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“বর্তমানে আমানের দেল ারা পৃথিবীনর্ চমাে ংকনের মাধাে একমাত্র
আমানের কানেই আনে”- কথাটা শুনদত মতআ চফশ্বায ভদন মাক তয এটাআ মম, িরভান
ংকদটয ভাধান ভান অল্লা অভাদদযদকআ চদদয়দেন। অজদক অভাদদয মদ ভস্ত
দুচনয়াভয় বয়াফ ংকট িরদে, যাজননচতক ানাাচন, থথননচতক ংকট, াভাচজক চিযতা,
ফথস্তদয প্রতাযণা  দুনীচত, ধদভথয নাদভ ন্ত্রা আতযাচদ ফ চভচরদয় ভানুল অজ িযভ াচিয
ভদধয ফা মকাযদে। এআ ভস্ত যকভ নযায় মথদক, চফিায মথদক ফাাঁিায জনয ভানুল থ খুাঁজদে,
এজনয একটায য একটা থ ফরম্বন মকাদয মাদে চকন্তু াচি মতা াদেআ না ফযং চদন চদন
চযচিচত জটির  বয়াফ অকায ধাযন মকাযদে। এয মথদক ভুচিয থ অল্লা অভাদদযদক দান
মকাদযদেন। আমানের এই কিা বার দপেনে কনেকটি র্য  যুথি উপস্থাপে দকারব,
দয দকউ দ াা মে থেনে পড়ন আলা দকাথর বুঝনর্ ক্ষম নবে।
মখন ভানফজাচতয ঈদয মকান চফমথয় অদ তখন কদরআ অক্রাি য়। একটা প্রফাদ অদে
নগয ুড়দর মদফারয় বষ্মীবূ ত য়। তাআ অজ ফাআ চভদর ফদ চদ্ধাি মনয়া দযকায মম এ
মথদক ফাাঁিা মায় চকবাদফ। এমেই ঙ্কেকান আল্লা করুণা দকানর এ যামাোর এমাম
জোব দমাাম্মে বাোজীে

াে পন্নীনক এর দিনক মুথির উপাে বুথঝনে থেনেনেে,

অিত াৎ মাধাে পাো দেনে। মটা মাদে একটি জ তয ফাআদক মভদন চনদত দফ, তা
মার অল্লা ভস্ত দুচনয়া  ভানুল ৃচি মকাদযদেন। ভানুল চকবাদফ াচি াদফ মজনয একটি তয
দীন, তয জীফন-ফযফিা মুদগ মুদগ চতচন ভানফজাচতদক চদদয় অদেন, মায মল ংস্কযণ
অল্লা অদখযী নফীয ঈয নাদমর মকাদযদেন। ফতথ ভাদন অভযা এরাভ নাভক মম ধভথটি মদখচে
মটি চকন্তু অল্লায মদয়া প্রকৃ ত এরাভ নয়। তীদতয ফগুচর ধভথআ মমভন কার চযক্রভায়
চফকৃ ত মাদয় মগদে, এরাভ ১৩০০ ফেদয চফকৃ ত মাদত মাদত এদকফাদয চফযীতভুখী মাদয়
মগদে, শুধুভাত্র চফত্র মকায’অনদক চফকৃ ত মকাযদত াদযচন। এআ চফকৃ ত এরাভদকআ অল্লায
মপ্রযীত এরাভ মফাদর বু র কযা মাদে। অজদক ধদভথয নাদভ মম ন্ত্রা িরদে, ফযফা িরদে,
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যাজনীচত িরদে, ধদভথয চফচধ-চনদলদধয মফচড় চযদয় নাযীদদযদক ঘদযয ভদধয ফচন্দ মকাদয যাখা
মাদয়দে, থবথিন্ন ধরনের দপালাক, দবা  আচার-আচরনণর মনধয ধমত নক আবদ্ধ
দকানর রা া দানেনে, ংেীর্, াথর্য, কা, ংস্কৃথর্, ববজ্ঞাথেক েনবণা ইর্যাথেনক
ধনমত র নে ম্পকতীে দকানর দো দানেনে, দকব র্াই েে এগুথনক ধনমত র
মুন ামুথ

