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ধমমবনৰপেক্ষত়াব়াদ আৰু ইছল়াম 
Secularism শব্দৰ সবিক অনুব়াদ হৈপছ- ধমমৈীনত়া। বকন্তু অসমীয়া 
ভ়াষ়াত শব্দপ ়াৰ অনুব়াদ ধমমৈীনত়াৰ সলবন ধমমবনৰপেক্ষত়া বুবল হক 
থক়া ৈয। আচলপত এই মতব়াদপ ়াপে ধমমক ব়াদ বদ তুচ্ছ বস্তুব়াদী 
স্ব়াথমক প্ৰ়াধ়ানয বদ ম়ানেববদয়া আৰু বুবিৰ বভবিত ম়ানে জীেন 
প্ৰবতষ্ঠ়াৰ প্ৰবত আহ্ব়ান কপৰ। ধমমবনৰপেক্ষ ৰ়াজনীবত বুবলপল- ধমমৰ 
প্ৰভ়ােমুক্ত ৰ়াষ্ট্রবযেস্থ়াক বুপজ়াে়া ৈয। এই মতব়াদপ ়া ১৭শ শত়াব্দীত 
ইউৰূেত আত্মপ্ৰক়াশ কপৰ আৰু ঊনববিংশ শত়াব্দীৰ আৰম্ভবিৰ 
ফ়াপল ই প্ৰ়াচযলল প্ৰস়াবৰত ৈয। প্ৰথম অেস্থ়াত বমছৰ, তুৰস্ক, ইৰ়ান, 
ছলব়ানন আৰু বচবৰয়াত প্ৰস়াৰ ল়াভ কপৰ। ল়াপৈ ল়াপৈ ব উবনবচয়াত 
আৰু ঊনববিংশ শত়াব্দীৰ ছশষৰ ফ়াপল ইৰ়াকলল প্ৰস়াবৰত ৈয। ইয়াৰ 
ব়াবৈপৰ ববিংশ শত়াব্দীত আবৈ অনয়ানয আৰব ছদশসমূৈপত়া ববস্ত়াৰ 
ল়াভ কপৰ।  
আৰব ববশ্বত এই মতব়াদক বুজ়াবলল ‘ল়া-দ্বীবনযয়াহ্’ ( دينية ال ) ব়া 
‘ধমমৈীনত়া’ ছব়াল়াৰ কথ়া থ়াবকপলও এই মতব়াদৰ প্ৰেতমকসকপল 
ছসই শব্দপ ়াৰ েবৰেপতম ‘ইলম়াবনযয়াহ্’ (علمانية) ব়া ‘ববজ্ঞ়ানময’ 
শব্দপ ়া বযেৈ়াৰ কবৰ থ়াপক। প্ৰথম দৃবিত বকছুম়ানৰ মপত ৈ’ব ে়াপৰ 
ছে¸ শব্দপ ়া ছব়াধৈয ‘ইলম’ তথ়া ‘জ্ঞ়ান’ৰ েৰ়া গ্ৰৈি কৰ়া হৈপছ। 
আচলপত ববষযপ ়া এপনকুে়া নৈয। এই মতব়াদৰ হসপত ববজ্ঞ়ান ব়া 
Science ৰ ছক়াপন়া সম্পকম ন়াই। বকন্তু ছতওঁপল়াপক এই শব্দপ ়া 
বযেৈ়াৰত ছববছ আনন্দ ছব়াধ কপৰ; ক়াৰি শব্দপ ়াক জ্ঞ়ানৰ ফ়াপল 
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সম্পকমেুক্ত কবৰব ে়াবৰপল আৰব সম়াজত অপেক্ষ়াকৃত কম 
প্ৰবতবিয়াৰ সৃবি ৈ’ব। ছসইক়াৰপি এই ববভ্ৰ়াবিৰ বনৰসন়াপথম 
শব্দপ ়াক আৰবীত ‘ইলম়াবনযয়াহ্’ উচ্চ়াৰি নকবৰ ‘আল়াম়াবনযয়াৈ’ 
ছব়াল়া উবচত। 
আবম আগপতই হকপছ়া ঁ ছে, এই মতব়াদৰ উৎেবিস্থলত 
Secularism শব্দপ ়া বযবহৃত হৈ থ়াপক। ে়াৰ অথম হৈপছ ধমমৈীনত়া 
ব়া ধমমৰ হসপত সম্পকমৈীন। বকন্তু অসমীয়াভ়াষী ম়ানুৈক ববভ্ৰ়াি 
কৰ়াৰ ক়াৰপি ইয়াৰ এ ়া ভুল অনুব়াদ কৰ়া হৈ থ়াপক আৰু ছক়াে়া 
ৈয ছে, ইয়াৰ অথম, ধমমবনৰপেক্ষত়া।  
আবম এই প্ৰেন্ধত ইয়াক এই প্ৰচবলত অথমপত বিমন়া কবৰম। 
ে়ািকসকপল বনশ্চয ছসইপ ়াক ত়াৰ আচল অথমত বুবজ লব।  
Secularism ে়াক ধমমবনৰপেক্ষত়া বুবল ছক়াে়া ৈয, ইয়াৰ 
সবমজনস্বীকৃত সিংজ্ঞ়া হৈপছ- ৰ়াষ্ট্রীয আৰু স়াম়াবজক জীেনৰ েৰ়া 
ধমমক বববচ্ছন্ন কবৰ ৰখ়া। ধমম বযবক্তৰ অিৰৰ সঁজ়াত বন্দী হৈ 
থ়াবকব। ধমমৰ েবৰবধ বযবক্ত আৰু ত়াৰ উে়াসযৰ সম্পকমৰ ম়াজত 
সীম়াবি থ়াবকব। ধমমক প্ৰক়াশ কৰ়াৰ ছক়াপন়া সুপে়াগ থ়াবকপল 
ছসইপ ়া ছকেল-ম়াত্ৰ উে়াসন়াত আৰু ববব়াৈ ও মৃতুয সিংি়াি ৰচম-
ছৰওয়াজত থ়াবকব। 
ৰ়াষ্ট্রৰ েৰ়া ধমমক েৃথক ৰখ়াৰ ছক্ষত্ৰত ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ হসপত খৃি়ান 
ধমমৰ বমল আপছ। ৰ়াষ্ট্রক্ষমত়া থ়াবকব ক়াযচ়াৰ (খৃি়ান চৰক়াৰ প্ৰধ়ানৰ 
উে়াবধ) ৰ ৈ়াতত, আৰু বগজম়াৰ ক্ষমত়া থ়াবকব আল্ল়াৈৰ ৈ়াতত। 
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েীশুৰ ন়ামত প্ৰচ়াবৰত ব়ািী ‘‘ক়াযচ়াৰৰ অবধক়াৰ ক়াযচ়াৰক বদযক 
আৰু আল্ল়াৈৰ অবধক়াৰ আল্ল়াৈক বদযক’’ ৰ েৰ়াও এই ববষযপ ়া 
সুস্পি। বকন্তু ইছল়াপম এই ধৰিৰ বদ্বমুখী নীবতৰ অনুপম়াদন নকপৰ। 
মুছবলম বনপজই আল্ল়াৈৰ ম়াবলক়ান়াধীন আৰু ত়াৰ ছগ়াপ ই জীেনপ ়া 
আল্ল়াৈৰ ক়াৰপিই। কুৰআপন ক়াৰীমত আল্ল়াপৈ হকপছ ‘‘ছৈ ৰ়াছুল! 
