয় মখোলণো- মভো’মচচোয বোলকণয ররড 

১৭. অনযোনয দর নো মওোকয মমফুত তীদ মওন মওোযফ? (আকরোঘনোয রবররড) 

১৮. The Leader of the Time (কোকনয অযোরফোভ-ররড) 

১৯. এ চোরত আফোয চোককফ (প্রওোরতফয) 

২০. এরোভ শুধু নোভ থোওকফ 

২১. ফতচ ভোকনয রফওৃত ুরপফোদ 

২২. ন্োকচ 
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মফকভল্লোকয যভোকনয যরভ 

দোজ্জোর? আহুতদ-তিস্টোন ‘বযিো’! 
রফশ্বনফী মভোোম্মদ (দ:) মফোকরকঙন, আকঔযী মোভোনোয় রফযোট ফোকন মঘোকি এও ঘকু্ষরফরি 

ভোরিধয এও দোনফ ৃরথফীকত আরফবূচ ত কফ; তোয নোভ দোজ্জোর। ম আল্লোয ফদকর রনকচকও 

ভোনফচোরতয প্রবু (যফ) মফোকর দোফী মওোযকফ (মফোঔোযী)। দোজ্জোকরয কঙ্গ চোন্নোত  চোোন্নোকভয 

ভত দইুটি রচরন থোওকফ। ম মমটোকও চোন্নোত মফোরকফ মটো আকর কফ চোোন্নোভ, আয মমটোকও 

চোোন্নোভ মফোরকফ মটো আকর কফ চোন্নোত। মোযো তোকও প্রবু মফোকর মভকন মনকফ তোকদযকও ম তোয 

চোন্নোকত স্থোন মদকফ। (মফোঔোযী, মভোকরভ)। তোয ওোকঙ মযকমকওয রফোর বোণ্ডোয থোওকফ। মোযো 

তোকও যফ মফোকর মভকন মনকফ তোকদযকও ম মঔোন মথকও দোন মওোযকফ। আয মোযো তোকও যফ মফোকর 

অস্বীওোয মওোযকফ, অথচোৎ তোয আকদভত মঘোরকফ নো, তোকদয ম তোয বোণ্ডোয মথকও দোন মতো 
মওোযকফই নো ফযাং তোকদয রফরুকদ্ধ রনকলধোজ্ঞো (Sanction)  অফকযোধ (Embargo) আকযো 

মওোযকফ। তোয দতকর ভগ্র মভোকরভ রফকশ্বয ওরুণ রযণরত মনকভ আকফ (মফোঔোযী,  

মভোকরভ)। ভোনফী এই দোজ্জোকরয আরফবচ োফকও আদভ (আঃ) মথকও মওয়োভত মচন্ত ভোনফচোরতয 

চনয ফকঘকয় গুরুতয  োাংখোরতও খটনো মফোকর রঘরিত মওোকযকঙন (মভোকরভ), শুধু তো-ই নয়, 

এয ভোরফদ মথকও রতরন রনকচ আল্লোয ওোকঙ আেয় মঘকয়কঙন (মফোঔোযী)।  

আল্লোয অকল ওরুণোয় মমফুত তীকদয এভোভ, এভোভুমযোভোন চনোফ মভোোম্মদ ফোয়োচীদ ঔোন 

ন্নী মই দোজ্জোরকও রঘরিত মওোকযকঙন। রতরন প্রভোণ মওোকযকঙন মম, োশ্চোিয ফস্তুফোদী আহুতদ-

তিস্টোন মোতিক বযিোআ শোণচ্ছ তফশ্বনফী ফতেজি শআ দোজ্জোর, শম দোনফ ৪৭৬ ফছয 

অণগআ জন্ তনণয় িোয শফ, শকণোয োয শোণয় ফিজ ভোণন শমৌফণন উনীি শোণয়ণছ 

এফাং মদোদচণ্ড প্রতোক োযো ৃরথফীকও দদররত মওোকয মঘোকরকঙ; আচ মভোকরভ ভস্ত ৃরথফী 

অথচোৎ ভোনফচোরত তোকও প্রবু মফোকর মভকন রনকয় তোয োকয় োচদোয় মোকি আকঙ।  

দোজ্জোর কেয অথচ ঘোওরঘওযভয় প্রতোযও, মমটো ফোইকয মথকও মদঔকত ঔুফ ুন্নয রওন্তু মবতকয 

কুৎরত, মমভন ভোওোর পর। োশ্চোতয মোরন্ত্রও বযতো ফোইকয মথকও মদঔকত ঘোওরঘওযভয়, এয 

প্রমুরিকত োপরয ভোনুলকও ভুগ্ধ ওকয, মঘোঔ ধোোঁরধকয় মদয়, রওন্তু এয প্রবোফোধীন ৃরথফী অনযোয়, 
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অতযোঘোয, অরফঘোয, মুদ্ধ, কু্ষধো, যিোত, ক্রন্নন, অশ্রুমত বযুয। রফকত তোেীকত এই ‘বযতো’ 

দইুটি রফশ্বমুদ্ধ মখোটিকয় মঘৌদ্দ মওোটি আদভ ন্তোন তোত মওোকযকঙ এফাং তোযয মথকও রফরবন্ন 

মুকদ্ধ আয দইু মওোটি ভোনুল তযো মওোকযকঙ। আত রফওরোকঙ্গয াংঔযো ঐ মভোট াংঔযোয 

 

 ফহুগুণ। আয এ নতুন তোেীকত শুধু এও ইযোকওই তযো মওোকযকঙ দ রক্ষোরধও ভোনুল। তোই এয 

নোভ দোজ্জোর, ঘোওরঘওযভয় প্রতোযও। ইহুরদ-রিস্টোন ‘বযতো’ প্রওোয মখোলণো রদকয় রদকয়কঙ মম ম 

আল্লোয োফচকবৌভত্বকও টিকয় রদকয় ভস্ত ৃরথফীকত রনকচয অথচোৎ ভোনুকলয োফচকবৌভত্ব প্ররতিো 

মওোযকফ। এফাং ভোনফচোরত ইকতোভকধযই তোয োফচকবৌভত্বকও মভকন রনকয়কঙ। ভোনফযরঘত ভস্ত তন্ত্র-

ভন্ত্র  ফোদ-ই ভোনুকলয চীফনফযফস্থোয ফচকেি প্রণোরী-এ ওথো দোজ্জোকরয ত্র-রত্রওোয়, মযরড-

মটরররবকন, আকরোঘনো-ফিৃতোয় এফাং রক্ষোফযফস্থোয় অরফেোন্তবোকফ প্রঘোকযয পকর প্রোয় ভস্ত 

ভোনফচোরত এ রভথযোকও, এ কুপযকও তয মফোকর গ্রণ মওোকযকঙ। মভোকরভ মফোকর রযরঘত এ 

চোরতটি দোজ্জোকরয দতযী চীফনফযফস্থোকও চীফকনয ওর ভযোয ভোধোন এফাং ুঔ-োরন্ত-

রনযোর্ত্োয উৎ ভকন মওোযকঙ। এবোকফই তোযো দোজ্জোরকও তোকদয প্রবু (যফ) মফোকর মভকন রনকয়কঙ। 

রওন্তু োরন্ত রও রভকরকঙ? মভোকরভ নোভধোযী চোরত দোজ্জোরকও নো রঘকন তোয দতযী চীফনফযফস্থোকও 

গ্রণ মওোকয, দোজ্জোকরয দতযী চোোন্নোকভ রতত মোকয় ীভোীন অোরন্তকত চীফন ওোটোকে। 
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দোজ্জোর ম্পকওচ  আল্লোয যুকরয োদীগুরর মথকও রনঃকন্নক প্রভোরণত য় মম দোজ্জোর মওোকনো 
দৃযভোন ফো যীযী (Physical) দোনফ নয়, তঔনওোয রদকনয ভোনুলকদযকও ফতচ ভোন বযতোয রি 

ম্পকওচ  ধোযণো মদয়োয চনয এওটি রূও ফণচনো। এ ওথোয় মোযো রদ্বভত মওোযকফন তোকদযকও 

মফোররঙ- ধরুন আনোয ওথোভত রফযোট ফোকন আীন মোকয় এও ঘকু্ষরফরি এও রফোর দোনফ 

ৃরথফীকত উরস্থত মোর, তোকোকর রও মভোকরভ অকভোকরভ ওোকযো ভকন কন্নকয মওোকনো অফওো 

থোওকফ মম এটোই যুর ফরণচত দোজ্জোর? মঘোকঔয োভকন প্রোয় ৃরথফীয ভোন আয়তকনয দোনফকও 

মদকঔ মওফর মভোকরভযোই নয়, অ-মভোকরভযো এও ভুূকতচ  রঘকন মপরকফ মম, এই মতো এরোকভয 

নফীয ফরণচত দোনফ দোজ্জোর! অথঘ যুর মফোরকঙন, মওফর মভো’মভনযো রনযক্ষয মোকর অথচোৎ 

মরঔোিো নো চোনো মোকর তোয ওোকর ওোকপয মরঔো িকত োযকফ, মোযো মভো’মভন নয় তোযো 

ররক্ষত  রণ্ডত মোকর িকত োযকফ নো (মফোঔোযী  মভোকরভ) ।  

আল্লোয যুর আয মফোকরকঙন, দোজ্জোর ইহুরদকদয মথকও উদূ্ভত কফ এফাং আভোয উম্মকতয র্ত্য 

োচোয অথচোৎ অাংঔয মরোও তোকও অনুযণ মওোযকফ। দোজ্জোর মরদ রতযই চযোন্ত মওোকনো দোনফীয় 

প্রোণী য় তোকোকর ওী মওোকয এভন এওটি দোনফ ভোনফ চোরতয অন্তবুচ ি ইহুরদকদয ভধয মথকও 

আকত োকয? আয তোকও মদকঔ মওউ তোকও অনুযণ মওোযকফ, মওউ মওোযকফ নো, মওউ তোয 

ওোকরয ওোকপয মরঔো িকত োযকফ, মওউ োযকফ নো এ রও মোকত োকয?   

আয ভকন মওোরুন, প্রঘররত ধোযণো মভোতোকফও রতয রতয মওোকনো রফোর দোনফীয় প্রোণী 

ৃরথফীকত আরফবূচ ত মোর। মই দোনফটো ভগ্র ভোনফচোরতকও মফোরকফ তোকও প্রবু মফোকর মভকন 

রনকত। অনযফ চোরতয ওথো মঙকিই রদরোভ, ফতচ ভোকন ৃরথফীয ফকঘকয় রিধয, মোয আরধতয 

ৃরথফীভয়, মই আকভরযওোয য্ক্িুযোষ্ট্র রও তোকও প্রবু মফোকর মভকন মনকফ। োধোযণ জ্ঞোকনই মফোছো 

মোয় অফযই নয়। ম (মুিযোষ্ট্র) তোকও (দোজ্জোর) আনরফও মফোভো মভকয ধ্বাং মওোকয মপরকফ। রওন্তু 

যুর এভন মওোকনো াংখকলচয ওথো উকল্লঔ ওকযন রন ফযাং মফোকরকঙন, দোজ্জোর এভনবোকফ ভস্ত 

ৃরথফী অরধওোয মওোযকফ মম এও টুওকযো ভোটি ফো োরন তোয রনয়ন্ত্রকণয ফোইকয থোওকফ নো। 

অথচোৎ এ ওথোয় মওোকনো কন্নকয অফওো মযোইর নো মম দোজ্জোর এভন মওোকনো ফস্তু নয় মো মঘোকঔ 

মদঔো মোয় (Visible) ফো স্পচ ওযো মোয় (Tangible)। ফতচ ভোন ইহুরদ-রিস্টোন বযতোই মোকে মই 

ভোরিধয দোনফ দোজ্জোর এফাং মোরন্ত্রও প্রমুরি মোকে তোয ফোন। 
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DIVIDE AND RULE 

দোজ্জোণরয তফবতিকযে নীতি: শোলণেয োতিয়োয 

ভোনফচোরতকও যোচননরতওবোকফ, যোষ্ট্রকতবোকফ, রযয়োকতবোকফ, এফাং এভনরও আরত্মওবোকফ 

রফরেন্ন  রফবি  ওযোয চনয ফতচ ভোন দোজ্জোরীয় বযতোয রূওোযযো কণতোরন্ত্রও ফযফস্থোয 

আিোকর মম ওয়টি রাংোত্মও নীরত ৃরথফীকত ওোকয়ভ মওোকযকঙ তোয অনযতভ মোর Divide and 

Rule নীরত অথচোৎ ভোনফচোরতকও ঐওযীন মওোকয মপরো, তোযয োন ওযো। ক্ষোন্তকয 

আওীদোকত বোকফ (Conceptually) মলনফীয উয দোরয়ত্ব মোর ভস্ত ভোনফচোরতকও এওটি 

চীফনফযফস্থোয অধীকন একন এও চোরতকত রযণত ওযো। তোকদয আরোদো আরোদো মওোকনো র্ত্ো 

থোওকফ নো, ফোই রভকর এওটো চোরত কফ। অথচোৎ মোচো ওথো ফনী আদভ। োদো, ওোকরো, তোভোকট, 

রম্বো, ঔোকটো, উর্ত্কযয, দরক্ষকণয, ূকফচয, রশ্চকভয, োোরি, ফনোঞ্চকরয, ভতরবূরভয, ফযপ 

অঞ্চকরয, ভরুঅঞ্চকরয ভস্ত ভোনফচোরত কফ এওটো চোরত। তোকদয ওকরয রতো এওচন আদভ 

(আ:) (Adam)। মই ূকত্র তোযো ওকর বোই বোই। এই দীকনয নোভ আল্লো যোঔকরন দীনুর ক। 

দীনুর ও ফরোয ওোযণ মোকে এটো আল্লো মথকও আকত, আয আল্লো করন ভস্ত নযোয়, ও, 

কতযয উৎ। ক্ষোন্তকয এফরর মথকও আকত ফরওঙুই মোর রভথযো, প্রতোযণো, অনযোয়, অোরন্ত।    

এরোকভয রফরুদ্ধফোদীযো প্রশ্ন তুরকত োকযন, এটো রওবোকফ ম্ভফ? ১৪০০ ফঙয আকক এওটি 

আযফীয় মকোকত্র চন্ মনয়ো আযফী বোলোবোলী নফীয উকয মম দীন, চীফনফযফস্থো অফতীণচ 
মোকয়কঙ মটো ভস্ত দরুনয়োকত ওোমচওযী কফ রওবোকফ? এটোয চ চফোফ করো, এই দীকনয আকযও 

নোভ দীনুর শপিযো ফো প্রোওৃরতও দীন। প্রোওৃরতও রনয়ভ নীরতয কঙ্গ ঙ্গরত মযকঔ আল্লো এ 

দীনটি দতযী মওোকযকঙন। আল্লো মমভন আগুন, োরন, ভোটি, োইকরোকচন, অরিকচন, নোইকরোকচন 

দতযী মওোকযকঙন, মমগুকরো ৃরথফীয মমকওোন প্রোকন্তয ভোনুকলয উকমোকী, ওকরয চনয অরযোমচ। 

এই ফ প্রোওৃরতও রনয়োভও মমভন ভস্ত দরুনয়োকত ওোমচওযী, প্রকয়োককমোকয, গ্রণকমোকয মতভরন এ 

চীফনফযফস্থোটো ভস্ত দরুনয়োকত গ্রণকমোকয, প্রকয়োককমোকয, ওোমচওযী। এও ওথোয় ভস্ত দরুনয়োকত 

োরন্ত রদকফ এ চীফনফযফস্থো। ৃরথফীয মমঔোকন, মম প্রোকন্তই এটোকও ওোকয়ভ ওযো মোও, ওোমচওযী ওযো 

মোও, প্রকয়োক ওযো মোও নো মওন তোযো ভোনবোকফ এওই যওভ োরন্ত োকফ। তোকোকর এরোকভয 
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প্রোথরভও ধোযণোই মোর--ভস্ত ভোনফচোরতকও এওটো চোরতকত রযণত ওকয োরন্ত প্ররতিো ওযো (To 

sustain peace by uniting mankind). অোরন্তয ভূর ওোযণ এই রফবোচন, ুতযোাং ওর 

প্রওোকযয রফবোচন রফবরিকও রভটিকয় রদকয় এওটো চোরতকত রযণত ওযকফ আল্লোয মদয়ো এই 

চীফনফযফস্থো। 

অযকক্ষ দোজ্জোর ফো ফতচ ভোকনয ইহুরদ-রিস্টোন ফস্তুফোদী ‘বযতো’, আল্লোয উরুরয়োতকও, 

োফচকবৌভত্বকও, যফুরফয়োতকও, ভুররওয়োতকও অস্বীওোয মওোকযকঙ, রনকচকও যফ, এরো, ভস্ত 

দরুনয়োয অরধওতচ ো দোফী মওোযকঙ। দোজ্জোকরয দতযী চীফন-ফযফস্থো, আইনওোনুন, দণ্ডরফরধ, 

অথচনীরত, ভোচফযফস্থো, রক্ষোনীরত, াংসৃ্করত ভস্ত রওঙু আচ দরুনয়োভয় ওোমচওযী মওোকযকঙ, 

মমগুরর এরোকভয রফযীত। দোজ্জোকরয নীরত মোর ভস্ত দরুনয়োকও বোক ওকয ঐওযীন ওকয দফুচর 

মওোকয মপরো, তোযয এওটো এওটো মওোকয োন ওযো অথচোৎ Divide and rule. তোকদয 

োকনযই অয নোভ মোলণ। তোকোকর এরোকভয নীরত মোর Unite and Secure Peace আয 

দোজ্জোকরয নীরত মোর Divide and rule. দ’ুটি বযতোয ভূরনীরতই একওফোকয রফযীত, তোই 

ঘরযত্র স্ববোফতই রফযীতভুঔী, ওোকচই পরোপর কফ রফযীত, এটো োধোযণ জ্ঞোন। তোকোকর 

ভোনফচোরতয আরদভ প্রশ্ন: োরন্ত রওবোকফ আকফ?  

এয উর্ত্য মোর: দীনুর কওই োরন্ত অরনফোমচ। আকতই কফ ওোযণ এরোভ ফ রফকবদ, রফবোচন 

বুকর ভোনফ চোরতকও ঐওযফদ্ধ ওকয। আয ঐওযকতই োরন্ত এটো প্রোওৃরতও রনয়ভ। দচন ঐওযফদ্ধ 

মরোও এওত চনয ঐওযীন মরোকওয রফরুকদ্ধ রফচয়ী কফ। United we stand, divided we 

fall. ওোকচই প্রোওৃরতও রনয়ভ অনুোকয োরন্ত আকতই কফ। আয দোজ্জোকরয ফযফস্থোকত ভোনুকলয 

ঐওযকও মবকঙ্গ মবকঙ্গ টুওযো টুওযো ওযো মোকে। ওোকচই এ রফবোচকনয মোফতীয় নীরত  ফযফস্থো 

ফচোয় মযকঔ মতই োরন্ত প্ররতিোয মঘিো ওযো মোও, অোরন্ত অরনফোমচ। এবোকফ োরন্ত প্ররতিোয ওর 

মঘিোই প্রওৃতকক্ষ মরোও মদঔোকনো মঘিো (Window dressing)। ভোনুল মমন দোজ্জোর অথচোৎ ইহুরদ 

রিস্টোন ‘বযতো’য োনফযফস্থোয অধীকনই থোকও মচনয োরন্ত যক্ষোয এই আপ্রোণ মঘিো মদঔোকনো 

মোকে। রওন্তু মওোকনোবোকফই োরন্ত আক রন, আকফ নো, ওোযণ রফলফৃকক্ষ ুরভি পর আো ওযো 
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অথচীন। মম কোকঙয ফীচ ফন ওযো কফ মই কোঙই চন্োকফ এফাং পর তোই কফ। ভোওোর পকরয 

ফীচ মথকও রতি ভোওোর পরই কফ, ুরভি আভ কফ নো।  

Divide and Rule নীরত মওন অোরন্তয ফীচ তোয এওটু ফযোঔযো মদয়ো মোও। আভযো এঔোকন 

াংকক্ষক ওকয়ওটি রফলকয়য প্ররত আকরোওোত মওোযফ।  

স্বোধীনিো নোভক ভযীতিকো 

ইহুরদ-রিস্টোনযো প্রথকভ ওকয়ও’ ফঙয মধোকয ভস্ত দরুনয়োকও োন  মোলণ মওোযর। ৃরথফীয 

এও ভকয়য ভৃদ্ধ অঞ্চরগুরর মথকও অনযোয়বোকফ ম্পদ রুণ্ঠন মওোকয এও চোয়কোয় চকিো মওোযর, 

পকর ওকয়ও ফঙয কয বয়োফ অথচননরতও দফলকভযয ৃরি মোর। ুোঁরচফোদী ুদরবরর্ত্ও এভন 

অথচফযফস্থো ওোকয়ভ মওোযর মোয অরনফোমচ রযণরতকত গুটি ওকয়ও মরোকওয োকত অকোধ ম্পকদয 

োোি চকভ উঠকরো আয াংঔযোকরযি ওৃরলচীফী, েভচীফী োধোযণ ভোনুল বয়োফ দোরযকদ্রযযয রদকও 

রনরক্ষপ্ত মোর, পকর অকন্তোল, রফকক্ষোব, অোরন্ত দোনো ফোোঁধকত শুরু মওোযর। মওউ মওউ মফোরকত 

োকযন ভোনুলই মতো বোক মোকত ঘোইকঙ। যোোঁ, এ ওথো তয মম ভোনুলই বোক মোকত ঘোইকঙ রওন্তু এ 

ওথো অস্বীওোয ওযো মোকফ নো, মম ভোনুল মঔন মোলণ, ফঞ্চনো, অরফঘোকযয রওোয মোকয়কঙ তঔনই 

আরোদো য়োয প্রফণতো মদঔো রদকয়কঙ, রযণরতকত মুদ্ধ, দোঙ্গো অফককল ৃথও মবৌককোররও যোষ্ট্র 

কঠন ওযো মোকয়কঙ। এওটি উদোযণ মদয়ো মোয়। এওই রতোয দ ুত্র। রতোয ভুদয় ম্পরর্ত্য 

উয প্রকতযকওযই ভোন অরধওোয মযোকয়কঙ। এঔন এওচন মরদ অরধওোাং ধন ম্পরর্ত্ দঔর 

মওোকয অনযকদয ফরঞ্চত ওকয তঔন এও মচোকয় অনয ন্তোকনযো এওই রযফোকয থোওকত ঘোইকফ নো, 

তোযো রতোয ম্পরর্ত্ বোক মওোকয প্রকতযকও আরোদো মোকয় মমকত ঘোইকফ। এটোকওই তোযো স্বোধীনতো 

মফোকর ভকন মওোযকফ। রওন্তু একত মম তোযো দফুচর মোকয় মকর, এওই ফোরিকত ওকয়ওটি ওতৃচ ক্ষ ৃরি 

মোর, শুরু মোর প্ররতকমোরকতো, মওোন্নর, রাংো, রফকলোদকোয, অকনযয বোককয প্ররত রোরোয 

দরৃিোত ইতযোরদ। তোযয রওঙুরদকনয ভকধযই আযম্ভ কফ ভ্রোতৃখোতী াংখোত।   

ঠিও এবোকফই দোজ্জোর দরুনয়োয ভোনফচোরতকও প্রোথরভওবোকফ রফবি (Primary Division) ওযর, 

স্বোধীনতোয (Independence) নোকভ অাংঔয মবৌককোররও যোষ্ট্র প্ররতিোয ভোধযকভ, প্ররতটি চোরতয 
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োভকন মবৌককোররও স্বোধীনতোকও ভুরিয প্রথভ রনয়োভও ফো উোদোন রোকফ রঘরত্রত ওযো মোর। 

ভোনুল রওন্তু প্রোওৃরতও রনয়কভয ফোইকয মঘোরকত োকয নো, মফোঁকঘ থোওোয চনয তোকও প্রওৃরতয ওোকঙ 

মমকতই য়; অথচোৎ আল্লোয ওোকঙ মমকতই মোকে। আল্লো ফকরন, ফরওঙুই আল্লোয মথকও ৃি 

এফাং আল্লোয ওোকঙই রপকয আকফ। মোযো আল্লোয নোভ ভুকঔ রনকত রদ্বধো ওকযন তোযো ফকরন, 

প্রওৃরতয ওোকঙ রপকয আকত কফ। মোযো স্বোধীনতোয ভতফোকদয মফোদ্ধোচন তোকদয প্ররত আভোয প্রশ্ন, 

ঘন্ধ, ূমচ, গ্র, নক্ষত্র, এযোস্টযকয়ড মফকল্টয গ্রোণু, প্রস্তয, ধূররওণো (Galactic Body) মতরওঙু 

আকঙ, এগুরর স্রিোয মফোঁকধ মদয়ো অরাংখনীয় মম রনয়কভ ফোোঁধো, মো তোয অরস্তকত্বয চনয অরযোমচ, 
তোযো মরদ ফকর, ‘আভযো আচ মথকও মওোকনো ফোধো-রনকলধ, রনয়ভ ভোনফ নো, আভযো স্বোধীন মোকয় 

মোফ, তোকোকর প্রওৃরতকত রও কফ? এভন রফমচয় কফ মম এওভুূকতচ য ভকধয এ দরুনয়ো ধ্বাংসূ্তক 

রযণত কফ। ুতযোাং ইেো মওোযকর আরন আনোয অরস্তত্ব টিরওকয় যোঔোয চনয ুকযোুরয 

স্বোধীন থোওকত োযকফন নো। এটো ম্ভফ নো, এ দোফী ওযোটো অরযণোভদী, বুর। প্রোওৃরতও 

রনয়কভয ভকধয আনোকও থোওকতই কফ। এই রনয়ভকও উকক্ষো ওকয দোজ্জোর আরফষ্কোয মওোযর 

মবৌককোররও স্বোধীনতোয ভতফোদ। ৃরথফীয উরযবোক মত টুওকযো কফ, মঔোনওোয চনাংঔযো 

তকতো রিীন কফ, তোকও োন  মোলণ ওযো কফ তকতো চ। ম রওঙু ওোল্পরনও ীভোকযঔো 

মটকন এই বোক মওোযর।  

আল্লো যোবু্বর আরোভীন এভনবোকফ নদ-নদী, ঔোররফর, ফচতভোরো ৃরি  স্থোন ওকয মযকঔকঙন 

মমন মওোকনোবোকফই এওটো মথকও আকযওটোকও আরোদো ওযো নো মোয়, মওোযকরই বোযোভয নি য়। 

এওটোয োকথ আকযওটো ম্পরওচ ত (Interrelated) এওটো ঙোিো আকযওটো অথচীন। োোি ঙোিো 

নদী য় নো, নদী ঙোিো ঔোররফর য় নো, নদী থোওকর ভুদ্র থোওকত কফ এবোকফ ফরওঙু রনকয়ই 

প্রওৃরত। ফচতভোরোগুররয উৎরর্ত্, রফসৃ্তরত এও চোয়কোয়; কফচোচ্চ ঘূিো আকযও চোয়কোয়। 

ফচতভোরো নো থোওকর মমভন ফৃরি ফলচণ কফ নো, ফৃরি ফলচণ নো মোকর মমভন ফুচ কোঙোরো চন্োকফ 

নো, নদীকত োরন প্রফোরত নো মোকর ভতরবূরভ য যোভরো কফ নো, চনফরত ককি উঠকফ নো 

মতভরন চনফরত নো থোওকর চরোধোযগুরর মওোকনো ওোকচ আকফ নো। আল্লো এভনবোকফই ৃরি 

মওোকযকঙন ভস্ত দরুনয়োটোকও মমন মওোকনোবোকফই বোক ওযো নো মোয়। রওন্তু দোজ্জোর দরুনয়োটো বোক 

মওোকযকঙ, এয বোযোভয ধ্বাং মওোকযকঙ। এঔন বোকটো রওবোকফ ওযো কফ, ূত্র রদকয়কঙ রফরবন্ন 
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বোকফ মমভন ফকণচয রবরর্ত্কত, বোলোয রবরর্ত্কত, াংসৃ্করতয রবরর্ত্কত, ধকভচয রবরর্ত্কত। মফোকরকঙ 

মতোভযো বোক (স্বোধীন) , োরন্তকত থোওকফ, মতোভোকদয অরধওোয মতোভযো রপকয োকফ। রওন্তু প্রশ্ন 

মোর এই অরধওোয মও মদকফ? ওোয ওোঙ মথকও ভোনুল ফুকছ মনকফ অরধওোয? ৃরথফীয স্রিো আল্লোই 

ভোনুকলয মভৌররও অরধওোয যফযো ওকযন। তোই রতরন যফ (োরনওোযী), যোজ্জোও (অন্নদোতো, 

চীরফওো দোনওোযী) নোভ ধোযণ মওোকযকঙন। ৃরথফীকও ওলচণ মওোকয ঔোদয উৎোদন ওযোয অরধওোয 

রতরন ভোনুলকও রদকয়কঙন, মোযো এই অঔণ্ড ৃরথফীকও ঔণ্ড ঔণ্ড মওোকয ভোনুলকও ঘোলোফোদ ওযোয 

অরধওোয মথকও ফরঞ্চত ওকয, তোযোই ভোনুকলয 

মভৌররও অরধওোয রুণ্ঠন ওকয। আচ এবোকফ বোক 

মওোযকত মওোযকত ুকযো ৃরথফীকও তোযো প্রোয় দইুত 

বোক মওোকযকঙ। শুধু এও আযফকও মবকঙ্গই ওযো 

মোকয়কঙ ২২ বোক। বোযত উভোকদকও মবকঙ্গ ৬ 

বোক মওোকযকঙ। এরয়োকও ৪৯ বোক মওোকযকঙ, 

ইউকযোকও ৪৭ বোক ওযকঙ, আরিওোকও ৫৭ বোক 

মওোকযকঙ, উর্ত্য আকভরযওোকও ৩ বোক, দরক্ষণ 

আকভরযওোকও ১৩ বোক মওোকযকঙ। মোনো মোকে 

মুিযোষ্ট্র আয মুি থোওকত োযকঙ নো, মঔোকন 

বোক য়োয আয়োচ উঠকঙ। রওঙুরদন আকক 

ুদোনকও দইু বোক ওযো মোর, আপকোরনস্তোনকও নোরও 

ওকয়ওবোক ওযোয রযওল্পনো ঘূিোন্ত। ইযোওকও বোক 

ওযোয রযওল্পনো ওযো মোকে, বোযকতয ওোভীয  আোকভয স্বোধীনতো াংগ্রোভ মঘোরকঙ ওকয়ও 

দও মধোকয। এবোকফ ঘকরকঙ রফবরিওযণ প্ররক্রয়ো। এওই মদ মওোরযয়োকও মবকঙ্গ মওোকযকঙ উর্ত্য 

মওোরযয়ো, দরক্ষণ মওোরযয়ো। এভন আয আকঙ। এঔন বোক ওযকত ওযকত মবৌককোররও ীভোকযঔো 

এভনবোকফ বোক মওোকযকঙ মম, প্রোওৃরতও বোযোভয নি মোকয় মককঙ, অরফঘোয ৃরি মোকয় মককঙ, মোয 

প্রবোফ কিকঙ দরুনয়োয প্ররতটি এরোওোয়। মমভন এওটি নদীয উৎ কিকঙ এও মদক, মভোনো 

কিকঙ আকযও মদক। এওকদ তোয ীভোনোয় নদীকত ফোোঁধ রনভচোণ মওোকয অনয প্ররতকফী মদকও 
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োরনূনয মওোকয মপরকঙ, নোফযতো ধ্বাং মওোযকঙ, আফোয মঔন ইেো প্লোরফত মওোযকঙ। চরভ  

োরনয বোকোবোরক রনকয় ফহু ীভোনোয় াংখোত রঘযস্থোয়ী রূ রনকয়কঙ। এঔন দরুনয়োয ওতৃচ ক্ষ 

‘দোজ্জোর’ অথচোৎ ইহুরদ রিস্টোন ফস্তুফোদী ‘বযতো’ অথচোৎ োশ্চোতয প্রবুযো মরদ 
দরুনয়োফোীকও ফকর, ‘ম দরুনয়োফোী! মতোভোকদযকও এওভো ভয় মদয়ো করো, মতোভযো  

 

বোক । মনোফোরনী, যওোয মতোভোকদযকও রওঙুই মফোরকফ নো, মত োয স্বোধীনতোয 
তোওো উিো।’ তোকোকর আভোয ভকন য় ৃরথফী ওভকক্ষ রক্ষ বোক মোকয় মোকফ। 
প্ররতটি মচরো স্বোধীন মোকয় মোকফ; মই প্রফণতো ৃরথফীকত ইকতোভকধয ৃরি মোকয়কঙ। 
রওন্তু অতযন্ত যর ূত্র মোকে- ঐওযফদ্ধ নো মোকয়, ুৃঙ্খর নো মোকয় এফাং এওচন 
মনতোয মনতৃত্ব রফনো ৃরথফীকত মওোকনো চোরতই মেিত্ব রোব মওোযকত োকয রন। এটো 
রঘযন্তন, শ্বোশ্বত প্রোওৃরতও রনয়ভ। আচকওয রফকশ্বয এওও যোরি মুিযোষ্ট্র মো ৫২টি 
অঙ্গযোচয রনকয় কঠিত। মরদ ঐওয মবকঙ্গ প্ররতটি যোচয স্বোধীনতো মখোলণো ওকয তকফ 
এওরদকনয ভকধযই মুিযোষ্ট্র নোভও যোরিয তন কফ। 
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যোষ্ট্রীয় শপ্রিোণে অর্জ-োভোতজক শফলভয 

আরথচও  োভোরচওবোকফ ইহুরদ-রিস্টোন ‘বযতো’ দরুনয়োটোকত দফলকভযয স্তয ৃরি 
মওোযর। পোস্টচ  য়োল্ডচ , মকওন্ড য়চোল্ড, থোডচ  য়োল্ডচ , উন্নত রফশ্ব (Developed 

country), অনুন্নত রফশ্ব (Undeveloped country), উন্নয়নীর রফশ্ব (Developing 

country) ইতযোরদ নোভ রদকয় ফহুপ্রওোয বোক ওযর। মোযো অনুন্নত রফকশ্বয মদ 
তোকদয নোকওয োভকন উন্নয়কনয ভুকরো ছুররকয় মদয়ো য় মভোটো অকঙ্কয ঋণ ফো 
অনুদোন। ঋকণয অরধওোাং অথচ করোধঃওযণ মওোযকত থোকও যোকষ্ট্রয ক্ষভতোয় আীন 
দনরতও ঘরযত্রীন রওঙু ভোনুল, মই ঋণ ুকদ ঘক্রফৃরদ্ধ োকয মফকি এওভয় আয 
রযকোকধয মচোকয় থোকও নো। ঋকণয অথচ এই অনুন্নত রফকশ্বয মদগুররয রবক্ষো গ্রকণয 
প্রফণতোই ফৃরদ্ধ ওকয এফাং আচীফন রবকু্ষকওয মদ ফোরনকয় যোকঔ এফাং নতচোনু 
রবকু্ষওকদয কচ োন ওকয। 

ধভীয় বোগ 

এযয মওোযর ধভীয় বোক। অকনকও মফোরকত োকযন ধভীয় রফবরি মতো আকক মথকওই 
রঙর। এটো তয মম এটো আকক মথকও রঙর, রওন্তু ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’ একও 
প্রোরতিোরনও রূ রদকয়কঙ। ভোত্র রওঙুরদন আকক (মপ্র ওোউরন্পর অফ ইরন্ডয়োয বোরত 
 োকফও রফঘোযরত ভোকওচ রন্ড ওোতচ ু মফোরকরন, ১৮৫৭ মচন্ত বোযকত োম্প্রদোরয়ওতো 
মফোরকত মককর রঙরই নো। রন্ন ু মভোকরকভয ভকধয োথচওয রঙর ফকট, রওন্তু ত্রুতোয 
ম্পওচ  রঙর নো। রোী রফকদ্রোকয ভয় রন্ন ু মভোকরভ এওতোফদ্ধবোকফ রিটি 
োকওয রফরুকদ্ধ মুদ্ধ মওোকযকঙ। রফকদ্রো দভকনয কয রিটি যওোয বোযতীয়কদযকও 
Divide and Rule অথচোৎ ঐওযীন মওোকয োন ওযোয নীরত গ্রণ ওকযন।‛ বোযতীয় 
উভোকদক রন্ন-ুমভোকরভ োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গো মম রিটিকদয ৃরি তোয বুরয বুরয 
প্রভোণ মদয়ো মোকফ। ইরতোক পওীয আকন্নোরন  ন্নযোী রফকদ্রো মফোকর মম রিটি 
রফকযোধী াংগ্রোকভয ওথো চোনো মোয়, মটো আকর এওই রফকদ্রোকয দ’ুটি নোভ। এতদ 
অঞ্চকরয রন্ন ু এফাং মভোকরভ োও  চরভদোযকদয ৃিকোলওতোয়  উবয় 
ম্প্রদোকয়য প্রোণোন্ত প্রকঘিোয় রিটি োকওয রবত ওোোঁরকয় রদকয়রঙর, মম  
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রফকদ্রোই যফতীকত রোী রফকদ্রোক রূ মনয়। এ ভকয়য ওথো োঠওকও স্মযণ 
মওোরযকয় রদকত ওোচী নচরুকরয এওটি রোইন উদৃ্ধরত মওোযরঙ।  

রন্ন ুনো যো ভুররভ ঐ রচজ্ঞোক মওোন্ চন? 

ওোণ্ডোরয ফকরো, ‘ডুরফকঙ ভোনুল, ন্তোন মভোয ভোয’। 

অথচোৎ মবদোকবদ দতযীয মম প্রকঘিো রিটি যওোয রনকয়রঙর তোয রফরুকদ্ধ এই 
ওথোগুরর রঙর ওরফয োী উচ্চোযণ। তোযো এই উভোকদকও আোতঃ স্বোধীন মওোকয 
মঘোকর মককর মোয়োয আকক ধকভচয রবরর্ত্কত োও-বোযতকও মবকঙ্গ বোক বোক মওোকয 
মযকঔ মোয় মম বোকগুরর রফকত ফঙযগুররকত রনকচকদয ভকধয ফহু মুদ্ধ মওোকযকঙ এফাং 
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আচ একও অকযয রফরুকদ্ধ ত্রুবোফোন্ন, যিক্ষয়ী াংগ্রোকভ ররপ্ত। এভনরও রনকচকদয 
ভকধয রফরেন্নতোয দোরফকত াংগ্রোকভ ররপ্ত মযোকয়কঙ ফহু ভোনুল। এবোকফ অোরন্ত 
প্রোরতিোরনও রূ রোব মওোকযকঙ। 

ভিফোদ তনণয় ভিোন্তয 

দোজ্জোর অথচোৎ োশ্চোতয ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’ ধভচরনযকক্ষতো তথো ধভচ ীনতোয 
উয রবরর্ত্ মওোকয মফ ওকয়ওটি চীফনফযফস্থো ভোনফচোরতয উকয প্রকয়োক মওোকযকঙ। 
মঔন দোজ্জোর চন্রোব ওকয তঔন দরুনয়োভয় প্ররতরিত রঙর যোচতন্ত্র। ইউকযোকয 
ভধযমুকক যোচোযো রাংোকন মফোকর তোযো ঘোঘচ  তথো রিস্টধকভচয ুকযোরতফককচয ওোকঙ 
এওযওভ রচরম্ম রঙকরন, পকর ঘোঘচ   যোচোয দদ্বতোকনয মোোঁতোওকর রি মোরের 
চনকণ। মমকতু রিস্টধকভচয গ্রন্থ ফোইকফকর মওফরভোত্র ভোনুকলয আধযোরত্মও উন্নরতয 
রফলকয় আকরোঘনো ওযো মোকয়কঙ, মঔোকন মওোকনো রযয়ত অথচোৎ যোষ্ট্রীয় আইন-ওোনুন, 
অথচনীরত, দণ্ডরফরধ মওোকনো রওঙুই মনই তোই ফোইকফর রদকয় যোষ্ট্র রযঘোরনো ওযো ম্ভফ 
নয়। তফু কীচচ োয প্রতো রঙর অরযীভ। যোচতন্ত্র  ঘোঘচ তকন্ত্রয দ্বন্দ মঔন ঘযভ 
আওোয ধোযণ ওকয তঔন ১৫৩৭ কন ইাংরযোকন্ডয যোচো অিভ মনযী ঘোকঘচ য 

প্রোরনও অথচোৎ যোষ্ট্রীয় ওোকচ অাংগ্রকণয 
অরধওোযকও রফরুপ্ত মওোকয রনকচয 
োনদণ্ডকও রনযঙু্ক ওকযন। রওন্তু 
ধভচরফশ্বো ভোনুকলয ভন মথকও মূ্পণচরূক 
ভুকঙ মদয়ো অথচোৎ ুকযো ভোনফচোরতকও 
নোরস্তও ফোনোকনো ম্ভফ নয়। তোই ধভচকও 
রনফচোন মদয়ো য় ফযরিকত চীফকনয 
াংওীণচ রযকয, আচ মতভনই আকঙ। 
ধভচ রনযকক্ষতোফোদ ভোকনই মোর ধভচ মোয 
মোয ফযরিচীফকন থোওকফ, চোতীয় এফাং 
যোষ্ট্রীয় চীফকন এয মওোকনো স্তকক্ষ মঘোরকফ 
নো। এই ধোযণো এরোকভ অম্ভফ ওোযণ 