োাঁড় করানো দানেনে, এগুথ বথকেু ই করা দানে থবকৃর্ এানমর

ধারণা দমার্ানবক। অয ুস্পিবাদফ মফারদত মগদর এআফ ধাযণায চধকাংআ ভধযমুগীয়
চখ্রস্টীয় ভতফাদ মা ুচযকচিতবাদফ এরাদভয গাদয় িাচদয় মদয়া মাদয়দে। অল্লায
নাদমরকৃ ত মম এরাভ অকাদয ভত ঈদায, ভুদেয ভত চফার, প্রিণ্ড গচতীর, প্রগচতীর, মআ
এরাভ অজদক চযচিত-এভনচক কিনায ফাআদয। আঈদযাীয় ধভথীন ফস্তুফাদী বযতায
চক্ষা মভাতাদফক ফতথ ভাদন এরাভদক জাগচতক জ্ঞান চফজ্ঞান, চিকরা আতযাচদ মথদক অরাদা
মকাদয মদখা য়, থি এটা আচতা মম অধুচনক জ্ঞান চফজ্ঞাদনয চবচি যিনা মকাদযচেদরন প্রকৃ ত
মভাদরভযাআ। ঈদাযণ: মস্পন। প্রকৃ ত এরাদভয মম বযতা মস্পদন প্রচতচিত মাদয়চের তা ৮০০
ফেদয পু দর পদর ুদাচবত মাদয় ুদযা আঈদযাদক অদভাচদত মকাদযচের, ভগ্র আঈদযাদয চি,
াচতয, িাতযকীচতথ , চিচকৎা, ঙ্গীত থথাৎ এক কথায় কর জ্ঞান চফজ্ঞাদনয মকন্দ্রচফন্দু চের
মস্পন। আঈদযাচয় বযতায মম নফজাগযণ (Renaissance) তায ঈাদান যফযা মকাদযচের
মস্পদনয মভাদরভ বযতা। থি চনদারুণ চযা এআ মম, দই মাে দমানমনের বর্তমাে
পশ্চােপে উত্তরূরীরা মথজনে, ােকাে, হুজরাে দবান প্রশ্ন দর্ানে দরথি দলাো,
টিথি দে া, োে দলাো, িাষ্কযত য থেমত াণ, থচত্রকা জানেজ ো োজানেজ।
মিৌদ্দত ফেয অদগ এরাভ এভন একটা জাচতদক ঐকযফদ্ধ মকাদযচের মম অযফযা চফচবন্ন মগাদত্র
চফবি চের এফং চনদজদদয ভদধয ভাযাভাচয, াচনাচনদত চরপ্ত চের, মাদদয দনদকয জীফন
জীচফকায ফরম্বন চের দনযয ম্পদ রুট কযা। মআ জাচতটাদক মম এরাভ তাদদয ভস্ত ভতথ বু চরদয় ঐকযফদ্ধ ম্মাচনত জাচতদত রূািচযত মকাদযচের ম জাচত ভাত্র ি কদয়ক ফেদযয
ভদধয দুচনয়ায ফুদক চক্ষদকয জাচতদত চযণত মাদয়চেদরা। দকা  মাকাদতয থথ চনদয় ভানুল
নগদয ফন্দদয, ভানুদলয দ্বাদয দ্বাদয ঘুদয মফড়াত, মনয়ায ভত কাঈদক ায়া মমদতা না। একজন
মুফতী মভদয় রঙ্কায চযচত ফিায় একা ত ত ভাআর থ াচড় চদদত াযদতা, তায ভদন
মকান ধযদণয মকান ক্ষচতয অংকা জাগ্রত মাত না। অনের দকাে াইনন্স থে ো, দকাে
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পুথল বাথেী থে ো, থকন্তু দবানর্ দেন দকাে অপরাধ থে ো। এগুচর আচতা।
তাদাদর মম জীফন-ফযফিা ভানফভাজদক এভন ঈন্নচত, এভন প্রগচত চদদয়চের, এভন াচি 
চনযািা এদন চদদয়চের মটা অয অভাদদয অদরভযা ভিফ, ভচজদদ, ভাোায়, খানকায় মম
ধভথটা িিথা মকাযদেন মটা চক এক? কখনআ এক নয়। অল্লায মদয়া প্রকৃ ত এরাভ প্রচতিা 
কামথযকযী কযায পদর ১৩০০ ফেয অদগ দ্ধথ-ৃচথফীদত ঈদযাি াচি  ৃঙ্খরা মনদভ এদচের।
