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ভানুল ভূরতাঃ াভাপজও জীফ এফাং ভাজফদ্ধবাপ্টফ ফফা ওপ্টয। তায ওাযণ কওান ভানুলাআ 

স্বয়াংমূ্পণথ নয়, জীফনধাযপ্টণয জনয তাপ্টও কওান না কওান ওাযপ্টণ াপ্টনযয াঈয পনবথ যীর 

কাপ্টতাআ য়, পনবথ যীরতায ওাযপ্টণাআ তাপ্টও ভাজফদ্ধবাপ্টফ ফফা কওাযপ্টত য়। ভাজফদ্ধবাপ্টফ 

জীফনমান কওাযপ্টত ককপ্টর ভানুলপ্টও স্ববাফতাআ এওটি পনয়ভ-ওানুপ্টনয াথথাৎ System-এয ভপ্টধযাআ 

ফা কওাযপ্টত য়। কম System-এয ভপ্টধয জীফপ্টনয পফপবন্ন পফলপ্টয়য পনয়াভও থাওপ্টত য়। এাআ 

System ফা পনয়াভওপ্টও জীফনফযফস্থা ফরা মায়। স্ববাফতাআ কাআ জীফনফযফস্থায় এওপিপ্টও কমভন 

থাওপ্টফ াঅপিও াঈন্নয়প্টনয ফযফস্থা ানযপিপ্টও াঅাআন ওানুন, িণ্ডপফপধ, াথথনীপত, যাজনীপত, 

ভাজনীপত, পক্ষানীপত াআতযাপি ফথপ্রওায  ফথপফলপ্টয় পফধান থাওপ্টত প্টফ।  

এওটি জীফনফযফস্থা ছাড়া ভাজফদ্ধ জীপ্টফয ফা ওযা ফা জীফন মান ওযা এপ্টওফাপ্টযাআ াম্ভফ। 

ভানুপ্টলয ওাপ্টছ ওাভয কাপ্টে এভন এওটি জীফনফযফস্থায ভপ্টধয ক ফা কওাযপ্টফ, কম জীফনফযফস্থাটি 

প্টফ ঠিও  পনবুথ র; কাআ ফযফস্থা ওামথযওযী ওযায পপ্টর ভানুল এভন এওটি ভাপ্টজ ফা কওাযপ্টফ 

কমঔাপ্টন কওান ানযায় থাওপ্টফ না, াভাপজও, যাজননপতও, াথথননপতও কওান প্রওায ানযায় 

থাওপ্টফ না, াপফচায থাওপ্টফ না, কমঔাপ্টন জীফন এফাং ম্পপ্টিয পনযাত্তা প্টফ ূণথবাপ্টফ প্রপতপষ্ঠত; 

কমঔাপ্টন পচন্তা, ফাও-স্বাধীনতা  ফযপি স্বাধীনতা প্টফ াংযপক্ষত এফাং ভানুপ্টল ভানুপ্টল াংখাত, দ্বন্দ্ব, 

যিাত থাওপ্টফ না। াফয কমপ্টতু ভানফজাপতয ভপ্টধয বাপ্টরা-ভন্দ ফ যওভ করাওাআ থাপ্টও, 

কপ্টতু এটা ১০০% বাক াজথ ন ওযা ম্ভফ নয়, পওন্তু জীফনফযফস্থায পনবুথ রতা ফা ঠিওতায পপ্টর 

মপি াযাধ, ানযায়, াপফচায এফাং ভানুপ্টল ভানুপ্টল াংখলথ  যিাত পনুতভ মথাপ্টয়, তওযা 

১% ফা ২% এ কনপ্টভ াঅপ্ট, তপ্টফ তা-াআ মপ্টথষ্ট। প্রশ্ন কাপ্টে, এভন এওটি ঠিও, পনবুথ র জীফন-পফধান 

কওাথায় ায়া মাপ্টফ? 

এাআ পফার পফশ্বজকপ্টতয স্রষ্টা াঅল্লা ভানুল জাপত ৃপষ্ট কওাপ্টযপ্টছন, এটা প্রশ্নাতীত। াঅপভ প্রথপ্টভাআ 

ফপ্টর কনাআ কম, আল্লোয অস্তিদে অস্তফশ্বোী অথথোৎ নোস্তিকদেয আস্তভ এই আদরোচনো হথদক 

ফোইদয যোখস্তি। কোযণ ৃস্তি আদি, স্তনখুুঁত ৃস্তি আদি স্তকন্তু তোয স্রিো হনই এভন কথোয় 

স্তফশ্বোী স্তনদযট, স্থরূ, জড়ফুস্তিদেয কোদি আভোয হকোন ফক্তফয হনই। এাআ ভান স্রষ্টায 
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এওটি পফপ্টলণ ‘কাফান’ াথথাৎ ত্রুটিীন, পমপন কওান বুর ওপ্টযন না, মাাঁয কওান াূণথাঙ্গতা কনাআ, 

এও ওথায় পমপন কওফরভাত্র কিালীনাআ নন, চুড়ান্ত পনঔুাঁত। ভানফজাপতয স্রষ্টা পও জানপ্টতন না 

পতপন কম াভাপজও জীফ ৃপষ্ট কওাযপ্টরন তায জনয এওটি পনঔুাঁত জীফনফযফস্থা প্রপ্টয়াজন? না 
কাপ্টর তাাঁয ৃষ্ট ঐ জীফ াথথাৎ ভানুল জাপত ননযাপ্টজযয ভপ্টধয ফা কওাযপ্টত ফাধয প্টফ? পতপন মপি 

এভন জীফনফযফস্থা ভানফজাপতপ্টও না পিপ্টয় থাপ্টওন তাপ্টাপ্টর পতপন াঅয কাফান থাপ্টওন না। 

ুতযাাং পতপন াফযাআ ভানুলপ্টও তা িান কওাপ্টযপ্টছন। াঅল্লায প্রিত্ত এাআ জীফনফযফস্থাযাআ নাভ 

কাপ্টে িীন ফা িীনুর ও াথথাৎ তয িীন। ভানফজাপত মপি কওান ওাযপ্টণ এটিপ্টও গ্রণ এফাং 

তাপ্টিয জীফপ্টন ওামথযওযী না ওপ্টয তপ্টফ াফযাআ তাপ্টও নতুনবাপ্টফ ানয এওটি জীফনফযফস্থা নতযী, 

প্রণয়ন কওাযপ্টতাআ প্টফ। ওাযণ এওটি জীফনফযফস্থা াথথাৎ System ছাড়া ৃপথফীপ্টত ফা ওযা 

ভানফজাপতয জনয াম্ভফ। এাআ প্রণয়প্টনয পবপত্ত কাপ্টত প্টফ ভানুপ্টলয ফুপদ্ধ, কভধা, জ্ঞান  

াপবজ্ঞতা। 

তাপ্টাপ্টর কিঔা মাপ্টে, এাআ িাুআ প্রওায জীফনফযফস্থায ভপ্টধয কম কওান এওটিপ্টও াফযাআ গ্রণ  

জীফপ্টন ওামথযওযী কওাযপ্টত প্টফ। এওটি স্রষ্টায কিয়া ফযফস্থা (System), ানযটি ভানুপ্টলয ভপস্তষ্ক-

প্রূত। তৃতীয় াঅয কওান পফওল্প কনাআ। এাআ িাুআটিয ভপ্টধয কওানটি গ্রণ  ভানফজীফপ্টন ওামথযওযী 

কওাযপ্টর ওাভয, াআপিত নযায়, ুপফচায, পনযাত্তা, ুঔ  াপন্ত ায়া মাপ্টফ? এাআ পফযাট প্রপ্টশ্নয 

জফাফ স্রষ্টা স্বয়াং াঅভাপ্টিয পিপ্টয় পিপ্টয়প্টছন। পতপন কফারপ্টছন, পমপন ৃপষ্ট কওাপ্টযপ্টছন পতপন পও জাপ্টনন 

না? পতপন কু্ষতভ পফলয় জাপ্টনন।১ এাআ ওথায কওান জফাফ াঅপ্টছ পও? তিুপয াঅল্লা কফাপ্টরপ্টছন, 

াঅপভ কতাভাপ্টিয াভানয জ্ঞানাআ পিপ্টয়পছ।২ কু্ষদ্র জ্ঞাপ্টনয াপধওাযী ভানুপ্টলয প্টক্ষ পও াীভ জ্ঞাপ্টনয 

াপধওাযী াঅল্লায ভত পনঔুাঁত কওান ওাজ ওযা ম্ভফ? এই ধোযণোতীত স্তফোর স্তফশ্বজগৎ 

স্তমস্তন ৃস্তি হকোদযদিন, মোয একটি যভোণুদত হকোন খুুঁত হনই, ভোনুল জোস্ততয জনয 
তোুঁয ততযী জীফনফযফস্থোয হচদয় অনয হকোন জীফনফযফস্থো স্তনখুুঁত য়ো স্তক ম্ভফ? 

