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মগুন্ধন্ধক্ষমে াঅভযা 

২৩ ম মমেম্বয’ ৯৪, কযটিয়ায় ানুন্ধিত ুধী মম্মরমন মমফুত তীমদয 

প্রন্ধতিাতা মভাাম্মদ ফায়াজীদ খান ন্নীয বালে 

হবশমল্লাশর রমাশনর রলম 

াঅমাশদ্র, াথমাৎ াঅমরা যারা লনশচশদ্র হমা’হমন, হমাশম  াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হবাশ হমাশন 

হওালর, াঅমাশদ্র াআলতা লও? াঅমরা হওাথা হথশও এশলঙ, হওমন হওাশর াঅমাশদ্র চন্ম হাশশঙ, 

হওন াঅমাশদ্র ৃলি ওরা হাশশঙ, লও াঈশেশলয াঅমাশদ্র এওটি চালত লশশব কঠন ওরা হাশশঙ? 

াঅচশওর এাআ এওল’ লবল হওাটির চালতর মশন এাআ প্রশ্নগুল চাশক না। হওাঈ এাআ প্রশ্নগুল হওারশ 

এওল’ লবল হওাটির ওাঙ হথশও ান্তত দ্লশওাটি রওশমর লবলভন্ন াঈত্তর িাা যা। হঘৌেল’ বঙর 

াঅশক যঔন এাআ চালতটির চন্ম হাহলঙ াঅল্লার রু তাাঁর াক্লান্ত হঘিা, াতুনী তযাক, 

ালবঘ লনষ্ঠা, াট ািযবা এবাং লস্ত্র াংগ্রাশমর মািযশম এাআ চালতটিশও কঠন হওাশরলঙশন 

তঔন লওন্তু ঐ চালতর প্রশতযওটি মানুশও াঈিশরাক্ত ঐ প্রশ্নগুল হওারশ বাাআ এওাআ াঈত্তর 

লদ্শতন, হওান মতশভদ্ লঙশা না। ঐ চালতর াআলতা হাশে এাআ হয, চালতটি কঠিত বার িাঁলঘল 

বঙশরর মশিয তদ্ালনন্তন িৃলথবীর দ্াুআটি মাললক্তশও লস্ত্র াংগ্রাশম, যুশে িরালচত হওাশর মগ্র 

মিয এললা াঅল্লার াঅাআশনর লান ওাযমযওরী হওাশরলঙশা। ঐ মাললক্তলাী াম্রাচয দ্াুআটি 

লঙশা হরামান  িারলও, এওটি খ্রীস্টান ািরটি ালি াঈিাও। াংঔযা, ম্পশদ্, ামলরও 

বালনীর াংঔযা, াস্ত্রলশস্ত্র, এও ওথা বলদ্ও লদ্শ ঐ দ্াুআটি লবশ্বললক্ত লঙশা ঐ ললশু চালতর 

হঘশ বহুগুশণ বড় লওন্তু তবু তারা ঐ দ্যপ্রূত হঙাট্ট চালতর শে ামলরও াংখশম লবধ্বস্ত হাশ 

লকশলঙশা। খ্রীস্টান ললক্তটি িরালচত হাশ মিযপ্রাঘয হথশওাআ িালশ হকশা; াঅর ালি াঈিাও 

ললক্তটি াঅল্লার দ্ীনশও স্বীওার হওাশর লনশ ঐ নতুন চালতর ান্তমভুক্ত হাশ হকশা; াঅচ হযটাশও 

াঅমরা াআরান বল। তারির ৬০ হথশও ৭০ বঙশরর মশিয ঐ চালতটি তঔনওার লদ্শনর াশেম ও 

িৃলথবী চ হওাশর াঅল্লার াঅাআশনর লাশনর ািীশন লনশ এশা। এাআ িযমযন্ত ঐ চালতর াআলতা 

শুি ুচশর াআলতা, লবচশর াআলতা, তাশদ্র হঘশ বহুগুশণ ললক্তলাী ললক্তর লবরুশে লনরবলেন্ন 

ামলরও লবচশর াআলতা।  
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ঐ ামলরও লবচশর াঈশেলয লও লঙশা? াম্রাচয? নালও ানয িশমমর হাওচনশও এাম গ্রশণ 

বািয ওরা? না, এর হওানটাাআ ন। এর াঈশেলয, ক্ষয লঙশা ঠিও তাাআ হয াঈশেলয, হয ক্ষয 

াচম শনর চনয াঅল্লার লনশদ্ম শল তাাঁর হল রু এাআ চালতটিশও, এাআ াঈম্মাটি কঠন হওাশরলঙশন, 

াঅর হটি হা লস্ত্র াংগ্রাম হওাশর মস্ত িৃলথবীশত াঅল্লার াঅাআন-ওানুন াথমাৎ দ্ীন প্রলতষ্ঠা  

ওাযমযওরী হওাশর মানব চালতর বযলক্তকত  মলিকত চীবশনর মস্ত ানযা, ালবঘার, হলাণ, 

াতযাঘার লনাঃশল হওাশর লদ্শ নযা, ুলবঘার, লনরািত্তা  লালন্ত প্রলতষ্ঠা ওরা। াঅর এাআ চনযাআ এাআ 

দ্ীশনর নাম এাম, াঅক্ষলরও াশথমাআ লালন্ত। প্রথম হথশও হল িযমযন্ত, াঅদ্ম (াঅাঃ) হথশও হমাাম্মদ্ 

(দ্াঃ) িযমযন্ত ঐ এওাআ নাম, এাম বা লালন্ত। াঅচ াঅমাশদ্র িমী  ািমী (াথমাৎ রাচননলতও) 

হনতারা হয াশথম এামশও লালন্তর িমম বশন তার ঠিও লবিরীত াথম। রাষ্ট্রললক্ত ালিওার না 

হওারশ াঅল্লার াঅাআন হওন, হওান াঅাআনাআ প্রলতষ্ঠা বা ওাযমযওরী ওরা যা না এটা ািারণ জ্ঞান 

াঅর রাষ্ট্রললক্ত হওাঈ লবনা যুশে হঙশড় হদ্ না, এটা চানা ওথা। তাাআ রাষ্ট্রললক্ত তাশদ্র ালিওার 

হওারশত হাশশঙ লস্ত্র াংগ্রাশম। লওন্তু বযলক্তকত ভাশব এওটি মানুশও তারা তার িমম তযাক 

হওাশর এাআ দ্ীন গ্রশণ বািয ওশরন লন। শুি ুতাাআ ন, হযঔাশনাআ তারা াঅল্লার াঅাআশনর লান 

প্রলতষ্ঠা হওাশরশঙন হঔাশনাআ ানয িশমমর ঘাঘম , লনাকক, মলির  িযাশকাডা রক্ষার দ্ালত্ব হতা 
লনশশঙনাআ তার াঈির ঐ ব িশমমর হাওচশনর যার যার িমম িাশন হওাঈ হযন হওান াুলবিা 

িযমযন্ত না হওারশত িাশর হ দ্ালত্ব তারা লনশশঙন। ানযানয িশমমর হাওচশনর িশমমর 

লনরািত্তার হয াআলতা এাআ চালত ৃলি হওাশরশঙ তা মানব চালতর াআলতাশ াননয, এওও, 

িৃলথবীর হওান চালত তা হওারশত িাশর লন। াশেম ও িৃলথবীশত াঅল্লার াঅাআন প্রবত্তমন ওরার  শ 

ঐ মস্ত এাওা ুপ্ত হাশ হকশা হলাণ, ালবঘার, ানযা, লনরািত্তাীনতা াথমাৎ  াাদ্  

া াকুলেমা। প্রলতলষ্ঠত হা ুলবঘার; বযলক্তকত  মলিকত, ার্রথমননলতও, ামালচও, 

রাচননলতও, ুলবঘার  লনরািত্তা; এও ওথা লালন্ত। 

এরির হখাটশা এও মাদ্ভুম াকয চনও খটনা। ঐ চালত ঠাৎ তার াঈশেলয  ক্ষয ভুশ হকশা। 

ভুশ হকশা তার চন্ম হাশশঙ হওন, ভুশ হকশা তাশও কঠন হওন ওরা হাশলঙশা, ভুশ হকশা 
াঅল্লার রু স্বাং প্রললক্ষণ লদ্শ তাশদ্রশও িৃলথবীশত বশঘশ দ্েুম ম হযাো চালতশত হওন 

িলরণত হওাশরলঙশন। চালত ভুশ হকশা হয ওাশচর চনয তাশদ্রশও ৃলি ওরা হাশশঙ, কঠন ওরা 
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হাশশঙ, প্রললক্ষণ হদ্া হাশশঙ হাআ ওাচ হঙশড় হদ্া াঅল্লা  তাাঁর রুশর শে 

লবশ্বাখাতওতা ওরা। লওন্তু চালতর হাওশদ্র াঅওীদ্া াথমাৎ াঈশেলয  ক্ষয ম্বশি িারণা 

লবওৃত হাশ যাা চালত তাাআ হওারশা, াঅল্লার দ্ীন মস্ত িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠার হচাদ্ াথমাৎ 

বমাত্মও প্রশঘিা, াংগ্রাম তযাক হওারশা এবাং তযাক হওাশর ানযানয রাচা বাদ্লারা হযমন রাচত্ব 

ওশর হতমলন লান লওশতর শে তাশদ্র মতাআ রাচত্ব হওারশত শুরু হওারশা। এাআ বমনালা 

ওাশচর াথম লও, িলরণলত লও তা তারা াঈিলে হওারশত িারশন না। তারা াঈিলে হওারশত 

িারশন না হয, হয লচলন হয াঈশেশলয ৃলি ওরা  হটা যলদ্ হটাশও লদ্শ না , তশব াঅর ঐ 

লচলনশর হওান দ্াম থাশও না, হটা াথমীন হাশ যা। এওটা খলড়র াঈশেলয হাশে ম চানা, 

খলড়টা যলদ্ না ঘশ, ম না হদ্ঔা, এমন লও যলদ্ ভু ম হদ্ঔা তশব াঅর হ খলড়টার হওান 

দ্াম থাশও না। খলড়টা হানা, ীরা চরত লদ্শ ততরী হওারশ না। এওটি কালড় যলদ্ হওান 

ওারশণ াঘ হাশ যা, বা াঅওীদ্ার ভুশ হটাশও বযবার না হওাশর কযাশরশচ হরশঔ হদ্া  

তশব হ কালড়র াঅর হওান মূয থাশও না, হটা িৃলথবীর বশঘশ দ্ামী কালড় হাশ না, ওারণ 

হয াঈশেশলয কালড়টিশও ততরী ওরা হাশশঙ াথমাৎ এওস্থান হথশও ানয স্থাশন যাা তা াঅর 

হটাশও লদ্শ হাশে না। লান-লওশতর শে রাচত্ব ওরার হমা তাশদ্র এমন ভাশব হিশ 

হবাশা হয তারা ভুশ হকশন াঅল্লা হওার’াঅশন হমা’হমন বার হয াংজ্ঞা লদ্শশঙন তার মশিয 

ঐ হচাদ্ ােীভূত ওরা াঅশঙ। ুরা হুচরাশতর ১৫ নাং াঅাশত াঅল্লা হবাশশঙন-“তযলনষ্ঠ 

হমা’হমন শুি ুতারাাআ যারা াঅল্লা  তাাঁর রুশর ির লবশ্বা স্থািন ওশর, তারির (হ ম্বশি) 

াঅর হওান শি ওশর না (াথমাৎ এ লবশ্বাশর াঈির দ্ঢ়ৃ, ালবঘ থাশও) এবাং তাশদ্র ম্পদ্  

প্রাণ লদ্শ াঅল্লার রাস্তা হচাদ্ ওশর।” তারির লতলন াঅবার হবাশশঙন ুরা তবার ১১১ নাং 

াঅাশত- “লনশ্চাআ াঅল্লা হমা’হমনশদ্র চীবন  ম্পদ্ চান্নাশতর লবলনমশ লওশন লনশশঙন, 

তারা াঅল্লার রাস্তা হওতা (াথমাৎ- লস্ত্র াংগ্রাম) ওশর, তযা ওশর এবাং লনত । এটা এমন 

এওটা প্রলতশ্রুলত হয প্রলতশ্রুলতশত াঅল্লা তরাত, এনলচ  হওার’াঅশন াঅবে হাশ াঅশঙন। 

লনশচর প্রলতশ্রুলত িাশন াঅল্লার হঘশ বড় াঅর হও াঅশঙন? ওাশচাআ হতামরা হয দ্া 

হওাশরশঙা, হ দ্ার চনয াঅনি ওর, ওারণ এাআ দ্া হাশে ঘুড়ান্ত া য।” 

এঙাড়া হওার’াঅশনর ানযত্র াঅল্লা হমা’হমন হও এবাং ওারা তার াংজ্ঞা াঅমাশদ্র চালনশ 

লদ্শশঙন এবাং এাআ াংজ্ঞা াঅল্লা  তাাঁর রুশ লবশ্বা  াঅল্লার রাস্তা হচাদ্ এাআ দ্াুআ লত্তম 
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হরাশশঙ। ওাশচাআ এাআ চালতর িথভ্রষ্ঠ হাশওরা যঔন নীলত লাশব হচাদ্ তযাক হওারশন তঔন 

তারা বুছশন না হয াঅল্লা  তাাঁর রুশর দ্লৃিশত াঅর তারা হমা’হমন হরাাআশন না। তাশদ্র ঐ 

দ্ভুাকমযচনও ওাশচর নযাযযতা প্রমাশণর হঘিা তারা াদ্ী াঈদ্ভাবন হওারশন ন শর শে 

হচাদ্াআ হাশে হচাশদ্ াঅওবর, বড় হচাদ্। এাআ াদ্ীশর াংওও এমাম বাালও লনশচাআ 

স্বীওার হওাশরশঙন হয, এাআ াদ্ীশর নদ্ ত্রুটিযুক্ত এবাং এাআ দ্ল  াদ্ী ম্বশি াশ য াআবশন 

াজ্জার প্রমুঔ হমাাশেরা হবাশশঙন, এটা হওান াদ্ীাআ না, এটা এওটা াঅরবী প্রবাদ্ বাওয মাত্র। 

তার হঘশ বড় ওথা হাশে হওান াদ্ী ীহ্ লও না তা যাঘাাআ ওরার প্রথম ওলষ্ঠিাথর হাশে 

হওার’াঅন। হাআ হওার’াঅশনাআ াঅল্লা স্বাং াঅমাশদ্র হবাশ লদ্শেন বড় হচাদ্ াথমাৎ হচাশদ্ 

াঅওবর বা ওবীর হওানটা। ুরা হ ারওাশনর ৫২ নাং াঅাশত লতলন হবাশশঙন, ‘‘ুতযাাং 

কামপযমদয কথাভত চমরা না এফাং এয (মকায’াঅমনয) াামমে তামদয মে ফড় 

মজাদ কয। মজাদান কফীয কয।” াথমাৎ ওাশ রশদ্র লবরুশে হচাদ্াআ হাশে হচাশদ্ 

াঅওবর, ন শর শে ন। 

শুি ুতাাআ ন, হচাদ্ তযাক হওাশরাআ তারা ক্ষান্ত হাশন না। তারা রুশর ুন্নার লভন্ন াংজ্ঞা 

াঅলবষ্কার হওারশন। াঅল্লা হওার’াঅশন ান্ততাঃ লতনবার হবাশশঙন হয, লতলন (াঅল্লা) তাাঁর 

রুশও ঠিও লদ্ও লনশদ্মলনা  তযদ্ীন লদ্শ িাঠিশশঙন এাআ চনয হয লতলন এটাশও ানযানয 

মস্ত দ্ীশনর ির লবচী হওারশবন। এাআ লনশদ্ম শলর িলরশপ্রলক্ষশত তাাঁর নবী হখাণা হওারশন- 

“াঅন্ধভ াঅন্ধদষ্ট মাময়ন্ধি ভস্ত ভানফ জান্ধতয ন্ধফরুমে স্ত্র াংগ্রাভ চান্ধরময় মমমত মম 

ম্েন্ত না তাযা একথা মভমন মনয় মম াঅল্লা িাড়া াঅয মকান এরা মনাআ, এফাং 

মভাাম্মদ (দাঃ) তাাঁয যুর” [াদ্ী- াঅব্দুল্লা াআবশন মর (রাাঃ) হথশও হবাঔারী]। াআলতা 

াক্ষী যশতালদ্ন লতলন এাআ দ্লুনা লঙশন তশতালদ্ন লতলন  তাাঁর াঅাব এওশদ্ এওপ্রাণ হাশ 

াঅল্লার হদ্া ঐ াঅশদ্ল  দ্ালত্ব িান হওাশর হকশঙন এবাং তা হওারশত হযশ মাত্র ১০ বঙশরর 

মশিয ১০৭টি হঙাট বড় যুে হওাশরশঙন। তারির যঔন াঅল্লার রু এাআ দ্লুনা হথশও হঘাশ 

হকশন তঔন ঐ দ্ালত্ব স্বভাবতাঃাআ এশ হিাড়শা তাাঁর কঠন ওরা চালতটির ির ওারণ রুশর 

ির াঅল্লার হদ্া দ্ালত্ব তঔন িূণম  লন। শুি ুাঅরব হদ্লটাশও াঅল্লার াঅাআশনর লাশনর 

মশিয াঅনা হাশশঙ; বাওী িৃলথবী মানুশর হতরী াঅাআশনর ািীশন হঘাশঙ। রুাল্লার লনচ াশত 
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কড়া চালতটি াথমাৎ াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী তার চান্নাতবাী হনতার ির াঅল্লার হদ্া দ্ালত্ব 

তাশদ্র মাথা এশ িড়া ম্বশি এত শঘতন লঙশন হয হনতার দ্লুনা হথশও হঘাশ যাবার শে 

শে বালড়-খর, বযবা-বালণচয, হক্ষত-ঔামার িলরবার িলরচন, এও ওথা িালথমব ব লওঙু 

হওারবান হওাশর তাশদ্র ির ালিমত দ্ালত্ব িূণম হওারশত াস্ত্র াশত তাশদ্র স্বশদ্ল াঅরব হথশও 

হবর হাশ হিাশড়লঙশন। এাআ ওাচশও তাশদ্র হনতা হবাশলঙশন াঅমার ুন্না, ুন্নালত এবাং 

হবাশলঙশন াঅমার এাআ ুন্না হয বা যারা তযাক হওারশব তারা াঅমার হওাঈ ন, মান তারাওা 

ুন্নালত  াাাআা লমলন্ন, াথমাৎ তারা াঈম্মশত হমাাম্মদ্ীাআ ন। শুি ুতাাআ ন, লতলন হবাশশঙন- 

মান রাশকবা াঅন নু্নালত  াাাআা লমলন্ন (হবাঔারী, হমাশম) াথমাৎ হয াঅমার ুন্না হথশও শুি ু

মুঔ ল লরশ হনশব হ াঅমার হওাঈ ন। হচাদ্ হঙশড় হদ্বার ির নবীর ুন্নার লবওল্প লাশব 

হনা হা তাাঁর বযলক্তকত াভযা-ানভযা, িঙি-ািঙি াআতযালদ্ হযগুশার াশথ তাাঁর 

চীবশনর মুঔয াঈশেলয, তাাঁর াঈির াঅল্লার হদ্া দ্ালশত্বর হওান ম্বিাআ হনাআ; হযগুশা হনাশৎ 

বযলক্তকত বযািার। লনষু্ঠর িলরা এাআ হয, হচাদ্ তযাকওারীশদ্র ওাশঙ মানব াআলতাশর হেষ্ঠতম 

লবপ্লবীর ুন্না হাশ দ্াাঁড়াশা, তাাঁর লবপ্লব ন, তাাঁর হমাও ওরা, ঔাবার াঅশক লচবা এওটু 

লনমও হদ্া, ঔাবার ির এওটু লমলি ঔাা, ডান িাশল হলাার মত হঙাট-ঔাট াাংঔয তুে 

বযািার। ভানুমলয াআন্ধতাম মকান জান্ধত তায মনতায এভন াভানকয াফভূরোয়ন 

মকামযমি মফামর াঅভায জানা মনাআ। হচাদ্ তযাক হওাশর ঐ চালত হমাশমন  াঈম্মশত 

হমাাম্মদ্ীর াংজ্ঞা হথশও বলষৃ্কত হাশ যাা ঙাড়া াঅর ভাংওর িলরণলত হাশা। তাশাশা 

এাআ হয াঅল্লা ুরা তবা ৩৮ এবাং ৩৯ নাং াঅাশত এাআ চালতশও হচাদ্ হঙশড় হদ্বার িলরণলত 

ম্বশি এাআ হবাশ াবিান হওাশর লদ্শশঙন- “হ হমা’হমনরা হতামাশদ্র লও হাশশঙ হয যঔন 

হতামাশদ্র বা  াঅল্লার িশথ (ামলরও) ালভযাশন হবর , তঔন হযন হতামরা ছুাঁ শও হিাশড় 

মাটির াশথ লমশল যা। (তাশাশ লও) হতামরা িরওাশর িলরবশত্তম এাআ চীবনশওাআ প্রািানয 

লদ্শশঙা? এাআ চীবশনর হভাক হতা িরওাশর চীবশনর তুনা ালত ামানয। মন্ধদ মতাভযা 

াভন্ধযক ান্ধবমামন মফয না  তমফ ন্ধতন্ধন মতাভামদয কঠিন ান্ধস্ত মদমফন এফাং 
মতাভামদয স্থমর ানে মকান জান্ধতমক প্রন্ধতিা মকাযমফন (াথমাৎ হতামাশদ্র ানয হওান 

চালতর দ্া, হকাাম বালনশ হদ্শবন) এবাং হতামরা তাাঁর হওানাআ ক্ষলত হওারশত িারশব না, াঅল্লা 

মস্ত লওঙুর ির বমললক্তমান।” এাআ ওশঠার তওম বাণী শে াঅওীদ্া াথমাৎ চালতর াঈশেলয  
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ক্ষয ম্বশি ঠিও মযও িারণার (Comprehensive Conception) লবওৃলতশত এাআ চালত হচাদ্ 

হঙশড় লদ্শ ন শর াশথ লনরািদ্ হচাদ্ শুরু হওারশা। াঅল্লা তাাঁর প্রলতশ্রুলত ানুযাী 

লওঙুলদ্ন িরাআ াআাঈশরাশির খ্রীস্টান চালতগুলশও লদ্শ ঐ চালতশও ামলরও ভাশব িরালচত  

িযুমদ্স্ত হওাশর লানভার  ওতৃম ত্ব তাশদ্র াত হথশও লঙলনশ লনশ খ্রীস্টানশদ্র াশত তুশ লদ্শন।  

াঅল্লা হওার’াঅশনর লবলভন্ন স্থাশন এবাং ুরা নুশরর ৫৫ নাং াঅাশত হমা’হমনশদ্র এাআ িৃলথবীর 

াঅলিিতয  ওতৃম শত্বর প্রলতশ্রুলত লদ্শশঙন। াআলতা াক্ষয লদ্শে হয যতলদ্ন ঐ চালত, চালত 

লাশব হচাদ্ ঘালশ হকশঙ ততলদ্ন াঅল্লা তাাঁর প্রলতশ্রুলত রক্ষা হওাশরশঙন- াশেম ও িৃলথবীশত 

তাশদ্র ওতৃম ত্ব প্রলতলষ্ঠত হাশলঙ এবাং ঐ চালত যলদ্ তঔন হচাদ্ তযাক না হওারশতা তশব 

াবলযাআ াঅল্লা বালও াশেম ও তাশদ্র াশত তুশ লদ্শতন এবাং রুশর ির াঅল্লার হদ্া 

দ্ালত্ব িূণম শতা। াঅল্লার ঐ প্রলতশ্রুলতর মিয হথশও াঅশরওটি তয  ুশট শঠ- হটা হা এাআ 

হয, াঅমরা লনশচশদ্র হমা’হমন াথমাৎ াঅল্লা  তাাঁর রুশ লবশ্বাী হবাশ দ্ালব হওালর। তাশাশ 

াঅল্লার প্রলতশ্রুলত ানুযাী িৃলথবীর ওতৃম ত্ব, াঅলিিতয াঅমাশদ্র াশত হনাআ হওন? তাশাশ হাআ 
বমললক্তমান লও তাাঁর প্রলতশ্রুলত রক্ষা হওারশত ামথম (নাাঈযুলবল্লাশ লমন যাশও)? এর এওমাত্র 

চবাব হাশে- াঅমরা যশতাাআ নামাচ িলড়, হরাযা রালঔ, যশতাাআ াচার রওম এবাদ্ত হওালর, 

যশতাাআ মুত্তাওী াআ, াঅমরা হমা’হমন নাআ, হমাশম নাআ, াঈম্মহত হমাাম্মদ্ী বার হতা প্রশ্নাআ শঠ 

না। হমা’হমন হাশ (াআন কুন্তুম হমা’হমনীন) হয িৃলথবীর ির াঅলিিশতযর ােীওার াঅল্লা 

হওাশরশঙন, হাআ িৃলথবীশত াঅচ াঅমাশদ্র াবস্থা ওী? াঅমাশদ্র াবস্থা হাশে (ও) িৃলথবীশত হয 

ওটি প্রিান চালত াঅশঙ তার মশিয াঅমরা লনওৃিতম। (ঔ) াঅমাশদ্র ঙাড়া াঅর হয ওটি চালত 

াঅশঙ তারা ওশাআ িৃলথবীর বমত্রাআ াঅমাশদ্র ািমালনত, ািদ্স্থ হওারশঙ, াঅমাশদ্র াঅক্রমণ 

হওাশর তযা হওারশঙ, াঅমাশদ্র িন-ম্পদ্ ুশট লনশে, াঅমাশদ্র বালড়-খর াঅগুন লদ্শ জ্বালশ 

লদ্শে, াঅমাশদ্র মা, হমশ, হবানশদ্র ির িাললবও াতযাঘার হওাশর লতত্ব নি হওারশঙ। (ক) ঐ 

ওাচগুল খ্রীস্টানরা াতীশত হওাশরশঙ হেশন, হঔান হথশও তারা মু্পণম হমাশম চালতটিশওাআ 
মূশ াঈৎঔাত হওাশরশঙ, াঅচ হঔাশন হমাশম হবাশত হনাআ এবাং বত্তমমাশন হওারশঙ বলনা 

ারশযশকালভলনা, ুদ্াশন, ল লিাাআশন। খ্রীস্টানরা বলনা যা হওাশরশঙ মানব চালতর 

াআলতাশ তার হওান নলচর নাাআ। তারা দ্াুআ ক্ষ হমাশম হমশশও িমণ হওাশর কভম বতী হওাশরশঙ, 

তাশদ্র াতমা িযমযন্ত াঅটশও হরশঔশঙ যাশত তারা ঐ খ্রীস্টানশদ্র রশর ন্তানগুল কভম িাত 
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হওাশর হ শ লদ্শত না িাশর। বলনা ওশও াচার মলচশদ্র মশিয ারাশশভার ওশওটি মাত্র 

মলচদ্ ঙাড়া াঅর মস্ত মলচদ্ হভাংশক হদ্া হাশশঙ। লিরুা হওারশঙ ওাশ্মীশর, ভারশতর 

প্রলতটি রাশচয। হবৌেরা হওারশঙ মাানমাশর াথমাৎ বামমা, াঅরাওাশন, থাাআযাশে, লভশতনাশম, 

ওামিুলঘা  ঘীশন। এগুলশতা বড় বড় চালত। ালত কু্ষদ্র াআহুদ্ী চালত ঐ ওাচ হওারশঙ িলশ্চম 

এললা, িযাশস্টাাআশন। ভারশত দ্ল াচাশরর হবলী মলচদ্  মিীশর িলরণত ওরা হাশশঙ না 

 াল  াআতযালদ্ ানয ওাশচ বযবার ওরা হাশে, না  হভাংশক হদ্া হাশশঙ। এটা ১৯৮৫ 

াশর লাব। কু্ষদ্র াআহুদ্ী চালতশও লদ্শ ১৯৪৭ ন হথশও াঅচ িযমযন্ত গুলতশ হমশর ঔুলী না 

হাশ ািমাশনর, লালস্তর ঘুড়ান্ত ওরার চনয কাঙ িাথর াঈিাও াঅাশমর এওটি িাাড়ী 
াঈিচালত লদ্শ াঅল্লা এাআ চালতশও হিটাশেন, গুী হওাশর, কুলিশ তযা ওরাশেন, বালড় খর 

জ্বালশ াঈশেদ্ ওরাশেন। াঅর ওত লালস্ত, ওত াঅযাব াঅল্লা হদ্শবন? এর িশরর িাশির 

লালস্তশতা এশওবাশর লনমূম হওাশর হদ্া- হযমন লদ্শশঙন হেশনর তথাওলথত হমাশমশদ্র, 

হঔাশন এঔন তাশদ্র নাম কি হনাআ। 

াঅল্লার নবী াইাশও (াঅাঃ) প্রতযাঔযান ওরার লালস্ত লাশব াঅল্লা াআহুদ্ী চালতশও া’নত াথমাৎ 

ালভলাি লদ্শলঙশন, যার  শ খ্রীস্টান হরামানরা তাশদ্র াচার াচার বঙশরর স্বশদ্ল হথশও 

হমশর হওশট াঈৎঔাত হওাশর লদ্শলঙশা। প্রাণ বাাঁঘাবার চনয তারা িালশ হযশ াআাঈশরাশির লবলভন্ন 

রাশষ্ট্র াঅে লনশলঙশা। াঅল্লার ালভলাি তাশদ্র হিঙশন হিঙশন হকশঙ। হযঔাশনাআ তারা াঅে 

লনশশঙ, বলত স্থািন হওাশরশঙ হঔাশনাআ তাশদ্র খৃণার হঘাশঔ হদ্ঔা হাশশঙ, াবজ্ঞা ওরা 

হাশশঙ। মাশছ মাশছাআ খ্রীস্টানরা দ্শবশি াআহুদ্ীশদ্র বলত াঅক্রমণ হওাশর তাহদ্র িুরুশদ্র 

তযা হওাশর হমশশদ্র লনশ হকশঙ, তাশদ্র ম্পলত্ত ুটিাট হওাশরশঙ, বালড় খর জ্বালশ লদ্শশঙ। 

াআাঈশরাশির প্রলতটি রাশষ্ট্র এটা হাশশঙ এবাং বারবার হাশশঙ। এাআ ওাচটাশও হবাছাবার চনয 

াআাঈশরািী ভাা এওটি নতুন লশব্দরাআ চন্ম হাশশঙ Pogrom, যার াঅলভিালনও াথম হা 

Organised killing and plunder of a community of people, বাাংা- ুাংকঠিত ভাশব 

ম্প্রদ্া লবশলশর তযা  ুন্ঠন। াঅল্লা া’নত হদ্বার ির াআহুদ্ীশদ্র ভাশকয যা হখাশটলঙশা াঅচ 

হমাশম নাশমর এাআ চালতটির ির ঠিও তাাআ হখাটশঙ। ত াৎ শুি ুএাআটুকু হয, াআহুদ্ী চালতর 

ির ঐ Pogrom াআাঈশরাশির মশিয ীমাবে লঙশা াঅর াঅমাশদ্র ির Pogrom হাশে মস্ত 
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িৃলথবীম। এও হওাটির হঙাট্ট াআহুদ্ী চালত াঅচ াঅমাশদ্র এওল’ লবল হওাটির এাআ চালতর ির 

Pogrom হওারশঙ। ালভলপ্ত াথমাৎ মাাাউন বার হয ব লঘহ্ন াআহুদ্ী চালতর কাশ হঔা 

হাশলঙশা হ ব লঘহ্ন াঅচ এাআ চালতর কাশ হঔা। ারা লরীহর াঅল্লার ালভলাশির ঙাি 

লনশ হয নামায হরাচা এবাং াঅর াচার রওশমর এবাদ্ত ওরা হাশে তা াঅল্লার দ্রবাশর 

ওবু হাশে হমাশন হওাশর াঅমরা াঅাম্মশওর স্বশকম বা হওারলঙ। 

হমা’হমন, হমাশম  াঈম্মাশত হমাাম্মদ্ী হবাশ িলরলঘত এাআ চালতটি াঅওীদ্ার লবওৃলতশত াঅল্লা 

 তাাঁর রুশর হদ্ঔাশনা লদ্ও লনশদ্মলনা, হদ্াাশতর ঠিও লবিরীত লদ্শও ঘার  শ াঅল্লার 

হঘাশঔ এটা াঅর হমা’হমন হনাআ, হমাশম হনাআ, াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হনাআ। এাআ চালত এঔন 

াঅল্লার া’নশতর  কযশবর বস্তু, এর াবস্থা এঔন াতীশতর ালভলপ্ত াআহুদ্ী চালতর হঘশ 

লনওৃি। াঅল্লার রুশর কঠন ওরা চালতটির প্রথম এওল’ বঙশরর াবস্থার াশথ বত্তমমান 

াবস্থার এওটা তুনা এ ওথা প্রমাণ হওারশব। 

াঅল্লা যুমরয প্রকৃত এরাভ 

 মভামরভ জান্ধত 

ফত্ভামনয ন্ধফকৃত এরাভ 

 এাআ জান্ধত 

১। াংঔযা িাাঁঘ াশঔর মত। ১। াংঔযা এওল’ াট হওাটি। 

২। চালতর প্রাওৃলতও ম্পদ্- লূনয - লওঙুাআ লঙশা 

না। 
২। িৃলথবীর প্রাওৃলতও ম্পশদ্র এও লবরাট 

াাংশলর মালও। হয হত  কযা ঙাড়া বতম মান 

াআহুলদ্ লখ্রস্টান যালন্ত্রও ভযতা াঘ, হাআ 

হতশর লতওরা ৬০ ভাক এবাং কযাশর এওটা 

লবরাট াাংল এাআ চালতর াশত। এ ঙাড়া 

িৃলথবীর ানযানয প্রাওৃলতও ম্পশদ্র এও প্রিান 

াাংশলর মালও। 

৩। ঐ িাাঁঘ াশঔর চালতর মশিয মাত্র ৪০ চশনর ৩। বতম মাশন এাআ চালতর মশিয হওাটি হওাটি 

হাও হঔা িড়া চাশন, ক্ষ ক্ষ হাও াঈচ্চ 
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মত হাও হঔা িড়া চানশতন। লললক্ষত াআলিলনার, ডাক্তার, াঅাআনজ্ঞ, 

লবজ্ঞানী, ললল্পী এবাং ক্ষ ক্ষ মলচদ্, মাদ্রাা, 
ঔানওা, াশ শচ হওার’াঅন,  লও, হমাাশে, 