মআ এরাভ মচদ অফায ভানফজাচত গ্রণ কদয তাদাদর মআ একআ পর অফায ায়া মাদফ।
একভাত্র মআ জীফনফযফিা প্রদয়াদগয ভাধযদভআ াদা-কাদরা, তাভাদট-ফাদাভী, ভস্ত ভানুলদক এক
জাচতদত চযণত কযা ম্ভফ এফং অনাযা চনশ্চয় িাআদফন ভানফজাচত ভস্ত মবদাদবদ বু দর
একটি জাচত মাক। অভযা ফাআ এক ফাফা-ভা অদভ (অ:)  ায়া মথদক এদচে, মআ ূদত্র
অভযা ফাআ বাআ-বাআ। এআ ানাাচন, এআ চফদবদ, এআ ংঘাত অভাদদয ভদধয রাচগদয় মযদখদে
এফচর তথা দাজ্জার থথাৎ আহুদী চখ্রস্টান ‘বযতা’। তাযা িায় মমন অভযা কখন ঐকযফদ্ধ দত
না াচয। অভাদদয ভদধয চফচবন্ন যকদভয চফবচি মযখা টানা মাদয়দে, থথননচতক ীভাদযখা,
যাজননচতক ীভাদযখা, ভতফাদদয ীভাদযখা আতযাচদ াজাদযা যকদভয ীভাদযখা মটদন মদয়া
মাদয়দে। অভাদদয কথা র ভানফজাচতদক ঐকযফদ্ধ য়া োড়া ফাাঁিায মকান থ নাআ। চকন্তু
চতগুরুত্বূণথ প্রশ্ন মার:

মােবজাথর্ ঐকযবদ্ধ নব থকনর থিথত্তনর্?

ঐকযবদ্ধ োর ূত্র থক?
এআ ূত্রটিআ অল্লা মমফুত তীদদক দান মকাদযদেন। অল্লা োড়া অয মকান এরা
(হুকুভদাতা) মনআ- এ কথাটিআ মাদে ভগ্র ভানফজাচতদক ঐকযফদ্ধ কযায ূত্র। এআ কথাটি মভদন
চনদয় ফাআদক একটি াফথদবৌভদত্বয ধীদন অদত দফ। অজদক ভানফজাচত ফহু খদণ্ড চফবি
মাদয় এদকক ং এদকক াফথদবৌভদত্বয ধীন ফফা মকাদযদেন। মকঈ যাজা-ফাদাঅভীযাদতয াফথদবৌভদত্বয ধীদন- মমখাদন ফাআ এভনবাদফ মবাগ-চফরাদ ভি মম দুচনয়ায় কত
ভানুল মম না মখদয় অদে তা তাদদয মদখায চফলয় না। মকঈ ফফা মকাদযদেন গুটিকতক
ুাঁচজচতয াফথদবৌভদত্বয ধীদন, মকঈ গণতদন্ত্রয ধীদন, মকঈ ভাজতদন্ত্রয ধীদন। আজ
5

বাইনক বাাঁচনর্ দান পৃিক পৃিক াবত নিৌমত্ব র্যাে দকানর কনর থযথে স্রষ্টা দই
আল্লানক াবত নিৌম থানব দমনে থেনর্ নব। করদক ভানদত দফ স্রিা এক, চমচন এআ
দুচনয়া ৃচি মকাদযদেন; অদরা, ফাতা, াচন আতযাচদ ৃচি মকাদযদেন এফং অভযা চকবাদফ িরফ
তায একটা থ চতচন চদদয়দেন। চন্দুযা স্রিা ভাদনন, চখ্রস্টানযা ইশ্বয ভাদনন, ভুরভানযা
অল্লা ভাদনন, আহুদীযা এচরদক ভাদনন, থথাৎ নযানয ভস্ত জাচত এক স্রিায চস্তদত্ব চফশ্বাী।
স্রিায ন্তুচিচফধান মকাদয জান্নাদত, স্বদগথ ফা যাদবদন মায়ায জনয তাযা ভচজদ, ভচন্দয,
যাদগাডা, িািথ, চনাগগ চফচবন্ন ধযদনয ঈানারদয় মান। স্রিা চক শুধুভাত্র যকারীন
ভুচিয কথাআ মফাদরদেন? না। এআ ৃচথফীদত িরায জনয অভাদদযদক একটা জীফন-চফধান
চদদয়দেন। অুন, মআ জীফন-চফধাদনয ধীদন অভযা ঐকযফদ্ধ আ।

থকন্তু দই জীবেথবধাে দকািাে পানবে?