এরোভ রিস্ট ধকভচয ভত মওফর ভোত্র ভোনুকলয আধযোরত্মও রদও রনকয় ওোচ ওকয নো, 
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এরোভ ভোনুকলয মদ  আত্মো উবয় অঙ্গকনয রফধোন ম্বররত এওটি ূণচোঙ্গ 
চীফনফযফস্থো (Complete code of life)। ফযরিচীফকন এরোকভয রওঙু ভোনো আয 
চোতীয় চীফকন নো ভোনো মযও এফাং কুপয। ফতচ ভোকন মভোকরভ নোকভয এই 
চনাংঔযোটি ধভচকও ফযরিচীফকন গ্রণ  চোতীয় চীফকন রযতযোক মওোকয মযও  
কুপকয রনভরজ্জত মোকয় আকঙ। মোকোও, ধভচকও একওফোকয ভুকঙ মপরকত নো মকয তোকও 
ফযরিচীফকন রনফচোকনয ভধয রদকয় চন্ মোর দোজ্জোকরয। ইাংরযোকন্ডয কয ক্রকভ ক্রকভ 
ভস্ত ঔৃিোন চকৎ এই নীরত গ্রণ  প্রকয়োকক ফোধয মোর। এয য মথকও রিস্টোন 
চককতয যোচননরতও, অথচননরতও, রক্ষো, আইন-ওোনুন, দণ্ডরফরধ, এও ওথোয় চোতীয় 
চীফকন এই ভোরফকশ্বয স্রিোয আয মওোকনো ওতৃচ ত্ফ মযোইকরো নো। এয য ইউকযোীয় 
রিস্টোনযো  ক্রকভই ফস্তুফোদী (Meterialistic) মোকয় মোিকত শুরু মওোযকরো। এটো 
এওটো রযো (Irony) মম, মম চোরতয ওর মরোও এভন এওটি ধভচ গ্রণ মওোযকরো 
মম ধকভচয ভূরভন্ত্রই মোকে আত্মশুরদ্ধ, মওউ এও কোকর ঘি রদকর তোকও অনয কোর 
মকত দো, মচোয মওোকয কোকয়য মওোট ঔুকর রনকর তোকও আরকঔল্লোটো রদকয় দো, মই 
চোরত এওটি ওকঠোয ফস্তুফোদী বযতোয চন্ মদকফ। এযয ধীকয ধীকয ভোনফযরঘত 
চীফনফযফস্থোগুরর রযণত রূ রোব মওোযকত থোকও। এই ধভচরনযকক্ষতোফোদ 
প্রোথরভওবোকফ যোচতোরন্ত্রও রযভণ্ডকর প্রমুি মোকর এও ভয় ফোচকত আযম্ব ওকয 
যোচতকন্ত্রয রফদোয়খণ্টো, চন্ মনয় ধভচরনযকক্ষ কণতন্ত্র, মোয ভূরূত্র ুোঁরচফোদ। এই 
কণতন্ত্র ইউকযোক ধীকয ধীকয রূ রোব মওোযর ঘযভ ধনতোরন্ত্রও কণতকন্ত্র। মদঔো রদকরো 
বয়োফ অথচননরতও অরফঘোয, ধনী- দরযদ্র ফযফধোন। এই অথচননরতও অনযোয় মথকও 
ভোনুলকও ভুরি মদয়োয চনয ইহুরদ রণ্ডত ওোরচ ভোওচ  আরফষ্কোয মওোযকরন 
ুোঁরচফোদরফকযোধী োভযফোদ (Communism)। প্ররতরিত ুরচফোদ রবরর্ত্ও োভন্তফোকদয 
রফরুকদ্ধ কণচোকযণ ৃরি মওোকয রু রফপ্লকফয ভোধযকভ ৃরথফীয যঙ্গভকঞ্চ আরফবূচ ত য় 
ইহুরদ রণ্ডত ওোরচ ভোওচ কয ভোচতোরন্ত্রও ভতফোদ। োোোর রফকশ্বয ওকয়ওটি 
প্রবোফোরী মদক এওনোয়ওতন্ত্র প্রফর মোকয় োম্রোচযফোদী মোকয় উঠকরো। ফোরও দরুনয়ো 
তোকদযকও আঔযোরয়ত মওোযর পযোরস্ট রোকফ। এও মচোকয় ভোচতন্ত্র  কণতন্ত্র 
আোঁতোত মওোকয দটুি রফশ্বমুদ্ধ মওোকয রটরোয  ভুকোররনীয পযোরফোদ যোরচত মওোযর 
রওন্তু দরুনয়ো মথকও এওনোয়ওতন্ত্র একওফোকয ভুকঙ মকর নো, মঙকনয োরযকত রককয় 
অফস্থোন রনর। তোযয ৃরথফী প্রধোনত দইু মভরুকত রফবি মোকয় মকর- এও প্রোকন্ত 
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ভোচতন্ত্র অনয প্রোকন্ত কণতন্ত্র। মওোথো মওোথো কণতকন্ত্রয ধকিয কঙ্গ ভোচতকন্ত্রয 
মরচ চকুি োধোযণ ভোনুলকও রকরনরক মওোকয অদু্ভত রওঙু যীক্ষো রনযীক্ষো ওযো মোর। 
রওন্তু মওোকনো ফযফস্থোই ভোনুলকও ওোরিক্ষত োরন্ত রদকত ক্ষভ মোর নো। ুোঁ েঁাঁ রচফোকদ 
মদকয চনককণয অরধওোাং ম্পদ গুটিওয় ভোনুকলয োকত ুরঞ্জবূত য়, ফরঞ্চত য় 
অরধওোাং ভোনুল, ভোচতকন্ত্র তোই। মদকয ফ ম্পদ চকিো য় যওোকযয তরফকর, 
ফরঞ্চত য় মই অরধওোাং ভোনুল। ুতযোাং অফধোরযতবোকফ আফোয খকট রাং 
রফপ্লফ, অবুযত্থোন- মো ওঔন োভরযও, ওঔন মফোভরযও। রফাং তও চকুি ঘকর 
ভোচতকন্ত্রয আরধতয মো মথকও মযোই োয়োয চনয রক্ষ রক্ষ ভোনুল অওোতকয 
চীফন রদকয়কঙ। অফককল নব্বইকয়য মকোিোয রদকও মোরবকয়ত ইউরনয়কনয রফবরি  
চোভচোকনয ফোররচন প্রোঘীযয ধ্বাংকয ভোধযকভ রদ্বতীয় ওোতোকয রককয় দোোঁিোয়, প্রথভ োরযকত 
আক কণতন্ত্র। রফকশ্বয মভোিররনো মথকও রঙটকও িকর ভোচতন্ত্র ভতফোদ রোকফ 
মফ রিোরী এঔন। ভোচতন্ত্র মথকও কণতকন্ত্র প্রকফ ওযো মম ওিোই মথকও ঘুরোমত 
রোপ মদয়ো তো এঔন ওকরয োভকনই রদকনয আকরোয ভত রযষ্কোয মোকয় মককঙ। 
ৃরথফীয প্ররতটি মদক অনযোয়, অোরন্ত, অরফঘোকযয মরররোন রঔো প্রজ্জ্বররত মোকয় 
আকঙ। এ ফগুরর চীফনফযফস্থো ভোনফচোরতয ভকধয এভন এওটি -ম-ফ-য-র 
রযকফ ৃরি মওোকয মযকঔকঙ মম মবৌককোররও যোষ্ট্রগুরর মতো ফকটই, এভনরও প্রকতযওটি 
মদকয ভোনুল ৃথও ৃথও ভতফোকদ রফশ্বোী, এওই ভতফোকদয ভকধয আফোয মযোকয়কঙ 
রদ্বধোরফবরি। মমভন ভোচতকন্ত্রয ভকধয মযোকয়কঙ ভোফোদ, মরররনফোদ ইতযোরদ। 
কণতন্ত্রীকদয বোক আকঙ মমভন- উদোযন্থী (Liberal), যক্ষণীর (Conservative), 
প্রচোতোরন্ত্রও (Republican) ইতযোরদ। অদু্ভত ফযোোয মোর কণতন্ত্র রযৃকয ভত তোয 
রূ রযফতচ ন মওোকয যোচতকন্ত্রয কঙ্গ থোকও, োভরযওতকন্ত্রয কঙ্গ থোকও, 
ভোচতকন্ত্রয কঙ্গ থোকও। এবোকফ রফকশ্বয মওোকনো মদ কনতন্ত্র, মওউ যোচতন্ত্র, মওউ 
ভোচতন্ত্র, মওউ োভযফোদ ইতযোরদ গ্রণ মওোকয রফবি মোকয় আকঙ। এবোকফই 
ভোনফচোরত দোজ্জোকরয ভতফোদগুররকও আেয় মওোকয ফহু বোকফ রফবি মোকয় আকঙ।  
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ভুদ্রোয ভোণনয িোযিভয 

ৃরথফীকও টুওকযো টুওকযো মওোকয বোক ওযোয ঘূিোন্ত রযণরত রও? এয অরনফোমচ 
রযণরত মোর: এও রতো-ভোতো আদভ  োয়ো (আ:) মথকও আকত ন্তোনকদয 
ভকধয ৃরি কফ--আরভ আভযো, তুরভ মতোভযো। দতযী কফ ীভোনো, প্রোঘীয। তোযো 
যস্পয কফ যস্পকযয চোতত্রু। প্রকতযওটো ীভোনোয ভকধয এফোয রনচস্ব যওোয 
ফযফস্থো, অথচননরতও বোক, রনচস্ব ভুদ্রো ফযফস্থো ঘোর ুকরো। এফোয োরন, ফোতো, আকরো 

 

ইতযোরদয ভকতো ভোনুলকদয ঘরোয থ প্রকয়োচন কফ। ীভোনো দতযী মোকর কয তো 
বোঙ্গোয প্রফণতো মদঔো মদয়। তোয প্রভোণ দইু চোভচোরন, দইু মওোরযয়ো, দইু ুদোন। 
ভোনুকলয প্রকয়োচনই এই প্রফণতো ৃরি ওকয। আল্লো ফরওঙু এওচোয়কোয় যোকঔন রন, 
তোই এওটি রনরদচি মবৌককোররও ীভোকযঔোয় রওঙু ভোনুলকও ফন্নী ওযকর তোযো মতো আয 
ফ রওঙু মঔোকন োকফ নো, তোকও অনয চোয়কোয় োরি রদকত কফ। এই রফবোচকনয 
পকর ম্পকদয ফণ্টন মোকে বোযোভযীন, এও স্থোকন রফযোট ম্পকদয অরধওোযী 
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অনযস্থোকন দোরযদ্রয ৃরি মোকয়কঙ। অরনফোমচবোকফই আকঙ ভুদ্রোয পোযোও- ডরোয, 
রযয়োর, ইউকযো, রুফর, টোওো, রুর ইতযোরদ। ভোনুকলয ভকতো ভুদ্রো ইেো ওযকর 
ীভোনোয় আটওো িকরো। ীভোনো রডঙ্গোকত মককর তোয ভোন-োনী য়। এয পকর 
উন্িু মোর হুরন্ড ফযফো, ভোরন রন্ডোরযাং, ভুদ্রো োঘোয, মঘোযোওোযফোযী, রবো োকোটচ  
চোররয়োরত, মনোট চোররয়োরত ইতযোরদ অযোকধয দয়ুোয।   

ধভীয় দর উদর 

রন্ন ুম্প্রদোকয়য ভকধয ওত মম বোক আকঙ তো মফোরকত মককর মরঔো অকনও দীখচ মোকয় 
মোকফ। এও এরোওোয় মম মদফতোয ূচো ওযো য়, অনয এরোওোয় মই মদফতোয নোভ 
অচোনো। হৃদয় রফদোযও ফণচকবদ প্রথো আচ রন্ন ু ভোচকও কুকয কুকয ঔোকে। 
রিস্টোনযো মতো শুরুকতই দ’ুটি প্রধোন বোকক বোক মোকয় মকর: ওযোথররও  প্রকটস্টযোন্ট। 
মভোকরভযো মোর রয়ো, ুরন্ন, োনোরপ, োরোরপ, োফী, ভোকরওী, োকপয়ী, োম্বরী। 
রক্ষো ফযফস্থোয ভোধযকভ দোজ্জোর এই রফবরি গুররকও চোরতগুররয আত্মোয় একওফোকয 
োওোকোি মওোকয রদর। ভোদ্রোোগুররকত এই রয়ো  ুরন্ন ভতফোদ, রফরবন্ন এভোকভয 
ভতফোদগুররকও আরোদোবোকফ মঔোকনো মোর পকর এই রক্ষোয় ররক্ষতযো রঘযওোকরয তকয 
একও অকযয ত্রু ফকন মকর। এওটি  রফলকয়য নোভই যোঔো মোর তওচ োস্ত্র। অথচোৎ 
মত োয ভত দতযী ওয, মত োয থ দতযী ওয। থ-ভত দতযী মওোযকত মওোযকত 
এঔন এও এরোকভই মোর োচোয োচোয বোক, ভত, মপযওোয় রফবি। োযো রফকশ্ব 
ভোকযপরত তরযওোকত রফবরি মম ওত আকঙ তোয রোফ মনই, রঘতীয়ো, ওোকদরযয়ো, 
মভোচকদ্দরদয়ো, নওফরন্নয়ো ীকযয অনুোযীকদয ভকধয এও ীয আকযও ীকযয 
অনুোযীকদয শুধু রফকযোরধতো, ফো খৃণোই ওকয নো োভরো ওকয তোত মচন্ত মওোযকঙ। 
মবৌককোররও ীভো মথকও ধভীয় ীভোকযঔো আকযো ভোযোত্মও। মবৌককোররও ীভোকযঔো মো 
গুরর মঔকয়, রোকভয রবতকয ঢুকও, রোকয কোরিকত মওোকয কর োয য়ো মোয়, রওন্তু 
এই ধভীয় ীভোনো মওোকনো অফস্থোকতই োয য়ো মোয় নো। এওচন রিস্টোনকও মফৌদ্ধ 
ফোনোকনো ফো রন্নকুও ভুরভোন ফোনোকনো মতটো নো ওঠিন, এওচন রয়োকও ুরন্ন ফোনোকনো 
ফো ুরন্নকও রয়ো ফোনোকনো তোয ঘোইকত ওঠিন। রফলয়টো এঔোকন মল মোকর নো য় 
ওথো রঙর, রওন্তু প্ররত ফঙয শুধুভোত্র রয়ো, ুরন্ন াংখকলচ ওত োচোয মরোও মম রনত 
য় তোয রোফ ওয়চকন যোকঔ? রও রনদোরুণ রযো।  
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যোজননতিক তফবতি 

এফোয এওই মদকয চনককণয ভকধয মতোরো মোর যোচননরতও ভতফোকদয প্রোঘীয। প্ররতটি 
যোকষ্ট্র আদচকত তোযতকভযয মপ্ররক্ষকত দতযী ওযো মোর কণতোরন্ত্রও ফো ভোচতোরন্ত্রও 
যোচননরতও রফকবদ। ওী অওল্পনীয় অথচ ফযয় মওোকয দোঙ্গো োঙ্গোভো মওোকয অরস্থযতোয 
ভোধযকভ এওটি দর ক্ষভতোয় আকযোণ ওকয। ইদোনীাং আফোয এওও দর ক্ষভতোয় 
মোয়োয ভত চন ভথচন নো মকয় ভভনোকদয রনকয় মচোট কঠন মওোকয ক্ষভতোয় 
মোয়। মরদ ভভনো ফরো য় রওন্তু ফোস্তকফ ভভনোকতো নয়ই, ফযাং এও দর আকযও 
দকরয এভন ত্রু মম ুরফধো আদোকয়য এওটু মযকপয মোকরই মোঁঘওো টোকন যওোকযয 
তন খটোয়, এ চনয প্রোয়ই যওোযগুরর রস্থরতীর য় নো, মভয়োদ ূণচ মওোযকত োকয 
নো। এওটি যওোয মওোকনো এওটি প্রওল্প ফো প্ররক্রয়ো শুরু মওোযকত নো মওোযকতই তোয 
মভয়োদ মল মোকয় মোয়, অয যওোয এক ফহুকক্ষকত্র মই প্ররক্রয়ো স্থরকত মওোকয 
মদয়। [রওন্তু এরোকভ যওোকযয রনরদচি মওোকনো ভয়ওোর ফো মভয়োদ (Tenure) 
মনই। এওচন োও মতরদন আল্লোয হুকুভ মভোতোকফও চনকণকও োন মওোযকফ 
ততরদন ম োকওয কদ থোওকফ।] 
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রওন্তু মওউই োরন্ত প্ররতিোয় ক্ষভ য় নো, ওোযণ মঙকন মরকক থোকও রফকযোধী দর। 
তোযো যওোকযয খুভ োযোভ মওোকয মদয়োয চনয ঘূিোন্ত মঘিো ওকয। কণতকন্ত্র রফকযোধী 
দর নোভও ত্রুদর নো থোওকর মঘোরকফ নো, মটো নোরও দস্বযতন্ত্র মোকয় মোয়। এঔন 
রফকযোধীদর ওয়টো থোওকফ, এওটো নো দটো এয মওোকনো রনরদচিতো মনই। মওোকনো মওোকনো 
মদক মদঔো মোয় ওকয়ও’ দর আকঙ যওোকযয রফরুকদ্ধ, যওোকযয ভথচকওয মঘকয় 
রফকযোধীই মফী, মদকয অরধওোাং ভোনুল যওোকযয রফকযোরধ মোকর মই যওোয 
‘কণতোরন্ত্রও’। আফোয রফকযোরধদরীয় মচোট দতযীয ফযফস্থো যোঔকরো। রফকযোধী দকরয 
ওোচই মোকে যওোকযয বোকরো ভন্ন ফ ওোকচয রফকযোরধতো ওযো। এটো এভন এও  
ঘক্রোন্ত মো রদকয় তথোওরথত কণতোরন্ত্রও যোকষ্ট্র রফফোদ ওর ভোযোভোরয ইতযোরদ রচইকয় 
যোকঔ। 

কোযোগোণয তফবতি 

োভোনয ঘুরযয অযোকধ এওচন োধোযণ ভোনুল এভন কোদোকোরদ মওোকয রও 
অভোনরফওবোকফ থোকও মো ফোইকযয মওউ বোফকত োযকফ নো। দচকনয রুকভ এওত 
চন, আয ভন্ত্রীযো ুকুয ঘুরয মওোকয োয় ‘রডরবন-Division’। ‘আইকনয মঘোকঔ ফোই 
ভোন’ এ আপ্তফোওয াংরফধোকনয োতোকতই মযোকয় মোয়। দোজ্জোকরয ভোধযকভ এফরর 
এঔন প্ররতটি মক্ষকত্র ৃথওীওযণ মওোকয অফস্থো এভন মচোকয় রনকয় মককঙ মম, ভোনুল 
মমন মওোকনো মক্ষকত্রই ঐকওয আকত নো োকয। 

িোকুযীণিণে তফবতি 

ঘোকুরযকত যোঔো মোর রফরবন্ন মগ্রড, রফরবন্ন মফতন ওোঠোকভো। মফতন ওোঠোকভোয় প্রথভ 
মগ্রকডয ভোরও মফতন মদি, দইু রক্ষ মথকও শুরু মওোকয রনুতভ মগ্রড দইু, রতন 
োচোকযয ওযো মোর। মওউ ফোিী, কোিী োন-ওত, ওোকচয মরোও, যওোযী ুকমোক 
ুরফধো মকরো আয ওোকযো একওফোকয নো মঔকয় ভযোয অফস্থো, পকর ঔুোঁচকত য় দনুীরত 
ওযোয অচুোত, আইকনয পোোঁও মপোওয। যওোযী ওভচঘোযী  ওভচওতচ োকদয ভকধয 
প্ররতিো ওযো মোর আনুিোরনও রফকবদ। যওোরয ওভচঘোযীযো মওোযর ইউরনয়ন আয 
অরপোযযো মওোযর ক্লোফ। একদয ভকধয রফরবন্ন দফলভয দতযী মওোকয ৃরি ওযো মোর 
অরনফোমচ রফকযোধ। োযস্পরযও ম্পওচ  এভন মোকয় দোোঁিোকরো মম ওভচঘোযী োযকর 
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অরপোযকও কোরি ঘোো রদকয় ভোকয। শুধু তোই নয় দোরফ আদোকয়য নোকভ েরভও 
ওভচঘোযীযো এভন আঘযণ ওকয অরপোয নোকভয বদ্রকরোও মফঘোযোয ইজ্জত, ম্মোন আয 
রওঙুই থোকও নো। এই রফবরি, বোক Division মমঔোকন, মঔোকন রওবোকফ উন্নরত য়, 
প্রকরত য়। যওোযী-মফযওোযী ওর ঘোকুরযকক্ষকত্র ঘকর বয়োফ দনুীরত, এভন দনুীরত 
ওকয মম, ওভচওতচ োযো রনকচয আকঔয মকোঙোকত মদকয স্বোথচ চরোঞ্জরর মদন, মোকও 
প্রঘররত বোলোয় মদ রফক্রী আঔযো মদয়ো য়। একদয আফোয ধযোয চনয দতরয 
দনুীরত দভন ওরভন। ভচোয ফযোোয মোর দনুীরত দভন ওরভকনয ওভচওতচ োকদয 
রফরুকদ্ধ য় দনুীরত ভোভরো। 

োভতযক শফোভতযক তফবতি 

ফতচ ভোকন ৃরথফীয ফ চোরতই প্রধোনত দ’ুবোকক রফবি। োভরযও  মফোভরযও 
(Military & Civilian)। মফোভরযও বোক যওোয কঠন মওোকয রনকচযো আইন-ওোনুন, 
দণ্ডরফরধ, অথচনীরত ইতযোরদ দতরয মওোকয মই মভোতোকফও মদ োন ওকয অথচোৎ 
এরোকভয দরৃিকত মযও  কুপযী ওকয, আয োভরযও বোক মফোভরযওকদয মথকও 
রফরেন্ন মোকয় মনো ঙোউনীকত মথকও মুকদ্ধয প্ররক্ষণ মনয় মদকও যক্ষো ওযোয, 
প্রকয়োচকন অথচোৎ মফোভরযওকদয রদ্ধোন্ত মোকর অনয মদ-চোরতকও আক্রভণ ওযোয 
চনয। ফতচ ভোকন রনকচকদয ভূর মথকও, আওীদো মথকও, দীন মথকও মূ্পণচ রফরেন্ন, 
আল্লো-যুকরয মদঔোকনো রদও রনকদচনোয (মদোয়োয) রফযীতভুকঔ ঘরভোন এই 
মভোকরভ চোরত অনযকদয অনুওযকণ ঐ দ’ুবোকক রফবি। রওন্তু আভযো ইরতোক মদরঔ 
আল্লোয মল নফী মম চোরত কঠন মওোযকরন, মোয নোভ উম্মকত মভোোম্মদী, এটোয 
ভকধয মওোকনো বোক রঙর নো; মূ্পণচ চোরতটোই োভরযও (Military) রঙর। ওোযণ মম 
চোরতয উয আল্লো প্রদর্ত্ দোরয়ত্বই রঙর াংগ্রোভ মওোকয ভস্ত ৃরথফীকত আল্লোয 
তযদীন প্ররতিো ওযো এফাং এই দীকনয কফচোচ্চ ুযস্কোয যোঔো মোকয়কঙ দীন প্ররতিো 
মওোযকত রককয় াংগ্রোকভ প্রোণ উৎকচওোযীয অথচোৎ ীদকদয ওোকচই এ চোরতয কফচোচ্চ 
মনতো মথকও রনুতভ ভোনুলটি মচন্ত প্রকতযকও রঙকরন মভোচোকদ, মমোদ্ধো। মম মমোদ্ধো নয় 
এ চোরতকত, এই উম্মোকত তোয স্থোন মনই। এ চোরতকত রনফচোরঘত াংদ 
(Parliament) রঙর নো। ওোযণ আইন দতরযয মওোকনো প্রকয়োচন মনই; আল্লোয মদয়ো 
আইন-ওোনুন দণ্ডরফরধ, অথচনীরত ভস্তই ভচদু আকঙ; এফাং আকঙ শুধু এভোভ এফাং 
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এভোকভয রনমুি স্থোনীয় আভীযযো (Commanders) আল্লোয ঐ আইন ওোনুন, 
দণ্ডরফরধ, অথচনীরত ইতযোরদ অথচোৎ দীনুর এরোভকও প্ররতরিত ওোমচওযী যোঔোয চনয। 
ভস্ত চোরতয প্ররতটি নোযী  ুরুকলয রক্ষয এও, উকদ্দয এও, ঐওয, ৃঙ্খরো, মনতোয 
আনুকতয ফই এও। এও ওথোয় ভস্ত চোরতটি রঙর এওটি োভরযও ফোরনী, নোযী-
ুরুল প্রকতযকও এও এওটি দরনও, মভোচোকদ, মমোদ্ধো। উম্মকত মভোোম্মদী নোভও এই 
োভরযও ফোরনীয এওভোত্র প্ররক্ষণ মোর োরোহ্ (নোভোচ)। দদরনও োোঁঘফোয রনরদচি 
ভকয়, রনরদচি স্থোকন এওত্র মোকয় রোইন মোচো মওোকয এওচন আভীকযয 
(Commander) রনকদচ ক মঙোট-ফি রভররকয় প্রোয় ১১৪টো রনয়ভ অনুযণ মওোকয মম 
োরো ওোকয়ভ মওোযকত য় তো ৃরথফীয মওফর এওটি রচরনকয োকথই মভকর তো মোর 
োভরযও ফোরনীয কুঘওোয়োচ। 

ফতচ ভোকন ৃরথফীকত রফরবন্ন মদ-চোরতগুররকত মম মফোভরযও  োভরযও (Civil & 

Military) রফবরি আকঙ তোকত মফোভরযও বোককয প্রধোন থোকওন মপ্ররকডন্ট ফো 
প্রধোনভন্ত্রী এফাং োভরযও বোককয প্রধোন থোকওন- প্রধোন মনোরত (Commander in 

Chief)। মফোভরযও মরোওচন মঔন মপ্ররকডন্ট ফো প্রধোনভন্ত্রীয োভকন মোয় তঔন 
তোযো ম্মুকঔ ছুোঁ কও, চফুুথুফু, নুযব্জ মোকয় ম্মোন প্রদচন ওকয; আয অনয বোককয 
দরনকওযো মঔন প্রধোন মনোরতয োভকন মোয় তঔন ম মরোোয যকডয ভত রঠ, 
খোি মোচো মওোকয দপৃ্তকদ ঔট্ ঔট্ মওোকয মনোরতয োভকন মোয় এফাং মমকয় তিোও 
মওোকয যোরুট ওকয এফাং মোচো মোকয় দোোঁরিকয় আকদকয অকক্ষো ওকয এফাং আকদ 
মোকর প্রোণরদকয় তো োরন ওকয। এই উম্মকত মভোোম্মদীকত মমকতু ঐ রফবরি রঙর নো, 
মূ্পণচ চোরতটোই োভরযও, একত মওোকনো মপ্ররকডন্ট, প্রধোনভন্ত্রী রঙর নো, রঙকরন শুধু 
এভোভ (Commander in Chief) এফাং আভীযকণ, (আভীয কেয আক্ষরযও অথচই 
মোর আকদদোতো, (Commander) ওোকচই তোয োরোহ্র কফ দরনও, মমোদ্ধোয ভত। 
শফোভতযক শরোকজন শপ্রতণেন্ট ফো প্রধোনভিী োভণন শমণয় জফুুরু্ফু, নুযব্জ নি শোণয় 
োরোভ শদয় তকন্তু ফযতি ফো দরীয় স্বোণর্জয প্রণয়োজণন শপ্রতণেণন্টয ফো প্রধোনভিীয 
তফরুদ্ধোিোযে শকোণয িোণদয গদী শর্ণক োযণেয শিষ্টো কণয; তকন্তু শম শতনকযো 
দপৃ্তণদ শনোতিয োভণন শমণয় শোজো শোণয় ভোর্ো উঁিু শকোণয োরোভ শদয়, িোযো 
কখন শনোতিয শকোণনো অণদণয তফরুণদ্ধ শিো মোয়আ নো, িোয অণদণয ণে 
ণে ভৃিুযয ভুণখ ঝোঁতণয় ণে। 
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মতরদন এরোকভয প্রওৃত আওীদো চোরতয ভকধয রঙর অথচোৎ চোরত প্রওৃত উম্মকত 
মভোোম্মদী রঙর ততরদন এই চোরতয-নোযী ুরুল, চয়োন-ফৃদ্ধ মওউই মফ-োভরযও 
(Civilian) রঙকরন নো, ুকযো চোরতটিই রঙর মমোদ্ধো। চোরতয মম মওোকনো প্রকয়োচকন 
এভোভ অথচোৎ চোরতয মনতো মঔন আহ্বোন মওোযকতন তঔন কঙ্গ কঙ্গ চোরতয ওর 
নোযী, ুরুল োিো রদকতন, ওোযণ তোোঁযো চোনকতন মনতোয হুকুভ ভোনো পযদ, অফয 
ওতচ ফয, এটো আল্লোয হুকুভ (ূযো মনো ৫৯) । ওোকচই একত মওোকনো ভতকবকদয 
প্রশ্নই রঙর নো। ঐ ওোমচ ভোধো য়োয য তোযো আফোয মোয মোয খকয স্বোবোরফও  

 

চীফকন রপকয মমকতন। মভোকরভ চোরতয প্ররতটি ভোনুল তোয রনকচয আত্মযক্ষোয 
প্রকয়োচকন মত ঔুর অস্ত্র যোঔকত োযকতো, মওোকনো রোইকন্প রোককতো নো। তথোর 
ভোকচ এভন োরন্ত রফযোচ মওোযত মম ভোকয য ভো আদোরকত অযোধ াংক্রোন্ত 
মওোকনো ভোভরো আকতো নো। ভোকচয রনযোর্ত্ো রফধোকনয চনয তঔন আরোদো মওোকনো 
আইন ৃঙ্খরো যক্ষোওোযী ফোরনী প্রকয়োচন রঙর নো। তফু মই ভোকচ ভোনুকলয এভন 
রনযোর্ত্ো প্ররতরিত মোকয়রঙর মম, এওচন মুফরত মভকয় অরঙ্কোয রযরত অফস্থোয় এওো 
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ত ত ভোইর থ োরি রদত। তোয ভকন মওোনরূ ক্ষয় ক্ষরতয আঙ্কো চোগ্রত 
মোত নো। এটোই মোকে প্রওৃত এরোকভয পর।    

রওন্তু ভোনফীয (দ:) একন্তওোকরয ৬০/৭০ ফঙয য মঔন এই চোরতয আওীদো 
রফওৃত মোকয় মকর, তোযো বুকর মকর মম ওী উকদ্দকয তোকদযকও এওটি চোরত রোকফ 
ৃরি ওযো মোকয়কঙ, তঔন তোযো আল্লোয যোস্তোয় াংগ্রোভ তযোক মওোযর। তোকদয োভকন 
মথকও োযো দরুনয়োকত দীন প্ররতিোয রক্ষয মোকয রককয় মঔোকন চোয়কো মওোকয রনকরো 
যোচযচকয়য মুদ্ধ। আল্লোয মঔরোপত যোচতকন্ত্র মচফরত মোর। যোচো ফোদোযো তোকদয 
দোরয়ত্ব বুকর োন ওকতয কঙ্গ যোচত্ব মওোযকত রোককরো। োধোযণ ভোনুল তোকদয 
মনতোকদয এই যুরোল্লোয রক্ষো রযন্থী আঘযণ মদকঔ তোকদয উয আস্থো োযোকত 
রোককরো। ুতযোাং এ চোতীয় মওোকনো ওোকচ ডোওকর তোযো আয আককয ভত আল্লোয 
এফোদত ভকন মওোকয স্বতঃসূ্ফতচ বোকফ যোচোয আহ্বোকন োিো মদয় নো, ফযাং ুকমোক মকরই  
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রফকদ্রোকয ছোণ্ডো িোয়। এরদকও রফকশ্বয রফরবন্ন এরওোয় ঙরিকয় কিকঙ রদরক¦চয়ী 
মভোকরভ মনোফোরনী। যোচো ফোদোযো এই ুকমোকটি ওোকচ রোরককয় তোকদয আযোভ 
আকয়  মবোকরফরোকও টিরওকয় যোঔোয চনয মুদ্ধ অফযোত যোঔকরো, মই মুকদ্ধয 
উকদ্দয আল্লোয তযদীন প্ররতিোয রযফকতচ  মোকয় দোোঁিোকরো রনঙও যম্পদ রুণ্ঠন  
যোচযরফস্তোয। মমকতু যোচতন্ত্র তোই শুরু মোর প্রোোদ লিমন্ত্র; মই কঙ্গ গুপ্তখোতও  
ত্রুয োভরোয আঙ্কো মফকি মকর। ওোকচই এই যোচো ফোদোকদয দযওোয িকরো 
রনচস্ব মনোফোরনী  রনযোর্ত্ো ফোরনীয। রওন্তু োকফ মওোথোয়? চনকণ মতো আয 
এফ ওোকচ মস্বেোয় শুধু আল্লোয ন্তুরিয চনয োিো মদয় নো। তোই অকথচয রফরনভকয় 
দনয মচোকোি মওোকয রনযোর্ত্োফোরনী  মনোফোরনী কঠন ওযো মোর। একদয ভোধযকভই 
যোচোযো য োম্রোচয দঔর  রনকচকদযকও রনযোকদ যোঔোয মঘিো মওোযত।  

তঔন রফকশ্বয অনযোনয যোচতকন্ত্রয ভতই এই চোরতকত াংঔযোকরযি চনকণ মথকও ৃথও 
এওটি মফতনবুি মনোফোরনী ৃরি ওযো মোর। স্ববোফতই োধোযণ ভোনুল নোকভয 
এওটি মেণী ৃরি মোর। মমকতু োওযো আল্লোয তযদীন প্ররতিোয দোরয়ত্ব তযোক 
মওোকযকঙ ওোকচই োধোযণ ভোনুল এয কক্ষ আল্লোয যোস্তোয় মচোকদ অাং মনয়োয 
ুকমোক ঙ্কীণচ মোকয় মকর, তকফ তোকদয মমোদ্ধো ঘরযত্র একওফোকয মঘোকর মকর নো। এয 
ওকয়ও ’ ফঙয কয মঔন ইউকযোরয় রিগুরর ভগ্র ৃরথফীকও দোনত মওোযর, 
তঔন মভোকরভ চোরতয রওঙু মরোকওয দ্বোযো প্রফর প্ররতকযোকধয ম্মুঔীন মোর। রওন্তু 
চোরতকতবোকফ মচোদতযোককয োরস্ত রোকফ (ূযো তফো ৩৯) আল্লো তোকদযকও 
ইউকযোরয়োন রিস্টোনকদয মকোরোভ ফোরনকয় রদকরন। মভোকরভ চোরতটি রিস্টোনকদয 
দোনত য়োয য ইউকযোীয় ইাংকযচ বযতো চোরতটিকও োভরযও  মফোভরযও 
রযষ্কোয দ’ুটি আরোদো বোকক বোক মওোকয মপরর এফাং যোষ্ট্রীয়বোকফ এই রফবরিকও 
প্রোরতিোরনও রূ রদর। এওরদকও চোরতয াংঔযোকরযি মফ-োভরযও মরোওকদযকও 
একওফোকয নঔদন্তীন আভচনতোয় রযণত ওযোয চনয তোকদয অস্ত্র যোঔো রনরলদ্ধ ওযর 
অনযরদকও োভরযও ফোরনীকও ভৃদ্ধ মওোযকত রোককরো। অনযোনয ধভচোফরম্বীকদয মথকও 
রিস্টোনযো মতভন মওোকনো রফকযোরধতোয ম্মুঔীন য় রন। তথোর োনদণ্ডকও রনষ্কণ্টও 
মওোযকত রিস্টোন রিগুরর তোকদয উরনকফগুররয ফচত্র চনকণকও এই োভরযও  
মফোভরযও দ’ুটি মেণীকত ৃথও মওোকয মপরর।  
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দোজ্জোর তোয অধীন চোরতগুররয ভধয মথকও ফোঙোই মওোকয রনরদচি বয  উচ্চতোয 
মঘৌও রওঙু মরোওকও োভরযও ফোরনী  আইন-ৃঙ্খরো যক্ষোওোযী ফোরনীকত অন্তবুচ ি 
মওোযর। তোকদয মঙকন ফযোদ্দ ওযো য় যোকষ্ট্রয ফোৎরযও ফোকচকটয অরধওোাং অথচ। 
তোযো মদকয ভোনুলকও োরন্ত  রনযোর্ত্ো মদয়োয দোরয়ত্ব গ্রণ ওকয, আয োধোযণ 
ভোনুকলয উকয কি ঐ ফোরনীগুররয ফযয়বোয ফন ওযোয দোরয়ত্ব। রক্ষো দীক্ষো, 
প্ররক্ষণ, ক্ষভতো, অস্ত্র, উন্নত চীফনমোন দ্ধরত ইতযোরদ ফহু উোকয় প্রতযক্ষ  
কযোক্ষবোকফ োভরযও ফোরনীয দযকদয ভোনরওতোয় এওটি মেিকত্বয অনুবূরত ৃরি 
য় মমন তোযো োধোযকণয তুরনোয় রনকচকদযকও ফচরদকও উৎওৃি (Superior) বোফকত 
অবযস্ত মোকয় কি। ‘কদয মথকও আভযো মেি’ এই ভোনরওতো মথকও আক অঙ্কোয, 
অঙ্কোয মথকও আক রফবরি, আয রফবরি মথকও আক অোরন্ত। আভোকদয আকরোঘয 
রফলয় এটোই মম এওর রফবরি রও মওোকয ৃরি য়।  

োভরযও  মফ-োভরযও রফবরিই মোর চোরতয ভকধয ফচফৃৎ রফবরি। এই দ’ুটি 
মেণী একও অকযয উয রনবচ যীর মোকর ফোস্তফকক্ষকত্র একদয ভকধয আভোন  
চরভকনয পোযোও ৃরি মোর। এটি মওোকনো রনরদচি মদকয অফস্থো নয় ফযাং ভস্ত দরুনয়ো 
মচোিো োভরযও ফোরনীগুররয এই এওই দৃয।  

একদয রবতকয যোঔো মোর রফরবন্ন স্তয, Rank অথচোৎ রফবরি। প্ররতটি স্তকয মযোকয়কঙ 
ুরফধো, মফতন ইতযোরদয পোযোও। এ রনকয় উধ্বচতকনয কঙ্গ অধঃস্তকনয ভকধয প্রোয়ই 
দোনো ফোোঁকধ অকন্তোল। মোযো রনুকদয অরধওোযী, ভোঠওভী, তোযো প্রোয়ই উকযোস্থ 
অরপোযকদয রফরুকদ্ধ, তোকদয দফুচযফোয, মোলণ, চরুুভ এয রফরুকদ্ধ অরবকমোক ওকয, 
অকনও ভয় রফকদ্রোকয আদকর ফরঃপ্রওো খকট ুঞ্জীবূত মক্ষোকবয। শুধু তোই নয়, মম 
োভরযও ফোরনী দতরয ওযো মোর ফরঃত্রুয োত মথকও মদকও যক্ষো ওযোয চনয 
তোযো এও মচোকয় রনকচয মদকয অথফচ দনুীরতফোচ যওোযকদয রযকয় ক্ষভতো দঔর 
ওকয। পকর োভরযও মফোভরযও দ্বন্দ ঘযভ আওোয ধোযণ ওকয। মই োভরযও 
অবুযত্থোন এত বয়োফ হৃদয় রফদোযও মোকয় দোোঁিোয় মম, মম ঊধ্বচতন অরপোযকও 
তোযো এতওোর যোরুট মওোকয এককঙ, মই অরপোযকও রনভচভবোকফ তযো ওকয। মদক 
মদক এটোই ফোয ফোয মোকয় আকঙ। ইহুরদ রিস্টোন মোরন্ত্রও ‘বযতো’য রবরর্ত্ মোকে 
ধভচরনযকক্ষ ফস্তুফোদ। এটো ফোস্তফ তয মম, ভোনুল মওফরভোত্র প্রোণী নয়, যীয নয় 
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তোয এওটি আত্মো আকঙ। আল্লো মম নোতন দীন ফো দীনুর ওোইকয়যভো আদভ 
(আ:) মথকও শুরু মওোকয আকঔযী নফী মচন্ত ওর নফী যুরককণয উয মপ্রযণ 
মওোকযকঙন তোয অনযতভ উকদ্দয রঙর ভোনুকলয মদ  আত্মোয বোযোভয রফধোন ওযো। 
দোজ্জোর এই বোযোভযকও ধ্বাং মওোকয োরথচফ মবোক রফরো, অথচ উোচচ ন  দচরফও 

 

আনন্ন উকবোককওই চীফকনয এওভোত্র রক্ষয রোকফ ভোনুকলয োভকন রনধচোযণ মওোকয 
রদর। ভগ্র ভোনফচোরত মকোগ্রোক মই মবোকফোদী দচনকও রকরকঙ। ফকঘকয় মফী এই 
দচকন আক্রোন্ত মোকয়কঙ ইউকযো আকভরযওো, মোযো এই দচনকও ফোরও দরুনয়োয উকয 
মচোয মওোকয ঘোরকয় মদয়োয চনয োভরযও মুকদ্ধ ররপ্ত মযোকয়কঙ। ভোনুল মম আত্মো 
ঙোিো ফোোঁঘকত োকয নো তোয ফকঘকয় ফি প্রভোণ কণতকন্ত্রয তোওোফোী মুিযোকষ্ট্রয 
োভরযও ফোরনীয দযকদয আত্মনকনয রযাংঔযোন। াংফোদকত্রয রনয়রভত 
োঠওভোত্রই রক্ষয মওোকয থোওকফন, রফকশ্বয ফকঘকয় মফী আত্মতযোয খটনো খকট 
ভোরওচ ন মনোফোরনীয দনযকদয ভকধয, রফকল মওোকয মোকদযকও ভধযপ্রোকঘযয মদগুররকত 
 আপকোরনস্তোকন কণতযো মওোকয কণতন্ত্র প্ররতিোয চনয মপ্রযণ ওযো মোকয়কঙ তোকদয 
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ভকধয। যয়টোচ প্রওোরত এওটি রযাংঔযোকন মদঔো মোকে, কত ১০ ফঙকযয প্ররত রদন 
ককি ২২ চন মওোকয ভোরওচ ন দনয আত্মতযো মওোযকঙন। এই রোকফ ভোত্র দ ফঙকয 
ভোরওচ ন ফোরনীকত মভোট আত্মতযোয খটনো দোোঁিোয় আর োচোকযয উকয। আফোয 
ইযোইরর াংদীয় ককফলণো  তথয মওন্ধ রযঘোররত োম্প্ররতও এও চরয প্ররতকফদকন 
চোনো মোয়, ইযোইরর মনোফোরনীকত কত ৬ ফঙকয ১’ ২৪ ইযোইরর মনো আত্মতযো 
ওকযকঙ। তন্কধয ১৩ চন নোযী দনয যকয়কঙ। িন্ট রোইকন মোকত দোরয়ত্ব 
োরনওোকর ৫৭ চন আত্মতযো ওকয। অরধওৃত রশ্চভ তীয  ূফচ তীকয 
রপরররস্তনীকদয রফরুকদ্ধ অরবমোন ঘোরোকত রককয় তোযো রফরফধ দরুশ্চন্তো  ভভচকফদনো য 
ওযকত নো মকয আত্মতযোয থ মফকঙ রনকে। রঘন্তো মওোরুন রও বয়োফ! এওথো 
রনশ্চয়ই স্বীওোয মওোযকফন মম, ৃরথফীকত ফকঘকয় অগ্রয, মঘৌও  দক্ষ মনোফোরনী 
ইযোইর  আকভরযওোয, তোকদয প্ররতটি দয ফযরিকতবোকফ অওল্পনীয় ুকমোক ুরফধো 
মবোক মওোকয থোকওন। ফোওী দরুনয়োয োধোযণ ভোনুল, মনোফোরনীয দযযো এভন রও 
যওোযগুরর মচন্ত ভোরওচ ন ফোরনীয দযকদয প্ররত বয় ম্ভ্রকভ মঘকয় থোকও। ম্মোকন, 
মমোকযতোয়, অকস্ত্র-কস্ত্র, প্ররক্ষকণ এওওথোয় ফচরফলকয় এভন ঘূিোয় মোকদয আন, 
চীফকনয প্ররত তোকদয এত রফতৃষ্ণো মওন, মওন তোযো রনকচকদয অভূরয চীফনকও 
উকবোক নো মওোকয আত্মনকনয ভোধযকভ অওোরভৃতুযয থ মফকঙ রনকেন? এয ওোযণ 
মোকে রনকদচ োল নোযী, ুরুল, রনষ্পো রশুকদযকও রনরফচঘোকয তযো, অতযোঘোয ওযোয 
কয রনকচয রফকফকওয দাংন, আত্মগ্লোনী  অযোধকফোধ তোকদযকও মটকন রনকয় মোয় 
আত্মনকনয কথ। তোযো আত্মোীনবোকফ মওফর মদফচস্ব চীফ মোকয় মফোঁকঘ থোওোয 
মঘকয় ভৃতুযকওই মেয় জ্ঞোন মওোযকঙন। 

এঔোকনই মল নয়, মদক মদক োভরযও ফোরনীগুররয ভকধয রনচস্ব রিভর্ত্ো প্রদচকনয 
মম অুস্থ প্ররতকমোরকতো মঘোরকঙ তো ওতটো অভোনরফও মোকত োকয তোয এওটি 
উদোযণ ম মওোযরঙ। রফকশ্বয ঞ্চভ রিোরী মনোফোরনীয অরধওোযী উর্ত্য 
মওোরযয়ো। োযভোণরফও রি অচচ কনয চনয তোকদয যওোযকও এত রফুর অথচ ফযয় 
মওোযকত মোকয়কঙ মম মই মদক মফ ওকয়ও ফঙয ঘরভোন দরুবচ কক্ষ কত ২ ফঙকয ১০ 
োচোয ভোনুল নো মঔকয় ভোযো মককঙ। মোযো মফোঁকঘ আকঙ তোযো রওবোকফ মফোঁকঘ আকঙ? 
কু্ষধোয জ্বোরো রনফৃর্ত্ মওোযকত উর্ত্য মওোরযয়োয এও মরোও তোয ন্তোন  নোরতকও 
চফোই মওোকয তোকদয ভোাং মঔকয়কঙ। এভন খটনো মঔোকন য়কতো অয মখোটকঙ মো 
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আভোযো চোনরঙ নো। এই অুস্থ প্ররতকমোরকতো মম মওোকনো রদন োযভোণরফও মুকদ্ধয রূ 
রনকত োকয মোয রযণরত কফ ভোনফচোরতয ধ্বাং। ৃরথফীকও ধ্বাং মওোকয মদয়োয 

 

