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বফমভল্লাময যভামনয যহভ 

এ যগুের এমাম, এমামুযযামান (The Leader of the Time) 

জনাব মমাাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পক্ষ মথগে 

প্রেৃত এাগমর ডাে 

মাযা দহুনয়ায হওছুভাত্র ঔফয যামঔন তামদয বফারমত মফ না বম, এআ ৃহথফীমত বভামরভ বফামর 

হযহিত ১৬০ বওাটিয এআ জনংঔযাটিয ওী ওরুণ ফস্থা। ৃহথফীয নয ফ জাহতগুহর এআ 

জনংঔযামও ৃহথফীয ফবত্র  ফবমেমত্র যাহজত বওাযমছ, তযা বওাযমছ, ভাহনত বওাযমছ, 

রাহিত বওাযমছ, তামদয ভহজদগুহর ববংমক িুযভায বওাময হদমে ফা বগুহরমও হপ ফা ক্লামফ 

হযণত বওাযমছ। এআ জাহতয ভা-বফানমদয তাযা ধলবণ বওাবয তযা বওাযমছ। থি অভযা এও 

ভয় ৃহথফীয বেষ্ঠ জাহত হছরাভ। ৃহথফীয নযানয ফ জাহত বয় ম্ভ্রভ অভামদয ামন 

তাহওময় থাওত। এআ ৃহথফীয মধবমওয বফী জায়কায় ান েভতা এআ বভামরভ বফামর 

হযহিত জাহতয ামত হছর। তাযা ঐ েভতাফমর ঐ হফার এরাওায় অল্লায বদয়া জীফন-হফধান 

প্রহতষ্ঠা বওামযহছর। তঔন ৃহথফীমত াভহযও হিমত, জ্ঞামন-হফজ্ঞামন, বযতায়, নতুন নতুন 

বফজ্ঞাহনও অহফষ্কাময, Technology-বত, অহথবও হিমত এআ জাহত ভস্ত ৃহথফীমত বেষ্ঠ হছর; 

তামদয াভমন দাাঁড়াফায, তামদয প্রহতমযাধ ওযায ভত বওান হি ৃহথফীমত হছর না। এযয 

তাবদয য বনমভ এমরা অল্লায কমফ। েগয়ে লতাব্দী অগে অল্লা আঈগরাগপর খ্রীস্টান 

রাষ্ট্রগুলগে লদগয় মমাগম মবাগ পলরলিত এআ জালতটিগে ামলরেভাগব পরালজত 

মোগর তাগদর মোাম, দা বালনগয় লদগন। এআ াভহযও যাজময়য ভয় তাযা রে রে 

বভামরভমও টযাংমওয তরায় হমল, জীফন্ত ওফয হদবয়, ুহড়ময়, গুহর বওাময, বফয়মনট, তমরায়ায 

হদময় তযা বওামযমছ, তামদয ফাহড়-খয অগুমন জ্বাহরময় হদময়মছ, রে রে বভামরভ ভা-বফানমদয 

ধময হনময় আঈমযাময, অহিওায বফযারময় হফক্রী বওামযমছ। অল্লায ঐ কমফ অজ মবযন্ত 

বিারমছ। ফর্ত্বভামন খ্রীস্টানযা ৃহথফীয হফহবন্ন স্থামন, আঈবযাময ফহনয়া-াযমমমকাহবনায়, 

অরমফহনয়া, ওমবা, বিমওাশ্লাবাহওয়া, বিিহনয়ায়, আঈমযাময ফাআময আযামও, অপকাহনস্তামন, 

ুদামন, আহযহত্রয়ায়, হপহরাআমন, আহুদীযা যামরস্টাআন, বরফানমন; হন্নযুা বাযমতয ফবত্র, হফমল 
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বওাময ওাশ্মীময; বফৌদ্ধযা অযাওামন, থাআরযামে, হবময়তনামভ, ওাভুহিয়ায়, িীমনয হজংহজয়াং-এ 

(হংহওয়াং) বভামরভ নাভধাযী এআ জাহতটামও বম বমবামফ াময দদহরত, যাহজত, রাহিত, 

ভাহনত বওাযমছ। বভামরভ হামফ ভাথা তুরমত বকমরআ তামদয বেপতায, ওাযাফদ্ধ বওাযমছ, 

াহফও হনমবযাতন বওাযমছ, পাাঁহ হদমে। ফহনয়ায় খ্রীস্টান বিও-স্লাবযা াজায াজায 

বভামরভ কণতযায য দআু রে বভামরভ বভময়মও ধলবণ বওাময কবব ফতী ওময এফং ঐ কবব ফতী 
বভময়যা খ্রীস্টানমদয যজাত ঐ ভ্রুণ মামত কবব াত না বওাযমত াময বজনয ঐ বভময়মদয তাযা 

অটহওময় যামঔ। ময ঐ দআু রে বভামরভ বভময় খ্রীস্টানমদয যজাত ন্তান জন্ম হদমত ফাধয 

য়। ভানফ জাহতয আহতাম বওান জাহত এভনবামফ ভাহনত য় নাআ। হওন্তু ফর্ত্বভান ৃহথফীয 

ফমিময় যাহজত, ভাহনত, রাহিত জাহত বাময় বভামরভ নামভ হযহিত এআ জাহতয 

ভানমফাধ বনআ, তাযা হনহফবওাযবামফ ঔামে-দামে, িাওহয বওাযমছ, ফযফা-ফাহণজয বওাযমছ, 

বমন হওছুআ য় নাআ, ফ স্বাবাহফও অমছ; ঐ যাজয়, ভান, রািনাআ বমন তামদয জনয 

স্বাবাহফও।    

এআ বািনীয় তমনয ওাযণ হও? মনও হিন্তাীর বরাওআ মনও যওভ ওাযমণয ওথা বফামরমছন; 

অভামদয ইভান দফুবর বাময় বকমছ, অভামদয ভমধয ঐওয বনআ, হো বনআ আতযাহদ নানা প্রওায 

ওাযণ তাযা ব বওামযমছন। অভামদয বমফুত তীমদয এভাভ এভাভুমযাভান বভাাম্মদ 

ফায়াজীদ ঔান ন্নী বফামরমছন - গুমরা অর ওাযণ নয়, গুমরা পর ভাত্র। অ োরণ মা 

মমাগম মবাগ পলরলিত জালতটি েগমা মথগে লবিূযত মাগয় মেগে। হতহন অল্লায 

বওাযান বথমও প্রভাণ বওামযমছন বম, ‘রা এরাা এল্লাল্লা’ এআ ওমরভা এরামভয অত্মা, হবহর্ত্, 

ভূরভন্ত্র। এআ ওমরভা ছাড়া বওান এরাভ বনআ। এআ ওমরভা ঠিও মথব ন্তময হফশ্বা না বওাময, 

ভুমঔ প্রিায না বওাময এফং এয ঈয অভর না বওাময থবাৎ এমও ভানফজীফমন প্রহতষ্ঠা ওযায 

ংোভ (বজাদ) না বওাময বওঈ বভা’বভন ফা বভামরভ বামত াময না। অভামদয এভাভ বফারমছন, 

হৃথফীভয় ওমরভায অজ বুর থব ওযা য়। অজ ফবত্র বঔামনা য় এফং হফশ্বা ওযা য় বম, রা 

এরাা এল্লাল্লা থব অল্লা ছাড়া বওান ঈায থবাৎ ভা’ফুদ নাআ। এভাভ বফারমছন, ওমরভা 

বামে - রা এরাা এল্লাল্লা থবাৎ অল্লা ছাড়া বওান এরা বনআ। এরা থব ভা’ফুদ নয়। এরা 

বামেন হতহন বআ র্ত্া মায অমদ শুনমত মফ, ভানমত মফ, ারন বওাযমত মফ থবাৎ 
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াফবমবৌভ। অয ঈায, ভা’ফুদ বামেন হতহন বআ র্ত্া মামও ঈানা ওযা য়। দ’ুবটা হবন্ন 

থব। অল্লা ছাড়া বওান ঈায, ভা’ফুদ বনআ এআ মহদ ওমরভায থব বাময় থামও তমফ অযফীমত 

ওমরভা মফ রা ভা’ফুদ এল্লাল্লা। হওন্তু অদভ (অ:) বথমও বল যুর বভাাম্মদ (দ:) মবযন্ত ওমরভা 

ওঔন তা য়হন। এও রাঔ িহি াজায ফা দআু রাঔ িহি াজায নফী-যুর এওআ ওমরভা 

হনময় এমমছন অয তা বার - রা এরাা এল্লাল্লা, অল্লা ছাড়া অয বওান অমদদাতা, 

হুকুভদাতা থবাৎ াফবমবৌভ বনআ। অভামদয এভাভ বফামরমছন - অল্লায বওাযান বহর্ত্ব রা এরাা 

এল্লাল্লা অমছ, থবাৎ অল্লা ছাড়া অয বওঈ বনআ মায অমদ ভানা বিারমফ, হওন্তু বওায’অমন 

বওাথা ওমরভা হামফ রা ভা’ফুদ এল্লাল্লা এওফায ভাত্র বনআ। ফয এয ভামন এওথা নয় বম 

অল্লা ঈায, ভা’ফুদ নন। অল্লা ফযআ এওভাত্র ঈায, এওভাত্র ভা’ফুদ, হওন্তু এওথা 

এরামভয ওমরভা নয়। ‘অল্লা ছাড়া বওান ঈায বনআ’ এ ওথাটি ‘অল্লা ছাড়া বওান এরা 

বনআ’- এ ওথায ভমতাআ তয। হওন্তু অমদ ওযা বামে বফামরআ এফাদত, ঈানা ওযা য়। 

অমদ না হদমর বতা এফাদত ওযা বাত না, ওামজআ অমদ প্রথভ, তায ময বামে এফাদত, 

ঈানা। তাআ এরামভয ওমরভায ঠিও থব বামে শুধ ু অল্লামও এরা হামফ, এওভাত্র 

অমদদাতা হামফ হফশ্বা ওযা, বভমন বনয়া থবাৎ অল্লায হুকুভ ছাড়া নয ওর হুকুভ 

হফধান প্রতযাঔযান ওযা, রা ভাফুদ এল্লাল্লা থবাৎ অল্লা ছাড়া বওান ঈায বনআ নয়। হিতীয়ত, 

এরা মেয বুর থব ওযায ভমতা এফাদত মেয বুর থব ওযা বামে। এফাদত বামে 

অল্লায বঔরাপত ওযা, হওন্তু বুর বওাময নাভাজ, বযামা, জ্ব, মাওাত আতযাহদমও এফাদত বফামর 

ভমন ওযা বামে। অল্লা বফারমছন, বম অল্লা  তাাঁয যুমরয অমদ ারন বওাযমফ, ব জান্নামত 

প্রবফ বওাযমফ (ুযা পাতা ১৭, ুযা অমাফ ৭১)। অফায বফারমছন, বম অল্লা  তাাঁয যুমরয 

অমদ ারন বওাযমফ ব নফীমদয মে, ীদমদয মে, হহিওমদয মে, ামরীনমদয মে 

(থবাৎ জান্নামত) থাওমফ (ুযা বনা ৬৯)। ঈবয় স্থামনআ অমদ ারন ছাড়া অয বওান র্ত্ব বনআ, 

নাভাম, মাওাত, জ্ব, বযামায, ফা নয বওান র্ত্ব বনআ শুধুভাত্র অমদ ারন ওযা ছাড়া। 

ওমরভামত স্থান বময়মছ শুধ ুঅল্লামও এরা হামফ, এওভাত্র অমদদাতা হামফ হফশ্বা ওযা, 
বভমন বনয়া থবাৎ অল্লায হুকুভ ছাড়া নয ওর হুকুভ হফধান প্রতযাঔযান ওযা এফং স্বীওায 

ওযা।  
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মাভানায এভাভ বফারমছন, ওমরভায এআ বুর মথবয হযণাভ বাময়মছ এআ বম, ৃহথফীয বভামরভ 

বফামর হযহিত এআ জনংঔযা থবাৎ অভযা অল্লামও হুকুভদাতা, অআনদাতা হামফ বুমর হকময় 

তাাঁমও শুধ ুঈায, ভা’ফুদ হফশ্বা বওাময অপ্রাণ তাাঁয এফাদত বওাময, নাভাম, মাওাত, জ্ব, বযামা 
বওাময অভান মভীন বহর্ত্ব বওাময বপরহছ, হওন্তু অভামদয ভহিকত জীফমন বওঈ তাাঁয অমদ, 

হুকুভ শুহন না, ারন ওহয না। অল্লায বদয়া জীফন-ফযফস্থা (দীন) বও ফাদ হদময় অভযা 

ভহিকত জীফমন আহুদী খ্রীস্টানমদয বতযী জীফন-ফযফস্থা েণ বওাময রা এরাা এল্লাল্লা বথমও 

থবাৎ ওমরভা বথমও বফয বাময় ওামবযতঃ বভামযও  ওামপয বাময় বকহছ। অমঔযী মাভানায় হও 

হও মফ ব ম্বমে বহফলযিাণীমত অল্লায যুর বফামরমছন, তঔন ভহজদ ভূ ূণব মফ- বঔামন 

মায়কা ায়া মামফ না, হওন্তু বঔামন বদায়া থাওমফ না (ফায়াওী)। বদায়া’আ বার অল্লামও 

এওভাত্র এরা বফামর হফশ্বা ওযা, বভমন বনয়া থবাৎ রা এরাা এল্লাল্লা, এফং এটাআ তীদ, 

এটাআ বদায়া। ভুুহল্ল হদময় বহর্ত্ব ভহজদগুমরামত মহদ বদায়া’আ না বথমও থামও তমফ বঔামন 

এরাভ বনআ। অজ জাতীয় জীফমন, ভহিকত জীফমন, যাষ্ট্র্রীয় জীফমন ৃহথফীয বওাথা অল্লায 

অমদ ারন ওযা বামে না, বভামরভ বফামর হযহিত বদগুমরামত না। ফবত্র ভানুমলয 

হনমজমদয বতযী এফং আহুদী, খ্রীস্টানমদয বতযী জীফন-ফযফস্থামও বভমন বনয়া বাময়মছ অল্লায 

বদয়া জীফন-ফযফস্থামও ফাদ হদময়। এআ ওাজ বওাময অভযা ওমরভা বথমও, এরাভ বথমও বফয 

বাময় বকহছ। অজ ৃহথফীয ‘হত বভামরভযা’ নাভামম, বযামায়, মজ্ব, তাাজ্জমুদ, তাযাফীমত, 

দাহড়, টুহ-াকড়ীমত, াজাভায়, বওাতব ায় হনঔুাঁত। শুধ ুএওটিভাত্র ফযাাময তাযা বনআ, বটা বার 

তীদ, ওমরভা--এওভাত্র অল্লা ছাড়া ওাঈমও াভহেও জীফমনয হফধানদাতা, অমদদাতা 

হামফ ভাহন না। বম অংহও থবাৎ ফযহিকত ইভান (মা  প্রওৃতমে বযও) তামদয ভমধয অমছ 

তা অল্লা অজ বমভন খৃণাবময প্রতযাঔযান বওাময বযমঔমছন, ামযয হদমন বতভহন খৃণাবময 

প্রতযাঔযান বওাযমফন।  

এমওফাময ওমরভা বথমও হফিুযহত ছাড়া অভযা এ তয মাভানায এভামভয ওাছ বথমও ফুমঝহছ বম, 

অল্লা তাাঁয বল নফীয ভাধযমভ বম এরাভ হৃথফীয ভানুমলয জনয াঠিময়হছমরন তা নানা ওাযমণ 

ক্রমভ ক্রমভ হফওৃত বাময় ফর্ত্বভামন বম ফস্থায় এম বৌাঁমছমছ তামত এআ এরাভ অয বআ এরাভআ 

বনআ। অল্লায বআ প্রওৃত এরাভ বমটা অল্লা নফীয ভাধযমভ াঠিময়হছমরন মাযা বটা েণ 
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বওাযর তামদয ঈয হতহন দাহয়ত্ব হদময়হছমরন বম তাযা ওঠিন বজামদয (ফবাত্মও প্রমিিা, ংোভ) 

ভাধযমভ বটামও ভস্ত ৃহথফীমত প্রহতষ্ঠা বওাযমফ। এফং এ হতহন াফধান বওাময হদময়হছমরন বম, 

