ঈদ
েকন
মানব
সর্বশ্েরষ্ঠ উৎসব?

সভ্যতার

উৎসবিট মহান আল্লাহতায়ালা-প্রদত্তপৃিথবীর নানা েদেশ নানা ধর্েমর ও নানা জািতর মানুেষর মােঝ শত শত বছর ধের
চেল আসেছ িবিচত্র উৎসব। িকন্তু েস সব উৎসব েথেক ঈদ েয অনন্য ও শ্েরষ্ঠতর
তা

িনেয়

িক

সামান্যতম

সন্েদহ

আেছ?

সামান্যতম

সন্েদহ

চেল

িক

মহান

আল্লাহতায়ালার িহকমত, প্রজ্ঞা ও তাঁর প্রদত্ত িবধানগুিলর কল্যাণধর্মীতা
িনেয়? আল্লাহতায়ালার প্রিতিট সৃষ্িটর মধ্েযই তাঁর অসীম কুদরেতর পিরচয়।
ধরা পেড় মানব কল্যােণ মহান আল্লাহর মহা আেয়াজন। ঈদ সর্বশ্েরষ্ঠ উৎসব
হওয়ার

কারণ,এিট

েকান

মানুেষর

আিবস্কৃত

উৎসব

নয়।

এিট

এেসেছ

মহান

আল্লাহতায়ালা েথেক।মানব সভ্যতার সর্বেশষ্ঠ উৎসব হওয়ার জন্য এই একিট মাত্র
কারণই যেথষ্ঠ। ঈেদর েস সর্বাঙ্গ সুন্দর িবধান,েসিট েয েকান িবেবকবান ও
সুস্থ্য েচতনার মানুেষর েচােখ ধরা পড়েত বাধ্য। আেলাচ্য িনবন্েধর েসিটই
আেলাচ্য িবষয়। িকন্তু তা িনেয় অিবশ্বাস থাকেত পাের একমাত্র তােদর যােদর
অিবশ্বাস আল্লাহতায়ালার অস্িতত্ব, তাঁর প্রজ্ঞা ও তার অপার সৃষ্িট ক্ষমতা
িনেয়।

এখােন

অসুস্থ্যতার

সমস্যা
কারেণ

তােদর
তারা

অসুস্থ্য
েযমন

িবেবেকর,ঈদ

ইসলােমর

উৎসেবর

ইবাদেতর

নয়।এমন

িবধােনর

মানিসক

মধ্েয

েকান

শ্েরষ্ঠত্ব খুঁেজ পায়না েতমিন পায়না মুসলমানেদর ঈদ উৎসেবর মােঝও।
ঈমানদােরর

জীবন

চেল

মহান

আল্লাহতায়ালার

িনর্েদিশত

িসরাতুল

েমাস্তাকীম

েবেয়। এ পেথ চলায় মুসলমােনর জীবেন েযমন প্রচুর ত্যাগ-িততীক্ষা ও জানমােলর েকারবানী আেছ, েতমিন খুিশও আেছ। দুঃখ-েবদনার সােথ উৎসবও আেছ। তেব
েস উৎসেব েমাহচ্ছন্নতা নাই, আেছ পিবত্রতা। মুসিলম িবশ্েবর ঘের ঘের ঈদ তাই
পিবত্র উৎসব বা খুিশ বেয় আেন। এমন খুিশর িদন সারা বছের মাত্র দু’িট। একিট
ঈদুল িফতর, এবং অপরিট ঈদুল আযহা। এ খুিশর িদন দু’িটেত প্রিতিট মুসিলম েদশ
নতুন ভােব সােজ। িকন্তু েকন এ খুিশ বা উৎসব? খুিশ বা উৎসব েতা আেস িবশাল
িবজয় বা বড় িকছু অর্জেনর পর। িকন্তু িক েস িবজয় বা অর্জন, যার জন্য
মুসলমােনরা

ঘের

ঘের

ঈেদর

খুিশ

করেব?

অন্য

ধর্ম

বা

অন্য

জািতর

উৎসব

ইসলােমর এ উৎসেবর পার্থক্য েকাথায়? ঈেদর শ্েরষ্ঠত্বই বা িক? েকনই বা িদন
দু’িট মানব-সংস্কৃিতেত অনন্য? ইসলাম শান্িত ও কল্যােণর ধর্ম, িকন্তু এ
উৎসেব শান্িত ও কল্যাণই বা িক? খৃষ্টান,েবৗদ্ধ ও িশখ ধর্েমর অনুসািররা
তােদর

ধর্েমর

কেরেছ,িকন্তু

প্রচারকেদর
ইসলাম

েসিট

জন্ম
কেরিন।

বা

মৃত্যু

অন্যেদর

িদবসেক
উৎসবগুিলর

উৎসেবর

িদেন

িদনক্ষণ

ও

পিরণত
উপলক্ষ

তােদর মনগড়া,িকন্তু ঈেদর উৎসব ও তার িদনক্ষণ িনর্ধািরত হেয়েছ মহান আল্লাহ

েথেক। িতিন েযমন পিবত্র েকারআন িদেয়েছন এবং নামায-েরাযা,হজ-যাকােতর িবধান
িদেয়েছন,েতমিন

এ

উৎসবিটও

িদেয়েছন।

উৎসেবর

পিরকল্পনায়

ও

উদযাপেনর

েয

িবধানিট মহান আল্লাহতায়ালা েথেক আেস তােত িক েকান ত্রুিট থাকেত পাের?
মুসলমানেদর এ দুিট উৎসেবর েপক্ষাপট েযমন িভন্ন,েতমিন িভন্ন তার লক্ষ্যও।
এ দুিট উৎসেবর েকানিটই েকান িবখ্যাত ব্যক্িতর জন্মিদবস উদযাপেনর লক্ষ্েয
েযমন নয় েতমিন বছেরর সুন্দরতম েকান িদনেক মহামান্িবত করার লক্ষ্েযও নয়।
উভয় উৎসবই িনর্ধািরত হেয়েছ মহান আল্লাহর অনুগত েগালাম রূেপ তাঁর বান্দাহ
কতটা সফল বা িবজয়ী হেলা েস িবষয়িটেক সামেন েরেখ। এিদক িদেয় মানব জািতর
ইিতহােস সবেচেয় সফল এবং িবজয়ী ব্যক্িতিট হেলন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। িতিন
িবস্ময়কর প্রজ্ঞা েদিখেয়েছন েকান ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের নয়,বরং মহা সত্েযর
আিবস্কাের। এবং সফলতা েদিখেয়েছন েস সত্েযর আেপাষহীন অনুসরেণ। িতিন খুঁেজ
েপেয়েছন মহান আল্লাহেক। মানব জািতর ইিতহােস এরেচেয় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ
আিবস্কার আেছ িক? ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের ব্যর্থতার কারেণ েকউ জাহান্নােম
যােব না, জাহান্নােম যােব সত্য আিবস্কাের ব্যর্থতার কারেণ। িক আল্লাহর
উপর অটল িবশ্বােস,িক ইবাদেত, িক িহজরেত, িক আত্মত্যােগ – আল্লাহর প্রিতিট
হুকুেম

িতিন

আল্লাহতায়ালা

িনষ্ঠার

সােথ

তাঁর

িনষ্ঠােক

েস

লাব্বােয়ক
িনেয়

বেলেছন।
বার

বার

পিবত্র
গর্ব

েকারআেন

কেরেছন।

মহান

আল্লাহর

িনর্েদেশ িতিন িনজ জন্মস্থান েছেড় নানা েদেশর পেথ পেথ ঘুেরেছন। স্ত্রী
হােজরা এবং িশশুপুত্র ঈসমাইলেক যখন জনমানব শূণ্য মক্কার বুেক েছেড় আসার
িনর্েদশ এেসেছ তখনও িতিন িনেজর ও িনজ-পিরবােরর স্বার্থেক গুরুত্ব েদনিন।
বরং

গুরুত্ব

িদেয়েছন

মহান

আল্লাহর

ইচ্ছােক।

ফেল

আল্লাহতায়ালার

েস

িনর্েদেশর জবােব িতিন ত্বিরৎ লাব্বােয়ক বেলেছন। রাব্বুল আলামীনেক খুিশ
করেত িনজ পুত্র ঈসমাইলেক েকারবানী করেত তাঁর গলায় ছুিড়ও চািলেয়েছন। িনজ
েখয়াল-খুিশ ও িনজ প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ মানব জািতর ইিতহােস এটাই হেলা
সবেচেয় বড় িবজয়। আল্লাহপাক তাঁর এ িবজেয় এতই খুিশ হেয়িছেলন েয তাঁর েস
িবজয়েক িতিন মানবজািতর উৎসেব পিরণত কেরেছন। এবং েসিট ক্িবয়ামত অবিধ।
মুসলমান হওয়ার অর্থ মূলতঃ মহান আল্লাহর প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক তথা “আিম
হািজর
মুসিলম

বা

প্রস্তুত”

নামিটও

বলার

তাঁরই

ধর্ম।

েদয়া।

দ্বীেন

হযরত

ইব্রাহীেমর

ইব্রাহীম

এিটই

(আঃ)র

মূল

মূল

িশক্ষা।

কৃিতত্বিট

হেলা,েখয়ালখুিশ ও প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ আল্লাহর উপর ঈমানেক িতিন িবজয়ী
কেরেছন। েস অটল ঈমান েক ব্যক্ত কেরিছেলন এভােব,“িনশ্চয়ই আমার নামায,আমার
েকারবাণী,আমার েবঁেচ থাকা এবং আমার মৃত্যুবরণ –সবিকছুই আল্লাহর জন্য।”
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর েস প্রদীপ্ত উচ্চারণেক এতটাই পছন্দ কেরেছন েয
পিবত্র

েকারআেন

িনজ

কথাগুেলার

পােশ

হযরত

ইব্রাহীেমর

েস

কথাগুেলােকও

ক্িবয়ামত অবিধ মানবজািতর জন্য িশক্ষণীয় কেরেছন। মানব ইিতহােস এর েচেয় বড়
িবজয় আর িক হেত পারের? এ িবজয় সামিরক িবজয় নয়,শািররীক শক্িত বা কুশলতার

িবজয়ও নয়,বরং কুফিরর উপর ঈমােনর।হযরত ইব্রাহীম হেলন মুসিলম উম্মাহর িপতা।
ঈদুল আজহার িদেন িবশ্েবর মুসলমানগণ বস্তুতঃ িপতার েস িবজয়েক িনেয় উৎসবই
কের না,বরং তার আদর্েশর সােথ একাত্মতাও জািহর কের। এর েচেয় পিবত্র উৎসব
আর িক হেত পাের?
উৎসব প্রবৃত্িতর উপর ঈমােনর িবজয় িনেয়
অপর িদেক ঈদুল িফতর হািজর হয় িবজেয়র আেরক প্েরক্ষাপেট। েসিট মাসব্যাপী
আত্মসংযম,

আত্মপিরসুদ্িধ,

ও

আল্লাহেত

আত্মসমর্পেণর।

উৎসব

আেস

মােহ

রামাদ্বােনর মাসব্যাপী প্রিশক্ষণ েশেষ। অন্য মােস পানাহােরর ন্যায় বহু
িকছুই হালাল, িকন্তু েসগুিলর বহু িকছুই েরাযা কালীন সমেয় হারাম। ঈমানদার
হওয়ার

শর্তই

হেলা

হারাম-হালাল

িনেয়

আল্লাহর

প্রিতিট

হুকুেমর

কােছ

আত্মসমর্পণ করা। েসিট জীবেনর প্রিত মুহুর্েত। “শুনলাম এবং েমেন িনলাম”
–থাকেত হেব এমন এক সদাপ্রস্তুত েচতনা। েতমন একিট েচতনার কারেণ মু’িমন
ব্যক্িত একান্ত িনভৃেতও িকছু খায় না। তীব্র ক্ষুধা বা প্রচণ্ড তৃষ্ণার
মুেখও

খাদ্য

বা

পাণীয়

মুেখ

েদয়

না।

েলাক

েদখােত

মানুষ

নামায

পড়েত

পাের,অর্থদান করেত পাের,এমন িক হজও করেত পাের। িকন্তু েলাক েদখােনার েস
েলাভ িক একান্ত েগাপেন িকছু খাওয়া েথেক িবরত রাখেত পাের? এক্েষত্ের েযিট
কাজ কের তা হেলা আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া। নামায-েরাযা, হজ-যাকােতর ন্যায়
ইসলােম যত ইবাদত তার লক্ষ্য মাত্র একিটই। তা হেলা ঈমানদােরর জীবেন তাকওয়া
বৃদ্িধ। প্রশ্ন হেলা তাকওয়ার অর্থ িক? তাকওয়া হেলা, জীবন যাপেনর প্রিত
পেদ

মহান

আল্লাহতায়ালার

প্রিতিট

হুকুম

ও

তাঁর

প্রদর্িশত

িসরাতুল

মুস্তাকীম েমেন চলার গভীর তাড়না। েস সােথ েস প্রদর্িশত পথ েথেক িবচ্যুিতর
প্রচণ্ড ভয়। যার মধ্েয মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম েমেন চলার তাড়না নাই এবং
তাঁর প্রদর্িশত পথ েথেক িবচ্যুত হওয়ার ভয়ও েনই, তার মধ্েয েয িবন্দুমাত্র
তাকওয়াও নাই –তা িনেয় িক সন্েদহ থােক? মহান আল্লাহতায়ালার কােজ েকারবানীর
রক্ত বা েগাশেতা েপৗঁেছ না, রুকু-িসজদাও েপৗঁেছ না। েপৗঁেছ এই তাকওয়া।
ব্যক্িতর প্রকৃত বুদ্িধমত্তা েতা এটাই েয েস তার সকল বুদ্িধবল ও অর্থবলেক
তাকওয়ার বল বাড়ােত ব্যয় করেব। এিটই আেখরােতর মুদ্রা। ব্যক্িতর জীবেন
তাকওয়া সুস্পষ্ট েদখা যায়, -েযমন েদখা যায় মুর্িতপূজা, ব্যক্িত পূজা,
চুির-ডাকািত ও সন্ত্রাসীর ন্যায় দুবৃত্িত। েয ব্যক্িত ঘুষ খায়, সূদ খায়,
সূদ েদয়, িমথ্যা কথা বেল, রাস্তায় েবপর্দা চেল, চুির-ডাকািত ও সন্ত্রাসী
কের এবং েদেশ শিরয়ত, হুদুদ, েখলাফত ও িজহােদর িবরুদ্েধ

