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আlাহ তায়ালার aিst
যিদ আপনােদর কাuেক খবর েদয়া হয় েয, aমুক বাজােরর aমুক sােন eমন eকিট েদাকান আেছ যার মািলক, রkক,
kয়-িবkয়কারী eবং টাকা-পয়সা uসুলকারী েকu েনi, aথচ uk েদাকােনর রkণােবkণ, kয়-িবkয় o টাকা-পয়সা
আদান-pদান iতয্ািদ যাবতীয় কাজ আপনা আপিনi যথারীিত সmn হেc তখন আপনােদর েকu e adভূত ধরেনর
কথািট িব াস করেত পােরন িক? aথবা েকu যিদ বেল েয, e শহের eমন eকিট কারখানা আেছ, যার মািলক বলেত
েকu নাi, iি িনয়ার বা িমিsto তথায় দরকার হয় না, বরং কারখানািট uk sােন িনেজ িনেজi িবদয্মান ; pেতয্কিট
েমিশনo িনজ হেতi গিঠত, েমিশেনর kুd kুd aংশgেলা আবশয্ক aনুযায়ী s-s sােন িনেজ িনেজi েলেগ যায় ; তারপর
েমিশনo আপনা হেতi চলেত থােক eবং তা হেত বh আ য ধরেনর নুতন নুতন িজিনসo েবর হেত থােক তখন আপনারা
e খবরিটেক সতয্rেপ gহণ করেত পারেবন িক? আিম জািন, িন য়i আপনারা e ধরেনর সংবাদেক eক ফুঁৎকাের
uিড়েয় িদেবন eবং সংবাদবাহকেক পাগল বেল িবdrপ করেবন। aনূrপভােব আমােদর েচােখর সামেন pjjিলত িবজলী
বািতgেলা সmেn যিদ েকu বেল েয, ei ৈবdয্িতক লাiটgেলা যথাসমেয় আপন হেত jেল uেঠ o িনেভ যায়, তখন
আপনারা eকথািট সতয্ বেল মেন করেত পােরন িক? তdrপ েয বst আমরা পিরধান কির, েয েচয়াের আমরা বিস eবং েয
ঘের আমরা বসবাস কির ; uk বst, েচয়ার o থাকার ঘর আপনা হেত ৈতির হoয়ার সংবাদ েকােনা নামজাদা ৈবjািনক o
দাশিনেকর মুেখ বণ করেলo আপনারা তা িকছুেতi িব াস করেবন না।
uেlিখত ঘটনাবলী dারা eমন কতgেলা িজিনেসর uদাহরণ আপনােদর সামেন েপশ করা হেলা, যা আপনারা ৈদনিnন
কােজর িভতর িদেয়i েদেখ আসেছন। যিদ eকিট মামুিল েদাকান-কারখানার aিst মািলক o িনমাণকারীর pেচ া ছাড়া
গেড় uঠা সmূণ aসmব হয়, তেব আকাশ o পৃিথবীর ei িবরাট কারখানা েযখােন চnd-সূয o aগিণত তারকারািজ
িবদয্মান eবং েযখােন সমুেdর বা uপের uেঠ ঠা া হাoয়ার সাহােযয্ েমঘমালায় পিরণত হয় eবং পের তা বৃি rেপ ভূপৃে পিতত হেয়
o মৃত জিমেক সরস সজীব কের েতােল, তারপর নানা রেঙর নানা বেণর নুতন নুতন ফুেল ফেল ei
dিনয়ােক সুnর o সমৃdশালী কের মানব জািতর জীবন ধারেণর মান বৃিd কের, তার pকা o িব য়কর aিst আপনা
হেত গেড় uঠা িকrেপ সmব হেত পাের? তাi আপনােদর eকথা sীকার করেত হেব েয, e িবরাট কারখানািটর aিsেtর
িপছেন েকােনা eক কুদরতী হােতর কাযকরী iি ত aবশয্i লুিকেয় রেয়েছ।

মানব েদহ গঠেনর uপাদানgেলা িবে ষণ কের ৈবjািনকগণ েদখেত েপেয়েছন েয, শরীের িকছু পিরমাণ েলৗহ, গnক,
কয়লা, কয্ালিসয়াম লবণ iতয্ািদ িবদয্মান আেছ। uেlিখত িজিনসgেলার pেতয্কিট যথাপিরমােণ gহণ কের যিদ েকােনা
বয্িk মানুষ সৃি র েচ ায় যtবান হয়, তেব েস uk কােজ কখেনা কৃতকায হেত পারেব িক? আপনারা িন য়i s
ভাষায় utর িদেবন িকছুেতi নয়। যিদ তা আপনােদর েশষ িসdাn হয়, তেব বণশিk, দৃি শিk, চলনশিk eবং
রকমাির ৈবjািনক আিব ার শিkসmn, সুnর, সুগিঠত মানুষ সৃি র িপছেন েকােনা eক শিkশালী মহাjানী সুিনপুণ o
সুিবj হািকেমর েহকমিত iি ত িবদয্মান থাকার িsর িসdােn uপনীত হoয়া আমােদর জনয্ যুিk o িবjােনর িদক
িদেয়o খুব সহজ হেয় দঁাড়ায়।
মাতৃগভs kুd ফয্াkরীেত সnান জn হoয়ার িনগূঢ় তtt সmেক আপনারা কখনo িচnা কের েদেখেছন িক? সnান
জnােনার িপছেন মাতা-িপতার তদিবেরর েকােনা pভাব বাsিবক পেki েনi। েরেহম বা মাতৃগভs েছাট থিলিটেত
িকভােব, কার কুদরতী হােতর iশারায় sামী-stীর সহবােসর পর dিট aতীব kুd কীট যা aণুবীkণ যnt dারাo েদখা
ক সাধয্ মাতৃগেভ পরsের িমিলত হয় eবং aেলৗিককভােব মাতার রk তার খাদয্rেপ িনধািরত করা হয়, তারপর
,uেlিখত েলাহা, কয্ালিসয়াম iতয্ািদ িনজীব পদাথ িনিদ পিরমােণ তথায় eকিtত হেয় ধীের ধীের eকিট েগাশেতর
টুকরার সৃি হয় eবং aিভনবrেপ তা বাড়েত থােক। aতপর uk টুকরার যথাsােন হাত, কান, নাক, িজhা, মsক o
মিss eবং শরীেরর aনয্ানয্ aংগ-pতয্ংগ sাপন করা হয়। পের ঔ নবগিঠত েদেহ pােণর স ার করা হয় eবং মাতৃগভs
িশ আ যrেপ মাতৃরেk লািলত হেত থােক। তারপর uk িশ র কােন বণশিk, েচােখ দৃি শিk, নাক িদেয় িনঃ াস
gহেণর শিk o anের aনুভব করার শিk eবং aনয্ানয্ যাবতীয় শিk pদান কের েকামল েদহিটেক সবাংগীন সুnরভােব
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গঠন কের েতালা হয়। uপেরাk কাযাবলী সমাধােনর েয পিরমাণ সময় আবশয্ক, তা aিতবািহত হoয়ার পর হঠাৎ
eকিদন মাতৃগভs েসi েছাট ফয্াkরী uk সnানেক pসব েবদনার সাহােযয্ বাiের িনেkপ কের। eমিনভােব aগিণত
সnান uk ফয্াkরীর kুd sান হেত e িবরাট o pশs dিনয়ায় আগমন করেছ। তেব আ েযর িবষয় ei েয, ei সকল
মানব সnােনর ৈদিহক গঠেন, মেনর িচnাধারায়, aভয্ােস o েযাগয্তা pদশেন eবং aনয্ানয্ যাবতীয় বয্াপাের eেকর সােথ
