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بسم ا﵀ الرمحو الرخيم
বূ বভকা
ভস্ত প্রাংা াঅল্লায জনয , বমবন জনগণ  যমেয াংমা ধন 
াংস্কামযয জনয যী―য়ত াফতীণণ কমযমছন; ারাত  ারাভ তাাঁয
াঈয, বমবন ভানু লমক মু রুভ  দাত্ব মথমক ভুক্ত কমযমছন ; াবি
ফবলণত াঈক তাাঁয বযফায- বযজন, াাফী  তামফ ―য়ীগমণয
াঈয, মাাঁযা মভীমন াঅল্লায একত্বফাদ , স্বাধীনতা  জ্ঞামনয
নীবতভারা প্রচায কমযমছন; তাাঁমদয প্রবত াবি ফবলণত াঈক, মাাঁযা
বকয়ভমতয বদফ মণি তাাঁমদয দা ―য়াত দ্বাযা ানযমক দা ―য়াত
দান কমযন এফাং তাাঁমদয থবনমদণময দ্বাযা মথামথবামফ মদাময়ত
রাব কমযন।
াতাঃয:
াঅভায ―বকাতুর বদায়াত ‖ [বদায়ামতয কাবনী ] নাভক
গ্রন্থবিমত কতগুমরা ভূ রযফান ফক্তৃতা ( Lecture )  গুরুত্বূ ণণ
াঅমরাচনা ািবুণক্ত যময়মছ ... াঠক ম বদায়ামতয কাবনী
গ্রমন্থয তায প্রাবিক স্থামন তা ামফ।
াতাঃয াঅবভ বদ্ধাি বনময়বছ মম , াঅবভ াঅমরাচনাগুমরা একিায
য একিা মফয কময াঅনফ , াতাঃয তায ভমধয মা বকছু াঅমছ
তা মদখফ; াতাঃয মখন াঅমরাচনাবিমত মকামনা বকছু ফৃ বদ্ধ কযায
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প্রময়াজন মফ , তখন াঅবভ তামত ফৃ বদ্ধ কযফ ; াঅয মখন ঐখামন
মকামনা বকছু কািছাি কযা জরুবয ভমন কযফ , তখন তা কািছাি
কযমফ ... মল মণি মখন াঅবভ তায বযভাজণন  ুনবফণনযাময
কাজ মল কযফ , তখন াঅবভ ফক্তফয ফা াঅমরাচনাবি
―ফাহুু ন
াআরাভীয়াতুন াম্মা ‖ ( [ ) حبوث إسال نية هانةগুরুত্বূ ণণ াআরাভী
াঅমরাচনা] নাভক ববযমজয ািবুণক্ত কযফ ; াঅা কযা মায়
‗ববযজ‘ - এয াঠকগণ এফ ফক্তৃতা  াঅমরাচনা মথমক
াঈকৃত মফন এফাং াঅয াঅা কযা মায় মম , তাযা এমফয
ভমধয এভন ামনক প্রমেয মিালজনক াঈত্তয মময় মামফন
,
মমগুমরা াআরামভয বফবধ-বফধান ম্পমকণ কযা ময় থামক। াঅয তা
াআরামভয ত্রুমদয াকি ামযযয ভাধযমভাআ ু স্পষ্টবামফ প্রকা
মময় মামফ।
াঅয এফ ফক্তৃতাভূ  (Lecturers) মথমক তায প্রাবিক স্থামন
মদয়া াঅভায ফক্তমফযয ভমধয ানযতভ একবি ফক্তৃ তা মরা ‗াঅযবযক্বু বপর াআরাভ‘ ([ )الرق يف اإلسالمাআরামভ দা]; মম ফক্তৃতাবি
তায মথামথ বূ বভকা যাখমত যভ ময়বছর মখন াঅফুর পাত
এয ভত ফযবক্তত্বমদয াঈত্থান ঘমিবছর।
াঅভায াঠক বাাআ ! াফযাআ াঅবন ‗দা‘ প্রফমেয াঅমরাচনায়
‗দা-প্রথা‘ মক মকন্দ্র কময াআরামভয ত্রুগণ কতৃণক াঈত্থাবত
প্রমতযকবি প্রমেয মিালজনক াঈত্তয মময় মা মফন াকািয দরীর ,
গ্রণমমাগয কাযণ এফাং ু ন্দয  াঅকলণণীয় াঈস্থানায ভাধযমভ।
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াঅবভ াঅল্লা তা ―াঅরায বনকি প্রাথণনা কবয , বতবন মমন ভুবরভ
মু ফকমদযমক ু থ  বঠক ফুঝ দান দান কমযন
, তামদযমক
াইভান  বজামদয াঈষ্ণতায দ্বাযা দা―য়াবতভূ রক কভণকামেয বদমক
ধাবফত কমযন ... এফাং এাআ াঈম্মমতয প্রবত ম্মান , বক্ত 
জাগযমণয াঈায়ভূ  বনমদণ কমযন ... মামত াঅভযা াঅভামদয
বনজ মচামখ াআরামভয তাকামক াঈড্ডীন াফস্থায় এফাং
ভুবরভগমণয যােমক প্রবতবিত াফস্থায় মদখমত াবয ... াঅয এিা
াঅল্লায জনয কবঠন ফা কষ্টকয মকামনা কাজ নয়।

মরখক

***
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ভুখফে  বূ বভকা
প্রাচীন  াঅধু বনক কামর াআরামভয ত্রুগণ
, বফমল কময
তথাকবথত াভযফাদীগণ াআরামভয ানফযফস্থামক মকন্দ্র কময
াফাদ  াববমমামগয ভযীবচকা এফাং মন্দ  াংময়য মপনা
ছবিময় মদয়ায াঈমদযাগ গ্রণ কমযমছ ...।
এয রযয র : ভুবরভ প্রজমেয ভমধয নাবস্তকতায ফীজ ফ

ন

কযা, াঅল্লায মদয়া ানফযফস্থায ফযাাময মু ফকমদয ভমধয
মন্দময ধূ ম্রজার ৃ বষ্ট কযা এফাং ভুবরভ জাবতমক াযাধভূ রক
মস্বচ্ছাচাবযতা, রাম্পিয, নাবস্তকতা, কুপযী, বনন্দনীয় কভণকামেয
বদমক মঠমর মদয়া ...।
াঅয বফমদ্বলভূ রক প্রমযাচনায ভধয মথমক মমগুমরামক তাযা ববযত
বয-ভামজয ভমধয াঈস্কাবন বদ ময় াঈমল্লখ কময থামক তেমধয
গুরুত্বূ ণণ মচ্ছ, ―াআরাভ কতৃণক দাত্ব প্রথায বফধতা প্রদান‖। মা
তামদয দৃ বষ্টমত ভানু মলয স্বাধীনতায ু স্পষ্টবামফ রঙ্ঘন; াঅয তাযা
এাআ ধযমনয মু রুভ ভাকণা াববমমাগ এমন াআরামভয ভমধয মন্দাংয় ৃ বষ্টয াঁ য়তাযা কময থামক। এয ভাধযমভ তাযা াআরামভয
ভূ রনীবতভূ ময ভমধয াফাদ মদ য়ায াঈায় াঅবফষ্কায কময ,
মামত তাযা ভুবরভ ভাজ  াআরামভয ানু াযী প্রজমেয ভমধয
নাবস্তকতা  তথাকবথত ধভণবনমযয নীবতভারা প্রচায  প্রামযয
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মযমে তামদয গুপ্ত াঈমেয  বনকৃষ্ট রমযয
য়।

... মৌঁছমত যভ

াঅয মখন মফ বকছু ভুবরভ মু ফক এফ াঈমেযভূ রক াফাদ 
াযাধভূ রক মন্দময দ্বা যা প্রবাবফত মত শুরু কযর , তখন
তাযা াঅমরভমদ য বনকি এফ প্রে কযা শুরু কময
: বকবামফ
াআরাভ দাত্বমক বফধ কমযমছ এফাং তামক তায
বনয়ভনীবতয
ািবুণক্ত কমযমছ ? াথফা বকবামফ াআরাভ ভানু লমক ভবনফ 
মগারাভ ফমর মেণীবফবাগ কযমত চায় ? াথফা বকবামফ মম াঅল্লা
তা―াঅরা ভানু লমক ম্মাবনত কমযমছন , বতবন তামক দা- দাীয
ফাজাময ক্রয়- বফক্রয় কযমত চান , মমভবনবামফ ফযফা- ফাবণমজযয
ফাজাময ণযাভগ্রী ক্রয়- বফক্রয় কযা য় ? াঅয াঅল্লা তা ―াঅরা
মখন এমত ম্মতাআ না মফন, তামর বতবন মকন তাাঁয ম্মাবনত
বকতামফ (াঅর-কুযাঅনু র কাযীমভ ) দা-দাী প্রথা ফাবতর কময
ু স্পষ্ট ফক্তফয ম কমযনবন , মমভবনবামফ বতবন ভদ , জুয়া, ু দ 
বমনা-ফযববচায ... াআতযাবদ বনবলদ্ধ মঘালণা কময ফক্তফয ম
কমযমছন, মা াআরাভ াযাভ কময বদময়মছ?
মবদ ভুবভন মু ফ ক বামরাবামফাআ জামন মম, াআরাভ মরা তয 
স্ববাফ দীন, বকন্তু তায াফস্থা াআফযাীভ খবরর াঅ . এয ভত ,
মকননা াঅল্লা তা―াঅরা তাাঁমক াঈমেয কময ফমরন:
ّ
َ َ َ َ
َ ۡم
َ َ ُ ۡم
]٢٦٠ :ك ِ َ ۡم َ ِ َّن ِ ۖن ﴾ [ابلقرة
ِ ﴿ َ ۡم ِ ۖن ا َ َ ا
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‗বতবন ফরমরন, তমফ বক াঅবন াইভান াঅমনন বন ? বতবন ফরমরন,
―াফযাআ াাঁ, বকন্তু াঅভায ভন মামত প্ররাি য়!‘1
াঅয মকামনা মন্দ মনাআ মম , একজন বফমফকফান  বচিাীর
ভানু ল ... মখন স্বজনপ্রীবত ভুক্ত ফা বনযময য় , াঅয ামথ ামথ
ম প্রফৃ বত্তয ানু যণ মথমক ভুক্ত থামক এফাং তায ািযমক তয
গ্রমণয জনয , বফমফকমক মু বক্ত গ্রমণয জনয  দৃ বষ্টমক াঅমরা
াঈমবাগ কযায জনয ... াঈেু ক্ত কময মদয় , তখন চূ িাি মণাময়
তায জনয াঅফযক ময় মি তয  ফাস্তফতামক স্বীকায কময
মনয়া এফাং যফ (প্রবতারক) প্রদত্ত বনয়ভনীবতমক গ্রণ কময
মনয়া, মায াভমন  বছন মথমক াতয  াকামণকয বকছু
াঅমফ না ...। াঅর-কুযাঅমনয বালায়:

َ ُ ُ ۡم
َ ِ وو ِ َ ٱ ۡما
ُ  َ ۡم دِي ِ ٱ َّن١٥ رٞ
ِ
َ
ۡم
ِ ِ ٱُلُّمورِ ِ ِ ِ ِۦ
ِ

َ ُ َ ُ ّ َ ُ َ ُ ُ َ َ ۡم َ ٓ َ ُ ۡم
ۡم ِ ٗري ا ّم َّنِم
ك رسوُل
﴿
ِ
ْ
َ
ٓ
َ
ُ
ُ
َّن
ُ
َ
ّ
ۡم
َ َ ۡم وا ع
ِ َ رَٞ َ ك ِ َ ٱ ِ ور
ِ ٖۚري
َ ِ ّ َ ٱ َّن َ َ ر ۡم َ َ ُ ۥ ُس َُا ٱ َّنل َ ِ َ ُ ۡم ر ُ ُه
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ۡم ۡم
َ َ ُّم ۡم
]١٦ ،١٥ :  ﴾ [املائدة١٦ ِ ٖۚريي
ه
د
ِ
ِ
ٖۚري
ِ ِ

ُ ُن ۡم
ر ُّمٞ َ
ِ
َ ُ ٱ ُّمل

‗াঅভামদয যাূ র মতাভামদয বনকি এমমছন , মতাভযা
বকতামফয মা মগান কযমত , বতবন ম মফয ামনক বকছু
মতাভামদয বনকি প্রকা কযমছন এফাং ামনক বকছু মছমি
বদমচ্ছন। াফযাআ াঅল্লা য বনকি মথমক এক মজযাবত  স্পষ্ট
1

ূ যা াঅর-ফাকাযা: ২৬০
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বকতাফ মতাভামদয কামছ এমমছ । মাযা াঅল্লায ন্তুবষ্টয ানু যণ
কময, এ দ্বাযা বতবন তামদযমক াবিয মথ বযচাবরত কমযন এফাং
তামদযমক বনজ ানু ভবতক্রমভ ােকায মত মফয কময াঅমরায
বদমক বনময় মান; াঅয তামদযমক যর মথয বদা মদন।‘2
এাআ বূ বভকা ম কযায য াঅবভ াঅল্লা তা
―াঅরায
াাময বনময় াআরাভ দা- প্রথায ফযাাময মম াফস্থান গ্রণ
কমযমছ তায ফণণনা শু রু কযবছ ... মামত ঐ ফযবক্ত জানমত াময ,
মম ফযবক্ত জানমত চায় মম , াআরাভ দা- দাীয ামথ মকভন
ফযফায কমযমছ ? াঅয বকবামফ তামক ভুক্ত কযায ফযাাময
াআবতফাচক াঈায় ফা দ্ধবত প্রণয়ন কমযমছ ? াঅয বকবামফ এভন
নীবতভারা প্রফতণন কমযমছ , দা-দাী ফানামনায একবি াফস্থা
ফযতীত কর াঈৎমক ফে কময বদময়মছ ? বকছু যণ মযাআ াঅভযা
তায াঅমরাচনা কযফ।
াঅয এ জনয াঅবভ দাত্ব ম্পবকণত াঅমরাচনাবিমক কর বদক
মথমক ু ন্দযবামফ াঈস্থা মনয জনয বনমনাক্ত ময়ন্টগুমরায
াঅমরাচনা কযা বামরা ভমন কযবছ:
প্রথভত: দাত্বফাদ ম্পমকণ ঐবতাবক বকছু কথা
বদ্বতীয়ত: দামত্বয ফযাাময াআরামভয াফস্থান

2

ূ যা াঅর-ভাবয়দা: ১৫ - ১৬
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তৃতীয়ত: দা-দাী‖য ামথ াআরাভ মকভন াঅচযণ কময?
চতুথণত: বকবামফ াআরাভ দা-দাীমক ভুবক্ত বদময়মছ?
ঞ্চভত: মকন াআরাভ দাত্ব প্রথামক চূ িািবামফ ফাবতর কমযবন?
লিত: ফতণভান বফমে দাত্ব প্রথা াঅমছ বক?
প্তভত: বফধবামফ দা-দাী গ্রমণয বফধান কী?
াঈমযাক্ত াতবি ময়মন্টাআ াঅবভ বকছু বফস্তাবযত াঅমরাচনায প্রয়া
াফ। াঅল্লায কামছ প্রাথণনা কবয, বতবন াঅভামক াাময করুন।
***
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দাত্বফাদ ম্পমকণ ঐবতাবক বকছু কথা
১. াআরামভয াঅগভন ময়মছ এভতাফস্থায় মম
, দা-দাীয
ফযাাযবি বছ র মগািা বফমেয কর প্রামি একবি স্বীকৃত প্রথা 
ফযফস্থানা, ফযাং তা বছর াথণননবতক কামণকরা ফা কভণতৎযতা
এফাং াভাবজক প্রচরন , মামক মকামনা ভানু ল াস্বীকায কযমত
াময না; াঅয মকামনা ভানু ল তায বযফতণমনয ম্ভাফযতায ফযাাময
বচিা কযমত াময না !!
২. াআরামভয ূ মফণ বফমেয যােভূ ময ভমধয দা
বছর বফববন্ন ধযমনয:

 কযায াঈৎ

- এাআ াঈৎভূ ময ভধয মথমক ানযতভ একবি মরা, মু দ্ধভূ ময
ভমধয দা- দাী ফানামনায প্রফৃ বত্ত এফাং জনমগািীয যক্ত মালণ
কযা ...।
- এাআ াঈৎভূ ময ভধয মথমক ানযতভ াঅমযকবি
মরা
দাবযদ্রতায কাযমণ াথফা ঋণ বযমাধ কযমত না াযায কাযমণ
াংবিষ্ট ফযবক্তমক দা-দাীমত বযণত কযা ...।
- এাআ াঈৎভূ ময ভধয মথমক ানযতভ াঅমযকবি
মরা, চুবয
াথফা তযায ভত ভাযাত্মক ধযমনয াযামধ জবিময় মায়ায
কাযমণ াংবিষ্ট ফযবক্তমক দা-দাীমত বযণত কযা ...।
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- এাআ াঈৎভূ ময ভধয মথমক ানযতভ াঅমযকবি মরা ভামঠয
ভমধয কাজ কযা এফাং তা মত াফস্থান কযায জনয মকামনা ফযবক্তমক
দা-দাীমত বযণত কযা ...।
- এাআ াঈৎভূ ময ভধয মথমক ানযতভ াঅমযকবি মরা বছনতাাআ
ফা াযণ এফাং ফন্দী কযায ভাধযমভ
দাীমত বযণত কযা ...।

মকামনা ফযবক্তমক দা-

- এাআ াঈৎভূ ময ভধয মথমক ানযতভ াঅমযকবি মরা াববজাত
মেণী  ফি মরাকমদয ামথ াদ্বযফায কযায কাযমণ মকামনা
ফযবক্তমক দা-দাীমত বযণত কযা ...।
এগুমরা ছািা াঅয নানা ধযমনয াঈৎ যময়মছ
, মমগুমরামক
তাযা ভানু মলয স্বাধীনতা যণ কযায জনয নযায়িত কাযণ ফমর
বফমফচনা কময এফাং তামক ভবনফমদয াভমন ানু গত দা ফা
মগারামভ বযণত কময !!
৩. মযাভান, াযয, বাযত, চীন, গ্রীক প্রবৃবত যামজয দা- দাীয
ামথ াঅচযণ বছর ফফণয  বনিু য দ্ধবতমত; মখামন তায ভানফতা
বছর াঈমবযত , তায ম্মান বছর বূ রু বিত এফাং কামজয মযমে
তায জফাফবদীতা বছর াতযি কবঠন ..., মবদ এক যাে মথমক
ানয যামেয ফফণযতা  বনিু যতায বযবধয ভমধয কভ মফব াথণকয
বছর।
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মযাভান ভামজ দা- দাীয ামথ াঅচযমণয বকছু নভুনা
াঅনামদয াভমন তুমর ধযা র:
মযাভন জাবতয বনকি মু দ্ধ ফা াঅগ্রান বছর জনমগািীমক দা- দাী
ফানামনায ানযতভ ভূ র াঈৎ ফা াঈৎবত্তস্থর ; াঅয এাআ াঅগ্রান
মকামনা ু বচবিত বদ্ধাি  নীবতয াঈয
বববত্ত কময াংঘবিত
মতা না, ফযাং তায একভাে কাযণ বছর ানযমদযমক মগারাভ
ফানামনা এফাং তামদযমক তামদয বফমল স্বামথণ  ফযবক্তগত পায়দা
াবমরয জনয বনমজমদয াধীনস্থ কযা , মমভনবি ―াঅ-শুফাত‖
(  )الشبهاتনাভক গ্রমন্থয মরখক াঈমল্লখ কমযমছন।
াঅয তা এ জমনয মম, মামত মযাভান যা া ঙ্কাযী  বফরাফহুর
জীফন মান কযমত াময ; াঅয ীতর  াঈষ্ণ মগারখানাভূ 
দ্বাযা (াঅযাভ) াঈমবাগ কযমত াময ; াঅয াঈমবাগ কযমত
াময াঙ্কাযী মালাক এফাং যাং মফযাং - এয ু স্বাদু খাফাযভূ  ;
ফযাং তাযা ডুমফ থাকমফ াঙ্কাযভয় মবাগবফরাম এফাং ভদ , নাযী,
নৃ তয, ানু িানাবদ এফাং বফববন্ন ফণ  াঈৎমফয ভত া-বঙ্করভয়
াঅমভাদ-প্রমভামদ।
... এাআ জনযাআ ায জনমগািীমক দা- দাী ফানামনা, তামদয যক্ত
মালণ কযা এফাং তামদয নাযী  ুরুলমদযমক দা- দাী বমমফ
ভাবরকানা গ্রণ কযািা াঅফযক বছর !! ...
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এাআ া- বঙ্করভয় কাভনা- ফানায থ ধমযাআ গমি াঈমঠ
মযাভানীয় াঈবনমফফাদ এফাং দাত্ব প্রথা , মায াঈৎবত্ত এাআ
াঈবনমফ মথমকাআ।

মযাভানীয় যামে দা- দাীমদয ামথ বনিু য াঅচযমণয কবতয়
গুরুত্বূ ণ ণ বচে:
-

-

-

-

দা-দাীগণ ভামঠ কাজ কযত এভতা
ফস্থায় মম ,
তামদযমক বাযী মফবি বয ময় ফন্দী কময যাখা ত , মা
তামদয াবরময় মায়া মথমক ফাধা প্রদামন মমথষ্ট বছর।
তাযা তামদযমক শুধু এভন বযভাণ খাফায বদত
, মা
মকামনা যকমভ তামদয জীফনিুকু ফাাঁবচময় যাখত , মামত
তাযা চতুষ্পদ জন্তুয ভত ানু গত মগারাভ ময় কাজ
কযমত াময।
তাযা কামজয ভমধয
মকামনা কাযণ ছািাাআ তামদযমক
চাফুক দ্বাযা তাবিময় মফিাত ; এফ ভানফ ৃ বষ্টমক াবস্ত
মদয়ায ভমধয ভবনফগণ শুধু ানযায় াঅমভাদ- পূবতণ ানু বফ
কযত, মামদযমক তামদয ভাময়যা ভুক্ত স্বাধীন বমমফ জে
বদময়বছর।
তাযা মজরখানায দু গণেভয় ােকায মমর ঘুভামতা
,
মমখামন মাকাভাকি  াআাঁদুমযয মগািী াফামধ মা াআচ্ছা
কযমত থাক ত, একবি মমর ঞ্চা জন াথফা তায
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মচময় াবধক াংখযক দা াফস্থান
কযত এফাং তাযা
মখামন মফবি যামনা াফস্থায় াফস্থান কযত।
-

তামদযমক তযফাযী  ফণা (ফল্লভ) দ্বাযা প্রবতমমাবগতায
াঅময মঠমর মদয়া ত ...। তাযয মাআ াঅময
ভবনফগণ ভমফত ত তামদয বনজ বনজ দাময
াযস্পবযক তযফাযীয াঅক্রভন  ফণা বনময
প্রবতমমাবগতায দৃ য াফমরাকন কযায জনয ; াঅয এাআ
মযমে তামদয বনত য়ায ফযাাময
মকামনা প্রকায
াফধানতা  তকণতা াফরম্বমনয প্রবত ভ্রূময কযা
মতা না; ফযাং ভবনফগমণয াঅনন্দ- াঈল্লা চযভ মণাময়
মৌঁছামতা, মিাগামন মিাগামন কিস্বয প্রচে ধ্ববনমত
বযণত ত, াততাবরমত ভুখয ময় াঈঠত বযমফ এফাং
মখন প্রবতমমাগী মদয মকামনা একজন তায িীয জীফন
বফন্ন কময বদমতা , তখন তামদয মৌবামগযয াট্টাব
বদবিবদক ছবিময় িত ; তাযয তায বনষ্প্রাণ মদমক
মভীমনয াঈয বনময কযত !! াঅয ফণজন বফবদত মম ,
মাআ ভময় মযাভানীয় াঅাআন- কানু ন এভন বছর , মা
ভবনফমক তায মগারাভমক তযা কযা
, াবস্ত মদয়া,
াধীনস্থ কযা  মফবি বযময় যাখায ফযাাময াধাযণ 
াফাধ াবধকায প্রদান কমযমছ; এাআ মযমে মগারাভ কতৃণক
াববমমাগ ম কযায মকামনা াবধকায বছর না এফাং
মখামন এভন
মকামনা য বছর না , মাযা এাআ
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াববমমামগয প্রবত দৃ বষ্ট বদমফ াথফা তা স্বীকায কময
মনমফ; কাযণ, দা-দাীগণ বছর মযাভানীয়
াঅাআনকানু মনয দৃ বষ্টমত জীফ- জামনায়ায ফা জীফ- জামনায়ামযয
মচময় াধভ ; পমর ভবনফ তায কভণকামেয মকামনা প্রকায
জফাফবদবতায মতায়াক্কা না কমযাআ তায ামথ মখয়ার- খুব
ভত াঅচযণ কযত ; তাযা ভমন কযত , মগারামভয ফযাাময
তামদযমক াঅফায বকময বজজ্ঞাাফাদ !! ...
এ মচ্ছ াআরাভ ূ ফণফতণী ভ য়কায দা- দাীয াফস্থা ম্পমকণ
াংবযপ্ত ফণণনা; াঅভায াঠক বাাআ ! াবচমযাআ াঅবন এাআ ধযমনয
ফফণয বনিু য াঅচযমণয ভমধয এফাং াআরাভী যীয়ত বনমদণবত
হৃদযতাূ ণণ মকাভর াঅচযমণয ভমধয একিা ফি ধযমনয াথণকয
মদখমত ামফন।
কাযণ ফরা ময় থামক , " ...

 " و ةضدِا حخًزي األشياءাথণাৎ-

‗বফযীতবি দ্বাযাাআ বজবনভূ ময ভধযকায মেিবি মফবযময় াঅমফ
... ‘।
***
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দামত্বয ফযাাময াআরামভয াফস্থান
াল্প বকছু যণ ূ মফণাআ াঅভযা াঅমরাচনা কমযবছ মম
, াআরামভয
াঅগভন ঘমিমছ এভন াফস্থায় মম , দাত্ব একবি াঅিজণাবতক
প্রথা, মা বফমেয কর যাে  জাবতয বনকি স্বীকৃত ; ফযাং দাত্ব
বছর গুরুত্বূ ণণ াথণননবতক কামণক্রভ এফাং াভাবজকবামফ প্রচবরত
জরুবয বফলয় , মামক মকামনা ভানু ল াছন্দ কযত না এফাং তা
যদফদর কযায ম্ভাফযতায ফযাাময মকাঈ বচিা কযত না।
াঅয ূ মফণ াঅভযা াঅয াঅমরাচনা কমযবছ মম , াআরাভূ ফণ ভময়
বফমেয যা েভূ ম দামত্বয াঈৎধাযা ফা াঈৎবত্তস্থরভূ  বছর
বফববন্ন প্রকৃবতয , বফববন্ন দ্ধবতয এফাং ঐকযফদ্ধ াঈমেয  রযয
াংফবরত !!
এভতাফস্থায় াআরাভ কী কমযমছ?
াআরাভ প্রাচীনকামরয দামত্বয াঈৎস্থরভূ  মথমক একবি ফযতীত
ফাকী ফগুমরামক ফে কময বদময়মছ; াঅয ম একবি াঈৎ ফে না
কযায কাযণ মচ্ছ, এ াঈৎবি ফে কযা তায াঅতাধীন বছর না ;
কাযণ, ম ভময় মু দ্ধবফগ্রময ভয়দামন াঅিজণাবতকবামফ ফহুর
স্বীকৃত বছর মু মদ্ধয ভাধযমভ প্রাপ্ত দামত্বয প্রথাবি। াঅয তাাআ মম
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াঈৎবি াআরামভ াফবষ্ট বছর , তা মরা মু মদ্ধয ভাধযমভ াংঘবিত
দাত্ব।
এখন াঅভযা মাআ বফলময় বফস্তাবযত াঅমরাচনা কযফ:
―বকতাফুশ্ শুফাত‖ ( )لتاب الشبهاتনাভক গ্রমন্থয মরখমকয ফক্তফয
ানু মায়ী মাআ ভয় ফহুর প্রচবরত  প্রবাফ বফস্তাযকাযী প্রথা
বছর, মু দ্ধফন্দীমদযমক দা-দাী ফানামনা াথফা তামদযমক তযা
3

কযা।

াঅয এাআ প্রথা বছর খু ফাআ প্রাচীন , মা াআবতাময া েকায মু মগময
গবীয মণি বফস্তৃত। তা প্রথভ ভানু ল মণি প্রতযাফতণমনয াঈক্রভ
মত াময; বকন্তু তা ভানফতায জনয তায বফববন্ন ধাম বনতয িী
ময় মি।
ভানু মলয এাআ বযবস্থবতমত াআরামভয াঅগভন ঘির এফাং াআরাভ
 তায ত্রুগমণয ভমধয মু দ্ধ াংঘবিত র
; পমর ভুবরভ
মু দ্ধফন্দীগণ াআরামভয ত্রুমদয বনকি মগারাভ ফা দাম বযণত

3

―তাযীখুর ―াঅরভ‖ (  ) تاريخ العالمনাভক ঐবতাবক বফেমকামলয ২২৭৩
ৃ িায় এমমছ, মায বালয র : ‗৫৯৯ বিষ্টামে মযাভানীয় ম্রাি ―ভুযী‖ তায
াথণমরামবয কাযমণ ―খান াঅর- াঅয়ায‖ এয ামত ফন্দী াজায াজায
মু দ্ধফন্দীমক ভুবক্তমণয বফবনভময় ছাবিময় াঅনমত াস্বীকায কময ; পমর ―খান
াঅর-াঅয়ায‖ তামদয করমক তযা কময।
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মরা, াতাঃয যণ কযা মরা তামদয স্বাধীনতা এফাং ফযবক্ত
এভন দু াঃখ- কষ্ট  মু রুমভয বকায মত রাগর , মম াঅচযণ ঐ
ভয় দা-দাীমদয ামথ কযা ত !!
াআরামভয ময মাআ ভয় ম্ভফ বছর না মম, তায ামত ত্রুমদয
ভধয মথমক মাযা মু দ্ধফন্দী মফ তামদযমক াধাযণবামফ মছমি
মদয়া; াঅয এিা ু ন্দয যাজননবতক দণন নয় মম , তুবভ মতাভায
ত্রুমক তায মু দ্ধফন্দীমদয মছমি মদয়ায ভাধযমভ মতাভায ফযাাময
াঅয াঈৎাবত কযমফ , মখন মতাভায বযফায , মতাভায াঅত্মীয়স্বজন  মতাভায দীন- ধমভণয ানু াযীগণ ঐফ ত্রুগমণয বনকি
রাঞ্ছনা, াভান  াবস্তয বকায।
এভতাফস্থায় মখামন ভান নীবত াফরম্বন কযািাাআ াবধক
নযায়িত বনয়ভ, মায প্রময়াগ ত্রুতা প্রবতমযামধ যভ মফ , ফযাং
এিাাআ একভাে  াননয বনয়ভ।