কভাপ্টটাআ ম্ভফ নয়। াঅল্লায ৃপষ্ট কওভন পনঔুাঁত, তায ফণথনা পিপ্টত পকপ্টয় ভান াঅল্লা ফপ্টরন, পতপন 

প্ত াঅওা স্তপ্টয স্তপ্টয ৃপষ্ট ওপ্টযপ্টছন। তুপভ ওরুণাভয় াঅল্লা তা’াঅরায ৃপষ্টপ্টত কওান ত্রুটি কিঔপ্টত 

াপ্টফ না। াঅফায িপৃষ্ট কপযা; কওান ঔুাঁত কিঔপ্টত া পও? াতাঃয তুপভ ফায ফায তাপওপ্টয় কিঔ- 
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কতাভায িপৃষ্ট ফযথথ  পযশ্রান্ত প্টয় কতাভায পিপ্টও পপপ্টয াঅকফ (ূযা ভুরও ৩/৪)। াঅল্লায কিয়া 

তযিীন এভনাআ পনঔুাঁত।  

াঅভযা মঔন এওটি কভাটয কাপড় পওপন তঔন ঐ কাপড়য কঙ্গ এওটি ফাআ াাআ মাপ্টও ফরা য় 

Manual. ঐ ফাআটিপ্টত কাপড়টিয যক্ষণাপ্টফক্ষপ্টণয এফাং বাপ্টরাবাপ্টফ পনঔুাঁতবাপ্টফ চরায জনয পফপধ-

পফধান করঔা থাপ্টও। কাপড়টিপ্টত ওী জ্বারানী ফযফায কওাযপ্টত প্টফ, ওত নম্বয পকয়ায াপ্টয়র পিপ্টত 

প্টফ, কওাথায় কওাথায় গ্রীজ পিপ্টত প্টফ, চাওায় ওত াাঈন্ড চাপ্টয ায়া পিপ্টত প্টফ এফ পনপ্টিথনা 

কিয়া থাপ্টও। াঅভযা পনঔুাঁতবাপ্টফ ঐ পনপ্টিথগুপর ারন কওাপয। ঐ পনপ্টিথ কভাতাপ্টফও জ্বারানী 

ফযফায কওাপয, পকয়ায াপ্টয়র ফযফায কওাপয াথথাৎ ফ পনপ্টিথাআ ারন কওাপয। ওাযণ াঅভযা 

জাপন, াঅভাপ্টিয মুপিপ্টত ফপ্টর, মাযা এাআ কাপড় নতযী কওাপ্টযপ্টছ, তাযা এাআ কাপড় পনঔুাঁতবাপ্টফ কওভন 

কওাপ্টয কচারপ্টফ তা াঅভাপ্টিয কচপ্টয় ফহু কফী জাপ্টন াথথাৎ াঈপ্টল্লপঔত াঅয়াপ্টত াঅল্লা কম মুপি 

পিপ্টয়প্টছন ঠিও কাআ মুপি াঅভযা কাপড়য ফযাাপ্টয ওাপ্টজ রাকাপে। পওন্তু ওী াঅশ্চমথয, াঅভাপ্টিয স্রষ্টা 

মঔন াঅভাপ্টিয ফপ্টরন কম, াঅপভ কতাভাপ্টিয ৃপষ্ট কওাপ্টযপছ, কতাভাপ্টিয ভন-ভানপওতা াঅপভ ৃপষ্ট 

কওাপ্টযপছ, কতাভাপ্টিয ভপস্তষ্ক াঅপভ ৃপষ্ট কওাপ্টযপছ, ওাপ্টজাআ কতাভযা ওী বাপ্টফ ৃপথফীপ্টত কতাভাপ্টিয 

জীফন মান কওাযপ্টর ানযায়, াতযাচায াপফচায, পনযাত্তাীনতা াআতযাপি ফপওছু কথপ্টও কফাঁপ্টচ 

যভ পনযাত্তা  ুপ্টঔ থাওপ্টত াযপ্টফ, কাআ ফযফস্থা ফা িীন কতাভাপ্টিযপ্টও পিপে, তঔন াঅভযা তা 

প্রতযাঔযান কওাপয।  

তাযয াঅভযা, ভানুল াুস্থ কাপ্টর পচপওৎকওয ওাপ্টছ মাাআ। পচপওৎও কম লুধ পরপ্টঔ কিন তা 

পনপদ্বথধায় ঔাাআ, এভন পও লুপ্টধয কফাতপ্টরয কাপ্টয় রার াক্ষপ্টয Poison (পফল) করঔা থাওপ্টর তা 
পনাঃাংপ্টওাপ্টচ ঔাাআ ঐ এওাআ মুপিয ওাযপ্টণ াথথাৎ পচপওৎও াঅভাপ্টিয কিভপ্টনয াফস্থা ম্পপ্টওথ  

াঅভাপ্টিয কচপ্টয় াপ্টনও কফী জাপ্টনন। ওাপ্টজাআ তায পনপ্টিথভপ্টত ঐ পফল করঔা লধ াঅভাপ্টিয 

কওান ক্ষপত কওাযপ্টফ না ফযাং াঅভাপ্টিয কযাক াযাপ্টফ। কাপড়য পনভথাতা  পচপওৎও াঈবপ্টয়াআ 

াঅভাপ্টিয ভতাআ ভানুল, তাপ্টিয াঅভাপ্টিয ভতাআ বুর-ত্রুটি য়া স্বাবাপফও, তফু াঈবয় কক্ষপ্টত্র 

াঅভযা ভানুপ্টলয পনপ্টিথপ্টও পফনা তপ্টওথ  গ্রণ কওাযপছ  ওাপ্টজ রাকাপে। পওন্তু াঅভাপ্টিয স্রষ্টা, পমপন 

ভস্ত বুর-ত্রুটিয াউপ্টদ্ধথ , তাাঁয কিয়া জীফনপফধান প্রতযাঔযান কওাপ্টয াঅভযা পনপ্টজযাাআ পনপ্টজপ্টিয 

জনয জীফনফযফস্থা নতযী কওাপ্টয পনপ্টয় জীফনমান কওাযপছ। পপ্টর াঅজ ভস্ত ভানফজাপত াান্ত, 
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াপস্থয। াথথননপতও, াভাপজও, যাজননপতও, পফচাপযও াআতযাপি ানযাপ্টয়য পযণাভ কবাক কওাযপ্টছ; 

ভানুপ্টল ভানুপ্টল াংখাপ্টত, যিাপ্টত ভানফজাপত বাযাক্রান্ত। এটা কওান মুপি?  

ভোনফজোস্ততয ম্মুদখ েইুটি ভোত্র থ। এওটি কার, স্রষ্টায কিয়া পনঔুাঁত ত্রুটিীন 

জীফনফযফস্থা কমটি ভানফজীফপ্টন, াঅভাপ্টিয জীফপ্টন ওামথযওযী কওাযপ্টর ানযায়, াপফচায, াাপন্ত, 

পনযাত্তাীনতা, াযাধ, াংখলথ, যিাত প্রায় পফরুপ্ত কাপ্টয় পনযাি  াপন্তভয় জীফন াঅভযা 

াপ্টফা। এাআ াপন্তভয় াফস্থাটিয নাভাআ স্রষ্টা পিপ্টয়প্টছন এরাভ, াথথাৎ াপন্ত। 

পদ্বতীয় থটি কার, স্রষ্টায কিয়া জীফনপফধান (িীন) প্রতযাঔযান কওাযপ্টর ভানফজাপতপ্টও াফযাআ 

পনপ্টজপ্টিয জীফনপফধান পনপ্টজপ্টিযাআ নতযী কওাপ্টয পনপ্টত প্টফ। ওাযণ কমভনটি কছপ্টন কফাপ্টর এপ্টপছ, 

াভাপজও জীফ ভানুপ্টলয জীফনপফধান ছাড়া চরা াম্ভফ। স্ববাফতাআ এাআ জীফনপফধান পনবুথ র  

ত্রুটিীন য়া ম্ভফ নয়। মায পপ্টর ভাজ জীফপ্টন ননযাজয, ানযায়, াতযাচায, াপফচায, াংখলথ, 

যিাত, পনযাত্তাীনতা াফযম্ভাফী কাপ্টয় কাড়প্টফ। ফত্তথভাপ্টন ভানফজাপত এাআ পদ্বতীয় থটিপ্টওাআ 

গ্রণ কওাপ্টযপ্টছ। ৃপথফীয পফপবন্ন স্থাপ্টন পফপবন্ন যওপ্টভয জীফনপফধান পিপ্টয় তাপ্টিয জীফন 

পযচাপরত কওাযপ্টছ এফাং পপ্টর ভানুপ্টলয জীফন ানযায়, াপফচায, াাপন্ত, পনযাত্তাীনতা, 

াযাধ, াংখলথ, যিাপ্টত পযূণথ কাপ্টয় াঅপ্টছ।  

ভানুপ্টলয নতযী ওযা পফপবন্ন যওভ জীফনফযফস্থা এওটা এওটা কওাপ্টয প্রপ্টয়াক কওাপ্টয কিঔা কাপ্টয়প্টছ। 

যাজতন্ত্র, এওনায়ওতন্ত্র, ভাজতন্ত্র  াভযফাপ্টিয যীক্ষা পনযীক্ষা কাপ্টয় ককপ্টছ। এয প্রপ্টতযওটাাআ 

ফযথথ কাপ্টয়প্টছ। এঔন াপধওাাং ভাপ্টজ ধনতাপন্ত্রও কণতপ্টন্ত্রয যীক্ষা কচারপ্টছ। এয পর াঅভযা 

কিঔপছ। ভস্ত ৃপথফী াঅজ কত এও ফা িাুআ তাব্দী াঅপ্টকয কচপ্টয় াপ্টনও কফী ানযায় এফাং 

াপফচাপ্টয ূণথ। কযীফ  ধনীয ফযফধান াপ্টনও কফী প্রওট। ভানুপ্টল ভানুপ্টল াংখলথ  যিাত 

ফহুগুপ্টণ কফী। কত এও তাপব্দপ্টতাআ িাুআটি পফশ্বমুদ্ধ কওাপ্টয কওাটি কওাটি করাও তাত কাপ্টয়প্টছ। 

এাআ নতুন তাপব্দয প্রথভ িপ্টওয এওটি পিন মায় নাাআ কমপিন ৃপথফীয কওাথা না কওাথা মুদ্ধ, 

যিাত চপ্টর নাাআ। ভানফ জাপতয এাআ াফস্থায় াঅভযা কমফুত তীি এাআ ডাও পিপে কম, 
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ফগুপর জীফনফযফস্থা ফযথথ য়ায য স্রষ্টায কিয়া জীফন পফধান কভপ্টন কনয়া ছাড়া াপন্ত  

পনযাত্তায াঅয কওান থ কনাআ।  

প্রশ্ন কাপ্টত াপ্টয কম স্রষ্টায কিয়া জীফনপফধান ভানুপ্টলয ভাজ জীফপ্টন প্রপ্টয়াক  ওামথযওযী ওযা 
কাপ্টর জীফপ্টন কম নযায়, ুপফচায, পনযাত্তা াআতযাপি প্রপতপষ্ঠত প্টফ তায মুপি  প্রভাণ পও? মুপি 

স্বয়াং স্রষ্টা পিপ্টয় পিপ্টয়প্টছন, কম মুপিয পফরুপ্টদ্ধ কওান জফাফ কনাআ। পতপন কফারপ্টছন, ‘পমপন ৃপষ্ট 

কওাপ্টযপ্টছন পতপন পও জাপ্টনন না? পতপন কু্ষতভ পফলয় জাপ্টনন।’ াঅয প্রভাণ াঅপ্টছ, তা কার 