aেনয্র িবরাট বয্বধান পিরলিkত হয়, eমনিক মাতৃগভs di সেহাদেরর মেধয্o কাযেkt, sভাব-pকৃিত eবং aনয্ানয্
িদক িদেয় বh পিরমােণ পাথকয্ দৃ হয়। মানব সnান সৃি র uেlিখত তথয্পূণ িললাসমূহ aবেলাকন করার পেরo যিদ
েকােনা বয্িk বলেত সাহস পায় েয, eর প ােত েকােনা শিkশালী, মহাjানী, সুিনপুণ কািরগেরর কািরগির িবদয্মান
েনi, তেব আমরা uk বয্িkেক িনেবাধ eবং তttপূণ আেলাচনার সারমম gহেণ akম বলেত বাধয্ হেবা।

eকtবাদ
আমােদর িবেবক িনঃসেnেহ e সাkয্ pদান কের েয, e dিনয়ায় েছাট-বড় েয েকােনা কাজ সmাদেনর দািয়tভার
dজেনর হােত aপণ কের আেদৗ েকােনা সুফল পাoয়া যায় না ; তাi eকi মাdাসা বা sুেল d’ pধান িশkক, eকদল
ৈসেনয্র d’জন েসনাপিত eবং eকi রাজেt d’ রাজার কতৃt পিরচালনার সংবাদ আমােদর েগাচরীভূত হয় না eবং
sভাবত তাহা হেতo পাের না। আমােদর জীবন পেথর েছাট-খাট বয্াপােরর মধয্ িদেয়o আমরা ei aিভjতা aজন
করেত সkম হi েয, সুশংৃ খলার সােথ েকােনা eকিট কাজ সmাদন করার uেdেশয্ তার দািয়tভার eকজেনর হােতi
aপণ করা আবশয্ক।
uেlিখত সরল o েসাজা কথািটেক sৃিতপেট জাগrক েরেখ eকবার িবsৃত সৃি েলাক, e জিম যােত আমরা বসবাস কির,
e চnd যা রােতর েবলা আমােদর দৃি পেথ ujjল হেয় েদখা েদয়, e সূয যা pিতিদন uদয় হয় o as যায়, e aগিণত
তারকারািজ যা ঘূণায়মান aবsায় আকােশ পিরদৃশয্মান হয়, ei সমেsর ঘূণেনর মেধয্ eকিট সুশৃংখিলত নীিত িবদয্মান
রেয়েছ। তাi রাত বা িদেনর আগমন কখেনা আপন আপন িনিদ সমেয়র পূেব দৃ হয় না। চঁাদ কখেনা পৃিথবীর সােথ
ধাkা খায় না। সূয কখেনা আপন গnবয্ পথ েছেড় eক কদমo eিদক oিদক যায় না। e aসংখয্ াময্মাণ তারকারািজ
যার মধয্কার েকােনা েকােনা তারকা আমােদর ei পৃিথবী aেপkা বhgেণ বড় pেতয্কিট ঘিড়র যntপািতর নয্ায় eক
িবরাট শৃংখলায় আবd eবং eক িনধািরত বয্বsানুযায়ী আপন িনিদ পেথ গিতশীল। েকu আপন পথ হেত eক চুল
পিরমাণo টলেত সমথ নয়। eসেবর মধয্কার পারsিরক সmেকর িভতর সামানয্ পিরমাণ বয্িতkম ঘটেল e পৃিথবীর
সমs কারখানায়i uলট-পালট হেত বাধয্ eবং aসাবধানতা বা aিনয়মতার ফল srপ ে েনর সংঘেষর নয্ায় াময্মাণ
তারকারািজেতo িবরাট সংঘেষর সৃি হেতা।
ei েতা েগেলা আকাশ রােজয্র কথা। eখন eকবার e পৃিথবী o আমােদর আপন aিsেtর pিত দৃি পাত কrন। e ধূিলর
ধরায় আমােদর জীবন ধারেণর সব িবিচt কমকা o কতকgিল িবিধ বয্বsার সীমার মেধয্ আবd। পৃিথবীর মাধয্াকষণ
শিk pেতয্ক িজিনসেক আপন সীমায় েবঁেধ েরেখেছ। uk শিkর aভােব মুহেূ তর মেধয্ সৃি র সমs কলকারখানা ন
হেয় যােব। e কারখানার pেতয্কিট কল-কবজা িবেশষ শৃংখলার িভতর িদেয়i আপন কতবয্ সmাদন করেছ। বাতাস
আপন কতবয্ কেম aিবরাম িনযুk রেয়েছ। পািনo তার িনিদ নীিত aনুসরণ করেছ। আেলার করণীয় কাজo যথারীিত
সmn হেc। eভােব বছেরর ঋতুgেলাo আপন আপন কতবø pিতপালেন রত। মািট, পাথর, িবdয্ৎ, বা , গাছ o জntজােনায়ার iতয্ািদ কােরা িনজ সীমার বাiের চলার শিk েনi। e কারখানার pেতয্ক যnti িনেজর িনিদ সীমার মেধয্
েথেক eেক aেনয্র সােথ িমিলতভােব কাজ করেছ eবং e িবে র সবিকছুর aিsেtর প ােত uk সিmিলত েচ ার ফল
িবদয্মান রেয়েছ। uদাহরণ srপ eকিট kুd বীজেক gহণ কrন। তা আমরা জিমেত বপন কির। uk বীজ কখেনা
eকিদেন িবরাট গােছ পিরণত হয় না, বরং আকাশ o পৃিথবীর সিmিলত শিk eর িপছেন রেয়েছ। ভূিম eেক আdতা o
uবরতার িদক িদেয় সাহাযয্ pদান করেছ। সূয eটােক আেলা-তাপ িদেc, পািন, বাতাস eবং রাত o িদন eেক সmূণ
জrির সাহাযয্ দান করেছ। e িবেশষ বয্বsার মধয্ িদেয় বhিদন, মাস, বছর o কাল aিতবািহত হoয়ার পর uেlিখত kুd
বীজিট eক িবরাট ফলn গােছ পিরণত হয়। আমােদর জীবন ধারেণর সহায়ক aগিণত ফসল o ফল-মূল pািpর িপছেন
বh শিkর সিmিলত েচ া িনিহত রেয়েছ। aনুrপভােব আমােদর েবঁেচ থাকার িপছেনo আকাশ o পৃিথবীর যাবতীয় শিkর
সিmিলত েচ ার ফল িবদয্মান। েকবলমাt বাতাসo যিদ uk শিkসমূহ হেত িবলীন হয়, তেব আমরা মুহেূ তর মেধয্i
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ংস হেয় যােবা ; যিদ বাতাস o utােপর সােথ পািন সিmিলতভােব কােজ েযাগদান না কের, তেব আমরা eক েফঁাটা
বৃি o লাভ করেত পাির না। মািট o পািনর িমিলত েচ া না হেল আমােদর বাগান িকেয় যােব, কৃিষ কাজ বn হেব eবং
থাকার ঘর িনিমত হেত পারেব না। বাrেদর ঘষণ dারা িদয়াশলাiেয়র কািঠ হেত আgন সৃি না হেল আমােদর uনান
jলেব না eবং বh কারখানা বn হেয় যােব। েলাহা o আgন সংিম ণ িভn eকখানা েছাট চাকু পযn িনমাণ করা aসmব।
েমাটকথা e িবরাট িব ধু eজনয্i িটেক আেছ েয, e সুবৃহৎ রাজেtর pেতয্কিট িবভাগ িবেশষ শৃংখলার সােথ aনয্
িবভােগর সােথ িমিলত হেয় আপন কতৃবয্ কাজ সmাদন করেছ ; েকােনা িবভােগর েকােনা কমীর eমন েকােনা শিk েনi,
