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িজহােদর uেdশ  
নমায, েরাযা, হj o যাকাত সmেক iিতপূেব িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ ৷ েসi আেলাচনা pসে  বার বার আিম 
বেলিছ েয, eসব iবাদত aন ান  ধেমর iবাদেতর ন ায় িনছক পূজা, uপাসনা eবং যাtার aনু ান মাt নয়; কােজi e 
কয়িট কাজ কের kাn হেলi আlাহ তা'আলা কােরা pিত খুিশ হেত পােরন না ৷ মূলতঃ eকিট িবরাট uেdেশ  
মুসলমানেদরেক pstত করার জন  eবং eকিট িবরাট দািয়tপূণ কােজ তােদরেক সুদk করার uেdেশ i eসব iবাদত 
মুসলমানেদর pিত ফরয করা হেয়েছ৷ eটা মুসলমানেক িকভােব েসi িবরাট uেdশ র জন  pstত কের eবং eর িভতর 
িদেয় মুসলমান েকমন কের েসi িবরট কােজর kমতা o েযাগ তা লাভ কের, iিতপূেব তা আিম িবsািরত rেপ বেলিছ ৷ 
eখন েসi িবরাট uেdেশ র িবে ষণ eবং তার িবsািরত পিরচয় দােনর েচ া করেবা ৷  

e িবষেয় সংেkেপ বলা যায় েয, মানুেষর uপর েথেক গায়rlাহর (আlাহ ছাড়া aন ান  শিkর) pভুt িবদূিরত কের ধু 
আlাহর pভুt কােয়ম করাi eসব iবাদেতর মূল uেdশ  eবং e uেdশ  লােভর জন  মন-pাণ uৎসগ কের 
সবাtকভােব েচ া করার নামi হেc িজহাদ ৷ নামায, েরাযা o যাকাত pভৃিত iবাদােতর কাজgেলা মুসলমানেক e 
কােজর জন  সবেতাভােব pstত কের৷ িকnt মুসলমানগণ যুগ যুগ ধের e মহান uেdশ  o িবরাট কাজেক ভুেল আেছ৷ 
তােদর সমs iবাদাত বেnগী িনছক aথহীন aনু ােন পিরণত হেয়েছ ৷ তাi আিম মেন কির েয, িজহােদর সংিkp 
পিরচয়, eর anিনিহত িবরাট লk  uেdশ  সmেক সmণূrেপ aবিহত হoয়ার জন  িকছুমাt যেথ  নয় ৷ েস জন  
িবষয়িট সmেক িবsািরত আেলাচনা করা আবশ ক ৷  

dিনয়ায় যত পাপ, aশািn আর dঃখ-dদশা sায়ী হেয় রেয়েছ, তার মূল কারণ হেc রা  eবং শাসন ব বsার মূলগত 
েদাষ-trিট, শিk eবং সmদ সবi সরকােরর করায়t থােক ৷ সরকারi আiন রচনা কের eবং জারী কের ৷ েদেশর িনয়ম-
শৃংখলা রkা, শাসন iত ািদর যাবতীয় kমতা সরকােররi eকct aিধকােরর বst। পুিলশ o ৈসন -সামেnর শিk 
সরকােরর কুিkগত হেয় থােক ৷ aতeব, eেত আর েকান সেnহ থাকেত পাের না েয, যা িকছু aশািn eবং পাপ dিনয়ায় 
আেছ তা হয় সরকার িনেজi সৃি  কের, নতুবা সরকােরর pত k িকংবা পেরাk সাহায  o সমথেন তা aবােধ aনুি ত 
হেত পারেছ ৷ কারণ েদেশর েকান িজিনেসর pচার o sািয়t লােভর জন  েয শিkর আবশ ক তা সরকার ছাড়া আর কােরা 
থাকেত পাের না ৷ েচাখ খুেল তাকােলi েদখেত পাoয়া যায়, dিনয়ার চার িদেক ব িভচার aবােধ aনুি ত হেc---- দালান 
েকাঠায়, বাড়ীেত pকাশ ভােব e পাপকায সmn হেc৷ িকnt eর কারণ িক? eর eকমাt কারণ ei েয, রা  o সরকার 
কতৃপেkর দৃি েত ব িভচার িবেশষ েকান aপরাধ নয়৷ বরং তারা িনেজরাi e কােজ িলp হেয় আেছ eবং aন েকo েস 
িদেক েটেন িনেয় যােc ৷ নুতবা সরকার যিদ e পাপানু ান বn করেত চায়, তেব eটা eত িনিভক ভােব চলেত পাের না ৷ 
aন িদক সুেদর কারবার aব াহতভােব চলেছ ৷ ধনী েলাকগণ গরীবেদর বুেকর তাজা-তp রk েষ তােদরেক সবsাn 
কের িদেc ৷ িকnt p  ei েয, eটা েকমন কের হেত পারেছ? ধু ei েয সরকার িনেজi সুদ খায় eবং সুদেখারেদর 
সাহায  o সমথন কের৷ সরকােরর আদালতসমূহ সুেদর িডkী েদয় eবং তােদর সহায়তা পায় বেল চারিদেক বড় বড় 
ব াংক আর সুদেখার মহাজন মাথা uঁচু কের দঁািড়েয় আেছ৷ বতমান সমেয় dিনয়ায় িবিভn েদেশ o সমােজ লjাহীনতা o 
চিরtহীনতা িদন িদন বৃিd পােc ৷ eরo eকমাt কারণ ei েয, সরকার িনেজi েলাকেদরেক erপ িশkা িদেc eবং 
তােদর চিরtেক erেপi গঠন করেছ৷ চািরিদেক মানব চিরেtর েয নমুনা েদখা যােc, সরকার তাi ভালবােস o পছn 
কের ৷ eমতাবsায় জনগেণর মেধ  যিদ সmণূ আলাদা ধরেনর েকান িশkা o ৈনিতক চিরt গঠেনর েচ া করেত চায় 
তােত সফলতা লাভ করা সmব হেত পাের না৷ কারণ, েস জন  েয uপায়-uপাদান eকাn aপিরহায তা সংgহ করা 
েবসরকারী েলাকেদর পেk সাধারণতঃ সmব হয় না৷ আর িবেশষ pেচ ার পর েতমন িকছু েলাক ৈতরী করেত পারেলo 
pচিলত সমাজ o রা  ব বsায় তােদর িনজ িনজ আদেশর uপর সুদৃঢ়ভােব িটেক থাকা মুশিকল হেয় পেড়৷ েযেহতু জীিবকা 
uপােজেনর যত uপায় আেছ eবং ei িভnতর চিরt-িবিশ  েলাকেদর েবঁেচ থাকার যত gেলা পnা থাকেত পাের, তার 
সবgেলাi বn দরজার চািবকািঠ সাmpিতক িবকৃত o েগামরাh সরকােরর হােতi িনবd রেয়েছ৷ dিনয়ায় সীমা-সংখ াহীন 
খুন-যখম o রkপাত হেc৷ মানুেষর বুিd eবং jান আজ েগাটা মানুষেক ংস করার uপায় udাবেনi িনযুk হেয় আেছ৷ 
মানুেষর হাড়ভা া পির মলb pেয়াজনীয় dব  সামgী আজ আgেন jািলেয় ভ  করা হেc৷ মানুেষর aসংখ  মূল বান 
জীবনেক মূল হীন মািটর পােtর ন ায় aমানুিষকভােব সংহার করা হেc৷ িকnt eটা েকন হয়? হoয়ার কারণ ধু eটাi েয, 
মানব সnােনর মেধ  যারাi সবেপkা েবশী শয়তান pকৃিতর o চিরtহীন, তারাi আজ dিনয়ার জািতসমূেহর 'েনতা' হেয় 
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বেসেছ eবং কতৃt o pভুেtর সাবেভৗম শিk িনেজদরাi কুিkগত কের িনেয়েছ ৷ আজ শিk সামিgকভােব তােদর 
করতলগত, তাi তারা আজ dিনয়ােক েয িদেক চালােc dিনয়া েস িদেকi চলেত বাধ  হেc ৷ jান-িবjান, ধন-সmদ, 

ম েমহনত eবং জীবন o pােণর ব বহার eবং pেয়ােগর েkেt তারা যা িকছু িনিদ  কের িদেয়েছ, তােতi আজ সব 
uৎ সগীকৃত হেc ৷ dিনয়ায় আজ যুলুম o aিবচােরর pবল রাজt চলেছ ৷ dবেলর জীবন বড়i dঃসহ হেয় পেড়েছ ৷ 
eখানকার আদালত িবচারালয় নয় eটা আজ বািনয়ার েদাকান িবেশেষ পিরণত হেয়েছ ৷ eখােন আজ েকবল টাকা িদেয় 
'িবচার' kয় করা যায়৷ মানুেষর মাঝ েথেক আজ েজার-যবরদিs কের ট াk আদায় করা হয়৷ েসi ট ােkর পিরমােণo 
েকান সীমাসংখ া েনi eবং সরকার তা uc কমচারীেদরেক রাজকীয় েবতন o ভাতা েদয়ায় (uিজর-দূেতর িট-পািট আর 
ককেটল পািট েদয়ায়), বড় বড় দালান-েকাঠা ৈতরী করায়, লড়াi সংgােমর জন  েগালা বাrদ o astশst সংgহ করায় 
eবং e ধরেনর aসংখ  aথহীন কােজ গরীবেদর রk পািন কের uপিজত aথ-সmদ িনিবচাের খরচ করেছ৷ সুদেখার-
মহাজন, জিমদার, রাজা eবং সরদার uপািধ pাp eবং uপািধ pাথীর রাজন বগ, গিদনশীন পীর o পুেরািহত, িসেনমা 
েকাmানীর মািলক, মদ ব বসায়ী, a ীল পুsক-পিtকা pকাশক o িবেkতা eবং জুয়াড়ী pভৃিত aসংখ  েলাক আজ 
আlাহর সৃ  aসহায় মানুেষর জান-মাল, ijত-আবr, চিরt o ৈনিতকতা সবিকছু ংস কের েফলেছ ৷ িকnt তােদরেক 
বাধা েদবার েকu েনi েকন? eজন  েয, রা যnt িবপযs হেয়েছ, শিkমান েলােকরা িনেজরাi  হেয় েগেছ, তারা 
িনেজরা েতা যুলুম কেরi, পরnt aন ান  যােলমেকo সাহায  কের ৷ েমাটকথা েদেশ েদেশ েয যুলমুi aনুি ত হেc তার 
eকমাt কারণ ei েয, সাmpিতক সরকার eরi পkপাতী eবং িনরেব সহ  কের ৷  