ভত ক্ষভতো অচচ ন মওোকযকঙ ৃরথফীয অকনও মদই মোযো তোকদয এই রিভকদ ভর্ত্ 
মোকয় প্ররতক্ষকও প্ররতরনয়ত মঘোঔ যোরগকয় মোকে। রওন্তু মই অস্ত্র মওউ প্রকয়োক 
মওোযকঙ নো ওোযণ তো মওোযকর ম রনকচ ধ্বাং মোকয় মোকফ। ভোনফতো নয়, দয়ো 
নয়, নযোকয়য প্ররত ম্মোন নয়, অনযোকয়য প্ররত রফরূতো নয়, ওত মওোটি ভোনুল, রশু 
শু রনত কফ, এ অনুবূরত নয়- শুধু বয়, ত্রুমও ভোযকর আরভ ভযফ। ভোনফতো 
 নযোকয়য ঔোরতকয মম এই তযোমজ্ঞ মথকও এযো রফযত নয় তোয প্রভোণ নোকোোরও  
রকযোরভো। রনকচয রযণোকভয এই বয়ই শুধু ৃরথফী ধ্বাংওোযী অস্ত্রগুকরোকও ফযফোয 
মথকও ভোনুলকও রফযত মযকঔকঙ। মোরন্ত্রও ‘বয’ বোলোয় এযই নোভ (Deterent), 
দো’তোত। আকভরযওোয প্রোিন মপ্ররকডন্ট মপোডচ  রযষ্কোয বোলোয় মফোকররঙকরন মম 
দো’তোত (Deterent) রওঙু নয়- আভোকদয োভরযও রিই মোকে োরন্তয ফকঘকয় 
ফি কযোযোরন্ট। 
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আয আত্মতযোয প্রকঙ্গ এরোকভয অফস্থোন অরত ওকঠোয। মমকতু এরোভ মদ  
আত্মোয রনঔুোঁত ভন্বকয় কঠিত এওটি বোযোভযূণচ চীফনফযফস্থো, তোই আল্লো উম্মকত 
মভোোম্মদীকও ‘রভল্লোতোন য়োোতো’ ফো বোযোভযূণচ, ভধযন্থী চোরত মফোকর আঔযোরয়ত 
মওোকযকঙন (ুযো ফোওোযো ১৪৩)। এই চোরত মমভন োরথচফ ফচরদও মথকও মেিকত্বয 
অরধওোযী, মতভরন আকঔযোকত তোয চনয মযোকয়কঙ উর্ত্ভ প্ররতদোন। তোই মোযো এই 
রভল্লোতোন য়োোতোয দয তোকদয চীফকনয প্ররত রফতৃষ্ণো, মক্ষোব, তোো, আরত্মও 
দদনয আোয মওোকনো ুকমোক মনই, আত্মতযোয ওোযণ মনই। এরোকভয ইরতোক 
এওটি ভোত্র খটনো ঔুোঁকচ োয়ো মোয় মমঔোকন এওচন োোফী মুকদ্ধ ভোযোত্মও আত 
ন। তোয আখোত এতই ভোযোত্মও রঙর মম রতরন তোয মন্ত্রণো য মওোযকত নো মকয 
ভৃতুযকও ত্বযোরন্বত ওযোয চনয তোয োকতয ধভনী মওকট মদন। মরদ একও মূ্পণচরূক 
আত্মতযো ফরো মোয় নো, তফু যুরোল্লো প্রওোকয মখোলণো রদকরন মম ঐ োোফী 
চোোন্নোভী মমন তোোঁয উম্মো আত্মতযোয ওথো রঘন্তো নো ওকয। এচনযই এই উম্মোয 
ভকধয এঔন এই রক্ষো ঘোরু আকঙ মম, ‚আত্মতযো ভোো‛। আত্মতযোয রফলকয় 
আল্লোয ুস্পি রনকলধোজ্ঞো মযোকয়কঙ। রতরন ফকরন, ‚মতোভযো রনকচকদয তযো ওকযো নো। 
রনশ্চয়ই আল্লো মতোভোকদয প্ররত দয়োরু। এফাং মম মওউ চরুুভ ওকয, অনযোয়বোকফ তো 
(আÍতযো) মওোযকফ, অফযই আরভ তোকও অরিদগ্ধ মওোযফ, আল্লোয কক্ষ তো 
চোধয।’ (ুযো মনো, আয়োত : ২৯-৩০)। চীফকনয প্ররত ফীতেদ্ধ মোকয় 
আত্মতযোয মওোকনো উদোযণ এরোকভ এওটো মফোধ য় োয়ো মোকফ নো। কত ১০ 
ফঙকয দোজ্জোকরয মনোফোরনীয ক্ষরতোধকনয উকদ্দকয মভোকরভ দোরফদোয মোযো ফুকও 
ভোইন মফোঁকধ আত্মখোরত মফোভো োভরো মওোযকঙন, তোকদয মভোট াংঔযো ভোরওচ ন 
মনোফোরনীয আত্মতযোওোযী দকনযয মভোট াংঔযোয ঘোইকত অকনও ওভ। এফাং এযো 
মওউ মওউ আত্মখোতী মোকেন য় চোরতয চনয, নয় মদকয চনয, নয়কতো ধকভচয 
চনয অথচোৎ মওোকনো নো মওোকনো আদরচও ওোযকণ তোকদয এই আকত্মোৎকচ। তকফ এরোভ 
মফোভো মভকয রনযযোধ এফাং অাংরিি ভোনুল তযো ওযো, আতঙ্ক ৃরি ওযোকও 
অনুকভোদন মদয় নো।  

মল ওথো মোর, ফচযওভ অোরন্তয ভূকর মোর অননওয, রফকবদ, রফবরি মটো মম 
রফলকয়ই মোও নো মওন। মটো োভরযও-মফোভরযও রফবরি মোও, বূ-ঔণ্ডকত রফবরি 
মোও, োভোরচও মেণী দফলভযভূরও রফবরি মোও এও ওথোয় ভোনফচোরতয ভকধয মম 
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মওোকনো মক্ষকত্রই মোও মত Division ৃরি ওযো কফ, মত মেণীরফকবদ ওযো কফ, তত 
অনযোয়, চরুুভ এফাং অরফঘোয অথচোৎ অোরন্ত ফৃরদ্ধ োকফ। আয দোজ্জোর অথচোৎ ইহুরদ 
রিস্টোন ‘বযতো’ এই ওোচটিই মওোকযকঙ। ম ভোনফচোরতকও োন  মোলকণয 
ুরফধোয চনয তোয প্রমুি রকস্টভ ফো চীফনফযফস্থোয ভোধযকভ ভোনুলকও োচোকযো 
রক্ষবোকক রফবি মওোকয অনযোয়, অরফঘোয, যিোত, অোরন্তয রঘযস্থোয়ী ফকন্নোফস্ত 
মওোকয মযকঔকঙ। শুধু আত্মতযো নয়, মোফতীয় অকন্তোল, নযোয় আয অরফঘোকযয ভূকর 
মম আত্মোীন, চিফোদী, ফস্তুফোদী দোজ্জোরীয় ‘বযতো’, আচ ভয় এককঙ মই নোযওীয় 
‘বযতো’ মথকও মফরযকয় স্রিোয মদয়ো অনোরফর োরন্তভয়, বোযোভযূণচ ফযফস্থো ফো 
রকস্টকভ প্রকফ ওযোয।  

 

 

 

 



40 

 

ধনী তনধজণনয রৃ্ক োোিোর 

বোক ৃরি ওযো মোর রঘরওৎো মক্ষকত্র। এওটো ওযো মোর মচনোকযর োোতোর, 
যওোযী। ঔযঘ ওভ য়োয় করযফ মযোকীযো এঔোকন মোন। গুরুতয মযোকীযো রট নো 
মকয় এঔোকন রোঁরিকত, মভকছকত কি থোকওন, ওতৃচ কক্ষয ঘূিোন্ত অফযফস্থোনোয় তোকদয 
দকুবচ োক ীভো ঙোরিকয় মোয়। োধোযণ ভোনল উোয়ন্তয নো মদকঔ রফনো রঘরওৎোয় 
স্বচকনয আভোনরফও ভৃতুয মদকঔ মক্ষোকবয ফরঃপ্রওো খটোন োোতোকর োভরো মওোকয 
বোাংঘুয ওকয, ডোিোযকদয ভোযকধোয ওকয। অনযরদকও োভরযও ফোরনীয চনয আরোদো 
োোতোর, ধনীকদয চনয মস্পোরোইচড োোতোর এভরন রফরবন্ন বোক। এঔন মোয 
মকতো টোওো আকঙ ম তত ফি োোতোকর মমকয় রঘরওৎো ওকয আয মোয টোওো নোই 
ম রফনো রঘরওৎোয় ফো অরঘরওৎোয় ভোযো মোয়। অথচোৎ প্ররতটি মক্ষকত্র রফকবদ, 
দফলভয। 

যকোয শোলণে ভোেোতিতযি ফযয় 

আচকওয আকভরযওোয়, ইউকযোক অথচননরতও তকনয োত মথকও ফোোঁঘোয চনয ফরো 
মোকে, ফযয় াংকওোঘন ওকযো। রওন্তু ফকঘকয় ফি ফযকয়য ঔোত ৃরি মওোকয তো 
অফযোত মযকঔ োধোযণ ভোনুলকও ফযয় াংকওোঘন মওোযকত ফরোয মওোকনো মমৌরিওতো 
মনই। মই ফি ফযকয়য ঔোত মোকে যওোয রনকচই। প্ররতটি মদকয ভোনুকলয প্রদর্ত্ 
ওকয (Tax) এফাং ফযকয় যওোয, যওোযী াংকঠন  ফোরনীগুরর রযঘোররত য়। 
মতগুরর মদ ৃরথফীকত আকঙ ততগুরর যওোয আকঙ, ুতযোাং মই যওোযগুররয 
ফযয় আরোদো আরোদোবোকফ মই মদকয ভোনুলকও ফন মওোযকত মোকে। উদোযণ স্বরূ, 
বোযত উভোকদক ঙয়টি মদ ঙয়টি যওোকযয ফযয় ফন ওকয। মরদ ঙয়টি মদ 
রভকর এওটি মদ মোত, যওোয থোওকতো এওটি। আচ মদগুররকত ৃথও যওোয 
থোওোয় মম ফযয় মওোযকত মোকে, এওটি যওোয থোওকর রও মই রযভোণ ফযয় মোত? 
ওঔনই নো। অন্তত ৭০-৮০% ফযয় ‘াংকওোরঘত’ মোত। মবৌককোররও রফবরিয ভোধযকভ 
অওল্পনীয় রযভোণ অথচ প্ররতরদন অঘয় ওযো মোকে। এই অঘকয়য ওোযকণই োযো 
ৃরথফীয মোলণওোযী োশ্চোতয মদগুরর আচ আরথচও দদকনযয রওোয।  
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ক্ষোন্তকয এরোভী যোষ্ট্র ফযফস্থোয় (মবৌককোররও যোষ্ট্র নয়) যোষ্ট্র প্রধোন অথচোৎ এভোভ 
যোষ্ট্র মথকও বোতো োকফন এওচন োধোযণ ভোনুকলয প্রকয়োচন মভোতোকফও; অথচোৎ 
চীফকনয মভৌররও প্রকয়োচন, ঔোফোয, ওোি, ফোস্থোন ইতযোরদ। মওোকনো রফরোরতো, 
আিম্বয, মওোকনো চোোঁও-চভকওয চনয যোষ্ট্র ঔযঘ ফন মওোযকফন নো। প্রওৃত এরোকভয 
মুকক ঔররপোযো এয মফী োন রন। মভৌররও প্রকয়োচকনয ভকধয ফোস্থোনটো তোযো োন 
রন। ওোযণ ঔররপো ফোয আকক তোকদয রনকচকদয মম ফোিী রঙকরো তোযো তোকতই 
থোওকতন এফাং তো প্রোয় কুোঁ কিখকযয মচোকয়য ফযোোকয রঙকরো। তোযয উম্মকত মভোম্মদী 
মঔন তোকদয মনতোয (দ:) আযদ্ধ ওোচ মওোযকত মওোযকত আটরোরন্টকওয ভুদ্রতট 
মথকও ঘীকনয ীভোন্ত মচন্ত এই চীফনফযফস্থো প্ররতিো মওোযর তঔন ৃরথফীকত ফচকেি 
রি মোকয় দোোঁিোকরো এই উম্মো, তঔনওোয রদকনয রফশ্বরি (Super Power)। রওন্তু 
ঔররপোকদয বোতো ঐ-ই মযোইকরো। আরী (যো:) মচন্ত এই ভোরিয মনতোযো তোরর 
মদয়ো ওোি মোকয, অধচোোকয মথকও, কুোঁ কি খকয ফো মওোকয এই ভোরিয মনতৃত্ব 
মওোকয মককঙন। রওন্তু ইউকযোকয কু্ষদ্র কু্ষদ্র যোষ্ট্রগুররয দোকত্বয য আফোয মঔন 
মভোকরভ দরুনয়োয যোষ্ট্রগুরর তোকদয যোচননরতও স্বোধীনতো রপকয মকরো তঔন এই 
চোরতয মনতৃত্ব ফোোঁদকযয ভত প্রবুকদয ফ রওঙু অনুওযকণয কঙ্গ কঙ্গ তোকদয মনতোকদয 
অথচোৎ মপ্ররকডন্ট, প্রধোনভন্ত্রী, আইন বোয দযকদয ভত ভো চোোঁওচভও, ঘোওরঘওয 
 রফরোরতো অনুওযণ মওোযকত রোককরো। শুধুভোত্র তোকদয োোযো মদয়োয চনয 
অওল্পনীয় অথচ ফযয় য় এওটো করযফ মদকয ভোনুল রঘন্তো মওোযকত োযকফ নো, অথঘ 
মভোকরভ চোরতর্ত্োয স্রিো মভোোম্মদ (দ:)  কযয ঘোয ঔররপোকদয ওোরুযই 
মদযক্ষী রঙকরো নো ফযাং ইরতোক োই কোকঙয রনকঘ মঔচযু োতোয ভরচকদ রদন 
মোন মওোকযকঙন, ঔররপো ভয (যো:) ভদীনো মথকও মমরুচোকরভ মচন্ত প্রোয় ১৩০০ 
রওকরোরভটোয থ ভ্রভণ মওোকযকঙন মওফরভোত্র এওচন বৃর্ত্কও কঙ্গ রনকয়। োভোরচও 
রনযোর্ত্োয এভন উদোযণ আচকওয দরুনয়োয় অওল্পনীয়। 

রশ্চভো প্রবুকদয অন্ধ অনুওযকণয প্রোণোন্তওয প্রয়োক নোভওোয়োকস্ত স্বোধীনতোপ্রোপ্ত 
মভোকরভ মদগুররয মনতোযো এটুকু  ফুছকরন নো মম মোকদয অনুওযণ মওোযকত মঘিো 
মওোযকঙন তোযো রফযোট ধনী, তোযো ৃরথফীটোকও ওকয়ও তোেী মধোকয মোলণ মওোকয 
ম্পকদয োোকি মফোক আকঙ, তোযো ভো রিভোন, তোকদয ঐ আিম্বয, চোোঁওচভও, 
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রফরোরতো, োকচ, একদয োকচ নো, োযওয। এযো অবুি, অধচবুি, আধভযো 
চোরতগুররয মনতো।  

নো ফুছকর তোযো ক্ষোন্ত মোকরন নো। ূফচ প্রবূকদয মপ্ররকডন্ট, প্রধোনভন্ত্রী  ভন্ত্রীযো 
মমভন ুরজ্জত প্রোোকদ ফো ওকযন এযো তোই মওোযকত রোককরন। তোকদয আইন 
রযলকদয দযযো মম ভোকনয চীফন-মোন ওকয তোই মওোযকত রোককরন। োশ্চোতয 
মদগুররয চনোধোযণ এই মোরলত চনককণয মঘকয় অথচননরতও রদও রদকয় ফহু উকয। 

 

তোকদয কক্ষ তোকদয যওোকযয ঐ চোোঁওচভও মচোকোন মদয়ো ওঠিন রঙর নয় (এঔন 
অফয অকনওটোই ওঠিন মোকয় দোোঁরিকয়কঙ, ফযয় ওভোকনোয চনয মঔোদ ফৃটি 
যোচরযফোকযয রফরুকদ্ধ ভোনুল ওথো মফোরকঙ)। রওন্তু প্রোকঘযয করযফ চনোধোযণ, 
মোকদয যকনয ওোি মনই, মকট ঔোফোয মনই, তোকদয কক্ষ তো অম্ভফ। রওন্তু ঐ 
অম্ভফকওই তোকদয ম্ভফ মওোযকত মোকে আয নো মঔকয় মথকও, আয উরঙ্গ মথকও। 
আকক নো মঔকয় টোওো মমোকোত রফকদী প্রবুকদয, এঔন আয নো মঔকত মথকও ওয মদয় 
রনকচকদয রনফচোরঘত যওোযকও। রফকদী প্রবুকদয মত ওয রদকতো, আচ রনকচকদয 
মনতোকদয চোোঁওচভও, আিম্বয ফচোয় যোঔকত তোয মঘকয় অকনও মফী ওয মদয়। মদী 
মনতোকদয োশ্চোকতযয ঠোট নওর ওযো োল্লো রদকয় ফোিকঙ মই কঙ্গ করযফ 
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চনোধোযকণয উয ওকযয মফোছো ফোিকঙ। ীনভনযতোয় অন্ধ প্রোকঘযয এই চোরতগুররয 
মনতৃত্ব এ ওথো ফুছকত অভথচ মম রনচস্ব ত্ত্বো রফচচ ন রদকয় অকনযয অন্ধ অনুওযণ 
মোযো মওোযকত ঘোয় তোকদয এটো য় নো, টো য় নো, তোকদয একূর-কূর দ’ুকুরই 
মোয়। ওোকওয চনয ভয়ূকযয ুেধোযণ ভোনোয় নো, এওটো ভয় মই ঙদ্মকফ প্রওোরত 
মোকয় মোয়। তোই তোকদয ফই মককঙ। োশ্চোকতযয ভত অথচননরতও উন্নরত, তোকদয 
বোলোয় ‚চীফনমোত্রোয ভোকনোন্নয়ন‛ খকট রন, ভোছঔোন মথকও রফযোট ঋকণ োশ্চোকতযয 
ওোকঙ ফোধো কি মককঙ প্রোয় প্রকতযওটি চোরত, মদ। এটোই Divide and Rule নীরতয 
ওরুণ ফোস্তফতো।  

শ্রতভক  ভোতরক তফণযোধ 

েরভওকদয প্রোয অরধওোয মথকও ফরঞ্চত মওোকয 
মচোয মওোকয তোকদয মথকও েভ আদোয় ওযোয 
ইরতো ভোনফ বযতোয় ফহুর আকরোরঘত। এই 
রনমচোরতত েভচীরফ ভোনুলগুরর তঔনই ভুরি 
মকয়কঙ মঔন আল্লোয মওোকনো নফী-যুকরয 
দ্বোযো ঐ ভোকচ আল্লোয মদয়ো চীফনফযফস্থো 
ওোকয়ভ মোকয়কঙ। অতীতওোকর এই 
েরভওকদযকও ফরো মোত দো, মকোরোভ। এঔন 
দোকয ফদকর েরভও, ওভী এফাং এভন আয 
ুন্নয ুন্নয ুীর ে ফযফোয ওযো য়, 
রওন্তু ুন্নয কেয অন্তযোকর এঔন মই 
ক্রীতদোকয রনীরিত অরবফযরিই মদঔো মোয়। 

এভনরও ফতচ ভোকনয অফস্থো আয বয়োফ, ওোযণ দোপ্রথোয় ভরনফ ক্রীতদোকয মূ্পণচ 
দোরয়ত্ব গ্রণ মওোযত আয আচ নোভ ভোত্র ভচরুযকত েরভও বোিো মওোকয তোয েভ 
ক্রয় ওযো য়, রওন্তু আয মওোকনো দোয় দোরয়ত্বই মনয়ো য় নো। েরভওকদয ফযোোকয 
যুরোল্লোয হুকুভ মোকে, েরভকওয খোভ শুরওকয় মোয়োয আককই তোয ভচরুয রদকয় 
দো। এটো যুরোল্লোয মওফর উকদফোণী নয়, এটো রঙর উম্মোয প্ররত তোোঁয হুকুভ, 
রনকদচ মো উম্মো রওবোকফ ফোস্তফোয়ন মওোকযকঙ তো ইরতো। যুরোল্লো মফোকরকঙন, 
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‘মতোভোকদয মকোরোভ মতোভোকদয বোই। তোযো ফোধয মোকয় মতোভোকদয অধীন মোকয়কঙ। 
তোই মোয বোই তোয রনকচয অধীন তোয উরঘৎ, ম রনকচ মো ঔোয় তো-ই তোকও মঔকত 
মদয়, রনকচ মো কয তো-ই তোকও মোযকত মদয় এফাং োকধযয ফোইকয তোয ওোঙ মথকও 
মওোকনো ওোচ আদোয় নো ওকয।’ প্রকতযও মভোকরভ তোই তোয অধীনস্থ ফযরিকও তোকও 
রনকচয বোই জ্ঞোন মওোযকতন। ভয (যো:) রনকচ মমরুমোকরভ মোয়োয ভয় অকধচও 
থ রনকচ উকট আকযোণ মওোকযকঙন, ফোরও অকধচও থ রনকচয দোকও উকট আকযোণ 
মওোরযকয় রনকচ উকটয যর মটকন রনকয় মককঙন। তযদীন প্ররতরিত থোওোয পকর 
ঔররপোয কঙ্গ মওোকনো মদযক্ষী ফোরনীয প্রকয়োচন কি রন। এভন এওটি অফস্থো রও 
আচ ওল্পনো ওযো মোয়? মই ভোচ রদকত োকয মওফরভোত্র আল্লোয তযদীন।  

তযদীন ৃরথফীয মম অাংক প্ররতরিত কফ, মঔোকন মওফর ভোনুলই তোয অরধওোয 
োকফ তোই নয়, মঔোকন প্ররতটি প্রোণীয অরধওোয রনরশ্চত কফ। আল্লোয যুর 
মফোকরকঙন, ‘ম ভোনুল! ফোওীন শুয োকথ যভ ওকযো। মঔন মতোভযো একদযকও 
পকয রনকয় মো তঔন তোকদয উয োধযোতীত মফোছো ঘোরকয় রদ নো। তোকদয 
োকথ ইনোপ ওকযো এফাং ইনোপ ওযোয অথচ মোকে, মম রযভোণ মফোছো তোযো ফন 
মওোযকত োকয তোয মঘকয় মফর ঘোরকয় তোকদযকও ওি রদ নো।’ মমঔোকন শুকদযকও 
রদকয় োকধযয অরতরযি ওোচ আদোয় ওযো রনকলধ মঔোকন ভোনুলকও রদকয় তো 
ওযোকনোয মতো প্রশ্নই আক নো। অথঘ আভযো মদরঔ রল্প ওোযঔোনোগুররকত অরত অল্প 
মফতকন েরভও রনকয়োক মদয়ো য়। েরভওযো মমন ঘোকুযী মওোযকত ফোধয থোকও মচনয 
তোকদয ভোকয য ভো মফতন  বোযটোইকভয টোওো ফকওয়ো মযকঔ মদয়। খোভ মতো 
ফহু আককই শুরওকয় মককঙ, এফোয নো মঔকয় যি ভোাং শুরওকয় োরিোয মোকয় মোয়।  

রফকশ্বয োওকদয আকন ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’-রূী মম দোনফ দোজ্জোর ফক আকঙ 
ম ঘোয় অরধওোাং ভোনুল মমন রনকচকদয চীফনধোযকণয চনয ওোর মথকও যোত মচন্ত 
মযোচকোয মওোযকত ফোধয য়। দ’ুভুকঠো অন্ন, ভোথো মকোোঁচোয ঠোোঁই আয রওঙু মভৌররও 
ঘোরদো ূযকণয চনয মরদ তোকও উদয়োস্ত যি োরন মওোকয রযেভ মওোযকত য়, এয 
মঙকন ভোনুকলয ভস্ত ভয়, েভ, মভধো, মমোকযতো ঔযঘ মওোকয ফযস্ত থোওকত য় 
তোকোকর ম তোয এই দোকত্বয চীফন মথকও ভুরিয রঘন্তো মওোযকত োযকফ নো, 
মওোনরদনই ঐ মোলওকদয রফরুকদ্ধ ঐওযফদ্ধ মোকত োযকফ নো। ফ রঘন্তো মওোযকত 
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মককরই তোকও নো মঔকয় মঔোরো আওোকয রনকঘ থোওকত কফ। এইবোকফ দোজ্জোর ৃরথফীয 
অরধওোাং ভোনুলকও োওস্থরী মওন্ধীও মওোকয মপকরকঙ। একত মওোকয তোয ওতৃচ ত্ব  
োন রফযোট ছুোঁ রও মথকও ভুি মোকয় মককঙ। ম মম ফযফস্থো (System) মওোকয 
মযকঔকঙ একত এওরদকও রওঙু ুোঁরচরত ভোনুকলয রফযোট ম্পকদয োোি চকভ উঠকফ, 
মই োোকি মফোক তোযো অওল্পনীয় মবোক রফরোক ভর্ত্ থোওকফ, অযরদকও মই 
গুটিওয় ভোনুকলয মবোক রফরোকয অথচ মমোকোন রদকত রককয় মওোটি মওোটি ফনী আদভ 
তোকদয নূযনতভ অরধওোয মথকও ফরঞ্চত মোকয় প্রোয় শু মচোকয়য চীফন মোন 
মওোযকত ফোধয কফ।  

োোোর দোজ্জোর েরভওকদয মফোরকঙ ইউরনয়ন ওকযো, আকন্নোরন ওকযো, অযরদকও 
ভোররওকও মফোরকঙ দ্রকফযয উৎোদন ফযয় হ্রো ওকযো। ভোররওযো মরদ েরভও ইউরনয়কনয 
ঘো, অকোকমোক আকন্নোরন, রও-আউট ইতযোরদয ওোযকণ তোকদয রওঙু দোরফ দোয়ো 
মভকন মনয় ফো ভচরুয ফৃরদ্ধ ওকয রদকও দোজ্জোকরয অনুকত যওোযগুরর তোকদয 
মোতোয়োতবোিো, কযো-রফদযুকতয দোভ ফোরিকয় মদয় এফাং ফযফোয়ীযো রনতযপ্রকয়োচনীয় 
দ্রকফযয ভূরয ফোরিকয় মদয়। পকর েরভকওয ভচরুয দ’ু টোওো ফোিকর ফযয় ফোকি দ 
টোওো। এবোকফই আফরতচ ত য় মোলকণয ঘক্র।  

েরভওকদয ফরঞ্চত মওোকয ভোররওযো মম ঔুফ ুকঔ আকঙ মতভন রওন্তু নয়। এটো তয 
মম তোযো তোকদয রযফোয রনকয় ীভোীন মবোকরফরোক চীফনমোন ওকযন। রওন্তু ুঔ, 
োরন্ত (Peace and happiness) আয মবোকরফরো, আযোভ আকয় (Comfort and 

enjoyment) ওঔন এও রচরন নয়। ুঔ মোকে ভোনুকলয দঃুরশ্চন্তোীন, আতঙ্কীন, 
তোোীন এওটি অফস্থো। ভোররওকক্ষয মম ওোউকও রচকজ্ঞ মওোকয মদঔুন তোযো 
েরভওকদয মঘকয় ঔুফ এওটো ুকঔ মনই। ওোযণ ফযোাংকওয ঋণ, ঘোোঁদোফোরচ, আভদোনী-
যপতোনীয ীভোীন চটিরতো, যওোযী ওভচওতচ োকদযকও প্ররতরনয়ত খুল রদকয় ঔুর 
যোঔো, েরভও রফকক্ষোব, ফোচোযদকযয অরনয়রন্ত্রত উত্থোন-তন ফহুরওঙু রনকয় তোযো 
ভোযোত্মও অুঔী চীফনমোন ওকযন। ুতযোাং এটো ুস্পি মম, ফতচ ভোকনয রকস্টভগুরর 
ওোউকওই ুঔী মওোযকত োযকঙ নো, ভোররওকও নো, েরভওকও নো। 

দোজ্জোর ুরযওরল্পতবোকফ ভোররও  েরভওকও একও অকযয রফরুকদ্ধ রোরককয় রদকয়কঙ। 
এওদর ইউরনয়ন মওোকয নযোময োনো আদোকয়য চনয ঘোই ঘোই মওোকয রভরঙর ওকয, 
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বোগঘুয ওকয, যতোর ওকয। এয রনযকন যওোয ুরর রোরককয় ফুবুকু্ষ োরিোয 
দফুচর ভোনুলগুররকও যোচকথ রটিকয় যিোি ওকয, দদররত ওকয। এ অনযোকয়য 
রফরুকদ্ধ বো মরভনোয কযভ ওকয ভোনফোরধওোয নোভও রওঙু আোঁকতরভোওচ ো াংকঠন, 
এগুররয স্রিো ঐ দোজ্জোর অথচোৎ রশ্চভো প্রবুযো। ওোযণ যো চোকন তোযো মম রকস্টভ 

 

ঘোর ুমওোযকত মোকে তোকত এও মচোকয় ভোনফচোরতয মদক ৃরি কফ রফযোট রফযোট ক্ষত 
মো মঢকও যোঔোয চনয অথচোৎ আই য়ো মওোযকত দযওোয িকফ রওঙু ফযোকন্ডচ। 
ভোনফোরধওোয াংস্থোয নোকভ মই ফযোকন্ডচ দতযী মওোযর তোযো। ফযোকন্ডচ রোকোকর ক্ষত 
বোকরো য় নো, এয চনয অনয রঘরওৎো দযওোয। এঔন একওও চন তোকদয অরধওোয 
ঘোয়, অরধওোকযয চনয জ্বোরো মোিো ওকয। ফোইকতো অরধওোয োরযকয়কঙ, ফোয 
অফস্থোকন ফোই ফরঞ্চত, অরফঘোকযয রওোয। অদু্ভত রোকক মম, যতোর ওকয কোিী 
জ্বোরো-মোিো ওযো কণতোরন্ত্রও অরধওোয, আফোয যতোরওোযীকদযকও রটিকয় োিককোি 
মবকঙ্গ মদয়ো কণতোরন্ত্রও প্ররক্রয়ো, াংকদ মমকয় ছকিো, ভোযোভোরয, রফতওচ  ওযো 
কণতোরন্ত্রও অরধওোয আফোয াংকদ মমোক নো মদয়ো নোরও কণতোরন্ত্রও ফযফস্থো। প্রওৃত 
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তয মোর, শুধু েরভও নয়, মম মওোকনো অরধওোয আদোকয়য চনয রফকক্ষোব, দোঙ্গো, 
যতোর ইতযোরদ মওোকয ওরস্মনওোকর মওোকনো রোব কফ নো। ওোয ওোকঙ আনোযো 
অরধওোয ঘোইকফন? রফশ্বপ্রতোযও ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’ দোজ্জোকরয অনুোযীকদয ওোকঙ? 
দোজ্জোর মতো আরফবূচ তই মোকয়কঙ ভোনুকলয অরধওোযকও রঙরনকয় মনয়োয চনয। এফাং ফহু 
আককই ম ৃরথফীয ওর মেণীয ভোনুকলয অরধওোয যণ মওোকয রনকয়কঙ এফাং 
তোকদযকও মভোনীয় ভতফোকদয চোকর আটকও মকোরোভ ফোরনকয় মযকঔকঙ। তোয ওোকঙ 
অরধওোয আো ওযো অযকণয মযোদন ঙোিো আয রওঙু নয়। 

দতফ তফিযে কণয তফবোজণনয ৃতষ্ট 

ঘতুয রিটিযো োধোযণ চনকণ মথকও রফরেন্ন মওোকয তোকদয এওোন্ত অনুকত রওঙু 
ফযরিকও রফরবন্ন দফীকত বূরলত মওোকয তোকদযকও অরবচোত আঔযো রদকয় (মমভন 
যোয়ফোোদযু, ঔোনফোোদযু, যোচো, নয়োফ ইতযোরদ) োধোযণ চনকণ মথকও আরোদো 
মওোযর। আচ তোকদয ফাংধকযযো উি দফী নোকভয আকক ফো কয ফযফোয মওোকয 
অাংওোয, অরভওো স্ফীত মোকয় োধোযণ ভোনুল মথকও রনকচকদয আরোদো বোকফন এফাং 
আঘযণ ঐ যওভ ওকযন। 

প্রোতনক তফবতি 

দোজ্জোর মমবোকফ মকোটো ৃরথফীকও দোনত মওোকয মত প্রওোকয রফবি ওযো মোয় 
মওোকযকঙ, তোয ভকধয প্রোরনও রফবরি অনযতভ। প্রওৃত এরোকভ প্রোরনও ফযফস্থো 
দোজ্জোকরয ফতচ ভোন রকস্টকভয ভত রঙর নো। আল্লোয যুর মঔন ভদীনোয োনওতচ ো 
মোকরন তঔন ভরচকদ নফফী রঙর ঐ দযপ্রূত যোকষ্ট্রয প্রধোন ওোমচোরয়। ভরচকদ 
নফফীকত মমভন োোঁঘ য়োি োরো ওোকয়ভ মোত মতভরন রফঘোয পোয়োরো, দণ্ডরফরধ 
প্রকয়োক ফই মোত, এভনরও রফকদর যোকষ্ট্রয দতূকণ এঔোকন এক ভোনফীয োকথ 
োক্ষোৎ মওোযকতন। এও ওথোয় চোরতয ওর ওভচওোকণ্ডয মওন্ধরফন্নু রঙর ভরচদ। 
প্ররত শুক্রফোকয মভো’মভন, মভোকরভ ভরচকদ নফফীকত চভোকয়ত মোকতন, চোরতকও 
রদওরনকদচনোভূরও প্রদর্ত্ ভোনফীয বোলণ শুনকতন, চভু’আয য আল্লোয রফধোন 
মভোতোকফও প্রওোকয রফঘোয পয়োরো  যোয় ফোস্তফোয়ন মোত। একত শুধুভোত্র মভোকরভ 
নয় অনযোনয চোরতয মরোকওযো উরস্থত থোওকতো। 
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আল্লোয োফচকবৌভত্ব ওোকয়ভ আকঙ এভন এরোওোগুররকত মমঔোকন ভোনফী রনকচ মমকত 
োযকতন নো মঔোকন অনুরূ ভরচদ রনভচোণ মওোকয ঐ ভরচদকও মওন্ধ মওোকয ওর 
ওভচওোণ্ড রযঘোরনো ওযোয চনয তোোঁয ক্ষ মথকও আরভয রনকয়োক মওোকয রদকতন। ঐ 
আরভয উি দযূফতী অঞ্চকর ভোনফীয কক্ষ মঔোতফো রদকতন, রফঘোয পোয়োরো 
মওোযকতন, ভোনুকলয মোফতীয় ভযোয ভোধোন মওোযকতন। দভ মচযীকত ভু’আম 
ইফকন চোফোর (যো:) মও ইয়োভোন  োদোযোভোত এয কবনচয রনকয়োককয য তোোঁকও 
রফদোয় মদয়োয ভুূকতচ  যুরোল্লো ফকরন, ‚ম ভ’ুআম! তুরভ আকর মওতোকফয এওটি 
ম্প্রদোকয়য রনওট কভন মওোযঙ। তোযো মতোভোকদযকও চোন্নোকতয ঘোরফ ম্পকওচ  রচজ্ঞোো 
মওোযকফ। তুরভ তোকদয চোরনকয় রদকফ মম, চোন্নোকতয ঘোরফ মোর ‘রো এরো এল্লোল্লো।’ 
এই ঘোরফ (আল্লোয রনওট মৌোঁঙোয) প্রকতযও মফরনওো মবদ মওোকয আল্লো মচন্ত মৌোঁকঙ 
মোকফ। মম ফযোরি মওয়োভকতয রদন এই ঘোরফকভত মওোকনো ধযকনয ো রনকয় োরচয 
কফ, তোয  আল্লোয ভধযঔোকন মওোকনো আিোর থোওকফ নো।‛ ভ’ুআম (যো:) 
মফোরকরন, ‚আনোয রও অরবভত, মম রফলয়গুরর মওোয’আকন নোই এফাং আনোয 
রনওট মোকত শুনকত োই নোই, মগুরর ম্পকওচ  আভোকও রচজ্ঞোো ওযো কর আরভ রও 
তোকদয োকথ রফফোকদ ররপ্ত ফ?‛ যুরোল্লো মফোরকরন, ‚রফনম্র , তোকোকর আল্লো 
মতোভোকও ভুন্নত যোঔকফন। মওোকনো রফলকয় চোনো নো থোওকর ওঔকনো মওোকনো পোয়োরো 
রদকফ নো। মওোকনো রফলকয় চটিরতো মদঔো রদকর চনককণয রনওট ম রফলয় চোনকত 
ঘোইকফ। াংকওোঘ মফোধ মওোয নো, যোভচ রন। এয য রনকচ রঘন্তো বোফনো মওোকয 
রদ্ধোন্ত গ্রণ মওোয। মরদ আল্লো মতোভোয ভকধয তযরনিো মদঔকত োন তকফ রতরন 
মতোভোকও ঠিও রদ্ধোন্ত গ্রকণয তরপও দোন মওোযকফন। মরদ মওোকনো রফলকয় মতোভোয 
কন্ন য় তো মোকর অকক্ষো মওোযকফ মতক্ষণ নো তুরভ রনরশ্চত কফ রওাংফো মই 
রফলকয় চোনকত মঘকয় আভোয রনওট রঘঠি ররঔকফ। প্রফৃরর্ত্য রোরো ূযণ মোকত রফযত 
থোওকফ। মওননো মটোই দবুচ োকোরদককও চোোন্নোকভ রনকয় মোয়। তদুরয মতোভোয উরঘত 
দোয়  রফনম্র য়ো।‛   

মঔোরোপোকয় যোকদোয ভয় এওই বোকফ এরোভী যোকষ্ট্রয মোফতীয় ওোমচোফরী রযঘোররত 
মোত। এঔোকন এওটি ওথো ভকন যোঔকত কফ, ভোনুল শুধুভোত্র মদ ফচস্ব এওটো ফস্তু 
নয় এয এওটো আত্মো আকঙ আয মটো মোর আল্লোয রূ (ূযো মচয ২৯) 
ওোকচই ভোনুল মদ  আত্মোয ভন্বকয় এওটো বোযোভযূণচ প্রোণী মোকদয আল্লো তোয 
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ঔররপো ফো প্ররতরনরধ রোকফ আঔযোরয়ত মওোকযকঙন (ফোওোযো- ৩০)। এই ঔররপোয 
ওোচ মোর এই ৃরথফীকত তোয প্রবুয মদয়ো চীফন ফযফস্থো রদকয় ৃরথফী রযঘোরনো 
ওযো তকফই তোযো ুকঔ, োরন্তকত, ভৃরদ্ধকত ফফো মওোযকত োযকফ। এই চনয আল্লো 
মম মল চীফনফযফস্থো োঠোকরন এটো যীয়ো  আধযোরত্মওতোয ভন্বকয় এওটো 
বোযোভযূণচ ফযফস্থো। ওোকচই ভোনুল এওরদকও ভরচকদ উরস্থত মোকয় তোয যফ, প্রবু, 
ভোকরও, এরোকয োভকন মচদোফনত কফ আয অনযরদকও তোোঁয মদয়ো চীফন ফযফস্থো 
রদকয় তোকদয ফযরি, ভোচ এফাং যোষ্ট্র রযঘোরনো মওোযকফ। এই চনয এই চোরতয 
ভরচদগুকরো শুধু োরোকতয স্থোন ফো উোনোরয় রঙর নো, এটো রঙর মোফতীয় 
ওভচওোকণ্ডয মওন্ধরফন্নু। প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদীয ওকয়ও  ফঙয মচন্ত এই ফযফস্থো 
ঘোর ু রঙর অকধচও ৃরথফীকত, এভন রও রনকফরওকদয আকভকনয ূফচ মচন্ত 
রফওৃতবোকফ মোকর স্থোনীয় যওোয প্রোকন ভরচদ রঙর এওটি রিোরী প্ররতিোন।  
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এভন রও রক্ষোফযফস্থো রঙর ভরচদকওন্ধীও। দোজ্জোর এক চোতীয় চীফকনয কঙ্গ ধকভচয 
ফগুরর মমোকূত্র রফরেন্ন মওোকয রদকরো। ফকঘকয় ফি এওটি মমোকূত্র রঙর এই ভরচদ 
রবরর্ত্ও প্রোন। দোজ্জোর এক ঘোর ু মওোযর ৃথও স্থোনীয় যওোয ফযফস্থো, ইাংরযোকন্ডয 
আদকর অথচোৎ রনকচকদয মদকয আদকর। এই প্রোন রযঘোরনোয চনয বোইযয় মথকও 
ভযোরচকেট, চচ, অকনও মক্ষকত্র দোকযোকো মচন্ত রনকয়োক মদয়ো মোর তোকদয মদ মথকও 
একন। স্থোনীয় মরোওকদয মথকও রনফচোঘকনয ভোধযকভ চনপ্ররতরনরধ রনকয়োক মদয়োয ফযফস্থো 
ওযো মোর মো এঔন ঘোর ুআকঙ। এঔন ওর যোষ্ট্রই প্রোয় মচরো, গ্রোভ, ইউরনয়ন 
ইতযোরদ মচোকয় রফবি, মরদ একওও মদক একওও নোকভ। প্ররতটি গ্রোভ রফবি, প্ররতটি 
সু্কর রফবি। মওোকনো মদকয গ্রোকভ োঞ্চোকয়ত, রভরত, গ্রোভ প্রধোন, মওোকনো মদক 
ওোউরন্পরয, মওোকনো মদকয গ্রোকভ মঘয়োযভযোন, মভম্বোয দ রদকয় স্থোয়ী ভোযোভোরয, 
াংখোত, স্থোয়ী অোরন্তয ফযফস্থো ওযো করো। এওফোয এওচন চয়ী কর তোয রফরুকদ্ধ 
ফোওী দচন রভথযো, লিমন্ত্র, তযোওোণ্ড ইতযোরদকত ররপ্ত য়। স্থোনীয় প্রবোফ ঔোটিকয় 
দকর মরোও টোকন। ফযফস্থোটি এভন মম, চোরত দকূযয ওথো এওটো গ্রোকভয মরোও মওোকনো 
রফলকয় ঐওযফদ্ধ কফ নো। আভোকদয মদক গ্রোকভককঞ্জ, োিোয় ভল্লোয় এভন ফ 
মদোওোন  ক্লোফ ককি উকঠকঙ মোয অরধওোাংই অিীর ফোওয, ভোকরোঘনো এফাং 
লিমকন্ত্রয আঔিো। ফরো মোয় স্থোনীয় ‘াংদ’।   

আয ভরচদকও ওযো মোর মওফরই উোনোরয়, নোভোচ আয মমকওকযয স্থোন। মঔোকন 
দরুনয়োফী ওভচওোণ্ড এভন রও ওথোফোতচ ো োযোভ মফোকর প্রঘোয ওযো মোর। এওদো 
ওভচঘঞ্চর ভরচদগুরর নোভোচ িোয ওকয়ও রভরনট ভয়টুকু ফোকদ ভস্তক্ষণ ভৃতুযুযীয 
রনস্তফদ্ধতো রনকয় তোরোফদ্ধ কি থোকও। মম এভোভ চভু’আয রদকন োরচয মোকর 
অযোধীকদয আত্মোয় ওোোঁুরন মধোযত, মম এভোভ রঙকরন মভোকরভ ভোকচয োনওতচ ো, 
মোয হুকুকভ দণ্ডরফরধ ওোমচওযী মোত, মই এভোভ এঔন ওকয়ও টোওোয ওভচঘোযী ভোত্র 
মম রওনো োযোক্ষণ ভরচদ ওরভটিয বকয় তটস্থ থোকও- ওঔন মমন ঘোওরযটো মঘোকর 
মোয়। এবোকফ ধভচকও ভোনফচীফকনয ওোমচওযী অঙ্গন মথকও রনফচোরত ওযোয ুদযূপ্রোযী 
পর মম ওত বয়ঙ্কয তো আল্লোয রো’নকতয ফস্তু ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’য মকোরোভ এই 
চোরতটি ফুছকত ক্ষভ মোর নো। দোত্ব তোকদয যকি ভজ্জোয় রভক মোয়োয় তোযো রঘন্তো 
 মঘতনোকত দোক রযণত মোকয়কঙ। স্বোধীনবোকফ রঘন্তো ওযোয ক্ষভতো তোযো োরযকয় 
মপকরকঙ। 
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যোষ্ট্রংঘ শোলণেয অধুতনক দ্ধতি 

আচ ভোনফভোকচয ওর স্তকয উয মথকও নীঘ মচন্ত অনযোয়, অতযোঘোয, অোরন্ত, 
অরফঘোয, মুরুভ, যিোত, ঔুন, মুদ্ধ-রফগ্র ঘরকঙ। এ অফস্থো ৃরিয অনযতভ ওোযণ 
Divide and Rule নীরত, ভোনুলকও ঐওযীন মওোকয তোকও দোনত ওযোয মোলণভূরও 
নীরত। এই নীরত ওোকয়ভ মওোকয আচ দোজ্জোর আফোয চোরতাংখ, োওচ , আইর, 
কও, নযোকটো, ওভনকয়রথ ইতযোরদ ফহু আন্তচচ োরতও াংকঠন মওোকয গুেোওোকয 
ওকরয উকয ঙরি মখোযোকে। তোযোই মবৌককোররও যোষ্ট্রফযফস্থো ওোকয়ভ মওোযকঙ, তোযোই 
এফ ফহুচোরতও াংকঠকনয ভোধযকভ তোকদয োভকন উন্নয়কনয ভুকরো ছুররকয় প্রতোযণো 
ওযকঙ, রনকচয প্রবুত্ব প্ররতিো ওযকঙ, তোযোই আফোয ভোনুকলয ওোকঙ ঐওযফদ্ধ য়োয 
ূত্র ভুিফোচোয অথচনীরত, এও রফশ্বফযফস্থো, রফশ্বোয়ন প্রবৃরত ভতফোদ মপরয ওযকঙ। 
অথঘ এও রফকশ্বয ধোযণো মদয় মম এরোভ তোকও অফোরিত মওোকয যোঔো মোকয়কঙ। 
আল্লো ফকরন, ভগ্র ভোনফচোরত এও রযফোযবুি, তোযো ফোই ফনী আদভ। তোকদয 
ঐওযকতই োরন্ত। ঐওযফদ্ধ ওযোয এই প্ররক্রয়ো আযম্ভ য় এও ুরুল  এও নোযীয 
রফফোফন্ধকন আফদ্ধ য়োয ভোধযকভ। এই ফন্ধনকওই ফরো য় আওদ্। দইু চন 
ভোনুলকও এওটি ফন্ধকন আফদ্ধ মওোকয শুরু মোর ঐওযফদ্ধওযণ প্ররক্রয়ো, মচোয়ক্রকভ 
রযফোয, ভোচ এফাং রফশ্ব। এটোই ফনী আদকভয ফৃৎ রযফোয। এই ভোনফচোরতয 
মনতো ফো এভোভ থোওকফন এওচন। এওটো চীফন-ফযফস্থো থোওকফ তোকদয, মটো আল্লোয 
মদয়ো চীফন-ফযফস্থো। এওও ভুদ্রো থোওকফ মো ৃরথফীয ফচত্র ঘরকফ, মওোথো এই ভুদ্রোয 
ভোকনয রযফতচ ন কফ নো। এঔন মদঔো মোয়, আভোকদয মদকয এও টোওো অনয স্থোকন 
মককর এও টোওো। আভোকদয মদকয এওত মরোকওয মফতন ভধযপ্রোকঘযয ফো মুিযোকষ্ট্রয 
এওচকনয ভোন। এই চরুুকভয অফোন নো কর ওঔন োরন্ত আকফ নো। আফোয  
কত ১০০ ফঙকয োযো দরুনয়োয় মম যি মছোযর শুধু স্বোধীনতোয চনয, ভুরিয চনয 
এত যি রফকত োচোয ফঙকয ছকয রন। মম োরন্তভয় বরফলযকতয স্বপ্নকও ফুকও রনকয় 
ভোনুল এত যি রদর, মই োরন্ত রও রভকরকঙ? মভকর রন এফাং রভরকফ নো।   

এই মকোরওধোোঁধো মথকও ভুরিয থ আল্লো োঠিকয়কঙন। মই থ মোকে এ ভস্ত বোক, 
রফবোক ভুকঙ রদকয় আল্লোয মদয়ো চীফনফযফস্থোয অধীকন ভস্ত ভোনফচোরতকও রনকয় 
আকত কফ। আল্লোয ওোকঙ ভোনুকলয ম্মোন  ভমচোদোয ভোওোঠি মোকে তোয 



52 

 

তোওয়ো অথচোৎ মম তোয চীফকনয ফচকক্ষকত্র আল্লোয আকদ  রনকলধ ভকন মযকঔ থ 
ঘকর মই আল্লোয ওোকঙ মফী ম্মোরনত। এরোকভয ভকধয তোয ম্মোন  ভমচোদো 
ফকঘকয় মফী। ভোকচ, যওোকযয ফকঘকয় উোঁঘু মচোকয়য ওভচওতচ ো রতরন কফন রমরন 
তোওয়োয়, চনককণয মফোয়, আভোনতদোযীকত, রফশ্বস্ততোয়, আল্লোয বকয় বীত, 
রনকরচোব। তোোঁয অধীকন মোযো ওোচ মওোযকফ তোযো কফ তোোঁয ভকতোই ঘরযত্রফোন। ভস্ত 
পরতোয ওৃরতত্ব কফ আল্লোয, ভস্ত বোকরো ওোকচয রফরনভয় মনকফ ভোনুল আল্লোয 
ওোঙ মথকও। যওোকযয ওর ওোকচয ভোকরোঘনো কফ প্রওোকয এফাং োভনোোভরন, 
ওোকযো মঙকন মওউ ভোকরোঘনো ওযকত োযকফ নো, লিমকন্ত্রয মতো প্রশ্নই আকনো। 
ওোকযো মওোকনো বুর থোওকর তোয োভকন ফরো, মঙকন ফরো মোকফ নো, মঙকন 
ভোকরোঘনো কফ োরস্তকমোকয অযোধ, এরোকভয দরৃিকত কফ মভোনোকপওী ওোযণ এটো 
চোরতয ঐওযরফনোী ওোচ। মরকনয এওচন মফোছো ফনওোযী কুরর মমভন ভোনুল আয 
রমরন চোরতয এভোভ (Leader) রতরন ভোনুল, মওোকনো দফলভয থোওকফ নো। এভন রও 
চোরতয মনতো ফো এভোভ রনকচ মোয় কুরর মোকত োকযন। ভোনফ চোরতয চনয 
আল্লো প্রদর্ত্ মনয়োভত োরন, ফোতো, অথচৎ প্রওৃরতকও মওউ দরূলত মওোযকত োযকফ নো 
মমটো নযতযোয ভত অযোধ। ওোযণ প্রোওৃরতও ঐ ক্ষরতগুকরোয ওোযকণ শুধু ভোনুলই 
নয় অনযোনয প্রোণী ওি োয়, এভনরও রফরুপ্ত মোকয় মোয়। এওটো ভোনুল ৃরথফীয 
ওর স্থোকন খুকয মফিোকত োযকফ, আল্লোয দফধ ওযো মমকওোন ঔোফোয ম মঔকত 
োযকফ। ওোযণ দরুনয়ো আল্লোয, ফ ভোনুল আল্লোয ৃরি। এওটো ভোত্র তচ , আল্লো 
ঙোিো আয ওোয হুকুভ ভোনো মোকফ নো। আল্লোয োফচকবৌভত্ব মভকন মনয়োয পকর 
ভোনুল রোব মওোযকফ অতুরনীয় োরন্ত অথচোৎ এরোভ। এই এরোকভয রদকওই 
ভোনফচোরতকও আহ্বোন মওোযকঙন মোভোনোয এভোকভয আকন্নোরন মমফুত তীদ। ভস্ত 
ভোনফচোরতকও চোতোত, ফণচ মকোত্রীন এও অঔণ্ড চোরতকত রযণত ওযোয ূত্র ফো 
পভুচরো ওোয চোনো মনই। মওউ এই রফযোট রঘন্তো ওকয নো, এটো ম্ভফ মফোকর 
অকনকও রফশ্বো মওোযকফন নো। রওন্তু মটো ম্ভফ এফাং মই রফযোট অরতভূরযফোন ূত্র 
ভোন আল্লো মমফুত তীদকও রদকয়কঙন। মই ূত্র মোর আল্লোয তীদ- ঔুফ 
যর এওটি মখোলণো ‚আরভ আল্লো ঙোিো আয ওোয হুকুভ ভোরন নো‛, এফাং এই 
ওথোয রবরর্ত্কত ঐওযফদ্ধ য়ো।  

 



53 

 

ভোনফজোতিয ঐকযফদ্ধ য়োয উোয় অণছ তক? 