মহদ বতাভযা এআ তযদীনমও প্রহতষ্ঠায বজাদ (ফবাত্মও প্রমিিা) তযাক ওমযা তমফ বতাভামদয ওঠিন 

াহস্ত বদমফা এফং বতাভামদয নয জাহতয দা, বকারাভ ফাহনময় বদমফা (ুযা তফা-৩৮-৩৯)। 

এআ জাহত ৬০/৭০ ফছয অল্লায অমদ বভাতামফও ংোভ িাহরময় মদ্ধব ও ৃহথফীমত এআ তযদীন 

এরাভ প্রহতষ্ঠায য দবুব াকযক্রমভ অওীদায হফওৃহতয ওাযমণ অল্লায াফধানফাণী োয 
বওাময বজাদ হযতযাক বওাময নযানয যাজা ফাদামদয ভত যাজত্ব ফাদাী ঈমবাক বওাযমত 

অযম্ভ বওাযর। অল্লায াফধানফাণী ওঔন হভথযা বামত াময? াময না। তাআ হতহন 

আঈমযাময খ্রীস্টান জাহতগুহর হদময় বভামরভ জাহতটিমও াভহযওবামফ যাহজত বওাময তামদয 

বকারাভ ফাহনময় হদমরন। মআ মোামী অজও মিাগে। এআ জাহত মামত অয ভাথা ঈাঁিু বওাময 

দাাঁড়ামত না াময ব জনয খ্রীস্টান ভহনফযা এও য়তানী পহন্ন অাঁটমরা। তারা তাগদর মোাম 

মমাগমগদর প্রেৃত এাম মথগে লবিুযত মোগর তাগদর পেন্দমত এেটি এাম 

ললক্ষা মদবার জনয তাগদর লিেৃত মস্ত মমাগম দলুনয়ায় মাদ্রাা প্রলতষ্ঠা মোর। 

তারা গনে েগবণা মোগর এেটি লবেৃত এাম ততরী মোর মযটা বালযেভাগব 

মদখগত প্রেৃত এাগমর মতআ লেন্তু অগ মভতগর, অেীদায়, অত্মায়, িলরগে 

অল্লা-রুগর প্রেৃত এাগমর এগেবাগর লবপরীত। ঐ এরামভ তাযা এরা মেয থব 

বওাযর ভা’ফুদ ফা ঈায। ওাযণ এরা মেয প্রওৃত থব অমদদাতা, াফবমবৌভমত্বয ভাহরও 

যাঔমর আঈমযাীয় াওমদয অমদ, হুকুভ অয িমর না। অয তামদয হো বদয়া এরামভ 

বজাদমও (অল্লায দীন ৃহথফীমত প্রহতষ্ঠায প্রমিিা, ংোভ) এমওফাময ফাদ বদয়া বার, ওাযণ 

তামামর তামদয বকারাভযা বতা হফমরা বওাযমফ। প্রওৃত এরামভয অত্মা, জীফন এআ দআু হজহনমও 

ফাদ হদময় ফাহও এরাভটুকু থবাৎ নাভাম, মাওাত, জ্ব, বযামা, হফহফ তারামওয পমতায়া, জ-ু

বকার, হফময়-াদী, দাহড়-টুহ, াজাভা, াকড়ী, বভয়াও, কুরুঔ, াময়ম-বনপা আতযাহদ ঔুফ 

বামরাবামফ, ুংঔানুুংঔবামফ বঔাফায ফন্নফস্ত যাঔর এফং এআ হফলয়গুহরমও এরামভয হত 

গুরুত্বূণব হফলয় বফামর ফায ঈময স্থান বদয়া বার। ওাযণ গুমরামত তামদয বময়য ওাযণ বনআ, 

ফযং গুমরা হনময় তামদয বকারামভযা মত বফী ফযস্ত থাওমফ তামত ভহনফমদযআ রাব, ওাযণ তাযা 

ঐগুহর হনময় ফযস্ত থাওমফ, বকারাভী বথমও ভুি ফায হদমও বঔয়ার বদমফ না। এআ ঈভামদময 
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খ্রীস্টান াও, বাআযয় থবাৎ ফড়রাট রডব  য়ামযন বহস্টং ১৭৮০ মন তদাহনন্তন যাজধানী 

বওারওাতায় খ্রীস্টানমদয বতযী এরাভ হো বদয়ায জনয অরীয়া ভারাা প্রহতষ্ঠা ওমযন। ঐ 

হফওৃত এরাভ হো বদয়ায জনয ভারাায হযিারনায বায প্রথভ হদমও তামদয ছন্নভত 

তথাওহথত বভামরভ বভাল্লামদয ামত বদয়া মে মঔন বদঔা বকর বম তামদয ছন্ন ভত ওাজ 

বামে না, তঔন তাযা ভারাা হযিারনায বায হনমজযা হনময় হনর। ১৮৫০ মন অরীয়া 

ভারাায হো  হযিারনায বায এওজন খ্রীস্টান হিমতয ামত বদয়া বামরা। তাযয ৭৬ 

ফৎয মবযন্ত এওাহদক্রমভ ২৭ জন খ্রীস্টান হিত (Orientalist) ধযেমদ বথমও ঐ অত্মাীন, 

প্রাণীন এরাভ হো হদমত থামওন এফং ৭৬ ফৎয য মঔন তাযা হনহিত য় বম ঐ ‘ভযা 
এরাভ’ তাযা এআ জাহতয ভন ভহস্তষ্ক, ভজ্জায় ঢুহওময় হদমত বমযমছন তঔন তাযা ধযে 

(Principal) দটি তামদযআ ভারাায় হহেত হিত, অমরভমদয ামত বছমড় হদমরা [বদঔুন- 

অরীয়া ভারাায আহতা, ভূর- অঃ ার্ত্ায, নুফাদ- বভাস্তপা ারুণ, আরাভী পাঈমেন, 

ফাংরামদ এফং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in  Bengal by 

Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]। হিটিযা িমর বকমছ হওন্তু 

অজ ৃহথফীয ভস্ত ভারাাগুহরমত খ্রীস্টানমদয বতযী ওযা এফং তামদয বঔামনা ঐ অত্মাীন, 

বদায়াীন, বজাদীন এরাভটাআ বঔামনা বামে এফং অভযা টামওআ প্রওৃত এরাভ ভমন 

বওাময প্রাণমণ তা ারন ওযায বিিা বওাযহছ। তাআ অভামদয ময অল্লায বদয়া এআ অমাফ 

বিারমছ। 

এভাভুমযাভান বফারমছন, অল্লায ফবফযাী তীদ  বজাদহফীন খ্রীস্টানমদয বতযী ওযা এআ 

প্রাণীন হফওৃত এরামভয নুাযীযা বযও  কুপময ডুমফ অমছ। তায এআ ওথায় ভামজয এও 

বেণীয বরাও তায য িমট হকময়মছ। এআ বেণীটি বার বআ বেণী বমটা এআ হফওৃত, হফযীতভুঔী 

এরামভয র্ত্বাওর্ত্বা, ধাযও-ফাও, ধ্বজাধাযী থবাৎ বমটা অমরভ, বভাল্লা ভাজ নামভ হযহিত। 

এ জাহতয এআ তথাওহথত অমরভ ভাজ এরামভয ঔুাঁটি-নাটি ভারা-ভাাময়র হনময় াজামযা 

বামক হফবি। এআ ভারাা বথমও হো েণ ওযা অত্মাীন ভযা এরাভ হনময় এযা ওঔন 

ঐওযফদ্ধ বামত াযমফ না, এরাভ প্রহতষ্ঠা বতা রে বওাটি ভাআর দমূযয ওথা। এযা খ্রীস্টানমদয 

িাযা হযিাহরত ভারাায় খ্রীস্টানমদয বতযী ওযা হফওৃত, হফযীতভুঔী এরাভ জনাধাযমণয 

ভমধয হফহক্র বওাময জীফন ধাযণ ওমযন। এরাভ হফহক্র ওমযন থব ারামতয (নাভাম) এভাভহত 
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বওাময, জভুায, ইমদয এভাভহত বওাময, তাযাহফ হড়বয়, হভরাদ হড়ময়, জানাজা হড়ময়, ধমভবয 

য়াজ বওাময, পমতায়া হদময়  অয নানাবামফ টাওা-য়া অদায় ওমযন। থি অল্লা 

বফামরমছন- “অল্লা বম হওতাফ ফতীণব বওামযমছন মাযা তা বকান যামঔ  হফহনভময় তুে ভূরয 

েণ ওময তাযা হনমজমদয বমট অগুন ছাড়া অয হওছুআ ুময না। বওয়াভমতয হদন অল্লা তামদয 

ামথ ওথা বফারমফন না এফং তামদযমও হফত্র বওাযমফন না। তামদয জনয বযাময়মছ ভভবন্তুদ 

াহস্ত। তাযাআ ৎ মথয হফহনভময় ভ্রান্ত থ এফং েভায হযফমর্ত্ব াহস্ত ক্রয় বওামযমছ; অগুন য 

বওাযমত তাযা ওতআ না বধমবযীর” (ুযা ফাওাযা- ১৭৪-১৭৫)। 

যভ ওরুণাভয় অল্লায মল যমভ তাাঁয প্রওৃত এরাভ, বম এরাভ হতহন ১৪০০ ফছয অমক 

তাাঁয বল যুমরয ভাধযমভ ভানফ জাহতয জনয াঠিময়হছমরন বটা অফায বমফুত তীমদয 

প্রহতষ্ঠাতা এভাভ, এভাভুমযাভান জনাফ বভাাম্মদ ফায়াজীদ ঔান ন্নী ফুঝমত বমযমছন। হতহন 

বমফুত তীদ নামভ এওটি অমন্নারন প্রহতষ্ঠা বওাময এয ভাধযমভ ভানুলমও অহ্বান বওাযমছন 

খ্রীস্টানমদয বতযী ওযা ফর্ত্বভামন প্রিহরত হফওৃত, হফযীতভুঔী এরাভ তযাক বওাময অল্লা- 

যুমরয প্রওৃত এরামভ হপময বমমত। এআ অহ্বামন াড়া হদময় এআ হফওৃত এরাভ তযাক বওাময, এ 

বথমও বজযত বওাময মাযা বমফুত তীমদ বমাক হদময় অল্লা-যুমরয প্রওৃত এরামভ হপময 

মামেন তাযা থবাৎ অভযা বৌবাকযফান। অল্লা তাাঁয মল দয়ায় এআ ভাহনায বখায 

েওাময তায এআ ফান্নামও যুর ওরৃ্ত্বও প্রহতহষ্ঠত বআ ঠিও, প্রওৃত এরামভয জ্ঞান দান 

বওামযমছন। অভযা থাযা, বকাভযা হছরাভ, অভযা খ্রীস্টানমদয বতযী ওযা হফওৃত, 

হফযীতভুঔী ধভবটামওআ ঠিও এরাভ ভমন বওাময বটামওআ প্রাণমণ ারন বওাযহছরাভ, বটামও 

প্রহতষ্ঠা ওযায জনয বিিা বওাযহছরাভ। অজ অভযা অভামদয াংখাহতও বুর ফুঝমত বমযহছ। 

অল্লায এআ ফান্নায ভাধযমভ অজ অভযা ফুমঝহছ প্রওৃত এরাভ হও, এরামভয ঠিও অওীদা 
হও, তীদ হও, ইভান হও, এফাদত হও, বভা’বভন হও, বভামরভ হও, ঈম্মমত বভাাম্মদী হও, 

বদায়া হও, তাওয়া হও, ারামতয (নাভাম) ঠিও ঈমিয হও, দীন প্রহতষ্ঠায তহযওা, ওভবূহি 

হও এফং হওবামফ তামও প্রময়াক বওাযমত য়। ফুমঝহছ বওন ংঔযায় ভাত্র াি রাঔ ঈম্মমত 

বভাাম্মদী হহেত, িযভ দহযর, স্ত্রীন য়া মে ৩০ ফছমযয ভমধয মদ্ধব ও ৃহথফীয ওরৃ্ত্বত্ব 

বময়হছমরন, দ’ুটি হফশ্ব-হিমও (Super Power) এওটা এওটা বওাময নয়, এও ামথ 

াভহযওবামফ যাহজত, হছন্ন হবন্ন বওাময হদময়হছমরন, বওন ঈম্মমত বভাাম্মদীয নাভ শুনমর 
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ত্রুয ন্তযাত্মা বময় বওাঁ ম ঈঠত এফং বওন অজ এ জাহত ংঔযায় ১৬০ বওাটি য়া মে, 

এমদয ভমধয রে রে পহও, বভাামি, বভাপাময, ভুপহত, অমরভ, রে রে ীয দযমফ থাওা 
মে, ৃহথফীয প্রাওৃহতও ম্পমদয এও হফযাট ংময ভাহরও য়া মে, নয ফ জাহতয 

রাহথ ঔামে। অভযা অয ফুমঝহছ অল্লায যরু ১৪০০ ফছয অমক বম বহফলযিাণী বওাময 

হকময়মছন অমঔযী মাভানায় দাজ্জার অহফবূব ত মফ বআ দাজ্জার অমর হও? ফুমঝহছ বম, দাজ্জার 

আহতভমধযআ অহফবূব ত বাময়মছ এফং হফশ্বনফীয বহফলযিাণী বভাতামফও ভস্ত ৃহথফী দাজ্জামরয 

ওযতরকত বাময় বকমছ এফং বভামরভ নাভধাযী এআ জাহত ভস্ত ৃহথফীয ভানুল দাজ্জারমও প্রবু 

ফা যফ স্বীওায বওাময হনময় দাজ্জামরয াময় াজদায় ফনত বাময় অমছ।  

অল্লা এ মাভানায এভাভমও প্রওৃত, তয এরামভয বম জ্ঞান দান বওামযমছন তায মু্পণব হফফযণ 

এআ বছাট ওাকমজ বদয়া ম্ভফ। তাআ এঔামন হত ংমেম ওময়ওটি বভৌহরও হফলয় মথা 

অল্লায দহৃিমত বভা’বভন  ওামপয-বভামযও ওাযা ব ফযাাময অমরাওাত ওযা বার। 

অল্লায দহৃিমত ভানুল দআু ধযমণয। হতহন বফারমছন, অহভ ভানুল ৃহি বওামযহছ, তঃয তামদয 

বওঈ বভা’বভন, বওঈ ওামপয (ুযা তাকাফুন-২) । থবাৎ বভা’বভন না য়ায ভামনআ ওামপয। 

মমা’মমন মে :- অল্লা বওায’অমন বভা’বভমনয ংজ্ঞা হদমেন- “প্রেৃত মমা’মমন শুিু তারাআ, 

যারা অল্লা ও তাাঁর রুগে লবশ্বা েগর, তারপর (ইমান অনার পর) অর তাগত 

মোন গন্দ েগরনা, এবং তাগদর জান ও ম্পলি লদগয় অল্লার পগথ মজাদ েগর” 

(ুযা হুজযাত ১৫)। অল্লায বদয়া বভা’বভমনয ংজ্ঞায় দ’ুটি র্ত্ব বদয়া বার; প্রথভ র্ত্ব বামে 

অল্লা  যুমরয য ইভান, থবাৎ তীদ, মায থব বামে জীফমনয ফবােমন বটা ফযহিকত, 

াহযফাহযও, াভাহজও, জাতীয়  অন্তজব াহতও জীফমন, অআন-ওানুন, দেহফহধ, থবনীহত মাআ 

বাও না বওন, বম হফলময় অল্লা ফা তাাঁয যুমরয বওান ফিফয অমছ, বওান অমদ-হনমলধ অমছ 

ব হফলময় অয ওাঈমও না ভানা। হিতীয় র্ত্ব বার ঐ তীদমও ৃহথফীমত প্রহতষ্ঠায জনয জীফন 

 ম্পদ হদময় অল্লায যাস্তায় বজাদ ওযা। ফর্ত্বভামন বভামরভ বফামর হযহিত জাহতটিমত এ দ’ুটি 

মর্ত্বয এওটি বনআ। তামামর প্রশ্ন বামে- অল্লায বদয়া এআ ংজ্ঞা বভাতামফও এআ জাহত হও 

বভা’বভন? ফযআ নয়। অয বভা’বভন না য়ায থব য় বভামযও না য় ওামপয।  
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োগের মে :- অল্লা বওাযামন ওামপমযয বম ংজ্ঞা হদমেন তা বার - অল্লা বম অআন, হফধান 