াঅশম ামা, িীর-মালাশঔ াআতযালদ্ বাআ 

াঅশঙ। 

৪। ঐ চালতর ওাশঙ াঅল্লার হদ্া াংলবিান 

হওার’াঅশনর মাত্র ওশওটি াশত হঔা ওলি 

লঙ, তা ঔল া মাশনর (রা:) মশর 

িশর। 

৪। বতম মাশন এাআ চালতর ওাশঙ হওার’াঅশনর 

হওাটি হওাটি ওলি িৃলথবীর বমত্র লবদ্যমান। 

এওমাত্র বাাআশবশর াংঔযার াশথ হওার’াঅশনর 

াংঔযার তুনা ওরা যা, এমন লও াশনশওর 

মশত বাাআশবশর হঘশ হবলী। 

৫। হওার’াঅশনর হওান ানুবাদ্ লঙশা না।  ৫। বতম মাশন িৃলথবীর প্রশতযও প্রিান ভাা 

হওার’াঅশনর এওালিও ানুবাদ্ হাশ হকশঙ। 

এমন লও াশনও াঅঞ্চলও ভাা এর 

ানুবাদ্ হাশ হকশঙ। 

৬। াশিমও লবশ্বচী ঐ চালতর বহু মানু বাআ 

াঅওাশর হওার’াঅনশও হওানলদ্ন হঘাশঔাআ 

হদ্শঔনলন। তাশদ্র মশিয যার হযটুকু মুঔস্থ লঙশা 

তারা হাআটুকুাআ চানশতন এবাং হাআ ানুযাী 

ওাচ হওারশতন। 

৬। বতম মাশন ছওছশও রশ  ঙািাশনা ালত 

ুির হওার’াঅন িৃলথবীশত হওাটি হওাটি 

াংঔযা বতম মান। ক্ষ ক্ষ মানুশর ঐ লবরাট 

হওার’াঅন মুঔস্থ। 

৭। হওার’াঅশনর ললঔত হওান বযাঔযা াথমাৎ 

তা লর লঙশা না। 
৭। বতম মাশন হওার’াঅশনর লত লত তা লর  

াচার াচার বযাঔযাওারী াথমাৎ হমা াশর 

াঅশঙন। 

৮। ঐ চালত াআোশতর মত ঐওযবে লঙশা। ৮। বতম মাশনর এাআ চালতটি রাচননলতও ভাশব 
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িঞ্চান্নটির মত হভৌকলও রাশষ্ট্র, দ্ীশনর বযাঔযা 

বহু মযাশব  হ রওা, াঅিযালত্মও ভাশব লত 

লত তলরওা এবাং াআহুলদ্ লখ্রস্টানশদ্র নও 

হওাশর াচার াচার রাচননলতও দ্শ 

লঙন্নলবলেন্ন। 

৯। তদ্ালনন্তন ভয িৃলথবী হথশও প্রা লবলেন্ন, 

হরামান এবাং িারলও লবশ্বললক্তর নাম শুনশ 

ভশ ওম্পমান াঅরব চালতশও হাআ এাম 

মাত্র দ্ল বঙশরর মশিয এমন দ্িুমম হযাো 

রূিান্তলরত হওাশরলঙশা হয ঐ মাললক্তির 

হরামান এবাং িারলওরা যুেশক্ষশত্র তাশদ্র 

ামশন ছশড়র মুশঔ তুশার মত াঈশড় 

লকশলঙশা; এওবার ন, বহুবার। হয 

াঅরবশদ্র তারা মাত্র ওশও বঙর াঅশকাআ 

াবজ্ঞা হওারশতা, িশর তাশদ্র নাম শুনশাআ 

তারা ভশ ওাাঁিশতা। 

৯। বতম মান এাম এমন চালত ৃলি ওশর এবাং 

হওারশঙ যারা িৃলথবীশত ১৬০ হওাটি া 
শে শুি ু হাআ লখ্রস্টানরা ন, িৃলথবীর মস্ত 

চালতগুলর াবজ্ঞা  খৃণার িাত্র এবাং হ 

াবজ্ঞা  খৃণা হবাছার ললক্ত এ চালতর হনাআ। 

ানযানয চালতগুশার লবরুেতা ওরার ললক্ত 

হনাআ। ওঔন হওারশ িরাচ  ািমান 

াবিালরত। 

১০। লবশ্বনবী হমাাম্মশদ্র (দ্াঃ) হনতৃশত্ব হাআ 

এাম দ্ল বঙশরর হমাশিয ৃলি হওাশরলঙশা 
ঔাশদ্ লবন ালশদ্র (রাাঃ) মত াঅল্লার 

তশাার, াঅী লবন াঅব ুতালশবর (রাাঃ) মত 

াঅল্লার লাং এবাং হদ্রাশরর (রাাঃ) মত বহু 

ািরাশচ দ্িুমম হযাো। 

১০. বতম মাশনর এাআ এাম ১৬০ হওাটির 

চালতর মিয হথশও প্রা হদ্ড় াচার বঙশর 

এওটি মাত্র ঔাশদ্ এওটি াঅী বা এওটি 

হদ্রার (রাাঃ) ৃলি হওারশত িাশর নাাআ। 

১১। াঅল্লার- রুশর হাআ এাম ালত লান্ত 

হমচাশচর, ু ী ঘলরশত্রর াঅবু বাদ্া (রাাঃ) 
হও এমন াশচ হযাো  ািরাশচ 

১১। াঅর াঅচ িমম ম্মশি হবশঔা, 

হবিশরাা লওন্তু াী  দ্ািটাা হওান 

মানুশও যলদ্ বতম মাশনর এাশমর িালমমও 
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হনািলতশত রূিান্তলরত হওাশরলঙ হয তার 

হনতৃশত্ব হাআ াঈম্মা মস্ত াঈত্তর ললরা চ 

হওাশর াঅল্লার াঅাআশনর লান প্রলতষ্ঠা 

হওাশরলঙ। শুি ু হনািলত লাশব ন, এওও 

দ্বন্দ্বযুশে াথমাৎ Single combat -এ ঐ 

স্বল্পভাী লান্ত মানুটি হরামান এবাং 
িারলওশদ্র প্রঔযাত হযাোশদ্র িরালচত  

িরালাী হওাশরশঙন। 

বানাশনা যা তশব ঐ হাওটি ালঘশরাআ এওটি 

লনরী হকা-হবঘারা ওািুরুশ িলরণত হাশ 

যা। াথমাৎ াঅল্লা-রাুশর হাআ প্রওৃত 

এাম এওটি ললাশও লাংশ রূিান্তলরত ওশর 

াঅর াঅমাশদ্র বতম মাশনর এাআ এাম লাংশও 

ললাশ িলরণত ওশর। 

১২। াঅল্লার রুশর এাম লনচম নবাল 

ওাশম ু ী ািও াশ ওরলন (রাাঃ) হও 

লনচম নবা হথশও হবর হওাশর এশন তশাার 

াশত যুে হক্ষশত্র লীদ্ হওাশরলঙশা। 

১২। াঅর বতম মাশনর এাআ এাম হযাোর াত 

হথশও াস্ত্র হওশড় লনশ তার াশত তবী 
হিালরশ লদ্শ মলচশদ্ াঅর ঔানওা বলশ 

হদ্। 

১৩. াঅল্লার রুশর এাম মূ্পণম াঈম্মশত 

হমাাম্মদ্ীশও াঅল্লার দ্ীন িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠার 

চনয াস্ত্র াশত তাশদ্র স্বশদ্ল হথশও এমন ভাশব 

হবর হওাশর লদ্শলঙশা হয তাশদ্র লতওরা 

াঅলল চশনর ওবর হাশশঙ লবশদ্শল যুেহক্ষশত্র। 

১৩. বতম মাশনর এাম এমন চালত ততলর ওশর 

এবাং হওারশঙ যারা তবী াশত মলচশদ্, 

ঔানওা হবাশ থাশও এবাং হওান রওম লবিশদ্র 

াঅভা হিশাআ াার হবশক াআাঁদ্শুরর মত কশতম  

ুলওশ যা। এ ম্বশি ালত াম্প্রলতও এওটি 

খটনা াঈশল্লঔ না হওাশর িারলঙনা। ওাশ্মীশর 

হমাচাশদ্শদ্র িাতা মাাআন হ শট ওশওটি 

ভারতী তনয াঅত া তারা হরশক লকশ 

এশািাথালড় গুল ঙুড়শত থাশও। লওঙু দ্শূরাআ 

এওটি মলচদ্ লঙশা এবাং হঔাশন নামাশযর 

চনয বতম মান এাশমর হমাশল্লরা মশবত 

হাশলঙশন। গুলর লশব্দ ঐ হমাশল্লরা প্রাশণর 

ভশ াঅতলিত হাশ হদ্ৌাঁশড় মলচদ্ হথশও হবর 

হাশ িাাশত হযশ ন চন এও কুশার মশিয 
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িশড় যান। িাাঁঘচন ঐঔাশনাআ মারা যান এবাং 

ঘার চশনর ঔবর চানা যা নাাআ। ঔবরটা 

এশদ্শলর ব তদ্লনশওাআ হবর হাশলঙশা - াঅলম 

াঈেৃলত লদ্লে ১০াআ হশেম্বশরর New-nation 

(১৯৯৪) হথশও। মৃতুয ভশ ওতঔালন লদ্লাারা 

হাশ মানু ামন খৃলণতভাশব হমারশত িাশর। 

[এমন জ্জার খটনা শুি ু হয ঐ ওাশ্মীশরাআ 
হখাশটশঙ তা ন, ানুরূি াবস্থা িৃলথবীর হয 

হওান মলচশদ্ ওািুরুতার ঐ রওম খটনাাআ 

হখাটশব। ালতম্প্রলত াঅমাশদ্র হদ্শল 

এরওমাআ এওটি খটনা হখাশটশঙ। াঅল্লা  

রুশর াবমাননাওারীশদ্র লবরুশে প্রলতবাদ্ 

লমলঙ হওারশত লকশ িুলশর িাা হঔশ 

াচার াচার মাদ্রাার ঙাত্র ললক্ষও এমাম 

াশবরা এমনভাশব িালশশঙন হয িাাশত 

লকশ লদ্শলারা হাশ ওশওচন ছাাঁি লদ্শশঙন 

িদ্মানদ্ীশত। এর লতনলদ্ন িশর এও মাদ্রাা 

ঙাশত্রর াল নদ্ী হথশও াঈোর ওরা  (২৫ 

হ ব্রুারী ২০১৩- তদ্লনও াআশত্ত াও)। মৃতুয 

ভশ ওতঔালন লদ্লাারা হাশ মানু ামন 

খৃলণতভাশব  হমারশত  িাশর। এমন জ্জার খটনা 

শুি ুহয ঐ ওাশ্মীশরাআ হখাশটশঙ  তা ন, ানুরূি 

াবস্থা িৃলথবীর হয হওান মলচশদ্ 

ওািুরুতার ঐ রওম খটনাাআ হখাটশব।] 

১৪. াঅল্লার রুশর এাম হয চালত কঠন 

হওাশরলঙশা হ চালতর ঘলরশত্রর বম প্রিান 

১৪. বতম মাশনর এাম হয চালত কঠন ওশর 

তার ঘলরশত্রর বমপ্রিান তবললিয হাশে 
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তবললিয লঙ হযাোর ঘলরত্র, তার প্রমাণ চালতর 

হনতা াঅল্লার রু (দ্াঃ)  মস্ত চালতর 

মশিয এমন এওটা হাও হবাি  ঔুাঁশচ িাা 

হযতনা যার লরীশর াশস্ত্রর াঅখাত হনাআ। 

ওািুরুতা। হঙাট বড় মস্ত রওম াংখম, 

লবিদ্ াঅিদ্ হথশও িান। হয যশতা হবলী 

িালমমও হ তত হবলী ওািুরু; াশস্ত্রর াঅখাত 

হতা দ্শূরর ওথা, এশদ্র কাশ ুশঘর হঔাাঁঘার 

দ্াক হনাআ। 

১৫. াঅল্লার রুশর এাম তাাঁর চালতর 

মশিয হয নারী ৃলি হওাশরলঙশা তাশদ্র মাশরা 
লনশচশদ্র হঙশশদ্র যুশের হিাাও িলরশ 

মাথা ললরস্ত্রাণ, হওামশর তশাার ছুলশ 

লদ্শ াত তুশ হদ্াা হওারশতন, হ াঅল্লা! 

াঅমার হঙশ হযন যুে হক্ষত্র হথশও ল শর না 

াঅশ। তুলম তার লাাদ্াত ওবু ওর। 

১৫. বতম মাশনর এাশম যুেশতা হনাআ-াআ, যলদ্ 

বযলতক্রম লাশব হওান হঙশ হচাশদ্র চনয 
মাশর ানুমলত ঘা তশব তার মা লঘৎওার 

ওশর াজ্ঞান হাশ যান। 

১৬. াঅল্লার রুশর এাশমর হমশরা 
রুাল্লার (দ্াঃ) িাশল দ্াাঁলড়শ তশাার  

তীর িনুও লনশ যুে হওাশরশঙন এবাং রু (দ্াঃ) 
দ্লুনা হথশও হঘাশ যাবার ির াস্ত্র  তাবুর 

ঔুাঁটি লদ্শ লিটিশ লখ্রস্টানশদ্র লললক্ষত 

হযাোশদ্র িরালচত হওাশরশঙন। 

১৬. বতম মাশন এাশমর িালমমও হমশশদ্র 

তাহদ্র বাক্সবিী াবস্থা হথশও হবর হওাশর 

হঘৌরাস্তার হমাশড় হঙশড় লদ্শ াঅশ তারা 
ঔান হথশও াঅর বালড় ল রশত িাশরন না, 

ঔাশন দ্াাঁলড়শ দ্াাঁলড়শ ওাাঁদ্শত থাশওন। 

 

 

ুিীমণ্ডী। াঅল্লার রু হঘৌেল’ বঙর াঅশক এাশমর হয হল াংস্করণটি মানব চালতশও 

াঈিার লদ্শলঙশন হটি এবাং বত্তমমাহন াঅমরা হয এাম হবাশ িলরলঘত দ্ীনটি িান হওারলঙ 

এাআ দ্াুআটি হয শুি ু লভন্ন ন, এশওবাশর লবিরীতমুঔী দ্’ুটি িথ তা হদ্ঔাশত াংশক্ষশি মাত্র ১৬টি 

প্রমাণ াঈিস্থালিত হওারাম। এ ললি াঅর াশনও বড় ওরা যা, তা াঅর হওারাম না। প্রওৃত 

তয হাশে এাআ হয, াঅল্লার াবতীণম এাশমর ঘলরত্র হাশে বলমুমঔী াথমাৎ Extrovert এবাং 
লবশফারণমুঔী াথমাৎ Explosive এবাং বত্তমমাশন াঅমাশদ্র এাম লবওৃত হাশ- হাশ হকশঙ 



17 

 

ান্তমুমঔী, Introvert এবাং াংশওাঘনলী াথমাৎ Implosive । লবওৃত এবাং লবিরীতমুঔী এাআ 

এামশওাআ াঅমরা ঠিও এাম হমাশন হওাশর যথাািয তা িান ওরার হঘিা হওারলঙ। এাআ 

এত বড় ভু, এত বড় হকামরাীর ওারণ লও? এর ওশওটি ওারণ াঅশঙ। বমপ্রিান ওারণ হাশে 

াঅওীদ্ার লবওৃলত  হাি। এঔাশন াঅওীদ্া লনশ াঅশাঘনা যাব না ওারণ হযবুত তীদ্ 

হথশও প্রওাললত ‘এাশমর প্রওৃত াঅওীদ্া’ নাশমর হঙাট্ট বাআটিশত াঅওীদ্া ম্বশি হমাটামুটি হঔা 

হাশহঙ। এঔাশন শুি ুএাআটুকু হবাশবা হয াঅওীদ্ার লবওৃলতশত এাআ দ্ীন মস্ত িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠা 

হওাশর এবলশর ঘযাশশি াঅল্লাশও চী ওরার াংগ্রাম, হচাদ্ তযাক হওাশর রাচত্ব ওরা াঅরম্ভ 

ওরা াঅল্লা ঐ চালতর ালভভাবওত্ব তযাক হওারশন এবাং হওার’াঅশনর ুরা তবার ৩৯ নাং 
াঅাশত তাাঁর াবিানবাণী  প্রলতশ্রুলত ানুযাী রাচত্ব  রাষ্ট্রললক্ত ঐ চালতর াত হথশও হওশড় 

লনশ াআাঈশরাশির লবলভন্ন খ্রীস্টান চালতগুলর াশত তুশ লদ্শন এবাং হমাশম হবাশ িলরলঘত ঐ 

চালতটিশও তাশদ্র দ্া, হকাাম বালনশ লদ্শন। এঔাশন এওথা াঈিলি হওারশত শব হয যঔন 

হমা’হমন হমাশম  াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হবাশ িলরলঘত ঐ চালতটিশও াঅল্লা খ্রীস্টানশদ্র লদ্শ 

ামলরও ভাশব িরালচত হওাশর লদ্শন তঔন স্বভাবতাঃাআ ঐ চালত াঅর প্রওৃতিশক্ষ হমা’হমন, 

হমাশম বা াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী এর হওানটাাআ হরাাআ না। ওারণ হওার’াঅশন াঅল্লা এওালিওবার 

িলরষ্কার হবাশশঙন হয, ামলরও াংখশম হমা’হমন চালতশও ওঔনাআ লতলন লত্রুর াশত িরালচত 

হাশত হদ্শবন না, এটা তাাঁর ুন্না, তাাঁর লঘরস্থাী এবাং ািলরবত্তমনী ুন্না (ুরা  াতা ২২ এবাং 

২৩ নাং াঅাত)। াঅল্লার রু হবাশ হকশঙন হয, াঅল্লার ওাঙ হথশও লতলন প্রলতশ্রুলত 

হিশশঙন হয তাাঁর াঈম্মা ওঔন লত্রুর ওাশঙ ামলরও ভাশব িরালচত হব না [াবান  

ঔাব্বাব (রাাঃ) হথশও হমাশম, লতরলমলয  নাাী]। খ্রীস্টানশদ্র াশত ামলরও িরাচাআ প্রমাণ 

হওাশর লদ্শা হয াঅল্লার হঘাশঔ ঐ চালত, চালত লাশব হমা’হমন হরাাআশা না এবাং হমা’হমন 

হরাাআশা না াথমাআ হমাশম হরাাআশা না, াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হরাাআশা না। 

ঐ চালতশও দ্াশ িলরণত ওরার ির খ্রীস্টান চালতগুলর মশন ঐ দ্া চালতর ম্বশি ভ মু্পণম 
দ্রু হাশা না, ওারণ তঔন তাশদ্র মন হথশও হাআ াআলতা মু্পণম মুশঙ যা লন হয, াতীশত ঐ 

চালতর াশত ওতবার তারা ামলরও ভাশব িরালচত হাশলঙ। তারা চানশতা, হয চালতশও 

তারা এঔন িরালচত  িদ্ানত হওাশরশঙ হ চালতর প্রঘণ্ড ললক্তর াঈৎ হাশে তাশদ্র হওার’াঅন 

 াদ্ী। এাআ হওার’াঅন  াদ্ী এবাং তাশদ্র নবীর ললক্ষা  প্রললক্ষণাআ তাশদ্র এও ািরাশচ 
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দ্েুম ম হযাো চালতশত রূিান্তলরত হওাশরলঙ যারা এওলদ্ন াআাঈশরািী খ্রীস্টানশদ্র মিযপ্রাঘয হথশও 

লবতালড়ত হতা হওাশরলঙশাাআ, শুিু তাাআ ন তাশদ্র াআাঈশরাহির মশিয াশেম ও ঢুশও হিাশড়লঙশা। 

তাাআ এাআ চালত ম্পশওম  মু্পণম লনরািদ্  লনলশ্চত বার চনয, এাআ চালতটিশও মু্পণম িে ুহওাশর 

হদ্বার চনয তারা এও লতালন  লি াঅটহা। হ  লি হা এাআ হয, মস্ত হমাশম দ্লুনা 

খ্রীস্টাশনরা যার যার ালিওৃত াাংশল হমাশমশদ্র “এাম” ললক্ষা হদ্বার চনয মাদ্রাা প্রলতষ্ঠা 

হওারশা। াআাংরাচরা এাআ াঈিমাশদ্শল, মাশললা, লমলশর াআতযালদ্শত;  রালরা াঅশচলরা 

এবাং ানযানয হয ব হমাশম এাওা দ্ঔ হওাশরলঙ হঔাশন; ডাঘ াথমাৎ িাচরা 

াআশিাশনললা াআতযালদ্ লবলভন্ন স্থাশন মাদ্রাা স্থািন হওারশা। াআাংরাচ ালিওৃত এাআ াঈিমাশদ্শলর 

বড়াট াথমাৎ Viceroy লমাঃ াশরন হটিাং ১৭৮০ শন হওাওাতা াঅীা মাদ্রাা প্রলতষ্ঠা 

হওারশন। এাআ মাদ্রাা “এাম” ললক্ষা হদ্বার চনয খ্রীস্টান িলণ্ডতরা, যাশদ্র াআাংরালচশত বা 

 Orientalists, লম্মলত ভাশব বহু কশবণা হওাশর এওটি নুতন “এাম” দ্াাঁড় ওরাহন, মম 

“এরামভয” ফান্ধেক দৃে এরামভয ভতাআ লওন্তু প্রওৃতিশক্ষ হযটার াঅওীদ্া এবাং ঘার িথ 

াথমাৎ হরাত, াঅল্লার রুশর এাশমর, মযাতুর ভুস্তান্ধকমভয ঠিক ন্ধফযীত। ঐ 

লবিরীতমুঔী এাম ললক্ষা লদ্শত লও লও লব ললক্ষা লদ্শত শব, লও লও লববস্তু বাদ্ লদ্শত শব, 

হওমন হওাশর ললক্ষা লদ্শত শব াথমাৎ এও ওথা Syllabus এফাং Curriculum ন্ধনে্াযে  ন্ধস্থয 

মকাযমরন ঐ খ্রীস্টান ন্ধিতযা। ঐ Syllabus  Curriculum এ াঅল্লার বমবযািী তীদ্শও 

াংকুলঘত হওাশর বযলক্ত চীবশন ীমাবে ওরা হাশা, ওারণ াবমশভৌমত্ব হতা বৃটিশলর, াঅল্লায 

াফ্মবৌভত্ব ন্ধক্ষা ন্ধদমর মতা তামদয যাজত্ব কযাাআ ন্ধফদজনক। তারির াঅল্লার 

াবমশভৌমত্ব াথমাৎ তীশদ্র ঠিও িশরাআ হয হচাশদ্র স্থান হাআ হচাদ্শও ঐ মাদ্রাার িাঠযবস্তুশত 

ালত াপ্রশাচনী লবশ িলরণত হওাশর প্রা বাদ্ হদ্া হাশা। মলিকত, চালতকত 

লবগুলশও লনম্নস্তশর নালমশ লদ্শ ালত ািারণ বযলক্তকত লবগুলশও ালত গুরুত্ব  প্রািানয 

হদ্া হাশা। নামাচ, হরাযা, লবশ-লাদ্ী, লবলব তাাও, দ্ালড়-টুলি, িাচামা, িাকড়ী, হমাও, 

কুুঔ, চ ুহকা, াশয-হন া াআতযালদ্ াচার রওশমর লবগুলশও এাশমর ালত চরুরী 

এবাং গুরুত্বিূণম লব হবাশ াঈিশর স্থান হদ্া হাশা। ঐ লশবাশ (Syllabus) াঅর প্রািানয 

হদ্া হা হাআ ব লবগুলশও হযগুল ম্বশি দ্ভুম াকযক্রশম ন্ধফন্ধবন্ন ভামামফ  মপযকায় 

ভতমবদ  ন্ধফতক্ াঅমগ মথমকাআ ভজদু ন্ধির  াঅমি। খ্রীস্টান িলেশতরা এটা হওারশন 
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এাআ চনয হয তাশদ্র হলঔাশনা এাশমর াঅশমরা হযন ঐগুল লনশ লনশচশদ্র মশিয তওম াতলওম , 
বাা  প্রশাচশন মারামালর হওারশত থাশও, বৃটিলশদ্র লবরুশে ঐওযবে হাশত না িাশর এবাং 

তাশদ্র লান লনরািদ্ । এাআ দ্া চালতর াঅশরওটি াাংল, হযটি াঅল্লার ালন্নিযাশভর চনয 

তাাা  লনশ বযস্ত লঙশা তাশদ্র ম্বশি বৃটিল খ্রীস্টানশদ্র হওান দ্াুঃলশ্চন্তা লঙ না। ওারণ 

তারা চানশতা ঐ াাংলটি তলব াশত ঔানওা, হুচরা াঅর মলচশদ্র ঘার হদ্াশর মশিযাআ 
াঅবে াঅশঙ; মাচ, রাষ্ট্র বযবস্থা াঅল্লার াঅাআন হমাতাশবও হঘাশঙ, না খ্রীস্টান বা লি ুবা 

াআহুদ্ীশদ্র াঅাআশন হঘাশঙ হ বযািাশর তারা মু্পণম লনেৃ। শুিু ঐটুকু হওাশরাআ াআাংশরচরা ক্ষান্ত 

হা না। াঅীা মাদ্রাা প্রলতষ্ঠা হওাশর তাশদ্র ৃি “এাম” ললক্ষা লদ্শত হওাথা হওান বািা না 

াঅশত িাশর হ চনয ভাদ্রাা ন্ধযচারনায জনে ে্ূ ক্ষভতা াধেক্ষ দটি তাযা 

ন্ধনমজমদয ামতাআ যাখমরা। প্রথম ািযক্ষিশদ্ লনশালচত হাশন Dr. A. Springer M.A । 

১৭৮০ হথশও ১৯২৬ ন িযমযন্ত এাআ ১৪৬ বঙর এওালিক্রশম ২৬ চন খ্রীস্টান িলণ্ডত াঅীা 

মাদ্রাার ািযক্ষিশদ্ হথশও এাআ চালতশও “এাম” লললঔশশঙন। তারা হওান্ “এাম” 

লললঔশশঙন? াবলযাআ তারা াঅল্লা রুশর হাআ প্রওৃত এাম হঔান নাাআ, হয এাশমর ৃি 

দ্েুম ম হযাোশদ্র াশত তারা বার বার িরালচত হাশ মিযপ্রাঘয হথশও িালশ হযশ লনস্তার িান 

নাাআ, হয হযাোরা তাশদ্র তাড়া হওাশর াআাঈশরাশির মশিয াশেম ও ঢুশও হিাশড়লঙ। খ্রীস্টান িলণ্ডতরা 

তাশদ্র প্রলতলষ্ঠত মাদ্রাাগুলশত লললঔশশঙন তাশদ্র ততরী ওরা এমন এওটি এাম হযটা ততরী 
ওশর মৃতুযভশ ভীত ওািুরু, যারা দ্ালড়, হমাঘ, টুলি, িাকলড়, হমাও, কুুঔ, াশয-হন া, 

লযলওর াঅওার াঅর লবলব তাাওশওাআ এাম হমাশন হওাশর তাাআ লনশ বযস্ত থাশও, তাাআ লনশ 

লনশচশদ্র মশিয বাা াঅর মারামালর হওারশত থাশও যাশত খ্রীস্টানরা লনলশ্চন্ত হমাশন তাশদ্র 

দ্াশদ্র িশর রাচত্ব হওারশত িাশর। ১৪৬ বঙর হিাশর লনশচশদ্র ততরী “এাম” হলঔাবার ির 

২৬ নাং খ্রীস্টান ািযক্ষ Mr. Alexander Hamilton Harty ১৯২৭ শন ািযক্ষিদ্ লামু 

ামা, ওামা াঈলেন াঅমদ্ এম.এ.াঅাআ.াঅাআ.এ এর াশত হঙশড় হদ্ন।  

াঅীা মাদ্রাার ললক্ষা িেলতশত লনশচশদ্র া য হদ্শঔ বৃটিলরা এাআ াঈিমাশদ্ল তাশদ্র 

ালিওৃত ানযানয হমাশম হদ্লগুলশত াঅীা মাদ্রাার ানুওরশণ লত লত মাদ্রাা প্রলতষ্ঠা 

ওশর  তাশদ্র ততরী “এাম” ললক্ষা হদ্। াআাংযাজ মচামর মগমি ন্ধকন্তু তামদয ততযী কযা 

“এরাভ” াঅজ াঅভামদয ভাদ্রাাগুন্ধরমত ন্ধক্ষা মদয়া মামে, ঐ ভাদ্রাাগুন্ধর 
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মথমকাআ ঐ এরাভ ন্ধমখ াঅমরভযা মফয মাময় াঅমিন  াঅভামদয ঐ “এরাভ”াআ 

ন্ধক্ষা ন্ধদমেন। াঅভযা াঅজ এরাভ মফারমত মাআ এরাভাআ ফুন্ধি মম “এরাভ” 

খ্রীস্টান ন্ধিতযা ততযী মকাময ১৪৬ ফিয ধময াঅভামদয ন্ধক্ষা ন্ধদময়মি।  শ াঅচ 

াঅমাশদ্র রাচননলতও, াঅথম-ামালচও চীবন িলরঘালত হাশে িাশ্চাশতযর খ্রীস্টানশদ্র ততরী 
ওরা নানা রওম তন্ত্র-মন্ত্র লদ্শ াঅর বযলক্তকত িমী চীবন িলরঘালত হাশে খ্রীস্টান িলণ্ডতশদ্র 

ততরী ওরা “এাম” লদ্শ, াঅল্লা রুশর এাম লদ্শ ন। ভাবশত াবাও াশক এর ির 

াঅমরা লনশচশদ্র হমা’হমন, হমাশম  াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হবাশ লবশ্বা হওালর এবাং িরওাশ 

াঅল্লার ক্ষমা  চান্নাশতর াঅলা হওালর। 

মশবত ুিীকণ! াঅল্লা তাাঁর াীম রমশত াঅমাশদ্র চনয হওান্ এাম তাাঁর হেষ্ঠ রু লদ্শ 

এনাশত হওারশঙন, হওান্ এাম লতলন ওবু হওারশবন তা াঅমাশদ্র এাআ হযবুত তীদ্শও 

বুলছশ লদ্শশঙন। মু্পণম লদ্শশঙন লওনা চালন নাতশব হযটুকু লদ্শশঙন তাাআ-াআ াঅমাশদ্র চনয 

যশথি। এাআ হযবুত তীদ্ হথশও াঅমরা মানুশও ডাওলঙ হাআ প্রওৃত এাশমর লদ্শও- মম 

এরামভয ন্ধবন্ধি তীদ, ফ্ফোী তীদ, মায স্তম্ভ, থাভ ারা (নাভাম) এফাং মায 

িাদ মজাদ [াদ্ী- মুায (রাাঃ) হথশও াঅমদ্, লতরলমলয, াআবশন মাচা, হমলওাত)]। াঅমরা 

াঅিনাশদ্র াঅহ্বান হওারলঙ- াঅিনারা শুনুন াঅমরা লও বল, াঅমাশদ্র াঅওীদ্া লও, াঅমাশদ্র 

াইমান লও, াঅমাশদ্র াঅম লও তারির লোন্ত লনন। হদ্াা াথমাৎ লদ্ও লনশদ্মলনা াঅমাশদ্র 

াশত হনাআ, টা াঅল্লার নবীশদ্র াশত লঙশা না। হদ্াা এওমাত্র াঅল্লার াশত। াঅমরা শুি ু

ডাওশত িালর। তাাআ াঅমরা ডাওলঙ, াঅহ্বান হওারলঙ। াঅমরা াঅহ্বান হওারলঙ- ফি্ভামনয চার ু

এাআ এরাভটা াঅমর াঅল্লা যুমরয এরাভাআ নয়, খ্রীস্টান এরাভ, এাআ খ্রীস্টান 

এরাভ ন্ধযতোগ মকাময, প্রতোখোন মকাময াঅফায াঅল্লা যুমরয প্রকৃত এরামভ 

প্রমফ মকাযমত। াঅমরা চালন এাআ াঅহ্বান চ ন, ওারণ লত লত বঙর হিাশর হয দ্ীন লবওৃত 

হাশ হকশঙ এবাং খ্রীস্টানশদ্র ততরী ওরা হয াঅওীদ্া াঅমাশদ্র মন-মকশচর কভীশর ঢুশও স্থাী 
াঅন হওাশর লনশশঙ, তাশও াঈিশড় হ শ হঔাশন াঅবার াঅল্লা রুশর হদ্া প্রওৃত াঅওীদ্াশও 

প্রলতষ্ঠা ওরা হা-হঔা ওথা ন। লওন্তু চাআ হাও াঅর ওঠিনাআ হাও াঅহ্বান াঅমাশদ্র 

হওারশতাআ শব নাআশ লবঘাশরর লদ্ন াঅল্লাশও াঅমাহদ্র হওান তওল ৎ হদ্বার থাওশব না। 
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াঅল্লার ওাশঙ াঅমাশদ্র শুি ুএাআ চবাবাআ শব- াঅমরা হতামার প্রওৃত এাশমর লদ্শও, হতামার 

প্রওৃত তীদ্, হরাতু মুস্তালওশমর লদ্শও মানুশও হডশওলঙ- হতামার হওার’াঅশনর ুরা নশর 

১২৫ নাং াঅাশতর লনশদ্মল ানুযাী াথমাৎ হওমত  দ্িুশদ্ল দ্বারা এবাং দ্ভাহব, লওন্তু ঐ 

াঅাশতাআ তুলমাআ হবাশশঙা হতামার িথ হঙশড় হও লবিথকামী  এবাং হও হতামার িশথ থাশও হ 

ম্বশি তুলম মু্পণম াবলত, শঘতন। াআা াঅল্লা। হযবুত তীশদ্র এাআ প্রশঘিা তুলম ওবু ওর। 

হতামার াীম ললক্ত হথশও াঅমাশদ্র াাযয ওর। বত্তমমাশনর লবওৃত  লবিরীতমুঔী খ্রীস্টান 

এাম হথশও হতামার বািাশদ্র াঈোর হওাশর তুলম হয দ্ীন াঅদ্ম (াঅাঃ) হথশও হমাাম্মদ্ (দ্াঃ) 
িযমযন্ত নাশয হওাশরশঙা, হাআ দ্ীনু এাম, হাআ দ্ীনু ওাাআশযমা হাআ দ্ীনু ও-এ, হাআ দ্ীনু 

হ তরা াঅমাশদ্র াঅবার প্রশবল ওরা। াঅমরা হতামার ওাশঙ ক্ষমা ঘাাআ। তুলম হতামার ািার 

ক্ষমা াঅমাশদ্র মা  ওশরা, াঅমাশদ্র হদ্াাত ওশরা এবাং াঅমাশদ্র াঅবার হতামার তীদ্ 

াঅর হতামার হল রুশর ললক্ষা িৃলথবীর বুশও প্রলতষ্ঠা হওাশর হতামাশও এবলশর লবরুশে চী 

ওরার হচাশদ্র ুশযাক হওাশর দ্া। 

-াঅভীন। 
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এরামভয প্রকৃত াঅকীদা 

 

এাআ দ্ীশনর মস্ত াঅশম   লওশদ্র ালভমত হাশে এাআ হয াঅকীদা ঠিক না মামর 

াইভামনয মকান দাভ মনাআ। ালত গুরুত্বিূণম ওথা শি হনাআ, ওারণ হয লচলনটি ঠিও না 

হাশ, ভু হাশ, াইমাশনর হওান দ্াম হনাআ- হাআ লচলনটি াবলযাআ ালত গুরুত্বিূণম। নামায, 

হরাযা, জ্ব, যাওাত, াআতযালদ্ এবাং তাঙাড়া াঅর াচাশরা রওশমর এবাদ্শতর মূশ হাশে 

াইমান। লওশর ির াইমান? াঅল্লার, তাাঁর রুশদ্র, মাাশওশদ্র, ালশরর লদ্শনর লবঘাশরর, 

চান্নাত, চাান্নাম, তওদ্ীর াআতযালদ্র ির াইমান। এাআ াইমান াথমীন হাশ হকশ স্বভাবতাঃাআ এাআ 

নামায, হরাযা, জ্ব, যাওাত এবাং ানযানয মস্ত রওশমর এবাদ্ত াথমীন। হয লচলন ঠিও না 

হাশ াইমান এবাং াইমান লভলত্তও মস্ত এবাদ্ত াথমীন হাআ মাগুরুত্বিূণম াঅওীদ্া ওী? 