ei দীঘ আেলাচনা েথেক আশা কির eকথািট সুs  হেয় uেঠেছ েয, সমs িবপযেয়র মূল uৎ স হেc hকুমেতর খারাবী ৷ 
মানুেষর মত o িচnার খারাপ হoয়া, আকীদা িবকৃত হoয়া, মানবীয় শিk, pিতভা o েযাগ তার াn পেথ aপচয় হoয়া, 
ব বসা-বািণেজ o মারাtক নীিত-pথার pচলন হoয়া, যুলুম, না-iনসাফী o কুৎিসত কাজ-কেমর pসার লাভ হoয়া eবং 
িব মানেবর kমশ ংেসর িদেক eিগেয় যাoয়া pভৃিত সবিকছুরi মূল কারণ eকিট eবং তা ei েয, সমাজ o 
সরকােরর েনতৃt, শিk সবi আজ aনাচারী o dরাচারী েলাকেদর হােত চেল েগেছ। আর শিk o সmেদর চািবকািঠ যিদ 
খারাপ েলাকেদর হােত থােক eবং জীিবকা িনবােহর সমs uপায়o যিদ তােদরi করায়t হেয় থােক তেব ধু েয তারাi 
আরo খারাপ হেয় যােব তাi নয় বরং সমg dিনয়ােক আরo aিধক ংেসর িদেক েঠেল েদেব, তােদর সাহায  o 
সমথেনর সবব াপী িবপযয় আরo মারাtকভােব েজেগ uঠেব ৷ বstতঃ তােদর হােত শিk থাকা পযn আংিশক 
সংেশাধেনর জন  হাজার েচ া করেলo তা সফল হেত পাের না, eকথা eেকবাের সুs  ৷  

e বুিনয়াদী কথািট বুেঝ েনয়ার পর মূল িবষয়িট aিত সহেজi েবাধগম  হেত পাের৷ মানুেষর দূরবsা দূর কের eবং আসn 
ংস েথেক তােদরেক রkা কের eক মহান কল াণকর পেথ পিরচািলত করার জন  রা ব বsা eবং সরকােরর 

কমনীিতেক সুসংবd করা ছাড়া িdতীয় েকান পথ হেত পাের না ৷ eকজন সাধারণ বু িdর মানুষo eকথা বুঝেত পাের েয, 
েয েদেশর েলাকেদর ব িভচার করার পূণ sাধীনতা থাকেব েসখােন ব িভচােরর িবrেd হাজার oয়াজ করেলo তা িকছুেতi 
বn হেত পাের না ৷ িকnt রা শিk দখল কের যিদ ব িভচার বn করার জন  বল pেয়াগ করা হয়, তেব জনসাধারণ 
িনেজরাi হারাম পথ পিরত াগ কের হালাল uপায় aবলmন করেত বাধ  হেব ৷ মদ, গঁাজা, সুদ, ঘুষ, a ীল িসেনমা-
বায়েsাপ, aধনg েপাষাক, ৈনিতকতা িবেরাধী িশkা eবং e ধরেনর যাবতীয় পাপ pচলনেক িনছক oয়াজ-নিসহত dারা 
বn করেত চাiেল তা কখনo সmব হেব না ৷ aবশ  রা শিk pেয়াগ কের বn কের চাiেল তা কখেনা সmব হেব না। 
যারা জনসাধারণেক েশাষণ কের eবং তােদর চিরt ন  কের, তােদরেক ধু েমৗিখক কথা dারা লাভজনক কারবার েথেক 
িবরত রাখা যােব না ৷ িকnt শিk লাভ কের যিদ aন ায় আচরণ বn করেত েচ া করা হয় তেব aিত সহেজi সমs পােপর 
dয়ার বn হেয় যােব ৷ মানুেষর ম, েমহনত, সmদ, pিতভা o েযাগ তার ei aপচয় যিদ বn করেত হয় eবং 
েসgেলােক সিঠক o সুs পেথ pেয়াগ করেত হয়, যুলুম বn কের যিদ িবচার-iনসাফ কােয়ম করেত হয়, dিনয়ােক ংস 
eবং ভা েনর করাল gাস o সবpকার েশাষণ েথেক রkা কের মানুষেক যিদ বঁাচােত হয়, aধঃপিতত মানুষেক unত কের 
সমs মানুষেক যিদ সমান মান-সmান, িশkা o সংsৃিত িদেয় pকৃত সাম  pিত া করেত হয় তেব ধু েমৗিখক oয়াজ 
নসীহত dারা e কাজ িকছুেতi সmব হেত পাের না ৷ aবশ  e জন  যিদ রা শিk pেয়াগ করা হয়, তেব তা খুবi সহেজ 
সmn হেত পাের ৷ aতeব eেত আর েকান সেnহ েনi েয, সমাজ সংsােরর েকান pেচ াi রা শিk pেয়াগ ছাড়া 
সাফল মি ত হেত পাের না ৷ eকথা আজ eতi সুs  হেয় েগেছ েয, eটা বুঝার জন  খুব েবশী িচnা-গেবষণার আবশ ক 
হয় না ৷ আজ dিনয়ার বুক েথেক pকৃতপেk েয ব িk েফতনা-ফাসাদ দূর করেত চাiেব eবং dিনয়ার মানুেষর dরাবsা 
দূর কের শািn eবং সমৃিd sাপন করেত anর িদেয় কামনা করেব তার পেk আজ ধু oয়ােয়জ o uপেদশদাতা হoয়া 
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eেকবােরi aথহীন ৷ আজ তােক uঠেত হেব eবং াn নীিতেত sািপত সরকার ব বsােক খতম কের িদেয়, াn নীিত 
aনুসারী েলাকেদর হাত েথেক রা শিk েকেড় িনেয় সিঠক নীিত eবং খঁািট (iসলামী) নীিতর রা  o সরকার গঠন করেত 
হেব ৷  

e তtt বুেঝ েনয়ার পর আর eক কদম সামেন agসর েহান৷ eকথা iিতপেূব pমািণত হেয়েছ েয, dিনয়ার মানুেষর 
জীবেন যত িকছু খারাবী o aশািn pসািরত হেc, তার মূলীভূত কারণ হেc রা  o সরকােরর ািn৷ eবং eকথাo বুিঝেয় 
েদয়া হেয়েছ েয, সংেশাধন যিদ করেত হয়, তেব eর মূল িশকেড়র সংেশাধন করেত হেব সবােg ৷ িকnt p  ei েয, sয়ং 
রা  o সরকােরর েদাষ-trিটর মূল কারণ িক eবং েকাn  েমৗিলক সংেশাধেনর dারা েসi িবপযেয়র dয়ার িচরতের বn করা 
েযেত পাের?  

eর eকমাt জবাব ei েয, আসেল মানুেষর uপর মানুেষর pভুti হেc সকল িবপযেয়র মূল কারণ ৷ aতeব 
সংেশাধেনর eকমাt uপায় srপ মানুেষর uপর েথেক মানুেষর pভুt খতম কের িদেয় আlাহর pভুt কােয়ম করেত 
হেব৷ eতবড় pে র সংিkp জবাব েন আ যািnত হoয়ার েকান কারণ েনi। বstতঃ ei pে র জবাব সmেক যতi 
েখঁাজ o aনুসnান করা হেব, ei eকিট মাt কথাi eর সিঠক জবাব হেত পাের বেল িবেবিচত হেব৷  

