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এভাভুমযাভান The Leader of The Time 

জনাফ দভাাম্মে ফায়াজীে খান ন্নীয ংবিপ্ত জীফনী 

 

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

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

মওোরওোতোয ইরোরভয়ো ওকরকচ রক্ষো রোকবয ভয় রতরন রেটি রফকযোধী াংগ্রোকভ ুকযোুরয 

চরিকয় কিন। এফাং এই াংগ্রোকভয রওাংফদন্তীতুরয মনতৃফৃকেয োঘমৃয রোব ওকযন। মোকদয ভকধয 

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

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

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

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

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

চোরতয অতীকতয োকথ ফতৃভোন অফস্থোয এই রফযোট োথৃওয মদকঔ রতরন বোফকত থোকওন মম রওকয 

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

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

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

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

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

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

দৃোগ্রণ ওকযন। 

বফনল জণ ন (Achievements) 

১. বিটি বফনযাধী অনদারন: রতরন মতরযও এ ঔোওোকযয ূফৃফোাংরো ওভোন্ডোয রঙকরন এফাং 
রফকল দোরয়ত্ব োরকনয চনয ‘োরোয এ ঔো রে’ দরফমুি রফকল ওভোন্ডোয রনফৃোরঘত ন। 

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

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

অন্তুবৃুি। 

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

ফৃোরধও রফক্রয়ওৃত ফই। তোোঁয ফোখ-ফন-ফেওু ফইটি োরওস্তোন মরঔও াংকখয (ূফৃোঞ্চর োঔো) 
ম্পোদও ীদ ভুরনয মঘৌধুযীয ুোরযক রক্ষো মফোডৃ ওরৃৃ্ত্ও দ্বোদ মেণীয োঠযূরঘকত দ্রুতোঠ 

রোকফ অন্তবৃুি ওযো য়। এঙোিো রতরন ত্র-রত্রওোয় রফরবন্ন ভকয় রঘরওৎো, ধভ ৃ  

যোচননরতও প্রকঙ্গ প্রফন্ধ ররকঔকঙন। 

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

কুরভয প্রবৃরত মযোকয়কঙ।  

৫. যায়নপর শুটিং: ১৯৫৪ কন অকেররয়োয মভরকফোকনৃ অনুরিত রফশ্ব অরররম্পও 

ঘযোরম্পয়নরক অাংগ্রকণয চনয োরওস্তোন দকরয অনযতভ যোয়কপর শুটোয রোকফ রনফৃোরঘত 

ন। 
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৬. যাজনীবর্: ূফৃ-োরওস্তোন প্রোকদরও আইন রযলকদয দয (এভ.র.) রনফৃোরঘত ন 

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

এযোকোরকয়ন’ এয দযদ রোব ওকযন। 

৭. ভাজনফা: োয়দোয আরী মযডক্র ভযোটোরনৃটি এযোন্ড ঘোইল্ড কয়রকপয়োয রটোর  

োদোত কয়রকপয়োয পোউকন্ডকনয প্ররতিোতো। 

৮. বল্প ংসৃ্কবর্: নচরুর এওোকডরভয আচীফন দয। 
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প্রাককথন 

ূফৃ রদককন্ত ূকমৃয উরস্থরত মমভন অন্ধওোকযয রফরুরি রনরিত ওকয ঠিও মতভরন তয মঔন 

স্বভরভোয় উদ্ভোরত য় রভথযোয অকনোদন তঔন অফযম্ভফী কয় কি। তয আচ ভোকত 

ুতযোাং রভথযোকও রফতোরিত কতই কফ। ভস্ত ৃরথফী মঔন রভথযোয ওকরো মভকখ ঢোওো ঠিও তঔনই 

আল্লো োও তোোঁয অকল ওরুণোয় এও ভোতয রদকয় আভোকদয ভোকছ মোভোনোয এভোভকও োঠোকরন 

মমন আভযো রভথযোয ওোকরো মভখ রযকয় কতযয প্রওো খটোয়। আভযো গুটিওয় ভোনুল এই 

ভোতযকও ওকরয ভোকছ তুকর ধযোয চনয কত ১৮ ফৎয মঘিো ওকয মোরি। ২০১৩ োকর এক 

তয প্রওোক আকোলীন ওকয়ওটি রত্রওো রদ্ধোন্ত মনয় মম তোযো আভোকদয োকথ তযপ্রওোক 

কমোদ্ধো কফ। “ভোনফতোয ওরযোকণ কতযয প্রওো” এই মলোকোনকও ফুকও ধোযণ ওকয শুরু য় 

“দদরনও মদকযত্রু রত্রওোয োতোয় ধোযোফোরওবোকফ রনফকন্ধয ভোধযকভ মোভোনোয এভোকভয আদৃ 

উস্থোন। ঔুফ দ্রুত ফযোও োঠও রপ্রয়তো োয় আভোকদয রনফন্ধগুরর, একত আয মফর 

উৎোরত য় “দদরনও মদকযত্রু রযফোয। এওই োকথ (চোতীয় রত্রওো) “দদরনও রনউচ”  

আয মফ রওঙু আঞ্চররও রত্রওো (মমভন- কুরিয়োয ওোকচ, আযীনকয, ভকয়য ওোকচ, 

আচকওয ূত্রোত, ফজ্রোত, চন ভতোভত, রোরন ওণ্ঠ, ফরযোর আচওোর, ফরযোর প্ররতরদন, 

ঔফয ফোাংরো, ভোস্থোন, োন োইন, উর্ত্কযয ঔফয, প্রথভ ঔফয, স্বণৃ ওোর, নীরপোভোযী রঘত্র, 

যাংুয রঘত্র, ঘোোঁদুয দৃন, নফরদকন্ত  আয অকনও দদরনও রত্রওো) আভোকদয রনফন্ধগুরর 

রনয়রভত বোকফ প্রওো ওযকত থোকও। আভোকদয রনফন্ধগুরর প্রওো ওযোয় রত্রওোগুররয চনরপ্রয়তো 

রদনরদন ফোিকত থোকও। এঙোিো মফ রওঙু চোতীয় দদরনও (মমভন- দদরনও ইকর্ত্পোও, দদরনও 

মডরিরন ইতযোরদ) রফকল রদকন আভোকদয রনফন্ধ প্রওো ওকয। রফরবন্ন রত্রওোয় প্রওোরত আভোকদয 

রনফন্ধগুররয চনরপ্রয়তো এতটোই ফৃরদ্ধ োয় মম, োঠওকদয অনুকযোকধ এওই রনফন্ধ ুনঃ ুনঃ প্রওো 

এভনরও ুযকনো রত্রওো যফযো ওযোয প্রকয়োচন কয় কি। ফৃ রবরর্ত্ও রনফন্ধগুররয এওটি ফৃ 

মওোনক্রকভ োকত নো মকরই রত্রওো অরপক মপোন রদকয় ূযকনো রত্রওো াংগ্র ওকযকঙ অকনও 

োঠও। োঠও ঘোরদোয ওথো রফকফঘনো ওকয এও মৃোকয় আভযো রদ্ধোন্ত মনই গুরুত্বূণৃ রনফন্ধগুরর 

এওত্র ওকয োঠকওয োকত ক্রভোন্বকয় ফই আওোকয তুকর রদফ। তোযই কু্ষদ্র প্রয়ো এই ফইটিয 

ম্পোদনো। মমকতু রত্রওোয় প্রওোরত রনফকন্ধয ভন্বকয় এই ফই এয প্রওো, তোই োঠওযো 
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য়কতোফো ভোকছ ভোকছ এওই রফলকয়য ুনযোফৃরর্ত্ রক্ষ ওকয থোওকফন। আো ওরয আভোকদয এই 

ুনযোফৃরর্ত্কত োঠওযো রফযি নো মোকয় রনচ গুকণ ক্ষভো মওোকয রদকফন এফাং তয  ুেয গ্রকনয 

ভোনুরলওতো রনকয় মোিকফন। তকফই ভনফ চোরত উওৃত কফ। 

ভোনফচোরত আচ তোয চীফনওোকরয ফকঘকয় ফি ঙ্ককট রতত মোকয়কঙ। ফযরিচীফন মথকও শুরু 

মওোকয োভরিও চীফকনয প্ররতটি মৃোকয় ভোনুল ঘুিোন্ত অনযোয়, অরফঘোয, মোলণ  রনকেলকণয 

রওোয। ভোনুল এতটোই আত্মোীন  আত্মকওন্দ্রীও মোকয় কিকঙ মম, মম মোকও মমবোকফ োযকঙ 

প্রতোযণো মওোকয, দরি মওোকয রনকচয স্বোথৃ ঘরযতোথৃ মওোযকঙ। আভোকদয ঘোযোক এভন এওটি 

রচরন অফরি মনই মোকত রভথযো রভরেত মনই। ফোতো, োরন মৃন্ত রফলোি মোকয় মককঙ। নুযনতভ 

ভনুলযত্ব নো থোওোয় তোযো ঔোকদয রফল মভোকি, লকধ মৃন্ত মবচোর রদকি। ভোনুল এভন এও দোনকফ 

রযণত মোকয়কঙ মম রতন ফঙকযয রশু তোকদয োত মথকও মযোই োকি নো। ফ রভররকয় ৃরথফীটো 

মমন এও নযওুরযকত রযণত মোকয়কঙ। দরুনয়োয ফুকও ওরল্পত ীভোকযঔো মটকন মঙোট মঙোট 

মবৌককোররও যোকষ্ট্র অরধও চনাংঔযো আটকও মযকঔ শ্বোরুদ্ধওয রযরস্থরত ৃরি ওযো মোকি, মঔোকন 

ভোনুল অথৃননরতও রদও রদকয় ঘযভ দদৃুোগ্রস্থ মোকয় অনোোকয কু-রক্ষোয় অরক্ষোয় ধুকও ভযকঙ। 

অনযরদকও অল্প চনাংঔযোয যোষ্ট্র ৃরথফীয রফযোট এরোওো দঔর মওোকয মটোয প্রোওৃরতও ম্পদ 

যোচোয োকর মবোক মওোযকঙ। রওঙু যোকষ্ট্র মম প্রঘুয ঔোদয উৎোদন য় তোয এওটো রফযোট অাং 

চোোকচ মওোকয রনকয় ভুকদ্র মপকর রদকত য়, অথঘ অনযরদকও ফহু যোকষ্ট্রয োচোয োচোয ভোনুল নো 

মঔকয় ভোযো মোকি। োভোরচও মেণী দফলভয এভন প্রওট আওোয ধোযণ মওোকযকঙ মম, মওউ থোওোয 

চোয়কো নো মকয় যোস্তোয পুটোকথ, মযরকিকন, েীকচয রনকঘ ফফো মওোযকঙ আফোয মওউ রনচ 

মদক আররোন ফোরি ফোরনকয় ন্তুি নো মোকয় রফকদক রফরোফহুর ফোরি রওনকঙ। --- ফতৃভোকনয 

এই অোন্ত ৃরথফীয ফীবৎ রঘত্র পুকট উকঠকঙ এই ফইকয়য রনফন্ধগুররকত োোোর এই ঘরভোন 

াংওট মথকও ভোনফ চোরতয ফোোঁঘোয উোয় ওী তো ঔুোঁকচ োকফন ফইটিকত। আল্লো োও আভোকদয 

তয প্রওোক দিৃ যোঔুন, মদোয়োকত যোঔুন। ---আভীন.  

- দভা: যাবকফুর ফান্না 

২০.০৫.১৪৩৩ দজযী 
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দফনভল্লানয যভাননয যীভ 

উম্মনর্ দভাাম্মেীয জীফননয রিয বক? 

আদভ (আ:) মথকও শুরু মওোকয মভোোম্মদ (দ:) মৃন্ত আল্লো মকতো নফী যুর (আ:) ভোনফ চোরতয 

থ প্রদৃকনয চনয োঠিকয়কঙন তোকদয প্রকতযওকওই মম ভূর-ভন্ত্র রদকয় োঠিকয়কঙন তো মোকি 

তীদ, আল্লোয োফৃকবৌভত্ব। স্থোন, ওোর  োকত্রয রফরবন্নতোয ওোযকণ দীকনয অথৃোৎ চীফন 

ফযফস্থোয আইন-ওোনুন, দিরফরধ, এফোদকতয দ্ধরত ইতযোরদ রফরবন্ন মোকয়কঙ রওন্তু রবরর্ত্, ভূরভন্ত্র 

এওঘুর ফদরোয় রন। মটো ফ ভয় এওই মথকওকঙ- আল্লোয োফৃকবৌভত্ব, তীদ। মপ্ররযত 

প্রকতযও নফী-যুরকও আল্লো এই দোরয়ত্ব রদকয়কঙন তোযো মমন তোকদয রনচ রনচ চোরতকও এই 

তীকদয অথৃোৎ আল্লোয োফৃকবৌভকত্বয অধীকন রনকয় আকন। 

ূফৃফর্ত্ী নফীকদয মম ওোযকণ আল্লো ৃরথফীকত োঠিকয়রঙকরন তোোঁয এই মল নফীকও মই এওই 

উকদ্দকয োঠোকরন- অথৃোৎ ৃরথফীকত ভোনুকলয চীফকন োরন্ত, এরোভ প্ররতিো মওোযকত। তোকও (দ:) 

রনকদৃ রদকরন- ৃরথফীকত মত যওভ চীফন ফযফস্থো দীন আকঙ ভস্তগুররকও রনরিয়, ফোরতর মওোকয 

এই মল চীফন ফযফস্থো ভোনুকলয চীফকন প্ররতিো মওোযকত (ুযো তফো ৩৩, ুযো পোতো ২৮, ুযো 

প ৯)। ওোযণ োরন্তয এওভোত্র থই আল্লোয মদয়ো ঐ চীফন রফধোন। আল্লো তোোঁয মেি নফীকও 

শুধ ুনোভোম, মযোমো, জ্ব, মোওোত ইতযোরদ মঔোকত োঠোন রন, গুকরো তোোঁয মই উকদ্দয অচৃকনয 

চনয মম চোরতয দযওোয মই চোরতয ঘরযত্র কঠকনয প্ররক্রয়ো, উকদ্দয নয়। উকদ্দয দীনুর 

ওোইকয়যভো, মযোতুর মভোস্তোওীভকও ৃরথফীভয় প্ররতিো। োধোযণ জ্ঞোকনই মফোছো মোয় মম এওটি 

াংরফধোন (Constitution) মটি মকতো ুেয, মকতো রনঔুোঁতই মোও নো মওন, মটো এওটি চনভরি 

ফো চোরতয য প্রকয়োক  ওোমৃওয নো ওযো মোকর মমভন মটো অথৃীন, মতভরন তীকদয য 

রবরর্ত্ ওযো দীনুর এরোভ, দীনুর কওয াংরফধোন মওোয’আনকও ভোনফ চীফকনয ফৃস্তকয, ফৃ 

অঙ্গকন প্রকয়োক  ওোযৃযওয নো মওোযকত োযকর তো অথৃীন। তোই আল্লো তোোঁয যুরকও ঐ উবয় 

দোরয়ত্ব রদকয়ই ৃরথফীকত মপ্রযণ মওোযকরন। 

এই রফোর দোরয়ত্ব, ভস্ত ৃরথফীভয় এই মল চীফন রফধোন প্ররতিো ওযো এও চীফকন অম্ভফ। 

রফশ্বনফী (দ:) তোোঁয নফীচীফকনয মতই ফঙকয ভস্ত আযফ উদ্বীক এই মল চীফন রফধোন প্ররতিো 
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মওোযকরন- এরোকভয মল াংস্কযণ ভোনফ চীফকনয এওটি অাংক প্ররতিো করো। রওন্তু তোোঁয উয 

আল্লোয মদয়ো দোরয়ত্ব ূণৃ নো, তোোঁয দোরয়ত্ব ভস্ত ৃরথফী, মূ্পণৃ ভোনফ চোরত। এয আকক মওোন 

নফীয উয মূ্পণৃ ভোনফ চোরতয দোরয়ত্ব অরৃত য় রন। মতরদন মূ্পণৃ ভোনফ চোরতয উয এই 

মল চীফন রফধোন চোতীয়বোকফ প্ররতিো নো কফ ততরদন ভোনুল চোরত আচকওয ভতই অোরন্ত, 

মুদ্ধরফগ্র, অরফঘোকযয ভকধয ডুকফ থোওকফ- োরন্ত, এরোভ আকফ নো এফাং রফশ্বনফীয (দ:) উয 

আল্লোয মদয়ো দোরয়ত্ব ূণৃ কফ নো।  

আল্লোয যুর (দ:) আাংরওবোকফ তোয দোরয়ত্বূণৃ মওোকয মঘোকর মককরন এফাং তোোঁয ফোওী ওোচ ূণৃ 

ওযোয বোয রদকয় মককরন তোোঁয ৃি চোরতয উয, তোোঁয উম্মোয উয। প্রকতযও নফী তোোঁয উয 

মদয়ো দোরয়ত্ব ূণৃ মওোকযকঙন তোয অনুোযীকদয, তোোঁয উম্মোয োোকময। মওোন নফীই এওো এওো 

তোয ওোচ, ওতৃফয ম্পোদন মওোযকত োকযন রন। ওোযণ তোকদয প্রকতযকওযই ওোচ চোরত রনকয়, 

ভোচ, চনভরি রনকয়, ফযরিকত নয়। মওউই োোকিয গুোয়, রনচৃকন, ফো হুচযোয় মফোক তোয 

ওতৃফয ওকযন রন, তো অম্ভফ রঙকরো। মল নফীয (দ:) মফরো তোয ফযরতক্রভ য় রন। নফুয়ত 

োফোয ভুূতৃ মথকও পোত মৃন্ত ৃরথফীয ফযস্ততভ ভোনুলটিয চীফন মওকটকঙ ভোনুকলয ভকধয, 

চনকওোরোকর রনযরফরিন্ন াংগ্রোকভ, স্ত্র াংগ্রোকভ- এ ইরতো অস্বীওোয ওযোয মওোন উোয় মনই। 

নফুয়কতয ভস্ত চীফনটো ফরভুৃঔী- মম দীন রতরন আল্লোয ওোকঙ মথকও একন আভোকদয রদকরন 

মটোয ঘরযত্র করো ফরভুৃঔী (Extrovert) াংগ্রোভী। আল্লোয যুর (দ:) তোোঁয উয অরৃত দোরয়ত্ব 

মম তোয উম্মোয উয নযস্ত মওোকয মককরন তো মম তোোঁয উম্মো ূণৃবোকফ উররি মওোযকত 

মকযরঙকরো তোোঁয প্রভোণ করো তোয উম্মোয যফতী ওোমৃক্রকভয ইরতো। ওোযণ রফশ্বনফীয (দ:) 

মরোওোন্তকযয কঙ্গ কঙ্গ তোোঁয উম্মো তোকদয ফোিীখয, স্ত্রী-ুত্র, ফযফোয়-ফোরণচয এও ওথোয় দরুনয়ো 
তযোক মওোকয তোকদয প্রোণরপ্রয় মনতোয অভোি ওোচ ূণৃ মওোযকত মদ মঙমি ফোইকয মফরযকয় 

কিরঙকরো। ভোনুকলয ইরতোক এভন খটনো মনই মম, এওটি মূ্পণৃ চোরত এও ভোন আদৃ ৃরথফীয 

ফুকও প্ররতিো ওযোয চনয োরথৃফ ফ রওঙু তযোক মওোকয মদ মথকও মফয মোকয় কিকঙ। অল্প 

রওঙুরদকনয ভকধযই তোযো তদোরনন্তন ৃরথফীয দইুটি ভোরিকও স্ত্র াংগ্রোকভ, মুকদ্ধ যোরচত 

মওোকয ভগ্র ভধয এরয়োয় আল্লোয আইকনয োন ওোমৃওযী মওোকযরঙকরো। ঐ ভোরিোরী 

োম্রোচয দইুটি রঙকরো মযোভোন  োযরও, এওটি রিিোন অযটি অরি উোও। াংঔযোয়, ম্পকদ, 
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োভরযও ফোরনীয াংঔযোয়, অস্ত্রকস্ত্র, এও ওথোয় ফরদও রদকয় ঐ দইুটি রফশ্বরি রঙকরো ঐ রশু 

চোরতয মঘকয় ফহুগুকণ ফি রওন্তু তফু তোযো ঐ দযপ্রূত মঙোট্ট চোরতয কঙ্গ োভরযও াংখকলৃ 

রফধ্বস্ত মোকয় রককয়রঙকরো। রিিোন রিটি যোরচত মোকয় ভধযপ্রোঘয মথকওই োররকয় মককরো; আয 

অরি উোও রিটি আল্লোয দীনকও স্বীওোয মওোকয রনকয় ঐ নতুন চোরতয অনৃ্তবুি মোকয় মককরো; 

আচ মমটোকও আভযো ইযোন ফরর। তোযয ৬০ মথকও ৭০ ফঙকযয ভকধয ঐ চোরতটি তঔনওোয 

রদকনয অকধৃও ৃরথফী চয় মওোকয আল্লোয আইকনয োকনয অধীকন রনকয় একরো।  

জাবর্য উনেযিুযবর্ 

আল্লোয যুর (দ:) মফোকররঙকরন- আভোয উম্মোয (চোরতয) আয় ু৬০/৭০ ফঙয। এয প্রওৃত অথৃ 

করো এই মম, তোোঁয যুর (দ:) চোরত ঐ ৬০/৭০ ফঙয মৃন্ত তোয ওোচ ঘোররকয় মককঙ। তোযয তোযো 

ঐ ওোকচ রফযরত রদকরো, ওোযণ ঐ উকদ্দযটো বুকর মককরো। তোকদয দরৃি, তোকদয প্রওৃত রক্ষয, মম রক্ষয 

আল্লো  তোোঁয যুর (দ:) রনরদৃি মওোকয রদকয়রঙকরন তো মথকও খুকয মমকয় মম চ-যর দীনকও 

াংগ্রোকভয ভোধযকভ ৃরথফীকত প্ররতিোয ওথো মটোকও ঘুরকঘযো রফকেলকণয ভকধয ফযোৃত মোকয় িকরো 

এফাং আল্লো  যুকরয (দ:) ওথো ভতই ধ্বাং মোকয় মককরো। রওন্তু এই ধ্বাং ফোয ওোযণ শুধ ু

রিতকদয ঐ অরত ফযোঔযো রফকেলণই নয়। আয এওটি প্রধোন ওোযণ আকঙ আয তো করো এই 

দীনুর ওোইকয়যভোকত, মযোতুর মভোস্তোওীকভয ভকধয রফওৃত ুপী ভতফোদ অথৃোৎ বোযোভযীন 

অধযোত্মফোকদয অনুপ্রকফ। আল্লো ভোনুকলয চনয মত চীফনফযফস্থো োঠোকরন মুকক মুকক, তোোঁয 

মলটোকও রতরন দতরয মওোযকরন এওটো অূফৃ বোযোভয (Balance) রদকয়। এয অনযতভ প্রধোন 

দফরিই করো বোযোভয। এয আককয দীনগুররকত মম বোযোভয রঙকরো নো তো নয়, ভূর দীকন 

বোযোভয অফযই রঙকরো। ওোযণ ভোনুল শুধ ু মদ নয় আত্মো, শুধু োভোরচও চীফ নয়, তোোঁয 

ফযরিকত চীফন আকঙ। তোই তোোঁয চীফন-রফধোন, দীন এওতযপো মোকত োকয নো। মটোকও 

অফযই এভন মোকত কফ মম মটো ভোনুকলয উবয় যওভ প্রকয়োচনীয়তো ূযণ মওোযকত োকয। নইকর 

মটো ফযথৃ মোকত ফোধয। তোই আল্লোয মদয়ো চীফনফযফস্থো অফযই ফ ভয় ভূরতঃ বোযোভযমুি 

রঙকরো। রওন্তু ূফৃফতী ফ নফীকদয (আ:) উয অফতীণৃ দীনগুরর রঙকরো স্থোন  ওোকরয প্রকয়োচকনয 

ভকধয ীরভত এফাং গুকরোয বোযোভয রঙকরো ঐ টবূরভয মপ্ররক্ষকত ীরভত। রওন্তু ঐ দীনগুররয 
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বোযোভয ভোনুল নি মওোকয মপকরকঙ। য় রফধোকনয আকদ-রনকলধগুররকও আক্ষরযওবোকফ োরন 

মওোযকত মমকয় দীকনয ভভৃকও, আত্মোকও োরযকয় মপকরকঙ, নো য় দীকনয োভোরচও রফধোনগুররকও 

মমগুকরো ভোনুকলয যোচননরতও, অথৃননরতও ুরফঘোয প্ররতিো মওোযকফ মগুররকও তযোক মওোকয শুধ ু

আত্মোয উন্নরতয চনয াংোয তযোক মওোকয ন্নযো গ্রণ মওোকযকঙ। উবয় অফস্থোকতই দীকনয 

বোযোভয নি মোকয় মককঙ। ঐ বোযোভয প্ররতিো মওোযকত আল্লোকও আফোয মপ্ররযত, নফী োঠোকত 

মোকয়কঙ। মল মম চীফন-রফধোন স্রিো োঠোকরন তোয মল নফীয (দ:) ভোধযকভ এটো একরো ভগ্র 

ভোনফ চোরতয চনয। এয ভকধয ভোনুকলয ভরিকত চীফকনয চনয যোচননরতও, োভোরচও, 

অথৃননরতও, আইন, রফঘোয  দিরফরধ মমভন মযোইর, মতভরন তোোঁয ফযরিকত চীফকনয আত্মোয 

উন্নরতয ফযফস্থো মযোইকরো। দ’ুমটোই মযোইকরো- রওন্তু বোযোভযমুি অফস্থোয়। মওোয’আকন স্রিো এ 

ফযোোকয রযষ্কোয মওোকয মফোকর রদকরন- আরভ মতোভোকদয এওটি বোযোভযমুি চোরত মওোকয ৃরি 

মওোযরোভ (মওোয’আন-ুযো আর-ফোওোযো ১৪৩)। এই আয়োকত আল্লো বোযোভয ফুছোকত মম ব্দটি 

ফযফোয মওোযকঙন তো মোকি য়োোত। আল্লোভো ইউুপ আরী এই কব্দয অনুফোদ মওোকযকঙন 

Justly balanced এফাং Mohammed Marmaduke Pickthall অনুফোদ মওোকযকঙন Middle, 

অথৃোৎ ভোছঔোকন অফরস্থত। মম আয়োকত আল্লো এই চোরতকও বোযোভযমুি মওোকয দতরয ওযোয 

ওথো মফোরকঙন তোয ঠিও আককয আয়োকত রতরন মযোতুর মভোস্তোওীকভয ওথো মফোরকঙন। দীনুর 

ওোইকয়যভোয, মযোতুর মভোস্তোওীকভয  য়োোকতয ভূর অথৃ অঙ্গোঙ্গীবোকফ চরিত। প্রকতযওটি কব্দয 

