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মনযানানভ „বূমভকা ব্দমট দদনে কুযঅন ভজীনদয বূমভকা মরেনত ফন দগমছ ফনর বুর ধাযণা কযায দকান কাযণ
দনআ। এটা কুযঅননয নে ফযং তাপীভুর কুযঅননয বূমভকা। রৃ‟মট ঈনেশ্য াভনন দযনে অমভ এ বূমভকা দরোে
াত মদনেমছ।
একঃ কুযঅন ধযেননয অনগ একজন াধাযন াঠকনক এভন মকছু কথা বানরাবানফ দজনন মননত নফ দমগুনরা
রৄরুনতআ দজনন মননর তায নে কুযঅননয ফক্তফয নুধাফন কযা জ নে মাে। নেনতা কুযঅন ধযেননয
ভাঝোনন ফাযফায একথাগুনরা তায ভনন নন্দ ঞ্চায কযনত ানয। ননক ভে রৄধুভাত্র এগুনরা না ফুঝায কাযনণ
ভানুল কুযঅননয ন্তমনবমত নথবয দকফরভাত্র ঈমযবানগ অনত থানক ফছনযয য ফছয ধনয। দবতনয প্রনফ
কযায অয দকান থআ েুুঁনজ াে না।
রৃআ: কুযঅন ফুঝায দচষ্টা কযায ভে ভানুনলয ভনন দম প্রশ্নগুনরা ঈদে ে ফবপ্রথভ দগুনরায জফাফ দদনফা দম
গুনরায প্রথভ প্রথভ অভায ভনন দজনগমছর থফা নয অভায াভনন অন।

কুযঅন াঠনকয ংকট
াধাযণত অভযা দমফ ফআ নে থামক তানত থানক একমট মনমদবষ্ট মফলেফস্তু। একমট মফনল যচনাশরীয অতাে এ
মফলেফস্তুয য ধাযাফামকবানফ তথয যফযা কযা ে এফং মফমবন্প ভতাভত  মুমক্তয ফতাযণা কযা ে। এ জন্য
কুযঅননয ানথ এেননা মযচে েমন এভন দকান ফযমক্ত মেন প্রথভফায এ গ্রন্থমট ধযেন কযনত মান তেন মতমন
একমট মচযাচমযত অা মননেআ এমগনে মান। মতমন ভনন কনযন, াধাযণ গ্রনন্থয ভনতা এ গ্রনন্থ প্রথভ মফলেফস্তু
মনধবামযত থাকনফ, তাযয ভূর অনরাচয মফলেনক ধযাে  নুনেনদ মফবক্ত কনয মফন্যানয ক্রভানুানয এক একমট
মফলনেয য অনরাচনা কযা নফ। এবানফ জীফননয এক একমট মফবাগনক অরাদা অরাদাবানফ মননে দ ম্পনকব
ূনফবাক্ত মফন্যানয ক্রভানুানয মফধান  মননদবাফরী মরমফদ্ধ থাকনফ। মকন্তু গ্রন্থমট েুনর ো রৄরু কযায য মতমন
দদনেন ম্পুনব মবন্প এক মচত্র। মতমন এোনন দদনেন এভন একমট ফণবনাবংগী মায ানথ আমতূনফব তায দকান মযচে
মছর না। এোনন মতমন দদনেন অকীদা – মফশ্বা ম্পমকবত মফলোফরী, বনমতক মফমধ- মননদব, যীোনতয মফধান,
দাোত, ঈনদ, তকবফাণী, ভানরাচনা- মবানরাচনা, মনন্দা- মতযস্কায, বীমত প্রদবন, সুংফাদ ান্ভনা, মুমক্তপ্রভাণ, ােয এফং ঐমতামক কামনী  প্রাচীন প্রত্নতামিক মনদবননয প্রমত আংমগত। এগুনরা ফায ফায এনকয য
এক অনছ। একআ মফলেফস্তুনক মফমবন্প দ্ধমতনত মফমবন্প নব্দয দভােনক ুনফবযাক্ত কযা নে। একমট মফলেফস্তুয য
অয একমট এফং তাযয অকামিতবানফ তৃতীে অয একমট মফলেফস্তু রৄরু নে মানে। ফযং কেননা কেননা একমট
মফলেফস্তুয ভাঝোনন একমট মফলেফস্তু কস্ভাৎ রামপনে েনছ। ফানকযয প্রথভ ুরুল  মিতীে ুরুনলয মদক মযফতবন
নে ফায ফায এফং ফক্তফয ফায ফায দভাে মযফতবন কযনছ। মফলেফস্তুগুনরানক ধযাে  নুনেনদ মফবক্ত কযায
দকাননা মচহ্ন দনআ। আমতা দরোয দ্ধমতনত দকাথা আমতা দরো েমন। দবন  মতপ্রাকৃমতক মফলোফরীনক
ন্যাোস্য  দবননয বালাে দরো েমন। ভানুল  মফশ্ব- জাাননয ফস্তু  দানথবয অনরাচনা কযা নেনছ মকন্তু
জীফমফদযা  দাথব মফজ্ঞাননয দ্ধমতনত কযা েমন। বযতা, ংস্কৃমত, যাজনীমত, থবনীমত  ভাজ জীফননয মফমবন্প
মফলনেয ঈয অনরাচনা কযা নেনছ মকন্তু তানত ভাজ মফজ্ঞাননয দ্ধমত নুযণ কযা েমন। অআনগত মফধান 

www.bjilibrary.com

অআননয ভূরনীমত ফণবনা কযা নেনছ অআনমফদনদয দ্ধমত দথনক ম্পূণব অরাদা নে। বনমতকতায দম মো মফফৃত
নেনছ তায ফণবনাবংগী বনমতক দবন ম্পমকবত ফআনত্র অনরামচত ফণবনাবংগী দথনক ম্পূণব মবন্পতয। াধাযণবানফ
ফআনত্র দমবানফ দরো ে এফ মকছুআ তায মফযীত। এ দৃশ্য একজন াঠকনক মফব্রত কনয। মতমন ভনন কযনত
থানকন, এমট একমট মফন্যস্ত, ংরগ্ন  মফমেপ্ত ফক্তনফযয ভমষ্ট এোনন প্রথভ দথনক দল মবন্ত ংেয „েণ্ড‟
একনত্র ংমুক্ত কযা নেনছ। তনফ এগুনরানক ধাযাফামক যচনা অকানয মরমফদ্ধ কযা নেনছ। মফনযামধতায দৃমষ্টনত
কুযঅন ধযেনকাযীযা এযআ ঈয যানেন তানদয কর অমত্ত, মবনমাগ  নন্দ- ংনেয মবত্। ন্যমদনক
নুকুর দৃমষ্টবংগীয মধকাযীযা কেননা নথবয মদক দথনক দচাে ফন্ন কনয নন্দ ংে দথনক ফাুঁচায দচষ্টা কনযন।
কেননা কেননা তাযা এআ অাত মফন্যস্ত ঈস্থানায ফযােযা কনয মননজনদয ভননক ফুঝানত েভ ন। কেননা
কৃমত্রভ দ্ধমতনত দমাগূত্র নুন্নান কনয দ্ভুত ধযননয মদ্ধানন্ত ঈনীত ন্ অফায কেননা „েণ্ড যচনায‟ ভতফাদমট
গ্রণ কনয দনন, মায পনর প্রনতযকমট অোত তায ূফাব য ম্পকব দথনক অরাদা নে ফক্তায ঈনেনশ্যয ম্পূণব
মযন্থী থব প্রকা কযনত থানক।

অফায একমট ফআনক বানরাবানফ ফুঝনত নর াঠকনক জাননত নফ তায মফলেফস্তুয ঈনেশ্য- রেয, ভূর ফক্তফয 
দাফী এফং তায দকন্ীে অনরাচয মফলে। দআ ানথ তায ফণবনা দ্ধমতয ানথ মযমচত নত নফ। তায মযবালা
মফনল মফনেলণ যীমত ম্পনকব জ্ঞান থাকনত নফ। নব্দয ঈময কাঠানভায দছনন তায ফণবনাগুনরা দমফ ফস্থা 
মফলোফরীয ানথ ম্পমকবত দগুনরা দচানেয াভনন থাকনত নফ। াধাযণত দমফ ফআ অভযা নে থামক তায
ভনধয এগুনরা নজআ াো মাে। কানজআ তানদয মফলেফস্তুয গবীনয প্রনফ কযা অভানদ জন্য দভানটআ কমঠন ে
না। মকন্তু ন্যান্য ফআনত অভযা এগুনরা দমবানফ দনত বযস্ত কুযঅনন মঠক দবানফ াো মাে না। তাআ একজন
াধাযণ ফআ াঠনকয ভানমকতা মননে মেন অভানদয ভধয দথনক দকান ফযমক্ত কুযঅন ধযেন কযনত থানকন তেন
মতমন েুুঁনজ ান না এআ মকতানফয মফলেফস্তু, ভূর ফক্তফয  দকন্ীে অনরাচয মফলে। এয ফণবনা  মফনেলণ দ্ধমত
তায কানছ নতুন  মযমচত ভনন ে। মধকাং জােগাে এয ফাকয  ফক্তফযগুনরায টবূমভ তায দচানেয
অোনর থানক। পনর মফমবন্প মফমেন্প অোনতয ভনধয জ্ঞাননয দম ঈজ্জ্বর ভুনক্তাভারা জমেনে যনেনছ তা দথনক কভ
দফী মকছুটা রাবফান ো নে াঠক অল্লায কারানভয মথাথব ন্তমনবমত প্রাণত্তায ন্নান াে না। এ দেনত্র
মকতানফয জ্ঞান রাব কযায মযফনতব তানক মনছক মকতানফয কমতে মফমেপ্ত তে  ঈনদাফরী রাব কনযআ ন্তুষ্ট
থাকনত ে। ফযং কুযঅন ধযেননয য দমফ দরানকয ভনন নানা কাযনণ নন্দ জানগ তানদয মধকাংনয
মফভ্রামন্তয একমট কাযণ নে এআ দম, কুযঅননয ফক্তফয নুধাফন কযায ফযাানয এআ দভৌমেক প্রনোজনীে মফলেগুনরা
তানদয জানা থানক না। এযয কুযঅন েনত মদনে তাযা দদনে তায াতাে াতাে মফমবন্প মফলেফস্তু ছমেনে
অনছ। ফর অোনতয গবীয থব তানদয কানছ নুদঘামটত দথনক দগনছ। ননকগুনরা অোনতয ভনধয তাযা জ্ঞানগবব
ফক্তফয দনেনছ মকন্তু অোনতয ূফাব য অনরাচনায দপ্রমেনত এআ ফক্তফয তানদয কানছ ম্পূণব দফভানান ভনন নেনছ।
মফমবন্প স্থানন ফযােযা মফনেলণ  ফণবনাবংগীয ানথ মযচত থাকায কাযনণ অোনতয অর থব দথনক তাযা
ন্যমদনক নয মগনেনছ এফং মধকাং স্থানন টবূমভ ম্পনকব মঠক জ্ঞান না থাকায কাযনণ এবানফ তাযা ভাযাত্মক
ধযননয মফভ্রামন্তয মকায নেনছ।
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ংকট ঈত্তযনণয ঈাে
কুযঅন দকান্ ধযননয মকতাফ? এমট মকবানফ ফতীণব নরা? এয ংকরন  মফন্যানয দ্ধমত মক মছর? এয
মফলেফস্ত  অনরাচয মফলে মক? দকান্ দকন্ীে মফলেফস্তুয ানথ এয ংেয মফমবন্প মবানেয মফলোরী ন্মকবত?