রাজনীিত কের -েস

ব্যক্িতর মােঝ িক সামান্যতম তাকওয়া আেছ? েস েতা মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর
দ্বীেনর দুষমন। েস যিদ সারা বছর রাজা রােখ, শত শত গরুবাছুর েকারবানী কের
বা প্রিত বছর হজ্ব কের -তােত িক তাকওয়ার প্রমাণ েমেল? তােত িক পাপ েমাচন
হয়? বরং েস ব্যক্িতই েতা তাকওয়ার অিধকারী বা প্রকৃত মুত্তাকী েয মাসভর

রামাদ্বােনর েরাযা রােখ এবং আল্লাহর প্রিতিট হুকুমেক েমেন চেল । েসই
বস্তুতঃ িবজয়ী। এ িবজয় েলাভ-লালসা ও প্রবৃত্িতর খােয়শােতর উপর তাকওয়ার
িবজয়। মুিমেনর জীবেন ঈদুল িফতর আেস েস িবজেয়র উৎসব িনেয়।
ঈদুল িফতেরর গুরুত্ব ও শ্েরষ্ঠত্ব বুঝেত হেল েরাযার লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য
বুঝা জরুরী। এবং ঈদুল আযহার গুরুত্ব বুঝেত হেল বুঝেত হয় হযরত ইব্রাহীম
(আ:)র জীবেনর িমশন। ব্যক্িতর েস সমঝ-বুঝই ঈদেক ইবাদেত পিরণত কের; এবং
জনগেণর জীবেন জন্ম েদয় গভীর সাংস্কৃিতক িবপ্লেবর। নইেল ঈদ অর্থশূণ্য েথেক
যায়। নামােযর ন্যায় েরাযারও মূল লক্ষ্য হেলা, মুসলমানেদর মেন তাকওয়া বা
আল্লাহভীিত

সৃষ্িট।

পিবত্র

েকারআেন

বলা

হেয়েছ,“েহ

ঈমানদারগণ

েরাযা

েতামােদর উপর ফরয করা হেয়েছ, েযমন ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূর্ববর্তীেদর
উপর েযন েতামরা তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অর্জন করেত পার।”- সুরা বাকারা,
আয়াত ১৮৩)। আল্লাহর পক্ষ েথেক রহমত,মাগেফরাত এবং আেখরােত নাজাত প্রাপ্িতর
জন্য অপিরহার্য হেলা এই তাকওয়া। জান্নােত প্রেবেশর এিটই হেলা মূল চািব।
তাকওয়া হেলা মু’িমেনর মেন আল্লাহর কােছ জবাবেদহীর সার্বক্ষিণক এমন এক
জাগ্রত েচতনা যা তােক প্রিতিদন ও প্রিতক্ষেণ আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর
আজ্ঞাবহ েগালােম পিরণত কের। ফেল ঈমানদােরর প্রিতিট িদন ও প্রিতিট মুহুর্ত
কােট আল্লাহর প্রিত হুকুেমর আনুগত্য িনেয়। েসিট প্রকাশ পায় তার কথা,কর্ম
ও আচরেণ। আর আল্লাহর েয েকান হুকুেমর আনুগত্যই েতা ইবাদত। তাই ঈমানদােরর
ইবাদত শুধু নামায-েরাযা,হজ-যাকােত সীমাবদ্ধ থােক না,েস েতা সর্বক্ষেণর
আেবদ।

এরূপ

তাকওয়ােক

মু’িমেনর

জীবেন

স্থায়ী

তথা

সার্বক্ষিণক

করাই

রামাদ্বােনর েরাযার মূল লক্ষ্য। মু’িমেনর ঈমান তখন দৃশ্যমান হয় তাঁর
ধর্ম-কর্ম,আচার-আচারণ,ব্যবসা-বািণজ্য, রাজনীিত,সংস্কৃিত, যুদ্ধিবগ্রহ তথা
জীবেনর সর্বাঙ্গ জুেড়। এভােব েরাযা আল্লাহর েগালামীেক ব্যক্িতর জীবেন িচর
অভ্যােস পিরনত কের। তখন েস আল্লাহর েগালাম শুধু নামােয নয়,শুধু েরাযা বা
হজকালীন সমেয় নয় বরং সর্বক্ষেণ এবং সর্বক্েষত্ের। এিটই হেলা মু’িমেনর
জীবেন

সর্বশ্েরষ্ঠ

সার্বক্ষিণক

অর্জন।

ৈসিনেক।

মােহ

েস

তখন

পিরণত

রামাদ্বান

হয়

তাই

মহান

আল্লাহর

ইসলােমর

েসনাদেলর

অিতগুরুত্বপূর্ণ

ট্েরিনংেয়র মাস। ট্েরিনং পর্েবর িশক্ষাগ্রহেণ যারা কৃতকার্য হয় তােদর
িনেয় ট্েরিনং েশেষ েযমন সমাপিন উৎসব হয় েতমনিট আেছ ইসলােমও। ঈদুল িফতেরর
উৎসব েতা েসটাই।
রামাদ্বােনর
েমাত্তাকীেদর

এ

পিবত্র

জন্য

এ

মাসিটেত
মাসিটেত

তাকওয়া
রেয়েছ

অর্জেন

িবশাল

যারা

সুখবর।

সফল

তােদর

হয়,

েসসব

জন্য

মহান

আল্লাহতায়ালা খুেল েদন রহমত,মাগেফরাত এবং নাজােতর দ্বার। এ মােসই রেয়েছ
লায়লাতুল ক্বদর যা হাজার মােসর েচেয় উত্তম। এ পিবত্র মােস যারা েরাযা
রােখ, তারািবহ নামায পেড়, নানািবধ নফল ইবাদত কের এবং িমথ্যা-ইর্ষা-কুৎসা-

িগবত ও নানািবধ খারাপ কর্ম েথেক বাঁেচ এবং লায়লাতুল ক্বদেরর রােত মহান
আল্লাহতায়ালা েথেক মাগেফরােতর সুেযাগ েনয়, এ মাস তােদর জন্য বেয় আেন
জীবেনর সবেচেয় বড় সাফল্য। এ পিবত্র মােসর ইবাদেতর বরকেত মাফ হেয় যায় অতীত
জীবেনর সকল গুনাহ। এবং িবপুল সমৃদ্িধ আেস ঈমােন। মু’িমেনর জীবেন এর েচেয়
বড়

প্রাপ্িত

আর

িক

হেত

পাের?

ব্যবসায়ীক

লাভ,েপশাদাির

সাফল্য,িবপুল

অর্থপ্রাপ্িত বা কর্ম জীবেনর অন্য েকান সফলতায় িক এমন অর্জন ঘেট? এমন
সফলতা খুিশ বেয় আনেব েসিটই িক যথার্থ নয়? আল্লাহতায়ালাও চান,তাঁর অনুগত
বান্দারা জীবেনর এ িবশাল অর্জেনর পর উৎসব করুক। েসই জন্যই িতিন ঈদুল
িফতেরর িবধান িদেয়েছন।
রামাদ্বান হেলা প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ লড়াইেয়র মাস। যুদ্ধজেযর পর েযাদ্ধারা
েযমন

মহাধুমধােম

উৎসব

কের,

ঈমানদােররাও

েতমিন

প্রবৃত্িতর

িবরুদ্েধ

যুদ্ধজেয়র পর উৎসব কের। ঈদুল িফতের ঘেট েস উৎসেবরই আয়াজন। তেব এ পিবত্র
মাসিটেত যারা েরাযা রােখিন এবং তাকওয়া অর্জন কেরিন, প্রকৃত অর্েথই তারা
ব্যর্থ। এ পিবত্র মাসিটেত িনেজেদর িবদ্েরাহী প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ লড়াইেয়
তারা

অংশই

েনয়িন।

ফেল

তারা

িবজয়ী

হেব

কীরূেপ?

বরং

পরািজত

ক্ষুধা,েযৗনতা,অশ্িললতা তথা অবাধ্য প্রবৃত্িতর কােছ। ঈদুল িফতেরর উৎসেবর
িদেন এমন পরািজত ব্যক্িতেদর জন্য খুিশর িকছু েনই। এিদন েতা তােদর জন্য
মাতেমর। তারা েতা মহান আল্লাহর অবাধ্য বান্দাহ। এরূপ অবাধ্যতা েতা কুফির।
তােদর েস অবাধ্যতা িবমূর্ত হয় শুধু রামাদ্বােন নয়, বরং বছেরর অপর ১১িট
মােসও। রামাদ্বােনর এ ব্যর্থতা তােদর জীবেন দুঃখময় িবপর্যয় েডেক আেন। এমন
িবপর্যয়

িনেয়

তারা

উৎসব

কের

িক

কের?

নবীজী

(সাঃ)

তাই

তােদর

জন্য

বেলেছন,“মােহ রামাদ্বােন যারা েরাযা রােখিন তােদর জন্য এ ঈদ খুিশর নয়,
বরং বড়ই অখুিশর।”
আনন্দ েযখােন সার্বজনীন
ইসলােমর কল্যােণর ধর্ম। কল্যাণ চায় ব্যক্িতর সােথ সমষ্িঠরও। কল্যাণ চায়
সমােজর ধনী-দিরদ্র সর্বশ্েরণীর মানুেষর। তাই উৎসেবর মােঝও েস কল্যাণেচতনা

েথেক

ঈমানদারেদর

িবচ্যুিতর

অবকাশ

েনই।

এ

িদেন

সমােজর

সচ্ছল

মানুেষরা আনন্দ করেব করেব আর অভাবী মানুেষরা েস আনন্দ নীরেব েদখেব েস
িবধান ইসলােম নাই। ঈেদর আনন্দ এখােন সার্বজনীন। খুিশর এ িদনিটেত কল্যােণর
ব্যবস্থা
দুস্থ্য

রাখা

হেয়েছ

মানুেষরাও

সমােজর

যােত

ঈেদর

অভাবগ্রস্থ
খুিশেত

দুঃখী

সািমল

মানুেষরও।

হেত

পাের

অনাথ-ইয়ািতম-

েস

জন্য

ঈেদর

জামায়ােত শািমল হওয়ার পূর্েব তােদর হােত িফতরার টাকা েপৗঁেছ িদেত হয়
প্রিতিট স্বচ্ছল মুসলমানেক। নবীজী (সাঃ) হাদীস,েয ব্যক্িত িফতরা না িদেয়
ঈেদর নামােয হািজর হয় তার েরাযা আল্লাহর আরেশর নীেচ শূণ্েয ভাসেত থােক।
তাই েরাযা কবুেলর শর্ত হেলা ঈেদর নামােয হািজর হওয়ার পূর্েব পিরববাের

প্রিতিট সদস্েযর মাথািপছু িফতরা আদায় করা। এিট গরীেবর হক,ধনীর দান বা
কৃপা নয়। সমােজর অভাবগ্রস্থেদর খুঁেজ েবর করার দািয়ত্ব এখােন প্রিতিট
স্বচ্ছল

ব্যক্িতর।

সম্পদ

লােভর

সােথ

সােথ

মু’িমেনর

ঘােড়

এ

এক

বাড়িত

দািয়ত্ব। গরীেবরা এেস তার দরওয়াজায় ধর্ণা িদেব এবং িফতরা িভক্ষা করেব
েসিট ইসলােমর িবধান নয়। এমন িবধােন গরীেবর প্রচ্ণ্ড অসম্মান হয়। এভােব
গরীেবর অসম্মান বািড়েয় িক ঈেদর খুিশ হয়? িনর্িমত হয় িক সামািজক সংহিত?
প্রিতষ্ঠা পায় িক শান্িত? ইসলাম িভক্ষাবৃত্িতর সংস্কৃিত গেড় না, গেড়
দােনর সংস্কৃিত। ইসলাম তাই ধনীেক বরং গরীেবর দরজায় ছুটেত বেল। খিলফা হযরত
উমর (রাঃ) তাই আটার বস্তা িনেজর কাঁেধ চািপেয় ক্ষুদার্ত মানুেষর ঘের
েপৗঁেছ

িদেয়েছন।

সম্পদ-লাভ

এভােবই

মু’িমেনর

জীবেন

অহংকার

না

বািড়েয়

দািয়ত্বেবাধ বাড়ায়। অর্থ এভােবই তাঁেক পরীক্ষার মুেখ েফেল। ইসলাম চায়
সমােজর
মজবুত