তুবম ছক়াে়া, বনশ্চয ছম়াৰ চ়াল়াত, ছম়াৰ কুৰব়ানী, জীেন আৰু ছম়াৰ 
মৃতুয সৃবিকুলৰ ৰব আল্ল়াৈৰ ক়াৰপি।’’]ছুৰ়া আন‘আম: ১৬২[ 
 
ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ উৎেবি আৰু উপল্লখপে়াগয ধমমবনৰপেক্ষ বযবক্তত্বঃ  
• এই মতব়াদপ ়া প্ৰথপম ইউৰূেত প্ৰস়াৰ ল়াভ কপৰ। ত়াৰ বেছত 
ে়াশ্চ়াতযৰ উেবনপেশ শ়াসন আৰু কবমউবনজমৰ প্ৰভ়াে-প্ৰবতেবিৰ 
সুব়াদত ববশ্বৰ অনয়ানয ছদশত ববস্ত়াৰ ল়াভ কপৰ। ১৭৮৯ চনত 
ফ্ৰ়ান্সত ছৈ়াে়া বশল্প ববপ্লেৰ আগৰ আৰু বেছৰ বকছুম়ান েবৰবস্থবতপয 
ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ বয়ােক প্ৰস়াৰ ঘ ়ায আৰু ধমমবনৰপেক্ষ আদশম 
আৰু বচি়াধ়াৰ়াৰ ববক়াশ ঘ ়ায। তলত উপল্লবখত িমধ়াৰ়াত 
ঘ ন়াববল়াক ঘব বছলঃ 
• এবিপৰ়াচ, হবৰ়াগযব়াদ, ঐশ্ববৰক হনশপভ়াজ (Holy 
Communion), ক্ষম়ােত্ৰ (Indulgence) বববি ইতয়াবদৰ আৰঁত 
ধমমীয বযবক্তত্বসকল ত়াগুতী শবক্ত, ছেচ়াদ়াৰ ৰ়াজনীবতববদ আৰু 
হস্বৰ়াচ়াৰত েবৰিত হৈবছল। 
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• বগজম়াববল়াকত ববজ্ঞ়ানৰ ববৰুপি অেস্থ়ান, ম়ানুৈৰ বচি়াধ়াৰ়াৰ 
ওেৰত বগজম়াৰ বনজ়াববীয়া আবধেতয, বগজম়া কতৃমক Inquisition 
ছক়া ম গিন কৰ়া আৰু ববজ্ঞ়ানীসকলক ধমমপৰ়াৈী বৈচ়াপব 
অবভেুক্তকৰি। উদ়াৈৰিতঃ- 
- ছক়াে়াবনমক়াপচ (Copernicus) : ১৫৪৩ চনত ‘‘আক়াশত গ্ৰৈ 
নক্ষত্ৰৰ আেতমন’’ ন়ামৰ এখন বকত়াে প্ৰক়াশ কপৰ। বগজম়া 
কতৃমেক্ষই বকত়ােখন বনবষি কপৰ। 
- গয়াবলবলওপয (Galileo): ছ বলপস্ক়াে আবেস্ক়াৰ কৰ়াৰ ক়াৰপি ৭০ 
বছৰ বযসী এই ববজ্ঞ়ানীজনৰ ওেৰত কপি়াৰ বনেম়াতন ন়াবম আপৈ। 
১৬৪২ চনত ছতওঁৰ মৃতুয ৈয।  
- বস্পপন়াজ়া (Spinoza): ছতও ঁ ইবতৈ়াস সম়াপল়াচন়াৰ প্ৰবক্ত়া 
আবছল। ছতওৰঁ ছশষ েবৰিবত হৈবছল তপৰ়াে়ালৰ আঘ়াতত মৃতুযদণ্ড। 
- জন লক (John Lock) : ছতওঁ দ়াবী উত্থ়ােন কবৰবছল ছে, 
স্বববপৰ়াবধত়া ছে়াে়া গপল ঐশীব়ািীৰ ববেপক্ষ ববপবকৰ বসি়ািই 
চূড়়াি। 
• ববপবক-বুবি আৰু প্ৰকৃবত নীবতৰ উদ্ভেঃ ধমমবনৰপেক্ষ বযবক্তবগমই 
ববপবকৰ মুবক্তৰ দ়াবী ছত়াপল আৰু প্ৰকৃবতক উে়াসযৰ ববপশষপিপৰ 
ববভূবষত কৰ়াৰ দ়াবী জন়ায। 
• ফৰ়াচী ববপ্লবঃ গীজম়া আৰু নতুন এই আপন্দ়ালনৰ ম়াজত ছৈ়াে়া 
দ্বন্দৰ ফলত ১৭৮৯ চনত ফ্ৰ়ান্সত এখন চৰক়াৰ গবিত ৈয। 
জনগিৰ শ়াসনৰ ন়ামত এইখপনই আবছল প্ৰথম ধমমবনৰপেক্ষ 
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চৰক়াৰ। বকছুম়াপন ভ়াপে ছে, বফ্ৰপমচন (Freemasons) ৰ 
সদসযসকপল বগজম়া আৰু ফৰ়াচী চৰক়াৰৰ ছদ়াষববল়াকক েুঁবজ কবৰ 
ববপৰ়াৈ ঘ ়ায আৰু বেম়ান দূৰ সম্ভে ছতওঁপল়াকৰ লক্ষয আৰু 
উপেশয ব়াস্তে়াযন কৰ়াৰ প্ৰয়াস চল়ায। এই ববপ্লেৰ হসপত সিংবিি 
বযবক্ত, গ্ৰন্থ আৰু প্ৰবতষ্ঠ়ানববল়াক হৈপছ,  
- জ-ঁজ়াক ৰুপচ়া (Jean Jacques Rousseau) মৃতুয ১৭৭৮ বৰঃ - 
Social Contract (স়াম়াবজক চুবক্ত, অনুব়াদ: ননীম়াধে ছচৌধুৰী) 
ন়াপমপৰ ছতওৰঁ এখন গ্ৰন্থ আপছ। ফৰ়াচী ববপ্লেৰ ছক্ষত্ৰত এইখন গ্ৰন্থ 
ইবিলৰ মেম়াদ়াত আবছল। 
- মন ়াচবকউ (Montesquieu) ৰ ৰবচত গ্ৰন্থ The Spirit of 
Laws. 