মননচয ফক্তফয ঈস্থান দ্ধমত  প্রভাণ কযায জন্য এনত দকান্ ধযননয ফণবনাধাযা  মুমক্ত- প্রভাণ ঈস্থান দ্ধমত
ফরমিত নেনছ? এআ প্রশ্নগুনরায এফং এআ ধযননয অনযা মকছু প্রনোজনীে প্রনশ্নয সুস্পষ্ট জফাফ মমদ াঠক
রৄরুনতআ দনে মান তানর মতমন ফরমফধ অংকা দথনক ভুক্ত থাকনত ানযন। তায জন্য কুযঅননয থব নুধাফন 
তায ভনধয মচন্তা- গনফলণা কযায থ প্রস্ত নে দমনত ানয। দম ফযমক্ত কুযঅন ভজীনদ প্রচমরত গ্রনন্থয ন্যাে যচনা
মফন্যানয ন্নান কনযন এফং এয াতাে তায াোত না দনে চতুমদবনক াতোনত মগনে মস্থয নে নেন, কুযঅন
ম্পমকবত এআ দভৌমরক প্রশ্নগুনরায জফাফ জানা না থাকাআ তায ভানমক মস্থযতায ভূর কাযণ।“ধভব ম্পমকবত” একমট
ফআ েনত মানেন – এআ ধাযণা মননে মতমন কুযঅন েনত রৄরু কনযন। “ধভবম্পমকবত” এফং “ফআ” এ রৃ‟দটায
ফযাানয তায ভনন াধাযণত ধভব  ফআ ম্পমকবত ধাযণাআ মফযাজ কযনত থানক। মকন্তু মেন দোনন মননজয ভানমক
ধযান- ধাযণায ম্পুণব মফযীত একমট মচত্র মতমন দদেনত ান তেন তাুঁয কানছ দমট ম্পুণব মযমচত ভনন নত
থানক। অনরাচয মফলনময ভূর কথায নাগার না াোয কাযনণ প্রমতমট ফানকযয ভনধয মতমন এভনবানফ মফভ্রানন্তয ভনতা
দঘাযানপযা কযনত থানকন দমন ভনন ে দম, অমন দম মকতাফমট েনত মানেন দমট ফআনত্রয জগনত দকমট ন্ূনব
স্বতন্ত্র  মবনফ ফআ। এমটয যচনাদ্ধমত স্বাতন্ত্রয  বফমষ্টভমন্ডত। মফলেফস্তু, ফক্তফয মফলে  অনরাচনা মফন্যানয
মদক মদনে এোনন ম্পুণব মবনফ দ্ধমত ফরমিত নেনছ। কানজআ এতমদন মবন্ত নানা ধযননয ফআত্র নে
অনায ভনন ফআ ম্পনকব দম একমট কাঠানভাগত ধাযণা গনে ঈনঠনছ, এ মকতাফমট ফুঝায ফযাানয তা অনায দকান
কানজ রাগনফ না। ফযং ঈরনটা এ ফযাানয ফাধা নে দাুঁোনফ। এনক ফুঝনত নর মননজয ভননয ভনধয অনগ দথনকআ
দম ফ ধাযণা  কল্পনা ফাা দফুঁনধ অনছ দগুনরানক মযনে মদনত নফ এফং এআ মকতানফয মবনফ বফমষ্টনক
মননজয ভননয ভনধয দগুঁনথ মননত নফ।
এ প্রংনগ াঠকনক ফবপ্রথভ ভূর কুযঅননয ানথ মযমচত নত নফ। এয প্রমত তায মফশ্বা থাকা না থাকায প্রশ্ন
এোনন দনআ। তনফ এ মকতাফনক ফুঝনত নর প্রাযমন্বক ূত্র মননফ এ মকতাফ মননজ এফং এয ঈস্থাক মযত
ভুাম্মাদ াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লাভ দম ভূর মফলে মফফৃত কনযনছন তা গ্রণ কযনত নফ। এ ভূর মফলে মনম্নরূ:
১. ভগ্র মফশ্ব- জাাননয প্রবু, ৃমষ্টকতবা, ভামরক  একেত্র াক ফবমক্তভান অল্লা তাুঁয মফার াম্রানজযয
ংমফনল এ ৃমথফীনত ভানুলনক ৃমষ্ট কনযনছন। তানক দান কনযনছন জানায, ফুঝায  মচন্তা কযায েভতা। বানরা
 ভনন্দয ভনধয াথবকয কযায, মনফবাচন, আো  ংকল্প কযায এফং মননজয েভতা ফযফায কযায স্বাধীনতা দান
কনযনছন। এক কথাে ভানুলকনক এক ধযননয স্বাধীনতা (Autonomy) দান কনয তানক রৃমনোে মননজয েরীপা ফা
প্রমতমনমধ নদ মবমলক্ত কনযনছন।
২. ভানুলনক এআ নদ মনমুক্ত কযায ভে মফশ্ব- জাাননয প্রবু ফবমক্তভান অল্লা ভানুনলয ভনন একথা দৃঢ় ফদ্ধভূর
কনয মদনেমছনরন: অমভআ দতাভানদয এফং ভগ্র মফশ্ব ৃমষ্টয একভাত্র ভামরক, ভাফুদ  প্রবু। অভায এআ াম্রানজয
দতাভযা স্বাধীন দস্বোচাযী ন, কানযায ধীন ন এফং অভায ছাো অয কানযায দতাভানদযনক মকছু স্বাধীন
েভতা আেমতোয মদনে াঠাননা নেনছ। এমট অনর দতাভানদয জন্য যীোকার। এআ যীো দল নে দগনর
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দতাভানদয অভায কানছ মপনয অনত নফ। দতাভানদয কাজগুনরা মাুঁচাআ ফাছাআ কনয অমভ মদ্ধান্ত দননফা দতাভানদয
ভধয দথনক দক পর নরা এফং দক নরা ফযথব।
দতাভানদয জন্য মঠক কভবনীমত একমটআ: দতাভাযা অভানক দভনন দননফ দতাভানদয একভাত্র ভাফুদ  াক মননফ।
অমভ দতাভানদয জন্য দম মফধান াঠানফা দআ নুমােী দতাভাযা রৃমনোে কাজ কযনফ। রৃমনোনক যীোগৃ ভনন কনয
এআ দচতনা কানয জীফন মান কযনফ দমন অভায অদারনত দল মফচানয পরকাভ োআ দতাভানদয জীফননয
অর ঈনেশ্য। মফযীত নে এয দথনক মবন্পতয প্রনতযকমট কভবনীমত দতাভানদয জন্য বুর  মফভ্রামন্তকয। প্রথভ
কভবনীমত গ্রণ কযনর (নমমট গ্রণ কযায স্বাধীন েভতা দতাভানদয দদো নেনছ) দতাভযা রৃমনোে ামন্ত, মনযাত্তা 
মনমিন্ততা রাব কযনফ। তাযয অভায কানছ মপনয অনর অমভ দতাভানদয দান কযনফা মচযন্তন অযাভ  অননন্দয
অফা জান্পাত। অয মিতীে কভবনীমতমট গ্রণ কযনর (নমমট গ্রণ কযায ূণব স্বাধীনতা দতাভানদয দদো নেনছ)
দতাভানদয রৃমনোে মফমবে  মহযতায ভুনোভুমে নত নফ এফং রৃমনোয জীফন দল কনয অনেযানত প্রনফকানর
দোনন জাান্পাভ নাভক মচযন্তন ভভবজ্বারা রৃঃে- কষ্ট  মফনদয গবীয গনবব দতাভযা মনমেপ্ত নফ।
৩. একথা বানরাবানফ ফুমঝনে দদোয য মফশ্ব- জাাননয ভামরক ফবমক্তভান অল্লা ভানফ জামতনক ৃমথফীনত
ফফা কযায ফযফস্থা কনয মদনেনছন। ভানফ জামতয রৃআ দস্য (অদভ  াো) মফমষ্ট প্রথভ রেনক মতমন
ৃমথফীনত জীফন মান কযায জন্য মফধান দান কনযন। এআ মফধান নুমােী তানদয  তানদয ন্তান ন্তমতনদয
রৃমনোয ভস্ত কাজ- কাযফায চামরনে দমনত নফ। ভানুনলয এআ প্রাথমভক ফংধযযা ভূেবতা, জ্ঞতা,  ন্নকানযয
ভনধয ৃমষ্ট নমন। তাযা তযনক জাননতন। তানদযনক জীফন মফধান দদো নেমছর। অল্লায নুগাতয (থবাৎ
আরাভ) মছর তানদয জীফন দ্ধমত। তাুঁযা তানদুঁয ন্তানদয অল্লায নুগত ফান্দাহ্ (ভুমরভ) মানফ জীফন মান
কযায কথা মমেনে দগনছন। মকন্তু যফতবীকানর ত ত ফছনযয জীফনাচযনণ ভানুল ধীনয ধীনয এআ মঠক জীফন
দ্ধমত (থবাৎ িীন) দথনক দূনয নয মগনে মফমবন্প ধযননয বুর কভবনীমত ফরিন কনযনছ। গামপরমতয ঘুনভ অেন্প
নে তাযা এক ভে এআ মঠক জীফন দ্ধমত ামযনে দপনরনছ। অফায েতানী প্রনযাচনাে এনক মফকৃত কনযনছ।
তাযা ৃমথফী  অকানয ভানমফক  ভানমফক এফং কাল্পমনক  ফস্তুগত মফমবন্প ত্তানক অল্লায ানথ তাুঁয কাজ
–কাযফানয যীক কনযনছ। অল্লা প্রদত্ত মথাথব জ্ঞাননয (অর আরভ) ভনধয মফমবন্প প্রকায কল্পনা, বাফফাদ, ভনগো
ভতফাদ  দবননয মভশ্রন ঘমটনে তাযা ংেয ধনভবয ৃমষ্ট কনযনছ। তাযা অল্লায মনধবামযত ন্যােমনষ্ঠ  বাযাভযূণব
বনমত্তক  াংস্কৃমতক নীমত (যীোত) মযায ফা মফকৃত কনয মননজনদয প্রফৃমত্ত, স্বাথব  দঝাকপ্রফণতা নুমােী জীফন
মাননয জন্য মননজযাআ এভন মফধান বতয কনযনছ মায পনর অল্লায এআ মভীন জুরুভ- মনীেনন বনয দগনছ।
৪. অল্লা মমদ তাুঁয স্মষ্টাসুরব েভতা প্রনোগ কনয মফথগাভী ভানুলনদযনক দজাযূফক
ব মঠক কভবনীমত 
জীফনধাযায মদনক ঘুমযনে মদনতন তানর দমট নতা ভানুলনক অল্লা প্রদত্ত ীমভত স্বাধীনতা দান নীমতয মযন্থী।
অফায এ ধযননয মফনরা দদো দদোয ানথ ানথআ মতমন মমদ ভানুলনক ধ্বং কনয মদনতন তানর দমট নতা ভগ্র
ভানফ জামতনক ৃমথফীনত কাজ কযায জন্য মতমন দম ভে  সুনমাগ মনধবাযণ কনয মদনেনছন তায ানথ
াভঞ্জস্যীর।ৃমষ্ঠয প্রথভমদনক দথনক মতমন দম দামেিমট গ্রণ কনযমছনরন দমট মছর এআ দম, ভানুনলয স্বাধীনতা
েুন্প দযনে কানজয ভাঝোনন দমফ সুনমাগ- সুমফনধ দদো নফ তায ভধয মদনেআ মতমন তানক থমননদবনা দদোয
ফযফস্থা কযনফন। কানজআ মননজয য অনযামত দামেি ারননয জন্য মতমন ভানফ জামতয ভধয দথনক এভন একদর
দরাকনক ফযফায কযনত রৄরু কনযন মাুঁযা তাুঁয য ইভান যােনতন এফং তাুঁয ন্তুমষ্ট জবননয রনেয তাুঁয তাুঁয
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মননদব নুমােী কাজ কনয দমনতন। এনদুঁযনক মতমন কনযন মননজয প্রমতমনমধ। এনদুঁয কানছ াঠান মননজয রংঘনীে
ফাণী। মথাথব তয জ্ঞান  জীফন মাননয মঠক মফধান এনদুঁযনক তান কন মতমন ফনী অদভনক বুর থ দথনক এআ
জ তয নথয মদনক মপনয অায দাোত দদোয জন্য এনদযনক মনমুক্ত কনযন।
৫. এুঁযা মছনরন অল্লায নফী। মফমবন্প দদন  মফমবন্প জামতয ভনধয অল্লা তাুঁয নফী াঠানত থানকন। াজায াজায
ফছয দথনক তানদয অগভননয এ মলমরা ফা ধাযাফামকতা চরনত থানক। তাুঁনদয ংেযা মছর াজায াজায। তাুঁযা
ফাআ একআ িীননয তথা জীফন দ্ধমতয নুাযী মছনরন। থবাৎ ৃমষ্টয প্রথভ মদন দথনকআ ভানুলনক দম মঠক
কভবনীমতয ানথ মযমচত কযাননা নেমছর তাুঁযা ফাআ মছনরন তাযআ নুাযী তাুঁযা ফাআ মছনরন একআ দদাোনতয
প্রমত নুগত। থবাৎ প্রথভমদন দথনকআ ভানুনলয জন্য বনমতক  ভাজ- ংস্কৃমতয দম মচযন্তন নীমত মনধবাযণ কযা
নেমছর তাুঁযা মছনরন তাযআ প্রমত নুগত। তাুঁনদয ফায একআ মভন মছর। থবাৎ তাুঁযা মননজনদয ফংধয, দগাত্র 
জামতনক এআ িীন  দদাোনতয মদনক অফান জানান। তাযয মাযা এ অফান গ্রণ কনয তানদযনক ংগমঠত
কনয এভন একমট ঈন্ধানত মযণত কনযন মাুঁযা মননজযা ন অল্লায অআননয নুগত এফং রৃমনোে অল্লায অআননয
অনুগতয কানেভ কযায এফং তাুঁয অআননয মফরুদ্ধাচযণ প্রফণতা প্রমতনযাধ কযায জন্য প্রনচষ্টা  ংগ্রাভ চারানত
থানকন। এআ নফীগণ প্রনতযকআ তাুঁনদয মননজনদয মুনগ তযন্ত ূচারুরূন এ মভননয দামেি ারন কনযন। মকন্তু
ফভে দদো দগনছ ভানফ দগামষ্টয একমট মফযাট ং তাুঁনদয দাোত গ্রণ কযনত প্রস্তুতআ েমন। অয মাযা এআ
দাোত গ্রণ কনয ঈন্ধানত ভুমরভায ংগীবূত ে তাযা ধীনয ধীনয মননজযাআ মফকৃমতয াগনয তমরনে দমনত
থানক। এভনমক তানদয দকান দকান ঈম্মাত অল্লা প্রদত্ত দদাোতনক এনকফানযআ ামযনে দপনর। অফায দকঈ দকঈ
অল্লায ফাণীয ানথ মননজনদয কথায মভশ্রণ ঘমটনে এফং তায ভনধয মযফতবন াধন কনয তায দচাযাআ মফকৃত কনয
দদে।
৬. ফননল মফশ্ব- জাাননয প্রবু ফবমক্তভান অল্লা অযফ দদন ভুাম্মাদ াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লাভনক
াঠন। আমতূনফব মফমবন্প নফীনক মতমন দম দামেি মদনে রৃমনোে ামঠনেমছনরন ভুাম্মাদ াল্লাল্লার অরাআম ো
াল্লানভয ঈয দআ একআ দামেি বণ কনযন। াধাযণ ভানুনলয ানথ ানথ ূনফবয নফীনদয প্রথভ্রষ্ট
ঈম্মাতনদযনক মতমন অল্লায দীননয মদনক অফান জানান। ফাআনক মঠক কভবনীমত  মঠক থ গ্রনণয
দাোত দদন। ফায কানছ নতুন কনয অল্লায দদাোত দৌমছনে দদো এফং এআ দাোত  দদাোত
গ্রণকাযীনদযনক এভন একমট ঈম্মানত মযণত কযাআ মছর তাুঁয কাজ দমন একমদনক অল্লায দদাোনতয ঈয
মননজনদয জীফন ফযফস্থা প্রমতমষ্ঠত কযনফ এফং ন্যমদনক ভগ্র রৃমনোয ংনাধন  ংস্কায াধননয জন্য প্রনচষ্টা 