eকটু িচnা কের েদখুন, েয dিনয়ায় মানুষ বাস কের তা আlাহ তা'আলা সৃি  কেরেছন, না aন  েকu? পৃিথবীর ei 
মানুষেক আlাহ সৃি  কেরেছন, না aন  েকu? মানুেষর জীবন যাtা িনবােহর e সীমাসংখ াহীন uপায়-uপাদান আlাh 
সংgহ কের েদন, না aন  েকান শিk? e p gেলার eকিট মাt utরi হেত পাের eবং eছাড়া aন  েকান utর বstতঃi 
হেত পাের না েয, পৃিথবীর মানুষ eবং e সমs dব -সামgী eকমাt আlাh তা'আলাi সৃি  কেরেছন৷ aন কথায় e পৃিথবী 
আlাহর, ধন-সmেদর eকct মািলক আlাহ, মানুষ eকমাt আlাহরi pজা ৷ eমতাবsায় আlাহর রােজ  aপেরর 
hকুম চালাবার িক aিধকার থাকেত পাের? আlাহর 'pজা' সাধারেণর uপর আlাহ ছাড়া aেন র রিচত আiন িকংবা sয়ং 
pজােদর রিচত আiন িক কের চলেত পাের? েদশ o রাজ  হেব eকজেনর আর েসখােন আiন চলেব aপেরর ৷ মািলকানা 
হেব eকজেনর আর মািলক হেয় বসেব aন  েকu? pজা হেব eকজেনর আর তার uপর আিধপত  o কতৃt pিতি ত হেব 
aন  কােরা? মানুেষর সুs িবেবক-বুিd eকথা েকমন কের sীকার করেত পাের? িবেশষত e কথাটাi pকৃত সেত র সmণূ 
পিরপnী ৷ আর েযেহতু eটা pকৃত সেত র সmণূ েখলাপ, তাi যখনi eবং েযখােনi erপ হেয়েছ েসখােন তারi 
পিরণাম aত n মারাtক হেয়েছ ৷ েযসব মানুষ আiন pণয়ন o pভুt করার aিধকার লাভ কের তারা িনেজরা sাভািবক 
মূখতা o akমতার দrনi নানাrপ িবরাট িবরাট ভুল করেত বাধ  হয় ৷ আবার aেনকটা িনেজেদর পাশিবক লালসার 
বশঃবতী হেয় icা কের যুলুম o aিবচার করেত r কের ৷ তার pথম কারণ ei েয, মানবীয় সমস া o ব াপার সমূেহর 
সু ু সমাধান o পিরচালনার জন  aবশ  pেয়াজনীয় িনভুল িনয়ম-কানুন রচনা করার মত jান-বুিd eবং িবদ াi তােদর 
থােক না ৷ িdতীয়তঃ তােদর মেন আlাহর ভয় eবং আlাহর কােছ জবাবিদিহ করার আত  আেদৗ থােক না বেলi তারা 
eেকবাের বlাহারা প  হেয় যায় eবং eটাi হেc সবেচেয় েবশী মারাtক ৷ েয মানুেষর মেন আlাহর ভয় eকিবnু 
থাকেব না eবং েকান ucতর শিkর কােছ জবাবিদিহ করার িচnাo যার হেব না; বরং যার মন ei েভেব িনি n হেব েয, 
'আমার কােছ ৈকিফয়ত চাiেত পাের eমন েকান শিk েকাথাo েনi' -e ধরেনর মানুষ যখন শিk লাভ করেব, তখন 
তারা েয বlাহারা িহংs প েত পিরণত হেব তােত আর সেnহ িক? eকথা বুঝার জন  খুব েবশী বুিd-jােনর আবশ ক 
কের না ৷ eসব েলােকর হােত যখন মানুেষর জীবন-pাণ eবং িরিযক o জীবনযাtার pেয়াজনীয় িজিনেসর eকct কতৃt 
eেস পড়েব, যখন েকািট েকািট মানুেষর মsক তােদর সামেন aবনিমত হেব, তখন তারা সততা, ন ায়পরায়ণতা o 
সুিবচােরর আদশ রkা কের চলেব eমন আশা িক িকছুেতi করা যায়? তারা পেরর হক েকেড় িনেত, হারাম uপােয় ধন 
লুnন করেত eবং আlাহর বাnাহগণেক িনেজেদর প  বৃিtর দাসানুদাস বানােত েচ া করেব না, e ভরসা িকছুেতi করা 
েযেত পাের না ৷ eমন ব িk িনেজরা সৎপেথ থাকেব eবং aন  মানুষেক সিঠক পেথ পিরচািলত করেব, eমন েকান যুিk 
আেছ িক? কখনo নয় ৷ মূলতঃi তা সmব হেত পাের না, হoয়া িবেবক-বুিdর সmণূ পিরপnী৷ হাজার হাজার বছেরর 
aিভjতা eর িবrেd সাk  িদেc৷ বতমান সমেয়o যােদর মেন alাহর ভয় o পরকােলর জবাবিদিহর আত  েনi, তারা 
শিk o kমতা লাভ কের কত যুলুম, িব াসঘাতকতা o মানবতার চরম শtrতা করেত পাের, তার বাsব pমাণ েচাখ 
খুলেলi েদখেত পাoয়া যায় ৷  
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কােজi আজ রা ব বsা o শাসন পdিতর েগাড়ােতi সবাtক আঘাত হানেত হেব৷ aথাৎ, মানুেষর uপর েথেক মানুেষর 
pভুt kমতােক িনমূল কের তথায় eকমাt আlাহ তা'আলার pভুt o আiন pণয়েনর aিধকার sািপত করেত হেব ৷  

aতপর যারাi আlাহর pভুেtর বুিনয়ােদ hকুমাত কােয়ম করেব o চালােব তারা িনেজরা কখনi রাজািধরাজ o eকct 
pভু হেয় বসেত পারেব না- আlাহেকi eকমাt বাদশাহ sীকার কের তঁার pিতিনিধ হেয়i তােদরেক রা ীয় কাজ 
পিরচালনা করেত হেব ৷ e দািয়t হেলা তােদর কােছ আlাহর তরফ েথেক aিপত মহান আমানত ৷ eকথা তেদর aবশ i 
মেন করেত হেব েয, েশষ পযn eকিদন না eকিদন তােদর e আমানেতর িহেসব িদেত হেব েসi মহান আlাহর সমীেপ 
িযিন েগাপন o pকাশ - সবিকছুi জােনন ৷ রাে র বুিনয়াদী আiন হেব আlাহর েদয়া িবধান ৷ কারণ িতিন সবিকছুরi 
িনগূঢ় তtt সmেক সmণূ aবিহত- সকল jােনর uৎস eকমাt িতিনi ৷ তাi তঁার আiন o িবধােনর eক িবnু পিরবতন-
পিরবধন করার kমতা বা aিধকার কােরা থাকেব না ৷ তাহেলi তারা মানুেষর মূখতা, sাথপরতা eবং aবাি ত পাশিবক 
লালসার aনিধকার চচা েথেক িচরকাল সুরিkত থাকেত পারেব ৷ iসলাম e মূল সংেশাধেনর দািয়t িনেয়i dিনয়ায় 
eেসেছ ৷ সমg িবপযােয়র মূল uৎসেকi eটা eমিনভােব সংেশাধন করেত চায়৷ আlাহেক যারা িনেজেদর বাদশাহ-েকবল 
েমৗিখক আর কাlিনক বাদশাi নয়-pকৃত বাদশাহ বেল sীকার করেব eবং িতিন তঁার নবীর মধ sতায় েয িবধান dিনয়ায় 
পািঠেয়েছন তােক যারা িব াস করেব iসলাম তােদর কােছ e দাবী utাপন কের েয, তারা েযন তােদর বাদশাহর রােজ  
তার আiন o িবধান জাির করার জন  সেচ  হয় ৷ েসi বাদশাহর েয সব pজা িবেdাহী হেয়েছ eবং িনেজরাi রাজািধরাজ 
হেয় বেসেছ তােদর শিk kুn করেত হেব, আর আlাহর pজাবৃnেক aন  শিkর 'pজা' হoয়ার িবপদ েথেক রkা করেত 
হেব ৷ আlাহেক 'আlাহ' eবং তঁার আiনেক জীবন িবধান বেল েকবল sীকার করাi iসলােমর দৃি েত িকছুমাt যেথ  
নয়; বরং েসi সােথ e কতব o আপনা আপিনi তােদর uপর আবিতত হয় েয, েতামরা েযখােনi বাস কর, েয েদশ বা 
রােজ i েতামােদর বাসsান েহাক না েকন েসখােনi মানুেষর সংেশাধন pেচ ায় আtিনেয়াগ করেত হেব ৷ েসখানকার 

াn রা ব বsা বদিলেয় সিঠক ব বsা pিতি ত করেত হেব৷ আlাহেdাহী নািsক o আlাh িনিদ  সীমালংঘনকারী 
েলাকেদর হাত েথেক আiন রচনা o দািয়t িনেজেদর হােত gহণ কের আlাহর িবধান aনুসাের পরকােল জবাবিদিহর 
জাgত aনুভূিত সহকাের আlাহেক 'আেলমুল গােয়ব' মেন কেরi রা ীয় কাযসmn কর ৷ বstতঃ ei uেdেশ  েচ া-সাধনা 
করার নামi িজহাদ ৷  

pভুt o রা  পিরচালনার aিধকার মূলতঃi aত n জিটল, দািয়tপূণ কাজ সেnহ েনi ৷ তা লাভ করার বাসনা কােরা 
মেন জাgত হেলi তার মেধ  sভাবতi লালসার েলিলহান িশখা jেল uেঠ ৷ পৃিথবীর ধন-সmদ o মানুেষর uপর কতৃt 
করার aিধকার লাভ হেলi মানুেষর মেধ  সুp লালসা েজেগ uেঠ, তখন মানুেষর uপর িনরংকুশ pভুt িবsােরর sৃহা 
সৃি  হয় ৷ রা ীয় kমতা হsগত করা খুব কিঠন কাজ নয়; িকnt তা লাভ করার পর িনেজ আlাh না হেয় 'আlাহর aনুগত 
দাস' িহেসেব কতব  পালন করা aিধকতর কিঠন ব াপার ৷ কােজi eক িফর'আuনেক পদচু ত কের তুিম িনেজ যিদ 
েসখােন 'িফর'আuন' হেয় বস, তাহেল আসেল লাভ িকছুi হেলা না ৷ কােজi e িবরাট aিg পরীkার সmুখীন হoয়ার পূেব 
iসলাম েতামােক েস জন  সবেতাভােব ৈতরী কের েদয়া aপিরহায মেন কের৷ sয়ং েতামার মন o মগয েথেক sাথপরতা 
o আtmিরতা দূর না হেল, েতামার মন o আtা িনমল না হেল, িনেজর বা জাতীয় sােথর খািতের লড়াi করার পিরবেত
খােলস ভােব আlাহর সেnাষ লাভ o িব  মানেবর কল াণ সাধেনর uেdেশ  সাধনা o সংgাম করেত pstত না হেল; 
uপরnt রা শিk লাভ করার পর িনেজর েলাভ-লালসা o dpবিৃtর aনুসরণ কের আlাh হেয় বসার পিরবেত pােণ 
ঐকািnক আgেহর সােথ আlাহর িবধান aনুসরণ কের রা  পিরচালনা করার েযাগ তা না জnােল রা  শিk লােভর দাবী 
utাপন করা eবং dিনয়ার বািতল শিkর সােথ লড়াi r কের েদয়ার েকান aিধকার কােরা থাকেত পাের না ৷  

