বতত মানে আমরা এও ভয়াব দুঃময় অততক্রম কওারতঙ। ামাতচও অেযায়, কেতৃ বৃনন্নর
অততা, অঙ্গীওারভঙ্গ, রাচনেততও অতিরতা, দেীতত, অথতনেততও ববময, াোাতে ইতযাতদর
মনযয মােবচাতত তেমতিত কানয় আনঙ। আমরা মনে ওতর এই অবিাটি ৃতির কেঙনে কওব
কওাে এওও বযতি বা দ দায়ী েয়, প্রধানত দায়ী হাচ্ছে আভাচ্ছদয সচ্ছেভ ফা
জীফনফযফস্থা। কটা তওভানব?
আল্লার র বনে, প্রনতযও মােবতলশু চন্ কেয় কেতরানতর (প্রওৃ ততর) উের, অতুঃের তার
বাবা-মা তানও ইহুদী, তিস্টাে অথবা যনরাথতিয়াে (অতিেূচও) বাতেনয় কেন [আব কারায়রা
রা. কথনও কবাঔারী]। েতরবার এওটি তনস্টম। এই তনস্টনমর প্রভানব েতরবার কথনও কযভানব
মােনর যমততেযতারণ য়, ঠিও কতমতে মাচবযবিা মােনও তেচস্ব ওাঠানমা অেযায়ী কনে
কতান। মাচবযবিা যতদ বস্তুবাদী, কভাকবাদী য়, মাে নব বস্তুবাদী  কভাকবাদী, মাচ 
রাষ্ট্রবযবিা যতদ দেীততগ্রস্ত য়, মােগুত যীনর যীনর নব দেীততগ্রস্ত। েক্ষান্তনর মাচবযবিা
যতদ েযানয়র উের প্রতততিত থানও, মােগুত নব েযায়তেি। মাে প্রওৃ তেনক্ষ ওাদা মাটির
েযায়। এই ওাদামাটিনও কয ডাইনর (Mould, ঙাাঁঘ) মনযয কো নব, ওাদা মাটি কই ডাইনর
রূে, আওৃ তত যারণ কওারনব। মাচবযবিা এমেই এওটি ডাই। ওঔে কওাে মাে মানয়র
কভত কথনও কঘার কানয়, ডাওাত কানয়, অেযায়ওারী, দেীততবাচ কানয় চন্ কেয় ো। তওন্তু অেযায়
মাচবযবিার প্রভানব যীনর যীনর তারা এমে অেরাযী ঘতরনের কানয় যায়। যারা আইে লৃঙ্খা
বাতেীনত ঘাওতর কওারনত যাে তানদর অনেনওই এই অতভপ্রায় তেনয় যাে ো কয ইচ্ছা মনতা খ
ঔানবে, বরং ৎ চীবেযােনের ইচ্ছা তেনয়ই যাে ঘাকুতরনত। তওন্তু তনস্টমই তানদর অতযওাংলনও
খনঔার, দেীততেরায়ণ, ক্ষমতার অেবযবারওারী, অৎ বাতেনয় কেন। তারা এমে েতরতিততর
তলওার ে কয অৎ ো কানয় তানদর কওাে উোয় থানও ো।
যারা বযবা কওারনত যাে তারা অনেনওই য়নতা এই তেয়নত যাে ো কয তততে মানে ওম তদনবে,
কভচা কমলানবে; তওন্তু এও ময় তানও বাচানর টিনও থাওার চেয অেযনদর মতই ততা
তবচতে তদনত য়। রাচেীততনত যারা যাে তারা য়নতা এই মােতওতা তেনয় যাে ো কয দেীতত

কওারনবে, ন্ত্রাী াে কওারনবে, চেকনণর ম্পদ ট কওারনবে, তবনদনল টাওা োঘার
কওারনবে। এমে তও অনেনওর য়নতা চেনবা ওরার ইচ্ছা থানও তওন্তু েনর তানদর ওী অবিা
য় কটা ওনরই চাো। প্রশ্ন হার, হেন ভানুলগুচ্ছরা ধীচ্ছয ধীচ্ছয তায নীসত-ননসতেতা
াসযচ্ছয় হপচ্ছর? হেন তাযা ততা াসযচ্ছয় দুনীসতফাজ, য়াদা হেরাপোযী চ্ছয় মায়,
ন্ত্রাী, সভথযাফাদী, ভানুচ্ছলয ম্পদ রুণ্ঠনোযী হাচ্ছয় মায়?
কয ঙােরা তলক্ষাগুরুর োনয় াত তদনয় আলীবতাদ তেত, শ্রদ্ধা চাোনতা, তলক্ষওনও কদবতয জ্ঞাে
কওারত, কই ঙােরাই এঔে কওে তলক্ষওনও আটও কওানর রানঔ, মারনযার ওনর? কয ঙােনদর তলক্ষা
অচতে কওানর মােবনবার চেয আত্মতেনয়াক ওরার ওথা, কই ঙােরা কটন্ডারবাচী ওনর, ন্ত্রাী
ওনর, কবামাবাতচ ওনর, ঙাোবানর আতযেতয তেনয় েরস্পরনও ঔে ওনর, তবতভন্ন রাচনেততও
দনর ন্ত্রাী তানব ভাো ঔানট। এর প্রওৃ ত ওারণ কানচ্ছ, তনস্টমই তানদরনও এমে বাোয়।
কওাে ঘাও যতদ কঘিা ওনর এওটা কাতেনও কাচা ঘাানত, তওন্তু রাস্তাটা যতদ বাাঁওা য় তনব ক
লত ইচ্ছা কওানর কাচা ঘাানত োরনব ো। ঘাানত ককন ক রাস্তা কথনও তঙটনও েনে যানব।
এওইভানব যতদ রাস্তা কাচা থানও তান ক ঘাইন আাঁওা-বাাঁওা কানয় কঘানত োরনব ো,
রাস্তাই তানও কাচা কঘানত বাযয কওারনব।
এই রাস্তা কানচ্ছ এওটি তনস্টম যা মােনর চীবনের আঘরণ তেয়ন্ত্রণ ওনর। মানচর অতযওাংল
মােই য়নতা অেযায় কওারনত ঘায় ো। তওন্তু তনস্টনমর ওারনণ তারা অেযায় কওারনত বাযয
কানচ্ছ। আেতে লত ঘাইন ভা থাওনত বা ভানা কওারনত োরনবে ো। সচ্ছেচ্ছভয মাাঁতােচ্ছর
চ্ছে আনায চসযচ্ছেয ফ ৎগুণাফরী ধীচ্ছয ধীচ্ছয হরা হচ্ছয় মাচ্ছফ।
যাাঁ, মাে আন্ততরওভানব ঘানচ্ছ লাতন্ত আও; কওব ঘানচ্ছই ো, তারা প্রনতযনও যার যার অবিাে
কথনও আপ্রাণ কঘিা কওারনঙ লাতন্ত প্রততিার চেয, ারা েৃতথবীনত মতচনদ, মতন্ননর, ঘানঘত, তোকনক
যাতমতও কানওরা প্রাথতো কওানর যানচ্ছে। লাতন্তর চেয চাততংখ প্রততিা কানয়নঙ, তবতভন্ন চাতীয়আন্তচতাততও ংিা কঠিত কানয়নঙ, েতে েতে োনম আইে-লৃঙ্খা রক্ষাওারী বাতেী বতরী ওরা
কানয়নঙ, তানদরনও আযতেও অস্ত্র-লনস্ত্র মৃদ্ধ ওরা কানয়নঙ। অনেও ময় কদঔা যায় এব
বাতেীর দযকণ ারারাত দাতয়ত্ব োে ওনরে, কােীনত খমাে। তওন্তু তব আইে-লৃঙ্খার

তদে তদে অবেততই কানচ্ছ। অেযায় অতবঘার তদেনও তদে বােনঙ। অেরতদনও রাচনেততও দগুত
লাতন্ত প্রততিার লেথ তেনচ্ছ, তারা তেশ্চয়ই ঘায় ো কয কদনলর মাে অলাতন্তনত থাকুও, কভচা
ঔাও - ঔাবানরর ানথ তব ঔাও, চেকনণর ম্পতি ঘতর ডাওাতত কাও, মাে ঔে কাও, কডাবা
োায় তানদর াল েনে থাকুও। য়নতা কওাে রওারই ঘায় ো এব খটও। তা নে এগুতই
খনট। আয এই অনযায়গুসর হাচ্ছে সচ্ছেচ্ছভয োযচ্ছণ।
এ কওমে মাচ বযবিা আমরা ওানয়ম কওারাম? ওৃ ও ওি কওানর ে োয় তওন্তু তনস্টনমর
মারেযাাঁনঘ েনে েযাযযমূয োয় ো, অেযতদনও মযযেনভাকীরা তদেনওতদে েননোঁ নে নঠ। অতত
ওি ওনর ওনয়ওল টাওা করাচকার কওারনে, েনটওমার েনওট কওনট তেনয় কযনত োনর। যঔে
তঔে তঙেতাই কানত োনর। কলয়ার বাচানর টাওা ঔাটানবে? যঔে তঔে কানয়ব কানয় কযনত
োনর। বযবা কওারনবে, তবতভন্ন ওানয়দার ঘাাঁদাবাচ এন য়নতা মূযে কানয়ব কওানর কদনব।
অঔ কান কয য ঔানবে কটা কভচা। তেনচর োো কেেলে আেনত যানবে অতেন, খ
ো তদন কেেলে বন্ধ। কদাওাে কথনও এও কওতচ ককালত তওনে বাায় এনে কদঔনবে দইল গ্রাম
কেই। মাঙ, তরওাতর, আম, ওাাঁঠা, ওমা যা ঔানবে বতওঙনতই তব, েরমাতে আর ওাবতাইড
কমলানো। টিতভ ঔনবে কদঔনবে অশ্লী দৃনলযর ঙোঙতে। কঙন-কমনয়নদরনও যতই কঔা েো
কলঔানচ্ছে ততই কযে তারা অবাযয  আদব-ওায়দাীে কানয় যানচ্ছ। কমনয়নও োঠিনয়নঙে
তলক্ষনওর ওানঙ বা তলক্ষা প্রততিানে, কও চানে তার তও েতরণতত য়। এভানব ক্রমাকত আতংও
আর অতেশ্চয়তার মযয তদনয় আর ওতওা ববা কওারনবে? এই অবিার চেয ওানও কদা
কদনবে, রওারনও? আইে লৃঙ্খা বাতেীনও? রাচেীততওনদর? বযবায়ীনদর? শ্রতমওনদর?
ঙােনদর? কণমাযযম ওমীনদর? বার নঙ্গ ওথা বনে, কদঔনবে ওনর এও উির- ‘তও ওরনবা
ভাই, আমরা কতা েতরতিততর তলওার!’ যাাঁ, দায়ী আমরা বাই। এওতদনে ঠাৎ কওানর এই
েতরতিতত ৃতি য় তে। আভযা মেন ফৃটি সিোনচ্ছদয হ ারাভ সিরাভ তেন হথচ্ছেই
তাযা আভাচ্ছদয উয আত্মাীন, স্রষ্টাীন ফস্তুফাদী এে সচ্ছেভ চাসচ্ছয় সদচ্ছয়চ্ছি।
কভৌনকাতওভানব বতত মানে স্বাযীে কান অথতনেততও, রাচনেততও  মােতওভানব এঔে
তারাই আমানদর প্রভ। কই কথনও আচ তানদর কদয়া তনস্টনম আমানদর বতওঙ কঘানঙ। এই
তনস্টনম বা কওানর কওউ ইচ্ছা থাওা নে ভা নত োরনব ো; কওােভানব আইে লৃঙ্খার