াআপতা। কল নফী কভাাম্মপ্টিয (ি:) ভাধযপ্টভ কম কল জীফন পফধান স্রষ্টা কপ্রযণ কওাপ্টযপছপ্টরন তা 

ভানফজাপতয এওাাং গ্রণ  ভপষ্টকত জীফপ্টন ওামথযওযী ওযায পপ্টর জীফপ্টনয ফপ্টচপ্টয় গুরুত্বূণথ 

ি’ুটি াাং াথথাৎ স্তনযোত্তো  অথথনীস্ততদত ওী পর কাপ্টয়পছর তা াআপতা। পনযাত্তায কক্ষপ্টত্র 

ূণথ পনযাত্তা মাপ্টও ফপ্টর তা প্রপতপষ্ঠত কাপ্টয়পছর। ভোনুল যোদত হোয়োয ভয় ঘদযয েযজো 

ফন্ধ কযোয প্রদয়োজনীয়তো অনুবফ হকোযত নো, যোিোয় ধনম্পে হপদর যোখদর তো 
দয হমদয় মথোস্থোদন োয়ো হমত, চুস্তয, ডোকোস্তত, তযো, যোোজোনী প্রোয় স্তনভূথর হোদয় 

স্তগদয়স্তির, আেোরদত ভোদয য ভো হকোন অযোধ ংক্রোন্ত ভোভরো আহতো নো। আয 

অথথননস্ততক স্তেক হথদক প্রস্ততটি ভোনুল স্বচ্ছর হোদয় স্তগদয়স্তির। এই স্বচ্ছরতো এভন 

মথোদয় হ ুঁদিস্তির হম, ভোনুল মোকোত  েকো হেয়োয জনয টোকো য়ো স্তনদয় যোিোয় 

যোিোয় ঘুদয হফড়োদতো স্তকন্তু হই টোকো গ্রণ কযোয ভত হরোক োয়ো হমত নো। দয 

নগদয হরোক নো হদয় ভোনুল ভরুবূস্তভয অবযন্তদয মোকোত হেয়োয জনয ঘুদয 

হফড়োদতো। এটি াআপতা। ভানফযপচত কওান জীফনফযফস্থাাআ এয এওটি বগ্াাং ভানফজাপতপ্টও 

াঈায পিপ্টত াপ্টয নাাআ। 

াপন্তভয় ফযপি  ভাজ জীফপ্টনয জনয ফথ প্রথভ কম পজপনটি প্রপ্টয়াজন তা কাপ্টে জীফন  

ম্পপত্তয পনযাত্তা। তাযয ক্রভান্বপ্টয় াঅপ্ট াথথননপতও ুপফচায, তাযয ক্রভান্বপ্টয় াঅপ্ট 

যাজননপতও, াভাপজও াআতযাপি ুপফচায। এাআ প্রথভটি াথথাৎ পনযাত্তা ম্পপ্টওথ  স্রষ্টা াঅল্লায 

কিয়া জীফনপফধাপ্টন মতটা গুরুত্ব  াগ্রাপধওায কিয়া কাপ্টয়প্টছ তা কফাঝায জনয এওটি খটনা 

কবীযবাপ্টফ পফপ্টফচয। খটনাটি এাআ:- 
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এওপিন ভানফজীফপ্টনয জনয স্রষ্টায কিয়া জীফনপফধান ফনওাযী কল যুর কভাাম্মি (ি:) 

ওা’ফা যীপ্টপয কিয়াপ্টর করান পিপ্টয় ফা পছপ্টরন। তঔন ভয়টা পছর এভন মঔন পতপন  তাাঁয 

চযকপ্টণয য প্রচণ্ড ফাধা এফাং াফণথনীয় পনমথাতন পনীড়ন কচারপছর। ঠাৎ এওজন চয 

(াাফা) কফারপ্টরন, ক াঅল্লায যুর! এাআ াতযাচায পনীড়ন াঅয য কাপ্টে না। াঅপন 

াঅল্লায ওাপ্টছ কিায়া কওারুন াঅভাপ্টিয পফপ্টযাধীযা ফ কমন ধ্বাং কাপ্টয় মায়। ওথাটাপ্টও াঅল্লায 

যুর ওতঔাপন গুরুত্ব পিপ্টরন তা কফাঝা মায় এাআ কথপ্টও কম, পতপন কাজা কাপ্টয় কফাকরন এফাং ঐ 

াাফাপ্টও কফারপ্টরন, তুপভ ওী কফারপ্টর? াাফা তায ওথায ুনযাফৃপত্ত কওাযপ্টরন। শুপ্টন াঅল্লায 

যুর তাপ্টও কফারপ্টরন, ‘হোন, ীঘ্রই ভয় আহি মখন হকোন মফুতী হভদয় গোদয় গনো 

দয একো ো’নো হথদক োেযোভোউে মোদফ। তোয ভদন এক আল্লো এফং ফনয জন্তু িোড়ো 

আয হকোন বয় থোকদফ নো।’৩ এাআ খটনাটিয ভপ্টধয ওপ্টয়ওটি াপত গুরুত্বূণথ পফলয় কযাপ্টয়প্টছ। 

প্রথভত, াঅল্লায যুর াঈিাযণস্বরূ কফারপ্টরন, স্ত্রী করাও, কওান ুরুপ্টলয ওথা কফারপ্টরন না। 

ওাযণ স্ত্রী করাপ্টওয প্রাণ  ম্পি ছাড়া াঅয এওটি পজপন াযাফায ম্ভাফনা াঅপ্টছ মা ুরুপ্টলয 

কনাআ। কটা কার াআমমত, তীত্ব, ভান-ম্ভ্রভ। পদ্বতীয়ত, ঐ স্ত্রী করাও ফয়প্ট মুফতী। াথথাৎ াঅয 

করাবনীয়। তৃতীয়ত, ারঙ্কায কনা পযপত, কচায ডাওাপ্টতয জনয করাবনীয়। এতগুপ্টরা 

করাবনীয় পফলয় থাওা কে াঅল্লায যুর কফারপ্টছন, ানুরূ এওটি ারঙ্কায পযপত মুফতী 
স্ত্রীপ্টরাও এওা া’না য কথপ্টও প্রায় পতন’ ভাাআর িযূফত্তী ািযাভাাঈপ্টত কমপ্টত, মা ান্তত ওপ্টয়ও 

প্তাপ্টয ফযাায, এত িীখথ প্টথ াঅল্লা এফাং ফনয জন্তু ছাড়া কওান বয় কওাযপ্টফ না। চতুথথত, রক্ষয 

ওযায পফলয়, স্ত্রীপ্টরাওটি শুধু প্টথয পনযাত্তা ম্বপ্টোআ পনপশ্চন্ত প্টফ না, াঅল্লা এফাং ফনয জন্তু 

ছাড়া ানয কওান যওভ পফপ্টিয কওান াঅঙ্কাাআ তায থাওপ্টফ না। পচন্তা কওাপ্টয কিঔুন, এওটি 

ভাপ্টজয পনযাত্তা কওান্ মথাপ্টয় ককপ্টর ানুরূ াফস্থায় এওটি স্ত্রীপ্টরাপ্টওয ভপ্টন াঅল্লা এফাং ফনয 

শু ছাড়া াঅয কওান বয়াআ থাপ্টও না।  

এাআ খটনায ভপ্টধয পিপ্টয় এাআ জীফনফযফস্থায (িীন) প্রওৃত াঈপ্টেয  ফত্তথভান িীপ্টনয াঈপ্টেপ্টযয 

(াঅওীিা) পফযাট তপাৎ পযষ্কায কাপ্টয় কঠ। প্রওৃত এরাপ্টভয, জীফনফযফস্থায াঈপ্টেয 

ভানফজীফপ্টনয পনযাত্তা, ুঔ, াপন্ত, ভৃপদ্ধ াঅয ফত্তথভাপ্টনয এরাপ্টভয াঈপ্টেয ফ পওছুাআ নয় 

ফযাং ভয়ভত নাভাজ ড়া, মাওাত কিয়া, জ্জ ওযা, কযাজা যাঔা, িাপড় যাঔা, রম্বা কাাও  
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ঔাাঁপ্টটা ায়জাভা যা াআতযাপি। ফত্তথভাপ্টনয এাআ াঅওীিাাআ মপি ঠিও কাত তপ্টফ াঅল্লায যুর তাাঁয 

াাফায ওথায াঈত্তপ্টয ীঘ্রাআ কাআ াবূতূফথ পনযাত্তা াঅকছ এ ওথা না কফাপ্টর কফারপ্টতন, াপত 

ীঘ্রাআ ভয় াঅকছ মঔন ভানুল িপ্টর িপ্টর ভপজপ্টি নাভাজ ড়প্টত মাপ্টফ, জ্জ্ব কওাযপ্টফ, কযাজা 

যাঔপ্টফ, রম্বা রম্বা িাপড় যাঔপ্টফ, কমপ্টওয কওাযপ্টফ, রম্বা কজাব্বা াঅয ঔাাঁপ্টটা ায়জাভা যপ্টফ।  

স্রষ্টায কিয়া জীফনফযফস্থাপ্টও প্রতযাঔযান কওাপ্টয ফত্তথভাপ্টন ভানফজাপত কম পফপবন্ন জীফনফযফস্থা 
পনপ্টজযা পচন্তাবাফনা কওাপ্টয নতযী কওাপ্টয ৃপথফীয পফপবন্ন স্থাপ্টন তা তাপ্টিয জীফপ্টন ওামথযওযী 

কওাযপ্টছ তায পর াঅভযা ওী কিঔপছ? প্রথভটাাআ ধযা মাও, জীফন  ম্পপ্টিয পনযাত্তা। এয 

াফস্থা মতাআ পিন মাপ্টে ফথত্রাআ ক্রভান্বপ্টয় ঔাযা কথপ্টও াঅয ঔাযা কাপ্টে। ধনী াঈন্নত পফশ্ব 

তাপ্টিয মায মায কিপ্ট ঔুন, জঔভ, যাাজানী, াযণ, ধলথণ, প্রতাযণা াআতযাপি ভস্ত াযাধ 

িভন, ান্ততপ্টক্ষ পনয়ন্ত্রণ ওযায জনয াঅপ্রাণ কচষ্টা চাপরপ্টয় মাপ্টে। ুপর, ককাপ্টয়ন্দা পফবাক, 