নামমর বওামযমছন তা হদময় মাযা হুকুভ ওময না থবাৎ ানওামবয, হফিায পায়ারা হযিারনা 
(এখামন লবিার গথে অদাগতর লবিার, লানোযেয ব বুঝায়, োরণ লব্দটা হুকুম) 

ওময না তাযাআ ওামপয, জামরভ, পামও (ুযা ভাময়দা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এঔামন অল্লা-যুমরয প্রহত 

হফশ্বা  বওান প্রওায এফাদত ওযা ফা না ওযায র্ত্ব যাঔা য় হন। থবাৎ মাযা অল্লায বওাযামন 

বদয়া অআন, হফধান হদময় ানওামবয  হফিায পায়ারা ম্পাদন ওময না তাযা মত ফড় 

ভুুহল্লআ ন, মত ফড় ভুর্ত্াহও, অমরভ, দযমফ, ীয-ভাাময়ঔ বান না বওন ওামবযতঃ ওামপয। এআ 

অয়ামতয মথব ভস্ত ৃহথফীয বভামরভ বফামর হযহিত এআ জনংঔযা ওামবযতঃ ওামপয, মামরভ 

এফং পামও।  

মমালগরে মে :- ুযা ফাওাযায ৮৫ নং অয়ামত অল্লা বফামরমছন- “তগব লে মতামরা 
মেতাগবর লেেু ংগল লবশ্বা েগরা এবং লেেু ংলগে প্রতযাখান েগরা? ুতরাং 
মতামাগদর যারা এরূপ েগর তাাগদর প্রলতে পালথেব জীবগন াঞ্ছনা, পমান এবং 

মেয়ামগতর লদন েঠিনতম লালস্ত।” এঔামন অল্লা াহথবফ জীফমনআ বম াহস্তয ওথা বফারমছন, 

অজ বভামরভ বফামর হযহিত এআ জাহতয ফস্থা হও ঠিও তাআ নয়? অল্লায বদয়া হফধান বার 

অর বওায’অন। এআ বওায’অমনয হওছু ভানা, হওছু না ভানাআ বার বযও। এ ফযাাময অল্লায 

বখালণা বামে-“হনিয়আ অল্লা তাাঁয ামথ যীও ওযামও েভা ওমযন না; এটা ছাড়া ফ হওছু 

হতহন মামও আো েভা ওমযন” (ুযা বনা ৪৮, ১১৬)। অল্লায বদয়া হফধান বওায’অন বথমও 

নাভাম, বযামা, জ্ব, মাওাত এআ ওময়ওটি হফধান এ জাহত ফযহিকতবামফ ারন ওময, তা 

হফওৃতরূম হওন্তু জাতীয়  ভহিকত জীফমন অল্লায বদয়া হফধান বমভন থবনীহত, যাজনীহত, 

হফিায ফযফস্থা, ভাজ ফযফস্থা আতযাহদ ফাদ হদময় ভানুমলয এফং খ্রীস্টান  আহুদীমদয বতযী হফধান 

বভমন বিারমছ। ুতযাং এআ জাহত অল্লায বওায’অমনয হওছু ং ভানা অয হওছু ং না 

ভানায ওাযমণ ওামবযতঃ বভামযও বাময় অমছ। ুতরাং গন্দাতীতভাগব বা যায় এ জালত 

োযেযতঃ োগের, মমালগরে। এয ময মাযা এ ফযাাময এওভত মফন না তামদয ঈমিময 

ওময়ওটি প্রশ্ন। 
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প্রথম প্রশ্ন :- অল্লা য়াদা বওামযমছন- বতাভযা মহদ বভা’বভন  তমফ ৃহথফীয ওরৃ্ত্বত্ব বতাভামদয 

ামত বদমফা বমভন বতাভামদয ূফবফর্ত্ীমদযমও হদময়হছরাভ (ুযা নুয ৫৫)। তাাঁয য়াদা বম তয 

তায প্রভাণ হনযেয, িযভ দহযর, ংঔযায় ভাত্র াাঁি রামঔয ঈম্মমত বভাাম্মদীয ামত হতহন হফমশ্বয 

ওরৃ্ত্বত্ব তুমর হদময়হছমরন। প্রশ্ন বামে, অল্লায য়াদা বভাতামফও এআ জাহতয ামত অজ ৃহথফীয 

ওরৃ্ত্বত্ব অমছ? বনআ। ৃহথফীয ওরৃ্ত্বত্ব কত ওময়ও তােী ধমযআ আহুদী-খ্রীস্টানমদয ামত অমছ। 

ওরৃ্ত্ববত্বয ওথা দমূয থাও, এ জাহত অজ পুটফমরয ভত নযানয ফ জাহতয রাহথ ঔামে। তামামর 

এআ জাহত বভা’বভন ফা ইভানদায বামর অল্লা হভথযা য়াদা বওামযমছন (নাঈমুহফল্লা), অয 

অল্লা মহদ হভথযা না বফামর থামওন তমফ এআ জাহত তায ভস্ত নাভাম, মাওাত, জ্ব বযামা ফ ুদ্ধ 

বফইভান থবাৎ ওামপয, বভামযও। 

লিতীয় প্রশ্ন :- অল্লা বফামরমছন - হতহন বভা’বভনমদয য়ারী (ফাওাযা ২৫৭)। য়ারী থব- 

হববাফও, ফেু, যেও আতযাহদ। অল্লা মামদয য়ারী তাযা বওানহদন ত্রুয ওামছ যাহজত 

বামত াময? তাযা বওানহদন ৃহথফীয ফবত্র নয ভস্ত জাহতয ওামছ রাহিত, ভাহনত বামত 

াময? তামদয ভা-বফানযা ত্রুবদয িাযা ধহলবতা বামত াময? ফযআ, ফযআ নয়। তামামর ওী 

প্রভাণ য়? ফযআ প্রভাণ য় বম হতহন এ জাহতয য়ারী নন। থবাৎ এ জাহত বভা’বভন নয় এফং 

বভা’বভন নয় ভামনআ ওামপয, বভামযও। 

এঔন এ জাহতয াভমন এওটি ভাত্র থ বঔারা অমছ, তা বার এ মাভানায এভাভ (The Leader of 

the Time) জনাফ বভাাম্মদ ফায়াজীদ ঔান ন্নীয এআ ডাও েণ বওাময ফর্ত্বভামনয প্রিহরত হফওৃত 

 হফযীতভুঔী এরাভ তযাক বওাময প্রওৃত এরাভ েণ বওাযমত মফ। ওমরভায ােয হদময় 

ুনযায় তীমদয িুহিমত অফদ্ধ বামত মফ থবাৎ এওভাত্র অল্লা ছাড়া নয ওরমও জীফমনয 

ফবমেমত্র হুকুভদাতা, অআনদাতা থবাৎ াফবমবৌভ হামফ স্বীওায বওাযমত মফ এফং এআ 

তীদমও ৃহথফীমত প্রহতষ্ঠায বজাদ (ফবাত্মও প্রমিিা, ংোভ) বওাযমত মফ।  

এআ ভাতয বফাঝায য অভামদয ইভানী দাহয়ত্ব বাময় মড়মছ বভামরভ নাভধাযী এআ জাহতটামও 

(বমটামও জাহত না বফামর এওটা হফভ্রান্ত, তধা হফহেন্ন, হফৃংঔর জনংঔযা ফরাআ ঠিও য়) 

অফায অল্লায বদয়া ঠিও দীমন হপময অায ডাও বদয়া। মাভানায এভামভয ে বথমও অভযা 
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বআ ডাওআ হদহে। অহন এআ ডাও, এআ অহ্বান অজ বময় বকমরন। এয অমক অহন হফিামযয 

হদমন অল্লামও বফারমত াযমতন - ‘ব অল্লা! অহভ বতাভায তযদীন, বআ তযদীমনয ঠিও 

রূ জানতাভ না; বম দীন অভায ূফব-ুরুলযা ারন বওাময অহছমরন, অহভ 

কতানুকহতওবামফ তাআ হনষ্ঠায ামথ ারন বওামযহছ।’ অনায ঐ বওহপয়ৎ অয েণ ওযা মফ 

না, ওাযণ অজ অহন প্রওৃত তীমদয এফং ঠিও এরামভয অহ্বান বময় বকমরন। এআ বছাট্ট 

ওাকমজ ফর্ত্বভান এরামভয মু্পণব হফওৃহত  প্রওৃত এরামভয মূ্পণব স্বরূ তুমর ধযা ম্ভফ নয়। 

মহদ বভা’বভন, বভামরভ, ঈম্মমত বভাাম্মদী হামফ অনায াভানযতভ নুবূহত বথমও থামও, 

মহদ জাহত হামফ ৃহথফীয নয ফ জাহত হদময় ভাহনত ফায ভানমফাধ বথমও থামও, তমফ 

ূনযায় াযা ৃহথফীমত অল্লায তযদীন প্রহতষ্ঠায রমেয বমফুত তীদ অমন্নারমন অভামদয 

মে যীও বান, মাভানায এভামভয অহ্বামন াড়া হদন। 

বওাযামন অল্লা বফামরমছন - মঔন তামদযমও ফরা য়, ‘অল্লা মা ফতীণব বওামযমছন তা বতাভযা 
নুযণ ওমযা’, তাযা ফমর, ‘না, ফযং অভযা অভামদয হতৃুরুলহদকমও মামত বময়হছ তায 

নুযণ বওাযফ।’ তামদয হতৃুরুলকণ মহদ ফুঝমতা না এফং তাযা ঠিও মথ হযিাহরত 

হছর না তথাহ? (ুযা ফাওাযা ১৭০, ুযা বরাওভান ২১) মামদয ¤মওব  অল্লা এআ অয়াত 

নামমর ওমযমছন অভযা বমন বরূ না আ। 
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এ যামানার এমাম, এমামুযযামান (The Leader of the Time) 

মমাাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী দাজ্জা লিলিত মোগরগেন - 

দাজ্জা প্রলতগরািোরীর মৃতুয মনআ 

হফশ্বনফী বভাাম্মদ (দ:) বফামরমছন, অমঔযী মাভানায় হফযাট ফামন বিামড় এও িেুহফহি 

ভাহিধয এও দানফ ৃহথফীমত অহফবূব ত মফ; তায নাভ দাজ্জার। ব অল্লায ফদমর হনমজমও 

ভানফজাহতয প্রবু (যফ) বফামর দাফী বওাযমফ (বফাঔাযী)। দাজ্জামরয মে জান্নাত  জাান্নামভয 

ভত দআুটি হজহন থাওমফ। ব বমটামও জান্নাত বফারমফ বটা অমর মফ জাান্নাভ, অয বমটামও 

জাান্নাভ বফারমফ বটা অমর মফ জান্নাত। মাযা তামও প্রবু বফামর বভমন বনমফ তামদযমও ব তায 

জান্নামত স্থান বদমফ। (বফাঔাযী, বভামরভ)। তায ওামছ বযমমমওয হফার বািায থাওমফ। মাযা 

তামও যফ বফামর বভমন বনমফ তামদযমও ব বঔান বথমও দান বওাযমফ। অয মাযা তামও যফ বফামর 

স্বীওায বওাযমফ, থবাৎ তায অমদভত বিারমফ না, তামদয ব তায বািায বথমও দান বতা 
বওাযমফআ না ফযং তামদয হফরুমদ্ধ হনমলধাজ্ঞা (Sanction)  ফমযাধ (Embargo) অমযা 

বওাযমফ। তায দতমর ভে বভামরভ হফমশ্বয ওরুণ হযণহত বনমভ অমফ (বফাঔাযী,  

বভামরভ)। ভানফী এআ দাজ্জামরয অহফবব াফমও অদভ (অঃ) বথমও বওয়াভত মবন্ত ভানফজাহতয 

জনয ফমিময় গুরুতয  াংখাহতও খটনা বফামর হিহিত বওামযমছন (বভামরভ), শুধ ুতা-আ নয়, 

এয ভাহফদ বথমও হতহন হনমজ অল্লায ওামছ অেয় বিময়মছন (বফাঔাযী)। 

“হফশ্বনফী ফহণবত বআ বয়ঙ্কয এওমিাঔা দানফ ‘দাজ্জার’ এম বকমছ!” 

অল্লায মল ওরুণায় বমফুত তীমদয এভাভ, এভাভুমযাভান জনাফ বভাাম্মদ ফায়াজীদ ঔান 

ন্নী বআ দাজ্জারমও হিহিত বওামযমছন। হতহন প্রভাণ বওামযমছন বম, পাশ্চাতয বস্তুবাদী আহুদী 

খৃষ্টান যালিে ভযতাআ মাগে লবশ্বনবী বলণেত মআ দাজ্জা, ময দানব ৪৭৫ বের 

অগেআ জন্ম লনগয় তার তললব, তেগলার পার মাগয় বিেমাগন মযৌবগন ঈপনীত মাগয়গে 

এফং বদাদবি প্রতাম াযা ৃহথফীমও দদহরত বওাময বিামরমছ; অজ বভামরভ ভস্ত ৃহথফী 

থবাৎ ভানফজাহত তামও প্রবু বফামর বভমন হনময় তায াময় াজদায় বামড় অমছ।  
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দাজ্জার মেয থব িাওহিওযভয় প্রতাযও, বমটা ফাআময বথমও বদঔমত ঔুফ ুন্নয হওন্তু ববতময 

কুৎহত, বমভন ভাওার পর। ািাতয মাহন্ত্রও বযতা ফাআময বথমও বদঔমত িাওহিওযভয়, এয 

প্রমুহিকত াপরয ভানুলমও ভুগ্ধ ওময, বিাঔ ধাাঁহধময় বদয়, হওন্তু এয প্রবাফাধীন ৃহথফী নযায়, 

তযািায, হফিায, মুদ্ধ, েুধা, যিাত, ক্রন্নন, শ্রুবত বযুয। হফকত তােীমত এআ ‘বযতা’ 

দআুটি হফশ্বমুদ্ধ বখাটিময় বিৌি বওাটি অদভ ন্তান তাত বওামযমছ এফং তাযয বথমও হফহবন্ন 

মুমদ্ধ অয দআু বওাটি ভানুল তযা বওামযমছ। অত হফওরামেয ংঔযা ঐ বভাট ংঔযায ফহুগুণ। 

অয এ নতুন তােীমত শুধ ুএও আযামওআ তযা বওামযমছ দ রোহধও ভানুল। তাআ এয নাভ 

দাজ্জার, িাওহিওযভয় প্রতাযও। আহুদী-খ্রীস্টান ‘বযতা’ প্রওায বখালণা হদময় হদময়মছ বম ব 

অল্লায াফবমবৌভত্বমও টিময় হদময় ভস্ত ৃহথফীমত হনমজয থবাৎ ভানুমলয াফবমবৌভত্ব প্রহতষ্ঠা 

বওাযমফ। এফং ভানফজাহত আমতাভমধযআ তায াফবমবৌভত্বমও বভমন হনময়মছ। ভানফযহিত ভস্ত তন্ত্র-

ভন্ত্র  ফাদ-আ ভানুমলয জীফনফযফস্থায ফবমেষ্ঠ প্রণারী-এ ওথা দাজ্জামরয ত্র-হত্রওায়, বযহড-

বটহরহবমন, অমরািনা-ফিৃতায় এফং হোফযফস্থায় হফোন্তবামফ প্রিামযয পমর প্রায় ভস্ত 

ভানফজাহত এ হভথযামও, এ কুপযমও তয বফামর েণ বওামযমছ। বভামরভ বফামর হযহিত এ 

জাহতটি দাজ্জামরয বতযী জীফনফযফস্থাবও জীফমনয ওর ভযায ভাধান এফং ুঔ-াহন্ত-

হনযার্ত্ায ঈৎ ভমন বওাযমছ। এবামফআ তাযা দাজ্জারমও তামদয প্রবু (যফ) বফামর বভমন হনময়মছ। 

হওন্তু াহন্ত হও হভমরমছ? বভামরভ নাভধাযী জাহত দাজ্জারমও না হিমন তায বতযী জীফনফযফস্থামও 

েণ বওাময, দাজ্জামরয বতযী জাান্নামভ হতত বাময় ীভাীন াহন্তমত জীফন ওাটামে। 

দাজ্জার ম্পমওব  অল্লায যুমরয াদীগুহর বথমও হনঃমন্নম প্রভাহণত য় বম দাজ্জার বওান 

দৃযভান ফা যীযী (Physical) দানফ নয়, তঔনওায হদমনয ভানুলমদযমও ফর্ত্বভান বযতায হি 

ম্পমওব  ধাযণা বদয়ায জনয এওটি রূও ফণবনা। এ ওথায় মাযা হিভত বওাযমফন তামদযমও 

বফারহছ- ধরুন অনায ওথাভত হফযাট ফামন অীন বাময় এও িেুহফহি এও হফার দানফ 

ৃহথফীমত ঈহস্থত বার, তামামর হও বভামরভ মভামরভ ওামযা ভমন মন্নময বওান ফওা 

থাওমফ বম এটাআ যুর ফহণবত দাজ্জার? বিামঔয াভমন প্রায় ৃহথফীয ভান অয়তবনয দানফমও 

বদমঔ বওফর বভামরভযাআ নয়, -বভামরভযা এও ভুূমর্ত্ব হিমন বপরমফ বম, এআ বতা এরামভয 

নফীয ফহণবত দানফ দাজ্জার! থি যুর বফারমছন, বওফর বভা’বভনযা হনযেয বামর থবাৎ 
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বরঔাড়া না জানা বামর তায ওামর ওামপয বরঔা ড়মত াযমফ, মাযা বভা’বভন নয় তাযা 

হহেত  হিত বামর ড়মত াযমফ না (বফাঔাযী  বভামরভ) ।  

অল্লায যুর অয বফামরমছন, দাজ্জার আহুদীমদয বথমও ঈদূ্ভত মফ এফং অভায ঈম্মমতয র্ত্য 

াজায থবাৎ ংঔয বরাও তামও নুযণ বওাযমফ। দাজ্জার মহদ হতযআ জযান্ত বওান দানফীয় 

প্রাণী য় তামামর ওী বওাময এভন এওটি দানফ ভানফ জাহতয ন্তবুব ি আহুদীমদয ভধয বথমও 

অমত াময? অয তামও বদমঔ বওঈ তামও নুযণ বওাযমফ, বওঈ বওাযমফ না, বওঈ তায 

ওামরয ওামপয বরঔা ড়মত াযমফ, বওঈ াযমফ না এ হও বামত াময?   