আচকও োচোয োচোয ভকত কথ ভতফোকদ, মবৌককোররওবোকফ, বোলোয রবরর্ত্কত, এভন 
রফরবন্নবোকফ ভোনফচোরত ঔণ্ড রফঔণ্ড মোকয় আকঙ; এই ঐওযীন ভোনফচোরতকও ঐওযফদ্ধ 
ওযোয চনয প্রথভ ূত্রটো রও কফ? এটো ভগ্র ভোনফচোরতয চনয অরত গুরুত্বূণচ 
এওটি প্রশ্ন। আচ মরদ ৃরথফীয ৭৫০ মওোটি ভোনুলকও এই প্রশ্নটি ওযো য়, নো মোকর 
ওকয়ও মওোটি ধযকণয উর্ত্য োয়ো মোকফ। এ অফস্থোকতই মফোছো মোয় মম, ভোনফচোরতয 
ঐওযফদ্ধ য়ো ওতটো দরুূ ফযোোয। 

প্রওৃতকক্ষ এই প্রকশ্নয উর্ত্য অরত যর। মই উর্ত্য চোনকত মোকর আভোকদযকও নফী 
ওরযভ (ো:) এয চীফকনয রদকও তোওোকত কফ, ওোযণ রতরনই ভোনফচোরতয চনয 
এওভোত্র আদচ, অনুযণীয় ভোভোনফ। রতরন ভোনফচোরতকও ঐওযফদ্ধ ওযোয চনয রও 
মওোকযকঙন? রতরন মঔন আরফবূচ ত মোকরন তঔন ভক্কোয তথো আযকফয ভোচ ফযফস্থো 
রঙর মকোত্ররবরর্ত্ও। মকোত্ররতযোই মকোকত্রয আইন ওতচ ো রককফ ভোচ রযঘোরনো মথকও 
মুদ্ধ মচন্ত ইতযোরদ ফ রওঙু রনয়ন্ত্রণ মওোযত। প্রকতযও মকোত্র রঙর ৃথও, তোকদয 
রনয়ভওোনুন  াংসৃ্করতয ভকধয রফস্তয পোযোও রঙর। একওও মকোত্র রঙর একওও ভূরতচ য 
উোও।  

ভদীনোয় রফরবন্ন মকোকত্রয ফো রঙর। মঔোকন ইহুরদ, রফরবন্ন ভূরতচ ূচোযী, অরি উোও 
ফই রঙর। ভক্কোয মরোওগুকরো রনকচকদযকও দীকন োরনকপয অন্তবুচ ি ভকন মওোযকর 
তোকদয অনুৃত দীন প্রওৃত অফস্থোয় রঙর নো, তোযো ঘযভবোকফ ভূরতচ ূচোয় রনভরজ্জত 
রঙর। তোকদয ভকধয নোনো মকোত্রীয় রফবরি রঙর। ধভচকও রফশ্বো মওোযকতো নো এভন 
মরোও রওঙু রঙকরো। আযকফয এই মকোত্রগুররয ভকধয দোঙ্গো, পোোদ, মুদ্ধ, রফগ্র মরককই 
থোওকতো। তুেোরততুে ওোযণ রনকয় প্রচকন্য য প্রচন্ মুদ্ধ ঘোররকয় মমত। এটোই রঙর 
তোকদয চীফন। এই তধোরফরেন্ন ভোচটোকও আল্লোয যুর ওী মওোকয ঐওযফদ্ধ 
মওোযকরন? প্রথভ রতরন মখোলণো রদকরন ‚মতোভযো ফকরো রো এরোো এল্লোল্লো- আল্লোয 
হুকুভ ঙোিো আভযো ওোকযো হুকুভ ভোনকফো নো‛ এই ওথোটুকু। মরদ মতোভযো এইটুকু 
মখোলণো দো তকফ মতোভযো ‘পোরো’ অথচোৎ োপরয রোব মওোযকফ, অথচোৎ দরুনয়োকত 
োরন্ত  ম্মোন োকফ আয আকঔযোকত োকফ চোন্নোত। এযয রতরন আয মফোরকরন, 
‘ভস্ত দরুনয়ো মতোভোকদয োকয়য রনকঘ আকফ শুধু মতোভযো তীকদয রবরর্ত্কত ঐওযফদ্ধ 
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।’ এবোকফ যুর ঐওযফদ্ধ ওযণ প্ররক্রয়ো শুরু মওোযকরন। ওোযণ তোোঁয উকয দোরয়ত্ব 
রঙকরো ভস্ত ভোনফ চোরতকও আল্লোয তযদীকনয তোওোতকর ঐওযফদ্ধ ওযোয। ুতযোাং 
ুকযো ভোনফচোরত ঐওযফদ্ধ মোকত কফ মম ভূর ূকত্রয রবরর্ত্কত মটো মোর আল্লোয 
তীদ। শুরুকত অকনও ফোধো আকরো তফু যফতীকত তীকদয রবরর্ত্কত ঐওযফদ্ধ 
য়ো শুরু মোর। মোকত মোকত ভদীনোয কৃমুদ্ধযত চোরত আউ-ঔোচযোচ ঐওযফদ্ধ 
মোর, ইহুদীযো ঐওযফদ্ধ মোর, মল মচন্ত ভক্কোয মরোকওযো ঐওযফদ্ধ মোর এফাং এবোকফ 
মোকত মোকত ুকযো আযফ ঐওযফদ্ধ মোর এই ওথোয উকয ‚আল্লোয ঙোিো ওোকযো 
হুকুভ ভোরন নো‛। কয অধচ ৃরথফী এই এওটি ওথোয রবরর্ত্কত ঐওযফদ্ধ মোর এফাং 
রযণোকভ অওল্পনীয় োরন্ত  রনযোর্ত্ো ভোকচ প্ররতরিত মোর। আচকও োযো ৃরথফীকত 
মভোকরভ নোভও এই চোরতয ভকধয রয়ো, ুরন্ন, োকপয়ী, োম্বরর, োনোপী, ওোরদয়োনী, 
ফোোয়ী তরযওোকত োচোয বোকক রফবি। রয়োকও ুন্নী ফোনোকনো ম্ভফ নয়, ুন্নীকও 
রয়ো ফোনোকনো ম্ভফ নয়। অযরদকও ভোনফচোরত রফরবন্ন ভতফোকদয রবরর্ত্কত োচোয 
োচোয যোচননরতও দকর, উদকর রফবি। এই স্রবোকক রফবি ভোনফচোরতকও এফাং 
মভোকরভ চোরতকও ঐওযফদ্ধ ওযোয ূত্রটো রও কফ? রয়োযো, ুন্নীযো, োম্বরর, োনোপীযো 
োচোয োচোয ভত দোোঁি মওোরযকয় মযকঔকঙ। তোকদয এওটি দকরয কঙ্গ আকযওটি দকরয 
দোরি, টুর, োকরিয আওৃরত-প্রওৃরত রনকয় ফোো য়। মওউ তোকদয রনচস্ব মরফো 
মথকও যকত যোরচ নো। ুতযোাং এই ফ কু্ষদ্র রফলকয়য উকয তোকদযকও ঐওযফদ্ধ 
ওযো অম্ভফ ফযোোয। এওদর ভকন ওকয মফোভো মভকয ন্ত্রো মওোকয এরোভ প্ররতিো 
মওোযকত কফ, আকযওদর কণতোরন্ত্রওবোকফ এরোভ প্ররতিো কক্ষ। এযো মওউ অকনযয 
রনয়ভগুরর মভকন রনকত যোরচ নয়। মোযো ধভচরনযকক্ষ যোচনীরত ওকয তোযো ধভীয় 
দরগুরর কঙ্গ ঐওযফদ্ধ কফ নো। তোকোকর ঐওযফদ্ধ য়োয ূত্র রও? ১৪০০ ফঙয কয 
এক মই ফি প্রশ্ন, প্রথভ প্রশ্ন ফোয োভকন দোোঁরিকয়কঙ - এঔন ঐওযফদ্ধ য়োয ূত্র 
রও?  

এয উর্ত্য মোর, ফোইকও এওটি োধোযণ ওথো মভকন রনকত কফ মম, ‘রো এরোো 
এল্লোল্লো’- আভযো আল্লোয হুকুভ ঙোিো আয ওোকযো হুকুভ ভোরন নো। রয়ো, 
ুরন্ন,োপী, োম্বরর, োনোপী এফাং অনযোনয ভতফোকদয অনুোযী মোযো আকঙ তোকদয 
ভতফোদ দরুনয়োকত ঘোররত মওোকয মদঔো মোকয়কঙ মম োরন্ত আক নোই অতএফ মতোভযো 
ফোই আকো এওটো ওথোয উকয মম আল্লোয হুকুভ ঙোিো ওোকযো হুকুভ ভোরন নো। 
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রফত্র মওোয’আকন আল্লো তোোঁয যুরকও মফোরকঙন, ‚মফোরুন, ম মওতোকফয 
অরধওোযীযো! মতোভযো ফোই এওটি রফলকয়য রদকও আকো মো মতোভোকদয  আভোকদয 
ভোকছ ভোন মম আভযো আল্লো ঙোিো আয ওোয এফোদত (অথচোৎ প্ররতরনরধত্ব) 
মওোযফ নো, তোোঁয োকথ মওোন যীও োফযস্ত মওোযফ নো, এফাং এওভোত্র আল্লো ঙোিো 
আয ওোউকও প্রবু ফোনোকফো নো (ুযো এভযোন ৬৪)। এরোকভয ভকধয আচ মত 
দরোদরর, মপযওো ভোচোফ আকঙ তোকদয ভকধয োচোকযো রফলয় রনকয় ভতকবদ থোওকর 
রো-এরোো এল্লো আল্লো এই ওথোয ফযোোকয তোযো আওীদোকতবোকফ ফোই এওভত। 
ুতযোাং মই ফ মপযওোকও এই ওথোয উযই ঐওযফদ্ধ মোকত কফ। অনয ধকভচয 
মরোওকদয ফুছকত কফ, রফশ্বো মওোযকত কফ মম তোকদয ধভচগুরর স্রিো ওতৃচ ও মপ্ররযত 
রওন্তু ভোনুল মগুররকও রফওৃত মওোকয মপকরকঙ, মওোন ধকভচয অনুোযীযোই তোকদয ধকভচয 
রফধোন ভোনকঙ নো, ভোনকত োযকঙ নো। তোকদয প্রকতযওকও এওটো ওথোয উকয 
আকত কফ আল্লোয হুকুভ ঙোিো আয ওোকযো হুকুভ ভোরন নো। রয়ো ুরন্নয মও 
এরোভ মথকও ওতটো দকূয মোকয রককয়কঙ মটো রযভো ওযোয ভয় এটো নয়, শুধু 
এওটো তয ফোই মচকন যোঔুন, আল্লোয হুকুভ নো ভোনোয ওোযকণ এযো ফোই এরোভ 
মথকও ফরষ্কোয মোকয় মককঙ এফাং ুকযো ভোনফ চোরত ওোকপয মভোকযও মোকয় মককঙ। 
ওোকচই ুকযো ভোনফচোরতকও ঐওযফদ্ধ ওযোয ভত এওটি ভোত্র ূত্র আকঙ, আল্লোয হুকুভ 
ঙোিো ওোকযো হুকুভ ভোরন নো, মরদন যস্পয দ্বন্দ-রফফোকদ ররপ্ত ঔণ্ড-রফঔণ্ড 
আযফচোরতকও ভোনফী মম ভূরভকন্ত্রয রবরর্ত্কত ঐওযফদ্ধ মওোকযরঙকরন, আচ অাংঔয 
ভকত-কথ রফরেন্ন এই চোরতকও ঐওযফদ্ধ ওযোয চনয মই তীদ ঙোিো আয মওোন 
রফওল্প মনই। যুরোল্লো এই ওথো রদকয় এই রফফদভোন আযফ চোরতকও ঐওযফদ্ধ 
মওোকযরঙকরন। তোযকয মঔন ঐওযফদ্ধ কফ তঔন মই ঐওয প্ররক্রয়ো মমন দীখচস্থোয়ী 
য়, মটো মমন মওোনবোকফ নো বোকঙ্গ তোয যফর্ত্ী ফযফস্থো রোকফ আল্লো যোঔকরন 
দদরনও োোঁঘ য়োি োরো, তোযকয প্তোক এওরদন চভু’আ, তোযকয ফঙকয এওরদন 
জ্ব ইতযোরদ প্ররক্রয়ো।  

জোতিণক ঐকযফদ্ধ যোখোয প্রতিয়ো োরো  জ্ব 

দীন কেয অথচ চীফন-ফযফস্থো, চীফন-রফধোন। মম আইন-ওোনুন, রনয়ভ দণ্ডরফরধ 
ভোনুকলয ভরিকত, োরযফোরযও, োভোরচও যোষ্ট্রীয়  ফযরিকত চীফনকও রনয়ন্ত্রণ 
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মওোযকফ মটোযই এওরত্রত, োভরগ্রও রূ মোকে দীন। এ দীন আল্লোয ৃি মোকত 
োকয, ভোনুকলয ভরস্তষ্ক প্রূত মোকত োকয, দ’ুমটোই দীন। ভোনুকলয ভরস্তষ্ক প্রূত মম 
দীন তো স্ববোফতঃই বোযোভযীন, ওোযণ তো অরত ীরভত জ্ঞোন মথকও দতযী। আয 
আল্লো মম দীন ৃরি মওোকযকঙন তো বোযোভযমুি (ুযো ফোওোযো ১৪৩)। ভোনুকলয 
যোচননরতও, অথচননরতও, োভোরচও, আইন দণ্ডরফরধ ইতযোরদ ভোনুকলয চীফকনয 
ভরিকত  তোয আত্মোয মত যওকভয প্রকয়োচন তোয ফ রওঙুযই এওটো বোযোভযূণচ 
ভূর-নীরত রনকদচনো। ুতযোাং এই মল দীকনয অনযোনয ফ রফলয়ই বোযোভযূণচ। একত 
যোচননরতও অথচননরতও ইতযোরদয মমভন অাং আকঙ মতভরন আত্মোয উন্নরতয, 
রযেন্নতোয অাং আকঙ, দ’ুমটোই আকঙ, এয মম মওোকনো এওটিয গুরুত্ব ওরভকয় 
রদকরই আয মই বোযোভয থোওকফ নো, তো আয দীকন য়োোতো থোওকফ নো, তো 
আচকওয এই রফওৃত এরোভ মোকয় মোকফ। মম ওোযকণ আল্লোয প্ররত ভন-াংকমোক 
চোভোকতয োরোকতয (নোভোচ) মঘকয় রনচচ কন অকনও মফী য়ো কত্ত্ব পযদ মোকে 
ঐ চোভোকত মমোক মদয়ো, ঠিও মই ওোযকণ রনচচ কন মফোক আল্লোকও ডোওোয় মফী 
ভন-াংকমোক, রনরফিতো (Concentration) য়ো কত্ত্ব আকদ মোকে রক্ষ রক্ষ 
ভোনুকলয মওোরোকর, চনতোয োকথ এওত্র মোকয় কজ্ব রককয় তোয োভকন োরচয য়ো। 
ওোযণ অনযোনয রফওৃত ধভচগুররয ভত মল এরোকভয আওীদো শুধু এওতযপো অথচোৎ 
আত্মোয মধোয়োকভোঙো, রযষ্কোয রফত্রতো নয়। মল এরোকভয প্রথভ  ভুঔয রদওটো 
মোকে চোতীয়, যোষ্ট্রীয়, ফযরিকত রদওটো মকৌণ মরদ বোযোভযমুি। তোই পযদ অথচোৎ 
অফযই ওযণীয়, মমটো নো মওোযকর মঘোরকফ নো, মই পযদ োরো ওোকয়ভ ওযোয 
আকদ চোভোকত, ফোয কঙ্গ, জ্ব ওযোয আকদ মোকে রফোর চন ভোকফক। আয 
নপর োরো অথচোৎ ফযরিকত োরো মো আফরযও নয়, ফযরিয ইেোয উয মঙকি 
মদয়ো মোকয়কঙ। এ মথকওই মতো রযষ্কোয মোকয় মোয় মম এরোকভ চোতীয় রফলয়ই প্রধোন 
 ভুঔয। পযদ অথচোৎ চোতীয় রফলয়গুররকও ফোদ রদকয় নপর অথচোৎ ফযরিকত রফলয় 
রনকয় থোওকর তো চোকয়চ কফ নো, মমভন চোকয়চ কফ নো পযদ োরো ফোদ রদকয় 
যোত বয নপর োরো িকর। োরো মমভন চোতীয়  ফযরিকত চীফকনয 
বোযোভযমুি জ্ব মতভরন। ফরো মোয় চোভোকত নোভোকমযই ফৃর্ত্ভ াংস্কযণ জ্ব। এই 
দীকনয ভস্ত চোতীয় ওভচওোকণ্ডয মওন্ধ মোকে এফোদকতয স্থোনগুরর অথচোৎ ভরচদ, 
ওোযণ মভোকরকভয চীফকনয, চোতীয়  ফযরিকত উবয় চীফকনয এওভোত্র উকদ্দয 
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এফররকয ঘযোকরকঞ্জ আল্লোকও চয়ী ওযোকনো  ৃরথফীকত নযোয় রফঘোয  োরন্ত প্ররতিো। 
ুতযোাং মভোকরকভয চীফকন ইচীফন  যচীফকনয, মদকয  আত্মোয মওোকনো রফবরি 

 

থোওকত োকয নো ওোযণ মদ মথকও আত্মোয ৃথওীওযণ ফো আত্মো মথকও মদ 
ৃথওীওযকণয এওটোই ভোত্র রযণরত-ভৃতুয। তোই এই চোরতয ভস্ত ওভচওোণ্ড এও 
অরফরেন্ন এফোদত। চোভোকত নোভোকময উকদ্দয মোর মভোকরভ োোঁঘফোয তোকদয স্থোনীয় 
ওভচওোকণ্ডয মওন্ধ ভরচকদ এওত্র কফ, তোকদয স্থোনীয় ভযো ইতযোরদ রনকয় আকরোঘনো 
যোভচ মওোযকফ, রদ্ধোন্ত মনকফ, তোযয স্থোনীয় এভোকভয মনতৃকত্ব তোয ভোধোন 
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মওোযকফ। তোযয প্তোক এওরদন ফৃর্ত্য এরোওোয় চোকভ ভরচকদ চভুো’য নোভোকম 
এওত্র মোকয় ঐ এওই ওোচ মওোযকফ। তোযয ফঙকয এওফোয আযোপোকতয ভোকঠ 
ৃরথফীয ভস্ত মভোকরভকদয মনতৃস্থোনীয়যো এওত্র মোকয় চোরতয ফচযওভ ভযো, 
যোচননরতও, অথচননরতও, োভরযও ইতযোরদ ফচযওভ ভযো, রফলয় রনকয় আকরোঘনো 
মওোযকফ, যোভচ মওোযকফ, রদ্ধোন্ত মনকফ। অথচোৎ স্থোনীয় মচোয় মথকও ক্রভঃ ফৃর্ত্য 
মচোকয় রফওো মওোযকত মওোযকত চোরত ৃরথফীয মওন্ধরফন্নু ভক্কোয় এওরত্রত কফ। এওটি 
ভোচোরতকও ঐকওযয ুদঢ়ৃ ফন্ধকন মফোঁকধ যোঔোয ওী ুন্নয প্ররক্রয়ো। 

আল্লো  তোোঁয যুর (দ:) এ অূফচ ুন্নয প্ররক্রয়ো রনরদচি মওোয রদকর তো এই 
চোরতয ঐওযকও মধোকয যোঔকত োযকরো নো আওীদোয রফওৃরতয ওোযকণ। এই দীকনয 
অরত রফকিলণ মওোকয, কূ্ষ্মোরতূক্ষ্ম ভরো-ভোোকয়র উদ্ভোফন মওোকয চোরতটোকও রঙন্ন-
রফরেন্ন মওোকয একও এও ভৃতপ্রোয় চোরতকত রযণত মওোকয মদয়োয য এয ফ 
যওভ, অথচোৎ চোতীয় ওভচওোকণ্ডয মওন্ধ ভরচদ  ওোফোই রঙকরো, ওোযণ তঔন এই 
দীনকও চোতীয়  ফযরিকত রফবি ওযো য় রন। তোযয মঔন ঐ ঐওযীন, রঙন্ন-
রফরঙন্ন চোরতটোকও আক্রভণ মওোকয ইউকযোীয় চোরতগুরর দোক রযণত মওোকয ঔণ্ড ঔণ্ড 
মওোকয এও এও চোরত এও এও ঔণ্ড োন  মোলণ মওোযকত শুরু ওযকরো তঔন ঐ 
োকনয ভয় চোরতয চীফনকও চোতীয়  ফযরিকত চীফকন বোক ওযো মোর অথচোৎ 
মদ মথকও আত্মোকও রফরেন্ন ওযো মোর এফাং অফযম্ভোফীরূক চোরত এওটি ভৃত চন-
াংঔযোয় রযণত করো। োরো, জ্ব এভন রও তীদ, ওকরভো মোকয় মককরো 
‘এফোদত’ ফযরিকত উোনোয রফলয়, মমঔোকন যোচননরতও, আথচ-োভোরচও মওোকনো 
রওঙুয স্থোন মনই। আল্লোয আইন  দণ্ডরফরধয মতো মওোকনো প্রশ্নই উকঠ নো, ওোযণ 
মগুকরোকও ঙুোঁ কি মপকর রদকয় মঔোকন ইউকযোীয় রিস্টোন ইহুরদকদয দতযী আইন, 
অথচনীরত, দণ্ডরফরধ, রক্ষো ফযফস্থো প্রফতচ ন ওযো করো। ঐ ভয় মথকওই দইু এরো 
গ্রণ ওযোয পকর এই চোরত ওোমচতঃ মভোকযও  ওোকপয মোকয় আকঙ। মরদ 
আওীদোয রফওৃরতয ওোযকণ তো উররি ওযোয ভত মফোধরি অফরি মনই। 
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এভোভুমযোভোন জনোফ শভোোম্মদ ফোয়োজীদ খোন ন্নী’য শরখো শর্ণক 

ভোনফজোতি এক জোতি ণফ 

ভোনুকলয স্রিো আল্লো মদঔকরন, আচ মথকও মঘৌদ্দ ফঙয আকক ভোনুল জ্ঞোন-ফুরদ্ধ-
মমোকোকমোক-রফকফও-ওৃরি ইতযোরদ এও ওথোয় রফফতচ কনয এভন এওটো রফন্নকুত মৌোঁঙকরো 
ম ভগ্র ভোনফ চোরতয চনয এওটি ভোত্র চীফন-রফধোন গ্রণ ওযোয চনয উমুি, 
দতযী মোকয়কঙ। এটো ভোন স্রিোয ভো রযওল্পনোযই এওটি অাং, মম রযওল্পনো রতরন 
তোয প্ররতরনরধ ভোনুল ৃরিয রদ্ধোন্ত মনয়োয ভয়ই মওোকযরঙকরন। ভোনুল রফফতচ কনয এই 
রফন্নকুত মৌোঁঙোভোত্র আল্লো োঠোকরন মভোোম্মদ রফন আেোল্লোকও (দ:)। ূফচফতী 
মপ্ররযতকদয ভত তোোঁয ভোধযকভ আল্লো োঠোকরন মই দীনুর ওোইকয়যভো-মযোতুর 
মভোস্তোওীভ অথচোৎ আল্লোকওই এওভোত্র রফধোতো, োফচকবৌভ হুকুভদোতো রোকফ স্বীওোয 
মওোকয মনয়ো।  ঐ মযোতুর মভোস্তোওীভকও রবরর্ত্ মওোকয মম াংরফধোন একরো মটো 
এফোয একরো ভস্ত ভোনফ চোরতয চনয (মওোয’আন- ূযো আত-তোওবীয ২৭)। 
আককয ভত রনরদচি মওোকনো চোরত ফো মকোিীয চনয নয়। এয রযষ্কোয অথচ মোর এই 
মম আল্লো ঘোন মম রফবি রফরেন্ন ভোনফ চোরত রনকচকদয মবদোকবদ বুকর আফোয 
এওটি ভোত্র চোরতকত রযণত মোও। ওোযণ, তোযো আকর মকোিোয় এওই ফোফো-ভো, 
আদভ-োয়োয (Adam-Eve) ন্তোন অথচোৎ এওই চোরত ওোযণ তোযো এওই ফোফো ভো 
মথকও ৃি। স্বোবোরফও ওোযকণ তোযো রফরেন্ন মোকয় রককয়রঙকরো রওন্তু এঔন আফোয ভয় 
এককঙ এও মোকয় োরন্তকত ফফো ওযোয অথচোৎ আল্লো ঘোন তোোঁয এই রপ্রয় ৃরি ফরন 
আদভ আফোয ওর ফণচ, ওর মবদোকবদ বুকর তোযো এওটি চোরতকত রযণত মোও। 
এওটি চোরতকত রযণত ওযোয চনয রতরন এভন এওটি চীফন-ফযফস্থো রদকরন, মমটো 
মূ্পণচরূক প্রওৃরত রনবচ য অথচোৎ দীনুর মপতযো। প্রোওৃরতও উোদোন ফোয়ু মথকও 
অরিকচন, ূমচ মথকও উর্ত্ো গ্রকণয মক্ষকত্র মমভন ৃরথফীয মওোকনো চোরত ফকণচয ভকধয 
মওোকনো দফলভয মনই, মতভরনবোকফ এই দীনটি ওর এরোওোয ওর ভোনুল ভোনবোকফ 
গ্রণ মওোযকত োযকফ। এই চীফনফযফস্থো ভোনবোকফ ওর এরোওোয ভোনুকলয প্রকয়োচন 
ূযণ মওোযকত োযকফ। নতুন াংরফধোকন রতরন মফোরকরন, ‚ম ভোনফ চোরত! আরভ 
মতোভোকদয এওটি ভোত্র ুরুল  এওটি ভোত্র স্ত্রী মথকও ৃরি মওোকযরঙ। চোরত মকোিীকত 
মতোভোকদয রযণত মওোকযরঙ মোকত মতোভযো রনকচকদয রঘনকত োয। মতোভোকদয ভকধয মম 
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মত মফী নযোয়-অনযোয় ম্পকওচ  তওচ , আল্লোয মঘোকঔ ম তত মফী ম্মোরনত। 
রনশ্চয়ই আল্লো ফ রওঙুই চোকনন। ফ রওঙুযই ঔফয যোকঔন (মওোয’আন- ূযো 
আর-হুচযোত ১৩)। এঔোকন আল্লো রতনটি ওথো ভোনুলকও মফোকরকঙন। ও) ভোনুলকও 
রতরন ভোত্র এওটি দম্পরত মথকও ৃরি মওোকযকঙন অথচোৎ ভস্ত ভোনফ চোরত এওই 
ফাংকয এওই যকিয; ুতযোাং এওই চোরত। ঔ) মদকয কঠকন, ঘোভিোয যাংকয়, বোলোয় 
ইতযোরদকত মম রফবরি এ শুধু রযঘকয়য চনয, তোয মফী রওঙুই নয়।   

এই ওথোটো এওটু রযষ্কোয ওযো দযওোয। এওটি মরোকওয ওকয়ওটি ন্তোন আকঙ। 
ন্তোনযো মওউ ওোকরো, মওউ পচো, মওই ফোদোভী, মওউ রম্বো, মওউ ঔোকটো, মওউ 
মভোটো, মওউ োতরো। একদয প্রকতযকওয আরোদো আরোদো নোভ যোঔো য়। মওন? 
রনশ্চয়ই রযরঘরতয চনয। আল্লো মফোরকঙন ‘ভোনফ চোরতকও শুধু ঐ রযরঘরতয চনযই 
রফরবন্ন চোরত-মকোিীকত, কোকয়য যাংকয়, বোলোয় ইতযোরদ বোকক বোক ওযো মোকয়কঙ। 
তোঙোিো এটো আল্লোয ৃরি মওৌরতোয এও অনযনয মৌন্নমচ। মরদ ওর ভোনুল োদো 
মোত অথফো ওর ভোনুল এওই উচ্চতোয মোত তোকোকর মৌন্নকমচয মওোকনো ভোনদণ্ড 
থোওকতো নো, মমভন োকতয ৫টি আঙ্গরু একওওটি এওই আওৃরতয এফাং প্রকতযওটিযই 
আরোদো-আরোদো মৌন্নমচ এফাং ওোমচওোরযতো মযোকয়কঙ। এয ভোকন এই নয় মম ঔোট 
আঙ্গরুটি শ্রীীন  ওভ গুরুত্বূণচ। তোকোকর রফরবন্ন ফকণচয মোকর ঐ মরোওটিয 
ন্তোনকদয ভতই ুকযো ভোনফচোরত বোই-মফোন, এওই চোরত। অথচোৎ আল্লো ভোনুকল 
ভোনুকল মবদোকবদ-দফলভয রভটিকয় রদকেন। ক) ভোনুকল ভোনুকল তপোকতয এওটি ভোত্র 
াংজ্ঞো রনধচোযণ মওোকয রদকরন, মটি মোর নযোয়-অনযোয়। বোকরো-ভন্ন মদকঔ মম মত 
তওচ  বোকফ মঘোরকফ ওোচ মওোযকফ- অথচোৎ মম মত মফী উন্নত ঘরযকত্রয- ম তত 
মফী আল্লোয ওোকঙ ম্মোরনত। এও ওথোয় আল্লো মফোরকঙন ভোনুল এও চোরত, মওউ 
ওোকযো মঘকয় ফি নয়, মঙোট নয়, ফ ভোন। মঙোট-ফিয এওটি ভোত্র ভোওোঠি, মটি 
মোর নযোয়-অনযোকয়য ভোওোঠি। মঔোকন ঘোভিোয যাংকয়য, বোলোয, মওোকনো মদক ওোয 
চন্ ফো ফো একফয মওোকনো স্থোন মনই। এফাং ঐ নযোয়-অনযোকয়য াংজ্ঞো মোকে মটো, 
মমটো আল্লো তোয াংরফধোন মওোয’আকন রদকয় রদকয়কঙন। এই আয়োতটি ঙোিো আল্লো 
মওোয’আকনয রফরবন্ন স্থোকন মফোকরকঙন এওই আদভ-োয়ো মথকও ৃি মফোকর ভস্ত 
ভোনফ চোরত এও চোরত। ুতযোাং এ ওথো রযষ্কোয মোকয় মোকে মম, মবৌককোররও ফো 
কোকয়য যাং, বোলো ইতযোরদ রবরর্ত্ও চোরত আল্লোয মদয়ো চীফন-ফযফস্থোয যোরয 
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রযন্থী, উকল্টো। এওটো মোকে আদকচয উয রবরর্ত্ মওোকয, মম আদচ মোকে ‘রো 
এরোো ইল্লোল্লো, মভোোম্মোদযু যুরোল্লো’, অনযগুরর মোকে ভোনুকলয মঔয়োরঔুী ভত 
ৃরথফীয ফুকওয উয রোইন মটকন কোকয়য যাংকয়য উয ফো বোলোয উয রবরর্ত্ 
মওোকয। দ’ুমটো এওকত্র মঘোরকত োকয নো- অম্ভফ, এওথো ফুছকত রণ্ডত ফোয দযওোয 
মনই।     

আচ োযো ৃরথফী চকুি ঘোভিোয যাং, বোলো ইতযোরদয উয রবরর্ত্ ওযো চোরতগুরর 
প্রকতযওটি রনকচকদয ঙোিো ফোওী ভোনফ মকোিী মথকও আরোদো, স্বতন্ত্রবোকফ মদকঔ; শুধু 
স্বতন্ত্রবোকফই মদকঔ নো ফতচ ভোকন এও মদ আয এও মদকয কঙ্গ ত্রুবোফোকন্ন রযণত 
মোকয়কঙ। এয ওোযণ ঐ ফ চোরতগুররয প্রকতযওটিয চোতীয় স্বোথচ রফরবন্ন অথচোৎ 
একওও চোরতয একওও স্বোথচ। তোকদয প্রকতযকওযই ভকনোবোফ মোকে মম মওোকনো উোকয়ই 
মোও রনকচয স্বোথচ যক্ষো মওোযকতই কফ, একত োশ্বফতী মদকয ওত ভোনুল তযো 
মওোযকত কফ, ওত ফোিী-খয, চনথ ধ্বাং ওযো কফ তোয মওোকনো রোফ ওযোয 
প্রকয়োচন নোই, মওোকনো নযোয়-নীরত, ভোনফতোয ফোরোই নোই। রনচ মদকয ীভোকন্ত নদীয 
করতকথ ফোোঁধ রদকয় অনযকদকও ভরুবূরভকত রযণত মওোকয মদয়ো নযোয়ঙ্গত মওোকয 
রনকয়কঙ। ভোনুল চীরফওো  অনয মওোকনো প্রকয়োচকন এই ীভোনো অরতক্রকভয মঘিো 
মওোযকর ীভোন্তযক্ষীকদয গুরর তোকদযকও ছোোঁছযো মওোকয মদয়। অথঘ ৃরথফীয এই ভোটি 
মথকও আদভকও ৃরি ওযো মোকয়কঙ, এই ভোটিকতই আফোয ওর আদভ ন্তোনকও মপযকত 
মমকত কফ ুতযোাং ৃরিকতবোকফই এই ভোটিয উয, এই ৃরথফীয উয ভোনুকলয ূণচ 
অরধওোয, ও মযোকয়কঙ। ভোনুল ইেো মওোযকর এই ৃরথফীয মম মওোকনো প্রোকন্ত মমকত 
োকয, মম মওোকনো চোয়কোয় ফফো ওযকত োকয। এই ৃরথফী আল্লো ভোনুকলয চনযই 
ৃরি মওোকযকঙন। রতরন মফোকরকঙন ভোনুল মোকে ৃরথফীয ফুকও তোোঁয প্ররতরনরধ, ঔররপো। 
এঔোকন রতরন ৃরথফীয ফুকও মওোকনো রফবরিকযঔো আকযো ওকযন রন। ুতযোাং এই 
মূ্পণচ ৃরথফীয উয প্ররতটি ভোনুকলয ৃরিকত অরধওোয। মই অরধওোযফকর এই 
ভোটিয ফচত্র ম মমকত োকয- এই ৃরথফীয মম মওোকনো চোয়কোয় নযোয়ঙ্গতবোকফ পর 
পরোকত োকয, মওউ তোকও ফোধো রদকত োকয নো। এই ৃরথফীয ফুকও আল্লো মো োরোর 
মওোকযকঙন তো মথকও মোয মো মঔকত ইেো মওোযকফ তো মঔকত োকয, মওউ ফোধো রদকত 
োকয নো। অকনযয মওোকনো ক্ষরত নো মওোকয, অকনযয স্বোধীনতোয় স্তকক্ষ নো য় এভন 
ফ ওোচ ম মওোযকত োকয। ভোনুকলয স্রিো, প্রবু, যফ, ভোকরও আল্লো ভোনুলকও এই 
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অরধওোয রদকয় মযকঔকঙন, দোজ্জোরীয় বযতো এক ভোনুকলয মোফতীয় অরধওোয যণ 
মওোকযকঙ রফরবন্ন ীভোকযঔো রদকয়। পকর ভোনুকলয ভকধয স্থোয়ী াংখোত, াংখকলচয রূ 
রনকয়কঙ, এই াংখকলচয প্রফণতো ফ মঘকয় মফী প্ররতকফী মদগুররয ভকধয, এওথো মম 
মওোকনো ভকয় ৃরথফীয যোচননরতও  োভরযও 
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প্ররতদ্বরন্দতোয ইরতো রক্ষয মওোযকরই রযসু্ফট মোকয় উঠকফ। ওোযণ ঐ এওই। ‘ভোনুল 
এও চোরত’ আল্লোয এই ওথো অস্বীওোয মওোকয ৃরথফীয ফুকওয উয মঔয়োর ঔুী ভত 
দোক রদকয়, রোইন মটকন, ঘোভিোয যাংকয়য উয বোলোয উয রবরর্ত্ মওোকয ভোনুকল 
ভোনুকল রফকবদ ৃরি মওোকয রঘযস্থোয়ী াংখোত-াংখলচ-যিোত  মুকদ্ধয ফযফস্থো ওযো। 
মতরদন এই ওৃরত্রভ ফযফস্থো ৃরথফীকত ঘোর ুথোওকফ, ততরদন ভোনুকল-ভোনুকল, চোরতকত-
চোরতকত অোরন্ত, মুদ্ধ যিোত মওউ ফন্ধ মওোযকত োযকফন নো। ত রীক অফ 
মনন (League of Nations) নয়, ত চোরতাংখ  (United Nations) নয়। 
ভোরোকয়ওযো ভোনুল দতযীয রফরুকদ্ধ মম মুরি রদকয়রঙকরন; এফরর ভোনুলকও রদকয় মো 
ওযোকফ মফোকর ঘযোকরঞ্জ রদকয়কঙ- অথচোৎ মই পোোদ  োপোকুরদ্দভো- অোরন্ত, অনযোয়, 
যিোত  মুদ্ধ মোকত মঘোরকত থোকও মচনয য়তোকনয োকত মত অস্ত্র আকঙ তোয 
ভকধয অনযতভ প্রধোন অস্ত্র মোকে এই বূককোর, ঘোভিোয যাং, বোলো ইতযোরদয উয 
রবরর্ত্ মওোকয ভোনফ চোরতকও রফবি ওযো। এফাং এই চনযই এই ফযফস্থো মল এরোকভ 
ওকঠোয বোকফ রনরলদ্ধ। এই ফযফস্থো ভোনুল চোরতয ওত অোরন্ত, অনযোয়, অরফঘোয, 
যিোত, মুদ্ধ, অশ্রু  বি হৃদকয়য ওোযণ মোকয়কঙ- মোকে, তো ভুকদ্রয ভত 
ীভোীন। 