- ইহুদী ধমম়ােলম্বী বস্পপন়াজ়া (Spinoza) ক ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ 
েবথকৃত বুবল ভে়া ৈয। ছতওঁ ধমমবনৰপেক্ষত়াক জীেন আৰু আচ়াৰ 
আচৰিৰ েিবত বৈচ়াপব উেস্থ়ােন কবৰপছ। ইশ্বৰতত্ত্ব আৰু 
ৰ়াজনীবতক হল ছতওৰঁ ৰবচত এখন েুবস্তক়া আপছ।  
- প্ৰ়াকৃবতক আইনৰ প্ৰবক্ত়া ভলপ য়াৰ (Voltaire): ছতওঁৰ ৰবচত 
বকত়াে হৈপছ- ‘‘ববপবকৰ আপল়াকত ধমম’’ (১৮০৪ বৰঃ)। 
- উইবলয়াম গডউইন (William Godwin) (১৭৯৩বৰ): ছতওৰঁ 
ৰবচত গ্ৰন্থ হৈপছ- Political Justice (ৰ়াজলনবতক নয়াযেৰ়াযনত়া)। 
এই গ্ৰন্থত ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ বদশত ছতওৰঁ আহ্ব়ান সুস্পি। 
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- বমৰ়াপব়াঁ (Mirabeau): ে়াক ফৰ়াচী ববপ্লেৰ প্ৰবক্ত়া, ছনত়া আৰু 
দ়াশমবনক বৈচ়াপব আখয়াবযত কৰ়া ৈয। 
- ব়াবস্তল (Bastille) ধ্বিংস কৰ়াৰ দ়াবীক হল গি-জ়াম়াআত অনুবষ্ঠত 
ৈয। আৰম্ভবিপত ছতওঁপল়াকৰ ছি়াগ়ান আবছল- ‘‘ৰুব  ববচৰ়া’’। 
পিছলৈ এই শ্লোগোন ‘‘স্ব়াধীনত়া, সম অবধক়াৰ আৰু ভ্ৰ়াতৃত্ব’’ হল 
েবৰেবতমত ৈয। এইপ ়া দৰ়াচলপত বফ্ৰপমচনৰ ছি়াগ়ান। ছতওঁপল়াকৰ 
আৰু এ ়া ছি়াগ়ান আবছল ‘‘েশ্চ়াৎমুবখত়াৰ েতন ৈওকঁ’’। ইয়োৰ 
দ্বোৰো শ্েওঁলৈোলে ধৰ্মৰ িেনে উলেশ্য েলৰ। এই শ্লোগোন 
পি ইহুিীসেলৈ এটো আলদোৈন সৃপি কপৰ, ইয়াৰ ম়াধযমত 
ছতওঁপল়াপক ৰ়াষ্ট্রৰ কিমধ়াৰসকলৰ হসপত ছতওঁপল়াকৰ দূৰত্ব বনমূমল 
কৰ়াৰ ছচি়া কপৰ আৰু ধমমীয ববপৰ়াধববল়াক মুবছ বদয়াৰ প্ৰয়াস 
চল়ায। এইদপৰ ফৰ়াচী ববপ্লপে ধমমীয বযবক্তবগমৰ অতয়াচ়াৰৰ ববৰুপি 
আপন্দ়ালনৰ েবৰেপতম বনপজই ধমমৰ ববৰুপি আপন্দ়ালনৰ ৰূে ধ়াৰি 
কপৰ।  
• ধমমববমুখ বববভন্ন মতব়াদৰ উদ্ভে: ছচকুল়াবৰজমৰ উদ্ভেৰ বেছত 
বকছুম়ান ধমমববমুখ- ধমমববপদ্বষী মতব়াদৰ বয়ােক ভূবমক়া আপছ। 
তলত ছকই ়াম়ান মতব়াদৰ উপল্লখ কৰ়া ৈ'ল:  
- ববেতমনব়াদ: ১৮৫৯ চনত ড়াৰউইন (Charles Darwin) ৰ 
বকত়াে The Origin of Species (প্ৰজ়াবতৰ উৎেবি, অনুব়াদক- 
অধয়ােক ম. আখত়াৰুজ্জ়াম়ান) প্ৰক়াবশত হৈপছ। এই গ্ৰন্থত 
ড়াৰউইপন প্ৰ়াকৃবতক বনবম়াচন (Natural Selection) আৰু বিংশগবত 
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তত্ত্বৰ ওেৰত গুৰুত্ব়াপৰ়াে কবৰপছ। ম়ানুৈৰ আচল েূবমেুৰুষ বৈচ়াপে 
এ ়া অনুজীেক বচবিত কৰ়া ৈয। বেপ ়া অনুজীে বমবলযন বমবলযন 
বছৰ এ ়া বন্ধ ডব়াত আবছল। ববেতমনৰ ফলত এইপ ়া এ ়া েেম়াযত 
ব়ান্দৰ আৰু ছশষ েেম়াযত ম়ানুৈলল ৰূে়ািবৰত ৈয। ববেতমনব়াপদ 
ধমমীয ববশ্ব়াসক উপচ্ছদ কবৰ ন়াবস্তকত়াৰ ববস্ত়াৰ ঘ ়ায। ইহুদীসকপল 
সুন্দৰ ছকৌশপলপৰ এই মতব়াদক বযেৈ়াৰ কবৰ ছতওঁপল়াকৰ স্ব়াথম 
উি়াৰ কবৰ আবৈপছ। 
- বনতশ়াৰ (Nietzsche) দশমনৰ উদ্ভে: দ়াশমবনক বনতশ়াই দ়াবী 
কপৰ- ইশ্বৰৰ মৃতুয হৈপছ। ম়ানুৈ হৈপছ চুে়াৰপমন। ম়ানুৈ ইশ্বৰৰ 
স্থল়াবভবষক্ত ছৈ়াে়া উবচত। 
- দুৰখীম (ইহুদী)ৰ দশমন: ছতওঁ স়ামূবৈক ববপবক (Group mind) 
তত্ত্বৰ বভবিত ম়ানুৈক জন্তু আৰু বস্তু সি়াৰ সবিবলত ৰূে বুবল মত 
প্ৰক়াশ কপৰ। 
- ফু্ৰপযড (Freud) (ইহুদী)ৰ দশমন: ছতওঁ বস্তুজগতৰ সকপল়াপত 