অয ভমন বওারুন, প্রিহরত ধাযণা বভাতামফও হতয হতয বওান হফার দানফীয় প্রাণী ৃহথফীমত 

অহফবূব ত বার। বআ দানফটা ভে ভানফজাহতমও বফারমফ তামও প্রবূ বফামর বভমন হনমত। নযফ 

জাহতয ওথা বছমড়আ হদরাভ, ফর্ত্বভামন ৃহথফীয ফমিময় হিধয, মায অহধতয ৃহথফীভয়, বআ 

অমভহযওায য্ক্িুযাষ্ট্র্ হও তামও প্রবূ বফামর বভমন বনমফ। াধাযণ জ্ঞামনআ বফাঝা মায় ফযআ নয়। 

ব (মুিযাষ্ট্র্) তামও (দাজ্জার) অনহফও বফাভা বভময ধ্বং বওাময বপরমফ। হওন্তু যুর এভন বওান 

ংখমলবয ওথা ঈমল্লঔ ওমযন হন ফযং বফামরমছন, দাজ্জার এভনবামফ ভস্ত ৃহথফী হধওায বওাযমফ 

বম এও টুওমযা ভাটি ফা াহন তায হনয়ন্ত্রমণয ফাআময থাওমফ না। থবাৎ এ ওথায় বওান মন্নময 

ফওা বযাআর না বম দাজ্জার এভন বওান ফস্তু নয় মা বিামঔ বদঔা মায় (Visible) ফা স্পব ওযা 

মায় (Tangible)। ফর্ত্বভান আহুদী-খ্রীস্টান বযতাআ বামে বআ ভাহিধয দানফ দাজ্জার এফং 

মাহন্ত্রও প্রমুহি বামে তায ফান। 

 

রুাল্লার াদী বাস্তগব পলরণত : 

দাজ্জা প্রলতগরািোরীগদর মতুৃয মাগে না 

দাজ্জার প্রওৃতমেআ আহুদী খ্রীস্টান মাহন্ত্রও বযতা হওনা, এওটি হফমল ওাযমণ এটি এঔন অয 

মুহি তমওব য হফলয় বনআ, ওর মুহি তমওব য উমদ্ধব  বিামর বকমছ। বআ ওাযণটি বার: হফশ্বনফী 
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বফামরমছন, “হবপ্ত দাজ্জারমও মাযা প্রহতমযাধ বওাযমফ তামদয ভযতফা ফদয  হুদ মুমদ্ধ 

ীমদয ভযতফায ভান মফ (বফাঔাযী  বভামরভ) ।” 

যুরাল্লায এ াদীটি এঔন ফাস্তমফ হযণত বাময়মছ। এ মাভানায এভাভ, বমফুত তীমদয 

এভাভ দাজ্জারমও হিহিত বওামযমছন এফং তাাঁয নুাযীকণ দাজ্জামরয হযিয় হফশ্বফাীয াভমন 

তুমর বধাযমছন, এবামফ তাযা দাজ্জারমও প্রহতবযাধ বওাযমছন। বমফুত তীদ ছাড়া ৃহথফীমত 

অয বওঈআ দাজ্জারমও দাজ্জার বফামর হিনমছন না, ুতযাং তামও প্রহতমযাধ বওাযমছন না। ওামজআ 

হফশ্বনফীয াদী বভাতামফও বমফুত তীমদয প্রমতযও ওট বভাজামদ বভাজামদা জীহফত 

ফস্থামতআ দআু জন বওাময ীমদয ভান। তামদয াাদাত রাব বওফর তাহেও হফলয় ফা বভৌহঔও 

দাফী নয়, এয ফাস্তফ প্রভাণ অল্লা হদময় হদময়মছন এফং এঔন হদমেন। বটা বামে এআ বম, 

হিহওৎা হফজ্ঞান (Medical Science) ভমত ভানুল ভাযা বকমর দআু খণ্টা য বথমওআ ি বামত 

অযম্ভ ওময। ১২ খণ্টায ভমধয ভৃতমদ এও ঔি ওামঠয ভত ি বাময় মায় এফং তাভাত্রা ফযমপয 

ভত ঠািা বাময় মায়। ২৪ খণ্টা মবন্ত বদ এবামফ ি ফস্থায় থামও। এয য বথমও বদ অফায 

নযভ বাময় াঁিমত করমত অযম্ভ ওময। হিহওৎাহফজ্ঞান ভমত ভানুমলয ভৃতুযয ফমিময় ফড় প্রভাণ 

এআ ি বাময় মায়া। শুধ ুভানুল নয়, ুমযা জীফজকমত এআ হনয়মভয বওান ফযহতক্যভ বনআ, 

প্রমতযও প্রাণীয বদআ ভৃতুযয য এওআ বামফ ওামঠয ভত ি বাময় মায়। হিহওৎা হফজ্ঞামন এআ 

ি য়ামও ফমর Rigor Mortis।  

তযন্ত অিমবযময হফলয় বার, বফ হওছুহদন মাফত অভযা রেয বওাযহছ, বমফুত তীমদয 

বেমত্র এআ হিযন্তন প্রাওৃহতও হনয়ভটি ওামবযওযী থাওমছ না। এ অমন্নারমনয বভাজামদ-

বভাজামদাযা এমন্তওার ওযায য তামদয বদ ি বামে না, এভন হও তাভাত্রা স্বাবাহফও 

ভৃমতয নযায় ীতর বাময় মামে না। এওজন বভাজামমদয বদম এমন্তওামরয ৩১ খণ্টা য ভৃতুয 

যফর্ত্ীওারীন এআ স্বাবাহফও রেণগুহর হযরহেত য় হন। তামদয বওঈ অল্লায যাস্তায় মুমদ্ধ 

ভৃতুযফযণ বওামযমছন এভন নয়, স্বাবাহফওবামফ বযামক বুমক ফা দখুবটনায় অত বাময় এমন্তওার 

বওাযমর তামদয বেমত্র এ খটনাআ বখাটমছ। এভন খটনা এওটি দ’ুটি নয়, মনওগুহর বাময়মছ। 

খটনা  ােীমদয স্বােয হফস্তাহযত হফফযণ অভামদয ওামছ অমছ। বওঈ বদঔমত িাআমর 
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বদঔামনা মামফ এনা’অল্লা। এমন্তওামরয য বদ ি না য়ায বওান নহজয হিহওৎা হফজ্ঞামন 

বনআ। এঔন প্রশ্ন বার, প্রাওৃহতও হনয়মভয ফযহতক্রভ এ খটনায ফযাঔযা হও? 

এয এওভাত্র ফযাঔযা বামে, দাজ্জা  প্রলতগরাি েরার োরগণ মযবুত তওীগদর েগে 

মান অল্লা জীবন্ত বস্থাগতআ লীদ লাগব েবু মোগর লনগয়গেন। অল্লা হফত্র 

বওায’অমন বফামরমছন, “মাযা অল্লায মথ হনত য় তামদযমও বতাভযা ভৃত বফার না, ফযং 

তাযা জীহফত। হওন্তু বতাভযা ঈরহি বওাযমত ামযা না” (ুযা ফাওাযা ১৫৪)। হতহন হফলয়টি 

অমযা ুস্পি বওাময হদময়মছন এআ বফামর বম, “মাযা অল্লায মথ হনত বাময়মছ তামদযমও 

ওঔমনাআ ভৃত ভমন বওায না, ফযং তাযা জীহফত এফং তামদয যমফয ওাছ বথমও বযমমও প্রাপ্ত” (ুযা 

এভযান ১৬৯)। ুতযাং অল্লায ওথা বভাতামফও ীদযা মফন জীহফত। এহদমও যুর 

বফামরমছন, দাজ্জার প্রহতমযাধওাযীকণ জীফন্ত ফস্থামতআ ীদ। তাআ অল্লা  যুমরয ওথা 

নুমায়ী অমঔযী মভানায দাজ্জার প্রহতমযাধওাযীকণ ওঔমনাআ ভাযা মামফন না, তাযা মফন ীদ। 

ওামবযত বদঔা মামে, দাজ্জারমও প্রহতমযাধ ওযায ওাযমণ বমফুত তীমদয বভাজামদ 

বভাজামদাযা দআু ীমদয ভযতফা রাব বওাযমছন। অাতঃদহৃিমত ভাযা বকমর তাযা প্রওৃতমে 

জীফন্ত এফং ভয। ব ওাযমণআ এমন্তওামরয য তামদয বদ ি বামে না- নযভ থাওমছ, ভৃমতয 

নযায় ীতর বামে না।  

ুতযাং এ বথমও মন্নাতীত বামফ প্রভাহণত বামে বম, বমফুত তীদ মামও প্রহতমযাধ বওাযমছ 

থবাৎ আহুদী খ্রীস্টান ফস্তুফাদী মাহন্ত্রও বযতা, বটাআ দাজ্জার। বআ ামথ এ প্রভাহণত বামে বম, 

বমফুত তীদআ বআ দর মায হফলময় অল্লায যুর ১৪০০ ফছয অমক বহফলযিাণী বওাময 

হকময়মছন। মাভানায এভামভয ে বথমও এআ ভা-ুংফাদ অনায ওামছ বৌাঁছামনা মরা। 

দাজ্জারমও প্রহতমযাধ বওাময ওল্পনীয় এ ুযস্কায  ম্মান রামবয ুমমাক অজ অভামদয াভমন 

ঈহস্থত। অনু, মাভানায এভামভয ডামও াড়া হদময় অভযা দাজ্জামরয হফরুমদ্ধ ঐওযফদ্ধ আ, 

তামও প্রহতমযাধ বওাময দআু ীমদয ম্মান  ুযস্কায রাব বওাহয। অল্লা অভামদযমও তয 

েমণয তপীও দান ওরুন। অভীন॥ 
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অল্লার মমা’মজজা: মযবুত তওীগদর লবজয় ম াণা 

দাজ্জাগর ধ্বং লনবাযেয 

ৃহথফী অজ নযায়, হফিায, মুরুভ, মুদ্ধ, যিাত, তযা, ধলবণ, বফওাযত্ব, দাহযরয থবাৎ 

াহন্তমত হযূণব। ৃহথফীয এভন বওামনা বদ বনআ বমঔামন ংখাত, ংখলব বামে না। অজ 

ৃহথফীয িাযহদও বথমও অর্ত্ব ভানুমলয াাওায ঈঠমছ- াহন্ত িাআ, াহন্ত িাআ। দফুবমরয য 

ফমরয তযািাময, দহযমরয য ধনীয ফঞ্চনায়, বালমণ, াহমতয য ামওয হফিাময, 

নযাময়য য নযাময়য হফজময়, যমরয য ধুমর্ত্বয ফঞ্চনায় ৃহথফী অজ ভানুমলয ফাময 

মমাকয বাময় মড়মছ। হনযযাধ  হশুয যমি অজ ৃহথফীয ভাটি ববজা। াহন্তয অায় 

হফহবন্ন যওভ তন্ত্র-ভন্ত্র, হফধান, ফযফস্থা বতযী বওাময এওটা এওটা বওাময প্রময়াক বওাময বদঔা 

বাময়মছ। াহন্ত যোয জনয হফহবন্ন জাতীয়  অন্তজব াহতও ংস্থা বতযী বওাময, হফহবন্ন নামভ অআন-

ৃংঔরা যোওাযী ফাহনী অধুহনও স্ত্র-স্ত্র  প্রমুহিমত ভৃদ্ধ বাময় অপ্রাণ বিিা বওাময মামে। 

াহন্তয অায় ওর ধমভবয বরাও প্রহতহনয়ত প্রাথবনা বওাময মামে। থি এআ নতুন তােীয 

এওটি হদন মায় নাআ বমহদন ৃহথফীয বওাথা না বওাথা মুদ্ধ, যিাত িমর নাআ। াহন্তয ওর 

প্রমিিাআ অজ ফযথব। 

এআ বস্থা মথগে মুলির ঈপায় লে? 