এই দীকনয, চীফন-ফযফস্থোয এওভোত্র উকদ্দয মোকে ৃরথফীকত ফ যওভ অনযোয়-
অরফঘোয, মোলণ, অোরন্ত, যিোত ফন্ধ মওোকয োরন্ত (এরোভ) প্ররতিো ওযো। এইটোই 
মোর আল্লোয প্ররত এফররকয ঘযোকরঞ্জ, মম ঘযোকরঞ্জ আল্লো গ্রণ মওোকযকঙন। 
মপকযতোযো, ভোরোকয়ওযো মফোকররঙকরন এই নতুন ৃরি ভোনুল ৃরথফীকত অোরন্ত 
(পোোদ)  যিোত (োপোকুরদ্দভো) মওোযকফ। পোোদ কেয অকথচয ভকধয অোরন্ত, 
অরফঘোয, মোলণ, অতযোঘোয ফ রওঙুই আক আয োপোকুরদ্দভো কেয অকথচয ভকধয 
ঔুন, মঔভ, মুদ্ধ ইতযোরদ ফ রওঙুই আক। ভোরোকয়ওযো ভোনুল ৃরিয রফরুকদ্ধ এ মুরি 
আল্লোয ওোকঙ ম ওকযন রন মম ভোনুল মতোভোয এফোদত মওোযকফ নো, োরো, ভ, 
জ্ব মওোযকফ নো, ভরন্নকয, ভরচকদ, কীচচ োয়, ীনোককক আয যোককোডোয় মোকফ নো। 
আচ ৃরথফীভয় ভোনুল ভরচকদ, ভন্নীকয, ীনোককক, যোককোডোয় আয কীচচ োয় শুধু বীি 
মওোযকঙ তো নয়, গুকরোকত চোয়কো োয়ো ভুরওর। প্ররতরদন ত ত নতুন 
উোনোরয় ৃরথফীকত দতরয মোকে, তো উোওকদয চোয়কো মোকে নো। এ ঙোিো 
নোনোবোকফ ভোনুল মোয মোয ধকভচয ভস্ত যওভ অনুোন প্রোণকণ োরন মওোযকত মঘিো 
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মওোযকঙ। রও পর মোকে? ৃরথফীকত অনযোয়, অরফঘোয, ভমরুকভয ক্রন্নন, যিোত, 
মুদ্ধ, তযো ওভকঙ? অফযই নয়। রযাংঔযোন রনঃকন্নক মফোকর মদকফ মম গুকরো 
অতযন্ত দ্রুতকরতকত মফকি মোকে। এটো ওোউকও মফোকর রদকত কফ নো মম, এই ওর 
মুকদ্ধয মঙকন চোরতকত রফকবদ, রফবরি এওটি ফি ওোযণ। এই তোেীকত দটুি 
রফশ্বমুকদ্ধ মঘৌদ্দ মওোটি ফরন আদভ মম শুধু তোত মোকয়কঙ তোই নয়, ঐ মুকদ্ধয য 
াংখোত এিোফোয ভোনরফও প্রকঘিোয পর চোরতাংকখয (United Nations) চকন্য য 
শুধু ২০০০ োর মচন্ত ৃরথফীয রফরবন্ন স্থোকন মুকদ্ধ ৪০,৯৬৮,০০০ (ঘোয মওোটি নয় 
রক্ষ আটলরি োচোয) ভোনুল শুধু রনতই মোকয়কঙ, আতকদয াংঔযো স্ববোফতই এয 
দ গুকণয মফর (Stockholm International Peace Research Institute)। আয এই 
নতুন তোেীয এওটি রদন অরতফোরত য় রন, মমরদন ৃরথফীকত মুদ্ধ  যিোত 
য় রন। শুধুভোত্র ইযোও  আপকোরনস্তোকনই রনত মোকয়কঙ ১০ রক্ষ ভোনুল, 
ভোয়োনভোয, ররযয়ো, রপরররস্তন এফ মদকয ওথো ফোদই রদরোভ। এই ভৃতুযয আনুলরঙ্গও 
মম দঃুঔ, োোওোয আয অশ্রু তো মওোকনো রযাংঔযোকন মনই। 

মল নফী (দ:) ভগ্র ভোনফ 
চোরতয চনয মপ্ররযত মোকয়কঙন 
অথচোৎ তোোঁয নফুয়ত ভস্ত 
ৃরথফী রযফযোপ্ত। তোোঁয 
উম্মোয ফযথচতোয চনয তোোঁয 
নফুয়ত ভস্ত ভোনফ চোরতকও 
এয অন্তবুচ ি মওোযকত োকয 
রন, মরদ মইটোই রঙকরো 
উম্মকত মভোোম্মদীয উয 

অরচত ফচপ্রথভ  ফচকেি দোরয়ত্ব। মমঔোকন ভস্ত ভোনফচোরতকওই রফশ্বনফীয (দ:) 
উম্মোয় রযণত ওযোয চনয তোোঁকও োঠোকনো মোকয়কঙ মঔোকন স্থোন, যাং, বোলো 
ইতযোরদয উয রবরর্ত্ মওোকয ভোনফ চোরতকও অথচোৎ তোোঁয উম্মোকও ফহু বোকক রফরেন্ন 
মওোকয মদয়োয অনুভরত থোওকত োকয নো, ওোযণ তোকোকর উম্মোকও রফবি মওোকয 
মদয়ো য়, তোোঁয উম্মোয ভকধয মম মওোকনো যওভ রফবরি ৃরিই কুপয। মমঔোকন এই 
মল চোরতয-উম্মকত মভোোম্মদীয - ঐওয অটুট যোঔকত আল্লো মওোয’আকন ফহুফোয 
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তোরকদ রদকয়কঙন; তোোঁয যুর (দ:) ফহু বোকফ তওচ  মওোকযকঙন। ঐওয নি ফোয 
োভোনযতভ ওোযণ মদঔকর মঔন তোোঁয রফত্র মঘোযো যোকক রোর মোকয় মমকতো মঔোকন 
ঐ ঐওয ধ্বাংওোযী ফযফস্থোকও আল্লো  যুর (দ:) মওোনক্রকভই অনুভরত রদকত 
োকযন নো, এটো োধোযণ জ্ঞোন, ুতযোাং এটো োযোভ। এ ঙোিো আয গুরুত্বূণচ 
ওোযণ আকঙ।   

ৃরথফী নোকভয এই গ্রটি ভোনফ চোরতয চনয, ফরন আদকভয চনয। এয ফুকওয উয 
ভনকিো রোইন মটকন এই ফরন আদভকও ফহু বোকক রফবি মওোকয রঘযস্থোয়ী াংখকলচয, 
দ্বকন্দয ফকন্নোফস্ত ওযোয অনুভরত স্রিো মদন রন। রতরন মফোকরকঙন ভস্ত ভোনফ চোরত 
এও চোরত, এওই আদভ-য়োয ন্তোন। স্রিোয মই ফোণী উকক্ষো মওোকয অাংওোযী 
ভোনুল মম মবৌককোররও যোষ্ট্র (Nation State) স্থোন ওযকরো তোয রযণরত মোকয়কঙ 
ীভোীন অনযোয়, পোোদ আয যিোত। এ ঙোিো মোকয়কঙ ৃরথফীয চনাংঔযোকও 
ওৃরত্রভ ীভোকন্তয ভকধয আটরওকয় মযকঔ শ্বোরুদ্ধওয অফস্থোয ৃরি ওযো মোকয়কঙ। পর 
মোকয়কঙ এই মম ৃরথফীয মওোথো মঙোট মবৌককোররও যোকষ্ট্র অরতরযি চনাংঔযোয ঘোক 
ভোনুল অথচননরতও রদও রদকয় ঘযভ দদুচোগ্রস্থ মোকয় অনোোকয কু-রক্ষোয় অরক্ষোয় ধুকও 
ভযকঙ। অনযরদকও অল্প চনাংঔযোয যোষ্ট্র ৃরথফীয রফযোট এরোওো দঔর মওোকয মটোয 
প্রোওৃরতও ম্পদ যোচোয োকর মবোক মওোযকঙ। ফতচ ভোকন তুরনোভূরও বোকফ অল্প 
চনাংঔযোয রওন্তু রফযোট বূ-বোক অরধওোযী এভন যোষ্ট্র আকঙ মঔোকন মম প্রঘুয ঔোদয 
োভগ্রী উৎোদন য় তোয এওটো রফযোট অাং চোোকচ মওোকয রনকয় ভুকদ্র মপকর রদকত 
য়। অনযরদকও ফহু মঙোট অথঘ অরতরযি চনাংঔযোয যোষ্ট্র আকঙ মম যোকষ্ট্রয ভোনুল 
োচোকয োচোকয নো মঔকয় ভকয মোকে। এয মঘকয় ফি অনযোয় এয মঘকয় ফি মুরুভ 
আয রও কত োকয? ঐ মঙোট মঙোট যোষ্ট্রগুররয ভকধয ভোনুলকও আটকও যোঔো মোকয়কঙ, 
অফরুদ্ধ মওোকয যোঔো মোকয়কঙ। ওৃরল ওোচ মওোকয ভোনুকলয চনয ঔোদয পরোকনোয চনয 
একদয প্ররত চকনয চনয ওকয়ও ওোঠো চরভ বোকক কি নো, অনযরদকও ঐ ফি ফি 
যোষ্ট্রগুররকত প্ররত চকনয বোকক রক্ষ রক্ষ এওয কি এফাং তোযয রক্ষ রক্ষ ফকচভোইর 
অনোফোরদ কি থোকও ঘোল ওযোয ভোনুকলয অবোকফ। ওৃরল ঙোিো অথচনীরতয অনযোনয 
রদও রদকয় এই ভস্ত রফবোচন এওই যওকভয অনযোয়  মুরুকভয প্রতযক্ষ ওোযণ। এও 
মবৌককোররও যোষ্ট্র ঘূিোন্ত ধনী, অনযটি দোরযকদ্রয রনুতভ মচোকয় মনকভ শু চীফন মোন 
মওোযকঙ। এওটি তোয রফযোট ম্পদ ীভোকন্তয মবতয আটকও যোঔকঙ, তোকদয যোকষ্ট্রয 
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ভোনুল ফোদ মদন কুকুয-রফিোর মম ভোকনয চীফন মোন ওকয তো ঐ দরযদ্র যোকষ্ট্রয 
ভোনুলগুরর স্বকপ্ন মদঔকত োকয নো। এই ভো অনযোয়, ভো মুরুভ ফন্ধ মওোযকতই আল্লো 
মবৌককোররও, কোকয়য যাং, বোলো ইতযোরদ ভোনুকল ভোনুকল মত যওকভয প্রকবদ মোকত োকয 

 

ফ রওঙুকও রনরলদ্ধ মওোকয রদকয়কঙন। এ ফযোোকয আল্লোয মদয়ো চীফন ফযফস্থোয-দীকনয 
নীরত মোর ৃরথফীয ফুকও ঘোভিোয যাং, বোলো, মকোত্র, মকোিী, মওোকনো রওঙুযই রফকবদ 
থোওকফ নো। ওোযণ ভস্ত ৃরথফীয ভোনুল এও চোরত। দীকনয এই নীরত স্বীওোয মওোকয 
রনকর ভোনুল ৃরথফীয ফচত্র ঙরিকয় মোকফ। মওোথো চনাংঔযোয অস্বোবোরফও ঘো, 
মওোথো চনীনতো থোওকফ নো। ৃরথফীয এও চোয়কোয় প্রোঘুমচ, অনয চোয়কোয় দোরযদ্রয 
থোওকফ নো। এও ফোররত োরন ভোটিকত মঢকর রদকর মমভন োরন ঘোরযরদকও ঙরিকয় মমকয় 
রনকচয ভতরত্ব ঔুোঁকচ মনয়, ভোন মোকয় মোয়, োরন মওোথো উোঁঘু মওোথো রনঘু মোকয় 
থোকও নো, মতভরন চনাংঔযো এফাং ম্পদ ৃরথফীভয় ঙরিকয় মমকয় ভোন মোকয় মোকফ। 
অথঘ ভোনুল ীভোকন্তয ফোোঁধ রদকয় ভোনুকলয স্বোবোরফও মস্রোতকও আটরওকয় এও চোয়কোয় 
অরতরযি চনাংঔযো অনয চোয়কোয় চনূনযতো, এও চোয়কোয় ম্পকদয প্রোঘুমচ অনয 
চোয়কোয় ওঠিন দোরযকদ্রযয রঘযস্থোয়ী ফকন্নোফস্ত মওোকয মযকঔকঙ। এই ঘযভ অনযোয়-ফযফস্থো 
মল এরোকভ অস্বীওোয ওযো মোকয়কঙ। রওন্তু ভোনুকলয কিো যোচননরতও-অথচননরতও 
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ফযফস্থো, আইন-দণ্ডরফরধ ইতযোরদয কঙ্গ এই মযও ফযফস্থো ৃরথফীয ‘মভোকরভ’ চোরত 
গ্রণ মওোকযকঙ এফাং মওোকয নোভোচ-মযোমো-জ্ব-মোওোত-টুর-োকিী-নপর এফোদত-
তরফ ইতযোরদ োচোয যওকভয ওোচ মওোকয রনকচকদয ভো মভোকরভ ভকন মওোযকঙ 
আয য চীফকন চোন্নোকতয আো মওোযকঙ। তোযো বুকর মককঙ মম নপর এফোদত নো 
মওোযকর যভোনুয যীভ আল্লো চোন্নোত রদকত োকযন। রওন্তু মযও  কুপযকও ক্ষভো 
নো ওযো মোকে তোয অঙ্গীওোয এফাং রতরন ওঔন তোোঁয অঙ্গীওোয বঙ্গ ওকযন নো, 
মওোযকফন নো।      

ওোকচই আচ োযো ৃরথফীকও মবৌককোররওবোকফ দইু তোরধও বোকক, কণতন্ত্র, যোচতন্ত্র, 
ভোচতন্ত্র ইতযোরদ ভতফোকদয রবরর্ত্কত োচোয োচোয যোচননরতও দর কঠন মওোকয, 
প্ররতটি ধকভচয ভকধয থোওো োচোয োচোয দর, মপযওো, ভোচোফ ইতযোরদকও প্রোরতিোরনও 
রূ রদকয় দোজ্জোর অথচোৎ ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’ এই ভোনফচোরতকও ঔণ্ড রফঔণ্ড মওোকয 
মযকঔকঙ। এই ওর রফবরি রভটিকয় রদকয় ভগ্র ফনী আদভকও এওটো চোরতকত রযণত 
ওযোয চনযই ভোন আল্লো আকঔযী নফীকও োঠিকয়কঙন। আচ ভোনফীয উম্মত রককফ 
মমফুত তীদ ভোনফচোরতকও মই আহ্বোন মওোযকঙ। আল্লো ২ মপব্রুয়োযী ২০০৮ 
তোরযকঔ এওটি ভরভোরন্বত মভো’মচচো মখোটিকয় মমফুত তীদকও তোোঁয রনকচয 
রযঘোররত আকন্নোরন রোকফ তযোয়ন মওোকযকঙন, এয এভোভ চনোফ মভোোম্মদ 
ফোয়োচীদ ঔোন ন্নীকও তযোয়ন মওোকযকঙন এফাং ভোনফচোরতয এওটি গুরুত্বূণচ বরফলযৎ 
চোরনকয় রদকয়কঙন। মটি মোর- অরঘকযই আল্লোয তযদীন এই মমফুত তীকদয 
ভোধযকভ ভগ্র ৃরথফীকত প্ররতরিত কফ এনো’আল্লো। ুতযোাং আচ মম অোরন্তভয় 
রযকফক আভযো ফফো মওোযরঙ তোয ভোরপ্ত মখোটকত মোকে। এফোয আল্লোয যুকরয 
প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী আফোয মচকক উঠকফ, এই চোরতয ওোরখুভ টুটকফ। 
ভোনফচোরতয োভকন আফোয নতুন মওোকয উদ্ভোরত কফ নফবযতোয ূমচ। আল্লোয 
যুকরয নোভ ‘যভোতোকল্লর আরোভীন’ ফোস্তকফ স্বোথচওতো রোব মওোযকফ। ভোনফচোরতকত 
মওোকনো মবদোকবদ থোওকফ নো, ফোই কফ বোই বোই, এওই রযফোকযয অন্তবুচ ি। ফোফো 
আদভ (আ:)  ভো োয়োয ওর ন্তোন তোকদয রক্ষ রক্ষ ফঙকযয অননওয োনোোরন 
বুকর যস্পযকও আররঙ্গন মওোযকফ। মই োরন্ত প্ররতিো রও এভরন এভরন কফ? ওঔনই 
নয়। এয চনয আল্লোয যুকরয প্রওৃত উম্মোকও তোকদয ঘূিোন্ত মওোযফোনী  তযোক 



68 

 

স্বীওোয মওোকয াংগ্রোভ মওোযকত কফ, মমভনটো তযোক স্বীওোয মওোকয মককঙন আল্লোয 
যুর  তোোঁয প্রওৃত উম্মো। 
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বোযিীয় ফিোয এফং নফী-যুরগে 

হুভোয়ূন কফীয 

শ্রীভদবোকফতকীতোয উদ্গোতো শ্রীওৃকষ্ণয ঠিও রযঘয়কও উদ্ঘোটন মওোযকত রককয় ফহু 
ভনীলী, জ্ঞোনী-গুণী রণ্ডত ফযরি ুকবীয ককফলণো মওোকযকঙন। তোকদয অকনকওই 
অরবভত রদকয়কঙন মম, আল্লো ওর চোরতককোিীকত  চনকদ ঐ এরোওোয বোলোয় 
যরঘত ধভচগ্রন্থ ওোকয তোোঁয নফী-যুরকদযকও োঠিকয়কঙন। রওন্তু ঐ নফীকদয রফদোকয়য 
কয তোোঁয রক্ষো  ধভচগ্রন্থ রফওৃত মওোকয মপরো মোকয়কঙ। পকর ঐ এরোওোয ভোনুলকও 
নতুন মওোকয থ মদঔোকত আরফবূচ ত মোকয়কঙন অনয নফী মোযো ূকফচয রফওৃত গ্রন্থকও 
যদ মখোলণো মওোকযকঙন এফাং নতুন রফধোন চোরতকও প্রদোন মওোকযকঙন। মওউ তোকও 
মভকন রনকয়কঙ, মওউ মভকন মনয় রন। এবোকফ চন্ মোকয়কঙ এওোরধও ধকভচয। ওোরক্রকভ 
অফস্থো এভন দোোঁরিকয়কঙ মম, এও এরোওোয ধকভচয অনুোযীযো অনয এরোওোয় অনয 
বোলোয় নোকমরওৃত ধভচকও ধভচ রোকফ এফাং ঐ ধকভচয প্রফতচ ওকও নফী রোকফ স্বীওৃরত 
রদকত নোযোচ। মমভন ইহুরদযো ঈো (আ:) মও আল্লোয মপ্ররযত মফোকর স্বীওোয ওকয 
নো, রিস্টোনযো আকঔযী নফী মভোোম্মদ (দ:)-মও নফী রোকফ স্বীওোয ওকয নো 
এওইবোকফ মভোকরভযো বোযতীয় অঞ্চকর বোযতীয় বোলোয ভোনুকলয প্ররত আল্লোয 
মপ্ররযত মফৌদ্ধ  শ্রীওৃষ্ণ এোঁকদযকও নফী রোকফ স্বীওোয ওকযন নো। রওন্তু তোকদয 
প্রঘোরযত ধভচগ্রকন্থয ভকধয আকঔযী নফীয আকভকনয ফহু বরফলযদ্বোণী উকল্লরঔত আকঙ মো 
ককফলণো মওোযকর স্পি মফোছো মোয় মম ঐ ধভচগুরর আল্লোযই মপ্ররযত (মো এঔন 
রফওৃত মোকয় মককঙ), এফাং স্ববোফতই মগুররয প্রফিোযো আল্লোযই ফোতচ োফোও অথচোৎ 
নফী  যুর। এভনই এওচন ককফলও নযোনোর ফযোাংও মররনাং ইনরস্টটিউট এফাং 
ধভীয় দফজ্ঞোরনও ককফলণো  ইরোভ প্রঘোয রভকনয প্ররতিোতো অধযক্ষ মও.এভ.এ 
মোোইন তোয ককফলণো গ্রন্থ ‘ইরোভ রও  মওন’- মত মকৌতভ ফুদ্ধ  শ্রীওৃকষ্ণয নফী 
য়োয কক্ষ রফস্তোরযত মুরি  প্রভোণ উকল্লঔ মওোকযকঙন। রনুরররঔত প্রফন্ধটি এভনই 
এওটি ককফলণোওভচ মোকত চনোফ মও.এভ. মোোইকনয ফই আয মফ রওঙু ফইকয়য 
োয়তো মনয়ো মোকয়কঙ।    
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বোযিীয় ফিোয শ্রীকৃষ্ণ শক তছণরন? 

শ্রীওৃষ্ণকও রন্ন ুধকভচয অফতোয ফরো মোকর প্রওৃতকক্ষ রন্নু মফোকর মওোকনো ধভচ ফো 
রন্ন ু োস্ত্র মফোকর মওোকনো োস্ত্র ৃরথফীকত মনই। মফদ, উরনলদ, কীতোয়, ুযোকণ 
মওোথো রন্ন ুেই মনই। েটি এরয়ো ভোইনয, ঔুফ ম্ভফ তুওী মদ মথকও এককঙ 
রনু্ধ কেয অভ্রাং রোকফ। উভোকদক প্রঘররত এই ধকভচয প্রওৃত নোভ নোতন 
ধভচ, মওোয’আকন মমটোকও ফরো মোকয়কঙ দীনুর ওোইকয়যভো, শ্বোশ্বত, রঘযন্তন ধভচ, অথচোৎ 

 

তীদ (মওোযোন- ূযো রূভ, আয়োত ৪৩, ূযো ফোইকয়যনো, আয়োত ৫) । অফতোয 
কেয অথচ ৃরথফীকত আকভন। ঈশ্বকযয অফতোয ফররকত ফুছোয় মম, রনরঔর রফকশ্ব ঐী 
প্রতযোকদ প্রঘোযওোযী ভোভোনকফয ৃরথফীকত চন্গ্রণ ওযো। মই ভয় কতই 
ভোনফচোরত মোকত ৃরথফীকত োরন্তকত ফফো ওযকত োকয, ভোনকফ ভোনকফ োনোোরন, 
যিোযরি, অনযোয়-অরফঘোয, মুরুভ-অতযোঘোয নো ওকয তোই ৃরিওতচ ো দরুনয়োকত 
ধোযোফোরওবোকফ নফী যুর (অফতোয, ভোভোনফ) মপ্রযণ ওকযকঙন।  
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আর মওোয’আন ফরকঙ, 

 প্রকতযও চোরতয চনয যকয়কঙ যুর (ূযো ইউনু ৪৮)।  
 প্রকতযও চোরতয চনয োদী ফো থ প্রদচও যকয়কঙ (ূযো যোদ ৮)। 
 আভযো প্রকতযও চোরত-মকোিীয ভকধয মওোকনো নো মওোকনো যুর োঠিকয়রঙ‛ (ূযো 

নোর-৩৭)। 
 এভন মওোকনো চোরত মনই, মোয ওোকঙ তওচ ওোযী (নোকময) আকভন ওকয নোই 

(ূযো পোরতয -২৫)।  

মওোয’আকনয এইফ ফণচনো মথকও চোনো মোয় মম, রফরবন্ন চোরত-মকোিীয ভকধয আল্লো 
রফরবন্ন মুকক নফী-যুর, থ-প্রদচও, তওচ ওোযী  ুাংফোদোতো োঠিকয়কঙন। মভোকরভ 
য়োয তচ  রোকফ ঐ ফ নফী-যুরককণয উয রফশ্বো স্থন ওযো অফয চরুরয। 
তোকদয ভকধয মওোনরূ োথচওয ওযকত আল্লো রনকলধ ওকযকঙন। মভো’মভনকদয ওোঙ 
মথকও অঙ্গীওোয মনয়ো মোকয়কঙ,   

 মভো’মভনযো ফকর, আভযো যুরককণয ভকধয মওোকনো তোযতভয মওোরয নো (ূযো 
ফোওোযো- ২৮৫) অথচোৎ মওোকনো নফীকও ভোনকফো, মওোকনো নফীকও অস্বীওোয 
ওযকফো তো কফ নো, তোযো ওকরই আল্লোয যুর। এ রফলকয়ই আর মওোয’আন 
ফরকঙ,  

 মোযো ঘোয় আল্লো এফাং ওতওকও অস্বীওোয, আয তোযো ঘোয় মমন এই দকুয়য 
ভকধয এওটি ভোছোভোরছ থ অফরম্বন ওযকত। এই ভস্ত মরোকওযোই মোকে োক্কো 
ওোকপয। মভো’মভন ’র তোযো মোযো আল্লো এফাং যুরককণয উয ঈভোন আকন 
এফাং তোকদয ভকধয - মওোকনো োথচওয ওকয নো (ূযো মনো ১৫০-১৫২)।‛  

এইফ ফণচনো মথকও স্পি ফুছো মোয় মম, মুকক মুকক আকত ওর নফী-যুরককণয প্ররত 
রফশ্বো স্থোন ওযো প্ররতটি মভো’মভন মভোকরকভয চনয অফয ওতচ ফয (পযদ) । মরদ 
এওচন নফীকও অস্বীওোয ওযো য়, তকফ ম ফযরি ‚রতযওোয ওোকপয‛ কয় মোয় 
এফাং রযণোভ মোকে রোিনোদোয়ও োরস্ত (ূযো ফোওোযো-১৫২)।   
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োঠওকণ, রফত্র মওোয’আকন ভোত্র ২৫ চন নফীয নোভ উকল্লঔ ওযো মোকয়কঙ। োরদ 
োকঠ আভযো এও রক্ষ ঘরব্ব োচোয ফো ভতোন্তকয দ-ুরক্ষ ঘরব্ব োচোয নফী 
যুরককণয ৃরথফীকত আকভকনয ওথো চোনকত োরয। মওোয’আন ফরকঙ- 

 আভযো মতোভোয ূকফচ অকনও যুর োঠিকয়রঙ, মোকদয ভকধয ওোকযো রফলয় 
মতোভোয ওোকঙ ফণচনো ওকযরঙ এফাং তোকদয ভকধয ওোকযো ওোকযো রফলয় ফণচনো ওরয 
নোই (ূযো মভো’মভন-৭৯)। 

মরদ ফ নফীকদয নোভ-ধোভ ফৃর্ত্োন্ত আর-মওোয’আকন ফণচনো ওযো ত তোকোকর এওটি 
রফশ্বকওোকলয আওোয ধোযণ ওযকতো। ফোইকফকর ফরণচত ওর নফীয নোভ মওোয’আকন 
উকল্লঔ ওযো য় নোই, আয তোয প্রকয়োচন মনই। প্রকতযও নফী-যুরকণ তোোঁকদয 
চোরতয বোলোয় তথো ভোতৃবোলোয় ঐীফোণী প্রঘোয ওকযকঙন, মোকত তোকদয চোরতয 
মরোকওযো কচই নফীয রক্ষোকও ফুছকত  অনুযণ ওযকত োকয। আয এ রফলকয়ই 
আর-মওোযআন ফরকঙ, - 

 আভযো প্রকতযও যুরকওই তোোঁয চোরতয বোলোয় োঠিকয়রঙ, এই চনয মম, মমন 
তোকদয রনওট স্পি ওকয (আভোয ফোণী) প্রঘোয ওযকত োকয (ূযো এিোীভ-
৫)। 

এই আয়োকতয ভভচফোণী মোকে, অতীকতয প্রকতযও নফী-যুরকণ মম মম অঞ্চর  
চোরতকত আকভন ওকযকঙন, মই চোরত  মই চোরতয বোলোকতই তোযো ী, এরোভ, 
রদফযজ্ঞোন, মফোরধ রোব ওকয মই অঞ্চকর এওই বোলো-বোলীয ভকধয প্রঘোযওোমচ 
ঘোররকয়কঙন। ঐফ বোলো রব্রু োী, াংসৃ্কত,োরর, ঘীনো ফো অনয মম মওোকনো বোলোই 
মোও নো মওন। ুতযোাং অতীত চোরতয নফীকদয চোনকত কর আভোকদয অফয রফরবন্ন 
বোলোয় যরঘত ধভচগ্রন্থগুরর মথো ‘মফদ-মফদোন্ত, ুযোণ-কীতো-াংীতো, উরনলদ, 
ভোবোযত, রত্ররটও, রদখো-রনওোয়ো, মচন্নোকফস্তো, তযোত-মফুয-ইরঞ্জর’ ইতযোরদ ককফলণো 
 োঠ ওকয মওোয’আকনয আকরোকও অতীত নফীকদয ম্বকন্ধ রতযওোয রযঘয় চোনকত 
কফ।  

উকযোি আকরোঘনোয োককক্ষ রনরশ্চত ওকয ফরো মোয়, বোযত উভোকদক আল্লো 
নফী-যুর-অফতোয মপ্রযণ ওকযকঙন এফাং তোোঁকদয প্রঘোরযত ফোণী-ঐীগ্রন্থ রফওৃত 
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অফস্থোয় কর ঐ চোরতয ভকধয এঔন ফাং-যম্পযোয় অনুৃত কয় আকঙ, তোকদয 
বি-অনুযি অনুোযীকদয ভোধযকভ। এঔন আভযো চোনোয মঘিো ওযকফো মম, শ্রীওৃষ্ণ  
ভোভরত মকৌতভ ফুদ্ধ আভোকদয প্রস্তোরফত উভোকদকয আল্লো মপ্ররযত নফী-যুর-
অফতোয রঙকরন রওনো। 

এরোভী তিন্তোতফদ  শভোণরভ ভনীলীণদয দতৃষ্টণি শ্রীকৃষ্ণ 

বোযতীয় মভোকরভ রঘন্তোরফদ  এরোরভও দোচরনওকণ শ্রীওৃষ্ণ ম্বকন্ধ মমফ ুরঘরন্তত 
ভতোভত মযকঔকঙন এফাং মওোয’আন োরদকয আকরোকও তোোঁয ম্বকন্ধ মম ফিফয রদকয়কঙন 
ঐফ ভতোভত ফিফয রফঘোয-রফকিলণ ওকয এই ধোযণো ৃরি য় মম, শ্রীওৃষ্ণ এওচন 
নফী।  

 মভোচোকদ্দকদ আরকপোনী যরন্ন (যো:) ওোকফপ প্রোয় ৩০-৫০ চন বোযতীয় 
নফীয ভোরধ দচন ওকযকঙন ফকর োদীওো ভোভোরদয়ো গ্রকন্থ উকল্লঔ যকয়কঙ। 

 বোযত উভোকদকয প্রঔযোত এরোভী রঘন্তোরফদ  যোচনীরতও ফযরিত্ব আফুর 
োরভ তোোঁোয রফঔযোত ‚Creed of Islam‛ গ্রকন্থ মকৌতভ ফুদ্ধকও আল্লোয নফী 
ফকর তথযপ্রভোণ রদকয়কঙন এফাং নফীকদয মক্ষকত্র ফযফহৃত দরুদ  ম্মোনূঘও 
‚Peace be upon him‛ ফো আরোইক োরোভ (আ:) ফযফোয মওোকযকঙন।  

 ঔযোতনোভো তো রভচচ ো ভোচোয চোনচোনোন এও স্বকপ্নয ফযোঔযো ওযকত রককয় 
শ্রীওৃষ্ণ এফাং যোভঘন্ধকও নফীরূক স্বীওোয ওকয ‘ভোওোভোকত ভোচোরয’ গ্রকন্থ উকল্লঔ 
ওকযকঙন।  

 মদফন্ন ভোদ্রোোয প্ররতিোতো ভোরোনো মভোোম্মদ ওোকভ নোনুতফী শ্রীওৃষ্ণ এফাং 
যোভঘন্ধকও নফীরূক তয নফী ফকর স্বীওোয ওকযকঙন (ভোফোোো োচোোনুয 
ৎ-ধভচ প্রঘোয)।  

 ভোরোনো চোপয আরী ঔোন ররকঔকঙন, এভন মওোকনো চোরত ফো মদ মনই; মোয 
মদোল-ত্রুটি াংকোধকনয চনয উমুি ভকয় আল্লো তো’রো মওোকনো নফী যুর 
মপ্রযণ ওকযন নোই। রতরন দ্বযথচীন বোলোয় উকল্লঔ ওকযকঙন মম , শ্রীওৃষ্ণ ভোন 
প্রবুয মযোরকতয ধোযোয় বোযতীয় নফীকদয অন্তবুচ ি রঙকরন (প্রতো, ২৮ ম 
আকস্ট ১৯২৯)।  
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 উভোকদকয প্রঔযোত এরোভী রঘন্তোরফদ  ভোনফী মভোোম্মদ (দ:) এয 
চীফনীওোয ‚ীযোতুন্নফীয‛ (দ:) যঘরয়তো ‚আল্লোভো রফরী মনোভোনী, বোযতীয় 
নফীকদয ম্বকন্ধ ভতোভত ফযি ওযকত রককয় ভন্তফয ওকযকঙন মম, শ্রীওৃষ্ণ  
অনযোনয বোযতীয় নফীকদয চীফনী  রতযওোয রযঘয় আচ নোনোরূ 
ওল্পওোরনীয আিোকর ঢোওো কি আকঙ।   

 আর-মওোযআকনয তোপরয গ্রন্থ ‚তোপীকয য়োরদী‛-মত ভোরোনো 
য়োরদজু্জোভোন অওোতকয স্বীওোয ওকযকঙন মম, ‚শ্রীওৃষ্ণ আল্লোয এও রপ্রয়  
ৎথ প্রোপ্ত ফযরি রঙকরন। এফাং রনচ মুক  চোরতয চনয মঔোদোয ক্ষ কত 
তওচ ওোযীরূক আরফবূচ ত কয়রঙকরন।‛ 

 ঔোচো োোন রনচোভী ফকরকঙন, শ্রীওৃষ্ণ প্রওৃতকক্ষ দষৃু্করতওোযীকদয রফনোওকল্প 
মপ্ররযত অফতোয রঙকরন (ওৃলণরফরত)। 

 উভোকদকয আয এওচন প্রঔযোত রণ্ডত, এরোভী রঘন্তোরফদ আল্লোভো 
মোকরভোন নদবী রন্নকুদয ূচয অফতোয শ্রীযোভঘন্ধ, ওৃষ্ণ  মকৌতভ ফুদ্ধকও 
নফীরূক স্বীওোয ওকয তোোঁয ‚রযোত মভোফোযও‛ ১৯৮২ গ্রকন্থ উকল্লঔ ওকযকঙন। 

 আর-মওোয’আকনয ফযোঔযোতো প্রঔযোত তোপরযওোযও  আন্তচচ োরতও ঔযোরত ম্পন্ন 
ভুপরত এফাং প্রঔযোত তোপরয গ্রন্থ ‚ভো’আকযপুর মওোয’আন‛ এয যঘরয়তো 
(আটঔণ্ড) ভুপরত মভোোম্মদ রপ, তোোঁয গ্রকন্থয ৩য় ঔকণ্ড উকল্লঔ ওকযকঙন মম, 
আমচ ধভচগ্রন্থ মফকদয ওর ঋরলকণই নফী-অফতোয রঙকরন। 

 ভোরও রত্রওো ‚ৃরথফীকত‛ ভন্তফয ওযো মোকয়কঙ মম, ‚কীতোয শ্রীওৃষ্ণ রঙকরন 
একওশ্বযফোদী। এই যভুরুকলয উকল্লঔ ওকয ভোনফী রফশ্বনফী ভুোম্মদ (দ:) 
ফকরকঙন- ‚ওোনো রপর রকন্ন নফীয়োন আয়োদরু রোনো ইভুহু ওোকন।‛ 
(োদীক মদোরভী, তোরযকঔ োভদোন, ফোফুর ওোপ।) অথচোৎ- ‚বোযতফক্লচ এও 
নফীয আরফবচ োফ খকট, রমরন ওৃষ্ণফণচ এফাং ওোনোই নোকভ রযরঘত।‛ আভযো 
ফোই চোরন মম, েযীওৃকষ্ণয আর নোভ ওোনোই। আয শ্রীওৃষ্ণ তোোঁয রপরত 
নোভ। ভোরও রত্রওো ‘ৃরথফী’ আকযো উকল্লঔ ওকযকঙ মম, বোযকতয দফরদওমুক 
রঙর এরোকভয মুক।-(ভোরও ৃরথফী, মপব্রুয়োরয-১৯৮৮)।   

 ড. যরপও চোওোরযয়ো এও প্রফকন্ধ রফরবন্ন মভোকরভ ভনীলী  রোভোকদয উরি 
উদৃ্ধরত ওকয ররকঔকঙন মম, - According to the Quaranic declarations, not 
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only Moses and jesus, but all the Vedic Rishies of old and Rama, 

Krishna............have alike place in the hearts of the true followers of Islam” 

(Ilustrated weekly of India. Dated 28.10.1973) ।  
 এরোকভয ঘতুথচ ঔররপো, জ্ঞোকনয দযচো নোকভ ঔযোত, নফী ওরযভ (দ:) এয 

রপ্রয়তভ ভ্রোতো  চোভোতো এরোকভয ইরতোক ঔযোতনোভো ভযরফদ আরী (যো:) 
ফকরকঙন, ‚আল্লো তো’রো ওৃষ্ণফকণচয এও নফী োঠিকয়রঙকরন, মোয নোভ 
মওোয’আকন উকল্লঔ ওযো য় নোই।‛ (ওোোপ, ভোদোকযও) এই ফণচনো মথকও 
এওচন ওৃষ্ণ ফকণচয নফীয আরফবচ োকফয াংফোদ োয়ো মকর, মো নফী ওরযভ 
(দ:) ওতৃচ ও  ইকতোূকফচ উকল্লরঔত োদীকয ‚আয়োদরু  এভুহু ওোকন‛ 
ওৃষ্ণফণচ  ওোনোই নোকভ বোযতীয় নফী-অফতোয শ্রীওৃকষ্ণয ভকধয োদৃয ঔুোঁকচ 
োয়ো মোয়।  

 ড. মভোোম্মদ ীদলু্লো এফাং আকযো ফহু রন্ন ু মভোকরভ রণ্ডত  বোলোরফদ 
াংসৃ্কত ধভচগ্রন্থ ককফলণো ওকয এভন অকনও তয-নোতন ফোণী ঔুোঁকচ মকয়কঙন, 
মোয দ্বোযো প্রভোণ য় মম, দফরদও মিোওগুকরো ঐীফোণী এফাং দফরদও ঋরলযো 
নফী-অফতোয, অরন্তভ-ঋরল-নযোাং, ওরি-অফতোয ভোনফী ভুোম্মদ (দ:)। 
ঐ ফ গ্রকন্থয ফোণী তয  প্রফিোযো তযফোদী নো কর তোোঁকদয বরফলযৎফোণী 
রওরূক তয কত োকয?  

 ওরফ নচরুর তোোঁয ভোনুল ওরফতোকত ররকঔকঙন,  

ভূঔচযো ফ মোকনো 

ভোনুল একনকঙ গ্রন্থ; গ্রন্থ আকন রন ভোনুল মওোকনো। 

আদভ দোউদ ঈো ভুো ইিোরভ মভোোম্মোদ 

ওৃষ্ণ ফুদ্ধ নোনও ওফীয, রফকশ্বয ম্পদ। 

এঔোকন রফত্র মওোয’আকন মোোঁকদযকও নফী মফোকর তযোয়ন ওযো মোকয়কঙ তোকদয কঙ্গ 
এওই ওোতোকয ওৃষ্ণ  ফুকদ্ধয উকল্লঔ মথকও মফোছো মোয় মম, ওরফ নচরুর তোোঁকদযকও 
নফী রোকফ রফশ্বো মওোযকতন। 
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শ্রীকৃণষ্ণয জীফনোিোয  শফতষ্টয তক ফণর? 

প্রোঘীন মুক কত প্রকতযও ধকভচ মওোযফোরন ফো উৎককচয যীরত ঘোর ুআকঙ। মওোযফোরনয 
ভয় একর শ্রীওৃষ্ণ শু মওোযফোরন মওোকযকঙন। এয ভকধয এওটি কোবী রঙকরো 
(বকফত, দভ স্কন্ন, অধযোয়-৫৮) । এঙোিো শ্রীওৃকষ্ণয চীফনী মথকও আভযো চোরন 
রতরন মঙোটকফরোয় যোঔোর রঙকরন, মো এরোকভয অকনও নফীয চীফনীকত আভযো োই। 
এঙোিো তোোঁয চকন্য ূকফচ তোোঁয চন্কও রখকয বরফলদ্বোণী ওযো মোকয়রঙকরো ফকর 
চোনকত োরয, মম বরফলযদ্বোণীয মপ্ররক্ষকত ওাং যোচো ফহু রশু তযো ওকয। শ্রীওৃষ্ণ 
একরঙকরন দকুিয দভন  রকিয রোরন ওযোয চনয। ভোবোযকত আকঙ  

 ‚ধভচফুযরেরত রভরেকন্তো মমই ধভচয প্রফতচ ওঃ অথচোৎ- মোযো ধকভচয উকেদ ওোভনো 
ওকয অধকভচয প্রফ্তচ ন ওকয, মই দযুোত্মোকদযকও রফনো ওযো এওোন্ত ওতচ ফয 
(১২/৩৩/৩০)।  

 ধভচকদ্রোীকদয রফরুকদ্ধ তোোঁয াংগ্রোভ রঙর আকোলীন। রতরন মওোকনো নতুন ধভচ 
প্রফতচ ন ওযকত আকনরন (বকফত ধকভচয প্রোঘীন ইরতো, ১ভ ঔণ্ড ১৭২ .ৃ)। 
রতরন রঘয-তয, নোতন ধকভচই প্ররতরিত রঙকরন। ভোবোযত ফরকঙ, ‚কতয 
প্ররতরিতঃ ওৃষ্ণ তযভত্রো প্ররতরিতভ (ভোবোযত ৫/৮৩/১২)।  

 রতরন ওঔকনো ঈশ্বযকত্বয দোফী ওকযন রন। রতরন রঙকরন একওশ্বযফোদী। খয-
াংোয ভোচ রযফোয-রযচন রনকয় রতরন ফফো ওকযকঙন। তোয রতো, 
ভোতো, স্ত্রী, ুত্র ফই রঙর। রতরন চন্-ভৃতুযয অধীন ভোনুলই রঙকরন। মমভন 
ভোবোযকত ফরো মোকে- ‚ভোনুলাং মরোওভরতি ফোুকদফ-ইরতশ্রুত (ভোবোযত 
৬/৬৬/৮-৯)। 

 রতরন এওোরধও রফকয় ওকযরঙকরন। তন্কধয ভোভোকতো  পুপোকতো মফোনকদয ভকধয 
বদ্রো, রভত্ররফন্নোকও রফকয় ওকযরঙকরন। অনযোনয স্ত্রীকদয নোভ-রুরিনী, ওোররন্নী, 
তযো, চোম্বফতী, মযোরনী, রক্ষণো, তযবোভো, তম্বী। এও ওথোয় রতরন রঙকরন, 
‚ভোনুলীাং মমোরন ভস্তোয় ঘরযলযরত ভরতকর (ভোবোযত ৬/৬৬/১০২)। অথচোৎ 
এই ধযোয ফুকও এওচন ভোনুকলয ভত ভোনুল’। তোোঁয মুককয আদচ ভোনফ, 
ভোভোনফ।  
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 রতরন রঙকরন তয ধকভচয প্রঘোযও তথো দফরদও ঋরলকদয প্রঘোরযত ধক্ভচয ফোও 
 প্রঘোযও মোো রঙর তয, ুন্নয  ভঙ্গকরয ধভচ এরোভ। তয  তযধকভচয 
ভকধয মওোকনো োথচওয মনই। মমভন ভোবোযত ফরকঙ ‚নোরস্ত তযোত কযোধভচ‛ 
তযই ধ্ভচ আয ধভচই তয। আয এই তয ধকভচয রফত্রতো যক্ষোয় শ্রীওৃষ্ণ 
ধভচকদ্রোীকদয রফরুকদ্ধ মুদ্ধ মখোলণো ওযকতন। ভস্ত মঘিো ফযথচ োয কয রতরন 
মুকদ্ধয অনুভরত রদকতন (বকফৎ ুযোণ ৫/১৫১/৪৫)। 

 অনযোনয নফী-যুরকদয নযোয় রতরন অমথো যিোত, অনযোয় মুদ্ধ ঙন্ন 
ওযকতন নো। বকফৎ ুযোণ মদঔুন তোই ফরকঙ : ‚কফচোথো মতভোনো নোভমুদ্ধ 
রবওোাংষ্কতোভ োকন্ত প্ররতকত মুদ্ধাং প্ররদ্ধাং নোযোক্রভঃ‛ (ঐ ৫/৭২/৮৯)। 
রতরন ফকরকঙন, এই ধভচমুকদ্ধ রনত কর, ‚কতোফো প্রোন্পযর স্বকচাং স্বকচরোব।‛ 
অথোৎ- ীদ ফযরি স্বকচরোব ওকযন (ঐ)।  

 অনযোনয নফীকদয নযোয় শ্রীওৃকষ্ণয আনচন আত্মীয়যোই তোোঁয প্রধোন ত্রু, 
রফকযোধী রঙকরন। (বকফৎ ধকভচয প্রোঘীন ইরতো -ৃ৩০০) তোযো তোোঁয উয 
রনমচোতন ওকযন। উকল্লঔয মম, ভথুযোয যোচো ওাং ফো ওরনকষ্কো রমরন শ্রীওৃকষ্ণয 
আন আত্মীয়, ভোভো রঙকরন। তোোঁয অতযোঘোকযয ওোযকণই ফোধয কয় রতরন 
দ্বোযওোয় ‘মচযত’ ওকযন, মো অকনও নফীয মক্ষকত্রই াংখটিত কয়রঙর।  

 অকনও ধভচকদ্রোী শ্রীওৃষ্ণকও মফদ-রফকযোধী ভকন ওকয তোোঁয রফকযোরধতো ওকযকঙন  
(ঐ ২০০ ৃিো)। রতযওোয অকথচ রতরন ঐী-গ্রন্থ মফকদয রফকযোধী রঙকরন নো। 
রওন্তু ূফচফতী রফওৃত দফরদও ধকভচয ুকযোরতযো মফদ  মফকদয নোকভ রফওৃত 
প্ররক্ষপ্ত ভনকিো ফোণী প্রঘোয ওযকতো আয তোই রতরন এই রফওৃতধভচ ফোণীয 
রফকযোরধতো ওযকতন।  

