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মই এজন মুছলিম, অৰ ্থাৎ মমথাৰ দ্বীন হৈছছ ইছিথাম। ইছিথাম হৈছছ 
পলিত্ৰ তৰথা মৈথান এটথা শব্দ। এইছটথা আৰম্ভলিৰ পৰথা মশষলিছে 
সেছিথা নববীৰ উত্তৰথালিেথাৰবী সূছত্ৰ মপথািথা শব্দ। এই শব্দছটথাছি 
মেইবথাটথাও মৈথান, সুপ্ৰলতষ্ঠিত, বৈৃৎ, উচ্চ অৰ ্ প্ৰেথাশ েছৰ। 
ইয়থাৰ অৰ ্ হৈছছ আত্মসমপন্ েৰথা, নত স্বীেথাৰ েৰথা, আৰু স্ৰষ্থাৰ 
আনুগত্য েৰথা। িগছত ব্যক্তি আৰু সমথাজৰ বথাছব সুখ, শথালতি, 
লনৰথাপত্তথা আলিৰ অৰ ্ প্ৰেথাশ েছৰ। মসইেথাৰছিই চৰবীয়তত ইছিথাম 
আৰু ছথািথাম শব্দ মবলছ ব্যিৈথাৰ হৈছছ। ছথািথাম হৈছছ আল্থাৈৰ এটথা 
গুিবথাচে সুন্দৰ নথাম। িগছত মুছলিমসেছি পৰস্পছৰ অলিবথািন 
েৰথা শব্দছেথা ছথািথাম মবথাছি। এইিছৰ জথান্থাতবীসেিছেথা ছথািথাম 
শব্দছৰই অলিবথািন জছনথািথা ৈ’ব। ৈথািবীছত ছথািথাম শব্দ ব্যিৈথাৰ 
েলৰ মেথািথা হৈছছ- প্ৰেৃত মুছলিম হৈছছ মসইজন যথাৰ ক্জিথা আৰু 
ৈথাতৰ (অলনষ্ৰ) পৰথা অন্য মুছলিম লনৰথাপি ৰথাছে। ইছিথাম 
হৈছছ সেছিথাছৰ বথাছব েি্যথািেৰ িম।্ পলৃৰিবী আৰু আলখৰথাতত 
েি্যথাি িথািৰ এইছটথাছি হৈছছ এেমথাত্ৰ পৰ। মসইেথাৰছি এই 
িম ্ সবছ্শষত আল্থাছৈ জথালৰ েলৰছছ, মগথাছটই লিশ সথামলৰ, প্ৰশস্ত 
আেথাছৰ, স্পষ্িথাছি তৰথা প্ৰছত্যেছৰ বথাছব উছ্থাতি েলৰ ৰথালখছছ। 
মেথাছনথা িৰিৰ মিিথাছিি নথাই, মেথাছনথা বিৰ্ পথাৰে্্য নথাই, বৰং 
সেছিথাছে এছে িৃষ্ষ্ছৰ মচথািথা ৈয়। ইছিথামত েথাছৰথা মথাজত 
মেথাছনথা পথাৰে্্য নথাই, মেিি লযছয় এই লবষছয় অলিে লশক্থা গ্ৰৈি 
েলৰব তথাৰ লবষয়ছটথা সুেবীয়থা। মসছয় সেছিথা িৰিৰ মথানুছৈ ইয়থাে 
সমথাছন আছঁেথািথালি িয়। েথাৰি এইছটথা সষৃ্ষ্গত স্িথািৰ অনুেূি। 
প্ৰলতজন ব্যক্তি েি্যথাি, ন্যথায়, স্থািবীনতথা, লনজ প্ৰলতপথািেৰ প্ৰলত 
িথাি মপথািথা হি জ্ গ্ৰৈি েছৰ। িগছত এই েৰথা স্বীেথাৰ েছৰ 
ময, আল্থাছৈই এেমথাত্ৰ ইবথািতৰ উপযুতি। জ্গত এই স্িথািৰ 
পৰথা মেথাছনও আতঁলৰ নথাযথায়, লেন্তু মযলতয়থাই তথাৰ লিতৰত বথালৈৰথা 
লবেৃতেথাৰবী শক্তি প্ৰছিশ েছৰ মতলতয়থা লস এইছবথাৰৰ পৰথা আতঁলৰ
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যথায়। সষৃ্ষ্েতথ্াই এই িমছ্টথাছেই মথানুৈৰ বথাছব পছন্দ েলৰছছ। 
মতছিঁই লসৈঁতৰ প্ৰলতপথািে আৰু মতছিঁই লসৈঁতৰ উপথাস্য। মমথাৰ 
িম ্ ইছিথাছম মমথাে লশেথায় ময, এই পথালৰি্ জবীিন হৈছছ মমথাৰ বথাছব 
ক্িস্থায়বী জবীিন, আৰু মত্ৃ্যৰ লপছত মই মবছিগ জবীিনলি উিলত 
যথাম। মসইছটথা ৈ’ব লচৰস্থায়বী জবীিন। প্ৰছত্যছেই তথালি উিলত 
যথাব িথালগব, তথাত লেছ্মথাছন জথান্থাত িথাি েলৰব আৰু লেছ্মথাছন 
জথাৈথান্থামত বথাস েলৰব।
মমথাৰ িম ্ ইছিথাছম মমথাে সৎেমৰ্ আছিশ লিছয় আৰু অসৎেমৰ্ 
পৰথা লবৰত ৰথাছখ। যলি মই মসইছবথাৰ সৎেম ্ েছৰথা ঁআৰু অসৎেমৰ্ 
পৰথা লবৰত ৰথাছেথা ঁ মতছতি পলৃৰিবী আৰু আলখৰথাতত সুখবী জবীিন 
িথাি েলৰম। আনৈথাছত যলি মসইছবথাৰ পথািন নেছৰথা ঁমতছতি পলৃৰিবী 