ছেৌন ক়ামন়াক মূল ছপ্ৰৰি়া বুবল ভ়াপে আৰু ছতওৰঁ দৃবিত ম়ানুৈ নীচ 
ছেৌন়াক়াঙ্ক্ষী প্ৰ়ািী। 
- ক়ালম ম়াৰ্ক্ম (Karl Marx) (ইহুদী)ৰ দশমন: ছতও ঁ বস্তুব়াদী 
দৃবিভঙ্গীৰ েৰ়া ইবতৈ়াসক বয়াখয়া কপৰ। ম়াপৰ্ক্ম ‘‘অবনব়ােম ববেতমন’’ 
তত্ত্বত ববশ্ব়াস কপৰ। ছতওঁ কবমউবনজমৰ প্ৰচ়াৰক আৰু প্ৰথম 
প্ৰবতষ্ঠ়াত়া। ছতওঁ ধমমক জ়াবতসমূৈৰ আবফম বৈচ়াপব আখয়াবযত কপৰ। 
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- জ-ঁেল স়াত্ৰম (Jean-Paul Sartre) ছতওঁৰ Existentialism 
ন়ামৰ গ্ৰন্থত আৰু কবলিং উইলচন (Colin Wilson) ছতওঁৰ The 
Outsider ন়ামৰ গ্ৰন্থত অবস্তত্বব়াদ (existentialism) আৰু 
ন়াবস্তকযব়াদৰ প্ৰবত আহ্ব়ান জন়াইপছ। 
 

আৰব আৰু ইছল়ামী ববশ্বত ধমমবনৰপেক্ষ দৃবিভঙ্গীৰ বকছুম়ান 
নমুন়া: 

বমচৰ: ছনপে়াবলযন ছব়ান়াে়া মৰ আিমিৰ হসপত বমচৰত 
ধমমবনকপেক্ষত়াৰ অনুপ্ৰপেশ ঘপ । আল-বজববৰবত ছতওঁৰ 
ইবতৈ়াসগ্ৰন্থত (বমচৰৰ ওেৰত ফৰ়াচী আিমি আৰু সিংবিি 
ঘ ন়াপ্ৰে়াৈ শীষমক অিংশত) এপনকুে়াই ইবঙ্গত বদপছ। ছতওৰঁ বলখবনত 
এপনকুে়া বকছম়ানু শব্দ বযেৈ়াৰ কৰ়া হৈপছ বেপয ছচকুল়াবৰজম তথ়া 
ধমমবনৰপেক্ষ মতব়াদৰ অথম বৈন কপৰ। েবদও ছতওঁ এই শব্দপ ়া 
প্ৰতযক্ষভ়াপে বযেৈ়াৰ কৰ়া ন়াই। বেপয সবমপ্ৰথম ‘ইলম়াবনযয়াহ্’ ব়া 
ছচকুল়াবৰজম েবৰভ়াষ়াপ ়া বযেৈ়াৰ কবৰপছ ছতওঁ হৈপছ- ক়া ়াৰৰ 
অবধব়াসী খৃি়ান ধমম়ােলম্বী ইবলয়াচ; ১৮২৭ চনত প্ৰক়াবশত আৰবী-
ফৰ়াচী অবভধ়ানত। বখদীভ (বমচৰৰ শ়াসকসকলৰ উে়াবধ) ইছম়াইপল 
১৮৮৩ চনত ফ্ৰ়ান্সৰ আইন বমচৰত প্ৰপেশ ঘ ়ায। এই বখদীভ 
ে়াশ্চ়াতয-সিংসৃ্কবতৰ অন্ধভক্ত আবছল। ছতওৰঁ সপে়ান আবছল বমচৰক 
ইউৰূেৰ এ ়া অিংশত েবৰিত কৰ়া। 
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ভ়াৰত: ১৭৯১ চন হলপক ভ়াৰতত ইছল়ামী আইন (শ্বৰীয়াৈ) 
মুত়াববক শ়াসনক়ােম েবৰচ়াবলত হৈপছ। ইয়াৰ বেছত ইিংৰ়াজসকলৰ 
প্ৰপৰ়াচন়াত িম়ান্বপয ইছল়ামী আইন ববলুপ্ত কৰ়া আৰম্ভ ৈয। 
ঊনববিংশ শত়াব্দীৰ ম়াজভ়াগত সমূ্পিমৰূপে ইছল়ামী আইন ববলুপ্ত 
কৰ়া ৈয। 
আলপজবৰয়া: ১৮৩০ চনত ফ্ৰ়ান্স কতৃমক উেবনপেশ শ়াসনৰ স্বীক়াৰ 
ছৈ়াে়াৰ সমযত ইছল়ামী আইন ববলুপ্ত কৰ়া ৈয। 
ব উবনবচয়া: ১৯০৬ চনত ব উবনবচয়াত ফ্ৰ়ান্সৰ আইপন স্থ়ান দখল 
কপৰ। 
মৰপক়া: ১৯১৩ চনত মৰপক়াত ফ্ৰ়ান্সৰ আইন অনুপ্ৰপেশ কপৰ। 
তুৰস্ক: ইছল়ামী বখল়াফত ববলুপ্ত ছৈ়াে়াৰ বেছত আৰু মুস্ত়াফ়া ক়াম়াল 
আত়াতুকম কতৃমক সবমপক্ষত্ৰত একচ্ছত্ৰী আবধেতয ববস্ত়াৰ কৰ়াৰ বেছত 
তুৰস্কই ছচকুল়াবৰজমৰ চ়াদৰ েবৰধ়ান কপৰ। েবদও ত়াৰ আগৰেৰ়াই 
বকছুম়ান লক্ষি আৰু কমমক়াণ্ড ছদখ়া বদবছল। 
ইৰ়াক আৰু বচবৰয়া: উছম়ানী বখল়াফতৰ আমলত ইৰ়াক আৰু 
বচবৰয়াৰ েৰ়া ইছল়ামী আইন ববলুপ্ত কৰ়া ৈয আৰু ত়াত ইিংৰ়াজ 
আৰু ফৰ়াচীসকলক প্ৰবতবষ্ঠত কৰ়া ৈয। 
আবফ্ৰক়াৰ অবধক়ািংশ অঞ্চল: দখলদ়াৰ ঊেবনপবশী শবক্তৰ েতনৰ 
বেছত আবফ্ৰক়াৰ বহু ছদশত খৃি়ান ৰ়াষ্ট্রপ্ৰধ়ানসকপল ক্ষমত়া দখল 
কবৰ বনপয। 
ইপন্দ়াপনচীয়া ও দবক্ষি এবচয়াৰ অবধক়ািংশ ছদশ ছচকুল়াৰ ৰ়াষ্ট্র। 
