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যাজা-ফাদা ও যাষ্ট্রপ্রধানদদয জনয যাষ্ট্রীয় শাক ারদনয য‘ই বফধান
অর-াভদু বরল্লা (কর প্রংাআ ভান অল্লায জনয) অয ারাত ও ারাভ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব
ওয়াাল্লাদভয প্রবত এফং তাাঁয বযফাযফগগ ও তাাঁয ঙ্গী-াথী মাযা তাাঁয প্রদবগত থ নু যণ কদযদে তাদদয
প্রবত। তঃয,
ফতগভান মু দগ আরাভী ফহু যাদষ্ট্রয ভদধয এ প্রথা চারু দয়দে শম, শকাদনা যাজা-ফাদা ফা যাষ্ট্রপ্রধাদনয ভৃতুয
দর ৩ বদন, ফা তাাঁয চাআদতও কভ থফা এয চাআদতও শফব বদন যাষ্ট্রীয় শাক ারদনয বনদদগ শদওয়া য়।
াাাব যাষ্ট্রীয় বপ অদারত ফন্ধ কযা এফং তাকা ধগনবভত যাখা য়। এদত শকাদনা দে শনআ শম, এ
কাজবি ভুাম্মাদু য যাু রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাদভয যী‘অত বফদযাধী কাজ। এ োড়াও কাজবি
আরাদভয ত্রুদদয নু কযণ ও নু যণও ফদি।
এ ফযাাদয যারু ল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ শথদক ফহু ী াদী এদদে, শম ভস্ত াদীদ এ
জাতীয় শাক ারন বনদলধ কযা দয়দে এফং এভন কাজ শথদক তাাঁয শমন বফযত থাদক, এ ফযাাদয ঈম্মাতদক
াফধান কদয শদওয়া দয়দে। তদফ, স্ত্রী তাাঁয স্বাভীয জনয ৪ ভা ১০ বদন শাকারন কযদফ। এ োড়াও যাূ রুল্লা
াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ শথদক নাযীদদয জনয অদযকবি বফদল নু ভবত যদয়দে শম, তাযা তাদদয বনকি
অত্মীদয়য কাদযা ভৃতুয দর তাাঁয জনয ৩ বদন ফা এয চাআদত কভ ভয় শাক ারন কযদত াযদফ। এ োড়া নয
শকাদনা প্রকায শাক ারন অভাদদয আরাভী যী‘অদত বনবলদ্ধ।
অভাদদয এ যী‘অত তথা ভানু দলয জনয ভান অল্লায শদওয়া বযূ ণগ জীফন ফযফস্থায় শকাদনা ফাদা ফা
যাষ্ট্রপ্রধান ফা যকায প্রধান ফা নয কাদযা জনয শকাদনা প্রকায যাষ্ট্রীয় শাক জাদয়ম ওয়ায দে শকাদনা প্রভাণ
শনআ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাদভয জীফদ্দায় তাাঁয শেদর আফযাীভ এফং ৩ শভদয় এফং নযানয
ফযবিফগগ ভাযা মান, তাদদয জনয শতা বতবন শাক বদফ ারদনয শঘালণা শদন বন। অয তাাঁয ভদয়আ ভুতায মু দদ্ধয
ফীয শনাবতগণ শমভন, মাআদ আফন াদযা, জা‘পয আফন অফু তাদরফ, অফদু ল্লা আফন যাওয়াা যাবদয়াল্লাহু
‘অনহুভ ীদ দয়বেদরন, বতবন তাদদয জদনয শকাদনা প্রকাদযয যাষ্ট্রীয় শাক ারদনয শঘালনা শদন বন। এযয

যারু ল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ –বমবন ভান অল্লায ফগদেষ্ঠ ৃ বি এফং ফগদেষ্ঠ নফী এফং অদভ
ন্তানদদয ভদধয বতবন ফগজন ম্মাবনত ফযবি -দু বনয়া শেদড় চদর শগদরন, তাাঁয ভৃতুয বের ভুবরভ ঈম্মায জনয
ফদচদয় ফড় ভবফত, এযযও তাাঁয াাফাদয় শকযাভ যাবদয়াল্লাহু ‘অনহুভ তাাঁয জনয শকাদনা প্রকায শাক বদফ
ারন কদযন বন। যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাদভয ভৃতুযয দয ফগদেষ্ঠ াাফী এফং যাূ দরয দয বমবন
ভান অল্লায ফগদেষ্ঠ ৃ বি অফু ফকয বদ্দীক যাবদয়াল্লাহু ‘অনহু ভাযা শগদরন, তায জনযও শকাদনা প্রকাদযয
যাষ্ট্রীয় শাক বদফ ারন কযা য় বন। এযয ঈভায, ঈভান এফং অরী যা. যাবদয়াল্লাহু ‘অনহুভ ীদ দরন।
তাযা ফাআ যারু ল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ও অফু ফকয যাবদয়াল্লাহু ‘অনহু এযদয ভান অল্লায