কােলমা পেড় iসলােমর সীমার মেধ  pেবশ করেলi iসলাম েতামােক মানুেষর uপর আkমন করার aিধকার বা 
aনুমিত েদয় না ৷ কারণ, তখন তুিমo িঠক েসi d ায করেত r করেব; যা করেছ dিনয়ার বতমান আlাহেdাহী o 
যােলম েলাকাগণ ৷ বরং eতবড় িবরাট দািয়t gহণ করার আেদশ েদয়ার পূেব iসলাম েতামার মেধ  েসi দািয়t 
যথাযথভােব পালন করার েযাগ তা সৃি  করেত চায় ৷  

বstতঃ iসলােম নামায, েরাযা, হj, যাকাত iত ািদ iবাদাতসমূহ e uেdেশ  pstিতর জন i িনিদ  হেয়েছ ৷ dিনয়ার 
সমs রা শিk িনজ িনজ ৈসন বািহনী, পুিলশ o িসিভল সািভেসর কমচারীেদর সবpথম eক িবেশষ ধরেনর ে িনং িদেয় 
থােক ৷ েসi ে িনং- e uপযুk pমািণত হেল পের তােক িনিদ  কােজ িনযুk করা হয় ৷ iসলামo তার কমচারীেদর 
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সবpথম eক িবেশষ পdিতর ে িনং িদেত চায়৷ তারপরi তােদর িজহাদ o iসলামী hকুমাত কােয়ম করার দািয়t েদয়া 
হয় ৷ তেব e uভেয়র মেধ  িবরাট পাথক  রেয়েছ৷ dিনয়ার রা সমূহ তােদর কমচারীেদর েয কােজ িনযুk কের থােক 
তােত িনমল ৈনিতক চিরt, মেনর িন লুষতা o পিবtতা eবং আlাহর ভয় সৃিsর েকানi আবশ ক হয় না ৷ e জন  
তােদরেক েকবল সুদk কের েতালারi েচ া করা হয় ৷ আর সুদk হoয়ার পর েস যিদ ব িভচারী হয়, মদ পায়ী হয়, 
েবঈমান o sাথপর হয় তবুo তােত েকানrপ আপিtর কারণ েনi৷ িকnt iসলাম তার কমীেদর uপর েয কােজর দািয়t 
aপণ কের তা আগা েগাড়া সবi হেc eকাnভােব ৈনিতক কাজ৷ aতtব iসলােম তােদর সুদk কের েতালার িদেক 
যতখািন লk  েদয়া হয়, তােদর মেধ  আlাহর ভয় জািগেয় েতালা eবং তােদর মন o আtােক পিবt করার িদেক grt 
েদয়া হয় তদেপkা aেনক েবশী ৷ iসলাম তােদর মেধ  eতখািন শিk জাগােত চায় েয, যখন তারা dিনয়ার বুেক আlাহর 
hকুমাত কােয়ম করার দাবী িনেয় uঠেব, তখন েযন তারা িনেজেদর e দাবীর ঐকািnকতা o সততা বাsব েkেt pমাণ 
কের েদখােত পাের৷ তারা েযন কখনi িনেজেদর ধন-েদৗলত, জিম-জায়গা, েদশ o রাজ , সmান o pভুt লাভ করার জন  
লড়াi না কের৷ তারা েযন খঁািটভােব আlাহর uেdেশ  লড়াi কের, আlাহর েকািট েকািট বাnার জন  লড়াi কের, আর 
eকথা েযন কাজকেমর েভতর িদেয় sতঃsূতভােবi pমািণত হয় ৷ তারা িবজয়ী হেল েযন aহংকারী, দািmক o 
আlাহেdাহী না হয়, তখনo েযন তােদর িবনয়াবনত মsক আlাহর সামেন aবনিমত থােক ৷ তারা শাসক হেল মানুষেক 
েযন তারা িনেজেদর দাসানুদােস পিরণত না কের৷ বরং িনেজরাi েযন আlাহর েগালাম হেয় জীবন যাপন কের৷ আর 
আন ান  মানুষেকo েযন eকমাt আlাহর দাস বানােত েচ া কের৷ তারা রাে র ধনভা ার হsগত কের থাকেল তা েযন 
েকবল িনেজর বা িনেজর বংেশর িকংবা জাতীয় েলাকেদর পেকট েবাঝাi করার কােজ uজাড় কের না েদয়৷ তারা েযন 
alাহর ধনভা ারেক তঁারi বাnােদর মেধ  সুিবচার o ন ায়পরায়ণতার সােথ বnন কের েদয় eবং eকজন খঁািট 
আমানতদােরর ন ায় eকথা sরণ েরেখ কাজ কের েয, eক aদৃশ  েচাখ তােক িন য়i লk  করেছ- oপের েকu আেছ, 
যার দৃি  হেত েস িকছুেতi লুিকেয় থাকেত সkম নয় eবং তারi কােছ তােক eক eক কের পয়সার িহসাব িদেত হেব৷  

বstতঃ মানুষেক ei uেdেশ  ৈতির করা iসলােমর িনিদ  ei iবাদাতgেলা ছাড়া aন  েকান uপােয় সmব হেত পােরনা ৷ 
আর iসলাম মানুষেক eভােব গঠন কের বেলঃ eখন েতামরা dিনয়ার বুেক আlাহর েনক o সােলহ বাnাহ, েতামরা 
সামেন agসর হo লড়াi সংgাম কের আlাহেdাহী েলাকেদরেক রা ীয় কতৃt েথেক িবচু ত কর eবং সকল kমতা o 
aিধকার িনেজেদর হsগত কের নাo ৷  

সহেজi বুঝেত পারা যায়, েযখােন ৈসন বািহনী, পুিলশ, আদালত, েজল o কর ধায করণ iত ািদ সকল সরকারী কােজর 
ভারpাp কমচারীগণ আlাহভীr হেব, পরকােল আlাহর কােছ জবাবিদিহ করার aিনবাযতা সmেক সেচতন হেব, েযখােন 
রা  o শাসন পিরচালনার সমs িনয়ম-কানুন আlাহর িবধােনর িভিtেত রিচত হেব, েসখােন aিবচার o ajতার েকান 
aবকাশ েনi, েযখােন পাপ o পাপানু ােনর সমs পথ যথাসমেয় বn কের েদয়া হয়, সরকার িনেজi শিk o aথ ব য় 
কের ন ায়, পুণ  o পিবt ভাবধারার িবকাশ সাধেন সেচ  হয়৷ তথায় মানবতা েয সবা ীন কল াণ লাভ করেত পারেব, 
তােত িবnুমাt সেnহ থাকেত পােরনা৷ e ধরেনর সরকার যিদ kমাগত েচ া-যেtর সাহােয  িকছুকাল পযn েলাকেদর 
চিরt o sভাব pকৃিত গঠন করেত িনযুk থােক, হারাম পnায় aথলাভ, পাপ, যুলুম, িনলjতা o ৈনিতক চিরtহীনতার 
সকল uৎস বn কের েদয়া হয়, ভুল-trিটপূণ িশkা o pিশkণ নীিত বn কের সুs o িনখঁুত িশkাব বsা dারা েলাকেদর 
মেনাভাব o িচnাধারা ৈতরী করেত থােক, তেব তার aধীেন সমােজ সুিবচার o ন ায়পরায়ণতা, শািn, িনরাপtা, সcিরt 
o সৎ pকৃিতর পিবt পিরেবেশ মানুষ জীবন যাপেনর সুেযাগ লাভ করেব; তখন মানুেষর আমূল পিরবতন সূিচত হেব৷
পািপ  o আlাহেdাহী েনতৃtাধীেন দীঘকাল বসবাস করার ফেল েয েচাখ an হেয় িগেয়িছল, ধীের ধীের তা sতঃi 
সত d া o সত িন  হেয় uঠেব৷ ৈনিতক পি লতার মেধ  পিরেবি ত থাকার দrন েয anর মসীিলp o মিলন হেয় েগেছ; 
ধীের ধীের তা দপেণর ন ায় sc হেয় যােব eবং সেত র pভাব gহেণর েযাগ তা েজেগ uঠেব৷ pকৃতপেk আlাহi েয 
সকেলর eকমাt রব, িতিন ছাড়া আর েকu েয বেnগী পাoয়ার েযাগ  নয় eবং েয নবীজীর মারফত e সেত র পয়গাম 
লাভ হেয়েছ, িতিন েয সত  o সত বাদী নবী -e তথ  গভীরভােব hদয় ম করা তখনকার পিরেবেশ সকেলর পেk সহজ 
হেব৷ আজ েয কথা বুিঝেয় েদয়া খুবi কিঠন মেন হয়, তখন তাi সকেলর মগেয আপনা-আপিন sান লাভ করেব৷ আজ 
বkৃতা o বi-পুsেকর সাহােয  েয কথা বুঝােনা যায় না, তখনকার িদেন েসi কথা eতদূর সহজেবাধ  হেব েয, তােত 
নামমাt জিটলতা aনুভূত হেব না ৷  

www.bjilibrary.com



মানুেষর মনগড়া মত o পথ aনুযায়ী কাজ-কম সmn হoয়া eবং আlাহ িনধািরত িবধান aনুযায়ী কায সmাদেনর মেধ  
েয িবরাট পাথক  রেয়েছ তা যারা pত k করেত পারেব, আlাহর পিরপূণ eকt (তাoহীদ) eবং তার পয়গাmেরর 
সত তার pিত িব াস sাপন তােদর পেk খুবi সহজ eবং তা aিব াস করা aত n কিঠন হেয় পড়েব৷ বstত, ফুল o 
কঁাটার পাথক  েজেন েনয়ার পর ফুল আহরণ করা সহজ eবং কঁাটা সংgহ করা ক কর হেয় থােক৷ তখনকার িদেন 
iসলােমর সত তা asীকার করা eবং কুফর o িশকেক আঁকেড় থাকা বড়i কিঠন হেব৷ সmবতঃ খুব েবশী হেলo হাজাের 
দশজন েলােকর মেধ i eতখািন েগঁাড়ামী পাoয়া েযেত পাের; তার েবশী নয়৷  