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ছচকুল়াৰ আৰু জ়াতীযত়াব়াদী ৰ়াজলনবতক দলৰ প্ৰস়াৰ: ব়াথম ে়াব ম, 
বচবৰয়ান জ়াতীযত়াব়াদী দল, ছফৰ়াউবন মতব়াদ, তুৰ়াবন মতব়াদ, 
আৰব জ়াতীযত়াব়াদ। 
 
• আৰব আৰু মুছবলম ববশ্বৰ উপল্লখপে়াগয ছচকুল়াৰ বযবক্তবগম:  

আৈম়াদ লুতবফ হচযদ, ইছম়াইল ম়াজৈ়াৰ, ক়াবচম আমীন, ত্ব়াৈ়া 
হুছ়াইন, আবু্দল আজীজ ফ়াৈবম, বমপচল আফল়াক, আন্তুন চ়াদ়াত, 
সূকিম, সুৈ়াতুম, ছনপৈৰু, ছম়াস্তফ়া ক়াম়াল আত়াতুকম, জ়াম়াল আবু্দন 
ন়াবছৰ, ‘‘ৰ়াজনীবতত ধমম ন়াই; ধমমত ৰ়াজনীবত ন়াই’’ এই ছি়াগ়ানৰ 
প্ৰবক্ত়া আপন়াে়াৰ চ়াদ়াত, ড. ফুআদ জ়াক়াবৰয়া, ড. ফ়াৰ়াজ ছফৌদ়াৈ 
প্ৰমুখ। 
 
 
 

ছচকুল়াৰসকলৰ বচি়াধ়াৰ়া আৰু ববশ্ব়াস সমূৈ: 
• বকছু ধমমবনৰপেক্ষ বযবক্তপয আল্ল়াৈৰ অবস্তত্বপক়া অস্বীক়াৰ কপৰ। 
ছতওঁপল়াকৰ বকছুম়াপন আল্ল়াৈৰ অবস্তত্বত ববশ্ব়াস ৰ়াবখপলও আল্ল়াৈৰ 
অবস্তত্বৰ হসপত ম়ানুৈৰ জীেনৰ ছক়াপন়া ধৰিৰ সম্পকম আপছ বুবল 
ছতওঁপল়াপক ববশ্ব়াস নকপৰ। 
• ববশুি ববজ্ঞ়ানৰ বভবিত আৰু ববপবক ও অবভজ্ঞত়াৰ শ়াসনৰ 
অধীনত ম়ানেজীেন প্ৰবতবষ্ঠত ৈ’ব। 
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• আধয়াবত্মক জগত আৰু বস্তুজগতৰ ম়াজত বযেধ়ান হতয়াৰ কৰ়া। 
ছতওঁপল়াকৰ দৃবিত আধয়াবত্মক মূলযপব়াধ ৈ'ল নীবতব়াচক মূলযপব়াধ। 
• ধমমক ৰ়াজনীবতৰ েৰ়া এপকব়াপৰ বববচ্ছন্ন ৰখ়া আৰু বনপৰ  
বস্তুব়াদী বভবিৰ ওেৰত জীেন প্ৰবতবষ্ঠত কৰ়া।  
• জীেনৰ প্ৰবতপ ়া ছক্ষত্ৰত pragmatism (সুববধ়াব়াদ) প্ৰবতষ্ঠ়া 
কৰ়া। 
• শ়াসন, ৰ়াজনীবত আৰু নীবত হনবতকত়াৰ ছক্ষত্ৰত ময়াবকয়াপভলীৰ 
সূত্ৰ অনুসৰি কৰ়া। 
• অিীলত়া আৰু চ়াবৰবত্ৰক অেক্ষযৰ প্ৰস়াৰ ঘপ ়াে়া আৰু 
ে়াবৰব়াবৰক ছভব  ভ়াবি বদয়া। বেপৈতু েবৰয়াল হৈপছ স়াম়াবজক 
বন্ধনৰ প্ৰথম বীজ। 
• স়াম্ৰ়াজযব়াদী শবক্ত আৰু বমচন়াৰী সিংস্থ়াববল়াকৰ অেপচি়াত আৰব 
আৰু মুছবলম ববশ্বত প্ৰচ়াবৰত ধমমবনৰপেক্ষ ববশ্ব়াসসমূৈ হৈপছ-  
- ইছল়াম, ছক়াৰআন আৰু নবুওেতৰ মূলত আঘ়াত কৰ়া। 
- এই দ়াবী কৰ়া ছে, ইছল়ামৰ আপবদন বনঃপশষ হৈ হগপছ। ইছল়াম 
বকছুম়ান আধয়াবত্মক েূজ়া-অচমন়াৰ ব়াবৈপৰ আন এপক়া নৈয। 
- এই দ়াবী কৰ়া ছে, ইছল়ামী বফকৈ ব়া ইছল়ামী আইন শ়াস্ত্ৰ 
ছৰ়াম়ান আইনতলক উদু্ভত। 
- এই দ়াবী ছত়াল়া ছে, ইছল়াম বতমম়ান সভযত়াৰ হসপত স়ামিসযেূিম 
নৈয। ইছল়াপম ম়ানুৈক েশ্চ়াৎমুখী ছৈ়াে়াৰ আহ্ব়ান জন়ায। 
- ে়াশ্চ়াতয বচি়াধ়াৰ়াৰ আপল়াকত ন়াৰীমুবক্তৰ আহ্ব়ান জপন়াে়া। 
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- ইছল়ামী সভযত়াক ববকৃতভ়াপে দ়াবি ধৰ়া। ইছল়ামৰ ইবতৈ়াসত 
সিংঘব ত ধ্বিংস়াত্মক আপন্দ়ালনববল়াকক অবতৰবিতভ়াপে প্ৰচ়াৰ কৰ়া 
আৰু এই আপন্দ়ালনববল়াকক সিংস্ক়াৰমূলক আপন্দ়ালন বৈচ়াপব দ়াবী 
কৰ়া। 
- প্ৰ়াচীন সভযত়াববল়াকক েুনজমীবেত কৰ়াৰ ছচি়া কৰ়া। 
- ে়াশ্চ়াতযৰ ধমমৈীন আইন-ক়ানুন আৰু ক়াবৰকুল়াম আমদ়ানী কৰ়া 
আৰু বনজৰ কমমক়াণ্ডত ে়াশ্চ়াতযৰ ধ়াৰ়া চ়ালু কৰ়া। 
- নে প্ৰজিক ধমমৈীন প্ৰজি বৈচ়াপব গবি ছত়াল়া। 
• ছচকুল়াবৰজম মুছবলম সম়াজত গ্ৰৈিপে়াগয ছন?  