ংগ্রাভ চারানফ। এআ দাোত  দদাোনতয মকতাফ নে এআ কুযঅন। ভুাম্মাদ াল্লাল্লার অরাআম ো ারানভয
ঈয অল্লা এআ মকতাফমট ফতীণব কনযন।
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কুযঅননয ভুর অনরাচয
কুযঅন ম্পমকবত এআ প্রাথমভক কথাগুনরা দজনন দনোয য াঠনকয জন্য এআ মকতানফয মফলেফস্তু, এয দকন্ীে
অনরাচয মফলে  রেযমফন্দু ম্পনকব মঠক জ্ঞান রাব কযা জ নে মাে।
এয মফলেফস্তু ভানুল। প্রকৃত  জাজ্জ্বরযভান নতযয দৃমষ্টনত ভানুনলয করযাণ মকন- একথাআ কুযঅননয ভূর মফলেফস্তু।
এয দকন্ীে অনরাচয মফলে নে এআ দম, অাত দৃমষ্ট, অন্দাজ- নুভান মনববযতা থফা প্রকৃমত্তয দাি কযায
কাযনণ ভানুল অল্লা, মফশ্ব- জাাননয ফযফস্থানা, মননজয মস্তি  মননজয ামথবফ জীফন ম্পনকব দমফ ভতফাদ গনে
তুনরনছ এফং ঐ ভতফাদগুনরায মবমত্তনত দম দৃমষ্টবংগী  কভবনীমত ফরিন কনযনছ মথাথব জাজ্জ্বরযভান নতযয
দৃমষ্টনত তা ফআ বুর  ত্রুমটূণব এফং মযণমতয মদক মদনে তা ভানুনলয জন্য ধ্বংকয। অর তয তাআ মা ভানুলনক
েরীপা মননফ মনমুক্ত কযায ভে অল্লা মননজআ ফনর মদনেমছনরন। অয এআ অর নতযয দৃমষ্টনত ভানুনলয জন্য
আতূনফব মঠক কভবনীমত নানভ দম দৃমষ্টবংগী  কভবনীমতয অনরাচনা কযা নেনছ তাআ মঠক, মনবুবর  রৄব মযণমতয
দাফীদায।
এ চুোন্ত রেয  ফক্তফয নে, ভানুলনক মঠক দৃমষ্টবংগী  কভবনীমত ফরিননয প্রমত অফান জানাননা এফং
অল্লায দদাোতনক িযথবীনবানফ দ কযা। ভানুল মননজয গাপরমত  তকবতায দরুন এগুনরা ামযনে দপনরনছ
এফং তায েতানী প্রফৃমত্তয কাযনণ দ এগুনরানক মফমবন্প ভে মফকৃত কযায কাজআ কনয এননছ।
এআ মতনমট দভৌমরক মফলনেয প্রমত দৃমষ্ট দযনে কুযঅন াঠ কযনত থাকনর দদো মানফ এআ মকতাফমট তায ভগ্র
মযনয দকাথা তায মফলেফস্তু, দকন্ীে অনরাচয মফলে এফং ভূর রেয  ফক্তফয দথনক এক চুর মযভানণা নয
নেমন। প্রথভ দথনক দল মবন্ত তায মফমবন্প ধযননয মফলোফরী তায দকন্ীে অনরাচয মফলনেয ানথ এভনবানফ
ংমুক্ত অনছ দমভন একমট দভামতয ভারায মফমবন্প যংনেয দছাট ফে দভামত একমট ূনতায ফাুঁধনন এক ানথ একনত্র
একমট মনমফে ম্পনকব গাুঁথা থানক। কুযঅনন অনরাচনা কযা ে ৃমথফী  অকানয গঠনাকৃমতয, ভানুল ৃমষ্টয
প্রমক্রো দ্ধমত এফং মফশ্ব- জগনতয মনদবনভূ মবনফেনণয  তীনতয মফমবন্প জামতয ঐমতামক ঘটনাফরীয।
কুযঅনন মফমবন্প জামতয অকীদা- মফশ্বা, বনমতক চমযত্র  কভবকানণ্ডয ভানরাচনা কযা ে। মত প্রাকৃমতক
মফলোফরীয ফযােযা কযা ে। এআ ানথ ন্যান্য অনযা ফর মজমননয ঈনল্লে কযা ে। মকন্তু ভানুলনক দাথব মফদযা,
জীফ মফজ্ঞান, আমতা, দবন ফা ন্য দকান মফদযা মো দদোয জন্য কুযঅনন এগুনরা অনরাচনা কযা েমন। ফযং
প্রকৃত  জাজ্জ্বরযভান তয ম্পকব ভানুনলয বুর ধাযণা দূয কযা, মথাথব তযমট ভানুনলয ভননয ভনধয দগুঁনথ দদো,
মথাথব তয মফনযাধী কভবনীমতয ভ্রামন্ত  রৄব মযণমত সুস্পষ্ট কনয তুনর ধযা এফং নতযয নুরূ  রৄব মযণমতয
মধকাযী কভবনীমতয মদনক ভানুলনক অফান কযাআ এয ঈনেশ্য। এ কাযনণআ এনত প্রমতমট মফলনেয অনরাচনা
দকফরভাত্র ততটুকুআ এফং দআ বংমগভাে কযা নেনছ মতটুকু এফং দম বংমগভাে অনরাচনা কযা তায ভূর রনেযয
জন্য প্রনোজন। প্রনোজন ভনতা এফ মফলনেয অনরাচনা কযায য কুযঅন ফভে প্রনোজনীে মফস্তামযত
অনরাচনা ফাদ মদনে মননজয ঈনেশ্য  দকন্ীে অনরাচয মফলনেয মদনক মপনয এননছ। একমট সুগবীয ঐকয
একাতœতা কানয তায ভস্ত অনরাচানা „আরাভ দাোত‟- এয দকন্মফন্দুনত ঘুযনছ।
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কুযঅন নামমনরয দ্ধমত
মকন্তু কুযঅননয ফণবনা  মফনেলণ দ্ধমত, মফন্যা যীমত  তায ফরতয অনরাচয মফলেনক ুনযাুময রদেংগভ কযনত
নর তায ফতযনণয যীমত- দ্ধমত  ফস্থা ম্পনকব মথামথ জ্ঞানরাব কযনত নফ।
ভান অল্লা এআ কুযঅনমট একফানয মরনে ভুাম্মাদ াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয ানত মদনে এয ফরর
প্রচানযয ভাধযনভ জনগণনক একমট মফনল জীফন ধাযায মদনক অফান জানাফায মননদব দদনমন। এমট অনদৌ দতভন
দকান মকতাফ নে। নুরূবানফ এআ মকতানফ প্রচমরত যচনা দ্ধমতনত মফলেফস্তু  দকন্ীে অনরাচয মফলনেয
অনরাচনা কযা েমন। এ জন্য যচনা মফন্যানয প্রচমরত দ্ধমত এফং াধাযণবানফ দম দধমতনত ফআ দরো ে তা
এোনন ন্ূণব নুমস্থত। অনর এমট একমট মবনফ ধযননয মকতাফ। ভান অল্লা অযফ দদনয ভক্কা নগযীনত
তাুঁয এক ফান্দানক নফী কনয াঠানরন।মননজয য  দগাত্র (কুযাআ) দথনক দাোনতয ূচনা কযায জন্য তানকুঁ
মননদব মদনরন। এ কাজ রৄরু কযায জন্য প্রথভ মদনক দকফরভাত্র প্রনোজনীে মফধানগুনরাআ তানকুঁ দদো নরা। এ
মফধানগুনরা মছর প্রধানত মতনমট মফলেফস্তু ন্বমরত।
এক: নফীনক মো দান। এআ মফযাট  ভান দামেি ারন কযযা জন্য মতমন মননজনক মকবানফ বতময কযনফন এফং
দকান্ দ্ধমতনত কাজ কযনফন তা তাুঁনক মমেনে দদো নরা।
রৃআ: মথাথব তয ন্নকব প্রাথমভক তথযাফরী যফযা এফং তয ন্নকব চাযানয দরাকনদয ভনধয দম বুর
ধাযণাগুনরা াো দমনতা ংনেন দগুনরা েন্ডন। এগুনরায কাযনণ তাযা বর কভবনীমত গ্রণ কযনতা।
মতন: মঠক কভবনীমত মদনক অাফান। অল্লায মফধাননয দমফ দভৌমরক চমযত্র নীমতয নুযণ ভানুনলয জন্য করযান
 দৌবানগযয ফাতবাফ দগুনরা মফফৃত কযা নরা।

আরাভী দাোনতয ূচনা ফব
প্রথভ মদনকয এ ফাণীগুনরা দাঢানতয ূচনাকানরয মযনপ্রমেনত কমতে দছাট দছাট ংমেপ্ত কথায ভনধয ীভাফদ্ধ
থাকনতা।এগুনরায বালা তযন্ত প্রাঞ্জর, মভমষ্ট- ভধুয, ফযাক প্রবাফ মফস্তাযকাযী এফং দম জামতনক ঈনেশ্য কনয ফরা
নে তানদয রুমচ নুমােী নফবাত্তভ ামতযয ভৃদ্ধ। পনর একথাগুনরা ভনন দগুঁনথ দমনতা তীনযয ভনতা। বালায
ঝংকায  সুয রামরনতযয কাযনণ এগুনরায মদনক কান মননজ মননজআ মত দ্রুত অকৃষ্ট নতা। ভনোনমাগী এফং
ভননয চামদায ানথ াভঞ্জযীর ফায কাযনণ মজহ্বা স্বতস্ফূতব
ব ানফ এগুনরায ুনযাফৃমত্ত কযনতা। অফায এনত স্থানীে
প্রবাফ মছর ননক দফী। মফশ্বজনীন তয ফণবনা কযা নর দ জন্য মুমক্ত, প্রভাণ  ঈদাাযণ গ্রণ কযা নতা এভন
মনকটতভ মযনফ দথনক মায ানথ দশ্রাতাযা বানরাবানফ মযমচত মছর। তানদযআ আমতা, ঐমতহ্য, তানদযআ
প্রমতমদননয দদো মনদবনভূ এফং তানদযআ অতীদাগত, বনমতক  াভামজক ত্রুমটগুনরায য মছর ভস্ত
অনরাচনায মবত্।এবানফ এয প্রবাফ গ্রণ কযায জন্য ঈনমাগী মযনফ বতময কযা নেমছর।
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আরাভী দাোনতয এ ূচনা ফবমট প্রাে চায- াুঁচ ফছয মবন্ত জাযী মছর।এ মবানে নফী াল্লাল্লা অরাআম ো
াল্লাভনয আরাভ প্রচানযয মতন ধযননয প্রমতমক্রো ে।
কমতে ৎকভবীর ফযমক্ত আরাভী দাোত গ্রণ কনযন। তাুঁযা „ভুমরভ ঈন্ধা‟ নানভ একমট ঈম্মত গনে তুরনত
প্রস্তুত র।
২.মফুর ংেযক দরাক ভূেত
ব া স্বাথবান্নতা ফা ফা- দাদায যভ দযোনজয প্রমত ন্ন অমক্তয কাযনণ এআ
দাোনতয মফনযামধতা কযনত প্রস্তুত নে মাে।
৩.ভক্কা  কুযাআনদয ীভানা দমযনে এআ নতুন দাোনতয ধ্বমন প্রমতধ্বমনত নত থানক নোকৃত মফার মফস্তৃত
এরাকাে।

আরাভী দাোনতয মিতীে ধযাে
এোন দথনক এআ দাোনতয মিতীে ধযাে রৄরু নে মাে। এ মবানে আরানভয এআ অনন্দারন  ুযাতন
জানমরোনতয ভনধয একমট কমঠন প্রাণান্তকয ংঘাত ৃমষ্ট ে। অট নে ফছয মবন্ত এ ংঘাত চরনত থানক। দকফর
ভক্কায  কুযাআ দগানত্রয দরানকযাআ নে ফযং মফস্তীনব অযফ বূ- েনন্ডয মধকাং এরাকায দমফ দরাক ুযাতন
জানমরোতনক। মযফমতবত যােনত চাআমছর তাযা ফাআ ফর প্রনোগ কনয এআ অনন্দারনমটয কন্ঠনযাধ কনয। মভথযা
প্রচাযণা চারাে। মবনমাগ, নন্দ, ংে  অমত্ত ঈত্থান কনয ংেয। াধাযন ভানুনলয ভনন নানান
প্রনযাচনায ফীজ ফন কনয। মযমচত দরানকযা মানত নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয কথারৄননত না ানয
দ জন্য ফবাত্মক প্রনচষ্টা চারাে। আরাভ গ্রনকাযীনদয য চারাে ফফবয ামফক মনমবাতন। তানদয থবশনমতক 
াভামজক ফেকট কনয। তানদয য এত দফী ঈৎীেন মনমবাতন চারাে মায পনর তানদয তযাচানয মতষ্ঠ নে
আরাভ গ্রণকাযীনদয ভধয দথনক ননক দরাক রৃ‟রৃফায মননজনদয দদ তযাগ কনয অমফমমনোয মদনক মজযত কনয
দমনত ফাধয ে, ফননল তানদয ফাআ দক ভদীনায মদনক মজযত কযনত ে। মকন্তু এআ কমঠন  ক্রভফধবভান
মফনযামধতা  প্রমতফন্নকতা নত্ত এ অনন্দারনমট মফস্তায রাব কযনত থানক। ভক্কাে এভন দকান ফং  মযফায মছর
না মায দকান না দকান ফযমক্ত আরাভ গ্রণ কনযমন। মধকাং আরাভ মফনযাধী বাআ- দফাননা, ুত্র- কন্যা, বগ্নীবগ্নীমত আরাভী দাোনতয দকফর নুাযীআ মছর না ফযং প্রাণ ঈৎগবকাযী কভবীয বূমভকা ারন কযমছর এফং
তানদয কমরজায টুকযা ন্তানযাআ তানদয মফরুনদ্ধ ংগ্রাভযত জফায প্রস্তুমত মননেমছর – এমটআ মছর তানদয ত্রুতায
তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা  মতক্ততায কাযণ। অনযা ভজায ফযাায নে এআ দম, মাযা ুযাতন জানমরোনতয ানথ ন্কব
মছন্প কনযক এআ নফজাত অনন্দারনন দমাগদান কযমছর, তাযা আমতূনফ তানদয ভানজয নফবাত্তভ দরাক মননফ
মফমফমচত নে অমছর। তয এআ অনন্দারনন দমাগদান কনয তাযা এতআ ৎ, ন্যােমনষ্ঠ  ূত চমযনত্রয মধকাযী
নম ঈনঠমছর দম, রৃমনোফাীয দচানে এআ অনন্দারননয দশ্রষ্টি  ভাাত্ময নুবূত ো ছাো গতযন্তয মছর না। দম
দাোত এ ধযননয দরাকনদয দক মননজয মদনক অকলবণ কনয তানদযনক এনন ঈন্পত মবানেয ভানমফক গুণ ন্ন্প
কনয তুরমছর তায দশ্রষ্টি রৃমনোফাীয দচানে ভুজ্জর নে ঠাআ মছর স্বাবামবক।
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এআ সুদীঘব  তীব্র ংঘাতকারীন ভনে ভান অল্লা মযমস্থমত  প্রনোজন নুমােী মননজয নফীয য এভনফ
অনফগভে বালণ ফতীণব কযনত থানকন মায ভনধয মচর দস্মাতমস্বনীয গমতভেতা, ফন্যায প্রচন্ড মক্ত এফং অগুননয
তীক্ষ্ণতা  দতজভেতায প্রবাফ এআ বালণগুনরায ভাধযনভ একমদনক ইভানদাযনদযনক জানাননা নেনছ তানদয
প্রাথমভক দামেি  কতবফয। তানদয ভনধয দরীে দচতনা ৃমষ্ট কযা নেনছ। তানদযনক তাক্ো, ঈন্পত চামযমত্রক
ভাাত্ময স্ববাফ- প্রকৃমত  অচযণমফমধ দোননা নেনছ। অল্লায তয িীন প্রচানযয দ্ধমত তানদযনক জানাননা
নেনছ। াপরযদাননয ংগীকায  জান্পাত রানবয সুংফাদ দান কনয তানদয মম্মত  ভননাফর সুদূঢ় কযা