***
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াঅয াআরামভয দৃ বষ্টমত মম মু দ্ধ মু দ্ধফন্দীমদয দা-দাীমত বযণত
কযামক বফধ কময মদয় , তা মরা যী―য়ত ম্মত মু দ্ধ ; াঅয
যী―য়ত ম্মত মু দ্ধ মরা মাআ মু দ্ধ, মা বনমনাক্ত মভৌবরক মতণয
াঈয বববত্ত কময াংঘবিত য়:
১. াঅল্লায মথ ত্রুয ামথ রিাাআ মফ াঅল্লা তাফাযাকা য়া
তা―াঅরা‖য কথামক ফাস্তফায়ন কযায জনয: বতবন ফমরন:
َّن
َ ُ ْ
َّن
]٧٦ :﴿ ٱ ِ َ َ ا َ ُوا ُ َ ِ وو ِ َس ِ ِ ٱ ِ ﴾ [النساء
‗মাযা ভুবভন তাযা াঅল্লা য মথ মু দ্ধ কময ।‘4 এয াথণ র :
াআরামভ মু মদ্ধয বফলয়বি বফজয় রামবয াঅকাঙ্খা , ু বফধা মবাগ
কযায মরাব এফাং খযাবত  ম্মান রামবয াঈমেময
য াঈয
প্রবতবিত নয় ; াঅয প্রবতবিত নয় াঈমনফাদ  মস্বচ্ছাচাবযতা
প্রবতিায রমযযয াঈয। মু মদ্ধয এাআ বফলয়বি বফবধম্মত কযা য়
ভূ রত ভানফজাবতয বদাময়ত  তামদযমক াংমাধন কযায জনয ,
ভানু লমক ভানু মলয মগারাভী কযা মথমক মফয কময াঅল্লায াআফাদত
কযায বদমক বনময় াঅায জনয , দু বনয়ায াংকীণণতা মথমক মফয
কময তায প্রস্ততায থ মদখামনায জনয এফাং
(ফাবতর)
ধভণভূ ময াতযাচায  ফািাফাবি মথমক মফয কময াআরামভয
নযায়যায়ণতা  াআনামপয বদমক বনময় াঅায জনয।

4

ূ যা াঅন-বনা: ৭৬
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াঅল্লায মথ রিাাআ মত মফ বনমনাক্ত াঈমেয  রমযযয
াধীমন:
(ক) ভুবরভমদয য মথমক াঅগ্রান প্রবতমযাধ কযায জনয
াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
ُ ِ ُّم

َ َ َ ۡم َ ُ ٓ ْ َّن َّن
ا ِو ٱ

َ َ َّن َّن َ ُ َ ُ َ ُ ۡم
ْ ُ َ
ِو
ِ َ ِ وا ِ َس ِ ِ ٱ ِ ٱ
َ
]١٩٠ : ﴾ [ابلقرة١٩٠ َ ِ ۡم

:
﴿
ُٱ ۡما

‗াঅয মাযা মতাভামদয বফরুমদ্ধ মু দ্ধ কময , মতাভযা াঅল্লা য মথ
তামদয বফরুমদ্ধ মু দ্ধ কয ; বকন্তু ীভারাংঘন কমযা না। বনশ্চয়
াঅল্লা ীভারাংঘনকাযীমদযমক বারফামন না।‘

5

(খ) বফমদ্রাী বক্তমক ধ্বাং কযায জনয , মাযা মজায জফযদবস্ত
কময ভানু লমক তামদয দীমনয ফযাাময বপতনা ফা বফমণময়য বদমক
মঠমর মদয়: াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
رٞ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ۡم َ َّن
َ ُ
ُ ُّم َّن
]٣٩ :وو ِ ۡم َ َ وو ٱ ّ ِ ُ ُ ۥ ِ ِ ﴾ [االىفال
﴿ ِ وو
‗াঅয মতাভযা তামদয বফরুমদ্ধ াংগ্রাভ কযমত থাকমফ মতযণ না
মপৎনা দু য য় এফাং দ্বীন ূ ণণরূম াঅল্লায জনয ময় মায়
।‘6

5

ূ যা াঅর-ফাকাযা: ১৯০

6

ূ যা াঅর-াঅনপার: ৩৯
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(গ) তাগূ তমক াাযণ  থভ্রষ্ট বস্বযাচাযী বক্তমক াঈৎখাত
কযায জনয , মা াআরাভী দা ―য়ামতয মথ ফাধা ৃ বষ্ট কময এফাং
জনগমণয বনকি মামত
প্রবতফেকতা ৃ বষ্ট কময:
َ
َ َ َّن
ِ ُ ٓو ا ْ ۡم ِ َ ٓ َ ٱ َّن ۡم
ل َ ِوۖن ِو ۡم د

তা না মৌঁ
ছামত াময ম
াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
َ ُ َ
َ َ ِ َس ٱ َّن ُ و
ِ ِ ِ ِ وو
]٧٦ : ﴾ [النساء٧٦

জনয

َ َ َ َّن
ُ ْك َ ُ ا
ِ ﴿ ٱ
ً َ َ َ َ َّن ۡم
ِٱ ل ِو و ضع

‗াঅয মাযা কামপয , তাযা তাগূ মতয মথ মু দ্ধ কময। কামজাআ
মতাভযা য়তামনয ফেুমদয বফরুমদ্ধ মু দ্ধ কয ; য়তামনয মকৌর
াফযাআ দু ফণর।‘7
(ঘ) চুবক্ত ম্পাদন কযায য তা বি কযায কাযমণ
:
তা―াঅরা ফমরন:
ْ ُ
َ ُ ۡم َ َ ُ ٓ ْ َ َّن
َ َ َ ْ ُ َ َّن
َ ۡم
ّ
ِ و ا ِم
ِ ِٓوا ۡمي ن ُه ِ ۢن َ ۡمدِ ع دِوِ ۡم َ َ َع وا ِ د
َّن ُ ۡم َ ٓ َ ۡم َ َ َ َ َّن
َ
]١٢ : ﴾ [اتلوبة١٢ ي و ُه ۡم َع ُه ۡم َ َن ُهوو
ِنه

াঅল্লা
﴿ ِإَوو
ۡم ُ ۡم
ِٱا ر

‗াঅয মবদ তাযা তামদয চুবক্তয য তামদয প্রবতশ্রুবত বি কময
এফাং মতাভামদয দ্বীন ম্বমে কিুবক্ত কময , তমফ কুপমযয মনতামদয

7
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ামথ মু দ্ধ কয ; এযা এভন মরাক মামদয মকামনা প্রবতশ্রুবত মনাআ ;
মমন তাযা বনফৃ ত্ত য়।‘8
২. ভুবরভ ম্প্রদাময়য জনয মকামনা জাবতয ামথ মু মদ্ধ জবিময়
মায়া বফধ মফ না মতযণ না তাযা তামদযমক তকণ কযমফ
এফাং তায বনকি বতনবি বফলয় ম কযমফ:
(ক) াআরাভ;
(খ) বজবময়া;
(গ) মু দ্ধ।
- মবদ তাযা মস্বচ্ছায় াআরাভ গ্রণ কময এফাং তয দীমনয
ানু যণ কময , তামর যস্পমযয ভমধয মকামনা প্রকায মু দ্ধ ,
ঝগিা-বফফাদ  ত্রুতা কযায াফকা মনাআ ; ফযাং তামদয াফস্থা
ভুবরভগমণয াফস্থায ভত ময় মামফ ; াঅভামদয জনয মা থাকমফ ,
তামদয জনয তাাআ থাকমফ ; াঅভামদয াঈয মম দায়- দাবয়ত্ব
থাকমফ, তামদয াঈয ম দায়- দাবয়ত্ব থাকমফ; তাকয়া (াঅল্লা
বীবত)  ৎ কামজয ভানদে ফযতীত একজমনয াঈয ানয
জমনয মকামনা মেিত্ব থাকমফ না।

8
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- াঅয তাযা মবদ াআরাভমক প্রতযাখযান কময এফাং াআরাভী
ামনয ছা য়ায় মথমক তামদয াঅবকদা- বফোমক রারন কযমত
চায়, তমফ ভুবরভগণ কতৃণক তামদয বনযাত্তা বফধামনয বফবনভময়
―বজবময়া‖ কয প্রদামনয মতণ কায য মথমক
মকামনা প্রকায
চা াথফা মজায জফযদবস্ত ছািাাআ তামদয জনয এাআ ধযমনয
স্বাধীনতা থাকমফ। 9 াঅয এাআ ফযাাযবি বফস্তৃত মফ াআরামভ
প্রমফ কযা এফাং তামদয ধভণকভণ ারমনয মযমে , মম ফযাাযবিমক
তাবগদ কময াঅল্লা তাফাযাকা য়া তা―াঅরায ফাণী:
َ ۡم
ّ َ َّن
ُ ۡم
َ َ َ ٓ ۡم
]٢٥٦ :َ َّن َ ٱ ُّم د ِ َ ٱا ِّ ﴾ [ابلقرة
﴿ ِ راا ِ ٱ ِ ِۖن
‗দ্বীন গ্রমণয ফযাাময মকামনা মজায-জফযদবস্ত মনাআ; তয থ ু স্পষ্ট
ময়মছ ভ্রাি থ মথমক।
‘10
াআরাভী বফমে াআয়াূ দী  বিষ্টানগণ কতৃণক তামদয ধমভণয াঈয
ফতণভান ভয় মণি াফবষ্ট থাকা এভন একবি াকািয দবরর
মামত মকামনা বফতকণ কযায ু মমাগ মনাআ মম, াআরাভ ফর প্রময়াগ
 তযফাযীয মজাময ানযমক তা
(াআরাভ) গ্রণ কযমত ফাধয
কমযবন।
9

ভুবরভগণ মবদ তামদয বনযাত্তা বফধামন াযভ য় , তামর তামদয কতণফয
র তামদয প্রদত্ত ―বজবময়া‖ কয তামদয বনকি মপযত মদয়া , ―ীযা‖ এয
ােণফতণী যফাীমদয ামথ মমভন ফযফায কমযবছমরন াঅফূ ―াঈফায়দা যা.।

10
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াঅয এয ময াআাঈমযাীয় বিষ্টান ―যায াঅ যনু রদ‖ তায ―াঅদদা―য়াত াআরার াআরাভ (  [ )ادلعوة إىل اإلسالمাআরামভয বদমক
াঅহ্বান] - নাভক গ্রমন্থয ভমধয াযয প্রদান কমযমছন।
- াঅয মবদ তাযা াআরাভ গ্রণ 

―বজবময়া‖ কয প্রদান কযমত

াস্বীকায কময, তামর তাযা মফ াফাধয  াযাধী ; ফযাং তাযা
াআরাভী দা―য়াত জনগমণয বনকি মৌঁছাফায যাস্তায় প্রবতফেকতা
ৃ বষ্টমত তৎয  াংকল্পফদ্ধ মগািী।
মকফর তখন ,  ম ভময় তামদযমক যাস্তা মথমক াাযণ
কযায জনয রিাাআময়য ারা এম মায়। বকন্তু তাযা (ভুবরভগণ)
তামদযমক ―বজবময়া‖ কয প্রদান াথফা যক্তাত য়া মথমক বফযত
যাখায জনয মু মদ্ধয থ মফমছ মন য়ায ফণমল ু মমাগ দামনয
জনয মু মদ্ধয তকণফাণী াঈচ্চাযণ না কযা মণি মু মদ্ধ াফতীণণ য়
না।
৩. মু দ্ধ চরাকারীন ভময়য ভমধয মখন ত্রুগণ বেয বদমক ঝুাঁমক
িমফ, তখন ভুবরভগমণয াঈবচৎ মফ াঅল্লা তাফাযাকা য়া
তা―াঅরায ফাণী ফাস্তফায়মনয জনয বেয বদমক ঝুাঁমক িা ; বতবন
ফমরন:

ۡم
ُ َ َ ُ ْ َّن ۡم ِ َ ۡم َ ۡم َ َ َ َ َ َّن ۡم َ َ َّن َّن
﴾ ٦١ ُ ِ ٱ ِ ِ ُ ۥ و َو ٱ َّنل ِم ُ ٱا َع
ه و
وا ِ ل ٱ
﴿ِإَوو
]٦١ :[االىفال
25

‗াঅয তাযা মবদ বেয বদমক ঝুাঁমক মি , তমফ াঅবন বেয
বদমক ঝুাঁকমফন এফাং াঅল্লাহ য াঈয বনবণয করুন ; বনশ্চয় বতবন
ফণমোতা, ফণজ্ঞ।‘11

তমফ তণ মরা ঐ বে ফা াবিচুবক্ত এভন না য়া , মামত
ত্রুয জনয করযাণ যময়মছ এফাং ভুবরভগমণয জনয যবতকাযক।
াঅয এগুমরা মরা াআরামভয দৃ বষ্টমত য ―য়ী মু মদ্ধয গুরুত্বূ ণণ
বফবষ্টযাফরী এফাং এগুমরা মরা মাআ মু মদ্ধয মফণাৎকৃষ্ট তণাফরী 
াঈমেয-রযয।
ু তযাাং এফ

য―াই বফবমষ্টযয াঈয বববত্ত কময

ভুবরভ

াকগমণয য মথমক
মখন মু মদ্ধ জবিময় মামফ , (মায
বফবষ্টযগুমরায াঅমরাচনা ূ মফণ াবতফাবত ময়মছ ) াঅয মখন
তাযা (ভুবরভগণ) তামদয মথমক মু দ্ধামদযমক মু দ্ধফন্দী বমমফ
াঅিকামফ, তখন তামদযমক তা মদয (মু দ্ধফন্দীমদয) ামথ াঅচাযাঅচযমণয মযমে চাযবি বফলময় স্বাধীনতা মদয়া মফ:
১. মকামনা বফবনভয় ছািাাআ তামদযমক ভুবক্ত বদময় মদয়া
, াঅয এিা
মরা ানু গ্র ফা ানু কম্পা।
২. বফবনভয় গ্রণ কময তামদযমক ভুবক্ত বদময় মদয়া , াঅয এিা
মরা ভুবক্তণ।
11
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৩. তযা কযা।
৪. দা বমমফ গ্রণ কযা।
* ানু গ্র  ভুবক্তণ (প্রথভ দু ‖বি) গ্রমণয বফলয়বি াফযস্ত ময়মছ
াঅল্লা তাফাযাকা য়া তা―াঅরায ফাণীয কাযমণ, বতবন ফমরমছন:
َ
َ َّن َ َّن ۢن َ ۡم ُ َّن َ ٓ ً َ َّن َ َ ۡم
َ
]٤ :َ ٱ َ ۡمر ُ ۡم َ َارو ﴾ [حمهد
ا د ِإَو ِ ا
ِ ﴿
‗তাযয য় ানু কম্পা, নয় ভুবক্তণ। মতযণ না মু মদ্ধয বায (াস্ত্র)
নাবভময় না মপমর।‘12
* াঅয তযা কযায বফলয়বি াফযস্ত ময়মছ াঅল্লা ু ফানাহু য়া
তা―াঅরায এাআ ফাণীয কাযমণ, বতবন ফমরমছন:
َ ۡم
َ َ َ ُ
َ
ۡم
َ َ
]٦٧ :﴿ َ و ُلِ َ ِ ٍ ّ و َ وو ُ ٓۥ ۡم َ َ َّن ُ ِ َ ِ ٱ ۡمر ِ ﴾ [االىفال
‗মকান নফীয জ নয াংগত নয় মম তায বনকি মু দ্ধফন্দী থাকমফ
মতযণ না বতবন মভীমন (তামদয) যক্ত প্রফাবত কমযন।‘13

,

* াঅয দা-দাী ফানামনায বফলয়বি াফযস্ত ময়মছ ু ন্না ‖য ভমধয;
নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ মকামনা মকামনা মু মদ্ধ নাযী 
বশুমদযমক মু দ্ধফন্দী বমমফ গ্রণ কমযবছমর ন, মমভন বতবন ফনু
12

ূ যা ভুাম্মদ: ৪
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ূ যা াঅর-াঅনপার: ৬৭
27

কুযাাআমায মু মদ্ধ নাযী  তামদয িানমদযমক দাবযণত কমযমছন।

দাীমত

াঅয এয াঈয বববত্ত কময ভুবরভ ম্প্রদাময়য মনতায
জনয
াধাযণ যভতা থাকমফ মম , ম ছন্দ ফা বনফণাচন কযমফ
:
ানু কম্পা, াথফা ভুবক্তণ , াথফা  তযা কযা , াথফা দা- দাী
ফানামনা।
াঅয তায জনয াবধকায থাকমফ মম , বদ্ধাি মনয়ায মযমে বতবন
ভুবরভ ম্প্রদাময়য বফদযভান াফস্থায দু ফণরতা াথফা বক্তভত্তায
প্রবত নজয বদমফন ... এফাং তায জনয এাআ াবধকায থাকমফ মম , এ
বফলময় বদ্ধাি মন য়ায মযমে বতবন ভুবরভ মু দ্ধফন্দীমদয ামথ
ত্রুগমণয াঅচযমণয বফলয়বিয প্রবত রযয কযমফন , মামত বতবন
তামদয (ত্রুগমণয) মু দ্ধফন্দীমদয ামথ ভূ রনীবতয বববত্তমত াঅ চযণ
কযমত ামযন ; াঅয (ত্রুয ামথ ) াঅচায-াঅচযমণয ভূ রনীবত
মরা তামদয াঅচযমণয ানু রূ াঅচযণ কযা , মম নীবত াঅরকুযাঅনু র কাযীভ প্রণয়ন কমযমছ, মখন বতবন ফমরমছন:

ُْ َ
ُر ۡمٞ
]٤٠ :﴿ َ َ ا َس ّ ِ َ ٖۚري َس ّ ِ َ ّ ِ َه ﴾ [الشورا

‗াঅয ভমন্দয প্রবতপর ানু রূ ভন্দ।‘14

14
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ানু রূবামফ তায াবধকায যময়মছ , এ বফলময় বদ্ধাি মনয়ায
মযমে বতবন ানু কম্পা  ভুবক্তমণয ফুবনয়ামদয াঈয বববত্ত কময
মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচযমণয ফযাাময াআরাভী াঈদাযতায বদমক
রযয কযমফন, মামত বতবন বক্ত- াভথণয থাকায ময (প্রবতমাধ
না বনময়) ভানু বফতা প্রদণন  যভায ফযাাময ত্রুমদযমক ভান
বযা দান কযমত ামযন , মমভনবি কমযমছন ―ারা াঈবেন
াঅাআয়ু ফী‖ মখন বতবন ববত্তমনয মাআ ঐবতাবক মু মদ্ধ বিষ্টানমদয
াঈয জয় রাব কযায ময মু দ্ধফন্দীমদয প্রবত
যভা প্রদণন 
ভুবক্তণ গ্রণ কযায ভাধযমভ ানু কম্পা প্রদণন কমযমছন ; াঅয
বতবন মবদ তামদযমক তযা কযায াআচ্ছা কযমতন , তামর এিাাআ
ত ভ- াঅচযমণয নীবতভারায় নযায়  াআনাপূ ণণ
; কাযণ,
বিষ্টানগণ প্রথভ ক্রু ময মু মদ্ধ একবদমন ত্তয াজামযয মফব
ভুবরভ মু দ্ধফন্দীমক তযা কমযমছ ; াঅয াঅল্লা ঐ ফযবক্তয প্রবত
যভ করুন, বমবন ফমরমছন:
مومَا فاكن اهعدل يَا شجيث
فوًا مومخى شال ةادلم أةطح
وخووخى قخن األشارى وطاملا
ّ غدوٍا ىلع األرسى
ًٌٍ و ٍصفح
فدصتكى ِذا اتلفاوت ةيََا
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و لك إٍاء ةاذلي فيُ يَضح
াথণাৎ‗াঅভযা মখন যভতা রাব কমযবছ , তখন নযায়যায়ণতা াফরম্বন
বছর াঅভামদয নীবত  স্ববাফ।
াঅয মখন মতাভযা যভতা রাব কমযছ
ময়মছ াঈাতযকা।

, তখন যমক্ত য়রাফ

াঅয মতাভযা মু দ্ধফন্দীমদয তযা কযামক বফধ কময বনময়ছ , াথচ
মতফায াঅভামদয কার ময়মছ মু দ্ধফন্দীমদয াঈয
, াঅভযা
ানু কম্পা  যভা প্রদণন কমযবছ ততফায।
ু তযাাং এিাাআ াঅভামদয  মতাভামদয ভামঝ াথণকয বনণণময়
মমথষ্ট। ফস্তুত: প্রমতযকবি াে তাাআ প্রদান কময মা তামত যবয ত
াঅমছ।‘
াঅভযা মা মণামরাচনা কযরাভ , তা মথমক বযষ্কায ময় মগর মম ,
ভুবরভ ম্প্রদাময়য মনতায জনয মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচায-াঅচযণ
 মরনমদমনয ফযাাময ূ ণণ স্বাধীনতা  যভতা যময়মছ : ানু কম্পা
প্রদণন, াথফা ভুবক্তণ াঅদায় , াথফা তযা কযা , াথফা দাদাী ফানামনা (এাআ চাযবি বফকল্প বফলয় ) মথমক মমাআ বফলয়বিয
ভমধয করযাণ াঅমছ ফমর বতবন ভমন কযমফন , বতবন তাাআ কযমত
াযমফন।
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ু তযাাং মখন ভুবরভমদয মনতা ভমন কযমফন ফতণভামন দা- দাী
ফানামনায যণান্ন য়ায দযকায মনাআ ; কাযণ ফতণভান বফমে
দা-দাী বনবলদ্ধ ; তাছািা াআরামভয াধাযণ রযযভূ ময ভমধয
ানযতভ একবি মরা মগারাভমদযমক াঅমাদ কময মদয়া এফাং
তামদযমক স্বাধীনা দান কযা ; ানু রূবামফ ানু কম্পা প্রদণন 
ভুবক্তণ াঅদাময়য ফুবনয়ামদয াঈয বববত্ত কময মু দ্ধফন্দীমদয ামথ
াঅচায-াঅচযণ  মরনমদমনয মযমে ভানু বফতায
কুযাঅবনক
বনমদণ াংক্রাি নীবত গ্রমণয জনয ... তখন বতবন তায াভমথণযয
াঅমরামক দাত্বমক ফাদ বদময় ায মম মকামনা একবিমক ফাছাাআ
কযমফন, মামত মু মদ্ধয বায (াস্ত্র) নাবভময় মপরা য য াঅভামদয
ামত াঅা মু দ্ধফন্দীমদয াঈয বতবন ভাধানভূ রক বদ্ধাি ম
কযমত ামযন।
াঅয এিাাআ কমযমছন ভানী খবরপা ু রাতান

―ভুাম্মদ াঅর-

পামত‖, মখন বতবন মু মদ্ধয মযমে মু দ্ধফন্দীমদযমক দাদাী
ফানামনায প্রথা ফাবতর কযায ফযাাময যােীয় বে- চুবক্তমত বফমেয
যােভূ ময ামথ ঐকযফদ্ধবামফ চুবক্তমত াঅফদ্ধ ময়মছ ন; াঅয ঐ
ভয় মথমকাআ যােভূ  এ বযবালা ম্পমকণ াফগত য় এফাং
মু মদ্ধয ভমধয দা-দাী ফানামনায প্রথা বনবলদ্ধ ময় মায় !!
তমফ এয াথণ এাআ নয় মম , দাত্ব প্রথা চূ িািবামফ ফাবতর ময়
মগমছ এফাং য ―য়ীবামফ মাআ াধযায় মল ময় মগমছ , মমভনবি
মকাঈ মকাঈ ধাযণা কময থামক ; ফযাং এয াথণ মরা মু দ্ধফন্দীমদয
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ামথ াঅচায- াঅচযণ  মরনমদমনয মযমে াআভাভ তায যভতামক
প্রময়াগ কমযমছ তায দা- দাী ফানামনায াআচ্ছায াঈময ানু কম্পা
প্রদণন  ভুবক্তণ াঅদাময়য াআচ্ছা
গ্রমণয দ্বাযা ; মা াআরাভী
যাজনীবতয ানফদয াাং।
াঅফায কখন কখন এভন বদন াঅমত াময , মমবদন বফমেয
ভমধয াভাবজক ান প্রণারী াঅফায নতুন কময মু দ্ধফন্দীমদযমক
দা-দাী ফানামনা বফধ ক যায দাবফ াঈত্থান কযমত াময ; াফস্থা
মখন এিা দাাঁিামফ তখন াআরাভ এ নতুন ঘিনা  াঅিজণাবতক
বফধতায নীবতয াভমন তায দু াত ফাাঁ ধা াফস্থায় থভমক দাাঁবিময়
থাকমফ (াঅফায মু দ্ধ- ফন্দী নীবত গ্রণ কযমফ না ) এিা মকামনা
বফমফকফান মভমন বনমত াময না। ফযাং
বযবস্থবত ানু মায়ী
াআরাভমক ম াফস্থায ভুমখাভুবখ দাাঁিামত মফ; াঅয মকামনা
মন্দ মনাআ— তখন াযস্পবযক াঅচায- াঅচযণ  মরনমদনবি
মফ ভামন ভান ফা ানু রূ।
াযকথা:
াআরাভ প্রাচীনকামরয দামত্বয াঈৎস্থরভূ  াভবগ্রকবামফ ফে
কময বদময়মছ ; তমফ একবি ভাে াঈৎ ছািা , াঅয তা মরা
যীয়ত ম্মত মু মদ্ধ ফন্দী য়া
মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী
বমমফ গ্রণ কযায াঈৎ , মখন ভুবরভগমণয াআভাভ এাআ দাদাী ফানামনায ভমধয করযাণ াঅমছ ফমর ভমন কমযন।
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াঅয াআভামভয জনয ু মমাগ ফা াবধকায যময়মছ মম
, বতবন
(মু দ্ধফন্দীমদযমক) দা-দাী বমমফ গ্রণ কযায বযফমতণ
ানু কম্পা প্রদণন াথফা ভুবক্তণ গ্রমণ য নীবত ানু যণ কযমত
াযমফন, মখন মু দ্ধভূ ম দা- দাী ফানামনায প্রথামক বনবলদ্ধ
কযায ফযাাময বফে বে- চুবক্ত কযমফ , মমাআ কাজবি কমযমছন
ভানী ু রতান ―ভুাম্মদ াঅর- পামত‖ য. এাআ বফমফচনায় মম ,
াআরাভ তামক মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচায- াঅচযণ  মরনমদমনয
ফযাাময চাযবি বফলময় ু মমাগ দান কমযমছ : ানু কম্পা প্রদণন ,
াথফা ভুবক্তণ াঅদায় কযা , াথফা তযা কযা , াথফা দা- দাী
ফানামনা।
ু তযাাং ভুবরভ যােপ্রধান াআরাভ, ভুবরভ  ভস্ত ভানফতায
করযামণয বদক বফমফচনা কময
এয ভধয মথমক মম মকামনা
একবিমক বনফণাচন কযায এখবতয়ায যামখন।
াঅয াঅল্লাাআ ফমচময় মফব বার জামনন।
***
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দা-দাী‖য ামথ াআরাভ মকভন াঅচযণ কময?
বফমে াভাবজক বনয়ভনীবত  ানফযফস্থাভূ ময ভধয মথমক
একবি াননীবত ায়া মায়বন, মা াআরাভ মমভন কময াঅচযণ
কমযমছ, তায ভত কময দাদাীয ামথ ভানফতাু রব
ম্মানজনক াঅচায-াঅচযণ কমযমছ।
াঅয াঅভযা দা -দাীয ামথ এাআ াঅচায- াঅচযণ  মরনমদনমক
াআরাভী ানফযফস্থায ছায়াতমর বতনবি মভৌবরক ধাযায ভমধয
ীভাফদ্ধ কযমত াবয।
প্রথভ ধাযা : দা-দাীমক ভানফ ৃ বষ্ট ফমর বফমফচনা কযা

, মায

ম্মান ায়ায  মফাঁমচ থাকায াবধকায যময়মছ।
বদ্বতীয় ধাযা: াবধকায  দাবয়মত্বয মযমে ভানফ

জাবতয ভমধয

দা-দাীমক ভান ফমর গণয কযা।
তৃতীয় ধাযা: দা-দাীয ামথ ভানফতাু রব াঅচযণ কযা , বফমল
কময জনগমণয ামথ তায মভরামভায মযমে তামক ভানু ল ফমর
ভমন কযা।
* দা-দাীমক ভানফ ৃ বষ্ট ফমর বফমফচনা কযা , মায ম্মান
ায়ায  মফাঁমচ থাকায াবধকায যময়মছ —এাআ ধাযায ামথ মা
ম্পবকণত, তা র:
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মখন াআরাভ এমমছ , তখন তায াঅগভন ঘমিমছ ভানু মলয
জাবতমবদ  ফণণনফলভয এফাং তামদয মেণী, াফস্থা ...  াঅর ফা
বকমিয ববন্নতা ফা বফযীতয দূ য কযায জনয ; াঅয তামদয জনয
একাআ ভূ র , াঈৎবত্তস্থর  প্রতযাফতণনস্থমরয বফলয়বি প্রবতবিত
কযায জনয।
তায াঅগভন ময়মছ এাআ কথা
বালায়):
َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡم َ ُ ۡم ُ ُ ٗري
ٖۚري ن ع وك عو ا
ِ
]١٣ :ۡم ﴾ [احلجرات

ফরায জনয

(াঅর-কুযাঅমনয

ُ َ َ َ َ َ ُّم َ َّن ُ َّن
ۡم وك
ِ ﴿ يأ ه ٱُل ا
ُ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َّن َ ۡم َ َ ُ ۡم َ َّن َ ۡم
ع ٱ ِ ك
ِ ع ر وا ِو ر
ِ
َ َ

ِّ

‗ম ভানু ল ! াঅভযা মতাভামদযমক ৃ বষ্ট কমযবছ এক ুরুল  এক
নাযী মত , াঅয মতাভামদযমক বফবক্ত কমযবছ বফববন্ন জাবত 

মগামে, মামত মতাভযা এমক ামনযয ামথ বযবচত মত ায
।
মতাভামদয ভমধয াঅল্লা য কামছ ম ফযবক্তাআ মফব ভমণাদাম্পন্ন মম
মতাভামদয ভমধয মফব তাকয়াম্পন্ন।‘15
াআরাভ এমমছ বযারামতয াবধকাযী ভুাম্মদ াআফন াঅফবদল্লা
াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লামভয বালায় এাআ কথা বযষ্কায কযায
জনয মম , মগারামভয াঈয ভবনমফয , কৃষ্ণামিয াঈয মে তামিয
এফাং ানাযমফয াঈয াঅযমফয তাকয়ায ভানদে ফযতীত ানয
15
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মকামনা মেিত্ব মনাআ। াআভাভ ভুবরভ  তাফাযী য . বফদায় ামে
বভনামত যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লামভয বনকি মথমক
মাাঁযা শুমনমছন, তাাঁমদয মথমক ফণণনা কমযন, বতবন ভানু মলয মভৌবরক
াবধকামযয স্বীকৃবত বদময় ফমরন:
 وال,  و أٍُ ال فضن هعريب ىلع أعجيم, « أٍخى ةَْ آدم و آدم يٌ حراب
. »  وال أمحر ىلع أشْد إال باهجقْى,  وال أشْد ىلع أمحر, هعجيم ىلع عريب