আৰু আলখৰথাতত মসই অনুপথাছত িুিগ্বীয়থা জবীিন েটথাব িথালগব। 
ইছিথাছম মমথাে আছিশ েৰথা সবব্ৈৃৎ লবষয়ছটথা হৈছছ তথাওৈবীি বথা 
আল্থাৈৰ এেত্ববথাি। গলতছে মই সথাক্্য লিওঁ আৰু সম্ূিৰ্ূছপ 
িৃঢ় লবশ্থাস েছৰথা ঁময, লনশ্চয় আল্থাছৈই হৈছছ মমথাৰ সষৃ্ষ্েতথ্া, আৰু 
মমথাৰ উপথাস্য, মই আল্থাৈৰ বথালৈছৰ আন েথাছৰথা ইবথািত (উপথাসনথা) 
নেছৰথা।ঁ মতওঁে মুৈথাব্বত েলৰ, মতওঁৰ শথাক্স্তে িয় েলৰ আৰু 
মতওঁৰ প্ৰলতিথান েথামনথা েলৰ, িগছত মতওঁৰ ওপৰত িৰসথা েলৰ 
মই মতওঁৰ ইবথািত েছৰথা।ঁ এই তথাওৈবীিৰ স্বীেথাছৰথাক্তিৰ উছদেশ্য 
হৈছছ এই সথাক্্য প্ৰিথান েৰথা ময, আল্থাৈ হৈছছ এে তৰথা অলদ্তবীয়, 
আৰু মুৈথাম্মি চথাল্থাল্থাহু আিথাইলৈ অছথাল্থাম হৈছছ মতওঁৰ নববী আৰু 
ৰথাছ্ি। মুৈথাম্মি চথাল্থাল্থাহু আিথাইলৈ অছথাল্থাম হৈছছ সবছ্শষ নববী। 
আল্থাছৈ মতওঁে মগথাছটই লবশ্বথাসবীৰ বথাছব ৰৈমত লৈচথাছপ মপ্ৰৰি 
েলৰছছ। িগছত মতওঁৰ দ্থাৰথা নবুওিত আৰু লৰছথািতৰ ওপৰত 
মমথাৈৰ মথালৰছছ। এছতছে মতওঁৰ লপছত আৰু মেথাছনথা নববী নথালৈব। 
এই িম ্ প্ৰলতছটথা যুগ, প্ৰলতছটথা স্থান আৰু প্ৰলতছটথা জথালতৰ বথাছব 
উপযুতি।
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মমথাৰ িমই্ মমথাে লিলৰস্তথাসেিৰ ওপৰত ঈমথান মপথাষি েলৰবলি 
িৃঢ়তথাছৰ লনছি্শ লিছয়। িগছত সেছিথা ৰথাছ্িৰ ওপৰছতথা ঈমথান 
আলনবলি আছিশ লিছয়। মতওঁছিথােৰ লিতৰত অন্যতম হৈছছঃ 
নূৈ, ইব্থাৈবীম, মুছথা, ঈছথা আৰু মুৈথাম্মি আিথাইলৈমুচ্থািথাম।
িগছত মমথাে লনছি্শ লিছয় ৰথাছ্িসেিৰ ওপৰত অিতবীি ্ মৈথািথা 
লেতথাবসমূৈৰ প্ৰলত ঈমথান আলনবলি, আৰু তথাছৰ সবছ্শষ তৰথা 
মৈথান লেতথাবৰ অনুসৰি েৰথাৰ আছিশ লিছয়, অৰ ্থাৎ (পলিত্ৰ 
মেথাৰআনৰ প্ৰলত)।
মমথাৰ িমই্ মমথাে মশষ লিিসৰ প্ৰলত ঈমথান আলনবলি হুেুম লিছয়, 
লযলিনথা মথানুৈে লসৈঁতৰ েমৰ্ প্ৰলতিথান লিয়থা ৈ’ব। িগছত িথাগ্যৰ 
প্ৰলত ঈমথান আলনবলিও আছিশ লিছয়। িগছত এই পথালৰি্ জবীিনত 
মমথাে লয িুখ-েষ্ই স্পশ ্ েছৰ তথাৰ প্ৰলত সন্তুষ্ষ্ প্ৰেথাশ েলৰবলি 
লনছি্শ লিছয়, আৰু পলৰত্ৰথািৰ উপথায়  অিিম্বন েলৰবলি আছিশ 
লিছয়। িথাগ্যৰ প্ৰলত  ঈমথাছন মমথাে প্ৰশথালতি, লস্ৰতথা আৰু হিয্্য 
িথাৰি েৰথাৰ শক্তি লিছয়, িগছত মনথাছপথািথা বস্তু বথা মৈৰথাই মযথািথা 
বস্তুৰ ওপৰত পলৰতথাপ েৰথাৰ লবৰত ৰথাছখ। েথাৰি মই এই েৰথা 
লনক্শ্চতিথাছি জথাছনথা ময, লযছটথা মই পথাইছছথা, মসইছটথা মই পথাবিগবীয়থাই 
আলছি, আৰু লযছটথা মই মপথািথা নথাই, মসইছটথা মই পথাবিগবীয়থাই 
নথালছি। লেয়ছনথা প্ৰলতছটথা বস্তু লনি ্থালৰত আছছ আৰু আল্থাৈৰ িথািৰ 
পৰথা লিলপবদ্ধ আছছ। মমথাৰ েতব্্য হৈছছ মেিি উপথায় অিিম্বন 
েৰথা আৰু লয ৈ’ব তথাৰ ওপৰত সন্তুষ্ মৈথািথা। ইছিথাছম মমথাে মনে 
আমিৰ জলৰয়ছত মমথাৰ আত্মথাে পলিত্ৰ ৰথালখবলি লনছি্শ লিছয়। 
িগছত এছনেুিথা উত্তম চলৰত্ৰ অিিম্বন েলৰবলি লনছি্শ লিছয় 