অকথৃয ভকধয মই বোযোভয অরফকিদযবোকফ রভক আকঙ। এই য়োোত ব্দ ফযোঔযো মওোযকত মমকয় 

আল্লোভো ইউুপ আরী ররঔকঙন- আযফী য়োোত ব্দটি আক্ষরযওবোকফ ভধযফতীতো অথৃ প্রওো 

ওকয (The Holy Quran- translation by Allama Abdullah Yousuf Ali/Note 143.)। এই 

বোযোভয মরদ নি মোকয় মোয় অথৃোৎ মম মওোন এওরদকও ছুোঁ কও কি তকফ মম মওোন ফযফস্থো নি 

মোকয় মোয়। অধযোত্মফোদ এই দীকন প্রকফ মওোকয এয বোযোভয নি মওোকয রদকরো ওোযণ এই ভতফোদ 

এই চীফন-ফযফস্থোয ভরিকত রদওটো, মোয ভকধয আল্লোয মদয়ো যোচননরতও, আথৃ-োভোরচও 

ফযফস্থোগুরর মযোকয়কঙ মগুকরোকও মূ্পণৃ উকক্ষো মওোকয এয শুধ ু ফযরিকত  আত্মোয উন্নরতয 

প্ররক্রয়োকও আোঁওকি ধযোকওই ধভৃওভ ৃোফযস্ত ওযকরো। এওরদকও রিতযো পরও, ভুপোকসযযো এই 

দীকনয আইন-ওোনুনকও তন্ন তন্ন রফকেলণ মওোযকত শুরু মওোযকরন, অনযরদকও ুপীযো ফ রওঙু 
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মূ্পণৃ তযোক মওোকয রনকচকদয আত্মোয মধোয়োকভোঙো রযষ্কোকযয ওোকচ ভি মোকয় মককরন। দ’ুদর 

দ’ুরদকও ছুোঁ কও িকরন। বোযোভয আয যইর নো, োরযকয় মককরো। মম ওোকচয চনয রফশ্বনফী (দ:) 

মপ্ররযত মোকয়রঙকরন, মম ওোকচয চনয তোোঁয উম্মো ফৃস্ব তযোক মওোকয ৃরথফীকত ছোোঁরকয় 

কিরঙকরো, ম ওোচ উকরক্ষত মোকয় রযতযি করো। চোরত দ’ুবোক মোকয় দ’ুরদকও ছুোঁ কও িকরো, 

উম্মকত মভোম্মদী ঐ ঔোকনই মল মোকয় মককরো চোরত রোকফ। এই মম দ’ুটি বোক করো, দ’ুটি বোকই 

করো অন্তভুৃঔী (Introvert)। পরও ভুপোকসয ইতযোরদযো ফই, মওতোফ, ওরভ, ওোকচ রনকয় খকয 

ঢুওকরন, আয ুপীযো তফী রনকয় হুচযোয় আয ঔোনওোয় ঢুওকরন। রফশ্বনফী (দ:)  তোোঁয 

আোফকদয অভোি ওোচ ওযোয চনয রফরক্ষিবোকফ রওঙু াংঔযও ভোত্র মরোও মযোইকরন মোযো এই 

চোরতয উকদ্দয, রক্ষয, মযোতুর মভোস্তোওীভ  দীনুর ওোইকয়যভোকও বুরকরন নো। রওন্তু চোরত রোকফ 

এই উম্মো আয উম্মকত মভোোম্মদী মযোইকরো নো মযোতুর মভোস্তোওীভ, চ-যর যোস্তোয় যইকরো 

নো। এযই বরফলযত ফোণী মওোকয মল নফী (দ:) মফোকররঙকরন- আভোয উম্মোয আয় ু৬০/৭০ ফঙয। 

ওোযণ তোয (দ:) পোকতয ৬০/৭০ ফঙয যই এই ভো দবৃুোকযচনও খটনো খকটরঙর। 

মমকতু দীনুর ওোইকয়যভো, মযোতুর মভোস্তোওীভ  উম্মোকত য়োোতো ভূরতঃ এওই অথৃ ফন ওকয 

অথৃোৎ ১) চ  যর, ২) ভধযন্থী, ৩) রস্থয, রনরিত, ৪) রঘযস্থোয়ী, োশ্বত  ৫) বোযোভযমুি 

ুতযোাং এটো রযষ্কোয মোকয় মোয় মম, এই বোযোভয (Balance) এই দীকন ওতঔোরন গুরুত্বূণৃ, 

ওতঔোরন প্রকয়োচনীয়। এও ওথোয় এয গুরুত্ব অরযীভ। এ দীকনয প্রোণ এই বোযোকভযয উয 

রনবৃয ওকয। আল্লো এই বোযোকভযয ওথো শুধ ু মফোকর রদকয়ই ক্ষোন্ত ন রন, এয গুরুত্ব মফোছোফোয 

চনয রতরন আয ওোচ মওোকযকঙন। মোয ভোধযকভ রতরন এই চ-যর থ (মযোতুর মভোস্তোওীভ) 

আভোকদয চনয োঠোকরন তোোঁকও অথৃোৎ তোোঁয মল নফীয (দ:) রফত্র মদঔোরন রতরন ৃরি মওোযকরন 

এও অূফৃ বোযোভয রদকয়। ইরতোকফর্ত্োকদয  রফরবন্ন োদীক এই ফৃকেি ভোুরুকলয মম দদরও 

ফণৃনো োয়ো মোয়। মগুররকও এওত্র মওোযকর মম ভোনুলটোকও োয়ো মোয় তোকত মদঔো মোয় রতরন 

মফর রম্বো রঙকরন নো ঔোকটো রঙকরন নো; মদ রঙকরো রিভোন, ুকঠিত রওন্তু মভোটো নয়, ওৃ 

নয়; কোকয়য যাং ইউকযোীয়োনকদয ভত ধফধকফ োদো নয়, ওোকরো নয়, দকুধ আরতোয় মভোকনো; 
ভোথোয ঘুর মফর কুনরঘত নয়, একওফোকয মোচো নয়, ভোছোরয মঢউ মঔরোকনো; এভন রও রফত্র 

ভুঔঔোনো মকোর রঙকরো নো, রম্বো রঙকরো নো, রঙকরো রডম্বোওৃরত, মোকও োিোতয ইরতোকফর্ত্োযো 
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ফণৃনো মওোকযকঙন Oval ব্দ রদকয়। ভস্ত রওঙুই ভোছোরয, মওোনটোই মফর নয়। অথৃোৎ আল্লো 

ভোনুকলয মঘোকঔ আঙ্গরু রদকয় মদরঔকয় রদকিন মম, তোোঁয নফীয (দ:) রফত্র মদকয ভত তোয মদয়ো 

চীফন-ফযফস্থো বোযোভযমুি, মওোন রওঙুযই অরতরযিতো মনই। এয মম মওোন ফযোোকযই এওটু 

অরতরযিতো মওোযকরই এয বোযোভয নি কফ এফাং তো আয মই রনঔুোঁত বোযোভযমুি এরোভ 

থোওকফ নো। এই দীনকও অরত রফকেলণ মওোকয রিতযো, পরও  ভুপোকসযযো এয বোযোোভয 

মমভন নি মওোকয রদকরন, মযোতুর মভোস্তোওীকভয, অরত চ-যরতোকও ভরো-ভোোকয়করয 

দকুফৃোধয চটিরতোয়, মতভরন অনযরদকও ুপী োধওযো এয বোযোভয নি মওোকয এয ফরভুৃঔী 

াংগ্রোভী ঘরযত্রকও অন্তভুৃঔী মওোকয রনঃোি মওোকয রদকরন, স্থরফয মওোকয রদকরন। এযো চীফকনয নতুন 

রক্ষয স্থোন মওোযকরন। আল্লো তোোঁয যুকরয (দ:) চনয তোোঁয (দ:) চীফকনয রক্ষয রনরদৃি মওোকয 

রদকয়রঙকরন। মওোয’আকন মফোকররঙকরন- আল্লো তোোঁয যুরকও োঠিকয়কঙন থ-প্রদৃন  তয দীন 

রদকয় এই চনয মম, রতরন ৃরথফীকত প্রঘররত অনযোনয ভস্ত দীনগুররয উয একও প্ররতিো মওোযকফন। 

তোোঁয যুকরয চীফকনয রক্ষয এত দ্বযথৃীন বোলোয় মফোকর রদকয় ন্তুি নো মোকয়, এ মম ওত 

গুরুত্বূণৃ তো মফোছোফোয চনয মফোরকরন- (এই ওথোয) োক্ষী রোকফ স্বয়াং আল্লোই মকথি 

(মওোয’আন- ুযো আর পোতো ২৮)। আল্লোয বোলো মথকও ভকন য় মমন রতরন চোনকতন, তোোঁয 

যুকরয চীফকনয উকদ্দয রনকয় ভোনুকলয ভকধয ভতকবদ কফ। তোই মমন রতরন মফোরকঙন মম, 

মতোভোকদয ভকধয মত ভতকবদই মোও, আকর তোোঁয চীফকনয রক্ষয রও তো আরভ মফোকর রদরোভ  এয 

তযতো ম্বকন্ধ আরভ স্বয়াং োক্ষী যইরোভ। এই তয উররি মওোকয রফশ্বনফী (দ:) মখোলণো 

মওোযকরন- আরভ আরদি মোকয়রঙ (আল্লো ওতৃৃও) মম, আরভ মমন ভস্ত ভোনফ ভোকচয রফরুকদ্ধ 

স্ত্র াংগ্রোভ ঘোররকয় মোই মম মৃন্ত নো তোযো আল্লোকও এওভোত্র প্রবু (এরো) মফোকর এফাং 
মভোোম্মদকও তোোঁয মপ্ররযত মফোকর স্বীওোয ওকয, োরোত প্ররতিো ওকয  মোওোত প্রদোন ওকয (The 

Holy Quran- translation by Allama Abdullah. Yousuf Ali/Note 143.)। এঔোকন আরভ 

‘স্ত্র াংগ্রোভ’ অনুফোদ মওোকযরঙ এইচনয মম, রফশ্বনফী (দ:) ব্দ ফযফোয মওোকযকঙন রওতোর, মোয 

অথৃ অস্ত্র োকত মুদ্ধ। আল্লো  তোোঁয যুকরয অওোটয ফোণী মথকও রযষ্কোয মদঔো মোকি যুরোল্লোয 

(দ:) চীফকনয উকদ্দয ওী রঙকরো। এঔোকন এওটি অরত প্রকয়োচনীয় রফলয় আফোয এক মোকি। তো 

করো- মম চীফকনয রক্ষয এই রফোর ৃরথফীকত এও আদৃ, এও চীফনফযফস্থো প্ররতিো। ম চীফন 
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অরত অফযই কফ ফরভুৃঔী (Extrovert), ম চীফকনয দরৃি কফ ফরভুৃঔী, এফাং মোকয়কঙ তোই। 

তোোঁয মূ্পণৃ চীফনটোই ফরভুৃঔী। শুধ ুতোই নয়, রতরন মম চোরতটি ৃরি মওোযকরন তোয চীফন 

করো ফরভুৃঔী। স্ববোফতঃই, ওোযণ আল্লো তোোঁয নফীয উয মম ওোকচয বোয ঘোরকয় রদকরন এফাং 

নফীয (দ:) য মো তোোঁয উম্মোয উয ঘোকরো ম ওোচটোই মতো ফরভুৃঔী, ভস্ত ৃরথফীয উয এই 

দীন স্থোন ওযো। ওোকচই আভযো ইরতোক মদঔকত োই মম, যুকরয (দ:)  তোোঁয ৃি উম্মোয 

ঘরযত্রকও শুধ ুফরভুৃঔী ফরো মকথি য় নো, মফোরকত য় রফকফোযণভুঔী (Explosive)। রফশ্ব নফীয 

(দ:) চীরফত ওোকর প্রথভ রফকফোযণ ভস্ত আযফকও আিন্ন মওোকয রদকরো এফাং তোোঁয (দ:) পোকতয 

য তোোঁয উম্মোয রফকফোযণ আটরোরন্টও ভোোককযয তীয মথকও ঘীকনয ীভোন্ত মৃন্ত আিোরদত 

মওোকয রদর।  

মফোররঙরোভ, এই ুপী োধওযো এরোকভয মদ  আত্মোয, রযয়ো  আধযোরত্মওতোয বোযোভয 

নি মওোকয রদকরন। মওভন মওোকয এই বোযোভয নি মওোযকরন মইটো এঔন রফকফঘয। আল্লো  তোোঁয 

যুর (দ:) চোরতয োভকন মম রক্ষয রনরদৃি মওোকয রদকয়রঙকরন এই অধযোত্ম োধওযো মটো ফদররকয় 

নতুন রক্ষয স্থোন মওোযকরন। মটো করো রফকল প্ররক্রয়োয় োধনো মওোকয, আত্মোকও উন্নত মওোকয  
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আল্লোয োরন্নধয রোব, এফাং তো মওোযকত ঐ রফকল প্ররক্রয়োয প্রথভ দকক্ষই করো মরোও োরন্নধয, 

চনমৃ্পিতো ফচৃন মওোকয রনচৃনতো মফকঙ মনয়ো। অথৃোৎ যুরোল্লো (দ:) তোোঁয চোরতয, উম্মোয মম 

ফরভুৃঔী াংগ্রোভী ঘরযত্র ৃরি মওোকযরঙকরন তোয ঠিও রফযীতভুঔী- এও ওথোয় অন্তভুৃঔী। অনযোনয 

ধকভৃয আধযোরত্মও োধওযো তোকদয োধনোয প্ররক্রয়োয ভোর-ভরো, উোদোন তোকদয মোয মোয 

ধভৃগ্রন্থগুরর মথকও াংগ্র মওোকযরঙকরন। এ ধকভৃয ুপী-োধওযো রওঙু রওঙু ভোর-ভরো 

মওোয’আন-োদী মথকও ঔুোঁকচ মফয মওোযকরন। ঔুফ মফর রওঙু মকরন নো, ওোযণ এ চীফনফযফস্থো 

াংগ্রোভী, রনচৃকন মফোক োধনোয মওোন ফযফস্থো একত মনই। মচনযই ভোনফী মফোকরকঙন, এরোকভ 

দফযোকযফোদ মনই। রওন্তু মমকতু এ দীন বোযোভযমুি, মদ  আত্মোয উবকয়য উন্নরতয ফযফস্থো 

একত আকঙ, ওোকচই আত্মোয রদকওয মমটুকু আকঙ ঐ টুকুকওই তোযো আরোদো মওোকয রনকয় রনকরন এফাং 
তোকত মমোক মওোযকরন রওঙু প্ররক্রয়ো, মো তোযো অনযোনয ধকভৃয প্ররক্রয়ো মথকও রনকরন  রওঙু রনকচযো 

দতরয মওোকয রনকরন। বোযোভয মূ্পণৃবোকফ নি মোকয় মককরো। এই দীকন ভোনুকলয আত্মোয উন্নরতয 

মম অাংটুকু আকঙ তোকও মরদ ভো’মযপোত মফোকর মধোকয মনয়ো মোয় তকফ এ দীন করো রযয়ো  

ভো’মযপোকতয রভেকণ এওটি ূণৃ ফযফস্থো। ভোনুল এও োকয় োটকত োকয নো, তোকও দ’ুোকয় বোযোভয 

মওোযকত য়। দীকনয দ’ুটি ো। এও ো রযয়ো অনয ো ভোকযপোত। এই দইু োকয়য কমোরকতোয় 

এওটো ভোনুল বোযোভয মযকঔ োটকত োকয। এওটো চোরতয মফরোয় তোই। ঐ দইু োকয়য এওটো ফোদ 

রদকর ফো রনরিয় মোকয় মককর ঐ চোরত আয োটকত োযকফ নো, তোয রনরদৃি রকক্ষয মৌোঁঙকত 

োযকফ নো। ুপী-োধওযো এই দীকনয ভোকযপোকতয ো’টোকও আোঁওকি মধোযকরন। অফয রযয়োয 

োকয়য মমটুকু ফযরিকত মৃোকয়য মটুকু আাংরওবোকফ গ্রণ মওোযকরন। রওন্তু এ দীকনয রযয়ো 

প্রধোনতই চোতীয়; যোচননরতও, আথৃ-োভোরচও, রক্ষো  দিরফরধই এয প্রধোন বোক। এই প্রধোন 

অাংটুকুকও ফোদ রদকয় শুধু ফযরিকত রযয়ো  আত্মোয উন্নরতয অাংটুকু গ্রণ মওোকয রনচৃনফোী 

মোকয় ুপীযো এই দীকনয এওটো ো মওকট মপরকরন। পকর এ দীন স্থরফয মোকয় মককরো, ঘরোয রি 

োরযকয় মপরকরো। মম রচরনকয করত মনই মটো ভৃত, করতই প্রোণ। এও ো োরযকয় এই চোরত ঘরোয 

রি োযোকরো তোয য বোযোভয োরযকয় ভোটিকত কি মককরো। মম চোরত রযয়ো আয ভোকযপোকতয 

দ’ুোকয় মোঁ কট আযফ মথকও মফয মোকয় আটরোরন্টকওয তীয আয ঘীকনয ীভোন্ত মৃন্ত মককরো, ম 

চোরত পরও, ভুপোকয আয ুপীকদয ওোকচয পকর ঘরোয রি োরযকয় ভোটিকত কি মককরো। 
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এওদর চোরতকও ঔি রফঔি মওোযর, অনযদর চোরতয ফরভুৃঔী করতকও উরিকয় অন্তভুৃঔী ফো খযভুঔী 

মওোকয রদর। 

ুবপ াধক অয বির্ তর্বয কযা দল েীননয রিয নয় 

ুপীকদয মম উকদ্দয ঘূিোন্ত আধযোরত্মও উন্নরত তো চোরতকতবোকফ অম্ভফ। এওটো চোরতয অরত কু্ষদ্র 

এওটো অাং রনচৃকনয ফো হুচযোয় মফোক ফযরিকতবোকফ আরত্মও উন্নরত মওোযকত োকয এফাং 

ফযরিকতবোকফ তোয পর মবোক মওোযকত োকয। রওন্তু তোকত চোরত উওৃত মোকত োকয নো- 

োযকর তো অরত োভোনয। মরদ ঐ আধযোরত্মও উন্নরত রোবই এই উম্মোয এওভোত্র উকদ্দয কতো, 

তকফ ভোনফীয (দ:) চীফনটোই অনয যওভ কতো। রতরন তোকর এওটো এওটো মওোকয ভোনুল ভুযীদ 

মওোকয তোকও হুচযোয়, ঔোনওোয় ফরকয় রদকতন নোভোম, তোরফহ্, মভোযোকওফো, মভোোকদো আয 

রমওয রদকয়, ফতৃভোকনয ধভীয় মনতোকদয ভত। তোযো মো মওোযকঙন তো মওোযকর তদোরনন্তন 

মভোকযও  ওোকপয ভোকচয োকথ যুরোল্লোয মওোন াংখলৃ কতো নো, মুদ্ধ মোত নো, তোোঁকও  

তোোঁয আোফকণকও নো মঔকয় থোওকত মোত নো, অফোদ  রনমৃোতকনয রওোয মোকয় মদতযোক 

মওোযকত মোত নো। ওোযণ তঔনওোয ভূরতৃূচও আযফ ভোকচ রিিোন রঙকরো, ইহুদী রঙকরো, 

এভনরও তোোয়োপ প্ররক্রয়ো তরযওো অনুীরনওোযী মরোও রঙকরো। তদোরনন্তন মভোকযও 

আযফযো তোকদয রফরুদ্ধোঘযণ মওোযত নো, তোকদয োকথ রভকররভক ফো মওোযত, এটো ইরতো। 

ওোকচই রফশ্বনফী (দ:) মরদ নতুন এওটি তরযওো উদ্ভোফন মওোকয তোকত মরোও বরতৃ শুরু মওোযকতন 

এফাং তোকদয আল্লোয দনওটয রোকবয আধযোরত্মও প্ররক্রয়ো রক্ষো রদকতন তকফ রনরিত ফরো মোয় মম, 

মভোকযও ভোচ তোকত রফেভুোত্র ভ্রুকক্ষ মওোযকতো নো। মযত য়োকয় ওযনী (যো:) মল নফীয 

(দ:) নতুন চীফন-রফধোন প্রঘোকযয অকনও আকক মথকওই তোোয়োপ োধনো মওোযকতন। মভোকযও 

আযফযো তোকও মওোন যওভ ফোধো রদকয়কঙ ফো উতযি মওোকযকঙ মফোকর মওোন অরবকমোক মনই। রওন্তু 

রফশ্বনফী (দ:) তো ওকযন রন। রতরন এভন এও চীফনফযফস্থো প্ররতিোয াংগ্রোভ, মচোদ আযম্ভ 

মওোযকরন মো আইন  তোোয়োকপয, রযয়ো  ভোকযপোকতয বোযোভযমুি। এয প্রথভ  প্রধোন 

অাং করো আইন, মোয ভকধয ভোনুকলয যোচননরতও, অথৃননরতও ইতযোরদ ফৃযওভ রফধোন মযোকয়কঙ। 

মভোকযও আযফ ভোচ রফশ্বনফীয (দ:) ওোমৃপ্রণোরী মথকও ীককীযই ফুছকত োযকরো মম,  
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তোোয়োকপয ভোধযকভ স্রিোয কঙ্গ মমোকূত্র স্থোন মওোকয তোোঁয দনওটয রোকবয প্ররক্রয়ো রক্ষো 
মদয়ো মভোোম্মকদয (দ:) রক্ষয নয়, তোোঁয উকদ্দয মোকি তোকদয ভোচ ফযফস্থোকও মবকঙ্গ মপকর রদকয় 

মঔোকন নতুন আইন, নতুন ভোচ-ফযফস্থো স্থোন ওযো- এওটো মূ্পণৃ নতুন যোচননরতও, আথৃ-

োভোরচও ফযফস্থো প্ররতিো ওযো। তোই তোযো রফশ্বনফীয (দ:) রফরুকদ্ধ স্ত্র াংগ্রোকভ ছোোঁরকয় 

কিরঙকরো। 

প্রশ্ন আক তকফ রও আধযোরত্মও উন্নরত রোকবয প্রকয়োচনীয়তো এ দীকন মনই? আকঙ, আককই ফকররঙ এ 

দীন বোযোভযমুি, ওোকচই দকুটোই আকঙ। রওন্তু প্রথভ করো ৃরথফীকত আল্লোয োফৃকবৌভত্ব প্ররতরিত 

মওোকয োরন্ত (এরোভ) প্ররতিো মওোকয আল্লোয দনওটয রোকবয মঘিো। প্রথভটো পযচ, রদ্বতীয়টো 

নপর। পযদ নোভোম ফোদ রদকয় শুধ ুুন্নত ফো নপর নোভোম িকর রযয়ো মভোতোকফওই তো মমভন 

নোচোকয়ম, ঠিও মতভরন রফশ্বনফীয (দ:) উয আল্লোয মদয়ো দোরয়ত্বকও ূণৃ ওযোয পযদ ওোচ ফোদ 

রদকয় আল্লোয দনওটয রোকবয প্ররক্রয়ো অথৃোৎ নপর ওোচ রনকয় ফযস্ত মোকর তো ঐ রযয়ো 

মভোতোকফওই চোকয়ম কফ নো। প্রথকভ পযচ তোযয য়োকচফ, তোযয ুন্নো, তোযয নপর 
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তোযয মভোস্তোোফ। এ ধোযোফোরওতোয গুরুত্ব  অগ্রোরধওোয প্রণোরী (Priority) আল্লো  তোয 

যুরই (দ:) রফরধফদ্ধ মওোকয রদকয়কঙন। ুতযোাং তো বঙ্গ মওোকয অগ্রোরধওোকযয গুরুকত্বয (Priority) 

রট-োরট মোকয়চ কফ নো। শুধ ুতোই নয় আল্লোয োফীকফয (দ:) ুন্নো অথৃোৎ ৃরথফীকত এই 

দীনকও প্ররতিোয স্ত্র াংগ্রোভ ফোদ রদকয় আল্লোয মনওটয রোকবয মঘিো আল্লো ভঞ্জযু মওোযকফন 

রও? ওোযণ রফশ্বনফী (দ:) প্রদরৃত থ ঙোিো মভোকরকভয, মভো’মভকনয চনয অনয আয মওোন থ 

(তরযওো) মনই। মভোোম্মদ রফন আফদলু্লো (দ:) শুধ ুমভোকরকভয নয়, ভস্ত ভোনফ চোরতয এওভোত্র 

আো, এওভোত্র বযো। ঐ এওটি ভোনুলই আল্লো ৃরি মওোকযকঙন মোকও ভস্ত ভোনফ চোরতয ভুরিয 

চনয আল্লোয ওোকঙ ুোরয ওযোয অরধওোয মদয়ো কফ রওয়োভকতয রদকন। অনযোনয ভস্ত নফীকদয 

মদয়ো কফ শুধ ুতোকদয মোয মোয উম্মোয ভুরিয চনয ুোরযকয অনুভরত। আল্লোয দনওটয রোব 

মরদ এই মল চীফন-ফযফস্থোয এওভোত্র রক্ষয কতো তকফ ফরকফো এটো ভোত্র গুটি ওকয়ওচন মরোকওয 

চনয এককঙ। ওোযণ মওোটিকত এওচন মরোও োয়ো মোকফ রওনো কে রমরন তোোয়োকপয 

প্ররক্রয়োয় োধনো মযয়োমোত মওোকয স্রিোয দনওটয ফো তোোঁয োকথ রভক মমকত মকযকঙন। দ’ুঘোয 

মওোটিকত এওচন মওোকয এভন মরোও, রমরন পোনো-রপল্লো ফো ফোরও-রফল্লোয স্তকয মৌোঁঙকত মকযকঙন, 

ুপী দতরয ওযোই মরদ যুরোল্লোয (দ:) উয দোরয়ত্ব কতো তকফ রনঃকেক ফরো মোয় মম, তোোঁয 

মূ্পণৃ চীফনটোই অনয যওভ কতো, তোোঁয রক্ষো মূ্পণৃ রবন্ন ধযকনয কতো। রতরন তোকোকর ওকঠোয 

অধযফোয়, অক্লোন্ত রযেভ, মওোকয মম চোরত ৃরি মওোযকরন মোযো রঙর মরোোয ভত ঐওযফদ্ধ, 

ৃঙ্খরোয় অতুরনীয়, মনতোয আনুককতয প্রোকণোৎকৃওোযী এওটি চোরত, এওটি উম্মো ৃরি মওোযকতন 

নো, ফযাং এওটি ুপী তরযওোয উদ্ভোফন মওোযকতন। মম স্ত্র াংগ্রোভ রতরন োযো চীফন মধোকয 

মওোযকরন তোয প্রকয়োচন কতো নো।  

ভাাধক য়ানয় কযনী (যা:) মনুে ীে ন 

মল এরোকভয বোযোভয নি মওোকয এই ুপীয দর মোকও আদৃ রোকফ মফকঙ রনকরন রতরন 

রফশ্বনফী (দ:) নন, রতরন ভোোধও য়োকয় ওযনী (যো:), রমরন যুরোল্লোয (দ:) নুফয়োত োয়োয 