ধনী-দিরদ্র
একতা।

িসেমন্েটর

সর্বস্তেরর

দানখয়রাত
কাজ

কের।

স্বচ্ছলব্যক্িতেদর
দিরদ্েরর

েয

িবশাল

আপন

এবং

গরীেবর

দুস্থ
ভাবেত

িবভাজন

মানুেষর

ও

মােঝ

কল্যাণ

দিরদ্র
েশেখ।
িবেভদ

সীসাঢালা
িচন্তা

জনগণ

েশাষন-িনর্ভর
েসিট

েস

তখন

প্রাচীেরর
একতার

িনর্মােণ

সমােজর

হৃদয়বান

পুঁিজবাদী

রাজৈনতীক

ন্যায়

লড়াই

ও

েদেশ

ধনী-

রক্তক্ষয়ী

শ্েরণীযুদ্েধর জন্ম েদয়্, িকন্তু ইসলামী সমােজ েসিট ঘেট না। বরং সমােজর
ধনী ব্যক্িতগণ বুেঝ,অর্থসম্পদ তােদর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক অর্িপত
আমানত। েযরূপ পিবত্র আমানত হেলা তার িনজ জীবন। মু’িমেনর দািয়ত্ব হেলা,
অর্িপত এ আমানতেক আল্লাহরই িনর্েদিশত পেথ ব্যয় করা। নইেল প্রচণ্ড েখয়ানত
হয়। আর েস েখয়ানত ইহকােল আযাব এবং পরকােল জাহান্নাম েডেক আেন। তাই মু’িমন
ব্যক্িত সম্পদশালী হেল জীবন যাপেন স্েবচ্ছাচাির হয় না,এবং স্েবচ্ছাচাির
হয়না সম্পেদর ব্যেয়ও। আর এমন একিট আত্মসেচতন ও আত্মসমর্িপত েচতনার কারেণই
বাংলােদেশর মত একিট দিরদ্র েদেশও ঈদুল িফতেরর উৎসেব বহু শতেকািট টাকা
ধনীর পেকট েথেক গরীেবর ঘের িগেয় েপৗঁেছ। িফতরার অর্েথর সােথ েযাগ হয় বহু
শত েকািট টাকার যাকােতর অর্থ। ফেল আনন্েদর েছায়া লােগ লক্ষ লক্ষ গরীব
মানুেষর ঘের। মুসিলম সমােজ এমন অর্থ হস্তান্তেরর ফেল ক্রয় ক্ষমতা বােড়
বহু েকািট দিরদ্র মানুেষর। ফেল রক্ত-সঞ্চালন হয় অর্থনীিতেত। মুসিলম েদশ
েতা এই ভােবই সামািজক কল্যাণ ও অর্থৈনিতক অগ্রগিতর পেথ এগুয়। একই ভােব
ঈদুল আযহার িদেন হাজার হাজার টন েকারবানীর েগাশত িবতরণ হয় মুসলমানেদর
ঘের। আধুিনক েযাগােযাগ ব্যবস্থার ফেল মক্কা েথেক েকারবানীর েগাশত িগেয়
েপৗেছ বহু হাজার মাইল দূেরর শত শত ইয়ািতম খানা,উদ্বাস্তু িশিবর ও দুস্থ্য
পল্লীেত। অর্থাভােব বা পুষ্িটর অভােব মুসিলম প্রাণ হারােব েসিট একারেণই
অভাবনীয়। এবং েসিট ঘটেল বুঝেত হেব,েস সমাজ েয শুধু িবেবকশূণ্য তাই নয়,
ইসলামশূণ্যও। ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ যাকােতর অর্থ েনয়ার েলাক পাওয়া েযত
না মিদনােত। অর্েথর সুষ্ঠ বণ্ঠন হেল প্রিত সমােজই েতমনিট ঘেট। অভাব,
দুর্িভক্ষ ও অনাহাের মৃত্যু েতা সামািজক অিবচার,অর্থৈনিতক েশাষণ,রাজৈনিতক

ও প্রশাসিনক দুর্বৃত্িতর ফল। অতীেত বাংলােদেশ দুর্িভক্ষ েনেম এেসেছ েতা
এগুিলর

ফেল।

একই

কারেণ,দুিনয়ার

সবেচেয়

সম্পদশালী

েদশ

হওয়া

সত্ত্েবও

মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর বহু নগরীেত বহু দুস্থ্য মানুেষর বাস।
অনন্য উৎসব সমগ্র মানবসংস্কৃিতেত
প্রিত

ধর্েম

এবং

িদনক্ষণ,পর্ব

প্রিত

এবং

জািতর

উপলক্ষও

জীবেনই

আেছ।

উৎসব

িকন্তু

আেছ।

ইসলােমর

আনন্দ
ঈেদ

প্রকােশর

েযরূপ

নানা

সার্বজনীন

কল্যাণ িচন্তা আেছ েসিট িক অন্য ধর্েম আেছ? ইসলােমর ন্যায় অন্য েকান
ধর্েম ধনীেদর উপর দিরদ্রেদর জন্য অর্থদান বাধ্যতামূলক? খৃষ্টান ধর্েম
সবেচেয়

বড়

আেছ,িবস্তর

উৎসব

হেলা

অর্থব্যয়ও

ক্রীসমাস।
আেছ।

এ

িকন্তু

উৎসেব

েস

িবপুল

উৎসেব

সাজ-সজ্জার

যাকাত-িফতরার

আেয়াজন

ন্যায়

গরীব

মানুেষর অর্থদােনর িনর্েদশ েনই। ক্রীসমােসর িদেন েয েভােজর আেয়াজেনর করা
হয় েসগুিল িনতান্তই পািরবারীক। তােত িবপুল আেয়াজন হয় খাদ্য ও পানীেয়র।
মদ্যপান হয়, নাচগানও হয়। িবপুল আদান-প্রদান হয় উপহােরর। িকন্তু েস উৎসেব
দিরদ্র

মানুেষর

িক

ভাগ

আেছ?

েসসব

পািরবারীক

েভােজ

এবং

উপহােরর

আদান

প্রদােন পিরবােরর বাইেরর মানুেষর েকান অিধকার েনই। তাছাড়া ক্রীসমােসর
উৎসেব

প্রকৃিতর

উপর

নাশকতাই

িক

কম?

েকািট

েকািট

গাছ

েকেট

ঘের

ঘের

ক্রীসমাস ট্ির সাজােনা হয়। উৎসেবর পর েস সবুজ গাছগুেলােক আবর্জনার স্তুেপ
েফলা হয়।একই ভােব িবপুল তছরুপ হয় পুঁজা উৎসেব। শত শত েকািট টাকা ব্যেয় ও
হাজার হাজার মুর্িত িনর্মাতার বহু শ্রেম গড়া হয় হাজার হাজার মুর্িত।
িকন্তু এত শ্রম,এত অর্থ,এত কাট-মািট ও রংেয় গড়া মুর্িতগুিল অবেশেষ পািনেত
েফলা হয়। এেত দূিষত হয় নদী ও জলাশেয়র পািন। ভারতীয় িহন্দুেদর বড় উৎসব
হেলা েদয়ালী। েসখােনও িক নাশকতা কম? শত শত েকািট টাকা ব্যয় হয় ৈবদ্যুিতক
বািতেত

শহরগুিল

সাজােত।

িবপুল

অর্থ

ব্যয়

হয়

আতশ

বাজীেত।

তােত

েযমন

পিরেবশদূষণ ঘেট,েতমিন মােঝ মােঝ ভয়ানক দূর্ঘটনাও ঘেট। অথচ এত অর্থব্যেয়র
মােঝ

গরীেবর

অর্থদােনর

েকান

ব্যবস্থা

নাই।

পুজার

মন্ডেপ

আেয়ািজত

হয়

িহন্িদ িফল্িম গান ও অশ্িলল নাচ। ফেল পিবত্রতা েকাথায়? েকান আেয়াজন েতা
তখনই পিবত্রতা পায় যখন েসিট একমাত্র মহানস্রষ্টােক খুিশ করার উদ্েদশ্েয
আেয়ািজত হয়। এবং িযকর হয় তাঁর পিবত্র নােমর। িকন্তু েযখােন িফল্িম গান ও
নােচর অশ্িললতা েসখােন িক পিবত্রতা থােক? ইসলােমর ঈেদ িক এমন অপচয়, এমন
নাচগান

ও

অশ্িললতার

আেয়াজন

আেছ?

বর্ষবরণ,বসন্তবরণ,জাতীয়

িদবস

উপলক্েষ

েদেশ েয উৎসব হয় তােতও কী গরীব মানুেষর েকান কল্যাণ িচন্তা থােক? থােক িক
পিবত্রতা?
অথচ ঈেদর উৎসেবর শুরু আতশবািজ বা উলুধ্বিনর মধ্য িদেয় নয়। এেত নাচগান
েযমন েনই, েতমন মদ্যপানও েনই। বরং িদেনর শুরুিট হয় অজু-েগাছেলর মধ্য
িদেয়। পিরবােরর সবাই পিরধান কের উত্তম েপাষাক। পাঠ করা হয় মহান আল্লাহর

নােম তাকবীর। এভােব িদেনর শুরু েথেকই প্রাধান্য পায় পিবত্রতা। মহল্লার
ঈদগােহ বা মসিজেদ েস হািজর হয় আল্লাহর নােম তাকবীর িদেত িদেত। এিদনিটেত
িবশাল জামায়ােত নামায হয়, েখাতবাহ হয় এবং আল্লাহর দরবাের সমেবত েদায়া হয়।
েদায়া েশেষ এেক অপেরর সােথ েকালাকুিল হয়। এরপর শুরু হয় প্রিতেবশীর গৃেহ
ঈেদর শুেভচ্ছা-সাক্ষােতর পালা। ঈেদর এ িদনিটেত ঘেরর দরওয়াজা সবার জন্য
েখালা। কােরা গৃেহ েমহমান হওয়ার জন্য এ িদেন েকান দাওয়ােতর প্রেয়াজন পেড়
না। আত্মীয় হওয়ারও প্রেয়াজন পেড় না। মহল্লার েয েকউ েয েকান গৃেহ কুশল
িবিনমেয় হািজর হেত পাের। এরূপ িনর্মল আেয়াজন িক অন্য ধর্েম আেছ? ইসলাম
েযমন জামায়াতবদ্ধ ভােব নামায আদােয়র উপর গুরুত্ব েদয়,েতমিন জামায়াতবদ্ধতা
ও সমাজবদ্ধতার গুরুত্ব েদয় উৎসব পালেনও। ঈেদর িদন েবশী েবশী মানুেষর সােথ
েদখা হেব, কুশল িবিনময় হেব এবং েকালােকািল হেব –েতমিন একিট লক্ষ সামেন
েরেখ নবীজী (সাঃ) সূন্নত হেলা ঈদগােহর নামােয এক পথ িদেয় যাওয়া এবং অন্য
পথ িদেয় েফরার।
ঈদ েদয় িমশন িনেয় বাঁচার নব প্রত্যয়
অনর্থক গাছ কাটা দূের থাক,গােছর একিট ডাল ভাঙ্গা বা পাতা েছড়াও ইসলােম
হারাম। ফেল েকািট েকািট বৃক্ষ িনধন কের উৎসব পালন কীরূেপ ধর্মীয় কর্ম
রূেপ গণ্য হেত পাের? অপর িদেক মদ্যপান এবং নাচ-গান ব্যক্িতর মন েথেক
আল্লাহর

স্মরণেক

ধ্যানমগ্নতা,এবং

িবলুপ্ত
িবচ্যুিত

কের।
আেন

িবনষ্ট

িসরাতুল

কের

সত্যসন্ধানী

মুস্তাকীম

েথেক।

মানুেষর

অন্য

বহুজািতর

উৎসেব েযমন মদ্যপান আেছ েতমিন নাচগাণ এবং অশ্িললতাও আেছ। ফেল প্রচণ্ডতা
পথভ্রষ্টতাও আেছ। শয়তান সরাসির আল্লাহেক অস্বীকার করেত বেল না,মুর্িতেকও
পুজা করেত বেল না। হযরত আদম (আঃ)েক ইবিলস কখনই এমন অবাধ্য হেত বেলিন।
িকন্তু িমথ্যা প্রেলাভেন েস ভূিলেয় িদেয়িছল মহান আল্লাহর েদয়া িনর্েদশেক।
ভুিলেয় েদয় আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য। মদ্যপান ও নাচ-গান েতা েসিটই কের।
ফেল

মুসলমােনর

উৎসেব

েযমন

নাচগান

নাই,

েতমিন

মদ্যপানও

নাই।

েকানরূপ

অশ্িললতাও নাই। সকল প্রকার েভদা-েভদ ভূেল এক জামায়ােত নামায পড়া এবং
অন্যেক

বুেক

জিড়েয়

আিলঙ্গন

করা,িনজঘের

প্রিতেবশীেক

আপ্যয়ন

করা

হেলা

ইসলােমর সংস্কৃিত। এমন আিলঙ্গেণ ও আপ্যায়েন ধনী-দিরদ্র,আিমর-উমরাহ,শাসকপ্রজার মােঝ েকান দুরত্ব রাখার সুেযাগ নাই। বরং সবাইেক একই সমতেল খাড়া
কের। এবং িবলুপ্ত কের বর্ণেভদ, েগাত্রেভদ ও শ্েরণীেভেদর িবভক্িত। উচ্চতর
সমাজ িনর্মােণ অপিরহার্য হেলা মানুেষ মানুেষ এমন ভাতৃত্ব ও েসৗহার্দ।
সভ্যতর ও সমৃদ্ধতর সমাজ িনর্মােণ এমন ভাতৃত্ব হেলা সবেচেয় বড় পুঁিজ তথা
েসাস্যাল ক্যািপটাল। মুসলমােনর জীবেন এিটই েতা মহান িমশন। িমশন এখােন
িবভক্িতর েদওয়াল ভাঙ্গার। প্রকৃত মুসলমান ঈেদর উৎসবমুখর িদেনও েস পিবত্র
িমশন

ভূেল

না।

বরং

েস

িমশন

িনেয়

বাঁচায়

পায়

নব

প্রত্যয়।

সমগ্র

মানবসংস্কৃিতেত এমন পিবত্র ও সৃষ্িটশীল উৎসব িক দ্িবতীয়িট আেছ? (তৃতীয়
সংস্করণ, ২৫/০৭/১৪, দ্িবতীয় সংস্করণ ২/০৮/১৩), প্রথম সংস্করণ ১৭/০৮/১২
(২৯েশ রামাদ্বান, ১৪৩৩)।

The Objective of Ramadan &
the Muslims’ Failure
Assigned role and the failure
Significance of Ramadan can only be fully understood with the proper
understanding of the purpose of human creation. The sole objective of
Ramadan is to make believers intensely focussed cum engaged to that
Divine objective; and such a relentless adherence to that objective is
indeed the true expression of true iman. Those who stay away from
Ramadan can’t think of that. Allah SWT made it clear vis-à-vis His
vision on human creation even before the creation of the first human.
Men and women are created with the sole purpose that they would work
as His khalifa on earth. Khalifa is a Qur’anic jargon; and it has a
special meaning and context. The term khalifa is used to mean Allah
SWT’s viceroy on earth. It applies to all men and women of all colours
and ethnicities. It is indeed the highest designation and honour that
a man or woman can expect from his Creator. On the other hand, the
Creator can delegate such a job of the greatest responsibility and
honour only to those who are highly competent and trustworthy. In
fact, Islam’s obligatory rituals like five time prayer, month-long
fasting, haj and zakat are prescribed only to generate such competence
and trust in believers.
Allah SWT used the narrative “khalifa” in the gathering of the angels
to express His vision prior to the human creation. In the Islamic
history, kahalifa has another connotation: to mean the prophet’s
representative after his death -working on his behalf as the ruler of

the Muslim ummah. But for a lay man or a woman, the title delegates a
binding responsibility to everyone. It is to work as Allah SWT’s
viceroy in the midst of billions of other creations. Hence, such a
designation on behalf of the Almighty Creator tells a lot about the
role that a Muslim must play in this world. Passing every moment on
life with deep sense of such responsibility is indeed the expression
of true faith (iman).