নেনছ।অল্লায নথ বধমব, মষ্ণুতা, মফচরতা  ঈন্পত ভননাফর কানয ংগ্রাভ –াধনা চামরনে মাফায জন্য
তানদযনক ঈেীমত কযা নেনছ। তানদয ভনধয ৃমষ্ট কযা নেনছ প্রাণ ঈৎগবীতায এভন মফুর অনফগ  ঈেীনা
মায পনর তাযা ফ যকনভয মফনদয দভাকামফরা কযনত এফং মফনযামধতা ঈত্তুংগ তুপাননয াভনন টর- চর
াানেয ভনতা দাুঁমেনে দমনত প্রস্তুত নেমছর। ন্যমদনক মফনযামধতাকাযী, তয  ন্যানেয থ দথনক মফচুযত এফং
গাপরমতয ঘুনভ নচতন জনভাজনক বীমত প্রদবন কযা নেনছ এভন ফ জামতয ভভবামন্তক  ধ্বংকয মযণমতয
মচত্র তুনর ধনয মানদয আমতানয ানথ তাযা মযমচত মছর। দমফ ধ্বংপ্রাপ্ত জননদয য মদনে পয ফযানদন
মদনযাত তানদয মাো –অা কযনত নতা তানদযনক মো  ঈনদ দদো নেনছ। ৃমথফী  অকানয ঈন্ধুক্ত
মযনয মদনযাত দমফ ত ত াজায াজায সুস্পষ্ট মনদবন তানদয দচানেয াভনন মফযাজ কযমছর এফং
মননজনদয জীফনন দমগুনরায প্রবাফ তাযা যানভা নুবফ কযমছর, দগুনরা দথনক তানদযনক তাীদ 
অনেযানতয প্রভাণ দ কযা নেনছ, মযক  দস্বোচামযতা এফং যকার স্বীকায  ফা- দাদায ভ্রান্ত নথয ন্ন
নুৃমতয বুর ধযা নেনছ এভন ফ িযথবীন মুমক্ত- প্রভাননয ভাধযনভ দমগুনরা নজ ভন- ভমস্তস্কনক প্রবামফত কযনত
ানয। তাযয তানদয প্রনতযকমট নন্দ- ংে মনযন কযা নেনছ। প্রনতযকমট প্রনশ্নয মুমক্তূণব জফাফ দদমা
নেনছ। দমফ জমটর ভানমক ভস্যাে তাযা মননজযা বুগমছর এফং ন্যনদয ভনন দমফ ভস্যায অফতব ৃমষ্ট
কযনত চাআমছর দগুনরায কুোা দথনক তানদয ভননক ম্পূণবরূন ভুক্ত কনযনছ।এবানফ ফমদক মদনে দঘযা কনয
এভন সুকমঠনবানফ জানমরোতনক াকো কযা নেনছ মায পনর ফুমদ্ধ –মচন্তা  ভননয জগনত তায শ্বা দপরায
জন্য এক আমঞ্চ মযভাণ জােগা থানকমন। এআ ানথ তানদয বে দদোননা নেনছ অল্লায দক্রানধয, মকোভনতয
মফচানযয বোফতায  জাান্পানভয ামস্তয। ৎ চমযত্র, বুর জীফনধাযা, জানরী যীমতনীমত, নতযয রৃভমন
ভুমরভ মনীেননয জন্য তানদযনক মতযস্কায নেনছ। বযতা, ংস্কৃমত  বনমতকতায দমফ ফে ফে ভূরনীমতয
মবমত্তনত রৃমনোে ানভা অল্লায মপ্রে  ভননানীত ৎ  ঈন্পত বযতা ংস্কৃমতয মবত্ যমচত নে এননছ দগুনরা
তানদয াভনন দ কযা নেনছ।

এ মবােমট মফবন্প স্তনয মফবক্ত। প্রমতমট স্তনয দাোত মধকতয ফযাক নত চনরনছ। একমদনক প্রনচষ্টা  ংগ্রাভ
এফং ন্যমদনক মফনযামধতা  প্রমতফন্নকতা কমঠন দথনক কমঠনতয নত চনরনছ। মফমবন্প অকীদা- মফশ্বা  মফমবন্প
কভবধাযায মধকাযী দগাত্র  দরগুনরায ভুনোভুমে নত নেনছ। দআ নুমােী অল্লায ে দথনক অগত
ফাণীভূনয মফলেফস্তুয বফমচত্র ফােনত দথনকনছ। এআ নে কুযঅন ভজীনদ ংমকত ভক্কী জীফননয টবুমভ।
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দাোনতয তৃতীে ধযাে
ভক্কাে এআ অনন্দারন দতয ফছয মক্রে থাকায য ঠাৎ দ ভদীনাে ন্নান দনরা একমট দকনন্য। ভগ্র অযফ
বূেন্ড দথনক এক এক কনয মননজয ভস্ত নুাযীনদযনক দোনন একত্র কনয মননজয ভুদে মক্তনক একমট দকনন্
একীবুত কযা তায নে ন্বফ নে দগনরা। নফী াল্লাল্লা অরাআম ো াল্লাভ এফং আরানভয মধকাং নুাযী
মজযাত কনয ভদীনা দৌনছ দগনরনন। এবানফ আরাভী দাোত তৃতীে মবানে প্রনফ কযনরা।
এআ মবানে ফস্থায মচত্র ম্পূণব ফদনর দগনরা। ভুমরভ ঈন্ধা একমট সুংগমঠত যাষ্ট্র প্রমতষ্ঠাে পর নরা। ুযাতন
জানমরোনতয ধাযকনদয ানথ রৄরু নরা স্য ংঘাত। অনগয নফীনদয ঈম্মানতয (আরদী  নাাযা) ানথ
ংঘাত ফাুঁধনরা। ঈম্মানত ভুমরভায অবযন্তযীন ফযফস্থাে নুপ্রনফ কযনরা মফমবন্প ধযননয ভুনামপক। তানদয ানথ
রেনত নরা। দ ফছনযয কমঠন ংঘলব- ংঘানতয থ দমযনে এআ অনন্দারন াপনরযয ভনমমনর দৌনছ দগনরা
ভগ্র অযফ বূেনন্ড মফস্তৃত নরা তায অমধতয।তায াভনন েুনর দগনরা মফশ্বজনীন দাোত  ংস্কানযয রৃোয।
এআ মবােমট কনেকমট স্তনয মফবক্ত। প্রনতযক স্তনয মছর এআ অনন্দারননয মফমষ্ট প্রনোজনীে  মযামব
মফলেগুনরা।এআ প্রনোজনীে মফলেগুনরায মযনপ্রমেনত ভান অল্লায ে দথনক নফী াল্লাল্লার অরাআম ো
াল্লানভয য এভন ফ বালণ  ফক্তফয ফতীণব নত থাকনরা, দমগুনরা কেননা নতা নরফলবী ফক্তৃতায ভনতা,
কেননা ামময নতা দগুনরা যাজকীে পযভান  মননদবনয দচাযা মননে, অফায কেননা মেনকয মোদান 
ধযানা এফং ংস্কাযনকয ঈনদ দান  ফুঝাফায প্রনচষ্টা তায ভনধয পুনট ঈঠনতা। দর  যাষ্ট্র এফং ৎ  সুন্দয
নাগমযক জীফন মকবানফ গনে তুরনত নফ, জীফননয মফমবন্প মফবাগগুনরা দকান্ নীমত  ৃংের- মফমধয মবমত্তনত
প্রমতমষ্টত কযনত নফ, ভুনামপকনদয ানত দকান্ ধযননয ফযফায কযনত নফ, মমম্মী কানপয, অহ্ মর মকতাফ, মুদ্ধযত
ত্রু এফং চুমক্ত ূনত্র অফদ্ধ জামতনদয ফযাানয দকান্ ধযননয কভবনীমত ফরন্বন কযা নফ এফং সুংগমঠত
ইভানদাযনদয এআ দরমট রৃমনোে অল্লায মেরাপত প্রমতষ্ঠায দামেি ারন কযায জন্য মননজনক মকবানফ বতময
কযনফ- এফ কথা দোনন মফফৃত নতা। এআ ফক্তৃতাগুনরায ভাধযনভ ভুরভাননদয মো  তযমফেত (নেমনং) দান
কযা নতা, তানদয রৃফবরতাগুনরা দূয কযা নতা, অল্লায নথ জান- ভার মদনে মজাদ কযনত তানদযনক ঈিুদ্ধ কযা
নতা, জে- যাজে, অযাভ- ভুমফত, রৃ:ে- অনন্দ, দামযর- েরতা, মনযাত্তা- বীমত আতযামদ ফ ধযননয ফস্থাে
দআ ফস্থায ঈনমাগী বনমতকতায মো দদো নতা। তানদযনক নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয নয তাুঁয
স্থরমবমলক্ত নে আরাভী দাোত  ংস্কানযয কাজ ম্পাদন কযায দমাগযতা ম্পন্প কনয বতযী কযা নতা।
ন্যমদনক অহ্নর মকতাফ, ভুনামপক, ভুমযক  কানপয আতযামদ মাযা ইভাননয মযনযয ফাআনয ফস্থান কযমছর,
তানদয ফাআনক তানদয মবন্প মবন্প ফস্থায দপ্রমেনত ফুঝফায, রদেগ্রাী বালাে দাোত দদোয, কনঠাযবানফ
মতযস্কায  ঈনদ দান কযায, অল্লায অমানফয বে দদোফায এফং মেণীে ফস্থা  ঘটনাফরী দথনক ঈনদ
 মোদান কযায দচষ্টা কযা নতা। এবানফ তযনক ঈস্থান কযায ফযাানয তানদয াভনন দকান জেতা ফা
স্পষ্টতা থানকমন।
এআ নে কুযঅন ভজীনদয ভাদানী ূযাগুনরায দপ্রোট।
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কুযঅননয ফণনবাবংগী
এ ফণবনা দথনক সুস্পষ্ট নে নঠ দম, একমট দাোনতয ফাণী মননে কুযঅন ভজীদ নামজর ো রু ে। দাোতমট
রৄরু ফায য দথনক তায ূণত
ব ায চূোন্ত ভনমমনর দৌছা মবন্ত ূফব দতআ ফছনয তানক দমফ মবাে  স্তয মতক্রভ
কযনত ে তানদয মফমবন্প  মফমচত্র প্রনোজননয দপ্রমেনত কুযঅননয মফমবন্প ং নামমর নত থানক। কানজআ ডক্টনযট
মডগ্রী রাব কযায জন্য দমফ ফআত্র দরো ে দগুনরায ভনতা যচনাশরী  মফলেফস্তু মফন্যস্ত কযায কােদা এোনন
ফরমিত েমন। অফায এআ দাোনতয ক্রনভান্পমতয ানথ ানথ কুযঅননয দছাট ফে দম ভস্ত ং নামমর ে
দগুনরা দকান ুমস্তকায অকানয প্রকামত নতা না ফযং ফক্তৃতা  মফফৃমত্তয অকানয ফণবনা কযা নতা এফং দবানফ
প্রচায কযা নতা। তাআ দগুনরায ভনধয ভূতব নে ঈনঠনছ দরোয নে, ফক্তৃতায ফংগীভা। তাযয এআ ফক্তৃতা দকান
ধযানকয নে ফযং একজন অফােনকয ফক্তৃতায ভনতা মছর। ভন, ভমস্তষ্ক, ফুমদ্ধ  অনফগ ফায কানছআ দ
অনফদন জানানতা। তানক ফ কযনভয ভানমকতায ভুনোভুমে নত নতা। মননজয দাোত  প্রচায এফং কামবকয
অনন্দারননয ফযাানয তানক ংেয বফমচত্রূণব ফস্থাে কাজ কযনত নতা। ম্ভফয কর ঈানে মননজয কথা ভননয
ভনধয ফমনে দদো, মচন্তায জগত ফদনর দদো, অনফনগয ভুনর তযংগ ৃমষ্ট কযা, মফনযামধতায াায দবনঙ্গ দপরা,
নমাগীনদয ংনাধন কযা  প্রমেণ দান এফং তানদয ভনধয দপ্রযণা, ঈেীনা  দৃঢ় ংকল্প ৃমষ্ট কযা, ত্রুনদয
ফন্নু  স্বীকাযকাযীনদয স্বীকাযকাযীনত মযণত কযা, মফনযাধীনদয মুমক্ত- প্রভাণ েণ্ডন কযা এফং তানদয বনমতক
মক্ত মছন্পমবন্প কযা- এবানফ তানক এভন ফ কাজ কযনত নতা, মা একমট দাোনতয ধাযক ফাক এফং একমট
অনন্দারননয দনতায জন্য মযামব। এ জন্য ভান অল্লা এআ কাজ  দামেি প্রনঙ্গ তাুঁয নফীয ঈয দম ভস্ত
বালণ নামমর কনযনছন তায ধযন  প্রকৃমত একমট দাোনতয ঈনমাগীআ নেনছ। দোনন কনরনজয ধযাক সুরব
ফক্তৃতাবংগী নুন্নান কযা ঈমচত নে।
এোন দথনক অয একমট মফলে নজ ফুঝনত াযা মাে। দমট নে, কুযঅনন একআ মফলনেয অনরাচনা মফমবন্প
স্থানন ফাযফায দকন এননছ? একমট দাোত  একমট ফাস্তফ- মক্রে অনন্দারননয কতগুনরা স্বাবামফক চামদা 
দাফী যনেনছ। এআ অনন্দারন দম ভে দম মবানে ফস্থান কনয দ ভে দআ মবানেয ানথ াভঞ্জীর কথাআ ফরনত
নফ। মতেণ দাোত এক মবানে ফস্থান কনয ততেণ যফতবী মবােগুনরায প্রংগ দোনন ঈত্থামত নত াযনফ
না। ফযং ংমেষ্ট মবানেয কথাআ ফাযফায অনরামচত নত নফ। এনত কনেক ভা ফা কনেক ফছয মতক্রান্ত নর
তায নযাো কযা মানফ না। অফায একআ ফানকযয ভনধয একআ ধযননয কথায একআ বংগীভাে ুযাফৃমত্ত চরনত থাকনর
তা রৄননত রৄননত কান মযশ্রান্ত নে নে এফং ভনন মফযমক্ত ঞ্চায ে। তাআ প্রমত মবানে দম কথাগুনরা ফাযফায
ফরায প্রনোজন দদো দদনফ দগুনরানক প্রমত ফায নতুন নব্দয দভােক, নতুন বংগীভাে এফং যনঙ ামজনে, নতুন
কােদাে ভামজবত  সুরুমচম্পন্প বালাে ঈস্থান কযনত নফ মানত দগুনরা সুেকয বাফানফন ভনন ফদ্ধভূর নে মাে
এফং দাোনতয এক একমট ভনমমর সুদৃঢ় নত থানক। এআ ানথ দাোনতয মবমত্ত দমফ মফশ্বা  ভূরনীমতয ঈয
প্রমতমষ্ঠত দগুনরানক প্রথভ দনে দথনক মননে দল ভনমমর মবন্ত দকানক্রনভআ দৃমষ্টয অোর কযা মানফ না। ফযং
দাোনতয প্রমত মবানে দগুনরায ুনযাফৃমত্ত নত নফ। এ কাযনণ দদো মাে, আরাভী দাোনতয এক মবানে
কুযঅন ভজীনদয মতগুনরা ূযা নামমর নেনছ তায ফগুনরায ভনধয াধাযণত একআ ধযননয মফলেফস্তু ব্দ 
ফণবনাবংগীয দোর মযফতবন কনয এননছ। তনফ তাীদ, অল্লায গুণাফরী, অনেযাত, অনেযানতয জফাফমদম,
মকোভনত ুযস্কায  ামস্ত, মযারাত, মকতানফয ঈয ইভান, তাকো, যফ, তাোক্কুর এফং এ ধযননয ন্যান্য
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দভৌমরক মফলনেয অনরাচনা াযা কুযঅনন ফবত্র ফায ফায দদো মাে। কাযণ এআ অনন্দারননয দকান মবানেয এআ
দভৌমরক মফলেগুনরা দথনক দচাে ফন্ন কনয যাোনক ফযদাত কযা েমন। এআ দভৌমরক মচন্তা  ধযান- ধাযণাগুনরা
াভন্য রৃফবর নে েনর আরানভয এআ অনন্দারন কেননা তায মথাথব প্রাণমক্ত কানয গমতীর নত াযনতা না।

এনন মফন্যানয কাযণ