অকনও আকক মথকওই আরত্মও উন্নরত অথৃোৎ তোোয়োকপয োধনো মওোকয অরত উচ্চ স্তকয (ভোওোকভ) 

অরধরিত মোকয়রঙকরন। মল মপ্ররযকতয নফুয়োত োয়োয আকক মথকওই রমরন োধনো মওোযরঙকরন 
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রতরন ওী প্ররক্রয়োয় োধনো মওোযরঙকরন? রনিয়ই ভোনফীয (দ:) মঔোকনো দ্ধরতকত নয়, য় 

রিিোন ফো ইহুদী ফো মফৌদ্ধ ফো রে ুফো অনয মম মওোন ূফৃফতী ধকভৃয দ্ধরত কফ। তো কে তোয 

োধনো মম মূ্পণৃ পর রঙকরো তোয প্রভোণ তোয চীফনী এফাং রফকল মওোকয এই মম, ভোনফী (দ:) 

তোোঁয রফত্র মচোব্বো (Robe) তোোঁকও উোয রদকয়রঙকরন। রওন্তু য়োকয় ওযনী (যো:) রফশ্বনফীয 

(দ:) চীফকনয ওভ ৃপ্রফোক মমোক মদন রন, এভন রও তোোঁয (দ:) োকথ তোোঁয মদঔোই য় রন। ভোনফী (দ:) 

আল্লোয ওোঙ মথকও মম ভোদোরয়ত্ব রনকয় এক এফাং তো োরন মওোযকত মম অরফশ্বোয দঃুঔ, দদৃুোয 

াংগ্রোকভয চীফন অরতফোরত মওোযকরন, তোকত য়োকয় ওযনী (যো:) অাং মনন রন- ভো মও মঙকি 

আকত য় মফোকর। আফ ুফওয (যো:) মথকও শুরু মওোকয োচোয োচোয আোফ তোকদয শুধ ুভো মও 

মঙকি নয়, ফো-ভো, স্ত্রী-ুত্র, ওনযো, ম্পরর্ত্, ফোিী-খয মরোয় তযোক মওোকয এক ভোনফীয (দ:) ঙ্গী 

মোকয়কঙন, তোয কঙ্গ ফ যওভ দঃুঔ ফযণ মওোকযকঙন। ফঙকযয য ফঙয ঙোয়োীন উর্ত্ি 

ভরুবূরভকত ওোটিকয়কঙন, রফশ্বনফীয (দ:) দোরয়ত্ব ূযকণয স্ত্র াংগ্রোকভ প্রোণ রফচৃন রদকয়কঙন। 

ুপীযো কোকদয মুকদ্ধ রফশ্বনফীয (দ:) রফত্র দোোঁত মবকঙ্গ মোয়োয ঔফকয য়োকয় ওযনী (যো:) 

রনকচয দোোঁত মবকঙ্গ মপরোকও বোরফোোয ঘূিোন্ত রযঘয় রোকফ ম ওকযন। রনকচয দোোঁত মবকঙ্গ 

মপরো মফর বোরফোোয রযঘয়, নো রপ্রয় মনতোয চীফন যক্ষোয চনয তোোঁকও রখকয দোোঁরিকয় ত্রুয 

অচস্র তীয রনকচকদয যীয রদকয় মঠরওকয় তীকয তীকয চোরুয ভত মোকয় মোয়ো মফর 

বোরফোোয রযঘয়? ত্রুয আক্রভণ মথকও রফশ্বনফীকও (দ:) যক্ষো মওোযকত চীফন ণ মওোকয মুদ্ধ 

মওোকয ভোযোত্মও আত মোকয় প্রোকণয মঘকয় রপ্রয় মনতোয রফত্র োকয়য উয ভুঔ থুফকি কি ভকয 

মোয়ো ওতঔোরন বোরফোোয প্রভোণ? হুকদয মুকদ্ধ যুরোল্লোয আনুকতয রাংখন ওযোয ওোযকণ 

মভোকরভ ফোরনীয উয োাংখোরতও রফমৃয় মনকভ আক। এওটি ভয় মভোকযও ফোরনী 

যুরোল্লোকও ঘোযরদও মথকও রখকয মপরকর রতরন মফোরকরন, “এভন মও আঙ, মম আভোকদয 

প্ররতযক্ষোয চনয চীফন মওোযফোনী মওোযকত প্রস্তুত?” এ ওথো শুকন োোঁঘচন আনোয োোফী এরককয় 

একরন এফাং যুরোল্লো মপোচকতয চনয এও এওচন মওোকয রিোই মওোকয ীদ মোকত রোককরন 

এফাং যুরোল্লোয োকয়য ওোকঙ রুটিকয় িকত রোককরন। ফৃকল ফযরি রঙকরন রময়োদ রফন োওোনো 

(যো:)। রতরন ফীয রফক্রকভ রিোই মওোকয গুযতয আত মোকরন। ইরতভকধয আয ওকয়ওচন 

মভোচোকদ মঔোকন রপকয একরন এফাং আত োোফীয কক্ষ রিোই মওোকয ত্রুক্ষকও মুৃদস্ত মওোকয 

টিকয় রদর। যুরোল্লো আত রময়োদকও (যো:) মদরঔকয় মফোরকরন, ‘কও আভোয ওোকঙ আকনো।” 
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তোকও আনো মোকর যুরোল্লো রনচ চোনুয উয তোকও ভোথো মযকঔ মোয়োকরন। এ অফস্থোকতই উি 

োোফী োোদোত ফযণ ওকযন। আয মরদ দোোঁকতয ওথোই তুকরন তকফ যুরুল্লোয (দ:) ভোথোয় ঢুকও 

মোয়ো রযস্ত্রোকণয মকযও োককরয ভত ওোভরিকয় মটকন তুরকত মমকয় আফ ু ফোয়দোয (যো:) 

ওকয়ওটো দোোঁত মবকঙ্গ মপরোয ওথো বুকর মোকিন মওন? ঐ কোকদয মুকদ্ধই। রক্ষ রক্ষ ভোনুকলয ভকধয 

ভোত্র মম দচন মরোওকও আল্লোয মূ্পণৃ ক্ষভো  চোন্নোকতয ুাংফোদ তোকদয চীরফতওোকরই মদয়ো 

করো আফ ুফোয়দো (যো:) তোকদয অনযতভ- য়োকয় ওযনী (যো:) নন। যুরোল্লোয (দ:) রনকচয 

ফযফহৃত মঔযওো (Robe) য়োকয় ওযণীকও (যো:) উোয মদয়ো একদয ওোকঙ ফৃকেি ম্মোকনয 

রঘহ্ন রোকফ রফকফরঘত। ফহু ফইকয় কিরঙ, ফহু য়োকচ এ খটনোয রফস্তোরযত রফফযণ শুকনরঙ। রওন্তু 

রফদোয় কজ্ব¡ ভোথোয ঘুর ওোরভকয় ভস্ত রফত্র ঘুরটুকু মম ভোনফী (দ:) আল্লোয তকরোয়োয ঔোকরদ 

রফন য়োররদ (যো:) মও উোয রদকয়রঙকরন এফাং ঔোকরদ (যো:) মম মই ভোরফত্র ঘুরগুি তোয 

টুরয ভকধয মরোই মওোকয রনকয়রঙকরন এফাং প্ররতটি মুকদ্ধ রতরন রযস্ত্রোকণয রনকঘ মই টুর িকতন- 

ওই, মওোন য়োকচ, মওোন ফিৃতোয় মতো তো শুরন নো। ওোকিয দতরয মঔযওো উোয মদয়ো মফর 

মভকযফোণীয রঘহ্ন নো রনকচয মদকয অাং, ভোথোয ঘুর উোয মদয়ো মফর মস্দময, মফর মপ্রকভয 

রঘহ্ন? য়োকয়চযো ঔোকরদকও (যো:) যুরোল্লোয ঘুর উোয মদফোয ওথো ফকরন নো- ফকরন 

য়োকয়কও (যো:) মঔযওো উোয মদয়োয ওথো ওোযণ ঔোকরদ (যো:) তোোঁয ভস্ত রওঙু রনকচয প্রোণ 

আল্লোয  তোোঁয যুকরয (দ:) চনয উৎক ৃমওোকয অস্ত্র োকত াংগ্রোভ মওোকয মককঙন োযো চীফন। 

মল রনঃশ্বো তযোককয ওকয়ওরদন ূকফৃ চননও খরনি ফনু্ধ ঔোররকদয কঙ্গ োক্ষোত মওোযকত আক। 

রতরন ডোন োকয়য ওোি তুকর ফনু্ধকও রচকজ্ঞ ওকযন, “তুরভ রও আভোয োকয় এভন এও রফখত 

চোয়কো মদঔকত ো মমঔোকন তযফোযী তীয ফো ফৃোয আখোত মনই?” ফনু্ধ ঔোররকদয ো যীক্ষো 

মওোকয নো ূঘন উর্ত্য মদয়। তঔন ঔোররদ (যো:) ফোভ োকয়য ওোি তুকর এওই প্রশ্ন ওকযন এফাং 

আফোয এওই উর্ত্য আক। এযয ঔোররদ (যো:) প্রথকভ ডোন োত  কয ফোভ োত তুকর ফনু্ধয 

োভকন মভকর ধকযন। ফনু্ধ োত দটুি যীক্ষো ওকয এফাং এওই অফস্থো মদঔকত োয়। এফোকয ঔোররদ 

(যো:) তোোঁয রফোর ফক্ষকদ উকম্মোরঘত ওকযন। মোয রিোরী মীগুরর অুস্থতোয ওোযকণ ররথর 

মোকয় মককঙ। ফনু্ধটি ঔোররকদয ক্ষত রফক্ষত ফক্ষকদকয অফস্থো মদকঔ রফষ্মকয় তফোও মোকয় মোয়। 

এওচন ভোনুল ফুকও এতটো আখোত মকয় রওবোকফ মফোঁকঘ থোওকত োকয! এ মক্ষকত্র ম আখোতীন 

এও রফখত চোয়কো ঔুোঁকচ োয় নো। তঔন ঔোকরদ (যো:) ওোতয ওকণ্ঠ ফকরন, “ীদ য়োয চনয 
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আরভ এও যণোঙ্গণ মথকও আকযও যণোঙ্গকণ ঙুকট মফরিকয়রঙ। মমঔোকনই মদকঔরঙ ওোকপযকদয ফুয 

ফকঘকয় রিোরী  ুকঠিত মঔোকনই ছোোঁরকয় কিরঙ। তফ ু মওন আল্লো আভোকও োোদোত 

রদকরন নো?” এই মোর প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদীয চীফন। এই ঔোকরদ (যো:) মোকও যুরোল্লো 

“আল্লোয তকরোয়োয” উোরধকত বূরলত মওোকযরঙকরন তোয ওথো য়োকয়চযো উচ্চোযণ ওকযন নো, 
ওোযণ রতরন যুরোল্লোয মম ুন্নো অনুযণ মওোকয ‘োইপুল্লো’ মোকয়রঙকরন তো োরন মওোযকত 

মককর ফি ওি, ফি মওোযফোনী, ফি চোকনয রফদ। য়োকয়কয (যো:) ওথো ফৃত্র ফকরন ওোযণ 

হুচযোয় মফোক আধযোরত্মও োধনোয়, নপর নোভোম, মযোমোয়, তরফ টোনকত রফকদয আাংওো 

মনই।  

 োফধোন! আরভ য়োকয় ওযনীকও (যো:) মঙোট ওযোয চনয এফ মফোররঙ মফোকর মওউ ভকন 

মওোযকফন নো। মম বোযোভয রফনি মোকয়, মম আওীদো রফওৃত মোকয় মমকয় আচ এই চীফনফযফস্থো 

ৃরথফীকত অফকরোয রচরন মোকয় মককঙ, এই চোরত আল্লো যমুরয (দ:) মঘোকঔ ওোমৃত মভোকযও, 

ওোকপয মোকয় মককঙ- মই বোযোভয, মই আওীদো ুনঃপ্ররতিো ওযোয চনযই আরভ ররঔরঙ। আরভ 

য়োকয় ওযনীকও (যো:) মঙোট ওযোয চনয ররঔকত োরয নো। ওোযণ মোকও ৃরথফীয মেি ভোনফ, 

আল্লোয যুর (দ:) তোয ফযফহৃত ওোি উোয রদকয়কঙন তোকও মওোন যওভ মঙোট ওযো মওোন 

মভোকরকভয কক্ষ ম্ভফ নয়। তোঙোিো যফর্ত্ীওোকর এই ভোোধও প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী ফোয 

অথৃ রও তো উররি মওোযকত মকযরঙকরন মফোকরই রনচৃনতো তযোক মওোকয উম্মোয ফরভুৃঔী চীফন 

প্রফোক মমোক রদকয়রঙকরন এফাং অস্ত্র োকত মচোকদ মনকভ ীদ মোকয়রঙকরন। অথৃোৎ এই 

বোযোভযমুি চীফন-ফযফস্থোয দকুটো রদকওই রতরন ওোকভররয়োত, ররদ্ধরোব মওোযকরন। আরভ মো 

মফোরকত মঘিো মওোকযরঙ, য়োকয় ওযনীয (যো:) চীফন তোযই দিৃোন্ত। ওোকচই তোকও রও মওোকয মঙোট 

মওোযকত োরয? তোকও মঙোট মওোযকঙন বোযোভযীন ুপীযো।  

বখবেয (অ:) এয বর্ভানফীয় তফবষ্ট্য 

আধযোরত্মও প্ররক্রয়োয ভোধযকভ আল্লোয দনওটয রোব, আত্মোয উন্নরত ওযোটোই মোযো এরোকভয 

ফটুকু ভকন ওকযন ফো অন্ততঃ প্রধোন অাং  ওতৃফয ভকন ওকযন তোযো তোকদয মুরিয কক্ষ 

মওোয’আকন ফরণৃত রঔরদকযয (আ:) খটনো উকল্লঔ ওকযন। প্রথভ ওথো করো- ভস্ত ফযোোযটো োধোযণ 
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নয়- অোধোযণ। আল্লো তোোঁয অীভ  ফৃফযোী রি রদকয় তোোঁয এই রফুর ৃরিকও ঘোরনো ওকযন। 

মওভন মওোকয তো ওকযন ম জ্ঞোন রতরন ঙোিো আয ওোকযোযই মনই। ভুপোকসযকদয ভকত মওোয’আকন 

ফরণৃত খটনোটোয ওোযণ করো এই মম, এওফোয ভুোয (আ:) ভকন এই ধোযণো করো মম, মমকতু রতরন 

আল্লোয নফী ওোকচই ফ যওভ জ্ঞোনই তোোঁকও মদয়ো মোকয়কঙ এফাং তোোঁয মঘকয় মফর জ্ঞোনী আয মওউ 

মনই। তোোঁয এই বুর ধোযণো অকনোদন ওযোয চনয আল্লো তোোঁকও রঔরদকযয (আ:) কঙ্গ মদঔো ওরযকয় 

রদকরন এফাং ভুোয (আ:) বুর বোঙ্গকরো। আল্লো মম যযভয়বোকফ তোঁ য ৃরি রযঘোরনো ওকযন 

রঔরদয (আ:) তোোঁয এওটি ভোধযভ ভোত্র। আয নফুয়োত করো ভোনুল মওভন মওোকয ৃরথফীকত োরন্তকত 

অথৃোৎ এরোকভ ফো মওোযকফ মই চীফন-ফযফস্থোয জ্ঞোন  রক্ষো। দকুটো মূ্পণৃ রবন্ন ফযোোয, রবন্ন 

জ্ঞোন। এই দকুটো জ্ঞোকনয ভকধয নফীকদয ভোধযকভ আল্লোয মদয়ো জ্ঞোনই মোকি আভোকদয চনয। স্রিো 

মওভন মওোকয তোোঁয ৃরি রনয়ন্ত্রণ ওকযন তো চোরত অথৃোৎ নফীকদয উম্মো রোকফ আভোকদয চনয 

নয়। তো নো কর ভুোকও (আ:) নফী নো মওোকয আল্লো মতো রঔরদয (আ:) মওই নফী ফোনোকত োযকতন 

এফাং তো মোকর রঔরদকযয (আ:) ঐ রফকল জ্ঞোনই তোোঁয উম্মোয চনয রনরদৃি মোকয় মমকতো। 

রদ্বতীয়তঃ রঔরদযকও (আ:) রঘযচীরফ ফরো য়। আল্লো মফোকরকঙন- প্রকতযও চীফকও ভযকত কফ 

(মওোয’আন- ুযো আকর ইভযোন ১৮৫, আন রনো ৭৮)। রঔরদয মরদ রঘযচীফী মোকয় থোকওন তকফ 

প্রশ্ন উকঠ রতরন আভোকদয ভত ভোনুল ফো মওোন চীফ রওনো তোয নোভ রঔরদয অর্রথৃোৎ ফুচ ফো রঘয 

ফুচ- নোভটোই মতো এ ফযোোকয কেচনও। তৃতীয়তঃ রঔরদকযয (আ:) জ্ঞোন করো এও রফকল 

জ্ঞোন, মোকও ফরো মোয় Specialised Knowledge রওন্তু রফকল মফোকরই মটো ভুোয (আ:) জ্ঞোকনয 

মঘকয় উচ্চতয রওঙু তো ভকন ওযোয মওোন ওোযণ মনই। ধরুন মওোন মদ ফো চোরতয ফৃভয় প্রধোন, 

রতরন জ্ঞোনী, গুণী, ুোও, ুরফঘোযও। তোয চোরতয ভকধয অকনও রফকল গুণধোযী ভোনুল আকঙন। 

রঘরওৎও আকঙন, প্রকওৌরী, মনৌরফদযো রফোযদ, োভরযও রফকলজ্ঞ, মঘ রফবোকীয় রফকলজ্ঞ 

ইতযোরদ আকঙন। ঐ োও ঐ ফ রফকলজ্ঞকদয ফ জ্ঞোকনয অরধওোযী নন- রওন্তু তোই মফোকর রতরন 

মম চোরতয ফৃভয় ওতৃো তো ফদরোকফ নো। ঐ রফকলজ্ঞযো তোকদয মোয মোয জ্ঞোন ঐ োওকও 

মঔোকত োকযন। রওন্তু তোযো তোকদয ঐ রফকল জ্ঞোন (Specialised Knowledge) রনকয় ঐ 

োকওয অধীন, তোয আকদ অনুমোয়ী ঘকরন। ঘতুথৃ ওথো করোঃ রঔরদয (আ:) ভুোকও (আ:) মম 

ওয়টি ওোচ মওোকয মদঔোকরন মগুররয প্ররত রক্ষয মওোকয মদঔুন। মনৌওো রঙদ্র মওোকয এওচকনয 
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মনৌওোটো যক্ষো মওোযকরন। এওটো মঙকরকও তযো মওোকয তোয ফো ভোকও এও বরফলযত দষৃু্করতওোযী 

ন্তোকনয োত মথকও যক্ষো মওোযকরন এফাং এওটি মদয়োর মভযোভত মওোকয এওচকনয ম্পরর্ত্ যক্ষো 

মওোযকরন। এই রতনটি ওোকচয প্রকতযওটিই ফযরিকত ফযোোকযয ভকধয ীভোফদ্ধ। মওোনটিই 

চোরতকত অথৃোৎ ফৃর্ত্য নয়। অনযরদকও ভুোয (আ:) ওোচ রঙকরো চোরতয চনয এভন এও 

চীফনফযফস্থো প্ররতিো ওযো মমটোয প্ররতিো মোকর য়ত চফয দঔরওোযী ঐ যোচোযই অরস্তত্ব থোওকতো 
নো, ঐ দষৃু্করতওোযী মঙকর দষৃু্করতওোযী কতো নো এফাং এভন ভোচ ৃরি কতো মম ভোচ ঐ ইয়োতীভ 

ফোরকওয ম্পদ যক্ষো মওোকয মথো ভকয় তোকও রদকয় রদকতো। আর ওথো করো মওোয’আকন ঐ খটনো 

ভুোয (আ:) রনকচয ম্বকন্ধ এওটো বুর ধোযণো মবকঙ্গ মদয়োয চনয। টোকও মরদ আভোকদয প্রধোন 

ওতৃফয মফোকর রনকয় ঐ রনকয় ভোতোভোরত ওরয তকফ থভ্রি মোকত কফ।  

র্াায়াপ বক? 

তোকর ুপীকদয প্রফরতৃত এই -তোোয়োপ 

রও? আদভ (আ:) মথকও মল নফী (দ:) 

মৃন্ত আল্লো এই দীন-এ এরোভ 

োঠিকয়কঙন এওটো বোযোভয রদকয়। 

প্রকতযওটিকত এওরদকও মমভন ভোনুকলয চনয 
যোচননরতও  আথৃ-োভোরচও রফধোন 

মযোকয়কঙ-মতভরন তোয আত্মোয উন্নরতয 

প্ররক্রয়ো মযোকয়কঙ। দ’ুরদকওই ভোন এফাং 

এওটোকও ফোদ রদকয় অনযটো একওফোকয 

অঘর। ভোনুল মমভন দ’ুোকয় ঘকর, এও োকয় মঘোরকত োকয নো, দীন এওটোকও ফোদ রদকয় অনযটো 

এওো মঘোরকত োকয নো। আত্মোয উন্নরতয প্ররক্রয়ো ূফৃফতী ভস্ত দীকনই রঙকরো, রফওৃত অফস্থোয় 

আচ আকঙ এফাং ঐ ূফৃফতী ধভৃগুকরোয প্ররক্রয়োয় োধনো মওোযকর আচ পর োয়ো মোয়। 

আচ অনযোনয ধকভ ৃঅরত রিোরী ভোোধওযো আকঙন মোকদয মওযোভত অকরৌরওও ক্ষভতো 

মভোকরভ রী, আররয়োকদয মঘকয় ওভ নয়। মম মওউ-ই রনরদৃি প্ররক্রয়োয় োধনো মওোযকর তোয 

পর োকফ, তোয আত্মোয রি ফৃরদ্ধ োকফ, অদকৃযয, কোকয়কফয অকনও ঔফয তোয ওোকঙ আকফ, 
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োধোযণ ভোনুল মো োকয নো মতভন ওোচ ওযোয ক্ষভতো চন্োকফ, এও ওথোয় তোোয়োকপয ফই-

মওতোকফ মম ফ উন্নরতয ওথো মরঔো আকঙ ফই কফ। রওন্তু এগুরর মঔোকত রফশ্বনফী (দ:) আকন 

রন। এই উভোকদকয অনযতভ মেি ুপী  আকরভ, োওীভ-আর-উম্মো আযোপ আরী থোনবী 

(যো:) ররকঔকঙন- “ভোনফ যীকযয অঙ্গ-প্রতযকঙ্গ মমভন চোরযী (প্রওোয) রি যরয়োকঙ। মইরূক 

ভোনুকলয রূকয (আত্মোয) ভকধয অকনও ফোকতনী (গুি) রি রনরত আকঙ। যীয ঘঘৃোয ভোধযকভ 

মমভন ভোনুকলয অঙ্গ-প্রতঙ্গ রিোরী ইয়ো উকঠ, তদ্রƒ আধযোরত্মও োধনোয দ্বোযো তোোকদয 

রূোনী রি ফৃরদ্ধ োয় (াংরক্ষি এরোভী রফশ্বকওোল- এরোরভও পোউকিন-১ভ ঔি ৭৬ :ৃ)। 

আযোপ আরী থোনবী প্রওৃত তয ওথো ররকঔকঙন এফাং ম োধনোয ওথো ররকঔকঙন মম োধনোয 

প্ররক্রয়ো প্ররতটি ধকভৃই আকঙ। শুধু এই প্ররক্রয়ো মঔোকত মলনফী (দ:) আকন রন। আল্লোভো আমোদ 

মোফোনী ররকঔকঙন- “মভোোম্মদকও (দ:) এওটি রফযোট কোঙ রোকফ রনকর তোোয়োপ তোয এওটো 

ডোর ভোত্র।” আরভকতো োরযয়ো  তোোয়োপকও মভোটোভুটি অকধৃও অকধৃও বোক মওোকযরঙ, দ’ুমটো ো 

মফোকর, আল্লোভো মোফোনী তোোয়োপকও এওটি ডোকরয মঘকয় মফর ফকরন রন।  

এরানভয প্রকৃর্ র্াায়াপ বক? 