ে়াশ্চ়াতযৰ ছদশববল়াকত ছচকুল়াবৰজম ব়া ধমমৈীনত়া ববক়াশৰ ছক়াপন়া 
ক়াৰি েবদ থ়াপক, তথ়াবেও ছক়াপন়া মুছবলম ছদশত ত়াক ববক়াশৰ 
ছক়াপন়া ছেৌবক্তক ক়াৰি ন়াই। বকযপন়া ছক়াপন়া খৃি়ানক ছেবতয়া 
ম়ানেৰবচত বচবভল ল’ ৰ দ্ব়াৰ়া শ়াসন কৰ়া ৈয ছতবতয়া ছতওঁ অলে 
ব়া ববস্তৰ ববৰক্ত নৈয। ক়াৰি ইয়াপক কবৰ ছতও ঁএপনকুে়া ছক়াপন়া 
ধৰিৰ আপক্ষপে়া নকপৰ বেপ ়া ম়ান়াপ ়া ছতওৰঁ ধমমই ছতওৰঁ ওেৰত 
আেশযক কবৰ বদপছ; বকযপন়া ছতওৰঁ ধমমত জীেন ববধ়ান বৈচ়াপে 
এপক়া ন়াই। বকন্তু মুছবলমৰ ছক্ষত্ৰত ববষযপ ়া সমূ্পিম েৃথক। 
মুছবলমৰ ঈম়াপনই ত়াক আল্ল়াৈৰ আইনৰ শ়াসন গ্ৰৈি কবৰবলল ব়াধয 
কপৰ।  
ইয়াৰ ব়াবৈপৰ - ছেপনলক ড. ইউছুফ আল-ক়াৰ়াদ়াভীপয হকপছ- ধমমৰ 
েৰ়া ৰ়াজনীবতক বববচ্ছন্ন কবৰ ৰখ়া ৈপলও খৃি়ান ধমমই ত়াৰ প্ৰভ়াে¸ 
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প্ৰবতেবি আৰু ক্ষমত়াত অ ু  থ়াবকব আৰু খৃি়ান ধমমৰক্ষী ছে়াে, 
ফ়াদ়াৰ, ম়াদ়াৰ আৰু ধমমপ্ৰচ়াৰকসকপল ববন়া প্ৰবতবন্ধকত়াত বববভন্ন 
ছক্ষত্ৰত ছতওঁপল়াকৰ ক়ােমিম চল়াই ে়াব ে়াবৰব। আনৈ়াপত মুছবলম 
ছদশত েবদ এই মতব়াদ প্ৰচলন কৰ়া ৈয ছতপনৈ’ছল ইছল়াম 
শবক্তৈীন আৰু আশ্ৰযৈীন হৈ েবৰব। ক়াৰি ইছল়াপম ছক়াপন়া বযবক্তৰ 
ক়াৰপি ছে়াে, ে়াজক, এবিউবৰচৰ মতৰ আবধেতযত অনুপম়াদন 
নকপৰ। ইছল়ামৰ তৃতীয খবলফ়া উছম়ান ৰ়াবদয়াল্ল়াহু আনহুপয বিপকই 
হকপছ- ‘‘আল্ল়াৈ ত়াআল়াই শ়াসকৰ দ্ব়াৰ়া বে ব়াস্তে়াযি কপৰ, 
ছক়াৰৰআনৰ দ্ব়াৰ়া ত়াক ব়াস্তে়াযি নকপৰ।’’ 
 

• ছচকুল়াৰ মতব়াদৰ আদবশমক আৰু ববশ্ব়াসগত বশে়াঃ 
• প্ৰথমপত বগজম়াৰ হসপত শত্ৰুত়া। বদ্বতীযপত ধমমৰ হসপত শত্ৰুত়া, 
ল়াবগপল ছসই ধমম ববজ্ঞ়ানৰ সেপক্ষ অেস্থ়ান লওকঁ অথব়া ববজ্ঞ়ানৰ 
ববেপক্ষ অেস্থ়ান লওকঁ। 
• ছচকুল়াবৰজম প্ৰবতষ্ঠ়া কৰ়াৰ ছক্ষত্ৰত ইহুদীসকলৰ ড়ািৰ ভূবমক়া 
আপছ; ে়াপত ছতওঁপল়াপক ইয়াৰ ম়াধযমত ছতওঁপল়াকৰ আৰু ববশ্বৰ 
অনয়ানয সম্প্ৰদ়াযৰ ম়াজৰ ধমমীয ছদে়াল বনমূমল কবৰব ে়াপৰ। 
• আলপফ্ৰড ওে়াই  হুই হকপছ: ‘‘বে ববষযপতই (issue) ধমমই 
ববজ্ঞ়ানৰ ববপৰ়াবধত়া কবৰপছ ত়াত ববজ্ঞ়ানৰ অবভমপতই সবিক ছে়াে়া 
হগপছ আৰু ভুল সদ়ায ধমমৰ বনু্ধু্।’’ েবদও এই উবক্তপ ়া ইউৰূেত 
প্ৰচবলত জ্ঞ়ান-ববজ্ঞ়ান আৰু ধমমীয ববশ্ব়াসৰ ববষযত সবিক, বকন্তু 
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ইছল়ামৰ ববষযত এই বক্তবয সমূ্পিমৰূপে প্ৰতয়াখয়াত আৰু ছক়াপন়া 
ববপবচন়াত সবিক নৈয। ক়াৰি ইছল়াম আৰু হবজ্ঞ়াবনক প্ৰম়াবিত 
তত্ত্বসমৈূৰ ম়াজত ছক়াপন়া সিংঘষম ন়াই। ইছল়াম আৰু ব়াস্তে ববজ্ঞ়ানৰ 
ম়াজত ছকবতয়াও ছক়াপন়া ববপৰ়াধ ন়াই, খৃি়ান ধমমৰ হসপত ছেপনলক 
ববপৰ়াধ ন়াবছল। এজন চ়াৈ়াবীৰ েৰ়া এ ়া উবক্ত ববিমত আপছ- 