যার dারা েস আপন কতবয্ কােজ aলসতা pদশন করেত পাের বা সিmিলতভােব কাজ সমাধার পেথ িব ঘটােত পাের।
আমার uেlিখত কথায় িব -pকৃিতর sাভািবক aবsার eকটা বণনা pদান করা হেলা। aিতরি ত িবষয় বা িমথয্ার েকােনা
আ য় eখােন gহণ করা হয়িন। আশা কির e সmেক আপনারা আমার সােথ eকমত হেবন।
aতপর আমার িজjাসা ei েয, e বৃহৎ শৃংখলাo e িবsয়কর unত শিkর মেধয্ eেতা সুnর সাম েসয্র যথাথ কারণ
িক থাকেত পাের? লk লk বছর ধের সৃি র aিst িবদয্মান রেয়েছ, হাজার হাজার যুগ ধের যমীেনর uপর uিদ◌্ভদ o
pাণীর uৎপিt হেc, তারপর পৃিথবীর বুেক েদখা িদেয়েছ মানুষ জািতর aিst, তাo বh যুগযুগাnেরর কথা। িকnt e
সুদীঘ সমেয়র মেধয্ চঁাদ কখেনা আকােশর বk হেত ভূিমেত পিতত হয়িন, সূয o পৃিথবীেত কখেনা সংঘষ বঁােধিন, রাত
িদন কখেনা আপন সীমা aিতkম কের পরsর িমিলত হেয় যায়িন। বাতাস o পািনেত কখেনা ঝগড়া বঁােধিন। পািন o
মািটর পারsিরক সmকo ন হয়িন, utাপ o aিgর আtীয়তায়o েকােনা pকার িব ঘেটিন। eখন গভীরভােব িচnা
করা আবশয্ক েয, e রাজেtর pিতিট িবভাগ o েkt eেতাটা সুশৃংখিলত o সুিনয়িntত েকন? েকন eখােন েকােনা pকার
িবপযয় সৃি হয়িন? utের আপনার িভতরকার মানুষিট িনঃসেnেহ বেল uঠেব েয, uপেরাk সমs কারখানার s া o
aিধকারী হেcন eকমাt আlাহ তায়ালা। e eক আlাহর আেদশi সকেলর uপর কাজ করেছ eবং e িবরাট শিk সমs
িকছুেক eক শৃংখলায় েবঁেধ েরেখেছ। eখােন িবেশষভােব uেlখেযাগয্ েয, বh েখাদা েতা দূেরর কথা মাt di েখাদা
হেলo শৃংখলাপূণ বয্বsাপনা o িনয়ম-শৃংখলা কখেনা িঠক থাকেতা না থাকেত পারেতা না। কারণ, সামানয্ eকিট মাdাসা
বা sুল পিরচালনার ভার di েহড মাoলানা বা di েহড মা ােরর হােত aপণ কের যখন সুফল পাoয়া যায় না, তখন
আকাশ o পৃিথবীর ei িবশাল রাজt িক কের di আlাhর কতৃেt পিরচািলত হেত পাের?
uপেরাk বণনা dারা pকৃত aবsা ei জানা যায় েয, e িবরাট িবে র aিst কখেনা আপনা হেত গেড় uেঠিন, বরং eর
েপছেন রেয়েছ eক s া িযিন eক o aিdতীয়, মহাশিkশালী সুিবচারক। তঁার শাসন যমীন হেত আসমান পযn িবsৃত।
সৃি র pেতয্কিট িজিনস তঁার আেদেশর aনুগত, মানব জািতর জীবন ধারণ o তার uপাদানসমূহ eকমাt তঁার হােতi
িনবd। িবে র e সুিনয়িntত বয্বsা পিরsারrেপ e সাkয্ pদান কের েয, di শাসনকতার hকুম o শাসন eখােন কখেনা
চলেত পাের না। কারণ eকািধক শিkর কতৃt o aিধকার aিনবাযrেপ েযখােন েসখােন িবশৃংখলা o ঝগড়ার সৃি কের
থােক। আবার শাসন পিরচালনার জনয্ ধু শিki যেথ নয়, গভীর jান o pশs দৃি রo িবেশষ আবশয্কতা রেয়েছ। eর
dারাi সৃি র িবিভn িবভােগর যাবতীয় unিতর িচnা খুব al সমেয়র মেধয্ সমাধান কের শাসনকায পিরচালনা করা হয়।
যিদ সবশিkমান eক আlাহ িভn kুd kুd বh s া হেতা eবং e dিনয়ার িবিভn aংেশ o িবিভn কােজ eেদর sাধীনতা
থাকেতা, তাহেল আকাশ o পৃ◌িৃ থবীর e িবরাট কারখানা িনি তrেপ aচল হেয় পড়েতা। কারণ, আপনারা জােনন েয,
eকিট মামুিল েমিশন পিরচালনার ভার সুিনপুণ িমিst বা iি িনয়ােরর হােত aপণ না করেল কখেনা সুফল পাoয়া যায় না
েযেত পাের না। তাi আমােদর িবেবক sভাবতi e িসdােn uপনীত হয় েয, িব রােজয্র e িনখুত
ঁ o সুিনয়িntত
পিরচালনার মািলক o বাদশাহ হেcন eকমাt আlাহ তায়ালা তঁার কােজ েকােনা aংশীদার েনi।
uেlিখত কথার দিলল srপ আেরা বh aবsার বণনা েদয়া হয়। তেব pকৃত বয্াপার ei েয, আlাহ তাআলার রাজেt
িতিন িভn কােরা কতৃt চালােনার েকােনা যুিk থাকেত পাের না। েকননা েয সৃি র aিst আlাহর কুদরিত iি েত গেড়
uেঠেছ o বজায় রেয়েছ eবং যার সাহাযয্ o দান িভn eকিট মুhেতর জনয্ েস চলেত akম, েস সৃি র েকােনা বst বা
বয্িk িক আlাহর কতৃেt েকােনাrপ aংশীদার হেত পাের? আপনারা কখেনা েকােনা চাকরেক pভুt খাটােনার বয্াপাের
আপন pভুর শরীক হেত েদেখেছন িক? kীতদাস বা েবতনেভাগী চাকরেক মািলক বা মিনব কখেনা তঁার সmিt o
sাধীনতার aংশীদার কেরন িক? uপেরাk কথার সারমম uপলিd করার পর eকটু িচnা করেল আপনােদর িবেবক
aনায়ােস e সাkয্ pদান করেব েয, আlাহর e রােজয্ তঁার বিণত মত o পথ িভn েকu aনয্ েকােনা sাধীন মত েপাষণ
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o pকাশ করার নয্ায়ত েকােনা aিধকার রােখ না। eতদসেtto যিদ েকu েবপেরায়াভােব sাধীনতা েঘাষণা কের বেস, তেব
তা হেব pাকৃিতক িনয়ম, বাsবতার jান o সেতয্র সmূণ িবপরীত কাজ।

মানবজািতর ংেসর মূল কারণ
uপের বাsব সেতয্র েয বণনা েদয়া হেলা, তার মেধয্i সমg জগেতর িনগূঢ় রহসয্ রেয়েছ। aতপর aনুধাবন করার িবষয়
ei েয, আমরা o আমােদর aিst িব সৃি র বিহভূত িকছুi নয় বরং আমরা e িবরাট সৃি র সামানয্ aংশ মাt। তাi
আমােদর জীবন ধারেণo বিণত িনয়মাবলীর pকাশয্ pভাব sভাবতi িবদয্মান থাকেত বাধয্।
আজ আমােদর pেতয্েকর মেন eকিট জিটল p aিতশয় তীbভােব বারবার জাgত হেc। তা ei েয, শািn েকাথায়?