লযছটথাৰ দ্থাৰথা মমথাৰ প্ৰলতপথািে সন্তুষ্ ৈয়, মমথাৰ মন পলিত্ৰ ৈয়, 
অতিৰ সুখবী ৈয়, বুেু প্ৰশস্ত ৈয়, মমথাৰ পৰ আছিথােময় ৈয়, িগছত 
লয চলৰত্ৰই মমথাে সমথাজৰ এজন সু সিস্যত ৰূপথাতিলৰত েছৰ।
মসই মনে আমিৰ অন্যতম হৈছছঃ আল্থাৈৰ তথাওৈবীি স্বীেথাৰ 
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েৰথা, লিছন ৰথালত পথাচঁ ওিথাে নথামথাজ প্ৰলতঠিথা েৰথা, সম্িৰ জথােথাত 
আিথায় েৰথা, বছৰত এমথাৈ মৰথাজথা পথািন েৰথা অৰ ্থাৎ ৰমজথান 
মথাৈৰ, আৰু সক্ম ৈ’মি মক্থাত হগ বথাইত্ল্থাৈৰ ৈজ্জ েৰথা।
মমথাৰ িমই্ মমথাে লনছি্শনথা লিয়থা আটথাইতলে মৈথান আমিছটথা লয 
আমছি বুেু প্ৰশস্ত েছৰ, মসয়থা হৈছছ অলিে মেথাৰআন লতিথািত 
েৰথা। মেথাৰআন হৈছছ আল্থাৈৰ েথািথাম তৰথা সত্য বথািবী। মতওঁৰ 
সথামলগ্ৰে তৰথা মৈথান বথািবী। য’ত পূবি্ততী আৰু পৰিততীৰ সেছিথা 
জ্থান সথামলৰ মিথািথা আছছ। এইখন লতিথািত েলৰছি বথা মছনথাছযথাগ 
সৈেথাছৰ শুলনছি অতিৰত সুখ, শথালতি আৰু লস্ৰতথা প্ৰছিশ েছৰ। 
যলিও লতিথািতেথাৰবীছয় আৰববী বুক্জ নথাপথাওে, বথা অমুছলিম ৈয়। 
অতিৰ প্ৰশস্ত মৈথািথাৰ বথাছব আৰু এটথা মৈথান আমি হৈছছ অলিে 
িুআ েৰথা, আৰু আল্থাৈৰ আশ্ৰয় প্ৰথাৰন্থা েৰথা, িগছত সৰু-বৰ 
সেছিথা সমস্যথাৰ বথাছব আল্থাৈৰ ওচৰত সমথািথান প্ৰথাৰন্থা েৰথা। 
েথাৰি লযছয় লনছিজ্থািিথাছি আল্থাৈৰ ইবথািত েছৰ আৰু মতওঁৰ 
ওচৰত িুআ েছৰ আল্থাছৈ তথাৰ িুআ েবূি েছৰ।
অতিৰ প্ৰশস্ত েৰথাৰ আৰু এটথা অন্যতম আমি হৈছছ, আল্থাৈে 
মবলছ মবলছ স্মৰি েৰথা।
মমথাৰ লপ্ৰয় নববী চথাল্থাল্থাহু আিথাইলৈ অছথাল্থাছম মমথাে লনছি্শনথা 
লিছছ, মেছনলে আল্থাৈে স্মৰি েলৰব িথাছগ। িগছত আল্থাৈে 
স্মৰি েৰথাৰ আটথাইতলে উত্তম বথাে্য লশেথাইছছ। তথাছৰ অতিি্ত্ি 
হৈছছ মসই চথালৰটথা বথাে্য, লযছবথাৰ মেথাৰআনৰ লপছত আটথাইতলে 
উত্তম বুলি লবছবলচত। মসয়থা হৈছছঃ (ছ্বৈথানথাল্থাৈ, অিৈথামিুলিল্থাৈ, 
অিথা ইিথা-ৈথা ইল্থাল্থাৈ, অল্থাহু আেবথাৰ।)
এইিছৰ (আস্তথাগলিৰুল্থাৈ, অিথা ৈথাওিথা অিথা েুওিথাতথা ইল্থা 
লবল্থাৈ )
বুেু প্ৰশস্ততথাৰ মক্ত্ৰত আৰু অতিৰত শথালতি অনুিি েৰথাৰ মক্ত্ৰত 
এই বথাে্যছবথাৰৰ আশ্চযে্ৰ প্ৰিথাি আছছ।
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ইছিথাছম মমথাে উচ্চ ময ্থািথািথান ৈ’বলি লনছি্শ লিছয়, মথানিতথা 
আৰু মথান-ময ্থািথা ক্লত মৈথািথা েমৰ্ পৰথা লবৰত ৰথালেবলি লশেথায়। 
িগছত মমথাৰ লবছবে আৰু অংগ-প্ৰত্যংগে দ্বীন আৰু িুলনয়থাৰ 
বথাছব মনে আমিত ব্যিৈথাৰ েলৰবলি লশেথায়। 
ইছিথাছম মমথাে িয়থা েলৰবলি লনছি্শ লিছয়, িগছত উত্তম চলৰত্ৰ 
অিিম্বন েলৰবলি, সিথাচৰি েলৰবলি, িগছত সথাি্যথানুসথাছৰ েৰথা 
আৰু েমৰ্ দ্থাৰথা সেছিথা সষৃ্ষ্ৰ প্ৰলত সদ্্যিৈথাৰ েলৰবলি লশেথায়।
সষৃ্ষ্ৰ অলিেথাৰসমূৈৰ লিতৰত আটথাইতলে ডথাঙৰ অলিেথাৰ লযছটথা 
মমথাে আছিশ েৰথা হৈছছ মসয়থা হৈছছ লপতৃ-মথাতৃৰ অলিেথাৰ। মমথাৰ 