Man and woman can attain the greatest honour

both here and in the hereafter only through fulfilling such a role;
and any betrayal of such role can only bring the promised disgrace in
this world and take to the hellfire in the hereafter.
The term “khalifa” has other connotation. A khalifa can never be
sovereign; can work only as the representative or viceroy of a
sovereign ruler. The problems start when these khalifas turn sovereign
and treacherous against their Almighty Employer. Autocracy is
incompatible with Islam; this is indeed treachery against Allah SWT.
Such treacherous viceroys always deserve the severest punishment.
Allah SWT keeps His hellfire ready for such rebels –as revealed in the
holy Qur’an. It is indeed the major crime of the today’s Muslims that
they are not playing their role as His viceroy. They have replaced
Allah SWT’s sovereignty by their own sovereignty. Even in countries
where the elected parliament or President has replaced dictators, the
same crime of claiming sovereignty is being committed by such elected
institutions. Raising an army of faithful khalifas is immensely
importance in any kingdom; it is also important in Allah SWT’s
kingdom. The British kings or queens ruled their occupied lands like
India through such khalifas -called viceroys. These khalifas were
known for their constant submission to the British crown. They were
ready to do everything for the Crown, even would sacrifice their life
in wars to protect the British interests. Shaitan too has such
khalifas and has production sites in every nook and corner to train
such khalifas. These satanic institutions train them to make them
perfect performer of the assigned jobs. Allah SWT too, wants to bring
the glory of Islam through His khalifas. Ramadan indeed raises and
trains such an army for His cause.
Humans have different colours, creeds and ethnicities. But they are

indeed divided into two broad categories: either they belong to
khalifatullah (viceroy of Allah) or to khalifatus shaitan (viceroy of
Shaitan). They also follow two different roadmaps with two different
destinations: the siratul mustakeem (siratul mustaqeem) toward heaven
and the siratul duallins (deviant path) towards hell. In any political
arena, the form two warring brands of parties: hizbullah (the party of
Allah) and hizbushshaitan (the party of Shaitan). In the hereafter,
these two brands of people will have two different labels too:
as’habul jannat (the dwellers of haven) and as’habun nar (the dwellers
of hellfire). Hizbullah, hizbushshaitan, as’habul jannat and as’habun
nar: these are all Qur’anic vocabularies to carry a distinctive
massage for the whole mankind. In the holy Qur’an, there is no third
category of people, nor does there exist any third type of abode. All
states, societies and are indeed the constant battlefield of the two
warring groups of khalifas. In such context of constant warfare, the
month of Ramadan has a special significance. It provides the monthlong intensive training schedule to raise the combative army of Allah.
Shaitan has his own network of institutions: these are clubs, pubs,
casinos, prostitutions, secular education, secular army, media and
bureaucracy to raise his own army. Such institutions work day and
night to distract people away from the siratul mustaqeem –as shown in
the holy Quran.
The duty of Allah’s khalifa is huge -as huge is the reward in return.
Witnessing the oneness of Allah (SWT), performing obligatory rituals
like five time prayers, fasting in Ramadan, doing haj and giving
charity must help Muslims grow up as Allah SWT’s khalifa: but these
are not end in itself. A true Muslims’ journey does not end in such
rituals. One can play the true role of khalifa only through full
engagement in His way with all possible physical, intellectual and
monetary potentials. It even needs full readiness to sacrifice his
life; and the early days’ Muslims are the perfect example. In return,
Allah SWT promises them the unending pleasure in the paradise. To grow
such Muslims, it needs Divine institutions and curriculum. The monthlong fasting in Ramadan is indeed the part of such Divine curriculum.

Taqwa: the sole objective
The sole objective of fasting is to generate taqwa. Allah SWT
revealed, “O you who believe! Fasting is prescribed to you as it was
prescribed to those before you, that you may attain taqwa” -(Sura
Baqara: verse 183). To put more emphasis on it, Allah SWT has also
revealed, “O you who believe! Fear Allah as He should be feared, and
do not die except in a state of Muslim (who surrenders fully to
Allah)”–(Sura Al-Imran: verse 102). In the above verse, Allah SWT has
asked to attain appropriate level of taqwa; and also warned not to die
without being a Muslims i.e. without being in a state of full
surrender to Allah SWT’s orders. Hence it appears that taqwa is a key
to enter jannah.

The question arises: what is taqwa? Taqwa is commonly understood to be
the fear of Allah SWT. But what is the nature of such fear? Human
beings fear so many things. They fear death, disease, financial loss,
physical harm and loss of dignity, etc. Is it such fear? Such fear
comes automatically to every soul. It does not need any Divine
warning.

Here

taqwa

has

special

meaning.

It

is

the

fear

of

disobedience to Allah SWT’s commands. It is the fear of failing in
akhera. It is fear of deviating from the siratul mustaqeem. When a man
drives his car in a motor war he is constantly attentive to his
correct driving. He understands that a slight deviation from the motor
way would cause catastrophic disaster. For such disaster, it does not
a minute, few seconds are enough. Hence, for every second of his
journey, he is very mindful. This is his taqwa as a driver. And as a
believer, he must show the same amount of awareness to adhere to every
segment of the Qur’anic road-map. Muslim must pass every day and night
with the full remembrance of his duty to Allah and constantly
following His sharia. His personal, familial, political, judicial,
cultural and economic life must comply with the Qur’anic guidance. Any
amount of disobedience to such guidance only subscribes to his
disbelief and disobedience against Allah SWT. These are punishable
crimes. He will be made accountable for such crimes in the day of
judgement. Taqwa is the fear of such failing in the Day of Judgement.

It is fear of failing to grow up as full Muslim. It is fear of failing
to work as anserullah. It is fear of failing to discharge duties as
khalifatullah. It is fear of failing to be the part of hizbullah.

How to build taqwa?
Mere belief in Allah (SWT) is not enough to build taqwa. Even before
the birth of Prophet Muhammad (pbuh), many people had the name like
Abd Allah which means slave of Allah (SWT). But such naming did not
make them Muslim, neither raise any taqwa in their heart. Mere zikr or
remembrance of Allah (SWT) is not enough either. Millions of people
recite tasbih (praises) and do zikr. Thousands of sufi khanqas are
doing such tasbih and zikr day and night. But how much taqwa are being
built through such tasbih and zikr? To build taqwa, Allah (SWT) has
His own prescription. The prescription comes in the following verse:
“O humans! Engage in ibadah to your Lord Who has created you and those
before you so that you can attain taqwa” -(Sura Baqara, verse 21).
But what is the meaning of ibadah? Ibadah is an Islamic jargon which
means full submission to the Lord Who is the sole creator of the whole
universe. It is a total slavery. While the Qur’an was being revealed,
ibadah or slavery was not a new word. The contemporary Arabs knew the
full implication of becoming an abed (slave). It used to be considered
a live-long fulltime engagement to the master. The slaves had no
liberty to satisfy their own wish. They had only to fulfil their
master’s wish. Any amount of disobedience against the master was a
serious offence. The master had the full right even to kill the
rebellious slave. In those days, such punishment couldn’t be
challenged in any court. Allah SWT wants such lifelong fulltime total
commitment from His believer too. In return, He promises the endless
bounties of the heaven. And the earlier Muslims fulfilled Allah
(SWT)’s wish, indeed they were such perfect slave. Generating Taqwa is
the prime goal of all sorts of ibada. Worshipping Allah SWT any form
is a gateway towards acquiring taqwa. Hence, the verse has other
implied message: ibada that does not enhance taqwa cannot be called as
ibada. In such context, Ramadan has special place in Muslim life.

Since it increases the level of ibada, the chances are quite high
that it will also increase the level taqwa.
Ibadah not only needs sincere intention, but also investment of time,
energy, wealth, intelligence and even life. The value of ibadah
depends on the degree of the investment; and taqwa develops in
proportion to the level of investment. Salah, fasting and haj need
invest of time, energy and money, but does not cost one’s dearest
life. But jihad in the way of Allah SWT needs full readiness to
sacrifice life. Hence the highest amount of taqwa is build up in the
field of jihad, and not in mosque, madrasa and sufi khanqa. This is
why, the companions of the prophet (pbuh) attains the highest level of
taqwa. They showed their all-time readiness to sacrifice their lives.
In fact more than 70 % of them become martyr. Hence in martyrdom, the
level of taqwa is so high that Allah SWT will honour them with direct
access to heaven without any accountability. In countries where there
exist no jihad; the people suffer from serious crisis of taqwa. Such
people make records in corruption.

The engine of revolution
Taqwa doesn’t survive silently in a believer’s soul, rather shows
forceful expression through the actions and the behaviour. It works as
an engine of moral, cultural and political revolution. Establishment
of an Islamic state by the early days’ of Islam was indeed the
manifestation of taqwa. If a Muslim fails to engage in such
revolution, then it raises doubt his taqwa. Taqwa propels believing
men and women to strongly adhere to the Qur’anic guidance, hence
generates full compliance with sharia. Therefore, presence of nonsharia law in a Muslim country is an incompatible anomaly. It is
indeed a display of blatant disbelief. Absence of sharia in a country
gives an accurate estimate that how far its inhabitants have deviated
from the Divine roadmap. It is a clear betrayal of Allah SWT’s
objective. A true believer can’t think of it: jihad instantly starts

against such betrayal of Allah SWT. On the contrary, taqwa creates a
strong urge in believers’ heart and mind to search for more Qur’anic
orders and the prophetic traditions to comply with.

His vigilant mind

stays fearful that some of commandments of Allah SWT may remain
unpractised. Any non-compliance with the sharia law only exposes the
hypocrisy. In the holy Qur’an, in sura Maida, Allah SWT has labelled
them kafir, fasik and jalem. Such non-compliance was non-existent in
early days’ Muslims.
Taqwa has other forceful expressions. It inspires people to move
beyond the ethnic, linguistic and geographic boundaries to embrace
their fellow brothers in Islam and emerge as united political force.
Hence dismantling the divisive boundaries of so-called nation states
becomes a non-negotiable political agenda of the true believers. It
becomes the part of their iman. Such pan-Islamic brotherhood was the
most common ingredient of Muslims’ politics in the early days, and
made them the number one world power. Creating and continuing the
divisions can only add humiliation –which is the major problem of the
Muslims today. With such divisions, no amount of prayers will help
them add any glory.
All over the world, millions of Muslims are fasting in Ramadan. Crores
of people are attending five times daily prayers. Millions are
performing haj. But where is taqwa? Taqwa must be visible in Muslim
life through the full practise of Islam’s own systems. But where is
the compliance with the Islamic systems? Out of 57 Muslim countries,
Allah SWT’s sharia law does not exit even in one! Allah SWT has warned
the Muslims not to be divided. But remaining divided has been the
Muslims’ politics and culture. Instead of having any remorse, in fact,
the Muslims are very proud of such division. They celebrate the
creation of such division in the name of ethnic, tribal, linguistic
and geographical nation states. Khelafa has been dismantled about 90
years ago by the hand of the secularist and nationalists enemies of
Islam. But how many of the fasting men and women pay any heed to
resurrection of this very fundamental Muslim institution? Khelafa also
collapsed once in the past under the barbaric attack of Mongols on
Baghdad. In the absence of khalifa, there was no jumma prayer in those

days. The contemporary Muslims came to the forefront to resurrect this
basic Muslim institution. But the present day Muslims have fully
forgotten their duty and are happy with living in tiny nation states.
The issue of khelafa and the Muslimhing unity are no matter in their
life!

The most difficult task
Reconstructing human belief, behaviour and character has been always
the most difficult task in human history. It is a huge job, needs to
higher human and moral quality. Even thugs and murders like
colonialists could build empires and bring industrial revolutions. But
they utterly failed to bring any moral revolution.

It needs not only

Allah SWT’s guidance, but also His persistence assistance. Human
beings can grow up in billions, but very few are capable to grow up as
true human. This is why the world is infested with blood-letting
criminals, aggressors, occupiers and ethnic cleansers. In the past,
Allah SWT had to send thousands of prophets with guidance to bring
them to the right path. Calling the deviating people to the right path
is Allah SWT’s own mission. “Inn alinal huda”: Certainly Muslims
assigned mission: it brought moral and spiritual failure. The outcome
is catastrophic. Civilisation fails, true religion get corrupted,
humans become devils and the planet gets covered with human flesh and
blood only due to such moral failure. Only in the last two World Wars,
75 million people were killed. And such killing machines are still
active in different parts of the world. Moreover, such failure brings
Divine punishment; both here and in the hereafter.
Humans are created with body and soul. Like human body, soul too needs
regular feeding and training. Otherwise souls cannot survive to meet
the enlightened human standard, rather becomes the nest of the Shatan
and his ugly aspirations. And the nourishing feed for the soul comes
only from the Divine knowledge and deep contemplation (tafaqquh). And
the holy Qur’an is the source of such Divine knowledge. Hence the
journey of Islam did not start with salah, fasting or haj, but with
Divine knowledge –the revelation of the holy Quran. And here is the

significance of holy month of Ramadan. It is attached to the most
important event of human history. The greatest gift of Allah SWT came
to the mankind in this holy month. The Qur’an shows the siratul
mustaqeem. It is the rope of Allah SWT to connect the people with His
guidance. And the month of Ramadan executes the Divine training to
connect the true believers to their Great Lord, and provides the
nourishing feed to their thirsty souls.

Human mind is very forgetful, as well as very ungrateful. Even many
people forget their parents and show them ingratitude when they grow
up as adult. They even forget their Creator too. As if the whole
universe is created without a Creator. The holy Qur’an depicts
revealing stories of such ugly forgetfulness and ingratitude. The
story of Bani Israel is a perfect example. Allah SWT rescued the
people of Bani Israel from Pharaohs’ killing machine. He made a wide
dry road in the middle of the sea to give them quick escape route.
They were given shelter in Sinai desert under the canopy of thick
cloud. Manna and salwa came down from the sky to feed them. They did
not need to work for many years. But still they were very quick to
forget the blessing of Allah SWT and made idol of a cow object of
worship.