বমফুত তীমদয প্রহতষ্ঠাতা এভাভ, এভাভুমযাভান, The Leader of the Time জনাফ বভাাম্মদ 

ফায়াজীদ ঔান ন্নী বআ াহন্তয ঈায়, বআ ভুহিয থ ভানফজাহতয াভমন তুমর বধামযমছন। 

হতহন বফামরমছন, ভানফজাহত মহদ অল্লায াফবমবৌভত্ব, তীদ থবাৎ অমঔযী নফী বভাাম্মদ 

(া:) এয ঈময বম দীনুর ও, তয জীফনফযফস্থা নামমর বাময়মছ বটি তামদয াভহেও জীফমন 

েণ বওাময বনয় তামামরআ তাযা াহন্ত  হনযার্ত্ায় ৃহথফীমত ফফা বওাযমত াযমফ। ১৪০০ 

ফছয অমক এরামভয বকৌযফভয় স্বণবমুমক এআ দীন ভানফজাহতমও এভন তুরনীয় াহন্ত হদময়হছমরা 
বম তঔন মদ্ধব ও ৃহথফীয বওাথা াহন্ত ৃঙ্খরা যোওাযী বওান ফাহনী না থাওা মে ভামজ 

বফারমত বকমর বওান যাধআ হছমরা না। ুন্নযী মুফতী নাযী রঙ্কায হযহত  ফস্থায় ত ত 
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ভাআর থ এওা াহড় হদত, তায ভমন বওান প্রওায েয়েহতয অঙ্কা জােত বাত না। ভানুল 

যামত খুভামনায ভয় খমযয দযজা ফে ওযায প্রময়াজনীয়তা নুবফ বওাযত না, যাস্তায় ধন-

¤দ বপমর যাঔমর তা বঔাাঁজ বওাময মথাস্থামন ায়া বমত, িুহয, ডাওাহত, তযা, যাাজানী 
প্রায় হনভূবর বাময় হকময়হছর, অদারমত ফছমযয য ফছয বওান যাধ ংক্রান্ত ভাভরা অমতা 

না। অয থবননহতও হদও বথমও প্রহতটি ভানুল স্বের বাময় হকময়হছর। এআ স্বেরতা এভন মবাময় 

বৌাঁমছহছর বম, ভানুল মাওাত  দওা বদয়ায জনয টাওা য়া হনময় যাস্তায় যাস্তায় খুময 

বফড়াত, হওন্তু বআ টাওা েণ ওযায ভত বরাও ায়া বমত না। এটা আহতা।  

বআ নাহফর াহন্তয ভাজ মহদ অভযা হপময বমত িাআ তমফ অল্লামও অভামদয এওভাত্র 

হুকুভদাতা (এরা) হামফ বভমন বনয়া ছাড়া অয বওান থ বনআ। ফর্ত্বভামন তীদহফীন বম 

এরাভ দহুনয়ামত বিারমছ অভযা বআ হফওৃত হফযীতভুঔী এরামভয ওথা বফারহছ না, এআ 

এরাভ ভানফজাহতমও াহন্ত হদমত াময নাআ। থি এরাভ মেয অেহযও থবআ বামে াহন্ত। 

তাআ প্রওৃত এরাভ বমঔামন থাওমফ বঔামন াহন্ত থাওমতআ মফ। মাভানায এভাভ এরামভয বম 

রূ তুমর বধামযমছন বটাআ বম াহন্তয থ তায এওটি প্রভাণ, এ অমন্নারমনয দযযা যাষ্ট্র্ীয়  

াভাহজওবামফ ত হনমবাতন হনীড়ন মে ১৮ ফছময এওটি যাধ ফা অআনবে ওময হন। 

এটা হনছও বভৌহঔও দাফী নয় ফযং এটি বদময ফবহন ুবথমও মফবাচ্চ অদারমতয হদ্ধান্ত এফং ত 

ত যওাযী তদন্ত হযমামটব য াযভভব। এটি বমফুত তীমদয জনয এও ননয বকৌযফ। 

হতহন এরামভয বম রূ ভানুমলয াভমন তুমর বধামযমছন বটাআ বম অল্লা যুমরয প্রওৃত এরাভ 

তা অল্লা এওটি হফযাট বভা’বজজা ফা মরৌহওও খটনায ভাধযমভ তযায়ন বওামযমছন। 

এভাভুমযাভামনয এওটি বালমণয ভাধযমভ এ বভা’বজজাটি অল্লা খটিময়মছন। অভযা এআ 

বভা’বজজায খটনা “অল্লায বভা’বজজা: বমফুত তীমদয হফজয় বখালণা” নাভও ফআটিমত 

হফস্তাহযত ঈমল্লঔ বওামযহছ। এআ বভা’বজজায ভাধযমভ ভানফজাহতয জনয হফযাট এওটি ুংফাদ 

অল্লা জাহনময়মছন। তা বার: মযবুত তওীদ ে-তয, এর এমাম অল্লার মগনানীত 

এবং এআ মযবুত তওীগদর মািযগম ারা পলৃথবীগত অল্লা তাাঁর তযদীন প্রলতষ্ঠা 

মোরগবন এনলা’অল্লা। যুরাল্লা বফামরমছন, ৃহথফীমত এভন বওান কৃ ফা তাাঁফ ুথাওমফ না 

বমঔামন এরাভ প্রমফ না বওাযমফ [াদী- বভওদাদ (যা:) বথমও অভদ, বভওাত।] বভা’বজজা 
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বখাটিময় অল্লা হনহিত বওাযমরন বম াদীম ফহণবত বআ ভয়টি এঔনআ, এফং মাভানায এভামভয 

ভাধযমভআ এআ াদী মতয হযণত মফ এনা’অল্লা। াযা দহুনয়ায় তযদীন প্রহতষ্ঠা য়ায 

ূফবর্ত্বআ বামে দাজ্জামরয ধ্বং। বমমতু বভা’বজজা ংকঠন বওাময অল্লা জাহনময় হদমরন বম 

বমফুত তীদমও অল্লা াযা দহুনয়ায় তযদীন প্রহতষ্ঠায জনয ভমনানীত বওামযমছন ুতযাং 
মযবুত তওীগদর মািযগমআ ময দাজ্জা থোৎ আহুদী খ্রীস্টান ‘ভযতা’র পতন গব 

মটাও ুস্পষ্ট মাগয় যায়। 

 

লবশ্ববযাপী মযবুত তওীগদর মািযগম অল্লার লবজয় এবং দাজ্জাগর 

ধ্বং অন্ন এনলা’অল্লা। 

 

এআ তযদীন, জীফন-ফযফস্থা প্রহতহষ্ঠত য়ায পমর এনা’অল্লা ভানফজাহত এআ শ্বারুদ্ধওয 

াহন্তভয় হযহস্থহত বথমও ভুহি ামফ। হফমশ্ব থাওমফ না বওামনা জাহত  ফমণবয ববদামবদ, 

থবননহতও হফিায, যাজনীহতয নামভ দরাদহর, বনযাজয, ন্ত্রা। ভস্ত অদভ-ন্তান এওটি 

জাহতমত হযণত মফ, ওর ধমভবয বরাও ভান ুহফিায  ভান হধওায ামফ। ৃহথফী বথমও 

হনভূবর বাময় মামফ নযায়, তযািায হফিায, েুধা, দাহযরয, বফওাযত্ব, তাা, হনযার্ত্াীনতা। 

অুন, বআ াহন্তূণব  হনযাদ ৃহথফী কড়ায রমেয অল্লায াফবমবৌভত্ব বভমন হনময়, তীদ 

েণ বওাময বমফুত তীদ অমন্নারমন ঐওযফদ্ধ আ। 
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লবশ্ববাীগে 

নতুন ভযতার ুংবাদ! 

 

ৃহথফী অজ নযায়, হফিায, মুরুভ, মুদ্ধ, যিাত, তযা, ধলবণ, বফওাযত্ব, দাহযরয থবাৎ 

াহন্তমত হযূণব। ৃহথফীয িাযহদও বথমও অর্ত্ব ভানুমলয াাওায ঈঠমছ- াহন্ত িাআ, াহন্ত িাআ। 

দফুবমরয য ফমরয তযািাময, দহযমরয য ধনীয ফঞ্চনায়, বালমণ, াহমতয য 

ামওয হফিাময, নযাময়য য নযাময়য হফজময়, যমরয য ধূমতব য ফঞ্চনায় ৃহথফী অজ 

ভানুমলয ফাময মমাকয বাময় মড়মছ। ভস্ত ভানুল এও জাহত, এও অদভ ন্তান- এআ ওথা বুবর 

হকময় ৃহথফীয ফুমওয ঈয বঔয়ার-ঔুহ ভত দাক বটমন, ভানুমল ভানুমল হফমবদ ৃহি বওাময 

হিযস্থায়ী ংখাত, যিাত অয মুমদ্ধয ফমন্নাফস্ত বওাময যাঔা বাময়মছ। স্রিায বদয়া জীফন-

ফযফস্থা হযতযাক বওাময হনমজযা হনমজমদয ভত বওাময জীফন-ফযফস্থা বতযী বওাময হনময়মছ। 

মতহদন ভানুল অল্লায বদয়া জীফন-ফযফস্থা ফাদ হদময় হনমজমদয বতযী জীফন-ফযফস্থা ৃহথফীমত 

িার ু যাঔমফ ততহদন জাহতমত জাহতমত, ভানুমল ভানুমল এআ াহন্ত, মুদ্ধ, যিাত বওঈ ফে 

বওাযমত াযমফ না। মত ংখ ওযা বাও, মত অআন-ৃংঔরা ফাহনী বতযী ওযা বাও এফং 

মতবামফআ বিিা ওযা বাও না বওন।  

এআ াহন্ত বথমও ভুহিরামবয এওভাত্র ঈায় অল্লায াফবমবৌভত্ব-তীদ হবহর্ত্ও জীফন-ফযফস্থা, 

দীনুর ও াহফবও জীফমন বভমন বনয়া। তওীদ মাগনআ মাগে জীবগনর বে ঙ্গগন ময 

লবগয় অল্লা ও তাাঁর রুগর মোন হুকুম অগে মখাগন নয োগরা হুকুম না মানা। 

এআ তীদ অজ ৃহথফীয বওাথা নাআ। দহুনয়াভয় এরাভ নামভ বম ধভবটি িার ুঅমছ বটা অল্লা 

যুমরয এরাভ নয় ফযং এয হফযীতভূঔী এওটা ধভব হফশ্বা। ফতব ভান এরামভয তথাওহথত 

অমরভ বেণী এমও তামদয রুটি রুহজয ভাধযভ ফাহনময় হনময়মছ এফং বপযওা, ভাজাফ, ভারা 
ভাাময়র আতযাহদয কূটতওব  হনময় হনমজবদয ভমধয ভাযাভাহয, ানাাহনমত হরপ্ত বাময় াজামযা বামক 

হফবি বাময়মছ, অমযওটি ং এরামভয নামভ ন্ত্রাী ওভবওাি বওাময ভানুলমও এরামভয 

হফলময় ফীতেদ্ধ বওাময তুমরমছ। অয জাহতয ফৃৎ ংটি শুধুভাত্র তামদয ফযহিকত জীফমন ঐ 
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হফওৃত ধমভবয অনুষ্ঠাহনওতা বওাময মামে। এয বওানটাআ অল্লা, যুমরয প্রওৃত এরাভ নয়, 

ওাযণ এরাভ মেয অেহযও থবআ াহন্ত, এরাভ নাভও এআ জীফন-ফযফস্থায অকভন বাময়মছ 

হফশ্বফাীমও াহন্ত বদয়ায জনয। থি অজ ভস্ত ৃহথফীমত বভামরভ নাভধাযী এআ জাহত িযভ 

াহন্তমত হনহতত। প্রওৃত এরাভ হও- অল্লা তাাঁয ীভ ওরুণায় এ মাভানায এভাভ, 

এভাভুমমাভান (The Leader of the Time) জনাফ বভাাম্মদ ফায়াজীদ ঔান ন্নীমও ফুহঝময় 

হদময়মছন। তাাঁয প্রহতহষ্ঠত অমন্নারন বমফুত তীদ ভানফ জাহতমও ১৩০০ ফছয অমক াহযময় 

মায়া বআ প্রওৃত এরামভয হদমও অহ্বান বওাযমছ। প্রাওৃহতও হনয়মভয মে াভঞ্জযীর বওাময 

অল্লা এআ জীফনফযফস্থাটি প্রণয়ন বওামযমছন। অগুন-াহন, অমরা-ফাতা, হিমজন আতযাহদ 

প্রাওৃহতও ঈাদানগুহর বমভন ৃহথফীয ওর ভানফজাহতয জনয ফয প্রময়াজন এফং ফায 

ঈমমাকী, বতভহন এআ জীফনফযফস্থা ৃহথফীয ফবত্র প্রমমাজয, প্রময়াকমমাকয, েণমমাকয  

াহন্তদায়ও। এজনযআ অমঔযী নফী, হফশ্বনফী বভাাম্মদ বভাস্তপা (দ:) এয ঈাহধ অল্লা হদময়মছন 

যভাতাহল্লর অরাভীন। তাাঁয ঈয নামমরওৃত জীফন-ফযফস্থা েণ ওযায পমর ভস্ত ৃহথফী মফ 

অল্লায যভমত হযূণব। এআ রমত ও বরেতময় জীবন-বযবস্থাটাআ অবার মযবুত 

তওীগদর মািযগম মস্ত পলৃথবীগত প্রলতলষ্ঠত গব এটা অল্লা েত ২৪ মররম ১৪২৯ 

মজরী মমাতাগবে ২ মেব্রুয়ারী ২০০৮ ইায়ী অল্লা এেটি মমা’মজজা ং টন মোগর 

জালনগয় লদগয়গেন। ুতরাং মযবুত তওীগদর মািযগমআ মানবজালতর ে লালন্তর 

মূ োরণ আহুদী-খ্রীস্টান বস্তুবাদী ভযতা (!) থোৎ দাজ্জাগে ধ্বং মোগর অল্লা 

এেটি নুপম লালন্তময় পলৃথবী মানবজালতগে ঈপার লদগবন।  

ওামজআ ীঘ্রআ হযফতব ন বখাটমত মামে এআ শ্বারুদ্ধওয হস্থহতীর হফশ্বফযফস্থায। েওামযয 

দব া ববদ বওাময ঈাঁহও হদমে এও নতুন বযতা। বআ হফমশ্ব থাওমফ না বওান ভাযাভাহয, ধভব-ফমণবয 

াথবওয, জাহতকত হফমিল! থাওমফ না নযায়, হফিায, মুদ্ধ, যিাত, এও ওথায় াহন্ত। াদা-

ওামরা, তাভামট ভস্ত ফহন অদভ মফ এওটি জাহত, এও হযফায। এওটি ভানুল আো বওাযমর 

ৃহথফীয বম বওান স্থামন ভ্রভণ বওাযমত াযমফ, বওঈ তামও ফাধা হদমফ না। ৃহথফীয বম বওান 

প্রামন্তয বম বওান ঔাফায অল্লা মা বফধ বওামযমছন তাআ ব বঔমত াযমফ। ফাও স্বাধীনতা, হিন্তায 
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স্বাধীনতায বূতূফব দিৃান্ত ৃহি মফ ৃহথফীমত। অভান তায ভস্ত যভত  বনয়াভমতয দয়ুায 

ঔুমর হদমফ, জহভন তায ওর ফযওত ঈজাড় বওাময বদমফ। হফশ্বফাীমও এআ ভা ুংফাদ জানামে 

বমফুত তীদ। 

 

 

মযবুত তওীগদর েগয়েটি মূনীলত 

১. বমফুত তীদ বিিা বওাযমফ অল্লায যুমরয প্রহতটি দমেমও নুযণ বওাযমত।  

২. বমফুত তীমদয বওান বকান ওামবযক্রভ থাওমফ না, ফহওছু মফ প্রওায এফং হদমনয 

অমরায ভত হযষ্কায। 

৩. বমফুত তীমদয বওঈ বওান অআনবে বওাযমফ না, নফধ মস্ত্রয ংস্পবব মামফ না, বকমর 

তামও এভাভ হনমজআ অআন প্রময়াকওাযী ংস্থায ামত তুমর বদমফন।  

৪. মাযা বমফুত তীমদয দয নয়, তামদয বথমও বওানরূ থব বমফুত তীদ েণ ওযমফ 

না। 

৫. বমফুত তীমদয বওান দয বওান প্রিহরত যাজননহতও ওভবওামি মৃ্পি বামত াযমফ না। 

ভানফজাহতয ওরযামণ িত, নযায়হনষ্ঠ অমন্নারন বমফুত তীদ অল্লায যমভ এভাভুমযাভামনয 

এআ নীহতগুহর েময েময ারন বওাময মামে। 

 

 

 

 



24 

 

িমান ঙ্কট ও অন্ন ধ্বং মথগে 

মানবজালতর বাাঁিার এেমাে পথ 

ভানফজাহত অজ তায জীফনওামরয ফমিময় ফড় ঙ্কমট হতত বাময়মছ। ফযহিজীফন বথমও শুরু 

বওাময াভহিও জীফমনয প্রহতটি মবাময় ভানুল অজ িুড়ান্ত নযায়, হফিায, বালণ  

হনমেলমণয হওায। ৃহথফীয িাযহদও বথমও অর্ত্ব ভানুমলয াাওায ঈঠমছ- াহন্ত িাআ, াহন্ত িাআ। 

দফুবমরয য ফমরয তযািাময, দহযমরয য ধনীয ফঞ্চনায়, বালমণ, াহমতয য 

ামওয হফিাময, নযাময়য য নযাময়য হফজময়, যমরয য ধুমর্ত্বয ফঞ্চনায় ৃহথফী অজ 

ভানুমলয ফাময মমাকয বাময় মড়মছ। হনযযাধ  হশুয যমি অজ ৃহথফীয ভাটি ববজা। 

াহন্তয অায় হফহবন্ন যওভ তন্ত্র-ভন্ত্র, হফধান, ফযফস্থা বতযী বওাময এওটা এওটা বওাময প্রময়াক 

বওাময বদঔা বাময়মছ। তফু হওছুমতআ হওছু বামে না। ৃহথফীয ভানুল অজ হফেুি। ফাআময মত 

পরতায ংওায থাকুও ভমনয কবীময ভানুল অজ বদঈহরয়া, হদাাযা। ওাযণ ভানুল শুধুআ 

তায যীয হনময় ফাাঁিমত াময না, তায অত্মা প্রময়াজন। বতভহন এআ বযতায এওটি ভাত্র হদও, 