িমই্ মমথাে মতওঁছিথােৰ প্ৰলত সদ্্যিৈথাৰ েলৰবলি লশেথায়। িগছত 
মতওঁছিথােৰ েি্যথাি েথামনথা েলৰবলি লশেথায়। মতওঁছিথােে 
সুখবী েলৰবলি আৰু মতওঁছিথােৰ উপেথাৰে অগ্ৰথালিেথাৰ লিবলি 
লশেথায়, লবছশষলে বদৃ্ধথািস্থাত। মসইেথাৰছিই আপুলন মিলখবলি 
পথাব ইছিথামবী সমথাজত লপতৃ-মথাতৃে উচ্চ ময ্থািথা প্ৰিথান েৰথা ৈয়, 
আৰু সতিথান-সতিলতসেিৰ িথািৰ পৰথা মতওঁছিথােলি লখিমত 
বথা মসিথা আগবছঢ়থািথা ৈয়। লপতৃ-মথাতৃ লযমথাছনই বদৃ্ধ ৈয়, অৰবথা 
মবমথাৰত মিথাছগ নথাইবথা অসুস্ ৈয়, লসমথাছনই ি’ৰথা-মছথািথািবীৰ 
সিথাচৰি মতওঁছিথােৰ প্ৰলত বকৃ্দ্ধ পথায়। মমথাৰ িমই্ মমথাে লশেথাইছছ 
ময, নথাৰবীসেি উচ্চ ময ্থািথা আৰু মৈথান অলিেথাৰ আছছ। ইছিথামত 
নথাৰবীসেিে পুৰুষৰ সমপয ্থায়ৰ অলিেথাৰ লিয়থা হৈছছ। মথানুৈৰ 
লিতৰত সছব ্থাত্তম হৈছছ মসই ব্যক্তি লযছয় লনজৰ পলৰয়থািৰ িৃষ্ষ্ত 
উত্তম। মুছলিম 
নথাৰবীৰ হশশিৰ অলিেথাৰ হৈছছ তথাইে লপয়থাৈ মখথাওিথা, তথাইৰ 
প্ৰলত মছনথাছযথাগ লিয়থা, উত্তমিথাছি িথািন-পথািন েৰথা। হশশিত 
মুছলিম নথাৰবী ৰথাছে চেুৰ মলি লৈচথাছপ। িগছত লপতৃ-মথাতৃ আৰু 
িথাতৃসেিৰ বথাছব অলত মৰমৰ ৈয়। ডথাঙৰ মৈথািথা মৈথািথাৰ লপছত 
তথাই স্থানৰ পথাত্ৰ হৈ পছৰ, অলিিথািছে তথাইৰ প্ৰলত সছচতন 
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ৰথাছে আৰু যত্ন সৈেথাছৰ িথািন-পথািন েছৰ। তথাইৰ প্ৰলত মেথাছনথা 
অপ্ৰবীলতেৰ ৈথাত আগবথালঢ় অৈথা, নথাইবথা মেথাছনথা মবয়থা িথাষথা অৰবথা 
মেথাছনথা েুিৃষ্ষ্ লনছক্লপত মৈথািথাছটথা মেলতয়থাও পছন্দ নেছৰ। আৰু 
মযলতয়থা আল্থাৈৰ চূডথাতি েৰথা আৰু িৃঢ় প্ৰলতশ্ৰুলত অনুসলৰ লববথাৈত 
আিদ্ধ ৈয়, মতলতয়থা লগলৰছয়েৰ ঘৰত স্থানবীয় সঙ্বী হৈ পছৰ। 
স্থামবীৰ ওপৰত অলনবথায ্ হৈছছ তথাইে যৰথাযৰ ময ্থািথা প্ৰিথান েৰথা, 
তথাইৰ িগত সিথাচৰি েৰথা, আৰু মেথাছনথা িৰিৰ েষ্ লনলিয়থা।
আৰু মযলতয়থা মথাতৃ ৈয় মতলতয়থা তথাইৰ অলিেথাৰ আল্থাৈৰ 
অলিেথাৰৰ হসছত সংযুতি ৈয়। মথােৰ অবথাি্যতথা েৰথা আৰু মতওঁে 
েষ্ লিয়থাছটথাে লশ্েৰ্ িছৰ গুনথাৈৰ হসছত সম্তৃি েৰথা হৈছছ তৰথা 
ইয়থাে পলৃৰিবীত লবপযয়্ সষৃ্ষ্ েৰথা বুলি মেথািথা হৈছছ।
আৰু যলি বথাছয়ে-িলনছয়ে ৈয় মতছতি এজন মুছলিমে আছিশ 
লিয়থা হৈছছ তথাইৰ হসছত উত্তম আচৰি েলৰবলি, স্থান েলৰবলি 
আৰু তথাইেলি সছচতন ৰথালেবলি। আনৈথাছত যলি মথাৈবী ৈয়, 
মতছতি সিথাচৰি আৰু সদ্্যিৈথাৰ মক্ত্ৰত মতওঁৰ স্থান হৈছছ 
মথােৰ সমত্ি্য।
আনৈথাছত যলি আইতথা ৈয় বথা বদৃ্ধথা অিস্থাত পলৰিত ৈয় মতছতি 
সতিথান আৰু নথালত-নথালতনবী তৰথা সেছিথা আত্মবীয়ৰ ওচৰত মতওঁৰ 
ময ্থািথা আৰু অলিে বকৃ্দ্ধ পথায়। মসই সময়ত মতওঁৰ মেথাছনথা 
আছবিন অগ্ৰথাৈ্য েৰথা নৈয় আৰু মতওঁৰ অলিমতে নথােচ েৰথা 
নৈয়।
আনৈথাছত যলি মেথাছনথা আত্মবীয়তথাৰ সম্ে ্ নথাইবথা প্ৰলতছবশবীৰ 
সম্ে ্নথাৰথাছে মতছতি তথাইৰ সথািথাৰি অলিেথাৰ হৈছছ, তথাইে েষ্ 