To keep humans the Divine path is not an easy job. Mere attendance to
the church or synagogue weekly is not enough to do the job. Islam
addresses the issue by intensive program around the year. It brings
people five times a day to the mosque, takes them to the haj and makes
giving charity to the poor as an obligation. It has also prescribes
jihad. In the holy month of Ramadan, such training gets more intense.
Along with month-long fasting, this blessed month brings the regular
spiritual feeding in other ways. It arranges long recitation of holy
Qur’an in tarabih prayer and also encourages understanding of Qur’an
individually. Islam thus imprints the Qur’anic knowledge and its
Divine road map in the believers’ heart. Moreover, this month has the
blessed night of lailatul qadr –better than 1000 nights.

The betrayal
Despite all the blessings and intensive trainings, the Muslims still
show betrayal of the assigned mission. They have failed to discharge
their duty as Allah SWT’s viceroy. But it is not the failure of Islam
and its Divine prescriptions, rather the institutional failure of the
Muslims countries. The recitation of holy Qur’an, the five times daily
prayers, fasting in Ramadan and haj cannot achieve the goal on their
own. It needs all inclusive institutional supports. Islamisation of
people and the Islamisation of state are mutually contributory. One
develops with the contribution from the other. It also needs to
dismantle all elements of Satanic army and the devices that distract
people from the siratul mustaqeem. It needs the full mobilisation of
all societal, state and religious institutions to put their collective
energy to keep the people in the right track. It also needs to destroy
all the wrong tracks that are built to take people to the hellfire.
Healthy living is impossible with the lethal bugs inside.

Hence the

prophet (pbuh) of Islam and the rightly guided khalifas did not allow
any Satanic institutions to function inside the Islamic state. The
prophets expelled all the Jewish people from the vicinity of Medina
for their stubborn opposition to the Islamic state. But afterwards,
the Muslims rulers became engaged only to protect their own rule.
Rather they turned against Islam.

Building Islamic state and Islamisation of the state institutions are
not fanaticism –as labelled by the enemies, rather an indispensable
Islamic need. To create and protect such a state, Jihad becomes an
obligatory duty. A Muslim man or woman cannot fully practise Islam
without the support of such state and state institutions. All state
and non-state institutions must work together to spread Islam and
protect the Muslims. It is so important that the prophet of Islam
(pbuh) and his companions had to make heaviest sacrifices to make such
a state. But such state and state institutions are non-existent today.
Rather in most cases, these states and their institutions are working

against Islam. Here lies the main difference between the early days’
Muslims and the Muslims of today. It also displays the greatest
failing of the modern days’ Muslims.

Hence, the Muslims are

defenceless and Islam lost its past glory.

Allah SWT revealed not only the prayer rules, but also prescribed the
judicial, political, economic and cultural rules. Sharia is Islam’s
judicial system and khilafa is its political system. And it has also a
distinctive economic system which forbids usury, bribery, hording,
trafficking,

gambling,

monopoly,

oligopoly

and

capitalistic

exploitation of the workers and the consumers. The Islam had its
distinctive culture to. It forbids free mixing of sexes, extramarital
sex, exhibitionism, obscenity, adultery, pornography and displaying
any sort of vulgarity. It strongly prescribes strong family bondage,
marital bondage, hijab, respect of elders and love for the youngsters.
But, how much of these Islamic prescriptions are being practised in
Muslim countries? Millions of Muslims keep fast and offer prayers with
all such forbidden practices in their midst. Keeping intact the
brothel houses, clubs, casinos and other institutions of sin have been
the part of their economy. To make more money, the Muslim countries
are inviting the sex-tourists from abroad to make use of their sea
shores and the tourist spots. Thousands of non-government and
government

organisations

are

working

in

Bangladesh,

Pakistan,

Afghanistan, Indonesia, Malaysia and other Muslim countries to teach
the Muslim boys and girls how to dance, sing and entertain others. Is
it the display of taqwa? What can be more betrayal of Allah SWT’s
command? Only Shaitan and his friends can be happy with such projects
of distracting the Muslim children from Islam.

The disease
Every disease has its underlying cause and the pathology. The absence
of sharia, khelafa, Muslim unity, Islamic culture, Islamic education
and Islamic economy is the proof of the catastrophic disease that has

engulfed the whole Muslim world. These are the symptoms. But the real
cause lies in the absence of Qur’anic knowledge and non-adherence to
its teachings. The holy Qur’an is only recited, but not understood.
Once it was a book of guidance, now it is a book of mere recitation.
The present day Muslims study and take guidance from the books written
by the kuffars. Those who have already decided not to take any
guidance from Qur’an, do they feel any need to understand the holy
Qur’an? The roadmap they are currently following in their politics,
judiciary, culture, education, economy is not the same as was in the
days of prophet (pbuh). Hence, the consequence is not the same either.
They brought glory, and raised the finest civilisation on earth. But
today’s Muslim are adding only the disgrace. They spread Islam. But
now, they spread corruption. Recitation of the holy Qur’an, five times
daily prayers, fasting in Ramadan, haj and giving charity have turned
only rituals, and generate little taqwa. This is the real problem of
the Muslims. So, Ramadan is coming and going, but the Muslims seldom
move any further with the sole purpose of their creation. 16/07/14;
edited 29.05. 2019.

আধ্যাত্িমক
কীরূেপ?

িবপ্লব

েকন

ও

অপিরহার্য েকন আধ্যাত্িমক িবপ্লব?
“আধ্যাত্িমকতা”

বলেত

আমরা

িক

বুিঝ?

েকনই

বা

অপিরহার্য

“আধ্যাত্িমক

িবপ্লব”? এবং কীরূেপ সম্ভব এ িবপ্লব? এরূপ িবপ্লব না হেলই বা ক্ষিত িক? এ
প্রশ্নগুেলা অিত গুরুত্বপূর্ণ।এবং অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ হেলা তােদর জন্য
যারা এ বাঁচার মােঝ সার্িবক সাফল্য চায় এবং মৃত্যুর পর জান্নাত েপেত চায়।
“আধ্যান” শব্েদর বাংলা আিভধািনক অর্থ হেলা স্মরণ বা িচন্তন।“আধ্যাত্িমক”
শব্দিটর মােঝ “আত্মা”র সােথ িমশ্রণ ঘেটেছ “আধ্যান” শব্েদর।ব্যক্িতর মেন

মহান আল্লাহতায়ালার স্মরেণ লাগাতর ধ্যানমগ্নতাই হেলা আধ্যাত্িমকতা।আরবী
ভাষায় মেনর এরূপ অবস্থােক বলা হয় িযকর। িযকেরর মােঝই আত্মার পুষ্িট। পশুর
জীবেন েস িযকর থােক না বেলই েস পশু। মানুষ পশু বা তার েচেয়ও নীচু পর্যােয়
েপৗঁেছ

যিদ

েস

িযকর

িচন্তাশীলতা।আরবীেত
তাদাব্বুর।

নবীজী

ও

িফকর

এরূপ
(সাঃ)

না

থােক।এখােন

িচন্তাশীলতা

বলা

িচন্তাশীলতােক

িফকেরর

হয়

অর্থ

হেলা

গভীর

তাফাক্কু,তায়াক্কুল

উচ্চমােনর

ইবাদত

ও

বেলেছন।পিবত্র

েকারআেন আ’’ফালা তাফাক্কারুন,আ’’ফালা তাদাব্বারুন,আ’’ফালা তা’ক্বীলূন বেল
েস িচন্তাশীলতায় বার বার তািগদ েদয়া হেয়েছ।
আধ্যাত্িমক িবপ্লেবর অর্থ মানব মেন মহান আল্লাহতায়ালার িযকর ও িফকের
িবশাল প্লাবন আনা। েস িযকর ও িফকর তখন ব্যক্িতর মেন সীিমত থােক না,বরং
কূল

উপচােনা

েজায়ােরর

ন্যায়

তা

েনেম

আেস

ব্যক্িতর

কথা,কর্ম,িলখিন,আচরণ,রাজনীিত,সংস্কৃিত,অর্থনীিত,ব্যবসা-বািণজ্য

ও

যুদ্ধিবগ্রেহ।ব্যক্িতর েচতনারাজ্েযর এ িবশাল িবপ্লব তখন মহািবপ্লব আেন
পিরবার,সমাজ

ও

রাষ্ট্র

জুেড়।তখন

পাল্েট

যায়

েদেশর

িশক্ষা-

সংস্কৃিত,রাজনীিত ও মূল্যেবাধ।তখন িনর্িমত হয় উচ্চতর সভ্যতা।নবীজী (সাঃ)
ও

সাহাবােয়

সর্বশ্েরষ্ঠ

েকরােমর
িবপ্লব।এ

আমেল

েতা

িবপ্লবিট

েসিটই
িছল

হেয়িছল।মানব

বস্তুত

মানব

ইিতহােস

িশশুেক

এিটই

হেলা

মানবতাসম্পন্ন

প্রকৃত মানব রূেপ গেড় েতালার।ফেল এ িবপ্লব ব্যর্থ হওয়ার িবপদিট িবশাল।
তখন মানব িশশুর পক্েষ মানব রূেপ েবেড় উঠািট ব্যহত হয়।তখন সভ্যতার বদেল
বােড় অসভ্যতা।শান্িতর বদেল বােড় অশান্িত।
মহান আল্লাহতায়ালা চান,তাঁর সর্বশ্েরষ্ঠ এ মানব সৃষ্িট ৈজিবক বা ৈদিহক
পিরচেয়র বাইেরও প্রবল এক ৈনিতক ও আধ্যাত্িমক বল িনেয় েবেড় উঠুক। ৈদিহক
বেল

মানব

েথেক

বাঘ-ভালুক-হািত-িসংহ

বহুগুণ

শক্িতশালী।

কচ্ছপও

মানুেষর

েচেয় েবশী িদন বাঁেচ। মানুেষর প্রকৃত েগৗরব ও চ্যােলঞ্জিট বাঘ-ভালুেকর
ন্যায় শক্িত িনেয় বাঁচা নয়,কচ্ছেপর ন্যায় দীর্ঘ কাল বাঁচাও নয়। বরং ৈনিতক
গুণ িনেয় বাঁচায়। মানেবর শ্েরষ্ঠত্ব উচ্চতর সভ্যতা িনর্মােনর লক্ষ্য িনেয়
বাঁচায়। মু’িমেনর জীবেন েসটাই মূল িমশন। েস িমশন ভূেল মানব যখনই িনছক
পানাহার ও আনন্দ-উল্লাস িনেয় বাঁচায় ব্যস্ত হেয়েছ তখনই পশু েথেক মানুেষর
পার্থক্যিটও

িবলুপ্ত

হেয়েছ।

এরূপ

পশুবৎ

মানুষিট

মর্যাদা

হারায়

মহান

আল্লাহর কােছও।সমােজ এরূপ মানুেষর সংখ্যা বাড়েল আল্লাহর রহমত না এেস তখন
আযাব আেস।
তাই

আধ্যাত্িমক

নয়,এিট

িবপ্লব

অপিরহার্য

হেলা

অপিরহার্য
প্রিতিট

শুধু

ওিল-আউিলয়া,পীর-দরেবশেদর

নারী-পুরুষ,বালক-বৃদ্েধরও।

জন্য

কারণ,মহান

আল্লাহতায়ালার সােথ আত্িমক বন্ধনিট অর্িজত না হেল বান্দার মুসিলম বা
ঈমানদার হওয়ািট অসম্পূর্ণ েথেক যায়। শুধু মু’িমন হওয়ার জন্য নয়,মানব

িশশুেক এমনিক মানব রূেপ েবেড় উঠার জন্যও েসিট অপিরহার্য।ব্যক্িতর জীবেন এ
িবপ্লবিট না এেল শুরু হয় আগাতর নীেচ নামা। নীেচ নামা মানুষিট তখন বর্বরতা
ও

িহংস্রতায়

সামিরক

িহংস্র

িবপ্লব

খিতয়ানিট

কম

অিত

পশুেকও

হয়িন।

িবশাল।

হার

েস

মানায়।আজ

সব

িকন্তু

অবিধ

িবপ্লেব

তােত

েদেশ

মানুেষর

শান্িত

েদেশ

রাজৈনিতক

জানমােলর

বােড়িন,

ও

ক্ষয়ক্ষিতর

প্রিতষ্ঠা

পায়িন

মানবতাও।মানব জািতর ব্যর্থতািট এক্েষত্ের অিত েবদনাদায়ক। পৃিথবী পৃষ্েঠ
সবেচেয়

বড়

বড়

িহংস্র

তান্ডবগুিল

ঘেটিন।প্লাবন,ঘূর্িণঝড়,সুনামী,মহামাির
যুদ্ধ,িবশ্বযুদ্ধ,গণহত্যা,এথিনক
ন্যায়

বীভৎস কান্ডগুিল

ঘেটেছ

েকান
বা

বন্য

ভূিমকম্েপও

ক্িলন্িজং,উপিনেবশবাদ
মানবতাশূণ্য

পশুেদর

বা

ও

দ্বারা

হয়িন।ভয়াবহ
সাম্রাজ্যবােদর

আধ্যাত্িমকতাশূণ্য

মানব-

পশুেদর হােত।কম্যুিনস্টেদর িবপ্লেব বহু লক্ষ মানুষ প্রাণ হািরেয়েছ রািশয়া
ও চীেন। এবং ২০ লােখর েবশী মানুষ মারা েগেছ ক্যাম্পুিচয়ায়। সােড় সাত
েকািট মানুষ প্রাণ হািরেয়েছ মাত্র দুিট িবশ্ব যুদ্েধ। অথচ ইিতহাস জুেড়
এরূপ ধ্বংসাত্মক যুদ্েধর সংখ্যা দুেয়ক শত নয়,বরং বড় হাজার। তাছাড়া এরূপ
মানব পশুেদর পাপাচােরর কারেণ পৃিথবী পৃষ্েঠ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক
ভয়ানক আযাব েনেম আসার িবপদিটও িবশাল।