াঅওীদ্া হাশে হওান লচলন বা বযািার ম্বশি ঠিও  মযও িারণা াথমাৎ Comprehensive 

concept । হওান লচলন বা বযািার, তা হ হয হওান লচলন হাও না হওন, হটা লদ্শ লও , 

হটার াঈশেলয লও হ ম্বশি মযও িারণা বা Comprehensive concept হাশে াঅওীদ্া। হয 

হওান লচলন বা বযািার ম্বশি এাআ িারণা িূণম  ঠিও না হাশ হাআ লচলনটি াথমীন। াঅল্লা 

তাাঁর রুশদ্র (াঅাঃ) মািযশম মানবচালতশও দ্ীন াথমাৎ চীবন-বযবস্থা লদ্শশঙন। ন্ধতন্ধন ন্ধক 

মকান াঈমেে িাড়াাআ এাআ দীন ন্ধদময়মিন? াবলযাআ ন। লনশ্চাআ হওান াঈশেলয াঅশঙ। যলদ্ 

াঅমরা হাআ াঈশেলয না বুলছ বা যলদ্ হাআ াঈশেলয ম্বশি ভু িারণা হওালর, তশব ঐ দ্ীন াথমীন 

হাশ যাশব। এ চনযাআ  লওরা, এমামরা ওশাআ এওমত হয াঅকীদা াথ্াৎ াঈমেে ম্বমন্ধ 

ধাযো ঠিক না মামর াইভান  ভস্ত এফাদত ন্ধনষ্ফর। এওটা াঈদ্ারণ লদ্লে। মশন ওরুন 

হওাঈ াঅিনাশও এওটি মটর কালড় াঈিার লদ্শন। মশন ওরুন এাআ মটর কালড়টি এাম- াঅল্লা 

মানব চালতশও যা াঈিার লদ্শশঙন। লযলন কালড়টি াঈিার লদ্শন লতলন ঐ শে কালড়টির 

রক্ষণাশবক্ষণ হওমন হওাশর হওারশত শব হাআ লনমাবীর এওটি বাআ লদ্শন, যাশও বা  

Maintenance Book । মশন ওরুন এাআ বাআ হওার’াঅন  ী াদ্ী। কালড়র াঈশেলয লও? 

াঈশেলয হাশে টাশত হঘাশড় লবলভন্ন চাকা যাা। এটাাআ মামে গান্ধড়টিয াঅর 
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াঈমেে। টামক ততযীাআ কযা মাময়মি ঐ াঈমেমে। লওন্তু ঐ শে াঅরাশম বার চনয তার 

লভতশর কদ্ীর াঅন ততরী ওরা হাশশঙ, ঔবর, েীত হলানার চনয হরলড ওযাশট হপ্লার 

াকাশনা হাশশঙ, কালড়টিশও ুির হদ্ঔাবার চনয ঘওঘশও রাং ওরা হাশশঙ। কালড়টির শে হয 

Maintenance বাআ াঅিনাশও হদ্া হাশশঙ তাশত বা াঅশঙ কালড়টিশত হওান্ িরশনর হিশরা 

লদ্শত শব, ওত নম্বর মলব লদ্শত শব। হওাথা হওাথা ঘলবম (Grease) লদ্শত শব াআতযালদ্। শুি ু

তাাআ ন হদ্ঔশত হযন কালড়টি ুির  হচনয হওাথা রাং ঔারাি হাশ হকশ হওমন রাং 

হওমন ভাশব াকাশ কালড় ুির হদ্ঔাশব তা ব লওঙু াঅশঙ। ঐ Maintenance বাআশ এত ব 

লওঙু হঔা থাওশ ভূর তে মামে এাআ মম ঐ গান্ধড় ততযীয াঈমেে মম টা াঅনামক 

াঅনায প্রময়াজনীয় গন্তফেস্থামন ন্ধনময় মামফ। বালও ব ঐ াঈশেশলযর িলরিূরও। এঔন 

াঅিলন যলদ্ না চাশনন ঐ কালড়টি লদ্শ লও , টাশও লও াঈশেশলয ততরী ওরা হাশশঙ তশব 

াঅিনাশও ঐ কালড়টি াঈিার হদ্া লনষ্ফ, াথমীন। ঐ কালড়টির াঈশেলয াঅিনাশও প্রশাচন 

হমাতাশবও ঢাওা, ঘট্টগ্রাম, লশট, রাংিুর লনশ যাা। াঅিলন যলদ্ হটাাআ না হবাশছন তশব 

াঅিলন লও হওারশবন? াঅরাশমর কলদ্ হদ্শঔ ভাবশবন এাআ কালড়টিশও ততরী ওরার াঈশেলয হাশে এাআ 

কলদ্শত বশ াঅরাম ওরার চনয। লওম্বা ভাবশবন এটা ততরীর াঈশেলয হাশে হরলড হলানার চনয, 

ওযাশশট েীত হলানার চনয। াঅর তাাআ মশন হওাশর াঅিলন কালড়টির াঅরাশমর লশট বশ 

হরলড, ওযাশট বাচাশবন। 

এাআ হাশ াঅিনার াঅওীদ্ার ভু হা। াঅিনাশও কালড়টি াঈিার হদ্া াথমীন হা ওারণ 

টার াঅ াঈশেলযাআ াঅিলন বুছশন না। াঅিলন যলদ্ কালড়র Maintenance বাআ হদ্শঔ হদ্শঔ 

ালত তওম তার াশথ যথাস্থাশন ঘলবম াকান, মলব হদ্ন, ঘাওা িাম্প হদ্ন, কালড়র টযাাংশও হত 

হদ্ন, কালড়র রাং িালল ওশরন, তবু বাআ াথমীন যলদ্ াঅিলন না চাশনন হয কালড়টির াঅ 

াঈশেলয লও। াথমীনতা ঙাড়া াঅর এওটি বযািার শব। হটা হা াঅনায াগ্রান্ধধকামযয 

(Priority) ধাযো বুর মাময় মামফ। তঔন াঅিনার ওাশঙ কালড়র াআলিশনর হঘহ 

প্রশাচনী বযািার হাশ দ্াাঁড়াশব কালড়র হরলড, ওযাশট, কালড়র রাং াআতযালদ্। াথমাৎ 

াগ্রালিওার ট-িাট হাশ লকশ ালত প্রশাচনী বযািার হাশ যাশব ালত ামানয বা 

এশওবাশর বাদ্ যাশব াঅর াপ্রশাচনী বযািার হাশ দ্াাঁড়াশব মা প্রশাচনী। এ চনযাআ মস্ত 



24 

 

াঅশম,  লও, এমামরা এওমত হাশাআ হবাশশঙন হয াঅওীদ্া াথমাৎ হওান বযািার বা লচলন 

ম্বশি িূণম িারণা না হাশ বা টার াঈশেলয ম্বশি ভু িারণা হাশ মু্পণম লচলনটাাআ াথমীন- 

াইমান এবাং ানযানয এবাদ্ত াথমীন।  

াঅল্লা াঅমাশদ্র এাম হবাশ হয দ্ীন, চীবন-লবিান লদ্শশঙন হটার াঈশেশ্য ওী, হাআ াঅওীদ্া 
াঅমাশদ্র বহু িূশবমাআ লবওৃলত হাশ ঐ কালড়র মালশওর মত হাশ হকশঙ- হয কালড়র াঈশেলযাআ চাশন 

না। ঐ মালশওর মত াঅমরা Maintenance বাআ, াথমাৎ হওার’াঅন-াদ্ী হদ্শঔ হদ্শঔ ালত 

তওম তার াশথ কালড়র িলরঘযমযা হওারলঙ- লওন্তু টাশত ঘলড় না, টা ঘালশ াঅমাশদ্র 

প্রশাচনী কন্তবযস্থাশন যাাআ না, কযাশরশচ হরশঔ লদ্শলঙ- ওারণ টার াঅ াঈশেলযাআ াঅমরা চালন 

না বা হযটা মশন হওালর তা ভু বা লবওৃত। ওাশচাআ াঅমাশদ্র াগ্রালিওার (Priority) ট-িাট 

হাশ হকশঙ। প্রওৃত াঈশেলযাআ াথমাৎ তীদ্  তা প্রলতষ্ঠার াংগ্রাম াঅমরা তযাক হওাশরলঙ, লওন্তু 

কালড়র রাং, িালল, াথমাৎ দ্ালড়, টুলি, িাকড়ী, াঅঔাল্লা ম্বশি াঅমরা ালত তওম । াঅকীদায 

ন্ধফকৃন্ধত  তায পমর াগ্রান্ধধকামযয রট-ারমটয ন্ধযোভ এাআ মাময়মি মম াঅল্লা 

াঅভামদয তোগ মকামযমিন, াঅভযা তাাঁয গমমফয  রানমতয ামে ন্ধযেত মাময়ন্ধি। 

াঅমরা াঅচ িৃলথবীর লনওৃিতম চালতশত িলরণত হাশলঙ। ানয মস্ত চালত, িৃলথবীর বমত্র 

াঅমাশদ্র কণতযা হওারশঙ, াঅমাশদ্র বালড় খর জ্বালশ লদ্শে, াঅমাশদ্র িদ্ম ানললন মা-হবানশদ্র 

াঈাংক হওাশর িমণ ওশর কভম বতী হওারশঙ, াচাশর াচাশর াঅমাশদ্র মলচদ্ ধ্বাং হওাশর লদ্শে।  

ফি্ভামন াঅকীদা  াইভানমক একাআ ন্ধজন্ধন মফামর ভমন কযা য়। এাআ িারণা ভু। 

প্রথমতাঃ াইমান লশব্দর াথম হা লবশ্বা াঅর াঅওীদ্া লব্দটি এশশঙ াঅক্দ্ লব্দ হথশও যার মাশন 

গ্রলি, লকাঁঠ বা হকশরা। াঅমরা এাআ লব্দটি লবশশত বযবার হওালর। াঅক্দ্ ওরাশনা াথম লবশ 

ওরাশনা, দ্’ুটি মানুশও লকাঁঠ বা হকশরা লদ্শ হদ্া। ঐ াঅক্দ্ হথশও াঅওীদ্া। াথমাৎ াইমান  

াঅওীদ্া দ্’ুটি মু্পণম াঅাদ্া লব্দ এবাং মু্পণম াঅাদ্া াথম। লদ্বতীতাঃ াঅওীদ্া ভু হাশ াইমান 

াথমীন- এ ওথাশতাআ হতা িলরষ্কার  হয ঐ দ্’ুহটা এও লচলন ন। এওটা ভু হাশ ানযটি 

াথমীন াথমাৎ এও নম্বর ভু হাশ দ্াুআ নম্বর াথমীন- ওাশচাআ এ দ্’ুহটা লব এওাআ লব া 

াম্ভব। াথঘ এাআ ভু িারণা াঅচ বমবযািী। এটা হাশশঙ এাআ চনয হয এাশমর প্রওৃত াঅওীদ্া 
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াঅচ াদ্লৃয হাশ হকশঙ, ালরশ হকশঙ, তাাআ টাশও াইমাশনর মশিয ঢুলওশ হদ্া হাশশঙ- যলদ্ এ 

দ্’ুহটা মু্পণম াঅাদ্া বযািার। 

এাআ দীমনয ঠিক াঅকীদা এ যকভ: 

১। বমললক্তমান াঅল্লা তাাঁর এাআ লবরাট লবলা মঔুও ৃলি হওারশন এবাং তা রক্ষণাশবক্ষশণর  

িলরঘানার চনয াাংঔয মাাশও বা হ শরলতা ৃলি হওারশন। এাআ ৃলির (মঔুশওর) বা ঐ 

মাাশওশদ্র হওান স্বািীন াআোললক্ত লঙশা নাএবাং হনাআ। যাশও হয ওাশচর চনয াঅল্লা ৃলি 

হওারশন বা হয ওাশচর দ্ালত্ব লদ্শন তারা লনঔুাঁতভাশব হাআ ওাচ হওাশর ঘশা, যার 

ামানযতম লবঘুযলত হনাআ। 

২। াঅল্লার াআো হা এমন এও ৃলি হওারশত হয ৃলির স্বািীন াআোললক্ত থাওশব, হয াআো 

হওারশ াঅল্লার হদ্া লনম  দ্ালত্ব হমাতাশবও হঘাশব, াআো হওারশ তা ামানয হওারশত 

িারশব। 

৩। তাাআ াঅল্লা াঅদ্ম াথমাৎ মানু ৃলি হওারশন। াঅদ্শমর মশিয াঅল্লা তাাঁর লনশচর াঅত্মা 

(রূহ্) হথশও  ুাঁ শও লদ্শন (ুরা হচর ২৯) াথমাৎ াঅদ্শমর মশিয স্বািীন াআোললক্ত, যা াঅল্লা ঙাড়া 

াঅর ওার হনাআ, তা এবাং াঅল্লার ানযানয ও ল ত্ বা গুণ প্রশবল হওালরশ লদ্শন। ওাশচাআ 

এাআ নতুন াািারণ ৃলির নাম লদ্শন াঅল্লার ঔল া াথমাৎ প্রলতলনলি। 

৪। এওটা লবরুেললক্ত না থাওশ হওান িরীক্ষা (Test) ম্ভব ন তাাআ এবল বা লতানশও এাআ 

ঔল ার লবরুশে দ্াড় ওরাশন এবাং ঐ িরীক্ষার চনয এবলশও মানুশর হদ্ মশনর মশিয প্রশবল 

 তাশও প্রভালবত ওরার ানুমলত  ললক্ত লদ্শন (ুরা বাওারা ৩০) । 

৫। এফন্ধর াঅল্লামক প্রন্ধতদ্বন্ধিতায াঅফান (Challenge) মকাযমরা এাআ হবাশ হয হতামার 

এাআ ঔল াশও াঅলম  াাদ্ াথমাৎ ানযা, াতযাঘার, ালবঘার এবাং া াকুলেমা াথমাৎ যুে-

লবগ্র রক্তিাশতর মশিয িলতত হওারশবা। াঅল্লা এাআ প্রলতদ্বলন্দ্বতাশও গ্রণ হওাশর হবাশন- াঅলম 

াঅমার হপ্রলরত নবী-রুশদ্র এবাং াদ্ীশদ্র মািযশম াঅমার ঔল া মানুশদ্র চনয এমন চীবন-

বযবস্থা, দ্ীন িাঠাব হয চীবন বযবস্থা ানুযাী বযলক্তকত, িালরবালরও, ামালচও, াথমননলতও, 
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রাষ্ট্রী াথমাৎ মলিকত চীবন িলরঘালত হওারশ তারা ঐ  াাদ্ এবাং া াকুলেমা িলতত 

শব না, াথমাৎ নযা লবঘার  লালন্তশত (এাম লশব্দর াঅক্ষলরও াথমাআ লালন্ত) িৃলথবীশত বা 

হওারশত িারশব। এঔাশন এটা াতযন্ত গুরুত্বিূণম হয, এবল াঅল্লাশও এ ঘযাশি লদ্শা নাশয 

হতামার ঔল া, প্রলতলনলিশও াঅলম মলচশদ্, লকচম া, মলিশর, লনাকশক, িযাশকাডা হযশত বািা 
হদ্ব, তাহদ্র জ্ব হওারশত, হরাযা রাঔশত, যাওাত লদ্শত, দ্ান-ঔরাত হওারশত বা ানয হয হওান 

িুণয ওাশচ, াশবর ওাশচ বািা হদ্ব। হ এাআ ঘযাশি লদ্শা হয মানুশও হ  াাদ্ এবাং 

া াকুলেমা িলতত হওারশব। ানযা, ালবঘার, ালালন্ত এবাং যুে-লবগ্র রক্তিাত, এ দ’ুমটাাআ 

ভন্ধষ্টগত ফোায এফাং ঠিক এ দ’ুমটাাআ ভানুল ৃন্ধষ্টয প্রথভ মথমক াঅজ ম্েন্ত ভানফ 

জান্ধতয ফ্প্রধান ভো মাময় াঅমি মায ভাধান াঅজ ম্েন্ত কযা মায় ন্ধন। 

৬। মানু চালতশও তাাঁর হদ্া চীবন-লবিান িাঠিশ াঅল্লা মানুশও হবাশন- এবল, লতান 

াঅমাশও ঘযাশি লদ্শশঙ হয হ হতামাশদ্র লদ্শ াঅমাশও াস্বীওার ওরাশব, াথমাৎ াঅমার িাঠাশনা 
চীবন-বযবস্থাশও বাদ্ লদ্শ হতামাশদ্র লনশচশদ্র লদ্শ চীবন-বযবস্থা ততরী হওালরশ হাআ মত 

হতামাশদ্র মলিকত, াথমননলতও, ামালচও, রাষ্ট্রী চীবন িলরঘালত ওরাশব, যার  শ 

হতামরা হাআ  াাদ্ এবাং া াকুলেমা িলতত শব। হতামরা এবলশর প্রশরাঘনা না হিাশড় 

াঅমাশও এওমাত্র চীবন-লবিাতা হবাশ গ্রণ ওশরা াথমাৎ নবী-রুশদ্র মািযশম াঅলম হয চীবন-

লবিান িাঠিশলঙ তা গ্রণ  ামলগ্রও চীবশন প্রশাক ওশরা, তাশাশ হতামাশদ্র চীবন হথশও 

বযলক্তকত, িালরবালরও, ামালচও, রাষ্ট্রী, াথমননলতও াআতযালদ্ মস্ত ানযা-ালবঘার হঘাশ যাশব 

এবাং হতামাশদ্র মশিয যুে-লবগ্র, রক্তিাত শব না াথমাৎ হতামরা িূণম লালন্তশত (এাশম) বা 

হওারশত িারশব। াঅলম বমললক্তমান- াঅলম াআো হওারশাআ মস্ত মানবচালত এবলশও াস্বীওার 

হওাশর াঅমার িাঠাশনা দ্ীনশও গ্রণ হওাশর লালন্তশত বা হওারশব (হওার’াঅন- ুরা াঅনাঅম- ৩৫, 

ুরা াআাঈনু- ১০০)। লওন্তু াঅলম তা হওারশবা না ওারণ াঅমার স্বািীন াআোললক্ত াঅলম হতামাশদ্র 

লদ্শলঙ িরীক্ষা ওরার চনয হয হতামরা লও ওশরা (হওারান- ুরা হমাাম্মদ্- ৪)। হতামরা 

লতাশনর প্রশরাঘনা িলতত না হাশ াঅমাশও এওমাত্র চীবন-লবিাতা হবাশ গ্রণ হওারশ তার 

 স্বরূি এ িৃলথবীশত হযমন লালন্তহত (এাশম) বা হওারশব, হতমলন িরচীবশন াঅলম 

হতামাশদ্র চান্নাশত স্থান হদ্শবা। হতামাশদ্র বযলক্তকত মস্ত হকানা াঅলম মা  হওাশর হদ্শবা ওারণ 

তাশাশ এবলশর ঘযাশশি হতামরা াঅমাশও চী ওরাশ। াঅর যলদ্ লতাশনর প্রশরাঘনা 
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াঅমার হদ্া চীবন-লবিানশও াস্বীওার হওাশর লনশচরা চীবন-বযবস্থা ততরী হওাশর না তশব 

তার  স্বরূি হতামরা বমপ্রওার ানযা ালবঘার াঅর রক্তিাশত ডুশব হতা থাওশবাআ তার ির 

মৃতুযর ির িরচীবশন াঅলম হতামাশদ্র চাান্নাশমর ওঠিন লালস্তর মশিয িলতত হওারশবা। 

হতামাশদ্র বযলক্তকত ক্ষ হওাটি াব িুশণযর লদ্শও াঅলম হঘশ হদ্ঔশবা না। ওারণ তাশাশ 

এবলশর ঘযাশশি হতামরা াঅমাশও িরালচত হওাশর লদ্শ। এটা াঅমার প্রলতশ্রুলত। 

৭। তাশাশ হদ্ঔা যাশে ভানফ জান্ধতয ম্মুমখ ভাে দ’ুটি থ। এওটি হাশে নবী-রুশদ্র 

মািযশম িাঠাশনা চীবন-বযবস্থা গ্রণ ওরা, াথমাৎ াঅল্লাশও এওমাত্র এা হবাশ স্বীওার ওরা, 
ানযটি হাশে ঐ চীবন-লবিান প্রতযাঔযান হওাশর লনশচরা চীবন-বযবস্থা ততরী হওাশর তাাআ হমশন 

ঘা। ভানফজান্ধতমক এাআ দাুআ মথয একটামক গ্রে মকাযমত মফ, তৃতীয় মকান থ মনাআ। 

াঅল্লা হবাশন, হয বা যারা প্রথমটি গ্রণ হওারশব এবাং তা হথশও লবঘুযত শব না তাশদ্র হওান 

বযলক্তকত হকানা, িাি লতলন হদ্ঔশবন না, তাশদ্র চান্নাশত স্থান হদ্শবন। াঅর হয বা যারা নবী-

রুশদ্র মািযশম িাঠাশনা চীবন-লবিান াস্বীওার হওাশর লনশচরা চীবন বযবস্থা ততরী হওাশর 

হনশব তাশদ্র বযলক্তকত হওান াব, িুনয লতলন গ্রণ হওারশবন না, তাশদ্র চাান্নাশম প্রশবল 

ওরাশবন। এাআ হয মলিকতভাশব চীবন লবিানশও গ্রণ  প্রতযাঔযাশনর প্রশশ্ন বযলক্তকত চীবনশও 

দ্াম না হদ্া, এর ওারণ হাশে, মলিকতভাশব াঅল্লার হদ্া চীবন লবিান ওাযমযওর হওারশ 

মাচ হথশও বরওম ানযা-ালবঘার, দ্াুঃঔ, যুে  রক্তিাত লবুপ্ত হাশ যাশব এবাং বযলক্তকত 

ানযা প্রা হাি িাশব। াঅর মানুশর লনশচর ততরী চীবন-বযবস্থা ঘা ুহওারশ, বযলক্তকতভাশব 

মানু যশতা ভাশা থাওার হঘিা ওরুও না হওন মাচ ব রওম ানযা, ালবঘার, ালালন্ত  

রক্তিাশতর মশিয িলতত শব। াঈদ্ারণ- বত্তমমান ম। 

৮। াঅল্লাশও এওমাত্র এা াথমাৎ াঅশদ্লদ্াতা হবাশ গ্রণ ওরা াথম চীবশনর প্রলত লবভাশক, 

প্রলত স্তশর াথমাৎ বযলক্তকত, িালরবালরও, ামালচও, রাষ্ট্রী, াথমননলতও, ললক্ষা, াঅাআন-ওানুন, 

দ্ণ্ডলবলি াআতযালদ্ প্রশতযও ােশন গ্রণ ওরা। এটাাআ হা তীদ্, হরাতু মুস্তাওীম, দ্ীনু 

ওাাআশমা। হয বা যারা এর াঈির ানড় থাওশব, লবঘুযত শব না, তার এবাং তাশদ্র বযলক্তকত মস্ত 

হকানা মা  হওাশর াঅল্লা তাাঁর চনয চান্নাত লনলশ্চত হওাশর লদ্শশঙন।  
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লবশ্বনবী এ ওথাটি িলরষ্কার হওাশর লদ্শশঙন এাআ হবাশ হয, াঅল্লার াশথ তাাঁর বািার ঘুলক্ত 

(Contract) এাআ হয, বািা তাাঁর িক্ষ হথশও যলদ্ এাআ লত্তম িান ওশর হয, হ াঅল্লা ঙাড়া াঅর 

ওাাঈশও এা াথমাৎ লবিাতা হবাশ স্বীওার হওারশব না- তশব াঅল্লা তাাঁর িক্ষ হথশও এাআ লত্তম 
িান হওারশবন হয, লতলন তাশও চান্নাশত প্রশবল ওরাশবন [াদ্ী- মুায (রাাঃ) হথশও হবাঔারী, 

হমাশম হমলওাত]। এঔাশন ানয হওান ওাশচর লত্তম হনাআ। এাআ এওটি লত্তম িান হওারশ াঅর 

হওান হকানাাআ তাশও চান্নাত হথশও হ রাশত িারশব না; এমনলও মানবীর াঈশল্ললঔত বযলভঘার  

ঘুলরর মত ওবীরা হকানা না। এওলদ্শও হযমন াঅল্লা তাাঁর ৃি বািার শে এাআ ঘুলক্ত হওারশঙন, 

হতমলন এ ওথা িলরষ্কার হওাশর হবাশ লদ্শেন হয, চীবশনর হয হওান ােশন, হয হওান লবভাশক 

তাাঁর াঅাআন াস্বীওার হওারশ াথমাৎ হলমও হওারশ লতলন তা ক্ষমা হওারশবন না, ক্ষ ক্ষ 

াশবর ওাচ হওারশ না, ারারাত্র তাাজ্জদু্ নামায হিাড়শ না, ারা বঙর হরাযা 

হওারশ না (হওার’াঅন- ুরা হনা ৪৮, ১১৬)। 

৯। াঅল্লা তাাঁর নবী-রুশদ্র মািযশম যুশক যুশক িৃলথবীর প্রলত স্থাশন, প্রলত চনিশদ্ তাাঁর ৃি 

চীবন-লবিান াথমাৎ দ্ীন িাঠিশ লদ্শন এবাং মানব চালত যঔন াঈিযুক্ত হা তঔন মস্ত িৃলথবী 
 মানব চালতর চনয চীবন-লবিাশনর হল াংস্করণ লদ্শ তাাঁর হল রু মুাম্মদ্ (দ্াঃ) হও 

িাঠাশন। এঔন ওথা হাশে লবিান, াংন্ধফধান, দীন শুধু াঠামরাআ ন্ধক কাজ মল মাময় 

মগর? াবলযাআ ন, ওারণ এটা যলদ্ কৃীত না , লতাশনর প্রশরাঘনা যলদ্ ঐ দ্ীন প্রতযাঔযাত 

, যলদ্ তা প্রশাক  ওাযমযওর না ওরা  তশব ঐ দ্ীন িৃলথবীশত াঅা না াঅা মান ওথা। 

তাাআ াঅল্লা টাশও প্রশাক  ওাযমযওর ওরার বশিাবস্ত হওারশন। দ্ীনশও প্রশাক  প্রলতষ্ঠা 

ওরার াঈিা, িেলত লতলন লস্থর হওারশন হচাদ্  হওতা- াথমাৎ াংগ্রাম  লস্ত্র াংগ্রাম (ুরা 

বাওারা-২১৬)। াথ্াৎ মজাদমক ন্ধতন্ধন নীন্ধত ন্ধামফ ন্ধনন্ধদ্ষ্ট মকাযমরন। াঅল্লায 

াফ্মবৌভত্ব, াথ্াৎ ফ্ফোী তীদ  ঐ তীদ ন্ধবন্ধিক দীন, জীফন-ফেফস্থা 

ভানফজীফমন ভন্ধষ্টগত  ফেন্ধিগতবামফ প্রন্ধতিা- এাআ দাুআ মার এাআ দীমনয ভূরভন্ত্র। 

এবাং মূমন্ত্র হবাশাআ তীশদ্ লযলন ালবঘ তার মািাি (গুনাশ ওবীরা) লাশব িরা শব না 
এবাং হচাশদ্ লযলন প্রাণ লদ্শশঙন তার হতা ওথাাআ হনাআ, লযলন হচাশদ্র ালভযাশন হবর হাশ 

াশেম ও রালত্র লললবর িাারা লদ্শশঙন তার ারা চীবশনর মািাি  হওান াশবর ওাচ না 
ওরাশও াঈশিক্ষা হওাশর তাশও রালর চান্নাশত স্থান হদ্া শব [াদ্ী- াআবশন াঅ’হয (রাাঃ) 



29 

 

হথশও- বাাওী, হমলওাত]। এাআ দ্াুআ মূমন্ত্র বাশদ্ এ দ্ীশন াঅর যা াঅশঙ ব এাআ দ্াুআ-এর 

িলরিূরও। এাআ দাুআ ভূরভন্ত্র মন্ধদ ভূরভন্ত্র, ভূরনীন্ধত ন্ধামফ না থামক তমফ ফান্ধক াঅয মা 

ন্ধকিু াঅমি ফাআ ফৃথা, াথ্ীন। এাআ চনযাআ যার মািযশম এাআ দ্ীন িৃলথবীশত এশশঙ হাআ 

লবশ্বনবী হবাশশঙন- ভলবযশত এমন ম াঅশব যঔন মানুশর হরাযা রাঔা শব না হঔশ থাওা, 
াঈিবা শব, হরাযা শব না; াঅর কভীর রাশত্র াঈশঠ তাাজ্জদু্ নামায িড়া খুম নি ওরা শব, 

নামায শব না [াদ্ী- হমলওাত]। 

১০। নামায ঐ হচাশদ্র চনয ঘলরত্র ৃলির ানুলীন (Training, Practice)। াংগ্রাশমর মািযশম 

মস্ত িৃলথবীশত এাআ চীবন-লবিানশও প্রলতষ্ঠা হওারশত হয াািারণ ঘলরশত্রর মানু প্রশাচন, হাআ 

াািারণ মানুশর লারীলরও, ঘালরলত্রও  াঅিযালত্মও কঠশনর চনয প্রললক্ষণ হা নামায। লওন্তু 

াঈশেলয হা হাআ াংগ্রাম। এওটি বাস্থাশনর বশঘশ চরুরী, বশঘশ প্রশাচনী লচলনটি হা 

ঙাদ্। টা না থাওশ বাস্থান াথমীন। হানা, ীরা-চরত লদ্শ ততরী হওারশ টা াথমীন, 

শত বা ওরা যাশব না; এবাং ঐ ঙাদ্শও িশর িশর রাঔার চনয থাম বা ঔুাঁটি ঙাড়া হঘাশব না। 

তাাআ াঅল্লার রু হবাশশঙন- এাম (াথমাৎ দ্ীন) এওটি খর, নামায তার থাম, ঔুাঁটি, াঅর 

হচাদ্ তার ঙাদ্ [াদ্ী- ম’ুায (রাাঃ) হথশও াঅমদ্, লতরলমলয, াআবশন মাচা, হমলওাত]। িাদ 

না থাকমর মমভন থামভয মকান দাভ মনাআ, প্রময়াজন মনাআ, মতভন্ধন মজাদ, াংগ্রাভ না 

থাকমর নাভামময মকান দাভ মনাআ। 

১১। হওান মৎ লবরাট াঈশেশ্য াচম ন হওারশত হকশ ঘারটি লব ািলরাযময। হচাদ্ াথমাৎ 

াংগ্রাশমর মািযশম মস্ত িৃলথবীশত দ্ীন প্রলতষ্ঠার মত লবরাট লবলা ওাশচ  ওাম হাশত হকশ 

ঐ ঘারটির হয হওান এওটিশত বযথমতা বা ত্রুটি হাশাআ াঅর হ ওাশচ  তা াঅশব না। হ 

ওটি হাশে-  

(ক) াঈমেে, রক্ষে ম্বমন্ধ ন্ধযষ্কায ধাযো াথ্াৎ াঅকীদা। এ ক্ষয হথশও যলদ্ লবঘুযলত াঅশ 

বা ঐ ক্ষয ামশন হথশও াদ্লৃয হাশ যা, ালরশ যা বা লবওৃত হাশ যা তশব ঐঔাশনাআ ব 

হল হাশ হকশা। 
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(খ) ঐকে:- ঐওযাআ ললক্ত। যলদ্ ঐওয না থাশও তশব িরাচ, বযথমতা াবলযম্ভাবী। তাাআ াঅল্লা 

তাাঁর হওার’াঅশন ঐওয ম্বশি বার বার াবিান হওাশর লদ্শশঙন। মতশভদ্ হাশে ঐওযভশের 

প্রথম হািান, তাাআ মানবী মতশভদ্শও কু র হবাশ াঅঔযালত হওাশরশঙন- এমন লও 

হওার’াঅশনর াঅাশতর াথম লনশ মতশভদ্  তওম শও কু র হবাশশঙন এবাং মািান লশশব 

হবাশশঙন- মতশভশদ্র হওান প্রশ্ন াঈঠশাআ ঘুি হাশ যাহব এবাং ঐ প্রশ্ন াঅল্লার াশত হঙশড় হদ্শব 

[াদ্ী- াঅব্দুল্লা লবন াঅমর (রাাঃ) হথশও হমাশম, হমলওাত]। লনশচশদ্র মশিয মারামালর াথমাৎ 

াননওযশও লতলন িলরষ্কার ভাা কু র হবাশ াঅঔযালত হওাশরশঙন (লবদ্া শজ্বর ভাণ)। 

(গ) প্রন্ধক্ষে:- াঈশেলয (ও)  ঐওয (ঔ) ুদ্ঢ়ৃ হাশ ক্ষয াচম ন ম্ভব শব না যলদ্ চালতর 

হযাোশদ্র ঘলরত্র ঐ মাওঠিন ক্ষয াচম শনর চনয যশথি না । হাআ মান ঘলরত্র কঠশনর 

প্রললক্ষণ হাশে নামায। লদ্শন িাাঁঘবার ঐশওযর, মলনষ্ঠতার (Punctuality), লনমানুবলত্তমতার, 

লৃাংঔার  বহু রওশমর ঘালরলত্রও, লারীলরও  াঅিযালত্মও কঠশনর প্রললক্ষণ। এ প্রললক্ষশণর 

াঅলওদ্া (াঈশেলয) হাশে বমাত্মও াংগ্রাম হওাশর তীদ্শও িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠা হওাশর এবলশর 