লনলিয়থা আৰু তথাইে মিলখছি িৃষ্ষ্ সংযত েলৰ ৰখথা আলি।
এলতয়থাও মুছলিম সমথাজত এইছবথাৰ অলিেথাৰ যৰথাযৰিথাছি পথািন 
েৰথা ৈয়। লযছবথাছৰ এজনবী নথাৰবীে উচ্চ ময ্থািথা প্ৰিথান েছৰ, 
লেন্তু এইছবথাৰ অমুছলিম সমথাজত মিলখবলি মপথািথা নথাযথায়।
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অলিেথাৰ আছছ। এইিছৰ লশক্থা মিথািথা আৰু লশক্থা লিয়থাছৰথা 
অলিেথাৰ আছছ আৰু এছনেুিথা প্ৰলত েথাম েৰথাছৰথা অলিেথাৰ 
আছছ লযছটথা িমৰ্ লবপৰবীত নৈয়। বৰং লযলখলন জ্থান অজন্ েৰথা 
অপলৰৈথায ্ মসইলখলন অজন্ নেলৰছি গুনথাৈগথাৰ ৈ’ব, পুৰুছষই 
ৈওে বথা নথাৰবী।
বৰং নথাৰবীৰ বথাছব পুৰুষৰ সমথাছনই অলিেথাৰ লনি ্থালৰত আছছ, 
মেিি মসইলখলনৰ বথালৈছৰ লযছবথাৰ নথাৰবীৰ বথাছব লবছশষ অৰবথা 
লযছবথাৰ পুৰুষৰ বথাছব লবছশষ। মতওঁছিথােৰ প্ৰছত্যেছৰ িগত খথাপ 
মখথািথালে লবিথানসমূৈ লনজৰ ঠথাইত লবশিিথাছি উছল্খ েৰথা হৈছছ।
মমথাৰ িমই্ মমথাে মমথাৰ িথাতৃসেিে, মমথাৰ িিথাই-বৰপথাই আৰু 
মপৈবীসেিে, মমথাৰ মথামথা আৰু মথাৈবীসেিে, িগছত সেছিথা 
আত্মবীয়ে মুৈথাব্বত েলৰবলি লনছি্শ লিছয়। এইিছৰ স্থামবী-স্তবীৰ 
অলিেথাৰ আৰু সতিথান-সতিলত আৰু প্ৰলতছবশবীৰ অলিেথাৰ পথািন 
েলৰবলি লনছি্শ লিছয়।
মমথাৰ িমই্ মমথাে জ্থান অজন্ েলৰবলি লনছি্শ লিছয়, িগছত মমথাৰ 
লবছবে-বুক্দ্ধ, চলৰত্ৰ আৰু লচতিথািথাৰথা উন্ত েলৰবলি উৎসথালৈত 
েছৰ।
মমথাে আৰু লনছি্শ লিছয় ৈথায়থা বথা িথাজ অিিম্বন েলৰবলি, 
সৈনশবীি, নম্রতথা, উিথাৰতথা, সথাৈলসেতথা, প্ৰজ্থা, সংযম, হিয্্য, 
সততথা, লবনয়বী, পথাে-পলিত্ৰতথা আলি অিিম্বন েলৰবলি লশেথায়, 
িগছত মথানুৈৰ প্ৰলত িথািছপথািথা, জবীলিেথা অজন্ৰ বথাছব সছচষ্ 
মৈথািথা, অিথািবীসেিৰ প্ৰলত িয়থা েৰথা, অসুস্সেিে শুশ্ৰুষথা েৰথা, 
প্ৰলতশ্ৰুলত পূৰি েৰথা, উত্তম েৰথা মেথািথা, মথানুৈৰ হসছত ৈথালঁৈমুছখ 
সথাক্থাৎ েৰথা, িগছত সক্ম অনুযথায়বী মতওঁছিথােে সুখবী েলৰবলি 
যত্নিথান ৈ’বলি লনছি্শ েছৰ।
আনৈথাছত, মমথাে অজ্তথাৰ পৰথা সতে ্েছৰ আৰু েুিৰৰ পৰথা 
লবৰত ৰথালেবলি েয়, িগছত নথাক্স্তেতথা, অবথাি্যতথা, অলনলতেতথা
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তৰথা অশ্বীিতথা, ব্যলিচথাৰ, লবেৃততথা, অৈংেথাৰ, লৈংসথা, ঘিৃথা, মবয়থা 
িথাৰিথা, অমঙ্ি জ্থান েৰথা, িুক্শ্চতিথা, লমছথা েৰথা, ৈতথাশথা, েৃপিতথা, 
অিসতথা, েথাপুৰুষতথা, ম্থাি, লনছব ্থািতথা আলিৰ পৰথা লবৰত ৰথাছখ। 
মথানুৈৰ িগত ব্যিৈথাৰ েৰথা, অলিে অপ্ৰছয়থাজনবীয় েৰথা মেথািথা, 
মগথাপনবীয়তথা প্ৰেথাশ েৰথা, লবশ্থাসঘথাতেতথা েৰথা, প্ৰলতশ্ৰুলত িংগ 
েৰথা, লপতৃ-মথাতৃৰ অবথাি্যতথা েৰথা, আত্মবীয়তথাৰ বন্ধন লছন্ েৰথা, 
সতিথানসেিে শথাসন নেৰথা, অন্যথান্য সষৃ্ষ্ জবীিৰ িগছত লবছশষলে 
প্ৰলতছিশবীে েষ্ লনলিয়থা।
িগছত ইছিথাছম মমথাে মথািে দ্ৰি্য মসিন েলৰবলি লনছষি েছৰ, 
লনচথা জথাতবীয় বস্তু ব্যিৈথাৰ েৰথাৰ পৰথা, িন-সম্িৰ দ্থাৰথা জিুথা 