উন্নতত খটানো যানব ো; খ, দেীতত, টোট ইতযাতদ কঠওানো যানব ো। বরং তদে তদে েতরতিতত
আর ভায়াব  চটি আওার যারণ কওারনব।
প্রঘতত তনস্টম অেরণ কওানর রতা, অবনরায, কখরা, তবনক্ষাভ, অেলে ইতযাতদ ওরা য়
েযাযয অতযওার  দাবী আদানয়র চেয। ঐ মস্ত কওানর ওনব ওতটকু দাতব আদায় য় তা
ওনরই চাো, এব ওমতূঘী োে কওারনত তকনয় অতযওাংল কক্ষনেই ৃতি য় তংতা, দাঙ্গা,
াঙ্গামা, ভাগঘর, জ্বাা কোো, অতিংনযাক, তদেনলন আত এতচে, তেত এতচে--এই
কা তাৎক্ষতণও ে; আর দূরপ্রারী ে কানচ্ছ চাততর মনযয অনেওয, অনন্তা, তবনে,
লত্রুতা, তবলৃঙ্খা- এও ওথায় ভয়াব তবভীতওা।
এওদনর উের অন্তি নয় অেযদনর কভানটর বাক্স ভনর তদনচ্ছ চেতা, যানদরনও তেবতাতঘত
কওার

তারা

েরীতক্ষত

দেীততবাচ,

ন্ত্রা

ােওারী,

তবনদনল

অথতোঘারওারী,

য়াদাভঙ্গওারী। যানদরনও েরাতচত কওার তারা এনদরই মনতা। এই ক্ষমতার োইনত ওত
প্রাণ কক, ওত রি কছার, ওত কাতে-বাতে েেনা, ওত মাে েঙ্গ কা, ওতচে অেযায়ভানব
কচন োঁঘনা। এব কওানর াযারণ মাে তও কে? এ কযে বাাঁঘার চেয ওোই কথনও াে তদনয়
ঘনায় েো, আর ঘনা কথনও উনঠ আবার ওোইনত েো। এটানতা দূর কওাে অতীত েয়, এনতা
তেওট অতীত তওভানব আমরা ভন যাতচ্ছ? এই কয তেবতাঘনের ংস্কৃতত (Power Game), এ কথনও
তও আমরা এওবার কবতরনয় আনত োতর ো? েরচ্ছে হফাঝা উসচৎ

ণতচ্ছন্ত্রয নাচ্ছভ এে

সফলাক্ত, জীফনঘাসত সচ্ছেভ আভাচ্ছদয উয চাসচ্ছয় হদয়া হাচ্ছয়চ্ছি। কয তনস্টনম
এওচে ৎ, কযাকয, প্রওৃ ত য়াদা রক্ষাওারী, আমােতদার, তেুঃস্বাথত মােবনপ্রমী ওঔনোই উনঠ
আনত োরনব ো; এই তনস্টনম কয যত কবতল অেপ্রঘার ঘাানত োনর, তমথযা প্রঘার কওারনত োনর,
ওানা টাওা ঙোনত োনর, কেলীলতি বযবার কওারনত োনর ক তেবতাতঘত য়। ক যত বে
দেীততবাচ, তমথযাবাদী, য়াদা কঔােওারী, কদনলর ম্পদ ন্ঠেওারী, ন্ত্রা ােওারী কাও
ো কওে কওাে অতবযা োই।
প্রঘতত েদ্ধততর তেবতাঘনে প্রথনম এওচে টাওা তদনয় মনোেয়ে েে তওনে প্রাথী য়, তেনচর ঙতব
তদনয় কোস্টার ঙাোয়, তেনচর গুণকাে তেনচই প্রঘার ওনর, তমতঙ ওনর, বযাোর টাোয়, েতেওায়
তবজ্ঞােে কদয়, মােনও তার েনক্ষ কেয়ার চেয তবতভন্ন প্রনাভে কদঔায়, প্রনয়াচনে প্রততেক্ষনও

ঔে ওরার দৃিান্ত তবর েয়। তেয়তমত লাতন্ত লৃঙ্খা বাতেী কতা আনঙই, তেবতাঘনের কওন্ধ এবং
কভানটর বাক্স োারা কদয়ার চেয ামতরও বাতেী কমাতানয়ে কওারনত য়। োারা উঠিনয়
তেনই কবাছা যায় কও ওতটা ভয। তঔে কবামা কমনর আতঙ্ক ৃতি কওানর কভাটনওন্ধ দঔ,
কভাটবাক্স ট ইতযাতদ অনেও তওঙই খনট। গ্রাময কমম্বার কথনও শুরু কওানর কয কওাে েযতানয়র
তেবতাঘনেই এব খটো কখানট থানও। এটাই কেতা তেবতাঘনের বতত মাে তনস্টম, ারা দতেয়ানত এই
তনস্টম প্রায় এওই রওম, শুয কওাথা তংতা ওম, কওাথা কবলী। যারা কেতা তেবতাতঘত ে
তানদর ১০০% ই ঔারাে তা অবলয েয়, তওঙ তওঙ ভা মাে যতদ ওান ভনে কেতা ে, তানদর
ংঔযা অতত েকণয। আর তারা কবলীতদে তানদর চ্চতরে কযানর রাঔনত োনরে ো; সচ্ছেভটাই
এভনবাচ্ছফ নতযী হম, হেউ বাচ্ছরা থােচ্ছত চাইচ্ছরই বাচ্ছরা থােচ্ছত াচ্ছযন না।
নবতােতর প্রশ্ন কা- এই ব কওানর ওী কেনয়নঙ চেতা? কই কতা অবনা, বঞ্চো, দনভত াক তদেনও
তদে আর বােনঙ। এই চীবে বযবিা বা তনস্টম এর মনযয যততদে থাওনবে তনতাতদে কওানো
মতি োই।
আমানদর মানচ এওটি ওথা ঘা আনঙ, আনক তেনচ ভানা কাে, তারের কদঔনবে ব ঠিও কানয়
ককনঙ। এই ওথাটি ম্পূণত অমূও  তভতিীে। ওারণ এওটি চীবেবযবিায় মােনর ামতিও
চীবনের গুরুত্ব বতাতযও। বযতি ওঔে ামতিও তনস্টনমর তবরুনদ্ধ েথ কঘানত োনর ো।
চাতীয়  ামতিও চীবনের ঘানে বযতি তার স্বাতন্ত্রয াতরনয় কেন। তবলা এও রাষ্ট্র বযবিায়
এওচে বযতি যমো েদীর তোয় এও টওনরা কলাার মনতা। মাচবযবিা, রাষ্ট্রবযবিা যতদ
দেীততগ্রস্ত য়, কটা োরা বযতি ওমনবলী প্রভাতবত কানত বাযয। ওানচই চাতীয়ভানব আচ
আমানদর এমে এওটি তনস্টম দরওার কযঔানে লত কঘিা কওানর কওউ খ কঔনত োরনব ো,
অেযায় কওারনত োরনব ো, য়াদা কঔাে কওারনত োরনব ো; কওউ তবে ম্পনদর মাতও নব
আর কওউ ো কঔনয় রাস্তায় খমানব এমে অতবঘার ৃতি য়ার কওাে ম্ভাবো কযঔানে থাওনব
ো। এচেয আমানদর এই তনস্টমনও োল্টানত নব। প্রশ্ন কা, এমে তনস্টম কওাথায় োয়া যানব?
এর উির কা, স্রষ্টা আল্লায হদয়া দীনুর ে, তয জীফনফযফস্থাই হাচ্ছে হই
সচ্ছেভ। ভানুল নাভে এই প্রাণী ৃসষ্ট হোচ্ছযচ্ছিন আল্লা, োচ্ছজই হোন যাস্তায় ফা

সচ্ছেভ-এ হ ুচ্ছে থােচ্ছফ হটা বাচ্ছরা জাচ্ছনন ভান আল্লা। আল্লায হদয়া
সচ্ছেভই হাচ্ছে যর থ, োচ্ছজই এয নাভই আল্লা হযচ্ছেচ্ছিন হযাতু র হভাস্তােীভ
ফা জ-যর থ।
আল্লা তাাঁয অীভ দয়ায় হই প্রেৃত, অসফেৃত এরাভ আফায হমফুত তীচ্ছদয
প্রসতষ্ঠাতা এভাভ, এভাভুমযাভান জনাফ হভাাম্মদ ফায়াজীদ োন ন্নীচ্ছে ফুসঝচ্ছয়
সদচ্ছয়চ্ছিন। সতসন প্রেৃত এরাচ্ছভয হম রূচ্ছযো অঙ্কন হোচ্ছয হ চ্ছিন, আভযা মসদ হ
হভাতাচ্ছফে আভাচ্ছদয জীফন সযচাসরত হোসয, আভযা ফযসক্ত ত, াসযফাসযে 
ভসষ্ট ত জীফচ্ছন সযূণণ াসিচ্ছত, প্র সতচ্ছত ফা হোযচ্ছত াযচ্ছফা। তনব এঔানে মনে
রাঔনত নব কয, বতত মানে তীদ  কচাদ-তবীে, শুযই বযতিকত তওঙ আমবতস্ব তবওৃ ত
তবেরীতমঔী কয এামটা দতেয়ানত ঘা আনঙ আমরা কই এানমর ওথা কবাতঙ ো। আল্লার
কদয়া প্রওৃ ত এাম মােবী কযভানব েৃতথবীনত করনঔ তকনয়তঙনে কটি কত ১৩০০ বঙনরর
ওােতরক্রমায় তবওৃ ত কানত কানত বতত মানে এনওবানর তবেরীতমঔী কানয় ককনঙ। তথাওতথত
আনম কশ্রণী এই তবওৃ ত এামটিনও তানদর রুটি রুতচর মাযযম বাতেনয় তেনয়নঙ। এওদা
কৌওঠিে ঐওযবদ্ধ, অঔণ্ড উম্মনত কমাাম্মদী আচ কেরওা, মাচাব, মাা মাানয় ইতযাতদর
কূটতওত তেনয় তেনচনদর মনযয মারামাতর, াোাতেনত তপ্ত কানয় াচানরা ভানক তবভি কানয়
আনঙ; আনরওটি অংল এানমর োনম ন্ত্রাী ওমতওাণ্ড কওানর মােনও এানমর তবনয়
বীতশ্রদ্ধ কওানর তননঙ। চাততর বৃিম অংলটি শুযমাে তানদর বযতিকত চীবনে ঐ তবওৃ ত যনমতর
আেিাতেওতা কওানর যানচ্ছ। এর কওােটাই আল্লা, রনর প্রওৃ ত এাম েয়। কওেো এাম
লনের আক্ষতরও অথতই লাতন্ত। অথতাৎ যারা এানমর অোরী নব চীবনের প্রততটি কক্ষনে তারা
লাতন্তনত থাওনব। তওন্তু বতত মাে অবিা ঠিও এর তবেরীত। আমরা কযবত তীদ আল্লার রনম
কই প্রওৃ ত এাম মােনর ওানঙ তেতরনয় কদয়ার কৌভাকয াভ কওানরতঙ।
মােনর বতরী ওরা তবতভন্ন রওম চীবেবযবিা এওটা এওটা কওানর প্রনয়াক কওানর কদঔা কানয়নঙ।
রাচতন্ত্র, এওোয়ওতন্ত্র, মাচতন্ত্র  ামযবানদর েরীক্ষা তেরীক্ষা কানয় ককনঙ। দতেয়ানত লাতন্ত
প্রততিায় এর প্রনতযওটাই বযথত কানয়নঙ। এঔে অতযওাংল রানষ্ট্র যেতাতন্ত্রও কণতনন্ত্রর েরীক্ষা