বাযত ঞ্চদর অল্লা জীফন-চফধান চদদয় মম কর নফী যুর (অঃ) াঠিদয়দেন, অভযা চফশ্বা
মকাচয মগুচর অল্লায ক্ষ মথদকআ এদদে, চকন্তু কার চযক্রভায় মগুদরায ফযফায  ফআগুচর
চফকৃ ত মকাদয মপরা মাদয়দে। একআ কাজ নযানয ধভথগ্রদন্থয মফরাদত কযা মাদয়দে। এজনয
কর প্রািীন, অঞ্চচরক দীনগুচরদক নুমুি মঘালণা চদদয় অল্লা ১৪০০ ফেয অদগ মল দীন
এরাদভয ভাগ্রন্থ অর মকায’অন নাদমর মকাযদরন এফং এটা মমন মকঈ চফকৃ ত না মকাযদত াদয
তায দাচয়ত্ব স্রিা চনদজআ চনদরন (ূযা মজয ৯)। মআ ভাগ্রন্থ অজ চফকৃ ত ফিায় অভাদদয
ভদধয মযাদয়দে। চকন্তু দুবথাগযজনক তয মার, দই দকার’আনের প্রনোে বা বযবাথরক
থেকগুথ আনের ধমত গুথর মর্ই থবকৃর্ দকানর দো দানেনে। মআ চফকৃ ত এরাভটিআ
অজ অনাযা ভচজদ, ভাোা, খানকায়, ধভথ ফযফায়ী মভাল্লাদদয চনকট মদখদত াদেন।
ভানুদলয ধাযণাতীত মম তযটি অভযা মফারচে তা মার, অল্লা তা’য়ারা মআ চতযকায এরাভ
এ মাভানায এভাভ, The Leader of the Time জনাফ মভাাম্মাদ ফায়াজীদ খান ন্নীদক ফুচঝদয়
চদদয়দেন। মমদতু এটা অল্লায তযদীন তাআ অভযা ভানফজাচতদক এআ চনশ্চয়তা চদদত াচয মম,
এআ দীদনয চিযিন চবচি থথাৎ অল্লায াফথদবৌভত্বচবচিক তযদীন গ্রণ কযদর এআ ঙ্কট মকদট
মাদফ। ভাদজ মকান দাচযেয, তাা, াচিয মর থাকদফ না। কাযণ এআ দীদনয নাভআ এরাভ,
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অক্ষচযক দথথআ াচি। মআ এরাদভ ভানুদলয ফযচি স্বাধীনতায চতযকায প্রকা মঘাটদফ।
এরাদভয নীচত মার, এআ ৃচথফী অল্লা ভানুদলয জনযআ ৃচি মকাদযদেন। ুতযাং ৃচথফীয ঈয
প্রচতটি ভানুদলয জন্মগত চধকায। মআ চধকাযফদর এআ ভাটিয ফথত্র একজন ভানুল মমদত
াদয, ৃচথফীয মম মকান জায়গায় ম ফফা মকাযদত এফং পর পরাদত াদয, মকঈ তাদক ফাধা
চদদত াদয না। এআ ৃচথফীয ফুদক অল্লা মা ারার মকাদযদেন তা মথদক মা আো ম মখদত াদয,
মকঈ তাদক ফাধা চদদত াদয না। একটি ভাত্র তথ , ম নয ভানুদলয ক্ষচত য় এভন চকেু কযায
চধকায যাদখ না। দনযয স্বাধীনতায় স্তদক্ষ না মকাদয মম মকান কাজআ ভানুল মকাযদত াদয।
মকান চভথযা কথা না মফাদর, কায চফরুদদ্ধ মকান ফাদ, কুৎা না যটিদয় মত খুচ গণভাধযভ
ভানুল প্রচতিা মকাযদত াদয, অল্লায াফথদবৌভত্ব ক্ষু ন্ন না য় এভন মম মকান ফিফয ম চদদত
াদয, মা খুচ চরখদত াদয, মকঈ তাদক ফাধা চদদত াদয না। ুয ৃচি মকাদযদেন অল্লা;
অল্লায এআ ৃচি ঙ্গীতভয়, অল্লায চফত্র মকায’অন কাফযভয়। ুতযাং ভানফকরযাদণ মত
যকভ ুয, ংগীত ভানুল অচফষ্কায কযদত াদয মকারুক, মকঈ ফাধা চদদত াদয না। স্রিায মম