ঘযাশশি াঅল্লাশও চী ওরাশনা। এ াঈশেলয ভুশ হযশ মন্ধদ শুধ ু প্রন্ধক্ষোআ মনয়া য় ফা 

প্রন্ধক্ষেমকাআ াঈমেে ন্ধামফ মনয়া য় তমফ তা ম্পরু্ে াথ্ীন। 

(ঘ) দীন ন্ধনময় ফাড়াফান্ধড় না কযা। হযঔাশন মূ াঈশেলয  ক্ষযাআ হাশে দ্ীনশও মানব চীবশন 

প্রলতলষ্ঠত ওরা, হঔাশন হাআ প্রলতষ্ঠার াংগ্রাম হঙশড় লদ্শ ঔুাঁটিনাটি লচলন লনশ বযস্ত হাশ 

হিাড়শ বাআ বরবাদ্ হাশ হক। এাআ চনযাআ দ্ীশনর ঔুাঁটিনাটি বযািাশর লবশ্বনবীশও প্রশ্ন হওারশ 

লতলন হরশক াঅগুন হাশ হযশতন। হযঔাশন প্রওৃত তীদ্  াংগ্রামাআ হওান মানুশও লবনা লবঘাশর 

চান্নাশত লনশ যাবার চনয যশথি- হঔাশন হাআ প্রওৃত তীদ্  াংগ্রাম বাদ্ লদ্শ াচাশরা 

ঔুাঁটিনাটি ওাশচর াব ওামাশনার হঘিা মু্পণম লনরথমও। াব ওামাশনার যশতা লওঙু এাআ দ্ীশন 

াঅশঙ হ বলওঙুরাআ িূবমলত্তম (Precondition) হাশে প্রওৃত তীদ্-ঐ প্রওৃত তীদ্শও বাদ্ লদ্শ 

াথমাৎ টাশও বযলক্ত চীবশন ীমাবে হরশঔ, ক্ষ াশবর ওাচ এও হ াটা াব হঔাশব 

না। ঐ প্রকৃত তীদ াঅজ নৃ্ধথফীয মকাথা মনাআ। দ্ীশনর ঔুাঁটিনাটি মা-মাাশশ চলড়শ 

হিাড়শ মানু ঐ চ-র মূ তীদ্ াথমাৎ হরাতু মুস্তাওীম হথশও লবলেন্ন হাশ যা। 
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তাাআ মানবী ালত প্রশাচনী মূ াংক্রান্ত প্রশ্ন ঙাড়া তাশও ালতলরক্ত হওান প্রশ্ন হওারশাআ াতযন্ত 

হরশক হযশতন, হবাশতন- াঅলম হতামাশদ্র যশতাটুকু হওারশত হবাশলঙ ততটুকু হওারশত হঘিা 

ওশরা, তার হবলী াঅমাশও প্রশ্ন হওার না। হতামাশদ্র িূবমবত্তী নবীশদ্র তাশদ্র াঈম্মার হাওচন 

এাআ রওম ঔুাঁটিনাটি মা-মাাশ লনশ প্রশ্ন হওারশতা এবাং তারির তাাআ লনশ লনশচশদ্র মশিয 

মতশভদ্ ৃলি হাশ তারা ধ্বাং হাশ হকশঙ (াদ্ী)। াঅমরা াঅমাশদ্র নবীর তওম বাণী শুলন লন, 

তাাঁর রাশকর হতাাক্কা হওালর লন। াঅমরা মূ ক্ষয হঙশড় লদ্শ দ্ীশনর মা-মাাশশর এমন 

ঘুশঘরা বযাঔযা-লবশেণ হওাশরলঙ হয িৃলথবীর াআলতাশ াঅর হওান চালত তা হওারশত িাশর লন। 

িলরণাম তাাআ হাশশঙ যা াঅমাশদ্র নবী ভ হওাশরলঙশন - াঅমরা বাাত্তর হ রওা লবলেন্ন 

হাশ ধ্বাং হাশ হকলঙ। 

১২। ফেন্ধি  ভন্ধষ্ট:- াঅল্লার ঔল া মানু ততরীর লবিশক্ষ মাাশশওরা াথমাৎ হ শরলতারা 

হয যুলক্ত হদ্লঔশলঙশা তা হা এাআ হয- হ াঅল্লা হতামার এাআ ৃলি, এাআ ঔল া িৃলথবীশত  াাদ্ 

(ানযা, ালবঘার, ালালন্ত)  া াকুলেমা (মারামালর, রক্তিাত, যুে-লবগ্র) হওারশব। 

ভারাময়মকযা মম দটুি ব্দ ফেফায মকাযমরা ম দ’ুমটাাআ ভন্ধষ্টগত, ফেন্ধিগত নয়। 

াথ্াৎ ভূর প্রশ্ন, ভূর ভোাআ ভন্ধষ্টগত। এ মূ মযার মািান াঅল্লা লদ্শন- দ্ীনু 

এাম, এটা মলিকত। বযলক্তর স্থান এঔাশন নকণয। বযলক্তর মূয শুি ুএটুকুাআ হয বযলক্ত লদ্শাআ 

মাচ, চালত কঠিত, বযলক্ত চালতর এওটি এওও (unit), এর হবলী ন। ভন্ধষ্টয এাআ একক 

ন্ধামফ ফেন্ধিয মমভন ভূরে াঅমি, মতভন্ধন ভন্ধষ্টয ফাাআময এয মকান দাভ মনাআ। াঈদ্ারণ 

লাশব এওটি ামলরও বালনীশও হনা যা। এওটি এওটি তলনও লনশাআ বালনীটি কঠিত। 

বযলক্তকতভাশব প্রলতটি তনয যশতা ভাশা হযাো শব, বালনীর চনয তত ভাশা। হনািলত হঘিা 

হওারশবন যাশত তার বালনীর প্রলতটি তলনও দ্ক্ষ হযাো , যলদ্ লতলন হদ্শঔন হয ওশওটি 

তলনও হতমন ভাশা হওারশঙ নাতশব স্বভাবতাআ লতলন তাশদ্র প্রললক্ষশণর চনয লবশল বযবস্থা 

হনশবন, তাশদ্র ললক্ষার ির লবশল ঘাি হদ্শবন। এমনলও যলদ্ লতলন এওটি মাত্র তনযশও হদ্শঔন 

হয তার রাাআশ শর গুল ক্ষযস্থশ াকশঙ না, তাশাশ তাশও াঅশরা ভাশা হওাশর হলঔাশবন হওমন 

হওাশর গুল হওারশ ক্ষযস্থশ াকশব, াভযা ওরার চনয াঅর গুল রবরা হওারশবন। লওন্তু 

ঐ বালনীর বাাআশর ঐ এওও তশনযর হওান মূয হনাআ। ঐ ামলরও বালনী যলদ্ ঐওযবদ্ি, 
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লৃাংঔাবে হাশ, হনািলতর িলরওল্পনা ানুযাী যুে না হওাশর তনযরা এওওভাশব যুে শুরু 

ওশর তশব ালত াল্প মশর মশিযাআ ঐ বালনী লত্রুর াঅক্রমশণর ম্মুশঔ াবলযাআ ধ্বাং হাশ 

যাশব। প্রলতটি তনয যলদ্ ালত দ্ক্ষ হযাো  তবু তাাআ শব। 

ুতরাাং এ দ্ীশন বযলক্তর মূয ঐ হনাবালনীর এওটি তলনশওর হঘশ হবলী ন। হয িাাঁঘটি স্তশম্ভর 

( রশদ্ াঅাআন) ির এাআ দ্ীন স্থালিত তার ঘারটিাআ মলিকত, চালতকত। তীদ, (পযদ) 

নাভাম, মাকাত, জ্ব এাআ চাযটিাআ ভন্ধষ্টগত, জান্ধতগত; শুধুভাে মযামা ফেন্ধিগত। 

বত্তমমাশন লবওৃত, লবিরীতমুঔী হয দ্ীন াঅমরা হমশন হঘাশলঙ তাশত তীদ্শও মলিকতভাশব বুছা 

াশনশওর িশক্ষ াুলবিাওর হাশত িাশর। তাশদ্র বুছার চনয াংশক্ষশি হবালঙ- াঅল্লা হয 

তীদ্শও স্বীওৃলত হদ্শবন, গ্রণ হওারশবন, হ তীদ্ বমবযািী, মানুশর চীবশনর বমস্তশরর 

মস্ত ােশনর তীদ্, তার বযলক্তকত, িালরবালরও, ামালচও, রাষ্ট্রী, াঅাআন, দ্ণ্ডলবলি, ললক্ষা, 

াথমনীলত াআতযালদ্ মস্ত লওঙুর াঈির তীদ্; াথমাৎ মলিকত তীদ্। চীবশনর কু্ষদ্রতম হওান 

লব তা হথশও বাদ্ থাওশব না। এর লনশঘ হওান তীদ্ হাআ বমললক্তমান স্রিা গ্রণ হওারশবন 

না। বত্তমমাশন াঅমাশদ্র তীদ্ চীবশনর শুি ু বযলক্তকত ভাশক ঙাড়া াঅর হওাথা হনাআ। এাআ 

াঅাংললও  কু্ষদ্র তীদ্ াঅল্লার িশক্ষ গ্রণ ওরার হওান প্রশ্নাআ শঠ না। প্রওৃত তীদ্ মলিকত, 

চালতকত। াঅল্লা হওার’াঅশন বার বার হবাশশঙন- াঅমান  যলমশনর াবমশভৌমত্ব াঅল্লার। 

লতলন মানব চালতর বযলক্তকত, িালরবালরও, ামালচও, রাষ্ট্রী, াথমননলতও চীবন িলরঘানার 

চনয হয াংলবিান (হওার’াঅন)  ঐ াংলবিাশনর ির লভলত্ত হওাশর হয াঅাআন-ওানুন, দ্ণ্ডলবলি 

লদ্শন হটার াবমশভৌমত্ব হা াঅল্লার। ফৃিয  ভন্ধষ্টগত জীফমন গায়রুল্লায 

াফ্মবৌভত্বমক স্বীকায  গ্রে মকাময ন্ধনময় শুধুভাে ফেন্ধিজীফমনয াফ্মবৌভত্বটুকু 

াঅভযা াঅল্লায জনে মযমখন্ধি। মাআ জামল্ল-জারার, াঅন্ধমজরু জব্বায, স্রষ্টা ন্ধবকু্ষক নন 

মম ন্ধতন্ধন এাআ কু্ষদ্র তীদ গ্রে মকাযমফন। তাঙাড়া টা তীদ্াআ ন, টা হলর্ও  কু র। 

রাচতশন্ত্রর াবমশভৌমত্ব হাশে রাচার, বাদ্লাহ্র;  যালবাশদ্র াবমশভৌমত্ব হাশে লডশেটশরর 

াথমাৎ এওনাশওর; মাচতন্ত্র  ওলমাঈলনচশমর াবমশভৌমত্ব হাশে মাশচর এওটি লবশল 

হেণীর লডশেটরললি; কণতশন্ত্রর াবমশভৌমত্ব হাশে চনকশণর াংঔযাকলরষ্ঠতার; াঅর এাআ দ্ীনু 

এাশমর াবমশভৌমত্ব হাশে- স্বাং াঅল্লার, এশত হওাথা হওান াঅশিাশর স্থান হনাআ। এওথা 
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যার াইমান ন, হ হমাশম ন, হমা’হমন ন াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হতা দ্শুরর ওথা। তারা 

ারা বঙর হরাযা রাঔশ, ারারালত্র নামায হিাড়শ ন। এাআ তীদ্াআ হাশে হরাতু 

মুস্তাওীম- চ, র হাচা িথ। মরুভুলমর বালর ির হাচা এওটি াাআন হটশন লবশ্বনবী 

হবাশন- এাআ হাশে হরাতু মুস্তাওীম, তারির হাআ াাআন হথশও ডাাআশন, বাশম াঅড়াাঅলড় 

ওতওগুল াাআন হটশন হবাশন- লতান এমলন হওাশর মানুশও এাআ হরাতু মুস্তাওীম হথশও 

লবঘুযত হওারশত ডাওশব। এাআ হবাশ লতলন হওার’াঅন হথশও হিাড়শন- (াঅল্লা হবাশশঙন) 

“লনশ্চাআ এাআ হাশে াঅমার হরাতু মুস্তাওীম। ওাশচাআ এাআ িশথ ঘশা, ানয িথ ানুরণ হওাশরা 

না; (হওারশ) তা হতামাশদ্র তাাঁর এাআ মান িথ হথশও লঙন্ন-লবলেন্ন হওাশর হদ্শব (ুরা াঅন’াঅম 

১৫৩)। ঐ হরাতু মুস্তাওীম, চ-র িথ হাশে প্রওৃত তীদ্, চীবশনর হওান লবভাশক, 

হওান ােশন এও াঅল্লা ঙাড়া াঅর ওাাঈশও মালন না এবাং ওাশরা এবাদ্ত হওালর না- এাআ চ 

র ওথা। াঅমরা এাআ হরাতু মুস্তাওীশম কত ওশওল’ বঙর হথশওাআ হনাআ। াঅভযা মম দীনমক 

াঅাঁকমড় মধাময াঅন্ধি, মমটামক খুাঁটিময় খুাঁটিময় মভমন মচারমত মচষ্টা মকাযন্ধি মটা ফহু 

ভমামফ, মপযকায় ন্ধফন্ধেন্ন একটি ান্ধত জটির থ, মটা াঅয মাাআ মাক াঅল্লায মদয়া 

মযাতুর ভুস্তাকীভ, জ যর থ নয়। হরাতু মুস্তালওশমর চ-র াাআন হথশও হয 

াঅড়াাঅলড় াাআনগুশা মানবী হটশন লঙশন এবাং হবাশলঙশন এগুশা লতাশনর াাআন, াঅমরা 

লবলভন্ন মযাব, হ রওার  তলরওার লঙন্ন-লবলেন্ন হাশওরা হাআ াাআনগুলশত াঅলঙ। 

তাশাশ হদ্ঔা যাশে- বমাত্মও াংগ্রাশমর মািযশম মস্ত িৃলথবীশত াঅল্লার তীদ্ প্রলতষ্ঠা ওরার 

মত লবরাট, লবলা  ওঠিন ক্ষয াচম শনর চনয হয ঘারটি াতযাবলযও লত্তম হিঙশন াঈশল্লঔ হওাশর 

এশলঙ, াঅচ াঅমাশদ্র মশিয তার এওটি হনাআ। প্রথম লত্তম াঅওীদ্া শুি ুলবওৃত ন, বত্তমমাশন 

াঅওীদ্াাআ হনাআ, াইমানশওাআ াঅওীদ্া হবাশ হনা হাশে। লদ্বতী লত্তম ঐশওযর ওথা না বাাআ ভাশা; 

প্রা িঞ্চালটির মত হভৌকলও রাষ্ট্র, হতাত্তরটি মযাব-হ রওা, বহু তলরওা  নানানভাশব 

লবভক্ত  লবলেন্ন হাশ াঅলঙ এবাং প্রাাআ লনশচশদ্র মশিয মারামালর হওারলঙ। তৃতী লত্তম লৃাংঔার 

হতা প্রশ্নাআ শঠ না, ওারণ হযঔাশন ঐওযাআ হনাআ হঔাশন লৃাংঔার ালস্তত্ব হওাথা হথশও াঅশব? 

তারির ঘতুথম লত্ম ত দ্ীন লনশ বাড়াবালড় বযািাশর, হয বাড়াবালড়র লঘহ্ন হদ্ঔশ াঅল্লার রু 

হরশক া হাশ হযশতন, হবাশতন- দ্ীন লনশ বাড়াবালড় হওাশর হতামাশদ্র িূবমবতী াঈম্মাগুল 
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ধ্বাং হাশ হকশঙ, মাআ ফাড়াফান্ধড়মক াঅভযা ান্ধত য়ামফয কাজ মভামন মকাময দারুে 

াঈৎাময ামথ মকাময মান্ধে। ঘূড়ান্ত তাক্ার াশথ চাান্নাশমর িশথ হঘালঙ াঅর চান্নাশত 

স্থান িাব হমাশন হওাশর াঅাম্মশওর স্বশকম বা হওারলঙ। এওথা বুছবার মত হবাি ললক্ত াঅমাশদ্র 

হনাআ হয াঅজ ভস্ত নৃ্ধথফীমত এফন্ধর ন্ধজমত াঅমি। হয  াাদ্ াঅর া াকুলেমার ঘযাশি 

হ াঅল্লাশও লদ্শলঙশা তা লদ্শ াঅচ িৃলথবী ভরিুর। াঅর াঅল্লা হয ুলবঘার, নযা  লালন্তর 

(এাম) ওথা হবাশলঙশন তা াঅচ িৃলথবীর হওাথা হনাআ। হয াঈম্মা, চালতর ির াঅল্লাশও 

চী ওরাবার দ্ালত্ব লবশ্বনবী লদ্শ লকশশঙন, হ চালত তার বযথমতার হবাছা ওাাঁশি লনশ দ্ালড় 

ম্বা হওাশর টুলি িাকড়ী াঅঔাল্লা িশর মলচশদ্ হদ্ৌাঁড়াশে।  

১৩। মভা’মভন, মভামরভ  াঈম্মমত মভাাম্মদীয ভমধে তপাৎ:- বত্তমমাশনর লবওৃত এাশম 

াঅমরা ঐ লতনটি লবশও এওাআ লব মশন হওালর। প্রওৃত িশক্ষ তা ন, ঐ লতনটি াঅাদ্া 

াঅাদ্া লব। 

(ক) মভা’মভন: লব্দটা এশশঙ াইমান াথমাৎ লবশ্বা হথশও। হয বা যারা াঅল্লা াঅশঙন, এবাং লতলনাআ 

মস্ত লওঙু ৃলি হওাশরশঙন এওথা শিশর হলমাত্র না হওাশর লবশ্বা হওাশর, াঅল্লাশও চীবশনর 

বযলক্তকত, িালরবালরও, ামালচও, রাষ্ট্রী, রাচননলতও, াথমননলতও, াঅাআন-ওানুন, দ্ণ্ডলবলি, 

ললক্ষা াআতযালদ্ এও ওথা চীবশনর প্রলত লবভাশক, প্রলত ােশন এওমাত্র প্রভু এবাং লবিাতা (লবিাতা 
লশব্দর ার্থ লবিানদ্াতা াথমাৎ াঅাআনদ্াতা) হবাশ লবশ্বা ওশর, চীবশনর হওান লবভাশক ানয 

ওাশরা ওথা মানাশও হলমও হবাশ লবশ্বা ওশর, হ বা তারা হমা’হমন। হয বা যারা এ লবশ্বা হথশও 

এওটু লবঘুযত শব না, চীবশনর হল িযমযন্ত এ লবশ্বাশর ির াট থাওশব তাশও াঅল্লা 

বযলক্তকত চীবশনর হঙাট বড় মস্ত হকানা মা  হওাশর চান্নাশত প্রশবল ওরাশবন হবাশ প্রলতশ্রুলত 

লদ্শশঙন (হবাঔারী, হমাশম বহু াদ্ী)। এ বযািাশর াঅল্লা তাাঁর হওার’াঅশন প্রওৃত হমা’হমন 

হও এবাং ওারা তার িলরষ্কার াংজ্ঞা াথমাৎ যাশও বশ Definition তা লদ্শ লদ্শশঙন। হটা হা 

ুরা হুচরাশতর ১৫ নাং াঅাত। এঔাশন াঅল্লা াঅমাশদ্র চালনশ লদ্শেন হয প্রকৃত মভা’মভন 

মার শুধু তাযা মাযা াঅল্লা  তাাঁয যুমরয য াইভান াঅমন, তায য াঅয 

মকানন্ধদন তামত মকান মে কময না (মৃতুয িযমযন্ত) এবাং (এাআ াইমান লভলত্তও দ্ীনশও িৃলথবীশত 

প্রলতষ্ঠার চনয) ন্ধনমজমদয প্রাে  ান্ধথ্ফ ম্পদ ন্ধদময় মজাদ (বমাত্মও প্রশঘিা, াংগ্রাম) 
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ওশর। াঅল্লার হদ্া প্রওৃত হমা’হমশনর এাআ াংজ্ঞাটা ঠিও ভাশব বুছশত হকশ াঅমাশদ্র বুছশত শব 

“যারা াঅল্লার ির াইমাশন”র াথম শুিু াঅল্লার ালস্তশত্ব  এওশত্বর ির াইমান ন, তাাঁর 

াঈুলাশতর ির াইমান (া এাা এল্লা াঅল্লা), াথমাৎ াঅল্লা িাড়া মকান াঅমদদাতা, 

হুকুভদাতা মনাআ এাআ ন্ধফশ্বা কযা াথ্াৎ তীদ। এাআ শে রুশর ওথা াঅল্লা াংশযাক 

হওাশর লদ্শশঙন ওারণ রু শুি ুাঅল্লার ওথাাআ াঅমাশদ্র চালনশ হদ্ন- লতলন লনশচ হথশও হওান 

ওথা াআোমত হযাক ওশরন না (হওার’াঅন- ুরা নচম ৩, ৪)। াঅল্লার হদ্া হমা’হমশনর এাআ 

াংজ্ঞার লদ্বতী ভাক হা প্রাণ  ম্পদ্ লদ্শ হচাদ্ ওরা। লও চনয হচাদ্ ওরা? াঅল্লার 

তীশদ্র, াবমশভৌমশত্বর ির প্রলতলষ্ঠত দ্ীনটি যলদ্ মানুশর চীবশন প্রলতষ্ঠা, ওাযমযওর না  

তশব টা াথমীন। ওাশচাআ াঅল্লার তীদ্ লভলত্তও ঐ দ্ীনু ও, তয চীবন-বযবস্থাটা মানব 

চীবশন প্রলতষ্ঠার চনয বমাত্মও প্রশঘিা, হচাদ্। এাআ দ’ুটি একমে প্রকৃত মভা’মভমনয াংজ্ঞা। এাআ 

দ্’ুটি যার বা যাশদ্র মশিয াঅশঙ, াঅল্লার হদ্া াংজ্ঞা হমাতাশবও হ বা তারা প্রওৃত হমা’হমন। এাআ 

াংজ্ঞা াঅল্লা বশন নাাআ হয, হয নামায িড়শব হ হমা’হমন, বা হয হরাযা রাঔশব হ হমা’হমন, বা 

হয জ্ব হওারশব, বা ানয হয হওান িূণয, াশবর ওাচ হওারশব হ হমা’হমন। এ াংজ্ঞায় শুধ ু

াঅল্লা িাড়া াঅয ভস্ত যকভ প্রবূত্ব ান্ধস্বকায  াঅল্লায মথ মজাদ। এর ঠিও 

লবিরীশত লতলন এ তওম বাণী হবাশশঙন হয এ তীশদ্ হয বা যারা থাওশব না, যারা তাশদ্র 

ফেন্ধিগত ফা ভন্ধষ্টগত জীফমনয মম মকান একটি বামগ, ােমন াঅল্লা িাড়া ানে 
কামযা ফা ন্ধনমজমদয ততযী াঅাআন-কানুন, যীন্ধত-নীন্ধত গ্রে ফা প্রময়াগ মকাযমফ তামক ফা 

তামদয ভাপ না কযায ােীকায মকামযমিন (হওার’াঅন- ুরা হনা ৪৮)। 

(খ) মভামরভ: লব্দটি এশশঙ াাম হথশও। হওান লওঙু ম্মাশন গ্রণ হওাশর হনাশও বা  

তলম হওাশর হনা। যারা াঅল্লার হদ্া দ্ীনু এামশও ম্মাশন গ্রণ হওাশর লনশ লনশচশদ্র 

চীবশন প্রলতষ্ঠা  প্রশাক হওারশা, তারা হমাশম। মকান মরাক ফা জনভন্ধষ্ট াঅল্লামক  

তাাঁয মদয়া জীফন-ফেফস্থামক ন্ধতেকায-বামফ ন্ধফশ্বা না মকাময মভামরভ মামত 

াময। মলিকতভাশব এওটি চনমলি বা চালত াঅল্লার হদ্া দ্ীনশও তাশদ্র চীবশন প্রশাক 

হওারশ লওঙু ালবশ্বাী হাও াংঔযাকলরষ্ঠতার লবরুশে যাার াুলবিা  লবিদ্ লঘন্তা হওাশর 

প্রওাশলয দ্ীনশও তলম হওাশর লনশ এরা হমাশম হাশা, লওন্তু হমা’হমন হাশা না। এশদ্র 
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ম্বশিাআ াঅল্লা হওার’াঅশন তাাঁর রুশও হবাশশঙন- ‘াঅরবরা বশ- াঅমরা লবশ্বা হওাশরলঙ 

(াইমান এশনলঙ)। তাশদ্র বশা- হতামরা লবশ্বা ওশরা লন বরাং বশা াঅমরা তলম হওাশরলঙ 

(বলযতা স্বীওার হওাশরলঙ); ওারণ াইমান হতামাশদ্র হৃদ্শ প্রশবল ওশর লন (হওার’াঅন- ুরা 

হুচরাত ১৪)। াঅল্লার ওথা হয ওত তয তা তাাঁর রুশর এশন্তওাশর শে শোআ বুছা হক। 

রুুল্লার এশন্তওাশর ম মস্ত াঅরব হমাশম হাশ লকশলঙশা। াথমাৎ াঅল্লার াঅাআশনর 

লাশনর ািীশন এশ লকশলঙশা। মানবীর  াশতর শে শে ঐ হমাশম াঅরশবর এওটা 

লবরাট াাংল াঅল্লার দ্ীশনর লবরুশে লবশদ্রা হওাশরলঙশা এটা াআলতা। যারা লবশদ্রা হওাশরলঙশা 

তারা হমাশম হাশলঙশা, হমা’হমন  লন। াঅব ুবওশরর (রাাঃ) হনতৃশত্ব ঐ লবশদ্রাশর লবরুশে 

প্রাণিণ যুে হওাশর হলদ্ন যারা এামশও রক্ষা হওাশরলঙশন, তারা লঙশন হমা’হমন। 

হওার’াঅশনর লবলভন্ন স্থাশন, হমা’হমন  হমাশমশদ্র াঅল্লা াঅাদ্াভাশব শম্বািন ওরা ঙাড়া 

হমা’হমন ওারা তা লতলন ুরা হুচরাশতর ১৫নাং াঅাশত িলরষ্কার হওাশর লদ্শশঙন যা এওটু াঅশকাআ 

াঈশল্লঔ হওাশরলঙ। াঅল্লার হদ্া হমা’হমশনর াংজ্ঞা দ্’ুটি লত্তম হদ্া হাশা; একটি াইভান, 

াথ্াৎ তীদ, ানেটি ঐ তীদ প্রন্ধতিায মজাদ। ফি্ভামন মভামরভ মফামর 

ন্ধযন্ধচত জান্ধতটিমত এ দ’ুটি মি্য একটি মনাআ। াঅওীদ্ার লবওৃলতশত াঅমরা চীবশনর মস্ত 

ােন হথশও তীদ্ াথমাৎ াঅল্লার াবমশভৌমত্বশও বাদ্ লদ্শ শুি ুমাত্র বযলক্ত চীবশন াংকুলঘত 

হওাশর হরশঔলঙ- যা প্রওৃতিশক্ষ হলমও। াঅর হচাদ্শও হতা াঈৎঔাতাআ হওাশর লদ্শলঙ এবাং তার ির 

লনশচশদ্র হমা’হমন  হমাশম হবাশ াঅত্মপ্রাদ্ াভ হওারলঙ।  

গ) াঈম্মমত মভাাম্মদী: াঅল্লা এবলশর ঘযাশি গ্রণ হওাশর এওলদ্শও তাশও তাাঁর ঔল া 
মানশবর হদ্-মশনর মশিয প্রশবল হওাশর তাশও তীদ্ াথমাৎ হরাতু মুস্তাওীম হথশও লবঘুযত 

ওরার হঘিার ানুমলত লদ্শন। ানযলদ্শও মানশবর চশনয চীবন-বযবস্থার, দ্ীন ততরী হওাশর তা 

তাাঁর রুশদ্র মািযশম িলৃথবীশত িাঠিশ লদ্শন এবাং তাাঁর রুশদ্র ির াঅল্লা দ্ালত্ব ািমণ 

হওারশন তাশদ্র মািযশম িাঠাশনা দ্ীনশও প্রলতষ্ঠার। হওান রুশর িশক্ষাআ এটা ম্ভব লঙশা নাশয 

লতলন এওা এওা ঐ লবরাট দ্ালত্ব িান হওারশবন। ওাশচাআ ঐ রুশদ্র যারা লবশ্বা হওাশরশঙ, 

াঅল্লা হপ্রলরত হবাশ গ্রণ হওাশরহঙ তাশদ্র াঈির াবলয ওত্তমবয ( রদ্) হাশ হকশঙ ঐ রুশদ্র 

ওাশচ াাযয ওরা, রুশদ্র াঈির াঅল্লার হদ্া দ্ালত্ব িূণম হওারশত চান-মা াঈৎকম ওরা। 
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যুশক যুশক এমলন ভাশব বহু রু িাঠাবার ির লতলন িাঠাশন তাাঁর হল রু যরত মুাম্মদ্শও 

(দ্াঃ)। এশও িাঠাশন মস্ত মানব চালতর চনয এবাং িৃলথবীর  মানুশর বাওী াঅ ুওাশর চনয, 

াথমাৎ হল রু লাশব। এশও িাঠাবার াঈশেলয লও তা লতলন হবাশ লদ্শন তাাঁর হওার’াঅশন- 

ন্ধতন্ধন (াঅল্লা) তাাঁয যুরমক মদায়াত (থ ন্ধনমদ্না)  তেদীন (জীফন-ন্ধফধান) 

ন্ধদময় াঠিময়মিন এাআ জনে মম ন্ধতন্ধন এটামক ানে ভস্ত দীমনয য জয়ী কমযন 

(হওার’াঅন- ুরা  াতা ২৮, ুরা তবা ৩৩, ুরা   ৯)। ওারণ এাআ তীদ্ লভলত্ত ওরা 

দ্ীনশও চী না হওারশত িারশ িৃলথবীম াতযাঘার, ালবঘার, ালালন্ত, যুে  রক্তিাত হঘাশতাআ 

থাওশব, াথমাৎ এবল চী থাওশব। লও াঈিাশ লও প্রলক্রা এ ওাচ হওারশত শব তাাঁর নীলত 

াঅল্লা তাাঁর নবীশও লনলদ্মি হওাশর লদ্শন- হটা হা হচাদ্  হওতা, াংগ্রাম  লস্ত্র াংগ্রাম। 

াঅল্লার ঐ নীলত  লনশদ্ম শলর িলরশপ্রলক্ষশত তাাঁর রু হখাণা হওারশন- াঅলম (াঅল্লা ওতৃ্তমও) 

াঅলদ্ি হাশলঙ িৃলথবীর মানুশর লবরুশে লস্ত্র াংগ্রাম (হওতা) ঘালশ হযশত হয িযমযন্ত না তারা 
স্বীওার হওাশর হন হয াঅল্লা ঙাড়া হওান এা হনাআ  হমাাম্মদ্ তাাঁর হপ্রলরত, নামায িশড়  

যাওাত হদ্ [াদ্ী- াঅব্দুল্লা াআবশন মর (রাাঃ) হথশও হবাঔারী]।  

এঔন প্রশ্ন হাশা- লতাশনর বুলে-িরামশলম মানুশর লনশচশদ্র ততরী প্রঘলত মস্ত চীবন-বযবস্থা, 
দ্ীনগুলশও লস্ত্র াংগ্রাশমর মািযশম িরালচত হওাশর তযদ্ীনশও প্রলতলষ্ঠত ওরার মত লবরাট ওাচ 

লও াঅল্লায যুমরয একায মক্ষ এফাং এক জীফমন ম্ভফ? ািারণ জ্ঞানাআ এওথা হবাছার 

চনয যশথি হয এটা াম্ভব। তাাআ াঅল্লার রু তাাঁর িৃলথবী হথশও হঘাশ যাবার ির যাশত ঐ 

ক্ষয াচম শনর াংগ্রাম ঘা ুথাশও হচনয এওটি াঈম্মা, এওটি চালত কঠন হওারশন- যার নাম 

াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী। লতলন যশতালদ্ন এাআ িৃলথবীশত হরাাআশন তশতালদ্ন লতলন লনশচ তাশদ্র ভলবযত 

ওাশচর চনয প্রললক্ষণ লদ্শন। প্রথম লদ্শওর হচাদ্গুলশত লনশচ হনতৃত্ব লদ্শন এবাং িশর নতুন 

ামলরও হনতৃত্ব ৃলির াঈশেশলয এও এওবার এও এও চন ম্ভাবনাম াাবাশও হনতৃত্ব লদ্শ 

িাঠাশত াকশন। এমলন হওাশর মাত্র দ্ল বঙশরর মশিয াঅটাত্তরটি যুে াংখটিত হওাশর, এওটি 

দ্েুম ম হযাো চালত কঠন হওাশর লতলন তাাঁর হপ্ররও প্রভুর ওাশঙ হঘাশ হকশন। হয ািরাশচ 

হযাো চালতটি লতলন কঠন হওাশর হকশন হ চালতর াঅওীদ্ার মশিয লতলন ুেিভাশব হকাঁশথ লদ্শ 

হকশন হয তাাঁর ির াঅল্লার হদ্া দ্ালত্ব-লস্ত্র াংগ্রাশমর মািযশম মস্ত িৃলথবীশত এাআ দ্ীন 

প্রলতষ্ঠা ওরা, তাাঁর াবত্তমমাশন তাাঁর কঠিত এাআ াঈম্মার ির ালিমত হাশশঙ। তাাঁর ঐ াঈম্মা হয, 
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ঐ দ্ালত্ব ম্বশি ওতঔালন শঘতন লঙশা তার প্রমাণ িাা যা লবশ্বনবীর এশন্তওাশর ির তাাঁর 

াঈম্মার াআলতা হথশও। হ াআলতা হা এাআ হয, হনতার িৃলথবী হথশও লবদ্া হনবার শে শে 

মস্ত চালতটি াস্ত্র াশত স্বশদ্ল (াঅরব) হথশও হবর হাশ াঈত্তা হঢাঈশর মত িৃলথবীশত ঙলড়শ 

হিাড়শা এবাং বমলদ্ও লদ্শ তাশদ্র হঘশ বহুগুণ ললক্তলাী দ্াুআটি লবশ্বললক্তশও ামলরওভাশব 

িরালচত হওাশর তদ্ালনন্তন াশেম ও িৃলথবীশত াঅল্লার াবমশভৌমত্ব াথমাৎ তীদ্ লভলত্তও তযদ্ীন 

প্রলতষ্ঠা হওারশা। ঐ াঈম্মার লতওরা াঅলল চশনর হবলীর ওবর তাশদ্র স্বশদ্ল াঅরশবর বাাআশর 

