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““লনশ্চয় অলভ অদভ ন্তানবক ভমমাদা দান কবযলি, অলভ 
তাবদযবক স্থবর  জবর চরাচবরয ফান দান কবযলি ;  
তাবদযবক ঈত্তভ জীফবনাকযণ প্রদান কবযলি এফং 
তাবদযবক বনক ৃষ্ট ফস্তুয ঈয লেষ্ঠত্ব দান কবযলি।” 
   -ূযা ইযা: ৭০  
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লফলভল্লালয যাভালনয যাীভ 
 
 

دُى َرفِى َعَل َى َو لْو َّل مُى َو لْو َّل ةُى  لْوَع َلِميْونَى َر ِّبى ِللَّل ِى  لْوَ مْو َ ْوِبَيِ ء َأشْو َن  َو لْوُمرْوَ ِليْونَى  ألْو   َِبي ِّب
ِب ِى َآِل ِى َوَعَل َى ُمَ مَّلدٍى َمِعينَى َوَص ْو  َأجْو

আরাভ এভন একলট জীফন ফযফস্থায নাভ লমখাবন ফমবেণীয 
ভানুবলয লধকায ংযলক্ষত যবয়বি। লিাট, ফড় ,  নাযী,  
ুরুল,  ধনী, গযীফ,  ভালরক,  েলভক,  ভুলরভ, ভুলরভ 
করবক লদয়া বয়বি তাবদয মথামথ লধকায। ভানুবলয 
ধভমীয়,  যাজননলতক,  থমননলতক,  াভালজক আতযালদ কর 
প্রকায লধকায লদয়া বয়বি। কাযণ,  লম ভান অল্লা এআ 
লফশ্বচযাচবযয স্রষ্টা,  লযচারক  লনয়ন্ত্রক লতলন তাাঁয ৃলষ্ট 
জগবতয মাবক মখন মা লদয়া প্রবয়াজন তাবক তখন তাআ 
লদবয়বিন। লতলন কায প্রলত াভান্যতভ লফচায কবযন লন। 
ঈদী অযবফয াবফক ধভম ভন্ত্রী ায়খ ালর অব্দুর অব্দুর 
অমীম অরু ায়খ  ( ালপমারল্লা) ‘ভানফালধকায’ ীলমক 
এক অবরাচনা বায়  „আরাবভ ভানফালধকায‟ লবযানাবভ 
এক জ্ঞানগবম ফক্তফয প্রদান কবযলিবরন। ফক্ষযভাণ ুস্তকলট 

নুফাদবকয কথা 
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লআ ফকৃ্ততাযআ ংকরন। ভূরযফান এআ ফক্তফযলট লথবক লমন 
ফাংরাবালী ভানুবলযা ভানফালধকায ম্পবকম আরাবভয দৃলষ্টবলি 
ফুঝবত াবয এফং আরাভ ম্পবকম নানা প্রচাবযয লফরুবদ্ধ 
বচতন বত াবয ল ঈবেশ্যআ তা ফাংরা বালায় নুফাদ 
কযা র। 
এখাবন লতলন জালতঙ্ঘ এফং াশ্চাতয প্রণীত ভানফালধকায 
প্রি ঈবল্লখ ূফমক এ লফলবয় আরাবভয দৃলষ্টবলি  লনবদমনা 
ম্পবকম অবরাচনা কবযবিন। লতলন তায ফকৃ্ততায় লচাবখ অিুর 
লদবয় লদলখবয় লদবয়বিন লম,  ভানফালধকায ম্পবকম াশ্চাবতযয 
দাফী ন্তঃায ূন্য িাড়া লকিু নয়। প্রকতৃবক্ষ তাযা লনবজযাআ 
তা ফাস্তফায়ন কবয লন। এ িাড়া লতলন এবত নাযী-ুরুবলয 
ভলধকায, গণতন্ত্র, যাজননলতক স্বাধীনতা,  ফাক 
স্বাধীনতা, ভুক্তলচন্তা, আরাবভ যাষ্ট্রপ্রধান লনফমাচন এফং 
যকাবযয ভুলরভবদয কযণীয় আতযালদ লফলয়গুবরা ম্পবকম 
চভৎকায অবরাচনা কবযবিন।  
লভাটকথা ত্র ফকৃ্ততায় , লতলন ন্য কর ধভম  ভতফাবদয 
ঈয তযন্ত চভৎকায  াফরীরবাবফ আরাবভয লেষ্ঠত্ব 
পুলটবয় তুবরবিন। সুতযাং ত্র ফআলট াি কযবর ািক-
ালিকাগণ, ভানফালধকায লফলবয় আরাবভয দৃলষ্টবলিয াবথ 
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লযলচত য়ায াাাল আরাবভয লৌন্দমম ভলিত 
লফলয়গুবরা ঈরলি কযবত াযবফন। লআ াবথ অভাবদয 
ভাবজ আরাভ ম্পবকম প্রচাবযয পবর রদয় বট জবভ 
থাকা নানা বুর ধাযণায ফান ঘটবফ আনাঅল্লা। 
ফআলট াি কযবত লগবয় লকাথা িলত রক্ষয কযবর ,  
লন:ংবকাবচ তা অভাবদযবক জানাবনায জন্য লফনীত নুবযাধ 
যআর। জামাকুভুল্লার খাআযান।  
লফনীত নুফাদক: 
অব্দুল্লালর াদী লফন অব্দুর জরীর 
(লরাে, ভদীনা আরাভী লফশ্বলফদযারয়, ঈদী অযফ) 

দাই, জুফাআর দায়া এন্ড গাআবডে লন্টায, ঈদী অযফ 
www.salafibd.wordpress.com 

abuafnan12@gmail.com 

WhatsApp +966562278455 

Mobile no +966571709362 

তালযখ: ০৮/১২/২০১৫আং, ভিরফায 
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বূলভকা: 
ভস্ত প্রংা লফশ্ব জগবতয স্রষ্টা, লযচারক, সুলফজ্ঞ, ীভ 
কুরী ভলয়ান অল্লায লমলন জ্ঞালনয ধায ভাগ্রন্থ অর 
কুযঅবন ফবরবিন, 
َن ُهمىمِّبَنى لطَّليِّبَب ِتىَوَ ضَّللْوَن ُهمْوى ِرىَوَرَزق ْو ىَو لْوَب ْو ىَكرَّلمْوَن ىبَِنيىآَدَمىَوَ َملْوَن ُهمْوىِ يى لْوبَ رِّب َوَلَ دْو

ِضيً ى َن ىتَ  ْو ىَ َل ْو ىَكِ يٍرىمِّبمَّلنْو  َعَل ٰى
“লনশ্চয় অলভ অদভ ন্তানবক ভমমাদা দান কবযলি, অলভ 
তাবদযবক স্থবর  জবর চরাচবরয ফান দান কবযলি; 
তাবদযবক ঈত্তভ জীফবনাকযণ প্রদান কবযলি এফং তাবদযবক 
বনক ৃষ্ট ফস্তুয ঈয লেষ্ঠত্ব দান কবযলি।”1 লআ অল্লায 
প্রংা লমলন তাাঁয ৃলষ্ট ম্পবকম ফগত। লতলন লত সুক্ষ্মদমী 
এফং ফ লকিুয খফয যাবখন। তাাঁয কর অবদ, লনবলধ, 
অআন-কানুন , লনবদমনা ফ লকিুবতআ তাাঁয গুণগান ফণমনা 
কযলি। লতলনআ ভানুলবক ল ফ লফলবয় লদক লনবদমনা লদবয়বিন 

                                                           
1
 ূযা ফনী আযাইর/৭০ 
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মাবত তাবদয আ  যকার ঈবয় জগবত যবয়বি করযাণ । 
প্রচুয লযভাণ প্রংা অল্লায মায ফদান অভাবদয ঈয 
গলণত।  
অলভ স্বাক্ষয লদলি লম, অল্লা িাড়া তয লকান ঈাস্য নাআ। 
লতলন লদ্বতীয়। তাাঁয লকান যীক নাআ। অয স্বাক্ষয লদলি, 
ভুাম্যদ াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ অল্লায ফান্দা  
যাসুর। অল্লা তাাঁয প্রলত, তায লযফায-লযজন  িী-
াথীবদয প্রলত ফালযত ধাযায় যভত  ালন্ত ফলমণ করুন। 

ত:য, 
প্রবতযক ভুলরবভয লম লফলয়লটয প্রলত অগ্র যাখা দযকায তা 
র, দ্বীলনয জানা লফলবয় জ্ঞানাজমন কযা থফা লম লফলয়গুবরা 
কারলযক্রভায় নানা কভম ফযস্ততায় বুবর লগবি ফা বুরায ঈক্রভ 
বয়বি লফ লফলবয়য জ্ঞানলক ভজুফত কবয লনয়া। 
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আরাভ একলট লযূণম  লচযন্তন জীফন ফযফস্থায নাভ: 
এ কথায় লকান বন্দ লনআ লম, আরাভ এভন একলট 
ফযকতভয় জীফন ফযফস্থায নাভ, ভানফ জালতয জন্য এয লচবয় 
ঈৎকৃষ্ট  লযূণম জীফন লফধান কখন অব লন। অল্লা 
তায়ারা প্রবতযক নফীয জন্য এক একলট যীয়ত  জীফন-
লফধান দান কবযলিবরন। লকন্তু লতলন ভুাম্যাদ াল্লাল্লার 
অরাআল য়া াল্লাভ এয যীয়তবক কবযবিন ফবচবয় 
লযূণম। এলট লকয়াভত মমন্ত ফলষ্ট থাকবফ। এআ যীয়ত লম 
লকান স্থান, কার, লযবফ  লযলস্থলতয জন্য প্রবমাজয। আল্লা 

তায়ারা ফলরন, 
َ َمىِديًن  ُتىَعَليْوُكمْوى ِعْوَمِتيىَوَرِضيُتىَلُكُمى اْوِ ْو َملْوُتىَلُكمْوىِديَنُكمْوىَوأَتْوَممْو َمىَأكْو   لْويَ  ْو

“অজ অলভ লতাভাবদয জবন্য লতাভাবদয দ্বীনবক ূণমাি কবয 
লদরাভ, লতাভাবদয প্রলত অভায ফদান ম্পূণম কবয লদরাভ 
এফং আরাভবক লতাভাবদয জবন্য দ্বীন লববফ িন্দ 
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কযরাভ।”2 কাযণ, আরাভী যীয়বত যবয়বি কর ভস্যায 
ভাধান। আরাভী যীয়বত প্রলতলট ভানুবলয লধকায ংযলক্ষত 
য়ায াাাল প্রলতলট ভানুলবক ভানুল লববফ ভমমাদা প্রদান 
কযা বয়বি অয ভুলরভ লববফ ভুলরভবক ভমমাদা প্রদান কযা 
বয়বি। কাযণ, যীয়ত তাীদ ফা একত্বফাবদয ফাতমা ফণ 
কবয। 
 
আরাভ ম্পবকম জ্ঞানাজমন কযায প্রবয়াজনীয়তা: 
ফায জন্য আরাভী যীয়বতয লৌন্দমম ভলিত লদকগুবরা 
ম্পবকম জ্ঞানাজমবনয াাাল যীয়বতয রক্ষয-ঈবেশ্য, 
রকুভ-অকাভ এফং যস্য-তাৎমম ম্পবকম জ্ঞানাজমবনয লচষ্টা 
কযা অফশ্যক। নুরূবাবফ আরাভ প্রদত্ব লফলবন্ন লধকায 
ম্পবকম জ্ঞানাজমন কযা দযকায। লকননা এবত কবয ল ফ 
লধকায ংযক্ষণ কযায াাাল ভানুলবক ল লদবক অফান 
কযলত ভবন নুবপ্রযণা ৃলষ্ট বফ। রৄধু তাআ নয় ফযং মাযা নানা 
                                                           
2
 ূযা ভালয়দা/৩ 
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ললাগান অয লফলবন্ন নাবভ-লফনাবভ ভানুলবক বতযয বথ ফাধা 
লদবত চায় ল ফ ভ্রান্ত অফান কাযীবদয ফক্তফযগুবরা নীযবফ 
না রৄবন লগুবরায মথামুক্ত জফাফ লদয়া মাবফ। 

সুতযাং অল্লায প্রংা লম, লতলন অভাবদযবক যাূর াল্লাল্লার 
অরাআল য়া াল্লাভ এয অদম এফং লক্ষায অবরাবক এআ 
যীয়বতয নুাযী ফালনবয়বিন। 
 
আরাবভয দৃলষ্টবত লধকায রৃ প্রকায: 
অল্লা তায়ারা রৃ প্রকায লধকাবযয লবলত্তবত াত অভান 
এফং জলভন প্রলতষ্ঠা কবযবিন। লগুবরা বরা: 
 এক. অল্লায ক 
 রৃআ. ফান্দায ক 

অয প্রথভ লথবক লল মমন্ত কর নফী এফং কর অভানী 
লকতাফ এআ রৃআ প্রকায লধকায ফণমনায জন্যআ অগভন 
কবযবি।  
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 অল্লায ক: অল্লায ক ফরবত ফুঝায় লম, কর 
প্রকায আফাদত ায়ায একভাত্র কদায অল্লা 
তায়ারা। লতলন িাড়া লকঈ আফাদত ায়ায কদায নয় 
তাই একননষ্ঠবালফ তাাঁযই ইফাদত কযা এফং কর 
প্রকায অল্লা লফবযাধী লক্ত এফং তাগুতবক 
স্বীকায কযা। লআ াবথ অল্লা তায়ারা মখন 
লমখাবন নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এয 
অনুগতয কযায লনবদম লদবয়বিন তখন লখাবন তাাঁয 
অনুগতয কযা।  

 ফান্দায ক: অল্লায ক অদায় কযায যআ 
ৃলষ্টজগবতয ক অদায় কযবত য়।  

এআ রৃলট ভূরনীলত ফাস্তফায়বনয জন্যআ অল্লা তায়ারা মুবগ মুবগ 
অভানী লকতাফ ফতমীণ কবযবিন এফং নফী-যাসুর লপ্রযণ 
কবযবিন। অল্লা তায়ারা ফবরন, 

ىَأرْوَ لْوَن ىُرُ َلَن ىبِ لْوبَ ي ِّبَن ِتىَوأَ َزلْوَن ىَمَعُهُمى لْوِكَت َ ىَو لْوِميَز َنىلِيَ ُ  َمى لنَّل ُسىبِ لْوِ  ْو ِى  َلَ دْو
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“অলভ অভায যূরগণবক সুস্পষ্ট লনদমন লপ্রযণ কবযলি 
এফং তাাঁবদয াবথ ফতীণম কবযলি লকতাফ  ন্যায়-নীলত,মাবত 
ভানুল আনাপ প্রলতষ্ঠা কবয।”3  
লতলন অয ফবরন, 

َتِنُب  ى لطَّل ُغ َتى ىبَ َع  ْوَن ىِ يىُكلِّبىأُمَّلٍةىرَّلُ  ًًلىَأِنى عْوُبُدو ى للَّل َ ىَو جْو  َوَلَ دْو
“অলভ প্রবতযক ঈম্যবতয ভবধযআ যাূর লপ্রযণ কবযলি এআ ভবভম 
লম,লতাভযা অল্লায এফাদত কয এফং তাগুত লথবক লনযাদ 
থাক।” 4 
এআ জন্যআ যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়াাল্লাভ ভুয়াম যা. লক 
ফবরলিবরন, “ল ভুয়াম,তুলভ লক জাবনা ফান্দায উয অল্লায 
ক লক? এফং অল্লায ঈয ফান্দায ক লক? অলভ ফররাভ, 
অল্লা  তায যাূরআ বার জাবনন। লতলন ফরবরন, ফান্দায 
ঈয অল্লায ক র, ফান্দা তায আফাদত কযবফ এফং তাাঁয 

                                                           
3
 ূযা অর াদীদ/২৫ 

4
 ূযা নার/৩৬ 
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বি কাঈবক লযক কযবফ না। অয অল্লায ঈয ফান্দায ক 
র, তাাঁয আফাদবত কাঈবক যীক না কযবর অল্লা তাাঁবক ালস্ত 
লদবফন না। অলভ ফররাভ, ল অল্লায যাূর,  অলভ লক 
লরাকবদয এ সুংফাদ লদফ না? লতলন ফরবরন,তুলভ তাবদয 
সুংফাদলট লদ না, তাবর লরাবকযা (এয ঈযআ) লনবময কবয 
ফব থাকবফ।”5  
এ লথবক প্রভালণত য় লম, মুবগ মুবগ কর যীয়ত লফবল কবয 
আরাভী যীয়বতয অগভন ঘবটবি অল্লায লধকায ত:য 
ৃলষ্টজগত তথা ভানুবলয লধকায ফাস্তফায়বনয জন্য। অলন 
মলদ কুযঅন, াদী এফং যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া 
াল্লাভ এয জীফন ধযয়ন কবযন তবফ এ লফলয়লট অনায 
াভবন সুষ্পষ্টবাবফ প্রলতবাত বফ। 

                                                           
5 ী ফুখাযী, া/ ২৮৫৬,   ভুলরভ, া/ ৩০ 
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ভানফালধকায (Human rights) 
ফতমভান মুবগ লম লফলয়লট লনবয় ফযাক অবরাচনা বি ললট 
র, লঈভযান যাআট ফা ভানফালধকায। এআ লফলয়লট অভাবদয 
অবরাচনায লবযানাভ। এয াবথ যীয়া, অলকদা-লফশ্বা, 
আফাদত, লফচাযাচায, যাজনীলত, থমনীলত আতযালদ ংক্রান্ত ফর 
লধকায জলড়ত। ন্যলদবক এলট ফৃৎ যাষ্ট্র ভূ ফা জালতঙ্ঘ 
কতৃমক যলচত ‘ লঈভযান যাআট কনববনন’ ফা ভানফালধকায 
নদ এয াবথ ম্পকমমুক্ত। 
ভানফালধকায কথালট লকাথা লথবক অর? 