নামায, েরাযা, হj o যাকাত েয েকাn বৃহtর uেdেশ র জন  ফরয করা হেয়েছ, পূেবাk আেলাচনা েথেক আশা কির 
পাঠকগণ তা সুs rেপ বুঝেত েপেরেছন৷ যিদo আজ পযn egেলােক িনছক পূজা aনু ােনর ন ায়i মেন করা হেয়েছ 
eবং দীঘকাল পযn ei াn ধারণাi বdমূল কের রাখা হেয়েছ৷ eটা েয eকিট িবরাট o ucতর কােজর জন  pstিতর 
uেdেশ i িবিধবd হেয়েছ, তা আজ পযn pচার করা হয়িন৷ e কারেণi মুসলমানগণ িনতাn uেdশ হীনভােবi e aনু ান 
uদযাপন কের আসেছ; িকnt মূল কােজর জন  pstত হoয়ার েকান ধারণাi মেনর মেধ  জাgত হয়িন৷ যিদo মূলতঃ eর 
জন i e iবাদাতসমূহ ফরজ হেয়েছ; িকnt আিম eকথা বলেত চাi েয, িজহােদর বাসনা না হেল eবং িজহাদেক uেdশ  
িহেসেব gহণ না করেল e iবাদাতসমূহ eেকবাের aথহীন৷ e ধরেনর aথহীন aনু ান পালন কের যিদ আlাহর ৈনকট  
লাভ সmব মেন করা হয়, তেব িবচােরর িদন eর সত তা চূড়াnভােব pমািণত হেব৷  
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িজহােদর grt 
iিত পূেব িবিভn পুিsকায় dীন, শরীয়ত o iবাদাত pভৃিত iসলামী পিরভাষা সমূেহর িবsািরত aথ িলিখত হেয়েছ ৷ 
eখােন pস তঃ তার িদেক সামান  iংিগত করাi যেথ  হেব ৷  

'dীন' aথ আনুগত  করা,  

আiনেকi বলা হয় শরীয়ত  

iবাদত aথ বেnগী o দাসt ৷  

আপিন কােরা আনগুত  sীকার করেল eবং তােক িনেজর শাসক o িবধানদাতা িহেসেব েমেন িনেল তার aথ ei হেব েয, 
আপিন তার 'dীন' gহণ কেরেছন ৷ পরnt আপিন যখন তােক িনেজর িবধান দাতা িহেসেব sীকার করেলন eবং কাযতঃ 
আপিন তার pজা হেলন তখন তঁার আেদশ-িনেষধ o তঁার িনধািরত িনয়ম-পnা আপনার জন  আiন িকংবা শরীয়েতর 
মযাদা েপল ৷ eমতাবsায় আপিন তার 'শরীয়ত' aনুযায়ী জীবন যাপন কেরন, িতিন যা িকছুর দাবী কেরন আপিন তা পূরণ 
কেরন, তার pেত কিট hকুম আপিন পালন কেরন, তার িনিষd কাজ েথেক িবরত থােকন, েয সীমার মেধ  েথেক আপনার 
কাজ করা িতিন স ত েঘাষণা করেবন, েসi সীমার মেধ  েথেক আপিন কাজ করেত থােকন, ধু তাi নয়, িনেজেদর 
পারsিরক সmক-সmn, কাজ-কম, আtীয়তা-শtrতা o মামলা-েমাকdমা সব িকছুi তার িনিদ  িনয়ম-িবধান aনুযায়ী 
সmn কেরন ৷ তারi মত o ফয়সালােক চূড়াn বেল মেন কেরন o তার সামেন মাথা নত কেরন, কােজi আপনার e 
আচরণেক তার iবাদাত বা বেnগী বেল aিভিহত করা যােব ৷  

e িবে ষণ েথেক সুs rেপ বুঝা েগল েয, dীন মূলতঃ রা  সরকারেকi বলা হয়, শরীয়ত হেc eর আiন eবং eর 
আiন o িনয়ম-pথা যথারীিত েমেন চলােক বলা হয় iবাদাত ৷ আপিন যােকi শাসক o িনরংকুশ রা -কতা rেপ েমেন 
তার aধীনতা sীকার করেবন, আপিন মূলতঃ তারi dীেনর anভুk হেবন ৷ আপনার e শাসক o রা -কতা যিদ আlাh 
হন তেব আপিন তঁার dীেনর aধীন হেলন, িতিন যিদ েকান রাজা-বাদশাহ হন, তেব বাদশাহর 'dীন'েকi আপনার কবুল 
করা হেব ৷ িবেশষ েকান জািতেক e মযাদা িদেল েসi জািতরi 'dীন' gহণ করা হেব ৷ আর আপনার িনেজর জািত বা িনজ 
েদেশর জনগণেক েসi aিধকার িদেল জনগেণর 'dীন'েকi আপিন gহণ করেলন ৷ েমাটকথা, যারi আনুগত  করেবন, 
pকৃতপেk আপিন তারi 'dীন' পালন করেত থাকেবন eবং যারi আiন আপিন েমেন চলেবন, মূলতঃ তারi iবাদত করা 
হেব ৷  

eকথার পের e সহজ কথািটo বুঝেত eতটুকু ক  হবার কথা নয় েয, eকজন মানুষ eকi সময়কােল d'িট 'dীন' েকান 
rেপ পালন করেত পােরনা ৷ িবিভn শাসেকর মেধ  eক সমেয় মূলতঃ o কাযত eকজনেকi aনুসরণ করা সmব । িবিভn 
আiেনর মেধ  eকিট আiন মানুেষর জীবেনর দািয়t িনেত পাের eবং aসংখ  মা'বুেদর মেধ  eকজেনরi iবাদাত করা 
আপনার পেk সmব ৷ যিদ p  করা হয় েয, আকীদা-িব ােসর িদক িদেয় আমরা eকজনেক শাসনকতা মানেবা আর বাsব 
েkেt আনুগত  করেবা aপর জেনর eবং বেnগী করব তৃতীয় eকজেনর আiন aনুসাের, eেত আপিt িক থাকেত পাের? 
eর utর ei েয, eটা হেত পাের- বstতঃ eখন চার িদেক eটাi হেc ৷ িকnt েজেন রাখুন, eটা পির ার িশক, আর 
িশেকর সবটাi সmণূ িমথ া ৷ বাsব েkেt আপিন যারi আiন পালন কের চলেবন, মূলতঃ তারi 'dীন' আপনার পালন 
করা হেব ৷ aতeব, যার আনুগত  আপিন কেরন না তােক শাসনকতা eবং তার 'dীন'েক িনেজর 'dীন' বেল pকাশ করা 
িবরাট িমথ া ছাড়া িকiবা হেত পাের? মুেখ eকথা pকাশ করেল িকংবা মন িদেয় তা বুঝেত থাকেল তােত লাভ িক eবং 
বাহ  জগেত তার িকiবা ফল পাoয়া যায়? আপনার জীবেনর যাবতীয় কাজকম যখন eকজেনর শরীয়ত িনিদ  সীমা 
লংঘন কের, আর কাযতঃ আপিন aপর কােরা শরীয়ত পালন করেত থােকন, তখন েসi শরীয়ত েমেন চলা সmেক 
আপনার দাবী িক eেকবােরi aথহীন হেয় যায় না? বাsবেkেt আপিন যখন eক জেনর বেnগী কেরন তখন aন  
কাuেক িনেজর মা'বুদ বেল pচার করা eবং িনেজর মsক তার সামেন aবনত করা িক eকিট কৃিtম ব াপাের পিরণত হয় 
না? কারণ, pকৃতপেk আপিন তারi hকুম পালন কের চেলন, তারi িনিষd কাজ েথেক আপিন িবরত থােকন, তারi 
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িনিদ  সীমার মেধ  েথেক সকল কাজ সmn কেরন eবং তারi uপsািপত িনয়ম-পnা আপিন বাsব েkেt পালন কের 
চেলন ৷ িনেজেদর মেধ  েলনেদনo তারi েদয়া িনয়ম-নীিত aনুসাের কের থােকন। আপনার যাবতীয় ব াপাের o কাজকেম 
আপিন তার িসdাn gহণ কেরন, আপনােদর পারsিরক সmক, সংগঠন eবং aিধকার বnেনর কাজo তারi েদয়া িবধান 
aনুযায়ী কের থােকন ৷ ধু তাi নয় তারi দাবী o িনেদশ aনযুায়ী আপিন আপনার মন-মগজ o হাতপােয়র সমg শিk, 
pিতভা, েমাপািজত সমs ধন-সmদ eবং সবেশেষ িনেজর মহামূল বান জীবন-pাণ পযn তার সামেন েপশ কের থােকন 
৷ aতeব, আপনার কাজ যিদ আকীদা-িব ােসর িবপরীত হয়, তেব আপনার বাsব কাজi হেব আসল ধতব  ব াপার ৷ 
eমতাবsায় িনছক আকীদা-িব ােসর েকান মূল  েনi, তা িহেসেবর মেধ  আসেত পাের না ৷ eমন আকীদা-িব ােসর 
grtiবা িক হেত পাের- বাsেব যার েকান aিst েনi? বাsব েkেt eকজন েলাক যিদ বাদশাহর 'dীন' েমেন চেল, 
তেব আlাহর 'dীেনর' েকান sানi েসখােন হেত পাের না ৷ aনুrপভােব বাsব কাজ-কম যিদ জনগেণর 'dীন' িকংবা 
iংল াn, জামান েদশ o রােজ র 'dীন' পালন করা হয়, তেব েসখােনo আlাহর 'dীেনর' আেদৗ েকান sান হােত পােরনা ৷ 
পkাnের আপিন যিদ আlাহর 'dীন' েমেন চেলন তেব aন ান  েকান dীেনর sানi েসখােন হেব না ৷ eক কথায় eটা 
চূড়াnভােব মেন রাখা দরকার েয, িশক িনছক িমথ া ছাড়া আর িকছুi নয় ৷  