বটা বার ববাক  মাহন্ত্রও ঈন্নহতয হদও, মায বওান অত্মা বনআ। এআ ওাযমণ এআ বযতা অয 

প্রাওৃহতও বার না, স্বাবাহফও বার না। বমতু এটা ধ্বং য়া হনফামবয, বওঈ তামও যো 

বওাযমত াযমফ না। ফযহিকত বওান্নর, ধভীয় হংতা, প্রাওৃহতও বাযাভযীনতা, যাজননহতও 

ানাাহন, থবননহতও হফিায, াভাহজও  াংসৃ্কহতও হফমবযয়, অধযাহত্মও ূনযতা এআ ফ 

হভহরময় ভানফবযতা অজ িুড়ান্ত ধ্বংময হওনাযায় এম দাাঁহড়ময়মছ। এআ বয়াফ হযহস্থহত বথমও 

হফন্ন ভানফজাহতমও যো ওযায ঈায় ঔুাঁমজ বমত হফমশ্বয ফড় ফড় যাজনীহতহফদ, ভাজহফদ, 

হিন্তাহফদ, ধভবমফর্ত্া, ভমনাহফজ্ঞানী ওমর বিিা াধনা বওাময বিামরমছন। হওন্তু বওান ঈায় হভরমছ 

না। যাষ্ট্র্গুহর াহন্ত যোয জনয হফহবন্ন জাতীয়  অন্তজব াহতও ংস্থা বতযী বওাময, হফহবন্ন নামভ 

অআন-ৃংঔরা যোওাযী ফাহনী অধুহনও স্ত্র-স্ত্র  প্রমুহিমত ভৃদ্ধ বাময় অপ্রাণ বিিা বওাময 

মামে। হওন্তু যাধ হদন হদন বফমড়আ বিামরমছ। ভানফজাহতয ফতব ভান ফস্থায ঈভা বআ 

বযাকীয নযায় মায যীমযয প্রহতটি ে প্রতযে াজায াজায ভাযাত্মও বযামক অক্রান্ত। এওটিয 

জনয লুধ বঔমর াশ্ববপ্রহতহক্রয়া হামফ অয দটি নতুন বযামকয ঈদ্ভফ য়। ঈযন্তু বম লুধ 
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ঔায়ামনা বামে তা ঠিও নয়, পবর তা বযাকমও অয জটির বথমও জটিরতয বওাময 

বিামরমছ। এআ বযাকীয ভতআ ভানফজাহত ংঔয দযুামযাকয ফযহধমত অক্রান্ত বাময় ভৃতুযয প্রয 

গুণমছ। ভুহি রামবয জনয এওটায য এওটা অআন বওাময, জীফন-ফযফস্থা হযফতব ন বওাময মামে 

হওন্তু হওছুমতআ ফে ওযা মামে না তযা, ধলবণ, বফওাযত্ব, দাহযরয, ন্ত্রা  মুমদ্ধয তািফ। এওটি 

ভযায ভাধান বামে না, ফযং হদন হদন নতুন নতুন ভযায় অক্রান্ত বামে ভানুল। এর 

মল মোথায়? 

ফযআ ফহওছুযআ এওটি হযণহত অমছ, বল অমছ। বল নফী বভাাম্মদ (দ:) এয ফহণবত ফহু 

াদীম এফং নযানয ধভবেন্থগুহরবত ভানফ বযতায এআ বয়াফ হফমবময়য ওথা ফরা বাময়মছ। 

অল্লায যুর বফামরমছন, এভন াহন্ত (বপতনা-Great Tribulation) ৃহি মফ বম ভানুল ভাটিয 

ঈময থাওায িাআমত ভাটিয হনমি থাওামও বফী ছন্ন বওাযমফ (বভামরভ), ভানুল ভানুলমও হফনা 
ওাযমণ তযা বওাযমফ, বম হনত মফ ব জানবফ না বওন বম ভযর, অফায বম তযা বওাযমফ ব 

জানমফ না বওন ব তযা বওাযর। তযাওাযী  হনত ঈবময়আ জাান্নামভ প্রমফ বওাযমফ 

(বভামরভ)। বফৌদ্ধধমভব ফরা বাময়মছ, ‘ভাযণাস্ত্র, বযাক এফং েুধাতব  ভানুমলয ংঔযা প্রিুয মফ 

[Ruling Your World by Sakyong Mipham, pg. 44] নাতন ধমভব এআ ভয়মও ফরা বাময়মছ 

বখায ওহর। এআ নযায় াহন্ত ভানফজাহতমও তুভুর হং এও মুমদ্ধয হদমও হনময় মামে, মায 

ঈদাযণ অভযা বদঔহছ ভধযপ্রামিযয প্রায় ফগুহর বদম, অহিওায়, াশ্ববফতী ভায়ানভায, বাযমত; 

এভন হও িান্স, আংরযাে, অমভহযওামত িযভ মন্তাল  হংতা দাফানমরয ভত ছহড়ময় 

ড়মত বদঔা বকমছ কত ওময়ও ফছময। দহুনয়াভয় ছহড়ময় ড়া এআ বনযাজয  ানাাহনয িুড়ান্ত 

রূমওআ ফাআমফমর ফরা বাময়মছ Armageddon, Apocalypse (Revelation 16:12-16) আতযাহদ। 

এআ ফ বহফলযিাণী হনময় মনও ফড় ফড় ফআ বরঔা বাময়মছ, অভামদয প্রশ্ন বামে এ হফদ বথমও 

ঈমর্ত্াযমণয ঈায় হও? এটা মন্নাতীত বম এআ হযহস্থহত ভানুমলযআ ওামজয পমর ৃহি বাময়মছ, 

ওামজআ এয হযণহত ববাক ওযা হনফামবয। এআ ধ্বং বথমও ফযহিকতবামফ ফাাঁিায জনয হফমশ্বয 

হফহবন্ন বদময মিতন ভানুমলযা ভাটিয হনমি ুড়ে বতযী বওাযমছ, ফৃদায়তন জাাজ ফানামে, 

হনতযপ্রময়াজনীয় াভহে, ঔাদযরফয, লুধত্র ভজদু বওাযমছ। হওন্তু এবামফ বফাঁমি থাওা বতা ুমযা 

ভানফজাহতয মে ম্ভফ না।  
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তাগাগ ঈপায়? 

যাাঁ, ঈায় অমছ। বআ ঈায় হদমত ামযন এওভাত্র অল্লা।  এআ ভাতযটি ভানফজাহতমও এঔনআ 

নুধাফন বওাযমত মফ বম, হমহন ভানফজাহতয স্রিা হতহনআ বামরা জানমফন হওম ভানফজাহত এআ 

হনফামবয ধ্বং বথমও ফাাঁিমত াযমফ।  যুরাল্লায াদী এফং ওর ধভবেমন্থয বহফলযিাণী, এআ 

হফমবয় বথমও ভানুল ভুহি ামফ অল্লায স্তমেময ওাযমণ। তযন্ত শুভ ংবাদ মা 

বগলগ অল্লা মআ ঈপায় অল্লা মযবুত তওীদগে দান মোগরগেন, মানবজালতর 

ঈদ্ধারেিে া লাগব লতলন মযবুত তওীদগে মগনানীত মোগরগেন। বআ ভাধানটি বার 

অল্লায প্রওৃত এরাভ মা হতহন ১৪০০ ফছয অমক বল যুমরয ঈয নামমর বওামযহছমরন। এআ 

এরাভ কত ১৩০০ ফছমযয ওারহযক্রভায় হফওৃত বামত বামত এমওফাময হফযীতভুঔী বাময় 

হকবয়হছর। অভযা দহুনয়াভয় এরাভ নামভ বম ধভবটি বদঔমত াহে বটা অল্লায যুমরয বযমঔ 

মায়া এরাভ নয়, এটা এওটি হফওৃত  হফযীতভুঔী ধভবহফশ্বা। ফতব ভান এরামভয তথাওহথত 

অমরভ বেণী এমও তামদয রুটি রুহজয ভাধযভ হামফ ফযফায বওাযমছ। এওদা ঔি ঈম্মমত 

বভাাম্মদী অজ বপযওা, ভাজাফ, ভারা ভাাময়র আতযাহদয কূটতওব  হনময় হনমজমদয ভমধয 
ভাযাভাহয, ানাাহনমত হরপ্ত বাময় াজামযা বামক হফবি বাময় অমছ; অমযওটি ং এরামভয 

নামভ ন্ত্রাী ওভবওাি বওাময ভানুলমও এরামভয হফলময় ফীতেদ্ধ বওাময তুমরমছ। জাহতয ফৃর্ত্ভ 

ংটি শুধুভাত্র তামদয ফযহিকত জীফমন ঐ হফওৃত ধমভবয অনুষ্ঠাহনওতা বওাময মামে। এয 

বওানটাআ অল্লা, যুমরয প্রওৃত এরাভ নয়, বওননা এরাভ মেয অেহযও থবআ াহন্ত। 

থবাৎ মাযা এরামভয নুাযী মফ তাযা াহন্তমত থাওমফ। হওন্তু ফর্ত্বভান ফস্থা ঠিও এয 

হফযীত।  তযন্ত অনমন্নয ংফাদ বাবে ভানফজাহতমও িরভান ঙ্কট  অন্ন ভাহফদ বথমও 

যো ায়ায ঈায় ফাতমর হদমত ১৪০০ ফছয অমক বম এরাভ ভানফজাহতমও তুরনীয় াহন্ত 

 হনযার্ত্ায স্বণবমুক ঈায হদময়হছর বআ এরাভ ভান অল্লা অফায টাোআমরয ঐহতযফাী 
ন্নী হযফামযয ঈর্ত্যূযী এ মাভানায এভাভ, এভাভুমযাভান, The Leader of the Time জনাফ 

বভাাম্মদ ফায়াজীদ ঔান ন্নীমও ফুহঝময় হদময়মছন।  
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এঔন মাযা অন্ন ধ্বং বথমও যো বমত িায় তামদয াভমন বমফুত তীমদ এম অল্লামও 

তায াহফবও জীফমনয এওভাত্র হুকুভদাতা, এওভাত্র এরা হামফ বভমন বনয়া ছাড়া অয বওান 

হফওল্প বনআ। কত ১৮ ফছয বধাময এআ ভাগুরুত্বূণব হফলয়টিআ ভানফজাহতমও ভুমঔ বফামর, ফআ 

হরমঔ, যােহফর ছাহময়, হহড বওাময, হত্রওায ভাধযমভ জানামনায বিিা বওাযমছ বমফুত 

তীদ। হওন্তু ধভবফযফায়ী বভাল্লা বেণী এফং এরাভ হফমিলী হভহডয়ায প্রিামযয ওাযমণ এআ 

ডাও ূণবরূম ভানবুলয ওামছ বৌাঁছামনা ম্ভফ য় হন, মামদয ওামছ বৌাঁছামনা বকমছ তামদয ভমধয ঔুফ 

ল্প ংঔযওআ হতযওাযবামফ ঈরহি বওাযমত বমযমছন বম বমফুত তীদ অমর হও বফারমত 

িায়।  

লেন্তু অগআ মস্ত মানবজালতর ে মযার মািান লে 

মযবুত তওীদ মোরগত পারগব? 

এ এও হফযাট প্রশ্ন। যাাঁ, এনা’অল্লা ভস্ত ভানফজাহতমও এআ অন্ন ভা হফমবযময়য াত বথমও 

ঈদ্ধায বওাযমত াযমফ এওভাত্র বমফুত তীদ। এটাআ অভামদয ভূর ওথা। এটা আলতা ময 

তওীগদর অহ্বান ময জালত প্রতযাখযান েগর তাগদর পলরণলত েী ভয়ঙ্কর য়। ুতরাং 

যতআ বজ্ঞা েরা মাে, যতআ পপ্রিার েরা মাে, মানবজালতগে এআ বস্থা মথগে 

ঈদ্ধার েরার মািান অল্লা মযবুত তওীগদর োগেআ লদগয়গেন, তাআ এ 

মাতযগে যারা গ্রণ মোরগব না তাগদর মুলির ঈপায় মনআ। োন্তময অল্লায প্রওৃত 

এরাভমও েণ বওাময হনমরআ ৃহথফীয ওর হনয়ভ দযূ বাময় প্রওৃহতয ফবত্র বমভন ৃঙ্খরা 

হফযাহজত বতভহন ভানফজীফমনয ফব েমন িুড়ান্ত ৃঙ্খরা  নযায় প্রহতহষ্ঠত মফ। প্রাওৃহতও 

হনয়মভয মে াভঞ্জযীর বওাময অল্লা এআ জীফন-ফযফস্থাটি প্রণয়ন বওামযমছন, তাআ এআ দীমনয 

এও নাভ দীনুর বপতযাত ফা প্রাওৃহতও দীন। অগুন-াহন, অমরা-ফাতা, হিমজন আতযাহদ 

প্রাওৃহতও ঈাদানগুহর বমভন ৃহথফীয ওর ভানফজাহতয জনয ফয প্রময়াজন এফং ফায 

ঈমমাকী, বতভহন এআ জীফনফযফস্থা ৃহথফীয ফবত্র প্রমমাজয, প্রময়াকমমাকয, েণমমাকয  

াহন্তদায়ও। এজনযআ অমঔযী নফী, হফশ্বনফী বভাাম্মদ বভাস্তপা (দ:) এয ঈাহধ অল্লা হদময়মছন 

যভাতাহল্লর অরাভীন। তাাঁয ঈয নামমরওৃত জীফন-ফযফস্থা েণ ওযায পমর ভস্ত ৃহথফী মফ 
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অল্লায যভমত হযূণব। অল্লায যুর বফারমছন, অল্লা ৃহথফীমও এভন নযায়  াহন্তমত 

হযূণব বওাময হদমফন ঠিও আহতূমফব ৃহথফী বমভন নযায়  াহন্তমত হযূণব হছর (অফ ু

দাঈদ)। বওান দআুজন ফযহিয ভমধয বওান ত্রুতা থাওমফ না (বভামরভ)। াহন্তয ঈদাযণ 

হামফ আহঞ্জমর ফরা বাময়মছ বনওমড়  ববড়া এওমত্র হফিযণ বওাযমফ (Isaiah 11:6). এমত এআ 

াহন্তভয় হফশ্বফযফস্থামও ফরা বাময়মছ The Kingdom of Heaven. অয নাতন ধভবভমত এটাআ 

বামে তযমুমকয ুনযাফর্ত্বন (হফষু্ণ ুযাণ)। 

অবারও প্রশ্ন: মআ ময় েতদরূ? 

বআ ভয় অভামদয এমওফাময বদাযমকাড়ায় এম বকমছ। ীঘ্রআ হযফতব ন বখাটমত মামে এআ 

শ্বারুদ্ধওয হস্থহতীর হফশ্বফযফস্থায। েওামযয দব া ববদ বওাময ঈাঁহও হদমে এও নতুন 

বযতা। বআ হফশ্বফযফস্থায রূমযঔা আহতভমধযআ ভান অল্লা বমফুত তীদমও দান বওামযমছন 

মা ফাস্তফাহয়ত বামর হফমশ্ব থাওমফ না বওান ভাযাভাহয, ধভব-ফমণবয াথবওয, জাহতকত হফমিল! 