হাশশঙ।  

তাাঁর লনশচর ির াঅল্লার হদ্া দ্ালত্ব তাাঁর াঈম্মার ির ািমণ হওাশর লবশ্বনবী হবাশলঙশন- 

মম ফা মাযা াঅভায ুন্না তোগ মকাযমফ ম ফা তাযা াঅভায মকাঈ নয়, াঅন্ধভ তামদয 

মকাঈ নাআ [াদ্ী- বুঔারী, হমাশম, হমলওাত] । াঅমার হওাঈ ন াথম াবলযাআ াঈম্মশত 

হমাাম্মদ্ী ন। হওান্ ুন্না তযাক হওারশ াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী হথশও বলষ্কার? হটা হাশে 

ানযানয মস্ত চীবন-বযবস্থা, দ্ীনগুলশও ামলরওভাশব িরালচত হওাশর ালবমও চীবশন তীদ্ 

াথমাৎ তযদ্ীনশও প্রলতষ্ঠার হচাদ্। ‘াঅমার ুন্না’ হবাশ লতলন তাাঁর বযলক্তকত াভযা, িঙি-

ািঙি, হিাাও-িলরেদ্ হবাছান লন। িরবতীশত লস্ত্র াংগ্রাম, হচাদ্ হঙশড় রাচত্ব ওরার ম 

প্রওৃত ুন্নার লবওল্প লাশব ঐগুলশও ুন্না হবাশ ঘা ুওরা হাশশঙ  াঅচ তাাআ হঘাশঙ। 

াঈম্মশত হমাাম্মদ্ীর াংজ্ঞা হা- াঅল্লা মম কামজয দান্ধয়ত্ব ন্ধদময় তাাঁয যুরমক নৃ্ধথফীমত 

াঠিময়মিন  মম দান্ধয়ত্ব ন্ধতন্ধন তাাঁয গঠিত জান্ধতয য া্ে মকাময মচামর 

ন্ধগময়মিন, মম ফা মাযা মাআ কাজ চান্ধরময় মামফ শুধ ুতাযাাআ াঈম্মমত মভাাম্মদী। যারা 

হাআ ওাচ াথমাৎ হচাদ্ ঘালশ যাশব না তারা যশতা বড় মুুলল্লাআ ন, যশতা বড় মুত্তালও, াঅশম, 

দ্রশবল, িীর-মালাশঔ হান না হওন- াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী নন। ালশরর লদ্ন তাাঁর াঈম্মত লাশব 

রুশর লা াাশতর ির তাশদ্র হওান দ্াবী থাওশব না। 

১৪। এাআ দীমনয প্রধান এফাং ফমচময় গুরুত্বে্ূ বাগ ফা াাং মার দাুআটি:- এওটি হা 

দ্ীন লনশচাআ। এটা হা  রশদ্ াঅাআন, াবলয ওত্তমবয, হওারশতাআ শব াথমাৎ াইমান (তীদ্), 

াাত (নামায), যাওাত, জ্ব  ম (হরাযা)। াঅর লদ্বতীটি হা ঐ দ্ীনশও প্রলতষ্ঠা ওরার 
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চনয হচাদ্, বমাত্মও প্রশঘিা, াংগ্রাম। দীন মন্ধদ ভানুমলয ভন্ধষ্টগত জীফমন প্রন্ধতিাাআ না 

য় তমফ দীমনয াঅয মকান দাভ মনাআ। এাআ চনযাআ াঅল্লা রুশর মািযশম দ্ীন লদ্শাআ ক্ষান্ত ন 

লন, লতলন তাাঁর রুশও াঅশদ্ল লদ্শশঙন যুে হওাশর হাআ দ্ীন মস্ত িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠা হওারশত। 

াঅল্লার হাআ াঅশদ্শলর িলরশপ্রলক্ষশতাআ তাাঁর রু হবাশশঙন- াঅলম াঅলদ্ি হাশলঙ লস্ত্র াংগ্রাম 

(হওতা) ঘালশ হযশত হয িযমযন্ত না মস্ত িৃলথবীর মানু া এাা এল্লাল্লা, হমাাম্মাদ্রু 

রুলু্লা এওথা স্বীওার হওাশর হন। হয বা যারা দ্ীশনর শুিু প্রথম াাংলটুকু িান হওারশা 

াথমাৎ  রশদ্ াঅাআন িান হওারশা হ চান্নাশত স্থান িাবার ালিওার হিশ হকশা এওথা ঠিও, 

ওারণ াঅল্লা  তাাঁর রু বারবার হবাশশঙন হয মৃতুয িযমযন্ত তীশদ্ (বমবযািী তীদ্) াট 

থাওশব তার াঅর হওান ভ হনাআ, ওারণ তার াশত চান্নাশতর ঘাবী এশ হকশঙ। লওন্তু হযশতু ঐ 

তীদ্  দ্ীন মস্ত মানব চালতর ির ওাযমযওর না ওরা হকশ এবলশর ঘযাশশি াঅল্লা হশর 

যাশবন, হশতু ঐ হচাদ্ াবলয ওত্তমবয,  রদ্। হচনযাআ াঅল্লার রুশও যঔন প্রশ্ন ওরা 

হাশলঙশা, এাআ দ্ীশন বশঘশ াঈত্তম ওাচ (াঅম) লও? তঔন লতলন চবাশব হবাশলঙশন, াঅল্লা 

 তাাঁর রুশর ির াইমান। াঅবার তাশও প্রশ্ন ওরা হাশা, তারির হওান ওাচ? লতলন চবাব 

লদ্শন- াঅল্লার িশথ হচাদ্। াঅবার প্রশ্ন ওরা হা, তারির হওান াঅম? লতলন চবাব লদ্শন- 

মওবু জ্ব¡ [াদ্ী- াঅবু হারারা (রাাঃ) হথশও হমাশম, হবাঔারী]। তীমদয য 

াইভামনয যাআ মেি াঅভর ঐ তীদ প্রন্ধতিায মজাদ হবাশাআ তার িুরস্কার াঅল্লা 

হরশঔশঙন এাশমর হেষ্ঠ িুরস্কার  ম্মান, হয িুরস্কার  ম্মান ওশওটি তবললশিয াঅল্লার 

নবীশদ্র ঙালড়শ হকশঙ। লবশ্বনবী হবাশশঙন- হয হাও (এঔাশন হয হাও হবাশত াবলযাআ 

াইমানদ্ার, হমা’হমনশদ্র বুছাশেন) হচাদ্ হওারশা না এবাং হচাদ্ ওরার াংওল্ি হওারশা 
না, হ হমানাশ শওর এওটি স্তশর াবস্থান াবস্থা মারা হকশা [াদ্ী- াঅব ু হারারা (রাাঃ) 

হথশও হমাশম, হমলওাত]। হমাশন রাঔশত শব হমানাশ ওশদ্র স্থান শব চাান্নাশমর (াঅগুশনর) 

বশঘশ লনশঘ এবাং বশঘশ ভির লালস্তর স্থাশন (হওার’াঅন- ুরা হনা ১৪৫)। াথমাৎ এ 

াইমানদ্াশরর মস্ত চীবশনর ঐ এবাদ্শতর হওান দ্াম হরাাআ না। লবশ্বনবী াঅর হবাশশঙন- 

চান্নাশতর দ্রচাগুল তশাাশরর ঙাার লনশঘ াবলস্থত [াদ্ী- াঅব ুমুা (রাাঃ) হথশও হমাশম, 
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হমলওাত]। াথমাৎ হয হমা’হমশনর (াইমানদ্াশরর) তশাাশরর াথমাৎ াশস্ত্রর শে ম্পওম  হনাআ লতলন 

হওান দ্রচা লদ্শাআ চান্নাহত প্রশবল হওারশত িারশবন না। এ বযািাশর লঔশত হকশ হল হনাআ।  

াঅলম াঅমার কু্ষদ্র বুলেশত এাআটুকু বুলছ হয, যলদ্ লওঙু াংঔযও হাও লনশ এওটি লমলত কঠন ওরা 
 এবাং ঐ লমলতর কঠনতশন্ত্র, াংলবিাশন (Constitution) যলদ্ এওথা হঔা  হয, এাআ লমলতর 

হয ভয, হমম্বার লবশ্ব াললম্পহও াাঁতাশরর প্রলতশযালকতা াাংল লনশ স্বণমিদ্ও লচশত াঅনশত 

িারশব, হাআ ভযশও ঐ লমলতর িক্ষ হথশও বমশেেষ্ঠ িুরস্কার হদ্া শব, বমশেষ্ঠ ম্মান প্রদ্লমন 

ওরা শব, তশব ঐ লমলতটিশও াাঁতাশরর লমলত ঙাড়া ানয হওান লওঙুর লমলত বা যাশব লও? 

টাশও  ুটবশর বা তা হঔার বা লক্রশওট হঔার লমলত বা যাশব লও? াবলযাআ তা বা যাশব 

না এবাং াবলযাআ হবাশত শব হয টা াাঁতাশরর লমলত, াাঁতারুশদ্র লমলত। যারা াাঁতার চাশন 

না তাশদ্র ঐ লমলতশত প্রশবলালিওার হনাআ, টার ভয, হমম্বার শত হকশ াবলযাআ াাঁতার ললঔশত 

শব। তাশাশ হয লমলতর (এাম, াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী) াংলবিাশন, কঠনতশন্ত্র (হওার’াঅশন) 

এওথা িলরষ্কার ভাা হঔা াঅশঙ হয, ঐ লমলতর হয ভয, হমম্বার যুশে াাংল লনশ বা যুেশক্ষশত্র 

প্রাণ লদ্শ তাশও লমলতর িক্ষ হথশও বমশেষ্ঠ িুরস্কার (চীবশনর হঙাট বড় মস্ত হকানা, িাি 

লবনা প্রশশ্ন, লবনা লবঘাশর- িহু মুশঙ হ শ, মৃতুযর শে শে রালর চান্নাশত প্রশবল ওরাশনা, এমন 

লও ওবশরর প্রশশ্নাত্তর িযমযন্ত না ওরাশনা) এবাং বমশেষ্ঠ ম্মান (তাশদ্র মৃত বাশও লনলে ওরা) 
হদ্া শব হাআ লমলতটিশও যুশের  হযাোর লমলত ঙাড়া ানয হওান লমলত বা যাশব লও? শুি ু

তাাআ ন, হয হযাো ন, যুে চাশন না তাশও ঐ লমলতর ভযিদ্ হদ্া যাশব লও? তাাআ এওথা 
যুলক্তেত হয, হয হযাো ন, যুে চাশন না, তাাঁর এাআ দ্ীনু এাম লমলতর প্রাথলমও 

ভযিশদ্র (Primary membership) হযাকযতা হনাআ, ভাশা ভয াশতা দ্শুরর ওথা।  

তাাআ হয মানুটি শুি ু মানব চালতর মুকুটমলণ নন, মানবচালতর প্রথম ালরর মানু, নবী-
রুশদ্র (াঅাঃ) হনতা, তাশও হবাশত শুলন- াঅা! াঅলম াঅকু ভাশব ওামনা হওালর াঅলম হযন 

াঅল্লার রাস্তা হচাশদ্ লীদ্ াআ, তারির াঅমাশও চীলবত ওরা , াঅলম াঅবার লীদ্ াআ, 

াঅবার াঅমাশও চীলবত ওরা  এবাং াঅবার লীদ্ াআ, াঅবার াঅমাশও চীলবত ওরা  এবাং 

াঅবার লীদ্ াআ [াদ্ী- াঅবু হারারা (রাাঃ) হথশও হবাঔারী, হমাশম, হমলওাত] । ালশরর 

লবঘার হল ার ির যাশদ্র চান্নাশত যাবার  যাশদ্র চাান্নাশম যাবার, তাশদ্র যাবার ির 

াঅল্লা চান্নাতীশদ্র লচজ্ঞাা হওারশবন- হতামাশদ্র মশিয হওাঈ াঅবার িৃলথবীশত ল শর হযশত রাচী 
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াঅঙ? স্বভাবতাঃাআ বাাআ াস্বীওার ওরশবন, ওারণ চান্নাশতর হাআ াতুনী ুঔ, হাআ াওল্পনী 

াঅনি াঈিশভাক হঙশড় হও াঅবার িৃলথবীর দ্াুঃঔ ওশির মশিয ল রশত ঘাাআশব? ানযশদ্র বাদ্ লদ্ন, 

এমন লও াঅল্লার নবী-রুরা (াঅাঃ) িৃলথবীশত ল রশত াস্বীওার ওরশবন। শুি ুলীদ্রা াঈশঠ 

দ্াাঁড়াশবন- হবাশবন াঅল্লা! াঅমরা াঅবার িৃলথবীশত ল শর হযশত রালচ াঅলঙ হতামার রাস্তা 

হচাদ্ হওাশর দ্লবার লীদ্ বার চনয [াদ্ী- াঅনা (রাাঃ) হথশও হবাঔারী, হমাশম, 

হমলওাত]। লঘন্তা াঅশ না, িারণা াঅশ না ওী হ াম্ভব িুরস্কার যা হিশ মানু াঅবার এাআ 

দ্াুঃঔ ওিম িৃলথবীশত ল শর াঅশত ঘা, াঅবার াঅল্লার চনয, তাাঁর দ্ীন প্রলতষ্ঠার চনয প্রাণ 

াঈৎকম হওারশত; াঅর াঅল্লার বমশেষ্ঠ রু, যার চনয চান্নাশত “মাওাশম মামুদ্া” লনলদ্মি ওরা 

াঅশঙ, লতলন াঅকু হাশ যান লীদ্ বার চনয। াঅর াঅচ লবওৃত াঅওীদ্া াঅমরা তীশদ্র 

ির এাশমর বমশেষ্ঠ ওাচ, াঅমশও মু্পণমরূশি তযাক হওাশর নানা রওম ঔুাঁটি-নাটি এবাদ্ত 

হওাশর ভাবলঙ াঅমরা ালত াঈৎওৃি হমাশম হাশলঙ। ঐ তীদ্  হচাদ্ তযাক ওরার লালস্ত 

লাশব াঅল্লা হয প্রা মস্ত হমাশম চালতটিশও দ্’ুহলা বঙশরর চনয াআাঈশরািী খ্রীস্টানশদ্র দ্া 

বালনশ লালস্ত লদ্শন এবাং াঅচ হয িৃলথবীম ানযানয চালত লদ্শ এাআ চালতশও িরালচত, 

ালিত, ািমালনত ওরাশেন, তযা ওরাশেন, াঅমাশদ্র বালড়খর জ্বালশ হদ্াশেন, াঅমাশদ্র 

হমশশদ্র িমণ হওাশর কর্রভম বতী ওরাশেন, এ তয বুছার জ্ঞান াঅমাশদ্র হনাআ। াঅওীদ্ার 

লবওৃলতশত এ ওথা বুছার ললক্ত হনাআ হয াঅচ াঅমাশদ্র নামাচ হরাচা জ্ব, যাওাত লওঙুাআ াঅল্লা 

গ্রণ হওারশঙন না। 

১৫। তাক্য়া  মদায়া:- দ্ীনু এাশমর াঈশেলয  ক্ষয ম্বশি বত্তমমাশন াঅমাশদ্র 

াঅওীদ্া হযমন লবওৃত  ভু, হতমলন তাক্া  হদ্াা ম্বশি াঅমাশদ্র িারণা ভু। হওান 

দ্িু প্রওৃলতর হকানাকার হাওশও যলদ্ াঈিশদ্ল লদ্শ মদ্ ঔাা ঙাড়াশনা যা, ঘুলর-ডাওালত 

ঙাড়াশনা যা, তাশও নামাযী বানাশনা যা, হরাযা রাঔাশনা যা তশব াঅমরা বল- হাওটা 

হদ্াাত হাশশঙ। ভু বল। ওারণ াঅশ হ হদ্াাত  লন, মুত্তাওী হাশশঙ। তাক্া এবাং 

হদ্াা দ্’ুটি মু্পণম লভন্ন লব। তাক্া হাশে াবিাশন, তওম ভাশব চীবশনর িথ ঘা। 

ঔারাি ওাচ হথশও হবাঁশঘ হথশও ভাশা ওাচ হওাশর যাাাআ হাশে তাক্া, িাি, হকানা হথশও 

হবাঁশঘ াব, িুশণযর ওাচ হওাশর চীবশনর িথ ঘা হাশে তাক্া। হওার’াঅশনর ঐ লব্দশও 

বাাংা ানুবাদ্ ওরা হাশশঙ ‘হঔাদ্াভীলত’ লদ্শ এবাং াআাংরাচীশত Fear of God লদ্শ। াঅল্লাশও 
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ভ না হওারশ িাি-িূণয হবশঙ ঘার প্রশ্ন শঠ না, ওাশচাআ হ লদ্ও লদ্শ এ লব্দ দ্’ুটি ঘশ, লওন্তু 

তাক্ার িূণম াথম প্রওাল  না। হওার’াঅশনর ানযতম প্রঔযাত াআাংরাচী ানুবাদ্ও হমাম্মদ্ 

মারমালডাঈও লিওথ তাক্ার ানুবাদ্ হওাশরশঙন Mindful of duty to Allah াথমাৎ; 

“াঅল্লার প্রলত ওত্তমবয ম্বশি শঘতনতা” হবাশ। এটা াঅাংললও ভাব প্রওাল ওশর মাত্র। াংশক্ষশি, 

াঅল্লা নযা-ানযাশর িাি-িুশণযর হয মািওাঠি মানুশর চনয লনেম ালরত হওাশর লদ্শশঙন হাআ 

মািওাঠি ম্বশি তওম তা  শঘতনতা লনশ চীবশনর িথ ঘার নাম তাক্া। াঅর হদ্াা 

হাশে াঅল্লা রু হয িথ প্রদ্লমন হওাশরহঙন, হয লদ্ও লনশদ্মলনা লদ্শশঙন, হাআ িশথ, হাআ লদ্শও 

ঘা।  

ত াৎটা ক্ষয হওারশত শব- একটা মামে মকান ন্ধনন্ধদ্ষ্ট গন্তফেস্থামনয ন্ধদমক থ চরা 
(মদায়া), ানেটি মামে থ চরায ভয় াফধামন, তক্তায ামথ থ চরা, যাশত 

িা কশত্তম না িশড়, ওাাঁদ্া িা না লিঙা, ওাাঁটা, মা িা না িশড় (তাক্া) লওম্বা াতওম , 

াাবিাশন িথ ঘা। াঅল্লা হয িশথ হঘাশত াঅশদ্ল লদ্শেন হটা হা হরাতু মুস্তাওীম- চ, 

র িথ, চীবশনর বমস্তশর, বম ােশন, বম লবভাশক এও াঅল্লা ঙাড়া াঅর ওাশরা াঅাআন-ওানুন, 

নীলত লনশদ্মল াস্বীওার ওরা এবাং তাশও ঙাড়া াঅর ওাশরা াঈিানা না ওরা- এও ওথা তীদ্; 

এাআ চ হাচা ওথা। াঅর ঐ িশথর, হরাতু মুস্তাওীশমর ক্ষয হা বমাত্মও াংগ্রাশমর মািযশম 

ঐ তীদ্শও মস্ত িৃলথবীশত মানব চীবশন প্রশাক  ওাযমযওরী হওাশর ুলবঘার  লালন্ত (এাম) 

প্রলতষ্ঠা ওরা। হওার’াঅশনর লবলভন্ন স্থাশন াঅল্লা তাক্া  হদ্াশশতর িাথমওয হদ্লঔশ 

লদ্শশঙন। হওার’াঅশনর শুরুশতাআ লতলন হবাশশঙন, এাআ বাআ শিাতীত; এটা মুত্তাওীশদ্র 

(াবিাশন, তওম তার াশথ িথ ঘার িলথওশদ্র) চনয হদ্াা (ঠিও িথ প্রদ্লমন, ঠিও লদ্ও 

লনশদ্মলনা) (হওার’াঅন- বাওারা ২)। িলরষ্কার দ্’ুহটা াঅাদ্া লব হাশ হকশা এওটি তাক্া, 

ানযটি হদ্াা, এওটি াবিাশন িথ ঘা, ানযটি ঠিও িশথ ঘা। াঅল্লা তাাঁর রুশও 

হবাশশঙন াঅলম হতামাশও হরাতু মুস্তালওশম হদ্াাত হওাশরলঙ (হওার’াঅন-  াতা ২)। ানযত্র 

লতলন তাাঁর নবীশও হবাশঙন- লতলন (াঅল্লা) লও হতামাশও হদ্াাত ওশরন লন (হওার’াঅন- হদ্াা 
৭)? বত্তমমাশনর লবওৃত াঅওীদ্া ভুিাকী য়া ভামনাআ মন্ধদ মদায়াত য়া য় তমফ 

ন্ধফশ্বনফীমক াঅফায মদায়াত কযায প্রময়াজন ন্ধক? নবুাত িাবার াঅশক যার হকানা 
লঙশা না, যার হঘশ বড় মুত্তাওী াঅর হওাঈ হনাআ, তাশও হদ্াাত ওরার প্রশাচন লও? 
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াঅল্লা রুশর হদ্া লদ্ও-লনশদ্মলনা (হদ্াাত) াঅচ এাআ চালতর ম্মুঔ হথশও াদ্লৃয হাশ হকশঙ, 

এাআ চালত এঔন ঐ ন্ধদক-ন্ধনমদ্নায ঠিক ন্ধফযীতন্ধদমক মচারমি, তাাআ হদ্াা াঅর 

তাক্ার াথম াঅমাশদ্র ওাশঙ এও াথম হাশ হকশঙ। াঅল্লার হদ্ঔাশনা িশথ, ঠিও িশথ াথমাৎ 

হরাতু মুস্তাওীশম দ্’ুভাশব ঘা যা। তাক্ার াশথ ঘা যা, তাক্া বাদ্ লদ্শ ঘা 

যা। িথ যলদ্ ঠিও থাশও, লদ্ও-লনশদ্মলনা, কন্তবযস্থান যলদ্ ঠিও থাশও তশব তাক্াীন ভাশব 

হঘাশ মানু তার কন্তবযস্থাশন হিৌাঁঙশব, রাস্তা িা লিঙশ াঅঙাড় হঔশ কাশ, ওািশড় ওাাঁদ্ামাটি 

হমশঔ হ তার কন্তবযস্থাশন, চান্নাশত হিৌাঁঙশব। লওন্তু ঐ ঠিও িশথ যলদ্ হ না থাশও তশব ালত 

তওম তার াশথ িথ হঘাশ, াঅঙাড় না হঔশ, ওািশড়, িাশ হওান মা না াকশ হ 

তার কন্তবযস্থাশন হিৌাঁঙশত িারশব না, হ হিৌাঁঙশব চাান্নাশম। াঅল্লার রু যঔন াঅব ুযরশও (রাাঃ) 

হবাশঙন- হ াঅব ু যর! হয হাও মৃতুয িযমযন্ত তীশদ্ াট থাওশব হ হাও বযালভঘার 

হওারশ, ঘুলর হওারশ চান্নাশত যাশব [াদ্ী- াঅব ু যর (রাাঃ) হথশও হবাঔারী, হমাশম, 

হমলওাত], তঔন লতলন ঠিও এাআ ওথাাআ বুছালেশন- ঐ বযলভঘারী, হঘার তাক্া হনাআ, লওন্তু 

হদ্াাশত াথমাৎ হরাতু মুস্তাওীম- চ হাচা রাস্তা াথমাৎ তীশদ্ াঅশঙ। তারির ক্ষয 

ওরুন হাআ খটনাটির লদ্হও- এওচন হাশওর চানাযার নামায িড়ার চনয হাওচন মশবত 

হাশ রুুল্লা হঔাশন এশন। মর (রাাঃ) লবন ঔাত্তাব হবাশন- াআা রুাল্লা! াঅিলন এর 

চানাযার নামায িড়াশবন না। ওারণ লচজ্ঞাা ওরা লতলন হবাশন, ঐ হাওটি াতযন্ত ঔারাি 

প্রওৃলতর দ্ষৃু্কলতওারী হাও লঙশন। শুশন লবশ্বনবী মশবত চনতার লদ্শও হঘশ লচজ্ঞাা 

হওারশন- হতামাশদ্র মশিয হওাঈ এাআ হাওটিশও ওঔন এাশমর হওান ওাচ হওারশত হদ্শঔশঙা? 

এওচন হাও হবাশন- াআা রুাল্লা! াঅলম এশও এওবার াঅল্লার রাস্তা (হচাশদ্) এওরালত্র 

(ানয এওটি াদ্ীশ াশেম ও রালত্র) িাারা লদ্শত হদ্শঔলঙ। এাআ ওথা শুশন মানবী ঐ মৃত বযলক্তর 

চানাযার নামায িড়াশন, তাশও দ্া ন ওরার ির, (তাশও াঈশেলয হওাশর) হবাশন হতামার 

েীরা হমাশন হওারশঙ তুলম াঅগুশনর ালিবাী (চাান্নামী), লওন্তু াঅলম াক্ষয লদ্লে তুলম 

চান্নাশতর ালিবাী [াদ্ী- াআবশন াঅাচ (রাাঃ) হথশও বাাওী, হমলওাত] ।  

এাশমর প্রওৃত াঅওীদ্া বুছশত হকশ এাআ দ্াুআটি াদ্ী কভীর ভাশব লঘন্তা হওারশত শব। মর 

(রাঃ) যঔন রুাল্লাশও হবাশন হয ঐ মৃত হাওটি াতযন্ত ঔারাি হাও লঙশন তঔন মস্ত 



44 

 

হাওচন হথশও হওাঈ  ওথার াঅিলত্ত হওারশন না, াথমাৎ মশরর (রাাঃ) ঐ ওথা বাাআ 

এওমত। এওমত বার ওথাাআ- ওারণ াদ্ীশর বযাঔযাওারীকণ হবাশশঙন ঐ মৃত হাওটি ডাওাত 

লঙশন- বলণওশদ্র ওাশ া াঅক্রমণ হওাশর ুটিাট হওারশতন। তারির মানবী যঔন মশবত 

হাওচনশও লচজ্ঞাা হওারশন তাশদ্র মশিয হওাঈ ঐ মৃত হাওটিশও হওানলদ্ন এাশমর হওান 

ওাচ হওারশত হদ্শঔশঙন লওনা তঔন ঐ এওমাত্র হাও ঙাড়া াঅর হওাঈ হবাশত িারশন না হয 

তাশও হওানলদ্ন এাশমর হওান ওাচ হওারশত হদ্শঔশঙন। লবশ্বনবী হবাশলঙশন এাশমর হওান 

ওাচ, লব্দ বযবার হওাশরলঙশন- াঅমশ এাম। এাশমর াঅম লও? াবলযাআ নামায, 

যাওাত, জ্ব, হরাযা াআতযালদ্ াঅর বহুলবি  রয, াশচব, ুন্নত, ন  াআতযালদ্। হওাঈ তাশও 

হওানলদ্ন এাশমর হওান ওাচ হওারশত হদ্হঔন লন াথমাৎ হওাঈ তাশও গুলর লওঙুাআ হওারশত 

হদ্শঔন লন। এওটি দ্শু্চলরত্র খৃলণত ডাওাত যাশও হওাঈ হওানলদ্ন হওান এবাদ্ত ওরশত হদ্শঔ লন, 

শুি ুমাত্র হচাশদ্ হযশ াশেম ও রালত্র হমাশম লললবর িাারা হদ্ার চনযাআ াঅল্লার রু প্রওাশলয 

হখাণা লদ্শন হয ঐ হাও চান্নাতী এবাং লতলন স্বাং হ বযািাশর াক্ষী। হওন? এাআ জনে মম, 

মাযা নৃ্ধথফীমত তীদ প্রন্ধতিা মকাময ভানফ জীফমনয ভস্ত ানোয় ান্ধফচায ভুমি 

মপমর, াঅল্লামক এফন্ধরময চোমরমে জয়ী কযাফায জনে স্ত্র াংগ্রামভ মনমভন্ধিমরন, 

ঐ মরাকটি তামদয মে ন্ধিমরন এফাং ামে্ক যান্ধে ঐ মমাোমদয ন্ধন্ধফয াাযা 

মদয়ায ভত াভানে কাজ মকামযন্ধিমরন।  

াঅলম হিঙশন হবাশ এশলঙ- এাশমর বমপ্রিান ভাক  বমশেষ্ঠ ওত্তমবয দ্’ুটি। এওটি হা 

বমবযািী তীদ্, লদ্বতীটি হা ঐ তীদ্ মানব চীবশন প্রলতষ্ঠার াংগ্রাম। ওাশচাআ যারা ঐ 

দ্াুআটি ওাচ হওাশরশঙন তাশদ্র চনয চাান্নাশমর াঅগুন ারাম হাশ হকশঙ, চান্নাত লনলদ্মি হাশ 

হকশঙ। তাশদ্র বযলক্তকত হকানা যশতাাআ থাকুও, এমন লও এাআ িৃলথবী িূণম হওাশর হদ্া যা এত িাি 

থাওশ াঅল্লা হবাশশঙন লতলন তাশও চান্নাশত হদ্শবন (াদ্ী- লতরলমলচ)। এাআ াঅকীদা এফাং 

ফি্ভামন প্রচন্ধরত এরামভয াঅকীদা ম্পে্ু ন্ধফযীতভুখী াঅকীদা। তাাআ াঅচ াঅমরা 

এওটি ালভলপ্ত (মাাাঈন) চালতর মত িৃলথবীর ানযানয মস্ত চালত লদ্শ িরালচত হালে, 

ািমালনত, ালছঙত হালে, তারা িৃলথবীর লবলভন্ন স্থাশন াঅমাশদ্র াচাশর াচাশর তযা হওারশঙ, 

াঅমাশদ্র বালড়খর জ্বালশ লদ্শে, াঅমাশদ্র হমশশদ্র লনশ যাশে, তাশদ্র িমণ হওাহর কভম বতী 
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হওারশঙ, াঅমরা লওঙুাআ হওারশত িারলঙ না। াংঔযা এওল’ হওাটির হবলী হাশ লওঙুাআ হওারশত 

িারলঙ না, হিাশড় হিাশড় মার ঔালে। াঅমাশদ্র াাশযযর চনয হওাঈ হনাআ। াঅল্লা াঅমাশদ্র 

াাশযযর চনয এওটি াঅেু তুশঙন না, ওারণ াঅমরা তাাঁর হদ্া লদ্ও লনশদ্মলনার ঠিও লবিরীত 

লদ্শও হঘাহলঙ, তীদ্  হচাদ্ তযাক হওাশরলঙ, তাাঁর হঘাশঔ াঅমরা াঅর হমা’হমন নাআ, 

হমাশম নাআ, তাাঁর রুশর াঈম্মত হতা দ্শুরর ওথা। াঅর তার হঘশ ওরুণ  াযওর হা 

এাআ হয তবু াঅমরা ালত লনষ্ঠার াশথ নামায, হরাযা, জ্ব, যাওাত  তারালব, তাাজ্জদু্, দ্ালড়, 

টুলি, হমঙাও লনশ বযস্ত াঅলঙ এবাং ভাবলঙ াঅমরা ালত াঈৎওৃি হমা’হমন হতা বশটাআ, ালত 

াঈৎওৃি াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী। াঅওীদ্া লবওৃত  লবিরীত হাশ যাবার  শ এ ওথা বুছলঙ না হয 

এাআ ফ এফাদমতয ফ্ূি্ (Pre-condition) মামে মদায়া, তীদ; বুছলঙ না হয ঐ 

হদ্াাশত হনাআ হবাশ, ঐ হদ্াাশতর লবিরীত লদ্শও হঘালঙ হবাহ াঅমাশদ্র াচাশরা এবাদ্ত 

াচাশরা তাক্া লনষ্ফ, তা হওান ওাশচ াঅশব না, াঅল্লার ওাশঙ ওবু শব না। এাআ দ্লুনাশত 

াঅল্লা হযমন খ্রীস্টান, াআহুদ্ী, লি,ু হবৌের (িৃলথবীর প্রিান ব ও’টি চালত) াশত াঅমাশদ্র 

িরালচত, ািমান, ািদ্স্থ, ালিত হওারশঙন, ঠিও হতমলন াঅশঔরাশত তাাঁর মাাশওশদ্র লদ্শ 

লালস্ত হদ্াশবন এবাং হ লালস্ত শব এাআ দ্লুনার লালস্তর হঘশ বহুগুণ াাংখালতও, বহুগুণ ভির।  
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মমফুত তীমদয কভ্ূন্ধচ 

াঅদ্ম (াঅাঃ) হথশও শুরু হওাশর হমাাম্মদ্ (দ্াঃ) িযমযন্ত াঅল্লা যশতা নবী রু (াঅাঃ) ভানফ 

জান্ধতয থ প্রদ্মনয জনে াঠিময়মিন তামদয প্রমতেকমকাআ মম ভূর-ভন্ত্র ন্ধদময় 

াঠিময়মিন তা মামে তীদ, াঅল্লায একত্ব  াফ্মবৌভত্ব। স্থান, ওা  িাশত্রর 

লবলভন্নতার ওারশণ দ্ীশনর াথমাৎ চীবন বযবস্থার াঅাআন-ওানুন, দ্ণ্ডলবলি, এবাদ্শতর িেলত 

াআতযালদ্ লবলভন্ন হাশশঙ লওন্তু লভলত্ত, মূমন্ত্র এওঘু বদ্া লন। হটা ব ম এওাআ হথশওশঙ- 

াঅল্লার াবমশভৌমত্ব, তীদ্। এাআ াবমশভৌমশত্বর, তীশদ্রাআ াির নাম হরাতু মুস্তাওীম, 

দ্ীনু-ওাাআশযমা, লঘরন্তন, লাশ্বত, নাতন চীবন িথ। হপ্রলরত প্রশতযও নবী-রুশও াঅল্লা এাআ 

দ্ালত্ব লদ্শশঙন তারা হযন তাশদ্র লনচ লনচ চালতশও এাআ তীশদ্র াথমাৎ াঅল্লার 

াবমশভৌমশত্বর ািীশন লনশ াঅশন। নবী-রুশদ্র এাআ িারাবালওতা াঅল্লা যাশও হল নবী 

লশশব িাঠাশন লতলনাআ হাশেন াঅমাশদ্র হনতা হমাাম্মদ্ (দ্াঃ) লবন্ াঅবদ্লু্লা। িূবমবতী মস্ত 

নবী রুশদ্র শে-এর িাথমওয হা এাআ হয, িূবমবতী নবীশদ্র দ্ালত্ব ীলমত লঙ তাশদ্র যার 

যার চালত, হকালষ্ঠ, হকাশত্রর মশিয াঅর এর াঈির াঅল্লা ভার লদ্শন মগ্র িৃলথবীর মানুশও এাআ 