মকান ৃচি চনদয় ভানুল গদফলণা কযদত াদয, মকঈ তাদত চফঘ্ন ঘটাদত াদয না। এআ মাদে
ভানফাচধকায  স্বাধীনতায যভ রূ। এআ স্বাধীনতায চেদট মপাাঁটা চক অজ অদে? মনআ।
এআ স্বাধীনতা চদদত াদয একভাত্র অল্লায তযদীন মায প্রকৃ ত রূ অল্লা মমফুত তীদদয
প্রচতিাতা এভাভ জনাফ মভাাম্মদ ফায়াজীদ খান ন্নীদক দয়া মকাদয ফুচঝদয় চদদয়দেন। মআ প্রকৃ ত
এরাভ মকভন তা মাভানায এভাদভয চরচখত ফআ  ফিদফযয চচডদত অভযা তু দর মধাদযচে।
ঈদয মফাদর এদচে মম, ১৮ ফেদয অভযা এআ দৃিাি িান মকাদযচে মম মকান ভানুলদক কি না
চদদয় ভানফজাচতয াভচিক জীফনফযফিা ংক্রাি একটা অদথ প্রিায কযা মায়। শুধু তাআ নয়,
মমফুত তীদদয কভীযা ফযচিগতবাদফ মকান নযায় কদয না। তাযা ম্পূণথ বফধ ন্থায় অয়ঈাজথন কদয, তাযা ুদ ঘুল প্রতাযণায ংস্পদথ মায় না এফং মকান কাজদক ক্ষু ে জ্ঞান কদয না।
এটি এভন এক অদন্দারন মা এয ফাআদযয কাদযা কাে মথদক মকান অচথথক াাময না চনদয় ম্পূণথ
চনজ ঈদদযাদগ ভানফতায করযাদণ কাজ মকাদয মাদে। মমফুত তীদদয কভীযা কাচয়ক চযশ্রভ
মকাদয থথ ঈাজথন মকাদয চনদজযা মিারদে এফং চনদজয খযদি অল্লায যাস্তায় কাজ মকাদয
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মাদে। থেনজনের কষ্টাথজতর্ অিত বযে দকানর মােবজাথর্র কযানণ এর্ বড় উনেযাে
বর্তমাে েুথেোর বুনক আর দকািা আনে দবান আমানের জাো দেই। তদফ মাযা
আচতা জাদনন তাযা মফারদত াযদফন, অল্লায যুর মম ঈম্মা গঠন মকাদযচেদরন এফং তাাঁয
অদগয নফীযা মম জাচতগুচর গঠন মকাদযচেদরন তাযা অল্লায যাস্তায় চনদজদদয জীফন 
ম্পদ মকাযফানী মকাদযআ নতু ন নতু ন বযতায চবচি িান মকাদয মগদেন, কখন তাযা দনযয
দ্বাযি ন চন। কাদজআ এখন ভয় মাদয়দে কদর চভদর ঐকযফদ্ধ মাদয় চনদজদদয চধকায চপদয
াফায, হৃত মগৌযফ ুনরুদ্ধায কযায।
একটি গি মফাচর: ধরুন অনায ূফথুরুল গাধ ম্পদদয ভাচরক চেদরন। চদগিচফস্তৃত জচভদত
পরত মানায পর। ুকুয অয চদচঘ বযা চের ভাদে। এক ভয় এক প্রতাযক দুয এদ
অনাদদয মআ ম্পদ দখর মকাদয চনর। অনায ূফথুরুলযা দীঘথ ংগ্রাভ  ফহু জীফনক্ষয়
মকাদয মআ প্রতাযদকয কাে মথদক ফা কযায জনয মকানভদত একটু কদযা জচভ রাব মকাযর।
প্রতাযক মাদয় মগর চফযাট জচভদায। এখন প্রচতটি ুচফধা ুচফধায জনয জচভদাদযয যণান্ন
মাদত য় অনাদদয। জচভদাদযয দৃচি অকলথদণয চনয়ভ মার তায কাাঁিাচয ঘদযয মেদন প্রজা
াধাযণ ভানফফেন, যতার, নন, চভচের মকাযদত াযদফ। ফরা মার, এফ কযা অনাদদয
চধকায। তাআ চধকায মদয় অনাযা ধনয। জচভদায ভাআ ফথত্র প্রিায মকাদয চদদরন, ‘অভায