থাওমফ না নযায়, হফিায, মুদ্ধ, যিাত, এও ওথায় াহন্ত। াদা-ওামরা, তাভামট ভস্ত ফহন 

অদভ মফ এওটি জাহত, এও হযফায। এওটি ভানুল আো বওাযমর ৃহথফীয বম বওান স্থামন ভ্রভণ 

বওাযমত াযমফ, বওঈ তামও ফাধা হদমফ না। ৃহথফীয বম বওান প্রামন্তয বম বওান ঔাফায অল্লা মা 

বফধ বওামযমছন তাআ ব বঔমত াযমফ। ফাওস্বাধীনতা, হিন্তায স্বাধীনতায বূতূফব দিৃান্ত ৃহি 

মফ ৃহথফীমত। অভান তায ভস্ত যভত  বনয়াভমতয দয়ুায ঔুমর হদমফ, জহভন তায ওর 

ফযওত ঈজাড় বওাময বদমফ। এআ যভত  ফযওতভয় জীফন-ফযফস্থাটাআ অফায বমফুত 

তীমদয ভাধযমভ ভস্ত ৃহথফীমত প্রহতহষ্ঠত মফ এটা অল্লা কত ২৪ ভযযভ ১৪২৯ বজযী 
বভাতামফও ২ বপব্রুয়াযী ২০০৮ ইায়ী অল্লা এওটি বভা’বজজা ংখটন বওাময জাহনময় 

হদময়মছন। এআ বভা’বজজায ভাধযমভ অল্লা বমফুত তীমদয এভাভমও তাাঁয ভমনানীত ফযহি 

হামফ তযায়ন বওামযমছন। অভযা এআ বভা’বজজায খটনা “অল্লায বভা’বজজা: বমফুত 

তীমদয হফজয় বখালণা” নাভও ফআটিমত হফস্তাহযত ঈমল্লঔ বওামযহছ। ুতযাং বমফুত তীমদয 

ভাধযমভআ ভানফজাহতয ওর াহন্তয ভূর ওাযণ আহুদী-খ্রীস্টান ফস্তুফাদী বযতা (!) থবাৎ 

দাজ্জারমও ধ্বং বওাময অল্লা এওটি নুভ াহন্তভয় ৃহথফী ভানফজাহতমও ঈায হদমফন।  
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ভানুমলয ওামজয পমর বম নযায় াহন্তয দাফানমর তাযা অজ জ্বমর ুমড় ভযমছ বঔান বথমও 

তামদয ঈদ্ধায াফায থ অল্লা হদময় হদময়মছন। ুতযাং এঔন ভানুলমওআ হদ্ধান্ত হনমত মফ বম 

তাযা হও এআ তযআ াহন্ত বথমও ফাাঁিমত িায়, নাহও হনফামবয হফমবময়য হওায বাময় ধ্বং 

বাময় বমমত িায়। 
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মাননীয় এমামুযযামান 

জনাব মমাাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী’র ংলক্ষপ্ত পলরিয় 

ভাননীয় এভাভুমযাভান ওযটিয়া, টাোআমরয ঐহতযফাী ন্নী হযফাময ১৫ াফান (রায়রাতুর 

ফযাত) ১৩৪৩ বজযী, বভাতামফও ১৯২৫ মনয ১১ ভািব  ২৭ পারৃন ১৩৩১ ফোে, বল যামত 

নানায ফাহড়মত (টাোআর য) জন্মেণ ওমযন। তাাঁয বফ ওামট ওমযাটিয়ায হনজ োমভ। 

হোজীফন শুরু য় বযাওাআয়া ঈচ্চ ভারাায় মায নাভওযণ বাময়হছর ওমযাটিয়ায া’দাত 

হফশ্বহফদযারয় ওমরমজয প্রহতষ্ঠাতা জনাফ য়ামজদ অরী ঔান ন্নী’য স্ত্রী থবাৎ এভাভুমযাভামনয 

দাদীয নামভ। দআু ফছয ভারাায় ড়ায য হতহন বহর্ত্ব ন এআি. এভ. আনহস্টটিঈমন মায 

নাভওযণ বাময়হছর এভাভুমযাভামনয প্রহতাভ ামপজ ভাভুদ অরী ঔান ন্নী’য নামভ। এআ সু্কর 

বথমও হতহন বওারওাতা হফশ্বহফদযারময়য ধীমন ১৯৪২ মন বভহিকুমরন (ফতব ভামন এ.এ.হ) 

া ওমযন। এযয া’দাত ওমরমজ হওছুহদন হতফাহত বওাময বহর্ত্ব ন ফগুড়ায অহজজরু ও 

ওমরমজ। বঔামন প্রথভ ফলব বল বওাময হিতীয় ফমলব বওারওাতায আরাহভয়া ওমরমজ বহর্ত্ব ন মা 

ফর্ত্বভামন বভৌরানা অফুর ওারাভ অজাদ ওমরজ নামভ হযহিত। বঔান বথমও হতহন ঈচ্চ ভাধযহভও 

ভাপ্ত ওমযন।  

বওারওাতায় তাাঁয হোরামবয ভয় ুমযা বাযত ঈভামদ হছর হিটি হনমফহও ামনয 

হফরুমদ্ধ স্বাধীনতা ংোমভ ঈর্ত্ার অয বওারওাতা হছমরা এআ হফপ্লমফয নযতভ বওন্ধহফন্ন।ু 

অমন্নারমনয এআ িযভ ভুূমর্ত্ব তরুণ এভাভুমযাভান হিটি হফমযাধী ংোমভ ুমযাুহয জহড়ময় 

মযন। বআ ুফামদ হতহন এআ ংোমভয হওংফদন্তীতুরয বনতৃফৃমন্নয ািমবয রাব ওমযন মাাঁমদয 

ভমধয ভাত্মা কােী, ওাময়মদ অমভ বভাম্মদ অরী হজন্নাহ্, যহফন্ন ু বফা, ীদ বামন 

বাযায়াহদব , ভারানা াআময়যদ অফুর অরা ভদদুী নযতভ। ঈভামদময দ’ুটি ফৃৎ  

প্রহদ্ধ দর হিটি হফমযাধী ংোমভ বনতৃত্ব দান বওামযহছর মথা- ভাাত্মা কােী  জযরার 

বনমরুয বনতৃমত্ব আহেয়ান নযানার ওংমে এফং বভাম্মদ অরী হজন্না’য বনতৃমত্ব ফববাযতীয় 

ভুরীভ রীক। হওন্তু এভাভুমযাভান এআ দ’ুটি ফড় দমরয এওটিমত মুি না বাময় বমাক হদমরন 

অল্লাভা এনাময়ত ঈল্লা ঔান অর ভামযওীয প্রহতহষ্ঠত ‘বতযীও এ ঔাওায’ নাভও মোওৃত 
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বছাট এওটি অমন্নারমন। অমন্নারনটি মোওৃত বছাট বামর ননয ৃংঔরা  বফহমিযয 

ওাযমণ ুমযা বাযতফলবফযাী হফস্তায রাব বওামযহছমরা এফং হিটি ামনয হবত ওাাঁহময় 

হদময়হছর। এভাভুমযাভান ছাত্র ফয়ম ঈি অমন্নারমন াধাযণ এওজন দয হমমফ বমাকদান 

বওাময ঔুফ দ্রুত তাাঁয বিময় ফময়ামজযষ্ঠ  ুযাতন বনতামদয ছাহড়ময় ূফবফাংরায ওভাোমযয 

দাহয়ত্বদ রাব ওমযন। ল্পহদমনয ভমধযআ হতহন দঃুাী ওভবওাি  জাত বনতৃমত্বয গুমণ 

অমন্নারমনয ওণবধায অল্লাভা ভামযওী’য নজময অমন এফং স্বয়ং অল্লাভা ভামযওী তাাঁমও ভে 

বাযতফলব বথমও হফমল ওামজয (Special Assignment) জনয ফাছাআওৃত ৯৬ জন ‘ারায-এ-ঔা 

হন্ন’ (হফমল ওভাোয, বাযত) এয এওজন হমমফ হনফবাহিত ওমযন। এটি হিটিমদয বাযতফলব 

তযাক এফং বদহফবামকয ঠিও অমকয খটনা, তঔন এভাভুমযভামনয ফয় হছর ভাত্র ২২ ফছয। বদ 

হফবামকয ল্পহদন য হতহন ফাংরামদম (তদাহনন্তন ূফবাহওস্তান) হনজ োমভ প্রতযাফর্ত্বন ওমযন 

এফং যাজনীহতয ংস্রফ বথমও হফহেন্ন বাময় হনহযহফহর জীফনমান অযম্ভ ওমযন। হফহবন্ন ফযফা 

ফাহণজয বওাময ফয ভয় ায বওাযমত থামওন, মহদ বওান ফযফামতআ হতহন পরতায ভুঔ 

বদমঔন হন। অয ভয় বমরআ বফহযময় ড়মতন হওাময, যায়মপর ামত হংস্র শুয বঔাাঁমজ ছুমট 

বফড়ামতন বদময হফহবন্ন এরাওায ফমন-জেমর। এআ ভময়য হওামযয বরাভলবও ফ হবজ্ঞতা 

হনময় ময হতহন ‘ফাখ-ফন-ফন্নওু’ নাভও এওটি ফআ বরমঔন মা াঠওভমর ফযাও ভাদতৃ য় 

এফং ঔযাতনাভা াহহতযও  ভামরািওমদয িাযা প্রংহত য়।  

১৯৪৭ মন াহওস্তামনয বুযদময়য য াহওস্তান যওায ূফব  হিভ াহওস্তামন হিটিমদয 

বযমঔ মায়া কণতাহন্ত্রও ফযফস্থামও যাজননহতওবামফ প্রময়াক বওাময জনকণমও এয ামথ ঔা 

ঔায়ামনায বিিা বওাযমত রাকমরা। আঈমযাম ঈদু্ভত এফং হফওহত এআ কণতাহন্ত্রও ফযফস্থামও 

হিটি াওযা বজায বওাময প্রািযমদীয় ঈহনমফগুহরমত প্রময়াক ওযায বিিা িাহরময়হছর, মহদ 

এটি এমদময ভানুমলয অথব-াভাহজও ফস্থা, ভমনাফৃহর্ত্  ধযান-ধাযণায ামথ বভামটআ 

াভঞ্জযূণব হছর না। এটি ঈরহি বওাযমত ফযথব বাময় াহওস্তান যওায এওআ হনষ্ফর প্রমিিা 

িাহরময় বকর। পমর স্ববাফতআ হনতয নতুন ভযায ঈদ্ভফ বামত রাকমরা এফং এআ বনযাজযভয় 

হযহস্থহতমত এমওয য এও াভহযও বুযত্থান অয স্ত্র ঈাময় েভতায াতফদর বখামট 

বিারর। এভাভুমযাভান এআ যাজননহতও ওভবওামি মৃ্পি ন হন। ঞ্চাময দমওয ভাঝাভাহঝমত 
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এম হতহন বাহভযাহথ হিহওৎায প্রহত অওৃি ন এফং টাোআর বাহভ বভহডওযার ওমরমজ বহর্ত্ব 

ন। ১৯৫৭ মন বাহভযাহথমত হডেী জব ন বমল হনজ োবভ হিহওৎা শুরু ওমযন। 

এভাভুমযাভামনয িািামতা বাআ জনাফ ঔুযযভ ঔান ন্নী হছমরন টাোআর-ফাাআর হনফবািনী অমনয 

প্রামদহও অআন হযলমদয দয (এভ.হ.) হমহন ১৯৬৩ মন াহওস্তামনয যাষ্ট্র্দতূ হামফ 

হনময়াকপ্রাপ্ত বামর ঈি অনটি ূনয বাময় মায় এফং ূনযতা ূযমণয জন্ম ঈহনফবািন নুহষ্ঠত 

য়। ভাননীয় এভাভুমযাভান এআ ঈহনফবািমন স্বতন্ত্র প্রাথী হামফ দাাঁড়ান এফং অয়াভী রীক, 

ভুহরভ রীমকয প্রাথীকণ হফেীয় বভাট ছয়জন প্রাথীমও হফুর ফযফধামন যাহজত বওাময 

এভ.হ. হনফবাহিত ন। তাাঁয প্রহতিন্দী ওর প্রাথীআ এত ওভ ববাট ান বম ওমরযআ জাভানত 

ফামজয়াপ্ত বাময় মায়। প্রামদহও হযলমদয দয থাওা ফস্থায় হতহন ‘ওভনময়রথ ারবামভন্টাহয 

এযামাহময়ন’ এয দযদ রাব ওমযন। এছাড়া হতহন অয বম ংদীয় ঈওহভটিগুহরয 

দয হছমরন তায ভমধয স্টযাহেং ওহভটি ন াফহরও-এওাঈন্ট, ওহভটি প রুর এযাে 

প্রহহডঈয, ওহভটি ন ওনডাক্ট প বভম্বায, হমরক্ট ওহভটি ন হুআহং হফর আতযাহদ 

ঈমল্লঔমমাকয। যফর্ত্ী হনফবািমন হতহন হনজ হনফবািনী এরাওা (Constituency) হযফর্ত্বন ওযা 

ছাড়া অয ওময়ওটি হফমল ওাযমণ যাহজত ন এফং হনমজমও যাজনীহত বথমও ুমযাুহয 

গুটিময় বনন ওাযণ দনুীহতেস্ত যাজননহতও েমনয বনহতওতা হফফহজব ত হযমফম হতহন হনমজমও 

ঔা ঔায়ামত াযহছমরন না। এযয হতহন ুনযায় হিহওৎায ওামজ ভমনাহনমফ ওমযন। 

১৯৬৩ মন হতহন ওমযাটিয়ায় ায়দায অরী বযড ক্র ভযাটাহনবটি এযাে িাআল্ড ময়রমপয়ায 

হটার প্রহতষ্ঠা ওমযন মায িাযা এঔন ঈি এরাওায ফহু ভানুল ঈওৃত বামেন। ১৯৬৯ 

মন ৪৪ ফৎয ফয়ম হতহন এমদম ফফাযত বফামম্বয ওাচ্ এরাওায হধফাী বভমভান 

ম্প্রদাময়য বভময় ভহযয়ভ ার্ত্ামযয ামথ হফফা ফেমন অফদ্ধ ন। ১৯৯৬ মন স্ত্রীয এমন্তওামরয 

য ১৯৯৯ মন হফক্রভুয ভুহন্সকমঞ্জয ঔাহদজা ঔাতুবনয ামথ বফফাহও ূমত্র অফদ্ধ ন। 

বছাটমফরায় মঔন হতহন বভামরভ জাহতয ূফব আহতাগুহর াঠ ওমযন তঔন বথমওআ তাাঁয ভমন 

হওছু প্রশ্ন নাড়া হদমত শুরু ওময। প্রশ্নগুহর তাাঁমও প্রিি হিধািমন্দ বপমর বদয়, হতহন এগুহরয জফাফ 

জানায জনয ফযাকুর বাময় মঠন। তাাঁয বফওামর প্রায় ভে বভামরভ হফশ্ব আঈমযাীয় 

জাহতগুহরয িাযা াভহযওবামফ যাহজত বাময় তামদয ধীনতা বভমন হনময় জীফনমান 
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বওাযহছর। বভামরভ জাহতয তীমতয ামথ ফর্ত্বভান ফস্থায এআ হফযাট াথবওয বদমঔ হতহন 

যীহতভত ংময় মড় মান বম এযাআ হও বআ জাহত মাযা াভহযও হিমত, ধনফমর হছর হৃথফীয 

ফমিময় হিভান, জ্ঞান-হফজ্ঞামনয প্রহতটি েমন মাযা হছর ওমরয েণী? হওময যম এআ 

জাহত ১৪০০ ফছয ূমফব এওটি ভান ঈম্মায় হযণত বাময়হছর, অয হওময বামফ অজমও 

তামদয এআ িযভ দদুবা, তাযা ওর জাহতয িাযা যাহজত, বাহলত, দামত্বয ৃঙ্খমর অফদ্ধ, 

দহুনয়ায ফমিময় ত-দহযর  হো-কুহোয় জজব হযত, ফ জাহতয িাযা রাহিত এফং 
ভাহনত?  