অনাযা জাবনন লম, লঈভযান যাআট ফা ভানফালধকায ব্দলট 
ৃলষ্ট য়ায লিবন ঘটনা যবয়বি। এলট অধুলনক ব্দ। 
কুযঅন-সুন্না লকংফা ূফমফতমী আভাভ  আরাভী স্করাযগবণয 
লরখুলনবত এ ব্দলট ঈবল্ললখত য় লন। থচ এ কর 
লধকাবযয কথা কুযঅন  সুন্নায় অবগ লথবকআ  লফদযভান 
যবয়বি।  
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লদ্বতীয় লফশ্বমুবদ্ধ অবভলযকায লনতৃত্বালধন লজাট লফজয়ী বর 
‘ ‘জালতঙ্ঘ নাভক একলট ংঘ প্রলতষ্ঠা কবয লফবশ্বয জন্য নতুন 
একলট ংলফধান ততলয কযা র। মায নাভ ‘ লনঈ য়ারমড 
য়মাডায’ (New World Order) সুতযাং এ ব্দলট ঈাগযীয় 
মুবদ্ধয বযয ৃলষ্ট নয় ফযং এয ভূর লবত যলচত বয়লির লদ্বতীয় 
লফশ্বমুবদ্ধয যযআ। লক্তধয ফৃৎ যাষ্ট্রগুবরা ন্যান জালত, 
যাষ্ট্র ফা লফলবন্ন ংস্কলৃতয ভানুলবদয ঈয তাবদয অআন-কানুন 
চালবয় লদবত এলট ফযফায কযত। 
সুতযাং লদ্বতীয় লফশ্বমুবদ্ধয বয তাযা একলট নতুন অআন-কানুন 
ম্বলরত ংলফধান প্রণয়ন কযর, লমন যালক্ত যাষ্ট্রগুবরা 
ন্যান্য যাষ্ট্রগুবরায ঈয তাবদয লনয়ন্ত্রন প্রলতষ্ঠা কযবত াবয। 
এআ লনয়ন্ত্রন প্রলতষ্ঠা লফলবন্ন লদক লদবয় য়। কখবনা য় 
াংস্কৃলতক লক্ষবত্র, কখবনা য় স্বাধীনতা চচমায লদবক লদবয়, 
কখাবনা লম লদব তাযা স্তবক্ষ কযবত চায় ল লদব যাষ্ট্রীয় 
লফলয়ালদয লক্ষবত্র। 
১৯৪৮ াবর জালতংঘ কতৃমক যলচত লনঈ য়ারমড য়াডমায ’ 
(New World Order) এয ন্তগমত একলট লঘালণায নাভ র 
ঈলনবামার লডক্লাবযন প লঈভযান যাআট (Universal 
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Declaration of Human Rights) ফা ভানফালধকাবযয 
ফমজনীন লঘালণা। 
এলটবত ৩০লট বয়ন্ট যবয়বি। যফতমীবত এয ভবধয লযফতমন 
 লযফধমন কযা বয়বি। এআ লযফলধমত নদলটয নাভআ 
লঈভযান যাআট ফা ভানফালধকায। 
 
জালতঙ্ঘ লঘাললত ভানফালধকাবযয লভৌলরক লদক ভূ: 
ফতমভাবন জালতংঘ এফং শ্চাবতযয লদগুবরা লম ‘ লঈভযান 
যাআট’ ফবর াাঁকডাক চারাবি তাবত ভূরত: রৃলট লদক যবয়বি। 
মথা: 
১. স্বাধীনতা 
২. নাযী-ুরুবলয ভলধকায 
এয ভবধয অয লম ফ লফলধলফধান যবয়বি লগুবরায ভবধয 
ন্যতভ র, কর প্রকায দাত্বপ্রথায লফরুলি। দাত্বপ্রথা 
একলট ন্যায় কাজ। এলট চারু যাখা নফধ। এযয তাযা 
স্বাধীনতাবক লফলবন্নবাবফ লেণী লফন্যা কবযবি। লমভন, ফযলক্ত 
স্বাধীনতা, যাজননলতক স্বাধীনতা, থমননলতক স্বাধীনতা, 
ভলধকায, লফচায ফযফস্থায স্বাধীনতা, লধকায  নাগলযকত্ব। 
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নাযী-ুরুবলয ভাবঝ ভতা  ফণম  লদবয লবন্নতা বত্ব 
ফমস্তবযয ভানুবলয ভাবঝ ভতা থাকবফ। ভানুল লম লদব আিা 
ল লদব ফফা কযবত াযবফ...আতযালদ। এফ লকিুয ভূবর 
যবয়বি, ঈবযাক্ত রৃলট নীলত: ফযলক্ত স্বাধীনতা এফং ফ ভানুবলয 
ভান লধকায। 
ঈক্ত নবদ লম ফ ধাযা ফলণমত বয়বি লগুবরা ভবধয ন্যতভ 
র, ভানুবলয াবথ অচযবণয লক্ষবত্র যাষ্ট্রবক লনধমালযত লকিু 
লনয়ভ কানুন লভবন চরবত বফ এফং লকিু লফলয় লথবক দূবয 
থাকবত বফ।  
এআ ধাযালটয ভাধযবভ জালতঙ্ঘ এফং শ্চাবতযয লদগুবরা 
বনক যাবষ্ট্রয বযন্তলযণ লফলবয় স্তবক্ষ কবযবি এফং তাবদয 
ঈয লফ লকিু অআন চালবয় লদবয়বি। এভন লক লম ফ যাষ্ট্র 
এআ ফ লধকায ফাস্তফায়ন কযবি না তাযা তাবদয নাভ 
লঘালণা কবযবি। তাযা কখবনা কখবনা যাবষ্ট্রয বযন্তলযণ লফলবয় 
স্তবক্ষ কযায লথবক ফড় ফড় লফলবয় স্তবক্ষ কবযবি।  
বনক ভয় তাযা ফযলক্ত প্রি ঈবল্লখ কবয যাষ্ট্রবক প্রশ্ন কবযবি 
লম, লতাভযা এ ফ স্বাধীনতা কতটুকু ফাস্তফায়ন কবযবিা? 
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নুরূবাবফ তাযা যাজননলতক স্বাধীনতায় স্তবক্ষ কযবত 
লগবয় গণতন্ত্র প্রলতষ্ঠায ডাক লদবয় ফবরবি, জানগণ লনবজযাআ 
লনবজবদয ালণ প্রলতষ্ঠা কযবফ! এবাবফ তাযা শ্চাবতযয 
লদগুবরায অদবর লনফমাচন লযচারনা  ারমাবভন্ট প্রলতষ্ঠায 
জন্য তৎযতা চালরবয়বি। 
স্ববাফতআ লম ফ জালত লনবজযা বচতন নয় তাবদয ভবধয এআ 
ফ ভূরনীলত  অদম ঢুলকবয় লদবয় তাবদয ঈয কতৃমত্ব প্রলতষ্ঠা 
কযা জ। এফ লদব এভন ফযলক্তবক ক্ষভতায ভনবদ 
ফাবনা য় লম বফ শ্চাবত্বয নুগাভী। লফবল কবয তাযা ল 
ফ লদবয ঈয তাবদয কতৃমত্ব প্রলতষ্ঠা কবযবি লদ্বতীয় 
লফশ্বমুবদ্ধয য লম ফ লদব স্বাধীনতা অবন্দারন লযচালরত 
বয়বি; মাযা লকান প্রকায ম্মাজযফাদবক লভবন লনয় লন। 
‘লঈভযান যাআট’ লঘালণায লপ্রক্ষাট  লকিু কাযণ যবয়বি। 
অয যবয়বি এভন লকিু ঈবেশ্য লমগুবরাবক ম্মাজযফাদী ফৃৎ 
লক্তগুবরা তাবদয স্বাবথম ফযফায কবয। 
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আরালভ ভানফালধকায: 
ফতমভাবন ভানফালধকায ব্দলটয ফযাক ফযফায লযরলক্ষত য়। 
লকন্তু প্রবতযক ভুলরবভয ঈলচৎ তায দীন লনবয় গফমবফাধ কযা 
এফং এ ফযাাবয লনলশ্চত থাকা লম, ভানুলবক অল্লায ক্ষ 
লথবক লম লধকায লদয়া বয়বি তা বনক ফড়। কাযণ, লকব 
ভানুবলয করযাণ যবয়বি ল ফযাাবয এফং ৃলষ্টজগত ম্পবকম 
অল্লায লচবয় লফী লকঈ জাবন না। লমভন অল্লা তায়ারা 
ফবরবিন: 

ىَ َلَقىَوُهَ ى للَّلِطيُفى لْوَخِبيُرى  َأًَلىيَ عْوَلُمىَمنْو
“লমলন ৃলষ্ট কবযবিন, লতলন লক কবয জানবফন না? লতলন 
ূক্ষ্মজ্ঞানী, ভযক জ্ঞাত।” 6 

সুতযাং ভান অল্লা যীয়বতয ভবধযআ ‘ভানফালধকায’ সুযক্ষা 

কবযবিন। লতলন ফমবেণীয ভানুবলয লধকায ংযক্ষণ 
কবযবিন। 
                                                           
6
  ূযা ভুরক/১৪ 
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তাআ বনবকআ ভানফালধকায লনবয় গবফলণা কবয এ কথা প্রভাণ 
কবযবিন লম, আরাভী যীয়ত, যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া 
াল্লাভ এয জীফন-চলযত, কুযঅন-সুন্নায লফধানাফরী, চায 
খরীপা  তৎযফতমী খরীপাবদয কভমদ্ধলত র, 
ভানফালধকাবযয ূফমতন নদ। আরাবভয এআ 
ভানফালধকাযগুবরা একলদক লদবয় বূতূফম এফং লত 
ঈাঁচভুাবনয অফায ন্যলদবক ফাস্তফায়বনয লক্ষবত্র ঈন্নত 
ভানম্পন্ন। যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এফং 
লখারাপাবয় যাবদীবনয মুবগ তা লযূণম বাবফ ফাস্তফায়ন কযা 
বয়লির। গবফলকগণ এ লফলবয় মমাি লরখাবরলখ কবযবিন। 
 
গবফলকবদয দৃলষ্টবত জালতঙ্ঘ লঘাললত ভানফালধকায: 
গবফলকবদয ভবধয বনবকআ জালতঙ্ঘ কতৃমক লঘাললত 
ভানফালধকাযবক দূফমর দৃলষ্টবত লদবখবি। তাযা এ কথা ফরবত 
লচবয়বি লম, এআ ভানফালধকায নবদয প্রলতলট লফলয় আরাভী 
আলতা এফং আরাভী যীয়বত অবগ লথবকআ লঘাললত বয় 
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অবি। এভন লক দা প্রথায লফরুলি এফং নাযী-ুরুবলয ভতায 
লফলয়লট। তাযা এ রৃলট লফলবয়য ূফম নলজয এফং প্রচরন লফয 
কযায লচষ্টা কবযবিন। 
তাবদয ভবধয লকঈ লকঈ লফলয়লটবক প্রফন্ধ অকাবয জ্ঞান লবলত্তক 
গবফলণায ভাধযবভ তুবর ধবযবিন। তাযা ফবরবিন, শ্চাবতয লম 
ভানফালধকায ফাস্তফায়ন কযা য় ফা জালতঙ্ঘ লমটা লঘালণা 
কবযবি লটায ভবধয লকিু লফলয় অবি যীয়ত ম্যত অয লকিু 
অবি মা ভূরত: যীয়বতয াবথ এভন লক সুস্থ লফবফক-

লফবফচনায াবথ  াংঘললমক। অল্লা তায়ারা অভাবদযবক 
অবদ কবযবিন, অভযা লমন কর লফলধলফধান তায লনকট 
লথবকআ গ্রণ কলয। অল্লা ফবরবিন, 
ِتُن َكىَعنىبَ عْوِضى َذرْوُهمْوىَأنىيَ  ْو َ  َءُهمْوىَو  ْو نَ ُهمىِبَم ىأَ َزَلى للَّل ُ ىَوًَلىتَ تَّلِبعْوىَأهْو ُكمىبَ ي ْو َوَأِنى  ْو

 َم ىأَ َزَلى للَّل ُ ىِ لَيْو َى
“অয অলভ অবদ কযলি লম,অলন তাবদয াযস্পলযক 
ফযাাযালদবত অল্লা মা নালমর কবযবিন তদনুমায়ী পয়ারা 
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করুন;তাবদয প্রফৃলত্তয নুযণ কযবফন না এফং তাবদয লথবক 
তকম থাকুন-লমন তাযা অনাবক এভন লকান লনবদম লথবক 
লফচুযত না কবয,মা অল্লা অনায প্রলত নালমর কবযবিন।7 
লতলন অয ফবরবিন, 

ىِ يَّل اُى ىتَ عْوُبُدو ىِ ًلَّل ىِللَّل ِ ىَأَمَرىَأًلَّل ُمىِ ًلَّل  ِ ِنى لْوُ كْو
“অল্লা িাড়া কায লফধান লদফায ক্ষভতা লনআ। লতলন অবদ 
লদবয়বিন লম,লতলন ফযতীত ন্য কায আফাদত কবযা না।” 8 
লমবাবফ জ্ঞান  তত্বগত (Theoretical) লফলবয় অল্লায লফধান 
নুযণ কযবত বফ লবাবফ ফাস্তফ কভমবক্ষবত্র অল্লায 
লফধান নুযণ কযবত বফ। 
তাআ ত্র অবরাচনায় ভানফালধকায ম্পবকম ফ লকিু পুলটবয় 
লতারা ম্ভফ নয়। তবফ এ ফযাাবয আরাভী যীয়বতয 
ভূরনীলতগুবরা লফাধগভয কবয তুবর ধযায লচষ্টা কযফ 
আনাঅল্লা। 
                                                           
7 ূযা ভালয়দা/৪৯ 
8
  ূযা আঈসুপ/ ৪০ 
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শ্চাবতযয ভানফালধকাবযয ভবধয ভুলরভবদয লকান করযাণ 
লনআ: 
শ্চাতয এফং তাবদয নুাযীযা ম্মাজযফাদী এফং আরাবভয 
রৃভনবদয লবপ্রায় নুমায়ী লম ভানফালধকায লদয়ায অফান 
জানাবি তা নুযবণ আরাভ  ভুলরভবদয লকান পায়দা 
লনআ। ফযং তা ভুরভানবদয লফলবয় তাবদয স্তবক্ষ কযায থ 
খুবর লদবফ। রৄধু তাআ নয় ফযং এলট ভুলরভবদযবক তাবদয দ্বীন 
 অদম লথবক লফচুযত কবয শ্চযাবতয নুযণীয় তথাকলথত 
স্বাধীনতা, াভালজক ভতা, নাযী-ুরুবলয ম্পকম, থমননলতক 
লফলয়াফরী, যাজননলতক ফযাাযাদী আতযালদয লদবক লটবন লনবয় 
মাবফ। 
 
ফ লধকাবযয ভূর র, ভানফালধকায: 
ভানফালধকাবযয ঈৎ র অল্লায এআ ফাণীলট: 

ىَكرَّلمْوَن ىبَِنيىآَدمَى   َوَلَ دْو
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“লনশ্চয় অলভ অদভ ন্তানবক ভমমাদা দান কবযলি।”9  
অলরভগণ ফবরন, অল্লা তায়ারা ভানুলবক রৃ বাবফ ভামমাদা 
প্রদান কবযবিন। মথা: 
এক. লতলন ৃলষ্ট  গিনগতবাবফ ভানুলবক ম্যালনত কযায 
াাাল অভান  জলভবন মা নকছু অবি ফ তায 
অতাধীন কবয লদবয়বিন। 
রৃআ: লতলন ভানুলবক ন্য কর প্রাণীয ঈয লেষ্ঠত্ব দান 
কবযবিন। জীফন ধাযণ, ভানুবলয াবথ সুম্পকম, অযাভ-
অবয়  স্বাথম ংললষ্ট ফ লকিুবতআ লতলন ভানুলবক ন্য কর 
প্রাণীয ঈয প্রাধান্য লদবয়বিন। 
অয ন্যান্য প্রাণীকুবরয ঈয ভানুবলয এআ লেষ্ঠবত্বয কাযবণআ 
অল্লায লধকায এফং ভানুবলয লধকায ংক্রান্ত যীয়বতয 
লফধানগুবরা এববি। 