কঘানঙ। এর ে আমরা কদঔতঙ। েৃতথবী বতত মানে কত এও বা দই লতােী আনকর কঘনয় অনেও
কবলী অেযায় এবং অতবঘানর েূণ।ত করীব  যেীর বযবযাে অনেও কবলী প্রওট। মােন মােন
ংখত  রিোত বহুগুনণ কবলী। কত এও লতােীনতই দইটি তবশ্বযদ্ধ কওানর কওাটি কওাটি কাও
তাত কানয়নঙ। এই েতে লতােীর প্রথম দলনওর এওটি তদে যায় োই কযতদে েৃতথবীর
কওাথা ো কওাথা যদ্ধ, রিোত ঘন োই। মােব চাততর এই ঙ্কটওান আমরা কযবত
তীদ এই ডাও তদতচ্ছ কয, বগুত চীবেবযবিা বযথত য়ার ের স্রিার কদয়া চীবে তবযাে
কমনে কেয়া ঙাো লাতন্ত  তেরােিার আর কওাে েথ কেই। লাতন্তময় বযতি  মাচ চীবনের
চেয বতপ্রথম কয তচতেটি প্রনয়াচে তা কানচ্ছ চীবে  ম্পতির তেরােিা। তারের ক্রমান্বনয়
আন অথতনেততও তবঘার, রাচনেততও, ামাতচও ইতযাতদ তবঘার। আল্লার তযদীে মােনও
১৪০০ বঙর আনক কয লাতন্তময় চীবে উোর তদনয়তঙ এবং কওয়ামত েযতন্ত কয মাচ উোর
তদনত ক্ষম তার ংতক্ষপ্ত তঘে এঔানে তন যরা কা।

১. সফচায ফযফস্থা:
তবঘারও আল্লার তবযাে অথতাৎ কওার’আে  রনর ন্না কদনঔ রায় তদনতে। তরাং তততে কয
তদ্ধান্ত তদনতে তা তঙ স্বয়ং আল্লার তদ্ধান্ত, অথতাৎ তেভত । তাই বাদী  তববাদী উভয়ই কই
তবঘার ন্তুিতঘনি কমনে তেত। আইে-লৃঙ্খা রক্ষা এবং অেরায তেয়ন্ত্রনণর চেয আাদা কওাে
বাতেী তঙ ো, মানর ের মা অেরায ংক্রান্ত কওাে অতভনযাক আদানত আনতা ো। মাচ
কথনও অেযায় অেরায প্রায় তেমূত কানয় তকনয়তঙ। ওানভনে তরের বলবতী কানয় কওউ অেরায
ংখটে কওানর কেন ক তেদারুণ অেনলাঘোয় দগ্ধ কাত এবং তেনচর োনের াচা দতেয়ানত
কভাক কওানর আল্লার ওঠিে লাতস্তর াত কথনও রক্ষা কেনত ঘাইনতা। বহুনক্ষনে াক্ষীর কওাে
দরওারই কাত ো, অেরাযী তেনচই তবঘারনওর ওানঙ এন তার অেরায স্বীওার কওানর লাতস্ত
প্রাথতো কওারত; আর উতওনর কওাে প্রনয়াচে কাত ো। তরাং েযায়তবঘার কেনত ওার
অথতবযয় কওারনত কাত ো। শুয তবঘানরর আলায় বঙনরর ের বঙর খনর তভনট মাটি ারানত কাত
ো। তবঘারনওর রায় কখাণার নঙ্গ নঙ্গ রানয়র তবরুনদ্ধ তমতঙ, তমটিং, ভাঙ্গঘর, রতা,
আদানত ামা এব কতা তঙ ওল্পোর অতীত।

২. াে হেণী:
লাও কশ্রণী থাওনবে চেকনণর নঙ্গ নতানপ্রাতভানব চতেত। আল্লার তবযােমনত দইচে বযতির
মনযয এওচে থাওনবে দাতয়ত্বলী বা আমীর। তরাং কওাে এওচে বযতি ওঔে তেনচনও
অবনতত বা উনেতক্ষত ভাবনত োরনব ো। বতদাই তার এওচে দাতয়ত্বলী থাওনবে তযতে
কেতৃ নত্বর ক্রমযারা (Chain of command) অেযায়ী চাততর প্রযাে েতরঘানওর (এমাম)
তেয়ন্ত্রণাযীে। লাও তানব তারা এওচে োকতরনওর কঘনয় বােতত কওাে তবযাই কভাক
কওারনবে ো। তানদর চীবেযােে নব াযারণ মােনরই মত, তাই াযারণ মােনর তবযা
অতবযা বছনত তানদর কওােই অতবযা নব ো।
আল্লার বযবিা তদনয় মােবচাততনও লাে ওরাই মােনর প্রওৃ ত এবাদত, এচেয লাওকণ নবে
আল্লার বনঘনয় বে এবাদতওারী। তারা চেকণনও ভানাবানবে, চেকণ তানদর
লাওনদরনও ভাবানব। রানষ্ট্রর ম্পদনও তারা তেনচনদর কুতক্ষকত কওারনবে ো, এনও তারা
চেকনণর েতবে আমােত তানব রক্ষা কওারনবে। তারা তেনচনদর েতরবার  আত্মীয়স্বচেনও
এনে ক্ষমতার কওন্ধতবন্ননত েতিভূ ত কওারনবে ো। বতত মানের অতযওাংল লাওই চানেে কয,
চেকনণর মনে তানদর চেয ভাবাা কেই। তাই তেনচনও তারা ওঔেই তেরােদ ভাবনত োনরে
ো, কদনলর মােনর ওিাতচতত অথত তবনদনলর বযাংনও োঘার কওানর নযানকর অনেক্ষা কওারনত
থানওে। তবনদনলর মাটিনত আতলাে বাতেখর বাতেনয় রানঔে। কদনলর েতরতিতত ছাঁ তওেূণত কদঔনই
উো কদে তবনদনল। আবার ক্ষমতায় থাওা ওান তেচ কদনলর প্রততেক্ষনও খানয় কওারনত কডনও
আনেে লতিলাী বন্ধরাষ্ট্রগুতনও (!), অনেওটা মল্লার মাস্তাে ডাওার মত।

৩. াভাসজে সনযাত্তা:
কল রনর মাযযনম আল্লার কদয়া চীবেবযবিা মােবচাততর এওটি অংনল প্রনয়াক  ওাযতওরী
ওরার ে ওী কানয়তঙ তা এওবার কদঔা যাও। যারা আমানদর এই কঔা েেনঙে, তানদর
অেনরায কওারতঙ আেোরা মনে মনে ওনয়ও কওাটি মাে তেনয় কঠিত এওটি মাচ ওল্পো
কওারুে। ওল্পো কওারুে কই মানচ অস্ত্র তওেনত বা বতরী কওারনত কওাে বাযা কেই, কওাে

াইনন্প প্রনয়াচে েনে ো, কয কওউ অস্ত্র তওনে বা বতরী কওানর তার খর ভনর কেন কওউ তা
তেনয় কওাে প্রশ্ন কতান ো। কই মানচ কওাে আইে লৃংঔা রক্ষাওারী অথতাৎ েত বাতেী কেই।
বতত মানের মত াচার াচার কাও রাঔার উেনযাকী কওাে কচঔাো কঔানে কেই। শুয বে
বে লরগুতনত দই ঘারচে কাও রাঔার মত কঙাট কচঔাো আনঙ। তওন্তু মানচ কবানত ককন
কওাে অেরায কেই। তবঘারায়গুতনত অেরায ংক্রান্ত মামা প্রায় অেেতিত। আমরা চাতে,
এমে এওটি মাচ ওল্পো ওরা আমানদর েনক্ষ অম্ভব, তওন্তু আমানদর আরচ কানচ্ছ, আেোরা
যা ওল্পো কওারনত োরনঙে ো, তা ইততা। আল্লার রনর চাতত কঠে কথনও শুরু কওানর এই
চাততর আদলতঘযতত  েন েতে আরম্ভ য়ার ময় েযতন্ত বহু বঙর কযানর এই অবিা তবরাচ
কওানরতঙ। এই অেল্পনীয় অফস্থা সেবাচ্ছফ ৃসষ্ট হাচ্ছয়সির? এয এেভাে োযণ, ভানুল
ভানফ যসচত ের ফযফস্থা, সফধান প্রতযােযান হোচ্ছয তায স্রষ্টায হদয়া জীফনফযফস্থা
গ্রণ  জাতীয়  ফযসক্ত ত জীফচ্ছন াভসগ্রেবাচ্ছফ প্রচ্ছয়া

হোচ্ছযসির অথণ াৎ ‘রা-

এরাা এল্লাল্লা, আল্লা িাো আয োয সফধান গ্রণ হোসয না’ এই ভূরভচ্ছন্ত্রয
সবসত্তচ্ছত জীফন সযচারনা হোচ্ছযসির। মােনর ামাতচও তেরােিা এতদূর তকনয়তঙ কয,
এওচে ন্নরী যবতী ারানদন মূযবাে অঙ্কার েতরতত অবিায় এওা লত লত তওনাতমটার
েথ অততক্রম কওারত, তার মনে কওােরূে ক্ষয়ক্ষততর আলঙ্কা চাগ্রত কাত ো। রাস্তায় মূযবাে
ম্পদ াতরনয় ককন তা ঔাঁনচ োয়া কযত, কওউ কটা তরুে কওারত ো। মাে খনর তাা ো
তদনয় কঘান ককন তেনর এন ব কযমে করনঔ তকনয়তঙ কতমেই কেত। াা ওানয়নমর ময়
মাে স্বণতাঙ্কানরর কদাওাে এওদম কঔাা করনঔই মতচনদ কযত, কওউ তওঙ ঘতর কওারত ো।
েক্ষান্তনর আমানদর মানচ মতচনদর তভতর কথনও চতা ঘতর য় অর; মাইও, েযাে ইতযাতদ
কঔানে তেরােদ েয়। তঙেতাই, অেরণ, তযা, গুম, ডাওাতত, যতণ বতরওম অেরানয
আমানদর এই মাচ ওাোয় ওাোয় েূণ।ত প্রততমূ নতত প্রততটি মাে তেচ  তেনচর েতরবার
েতরচনের তেরােিা তেনয় লতঙ্কত। তভক্ষনওর থাা কথনও েয়া ঘতর য়, লাওরা লত লত
কদরক্ষী, তেরােিা বাতেী োরা েতরনবতিত কথনও বতদা আতনঙ্ক কভানকে। এই অতেরােদ
েতরনবল প্রঘতত তনস্টনমর তবময় ে।