ভত ঈদাযন্থী মরাক ৃচথফীদত মনআ। অচভ প্রজায ফথপ্রকায চধকায অদাদয়য ুচফধায জনয
চকেু চধকায কচভন মকাদয চদচে। এযা অভায ক্ষ মথদক করুণা ফণ্টন মকাযদফ।’ জচভদাদযয
ুনাভ েু টদরা চদচিচদক। মতআ চদন গড়ায় অনাদদয ংখযা এফং িাচদা ফৃচদ্ধ ায়। িাচদা
ূযদণয জনয অনাযা ফংযম্পযায় যতার, ভানফফেন, ফদযাধ, চভচের, নন আতযাচদ
মকাদয দাচফ জাচনদয় মাদেন। ফহু যিক্ষয়, ফহু তাত য়ায দয একটি দাচফয ভদধয দু’একটি
দাচফয চকচঞ্চৎ ূযণ কযা য়। এটা জচভদাদযয দয়া। এ দয়া মদয় অচন বু দর মগদরন এআ ভুদয়
ম্পদ অনাদদযআ, এয ফথত্র মায়ায, মবাগ কযায  ফফা কযায নযাময চধকায
অনাদদয, অয ঐ প্রতাযক অনাদদয ভস্ত চধকায এফং স্বাধীনতা মকদড় চনদয়দে। এআ
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আচতা বু দর মায়ায চযণচতদত অনাযা জচভদায ভাদয়য দয়ায কাঙ্গার মাদয় অদেন অয
এক টু কদযা রুটি মদয় ধনয ধনয মকাযদেন।
অজদকয মভাদরভ নাভক জাচতয ফিা চক ঠিক তাআ নয়? দাজ্জার থথাৎ আহুদী চখ্রস্টান
‘বযতা’ এআ ৃচথফীদক দখর মকাদয ভানুদলয কর চধকায রুট মকাদয চনদয়দে। এআ ৃচথফীয
ঈিযাচধকাযী অচন। ম অনাদক একটি মোট্ট বূ খদণ্ড অটদক মযদখদে, াজায াজায চনয়ভ
কানুদন অনায জীফনমাত্রাদক ফযত মকাযদে। অনায মআ চধকায চপচযদয় চদদত াদয
মকফর অল্লায তযদীন।
অজদকয ৃচথফীয াভদন মমফুত তীদদয ফিা ১৪০০ ফেয অদগ ভক্কায় যুরাল্লায াদত
গড়া মআ মোট্ট জাচতটিয ভত। ভক্কায় অগত চফচবন্ন মগাদত্রয মরাকদদয ঈদদ্দদয অল্লায যুর
মফারদতন, “দ আরব জাথর্! দর্ামরা শুধু আমার একো-কিা দমনে ো, দর্ামরা
আল্লাহ্ োড়া কানরা হুকুম মােনব ো, র্ানান মস্ত েুথেো দর্ামানের পানের থেনচ
এনে দেব।” (থরার্ু ন্নবী- ইবনে থলাম- প্রিম

ণ্ড) মম ভদয় দাাঁচড়দয় যুরাল্লা

অযফদদযদক এআ কথা মফারদেন, তখন অযফযা চের চফদশ্বয ভদধয ফদিদয় ফজ্ঞাত,
জাদচরয়াদতয েকাদয চনভচজ্জত, ফং যম্পযায় কর চফফাদদ চরপ্ত চনঃস্ব মফদুআন চাদফ
চযচিত জাচত। ফাচক দুচনয়া তাদদযদক করুণায মিাদখ মদখদতা। অযফযা তাআ মকানচদন চফদশ্বয
দযফাদয ম্মাচনত অন রাব কযায কথা কিনা মকাযদত াযদতা না, যুদরয এফ মঘালণা
তাদদয াচয ঈদেক মকাযত, তাযা এফ কথা চনদয় তাভাা মকাযত। চকন্তু আচতা মার
িচদদনয ভদধযআ তদাচনিন চফদশ্বয দুআটি যাচি (Super power) ধথ দুচনয়া মআ
অযফদদযআ চনয়ন্ত্রদণ অদরা। র্ামালা-কারীরা এই মাে উম্মার অন্তিত ু ি দানে দে।
অজদক অভাদদয এআ মদদয ফিা দনকটা মআ যকভ। চফশ্ব ভানচিদত্র অভাদদয ফিান