মানব জীবন আজ সকল pকার শািn হেত বি ত হেলা েকন? েকন আজ জািতেত জািতেত িববাদ, রাজায় রাজায় েঘার
মেনামািলনয্, সবেলর uৎপীড়ন o িনযাতেন dবল আজ dদশাgs o নােজহাল। বnুt িব াসঘাতকতায় পিরপূণ, আর
আমানতদারীর পিরবেত েখয়ানেতর eেতাটা pাবলয্ েকন? েকন মানুেষর pিত মানুষ আsাহীন, ধেমর নােম ধম- ংেসর
িবরাট কারসািজi বা েকন? eকi আদেমর সnান হাজার েগােt িবভk, eক েগােtর সােথ aনয্ েগােtর ভয়ানক িববাদিবসmাদ, মানুেষর ভেয় মানুষ সnts। eমিনভােব aগিণত aপকেম েকন আজ আমােদর সুখময় জীবেনর যাtাপথ সকল
িদক িদেয় িবপদ-সংকুল হেয় uেঠেছ। আরo িচnা করার িবষয় ei েয, সৃি েলােকর aনয্ েকােনা েkেt িকnt েকােনা
pকার aশািn েনi, তারকারােজয্ শািn িবদয্মান, হাoয়ায় শািn, জেল শািn, sেল শািn eক কথায় মানুষ ছাড়া pাকৃিতক
জগেতর েয েকােনা sােন শািn িবরাজমান ; ধু মানুষi শািnর সুশীতল ছায়া হেত বি ত। তাi মানব মেন আজ eটা eক
জিটল সমসয্ার িবষয় হেয় দঁািড়েয়েছ। eর সমাধােনর জনয্ সমg মানবজািত aিsর হেয় uঠেছ। আিম িকnt aতীব
ধীরিsরভােব uেlিখত জিটল pে র সংেkেপ e utরi pদান করেবা েয, মানুষ আজ তার শািnপূণ জীবনযাপেনর
sভাবিসd রীিতসমূেহর িবrেd চলেত িগেয়i পেদ পেদ aগিণত িবপেদর সmুখীন হেত বাধয্ হেয়েছ। আবার েস তার ভুল
বুঝেত েপের যখন আlাহর িবধােন বাধয্ হেয় জীবেনর যাtাপথ িনধারেণ সেচ হেব, তখন তার হারােনা শািn aবশয্i
িফের আসেব, aনয্থায় aশািn কখেনা দূর হেব না, হেত পাের না। েযমন চলn ে েনর দরজা o তার পা বতী রাsােক
যিদ েকu আপন ঘেরর দরজা o েমেঝ মেন কের, তখন e ভুল বুঝার জনয্ ে েনর দরজা বা তৎপা বতী রাsা কখেনা
তার থাকার ঘেরর দরজা o pা েণ পিরণত হেব না, পkাnের, uেlিখত ভুল বুঝার শািs srপ uk aপেচ াকারীর
হয়েতাবা পা ভা েব, না হয় মাথা ফাটেব। eরপরo যিদ uk বয্িk তার কৃতকেমর ভুল বুঝেত সkম না হয়, তেব
বয্াপারটা বড়i dঃখজনক o লjাকর হেয় দঁাড়ােব।
eমিনভােব যিদ আপনােদর েকu মেন কেরন েয, e িবে র েকােনা s া েনi বা মানুষi মানুেষর s া, aথবা যিদ েকu
আসল আlাহ িভn aনয্ েকােনা নকল আlাহ েমেন বেস, তেব তার ভুল বুঝার েদােষ আসল aবsার েকােনা পিরবতন
ঘটেব না। বstতপেk e িবে র যথাথ মািলক আlাহ তা‘আলাi। িতিন িচরিদন আেছন o থাকেবন eবং তঁার িবশাল
রাজেtর সmুেখ মানব সমাজ েয নগণয্ pজা িভn আর িকছুi নয় েস কথািটo পুেবর মতi aপিরবতনীয় থাকেব। তেব
uেlিখত বাsব বয্াপারসমূহেক aনয্rপ ধারণা করার শািs srপ আমােদরেক জীবেনর pিত েkেt aগিণত বাধা o
িবপেদর সmুখীন হেত হেব, তােত িবnুমাt সেnহ েনi।
আমার uেlিখত কথাgেলােক আবার নতুন কের anের sান েদয়ার িনেবদন জািনেয় aতপর িdতীয় কথা ei বলেত চাi
েয, আlাহ তাআলা কােরা মনগড়া েখাদা নন, তঁার কতৃt আপনােদর েমেন েনয়ার pিত িতিন মুখােপkীo নন, বরং তঁার
কতৃt তদীয় আপন শিkেত িবদয্মান। িতিনi e িবে র s া, আসমান-যমীন eবং চnd-সূয তঁারi hকুেম পিরচািলত,
সৃি র সমs শিki তঁার মুখােপkী। আমােদর জীবন o জীবন ধারেণর সমs সামgী তঁার pদt িজিনসসমূেহর aনয্তম
eবং আমােদর aিst তঁার কুদরােতর নমুনা srপ। eটাi হেc pকৃত বয্াপার। আপনারা sীকার কrন আর না-i কrন,
e pকৃত বয্াপার কখনo aনয্rপ ধারণ করেত পাের না। তেব pেভদ ei েয, আপনারা যিদ e sাভািবক o pকৃত সতয্েক
েজেন িনেয় eবং তা sীকার কের চিরt গঠেন সেচ েহান, তখন সৃি পিরচালনার জনয্ s া কতৃক বিণত o sভাবিসd
আiন-কানুন েমেন েনয়ার দrন আপনােদর জীবন সুেখ শািnেত আনেn সফলতার সুিনি তrেপ ধনয্ o সাথক হেয়
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uঠেব। aনয্থায় চলn ে েনর দরজােক ঘেরর দরজা মেন কের বাহের পা রাখার দrন েকােনা িনেবাধ যাtীর aবsা
যেতাটা েশাচনীয় হoয়া সmব, আপনােদর aবsা তেতাটা েশাচনীয় o লjা র হেত বাধয্।
eখন আপনারা হয়েতা আমােক িজjাসা করেবন েয, uেlিখত aবsানুযায়ী আমােদর বাsব srপ িক হেত পাের। তাi
আিম সংেkেপ eর utর pদান করিছ। যিদ আপনােদর েকu েবতন o েখারাকী েদয়ার শেত েকােনা চাকর িনযুk কেরন
তখন তার কতবয্ িক হেত পাের? eটা নয় িক েয, েস আপনার hকুম pিতপালন করেব, আপনার মিজ aনুযায়ী pিতিট