৪. অথণ ননসতে ুসফচায:
দ তভতিও েূাঁতচবাতদ অথতনেততও বযবিার েন আচ মােনর ানথ মােনর, এও রানষ্ট্রর নঙ্গ
আনরও রানষ্ট্রর অথতনেততও ববময আওাল োতা। তওঙ মাে রাস্তার োনল কঔাা আওানলর
তেনঘ চীবেযােে ওনর, ডাস্টতবনে কুকুনরর নঙ্গ ঔাবার তেনয় ওাোওাতে ওনর, আবার তওঙ
মাে োাে েতরমাণ ম্পনদর মাতও কানয় অওল্পেীয় কভাক তবান চীবে অততবাতত ওনর।
এতদনও অথতনেততও অতবঘানরর তবরুনদ্ধ প্রতততেয়ত ারা দতেয়াবযােী কঘানঙ দাঙ্গা, তবনক্ষাভ,
তংতা। এই কানচ্ছ এও েচনর বতত মাে তবনশ্বর অথতনেততও অবিার তঘে। েক্ষান্তনর আল্লার
তযদীে ঐ মানচ এমে অথতনেততও তবঘার প্রততিা কওানরতঙ কয, অথতনেততও তদও কথনও
প্রততটি মাে স্বচ্ছ কানয় তকনয়তঙ। এই স্বচ্ছতা এমে েযতানয় কেৌাঁনঙতঙ কয, মাে যাওাত 
দওা কদয়ার চেয টাওা েয়া তেনয় রাস্তায় রাস্তায় খনর কবোনতা তওন্তু কই টাওা গ্রণ ওরার
মত কাও োয়া কযত ো। লনর েকনর কাও ো কেনয় মাে মরুভূ তমর অভযন্তনর যাওাত
কদয়ার চেয খনর কবোনতা। এটি ইততা। মােবরতঘত কওাে চীবেবযবিাই এর এওটি
ভিাংল মােবচাততনও উোর তদনত োনর তে। তরাং বতত মাে মােনর দাতরেয তবনমাঘনের
চেয যত প্রওল্পই ানত কেয়া কাও মতসদন ুদসবসত্তে ুাঁসজফাদী অথণ ননসতে ফযফস্থা চারু
থােচ্ছফ ততসদন হেউ এই দাসযদ্র্য এফং অর্রথণননসতে অসফচায দূয হোযচ্ছত াযচ্ছফ না।

৫. ননসতে অফস্থা:
মাে চন্তু-চানোয়ানরর মত কওব কদবতস্ব, কভাকবতস্ব প্রাণী েয়। তার তভতনর আনঙ আল্লার
রূ, আল্লার আত্মা, এচেয মাে বতনশ্রি চীব। যঔে আল্লার এাম অযত-েৃতথবীনত প্রতততিত
তঙ, মানচর প্রততটি মাে আল্লানও ভয় কেত। তযবাতদতা, আমােতদাতর, েনরােওার,
কমমােদাতর, উদারতা, তযাক, দােলীতা ইতযাতদ ঘাতরতেও ববতলনিয মােনর ঘতরে েূণত কানয়
তকনয়তঙ। কমানমনদর য়াদার মূয তঙ তানদর চীবনের কঘনয় কবলী। এটা কানয়তঙ
আল্লার কদয়া তনস্টনমর ওারনণ। কওেো আল্লার তনস্টম কওব মােবমানচর বাতনরর
তদওগুত (অথতেীতত, দণ্ডতবতয, প্রলাে ইতযাতদ) তেনয়ই ওাচ ওনর ো, এটি মােনর ঘতরেনও
কনে কতান আল্লার গুণাবীর আনানও। েন প্রততটি মাে কানয় যায় নতযর প্রততমূততত । তাই

ক মানচ ঔানদয কভচা কদয়ার ওথা কওউ ওল্পো কওারনব ো, অনেযর ম্পনদ াত তদনত
প্রভর ভনয় তারা তটি থাওনব।
েক্ষান্তনর মােবৃি আল্লা-ীে চীবেবযবিাগুত মােনর কওব বাতযও তদওগুত তেনয় ওাচ
ওনর। েন মাে কানয় যায় আত্মাীে চানোয়ার। ক েশুর মতই কওব আার-তবার-নম্ভানক
তপ্ত থানও, আর কবলী অথত উোচতে এবং আর কবলী কভাক ওরানওই মােবচনন্র উনেলয,
স্বাথতওতা  েরম প্রাতপ্ত কবান মনে ওনর। এব অচতনের েনথ েীতত-বেততওতার কওাে বাাই
থানও ো, তাই ঘমাে তনস্টমগুত ঔব নচই মােনর দগুণাবীনও অদগুণাবী োরা
প্রততিােে ওনর। াযারণ মােনর ওথা বাদ তদাম, যারা যমতগুরু তানদর বেততও অযুঃেতে
মােবচাততর চেয অলেী নঙ্কত। কয তিস্টােরা ামতরও লতিবন দতেয়া দঔ কওানর এঔে
মােবচাততনও ‘ভয’ ওরার ঠিওাদাতর গ্রণ কওানরনঙ, কই তিস্টােনদর যমতগুরুনদর বেততও
অযুঃেতনের তঘে কদনঔ তবস্মনয় তবাও কানয় কযনত য়। কয অতভনযাকটি িীস্টােনদর উচ্চমানকতর
যমতনেতা যথা ওাতডতো, তবলেনদর তবরুনদ্ধ তেয়তমতভানব উত্থাতেত কানয় থানও তা কা
তলশুনদর উের কযৌে তেেীেে (Child Molestation)  মওামীতা। যারা তবনশ্বর তওঙমাে
ঔবর রানঔে তানদর ওানঙ এ ংবাদ অতত েতরতঘত। অেযােয প্রযাে যমতগুতর যাযও, েনরাতত
ম্প্রদায় এ চাতীয় অেরায কথনও মি েে। তনব বনঘনয় খৃণয অবিা এই কমানম কবান
েতরতঘত চেংঔযার আনমনদর। তেচ স্বাথত াতনর চেয ক্ষমতাীে অথবা তবনরাযী লতির
ন্তুতি তবযানের চেয তারা মূ নতত মূ নতত যমীয় তদ্ধান্ত বা েনতায়া েতরবতত ে ওনরে। যমতনও
তবক্রী কওানর টাওা উোচতে ওনরে, অথঘ যমতবযবা ও যনমতই তেতদ্ধ। টাওার চেয াানও
ারাম- ারামনও াা কওারনত এইব যমতচীতব আনম ামানদর এও মূ তত কদতর য় ো।
আল্লায তযদীন প্রসতসষ্ঠত হাচ্ছর আফায আত্মাীন ফস্তুফাদী ভানুলগুসরয ভচ্ছধয
ননসতেতায হফাধ ঞ্চাসযত চ্ছফ, কওউ তেনচর স্বানথতাদ্ধানরর চেয অনেযর তবন্নমাে ক্ষতত
কওারনব ো।

৬. জাতীয় ঐেয:
স্রিা প্রাওৃ ততও তেয়নম ঠিও কওানরনঙে কয, ঐওয অনেনওযর উেনর চয়ী নব। দলচে ঐওযবদ্ধ
কাও এওলত চে ঐওযীে কানওর তোয় লতিলাী নব, তানদর উেনর তবচয়ী নব। তাই
প্রওৃ ত এানমর যারা অোরী তারা তেচ চাততর ঐওয রক্ষানও বতপ্রথম ওতত বয বন মনে
কওারনব। ঐওয েি য় এমে ওথা বা ওাচ তানদর ওানরা োরা নব ো। ওারণ মােবী (দ:)
কবাননঙে, ঐওয েি ওরা কুের অথতাৎ ঐওয েিওারী উম্মা কথনওই বতষ্কার। ওানরা কেঙনে
কওউ কীবত কওারনব ো, কওউ ভ ওরন তার ামনে তানও (ংনলাযনের চেয) বা নব।
কত ওনয়ও লতােী কযানর এই চাতত কওবমাে তবভিই েয়, তেনচরা তেনচরা দাঙ্গা াঙ্গামায় তপ্ত
করানয়নঙ। এই ওাচ কওানর তারা এাম কথনও বতষ্কৃত কতা কানয়নঙই, েনরা চাততটিনও অেয
চাততর ককাানম েতরণত কওানরনঙ। ওারণ ঐ প্রাওৃ ততও তেয়ম- United we stand, divide we
fall অথতাৎ ঐওযনত তবচয়, অনেনওয েতে। েতনের েতরণততনত কই কয ককাাম কা, ককাামী
আচ কঘানঙ। আচ এই চাততর যাবতীয় অেগ্ররতার, েশ্চাদেদতার, ীেমেযতার, দাতরনেযর
অেযতম ওারণ এই অনেওয। এওওান যারা মগ্র েৃতথবীনত এওও ামতরও েরালতি তানব
প্রতততিত কানয়তঙ, মােবচীবনের প্রততটি কক্ষনে কশ্রিনত্বর আে, তলক্ষনওর আে অতযওার
কওানরতঙ কই কমানম চাততটি আচ দতেয়ার অেযােয েরালতিগুতর ওরুণার োে। আল্লার
কদয়া দীে প্রাওৃ ততও আর প্রাওৃ ততও তেয়মগুতর কওাে েতরবতত ে য় ো। তাই আজ মসদ এই
জাসতচ্ছে াযাচ্ছনা হ ৌযফ সপচ্ছয হচ্ছত য়, তাচ্ছদযচ্ছে হই প্রােৃসতে সনয়ভটিই োচ্ছজ
রা াচ্ছত চ্ছফ। তাচ্ছদয প্রথভ োজ হাচ্ছে, ‘আল্লায হুকুভ িাো আয োয হুকুভ
ভানচ্ছফা না’ এই েথায সবসত্তচ্ছত ঐেযফদ্ধ য়া।
বতত মানের মােবরতঘত প্রততটি তনস্টনমই চাততর ঐনওযর ও েথ এওটা এওটা কওানর বন্ধ
কওানর কদয়া কানয়নঙ। কযমে কণতাতন্ত্রও অতযওাংল কদনলই রওারী দ-তবনরাযী দ েরস্পর
যদ্ধংনদী অবিানে থানও। কওাে তবনয়ই তারা এওমত ে ো। এনও অেনরর ঘতরেেে 
মণ্ডোতনওই এওমাে দাতয়ত্ব কবান মনে ওনরে। কণতন্ত্র আনঙ বহুরওম, মাচতন্ত্র আনঙ অনেও