মখিৰ পৰথা, চ্লৰ, প্ৰতথাৰিথা, মিথােথা, মথানুৈে িয় মিখুিথা, লসৈঁতৰ 
ওপৰত গুপ্তচৰলগলৰ েৰথা, লসৈঁতৰ মিথাষ-ত্ৰুষ্ট খুচলৰ িুৰথা আলিৰ 
পৰথা লনছষি েছৰ।
মমথাৰ িম ্ ইছিথাছম িন-সম্িৰ সুৰক্থা প্ৰিথান েছৰ, ইয়থাৰ মথাজছতই 
শথালতি আৰু লনৰথাপত্তথা লবৰথাজ েছৰ। এইেথাৰছিই আমথানত আিথায়ৰ 
প্ৰলত গুৰুত্বথাছৰথাপ েৰথা হৈছছ আৰু আমথানত আিথায়েথাৰবীৰ 
প্ৰশংসথা েৰথা হৈছছ, িগছত সুখবী জবীিনৰ প্ৰলতশ্ৰুলত লিছছ আৰু 
আলখৰথাতত জথান্থাতত প্ৰছিশৰ সুসংবথাি লিছছ। এইিছৰ চ্লৰ েথায্্য 
ৈথাৰথাম েলৰছছ আৰু এছনেুিথা েমৰ্ হসছত জলৰত ব্যক্তিে পলৃৰিবী 
আৰু আলখৰথাতত শথাক্স্ত লিয়থা ৈ’ব বুলি সতে ্েৰথা হৈছছ।
মমথাৰ িমই্ প্ৰথািৰ সুৰক্থা প্ৰিথান েছৰ। মসইেথাৰছিই লনছি্থাষবী 
ব্যক্তিে ৈত্যথা েলৰবলি লনছষি েলৰছছ। এইিছৰ আনৰ প্ৰলত 
অন্যথায় েলৰবলি লনছষি েলৰছছ, যলিও মসয়থা েৰথাৰ দ্থাৰথাই নৈওে 
লেয়।
বৰং লনজৰ ওপৰত অন্যথায় েলৰবলিও লনছষি েলৰছছ। এছতছে 
মথানুছৈ লনজৰ লবছবে আৰু স্থাস্্য লবনষ্ েৰথা উলচত নৈয়। এইিছৰ 
আত্মৈত্যথা েৰথাও ৈথাৰথাম েলৰছছ।



12

মমথাৰ িম ্ ইছিথাছম মমথাে স্থািবীনতথাৰ লনশ্চয়তথা প্ৰিথান েছৰ, আৰু 
ইয়থাৰ লিশ-লনছি্শনথা লিছয়। এছতছে ইছিথামত মথানুছৈ লচতিথা-
চচ্থা, ্য়-লব্য়, ব্যিসথায়-বথালিজ্য, আমিথানবী-ৰপতথানবী আলি 
স্থািবীনিথাছি েলৰব পথাছৰ। এইিছৰ উত্তম জবীিন উপছিথাগ েলৰব 
পথাছৰ, িথাি খথাি্য সথামগ্ৰবী, পথানবীয়, েথাছপথাৰ-েথালন, ৈথাৰথাম মনথাছৈথািথা 
তৰথা ক্লত নেৰথা হবি গবীত-মথাত আলিৰ দ্থাৰথা।
মমথাৰ িমই্ স্থািবীনতথাৰ লিশ লনয়ন্ত্ৰি েছৰ, মসছয় ইজছন লসজনৰ 
ওপৰত মেথাছনথা প্ৰেথাৰ অন্যথায়-অত্যথাচথাৰ েৰথাৰ অনুমলত লনলিছয়। 
এইিছৰ ৈথাৰথাম আনন্দ সিু্লতছ্ৰথা অনুমলত লনলিছয়, লযছটথাছি তথাৰ 
িন-সম্ি, সুখ-শথালতি আৰু মথানিতথা ধ্ংস েছৰ।
আৰু আপুলন যলি লসৈঁতৰ িথাছি িক্্য েছৰ, লযসেছি সেছিথা 
মক্ত্ৰছত লনজছে স্থািবীনতথা লিছছ, িগছত িম ্ বথা লবছবেৰ প্ৰলত 
ভ্ৰূছক্প নেৰথালে লনজৰ মছন লবচৰথা প্ৰবত্ৃলতৰ সেছিথা চথালৈিথা 
পূৰি েছৰ- আপুলন লসৈঁতে িুখ-েষ্ আৰু সংেবীিত্থাৰ সবস্্তৰত 
বথাস েৰথা মিলখবলি পথাব, আনলে লসৈঁতৰ লেছ্মথানে আপুলন 
আত্মৈত্যথা েৰথাও মিলখবলি পথাব; িুক্শ্চতিথাৰ পৰথা মুক্তি মপথািথাৰ 
আশথাত।
মমথাৰ িমই্ মমথাে লশষ্থাচথাৰ লশেথায়, মখথািথা-মবথািথা, মটথাপলন, মথানুৈৰ 
হসছত মেছনলে ব্যিৈথাৰ েলৰব িথাছগ আলি সেছিথা লশষ্থাচথাৰ 
লশেথায়।
মমথাৰ িমই্ মমথাে ্য়-লব্য় আৰু অলিেথাৰ িথাববী েৰথাৰ মক্ত্ৰত 
সৈনশবীিতথা লশেথায়। এইিছৰ িমতীয় মক্ত্ৰত লবছৰথালিতথা েৰথা 
মিথােৰ মক্ত্ৰছতথা সৈনশবীিতথা লশেথায়। মসছয় মই লসৈঁতে মেথাছনথা 
িৰিৰ অন্যথায় নেছৰথা ঁআৰু লসৈঁতৰ িগত মবয়থা ব্যিৈথাছৰথা নেছৰথা।ঁ 
বৰং মই লসৈঁতৰ হসছত িথাি ব্যিৈথাৰ েছৰথা ঁ আৰু মই েথামনথা 
েছৰথা ঁ লসৈঁছতও েি্যথাি প্ৰথাপ্ত ৈওে। মুছিমথানৰ ইলতৈথাস সথাক্বী 