e তtt বুেঝ েনয়ার পর েকান দীঘ o জিটল আেলাচনা ছাড়া আপিন sতঃsূতভােবi uপলিb করেত পরেবন েয, 'dীন' 
যাi eবং েয ধরেনরi েহাক না েকন, রা  o সরকারী কতৃt ছাড়া তার েকান মূল  েনi ৷ গণ-dীন, শাহী-dীন, কিমuিন -
dীন িকংবা আlাহর dীন যা-i েহাক না েকন, eকিট dীেনরo pিত া রা শিk ছাড়া আেদৗ সmব নয় ৷ pাসােদর ধু 
কাlিনক িচt-যার বাsব েকান aিsti েনi-েযমন aথহীন, aনুrপভােব রা  সরকার ছাড়া eকিট dীন(eবং 
জীবনব বsা)o সmণূrেপ িনরথক ৷ আপিন যখন বাস করেবন বাsেব pিতি ত pাসােদ, তারi dাের pেবশ করেবন, তা 
েথেক েবর হেবন, তার ছাদ o pাচীেরর ছায়া আপনােক আ য় দান করেব, তখন eক কাlিনক pাসােদর রঙীন িচt হেত 
িক ফায়দা আপিন আশা করেত পােরন ৷ আপনােক েতা বসবােসর সমs ব বsা করেত হেব বাsেব pিতি ত pাসাদ 
aনুযায়ী ৷ পরnt eকিট িচt aনুযায়ী িনিমত pাসােদ বসবাস r কের aন  pাসােদর িচt কlনা করা িকংবা তার pিত 
িনছক eকটা ভিk বা িব াস রাখার বাsব েkেt িক ফল পাoয়া েযেত পাের? eকিট কাlিনক pাসাদ মেনর মেধ  েরেখ 
বাsব বসবাস aন  েকান pাসােদ করা কতখািন হাস কর ব াপার তা সহেজi aনুেময় ৷ মিsে র মেধ  েয pাসােদর 
কাlিনক িচt রেয়েছ, তােক কখেনা pাসাদ বলা যায় না, আর তােত বসবাস করাo কােরা পেk সmব নয় ৷ e uদাহরণ 
aনুযায়ী েকান dীনেক 'সত  dীন' িহেসেব ধু িব াস করার েকানi aথ হয় না ৷ মানুষ যখন বাsব জীবন যাপন করেব 
eকিট 'dীন' aনুসাের তখন aন  েকান 'dীন'েক কাlিনকভােব িব াস করা eেকবােরi aথহীন ৷ কাlিনক 'dীন'েকo 
aনুrপভােব 'dীন' বলা যায় না eবং কিlত pাসােদর ন ায় কাlিনক 'dীন'েকo েকu pকৃত 'dীন' rেপ gহণ করেত পাের 
না ৷ বাsব েkেt যার kমতা sীকৃত o কতt sািপত হেব, যার আiন কাযতঃ চলেব eবং যার েদয়া ব বsানুযায়ী মানব 
জীবেনর যাবতীয় কাজকম সুসmn হেব, বstতঃ dীন তার হেব ৷ aতeব pেত ক dীন sভাবতঃi িনেজর রা  pিত ার দাবী 
রােখ eবং dীন e জন i হয় েয, তা েয kমতােক pিতি ত করেত চায় বেnগী, দাসt o আiন পালনo eকমাt তারi 
হেব ৷ eকিট uদাহরণ েদয়া যােcঃ  

'গণ-dীন'-eর aথ িক? eকিট েদেশর aিধবাসী জনগণi েসখােন িনজs kমতা o pভুেtর মািলক হয়, তােদর িনেজেদর 
রিচত আiনi তােদর uপর জারী হয় eবং েদেশর সমg aিধবাসী সিmিলতভােব িনেজরেদর গণ-শিkর আনুগত  o দাসt 
কের- বstতঃ তাi হেc গণ-dীন বা গণতািntক রা  ৷ কােজi েদেশর pকৃত kমতায় যতিদন জনগণ রিচত আiন জারী না 
হয়, ততিদন পযn e গণ-dীন বা গণ-রা  িকছুেতi pিতি ত হেত পাের না ৷ pিতি ত হেলা বেল মেন করাo যায় না ৷ 
িকnt জনগেণর পিরবেত েদেশর শিk pভুt যিদ েকান িভn জািত িকংবা েকান বাদশাহ করায়t কের েনয় eবং সারা েদেশ 
তারi রিচত আiন জারী হয়, তেব গণ-dীন eর aিst েকাথায় থাকেব? েসখােন েকu যিদ গণ-dীন বা রাে র pিত 
িব াস রােখ, তেব তার িক মূল  হেত পাের? কারণ, যতkণ পযn বাদশাহ িকংবা িভn জািতর dীন pিতি ত থাকেব, 
ততিদন েস গণ-রাে র aনুসরণ করেত পাের না ৷  

শাহী-dীেনর কথাi ধরা যাক ৷ e dীন aনুযায়ী েয বাদশাহ ucতর কতা o pভু িনধািরত হয়, তার আনুগত  o iবাদাত 
করা eবং তার আiন বাsেব জারী করাi তার মূল লk  ৷ তাi যিদ না হয় তেব বাদশাহেক বাদশাহ মানেল eবং তােক 
ে  pভু sীকার করেল বাsেব িক লাভ হেব? বাsব েkেt যিদ গণ-dীন বা গণ-রা  িকংবা িভn জািতর শাসন sািপত হয় 
তাহেল 'শাহী-dীন' থাকেলা েকাথায়? তার aনুসরণi বা েক করেত পাের?  
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েবশী িদেনর কথা নয়, e েদেশ (aধুনা িতেরািহত) iংেরেজর dীন বা রা  সmেক িচnা করেলi িবষয়িট সুs  হেয় oেঠ 
৷ iংেরেজর শিk o pভুেtর মারফেত ভারত শাসন আiন o েদoয়ানী আiন জারী িছল বেলi েতা e dীন চলিছল ৷ 
েদশবাসীর সমs কাজ-কম iংেরেজর িনধািরত িনয়ম-পdিতেত সmn হেতা ৷ সকল মানুষ তারi hকুম মাথা নত কের 
পালন করেতা ৷ e dীন eতখািন শিk সহাকাের যতিদন পযn sািপত িছল, ততিদন পযn eখােন aন  েকান dীেনর 
বstতঃi েকান sান িছল না ৷ েফৗজদারী দ িবিধ o েদoয়ানী কাযিবিধ রিহত হেয় েগেল eবং iংেরেজর আiন পালন o 
কাযত তার দাসt না করা হেল iংেরজ রা  বা dীন েকাথায় থাকেব? বstতঃ dীন iসলােমর aবsাo িঠক erপ ৷ e 
dীেনর মূল কথা ei েয, পৃিথবীর মািলক o সমg মানুেষর eকমাt বাদশাহ হেcন আlাহ তা'আলা ৷ কােজi আনুগত  o 
দাসt eকমাt তঁারi করেত হেব eবং তঁার েদয়া শরীয়ত aনুযায়ী মানব জীবেনর সকল pকার কাজ-কম সmn করেত 
হেব ৷ iসলাম কতৃক sািপত e মত-ucতর kমতা o pভুt eকমাt আlাহর-েকবলমাt eজন i েপশ করা হেয়েছ েয, 
পৃিথবীেত eকমাt আlাহরi আiন চলেব, aন  কােরা নয় ৷ আদালেতর িবচার তঁার িবধান aনুযায়ী হেব, পুিলশ তঁারi 
িবধান জারী করেব ৷ েলাকেদর পারsিরক যাবতীয় কাজ-কম, েলন-েদন iত ািদ তঁার িবধান aনুসাের সmn হেব ৷ তঁারi 
মিজ aনুযায়ী 'কর' িনধািরত হেব- তার ব য়o হেব eকমাt তঁারi েদয়া রীিতনীিত aনুযায়ী ৷ িসিভল সািভস eবং ৈসন  
িবভাগ তঁারi hকুেমর aধীন হেব ৷ সকল েলাক ভয় করেব, anেরর সােথ সমীহ কের চলেব, েদেশর pজা সাধারণ 
eকমাt তঁারi aনুগত হেব ৷ eক কথায় মানুষ আlাহ িভn কােরা দাসt বরণ করেব না ৷ aতeব eটা সুs  েয, খঁািট 
iসলামী hকুমাত pিতি ত না হেল uk uেdশ  িকছুেতi লাভ করা েযেত পাের না ৷ aন  েকান dীেনর সােথ eর েকান 
সাম স  েনi, aংশীদািরto েনi, আর সত  কথা ei েয, েকান 'dীন'i aন  dীেনর aংশীদািরt বরদাশত করেত পাের 
না ৷ aন ান  dীেনর ন ায় dীন iসলামo e দাবী কের েয, kমতা o pভুt িনরংকুশভােব েকবলমাt আমারi হেব eবং 
aন ান  pেত কিট 'dীন'i আমার সামেন aবনত পরািজত থাকেব ৷ aন থায় আমার aনুসরণ িক কের সmব হেত পাের? 
আমার dীন 'গণ-dীন' হেব না, 'শাহী-dীন' হেব না, 'কিমuিন -dীন' হেব না ৷ aপর েকান dীেনরi aিst থাকেব না ৷ 
পkাnের aন  েকান dীেনর aিst থাকেল আিম থাকেবা না ৷ তখন আমােক ধু মুেখi সত  বেল sীকার করেল েকান 
বাsব ফল পাoয়া যােব না ৷ কুরআন মজীদ বার বার e কথারi েঘাষণা রেয়েছঃ  

ُحَنَفاَء الدِّيَن َلُه ُمْخِلِصيَن َهاللَّ ِلَيْعُبُدوا ِإلَّا ُأِمُروا َوَما ...  