‗মতাভযা াঅদমভয িান , াঅয াঅদভ ভাবি মথমক ৃ বষ্ট ; াঅয
তাকয়ায (াঅল্লামক বয় কযায) ভানদে ফযতীত ানাযমফয াঈয
াঅযমফয, াঅযমফয াঈয ানাযমফয , মেতামিয াঈয কৃষ্ণামিয
এফাং কৃষ্ণামিয াঈয মেতামিয মকামনা মেিত্ব মনাআ।‘
এফ ফক্তফয মথমক বযষ্কায ময় মগর মম , াআরাভী ানফযফস্থায
ছায়াতমর দা- দাী মরা এভন এক ৃ ষ্ট জীফ , মায জনয ম্মান
ায়ায  মফাঁমচ থাকায াবধকায বনবশ্চত কযা ময়মছ ায মম
মকামনা ভানু মলয ভত ভানবামফ ; ু তযাাং মখন তায জাতীয়তা 
ভান-ভমণদা ভুন্নত ময়মছ , তখন তায ভামঝ এফাং ানয মকামনা
ভানু মলয ভামঝ তাকয়া  ৎ কাজ ফযতীত ানয মকামনা মেিত্ব
মনাআ।
* াবধকায  দাবয়মত্বয মযমে ভানফ জাবতয ভমধয দা-দাীমক
ভান ফমর গণয কযা— এাআ ধাযায ামথ মা ম্পবকণত, তা র:
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াআরাভ দা- দাী  ায মম মকামনা ভানু মলয ভমধয মাফতীয়
াবধকায  গুরুত্বূ ণণ দাবয়ত্ব- কতণমফযয ভমধয ভতা বফধান
কমযমছ, তমফ বকছু বকছু বফমল াফস্থা মথমক দা- দাীমক তায
াঈয াবণত দাবয়মত্বয ামথ াাংঘবলণক য়ায কাযমণ াআরাভ
াফযাবত দান কমযমছ ; মমভন জুভ ―াঅয ারাত  ামেয
ফাধযফাধকতা াফযাবত দান।
াঅয াআরাভ মগারাভমদয জনয মম ভতা দান কমযমছ , তায নীবত
বনধণাযমণয াঈয বববত্ত কময (ফরা মায়):
- াআরাভ তামদয জনয াধাযণ াবস্ত  যী

―য়ত বনধণাবযত
াবস্তভূ ময মযমে ভতায নীবত বনধণাযণ কমযমছ ; াআভাভ ফুখাযী,
ভুবরভ, াঅফূ দাাঈদ  বতযবভমী য . ফণণনা কমযমছন , াভুযা
যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহু মথমক ফবণণত , বতবন ফমরন, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব য়াাল্লাভ ফমরমছন:
 و يٌ خىص عتده,  ويٌ جدع عتده جدعَاه, « يٌ قخن عتده قخوَاه
. )  ( رواه ابلخاري و مصوى و أةْ داود و اهرتيذي. » خصيَاه

‗মম ফযবক্ত তায মগারাভমক তযা কযমফ , াঅভযা তামক তযা কযফ;
াঅয মম ফযবক্ত তায মগারামভয াি- প্রতযি কতণন কযমফ , াঅভযা
তায াি- প্রতযি কতণন কযফ ; াঅয মম ফযবক্ত তায মগারাভমক
মখাজা কযমফ, াঅভযা তামক মখাজা কযফ।‘ [ফুখাযী, ভুবরভ, াঅফূ
দাাঈদ  বতযবভমী ]
37

এভন বক মজমন যাখা দযকায মম , াআরাভ মগারাভমদয ফযাাময
যী―য়ত বনধণাবযত াবস্তমক ারকা কময বদময়মছ ; পমর ফযবক্তগত ,
াভাবজক  ভানবফক বদক বফমফচনা কময মগারামভয াবস্ত বনধণাযণ
কযা ময়মছ স্বাধীন ফযবক্তয াবস্তয ামধণক।
- াআরাভ মগারাভমদয জনয াআরাভী ভ্রাতৃমত্বয াথণফ  াবত
াঈৎকৃষ্ট ধযমনয নীবত বনধণাযণ কমযমছ ; ু তযাাং তাযা ভবনফমদয
ামথ যস্পয বাাআ বাাআ , এমক াযমক ভব্বতকাযী  যস্পয
যস্পমযয াামযকাযী। াআভাভ ফুখাযী য . বফশুদ্ধ  ধাযাফাবক
নমদ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ মথমক াবদ
ফণণনা কমযমছন, বতবন ফমরমছন:
 فًٌ اكن أخْه حتج يده, « إخْاٍكى خْهكى جعوّى ا﵀ حتج أيديكى
 وال حكوفِْى يٌ األعًال يا ال,  ويلوبصُ مما يوبس, فويطعًُ مما يأكن
. )  ( رواه ابلخاري. »  فإن لكفخًِْى فأعيَِْى, ٍُْيطيق

‗মতাভামদয দা যা মতাভামদযাআ বাাআ ; াঅল্লা তা ―াঅরা তামদযমক
মতাভামদয াধীনস্থ কময বদময়মছন। ু তযাাং মায বাাআ তায াধীমন
থাকমফ, ম মমন তামক বনমজ মা খায় তামক তা- াআ খায়ায় এফাং
বনমজ মা ময , তামক তা- াআ যায়। াঅয তামদয াঈয এভন
মকামনা কাজ চাবময় বদ না , মা কযায াভথণয তামদয মনাআ। মবদ
এভন কষ্টকয কাজ কযমত দা , তামর মতাভযা তামদয ম
কামজ াাময কযমফ।‘ [ ফুখাযী ]
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- াআরাভ দা-দাীয জনয যকারীন ায়ামফয নীবত বনধণাযণ
কমযমছ; ু তযাাং াঅল্লা তা―াঅরা স্বাধীন ফযবক্তমদয জনয মম জান্নাত
 স্থায়ী বনয়াভমতয ফযফস্থা কমযমছন , তাযা স্বাধীন ফযবক্তমদয ভত
তায াবধকাযী মত াযমফ , মবদ তাযা াইভামনয াঈয াির
থাকমত াময এফাং ৎ কাজ কময; াঅল্লা তা―াঅরা ফমরমছন:
َّن
َ َ َ ۡم َ َ َ ّ َ ٗري
َ ُ َ َ َ ّ ۡمَ َ َ َ ۡم َ َ َ ٗري
ٍ ۡم ن
ِ ِ ا
ع ِم
ُ ۡم َ ِ ِ ه
﴿
ِ ع ِم س
َ َ َ ُ َ ر َ ُ ْ َ َ َ ۡم ُ ُ َ ۡم َ َّن َ ُ ۡمٞ َ ُ َ ُ ۡم
ۡم
َ
: ﴾ [اغفر٤٠ وو ِ ه ِ ِ ِل ٖۚري
وو ٱ
ِ وو م
ِا

]٤٠

‗াঅয মম ুরুল বকাংফা নাযী ভুবভন ময় ৎকাজ কযমফ তমফ
তাযা প্রমফ কযমফ জান্নামত , মখামন তামদযমক মদয়া মফ
াগবণত বযবমক।‘16
াঅয াঅয়ামতয ভধযকায েগুমরা ফযাক ামথণ কর ুরুল 
নাযীয জনয , চাাআ তাযা মগারাভ াঈক াথফা স্বাধীন ফযবক্ত াঈক ,
দবযদ্র াঈক াথফা ম্পদারী াঈক।
- াআরাভ দা-দাীয জনয ভানবফক ভমণাদা দামনয নীবত বনধণাযণ
কমযমছ; ু তযাাং ভানু মলয ভূ র াআাঈবনি
(একক) বমমফ তাযা
স্বাধীন ফযবক্তমদয ভত; াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
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َّن

َ
ۡم
َ
ۡم ۡم
ن َ ٱاُ ۡم َ َ ِ ٱاُم ِ َ ِ ِم
ِ َ و
َ ۡم ُ ۡم َ َ َّن ُ َ ۡم
ُ ُ َ ُ َ ۡم
ض
ٱام ِ ِ ٱ
ِ ِِ ُ

ً ُ ۡم َ ۡم
َ َ َّن
َ
و
ِ ۡم َ ۡم ِ ۡم
﴿
َ َ َ
َ ن ۡم َ ۡم
ُ ُ ِ َ َ َ ِّ ُ ُ ي
م
ۡم
َ
]٢٥ : ﴾ [النساء... ّ ِ ۢن ٖۚري

‗াঅয মতাভামদয ভমধয কামযা ভুক্ত াইভানদায নাযী বফময়য াভথণয
না থাকমর মতাভযা মতাভামদয াবধকাযবুক্ত াইভানদায দাী বফময়
কযমফ; াঅল্লা মতাভামদয াইভান ম্পমকণ বযজ্ঞাত। মতাভযা এমক
ামযয ভান; ...।‘17
াঅয াঅয়াতবি মম ফযবক্ত স্বাধীনা াইভানদায নাযী মক বফময় কযায
াভথণয মনাআ, মাআ ফযবক্তয জনয ভুবভন দাীমক বফময় কযায বফধতা
দামনয প্রমি াফতীণণ ময়মছ; াঅয াঅয়াতবি স্বীকৃবত বদময়মছ মম ,
স্বাধীন নাযী  দাীগমণয ামথ াঅমাদ ুরুল  মগারাভমদয ভধয
মথমক মামদয বফময় মফ , তাযা এমক ামযয াাং এফাং তামদয
ভমধয ফাংময ভূ র বকি , াঈৎবত্তস্থর  প্রতযাফতণনস্থর এক
য়ায ফযাাময মকামনা াথণকয মনাআ।
াঅয এফ নীবতভারা, মামক াআরাভ দা- দাীমদয জনয তামদয
ভমধয  ভবনফমদয ভমধয াআরাভ কতৃণক বযূ ণণ ভানবফক ভতায
বচিাধাযা  দণন বস্থয কযায াঈ য স্পষ্ট দবরর বমমফ বনধণাযণ
কমযমছ; াঅয এগুমরা প্রকৃতময ূ ণণাি  স্থায়ী নীবতভারা
,
মমগুমরায ধা ময কামছ ভানফ যবচত মকামনা বনয়ভকানু ন  বফে
17
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ানফযফস্থা মু গ মু গ ধময কখন মৌঁছমত ামযবন
, মা
ঐবতাবকবামফ প্রভাবণত। এাআ কথা ু দৃঢ়বামফ প্রভাবণত মম
,
াআরাভ মচ্ছ ফাস্ত ফফাদী জীফনফযফস্থা ... ঐ ভয় মণি , মখন
াঅল্লা তা ―াঅরা ৃ বথফী  তায াঈয মাযা থাকমফ তামদয
াঈত্তযাবধকাযী মফন।
***
* দা-দাীয ামথ ভানফতাু রব ম্মানজনক াঅচযণ কযা—
এাআ ধাযায ামথ মা ম্পবকণত, তা র:
াআরাভ দা-দাীয ামথ বার াঅচযণ কযায ফযাাময বযাভূ রক
বমরফা  াআরাভী াঈমদভারা প্রণয়ন কমযমছ , মামক বনময়
ভুবরভ প্রজেভূ  ঐবতাবক ভয়কার ধময গফণ-াঙ্কায কময:
- ঐফ াঈমদভারা মথমক ানযতভ একবি র, ভবনফ তামক ঐ
খাফায মথমক খায়ামফ, মা মথমক ম বনমজ খায় এফাং ম তামক
তা-াআ যামফ, মা ম বযধান কময। বকছু যণ ূ মফণ াঅভযা াবদ
াঈমল্লখ কমযবছ (নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ ফমরমছন):
 ( رواه. »  ويلوبصُ مما يوبس, « فًٌ اكن أخْه حتج يده فويطعًُ مما يأكن
. ) ابلخاري
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‗ু তযাাং মায বাাআ তায াধীমন থাকমফ , ম মমন তামক বনমজ মা
খায়, তামক তা- াআ খায়ায় এফাং বনমজ মা ময , তামক তা- াআ
যায়।‘ [ ফুখাযী ]
- ঐফ াঈমদভারায ানযতভ াঅমযকবি র, ভবনফ তায াঈয
এভন মকামনা কাজ চাবময় বদমফ না, মা কযায াভথণয তায মনাআ।
ূ মফণ াঅভযা এাআ াবদবি াঈমল্লখ কমযবছ
(নফী াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব য়াাল্লাভ ফমরমছন):
. »  فإن لكفخًِْى فأعيَِْى, ٍُْ« وال حكوفِْى يٌ األعًال يا ال يطيق
. )(رواه ابلخاري

‗াঅয তামদয াঈয এভন মকামনা কাজ চাবময় বদ না , মা কযায
াভথণয তামদয মনাআ। মবদ এভন কষ্টকয কাজ কযমত দা , তামর
মতাভযা তামদয ম কামজ াাময কযমফ।‘ [ ফুখাযী ]
- াঅয ঐফ াঈমদভারায ানযতভ াঅমযকবি র, দা-দাীমক
এভনবামফ মম্বাধন কযা, মামত ম ানু বফ কময মম , ম তায
বযফায-বযজন  াঅনজনমদয ভমধযাআ াঅমছ: বফশুদ্ধ াবদময
বালয, মা ফমর:
. »  فخاي و فخايت:  ةن يقن,  و ِذه أييت,  ِذا عتدي: « ال يقن أخدكى
‗মতাভমদয মকাঈ মমন না ফমর: এিা াঅভায দা এফাং এিা াঅভায
দাী; ফযাং ম মমন ফমর: াঅভায মু ফক  াঅভায মু ফতী।‘
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- াঅয ঐফ বনমদণাফরীয ভধয মথমক ানযতভ াঅমযকবি র ,
তামদয ভমধয মথমক মকাঈ মগারাভ  দাীমদয কাাঈমক বফময়
কযায াঅগ্র প্রকা কযমর , তায বফময়য ফযফস্থা কময মদয়া;
মকননা, াঅল্লা তা―াঅরা ফমরমছন:
َ ً
َ َ َّن
ۡم ُ ۡم
ُ
َ
َم َّن
َ ن َ ٱ ۡماُ ۡم
ِ ۡم َ ۡم ِ ۡم
﴿
ِ َ ۡم َ ۡمو و
ِ ِ َ ِ َ ِ ٱام
َُ َ َ َ ۡم َ ۡم َ ُ ُ ّ َ َ َ ُ ُ ۡم ُ ۡم َ َ َّن ُ َ ۡم
ُ ُ َ ُ َ ۡم
ض
ٱام ِ ِ ٱ
ِ
من ي
ِ ِِ
ِ
ُ
َ
ۡم
َ
ۡم
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ۡم
ۡم
َ
ّ ِ ۢن َ ۡم ٖۚري ٱ ِ وو َّن و ا ِه َّن َ َ ا وو َّن
﴾ ... ِ ورو َّن ٱ ِا ُر
ِ ِِ
ِ
]٢٥ :[النساء
‗াঅয মতাভামদয ভমধয কামযা ভুক্ত াইভানদায নাযী বফময়য াভথণয
না থাকমর মতাভযা মতাভামদয াবধকাযবুক্ত াইভানদায দাী বফময়
কযমফ; াঅল্লা মতাভামদয াইভান ম্পমকণ বযজ্ঞাত। মতাভযা এমক
ামযয ভান ; কামজাআ মতাভযা তামদযমক বফময় কযমফ তামদয
ভাবরমকয ানু ভবতক্রমভ এফাং তামদযমক তামদয মভায বদময় মদমফ
নযায়াংগতবামফ। ...।‘18
- াঅয এাআ বনয়ভনীবত  বনমদণাফরীয ভমধয াঅমযকবি র, তায
ামথ এভন াঅচযণ কযা, মমভবনবামফ মকামনা ভুবরভ তায বতাভাতা  াঅত্মীয়-স্বজমনয ামথ াঅচায-াঅচযণ  মরনমদন কময।
মকননা, াঅল্লা তা―াঅরা ফমরমছন:

18

ূ যা াঅন-বনা: ২৫
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ۡم
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و
ِو ٱ
ِ

‗াঅয বতা-ভাতা, াঅত্মীয়-স্বজন, াআয়াতীভ, াবাফগ্রস্ত, বনকি
প্রবতমফী, দু য-প্রবতমফী, াংগী-াথী, ভুাবপয  মতাভামদয
াবধকাযবুক্ত দা-দাীমদয প্রবত দ্বযফায কমযা। বনশ্চয়াআ াঅল্লা
ছন্দ কমযন না দাবম্ভক, াাংকাযীমক।‘19
- াঅয এাআ বনয়ভনীবত  বনমদণা ফরীয ভমধয ানযতভ াঅমযকবি
র, দাত্ব মভাচমন কামণকযী বযকল্পনা প্রণয়ন কযা ; াবচমযাআ
াভমনয াঅমরাচনায় এাআ প্রমি বফস্তাবযত বফফযণ াঅমছ
াআনাাঅল্লা।
***

19

ূ যা াঅন-বনা: ৩৬
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াআরাভী যী ―য়মত দা- দাীয ামথ ভমণাদূ ণণ ফযফায প্রমি
এমমছ মম , াআরাভ মগারাভমক তায ভবনমফয য মথমক
ামাবনীয়বামফ শুধু চি ভাযায কাযমণ বফবধ মভাতামফক ভুক্ত কময
মদয়ায ফযফস্থা কমযমছ , মমভনবি াবচমযাআ দাত্ব মথমক দাদাীমক ভুক্ত কময মদয়ায প্রাবিক াঅমরাচনা াঅমফ।
ফযাং দ্বযফায  ভানবফক ভূ রযমফাধ বপমযময় াঅনায মযমে
প্রাময়াবগক ফাস্তফতায় াআরাভ াঅশ্চমণজনক াফস্থামন মৌঁমছমছ।
াঅনামদয াঈমেময তায বকছু নভুনা ম কযা র , মমভনবি
প্রমপয ভুাম্মদ কুতুফ ―বকতাফু শুফাত‖ ( ) لخاب الشتّات
নাভক গ্রমন্থ ফণণনা কমযমছন:
- যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ বকছু াংখযক মগারাভ
এফাং কুযাাআমদয মনতৃস্থানীয় বকছু স্বাধীন ফযবক্তয ভ মধয ভ্রাতৃমত্বয
ফেন স্থান কময বদময়বছমরন:
বতবন বফরার াআফন যাফা যা .  খা বরদ াআফন রুয়াাআ া াঅরখা―াঅভী যা. এয ভমধয ভ্রাতৃমত্বয ম্পকণ স্থান কময বদময়মছন।
াঅয ভ্রাতৃমত্বয ম্পকণ স্থান কময বদময়মছন মাময়দ াআফন
ামযা যা .  তাাঁয চাচা াভমা াআফন াঅফবদর ভুত্তাবর ফ যা . এয
ভামঝ।
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বতবন মাময়দ যা .  াঅফূ ফকয ববেক যা . এয ভমধয ভ্রাতৃমত্বয
ফেন স্থান কময বদময়বছমরন ...।
এফ ভ্রাতৃমত্বয ফেন প্রকৃত ামথণ যমক্তয ফেন  ফাংময
ম্পমকণয ভত বছর এফাং তা বভযাময (াঈত্তযাবধকায ূ মে প্রাপ্ত
ম্পদ) ভমধয াবভর কযায মণাময় াঈবনত ময়বছর।
নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ এতিুকুমতাআ তুষ্ট নবন...
- ফযাং বতবন তাাঁয পুপুয কনযা (পুপামতা মফান ) ময়নফ বফনমত
জাা যা . মক তাাঁয মগারাভ মাময়দ াআফন ামযা যা . এয ামথ
বফফা ফেমন াঅফদ্ধ কমযমছন !!
াঅয বফময়য প্রিবি খুফাআ াংমফদনীর , বফমল কময নাযীয য
মথমক; মকননা, ম তায মচময় ভমণাদাফান ফযবক্তয ামথ বফফা
ফেমন াঅফদ্ধ মত যাবজ য় , বকন্তু তায স্বাভী তায মচময় ফাংগত
 ম্পমদয বদক মথমক নীচু ভামনয য়ািামক ম মভমন মনয় না
...; াঅয ম ানু বফ কময মম, এিা তায ভমণাদামক যুণ্ন কময এফাং
তায মগৌযফমক নীচু ফা খাি কময। বকন্তু যাূ র াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব
য়াাল্লামভয াঈমেয বছর এফ বকছু য মচময় াঅয াবধক
াঈচ্চামিয তাৎমণূণণ ; াঅয তা মরা দাী-দাীমক ঐ গতণ মথমক
াঈবঠময় াঅযমফয কুযাাআ ফাংময মনতৃফৃ মন্দয মচময় াঈচ্চভামন
বনময় াঅা, মমাআ গমতণ াতযাচাযী ভানফমগািী তামক মঠ মর বদময়মছ;
ফযাং তায রযয বছর জামরী ভাজ মথমক জামরী জাতীয়তাফাদ
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ফা স্বজনপ্রী বতয ভূ মরাৎািন কযা এফাং াঅযফ জাবত
বনময় াাংকায কযায ভত চন ফা যত দূ য কযা।

মথমক ফাং

াঅয নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ এতিুকুমতাআ তুষ্ট নবন
...
- ফযাং বতবন ―ভূ তায মু মদ্ধ‖ তাাঁয মগারাভ মাময়দমক মযামভয বফরুমদ্ধ
মু দ্ধ কযায জনয মনাফাবনীয াভমন মপ্রযণ কমযবছমরন , মমাআ
ফাবনীমত বছমরন াঅনায  কুযাাআ মনতৃফৃ ন্দ ভুাবজযগণ ; াঅয
বতবন তায (মাময়মদয) ুে ―াঈাভা াআফন মাময়দ ‖ মক মনাবতয
দাবয়ত্ব বদময়বছমরন , াঅয তায মনতৃমত্বয াধীমন বছমরন যাূ র
াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লামভয দু াআ াঈবজয
(ভন্ত্রী)  তাাঁয
যফতণী কামরয দু াআ খবরপা াঅফূ ফকয  ভয যা
.। ু তযাাং
বতবন এয দ্বাযা মগারাভমক শুধু ভানবফক ভতাাআ দান কমযনবন ,
ফযাং তামক স্বাধীন ফযবক্তমদয াঈয মনতৃত্ব  কতৃণমত্বয াবধকায
দান কমযমছন ; াঅয এাআ মযমে নফী াল্লাল্লা
হু ―াঅরাাআব
য়াাল্লামভয ফাণীয ফাস্তফ প্রবতপরন ঘমিমছ , মম প্রমি াআভাভ
ফুখাযী য . ধাযাফাবক বফশুদ্ধ নমদ নফী াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব
য়াাল্লাভ মথমক ফণণনা কমযমছন, বতবন ফমরমছন:
«اشًعْا وأطيعْا وإن اشخعًن عويكى عتد خبيش لأن رأشُ زبيتث ( يا
. )  ( رواه ابلخاري. » ) أقام فيكى لخاب ا﵀ تةارك و حعاىل

‗মবদ মতাভামদয াঈয এরূ মকামনা াফী দামক াক
বনমু ক্ত কযা য় , মায ভাথাবি বকবভময ভত , তফু মতাভযা তায
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কথা মান এফাং তায াঅনু গতয কয (মতযণ ম মতাভামদয ভামঝ
াঅল্লা তাফাযাকা য়া তা ―াঅরায বকতা মফয বফ ধান প্রবতবিত
যামখ)।‘ [ফুখাযী]
ু তযাাং এয দ্বাযা বতবন মগারাভমদযমক (মমাগযতায বববত্তমত) কর
াঈচ্চমদয াবধকায দান কমযমছন , াঅয তা মরা ভুবরভগমণয
বখরাপত, মতযণ ম তায জনয মমা গয  রাগাআ মফ। ... াঅয
ভয াআফনু র খাত্তাফ যা. খবরপা বনময়াগ কযায ভয় ফমরন:
ّ ً
. » ُ« ولْ اكن شالى مْىل أيب خذيفث خيا لْيلخ
‗াঅফূ হুমায়পা ‖য মগারাভ ামরভ মবদ জীবফত থাকত , তামর
াঅবভ তামক াক বনময়াগ কযতাভ।‘ ু তযাাং যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব য়াাল্লাভ মম নীবত প্রণয়ন কমযমছন , ভয যা . বঠক
মনাআ নীবতয াঈযাআ বযভ্রভণ কমযন !! ...
াঅয মকামনা মন্দ মনাআ মম , াআরামভয নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব
য়াাল্লাভ  তাাঁয যফতণীমত তাাঁয মখারাপাময় যামদীমনয য
মথমক এাআ স্তমযময করযামণ তা দা- দাীমদয ভান- ভমণাদামক
ভুন্নত কমযমছ , ফাংগত মগৌ যমফয দাবফমক ভূ মরাৎািন কমযমছ
এফাং তা দভূ মক তামদয ফাংগত াথফা জাবতগত াথফা
ফণণগত বদমক ভ্রূময না কময মমাগযতায বফচাময বক্তারী
ফযবক্তমদয ামথ ম্পৃ ক্ত কমযমছ ...। াঅয এাআ বফলয়বিমক াঅয
মফব ভজফুত  ু দৃঢ় কময মখন ভুনাবপকমদয মকাঈ মকাঈ ―াঈাভা
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াআফন মাময়দ ‖ –এয মনতৃ ত্বমক প্রেবফদ্ধ কমযবছর , তখন নফী
াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ ফমরমছন:
« إن يطعَْا ةإيارة أشايث فقد طعَْا ةإيارة أةيُ يٌ قتن ؛ فْاهلل إن إشايث
. » جلدير ةاإليارة لًا أن أةاه جلدير ةّا

‗তাযা মবদ াঈাভায মনতৃত্বমক প্রেবফদ্ধ কময থামক , তামর তাযা
াআবতূ মফণ তাাঁয বতায মনতৃত্বমক প্রেবফদ্ধ কমযবছর
; াঅল্লায
কভ! বনশ্চয়াআ াঈাভা মনতৃমত্বয াঈমু ক্ত , মমভবনবামফ তাাঁয বতা
তায াঈমু ক্ত।‘
***

াঅয এফ নীবতভারা, বনমদণাফরী  নভুনাভূ , মা দা-দাীয
ামথ াঅচায ফযফায, তামক ম্মান দান  তায প্রবত াআামনয
... ফযাাময াআরাভ প্রফতণন কমযমছ, তায াঈমেয বছর- মমভনবি
খুফ ীঘ্রাআ দা- দাী ভুক্ত কযায ময়মন্ট াঅমফ— দা-দাীয
ফযাাময মঘালণা কযা মম , বনশ্চয়াআ ম াবস্তত্বম্পন্ন , ম্মান 
ভানফতায াবধকাযী ভানু ল ... এভনবক মখন ম তায বফদযভান
াবস্তত্ব মথমক ানু বফ কযমফ মম , বনশ্চয়াআ তায ম্মান ায়ায 
মফাঁমচ থাকায াবধকায াঅমছ , তখন ম তায স্বাধীনতা দাবফ
কযমফ, ফযাং ম দাত্ব  মগারাভী মথমক স্বাধীনতা াজণন কযা
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মণি স্বাধীনতা রামবয মথ থ চরমফ , এভনবক মচষ্টায মল
ধাম বগময় স্বাধীন ফযবক্তমদয একজন ময় মামফ !!
াআরামভয াঅমগ  ময াযায জাবতভূ ময ভমধয দা-দাীয
ামথ বস্বযাচায মামরভগণ কতৃণক াঅচায- ফযফামযয ভমধয এাআ
বফলয়গুমরা মকাথায় , মমখামন তাযা দা- দাীমক ভমণাদাফান 
মৌবাগযফান জাবত ববন্ন ানয মকামনা জাবত ফমর বফমফচনা কযত
... ফযাং তায প্রবত তামদয দৃ বষ্টববি বছর , তামক ৃ বষ্ট কযা ময়মছ
মগারাভী  দাত্ব ক যায জনয ; াঅয যীপ াথফা ভবনফ াথফা
ধনী ফযবক্তয জনয ফীবূ ত ময় থাকায জনয ? !!
াঅয মখান মথমকাআ তামদয ািযভূ  কখন তামক তযা
কযামক, াবস্ত মদয়ামক, তামক াঅগুন দ্বাযা মক মদয়ামক এফাং
তামক াবত কষ্টকয  মনাাংযা কামজ ফাধয কযামক াযাধ ফা
া ভমন কময না !!