আছছ, মতওঁছিথাছে লবছৰথািবীসেিৰ হসছত এছনেুিথা সৈনশবীিতথাৰ
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ব্যিৈথাৰ েলৰছছ লযছটথা আচৰি ইলতপূছব ্ মেথাছনথা জথালতছয় প্ৰত্যক্ 
েৰথা নথালছি। মুছলিমসেছি লবলিন্ িমৰ্ জথালতৰ হসছত সৈথাবস্থান 
েলৰছছ, আৰু লসৈঁছত মুছলিম শথাসেৰ অিবীনত জবীিন-যথাপন 
েলৰলছি, তৰথালপও মুছলিমসেছি লসৈঁত সেছিথাছৰ হসছত 
সছব ্থাত্তম ব্যিৈথাৰ েলৰলছি আৰু মথানিতথাৰ উত্তম লনিশন্ িথাষ্ঙ 
িলৰলছি। মুঠছত, ইছিথাছম মমথাে লশষ্থাচথাৰৰ সূক্ষ্মতথা, আচৰিৰ 
মসৌন্দয ্ আৰু সছব ্থাত্তম আচথাৰ-আচৰি লশেথাইছছ, লযছয় মমথাৰ 
জবীিন বতৃ্তথাতি বিন্থা েছৰ আৰু মমথাৰ আনন্দে পূিত্থা িথান েছৰ, 
িগছত মমথাৰ জবীিনে লবলনিত েলৰব পৰথা েথাম েলৰবলি লনছষি 
েছৰ আৰু সথামথাক্জে, হিলৈে, আত্লমে, িন-সম্ি, মথান-ময ্থািথা 
আৰু স্থানৰ ক্লত ৈ’ব পৰথা েথাম েলৰবলি লবৰত ৰথাছখ। মসইছবথাৰ 
জ্থান অজন্ অনুপথাছত মমথাৰ সুখ বকৃ্দ্ধ পথায়। মমথাৰ অিছৈিথা আৰু 
ি্ি অনুপথাছত সুখ লসমথাছনই হ্থাস পথায় লযমথানলখলন মই মসইছবথাৰ 
লশক্থাৰ পৰথা লনজছে আতঁৰথাই ৰথালখছছথা।ঁ
এছনেুিথা নৈয় ময, মই লনষ্থাপ, মই ি্ি নেছৰথাঁ, মমথাৰ দ্থাৰথা ত্ৰুষ্ট 
নৈয়। এছতছে মমথাৰ িমই্ মমথাৰ মথানলিে প্ৰেৃলত আৰু মেলতয়থাবথা 
মমথাৰ িুবি্তথা লবছবচনথা েছৰ, মসছয় মমথাৰ িথািৰ পৰথা লয গুনথাৈ ৈয়, 
তৰথা ি্ি-ত্ৰুষ্ট ৈয়, মসইছবথাৰ ক্মথা েলৰবলি তথাওবথা, ইছস্তগিথাৰৰ 
আৰু আল্থাৈৰ প্ৰলত উিলত অৈথাৰ িুিথাৰ মখথািথা ৰথালখছছ। তথাওবথাৰ 
দ্থাৰথা মমথাৰ গুনথাৈ মথাি ৈয় আৰু মমথাৰ প্ৰলতপথািেৰ ওচৰত মমথাৰ 
ময ্থািথা উন্বীত ৈয়।
আৰু ইছিথামৰ প্ৰলতছটথা লশক্থা মযছন- আক্বীিথা, হনলতেতথা, 
লশষ্থাচথাৰ আৰু মিনছিন সম্েতীয় সেছিথা লশক্থাৰ উৎস হৈছছ 
পলিত্ৰ মেথাৰআন আৰু লবশুদ্ধ ৈথািবীছ।
অিছশষত মই িৃঢ়তথাছৰ েওঁ ময, পলৃৰিবীৰ লযছেথাছনথা প্ৰথাতিৰ 
লযছেথাছনথা ব্যক্তিছয় যলি ইছিথামৰ সত্যতথাে ন্যথায় আৰু লনৰছপক্ 
িৃষ্ষ্ছৰ পৰখ েলৰ চথায়, মতছতি মতওঁ ইছিথাম গ্ৰৈি েলৰবই। লেন্তু 
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অসুলবিথাছটথা হৈছছ, ইছিথাম সম্ছে ্ অসংখ্য লমছথা প্ৰচথাৰ েৰথা 
হৈছছ, িগছত লেছ্মথান মুছিমথানৰ েমও্ ইয়থাৰ বথাছব জগৰবীয়থা 
লযসেছি এছনেুিথা েথাম েছৰ লযছবথাৰ ইছিথামত নথাই।
লেন্তু যলি মেথাছনথাবথাই ইয়থাৰ বথাস্তিতথাৰ প্ৰলত িক্্য েছৰ, আৰু 
লযসেছি প্ৰেৃতছত ইছিথাম পথািন েছৰ মতওঁছিথােৰ িথাছি 
িৃষ্ষ্পথাত েছৰ মতছতি মতওঁ ইছিথাম গ্ৰৈি েৰথাত আৰু তথাত প্ৰছিশ 
েৰথাত লদ্িথাছবথাি নেলৰব। িগছত মতওঁৰ ওচৰত এইছটথা স্পষ্ 
হৈ যথাব ময, ইছিথাছম মথানুৈে সুখ, শথালতি, লনৰথাপত্তথা, ন্যথায়লবচথাৰ 
আৰু সিথাচৰি আৰু সদ্্যিৈথাৰৰ প্ৰলত আহ্থান েছৰ। আনৈথাছত 
ইছিথামৰ লেছ্ অনুসথাৰবীসেিৰ লবচ্্যত মৈথািথাছটথা –সংখ্যথাত েম 
ৈওে বথা মবলছ- লসৈঁতৰ বথাছব ইছিথামে মিথাষথাছৰথাপ েৰথাছটথা ষ্ঠে 