এরোকভ তোোয়োপ মোকি মঔনই মওোন ওোচ ওযো কফ তঔন ভকন যোঔকত কফ এই ওোচটি 

আল্লোয অনুকভোরদত রওনো, মরদ আল্লো  যুকরয অনুকভোরদত মোকয় থোকও তোকোকর মটো ওযো 

আয মরদ আল্লো যুকরয রনরলদ্ধ মোকয় থোকও মটো নো ওযো। অথৃোৎ ওোচটি ওযো অথফো নো ওযো 

এফাং মটো কফ আল্লোয আকদ ফো রনকলধ মভোতোকফও। হুকুভ মদয়োয এওভোত্র অরধওোযী আল্লো 

ওোযণ োফৃকবৌভত্ব করো আল্লোয। যুকরয ওথো ফরোয ওোযণ যুর আল্লোয হুকুকভয ফোরকয হুকুভ 

রদকত োকযন নো (ুযো োক্কো- ৪৬, ূযো নচভ ৩-৪)। আল্লোয হুকুকভয মওোনটোয রও ভোকন মটো 

করো যুকরয চীফনীকত অথৃোৎ যুকরয ওথোয়। ুতযোাং এরোকভয আধযোরত্মওতোয শুরু করো 

এঔোন মথকও। এটো মওোযকত মওোযকত মও ওত উকচ্চ উঠকত োকয, রনঔুোঁত (Perfect) মোকত োকয 

মটো মোয মোয আভর। এটোকওই আল্লো মফোকরকঙন আভোয মমওয, ওোর ন্ধযো তোোঁয মমওয এ যত 

থোওো (ুযো আর আমোফ-৪১, ৪২)। অনযবোকফ ফরো মোয় তোওয়ো। চোন্নোকত স্তয রনধৃোরযত কফ 

এই তোওয়ো ফো মমওকযয উয রনবৃয ওকয। ফতৃভোকন আধযোরত্মওতোয নোকভ মম ূরপফোদ ঘোর ু
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আকঙ মটো আল্লো  যুকরয নয়। মভো’মভনকদয ভকধয রমরন আল্লোয হুকুকভয ফযোোকয মত 

কঘতন, মত মফর মভোর্ত্োরও রতরন তত ফি আধযোরত্মও োধও। কোকঙয রনকঘ, মছো ছোকি মফোক, 

গুোয়, ঔোনওোয় মফোক অধযোত্ম অচৃন মল এরোকভয অধযোত্ম নয়। 

আধযোরত্মও োধওকদয ভূর উকদ্দয মোকি লি রযুকও দভন মওোকয আত্মোয উন্নরত োধন। এঔোকন 

লিরয ু ম্পকওৃ দইুটি রফলয় উকল্লঔ ওযকত ঘোই। প্রথভ ধরুণ ‘মরোব’। মরোব মোর ভোনুকলয 

লিরযুয এওটি রয।ু মরোব ভোনুলকও ীন শুকত রযণত ওকয রদকত োকয। এওচন োধও মঘোঔ 

ফন্ধ মওোকয, নো মঔকয়, আত্মোকও রনয়ন্ত্রণ (Control) ওযকত োকয, মমভন য়কতো ম ৫০ ফঙকয 

মওফর মরোব মথকও ভুি মোর (মরদ আকদৌ ১০০% ম্ভফ রওনো তো মকথি কে মযোকয়কঙ)। 

অনযরদকও আল্লোয যোস্তোয় মচোকদয ডোও মঔন আক এওচন মভো’মভন মভোচোকদ কঙ্গ কঙ্গ তোয 

ফোরি, খয, োয় ম্পরর্ত্, আত্মীয় রযচন, ফোফো-ভো, স্ত্রী, ন্তোন ফ রওঙুয ভোয়ো তযোক মওোকয 

মচোকদয অাংগ্রণ ওকয, অতঃয মঔোকন অফককল রনকচয চোনটুকু মৃন্ত আল্লোয যোস্তোয় 

মওোযফোন মওোকয ীদ মোকয় মোয়। তোকোকর মরোব মথকও, মভো মথকও, মক্রোধ মথকও, মবোককয 

ফোনো মথকও ১০০% মও ভুি মোকয় মককরো, ওোকভররয়োত অচৃন মওোযর, রনিয় ঐ মভোচোকদ। 

এওচন মভোচোকদ মচোদ ওকয প্রথভত ভোনফচোরতয ওরযোকণয চনয, আল্লোকও রফচয়ী ওযোয 

চনয, ক্ষোন্তকয োধ,ু পওীয, দযকফ চহুুদ ফো আরত্মও োধনো ওকয এওোন্তই রনকচয চনয, স্বীয় 

আরত্মও রযতৃরি  রযশুরদ্ধয চনয। প্রশ্ন মোর ফঙকযয য ফঙয মধোকয মম োধও চহুুদ মওোকয 

অথৃোৎ োধনো মওোকয এওটো এওটো মওোকয রয ুচয় মওোযকত মঘিো মওোযর রওন্তু মওোনটো মথকওই 

য়কতো ুকযোুরয ভুি মোকত োযকরো নো মঔোকন এওচন মভোচোকদ রওবোকফ ভস্ত রওঙু রফচৃন 

মদয়োয ভোধযকভ এওকঙ্গ ওর লিরয ু মথকও ূণৃরূক ভুি মোকয় কফৃোচ্চ ওোকভররয়োত োরর 

মওোযর। এয চ উর্ত্য, এটো ভোন আল্লো মওোকয রদকয়কঙন ওোযণ ম আল্লোকও রফচয়ী ওযোয 

চনয আত্মরনকয়োক মওোকযকঙ। 

এঔোকন এওটো ওথো প্রঙ্গতঃ উকল্লঔয মম, এই ুেয ৃরথফী আল্লো ৃরি মওোকযকঙন ফনী আদকভয 

চনয, ফনী আদভ আল্লোয মঔরোপত মওোযকফ, এঔোকন তোযো োরন্তকত থোওকফ, দরুনয়োয আকরো 
ফোতো, ঔোদয োনীয় ইতযোরদ মবোক মওোযকফ, ফাং ফৃরদ্ধ মওোযকফ, দরুনয়ো ঘোলোফোদ মওোযকফ এটোই 

করো স্বোবোরফও। রওন্তু ভোনুল মরদ ওোভ প্রফৃরর্ত্ দভন মওোযকত থোকও, োোকি চঙ্গকর ফক াংোয নো 
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মওোকয চীফন অরতফোরত ওকয তোকোকর ভোনফচোরত এওভয় রফরুি মোকয় মোকফ। ওকয়ওটি প্রশ্ন 

এঔোকন প্রোরঙ্গও:  

ও) মরদ নোযী ুরুল দফফোরও চীফন মোন নো ওকয তোকোকর আল্লো নোযীকদয ৃরি মওোযকরন 

মওন? 

ঔ) ফনী আদকভয ফাং ফৃরদ্ধ কফ রওবোকফ, আল্লোয মঔরোপত মও মওোযকফ? 

ক) ভস্ত ভোনফচোরতয কক্ষ রও এফ তরযওো অফরম্বন ওযো ম্ভফ? মরদ ম্ভফ নো য় তকফ তো 
োফৃচনীন নয়। আয মো োফৃচনীন নয় তো এরোভ মোকত োকয নো। 

খ) তোঙোিো আল্লোয যুর (দ:) মফোকরকঙন, ‘মতোভোকদয উয মতোভোকদয নকসয ও মযোকয়কঙ। 

নপর ভ যোকঔো এফাং তো মথকও রফযত থোকওো। যোকতয মফরো তোোজ্জকুদয োরো ওোকয়ভ ওকযো 
এফাং খুভো। আরভ তোোজ্জকুদয োরো ওোকয়ভ মওোরয এফাং খুভোই। মওোন মওোন ভয় ভ যোরঔ। 

আফোয মওোন মওোন ভয় ভ তযোক মওোরয। মকোত ঔোই, ঘরফৃ মঔকয় থোরও। স্ত্রীকদয রনওট 

মোই। মম আভোয ুন্নো তযোক ওকয, ম আভোয উম্মকতয অন্তবৃুি নয়।’ যীযকও ফরঞ্চত ওযোকও 

রতরন চরুুভ ফো অনযোয় মফোকর আঔযোরয়ত মওোকযকঙন।  

ুতযোাং এই ওথো রযষ্কোয মম, এরোকভয অধযোত্মফোদ মোর প্রকতযও ওোকচ আল্লোয উরস্থরত কণয 
ওযো অথৃোৎ এটো ভকন ওযো মম আভোয এই ওোচ আল্লো মদঔকঙন এফাং আল্লোয আকদ রনকলধ 

অনুমোয়ী মই ওোচ ওযো ফো নো ওযো। মম এটো মত মফর স্মযকণ মযকঔ চীফন অরতফোরত মওোযর 

ম তত ফি ওোকভর, তত ফি মভোর্ত্োওী। 

ভোন আল্লো আকঔযী নফী মভোোম্মকদয (দ:) উকয মল চীফনরফধোন (দীন) রককফ মম 

চীফনফযফস্থোটি োঠিকয়কঙন মটো বোযোভযমুি চীফনফযফস্থো। রওকয বোযোভয? দরুনয়ো  

আকঔযোকতয বোযোভয, মদ  আত্মোয, যীয়োত এফাং ভোকযপকতয বোযোভয। এচনয আল্লো এই 

উম্মোকও মফোকরকঙন, “আরভ মতোভোকদযকও বোযোভযমুি চোরত রককফ ৃরি মওোকযরঙ (রভল্লোতোন 

য়োোতো-ুযো ফোওোযো ১৪৩)। মুকক মুকক মত নফী-যুরকদযকও আল্লো োঠিকয়কঙন প্রকতযও নফীয 

উম্মো যফতীকত দীকনয বোযোভয নি মওোকযকঙ। এই বোযোভযকও রপরযকয় আনোয চনয আল্লো 

আফোয নফী োঠিকয়কঙন। মওোন চোরত যীয়োয উয মফর গুরুত্ব রদকর, আরধওয আকযো 
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মওোযকর অথৃোৎ ফোিোফোরি মওোযকর আধযোরত্মওতো োরযকয় মককঙ, আফোয মওউ যীয়োকও ূণৃ 

তযোক মওোকয মূ্পণৃবোকফ আধযোরত্মওতোয় ভি মোকয় মককঙ। আধযোরত্মওতোয় ডুকফ মোয়োয় দীকনয 

বোযোভয নি মোকয় মককঙ। স্ববোফতঃই, দীকনয বোযোভয নি মোকয় মককর মটো আয ভোনুকলয 

োরকনয মমোকয থোকও নো, অনুযকণয মমোকয থোকও নো। আকঔযী নফীয উয অফতীণৃ দীনটোয 

বোযোভয মমন নি নো য় মচনয আল্লো দরুনয়ো  আকঔযোকতয, যীয়ো  আধযোরত্মওতোয 

এওটো বোযোভযূণৃ চীফনফযফস্থো রদকয় দীনটোকও োঠিকয়কঙন। ভোনফী (দ:) রযেভ  ওকঠোয  

 

অধযফোয় মওোকয, স্বস্ত্র াংগ্রোভ মওোকয এভন এওটো চোরত দতরয মওোকযকঙন, মম চোরত ৬০-৭০ 

ফঙকযয ভকধয অধৃৃরথফীকত আল্লোয োফৃকবৌভত্ব প্ররতিো মওোযর স্বস্ত্র াংগ্রোকভয ভোধযকভ, 

মওতোকরয ভোধযকভ। তোোঁয উম্মোয উকয দোরয়ত্ব রঙর ভস্ত দরুনয়োকত দীন প্ররতিোয, রওন্তু এই 

উম্মো ম দোরয়ত্ব বুকর, আওীদো বুকর মচোদ তযোক মওোযর। ভস্ত ৃরথফীভয় আল্লোয দীন 

প্ররতিোয ওোচ মঙকি রদকয় তোকদয এওদর ুক্ষ্মোরতুক্ষ্ম ফযোঔযো রফকেলণ মওোকয চ-যর 

দীনটোকও চটির, দকুফৃোধয, ভোওিোয চোকরয নযোয় োধোযণ ভোনুকলয মফোধকভযতোয ফোইকয রনকয় 

মকর। তোকদয এই ফযোঔযো, অরত ফযোঔযো, রফকেলণ, তোপরয, মপওোয, ুক্ষ্মোরতুক্ষ্ম রফকেলকণয 
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উয ককি উঠর রফরবন্ন ভত, থ, মপযওো, ভোচোফ, তরযওো ইতযোরদ। আকযওদর আল্লোয যোস্তোয় 

াংগ্রোভ তযোক মওোকয অন্তঃভুৃঔী মোকয় মকর, মঔোকন আধযোরত্মও োধনো মওোকয রযুচয়ী, োধ-ু

ন্নযোী য়োয মঘিো মওোযর। এওদর দীকনয চ-যরতোকও চটির দকুফৃোধয মওোকয চোরতকও 

ঔি-রফঔি মওোকয রদর। আকযও দর দীকনয ফরভুৃঔী, াংগ্রোভী, মচোদী ঘরযত্রকও অন্তঃভুৃঔী, খযভুঔী 

মওোকয মপরর। দইু দরই দীকনয বোযোভয নি মওোকয মপরকরো। আচকও দরুনয়োভয় 

আধযোরত্মওতোফোকদয নোকভ মো মঘোরকঙ, ুরপচকভয নোকভ মো মঘোরকঙ তো বোযোভযীন ুরপফোকদযই 

নোভোন্তয।  

তোোয়োকপয প্ররক্রয়োয় োধনো মওোকয আত্মোয উন্নরত মওোকয আল্লোয দনওটয রোব মম এই দীকনয 

ভুঔয উকদ্দয নয় তোয ঘূিোন্ত প্রভোণ এই োরদটি- রচযকতয আকক, মঔন মভোকযওকদয অভোনুরলও 

অতযোঘোয, রনমৃোতন ভুরিকভয় মভোকরভকদয অয মোকয় উকঠকঙ অথঘ তোযো অোয়, রওঙু ওযোয 

মনই, তঔন এওরদন এও োোফো রফশ্বনফীকও (দ:) মফোরকরন- ম আল্লোয যুর! আরন মদোয়ো 

মওোরুন মোকত এই মভোকযওযো ধ্বাং মোকয় মোয়। এটো ইরতো মম ভোনফ চোরতয ভুকুটভরন (দ:) 

চীফকন ঔুফ ওভই যোকোরন্বত মোকয়কঙন। মরদন ঐ োোফোয ওথো শুকন রতরন মযকক রককয়রঙকরন এফাং 

মফোকররঙকরন- ীককীযই এভন ভয় আকঙ মঔন এওটি মভকয় মরোও এওো োনো মথকও োদযোভোউত 

মৃন্ত ভ্রভণ মওোযকত োযকফ, তোয ভকন এও আল্লো এফাং ফনয শু ঙোিো আয রওঙুযই বয় ওযোয 

থোওকফ নো (োদী- ঔোব্বোফ (যো:) মথকও- মফোঔোযী, মভওোত)। রফশ্বনফীয (দ:) ওথোটোয মবতকয 

প্রকফ মওোরুন। রতরন রও মফোরকরন? রতরন ইাংরকত রদকরন, এত ফোধো, এত অতযোঘোয কে রতরন 

পর কফন এফাং মোকদয ধ্বাং ওযোয চনয ঐ োোফো মদোয়ো মওোযকত মফোরকঙন তোযোই এভন ফদকর 

মোকফ এফাং তোকদয রদকয়ই এভন এওটি যোষ্ট্র  ভোচ প্ররতরিত কফ মমঔোকন এওো এওটো মভকয় ভোনুল 

ওকয়ও ’ভোইর থ রনবৃকয় ঘকর মমকত োযকফ। যুরোল্লো (দ:) তোোঁয োোফোকও মম উর্ত্যটি রদকরন 

তো রদকয় শুধ ুএওটি ভোত্র ওথো মফোছোয় আয তো করো এই মম, তোোঁয উকদ্দয  রক্ষয মোকি এভন 

এওটি যোষ্ট্র প্ররতিো মমঔোকন নযোয়-রফঘোয, আইন-ৃঙ্খরো  চনোধোযকণয রনযোর্ত্ো এভন দঢ়ৃবোকফ 

প্ররতরিত মম, এওো এওটি মভকয় ভোনুল ঐ দযূকত্বয কথ মঘোরকত মওোন বয়ই মওোযকফ নো। রতরন ঐ 

োোফোয চফোকফ এ ওথো মফোরকরন নো মম, এভন ভয় আকঙ মঔন এই ফ মভোকযও  ওোকপযযো 
দকর দকর ভরচকদ মমকয় নোভোচ িকফ, মযোমো যোঔকফ, জ্ব মওোযকফ, মোওোত মদকফ, দোোঁরি যোঔকফ, 

টুর যকফ, রঘল্লোয়, ঔোনওোয় মফোক মভোযোওোফো মওোযকফ, রমওয মওোযকফ। তোোঁয ওথোয এওভোত্র 
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অথৃ মোকি, এভন এওটি যোষ্ট্র প্ররতিো মমঔোকন অনযোয়, অরফঘোয অথৃোৎ অোরন্ত থোওকফ নো  এভন 

যোষ্ট্র প্ররতিো ম্ভফ শুধুভোত্র আল্লোয মদয়ো চীফনফযফস্থো ভোনুকলয োরফৃও চীফকন প্ররতিো মোকর, 

এফাং তোই রঙকরো রফশ্বনফীয (দ:) চীফকনয উকদ্দয। এফাং ঐ উকদ্দয ূযণ রপওোয রফকেলণ 

মওোকয কফ নো, ঔোনওোয় মফোক মযয়োমোত মওোকয োয়ো মোকফ নো। শুধ ুোয়ো মোকফ নো নয়, 

রপওোয রফকেলণ  ঔোনওোয় তরফ টওোকনো রফশ্বনফীয (দ:) চীফকনয উকদ্দযকওই ফযথৃ মওোকয 

মদকফ, এফাং মদকফ নয়- রদকয়কঙ। তোোঁয চীফকনয উকদ্দযকও ূণৃ মওোযকত োকয শুধুভোত্র দীনুর 

ওোইকয়যভোকও, মযোতুর মভোস্তোওীভকও আোঁওকি মধোকয মযকঔ তীকদয উয ঐওযফদ্ধ মোকয় াংগ্রোভ 

মওোকয মোয়োয কথ। যুরোল্লো (দ:) মরদন ঐ োোফোয ওথোয উর্ত্কয মম বরফলযত ফোণী 

মওোকযরঙকরন তো রওঙুরদকনয ভকধযই কতয রযণত মোকয়রঙকরো এটো ইরতো। এভন এওটি যোষ্ট্র 

প্ররতরিত মোকয়রঙকরো মম যোকষ্ট্র অনযোয় অরফঘোয রুি মোকয় রককয়রঙকরো, ম্পরর্ত্  চীফকনয 

রনযোর্ত্ো এভন মৃোকয় মৌোঁকঙরঙকরো মম তযই এওচন মভকয় ভোনুল আযকফয এও প্রোন্ত মথকও অনয 

প্রোন্ত মৃন্ত রনবৃকয় ভ্রভণ মওোযকত োযকতো। ভোনুল যোকত মোয়োয ভয় খকযয দযচো ফন্ধ ওযোয 

প্রকয়োচনীয়তো অনুবফ মওোযত নো, যোস্তোয় ধনম্পদ োরযকয় মপরকর তো কয মমকয় মথোস্থোকন 

োয়ো মমত, ঘুরয, ডোওোরত, তযো, যোোচোনী প্রোয় রনভূৃর মোকয় রককয়রঙর, আদোরকত ভোকয য 

ভো মওোন অযোধ াংক্রোন্ত ভোভরো আকতো নো। আয অথৃননরতও রদও মথকও প্ররতটি ভোনুল স্বির 

মোকয় রককয়রঙর। এই স্বিরতো এভন মৃোকয় মৌোঁকঙরঙর মম, ভোনুল মোওোত  দওো মদয়োয চনয 

টোওো য়ো রনকয় যোস্তোয় যোস্তোয় খুকয মফিোকতো রওন্তু মই টোওো গ্রণ ওযোয ভত মরোও োয়ো 

মমত নো। কয নককয মরোও নো মকয় ভোনুল ভরুবূরভয অবযন্তকয মোওোত মদয়োয চনয খুকয 

মফিোকতো। রওন্তু রফশ্বনফীয (দ:) প্ররতরিত ঐ যোষ্ট্র পরও  ভুপোরযকদয অরত রফকেলণ রদকয় 

য় রন, আধযোরত্মও োধওকদয ঔোনওোয় মফোক মভোযোকওফো রদকয় য় রন, মোকয়কঙ রফশ্বনফীয (দ:) 

 তোোঁয আোফ ভুচোরদকদয (যো:) অরফেোন্ত স্ত্র াংগ্রোকভয পকর। এটো ইরতো এফাং এটো 

ইরতো মম আভোকদয পরও  ুপীকদয চন্ মোকয়কঙ ফহু কয। ভোনফী (দ:)  তোোঁয আোফকদয 

মওউই হুচযোয় ফো ঔোনওোয় ফকন রন। ফোরিখয, োয় ম্বর রফচৃন রদকয় রনকচয চীফন 

রফচৃনওোযী োোফীকদয াংগ্রোকভয রফরনভকয় অধৃ-ৃরথফীকত এভন এওটি ভৃদ্ধ, উন্নত এফাং 
ম্মোরনত চোরত রোকফ প্ররতরিত মোকয়রঙকরন মোযো জ্ঞোকন-রফজ্ঞোকন, োভরযও রিকত, ফৃরদকও 

ৃরথফীয রক্ষকওয আন অরধওোয মওোকযরঙর। দরুনয়োয মওোন রি রঙর নো এই চোরতয রদকও 
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মঘোঔ তুকর তোওোয়। রওন্তু কয মঔন এই উম্মো াংগ্রোভ তযোক মওোকয ঔোনওোয় আস্তোনোয় ঢুকও 

রযুচয়ী ুপী োধও ীয দযকফ মোর তঔন এযো াংঔযোয় মওোটি মওোটি। এই অফস্থোকত তোযো 

রিিোন চোরতগুররয মকোরোকভ রযণত মোর। তোকোকর ওী রোব মোর এতফি মভোোকদ্দ, 

মভোপোকয, ভুপরত, দযকফ, আউররয়ো, আধযোরত্মও োধও মোকয়? ভোনফীয মরঔোিো নো চোনো 
প্রোয় রনযক্ষয এওটি চোরত অধৃ দরুনয়ো দঔর মওোকয আল্লো-যুকরয মেিত্ব ওোকয়ভ মওোযর আয 

রিত ুপী দযকফক বযুয মওোটি মওোটি চনাংঔযোয রফযোট চোরত রিিোনকদয ক্রীতদোক 

রযণত মোর। 

দজানে অকফয বননয় প্রিায 

রওন্তু মমকতু ুপীযো ভোনফ চীফকনয এওটি রদওকও আওকি মধোযকরন ুতযোাং তোযো বোযোভযীন 

মোকয় মককরন। মম বোযোকভযয উয আল্লো এই মল এরোভকও প্ররতিো মওোকযরঙকরন মই 

বোযোভয, মযোতুর মভোস্তোওীভ ুপীযো নি মওোকয রদকয় এও োক, আত্মোয োক ছুোঁ কও িকরন। 

দীন এও ো য়োরো ভোনুকলয ভত ঘরোয রি োরযকয় মপরকরো। রনকচকদয ওোচকও ঠিও প্রভোণ 

ওযোয চনয তোযো মুরি মদঔোকরন- আভযো মতো মচোদ ঙোরি রন। আভযো মচোকদ আওফয মওোযরঙ, 

ওোযণ নপকয কঙ্গ মচোদ মোকি মচোকদ আওফয ফি মচোদ। এই ওথোটিকও তোযো এওটি োদী 

রোকফ ঘোররকয় রদকরন রওন্তু এই োদীকয াংওরও এভোভ ফোয়োরও রনকচই স্বীওোয মওোকযকঙন মম, 

এই োদীকয নদ ত্রুটিমুি এফাং এই দরয়প োদী ম্বকন্ধ োকপম ইফকন োজ্জোয প্রভুঔ মভোোকদ্দযো 

মফোকরকঙন, এটো মওোন োদীই নো, এটো এওটো আযফী প্রফোদ ফোওয ভোত্র। তোয মঘকয় ফি ওথো 

মোকি মওোন োদী ীহ্ রও নো তো মোঘোই ওযোয প্রথভ ওরিোথয মোকি মওোয’আন। মই 

মওোয’আকনই আল্লো স্বয়াং আভোকদয মফোকর রদকিন ফি মচোদ অথৃোৎ মচোকদ আওফয ফো ওফীয 

মওোন্টো। ুযো মপোযওোকনয ৫২ নাং আয়োকত রতরন মফোকরকঙন, ‘‘ুতযোাং ওোকপযকদয ওথোভত ঘকরো 

নো এফাং এয (মওোয’আকনয) োোকময তোকদয কঙ্গ ফি মচোদ ওয। মচোদোন ওফীয ওয।” অথৃোৎ 

ওোকপযকদয রফরুকদ্ধ মচোদই মোকি মচোকদ আওফয, নপকয কঙ্গ নয়। ুতযোাং আল্লোয যুকরয 

(দ:) ুন্নত মথকও ওোুরুকলয ভত রোয়কনয রকক্ষয তোযো মম বুর োদীকয উকল্লঔ মওোকয থোকওন 



34 

 

 

তো যোরয মওোয’আকনয রফকযোরধতো। আল্লো মম চনয মচোদ মওোযকত আকদ মওোযকঙন তো করো 

মম চনয রতরন তোয যুর োঠিকয়কঙন- অথৃোৎ ৃরথফীভয় আল্লোয মদয়ো চীফন-ফযফস্থো, এরোভ 

প্ররতিো ওযো। এই মচোদ মোযো মওোযকফ তোকদয রনকচকদয ঘরযত্র কঠন মওোযকত মককর তোকদয 

মবতকযয য়তোকনয রফরুকদ্ধ তোকদয মচোদ মওোযকত কফ। তোই ফোইকযয মচোদ কফ প্রঘোয 

মওোকয, ভোনুলকও মুরিয ভোধযকভ ফুরছকয়, ফিৃতো মওোকয, ররকঔ এফাং অস্ত্র রনকয়। মবতকযয মচোদ 

কফ য়তোকনয প্রকযোঘনোয রফরুকদ্ধ, মরোব, অাংওোয, রাংো, ইলৃো, মক্রোধ  ওোকভয রফরুকদ্ধ। এই 

দ’ুযওভ মচোকদয মম মওোনটোকও ফোদ রদকরই মই বোযোভয নি মোকয় মোকফ এফাং মই এও ো 

য়োরো ভোনুকলয ভত চোরত ঘরোয রি োরযকয় স্থরফয মোকয় মোকফ। শুধ ুতোই নয়, মম উকদ্দকয 

মবতকযয মচোদ মই উকদ্দযই অূণৃ মথকও মোকফ। এওটি ভোনুল মোও আয এওটি চোরতই মোও, 
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করতই (Dynamism) প্রোণ; মোযই করত রুদ্ধ মোকয় মককরো মটোই ভৃত। ুপীকদয ওোকচয পকর এই 

চোরত এও ো োরযকয় স্থরফয, করতীন অথৃোৎ ভৃত মোকয় মককরো। মম চনয রফশ্বনফী (দ:) মফোকররঙকরন 

আভোয চোরতয আয় ু৬০/৭০ ফঙয।  

রওন্তু এইই ফ নয়। অরত রফকেলণওোযী রিতকদয এফাং এই ুপীকদয ওোকচয রম্মররত এওটি পর 

করো: মো বয়াংওয, মো এই চোরতটিকও, এই উম্মোকও একওফোকয রফযীতভুঔী মওোকয রদকয়কঙ। তো 

করো এই মম, এই চোরতকও অন্তভুৃঔী মওোকয রদকয়কঙ। আরভ মঙকন মফোকর একরঙ মম, রফশ্বনফী (দ:) মম 

চোরতটি ৃরি মওোযকরন মটোয ভূর ঘরযত্র করো শুধ ু ফরভুৃঔী নয় একওফোকয রফকফোযণভুঔী 

(Explosive)। এই চোরতয ইরতো মদঔুন। ত্রু রভত্র মওউই এ ইরতো ম্বকন্ধ রদ্বভত মোলণ ওকয 

নো মম, রফশ্বনফীয (দ:) মনতৃকত্ব এই চোরত এওটি মফোকভয ভত মপকটরঙকরো এফাং মতই ফঙকয ভস্ত 

আযফ উদ্বীকও আিন্ন মওোকয মপকররঙকরো। তোযয রফশ্বনফীয (দ:) পোকতয য তোোঁয অভোি 

ওোচকও ভোরিয কথ রনকয় মোয়োয াংগ্রোকভ, মচোকদ, এই উম্মো আকযওফোয রফকফোরযত করো 
ভো রিোরী এটভ মফোকভয ভত এফাং এও রফকফোযকণ ভোত্র ৬০/৭০ ফঙকযয ভকধয আটরোরন্টকওয 

তীয মথকও বোযত ভোোককযয তীয মৃন্ত আিন্ন মওোকয মপরকরো। এযয আয রও মওোন কে 

থোওকত োকয মম, এই চোরতয উম্মোয ভূর ঘরযত্র মোকি মচোদ এফাং রফকফোযণভুঔী (Explosive)? 