***
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বকবামফ াআরাভ দা-দাীমক ভুবক্ত বদময়মছ?
বকছু যণ ূ মফণ াঅভযা াঅমরাচনা কমযবছ মম , াআরাভ মখন দাদাীয ভান ভুন্নত কযা , তায ামথ াঈত্তভ ফযফায কযা , তামক
ম্মান কযা এফাং তায প্রবত াআান কযায ফযাাময বনয়ভনীবত 
বনমদণভারা প্রণয়ন কমযমছ , তখন তায াঈমেয বছর দা- দাীয
ভানবফক াবস্তত্ব  ম্মানমক ানু বফ কযা ... এভন বক মখন ম
ফাস্তমফ তায এাআ াবস্তত্ব ফা াফস্থানমক ানু বফ কযমফ এফাং এাআ
ম্মামনয ফাস্তফতা াঈমবাগ কযমফ , তখন ম দাত্ব মথমক তামক
ভুক্ত কযায াঅমফদন কযমফ এফাং ভুক্ত কযায মথ থ চরমফ
ততযণ মণি, মতযমণ ম ূ ণণ স্বাধীনতায চূ িাি মণাময় াঈবনত
মফ।
াঅয এয াথণ র , াআরাভ কতৃণক দা- দাীমক ভুক্ত কযায
বনশ্চয়তা বফধামনয জনয প্রণীত য ―য়ী বনয়ভনীবতয ভাধযমভ কামণতাঃ
দা-দাীমক ভুক্ত কযায ূ মফণ তামক ভমনয ববতয  হৃদময়য
গবীযতা মথমক ভুক্ত কময বদময়মছ , মামত ম তায াবস্তত্বমক
ানু বফ কযমত াময এফাং মথাথণতা  ফবরিতায ামথ স্বাধীনতা
দাবফ কযমত াময; াঅয এিাাআ মরা স্বাধীনতায প্রকৃত গযাযাবন্ট !!
াঅয প্রমপয ভুাম্মদ কুতুমফয ফক্তমফযয াঅমরামক ফরা মায়
,
াঅমদ ফা পযভান জাবয কযায ভাধযমভ দা- দাী ভুক্ত কযায
দ্বাযা াঅমরাআ দা- দাীয ভুবক্ত াবজণত য়বন ... াঅয াঅভযা মা
ফবর, তায ময াঈৎকৃষ্ট প্রভাণ
মরা ―াঅব্রাাভ বরাংকন ‖ এয
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ামতয করমভয বনমদণ
(মরখায) দ্বাযা দা- দাী ভুক্ত কময
মদয়ায ফযাাময াঅমভবযকান াববজ্ঞতা ; কাযণ, ফাবযকবামফ
াঅাআমনয দ্বাযা বরাংকন মমফ মগারাভমদযমক ভুক্ত কময বদময়বছর ,
তাযা স্বাধীন মত মযবন এ ফাং ববতময ববতময তাযা তামদয
ভবনফমদয কামছাআ বপময এমমছ— যফতণীমত তাযা স্বাধীনতা
াজণন কযমত ামযবন ! ! মকন?
মকননা, বচযস্থায়ী দামত্বয ছায়াতমর তামদয জীফন তায ভানবক
 ানু বূবতয স্বাবাবফক প্রবক্রয়ামক এফ াফস্থা  মপ্রযা মিয
ামথ খা খাাআময় বনমত শুরু কময ; পমর াঅনু গতয  ফযতায
প্রবক্রয়া চূ িািবামফ ফৃ বদ্ধ মমত থামক এফাং চূ িািবামফ াবস্তত্বগত
 ম্মানমফাধমক দু ফণর কময মপমর ! !
াঅয াঅল্লা প্রদত্ত বফধান  ভানফ যবচত বফধামনয ভমধয ামনক
ফি াথণকয যময়মছ ; াঅল্লা প্রদত্ত ানফযফস্থা মরা এভন, মা
ভানু লমক স্বাধীনতা রামব ানু প্রাবণত কময এফাং তা রামবয জনয
াঈায়ভূ  বঠক কময মদয়; াতাঃয তামদযমক তা প্রদান কময ঐ
ভুূমতণ, মখন তাযা বনমজযাাআ তা দাবফ কময। াযবদমক ভানফ
যবচত ানফযফস্থা মরা এভন, মা বফলয় ফা ফযাাযভূ মক
জবিরতা  াংকমিয বদমক মঠমর মদয় , মল মণি াথণননবতক 
াভাবজক বফপ্লফ াংঘবিত য়, মমখামন ত ত  াজায াজায
প্রাণাবন ঘমি ; াতাঃয তা স্বাধীনতাকাভী জনমগািীমক
াছন্দনীয় ফাধযফাধকতা ছািা াঅয বকছু াআ বদমত াময না ! !
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াঅয দা-দাীয প্রমে াআরামভয ানযতভ ভান বফবষ্টয র , ম
প্রকৃত স্বাধীনতায ফযাাময তামক াবযিযীণ  ফাবযকবামফ
ানু প্রাবণত কময।
াবযিযীণ বদক র: স্বাধীনতায ভত বনয়াভত ম্পমকণ এফাং মম
মকামনা ভূ মরয তা ায়ায জনয মচষ্টাাধনায ফযাাময খুফ গবীয
মথমক তায ানু বূবত জাগ্রত কযা।
াঅয ফাবযক বদক র : এাআ স্বাধীনতা াজণমনয জনয যী ―য়ত
ম্মত াঈায়ভূ  াঈদ্ভাফন কযা।
াঅয এাআ ামথণ দা

-দাী ভুক্ত কযায জনয বার বনয়ত ফা

ভানু বকতামকাআ াআরাভ মমথষ্ট ভমন কময না
, মমভন কাজ
কমযমছন ―াঅব্রাাভ বরাংকন ‖ বতবন এভন াঅাআন জাবয কমযমছন মম
াঅাআমনয ফযাাময ভানু মলয ািময মকামনা াঅমফদন বতযী য়বন।
এয দ্বাযা ফুঝা মায় মম , ভানফ প্রকৃবতয ফযাাময াআরামভয
াঈরবি  বফচযণতা কত গবীয; াঅয তাাআ াআরাভ তায ভযা
বনযমনয ফযাাময মফণাত্তভ দ্ধবত গ্রণ কমযমছ।
এয াাাব াআরাভ প্রমতযক কদাযমক তায ক প্রদান
কমযমছ, তামক মথাথণ রারন কমযমছ , ম ক ধাযণ কযায 
মকয ামথ াংবিষ্ট বফলয়াবদমক ফন কযায মমাগয কময গমি
তুমরমছ। এফাআ কমযমছ াআ রাভ ম ক ফা াবধকায বনময়
ানাাবন  ভাযাভাবয মণাময় মায়ায ূ মফণাআ।
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াথচ ভধয মু মগয

াআাঈমযাম ম ানাাবন  ভাযাভাবযাআ াংঘবিত ময়মছ।
এবি
এভন ঘৃ বণত রিাাআ , মা ভানু মলয ানু বূবত মবাাঁতা কময বদময়মছ ,
জে বদ ময়মছ বাং- বফমদ্বমলয; পমর ভানু মলয জীফমনয চরায মথ
করযাণ রামবয মম ম্ভাফনা বছর , মফ ম্ভাফনামক তা ধ্বাং
কময বদময়মছ ! !
দা-দাীমক ভুক্ত কযায জনয ভানবকবামফ বতযী কযায বফলয়বিয
গুরুত্ব ফুঝামনায এ দৃ বষ্ট াঅকলণণীয
য াঅবভ বপময মাবচ্ছ
ফাবযকবামফ দা-দাীমক ভুক্ত কযায ফযাাময য ―য়ী বনয়ভকানু ন
ফণণনায কযায বদমক , মামত ঐ ফযবক্ত জানমত াময , মম ফযবক্ত
জানমত চায় মম , মগারাভীয ফন্দী দা মথমক দা- দাীমদয স্বাধীন
 ভুক্ত কযা য ফযাাময াআরামভয একবি যী
―য়তম্মত
ফযফস্থানা ফা দ্ধবত যময়মছ।
দা-দাী ভুক্ত কযায ফযাাময াআরাভ মম যী―য়ত ম্মত দ্ধবত
প্রণয়ন কমযমছ, তা বনমনাক্ত দ্ধবত ফা ফযফস্থানামক মকন্দ্র কময
প্রবতবিত ময়মছ:
ক. াঈৎা প্রদামনয ভাধযমভ ভুবক্ত দান;
খ. কাফ্পাযা প্রদামনয ভাধযমভ ভুবক্ত দান;
গ. বরবখত চুবক্তয ভাধযমভ ভুবক্ত দান;
ঘ. যােীয় তত্ত্বফধামন ভুবক্ত দান;
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ঙ. িামনয ভা (াঈম্মু র ারাদ) য়ায কাযমণ ভুবক্ত দান;
চ. বনমণাতনভূ রক প্রামযয কাযমণ ভুবক্ত দান।
***
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০ াঈৎা প্রদামনয ভাধযমভ ভুবক্ত দান:
াঅয তা মরা, ুযস্কায  ায়াফ াজণমনয বনয়মত ভবনফমদয
য মথমক তামদয াধীমন থাকা দা- দাীমদয ভুক্ত কময মদয়া,
মামত ভুবক্ত দানকাযী ফযবক্ত জান্নাত ায়ায ভাধযমভ এফাং জাান্না ভ
মথমক ভুবক্ত রামবয ভাধযমভ পরতা াজণন কযমত াময ; মমভন
াঅল্লা তা―াঅরায ফাণী:
َ
]٥٥ : ﴾ [القهر٥٥ ﴿ ِ َ ۡم َع ِ ِ ۡم ٍ ِع َ َم ِ ٖۚري ُّم ۡم ِر ِۢر
‗মথামমাগয াঅমন ,
াবন্নমধয।‘20

ফণবক্তভান ভাাবধবত

(াঅল্লা)য

াঅয াআরাভ ভবনফমদযমক দা- দাী ভুক্ত কময মদয়ায ফযাাময
প্রচেবামফ এফাং মমথষ্ট বযভামণ ভবনফমদযমক াঈৎাবত 
ানু প্রাবণত কমযমছ; াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
َ َ َ ۡم َ َ َ ۡم َ َ َ َ َ َ ٓ َ ۡم َ َ َ ۡم َ َ َ ُ َ ُّم
: ﴾ [ابلدل... ١٣ ٍ َ َر
١٢ ٱا
در
١١ ٱا
﴿ ٱ
]١٣ ،١١
‗তমফ ম মতা ফেুয বগবযমথ প্রমফ কমযবন। াঅয বকম
াঅনামক জানামফ মম, ফেুয বগবযথ কী ? এিা মচ্ছ দাভুবক্ত
...।‘21
20

ূ যা াঅর-কাভায: ৫৫
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ানযবদমক মমফ াবদম দা-দাী ভুক্ত কযায পবমরত  ভমণাদা
ফণণনা এমমছ এফাং দা- দাী ভুবক্তদানকাযী ফযবক্তয জনয ুযস্কায
মঘালণা কমযমছ , মগুমরায াংখযা ামনক মফব , গণনায ফাাআময ;
াঅভযা াঈদাযণস্বরূ তেধয মথমক াধযভত বকছু াঈস্থান
কমযবছ:
— াআফনু জাবযয য. াঅফূ নাজী যা . মথমক ফণণনা কমযন , বতবন
ফমরন: াঅবভ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভমক ফরমত
শুমনবছ:
ُ َ ٌ َ َ َّن
ْ ُ ُ َ ُّ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ً ُ ْ ً َ َّن َّن
« أيًا َرج ٍن مصو ٍِى أ خ َرج مصوًِا فإِن اا ع َّنز َوجن جاعِن َوفا َء لك
ْ َ
َ ْ ً ْ َ
َ ْ
َ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ
ْ َّن
ُ َ َّن
ار ؛ َوأيًا ام َرأ ٍة مصوًِ ٍث
ِ َ ٍى يٌِ َِع ايِ ُِ ًا يٌِ ِع ِام ر ِره ِ يٌِ اا
ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً ُ ْ َ ً َ َّن َّن َ َ َّن َ َ َّن
َ َ ْ
ٍى يٌِ ِع امِّا
أ خقج امرأة مصوًِث فإِن اا عز وجن جاعِن وفاء لك
َ ْ ً ْ َ ُ َ َّن َ ْ َّن
. ) ( رواه أمحد. »ار
ِ ًا يٌِ ِع ِام ر ِرِا يٌِ اا
‗মম মকামনা ভুবরভ ুরুল মকামনা ভুবরভ ুরুল (মগারাভ) মক
াঅমাদ কযমফ , াঅল্লা তা ―াঅরা তায প্রমতযকবি াবস্থয বফবনভময়
তায এক একবি াবস্থমক জাান্নাভ মথমক ভুক্ত কযমফন। াঅয মম
মকামনা ভুবরভ নাযী মকামনা ভুবরভ দাীমক াঅমাদ কযমফ ,
াঅল্লা তা―াঅরা তায প্র মতযকবি াবস্থয বফবনভময় তায এক একবি
াবস্থমক জাান্নাভ মথমক ভুক্ত কযমফন।‘ - [ভুনামদ াঅভদ]।
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ূ যা াঅর-ফারাদ: ১১ - ১৩
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— াআভাভ াঅভদ য . ―াঅভয াআফন ―াঅনফাা যা . মথমক ফণণনা
কমযন, বতবন তামদয বনকি াবদ ফণণনা কময ফমরন মম , নফী
াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ ফমরমছন:
, « يٌ ةىن ﵀ مصجدا يلذلر ا﵀ عز و جن فيُ ةىن ا﵀ هل ةيخا يف اجلَث
 ويٌ شاب شيتث يف شبين, ويٌ أعخ ٍفصا مصوًث اكٍج فديخُ يٌ جَّى
. ) ( رواه أمحد. » ا﵀ عز و جن اكٍج هل ٍْرا يْم اهقيايث

‗মম ফযবক্ত াঅল্লায াঈমেময একবি ভাবজদ বনভণাণ কযমফ মামত
াঅল্লা তা―াঅরায বমবকয (স্মযণ) কযা মফ, াঅল্লা তা―াঅরা তায
জনয জান্নামতয ভমধয একবি ঘয বনভণাণ কযমফন। াঅয মম ফযবক্ত
মকামনা একজন ভুবরভ মগারাভমক াঅমাদ কযমফ , তা জাান্নাভ
মথমক ফাাঁচায জনয তায ভুবক্তণ ময় মামফ। াঅয মম ফযবক্ত াঅল্লা
তা―াঅরায মথ শুভ্রমকী (ফৃ দ্ধ) মফ, তা তায জনয বকয়াভমতয
বদমন াঅমরা মফ।‘ - [ভুনামদ াঅভদ]
— াআভাভ াঅফূ দাাঈদ  নাায়ী য . ―াঅভয াআফন ―াঅনফাা যা .
মথমক ফণণনা কমযন , বতবন ফমরন : াঅবভ নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব
য়াাল্লাভমক ফরমত শুমনবছ:
. » « يٌ أعخ رقتث مؤيَث أعخ ا﵀ ةكن عضْ يَّا عضْا يَُ يٌ ااار
. )( رواه أةْ داود و اهنصايئ
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‗মম ফযবক্ত একজন ভুবভন মগারাভমক াঅমাদ কযমফ
, াঅল্লা
তা―াঅরা মাআ মগারামভয প্রবতবি ামিয বফবনভময় জাান্নামভয
াঅগুন মথমক তায প্রবতবি ািমক ভুক্ত কযমফন। ‘ - [াঅফূ দাাঈদ
 নাায়ী]।
— াআভাভ াঅভদ য . ফাযা াআফন ―াঅমমফ যা. মথমক ফণণনা কমযন ,
বতবন ফমরন:
 يا رشْل ا﵀ ! عوًين: « جاء أعرايب إىل اايب صىل ا﵀ عويُ و شوى فقال
 وفك,  أعخ اهنصًث:  فقال صىل ا﵀ عويُ و شوى, عً يدخوين اجلَث

 إن عخ اهنصًث,  ال:  يا رشْل ا﵀ ! أو هيصخا ةْاخدة ؟ قال:  فقال. الرقتث

. ) ( رواه أمحد. »  وفك الرقتث أن حعني يف عخقّا, أن حفرد ةعخقّا

‗জননক মফ দু াইন নফী াল্লাল্লাহু

―াঅরাাআব য়াাল্লামভয বনকি

াঅগভন কযর এফাং তাযয ফরর : ম াঅল্লায যাূ র ! াঅভামক
এভন একবি কামজয প্রবযণ বদন , মা াঅভামক জান্নামত প্রমফ
কযামফ; তখন নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ ফরমরন : তুবভ
দা-দাী াঅমাদ কয এফাং দা ভুক্ত কয। তাযয ম ফ
রর:
এাআ দু ‖বি কাজাআ বক এক জাতীয় কাজ নয়
? জফামফ বতবন
ফরমরন: না। দা- দাী াঅমাদ কযা ভামন র , তুবভ তামক ভুক্ত
কযায ভাধযমভ ৃ থক কময মদমফ ; াঅয দা ভুক্ত কযা ভামন র ,
তুবভ তায ভুবক্তয ফযাাময মমাবগতা কযমফ।
‘ - [ভুনামদ
াঅভদ]।
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— াআভাভ ফুখাযী  ভুবরভ য . প্রভূ খ া ―াইদ াআফন ভাযজানা য .
মথমক ফণণনা কমযন , বতবন াঅফূ হুযায়যা যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহুমক
ফরমত শুমনমছন , যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ
ফমরমছন:

ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً ُ ْ َ ً َ ْ َ َ َّن
كن إ ْرب ي َِْ َّا إ ْر ًبا ي َِْ ُُ ي ٌَِ ااَّن
 خىت, ار
ِ
ِ « يٌ أ خ ر تث مؤيَِث أ خ اا ة
ِ
ٍ ِ
 ( رواه ابلخاري و. » ...  واهفرج اهفرج,  ةالرجن الرجن, يلعخ ةا يلد ايلد

. ) مصوى و غريًِا

‗মম ফযবক্ত একজন ভুবভন মগারাভমক াঅমাদ কযমফ
, াঅল্লা
তা―াঅরা মাআ মগারামভয প্রবতবি ামিয বফবনভময় জাান্নামভয
াঅগুন মথমক তায প্রবতবি ািমক ভুক্ত কযমফন ; এভন বক বতবন
ামতয বফবনভময় াত , াময়য বফবনভময় া এফাং গুপ্তামিয
বফবনভময় গুপ্তািমক ভুক্ত কযমফন ...।‘ [ফুখাযী  ভুবরভ প্রভূ খ ]।
াঅরী াআফন াান য . াবদময ফণণনাকাযী া ―াইদ াআফন ভাযজানা
য. মক াঈমেয কময ফরমরন : তুবভ বক এাআ াবদবি াঅফূ হুযায়যা
যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহু‖য বনকি মথমক শুমনছ?
জফামফ া―াইদ াআফন ভাযজানা য. ফরমরন: যাাঁ।
াতাঃয াঅরী তাাঁয এক মগারাভমক রযয কময ফরমরন
: তুবভ
―ভাতযাপ‖ (তাাঁয মগারাভমদয একজন ) –মক ডাক , াতাঃয ম
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মখন তাাঁয াভমন এম দাাঁিামরা , তখন বতবন ফরমরন : মা, তুবভ
াঅল্লায য়ামস্ত ভুক্ত।
াঅয দা- দাী ভুবক্ত দাতামদয ভমণাদা প্রমি নফী
াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব য়াাল্লাভ কতৃণক ফবণণত এফ দৃ বষ্টববিয পমর
ভুবরভগণ দা-দাীমদয ভুক্ত কযায বফলয়বিমক ততা  বনিায
ামথ তামদয ভমনয াঅনন্দ দানকাযী এফাং মচামখয প্রাবি দাতা
বমমফ গ্রণ কমযমছ, মামত তাযা ঐ বদন াঅল্লায ন্তুবষ্ট  তাাঁয
জান্নামতয াবধকাযী মত াময , মমাআ বদন ধন- ম্পদ  িানন্তুবত মকামনা াঈকাময াঅমফ না।
াঅয যাূ রুল্লা া ল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ এ ফযাাময াবত
াঈত্তভ নভুনা ফা াঅদণ ম কমযমছন
, মমমতু বতবন তাাঁয
ভাবরকানায় থাকা কর মগারাভমক ভুক্ত কময বদময়মছন। াঅয এাআ
মযমে তাাঁয ানু যণ কযমছ ন তাাঁয াাফীগণ াইভান  বফোময
ামথ এফাং স্বপ্রমণাবদত ময়।
াঅয াঅফূ ফকয ববেক যা. ভক্কায কুযাাআ মনতামদয বনকি মথমক
মগারাভমদয ক্রয় কযায জনয ামনক ম্পদ খযচ কমযমছন , মামত
বতবন তামদযমক ভুক্ত কময বদমত ামযন এফাং তামদযমক বদমত
ামযন ূ ণণ স্বাধীনতা।
াঅয াআবতা স্ময ণ কবযময় মদয় মম , একবি বফযাি াংখযক দাদাীমক ভুক্ত কযা ময়মছ াইভামনয ফমর ফবরয়ান ময় াঅল্লায
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বনকি মথমক ুযস্কায রামবয াঅায় মস্বচ্ছায় স্বপ্রমণাবদত ময়
ভুক্ত কযায দ্ধবতমত।
াঅয াআরামভয াঅমগ  ময এাআ বফযাি াংখযক দা- দাীমক
ভুক্ত কযায মকামনা দৃ ষ্টাি ভানফতায াআবতাম মনাআ, মমভবনবামফ
তামদয ভুবক্ত দামনয কামণক্রভ বছর বনমযি  বনমবণজার ভানফতায
প্রতীক, মা ভানু মলয হৃদয়  াইভান মথমক মফবযময় এমমছ াঅল্লা
তা―াঅরায ন্তুবষ্ট াজণমনয াঈমেময এফাং াঅল্লা তা ―াঅরায ন্তুবষ্ট
 তাাঁয জান্নাত ফযতীত ানয বকছু াজণমনয াঈমেময নয় ! !
***

০ কাফ্পাযা প্রদামনয ভাধযমভ ভুবক্ত দান:
াঅয দা- দাী ভুক্ত কযায মযমে যীয়ত ম্মত াঈায়ভূ ময
ভধয মথমক এিা একিা ানযতভ ভান াঈায়
; াঅর-কুযাঅনু র
কাযীভ কাফ্পাযা স্বরূ দা- দাী ভুক্ত কযায জনয ামনক বফলময়
ফক্তফয ম কমযমছ , যীয়ত বফমযাধী কভণকাে  প্রকায এফ
গুনাময ভধয মথমক মকামনা একবিমত ভুবরভ ফযবক্ত জবিময় মগমর
(তায াঈয এাআ ধযমনয কাফ্পাযা য়াবজফ মফ)।
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াঅয াবধকাাং াযাধ  যীয়ত বফমযাধী কভণকাে এভন , মা
ভুবরভ ম্প্রদাময়য বদনবন্দন  ফাস্তফ জীফনমক বযমফষ্টন কময
াঅমছ!! ...
ু তযাাং মখন দা- দাী ভুক্ত কময

মদয়া মফ এফ াযাধ

যভায ানযতভ াঈায় , তখন এয াথণ মফ- াআরাভী ভামজ
দা-দাীমদয একিা বফযা ি াংখযায ভুবক্তয ফযাাময াআরাভ দ্রুত
কামণকযী াঈমদযাগ গ্রণ কমযমছ !! ...
াঅনামদয াভমন াঅর- কুযাঅনু র কাযীমভয ফক্তমফযয াঅমরামক
কাফ্পাযায ভাধযমভ দা-দাী াঅমাদ কযায কময়কবি গুরু ত্বূ ণণ
াঈায় তুমর ধযা র:
- বুরফত তযায কাফ্পাযা বনধণাযণ কযা ময়মছ একজন দা ভুক্ত
কযা এফাং তায বযজনফগণমক যক্তণ াঅদায় কযা
; াঅল্লা তা―াঅরা
ফমরন:
َ َ ٌ َّن
رٞ
َ
َ
ۡم
َ َ َ َ ۡم
َ
﴾ َٓن ُم ِ ً َ ٗري ٔا َن ۡم رِ ُ َر َ ٖۚري ُّم ِ َ ٖۚري َ دِ َ ُّم َل َم ِ اۡم ِ ِ ۦ
﴿
]٩٢ :[النساء
‗াঅয মকাঈ মকামনা ভুবভনমক বুরফত তযা কযমর এক ভুবভন দা
ভুক্ত কযা এফাং তায বযজনফগণমক যক্তণ াঅদায় কযা কতণ।‘
ফয 22

22
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- মবদ এভন ম্প্রদাময়য কাাঈমক তযা কযা য় , মামদয ামথ
াঅভযা যস্পয াাংগীকাযাফদ্ধ, তমফ ম মযমে তযায কাফ্পাযা
বনধণাযণ কযা ময়মছ এ কজন দা ভুক্ত কযা ; াঅল্লা তা ―াঅরা
ফমরন:
َ
ُ ر ُّم َل َّن َم ٌ ِ َ اۡم ِ ِ ۦ َ َ ۡمرٞ َ ِ َ رٞ َ ِ ّ ﴿ ِإَوو َ َو ِ َ ۡموِۢم َ ۡم َ ُ ۡم َ َ ۡم َن ُه
ِ
َ
ۡم
]٩٢ :َر َ ٖۚري ُّم ِ َ ٖۚريۖن ﴾ [النساء
‗াঅয মবদ ম এভন ম্প্রদায়বুক্ত য় মামদয ামথ মতাভযা
াাংগীকাযাফদ্ধ, তমফ তায বযজনফগণমক যক্তণ াঅদায় কযা এফাং
ামথ ভুবভন দা ভুক্ত কযা কতণফ।‘
য 23
- াআচ্ছাকৃত থ বমিয কাফ্পাযা বনধণাযণ কযা ময়মছ একজন
দা ভুক্ত কযা; াঅল্লা ু ফানাহু য়া তা―াঅরা ফমরন:
َ
َ َ َّن ُّم ُ ۡم َ ۡم َ َ َ َ َّن
َ
ُ ُ َ
ِ َ ي و ن َر ُ ُ ٓۥ ِ ۡم َ ُ َع
ٱ
ك ُ ا ِذك ِم
ِ  َ ا... ﴿
َ ُ
َ َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ
﴾... ۡم ۡم ِ ۡم َ ُه ۡم ۡم ۡمرِ ُ َر َ ٖۚريۖن
ِ َم َ ِ َ ِ ۡم ۡم َس ِ َ ۡم ع ُِموو اۡم
]٨٩ : [املائدة
‗... বকন্তু মমফ থ মতাভযা াআমচ্ছ কময কয, মগুমরায জনয বতবন
মতাভামদযমক াকিা কযমফন। তাযয এয কাফ্পাযা দজন
দবযদ্রমক ভধযভ ধযমনয খাদয দান

23
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, মা মতাভযা মতাভামদয

বযজনমদযমক মখমত দা, ফা তামদযমক ফস্ত্রদান, বকাংফা একজন দা
ভুবক্ত ...।‘24
- বমামযয25 কাফ্পাযা বনধণাযণ কযা ময়মছ একজনদা ভুক্ত কযা,
মখন ম তায েগুমরা াঈচ্চাযণ কযমফ, াতাঃয মাআ কথা মথমক
বপময াঅমফ; াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
َ
ۡم ِا

ٓ ّ
َ
َ ْ ُ َ
ُ
َ ُ
َ
َ
ِ ّ ُ وِ ُ و ِ َِل ِ ِه ۡم َّن َ ُعود و َِم وا َن ۡم رِ ُ َر َ ٖۚري
]٣ : ﴾ [املجادلة...

َ ِ ﴿ َ ٱ َّن
َ
ٓ
و َ َن َم َّنس

‗াঅয মাযা বনমজমদয স্ত্রীমদয ামথ বমায কময এফাং ময তামদয
াঈবক্ত প্রতযাায কময, তমফ এমক ানযমক স্পণ কযায াঅমগ একবি
দা ভুক্ত কযমত মফ, ...।‘26
- যভমান ভাম াআচ্ছাকৃত াভ বমিয কাফ্পাযা বনধণাযণ
কযা
ময়মছ দা ভুক্ত কযা, াঅয এিা াফযস্ত ময়মছ ী ু ন্নায ভমধয।
এ ছািা াঅর-কুযাঅনু র কাযীভ বনমদণবত াঅফযকীয় কাফ্পাযাভূ 
ববন্ন ানযানয ফযাাময ভুবরভ ফযবক্ত কতৃণক ম্পাদন কযা মমমকামনা
24

ূ যা াঅর-ভাবয়দা: ৮৯

25

বমায )  (الظهارর: স্বাভী কতৃ ণক তায স্ত্রীয াঈমেময ফরা : ‗তুবভ াঅভায
াঈয াঅভায ভাময়য বমঠয ভত াযাভ ‘। ু তযাাং এাআ মেয কাযমণ তায
াঈয তায স্ত্রী াযাভ ময় মামফ, মমভবনবামফ তায াঈয তায ভা াযাভ।

26
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গুনা মথমক ভাপ ায়ায জনয ভুস্তাাফ বমমফ দা- দাী ভুক্ত
কযায বফলয়বি যময়মছ, এাআ কামজয জনয একবি বফযাি াংখযক দাদাীমক ভুক্ত কযা ম্ভফ : [ াঅয ু ন্দয য় বুরজবনত তযায
কাফ্পাযায প্রবত াঅভামদয বফমল াআবিত কযমর ; কাযণ, াঅভযা
াঅমরাচনা কমযবছ মম, তায (বুরজবনত তযায) কাফ্পাযা মরা বনত
ফযবক্তয বযফাযমক যক্তণ াঅদায় কযা এফাং ামথ একজন দা ভুক্ত
কযা; াঅয মম বনত ফযবক্ত বুরজবনত কাযমণ বনত ময়মছ
, ম মরা
ভানফ াঅত্মা, মামক মকামনা গ্রণমমাগয কাযণ ছািাাআ তায বযফাযবযজন াবযময়মছ, মমভবনবামফ াবযময়মছ তায ভাজ।
এাআ জনয াআরাভ দু াআ বদক মথমক তায যবতূ যণ বনধণাযণ কমযমছ:
তায বযফাযমক যক্তণ াঅদায় কযায ভাধযমভ যবতূ যণ মদয়া;
াঅয একজন ভুবভন দা ভুক্ত কময
মদয়ায ভাধযমভ ভা জমক
যবতূ যণ দান !? কাযণ, দা ভুক্ত কময মদয়ায ভামন মমন
বুরজবনত তযায ভাধযমভ মম প্রাণবি চমর মগমছ, তায বফবনভয় স্বরূ
একবি প্রাণমক ফাাঁবচময়মদয়া।

াঅয এয াঈয বববত্ত কময াআরামভয দৃ বষ্টমত দাত্বমরা ভৃ তুয াথফা
ভৃ তুযয ামথ তুরনীয় একবি বফলয় ; তা মত্ত্ব দা- দাীমক মফষ্টন
কময াঅমছ প্রবতবি বনযাত্তা বফলয়ক দায়- দাবয়ত্ব; াঅয এাআ জনযাআ
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াআরাভ দা-দাীমদযমক (বতযকামযয) জীফন দামনয জনয তামদযমক
দাত্ব মথমক ভুক্ত কযায প্রবতবি ু মমামগয দ্বযফায কময
]27।
***

০ বরবখত চুবক্তয ভাধযমভ ভুবক্ত দান:
এিা দা- দাীয জনয
বনমজাআ বনবদণষ্ট বযভাণ
মফ এফাং মাআ ামথণয

ভুবক্ত ায়ায ু ফণণ ু মমাগ , মখন ম
ামথণয বফবনভময় ভুক্ত য়ায জনয চুবক্তফদ্ধ
ফযাাময মগারাভ  ভবনফ ঐকযভত মালণ

কযমফ মম , মগারাভ বকবস্তমত তা ভবনফমক বযমাধ কময মদমফ ;
াতাঃয মখন ম তা বযমাধ কযমফ , তখন ম স্বাধীন ময়
মামফ; াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
ُ ُ َ َ َ َّن َ َ ۡم َ ُ َ ۡم َ َ َّن َ َ َ ۡم َ ۡم َ ُ ُ ۡم
وو ۡم ۡمو َع ِ ۡم ُ ۡم
مِم م ن ي
ِ
ِ وو ٱا
ِ  ٱ... ﴿
ِ
ُ َ َ ٓ َّن َّن
ُ ُ َ َ ۡم َ ۡم ٗري
َّن
ّ
ۡم
]٣٣ : ﴾ [انلور... ِا ٱ ِ ٱ ِي ااك
ِ ا وو
ِ ِه
‗... াঅয মতাভামদয ভাবরকানাধীন দা- দাীমদয ভমধয মকাঈ তায
ভুবক্তয জনয বরবখত চুবক্ত চাাআমর , তামদয ামথ চুবক্তমত াঅফদ্ধ
, মবদ মতাভযা তামদয ভমধয করযাণ াঅমছ ফমর জানমত ায।
27

ীদ াবয়যদ কুতুফ, ―াঅবনর ―াঅদারত াঅর-―াআজবতভা―য়ীয়যা বপর াআরাভ
( [ ) عو العدالة االجتهاعية يف اإلسالمাআরামভ াভাবজক নযায়নীবত]।
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াঅয াঅল্লাহ মতাভামদযমক মম ম্পদ বদময়মছন তা মথমক মতাভযা
তামদযমক দান কয।‘28
পকীগমণয দু ‖বি াববভত:
মগারাভ কতৃণক ভুবক্তয জনয বরবখত চুবক্তয াঅমফদমন ািা মদয়া
ভবনমফয াঈয য়াবজফ (াঅফযক) মফ বক?
প্রথভ াববভত: এাআ ধযমনয াঅমফদমন ািা মদয়া য়াবজফ নয় ,
ফযাং ভুস্তাাফ ; াঅয এিাাআ মরা বফববন্ন নগয  মযয
াঅমরভমদয ভধয মথমক াবধকাাং পকী‖য াববভত।
ۡم
ُ
َ
তাাঁমদয দরীর: াঅল্লা তা ―াঅরায ফাণী : ﴾ ﴿ ِو َع ِ ۡم ۡم ِ ِه ۡم ۡم ٗري
29
[মবদ মতাভযা তামদয ভমধয করযাণ াঅমছ ফমর জানমত ায ]
ۡم
ُ
َ
ু তযাাং "  " ِو َع ِ ۡم ۡم ِ ِه ۡم ۡم ٗريফাকযবি স্পষ্ট াআবিত ফন ক ময মম,
ُ َ َ
াঅল্লা তা―াঅরায ফাণী: "... [ " ِ ُوو ۡمতমফ মতাভযা তামদয ামথ
চুবক্তমত াঅফদ্ধ  ...] াঅয়ামতয ভধযকায ―াঅভয‖ ফা বনমদণবি
য়াবজফ মথমক ভুস্তাামফ
রূািবযত ময়মছ। ু তযাাং মখন
মগারাভ তায ভবনফমক ফরমফ : এাআ বযভাণ ামথণয বফবনভময়
াঅবন াঅভামক ভুক্ত কময মদয়ায চুবক্তমে াআ কময বদন, াঅয
ভবনফ মখন ফরমফ : মতাভায ভামঝ মকামনা করযাণ াঅমছ ফমর
28