দম ক্রমভকধাযে কুযঅন নামমর নেমছর এনক গ্রন্থ অকানয মফন্যস্ত  মরমফন্ন কযায ভে নফী াল্লাল্লার অরাআম
ো াল্লাভ দআ ধাযা েুণ্ন যানেনমন দকন এ প্রনশ্নয জফাফ একটু মচন্তা কযনর অভানদয এ ফণবনােআ াো মানফ।
নযয অনরাচনাে অনাযা দজনননছন, দতআ ফছয ধনয কুযঅন নামমর নেনছ। দম ক্রভানুানয আরাভী
দাোনতয ূচনা  গ্রগমত নেনছ দআ ক্রভানুানযআ কুযঅন নামমর নত দথনকনছ। এেন নজআ নুভান কযা
মাে, দাোত ূণবতা রাব কযায য কুযঅননয নামমরকৃত ংগুনরায এভন ধযননয মফন্যা মা দকফর দাোনতয
ক্রনভান্পামতয ানথ ন্মকবত মছর – দকানক্রনভআ মঠক নত ানয না। এেন তানদয জন্য দাোত ূণবতা রানবয য
ৃষ্ট ফস্থায মধকতয ঈনমাগী একমট নতুন ধযননয মফন্যানয প্রনোজন মছর। কাযণ রৄরুনত দ এভন ফ দরাকনক
ফবপ্রথভ দাোত দদে মাযা মছর আরানভয ানথ ন্ূণবরূন মযমচত। তাআ তেন এনকফানয দগাো দথনকআ মো
 ঈনদ দাননয কাজ রৄরু ে। মকন্তু দাোত মযূণবতা রাব কযায য তায প্রথভ রেয ে এভন ফ দরাক মাযা
তায য ইভান এনন একমট ঈম্মানতয ন্তযবুক্ত নেনছ এফং মানদয য এআ কাজ জাযী যাোয দামেি মবত
নেনছ। নফী াল্লাল্লা অরাআম ো াল্লাভ এআ দাোতনক মচন্তা  কভবধাযা ঈবে মদক মদনে ূতবা দান কযায য
তানদয ানত দাদব কনযমছনরন। এেন মনমিতরূন ফবপ্রথভ তানদয মননজনদয দামেি  কতবফয, মননজনদয জীফন
মাননয জন্য অআন- কানুন এফং ূফফ
ব তবী নফনদয ঈম্মাতনদয ভনধয দম ভস্ত মপতনা ৃমষ্ট নেমছর দগুনরা ন্নকব
বানরাবানফ জানায প্রনোজন নে নে। তাযয আরানভয ানথ মযমচত রৃমনোফাীনদয কানছ অল্লায মফধান
দ কযায জন্য তানদয এমগনে দমনত নফ। তাছাো ক্রুঅন ভজীদ দম ধযননয মকতাফ দকান ফযমক্ত গবীয ভননানমাগ
কানয তা াঠ কযায য াভনন সুস্পষ্ট নে ঈঠনফ দম, একআ ধযননয মফলেফস্তুনক এক জােগাে একত্র কযায
মফলেমট কুযঅননয প্রকৃমতয ানথ াভঞ্জস্যীর নে। কুযঅননয প্রকৃমতআ দাফ কনয, তায াঠনকয াভনন ভাদানী
মবানেয কথা ভক্কী মুনগয মেয ভনধয, ভক্কী মবানেয কথা ভাদানী মুনগয ফক্তৃতাফরীয ভনধয এফং প্রাথমভক মুনগয
অনরাচনা দল মুনগয ঈনদারীয ভনধয এফং দল মুনগয মফধানভূ ূচনাকানরয মোফরীয াাাম ফায ফায
অনরামচত নফ। এবানফ আরানভয ূণব, ফযাকতয  াভমগ্রক মচত্র তায দচানেয াভনন দমন দবন নঠ।
আরানভয একমট মদক তায দচানেয াভনন থাকনফ এফং ন্য মদকমট থাকনফ তায দচানেয অোনর, কেননা এভনমট
দমন না ে।
তাযয কুযঅন দম ক্রভানুানয নামমর নেমছর মমদ দবানফআ তানক মফন্যস্ত কযা নতা তানর যফতবীকানর
অগত দরাকনদয জন্য তা দকফর দআ ফস্থাে থবণ
ূ ব নত াযনতা মেন কুযঅননয ানথ ানথ তায নামমনরয
আমতা এফং তায এক একমট ংনয নামমর োয ফস্থা  মযনপ্রমেত মরনে দদো নতা। ভাণ অল্লা দম
ঈনেনশ্য তাুঁয ফাণী একত্র কনয মফন্যস্ত  ংযেণ কনযমছনরন এমট মছর তায মযন্থী। অল্লায কারাভনক মননববজার
ফস্থাে ন্য দকান কারাভ, ফাণী ফা কথায মভশ্রন ফা ন্তযবুক্ত ছাোআ ংমেপ্ত অকানয ংকমরত কযাআ মছর অল্লায
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ঈনেশ্য। এ কারাভ াঠ কযনফ মুফক, ফৃদ্ধ, মরৄ, নাযী, ুরুল, নগযফাী, গ্রাভফাী, মমেত সুধী, মন্ডত, াধাযণ
মমেত মনমফবননল কর স্তনযয ভানুল। ফবস্তনযয ফুমদ্ধ- জ্ঞানন্ন্প ভানুল কভনে এতটুকু কথা মফমশ্য দজনন দননফ
দম তানদয ভান প্রবু তানদয কানছ মক চান এফং মক চান না। ফরা ফাররয মমদ এআ ভগ্র কারানভয ানথ একমট
সুদীঘব আমতা জুনে দদো থাকনতা এফং তা াঠ কযা ফায জন্য মযামব গণয কযা নতা তানর এ কারাভনক
সুমফন্যস্ত  সুংযমেত কযায দছনন ভান অল্লায দম ঈনেশ্য মছর তা ফযথব নে দমনতা।
অনর কুযঅননয ফতবভান মফন্যানক মাযা অমত্তকয ভনন কনযন তাযা এআ মকতানফয ঈনেশ্য  রেয ন্নকব
দকফর নফমতআ নন ফযং তাযা এআ মফভ্রামন্তয মকায নেনছন ফনর ভনন ে দম, এ মকতাফমট দকফর ভাত্র আমতা 
ভাজ মফজ্ঞাননয ছাত্রনদয জন্য ফতবীণ নেনছ।
ক্রুঅননয ফতবভান মফন্যা ন্নকব াঠকনদয অয একমট কথা দজনন দনো ঈমচত। এআ মফন্যা যফতবীকানরয
দরাকনদয ানত ামধত েমন। ফযং অল্লায মননদব নুমােী নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লাভ মননজআ কুযঅননয
অোতগুনরানক এবানফ মফন্যস্ত  ংনমামজত কনযনছন। এ ফযাানয তাুঁয মচযাচমযত মনেভ মছর, দকান ূযা নামমর
নর মতমন তেনআ মননজয দকান কানতফনক(কুযঅন দরেক) দডনক মননতন এফং ূযায অোতগুনরা মথামথবানফ
মরমফদ্ধ কযানতন। এযয মননদব মদনতন, এ ূযামট ভুক ূযায নয ফা ভুক ূযায অনগ ফা। নুরূবানফ
কেননা কুযঅননয মকছু ং নামমর নতা। এটানক স্বতন্ত্র ূযায মযণত কযায ঈনেশ্য থাকনতা না। দ দেনত্র মতমন
মননদব মদনতন, এনক ভুক ূযায ভুক মন্পনফ কনযা। তয এআ মফন্যা নুমােী মতমন মননজ নাভানম
েনতন। ন্যান্য ভে কুযঅন ভজীদ দতরাোনত কযনতন। এআ মফন্যা নুমােী াাফানে দকযাভ কুযঅন
ভজীদ কন্ঠস্থ কযনতন। কানজআ কুযঅননয মফন্যা একমট প্রভামনত ঐমতামক তয। দমমদন ক্রুঅন ভজীনদয
নামমনরয কাজ ন্ূণব নে মাে দমদন তায মফন্যা ন্ূণব নে মাে। মমমন এমট নামমর কযমছনরন মতমন এমট
মফন্যস্ত কনযন। মাুঁয রদনেয যদাে এমট নামমর কযমছনরন তাুঁযআ ানত এমট মফন্যস্ত কযান। এয ভনধয নুপ্রনফ
ফা স্তনে কযায মধকায  েভতাআ কানযায মছর না।

কুযঅন মকবানফ ংকমরত নরা
দমনতু নাভাম রৄরু দথনকআ ভুরভাননদয য পযজ মছর [ঈনল্লেয, নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয নফুোত
রানবয কনেক ফছয য াুঁচ োক্ত নাভাম পযজ ে। মকন্তু াধাযণবানফ নাভাম পযজ মছর প্রথভ মদন দথনকআ।
আরানভয জীফননয এভন একমট ভুূত
ব মতক্রন্ত েমন মেন নাভাম পযম েমন।] এফং কুযঅন াঠনক নাভানময
একমট মযামব ং গণয কযা নেমছর, তাআ কুযঅন নামমর োয ানথানথআ ভুরভাননদয ভনধয কুযঅন
কন্ঠস্থ কযায প্রমক্রো জাযী নে মগনেমছর। কুযঅন মতটুকু নামমর নে দমনতা ভুরভানযা ততটুকু কন্ঠস্থ কনয
দপরনতা। এবানফ নফী াল্লাল্লা অরাআম ো াল্লাভ মননজয কানতফনদয াানময দেজুয াতা, াুঁে  াথয
েনন্ডয য কুযঅন দরোয দম ফযফস্থা কনযমছনরন দকফরভাত্র তায য কুযঅননয দপামত মনববযীর মছর না
ফযং নামমর ফায ানথ ানথআ ত ত দথনক াজায াজায এফং াজায াজায দথনক রানো রানো রদনে তায
নকা অুঁকা নে দমনতা। এয ভনধয একমট নব্দয দযনপয কযায েভাতা দকান েতাননয মছর না।

www.bjilibrary.com

নফী াল্লাল্লর অরাআম ো াল্লানভয আমন্তকানরয য অযফনদন দফ মকছু দরাক ‟ভুযদাত‟ নে দগনরা। তানদয
দভন কযা এফং একদর ভুরভাননয আরাভ দথনক দফয নে মাোয প্রফণতা দযাধ কযায জন্য াাফানে দকযাভনক
কনেকমট যক্তেেী মুনদ্ধ মরপ্ত নত নরা। এফ মুনদ্ধ এভন ননক াাফা ীদ নে দগনরন মানদয ভগ্র কুযঅন
কন্ঠস্থ মছর। এ ঘটনাে মযত ঈভনযয (যা) ভনন মচন্তা জাগনরা, কুযঅননয দপামনতয ফযাানয দকফরভাত্র একমট
ভাধযনভয য মনববযীর থাকা ংগত নে। রৄধু মদনরয য কুযঅননয ফাণী। ংমকত থাকনর নফ না তানক
কাগনজয াতাে ংযেণ কযায ফযফস্থা কযনত নফ। তদানীন্তন েরীপা মযত অফু ফকনযয (যা) কানছ মতমন
মফলেমট সুস্পষ্টবানফ প্রকা কযনরন। মকছুটা মচন্তা- বাফনা কযায য মতমন তাুঁয ানথ একভত নরন। নফী
াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয কানতফ (ননক্রটাযী) মযত মানেদনক (যা) এ কানজ মনমুক্ত কযনরন। এ জন্য দম
দ্ধমত মনধবাযণ কযা নরা তা নরা এআ: একমদনক নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লাভ দমফ মফমেন্প ফস্তুয য
কুযঅন মরনে দগনছন দগুনরা ংগ্র কযা। ন্যমদনক াাফীনদয ভনধয মায মায কানছ কুযঅননয দমফ মফমেন্প
ং মরমেত অনছ তানদয কাছ দথনক দগুনরা ংগ্র কযা। [মনবযনমাগয ূত্র জানা মাে, যূনরয
(াঃ)জীফোেআ মফমবন্প াাফী কুযঅন ফা তায মফমবন্প ং মরনে মননজনদয কানছ দযনে মদনেমছনরন। এ ফযাানয
মযত ঈভান (যা), মযত অরী (যা), মযত অফরৃল্লা আফনন ভাঈদ (যা), মযত অফরৃল্লা আফনন অভয আফনন
অ (যা), মযত ানরভ ভারা রমাআপা (যা), মযত মানেদ আফনন ানফত(যা), মযত মযত ভুঅম আফনন জাফার
(যা), মযত ঈফাআ আফনন কা‟ফ (যা) এফং মযত অফু মানেদ কানেদ আফমন াকান যামদোল্লার অনরয নাভ াো
মাে।] এআ ানথ কুযঅননয ানপমনদয দথনক াাময দনো। এআ মতনমট ভাধযনভনক ূণবরূন ফযফায কনয মনবুর
ব
ফায ফযাানয তকযা এক‟ বাগ মনিেতা  মনিন্ততা রাব কযায য কুযঅননয এক একমট যপ, ব্দ  ফাকয
গ্রন্থাকানয মরমফদ্ধ কযা। এআ মযকল্পনা নুমােী কুযঅন ভজীনদয একমট মনবুবর  প্রাভাণয ংকরন বতময কনয
ঈম্মর ভু‟দভনীন মযত াপা যামদোল্লার অনায কানছ দযনে দদো নরা। ফাআনক তায নুমরম কযায থফা
তায ানথ মাচাআ কনয মননজয ান্ডুমরম ংনাধন কনয দনোয াধাযণ নুভমত দদো নরা।
একআ বালা ো নে অভানদয মফমবন্প য  দজরায কথযবালায ভনধয দমভন াথবকয দদো মাে অযনফয মফমবন্প
এরাকায  দগানত্রয কথযবালায ভনধয দতভমন াথবকয মছর। ভক্কায কুযাআযা দম বালাে কথা ফরনতা কুযঅন ভজীদ
দআ বালাে নামমর ে। মকন্তু প্রথভ মদনক মফবন্প এরাকা  দগানত্রয দরাকনদয তানদয মনজ মনজ ঈচ্চাযণ  ফাকবংগী
নুমােী তা াঠ কযায নুভমত দদো নেমছর। কাযন এবানফ োে নথবয ভনধয দকান াথবকয নতা না। দকফরভাত্র
ফাকয তানদয জন্য একটু দকাভর  দভারানেভ নে দমনতা। মকন্তু ধীনয ধীনয আরাভ মফস্তায রাব কযনরা।
অযফফাীযা মননজনদয ভরুবূমভয এরাকা দমযনে রৃমনোয একমট মফার মফস্তীণব ং জে কযনরা। ন্যান্য দদনয
 জামতয দরানকযা আরানভয চতুঃীভায ভনধয প্রনফ কযনত রাগনরা। অযফ  নাযনফয ফযাকতয মভশ্রনণ
অযফী বালা প্রবামফত নত থাকনরা। এ ভে অংকা দদো মদর, এেননা মমদ মফমবন্প ঈচ্চাযণ  ফাকযীমতনত
কুযঅন োয নুভমত ফযাত যাো ে, তানর এয পনর নানা ধযননয দপতনা ভাথাচাো মদনে ঈঠনফ। দমভন,
এক ফযমক্ত ন্য ফযমক্তনক মযমচত দ্ধমতনত কুযঅন েনত রৄনন দ দোকৃতবানফ কুযঅনন মফকৃমত াধন
কনযনছ ফনর তায ানথ মফনযানধ  ংঘনলব মরপ্ত নফ। থফা এআ ামব্দক াথবকয ধীনয ধীনয ফাস্তফ মফকৃমতয িায
ঈন্ধুক্ত কনয দদনফ। থফা এআ অযফ নাযনফয মভশ্রনণয পনর দমফ দরানকয বালা মফকৃত নফ তাযা মননজনদয
মফকৃত বালা নুমােী কুযঅননয ভনধয স্তনে কনয তায ফাক দৌন্দনমবয মফকৃমত াধন কযনফ। এ ভস্ত কাযনণ