প্রওানরর। প্রততটি মতবানদর মথতনে আনঙ বহুংঔযও রাচনেততও দ। এই ব দনর মনযয
থানও কেতৃ নত্বর কওান্ন তেনয় ৃতি য়া উেদ। ধভণ চ্ছে ফযফায হোচ্ছয মাযা প্রচসরত
সচ্ছেচ্ছভয যাজনীসত েচ্ছয তাচ্ছদয অফস্থা হতা আয বয়াফ। চাতীয় েযতানয় দগুতর
াোাতে ঞ্চাতরত য় গ্রামাঞ্চন, েন তবতভন্ন ইয তেনয় লনর কযমে ঙতেনয় েনে দাঙ্গা কতমে
অতত তচ্ছ তবয় তেনয় গ্রানম গ্রানম শুরু য় দাঙ্গা, ংখত। এটা বতত মাে রাচনেততও দাদতর
এওটা ে মাে। তরাং ঘমাে তনস্টনম তবভতি, েন্দ এওটি আবতলযও তবয়। তওন্তু এানম
চাতত তঙ ইস্পানতর মত ওঠিে ঐওযবদ্ধ। মগ্র চাতত তঙ এওটি চাতত, তানদর কেতা (এমাম)
তঙনে এওচে, দীে (চীবেবযবিা) তঙ এওটি- আল্লার কদয়া তযদীে। এওটি চাততনও
ঐওযবদ্ধ রাঔার চেয বতপ্রথম কয তচতেটি প্রনয়াচে তা কা চাততর এওচে অতবংবাতদত
কেতা থাওনবে তযতে নবে আল্লার প্রততটি হুকুম বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রততজ্ঞ, অেে। কই কেতার
আনদল চাতত তবো প্রনশ্ন, তবো তেযায় োে কওারনব। তঔে প্রাওৃ ততওভানবই ক চাতত লতিলাী
নব এবং বতে লাতন্ত তবরাচ কওারনব।

৭. সক্ষা:
কবতলতদে আনকর ওথা েয়, ঙােরা তানদর তলক্ষওনদরনও অেতরীম শ্রদ্ধা কওারত, োনয় াত তদনয়
াাম কওারত। কঔানে আচনওর অতযওাংল ঙাে তলক্ষওনদরনও ভতি ওনর ো, স্বাভাতবও
ভেতাটকু প্রায় তবতপ্তর েনথ। তলক্ষা আচ বাতণতচযও েনণয রূোন্ততরত কানয়নঙ যা ওাাঁতে ওাাঁতে
টাওা তদনয় অতভভাবওরা তানদর ন্তােনদর চেয তওনে থানওে। বাতণতচযও কেনদনে ভতি-শ্রদ্ধাভাবাার কওাে িাে থানও ো, আত্মা থানও ো। তলক্ষানক্ষনে তাই। কবতে-ভাতা বৃতদ্ধর চেয
তলক্ষওনদরনও রাস্তায় বন অেলে কওারনত য়, ওােনের ওােে েনর তমতঙ কওারনত য়
বনলন েতনর তেটতে কঔনয়, টিয়ার কযা োরা আক্রান্ত কানয় কঘানঔর োতে কেন বাতে তেরনত
য়।
েক্ষান্তনর প্রেৃত এরাভ মেন সির তেন সক্ষে ভানুলচ্ছে সক্ষা সদচ্ছতন আল্লায
এফাদত ভচ্ছন হোচ্ছয। তততে তার ব্ধ জ্ঞােনও অেরনও তলক্ষা কদয়া মােবচাততর প্রতত তেনচর
ওতত বয  দায়বদ্ধতা (Duty and Responsibility) কবান মনে কওারনতে। তলক্ষনওর ম্মাে

কওমে তঙ তা চাো যায় কমাখ ম্রাট আরঙ্গনচনবর এওটি খটো কথনও। কয মনয়র ওথা
কবাতঙ, তঔে তওন্তু প্রওৃ ত এাম তঙ ো, প্রওৃ ত এাম াতরনয় ককনঙ রাল্লার োনতর
৬০/৭০ বঙর েনরই। প্রওৃ ত এাম ো থাওন আল্লার আইে-ওােে কমাটামটি চাতীয়ভানব
মাো কাত। তঔে এানমর তলক্ষা  মূযনবানযর যা তওঙ অবতলি তঙ তার এওটি েমো উনল্লঔ
কওারতঙ। ম্রাট আরঙ্গনচব এওতদে তার েেনদর তলক্ষা-দীক্ষা কওমে কানচ্ছ তা তেচ কঘানঔ
কদঔনত যাে। তততে দূর কথনও কদঔনত কেনে তার েে তলক্ষনওর োনয় োতে কঢন তদনচ্ছ আর
তলক্ষও তেচ াত তদনয় তেনচর োনয়র যূা-ময়া েতরষ্কার কওারনঙে। এ দৃলয কদনঔ েরতদে তততে
তলক্ষওনও তেনচর তেওট কডনও োঠাে। তততে তলক্ষনওর ওানঙ আনক্ষে প্রওাল কওানর বনে কয,
তার েে কতা আদব ওায়দা, গুরুচেনদর ম্মাে ওরা তওঙই কলনঔ তে। ওারণ লাচাদা যতদ
তলক্ষনওর েদযক তেনচর াত বতনয় েতরষ্কার কওানর তদত তানানই তার েে তলক্ষাপ্রাপ্ত কানচ্ছ
কবান তৃ প্ত কানত োরনতে। তলক্ষাগুরুর এই ম্মাে এও ময় আমানদর মানচ তঙ যা এঔে
কওবই ইততা। ওারণ আল্লা-ীে তলক্ষাবযবিা বা তনস্টম ব মােনও এমে কওানর তদনয়নঙ।

৮. সল্প  ংস্কৃসত:
োঘ, কাে, বাদযযন্ত্র, তঘোঙ্কে, ভাস্কযত তেমতাণ কযগুত অশ্লীতামি এবং মােবওযানণ ৃতচত
কগুত ও প্রওার তলনল্প, াতনতয, েতে েতে আতবষ্কানর কমানমরা ক ময় েৃতথবীর
ও চাততর মনযয লীত অবিানে উন্নীত কানয়তঙনে। অথঘ এঔে এব ওাচনও যমতচীতব আনম
মেতত কশ্রণী মেকো েনতায়া তদনয় ারাম কওানর করনঔনঙে। এানমর র েীতত কা, ববযঅনবয তেদ্ধতারনণর কবায় মােদণ্ড কানচ্ছ আল্লার আনদল এবং তেনয অথতাৎ আ-কওার’আে।
রাল্লা চােনতে কয, তাাঁর বাণীনও ভতবযনত তবওৃ ত ওরা নব, অনেও ববয তবয়নও অনবয
কখাণার চেয কটিনও তাাঁর উতি কবান ঘাতনয় কদয়া নব, তাই তততে কবান ককনঙে, আতম
কতামানদর চেয কটাই াা কওানরতঙ কযটা আল্লা াা কওানরনঙে, কটাই ারাম কওানরতঙ
কযটা আল্লা ারাম কওানরনঙে। তততে আর বনে, আমার কওাে ওথা কওার’আনের তবযােনও
রদ কওারনব ো, তনব কওার’আনের তবযাে আমার ওথানও রদ কওারনব (াদী)। তরাং কয কওাে
তচতে ারাম তওো তা চাোর চেয আমানদরনও আল্লার কওতাব কদঔনত নব। কওার’আনে যা

তওঙ তেতদ্ধ ওরা কানয়নঙ কগুত ঙাো আর বই ববয। এঔে কওার’আনে কদঔে কাে, বাদযযন্ত্র,
ওতবতা, ঘতচ্চে, োটযওা, অতভেয়, েৃতয, তঘোঙ্কে, ভাষ্কযতয তেমতাণ ইতযাতদ আল্লা ারাম
কওানরনঙে তওো? যতদ ো কওানর থানওে তানান এগুত তেনয় বাোবাতে ওরা ম্পূণত অনযৌতিও।
আল্লা হমটিচ্ছে নফধ হোচ্ছযচ্ছিন, হটিচ্ছে হোন আচ্ছরভ, ভুপসত, পেী, হভাপাচ্ছয
াযাভ েযায অসধোয যাচ্ছেন না। এ কতা কক ংস্কৃততর ওথা। কয তলল্প মােনর ওযানণ
আন, মােনর কমযার ইততবাঘও তবওাল খটানয় কই তলল্পঘঘতার েথ এাম রুদ্ধ কতা ওনরই ো,
বরং উৎাতত ওনর।

৯. নাযীজাসতয অফস্থা:
মােবচাততর প্রায় অনযতও চেনকািী োরী। আমানদর মানচ এই োরীরা বতনক্ষনে েশ্চাদেদ, এর
অনেওগুত ওারনণর মনযয প্রযাে এওটি ওারণ যমীয় কুংস্কার  প্রততবন্ধওতা। তওন্তু প্রওৃ ত
এানম োরীনও কয স্বাযীেতা কদয়া কানয়নঙ কটা মােবৃি কওাে বযবিানতই কদয়া য় তে।
তওন্তু এানমর অেযােয ও তদও কযমে াতরনয় ককনঙ কতমতে োরীর ম্পনওত এানমর ঠিও
আওীদা াতরনয় ককনঙ। আচনও এানমর প্রততটা তদও তবেরীত। তয এানমর োরী কওমে
তঙ কটা আচনওর মাে ওল্পো কওারনত োনর ো। েরনচকার োরী কবানতই আমানদর
ামনে কভন নঠ আোদমস্তও ওানা ওােনে আবৃত এওচে োরী, যার াত ঘনে কওাে রা
কেই। ক এতই অবা, রা কয কঘৌরাস্তার কমানে দাাঁে কওাতরনয় তদন বাতে তেনর আনত োনর
ো, ঐঔানে দাাঁতেনয় ওাাঁদনত থানও, স্বামীর ায়তা ঙাো ক এও ওদম কঘানত োনর ো, বা
কথনও োমনত োনর ো, তেনচর কোলানওর নঙ্গ আটনও যঔে তঔে কাাঁঘট ঔায়। এই োরীমূততত
কদনঔই মাে ভাবনঙ এাম োরীনও বতছ এভানবই অথবত, চেবতদ্ধ, অঘ, তবেতম্বত কওানরই
রাঔনত ঘায়। অথঘ প্রওৃ তেনক্ষ এানম কমনয়নদরনও আবদ্ধ কওানর রাঔারই কওাে নযাক কেই।
আল্লার কল রনর (া:) মনয় োরীরা চাততর প্রনয়াচনে অগ্রণী ভূ তমওা োে কওানরনঙে।
কযমে:

১. োরীরা মােবীর ামো ামতে বন আনাঘো শুেনতে, তলক্ষা গ্রণ কওারনতে, মােবীনও
প্রশ্ন কওানর চরুরী তবয় কচনে তেনতে, অনেও চাতীয় গুরুত্বেূণত তবনয় েরামলত তদনতে। এ
ময় মােবী  কমনয়নদর মানছ কওানো ওােে টাঙ্গানো তঙ এই বযাোনর কওউ কওানো দত
কদঔানত োরনব ো।
২. োরীরা মােবীর (দ:) ানথ কথনও যদ্ধ কওানরনঙে, লত্রুকদর ামা কওানরনঙে, আতনদর
তঘতওৎা তদনয়নঙে, তেতনদর দােনে ায়তা কওানরনঙে। হুনদর যনদ্ধ রাল্লা যঔে
াংখাততও আত ে, তঔে ওানেরনদর তম্মতত আক্রমনণর মনঔ রাল্লানও প্রততরক্ষা
কদয়ার চেয তনায়ার ানত অতত গুরুত্বেূণত  উনল্লঔনযাকয ভূ তমওা রানঔে উনম্ম আম্মারা (রা:)।
েরবতীনত রাল্লা কবানতঙনে, হুনদর তদে কযতদনও তাওাই কওব উনম্ম আম্মারানওই (রা:)
কদঔনত কেনয়তঙ।” কয কযাদ্ধানদরনও তারা তঘতওৎা  কবা তদনয়নঙে তারা তওন্তু অতযওাংলই
তঙনে আনমনদর ভাায় “কবকাো েরু”। মতচনদ েববীর এও োনল বতরী ওরা কানয়তঙ
যদ্ধাতনদর তঘতওৎার বযবিা। এই তবনল তঘতওৎা ইউতেনট অযযক্ষ তঙনে এওচে োরী,
রুোয়দা (রা:)।
েক্ষান্তনর, তিটিল, আচনও যানদর চীবেবযবিা তদনয় দতেয়া ঘন তারা োরীনদরনও কভানটর
অতযওার তদনয়নঙ ১৯২৮ নে, এঔে এওল বঙর য় তে। তারা কোবাতেীনত কমনয়নদর
অন্তভত ি কওানরনঙ তার এওল বঙর য় তে। যদ্ধাতনদর কবা কদয়ার চেয কলানরন্প
োইটিনঙ্গনও োততং চকনত প্রায় কদবীর আনে অতযতিত ওরা য়, তানও আযতেও োততং-এর
েনরাযা বা য়, তওন্তু ১৪০০ বঙর আনকর রুোয়দার (রা:) ওথা এই এ চাততনও ভতনয় কদয়া
কানয়নঙ। দভত াকযচেও কয, যমতবযবায়ী কুেমণ্ডও কমাল্লানদর অেপ্রঘানর প্রভাতবত এই চাততর
কানওরা মনে ওনর েতশ্চমা বস্তুবাদী ভযতা এন োরীচাততনও ইংনরচী তলক্ষায় তলতক্ষত কওানর
যমীয় অন্ধত্ব, েশ্চাদেদতা  অতলক্ষার ওারাকার কথনও মতি তদনয়নঙ। তও তেির েতরা!
৩. োরীরা মােবীর (দ:) ময় যদ্ধ ঘাওাীে বেযনদর ঔাবার, োেীয়  অেযােয রদ
রবরা কওানরনঙে।

৪. কমনয়রা মতচনদর োাঁঘ য়াি চামানত, চম’আর াানত, দই ঈনদর চামানত অংলগ্রণ
কওারত। প্রওৃ ত এানমর চমা তওন্তু বতত মানের মত মৃত চমা েয়, কই চমা তঙ রাষ্ট্রীয়
ওমতওানণ্ডর অংল।
৫. তারা েরুনর নঙ্গই জ্ব অেিানে অংলগ্রণ কওারত, কযটা এঔে ঘা আনঙ; কযঔানে অতযন্ত
তভে  যাক্কাযাতক্কর মনযয তানদরনও জ্ব কওারনত য়। মনে রাঔনত নব, কই জ্ব তওন্তু বতত মানের
তবওৃ ত আওীদার শুয আযযাতত্মও ের বা তীথতযাো তঙ ো, কটা তঙ উম্মার বাৎতরও মানম্মে। কঔানে এওে কানয় চাততর রাচনেততও, অথতনেততও, ামতরও ইতযাতদ তবনয়
বতরওম মযা, তেনয় গুরুত্বেূণত আনাঘো এবং তদ্ধান্ত কাত। জ্ব তঙ এওটি মাচাততনও
ঐনওযর দৃঢ় বন্ধনে কবাঁনয রাঔার এওটি ন্নর প্রতক্রয়া।
৬. তারা ওৃ তওানচ, তলল্পওানযত, বযবা-বাতণনচয অংলগ্রণ কওানরনঙ। কমনয়নদর চাতীয় 
ামাতচও ওমতওানণ্ড অংলগ্রনণর তববরণ তঔনত ককন ওনয়ও ঔনণ্ডর বে বে বই কানয় যানব।
মূ ওথা কানচ্ছ, কযঔানে যদ্ধনক্ষনের মত তবেদঙ্ক এবং বঘাইনত ছাঁ তওেূণত ওানচ েরু
াাবীনদর োলাোতল োরী াাবীরা অংল তেনয়নঙে, কঔানে অথতনেততও, ামাতচও, রাষ্ট্রীয়
এবং অেযােয ওানচ কয োরীনদর অগ্রণী ভূ তমওা তঙ তা বার অনেক্ষা রানঔ ো। তারা ওঔেই
েরুনদর কঘনয় কওাে অংনল তেতঙনয় তঙনে ো। আবার েরবতীনত এানমর স্বণতযনক জ্ঞােতবজ্ঞানের তবস্তার ানভ োরীনদর উনল্লঔনযাকয ভূ তমওা কদঔনত োই। তরাং আল্লার তযদীে
প্রতততিত কান োরীরা েূণত ম্মাে  মযতাদার নঙ্গ চাতীয়  ামাতচও প্রনয়াচনে তেতশ্চনন্ত,
তেতবতকে কয কওাে ভূ তমওা রাঔনত োরনব।

১০. েভ ফযফস্থা:
শ্রতমওনদর প্রােয অতযওার কথনও বতঞ্চত কওানর কচার কওানর তানদর কথনও শ্রম আদায় ওরার
ইততা মােব ভযতায় বহু আনাতঘত। এই তেযতাততত শ্রমচীতব মােগুত তঔেই মতি কেনয়নঙ
যঔে আল্লার কওাে েবী-রনর োরা ঐ মানচ আল্লার কদয়া চীবেবযবিা ওানয়ম কানয়নঙ।
অতীতওান এই শ্রতমওনদরনও বা কাত দা, ককাাম। এঔে দানর বদন শ্রতমও, ওমী এবং

এমে আর ন্নর ন্নর লী লে বযবার ওরা য়, তওন্তু ন্নর লনের অন্তরান এঔে কই
ক্রীতদানর তেেীতেত অতভবযতিই কদঔা যায়। এমেতও বতত মানের অবিা আর ভয়াব, ওারণ
দাপ্রথায় মতেব ক্রীতদানর ম্পূণত দাতয়ত্ব গ্রণ কওারত আর আচ োম মাে মচতরনত শ্রতমও
ভাো কওানর তার শ্রম ক্রয় ওরা য়, তওন্তু আর কওাে দায় দাতয়ত্বই কেয়া য় ো। শ্রতমওনদর
বযাোনর রাল্লার হুকুম কানচ্ছ, শ্রতমনওর খাম শুতওনয় যায়ার আনকই তার মচতর তদনয় দা।
এটা রাল্লার কওব উেনদলবাণী েয়, এটা তঙ উম্মার প্রতত তাাঁর হুকুম, তেনদত ল যা উম্মা
তওভানব বাস্তবায়ে কওানরনঙ তা ইততা। রাল্লা কবাননঙে, ‘কতামানদর ককাাম কতামানদর
ভাই। তারা বাযয কানয় কতামানদর অযীে কানয়নঙ। তাই যার ভাই তার তেনচর অযীে তার উতঘৎ,
ক তেনচ যা ঔায় তা-ই তানও কঔনত কদয়, তেনচ যা েনর তা-ই তানও কোরনত কদয় এবং ানযযর
বাইনর তার ওাঙ কথনও কওাে ওাচ আদায় ো ওনর।’ প্রনতযও কমানম তাই তার অযীেি
বযতিনও তানও তেনচর ভাই জ্ঞাে কওারনতে। মর (রা:) তেনচ কযরুযানম যায়ার ময় অনযতও
েথ তেনচ উনট আনরাণ কওানরনঙে, বাতও অনযতও েথ তেনচর দানও উনট আনরাণ কওাতরনয়
তেনচ উনটর রতল কটনে তেনয় ককনঙে। তযদীে প্রতততিত থাওার েন ঔতোর নঙ্গ কওাে
কদরক্ষী বাতেীর প্রনয়াচে েনে তে। এমে এওটি অবিা তও আচ ওল্পো ওরা যায়? কই মাচ
তদনত োনর কওবমাে আল্লার তযদীে।
শ্রতমওনদর বতঞ্চত কওানর মাতওরা কয ঔব নঔ আনঙ কতমে তওন্তু েয়। এটা তয কয তারা
তানদর েতরবার তেনয় ীমাীে কভাকতবান চীবেযােে ওনরে। তওন্তু ঔ, লাতন্ত (Peace and
happiness) আর কভাকতবা, আরাম আনয়ল (Comfort and enjoyment) ওঔে এও তচতে
েয়। ঔ কানচ্ছ মােনর দুঃতশ্চন্তাীে, আতঙ্কীে, তালাীে এওটি অবিা। মাতওেনক্ষর কয
ওাউনও তচনজ্ঞ কওানর কদঔে তারা শ্রতমওনদর কঘনয় ঔব এওটা নঔ কেই। ওারণ বযাংনওর ঋণ,
ঘাাঁদাবাতচ, আমদােী-রেতােীর ীমাীে চটিতা, রওারী ওমতওতত ানদরনও প্রতততেয়ত খ
তদনয় ঔতল রাঔা, শ্রতমও তবনক্ষাভ, বাচারদনরর অতেয়তন্ত্রত উত্থাে-েতে বহুতওঙ তেনয় তারা
মারাত্মও অঔী চীবেযােে ওনরে। তরাং এটা স্পি কয, বতত মানের তনস্টমগুত ওাউনওই
ঔী কওারনত োরনঙ ো, মাতওনও ো, শ্রতমওনও ো। তাই এই ক্ষততওর তনস্টমনও এঔেই
বচতে ওরা মনয়র দাতব।