খুফআ নগণয। ফাকী দুচনয়া এআ জাচতদক ফজ্ঞায মিাদখ মদদখ, মম মকান ফযাাদয অভাদদয ঈদয
কতৃথ ত্ব কদয। যাধ, দাচযেয এফং জনংখযা োড়া অয ফথচদদক এআ জাচতয ধঃগচত।
দুনীচতগ্রস্ত মদগুচরয তাচরকা মকাদয অভাদদয ফিান ফথদা প্রথভ াচযদত যাখা য় এফং
ফাস্তফতা তাআ। অভযা চনদজযাআ মখন যাজননচতক ানাাচন তভুখী ংঘাদত চরপ্ত এফং
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চনদজদদয বচফলযৎ চনদয় িযভ চনশ্চয়তায় অেন্ন, মখাদন াযা দুচনয়ায ভুচিয জনয অভাদদয
মকান বূ চভকা যাখা চক ম্ভফ? তয মাদে - মকঈ এটা কিনা কদয না। তফু ভানফী মমবাদফ
অযফদদয মফাদরচেদরন অভযা এআ জাচতদক মফারচে, অনাযা কর ননকয বু দর, ক্ষু ে
স্বাথথগুচর অাতত তযাগ কদয একটা কথায ঈদয একভত মান মম অভযা ফাআ অভাদদয
স্রিাদক, অল্লাদক অভাদদয জীফদনয একভাত্র হুকুভদাতা চাদফ ভানদফা। ফযা, এেু কু
দকারনই আমরা দবানর্ পাথর মস্ত েুথেো ুটিনে দপাড়নব এই জাথর্র পানে,
এেলাআল্লা। আপোরা প্রনর্যনকই র্ার দযােযর্া অেুযােী েুথেোে ম্মাথের্ নবে
পালাপাথল আন রানর্ ম্মাে াি দকারনবে। অভযা এ কথা মফারচে এজনয মম, ভান
অল্লা তাাঁয াচযদয় মায়া তযদীদনয অত্মা, প্রকৃ ত অকীদা, জ্ঞান এআ মদদ, এআ তদচযে, িযভ
ফদচরত ফজ্ঞাত, ঈদচক্ষত জাচতয ভদধযআ দান মকাদযদেন। মআ ভাতয অল্লা চফনা
চযকিনায় দান কদযন চন। এআ দতযয মভাকাদফরায় চভথযা মকান চদন দাাঁড়াদত াযদফ না।
ুতযাং এআ কথা চনশ্চত মকাদযআ ফরা মায় মচদন মফচ দূদয নয় মমচদন ভস্ত দুচনয়ায চক্ষদকয
অদন মফাদফ এআ জাচত এফং ভস্ত দুচনয়াদক ভুচিয থ মদখাদফ ঈদচক্ষত এআ জাচতএনা’অল্লা।
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ভাননীয় এভাভুমযাভান, The Leader of the Time
জোব দমাাম্মে বাোজীে

াে পন্নীর ংথক্ষপ্ত জীবেী

ভাননীয় এভাভুমযাভান টাঙ্গাআদরয ঐচতযফাী ন্নী চযফাদয ১৫ াফান ১৩৪৩ মজযী,
মভাতাদফক ১৯২৫ দনয ১১ ভািথ মল যাদত জন্মগ্রণ কদযন। বফ কাদট চনজ গ্রাভ কযটিয়ায়।
মকারকাতায আরাচভয়া কদরদজ চক্ষারাদবয ভয় চতচন চিটি চফদযাধী ংগ্রাদভ ুদযাুচয
জচড়দয় দড়ন এফং এআ ংগ্রাদভয চকংফদিীতু রয মনতৃ ফৃদন্দয ািমথয রাব কদযন মাাঁদদয ভদধয
ভাত্মা গােী, কাদয়দদ অমভ মভাম্মদ অরী চজন্নাহ্, যচফন্দু মফা, ীদ মাদন মাযায়াচদথ
নযতভ। ি ফয় মথদক ভয় মমরআ চতচন মফচযদয় ড়দতন চকাদয, যায়দপর াদত চংস্র
শুয মখাাঁদজ েু দট মফড়াদতন মদদয চফচবন্ন এরাকায ফদন-জঙ্গদর। ১৯৬৩ দন চতচন ূফথ
াচকস্তান প্রাদদচক অআন চযলদদয দয চনফথাচিত ন। মোটদফরায় মখন চতচন মভাদরভ