"েলাকেদর ধু e hকুমi েদয়া হেয়েছ (eছাড়া aন  েকান িনেদশi েদয়া হয়িন) েয, তারা সকল িদক েথেক মুখ িফিরেয় 
eকমাt আlাহর dীনেক কােয়ম কের eকিন ভােব তঁারi iবাদাত করেব ৷" [সূরা আল-বাiেয় নাহঃ 5]  

اْلُمْشِرُآوَن َآِرَه َوَلْو ُآلِِّه الدِّيِن َعَلى ِلُيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى َرُسوَلُه َسَلَأْر الَِّذي ُهَو .  

"িতিন তঁার রাসূলেক জীবন ব বsা o সত  dীনসহ েpরণ কেরেছন e জন  েয, eেক সমg dীেনর uপর জয়ী কের েদেবন; 
যিদo িশকবাদীগণ eটা েমােটi বরদাশত কের না ৷" [সূরা আt-তাoবাঃ 33]  

ِللَِّه ُآلُُّه الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكوَن ال َحتَّى َوَقاِتُلوُهْم .  

"তােদর িবrেd লড়াi কর যতিদন না েফৎনা িনমূল হেয় যায় eবং 'dীন' সামgীকভােব আlাহ তা'আলারi sািপত হয়৷" 
[সূরা আল-আনফালঃ 39]  

ِإيَّاُه ِإلَّا َتْعُبُدوا َألَّا َأَمَر ِللَِّه لَّاِإ اْلُحْكُم ِإِن ..  

"আlাহ ছাড়া আর কােরা hকুম েদয়ার aিধকার েনi ৷ তঁারi িনেদশ ei েয, sয়ং আlাহ ছাড়া আর কােরা দাসt কেরা না 
৷" [সূরা iuসুফঃ 40]  

َأَحدًا َربِِّه ِبِعَباَدِة ُيْشِرْك َوال َصاِلحًا َعَمًال َفْلَيْعَمْل َربِِّه ِلَقاَء َيْرُجوا َآاَن َفَمْن .  
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"েয ব িk িনেজর রেবর সাkাত লাভ করেত ic ুক সৎকাজ করা eবং রেবর iবাদােতর ব াপাের aপর কাuেক শরীক না 
করা তার eকাni কতব  ৷" [সূরা আল-কাহাফঃ 110]  

ِبَما آَمُنوا َأنَُّهْم َيْزُعُموَن الَِّذيَن ِإَلى َتَر َأَلْم َأْن ُيِريُدوَن َقْبِلَك ِمْن ُأْنِزَل َوَما ِإَلْيَك ُأْنِزَل   ُأِمُروا َوَقْد الطَّاُغوِت ِإَلى َيَتَحاَآُموا 
َيْكُفُروا َأْن ِبِإْذِن ِلُيَطاَع ِإلَّا َرُسوٍل ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما.......... ِبِه    .اللَِّه 

"যারা দাবী কের েয, েতামার pিত eবং েতামার পূববতী নবীেদর pিত আlাহর তরফ েথেক যা নািযল হেয়েছ, তার pিত 
তারা িব াস sাপন কেরেছ, তােদর e ৈবষম  তুিম লk  করিন েয, তারা 'তাগূত'(আlাহেdাহী রা শিk o িবচার ব বsা)-
eর কােছ িনেজেদর (েমাকdমার) িবচার ফয়সালা চায় ৷ aথচ তােক asীকার o aমান  করার িনেদশi তােদরেক েদয়া 
হেয়িছল ৷ .... আমরা েয রাসূলেকi পিঠেয়িছ, আlাহর aনুমিতkেম তঁার aনুসরণ করার uেdেশ i তােক পািঠেয়িছ ৷" 
[সূরা আn-িনসাঃ 60-64]  

iবাদাত, dীন o শরীয়েতর পূেবাk ব াখ ার পিরেpিkেত কুরআেনর e আয়াতসমূেহর মূল aথ o ভাবধারা aনুধাবন 
করেত পাঠকেদর আেদৗ aসুিবধা হoয়ার কথা নয় ৷  

iসলােম িজহােদর eতদূর grt েকন, তাo পূেবাk আেলাচনায় সুs  হেয় uেঠেছ ৷ aন ান  ধম o dীেনর ন ায় ধু 
সত  বেল েমেন িনেলi eবং ei আকীদা o িব ােসর বািহ ক িনদশন srপ ধু পূজা-uপাসনার aনু ান পালন করেলi 
আlাহর 'dীন' সnt  হেত পাের না ৷ কারণ aন  েকান dীেনর aধীন েথেক আlাহর dীেনর আনুগত  o aনুসরণ আেদৗ 
সmব নয়, -aন  েকান dীেনর সংিম েণ তার aনুসরণ aসmব ৷ aতeব আlাহর ei dীনেক যিদ বাsিবকi সত  dীন 
বেল িব াস কেরন, তেব তােক বাsব েkেt pিতি ত করার uেdেশ  pাণপণ সাধনা o সংgাম করা িভn aন  েকান 
uপায় থাকেত পাের না ৷ e সাধনা o সংgােমর ফেলi iসলাম কােয়ম হেব, aন থায় ei pেচ ায় িনযুk েথেক জীবন 
দান করেত হেব, বstত eিট eকিট শা ত মানদ , eেত আপনার ঈমান o আকীদার সত তার যাচাi হেত পাের ৷ 
iসলােমর pিত আপনার যথাথ ঈমান থাকেল aপর েকান dীেনর aধীন েথেক সুখ িনdায় aেচতন থাকা আপনার পেk 
aসmব হেব, তার েখদমত করা eবং তার িবিনমেয় লb জীিবকার িকছুমাt sাদ gহণ করার েতা েকান কথাi uঠেত পাের 
না ৷ dীন iসলামেক eকমাt সত  িহসােব েমেন েনয়ার পর aন  েকান dীেনর aধীন আপনার জীবন যিদ aিতবািহত হয়o 
তবুo আপনার শয া কnকাকীণ, খাদ  িবষাk o িতk িবেবিচত হেব eবং আlাহর e সত  dীন pিত ার জন  pাণপণ 
সাধনা না কের eকিবnু sিso আপিন লাভ করেত পারেবন না ৷ িকnt আlাহর dীন িভn aপর েকান dীেনর aধীন জীবন 
যাপন করায় আপনার যিদ তৃিp লাভ হয় eবং েসi aবsায় আপনার মন সnt  o আ s হেয় থােক, তেব আপিন আেদৗ 
ঈমানদার নন- আপিন মেনােযাগ িদেয় যতi নামায পেড়ন, দীঘ সময় ধের 'েমারাকাবা' কেরন, আর কুরআন-হাদীেসর 
ব াখ া কেরন o iসলােমর দশন pচার কেরন না েকন; িকnt আপনার ঈমানদার না হoয়া সmেক েকান সেnহ েনi ৷ dীন 
iসলাম িব াস কের aন  েকান dীেনর pিত েয সnt  থাকেব, তার সmেক eটাi চূড়াn কথা ৷ িকnt েয সব মুনািফক 
aন ান  dীেনর িন াপূণ েখদমত কের, িকংবা aন  েকান dীন (যথা গণ-dীন) pিত ার জন  সাধনা o েচ া কের তােদর 
সmেক িকiবা বলা যায়? …..মৃতু  দূের নয়, যখন তা uপিsত হেব, তখন তােদর ৈবষিয়ক জীবেনর 'আমলনামা' sয়ং 
আlাহi তােদর সামেন uপিsত করেবন ৷ বstত eরা িনেজেদরেক যিদ মুসলমান বেল মেন কের, তেব eটা তােদর চরম 
িনবুিdতা িভn আর িকছুi নয় ৷ তােদর সু ু বুিd থাকেল তারা িনেজরাi বুঝেত পারেতা েয, eকিট dীনেক সত  বেল মানা 
o sীকার করা আর বাsব েkেt aপর েকান dীেনর pিত ায় সnt  থাকা িকংবা েসi কােজ aংশgহণ করা o েস জন
েচ া করা- পরsর িবেরাধী কাজ ৷ আgন o পািন হয়ত িমলেত পাের; িকnt আlাহর pিত ঈমােনর সােথ erপ কায 
পdিতর েকান সাম স i হেত পাের না ৷  

কুরআন শরীেফ e সmকীয় সমs আয়াত eখােন uেlখ করা সmব নয় ৷ মাt কেয়কিট আয়াত eখােন udৃত হেলাঃ  