১১. াসযফাসযে ৃঙ্খরা:
ইহুদী তিস্টাে ‘ভযতা’-কও বনঘনয় কবলী ঘঘতা কওারনঙ েতশ্চমা কদলগুত। তানদর ানতই দতেয়ার
তেয়ন্ত্রণ, তানদরনওই অেওরণ ওরার কঘিা কওারনঙ বাতও েৃতথবী। এই অেওরণ কঘানঙ
োতরবাতরও চীবনে। েতশ্চমা কদলগুতনত কযৌথ েতরবার প্রথা বহু আনকই কল কানয় ককনঙ।
তানদর অেওরনণ আমানদর কদনলর েরুরা স্বতেভত র কানত ো কানতই তেনচর স্ত্রীনও তেনয়
আাদা েতরবার কঠে ওনর, কমনয়রা ঘায় ো বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুতের নঙ্গ থাওনত। তানদর ন্তাে
বে য় ওানচর কানওর ওানঙ, ময় ওাটায় টিতভ কদনঔ। েন স্বভাবতই মা-বাবার প্রতত বললনবই
শ্রদ্ধা  ভাবাা াতরনয় কেন, বনয়ানচযিনদর াতন্ননযয কথনও বেততও তলক্ষা াভ ো ওরায় তারা
কানয় নঠ অনেওাংনল স্বাথতের  আত্মনওতন্ধও। আমানদর মানচ এঔে কযৌথ েতরবার ঔাঁনচ
োয়া মলতও। উচ্চতবিরা বৃদ্ধ তেতা-মাতানও বৃদ্ধাশ্রনম তেবতাে তদনয় তানদর প্রতত আচন্
ঋনণর দায় কথনও তেষ্কৃতত কেনত ঘাইনঙ, আর তেম্নতবিরা কস্রে বাবা-মানও তযাক কওারনঙ। দ’মনঠা
অন্ন ংিানের চেয বহু বৃদ্ধ তেতানও তরক্সা ঘাানত কানচ্ছ, বহু বৃদ্ধা মানও অনেযর বাতেনত ওাচ
কওানর, অথবা তভক্ষা কওানর কবাঁনঘ থাওার োই কওারনত কানচ্ছ। এঔে েতশ্চমা কদলগুতনত তদনে
তদনে তবনয়র প্রথা াতরনয় কযনত শুরু কওানরনঙ। তানদর কথনও আমানদর মানচ আমদাতে
কানচ্ছ তভ টনকদার, তভ ইে ইতযাতদ। তবনয়নও কনওন আঔযা তদনয় এওনে ববা কওারনঙ েরোরী, যততদে ভানা ানক এওানথ থাওা, অতুঃের আাদা কানয় যায়া; চন্তু চানোয়ানরর
মনযয অবলয এই প্রথা প্রঘতত আনঙ অোতদওা কথনওই। এই োলতবও প্রথার েন মানচ ৃতি
কানচ্ছ ওরুণ ভারামযীেতা। অি, বৃদ্ধ, অক্ষম কাওনদর কদঔার কওউ ো থাওায় তারা এও
েযতানয় কানয় েেনঙ মানচর কবাছা। অনেও রাষ্ট্র তানদরনও কওােমনত চীবেযারনণর চেয
বৃদ্ধাশ্রনমর ভাবাাীে, তেবতান্ধব প্রনওানি ওনর। তওন্তু আমানদর মত দতরে কদনল ক বযবিাটকু
কেই।
এই অলাতন্তময় োতরবাতরও চীবে আল্লার তযদীে প্রতততিত থাওন কওউ ওল্পোনত আেনত
োরনতা ো। তওঙতদে আনক প্রততটি েতরবানর বনয়ানচযিনদরনও কয ম্মাে ওরা কাত কই তলক্ষা
কয আল্লার তরে কথনও তবতভন্ন যনমতর মাযযনম এন মােবমানচ আঘতরত কানয়নঙ এ ওথা কওউ

অস্বীওার কওারনত োরনব ো। কওব ম্মােই ওরা কাত ো, প্রনতযনও কই ওতত াবযতির হুকুম
োে কওারত।
উোচতনের ামথতয ো থাওন মরতিরাই েতরবানরর ওতত া তঙনে, কয কওাে গুরুত্বেূণত তদ্ধান্ত
তারাই তেনতে। তনব তদ্ধান্ত গ্রনণর আনক াযারণত েতরবানরর ওনর এমেতও যারা কৃওমী
তানদর েরামলত কলাো কাত। েতরবানরর মনযয কয কওাে অনেওয, মনোমাতেয কখাটন এই
মরতিনদর মযযিতায় নঙ্গ নঙ্গই োয়াা কানয় কযত। আচনওর এওও েতরবার বযবিায়
মনোমাতেয কান কটা কমটানোর কওাে েথ থানও ো। হমচ্ছতু এরাভ ভানুচ্ছলয
াসযফাসযে জীফচ্ছনয ফযাাচ্ছয ূণণাঙ্গ সদে সনচ্ছদণ না সদচ্ছয় থাচ্ছে তাই হই আনন্দভয়
াসযফাসযে সযচ্ছফ সপসযচ্ছয় আনচ্ছত আল্লায তযদীচ্ছনয হোন সফেল্প হনই।

১২. ভানফ জাসতয অফস্থা:
মস্ত মােব চাততই এননঙ এও বাবা-মা আদম-ায়া কথনও। তরাং মস্ত মােব চাতত
প্রওৃ তেনক্ষ এও চাতত। এই তবশ্বনও ৃতি কওানরনঙে আল্লা এবং তততে তাাঁর প্রতততেতয তানব
মােবচাততনও েৃতথবীনত কপ্ররণ কওানরনঙে। এই তানব মস্ত েৃতথবীই তার কদল। তরাং এওটি
কদনলর োকতরও কযমে ঐ কদনলর বতে অবানয তবঘরণ, বযবা-বাতণচয, তবনয়-লাতদ  ববা
কওারনত োনর, কতমতে কওানর াযা ৃসথফীচ্ছতই অফাচ্ছধ সফচযণ, ফযফায়-ফাসণজয, সফফা
 ফফা হোযচ্ছত াযা তায জন্ম ত অসধোয। এই অসধোয ফতণভাচ্ছনয সচ্ছেভ
যণ হোচ্ছয সনচ্ছয়চ্ছি। ১৪০০ বঙর আনক কয অযত-েৃতথবীনত আল্লার তযদীে প্রতততিত
কানয়তঙ ঐ এাওায় ভ্রমণ বা ববা কওারনত কওােই তভা-োনোটত-োকতরওত্ব েদ ইতযাতদ
তওঙই াকনতা ো। আচনও তনস্টনমর (কণতন্ত্র, মাচতন্ত্র, রাচতন্ত্র ইতযাতদ মােব রতঘত তনন্ত্রর)
োাঁনদ েনে মস্ত েৃতথবী দই লতাতযও কভৌকতও রানষ্ট্র তবভি। তওঙ রানষ্ট্র চেংঔযার এমে
তবনফারণ কখানটনঙ কয অল্প িানে অংঔয মাে আটনও থাওনত বাযয কানচ্ছ। কঔানে চেংঔযার
ঘানে ওৃ তেমভানব শ্বারুদ্ধওর েতরতিতত ৃতি ওরা কানয়নঙ। অের তদনও তওঙ রানষ্ট্র াচার াচার
মাই চায়কা েনে আনঙ ববানর মাে কেই। এ এও াংখাততও অতবঘার।

১৩. হাাে:
আল্লা  তাাঁয যুচ্ছরয ক্ষ হথচ্ছে হোনরূ ফাধযফাধেতা হনই হম ুরুলচ্ছদযচ্ছে
আযফীয় হজাব্বা সযধান হোযচ্ছত চ্ছফ, হভচ্ছয়চ্ছদযচ্ছে আাদভস্তে ঢাো হফাযো
সযধান হোযচ্ছত চ্ছফ। েৃতথবীর এনওও অঞ্চনর মাে এনওও যরনের কোলাও েনর থানও।
কভৌনকাতও অবিা, চবায়, ঐততাতও েটভূ তম ইতযাতদ এওটি এাওার মােনর কোলাও
তেযতারনণ গুরুত্বেূণত ভূ তমওা োে ওনর। এরাভ হমচ্ছতু ভগ্র ৃসথফীয জনয এচ্ছচ্ছি তাই
এয হোন সনসদণ ষ্ট হাাে থাো ম্ভফ নয়। শুয এওটি মাে লতত আল্লা তদনয়নঙে তা কাকোলাও কযে লাীেতা েতরেন্থী ো য়। অলাীে কোলাও েতরযাে ওরা তেশ্চয় কওাে যমতমনতই
অেনমাতদত েয়, কওাে ভয মানচই অলাীে কোলাও েতরযাে মযতাদােূণত কানত োনর ো। ও
যনমতর তলক্ষা অলাীে কোলাও েতরযানের েন মােনর কয বেততও অবেতত য়, এই র তযটি
বছনত ইউনরানের রাষ্ট্রগুতর অনেও মূয তদনত কানয়নঙ। অতুঃের অনেনওই তানদর কদনলর স্ক
ওননচ অলাীে কোলাও (কযমে তমতেস্কাটত ইতযাতদ) েনর যায়া তেতদ্ধ কওানরনঙ।

১৪. অনযানয ধচ্ছভণ য ভমণ াদা:
উম্মনত কমাাম্মদী যত যদ্ধ কওানরতঙ কগুতর উনেলয তঙ রাষ্ট্রলতি অতযওার কওানর কঔানে
আল্লার তবযাে চাতীয়ভানব প্রততিা ওরা। তওন্তু তারা বযতিকতভানব এওটি মােনও তার যমত
তযাক কওানর এই দীে গ্রনণ বাযয ওনরে তে। শুয তাই েয়, কযঔানেই তারা আল্লার আইনের
লাে প্রততিা কওানরনঙে কঔানেই অেয যনমতর ঘাঘত, তোকক, মতন্নর  েযানকাডা রক্ষার দাতয়ত্ব
কতা তেনয়নঙেই তার উের ঐ ব যনমতর কাওচনের যার যার যমত োনে কওউ কযে কওাে
অতবযা েযতন্ত ো কওারনত োনর ক দাতয়ত্ব তারা তেনয়নঙে। অেযােয যনমতর কাওচনের
তেরােিার কয ইততা এই চাতত ৃতি কওানরনঙ তা মােব চাততর ইততান অেেয, এওও,
েৃতথবীর কওাে চাতত তা কওারনত োনর তে। মােনর ামতিও চীবনের ঔ-লাতন্ত-তেরােিা তেভত র
ওনর বতনক্ষনে ঠিও আইে  তার প্রনয়ানকর উের। তরাং ভানুচ্ছলয ফযসক্ত ত ধভণ
সযফতণন েযা এরাচ্ছভয উচ্ছেয নয়, এরাচ্ছভয ভূর উচ্ছেয াভসষ্টে জীফচ্ছন নযায়ুসফচায-াসি প্রসতষ্ঠা েযা। এরের এানমর ে কদনঔ, কৌন্নযত কদনঔ যারা তানদর বযতিকত

যমত েতরবতত ে কওানর এাম গ্রণ কওারনত ঘায় কওারনব, এটা তানদর বযতিকত ইচ্ছা অতেচ্ছার
উেনর কঙনে কদয়া কানয়নঙ। এটাই আল্লার তযদীনের তঘরন্তে েীতত। এর অওাটয প্রমাণ
ভারতবনত প্রায় এও াচার বঙর কমানম লাওরা লাে কওানরনঙে। যতদ তন্ননদরনও
যমতান্তরওরনণ বাযয ওরা কাত, ভারতবনত এওটি তন্ন েতরবানরর থাওার ওথা তঙ ো। তওন্তু
বাস্তবতা তও তাই? ভারনত তন্ন যমতাবম্বীর ংঔযা কমাননমর বহুগুণ কবলী। এানমর স্বণতযনক
মযযপ্রাঘয অযত-েৃতথবী চনে কমানম লাতত এাওায় ইহুদী-তিস্টাে অেযােয যনমতর ক্ষ
ক্ষ মােনর বা তঙ। যতদ কমানমরা ওাউনও যমতান্ততরত য়ার চেয বাযয কওারত, তনব
আচনওর ইরাইন, ততরয়া, কবােে, তমলনর, উির আতিওার কদলগুতনত অেযযনমতর কওাে
কাওই থাওনতা ো।
এ ওথা অেস্বীওাযত কয, মােবচাততর আত্মা বহু আনকই অযুঃেততত, ওতত কানয় ককনঙ, বা
যায় প্রায় ধ্বং কানয় ককনঙ। ততা, তযবাতদতা, তেিা, তযাক, চ্চতরে ইতযাতদ গুণাবী োশ্চাতয
বস্তুবাদী চীবেবযবিার প্রভানব প্রায় ধ্বং কানয় ককনঙ। ৎ মাে এ যনক অঘ েয়ার মত,
এতিও মূয থাওন বযবাতরও মূয কেই। এ কা মােবচাততর ঘাতরতেও অযুঃেতনের তদও।
আর বাতযওভানব যদ্ধ, মাযদ্ধ, াোাতে, তংা, রাচনেততও অতিরতা ব তমতনয় মােনর
চীবে িাকত। োরমাণতবও অনস্ত্রর হুমতওর তবয়টি তবনবঘোয় আেন মাে ধ্বংনর
এনওবানর প্রান্তীমায় দাাঁতেনয় আনঙ। এই অবিা কথনও মােবচাততর বাাঁঘার উোয় তও কটা আল্লা
দয়া কওানর এ যামাোর এমাম চোব কমাাম্মদ বায়াচীদ ঔাে েন্নীনও বতছনয় তদনয়নঙে। তাই
আল্লার প্রদি তয চীবেবযবিার কই রূেনরঔা মােনর ওানঙ তন যরা আমানদর বেততও
দাতয়ত্ব কবান মনে কওারতঙ।
কয এাম আেোরা আচনও যমত বযবায়ী কমাল্লা েনরাততনদর ওানঙ কদঔনঙে আমরা কই
এানমর ওথা কবাতঙ ো। এানমর তযরূে তানদর ওানঙ কেই। তারা কওউ াোতে, কওউ
াম্বত, কওউ তলয়া, কওউ ন্নী, কওউ য়াাবী, কওউ াাতে, কওউ বাায়ী। তাযা এই সফেৃত
এফং অচ্ছনোংচ্ছ ভন ো এরাভগুসর সক্ষা হোচ্ছযচ্ছিন সিটি সিোনচ্ছদয প্রসতসষ্ঠত
ভাদ্র্াাগুসর হথচ্ছে। তরাং তানদর ওানঙ কয এাম আনঙ কটা তদনয় অমে লাতন্তর মাচ