এফাং ঐ ঘরযত্র ৃরি মওোকযরঙকরন স্বয়াং আল্লোয যুর। এই ফরৃভুঔী (Extrovert) এফাং 

রফকফোযণভুঔী (Explosive) ঘরযত্র রতরন (দ:) ৃরি মওোকযরঙকরন অফযই স্বয়াং আল্লোয রনকদৃকই, 

একত মতো আয কেকয ওোযণ থোওকত োকয নো। আচ অতযন্ত রযতোকয রফলয় ভোনফচোরতয 

ওর ুঔ োরন্ত যণওোযী ভো প্রতোযও দোজ্জোর অথৃোৎ ইহুদী রিিোন ‘বযতো’য অনুোযীযো মই 

প্রঘি করতীর, ভৃদ্ধ এরোভকও আরপভ, কুভিুও, িোদদ মফোকর কোরর মদয় রওন্তু তোযো মম 

এরোভটো মদঔকঙ মটো আকর তোকদযই দতরয অনযোনয ধকভৃয ভত এওটি ধভ ৃভোত্র, এটো আল্লো 

যুকরয এরোভই নয়। 

োধোযণ জ্ঞোকন মফোছো মোয় মম, মম নফীয (দ:) উয আল্লো দোরয়ত্ব রদকরন এই মল চীফন 

ফযফস্থোকও, এই মল াংরফধোনকও ভস্ত ভোনফ চোরতয উয প্ররতিো ওযোয এফাং মম দোরয়ত্ব নফীয 

য তোোঁয উম্মোয উয ফতৃোকরো ম উম্মোয ঘরযত্র, দরৃিবঙ্গী, আওীদো অফযই ফরভুৃঔী মোকত 

কফ, নইকর ঐ ওোকচয এওরফে ুঅগ্রকরত কফ নো। মওোনবোকফ মরদ এই চোরতকও তোয ঘরযত্র ফদররকয় 
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অন্তভুৃঔী ওযো মোয় তকফ ঐ চোরত মল মোকয় মককরো। এ ম্বকন্ধ এঔোকন এওটো োদী ম মওোযরঙ। 

এওফোয ভোনফী (দ:) োোফোকদয কঙ্গ রনকয় মচোকদ মোরিকরন। কথ এভন এওটো স্থোকন রফেোকভয 

চনয মোত্রো রফযরত মওোযকরন মম চোয়কোটো রনচৃন, ঙোয়ো মখযো এফাং এওটি োরনয ছযণো আকঙ। 

এওচন োোফো মফোরকরন- আহ্! আরভ মরদ এই ুেয রনচৃন চোয়কোটোয় এওো মথকও মমকত 

োযতোভ। অফযই রতরন ঔোকন মথকও আল্লোয এফোদকতয ওথো মফোছোকরন, ওোযণ এ রনচৃকন 

মফোক মতো আয খয-াংোয ফো ফযফো-ফোরণকচযয ওথো মফোছোন রন। আল্লোয যুর (দ:) ঐ ওথো 

শুকন মফোরকরন- আরভ ইহুদী ফো রিিোন ধভ ৃ রনকয় আররন, আভোকদয এ থ নয়। মোয োকত 

মভোোম্মকদয চীফন তোয ওভ, আল্লোয যোস্তোয় মুকদ্ধয চনয শুধ ু ওোর ফো রফওোর মফরোয 

(এওকফরো) থ ঘরো ভস্ত ৃরথফীকত মো রওঙু আকঙ তোয মঘকয় এফাং ৬০ ফঙকযয নোভোকময মঘকয় 

মফর (োদী- আফ ুভোভো (যো:) মথকও -আভদ, মভওোত)। তোোঁয ওথোয অথৃ করো ূফৃফতী নফীযো 

তোকদয মোয মোয চোরত ভোকচয ভকধয আল্লোয দীন প্ররতিো মওোযকত মপ্ররযত মোকয়রঙকরন। 

তোকদয স্থোন  রযরধ রঙকরো ীরভত, মঙোট। রওন্তু মল নফী (দ:) মপ্ররযত মোকয়কঙন রফোর 

ৃরথফীকত আল্লোয দীনকও প্ররতরিত মওোযকত, তোোঁয রনকচয এফাং তোোঁয উম্মোয মওোন অফওো, 

মওোন উোয়ই মনই তোকদয রনকচকদয মওোথো ীরভত, অফরুদ্ধ মওোকয মপরকত। তোকদয ওোমৃকক্ষত্র 

এই রফোর ৃরথফী এফাং াংগ্রোভ অনয নফীকদয এফাং তোকদয উম্মোয তুরনোয় ফহু গুণ ফৃর্ত্য  

ওঠিন। তোই এই মল উম্মোকও মওোথো মওোন ফন্ধকন ীরভত মওোযকর তো কফ এই উম্মোকও তযো 

মওোকয মপরোয ভত। তোই রফশ্বনফী (দ:) তোোঁয োোফোয ওথো শুকন তোয প্ররতফোদ মওোকয তোয 

দরৃিবঙ্গীয, আওীদোয াংকোধন মওোকয রদকরন। রফত্র মওোয’আকন আল্লো এই চোরতয চনয মচোদ 

তযোক ওযোকও স্থোয়ীবোকফ োযোভ মওোকয রদকয়কঙন, মচোদ মথকও মোযো ৃিপ্রদৃন মওোযকফ তোকদয 

চনয অফধোরযত মওোকযকঙন তোোঁয কচফ, মক্রোধ এফাং চোোন্নোভ (ুযো আনপোর ১৬)। এফাং এই চোরত 

মমন মওোথো থোভকত নো োকয মচনয আল্লো ওোকপযকদয প্ররত রন্ধয প্রস্তোফ ওযোকও রনকলধ 

মওোকয রদকয়কঙন (ুযো মভোোম্মদ ৩৫)। এঔোকন প্রঙ্গতঃ এওটো রফলয় উকল্লঔ ওযো মোয়। তো মোর 

মচোকদ অফতীণৃ মোকর মওোনবোকফই ৃি প্রদৃন ওযো মোকফ নো (ুযো আনপোর ১৫-১৬), এভনরও 

রন্ধয প্রস্তোফ ওযো মোকফ নো (ুযো মভোোম্মদ ৩৫)। রন্ধয প্রস্তোকফয অথৃ মোর মফোক মোয়ো। 



37 

 

ওোকচই মম উম্মো এত দচৃুয় কোরতীর কফ, ম উম্মো ওী মওোকয ঔোনওোয় ঢুকও অন্তভুৃঔী ুপী 
দযকফক রযণত য়? 

মম চোরতয উয আল্লোয এই আকদ মই চোরতয উকদ্দয মম ওত ুদযূপ্রোযী তো অনুধোফন নো 
মওোকয এফাং আল্লো  যুকরয অরাংখনীয় োফধোনফোণীগুররকও অগ্রোয মওোকয ভো রিতযো, 
মভোপোকয, মভোোকদ্দ, পরও, ভুপোরযযো দীকনয ঘুরকঘযো রফকেলণ মওোকয এ চোরতকও মতো 
আককই দীনুর-ওোইকয়যভো, মযোতুর মভোস্তোওীভ, চ-যর দীন মথকও রফঘুযত মওোকয, ফহু ভমোফ 

 মপযওোয় রফবি মওোকয এয ঐওয  রি মবকঙ্গঘুকয রদকয়রঙকরন, এফোয ুপীযো এক এয 

রদওরনকদৃনোই একওফোকয উকিো রদকও মওোকয রদকরন। মম উম্মোকও আল্লোয যুর (দ:) োকত 

তকরোয়োয ধরযকয় রদকয় খয মথকও ৃরথফীকত মফয মওোকয রদকয়রঙকরন ুপীযো ম উম্মোয োত মথকও 

তকরোয়োয মওকি রনকয় োকত তরফ ধরযকয় রদকয় মঙন মটকন খকয, ঔোনওোয় ফরকয় রদকরন। রক্ষ 

ত্রু রফশ্বনফীয (দ:) চীফকনয েতকও মম ক্ষরত মওোযকত োকয রন, রিত  বোযোোভযীন ুপীযো 

তোয মঘকয় ফহুগুণ মফর ক্ষরত মওোযকরন। ভোনফী (দ:) তোোঁয উম্মোকও মমরদকও ঘোরনো মওোযকরন 

ুপীযো ঘোরনো ওযকরন তোয উকিো রদকও। ভোনফী (দ:) ঘোরনো মওোকয রঙকরন ফোইকযয রদকও 

ুপীযো, দযকফযো ঘোরনো মওোযকরন মবতকযয রদকও। যুরোল্লো (দ:) এ চোরতকও ঘোরনো 

মওোকযরঙকরন অনযোকয়য, অরফঘোকযয আয অোরন্তয কঙ্গ াংখকলৃয রদকও, এযো ঘোরনো মওোযকরন 

অনযোকয়য (মুরভ) ওোকঙ আত্মভৃকণয রদকও, োরোকনোয রদও। এই চোরতয রিতকদয আকরভকদয 

ওোকচয পকর চোরত ঐওযীন, ঔি-রফঔি এওটি রিীন দোকথৃ রযণত করো, তোযয ুপীযো 

এক একও এয ঘরোয রদও রযফতৃন মওোকয উকিো রদকও রযঘোররত মওোযকরন। এয য এ চোরতয 

আয যইকরো রও? রওঙুই নো। এই ওথোই রফশ্বনফী (দ:) ফকরকঙন- আভোয উম্মোয আয় ু৬০ মথকও ৭০ 

ফঙয। ইরতো মদঔুন, মঔন যুর (দ:) ঐ ওথো মফোকররঙকরন তোয মভোটোভুটি ৬০/৭০ ফঙয যই 

এই উম্মো ৃরথফীকত এই দীন প্ররতিোয স্ত্র াংগ্রোভ চোরত রোকফ মঙকি মদয়। ঐ ভকয়ই চোরত 

রোকফ উম্মকত মভোোম্মদীয ভৃতুয য়, ভোনফীয (দ:) বরফলযতফোণী ঠিও য়। 

এইঔোকন ভকন আক যুরোল্লোয (দ:) আকযওটি োদী। এওরদন রতরন োোফোকদয োভকন এওটি 

মোচো রোইন টোনকরন (মফোধয় ভোটিয উয), তোযয মফোরকরন- এই মোকি আল্লোয যোস্তো 

মযোতুর মভোস্তোওীভ। এযয রতরন ঐ মোচো রোইন মথকও ডোনরদকও ওতওগুরর  ফোোঁ রদকও 



38 

 

ওতওগুরর রোইন মযঔো মটকন মফোরকরন- 

এইগুরর ঐ যোস্তো মম যোস্তোয় মোফোয চনয 

য়তোন ডোওকত থোওকফ। এই মফোকর 

রতরন (দ:) মওোয’আন মথকও িকরন- 

রনিয়ই এই মোকি আভোয চ, যর 

থ (মযোতুর মভোস্তোওীভ)। এই কথ 

ঘর, অনযোনয কথ ঘকরো নো। ওোযণ ঐ 

ফ থ মতোভোকদযকও আল্লোয ঐ থ 

মথকও রফঘুযত মওোকয মদকফ (োদী- 

আব্দোল্লো রফন ভোুদ (যো:) মথকও 

আভদ, রনোয়ী, মভওোত)। আল্লোয 

যুকরয (দ:) এ উকদ  

তওৃফোণীকও আভোকদয ভোরিতযো 
আয ুপী দযকফযো উকক্ষো মওোকযই 

ঐ মযোতুর মভোস্তোওীভ মথকও চোরতকও 

দইু রদকও মটকন রনকরন। তোযো মদঔকরন 

নো আল্লো ওতফোয তোোঁয মওোয’আকন এই মযোতুর মভোস্তোওীভকও, দীনুর ওোইকয়যভোকও উকল্লঔ 

মওোকযকঙন এফাং মওোন চটিরতোয় নো মমকয় এই চ যর যোস্তোয় আভোকদয যোঔোয চনয আল্লোয 

ওোকঙ প্রোথৃনোকও ফোধযতোভূরও মওোকয রদকয়কঙন, শুধ ুপ্ররত য়োকি নয় একওফোকয প্ররত যোওোকত। এই 

মযোতুর মভোস্তোওীভ, চ যরতোকও ওতঔোরন গুরুত্বূণৃ রফকফঘনো মওোযকর আল্লো একও প্ররত 

যোওোকত িো পযচ মওোকয রদকত োকযন। আয তযই এই যরতো এতই গুরুত্বূণৃ এত 

প্রকয়োচনীয়। আল্লো এই দীকনয থকও মফোরকরন মযোতুর মভোস্তোওীভ ফো চ যর থ, আয 

ভোনফী মফোরকরন, ‘দীন অতযন্ত চ যর, মতোভযো একও চটির মওোয নো।’ আয আভোকদয 

আকরভ রোভোযো রিতযো ফকরন, দীন মফোছো অতযন্ত ওঠিন, একও ফুছকত মোকর তোকদয ওোকঙ 

মমকত কফ, ভোদ্রোোয় িকত, কফ, রডগ্রী রনকত কফ। অথৃোৎ আল্লো  যুকরয ঠিও রফযীত ওথো। 
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এই চ যরতোকও, মযোতুর মভোস্তোওীভকও রিতযো এফাং ুপীযো তযোক মওোকয চটিরতোয থ 

ধযোয পকর রফশ্বনফীয (দ:) উম্মো এওটি রঙন্নরফরিন্ন অন্তভুঔী স্থরফয চোরতকত রযণত করো। 

তোকদয উয নযস্ত দোরয়ত্ব োরকনয াংগ্রোভ ওযোয রি আয তোকদয অফরি মযোইকরো নো।  

এঔোকন প্রশ্ন আক এঔোকনই রও তকফ এই উম্মোয মল? নো তো নয়। ভোনফীয (দ:) বরফলযতফোণী 

মভোতোকফও তোোঁয উম্মোয ৬০/৭০ ফঙয য ভৃতুয ঠিওই তকফ ম ভৃতুয চোরত রোকফ। ফযরিকত  

মঙোট দর রোকফ অকনও মরোও মযোতুর মভোস্তোওীভ, দীনুর ওোইকয়যভোকও এফাং এই চোরতয প্রওৃত 

উকদ্দয বুকর মককরন নো। রওন্তু তোযো অকনওটো অোয় মোকয় িকরন এই চনয মম, ফৃর্ত্য চোরত  

যওোযী রি চোরতয উকদ্দয বুকর মককঙ। এই মঙোট মঙোট দরগুরর ম্বকন্ধই মলনফী (দ:) মফোকর 

মককঙন- আভোয উম্মোয ভকধয রঘযরদন এওদর মরোও থোওকফ মোযো ফৃদো আল্লোয হুকুভ ইতযোরদকও 

ফরফৎ যোঔোয প্রকঘিো ঘোররকয় মোকফ (োদী- ভুয়োরফয়ো (যো:) মথকও মফোঔোযী  মভোকরভ)। ফৃর্ত্য 

উম্মো চোরত রোকফ উম্মকত মভোোম্মদী যইকরো নো রওন্তু এযো দরকতবোকফ  ফযরিকত বোকফ 

ভোনফীয (দ:) প্রওৃত অনুোযী মযোইকরন। আটরোরন্টকওয তীয মথকও ঘীকনয ীভোন্ত মৃন্ত মল 
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চীফন ফযফস্থো রফস্তোকযয য মঔন উকদ্দয নি  আওীদো রফওৃরতয চনয এয করত রুদ্ধ মোকয় মকর, 

তোযয এয মম রফস্তোযটুকু মোকয়কঙ তো মোকয়কঙ ঐ দরকত উম্মকত মভোোম্মদীকদয রদকয়। মঔন এযো 

মদঔকরন মম, চোরত তোয রক্ষযভ্রি মোকয় মককঙ, এয মনতোযো এঔন যোচত্ব ওযোকওই উকদ্দয ভকন 

মওোযকঙ, এয রিতযো ঘুরকঘযো রফকেলণ ওযো রনকয় অরত ফযস্ত মোকয় কিকঙন এয ুপীযো ঔোনওোয় 

মফোক আল্লোকও অতযন্ত রমওয মওোযকঙন রওন্তু মভোোম্মদ (দ:) এয উয আল্লোয মদয়ো দোরয়ত্বকও 

ম্মুকঔ রনকয় মোফোয মওউ মনই তঔন তোযো আল্লোয নোভ রনকয় মঙোট মঙোট দকরই মফয মোকয় 

িকরন ৃরথফীকত মল চীফন ফযফস্থোকও প্ররতিো মওোকয োরন্ত স্থোন ওযোয মচোকদ। যফর্ীনর্ 

এরানভয দম বফস্তায অবিকায়, েবির্ ফূণ এবয়ায় এফং িীননয ভুর বূখনি দানয়নে 

র্া দানয়নে ঐ দোট দোট উম্মনর্ দভাাম্মেীয েনরয দজানেয কাযনর্। রফশ্বনফী (দ:)  

মঔোরোপোকয় যোকদোয ভকয়য প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদীয ভতই এযো প্রোয় প্ররত মক্ষকত্র স্ত্র 

াংগ্রোকভয ভোধযকভই এরোকভয প্রোয ওোমৃওযী ওকযন। রওন্তু কয একদয ুপী মফোকর প্রঘোয ঘোরোকনো 

য় এফাং এরোকভয প্রওৃত রূ দরৃি মথকও রফরুি য়োয় ঐ প্রঘোকযয পকর এই চোরত ঐ দঃুোী 
মমোদ্ধোকদয ুপী ফকরই গ্রণ মওোকয মনয়, এফাং আচ তোকদয ঔোনওোফোী ুপী মফোকরই রফশ্বো 

ওকয। ভোনফীয আরফবৃোফ মোকয়কঙ াংগ্রোভ মওোকয তযদীন ভস্ত ৃরথফীকত প্ররতিো মওোকয 

ভোনফচীফন মথকও অনযোয় অরফঘোয অোরন্ত দযূ মওোকয োরন্ত (এরোভ) প্ররতিো ওযো। ওোকচই 

উম্মকত মভোোম্মদীয অথৃই মোর প্রঘি করতীর, রফকফোযণভুঔী, দধৃুলৃ মমোদ্ধো এওটি চোরত। উম্মকত 

মভোোম্মদী ওঔন স্থরফয, অন্তভুৃঔী (Introvert), রনচীফ, রন®প্রোণ োধ-ুন্নযোী মোকত োকয নো। 

ভোনফীয (দ:) োক্ষোৎ োোফীযো তোই প্রকতযকও রঙকরন আল্লোয যোস্তোয় প্রোণরফচৃনওোযী দচৃুয় 

মভোচোকদ। তোযো মওউই ভৃতুযবকয় বীত, ওোুরুল, ঔোনওোফোী ুপী দযকফ রঙকরন নো। 

চোরতকতবোকফ মচোদ তযোক ওযোয য মোযো প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদীয আদৃকও ফুকও ধোযণ 

মওোকয আল্লোয নোভ রনকয় মঙোট মঙোট দর রনকয় মফয মোকয় কিরঙকরন, তোকদয চীফনী মরঔওযো 
ফহু তয, আধো তয, আধো রভথযো খটনো তোকদয চীফনীগুকরোকত ঢুরওকয় রদকয় তোকদয ভোুপী 

মফোকর রঘরত্রত মওোযকত মঘিো মওোকযকঙন এফাং পর মোকয়কঙন। রওন্তু এওটু তররকয় মদঔকরই মদঔো 

মোয় মম তোকদয প্রোয় প্রকতযওচনই রঙকরন ভযকদ ভুচোরদ। প্রকতযকও স্ত্র াংগ্রোভ মওোকয ৃরথফীয 

রফরবন্ন চোয়কোয় এই মল চীফন ফযফস্থোয প্রঘোয  প্ররতিো মওোকযকঙন। ঔুফ ওভ স্থোকনই স্ত্র 
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াংগ্রোভ ঙোিো এই দীন ওোকয়ভ মোকত মকযকঙ। চোরত রোকফ উকদ্দয বুকর মোফোয য াংগ্রোভ মঙকি 

মদয়োয য ফযরিকত  দরকত বোকফ মোযো উম্মকত মভোোম্মদী যইকরন তোকদযই মওোযফোনী  স্ত্র 

াংগ্রোকভয পকর যফতীকত এই দীন ৃরথফীকত আয রফ¯তৃত মোকয়কঙ। এযো তঔন দরুনয়ো তযোক 

মওোকয এরোকভয ন্নযো গ্রণ মওোকয খযফোিী ম্পরর্ত্ ফ রওঙু মঙকি দরকফোঁকধ স্ত্র াংগ্রোকভ মফয 

মোকয় নো িকর আচ এরোভ ঐ প্রোথরভও মৃোকয় অথৃোৎ ভধযপ্রোকঘয এফাং উর্ত্য আরিওোকতই 

ীভোফদ্ধ থোওকতো, দরক্ষণ, দরক্ষণ ূফৃ এরয়ো  ঘীকন রফস্তোয রোব মওোযত নো। রফশ্বনফীয (দ:) 

ভকয়য প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদীয ভত এযো রঙকরন প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী অথৃোৎ দধৃুলৃ 

মমোদ্ধো। অথঘ একদয প্রওৃত যাং ফদররকয় একদয ুপী মফোকর রঘরত্রত ওযো মোকয়কঙ রনকচকদয ঠিও 

মফোকর প্রভোণ ওযোয চনয। আচ তোকদয ওফযকও ভোচোকযয রূ রদকয় ঘকর য আয ররন্নয 

ঙিোঙরি। আকর এযো রঙকরন ুপীকদয ঠিও উরকটো। তোযো রনকচকদয ফ রওঙু মঙকি এই দীনুর 

ওোইকয়যভোকও স্ত্র াংগ্রোকভয ভোধযকভ ৃরথফীকত প্ররতিো ওযোয মচোকদ অচোনো ৃরথফীকত মফয 

মোকয় কিরঙকরন, আয ুপীকদয ওোচ মোকি তরফ োকত ঔোনওোয় মফোক তযো ওযো। 

অকধৃও ৃরথফীকত মল চীফন ফযফস্থো, মল এরোভ মম প্ররতরিত মোকয়রঙকরো তো ভুচোরদকদয 

োোদোকতয রফরনভকয় নয়, ুপীকদয প্রঘোকযয পকর- এ রভথযো  অরফেোন্ত প্রঘোকযয পকর ভোনুকলয 

ভকধয তয মফোকর কৃীত মোকয় মককঙ। এই ওথো প্রভোণ ওযোয চনয ফহু ফই মরঔো মোকয় মককঙ রফরবন্ন 

বোলোয়। মোযো ঐ ফ ফই ররকঔকঙন আয মোযো তো কি রফশ্বো মওোকযকঙন, উবয়ই প্রওৃত 

এরোকভয আওীদো মথকও ফহু দকূয। এই দীকনয মম ভভৃফোণী মচোদ, মওতোর, এ তযকও ধোভোঘোো 

মদফোয মঘিো আযম্ভ মোকয়কঙ যুরোল্লোয (দ:) ভকয়য ৬০/৭০ ফঙয য মথকওই। ঐ ভোোকয 

োরস্ত রোকফ প্রথকভ এককঙ অননওয, তোযয রনকচকদয ভকধয াংখলৃ, যিোযরি, তোযয এককঙ 

ইউকযোকয রিিোন চোরতগুররয খৃণয মকোরোভী, দোত্ব এফাং মেন মথকও একওফোকয দদরওবোকফ 

রনভূৃর মোকয় মোয়ো। ঐ ধোভোঘোোয প্রকঘিো মূ্পণৃ পর য়োয পকরই এরোকভয ৃরথফীভয় 

রফস্তোযকও ভুচোরদকদয স্ত্র াংগ্রোকভয পকরয ফদকর ুপীকদয প্রঘোকযয পর রোকফ মমভন মরঔো 

মোকয়কঙ মতভরন তো রফশ্বো ওযো মোকয়কঙ এফাং এঔন এই রভথযো ফৃত্র কৃীত। এ ম্পকওৃ রফস্তোরযত 

ররঔকত মককর আরোদো ফই-ই মোকয় মোকফ, ওোকচই শুধ ুওকয়ওটি ফুরনয়োদী তয মরঔো ঙোিো উোয় 

মনই।  



42 

 

ভস্ত ৃরথফীয ঔফয আভোয চোনো মনই, ওোকচই ৃরথফীয মম অাংক আরভ ফো ওরয শুধ ুমইটুকুয 

ওথোই মফোররঙ। এই মদক মল এরোভ প্ররতরিত মোকয়কঙ ফঔরতয়োয রঔরচীয তকরোয়োকযয 

রিকত। উর্ত্য-ূফৃ ফোাংরোকদক মোকয়কঙ োচোরোকরয (যো:) তকরোয়োকয, মম তকরোয়োয আচ 

উকরক্ষত মোকয় কি আকঙ। দরক্ষণ ফোাংরোয় মোকয়কঙ ঔোন চোোন আরীয (যো:) তকরোয়োকয। উর্ত্য 

ফোাংরোয় মোকয়কঙ ুরতোন ভোভুদ ভোী য়োকযয (যো:) তকরোয়োকযয রিকত, রিভ ফোাংরোয় 

মোকয়কঙ ো পী উরদ্দন (যো:), ো ুরোয়ভোন (যো:), দয়দ মদয়োন ঘেন ীদ (যো:) ইতযোরদ 

অকনও ভুচোরদকদয তকরোয়োকযয মচোকয। অফয আভোয এ ওথোয অথৃ এই নয় মম, শুধ ু

ভুচোরদকদয স্ত্র াংগ্রোকভয পকরই একদক আচ মভোকরভ াংঔযোকরযি। ইঔরতয়োয উরদ্দন 

মভোোম্মদ ফঔরতয়োয রঔরচী এই মদ অকস্ত্রয ফকর চয় ওযোয আকক আযফ  অনযোনয 
মভোকরভযো ফযফো ফোরণচয উরকক্ষ এ মদকয ফেযগুররকত এক স্থোনীয় মরোওচকনয াংেকৃ 

আকন। তঔনওোয ঐ মভোকরভ ফযফোয়ী  ফরণও মভোকরভযো এঔনওোয ভত ভৃত মভোকরভ 

রঙকরন নো। তোযো মমঔোকনই মমকতন মঔোকনই তোযো তোকদয চীফন রফধোন দীন প্রঘোকযয মঘিো 

মওোযকতন। তোকদয ম মঘিো মম মূ্পণৃ রফপর মোকয়কঙ তো আরভ ফরর নো। রনিয়ই ভোনুকলয ভকধয 

ফ ভয়ই এভন ভন থোকও মো তয গ্রণ ওকয এফাং অকনও ভোনুলই রনিয় তোকদয োকত মভোকরভ 

মোকয়রঙকরন। রওন্তু ফুরনয়োদী তয করো এই মম, প্রধোন ওোযণ করো ভুচোরদকদয স্ত্র াংগ্রোভ। 

অরত ম্প্ররত রদনোচুকযয প্রতযন্ত গ্রোকভ এওটি ভরচকদয বিস্তু আরফষৃ্কত মোকয়কঙ মো মচযী ৭৯ 