ال َوُهْم آَمنَّا َيُقوُلوا َأْن ُيْتَرُآوا َأْن النَّاُس َأَحِسَب َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن َفَتنَّا َوَلَقْد * ُيْفَتُنوَن  َوَلَيْعَلَمنَّ َصَدُقوا الَِّذيَن اللَُّه َفَلَيْعَلَمنَّ   
  .اْلَكاِذِبيَن
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"তারা িক মেন কের িনেয়েছ েয, ঈমান eেনিছ বলেলi তােদরেক মুিk েদয়া হেব? e ব াপাের তােদরেক িবnুমাt 
পরীkা করা হেব না; aথচ তােদর পূেব যারাi ঈমােনর দাবী কেরেছ তােদরেক আমরা পরীkা কেরিছ, েযন আlাহ 
জানেত পােরন েয, ঈমােনর দাবী করার ব াপাের েক খঁািট o সত বাদী eবং েক িমথ াবাদী ৷" [সূরা আল-'আনকাবুতঃ 2-
3]  

ِفي ُأوِذَي َفِإَذا ِباللَِّه آَمنَّا َيُقوُل َمْن النَّاِس َوِمَن َجاَء َوَلِئْن اللَِّه َآَعَذاِب النَّاِس ِفْتَنَة َجَعَل اللَِّه   ُآنَّا ِإنَّا َلَيُقوُلنَّ َربَِّك ِمْن َنْصٌر 
َأَوَلْيَس َمَعُكْم َوَلَيْعَلَمنَّ * اْلَعاَلِميَن ُصُدوِر ِفي ِبَما ِبَأْعَلَم اللَُّه  اْلُمَناِفِقيَن َوَلَيْعَلَمنَّ اآَمُنو الَِّذيَن اللَُّه  .  

"িকছু সংখ ক েলাক eমন আেছ, যারা আlাহর pিত ঈমান আনার দাবী কের; িকnt আlাহর পেথ তারা যখনi িনযািতত 
হেয়েছ, তখনi মানুেষর িনযাতেন তারা eতদূর ভীত হেয় পেড়েছ, িঠক যতখািন ভীত হoয়া uিচত আlাহর আযােবর ৷ 
aথচ েতামার রেবর কাছ েথেক সাফল  o িবজয় লাভ হেল eরাi agসর হেয় বলেবঃ 'আমরা েতামােদর সােথi িছলাম' ৷ 
eেদর মেনর কথা িক আlাহ জােনন না? তবুo েকাn  সব েলাক pকৃত মু'িমন eবং েকাn  সব েলাক মুনািফক, তা আlাহ 
aবশ i েদেখ েনেবন ৷" [সূরা আল-আনকাবুতঃ 10- 11]  

الطَّيِِّب ِمَن اْلَخِبيَث َيِميَز َحتَّى َعَلْيِه َأْنُتْم َما َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِلَيَذَر اللَُّه َآاَن َما .  

"মুিমনগণেক বতমান aবsায় েছেড় েদয়া আlাহর নীিত িবেরাধী, (েকননা, eখন সতবাদী, িমথ াবাদী eবং খঁািট ঈমানদার 
o মুনািফক eকাকার হেয় আেছ) আlাহ পিবt o পাপীেদর মেধ  িন য়i তারতম  করেবন ৷" [সূরা আেল iমরানঃ 179]

الَِّذيَن اللَُّه َيْعَلِم َوَلمَّا ُتْتَرُآوا َأْن َحِسْبُتْم َأْم َرُسوِلِه َوال اللَِّه ُدوِن ِمْن َيتَِّخُذوا َوَلْم ِمْنُكْم َجاَهُدوا  َوِليَجًة اْلُمْؤِمِنيَن َوال  .  

"েতামরা িক মেন কর, েতামােদরেক আlাহ eমিন েছেড় েদেবন? aথচ েতামােদর মেধ  েক িজহাদ কেরেছ, আর আlাহ, 
তঁার রাসূল eবং মুিমন েলাকেদরেক ত াগ কের aন  েলাকেদর সােথ েগাপন সmক sাপন কেরিন, তা eখনo আlাহ 
তা'আলা পাথক  কের েদেখনিন ৷" [সুরা আt-তাoবাঃ 16]  

ِمْنُهْم َوال ِمْنُكْم ُهْم َما َعَلْيِهْم اللَُّه ِضَبَغ َقْومًا َتَولَّْوا الَِّذيَن ِإَلى َتَر َأَلْم .  

"তুিম িক oসব েলােকর কথা িচnা কের েদেখছ, যারা aিভশp েলাকেদর সােথ বnুt কের? মূলতঃ eরা না েতামােদর 
আপন েলাক না তােদর ৷ [সূরা আল-মুজাদালাহঃ 14]  

ُهُم ْيَطاِنالشَّ ِحْزَب ِإنَّ َأال الشَّْيَطاِن ِحْزُب ُأوَلِئَك َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحادُّوَن الَِّذيَن ِإنَّ * اْلَخاِسُروَن   َآَتَب * اْلَأَذلِّيَن ِفي ُأوَلِئَك 
َأَنا َلَأْغِلَبنَّ اللَُّه َعِزيٌز َقِويٌّ اللََّه ِإنَّ َوُرُسِلي    

"...... eরা শয়তােনর দলভুk! সাবধান! শয়তােনর দলi েশষ পযn ব থ হেব। যারা আlাহ eবং তঁার রাসূেলর সােথ 
dেnd িলp হয় (dীন iসমলাম pিত ার িবrdাচরণ কের) তারা িন য়i পরািজত হেব ৷ আlাহর চড়ুাn ফয়সালা ei েয, 
আিম (আlাহ) eবং আমার রাসূলগণi জয়ী হব। pকৃত শিkশালী পরাkমশালী হেcন আlাহ তা'আলা ৷" [সূরা আল-
মুজাদালাহঃ 19-21]  

uেlিখত আয়াতসমূহ েথেক সুs rেপ pমািণত হেc েয, আlাহর dীন iসলাম ছাড়া aন  েকান dীন েকাথাo বাsব 
েkেt pিতি ত থাকেল তথাকার সত িন  আদশবাদী মুিমনেদর পিরচয় ei হেব েয, e বািতল 'dীন' িনমূল কের pকৃত 
আlাহর dীন pিত ার জন  তারা সাধনা করেব ৷ তারা যিদ বাsিবক তাi কের, িনেজেদর সমg শিk e uেdেশ i িনযুk 
কের, িনেজেদর pাণ পযn কুরবানী েদয় o সকল pকার kিত-েলাকসান aকাতের বরদাশত কের, তেব তােদর সাcা 
ঈমানদার হoয়ায় েকান সেnহ েনi ৷ তােদর েচ া-সাধনা সাফল  লাভ করেলা, িক করেলা না েসi p  aবাnর ৷ িকnt 
তারা যিদ বািতল dীেনর pিত ায়i সnt  o আ s থােক, িকংবা তােক জয়ী o pিতি ত রাখার কােজi sতঃpবৃt হেয় 
aংশgহণ কের, তেব তােদর ঈমানদার হoয়ার দাবী eেকবােরi িমথ া, তােত িবnুমাt সেnহ েনi ৷  
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পরnt dীন iসলাম pিত ার ব াপাের নানা pকার বাধা-pিতবnকতার কথা যারা oযর িহেসেব েপশ কের থােক, uেlিখত 
আয়াতসমূেহ আlাহ তােদরo জবাব িদেয়েছন ৷ dীন iসলাম pিত ার জন  যখন েকাথাo েচ া করা হেব, েকান না েকান 
বািতল 'dীন' পূণ শিk সহকাের তথায় পূব েথেক pিতি ত থাকেবi ৷ সকল pকার শিk kমতা তার দখেল থাকেব, 
জীিবকার ভা ার তারi কুিkগত হেব eবং মানব জীবেনর সকল েkেti তার pভাব pবল থাকেব; erপ eকিট 
সুpিতি ত dীনেক চূণ কের aপর েকান dীন pিত ার ব াপারিট আর যাi েহাক- েকান কুসুমাsীণ পথ হেত পাের না ৷ পরম 
শািn o sিs সহকাের নবাবী চােল কাজ করেল e uেdশ  কখনi সফল হেত পাের না, আর কখনo সmব নয় ৷ বািতল 
dীেনর aধীেন েথেক িকছু না িকছু ৈবষিয়ক সুখ-শািn লাভ হেত থাকেব, আর েসi সােথ dীন iসলামo pিতি ত হেব- 
eটা eেকবােরi aসmব ৷ e িবরাট কাজ তখনi সmn হেত পাের যখন বািতল dীেনর মাধ েম pাp সকল aিধকার, sাথ 
o যাবতীয় আেয়শ-আরামেক আপনারা পদাঘাত করেত pstত হেবন eবং e কােজ যত kিত-েলাকসােনরi সmুখীন হেত
হয়, সাহেসর সােথ আপনারা তা বরদাশত করেত pstত থাকেবন ৷ বstত যারা e কেঠার সাধনা করেত pstত থাকেব, 
আlাহর পেথ িজহাদ করা েকবলমাt তােদর dারাi সmব হেত পাের ৷ িকnt e ধরেনর েলাক সকল সমােজi মুি েময়i 
থােক ৷ আর যারা dীন iসলাম aনুসরণ কের চলেত চাiেলo সুখ-sাcn  ত াগ করেত pstত নয়, তােদর সmেক আিম 
েকান ভিবষ dাণী করেত চাi না, তারা িনরাপেদ িনেজেদর নফেসর েখদমত করেত থাকুক, সেত র মুজািহদগণ dঃখ-
িনযাতন aকাতের েভাগ কের e পেথ aপিরসীম কুরবানী িদেয় যখন dীন iসলাম pিতি ত কের েদেব তখনi তারা eেস 
বলেব- 'আমরা েতা েতামােদরi দেলর েলাক, aতeব eখন আমােদরo pাপ  aংশ দাo' ৷  
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