ইিতহােসর অনন্য িবপ্লব
প্রাথিমক

যুেগর

মুসিলমেদর

সফলতার

মূল

কারণিট

কৃিষ,িশল্প

বা

কািরগির

িবপ্লব নয়। বরং িবশাল মােপর আধ্যাত্িমক িবপ্লব।েস িবপ্লেবর ফেল মানুষ
েবেড়

উেঠিছল

মহামানব

রূেপ।বলা

হয়,অিধকতর

অত্যাচাির,দুর্নীিতপরায়ন

ও

আরামপ্িরয়

স্ৈবরাচাির

শাসকগণ

তার

উদাহরণ।িকন্তু

মানুেষেকও

অিতশয়

িবনয়ী

ও

মািটর

কের।

ক্ষমতা

িফরাউন-নমরুেদর

আধ্যাত্িমক
মানুেষ

মানুষেক
িবপ্লব

পিরণত

অিধক
ন্যায়

ক্ষমতাধর

কের।মানুেষর

িচন্তা,েচতনা,চিরত্র ও কর্ম েয তখন কতটা পাল্েট যায় তার একিট উদাহরণ েদয়া
যাক।খিলফা

হযরত

উমরা

(রাঃ)

িছেলন

তৎকালীন

িবশ্েবর

সবেচেয়

শক্িতশালী

রাষ্ট্রিটর প্রধান। তাঁর আমেল মুসিলমগণ তৎকালীন দুিট িবশ্বশক্িত েরামান ও
পারস্য সাম্রাজ্যেক পরািজত কের প্রধান িবশ্বশক্িত রূেপ আত্মপ্রকাশ কের।
তার আমেলর একিট মাত্র প্রেদশ বালােদ শাম (িসিরয়া)েভঙ্েগ সৃষ্িট হেয়েছ আজ
েকর ৫িট রাষ্ট্র িসিরয়া,েলবানন, জর্দান, ইসরাইল ও িফিলস্িতন।থানার দারেগা
বা গ্রােমর মাতবরও রাস্তায় সচারচর একাকী হাঁেট না,েসিটেক তারা হীনতা বা
অপমান ভােব।অথচ েস িবশাল রাষ্ট্রিটর শাসক মিদনা েথেক েজরুজােলেমর দীর্ঘ ৬
শত মাইল পথ সফর কেরেছন মাত্র একজন খােদম ও একিট মাত্র উঠ িনেয়। পালাক্রেম
খােদমেক উেঠর উপর বিসেয় িতিন িনজ হােত উেঠর রিশ েটেনেছন। যখন তােদর
যাত্রা েজরুজােলেমর দ্বারপ্রান্েত েপৗঁেছ তখন িছল হযরেতর উমর (রাঃ)র রিশ

ধের উেঠর সামেন চলার পালা। প্রজােদর কল্যােণ িতিন এতটাই িবেভার থাকেতন েয
মাঝ

রােত

কাঁেধ

আটার

বস্তা

বহন

কের

ক্ষুদার্ত

মানুেষর

ঘের

েপৗঁেছ

িদেয়েছন। সােবক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হযরত িবলাল (রাঃ)েক িতিন শ্রদ্ধাভের
সম্েবাধন করেতন “সাইেয়দুনা িবলাল” অর্থাৎ “আমােদর েনতা েবলাল” রূেপ।কারণ
সত্যদ্বীনেক েচনার ব্যাপাের হযরত েবলাল (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)এর েচেয়
অগ্রণী িছেলন এবং অকথ্য িনর্যাতনও তােক ইসলাম েথেক িবচ্যুৎ করেত পােরিন।
অথচ সম্ভ্রান্ত আরব সর্দােরর িপেঠ চাবুক েমের শাস্িত িদেত িতিন ইতস্ততঃ
কেরনিন। এই িছল হযরত উমেরর আধ্যাত্িমকতা। মহান আল্লাহতায়ালার ভয় হৃদেয়
স্থান েপেল অন্য সবিকছুর ভয় তখন িবদায় েনয়।কােক অধীক সন্মান িদেত হেব
েসিট

িতিন

িশেখিছেলন

েখাদ

মহান

আল্লাহতায়ালার

েঘাষনা

েথেক।পিবত্র

েকারআেনর েঘাষণাঃ “ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লািহ আতকাকুম” -সুরা হুজরাত
আয়াত

১৩)।অর্থঃ

িনশ্চয়ই

আল্লাহর

কােছ

েস-ই

সর্বিধক

সম্ভ্রান্ত

েয

সর্বািধক তাকওয়া সম্পন্ন।” তাকওয়ার গুেণ েস সমােজ তাই েবলােলর মত সমােজর
দিরদ্র

ও

দুর্বেলরা

েসিদন

অিত

সন্মািনত

হেয়েছন।সমগ্র

ইিতহােস

েকান

অমুসিলম রাজা বা শাসক িক একিট িদন,একিট ঘন্টা বা একিট িমিনেটর জন্যও এরূপ
নিজর সৃষ্িট করেত েপেরেছ? অথচ এই হযরত উমর (রাঃ)ই নবীজী (সাঃ)র হত্যায়
অস্ত্রহােত রাস্তায় েনেমিছেলন।ইসলাম কবুেলর ফেল িতিন এক িভন্ন মানুেষ
পিরণত হেয়িছেলন।

কীরূেপ আধ্যাত্িমক িবপ্লব?
সমাজ িবপ্লেব ইসলােমর অবদান শুধু িবশালই নয়,অতূলনীয়ও।েকান ভূ-খন্েড ইসলাম
প্রিতষ্ঠা েপেল পিরবার ও রাষ্ট্র তখন মহামানব গড়ার ইন্ডাস্ট্িরেত পিরণত
হয়।অথচ শয়তািন শক্িতর হােত রাষ্ট্র অিধকৃত হেল পিরণিতিট হয় সম্পূর্ণ
িবপরীত।তখন

রাষ্ট্রীয়

প্রিতষ্ঠানগুিল

পিরনত

হয়

মানুষরূপী

িহংস্রজীেবর

উৎপাদন-েকন্দ্ের। িভেয়তনাম, আফগািনস্তান,ইরােক যারা লক্ষ লক্ষ মানুষেক
হত্যা করেলা বা অতীেত যারা রক্তক্ষয়ী ক্রেসড ও িবশ্বযুদ্েধর জন্ম িদেয়িছল
তারা

জঙ্গেল

েথেকই।অথচ

েবেড়

রাষ্ট্র

উেঠিন,েবেড়
সম্পূর্ণ

উেঠিছল

িভন্নতর

ও

এরূপ

রাষ্ট্রীয়

কল্যাণকর

পিরচয়

ইন্ডাস্ট্ির

েপেয়িছল

নবীজী

(সাঃ)ও েখালাফায় রােশদার আমেল।েস রাষ্ট্ের গেড় উেঠিছল অসংখ্য উমর।ফেল
সম্ভব হেয়িছল ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার িনর্মাণ।তখন রাষ্ট্র পিরণত
হেয়িছল

আধ্যাত্িমক

আধ্যাত্িমকতার

নােম

িবপ্লেবর
জঙ্গেল

িগেয়

হািতয়াের।
বসবাস

কের।

কত

সাধু-সন্যাসীই

হাজার

হাজার

েতা

সুিফ-দরেবশ

হুজরা,খানকা বা দরগায় িগেয় আশ্রয় েনয়। িকন্তু তােদর হােত িবশ্েবর েকাথাও
িক আধ্যাত্িমক িবপ্লব এেসেছ? েস সন্যাস ব্রেত িনর্মত হেয়েছ িক উচ্চতর
েকান সভ্যতা? েয ভারেত বহুলক্ষ সাধু-সন্যাসীর বাস েস েদশিটেত বহুেকািট

দিরদ্র

ও

অনগ্রসর

সন্যাসব্রেত

অপরাধ

মানুষ

েতা

গণ্য

হয়না

অচ্ছুৎই
বরং

রেয়

েগেছ।অচ্ছুৎেদর

ধর্মীয়

কর্ম

রূেপ

ঘৃণা

ৈবধতা

করা

পায়।তাই

সংসারত্যাগী সাধু-সন্যাসী প্রিতপালন বা আধ্যাত্িমকতার নােম খানকা,হুজরা
বা

দরগাহ

গড়া

মহান

আল্লাহতায়ালার

রীিত

নয়,নবীজী

(সাঃ)রও

সূন্নত

নয়।ইসলােমর েগৗরব যুেগ এসব িছল না।মুসিলম উম্মহর জীবেন ঈমােনর স্েরাত যখন
গিত হারায় তখন আধ্যাত্িমকতার নােম এসব আবর্জনা জমেত শুরু কের।
মহান

আল্লাহতায়ালার

আধ্যাত্িমক

সােথ

িবপ্লব।েস

িনজ

িবপ্লেব

আত্মার

বন্ধনিট

গুরুত্ব

পায়

গভীরতর

পার্িথব

করার

মােঝই

স্বার্েথর

বদেল

আেখরােতর স্বার্থ।গুরুত্ব পায়,আল্লাহ সুবহানা ওয়া’তায়ালা যা চান বা পছন্দ
কেরন েসিটেকই িনজ জীবেন প্রােয়ািরিট েদয়া।মেনর েস িবপ্লবিট অন্ধকার বেনজঙ্গেল হয় না,জ্ঞানচর্চাহীন সুিফখানকা,পীেরর মাজার বা হুজরােতও হয় না। েস
জন্য

চাই

ওহীর

জ্ঞােন

আেলািকত

মন।েস

আেলািকত

মেনর

সৃষ্িটেত

ইসলােমর

িনজস্ব প্রিতষ্ঠানিট হেলা মসিজদ ওহীর জ্ঞান িবতরেণ পৃিথবী পৃষ্েঠ মহান
আল্লাহতায়ালার

এিটই

একমাত্র

আেলািকত

ঘর

বা

ইন্সিটিটউশন।মহান

আল্লাহতায়ালার ৈসিনকেদর জন্য প্রিত জনপেদ এিটই মূল প্রিশক্ষণ েকন্দ্র।
মুসিলমগণ যখন বড় বড় যুদ্ধজয় কেরেছ এবং জ্ঞানচর্চয় িবপ্লব এেনেছ তখন মসিজদ
ছাড়া তােদর েকান েসনানীবাস িছল না।েকান িবশ্বিবদ্যালয়ও িছল না। মসিজেদর
জায়-নামােজই ঘেট মু’িমেনর জীবেন সবেচেয় বড় আত্মিবপ্লব।েস িবপ্লবিট ঘেট
েকারআনী জ্ঞােন আত্মস্থ হওয়ায় এবং ইবাদেতর মােঝ ধ্যানমগ্ন হওয়ায়।

মূল অস্ত্রিট েকার’আন
আধ্যাত্িমকতার পেথ ঈমানদােরর মূল যুদ্ধিট হয় তার িনজ নফস ও খােয়শােতর
িবরুদ্েধ।এ যুদ্েধ তরবাির বা েগালাবারুেদর ব্যবহার চেল না।অস্ত্রিট এখােন
আল

েকার’আন।

পিবত্র

েকার’আনই

হেলা

মহান

আল্লাহতায়ালার

সােথ

বান্দাহর

একমাত্র েযাগসুত্র। েকার’আেনর মাধ্যেমই মহান আল্লাহতায়ালা বান্দাহর সােথ
কথা বেলন এবং তাঁর অন্তের ওহীর ইলম (জ্ঞান) ও িহকমা (প্রজ্ঞা) েঢেল েদন।
নাফেসর িবরুদ্েধ যুদ্েধ এিটই মুিমেনর মূল হািতয়ার।নামােজর শ্েরষ্ঠ অংশিট
তাই রুকু-িসজদা নয়, বরং দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় দীর্ঘক্ষণ েকারআন পাঠ।বার বার
েকারআন পােঠর মাধ্যেম েস তার িবদ্েরাহী নফেস হত্যা কের। নবুয়েতর প্রথম
সােড় এগােরা বছর ৫ ওয়াক্ত নামাজ ও েস নামােজ আজেকর ন্যায় রুকু-িসজদা িছল
না,িছল দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় দীর্ঘরাত ব্যাপী েকারআন েতলাওয়াত। তারাবীর নামােয
নফেসর

িবরুদ্েধ

আল্লাহতায়ালার

েস

িনর্েদশঃ

অস্ত্রিটর
“জািহদু

প্রেয়াগ
িবিহ

আেরা

িজহাদান

দীর্ঘকালীন

কিবরা”

অর্থঃ

হয়।মহান
“এ

িদেয়

(অর্থাৎ েকারআন িদেয়)বড় িজহােদর যুদ্ধিট চািলেয় যাও।” েরাযা মু’িমেনর মেন

মহান আল্লাহতায়ালার িযকর বা স্মরণেক পুরা িদবাভােগ জাির রােখ,রােত েস
সংেযাগিট

আেরা

মাধ্যেম।িকন্তু

গভীরতর
েয

হয়।এবং

ব্যক্িতিট

েসিট

তারাবীেত

েকারআেনর

েকারআন

কথাগুেলাই

বুঝেলা

েতলাওয়ােতর
না,বা

বুঝেলও

তােত ধ্যানমগ্ন হেলা না -তার মেন আধ্যাত্িমকতা বাড়েব েকমেন? ঈমানদােরর
আধ্যাত্িমকতার মূল েকন্দ্রিবন্দুিট হেলা েকারআন। মহান রাসূেল পাক (সাঃ)এর
ভাষাই

পিবত্র

েকারআনই

িযকর),হাবলুল্লািহল
(জান্নােতর

পেথ

হেলা

মািতন

সরল

িযকরুল্লািহল
(আল্লাহর

রাস্তা)।তাই

হাকীম

মজবুত

েকারআন

(প্রজ্ঞাপূর্ণ

রিশ)ও

েথেক

দূর

িসরাতুল
থাকার

আল্লাহর

মুস্তাকীম

অর্থ

আল্লাহ

রাব্বুল আ’’লামীেনর িযকর,তাঁর মজবুত রিশ ও তাঁর প্রদর্িশত জান্নােতর পথ
েথেক দূের থাকা। এমন দূের থাকায় আধ্যাত্িমকতা হাওয়ায় হািরেয় যায়।
মু’িমেনর