ূ যা াঅন-নূ য: ৩৩

29

ূ যা াঅন-নূ য: ৩৩
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াঅভায জানা মনাআ , তখন ভবনমফয কথাাআ গ্রণমমাগয মফ ; কাযণ,
াঅভানতদাযীতা  ততায বদক মথমক তায মগারামভয ফযাাময
বতবনাআ ফমচময় মফব বার জামনন।
বদ্বতীয় াববভত: ভবনমফয াঈয াঅফযক মরা মগারাভ কতৃণ ক
তায ভুবক্তয জনয বরবখত চুবক্তয াঅমফদন কযমর তা গ্রণ কযা
এফাং তায াঈয য়াবজফ মরা মখন ম াঈবময়য ঐকযভমতয
বববত্তমত বনধণাবযত াথণ াঅদায় কময বদমফ তখন তামক ভুক্ত কময
মদয়া।
াঅয কুযতুফী‖য ফক্তফয ানু মায়ী মাাঁযা এাআ াববভমতয প্রফক্তা, তাাঁযা
মরন: ―াআকবযভা, ―াঅতা, ভারুক, ―াঅভয াআফন বদনায , দাহ্াক
াআফন ভুমামভ এফাং াঅমর মায়াময ভধয মথমক একদর
াঅমরভ।
াঅয তাাঁযা ভয যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহু‖য কভণকােমক মু বক্ত বমমফ
ম কমযমছন ; াঅয তা মরা বযীন াঅফূ ভুাম্মদ াআফন বযীন
াঅনা াআফন ভামরক যা . এয বনকি তায ভুবক্তয জনয বরবখত
চুবক্তয াঅমফদন কমযবছ মরন, াঅয বতবন (াঅনা যা.) বছমরন তায
ভবনফ (ভারা); াতাঃয াঅনা যা. াস্বীকৃবত জ্ঞান কমযবছমরন,
পমর ভয যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহু মদাযযা াঈমত্তারন কময তাাঁমক তকণ
কযমরন এফাং াঅল্লা তা―াঅরা‖য ফাণী বতরায়াত কযমরন:
َ َ ُ ۡم
ُ
َ
]٣٣ :﴿ ِ ُوو ۡم ِو َع ِ ۡم ۡم ِ ِه ۡم ۡم ٗري ﴾ [انلور
69

‗তামর মতাভযা তামদয ামথ চুবক্তমত াঅফদ্ধ  , মবদ মতাভযা
তামদয ভমধয করযাণ াঅমছ ফমর জানমত ায ।‘30
াতাঃয াঅনা যা. চুবক্তমত াঅফদ্ধ মরন ; াঅয ভয যাবদয়াল্লাহু
―াঅনহু াঅনা যা. এয াঈয তাাঁয াঈয য়াবজফ না য়া মকফর
মকামনা বফধ কমভণয ফযাাময মদাযযা াঈমত্তারন কমযন বন।
াঅয য়া বজফ য়ায বফলয়বিমক াঅয ভজফুত কময
বনমনাক্ত
াঅয়ামতয ামন নু মুর (াঅয়াত নাবমমরয কাযণ)।
ُ ُ َ َ َّن َ َ ۡم َ ُ َ ۡم َ َ َّن َ َ َ ۡم َ ۡم
﴾ ... ۡم
مِم م ن ي
ِ وو ٱا
ِ ﴿ٱ
[ভাবরকানাধীন দা- দাীমদয ভমধয মকাঈ তায ভুবক্তয জনয বরবখত
চুবক্ত চাাআমর ...] 31
কুযতুফী‖য ফণণনা ানু মা য়ী াঅয়াতবি হুয়াাআবতমফয ―ফী‖ নাভক
মগারামভয ফযাাময াফতীণণ ময়মছ; ম তায ভবনমফয বনকি তামক
ভুক্ত কময মদয়ায জনয বরবখত চুবক্তয াঅমফদন কময
, বকন্তু
―হুয়াাআবতফ‖ ম াঅমফদন নাভঞ্জু য কময ; াতাঃয াঅল্লা ু ফানাহু
য়া তা ―াঅরা এাআ াঅয়াতবি নাবমর কমযন ; তাযয হুয়াাআবতফ
তামক এক ত বদনামযয বফবনভময় ভুক্ত কময
মদয়ায চুবক্তমত

30

ূ যা াঅন-নূ য: ৩৩

31

ূ যা াঅন-নূ য: ৩৩
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াঅফদ্ধ মরন এফাং তামক বফ বদনায দান কযমরন
; াতাঃয
―ফী‖ তা বযমাধ কযমর তামক ভুক্ত কময মদয়া য়।
াআরাভ কতৃণক প্রফবতণত কতগুমরা বফবধবফধামনয ভাধযমভ
মগারামভয াঈয ―ভুকাতাফা‖ চুবক্তমক জ কময মদয়া ময়মছ ;
তেমধয গুরুত্বূ ণণ কময়কবি বনয়ভনীবত র:
১. াআরাভ মাকামতয ভার মথমক ―ভুকাবতফ‖ মগারাভমক ভুক্ত কযায
ু মমাগ কময বদময়মছ ; মকননা, াঅল্লা তা ―াঅরা াধাযণবামফ
ফমরমছন:
]٦٠ : ﴾ [اتلوبة... ِ

ٓ َ َ ُ َّن َ َّن َ َ ُ ۡم
َّ
َ
﴿ ِنم ٱ ل
ِ  ِ ٱ... ِ ِ ا

‗দকা মতা শুধু পকীযমদয জনয ... এফাং দাভুবক্তমত ...।‘32
২. মগারাভ মম াথণ ভবনফমক প্রদান কযমফ , তা বফববন্ন বকবস্তমত
বযমাধ কযায ফযফস্থা কময বদময়মছ ; মকননা, াআভাভ ফুখাযী 
াঅফূ দাাঈদ য. াঅময়া যাবদয়াল্লাহু ―াঅনা মথমক ফণণনা কমযমছন ,
বতবন ফমরন:
« جاءحين ةريرة فقاهج اكحتج أِيل ىلع تصع أواق يف لك اعم أوقيث فأعينيين
. ) ( رواه ابلخاري و أةْ داود. » ...

32

ূ যা াঅত-তাফা: ৬০
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‗ফাযীযা যা . াঅভায কামছ এম ফরর , াঅবভ াঅভায ভাবরক
মযয ামথ নয় াঈবকয়া মদয়ায মতণ ―ভুকাতাফা‖ নাভক দাদাী াঅমাদ কযায বরবখত চুবক্তমত াঅফদ্ধ ময়বছ— প্রবত ফছয মা
মথমক এক াঈবকয়া কময মদয়া মফ; ু তযাাং াঅবন াঅভামক
(এাআ ফযাাময) াাময করুন।‘ - [ ফুখাযী  াঅফূ দাাঈদ ]।
৩. ভবনমফয াঈয কতণফয মরা তায মগারামভয ভুবক্তয জনয বরবখত
চুবক্ত ফাস্তফায়মনয ামথণয মমাগান দামন মমাবগতা কযা , মমমতু
াঅল্লা তা―াঅরা াঅর-কুযাঅমনয ভমধয তামক এাআ ফযাাময বনমদণ
কমযমছন; াঅল্লা তা―াঅরা ফমরমছন:
َ َ ُ ۡم
ُ
ُ َ َ ٓ َّن َّن
ُ ُ
َ
ك ۡم
ِ ُوو ۡم ِو َع ِ ۡم ۡم ِ ِه ۡم ۡم ٗري َ َ ا وو ّ ِ َّن ِا ٱ ِ ٱ ِي اا
... ﴿
]٣٣ :﴾ [انلور
‗... তামর মতাভযা তামদয ামথ চুবক্তমত াঅফদ্ধ  , মবদ
মতাভযা তামদয ভমধয করযাণ াঅমছ ফমর জানমত ায। াঅয
াঅল্লাহ মতাভামদযমক মম ম্পদ বদময়মছন তা
মথমক মতাভযা
তামদযমক দান কয।‘

33

মমাবগতায দু‖বি মণায়:
- য় ম (ভবনফ) তামক তায ামত মা াঅমছ , তা মথমক বকছু
প্রদান কযমফ।
33
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- নতুফা ম চুবক্ত মভাতামফক মগারাভ কতৃণক প্রমদয় াথণ মথমক
াাংবফমল ছাি বদময় মদমফ।
াঅয াঅরী যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহু চুবক্ত মভাতামফক ামথণয একচতুথণাাং ছাি মদয়ামক াঈত্তভ ভমন কমযমছন ; াঅয াঅফদু ল্লা
াআফন ভা ―াঈদ যাবদয়াল্লাহু ―াঅনহু তায এক- তৃতীয়াাং ছাি
মদয়ামক াঈত্তভ ভমন কমযমছন ; াঅয এাআ ধযমনয মমাবগতামক
মকাঈ মকাঈ য়াবজফ ভমন কমযন।
াআভাভ ামপ―য়ী য . ফমরন: মমাবগতায জনয ভবনফমক ফাধয কযা
মফ; াঅয ভবনফ মবদ ভাযা মায় এফাং ম
তায ―ভুকাবতফ‖
মগারাভমক াবথণক মমাবগতা না কময থামক , তামর বফচাযক
তায য়াবযমদযমক তামক মমাবগতায জনয বনমদণ প্রদান
কযমফ।
৪. মখন মগারাভ চুবক্ত মভাতামফক বনধণাবযত াথণ তায ভবনফমক
বযমাধ কময বদমফ , তখন ম তাৎযবণকবামফ ভুক্ত ময় মামফ
এফাং ভবনফ কতৃণক াঅমাদ ফা ভুক্ত কযায াথণমফাধক মকামনা ে
াঈচ্চাযমণয প্রময়াজন মফ না।
৫. কুযতুফী য . তাাঁয তাপীমযয ভমধয ূ ফণফতণী

মকামনা মকামনা
াঅমরমভয বনকি মথমক ফণণনা কমযমছন : মখন মগারামভয ভুবক্তয
জনয তায  ভবনমফয ভধযকায চুবক্ত ম্পাদমনয কাজ ম্পন্ন মফ ,
তখন এাআ চুবক্তয কাযমণ ম ভুক্ত ময় মামফ
এফাং ম াঅয
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কখন দামত্বয ৃ ঙ্খমর াঅফদ্ধ মফ না ; াঅয এাআ াফস্থায় ম
তায ভবনমফয বনকি াঅবথণকবামফ ঋণী মফ , মমাআ বযভাণ ামথণয
ফযাাময তামদয াঈবময়য ভমধয চুবক্ত ম্পাবদত ময়মছ।
এফ বফবধবফধানমক াআরাভ ―ভুকাবতফ‖ মগারামভয জনয তায
ভুবক্তয ফযাাময াযায যীয়তম্মত াঈা য় বমমফ প্রণয়ন
কমযমছ; ফযাং এগুমরা ভুবক্তয দযজা াঈেু ক্ত কযায মযমে ঐ
ফযবক্তয জনয ফি ধযমনয াঈায়ভূ ময ািবুণক্ত , দা-দাীমদয
ভধয মথমক মম ফযবক্ত তায ভমনয ববতময ভুবক্তয াঅগ্র ানু বফ
কময; াঅয ম তায ভবনফ কতৃণক াদূ য ববফলযমত মস্বচ্ছায় তামক
ভুক্ত কযায ু মমাগ বদমফ বক বদমফ না , মাআ ামযা কযমফ না ;
কাযণ, মগারাভ মখন ভবনমফয বনকি তামক ভুবক্ত দামনয চুবক্তমত
াঅফদ্ধ য়ায জনয াঅমফদন কযমফ , তখন ভবনফ কতৃণক মাআ
চুবক্তমত াঅফদ্ধ য়া াঅফযক মফ।
***

০ যােীয় তত্ত্বফধামন ভুবক্ত দান:
দা-দাীয ভুবক্তয মযমে এিা ানয তভ ভান াঈায় , ফযাং এিা
মরা াআরাভী ভামজ এখামন মখামন ছবিময় থাকা াজায াজায
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দা-দাীয ভুবক্তয ফযাাময মেি াঈায়ভূ ময ভমধয ানযতভ মেি
াঈায়।
াঅয াআরাভ যামেয জনয মাকামতয াথণ মথমক দা- দাীয ভুবক্তয
জনয বফমল খাত বনধণাযণ কময বদময়মছ
; এাআ খাতমক াঅ রِّر َو
َو
কুযাঅনু র কাযীভ " اب
( " يِف ٱلر يِفদাভুবক্তয) খাত নামভ নাভকযণ
কমযমছ; ভুবরভ যামে দা- দাীমদয ভুক্ত কযায জনয এাআ খাত
ৃ বষ্ট কযা ময়মছ। াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
ُ ُ ُ ِ َ َ َّن
َ وب ُه ۡم
ٌ ِ ٱ َّن ِ َ ٱ َّن ُ َع
ِ

َ َ َ ۡم
ۡم
َ ۡم
َ ٱاَم َ ِ ِ َ ٱا مِ ِ َ ۡم و َ ٱاُم
َّن َ ۡم َّن
َ ِ ّ َ َ ٗري
ِ ِ ٱ ِ ٱ ِو ٱ ل ِ ِ ۖن

ٓ َ ُ ۡم
َ
َّن
ِ ﴿ ِن َم ٱ َّنل َ ُ ِ َ ا
َّ
َ َ َ ِ َ ٱ ۡما َر
ِِ س
ِ ِ ٱ
ِ
]٦٠ : ﴾ [اتلوبة٦٠ رٞ ن
ِ َ

‗দকা মতা শুধু পকীয, বভকীন  দকা াঅদাময়য কামজ
বনমু ক্ত কভণচাযীমদয জনয , মামদয ািয াঅকৃষ্ট কযমত য় তামদয
জনয, দাভুবক্তমত, ঋণ বাযাক্রািমদয জনয , াঅল্লায মথ 
ভুাবপযমদয জনয। এিা াঅল্লায য মথমক বনধণাবযত। াঅয
াঅল্লা ফণজ্ঞ, প্রজ্ঞাভয়।‘34
ু তযাাং াআরামভয াআবতাময
মগৌযফভয় বদকগুমরায ভমধয
াঈমল্লখমমাগয ানযতভ একবি বদক র : খবরপামদয মু মগ মখনাআ
দবযদ্র  াবাফীমদয াবাফ ূ যণ কময ফাাআতুর ভামরয াথণ
34

ূ যা াঅত-তাফা: ৬০
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াবতবযক্ত ত , তখনাআ ফাাআতুর ভামরয মকালাধযয দাবফমক্রতামদয াি মথমক মগারাভমদযমক ক্রয় কযমতন এফাং
তামদযমক ভুক্ত কময বদমতন।

দাী

াআয়াাআয়া াআফন া―াইদ ফমরন:
 فجًعخّا ثى طوتج فقراء, " ةعثين عًر ةٌ عتد اهعزيز ىلع صدقات إفرقيث

 فقد أغىن عًربٌ عتد,  ولى جند يٌ يأخذِا يَا, ٍعطّا هلى فوى جند فقريا

. "  فاشرتيج ةّا عتيدا فأعخقخّى, اهعزيز اااس

‗াঅভামক ভয াআফন াঅফবদর াঅমীম য . াঅবিকাফাীমদয মাকাত
বফলময় দাবয়ত্ব বদময় াঠান, াতাঃয াঅবভ মাকাত াংগ্র কযরাভ ,
তাযয তা ফন্টন কময মদয়ায জনয দবযদ্র মরাক মখাাঁজ কযরা ভ,
বকন্তু একজন দবযদ্র মরাক খুাঁমজ মপরাভ না এফাং এভন কাাঈমক
মপরাভ না, মম াঅভামদয বনকি মথমক মাকাত গ্রণ কযমফ ; কাযণ,
ভয াআফন াঅফবদর াঅমীম
য. জনগণমক ম্পদারী 
াবাফভুক্ত কময বদময়মছন ; াতাঃয াঅবভ তায (মাকামতয াথণ )
দ্বাযা কতগুমরা মগারাভ ক্রয় কযরাভ এফাং তামদযমক ভুক্ত কময
বদরাভ।‘
এছািা মাকামতয াথণ মথমক ―ভুকাবতফ‖ মগারাভমদয ভুক্ত কযায
ভূ রয বযমামধয জনয তামদযমক াাময কযা , মখন তাযা তা
বযমাধ কযায জনয বফমল াঈাজণমন াযভ য় , মা ূ মফণ
াঅমরাচনা ময়মছ ! !
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াঅয এাআ প্রমি কথা ফমরমছন প্রমপয ভুাম্মদ কুতুফ , াআরাভ
দা-দাী ভুক্ত কযায ফযাাময ফাস্তফ ম্মত ফযাক বযকল্পনা
গ্রণ কমযমছ ; াঅয মাআ কভণূচী বনময় কভময াতত ফছয
বযূ ণণবামফ ঐবতাবক াগ্রগবত ময় মছ এফাং এাআ াগ্রগবতয
ামথ াঅয াবতবযক্ত াংমমাজন ময়মছ যামেয ৃ িমালকতায
ভত াঈাদানভূ  , মায বদমক বফমে য ানযানযযা মকফর াঅধু বনক
াআবতাময শুরুয বদমক মমমত ভথণ ময়মছ... !!
াআরাভ াঅয মমফ নীবতভারা প্রণয়ন কমযমছ , মাআ বদমক বফে
বপময তাকায়বন কখন , চাাআ দা- দাীয ামথ দ্বযফামযয
ফযাাময াঈক , াথফা াথণননবতক , যাজননবতক  াভাবজক
াঈন্নবত  বফফতণমনয চা ফযবতমযমক মস্বচ্ছায় তামক ভুক্ত কযায
প্রমি াঈক; মা বশ্চভামদযমক ফাধয কমযমছ দা- দাী ভুক্ত কময
মদয়ায জনয !!
এিা ফা িা মাাআ মাক এয ভাধযমভ
ভাজতাবন্ত্রক মগািী 
তামদয প্রচাযকগমণ য মছমি মদয়া মাফতীয় নকর তত্ত্ব বূ াবতত
ময়মছ, মাযা ভমন কমযমছ মম, াআরাভ মচ্ছ াথণননবতক াঈন্নবতয
াস্ত্রভূ ময ভমধয একবি াস্ত্র , মা তায স্বাবাবফক ভময় এমমছ
দ্বাবিক ফস্তুগত বনয়ভনীবতয ভাধযমভ; ানু রূবামফ এয ভাধযমভ
তামদয দাফী াগ্রণমমাগয প্র ভাবণত ময়মছ মাযা ভমন কময মম ,
প্রবতবি ফযফস্থানা, বনয়ভনীবত  ভতফাদাআ এভনবক াআরাভ
তায াঅবফবণামফয ভয় কায াথণননবতক াঈন্নবতয প্রবতপরন ভাে ;
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াঅয তায প্রবতবি বফো  বচিাধাযা এাআ াথণননবতক াঈন্নবতয
ানু কূমরাআ বযচাবরত ময় থামক এফাং তামক স্বীকৃবত প্রদান কময
থামক; ু তযাাং তামদয ভমত , মকামনা বনয়ভনীবত ফা ফযফস্থা
াথণননবতক বচিামক ছাবিময় মামফ এভনবি মত াময না 35।!!
ফস্তুত াআরাভ তায প্রাবনক াঅাআন  য ―াই াঅাআমনয মযমে
মায ানযতভ মচ্ছ , দা-দাী ভুক্ত কযায বনয়ভনীবত , তা
তথাকবথত প্রাকৃবতক বফফতণমনয াতত ফছয ূ মফণাআ াবতক্রভ
কমযমছ; তখন ম (াআরাভ) তৎকারীন াঅযফ াঈ-দ্বী  মগািা
বফমেয মকামনা প্রবতবিত াথণননবতক ফযফস্থানা য াঈয বনবণয
কময গমি াঈমঠ বন , ম াথণননবতক ফযফস্থানায ছা না
বছর
দা-দাীয ামথ াঅচায- ফযফামযয মযমে , াঅয না বছর ম্পদ
ফণ্টমনয ফযাাময ; াঅয না বছর ামকয ামথ াবমতয
ম্পমকণয ফযাাময বকাংফা ভাবরমকয ামথ েবভমকয ম্পমকণয
মযমে ... ফযাং তায (াআরামভয) াথণননবতক, াভাবজক 
যাজননবতক ... যীবতনীবতয াঈৎবত্ত  স্বয়াংবক্রয়তা বছর াঅভানী
যী―াঅমতয ভূ রবক্ত ীয ভাধযমভ ; মায মকামনা নমীয াআবতাম
ায়া মায় না। ফযাং াআরাভ তায বনয়ভনীবত  বফবধবফধামনয
35

ধভণমক তাযা াথণননবতক াবতয়ায বমমফ গ্রণ কমযমছ এফাং ফবকছু মক
াথণননবতক কভণকামেয াঈয বফচায কমযমছ। এিা াফযাআ বুর বচিায
পর। বফমল কময াআরামভয ভত াঅল্লা প্রদত্ত জীফনবফধামনয ফযাাময এ
ধযমণয বচিা কযা কুপযী। [ম্পাদক]
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মযমে মু গ মু গ ধময গমি াঈঠা ানযানয বনয়ভনীবতয াঈয াননয
স্বকীয়তায াঈয প্রবতবিত!!
***
০ িামনয ভা (াঈম্মু র ারাদ) য়ায কাযমণ ভুবক্ত দান:
ানু রূবামফ এিা দা- দাী ভুক্ত কযায াঈায়ভূ ময ভধয
মথমক ানযতভ একবি াঈায় এফাং নাযী জা বতমক ম্মান দামনয
ফযাাময াআরামভয কৃবতত্বূ ণণ কাজভূ ময ভমধয ানযতভ ভান
কীবতণ।
াঅয এিা দা-দাী ভুক্ত কযায াঈায়ভূ ময ভধয মথমক ানযতভ
একবি াঈায় ; কাযণ, দাী মখন মকামনা ভুবরভ ফযবক্তয
ভাবরকানাধীন থামক , তখন মাআ ভুবরভ ফযবক্তয জনয তায ামথ
স্ত্রীমদয ামথ মভরামভা কযায ভত মভরামভা কযা বফধ াঅমছ ;
পমর মখন দাী তায (ভবনমফয) জনয িান প্রফ কযমফ এফাং
ম িানমক তায িান ফমর স্বীকৃবত মদমফ
, তখন ম
যী―য়মতয দৃ বষ্টমত ―াঈম্মু র ারাদ ‖ (িামনয ভা) ময় মামফ ; াঅয
এাআ াফস্থায় ভবনমফয াঈয তামক বফবক্র কযা াযাভ ময় মামফ ;
াঅয মখন ম তায জীফোয় তামক াঅমাদ না কময ভৃ তুযফযণ
কযমফ, তখন তায ভৃ তুযয য ম যাবয স্বাধীন ময় মামফ।
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াঅয ূ ফণফতণী মু গভূ ময ভমধয কত দাীাআ না এাআ দ্ধবতমত
(দাত্ব মথমক ) ভুবক্ত রাব কমযমছ ? ! াঅয কত নাযী দাীাআ না
স্বাধীনতা াজণমনয ভত বন ―য়াভত দ্বাযা ধনয ময় মছ, মখন তাযা
―াঈম্মু র ারাদ‖ ফা িামনয ভা ময়মছ? !
ানু রূবামফ এিা নাযী জাবতমক ম্মান দামনয ফযাাময াআরামভয
কৃবতত্বূ ণণ কাজভূ ময ভমধয ানযতভ ভান কীবতণ ; কাযণ, নাযী
মখন াভুবরভ যামে মু মদ্ধয ভয় বফয বক্তয ভাবরকানায় চমর
াঅম, তখন তায ম্মান রু মিয ভামরয ভত ফযববচামযয ন্থায়
প্রমতযক প্রাথণীয জনয বফধ ময় মায় , ফযাং ম ময় মায় ম্মান
াযা, স্তা ণয  াবধকায ফবঞ্চত ...।
াঅয তামক াআরাভী ানফযফস্থায ছায়াতমর দাী ফানামনায দ্বাযা
াআরামভয ূ মফণ ম মমফ াভান , াদস্থ  াম্মামনয ব কায
ময়মছ, তা বযফতণন ময় মগমছ ... ু তযাাং াআরাভ তায াবধকায
াংযযণ কমযমছ এফাং তায ভানম্মান  ভমণাদামক যযা
কমযমছ।
-

ম শুধু তায ভাবরমকয বফধ ভাবরকানায় থামকমফ , তায
ভবনফ ফযতীত ানয কায জনয তায ামথ ফফা কযা
এফাং তায ামথ স্ত্রীমদয ামথ মভরামভা কযায ভত
মভরামভা কযা বফধ মফ না ; তমফ ম (ভবনফ) মখন
তামক বফময় কযায ানু ভবত প্রদান কময এফাং তাযয ম
বফময় কময , তখন তায ভবনমফয জনয তায বনকিফতণী
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য়া এফাং তায ামথ বনজণমন ফফা কযা বফধ মফ
না।
-

-

াঅয তামক স্বাধীনতা াজণন কযায াবধকায
মদয়া
ময়মছ, াআচ্ছা কযমর ম ―ভুকাতাফা‖ তথা ভুবক্তয জনয
বরবখত চুবক্তয ভাধযমভ স্বাধীনতা াজণন কযমত াযমফ।
াঅয ম তায ভবনমফয ভৃ তুযয য স্বাধীন ময় মামফ মখন

ম ―াঈম্মু র ারাদ ‖ তথা িামনয ভা মফ এফাং তায
ামথ তায িান ভুক্ত ময় মামফ।
- তাছািা াঅফযকীয়বামফ ম ভবনমফয বনকি মথমক াঈত্তভ
াঅচযণ  ম্মানজনক ফযফায ামফ , মমভবনবামফ এাআ
ফযাাময াআরাভী যী―য়ত বনমদণ প্রদান কমযমছ।
াঅয এাআ াথণ  তাৎমমণয ভাধযমভাআ নাযী তায াবস্তত্ব 
স্বকীয়তায মঘালণা প্রদান কযমফ , ানু বফ কযমফ তায ত্ত্বাগত
াঈবস্থবত এফাং াআরামভয বনয়ভনীবতয ছায়াতমর ম ম্মান 
ভমণাদাফান বমমফ মগৌযফ প্রকা কযমফ।
***

০ বনমণাতনভূ রক প্রামযয কাযমণ ভুবক্ত দান:
াঅয মকামনা পকী তথা াআরাভী াঅাআন বফমলমজ্ঞয ভমত এিা
দা-দাী ভুক্ত কযায াঈায়ভূ ময ভধয মথমক ানযতভ একবি
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াঈায়; াঅয তামদয ভমধয াম্বরী ভামামফয াঅমরভগণ
যময়মছন। াঅয াঅভযা ূ মফণ এভন বনয়ভনীবত াঅমরাচনা কমযবছ