পপ্টযনপও াাআন্ (Forensic Science) াআতযাপিয াঈন্নয়ন  াযাধ িভপ্টনয প্রমুপি াঈদ্ভাফপ্টনয 

জনয াজায াজায কওাটি ডরায ফযয় কওাযপ্টছ, পওন্তু পওছুাআ কাপ্টে না। এাআ ফ াঈন্নত কিপ্ট প্রপত 

খণ্টায় পফপবন্ন াযাপ্টধয াংঔযা ক্রপ্টভাআ কফপ্টড় কচাপ্টরপ্টছ। যওাযগুপরয াঅাআন ৃাংঔরা যক্ষাওাযী 

ফাপনীয প্রমুপিকত াঈন্নয়ন  করাওাংঔযা ফৃপদ্ধয কঙ্গ কঙ্গ াযাধ জকপ্টতয াযাধীযা ভান 

াল্লা পিপ্টয় কচারপ্টছ। ানুন্নত  াঈন্নয়নীর কিগুপরয যওায তাপ্টিয িাপযদ্রয  ানুন্নত প্রমুপি 

পনপ্টয় াযাধী চপ্টক্রয পফরুপ্টদ্ধ কতভন পওছুাআ কওাযপ্টত াযপ্টছন না। এ কিগুপরপ্টত াযাপ্টধয 

ভাত্রা াঈন্নত কিগুপরয ভতাআ ধাাঁ-ধাাঁ কওাপ্টয কফপ্টড় কচারপ্টছ। 

কল যুপ্টরয ভাধযপ্টভ াঅল্লায কিয়া জীফনফযফস্থা ভানফজাপতয এওটি াাংপ্ট প্রপ্টয়াক  

ওামথযওযী ওযায পর ওী কাপ্টয়পছর তা এওফায কিঔা মাও। মাযা াঅভায এাআ করঔা ড়প্টছন, 

তাপ্টিয ানুপ্টযাধ কওাযপছ াঅনাযা ভপ্টন ভপ্টন ওপ্টয়ও কওাটি ভানুল পনপ্টয় কঠিত এওটি ভাজ 

ওল্পনা কওারুন। ওল্পনা কওারুন এাআ ভাপ্টজ াস্ত্র পওনপ্টত ফা নতযী কওাযপ্টত কওান ফাধা কনাআ, কওান 

রাাআপ্টন্ প্রপ্টয়াজন প্টড় না, কম কওাঈ াস্ত্র পওপ্টন ফা নতযী কওাপ্টয তায খয বপ্টয কপরপ্টর কওাঈ তা 

পনপ্টয় কওান প্রশ্ন কতাপ্টর না। ওল্পনা কওারুন, এাআ ভাপ্টজ কওান াঅাআন ৃাংঔরা যক্ষাওাযী াথথাৎ 

ুপর ফাপনী কনাআ। ফত্তথভাপ্টনয ভত াজায াজায করাও যাঔায াঈপ্টমাকী কওান কজরঔানা 
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কঔাপ্টন কনাআ। শুধু ফড় ফড় যগুপরপ্টত িাুআ চাযজন করাও যাঔায ভত কছাট কজরঔানা াঅপ্টছ। 

পওন্তু ভাপ্টজ কফারপ্টত ককপ্টর কওান াযাধ কনাআ। পফচাযারয়গুপরপ্টত াযাধ াংক্রান্ত ভাভরা প্রায় 

ানুপস্থত। াঅপভ জাপন, এভন এওটি ভাজ ওল্পনা ওযা াঅভাপ্টিয প্টক্ষ াম্ভফ, পওন্তু াঅভায 

াঅযজ কাপ্টে, াঅনাযা মা ওল্পনা কওাযপ্টত াযপ্টছন না, তা াআপতা। াঅল্লায যুপ্টরয জাপত 

কঠন কথপ্টও শুরু কওাপ্টয এাআ জাপতয াঅিথচুযপত  পপ্টর তন াঅযম্ভ য়ায ভয় মথন্ত ফহু ফছয 

কধাপ্টয এাআ াফস্থা পফযাজ কওাপ্টযপছর। অদেয ভোস্তরকোনো, অে ততযী  স্তফক্রদয়য উয 

োভোনযতভ হকোন স্তনয়ন্ত্রণ নো থোকো হে, হেদ হকোন সু্তরফোস্তনীয উস্তস্থস্তত নো 

থোকো হে অযোদধয ভোত্রো প্রোয় দূনযয হকোঠোয় স্তির। এাআ াওল্পনীয় াফস্থা পওবাপ্টফ 

ৃপষ্ট কাপ্টয়পছর? এয এওভাত্র ওাযণ, ভানুল ভানফ যপচত ওর ফযফস্থা, পফধান প্রতযাঔযান কওাপ্টয 

তায স্রষ্টায কিয়া জীফনফযফস্থা গ্রণ  জাতীয়  ফযপিকত জীফপ্টন াভপগ্রওবাপ্টফ প্রপ্টয়াক 

কওাপ্টযপছর াথথাৎ ‘রা- এরাা এল্লাল্লা, াঅল্লা ছাড়া াঅয ওায পফধান গ্রণ কওাপয না’ এাআ 

ভূরভপ্টন্ত্রয পবপত্তপ্টত জীফন পযচারনা কওাপ্টযপছর।  

াঅল্লায ফথপিভত্তায় ফা তাাঁয াীভ জ্ঞাপ্টনয ম্বপ্টে মাযা পফশ্বাী নন তাযা মুপি াঈত্থান 

কওাযপ্টত াপ্টযন কম, কচৌে’ ফছয াঅপ্টক ভানুল ভাপ্টজয কম াফস্থা পছর কঔাপ্টন য়প্টতা এাআ 

জীফনফযফস্থা ওামথযওযী কাপ্টয়পছর এফাং ঐ াওল্পনীয় পর কিঔা পকপ্টয়পছর। পওন্তু ফত্তথভাপ্টন 

পফজ্ঞাপ্টনয, প্রমুপিয কম াগ্রকপত কাপ্টয়প্টছ তাপ্টত জীফপ্টন কম জটিরতায ৃপষ্ট কাপ্টয়প্টছ এঔন ঐ 

ুযপ্টনা ফযফস্থা াঅয করূ পর কিঔাপ্টত াযপ্টফ না; এঔন ভানুলপ্টওাআ পচন্তাবাফনা কওাপ্টয তায 

জীফনফযফস্থা নতযী কওাপ্টয পনপ্টত প্টফ এফাং াঅভযা তা-াআ পনপে। এ ওথায় াঅভায জফাফ কাপ্টে, 

াফস্থায াপযাপশ্বথওতায় ফহু পফলয় ফিপ্টর মায়। াপ্টনও পফলয় াগ্রণপ্টমাকয  াপ্রাপঙ্গও কাপ্টয় 

মায়। পওন্তু াপ্টনও পফলয় াঅপ্টছ মা পচযন্তন, াপযফত্তথনীয়, াশ্বত, এয কওান পযফত্তথন য় না। 

কমভন: এওটি ভানুপ্টলয নাপ্টও কজাপ্টয খুপ ভাযপ্টর তায নাও পিপ্টয় যি কফয প্টফ, রক্ষ ফছয াঅপ্টক 

এাআ খুপল ভাযপ্টর তঔন যি কফয কাত, াঅজ কফপ্টযায়, রক্ষ ফছয প্টয ভানুপ্টলয নাপ্টও খুপল 

ভাযপ্টর যি কফপ্টযাপ্টফ। এয কওান পযফত্তথন কনাআ। জীফপ্টনয াথথননপতও কক্ষপ্টত্র ুি পবপত্তও ূাঁপজফাি 

ভানুল ভাপ্টজ কম ক্ষপত ওপ্টয, ধনী-িপযপ্টদ্রয কম নফলভয ফৃপদ্ধ ওপ্টয তা রক্ষ ফছয াঅপ্টক কওাযত, 

এঔন কওাযপ্টছ এফাং াঅজ কথপ্টও রক্ষ ফছয প্টয এাআ ুি পবপত্তও াথথনীপত ভানফজীফপ্টন প্রপ্টয়াক 
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কওাযপ্টর এওাআ পফলভয় পর ৃপষ্ট কওাযপ্টফ। াঅগুপ্টনয কাড়াফায পি রক্ষ ফছয াঅপ্টক মা পছর, 

াঅজ তাাআ াঅপ্টছ এফাং রক্ষ ফছয প্টয াপযফত্তথনীয়বাপ্টফ তা-াআ থাওপ্টফ। এভপন ফহু পজপন 

াঅপ্টছ মা াশ্বত াপযফত্তথনীয় প্রাওৃপতও পনয়ভ। ফথজ্ঞানী াঅল্লা এাআ কল জীফনপফধান (িীন) 

কতভপন কাআফ াপযফত্তথনীয় াশ্বত কতযয াঈয প্রপতপষ্ঠত কওাপ্টযপ্টছন মা ৃপথফীয ফাওী 

াঅয়ুষ্কাপ্টরয ভপ্টধয পযফত্তথন প্টফ না। এাআ জনয এাআ িীপ্টনয এও নাভ িীনুর কপতযা ফা প্রাওৃপতও 

িীন।৪ এই জীফনফযফস্থোয প্রস্ততটি আইন-কোনুন, আদে-স্তনদলধ স্ততস্তন অস্তত তকথ তোয 

হে ঐ ফ অস্তযফত্তথনীয় প্রোকৃস্ততক স্তনয়দভয উয প্রস্ততস্তিত হকোদযদিন, মোদত 

ভোনফজোস্ততয ফোস্তক আয়ুষ্কোদরয ভদধয হকোন স্তযফত্তথ দনয প্রদয়োজন নো থোদক। স্থান, ওার 

 াত্রপ্টবপ্টি পযফত্তথনীয় মা পওছু াআপতূপ্টফথ কপ্রপযত জীফনফযফস্থাগুপরপ্টত পছর তায কওানটিাআ এপ্টত 

স্থান ায় নাাআ, এপ্টত শুধু াপযফত্তথনীয় াশ্বত প্রাওৃপতও পনয়প্টভয াঈয প্রপতপষ্ঠত পফলয়গুপরাআ স্থান 