                                                           
9
 ূযা আযা/৭০ 
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শ্চাবতযয লনকট ‘ভানফালধকায’ দ্বাযা ঈবেশ্য এফং তাবদয 
দাফীয াযতা: 
ভানফালধকায ফরবত শ্চাতয ফা তালদয নুাযীবদয লনকট রৃলট 
লজলন ফুঝায়। মথা: 
ক) স্বাধীনতা (Freedom)  
খ) াভতা ফা ভলধকায (Equality) 
ক. স্বাধীনতা (Freedom): তাযা লম স্বাধীনতা (Freedom) 
ফবর াাঁকডাক লদবয় লফড়াবি প্রকৃত বক্ষ তাবদয লনবজবদয 
লদব ল স্বাধীনতা লনআ। কাযণ, তমীন স্বাধীনতায ভাবন 
র, ভানুল মা খুল তাআ কযবফ। কায লনকট তাবক জফাফলদী 
কযবত বফ না।  
ফযং এ স্বাধীনতা ৃলথফীয লকাথা লনআ। লমখাবন স্বাধীনতা 
অবি লখাবন স্বাধীনতায একলট ীভা যবয়বি। লআ ীভা মমন্ত 
ময়ায য ফরা বফ-লনললদ্ধ, তুলভ এখাবন স্বাধীন ন। 
এ লথবক অলন ফুঝবত াযবিন লম, রৃলনয়ায ফুবক ূণম 
স্বাধীনতা লকাথা লনআ। মা অবি তা অংলক। ম্পদ, 
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যাজনীলত, লফচায, ফযলক্তগত অচযণ, যক্ত, ন্তান-ন্তুলদ 
আতযালদ ফ লক্ষবত্র তমীন স্বাধীনতা ৃলথফীয লকাথা লনআ। 
ফযং এবকক লদব এবকক বাবফ স্বাধীনতা লদয়া অবি। 
লকাথা কভ লকাথা লফী।  
তাযা লম ‘ভানফালধকায’ এয দাফী কযবি তায একলট ং এআ 

‘ ‘ ‘স্বাধীনতা কথালট। লকন্তু প্রকৃতবক্ষ এলট তাবদয লনকট লনআ। 
লকননা, এয াবথ তাযা লনবজবদয ভনগড়া লফলবন্ন তম জুবড় 
লদবয়বি। সুতযাং এআ ফ তম মুক্ত কযায় স্বাধীনতা কথালট 
ভানুবলয লনকট গ্রণবমাগযতা ালযবয়বি। 
ভানুলবক তায আিা নুমায়ী স্বাধীনতা দা তাবর স্বাধীনতা 
গ্রণবমাগয বফ এফং প্রকৃত স্বাধীনতায বক্ষ লতাভায অফান 
মথাথম বফ। লকন্তু মলদ প্রকাশ্য-প্রকাশ্য অআন-কানুবনয 
লফড়াজাবর অফদ্ধ কবয ভানুবলয থম-ম্পদ লরাাট কযা য় 
এফং ভানুবলয ক্ষভতাবক খফম কযা য় তখন তা প্রকৃত স্বাধীনতা 
লববফ গ্রণবমাগয বত াবয না। 
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তাবর ভানফালধকাবযয ন্তগমত লম স্বাধীনতায লদবক অফান 
জানাবনা বি তা অভাবদযবক ফশ্যআ এ দৃলষ্টবত লদখবত বফ 
লম, তমীন স্বাধীনতা ফরবত লকিু লনআ ফযং তা বত বফ 
ফশ্যআ তমাবক্ষ। থমাৎ ভানুল চরাবপযা  অচায-
অচযবণয ৃলথফীয ফমত্র ূণম স্বাধীন নয়। ফযং তায স্বাধীনতায 
একলট ীভানা লফাঁবধ লদয়া বয়বি লমগুবরা তাযা লফস্তালযত 
লফফযণ লদবয় থাবক। অয এ জন্যআ তাযা লপ্রাটকর 
(Protocols) এফং আলটবকট  (Etiquette- লষ্টাচায/অদফ-
কায়দা) নাভক লফলয়গুবরায াাাল লফলবন্ন নাবভয লকিু 
লনয়ভ-নীলত াভবন লনবয় এববি। লকঈ এফ লনয়ভ-নীলত না 
ভানবর তাবক যকাযী নুষ্ঠাবন প্রবফব ফাধা লদয় য় । ফাধা 
লদয়া য় লম লকান স্থাবন ভানুলবক তায লনজস্ব লাাবক 
অবত, লম লকান নুষ্ঠাবন ং গ্রণ কযবত ফা কথা ফরবত।  
তাবর ফ জায়গায় লকিু না লকিু স্বাধীনতা নুলস্থত অবি।  
এয কাযণ, তাযা ভবন কবয, ভানুলবক ূণম স্বাধীনতা লদয়া লিক 
নয়-লকাথা ারীনতায লযন্থী য়ায কাযবণ, লকাথা 
ম্পবকময লযন্থী য়ায কাযবণ, কখবনা ন্য লধকাবযয 
লযন্থী য়ায কযবণ...। 
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সুতযাং ভূরকথা র, ‘ ভানফালধকায’ এয ন্তগমত এআ  
‘স্বাধীনতা’ (Freedom) তমীন নয় থমাৎ ভানুল লযূণম 
স্বাধীন কখন বত াবয না। 
খ. ভতা ফা ভলধকায (Equality): তাযা লম ভলধকায 
ভলধকায ফবর াাঁকডাক কযবি তায থম র, ফ লকিুবত 
নাযী-ুযবলয ভলধকায। থমাৎ লধকায প্রদান  গ্রণ ঈবয় 
লক্ষবত্র কর ভানুল ভান। কাবজয লফলনভয়, লক্ষা, স্বাস্থয, 
লচলকৎা, ভ্রভন, লদবয ভবধয লমখাবন খুল ফফা, দাপ্রথায 
লফরুলি আতযালদ ফ লকিুবতআ নাযী-ুরুল লবন্ন। 
এআ ‘ ’'‘ভতা'য লকিু লফলয় গ্রণলমাগয অয লকিু লফলয় 
প্রতযাখযানবমাগয ( াভবন এ লফলবয় অবরাচনা অবফ আন া 

অল্লা)। অভযা এখাবন ঈক্ত লঘালণাত্র লকংফা তায 
ংবালধত  লযফলধমত লফলবয় ভাবরাচনা কযফ না ফযং অলভ 
এখাবন অল্লা প্রদত্ব ভানুবলয ূণম  সুঈচ্চ লধকায ম্পবকম 
অবরাচনা কযবত চাআ। 
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ভানফ যলচত ভানফালধকাবযয দূফমরতা: 
ভানুল ভানুলবক লধকায লদবত লগবর প্রফৃলত্তয তাড়না লথবক 
ফাাঁচবত াবয না। লম অআন যচনা কবয -ল লমআ লাক না লকন- 
অআবনয ভবধয  লনবজয আিা  প্রফৃলত্তবক ঢুলকবয় লদয়। তাআ 
লদখা মায়, শ্চাবতযয অআনগুবরা (লমভন ফ্রাে ফা অবভলযকায 
অআন) ভাবঝ ভবধযআ লযফতমন য়। লকননা, প্রথভ মখন অআন 
ততলয কযা য় তখন তা লির লফবল স্বাবথম। লটা ততযী লয়নছর 
লদবয লফবল  স্বাথম যক্ষায জন্য  ফা লকান ফযাাবয যাবষ্ট্রয 
লভকা ফাস্তফায়বনয ঈবেবশ্য। লকন্তু  ভবয়য লযফতমন 
ঘবটবি। ভবয়য াবথ াবথ লযলস্থলতয লযফতমন ঘবটবি। 
তাই আইন নযফততন কযাযও প্রলয়াজন দদখা নদলয়লছ। 
এ কাযবণ অল্লা তায়ারা জাবরী ালণ ফযফস্থাবক প্রফৃলত্তয 
ালণ লববফ অখযালয়ত কবযবিন। লমভন অল্লা তায়ারা 
ফবরন, 

نَ ُهمىِبَم ىأَ َزَلى للَّل ُ ى ُكمىبَ ي ْو َ  َءُهمْوىَعمَّل ىَج َءَكىِمَنى لْوَ قِّبىۖ    ْو  ىَوًَلىتَ تَّلِبعْوىَأهْو
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“তএফ,অলন তাবদয াযস্পালযক ফযাাযালদবত অল্লা মা 
ফতীণম কবযবিন, তদনুমায়ী পয়ারা করুন এফং অনায 
কাবি লম ৎথ এববি, তা লিবড় তাবদয প্রফৃলত্তয নুযণ 
কযবফন না।” 10 
লকননা মখন লকান অআন  যীয়বতয াবথ াংঘললমক য় তখন 
ফুঝলত লফ  নননিতবালফই তালত  প্রফৃলত্তয প্রাধান্য লফস্তায 
কলযবি। মায কাযবণ তা লনবূমর য় লন। এবত লকান বন্দ নাআ 
লম, মখন ভানলফক কুপ্রফৃলত্ত প্রাধান্য াবফ তখন লকানবাবফআ 

ভানুবলয মথাথম লধকায প্রদান কযা ম্ভফ নয়। 
তাবর লদখা মাবি, ভানফালধকাবযয ঈবযাক্ত ভূরনীলতগুবরা 
ততযী কযা  বয়বি ভানলফক দৃলষ্টবলিয লবলত্তবত। লমগুবরা 
ভানলফক কুপ্রফৃলত্তয নুপ্রবফ লথবক ভুক্ত নয়। থফা লগুবরা 
লির যাবষ্ট্রয স্বাথম যক্ষায লচন্তায় লকংফা াভলযকবাবফ দূফমর থচ 
ম্পদারী লদগুবরা ঈয ক্ষভতা লফস্তাবযয অগ্রব। 

                                                           
10

  ূযা ভালয়দা/৪৯ 
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আরাভ এববি ভানুলবক ভানুবলয দাত্ব লথবক ভুলক্ত এফং 
জুরুভ  লনমমাতবনয াত লথবক যক্ষা কযায জন্য: 
অলন মলদ লদবখন লম, নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ 
এয নফুয়বতয অবগ অযবফ-ভক্কা  ামফতমী ঞ্চর ভূব, 
অযফ ঈদ্বী, ললযয়া, আযাক, লভয, াযস্য, লযাভ আতযলদ 
ৃলথফীয লদবক লদবক ভানুবলয কী ফস্থা লির তাবর লদখবত 
াবফন লম, ভানুবলয লধকায যণ কযা লির তখন লনতয-
তনভলত্তক ফযাায, লক্তারীযা দূফমরবদযবক গ্রা কযত, ভানুল 
ভানুবলয ঈয জফযদখর চারাবতা...।  
এআ জন্যআ াযবস্যয লনাপ্রধান মখন লযফয়ী যা. লক প্রশ্ন 
কযর:  
লতাভযা লকন এববিা?  
লতলন ফরবরন: অল্লা অভাবদযবক ালিবয়বিন। অল্লায 
কভ, অভযা এআ জন্যআ এবলি লম, অল্লা মাবক চান তাবক 
লমন অভযা ভানুবলয দাত্ব লথবক অল্লায দাবত্বয লদবক, 
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ালথমফ ংকীণমতা লথবক লফারতায লদবক, লফলবন্ন ধবভময 
তযাচায লথবক আরাবভ আনাবপয লদবক লফয কবয অনবত 
ালয।”11  
 

আরাবভ জাতববদ লনআ; লেষ্ঠবত্বয ভাকালি „তাকয়া‟ 
নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এয অলফবমাফ ঘটর।  তায 
লনকট ীয ভাযপত আরাভী যীয়ত অর। তাবক লনবদম 
লদয়া র বকয দায়াত ঈচ্চলকত কযায। রকুভ লদয়া র, ফম 

প্রথভ ননজ নযফায ও লপ্রয়জনবদযবক তাযয লফশ্বফাীবক 
তকম কযায জন্য। ভান অল্লা তায়ারা তাাঁয লযারাতবক 
ভগ্র জগবতয জন্য যভত লববফ লনধমাযণ কবয লঘালণা 
কযবরন,  

َمًةىلِّبلْوَع َلِمينَى ىرَ ْو  َوَم ىَأرْوَ لْوَن َكىِ ًلَّل

                                                           
11 তালযবখ তফাযী ৩/৫২০, অর লফদায়া য়ান লনায়া ৭/৪৬ 
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“অলভ অনাবক লফশ্বফাীয জবন্য যভত স্বরূআ লপ্রযণ 
কবযলি।”12  
নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ লম ভাবজ অগভন 
কবযলিবরন, লখাবন লেণী ংঘাত চযভ অকাবয লফদযভান 
লির। এ লগাত্র আ লগাত্র লথবক লেষ্ঠ, এযা বদয লচবয় 
ঈাঁচসু্তবযয, বদয প্রবাফ-প্রলতলত্ত ন্যবদয ঈয লফী আতযালদ 
লফলবন্ন লগালষ্ঠগত স্তযববদ  লেণী ংঘাবতয ভাধযবভ ভানুবল 
ভানুবল ঈাঁচু-লনচু স্তয ৃলষ্ট কবয যাখা বয়লির। এআ লযলস্থবত 
নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এক ভান ফাতমা লনবয় 
অগভন কযবরন। অয তা র,  

ىَوَجَعلْوَن ُكمْوىُشُع بً ىَوقَ َب ِئَلىلِتَ َع َرُ   ى َن ُكمىمِّبنىذََكٍرىَوأُ َ  ٰى ىِ نَّلىۚ  يَ ىأَي َُّه ى لنَّل ُسىِ  َّل ىَ َل ْو
َرَمُكمْوىِعنَدى للَّل  ِى  َأكْو

“ল ভানফ,অলভ লতাভাবদযবক এক ুরুল  এক নাযী লথবক 
ৃলষ্ট কবযলি এফং লতাভাবদযবক লফলবন্ন জালত  লগাবত্র লফবক্ত 
                                                           
12

 ূযা অলম্বয়া/১০৭ 
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কবযলি, মাবত লতাভযা যস্পবয লযলচত । লনশ্চয় অল্লায 
কাবি ল-আ ফমালধক ম্ভ্রান্ত লম ফবচবয় লফী অল্লাবীরু।”13  
ঈক্ত লঘালণায  ভাধযবভ লরি, ফণম, ফং, লগাত্র, লদ, ঞ্চর 
আতযালদবক লেষ্ঠবত্বয ভানদি লববফ লনধমাযণ না কবয ল 
ফযলক্তবকআ লেষ্ঠবত্বয অবন ফাবনা বয়বি লম ফবচবয় লফী 
অল্লাবীরু।  
এ ভবভম যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ ফবরবিন: 
،ى ىَعَل ىَعَجِميٍّ يَ ىأَي َُّه ى لنَّل ُس،ىِ نَّلىرَبَّلُكمْوىَو ِ ٌد،ىَوِ نَّلىأَبَ ُكمْوىَو ِ ٌد،ىَأًَلىًَلىَ ضْوَلىِلَعَرِبيٍّ
ىبِ لت َّل ْوَ ى َمَر،ىِ ًلَّل َ َدىَعَل ىَأ ْو َ َد،ىَوًَلىَأ ْو َمَرىَعَل ىَأ ْو ،ىَوًَلىأِلَ ْو ىَعَل ىَعَرِبيٍّ  َوًَلىِلَعَجِميٍّ

“ল ভানুবলযা, লতাভাবদয স্রষ্টা এক, লতাভাবদয লতা এক। 
তাকয়া ফা অল্লা বীলত িাড়া লকান নাযবফয ঈয অযফীয 
লকংফা অযফীয ঈয নালযবফয লেষ্ঠত্ব লনআ থফা কষৃ্ণাবিয 

                                                           
13

 ূযা রজুযাত/১৩ 
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ঈয লতাবিয লকংফা লতাবিয ঈয কষৃ্ণাবিয লেষ্টত্ব 
লনআ।”14 
লতলন অয ফবরবিন, “ফ ভানুল ভান লচরুনীয দাাঁবতয ভত। 
তবফ আফাদবতয লদক লদবয় এবক বন্যয  ঈয লেষ্ঠত্ব রাব 
কবয।”15 এ নফললয়  প্রলদ্ধ কথা র, এ াদীলট প্রবমাজয 
অল্লায রকুভ- অকাভ প্রবয়াগ য়ায লক্ষবত্র। থমাৎ 
যীয়বতয রকুভ লদয়ায ক্ষবত্র অল্লা তায়ারা কর ভানুলবক 
ভ বাবফ বম্বাধন কবযবিন। এ লক্ষবত্র নাযী-ুরুল, স্বাধীন-
দা, ধনী-গযীফ এয ভাবঝ লকান াথমকয লনআ। তাীদ ফা 
অল্লায একত্বফাদ গ্রণ কযবত কর ভানুলবক ভবাবফ 
                                                           
14 ভুনাবদ অভ ৩৪/৪৭৪, ফায়াকী, রৄয়াফরু ইভান ৭/১২৩, লরয়া, অফু 
নাইভ ৩/১০০) 
15 ভুনাদ কুমায়ী ১/১৪৫, লকতাফুর অভার লপর াদী, অর অফাানী 
ৃষ্ঠা নং ২০৩ (এলট অয ফণমনা কবযবিন আফবন অদী তায ময়ুাপা লকতাবফ 
এফং এলটবক ভাঈমু (ফাবনায়াট) াদী লববফ রকুভ লদবয়বিন। আফনুর 
জামী এআ াদীলটবক তায অর ভাঈমূঅত (ফাবনায়াট াদী) লকতাবফ 
ঈবল্লখ কবযবিন। আভাভ অরফানী য. এলটবক তযন্ত দূফমর লববফ অখযালয়ত 
কবযবিন।-নুফাদক) 
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অফান জানাবনা বয়বি। ফ ভানুলআ অল্লায রকুভ 
ফাস্তফায়বনয জন্য লনবদমলত। ফ ভানুলবকআ মথাাধয 
অল্লাবক বয় কযবত বফ...। সুতযাং যীয়বতয লনবদমবয 
লক্ষবত্র কর ভানুবলয ভবধযআ ূণমাি ভতা যবয়বি। 
 