,

মা দা- দাীয ামথ াঅচা য-ফযফামযয দ্ধবত বমমফ াআরাভ
প্রণয়ন কমযমছ ; ু তযাাং ভবনমফয জনয তায  তায দা- দাীয
ভামঝ ু ন্দয ম্পকণ স্থামনয মযমে এাআ ভজফুত বনয়ভনীবত মথমক
মফয ময় মায়া বফধ মফ না ; ফযাং এাআ ম্পকণবি বারফাা ,
ানু কম্পা  াযস্পবযক ম্প্রীবতয াঈয প্রবতবিত য়া
াঅফযক মফ ... মামত দা- দাী তায বনজস্ব াবস্তত্ব 
ভানফতামক ানু বফ কযমত াময এফাং ম জানমত াময মম , ম
ানযানয ভানু মলয ভতাআ ৃ ষ্ট ভানু ল , তায ম্মান ায়া  মফাঁমচ
থাকায াবধকায যময়মছ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লাভ তাাঁয াাফীমদয কাাঈমক
মখন তায মগারাভমক বনমণাতন  প্রায কযমত এফাং তামক
াভান-াদস্থ কযমত মদখমতন , তখন বতবন তায প্রবতফাদ
কযমতন; ী াবদময ভমধয যময়মছ , নফী াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব
য়াাল্লাভ একফায াঅফূ ভা ―াঈদ যা . কতৃণক তায মগারাভমক
প্রায কযমত মদখমরন, তাযয বতবন তামক বনন্দা কময ফরমরন :
. » « اعوى يا أةا مصعْد أن ا﵀ عز و جن أقدر عويك يٌ ِذا اهغ م
‗ম াঅফূ ভা ―াঈদ! মজমন যাখ , বনশ্চয়াআ াঅল্লা তা ―াঅরা এাআ
মগারামভয য মথমক প্রবতমাধ বনমত মতাভায াঈয
ফণবক্তভান।‘
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াঅয মখন াআরাভ মগারাভ খাযা কাজ কযমর তায ভবনফ কতৃণক
তামক বযাভূ রক াবস্ত মদয়ায বফলয়বিমক বফধ কময বদময়মছ,
তখন াআরামভয দৃ বষ্টমত এাআ াবস্তয জনয একিা বনধণাবযত
ীভামযখা যময়মছ; ু তযাাং ভবনমফয জনয মাআ ীভা াবতক্রভ কযা
বফধ মফ না ; াঅয মখন ম তা রাংঘন কযমফ , মমভন: ভবনফ
কতৃণক তায গামর চমািাঘাত কযা
, াথফা তায যীমযয
াংমফদনীর মকামনা স্থামন াঅঘাত কযা
... তখন এাআ
ীভারাংঘনবি দাত্ব মথমক তায ভুবক্তয জনয যী ―য়ত ম্মত 
নযায়িত কাযণ ময় দাাঁিামফ।
ফায়াকী য. কতৃণক ফবণণত াবদময ভমধয াঅমছ:
َّن َ َّن َّن ُ َ َ ْ َ َّن َ ْ َ َ َ ٌ َّن
َ ُ َ ُ َّن
ُ َ َْ ََ
ْل ااِ صىل اا عوي ُِ َوشو َى هيس اَا خادِم إِال
« لَا ة ِين يقر ٍن
ِ ىلع ّ ِد رش
َ َ َ َ َّن
َُ َ َ ََ َََ ٌَ َ
ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّن َّن َ َّن َّن
:يب صىل اا عوي ُِ َوشو َى قال
اا
ِك
ل
و
ت
,
ا
ٍ فو مّا أخد, واخِدة
ِ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ ٌ َ ْ َُ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ
ْاش َخ ْغ ََْا
 فإ ِ ا,  فويصخخدِمِْا:  قال,  هيس لّى خادِم غريِا:  قالْا. أعخِقِْا
َ َ َ ُّ َ ُ ْ َ َ ْ َ
. » َّا فويخوْا شبِيوّا
‗াঅভযা যাূ রুল্লা া ল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লামভয মু মগ ফনী
ভুকাযবযন মগামেয মরাক বছরাভ , একজন দাী ছািা াঅভামদয
াঅয মকামনা খামদভ বছর না ; ু তযাাং ঐ দাীমক াঅভামদয
একজন চমািাঘাত কযর , তাযয এাআ বফলয়বি নফী াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব য়াাল্লামভয বনকি মৌঁছমর বতবন ফরমরন : মতাভযা
তামক ভুক্ত কময দা । তাযা ফরমরন মম , ম ফযতীত তামদয াঅয
ানয মকামনা খামদভ মনাআ ; তখন বতবন ফরমরন : ( এাআ াফস্থায় )
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তাযা মমন তায মফা গ্রণ কময ; তাযয মখন তামদয বনকি
তায প্রময়াজন মল ময় মায় , তখন তাযা মমন তামক ভুক্ত কময
মদয়।‘
াঅয াআভাভ ভুবরভ য . তাাঁয নমদ মা ―ফা য . মথমক ফণণনা
কমযমছন, বতবন পাযা য. মথমক ফণণনা কমযন, বতবন ফমরন:
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َّن
 ف َرأى ة ِ ّ ِره ِ أث ًرا, ُ«ش ًِعج ل َْان َدث ٌ زا ان أن اا ٌَ ً َر داع ةِغ مٍ هل
َ
َ َ ٌ َ َ ََْ َ َ َ
َ َ َ ُْ َ َ َ َ ََ
ً  ُ َّنى أ َخ َذ َش ْي ا: ال
ٌَِ ئ ي
 ق.  فأٍج عخِي:  قال,  ال:  أ ْوجعخك ؟ قال: ُ قال هل,
َ
َ َ ُ َ َ َْ
َ ْ ُ ُ َ َّن
َ َ ََ
 يا ِىل ِي ُِ ي ٌَِ األج ِر يا ي ِزن ِذا ؛ إ ِ ش ًِعج َرشْل ااِ صىل:  قال, ِ األ ْر
ْ َ َ ًّ َ َ ً َ ُ َ َ ْ َ
ُ َُ
َ َ َ َ ُ َ َّن
 أ ْو هطًُ ؛ فإِن, ُِ ِ  « يٌ َ ب غ يا هلُ خدا ل ْى يأح: ا﵀ عويُ وشوى يقْل
ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّن
.» ُارحُ أن يعخِق
لف
‗াঅবভ মাকয়ান য. মক মামান য. এয বনকি মথমক াবদ ফণণনা
কযমত শুমনবছ মম , াঅফদু ল্লা াআফন ভয যাবদয়াল্লা ―াঅনহু তাাঁয
এক মগারাভমক ডাকামরন ; এযয তায ৃ িমদম (প্রামযয) দাগ
মদখমত মমরন। াতাঃয বতবন তামক ফরমরন
: াঅবভ বক
মতাভামক ফযথা বদময়বছ ? ম ফরর: না। তখন বতবন ফরমরন : তুবভ
ভুক্ত। ফণণনাকাযী ফরমরন: াতাঃয বতবন ভাবি মথমক মকামনা ফস্তু
ামত বনময় ফরমরন : তামক াঅমাদ কযায ভমধয এতিুকু ুণয
বভমরবন। াঅবভ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু
―াঅরাাআব য়াাল্লাভমক
ফরমত শুমনবছ: ‗মম ফযবক্ত াঅন মগারাভমক বফনা াযামধ প্রায
কযর বকাংফা চমািাঘাত কযর , তামর তায কাফ্পা যা মরা
তামক ভুক্ত কময মদয়া।‘
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মজমন যাখুন , াআরামভয যী ―য়ত তথা াঅাআনকানু ন দা- দাীয
প্রবত দয় য়ায বনমদণ প্রদামন এফাং তামক ম্মান দান  তায
ামথ দ্বযফায কযায জনয াঈৎা প্রদামন কত ভান ? াঅয তা
কত াঈচ্চভানম্পন্ন , মখন তা াতযাচাযীয
(মগারামভয াঈয )
ীভারাংঘন কযািামক দামত্বয ৃ ঙ্খর  মগারাভীয বজল্লবত মথমক
তায ভুবক্তয জনয যী ―য়ত ম্মত  নযায়িত কাযণ ফমর বঠক
কমযমছ? !!
***
এিাাআ মরা দা-দাীমদয ভুক্ত কযায ফযাাময াআরাভ কতৃণক
প্রনীত ভূ রনীবতয মেিত্ব  ানযতভ বফবষ্টয ...।
াঅয াবধকাাংময ভূ রযায়মন মদখা মায় মম , াআরাভ মম নীবতভারা
প্রণয়ন কমযমছ , তায ভত কময মগািা বফমেয ভমধয
(প্রচবরত)
াভাবজক াননীবতভূ ময ভধয মথমক
মকামনা একবি
ানতন্ত্র ায়া মামফ না , মা াআবতফাচক  ফাস্তফম্মত াঈাময়
দা-দাী ভুক্ত কযায বদমক াঅহ্বান কময ! !
াঅভায াঠক বাাআ ! াঅবন রযয কমযমছন মম,
এাআ দ্ধবতয ানযতভ ভূ রনীবত র

: াঈৎা ফা ানু মপ্রযণায

ভাধযমভ (মগারাভ) াঅমাদ কযা এফাং াঅল্লায ন্তুবষ্ট কাভনা কযা।
তায াঅমযকবি ভূ রনীবত র : গুনা  বুরত্রুবি মথমক ভাপ
ায়ায াঈমেময (মগারাভ) াঅমাদ কযা।
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তায ায াঅমযকবি ভূ রনীবত র: মগারাভ কতৃণক বনবদণষ্ট বযভাণ
ামথণয বফবনভময় ভুক্ত য়ায জনয তায ভবনমফয ামথ ঐকযভমতয
বববত্তমত বরবখতবামফ চুবক্তফদ্ধ য়ায দ্বাযা ভুবক্ত রাব কযা।
ানযতভ াঅমযকবি ভূ রনীবত র : মাকামতয াথণ ফযয় কযায
ভাধযমভ এফাং যামেয তত্ত্বাফধামন (মগারাভ) াঅমাদ কযা।
ায াঅমযকবি ভূ রনীবত র: স্বাধীন ফযবক্তয াধীনস্থ দাী কতৃণক
িান জে মদয়ায ভাধযমভ ভুবক্ত রাব কযা।
াঅয একবি ভূ রনীবত র: (ভবনফ কতৃণক মগারাভমক) প্রায কযা
 বনমণাতনভূ রক ীভারাংঘন কযায কাযমণ (মগারাভ) াঅমাদ কযা।
দা-দাীমদযমক ভুক্ত কযায ফযাাময মখন াআরাভ এফ
ভূ রনীবত প্রণয়ন কময , তখন াআরাভী বূ - খমেয াঈয একজন
দা-দাী বক াফবষ্ট থাকমফ ফমর ভমন য়?
াঅয াঅভযা মখন দাত্ব প্রথামক এভন একবি নদীয ামথ তুরনা
কবয, মায একবি দু ফণর াঈৎ যময়মছ এফাং একাআ ভময় এখামন
মখামন মায একাবধক বক্তারী প্রফর মরাতম্পন্ন মভানা ফা
ভুখ যময়মছ ; ু তযাাং মকামনা ভানু ল বক কল্পনা কযমত াময মম,
মাআ নদীয াবন মথমক এতিুকুন াবন াফবষ্ট থাকমফ?
াআরাভী ান ফযফস্থায় দামত্বয বফলয়বি এভনাআ ; কাযণ, তায
একবি দু ফণর াঈৎ 36 যময়মছ; াঅয তা মরা শুধু মু দ্ধফন্দীমদযমক
36

াঅভযা মু দ্ধফন্দীমদয দা- দাী ফানামনায াঈৎমক দু ফণর াঈৎ ফমর ফণণনা
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দা-দাী ফনামনা, মখন াআভাভ এাআ বফলময় বদ্ধাি বদমফন।
াঅয (দা-দাী) ভুক্ত কযায মরাতধাযা ানমকগুমরা
যকমভয, মায ফণণনা াআবতূ মফণ াবতফাবত ময়মছ।

এফাং ফহু

াঅয এফ মরাতধাযা , মমগুমরা যী ―য়ত ম্মত প্রফা ৃ বষ্ট
কমযমছ, তায পমর মু গ মু গ ধময চূ িািবামফ দাত্ব প্রথায
বযভাবপ্ত ঘমিমছ ; াঅয তায াঈৎস্থর শুবকময় মায়ায কাযমণ
এফাং তায মভানায াংখযাবধমকযয পমর াআরাভী ভামজ
তায
মকামনা বচহ্ন াবফবষ্ট মনাআ ...। াঅয এিাাআ াঅল্লায বফধান ;
ু তযাাং াঅনাযা াঅভামক মদখান মতা , মাযা তাাঁমক ফাদ বদময়
বনয়ভনীবত প্রণয়ন কমযমছ , (তামদয বযণবত ); বকন্তু মাবরভগণ
াঅল্লায াঅয়াতমক াস্বীকায কময ! !
***

কমযবছ দু ‖বি কাযমণ:
প্রথভত: স্বাবাবফকবামফ মু মদ্ধয স্বল্পতা।
বদ্বতীয়ত: াআরাভ কতৃ ণক াআভাভ ফা মনতামক মু দ্ধফ ন্দীমদয ামথ াঅচায- াঅচযণ
 মরনমদমনয মযমে চাযবি বফলময়

(যভতা প্রময়ামগ ) স্বাধীনতা দান :

ানু কম্পা প্রদণন াথফা ভুবক্তণ গ্রণ াথফা তযা কযা াথফা দা- দাী
ফানামনা; াঅয াবধকাাং ভয় দা- দাী ফানামনায বফলয়বিমক ফাদ মযমখ
ফাবক ানযানয মযমে তায স্বাধীন যভতা প্রময়াগ য়।
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াআরাভ মকন দাত্ব প্রথামক চূ িািবামফ ফাবতর কমযবন
?
ূ মফণ াঅভযা াঅমরাচনা কমযবছ মম , াআরাভ তথাক বথত দাপ্রথায
কর াঈৎ াঅযফ াঈ- দ্বী  ানযানয স্থামন এমকফাময ফে কময
বদময়মছ; াঅয তায দ্বাযা ম্ভফ বছর ু স্পষ্ট ফক্তমফযয ভাধযমভ দাত্ব
প্রথামক চূ িািবামফ ফাবতর ফমর মঘালণা কযা , মমভবনবামফ ফাবতর
কময বদময়মছ ভাদকদ্রফয , ু দ প্র থা  বমনা- ফযববচাযমক ... মবদ
(দাপ্রথায) একবি ভূ র াঈৎস্থর (ঝণণা) না থাকত, তামর দাত্ব
প্রথা কর স্থামনাআ ছবিময় মমত এফাং কর জাবত  যাে প্রমতযক
মপািায় মপািায় তায দ্বাযা যস্পয ফযফা- ফাবণজয কযত ; মাআ
ভূ র াঈৎস্থর (ঝণণা) মরা মু মদ্ধয কাযমণ দাত্ব ... াঅয াআ রাভ
প্রকৃতময মু মদ্ধয কাযমণ দামত্বয এাআ াঈৎস্থরবিমক ু স্পষ্ট 
াকািয ফক্তমফযয দ্বাযা ফাবতর কমযবন ামনকগুমরা বদক বফমফচনা
কময; তেমধয ফমচময় গুরুত্বূ ণণ কময়কবি র:
১. াঅিজণাবতক দৃ বষ্টববি;
২. যাজননবতক দৃ বষ্টববি;
৩. াঅবত্মক দৃ বষ্টববি;
৪. াভাবজক দৃ বষ্টববি;
৫. য―য়ী দৃ বষ্টববি।
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াবচমযাআ াঅভযা এাআ াাঁচবি দৃ বষ্টববিয প্রমতযকবিয ফযাাময
বফস্তাবযত াঅমরাচনা ম কযফ; াঅয াঅল্লায কামছাআ যর থ:
০ াঅিজণাবতক দৃ বষ্টববি:
াঅভযা ূ মফণাআ মখন দামত্বয ঐবতাবক দৃ বষ্টববি ফণণনায াঈমদযাগ
মনাআ, তখন াঅমরাচনা কমযবছ মম , াআরামভয াঅগভন ঘমিমছ
এভতাফস্থায় মম বফমেয কর ান ফযফস্থায় দাত্ব প্রথা স্বীকৃত ;
ফযাং তা বছর ফহুর প্রচবরত াথণননবতক ভুদ্রাদৃ  এফাং গুরুত্বূ ণণ
াভাবজক প্রময়াজন ... মা মকাঈ াছন্দ কযত না এফাং তা
বযফতণন ক যায ম্ভাফযতায ফযাাময বচিা কযা মকামনা ভানু মলয
মযাআ ম্ভফ বছর না।
াঅয মম স্তময এম াঅজ দাত্ব প্রথামক ফাবতর কযা  মরা, তায
যফতণী াফস্থা ম্পমকণ মক জামন? ম্ভফত এভন একবদন াঅমফ,
মমবদন দা- দাী ফানামনায প্রথা বফমে াঅফায বপময াঅমফ
;
বফমল কময মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী ফানামনায প্রথা— াঅয
দাত্ব ময় মামফ াঅিজণাবত কবামফ প্রবতবিত একবি প্রথা , ফহুর
প্রচবরত একবি াথণননবতক কামণক্রভ এফাং াভাবজকবামফ খুফ
প্রময়াজনীয় একবি বফলয়।
ু তযাাং াঈক্ত াফস্থায় এিা মকামনাবামফাআ বফমফকম্মত মফ না মম ,
এয মভাকাবফরায় াআরাভ াত গুবিময় ফম থাকমফ। ফযাং াবচমযাআ
াআরাভমক ানু রূ নীবতয য ুণাঃপ্রচরন কযমত  মফ এফাং
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মথামথ ফযফস্থা  বযকল্পনা গ্রণ কয মত মফ, মা এাআ ফযফস্থামক
বযফতণন কময বদমফ াথফা ফাবতর কময বদমফ। াঅয এয জনয
ামনক দীঘণ  রম্বা ভময়য প্রময়াজন মফ; াঅয প্রময়াজন মফ
জনগণ কতৃণক াআরামভয প্রকৃত ফাস্তফতা এফাং ৃ বষ্ট , জীফন 
ভানু মলয ... ফযাাময তায াফণ জনীন দৃ বষ্টববি  দণন ম্পমকণ
ানু ধাফন কযা; াঅয জরুবয মরা দা-দাীগণ কতৃণক ভানবফক
ম্মামনয তাৎমণ এফাং ভানবফক ভমণাদা  ম্মামনয াবধকায
াঈমবাগ কযা ... মামত তাযা এাআ াঈমবাগ  াঈরবিয ময
াভান  াম্মান মথমক তামদয স্বাধীনতা দাবফ কযমত াময
এফাং তাযা াঅয দাবফ
কযমত াময মগারাভী মথমক তামদয
ভুবক্তয ...।
ফস্তুত বফাং তােীমত দাত্ব ানয াঅমযক যাং ফা রূ ধাযণ
কমযমছ, মায বফফযণ াবচমযাআ াঅমছ ; ু তযাাং (ফতণভামন) দাত্ব
ভামন বূ খমেয ভবরকানা গ্রণ , মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী ফানামনা
এফাং প্রবাফারীগণ কতৃণক দু ফণর মেণীয মরা কমদযমক মগারাভ
ফানামনা ... মথমক বযফতণন ময় মগািা জনমগািীমক দা- দাী
ফানামনায বদমক বযফবতণত ময়মছ ফমর ফুঝায় ... মমভনবি বফমদ্বলী
াঈবনমফবক যােগুমরা এফাং নাবস্তকযফাদী ভাজতাবন্ত্রক
কযকাযগুমরা কযমছ ... কাযণ, তাযা জনগমণয ভমধয ফযা ক
হৃদয়বফদাযক ধ্বাংমজ্ঞ বযচা রনা কময , াতাঃয তাযা তামদয
াআচ্ছা-াঅকাঙ্খামক যণ কময এফাং তামদযমক তামদয স্বাধীনতা
মথমক ফবঞ্চত কময ; াঅয তামদযমক াঅমেয়ামস্ত্রয বক্তয ফমর
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ান কময ... পমর তাযা মকামনা ভাথামক াঈাঁচু ময় দাাঁিামনায
এফাং মকামনা কিমক কথা ফরায ু মমাগ মদয় না ... াঅয এফ
জনমগািীয বনকি মম ম্প দযাব াঅমছ এফাং তাযা কভণমযমে 
াথণনীবতয ভয়দামন মম েভ বফমনায়াগ কময
... মফ বকছু
াঈবনমফফাদী াথফা ভাজতাবন্ত্রক বস্বযাচায যকাযগমণয বনকি
ভণন কযা াঅফযক ময় মি ... মামত জাবতভূ মক দা- দাী
ফানামনা, জনমগািীমক ফীবূ ত কযা , স্বাধীনতামক াদস্থ কযা
এফাং ভা নবফক ম্মান  ভমণাদামক ধ্বাং কযায মযমে তাযা তা
ফযয় কযমত াময।
াঅয এাআ াফস্থায় াম্ভফ নয় মম, াঈবনমফবক াকফগণ াথফা
ভাজতাবন্ত্রক া কগণ তামদয দাত্ব প্রথা চাবময় বদমফ ফযবক্ত,
াথফা বযফায, াথফা গ্রাভ, াথফা মকামনা ুমযা জাবত ফা মগািীয
াঈয... মামত করমক াঅ ধু বনক দা- দাীয ামি ম্পদ ফা
স্বামথণয বফবনভময় ক্রয়- বফক্রয় কযমত াময ... তামদযমক ফীবূ ত
 মগারামভ বযণত কযায জনয !!
এ কাযমণাআ াআরাভ াকািয ―ন‖ তথা ফক্তমফযয ভাধযমভ দাত্ব
প্রথামক চূ িািবামফ ফাবতর কমযবন 37।

37

াথণাৎ প্রময়াজমন মমন াঅফায তা ফযফায কযমত াময। মাযা ভুবরভমদয
বফরুমদ্ধ এ ধযমণয দাত্ব বযচাবরত কযমফ াআরাভ মমমনা তামদয বফরুমদ্ধ
তা ফযফায কযমত াময। [ম্পাদক]
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০ যাজননবতক দৃ বষ্টববি:
াঅয াঅভযা ূ মফণ এিা াঅমরা
চনা কমযবছ মম , াআরাভ
ভুবরভমদয াআভাভ তথা মনতামক মু দ্ধফন্দীমদয ামথ মরনমদমনয
মযমে ানু কম্পা প্রদণন , াথফা ভুবক্তণ গ্রণ, াথফা তযা কযা,
াথফা দা- দাী ফানামনা াআতযাবদ ফাছাাআময়য ফযাাময

বনাঃতণ

যভতা প্রদান কমযমছ।
াঅয মকামনা মন্দ মনাআ মম , াআভাভ মখন মকামনা বফলময় প্রকৃত
বকভত  করযাণ রযয কযমফন এফাং মখন গবীয  ফযাক
যাজননবতক াংকি রযয কযমফন , তখন বতবন মু দ্ধফন্দীমদয ামথ
ম াফস্থায ামথ াভঞ্জযীর
ভূ রনীবতয াঈয বববত্ত কময
াঅচায-াঅচযণ  মরনমদন কযমফন ... কাযণ তামক মতা মল
মণি একবি াবিূ ণণ ভাধান  গ্রণমমাগয স্বাথণমকাআ গ্রণ কময
বনমত মফ।
ু তযাাং বতবন মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচায- ফযফামযয মযমে তযা
কযায নীবত াফরম্বন কযা মথমক দূ ময ময মামফন না , মখন বতবন
ভুবরভমদযমক নিফমি  দু ফণর ... াফস্থায ভমধয মদখমফন ; াঅয
বতবন মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচাযফযফামযয মযমে া নু কম্পা
প্রদণন াথফা ভুবক্তণ গ্রণ কযায নীবত াফরম্বন কযা মথমক
দূ ময ময মামফন না , মখন বতবন ভুবরভমদযমক ু াংগবঠত 
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বক্তারী ... াফস্থায ভমধয মদখমফন ; াঅয বতবন মু দ্ধফন্দীমদয
ামথ াঅচায-ফযফামযয মযমে দা-দাী ফানামনায নীবত াফরম্বন
কযা মথমক দূ ময ময মামফন না, মখন বতবন ত্রুমদযমক মদখমফন
তাযা াঅভামদয মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী বমমফ গ্রণ কযমছ ,
মামত যস্পমযয াঅচযণ ভান ভান য়।
এবামফাআ াআভাভ যাজননবতক করযাণ , মু দ্ধ মকন্দ্রীক াঅফযকতা 
াথণননবতক প্রময়াজন রযয কময তাাঁয দময গ্রণ কযমফন।
ু তযাাং বকবামফ াআরাভ ু স্প ষ্ট  াকািয ―ন‖ তথা ফক্তমফযয
ভাধযমভ দাত্ব প্রথামক ফাবতর কযমফ , াথচ ত্রুমদয য মথমক
মু দ্ধফন্দীমদযমক দা-দাী ফানামনায ফাস্তফম্মত ম্ভাফনা যময়মছ ;
াঅয এাআ ম্ভাফনায ফাস্তফায়ন প্রায় াঅন্ন ময় মিমছ! !

০ াঅবত্মক দৃ বষ্টববি:
ানু রূবামফ াঅভযা ূ ফণফতণী াঅমরা চনায় ফণণনা কমযবছ মম ,
াআরাভ মখন দা- দাীয ামথ দ্বযফায এফাং তায চাবযবেক,
াভাবজক  ভানবফক ভমণাদামক ভুন্নত যাখায ফযাাময বযূ ণণ
বনয়ভকানু ন প্রণয়ন কমযমছ ...
তখন এয বছমন াঈমেয বছর , দা-দাী কতৃণক তায ভানবফক
ভামণাদা, াবস্তত্ব  াফস্থান াঈরবি কযা ... মামত ম যফতণীমত
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দাত্ব মথমক তায ভুবক্ত দাবফ কযমত াময এফাং মল মণি
বযূ ণণ স্বাধীনতা াজণন কযমত াময।
াঅয াঅভযা ূ মফণ এিা মদবখময়বছ মম
, াআরাভ বফদযভান
বফেফযফস্থা মথমক দা-দাীমক ভুক্ত কযায ূ মফণ তামক তায ভমনয
ববতয  হৃদময়য গবীয মথমক ভুক্ত কযা য ফযফস্থা কমযমছ ...
মামত ম তায াবস্তত্ব  ভান- ম্মানমক ানু বফ কযমত াময ;
পমর ম বনমজ বনমজাআ স্বাধীনতা দাবফ কযমফ এফাং ম মখন তা
দাবফ কযমফ, তখন ম যী ―য়তমক এাআ স্বাধীনতায জনয মফণাত্তভ
বনশ্চয়তা বফধানকাযী এফাং তা ফাস্তফায়মনয জনয মফণাত্তভ
াবববাফক বমমফ ামফ ; াঅয এিা াঅভযা ―ভুকাতাফা‖ তথা
বরবখত চুবক্তয ভাধযমভ মগারাভ াঅমাদ কযায প্রমি বফস্তাবযত
াঅমরাচনা কমযবছ।
াঅয াঅমদ ফা পযভান জাবয কযায ভাধযমভ দাদাী ভুক্ত
কযায দ্বাযা াঅমরাআ দা- দাীয ভুবক্ত াবজণত য়বন , মমভন তায
াঅমরাচনা ূ মফণ াবতফাবত ময়মছ ; াঅয াঅভযা মা ফবর , তায
ময াঈৎকৃষ্ট প্রভাণ মরা ―াঅব্রাাভ বরাংকন‖ এয ামতয করমভয
বনমদণ (মরখায) দ্বাযা দা- দাী ভুক্ত কময মদয়ায ফযাাময
াঅমভবযকান াববজ্ঞতা ; কাযণ, ফাবযকবামফ াঅাআমনয দ্বাযা বরাংকন
মমফ মগারাভমদযমক ভুক্ত কময বদময়বছর , তাযা স্বাধীন মত
ামযবন ফযাং তাযা তামদয ভবনফমদয কামছ াআ বপময মগ মছ, তাযা
তামদয বনকি াঅা কময মম , তাযা তামদযমক মগারাভ বমমফ
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ুনযায় গ্রণ কময মনমফ , মমভন তাযা (মগারাভ বমমফ ) বছর;
কাযণ, (স্বাধীন কময মদয়ায ময ) তাযা ভন স্বাধীনতা াজণন
কযমত ামযবন এফাং ামযবন তাযা তামদয াপ্রতযাবত ভুবক্ত
ায়ায দ্বাযা ভানবফক ু খ  ভমণাদা ানু বফ কযমত ...।
ানযবদমক াআরামভয নীবত 
াযায াভাবজক ান
ফযফস্থাভূ ম দা- দাী নীবতয যময়মছ বফস্তয পাযাক। কাযণ ,
াআরাভ দামত্বয ছায়ায় দা-দাীয ামথ ভানবফক  াঈদায
াঅচযণ কময থামক (মা ূ মফণ াঅমরাবচত ময়মছ ), এভন বক ম
মখন এাআ দ্বযফায (মথামথবামফ) াঈমবাগ  াঈরবি কময ,
তখন ম যী ―য়মতয ছায়াতমর তায স্বাধীনতা দাবফ কময এফাং
তায মগারাভীয াফস্থা মথমক ম মফবযময় মায় ; াঅয তখন ম য়
ম্মাবনত ভানু ল, মফণাচ্চ াঅমফগ  ানু বূবত ম্পন্ন ফযবক্ত এফাং
মফণাত্তভ ম্মান, ভমণাদা  াবস্তত্বম্পন্ন ফযবক্ত ...।
াঅয এখামনাআ াআরাভ কতৃণ ক দা- দাীমক দামত্বয াঈয
াফবষ্ট যাখায তাৎমণ স্পষ্ট ময় াঈমঠ , মমখামন ম তায বনজস্ব
ত্ত্বা  াবস্তত্বমক ানু বফ  াঈরবি কযমফ ; াঅয তখনাআ ম
তায াআচ্ছাভত ভয়  মথামথ বযমফবযবস্থবতয ভমধয
―ভুকাতাফা‖ (বরবখত চুবক্ত ) দ্ধবতয ভাধযমভ তায স্বাধীনতা দাবফ
কযমফ !!
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এাআ দৃ বষ্টববিয কাযমণাআ াআরাভ মকামনা স্পষ্ট পযভান জাবয 
াকািয ―ন‖ তথা ফক্তমফযয ভাধযমভ দাত্ব প্রথামক চূ িািবামফ
ফাবতর কমযবন।

০ াভাবজক দৃ বষ্টববি:
কখন কখন দাত্ব প্রথা বফদযভান থাকায ভমধয ফি ধযমনয
াভাবজক করযাণ বনবত থামক , মমভন: তায (দাত্ব প্র থায)
াঈবস্থবত জাবতগত বফৃ ঙ্খরা , বনযাজযফাদ  াফযময়য প্রফা
মথমক ভাজমক বফে যাখায ফযাাময বূ বভকা যামখ ... ু তযাাং
াঈদাযণস্বরূ মম ফযবক্ত াবতবযক্ত মভামযয কাযমণ মকামনা স্বাধীন
নাযীমক বফময় কযমত াযভ য় , তখন ম মকামনা দাীমক বফময়
কযমফ াথফা ক্রয় ূ মে তায ভাবরক মফ , মামত ম বফধ াঈাময়
তায স্ববাগত চাবদা ূ যণ কযমত াময এফাং বফধ ভাবরকানায
ভাধযমভ ম বনমজমক াভুক্ত যাখমত াময।
াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
َ
ِ َ ِ ِم
ُ ُ ُ َ ۡم
ض
َ ِ ُ ۡم
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ِ َ
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ِ ِ ٱ
ِ َ ِِ ُ
ُ
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ُ َ ُ َ َ ُ ُ َّن
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ِ
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َ ۡم
خ ِ دا ٖۚريو
ِ ن
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‗াঅয মতাভামদয ভমধয কামযা ভুক্ত াইভানদায নাযী বফময়য াভথণয
না থাকমর মতাভযা মতাভামদয াবধকাযবুক্ত াইভানদায দাী বফময়
কযমফ; াঅল্লা মতাভামদয াইভান ম্পমকণ বযজ্ঞাত। মতাভযা এমক
ামযয ভান ; কামজাআ মতাভযা তামদযমক বফময় কযমফ তামদয
ভাবরমকয ানু ভবতক্রমভ এফাং তামদযমক তামদয মভায বদময় মদমফ
নযায়াংগতবামফ। তাযা মফ চ্চবযো, ফযববচাবযণী নয়  াঈবত
গ্রণকাবযণী নয়। াতাঃয বফফাবতা য়ায য মবদ তাযা
ফযববচায কময , তমফ তামদয াবস্ত ভুক্ত নাযীয ামধণক ; মতাভামদয
ভমধয মাযা ফযববচাযমক বয় কময এগুমরা তামদয জনয ; াঅয বধমণ
ধাযণ কযা মতাভামদয জনয ভাংগর । াঅল্লা যভাযা য়ণ, যভ
দয়ারু । াঅল্লা াআমচ্ছ কমযন মতাভামদয কামছ বফদবামফ বফফৃ ত
কযমত, মতাভামদয ূ ফণফতণীমদয যীবতনীবত মতাভামদযমক াফবত
কযমত এফাং মতাভামদযমক যভা কযমত। াঅয াঅল্লা ফণজ্ঞ
,
প্রজ্ঞাভয়। াঅয াঅল্লা মতাভামদযমক যভা কযমত চান। াঅয মাযা
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কুপ্রফৃ বত্তয ানু যণ কময , তাযা চায় মম , মতাভযা বীলণবামফ
থচুযত ।‘38
াঅয জনকরযাণকয ামনক কাজ যময়মছ , মামত ভাজ দণাবফীন
নাযীমদয প্রময়াজন ানু বফ কময ; াঅয দাীযাাআ মরা এাআ মেণী;
মকননা, াআরাভ দাীয াঈয স্বাধীন নাযীয ভত বযূ ণণবামফ দণা
কযামক পযম কমযবন ; ফযাং যী ―য়মতয দৃ বষ্টমত তায ফুক মথমক
াাঁিু মণি মঢমক যাখাাআ মমথষ্ট , তমফ তায ফযাাময মখন াঅঙ্কা
কযা মফ, তখন (াময) াঈরয ফে কযায জনয বযূ ণণ দণা
কযা াঅফযক ময় মামফ।
াঅয কখন কখন মু মদ্ধয ভাধযমভ প্রাপ্ত নাযীমক দাী ফানামনা
তায বফেতা যযা , াবববাফকত্ব এফাং তায ভানবফক ম্মান
যযায জনয একিা পর প্রবতমলধক বফমফবচত মত াময ; কাযণ,
মু দ্ধ মল ময় মায়ায য মম ফযবক্ত তায দায়বায গ্রণ কযমফ ,
ম াবধকাাং মযমে তায ামথ তায স্বাভী াথফা তায বাাআময়য
ভত াঅচযণ কযমফ ; াথচ তামক মছমি মদয়ায ভামনাআ মরা
তামক বনবশ্চত ধ্বাং  যবতয বদমক মঠমর মদয়া।
াঅয এিা জানা কথা

মম, াআরাভী ান ফযফস্থায ছায়াতমর

নাযীমক দাী ফানামনায ভামন মরা তামক তায ভবনমফয জনয শুধু
ভাবরকানা াফযস্ত কময মদয়া, ম ফযতীত ানয মকাঈ তামক মবাগ
38