কপ্টয়প্টছ। ওাপ্টজাআ কচৌে’ ফছয াঅপ্টক এাআ জীফনফযফস্থা ভানুপ্টলয জীফপ্টন প্রপ্টয়াপ্টক কম পর কাপ্টয়পছর, 

ফত্তথভাপ্টন প্রপ্টয়াক কওাযপ্টর কাআ এওাআ পর প্টফ এফাং রক্ষ ফছয প্টয প্রপ্টয়াক কওাযপ্টর কাআ 

াওল্পনীয় পরাআ প্টফ। তপ্টফ এওটি পফলয় াঠওপ্টও ভপ্টন যাঔপ্টত প্টফ, এঔাপ্টন াঅপভ কম জীফনফযফস্থা 

(িীন) প্রপতষ্ঠায ওথা কফারপছ াঅয ফত্তথভাপ্টন এরাভ কফাপ্টর কম ধভথটি চারু াঅপ্টছ এাআ ি’ুটি এও 

পজপন নয়। াঅপভ কাআ প্রওৃত এরাপ্টভয ওথা কফারপছ মা াঅল্লা তাাঁয যুপ্টরয ভাধযপ্টভ ৃপথফীপ্টত 

াঠিপ্টয়পছপ্টরন।৫  

এখন ভোনুল যস্তচত ফথযকভ ফযফস্থো, তন্ত্র (Ism) ফযথথ ফোয য স্রিো আল্লোয হেয়ো 
েীন (জীফনফযফস্থো) আফোয কোমথযকযী হকোদয হেখো িোড়ো আয স্তক থ ফোকী আদি?  
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আভোদেয এই আেথ কোমথযকযী কযোয িস্তত 

ওথায কওান ভাযযাাঁপ্টচ না কমপ্টয় াঅভায কাজা াঈত্তয কাপ্টে, ১৪০০ ফছয াঅপ্টক কম দ্ধপতপ্টত 

াঅল্লায যুর ওাপ্টমথয পযণত কওাপ্টযপছপ্টরন কাআ দ্ধপত। কাআ থ কাপ্টে ফারাক াথথাৎ এাআ াঅিথ 

ভানুপ্টলয ওাপ্টছ কৌাঁপছপ্টয় কিয়া। ভানুলপ্টও ফুপঝপ্টয় কিয়া কম, ৃপথফীপ্টত ূণথ পনযাত্তায়, 

াথথননপতও, ুঔ-স্বােপ্টন্দ, াপফচায, াাপন্ত, ভানুপ্টল ভানুপ্টল াংখাত, যিাত পফীন এওটি 

ভাপ্টজ ফা কওাযপ্টত চাাআপ্টর স্রষ্টায কিয়া থ ছাড়া াঅয কওান পফওল্প কনাআ। াঅভযা মপি ফুপঝপ্টয় 

কফারপ্টত াপয এফাং ভাজ মপি কটা গ্রণ ওপ্টয তপ্টফ ভানুল পযূণথ াপন্ত  ভৃপদ্ধপ্টত ফা 

কওাযপ্টফ। এাআ াফস্থাপ্টওাআ ফরা য় এরাভ াথথাৎ াঅক্ষপযও াপ্টথথাআ াপন্ত। াঅল্লায যুর এাআ থাআ 

ানুযণ কওাপ্টযপ্টছন। তাাঁয ১৩ ফছপ্টযয ভক্কায জীফন শুধু ভানুলপ্টও এাআ াঅহ্বান কৌাঁছাপ্টতাআ, ফারাক 

পিপ্টতাআ কওপ্টট ককপ্টছ। এাআ ১৩ ফছয পতপন এফাং তাাঁয ঙ্গী াথীযা, মাাঁযা তাাঁয এাআ ভপ্টত পফশ্বাী 

কাপ্টয়পছপ্টরন এাআ প্রচাযওাজ চাপরপ্টয় ককপ্টছন। তাাঁপ্টিয য পফরুদ্ধফািীপ্টিয াথথাৎ মাযা স্রষ্টায 

কিয়া এাআ পফধানপ্টও ভানপ্টত যাজী নন, তাযা াফণথনীয় পনীড়ন, পনমথাতন চাপরপ্টয় ককপ্টছন, কমভন 

াঅজ াঅভাপ্টিয াঈয চারাপ্টনা কাপ্টে। তাাঁপ্টিয ওপ্টয়ওজনপ্টও তযা কওাপ্টযপ্টছন, কমভন াঅজ 

াঅভাপ্টিয ওপ্টয়ওজনপ্টও তযা ওযা কাপ্টয়প্টছ। পওন্তু াঅল্লায যুর  তাাঁয ানুাযীকণ ভস্ত য 

কওাপ্টযপ্টছন, ওঔন প্রতযাখাত ওপ্টযন নাাআ। াঅভযা কত ১৮ ফছয কধাপ্টয ানুরূবাপ্টফ পনমথাপতত 

কাপে এফাং াঅভযা কওাথা প্রতযাখাত কওাপয নাাআ। ভোজ, জোস্তত মস্তে আভোদেয এই 

আহ্বোদন োড়ো নো হেয়, আভোদেয স্তকিুই কযোয হনই। আভযো ংখযোয় অস্তত োভোনয। 

একভোত্র ডোক হেয়ো িোড়ো, ভোনুলদক হফোঝোদনোয হচিো কযো িোড়ো আভোদেয স্তকিু 

কযোয হনই, হকোযস্তি নো। ওাযণ ভানুপ্টলয ভপ্টনয াঈয কজায চপ্টর না, তাাআ কতা াঅল্লা নফীপ্টও 

কফাপ্টরপ্টছন, কতাভায ওাজ শুধু কৌাঁপ্টছ কিয়া, কিায়াত ওযা াঅভায াপ্টত। তুপভ াআো কওাযপ্টর 

ওাাঈপ্টও কিায়াপ্টত াঅনপ্টত াযপ্টফ না।৬ নফীয াঈম্মত পাপ্টফ াঅভযা শুধু ভানুলপ্টও াঅভাপ্টিয 

ফিফয কৌাঁপ্টছ পিপে াথথাৎ ফারাক কওাযপছ।  

কত ১৮ ফছপ্টয াথথাৎ এাআ াঅপ্টন্দারপ্টনয জন্মরগ্ কথপ্টও াঅজ মথন্ত াঅভযা াঅল্লায যপ্টভ াঅভাপ্টিয 

নীপত কথপ্টও পফচুযত াআ নাাআ। এাআ ভপ্টয়য ভপ্টধয াথথাৎ কত ১৮ ফছপ্টয াঅভযা এওটি াঅাআনবঙ্গ 
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কওাপয নাাআ, এওটি াযাধ কওাপয নাাআ। পওন্তু তা স্বপ্টে পওছু এরাভ পফপ্টদ্বলী পভপডয়া এফাং 

ধভথজীপফ াঅপ্টরভ কভাল্লা কশ্রণীয জখনয পভথযা প্রচাপ্টযয দ্বাযা প্রবাপফত কাপ্টয় াঅভাপ্টিয পফরুপ্টদ্ধ 

যওাপ্টযয াঅাআন ৃাংঔরা যক্ষাওাযী পফবাক এ মথন্ত ৪১০ ফায াঅভাপ্টিয ওভীপ্টিযপ্টও কজর াজপ্টত 

াঠিপ্টয়প্টছ। াঅভযা কওান াযাধ, কওান াঅাআনবঙ্গ কওাপয নাাআ কফাপ্টর াঅিারপ্টত প্রপতফায 

াঅভাপ্টিয ঔারা কিয়া কাপ্টয়প্টছ। তোই ঐ ৪১০ ফোয স্তনদেথ োল কভীদেযদক হগ্রপতোয হকোদয 

হজর োজদত হপ্রযণ কযো হে হমফুত তীে হতযয উয স্তফজয়ী, েীপ্ত, 

আদরোস্তকত। েীঘথ ১৮ ফিদয একটি ভোত্র অযোধ  একটি ভোত্র আইনবে নো কযোয ভত 

েোস্তফ হকোন েরদতো েদূযয কথো, হকোন আইন-ংৃখরো যক্ষ্োকোযী ফোস্তনী হকোযদত 

োযদফ নো। এটি কমফুত তীপ্টিয এওটি াননয ককৌযফ। 

াঅভাপ্টিয এাআ াভ াংগ্রাপ্টভয বপফলযৎ ওী কাপ্টত াপ্টয? কাপ্টত াপ্টয এওপিন ভানুল াঅভাপ্টিয 

ডাও, ফারাক ফুঝপ্টত াযপ্টফ এফাং গ্রণ কওাযপ্টফ। তাপ্টাপ্টরাআ ভাজ াপত াল্প  াভানয জ্ঞাপ্টনয 

াপধওাযী৭ ভানুপ্টলয নতযী পফপবন্ন জীফনফযফস্থা প্রতযাঔযান কওাপ্টয াীভ জ্ঞাপ্টনয াপধওাযী 
পফার পফশ্বজকপ্টতয এফাং ভানুপ্টলয স্রষ্টা াঅল্লায কিয়া জীফনফযফস্থা গ্রণ  জীফপ্টন ওামথযওযী 

কওাযপ্টফ। াঅয না য় াঅভাপ্টিয ফারাক াঈপ্টক্ষা  প্রতযাঔযান কওাপ্টয ফত্তথভাপ্টনয ভতাআ জীফপ্টনয 

ফথস্তপ্টয াাপন্ত, ানযায়, াপফচায, পনযাত্তাীনতা  ভানুপ্টল ভানুপ্টল, িপ্টর িপ্টর, জাপতপ্টত জাপতপ্টত 

াংখলথ  যিাপ্টতয ভপ্টধযাআ ফা কওাযপ্টফ। কমটাাআ কাও, াঅভাপ্টিয এাআ ফথািও প্রপ্টচষ্টা (কজাি) 