মযত ঈভান যামদোল্লার অনর ন্যান্য াাফনে দকযাভনদয ানথ যাভব কনয এআ মদ্ধান্ত গ্রণ কনযন দম,
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ভগ্র আরাভী রৃমনোে একভাত্র মযত অফু ফকয মেীক যামদোল্লার অনরয মননদবন মরমেত কুযঅন ভজীনদয
দনাসো(নুমরমআ) চারু কযা নফ। এ ছাো ন্যান্য ভস্ত ঈচ্চাযণ  ফাকযীমতনয মরমেত দনাসোয প্রকা  াঠ
মনমলদ্ধ দঘালনা কযা নফ।
অজ দম কুযঅন ভজীদমট অভানদয ানত অমছ দমট মযত অফু ফকয মেীনকয (যা) দনাসোয নুমরম। এআ
নুমরমমট মযত ঈভান (যা) যকাযী ফযফস্থানাে াযা রৃমনোয দদন দদন ামঠনেমছনরন। ফতবভানন রৃমনোয
মফমবন্প স্থানন কুযঅননকয দআ প্রাভান্য দনাসোগুনরা াো মাে। কুযঅন ভজীদ মঠকবানফ ংযমেত ফায
ফযাানয মমদ কানযায ভনন াভান্যতভ ংে থানক তানর ভানমক ংে দূয কযায জন্য মতমন মিভ অমিকায
মদনে দোনকায দকায ফআ মফক্রতায দদাকান দথনক এক েন্ড কুযঅন ভজীদ মকনন মননত ানযন। তাযয দোন
দথযক চনর অনত ানযন অমিকা আনন্দাননমোয জাবাে। জাবায দকান ানপনমা ভুনে কুযঅননয াঠ রৄনন িভ
অমিকা দথনক দকনা তাুঁয ানতয দনাোমটয ানথ তা মভমরনে দদেনত ানযন। তাযয রৃমনোয ফে ফে
গ্রন্থাগাযগুনরাে মযত ঈভাননয (যা) অভর দথনক মননে অজ মবন্তকায মতগুনরা কুযঅননয দনাসো যমেত অনছ
ফগুনরায ানথ দমট মভরানত ানযন। মতমন মমদ তায ভনধয দকান একমট যপ দনাকতায াথবকয দদেনত ান
তানর াযা রৃমনোনক এআ মবনফ অমফস্কানযয েফযমট জানাননা তাুঁয ফমশ্য কতবফয। কুযঅন অল্লায ে দথনক
নামমর নেনছ মকনা এ ফযাানয দকাননা নন্দকাযী নন্দ কযনত ানযন। মকন্তু দম কুযঅনমট অভানদয ানত অনছ
দমট াভান্যতভ দযনপয  মযফতবন ছাোআ ভুাম্মাদ াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয য দম কুযঅনমট নামমর
নেমছর এফং দমমট মতমন রৃমনোয াভনন দ কনযমছনরন তাযআ রফর নুমরম, এ ফযাানয নন্দনয দকান
ফকাআ দনআ। এমট একমট ঐমতামক তয। এভন কাটয ােয –প্রভান ন্বমরত তয রৃমনঢায আমতান অয
মিতীেমট াো মানফ না। এযয মমদ দকঈ এ ফযাানয নন্দ দালণ কনযন তানর ফরনত ে, রৃমনোে দকান
কানর দযাভান াম্রাজয ফনর দকান াম্রানজযয মস্তি মছর এফং দভাগর যাজফং দকান মদন বাযত ান কনযনছন
থফা রৃমনোে দননামরোন নাভক দকান ফযমক্ত মছনরন – এ ফযাানয মতমন ফমশ্য নন্দ দালণ কযনফন। এ
ধযননয ঐমতামক তয ন্নকব নন্দ দালণ কযা জ্ঞাননয নে, ফযং জ্ঞতাযআ প্রভাণ।

কুযঅন ধযােননয দ্ধমত
কুযঅন একমট াধাযণ গ্রন্থ। রৃমনোয ংেয ভানুল ংেয ঈনেশ্য মননে কুযঅননয মদনক এমগনে অন। এনদয
ফায প্রনোজন  ঈনেনশ্যয প্রমত দৃমষ্ট দযনে দকান যাভব দদো ভানুনলয নে ন্বফয নে। এ মফুর ংেযক
নুন্নানীনদয ভনধয মাযা এনক ফুঝনত চান এফং এ মকতাফমট ভানুনলয জীফন ভস্যায ভাধাননয দেনত্র দকান্
ধযননয বূমভকা ারন কনয এফং তানক মকবানফ থ দদোে একথা মাযা জাননত চান অমভ দকফর তানদয ফযাানযআ
অগ্রী। এ ধযননয দরাকনদয কুযঅন ধযেননয দ্ধমত ন্নকব অমভ এোনন মকছু যাভব দদনফা। অয এআ ংনগ
াধাযনত দরানকযা এ ফযাানয দমফ ভস্যায ম্মুেীন ে তায ভাধান কযায দচষ্টা কযনফা।
দকান ফযমক্ত কুযঅননয য ইভান যােুন অয নাআ যােুন মতমন মমদ এআ মকতাফনক ফুঝনত চান তানর ফবপ্রথভ
তাুঁনক মননজয ভন- ভমস্তস্কনক ূফব প্রমতমষ্ঠত মচন্তাধাযা  ভতফাদ এফং নুকুর –প্রমতকুর ঈনেশ্য  স্বাথবমচন্তা দথনক
মথান্বফ ভুক্ত কযনত নফ। এ মকতাফমট ফুঝায  রদেংগভ কযায মননববজার  অন্তমযক ঈনেশ্য মননে এয ধযেন
রৄরু কযনত নফ। মাযা ভননয ভনধয মফনল ধযননয মচন্তাধাযা ুনল দযনে এ মকতাফমট নেন তাযা এয মফমবন্প ছনত্রয
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ভাঝোনন মননজনদয মচন্তাধাযাআ নে দমনত থানকন। অর কুযঅননয াভান্য ফাতাটুকু তানদয গানে রানগ না।
রৃমনোয দম দকান ফআ োয ফযাানয এ ধযননয ধযেন যীমত মঠক নে। অয কুযঅন দতা এআ ধযননয াঠনকয
জন্য তায ন্তমনবমত তয  গবীয তাৎমবভে নথবয রৃোয কেননাআ ঈন্ধুক্ত কনয না।
তাযয দম ফযমক্ত কুযঅন ন্নকব বাাবাা জ্ঞান রাব কযনত চাে তায জন্য ন্বফত একফায নে দনোআ মনথষ্ট।
মকন্তু দম এয নথবয গবীনয নাভনত চাে তায জন্য দতা রৃ‟ফায নে দনো মনথষ্ট নত ানয না। ফমশ্য তানক ফায
ফায েনত নফ।প্রমত ফায একমট নতুন বংগীভাে েনত নফ। একজকন ছনত্রয ভনতা দমন্ফর  দনাটফআ ানথ
মননে ফনত নফ। এবানফ মাযা কুযঅন েনত প্রস্তুত নফ, কুযঅন দম মচন্তা  কভবধাযা ঈস্থান কযনত চাে তায
াভমগ্রক ফযফস্থানটা দমন তানদয াভনন দবন নঠ দকফরভাত্র এআ ঈনেনশ্যআ তানদয ন্ততনে রৃ‟ফায এআ
মকতাফমট েনত নফ। এআ প্রাথমভক ধযেননয ভে তানদয কুযঅননয ভগ্র মফলেফস্তুয য ফযাকমবমত্তক জ্ঞান
রাব কযায দচষ্টা কযনত নফ। তানদয দদেনত নফ, এআ মকতাফমট দকান্ দকান্ দভৌমরক মচন্তা দ কনয এফং দআ
মচন্তাধাযায য মকবানফ জীফন ফযফস্থায ট্টামরকায মবত্ গনে দতানর, এ ভে- কানর দকান জােগাে তায ভনন মমদ
দকান প্রশ্ন জানগ ফা দকান েটকা রানগ, তানর তেমন দোননআ দ ন্নকব দকান মদ্ধান্ত না মননে ফযং দমট দনাট
কনয মননত নফ এফং বধময কানয াভননয মদনক ধযেন জাযী যােনত নফ। াভননয মদনক দকাথা না দকাথা
মতমন এয জফাফ দনে মানফন, এময ন্বাফনা দফী। জফাফ দনে দগনর মননজয প্রনশ্নয াাাম দমট দনাট কনয
দননফন। মকন্তু প্রথভ ধযেননয য মননজয দকান প্রনশ্নয জফাফ না দনর বধময কানয মিতীে ফায ধযেন কযনত
নফ। অমভ মননজয মবজ্ঞতাে ফরনত ানয, মিতীেফায গবীয ভননানোগ কানয ধযেন কযায য কানরবনর
দকান প্রনশ্নয জফাফ নুদঘামটত দথনক দগনছ।
এবানফ কুযঅন ন্নকব একমট ফযাক দৃমষ্টবংগী রাব কযায য এয মফস্তামযত ধযেন রৄরু কযনত নফ। এ প্রংনগ
াঠকনক ফমশ্য কুযঅননয মোয এক একমট মদক ূণরূ
ব ন নুধাফন কযায য দনাট কনয মননত নফ। দমভন
ভানফতায দকান্ ধযননয অদব তায কানছ গৃণাব  প্রতযােযাত – একথা তানক ফুঝায দচষ্টা কযনত নফ। এ
মফলেমটনক বানরাবানফ মননজয ভননয ভনধয দগুঁনথ দনোয জন্য তানক মননজয দনাট ফআনত একমদনক মরেনত নফ
„ছন্দনীে ভানুল ‟ এফং ন্যমদনক মরেনত নফ „ছন্দনীে ভানুল‟ এফং ঈবনেয নীনচ তানদয বফমষ্ট  গুণাফরী
মরনে দমনত নফ। থফা দমভন, তানক জানায দচষ্টা কযনত নফ, কুযঅননয দৃমষ্টনত ভানুনলয করযাণ  ভুমক্ত দকান্
দকান্ মফলনেয য মনববযীর এফং দকান্ দকান্ মজমননক দ ভানফতায জন্য েমতকযক  ধ্বংাত্মক গণয কনয –
এ মফলেমটনক সুস্পষ্ট  মফস্তামযতফানফ জানায জন্য অনগয দ্ধমতআ ফরন্বন কযনত নফ। থবাৎ দনাট ফআনত
করযানণয জন্য মযামব মফলেভূ এফং „েমতয জন্য মনফামব মফলেভূ ‟ এআ মনযানানভ রৃ‟মট াাাম মরেনত
নফ। তয প্রমতমদন কুযঅন ধযেন কযায ভকে ংমেষ্ট মফলে রৃ‟মট ন্নকব দনাট কনয দমনত নফ। এ দ্ধমতনত
অমকদা- মফশ্বা, চমযত্র- বনমতকতা, মদকায, কতফবয, ভাজ, ংস্কৃমত, থবনীমত, যাজনীমত, অআন, দরীে
ংগঠন- ৃংেরা, মুদ্ধ, মন্ন এফং জীফননয ন্যান্য মফলোফরী ন্নকব কুযঅননয মফধান দনাট কযনত নফ এফং এয
প্রমতমট মফবানগয াভমগ্রক দচাযা মক দাোে, তাযয এফগুনরানক এক ানথ মভরানর দকান্ ধযননয জীফন মচত্র
পুনট নঠ, তা নুধাফন কযায দচষ্টা কযনত নফ।
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অফায জীফননয মফনল দকান ভস্যায ফযাানয নুন্নান চারানত নর এফং দ ফযাানয কুযঅননয দৃমষ্টবংগী
জাননত নর দআ ভস্যা ন্মকবত প্রাচীন  অধুমনক ামতয গবীযবানফ ধযেন কযনত নফ। এআ ধযেননয
ভাধযনভ তানক ংমেষ্ট ভস্যায দভৌমরক মফলেগুনরা সুস্পষ্টবানফ দজনন মননত নফ। ভানুল অজ মবন্ত দ ন্নকব মক
মক মচন্তা কনযনছ এফং তানক মকবানফ নুধাফন কনযনছ? দকান্ দকান্ মফলে এেননা দোনন ভাধাননয নোে
অনছ? ভানুনলয মচন্তায গামে দকাথাে মগনে অটনক দগনছ? এআ ভাধাননমাগয ভস্যা  মফলেগুনরানক াভনন
দযনেআ কুযঅন ধযেন কযনত নফ। দকান মফলে ন্নকব কুযঅননয দৃমষ্টবংগী জানায এমটআ ফনচনে বানরা 
সুন্দয থ। মননজয মবজ্ঞতা দথনক অমভ ফরনত াময, এবানফ দকান মফলনে গনফলণা নুন্নাননয ঈনেনশ্য
কুযঅন ধযেন কযনত থাকনর এভন ফ অোনতয ভনধয মননজয প্রনশ্নয জোফ াো মানফ দমগুনরা আমতূনফব
কনেকফায ো নে থাকর এআ তে দোনন রুমকনে অনছ একথা ঘুণােনয ভনন জানগমন।

কুযঅননয প্রাণত্তা নুধাফন
মকন্তু কুযঅন ফুঝায এআ ভস্ত প্রনচষ্টা নে দম কাজ কযায মফধান  মননদব মননে কুযঅন এননছ কামবত  ফাস্তনফ
তা না কযা মবন্ত দকান ফযমক্ত কুযঅননয প্রাণত্তায ানথ ুনযাুময মযমচত নত ানয না। এটা মনছক দকান ভতফাদ
 মচন্তাধাযায ফআ নে। কানজআ অযাভ দকদাযাে ফন ফন এ ফআমট েনর এয ফ কথা ফুঝনত াযা মাফায কথা
নে। রৃমনোে প্রচমরত ধভব মচন্তা নুমােী এমট মনছক একমট ধভবগ্রন্থ নে। ভাদযাাে  োনকান ফন এয ভস্ত
যস্য  গবীয তে ঈদ্ধায কযা ন্বফ নে। রৄরুনত বূমভকাে ফরা নেনছ, এমট একমট দাোত  অনন্দারননয
মকতাফ। দ এনআ এআ নীযফ প্রকৃমতয ৎ  তযমনষ্ট ফযমক্ত মনজবন  মনঃংগ জীফন দেত্র দথনক দফয কনয এনন
অল্লা মফনযাধী রৃমনোয দভাকামফরাে দাুঁে কমযনে মদনেনছ। তায কনন্ঠ মুমগনেনছ ফামতনরয মফরুনদ্ধ প্রফর প্রমতফানদয
ধ্বমন। মুনগয কুপযী, পানকী  ভ্রষ্টতায তাকাফাীনদয মফরুনদ্ধ তানক প্রচন্ড ংঘানত মরপ্ত কনযনছ। চ্চমযত্র ন্ন্প
তযমনষ্ঠ দরাকনদযনক প্রমতমট গৃাবযন্তয দথনক েুুঁনজ দফয কনয এনন নতযয অফােনকয তাকাতনর ভনফত
কনযনছ। দদনয প্রমতমট এরাকায মপতনাফাজ  মফমবে ৃমষ্টকাযীনদযনক মফেুদ্ধ  ঈনত্তমজত কনয তযানুাযীনদয
ানথ তানদয মুদ্ধ ফামধনে মদনেনছ। এক ফযমক্তয অফাননয ভাধযনভ মননজয কাজ রৄরু কনয মেরাপনত আরাীোয
প্রমতষ্ঠা মবন্ত ূণব দতআ ফছয ধনয এআ মকতাফমট এআ মফযাট  ভান আরাভী অনন্দারননয দনতৃি দান কনযনছ। ক
 ফামতনরয এআ দীঘব  প্রাণান্তকয ংঘলবকানর প্রমতমট ভনমমর  প্রমতমট মবানেআ দ একমদনক বাঙ্গায দ্ধমত
মমেনেনছ এফং ন্যমদনক দ কনযনছ গোয নকা। এেন ফরুন, মমদ অমন আরাভ  জানমরোত এফং দীন 
কুপযময ংগ্রানভ ংগ্রণআ না কনযন, মমদ এআ িন্দ্ব  ংঘানতয ভনমমর মতক্রভ কযায সুনমাগআ অনায বানগয
না ঘনট, তানর মনছক কুযঅননয ব্দগুনরা াঠ কযনর তায ভুদে তে অনায দকভন কনয ঈদঘামটত নে মানফ?