কাজ সmাদন করেব eবং eর মারফেতi চাকুির o আনুগেতয্র pমাণ করেব। েকননা চাকেরর কাজ চাকুির িভn আর িক
হেত পাের? আরo েদখুন, যিদ আপনােদর েকহ সদার েনতা িনযুk হন eবং তার aধীেন যিদ িকছুসংখয্ক কমী থােক,
তেব সদােরর আেদশানুযায়ী pেতয্ক কাজ সমাধা কের তার pিত আনুগেতয্র pমাণ েদয়া হেব তার কতবয্। aনুrপভােব
আমােদর েকu যিদ েকােনা সmিtর মািলক হয়, তেব েস sভাবতi eটা চায় েয, uk সmিtর uপর েযেনা তার
েষালআনা sাথ o kমতা বজায় থােক, aথবা যিদ েকােনা রাজশিk আমােদর শাসক হয়, তখন িবনা বাকয্বয্েয় বাদশাহী
কানুন o আেদশ েমেন চলার পথ িনধারণ করাi হেব আমােদর জনয্ বুিdমােনর কাজ। aনয্থায় িবেdাহী েসেজ রাজেকাপানেল পিতত হেয় িনেজi িনেজর dঃেখর কারণ সাবয্s হেত হেব।
uেlিখত uদাহরণ dারা আপিন িনেজi uপলিd করেত পােরন েয, আlাহর e িবরাট রােজয্ আপনােদর যথাথ srপ িক
হেত পাের। আlাহ-i আপনােদর s া। কুদরােতর eমিন েখলা েয, আপনােদর েকােনা কাজ তঁার iি ত ছাড়া সমাধা হয়
না, আপনােদর লালন-পালন o আহায বnন eকমাt তঁারi হােত িনিহত। eক কথায় pেতয্ক িদক িদেয় তঁার o
আপনােদর মেধয্ মিনব o চাকেরর সmক িবদয্মান। e আকাশ o পৃিথবী তঁার সmিt eবং তঁার সmিtেত তঁারi hকুম o
িবধােনর pভুt o pাধানয্ চলেব। eখােন িনেজেদর sাধীনতা চালাবার নয্ায়ত েকােনা aিধকারi আপনােদর েনi। তাi
েবপেরায়াভােব িহতািহত jানশূনয্ হেয় চলার icা করেলi িবপেদর সmুখীন হেত হয়। আপনারা eখােন pজা িভn আর
িকছু নন। pজােদর মেধয্ কােরা eকথা বলার শিk েনi েয, আিম গভনর, আিম িডেরkর, আিম sতnt iতয্ািদ eমনিক
পালােমn বা eেসmলী dারা icাধীন আiন পাশ কের আlাহর বাnাগণেক e আiন মানােনার জনয্ চাপ েদয়ার েকােনা
aিধকারo eখােন কােরা েনi। আসল বাদশােহর pজা হoয়া িভn নকল o িমথয্া বাদশােহর pজা হoয়া o তার বানােনা
নকল আiন েমেন চলা কখনo েকােনা pজার জনয্ িসd বা জােয়য নয়। e েkেt বাদশাহীর দািব করা বা aনয্ নকল
বাদশাহেক sীকার করা uভয়i pকৃত বাদশােহর িবrেd িবেdাহ করার সমতুলয্। আর eজনয্ শািso সুিনি ত। তঁার
কুদরােতর হাত হেত মুিk পাoয়ার শিk কােরা েনi। eমনিক মৃতয্ু র পর আমােদর শরীেরর pিতিট aংশ মািটেত িমেশ
যাক বা আgেন পুেড় ভে পিরণত েহাক বা পািনেত িমেশ মােছর েখারাক েহাক বা aনয্ েকােনা pকাের িবন েহাক, যখন
িহসােবর জনয্ িতিন আমােদর তলব করেবন তখন হাoয়া, যমীন, পািন o মািট iতয্ািদ তঁার hকুেমর aধীন হেয় িনেদশ
aনুযায়ী কাজ করেত বাধয্ হেব। ফলত আমােদর দীঘিদেনর ংসpাp শরীরেকo তঁার সmুেখ uপিsত করা হেব eবং rহ
ফুেঁ ক িদেয় p করা হেব েহ আমার বাnাহ ! আমার pজা হেয় dিনয়ােত বাদশাহীর kমতা তুিম েকাথায় েপেয়িছেল?
আমার রাজেt েতামার hকুম চালাবার sাধীনতা েতামােক েক িদেয়িছল? আমার বাদশাহীেত েতামার আiন জাির করার
aিধকার িকভােব তুিম েপেয়িছেল? আমার বাnাহ হেয় aনয্ বাnােদর িনকট বেnগী pািpর জনয্ েকাn সাহেস তুিম
যtবান হেয়িছেল? আমার দাস হেয় িকrেপ তুিম আমার aনয্ বাnােক দাস বািনেয় রাখেল? আমার রাজেt েথেক
িকrেপ তুিম aেনয্র রাজt o aপেরর মনগড়া আiন o িবধান sীকার করেল eবং িকrেপ তুিম aেনয্র রাজt o aপেরর
মনগড়া আiন o িবধান sীকার করেল eবং িকrেপ uেlিখত িবেdাহমূলক কাযসমূহ তুিম েতামার জনয্ সংগত মেন
করেল? eখন বলুন েতা, আপনােদর মধয্কার েকােনা বয্িk েসিদেনর e সমs জিটল pে র utর pদােন সkম হেবন
িক? িকংবা েকােনা uিকল বা বয্াির ার আiেনর মার-পঁয্াচ dারা ঐ সময় আমােদর জনয্ মুিk পথ িনধারণ করেত সkম
হেত পারেব িক? বা েকােনা সুপািরশ আপনােদরেক uেlিখত িবেdােহর aিনবায ফল হেত রkা করেত পারেব িক? যিদ
মেন কেরন েয, েসিদেনর শািs হেত aবয্াহিতর যথাথ পথ আজ pকৃত সৃি কতার আনুগতয্ o hকুমবরদারীর মেধয্i
িনিহত, তেব আর কালিবলm না কের িব জাহােনর যথাথ মািলক o pিতপালেকর pেতয্কিট আiন o hকুম pিতপালেনর
িভতর িদেয়i iহকাল o পরকােলর সিতয্কার পথ aনুসnান কrন।
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aতয্াচােরর কারণ
eখােন েকবল হক বা সেতয্রi p নয়, সে সে আেরা eকিট p আমােদর সmুেখ uপিsত হয়। তা ei েয,
সবশিkমান আlাহ তা‘য়ালার e aসীম কমময় রােজয্ আiন pণয়ন o রাজt করার যথাথ েযাগয্তা মানুেষর আেছ িক?