 রতরন তয  রভথযোয ভকধয, ধভচ  অধকভচয ভকধয প্রওৃত ভীভোাংো ওযোয চনয 
আরফবূচ ত কয়রঙকরন (ভোবোযত ১৩/৫৮/৫-৬), মো অনযোনয নফীকদয মক্ষকত্র 
তয। ঐ মুককয অুয প্রওৃতয (ওোকপয) ভোনুলযো তয-ধকভচয রফকযোরধতো 
ওযকতো এফাং অতয ধভচ প্ররতরিত ওযকত তৎয রঙর। মমভন ফরো মোকয়কঙ, 
‚অত্রভ প্ররতরিাংকত চকদোহুযোনশ্বযভ।‛ অথচোৎ-তযধভচ ফযফস্থোয় রফশ্বো ফো 
চকদীশ্বকয রফশ্বো ওযকতো নো (কীতো-১৬/৮)।   
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 ধভচ ভোনুকলয ভনুলযকত্বয প্রভোণ। ধভচ ঙোিো ভোনুল শুয ভতুরয। মমভন োকস্ত্র 
ফরো মোকয়কঙ, ‚আোয রনদ্রো বয় দভথুনাংঘ োভোনয মভতৎ শু রবনযোনোভ। 
ধকভচরকতো ভরধও রফকলঃ ধকভচ নীনো শুরবচভোনোঃ।‛ অযযরচথোৎ- ধভচীন 
ভোনুল আয শুয ভকধয মওোকনো োথচওয মনই, উবকয়ই আোয রনদ্রো, বয় এফাং 
মমৌন ওকভচয ভকধয রদকয় চীফন অরতফোরত ওকয।‛   

 অফতোয শ্রীওৃষ্ণ যর চীফন মোন ওযকতন। আোয-রনদ্রো-মফ-বূলোয় 
োদোরদো  রফত্র রঙকরন। তোোঁয মুককয মরোকওযো ভদযোন ওযকতো এফাং 
োনোকি এত রফকবোয রঙর মম, শ্রীওৃষ্ণ ভদযোনকও রনরলদ্ধ মখোলণো ওকয আকদ 
চোরয ওকযন এফাং ভদয প্রস্তুত রনরলদ্ধ ওকযন (শ্রীওৃষ্ণ  বকফৎ ধভচ-
১৩৫ৃ.)।  

 ভোভোনফ শ্রীওৃষ্ণ ধভীয় যীরত-নীরত োস্ত্র ভতই োরন ওযকতন। প্ররতরদন 
ওোকর ‘িহ্ম ভুূকতচ ’ (পচযয়োকি) মযো তযোক ওকয োত-ভুঔ মধৌত ওযতঃ 
(আঘভন-চ)ু অজ্ঞোন অন্ধওোকযয অতীত যভোত্মোকও (আল্লোকও) ধযোন 
(মমক্র, প্রোথচনো, উোনো) ওযকতন। ঐ যভোত্মো এও  অরদ্বতীয় যভিহ্ম, 
রমরন স্বয়াং মচযোরত (নুয), অফযয়-রনতয (োইয়ুযর ওোইয়ুযভ)  রনষ্করঙ্ক 
(মোফোন)। ন্ধযোওোকর উোনো ওযকতন (রফষু্ণবকফৎ ুযণ)। রতরন যোকত্রয 
অধচমোভ ফোওী থোওকত রনদ্রো মথকও চোগ্রত কয় নোতন িহ্মকও (যভ প্রবু) 
ধযোন ওযকতন (ভোবোযত-১২/৫৩/১-২)। এঔোকন উকল্লঔ ওযো দযওোয মম, 
‘িহ্ম’ অথচ- ফৃৎ মো আযফীকত ‘আওফয’ ফকর, ভোন আল্লো রনকচই 
োদৃযীন ‚ফৃৎ ত্ত্বো‛। আল্লো রফযোট ফো ভোন, মোকও মভোকরভকণ আযফীকত 
‚আল্লোহু আওফয‛ ফকর থোকওন।  

 শ্রীওৃষ্ণ অনযোনয নফী-যুরকদয ভত তোোঁয দৃ রূফোন, ফরফোন, ফীমচফোন, 
ফচোস্ত্র কুরীযোচ িহ্মরফদযোম্পন্ন এফাং অনযোনয ভৎগুণ ভৃদ্ধ এও ুত্র 
ন্তোকনয চনয প্রবুয দযফোকয তযো ওকযরঙকরন’ (রযফাং-৩/৭৩)। উকযয 
প্রোথচনো কত ফুছো মোয় মম, ৎ ুত্র ওোভনো ওযো মপ্ররযত নফী-যুরকদয 
রঘযোয়ত যীরত, মো এিোীভ (আ:) আল্লোয ওোকঙ প্রোথচনো ওকযরঙকরন। ওরথত 
আকঙ মম, শ্রীওৃষ্ণ ১০১ ভতোন্তকয ১০৫ ফঙয ফয়ক যকরোও কভন ওকযন 
(মদ রত্রওো, োযদীয় াংঔযো ১৩৮৪)। 
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এভন প্রভোণ আয ফহু মদয়ো মোকফ, রওন্তু তযোকন্বলী ভকনয চনয এটুকুই মকথি ফকর 
আভোয রফশ্বো। আভোকদয এই াংরক্ষপ্ত আকরোঘনো কত এটোই প্রতীয়ভোন য় মম, চন্-
ভৃতুয, খয াংোয, রযফোয-রযচন রযঘোরনো, োধনো-উোনো, আদচ ভোচ 
াংস্কোয, তয-ধকভচয মফো, প্রকয়োচকন রভথযোয রফরুকদ্ধ াংগ্রোভ, তয, ুন্নয  ভঙ্গকরয 
আদকচ রফশ্বোী ইতযোরদ গুকণ গুণোরন্বত  ফরওঙু রভররকয় শ্রীওৃষ্ণকও তোোঁয মুককয 
এওচন মপ্ররযত-ুরুল, ভোভোনফ থ-প্রদচও, নফী-অফতোযরূকই আভোকদয ওোকঙ 
প্রতীয়ভোন য়।   

[মরঔও: মোভোনোয এভোকভয অনুোযী, মমোকোকমোক: ০১৭৩০০১৪৩৬১] 
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ধভীয় তংিো শর্ণক ভোনফজোতিয ভুতিয র্ 

হুভোয়ূন কতফয 

আল্লো ওর চোরতককোিীকত  চনকদ ঐ এরোওোয বোলোয় যরঘত ধভচগ্রন্থ ওোকয তোয নফী-

যুরকদযকও োঠিকয়কঙন। রওন্তু ঐ নফীকদয রফদোকয়য কয তোয রক্ষো  ধভচগ্রন্থ রফওৃত মওোকয 

মপরো মোকয়কঙ। পকর ঐ এরোওোয ভোনুলকও 

নতুন মওোকয থ মদঔোকত আরফবূচ ত মোকয়কঙন 

অনয নফী মোযো ূকফচয রফওৃত গ্রন্থকও যদ 

মখোলণো মওোকযকঙন এফাং নতুন রফধোন 

চোরতকও প্রদোন মওোকযকঙন। মওউ তোকও মভকন 

রনকয়কঙ, মওউ মভকন মনয় রন। এবোকফ চন্ 

মোকয়কঙ এওোরধও ধকভচয। ওোরক্রকভ অফস্থো 

এভন দোোঁরিকয়কঙ মম, এও এরোওোয ধকভচয 

অনুোযীযো অনয এরোওোয় অনয বোলোয় 

নোকমরওৃত ধভচকও ধভচ রোকফ এফাং ঐ ধকভচয 

প্রফতচ ওকও নফী রোকফ স্বীওৃরত রদকত নোযোচ। মমভন ইহুরদযো ঈো (আ:) মও আল্লোয মপ্ররযত 

মফোকর স্বীওোয ওকয নো, রিস্টোনযো আকঔযী নফী মভোোম্মদ (দ:)-মও নফী রোকফ স্বীওোয ওকযন নো, 
এওইবোকফ মভোকরভযো বোযতীয় অঞ্চকর বোযতীয় বোলোয ভোনুকলয প্ররত আল্লোয মপ্ররযত ফুদ্ধ  

শ্রীওৃষ্ণ এোঁকদযকও নফী রোকফ স্বীওোয ওকযন নো। রওন্তু তোকদয প্রঘোরযত ধভচগ্রকন্থয ভকধয আকঔযী 

নফীয আকভকনয ফহু বরফলযদ্বোণী উকল্লরঔত আকঙ মো ককফলণো মওোযকর স্পি মফোছো মোয় মম ঐ 

ধভচগুরর আল্লোযই মপ্রযীত (মো এঔন রফওৃত মোকয় মককঙ), এফাং স্ববোফতই মগুররয প্রফিোযো 

আল্লোযই ফোতচ োফোও অথচোৎ নফী  যুর। এ প্রকঙ্গ কত ২৯ আকস্ট এওটি প্রফন্ধ দদরনও 

মদকযকত্র প্রওোরত য়। োঠওকদয ওোঙ মথকও এ রফলকয় অাংঔয মপোন মকয়রঙ  োরে মো এ 

রফলয়টি রনকয় আভোকও আয রফস্তোরযত মরঔোয উৎো মুরককয়কঙ। োল্টো ভত রদকয়কঙন অকনকও, 

অকনকও রওঙু তথযরফঘুযরত মধোরযকয় রদকয় উওোয মওোকযকঙন। মওউ মওউ প্রশ্ন তুকরকঙন, শ্রীওৃষ্ণ, 
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ফুদ্ধ এোঁযো নফী রঙকরন এই রফলয়টি প্রওো ওযোয উকদ্দয রও? আভযো রও নতুন মওোকয এওটি 

‘োম্প্রদোরয়ও রফতকওচ য’ চন্ রদরে? এ রফলকয় আভোকদয ফিফয োঠওকদয চোনো প্রকয়োচন। 

প্রথভ ওথো মোর, এই উভোকদ রফরবন্ন চোয়কোয় আভযো মদরঔ এও ধকভচয অনুোযীকদয 

অজ্ঞতো এফাং বুর চোনোয ওোযকণ তোযো এও ধকভচয অফতোযকদযকও, ভোুরুলকদযকও আকযও ধকভচয 

ধভচ গুরুযো, ধভচ ফযফোয়ীযো অম্মোন ওকযন, অভোন ওকযন, কোরোকোরর ওকযন। এটো দরুনয়োভয় 

ধভীয় ন্ত্রোফোদ, ধভীয় োম্প্রদোরয়ওতোয ফীচ। অভযো তফশ্বো শকোতয প্রণিযক ধণভজয ভোনুল 

মতদ নয ধণভজয প্রবু এফং ফিোযণদয প্রকৃি তযিয় জোনণি োণয িোযো শদখণফ শম 

িোযো কণরআ এক স্রষ্টোয শর্ণক অগি, িোণদয ধভজগুতর শআ প্রবুযআ ফিোতযি, এফং 

কর ধণভজয ফিোযগে ভোনুণলয করযোেোণর্জআ এণতছণরন। এআ িয জোনণি োযণর 

প্রণিযণকআ শআ তবন্ন স্রষ্টোয ফিোযণদয প্রতি শ্রদ্ধো  বতি শোলে শকোযণফ, িখন 

কর ধণভজয নুোযীণদয হৃদয় শর্ণক নযণদয প্রতি তফণেলবোফ তফদতূযি শোণি ফোধয। 

এবোণফ োম্প্রদোতয়কিোয িিজ ো তিযিণয ফন্ধ শোণয় মোণফ। এওটি উদোযণ: ইউকযোক 

রিস্টোনযো মম ইহুরদকদয উকয োভরো ঘোররকয় কত ১৯০০ ফঙয মধোকয রক্ষ রক্ষ ইহুরদ তযো 
মওোকযকঙ, তোকদযকও রফতোরিত মওোকযকঙ এ ফরওঙুয মকোিোয় ওোযণ রঙর ইহুরদযো ঈো (আ:)-মও 

চোযচ ন্তোন এফাং ভো ভরযয়ভকও ভ্রিো মফোকর অফোদ রদকয় থোকও (নোউমুকফল্লো), এফাং রিস্টোনযো 

রফশ্বো ওকয মম ইহুরদযো ঈো (আ:)-মও কু্ররফদ্ধ মওোকয তযো মওোকযকঙ। ইহুরদযো এঔন মরদ এই 

রফশ্বোক উনীত য় মম, ঈো (আ:) ভুোয (আ:) ভতই আল্লোয নফী রঙকরন, তোযো রনশ্চয়ই আয 

তোোঁকও ‘চোযচ ন্তোন’ মফোকর কোরর রদকত োযকফ নো। এওইবোকফ রন্ন,ু রিস্টোন, মফৌদ্ধযো মল নফী, 

রফশ্বনফী মভোোম্মদ (দ:) মও নফী রোকফ অস্বীওোয ওকয। তোকদয অকনকও এতটোই এরোভ-রফকদ্বলী 

মম ওোটুচ ন, ঘররচ্চত্র, োরতয, রঘত্রওরো রদকয় প্রোয়ই এরোকভয নফীকও এফাং রফত্র মওোয’আনকও 

অফভোননো মওোকয মঘোরকঙ মোয পকর অাংঔয দোঙ্গোয় প্রোণোনী, যিোত মখোকটকঙ, আচ মই 

আগুন জ্বকর মোকে মওোটি এরোভরপ্রয় ভোনুকলয হৃদকয়। রওন্তু কত ১৪০০ ফঙকয এওচন মভোকরভ 

ঈো (আ:)-মও রনকয় মওোকনো ওটূরি মওোকযকঙ মফোকর মওউ মদঔোকত োযকফ নো। রওন্তু রন্নধুকভচয 

মোোঁযো অফতোয তোকদয ফযোোকয মভোকরভকদয ঠিও জ্ঞোন মনই। পকর তোকদয অকনকওই রফরবন্ন 

ভকয় মই ভোভোনফকদয ময় মওোকয ওথো মফোকরকঙ, রন্নু ধকভচয অনুোযীকদয ধভীয় অনুবূরতকত 
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আখোত রদকয়কঙ। এই ওোচটি রন্নযুো মওোকযকঙ- মমঔোকন মম াংঔযোগুরু মই মঔোকন াংঔযোরখুকদয 

উকয আক্রভণ মওোকযকঙ, তোকদয উোনোরয় ধ্বাং মওোকযকঙ। এই ওোযকণ আভযো ঘোই বোযতীয় 

নফীকদয ঠিও রযঘয় ভোনুকলয োভকন তুকর মধোযকত। 

 

রদ্বতীয় ওোযণ মোকে, ভস্ত দরুনয়োয় অনযোয় অরফঘোয অোরন্তয ভূর মোকে ইহুরদ-রিস্টোন 

‘বযতো’। আত্মোীন, স্রিোীন, দনরতওতোীন, মদফচস্ব এই ফস্তুফোদী বযতোকও ফ ধকভচয 

মরোকওযোই অফরীরোয় গ্রণ মওোকয রনকয়কঙন এফাং দোজ্জোকরয াংসৃ্করত মকোগ্রোক রকরকঙন। তোকদয 

উরঘত রঙর তোকদয োভরিও চীফন রযঘোরনো ওযোয চনয চীফনরফধোন রদকত মম 

ভোভোনফকদযকও স্রিো আল্লো োঠিকয়কঙন, মই অফতোকযয রক্ষো তোকদয গ্রণ ওযো। তো নো মওোকয 

ফোই মোয মোয ধভীয় রক্ষোটোকও ফযরি মচোকয় ীভোফদ্ধ মওোকয মযকঔকঙন। মওউ ভরন্নকযয ভকধয 

ঢুরওকয়কঙন, মওউ ভরচকদ ঢুরওকয়কঙন, মওউ যোককোডোয় ঢুরওকয়কঙন, মওউ ঢুরওকয়কঙন রকচচ োয়, 

আয ঐ ভস্ত উোনোরকয় মফোক প্রকতযও ধকভচয ধভচচীফীযো ধভচকও রনকয় ফযফো মওোকয ঔোকেন। 

তোযো তোকদয অফতোযকদয রক্ষোকও গ্রণ ওকযন রন, োধোযণ ভোনুলকও ঠিও রক্ষো মদয় রন। 

পকর োধোযণ ভোনুল রঘযওোরই ধকভচয প্রওৃত রক্ষো মথকও ফরঞ্চত মথকওকঙ, এঔন ফরঞ্চতই আকঙ। 

তোযো মরদ তোকদয মই অফতোযকদয প্রওৃত রক্ষোকও গ্রণ মওোকয মনয় তোকোকর ভোনুল রতযই ভুরি 

োকফ। তোযো মরদ প্রকতযকও তযন্ধোনী ভন রনকয় তোকদয রনকচকদয ধভচগ্রন্থগুরর অরবরনকফ 

ওোকয প্ররণধোন ওকয তকফ তোযো ফুছকত োযকফ মম, তোকদয ধকভচয ধোযোফোরওতোই মোকে এরোভ 

নোভও দীনটি। রফশ্বধভচগুররয ধভীয় গ্রন্থোরদকত মম বরফলযদ্বোণী উৎওররত আকঙ মঔোকন এই মল 

এরোকভয এফাং মল নফীয উকল্লঔ মযোকয়কঙ। তোকদয অফতোযকণ এই মল নফীয অনুোযী য়োয 

চনয রনচ চোরতকও হুকুভ রদকয় মককঙন। অনয ধকভচয অনুোযীযো মরদ মল ধভচগ্রন্থ মওোয’আন োঠ 

ওকয এফাং এয ফিফয  দফরিয রনকয় ম্পকওচ  রঘন্তো ওকয তোকোকর ঔুফ কচই তোযো ফুছকত ক্ষভ 

কফন মম মওোয’আন এওটি ঐীগ্রন্থ। ুতযোাং ভোনফচোরতয ঐওযফদ্ধ য়োয মক্ষকত্র ফি এওটি 

ফোধো অোরযত কফ। ভস্ত ৃরথফী মমবোকফ অনযোয়, অরফঘোকয ূণচ মোকয় আকঙ, এই শ্বোরুদ্ধওয 

অফস্থো মথকও ফোোঁঘোয চনয ওকর রভকর এওটি চোরতকত রযণত মোকত কফ। এই মম এওচোরত কফ 
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মটোয চনয এওটি ঐওযূত্র রোককফ। মই ঐওযূত্র মোর স্রিো, ইশ্বয, আল্লোয মপ্ররযত োস্ত্রগ্রন্থ আর 

মওোয’আন। এই মওোয’আনকও মভকন মনয়োয চনয ওর ধভচগ্রন্থোরদকত রনকদচ মদয়ো আকঙ। 

এঔোকন আভযো বোযতীয় নফীকদয ওথো মফোরকত োরয। নোতন ধকভচয ফহু ধভচগ্রকন্থ রফরবন্ন নোকভ 

মল নফীয উকল্লঔ মযোকয়কঙ, মমগুররকত মল নফীয চীফকনয ফহু খটনোয রফফযণ  রক্ষণ তুকর ধযো 
মোকয়কঙ মো রদকয় মওোকনো ুস্থজ্ঞোনম্পন্ন ভোনুল এরোভকও তযদীন মফোকর স্বীওোয মওোযকত ফোধয 

কফন। মফকদ ুযোকন মল নফীকও মওোথো ফরো মোকয়কঙ ওরি অফতোয, মওোথো নযোাং, মওোথো 

অরন্তভ ঋরল, মফৌদ্ধ ধকভচ তোোঁকওই ফরো মোকয়কঙ দভকর্ত্য়। এ রফলকয় রফস্তোরযত যফতীকত মরঔোয আো 

যোরঔ। এ রফলয়গুরর ম্পকওচ  চনোধোযণ রফদবোকফ অফকত নন, ওোযণ ওর ধকভচয 

অনুোযীকদয ভকধযই এওটি ুকযোরত মেরণ চন্ রনকয়কঙ মোযো ধভচকও রনকচকদয কুরক্ষকত মওোকয 

মযকঔকঙ। তোযো ধকভচয ইচোযো রনকয় োধোযণ ভোনুলকও ধভীয় জ্ঞোন অচচ কন প্ররতফন্ধওতো ৃরি মওোকয 

মযকঔকঙ। রওন্তু তয উদ্ঘোটকনয চনয প্রকতযও জ্ঞোনম্পন্ন ভোনুকলয উরঘৎ রনচ রনচ ধভচগ্রন্থ 

ম্পকওচ  জ্ঞোন অচচ ন ওযো। তোকোকর রফওৃরতয খন অন্ধওোকযয ভকধয রওঙু ভোকতযয 

আকরোওেটো অফযই তোকদয দরৃিককোঘয কফ। এই তযন্ধোকন োোময ওযোয চনয মই ধভচগ্রকন্থয 

উরিগুরর োঠকওয োভকন আভযো তুকর মধোযরঙ। ুতযোাং প্রকতযকওয প্রথভ ওযণীয় মোকে রনচ 

ধকভচয অফতোযকদয রনকদচ ভোনয মওোকয তোোঁযো আকঔযী মুকক (ওররমুকক, Last Hour) মম অফতোয 

১৪০০ ফঙয আককই আকভন মওোকযকঙন মই নফী মভোোম্মদ (দ:) এয অনুোযী য়ো। মরদ রনচ 

ধকভচয অফতোযকদযকও তোযো ম্মোন মওোকযই থোকওন তোোঁয নরত অফযই তোকও শুনকত কফ।  

ুতযোাং বোযতীয় নফীকদয প্রওৃত রযঘয় ধভচগ্রন্থ  ইরতোকয কহ্বয মথকও তুকর একন তোোঁকদযকও 

ঠিও স্বীওৃরত রদকয়কঙন এ মোভোনোয এভোভ চনোফ মভোোম্মদ ফোয়োচীদ ঔোন ন্নী। আফোয 

মফোররঙ, আভযো তোকদয ঠিও রযঘয় তুকর মধোযরঙ প্রধোনত দ’ুটি উকদ্দকয, (এও) অনয ধকভচয 

অফতোযযো মম এওই স্রিোয মপ্ররযত নফী  যুর এই তয নো চোনোয ওোযকণ ভোনুল তোোঁকদযকও 

অেদ্ধো  অফভোননো ওকয এফাং তোোঁকদয ফযোোকয ওটূরি ওকয, এটো োম্প্রদোরয়ও োনোোরন  

রাংোত্মও রযরস্থরত ৃরি ওকয। রওন্তু প্রকতযও ভোনুলই এওই ফোফো ভোকয়য ন্তোন, তোকদয প্রকতযকওয 

চনয আল্লো এওই ধভচ োঠিকয়কঙন। স্থোন-ওোর-োত্রকবকদ রওঙু রফধোকনয োথচওয থোওকর ওর 

ধকভচয ভভচফোণী রঙর এও - আল্লোয োফচকবৌভত্ব, রক্ষয রঙর এও - োরন্ত, এফাং ধভচগুররয প্রফতচ কওযো 



84 

 

ফোই রঙকরন এও স্রিোয ক্ষ মথকও মপ্ররযত। এই তয মভকন রনকর ধভীয় রাংতোয  োম্প্রদোরয়ও 

দোঙ্গোয মওোকনো ুকমোক থোওকফ নো।  

(দইু) ওর ধকভচয ভোনুকলয উরঘৎ রনকচকদয ধকভচয অফতোযকদয রনকদচ মভোতোকফও মল যুকরয 

(দ:) আনীত রকস্টভ গ্রণ মওোকয মনয়ো। আভযো চোরন, আনোকদয ধভচগুররকত চোতীয় চীফন 

রযঘোরনো ওযোয চনয প্রকয়োচনীয় আইন-ওোনুন মনই, মম রফধোনগুরর আনোকদয ধকভচ আকঙ 

মগুরর ওোররযক্রভোয় রফওৃত মোকয় মককঙ। ুতযোাং ইেো মওোযকর আনোকদয ধভচগুরর রদকয় 

চোতীয় চীফন ঘোরোকত োযকফন নো। মচনযই ইহুরদ রিস্টোন ফস্তুফোদী ‘বযতো’য কণতন্ত্র, 

ভোচতন্ত্র, যোচতন্ত্র, এওনোয়ওতন্ত্র ইতযোরদ তন্ত্র-ভকন্ত্রয যণোন্ন আনোযো মোকয়কঙন। তোয 

রযণোভ মদঔকত োকেন, রফশ্বচকুি জ্বরকঙ অোরন্তয আগুন। রওন্তু আল্লো তোোঁয মল মপ্ররযকতয 

ভোধযকভ মম চীফনফযফস্থোটি দোন মওোকযকঙন এটি এওটি ূণচোঙ্গ চীফনফযফস্থো। অথচোৎ ভোনুকলয 

ফযরিকত, োরযফোরযও, োভোরচও, যোষ্ট্রীয়, আধযোরত্মও ওর প্রকয়োচন মভটোকত ক্ষভ এই দীন। 

দফরদও মুকক োস্ত্র রদকয় যোচোযো যোচযোন মওোযকতন, তঔন ভোনুল মতো ফকটই এওটি কুকুকযয 

উয অনযোয় ওযো মোত নো। মটো রঙর তযমুক, মোয ফণচনো আনোকদয ধভচগ্রন্থোরদকত আকঙ। 

ইহুরদযো মঔন তযোকতয রফধোন রদকয় চীফন ঘোরোকতো তঔন তোযো ফচরদকও ৃরথফীকত মেিকত্বয 

আকন অরধরিত মোকয়রঙর। এওইবোকফ অধচ-ৃরথফীকত মঔন আল্লোয মল এরোভ প্ররতরিত 

মোর, মঔোকন প্ররতরিত মোর এভন োরন্ত  রনযোর্ত্ো মম ভোকয য ভো আদোরকত অযোধ 

াংক্রোন্ত মওোকনো অরবকমোক আকতো নো, ভোনুল অথচননরতওবোকফ এতটোই স্বের মোকয় রককয়রঙর মম, 

ভোনুল টোওো রনকয় করযফ ভোনুকলয ন্ধোকন যোস্তোয় যোস্তোয় খুকয মফিোকতো, রওন্তু মই অথচ গ্রণ ওযোয 

ভত মওোকনো মরোও ঔুোঁকচ মত নো। মই োরন্ত আফোয আকফ মরদ ভোনফচোরত আফোয আল্লোয 

মদয়ো এই রকস্টভ গ্রণ মওোকয মনয়। তোকোকরই প্রঘররত রন্ন ুধকভচয অনুোযীযো কফন নোতন 

ধকভচয রতযওোয অনুোযী, আয রফওৃত এরোভ ধকভচয অনুোযীযো কফন রতযওোয মভোকরভ। 
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োম্প্রদোতয়ক দোেো যোজননতিক োতিয়োয 

হুভোয়ূন কতফয 

বোযকত রওঙুরদন আককই মোকয় মকর রন্নু মভোকরভ দোঙ্গো। উর্ত্য প্রকদকয মভোচোপপযফোকদ 

াংখটিত এ দোঙ্গোয় ৩৭ চকনয ভৃতকদ উদ্ধোয মোকয়কঙ। ২০১৩ এয প্রথভ নয় ভোক ১০৭ চন ভোনুল 

বোযকত দোঙ্গোয় ভভচোরন্তও ভৃতুযফযণ মওোকযকঙন। োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গো ভোনফ ইরতোকয এওটি 

অরফকেদয ওরঙ্কচনও অধযোয়। ধকভচয নোকভ উন্োদনো এওটি অধভীয় ওোচ মো আল্লো  যুকরয 

ফোরিত নয়। আল্লোয যুকরয প্রওৃত উম্মো এক মমঔোকন আল্লোয মপ্ররযত মল চীফনফযফস্থো 

এরোভ প্ররতিো ওকযরঙর মঔোকনই ৃরি কয়রঙর োম্প্রদোরয়ও ম্প্রীরত। বোযত উভোকদক 

এরোভ প্রকফ ওকয ১৩০০ ফঙয আকক। মভোোম্মদ রফন ওোকভ রন্ন ু  মফৌদ্ধকদযকও আকর 

মওতোফ রোকফ স্বীওৃরত মদন। পকর রন্ন ু মভোকরকভয ভকধয ফনু্ধত্বূণচ োফস্থোন ম্ভফ য়। তকফ 

বোযকতয ফচত্র এরোভ রফস্তোয রোব ওকয প্রোয় এও োচোয ফঙয আকক। মম এরোভটি বোযকত 

প্ররতরিত য় মটো প্রওৃত এরোভ রঙর নো। মম মওোকনো চীফনফযফস্থোই ঘোয’ ফঙকয তোয ভূর রূ 

োরযকয় মপরকফ, এটোই স্বোবোরফও। তফু এরোকভয মম রক্ষোগুরর তঔন অফরি রঙর তোয প্রবোকফ 

১০০০ ফঙকযয মভোকরভ োনোভকর উকল্লঔকমোকয মওোকনো োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গোয ইরতো মনই। রন্ন-ু

মভোকরভ এয ভকধয ত্রুতোয ম্পওচ  দতরয মোকয়কঙ ভূরত রিটি োনোভকর। বয বোলোয় তোযো 

এই নীরতকও ফকর “রডবোইড এন্ড রুর” নীরত। এটোই বোযত উভোকদক োম্প্রদোরয়তওতোয 

ূরতওোকোয। ভোত্র রওঙুরদন আকক মপ্র ওোউরন্পর অফ ইরন্ডয়োয বোরত  োকফও রফঘোযরত 

ভোকওচ রন্ড ওোতচ ুমফোরকরন, ১৮৫৭ মচন্ত বোযকত োম্প্রদোরয়ওতো মফোরকত মককর রঙরই নো। রন্ন ু 

মভোকরকভয ভকধয োথচওয রঙর ফকট, রওন্তু ত্রুতোয ম্পওচ  রঙর নো। রোী রফকদ্রোকয ভয় রন্ন ু

 মভোকরভ এওতোফদ্ধবোকফ রিটি োকওয রফরুকদ্ধ মুদ্ধ ওকযকঙ। রফকদ্রো দভকনয কয রিটি 

যওোয বোযতীয়কদযকও ঐওযীন ওযোয চনয Divide and Rule নীরত গ্রণ ওকযন।” বোযকত 

প্রথভ োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গোয খটনো খকট ১৯২১-২২ কন দরক্ষণ ভোরোফোয এরোওোয়। রিটিযো ১৯৪৭ 

এ এই উভোকদকও আোতঃ স্বোধীন ওকয মঘোকর মককর মোয়োয আকক ধকভচয রবরর্ত্কত োও-
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বোযতকও মবকঙ্গ বোক বোক ওকয মযকঔ মোয় মম বোকগুরর  রফকত ফঙযগুররকত রনকচকদয ভকধয ফহু 

মুদ্ধ ওকযকঙ এফাং আচ একও অকযয রফরুকদ্ধ ত্রুবোফোন্ন, যিক্ষয়ী াংগ্রোকভ ররপ্ত। যওোযী 

রোফভকত মদরফবোককয য মথকও আচ মচন্ত মওফর ওোশ্মীকযই কৃীন মোকয়কঙ ২ রক্ষ রযফোয। 

রনত মোকয়কঙ োচোয োচোয, ধরলচতোয মওোকনো শুভোরয মনই। এভনরও আভোকদয মদকয স্বোধীনতো 

মুকদ্ধয মঙকন োম্প্রদোরয়ও মঘতনো মফ রিোরীবোকফ রক্রয়োীর রঙর এ ওথো মওউ অস্বীওোয 

ওযকত োযকফ নো। 

আচ বোযত রফকশ্বয অরধওোাং মদকই রওঙু নো রওঙু োম্প্রদোরয়ও রাংতো খকট ঘকরকঙ। এ 

রাংতো মথকও ভুরিয থ আল্লো মদরঔকয় রদকয়কঙন। আভযো মরদ মই কথ নো রককয় রিটিকদয 

লিমন্ত্রভূরও Divide and Rule নীরতয কুপরকও ররোট-ররঔন রোকফ মভকন মনই, তোকর এই 

দোঙ্গো মওোনরদনই ফন্ধ কফ নো। আরভচ, ুরর রদকয় রটিকয় একও রনভূচর ওযো মোকফ নো। ওোযণ এও 

ধকভচয অনুোযীযো ুকমোক মকরই অনয ধকভচয রফধোতো  ধভচপ্রফতচ ওকদযকও কোরর রদকয়, ওোটুচ ন 

এোঁকও, রকনভো ফোরনকয় খৃণো রফস্তোয ওকযন। পকর রনবু রনবু আগুন আফোয জ্বকর কঠ। তোযকঘকয় ফি 

ওথো এই দোঙ্গো এঔন মতটো নো োম্প্রদোরয়ও, তোয মঘকয় মফর যোচননরতও। রিটিযো মমভন তোকদয 

যোচননরতও স্বোথচররদ্ধয চনয ধভচকও ফযফোয ওকযকঙ, লিমন্ত্র ওকয রন্ন ু  মভোকরকভয যি 

ছরযকয়কঙ, আচ ঠিও মবোকফই তোকদয যোচননরতও উর্ত্যোরধওোয এতদঅঞ্চকরয কণতোরন্ত্রও, 

ভোচতোরন্ত্রও, ুোঁরচফোদী মনতোকনত্রীযো ধভচকও ফযফোয ওকয মবোটমুকদ্ধ চয়ী ফোয মঘিো ওকযন। 

মদরযকত কর বোযত যওোয এই তযটি উররি মওোকয দোঙ্গো ঘরোওোকর মওোন দকরয মওোন 

মনতোকওই মভোচোপপযফোকদয রত্রীভোনোয় মখোঁলকত মদয় রন। যোচয যওোকযয ুরর ভুচপপযোফোকদ 

োম্প্রদোরয়ও রফকদ্বল ঙিোকনোয চনয মম এপআইআয ওকযকঙ, তোকত যকয়কঙ এওোরধও রফকচর 

রফধোয়কওয নোভ। ুতযোাং দোঙ্গোয যোচনীরতয ভকধয মবোকটয যোচনীরত মম রভক মোকেই তো 

অস্বীওোয ওযকত োযকঙন নো মওউই।  

োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গোয ফি উদোযণ রুয়োন্ডো, ভোয়োনভোয, ঘীন, থোইরযোন্ড ইতযোরদ। প্ররতটি মদকই 

তররকয় মদঔকর এই এওটি তয প্রতীয়ভোন য়। োরন্তূণচ োফস্থোনওোযী ফহু-োম্প্রদোরয়ও এওটি 

ভোচ ওী ওোযকণ োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গোয় অফতীণচ য় এফাং রওবোকফ োম্প্রদোরয়ওতো অনরস্তত্ব মথকও 
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এক একওফোকয ভোকচয প্রধোন প্রবোফরফস্তোযওোযী দ্বন্দ রোকফ আরফবূচ ত য় মটো রফকিলণ ওকয 

মুদ্ধ ককফলও Lutz F. Krebs তোয Ethnicity, Political Leaders and Violence প্রফকন্ধ ুস্পি 

এই রদ্ধোকন্ত মৌোঁরঙকয়কঙন মম, Elites play an evident role in promoting conflict অথচোৎ 

ভোকচয উোঁঘু মেরণ োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গোয় ৃিকোলণ  উকর্ত্চনো প্রফধচকন গুরুত্বূণচ বূরভওো োরন 

ওকয। আচ মথকও প্রোয় এও ফঙয আকক ফোাংরোকদ প্ররতরদন রত্রওোয় প্রওোরত কয়রঙর ভোয়োনভোয 

মভোকরভ কণতযো প্রকঙ্গ এওটি প্ররতকফদন। মঔোকন রভয়োনভোয রফলয়ও রফরি যোচননরতও 

বোলযওোয ররন রদন এয ফযোত রদকয় ফরো য়, “মূ্পণচ যোচননরতও ওোযকণ রভয়োনভোকযয 

রফকযোধীদরীয় মনত্রী োরন্তকত মনোকফর রফচয়ী অাং োন  ুরঘ মযোরঙ্গো ভুরভোনকদয য কণতযোয 

ফযোোকয মওোকনো ওথো ফরকঙন নো। রনফচোঘকন মফৌদ্ধকদয মবোট োয়োয আোয় মযোরঙ্গো প্রকঙ্গ 

নীযফ যকয়কঙন রতরন।” অথঘ ঐ ভুূকতচ  দোঙ্গোয ওোযকণ প্রোয় এও রোঔ মযোরঙ্গো ভুরভোন আেয় 

ররফকয, মঔোরো আওোকয রনকঘ, ফন-চঙ্গকর রওাংফো মনৌওোয় বোভোন অফস্থোয় চীফন ওোটোকেন।  
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আভোকদয মদক কত ৪০ ফঙকয মম োম্প্রদোরয়ও াংখলচগুরর মোকয়কঙ তোয প্রোয় ফগুররই মওোকনো 

নো মওোকনো যোচননরতও দকরয ইন্ধকন, প্রতযক্ষ  কযোক্ষ ৃিকোলওতোয় মোকয়কঙ। মওউ মবোকটয 

চনয, মওউ ইুয ৃরি ওকয আকন্নোরকনয ভোঠ কযভ ওযোয চনয এই াংখলচগুরর ফোোঁরধকয়কঙ। ১২ 

মকেম্বয ২০১৩ তোরযকঔ ফোাংরোকদক রনমুি ভোরওচ ন যোষ্ট্রদতূ ডযোন ভরচনো যোভুয মফৌদ্ধভরন্নয 

ধ্বাংকয খটনোয প্রকঙ্গ ফকরন, যোভুয খটনো ধভচ রনকয় খকট রন। ঐরদন আভোকদয মদকয প্রোয় ফ 

চোতীয় রত্রওোয় এ ঔফযটি এককঙ। মওোকনো ধকভচই অনয ধকভচয অনুোযীকদযকও আক্রভণ ওযোয, 

তোকদয রফরুকদ্ধ খৃণো রফস্তোয ওযোয চনয অনুভরত মদয় নো। তোই ধকভচয দ্বোযো উৎোরত কয় মওোকনো 

ক্ষ এই দোঙ্গো ফোরধকয়কঙ এভন ধোযণো অফোন্তয।    

মম ও’টি উদোযণ এঔোকন রদরোভ আো ওরয উন্িু ভকনয োঠকওয মফোছোয চনয মগুরর মকথি 

কফ। এই োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গোয অফোনওকল্প ওত ত ভোনফোরধওোয প্ররতিোন ওোচ ওযকঙ, ফোণী 

রদকেন চোরতাংকখয ভোরঘফ মথকও শুরু ওকয তৃণভূর মচোকয়য মনতৃফৃন্ন, ভোয়োওোন্নো ওযকঙ 

ধভচগুরুযো, মভোনোচোত ওযো মোকে ভরচকদ, ভোরপকর, একস্তভোয় আয কচ। তফু অোয় কৃীন 

আয স্বচনোযো ভোনুকলয ওোন্নোয ধ্বনী তীি মথকও তীিতয মোকে। অথঘ এই ভযোয ভোধোন 

আল্লো রদকয় মযকঔকঙন ১৪০০ ফঙয আককই। আভোকদয উভোকদকয ওথোই ফরর। বোযকতয ১০০০ 

ফঙকযয মভোকরভ োকনয ইরতো ভোনুলকও এই রক্ষোই রদকে। প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী মত মুদ্ধ 

ওকযরঙর মগুররয উকদ্দয রঙর যোষ্ট্ররি অরধওোয ওকয মঔোকন আল্লোয রফধোন চোতীয়বোকফ 

প্ররতিো ওযো। রওন্তু তোযো ফযরিকতবোকফ এওটি ভোনুলকও তোয ধভচ তযোক ওকয এই দীন গ্রকণ 

ফোধয ওকযন রন। মমঔোকনই তোযো আল্লোয আইকনয োন প্ররতিো ওকযকঙন মঔোকনই অনয ধকভচয 

ঘোঘচ , রনোকক, ভরন্নয  যোককোডো যক্ষোয দোরয়ত্ব মতো রনকয়কঙনই তোয উয ঐ ফ ধকভচয 

মরোওচকনয মোয মোয ধভচ োরকন মওউ মমন মওোকনো অুরফধো মচন্ত নো ওযকত োকয ম দোরয়ত্ব 

তোযো রনকয়কঙন। বোযতফকলচ এই দীখচ ভকয় মরদ রন্নকুদযকও ধভচোন্তযওযকণ ফোধয ওযো কতো, 

বোযতফকলচ এওটি রন্নু রযফোকযয থোওোয ওথো রঙর নো (অফয মল রদকও রওঙু যোচো, নফোফযো 
রফরবন্ন এরোওোয় রন্নকুদয ধভীয় স্বোধীনতোয় স্তকক্ষ ওকযকঙ, রওন্তু এগুরর রঙর রফরেন্ন খটনো মো 

মভোকরভ চোরতয আদচঘুযরতয রযণোভ)। রওন্তু ফোস্তকফ বোযকত রন্ন ু ধভচোফরম্বীয াংঔযো 

মভোকরকভয ফহুগুণ মফী। এরোকভয স্বণচমুকক ভধযপ্রোঘয অধচ-ৃরথফী চকুি মভোকরভ োরত 
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এরোওোয় ইহুরদ-রিস্টোন অনযোনয ধকভচয রক্ষ রক্ষ ভোনুকলয ফো রঙর। মরদ মভোকরভযো ওোউকও 

ধভচোন্তরযত য়োয চনয ফোধয ওযত, তকফ আচকওয ইযোইকর, ররযয়ো, মরফোনন, রভকয, উর্ত্য 

আরিওোয মদগুররকত অনযধমভচয মওোকনো মরোওই থোওকতো নো। ুতযোাং োম্প্রদোরয়ও দোঙ্গো 

মযোধওকল্প ফচোকগ্র প্রকয়োচন এই কঘতনতো ৃরি ওযো মম, প্ররতটি ধভচই এও স্রিো মথকওই আকত, 

মমভন প্ররতটি ভোনুল এওই ফোফো-ভোকয়য ন্তোন, স্ববোফতঃই ওর ধকভচয অফতোযকণ মই এওও 

স্রিোযই মপ্ররযত। এই তয মম চোনকফ ম রও োযকফ অয ধকভচয নফী-যুর-অফতোযকণকও কোরর 

রদকত? ুতযোাং ভোনুল মরদ রতযই ঘোয় এই ভযোয ভোধোন ওযকত, তকফ তোয দ্ধরত আল্লো 

রদকয়কঙন, আভযো মটো ম ওযরঙ। এটো মরদ ভোনুল গ্রণ নো ওকয তকফ এই অনযোয়, অোরন্তই 

তোকদয চনয প্রঘররত চীফনফযফস্থোয রঘযস্থোয়ী ফকন্নোফস্ত। 

[মরঔও: মোভোনোয এভোকভয অনুোযী, মমোকোকমোক: ০১৭৩০০১৪৩৬১] 

 

 

আউণযোণয ররোণে দঃুতশ্চন্তোয ফতরণযখো - শভো: তযয়োদরু োোন 

েোকো তদণয় ুখ শকনো শগর নো 

ঔফকয প্রওো, নযকয়য যোষ্ট্রীয় ফযোাংকওয রোফ অনুমোয়ী মওোলোকোকয ফতচ ভোকন চভো আকঙ ৭৫ 

োচোয মওোটি ভোরওচ ন ডরোয মো ফোাংরোকদী টোওোয় য় প্রোয় ৬০০,০০,০০,০০,০০,০০০ (লোট রক্ষ 

মওোটি টোওো), ভোথো রঙু অকথচয রযভোণ রোফ ওযকর দোোঁিোয় ১৪ রোঔ ৫ োচোয ডরোয, 

ফোাংরোকদী টোওোয় ১১ মওোটি ২৪ রক্ষ টোওো 

ওকয। প্রকয়োচকনয মঘকয় অকনও মফর অথচ  

ম্পদ থোওোয় স্কযোকন্ডকনরবয়োন অঞ্চকরয এ 

যোকষ্ট্রযয নোকরযওযো রফিত মফোধ ওযকঙন 

(দদরনও আভোকদয ভয়, ১১ মকেম্বয, 

২০১৩)। মদটিয এত মফর রযভোণ অথচ 

রওবোকফ ঔযঘ ওযকফন এই রনকয় দঃুরঘন্তোয় 
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রফকবোয মদটিয প্রোন। আযফীয় মতর ভৃদ্ধ মদগুররয এওটি রফকল মেরণয ভোনুকলয এওই 

অফস্থো। ম্পদ যোঔোয চোয়কো মনই, ঔযকঘয উোয় রঘন্তো ওকয করদখভচ কেন। ৃরথফীকত প্ররতরদন 

এ রফররয়ন ভোনুল অনোোকয রদন ওোটোকে এ রযাংঔযোন তোকদয ওোকঙ মওফরই ওতগুরর রনরফচওোয 

াংঔযো। আযফযো নো য় মতর ম্পকদ দতরোি, রওন্তু ইউকযোকয ভোনুল এত ধনী রওবোকফ। ম 

ইরতো ওকরয চোনো। মম রফুর ম্পকদয োোকি ফক আচ তোযো তৃরপ্তয মঢকুয তুরকঙ মই 

ম্পদ প্রওৃতকক্ষ রুকটয ম্পদ। ওকয়ও ’ ফঙয ধকয বোযত উভোকদ প্রোঘয, অকেররয়ো  

আরিওোয ভৃদ্ধ মদগুররকও মোলণ মওোকয ইউকযোরয়যো পুকর মপোঁ ক উকঠকঙ। একদকয ঘোলীকদয 

ধোনকক্ষতকও নীরকক্ষকত রূন্তরযত ওকয বোযকতয প্রোয় অকধচও চনাংঔযোকও ভন্বন্তকযয রওোকয 

রযণত ওকয তযো ওকযকঙ। প্রোকঘযয রল্প াংসৃ্করতকও ধ্বাং ওকয রদকয় রনকচযো এঔোনওোয ওোোঁঘোভোর 

রদকয় ণয উৎোদন ওকয এ মদকয ভোনুকলয ওোকঙ ঘিো ভূকরয রফক্রী ওকযকঙ। এফ ইরতো রও 

ভোনুল বুকর মককঙ। মই ইউকযোীয়যো আচ তোকদয ুদরবরর্ত্ও ফযোাংও ফযফস্থোয ভোধযকভ, 

ভোরল্টনযোনোর মওোম্পোরনয (মমভন নযকয়য মটররনয) ভোধযকভ প্ররত ভুূকতচ  ওকয মোকে দ্ধরতকত 

ডোওোরত (Systamic Robbary)। এবোকফ রফরবন্ন রকস্টকভয ভোধযকভ ৃরথফীয ম্পদ তোকদয ওোকঙ 

রককয় চভো কে। আয ফরঞ্চত কে ফোওী ৃরথফী। মমকতু ৃরথফীয মভোট ম্পদ রনরদচি রযভোণ, 

তোই এও চোয়কোয় মঔন অরধও ম্পদ স্তুীওৃত য়, তঔন অনযত্র টোন কি। এই বোটোয টোকন 

ৃরথফীয এও অাংকয ভোনুল কয় মোয় তৃতীয় রফকশ্বয ফোরন্নো।  

এ দফলভয ইউকযোকয ভকধয দঃুঔচনও রূ রযগ্র ওকযকঙ, মরদ তোকদয অফস্থো এরয়ো, 

আরিওোয দরযদ্র মদগুররয মথকও তগুণ বোর। রফুর অথচ দফবফ রনকয় রনীথ ূকমচয মদটিয 

অরধফোী  যওোয মঔন রঘন্তোয় অরস্থয তঔন ৃরথফীয অনযপ্রোন্ত অথচোৎ এরয়ো ফো আরিওোয 

ওঙ্কোরোয ভোনুলকদয ওথো ফোদই রদরোভ, মঔোদ ইউকযোকয অনযোনয যোকষ্ট্রয অফস্থো রক্ষয ওরুন। 

অথচননরতও ভন্নোয রওোয রিকটকন ঘরকঙ ফযয় াংকওোঘকনয প্ররতকমোরকতো। মনো াংঔযো ওভোকত 

কয়কঙ ফযয় াংকওোঘকনয স্বোকথচ। মঔোদ মুিযোকষ্ট্র োচোয োচোয যওোযী ঘোকুযীচীফী মফওোয কয় 

িকঙ। অকুোই য়োর েীট আকন্নোরকনয দৃযট এঔন রফশ্বফোীয স্মৃরতকট চোকরুও। আয 

ফহু মদক জ্বকর উকঠরঙর রফকদ্রোকয ফরিরঔো- আভযো ৯৯% ফরঞ্চত। ইউকযোকয আকযও যোষ্ট্র 
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গ্রীকয অফস্থো যীরতভত বয়োফ। মমন মদ রফরক্র ওযকত মোকে যোষ্ট্র। ইরতভকধয ওকয়ওটি দ্বী 

আযফকদয ওোকঙ রফরক্র ওকয রদকয়কঙ অকথচয মমোকোন মদয়োয প্রকয়োচকন। িোন্প, মস্পন এফাং 

ইতোররকত ঘরকঙ ফযয় াংকওোঘন  ওভী ঙোটোই, মফতন রদকত নো মকয রফকদী েরভওকদযকও 

োঠিকয় রদকে ভোতৃবূরভকত। ইদোরনাং মদঔো মোকে ফরঞ্চত চনাংঔযোয ভোকছ মঔন রফকক্ষোব শুরু য় 

তঔন ভুূকতচ ই মঔোকন ৩/৪ রোঔ মরোও এওরত্রত কয় মোয়। মই রফকক্ষোব মই মদকয ফি ফি য 

মতো ফকটই আ োকয মদগুররকত দোফোনকরয ভত ঙরিকয় কি। এই রফকক্ষোকব যওোযক্ষ এওটু 

ফোধো রদকরই শুরু য় বয়োফ দোঙ্গো, যোয়ট। ভোনুকলয ভকনয রবতকয মম প্রঘণ্ড মক্ষোব রঞ্চত আকঙ 

মটো রফকস্ফোযকণয আওোকয প্রওোরত কয় কি। ভোত্র রওঙুরদন আকক মঔোদ রন্ডকন এভন এওটি 

দোঙ্গো অরিওোকণ্ডয রূ মনয়, মদোওোন োট, রাং ভর বোগঘুয রুট োকটয মই দৃয ৃরথফীফোী 

মটরররবকনয দচ োয় মদকঔ আতরঙ্কত কয়কঙ। আইন-ৃঙ্খরো যক্ষোওোযী ফোরনী ওকঠোয কস্ত এই 

কণরফকদ্রোকয আগুন রনফচোরত ওকয। রওন্তু ওোউকও বুরকর ঘরকফ নো মম, মকোটো ভোনফচোরতই এঔন 

অরিকবচ  কয় আকঙ। মওফর মররি রদকয় একও আচীফন রনয়ন্ত্রকণ যোঔো মোকফ নো। ভোকচয ভকধয 

মম অথচননরতও মক্ষকত্র, রনযোর্ত্োয মক্ষকত্র এফাং চীফকনয ফচ অঙ্গকন মম অরফঘোয, দফলভয  

অনযোকয়য যোচত্ব ওোকয়ভ ওযো কয়কঙ তথোওরথত কণতোরন্ত্রও রকস্টকভয ভোধযকভ, এ অনযোকয়য 

রফরুকদ্ধ ভোনুল মম মওোন ভকয় মপকট িকফ। এই অরনফোমচ রযণরত মফোছোয চনয ভোচরফজ্ঞোনী 

কত য় নো। এঔন প্রশ্ন র, এও যোকষ্ট্র দকুধয নয ফকয় মোকে, অকথচয ফনযোয় বোকঙ অথচ রওবোকফ 

মওোনকথ ফযয় ওযকফ মই থ ঔুোঁকচ োকে নো অথঘ তোযই োশ্বচফতী যোষ্ট্রগুকরো অথচোবোকফ ঘযভ 

দদনয দোয় কি যোকষ্ট্রয বূঔণ্ড রফরক্র ওযকঙ। রওকন রনকে আযফীয় আভীয ভযো, 

মতরফযফোয়ীযো। মওন এই অফস্থো?  