ংকীণম জাতীয়তাফদ নয় ফযং ঈদায ভ্রাতৃত্ব: ঈজ্জরতভ 
কবয়কলট ঈদাযণ: 
আরাভ অায বয ভানুবল ভানুবল ফযফধান লববি লদবয় বাতৃত্ব 
ফন্ধবনয লনবদম লদয়। যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ 
ভদীনায় ভুালজয  অনাযবদয ভাবঝ বাতৃত্ব প্রলতষ্ঠা 
কবযলিবরন। দা এফং স্বাধীন ফযলক্তয ভাবঝ ভ্রাতৃত্ব প্রলতষ্ঠা 
কবযলিবরন। লতলন াযস্য লদব লথবক অা ারভান পাবযী 
যা. লক অবর ফায়ত ফা নফী লযফাবযয দস্য লববফ লঘালণা 
লদবয়লিবরন। লতলন ফবরবিন, 

َلى لْوبَ يْوتِى  َ لْوَم ُنىِمنَّل ىَأهْو
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“ারভান অভাবদয লযফাবযয দস্য।” 16 (এ াদীলট যাূর 

াল্লাল্লাহু আরাইন ওয়া াল্লাভ মতন্ত ভাযপু ূবত্র ফলণমত 
বয়বি লকন্তু তা লিক নয়। ফযং লিক কথা র, এলট আরী 
যা. মতন্ত ভাপুপ ূবত্র ফলণমত।) 
এআ ভতা এফং লবদাববদ ীনতা এআ জন্যআ লম, আরাভ 
ভানুলবক ভানুল লববফ লধকায প্রদাবনয প্রলতবমালগতায় ফর 
গ্রগাভী। অল্লায াভবন লধকাবযয লক্ষবত্র কর ভানুল 
ভান। নুরূবাবফ ভানুল যস্পবযয প্রলত লধকায দদয়া ও 
দনয়ায লক্ষবত্র ভান। 
নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ মাবয়দ লফন ালযা যা. লক 
এক লফযাট ংখযক ভুলরভ দনা ফালনীয লনতৃত্ব প্রদান 
কবযবিন মলদ লতলন লিবরন একজন ভুলক্তপ্রাি দা। তাযবয 
তায লিবর ঈাভা লফন মাবয়দবক লতলন লনাপ্রধান ফালনবয়বিন। 

                                                           
16 তফাযানী লপর কাফীয, ৬/২১২, ালকভ ৩/৬৯১, ভুান্নাপ আফবন ায়ফা 
১২/১৪৮, আফবন াদ ৬/৩৪৬, ৪/৮৫, অফু নাইভ লপর লরয়া। 
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তাযলয অফু ফকয যা. খরীপা য়া য ভুলরভ লনা 
ফালনীয ফমালধনায়ক লববফ তাবকআ ফার লযবখবিন। 
ভুলরভগণ লফলবন্ন লদ লফজয় কযায য মখন আরাভ 
চতুমলদবক িলড়বয় ড়র তখন নাযফবদয ভবধয লথবক ফড় ফড় 
অবরভ, ভলজবদয আভাভ এফং জ্ঞাবনয জগবত এভন ফড় ফড় 
ফযলক্তবত্বয অলফবমাফ র মাবদয লনকট ভানুল জ্ঞাবনয ভীয় 
সুধা অযণ কযত। 
ফযং আলতা ফবর, বনক নাযফ ভুলরভ আরভ, পবতায়া  
ন্যান্য লক্ষবত্র ভুলরভ লফবশ্বয লনতৃত্ব প্রদান কবযবি। লনতৃত্ব 
লদবয়বি অয লফলবন্ন লক্ষবত্র। লমভন, আরভী জগবতয এক 
লদকার অফু ানীপা যা.। লতলন অযফীয় লিবরন না। আভাভ 
ফুখাযী। লতলন লিবরন নাযফ।  তাাঁয যলচত ী ফুখাযী কত 
ফড় নুযণীয় গ্রন্থ!! এভন লকান ভুলরভ নাআ লমলন আভাভ 
ফুখাযীবক লচবন না। আভাভ অফ ু ানীপা এফং আভাভ ফুখাযী 
িাড়া বনক ফড় ফড় আভাভ নাযফ লথবক লফলযবয় এববি।  
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সুতযাং ভানুলআ মখনআ আরাভবক ফাস্তফায়ন কবযবিন আরাভ 
ভানুবলয ভধয লথবক লবদাববদ তুবর লদবয়বি। মায পবর 
নাযফযা অযফবদয আভাভ এফং লনতায় লযণত বয়বি। 
এবাবফ নাযফবদয গ্রগাভী য়ায কাযণ লক? কাযণ র, 
তাযা দ্বীবনয দালয়ত্ব ফন কবযবিন, তাীবদয ঝািা ঈবত্তারন 
কবযবিন। রা আরাা আল্লাল্লা'য ঝািা ঈবত্তারন কবযবিন। 
আরাভ ভুলরভলদযলক লক্ষা লদবয়বি লম, তাকয়া িাড়া 
অযফ-নাযবফয ভাবঝ লকান ফযফধান লনআ। 
ভুলরভগণ মতলদন আরাবভয লষ্টাচায লভবন চবরবিন তত 
লদন তাবদয ভাবঝ লকান লেণী তফলভয ফা লবদাববদ লির না। 
সুতযাং আরাভআ ফম প্রথভ লেণী তফলভয যলত কবয ভতা 
প্রলতষ্ঠা কবযবি এফং লফশ্বফাীবক তা ফাস্তফায়বনয থ 
লদলখবয়বি। আরাবভয আলতা এফ ঘটনায় ভৃদ্ধ। সুতযাং 
াবভযয এ ভান ভূরনীলত ফাস্তফায়বনয লক্ষবত্র আরাভআ 
গ্রদূত। আলতা তাযআ স্বাক্ষয লদয়। 
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লভাটকথা, আরাভী যীয়তআ াবভযয লধকায মথমাথ  
লযূণমবাবফ ফাস্তফায়বনয দৃষ্টান্ত স্থান কবযবি। 
 
আরাবভ াভয: 
াভয প্রলতষ্ঠায লক্ষবত্র যীয়বত রৃলট লফলয় যবয়বি। মথা: 
ক. ভতা 
খ: আনাপ 
ফমবক্ষবত্র আনাাপ কযা লযামম লকন্তু ভতা ফাস্তফায়ন 
কযবত বফ মথাস্থাবন। ভতা ফ লক্ষবত্র এক নয়। অয স্পষ্ট 
কবয ফরবর, আনাপ ফরা য়, প্রবতযকবক তায মথামথ প্রায 
ফুলঝবয় লদয়া এফং কায লধকায রঙ্ঘণ না কযা। এটাআ র, 
আনাপ  ন্যায়- যায়নতা। অল্লা তায়ারা ফমবক্ষবত্র এআ 
ন্যায়যায়নতা ফাস্তফায়বনয লনবদম প্রদান কবযবি। অল্লা 
তায়ারা ফবরন, 

َ  ِنىَوِ يَت ِءىِذيى لْوُ رْوَب ٰىى ِلىَو اْوِ ْو  ِ نَّلى للَّل َ ىيَ ْوُمُرىبِ لْوَعدْو
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“অল্লা ন্যায়যায়ণতা,দাচযণ এফং অত্নীয়-স্বজনবক দান 
কযায অবদ লদন।”17  
সুতযাং আনাপ ভাবন র, প্রবতযক ভানুলবক তায প্রায ফুলঝবয় 
লদয়া। এয নাভআ ন্যায়-যায়নতা। এআ কাযণ ঐ কাযণ 
লদলখবয় কাঈবক তায লধকায লথবক ফলঞ্চত কযা মাবফ না। 
ফযং লমখাবন মাবক মা লদয়া প্রবয়াজন লখাবন তাবক তাআ লদবত 
বফ। 
এআ কাযবণ আরাভ দ ফা যীয়ত ননধতানযত দি প্রবয়াগ য় 
এভন যাধ িাড়া ন্য লক্ষবত্র  কর যাধীবক ভান বাবফ 
লফচায কযবত ফবর লন। যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ 
ফবরবিন, 

ى لْوُ ُدودَى  َأِقيُل  ىَذِويى لْوَهيْوَ  ِتىَع َ َر ِتِهمْوىِ ًلَّل
“লকান (ৎ ফযলক্ত) মলদ িাৎ কবয লফবল লযলস্থলতয লকায 
বয় লকান যাবধ কবয লপবর তবফ তাবক লিবড় দা। তবফ 

                                                           
17

  ূযা নর/৯০ 
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মলদ এভন যাধ কবয মাবত যীয়ত লনধমালযত দি প্রবমাজয 
য় তা বর লবন্ন কথা।”18 
এ লক্ষবত্র লম ফযলক্ত লাদায যাধী এফং লফলবন্ন ন্যাবয়য 
াবথ জলড়ত অয একজন বার ভানুল লকন্তু লযলস্থলতয লকায 
বয় িাৎ লকান ন্যায় কবয পবরবি ঈবয়বক ভানবাবফ 
লফচায না কযাটাআ আনাপ। কাযণ, এ লক্ষবত্র ঈবয়বক এক 

ভান ভবন না কযায  ভবধযআ যয়ী দৃলষ্টবত লফযাট করযাণ 
লনীত যবয়বি। 
ঈভয আফনুর খাত্তাফ যা. যকাযী নুদাবনয লক্ষবত্র ফদয মুবদ্ধ 
ংগ্রণ কাযীবদযবক ন্যবদয ভান নুদান লদবতন না। 
(ফযং তাবদযবক অরাদবাবফ ভূরযায়ণ কযবতন।) নুরূবাবফ 
মাযা অবগ আরাভ গ্রণ কবযবিন অয অয মাযা বয আরাভ 
গ্রণ কবযবিন তাবদযবক ফাআতুর ভার লথবক নুদাবনয লক্ষবত্র 
একআবাবফ ভূরযায়ণ কযবতন না। ফযং লম মতটুকু কদায 

                                                           
18 অফুদাঈদ া/৪৩৭৫, ভুনাদ অভদ া ৪২/৩০০, নাাই লপর কুফযা 
া/৭২৫৩ আতযালদ। 
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তাবক ততটুকু দান কযবতন। আরাবভ মায গ্রগণযতা যবয়বি 
তাবক লতলন দাবনয লক্ষবত্র গ্রগণয কযবতন। এটাআ আনাপ। 
লকননা, ভানুলবদয ভবধয আরাভবক াাময কযা, দমাগযতা ও 

াভথমগত াথমকয থাকায বয ফাআবক এক দৃলষ্টবত লদখা 
যীয়ত ম্যাত নয় ফযং যীয়বতয লনবদম আনাপ প্রলতষ্ঠা 
কযা।   
আরাভী যীয়বত ভানুবলয লধকায লদয়ায লক্ষবত্র, লনয়ায 
লক্ষবত্র, লফচাযাচাবয জুলডলয়ার যাআট (Judicial rights) 
আতযালদয লক্ষবত্র ভতা যক্ষা কযায লনবদম প্রদান কযা বয়বি। 
সুতযাং যাষ্ট্র, যাষ্ট্রপ্রধান, লফচাযক এফং ফমবেণীয ভানুবলয জন্য 
লযামম র, তাযা কর ভানুলবক ভান দৃলষ্টবত লফচায 
কযবফ। কাঈবক কায ঈয প্রাধান্য লদবফ না। এভন লক 
লফচাবযয এজরাব মলদ একজন ভুলরভ  একজন কালপয 
এব ালজয য় তাবর লফচাযক লফচাবযয লক্ষবত্র ভুলরভ  
কালপবযয ভাবঝ াথমকয কযবফ না। কাযণ অদরত র ন্যায়  
আনাপ প্রলতষ্ঠায স্থান। এ লক্ষবত্র ফ ভানুলআ ভান। 
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প্রলতলট ভানুবলয এলট একলট াধাযণ লধকায লম, আরাভী 
ালণ ফযফস্থায় ভানুল অদারবতয ক্ষভতা ফবর তায প্রায ফুবঝ 
াবফ। অল্লা তায়ারা ফবরন, 

ُهمْوى ىَعن ْو ىَأعْوِرضْو نَ ُهمْوىَأوْو ُكمىبَ ي ْو ُهمْوى َ َلنىَيُضرُّوَكىۖ  َ ِإنىَج ُءوَكىَ   ْو ىَعن ْو ىَوِ نىتُ عْوِرضْو
ِ ىۖ   َشيْوً   نَ ُهمىبِ لْوِ  ْو ُكمىبَ ي ْو َتىَ   ْو ىَ َكمْو ى لْوُم ْوِ ِطيَنىۚ  ىَوِ نْو ىىِ نَّلى للَّل َ ىُيِ بُّ َوِ نْو

ِ ى نَ ُهمىبِ لْوِ  ْو ُكمىبَ ي ْو َتىَ   ْو ى لْوُم ْوِ ِطينَىۚ  َ َكمْو  ىِ نَّلى للَّل َ ىُيِ بُّ
“তএফ, তাযা মলদ অনায কাবি অব, তবফ য় তাবদয 
ভবধয পয়ারা কবয লদন, না য় তাবদয ফযাাবয লনলরমি 
থাকুন। মলদ তাবদয লথবক লনলরমি থাবকন, তবফ তাবদয াধয 
লনআ লম, অনায লফন্দুভাত্র ক্ষলত কযবত াবয। মলদ পয়ারা 
কবযন, তবফ ন্যায় বাবফ পয়ারা করুন। লনশ্চয় অল্লা 
সুলফচাযকাযীবদযবক বারফাবন।”19 এ ভবভম অয অয়াত 
যবয়বি। 
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48 

 

 

 
 

াভয  আনাবপয ঈজ্জর দৃষ্টান্ত: 
ক. প্রলতলট ভানুলআ তায লধকায ায়ায লক্ষবত্র ভান। নফী 
াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ লফলবন্ন লক্ষবত্র এআ লধকাবযয 
কথা লঘালণা কবযবিন। লমভন, নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া 
াল্লাভ আরদীবদয ধ্বংবয কাযণ ফণমনা কযবত লগবয় ফবরবিন,  
তাবদয ধ্বংব ন্যতভ কাযণ লির, তাযা অল্লায লফলধলফধান 
 যীয়বতয দিলফলধ প্রবয়াবগয লক্ষবত্র ম্ভ্রান্ত এফং লনম্নবেণীয 
ভাবঝ াথমকয কবযলির। তাআ এ প্রবি লতলন ফবরবিন, 

ىَلَ َطعْوُتىَيَدَه  ىَأنَّلىَ  ِطَمَةىبِنْوَتىُمَ مَّلٍدىَ َرَقتْو  َو يْوُمى للَّلِ ىَل ْو
“অল্লায কভ, ভুাম্যদ (াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ) এয 
লভবয় পালতভা মলদ চুলয কযত তবফ তায াত লকবট 
লপরতাভ।”20 
খ. ভুলরভবদয যক্ত, ম্পদ এফং ভমমাদা ভান। যীয়বতয 
দৃলষ্টবত ম্যান-ভমমাদা, যক্ত, থম-ম্পদ আতযালদবত লকান 
লবদাববদ লনআ। লফচাবযয লক্ষবত্র ভানুবল ভানুবল াথমকয লনআ। 
                                                           
20 ফখুাযী া/৩৪৭৫  ভুলরভ া/ ১৬৮৮ 
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ফযং অল্লায অআবনয াভবন কবরআ ভান। মায কাযবণ 
লদখা মায়, ফদয মুবদ্ধ নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ 
লথবক এক ফযলক্ত কষ্ট লবয়বিন ফবর দাফী কযায কাযবণ লতলন 
তায লনকট লনবজবক ব লদবয়বিন প্রলতবাধ লনয়ায জন্য।  
লমভন ঈাআদ লফন রমাআয যা. বত ফলণমত। লতলন ফবরন, লতলন 
(ঈাআদ) লরাকজবনয াবথ কথা ফরলিবরন। লতলন লকৌতুবকয 
িবর কথায ভাধযবভ লরাকজনবক াালিবরন। এভন ভয় নফী 
াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ িাৎ তাাঁয লকাভবয একলট রালি 
লদবয় গুলতা লদন।  
ঈাআদ যা. ফরবরন: অলভ প্রলতবাধ লনবত চাআ। 
যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ  ফরবরন: নিক আলছ, 

প্রনতলাধ গ্রণ কলযা। 
লতলন ফরবরন: অনায গাবয় জাভা অবি। লকন্তু অভায গাবয় 
তখন লকান জাভা লিবরা না। 
ত:য নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ লনবজয গাবয়য 
জাভা তুবর ধযবরন। 
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তখন লতলন নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভবক ফুবকয 
াবথ জলড়বয় ধবয তায লকাভবযয দছন নদক দথলক একালত  
চুভু লখবত রৄরু কযবরন। 
তাযয ফরবরন: ল অল্লায যাূর, এটাআ অলভ চালিরাভ।21 
গ. নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ ঈম্যবতয ঈয 
দয়াযফ বয় ফবরবিন,  