আিম পূেব বেলিছ েয, েমিশনাির কােজ aj বয্িk েমিশন চালােত আরm করেল তার ajতা েহতু েমিশন ন হেবi, aj
বয্িkেক সামানয্ েমাটর গািড় চালােত িদেল eর িতk ফল আপনারা সহেজi aনুভব করেত পারেবন। eখন খুব
গভীরভােব িচnা কের েদখুন েয, যখন eকিট েলাহার েমিশন পিরচালনায় পাকা jান িভn িঠকভােব তা চালােনা সmব নয়,
তখন মানুষ যার সৃি কায aগিণত েকৗশেল পিরপূণ eবং যার জীবেনর pশs কমেkt বh ৈবিচtময় কােজ জিড়ত েসi
সহs pকার জিটল মানব েমিশন পিরচালনার কিঠনতম কাজ িক কের ঐ সকল েলাক কতৃক সmব হেত পাের, যারা
িনেজেকo যথাথrেপ জানেত o িচনেত akম? e সকল aj o আনাড়ী বয্িk যখন আiন pণয়েনর aিধকারী হেয় মানব
জীবেনর াiভাির করার দািয়tপূণ কাযভার gহণ কের, তখন তার aবsা aj েমাটর াiভােরর েমাটর পিরচালনার নয্ায়
dঃসাধয্ o িবপjনক হেত বাধয্। eজনয্ েযখােন আlাহ িভn মানুেষর রিচত আiন-কানুন sীকার করা হয়, eবং আlাহর
আনুগতয্ েছেড় মানুেষর hকুম pিতপালন করা হয়, েসখােন শািn কখেনা pিতি ত হেত পাের না, বরং মানুষi মানুেষর
aশািnর সুিনি ত কারণ সাবয্s হেয় থােক। ফলত মানুেষর aতয্াচার aিবচাের মানুষ িনপীিড়ত o িনযািতত হেয় জীবেনর
সমs সুখ-শািn হেত বি ত থােক, আর আlাহ pদt সমs শিk যা মানুেষর unিতর জনয্ বয্য় হoয়া uিচত, তা মানব
জািতর ংেসর জনয্ বয্য় হেত থােক, আর কাযত হেco তাi। eমিনভােব মানুেষর aনয্ায় কােযর ফেল dিনয়া জাহাnােম
পিরণত হেত চলেছ। েকননা, মানুষ তার icাকৃত ajতা েহতু aবুঝ বালেকর নয্ায় eমন eক েমিশন চালনায় সেচ , যার
সমs কল-কবজা বা aংশিবেশেষর েযাগয্ পিরচালনায় েস কখেনা aিভj নয়। aবশয্ েমিশন পিরচালনায় সবিকছু
পুরাদstর খবর রােখন, eমন েযাগয্ চালেকর হােত েমিশন পিরচালনার িবরাট দািয়tপূণ কাজ aপণ করাi সবিদক িদেয়
ভােলা। কারণ তখন যথােযাগয্ পিরচালনার ফেল uk েমিশন হেত pিতিনয়ত মানুেষর িহতােথ বh মূলয্বান o uপকারী
িজিনস েবর হেয় আসেব। aনয্থায় aেযাগয্ পিরচালনার কুফল মানব জািতেক িচরিদন ভুগেত হেব।

aিবচার েকন
eকটু গভীরভােব িচnা করেল ajতা িভn মানবজীবেনর aকৃতকাযতার aনয্ eকিট কারণo আমােদর কােছ পির ার হেয়
uেঠ। সামানয্ jান িবিশ বয্িko eকথা বুঝেত পাের েয, মানুষ েকােনা eক বয্িk বা েগাt িবেশেষর নাম নয়, বরং
মানুষ শেb e dিনয়ার সমs মানব জািতেকi বুঝায়। িকnt aনুrপভােব সুখ-শািn o সmােনর সােথ বসবাস করার িদক
িদেয়o সকেলর সমান aিধকার রেয়েছ। মানবীয় সুখ-শািn aেথ eকজেনর সুখ-শািn নয় েগাটা মানব জািতর সুখশািnেকi বুঝেত হেব। তdrপ েকােনা eক বয্িk বা েগাt িবেশেষর মুিkেকo সিতয্কার মুিk বলা চেল না, বরং েগাটা
সমােজর মুিkেকi মুিk নােম aিভিহত করা হয়। uেlিখত কথােক েজেন o েমেন েনয়ার পর eকটু গভীরভােব িচnা কের
েদখুন, েগাটা মানব সমােজর মুিk o unিত িক কের সািধত হেত পাের। আমার মেত eর eকমাt পnা ei েয, মানুেষর
জীবন যাপেনর জনয্ aপিরহায আiন-িবধান রচনার ভার তঁারi uপর aিপত হoয়া বা নীয়, যঁার দৃি েত সমs মানুষ
সমান। সকেলর aিধকার িতিনi সুিবচােরর সােথ িনণয় করেবন িতিন sীয় sাথ হেত সmূণ মুk হেবন eবং তঁার সােথ
েকােনা বয্িk বা ে ণী িবেশেষর sাথ জিড়ত থাকেব না। সমs েলাক তঁারi আেদশ পালন করেব িযিন আেদশ pদােন
ajতাবশত েকােনা pকার ভুল করেবন না eবং বয্িkগত sােথর খািতের sাধীনতার aপবয্য়o করেবন না। কাuেকo বnু
মেন কের তার পkাবলmন করা eবং কাuেক dশমন েভেব তার িবপেk দঁাড়ােনার বদ aভয্াস হেতo িতিন সবদা মুk
থাকেবন। ধু uেlিখত aবsােতi িনভুল সুিবচার লাভ করার আশা করা যায় eবং মানব সমােজর সমs নয্াযয্ দািব
দাoয়া পূরণ হেত পাের। যুলুম বা aতয্াচার িনমূল করার eটাi সেবাৎকৃ পnা। eখন আমার িজjাসয্ ei েয, dিনয়ায়
eমন েকােনা মানুষ আেছন িক িযিন সকল sাথপরতা o uেlিখত মানবীয় dবলতাসমূেহর pভাব হেত সmূণrেপ মুk
হেত সkম? খুব সmব e pে র utের আপনারা ‘না’ িভn ‘হঁা’ বলেত সাহসী হেবন না। েকননা বাsিবক পেk eটা
েকবল আlাহ তা‘আলারi মিহমা, তঁারi kমতা o gণ মাt। িতিন িভn aনয্ েকu uk gণাবলীর যথাথ aিধকারী হেত
পাের না। eজনয্ েযখােনi মানুেষর রিচত আiন-কানুন sীকার করা হয়, আlাহ িভn মানুেষর pাধানয্ িবsার করা হয়,
েসখােনi aতয্াচার o aিবচার িবিভnrেপ pকাশ েপেত থােক। েসi সকল শাহী খাnানী েলাকেদর pিত দৃি পাত কrন,
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যারা েজারপূবক িনেজেদর হােত কতকgিল িবেশষ kমতা েরেখ িদেয়েছ। তারা িনেজেদর জনয্ সmান, aিতিরk দািব,
টাকা আদােয়র uপায় o eমন সব kমতা িনিদ কের েরেখেছন, যা aনয্ানয্েদর জনয্ রাখা হয়িন। তারা aবsান করেছ
আiেনর গ ীর বাiের, তােদর িবrেd েকােনা দািব-দাoয়ার p utাপন করা যায় না। তারা যা icা তাi কের, েকােনা
আদালত তােদর িবrেd ‘সমন’ পযn জাির করেত সাহস পায় না। তােদর ei সকল aনয্ায় আচরণ েদেখ- েন েলােকরা
ধু e ধারণার বশবতী হেয় সবিকছু িবনা িdধায় েমেন েনয় েয, বাদশাহগণ সকল pকার ভুল- ািn হেত সmূণrেপ মুk
o পিবt। aথচ dিনয়ার pেতয্ক েলাকi eকথা জােন েয, eরা সাধারেণর মতi মানুষ িভn aনয্ িকছু নয়। eতদসেtto