এই অফস্থোয প্রওৃত ওোযণ কে, স্রিো ৃরথফী ৃরি ওকয ভোনুল মপ্রযণ ওকযকঙন ৃরথফীকত ওকর 

রভকর োরন্তকত ফফো ওযোয চনয অথঘ ৃরথফীয ভোনুল এই ৃরথফীকও ীভোনো দোক মওকট টুওকযো 

টুওকযো ওকযকঙ। এয অরনফোমচ পর কয়কঙ আচকওয নযকয়, ুইচোযরযোকন্ডয নোকরযওযো মোযো 

ম্পকদয, অকথচয আরধকওয রঘরন্তত ক্ষোন্তকয োশ্বফতী যোষ্ট্র এওই ইউকযো, এওই ধভচচোরতয 

অন্তবুচ ি য়ো স্বকত্ত্ব ঘযভ আরথচও দকুবচ োকক রতত। নযকয়য আকয়োতন ৩২৪০০০ ফকচ রও.রভ. মো 

ফোাংরোকদকয রদ্বগুকণয মফর, চনাংঔযো ভোত্র ৪৫ রোকঔয ভত, ফরো মোয় ঢোওো কয মম রযভোণ 
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মরোকওয ফফো ুকযো নযকয়কত তোয ঘোয বোককয এও বোক মরোও ফো ওকয। ওী অনযোয়! 

মতরদন নো ভোনফৃি ওৃরত্রভ ীভোন্তকযঔো মবদ ওকয ভোনফচোরত এওচোরত নো কফ, ৃরথফীয ওর 

স্থোকনয ভস্ত ম্পদ ভবোকফ ফরণ্টত নো কফ ততরদন এই অোরন্ত দযূ কফ নো। এই রফোর ৃরথফীয 

এওটি কু্ষদ্র চোয়কোয় ভোত্র ওকয়ও রোঔ রফরোী ভোনুলকও অকথচয ফনযোয় বোরকয় মদয়ো আয ভস্ত 

ভোনফচোরতকও অনযোয়, অরফঘোয, যিোত, কু্ষধো, দোরযদ্রয মথকও ভুরি মদয়োয ভকধয আভোন 

চরভকনয পোযোও। এই রদ্বতীয় অফস্থোটি ম্ভফ ওযকত োকয মওফরভোত্র আল্লোয মদয়ো 

চীফনফযফস্থো। অথঘ এই মভোকরভ দোরফদোয চনককোিীটি আল্লোয মদয়ো মই চীফনফযফস্থো বুকর 

রককয় প্রবুকদয ঘোরকয় মদয়ো চীফনফযফস্থোগুরর মমভন কণতন্ত্র, ভোচতন্ত্র ইতযোরদ মভকন রনকয় 

বোযফোী শুয ভত প্রবুয আযোভ আকয়কয মমোকোন রদকয় মোকে, রনকচকদয ওিোরচচ ত ম্পদ 

অঞ্জররবকয প্রবুকদয োকয় ভচণ ওযকঙ।    

মোকোও, এই রফুর রযভোণ ম্পদ রও ধনী ইউকযোীয়কদযকও ুঔ রদকত োযকঙ? োযকঙ নো। ওোযণ 

অথচ ভোনুলকও আযোভ রদকত োকয, রওন্তু ুঔ-োরন্ত প্রধোনত এওটি আরত্মও রফলয়। অকথচয 

প্রকফোরধওোয মঔোকন মনই। তোয প্রভোণ, আত্মতযোয রযাংঔযোকন রফকশ্বয প্রথভ মতযটি মদকয 

ভকধয দটি মদই ইউকযোকয। ১৩তভ মোকে নযকয়। এই ফঙয নযকয়কত আত্মতযোয প্রকঘিো 

ঘোররকয়কঙ োোঁঘ োচোয রতন’ চন। এয ভকধয তোৎক্ষরণও ফযফস্থো, উন্নত রঘরওৎোয ওোযকণ োোঁঘ 

রত্র চন ফযরতকযকও ফোওী ফোইকও ুস্থ ওযকত ক্ষভ য় নযকয়য োোতোরভূ। আত্মনকনয 

অরধওোয আদোকয় এফ মদক আকন্নোরন ওকয ভোনুল। কত দ ফঙকয প্রোয় ৫০োচোয নযকয়ফোী 

মস্বেোভৃতুয ফযকণয প্রকঘিো ঘোররকয়কঙন। রওন্তু ভৃতুযয আককই রঘরওৎো ওকয তোকদযকও ইকরোকওই 

ফন্নী ওযো কয়কঙ। ফকঘকয় মফর আত্মতযোয প্রফণতো মঔোকন ৩৫-৪৪ ফয়ীভোয ভোনুকলয 

(World Health Organization)। অথচোৎ চীফকনয ফকঘকয় ওভচঘঞ্চর ভকয় ভোনুল চীফকনয প্ররত 

ভোয়ো োযোকে। ফকঘকয় ফি রযো, এই নযকয়ই রও নো ভোনুলকও োরন্তয চনয মনোকফর মদয়। প্রশ্ন 

কে, এত অথচ-রফর্ত্-প্ররতরর্ত্ মকয় চীফকনয প্ররত রফতৃষ্ণো মওন তোকদয?  

এয এওটোই উর্ত্য, আকর এই আত্মোীন ফস্তুফোদী বযতো তোকদয চীফকন োরন্ত (Peace) রদকত 

োযকঙ নো। রও ওযকর োরন্ত োকফ ঔুোঁকচ নো মকয় রফওৃতকথ ো ফোিোকে তোকদয মুফভোচ, তোকদয 
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রফওৃত মমৌনোঘোকযয রফফযণ মদয়ো আভোকদয রত্রওোয চনয অভমচোদোওয।  রওঙুরদন আককই 

নযকয়য অযোন্ডোযন মিইরবও এওোই তযো ওকয ৭৭ চন রনযযোধ রনকদচ োল ফযরিকও। মই ঔুনী 

অযোন্ডোযন মিইরবওযো মোকদয আদকচয অনুোযী অথচোৎ ঘযভ ডোনন্থী ফকর রযরঘত। তোয ধভচ 

এরোভ কর তোকদয দরকও চরঙ্গ দর ফরো ত। মই উগ্রফোদী ওনচোযকবটিব দরই চোতীয় 

রনফচোঘকন চয়ী কয় এঔন যওোয কঠন ওযকঙ। একতই মফোছো মোয় নযকয়ফোী ওত অুস্থ, ওতটো 

রফওৃত তোকদয রুরঘ  জ্ঞোনকফোধ।  

তফু তোযো প্রোকঘযয মদগুকরোয োভকন রনকচকদয অথচকরযভো প্রওো ওকয আত্মতুরি মকত ঘোয় আয 

প্রোকঘযয দো ভোনরওতোয োও  চনতো তোকদয রদকও ো ওকয মঘকয় থোকও। ওী রনরচজ্জ 

ীনভনযতো! 

এ খটনোই এটো মফোছোয চনয মকথি মম, ভোনুকলয ৃরি ওযো রফধোন রদকয় চীফন রযঘোরনো ওযোয 

রযণরত ওত বয়োফ। দফলভয ঙোরিকয় মককঙ ওর রফশ্বকযওডচ , ভোনফতো এঔন মওফরই ভুকঔয 

ফুরর।   

 

যুরোল্লোয (দ:) বতফলযেোেী শভোিোণফক 

জোন্নোতি শপযকো কোযো? 

এভোভুমযোভোন জনোফ শভোোম্মদ ফোয়োজীদ খোন ন্নী 

এওরদন ভোনফী (দ:) মফোরকরন, ইহুরদ চোরত এওোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয এওটি বোক 

চোন্নোরত আয র্ত্যবোক চোোন্নোভী। রিস্টোন চোরত ফোোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয ভকধয 

এওোর্ত্য বোকই চোোন্নোভী এওবোক চোন্নোরত। তোোঁয থ মোয োকত মভোোম্মকদয (দ:) প্রোণ, আভোয 

উম্মো মতোর্ত্য বোকক রফবি কফ মোয ভকধয এওটি ভোত্র বোক চোন্নোকত মোকফ, ফোরও ফোোর্ত্য বোকই 

চোোন্নোকভ মোকফ।” যুরোল্লোকও রচকজ্ঞ ওযো মোর, “তোযো (চোন্নোরত) ওোযো?” রতরন চফোফ রদকরন, 
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“মোযো আভোকদয (অথচোৎ আরভ এফাং আভোয োোফীকণ) কথ আকঙ”। [আফু মোযোয়যো (যো.) মথকও 

আফু দোউদ, আউপ রফন ভোকরও (যো:) মথকও ইফকন ভোচো]  

অরত োাংখোরতও  বয়ঙ্কয ওথো! ইহুরদ  রিস্টোনযো দীন রনকয় ভতকবদ মওোকয মত বোকক রফবি 

মোকয়রঙর আয উম্মকত মভোোম্মদী নোভও এই চোরত আয এওধো মফী কফ। এঔোকন ৭৩ মপযওো 

মফোরকত অকরণত, অাংঔয মফোছোয়। যুরোল্লো ফহু োদীক র্ত্য াংঔযোটি ফযফোয মওোকযকঙন। 

মমভন দোজ্জোর াংক্রোন্ত এওটি োদীক মফোকরকঙন, ‘আভোয উম্মোয ৭০ োচোয মরোও দোজ্জোকরয 

অনুযণ মওোযকফ’ [আফ ুোঈদ ঔুদযী (যো:) মথকও- োযক ুন্নো]। 

আযফী বোলোয় র্ত্য মফোরকত োকতয রকঠ ূনয রদকর মমভন ৭০ মফোছোয় মতভরন এয আয এওটো 

ফযফোয আকঙ। মটো মোর মওোন াংঔযোকও ফহু ফো অাংঔয মফোছোফোয চনয ঐ র্ত্য াংঔযো 

ফযফোয ওযো য়। এটো শুধু ঐ র্ত্য াংঔযো রদকয়ই ওযো য়, অনয মওোন াংঔযো, মমভন ঞ্চো ফো 

এও’ রদকয় ওযো য় নো। আযফীকত োত োচোয ফো র্ত্য োচোয ফো র্ত্য ইতযোরদ াংঔযো দ্বোযো ঐ 

রনরদচি াংঔযোই শুধু মফোছোয় নো, অাংঔয, অকরণত াংঔযো ফুছোয়। 

আচ দরুনয়োভয় মভোকরভ মফোকর রযরঘত মম চোরতটি আকঙ তোযো ফহু বোকক, মপযওোয় রফবি। 

প্রকতযও বোক অথচোৎ প্রকতযও মপযওো ফো ভোমোফ রফশ্বো ওকয মম, তোযোই শুধু প্রওৃত মভোরভোন, 

তোকদয ভোচোফ ফো মপযওোই ঠিও ফোরও ফ মপযওো থভ্রি। রফলয়টি মমভন অনযোনয ধকভচয ভত, 

এও ধকভচয মরোও ভকন ওকয তোয ধভচই ঠিও, ফোওী অনযোনয ধকভচয ফোই নযকও মোকফ। আকর 

ৃরথফীকত এরোভ ধভচ ঙোিো অনযোনয মম ধভচগুরর মযোকয়কঙ মগুররয অরধওোাংই মওোন নো মওোন 

নফীয (আ:) অনুোযী, তোযো তোকদয নফীয মদঔোকনো থ মথকও রফঘুযত মোকয় মককঙ। মভোকরভ 

নোভধোযী এই চোরত তোকদয নফীয মদঔোকনো, মযকঔ মোয়ো থ মথকও রফঘুযত মোকয় মককঙ। মতঔোরন 

থভ্রিতো, রফওৃরত আকর, ূকফচ আল্লো নতুন নফী োঠিকয়কঙন, এই চোরতকত ততঔোরন রফওৃরত ফহু 

ূকফচই এক মককঙ। এযয নতুন নফী আকন রন, ওোযণ, নফুয়ত মল মোকয় মককঙ এফাং মল 

যুকরয (দ:) প্ররতরিত কথ, প্রওৃত এরোকভ আফোয রপকয মোয়োয চনয অরফওৃত মওোয’আন  

যুকরয োদী আকঙ মো অনযোনয ধকভচ মনই। মল এরোকভয রফবরিগুররয ভকধয ফচফৃৎ বোক 

মোকে ুন্নী ভোমোফ, রদ্বতীয় ফৃর্ত্ভ বোক মোকে রয়ো ভোমোফ। এই রয়ো ভোমোকফয রণ্ডতযো 
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মওোয’আন-োদীকয ঘুরকঘযো রফকিলকণ ুন্নী রণ্ডতকদয মঘকয় মঙকন কি মনই এফাং তোকদয 

োরণ্ডকতযয পকর রয়ো ভোমোফ অকরণত মপযওোয় রফবি মোকয় মককঙ ুন্নীকদয ভত। পকর প্রওৃত 

এরোকভয উকদ্দয মথকও রয়ো-ুন্নী উবয় ভোমোফই ফহু দকূয। মও মফী দকূয মও ওভ দকূয এ 

রযভো ওযো আভোয উকদ্দয নয়, আভোয োধয নয়, আরভ শুধু এইটুকুই চোরন মম ভোনফীয (দ:) 

ওরথত এওটিভোত্র মপযওো ফোকদ রয়ো-ুন্নী আয ভস্ত মপযওো, ভোমোফ আগুকন রনরক্ষপ্ত কফ, 

অথচোৎ ভোনফীয (দ:) এরোকভ মনই। মই এওভোত্র মপযওো মওোন্ মপযওো তো মঙকন মদরঔকয় 

একরঙ। ুন্নীযো মমভন রফশ্বনফীয (দ:) প্রওৃত ুন্নোত তযোক মওোকয আল্লো-যুকরয রনরলদ্ধ ‘ঘুরকঘযো 

রফকিলণ’ মওোকয উম্মোটোকও টুওকযো টুওকযো মওোকয মবকঙ্গ রদকরন এফাং োত মথকও তকরোয়োয মপকর 

রদকয় তরফ রনকয় ঔোনওোয়, হুচযোয় ঢুকও উম্মোয ফরভুচঔী (Extrovert) করতকও অন্তভুচঔী মওোকয 

একও স্থরফয মওোকয রদকরন (Introvert), মতভরন রয়োযো তোকদয ভোমোফকও ঘুরকঘযো রফকিলণ 

মওোকয ফহু বোকক বোক মওোকয রদকরন এফাং নফীয (দ:) প্রওৃত ুন্নো অথচোৎ দীনকও ৃরথফীকত 

প্ররতিোয াংগ্রোভকও ফোদ রদকয় ফহু ূকফচয এও দবুচ োকযচনও খটনোকও রনকয় ভোতভ ওযোটোকওই 

ফচকেি ধভচ-ওভচ রোকফ গ্রণ মওোযকরন। তোযো ফুছকরন নো মম, ভোতভ ওযো মওোন চীফন্ত চোরতয 

ভুঔয ওোচ মোকত োকয নো, ভৃত চোরতয মোকত োকয। উম্মকত মভোোম্মদীয দোরফদোয রওন্তু ওোমচতঃ 

মযও  কুপযীয ভকধয রনভরজ্জত এই চোরতয এঔন উোয় রও? এয এওভোত্র আো আচ মতোর্ত্য 

মপযওোয মই এওভোত্র চোন্নোরত মপযওো। মই চোন্নোরত মপযওোই োকয এরোকভয ঠিও থটিয 

উকয ভোনফচোরতকও ঐওযফদ্ধ য়োয থ মদঔোকত। 

শআ জোন্নোতি শপযকোয শরোক শকোর্োয় অণছ? 

ভোনফী মমকতু মফোকরকঙন ওোকচই চোন্নোরত মপযওোয মরোও অরত অফযই আকঙ। থোওকতই কফ। 

তোযো ঙরিকয় রঙটিকয় আকঙ। তোকদয ঔুোঁকচ োয়ো ওঠিন ওোযণ তোযো এওকত্র এও চোয়কোয় মনই। 

তোযো ১৬০ মওোটি থভ্রি চনাংঔযোয ভোকছ এঔোকন ঔোকন ঙরিকয় রঙটিকয় আকঙন। আচ তোকদয 

এওরত্রত মোকত কফ। তোকদয উয রফযোট রফোর দোরয়ত্ব। 

১৬০ মওোটিয এই চনাংঔযো আল্লো, যুকরয, মওোয’আকনয রফশ্বোী মোকয় আচ আওীদোয বুকর 

মযও  কুপকয ডুকফ আকঙ। আল্লোয নফীকও মওন োঠিকয়কঙন, নফীয ওোচ রও রঙর, রফত্র 
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মওোয’আন মওন নোকমর মওোকযকঙন এই দীকনয উকদ্দয রও, প্রওৃত এফোদত রও ইতযোরদ ম্পকওচ  
ঠিও আওীদো নো থোওোয ওোযকণ আচ তোকদয মভোওোকম্মর ঈভোন থোওো কত্ত্ব ওোকপয মভোকযও 

মোকয় আকঙ। ওোযণ ঐ মম, পওীযো মফোকরকঙন আওীদো ী নো মোকর ঈভোকনয মওোন দোভ মনই। 

ওোকচই আওীদো অথচোৎ এই দীকনয োভরগ্রও ধোযণোয রফওৃরতয ওোযকণ তোকদয আচ মওোন আভরই 

আল্লোয দযফোকয কৃীত মোকে নো। এঔন আয আল্লোয যভত এই চোরতয উকয মনই। তোয 

প্রভোণ মোর মম চোরতকও আল্লো ফচকেি চোরত মফোকরকঙন (ুযো এভযোন ১১০) মই চোরত আচ 

ৃরথফীভয় ফচ রনওৃি। অনয চোরতয মকোরোভ। 

আচ চোন্নোরত মপযওোয প্রধোন দোরয়ত্ব মোর থভ্রি এই চোরতকও রফশ্বনফীয এরোকভ, প্রওৃত 

এরোকভ রপরযকয় আনোয মঘিো ওযো। এই ওোচ ঔুফই ওঠিন। এই ওোচ মওোযকত রককয় ওঠিন ফোধোয 

ম্মুঔীন মোকত কফ। প্ররতকযোধ আকফ ঘোযরদও মথকও। এ রফকযোরধতো আকফ ইহুরদ-রিস্টোন 

(Judio-Christian) ‘বযতোয দ্ধরতকত ‘ররক্ষত’ ফতচ ভোন মনতৃকত্বয  তোকদয অনুোযীকদয 

(Agent) ওোঙ মথকও। আল্লো যুর  এরোভ ম্পকওচ  রফকদ্বল তোকদয আত্মোয কবীকয প্ররথত, 

এরোকভয ওথো শুনকরই তোকদয ভোথো মথকও ো মচন্ত জ্বকর মোয়। রফকযোরধতো আকফ ফতচ ভোকনয 

রফওৃত দীকনয ুকযোরত, মোচওকদয ওোঙ মথকও, ধভচ মোকদয রুরচ-মযোচকোকযয থ, তোকদয ওোঙ 

মথকও, ইউকযোরয়োন রিস্টোনযো মভোকরভ চকৎ অরধওোয মওোকয ভোদ্রোো স্থোন মওোকয এরোভ 

রক্ষোয ঙদ্মকফক মম ধ্বাংওোযী পকতোয়োফোচী রক্ষো রদকয়রঙকরো মই রক্ষোয় ‘ররক্ষত’মদয ওোঙ 

মথকও, অনযোয়, অরফঘোয, অতযোঘোয, যিোত রনভূচর মওোকয ৃরথফীকত আল্লোয দীন প্ররতিোয 

াংগ্রোকভয চনয নফী ওরযভ (দ:) তোোঁয উম্মকতয োকত মম তকরোয়োয মধোরযকয় রদকয়রঙকরন মই 

তকরোয়োয মপকর রদকয় তরফ োকত রনকয় মোযো ঔোনওোয় ঢুকওকঙন তোকদয ওোঙ মথকও। প্ররতকযোধ 

আকফ অনযোনয রফওৃত ধকভচয অনুোযীকদয ওোঙ মথকও। তোযো ভূরত বুর ফুকছই ফোধো মদকফ। তোযো 

ভকন মওোযকফ এই তযদীন প্ররতরিত মোকর তোকদয ধকভচয উকয আখোত আকফ রওন্তু প্রওৃতকক্ষ 

তো আকফ নো। আল্লোয যুকরয প্রওৃত এরোকভয ভয় অনযোনয ধকভচয অনুোযীযো ফঘোইকত 

মফী রনযোকদ রঙর। তোকদয ধভীয় উোনোরয়গুরর রনযোদ রঙর। তোকদয চীফন ম্পদ 

রনযোদ রঙর, ফতচ ভোকনয তথোওরথত কণতকন্ত্রয অধীন, তোকদয ওোয ধভীয় উোনোরয় 
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রনযোকদ মনই। তোযো প্রোয়ই আক্রোন্ত মোকেন। মোই মোও তোযো রওন্তু এই চোন্নোরত মপযওোয 

মরোওকদযকও ফোধো রদকফ নো ফুকছই। অথচোৎ ফোধো আকফ ফচরদও মথকও। 

এওরদন ভোনফী (দ:) মফোরকরন, ইহুরদ চোরত এওোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয এওটি বোক 

চোন্নোরত আয র্ত্যবোক চোোন্নোভী। রিস্টোন চোরত ফোোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয ভকধয 

এওোর্ত্য বোকই চোোন্নোভী এওবোক চোন্নোরত। তোোঁয থ মোয োকত মভোোম্মদকদয (দ:) প্রোণ, আভোয 

উম্মো মতোর্ত্য বোকক রফবি কফ মোয ভকধয এওটি ভোত্র বোক চোন্নোকত মোকফ, ফোওী ফোোর্ত্য বোকই 

চোোন্নোকভ মোকফ।” যুরোল্লোকও রচকজ্ঞ ওযো মোর, “তোযো (চোন্নোরত) ওোযো?” রতরন চফোফ রদকরন, 

“মোযো আভোকদয (অথচোৎ আরভ এফাং আভোয োোফীকণ) কথ আকঙ”। [আফু মোযোয়যো (যো.) মথকও 

আফু দোউদ, আউপ রফন ভোকরও (যো:) মথকও ইফকন ভোচো]  

আচ দরুনয়োভয় মভোকরভ মফোকর রযরঘত মম চোরতটি আকঙ তোযো ফহু বোকক, মপযওোয় রফবি। 

প্রকতযও বোক অথচোৎ প্রকতযও মপযওো ফো ভোচোফ রফশ্বো ওকয মম, তোযোই শুধু প্রওৃত মভোরভোন, 

তোকদয ভোচোফ ফো মপযওোই ঠিও ফোরও ফ মপযওো থভ্রি। এই রফভ্রোরন্তওয রযকফ মথকও 

রতযওোয চোন্নোরত মপযওোকও রঘকন মনয়োয উোয় রও? এ প্রকশ্নযই চফোফ আভযো 

ধোযোফোরওবোকফ মদয়োয মঘিো মওোযরঙ। এই মপযওো ভোচোকফয মদয়োর ওতঔোরন োাংখোরতও 

এফাং ওঠিন মম, মুরি-তওচ  রদকয় ফুরছকয় এওচন রিস্টোন ফো রন্নু ফো মফৌদ্ধকও ধভচোন্তরযত ওযো 
মতঔোরন প্রোয় অম্ভফ ফো ওঠিন, এওচন রয়োকও ুন্নী ফোনোকনো ফো এওচন ুন্নীকও রয়ো ফোনোকনো, 

ফো ওোউকও এও মপযওো মথকও অনয মপযওোয় ফদরোকনো ততঔোরন ওঠিন, ততঔোরনই প্রোয় অম্ভফ। 

তো মোকর এই চোরতয এই উম্মোয ঐকওযয উোয় রও? উোয় আকঙ। চোন্নোরত মপযওোকও ভোকঠ 

নোভকত কফ। তোযয ফোোর্ত্য মপযওোকও মফোরকত কফ- বোই! মতোভোকদয ভকধয ভরো-ভোোকয়র 

রনকয় মত ভতকবদই থোও, মতোভযো মতো অন্ততঃ এও আল্লোয়, এও যুকর আয এও মওোয’আকন 

রফশ্বো ওয। মভকযফোনী মওোকয শুধু এয উয মতোভযো ঐওযফদ্ধ । ফোরও মত ভতকবদ আকঙ 

মগুরর মতোভোকদয ফযরিকত চীফকন ভরন থোও, আরর্ত্ মনই, গুরর রনকয় ভতোন্তয ৃরি ওকযো নো। 

মমঔোকন আল্লোয নফী (দ:) ফহুফোয মফোকরকঙন মম আল্লোকও এওভোত্র এরো (চোতীয়  ফযরিকত 

চীফকন) মফোকর গ্রণ মওোকয রনকরই চোোন্নোকভয আগুন আয স্পচ মওোযকত োযকফ নো, চোন্নোকত 

প্রকফ মওোযকফ, মঔোকন অনোফযযও ঔুোঁটিনোটি রফলয় রনকয় ভতোন্তয মওোকয ধ্বাং মোকয় মোয়ো 
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ওতঔোরন মফোওোভী ওতঔোরন রনফুচরদ্ধতো। মম চোরতকও আল্লো আকদ মওোকযকঙন ভস্ত ভতকবদ 

তযোক মওোকয ওকর ইস্পোকতয ভত ওঠিন ঐওযফদ্ধ মোকয় আল্লোয মদয়ো যজ্জ ুঅথচোৎ তোয মদয়ো 
চীফন-রফধোনকও আোঁওকি মধোকয যোঔকত, মওোন রফরেন্নতোকও প্রেয় নো রদকত (ূযো আর-ইভযোন 

১০৩)। ম চোরত তুে ঔুোঁটিনোটি ভরো-ভোোকয়করয তওচ  রনকয় তধো রফরেন্ন, আল্লোয রযষ্কোয 

যোরয আকদ রাংখনওোযী। মম ভরো-ভোোকয়র ভোওিোয চোকর এই চোরত রনকচকও চরিকয় 

 

মপকর স্থরফয মোকয় মককঙ, অথফচ মোকয় মককঙ, মই ভরো-ভোোকয়র মথকও রনকচকদয ভুি মওোযকত 

ফরকর এই তবোকয চোরত তো শুনকফ নো, ভোনকফ নো, ওোযণ আচ ভো নফীয (দ:) প্রওৃত ুন্নো 

মচোকদয মঘকয়, ৃরথফীকত এই দীন প্ররতিোয াংগ্রোকভয মঘকয়, দোরি, মভোঘ ওতঔোরন রম্বো কফ তো 

তোকদয ওোকঙ অকনও মফী দযওোযী, অকনও মফী প্রকয়োচনীয়। ওোকচই তোকদয মফোরকত কফ, মোয 

মতটুকু ঔুী দোরি, মভোঘ যোকঔো, মোয মম োক ইেো মো, মোয মতটুকু ইেো টোঔনুয উয োচোভো 
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য, রওন্তু গুকরো রনকয় মওোন ভতোন্তয ৃরি নো মওোকয শুধু আল্লোয য়োদোনীয়োকত আয 

মভোোম্মকদয (দ:) নফুয়কতয উয এওত্র , অনয মওোন ওথো উত্থোন মওোকযো নো। আল্লো  

যুকরয (দ:) উয দঢ়ৃ রফশ্বো ঈভোন থোওো কত্ত্ব আওীদোয রফওৃরতয পকর ওোমচতঃ মযও  

কুপকযয ভকধয রনভরজ্জত চোরতকও ভকন ওরযকয় রদকত কফ দোরি, মভোঘ, োচোভো, নপর এফোদকতয 

ওথো ফোদ রদন, একওফোকয মঔোদ মওোয’আকনয মওোন আয়োকতয অথচ  উকদ্দয রনকয় মওোন 

ভতকবদ, ভতোন্তয কুপয। মফোকরকঙন স্বয়াং যুরোল্লো (দ:) এফাং মফোকরকঙন যোকোরন্বত মোকয় (োদী 

আেোল্লো রফন ভয (যো:) মথকও-মভোকরভ, মভওোত)। যোকোরন্বকতয ওোযণ এই ভতকবদই মোকরো 

মওোন চোরতয অননওয  রযণোকভ ধ্বাংকয ওোযণ। শুধু চোরত মওন, মম মওোন প্ররতিোন, রভরত ফো 

দরকও এভন রও এওটো রযফোযকও ধ্বাং মওোকয মদফোয চনয ভতকবদ অননওয মকথি।  

ভোনফীয (দ:) ভকয় রয়ো রঙকরো নো, ুন্নী রঙকরো নো, মওোন ভোমোফ মওোন মপযওো রঙকরো নো এ 

ওথো ইরতো। তোয (দ:) ভকয় এরোকভ মো রঙকরো নো মতভন রওঙু মমোক ওযো মোকে মফদো’ত এফাং 

মফদো’মতয এই াংজ্ঞো ফচম্মত। তো মোকর ভস্ত ভমোফ, ভস্ত মপযওো মফদো’ত মযকওয ভ 

মচযোকয়য গুনো, অভোচচ নীয় অযোধ, মম অযোধ ক্ষভো নো ওযোয চনয আল্লো প্ররতশ্রুরতফদ্ধ। 

ওোকচই চোন্নোরত মপযওোয অনযতভ ওতচ ফয কফ এই চোরতকও ফরো মম আওীদোয রফওৃরতয পকর তুরভ 

তীকদই মনই। কোয়রুল্লোয আইন-ওোনুকনয ভকধয ফো মওোকয তোয রফরুকদ্ধ প্ররতফোদ, প্ররতকযোধ 

নো মওোকয মযকও রনভরজ্জত অফস্থোয় আঙ, মতোভোয আফোয ভমোফ রও? মপযওো রও? এওই 

াংজ্ঞোয় প্রঘররত বোযোভযীন রফওৃত ুপীফোকদয তরযওোগুরর মফদো’ত। ওোযণ, রফশ্বনফীয (দ:) 

ভয় মওোন তরযওো রঙকরো নো, এ ওথো ফচম্মত ইরতো। তোয ভকয় মমভন এওটি ভোত্র চোরত 

রঙকরো, “উম্মকত মভোোম্মদী” মতভরন তরযওো ভোত্র এওটিই রঙকরো, “তরযওোকয় মভোোম্মদী”। ঐ 

তরযওো রঙকরো রফল্পফী, াংগ্রোভী, চীফন উৎকচওোযী, ফরভূচঔী, রফকস্ফোযণভুঔী। আয এঔন প্রঘররত 

রফরবন্ন তরযওোগুরর ঠিও রফযীতভুঔী, অন্তভুচঔী। তরযওোকয় মভোোম্মদীয োকত রঙকরো অস্ত্র, ওভচকক্ষত্র 

রঙকরো উন্িু ৃরথফী। ফতচ ভোকনয তরযওোগুররয োকত তরফ, ওভচকক্ষত্র ঔোনওোয়, হুচযোয় ঘোয 

মদয়োকরয মবতকয। তরযওোকয় মভোোম্মদী তোকদয প্রোণ মচোকদ উৎকচ মওোকয ঐ তরযওোয ফচকেি 

ুযস্কোয, ফচকেি ম্মোন োোদোত  আল্লোয বোরফোো রোব ওযোয চনয মদ মঙকি মদোন্তয 

ফঙকযয য ফঙয মুদ্ধ মওোকয ওোটিকয় রদকতন। ফতচ ভোকনয তরযওো প্রোণ উৎকচ দকূয থোও, 
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োভোনযতভ াংখলচ, োভোনযতভ রফকদয ম্ভোফনো মমঔোকন আকঙ, তো অরত ন্তচকণ এরিকয় ঘকরন 

এও ওথোয় ঐ তরযওো আয এই তরযওো ঠিও রফযীত ভুঔী। এওটি ুফচভূঔী অনযটো রশ্চভ ভুঔী; 

এওটো উর্ত্য ভুঔী অনযটো দরক্ষণ ভুঔী।  

ুতযোাং চোন্নোরত মপযওোয মওোন ভোনুলকও মরদ ফোোর্ত্য মপযওোয মওউ প্রশ্ন ওকয আরন রয়ো নো 
ুরন্ন, নো আকর ুন্নোত আর চোভোত, নো আকর োদী, োনোপী নো োকপয়ী, নো ভোকরওী, নো োম্বরী, 

নো অনয রওঙু? তকফ তোয চফোফ কফ- বোই! আরভ কফয মওোনটোই নই। আরভ মতো শুধু প্রোণকণ 

মঘিো মওোযরঙ মভো’মভন  উম্মকত মভোোম্মদী মোকত। এওটো রফরল্ডাং, ইভোযকতয ভকধয প্রকফ 

মওোযকর তকফ মতো প্রশ্ন আকত োকয আরভ মওোন ওোভযোয় আরঙ? আভযো এরোকভয ইভোযকতয 

ভকধযই মনই, মওোন ওোভযোয় থোরও ম প্রশ্ন মতো অফোন্তয! 

এওরদন ভোনফী (দ:) মফোরকরন, ইহুরদ চোরত এওোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয এওটি বোক 

চোন্নোরত আয র্ত্যবোক চোোন্নোভী। রিস্টোন চোরত ফোোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয ভকধয 

এওোর্ত্য বোকই চোোন্নোভী এওবোক চোন্নোরত। তোোঁয থ মোয োকত মভোোম্মদকদয (দ:) প্রোণ, আভোয 

উম্মো মতোর্ত্য বোকক রফবি কফ মোয ভকধয এওটি ভোত্র বোক চোন্নোকত মোকফ, ফোওী ফোোর্ত্য বোকই 

চোোন্নোকভ মোকফ।” যুরোল্লোকও রচকজ্ঞ ওযো মোর, “তোযো (চোন্নোতী) ওোযো?” রতরন চফোফ রদকরন, 

“মোযো আভোকদয (অথচোৎ আরভ এফাং আভোয োোফীকণ) কথ আকঙ”। [আফু মোযোয়যো (যো.) মথকও 

আফু দোউদ, আউপ রফন ভোকরও (যো:) মথকও ইফকন ভোচো]  

আচ দরুনয়োভয় মভোকরভ মফোকর রযরঘত মম চোরতটি আকঙ তোযো ফহু বোকক, মপযওোয় রফবি। 

প্রকতযও বোক অথচোৎ প্রকতযও মপযওো ফো ভোচোফ রফশ্বো ওকয মম, তোযোই শুধু প্রওৃত মভোরভোন, 

তোকদয ভোচোফ ফো মপযওোই ঠিও ফোরও ফ মপযওো থভ্রি। এই রফভ্রোরন্তওয রযকফ মথকও 

রতযওোয চোন্নোরত মপযওোকও রঘকন মনয়োয উোয় রও? এ প্রকশ্নযই চফোফ আভযো 

ধোযোফোরওবোকফ মদয়োয মঘিো মওোযরঙ। চোন্নোতী মপযওোয অনযতভ ওতচ ফয কফ মভোকরভ মফোকর 

রযরঘত এই চনাংঔযোকও প্রশ্ন ওযো মম, আল্লোয যুকরয (দ:) কঙ্গ ফচদো মথকও, তোয কঙ্গ প্ররতটি 

াংগ্রোকভ ঙ্গী মোকয় যোরয তোয ওোকঙ মথকও মোযো এরোভ রও, তো রকঔরঙকরন, তোযোই ঠিও 

এরোভ রকঔরঙকরন, নো আচকওয ভরোনো, ভরফী, ীয-ভোোকয়ঔযো মম এরোভ এই চোরতকও 

মঔোন এই এরোভ ঠিও? এ ফযোোকয দ’ুএওটি োদী উকল্লঔ ওযো অঙ্গত কফ নো। যুরোল্লো (দ:) 
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মফোকরকঙন- আভোয ঙ্গীযো উজ্জ্বর তোযওোয ভত- তোকদয মম ওোউকও ভোনুল অনুযণ মওোযকত 

োকয (োদী ভয রফন ঔোর্ত্োফ (যো:) মথকও যোরমন মভওোত)। এয অথচ মোকে ভোনফী স্বয়াং তোয 

ঙ্গীকদয এরোভ রও, এয উকদ্দয রও, ঐ উকদ্দয অচচ কনয প্ররক্রয়ো রও ফই রক্ষো রদকয়কঙন ুতযোাং 
প্রওৃত এরোভ রও তো ঐ আোফকদয মঘকয় মফী মওউ চোনকত ফুছকত োযকত োকয নো, তো 

অম্ভফ। ওোযণ তোযো আল্লোয যুকরয কঙ্গ ফচদো মথকও, তোয কঙ্গ অরফযত াংগ্রোভ মওোকয তোয 

প্ররত ুঔ-দঃুকঔ অাংীদোয মোকয় মম প্রওৃত রক্ষো তোয ওোঙ মথকও রোব মওোকযকঙন ম রক্ষো 

যফতীকত ওোকযো কক্ষ ম্ভফ নয়। আয মম োদীক রফশ্বনফী (দ:) মফোরকরন, ‘আভোয উম্মো 

বরফলযকত মতোর্ত্য বোকক (মপযওোয়) রফবি মোকয় মোকফ। এফাং ঐ মতোর্ত্য মপযওোয ভকধয এওটি 

মপযওো চোন্নোতী (অথচোৎ ঠিও এরোকভ থোওকফ) আয ফোওী ফোোর্ত্য মপযওোই আগুকন রনরক্ষপ্ত 

(নো’রয) কফ। ঐ এওভোত্র চোন্নোতী মপযওো মওোনটো এই প্রকশ্নয চফোকফ আল্লোয যুর (দ:) 

মফোরকরন, মোয উয আরভ  আভোয োোফীযো আরঙ (োদী- আফদলু্লো রফন আভয (যো:) মথকও- 

রতযরভরম, মভওোত)। এ ফযোোকয অকরণত োদী উকল্লঔ ওযো মোয় মোকত াংকয়য মওোন অফওো 

থোকও নো মম ভোনফী (দ:) চোনকতন মম রতরন তোোঁয আোফকদয প্রওৃত দীন রক্ষো রদকত ক্ষভ 

মোকয়রঙকরন। এঔন এওটো অরত প্রকয়োচনীয় প্রশ্ন মোকে এই, মম ওোচটো মল নফীয (দ:) উম্মো 

তোয পোকতয প্রোয় কঙ্গ কঙ্গই আযম্ভ মওোকয রদকরো অথচোৎ অস্ত্র োকত স্বকদ মথকও মফয মোকয় 

িকরো এয অথচ রও? আফোয মফোররঙ এই চীফন ফযফস্থোয় অথচোৎ এরোকভয উকদ্দয  দ্ধরতয 

গুরুত্ব রনকদচনোয় এই খটনো এওটি অরত প্রকয়োচনীয় রফলয়। উম্মকত মভোোম্মদীয তকনয ভূকর মম 

ওকয়ওটি প্রধোন ওোযণ ওোচ মওোকযকঙ তোয ভকধয অনযতভ মোকে এই ঐরতোরও খটনোয ভূরযোয়কন 

যফতী ওোকরয উম্মোয ফযথচতো। তদোরনন্তন ৃরথফীয মফোধয় ফকঘকয় শ্চোদদ, ফকঘকয় 

অররক্ষত, ফকঘকয় দরযদ্র এই চোরতটি ঠোৎ মওোকয ভরুবূরভয কবীয অবযন্তয মথকও এওকমোকক 

মফরযকয় এক রিোরী বযচককতয ভুকঔোভুঔী মোকয় দোোঁিোকরো। এ ওথো ফুছকত মওোন অুরফধো মনই 

মম, ঐ উম্মো রনশ্চয়ই ঐ ওোচটোকও তোকদয ফচকেি, ফচপ্রথভ  ফকঘকয় গুরুত্বূণচ ওতচ ফয 

মফোকরই রফকফঘনো মওোকযরঙকরন। তো নো কর যুরোল্লোয (দ:) পোকতয কঙ্গ কঙ্গ তোযো এওকমোকক 

ঐ ওোচ মওোযকত ফ রওঙু তযোক মওোকয আযফ মথকও মফয মোকয় িকতন নো। 
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রফশ্বনফীয (দ:) োঘকমচ মথকও তোয ওোঙ মথকও যোরয মোযো এই চীফন ফযফস্থোয ভভচফোণী, 
উকদ্দয, প্ররক্রয়ো রক্ষো মওোকযরঙকরন তোযো রও মফোকছন রন মওোন ওতচ ফয ফি, মওোন ওতচ ফয মঙোট? 