তীশদ্র ঙত্রঙাা লনশ াঅার। াঅল্লা হবাশন াঅলম াঅমার রুশও ঠিও িথ প্রদ্মলন 

(হদ্াা) এবাং তয িমম (দ্ীনু ও) লদ্শ হপ্ররণ হওারাম এাআ চশনয হয লতলন হযন এশও (এাআ 

হদ্াা  চীবন বযবস্থাশও) িৃলথবীর ানযানয মস্ত চীবন বযবস্থার াঈির লবচী ওশরন 

(হওার’াঅন-ুরা াঅল্  াতা- ২৮, ুরা াঅত তবা- ৩৩  ুরা াঅ  - ৯)। াথমাৎ াঅল্লা 

তাাঁর হল রুশও দ্ালত্ব লদ্শন এাআ দ্ীনু এামশও মস্ত িৃলথবীর ির লবচী  প্রলতষ্ঠা 

ওরার। হওার’াঅশনর এাআ লতনটি াঅাত হথশও িলরষ্কার হদ্ঔা যাশে হয, াঅল্লা তাাঁর নবীর 

মািযশম শুি ুহদ্াা এবাং তযদ্ীন লদ্শাআ ক্ষান্ত হাশন না, লতলন তাাঁর নবীর াঈির এাআ দ্ালত্ব 

ঐ শোআ লদ্শন হয, নবী হযন িৃলথবীর ানযানয দ্ীন াথমাৎ চীবন-বযবস্থাগুলশও িরালচত, লনষৃ্ক 

হওাশর লদ্শ এাআ তযদ্ীনশও প্রলতষ্ঠা  ওাযমযওর ওশরন। াথমাৎ নৃ্ধথফীমত, ভানফ জান্ধতয 

ভমধে াঅল্লায যুরমক মপ্রযমেয াঈমেে একটি নয়, দাুআটি। এওটি রুশর মািযশম 

হদ্াা, িথ প্রদ্লমন দ্ীন িাঠাশনা, লদ্বতীটি হাআ হদ্াা  দ্ীনশও মগ্র মানব চীবশন 

প্রলতষ্ঠা ওরা। ওারণ ািারণ জ্ঞাশনাআ হবাছা যা (যলদ্ এাআ ািারণ জ্ঞানটাাআ বত্তমমান ‘হমাশম’ 
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দ্লুনা হনাআ) হয দীন, জীফন ফেফস্থা মন্ধদ ভানুমলয জীফমন কাম্েকযাআ না য় তমফ তা 

যুমরয ভাধেমভ নৃ্ধথফীমত াঠামনা াথ্ীন। এওটি াংলবিান (Constitution) হটি যশতা 

ুির, যশতা লনঔুাঁতাআ হাও না হওন, হটা এওটি চনমলি বা চালতর ির প্রশাক  ওাযমযওর 

না ওরা হাশ হযমন হটা াথমীন, হতমলন তীশদ্র ির লভলত্ত ওরা দ্ীনু এাম, দ্ীনু 

শওর াংলবিান হওার’াঅনশও মানব চীবশনর বমস্তশর, বম ােশন প্রশাক  ওারমযযওর না 

হওারশত িারশ তা াথমীন। তাাআ াঅল্লা তাাঁয যুরমক ঐ াঈবয় দান্ধয়ত্ব ন্ধদময়াআ নৃ্ধথফীমত 

মপ্রযে মকাযমরন।  

এঔন প্রশ্ন হা, এাআ দ্ীন, চীবন-বযবস্থাশও মস্ত িৃলথবীর াঈির প্রলতষ্ঠা ওরার মত লবরাট, লবলা 

ওাশচ া য াচম ন ওরার প্রলক্রা ওী শব? াঅল্লা তাাঁর রুশও এত বড় ওাশচর দ্ালত্ব লদ্শন। 

তাাঁয যুর কী বামফ, কী েন্ধতমত াথ্াৎ কী তন্ধযকায় কাজ মকাযমর তামত াপরে 
রাব মকাযমফন তা ন্ধক তামক মফামর মদমফন না, তামক ন্ধন্ধখময় মদমফন না? লতলন যলদ্ তা 
না হদ্ন তশব রুশও লনশচাআ লঘন্তা ভাবনা হওাশর লনশচর ওাশচর িেলত, তলরওা, ওমমূলঘ ততরী 

হওাশর লনশত শব এবাং তশব াঅল্লা াঅর হাবান াথমাৎ লনঔুাঁত, ত্রুটিীন থাওশবন না। লওন্তু 

াঅল্লাহ্ াবলযাআ হাবান, তাাঁর হওাশনা ওাশচ হওান ঔুাঁত হনাআ, তাাআ লতলন তাাঁর রুশও হযমন 

াঅশদ্ল লদ্শন এাআ িৃলথবীর মস্ত দ্ীন, চীবন বযবস্থাগুলশও িরালচত হওাশর, লনষৃ্ক হওাশর 

াঅল্লার হদ্া হদ্াা- লদ্ও লনশদ্মলনা  তযদ্ীনশও প্রলতষ্ঠা হওারশত, মতভন্ধন তামক এাআ কাজ 

কযায নীন্ধত  কভ্ূন্ধচ দান মকাযমরন। াঅল্লা চাশনন এত লবরাট, বড় ওাশচ বািা 

াবলযাআ াঅশব লবরাট হাশ। ঐ ওঠিন বািা ালতক্রম হওাশর াঅল্লার দ্ীনশও মস্ত িৃলথবীম 

প্রলতষ্ঠার নীলত  প্রলক্রা লও শব? মানুশও বুলছশ? বকৃ্ততা, াচ হওাশর? বাআ িুস্তও লশঔ? 

যুলক্ত তওম  হওাশর? এাআ চীবন বযবস্থার হেষ্ঠত্ব, মাাত্ময বণমনা হওাশর? প্রঘার, তবলক হওাশর? 

লমটিাং, লমলঙ হওাশর? হোকান লদ্শ, লনবমাঘন হওাশর? এাআ প্রশশ্নর চবাব াঅল্লার রু লনশচাআ 

লদ্শ হকশঙন। লতলন হবাশশঙন- াঅলম াঅলদ্ি হাশলঙ মানব চালতর লবরুশে লস্ত্র াংগ্রাম (যুে) 

ঘালশ হযশত হয িযমযন্ত না মস্ত মানু াঅল্লাশও এওমাত্র এা এবাং াঅমাশও তাাঁর রু হবাশ 

হমশন হন (াদ্ী- াঅবদ্াল্লা লবন মর (রাাঃ) হথশও- হবাঔারী, হমলওাত) । াথমাৎ ঐ ব হওান 

প্রলক্রা (তলরওা) ন, এামশও িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠা হওারশত শব লস্ত্র াংগ্রাশমর মািযশম। এ 

লোন্ত লও রুশর লনশচর? না, তাাঁর লনশচর ন, ওারণ লতলন হবাশশঙন “াঅলম াঅলদ্ি হাশলঙ।” 
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লতলন াঅলদ্ি াথমাৎ াঅশদ্ল প্রাপ্ত হাশশঙন ওার? াবলযাআ াঅল্লার, াঅল্লা ঙাড়া াঅর ওার ািয 
তাশও াঅশদ্ল হদ্? াথমাৎ এাআ দ্ীনশও িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠার িেলত, প্রলক্রা হয ানয হওান িিা ন 

লস্ত্র াংগ্রাম এ ন্ধোন্ত াঅয কামযা নয়, স্বয়াং াঅল্লায। াঅল্লার হওার’াঅশন লত লতবার 

লস্ত্র াংগ্রাশমর াঈশল্লঔ, াঅশদ্ল  তালকদ্, হঙাট বড় মস্ত হকানাশর ক্ষমা, হযাোশদ্র রালর 

চান্নাশত প্রশবল ওরাশনার প্রলতশ্রুলত, লীদ্শদ্র মৃত না বার ম্মান  রুশর মাত্র ৯ বঙশরর 

মশিয ১০৭টি যুে হথশওাআ াঅর শিশর হওান াবওালাআ থাশও না হয ফ্জ্ঞানী াঅল্লা তাাঁয 

দীনমক নৃ্ধথফীমত প্রন্ধতিায জমনে স্ত্র াংগ্রাভ, মেুমকাআ নীন্ধত ন্ধমমফ মফমি ন্ধনময়মিন।  

এাআ নীলতর াঈির লভলত্ত ওরা এওটি ওমমূলঘ াঅল্লা তাাঁর রুশও দ্ান হওারশন। তাশও চালনশ 

লদ্শন হয, মস্ত িৃলথবীশত এাআ হদ্াা  তযদ্ীন প্রলতষ্ঠা হওারশত িাাঁঘ দ্ ার এাআ ওমমূলঘাআ শব 

হতামার প্রলক্রা, তলরওা। াঅল্লার রুশর িলবত্র চীবশনর লদ্শও শুিুমাত্র এওবার তাওাশাআ 

হওান শি থাশও না হয াঅল্লার হদ্া ঐ ওমমূলঘাআ লতলন াক্ষশর াক্ষশর ারা চীবশন 

বাস্তবালত হওাশর হকশঙন। তারির লতলন িৃলথবী হথশও হঘাশ যাবার ির তাাঁর ামাপ্ত ওাচ 

মাপ্ত ওরার াংগ্রাম হযন ঐ ওমমূলঘর াঈির লভলত্ত হওাশরাআ ঘশ, ানয হওান িিা না যা 

হচনয হটা লতলন তাাঁর াঈম্মার াঈির ািমণ হওাশর হকশন। এাআ ৫ দ্ া ওমমূলঘ লতলন তাাঁর 

াঈম্মার াঈির ািমণ ওরার ম হবাশঙন- এাআ কভ্ূন্ধচ াঅল্লা াঅভামক ন্ধদময়মিন, (াঅলম 

ারাচীবন এাআ ওমমূলঘ ানুযাী াংগ্রাম হওাশরলঙ) এঔন এটা হতামাশদ্র াশত ািমণ হওাশর াঅলম 

হঘাশ যালে। াঅর হবাশন- হয বা যারা এাআ ৫ দ্ া ওমমূলঘর বিন হথশও মাত্র এও লবখত 

িলরমাণ হাশর হক হ তার কা হথশও এাশমর রজ্জ ুঔুশ হ শা (হ এাআ দ্ীন হথশও হবর 

হাশ হকশা)। াবলয তবা হওাশর হ াঅবার এাআ বিনীশত ল শর াঅশ ানয ওথা, হ মা  

হিশত িাশর। াআলতা াক্ষয হদ্ হয, যুমরয দনু্ধনয়া মথমক মচামর মাফায য তাাঁয াঈম্মা 

এাআ ৫ দপা কভ্ূন্ধচ তামদয জান-ভার ন্ধদময় ফাস্তফায়ন মকাময মগমিন, যার  শ প্রা 

াশেম ও িৃলথবী াঅল্লার দ্ীশনর লাশনর ািীশন হঘাশ এশলঙ। 

দ্ভুম াকযবলতাঃ লবশ্বনবীর  াশতর ৬০/৭০ বৎর ির এফন্ধর এাআ াঈম্মায াঅকীদায় 

ন্ধফকৃন্ধত ঢুন্ধকময় ন্ধদমত ভথ্ মার। যার  শ এাআ চালত াঅল্লার রাস্তা হচাদ্  ঐ ৫ দ্ া 

ওমমূলঘ দ্’ুহটাাআ তযাক হওাশর এাম  াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী দ্’ুহটা হথশওাআ বলষৃ্কত হাশ হক। হয 
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ওমমূলঘর বিনী হথশও মাত্র এও লবখত াথমাৎ াঅি াত শর হকশ াইমান, নামায, হরাযা, জ্ব, 

যাওাত ব লনশ দ্ীনু এাশমর রলল কা হথশও ঔুশ যা, হাআ বিনীশও মু্পণম িলরতযাক 

ওরার ির হয াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী থাওা াম্ভব এওথা হতা ািারণ জ্ঞাশনাআ হবাছা যা। এাআ চনয 

মানবী ভলবযদ্বাণী হওাশরহঙন - াঅমার াঈম্মার াঅ ু৬০/৭০ বঙর (াদ্ী - াঅব ু হারারা 

(রাাঃ) হথশও লতরলমলয  াআবশন মাচা, হমলওাত)। াথমাৎ তাাঁর প্রওৃত াঈম্মা িৃলথবীশত থাওশব 

৬০/৭০ বঙর, তারির হযটা থাওশব মটা নামভ ভাে াঈম্মমত মভাাম্মদী, মটা প্রকৃত মক্ষ 

াঈম্মমত মভাাম্মদী নয়।  

হচাদ্  ঐ ওমমলূঘ িলরতযাক ওরার লালস্ত লাশব াঅল্লা এাআ চালতশও াআাঈশরাশির খ্রীস্টান 

চালতগুলর হকাাম, দ্া বালনশ লদ্শন। ওারণ লতলন তাাঁর হওার’াঅশন হবাশশঙন- হতামরা যলদ্ 

(ামলরও) ালভযাশন (াথমাৎ হচাশদ্) হবর া হঙশড় দ্া তশব াঅলম হতামাশদ্র াাংখালতও 

লালস্ত হদ্শবা এবাং হতামাশদ্র বদ্শ ানয চালতহও প্রলতষ্ঠা হওারশবা (হওার’াঅন- ুরা তবা- 

৩৯)। াঅল্লার াঈশল্ললঔত ঐ ভাব লালস্ত  ঐ খৃলণত দ্াত্ব াঅচ হল  লন, াঅজ াঅভযা 

প্রকৃতমক্ষ াআাঈমযাময, াঅমভন্ধযকায, খ্রীস্টানমদয দাাআ াঅন্ধি। তাশদ্র হুকুশমর, াআোর 

বাাআশর যাার ািয হনাআ। াঅল্লার রুশর ৬০/৭০ বঙর ির ঐ ৫ দ্ া ওমমূলঘ হয িলরতযক্ত 

হাশলঙশা এাআ হতরল’ বঙর টা িলরতযক্ত হাশাআ লঙশা। াদ্ীশর বাআ হওতাবগুলশত ওমমূলঘর 

ঐ াদ্ীটি যথাস্থাশনাআ াঅশঙ। এাআ হতরল’ বঙশর এটি ক্ষ-হওাটিবার িড়া হাশশঙ, হিাশড়শঙন 

ক্ষ ক্ষ াঅশম,  লও, মু াশর, হমাাশে, লাশঔ, দ্রশবলরা, ন্ধকন্তু মফামিন ন্ধন মম এটি 

এাআ াঈম্মায জনে স্রষ্টায মদয়া ৫ দপায একটি কভ্ূন্ধচ, তন্ধযকা। তাশদ্র াত এশম, 

লবদ্যা-বুলে শে াঅল্লাাআ তাশদ্র এ তয বুছশত হদ্ন লন, ওারণ- াঅওীদ্ার লবওৃলতর ওারশণ 

তারা াইমাশনর িশরাআ এাআ দ্ীশন হয ওাচ, াঅম বমশেষ্ঠ, বশঘশ প্রশাচনী (াদ্ী- াঅল্লা  

রুশর ির াইমাশনর ির বমশেষ্ঠ াঅম হাশে হচাদ্, াঅব ুহারারা (রাাঃ) হথশও হবাঔারী  

হমাশম) হাআ হচাদ্ তারা তযাক হওাশরশঙন। াথমাৎ াঅল্লার মশনাভাব হা াশনওটা এাআ 

রওম: মম মজামদয য ন্ধবন্ধি মকাময াঅন্ধভ এাআ কভ্ূন্ধচ ন্ধদময়ন্ধি, মাআ মজাদাআ মখন 

মতাভযা তোগ মকামযমিা তখন এাআ ৫ দপা দান্ধয়ত্ফ মমটা াঅন্ধভ াঅভায যুরমক তাাঁয 

জনে  তাাঁয াঈম্মায জনে ন্ধদময়ন্ধি এটা মম একটি কভ্ূন্ধচ- এাআ তোআ মতাভামদয 

ফুিমত মদয়া মফ না। কত হতরল’ বঙশর এাআ দ্ীনশও িুনরুজ্জীলবত ওরার প্রশঘিা লবলভন্ন 
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হমাশম হদ্লগুলশত লত লত দ্, াঅশিান, াংকঠন ওরা হাশশঙ। এগুলর মশিয হঙাট হঙাট 

দ্  াংকঠন াঅশঙ াঅবার লমলশরর এঔানু হমাশলমন  হচাদ্, াঅশচলরার 

এালমও াশভলন ফ্রন্ট  চাম’া, লতাঈলনললার াঅন-নাদ্া, মাশললার াঅ াঅরওাম, 

াআশিাশনললার দ্ারু এাম  এাআ াঈিমাশদ্শলর চামাাশত এামীর মত বড় বড় াংকঠন 

াঅশঙ। এাআ াংকঠনগুলশও াঅওীদ্ার লবওৃলতর ওারশণ াঅল্লা ঐ ওমমূলঘশও এাআ াঈম্মার চনয 

াঅল্লা  রুশর হদ্া ৫ দ্ া ওমমূলঘ হবাশ বুছশত হদ্ন লন।  শ ঐ ব াংকঠনগুলর 

প্রলতষ্ঠাতারা, হনতারা তাশদ্র াংকঠনগুলর চনয লবলভন্ন রওশমর  লবলভন্ন দ্ ার ওমমূলঘ 

লনশচরা ততরী হওাশর লনশশঙন এবাং হাআ ানুযাী তাশদ্র ওমমওাে িলরঘালত হওারশঙন। 

হওাথা হওাঈ া য াভ ওশরন লন, িৃলথবীর হওাথা তারা এামশও প্রলতষ্ঠা হওারশত িাশরন 

লন। ােম লতাব্দীর হঘশ হবলী ম হিাশর প্রশঘিা হওাশর াআঔানু মুশলমন  চামাাশত 

এামীর মত লবরাট াংকঠনগুল বযথম হাশশঙ। কাযে ফগুমরাযাআ কভ্ূন্ধচ ভানুমলয 

ভন্ধস্তস্ক প্রূত, াঅল্লায মদয়া নয়।  শ ঐ ব াংকঠনগুল াঅল্লা  রুশর তলরওা বাদ্ 

লদ্শ াআাঈশরািী খ্রীস্টানশদ্র তলরওা, প্রলক্রা গ্রণ হওাশর লমটিাং লমলঙ, হোকান, লনবমাঘশনর িথ 

গ্রণ হওাশরশঙ। াঅওীদ্ার লবওৃলতর  শ তারা এওথা বুছশত াক্ষম হয তাশদ্র ঐ প্রলক্রা 

লবশ্বনবীর প্রলক্রা, তলরওা ন- গুল কারুল্লার, াআাঈশরািী খ্রীস্টানশদ্র ততরী ওরা প্রলক্রা। 

ঐ প্রলক্রা এাআ াংকঠনগুল াচার বঙশর হওাথা এাম প্রলতষ্ঠা হওারশত িারশব না। ঐ 

এওাআ ওারশণ াথমাৎ াঅওীদ্ার লবওৃলতর ওারশণ ঐ ব এামী াংকঠনগুল এওথা বুছশত 

িারশঙ না হয কারুল্লার, াআহুদ্ী-খ্রীস্টান ‘ভযতার’ ৃি লমটিাং, লমলঙ, হোকান, হদ্াশর লঔন 

 লনবমাঘশনর প্রলক্রা গ্রণ হওাশর তারা াঅল্লার তীদ্ হথশও হবর হাশ হলর্ও  কু শরর 

মশিয িলতত হাশশঙন, তাাআ াঅল্লার হওান াাযয তারা িাশেন না। হওান হওান দ্  াংকঠন 

িশথ বযথম হাশ ানয ভু িথ, ন্ত্রাহর িথ হিাশরশঙন। তারা এঔাশন হঔাশন হবামা  াটিশ, 

িযমযটওশদ্র কালড়শত হবামা হমশর, রওারী লনরািত্তা বালনী, িুলশলর শে ঔে যুে হওাশর 

এাম প্রলতষ্ঠার হঘিা হওারশঙন। এাআ প্রশঘিা বযথম শব। 

দ্ীখম হতরল’ বঙর এাআ াঈম্মাশও এাআ িলবত্র ওমমূলঘ হথশও মারুম, বলঞ্চত রাঔার ির রামানুর 

রলম াঅল্লা তাাঁর াীম ওরুণা তাাঁর হদ্া ওমমূলঘর িলরঘ এাশমর মািযশম াঅমার হৃদ্শ 
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নাশয হওাশরশঙন। াঅমার মত ালললক্ষত, াশযাকয  মাশকানাকার মানুশও, হযবুত 

তীশদ্র মত এওটি হঙাট্ট াংকঠনশও লতলন এত বড় ানুগ্র হওন হওারশন, এত বড় লনামত 

হওন দ্ান হওারশন াঅলম চালন না। মাাআালা াঅল্লা (াঅল্লা যা াআো তাাআ ওশরন) ঙাড়া াঅলম 

াঅর হওান ওারণ ঔুাঁশচ িাাআ না। এাআ মা লবশ্ব-চকশতর স্রিা  রব, িানওারী শুিু হয ঐ ওমমূলঘ 

নতুন হওাশর াঅমাশদ্র দ্ান হওারশন তাাআ ন, এ হয তারাআ ওাঙ হথশও ঔা, লবশল দ্ান তা 

মানুশর মশিয প্রওাল ওরার চহনয বমমশক্ষ াশৌলওওভাশব দ্ান হওারশন। হযবুত তীশদ্র 

দ্যরা ঙাড়া াশনও বলরাকত হাওচন তা হঘাশঔর ামশন হদ্ঔশত হিশশঙন। াঅলম 

ারাচীবন াঅমার রব াঅল্লার িাশ াচদ্া হিাশড় থাওশ এ দ্ার, এ লনামশতর ওৃতজ্ঞতা 

াঅদ্া হওারশত িারশবা না। 

 

কভ্ূন্ধচয াদীময ফোখো 

ানযানয বহু াদ্ীশর মত ওমমূলঘর এাআ াদ্ীটির ওশওটি এবারত (Version) াঅশঙ। এওাআ 

াদ্ী লবশ্বনবীর ওাঙ হথশও লবলভন্ন াাবা (রাাঃ) শুশনশঙন  িশর ানযশও হবাশশঙন। ঐ বার 

মশিয লওঙু লওঙু তারতময এশ হকশঙ। ওারণ বার স্মৃলতললক্ত এওাআ রওম ন। এওচন শতা 

াদ্ীশর এওটি াাংল হমাশন হরহঔশঙন, লওঙুটা ভুশ হকশঙন, ানয এওচন মু্পণম াদ্ীটাাআ মশন 

হরশঔশঙন, লওম্বা ত ানয াাংল হমাশন হরশঔশঙন। াথমাৎ এওচন ানযচশনর মু্পরও ুতরাাং 

নদ্ ঠিও থাওশ াঅাংললও  মু্পণম দ্’ুহটাশওাআ ী াথমাৎ ঠিও হবাশ গ্রণ ওরা হাশশঙ। 

াঅমাশদ্র ওমমূলঘর াদ্ীশর হয ওটি এবারত াঅশঙ তাশত ামানয লওঙু ত াৎ হদ্ঔা যা। মূ 

বক্তবয াথমাৎ ৫টি দ্ া এওদ্ম ঠিও াঅশঙ। এওটি াদ্ীশ াঅল্লার রু হবাশঙন- াঅলম 

হতামাশদ্র ির িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব ািমণ হওারলঙ (াঅ ালর াঅ াঅলারী (রাাঃ) হথশও 

াঅমদ্, লতরলমলয)। ানয াদ্ীশ লতলন হবাশশঙন- াঅল্লা াঅমার ির িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব 

ািমণ হওাশরশঙন, াঅলম হাআ িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব হতামাশদ্র ির ািমণ হওারলঙ (াঅমদ্, 

লতরলমলয, বাব-াঈ-এমারাত, হমলওাত)। াথমাৎ এাআ াদ্ীশ “াঅল্লা াঅমার ির িাাঁঘটি ওাশচর 

দ্ালত্ব ািমণ হওাশরশঙন” এাআ ওথা টুকু হবলী াঅশঙ। লদ্বতী ত াৎ হা াজ্ঞতার যুশকর হওান 
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লওঙুর লদ্হও হয াঅবান হওারশব হ লনশচশও হমাশম হবাশ লবশ্বা হওাশর নামায হিাড়শ 

এবাং হরাযা রাঔশ হ চাান্নাশমর জ্বাানী িাথর শব (াঅমদ্, লতরলমলয, বাব-াঈ-এমারাত, 

হমলওাত)। ানয াদ্ীশ শুি ুহরাযার ওথা াঅশঙ, নামাশযর ওথা হনাআ [াঅ-ালর াঅ-াঅলারী 

(রাাঃ) হথশও াঅমদ্, লতরলমলয]। এঔন ওথা হাশে - ঐ দ্াুআ রওম এবারত হথশও াঅমাশদ্র গ্রণ 

হওারশত শব হযটা াঅল্লা াঅমার ির “িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব ািমণ হওাশরশঙন” াঈশল্লঔ াঅশঙ 

এবাং হযটা নামায  হরাযা দ্’ুহটাাআ াঈশল্লঔ াঅশঙ। ওারণ হওান রা’লব (াাবা) রুাল্লার হওান 

ওথা ভুশ হযশত িাশরন, লওন্তু হয ওথা লতলন বশন নাাআ হ ওথা ওঔনাআ লনচ হথশও হযাক হওারশত 

িাশরন না, াম্ভব, ওারণ তাশাশ রুাল্লা ম্বশি লমথযা বা হা। এাআ নীলত ানুরণ 

হওারশ ওমমূলঘর াদ্ীটি এাআরূি দ্াাঁড়া:  

াঅল্লার রু হবাশশঙন- াঅল্লা াঅমার ির িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব ািমণ হওাশরশঙন, াঅলম হাআ 

িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব হতামাশদ্র ির ািমণ হওারলঙ। হগুশা হা: 

(১) ঐওযবে । 

(২) (হনতার াঅশদ্ল) হলান। 

(৩) (হনতার ঐ াঅশদ্ল) িান ওশরা। 

(৪) হচরত ওশরা। 

(৫) (এাআ দ্ীনু ও হও িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠার চনয) াঅল্লার রাস্তা হচাদ্ ওশরা। 

হয বযলক্ত (ওমমূলঘর) এাআ ঐকেফন্ধনী মথমক এক ন্ধফঘত ন্ধযভাে ফন্ধগ্ত মার, ম 

ন্ধনশ্চয় তায গরা মথমক এরামভয যজ্জ ু (ফন্ধন) খুমর মপরমরা- যলদ্ না হ াঅবার ল শর 

াঅশ (তবা ওশর) এবাং হয বযলক্ত াজ্ঞানতার যুশকর (হওান লওঙুর) লদ্শও াঅহ্বান হওারশা, ম 

ন্ধনমজমক মভামরভ মফামর ন্ধফশ্বা মকাযমর, নাভাম মাড়মর এফাং মযামা যাখমর 

ন্ধনশ্চয়াআ ম জাান্নামভয জ্বারানী াথয মফ [াঅ ালর াঅ াঅলারী (রাাঃ) হথশও 

াঅমদ্, লতরলমলয, বাব াঈ এমারাত, হমলওাত] । 
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মস্ত িৃলথবীশত এাআ দ্ীনশও প্রলতষ্ঠার প্রলক্রা, তলরওা াথমাৎ হয ওমমূলঘটি াঅল্লা তাাঁর রুশও 

লদ্শন এবাং হযটি রু তার ারা িলবত্র চীবশন বাস্তবালত হওাশর াঅল্লার ওাশঙ হঘাশ যাবার 

াঅশক তাাঁর াঈম্মার ির ািমণ হওাশর হকশন হটাশও এঔন বুছশত হঘিা ওরা যাও। 

প্রথভ দান্ধয়ত্ব - ঐওযবে । াঅল্লা হয ব প্রাওৃলতও লনশমর ািীন হওাশর এাআ মাৃলি 

হওাশরশঙন তার এওটি হা ঐকে াননমকেয মচময় ন্ধিারী। দ্লচন ঐওযবে হাও এওল’ 

ঐওযীন হাশওর হঘশ ললক্তলাী। হওান চালত বা রাষ্ট্র যলদ্ চনাংঔযা াস্ত্রলস্ত্র, ম্পশদ্ 

মাললক্তির  লওন্তু যলদ্ হটার মশিয ঐওয না থাশও তশব হটা াশনও ওম ললক্তর লত্রুর 

ওাশঙ িরালচত শব। এ তয লঘরন্তন এবাং হয হওান চালত, রাষ্ট্র, হকাত্র, এমনলও এওটি িলরবাশরর 

চনয তয। মস্ত িৃলথবীশত এাআ দ্ীনু এামশও প্রলতষ্ঠার মত লবরাট ওাচ ঐ ঐকে িাড়া 

মভামটাআ ম্ভফ নয়। তাাআ াঅল্লা তাাঁর হওার’াঅশন এাআ ঐওয এাআ াঈম্মার মশিয াটুট রাঔার চনয 

বারবার হবাশশঙন। ুরা াঅ এমরাশনর ১০৩ নাং াঅাশত হবাশশঙন- ঐওযবে হাশ াঅল্লার 

রজ্জ ু(হদ্াা, দ্ীন) হিাশর রাঔশত, লবলেন্ন না হাশত; ুরা াঅস্  -এর ৪ নাং াঅাশত াঅমাশদ্র 

াঅশদ্ল হওারশঙন কলত ীার হদ্াশর মত ঐওযবে হাশ হচাদ্ হওারশত। কলত ীার 

হদ্াশ এওটি ূাঁঘ হঢাওার চাকা থাশও না। যাশদ্র ওাশচ, ওথা ঐওয নি বার ম্ভাবনা 

থাশও তাশদ্র চনয হরশঔশঙন ওঠিন লালস্ত, াঅযাব হওার’াঅশনর বহু স্থাশন। হয ব ওাশচ  ওথা 

াঈম্মার ঐওয নি বার ম্ভাবনা াঅশঙ হ ব ওাচশও াঅল্লার রু রালর কু র হবাশ 

াঅঔযালত হওাশরশঙন। 

ন্ধদ্বতীয় দান্ধয়ত্ব - (হনতার াঅশদ্ল) হলান। হয চালতর ির াঅল্লা এবাং চালতর প্রলতষ্ঠাতা এাআ 

দ্ালত্ব ািমণ হওাশরশঙন হয িৃলথবীশত ঘা ু মস্ত রওম চীবন-বযবস্থা (দ্ীন) াংগ্রাম  লস্ত্র 

াংগ্রাশমর মািযশম িরালচত  বালত হওাশর লদ্শ হল রুশর মািযশম হপ্রলরত হদ্াা  

তযদ্ীনশও প্রলতষ্ঠা হওাশর মানব চালতর মিযওার মস্ত ানযা, ালবঘার, রক্তিাত বি হওাশর, 

এবলশর ঘযাশশি াঅল্লাশও চী হওারশত শব, হ চালতশও াবলযাআ ফ্দাাআ ঐ দান্ধয়ত্ব ম্বমন্ধ 

মচতন  জাগ থাকমত মফ। হ চালতর হাওচন তাশদ্র রুলচ হরাচকার চীলবওা 



54 

 

(Profession) লনশ যশতাাআ বযস্ত থাকুও, াতন্দ্র প্ররীর মত তাশদ্র ওান হিশত থাওশত শব ওঔন 

তাশদ্র হনতা লও াঅশদ্ল ওশরন, লও লনশদ্মল হদ্ন। 

তৃতীয় দান্ধয়ত্ব - (হনতার ঐ াঅশদ্ল) িান ওশরা । াঅশদ্ল হলানার ির াঅল্লার রু লনশদ্মল 

হওারশঙন হওান লদ্বিা না হওাশর শে শে তা িান হওারশত, ওাযমযওর হওারশত। ওারণ চালতর 

বা াংকঠশনর ঐওয যশতাাআ ুদ্ঢ়ৃ হাও, াঅনুকতয  লৃাংঔা ঐ ঐশওযর মতাআ ুদ্ঢ়ৃ না হাশ ঐ 

ঐওয াথমীন। ঐ ঐওয লদ্শ হওান ওাচ শব না। এ লনশদ্মল শুি ুরুশরাআ ন, এ লনশদ্মল স্বাং 

াঅল্লার। লতলন তাাঁর হওার’াঅশন হমা’হমনশদ্র, াঈম্মশত হমাাম্মদ্ীশও াঅশদ্ল হওাশরশঙন- 

াঅল্লার াঅনুকতয ওশরা, তাাঁর রুশর াঅনুকতয ওশরা এবাং হতামাশদ্র মিয হথশও াঅশদ্লওারীর 

(হনতার) াঅনুকতয ওশরা (ুরা াঅন হনা, াঅাত ৫৯)। াঅশদ্লওারীর াথম, াংকঠন বা চাতীর 

মশিয হথশও লযলন হনতা লনযুক্ত শবন এবাং াঅনুকতয (এতাাত) াথম লদ্বিাীন ভাশব, াঅশদ্শলর শে 

শে তা িূণম ভাশব িান ওরা, ঠিও হযভাশব নামাশচর ম এমাশমর (হনতার) তওলবর াথমাৎ 

াঅশদ্শলর শে শে তা িান হওারশত । এাআ াঅয়ামত াঅল্লা তাাঁয ন্ধনমজয প্রন্ধত াঅনুগতে, 

তাাঁয যুমরয প্রন্ধত াঅনগুতে  মনতায প্রন্ধত াঅনুগমতেয ভমধে মকান ি্ ফা তপাৎ 

যামখন ন্ধন; এওাআ াাআশন, এওাআ বাশওয (Sentence) এবাং এওাআ িারাবালওতা (Continuity) 

হবাশ লদ্শশঙন। াঅল্লার ঐ াঅশদ্শলর প্রলতধ্বলন হওাশর তাাঁর রু হবাশশঙন- হয াঅমার 

াঅনুকতয  াঅদ্ল িান হওারশা হ াঅল্লার াঅনুকতয  াঅশদ্ল িান হওারশা, হয াঅমার 

াঅনুকতয  াঅশদ্ল িান হওারশা না, হ াঅল্লার াঅনুকতয  াঅশদ্ল িান হওারশা না এবাং 
হয াঅশদ্লওারীর (াঅমীর, হনতার) াঅনুকতয  াঅশদ্ল িান হওারশা, হ াঅমারাআ াঅনুকতয  

াঅশদ্ল িান হওারশা, হয াঅশদ্লওারীর (াঅমীর, হনতার) াঅনুকতয  াঅশদ্ল িান হওারশা 

না, হ াঅমারাআ াঅনুকত্য াঅশদ্ল িান হওারশা না (াঅব ু হারারা (রাাঃ) হথশও হবাঔারী)। 

লতলন াঅর হবাশশঙন- হতামরা হতামাশদ্র হনতার াঅশদ্ল েবণ হওারশব  িান হওারশব, যলদ্ 

হ কু্ষদ্র মাথাাা ওাশা লনশগ্রা হওান হাও  (াঅনা (রাাঃ) হথশও- হবাঔারী)। লদ্শন িাাঁঘবার 