‘‘ইছল়াপম বে আপদশ বদপছ ছসই ববষপয ববপবপক ছকবতয়াও ছক়াে়া 
ন়াই ছে, ৈ়ায! এই ববষপয েবদ বনপষধ কৰ়া ৈ’ছলপৈঁপতন অথব়া 
ইছল়াপম বেববল়াকৰ েৰ়া ব়াধ়া প্ৰদ়ান কবৰপছ ছসই ববষযত ববপবপক 
ছকবতয়াও ছক়াে়া ন়াই ছে, ৈ়ায! ইছল়াপম েবদ এই ববষযত আপদশ 
বদপলপৈঁপতন।’’ হবজ্ঞ়াবনক ব়াস্তে তত্ত্ব-উে়ািববল়াপক এই উবক্তক 
সতয প্ৰম়াবিত কপৰ। ে়াশ্চ়াতযৰ এদল ববজ্ঞ়ানীপযও এই কথ়াৰ 
স্বীকৃবত বদপছ। ছতওঁপল়াকৰ মুখবনসৃত শ শ উবক্তৰ ম়াধযমত ইছল়ামৰ 
এই হববশিৰ প্ৰবত ছতওপঁল়াকৰ অনুৰক্তত়া আৰু এই হববশিৰ 
সতযত়া প্ৰক়াশ ে়াইপছ।  
• ‘‘ববজ্ঞ়ান আৰু ধমমৰ ম়াজত শত্ৰুত়া’’ এই দৃবিভঙ্গীক বয়ােকত়া 
প্ৰদ়ান, ে়াপত ইয়াৰ েবৰসীম়াত ইছল়াপম়া আবৈ ে়ায। অথচ ইছল়াপম 
বগজম়াৰ দপৰ জীেন আৰু ববজ্ঞ়ানৰ ববৰুপি অেস্থ়ান ছল়াে়া ন়াই। 
বৰিং অবভজ্ঞত়াব়াদ েিবত (empirical method) প্ৰপয়াগত আৰু 
জ্ঞ়ান-ববজ্ঞ়ানৰ প্ৰস়াৰত ইছল়াপমই আবছল আগশ়াৰীত। 
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• আবখৰ়াতক অস্বীক়াৰ কৰ়া আৰু আবখৰ়াতৰ ক়াৰপি আমল নকৰ়া 
আৰু এই ববশ্ব়াস ৰখ়া ছে, ছভ়াগ আৰু উেপভ়াগৰ ক়াৰপি দুবনয়াৰ 
জীেপনই একক ছক্ষত্ৰ। 
 
• ইছল়াপম বকয ছচকুল়াবৰজম (ধমমবনৰপেক্ষত়া) প্ৰতয়াখ়ান কপৰ? 

- ছচকুল়াবৰজম (ধমমৈীনত়া) বেপ ়া আম়াৰ ছদশত ধমমবনৰপেক্ষত়া 
ন়াপমপৰ প্ৰবসি ছসইপ ়া ম়ানে প্ৰকৃবতৰ এ ়া ববপশষ বদশক অেজ্ঞ়া 
কপৰ। ছদৈ আৰু আত্ম়াৰ সমন্বযত ম়ানুৈৰ সৃবি। ধমমবনৰপেক্ষত়াই 
ম়ানুৈৰ ছদৈৰ চ়াবৈদ়া েূৰিৰ ওেৰত গুৰুত্ব়াপৰ়াে  কপৰ। বকন্তু 
আত্ম়াৰ চ়াবৈদ়াৰ প্ৰবত ববনু্দম়াত্ৰ ভ্ৰুপক্ষে নকপৰ। 
- ে়াশ্চ়াতযৰ ঐবতৈ়াবসক, স়াম়াবজক আৰু ৰ়াজলনবতক েবৰবস্থবতৰ 
ছপ্ৰক্ষ়াে ত এই মতব়াদপ ়াৰ উৎেবি হৈপছ। আবম প্ৰ়াচযব়াসীৰ 
ওচৰত এইপ ়া এ ়া সমূ্পিম অেবৰবচত অবচন়াকী বচি়াধ়াৰ়াৰ ব়াবৈপৰ 
আন এপক়া নৈয। 
- ধমমবনৰপেক্ষত়াই ৰ়াষ্ট্রৰ েৰ়া ধমমক সমূ্পিম েৃথক কবৰ বদপয। ে়াৰ 
ফলত বযবক্ততন্ত্ৰ, জ়াবতপভদ তথ়া উচ্চ-নীচ হবষময, বিমলবষময, 
মতব়াদবভবিক ববপভদ, ছগ়াত্ৰীয ববপভদ, জ়াতীযত়াবভবিক ববপভদ, 
দল়াদবল, ছশ্ৰিী হবষময ইতয়াবদৰ উপিষ ঘ ়ায। 
- এই মতব়াদত ন়াবস্তকত়া, ে়াশবেকত়া, বববচ্ছন্নত়া, দুনমীবত, প্ৰজিৰ 
ববন়াশ ইতয়াবদৰ প্ৰস়াৰ ঘ ়ায। 
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- ধমমবনৰপেক্ষত়াই আম়াক ে়াশ্চ়াতযৰ ববপবকক হল বচি়া কবৰবলল 
ব়াধয কৰ়ায। ে়াৰ ফল স্বৰূপে আবম ন়াৰী েুৰুষৰ অব়াধ ছমল-
বমব ঙ্গক বনন্দ়া নকপৰ়ঁা। আবম মুছবলম সম়াজৰ স্বভ়াে-চবৰত্ৰক ে়াৈবৰ 
ে়াওঁ আৰু অলনবতক কমমক়াণ্ডৰ ক়াৰপি সম়াজৰ ৰুিদ়াৰক খুবল 
বদওঁ। ধমমবনৰপেক্ষত়াই সুদী ছলনপদনক হবধত়া বদপয আৰু বচপনম়া, 