প্রততিা ওরার তঘন্তা াযওর। আমরা কবাতঙ আল্লার তযদীে এানমর ওথা, যার রূেনরঔা
যামাোর এমাম তদনয় ককনঙে।
আল্লার বতলতিমিায় বা তাাঁর অীম জ্ঞানের ম্বনন্ধ যারা তবশ্বাী েে তারা যতি উত্থােে
কওারনত োনরে কয, কঘৌেল’ বঙর আনক মাে মানচর কয অবিা তঙ কঔানে য়নতা এই
চীবেবযবিা ওাযতওরী কানয়তঙ এবং ঐ অওল্পেীয় ে কদঔা তকনয়তঙ। তওন্তু বতত মানে
তবজ্ঞানের, প্রযতির কয অগ্রকতত কানয়নঙ তানত চীবনে কয চটিতার ৃতি কানয়নঙ এঔে ঐ
েরনো বযবিা আর করূে ে কদঔানত োরনব ো; এঔে মােনওই তঘন্তাভাবো কওানর তার
চীবেবযবিা বতরী কওানর তেনত নব এবং আমরা তা-ই তেতচ্ছ। এ ওথায় আমানদর চবাব কানচ্ছ,
অবিার োতরোতশ্বতওতায় বহু তবয় বদন যায়। অনেও তবয় অগ্রণনযাকয  অপ্রাতঙ্গও কানয়
যায়। তওন্তু অনেও তবয় আনঙ যা তঘরন্তে, অেতরবতত েীয়, লাশ্বত, এর কওাে েতরবতত ে য় ো।
কযমে: এওটি মােনর োনও নচানর খত মারন তার োও তদনয় রি কবর নব, ক্ষ বঙর আনক
এই খত মারন তঔে রি কবর কাত, আচ কবনরায়, ক্ষ বঙর েনর মােনর োনও খত
মারন রি কবনরানব। এর কওাে েতরবতত ে কেই। চীবনের অথতনেততও কক্ষনে দ তভতিও েূাঁতচবাদ
মেয মানচ কয ক্ষতত ওনর, যেী-দতরনের কয ববময বৃতদ্ধ ওনর তা ক্ষ বঙর আনক কওারত,
এঔে কওারনঙ এবং আচ কথনও ক্ষ বঙর েনর এই দ তভতিও অথতেীতত মােবচীবনে প্রনয়াক
কওারন এওই তবময় ে ৃতি কওারনব। আগুনের কোোবার লতি ক্ষ বঙর আনক যা তঙ,
আচ তাই আনঙ এবং ক্ষ বঙর েনর অেতরবতত েীয়ভানব তা-ই থাওনব।
এভসন ফহু সজসন আচ্ছি মা াশ্বত অসযফতণনীয় প্রােৃসতে সনয়ভ। ফণ জ্ঞানী আল্লা
এই হল জীফনসফধান (দীন) হতভসন হইফ অসযফতণনীয় াশ্বত চ্ছতযয উয
প্রসতসষ্ঠত হোচ্ছযচ্ছিন মা ৃসথফীয ফােী আয়ুষ্কাচ্ছরয ভচ্ছধয সযফতণন চ্ছফ না। এই চেয
এই দীনের এও োম দীে কেতরা বা প্রাওৃ ততও দীে (ূরা রূম ৩০)। এই জীফনফযফস্থায
প্রসতটি আইন-োনুন, আচ্ছদ-সনচ্ছলধ সতসন অসত তেণতায চ্ছঙ্গ ঐ ফ অসযফতণনীয়
প্রােৃসতে সনয়চ্ছভয উয প্রসতসষ্ঠত হোচ্ছযচ্ছিন, মাচ্ছত ভানফজাসতয ফাসে আয়ুষ্কাচ্ছরয
ভচ্ছধয হোন সযফতণচ্ছনয প্রচ্ছয়াজন না থাচ্ছে। িাে, ওা  োেনভনদ েতরবতত েীয় যা তওঙ
ইনতােূনবত কপ্রতরত চীবেবযবিাগুতনত তঙ তার কওােটিই এনত িাে োয় োই, এনত শুয

অেতরবতত েীয় লাশ্বত প্রাওৃ ততও তেয়নমর উের প্রতততিত তবয়গুতই িাে কেনয়নঙ। ওানচই
কঘৌেল’ বঙর আনক এই চীবেবযবিা মােনর চীবনে প্রনয়ানক কয ে কানয়তঙ, বতত মানে প্রনয়াক
কওারন কই এওই ে নব এবং ক্ষ বঙর েনর প্রনয়াক কওারন কই অওল্পেীয় েই নব।
আনঔরী েবী কমাাম্মদ (দ:) এর উের অবতীণত এই তযদীে আল্লার ৃতিচকনতর মতই তেঔাঁত 
অতবওৃ ত। আল্লার ৃতি কওমে তেঔাঁত, তার বণতো তদনত তকনয় মাে আল্লা বনে, তততে প্ত
আওাল স্তনর স্তনর ৃতি ওনরনঙে। ততম ওরুণাময় আল্লা তা’আার ৃতিনত কওাে ত্রুটি কদঔনত
োনব ো। আবার দৃতি কেরা; কওাে ঔাঁত কদঔনত ো তও? অতুঃের ততম বার বার তাতওনয় কদঔকতামার দৃতি বযথত  েতরশ্রান্ত নয় কতামার তদনও তেনর আনব (ূরা মও ৩/৪)। আল্লার কদয়া
তযদীে এমেই তেঔাঁত। এঔে তদ্ধান্ত কেয়ার দাতয়ত্ব মােনর, তারা তও এভানবই তানদর চীবে
ওাটিনয় যানব, এমে এওটি োরওীয় েতরনবনল তানদর ভতবযত প্রচন্নও করনঔ যানব োতও,
তানদরনও এওটি স্বকীয় চীবে উোর তদনয় যানব।
আে, আমরা বাই তমন এই োরওীয় তনস্টমটানও োল্টাই। কযবত তীনদর প্রততিাতা
এমাম, এমামযযামাে চোব কমাাম্মদ বায়াচীদ ঔাে েন্নী আল্লা-রনর াতরনয় যায়া কয
প্রওৃ ত, তয চীবেবযবিা মােবচাততর ামনে তন কযানরনঙে তা গ্রণ কওাতর। অলাতন্তময়
চীবেনও লাতন্তময় কওাতর। এমে এওটি চীবেবযবিা বা তনস্টম ওানয়ম কওাতর কযঔানে ঔ, লাতন্ত
আর তেরােিায় আেন্নময় চীবেযােে কওারনব মােবচাতত। বনঘনয় গুরুত্বেূণত তবয় কা এই
ঔ-লাতন্ত কওব োতথতব চীবনেই ীমাবদ্ধ থাওনব ো, তা প্রতম্বত নব েরওা েযতন্ত। কঔানে
তারা াভ কওারনব অেন্ত চান্নাত।
আচ মােবীর (দ:) উম্মত তানব কযবত তীদ মােবচাততনও কই প্রওৃ ত এামনও গ্রণ
ওরার চেয আহ্বাে কওানর যানচ্ছ। এই তযদীে অেরণ কওারন মােবচাতত কয ততযই লাতন্ত
োনব তার স্বাক্ষর আমরা ইনতামনযযই করনঔতঙ। তবতভন্ন দাতব আদানয়র আনন্নাে কওারনত তকনয়
কণতনন্ত্রর োনম মােনর ক্ষতত ওরা, েথনরায ওরা, আইে লৃঙ্খা বাতেীনও ামা ওরা, রতা,
জ্বাা-কোো তেনওটিং ইতযাতদ দতেয়াময় ঘা থাওন কযবত তীদ তার চন্ি কথনও
১৮ বঙর যাবৎ ওানরা কওাে ক্ষতত ো কওানর, ওানরা েথনরায ো কওানর, রতা, জ্বাা-কোো

ইতযাতদ কওাে ধ্বংাত্মও ওাচ ো কওানর, মােনও এওট ওি ো তদনয় ম্পূণতভানব
আইেলৃঙ্খার মনযয কথনও এর আদলত প্রঘার কওানর যানচ্ছ। তরাং এভানব লাতন্তেূণত েদ্ধততনত
কদনলর অতযওাংল মােনর ওানঙ তেনচনদর আদলতনও তন যরা ম্ভব তার েতচর িােে কওানরনঙ
কযবত তীদ। শুয তাই েয়, কযবত তীনদর ওমীরা বযতিকতভানব কওাে অেযায় ওনর
ো। তারা ম্পূণত ববয েন্থায় আয়-উোচতে ওনর, তারা দ খনর ংস্পনলত যায় ো, তারা ওনঠার
েতরশ্রম ওনর এবং কওাে ওাচনও ক্ষে জ্ঞাে ওনর ো। এটি আল্লার তযদীে প্রততিার এমে এও
আনন্নাে যা এর বাইনরর ওানরা ওাঙ কথনও কওাে আতথতও াাযয ো তেনয় ম্পূণত তেচ উনদযানক
মােবতার ওযানণ ওাচ কওানর যানচ্ছ। এই ১৮ বঙনর কযবত তীদ আনন্নাে কদনলর কওাে
এওটি আইে ভঙ্গ ওনর তে, এওটি অেরায ওনর তে। এটি আল্লার তযদীনের ে। েনরা
মােবচাতত যতদ এভানব আল্লার তযদীেনও তানদর চীবেবযবিা বা তনস্টম তানব বরণ কওানর
কেয়, তনব তানদর চীবে কথনও বতপ্রওার অেযায়, অেরায এবং অলাতন্ত তেমূত কানয় যানব
এেলা’আল্লা।