কুযঅননক ুনযাুময নুধাফন কযা তেনআ ন্বফ নফ মেন অমন মননজআ কুযঅননয দাোত মননে ঈঠনফন,
ভানুলনক অল্লায মদনক অফান কযায কাজ রৄরু কযনফন এফং এআ মকতাফ দমবানফ থ দদোে দবানফআ দনে
মননত থাকনফন। একভাত্র তেনআ কুযঅন নামমনরয ভেকারীন মবজ্ঞতাগুনরা অমন রাব কযনত েভ নফন।
ভক্কা, াবা (ফতবভান আমথনোমো)  তানেনপয ভনমমর অমন দদেনফন। ফদয  নাদ দথনক রৄরু কনয রনাআন
 তাফুনকয ভনমমর অনায াভনন এন মানফ। অমন অফু দজনর  অফু রাানফয ভুনোভুমে নফন। ভুনামপক
 আরমদনদয াোত ানফন। আরানভয প্রথভ মুনগয ঈৎগবীে প্রাণ ভু‟মভন দথনক মননে রৃফবর রদনেয ভু‟মভন মবন্ত
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ফায ানথআ অনায দদো নফ। এক ধযননয „াধনা‟। এনক অমভ ফমর “কুযঅনী াধনা। ” এআ াধন নথ পুনট
নঠ এক মবনফ দৃশ্য। এয মতগুনরা ভনমমর মতক্রভ কযনত থাকনফন তায প্রমতমট ভনমমনর কুযঅননয মকছু
অোত  ূযা অনা অমন অনায াভনন এন মানফ। তাযা অনানক ফরনত থাকনফ –এআ ভনমমনর তাযা
ফতীণব নেমছর এফং দোনন এআ মফধানগুনরা এননমছর। দ ভে মবধান, ফযাকযণ রংকায াস্যীে মকছু তে
াধনকয দৃমষ্টয নগাচনয দথনক দমনত ানয মকন্তু কুযঅন মননজয প্রাণত্তানক তায াভনন ঈম্মুক্ত কযনত কাবণয
কযনফ, এভনমট কেননা নত ানয না।
অফায এআ াধাযণ মনেভ নুমােী ভানুল ততেণ মবন্ত কুযঅননয মফধানভূ, তায বনমতক মোফরী, তায
থবশনমতক াংস্কৃমতক মফমধ মফধান এফং জীফননয মফমবন্প মদক  মফবাগ ন্নকব তায প্রণীত নীমত- মনেভ 
অআনভূ ফুঝনত াযনফ না মতেণ না দ ফাস্তনফ মননজয জীফনন এগুনরা কামবকয কনয দদেনফ। দম ফযমক্তয
ফযমক্তগত জীফনন কুযঅননয নুৃমত দনআ দ তানক ফুঝনত াযনফ না। অয দম জামতয ভস্ত াভামজক প্রমতষ্ঠান
কুযঅন মফফৃত থ  কভবনীমতয মফযীত মদনক চনর তায নে এয ানথ মযমচত ো ন্বফ নে।

কুযঅনী দাোনতয মফশ্বজনীনতা
কুযঅন ভগ্র মফশ্ব ভানফতানকফ থ দদোফায দাফী মননে এমগনে এননছ, একথা ফাআ জানন। মকন্তু কুযঅন েনত
ফনআ দকান ফযমক্ত দদেনত াে, দ মধকাং দেনত্র তায নামমর ফায ভকারীন অযফফাীনদযনক রেয কনযআ
তায ফক্তফয দ কনযনছ। তনফ কেননা কেননা ভানফ জামত  াধাযণ ভানুলনক নন্বাধন কযা নেনছ। মকন্তু
মধকাং দেনত্র দ এভন ফ কথা ফনর মা অযফফাীনদয রুমচ- মবরুমচ, অযনফয ামযামবক মযনফ, আমতা
 যীমতনীমতয ানথআ ন্মকবত। এফ দদনে এক ফযমক্ত মচন্তা কযনত থানক, ভগ্র ভানফ জামতনক থ দদোফায জন্য
মকতাফমট ফতীনব নেমছর তায ভনধয াভমেক, স্থানীে  জাতীে মফলেফস্তু  ঈাদান এত দফী দকন? এ মফলেমটয
তাৎমব নুধাফন না কযায কাযনণ নননকয ভনন নন্দন জানগ। তাযা ভনন কনযন, ন্বফত এ মকতাফমট ভকারীন
অযফফাীনদয ংনাধন  ংস্কানযয জন্য ফতীণব নেমছর মকন্তু যফতবীকানর দজাযূফক
ব টানা দুঁচো কনয তানক
ভগ্র ভানফজামতয জন্য জীফন মফধান গণয কযা নেনছ।
দম ফযমক্ত মনছক মবনমাগ মননফ নে ফযং ফাস্তনফ কুযঅন ফুঝায জন্য এ ধযননয মবনমাগ অননন তানক অমভ
একমট যাভব দদনফা। প্রথনভ কুযঅন োয ভে দআ ভস্ত স্থানগুনরা একটু দামগনে যােুন দমোনন কুযঅন দকফর
ভাত্র অযফনদয জন্য এফং প্রকৃতনে স্থন –কার  ভে দেনত্র ীভাফদ্ধ এভন অকীদা- মফশ্বা, মচন্তা ফা বাফধাযা
থফা বনমতক মফধান ফা কামবকয মনেভ- কানুন ঈস্থান কনযনছ। কুযঅন একমট মফনল স্থানন একমট মফনল মুনগয
দরাকনদযনক নন্বাধন কনয তানদয ভুমযকী মফশ্বা  যীমতনীমতয মফরুনদ্ধ প্রমতফাদ জানাে এফং তানদযআ
অনানয মজমনগুনরানক মবমত্ত কনয তাীনদয নে মুমক্ত  প্রভাণ দাুঁে কযাে – মনছক এতটুকু কথায মবমত্তনত
কুযঅননয দাোত  তায অনফদন স্থানীে  াভমেক, একথা ফরা মনথষ্ট নফ না। এ দেনত্র দদেনত নফ, মযনকয
প্রমতফানদ দ মা মকছু ফনর তা মক রৃমনোয ন্যান্য প্রমতমট মযনকয ফযাানয মঠক দতভমনবানফ ো দেনে মাে না
দমভন অযনফয ভুমযকনদয মযনকয ানথ ো দেনে মগনেমছর? দআ একআ মুমক্ত প্রভাণগুনরানক মক অভযা প্রমতমট
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মুনগয  প্রমতমট দদনয ভুমযকনদয মচন্তায মযরৄমদ্ধ কযায দেনত্র ফযফায কযনত াময না? অয তাীনদয প্রভাণ
 প্রমতষ্ঠায জন্য কুযঅনী প্রভাণ দ্ধমতনক মক াভান্য যদফদর কনয ফভে ফ জােগাে কানজ রাগাননা দমনত
ানয না? জফাফ মমদ আমতফাচক নে থানক, তানর একমট মফশ্বজনীন মো দকফর ভাত্র একমট মফনল কানর একমট
মফনল জামতনক নন্বাধন কনয দান কযা নেমছর ফনরআ তানক স্থানীে  াভমেক ফরায দকান কাযণআ থাকনত ানয
না। রৃমনোে এভন দকান দবন, জীফন, জীফন ফযফস্থা  মচন্তা দবন দনআ মায প্রথভ দথনক মননে দল ফমধ ভস্ত
কথাআ ফস্তুমনযনে (নংঃঃৎধঃ) ফণবনাবংগীনত দ কযা নেনছ। ফযং দকান একমট মফনল ফস্থা ফা মযমস্থমতয
ানথ ো োআনে তায ফযােযা দান কযা নেনছ। এ ধযননয ূণব ফস্তু মনযনেতা ন্বফ নে। অয ন্বফ নর তা
মনছক কাজীয গরুয ভনতা োতানত্রআ থাকনফ, দগাোনর তায নাভমনানা দদো মানফ না। কানজআ ভানুনলয জীফননয
ানথ ংমুক্ত নে তায নে দকান ফাস্তফ মফধাননয রূ দনো দকান মদনআ ন্বফ নফ না।
তাছাো দকান মচন্তাভূরক, বনমতক, অদমবক  াংস্কৃমতক অনন্দারননক অন্তবজামতক মবানে ন্প্রামযত কযনত
চাআনর তায অনদৌ এয দকান প্রনোজন দনআ। ফযং মথাথবআ ফরনত ে, রৄরু দথনকআ তানক অন্তবজামতক ফানাফায দচষ্টা
কযা তায জন্য করযানকয নে। অনর তায জন্য মঠক  ফাস্তফম্মত ন্থা একমটআ। এআ অনন্দারননট দমফ
মচন্তাধাযা, ভতফাদ  ভূরনীমতয মবমত্তনত ভানুনলয জীফন ফযফস্থানক প্রমতমষ্ঠত কযনত চাে, তানক ূণব মক্তনত দআ
দদনআ দ কযনত নফ দমোন দথনক তায দাোনতয ূচনা নেনছ। দআ দদনয দরাকনদয ভনন এআ দাোনতয
তাৎমব ংমকত কনয মদনতনফ, মানদয বালা, স্ববাফ, প্রকৃমত, বযা  অচযনণয ানথ অনন্দারননয অফােক
মননজ সুমযমচত। তাযয তাুঁনক মননজয দদনআ ঐ ভূরনীমতগুনরা ফাস্তফামেত কনয তায মবমত্তনত একমট পর জীফন
ফযফস্থা মযচারনায ভাধযনভ মফশ্বফাীয াভনন অদব স্থান কযনত নফ। তনফআ দতা রৃমনোয ন্যান্য জামতযা তায
প্রমত অকৃষ্ট নফ। তানদয ফুমদ্ধজীফী দশ্রণী স্বতস্ফূতব
ব ানফ এমগনে এন তানক নুধাফন কযনত  মননজয দদন
প্রমতমষ্ঠত কযনত নচষ্ট নফ। কানজআ দকান মচন্তা  কভবফযফস্থানক প্রথনভ রৄধুভাত্র একমট জামতয াভনন দ কযা
নেমছর এফং দকফরভাত্র তানদযনকআ ফুঝাফায  মনমিন্ত কযায জন্য মুমক্ত প্রদবননয ূণব মক্ত মননোগ কযা নেমছর
ফনরআ তা মনছক একমট জাতীে দাোত  অনন্দারন – একথা ফরায দছনন দকান মুমক্ত দনআ। প্রকৃতনে একমট
জাতীে  একমট অন্তবজামতক এফং একমট াভমেক  একমট মচযন্তয ফযফস্থায ভনধয দম াথবকয যনেনছ তায
মফনলিগুনরানক মননম্নাক্তবানফ মচমহ্নত কযা দমনত ানয : জাতীে ফযফস্থা ে একমট জামতয দশ্রষ্ঠি, অমধাতয ফা
তায মফনল মধকাযভূনয দামফদায। থফা তায মননজয ভনধয এভন মকছু নীমত  ভতাদব থানক মা ন্যান্য
জামতয ভনধয ঠাুঁআ দনত ানয না। মফযীত নে অন্তবজামতক ফযফস্থা অন্তবজামতক ফযফস্থা কর ভানুনলয ভমবাদা ে
ভান, তানদয ভান মধকায মদনত দ প্রস্তুত ে এফং তায নীমতগুনরায ভনধয মশ্বজনীনতায ন্নান াো মাে।
নুরূবানফ একামট াভমেক ফযফস্থা ফমশ্য এভন মকছু নীমতয মবমত্তনত প্রমতমষ্ঠত ে দমগুনরা কানরয মযফতবননয
ানথ ানথ তায ভস্ত কামবকামযতা ামযনে দপনর। অয এয মফযমত নে একমট মচযন্তন ফযফস্থায নীমতগুনরা ফ
যকনভয মযফমতবত ফস্থায ানথ ো দেনে চনর। এআ বফমষ্ঠযগুনরা দৃমষ্টয াভনন দযনে মমদ দকান ফযমক্ত কুযঅন
ধযেন কনযন এফং দম মফলেগুনরায কাযনণ মতয মতযআ কুযঅন ঈস্থামত ফযফস্থানক াভমেক ফা জাতীে ফায
ধাযণা দালণ কযা দমনত ানয তা মনধবাযণ কযায দচষ্টা কনযন, তানর মতমন ুনযাুময ফযথব নফন, এনত নন্দ
দনআ।
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ুণাব ঙ্গ জীফন মফধান
কুযঅন ন্নকব াধাযণ াঠক রৄনননছন দমভন এমট একমট মফস্তামযত থমননদবনা, জীফন মফধান  অআন গ্রন্থ।
মকন্তু কুযঅন োয য দোনন ভাজ, ংস্কৃমত, যাজনীমত, থবনীমত আতযামদ ন্নকব মফস্তমযত মননদবনা  মফমধমফধাননয ন্নান দ াে না। ফযং দ দদনে, নাভাম  মাকানতয ভনতা গুরুিূণব পযম – মায য কুযঅন ফায
ফায দজায মদনেনছ, তায জন্য এোনন মাফতীে প্রনোজনীে মফধান মফস্তামযতবানফ দান কযা েমন। কানজআ এ
মকতাফমট দকান্ নথব একমট থমননদবনা  জীফন মফধান তা ফুঝনত ভানুল েভ নে নে। াঠনকয ভনন এ
ন্নকব নন্দ জানগ।
নতযয একমট মদক ভানুনলয দৃমষ্টয ন্ূনব অোনর দথনক মাোয কাযনণআ এ ফযাানয মাফতীে ভস্যা  প্রশ্ন দদো
মদনেনছ। থবাৎ ভান অল্লা দকফর এআ মকতাফমটআ নামমর কনযনমন, মতমন এআ ানথ একজন েগান্বয
ামঠনেনছন। অর মযকল্পনাটাআ মমদ নতা দরাকনদয ানত এফং দকফরভাত্র একমট গৃমনভবানণয নক্া মদনে দদো
এফং তাযয তাযা দআ নুমােী মননজনদয আভাযতমট মননজযাআ ফামননে দননফ, তানর এ ফস্থাে মননন্দন
গৃমনভবাণ ংক্রান্ত দছাট ফে প্রমতমট েুমটনামট মফলনেয মফস্তামযত মফফযণ অভানদয ানত মদনে মদনত নতা। মকন্তু