চামাশত নামায িড়ার াঅশদ্শলর ানযতম প্রিান াঈশেলয ঐ এওাআ; এমাশমর াথমাৎ হনতার 

াঅশদ্ল (তওবীর) হলানার শে শে তা িান ওরার প্রললক্ষণ। জাভামত নাভাম ড়ায ভয় 

এভামভয তকফীমযয াঅনুগতে না মকাময ন্ধনমজয াআোভত নাভাম মাড়মর মমভন 

নাভাম মফ না, মনতায াঅনুগতে না মকাময ন্ধনমজয াআোভত কাজ মকাযমর ম কাজ 
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নৃ্ধথফীমত দীন প্রন্ধতিায কাজ মামর তা নষ্ট মাময় মামফ। াঅল্লার রুশর হদ্া 

াঅনুকতয  লৃাংঔার ললক্ষা তাাঁর াঈম্মার হৃদ্শর মশিয এমন ভাশব হপ্রালথত হাশ লকশলঙশা হয 

তাাঁর এশন্তওাশর ির প্রথম ালরর াাবা  তাাঁর ানযতম লপ্র ানুারী াঅব ুযর (রাাঃ) তার লপ্র 

হনতার ুন্না িযমযন্ত ামানয হওারশন। ওারণ লাশব হবাশন- াঅমার বিু (াঅল্লার রু) 

হবাশশঙন ওানওাটা, লনশগ্রা, ক্রীতদ্া যলদ্ হতামাশদ্র হনতা লনযুক্ত  তা হাশ হতামরা তার 

াঅনুকতয হওারশব (াদ্ী- এরবাদ্ লবন া’লরা (রাাঃ) হথশও াঅমদ্, াঅব ুদ্াাঈদ্, লতরলমলয, 

াআবশন মাচা, হমলওাত)। লতলন (াঅল্লার রু) াঅর হবাশশঙন- মনতায াঅমদ মন্ধদ বুর 

ভমন য় তফু তা ন্ধদ্বধাীন বামফ ারন মকাযমফ। াঅমদ বুর মামর মনতা মজনে 

দায়ী থাকমফ, ারনকাযী নয়। হনতার াঅনুকশতযর  লৃাংঔার এাআ ললক্ষার  শাআ মর লবন 

ঔাত্তাশবর (রাাঃ) এওটি াঅশদ্শল াঅল্লার তশাার ঔাশদ্ লবন ালদ্ (রাাঃ) হমাশম বালনীর 

প্রিান হনািলতর িদ্ হঙশড় লদ্শ ািারণ তলনশওর াাআশন দ্াাঁলড়শ যুে হওারশত াকশন; 

াঈমাাআা ঔল া ুামাশনর ানযা াঅশদ্শলর হওান প্রলতবাদ্ না হওাশর লিুলবচী মাবীর 

হনািলত হমাাম্মদ্ লবন ওাশম লনশচশও হগ্র তার হওালরশ াঅরশব ল শর হকশন। 

চতুথ্ দান্ধয়ত্ব - হচরত ওশরা। বত্তমমাশনর লবওৃত এাশমর লবওৃত াঅওীদ্ার ওারশণ ওমমূলঘর 

িাাঁঘটি দ্ ার মশিয এাআ দ্ াটিাআ হবাছা এবাং হবাছাশনা াঈভাআ ালত ওঠিন। মক্কার হমালশরও, 

ওাশ র  ানযানয লবিমীরা যঔন লওঙুশতাআ াঅল্লার দ্ীন  তাাঁর রুশও স্বীওার হওারশা না 
তঔন াঅল্লার লনশদ্ম শল লবশ্বনবী তাাঁর াঅাব মক্কা নকর তযাক হওাশর াআশস্রব লশর প্রস্থান 

হওারশন। এাআ ওাচ বা খটনাশও বা  হচরত এবাং ঐ ম হথশওাআ হচরী ন কণনা ওরা 

হাশ থাশও। প্রশ্ন হাশত িাশর, িৃলথবীশত এাআ দ্বীনশও প্রলতষ্ঠা ওরার প্রশঘিা, তলরওা াথমাৎ 

ওমমূলঘশত াঅল্লা হচরত ওরাশও হওন ান্তভুম ক্ত হওারশন? লবহল াবস্থা মানবীশও হদ্ল 

তযাক হওারশত হাশলঙশা হবাশ তাাঁর াঈম্মার বাাআশও ভলবযশত তা হওারশত শব, এটা হওমন 

ওথা? হচরতশও িরবত্তী ওাশ তাাঁর াঈম্মার ওমমূলঘশত ান্তভুম ক্ত ওরার লবশল ওারণ াঅশঙ। 

বত্তমমাশন লবওৃত এাশমর ানুারীশদ্র মশিয প্রঘলত িারণা  লবশ্বা াথমাৎ াঅওীদ্া হাশে এাআ 

হয, লবশ্বনবী হমাাম্মদ্ (দ্াঃ) যাশদ্র মশিয াঅলবভূম ত হাশলঙশন াথমাৎ তদ্ালনন্তন াঅরববাীরা 

াঅল্লাশও লবশ্বা হওারশতা না, তাশদ্র াঅল্লার ির াইমান লঙশা না। এাআ িারণা মু্পণম ভু। 
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তঔনওার াঅরবরা লবশ্বা হওারশতা হয তারা াঅল্লার নবী এব্রাীশমর (াঅাঃ) াঈম্মা। তারা 

লনশচশদ্র ‘ানী ’ হবাশতা, ানী  াথম তীদ্ এবাং এব্রাীশমর (াঅাঃ) এওাগ্র ানুারী। ুতরাাং 

তদ্ালনন্তন াঅরববাীরা াঅল্লাশও হতমনাআ লবশ্বা হওারশতা হযমন বত্তমমাশনর িৃলথবীম 

হমাশম হবাশ িলরলঘত হাশওরা এবাং ানযানয িশমমর হাশওরা লবশ্বা ওশর। ঐ াঅরবরা 

াঅল্লাশও ৃলিওত্তমা হবাশ, িানওারী হবাশ লবশ্বা হওারশতা, নামাচ হিাড়শতা, ওাবা লরী শও 

াঅল্লার খর হবাশ লবশ্বা হওারশতা, ঐ ওাবাশও হওন্দ্র হওাশর বাৎলরও জ্ব হওারশতা, হওারবানী 
হওারশতা, হরাযা রাঔশতা, াঅল্লার নাশম ওম হওারশতা, এমনলও বত্তমমান মশর ‘হমাশমশদ্র’ 

মশতা ঔাতনা  হওারশতা। শুি ুতাাআ ন, প্রশাচনী দ্ল, লবশ লাদ্ীর ওালবন াআতযালদ্ মস্ত 

লওঙু হঔার াঅশক াঅমরা হযমন হবশমল্লা হলঔ হতমলন তারা াঅল্লার নাম লঔশতা। তারা 

লঔশতা হবশমওা াঅল্লাহুম্মা, াথমাৎ হতামার নাম লনশ (াঅরম্ভ হওারলঙ) হ াঅল্লা। নবুাত 

িাবার াঅশক মানবীর শে াঅম্মা ঔাদ্ীচার (রাাঃ) লবশর হয ওালবন হঔা হাশলঙশা তা 
লশঔলঙশা াঅরশবর হাশওরা যাশদ্র াঅমরা এঔন ওাশ র হমালশরও বল এবাং তা তারা শুরু 

হওাশরলঙশা াঅল্লার নাম লদ্শ। তীশদ্র ডাও হদ্বার ‘ািরাশি’ াঅল্লার রুশও তাাঁর 

িলরবার িলরচন  াঅাব মক্কার বাাআশর াঈত্তপ্ত াঈিতযওা লনবমান হদ্বার চনয হয লবজ্ঞলপ্ত 

হমালশরও হওারাশল হনতারা বমািারশণর চানার চনয িলবত্র ওাবার দ্রচার ির ছুলশ 

লদ্শলঙশা হ লবজ্ঞলপ্তর প্রথশমাআ তারা লশঔলঙশা- হবশমওা াঅল্লাহুম্মা। হুদ্ালবার লিিত্র 

হঔার ম াঅী (রাাঃ) যঔন ‘হবশমল্লাশর রমাশনর রলম’ লদ্শ াঅরম্ভ হওারশন তঔন 

হমালশরও হওারাশলহদ্র প্রলতলনলি ুাশ লবন্ াঅমর প্রলতবাদ্ হওাশর হবাশা, াঅমরা এ রওম 

হওাশর হলঔ না, াঅমরা হয ভাশব াঅল্লার নাম হলঔ ঐ ভাশব লঔশত শব, াথমাৎ হবশমওা 

াঅল্লাহুম্মা। তঔন াঅল্লার রুশর াঅশদ্শল াঅী (রাাঃ) ঐ ভাশবাআ লঔশন। এগুশা ঐলতালও 

প্রমাণ। াঅরশবর হমালশরওরা হয াঅমাশদ্র মতাআ াঅল্লা লবশ্বাী লঙশা এ ওথা াক্ষয স্বাং 

াঅল্লা। হওার’াঅশন লতলন তাাঁর রুশও হবাশঙন- তুলম যলদ্ তাশদ্র (াঅরশবর হমালশরও, ওাশ র 

ালিবাীশদ্র) লচজ্ঞাা ওশরা, াঅমান  যমীন হও ৃলি হওাশরশঙন? তশব তারা াবলযাআ চবাব 

হদ্শব- হাআ বমললক্তমান, মাজ্ঞানী (াঅল্লা) (হওার’াঅন- ুরা যুঔরু - ৯)। ানযত্র হবাশশঙন- 

তুলম যলদ্ তাশদ্র প্রশ্ন ওশরা াঅমান  যমীন হও ৃলি হওাশরশঙন এবাং হও ূযময  ঘন্দ্রশও তাশদ্র 

(ওত্তমবয ওাশচ) লনশালচত  লনন্ত্রণ হওারশঙন, তশব তারা লনশ্চাআ চবাব হদ্শব- াঅল্লা 
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(হওার’াঅন- ুরা াঅনওাবুত- ৬১)। াঅল্লা াঅবার হবাশঙন- যলদ্ তাশদ্র প্রশ্ন ওশরা, হও এাআ 

মাওাল  িৃলথবী ৃলি হওাশরশঙন, তশব তারা লনশ্চাআ চবাব হদ্শব াঅল্লা (হওার’াঅন- ুরা 

হাওমান- ২৫)। াঅল্লা তাাঁর নবীশও াঅবার হবাশঙন ঐ হমালশরওশদ্র প্রশ্ন হওারশত (িালনর 

াভাশব শুলওশ, হ শট হযশ) মাটি যঔন মশর যা, তঔন াঅওাল হথশও িালন বমণ হওাশর হও 

তাশও িণুচীবন দ্ান ওশরন- তশব তারা াবলযাআ চবাব হদ্শব- াঅল্লা (হওার’াঅন- ুরা 

াঅনওাবুত- ৬৩)। াআলতা  াঅল্লার াক্ষয, দ্’ুহটা হথশওাআ হদ্ঔা যা হয, মম মভামযকমদয 

ভমধে াঅল্লায যুর মপ্রন্ধযত মামরন তাযা াঅল্লামক গবীয বামফ ন্ধফশ্বা মকাযমতা 

াথ্াৎ াঅল্লায য তামদয াইভান ন্ধিমরা। তারা াব া’ত, মানাশতর িূচা হওারশতা 

ঠিওাআ লওন্তু গুশাশও তারা াঅল্লা হবাশ লবশ্বা হওারশতা না, গুশাশও স্রিা হবাশ মানশতা 

না। তারা লবশ্বা হওারশতা হয াব, া’ত, মানাত, জ্জা এরা হদ্ব-হদ্বী, যারা গুশাশও মানশব, 

িূচা হওারশব তাশদ্র চনয ঐ হদ্ব-হদ্বীরা হাআ াঅল্লার ওাশঙাআ ুিালরল হওারশব (হওার’াঅন- 

ুরা াআাঈনু- ১৮, ুরা যুমার ৩)। 

এঔন লবরাট প্রশ্ন  এাআ হয- াঅল্লার হওার’াঅন হমাতাশবওাআ তদ্ালনন্তন াঅরশবর ালিবাীরা 
যলদ্ াঅল্লা লবশ্বাী , াআলতা যলদ্ াক্ষয হদ্ হয তারা ওাবাশও াঅল্লার খর হবাশ লবশ্বা 

হওারশতা, ওাবার লদ্শও মুঔ হওাশর নামায িড়শতা, হরাযা রাঔশতা, হাআ খশর এশ জ্ব হওারশতা, 
হওারবানী হওারশতা, াঅল্লার নাশম ওম হওারশতা, প্রলত গুরুত্বিূণম ওাচ াঅল্লার নাশম াঅরম্ভ 

হওারশতা, তশব তাশদ্র মশিয নবী িাঠিশ তাশদ্র হদ্াশত ওরার প্রশাচন হা হওন? এ প্রশশ্নর 

চবাব হাশে এাআ হয, াঅরশবর হমালশরও ালিবাীরা াঅল্লাশও ঔুবাআ লবশ্বা ওরশতা, াঅচ হযমন 

াঅমরা হওালর, লওন্তু াঅল্লার হদ্া দ্ীন, চীবন-লবিান হমাতাশবও তাশদ্র মলিকত চাতী 

চীবন িলরঘানা হওারশতা না। তাশদ্র ামালচও, চাতী, াথমননলতও বযবস্থা, দ্ণ্ডলবলি এ মস্তাআ 

িলরঘালত শতা াব, া’ত, মানাত  জ্জার হওারাশল িুরলতশদ্র ততরী ওরা াঅাআন-ওানুন 

 লনম লদ্শ। তারা বুছশতা না হয াঅল্লাশও যশতাাআ লবশ্বা ওরা হাও, বযলক্তকতভাশব যশতাাআ 

ওঠিন এবাদ্ত ওরা হাও, যশতাাআ তাক্া ওরা হাও, চাতী চীবন াঅল্লার হদ্া দ্ীন, 

াঅাআন- ওানুন, দ্ণ্ডলবলি াথমনীলত লদ্শ িলরঘালত না হাশ হটা াঅল্লার তীদ্ শব না, হটা 

শব হলমও  কু র। কামজাআ াঅল্লায য  এব্রাীমভয (াঅাঃ) নফুমতয য ে্ূ 

াইভান থাকমর, কাফামক াঅল্লায ঘয মফামর ন্ধফশ্বা মকাযমর, মাআ কাফায ন্ধদমক ভুখ 
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মকাময নাভাম মাড়মর, জ্ব মকাযমর, কাফামক তয়াপ মকাযমর, াঅল্লায যাস্তায় 

মকাযফােী মকাযমর, যভাদান ভাম মযামা যাখমর, খাতনা মকাযমর, প্রন্ধত কাজ 

াঅল্লায নাভ ন্ধনময় াঅযম্ভ মকাযমর াঅযফযা মভামযক  কামপয ন্ধির। তাশদ্র প্রওৃত 

তীশদ্ বমবযািী তীশদ্ াঅনার চনযাআ াঅল্লার রু হপ্রলরত হাশলঙশন। এওাআভাশব 

বত্তমমাশন ‘হমাশম’ হবাশ িলরলঘত চনাংঔযাটি তদ্ালনন্তন াঅরশবর মানুশর মতাআ াঅল্লাশও 

মশন প্রাশণ লবশ্বা ওশর, তাশও স্রিা হবাশ, চীবন-মরশণর প্রভু হবাশ মাশন, লওন্তু াঅরশবর ঐ 

হমালশরওশদ্র মতাআ তাাঁর (াথমাৎ াঅল্লার) হদ্া দ্ীন, চীবন-লবিান হমাতাশবও মলিকত, 

চাতী চীবন িলরঘানা ওশর না। াঅযমফয মভামযকযা মদফ-মদফীয মুযান্ধতমদয মদয়া 

ন্ধফধান ানুমায়ী তামদয জাতীয় জীফন ন্ধযচারনা মকাযমতা, ফি্ভামনয মভামরভ 

দনু্ধনয়া নতুন মদফ-মদফী গেতন্ত্র, ভাজতন্ত্র, ধভ্-ন্ধনযমক্ষতা, যাজতন্ত্র, 

একনায়কতমন্ত্রয মুযান্ধত াআহুদী-খ্রীস্টানমদয ততযী কযা জীফন-ন্ধফধান ানুমায়ী 

তামদয জাতীয় জীফন ন্ধযচারনা মকাযমি। ত াৎ শুি ুএাআটুকু হয াঅরবশদ্র াব, া’ত, 

মানাশতর মূলত্তমগুল লঙ ওাঠ এবাং িাথর লদ্শ ততরী, বত্তমমাশনর মূলত্তমগুল ওাঠ িাথশরর ন, 

তশন্ত্রর মূলত্তম। বরাং এাআ তমন্ত্রয ভূন্ধি্গুমরায জুা ঐ কাঠ াথমযয ভূন্ধি্জূায মচময় ফড় 

মর্ক  কুপয। ওারণ া’ত, মানাশতর িূচা ওরা শতা াঅল্লার ওাশঙ িুচারীশদ্র চনয 

ুিালরল ওরার চনয, এবাং াঅল্লার তনওটয াহভর চনয (তারা বশ, ‘এাআগুল াঅল্লার লনওট 

াঅমাশদ্র ুিালরলওারী’ হওার’াঅন- ুরা াআাঈনু- ১৮। াঅমরা হতা এশদ্র িূচা এাআচনযাআ হওালর 

হয, এরা াঅমাশদ্রশও াঅল্লার ালন্নিয এশন লদ্শব, হওার’াঅন- ুরা যুমার- ৩)। লওন্তু বত্তমমাশন হয 

তন্ত্রগুলর িূচা ওরা হাশে এাআ তন্ত্রগুলর াঅল্লার াশথ হওান ম্পওম  হনাআ বরাং এগুশা াঅল্লার 

লবশরািী, াঅল্লার ভাা তাগুত। তাশাশ লবশ্বনবী যাশদ্র মশিয াঅলবভুম ত হাশলঙশন াঅরশবর 

হাআ াঅল্লা লবশ্বাী াথঘ হমালশরও ওাশ রশদ্র শে বত্তমমাশনর াঅল্লা লবশ্বাী লওন্তু ওাযমযত 

হমালশরও ‘হমাশম’ চনাংঔযার ত াৎ হওাথা? াঅল্লায য াইভান ন্ধনময় মম 

মভামযক য়া মায় তায প্রভাে মকায’াঅন, ুযা াআাঈুপ াঅয়াত ১০৬। 

হচরত লশব্দর াথম শুি ুহদ্ল তযাক ওরা ন। হচরত লক্রািশদ্র াথমাঃ- “ম্পওম শেদ্ ওরা, দ্ 

বচম ন ওরা, স্বশদ্ল িলরতযাক ওলরা লভন্নশদ্শল কমন ওরা” (াংলক্ষপ্ত াআামী লবশ্বশওা, লদ্বতী 

ঔন্ড, িৃাঃ ৫৬০-৬১, াআালমও  াাঈশেলন)। াঅল্লা লবশ্বাী াথঘ হমালশরও ঐ াঅরবশদ্র 
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মশিয াঅলবভূম ত হাশ লবশ্বনবী যঔন প্রওৃত তীশদ্র ডাও লদ্শন তঔন যারা প্রওৃত তীদ্ ওী, 
তা বুশছ াঅল্লার রুশও স্বীওার হওাশর তাাঁর াশথ হযাক লদ্শন তারা াঅরবশদ্র ঐ হলর্ও  

কু র হথশও হচরত হওারশন। মক্কা হথশও লারীলরও হচরত হওাশর মদ্ীনা হঘাশ যাবার াঅশক 

িযমযন্ত াঅল্লার রু  তাাঁর াঅাব প্রথম দ্াুআ প্রওাশরর হচরত হওারশন। তারা হমালশরও 

ওাশ রশদ্র াশথ বযবা-বালণচয, ঠা-বা বাআ হওারশতন লওন্তু তাশদ্র মশিয বা হওাশর 

হৃদ্শর লদ্ও হথশও তাশদ্র শে ম্পওম শেদ্ হওারশন, তাশদ্র দ্ বচম ন হওারশন, তাশদ্র াশথ 

এবাদ্ত ওরা হঙশড় লদ্শন এবাং াঅল্লার রুশও হওন্দ্র হওাশর তীদ ন্ধবন্ধিক একটি াঅরাদা 

ভাজ, াঅরাদা ভ্রাতৃত্ব গমড় তুরমরন। তারির ১৩ বঙর ির মক্কা হথশও মদ্ীনা হঘাশ হযশ 

তৃতী প্রওার হচরত হওারশন। এর ৯ বঙর ির মক্কা চশর ির তৃতী প্রওাশরর হচরশতর 

াঅর প্রশাচন হরাাআশা না, লওন্তু বাওী দ্াুআ প্রওাশরর হচরশতর প্রশাচন হরাশ হকশা এবাং াঅচ 

াঅশঙ। দ্ীন যঔনাআ লবওৃত হাশ যাশব, বৃত্তর চনাংঔযা যঔনাআ ঐ লবওৃত দ্ীশনর ভ্রান্ত িশথ 

হঘাশব, তঔন াঅল্লা তাাঁর াীম ওরুণা যাশদ্র হরাতু মুস্তাওীশম হদ্াাত হওারশবন, 

তাশদ্র ঐ বৃত্তর চনাংঔযা হথশও লবশ্বনবী  তাাঁর াাবাশদ্র (রাাঃ) মতাআ হচরত হওারশত শব। 

াথমাৎ ঐ াংঔযাকলরষ্ঠ িথভ্রান্তশদ্র শে ম্পওম শেদ্  তাশদ্র দ্ বচম ন হওারশত শব। এ 

হচরশতর প্রশাচন হওানলদ্নাআ হল শব না। মচৌে’ ফিয াঅমগ াঅল্লায় ন্ধফশ্বাী াঅযমফয 

মভামযকমদয ভমধে ভানফী  তাাঁয াঅাফমদয (যাাঃ) মম বূন্ধভকা ন্ধিমরা, াঅজ 

াঅল্লা ন্ধফশ্বাী ন্ধকন্তু কাম্েতাঃ মভামযক ভামজয ভমধে মমফুত তীমদয মাআ 

বূন্ধভকা। হলদ্ন াঅল্লার রু হযমন মানুশও াঅল্লার প্রওৃত তীশদ্, বমবযািী তীশদ্ 

াঅহ্বান হওাশরলঙশন, হাআ নবীর প্রওৃত াঈম্মা লাশব হযবুত তীদ্ হাআ এওাআ াঅবান 

হওারশঙ। হলদ্ন াঅল্লার রু  তাাঁর াাবারা (রাাঃ) হযমন দ্ীশনর বযািাশর ঐ মাচ হথশও 

হচরত হওাশরলঙশন, তাশদ্র াশথ এবাদ্ত ওরা হঙশড় লদ্শলঙশন, াঅচ ঠিও হতমলন ভাশব 

প্রওৃত াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী বার প্রশঘিারত হযবুত তীদ্শও বত্তমমান ‘হমাশম’ মাচ হথশও 

হচরত হওারশত শব। নাআশ নবীর ুন্না িান ওরা শব না, এবাং এাআ দ্ীনু এামশও প্রলতষ্ঠার 

াংগ্রাশম াঅল্লার রুশর ুন্না তযাক হওারশ াঅল্লার াাযয  া য াঅশব না। াঅল্লার 

রু হবাশশঙন - হচরত হল শব না হয িযমযন্ত তবা হল শব না, তবা হল শব না হয 

িযমযন্ত ূযময তার াস্ত যাবার স্থান হথশও াঈদ্ না শব [মুালবা (রাাঃ) হথশও াঅমদ্, াঅব ুদ্াাঈদ্ 
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 দ্ালরমী]। হওামশতর এওটি াঅামত হাশে িলশ্চম হথশও ূশযমযাদ্। তারির হথশও াঅর 

ওাশরা তবা ওবু শব না। াথমাৎ হচরশতর প্রশাচন হওামত িযমযন্ত থাওশব, হযমন থাওশব 

হচাশদ্র প্রশাচন হওামত িযমযন্ত (াদ্ী)। 

ঞ্চভ দান্ধয়ত্ব - াঅল্লার রাস্তা হচাদ্ ওশরা। এাআ মল দান্ধয়ত্বাআ মার মিমনয চাযটি 

দান্ধয়মত্বয াঈমেে  রক্ষে। এটাশও বাদ্ লদ্শ ঐ ঘারটির াঅর হওান াথম হনাআ। এওটি াংলবিান 

(Constitution), হটি যশতা ুির, যশতা লনঔুাঁতাআ হাও না হওন, হটা এওটা চনমলি বা 
চালতর ির প্রশাক  ওাযমযওর না হওারশ হযমন হটা াথমীন, মতভন্ধন তীমদয য 

ন্ধবন্ধি কযা দীনুর এরাভ, দীনুর মকয াংন্ধফধান “মকায’াঅনমক” ভানফ জীফমনয 

ফ্স্তময, ফ্ ােমন কাম্েকয না মকাযমত াযমর তা াথ্ীন। এাআ াংলবিানশও প্রশাক  

ওাযমযওর ওরার নীলত িেলত াঅল্লা লনলদ্মি হওাশর লদ্শশঙন- হচাদ্  হওতা- বমাত্মও প্রশঘিা 

 লস্ত্র াংগ্রাম (হওার’াঅন- ুরা বাওারা- ২১৬  ানযানয বহু াঅাত)। তাাআ মভা’মভনমদয 

াথ্াৎ প্রকৃত ন্ধফশ্বাীমদয াংজ্ঞামক াঅল্লা শুধ ুফ্ফোী তীমদয ভমধে ীভাফে 

যামখন ন্ধন, ঐ তীদমক প্রন্ধতিা  কাম্েকয কযায জনে মজাদমক ান্তব্ুি মকাময 

ন্ধদময়মিন। হবাশশঙন- শুি ু তারাাআ তযলনষ্ঠ হমা’হমন যারা াঅল্লা  তার রুশও লবশ্বা 

হওাশরশঙ, তারির াঅর তাশত ওঔন শি ওশর লন এবাং তাশদ্র চান  ম্পদ্ লদ্শ াঅল্লার 

রাস্তা হচাদ্ হওাশরশঙ (হওার’াঅন- ুরা হুচরাত- ১৫)। াথমাৎ শুধ ু প্রকৃত তীমদ 

(বত্তমমাশনর লবওৃত  াঅাংললও তীদ্ ন, চীবশনর বম ােশনর তীদ্) ন্ধফশ্বাী মামর 

মকাঈ প্রকৃত মভা’মভমনয াংজ্ঞায় স্থান ামফ না, মন্ধদ ম ঐ তীদমক ভানফ জীফমন 

প্রন্ধতিায জনে াংগ্রাভ না কময। তাাআ াঅল্লা হওার’াঅশন হচাদ্ (বমাত্মও াংগ্রাম)  

হওতাশও (লস্ত্র াংগ্রাম, যুে) ওশও লতবার াঈশল্লঔ হওাশরশঙন এবাং তার রু হবাশশঙন- হয 

বযলক্ত হচাদ্ হওারশা না বা হচাদ্ ওরার দ্ঢ়ৃ াংওল্প হওারশা না হ হমানাশ ওশদ্র এওটি 

হেণীভুক্ত াবস্থা মারা হক [াদ্ী- াঅব ু হারারা (রাাঃ) হথশও- হমাশম, হমলওাত]। 

হমানাশ ওশদ্র স্থান হমালশরও  ওাশ রশদ্র স্থাশনর হঘশ লনশঘ চাান্নাশমর বশঘশ ভির 

স্থাশন (হওার’াঅন- ুরা াঅন হনা- ১৪৫)। তাাআ াঅল্লার রু দ্ীনু এামশও িৃলথবীশত 

প্রলতষ্ঠার চনয মাত্র ন বঙশরর মশিয ১০৭ টি যুে হওাশরশঙন। এটাাআ তার হাআ প্রওৃত ুন্না হয 
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ুন্না িান না হওারশ লতলন হবাশশঙন- াঅলম তাশদ্র হওাঈ নাআ, তারা াঅমার হওাঈ ন, াথমাৎ 

াঅমার াঈম্মত ন। 

লনশচর াঈম্মার ির এাআ িাাঁঘটি ওাশচর দ্ালত্ব, াথমাৎ িাাঁঘ দ্ ার এওটি ওমমূলঘ ািমণ হওাশর 

াঅল্লার রু হবাশশঙন- এাআ ওমমূলঘর ঐওযবিনী হথশও হয াঅিাত িলরমাণ হাশর যাশব হ 

তার কা হথশও এাশমর রজ্জ ু (বিন) ঔুশ হ শব- যলদ্ না হ াঅবার (তবা হওাশর) ল শর 

াঅশ- াঅর হয াজ্ঞানতার যুশকর (াঅাআযাশম চাশলাত) হওান লওঙুর লদ্শও াঅহ্বান হওারশব, হ 

যলদ্ লনশচশও হমাশম হবাশ লবশ্বা ওশর এবাং নামায িশড় এবাং হরাযা রাশঔ তবু হ 

চাান্নাশমর জ্বাানী িাথর শব। এঔাশন াঅাআযাশম চাশলাত, াজ্ঞানতার যুক হবাশ হবাছাশনা 

হাশশঙ প্রাও-এামী যুশকর ওথা। াথমাৎ াঅল্লার হল রুশর নবুাত িাবার াঅশকর মশর 

ওথা, হয ম াঅল্লাশও লবশ্বা হওাশর হমালশরওরা তাশদ্র চীবন, লবশল হওাশর মলিকত 

ামালচও চীবন িলরঘালত হওারশতা াঅল্লার দ্ীন লদ্শ ন, ওাবার িুশরালতশদ্র, কারুল্লার 

লবিান, াঅাআন-ওানুন লদ্শ; াঅচ হযমন াঅল্লামক ন্ধফশ্বা মকাময াঅভামদয ভন্ধষ্টগত, 

জাতীয় জীফন াঅল্লায মদয়া ন্ধফধান, াঅাআন-কানুন ন্ধদময় ন্ধযচান্ধরত য় না, য় াআহুদী-

খ্রীস্টানমদয, গায়রুল্লায াঅাআন-কানুন, দিন্ধফন্ধধ, াথ্নীন্ধত ন্ধদময়। াথমাৎ ঐ াঅাআযাশম 

চাশলাত, াজ্ঞানতার যুক  াঅচশওর এাআ ম এওাআ ওথা। াঅচ যলদ্ এওদ্ হাও এাআ 

চাশলাত  হলমও হথশও মানবী  তার াাবাশদ্র (রাাঃ) মত হচরত হওাশর াঅল্লার প্রওৃত, 

বমবযািী তীশদ্ ল শর এশ এওচন হনতার ািীশন ঐওযবে হাশ এওটি াংকঠন ওশর তশব ঐ 

াংকঠন হথশও হওাঈ যলদ্ াজ্ঞানতার মশর হওান লওঙুশও াঅবার গ্রণ হওারশত বশ তশব হ 

চাান্নাশমর জ্বাানী। াঈদ্ারণ - াজ্ঞানতার যুশক মাশচ ুদ্ প্রঘলত লঙশা। দ্ীনু এাম 

প্রলতলষ্ঠত হাশ াঅল্লা ঐ ুদ্শও শুি ুহয লনলে হওারশন তাাআ ন, ুদ্ যারা ঘা ুরাঔশব তাশদ্র 

লবরুশে যুে হযাণা হওারশন (হওার’াঅন - ুরা াঅ বাওারা- ২৭৯)। হাআ ুদ্ াঅচ মস্ত 

‘হমাশম’ দ্লুনার চাতী াথমনীলতর বুলনাদ্। হলর্ও, কু র হথশও হচরত হওাশর াঅল্লার  

রুশর হদ্া ৫ দ্ া ওমমূলঘর ঐওযবিশনর মশিয হথশও হওাঈ যলদ্ বশ- মস্ত িৃলথবীশত 

বত্তমমাশন ুদ্ লভলত্তও াথমনীলত ঘা ুাঅশঙ, ঐ াথমনীলত হথশও মু্পণমভাশব লবলেন্ন হাশ যাা 
বাস্তবতা ন, মূ্পণমভাশব বচম ন ওরা ম্ভব ন, ওাশচাআ এটাশও াঅাংললও ভাশব বা াস্থাীভাশব 

ঘা ুরাঔা যাও, তশব ঐ হাও এাআ ৫ দ্ া ওমমূলঘর মশিয থাওশ, হ লনশচশও হমাশম হবাশ 
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লবশ্বা হওারশ, নামায িড়শ, হরাযা রাঔশ (াথমাৎ বমরওম এবাদ্ত হওারশ) হ 

চাান্নাশমর জ্বাানী িাথর। ুদ্ ঙাড়া বত্তমমাশনর কারুল্লার ানযানয লবশ ঐ এওাআ ওথা 

প্রশযাচয।  

এাআ ওমমূলঘটিশও এওটু িযমযশবক্ষণ হওারশাআ হবাছা যা হয, এটি ম্পে্ুবামফ একটি াভন্ধযক 

কভ্ূন্ধচ। হয হওান ামলরও বালনীর ওমমূলঘর শে এটাশও তুনা হওারশাআ এ তয প্রওট হাশ 

াঈঠশব। প্রশতযও ামলরও বালনীর মূনীলতাআ হা- ঐওয, লৃাংঔা, াঅনুকতয  যুে। াঅল্লার 

হদ্া ওমমূলঘশত শুি ু হচরতটা ালতলরক্ত। লওন্তু লঘন্তা হওারশ হদ্ঔা যা হয, িৃলথবীর ব 

ামলরও বালনীগুল াঅাংললওভাশব হচরত ওশর। তারা হদ্শলর চনািারণ হথশও লবলেন্ন 

হাশ বযারাশও াথমাৎ ামলরও খাাঁটিশত বা ওশর, হযঔাশন তাশদ্র চীবনযাত্রা চনািারণ হথশও 

মু্পণমভাশব ানযরওম। বযারাশওর চীবনযাত্রার লনশম কণতশন্ত্রর নামকি হনাআ, াঅল্লার হদ্া 

এাআ ওমমূলঘশত কণতশন্ত্রর নামকি হনাআ; এঔাশন শুি ুুদ্ঢ়ৃ ঐওয, লৃাংঔা, াঅনুকতয, কারুল্লা 