َمى لْوِ َي َمةِى َعلْوىَذِلَ ىَلُ ىقُ رْوبًَةىِ لَيْوَ ىيَ  ْو ِمٍنىَ َببْوُتُ ،ىَ  جْو   للُهمَّلىَ  َيَُّم ىَعبْوٍدىُمؤْو
“ল অল্লা, অলভ মলদ লকান ইভানদাযবক গালর লদবয় থালক 
তবফ ললটবক তুলভ লকয়াভবতয লদন ঐ ফযলক্তয জন্য তনকটয 
জমবনয ভাধযবভ ফালনবয় লনবয়া।”22 

                                                           
21 অফু দাঈদ া/৫২২৪, ত্বফাযানী লপর কাফীয ১/২০৫, ২০৬, ালকভ 
৩/৩২৭, ফায়াকী লপর কুফযা ৮/৭৮ 
22 ফখুাযী া/৬৩৬১  ভুলরভ া/২৬০০ 
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াভয  আনাবপয ফযাাবয আরাবভয ফলরষ্ঠ ঈচ্চাযণ: 
১. জুলডলয়ার যাআট (Judicial Rights) ফা নফচানযক 
অনধকালযয লক্ষবত্র কর ভানুল ভান। ল ভুলরভ লাক ফা 
ভুলরভ লাক। আরাভী যীয়বত এ লক্ষবত্র ভানুবলয ভাবঝ 
লকান লবদাববদ লনআ। অভযা লকান খৃষ্টাবনয লধকায লকান 
ভুলরভবক লদবফা না অয লকান আরলদয লধকায লকান 
ভুলরভবক লদবফা না। ফযং স্বাক্ষয-প্রভাবণয লবলত্তবত মায 
লধকায প্রভালণত বফ লআ তা াবফ। যাূর াল্লাল্লার 
অরাআল য়া াল্লাভ ফবরবিন: 

ىَ  َ  َى ىَمنْو  َأدِّبى أَلَم  ََةىِ َل ىَمِنى ئ ْوَتَمَنَ ،ىَوًلىَتُخنْو
“লতাভায লনকট লম ফযলক্ত অভানত লদবরা তুলভ তায অভানত 
তাবক লপলযবয় দা। অয লম ফযলক্ত লতাভায াবথ 
লফশ্বাঘাতকতা কযর তুলভ তায াবথ লফশ্বা ঘাতকতা কবযা 
না।”23 

                                                           
23 অফুদাঈদ া/৩৫৩৪, লতযলভমী া/১২৬৪, অভদ া/২৪/১৫০ ফায়াকী 
লপ সুনান ১০/৪৫৬ আতযালদ 
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২) অল্লায লফধান ফায জন্য ভান। তাআ কর লক্ষবত্র 
অল্লায লফধান নুমায়ী লফচায কামম লযচারনায লনবদম লদবয় 
অল্লা তায়ারা ফবরন,  

نَ ُهمىِبَم ىأَ َزَلى للَّل  ُى ُكمىبَ ي ْو  َوَأِنى  ْو
“অলন অল্লায নালজরকৃত লফধান নুমায়ী লফচায-পয়ারা 
করুন।”24  
৩) অল্লা অভাবদযবক ন্যায়যায়নতা  বতযয স্বাক্ষী 
য়ায লনবদম লদবয়বিন মলদ তা অভাবদয লফবক্ষ মায়। 
অল্লা তায়ারা ফবরন, 

ىأَ ُ ِ ُكمْوى ىَعَل ٰى ِ ىُشَهَد َءىِللَّل ِ ىَوَل ْو  يَ ىأَي َُّه ى لَّلِذيَنىآَمُن  ىُك  ُ  ىقَ  َّل ِميَنىبِ لْوِ  ْو
“ল ইভানদাযগণ, লতাভযা ন্যাবয়য ঈয প্রলতলষ্ঠত থাক; 
অল্লায য়াবস্ত ন্যায়িত াক্ষযদান কয, মলদ তা 
লতাভাবদয লনবজয লফবক্ষ মায়।”25  
৪) লকান ফস্থায় ন্যায়-আনাপ লথবক বয অা মাবফ না।  
অল্লা তায়ারা ফবরন, 

                                                           
24

 ূযা ভালয়দা/৪৯ 
25

 ূযা লনা/১৩৫ 
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ِ ى ٍمىۖ  يَ ىأَي َُّه ى لَّلِذيَنىآَمُن  ىُك  ُ  ىقَ  َّل ِميَنىِللَّل ِ ىُشَهَد َءىبِ لْوِ  ْو رَِمنَّلُكمْوىَشَنآُنىقَ  ْو ىَوًَلىَيجْو
ىتَ عْوِدُل  ى ىَأًلَّل َرُ ىِللت َّل ْوَ ىٰىىۚ  َعَل ٰى  ى عْوِدُل  ىُهَ ىَأق ْو

“ল ভুলভনগণ,লতাভযা অল্লায ঈবেব ন্যায় াক্ষযদাবনয 
ফযাাবয লফচর থাকবফ এফং লকান ম্প্রদাবয়য ত্রুতায 
কাযবণ কখন ন্যায়লফচায লযতযাগ কবযা না। সুলফচায কয। 
এটাআ লখাদাবীলতয লধক লনকটফতমী।”26  
তাআ লতা লদখা মায়, াাফীবদয মুবগ লকান আরদী লকান 
ভুলরবভয লফরুবদ্ধ লববমাগ লনবয় লফচাবযয ভজলরব ালজয 
বর আরদী অয ভুলরভ ফবর লকান াথমকয কযা বতা না। ফযং 
যীয়বতয রকুভ এফং লফচাবযয লক্ষবত্র ঈবয়বক লফচাবযয 
কািগড়ায় ভান ধযা বতা। কাবযা প্রলত লফচয কযা বতা 
না। লকন্তু লকন? ঈত্তয র, এ কর লফলবয় াথমকয কযা বর, 
ৃলথফীবত লফংখরা ৃলষ্ট বফ। থচ অল্লা তায়ারা 
অভাবদযবক ৃলথফীবত লফৃংখরা ৃলষ্ট কযবত লনবলধ কবযবিন। 
অল্লা তায়ারা ফবরন, 

ً  ىَوَطَمًع ى َرْوِضىبَ عْوَدىِ صْوَ ِ َه ىَو دْوُع ُاىَ  ْو ِ ُدو ىِ يى ألْو  َوًَلىتُ  ْو

                                                           
26

 ূযা ভালয়দা/৮ 
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“ৃলথফীবক ংস্কায কযায য তাবত অফায লফৃংখরা ৃলষ্ট 
কবযা না। তাাঁবক অফান কয বয়  অা কাবয।”27  
এআ ৃলথফীবক ংস্কায কযা ম্ভফ বফ লকফর জ্ঞাবনয ভাধযবভ 
এফং নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এয লযারবত লফশ্বা 
কযত: তায অনীত যীয়ত নুভলদত লফলবন্ন লধকায 
অদাবয়য ভাধযবভ। অয যীয়ত লনবদমলত ফবচবয় ফড় 
লধকায র, অল্লায তাীদ ফাস্তফায়ন কযা এফং লযক 
লযতযাগ কযা। অয ফবচবয় ফড় লফৃংখরা র, অল্লায 
লধকায নষ্ট কযা তাযয ভানুবলয লধকায নষ্ট কযা।28 
এবাবফ মখন ক্রভান্ববয় ৃলথফীবত লফমময়-লফৃংখরা িলড়বয় 
বড় তখন ভান অল্লায লক্রাধ ফধালযত বয় মায়। অল্লা 
তায়ারা ফবরন, 

َن ُكمْوىَوًَلىَتطْوَغ ْو ىِ يِ ى َ َيِ لَّلىَعَليْوُكمْوىَغَضِبيى ِللْوىۖ  ُكُل  ىِمنىطَيِّبَب ِتىَم ىَرَزق ْو ىَوَمنىَي ْو
ىَهَ ى َتَدىٰىى َعَليْوِ ىَغَضِبيى َ َ دْو  َوِ  ِّبيىَلَغ َّل ٌرىلِّبَمنىتَ َ ىَوآَمَنىَوَعِمَلىَص ِلً  ى ُمَّلى هْو

                                                           
27 ূযা অযাপ/ ৫৬ 
28 তাপীবয আফবন অফী ালতভ ১/১৫০১, ৫/১৫২০ আভাভ সুয়ুতী এ 
ফক্তফযলটবক অদ রৃযরুর ভানসুয (৩/৪৭৬, ৪৭৭) গ্রবন্থ তাপীবয অফী 
ায়খ লথবক ংকরন কবযবিন। 
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“ফবরলিঃ অভায লদয়া লফত্র ফস্তুভূ খা এফং এবত 
ীভারংঘন কবযা না,তাবর লতাভাবদয ঈয অভায লক্রাধ 
লনবভ অবফ এফং মায ঈয অভায লক্রাধ লনবভ অব ল 
ধ্বং বয় মায়। অয লম তফা কবয,ইভান অবন এফং ৎকভম 
কবয তঃয ৎবথ টর থাবক তায প্রলত অলভ যভ 
ক্ষভাীর।”29  
 
যীয়বতয দৃলষ্টবত ভুলরভবদয প্রকাযববদ 
যীয়বতয দৃলষ্টবত আরাভী লদব ফযং ৃলথফীবত ভানুল াাঁচ 
প্রকায। মথা: 
প্রথভ: ভুলরভ 
লদ্বতীয়: লজলম্য থমাৎ ভুলরভবদয লদব ভুলরভ যকাবযয  
লজম্যায় (লনযাত্তায়) থাকা আরদী-খৃষ্টান ফা অবর লকতাফগণ। 
(পকীবদয লকতাবফ লজলম্যয লফলবন্ন ংজ্ঞা যবয়বি।) 
তৃতীয়: ভুয়ালদ তথা ভুলরভ যকাবযয াবথ চুলক্তফদ্ধ 
ভুলরভ। 
                                                           
29

 ূযা ত্বা/৮১-৮২ 
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চতুথম: ভুস্তালভন তথা আরাভী যকাবযয লনযাত্তা লনবয় লনজ 

লদ লথবক অগভণকাযী ভুলরভ। 
ঞ্চভ: াযফী তথা ভুলরভবদয াবথ মুদ্ধযত ভুলরভ। 
এবাবফ ফরা মায় লম, ৃলথফীবত ভুলরভ র চায প্রকায। 
মথা: লজলম্য, ভুয়ালদ, ভুস্তালভন  াযফী। 
আরাবভ ভুলরভবদয লধকায: 
নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এ কর কালপযবদয 
প্রবতযকবক তায প্রায ফুলঝবয় লদবত লনবদম লদবয়বিন। ফযং 
অল্লা তায়ারা কুযঅবন ভুলরভবদযবক তাবদয প্রায 
ফুলঝবয় লদবত লনবদম লদবয়বিন মলদ তাযা াযফী না য় থমাৎ 
মলদ তাযা আরাবভয প্রলত প্রকাশ্য ত্রুতা লালণ না কবয ফা 
ভুলরভবদয লফরুবদ্ধ মুদ্ধ না কবয। 
অল্লা তায়ারা ফবরন: 

ى ىِديَ رُِكمْوىَأنْو رُِج ُكمْوىِمنْو يِنىَوَلمْوىُيخْو ىيُ َ  تُِل ُكمْوىِ يى لدِّب َه ُكُمى للَّلُ ىَعِنى لَّلِذيَنىَلمْو ًَلىيَ ن ْو
ى لْوُم ْوِ ِطيَنى َه ُكُمى للَّلُ ىَعِنى لَّلِذيَنى-تَ بَ رُّوُهمْوىَوتُ  ْوِ ُط  ىِ لَيْوِهمْوىِ نَّلى للَّلَ ىُيِ بُّ ىِ  َّلَم ىيَ ن ْو

ى ُهمْوىَوَمنْو ىتَ َ لَّل ْو َر ِجُكمْوىَأنْو ىِديَ رُِكمْوىَوظَ َهُرو ىَعَل ىِ  ْو َرُج ُكمْوىِمنْو يِنىَوَأ ْو َق تَ ُل ُكمْوىِ يى لدِّب
 يَ تَ َ لَّلُهمْوىَ ُ ولَِ َ ىُهُمى للَّل ِلُم نَى
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“ধবভময ফযাাবয মাযা লতাভাবদয লফরুবদ্ধ রড়াআ কবযলন এফং 
লতাভাবদযবক লদ লথবক ফলসৃ্কত কবযলন,তাবদয প্রলত দাচযণ 
 আনাপ কযবত অল্লা লতাভাবদযবক লনবলধ কবযন না। 
লনশ্চয় অল্লা আনাপ কাযীবদযবক বারফাবন। অল্লা লকফর 
তাবদয াবথ ফন্ধুত্ব কযবত লনবলধ কবযন, মাযা ধবভময ফযাাবয 
লতাভাবদয লফরুবদ্ধ মুদ্ধ কবযবি, লতাভাবদযবক লদ লথবক 
ফলসৃ্কত কবযবি এফং ফলস্কায কাবমম ায়তা কবযবি। মাযা 
তাবদয াবথ ফন্ধুত্ব কবয তাযাআ জাবরভ।”30  
সুতযাং আরাভী যীয়বত লজলম্য কালপবযয লধকায প্রলতলষ্ঠত 
যবয়বি। ল কালপয ফবর তায ভানফালধকায জভ কবয লপরায 
লকান সুবমাগ নাআ। ফযং স্বয়ং অল্লা তায়ারা তা লনধমালযত 
কবযবিন। অয যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ 
ফবরবিন, 

ىَمِ يَرِةى ىرِيَحى لْوَجنَّلِةىَوِ نَّلىرِيَ َه ىلَُي َجُدىِمنْو مَّلِةىَلمْوىَيِجدْو ِلى لذِّب ىَأهْو ىقَ َتَلىقَِتيً ىِمنْو َمنْو
 َأرْوبَِعيَنىَع مًى

                                                           
30 ূযা ভুভতালনা/ ৮-৯ 
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“লম ফযলক্ত লকান লজলম্য (ভুলরভবদয লজম্যা ফা লনযাত্তায় 
থাকা) আরদী-খৃষ্টান ফা অবর লকতাফগণ। তযা কযর ল 
জান্নাবতয সুঘ্রাণ াবফ না। থচ চলল্ল ফিবযয যাস্তা লযভাণ  
দূযত্ব দথলক জান্নাবতয সুঘ্রাণ ায়া মায়।”31 
যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ অয ফবরবিন, 

ىَمِ يَرِةىَأرْوبَِعيَنىَع ًم  ىرَ ِئَ َةى لْوَجنَّلِةىَوِ نَّلىرِيَ َه ىلَُي َجُدىِمنْو ىقَ َتَلىُمَع َهًد ىَلمْوىيَ َرحْو  َمنْو
“লম ফযলক্ত ভুয়ালদ তথা চুলক্তফদ্ধবাবফ ভুলরভ লদব 
ফফাকাযী ভুলরভবক তযা কযর ল জান্নাবতয সুঘ্রাণ 
াবফ না। থচ চলল্ল ফিবযয যাস্তা লযভাণ  দূযত্ব লথবক 
জান্নাবতয সুঘ্রাণ ায়া মায়।”32  
লম লকান লজলম্য কাবপযবক লনযাত্তা লদয়ায লক্ষবত্র একজন 
াধাযণ ভুরভানবক লচষ্ট থাকবত বফ। কাযণ, ল 
আরাভী যকাবযয াবথ চুলক্তফদ্ধ এফং অআনগতবাবফ 
লনযাত্তা প্রাি। সুতযাং আরাভী যাবষ্ট্রয ভবধয তায জান-ভার, 
                                                           