আেলািকত

মেন

েয

েচতনািট

সর্বক্ষণ

কাজ

কের

েসিট

মহান

আল্লাহতায়ালার দরবাের জবাবেদহীতার দায়ভার।েস েচতনািটই তােক প্রিত পেদ পথ
েদখায়। জােহলেদর অন্ধকার মেন েস জবাবেদহীতার ভাবনা থােক না,ফেল িসরাতুল
মুস্তাকীেম চলায় েযমন আগ্রহ থােক না,েতমিন েস পথিট পাওয়ার সম্ভাবনাও থােক
না।জােহলেদর থােক পার্িথব স্বার্থিসদ্িধর প্রবল তাড়না।ফেল থােক প্রচন্ড
পথভ্রষ্টতা।অপর িদেক মু’িমেনর জীবেন প্রিতক্ষেণর মূল ভাবনািট জাহান্নােমর
আগুণ েথেক বাঁচার।এিটই মু’িমেনর তাকওয়া।এখােন ধ্যানমগ্নতািট প্রিতিদন ও
প্রিতক্ষণ মহান আল্লাহতায়ালার একান্ত আজ্ঞাবহ েগালাম রূেপ বাঁচার;এবং েস
সােথ সােথ তাঁরই রাস্তায় প্রাণ িবিলেয় েদয়ার আকুিত।
“ইসলাম”

এর

আল্লাহতায়ালার
মুসলমান।পিবত্র

আিভধািনক

অর্থ

সর্বহুকুেমর
েকারআেন

আত্মসমর্পণ।আত্মসমর্পণিট

প্রিত।এমন

“উদখুলু

িফস

আত্মসমর্িপত
িসলেম

এখােন

ব্যক্িতেকই

কা’আফ্ফা”

অর্থঃ

মহান

বলা

হয়

“ইসলােম

পিরপূর্ণ রূেপ দািখল হেয় যাও” বেল মহান আল্লাহতায়ালা মূলত েস পিরপূর্ণ
আত্মসমর্পণই

েচেয়েছন।ফেল

ঈমানদােরর

বুদ্িধবৃত্িত,রাজনীিত,সংস্কৃিত,অর্থনীিত,ব্যবসা-বািণজ্য

তথা

প্রিতিট

কর্ম,িচন্তা ও আচরেনর মােঝই আেস ইসলাম তথা আত্মসমর্পণ।এবং েসিট না আসািটই
েবঈমািন।এরূপ

আত্মসমর্পেনর

রাজনীিত,সংস্কৃিত,অর্থনীিত

মােঝই
ও

মু’িমেনর

প্রশাসেনর

আধ্যাত্িমকতা।েদেশর
অঙ্গণেক

ইসলামচ্যুৎ

েসক্যুলািরস্টেদর হােত সমর্িপত কের খানাকা,হুজরা বা দরগায় আশ্রয় েনয়ািট
ঈমানদাির

নয়,বরং

গাদ্দাির।আল্লাহর

দ্বীেনর

েকান

আধ্যাত্িমক

ৈসিনক

রাষ্ট্েরর েকান একিট অঙ্গেণও আল্লাহর দ্বীেনর পরাজয় েমেন েনয় না।প্রকৃত
ঈমানদার ঝান্ডা উড়ােনার জন্য েদশ স্বাধীন কের না।ভাষা বা জািতর গর্ব
বাড়ােতও যুদ্ধ কের না। অর্থ ও রক্ত ব্যয় কের এবং েদশ স্বাধীন কের স্েরফ
আল্লাহতায়ালার
লক্ষ্েয।এপেথই

সার্বেভৗমত্ব
েমেল

ও

তাঁর

জান্নাত।এখােনই

শিরয়িত
মু’িমেনর

িবধান

প্রিতষ্ঠার

আল্লাহপ্েরম

ও

ঈমানদাির।তােদর বন্ধনিট ভাষা,বর্ণ,ভূেগাল বা জািতগত পিরচয় িনেয় নয়।বরং
েসিট রাব্বুল আলামীেনর সােথ। সালাউদ্দীন আইয়ুবী তাই কুর্িদ হেয়ও স্বাধীন
কুর্িদস্থান প্রিতষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কেরনিন।বরং আরব,,তুর্ক,কুর্দ সবাইেক
সােথ িনেয় িতিন যুদ্ধ কেরেছন মুসিলম উম্মাহর স্বাধীনতা ও সংহিত বাঁচােত।
তাঁর

মেন

কাজ

কেরেছ

আল্লাহপ্েরম

ও

আধ্যাত্িমকতা।েস

আল্লাহপ্েরম

ও

আধ্যাত্িমকতা িনেয় মু’িমনগণ জন্মভূিম েথেক হাজার মাইল দূের িগেয় িজহাদ
কের এবং শহীদ হয়।আল্লাহতায়ালার রাস্তায় শহীদ হওয়ার মােঝই তাঁরা জীবেনর
সর্েবাচ্চ সফলতা েদেখ। ইসলাম বহু হাজার মাইল দূেরর বাংলােদেশ েপৗঁেছেছ
েতা এমন েচতনাধািরেদর ত্যােগর িবিনমেয়ই।এমন এক আধ্যাত্িমক িবপ্লেবর কারেণ
যুদ্েধর ময়দােন মৃত্যুমুিখ আহত ও পীপাসার্ত ৈসিনকিট মুেখর কােছ পািন
েপেয়ও পােশর অপর আহত ৈসিনকেক তা িদেত অনুেরাধ কের।আত্মপ্েরেমর স্থেল
আল্লাহপ্েরম প্রবলতর হেল আচরণ এভােবই পাল্েট যায়।িকন্তু মুসলমানেদর মােঝ
েস েচতনার আজ মৃত্যু ঘেটেছ। ফেল েথেম েগেছ ইসলােমর প্রসার;এবং েস সােথ
িবলুপ্ত

হেয়েছ

মুসলমানেদর

শক্িত

ও

ইজ্জত।

তারা

ইিতহাস

গড়েছ

বরং

দুর্বৃত্িত ও িবভক্িতেত।
নবীজী (সাঃ)র সাহাবােদর হােত পীরািমড বা তাজমহল িনর্িমত হয়িন।চাঁেদর বুেক
পা

রাখার

স্বপ্নও

আল্লাহপ্েরমী

হওয়ার।

তাঁরা
মেন

েদেখনিন।তােদর

ব্যাকুলতা

িছল

জীবেন

মহান

মূল

সাধনািট

আল্লাহতায়ার

কােছ

িছল
েকান

কর্মিট অিত পছন্েদর েসিট জানার এবং প্রচন্ড তাড়না িছল েস কর্েম প্রাণ
িবিলেয় েদয়ার।ফেল তােদর আগ্রহ েবেড়িছল িজহােদ ও শহীদ হওয়ােত। এর েচেয় বড়
আধ্যাত্িমকতা আর িক হেত পাের? আধ্যাত্িমকতার েস িবপ্লব এেসিছল সাহাবােয়
েকরামেদর

জীবেন।

িনেয়।েফেরশতােদর
ব্যক্িতগণই

মহান
দরবাের

শয়তান

ও

তার

আল্লাহতায়ালার
িতিন

তােদর

অনুচরেদর

মূল

গর্ব

েতা

প্রশংসা
শত্রু।

এমন

কেরন।এরূপ
ফেল

শয়তািন

মানুষেদর
আধ্যাত্িমক
শক্িত

চায়

না,পৃিথবীর েকান প্রান্েত এমন আধ্যাত্িমক মানব িনর্মােণর ইন্ডাস্ট্ির গেড়
উঠুক

এবং

মুসিলমগণ

েবেড়

উঠুক

িজহােদর

সংস্কৃিত

িনেয়।

এজন্যই

ইসলািম

রাষ্ট্র িনর্মােণর িবরুদ্েধ তােদর এেতা ক্েরাধ এবং িবশ্বজুেড় গেড়েছ িবশাল
েকায়ািলশন।পৃিথবীর েযখােনই ইসলািম রাষ্ট্র িনর্মােণর প্রেচষ্ঠা েসখােনই
শুরু হয় এ শয়তািন েকায়ািলশেনর িবমান হামলা। তােদর েবামা বর্ষেণ িনহত
হেয়েছ িসিরয়া ও ইরােকর হাজার হাজার িনরপরাধ নারী,িশশু ও বৃদ্ধ।িবধ্স্ত
হেয়েছ হাজার হাজার ঘরবািড়। তারা চায়,১৩০ েকািটর েবশী মুসলমান বাস করুক
ইসলািম রাষ্ট্র ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা ছাড়াই। অথচ মুসলমানেদর জনসংখ্যা যখন
বাংলােদেশর একিট েজলার সমানও িছল না তখনও িক ইসলািম রাষ্ট্র,েখলাফত ও
শিরয়ত ছাড়া তােদর একিট িদন বা একিট ঘন্টাও অিতক্রান্ত হেয়েছ?

আধ্যাত্িমকতার পিরচয় কীরূেপ?

েদেশ আধ্যাত্িমকতা কতটা বাড়েলা েসিট সুিফ-দরেবশ,সুিফ খানকাহ,মাজার ও পীরমুরীেদর সংখ্যা িদেয় িনর্ণীত হয় না।সুিফ খানকাহগুেলার িযকর,ওিজফা পাঠ ও
দরেবশী গােনও েসিট ধরা পেড় না।বরং সিঠক ভােব ধরা পেড় মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেমর প্রিত আত্মসমর্পণ কীরূপ,কতটা প্রিতষ্ঠা েপল শিরয়িত িবধান,কতটা
সংঘিটত
শয়তািন

হেলা

িজহাদ,কতজন

শক্িতর

শহীদ

িবদ্েরাহ

হেলা

েস

-তা

িদেয়।েয

সংস্কৃিত,অর্থনীিত,প্রশাসন,আইন-আদালত
পরাজয়

এবং

িবজয়

ইসলােমর

িজহােদ

জুেড়

শত্রুপক্েষর

এবং
েদেশর

মহান

-েস

কতটা

িনর্মূল

রাজনীিত,িশক্ষা-

আল্লাহতায়ালার

েদেশর

হেলা

মানুেষর

দ্বীেনর

আবার

িকেসর

আধ্যাত্িমকতা? তােদর ঈমানদািরই বা েকাথায়? িবদ্েরাহ বা অবাধ্যতার মােঝ িক
আধ্যাত্িমকতা

বাঁেচ?

আল্লাহর

রাস্তায়

িজহাদ

ও

শহীদ

হওয়ার

মােঝই

আধ্যাত্িমকতা তথা মহান আল্লাহতায়ালার সােথ বন্ধেনর পরমতম প্রকাশ।িজহােদ
েতা

তারাই

যায়

যােদর

অন্তেরর

গভীের

মহান

প্রভুর

সােথ

বন্ধেনর

টানিট

প্রবল।শহীদ েতা তারাই হয় যারা তাঁর সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর শিরয়িত িবধােনর
িবজয় আনেত শুধু শ্রম,েমধা,অর্থ ও সময়ই িবিনেয়াগ কের না,িনেজর প্রাণও
িবিলেয় েদয়। শুধু েচতনা-রাজ্েয নয়,তােদর কর্মজীবেনর সবটুকু জুেড় থােক
মহান

আল্লাহতায়ালার

স্মরণ।েস

প্রিত

মুহুর্ত

বাঁেচ

মহান

আল্লাহতায়ালার

খিলফা রূেপ িনজ দায়বদ্ধতা িনেয়। যার মধ্েয এ দায়বদ্ধতা েনই েস ব্যক্িত যত
বড় সুিফ বা সাধক রূেপই পিরিচত পাক না েকন,আেদৗ িক তােক আধ্যাত্িমক বলা
যায়? মু’িমেনর িযকর িক স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার নােমর িযকর? েসিট েতা
তাঁর

প্রিত

দায়বদ্ধতার

মুহুর্েতর।এেদর

িনেয়ই

স্মরণ।মু’িমেনর

মহান

জীবেন

আল্লাহতায়ালা

এ

িযকর

বেলেছন,“(এরা

প্রায়

হেলা

প্রিত

তারা)যারা

দাঁিড়েয়,বেস ও শািয়ত অবস্থায় আল্লাহেক স্মরণ কের,এবং িচন্তা কের আসমানজিমেনর সৃষ্িট িনেয়..”) সুরা আল ইমরান,আয়াত ১৯১)।িযকর ও আধ্যাত্িমকতার
এিটই েতা প্রকৃত রূপ।আল্লাহতায়ালার প্রিত এরূপ গভীর প্েরম িনেয় েকান
ব্যক্িত িক মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর অপমান বা পরাজয় সইেত পাের? তাই েয
েদেশ

জনগেণর মােঝ

আধ্যাত্িমকতা

প্রকট,শয়তািন

শক্িতর

দখলদাির

িবরুদ্েধ

িজহাদও েস েদেশ প্রবলতর।তাই নবীজী(সাঃ)র এমন েকান সাহাবা িছেলন না িযিন
িজহােদ েযাগ েদনিন।অর্েধেকর েবশী সাহাবী শহীদও হেয়েছন।
িবশ্েব আজ মুসিলমেদর সংখ্যা েবেড়েছ।িবপুল ভােব েবেড়েছ নামাযী ও মসিজেদর
সংখ্যাও। েবেড়েছ সুিফ-দরেবশ ও তােদর মুরীদেদর সংখ্যাও।এবং আধ্যাত্িমকতার
নােম

েবেড়েছ

আেয়াজনও।েবেড়েছ

সুিফ

তিরকা,খানকাহ,ওরশ

ভক্িতগান,গজল,

এবং

কাউয়ালী

ও

ওিজফা

পােঠর

মােরফিত

িবশাল

গান।িকন্তু

িবশাল
এেতা

আেয়াজেনর মােঝ কতটুকু েবেড়েছ আধ্যত্িমকতা বা আল্লাহপ্েরম? কতটুকু েবেড়েছ

িজহােদ সুিফেদর সংশ্িলষ্টতা? কতটুকু প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ শিরয়ত? বরং মুসিলম
িবশ্বজুেড় যা েবেড়েছ তা হেলা আল্লাহর দ্বীেনর পরাজয়। মুসিলম েদশগুিল আজ
েদশী ও িবেদশী শত্রুেদর হােত অিধকৃত;এবং প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ কুফির আইনআদালত।েচােখর সামেন মহান আল্লাহতায়ার দ্বীন ও তাঁর শিরয়িত িবধােনর এরূপ
পরাজয় েদেখও েয ব্যক্িতিট রােত িনশ্িচন্েত ঘুমায় এবং েস পরাজয় রুখেত
িজহােদ নােম না বা িজহােদর প্রস্তুিতও েনয় না এবং জনগেণর সামেন িজহােদর
গুরুত্বও তুেল ধের না -েস ব্যক্িত যতবড় সুিফ,পীর,দরেবশ,পীের কােমল বা
আল্লামা বেল খ্যািত পাক না েকন,তার মধ্েয েয িবন্দুমাত্র আল্লাহপ্েরম বা
আধ্যাত্িমকতা নাই -তা িনেয় িক সন্েদহ চেল? আধ্যাত্িমকতার দাবীেত এরূপ
িজহাদিবমুখ ব্যক্িতগণ েয ভণ্ড –েস সাক্ষ্যিট এেসেছ েখাদ নবীজী (সাঃ)
েথেক। নবীজী (সাঃ)র প্রিসদ্ধ হাদীসঃ েয ব্যক্িতিট িজহােদ েযাগ িদল না এবং
জীবেন

েকান

িদন

িজহােদর

িনেয়তও

করেলা

না

-েস

ব্যক্িতিটর

মৃত্যু

ঘেট

মুনািফক রূেপ। এ ভন্ডামী দািড়-টুিপ ও দরেবশী েলবাস িদেয় িক লুকােনা যায়?