ন়া ক, চলবচ্ছত্ৰ ইতয়াবদক বশল্প বৈচ়াপে অবত মেম়াদ়া বদপয। 
ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ ছ়ঁাত প্ৰপতযক ম়ানুপৈ আনৰ ক্ষবত কবৰ ৈপলও 
বনজৰ স্ব়াথমবসবিৰ প্ৰয়াস চল়ায। 
- ধমমবনৰপেক্ষত়াই ে়াশ্চ়াতয সম়াজৰ সমসয়াববল়াক আম়াৰ সম়াজলল 
 ়াবন আপন। ছেপন- েৰক়ালৰ বৈচ়াব-বনক়াচক অস্বীক়াৰ কৰ়া। ে়াৰ 
ফলশ্ৰুবতত ম়ানুপৈ ধমমীয ভ়াব-ধ়াৰ়াৰ বববধ-বনপষধৰ েৰ়া মুক্ত হৈ 
জ়াগবতক বৰেু ছেপন- ছল়াভ-ল়ালস়া, বযবক্তস্ব়াথম, অবস্তত্বৰ েঁুজ 
ইতয়াবদৰ লগত জবৰত হৈ জীেন-ে়ােন কপৰ; ত়াত আত্ম়াৰ ববপবচন়া 
এপকব়াপৰ শূিয। 
- ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ ববক়াশ ঘব পল জ়াগবতক জ্ঞ়ানৰ ওেৰত গুৰুত্ব 
আপৰ়াে কৰ়া ৈয; বেপ ়া জ্ঞ়ান অবভজ্ঞত়া আৰু েেমপবক্ষি বনভমৰ। 
অদৃশয ববষয়ােলীক অেজ্ঞ়া কৰ়া ৈয। ছেপন- আল্ল়াৈৰ ওেৰত 
ঈম়ান, েূিৰুত্থ়ান, েূিয আৰু ে়াে। ইয়াৰ ফলত এপনকুে়া এখন 
সম়াজৰ উদ্ভে ৈয¸ বে সম়াজৰ চূড়়াি উপেশয হৈপছ- েৃবথেীৰ ছভ়াগ-
ববল়াস আৰু সকপল়া ছখল-ছধম়ালী। 
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• ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ প্ৰস়াৰ আৰু ধমমবনৰপেক্ষ শবক্তৰ ছকন্দ্ৰববনু্দ 
ধমমবনৰপেক্ষত়াৰ উৎেবি ইউৰূেত। ১৭৮৯ চনৰ ফৰ়াচী ববপ্লেৰ 
জবৰযপত ধমমবনৰপেক্ষত়াই ৰ়াজলনবতক অবস্তত্ব অজমন কপৰ। 
ঊনববিংশ শত়াব্দীত ছগ়াপ ই ইউৰূেত ধমমবনৰপেক্ষত়াই ববস্ত়াৰ ল়াভ 
কপৰ। ববিংশ শত়াব্দীত স়াম্ৰ়াজযব়াদী শবক্ত আৰু বমচন়াৰীৰ প্ৰভ়ােত 
েৃবথেীৰ অবধক়ািংশ ছদশপত ৰ়াজনীবত আৰু শ়াসনক়ােমত 
ধমমবনৰপেক্ষত়াই প্ৰস়াৰ ল়াভ কপৰ। 

 

• উেসিংৈ়াৰ 
েূবমৰ আপল়াচন়াৰ েৰ়া এই কথ়া েবৰস্ক়াৰ ৈ’ল ছে - ৰ়াষ্ট্রীয জীেন আৰু 
স়াম়াবজক জীেনৰ েৰ়া ধমমক ববৈষ্ক়াৰ কবৰ জ়াগবতক জ্ঞ়ান আৰু ববপবকবুবিৰ 
বভবিত জীেনবযেস্থ়া প্ৰবতষ্ঠ়া কৰ়াৰ আহ্ব়াপনই হৈপছ ধমমবনৰপেক্ষত়া। 
ধমমবনৰপেক্ষত়াব়াদীসকলৰ মপত, ধমম ম়ানুৈৰ মনৰ সঁজ়াত বন্দী হৈ থ়াবকব, 
অবত সীম়াবি েবৰসৰত ধমমক প্ৰক়াশ কৰ়া ে়াব। অথচ বে বযবক্তপয ইছল়াম 
ধমমৰ েবৰেপতম ধমমবনৰপেক্ষত়াত ববশ্ব়াস কপৰ আৰু জীেনৰ সকপল়া ছক্ষত্ৰত 
ইছল়ামী শ্বৰীযতক আইন বৈচ়াপে গ্ৰৈি নকপৰ আৰু আল্ল়াৈ ত়াআল়াই বেপব়াৰ 
ৈ়াৰ়াম কবৰপছ ছসইববল়াকক ছতওঁ বনবষি বুবল ন়াভ়াপব- ছতওঁ মুৰত়াদ, ছতওঁ 
মুছবলম নৈয। দলীল-প্ৰম়ািৰ বভবিত ত়াৰ েুবক্ত খণ্ডন কৰ়া আৰু ত়াক তওব়া 
কৰ়াৰ আহ্ব়ান জ়াপন়াে়া ওে়াবজব- ছেন ছতওঁ ইছল়ামলল উভবত অৈ়াৰ সুপে়াগ 
ে়ায। অনযথ়া ইৈক়াল আৰু েৰক়ালত ছতওঁৰ ববৰুপি ইছল়াম তয়াগক়াৰী 
মুৰত়াদৰ ববধ়ান প্ৰপে়াজয ৈ’ব। 
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