31 ভুনাদ অভদ ১১/২৫৬, আফবন ভাজা া/২৬৮৬, নাাই লপর ভুজতাফা 
৮/২৫, নাাই লপর কুফযা ৮৭৪২, ালকভ ২/১২৬, ফায়াকী লপ সুনান 
৯/২০৫, আফবন  অফী ায়ফা ৯/৪২৬ 
32 ীরর ফুখাযী া/৩১৬৬ 
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ম্ভ্রভ-ভমমাদায প্রলত লকানরূ লফচায কযা মাবফ না। কাযণ, 
আরাভী যীয়বত তায লধকায সুপ্রলতলষ্ঠত। কুযঅন  
াদীব লজলম্য, ভুয়ালদ এফং ভুস্তালভন এয লধকায ংক্রান্ত 
বনক সুষ্পষ্ট ফক্তফয লফদযভান যবয়বি। ভুলরভ লিতগণ এ 
ভবভম ফর ফক্তফয ল কবযবিন। 
-  াযফী তথা ভুলরভবদয াবথ মুদ্ধ লরি ভুলরভবদয 
ফযাাবয ফর লফলধলফধান যবয়বি। লমভন, মলদ মুদ্ধ চরাকালরন 
ভবয় লকান মুদ্ধযত কালপযবক ভুলরভগণ াকড়া কবয লনবয় 
অব তবফ তাবক ম্যান কযবত বফ। নুরূবাবফ 
লগ্রপতাযকৃতবদয ভাবঝ মলদ নফজাতক, লরৄ, ভলরা ফা ফৃদ্ধ 
ভানুল থাবক তবফ তাবদযবক তযা কযা মাবফ না। এভন 
ঈদাযণ অয যবয়বি। 
ক্ষান্তবয আরাভ িাড়া ন্যান্য ধভমভবত এবদয করবক তযা 
কযায আইন আলছ । লমভন, ভূা অ. এয যীয়বত মুদ্ধাফস্থায় 
মাবদযবকআ াকড়া কযা বফ তাবদয কবর তযা কযবত 
বফ। লকন্তু আরাভী যীয়ত লমবতু লকয়াভত মমন্ত লযফযাি 
এফং এবদযবক তযা না কযায ভবধযআ করযাণ লনীত যবয়বি। 
তাআ আরাভী যীয়বতয অআন র, রৄধু ল ভসুলরভবকআ 
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তযা কযা বফ লম ভুলরভবদয াবথ মুবদ্ধ লরি যবয়বি । লকন্তু 
ল ভুলরভ ফালনী কতৃমক লগ্রপতায বর তায জন্য যবয়বি 
বনক লফলধলফধান । 
আরাভী লদব একজন ভুলরবভয লফলবন্ন লধকায যবয়বি। 
লমভন, ল ঘবযয ভধয মা আিা করুক লকন্তু প্রকাবশ্য-জনম্যুবখ 
মা ভলন চায় তাই কযবত াযবফ না। ফাআবয জনম্যুবখ লকান 
আরাবভয াযাভ ফা লনললদ্ধ দকান কাজ কযবত াযবফ না। 
নুরূবাবফ প্রকাবশ্য ল তায ধভমীয় কামমক্রভ কযবত াযবফ 
না। এ ফ লফধান ভুয়ালদ ( চুলক্তফদ্ধববফ ভুলরভ লদব 

ফফাকাযী ভুলরভ ), ভুস্তালভন (আরাভী যকাবযয 

লনযাত্তা লনবয় লনজ লদ লথবক অগভণকাযী ভুলরভ ) এয 
জন্য প্রবমাজয।  
লকন্তু লজলম্যয ফযাাবয অআন অয ফযাখযা াবক্ষ। লমভন মলদ 
তাযা ভুলরভবদয লফলজত ঞ্চবরয লধফাী য়। অয ল 
লদব তাবদয লগজমা থাবক (লমভন, াভ, আযাক  লভবযয লগজমা 
ভূ) তাবর ল ফযাাবয লফস্তালযত অআন যবয়বি। 
লকন্তু াধাযণবাবফ ভুলরভ লদব তাযা জনম্যুবখ তাবদয 
ধভমীয় অচায-অচযণ ারন কযবত াযবফ না। নুরূবাবফ 
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তাযা ভুলরভ লদব প্রকাবশ্য ক্রু ঝুরালত াবফ না ফা  ভন 
চাআবরআ লমখাবন খুল ভদান, লজনা-ফযালবচায আতযালদ কযবত 
াযবফ না। 
লকঈ মলদ তায ঘবযয ভবধয ভদ ান কযবত চায় তাবর 
লগানীয়তা যক্ষা কবয লটা তায কযায লধকায যবয়বি। তায 
ফালড়বত ল মা আিা কযবত াবয। এটা তায লধকায এফং 
আরাভী যীয়ত তায এ লধকায ংযক্ষণ কযবফ। লকন্তু 
আরাভী লদব প্রকাবশ্য আরাভী যীয়ত লফবযাধী লকিু কযবত 
াযবফ না। ল মলদ লগাবন লকিু কবয তবফ অভযা লটা 
তল্লাী কযবত মাবফা না। 
নুরূবাবফ তাযা তাবদয থমননলতক কামমক্রভ লযচারনা 
কযায লধকায যাবখ। লমভন, কলতয় ফযাফায়ী ঈভয যা. এয 
লনকট ভদীনায় থাকায নুভলত চাআবর লতলন তাবদযবক লখাবন 
থাকায সুবমাগ লদবরন। তবফ লতলন তাবদযবক লতন লদবনয 
লতলযক্ত থাকায নুভলত লদবরন না। কাযণ, যাূর াল্লাল্লার 
অরাআল য়া াল্লাভ আরদী-খৃষ্টানবদযবক অযফ ঈদ্বীব 
যাখবত লনবলধাজ্ঞা অবযা কবযবিন। তবফ ভক্কা-ভদীনা িাড়া 
ন্যত্র তাযা তাবদয ফযফা-ফালণজয লযচালরত কবয 
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অলথমকবাবফ রাবফান বত াবয। আরাভ তাবদযবক এআ 
থমননলতক লধকায প্রদান কবযবি। 
এআ ংলক্ষি অবরাচনায ভাধযবভ প্রলতবাত বয়বি লম, আরাভ 
লফলবন্ন লক্ষবত্র ভানুলবক থমননলতক লধকায, ভতা এফং 
আনাপূণম লফধান লদবয়বি। এগুবরায নন্য দৃষ্টান্ত িলড়বয় 
যবয়বি যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এফং লখারাপাবয় 
যাবদায মুবগ ংঘলটত লফলবন্ন ঘটনাফরীয ভবধয। 
 
আরাবভ ভানুবলয স্বাধীনতা: 
ভানফালধকায কথালট ম্পৃক্ত স্বাধীনতায াবথ। অয স্বাধীনতায 
ফযাাবয কথা র, লমভনলট অভযা আবতাূবফম অবরাচনা কবযলি 
লম, ফাধাভুক্ত তমীন স্বাধীনতা ফরবত লকিু নাআ। ফযং লম 
স্বাধীনতায কথা ফরা বি তা তমমুক্ত স্বাধীনতা। 
গবফলণা কযলর লদখা মায় লম, ফযলক্ত স্বাধীনতা লফলবন্ন প্রকায 
বয় থাবক। লমভন, 
- থমননলতক লক্ষবত্র ফযলক্ত স্বাধীনতা 
- পয  চরাচবরয লক্ষবত্র ফযলক্ত স্বাধীনতা 
- লম লকান বয ফফা  জীফনমাবনয লক্ষবত্র ফযলক্ত 
স্বাধীনতা আতযালদ।  
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- যাজননলতক স্বাধীনতা (তাবদয বালায়)  
- লম লকান ভানুবলয লম লকান ধভম গ্রবণয স্বাধীনতা আতযালদ।  
জালতংঘ প্রলণত ‘ ভানফালধকায নদ’এ কর লফলবয় 
অবরাচনা কযা বয়বি। 
লকন্তু আরাভী যীয়বত ভানুলবক ূণম  ফাধাীন স্বাধীনতা 
লদয়া য় লন-লমভনলট অবগ অবরাচনা কযা বয়বি। লকননা, 
ভানুলবক মলদ তমীনবাবফ ূণম স্বাধীনতা লদবয় লিবড় লদয়া য় 
আয এ সুলমালগ লমখাবন মা খুল কযবফ লফড়াবফ তাবর তা লফশ্ব 
ভানফতায জন্য করযাণকয লফ না । অয ফযলক্ত লফববলয 
করযাবণয লচবয় ভাজ, লদ  জালতয করযাণ গ্রগণয। এ 
ভবভম কর ধভম  ভতাদম একভত।  
এআ কাযবণ আরাভী যীয়ত লফলবন্ন লক্ষবত্র ভানুবলয ফড় ফড় 
লফলবয় স্বাধীনতায দালয়ত্ব গ্রণ কবযবি। তবফ ল স্বাধীনতা 
এভনবাবফ প্রবয়াগ কবয মাবত ভানুল আরাভ প্রদত্ব করযাণ রাব 
কযবত াবয। অয এ কথা স্বত:লদ্ধ লম, আরাভ এববি 
ভানফজালতয করযাণ াধন কযায জন্য এফং  তাবত ূণমতা 
লদয়ায জন্য। নুরূবাবফ আরাবভয অলফবমাফ বয়বি  
ভানফজালতবক করযাণ  লফমমবয়য াত লথবক  লথবক যক্ষা 
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কযায জন্য ফা ভাজ লথবক করযাবণয প্রাদূবমাফ কভাবনায 
জন্য। 
 
ইরাভ স্বীকৃত াাঁচনি দভৌনরক অনধকায: 

আরাভ ভানুবলয াাঁচলট লযামম লভৌলরক অনধকায  ংযক্ষণ 
কবয। এগুবরা ফযলতবযবক ভানুবলয জীফন ধাযণ কযা ম্ভফ 
নয়। লমভন, 
এক. দ্বীন যক্ষা 
রৃআ. জীফন যক্ষা 
লতন. ম্পদ যক্ষা 
চায. লফবফক যক্ষা 
াাঁচ. ফং ফা ম্ভ্রভ যক্ষা 
আরাভী যীয়ত ভানফ জালতয এআ াাঁচলট লফলয় ংযক্ষণ 
কযায দালয়ত্ব গ্রণ কবযবি। এগুবরা িাড়া লধকাং লক্ষবত্রআ 
ভানুল স্বাধীন। 
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কলতয় স্বাধীনতা  মমাবরাচনা: 
১) থমননলতক স্বাধীনতা: 
আরাভী যীয়ত ভগ্র ভানফ জালতয জন্য লম কর স্বাধীনতায 
লফলবয় দালয়ত্ব গ্রণ কবযবি লগুবরায ভবধয একলট র, 
থমননলতক স্বাধীনতা। তবফ তম লদবয়বি লম, এআ ম্পদ 
ফযফাবযয লক্ষবত্র সুফুলদ্ধয লযচয় লদবয় তা এভন কাবজ ফযফায 
কযবফ মাবত তায লনবজয  ঈকায য়। অয  এভন কাবজ ল 
ম্পদ ফযায় কযবত াযবফ না লম কাযবণ ল লনবজআ  ক্ষলতগ্রস্থ 
য়। 
লকঈ মলদ তায ম্পদ নষ্ট কবয তবফ আরাভ তায জন্য ম্পদ 
ফযাবয় লনবলধাজ্ঞা অবযা কযবফ। আরাভী লপক াবে بَ ُ ى
 ফা "ম্পদ ফযবয় লনবলধাজ্ঞা অবযা”" প্রবি প্রলদ্ধ  لْوَ جرِى
একলট ধযায় যবয়বি। লকান ভানুল মলদ লনজস্ব প্রবয়াজবন ফা 
তায ন্তান-ন্তুলতয প্রবয়াজবন থম-ম্পদ ফযায় না কবয ফযং 
লখয়ার-খুল নুমায়ী ম্পদ খযচ কবয থচ তায লযফায 
থমাবাবফ লদনালতাত কবয-এ লযলস্থলতবত তায ন্তান-ন্তুলত 
 অত্মীয়-স্বজনগণ আরাভী যকাবযয লনকট লববমাগ 
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দাবয়য কযবর যকায ল ফযলক্তয ম্পদ ফযবয়য ঈয 
লনবলধাজ্ঞা জালয কযবফ। 
নুরূবাবফ, লকান এলতভ লরৄ মলদ ঈত্তযালধকায ূবত্র 
ম্পবদয ভালরক য় তাবর এ কথা ফরা মাবফ না লম, ল 
লমবতু বনক ম্পবদয ভালরক সুতযাং এআ অট/দ ফিবযয 
লরৄ তায আিাভত গালড় লকনবফ, লমখাবন খুল ঘুবয লফড়াবফ 
অয ভন ভত থম ফযায় কযবফ!! না, তা বফ না। ফযং কথা র, 
আরাভী যীয়ত এআ এলতভ লরৄয জন্য লববাফক লনধমাযণ 
কবযবি। লববাফক লরৄয প্রবয়াজন নুমায়ী ম্পদ খযচ 
কযবফ। 
এ প্রবি অল্লা তায়ারা ফবরন,  

َ  َلُهمْوى ًد ىَ  دْو َ ُع  ىِ لَيْوِهمْوىَأمْو ُهمْوىُرشْو ُتمىمِّبن ْو ىآَ  ْو  َ ِإنْو
“মলদ তাবদয (এলতভ লরৄ) ভবধয লফচায-ফুলদ্ধ অাঁচ কযবত ায, 
তবফ তাবদয ম্পদ তাবদয াবত মন কযবত ায।”33  
আরাভ ভানুলবক থমননলতক বাবফ বনক স্বাধীনতা লদবয়বি। 
ল তফধবালফ দম দকান অথত-ম্পলদয  ভালরক বত াবয। ল 

                                                           
33 ূযা লনা/৬ 
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তফধবাবফ তায ম্পদ লমবাবফ খুল লবাবফ ফযফায কযবত 
াবয। ঊণ লদবফ, ঊণ লনবফ, ঈাজমন কযবফ, ম্পদ লনবয় 
লমখাবন খুল লখাবন মাবফ মলদ তা যীয়বতয ীভাবযখায 
ভবধয য় ফা মলদ লটা তায লনজস্ব প্রবয়াজন ফা তায লযফায 
লযজবনয দযকাবয খযচ কবয। লকন্তু মলদ এয ফযতযয় ঘবট তবফ 
তায ল লধকায খফত কযা লফ।  
ম্পদ তায ভালরকানায় থাকায য লকন ফযাবয়য লক্ষবত্র তায 
ূণম স্বাধীনতা লিলনবয় লনয়া র? ঈত্তয র , মলদ তাবক লমবাবফ 
খুল লবাবফ  ম্পদ ফযফাবযয লধকায লদয়া য় তবফ ল 
লনবজআ ক্ষলতগ্রস্থ বফ। ভানুল মখন লনবজয ক্ষলত কযবত চাআবফ 
তখন ন্যান্য কর ভুলরবভয ঈয অফশ্য বফ তায 
করযাবণয লদবক রক্ষয যাখা। লকননা, আরাভী যীয়বত 
ভুলরভগণ এবক বযয বাআ। এবক বযয করযাণ কাভনা 
কযবফ এফং এবক যবক াাময কযবফ।34 
                                                           
34 লমভন াদীব ফলণমত বয়বি, অভয আফবন রৄয়াআফ যা. বত ফলণমত। লতলন 
তায লতা লথবক ফণমনা কবযবিন, তায লতা তায দাদা লথবক ফণমনা কবযবিন। 
যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ ফবরবিন, “ভুলরভবদয কবরয যক্ত 
(লকা ফা যক্তণ আতযালদবত) ভান। অয ভুলরভবদয একজন ফমলনম্ন 
লেণীয (দা) মলদ লকান কালপযবক লনযাত্তা লদয় তবফ ন্য কর 
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সুতযাং লকান ভানুবলয জন্য রৃলনয়া লকংফা অলখযাবত ক্ষলত 
াধন কযবফ এভন লকান লক্ষবত্র ম্পদ নষ্ট কযায লকান সুবমাগ 
লনআ। 
তাবর লদখা মাবি, আরাবভ ম্পদ খযবচয লক্ষবত্র স্বাধীনতা 
না থাকায লদকলট খুফ কভ ফযং স্বাধীনতায লদকলটআ লফী। 
ভানুল লমবাবফ খুল ম্পদ খযচ কযবত াবয মলদ তা যীয়ত 
নুভলদত লক্ষবত্র য়। 
 
২) যাজননলতক লধকায: 
স্বাধীনতায অবযকলট ঈদাযণ যাজননলতক লধকায। 
যাজননলতক লধকায ফবর শ্চাবতয লম ব্দলট ফযকবাবফ 
ফযফরত বি ললট দ্বাযা তাবদয ঈবেশ্য র, গণতালন্ত্রক 
লনফমাচন। 
গণতালন্ত্রক লনফমাচন কখবনা য় ন্যায় িত অফায কখবনা য় 
প্রবালফত। কাযণ, লনফমাচন লক কবয? ভানুল। 
                                                                                                            