ভান অল্লায মল যভমত হতহন ধীময ধীময নুধাফন বওাযমরন হও বআ শুবঙ্কমযয পাাঁহও। 

লামটয দমও এম তাাঁয ওামছ এআ হফলয়টি হদমনয অমরায ভত হযষ্কায বাময় ধযা হদর। হতহন 

ফুঝমত াযমরন বওান যাথমযয বছাাঁয়ায় জ্ঞতায েওাময হনভহজ্জত অযফযা মাযা 
ুরুলানুক্রমভ হনমজমদয ভমধয ানাাহনমত ভগ্ন হছমরা, মাযা হছর হফমশ্বয ম্ভফত ফমিময় 

ফমহরত জাহত, তাযাআ ভাত্র ওময়ও ফছমযয ভমধয এভন এওটি ঐওযফদ্ধ, ুৃংঔর, দদু্ধব লব বমাদ্ধা 
জাহতমত রূান্তহযত বার বম তাযা তঔনওায দহুনয়ায দ’ুটি ভাহিমও (Super power) 

াভহযও ংখমলব যাহজত বওাময বপরর, তা অরাদা অরাদা বামফ নয় - এওআ মে দ’ুটিমও, 

এফং দ্ধব  ৃহথফীমত এওটি নতুন বযতা থবাৎ দীন (মামও ফর্ত্বভামন হফওৃত অওীদায় ধভব ফরা 

য়) প্রহতহষ্ঠত বওামযহছর। বআ যাথয বামে প্রওৃত এরাভ মা অল্লায বেষ্ঠ যুর ভে 

ভানফ জাহতয জনয হনময় এমহছমরন। এভাভুমযাভান অয ফুঝমত েভ বামরন অল্লায যুমরয 

পামতয এও তাহে য বথমও এআ দীন হফওৃত বামত বামত ১৩’ ফছয য এআ হফওৃহত এভন 

মবাময় বৌাঁমছমছ বম, ঐ হতযওায এরামভয ামথ ফর্ত্বভামন এরাভ হামফ বম ধভবটি ফবত্র াহরত 

বামে তায বওানআ হভর বনআ, ঐ জাহতটিয ামথ এআ জাহতয বওান হভর বনআ। শুধু তাআ নয়, 

ফর্ত্বভামন প্রিহরত এরাভ ীভাীন হফওৃহতয পমর এঔন যুরাল্লায অনীত এরামভয মূ্পণব 

হফযীত এওটি হফলময় হযণত বাময়মছ। মা হওছু হভর অমছ তায ফআ ফাহযও, ধভীয় হওছু 

অিায নুষ্ঠামনয হভর, ববতময, অত্মায়, িহযমত্র এআ দ’ুটি এরামভয ভমধয বওানআ হভর বনআ, 

এভনহও দীমনয হবহর্ত্ থবাৎ তীদ ফা ওমরভায থব মবন্ত ামে বকমছ, ওমরভা বথমও অল্লায 

াফবমবৌভত্বআ াহযময় বকমছ, দীমনয অওীদা থবাৎ এআ দীমনয রেয  ঈমিয ম্পবওব  ধাযণা 

বফাদমর বকমছ। 
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এআ জাহতয তমনয ওাযণ মঔন তাাঁয ওামছ স্পি বাময় বকর, তঔন হতহন ‘এ আরাভ আরাভআ নয়’ 

নামভ এওটি ফআ হরঔমত অযম্ভ ওমযন মা ১৯৯৬ মন প্রওাহত য়। ফআটি প্রওাময যয 

স্ববাফতআ ফর্ত্বভামনয হফওৃত এরামভয ধাযও ফাও বভাল্লা বেণী তাাঁয হফরুমদ্ধ ঈমঠবড় রামক 

এফং তাাঁয ফিমফযয ফযাঔযা বওাময প্রিায শুরু ওময বম হতহন খ্রীস্টান বাময় বকমছন, থভ্রষ্ঠ 

বাময় বকমছন। তাযা ভহজমদ ভহজমদ বঔাতফা হদময়, য়াজ বওাময এভাভুমযাভামনয নামভ হফমিল 

ছহড়ময় াধাযণ ভানুলমও তাাঁয হফরুমদ্ধ বেহময় তুরমত রাকর। তাযা এভন ফ হভথযা ওথা তাাঁয 

নামভ প্রিায বওাযর বমগুহর বওফর হবহর্ত্ীনআ নয় হনতান্ত াযওয  প্রাহেও, বমভন হতহন 

আহুদী খ্রীস্টানমদয ওাছ বথমও টাওা ান, হতহন  তায নুাযীযা ুফহদমও হপময ারা ওাময়ভ 

(নাভাম) ওমযন, ভৃতমদমও ওামরা ওাপন যান  ফহময় দাপন ওমযন আতযাহদ, এভন হও এয 

িাআমত জখনয হভথযািায তাযা িারামত থামও। াাাহ তাযা স্বযাষ্ট্র্ ভন্ত্রণারময় ধযনা হদময়, 

প্রবাফ ঔাটিময় ফআটি ফামজয়াপ্ত বওাযমত িা প্রময়াক ওময। অিমবযজনও বামর স্বযাষ্ট্র্ ভন্ত্রণারয় 

বভাল্লামদয িাময ওামছ নহত স্বীওায ওময এফং বওান যওভ অত্মে ভথবন ফা ফযাঔযা প্রদামনয 

ুমমাক না হদময়, এভনহও ফআময়য বরঔও ভাননীয় এভাভুমযাভানমও মবন্ত না জাহনময় ফআটিয প্রিায 

হনহলদ্ধ ওময। ১৯৯৫ মন এভাভুমযাভান বমফুত তীদ অমন্নারমনয ূিনা ওমযন এফং ভানুলমও 

প্রওৃত এরামভ হপময অায জনয অহ্বান জানামত থামওন। 

এমদময মনওগুহর হপ্রন্ট  আমরওিহনও প্রিায ভাধযভ বখায এরাভ-হফমযাধী। তামদয এআ 

এরাভ-হফমযাধী ভমনাবামফয প্রধান ওাযণ দীখব ভয় বধাময আঈমযাীয় খ্রীস্টানমদয বকারাভী 
ওযা, মায পরশ্রুহতমত ওর হফলময় াওমদয ে-নুওযণ ওযা তামদয িহযমত্র হযণত 

বাময়মছ। ফাহযও স্বাধীনতা রাব বওাযমর তাযা এঔন হিভা াওমদয প্রবাফ ফরয় এফং 

ভানহও দাত্ব বথমও হনমজমদযমও ভুি বওাযমত ামযন হন, তামদয ভন-ভকজ, ধযান-ধাযণা 

এঔন খ্রীস্টান াওমদয প্রহত হযীভ ীনভনযতায় অেন্ন। তামদয প্রবুযা বমমতু এরামভয 

বখায হফমযাধী, তাআ এআ হভহডয়া এরামভয হফমযাধী। তাআ বভাল্লামদয াাাহ তাযা তামদয 

ত্র হত্রওায়  বযহড টিহব আন্টাযমনমট কত ১৭ ফছয বধাময এ অমন্নারমনয হফরুমদ্ধ হনযফহেন্ন 

প্রিায িাহরময় বকমছ এফং বম ঈমিময তামদয এআ প্রিায তামত তাযা ুমযাুহয পর 

বাময়মছ। বমফুত তীদমও তাযা ভানুমলয ওামছ এওটি জেী, ন্ত্রাী, িযভন্থী দর হামফ 
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হিহত্রত বওাযমত ভথব বাময়মছ। ফয হত ম্প্রহত মনমওআ তামদয বুর ধাযণা বথমও ভুি বাময় 

বমফুত তীমদয হফরুমদ্ধ হভথযা প্রিায বথমও হফযত বাময়মছন। মাআ বাও, বভাল্লা  হভহডয়ায 

এআ এও তযপা প্রিামযয জফাফ বদয়া বমফুত তীমদয ভত দহযর অমন্নারমনয মে ম্ভফ 

য় হন, পমর বদময হধওাং ভানুল বমফুত তীদ ম্পমওব  হফমযাধীমদয প্রিাহযত 

হভথযাগুহরমওআ তয বফামর হফশ্বা বওাময থামও। থি কত ১৮ ফছময এভাভুমযাভামনয বওান 

নুাযীয িাযা এওটি ভাত্র অআনবে ফা এওটি ভাত্র যাধভূরও ওামজ জহড়ত য়ায বওান 

দিৃান্ত বনআ। ফস্থাদমৃি ভমন য় তাযা বমফুত তীমদয ফযাাময এডরপ হটরামযয কণংমমাক 

ভন্ত্রী ড: বকাময়ফর এয নীহত ফরম্বন বওামযমছন, হমহন বফারমতন, “এওটি হভথযামও মহদ ফহুফায 

এফং ঈমুবহযবামফ প্রিায ওযা য় তামামর বরামও বআ হভথযামওআ এওভয় তয হামফ েণ 

বওাময বনমফ।” ধভব ফযফায়ী বভাল্লা  হভহডয়ায এআ হফোন্ত প্রিায িাযা এবামফআ বমফুত 

তীদ ম্পমওব  মনও হভথযা ওথা এঔন তয হামফ কৃীত বাময় বকমছ। শুধ ুাধাযণ ভানুল 

নয়, অআন-ৃংঔরা যোওাযী ফাহনী এগুহর িাযা এতটাআ প্রবাহফত বম তাযা কত মতয ফছময 

এভাভুমযাভামনয নুাযীমদযমও ৪১০ ফায বজর াজমত াঠিবয়মছন, তাযময ুঙ্খানুুঙ্খবামফ 

তদন্ত বওামযমছন হওন্তু এওফায তাযা এ অমন্নারমনয এওজনমও অদারমত বদালী প্রভাহণত 

বওাযমত ামযন হন। িরভান ওময়ওটি খটনা ছাড়া প্রহতটিমতআ তাযা ফযহত রাব বওামযমছন। 

ফাওীগুহরমত এনা’অল্লা তাযা হত হঘ্রীআ ফযহত বময় মামফন।   

১৯৯৮ মন ভাননীয় এভাভুমযাভামনয অমযওটি অমরাড়ন ৃহিওাযী ফআ “দাজ্জার? আহুহদ খ্রীস্টান 

‘বযতা’!” প্রওাহত য়। এ ফআমত হতহন যুরাল্লায াদী  ফাআমফমরয অমরামও 

মন্নাতীতবামফ প্রভাণ ওমযন বম, ফর্ত্বভান দহুনয়ায এওেত্র হধহত আহুদী খ্রীস্টান মাহন্ত্রও, 

ফস্তুফাদী ‘বযতা’আ হফশ্বনফী ফহণবত এওিেু দানফ দাজ্জার। ফআটি ২০০৮ মন ফাংরামদম এটি হছর 

ফবাহধও হফক্রয়ওৃত ফআ (Bestseller) । তাাঁয যহিত নযানয ফআগুহর বামে:  

১. এরামভয প্রওৃত রূমযঔা,  

২. এরামভয প্রওৃত ারা, 

৩. বজাদ, বওতার, ন্ত্রা, 

৪. বমফুত তীমদয রেয  ঈমিয। 
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লবগল জে ন (Achievements) 

১. লিটিল লবগরািী অগন্দান: হতহন বতহযও এ ঔাওামযয ূফবফাংরা ওভাোয হছমরন এফং 
হফমল দাহয়ত্ব ারমনয জনয ‘ারায এ ঔা হন্ন’ দহফমুি হফমল ওভাোয হনফবাহিত ন। 

২. লিলেৎা: ফাংরামদময ামফও যাষ্ট্র্প্রধান, তৎওারীন েভতাীন প্রধানভন্ত্রী, ামফও 

প্রধানভন্ত্রী, জাতীয় ওহফ ওাজী নজরুর এরাভ মনও ফমযণয ফযহি তাাঁয বযাকীমদয 

ন্তুবুব ি। 

৩. ালতযেমে: বফ হওছু অমরাড়ন ৃহিওাযী ফআময়য যিহয়তা মায এওটি ২০০৮ এয 

ফবাহধও হফক্রয়ওৃত ফআ। তাাঁয ফাখ-ফন-ফন্নওু ফআটি াহওস্তান বরঔও ংমখয (ূফবাঞ্চর াঔা) 
ম্পাদও ীদ ভুহনয বিৌধুযীয ুাহযম হো বফাডব  ওরৃ্ত্বও িাদ বেণীয াঠযূহিমত দ্রুতাঠ 

হামফ ন্তবুব ি ওযা য়। এছাড়া হতহন ত্র-হত্রওায় হফহবন্ন ভময় হিহওৎা, ধভব  

যাজননহতও প্রমে প্রফে হরমঔমছন। 

৪. ললোর: ফহু হংস্র প্রাণী হওায বওামযমছন মায ভমধয হিতাফাখ, ফনয শুওয, জকয া, 

কুহভয প্রবৃহত বযাময়মছ।  

৫. রায়গে শুটিং: ১৯৫৪ মন মেহরয়ায বভরমফামনব নুহষ্ঠত হফশ্ব হরহম্পও 

িযাহম্পয়নহম ংেমণয জনয াহওস্তান দমরয নযতভ যায়মপর শুটায হামফ হনফবাহিত 

ন। 

৬. রাজনীলত: ূফব-াহওস্তান প্রামদহও অআন হযলমদয দয (এভ.হ.) হনফবাহিত ন 

(১৯৬৩-৬৫) । প্রামদহও হযলমদয দয থাওা ফস্থায় হতহন ‘ওভনময়রথ ারবামভন্টাহয 

এযামাহময়ন’ এয দযদ রাব ওমযন। 

৭. মাজগবা: ায়দায অরী বযডক্র ভযাটাহনবটি এযাে িাআল্ড ময়রমপয়ায হটার  

াদাত ময়রমপয়ায পাঈমেমনয প্রহতষ্ঠাতা। 

৮. ললল্প ংসৃ্কলত: নজরুর এওামডহভয অজীফন দয।  

  



37 

 

ুহস্তওাটি ভূরতঃ বমফুত তীদ অমন্নারমনয প্রিাহযত াাঁিটি যােহফমরয ঙ্করন মা ুধীজমনয 

যাভমব এওমত্র প্রওা ওযা বার। হফকত ভময় এআ যােহফরগুহর ৃথওবামফ ফযাও অওাময প্রিায ওযা 
বাময়হছর।  

প্রথভ যােহফরটি থবাৎ ‘প্রেৃত এাগমর ডাে’ অভযা ফবস্তমযয জনকমণয ওামছ বৌাঁছামনায বিিা 
বওামযহছ। এটিয মে ভাভানয াআমওামটব য হনমদবনা বযাময়মছ। 

হিতীয়তঃ “দাজ্জা প্রলতগরািোরীর মৃতুয মনআ” ীলবও যােহফরটি এওটি মরৌহওও খটনায 

হফফযণ, বম মরৌহওও খটনায ভাধযমভ ভান অল্লা মাভানায এভাভ জনাফ বভাাম্মদ ফায়াজীদ ঔান ন্নী 
মামও দাজ্জার বফামর হিহিত বওামযমছন বটাআ বম যুরাল্লা ফহণবত বয়ঙ্কয দানফ দাজ্জার তা তযায়ন 

বওামযমছন। 

‘অল্লার মমাগজজা: মযবুত তওীগদর লবজয় ম াণা’ ীলবও যােহফরটিমত ভে ভানফজাহতয 

জনয অল্লা-বখাহলত এওটি ভা-ুংফাদ তুমর ধযা বাময়মছ। এআ -ুংফাদ অল্লা এওটি হফযাট 

বভা’বজজা ংখটন বওাময এ মাভানায এভামভয ভাধযমভ ভানফজাহতমও জাহনময়মছন। 

“লবশ্ববাীগে নতুন ভযতার ুংবাদ!” হমযানামভয যােহফমর বখাহলত বাময়মছ এওটি নতুন 

হফশ্বফযফস্থায অকভনফাতব া বম হফমশ্ব থাওমফ না বওান ভাযাভাহয, ধভব-ফমণবয াথবওয, জাহতকত হফমিল! 

থাওমফ না নযায়, হফিায, মুদ্ধ, যিাত, এও ওথায় াহন্ত। এওটি ভানুল আো বওাযমর ৃহথফীয বম 

বওান স্থামন ভ্রভণ বওাযমত াযমফ, ৃহথফীয বম বওান প্রামন্তয বম বওান ঔাফায অল্লা মা বফধ বওামযমছন 

তাআ ব বঔমত াযমফ। ফাও স্বাধীনতা, হিন্তায স্বাধীনতায বূতূফব দিৃান্ত ৃহি মফ ৃহথফীমত। 

“িমান ঙ্কট ও অন্ন ধ্বং মথগে মানবজালতর বাাঁিার এেমাে পথ” ভানফজাহত অজ তায 

জীফনওামরয ফমিময় ফড় ঙ্কমট হতত বাময়মছ। ফযহিজীফন বথমও শুরু বওাময াভহিও জীফমনয 

প্রহতটি মবাময় ভানুল অজ িুড়ান্ত নযায়, হফিায, বালণ  হনমেলমণয হওায। াহন্তয অায় হফহবন্ন 

যওভ তন্ত্র-ভন্ত্র, হফধান, ফযফস্থা বতযী বওাময এওটা এওটা বওাময প্রময়াক বওাময বদঔা বাময়মছ। তফু এওটি 

ভযায ভাধান বামে না। এর মল মোথায়? এআ প্রমশ্নয ঈত্তয অল্লা দয়া বওাময বমফুত 

তীদমও দান বওামযমছন এফং ভানফজাহতয ঈদ্ধাযওর্ত্বা হামফ হতহন বমফুত তীদমও ভমনানীত 

বওামযমছন। 

-প্রওাও 
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