জাচতয ূফথ আচতাগুচর াঠ কদযন তখনআ তাাঁয ভদন একটি প্রশ্ন ৃচি য়। চতচন মভাদরভ
জাচতয তীদতয াদথ ফিথ ভান ফিায এআ চফযাট াথথকয মদদখ চতচন বাফদত থাদকন মম
চকদয যদ এআ জাচত ১৪০০ ফেয ূদফথ চক্ষায়, জ্ঞাদন-চফজ্ঞাদন, াভচযক চিদত, ধনফদর
ৃচথফীয ফদিদয় চিভান, জ্ঞান-চফজ্ঞাদনয প্রচতটি ঙ্গদন গ্রণী জাচতদত চযণত মাদয়চের,
অয চকদয বাদফ অজদক তাযা দুচনয়ায ফদিদয় তদচযে  চক্ষা-কুচক্ষায় জজথচযত,
ফ জাচতয দ্বাযা রাচছেত এফং ভাচনত? ভান অল্লা ধীদয ধীদয তাাঁদক এআ প্রদশ্নয জফাফ
দান মকাযদরন। লাদটয দদক এদ তাাঁয কাদে চফলয়টি চদদনয অদরায ভত চযষ্কায মাদয় ধযা
চদর। ভানফজাচতয াভদন এআ ভাতয তু দর ধযায জনয ফআ চরদখন এফং ১৯৯৫ দন মমফুত
তীদ অদন্দারদনয ূিনা কদযন। ১৬ জানুয়াযী ২০১২ ইায়ী এআ ভাভানফ প্রতযক্ষ দুচনয়া
মথদক দথ াগ্রণ কদযন।
থবনল অজতে (Achievements)
১. থিটিল থবনরাধী আনদাে: চতচন মতচযক এ খাকাদযয ূফথফাংরা কভান্ডায চেদরন এফং
চফদল দাচয়ত্ব ারদনয জনয ‘ারায এ খা চন্দ’ দচফমুি চফদল কভান্ডায চনফথাচিত ন।
২. থচথকৎা: ফাংরাদদদয াদফক যাষ্ট্রপ্রধান, তৎকারীন ক্ষভতাীন প্রধানভন্ত্রী, াদফক
প্রধানভন্ত্রী, জাতীয় কচফ কাজী নজরুর এরাভ দনক ফদযণয ফযচি তাাঁয মযাগীদদয
ন্তুবুথ ি।
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৩. াথর্যকমত : মফ চকেু অদরাড়ন ৃচিকাযী ফআদয়য যিচয়তা মায একটি ২০০৮ এয
ফথাচধক চফক্রয়কৃ ত ফআ। তাাঁয ফাঘ-ফন-ফন্দুক ফআটি াচকস্তান মরখক ংদঘয (ূফথাঞ্চর াখা)
ম্পাদক ীদ ভুচনয মিৌধুযীয ুাচযদ চক্ষা মফাডথ কিৃথক দ্বাদ মশ্রণীয াঠযূচিদত দ্রুতাঠ
চাদফ িবুথ ি কযা য়। এোড়া চতচন ত্র-চত্রকায় চফচবন্ন ভদয় চিচকৎা, ধভথ 
যাজননচতক প্রদঙ্গ প্রফে চরদখদেন।
৪. থলকার: ফহু চংস্র প্রাণী চকায মকাদযদেন মায ভদধয চিতাফাঘ, ফনয শুকয, জগয া,
কুচভয প্রবৃ চত মযাদয়দে।
৫. রােনে শুটিং: ১৯৫৪ দন দেচরয়ায মভরদফাদনথ নুচিত চফশ্ব চরচম্পক
িযাচম্পয়নচদ ংগ্রদণয জনয াচকস্তান দদরয নযতভ যায়দপর শুটায চাদফ চনফথাচিত
ন।
৬. রাজেীথর্: ূফথ-াচকস্তান প্রাদদচক অআন চযলদদয দয (এভ.চ.) চনফথাচিত ন

(১৯৬৩Ñ৬৫) । প্রাদদচক চযলদদয দয থাকা ফিায় চতচন ‘কভনদয়রথ ারথাদভন্টাচয
এযাদাচদয়ন’ এয দযদ রাব কদযন।
৭. মাজনবা: ায়দায অরী মযডক্র ভযাটাচনথটি এযান্ড িাআল্ড দয়রদপয়ায চটার 
াদাত দয়রদপয়ায পাঈদন্ডদনয প্রচতিাতা।
৮. থলল্প ংস্কৃথর্: নজরুর একাদডচভয অজীফন দয।
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