নৈয়। বৰং ইছিথামৰ হসছত লসৈঁতৰ মেথাছনথা সম্ে ্ নথাই। এই 
লবভ্থালতিৰ িি লসৈঁছত লনছজই মিথাগ েলৰব। লেয়ছনথা ইছিথাছম 
ইয়থাৰ অনুমলত লিয়থা নথাই। বৰং ইছিথাছম পৰভ্ষ্তথাৰ পৰথা লনছষি 
েলৰছছ তৰথা সতে ্েলৰছছ। তিুপলৰ, ন্যথায়ৰ িথাববী হৈছছ এই ময, 
লযসেছি প্ৰেৃত অৰত্ দ্বীন পথািন েছৰ, দ্বীনৰ লবলি-লবিথানছবথাৰ 
লনছজ পথািন েছৰ আৰু আনছেথা পথািন েৰথাৰ প্ৰলত আহ্থান েছৰ 
মতওঁছিথােৰ প্ৰলত িক্্য েৰথা উলচত। এছন েলৰছি মতলতয়থাছৈ এই 
িম ্ আৰু ইয়থাৰ অনুসথাৰবীসেিৰ প্ৰলত শ্ৰদ্ধথা আৰু স্থাছনছৰ হৃিয় 
পূি ্ ৈ’ব। ইছিথাছম প্ৰলতছটথা সৰু-বৰ িথাি েথামৰ প্ৰলত উৎসথালৈত 
েলৰছছ। পক্থাতিছৰ প্ৰলতছটথা অলনলতেতথা বথা িুনতীলতৰ পৰথা সতে ্
েলৰছছ আৰু ইয়থাৰ পৰ বন্ধ েলৰছছ।
এইেথাৰছি, লযসেছি ইয়থাে মলৈমথালবিত েলৰলছি, তৰথা লযসেছি 
ইয়থাৰ লবলি-লবিথানছবথাৰ সুচথাৰুৰূছপ পথািন েলৰলছি, মতওঁছিথাে 
আলছি মথানুৈৰ মথাজত আটথাইতলে সুখবী, উচ্চ লশষ্থাচথাৰ সম্ন্, 
তৰথা সছব ্থাচ্চ হনলতেতথা সম্ন্, সুউচ্চ চলৰত্ৰৰ অলিেথাৰবী। 
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অসুলবিথাছটথা হৈছছ, ইছিথাম সম্ছে ্ অসংখ্য লমছথা প্ৰচথাৰ েৰথা 
হৈছছ, িগছত লেছ্মথান মুছিমথানৰ েমও্ ইয়থাৰ বথাছব জগৰবীয়থা 
লযসেছি এছনেুিথা েথাম েছৰ লযছবথাৰ ইছিথামত নথাই।
লনেটিততী আৰু িৰূিততী, সৈমত মপথাষিেথাৰবী আৰু লবছৰথািবী 
সেছিথাছি ইয়থাৰ সথাক্বী।
আনৈথাছত সথািথাৰিিথাছি মেিি মুছিমথানৰ অিস্থাৰ প্ৰলত িক্্য 
েলৰ –লযসেছি দ্বীনৰ প্ৰলত অিছৈিথা েছৰ তৰথা লযসেছি সৰি 
পৰৰ পৰথা লবচ্্যত হৈছছ- লসৈঁতে মিলখ মেথাছনথা লসদ্ধথাতিত উপনবীত 
মৈথািথাছটথা হৈছছ এে প্ৰেথাৰ অন্যথায়। এইছটথা মেলতয়থাও ন্যথায় ৈ’ব 
মনথািথাছৰ।
পলৰছশষত, ইয়থাৰ দ্থাৰথা প্ৰলতজন অমুছলিম ব্যক্তিে আহ্থান জনথাওঁ 
ময, সষ্ঠে ইছিথাম বুক্জবলি মচষ্থা েৰে আৰু তথাত প্ৰছিশ েৰে।
ইছিথাম গ্ৰৈি েলৰব লবচৰথা তৰথা ইছিথামত প্ৰছিশ েলৰব লবচৰথা 
ব্যক্তিছয় এই বথাে্যছটথাৰ স্বীেথাছৰথাক্তি লিব িথাছগ, আশ্ৈথািু আন িথা 
ইিথা-ৈথা ইল্থাল্থাহু ওিথা আন্থা মুৈথাম্মথািথাৰ ৰথাছ্িুল্থাৈ। অৰঃ্ মই সথাক্্য 
লিওঁ ময, আল্থাৈৰ বথালৈছৰ আন মেথাছনথা সত্য উপথাস্য নথাই আৰু 
মুৈথাম্মি চথাল্থাল্থাহু আিথাইলৈ অছথাল্থাম হৈছছ আল্থাৈৰ ৰথাছ্ি। ইয়থাৰ 
আল্থাছৈ লযছবথাৰ লবিথান অলনবথায ্ েলৰছছ মসইছবথাৰৰ লবষছয় জ্থান 
অজন্ েলৰব িথাছগ। ইয়থাৰ লপছত লযমথাছনই জ্থান আৰু আমি 
বথালঢ়ব লসমথাছনই জবীিনত সুখ শথালতি অনুিি েলৰব পথালৰব, আৰু 
প্ৰলতপথািেৰ ওচৰত ময ্থািথা উন্বীত ৈ’ব।
এইেথাৰছি, লযসেছি ইয়থাে মলৈমথালবিত েলৰলছি, তৰথা লযসেছি 
ইয়থাৰ লবলি-লবিথানছবথাৰ সুচথাৰুৰূছপ পথািন েলৰলছি, মতওঁছিথাে 
আলছি মথানুৈৰ মথাজত আটথাইতলে সুখবী, উচ্চ লশষ্থাচথাৰ সম্ন্, 
তৰথা সছব ্থাচ্চ হনলতেতথা সম্ন্, সুউচ্চ চলৰত্ৰৰ অলিেথাৰবী। 
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