হথশও হচরত  যুে। ‘এ াআরাভ াআরাভাআ নয়’ বাআশ াঅলম লশঔলঙ- াঅল্লায ন্ধনমদ্ম তায 

যুর মম াঈম্মা, মম জান্ধত গঠন মকাযমরন মটামক একটি জান্ধত না মফামর ফযাং একটি 

াভন্ধযক ফান্ধনী ফরাাআ মথাথ্ য়। ওারণ হয চনশকালষ্ঠ ৯ বঙশরর মশিয ১০৭ টি যুে 

হওারশা, যার প্রলতষ্ঠাতা হনতা হথশও শুরু হওাহর প্রশতযওটি মানু াশচ হযাো হা, হনতা 
হথশও লনশ প্রশতযওটি হাশওর কাশ াস্ত্রাখাশতর লঘহ্ন িড়শা, হ চনশকালষ্ঠশও ামলরও বালনী 
ঙাড়া ানয াঅর লও নাশম ালভলত ওরা যা? াঅল্লার হদ্া ওমমূলঘটি াঅমার এাআ ওথারাআ 

তযান। 

াঅল্লা মানব চালতশও নযা, ুলবঘার  লালন্তশত (এাশম) িৃলথবীশত থাওার চনয িাাঁঘ দ্ ার 

এওটি দ্ীন লদ্শন (তীদ্, নামায, যাওাত, জ্ব  হরাযা) এবাং ঐ দ্ীনশও িৃলথবীশত মানব 

চীবশন প্রলতষ্ঠার চনয ঐ িাাঁঘ দ্ ার এওটি ওমমূলঘ তার রুশর মািযশম লদ্শন (ঐওয, াঅশদ্ল 

হলানা, াঅশদ্ল িান ওরা, হচরত  বমাত্মও াংগ্রাম ওরা)। হযহতু ঐ দ্ীন মানব চীবশন 

প্রলতলষ্ঠত না হাশ ঐ দ্ীশনর মূয হনাআ, মমতু দীন প্রন্ধতিায ঐ ৫ দপা কভ্ূন্ধচটি ৫ দপা 

ন্ধফন্ধষ্ট দীমনয ভান গুরুত্বে্ূ, ভান ভূরে। এ ওথাটা ভাশা হওাশর হবাছার চনয এওটি 

ানুলঘত্র হিল হওারলঙ। 
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১ 

মদায়া  তে দীন 
২ 

মদায়া  তেদীনমক প্রন্ধতিা 
লতলন (াঅল্লা) তার রাুশও (দ্াঃ) হদ্াা  

তযদ্বীন লদ্শ  হপ্ররণ হওাশরশঙন 

এাআ চনয হয লতলন হযন এটাশও ানয মস্ত 

দ্বীহনর ির প্রলতষ্ঠা ওশরন। (হওারাঅন- ুরা 
াঅ  াতা, াঅাত- ২৮, ুরা াঅত তবা, 
াঅাত- ৩৩  ুরা াঅ ফ্, াঅাত-৯) 

তযলনষ্ঠ হমা’হমন শুি ু তারা যারা াঅল্লা  

তার রাুশও  লবশ্বা হওাশরশঙ,  

তাশত াঅর শি ওশর নাাআ 

এবাং তাশদ্র প্রাণ  ম্পদ্ লদ্শ াঅল্লার 

রাস্তা হচাদ্ হওাশরশঙ। (হওারাঅন - ুরা াঅ 

হুচরাত, াঅাত ১৫) 
ও) াঅল্লা  রাুশর ির াআমান- (তীদ্) ও) ঐওয 
ঔ) াাত (নামায) ঔ) (হনতার াঅশদ্ল)- হলানা 
ক) যাওাত ক) (ঐ াঅশদ্ল)- িান ওরা 
খ) জ্ব খ) হচরত ওরা 
গ) ম (হরাযা) গ) াঅল্লার রাস্তা হচাদ্ ওরা 
 

১ নাং ঙও হাশে াঅল্লার তীদ্ লভলত্তও হল দ্ীনু এাম াঅর ২নাং ঙও হাশে হাআ দ্ীনশও 

প্রলতষ্ঠা ওরার প্রলক্রা, তলরওা, ওমমূলঘ। ১ নাং না থাওশ ২ নাং এর হওান প্রশাচন হনাআ এবাং ২ 

নাং না থাওশ ১ নাং াথমীন। এওটি ানযটির িলরিূরও। ুতযাাং দ’ুমটাযাআ ভূরে, গুরুত্ব একাআ 

ভান। ১ নাং িমকয াাঁচ দপায মম মকান একটামক ফাদ ন্ধদমর ফা াস্বীকায মকাযমর 

মমভন মভা’মভন ফা মভামরভ থাকা মায় না, মতভন্ধন ২ নাং িমকয াাঁচদপায মম মকান 

একটিমক াস্বীকায মকাযমর ফা এ মথমক াঅধ াত ভাত্য মাময মগমরাআ গরা মথমক 

এরামভয ফাাঁধন খুমর মপরা মার। এাশমর বাাঁিন কা হথশও ঔুশ হ া াথম দ্ীন হথশও 

হবর হাশ যাা, হমালশরও ওাশ র হাশ যাা। াঅল্লার রুশর ৬০/৭০ বঙর ির হথশওাআ 

ঐ ২নাং ঙও (ওমমূলঘ) মু্পণম ভাশব িলরতযক্ত হাশশঙ। ১ নাং ঙশওর প্রথম দ্ া তীদ্ াঅর 

প্রওৃত তীদ্ হনাআ, টা বযলক্তকত াথমাৎ াঅাংললও তীশদ্ িলরণত হাশশঙ। াঅাংললও তীদ্ 

াবলযাআ হলর্ও, হয হলর্ও ক্ষমা না ওরার চনয াঅল্লা প্রলতশ্রুলতবে। ঐ াঅাংললও তীশদ্র 

ওারশণ িশরর দ্ াগুল াথমাৎ নামায, যাওাত াআতযালদ্ াথমীন হাশ হকশঙ। াঅল্লা  তার 
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রু ঘান হয তার এাআ াঈম্মা এওটি হওন্দ্র, এওচন হনতার ািীশন ঐওযবি থাশও (হওার’াঅন-

ুরা  - ৪)। এাআ ঐমকেয ফন্ধমনয ফাাআময মমন একটি ভানুল না থামক ম জনে 

ন্ধফশ্বনফী মফামরমিন- মম ফেন্ধি এভামভয (মনতায) ফায়াত (াঅনুগতে) না ন্ধনময় ভাযা 

মগমরা ম াঅাআয়োমভ জামন্ধরয়ামতয (াজ্ঞতায মমুগয) ভৃতুেফযে মকাযমরা। [াদ্ী- 

মুালবা (রাাঃ) হথশও - মুনাশদ্ াঅমদ্ াআবশন াম্ব, ঘতুথম ঔে, িৃষ্ঠা-৯৬]।  

এঔন প্রশ্ন হাশে- বত্তমমান দ্লুনার হলমও  কু র হথশও হচরত হওাশর হওাথা ঐওযবে হাশত 

শব? দ্ীনু এামশও প্রলতষ্ঠা হওারশত প্রশঘিা হওারশঙ, িৃলথবীশত এমন বহু াংকঠন াঅশঙ। এাআ 

ব াংকঠন, দ্গুলর প্রশতযওটির ওমমূলঘ ঐ াংকঠনগুলর প্রলতষ্ঠাতাশদ্র, হনতাশদ্র াথমাৎ 

মানুশর ততরী। ওাশচাআ এশদ্র হওানটাাআ াঅচ িযমযন্ত িৃলথবীর হওাথা া য াভ হওারশত িাশর 

নাাআ। লওন্তু এাআ ব াংকঠনগুলর মকানটি মন্ধদ তামদয ন্ধনমজমদয ততযী কযা কভ্ূন্ধচ তোগ 

মকাময াঅল্লায মদয়া এাআ কভ্ূন্ধচ গ্রে কময তমফ মাআ াংগঠমন মমাগ ন্ধদময় ঐকেফে 

মামত মফ ন্ধক? এর চবাশব াঅলম হবাশবা- না, তা শব না। ওারণ হাশে এাআ হয, এাআ 

াংকঠনগুল বহু বঙর হথশও এাআ প্রশঘিা ঘালশ াঅশঙ। হওান হওানটি ৫০/৬০ বঙর হিাশর ওাচ 

হওারশঙ লওন্তু এশদ্র ভু াঅওীদ্ার ওারশণ এশদ্র হওানটাহওাআ াঅল্লা তার লনশচর ততরী ওমমূলঘ 

হদ্ন লন। হযবুত তীশদ্র প্রলতষ্ঠার মাত্র এও বঙশরর মশিয রমানুর রলম হয ওমমূলঘ তার 

রুশও তার াঈম্মার চনয লদ্শলঙশন হটা াশৌলওও ভাশব এাআ াংকঠনশও লদ্শ এশও িনয 

হওাশরশঙন। একটি াংগঠমনয তমফাআ াঅল্লায এতফড় ানুগ্র মথমকাআ প্রভাে য় মম 

এটাাআ তায ভমনানীত াংগঠন। লতলন ঘান এাআ াংকঠশনর হনতৃশত্বাআ িৃলথবীর মস্ত হমা’হমন, 

হমাশম  াঈম্মশত হমাাম্মদ্ী ঐওযবে  এবাং িৃলথবীশত াঅল্লার তযদ্ীন প্রলতষ্ঠার হচাদ্ 

ওশর। ানযানয াংকঠনগুলর দ্ীখম চীবশন াঅল্লার হদ্া ওমমূলঘ না িাা লনশচশদ্র ততরী ওরা 

ওমমূলঘ হমাতাশবও ওাচ হওাশর বযথম হাশ লবিথকামী হাশ াআহুদ্ী-খ্রীস্টানশদ্র প্রলক্রা, তলরওা 

াবম্বন হওাশর লমটিাং, লমলঙ, হোকান  লনবমাঘশনর িথ হিাশরশঙ। ওতওগুল াংকঠন প্রথশম 

হচাদ্ লদ্শ াঅরম্ভ হওারশ লনশচশদ্র ততরী ওমমূলঘর  শ বযথম হাশ হাআ লনবমাঘশনর িথাআ 

হিাশরশঙ। এগুশার মশিয াঈশল্লঔশযাকয হাশে লমলশরর এঔানু হমাশলমন  ালত ম্প্রলত 

ল লিাাআশন নুর লমারীর াংকঠন হমাশরা নযালনা লবাশরলন ফ্রন্ট (M.N.L.F)। ওতওগুল 
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াংকঠন হচাশদ্র ওাঙ লদ্শ যা লন। গুল প্রা প্রথম হথশওাআ াআহুদ্ী-খ্রীস্টানশদ্র রাচননলতও 

তলরওা গ্রণ হওাশরশঙ; এশদ্র মশিয াঈশল্লঔশযাকয াঅশচলরার এালমও যাশভলন ফ্রন্ট 

(F.I.S), াঈিমাশদ্শলর চামাাশত এামী  াশনও হঙাট ঔাট দ্। F.I.S লনবমাঘশন লচশত 

ক্ষমতা হযশত না হিশর ানয ভু িথ হিাশরশঙ - ন্ত্রাশর িথ। এ িথ াঅল্লা রুশর ন, 

লবশ্বনবী এ িশথ এাম প্রলতষ্ঠা ওশরন লন। রহুর ির াঅল্লার ালিমত এবাং রু ওতৃ্তমও তার 

াঈম্মার ির ালিমত দ্ালত্ব এাআ ওমমূলঘ ুদ্ীখম হতরল’ বঙর ির াঅলম হয হযবুত তীশদ্র 

াশত তুশ লদ্শত িারাম এ চনয াঅল্লার ওাশঙ শুওলরা চানাবার ললক্ত াঅমার হনাআ। এ হয 

ওতবড় দ্ালত্ব, ওতবড় হনামত, হযবুত তীশদ্র প্রশতযও হমা’হমন, হমাশম  াঈম্মশত 

হমাাম্মদ্ীশও হৃদ্ লদ্শ াঈিলি হওারশত শব এবাং হাআ হমাতাশবও তাশদ্র চান  মা, চীবন  

ম্পদ্ লদ্শ াঅল্লার দ্ীন িৃলথবীশত প্রলতষ্ঠার াংগ্রাম, হচাদ্ হওারশত শব। প্রমতেকমক ভমন 

যাখমত মফ মম, াংগ্রাভাআ তায দান্ধয়ত্ব, াপরে নয়, কাযে াপরে  ফেথ্তা ভানুমলয 

ামত নয়, মটা াঅল্লায ামত। মানুশর প্রশঘিা, াংগ্রাম ওতঔালন াঅন্তলরওতার াশথ হাশে, 

ওতঔালন বর, ওতঔালন হওারবানী ওরা হাশে হটা হদ্শঔাআ হাআ মামীম, রাব্বু াঅা’লমন 

মানুশও া য বা বযথমতা দ্ান ওশরন। তাাঁর লবঘাশর াণুমাত্র ভু  না। তশব লতলন 

হবাহশঙন- হমা’হমনশদ্র াাযয ওরা াঅমার দ্ালত্ব (হওার’াঅন-ুরা রূম, াঅাত ৪৭)। তাাঁর 

াাযয াঅশ িৃলথবীর হওান্ ললক্ত াঅমাশদ্র িরালচত হওারশব? ওারুর হ ািয হনাআ। তমফ 

াঅভামদয মাআ মভা’মভন মামত মফ মম মভা’মভন মামর াঅভামদয াামে কযা তাাঁয 

দান্ধয়ত্ব মাময় মায় এফাং মভা’মভন মামে যুা হুজযামতয ১৫ নাং াঅয়ামত াঅল্লা মম 

প্রকৃত মভা’মভমনয াংজ্ঞা ন্ধদময়মিন মাআ মভা’মভন। াআা াঅল্লা! হতামার ািার ওরুণা 

তুলম হযবুত তীদ্শও হযমন হতামার লনশচর ততরী ওমমূলঘ লদ্শ িনয হওাশরশঙা হতমলন 

হতামার াীম হস্দহ এশও ওবু হওাশর না এবাং এশও হতামার ওমমূলঘ াক্ষশর াক্ষশর িান 

ওরার ললক্ত দ্া। হযবুত তীশদ্র প্রশতযও হমাচাশদ্শও হতামার রুশর াাবাশদ্র মত শুি ু

মৃতুযভীন ন, মৃতুযর চনয, লাাদ্াশতর চনয াঅকুপ্রাণ হওাশর দ্া।  

- াঅভীন 
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মজাদ, মকতার  ন্ত্রা 

 

এাআ হঙাট্ট িুলস্তওাটি (Booklet) প্রওাল বার ির হথশও এ িযমযন্ত হয লবটি ক্ষ ওরা হকশা তা 
হাশে এাআ হয হমাশম হবাশ িলরলঘত এাআ চনাংঔযার হয াাংলটুকু এাআ হদ্শল াঅশঙ তাশদ্র 

এওাাংল  ভীত হাশশঙন না  লঘলন্তত হাশ হিাশড়শঙন। এাআ াাংলটি হাশে চালতর হাআ াাংল 

হযটা লওঙুশতাআ াঅল্লা, রুশর দ্ীন প্রলতষ্ঠা হাও তা ঘা না। তারা াঅমাশদ্র চীবশন াঅল্লার 

হদ্া চীবন-বযবস্থা, দ্ীন প্রলতষ্ঠার হঘিাশও ন্ত্রাী, চেীবাদ্ াআতযালদ্ নাম লদ্শ মানুশর ওাশঙ হ 

প্রলতিন্ন হওারশত ঘান। াঅমার এাআ বাআশ হয হচাদ্, হওতা াআতযালদ্শও ন্ত্রা হবাশ লঘলহ্নত 

হওারশত ঘান। মজাদ াঅয ন্ত্রা এক ন্ধজন্ধন নয়, ম্পে্ূ ন্ধবন্ন ন্ধফলয়। হচাদ্ লশব্দর ার্থ 

হওান ওাচ হওারশত বমাত্মও প্রশঘিা ওরা; াঅর ন্ত্রা হাশে লাংাত্মও ওাচ হওাশর, হবামা 

 াটিশ, ধ্বাং হওাশর ভ-ভীলত ৃলি ওরা। লওন্তু হমাশম নামিারী লওন্তু ওাযমযতাঃ ওাশ র  

হমালশরও এাআ হাওগুল হচাদ্শও ন্ত্রা হবাশ ঘালশ, হচাশদ্র লবরুশে মানলওতা কশড় 

তুশত ঘান। াথঘ দ্ীন প্রলতষ্ঠার এাআ হচাদ্ াথমাৎ প্রশঘিা ঙাড়া দ্ীনু এামাআ ামূ্পণম; ওারণ 

াইভামনয াংজ্ঞায ভমধে, মভা’মভন ফায াংজ্ঞা, মি্য ভমধোআ াঅল্লা এাআ মজাদ াথ্াৎ 

দীন প্রন্ধতিায এাআ প্রমচষ্টামক, াংগ্রাভমক ঢুন্ধকময় ন্ধদময় মযমখমিন। (হদ্ঔুন- ুরা হুচরাত, 

াঅাত ১৫) 

যারা াঅমাশদ্র চীবশন াঅল্লার দ্ীনু ও, এাম প্রলতষ্ঠা হাও তা ঘান না তাযা স্ববাফতাআ 

এাআ প্রমচষ্টামক াথ্াৎ মজাদমক চান না, এটাাআ স্বাভালবও। তারা হচাদ্ াথমাৎ প্রশঘিাশও 

হ, মি ওাচ হবাশ প্রলতিন্ন ওরার হঘিা এশও ন্ত্রাশর শে এও হওাশর লদ্শশঙন, যাশত 

ািারণ মানু ন্ত্রাশও খৃণার াশথ হচাদ্শও খৃণা ওশর। হযশতু এাম লবশরািী এাআ 

হাওগুলর লনন্ত্রশনাআ হদ্শলর ালিওাাংল প্রঘার বযবস্থা াথমাৎ লমলডা (Media), হশতু তাশদ্র 

ালবোন্ত লমথযা প্রঘাশরর  শ তারা প্রা   হাশশঙন। হমাশম  হমা’হমন বার 

দ্াবীদ্ার াঅচ লনশচশও হওান ভাশব হচাদ্ াথমাৎ দ্ীনু এাম প্রলতষ্ঠার শে চলড়ত বার 

ওথা স্বীওার হওারশত ভ িান এবাং ওশরন না। 
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ুতরাাং প্রশাচন হাশ হিাশড়শঙ হয দ্ীন প্রলতষ্ঠার হঘিা মজাদ এফাং মকতামরয স্থান 

মকাথায় তা ন্ধনন্ধদ্ষ্ট কযা। হচাদ্ লশব্দর াথম াংগ্রাম, বমাত্মও াংগ্রাম, প্রশঘিা। হচাদ্ হাশে 

দ্ীন প্রলতষ্ঠার প্রশাচনীতা মানুশও মুশঔ হবাশ, লশঔ চালনশ, বকৃ্ততা হওাশর, যুলক্ত াঈিস্থািন 

হওাশর, বুলছশ াআতযালদ্ ভাশব। াঅর হওতা এশওবাশর লভন্ন লব্দ যার াথম লস্ত্র যুে। মজাদ 

ফেন্ধি, দর, মগান্ধি াআতোন্ধদয ম্োময় এফাং মকতার যাষ্ট্রীয় ম্োময়। হওান বযলক্ত বা হকালষ্ঠ 

বা দ্ যলদ্ দ্ীন প্রলতষ্ঠার চনয াস্ত্র াশত হন তশব হটা শব মারাত্মও ভু। তাশদ্র ওাচ শব 

মানুশও যুলক্ত লদ্শ হওারান-াদ্ী হদ্লঔশ, বাআ লশঔ, বকৃ্ততা হওাশর মানুশও এ ওথা হবাছান হয 

িৃলথবীশত লনরাংকুল লালন্ত, লনরািত্তা  নযা লবঘাশরর মশিয বা হওারশত হাশ এওমাত্র িথ লযলন 

াঅমাশদ্র ৃলি হওাশরশঙন তাাঁর হদ্া চীবন লবিান হমাতাশবও াঅমাশদ্র চীবন িলরঘানা ওরা। 

ািারণ জ্ঞাশনাআ হবাছা যা হয, হয হয লচলন ততরী হওাশরশঙন তাাঁর হঘশ াঅর হও চানশব হয 

লচলনটি লওভাশব ঘাাশ হটা ঠিওমত, ভাশাভাশব হঘাশব। াঅল্লা ুরা মুশওর ১৪ নাং 

াঅাশত হবাশশঙন- হয ৃলি হওাশরশঙ তার হঘশ হবলী চান? (তুলম ৃি হাশ?) এ যুলক্তর হওান 

চবাব াঅশঙ? লওন্তু াঅমরা হমা’হমন হমাশম বার দ্াবীদ্ার হাশ দ্াজ্জাশর লনশদ্ম শল াঅল্লার 

হদ্া দ্ীন, চীবন-বযবস্থা হথশও শুিুমাত্র বযলক্তকত াাংলটুকু ঙাড়া মলিকত (হযটাাআ প্রিান) 

াাংলটুকু বাদ্ লদ্শ হঔাশন লনশচরা লবিান, াঅাআন-ওানুন, লনমনীলত লনেম ারণ হওাশর হাআ 

হমাতাশবও াঅমাশদ্র মলিকত চীবন িলরঘালত হওারলঙ।   লও হাশশঙ? ললক্ষা দ্ীক্ষা, 

লবজ্ঞাশন, প্রযুলক্তশত ভানফ াআন্ধতাময চুড়ান্ত স্থামন াঈন্ধস্থত মাময় াঅজ নৃ্ধথফী াান্ধন্ত, 

ানোয়, াতোচায, ান্ধফচায াঅয ভানুমল ভানুমল াংঘল্  যিামত ান্ধস্থয। তাশাশ 

প্রমাণ হাশ যাশে হয মানু তার চীবন িলরঘানার চনয হয বযবস্থা ততরী হওাশর লনশশঙ তা 

তাশও লালন্ত  লনরািত্তা লদ্শত বযথম হাশশঙ। ওাশচাআ মানুশওাআ হবাছাশত শব হয এ িথ তযাক 

হওাশর মানুশর াবমশভৌমত্বশও তযাক হওাহর াঅল্লার রু যা লললঔশশঙন হাআ াঅল্লার 

াবমশভৌমশত্ব ল শর হযশত শব, হাআ াবমশভৌমত্বশও গ্রণ হওাশর তাাঁর হদ্া দ্ীন, চীবন-বযবস্থাশও 

গ্রণ হওাশর াঅমাশদ্র চীবশন প্রলতষ্ঠা হওারশত শব। এাআ ওাচ লও হচার হওাশর ওরাবার ওাচ? 

এটাশতা ািারণ জ্ঞাশনাআ হবাছা যা হয হচার হওাশর, ললক্ত প্রহাক হওাশর মানুশও হওান লওঙু 

লবশ্বা ওরাশনা াম্ভব। 
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হযবুত তীদ্ এাআ ওাচটাাআ ওরার াংওল্প হওারশঙ এবাং হওারশঙ মানুশও বুলছশ, যুলক্ত লদ্শ। 

াঅল্লার াবমশভৌমশত্ব (াঈুলাশত) মানুশও ল শর াঅার াঅহ্বান হওারশঙ। এাআ ওাচ ওরার চনয 

হযবুত তীদ্ প্রলক্রা গ্রণ হওাশরশঙ াঅল্লার রুশর প্রলক্রা, াথমাৎ তলরওা। লতলন লও 

হওাশরলঙশন? মক্কী চীবশনর হতর বঙর তাাঁর াঅহ্বান াথমাৎ বাাক লঙশা বযলক্ত  দ্কত 

িযমযাশ। তাাআ লতলন  তাাঁর দ্ বমপ্রওার াতযাঘার, লমথযা হদ্াাশরাি, লনযমযাতন য হওাশরশঙন- 

হওান প্রলতখাত ওশরন লন। হযবুত তীশদ্র হমাচাশদ্রা াঅচ হতর বঙর হিাশর মানুশও 

তীশদ্র, াঅল্লার াবমশভৌমশত্বর বাাক লদ্শ াঅশঙ, এটা হওারশত হযশ তারা লবরুেবালদ্শদ্র 

কাাকাল ঔাশে, ািমালনত হাশে, মার ঔাশে প্রঘেভাশব লনযমযালতত হাশে। দ্াজ্জাশর 

ানুারী, াঅল্লার দ্ীন প্রলতষ্ঠার লবশরািী এশদ্র দ্বারা হযবুত তীহদ্র হমাচাশদ্রা বহুস্থাশন 

বহুবার াঅক্রান্ত হাশশঙন, তাশদ্র াঅক্রমশন বহু হমাচাশদ্ াাংখালতওভাশব চঔম, াঅত 

হাশশঙন এবাং এওচন িুরু হমাচাশদ্ এবাং এওচন নারী হমাচাশদ্া প্রাণ লদ্শশঙন, লীদ্ 

হাশশঙন। তাশদ্র লমথযা প্রঘাশর  প্রশরাঘনা প্রভালবত হাশ িুলল হমাচাশদ্শদ্র হগ্র তার 

হওারশঙ, তাশদ্র লালরলরও লনযমযাতন হওারশঙ, হচশ লদ্শে, তাশদ্র নাশম াঅদ্াশত মামা লদ্শে, 

এমন লও এশওবাশর লমথযা মামা লদ্শে। লওন্তু এাআ হতর বঙশর লতালিও মামার এওটিশত 

হওান হমাচাশদ্ াঅদ্াশতর লবঘাশর হদ্াল প্রমালণত  নাাআ, এওটিশত লালস্ত  নাাআ।  

হযবুত তীশদ্র চশন্মর ম হথশওাআ াঅলম নীন্ধত ন্ধামফ যুমরয এাআ তন্ধযকা ানুযে 

মকামযন্ধি। াঅমার লনশদ্মল হদ্া াঅশঙ হওান হমাচাশদ্ হওান রওম হব-াঅাআলন ওাচ হওারশব না, 

হওান াঅাআন ভে হওারশব না, হওান হব-াঅাআলন াস্ত্র াশত হনশব না। যলদ্ াঅলম চানশত িালর হয 

হওান হমাচাশদ্শদ্র ওাশঙ হওান হব-াঅাআলন াস্ত্র াঅশঙ তশব াঅলমাআ িুলশল ঔবর লদ্শ তাশও িলরশ 

হদ্ব। এাআ িলরশপ্রলক্ষশত হওান হমাচাশদ্ হওান হব-াঅাআলন ওাচ হওাশর হওান াস্ত্র মামা াঅদ্াত 

হথশও লালস্ত িা নাাআ। লওন্তু তাশত িুলশলর রালন ওরা থাশম নাাআ। হযবুত তীদ্ ম্বশি 

লমলডার (াংবাদ্িত্র, হরলড, হটললভলন াআতযালদ্) ালবোন্ত লমথযা প্রঘাশর প্রভালবত হাশ িুলল 

এঔন এঔাশন হঔাশন হমাচাশদ্শদ্র হগ্র তার হওারশঙ, াঅর হওান ািরাি না হিশ ৫৪ িারা 

ালভযুক্ত হওাশর ঘাান লদ্শে লওন্তু স্বভাবতাআ াঅদ্াত হথশও হওান াচা হাশে না। 



69 

 

াঅল্লার রুশর হতর বঙশরর মক্কী চীবন লঙশা শুি ুএও তর া লনযমযাতন। তারির মদ্ীনার 

মানু যঔন তাাঁর তীশদ্র ডাও গ্রণ হওার, তঔন লতলন হচরত হওাশর হঔাশন হযশ রাষ্ট্র 

কঠন হওারশন। হযাআ রাষ্ট্র কঠন হওারশন তঔনাআ নীলত বদ্শ হকশা। ওারণ মকান যাষ্ট্র 

মকানন্ধদন ফেন্ধি ফা দমরয নীন্ধতমত টিমক থাকমত াময না। তঔন তাাঁর প্রশাচন শব 

াশস্ত্রর, তলনশওর, যুশের প্রললক্ষশণর। াঅল্লার রু তাাআ হওারশন- াশত াস্ত্র লনশন এবাং 

তঔন হথশও তাাঁর িলবত্র চীবশনর বালওটার মস্তটাাআ ওাটশা যুে হওাশর। াথমাৎ তীদ্ লভলত্তও 

এাআ তযদ্ীন প্রঘার  প্রলতষ্ঠা ফেন্ধি মগান্ধি ফা দরগত বামফ মকান মকতার াথ্াৎ স্ত্র 

মেু মনাআ, াঅশঙ শুিু তীশদ্র, াঅল্লার াবমহভৌমশত্বর াঅহ্বান, বাাক হদ্া। ঠিও হতমলন 

যাষ্ট্রীয় ম্োময় াঅমি স্ত্র মেু। রাষ্ট্রী িযমযাশ াস্ত্র, যুে াআতযালদ্ যলদ্ াঅাআন ম্মত না  

তশব িৃলথবীর ব হদ্শলর ামলরও বালনীাআ হব-াঅাআলন, ন্ত্রাী। হওারান  াদ্ীশ হয হচাদ্  

হওতাশর ওথা াঅশঙ তা রাষ্ট্রকত। হযবুত তীশদ্র হমাচাশদ্শদ্র বালড়শত হযশ তাশদ্র 

হগ্র তার ওরার ওথা  া হওাশর ওাকশচ, হরলড, হটললভলশন প্রঘার ওরা । হটললভলশনর 

িদ্ম া তাশদ্র াতওড়া িড়াশনা াবস্থা হদ্ঔাশনা ; াঅর হদ্ঔাশনা  াঅমার হঔা িুলস্তওাগুল, 

এাআ বাআটি  এাশমর প্রওৃত াা, যােলব াআতযালদ্। িলুল এবাং লমলডার হাওচনশদ্র, 

টি.লভর িদ্ম া বুও হ াাশনা ঙলব হদ্শঔ মশন  তারা গুপ্তিন ঔুশচ হিশশঙন। াথঘ ঐ বাআগুল 

াঅমার লনশদ্ম শল াশনও াঅশকাআ বাাংাশদ্শলর ালিওাাংল থানা হমাচাশদ্রা লনশচরা হযশ হিৌাঁশঙ 

লদ্শশঙ। লদ্বতী ওথা হা বা  ঐ চব্দ ওরা বাআগুল হচাদ্ী বাআ- শত হচাদ্  হওতাশর 

ওথা হঔা াঅশঙ। হচাদ্ এবাং হওতাশর ওথা হঔা াঅশঙ হবাশ যলদ্ ঐ বাআগুল চব্দ াথমাৎ 

বাশচাপ্ত ওরা  তশব তাশদ্র ওাচটা ামূ্পণম হথশও হকশা; ওারণ ঐ বালড়শতাআ ান্ততাঃ াঅর 

দ্াুআটি বাআ াঅশঙ যাশত াঅভায ফাআময় মজাদ  মকতার মতফায মরখা াঅমি তা মথমক 

ফহুগুে মফীফায ঐ ব্দ দটুি, মজাদ  মকতার মরখা াঅমি। শুি ুহঔা াঅশঙ ন যা ওরার 

চনয রালর াঅশদ্ল হদ্া াঅশঙ, এবাং হওারশ মািুরস্কার এবাং না হওারশ ওঠিন লালস্তর ওথা 

হঔা াঅশঙ। ঐ বাআ দ্াুআটির এওটি াঅল্লার হওার’াঅন এবাং ানযটি রুশর াদ্ী। ঐ বাআ দ্াুআটি 

বাশচাপ্ত না হওাশর শুিু াঅমার হঙাট হঙাট দ্’ুএওটি িুলস্তওা বাশচাপ্ত হওাশর তা াঈাঁঘু হওাশর 

টি.লভর িদ্ম া হদ্ঔাশনা াশযৌলক্তও, যুলক্তম্মত ন। 
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াঅমরা হওার’াঅন-াদ্ী হদ্লঔশ, যুলক্ত লদ্শ, প্রমাণ লদ্শ মানুশও হবাছাশত হঘিা হওারলঙ হয 

তীদ্ লভলত্তও দ্ীন, চীবন-বযবস্থা ঙাড়া ভানুমলয জীফমনয ান্ধন্ত  ন্ধনযািায াঅয মকান 

ন্ধফকল্প থ মনাআ। বত্তমমান ালান্ত, িৃলথবীাআ তার প্রমাণ। এঔাশন হচার চবরদ্লস্তর হওান স্থান হনাআ, 

মানুশও হচার হওাশর হওান লওঙু হবাছাশনা যা না এটা ািারণ জ্ঞান (Common Sense), 

মানু যলদ্ এশও গ্রণ ওশর তশব হদ্শল তীদ্ লভলত্তও দ্ীন, চীবন-বযবস্থা প্রলতলষ্ঠত শব, াঅর যলদ্ 

মানু াঅমাশদ্র ডাশও াড়া না হদ্, মানুশর াবমশভৌমত্বশওাআ, মানুশর াঈুলাতশওাআ াঅাঁওশড় 

হিাশর থাশও তশব াঅমাশদ্র লওঙু ওরার হনাআ। াঅল্লার যা াআো হওারশবন। াঅর যলদ্ মানু 

াঅমাশদ্র ওথা হবাশছ, াড়া হদ্, দ্াজ্জাশর হলঔাশনা বত্তমমাশনর মানুশর াবমশভৌমত্বশও াথমাৎ 

হলমও  কু র হঙশড় লদ্শ তবা হওাশর াঅল্লার াবমশভৌমত্ব াথমাৎ তীদ্ লভলত্তও দ্ীন, চীবন-

বযবস্থাশও গ্রণ ওশর তশব তঔন াঅশব হওতাশর াথমাৎ লস্ত্র াংগ্রাশমর, যুশের ম। ুতরাাং 

এঔন হয হযবুত তীদ্শও চেী, হচাদ্ী, ন্ত্রাী াআতযালদ্ হবাশ প্রঘার ওরা  তা চখনয লমথযা 

 াঈশেলয প্রশণালদ্ত। াঅচ হয হযবুত তীদ্শও ঐভাশব লঘলত্রত ওরার াঅপ্রাণ হঘিা হাশে তার 

লবরাট এবাং কভীর ওারণ াঅশঙ। লওন্তু তা এঔাশন াঅশাঘনা ওরার ন। লওন্তু তাশদ্র এ হঘিা 

াআনলাল্লা বযথম শব ওারণ হযবুত তীদ্ হয মাতয প্রঘার হওারশঙ তার হঘশ বড় াঅর হওান 

তয াঅমান  যলমশন হনাআ াঅর তা হা াঅল্লার তীদ্, াঅল্লার াবমশভৌমত্ব। 

াঅল্লা ুরা তবার ৩২ নাং াঅাশত হবাশশঙন- তারা (ওাশ র, হমালশরওরা) তাশদ্র মুশঔর 

 ুৎওার লদ্শ াঅল্লার নুরশও লনলভশ লদ্শত ঘা, লওন্তু াঅল্লা তাাঁর নুশরর িূণম াঈদ্ভান ঙাড়া 

ানয লওঙু ঘান না, তা ওাশ রশদ্র ওাশঙ যত াপ্রীলতওরাআ হাও। াআনলাল্লা তারা হযবুত 

তীদ্শও  ুাঁ  লদ্শ লনলভশ লদ্শত িারশব না। 
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