ূ যা াঅন-বনা: ২৫ - ২৭
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কযমত াযমফ না ; াঅয াআরাভ ―ভুকাতাফা‖ দ্ধবতয ভাধযমভ
স্বাধীনতা াজণন কযায বফলয়বিমক তায াবধকামযয ািবুণক্ত কময
বদময়মছ এফাং ানু রূবামফ ম তায ভবনমফয ভৃ তুযয য যাবয
স্বাধীন ময় মামফ , মখন ম তায ভবনমফয জনয মকামনা িামনয
জে বদমফ ; তাছািা ম তায ভবনমফয ঘময াআরামভয বনমদণনা
ানু াময াবফণক তত্ত্বফধান, াঅদয-মত্ন  াঈত্তভ ফযফায ... ামফ।
যািময াভুবরভ যামে তামক দাী বমমফ গ্রণ কযায াঈমেয
মরা তায াআেত নষ্ট কযা এফাং তায ভান- ভমণাদামক াফজ্ঞা কযা,
ফযাং তায াআেত- াঅব্রু প্রমতযক াঅকাঙ্খীয ফযববচামযয ভাধযমভ
রু বিত য়া।
তাছািা ম াদাচযণ  প্রকায ানু বফমমাগয াভানাদমস্থয বকায য় ! ...
াতএফ দা- দাী ফানামনা িা কখন কখন াভাবজকবামফ
করযাণকয মফ , াঅফায কখন বনবতকতায বদক বফমফচনায় মফ
এফাং কখন ভানবফক ানু কম্পায ফাস্তফায়নামথণ দাবয়ত্ব গ্রমণয
পায়দা বদমফ ... মা মচতন াঅমরভগণ ফযতীত ানয মকাঈ
ানু ধাফন কযমত াযমফ না ... এাআ বদক বফমফচনা কমযাআ াআরাভ
মকামনা স্পষ্ট পযভান জাবয  াকািয ―ন‖ তথা ফক্তমফযয ভাধযমভ
দাত্ব প্রথামক চূ িািবামফ ফাবতর কমযবন।
***
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০ য―য়ী দৃ বষ্টববি:
প্রমতযক বফমফক ফান  ফুবদ্ধভান ফযবক্তয বনকি এ

কথা বযষ্কায

মম, াআরামভয ান ফযফস্থায় দামত্বয ফযাাযবি এক রামপাআ
ভাধান য়বন ; াঅয তামক বনবলদ্ধ কময াঅভা ন মথমক মকামনা
াকািয ফক্তফয াফতীণণ য়বন
... ফযাং তায ভাধান য়
ক্রভান্নময় য―য়ী বফধামনয ভাধযমভ এফাং ভময়য বফফতণমন , মা মল
মণাময় মকামনা প্রকায গেমগামরয াঈস্কাবন াথফা ঙ্কি ছািাাআ
ফাবতর য়ায মণাময় মৌঁমছ মায়।
বকবামফ এিা ম্ভফ মরা?
াঅভযা ূ মফণাআ মখন দাত্ব

প্রথা ফাবতর না কযায ফযাাময

াঅিজণাবতক দৃ বষ্টববি ফণণনায াঈমদযাগ গ্রণ কবয তখন াঅমরাচনা
কমযবছ মম , াআরামভয াঅগভন ঘমিমছ এভতাফস্থায় মম বফমেয
কর ান ফযফস্থায় দাত্ব প্রথা স্বীকৃত
; ফযাং তা বছর
াথণননবতক কামণক্রভ এফাং াভাবজকবামফ খুফ জরুবয 
প্রময়াজনীয় ... াঅয াঅভযা মদবখময়বছরাভ মম , এাআ ফযফস্থামক
বযফতণন কযা াথফা বফরু প্ত কময মদয়া খুফ জ কাজ নয় ;
ফযাং তায জনয প্রময়াজন াধাযণ ক্রভধাযা াফরম্বন এফাং দীঘণ
ভয় ...।
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এাআ ক্রভধাযা মকভন বছর?
১. ূ মফণ াঅমরাচনা ময়মছ মম , াআরাভ বফমেয মদম মদম
দামত্বয একবি াঈ ৎ ছািা ফাবক ক র াঈৎমক বনবশ্চহ্ন কময
বদময়মছ; াঅয ম একবি াঈৎ মরা মু দ্ধফন্দীমদয দাত্ব।
- (াআরাভ) মু মদ্ধ দা- দাী ফানামনা  জনমগািীয যক্ত মালণ
কযায মরামব দা-দাী ফানামনায ধাযা ফে কময বদময়মছ।
- দবযদ্রতা াথফা ঋণ বযমাধ কযমত না াযায াজুামত দাদাী ফানামনায ধাযা ফে কময বদময়মছ।
- একিা বনবদণষ্ট জাবত  প্রকৃবত য মরাকজমনয ভমধয জেগত
াঈত্তযাবধকামযয কাযমণ দা- দাী ফানামনায ধাযা ফে কময
বদময়মছ।
- াববজাত  াঙ্কাযী মেণীয মরাকজমনয প্রবত দু ফণযফায কযায
কাযমণ দা-দাী ফানামনায ধাযা ফে কময বদময়মছ।
াআতযাবদ ধযমনয দা- দাী ফানামনায াঈৎ  ধাযাগুমরা াআরাভ
ফে কময বদময়মছ, মা বছর বফমেয ভমধয প্রবাফ বফস্তাযকাযী।
২. াআরাভ তণ কময বদময়মছ মম , ঐ মু দ্ধবি যী ―য়তম্মত মু দ্ধ
মত মফ , মা মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী ফানামনায বদমক বনময়
মায়; ূ মফণ াঅভযা এফ যী ―য়তম্মত মু মদ্ধয বফবষ্টযগুমরা
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াঅমরাচনা কময বছ, মমফ মু দ্ধ মু দ্ধফন্দীমক দা- দাী ফানামনায
জনয নযায়িত  মথামথ।
৩. মু মদ্ধয বায (াস্ত্র) নাবভময় মপরায য মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচায
ফযফামযয মযমে াআরাভ াআভাভ ফা মনাবতমক ফযাক যভতা
দান কমযমছ , বতবন মা করযাণকয ভমন কযমফন তাাআ কযমত
াযমফন; ফযাং াআরাভ তামক (মু দ্ধফন্দীমদয মযমে ) ানু কম্পা
প্রদণন াথফা ভুবক্তণ গ্রণ াথফা তযা কযা াথফা দা- দাী
ফনামনায ফযাাময স্বাধীনতা বদময়মছ ! ু তযাাং বতবন মবদ যােভূ 
কতৃণক স্বাযবযত
াঅিজণাবতক চুবক্ত ফাস্তফায়মনয জনয
মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী ফানামনা মথমক বফযত থাকমফন ফমর
ভমন কমযন, তমফ বতবন তাাআ কযমফন , মমভনবি কমযমছন ু রতান
ভুাম্মদ াঅর-পামত।
৪. দাত্ব বফদযভান থাকা াফস্থায়  াআরাভ দা-দাী ভুক্ত কযায
মভানাভূ  খুমর বদময়মছ , মা মাআ প্রথাবিমক বফরু প্ত কযায দাবয়ত্ব
ারন কময একবি ভয় কামরয ভমধয , মম ভয়বি কখন দীঘণ
য় াথফা কখন াংবযপ্ত য়।
াঅয াঅভযা বযূ ণণ দ্ধবত ূ মফণ াঅমরাচনা কমযবছ াথফা এভন
ফণণনা ম কমযবছ , মা াআরাভী যী ―য়মতয ছায়াতমর দা- দাী
ভুক্ত কযায ফযাাময ামনক মভানায (ধাযায) কথা স্পষ্ট কমযমছ।
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াঅয এয পমর ভানফ ভামজ দাত্ব প্রথা বফরু প্ত ময় বগময়বছর ;
াঅয াআরাভ দা -দাী ভুক্ত কযায দ্ধবত প্রণয়মন যােভূ ময
জনয একবি াঅদণ নভুনা ম কমযমছ , ফযাং তামক ভুক্ত কযায
ফযাাময াত তােী ূ মফণ াআ জাবতভূ মক বছমন মপমর বদময়মছ !!
াযকথা:
াআরাভ দাত্ব প্রথামক এক রামপাআ াকািয

―ন‖ ফা ফক্তমফযয

ভাধযমভ বনমলধ কময মদয়বন ; ফযাং তা য াঈৎ ফা ধাযাভূ  ফে
কযায ভাধযমভ তায চাযময মফষ্টন াংকীণণ কময এমনমছ এফাং
তা মথমক ভুক্ত কযায জনয ামনক মভানা খুমর বদময়মছ ; াতাঃয
ববফলযমত তা মল কময
মদয়া ফা ফরফৎ যাখায রাগাভবি
াআভামভয ামত তুমর বদময়মছ , বতবন ভান াঅচযণ নীবত াথফা
যােীয় বে- চুবক্তয বব বত্তমত বনমদণনা প্রদান কযমফন ... যী―য়ত
তায জনয মতিুকু যভতা ীভাফদ্ধ কময বদময়মছ
, বতবন তায
াঅমরামক মা করযাণকয ভমন কযমফন
কযমফন।

, তাাআ বতবন (ফাস্তফায়ন)

ফস্তুত: দামত্বয বফলয়বি বফরু প্ত ক যায মযমে এাআ ক্রভধাযা
াফরম্বন বফবফধ ভযা ভাধান  বফববন্ন বফলময়য প্র বতবফধান
কযায মযমে াআরাভী যী ―য়মতয ভত্ব াআ প্রকাবত য় ; াঅয এ
ক্রভধাযা াফরম্ব মনয ভাধযমভ ভয়  কামরয প্রাযতায়
াআরামভয বফবষ্টযাফরী, ফযাকতা  াঅিজণাবতকতায মযমে
াঅল্লা প্রদত্ত দীমনয বফবষ্টযভূ  খুফ স্পষ্টবামফ ধযা মি!!
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ু তযাাং তাযা এয য াঅয মকান্ কথায় াইভান াঅনমফ?
***
ম াঅভায াঠক বাাআ ! এাআ ফণণনা  ফাস্তফ বচে তুমর ধযায য
াঅবন ফুঝমত মমযমছন মম , াআরাভ মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী
ফানামনায ধাযামক ফাবতর কমযবন াঅিজণাবতক
, যাজননবতক,
ফযবক্তগত, াভাবজক  যী―য়মতয বফববন্ন বদক বফমফচনা কময।
াঅয এফ দৃ বষ্টববি তাবগদ কময মম , াঅল্লা ু ফানাহু য়া
তা―াঅরা ভানফতায জনয ানফযফস্থা  বফবধবফধান প্রফতণন
কমযমছন, বতবন ফযবক্তয ফাস্তফ াফস্থা , ভামজয ক্রভবফকা ,
যাজননবতক িবযফতণন , যী―য়মতয তাৎমণ এফাং জাবতভূ ময
াফস্থাবদ ... ম্পমকণ খুফ বারবামফাআ জ্ঞাত ; াঅয বতবন ম াফস্থা
ম্পমকণ জামনন , মখন ভকারীন াফস্থা বকাংফা তাৎযবণক
মকামনা প্রময়াজন ফা চাবদায মদাাাআ বদময় ম
এাআ ফযফস্থামক
ফাবতর কযা বকাংফা বযফতণন কযায দাফী াঈঠমফ!!
ু তযাাং াঅল্লা তা ―াঅরা মবদ জানমতন মম , ভদান াযাভ কযায
ফযাাময একফাময বফধান জাবয কযমরাআ তা ফাস্তফায়মনয জনয
মমথষ্ট ময় মামফ , তামর বতবন তা াযাভ কযমত কময়ক ফছয
ভয় বনমতন না; াঅয বতবন মবদ জানমতন মম , দাত্ব প্রথা ফাবতর
কযায ভাধযমভ তামক তাৎযবণকবামফ মল কময
মদয়ায জনয
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একিা বনমদণ জাবয কযমরাআ মমথষ্ট ময় মমত , তামর বতবন এাআ
প্রথামক মল কযায মযমে মখামন মথমভ থাকমতন না !!
বকন্তু াঅল্লা জামনন, াঅয মতাভযা জান না।
াঅর-কুযাঅমনয বালায়:
]١٤ : ﴾ [امللك١٤ ُ ِ

َ ۡم

ٱ

ُ

َ َ َ ۡم َ ُ َ ۡم َ َ َ ُ َّن
﴿أ
ِ َو َو ٱ

‗বমবন ৃ বষ্ট কমযমছন , বতবন বক জামনন না ? াথচ বতবন ূ ক্ষ্মদণী ,
ভযক াফবত।‘39
***

39

ূ যা াঅর-ভুরক: ১৪
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াঅজমকয বফমে দাত্ব প্রথা াঅমছবক?
এাআ কথা তয মম , িান্স বফপ্লফ াআাঈমযাম দাত্ব প্রথা াঈমচ্ছমদ
কমযমছ, াঅয ―াঅব্রাাভ বরাংকন‖ াঅমভবযকামত দাত্ব প্রথা ফাবতর
কমযমছ; াতাঃয এিা এফাং িায ময বফে দাত্ব প্রথা ফাবতর
কযায ফযাাময ঐকযফদ্ধ ময়মছ !!
এ ফাআ াজণন ময়মছ তয, বকন্তু াঅভামদয জনয াঈবচৎ মরা নাভ
দ্বাযা প্রতাবযত না য়া এফাং মিাগান দ্বাযা মধাাঁকা না খায়া
...
াঅয মবদ তা না য় , তামর মম দাত্বমক ফাবতর কযা ময়মছ তা
মকাথায়? াঅয াঅজকার বফমেয কর প্রামি মা ঘিমছ , াঅভযা
তায কী নাভ যাখমত াবয ? াঅয াআরাভী ভযমক্কামত িান্স মা
কযমছ, তায নাভ কী ? াঅয কামরামদয া মথ াঅমভবযকানযা মম
াঅচযণ কযমছ , দবযন াঅবিকায ববন্ন ফমণণয মরাকমদয ামথ
ফৃ মিন মা কযমছ তায নাভ কী মফ ? াঅয যাবয়া তায ানাধীন
াআরাভী মদভূ ম মা কযমছ, তায নাভাআ ফা কী মফ?
দামত্বয প্রকৃত াথণ বক এক ম্প্রদায়মক ায ম্প্রদাময়য াধীন
কময মদয়া এফাং ভানু মলয এক দর কতৃণক ায দরমক বফধ
াবধকায মথমক ফবঞ্চত কযায নাভ নয় ? মমভনবি প্রমপয ভুাম্মদ
কুতুফ ফমরমছন; নাবক তা এিা ছািা ানয মকামনা বকছু য নাভ?
াঅয এিা মবদ য় দামত্বয নামভ াথফা স্বাধীনতা

, ভ্রাতৃত্ব 

ভতায নামভ, তামর তায াথণ বক মফ ? াঅয চকচমক নাভ বদময়
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বক রাব মফ , মখন ফা স্তফতায াঅিামর থামক বনকৃষ্ট বফলয় , মা
ভানফতা াঈরবি কমযমছ দীঘণ াআবতাময ফাস্তফতা মথমক ?
াআরাভ তায বনমজয ামথ  জনগমণয ামথ খুফাআ স্পষ্ট , ু তযাাং
ম ফমর: এিা দাত্ব এফাং তায একভাে কাযণ এাআ যকভ , াঅয
তায মথমক ভুবক্ত রামবয থ াঈেু ক্ত এফাং তা মল কময মপরায
থ ফতণ ভান থাকমফ , মখন তায প্রয়াজন মফ। াঅজমকয বদমন
াঅভযা মম নকর বযতায মকা মর ফফা কযবছ , তায ভমধয
াঅবন এ স্পষ্টতা ামফন না ; এ নকর বযতা ফাস্তফ বফলয়মক
জার ফমর মঘালণা কযায ফযাাময এফাং
(প্রকৃত াফস্থা মগান
কযায জনয ) ঝকঝমক তকতমক ফি ফি মিাগানাআ শুধু প্রময়াগ
কযমত যভ!!
ু তযাাং বতাঈমনবয়া, াঅরবজবযয়া  ভযমক্কায ভমধয রয ভানু মলয
(ভুবরমভয) বনত য়া ... এয বছমন মকামনা কাযণ বছর না ,
ফযাং তাযা শুধু স্বাধীনতা  ভাবনফক ভমণাদা  ভূ রযমফাধ দাবফ
কমযবছর !!
াঅয াঅবিকামত বনজ স্বাথণ যযায জনয রয ভানু মলয বনত
য়া, তামদয রযয বছর, তাযা মামত তামদয মদম ভাথা াঈাঁচু কময
ম্মামনয ামথ ফফা কযমত াময , তামদয বনজস্ব াঅবকদায
প্রবত বফো যাখমত াময , কথা ফরমত াময তামদয বনজস্ব
বালায় এফাং তাযা তামদয বনমজমদয মফা- মত্ন বনমজযা কযমত
াময !!
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াঅয যাবয়ামত রয ভুবরমভয বনত য়া , তায কাযণ বছর ,
তাযা যাবয়ায নাবস্তকযফাদী াঅবকদা ফা ভতফাদ এফাং তায
ভাকণফাদী ভাজতাবন্ত্রক ান ফযফস্থামক গ্রণ কযমত ামযবন ...
ঐফ বনমদণাল ভুবরভমদযমক তযা কযা ময়মছ , তামদযমক খাদয
 াবন না বদময় মনাাংযা কাযাগাময ফন্দী কময যাখা ময়মছ
,
তামদয ভান- ম্মানমক বফনষ্ট কযা ময়মছ এফাং তামদয নাযীমদয
াঈয চিা ময়মছ , তামদযমক াঈরি াফস্থায় তযা কযা ময়মছ
এফাং তামদয মিমক বচমি মপরা ময়মছ তামদয গবণস্থ ভ্রূমণয
মেণী বফনযাম ফাবজ ধযায জনয ! !
বফাং তােীমত এিামকাআ তাযা স্বাধীনতা , ভ্রাতৃত্ব  ভতা ...
াআতযাবদ নকর মিাগামনয ছেছায়ায় বযতা
 নগযায়ণ ফমর
নাভকযণ কময ; াঅয াঅভযা তামক এক াববনফ কায়দায
মগারাভী, বনমণাতন  দা-দাী ফানামনা ফমর াফবত কবয।
াআরাভ দা- দাীয জনয মস্বচ্ছায় তায য মথ মক ভানফজাবতয
জনয ম্মান প্রদান স্বরূ তায কর াফস্থায় মতয ফছয ূ মফণ
ম্মানজনক  দৃ ষ্টািভূ রক াঅচায- ফযফায াঈ ায বদময়মছ ...
াঅয বফমদ্বল মালণকাযীমদয দৃ বষ্টমত এয নাভ মচ্ছ শ্চাৎদতা ,
াধতন  মফাকাবভ।
- মখন াঅমভবযকাফাী কতৃণক তামদয মামির  ক্লাফভূ ময
াভমন প্লাকাডণ (placard) স্থান কমযমছ , মা ফমর : ‗ শুধু
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মেতািমদয জনয ‘, াথফা াঅয বনরণেতা  বনকৃষ্টতায ু ময
ফমর: ‗ কৃষ্ণাি  কুকুমযয প্রমফ বনমলধ‘।
- মখন াদা যমঙয একদর ভানু ল ববন্ন যমঙয এক ফযবক্তয াঈয
াতবকণত াঅক্রভন কময তামক তামদয জুতা দ্বাযা াঅঘাত
কযমত থামক, মল মণি ম প্রাণ াযায়, াথচ ুবর মরাকবি
দাাঁবিময় থামক, মকামনা নিাচিা কময না এফাং মকামনা স্তময
কময না; াঅয মাআ ুবর মদ, দীন-ধভণ  বালা ... ম্পবকণত
তায বাাআময়য মমাবগতায জনয গুরুত্ব প্রদান কময না , াঅয
এয প্রমতযকবিয বছমন কাযণ র- ম বাাআবি (তায ববন্ন )
ফণণমুক্ত; ম (ুবর) স্পধণা মদখায় এফাং ম বনরণেবামফ
মেতাি াঅমভবযকানমদয য াফরম্বন কময
... াঅয এিা
বফাং তােীমত এম চূ িাি মণাময়য বযতা
, প্রগবত 
াগ্রগবত ফমর স্বীকৃত ময় মগমছ ! !
- াঅয াঅবিকামত ববন্ন যমঙয াবধকাযী ফযবক্তমদয কাবনী
,
তামদযমক তামদয ভানবফক াবধকায মথমক ফবঞ্চত কযা এফাং
তামদযমক তযা কযা াথফা াআাংমযবজ বেকাভূ ময প্রকাবত
বনরণে বালয ানু মায়ী ‗তামদযমক বকায কযা ‘; (কাযণ, তাযা
াী ময় াঈমঠমছ , াতাঃয তামদয ম্মান  ভমণাদামক
াঈরবি কযমত মমযমছ এফাং তাযা তা মদয স্বাধীনতা দাবফ
কমযমছ ...) এবিাআ ফৃ বিমদয বনকি মফণাচ্চ াঅদর (নযায়) 
াআনাপ ফমর স্বীকৃত; াঅয তাযা তামদয এ বভথযা মিাগান বদমত
মকামনা প্রকায বদ্ব ধা কযমছ না , বফমেয ফুমক বনমজমদয বভথযা ,
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ঠতা  মধাকাফাজীয াবববাফকত্ব ম কযমত বছা মচ্ছ
না (মিামক াঅভযা কী ফরমত াবয?) !!
- াঅয ভাজতাবন্ত্রক যাে কতৃণক তায জনমগািীমক দাদাী
ফানামনা, াথফা তায যভতা  প্রবাফপ্রবতবত্তয াধীমন
বফদযভান ভুবরভগমণয িানমদযমক দা-দাী ফানামনা ; ফস্তুত
তা মচ্ছ ভানফতায ররামি াভান  াম্মামনয কাবরভা
মরন, ফযাং তা মরা এভন বফৃ ঙ্খরা ৃ বষ্ট কযা , ভানু লমক
মগারাভীয ৃ ঙ্খমর াঅফদ্ধ কযা এফাং কতৃণত্ব প্রবতিা কযা , মায
নবজয াআবতাম মনাআ !!
তাযা মম ফ বফৃ ঙ্খরা, মগারাভী এফাং ানফধ কতৃণত্ব প্রবতিা য
জনয... গণকফযভূ   যমক্তয গিা ফাআময় বদময়মছ মিায
ফযাাময বজজ্ঞাাফাদ কময মদখ... মায াঈয বয কময াঅজমক
ভাজতন্ত্র এখামন মখামন কতৃণত্ব প্রবতিা কমযমছ।
(মিামক
মতাভযা কী স্বাধীনতা ফরমফ?)
- ভাজতাবন্ত্রক চীন  যাবয়া প্রবত ফছয গমি এক বভবরয়ন
কময মলার বভবরয়ন ভুবরভমক বনধন ফা বনভূ ণর কমযমছ।
(মিা কী স্বাধীনতা?)
- ভাজফাদী মু মগািাববয়া ভুবরভ ম্প্রদায়মক কবঠনবামফ
বফদগ্রস্ত ফা াবস্তয ভুমখাভুবখ দাাঁি কবযময়মছ , এভনবক বদ্বতীয়
বফেমু মদ্ধয য মথমক াঅজমকয বদন মণি মম ভময়য ভমধয
ম মদবিমত াভযফাদী ভাজতন্ত্র প্রবতবিত াঅমছ , ম ভময়
মদবি এক বভবরয়ন ভুবরমভয জীফনাবন কমযমছ এফাং বনভূ ণর
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কযায কাজ  ফফণয াবস্ত দামনয ফযাাযবি এখন মণি
াবফযাভ চরমছ।
- মু মগািাববয়ায় মা চরমছ , এাআ মু মগয কর ভাজতাবন্ত্রক মদম
এখন তাাআ চরমছ।
- াঅয কত হৃদয়বফদাযক ভাজতাবন্ত্রক কাাআখানায কথা াঅভযা
শুমনবছ, মা ঘমিমছ দবযণ াআয়ামভমন এফাং এখন ঘিমছ
াঅপগাবনস্তামন; াঅয এ ধযমনয ঘিনা এভন প্রমতযক স্থামন
াংঘবিত মচ্ছ , মমখামন তামদয কতৃণত্ব  যভতা যময়মছ ? !
(মগুমরামক বক স্বাধীনতা ফরফ?)
- াঅয াঅভযা াতীমত াআযামক ভাজতাবন্ত্রক যামেয
ধ্বজাধাযীমদয কত কাাআখানা য কথা শুমনবছ , াঅয শুমনবছ
াঅফদু র কযীভ কামমভয মু মগ ভু র ময তামদয বযচাবরত
ধ্বাংমজ্ঞ  াযামধয কথা ; াঅয শুমনবছ মখানকায ভুবভন
দা―য়ী (াঅল্লায বদমক াঅহ্বানকাযী )  ভুবরভ জনমগািীমক
ফন্দী  কাযারুদ্ধ কযা এফাং তযা  িু কময মদয়ায ভত
ঘিনাফরীয কথা? !
- াঅর-কুযাঅমনয বালায়:
ۡم
َ َ ْ ُ َّن ٓ َ ۡم ْ َّن ۡم
]٨ : ﴾ [الرب ج٨ ِ ِ َ ﴿ َ َ ن ُموا ِ ۡمو ۡم ِ و ُ ِ ُوا ٱ ِ ِ ٱا َع ِي ِي ٱ
[াঅয তাযা তামদযমক বনমণাতন কমযবছর শুধু এ কাযমণ মম

,

তাযা াইভান এমনবছর যাক্রভারী  প্রাংায মমাগয াঅল্লা য
াঈয]40। াঅয ‗াঅল্লা াঅভামদয প্রবু ‘ – এাআ কথা ফরা ছািা
40

ূ যা াঅর-ফু রুজ: ৮
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তামদয াঅয মকামনা াযাধ বছর না ? াঅয তাযা এাআ কথা
ফরা ছািা ানয
মকামনা াযাধ কমযবন , তাযা ফমরবছর :
বনশ্চয়াআ াঅভযা নাবস্তকয ভতফাদ  নীবতভারা এফাং ধভণ বফমযাধী
ানফযফস্থামক প্রতযাখযান কবয ? ু তযাাং এিাাআ বছর তামদয
বযণবত এফাং এিাাআ বছর তামদয প্রবতদান ফা ুযস্কায !!
তামদয কভণকােমক মকাঈ মকাঈ বক চভৎকাযবামফ তুরনা
কমযমছ:
جريًث ال حغخفر

قخن امرئ يف اغةث

و قخن شعب آيٌ مصأهث فيّا ٍ ر
াথণাৎ:
‗জিমরয ভমধয

মকামনা ফযবক্তমক তযা কযা যভায ামমাগয

াযাধ,
াঅয বনযাদ জনমগািীমক তযা কযা এভন বফলয়

, মা মবমফ

মদখায ভত।‘
এ মচ্ছ বচিা  বফোমক মগারাভ ফানামনায

ামথ াংবিষ্ট ;

যািময মা স্বাধীনতা  াআচ্ছামক দা ফনামনায ামথ াংবিষ্ট
, ম
প্রমি মবদ কথা ফবর তমফ মতা ফরাাআ মামফ তায মতা মকামনা কুর
বকনাযা মনাআ ...
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মমাআ ভানু লবি ভাজতাবন্ত্রক ামনয াধীমন মম
মকামনা স্থামন
ফফা কময, ম তায াআচ্ছাভত মা  কভণমযে মফমছ মন য়ায
ভত স্বাধীনতায াবধকাযী মত াময না ; াঅয াবধকায মনাআ তায
বনজস্ব ভতাভত ফযক্ত কযায ; াঅয াবধকায মনাআ তায মদখা মম
মকামনা ফক্রতা াথফা ফযথণ বনয়ভকানু ন  ফযফস্থানায ভামরাচনা
কযায; াঅয াবধকায মনাআ তায মকামনা বকছু য ভাবরকানা গ্র মণয
এফাং মকাথা ভ্রভণ কযায; াঅয তায মকামনা কথা ফরায াবধকায
মনাআ, এভনবক ―মকন‖? কথাবি াঈচ্চাযণ কযায াবধকায মনাআ।
ু তযাাং মমযমে ম মরা াংকীণণতায় াঅফদ্ধ ৃ াংখবরত মগারাভ ,
মায মকামনা ধযমনয স্বাধীনতা , ছন্দ-াছন্দ  াআচ্ছা- াঅকাঙ্খা
মনাআ ...।
াঅয মখন কতৃণয তায ফযাাময ানু বফ কযমত াযমফ মম , ম
াআাযা-াআবিমতয ভাধযমভ , াথফা মকামনা কথা  কামজয ভাধযমভ
মকামনা বযবস্থবত, দৃ বষ্টববি  প্রবতিামনয ভামরাচনা কমযমছ ...
তামর তায বনবশ্চত বযণবত মফ ভৃ তুয াথফা কযাফা াথফা
াাআমফবযয়ায় বনফণান ... !!
এাআ মরা ু স্পষ্ট দামত্বয যাং , মা বফমে বযূ ণণতা রাব কমযমছ
‗বযতা‘, ‗প্রগবত‘ এফাং ‗বফপ্লবফক নীবতভারা ‘ ... এয নামভ।
দামত্বয এফ যাং এভন, মা জনাধাযণমক তামদয াবধকায দাবফ
কযায ফযাাময বনমলধাজ্ঞা াঅমযা কমযমছ এফাং তামদযমক এয
ানু যমণ ফাধয কমযমছ ; াঅয তা তামদযমক মরাা  াঅগুমনয
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বক্ত প্রময়ামগয ভাধযমভ এাআ নতুন দাত্ব প্রথামক স্বীকৃবত প্রদামন
এফাং তায কতৃণত্ব  যভতায প্রবত ানু গত থাকমত ফাধয কমযমছ
!!
ু তযাাং াঅভামদয কতণফয র , াঅভযা যাংমফযমঙয নাভ  মিাগান
দ্বাযা প্রতাবযত ফ না ; কাযণ, এত বকছু য ময প্রাচয  াশ্চাতয
বফমে দাত্ব প্রথা ফাবতর ফা বফরু প্ত  য়বন; ফযাং নতুন নতুন যাং ,
দ্ধবত  মকৌর গ্রণ কমযমছ ভাে , (মা াধাযণ ভানু ল ফুমঝ
াঈঠমত াময না); াঅর-কুযাঅমনয বালায়:
َ
َ
َ َ
َ َ
]٢١ : ﴾ [يْشف٢١ ك َّن ۡم َ ٱُلَّن ِا َ ۡم ُموو
ِ ﴿ َا
‗ ... বকন্তু াবধকাাং ভানু ল জামন না।‘41
***

41

ূ যা াআাঈু প: ২১
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বফধবামফ দা-দাী গ্রমণয বফধান কী?
াআরামভ দাত্ব প্রথায ফযাাময জানা কথা র , াআরাভ ভবনমফয
জনয বফধ কময বদময়মছ মম , তায বনকি মু দ্ধ ফন্দীমদয মথমক বকছু
াংখযক দাী থাকমত াযমফ এফাং ম এককবামফ তামদযমক
াঈমবাগ কযমত াযমফ ; াঅয াআচ্ছা কযমর ম কখন কখন
তামদয ভধয মথমক কাাঈমক বফময় কযমত াযমফ
; াঅয াঅরকুযাঅনু র কাযীভ এাআ ধযমনয ফযফস্থামক স্বীকৃবত বদময়মছ , মমভন
াঅল্লা তা―াঅরা ফমরন:
َ ََ
َ َ َ َ ۡم َ ۡم
َ ن ۡم َ ۡم
ي ُن ُه ۡم
م
ۡم َ ِ ِه

َّن

َ ُ َ ۡم
ُ
ِ ٥ ِلوو
ِِ ه
]٦ ،٥ : ﴾ [املؤنيون٦

ُ َ َّن َ ُ ۡم
ِ  ٱ ِ و... ﴿
َ ِ َ َّنن ُه ۡم َ ۡم ُ َم ُو
ِ

‗ ... াঅয মাযা বনমজমদয
মমৌন াাংগমক যামখ াংযবযত ,
বনমজমদয স্ত্রী ফা াবধকাযবুক্ত দাীগণ ছািা , এমত তাযা মফ না
বনবন্দত।‘42
প্রাচযবফদ বকাংফা াশ্চাতযবফদ াথফা নাবস্তকমদয ভধয মথমক মামদয
ািময ফযাবধ যময়মছ , তাযা ফমর: বকবামফ াআরাভ দাী ফযফস্থামক
বফধ কময? াঅয বকবামফ ম ভবনফমক একাবধক নাযী মথমক তায
ভমনাযঞ্জন  মমৌন যুধা বভিামনায াফকা মদয়?