থাভপ্টফ না। হকোন অযোধ, হকোন আইনবে নো কযোয নীস্ততদত অস্তফচর, একস্তনি হথদক 

আভোদেয এই হচিো অফযোত থোকদফ। এনা’াঅল্লা াঅভযা ওঔনাআ াঅল্লায যুপ্টরয নীপত 

 াঅিথ (ুন্না) কথপ্টও পফচুযত প্টফা না।  

পি  প্রাধাপ্টনযয জনয পতনটি পজপনপ্টয প্রপ্টয়াজন। ক পতনটি কার: াথথফর (Finance), 

প্রচাযভাধযভ (Media)  াভপযও পি (Military might)। এাআ পতনটি মায াপ্টত থাওপ্টফ কাআ 

ৃপথফীয ওতৃ্তথত্ব কওাযপ্টত াযপ্টফ। এ ওথা ফাযাআ জানা কম এাআ পতনটিাআ ফত্তথভাপ্টন াশ্চাতয জকপ্টতয 

াথথাৎ জপুড খ্রীস্টান বযতা াথথাৎ িাজ্জাপ্টরয াপ্টত।৮ এাআ াশ্চাতয জকৎ ভস্ত ৃপথফীয াথথফর 

(Finance)  পভপডয়া পনয়ন্ত্রণ ওপ্টয এফাং াভপযও পিপ্টত কতা ওথাাআ কনাআ। াঈন্নয়নীর এফাং 
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ানুন্নত কিগুপরয পভপডয়া াথথাৎ কণভাধযপ্টভয ফথপ্রওায াংফাি াআতযাপিয াঈৎ কার াঈন্নত কি 

াথথাৎ পশ্চভা পিগুপরয াংফাি াংস্থাগুপর। ুতযাাং কাআ াঈৎ কথপ্টও কম াংফাি, াঅিথ, 

াপবভত পযপ্টফন ওযা য় াঈন্নয়নীর এফাং ানুন্নত জকপ্টতয পভপডয়া পনপ্টজযা তাাআ পিপ্টয় 

প্রবাপফত য় এফাং তাপ্টিয পনজ পনজ কিপ্টয কণভাধযভগুপরপ্টত তা-াআ প্রচায ওপ্টয। পশ্চপ্টভয এাআ 

াংফাি াংস্থাগুপর মূ্পণথবাপ্টফ াআহুিীপ্টিয পনয়ন্ত্রপ্টণ। াআহুিীযা কম ভতফাি পফশ্বভয় প্রচায কওাযপ্টত 

চায়, ানুন্নত  াঈন্নয়নীর কিগুপরয াংফািভাধযভগুপর কাআ ভতফািাআ প্রচায ওপ্টয। ঐ 

ংস্থোগুস্তর অনুন্নত  উন্নয়নীর জগদতয ভোনুলদক মো বোফোদত, মো স্তচন্তো কযোদত চোয়, 

গণভোধযভগুস্তরয ভোধযদভ তো-ই বোফোয়, হম ভন-ভোনস্তকতো ৃস্তি হকোযদত চোয়, তোই 

ৃস্তি কদয এফং মো স্তফশ্বো কযোদত চোয় তোই স্তফশ্বো কযোয়। এবাপ্টফ পশ্চভা জকৎ প্রাপ্টচযয 

ভানুপ্টলয পচন্তাবাফনা  াংসৃ্কপতপ্টও প্রতযক্ষ  প্টযাক্ষবাপ্টফ পনয়ন্ত্রণ ওপ্টয। শুধু তাাআ নয়, 

তথাওপথত াঈন্নত কিগুপরয িাঙ্ক ানুাযী, ানুকত পভপডয়া ফত্তথভাপ্টন এতাআ পিারী 
(Powerful) কম, পভপডয়া যিচকু্ষ কিঔাপ্টর ফা ধভও পিপ্টরাআ যওাপ্টযয ওাড় কচাড় ফিরাপ্টত 

(Shit in the pants) য়। 

াথথফর (Finance), প্রচাযভাধযভ (Media)  াভপযও পি (Military might) এাআ পতনটি পিাআ 

াঅজ জপুড খ্রীস্টান বযতা াথথাৎ াশ্চাপ্টতযয াপ্টত াথথাৎ িাজ্জাপ্টরয াপ্টত। এাআ পিপ্টত ফপরয়ান 

কাপ্টয় িাজ্জার ভস্ত ৃপথফীপ্টও এভনবাপ্টফ পনয়ন্ত্রণ কওাযপ্টছ কম ৃপথফীপ্টত এভন কওান স্থান কনাআ 

কমঔাপ্টন ক তায াআো ফাস্তফায়ন কওাযপ্টত াপ্টয না। এাআ াফস্থায ওথাাআ াঅল্লায যুর কচৌে’ 

ফছয াঅপ্টক বপফলযদ্বাণী কওাপ্টয ককপ্টছন। পতপন কফাপ্টরপ্টছন, িাজ্জাপ্টরয পি, প্রবাফ  প্রপতপত্ত 

ৃপথফীয ভস্ত ভাটি  াপন (বূ-বাক  ভুদ্র) াঅেন্ন কওাযপ্টফ। ভস্ত ৃপথফীয ৃষ্ঠপ্টি চাভড়া 

পিপ্টয় জড়াপ্টনা এওটি ফস্তুয ভত তায ওযায়ত্ত প্টফ।৯ াঅজ এাআ বপফলযদ্বাণীগুপর াক্ষপ্টয াক্ষপ্টয 

ফাস্তফাপয়ত কাপ্টয়প্টছ। 

িাজ্জার পনয়পন্ত্রত পভপডয়া, কণভাধযপ্টভয াপফশ্রান্ত, পনযফপেন্ন াপ্রচাপ্টযয পপ্টর ৃপথফীয ভস্ত 

কভাকরভ াংঔযাকপযষ্ঠ কিগুপর, মায ভপ্টধয কওান কওান কিপ্টয ৯৮% কভাকরভ, তাযা াঅল্লায 

কিয়া জীফনফযফস্থা প্রতযাঔযান কওাপ্টয িাজ্জাপ্টরয ৃষ্ট জীফনফযফস্থা গ্রণ কওাপ্টযপ্টছ এফাং পপ্টর তাযা 

ানযায়, াাপন্ত, াপফচায, নানাপফধ াংখপ্টলথ, যিাপ্টত পনযাত্তাীন জীফনমান কওাযপ্টছ। এই 
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অথথফর, প্রচোযভোধযভ  প্রচণ্ড োভস্তযক স্তক্তয ফদর ফরীয়োন েোজ্জোদরয স্তফরুদি অস্তত 

কু্ষ্দ্র, স্তনিঃস্ব আভোদেয হমফুত তীদেয দক্ষ্ একটি স্তক্তই আদি। কমটি কাপ্টরন- াঅল্লা, 

পমপন কফাপ্টরপ্টছন, “তাযা তাপ্টিয ভুপ্টঔয ওথায় াঅল্লায কজযাপত পনফথাপত কওাযপ্টত চায়, পওন্তু পতপন 

াআো কওাপ্টযপ্টছন তাাঁয কজযাপতপ্টও ূণথরূপ্ট াঈদ্ভাপত ওযায জনয, মপি াপফশ্বাীকণ তা 

াপ্রীপতওয ভপ্টন ওপ্টয১০...এফাং এয াক্ষী পাপ্টফ াঅল্লাাআ মপ্টথষ্ট।১১ াফুনাল্লা, াঅল্লাাআ মপ্টথষ্ট। 
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হজোে, হকতোর  ন্ত্রো 

একটি স্তফভ্রোস্তন্তয অদনোেন 

কমফুত তীি াঅপ্টন্দারপ্টনয ফিফয, রক্ষয  াঈপ্টেয এাআ জাপতয াভপ্টন প্রওা ওযায য কথপ্টও 

এ মথযন্ত কম পফলয়টি রক্ষয ওযা ককপ্টরা তা কাপ্টে এাআ কম কভাকরভ কফাপ্টর পযপচত এাআ জনাংঔযায 

কম াাংটুকু এাআ কিপ্ট াঅপ্টছ তাপ্টিয এওাাং য় বীত কাপ্টয়প্টছন না য় পচপন্তত কাপ্টয় কাপ্টড়প্টছন। 

এাআ াাংটি কাপ্টে জাপতয কাআ াাং কমটা পওছুপ্টতাআ াঅল্লা, যুপ্টরয িীন প্রপতষ্ঠা কাও তা চায় 

না। তাযা াঅভাপ্টিয জীফপ্টন াঅল্লায কিয়া জীফন-ফযফস্থা, িীন প্রপতষ্ঠায কচষ্টাপ্টও ন্ত্রাী, জঙ্গীফাি 

াআতযাপি নাভ পিপ্টয় ভানুপ্টলয ওাপ্টছ কয় প্রপতন্ন কওাযপ্টত চান। াঅভায এাআ ফাআপ্টয় কম কজাি, কওতার 

াআতযাপিপ্টও ন্ত্রা কফাপ্টর পচপিত কওাযপ্টত চান। হজোে আয ন্ত্রো এক স্তজস্তন নয়, ম্পণূথ 

স্তবন্ন স্তফলয়। কজাি প্টব্দয াথথ কওান ওাজ কওাযপ্টত ফথািও প্রপ্টচষ্টা ওযা; াঅয ন্ত্রা কাপ্টে 

পাংািও ওাজ কওাপ্টয, কফাভা পাটিপ্টয়, ধ্বাং কওাপ্টয বয়-বীপত ৃপষ্ট ওযা। াথচ কভাকরভ 

নাভধাযী পওন্তু ওামথযতাঃ ওাপ্টপয  কভাপ্টযও এাআ করাওগুপর কজািপ্টও ন্ত্রা কফাপ্টর চাপরপ্টয়, 

কজাপ্টিয পফরুপ্টদ্ধ ভানপওতা কপ্টড় তুরপ্টত চান। াথচ িীন প্রপতষ্ঠায এাআ কজাি াথথাৎ প্রপ্টচষ্টা 

ছাড়া িীনুর এরাভাআ ামূ্পণথ; ওাযণ ঈভোদনয ংজ্ঞোয ভদধয, হভো’হভন ফোয ংজ্ঞো, 
দত্তথয ভদধযই আল্লো এই হজোে অথথোৎ    েীন প্রস্ততিোয এই প্রদচিোদক, ংগ্রোভদক 

ঢুস্তকদয় স্তেদয় হযদখদিন। (কিঔুন- ুযা হুজযাত, াঅয়াত ১৫) 

মাযা াঅভাপ্টিয জীফপ্টন াঅল্লায িীনুর ও, এরাভ প্রপতষ্ঠা কাও তা চান না তাযা স্ববোফতই এই 