মওোনটো আকক মওোনটো কয (Priority)? ভোনফীয (দ:) আোফ মরদ তো নো ফুকছ থোকওন তকফ 

আভযো মঘৌদ্দ’ ফঙয কয তো মফোছোয ওথো রঘন্তো মওোযকত োরয নো। তোকর রফশ্বনফীয (দ:) 

উম্মোয ঐ ওোকচয প্রওৃত অথচ রও?  

এই ভো গুরুত্বূণচ খটনো অথচোৎ উম্মকত মভোোম্মদীয আযফ মথকও মফয মোকয় অনযোনয চোরতয কঙ্গ 

াংখকলচ ররপ্ত মোকয় মোয়োয প্রওৃত অথচ এই মম, যুরোল্লোয (দ:) ওোঙ মথকও যোরয এরোভ রক্ষো 
ওযোয পকর তোযো ঠিওবোকফ ফুকছরঙকরন এরোভ রও, এয উকদ্দয রও, ঐ উকদ্দয অচচ ন ওযোয 

প্ররক্রয়ো রও, মওোনটো অতযন্ত প্রকয়োচনীয়, মওোনটো ওভ প্রকয়োচনীয়। তোযো ফুকছরঙকরন আল্লোয প্ররত 

ইফররকয ঘযোকরঞ্জ মোকে ম ভোনুলকও প্রকযোঘনো রদকয় দীন অথচোৎ আল্লোয মদয়ো চীফন রফধোনকও 
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য় রফওৃত নো য় অস্বীওোয মওোরযকয় ভোনুলকও রদকয় রফধোন দতযী মওোরযকয় ভোনুলকও অোরন্ত, 

অরফঘোয, মুদ্ধ যিোকতয ভকধয রতত ওযোকফ। আয মই অনযোয়, অরফঘোয আয যিোত মথকও 

ভোনুলকও যক্ষো ওযোয চনয আল্লো মম চীফন ফযফস্থো তোয নফীয (দ:) ভোধযকভ োঠোকরন মটোকও 

ফচোত্মও াংগ্রোকভয ভোধযকভ ৃরথফীকত প্ররতিো ওযো মোকে তোকদয ফচপ্রধোন  ফচপ্রথভ ওতচ ফয। ঐ 

রক্ষোই তোকদয মনতো, স্রিোয ফচকেি ৃরি, তোোঁয মল  রফশ্বনফী (দ:) তোকদয রদকয় রককয়রঙকরন, 

রনকচ মওোকয তোকদয োকত ওরকভ ররঔকয় রককয়রঙকরন। অথচোৎ ভোনফ চোরতকও অোরন্ত, অরফঘোয, 

অনযোয়, যিোত, মুদ্ধ মথকও ফোোঁঘোফোয চনয ৃরথফীকত োরন্ত, এরোভ, প্ররতিোয চনয, মম চনয 
রফশ্বনফীকও (দ:) আল্লো ৃরথফীকত োঠিকয়রঙকরন, ঐ চোরত রনকচকদয ফ রওঙু মওোযফোন মওোকয 

মই ওোচ মওোযকত আযফ মথকও ফোইকয মফরযকয় কিরঙকরন। 

আল্লোয যুকরয (দ:) মঔোকনো এরোকভয রফযীতভুঔী ফতচ ভোকনয রফওৃত এরোকভয ধোযও-

ফোওযো অস্বীওোয ওযকত োযকফ নো মম এই দীকন ফচকেি ুযস্কোয  ফচকেি ম্মোন যোঔো আকঙ 

ীদকদয চনয। আল্লোয মদয়ো চ-যর থ, মযোতুর মভোস্তোওীভকও, দীনুর ওোইকয়যভোকও মোযো 

এও ওঠিন দকুফচোধয দীকন রযণত মওোকয ফোোর্ত্য মপযওোয় রফবি মওোকয এয রি রনঃকল মওোকয 

রদকয়কঙন, আয মোযো রফশ্বনফী (দ:) মম উম্মোয োকত তকরোয়োয ধরযকয় রদকয় তোকও খয মথকও মফয 

মওোকয ৃরথফীকত ঙরিকয় রদকয়রঙকরন, মই উম্মোয োত মথকও তকরোয়োয রঙরনকয় রনকয়, তোয োকত 

তরফ ধরযকয় রদকয় তোকও মঙকন মটকন ঔোনওোয়, হুচযোয় ফরকয় রদকয় তোয করত রুদ্ধ মওোকয 

স্থরফয, অনঢ় মওোকয রদকয়কঙন, তোকদয ওোকচয রম্মররত পর এই মোকয়কঙ মম এই উম্মোয ঘরযকত্রয 

মম প্রধোন দফরিয, অযোকচয়, দদু্ধচ লচ মমোদ্ধো তো রুপ্ত মোকয় ফচপ্রধোন দফরিয মোকয়কঙ রোয়নয 

ওোুরুলতো। প্ররতটি অনযোয়, প্ররতটি অরফঘোকযয রফরুকদ্ধ মম মুদ্ধাংকদী ভকনোবোফ এই উম্মোয 

ঘরযকত্র ভোনফী (দ:) ৃরি মওোকযরঙকরন তো মচফরত মোকয়কঙ ভস্ত অনযোয়, ভস্ত অরফঘোয মথকও 

অরত মকতœ এরিকয় কো ফোোঁরঘকয় ঘরোয়, অনযোয়কও গ্রণ ওযোয়, খৃণয ওোুরুলতোয়। চোন্নোতী 

মপযওোয প্রধোন ওতচ ফয কফ এই উম্মোয োরযকয় মোয়ো মই াংগ্রোভী, অনযোকয়য রফরুকদ্ধ 

আকোলীন ঘরযত্রকও আফোয চোরতয চীফকন রপরযকয় আনো। 

যুরোল্লো (দ:) মফোকরকঙন- ফরন ইযোইর ফোোর্ত্য মপযওোয় রফবি মোকয় রককয়রঙকরো, আভোয 

উম্মো মতয়োর্ত্য মপযওোয় রফবি কফ এফাং ভোত্র এওটি মপযওো (মমটো চোন্নোতী) ফোকদ ফগুরর 

মপযওোই আগুকন রনরক্ষপ্ত কফ। অরত স্বোবোরফও ওথো। ওোযণ মম ঐওয ঙোিো ৃরথফীকত মওোন ওোচই 
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ওযো ম্ভফ নয়, ওোকচই মম ঐওযকও অটুট যোঔোয চনয আল্লো যোরয হুকুভ মওোযকরন-“আভোয 

মদয়ো দীন ওকর এওকত্র মধোকয যোকঔো এফাং রনকচযো রফরেন্ন মোকয়ো নো (ূযো এভযোন ১০৩)” মম 

ঐওযকও ফোোঁরঘকয় যোঔোয চনয ভোনফী (দ:) মফোরকরন, “মওোয’আকনয মওোন আয়োকতয অথচ রনকয় 

তওচ -রফতওচ  কুপয (োদী আেোল্লো রফন ভয (যো:) মথকও-ভুররভ, মভওোত)” মম ঐওয  

ৃঙ্খরো ুদঢ়ৃ ওযোয চনয মফোরকরন-“ওোন ওোটো রনকগ্রো ক্রীতদো মরদ মতোভোকদয মনতো য় 

তোকোকর ঐওযফদ্ধবোকফ তোয আকদ রনকদচ োরন ওয [এযফোদ রফন োরযয়ো (যো:) মথকও 

আভদ, আফু দোউদ রতযরভরম এফাং ইফকন ভোচো, মভওোত] মই ঐওযকও মোযো মবকঙ্গ রতয়োর্ত্য 

মপযওোয় রফবি মোকয় মোকফ- তোযো আগুকন রনরক্ষপ্ত কফ নো মতো মওোথোয় রনরক্ষপ্ত কফ? চোন্নোকত? 

তৃতীয় ওথো করো মম এওটি ভোত্র মপযওো (বোক) চোন্নোতী কফ- মমটোয ওথো যুরোল্লো (দ:) 

মফোকরকঙন- মটো মই ওোচ রনকয় থোওকফ মম ওোকচয উয রতরন  তোোঁয আোফ রঙকরন। রতরন 

(দ:)  তোোঁয আোফ (যো:) রওকয উয- মওোন ওোকচয উয রঙকরন? মই ভোচীফনী মোযো 
কিকঙন, তোোঁয (দ:) োোফোকদয ইরতো মোযো কিকঙন-তোকদয এ ওথো স্বীওোয ওযো ঙোিো মওোন 

থ মনই মম, নফুয়ত োয়োয ভয় মথকও মল রনঃশ্বো মচযন্ত এই অতুরনীয় ভোনুলটিয এওটিভোত্র 

ওোচ রঙকরো। মটো করো এই মল চীফনফযফস্থো ৃরথফীকত প্ররতিো মওোকয ভোনুকলয চীফকন নযোয়-

োরন্ত আনো এফাং তোয চীরফত অফস্থোয়  তোোঁয পোকতয কয তোোঁয ঙ্গীকদয (আোফ) চীফন ঐ 

এওই ওোকচ ফযয় মোকয়কঙ। অথচোৎ মনতো  তোয চোরতয মূ্পণচ চীফন মওকটকঙ ভোনফ চোরতয 

ওরযোকণয চনয। মম ওরযোকণয এওটিভোত্র থ-ভোনকফয চোতীয়  ফযরিকত চীফকন আল্লোয মদয়ো 

চীফন রফধোন প্ররতিো, এও ওথোয় আল্লোকও মদয়ো ইফররকয ঘযোকরকঞ্জয মভোওোরফরোয় আল্লোকও 

চয়ী মওোকয ভস্ত ভোনফ চোরতকও অনযোয়-অরফঘোয-অোরন্ত-মুদ্ধ  যিোত মথকও উদ্ধোয মওোকয 

রযূণচ োরন্ত, এরোভ প্ররতিো ওযো। মম ফো মোযো এই াংগ্রোভ মওোযকফ শুধু তোযোই যুরোল্লোয (দ:) 

ুন্নো োরনওোযী, অথচোৎ মোয উয আল্লোয যুর (দ:)  তোয আোফ (যো:) রঙকরন। ইরতোকয 

রদকও রক্ষয মওোযকর মদঔো মোকফ রফশ্বনফীয (দ:) ঐ ঙ্গীযো (আোফ) তোোঁয পোকতয য তোকদয 

মনতোয উয আল্লোয অরচত ওোচ এওোগ্ররঘকর্ত্ ঘোররকয় মককরন, োরথচফ ভস্ত রওঙু উৎকচ মওোকয 

ঘোররকয় মককরন। ওোযণ তোকদয ওোকঙ ঐ ওোচ রঙকরো রফশ্বনফীয (দ:) ুন্নো। ইরতোকয রদকও রক্ষয 

মওোযকর আয মদঔো মোয় মম, রফশ্বনফীয (দ:) াংকচ মোযো রোব মওোকযরঙকরন; যোরয তোোঁয ওোঙ 

মথকও এই দীন রক্ষো মওোকযরঙকরন; এই দীকনয উকদ্দয এফাং মই উকদ্দয অচচ কনয প্ররক্রয়ো রক্ষো 
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মওোকযরঙকরন তোযো তোোঁয (দ:) পোকতয য ৬০/৭০ ফঙয মচযন্ত মফোঁকঘরঙকরন এফাং ঐ ৬০/৭০ 

ফঙয য রফশ্বনফীয (দ:) োক্ষোত-ঙ্গীযো (যো:) মল মোকয় মোফোয যই ৃরথফীকত এই দীন 

প্ররতিোয স্ত্র াংগ্রোভ ফন্ধ মোকয় রককয়রঙকরো। এই াংগ্রোভ মমই ভুূকতচ  ফন্ধ করো চোরত রোকফ তযোক 

ওযো করো মই ভুূতচ  মথকও চোরত রোকফ প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী মল মোকয় মককরো। মই চনয 

ভোনফী (দ:) তোোঁয ুন্নো মফোরকত শুধু তোোঁয রনকচয ুন্নো মফোরকরন নো। মফোরকরন- “আরভ  

আভোয ঙ্গীযো মোয উয আরঙ” এফাং অনয ভয় এ মফোরকরন মম “আভোয উম্মোয আয়ু 

৬০/৭০ ফঙয।” 

এই াংগ্রোভ-মচোদ তযোক মওোকয অথচোৎ আল্লোয যুকরয (দ:) প্রওৃত ুন্নো তযোক মওোকয এই চোরত 

মঔন োন-ওকতয কঙ্গ ৃরথফীয অনযোনয যোচতকন্ত্রয ভত যোচত্ব মওোযকত শুরু ওযকরো তঔন 

এও ভযো মদঔো রদকরো। মটো করো এই চোরত তোয মনতোয ুন্নো োরন মওোযকফ মওভন মওোকয? 

প্রওৃত ুন্নোত তযোক ওযো মোকয়কঙ অথঘ ুন্নো ঙোিো মঘোরকফ নো। ওোযণ আল্লোয যুর 

মফোকরকঙন, “তোয ুন্নো তযোক ওযোয অথচই উম্মকত মভোোম্মদী মথকও ফরষ্কোয য়ো।” এই ভযো 

মথকও চোরতকও উদ্ধোয মওোযকরন মই অরত রফকিলণওোযী রণ্ডত মেণী, পওী-ভুপোরয ইতযোরদ। 

মটো করো আর ুন্নো মঔন ফচচ নই ওযো মোকয়কঙ তঔন নওরটোই ওযো মোও। তঔন ুন্নো 

রোকফ মনয়ো আযম্ভ করো রফশ্বনফীয (দ:) ফযরিকত ফযোোযগুরর মম গুররয োকথ তোোঁয চীফকনয 

ভুঔয  ঘূিোন্ত রক্ষয  উকদ্দকযয মওোন ম্পওচ  মনই। তোোঁয ঔোয়ো-মোয়ো-ঠো-ফো ইতযোরদ 

মনোকয়ত ফযরিকত ঙন্ন-অঙকন্নয ফযোোয। তোোঁয (দ:) ুন্নো মফোরকত রতরন ওঔনই এগুরর 

মফোছোন রন, মফোছোকর গুকরো োরন নো ওযোয চনয তোয উম্মো মথকও ফরষ্কোয অফযই মফোছোন 

রন। ওোযণ মম ওোকচয চনয তোোঁকও ৃরথফীকত োঠোকনো মোকয়রঙকরো অথচোৎ ‘াংগ্রোভ ঘোররকয় মোয়ো মম 

মচযন্ত নো ভস্ত ৃরথফীয ভোনুল আল্লো ঙোিো ওোকযো রফধোন ভোরননো এফাং মভোোম্মদ (দ:) আল্লোয 

মপ্ররযত, এওথো রফশ্বো নো ওকয- োরোত ওোকয়ভ নো ওকয, মোওোত নো মদয় (আেোল্লো ইফকন ভয 

(যো:) মথকও মফোঔোযী)। ঐ ওোকচয োকথ ঐ াংগ্রোকভয োকথ তোোঁয ফযরিকত অবযো-ঙন্ন-

অঙকন্নয মওোন ম্পওচ  মনই। রওন্তু ঐ ভোধোনই গ্রণ ওযো করো এফাং আচ মচযন্ত এ োযওয 

ভোধোনই এই চোরত অরত রনিোয োকথ ঔুোঁটিকয় ঔুোঁটিকয় োরন ওযোয মঘিো মওোযকঙ। 
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এওরদন ভোনফী (দ:) মফোরকরন, ইহুরদ চোরত এওোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয এওটি বোক 

চোন্নোতী আয র্ত্যবোক চোোন্নোভী। রিস্টোন চোরত ফোোর্ত্য বোকক রফবি মোকয়রঙর মোয ভকধয 

এওোর্ত্য বোকই চোোন্নোভী এওবোক চোন্নোরত। তোোঁয থ মোয োকত মভোোম্মদকদয (দ:) প্রোণ, আভোয 

উম্মো মতোর্ত্য বোকক রফবি কফ মোয ভকধয এওটি ভোত্র বোক চোন্নোকত মোকফ, ফোওী ফোোর্ত্য বোকই 

চোোন্নোকভ মোকফ।” যুরোল্লোকও রচকজ্ঞ ওযো মোর, “তোযো (চোন্নোতী) ওোযো?” রতরন চফোফ রদকরন, 

“মোযো আভোকদয (অথচোৎ আরভ এফাং আভোয োোফীকণ) কথ আকঙ”। [আফু মোযোয়যো (যো.) মথকও 

আফু দোউদ, আউপ রফন ভোকরও (যো:) মথকও ইফকন ভোচো]  

আচ দরুনয়োভয় মভোকরভ মফোকর রযরঘত মম চোরতটি আকঙ তোযো ফহু বোকক, মপযওোয় রফবি। 

প্রকতযও বোক অথচোৎ প্রকতযও মপযওো ফো ভোচোফ রফশ্বো ওকয মম, তোযোই শুধু প্রওৃত মভোরভোন, 

তোকদয ভোচোফ ফো মপযওোই ঠিও ফোরও ফ মপযওো থভ্রি। এই রফভ্রোরন্তওয রযকফ মথকও 

রতযওোয চোন্নোরত মপযওোকও রঘকন মনয়োয উোয় রও? এ প্রকশ্নযই চফোফ আভযো 

ধোযোফোরওবোকফ মদয়োয মঘিো মওোযরঙ। মম এওটি ভোত্র মপযওো (বোক) চোন্নোতী কফ- মমটোয 

ওথো যুরোল্লো (দ:) মফোকরকঙন- মটো মই ওোচ রনকয় থোওকফ মম ওোকচয উয রতরন  তোোঁয 

আোফ রঙকরন। রতরন (দ:)  তোোঁয আোফ (যো:) রওকয উয- মওোন ওোকচয উয রঙকরন? 

মই ভোচীফনী মোযো কিকঙন, তোোঁয (দ:) োোফোকদয ইরতো মোযো কিকঙন-তোকদয এ ওথো 
স্বীওোয ওযো ঙোিো মওোন থ মনই মম, নফুয়ত োয়োয ভয় মথকও মল রনঃশ্বো মচযন্ত এই 

অতুরনীয় ভোনুলটিয এওটিভোত্র ওোচ রঙকরো। মটো করো এই মল চীফনফযফস্থো ৃরথফীকত প্ররতিো 

মওোকয ভোনুকলয চীফকন নযোয়-োরন্ত আনো এফাং তোয চীরফত অফস্থোয়  তোোঁয পোকতয কয তোোঁয 

ঙ্গীকদয (আোফ) চীফন ঐ এওই ওোকচ ফযয় মোকয়কঙ। অথচোৎ মনতো  তোয চোরতয মূ্পণচ 

চীফন মওকটকঙ ভোনফ চোরতয ওরযোকনয চনয। মম ওরযোকণয এওটিভোত্র থ-ভোনকফয চোতীয়  

ফযরিকত চীফকন আল্লোয মদয়ো চীফন রফধোন প্ররতিো, এও ওথোয় আল্লোকও মদয়ো ইফররকয 

ঘযোকরকঞ্জয মভোওোরফরোয় আল্লোকও চয়ী মওোকয ভস্ত ভোনফ চোরতকও অনযোয়-অরফঘোয-অোরন্ত-মুদ্ধ 

 যিোত মথকও উদ্ধোয মওোকয রযূণচ োরন্ত, এরোভ প্ররতিো ওযো। মম ফো মোযো এই াংগ্রোভ 

মওোযকফ শুধু তোযোই যুরোল্লোয (দ:) ুন্নো োরনওোযী, অথচোৎ মোয উয আল্লোয যুর (দ:)  

তোয আোফ (যো:) রঙকরন। ইরতোকয রদকও রক্ষয মওোযকর মদঔো মোকফ রফশ্বনফীয (দ:) ঐ ঙ্গীযো 
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(আোফ) তোোঁয পোকতয য তোকদয মনতোয উয আল্লোয অরচত ওোচ এওোগ্ররঘকর্ত্ ঘোররকয় 

মককরন, োরথচফ ভস্ত রওঙু উৎকচ মওোকয ঘোররকয় মককরন। ওোযণ তোকদয ওোকঙ ঐ ওোচ রঙকরো 

রফশ্বনফীয (দ:) ুন্নো। ইরতোকয রদকও রক্ষয মওোযকর আয মদঔো মোয় মম, রফশ্বনফীয (দ:) াংকচ 

মোযো রোব মওোকযরঙকরন; যোরয তোোঁয ওোঙ মথকও এই দীন রক্ষো মওোকযরঙকরন; এই দীকনয উকদ্দয 
এফাং মই উকদ্দয অচচ কনয প্ররক্রয়ো রক্ষো মওোকযরঙকরন তোযো তোোঁয (দ:) পোকতয য ৬০/৭০ 

ফঙয মচযন্ত মফোঁকঘরঙকরন এফাং ঐ ৬০/৭০ ফঙয য রফশ্বনফীয (দ:) োক্ষোত-ঙ্গীযো (যো:) মল 

মোকয় মোফোয যই ৃরথফীকত এই দীন প্ররতিোয াংগ্রোভ ফন্ধ মোকয় রককয়রঙকরো। এই াংগ্রোভ মমই 

ভুূকতচ  ফন্ধ করো চোরত রোকফ তযোক ওযো করো মই ভুূতচ  মথকও চোরত রোকফ প্রওৃত উম্মকত 

মভোোম্মদী মল মোকয় মককরো। মই চনয ভোনফী (দ:) তোোঁয ুন্নো মফোরকত শুধু তোোঁয রনকচয ুন্নো 

মফোরকরন নো। মফোরকরন- “আরভ  আভোয ঙ্গীযো মোয উয আরঙ” এফাং অনয ভয় এ মফোরকরন 

মম “আভোয উম্মোয আয়ু ৬০/৭০ ফঙয।” 

এই াংগ্রোভ-মচোদ তযোক মওোকয অথচোৎ আল্লোয যূকরয (দ:) প্রওৃত ুন্নো তযোক মওোকয এই চোরত 

মঔন োন-ওকতয কঙ্গ ৃরথফীয অনযোনয যোচতকন্ত্রয ভত যোচত্ব মওোযকত শুরু ওযকরো তঔন 

এও ভযো মদঔো রদকরো। মটো করো এই চোরত তোয মনতোয ুন্নো োরন মওোযকফ মওভন মওোকয? 

প্রওৃত ুন্নোত তযোক ওযো মোকয়কঙ অথঘ ুন্নো ঙোিো মঘোরকফ নো। ওোযণ আল্লোয যুর 

মফোকরকঙন, “তোয ুন্নো তযোক ওযোয অথচই উম্মকত মভোোম্মদী মথকও ফরষ্কোয য়ো।” এই ভযো 

মথকও চোরতকও উদ্ধোয মওোযকরন মই অরত রফকিলণওোযী রণ্ডত মেণী, পওী- ভুপোরয 

ইতযোরদ। মটো করো আর ুন্নো মঔন ফচচ নই ওযো মোকয়কঙ তঔন নওরটোই ওযো মোও। তঔন 

ুন্নো রোকফ মনয়ো আযম্ভ করো রফশ্বনফীয (দ:) ফযরিকত ফযোোযগুরর মম গুররয োকথ তোোঁয 

চীফকনয ভুঔয  ঘূিোন্ত রক্ষয  উকদ্দকযয মওোন ম্পওচ  মনই। তোোঁয ঔোয়ো-মোয়ো-ঠো-ফো ইতযোরদ 

মনোকয়ত ফযরিকত ঙন্ন-অঙকন্নয ফযোোয। তোোঁয (দ:) ুন্নো মফোরকত রতরন ওঔনই এগুরর 

মফোছোন রন, মফোছোকর গুকরো োরন নো ওযোয চনয তোয উম্মো মথকও ফরষ্কোয অফযই মফোছোন 

রন। ওোযণ মম ওোকচয চনয তোোঁকও ৃরথফীকত োঠোকনো মোকয়রঙকরো অথচোৎ ‘স্ত্র াংগ্রোভ ঘোররকয় 

মোয়ো মম মচযন্ত নো ভস্ত ৃরথফীয ভোনুল আল্লো ঙোিো ওোকযো রফধোন ভোরননো এফাং মভোোম্মদ (দ:) 

আল্লোয মপ্ররযত, এওথো রফশ্বো নো ওকয- োরোত ওোকয়ভ নো ওকয, মোওোত নো মদয় [োদী-
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আেোল্লো ইফকন ভয (যো:) মথকও মফোঔোযী]। ঐ ওোকচয োকথ ঐ াংগ্রোকভয োকথ তোোঁয ফযরিকত 

অবযো-ঙন্ন-অঙকন্নয মওোন ম্পওচ  মনই। রওন্তু ঐ ভোধোনই গ্রণ ওযো করো এফাং আচ মচযন্ত 

এ োযওয ভোধোনই এই চোরত অরত রনিোয োকথ ঔুোঁটিকয় ঔুোঁটিকয় োরন ওযোয মঘিো মওোযকঙ।  

ৃরথফীয রফরবন্ন ধকভচয ধোরভচওযো মমভন প্রকতযকও বোকফন ‘এওভোত্র আভোয ধভচই ঠিও ফোরওযো ফ 

রফথকোভী নযকও মোকফ’ ঠিও মতভরন বোকফ রতয়োর্ত্য মপযওোয ভকধয ফোোর্ত্য মপযওোয প্রকতযওটি 

ভোনুল অরত রনরশ্চত মম শুধু ঐ মপযওোই যুরোল্লোয (দ:) প্রওৃত ুন্নো োরনওোযী ুতযোাং ম-ই 

রনরদচি চোন্নোতী মপযওো। তোযোই মম নফীয (দ:) ুন্নো োরনওোযী তোকত ভোনুকলয মোকত মওোন 

কন্ন নো থোকও এচনয অকনও মপযওো তোকদয মপযওোয নোকভই ুন্নো েটো মমোক মওোকয 

মযকঔকঙন; অথচোৎ এওভোত্র আভযোই ুন্নো োরনওোযী চোন্নোতী মপযওো। তোযো এওথো ফুছকত 

অভথচ মম রফশ্বনফী (দ:) তোোঁয ুন্নো মফোরকত মো ফুরছকয়রঙকরন তোয ধোকয ওোকঙ তোযো মনই। 

আর চোন্নোতী মপযওোয ুন্নোয োকথ ফোরও ফোোর্ত্য মপযওোয ুন্নোয আভোন-মরভন তপোৎ। 

ফতচ ভোকনয ফোোর্ত্য মপযওোয ওোকঙ ুন্নো করো দোোঁত মভয়োও ওযো; চোন্নোতী মপযওোয ওোকঙ 

ুন্নো রঙর যুরোল্লো (দ:)  আফু ফোয়দোয (যো:) ভত মচোকদ স্ত্র াংগ্রোকভ দোোঁত মবকঙ্গ মপরো। 

ফোোর্ত্য মপযওোয ওোকঙ ুন্নো করো রনকচকদয খকয ফো হুচযোয় ভোথোয ওোকঙ তরফ মযকঔ ডোন 

োক মোয়ো; চোন্নোতী মপযওোয ওোকঙ রঙর ভোথোয ওোকঙ অস্ত্র মযকঔ মুদ্ধকক্ষকত্র মোয়ো। ফোোর্ত্য 

মপযওোয ওোকঙ ুন্নো করো টুর-োকিী িো; চোন্নোতী মপযওোয ওোকঙ ুন্নো রঙর রযস্ত্রোণ িো। 

আচকওয ফোোর্ত্য মপযওোয ওোকঙ ুন্নো করো রম্বো মচোব্বো িো; চোন্নোতী মপযওোয ওোকঙ ুন্নো 

রঙর মমোদ্ধোয ওোি  ফভচ যো। ফোোর্ত্য মপযওোয ওোকঙ ুন্নো করো ঔোফোয য রভঠোই ঔোয়ো; 

চোন্নোতী মপযওোয ওোকঙ ুন্নো রঙর অনোোকয মথকও মকট োথয মফোঁকধ মুদ্ধ ওযো। আয ফহু আকঙ, 

দযওোয মনই। ফোোর্ত্য মপযওোয ুন্নো োরন মওোযকত যুরোল্লো (দ:)  তোোঁয োোফোকদয (যো:) 

ভত মওোযফোরনয প্রকয়োচন য় নো, আত মোকত য় নো, রনকৃীত-অভোরনত মোকত য় নো, 

রফকদয ম্মুঔীন মোকত য় নো। ওোকচই তোযো অরত রনিোয োকথ ঐ অরত রনযোদ ুন্নোগুরর 

োরন ওকযন এফাং নফীয (দ:)  আল্লোয ন্তুরি আো ওকযন। শুধু আো ওকযন নো,  ম্বকন্ধ 

তোযো অরত রনরশ্চত। মরদ তোযো চোন্নোকতয ুকন্ধ মচযন্ত োকফন নো, ওোযণ- রফশ্বনফী (দ:) 

মফোকরকঙন তোযো নো’যী, আগুকন রনরক্ষপ্ত কফ। ফোোর্ত্য মপযওো মম ুন্নোগুরর োরন ওকযন মগুরর 
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শুধু রফশ্বনফীয (দ:) ুন্নো নয় মগুরর রক্ষ মওোটি রিস্টোন-ইহুরদ, রন্ন,ু মফৌকদ্ধয ুন্নো’! ৃরথফীয 

প্রকতযও ভোনুলই দোোঁতন (মভয়োও) ওকয, মওোটি মওোটি অ-মভোকরভ ভোথোয় টুর মদয়, োকিী 

কয, দোিী যোকঔ, মভোঘ ওোরভকয় মপকর, ঔোফোয য রভঠোই ঔোয়, ডোনোক মোয়। এগুরর ফোোর্ত্য 

মপযওোয অরত রপ্রয় ুন্নো। রওন্তু চোন্নোতী মপযওো মম ুন্নো োরন ওকয ম ুন্নো এওভোত্র 

রফশ্বনফী (দ:)  তোোঁয আোফ ঙোিো ৃরথফীকত আয মওউ োরন ওকযন নো। মটো করো মল 

চীফন-ফযফস্থো, দীনকও ৃরথফীকত প্ররতিো ওযোয চনয অরযীভ দঃুঔ-ওকিয ভধয রদকয় াংগ্রোভ। 

রফশ্বনফীয (দ:) রফত্র মদক রঙকরো মুকদ্ধ মঔভ য়োয রঘি, তোোঁয আোফকদয ভকধয মফোধ য় এওটো 
মরোও ঔুোঁকচ োয়ো মমকতোনো মোয কোকয় অকস্ত্রয আখোত রঙকরো নো, ফহু োোফী রঙকরন মোকদয ভস্ত 

যীয অকস্ত্রয আখোকতয রঘকি বযুয রঙকরো। ঐ ুন্নো করো মই এওভোত্র চোন্নোতী মপযওোয 

ুন্নো। ফোরও ফোোর্ত্য মপযওোয ুন্নতীকদয োযো কোকয় ুোঁকঘয দোক ঔুোঁকচ োয়ো মোকফ নো। আল্লোয 

মদয়ো চীফনফযফস্থো ‘দীনুর ওোইকয়যভো’মও ভস্ত ৃরথফীকত ওোমচওযী মওোকয ভোনফ চোরতয ভকধয 
োরন্ত প্ররতিোয চনয াংগ্রোভ (মচোদ)  ওযোয মম ুন্নো রফশ্বনফী (দ:)  তোোঁয ঙ্গীযো (যো:) মযকঔ 

মককঙন মই ুন্নোকও ফুরছকয়রঙকরন মঔন রতরন মফোকররঙকরন মোয উয আরভ  আভোয ঙ্গীযো 
আরঙ এফাং এ মফোকরকঙন মম, মোযো এই ুন্নো মঙকি মদকফ তোযো আভোকদয মওউ নয় অথচোৎ উম্মকত 

মভোোম্মদী নয়। ভোনফীয (দ:) আোফ মম রনঃাংকয় ফুছকত মকযরঙকরন মওোনটো তোোঁয প্রওৃত 

ুন্নো, তোয অওোটয প্রভোণ মোকে মই উম্মকত মভোোম্মদীয ইরতো; এঔন রমরন আল্লোয যুকরয 

(দ:) মযোরকতয য এই চোরতয োর মধোকযরঙকরন মই আফ ুফওকযয (যো:) এওটো ওথো উকল্লঔ 

মওোযরঙ। চোরতয ঔররপো রনফচোরঘত মোকয় তোয প্রথভ ফিৃতোকতই রতরন মফোরকরন, “মভোকরভযো! 

মতোভোকদয ভকধয মওউ মমন মচোদ রযতযোক নো ওকয। মওোন চোরত এওফোয মচোদ তযোক মওোযকর 

আল্লো ম চোরতকও অদস্থ-অভোরনত নো মওোকয ঙোকিন নো”। রফশ্বনফীয (দ:) খরনিতভ ঙ্গী 

(োোফো) তোয ফচ যওভ রফদ-আকদ ুঔ-দঃুকঔয রঘযঙ্গী- নফীয (দ:) চীরফতওোকরই মোকও 

উম্মকত মভোোম্মদীয নোভোকম এভোভরত ওযোয হুকুভ মদয়ো মোকয়রঙকরো- মই আফু ফওয (যো:) রও 

ভোনফীয (দ:) ওোকঙ মথকও এরোভ-এরোকভয ভভচফোণী-প্রওৃত ুন্নো-এফ রও রক্ষো ওকযন রন? 

রনশ্চয়ই মওোকযরঙকরন এফাং শুধু আফ ুফওয (যো:) নন, রফশ্বনফীয (দ:) প্রকতযও োক্ষোত-ঙ্গীযো 

(যো:) মওোকযরঙকরন। আফু ফওকযয (যো:) ভত তোযো চোনকতন তোকদয মনতোয প্রওৃত ুন্নো 

মওোনটো, তোই তোকদয মল ভোনুলটো মফোঁকঘ থোওো মচযন্ত ঐ মচোদ ঘোররকয় মককঙন। আফু ফওকযয 
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(যো:) ঐ োফধোন ফোণী ওতঔোরন তয রঙকরো তো ইরতো। মতরদন এই চোরত এওোগ্র রকক্ষয (োরনপ) 

ঐ ুন্নো অথচোৎ মচোদ ঘোররকয় মককরো ততরদন আল্লো স্বয়াং তোকদয অরববোফও মোকয় তোকদয কঙ্গ 

মযোইকরন। তো নো থোওকর তোকদয ঐ অরফশ্বোয রফচয় অম্ভফ রঙকরো। তোযয ৬০/৭০ ফঙয য 

মঔন এই চোরত ঐ মচোদ ফন্ধ ওযকরো, তঔন াংঔযোয় তোযো প্রোথরভও অফস্থোয মঘকয় প্রোয় এও 

োচোয গুণ মফী, ৃরথফীয প্রোয় অকদ্ধচ ও তোকদয দঔকর। মোকর রও কফ? মচোদ ঙোিোয অথচ রফশ্ব 

নফীয (দ:) ুন্নো ঙোিো, অথচোৎ উম্মকত মভোম্মদী মোকত ফরষ্কোয। ওোযণ রতরন মতো মফোকরই 

রদকয়কঙন, মম আভোয ুন্নো ঙোিকরো ম আভোকদয মওউ নয়। আফু ফওয (যো:) মফোকররঙকরন ‘মচোদ 

ঙোিকর আল্লো অদস্থ অভোরনত মওোযকফন’। মদঔো মককরো আফু ফওয (যো:) অকনও ওভ 

মফোকররঙকরন। ওোযণ আল্লো শুধু অদস্থ-অভোরনতই মওোযকরন নো, রতরন ত্রুমদয রদকয় নফীয 

(দ:) ফযরিকত অবযোকয ুন্নো োরনওোযী এফাং উম্মকত মভোোম্মদীয দোফীদোয এই রফযোট 

চোরতটোকও রোইন মওোকয দোোঁি ওরযকয় মভরন কোন মওোকয, টযোাংকওয তরোয় রকল, চীফন্ত ওফয রদকয়, 

পোোঁর রদকয়, মফয়কনট ওকয, আগুকন ুরিকয়, তোকদয মভকয়কদয আরিওো আয ইউকযোকয মফযোরকয় 

রফরক্র মওোরযকয় এফাং তোযকয তোকদয খৃরণত ক্রীতদোক রযণত মওোকয রদকরন। এই ভকয়য 

ইরতো িকর ভকন য় আল্লো তোোঁয রপ্রয় নফীয (দ:) প্রওৃত ুন্নো তযোক ওযোয, দীকনয অরত 

রফকিলণ মওোকয চোরতকও টুওকযো টুওকযো মওোকয মদয়োয, এও ফরভূচঔী করতকও উরল্টকয় অন্তভূচঔী 
মওোকয রদকয় ৃরথফীকত োরন্ত প্ররতিোয ম্ভোফনোকও মল মওোকয মদয়োয োরস্ত রদকত তোয কমকফয 

দযচো ঔুকর রদকয়রঙকরন। ম োরস্তয ইরতো িকর কোকয়য ভ দোোঁরিকয় মোয়। বুরকর মঘোরকফ নো 

মম মঔন এই মরোভলচও োরস্ত আল্লো এই চোরতকও রদকয়রঙকরন তঔন এই চোরতয আইন-ওোনুন-

রফঘোয-দণ্ডরফরধ ইতযোরদ ফই মওোয’আন-োদী মভোতোকফও অথচোৎ চোরত তঔন উম্মকত 

মভোোম্মদী নো মোকর মভোকরভ। রওন্তু আল্লো তো কযোয়ো মওোযকরন নো। আয আচকতো তো 

মনই, গুকরো মতো কোয়রুল্লোয ভোনুকলয দতযী, মমগুকরো ধ্বাং মওোকয আল্লোয দীন প্ররতিোয চনয 

উম্মকত মভোোম্মদীকও ৃরি ওযো মোকয়রঙকরো। এই চোরত মই কুপয  মযওকও গ্রণ মওোকয, মই 

মভোতোকফও চোতীয় চীফন ঘোররত মওোকয নফীয (দ:) ওতওগুরর মনোকয়ত ফযরিকত অবযো 

মমগুরর োরন ওযো রনযোদ মগুরর অরত রনিোয োকথ নওর মওোকয রনকচকও অরত উৎওৃি উম্মকত 

মভোোম্মদী বোফকঙ। ওী রযো, ওী োযওয! 
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অভোয কর্ো 

ম্মোরনত োঠও, আরভ মরঔও নই, মরঔোকররঔয অবযো আভোয মনই, তফু ররঔকত মোর আরত্মও 

দোয়ফদ্ধতো মথকও। আরভ মকোভযো রঙরোভ, তয রও চোনতোভ নো। নযোয়-অনযোকয়য োথচওয ফুছতোভ 

নো, মদোয়ো রও চোনতোভ নো। অন্ধওোয  চোকররয়োকতয ভকধয রঙরোভ। মোভোনোয এভোভ, 

এভোভুমযোভোন চনোফ মভোোম্মদ ফোয়োচীদ ঔোন ন্নীয  ভোধযকভ তয মকয়রঙ, মদোয়ো মকয়রঙ। 

ভোন আল্লোয অকল ওরুণোয় দীখচ এও মুক তোোঁয দতকর স্থোন মকয়রঙ, তোোঁয রফত্র োরন্নধয রোব 

ওযোয তরপও আল্লো রদকয়কঙন। এটোই রঙর আভোয চীফকনয মেিতভ ভয়। রতরন আল্লোয ক্ষ 

মথকও তোোঁয ওোকঙ আো জ্ঞোন ভোনফচোরতয োভকন এওটু এওটু মওোকয প্রওো মওোকযকঙন। অকনকওয 

ভত আরভ তোোঁয োকথ থোওকর এটো আভোয যভ মৌবোকয মম তোোঁয তযদীকনয জ্ঞোন প্রওো 

ওযোয মফরয বোক ভয়ই আরভ তোোঁয াংস্পকচ রঙরোভ। রতরন তোোঁয ভস্ত জ্ঞোনই আভোকদযকও 

মদয়োয মঘিো মওোকযকঙন। আভযো মম মতটুকু মকযরঙ মগুকরোকও আত্মস্থ মওোযকত মঘিো মওোকযরঙ 

এফাং মই তযদীকনয আকরো অন্ধওোযোেন্ন দরুনয়োয় প্রওো ওযোয মঘিো মওোকয মোরে।  

আভোয এ ফইকয়য প্ররতোদয রফলয় দোজ্জোকরয দতরয োন দ্ধরত "Divide and Rule"।  আভযো 

দোজ্জোরকও রঘনতোভ নো, আভযো ফোরও ভোনফচোরতয ভত অন্ধ রঙরোভ। ভোননীয় এভোভুমযোভোন 

আভোকদয জ্ঞোকনয মঘোঔ ঔুকর রদকরন। আভযো রঘনকত োযরোভ মম, ইহুরদ রিস্টোন ‘বযতো’-ই মোকে 

যুরোল্লো ফরণচত মই এও ঘকু্ষরফরি দোনফ দোজ্জোর, মম অরি আচ ভোনুকলয প্রবুয আন দঔর 

মওোকয আকঙ। মই োকথ আভযো এ চোনকত োযরোভ মম এই ‘ঘোওরঘওযভয় প্রতোযও’ রওবোকফ 

ৃরথফীকও রযঘোরনো মওোযকঙ, ৃরথফীচকুি অোরন্তয যোচত্ব ওোকয়ভ মওোকয মযকঔকঙ। ৃরথফী ভস্ত 

অোরন্তয ভূকর এই দোজ্জোর। ম ভোনফচোরতকও মবৌককোররও, বোলোরবরর্ত্ও, োম্প্রদোরয়ও, যোচননরতও 

 অথচননরতও ভতফোদ রবরর্ত্ও, োভোরচও, প্রোরনও, োভরযও-মফোভরযও ইতযোরদ ফচ উোকয় 

অাংঔয বোকক রফবি মওোকয মযকঔকঙ। ম ভোনুকলয ফযরিকত চীফন মথকও শুরু মওোকয চোতীয় 

চীফকনয প্ররতটি মক্ষকত্র এভরন মওোকয অোরন্তয আগুন জ্বোররকয় রদকয়কঙ। অথঘ প্রোওৃরতও রনয়ভ 
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মোর, ভোনফচোরত মত ঐওযফদ্ধ থোওকফ তত তোযো োরন্তকত থোওকফ, ভৃদ্ধোরী কফ। আয মতই 

রফবি কফ ততই তোযো অোরন্তয অতর কহ্বকয রনভরজ্জত কফ।  

আভোয মরঔোয ভূর রফলয়ফস্তুটি এভোভুমযোভোকনয ওোঙ মথকও এওটু এওটু মওোকয োয়ো। রফরবন্ন 

ভকয় োয়ো মই জ্ঞোনগুররকও এওত্র মওোকয আরভ আভোয বোলোয় এওটি রূ মদয়োয মঘিো 

মওোকযরঙ ভোত্র। শুধুভোত্র এচনয মরঔও রোকফ তোোঁয নোভ উকল্লঔ মওোযকত োযরোভ নো, মমকতু 

ফইকয়য ফোওযগুরর হুফহু তোোঁয ররঔো নয়। আভোয এই ফইটিয অরধওোাংই আভোয বোলয মথকও রপ্রয় 

বোই মভো: রযয়োদরু োোকনয ম্পোরদত। আল্লো তোকও এয ূণচ প্ররতদোন রদন এই মদোয়ো মওোরয। 

আভযো মওউ মরঔও নই, আভোকদয ৃথও মওোন ত্ত্বো মনই, আভোকদয মভৌররও রযঘয়ই করো আভযো 

এভোভুমযোভোকনয আত্মোয ন্তোন। তোোঁয ওথোই আভোকদয ওথো, তোোঁয রক্ষো প্রঘোয  প্ররতিো ওযোই 

আভোকদয এওভোত্র ওোচ। আভোকদয এ ওোোঁঘো মরঔোয বুর-ভ্রোরন্তয চনয আল্লোয ওোকঙ ক্ষভো ঘোই এফাং 

োঠওকদয ওোকঙ দোয় স্বীওোয মওোরয। 
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