42

ূ যা াঅর-ভুবভনু ন: ৫ - ৬
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ফান্দী ফা দাী ফযফস্থামক মকন্দ্র কময বতবয কযা মম মন্দাংয়বিমক াআরামভয ত্রুগণ াঈবস্কময় মদয় , াঅবভ তায জফাফ
মদয়ায ূ মফণ এাআ দু ‖বি‖য ফাস্তফতা তুমর ধযমত চাাআ:
১. একজন ভুবরমভয জনয ততযণ মণি মু দ্ধফন্দী মদয ভধয মথমক
মকামনা ফন্দীনী‖য ামথ তায ভমনাফাঞ্ছা ুযণ কযা বফধ মফ না ,
মতযণ না বফচাযক কতৃণক তামদয ফান্দী ফা দাী য়ায ফযাাময
বদ্ধাি মদয়া য়।
২. ভুবরভ ফযবক্তয জনয (মকামনা ফন্দীনী‖য ামথ ) তায ভমনাফাঞ্ছা
ুযণ কযা বফধ মফ না , তমফ বফধবামফ তায ভাবরক  য়ায য
তায জনয তা বফধ মফ।
মু দ্ধফন্দীনীমক দাী ফানামনায য দু াআ াফস্থায় ছািা ম
ভুবরমভয জনয বফধ ভাবরকানায় াঅমফ না:

মকামনা

প্রথভত: ভবরাবি তায গবণভমতয াাং য়া।
বদ্বতীয়ত: ামনযয বনকি মথমক তামক ক্রয় কযা , মখন ম তায
ভাবরকানাবুক্ত য়।
াঅয ম তায ভাবরকানাবুক্ত  য়ায য যাআ তায জনয তামক
স্পণ কযা বফধ মফ না , গমবণয বফলয়বি বনবশ্চত কযায জনয ম
কভময এক ―াময়ম‖ তথা একবি ভাবমকয ভাধযমভ তায গবণায়
বফে কময মনয়ায য তামক স্পণ কযমত াযমফ
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... াতাঃয

ম াআচ্ছা কযমর তায বনকি গভন কযমত াযমফ , মমভবনবামফ ম
তায স্ত্রীয বনকি গভন কময।
এাআ ফাস্তফ বফলয়গুমরা ু স্পষ্টবামফ ফণণনা কযায য াঅবভ ঐ
মন্দময ফযাাময জফাফ বদফ, মা াআরামভয ত্রুগণ বফধ ন্থায়
দা-দাী বমমফ গ্রণ কযায ফযাাময াঈমস্কবদময়মছ:
ূ মফণ াঅভযা াঅমরাচনা কমযবছ মম , দাী মখন মকামনা ভুবরভ
ফযবক্তয ভাবরকানাধীন থামক , তখন তায ভাবরমকয জনয তায ামথ
স্ত্রীমদয ামথ মভরামভা কযায ভত মভরামভা কযা বফধ াঅমছ ;
পমর মখন দাী তায (ভবনমফয) জনয িান প্রফ কযমফ , তখন
ম যী ―য়মতয দৃ বষ্টমত ―াঈম্মু র ারাদ ‖ (িামনয ভা ) ময় মামফ ;
াঅয এাআ াফস্থায় ভবনমফয াঈয তামক বফবক্র কযা াযাভ ময়
মামফ; াঅয ম খন ম তায জীফোয় তামক াঅমাদ না কময
ভৃ তুযফযণ কযমফ , তখন তায ভৃ তুযয য ম যাবয স্বাধীন ময়
মামফ। াঅয ানু রূবামফ তায জনয ―ভুকাতাফা‖ দ্ধবতয ভাধযমভ
তায স্বাধীনতা দাবফ কযায াবধকায থাকমফ , মা ূ মফণ াঅমরাচনা
কযা ময়মছ এফাং ম তায দাবফ ানু াময স্বাধীন  ফেন ভু
ক্ত
ময় মামফ।
***
াতএফ াআরাভ মখন ভবনমফয জনয

দাীয ফযফস্থামক বফধ

কমযমছ, তখন ম এয াঅিামর দাীমদয প্রবত দ্বযফায কযা
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এফাং তামদযমক দাত্ব মথমক ভুক্ত কময মদয়ায াঈমদযাগ গ্রণ
কমযমছ; াঅয বযকল্পন গ্রণ কমযমছ তামদযমক গৃ ীন য়া
 ফয ববচামযয াত মথমক যযা কযায ... মম ভময় াভুবরভ
ভাজ ফযফস্থায় মু দ্ধফন্দীনীমদযমক াননবতক কভণকাে  াবিরতায
াঅস্তাকুমিয বদমক মঠমর মদয়া য় এাআ কথা ফমর মম , তামদয
মকামনা বযফায মনাআ; কাযণ, তামদয ভবনফগণ তামদয াঅত্মভমণাদা
 ম্মান যযায ফযাাময মকামনা বকছু াঈরবি কময না ; ফযাং
তাযা মু দ্ধ ফন্দীনীমদযমক দাী বমমফ গ্রণ কযায য বমনাফযববচামযয মায় বনময়াগ কময মদয় ; াঅয তাযা তামদয বছমন
এাআ মনাাংযা ফযফায
দ্বাযা তামদয ভান-ম্মানমক াঈাজণমনয
ণযদ্রফয ফানায় এফাং ভান-ম্মান নষ্ট কময !!
বকন্তু বযতা াংস্কৃবতয ধাযক ভান াআরাভ ফযববচায প্রথামক
গ্রণ কমযবন এফাং দাীমদয ামথ এাআ ধযমনয মনাাংযা াঅচযণ
কমযবন; ফযাং াআরাভ তামদয ু নাভ- ু খযাবত  বনবতক চবযমেয
ফযাাময াঈদ্বু দ্ধ কমযমছ , মমভবনবামফ বমনা- ফযববচামযয করঙ্ক এফাং
মস্বচ্ছাচাবযতা  বনযাজযফাদ ছবিময় িা মথমক ভামজয বফেতা
যযা কযায ফযাাময াঈদ্বু দ্ধ কমযমছ; ু তযাাং এফ দাীমদযমক শুধু
তামদয ভবনমফয জনয ীভাফদ্ধ কযা ছািা ানয মকামনা াঈায় মনাআ;
তায দাবয়ত্ব মরা তামদয খাফাযদাফায  মালাক- বযচ্ছমদয
ফযফস্থা কযা , াঅয তামদযমক াযাধ ফা া মথমক মপাজত
কযা এফাং তামদয মেণীগত প্রময়াজনভূ  ূ যণ কযা ; াঅয ম
তামদয বনকি মথমক ক্রভা ন্বময় তায প্রময়াজন ূ যন কযমফ , তমফ
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(এাআ মযমে ) তামদয প্রবত দ্বযফায কযমত মফ , মামত মল
মণি তাযা মখন তামদয ভমনয ববতয মথমক তামদয স্বাধীনতায
প্রময়াজনীয়তা াঈরবি কযমফ , তখন তাযা াআরাভ কতৃণক প্রণীত
―ভুকাতাফা‖ দ্ধবতয চাবদা মভাতামফক তামদয ভবনফমদয বনকি
মথমক স্বাধীনতা দাবফ কযমফ ; াঅয মখন ম তায ভবনমফয বনকি
বফদযভান মথমক মামফ এফাং গবণফতী মফ , তখন ম ‗াঈম্মু ারাদ‘
(িামনয ভা) ময় মামফ এফাং তা তায ভুবক্তয মথ বূ বভকা যামখ ,
ফযাং ম স্ত্রীয াফস্থামন মৌঁমছ মায় , মায দ্বাযা ম তায (ভবনমফয)
বনকি াবধকায  ম্মান রাব কময।
***
াযায াভাবজক ান ফযফস্থায় এাআ ধযমনয ফযফায মকাথায় ,
মম ান ফযফস্থায় ফযববচাময ফাধয কযায ভাধযমভ দাীয প্রবত
াফজ্ঞা  ময় প্রবতন্ন কযায দৃ বষ্টমত তাকামনা য় এফাং মামত
াযাধীযা তামদয ামথ ভজা াঈমবামগয কামণাফরী বযচাবরত
কময এফাং তামদযমক রাম্পমিযয  স্তা াঈকযণ বমমফ গ্রণ
কময?
াঅয াঅজমক াআাঈমযাীয়  প্রামচযয যাে

ভূ  নাযীমক দাী

ফানামনায ানয এক কভণন্থা ানু যণ কমযমছ ; এাআ কভণন্থায
াংবযপ্ত বফফযণ র, মখামন এাআ নীবতভারা ফযববচাযমক বফধ কময
বদময়মছ এফাং াঅাআমনয তত্ত্বাফধামন তামক ানু মভাদন বদময়মছ ; াঅয
প্রমতযকবি মদ ম তায দমযভূ  াঈবনমফবক প্রবাফ
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বফস্তাযকাযী কায়দায় ছবিময় িমত থামক ... ু তযাাং বকম দাত্ব
প্রথায বযফতণন কযমফ, মখন তায বমযানাভ বযফতণন য় ? াঅয
মখার াল্টামনা ফযববচামযয ভত্ত্ব মকাথায়, াথচ ম ধলণণকাযীমক
প্রতযাখযান কযায াবধকায যামখ না ? াঅয তামক এভন মনাাং যা
াঈমেয ছািা মকাঈ কাভনা কময না , মামত ভানফতা তায কামছ
বূ রু বিত য়? এফ াআবন্দ্রয়গ্রায  মনাাংযাভীয ামথ বক াআরামভয
ভমধয দাী  ভবনফমদয ভধযকায ম্পমকণয মকামনা তুরনা চমর?
যাাঁ, াআরাভ ফযবক্ত  জনগমণয ামথ ু স্পষ্টবালী বছর , পমর ম
ফমরমছ: এিা দাত্ব, াঅযা এযা দাী; াঅয তামদয ামথ াঅচাযফযফামযয ীভামযখা এাআ যকভ এাআ যকভ ; বকন্তু ম ফমরবন মম ,
এিা ভানফতায জনয স্থায়ী দৃ বষ্টববি, াঅয এিা এভন দৃ বষ্টববি নয়
মা ববফলযমত তায ভান- ভমণাদায ামথ ভানানাআ মফ ; ফযাং এিা
মু মদ্ধয প্রময়াজমন , মখন ভানু ল মু মদ্ধয ভয়দামন মু দ্ধফন্দী মদযমক
দা-দাী ফানামনায ফযাাময যস্পময জানমফ।
[বকন্তু ফতণভান মু মগ নকর বযতায ভমধয াঅবন এাআ বনমবণজার
বফলয় ামফন না , মকননা এাআ বযতা ফযববচাযমক দাত্ব নামভ
াঅখযাবয়ত কময না, ফযাং তাযা তামক ফমর: ‗াভাবজক প্রময়াজন‘!
মকন এাআ প্রময়াজন?
কাযণ, একজন াআাঈমযাীয় াংস্কৃবত ফান ফযবক্ত াথফা প্রাচযফাদী
ভুক্ত বচিায াবধকাযী ফযবক্ত কায দাবয়ত্ব বনমত চায় না : না স্ত্রীয ,
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াঅয না িান- িতীয ... ম চায় মকামনা প্রকায দায়- দাবয়ত্ব
ফন না কমযাআ ভজা রু িমত , ম নাযীয মদ কাভনা কময তামত
ফাংময বফলফাষ্প মঢমর বদমত ; াঅয এাআ নাযী য মকামনা বকছু াআ
তামক বচবিত কময না ; াঅয ুরুল মকবন্দ্রক নাযীয ানু বূবত মমভন
তামক ফযস্ত কময না , মতভবন নাযী মকবন্দ্রক ুরুমলয ানু বূবত
তামক ফযস্ত কময না ; কাযণ, রুল মরা এভন এক যীয , মম
চতুষ্পদ জন্তুয ভত াঅক্ত  ানু যক্ত য় , াঅয নাযী মরা এভন
এক যীয , মম ফাধয ময় এাআ াঅবক্ত  কু দণনমক গ্রণ কময
এফাং ম তা ভূ রত একজমনয য মথমকাআ গ্রণ কময না , ফযাং
ম মম মকামনা বথমকয য মথমকাআ তা গ্রণ কময !!
এিাাআ মরা তামদয াভাবজক প্রময়াজন , মা াঅধু বনক মু মগ
াশ্চামতয াথফা প্রামচয নাযীমদযমক দাী বমমফ গ্রমণয বফধতা
মদয়; মবদ াআাঈমযাীয় াথফা প্রাচযফাদী ফয বক্ত ‗ভানফতা‘ এয স্তময
াঈন্নীত য় এফাং তায াধীনস্থ প্রমতযকমক তায কাভনা  ফানায
জনয বনধণাযণ না কময , তামর মিামক জরুবয ফা প্রময়াজন ফরা
মায় না।
াঅয বযতায দাবফদায বশ্চভা বফমে মমফ যাে ফযববচায প্রথামক
ফাবতর কময বদময়মছ, মফ যাে তা এাআ জনয ফাবতর কমযবন মম,
তা তায ভান-ভমণাদামক নষ্ট কময বদময়মছ, াথফা এাআ জনয নয় মম,
তায বনবতক, ভানবক  াঅবত্মক ভান াযাধ প্রফ ণতা, জাবতগত
ম্পকণ ... কর বদক মথমক াঈন্নত ময় মগমছ ! ফযাং তাযা তা
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ফাবতর কমযমছ মেণীগত কাভনা- ফানা  কুপ্রফৃ বত্তয ূ জা কযায
মযমে াঅবক্তয ূ চ না মাদাবযমত্ব রূ মনয়া এফাং যাে তা মত
স্তমযময প্রময়াজন াঅমছ ফমর ভমন না কযায কাযমণ !!
াঅয এয ময াাংকামযয কাযমণ বশ্চভাগণ এভন বকছু ায় ,
মায দ্বাযা তাযা মতয ফছয ূ মফণ াআরামভ মম দা- দাী প্রথা
বছর, তামক মদালামযা কময ; াথচ তা বছর একবি াভবয়ক
ফযফস্থা এ ফাং বযফতণনফােফ , ামনক কাযমণাআ ম্মানজনক এফাং
ামনক কাযমণাআ বফে ঐ ফযফস্থা মথমক , মা বফাং তােীমত
প্রবতবিত াঅমছ , াঅয মামক নগযবযতা াগ্রগবত  প্রগবতফাদ
ফমর াঅখযাবয়ত কময , মামক মকাঈ াছন্দ কময না এফাং তা
বযফতণমনয ফযাাময মকাঈ মচষ্টা কময না ; াঅয জীফমনয মল
ভয় মণি তা াফবষ্ট ফা বফদযভান থাকায ফযাাময মকাঈ ফাধা
প্রদান কময না, মতযণ মণি জাবতয ভমধয এফ কাযণ বফদযভান
থাকমফ এফাং মতযণ মণি ভজা  কুপ্রফৃ বত্তয চা কাদাভাবিয
ভমধয এাআ মফমযায়াবামফ ঝাাঁবময় িা াফযাত থাকমফ !!
াঅয মকামনা প্রফক্তা এাআ কথা ফমর না: এফ ‗বততাগণ‘ কায
য মথমক মকামনা প্রকায ফর প্রময়াগ ছািাাআ মস্বচ্ছায় ািীরতায
থ মফমছ বনময়মছ , াথচ তাযা তামদয ূ ণণ স্বাধীনতায ভাবরক ;
মকননা, মখামন ামনক মগারাভ বছর (মা ূ মফণ াঅমরাচনা ময়মছ ),
মাযা তামদয ভঞ্জু য কযা স্বাধীনতা চাবচ্ছর , াথচ তাযা মকামনা
প্রকায ফর প্রময়াগ ছািাাআ মস্বচ্ছায় মগারাভীয থ মফমছ বনময়মছ ;
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বকন্তু াঅভযা এিামক াআরাভ এফাং াআরাভ ববন্ন ানয ধমভণয
দামত্বয জনয মু বক্তিত ফমর বফমফচনা কবয না ; াঅয এখামন
বফমফচয বফলয় মরা এভন একবি ফযফস্থানা , মা ভানু লমক তায
াথণননবতক, াভাবজক, যাজননবতক  চাবযবেক ... দৃ বষ্টববিয
কাযমণ দাত্বমক গ্রণ কযমত াথফা তামত াফস্থান কযমত ফাধয
কময !
মকামনা মন্দ মনাআ মম , াআাঈমযাীয় বযতায ভমধয মম খাযা
দৃ বষ্টববি  াাচাযভূ রক বযবস্থবত বফদযভান যময়মছ
, তা
ফযববচামযয বদমক মঠমর মদয় এফাং তামক স্বীকৃবত প্রদান কময , চাাআ
মাআ ফযববচাযবি বনয় ভানু াময াঈক, াথফা তা মস্বচ্ছাচাবযতাভূ রক
ফযববচায াঈক !
এাআ মচ্ছ বফাং তােীমত াআাঈমযা  াআাঈমযা ববন্ন ানযানয
মদম প্রচবরত দামত্বয কাবনী : ুরুলমদয দাত্ব , নাযীমদয
দাত্ব, জাবত ফা মগািীভূ ময দাত্ব , বফববন্ন মেণীয ভানমলয
দাত্ব ... প্রময়াজমন াপ্রময়াজমন দা মত্বয বফববন্ন াঈৎ  নতুন
নতুন প্রমফদাযভূ  খুমর মদয়া ... এগুমরা মরা াশ্চাতয 
প্রমচযয ীনতা  নীচুতা , কতৃণত্ব কযায মযমে তামদয বনকৃষ্ট
াঈমেয, মস্বচ্ছাচাবযতায মথ তামদয মনমভ াঅা এফাং ভানু মলয
ম্মান নষ্ট কযা ... ]। 43
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প্রমপয দা ―য়ী ভুাম্মদ কুতুফ কতৃ ণক বরবখত
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―শুফাতু ারার াআরাভ ‖

***

(  )شبهات خول اإلسالمনাভক গ্রমন্থয ―াঅর-াআরাভ য়ায বযক্ক ‖ ( اإلسالم
 [ )الرقাআরাভ  দাত্ব ] ীলণক াঅমরাচনা ফা াধযায় মথমক বকছু িা
বযফতণন কময াঈদ্ধৃত।
124

াতএফ, ম ফাস্তফতায ানু োনীগণ !
এিাাআ মরা াআরামভয দাত্ব নীবত ; ভানফ জাবতয াআবতাম এক
াঈজ্জ্বর ৃ িা এফাং ভানফতায মযবজোময এক ভামগৌযফভয় াধযায় ;
কাযণ, াঅনাযা মদমখমছন মম , াআরাভ বফববন্ন াআবতফাচক াঈাময়
এফাং যী―য়মতয ভূ রনীবতভারায ভাধযমভ দা- দাীমক ভুক্ত কযায
জনয মচষ্টা- াধনা কমযমছ ... াঅয দামত্বয প্রচীন ধাযা ফা
াঈৎভূ  ম্পূ ণণরূম ফে কময বদময়মছ , মামত এগুমরা াঅয
নফায়ন না য় ; াঅয একবি ভাে াঈৎ চারু মযমখমছ , তা মরা
মু দ্ধমক মকন্দ্র কময দা- দাী ফানা মনা, মখন মাআ মু দ্ধবি মফ
যী―য়তম্মত মু দ্ধ ...; দামত্বয এাআ াঈৎবিমক ফে কযা য়বন
মু দ্ধ াং ক্রাি াঅফযকতায কাযমণ , কখন কখন মায াঅেয়
মনয়া ছািা মকামনা াঈায় থামক না এফাং াভাবজক স্বামথণয জনয ,
মা ফাস্তফাবয়ত য়ায ভমধয করযাণ যময়মছ ফমর ভমন কযা য় ;
কাযণ, তায ম্পকণ ফা াংবিষ্টতা যময়মছ এভন কতগুমরা যাে 
ম্প্রদাময়য ামথ , মামদয াঈয াআরামভয মকামনা কতৃণত্ব মনাআ
এফাং তায ম্পকণ যময়মছ জাবতয স্বামথণয ামথ , মা তায ুরুল 
নাযীমদয জনয ভানবামফ করযাণ  াঈকায ফময় াঅনমফ ...।
াঅয াঅনাযা বনশ্চয়াআ দাত্ব নীবতয ফযাাময াআরাভী যী ―য়মতয
ভত্ব ানু ধাফন কমযমছন মম , বনশ্চয়াআ তা ভুবরভগমণয াআভাভমক
(মনতামক) এ ফযাাময ফযাক যভতা দান কমযমছ মম , বতবন াআচ্ছা
কযমর মু দ্ধফন্দীমদয ামথ াঅচায ফযফামযয মযমে চাযবি বফলয়
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মথমক মকামনা একবিমক ছন্দ কযমত াযমফন ; ু তযাাং বতবন
ছন্দ কযমফন : ানু কম্পা প্রদণন াথফা ভুবক্তণ গ্রণ াথফা
তযা কযা াথফা দা- দাী ফানামনা ; াঅয এয াঈয বববত্ত কময
াআভাভ বফমেয যােভূ ময ামথ কর মু দ্ধবফগ্রময ভমধয ফন্দী
য়া মু দ্ধফন্দীমদযমক দা- দাী ফানামনায ফযাাময বনমলধাজ্ঞা
াঅমযা কময চুবক্ত কযমত াযমফন , মমভবনবামফ ু রতান ―ভুাম্মদ
াঅর-পামত‖ তাাঁয ভকারীন ভময়য যােভূ ময ামথ দা- দাী
প্রথা বফরু প্ত কযায ফযাাময চুবক্ত স্বাযয কমযবছমরন !!
াঅয মম ভময়য ভমধয এাআ ভনতকয প্রবতবিত য় , তখন াআরাভ
তায প্রধান ভূ রনীবতয বদমক প্রতযাফতণন কময , মামক ম ু স্পষ্ট
বালায় ুযাুবযবামফ ু বনবদণষ্ট কময বদময়মছ
: ―ফায জনয
স্বাধীনতা‖; ―কমরয জনয ভতা‖ এফাং ভানবফক ম্মান  ভমণদা ায
াবধকায ফায জনয‖ !!
এাআ কথা দৃ ঢ়তায ামথ ফরা মায় মম , বনশ্চয়াআ াআরাভ দা- দাী
ভুক্ত কযায ফযাাময াগ্রণী বূ বভকা ারন কমযমছ াতত ফছয
ূ মফণ, াআাঈমযাম দা- দাী ভুক্ত কযায দ্বাযা িান্স বফপ্লমফয
াবভকা প্রকা কযায ূ মফণ , াঅমভবযকামত ―াঅব্রাাভ বরাংকন ‖
কতৃণক দা-দাী ভুক্ত কযায দ্বাযা ফাকিু তা প্রকা কযায ূ মফণ
এফাং ―জাবতাংঘ‖ কতৃণক বফে ভানফাবধকামযয ভূ রনীবত মঘালণা
কযায ূ মফণ ...।
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াঅয এিা ফুবদ্ধভান  বফচযণ ফযবক্তয দৃ ঢ়তা াঅয ফাবিময় বদমফ
মম, বনশ্চয়াআ াঅল্লা তা ―াঅরা কতৃণক মভীন  তায াঈয
ফফাকাযীমদয াঈত্তযাবধকা যী য়ায বদন তথা বকয়া ভত বদফ
মণি াআরাভ মচ্ছ স্বাধীনতা  ভুবক্তদান কযায ধভণ এফাং ম্মান
 জীফনঘবনি ... যী―য়ত ফা জীফনবফধান !!
মজমন যখুন ! প্রাচযবফদ, াশ্চাতযবফদ, াভাজতাবন্ত্রক 
নাবস্তকযফাদীগমণয ... ভধয মথমক াআরামভয ত্রুগমণয ফুঝা াঈবচৎ
মম, বনশ্চয়াআ এাআ ভান াআরাভ াঅল্লা তা ―াঅরায বচযস্থায়ী দীন ,
াফণজনীন যী―য়ত তথা জীফনবফধান এফাং ফণাধু বনক ানফযফস্থা
... াঅল্লা তা ―াঅরা তাাঁয যাূ র াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লামভয
াঈয তা নাবমর কমযমছন স্বাধীনতা
, ভ্রাতৃত্ব  ামভযয
ভূ রনীবতভারায ছায়াতমর ফযবক্তয ভান- ভমণাদা, বযফামযয ু খভৃ বদ্ধ, ভামজয ঐকয এফাং ভানফতায াবিূ ণণ াফস্থান
...
ু বনবশ্চত কযায জনয?
ু তযাাং প্রমতযক স্থামন াআরামভয দা―য়ী তথা প্রচাযকমদয দাবয়ত্ব 
কতণফয মরা কর ভানু মলয বনকি াআরামভয ফাস্তফতা তুমর ধযায
ফযাাময তৎয য়া এফাং মচামখয াঈয মথমক মন্দ
দণাভূ   াফাদ- াববমমামগয ভযীবচকা দূ য কযা

ময
... মল

মণি মখন মচামখয াভমন ু স্পষ্ট মতযয ভাাআর পরক স্পষ্ট ময়
াঈঠমফ, বফলয়বি প্রকা ামফ এফাং দরীরবি ু স্পষ্ট ময় াঈঠমফ ...
তখন বদ্বধাগ্রস্ত প্রাণগুমরা াইভামনয ফাগামন প্রমফ কযমফ , বফোময
127

াঈদযামন দাবখর মফ এফাং াবকতায় , াঈেীনায়, কামজ-কমভণ,
প্রচায-প্রচাযণায়  বজাদ রিাাআ াংগ্রমভ বক্তারী ভুবভনগমণয
কাতাময াবভর ময় মামফ।
ানু রূবামফ মখন াইভামনয প্রপুল্লতা হৃদময়য ামথ বভম মামফ

,

তখন তা তায াথীমক বযূ ণণতায াঈচ্চস্তময াঈবঠময় মদমফ
,
মৌঁবছময় মদমফ াী ভানু লমদয
মেিতভ াফস্থামন এফাং
বযচাবরত কযমফ মখাদবীরু তযমথয ানু াযীগমণয মফণাত্তভ
মথ ...।
মফয কময াঅনমফ জগৎমেি ফযবক্তফগণমক

, মমভবনবামফ ভুাম্মদ

াল্লাল্লাহু ―াঅরাাআব য়াাল্লামভয প্রথভ াইভানীয়া ভাদযাা
(বফদযারয়) মফয কময বদময়বছর াঅফূ ফকয , ভয, খাবরদ, াঈাভা
 াঈমম্ম ―াঅম্মামযয ... ভত ভানু লমদযমক।
াতএফ, ম াআরামভয াঅহ্বায়কগণ ! দা―য়াতী কাজ 
প্রচাযাণাভূ রক তৎযতা ফৃ বদ্ধ করুন , াবচমযাআ াঅভযা ভুবরভ
মু ফকমদযমক াআরামভয বদমক বপময াঅমত মদখমত াফ ; াঅয
াঅা কযা মায় মম
, াঅভযা বদগমি াআরামভয াগ্রগাভী
ববনকমদয কুাঁকায়াজ মদখমত াফ ; াঅয ভুবরভ জাবত বপময
ামফ তামদয াযামনা ম্মান  ভান- ভমণাদা; াঅমযা বপময ামফ
তামদয বযতা  াংস্কৃবত , কামরয চাকা মামক বনবশ্চহ্ন কময
বদময়বছর ... াঅয এিা াঅল্লায জনয মভামিাআ কবঠন ফা কষ্টকয
কাজ নয়।
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বযমমল াঅর-কুযাঅমনয বালায়:
ُ
َ ْ ُ ُ ۡم
َ
ۡم ۡم
ُ َ َ َ ُ َّن
]١٠٥ :ۡم َ َر ُسو ُ ۥ َ ٱاُم ِ ُوو ﴾ [اتلوبة
﴿ َ ِ ٱ َم وا َل َ َ ٱ
‗াঅয ফরু ন , ―মতাভযা কাজ কযমত থাক ; াঅল্লা মতা মতাভামদয
44
কাজকভণ মদখমফন এফাং তাাঁয যাূ র  ভুবভনগণ।
‘
َ َ ۡم
َ ۡم َ ۡم ُ َّن
] . َ [ َ َ ا ِ ُ د َ ا ِو ٱ َ ۡم د ِ ِ َر ّ ِ ٱا ِم
(াঅয াঅভামদয মল ধ্ববন  র: ―কর প্রাংা ৃ বষ্টকুমরয যফ
াঅল্লায প্রায‖)।

***

44

ূ যা াঅত-তাফা: ১০৫
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ূ চীে
বফলয়ভূ 
বূ বভকা
ভুখফে
দাত্বফাদ ম্পমকণ ঐবতাবক বকছু কথা
দামত্বয ফযাাময াআরামভয াফস্থান
দা-দাী‖য ামথ াআরাভ মকভন াঅচযণ কময?
বকবামফ াআরাভ দা-দাীমক ভুবক্ত বদময়মছ?
- াঈৎা প্রদামনয ভাধযমভ ভুবক্ত দান;
- কাফ্পাযা প্রদামনয ভাধযমভ ভুবক্ত দান;
- বরবখত চুবক্তয ভাধযমভ ভুবক্ত দান;
- যােীয় তত্ত্বফধামন ভুবক্ত দান;
- িামনয ভা (াঈম্মু র ারাদ) য়ায কাযমণ ভুবক্ত দান;
- বনমণাতনভূ রক প্রামযয কাযমণ ভুবক্ত দান।
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াআরাভ মকন দাত্ব প্রথামক চূ িািবামফ ফাবতর কমযবন?
* াঅিজণাবতক দৃ বষ্টববি;
* যাজননবতক দৃ বষ্টববি;
* ফযবক্তগত দৃ বষ্টববি;
* াভাবজক দৃ বষ্টববি;
* য―য়ী দৃ বষ্টববি।
াঅজমকয বফমে দাত্ব প্রথা াঅমছ বক?
বফধবামফ দা-দাী গ্রমণয বফধান কী?
াতএফ, ম ফাস্তফতায ানু োনীগণ !

***
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