শিkর pভােব eরা েখাদা েসেজ ucাসেন সমাসীন আর aনয্ানয্ dবল জনসাধারণ তােদর সmুেখ করেজাড় o
কিmতভােব দnায়মান হয়, েযন তােদর জীবন-মরণ eবং জীিবকা o সmদ তােদর হােতi সীমাবd। pজােদর
েমাপািজত টাকা-পয়সা aনয্ায়ভােব আদায় করা হয়। uk টাকা-পয়সা রােজািচত pাসাদ িনমােণ o িবলাস-সামgী
pstতকরেণ িনিববােদ বয্য় হেত থােক। eমন িক তােদর eকিট কুকুেরর জনয্ eমন সব খাদয্ dেবয্র বেnাবs করা হয়,
যা pজাবেগর পঁাচজন পির মী বয্িkর ভােগ aেনক সময় েজােট না। eখন িচnা কের েদখুন েতা, eটা িক িবচার? eসব
িন রু িনয়মাবলী কখেনা eমন নয্ায় িবচারক pভু কতৃক সমিথত হেত পাের িক, যঁার সামেন সমs মানব জািতর দািবদাoয়া সমান? েসiসব bাhণ, পীর, নবাব, সরদার, জিমদার-জায়গীরদার eবং মহাজেনর pিত দৃি পাত কrন, যারা
sভাবতi িনেজেদরেক জনসাধারণ aেপkা uc ে ণীর েলাক বেল ধারণা কের থােক, তােদর শিkর pাবেলয্ dিনয়ায়
eমন বh আiন pণীত হেc যা dারা তারাi জনসাধারণ aেপkা েঢর েবিশ uপকার লাভ কের থােক। তােদর ধারণা,
তারাi িনsাপ আর aনয্ সকেল েদাষী o পাপী, তারা ভd আর বািক সব aভd, তারা শাসক সমs মানুষ শািসত। তাi
আমরা বলেত বাধয্ হেবা েয, e সকল িন রু নীিত o aনয্ায় আচরণ কখনo েকােনা সিতয্কার নয্ায় িবচারক কতৃক রিচত
হেত পাের না। জািতর ঐ সকল েনতা বা পিরচালেকর pিত দৃি পাত কrন, যারা শিkর pাবেলয্ aনয্ জািতসমূহেক
েগালাম বািনেয় েরেখেছ। তােদর eমন েকােনা আiন বা শাসন পdিত েনi, যা sাথপরতার েছঁায়াচ হেত মুk। তােদর
ধারণা dবেলরা মানুষ নয়, aথবা aতীব িনmে ণীর েলাক মাt। তারা pেতয্ক িদক িদেয়i িনেজেদরেক aেনয্র তুলনায়
বড় কের েদেখ eবং িনেজেদর uেdশয্ সাধেন aেনয্র sাথ বিল েদয়ােক নয্াযয্ মেন কের থােক। তাi তােদর রিচত
pেতয্ক আiন-কানুেনর েপছেন বদনামী o dনাম েলেগ আেছ। ধু iশারা srপi uেlিখত uদাহরণ কয়িট eখােন বণনা
করা হেলা। িবsািরত বণনার sান eটা নয়। আিম ধু e সতয্িট আপনােদর মেন জািগেয় িদেত চাi েয, েযখােন মানুষ
আiন রচনা কের eবং মানব রিচত আiন কাযকর রেয়েছ, েসখােন aনয্ায় o aতয্াচার িভnrেপ মাথা তুেল দঁািড়েয়েছ।
তাi েকu আপন নয্াযয্ দািব aেপkা aিধক সুেযাগ েপেয় বেসেছ, আর কােরা যথাথ sাথ সmূণ aনয্ায় aমানুিষকভােব
দিলত মিথত হেয়েছ। eর কারন ei েয, মানুেষর anের o মিsে sভাবতi sজািত o sেগােtর uপকার-unিতর িচnা
aনয্ জািতর uপকার aেপkা েবিশভােব েজেগ থােক, তাi aেনয্র sাথ বা দািবর pিত তারা aেপkাকৃত কম সহানুভূিত
সmn হয়। e aনয্ায় aতয্াচােরর যথাথ pিতকােরর পnা ei েয, মানুেষর রিচত আiন-কানুন o শাসন-পdিত তয্াগ
করত আমরা eকমাt আlাহ pণীত আiন-কানুন o আেদশ-িনেষধাবলী েমেন চলেবা। eকমাt তঁারi দৃি েত সমg মানব
জািত সমান মযাদাসmn। বয্বধান ধু মানুেষর কমতৎপরতা, েযাগয্তা, কমদkতার িভতর িদেয়i পিরলিkত হেব, বংশ
ে ণী বা জািতগত েকােনা pকার আিভজাতয্ েসখােন কােরা জনয্ sীকৃত হয় না eবং হেতo পাের না।

শািn িকভােব sািপত হেত পাের
আপনারা আবশয্ জােনন েয, মানুষেক আয়tাধীন রাখার pধানতম uপায় হেc দািয়tানুভিূ ত। তাi যিদ কােরা erপ
ধারণা হয় েয, তােক তার েকােনা কােজর জনয্ কােরা িনকট জবাবিদিহ করেত হেব না, বরং েস তার কােজ সmূণ sাধীন ;
eমনিক, তার িনকট েকােনা aনয্ায় কােজর ৈকিফয়ত তলব করার eেতাটুকু aিধকার পযn কােরা েনi, তখন uk
মানুেষর aবsা হেব লাগামহীন uেটর সমতূলয্। eকথািট েকােনা eক বয্িk িবেশেষর েবলায় েযমন pেযাজয্, aনুrপভােব
েকােনা দল, সমাজ বা সমg িবে র মানব সমােজর জনয্o pেযাজয্ হেত পাের। aথাৎ েকােনা eকদল েলাক যখন ভােব
েয, তারা তােদর কােজ সmূণ sাধীন, eমন িক তােদর aনয্ায় আচরেণর িবrেd pিতবাদ srপ dিট কথাo বলার
aিধকার কােরা েনi, তখন uk দল কতৃক ‘ধরােক শরা jান করা’ েমােটi আ যজনক নয়। eমিনভােব যখন েকােনা
eক জািত aনয্ জািতর uপর eবং েকােনা eক রাজা আপন রাজেtর সীমায় িনেজেক সবিদক িদেয় শিkশালী o sাধীন
মেন করার সুেযাগ পায়, তখন uk pবল জািত কতৃক dবল জািত o রাজা কতৃক িনরীহ pজাবগ নানািদক িদেয়i
িনপীিড়ত o িনযািতত হেত থােক। e িন রু সতয্িট e dিনয়ার সমs aশািnর pধানতম কারণ srপ িবিভn রে o rেপ
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aহরহ আমােদর েচােখর সামেন pকাশ হেত চেলেছ eবং যেতািদন পযn মানুষ তদেপkা েকােনা eক িবরাট শিkর িনকট
আপন কােজর জনয্ দািয় হoয়ার সতয্িট েমেন িনেত pstত না হয়, তেতািদন পযn aতয্াচােরর dার rd হেয় িবে sায়ী
শািn pিতি ত হoয়া সmব হেত পাের না।
eখন আপনারা আমােক বলুন, uk িবরাট শিkর pকৃত মািলক eক আlাহ িভn aনয্ েকu হেত পাের িক? মানুেষর মধয্
হেত েতা েকu e শিkর aিধকারী হেত পাের না। কারণ e শিkর aিধকার লােভর পর মানুষ হেব aতয্াচারী o aিবচারী।
eক কথায় েস তখন হেব e dিনয়ার েফরাuনেদর aনয্তম। ফেল েকu হয়ত তার সমথন লাভ কের খুব সুখ-sাcেnয্
বসবাস করার সুেযাগ েপেয় বসেব, আর েকu বা তার েরাষািgেত পিতত হেয় jেল-পুেড় ছারখার হেব। তাi e জিটল
সমসয্ার সমাধােনর uেdেশয্ iuেরােপ ষবধমঁব ড়ভ হধঃরড়হ বা জািতসংঘ কােয়ম করা হেয়িছল, িকnt ে তা েদর েসi