কন প্ররতিো ওযো মোকয়রঙর মফোকর প্রভোণ োয়ো মককঙ। এটো ফরোয অকক্ষো যোকঔ নো মম, ঐ 

ভরচদ ুপী দযকফকদয দ্বোযো প্ররতরিত য় রন, ওোযণ এরোকভ রফওৃত ুরপফোদ প্রকফ মওোকযকঙ 

আয ফহু ফঙয কয। 

এই মদক মভোকরভযো মম াংঔযোকরযি মচনয মোকদয অফদোন ফৃকেি, মোকদয ওকয়ওটি ভোত্র নোভ 

উকল্লঔ মওোযরোভ তোকদয চীফনী িকর মদঔো মম মোয় স্ত্র াংগ্রোকভই তোকদয চীফকনয মফীয বোক 

ভয় মওকটকঙ। রকরকটয োচোরোকরয (যো:) ভত অকনকওয োকতয তকরোয়োয আচ যরক্ষত আকঙ। 

তোযো মম আধযোরত্মও োধও রঙকরন নো তো আরভ মফোররঙ নো, তোকদয আধযোরত্মও োধনো অফযই 

রঙকরো ওোযণ তোকদয চীফন প্রওৃত মভোকরভ  উম্মকত মভোোম্মদীয ভতই বোযোভযমুি রঙকরো। 
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রওন্তু যফতী ভকয় তোকদয চীফকনয স্ত্র াংগ্রোকভয বোকটুকু মঙকট মপকর তোকদয মওযোভরতয 

বোকটোকওই শুধ ুপ্রধোন নয় এওভোত্র বোক মফোকর প্রঘোয ওযো মোকয়কঙ। ঐ প্রঘোকযয মঘিোয় নোনো 

 

অতয, অধৃতয ওল্পওোরনী এভনরও মূ্পণৃ রভথযো তোকদয রফত্র চীফনীগুকরোকত ঢুরওকয় মদয়ো 

মোকয়কঙ। রফশ্বনফীয (দ:) প্রওৃত উম্মো, এরোকভয ন্নযোী এই ভোকমোদ্ধোকদয ঔোনওোফোী ুপী 

প্রভোকণয চনয মম ভস্ত ফই মরঔো মোকয়কঙ তোকদয ভধয মথকও এওটি ফই রনন- মকোরোভ 

োওরোকয়কনয মরঔো- ফোাংরোকদকয ুপী োধও। মদঔুন, এই মমোদ্ধোকদয ুপী প্রভোণ ওযোয চনয 

মরঔও ররঔকঙন- “পরত ফোাংরোকদক ভুরভোন মম আচ াংঔযোকরযি তোয ভূকর মদী  রফকদী ফহু 

ীয দযকফ  ুপীোধওকদয োধনো  ওভ ৃতৎযতোই প্রধোনত দোয়ী। ইরতো োক্ষয রদকি 

মওোন মওোন ভয় মওোন মওোন ধকভৃোন্ি মভোকরভ ফোদো ফো োও ক্ষোত্ররিয োোকময একদক 

এরোভ রফস্তোকযয মঘিো মওোকযরঙকরন ফকট, রওন্তু তোকদয মই মঘিো পরওোভ য় রন। মভোকরভ 

ক্ষোত্ররি মমঔোকন যোরচত  রফধ্বস্থ মোকয়কঙ দযকফ  ুপী োধওকদয দনরতও এফাং আধযোরত্মও 

রি মঔোকন অতযোিোমৃরূক চয়রোব মওোকযকঙ (ফোাংরোকদ ুপী-োধও- মকোরোভ োওরোকয়ন। :ৃ 

৮৭)। এই ওথো রতরন ররঔকরন ফইটোয প্রথভরদকও-৮৭ ৃিোয়। তোযয ফহু “ুপী-োধও”মদয ফহু 
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মুদ্ধ, ফহু মওোযফোনী ফহু োোদোত  ফহু কোচীকত্বয ফণৃনোয য ফইকয়য মল রদকও ররঔকঙন- 

“প্রওৃতকক্ষ তুওী োওকদয দ্বোযো ফোাংরোকদ রফরচত য়োয য ুপী-োধও একদকয রঘন্তো 

চককত অরবনফ  দফপ্লরফও রযফতৃকনয ূত্রোত ওকয।” (২৫৫:ৃ) অথৃোৎ মকোরোভ োওরোকয়ন 

োকফ প্রথকভ বুর ওথো ররকঔ কয রনকচয অচোকন্তই মল রদকও তয ওথো ররকঔ মপকরকঙন। আয 

প্রওৃত তয এই মম, প্রথভ রদকও এরোকভয ভুচোরদকদয স্ত্র াংগ্রোকভয পকর এই মদক এরোভ 

প্ররতরিত য়। যফতীকত বোযোভযীন, অস্ত্রীন, তফীধোযী ুপীকদয ভকয় মদ ইাংযোকচয 

মকোরোকভ রযণত য়। শুধ ু ‘দযকফ” মদয াংঔযোই মরদ ধযো য় তকফ প্রথভ রদকওয ঐ মমোদ্ধো 

দযকফযো মঔন একদক এরোভ প্ররতিো ওকযন তঔন তোকদয মম াংঔযো রঙকরো, যফতীকত মঔন 

ইাংযোচ এক ভুরভোনকদয োকত মথকও মদ রঙরনকয় রনকরো, তঔন “দযকফ”মদয াংঔযো ফহু মফী। 

অথৃোৎ মমোদ্ধোযো ক্ষোত্ররিয ফকর একদক এরোভ আনকরন আয দযকফকদয, ুপীকদয আভকর 

ইাংযোচযো একদ মভোকরভকদয োত মথকও রঙরনকয় রনকয় ঐ ুপী দযকফ  ভস্ত মভোকরভ 

চোরতটোকও মকোরোভ ফোরনকয় রদকরো।  

তোোয়োপ ম্বকন্ধ মল ওথো এই মম, মভো’মভন মভোকরভ  উম্মকত মভোোম্মদীয ফৃকেি মম 

দোরয়ত্ব, অথৃোৎ এই দীনুর এরোভ, দীনুর ওোইকয়যভোকও ভস্ত ৃরথফীকত প্ররতিো মওোকয ইফররকয 

ঘযোরকঞ্জ আল্লোকও চয়ী ওযোয াংগ্রোভ, মচোদ ওযোয য মরদ ভয় থোকও তকফ তোোয়োকপয 

োধনো মওোরুন, মওোন আরর্ত্ মনই। রওন্তু ঐ ফৃকেি দোরয়ত্ব োরন নো মওোকয মরদ শুধ ুোধনোই 

মওোযকত থোকওন তকফ এই দরুনয়োকতই এই চোরতয উয মম আমোফ মোকি তোয মঘকয় ওঠিন 

আমোফ এফাং আকঔযোকত আয বয়াংওয আমোকফয অকক্ষো মওোরুন।  

উম্মা ম্পনকণ  যুরাল্লায একটি ববফলযদ্বার্ী 

ভোনফীয (দ:) বরফলযৎফোণী মভোতোকফও ৬০/৭০ ফঙয য উম্মকত মভোোম্মদীয ভৃতুয করো, এওথো 

ফহু মরোওই ভোনকফন নো চোনো ওথো। রফকল মওোকয মোযো অরত মভোকরভ, মোযো এই দীকনয ভভৃফোণী 

মথকও ফহুদকূয, এয ভৃত ওঙ্কোরটো মোযো আোঁওকি মধোকয আকঙন তোযো তওৃ মদকফন রফশ্বনফী (দ:) 

রনকচই ফহু োদীক আভোকদয তোোঁয উম্মো মফোকর মফোকরকঙন, এভনরও থভ্রি মোকর আভোকদয তোোঁয 

উম্মো মফোকর উকল্লঔ মওোকযকঙন। ঠিও ওথো। রওন্তু ঐফ োদীক রতরন তোোঁয প্রওৃত উম্মো মফোছোন 

রন, ফুরছকয়কঙন োধোযণবোকফ-ইাংকযচীকত মোকও ফরো য় In general sense অথৃোৎ অনয মথকও 
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ৃথও মফোকর মফোছোফোয চনয। অথৃোৎ মমটোকও রতরন উকল্লঔ মওোযকঙন মটো রিিোন, ইহুরদ চোরত 

নয়, ভুকঔ রো ইরোো ইল্লোল্লো মভোোম্মোদযু যুল্লোল্লো ফকর এভরন এওটো ৃথও চোরত- এওথো 

মফোছোফোয চনয। প্রভোণ রদরি- ভোনফী (দ:) বরফলযৎফোণী মওোকযকঙন মম, ক্রকভ ক্রকভ বরফলযকত 

তোোঁয চোরত ফনী ইযোইরীকদয (এঔোকন রতরন ফরন ইযোইর মফোরকত ইহুদী-রিিোন বযতোকও 

মফোছোকিন) এভনবোকফ অনুযণ মওোযকফ মম তোকদয ভকধয মওউ প্রওোকয তোয ভোকয়য োকথ 

ফযরবঘোয মওোযকর, তোোঁয উম্মোয ভধয মথকও মওউ তো মওোযকফ (োদী- আব্দোল্লো রফন আভয 

(যো:) মথকও রতযরভরম, মভওোত)। প্রশ্ন মোকি মওউ মরদ ভোনরওবোকফ অনয চোরতয এতটো দো 

মোকয় মোয় মম, ীনভনযতোয় ম ঐ মৃোকয় মোয় মম, তোকদয নওর  অনুওযণ মওোযকত মমকয় ম 

প্রওোকয ভোকয়য োকথ ফযরবঘোয মওোযকত রফযত য় নো, তকফ মই মরোওকও ফো চোরতকও উম্মকত 

মভোোম্মদী ফরো মোয়? রনিয়ই নয়। রওন্তু এঔোকন রফশ্বনফী (দ:) তোোঁয উম্মো মফোকরই উকল্লঔ 

মওোকযকঙন, ওোযণ এই চোরতটিকও অনয চোরত মথকও ৃথও মওোকয মফোছোফোয চনয In general 

sense, রতরন তোোঁয প্রওৃত উম্মো মফোছোন রন। 

ভোনফীয (দ:) বরফলযফোণী মভোতোকফও ৬০/৭০ ফঙয য মঔন উম্মকত মভোোম্মদীয চোরত রোকফ 

ভৃতুয মোকরো তঔন রও যইকরো? যইকরো চোরত রোকফ মভোকরভ। মভোকরভ কব্দয অথৃ করো- মম ফো 

মোযো আল্লোয মদয়ো চীফন ফযফস্থোকও তরীভ অথৃোৎ ম্মোকন গ্রণ মওোকয রনকচকদয চোতীয়  

ফযরিকত চীফকন প্ররতিো ওকয, অনয মওোন যওভ চীফন রফধোনকও স্বীওোয ওকয নো, ম ফো তোযো 

করো মভোকরভ। এই চোরত যুরোল্লোয (দ:) প্রওৃত ুন্নো অথৃোৎ তোোঁয ভোধযকভ মপ্ররযত দীনকও ভস্ত 

ৃরথফীকত প্ররতিো ওযোয স্ত্র াংগ্রোভ মঙকি মদফোয পকর চোরত রোকফ প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদীয 

াংজ্ঞো মথকও রফঘুযত মোকয় শুধ ু এওটি মভোকরভ চোরতকত রযণত করো। এ চোরতয াংরফধোন 

যইকরো মওোয’আন  োদী, যোচননরতও, আথৃ োভোরচও ফযওভ ফযফস্থো োন  দিরফরধ 

(Penal Code) ফই যইকরো ঐ মওোয’আন  োদী মভোতোকফও। য ফোইকয অনয মওোন যওভ 

যোচননরতও ফো আথৃ োভোরচও ফযফস্থোকও তোযো মযও ফো ফহু ঈশ্বযফোদ ভকন মওোযকতন। রওন্তু তো 

কর্ত্ তোকদয প্রওৃত উকদ্দয তোযো োরযকয় মপকররঙকরন, তোকদয আওীদো রফওৃত মোকয় রককয়রঙকরো। 

ওোকচই তোযো ঐ রফোর বূঔকিয োও মোকয় ৃরথফীয আয দটো যোকচযয ভত যোচত্ব মওোযকত 

রোককরন। এই অফস্থোয় ওকয়ও’ ফঙয োয মোকয় মককরো।   
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এরানভয স্বর্ণমগু 

আরভ এইঔোকন এওটু থোভকফো। ওোযণ এই ভয় মথকও রনকয় ওকয়ও’ ফঙয য এই চোরতয তন  

ইউকযোকয অনযোনয চোরতগুররয ওোকঙ মুকদ্ধ মকয মমকয় তোকদয মকোরোকভ রযণত য়ো মৃন্ত 

ওতওগুরর গুরুত্বূণৃ রফলয় রঘন্তো ওযোয আকঙ। উকদ্দয বুকর মমকয় ৃরথফীকত এই দীন প্ররতিোয 

াংগ্রোভ মঔন এই চোরত ফন্ধ ওযকরো, ঠিও তঔনওোয রযরস্থরত এই যওভ।  

ও) ৃরথফীয দইুটি রফশ্ব রিকও উম্মকত মভোোম্মদী স্ত্র াংগ্রোকভ যোরচত মওোকযকঙ।  

ঔ) এওটি (োযয) এই মল চীফন ফযফস্থোকও স্বীওোয  গ্রণ মওোকয এই চোরতয অন্তবৃুি মোকয় 

মককঙ  অনযটি (ূফৃ মযোভোন অথৃোৎ ফোইকচনটোইন) তোয োম্রোকচযয মফরয বোক োরযকয় রিীন 

 দফৃুর মোকয় মককঙ। রিিোন রি মফোরকত তঔন ইউকযোকয মঙোট মঙোট ওকয়ওটি যোষ্ট্র ঙোিো আয 

রওঙু মনই।  

ক) উম্মকত মভোোম্মদী মরদ তঔন তোকদয উকদ্দয বুকর নো মমকতো তকফ ৃরথফীভয় এই মল চীফন 

ফযফস্থোকও প্ররতিোয় আয মওোন ফি ফোধো রঙকরো নো। থোওকর তো ঐ দইু রফশ্বরিয ভতই যোরচত 

কতো। ভস্ত ৃরথফীকত োরন্ত (এরোভ) প্ররতরিত কতো, আল্লো তোোঁয মল যুরকও (দ:) মম দোরয়ত্ব 

রদকয় ৃরথফীকত োঠিকয়রঙকরন’ (মওোয’আন- ুযো আর পোতো ২৮। আত তফো ৩৩, আস্ প ৯) 

তো ূণৃ কতো, ৃরথফী মথকও অনযোয় অরফঘোয, মুদ্ধ, যিোত ফন্ধ মোকয় ূণৃ োরন্তকত ভোনফ চোরত 

ফো মওোযকত োযকতো, ভোরোকয়ওকদয আাংওো রভথযো কতো, ইফররকয ভোথো নত মোকয় মমকতো, 

রফশ্বনফীকও আল্লোয মদয়ো যভোতুল্লীর আরোভীন উোরধয অথৃ ূণৃ কতো।  

খ) এই াংগ্রোভ মঔন আযম্ভ মোকয়রঙকরো তঔন উম্মকত মভোোম্মদীয মভোট চনাংঔযো োোঁঘ রোকঔয 

ওভ। মওোন প্রোওৃরতও ম্পদ মনই, ৃরথফীয দরযদ্রতভ চোরতগুররয অনযতভ, মুকদ্ধয োচ যঞ্জোভ, 

অস্ত্রস্ত্র রনুতভ প্রকয়োচকনয মঘকয় ওভ। আয প্ররতক্ষ তদোরনন্তন ৃরথফীয দইু ভোরি, 

চনাংঔযোয়, ম্পকদ ুররক্ষত দকনযয াংঔযোয় অস্ত্র  যঞ্জোকভ এও ওথোয় মওোনরদও রদকয়ই 

তুরনো ঘকর নো। আয ৬০/৭০ ফঙয য মঔন এ াংগ্রোভ ফন্ধ ওযো করো তঔন রযরস্থরত ঠিও  
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উরকটো। এই রনঃস্ব চোরত আটরোরন্টকওয তীয মথকও ঘীকনয ীভোন্ত আয উর্ত্কয উযোর ফৃতভোরো 

মথকও দরক্ষকণ বোযত ভোোককযয তীয মৃন্ত রফোর এরোওোয োনওতৃো। তঔন আয রনঃস্ব নয়, 

তঔন ম্পকদ, োভরযও রিকত চনফকর প্রঘি রিধয ৃরথফীয মওোন রিয ো মনই এই 

চোরতয মভোওোকফরো ওযোয। অথৃোৎ প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী মোযো রনঃাংকয় চোনকতন তোকদয 

মনতোয (দ:) চীফকনয উকদ্দয ওী রঙকরো এফাং তোকদয রনকচকদয চীফকনয উকদ্দযই ফো ওী তোযো 
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ডোইকন ফোকভ মওোন রদকও নো মঘকয় এওোগ্র রকক্ষয (োরনপ) মই উকদ্দয অচৃকন োরথৃফ ফ রওঙু 

মওোযফোন মওোকয ৃরথফীকত মফয মোকয় কি রঙকরন। আল্লো তোোঁয প্ররতশ্রুরত মভোতোকফও তোকদয 

কঙ্গ রঙকরন। আয স্বয়াং আল্লো মোকদয োকথ তোযো মওভন মওোকয রফপর কফ, মওভন ওকয যোরচত 

কফ? তোই ভোনফ ইরতোক মদরঔ এও অরফশ্বোয অধযোয়। অজ্ঞোত, উকরক্ষত মঙোট্ট এওটি রনঃস্ব 

চোরত অল্প ভকয়য (৬০/৭০ ফঙয) ভকধয ভোযোক্রভোরী দইুটি রফশ্ব রিকও যোরচত মওোকয 

প্রোয় অকর্রধৃও ৃরথফীকত নযোয় রফঘোয  োরন্ত প্ররতিো ওযকরো। উম্মোয উয দোরয়ত্ব মদয়ো ওোকচয 

এই মৃন্ত অগ্রকরত য়োয য দবৃুোকযক্রকভ এই উম্মো তোয আর উকদ্দয  রক্ষয বুকর মককরো, এয 

আওীদো নি মোকয় মককরো, ৃরথফীকত োরন্ত (এরোভ) প্ররতিোয ফদকর তোকদয আওীদো মোকয় মককরো 

যোচত্ব ওযো, অনয দটো োম্রোকচযয ভত। এই উম্মোকও মম ওোকচয চনয ৃরি ওযো মোকয়রঙকরো ম 

ওোচ তযোক মওোকয ম অনয থ ধযকরো। 

রওন্তু আর উকদ্দয তযোক মওোযকর মমকতু তোযো এই মল চীফন ফযফস্থো, দীকনয উযই 

মভোটোভুটি ওোকয়ভ মযোইকরো তোই এয ুপর তোযো রোব ওযকরো। মওোয’আকনয  োদীকয রনকদৃ 

মভোতোকফও োন  অথৃননরতও ফযফস্থো ঘোর ুওযোয পকর চোরত আইন ৃঙ্খরো  ম্পদ রফতযকণ 

অূফৃ োপরয রোব ওযকরো, আল্লো  যুকরয (দ:) জ্ঞোন আযকণয আকদ উৎো বকয োরন 

মওোকয অল্প ভকয়য ভকধয ৃরথফীয রক্ষকওয আকন উরফি করো। মম ভয়টোয (Period) ওথো 

আরভ মফোররঙ অথৃোৎ চোরত রোকফ াংগ্রোভ তযোক মওোকয উম্মকত মভোোম্মদীয াংজ্ঞো মথকও রতত 

য়ো মথকও ওকয়ও’ ফঙয য ইউকযোকয রফরবন্ন চোরতয দোনত  মকোরোকভ রযণত য়ো 
মৃন্ত এই মম ভয়টো, এই ভয়টো োরথৃফ রোকফ অথৃোৎ যোচননরতও, আথৃ-োভোরচও, রক্ষো 
ইতযোরদকত এও ওথোয় উন্নরত  প্রকরত মফোরকত মো মফোছোয় তোকত এই চোরত ৃরথফীয কফৃোচ্চ 

আকন অরধরিত মোকয় মযোইকরো। মল নফীয (দ:) ভোধযকভ মল চীফন ফযফস্থো মভোটোভুটি রনকচকদয 

চীফকন প্ররতিো ওযোয অরনফোমৃ পর রোকফ এই চোরত এভন এও মৃোকয় উন্নীত করো মম, 

তদোরনন্তন রফশ্ব বকয়  ম্ভ্রকভ এই চোরতয োভকন নতচোন ু মোকয় কিরঙকরো। এই ভকয় এই 

চোরতয োপরয, ওীরতৃ, রফজ্ঞোকনয প্ররতটি মক্ষকত্র জ্ঞোনোচৃন, ককফলণো, ৃরথফীয অচোনো স্থোকন 

অরবমোন ইতযোরদ প্ররত রফলকয় মম োপরয রোব মওোকযরঙকরো তোয রফফযণ এঔোকন মদয়োয স্থোন মনই 

এফাং প্রকয়োচন মনই। এ ফযোোকয ফহু ফই মওতোফ মরঔো মোকয় মককঙ। এই ভয় (Period) টোকওই 

ফরো য় এরোকভয স্বণৃমুক।  
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রওন্তু এত রওঙুকত মওোন রোব মনই- ওোযণ আর উকদ্দয  রক্ষয মথকও রফঘুযত মোকর ফোরও আয 

মো রওঙু থোকও ফই অথৃীন। এ তয যুরোল্লোয (দ:) খরনি ঘয এই চোরতয প্রথভ ঔররপো আফ ু

ফওয (যো:) চোনকতন। তোই ঔররপো রনফৃোরঘত মোকয় তোয প্রথভ ফিৃতোকতই রতরন উম্মকত 

মভোোম্মদীকও কম্বোধন মওোকয ফকররঙকরন- ম মভোকরভ চোরত! মতোভযো ওঔনই াংগ্রোভ (মচোদ) 

তযোক মওোকযোনো। মম চোরত মচোদ তযোক ওকয- আল্লো ম চোরতকও অদস্থ, অভোরনত নো মওোকয 

ঙোকিন নো। আফ ুফওয (যো:) এ ওথো তোোঁয প্রথভ ফিৃতোকতই মওন মফোকররঙকরন? রতরন রফশ্বনফীয 

(দ:) খরনিতভ োোফোকদয এওচন রোকফ এই দীকনয প্রওৃত ভভৃফোণী, রওওত তোোঁয মনতোয ওোঙ 

মথকও মচকনরঙকরন। রফশ্বনফীয ওোঙ মথকও চোনো ঙোিো আফ ু ফওয (যো:) আল্লোয মদয়ো 

তওৃফোণী মওোয’আকন রনিয়ই কিরঙকরন মমঔোকন আল্লো এই মভো’মভন চোরত  উম্মকত 

মভোোম্মদীকও রক্ষয মওোকয মফোরকঙন- মরদ মতোভযো (মচোকদয) অরবমোকন মফয নো  তকফ 

মতোভোকদয ওঠিন োরস্ত (আমোফ) মদকফো এফাং মতোভোকদয ফদকর (মতোভোকদয রযতযোক মওোকয) অনয 

চোরতকও ভকনোনীত ওযকফো (মওোয’আন- ুযো আত তফো ৩৮)। এই চোরত মম এওরদন তোয 

উকদ্দয  রক্ষয মথকও ভ্রি মোকয় মোকফ, স্ত্র াংগ্রোভ মঙকি মদকফ পকর আল্লোয কমকফ রতত কফ 

তো মফোধয় রতরন তোোঁয রপ্রয় মনতোয (দ:) ওোঙ মথকও চোনকত মকযরঙকরন। তোই ঔররপোয দোরয়ত্ব 

োকত রনকয় রতরন ফৃপ্রথভ মই ম্বকন্ধই চোরতকও তওৃ মওোকয রদকরন। শুধু আফ ুফওয (যো:) নয়, 

তোযয ভয (যো:), ভোন (যো:) এফাং আরী (যো:)  মম ঐ ভভৃফোণী ম্বকন্ধ মূ্পণৃ চোক রঙকরন 

তোয প্রভোণ এই মম, তোকদয ভকয় এই মল চীফন ফযফস্থোকও ৃরথফীকত প্ররতিোয স্ত্র াংগ্রোভ 

রনযফরিন্নবোকফ ঘোররকয় মোয়ো মোকয়কঙ। মঔোরোপোকয় যোকদো মতো নয়ই এভনরও ভোনফীয (দ:) 

এওচন ভোত্র োোফো মওোনরদন এই স্ত্র াংগ্রোকভয রফযরতয চনয এওটিভোত্র ওথো মফোকরকঙন 

মফোকর ইরতোক প্রভোণ মনই। ফযাং প্ররতটি োোফো তোকদয োরথৃফ ফ রওঙু মওোযফোন মওোকয স্ত্রী 

ুত্রকও আল্লোয োকত োঁক রদকয় ফঙকযয য ফঙয আযফ মথকও ফহু দকূয অচোনো অকঘনো মদক 

স্ত্র াংগ্রোভ ঘোররকয় মককঙন। আফ ুফওকযয (যো:) ভত তোযো চোনকতন মম, এই াংগ্রোভ রফশ্বনফীয 

(দ:) উয আল্লোয অরৃত দোরয়ত্ব, মো তোোঁয উম্মো রোকফ তোকদয উয এক কিকঙ। তোযো 

চোনকতন এ াংগ্রোভ তযোক ওযোয অথৃ উম্মকত মভোোম্মদীয করি মথকও তোকদয ফরঃষ্কোয, আল্লোয 

মযোলোনকর রতত য়ো  রযণোকভ আল্লোয ত্রুমদয োকত যোরচত, অভোন, অঙে  

রোিনো, মো আফ ুফওয (যো:) ফকররঙকরন। রওন্তু দবৃুোকযচনও চোরত মই ওোচটিই মওোযর। তোযো 
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চোরতয ভকধয ৃি আকরভ-রিতকদয দীকনয অরত-রফকেলকণয ওোযকণ রফরবন্ন ভোচোফ  মপযওোয় 

রফবি মোকয় মকর এফাং ুরপ-দযকফকদয রফওৃত তোোউকপয অনুযণ মওোকয ফরভুৃঔী, 

রফকফোযণভুঔী ঘরযত্র োরযকয় অন্তভুৃঔী মোকয় মকর। পকর তোযো মোকয় মকর ইউকযোীয় রিিোন 

চোরতগুররয মকোরোভ।  

উম্মায িনবিয়া 

মম ভয়টোয (Period) ওথো এঔোকন আকরোঘনো ওযরঙ- াংগ্রোভ থোরভকয় মদয়ো মথকও ইউকযোীয় 

রিগুররয দোক রযণত য়ো মৃন্ত ওকয়ও’ ফঙয- একওই ফরো য় এরোকভয স্বণৃ মুক, ওোযণ 

এওটু আকক মফোকর একরঙ। এরোওোয়, চনাংঔযোয়, োভোরচও  অথৃননরতও রিকত, রক্ষোয়, 

জ্ঞোকন, রফজ্ঞোকন, প্রমুরিকত এও ওথোয় ফৃকতোবোকফ এই চোরত এই ভয়টোয় ৃরথফীকত কফৃোচ্চ। এই 