ভুলরভগণ তা ারন কযবফ। দূবযয লকান ভুলরভ মলদ লকান কালপযবক অেয় 
লদয় তবফ (লআ কালপবয য ফালড়য াবয ফযলক্ত) তা ারন কযবফন। 
ভুলরভগণ (বমালগতায লক্ষবত্র) যষ্পবযয জন্য বফ তাবদয (ত্রুবদয 
লফরুবদ্ধ) একলট াবতয ভত।” (সুনান অফু দাঈদ/২৭৫১) 
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অনাযা জাবনন লম, ফতমভাবন লম ফ ঈন্নত লদব লনফমাচন 
নুলষ্ঠত য় লগুবরাবত লনফমাচবনয জন্য প্রচায-প্রচাযণা 
চারাবনা বয় থাবক। মায থম-ম্পদ  লফী তায লে 
প্রচাযণা য় লফী। মায পলর ল তায বক্ষ জনভত ৃলষ্ট 
কযবত ক্ষভ য়। ফববল ননফতাচলন লআ য় লফজয়ী। মলদ 
ল লদ লযচারনায জন্য ঈমুক্ত নয়। লকন্তু ভানুল তাবক 
বফবচবয় ঈমুক্ত লফবফচনা কবয লনফমালচত কবয। এবাবফ ল 
করবক প্রতালযত কযবত ক্ষভ য়। কাযণ, লনফমালচত ফযলক্তগণ 
প্রকৃতবক্ষ ৎ  করযাণ কয লক না তা াধাযণ ভানুল ফুঝবত 
াবয না। ফ ভানুবলয লফচায-ফুলদ্ধ লতা  এক ভান নয়। 
এভন বত াবয, লধকাং ভানুলআ বচতন লফচায-ফুলদ্ধয 
লধকাযী নয়। তাই লধকাং ভানুলআ  জাবন না লদ, জালত 
এফং ফম াধাযবণয জন্য লক লফী করযাণকয? এ ফ  নানা 
কাযবণ লনফমাচন প্রবালফত য়। 
লনফমাচবন বথময ভাধযবভ মাযা প্রবাফ ৃলষ্ট কবয তাবদয ভবধয 
অয মাযা যবয়বি তাযা র, লফার থম-ম্পবদয লধকাযী 
আরদী  খৃষ্টান ফরয়। এবদয ভাধযবভ লনফমাচন প্রবালফত য়। 
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তাযা এবাবফ থম খযচ কবয এ জন্য লম, মাবত লনফমাচবন এভন 
ফযলক্ত লফজয়ী য় লম তাবদযবক ভথমন কযবফ। 
লভাটকথা, লম যাজননলতক স্বাধীনতায থম র, একলট লনফমাচন 
নুলষ্ঠত য়া এফং ারমাবভবন্ট মায়া অয  লটা ফ ভয় 
লদ  জালতয জন্য করযাণকয না বত াবয। 
আরাবভ াক লনফমাচন দ্ধলত:  আরাভী যীয়বত যাষ্ট্র 
লযচারনায লফলয়লট অরুর ালল্ল য়ার অকদ35 তথা ভুলরভ 
ঈম্যায অবরভ  াক লনফমাচবনয জন্য যাজননলতক দূযদলমতা 
ম্পন্ন ফযলক্তবদয এয ঈয ন্যাস্ত কযা বয়বি। লদবয 

                                                           
35 „অরুর াল্ল য়ার অকদ ‟ ফরবত ভুলরভ ঈম্যায লআ  ফ 
অবরভ, যাজননলতক লনতৃফৃন্দ এফং প্রথভ ালযয ফযলক্তগণ ঈবেশ্য মাবদয 
ভবধয লতনলট তম ফা গুণাফরী লফদযভান। মথা: 
(১) লযূণম ন্যায়যায়নতা  ততা।  
(২) এভন জ্ঞান এফং যাজননলতক দূযদলমতা , মায ভাধযবভ াক য়ায জন্য 
লমাগয ফযলক্তবক নাক্ত  লনফমাচন কযা ম্ভফ। (৩) এভন লকভত  
প্রজ্ঞা, মায ভাধযবভ ান ক্ষভতায জন্য লমাগয একালধক ফযলক্ত লথবক ফমালধক 
লমাগয এফং জনাধাযবণয কামমালদ লযচারনায় ফমালধক ঈমুক্ত ফযলক্তবক 
লনফমাচন কযা মায়। অয এক কথায় , ভুলরভ ঈম্যায অবরভ  াক 
লনফমাচবনয জন্য যাজননলতক দূযদলমতা  ম্পন্ন ফযলক্তগণআ বরন الحل أهل 
 ।والعقد
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লববাক, আভাভ, যাষ্ট্রপ্রধান  লদ লযচারনায জন্য লমাগয 
ফযলক্ত লনফমাচবনয দালয়ত্ব আরাভ ফম াধাযবণয ঈয  মন 
কবয লন। যাবষ্ট্রয লববাফক লনধমাযবণ আরাভ জ্ঞ অয জ্ঞানী, 
দ্বীন ম্পবকম ভূখম অয অবরভবক ভানবাবফ ভূরযায়ন কবয লন। 
যীয়ত ফবর লন লম, ঈববয়য লবাট ভান। এ লক্ষবত্র মলদ 
ফাআবক ভানবাবফ লদখা য় তবফ লটাআ বফ ন্যায়। ফযং 
আরাভ এআ দালয়ত্ব লদবয়বি অরুর ালল্ল য়ার অকদ তথা 
ভুলরভ ঈম্যায অবরভ  াক লনফমাচবনয জন্য যাজননলতক 
দূযদলমতাম্পন্ন ফযলক্তফবগময ঈয। লমভন, অফু ফকয যা. তায 
যফতমী খলরপা লববফ ঈভয যা. এয নাভ লঘালণা কবযবিন। 
ঈভয যা. যফতমী খলরপা লনফমাচবনয জন্য অবর রৄযা তথা 
লফচক্ষণ  লমাগয একদর াাফীয ভন্ববয় গলিত ঈবদষ্টা 
লযলবদয ঈয দালয়ত্ব মন কবয লগবিন। এলট একলট দীঘম 
অবরাচনায লফলয়। 
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তথাকলথত যাজননলতক স্বাধীনতা এফং ফাস্তফতা: 
প্রথভ কথা র, এআ তথাকলথত যাজননলতক স্বাধীনতা, ংদ 
এফং তাবদয লফাঁবধ লদয়া লবেভ নুমায়ী  লনফমাচন..এ ফ  
তাযা লনবজযাআ ফমত্র ফাস্তফায়ন কবয না।  
লদ্বতীয়ত কথা র,  এয ভাধযবভ লকফর জনগণবক খুল কযা 
িাড়া লদবয লকান করযাণ য় না।  
তবফ এয ভাধযবভ কামমত রাবফান য়, ক্ষভতায ভনবদ  
অবযাী এফং তায াবথ ম্পৃক্ত কলতয় ফযলক্তফগম। থচ এযা 
লদবয ফবচবয় লমাগয ফযলক্ত নয়। লকন্তু াধাযণ জনগণ  
লমবাবফ লচবয়বি লবাবফআ বয়বি!!  
শ্চবতযয লযবালা নুমায়ী যাজননলতক স্বাধীনতায াবথ 
অবযকলট লফলয় ম্পৃক্ত। তা র, লদবয লম লকান লেণীয ভানুল 
দর গিন কবয যাজননলতক কামমক্রভ চারালত াবয। অয দবরয 
লনবদমনা নুমায়ী তাযা লদবয যাজনীলতবত প্রবাফ লফস্তায 
কযবফ। এআ কাযবণ, প্রাচয  শ্চাবতযয লদগুবরাবত ম্পূণম 
লবন্ন দৃলষ্টবিী  লফযীত ভূখী ফর দর-ঈদর  যবয়বি। লমভন, 
লডভক্রালটক ালটম, লযাফলরকান ালটম, কলভঈলনে ালটম, 
লরফায ালটম আতযালদ। 
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লনফমাচবন ফ দর প্রলতদলন্দ্বতা কবয। তাযয লকান এক দর 
লফজয়ী বর তাযা তাবদয দৃলষ্টবিী, যাজননলতক অদম, লফচায 
 অআনগত ভতাদম আতযালদ লদব ফাস্তফায়ন কবয। তাআ লদখা 
মায়, মখন একদর ন্য দবরয ঈয লফজয়ী য় তখন লদবয 
ফম াধাযণ লআ দবরয ফ দৃলষ্টবিী  লদ লযচারনায 
নীলতয ঈয ন্তুষ্ট থাবক না। মাযা ল দবরয াবথ ম্পৃক্ত 
লকফর তাযাআ খুল থাবক অয ন্যযা চায় এআ দর লমন, 
যফতমীবত অয ক্ষভতায় না অব। ফযং তাযা াক দবরয 
লফলবন্ন কামমক্রভ  দৃলষ্টবিীয ভাবরাচনা  ফদনাভ কযবত 
থাবক। 
শ্চাবতযয লফাঁবধ লদয়া লনয়ভ নুমায়ী মলদ লদব ‘যাজননলতক 
স্বাধীনতা’ প্রলতলষ্ঠত য় তবফ এবত লদব যাজননলতক 
প্রলতদলন্দ্বতা ৃলষ্ট য় মা লদবক এক ও লবন্ন দৃলষ্ট বিীয 
লদবক লনবয় মায় না। যাবষ্ট্রয কামমক্রভ ফম লেণীয ভানুলবক ন্তুষ্ট 
কযবত াবয না। ফযং লদখা মায়, যাজননলতক স্বাধীনতা এফং 
গণতবন্ত্রয নাবভ একদর ক্ষভতায় মায়ায য তা 
গ্রণবমাগযতা ায় না। 
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অনাবদয াভবন এয সুষ্পষ্ট ঈদাযণ যবয়বি। লমভন, 
অরবজলযয়া এফং তুযবস্কয কলতয় আরাভী দর গণববাবট  
লফজয়ী বর যাষ্ট্র তা লভবন লনয় লন। কাযণ ক্ষভতাীনযা র, 
াভলযক ন্থী। তাযা গণতন্ত্র চায়, ভানফালধকায চায় লকন্তু 
আরাভন্থীযা লফজয়ী বর তখন তালদয ননকি তাযা অয 
গ্রণবমাগযতা ায় না।  
এআ জন্যআ ফলর, লঈভযান যাআট, জালতংঘ এভন লক 
শ্চাবতযয লদগুবরা তাবদয লঘালণা নুমায়ী ভানফালধকায 
ফাস্তফায়ন কবয লন। ফযং বনক লভৌলরক লফলয়গুবরা লথবক 
তাযা বয এববি লমগুবরায ফযাাবয তাযা অবগ াাঁক-ডাক 
কযত। কলথত ‘ যাজননলতক স্বাধীনতা’য লক্ষবত্র শ্চাবতযয 
লদগুবরা, জালতংঘ, কাবপয এফং ভুনালপক লগালষ্ঠ লম 
লযভাণ ‘ভানফালধকায’ রঙ্ঘণ কবযবি অবরাচনা কযবত লগবর 

তায লপলযলস্ত বনক দীঘম বয় মাবফ! 
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যাজননলতক ংঘাত অয ক্ষভতায দন্দ্ব নয় ফযং াবকয জন্য 
করযাণ কাভনা  রৃবদ: 
যাজনীলতয লক্ষবত্র  আরাভী যীয়ত ভানফ আলতাবয 
লফমাৎকৃষ্ট  যীলক্ষত লম নীলতলট ঈাস্থান কবযবি তা র, 
াবকয জন্য নীত তথা করযাণ কাভনা কযা  রৃবদ 
লদয়া। এলটবক লকফর আফাদবতয ং নয় ফযং ভুলরভ ঈম্যায 
ঈয পযজ কবয লদয়া বয়বি।  
যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ ফবরবিন,  

ِلِميَنىَوَع مَّلِتِهمْوى ِةى لْوُم ْو ىَق َلىِللَّلِ ىَوِلِكَت ِبِ ىَوِلَرُ  ِلِ ىَوأِلَِئمَّل يُنى لنَّلِ يَ ُةىقُ لْوَن ىِلَمنْو   لدِّب
“দ্বীন-ইরাভ  নীত ফা রৃবদ  করযাণ কাভনায ঈয 
প্রলতলষ্ঠত। অভযা লজবজ্ঞ কযরাভ, কায জন্য নীত ল 
অল্লায যাূর? লতলন ফরবরন: “ অল্লা, তাাঁয লকতাফ 
(কুযঅন), তাাঁয যাূর, ভুলরভলদয আভাভ এফং াধাযণ 
ভুলরভলদয জন্য।”36 

                                                           
36 ভুলরভ, া/৫৫  ফুখাযী (ভুয়াল্লাক), লকতাফুর ইভান, যাূর াল্লাল্লার 
অরাআল য়া াল্লাভ এয ফাণী: “দ্বীন র নীত (ফা রৃবদ  করযাণ 
কাভনায) ঈয প্রলতলষ্ঠত...।” 
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সুতযাং ভুরভানবদয আভাভবদয ( াক  লনতৃফৃন্দ) করযাণ 
কাভনা ও তালদযলক দুলদ লদয়া ফায ঈয পযজ। 
াকগণ মলদ নীত না রৄবন তবফ তাবদয ভবধয লকান করযাণ 
লনআ এফং ঐ ভুলরভবদয ভাবঝ লকান করযাণ লনআ মাযা 
াকবদয নীত কবয না। লকন্তু কথা র, এআ নীত াক 
মমন্ত লৌাঁিবফ লকবাবফ? 
আরাবভয প্রথভ মুবগ যাষ্ট্রপ্রধান মমন্ত জনগবণয নীত 
লৌাঁিায ভাধযবভ লির প্রধানত: অরুর াবল্ল য়ার অকদ 
এফং অবর রৄযা ( ঈবদষ্টা লযলদ) মাযা এ লক্ষবত্র লকান 
কাজলট ঈমুক্ত লটা নুধাফন কযবত াযবতন। 
 
৩) ধভমীয় স্বাধীনতা: 
ধভমীয় স্বাধীনতায ফযাাবয তাযা ফবর, ভানুল আিা নুমায়ী ধভম 
গ্রণ কযবফ। থমাৎ ভানুল ফযলক্তগতবাবফ ধভম ারন কযবফ। 
তবফ বন্যয ঈয লজায কবয ধভম ফা লকান ধভমীয় লফলয় চালবয় 
লদবফ না। 
লকন্তু কথা র, অল্লা তায়ারা তাাঁয যাূবরয ঈয লম ধভম 
ফতমীণ কবযবিন তা র আরাভ। এলটআ তয ধভম। লম ফযলক্ত 
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এ ধভম ফরম্বন কযবফ ল ভুলরভ। ত:এফ লকঈ মলদ ফবর, 
অলভ স্বাধীন। অলভ আরাভ ফাদ লদবয় ন্য ধভম গ্রণ কযফ। 
তবফ তা ভানা বফ না। লকন? ঈত্তয র, ল তাবর একটা 
াগর লম লকনা লনবজয করযাণ ফুঝবত াবয না। প্রকৃতবক্ষ 
আ  যকারীন ঈবয় জীফবন আরাভ তায জন্য করযাণকয। 
তাবক মলদ অভযা আরাভ িাড়া ন্য ধভম গ্রবণয  য়ায 
সুবমাগ লদআ তবফ তাবক লমন অভযা জাান্নাবভ মায়ায 
নুভলত লদরাভ।  
অল্লা তায়ারা ফবরন, 

ِ َرِةىِمَنى لْوَخ ِ رِينَى َبَلىِمنْوُ ىَوُهَ ىِ يى اْو َ ِمىِديًن ى َ َلنىيُ  ْو َرى اْوِ ْو  َوَمنىيَ بْوَتِ ىَغي ْو

“লম ফযলক্ত আরাভ িাড়া ন্য লকান ধভম তারা কবয , 
কলিণকাবর তা গ্রণ কযা বফ না এফং অবখযাবত ল 
ক্ষলতগ্রস্ত।”37  
 
 ী াদীব ফলণমত বয়বি, 

تُ ُل اُى ىَبدَّلَلىِديَنُ ىَ  ق ْو  َمنْو

                                                           
37

 ূযা অবর আভযান/৮৫ 
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“লম তায দ্বীন লযফতমন কযর তাবক লতাভযা তযা কবযা।”38 
সুতযাং লকান ভুলরভ মলদ ন্য ধবভম ধভমান্তলযত য় তাবক তযা 
কযা লযামম। অল্লা তায়ারা ফবরন, 
ٍمىُيِ ب ُُّهمْوىَوُيِ بُّ  َ ُى َفىيَ ْوِتيى للَّل ُ ىِبَ  ْو  يَ ىأَي َُّه ى لَّلِذيَنىآَمُن  ىَمنىيَ رْوَتدَّلىِمنُكمْوىَعنىِديِنِ ىَ َ  ْو
“লতাভাবদয ভবধয লম স্বীয় দ্বীন লথবক লপবয মাবফ, লচবযআ 
অল্লা এভন ম্প্রদায় ৃলষ্ট কযবফন, মাবদযবক লতলন 
বারফাবফন এফং তাযা তাাঁবক বারফাবফ।”39  
লকন্তু একজন ভুলরভ তায আবিভত লম লকান ধভম গ্রণ 
কযবত াবয। ভানুলবক অভযা আরাভ গ্রলণ ফাধয কযবফা না। 
নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ আরদী-খৃোনবদযবক 
তাবদয ধবভময ঈয লফচর থাকায স্বীকলৃত লদবয়বিন। লকন্তু 
লআ াবথ লতলন তাবদযবক আরাবভয লদবক অফান 
জালনবয়বিন, তাবদযবক অবদ-লনবলধ কবযবিন। 
সুতযাং আরাভী যাবষ্ট্র ধভমীয় স্বাধীনতায লনশ্চয়তা যবয়বি এআ 
বতম লম, লকঈ আরাভ লিবড় ন্য ধবভম ধভমন্তলযত বত াযবফ 

                                                           
38 ী ফুখাযী া/৬৯২২ 
39 ূযা ভালয়দা/৫৪ 
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না। লকননা, আরাভআ একভাত্র লিক ধভম। অয আরাভী 
যীয়ত এববি ভানুবলয করযাণ লনলশ্চত কযবত। সুতযাং লকান 
ফযলক্ত মলদ আরাভ ধভম লযতযাগ কবয তবফ এবত প্রভালণত বয় 
ল সুফুলদ্ধয ধাযক নয়। 
 