সংেঘর aিst েতমন মজবুত হয়িন eবং েশষ পযn েসi তথাকিথত জািতসংঘ মুি েময় কেয়কিট শিkশালী রাে র
হােতর kীড়নক েসেজ েছাট o dবল রাজয্সমূেহর সােথ aিবচার কের শািnর পিরবেত সমg িবে র aশািnর কারণ হেয়
দঁািড়েয়েছ। uেlিখত িতk aিভjতার পর eকথা আমােদর কােছ s rেপ pমািণত হেয়েছ েয, মানুেষর মেধয্ eমন
েকােনা শিkর সৃি হoয়া সmবপর নয় যা dারা e dিনয়ার বড়-েছাট সমs জািতর শিkেক যথাযথভােব আয়েt রাখা
যায়। তাi আমরা বলেত বাধয্ হেবা েয, uk শিk িনি তrেপ মানবীয় সীমার বh uেধ তদেপkাo েঢর uc ে ণীর
িজিনস, আর তা আlাহ তা‘আলার aসীম শিk o মিহমা িভn aনয্ িকছু নয়। তাi e dিনয়ায় সুখ-শািnেত বসবাস করার
uেdেশয্ সবশিkমান আlাহর uপর পূণ আsা sাপন করত িবেশষ িবনীত o aনুগত pজাসম তঁার িনকট আtসমপণ করা
o দৃঢ়ভােব e িব াস anের sাপন েপাষণ করা আবশয্ক েয, িতিন আমােদর gp o pকাশয্ সবিকছু aবগত আেছন eবং
eকিদন আমােদর pেতয্কেক s-s আমলনামা হােত িনেয় তঁার আদালেত হািজর হoয়া িভn গতয্nর েনi।
বstত eকমাt uেlিখত সেবাৎকৃ পnা aবলmেনর মেধয্i মানব জািতর সিতয্কার সুখ-শািn িনিহত।

eকিট সেnহ
আমার বkবয্ েশষ করার পূেব আপনােদর সেnহ দূর করার uেdেশয্ আেরা eকিট জrির কথা িনেবদন করা আবশয্ক
মেন করিছ। আপনারা sভাবতi ভাবেত পােরন েয, যখন আlাহর আেদশ িভn kুd-বৃহৎ েকােনা শিki eিদক-oিদক
চলবার সামথ েনi বেল pমাণ পাoয়া েগেলা, যখন সমg মানবসমাজ আiনগত আlাহর রায়ত ে ণীেত পিরনত হেলা,
তখন kুd মানব িক কের আlাহেdাহী হেত সাহসী হয়? িক কের বাnােদর uপর আপন pভুt িবsার করত aনয্ায় o
aতয্াচােরর তা বলীলা চািলেয় থােক? েকন আlাহ তাআলা যথাসttর uk aতয্াচারীর শািs িবধান কেরন না?
e সেnেহর utর ei েয, সবশিkমান আlাহর িবরাট রাজেtর সামেন কেয়কিট মানুষ e dিনয়ার শিkশালী েকােনা eক
বাদশাহ কতৃক তঁার aধীনs েকােনা sােনর শাসনকায পিরচালনার ভারpাp কমচারী srপ। uksােনর anগত েরল
লাiন, েটিলgাফ, েটিলেফান, েদশ রkা o ৈসনয্বািহনী iতয্ািদ তঁারi করতলগত। তাi তঁার বয্াপক শিkর তুলনায়
তৎকতৃক িনযুk কমচারীর kমতা aতীব তুc o নগণয্। eমনিক, বাদশােহর icা িভn কমচারীর eক পা eিদক-oিদক
চলার শিko েনi, িকnt বাদশাহ uk কমচারীেক pদt kমতা eবং সৎ-aসৎ বয্বহােরর পরীkা করার জনয্ যেথ
sাধীনতা pদান করত দূর হেত নীরেব তার কায িনরীkণ কের থােকন। eমতাবsায় িশিkত, বুিdমান, ভd o িনমক
হালাল (কৃতj) কমচারী রাজpদt kমতায় kমতাবান হেয়o েদেশর েকােনা pকার aনয্ায় o aতয্াচােরর সৃি না কের
রাজভk কমচারীর নয্ায় আপন কতবø সmn কের িনেজেক রায়ত বা pজার িনকট িpয় কের তুলেত সেচ হয়। ফেল
বাদশাহ তার uপর সnt হেয় তার পদমযাদা বৃিd কের থােকন, পkাnের কমচারী যিদ d বুিd o িনমকহারাম (aকৃতj)
হয় eবং pজাগণ যিদ িনেবাধ বা aিশিkত হয় তখন uk কমচারী বাদশাহ pদt kমতায় িনেজেক পূণ kমতাবান মেন
কের িবেdাহ েঘাষণা কের o িনেজেক বাদশাহ বেল েঘাষণা করার aনয্ায় সাহেসo সাহসী হেয় থােক। আর eিদেক মূখ o
aিশিkত pজাবগ েকাট আদালেত চাকুিরর কােজ eমনিক ফঁািসর আেদশ pদােনo uk কমচারীর পূণ kমতা দশন কের
তােক বাদশাহ বেল sীকার করেত িdধােবাধ কের না। আর ঐিদেক বাদশাহ দূর হেত an pজাবগ o িবেdাহী কমচারীর
aনয্ায় আচরণ িনরীkণ করেত থােকন। icা করেল মুহেূ তi িতিন তােদরেক শািs pদান করেত পােরন, িকnt িতিন খুব
ধীর-িsর, তাi সttর শািsর বয্বsা না কের pজাবগ o কমচারীেক sাধীনতা pদান কেরন তােদর পরীkা করেত থােকন
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েযেনা তােদর d বুিdর সকল মাtা পুণভােব pকাশ পায়। বাদশাহ aিচেরi eেদর জনয্ েকােনা শািs িবধান কেরন না।
eর কারণ ei েয, তার শিk eেতা িবরাট o বয্াপক েয, uk িবেdাহী কমচারী হাজার েচ া কেরo তঁার বাদশাহী িছিনেয়
িনেত কখেনা সkম নয় বরং িবেdাহী o aকৃতjতার dারা sীয় ংেসর সুিনি ত কারণ হেত থাকেব। erেপ pজাবেগর
িবেdাহ o aনয্ায় আচরণ যখন চরেম uেঠ, তখন বাদশােহর পk হেত uভেয়র জনয্ eমন কেঠার শািsর বয্বsা করা হয়,
যার হাত হেত aবয্াহিতর েকােনা তদবীরi তখন আর কাযকরী হয় না।

বnুগণ!
আমরা uk রাজ-কমচারী eবং pজাবেগর pেতয্ক বয্িk আজ uেlিখত কিঠন পরীkায় িলp। eখােন আমােদর jান,
শিk, কতবয্পরায়ণতা o আনুগেতয্র কিঠন পরীkা চলেছ। আমােদর pেতয্কেক আজ e মীমাংসা করেত হেব েয, আমরা
আমােদর pকৃত বাদশােহর িনমক-হালাল pজা িকনা। aবশয্ আিম আমার জনয্ িনমক হালাল হoয়ারi চূড়াn মীমাংসায়
uপনীত হেয়িছ eবং pেতয্ক আlাহেdাহীর সােথ পির ারrেপ িবেdাহ েঘাষণা কেরিছ। আর আপনারাo আপনােদর s-s
পথ িনধারেণ সmূণ sাধীন। eকিদেক ঐ সকল uপকার o aপকার, যা আlাহ কতৃক pদt শিkেত শিkবান আlাহেdাহী
কমচারীর মধয্sতায় আপনারা েপেয় থােকন, aনয্িদেক ঐ সকল লাভ-েলাকসান, যা sয়ং সবশিkমান আlাহ তা‘আলা
আপন বাnাহেদর uপর েপঁৗছােত েষালআনা সkম। eখন আপনারা আপনােদর পছnনুযায়ী e dেয়র েকােনা eকিটেক
িনেজেদর জেনয্ মেনানীত কrন।
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