রফস্ময়ওয উন্নরত এই চোরত মওোযকত মকযরঙকরো, তোয ওোযণ ভুর রফলকয় ফযথৃ মোকর 

মভোটোভুটিবোকফ এই চোরতয াংরফধোন রঙকরো মওোয’আন  ুন্নো। অনয মওোন যওভ চীফন 

রফধোনকও স্বীওোয মওোকয নো রনকয় মওোয’আন  ুন্নো মভোতোকফও চোতীয়  ফযরিকত চীফন  

দিরফরধ রযঘোরনো ওযোয দরুণ এই ভয়ওোকরয এই চোরতটোকও মভোকরভ ফরো মোয়। রওন্তু 

রফশ্বনফীয (দ:) আযদ্ধ ওোচ তযোক ওযোয দরুন এঔন আয একও চোরত রোকফ উম্মকত মভোোম্মদী 

ফরো মোয় নো। এই ওকয়ও’ ফঙকযয ভকধয ক্রকভ ক্রকভ এই ‘মভোকরভ’ চোরতয ভকধয মম 

রযফতৃনগুরর একরো তো কবীযবোকফ রক্ষয ওযো প্রকয়োচন।  

ও) পওী ভুপোকসয, রিতকদয ুক্ষ্মোরতুক্ষ্ম রফকেলকণয পকর ক্রকভ ক্রকভ চোরত নোনো ভোমোকফ  

মপযওোয় রফবি মোকয় মমকয় এয ঐওয মূ্পণৃবোকফ ধ্বাং মোকয় মককরো, রি মল মোকয় মককরো।  

ঔ) ুপীকদয অনুপ্রকফ  প্রবোকফ চোরত ভোনরওবোকফ রনচীফ মোকয় মককরো।  

ক) ঐ দইুটিয রম্মররত প্রবোকফ উম্মোয ফরভুৃঔী (Extrovert)  রফকফোযণভুঔী (Explosive) 

ঘরযত্র অন্তভুৃঔী (Introvert)  অনি (Inert) মোকয় মককরো। চোরত স্থরফয, ভৃত মোকয় মককরো। মোয 

করত মনই তোই ভৃত।  

খ) এই ভৃত অফস্থোয় চোরতয ঘনরক্রয়ো (Decomposition) মঘোরকত রোককরো।  
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এই ঘনরক্রয়ো মম ওকয়ও’ ফঙয ধকয মঘোরকরো এই ভয়টোয় রওন্তু এই উম্মোয ত্রুযো মফোক 

রঙকরো নো। তোযো ক্রভোকত মঘিো মওোকয মঘোররঙকরো এই চোরতকও ধ্বাং ওযোয চনয। রওন্তু এই 

উম্মোয চনও ভোনফী (দ:) এয ভকধয মম রফুর রযভোণ োভরযও গুণ  ঘরযত্র ৃরি মওোকয 

রদকয়রঙকরন তোয প্রবোকফ ইউকযোীয়োন রিগুরর মওোন ফি যওকভয রফচয় রোব মওোযকত োকয 

রন। রওন্তু পওী, ভুপোকসয  ুপীকদয প্রবোকফ উম্মোয আওীদো রফওৃত মোকয় মোফোয পকর 

ঘনরক্রয়ো আয মঔন বয়োফ মোকয় উঠকরো তঔন আয এই চোরতয ত্রুয আক্রভণ প্ররতত 

ওযোয রি মযোইর নো। ভকন যোঔকত কফ, ভস্ত পওী, ভুপোকসয  ীয দযকফকদয আরফবৃোফ 

য় এই ভয়ওোকরই (Period)। একদয ভতফোকদয রফল মওভন মওোকয এই উম্মোকও ইউকযোী 

রিিোনকদয ক্রীতদোক রযণত মওোকযকঙ তোয এওটি ভোত্র উদোযণই মফোধয় উন্িু ভকনয 

ভোনুকলয চনয মকথি কফ।  

মল চীফন ফযফস্থোকও ভস্ত ৃরথফীকত প্ররতিো ওযোয াংগ্রোকভ অথৃোৎ যুরোল্লোয (দ:) প্রওৃত ুন্নো  

মূ্পণৃবোকফ তযোক মওোকয এই 

দীকনয ভরো-ভোোকয়করয 

ুক্ষ্ম রফকেলণ মওোকয, নোনো 
ভোমোফ মপযওো ৃরিৃ মওোকয 

এই চোরতটোকও রঙন্ন রফরিন্ন 

ওযোয ওোকচ মঔন রিতযো 
ফযস্ত, োওযো মঔন ভো 
চোওচভও, োন-ওকতয 

কঙ্গ যোচত্ব ওযোয় ফযস্ত 

তঔন এই চোরতয ভস্ত 

ভোনুল ভকয মোয় রন। ভোনফী 

(দ:) তোোঁয রক্ষোয় মম োভরযও 

মপ্রযণো উম্মোয ফুকও মপ্রোরথত 

মওোকয রদকয়রঙকরন, মো 
ফটকোকঙয মওকিয ভত স্থোন 
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ওোকয রনকয়রঙকরো, তো তঔন মূ্পণৃ ভকয মোয় রন। রওন্তু ঐ োভরযও মপ্রযণো তঔন রযফতৃন মোকয় 

আত্মযক্ষোভূরও (Defensive) মোকয় মককঙ। এই চোরতয ীভোন্ত তঔন উর্ত্কয আটরোরন্টকওয তীয 

মথকও বূভধয োককযয তীয ধকয উযোর ফৃত ভোরো মৃন্ত, দরক্ষকণ বোযত ভোোকয, রিকভ উর্ত্য 

আরিওোয আটরোরন্টকওয তীয, ূকফৃ ূফৃ বোযত। এয ভকধয ত্রুয আক্রভকণয আাংওো রঙকরো 

শুধুভোত্র ইউকযোকয রদও মথকও। ওোযণ অনয রদকও গুকরোয় এভন মওোন রি রঙকরো নো মমটো এই 

চোরতকও আক্রভণ ওযোয ো ওকয। এই উর্ত্য ীভোকন্ত আক্রভণ মওোযকত মোকর ত্রুমও 

বূভধযোকয োয মোকয় এোকয এক নোভকত কফ। এই উর্ত্য ীভোন্তকও যক্ষো ওযোয চনয মভোকরভ 

চোরত ভযকক্কো মথকও বূভধয োককযয উকূর ফযোফয ূফৃরদকও োযয মৃন্ত অাংঔয মঙোটফি দকু ৃ

দতরয মওোকযরঙর। এ দকুৃগুররয নোভ মদয়ো মোকয়রঙকরো মযফোত। ব্দটি মনয়ো মোকয়রঙকরো 

মওোয’আকনয ুযো আনপোকরয ৬০নাং আয়োত মথকও মমঔোকন আল্লো উম্মোকত মভোোম্মদীকও 
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আকদ মওোযকঙন ত্রুয মভোওোরফরোয চনয মতোভযো মথোোধয োভরযও যঞ্জোভ, অশ্বফোরনী 

ইতযোরদ এওত্র মওোকয ফৃদো মুকদ্ধয চনয প্রস্তুত থোও (মওোয’আন- আর আনপোর ৬০)। এই প্রস্তুরতয 

স্থোনটোকও আল্লো মওোয’আকন মযফোত মফোকরকঙন- মোয অথৃ করো োভরযওবোকফ এওটি ুযরক্ষত 

স্থোন। এই মযফোতগুররকত এওটি মওোকয রনযীক্ষণ ভঞ্চ (Watch tower) থোওকতো। ত্রু আক্রভণ 

মওোযকর তো মদকঔ কঙ্গ কঙ্গ দকুকৃয মবতকয  আকোকয স্থোনীয় মরোওকদয তওৃ মওোকয মদয়ো  

রনকচযো ত্রুমদয প্ররতকযোধ ওযো রঙকরো এই দকুৃ ফো মযফোতগুররয উকদ্দয। তঔনওোয রদকন 

এঔনওোয ভকতো োিোকতযয অনুওযকণ আরোদো োভরযও ফোরনী (Standing Army) রঙকরো নো, 

মকোটো চোরতটোই, উম্মোটোই রঙকরো এওটো ফোরনী, প্রকতযও মভোকরভ এওটি দনয। তোই মমঔোকন মম 

মযফোত দতরয ওযো মোকয়রঙকরো মঔোনওোয আকোকয মরোকওযো দর মফোঁকধ োরোক্রকভ ঐ মযফোকত 

ফো ওযকতন এফাং ত্রুয আক্রভণ আক রওনো তো রক্ষয ওযকতন। মম মতরদন ম্ভফ ঐ দকুৃগুররকত 

ওোটোকত মঘিো মওোকযকঙন। এভন মদঔো মককঙ মওউ মওউ ফঙকযয য ফঙয   মযফোকত োভরযও 

চীফন মোন মওোকযকঙন। মযফোত ব্দটি মমভন মওোয’আন মথকও মনয়ো মোকয়রঙকরো মতভরন 

ভোনফীয (দ:) ফোণী, “এওযোত ীভোন্ত প্রযো মদয়ো োচোয ফঙয নপর এফোদকতয য়োকফয ভোন 

(োদী- ভোন (যো:) মথকও রতযরভরম, মভওোত), এই ভুচোীদকদয মপ্রযণোয ওোযণ রঙকরো। এই 

রযফোতগুররয ভকধয এযো প্রযীয ওোচ মওোযকতন, কুঘওোয়োচ মওোযকতন, অস্ত্র  মুকদ্ধয প্ররক্ষণ 

রনকতন। অফযই োরোত, ভ োরন মওোযকতন পযদ রোকফ। তোঙোিো এ চোরতয োরোত মতো 

োভরযও কুঘওোয়োকচযই অনয াংস্কযণ। উর্ত্য আরিওো  বূভধযোককযয উকুর ফযোফয এই 

ফহুাংঔযও মযফোতগুররয তওৃ প্রযো  প্ররতকযোকধয ভুকঔ রিিোন ত্রু ফহুফোয আক্রভণ মওোকয 

মভোকরভকদয ওোফ ু মওোযকত োকয রন, যোরচত মোকয় োররকয় মককঙ। এরোকভয প্রথভ অথৃোৎ 

করতীর (Dynamic) মুক (ভোনফীয (দ:) ওরথত ৬০/৭০ ফঙয) মল মোকয় মোফোয য মথকও 

রিিীয় দ্বোদ তোব্দীয য মৃন্ত এই ওকয়ও’ ফঙয ীভোন্ত যক্ষোয় রনকফরদত প্রোণ এই 

ভুচোরদযো অস্ত্র োকত এই তকনোম্মুঔ  ঘনীর চোরতকও যক্ষো মওোকযকঙন।  

এওরদকও ঐ ভুচোরদযো মওোয’আন  ুন্নোয আদকৃ অনুপ্রোরণত মোকয় স্ত্র াংগ্রোভ মওোকয 

চোরতকও যক্ষোয চনয প্রোণ রফচৃন রদকিন ীভোকন্ত, অযরদকও চোরতয মবতয ঘনরক্রয়ো দ্রুত 

প্রোয রোব মওোযকঙ। মথোভকয় এই ঘনরক্রয়ো ঐ মযফোত রোইকন প্রকফ ওযকরো। প্রকফ ওযকরো 
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রোইকনয ূফৃ প্রোকন্ত োযয মদকয রদও মথকও রফওৃত তোোয়োপরূক। রওঙু রদকনয ভকধযই ঐ 

মযফোতগুরর দকু ৃমথকও মফোদকর মোকয় মকর ুপীকদয আেভ আয    মযফোতগুররয ভুচোরদযো মোকয় 

মককরন দযকফ, ুপী। এভনরও এগুররয আযফী নোভ মযফোত মৃন্ত মফোদকর মোকয় মককরো পোযী 

ব্দ ঔোনওো। এযয ওী করো তো ইরতো। এযয ত্রু আক্রভণ মওোযকত এক মওোন ফোধোয 

ম্মুঔীন করো নো ওোযণ তঔন তোযো ভুকঔোভুঔী করো তকরোয়োয োকত ভুচোরদকদয নয়, তরফ োকত 

ঔোনওোফোী, ভঠফোী ুপীকদয। দ’ুঘোযটি চোয়কো ঙোিো ভস্ত মভোকরভ ৃরথফী ত্রুয দোনত 

দোক রযণত করো। ভুচোরদকদয তকরোয়োয মো ওকয়ও তোব্দীয মফর যক্ষো মওোকযরঙর, ুপীকদয 

আধযোরত্মও রি তরফ তো যক্ষো মওোযকত োযকরো নো (াংরক্ষি ইরোভী রফশ্বকওোল, ইরোরভও 

পোউকিন :ৃ ৩৯৮)। 

মই মম দোত্ব, মকোরোভী শুরু মোর, 

আচ মই দোত্বই মঘোরকঙ। োযো 

ৃরথফীকত এই চোরত অনয চোরতয 

োকয়য তরোয় কিোকরি ঔোয়। এই 

মকোরোভ অফস্থো মথকও তোযো মভো’মভন, 

মভোকরভ আয উম্মকত মভোোম্মদী 
য়োয রযফকতৃ তোযো মোকি আকরভ, 

ভুপরত, মভোপোকয, ীয, ফুচকু,ৃ 

োকয়ঔ ইতযোরদ। মওোন তযরনি ফযরি 

মরদ আফোয এই তবোকো, ভৃত 

চোরতকও চোগ্রত ওযোয চনয আল্লোয 

প্রওৃত এরোকভয রদকও আহ্বোন ওকযন, 

তঔন এই আকরভ, ীয, ফুচকু,ৃ 

দযকফ, আউররয়ো, ুরপ, োধও 

নোকভয ধভৃফযফোয়ীযো এই চোরতকও 

অন্তভুৃরঔতোয় ফুোঁদ মওোকয যোকঔন। একদয 

ওোযকণই ওর ধভৃকও এওকঘটিয়োবোকফ 
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“আরপভ” মফোকর আঔযো রদকয়কঙন ওোরৃ ভোওৃ  তোয দোকঙ্কয অনুোযীযো। োধোযণ চনকণকও 

তয চোনকত মদন নো। এনো’আল্লো এই অফস্থোয় তোযো মফররদন যোঔকত োযকফন নো। অঘীকযই এ 

চোরতয ওোরখুভ বোগকফ তোযো আফোয চোককফ। এফোয অধৃ ৃরথফী নয়, মূ্পণৃ ৃরথফীকত আল্লোয 

তযদীন প্ররতিো মওোযকফ। 

অল্লায যুর বেনরন দমাোনফী 

মম ভয়টোয (Period) ওথো এঔোকন আকরোঘনো ওযরঙ- াংগ্রোভ থোরভকয় মদয়ো মথকও ইউকযোীয় 

রিগুররয দোক রযণত য়ো মৃন্ত— ওকয়ও’ ফঙয, এই ভয়ওোকরয ভকধয এই চীফন ফযফস্থোয 

 এই উম্মোয এওটি বয়াংওয ক্ষরত ওযো করো। ঘুরকঘযো রফকেলকণয পকর মম অননওয  মপযওো 

ভোয্োফ ৃরি করো তো বরফলযকত এনোল্লো রুি মোকয় মমকয় আফোয আককয ভত ওঠিন ঐওয এই 

উম্মোয ভকধয প্ররতরিত কফ- মঔন এই উম্মো আফোয তোয প্রওৃত আওীদো রপকয োকফ। রফওৃত 

তোোয়োকপয অন্তভুঔী ঘরযকত্রয  মযোতুর মভোস্তোওীভ মঙকি রদকয় দীকনয অরত রফকেলকণয 

রফলভয় পর উররি মওোকয উম্মো এনোল্লো আফোয এওরদন মযোতুর মভোস্তোওীকভয চ, যর 

যোস্তোয়, দীনুর ওোইকয়যভোকত অথৃোৎ তীকদ রপকয আকফ। রওন্তু এঔন মম ক্ষরতয ওথো মফোররঙ ম 

ক্ষরতয ূযণ ওঠিন কফ। মটো করো এই, এই ভয়ওোকরয রিত, পওী, ভুপোকসয মভোোরদ্দযো 

মম অক্লোন্ত  অরযীভ রযেভ মওোকযকঙন এই দীকনয ওোকচ, তো িকর, রঘন্তো মওোযকর রফস্মকয় 

অফোও মোকয় মমকত য়। রফকল মওোকয মভোোকদ্দযো যুরোল্লোয (দ:) োদী াংগ্র  মোঘোই 

মওোযকত মম অধযফোয়, রযেভ আয মওোযফোনী মওোকযকঙন তোয তুরনো ভোনুকলয ইরতোক আয 

মনই। রওন্তু এযো ফোই রফশ্বনফীয (দ:) চীফকনয ফকঘকয় গুরুত্বূণৃ প্রকয়োচনীয় মম বোকটি মটোকও 

মথোথৃ গুরুত্ব মদন রন, মটো করো ভোনফীয (দ:) চীফকনয োভরযও বোক। অফয এটোকও 

মূ্পণৃবোকফ ফোদ রদকত োকযন রন ওোযণ মওোয’আকন স্বয়াং আল্লো মম তোোঁয নফীকও (দ:) স্ত্র 

াংগ্রোকভয ভোধযকভ ভস্ত ৃরথফীকত এই চীফন ফযফস্থো, দীনকও প্ররতিোয আকদ রদকয়কঙন 

(মওোয’আন- ুযো আর পোতো ২৮, আত তফো ৩৩, ূযো আ-োপ ৯)। এই উম্মোকও মম 

আকদ রদকয়কঙন স্ত্র াংগ্রোভ ঘোররকয় মমকত, মম মৃন্ত নো ৃরথফী মথকও মুরুভ, অতযোঘোয, অোরন্ত 

আয যিোত দযূ মোকয় োরন্ত (এরোভ) প্ররতরিত য় (মওোয’আকন ূযো আনপোর ২২-২৩)। 
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এগুকরো মতো আয ফোদ মদয়ো ম্ভফ নয়। তোযয রফশ্বনফীয (দ:) চীফনী ররঔকত মককর রতরন মম ভস্ত 

মচোকদ, রওতোকর এফাং কোময়োকত (মুদ্ধ) মনতৃত্ব রদকয়রঙকরন ম ফ ররঔকতই মোকয়কঙ। রওন্তু 

ররঔকর তোযো মগুররয প্রোধোনয মদন রন, প্রোধোনয রদকয়কঙন তোয চীফকনয অকনও ওভ গুরুত্বূণৃ 

ফযোোযগুকরোয়। মম ভোনুলটিয চীফকনয ভোত্র নয় ফঙকযয ভকধয আটোর্ত্যটি মুদ্ধ মোকয়কঙ মোয 

োতোটি মুকদ্ধ মনতৃত্ব রদকয়রঙকরন, তোয ভকধয রনকচ রক্রয়বোকফ মুদ্ধ মওোকযরঙকরন নয়টিকত, 

োাংখোরতওবোকফ মঔভ মোকয়রঙকরন আয রফরবন্ন রদকও োভরযও অরবমোন োঠিকয়রঙকরন 

োঁয়রত্রটি, মমগুররয ভযনীরত এফাং ফযফস্থোনো তোকওই মওোযকত মোকয়রঙর, ম ভোনুকলয 

চীফনটোকও প্রোয় রনযরফরিন্ন মমোদ্ধোয চীফন মফোরকত আরর্ত্য মওোন ওোযণ আকঙ? প্ররতটি মুকদ্ধয 

আকক ওত যওভ প্রস্তুরত রনকত মোকয়কঙ। অস্ত্রকস্ত্রয ফযফস্থো, মগুকরোয ওোমৃওোরযতো যীক্ষো, 

ত্রুকক্ষয অফস্থোন  ঘরোঘর, তোকদয াংঔযো  অস্ত্র কস্ত্রয াংফোদ (Intelligent) ত্রুয  

রনকচকদয যদ যফযো ফযফস্থো ইতযোরদ ওত যওকভয ওত ফকেোফস্ত মওোযকত মোকয়কঙ, তোয উয 

প্ররত মুকদ্ধয রফরবন্ন যওকভয ভযো উদু্ভত মোকয়কঙ। মগুররয ভোধোন মওোযকত মোকয়কঙ এই 

ফযোোকয ঐ ভকয়য রিতকদয ওোঙ মথকও আভযো এঔন মম তথয োই তো অনযোনয রফলকয়য 

তথযোরদয তুরনোয় অরত োভোনয। অথঘ মোোঁকও অতগুরর মুদ্ধ মওোযকত মোকয়রঙকরো তোোঁয ম্পকওৃ 

ররঔকত মককর তোোঁয োভরযও চীফকনয ঔুোঁটিনোটিই ভুঔয মোকয় দোোঁিোফোয ওথো। রওন্তু মোকয়কঙ উকিো। 

ভোনফীয (দ:) ফযরিকত চীফকনয ঔুোঁটিনোটি ওভ প্রকয়োচনীয় ফযোোযগুকরোয ুাংঔোনুুাংঔ রফফযণ 

তোকদয মরঔোয় আকঙ রওন্তু তোোঁয ফকঘকয় গুরুত্বূণৃ রদও াংগ্রোকভয রদও এত ওভ স্থোন মকয়কঙ মম, 

ভকন য় তোযো এটোকও এরিকয় মোফোয মঘিো মওোকযকঙন।  

এয ওোযণ আকঙ। এই পওী, ভুপোকসয, মভোোরদ্দ এযো ফোই আরফবৃূত মোকয়রঙকরন এই উম্মো 

তোয মনতোয (দ:) প্রওৃত ুন্নো অথৃোৎ াংগ্রোকভয ভোধযকভ ৃরথফীকত এই দীন প্ররতিো মওোকয োরন্ত 

(এরোভ) প্ররতিো ওযোয ুন্নো তযোক ওযোয য। এই উম্মো ৃরিয প্রওৃত উকদ্দয তঔন তোকদয 

ম্মুঔ মথকও অদৃয মোকয় মককঙ, আওীদো রফওৃরত মোকয় মককঙ। উকদ্দয  রক্ষয োরযকয় রককয়রঙকরো 

মফোকরই মতো তোযো াংগ্রোভ তযোক মওোকয ঔোতো ওরভ রনকয় খকয মফোকরঙকরন এই দীকনয ঘুরকঘযো 
রফকেলণ মওোযকত, আকযও দর এফ রওঙু নো মওোকয ঔোনওোয় ঢুকও তোকদয আত্মোয খলোভোচো 
মওোযকত শুরু মওোকযরঙকরন, মনতোয (দ:) প্রওৃত ুন্নো াংগ্রোভ ভুরিকভয় মরোও ঙোিো ওোকযোযই 

ম্মুকঔ রঙকরো নো। ুতযোাং তোযো মম ঐ াংগ্রোভ ম্বকন্ধ রনরুৎুও, অনোগ্রী কফন তো স্বোবোরফও। 
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তোই তোকদয োযোচীফকনয অক্লোন্ত রযেকভয, অোধোযণ অধযফোকয়য পরশ্রুরতকত মম দীন, চীফন 

ফযফস্থো চনোধোযকণয ম্মুকঔ উস্থোরত করো তোকত রফশ্বনফীয (দ:) প্রওৃত ুন্নোয অথৃোৎ 

আল্লোয তযদীন প্ররতিোয চনয াংগ্রোকভয, মচোকদয রফফযণ অরত োভোনয, তোোঁয ফযরিকত 

চীফকনয ওভ প্রকয়োচনীয় অবযোকয রফদ রফফযণ, দীকনয গুরুত্বীন ফযোোযগুররয অরফশ্বোয 

রফকেলণ। চন োধোযকণয ভকন দীন ম্বকন্ধ আওীদো মফোদকর মমকয় ঐ যওভ মোকয় মককরো। পকর আচ 

এ চোরতয োভকন ভোনফীয প্রঙ্গ আকরই তোকদয ওল্পনোয় এওটি দৃয মবক কঠ মম, এওচন 

ক্ককওধোযী দীখৃ শ্রুভরিত ফৃদ্ধ ভোনুল,  যকন আযফীয় আরকঔল্লো, ভোথোয় োকরি, োকত 

তফী, নতভস্তকও মমওয মওোযকত মওোযকত থ মঘোকরকঙন, ডোকন ফোকয় রদওোত মওোযকঙন নো। 

ওোয োকথ োক্ষোৎ মোকর নোনো প্রওোয দুকদ রদকিন। ঠিও অনযোনয ধকভৃয অনুোযীযো রফরবন্ন 

নোটকও রকনভোয় উনযোক তোকদয নফী  ধভৃপ্রঘোযওকদযকও মমবোকফ রঘরত্রত মওোকয থোকও (মরদ 

তোোঁযো ফোস্তকফ ফতৃভোন অনুোযীকদয ধোযণোয নযোয় রঙকরন নো), এই রফওৃত এরোকভয অনুোযীযো 

আভোকদয নফীকও মতভন ভকন ওকয। রওন্তু এযো রও এওফোকযয চনয বোফকত োকয মম, এযো মোোঁয 

উম্মো রোকফ রনকচকদযকও রফশ্বো ওকয (অথৃোৎ আকঔযী নফী) রতরন রঙকরন ভোনফচোরতয 

ইরতোকয ফঘোইকত ফি রফপ্লফী। মোোঁয োকত কিো ভৃতুযবয়ীন দধৃুলৃ দনযযো ৃরথফীয তৎওোরীন 

দইুটি রফশ্বরিকও (Super Power) এওকঙ্গ মবকঙ্গ ঘুযভোয মওোকয রদকয়রঙকরন। রমরন মুকদ্ধয োকচ 

রজ্জত মোকয় নোঙ্গো চরুরপওোয োকত মতচস্বী আযফীয় অকশ্ব ঘকি প্রঘি টকনৃকডোয করতকত ছোোঁরকয় 

িকতন স্র ুররক্ষত ওোকপয মনোফুয। ওোকপকযয ফুয রিবি মওোকয ত্রুমও আত  রনত 

মওোকয রঙরনকয় আনকতন রফচয়। রমরন মুদ্ধ মথকও রপকয এক ওনযো পোকতভোয োকত মুকদ্ধ ফযফহৃত 

যিভোঔো তকরোয়োয তুকর রদকয় মফোকরকঙন, “এই তকরোয়োয আচ ঔুফ ওোকচ এককঙ।” রমরন রনচ 

দনযকদয ভোকফক রনকচয তকরোয়োয ঊকধৃ্ব। তুকর উদোর্ত্ ওকণ্ঠ মখোলণো মওোকযকঙন, “মও আঙ এয 

ও আদোয় মওোযকফ?” (মযোত ইফকন এোও), রমরন মফোকরকঙন, “আরভ আদীি মোকয়রঙ 

ভোনফচোরতয রফরুকদ্ধ মুদ্ধ ঘোররকয় মমকত মম মৃন্ত নো তোযো আল্লোকও এওভোত্র এরো (হুকুভদোতো) 
রোকফ মভকন মনয় (ইফকন ভয মথকও মফোঔোযী, মভোকরভ), রমরন মফোকরকঙন, “আরভ মুকদ্ধয নফী, 
আরভ দয়োয নফী”, রমরন মফোকরকঙন, “আভোকও রওয়োভত মৃন্ত ওর মুককয চনয তকরোয়োয রদকয় 