৪) ভুক্তলচন্তা  ভত প্রকাবয স্বাধীনতা: 
জালতঙ্ঘ যলচত ভানফালধকায নলদ  অবযকলট স্বাধীনতায 
লফলয় ঈবল্লখ কযা বয়বি তা র, ভুক্তলচন্তা  ভতপ্রকাবয 
স্বধীনতা। থমাৎ কর ভানুল স্বাধীন। সুতযাং প্রবতযবকয 
লধকায যবয়বি, ল মা আিা তাআ ফরবফ, আিাভত লম লকান 
ভত প্রকা কযবফ ফা লম লকান ভতাদম প্রচায কযবফ। লকন্তু এ 
ফযাাবয তাবক লকান জফাফদাল কযবত বফ না। থচ 
আরাবভ তমীনবাবফ ভুক্তলচন্তা ফা ভতপ্রকাবয স্বাধীনতা 
লনআ। 
আরাভী যীয়বত এলট গ্রণলমাগয নয়। আরাভী যীয়বত 
করবক এ লধকায লদয় লন লম, ল মা ভবন চায় তাআ ফরবফ। 
আরাভী যীয়ত এববি ভানুলবক ভান ৃলষ্টকতমা অল্লায 
দাবত্বয লদবক অফান জানাবত। কর ভানুবলয লফচায-ফুলদ্ধ 
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ভান নয়। সুতযাং ভানুলবক মলদ এ সুবমাগ লদয়া য় লম, ল মা 
ভবন চায় তাআ ফরবফ ফা লম লকান ংয়-বন্দ ভানুবলয ভাবঝ 
িলড়বয় লদবফ তাবর লদখা মাবফ মায ইভান দূফমর ফা লম ফযলক্ত 
য়তানী ংবয়য জফাফ লদয়ায ভত লমাগযতা যাবখ না  তায 
লফযাট ক্ষলত বয় মাবফ ফা ভাবজ লফমময়-লফৃংখরা িলড়বয় 
ড়বফ। 
 
এ প্রলে ঈভয যা. এয মুলগ ংঘনিত একনি ঘিনা: 
গুনাআভ লগাবত্রয সুফাআগ আফবন আর নাভক এক ফযলক্ত ভদীনায় 
অগভন কযর। তায কাবি লির লকিু ফআ-ুস্তক। ল লরাকলট 
কুযঅবন অয়াবত ভুতাালফ (স্পষ্ট  ফযাখযা াবক্ষ) 
অয়াতগুবরায ফযাাবয লরাকজনবক লজবজ্ঞ কযা রৄরু কযর। 
লফলয়লট ঈভয যা. এয লনকট লববমাগ ঈিবর লতলন ল 
ফযলক্তবক তায কাবি লনবয় অায জন্য লরাক ািাবরন। অয 
আবতাভবধয তায ঈবেবশ্য লতলন লখজুবযয ডাবরয কাবয়কলট রালি 
প্রস্তুত কযলরন। 
লরাকলট ঈভয যা. এয লনকবট এব ফবর- 
লতলন তাবক লজবজ্ঞ কযবরন: লক তুলভ? 
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ফরর: অলভ অব্দুল্লা সুফাআগ 
ঈভয যা.: অলভ অব্দুল্লা ঈভয 
এযয লতলন তাবক লখজুবযয রালি লদবয় তাবক প্রায রৄরু 
কযবরন। লরাকলট অত বয় তায লচাযা লদবয় যক্ত গলড়বয় 
ড়বত রাগর। তখন এক মমাবয় ল ফরর, ল অভীরুর ভুলভন, 
মবথষ্ট বয়বি, এফায থাভুন। অল্লায কভ, অভায ভাথায় মা 
লির তা দূয বয় লগবি।”40 থমাৎ ল অভীরুর ভুলভনীন, অভায 
ভবন লম ফ ংয় লির, লগুবরা লথবক অল্লা অভাবক যক্ষা 
কবযবিন। ত:য ঈভয যা. তাবক লদ লথবক লফয কবয লদবয় 
তাবক লরাকজবনয াবথ ঈিাফা কযবত লনবলধ কবয লদবরন 
লমন, লরাকজবনয ভবধয তায খাযা প্রবাফ না বড়। 
যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভবক রৃলনয়ায ফুবক লকন 
ািাবনা বয়লিবরা? নফী-যাূর ািাবনায ঈবেশ্য লির, ভানুল 
লমন ভান অল্লায দাত্ব লভবন লনয়। 

                                                           
40 অর অজুযযী লপ যীয়া ৃষ্ঠা নং ১৫৩ আফবন ফাত্তা লপর আফানা, ৃষ্ঠা 
নং ৭৮৯, রারকাই লপ যব ঈূবর আলতকাদ অরু সুন্না য়ার জাভায়া 
৪/৭০৬  
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সুতযাং লকঈ মলদ ভন মা চায় তাআ প্রচায কবয ভানুবলয দ্বীনবক 
নষ্ট কলয লদয় তবফ ললট বফ নফী-যাূর লপ্রযবণয ভূর ঈবেশ্য 
লযন্থী কাজ। নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভবক 
লপ্রযণ কযা বয়বি এ জন্য লম, ভানুল লমন ভান অল্লায 
নুগত দাব লযণত য়, লফশ্বজাাবনয ারনকতমা ভান  
অল্লায াভবন লনবজবক লযূণমবাবফ াঁব লদয় এফং  
আরাবভয লক্ষা  দাফীলক ফাস্তফায়ন কবয। 
লকান ফযলক্ত মলদ আরাবভয এআ ভূরনীলত ধ্বং কযায জন্য 
গ্রয য় ফা লনবচয লদবক গতম খুাঁবড় মাবত আরাবভয বীত 
ধ্বব বড় তবফ তাবক থালভবয় লদয়া লযামম। 
সুতযাং অভাবদয আরাবভ লন:তম ফাক স্বাধীনতা ফা লদ্বধাীন 
ভত প্রকাবয সুবমাগ লনআ। 
অলন লফলবন্ন লফলবয় ভত লদবত াবযন লকন্তু তা লমন কুযঅন, 
সুন্না ফা আরাবভয লকান ভূরনীলতবক কটাক্ষ না কবয না য়। 
ক্ষান্তবয অলন মলদ এভন ফ ভত ফা ভতাদম প্রচায কবযন 
মা দ্বীনবক অঘাত কবয ফা দ্বীবনয ভমমাদাানী কবয ফা ভানুলবক 
লফশ্বজগবতয প্রলতারক ভান অল্লায আফাদত লথবক দূবয 
লযবয় লদয় তবফ ললট বফ মুবগ মুবগ নফী-যাূর লপ্রযবণয 
ভূরনীলত  ভূর লক্ষায লযন্থী। 
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আরাভ লকন ভানুলবক দ্বীনী লফলবয় তমীনবাবফ ভতপ্রকাবয 
স্বাধীনতা লদয় লন? 
ফ ভানুবলয  লঝাাঁক-প্রফণতা ভান নয়। লধকাং ভানুল 
অবফগ লনবময; দরীর লনবময নয়। লধকাং ভানুল ফ লকিুবক 
দরীর-প্রভাণ, করযাণ-করযাণ, বাবরা-ভন্দ ফ লদক 
লফবফচনা কবয লবফ কযলত ক্ষভ য়  না। অবফগী ভানুল 
অবফগ লনবময প্রবাফ ৃলষ্টকাযী কথাগুবরাবকআ গ্রণ কবয 
থাবক। 
বনক ভয় লফচাযক দলরর-প্রভাণ না থাকবর রৃ জন 
লফফাদীয ভাবঝ লম লফী বাবরা বাবফ তায াভবন মুলক্ত-তকম  
ফক্তফয ঈস্থান কযবত াবয তায বক্ষআ যায় লদয়। লমভন 
ী ফুখাযীবত ফলণমত বয়বি, নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া 
াল্লাভ ফবরন: 
ىَقَضيْوُتىَلُ ىِبَ قِّبى ىبَ عْوٍضىَ َمنْو ِتِ ىِمنْو ىَوَلَعلَّلىبَ عْوَضُكمْوىأَلْوَ ُنىِبُ جَّل َتِ ُم َنىِ َليَّل ِ  َّلُكمْوىَتخْو

َه  ى لنَّل ِرىَ َ ىيَ ْوُ ذْو ِلِ ىَ ِإ َّلَم ىَأقْوَطُعىَلُ ىِقطْوَعًةىِمنْو  َأِ يِ ىَشيْوً  ىِبَ  ْو
“লতাভযা লফলবন্ন ঝগড়া-লফফাদ লনবয় অভায লনকট এব 
থাবকা। (তাযয লদখা মায়), অভায াভবন একজবনয লফরুবদ্ধ 
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ন্যজন সুন্দযবাবফ ( তায দাফীয বক্ষ) মুলক্ত-প্রভাণ ল 
কবয। অয তায ফক্তবফযয অবরাবক অলভ মলদ কাঈবক তায 
ন্য বাবয়য লকান ক লদবয় লদআ তবফ তাবক লমন অলভ এক 
টুকযা অগুন লদরাভ। সুতযাং তায কতমফয র, তা গ্রণ না 
কযা।”41 
মলদ দ্বীবনয লফলবয় ভত প্রকাবয স্বাধীনতা লদয়া য় তবফ 
ভানুবলয ভাঝ লথবক দ্বীন লফদায় লনবফ, দ্বীন আরাবভয লক্ষবত্র 
দূফমরতা ৃলষ্ট বফ, নফী-যাূরবদয অলফবমাবফয প্রবাফ এফং 
ভগ্র লফশ্বচযাচবযয ভালরক  স্রষ্টা ভান অল্লায দ্বীবনয ঈয 
ন্তুষ্ট থাকায লফলয়লট ভানুবলয ভন লথবক ঈবি মাবফ। 
অনাযা জাবনন, ফতমভাবন লম ফ লদব ধভমীয় লফলবয় ভত 
প্রকাবয স্বাধীনতা লদয়া বয়বি ল ফ লদবয বনক ভানুল 
ফালতর ভতাদবম প্রবালফত বয় দ্বীন  লথবক দূলয বয লগলি। 
(অল্লা অভাবদযবক লপাজত করুন)। কাযণ লধকাং ভানুল 
অবফগ প্রফণ। তাযা মাচায়-ফািাআ না কবয জবাবফ কথা 
গ্রণ কবয। তাআ অবরভবদয কযণীয় র, দ্বীনলক লপাজবতয 

                                                           
41 ফখুাযী,  া/২৬৮০  ভুলরভ া/১৭১৩ 
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স্বাবথম ফালতরন্থীবদয ভ্রান্ত কথা-ফাতমায জফাফ লদয়া। লকন্তু তা 
অবর ফ ভয় ম্ভফ য় না। কাযণ তমীনবাবফ 
ভতপ্রকাবয স্বাধীনতা ভানুবলয ধভম লফশ্বাবক নষ্ট কযবত 
বূলভকা ারন কবয থচ ফ ভানুল এ ফ ভ্রান্ত ংবয়য জফাফ 
লদয়ায ক্ষভতা যাবখ না। 
লভাটকথা, অভযা ফরফ, আরাভী যীয়বতয অলফবমাফ ঘবটবি 
কর লেণীয ভানুবলয লধকায যক্ষায ঈবেবশ্য। লতা, ুত্র, 
স্বাভী, েী, যাষ্ট্রপ্রধান, াধাযণ জনগণ, লফচাযক, লফচায প্রাথমী, 
অভীয-পলকয, স্বাধীন, দা, ুরুল ফা নাযী ফায জন্য। 
আরাভ কর লেণীয ভানুবলয লধকাবযয লনশ্চয়তা লদবয়বি। 
লতা-ভাতায লধকায, ন্তানবদয লধকায, স্বাভীয লধকায, 
েীয লধকায, এক ভুলরবভয কাবি ন্য ভুলরবভয লধকায, 
ভুলরবভয লধকায। লকান কাবপয মলদ লতাভায প্রলতবফী 
য় তাবর লতাভায ঈয তায লকিু লধকায যবয়বি। ভুলরভ 
যকাবযয াবথ চুলক্তফদ্ধবাবফ ফফাকাযী ভুলরবভয 
লধকায যবয়বি, আরাভী যকাবযয লনকট লনযাত্তা রাবকাযী 
ভুলরবভয লধকায যবয়বি...।  
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অব্দুল্লা আফবন অভয যা. বত ফলণমত, লতলন একলট িাগর 
জফাআ কযবরন। ( তাযয তায লযফাবযয লরাকবদযবক) 
লজবজ্ঞ কযবরন, লতাভযা লক অভায আরদী প্রলতবফীয লনকট  
লগাস্ত ঈায ালিবয়বিা? অলভ যাূর াল্লাল্লার অরাআল য়া 
াল্লাভবক ফরবত রৄবনলি, লতলন ফবরবিন: 

 َم ىزَ َلىِجبْورِيُلىيُ ِصيِنيىبِ لْوَج ِرىَ تَّل ىظَنَ نْوُتىأَ َّلُ ىَ يُ َ رِّب ُ ُى
“লজফযাইর অভাবক প্রলতবফীয ফযাাবয এত লফী ঈবদ 
লদবতন লম, ভবন র লতলন য়ত লল মমন্ত প্রলতবফীবক 
ম্পবদয ঈত্তযালধকাযী ফালনবয় লদবফন।”42  
তাবর প্রভালণত র লম, আরাভী যীয়ত থমননলতক 
লধকায, প্রলতবফীয লধকায, ভুলরবভয লধকায আতযালদ 
াভলগ্রক লধকাবযয লনশ্চয়তা প্রদান কবযবি। তবফ এআ বতম 
লম লটা আরাভী যীয়ত লম করযাণ ফাস্তফায়ন কযায ঈবেবশ্য 
অগভন কবযবি তায স্ববক্ষ বত বফ। আরাভী যীয়ত 
লকফর ালথমফ করযাণ লনলশ্চত কযায জন্য অগভন কবয লন ফযং 

                                                           
42 ফখুাযী, া/৬০১৪, ৬০১৫  ভুলরভ , া/২৬২৫, অফু  দাঈদ া/৫১৫২, 
লতযলভমী, া/১৯৪৩, অভদ ১১/৩৮, 
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অগভন কবযবি আ  যবরৌলকক ঈবয় জগবতয করযাণ 
লনলশ্চত কযায ঈবেবশ্য। এবত ভানুবলয জীফন-ভযণ, রৃলনয়া-
অলখযাত ঈবয় লদবকআ করযাণ যবয়বি। 
ভানফালধকায লফলবয় এআ র লভৌলরক লকিু কথা। মলদ এতটুকু 
অবরাচনা এ লফলবয়য জন্য ালফমক লদক লথবক মবথষ্ট নয়। 
তফু এআ ফরর অবরালচত লফলয়লট ফুঝায লক্ষবত্র অভায এ 
কথাগুবরা ায়ক বফ ফবর অা কলয। 
এটা লনলশ্চত লম, লম লদব আরাভী যীয়তবক ম্যান কযা য় 
ফা আরাভী যীয়তবক উবধ্বম যাখা য় ফা লম লদব আরাভী 
যীয়ত কাবয়ভ যবয়বি ল লদব ভানফালধকায ফবচবয় লফী 
সুযলক্ষত য়। ক্ষান্তবয লম লদ আরাভী যীয়ত ফাস্তফায়বন 
দূফমর ল লদ ভানফালধকায ফাস্তফায়বন দূফমর। কাযণ, যীয়ত 
ম্যত ভানফালধকায ফাস্তফায়বনয লফলয়লট ভানুবলয ফাস্তফ জীফবন 
যীয়ত ফাস্তফায়বনয াবথ ম্পৃক্ত। মখন জুলডলয়ার যাআট, 
লপনালেয়ার যাআট, ভাবজ ন্যায়-আনাপ প্রলতষ্ঠা, জুরুভ-
তযাচাবযয লিক লফচায এফং আরাভ নুভলদত স্বাধীনতা 
লদয়া বফ তখন তায থম দাাঁড়াবফ ভানুল তাবদয ন্যাময লধকায 
জমন কযবরা, জমন কযর তাবদয মথাথম ানা। 



 

88 

 

 

 
 

ফমজন লফলদত কথা র, লযূণমবাবফ ভানফালধকায 
ফাস্তফায়বনয মুগ র, নফী াল্লাল্লার অরাআল য়া াল্লাভ এয 
মুগ এফং লখারাপাবয় যাবদীন এয মুগ। তায বয ঈভাআয়া-
অব্বালয় লথবক রৄরু কবয ফতমভান মুগ মমন্ত লম লদব মত 
লফী আরাভী যীয়ত ফাস্তফালয়ত বয়বি ল লদব তত লফী 
ভানফালধকায ংযলক্ষত বয়বি। 
ভানফালধকায লফলবয় লফার ভূবেয ভাবঝ এআ র াভান্য 
লিবটবপাাঁটা। অল্লায লনকট রৃয়া কলয, অল্লা লমন 
অভাবদযবক তাাঁয দ্বীবনয প্রচাযক ফালনবয় লদন। অভযা লমন এ 
বথ লফচর থাকবত ালয ও  তধমম ধাযণ কযবত লয। অয 
রৃয়া কলয, লতলন অভাবদযবক দ্বীবনয লফক, াামযা কাযী, 
আরবভ দ্বীবনয ধাযক-ফাক, ভান অল্লায যীয়ত এফং নফীয 
সুন্নবতয যক্ষায় গ্রগাভী বূলভকা ারনকাযী ফালনবয় লদন। 
অভীন। 

ভাি 