গৃমনভবানণয মননদবনয ানথ ানথ মেন একজন আমঞ্জমনোয যকাযীবানফ মনমুক্ত ে এফং মতমন ঐ মননদব নুমােী
একমট আভাযত বতময কনয দপনরন তেন আমঞ্জমনোয  তাুঁয মনমভবত আভাযতমটনক ঈনো কনয দকফরভাত্র নক্ায
ভনধয ভগ্র দছাট ফে েুমটনামট মফলনেয মফস্তামযত মচত্র ন্নান কযা এফং দোনন তা না দনে নক্াটায মফরুনদ্ধ
ন্ুণবতায মবনমাগ অনা দকানক্রনভআ মঠক নত ানয না। কুযঅন েুুঁমটনামট মফলেনয মফস্তামযত মফফযণ ন্বমরত
দকান মকতাফ নে। ফযং এআ মকতায ভূরনীমত  দভৌমরক মফলেগুনরাআ ঈস্থামত নেনছ। এয অর কাজ আরাভী
জীফন ফযফস্থায মচন্তাগত  বনমতক মবমত্তগুনরায দকফর মযূণব মফনেলণ কানয ঈস্থানাআ নে ফযং এআ ংনগ
বফজ্ঞামনক মুমক্ত –প্রভান  অনফগভে অনফদননয ভাধযনভ এগুনরানক প্রচন্ড মক্তারী  দৃঢ়বানফ ংফদ্ধ কযা।
ন্যমদনক আরাভী জীফনধাযায ফাস্তফ কাঠানভা মনভবানণয ফযাানয কুযঅন ভানুলনক জীফননয প্রনতযকমট মদক 
মফবাগ ন্নকব মফস্তামযত নীমত –মনেভ  অআন মফধান দান কনয না কযং জীফননয প্রমতমট মফবানগয দচৌমে ফাতনর
দদে এফং সুস্পষ্টবানফ এয কনেকমট দকানণ মনান পরক দগুঁনে দদে। এ দথনক অল্লায আো নুমােী ংমেষ্ট
মফবাগগুনরায গঠন  মনভবাণ দকান্ নথ ো ঈমচত, তা জানা মাে। এআ মননদবনা  মফধান নুমােী ফাস্তনফ
আরাভী জীফনধাযায কাঠানভা বতময কযা নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয কাজ মছর রৃমনোফাীনদয াভনন
কুযঅন প্রদত্ত ভূরনীমত মবমত্তনত গমঠত ফযমক্ত চমযত্র এফং ভাজ  যানষ্ট্রয ফাস্তফ অদব ঈস্থান কযায জন্যআ মতমন
মনমুক্ত নেমছনরন।
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বফধ ভতাথবকয
অয একমট প্রশ্ন এআ প্রংনগ াধাযণবানফ দরাকনদয ভনন জানগ। প্রশ্নমট নে, একমদনক কুযঅন এভন ফ দরানকয
কনঠায মনন্দা কনয মাযা অল্লায মকতাফ ফতীণব ফায য ভতমফনযাধ, দরাদমর  দপযকাফমন্দয নথ ামে জভাে
এফং এবানফ মননজনদয দীননক মফমবন্প বানগ মফবক্ত  েমন্ডত কনয। থচ ন্যমদনক কুযঅননয মফধাননয থব
মফনেলণ  ফযােযায দেনত্র দকফরভাত্র যফতবীকানরয অনরভগণআ নন, প্রথভ মুনগয আভাভগণ, তানফইন  াাফানে
দকযাভনদয ভনধয মফুর ভতমফনযাধ াো মাে। ন্বফত মফধান ন্বমরত এভন একমট অোত াো মানফ না
মায ফযােযাে ফাআ একভত নেনছন। তানর কুযঅনন ঈনল্লমেত মনন্দা মক এনদয য প্রনমাজয নফ?মমদ এযা ঐ
মনন্দায াত্র না নে থানকন, তানর কুযঅন দকান্ ধযননয ভতমফনযাধ  দরাদমরয মফরুনদ্ধ মননলধাজ্ঞা অনযা
কযনছ?
এমট একমট মফস্তামযত অনরাচনা ানে মফলে। এোনন এ ধযননয অনরাচনায সুনমাগ দনআ। কুযঅননয একজন
াধাযণ াঠক  একজন প্রাথমভক জ্ঞানাজবনকাযীয ংে দূয কযায জন্য এোনন দকফর াভান্য একটু আংমগত
দদোআ মনথষ্ট ভনন কময। দীন  আরাভী জীফন ফযফস্থায দেনত্র একভত এফং আরাভী দরীে ংগঠনন ঐকযফদ্ধ
দথনক মনছক আরাভী জীফন মফধান  অআননয ফযােযা –মফনেলনণয দেনত্র দম অন্তমযক ভতমফনযানধয প্রকা ঘনট
কুযঅন তায মফনযাধী নে। মফযীত নে কুযঅন এভন ধযননয ভতমফনযানধয মনন্দা কনয, মায ূচনা ে স্বাথবন্নতা 
ফক্র দৃমষ্টয ভাধযনভ এফং ফননল তা দরাদমর  াযস্পমযক মফনযানধ মযণত ে। এআ রৃআ ধযননয ভতমফনযাধ
ভূরত একআ মবানেয নে এফং পরাপনরয মদক মদনে ঈবনেয ভনধয দকান াভঞ্জস্য দনআ। কানজআ একআ রামঠ মদনে
ঈবেনক তামেনে মননে মাো এফং ঈবনেয মফরুনদ্ধ একআ রকুভ জাযী কযা ঈমচত নে। প্রথভ ধযননয ভতমফনযাধ
ঈন্পমতয প্রাণনকন্  ভানুনলয জীফনন প্রাণস্পন্দন স্বরূ। ফুমদ্ধভান  মচন্তাীর দরাকনদয ভানজ এয মস্তি াো
মানফআ। এয মস্তিআ জীফননয অরাভত। দম ভানজ ফুমদ্ধয মস্তি মফরুপ্ত নে দগনছ ফযং দোনন যক্তভাংনয
ভানুনলয মযফনতব কানঠয ভানুনলযা মফচযণ কযনছ একভাত্র দোননআ এয মস্তি থাকনত ানয না অয মিতীে ধযননয
ভতমফনযাধমটয ফযাানয াযা রৃমনোয ভানুলআ জানন, দম দদন  দম ভানজ তা ভাথাচাো মদনে ঈনঠনছ তানকআ
মছন্পমবন্প কনয মদনেনছ। তায মস্তি স্বানস্থযয নে, দযানগয অরাভত। দকান ঈম্মাতনক দ রৄব মযণমতয মদনক এমগনে
মদনত ানযমন। এআ ঈবে ধযননয ভতমফনযানধয াথবনকযয দচাযামট মননম্নাক্তবানফ নুধাফন করুনঃ
এক ধযননয ভতাথবনকয অল্লা  যূনরয অনুগতযয দেনত্র ভগ্র আরাভী ভানজ ঐকভতয প্রমতমষ্ঠত থাকনফ।
কুযঅন  সুন্পানক ফবম্মমতক্রনভ জীফন মফধাননয ঈৎ মানফ দভনন দনো নফ। এযয রৃ‟জন অনরভ দকান
নভৌমরক তথা েুুঁমটনামট মফলনেয নুন্নাননয দেনত্র থফা রৃ‟জন মফচাযক দকান ভাভরায মদ্ধান্ত দানন যন্নযয
ানথ মফনযাধ কযনফন, মকন্তু তানদয দকঈআ এআ মফলেমটনক এফং এয ভনধয প্রকামত মননজয ভতাভতনক দীননয
মবমত্তনত মযণত কযনফন না। অয এআ ানথ তায ংনগ ভতমফনযাধকাযীনক দীন দথনক মফচুযত  দীন ফমবূবত গণয
কযনফন না। ফযং ঈবনেআ মননজনদয মুমক্ত  দমরর- প্রভাণ দ কনয মননজনদয াভথব নুমােী নুন্নাননয ক
অদাে কনয দদনফন। াধাযণ জনভত, থফা মফচায মফবাগীে মফলে নর দদনয নফবাচ্চ অদারত থফা াভামজক
মফে নর আরাভী ভাজ ংগঠনআ ঈবে ভনতয ভধয দথনক দমমট আো গ্রণ কনয দননফ থফা চাআনর ঈবেভতআ
গ্রণ কনয দননফ –এটা তানদয মনফবাচননয য দছনে মদনত নফ।
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মিতীে ধযননয ভতাথবকয কযা নফ দীননয দভৌমরক মফলেগুনরায ফযাানয। থফা দম মফলেমটনক অল্লা  তাুঁয যূর
দীননয দভৌমরক মফলে ফনর গণয কনযনমন এভন দকান মফলনে দকান অনরভ, সুপী, ভুপতী, নীমত াস্যমফদ ফা দনতা
মননজ একমট ভত ফরন্বন কযনফন এফং মথা দটনন দুঁচনে তানক দীননয দভৌমরক মফলনে মযণত কনয দদনফন,
তাযয তায ফরমন্বত ভনতয মফনযাধী ভত দালনকাযী প্রনতযক ফযমক্তনকআ দীন  মভল্লাত ফমবূবত গণয কযনফন। এআ
ংনগ মননজয একমট ভথবক দর ফামননে এআ ভনভব প্রচাযণা চারানত থাকনফন দম, অর ঈম্মানত ভুমরভা দতা এআ
একমট দরআ ভাত্র, ফাদফামক ফাআ নফ জাান্পানভয বাগীদায। ঈচ্চকনন্ঠ তাযা ফনর দমনত থাকনফ ঃঃভুমরভ  মমদ
এআ দনর এন মা, ন্যথাে তুমভ ভুমরভআ ন।
কুযঅননয অনরাচনাে এআ মিতীে ধযননয ভতমফনযাধ, দরাদমর  দপযকাফমন্দয মফনযামধতা কযা নেনছ। অয প্রথভ
ধযননয ভতমফনযানধয কমতে ঘটনা দতা নফী াল্লাল্লার অরাআম ো াল্লানভয মননজয াভননআ ঈস্থামত
নেমছর। মতমন এমটনক দকফর বফধআ ফনরনমন ফযং এয প্রংা কনযনছন। কাযণ এ ভতমফনযাধ প্রভাণ কযমছর দম,
তাুঁয প্রমতমষ্ঠত ভানজ মচন্তা- বাফনা কযায, নুন্নান –গনফলণা চারাফায এফং মঠকবানফ ফুমদ্ধ প্রনোগ কযায
দমাগযতা ন্ন্প দরানকয মস্তি যনেনছ। ভানজয ফুমদ্ধভান  দভধা ন্ন্প দরানকযা মননজনদয দীন  তায মফধাননয
ফযাানয অগ্রী। তানদয ফুমদ্ধফৃমত্ত দীননয ফাআনয নে, তায দচৌমেয ভনধযআ জীফন ভস্যায ভাধান েুুঁজনত তৎয।
আরাভী ভাজ াভমগ্রকবানফ ভূরনীমতনত ঐকযফদ্ধ দথনক মননজয ঐকয টুট দযনে এফং মননজয জ্ঞানফান 
মচন্তাীর দরাকনদযনক মঠক ীভানযোয ভনধয নুন্নান চারাফায  আজমতাদ কযায স্বাধীনতা দান কনয ঈন্পমত 
গ্রগমতয থ দোরা যাোয স্বনণবাজ্জর ঐমতনহ্যয তাকাফাী
অমভ মা তয ভনন কযরাভ তা এোনন প্রকা কযরাভ। অয অভর নতযয জ্ঞান একভাত্র অল্লায কানছ অনছ।
অভায ভস্ত মনববযতা একভাত্র তাুঁযআ য এফং তাুঁযআ কানছ অভানক মপনয দমনত নফ।]
কুযঅন ধযেনকানর একজন াঠনকয ভনন মনতা যকনভয প্রনশ্নয ঈদে ে তায ফগুনরায জফাফ দদোয জন্য অমভ
এ বূমভকা পাুঁমদমন। কাযণ এ প্রশ্নগুনরায ভনধয এভন ফর প্রশ্ন যনেনছ দমগুনরা দকান না দকান অোত ফা ূযা
াঠকানর ভনন জানগ। দগুনরায জফাফ তাপীভুর কুযঅননয ংমেষ্ট ংন মথাস্থাননআ দদো নেনছ। কানজআ এ
ধযননয প্রশ্নগুনরা ফাদ মদনে অমভ এোনন দকফরভাত্র এভন ফ প্রনম্নয জফাফ মদনেমছ াভমগ্রকবানফ মা ভগ্র
কুযঅননয ানথ ন্মকবত। কানজআ াঠকফৃনন্দয কানছ নুনযাধ, রৄধুভাত্র এআ বূমভকাটুকু নেআ এনক স্পূণব ফায
ধাযণা মননে ফন থাকনফন না। ফযং ভগ্র গ্রন্থোমন াঠ করুন। তাযয দদেুন অনায ভনন এভন দকান প্রশ্ন যনেনছ
মক –না মায জফাফ াো মােমন থফা জফাফ মনথষ্ট ফনর অনায ভনন েমন। এ ধযননয দকান প্রশ্ন থাকনর
গ্রন্থকাযনক জানাফায জন্য নুনযাধ জানামে।*
*গ্রন্থাকায আনন্তকার কনযনছন। কানজআ তাুঁয কানছ প্রশ্ন কযায অয দকান সুনমাগআ দনআ। তনফ অভায ভনন ে এ গ্রন্থ
াঠ কযায য াঠকনদয মমদ দকাথা দকান তৃমপ্ত দথনক মাে, তানর গ্রন্থকানযয মফার ামতয বান্ডানযয ভনধয
েুুঁজনর তায জফাফ াো মানফ। কাযণ আরাভী অনন্দারননয জন্য গ্রন্থকায দম ামতয বান্ডায ৃমষ্ট কনয দগনছন
তায ঈৎ এআ কুযঅন এফং তাপীভুর কুযঅন। জীফননয ূচনা রগ্ন দথনক মননে দমমদন দথনক মতমন করভ ানত
মননেনছন ভৃতুযয ূফব মবন্ত মতমন এআ কুযঅনী দাোনতয ন্প্রাযনণয কাজআ কনয দগনছন। কাজআ এ দেনত্র তাুঁয
ামতয বান্ডায তাুঁয ভূতভ
ব ান প্রমতমনমধ।
— ভাপ্ত —
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