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ফগদেষ্ঠ ৃ বি, তাদদয জদনযও শকাদনা যাষ্ট্রীয় শাক বদফ ারন কযা য় বন। তাযয যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব
ওয়াাল্লাদভয াাফীগণ দু বনয়া শথদক চদর শগদরন থচ তাদদয ঈত্তযূ যী তাদফই‘গণ তাদদয জনয শকাদনা প্রকাদযয
যাষ্ট্রীয় শাক বদফ ারন কদযন বন। তঃয ভাযা শগদরন বফববন্ন তাদফই‘গণ এফং তাদদয দয মাযা এদবেদরন
তাদদয ভদধয শথদক মাযা আরাদভয শনতৃত্ব বদদয়বেদরন এফং ভানু দলয বদায়াদতয আভাভ বেদরন। তাদদয ভদধয
ঈদল্লখদমাগয বেদরন, াইদ আফনু র ভুাআদয়যফ, ‘অরী আফনু র হুাআন (মাআনু র ‘অদফদীন) অয তায ুত্র ভুাম্মদ
আফন ‘অরী, ঈভায আফন অব্দু র অমীম, অম-মু যী, আভাভ অফু াবনপা ও তায দু আ োত্র, আভাভ ভাদরক আফন
অনা, অর-অওমা‘য়ী, অ-াওযী, আভাভ অ-াদপই‘, আভাভ অভাদ আফন াম্বর, আাক আফদন
যাওয়াআব ংখয ু বফখযাত ও বদায়াদতয আভাভগদণয ভৃতুযদত ভুবরভগণ শকাথাও শকাদনা প্রকায যাষ্ট্রীয় শাক
বদফ ারন কদযন বন। মবদ এ কাজবি অভাদদয জনয করযাণকয ফা াওয়াদফয দতা, তাদর অভাদদয ূ ফগফতগী
শনককাযগণ ফায অদগ ারন কযদতন। শজদন যাখুন, তাদদয দথ চরদরআ যদয়দে অভাদদয জনয করযাণ অয
তাদদয বফদযাধীতায়আ যদয়দে মাফতীয় করযাণ ও বনি। আদতাূ দফগ ফবণগত াদী দ্বাযা প্রভাবণত য় শম, অভাদদয
ূ ফগফতী শনককায ঈত্তযূ যীযা (ারদপ াদরীন) শুধু বনবদগি বদনগুদরাদত স্বাভীয জনয স্ত্রীয শাক ারন ফযতীত
নয কাদযা জনয শকাদনা প্রকায শাক বদফ ারন না কযা দ্বাযা প্রভাবণত য় শম, তাদদয এ কাজবি বিক এফং
মথাথগ।
অজকার ভানু ল বফববন্ন যাজা-ফাদা এফং যাষ্ট্রপ্রধাদনয ভৃতুযদত শম যাস্ট্রীয় শাক বদফ ারন কদয থাদক,
মায পরশ্রুবতদত ভানু দলয কাজকভগ ফন্ধ যাখা য় এফং ভানু ল নযানয ফহুবফধ েবতয ম্মু খীন য়, তাোড়াও এভন
কাজবি কযা দ্বাযা কাবপযদদয নু কযণ ও নূ যণ কযা য়। তএফ, তাদদয এ কাজবি আরাভী যী‘অত
বফদযাধী কাজ।
অয এ অদরাচনা দ্বাযা জানা শগর শম, যাষ্ট্রপ্রধান ও ভুবরভ শনতাদদয ওয ওয়াবজফ (ফয কতগফয) দরা
এ জাতীয় ভৃতুয শাক বদফ ারন না কদয ূ ফগফতী শনককায ঈত্তযূ যী (ারদপ াদরীন) াাফী ও তাদদয
নু াযীদদয দ্ধবত ও দাঙ্ক নু যণ কদয চরা।
‘অদরভদদয ওয ওয়াবজফ দরা, এ জাতীয় শাক বদফ ারদনয ফযাাদয তাযা ভানু লদক াফধান কদয
বদদফন এফং জাবনদয় বদদফন। ওয়াবজফ নবত বদদফ এফং শনককাজ ও তাকওয়ায (অল্লা-বীবতয) কাদজ
তাদদযদক দমাবগতায ং বদদফ। যেহেতু , অল্লা তা‘অরা জনয ও তাাঁয বকতাদফয জনয এফং তাাঁয যাূ রুল্লাহ্
াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাদভয জদনয এফং ভুবরভ আভাভদদয জনয এফং াধাযণ ভুবরভদদয জনয নীত কযা
ওয়াবজফ কদয বদদয়দেন। তাআ এআ ংবেপ্ত বকেু কথা অনাদদয াভদন ঈস্থান কযরাভ।
অল্লা তা‘অরায বনকি চাআ শম, বতবন শমন ভুবরভ যাষ্ট্রপ্রধান ও আরাদভয শনতা এফং ফগাধাযণদদযদক
তাাঁয ন্তুবি ও শযমাভবে নু মায়ী ‘অভর কযায, তাাঁয যী‘অতদক িবাদফ অকদড় ধযায এফং যীঅত বফদযাধী
শকাদনা কাজ শথদক তকগ থাকায তাওবপক দান কদযন অয অভাদদয কদরয ন্তযদক ও মাফতীয় কাজদক
ংদাধন কদয শদন। বতবন শতা অভাদদয শদা‘অ শুদনন এফং দ্রুত কফুর কদযন।
বযদদল, অল্লা তা‘অরায ারাত ও ারাভ অভাদদয নফী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ এফং
তাাঁয বযফাযফগগ এফং তাাঁয াাফীদদয ওয।
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