োঠোকনো কয়কঙ আয আভোয মযকমও যোঔো কয়কঙ ফল্লকভয ঙোয়োয রনকঘ (ভুনোকদ আভদ), মোোঁকও 

ওোকপযো এও ভোকয দযূত্ব মথকও বয় মত, মোোঁয অরভতকতচো োোফীযো ত্রুয রঙন্নভস্তও একন তোোঁয 
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োভকন ম মওোযকতন, রমরন এভন এও মনোনোয়ও রমরন চীফকন মওোন মুকদ্ধ যোরচত ন রন মই 

রফস্ময়ওয অযোকচয় মনোরতয প্ররতওৃরত আচ আয এ চোরতয ভোনকট মবক কঠ নো। নো 

ঠোয ওোযণ একদয ওোকঙ ভোনফী এও অনয ভোনুল। ভোনফীয প্রওৃত ঘরযত্র, উম্মোয ওভৃওোি 

এওদভ বুররকয় মদয়ো মোকয়কঙ, পকর তোযো রক্ষয মথকও ভ্রি মোকয় মককঙ।      

 

এই মম রক্ষযভ্রি মোকয় চোরত ওকয়ও’ ফঙয ওোটোকরো এই ভয়টোকত রিতকদয পকতোয়োফোচী আয 

ুপীকদয অন্তভুৃঔী োধনো ঔুফ মচোকয মোকয মঘোররঙকরো। ওোকচই ঘনরক্রয়ো দ্রুত ঙরিকয় 

িরঙকরো ভস্ত চোরতয মদভয়। রওন্তু য ভকধয দরকত  ফযরিকতবোকফ মোকদয ভকন প্রওৃত 

দীকনয আওীদো ঠিও রঙকরো তোযো তোকদয ওোচ মওোকয মোরিকরন। রওন্তু ক্রকভ ঐ ঘনরক্রয়ো 

চোরতকও এভন অফস্থোয় রনকয় একরো মম এয ভকধয আয পকতোয়োফোচী  তরফ টওোকনো ঙোিো প্রোয় 

আয রওঙুই অফরি মযোইকরো নো। রফজ্ঞোন, রঘরওৎো, যোয়ন, অাংও ইতযোরদ ফৃযওভ জ্ঞোন মথকও 

এ চোরত ফরঞ্চত মোকয় এও অররক্ষত অন্ধ চোরতকত রযণত করো। অনযরদকও চোরতয স্রিো রফশ্বনফী 

(দ:) মম োভরযও মপ্রযণোয় একও এভন এও দধৃুলৃ, অকচয় চোরতকত রযণত মওোকযরঙকরন মোয 

োভকন রফশ্ব রিগুকরো মৃন্ত ছকিয ভুকঔ শুওকনো োতোয ভত উকি রককয়রঙকরো, ম মপ্রযণো 

ওুৃকযয ভত উকি রককয় এও অন্তভুৃঔী ওোুরুল চোরতকত রযণত করো। মম রফজ্ঞোকনয  প্রমুরিয 

ঘঘৃো মওোকয, ককফলণো মওোকয এই চোরত ৃরথফীয জ্ঞোনকও ম্মুকঔ অগ্রয ওরযকয় রদকয়রঙকরন মই 

জ্ঞোন এই চোরতয ত্রু ইউকযোকয রিিোন চোরতগুরর রুকপ রনকয় তোয ঘঘৃো  ককফলণো শুরু ওযকরো 
আয এই উম্মো ফ মঙকি রদকয় রফরফ তোরোকওয ভরো আয পকতোয়ো রনকয় ভোফযস্ত মোকয় 
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িকরো। এই উম্মোয আরযত জ্ঞোন, রফজ্ঞোন  প্রমুরিয রবরর্ত্য উয রিিোন ইউকযো তোকদয 

প্রমুরিয (Technology) মৌধ ককি তুরকরো এফাং তুকর রিভোন মোকয় এই উম্মোকও োভরযওবোকফ 

আক্রভণ ওযকরো।  

এটো ইরতো মম, এই আক্রভণ এই চোরত প্ররতত মওোযকত োকয রন এফাং অল্প ভকয়য ভকধয রফযোট 

চোরত ইউকযোকয রফরবন্ন চোরতয দোনত দোক রযণত মোকয় মোয়। ইউকযোকয মঙোট ফি 

যোষ্ট্রগুরর এই উম্মোকও টুওকযো টুওকযো মওোকয মওকট ঔিগুরর রনকচকদয ভকধয বোক মওোকয মনয়। 

প্ররতকযোধ মম য় রন, তো নয়, মোকয়কঙ, রওন্তু রফরিন্নবোকফ। আয মম চোরতয ঐওয মনই ম চোরত 

রিীন, যোচয় তোয স্বোবোরফও এফাং অফযম্ভোফী। পওী, ভুপোকসয, রিতযো োরিতয চোরয 

মওোযকত মমকয় নোনো ভোমোফ মপযওো ৃরি মওোকয ঐওয ধ্বাং মওোকয রদকয়রঙকরন আয ুপীযো 
উম্মোয োত মথকও তকরোয়োয রঙরনকয় রনকয় তরফ ধরযকয় রদকয়রঙকরন, াংগ্রোভী ঘরযত্রই রভটিকয় 

রদকয়রঙকরন। ওোকচই উম্মো আয রিকফ রও রদকয় ইউকযোকয রফরুকদ্ধ? ুতযোাং মো ফোয তোই 

করো। মম উম্মোয উয রফশ্বনফী (দ:) দোরয়ত্ব রদকয় রককয়রঙকরন স্ত্র াংগ্রোভ মওোকয ভস্ত 

ৃরথফীকও এই চীফন ফযফস্থোয ভকধয রনকয় এক ভোনফ চোরতয ভকধয নযোয়  োরন্ত প্ররতিো মওোযকত, 

মই চোরত তোয াংগ্রোভী ঘরযত্র োরযকয় রনকচই অকনযয ক্রীতদোক, মকোরোকভ রযণত করো।  

জাবর্ কামণর্ঃ দভানযক  কানপয 

আরভ মঙকন মফোকর একরঙ ভোনফীয (দ:) ৬০/৭০ ফঙয য মথকও এই চোরত আয চোরত রোকফ 

প্রওৃত উম্মকত মভোোম্মদী রঙকরো নো। রওন্তু মভোকরভ রঙকরো ওোযণ তোকদয াংরফধোন রঙকরো 

মওোয’আন এফাং োদী অথৃোৎ তোকদয এরো রঙকরো আল্লো, আয থপ্রদৃও রঙকরন - মভোোম্মদ 

(দ:)। মরদ রক্ষযঘুযত মোকয় মোফোয এফাং আওীদো রফওৃত ফোয ওোযকণ তোকদয এভন রনদোরুন 

তন একরো মম, তোযো ক্রীতদোক রযণত করো রওন্তু এইফোয মকোরোকভ রযণত ফোয য এই চোরত 

আয মভোকরভ যইকরো নো, ভুকযকও রযণত করো। ওোযণ মফোররঙ। আল্লো মওোয’আকন 

অকনওফোয এই চোরতকও রক্ষয মওোকয মফোকরকঙন মম, মরদ মতোভযো মভো’মভন  তকফ আরভ 

মতোভোকদয ৃরথফীকত উচ্চ যোঔফ, অনযোনয চোরতকদয উয মতোভোকদয প্রফর যোঔকফো, ৃরথফীয 

ওতৃত্ব, ক্ষভতো মতোভোকদয োকত মদফ (মওোয’আন- ুযো আন নূয ৫৫)। তোকোকর মঔন এই চোরত 
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ইউকযোীয়োনকদয ওোকঙ মুকদ্ধ মকয মককরো তঔন প্রভোণ করো মম ঐ চোরত আয মভো’মভন নয়। নো কর 

আল্লোয প্ররতশ্রুরত রভথযো (নোউমুরফল্লো)। তোযয ুযো পোতোকতত আল্লো মফোরকঙন- “মঔন 

অরফশ্বোীযো মতোভোকদয (মভোকরভকদয) কঙ্গ মুদ্ধ মওোযকফ (এঔোকন আল্লো স্ত্র মুকদ্ধয ওথো 

মফোরকঙন, ওোযণ ব্দ ফযফোয মওোকযকঙন মওতোর) তঔন রনিয়ই তোযো োররকয় মোকফ। (অথৃোৎ 

মকয মোকফ) অতঃয তোকদয যক্ষো ওযোয মওোন অরববোফও ফো োোমযওোযী থোওকফ নো। এটো 

ফৃওোকর (ূফৃওোর মথকও ফ ভয়ই) আল্লোয ুন্নো (যীরত) এফাং আল্লোয এই ুন্নো (যীরত) রতরন 

ওঔন ফদরোন নো (মওোয’আন- ুযো আর পোতো ২২-২৩)। 

 রক্ষয মওোরুন, মভোকরভ চোরতকও, উম্মকত মভোোম্মদীকও আল্লো ওী মফোরকঙন। রতরন মফোরকঙন- 

মতোভোকদয কঙ্গ মঔনই অরফশ্বোীকদয (এঔোকন অরফশ্বোী অথৃ মোযো মল নফীয (দ:) উয অফতীণৃ 

চীফন ফযফস্থোয় রফশ্বো ওকয নো) মুদ্ধ কফ তঔনই তোযো যোরচত মোকয় োররকয় মোকফ। ওোযণ 

রোকফ মফোরকঙন মম, তোকদয যক্ষো ওযোয চনয মওোন অরববোও ফো োোমযওোযী মনই অথৃোৎ 

আল্লোকতো উম্মোকত মভোোম্মদীয অরববোফও এফাং োোমযওোযী আয ঐ কক্ষ মও অরববোফও ফো 

োোমযওোযী? আয মওউ মনই। ওোকচই যোচয় ঙোিো তোকদয চনয আয ওী ম্ভফ? এই মফোকর 

কযয আয়োকত আল্লো মফোরকঙন- এটো অথৃোৎ এই ওোচ আভোয ফৃওোকরয ুন্নো। ুন্নো কব্দয অথৃ 

করো ওোকযো মওোন যীরত, নীরত, অবযো, রনয়ভ ইতযোরদ এফাং আল্লো মফোরকঙন এটো আভোয 

ফৃওোকরয যীরত, অথৃোৎ উম্মকত মভোোম্মদীয আকক মম নফীকদয (আ:) রতরন ৃরথফীকত 

োঠিকয়কঙন তোকদয উম্মোগুরর- মঔন অরফশ্বোীকদয কঙ্গ মুদ্ধ মোকয়কঙ তঔন আল্লো ফ ভয়ই 

তোকদয চয়ী মওোকযকঙন, তোকদয ত্রুযো মকয োররকয় মককঙ। এযয মফোরকঙন আল্লোয এই ুন্নো 

ওঔন ফদরোফোয নয়।  

আল্লোয এই ওথো মম ওত তয তোয প্রভোণ আভযো োই মঔন আভযো উম্মকত মভোোম্মদী অথৃোৎ 

প্রথভ ৬০/৭০ ফঙকযয ইরতো রি। াংঔযোয়, আকয়োচকন, অস্ত্র-কস্ত্র, ফোকন, যকদ এও ওথোয় 

প্ররত মক্ষকত্র নকণয এই চোরত দইুটি রফশ্বরিকও যোরচত ওযকরো। আল্লো তোোঁয ুন্নো ফচোয় 

যোঔকরন। রওন্তু এইফোয ইউকযো মথকও মম আক্রভণ একরো ম আক্রভকণ এই চোরত প্ররত মুকদ্ধ 

যোরচত করো, মরদ আক্রভণগুরর একরঙকরো ই্উকযোকয রফরবন্ন মঙোট ফি যোষ্ট্রগুরর মথকও। এই 
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যোচয় প্রভোণ ওযকরো মম, এই চোরত আয আল্লোয মঘোকঔ মভো’মভন নয় উম্মকত মভোোম্মদী নয়। 

ওোযণ মরদ এই চোরত মভো’মভন মোকয় মথকও মুকদ্ধ যোরচত মোকয় রিিোন ইউকযোকয দোক 

রযণত মোকয় মোয় তকফ আল্লোয ফোণী রভথযো (নোউচরুফল্লো)। আয নইকর রতরন তোয ুন্নো 

ফদররকয় মপকরকঙন এফাং ূফৃফতীফ নফীকদয উম্মোকতয মফরোয় নো ফদররকয় তোোঁয ফৃকেি নফীয 

(দ:) উম্মোয মফরোয় এক প্রথভ তোোঁয ুন্নো তযোক মওোযকরন। এয দ’ুমটোয এওটো ম্ভফ নয়, 

ওোকচই এওভোত্র রদ্ধোন্ত করো এই মম, মঔন ইউকযোকয যোষ্ট্রগুরর এই চোরতকও, মম চোরত তঔন 

রনকচকও মভো’মভন  উম্মকত মভোোম্মদী ফকর ভকন মওোযকতো (এফাং আচ ওকয) আক্রভণ ওযকরো  

 

তঔন মটো আয মভো’মভন নয় উম্মকত মভোোম্মদী নয়। দীকনয অরত রফকেলকণয পকর রফরবন্ন 

ভমোকফ  মপযওোয় রফবি, রঙন্নরবন্ন, ঐওযীন এফাং ুপী ভতফোকদয প্রবোকফ রফওৃত আওীদোয় 

অন্তভুৃঔী, স্থরফয চনাংঔযো। তোকদয ওোকঙ তঔন মচোকদয মঘকয় মমকওকযয গুরুত্ব অকনও ঊকধৃ্ব। 

আচ আভোকদয ভোকচ আভযো মদঔকত োই রফরবন্ন ুপী তরযওোয অনুোযীযো োধোযণ 

ভুল্লীযো আল্লোয োরন্নধয রোকবয চনয অকনও মরোও এওকত্র মকোর মোকয় মফোক, মঘোঔ ফন্ধ মওোকয 

রঘৎওোয মওোকয োিো ভল্লো ওোোঁরকয় খণ্টোয য খণ্টো মধোকয মোফোোন আল্লো, আল্লোহু আওফোয 

ইতযোরদ তোফী োঠ মওোকয থোকওন। অথঘ যুরোল্লো তোোঁয আোফকদযকও রনকয় ভরচকদ 

নফফীকত মফোক এভরনবোকফ এওফোয আল্লোয মমকওয মওোকযকঙন মফোকর ইরতোক মওউ মদঔোকত 
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োযকফ নো। প্রওৃতকক্ষ মমকওয কব্দয অথৃ স্মযণ ওযো। চীফন ঘরোয মক্ষকত্র মমঔোকন আল্লোয হুকুভ 

আকঙ, মটো ভোনো আয মমঔোকন আল্লোয রনকলধ আকঙ মটো মথকও রফযত থোওোই মোর আল্লোয 

মমকওয। তীকদয ভূর ওথোই এঔোকন। ভোনফীয আোফকণ ফোস্তফচীফকন চোন-ভোর রদকয়, 

াংগ্রোভ মওোকয আল্লোয মেিত্ব, ফিত্ব প্ররতিো মওোকযকঙন। “আল্লোহু আওফোয” ফজ্রধ্বরনয ভোধযকভ 

তোোঁয মেিত্ব মখোলণো মওোযকতন মুকদ্ধয ভোকঠ। আয আচ ভযো এরোকভয ভুদৃো ভুরভোকনযো মকোর 

মোকয় “আল্লোহু আওফোয” মমওয ওকয, রওন্তু একদয চোতীয়, োভরিও চীফকন মেিত্ব, ফিত্ব, 

হুকুভত ঘকর ইহুদী রিিোন ‘বযতো’ দোজ্জোকরয। এভন মমকওয মভোনোকপওী, এই মমকওয আল্লোয 

মক্রোধকও উদ্দীি ওকয। ওোকচই আল্লো আয এই চনাংঔযোয অরববোফও নন, োোমযওোযী নন। 

ুতযোাং এয অফযম্ভোফী পর যোচয়। মই মম রফশ্বনফী (দ:) তওৃ মওোকয রদকয়রঙকরন দীন রনকয় 

ফোিোফোরি মওোয নো, যোরচত কফ- ঠিও তোই করো।  

স্ত্র াংগ্রোকভ যোরচত মওোকয রঔেোন যোষ্ট্রগুরর এই রফযোট চোরতটোকও ঔি ঔি মওোকয এও এও 

যোষ্ট্র এও এও ঔি অরধওোয মওোকয োন  মোলণ মওোযকত রোককরো। এ ভয় রিিোনযো তোকদয 

অরধওৃত মদগুররকত ভোদ্রোো প্ররতিো মওোকয দীকনয এই ফোিোফোরিগুররকও একওফোকয চোরতয 

অরস্থভজ্জোয় প্রকফ মওোরযকয় রদর। োকওয ভনতুরিয চনয এ চোরতয অরত রফকেলণওোযী আকরভযো 

োিোতয চোরতগুররয প্রণীত চীফনফযফস্থোয কঙ্গ এরোকভয মমোকূত্র স্থোকনয মঘিোয় কণতোরন্ত্রও 

এরোভ, ভোচতোরন্ত্রও এরোভ ইতযোরদ মফয মওোযর। রিিোনকদয দোনত য়োয আকক মৃন্ত এই 

চোরতয াংরফধোন রঙকরো মওোয’আন  োদী। যোচননরতও, আথৃ-োভোরচও, রক্ষো ইতযোরদয উৎ 

রঙকরো ঐ মওোয’আন  োদী। রফঘযোরকয় রফঘোয কতো আল্লোয মদয়ো আইকন (রপওো), দি মদয়ো 

কতো আল্লোয  যুকরয (দ:) রনকদৃ মভোতোকফও। রক্ষয  উকদ্দয মথকও মতো চোরত রফঘুযত মোকয় 

রককয়রঙকরোই তো নো কর মতো আয ত্রুয ক্রীতদোক রযণত মোকত মোত নো। রওন্তু তফু যোরচত 

ফোয আকক মৃন্ত এই চোরতয ফ রওঙুই রযঘোররত কতো মওোয’আন ুন্নো মভোতোকফও (মো এঔন 

আভোকদয ভকধয মনই) অথৃোৎ ঐ চোরত উম্মকত মভোোম্মদী নো থোওকর মভোকরভ রঙকরো। রওন্তু 

উকদ্দয অচৃকনয াংগ্রোভ তযোক ওযো, রক্ষয ভ্রি য়ো ওী অভোচৃনীয় অযোধ তোয প্রভোণ এই মম, 

মভোকরভ থোওো কে োরোত, ভ, জ্ব , মোওোত ইতযোরদ রনিোয োকথ ওযো কে প্রঘুয নপর 

োরোত, রমওয, মভোযোকওফো, তরফ, দোোঁিী, টুর, োকিী, ঔোনওো, হুচযো, রক্ষ রক্ষ ুপী দযকফ 
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 তোকদয মওোটি মওোটি ভুযীদ কে আল্লো এই চোরতকও ইউকযোকয মঙোট মঙোট রিিোন চোরতয 

দোনত মওোকয তোকদয ক্রীতদো ফোরনকয় রদকরন। অভোকনয ঘূিোন্ত মওোযফোয চনয আল্লো 

এতঔোরন মওোযকরন মম, তৃুকোকরয ভত ভোত্র ওকয়ও রক্ষ মরোকওয এওটি মঙোট্ট যোকষ্ট্রয মকোরোভ 

ফোরনকয় রদকরন এই উম্মোয ওকয়ও মওোটি ভোনুলকও। মঔন এই উম্মো স্ত্র াংগ্রোকভ ত্রুয ওোকঙ 

যোরচত করো তঔন মওোয’আন মভোতোকফও প্রভোণ মদরঔকয় একরঙ মম, তোযো আয আল্লোয মঘোকঔ 

মভো’মভন মনই। এফোয োদী রদকয় মদঔোরি। এওরদন ভনফী (দ:) োরোকতয য স্বোবোরফও অকক্ষো 

মফরক্ষণ মদোয়োয় ফযোৃত মযোইকরন। োোফোযো (যো:) অকক্ষো মওোযরঙকরন। মদোয়ো মকল তোযো 

রচজ্ঞোো মওোযকরন আচ এত মদযী করো মওন? আল্লোয যুর (দ:) মফোরকরন- আচ আরভ আল্লোয 

ওোকঙ রতনটি রচরনকয চনয প্রোথৃনো মওোযরঙরোভ। এওটো করো (ূফৃফতী অকনও উম্মোয ভত 

তোকদয থ ভ্রিতোয চনয) আভোয উম্মোকও মূ্পণৃবোকফ ধ্বাং মওোকয রদনো, রদ্বতীয়টো আভোয 

উম্মো মমন ত্রুয ওোকঙ ওঔকনো যোরচত নো য় এফাং তৃতীয়টি করো আভোয উম্মো মমন রনকচকদয 

ভকধয ভোযোভোরয নো ওকয। আল্লো প্রথভ দ’ুটি ভঞ্জযু মওোকযকঙন, তৃতীয়টি ওকযন রন (োদী ঔোব্বোফ 

রফন আভয (যো:) মথকও রতযরভরম, নোোরয়, মভওোত)। রদ্বতীয়টি রক্ষ মওোরুন। ‘আভোয উম্মো 

মমন ত্রুয ওোকঙ যোরচত নো য়’ এফাং টো আল্লো ভঞ্জযু মওোযকরন। এযয মরদ ঐ উম্মো 

আটরোরন্টকওয তীয মথকও মফোরনৃ মৃন্ত ফৃত্র মুকদ্ধ যোরচত মোকয় খৃরণত ক্রীতদোক রযণত য় 

তকফ য় স্বীওোয মওোযকত কফ মম, আল্লো নফীকও (দ:) মদয়ো তোোঁয প্ররতশ্রুরত বঙ্গ মওোযকরন আয তো 

নো কর ঐ চোরত আয মভোোম্মোকদয (দ:) প্রওৃত উম্মো নয় মভো’মভন নয়। আয মওোন রদ্ধোন্ত 

মনই। আল্লোয ঐ প্ররতশ্রুরত শুধ ুঐ এওটো োদীক নয়, আয োদীক আকঙ। উদোযণ স্বরূ 

আভয রফন ওোকয় মথকও দোরযভী মভওোত ইতযোরদ। এঙোিো মভো’মভন মোকর মম ত্রুয কঙ্গ মুকদ্ধ 

চয় স্বয়াং আল্লোয প্ররতশ্রুরত তো মওোয’আকনয ফৃত্র ঙরিকয় আকঙ। মমভন ুযো ইভযোকনয ১৩৯ 

আয়োত, ুযো নূকযয ৫৫ আয়োত ইতযোরদ। শুধ ুপ্ররতশ্রুরত নয় ুযো রুকভয ৪৭ আয়োকত আল্লো 

মফোরকঙন- মভো’মভনকদয োোময ওযো আভোকদয দোরয়ত্ব, ওতৃফয, আল্লো মরদ রনঔুোঁত মোকয় থোকওন 

তকফ রতরন ঐ চোরতটি; মমটি ইউকযোকয োভরযও আক্রভকণ মুৃদস্ত মোকয় মককরো, ঐ চোরতটোকও 

মভো’মভন মফোকর স্বীওৃরত মদন রন, আয তো নো কর রতরন তোোঁয দোরয়ত্ব োরকন ফযথৃ মোকয়কঙন। আল্লো 

মোফোন মমভন তয মতভরন তয মম রতরন তোোঁয দোরয়ত্ব োরকন ফযথৃ মোকত োকযন নো। ওোকচই 
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অরনফোমৃ রদ্ধোন্ত করো মম, ঐ চোরত মভো’মভন রঙর নো। অথঘ বুরকর মঘোরকফ নো মম, এই ভয় এই 

চোরতয াংরফধোন মওোয’আন োদী, ফি ফি পওী, ভুপোকসয, মভোোকদ্দ, ীয, দযকফ, ুপী 
ইতযোরদ রওঙুযই অবোফ রঙকরো নো, শুধ ুঅবোফ রঙকরো নো মফোরকর য় নো ফযাং মফোরকত য় এফ 

রদকয় চোরত বযুয রঙকরো। রওন্তু আল্লো এফ রওঙুই মদঔকরন নো, মতোয়োক্কো মওোযকরন নো। রতরন 

এই উম্মোকও ইউকযোকয রিিোন চোরতগুররয মকোরোকভ রযণত মওোকয রদকরন এফাং রদকরন এই 

 

রফযোট চোরতটোয ফটকু- রয়ো, ুন্নী, োনোপী, োকপয়ী, ভোকরওী, োম্বরী  অনযোনয মওোন 

মপযওো ফোদ মযোইকরো নো। ফোদ মযোইকরো শুধ ুভধয আযকফয ঐ চোয়কোটুকু মমঔোকন ওোফো আয 

রফশ্বনফীয (দ:) যচো মভোফোযও অফরস্থত। টুকু মরদ রিিোন রিগুরর দঔর মওোযকত ঘোইকতো 
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তকফ তো যক্ষো ওযোয রি এ চোরতয রঙকরো নো। রওন্তু মফোধয় আল্লোয তোোঁয রনকচয  তোোঁয রপ্রয় 

োরফকফয ম্মোন  ইমযকতয ঔোরতকয রনকচ এ স্থোনটুকু যক্ষো মওোযকরন।  

 

 

এই চোরত এই উম্মোয চনয আল্লো  তোোঁয যুর (দ:) মম উকদ্দয  রক্ষয রনধৃোযণ মওোকয 

রদকয়রঙকরন মই রক্ষয মথকও রফঘুযত য়োয োরস্ত ওী বয়োফ করো। এই মুকদ্ধ ইউকযোীয়োনই 

রিিোন রক্ষ রক্ষ ুরুল-নোযী, ফৃদ্ধ-ফৃদ্ধো রশুকও গুরর মওোকয, টযোাংকওয তরোয় রকল, আগুকন 

ুরিকয় এভনরও চীফন্ত ওফয রদকয় তযো মওোকযকঙ, রোইন মওোকয দোোঁি ওরযকয় মভরনকোন মওোকযকঙ, 

আল্লো রও এফ মদকঔন রন? রনিয়ই মদকঔকঙন, রওন্তু এওটি আাংগুর তুকর োোময ওকযন রন। 

ওোযণ রতরন প্ররতশ্রুরতফদ্ধ শুধ ুমভো’মভনকও, উম্মোকত মভোোম্মদীকও োোময ওযোয। এই চোরতটি মম 
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তঔন মভোকরভ রতরন তো কযোয়ো মওোযকরন নো। এই উম্মোকও যোরচত মওোকয দোকত্বয 

ৃঙ্খকর আফদ্ধ ওযোয য ইউকযোীয়োন চোরতগুরর তোকদয মোয মোয দঔর ওযো এরোওোয় তোকদয 

রনকচকদয দতরয আইন  োন ফযফস্থো প্রফতৃন ওযকরো। 
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