প্রদচিোদক অথথোৎ হজোেদক চোন নো, এটাাআ স্বাবাপফও। তাযা কজাি াথথাৎ প্রপ্টচষ্টাপ্টও কয়, 

ভন্দ ওাজ কফাপ্টর প্রপতন্ন ওযায কচষ্টায় এপ্টও ন্ত্রাপ্টয কঙ্গ এও কওাপ্টয পিপ্টয়প্টছন, মাপ্টত াধাযণ 

ভানুল ন্ত্রাকও খৃণায াপ্টথ কজািপ্টও খৃণা ওপ্টয। কমপ্টতু এরাভ পফপ্টযাধী এাআ করাওগুপরয 

পনয়ন্ত্রপ্টনাআ কিপ্টয াপধওাাং প্রচায ফযফস্থা াথথাৎ পভপডয়া (Media), কপ্টতু তাপ্টিয াপফশ্রান্ত 

পভথযা প্রচাপ্টযয পপ্টর তাযা প্রায় পর কাপ্টয়প্টছন। কভাকরভ  কভা’কভন ফায িাফীিায াঅজ 

পনপ্টজপ্টও কওান বাপ্টফ কজাি াথথাৎ িীনুর এরাভ প্রপতষ্ঠায কঙ্গ জপড়ত ফায ওথা স্বীওায 

কওাযপ্টত বয় ান এফাং ওপ্টযন না।  
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ুতযাাং প্রপ্টয়াজন কাপ্টয় কাপ্টড়প্টছ কম িীন প্রপতষ্ঠায কচষ্টায় হজোে এফং হকতোদরয স্থোন 

হকোথোয় তো স্তনস্তেথ ি কযো। কজাি প্টব্দয াথথ াংগ্রাভ, ফথািও াংগ্রাভ, প্রপ্টচষ্টা। কজাি কাপ্টে 

িীন প্রপতষ্ঠায প্রপ্টয়াজনীয়তা ভানুলপ্টও ভুপ্টঔ কফাপ্টর, পরপ্টঔ জাপনপ্টয়, ফিৃতা কওাপ্টয, মুপি াঈস্থান 

কওাপ্টয, ফুপঝপ্টয় াআতযাপি ফহুবাপ্টফ প্টত াপ্টয। াঅয কওতার এপ্টওফাপ্টয পবন্ন ব্দ মায াথথ স্ত্র মুদ্ধ। 

হজোে ফযস্তক্ত, ের, হগোস্তি ইতযোস্তেয মথযোদয় এফং হকতোর যোষ্ট্রীয় মথযোদয়। কওান ফযপি 

ফা ককাপষ্ঠ ফা ির মপি িীন প্রপতষ্ঠায জনয াস্ত্র াপ্টত কনয় তপ্টফ কটা প্টফ ভাযািও বুর। তাপ্টিয 

ওাজ প্টফ ভানুলপ্টও মুপি পিপ্টয় কওাযান-ািী কিপঔপ্টয়, ফাআ পরপ্টঔ, ফিৃতা কওাপ্টয ভানুলপ্টও এ ওথা 
কফাঝাপ্টনা কম ৃপথফীপ্টত পনযাংকু াপন্ত, পনযাত্তা  নযায় পফচাপ্টযয ভপ্টধয ফা কওাযপ্টত কাপ্টর 

এওভাত্র থ পমপন াঅভাপ্টিয ৃপষ্ট কওাপ্টযপ্টছন তাাঁয কিয়া জীফন পফধান কভাতাপ্টফও াঅভাপ্টিয জীফন 

পযচারনা ওযা। াধাযণ জ্ঞাপ্টনাআ কফাঝা মায়, কম পজপন পমপন নতযী কওাপ্টযপ্টছন তাাঁয কচপ্টয় াঅয 

কও জানপ্টফ ক পজপনটি পওবাপ্টফ চারাপ্টর ঠিওভত, বাপ্টরাবাপ্টফ কচারপ্টফ। াঅল্লা ুযা ভুরপ্টওয ১৪ 

নাং াঅয়াপ্টত কফাপ্টরপ্টছন- কম ৃপষ্ট কওাপ্টযপ্টছ তায কচপ্টয় কফী জান? (তুপভ ৃষ্ট কাপ্টয়?) এ মুপিয কওান 

জফাফ াঅপ্টছ? পওন্তু াঅভযা কভা’কভন কভাকরভ ফায িাফীিায কাপ্টয় িাজ্জার াথথাৎ াআহুিী 
পখ্রস্টান জড়ফািী ‘বযতা’য পনপ্টিথ প্ট াঅল্লায কিয়া িীন, জীফন-ফযফস্থা কথপ্টও শুধুভাত্র ফযপিকত 

াাংটুকু ছাড়া ভপষ্টকত (কমটা প্রধান) াাংটুকু ফাি পিপ্টয় কঔাপ্টন পনপ্টজযা পফধান, াঅাআন-ওানুন, 

পনয়ভনীপত পনদ্ধথ াযণ কওাপ্টয কাআ কভাতাপ্টফও াঅভাপ্টিয ভপষ্টকত জীফন পযচাপরত কওাযপছ। পর 

পও কাপ্টয়প্টছ? পক্ষা িীক্ষায়, পফজ্ঞাপ্টন, প্রমুপিপ্টত ভোনফ ইস্ততোদয চুড়োন্ত স্থোদন উস্তস্থত 

হোদয় আজ সৃ্তথফী অোস্তন্ত, অনযোয়, অতযোচোয, অস্তফচোয আয ভোনুদল ভোনুদল ংঘলথ 

 যক্তোদত অস্তস্থয। তাপ্টাপ্টর প্রভাণ কাপ্টয় মাপ্টে কম ভানুল তায জীফন পযচারনায জনয কম 

ফযফস্থা নতযী কওাপ্টয পনপ্টয়প্টছ তা তাপ্টও াপন্ত  পনযাত্তা পিপ্টত ফযথথ কাপ্টয়প্টছ। ওাপ্টজাআ ভানুলপ্টওাআ 

কফাঝাপ্টত প্টফ কম এ থ তযাক কওাপ্টয ভানুপ্টলয াফথপ্টবৌভত্বপ্টও তযাক কওাপ্টয াঅল্লায যুর মা 
পপঔপ্টয়প্টছন কাআ াঅল্লায াফথপ্টবৌভপ্টত্ব পপপ্টয কমপ্টত প্টফ, কাআ াফথপ্টবৌভত্বপ্টও গ্রণ কওাপ্টয তাাঁয কিয়া 

িীন, জীফন-ফযফস্থাপ্টও গ্রণ কওাপ্টয াঅভাপ্টিয জীফপ্টন প্রপতষ্ঠা কওাযপ্টত প্টফ। এাআ ওাজ পও কজায 

কওাপ্টয ওযাফায ওাজ? এটাপ্টতা াধাযণ জ্ঞাপ্টনাআ কফাঝা মায় কম কজায কওাপ্টয, পি প্রপ্টয়াক কওাপ্টয 

ভানুলপ্টও কওান পওছু পফশ্বা ওযাপ্টনা াম্ভফ। 
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কমফুত তীি এাআ ওাজটাাআ ওযায াংওল্প কওাযপ্টছ এফাং কওাযপ্টছ ভানুলপ্টও ফুপঝপ্টয়, মুপি পিপ্টয়। 

াঅল্লায াফথপ্টবৌভপ্টত্ব (াঈরুপয়াপ্টত) ভানুলপ্টও পপপ্টয াঅায াঅহ্বান কওাযপ্টছ। এাআ ওাজ ওযায জনয 

কমফুত তীি প্রপক্রয়া গ্রণ কওাপ্টযপ্টছ াঅল্লায যুপ্টরয প্রপক্রয়া, াথথাৎ তপযওা। পতপন পও 

কওাপ্টযপছপ্টরন? ভক্কী জীফপ্টনয কতয ফছয তাাঁয াঅহ্বান াথথাৎ ফারাক পছপ্টরা ফযপি  িরকত 

মথযাপ্টয়। তাাআ পতপন  তাাঁয ির ফথপ্রওায াতযাচায, পভথযা কিালাপ্টযা, পনমথযাতন য কওাপ্টযপ্টছন- 

কওান প্রপতখাত ওপ্টযন পন। কমফুত তীপ্টিয কভাজাপ্টিযা াঅজ কতয ফছয (ফতথ ভাপ্টন- ১৮ 

ফছয) কধাপ্টয ভানুলপ্টও তীপ্টিয, াঅল্লায াফথপ্টবৌভপ্টত্বয ফারাক পিপ্টয় াঅকছ, এটা কওাযপ্টত কমপ্টয় 

তাযা পফরুদ্ধফািীপ্টিয কারাকাপর ঔাপ্টে, াভাপনত কাপ্টে, ভায ঔাপ্টে প্রচণ্ডবাপ্টফ পনমথাপতত 

কাপ্টে। িাজ্জাপ্টরয ানুাযী, াঅল্লায িীন প্রপতষ্ঠায পফপ্টযাধী এপ্টিয দ্বাযা কমফুত তীপ্টিয 

কভাজাপ্টিযা ফহুস্থাপ্টন ফহুফায াঅক্রান্ত কাপ্টয়প্টছন, তাপ্টিয াঅক্রভপ্টণ ফহু কভাজাপ্টি াাংখাপতওবাপ্টফ 

জঔভ, াঅত কাপ্টয়প্টছন এফাং এওজন ুরুল কভাজাপ্টি এফাং এওজন নাযী কভাজাপ্টিা প্রাণ 

পিপ্টয়প্টছন, ীি কাপ্টয়প্টছন। তাপ্টিয পভথযা প্রচাপ্টয  প্রপ্টযাচনায় প্রবাপফত কাপ্টয় ুপর 

কভাজাপ্টিপ্টিয কগ্রপতায কওাযপ্টছ, তাপ্টিয াযীযীও পনমথাতন কওাযপ্টছ, কজপ্টর পিপ্টে, তাপ্টিয নাপ্টভ 

াঅিারপ্টত ভাভরা পিপ্টে, এভন পও এপ্টওফাপ্টয পভথযা ভাভরা পিপ্টে। পওন্তু এাআ কতয ফছপ্টয তাপধও 

(ফতথ ভাপ্টন ১৮ ফছপ্টয চায তাপধও) ভাভরায এওটিপ্টত কওান কভাজাপ্টি াঅিারপ্টতয পফচাপ্টয 

কিালী প্রভাপণত য় নাাআ, এওটিপ্টত াপস্ত য় নাাআ।  

কমফুত তীপ্টিয জপ্টন্ময ভয় কথপ্টওাআ াঅপভ নীস্তত স্তোদফ যুদরয এই তস্তযকো অনুযণ 

হকোদযস্তি। াঅভায পনপ্টিথ কিয়া াঅপ্টছ কওান কভাজাপ্টি কওান যওভ কফ-াঅাআপন ওাজ কওাযপ্টফ না, 

কওান াঅাআন বঙ্গ কওাযপ্টফ না, কওান কফ-াঅাআপন াস্ত্র াপ্টত কনপ্টফ না। মপি াঅপভ জানপ্টত াপয কম 

কওান কভাজাপ্টিপ্টিয ওাপ্টছ কওান কফ-াঅাআপন াস্ত্র াঅপ্টছ তপ্টফ াঅপভাআ ুপরপ্ট ঔফয পিপ্টয় তাপ্টও ধপযপ্টয় 

কিফ। এাআ পযপ্টপ্রপক্ষপ্টত কওান কভাজাপ্টি কওান কফ-াঅাআপন ওাজ কওাপ্টয কওান াস্ত্র ভাভরায় াঅিারত 

কথপ্টও াপস্ত ায় নাাআ। তফু য়যানী, পনমথাতন াফযাত কথপ্টওপ্টছ। 

াঅল্লায যুপ্টরয কতয ফছপ্টযয ভক্কী জীফন পছপ্টরা শুধু এও তযপা পনমথযাতন। তাযয ভিীনায 

ভানুল মঔন তাাঁয তীপ্টিয ডাও গ্রণ কওাযর, তঔন পতপন কজযত কওাপ্টয কঔাপ্টন কমপ্টয় যাষ্ট্র 
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কঠন কওাযপ্টরন। কমাআ যাষ্ট্র কঠন কওাযপ্টরন তঔনাআ নীপত ফিপ্টর ককপ্টরা। ওাযণ হকোন যোষ্ট্র 

হকোনস্তেন ফযস্তক্ত ফো েদরয নীস্ততদত টিদক থোকদত োদয নো। তঔন তাাঁয প্রপ্টয়াজন প্টফ 

াপ্টস্ত্রয, নপনপ্টওয, মুপ্টদ্ধয প্রপক্ষপ্টণয। াঅল্লায যুর তাাআ কওাযপ্টরন- াপ্টত াস্ত্র পনপ্টরন এফাং 

তঔন কথপ্টও তাাঁয পফত্র জীফপ্টনয ফাপওটায ভস্তটাাআ ওাটপ্টরা মুদ্ধ কওাপ্টয। াথথাৎ তীি পবপত্তও 

এাআ তযিীন প্রচায  প্রপতষ্ঠায় ফযস্তক্ত হগোস্তি ফো েরগতবোদফ হকোন হকতোর অথথোৎ ে 

মিু হনই, াঅপ্টছ শুধু তীপ্টিয, াঅল্লায াফথপ্টবৌভপ্টত্বয াঅহ্বান, ফারাক কিয়া। ঠিও কতভপন 

যোষ্ট্রীয় মথযোদয় আদি ে মিু। যাষ্ট্রীয় মথযাপ্টয় াস্ত্র, মুদ্ধ াআতযাপি মপি াঅাআন ম্মত না য় 

তপ্টফ ৃপথফীয ফ কিপ্টয াভপযও ফাপনীাআ কফ-াঅাআপন, ন্ত্রাী। কওাযান  ািীপ্ট কম কজাি  

কওতাপ্টরয ওথা াঅপ্টছ তা যাষ্ট্রকত।  

ফরা য় কমফুত তীপ্টিয ফাআগুপর কজািী ফাআ, ওাযণ কত কজাি  কওতাপ্টরয ওথা করঔা 

াঅপ্টছ। কজাি এফাং কওতাপ্টরয ওথা করঔা াঅপ্টছ কফাপ্টর মপি াঅভাপ্টিয ফাআগুপর াঅপত্তওয কফাপ্টর 

ভপ্টন ওযা য় তপ্টফ তাপ্টিয এ ধাযণা ামূ্পণথ কথপ্টও ককপ্টরা; ওাযণ প্রপ্টতযও কভাকরভ িাপফিাপ্টযয 

ফাপড়প্টতাআ ান্ততাঃ িাুআটি ফাআ াঅপ্টছ মাপ্টত আভোয ফইদয় হজোে  হকতোর মতফোয হরখো আদি 

তো হথদক ফহুগুণ হফীফোয ঐ ব্দ েটুি, হজোে  হকতোর হরখো আদি। শুধু করঔা াঅপ্টছ 

নয় মা ওযায জনয যাপয াঅপ্টি কিয়া াঅপ্টছ, এফাং কওাযপ্টর ভাুযস্কায এফাং না কওাযপ্টর 

ওঠিন াপস্তয ওথা করঔা াঅপ্টছ। ঐ ফাআ িাুআটিয এওটি াঅল্লায কওায’াঅন এফাং ানযটি যুপ্টরয 

ািী। ঐ ফাআ িাুআটিয ম্পপ্টওথ  মঔন কওাঈ “কজািী ফাআ, াঅপত্তওয ফাআ” াআতযাপি াঈপি কওাযপ্টত 

াপ্টয না, কঔাপ্টন াঅভায কছাট কছাট ি’ুএওটি ুপস্তওাপ্টও াঅপত্তওয াঅঔযা কিয়া মুপিীন।   

াঅভযা কওায’াঅন-ািী কিপঔপ্টয়, মুপি পিপ্টয়, প্রভাণ পিপ্টয় ভানুলপ্টও কফাঝাপ্টত কচষ্টা কওাযপছ কম 

তীি পবপত্তও িীন, জীফন-ফযফস্থা ছাড়া ভোনুদলয জীফদনয োস্তন্ত  স্তনযোত্তোয আয হকোন 

স্তফকল্প থ হনই। ফত্তথভান াান্ত, ৃপথফীাআ তায প্রভাণ। এঔাপ্টন কজায জফযিপস্তয কওান স্থান কনাআ, 

ভানুলপ্টও কজায কওাপ্টয কওান পওছু কফাঝাপ্টনা মায় না এটা াধাযণ জ্ঞান (Common sense), 

ভানুল মপি এপ্টও গ্রণ ওপ্টয তপ্টফ কিপ্ট তীি পবপত্তও িীন, জীফন-ফযফস্থা প্রপতপষ্ঠত প্টফ, াঅয মপি 

ভানুল াঅভাপ্টিয ডাপ্টও াড়া না কিয়, ভানুপ্টলয াফথপ্টবৌভত্বপ্টওাআ, ভানুপ্টলয াঈরুপয়াতপ্টওাআ াঅাঁওপ্টড় 
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কধাপ্টয থাপ্টও তপ্টফ াঅভাপ্টিয পওছু ওযায কনাআ। াঅল্লায মা াআো কওাযপ্টফন। াঅয মপি ভানুল 

াঅভাপ্টিয ওথা কফাপ্টঝ, াড়া কিয়, িাজ্জাপ্টরয কঔাপ্টনা ফত্তথভাপ্টনয ভানুপ্টলয াফথপ্টবৌভত্বপ্টও াথথাৎ 

কথও  কুপয কছপ্টড় পিপ্টয় তফা কওাপ্টয াঅল্লায াফথপ্টবৌভত্ব াথথাৎ তীি পবপত্তও িীন, জীফন-

ফযফস্থাপ্টও গ্রণ ওপ্টয তপ্টফ তঔন াঅকফ কওতাপ্টরয াথথাৎ স্ত্র াংগ্রাপ্টভয, মুপ্টদ্ধয ভয়। এটা 

ুস্পষ্ট কম ফতথ ভাপ্টন ভানফজাপতয ীভাীন িপু্টবথ াক  িিুথায ওাযণ তাযা াআহুিী-পখ্রস্টান ‘বযতা’ 

াথথাৎ িাজ্জাপ্টরয কিয়া জীফনফযফস্থা ফা পপ্টস্টভগুপর কভপ্টন জীফন চারাপ্টে। এাআ িিুথা কথপ্টও 

তাপ্টিযপ্টও ভুপি কপ্টত কাপ্টর তাপ্টিযপ্টও াঅপ্টক এাআ পপ্টস্টভপ্টও প্রতযাঔযান কওাযপ্টত প্টফ এফাং গ্রণ 

কওাযপ্টত প্টফ স্রষ্টায কিয়া পনঔুাঁত পপ্টস্টভ ফা তযিীন মা কওফরভাত্র কমফুত তীপ্টিয ওাপ্টছাআ 

াঅপ্টছ। এাআ পপ্টস্টভটি ভানফজাপতয াভপ্টন প্রওা ওযা াঅভাপ্টিয কওফর ননপতও িাপয়ত্বাআ নয়, এটা 

াঅভাপ্টিয কজাি। প্রচপরত পপ্টস্টপ্টভয ধাযও-ফাও-ানুাযীযা াঅভাপ্টিয মতাআ পফপ্টযাপধতা 

কওারুও, াঅল্লায তযিীনপ্টও ভুন্নত ওযায প্রপ্টচষ্টা াঅভাপ্টিয চাপরপ্টয় কমপ্টতাআ প্টফ। 

াঅল্লা ুযা তফায ৩২ নাং াঅয়াপ্টত কফাপ্টরপ্টছন- তাযা (ওাপ্টপয, কভাপ্টযওযা) তাপ্টিয ভুপ্টঔয 

পুৎওায পিপ্টয় াঅল্লায নুযপ্টও পনপবপ্টয় পিপ্টত চায়, পওন্তু াঅল্লা তাাঁয নুপ্টযয ূণথ াঈদ্ভান ছাড়া 

ানয পওছু চান না, তা ওাপ্টপযপ্টিয ওাপ্টছ মত াপ্রীপতওযাআ কাও। এনা’াঅল্লা তাযা কমফুত 

তীিপ্টও পুাঁ  পিপ্টয় পনপবপ্টয় পিপ্টত াযপ্টফ না। 
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