আধ্যাত্িমক িবপ্লেব ব্যর্থতা
ঈমানদােরর জীবেন নামায,েরাযা,হজ,যাকাত ও েকারআন পােঠর ন্যায় যত ইবাদত তার মূল লক্ষ্যিট ইবাদতকািরর জীবেন আধ্যাত্িমক িবপ্লব।ইবাদত যত গভীরতর হয়
এ িবপ্লবও ততই প্রবলতর হয়।আধ্যাত্িমক িবপ্লব এেল চািরত্িরক,রাজৈনিতক ও
সাংস্কৃিতক

িবপ্লব

তখন

অিনবার্য

হেয়

উেঠ,আগুণ

জ্বলেল

েযমন

উত্তাপ

অিনবার্য।ইবাদত কতটা সফল তা পিরমােপর মূল মাপকািঠিট হেলা ব্যক্িতর জীবেন
এই আধ্যাত্িমক িবপ্লব।নামায-েরাযা-হজ-যাকাত পালন ও েকারআন পােঠ যিদ েস
িবপ্লবই না আেস তেব বুঝেত হেব েসগুিল প্রকৃত ইবাদত নয়,িনছক রসম-েরওয়াজ।
ইবাদেতর

অর্থ

েতা

মহান

আত্মসমর্পণ।প্রিতিদন

৫

আল্লাহতায়ালার
বার

মসিজেদ

প্রিতিট

েডেক

নামায

হুকুেমর

প্রিত

েতা

আত্মসমর্পেণর

েস

পূর্ণ

প্রিশক্ষণই েদয়। েয ইবাদেত েকারআনী আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ সৃষ্িট হয় না তা িক আেদৗ ইবাদত? েয ব্যক্িতর আত্মসমর্পণ এমন আইেনর প্রিত েয আইেন
সূদ,ঘুষ ও পিততাবৃত্িতর ন্যায় জ্িবনাও িসদ্ধ -েস ব্যক্িতর ইবাদতেক িক
ঈমানদাির বলা যােব? নামায-েরাযা েতা নবীজী (সাঃ)র আমেল মুনািফকগণও পালন
কেরেছ,এমনিক নবীজী (সাঃ)র িপছেন তারা নামাযও আদায় কেরেছ।িকন্তু েস ইবাদেত
মহান

আল্লাহতায়ালার

আধ্যাত্িমকতাও।বরং

সােথ
যা

তােদর

েবেড়েছ

আত্িমক
তা

সম্পর্কিট

হেলা

রাব্বুল

বােড়িন।

ফেল

আ’’লামীেনর

বােড়িন

িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহ ও গাদ্দাির।
পশু বাঁেচ তার ৈজিবক সত্বা িনেয়,েস বাঁচায় আধ্যাত্িমকতা েনই। সত্যেক েচনা
বা

বুঝার

ব্যাপাের

পশুর

কান,েচাখ

ও

ক্বালব

েকান

সাহায্যই

কের

না।

ব্যক্িতর জীবেনও একই রূপ অবস্থা সৃষ্িট হয় ঈমানশূন্যতা ও তাকওয়াশূণ্যতার
কারেণ।তেব পার্থক্য হেলা,পশুর জীবেন অজ্ঞতা থাকেলও আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর
িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ বা অবাধ্যতা েনই।িকন্তু েস িবদ্েরাহ ও অবাধ্যতা আেছ
মানব

পশুেদর

মােঝ।

এমন

মানব

পশুেদর

িনেয়

মহান

আল্লাহতায়ালার

ভাষ্যঃ“…তােদর হৃদয় আেছ িকন্তু তা িদেয় অনুভব কের না,তােদর েচাখ কােছ
িকন্তু তা িদেয় েদেখ না,তােদর কান আেছ িকন্তু তা দ্বারা েশােন না। তারা
চতুষ্পদ পশুর মত,বরং তােদর েচেয়ও িনকৃষ্টতর।এরাই হেলা গােফল।”–(সুরা আরাফ
আয়াত ১৭৯)।প্রশ্ন হেলাঃ মহান আল্লাহতায়ালা িক তাঁর পিবত্র জান্নাত এমন
েচতনাশূণ্য পশুেদর িদেয় ভরেবন?
েদহ িনেয় েবঁেচ থাকােক িনশ্িচত করেত মহান আল্লাহতায়ালা পৃিথবী পৃষ্েট
নানারূপ পানাহােরর ব্যবস্থা কেরেছন।আর আত্মার খাদ্য েজাগােত একািধক িকতাব
নািযল কেরেছন।এবং েস সােথ লক্ষািধক নবীরাসূল পািঠেয়েছন,এবং তােদর মাধ্যেম
প্রেয়াজনীয় ওহীর জ্ঞান িদেয়েছন। মানব রূেপ েবেড় উঠার ক্েষত্ের এ হেলা অিত
অপিরহার্য

প্রেয়াজন।

েস

প্রেয়াজন

পূরেণ

পিবত্র

েকারআন

হেলা

সর্বেশষ

িকতাব।েস অর্িপত িমশন পালেন পিবত্র েকারআেনর সামর্থিটও েগাপন িবষয় নয়।
বস্তুতঃ সমগ্র মানব ইিতহােস পিরশুদ্ধ আত্মার সবেচেয় অিধক ও সবেচেয় সবল
মানুষ গেড় উেঠেছ পিবত্র েকারআেনর বেদৗলেত।মানব জািতর কল্যােণ এিটই হেলা
মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ দান।এ দান না েপেল মানুেষর পক্েষ মানিবক
পিরচয় িনেয় েবেড় উঠা েকান কােলই সম্ভব হেতা না,তখন মানুষ বাঁচেতা িনছক
পশু রূেপ।
মহান

আল্লাহতায়ালার

কােছ

সর্বশ্েরষ্ঠ

দােনর

মাসিট

হেলা

রামাদ্বান।এবং

সর্বশ্েরষ্ঠ েস দানিট হেলা আল েকারআন। েস দানেক সম্মািনত করেতই িতিন
রামাদ্বােন মাসব্যািপ েরাযা ফরয কেরেছন।এবং দান কেরেছন লায়লাতুল ক্বাদর
–যা

হাজার

প্রিতিট

মােসর

েনক

েচেয়

কর্েমর

শ্েরষ্ঠতর।বহু

সওয়াব।

এভােব

গুণ

বািড়েয়েছন

বুিঝেয়েছন,মানব

এ

মােস

জািতর

সম্পািদত

জন্য

কত

বড়

গুরুত্বপূর্ণ দান হেলা আল েকারআন। প্রশ্ন হেলা,পিবত্র েকারআন নািযল হওয়ার
মাস

হওয়ার

কারেণ

েয

মাসেক

মহান

আল্লাহতায়ালা

এভােব

সন্মািনত

করেলন,মুসিলমগণ িনেজরা েস েকারআনেক কতটা সন্মািনত করেছ? েসিট িক অর্থ না
বুেঝ বার বার খতেম েতলাওয়ােতর মাধ্যেম? েকারআন িহদােয়েতর গ্রন্থ। না বুেঝ
পড়ায়

িক

িহদােয়ত

জুেট?

েকারআন

নািযল

হেয়িছল

িসরাতুল

মুস্তািকম

েদখােত।িকন্তু েস িসরাতুল মুস্তাকীেমর অনুসরণই বা কতটুকু? অনুসরেণর জন্য
েতা েস পেথর জ্ঞানিট জরুরী। িসরাতুল মুস্তািকেমর অনুসরণ হেল েতা মহান
আল্লাহতায়ালার

সার্বেভৗমত্ব

প্রিতষ্ঠা

েপত।

গেড়

উঠেতা

ইসলািম

েখলাফত।প্রিতষ্ঠা েপত শিরয়িত িবধান।বহুরাষ্ট্ের িবভক্িতর বদেল প্রিতষ্ঠা
েপত অখন্িডত ভূেগাল। িকন্তু েসিট হয়িন।অথচ এসবই েতা িসরাতুল মুস্তাকীেমর

অিবচ্েছদ্দ অংশ।েস অংশগুিলর প্রিতিটেত পা না রাখেল িক িসরাতুল মুস্তাকীেম
চলা যায়? বরং যা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ তা েতা মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর
িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। মুসিলম েদশগুিলর শাসনতন্ত্র এবং আইন-কানুন ও আদালত
হেলা েস িবদ্েরােহর দলীল। এরূপ িবদ্েরাহ বা অবাধ্যতায় মধ্য িদেয় িক মােহ
রামাদ্বােনর সন্মান হয়?

অিধকৃিত শয়তােনর
মহান আল্লাহতায়ালার িযকর বা স্মরণ েথেক দূের সরার িবপদিট েতা ভয়ানক। তখন
িনেজর উপর অিনবার্য রূেপ িনেয়াগপ্রাপ্িত ঘেট শয়তােনর। তখন েস ব্যক্িতর
েচতনা

অিধকৃত

হয়

শয়তান

ও

শয়তােনর

সৃষ্ঠ

ধ্যান-ধারণায়।এিট

এক

ভয়ানক

শাস্িত। এ শাস্িতর পিরণােম অসম্ভব হয় িহদােয়ত লাভ ও জান্নাত লাভ। মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক েস শাস্িতর প্রিতশ্রুিতিট এেসেছ এভােবঃ “এবং েয
ব্যক্িত রহমােনর স্মরণ েথেক দূের সরেলা তার তার উপর আমরা অবশ্যই িনেয়াগ
েদই শয়তােনর এবং েস তখন তার সঙ্িগেত পিরণত হয়।এবং িনশ্িচত ভােব তারা
তােদরেক

(েকারআেন

প্রদর্িশত)পথ

েথেক

িবচ্যুত

কের,অথচ

তারা

ভােব

তারা

সত্যপথ প্রাপ্ত।” –(সুরা যুখরুফ আয়াত ৩৬-৩৭)।আল্লাহর স্মরণ েথেক িবস্মৃত
হওয়ার িবপদ েয কত ভয়াবহ -আজেকর মুসিলমগণ েতা তারই নিজর।মুসিলম েদেশ যারা
ন্যাশনািলজম,ট্রাইবািলজম,েসক্যুলািরজম,িলবারািলজম,মার্কসবাদ,পুঁিজবাদ

ও

অন্যান্য ইসলামিবেরাধী মতবােদর জয়গােন মত্ত তারা েতা মহান আল্লাহতায়ালার
স্মরণ

ও

শয়তােনর

তাঁর
রিশ।

প্রিত

দায়বদ্ধতা

তােদর

েথেক

বু্দ্িধবৃত্িত,

দূের

সরা

েলাক।

তােদর

গলায়

রাজনীিত,সংস্কৃিত,অর্থনীিত

ও

েতা
আইন-

আদালেতর অঙ্গণ েতা অৈনসলািম ধ্যানধারণা দ্বারা অিধকৃত। এবং তারা িনেজরা
পিরণত হেয়েছ ইসলােমর আন্তর্জািতক শত্রুপক্েষর েকায়ািলশন-পার্টনাের। তারা
ব্যস্ত শত্রুর অস্ত্র িনেয় মুসিলম েদশগুিলেত মুসিলম িনধেন ও শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা েরােধ।

বড় বাধািট অজ্ঞতা
মানবতা িনেয় েবেড় উঠার পেথ সবেচেয় বড় বাধািট হেলা অজ্ঞতা।এিট িবশাল বাধা
আধ্যাত্িমকতার

ক্েষত্েরও।পানাহার

ছাড়া

েদহ

বাঁেচ

না;জ্ঞান

ছাড়া

েতমিন

বাঁেচ না ঈমান।তেব েস জ্ঞান কৃিষ,পশুপালন,অর্থনীিত,িশল্প বা িবজ্ঞােনর
জ্ঞান

নয়।েসিট

সর্বশ্েরষ্ঠ
িসরাতুল

উৎস

হেলা
হেলা

মুস্তাকীম

পিবত্র
পিবত্র

িচনেত

ওহীর

জ্ঞান।ওহীর

েকারআন।একমাত্র

সাহায্য

কের

এবং

জ্ঞােনর

েকারআনী

সর্বেশষ

জ্ঞানই

জান্নােত

ও

মানুষেক

েপৗঁছায়।মহান

আল্লাহতায়ালার সােথ মজবুত আধ্যাত্িমক সম্পর্ক গড়ার ক্েষত্ের একমাত্র এিটই
তাঁর রিশ।পিবত্র েকারআেন হুকুম েদয়া হেয়েছ এ রিশেক মজবুত ভােব আঁকেড়
ধরার। এবং বলা হেয়েছ,েয এ রিশেক আঁকেড় ধরেলা েসই িসরাতুল মুস্তাকীম তথা
জান্নােতর পথ েপল।েকারআেনর সাহায্েযই মহাজ্ঞানী রাব্বুল আলামীন ব্যক্িতর
আত্মায় সরাসির ওহীর বািন েপৗঁিছেয় েদন।আত্মা তখন িহদােয়ত পায় এবং ওহীর
জ্ঞােন

সমৃদ্ধ

িবপ্লেবর

জন্য

হয়।ঈমানদােরর
প্রস্তুত

আত্মা

হয়।েয

এভােবই

মেন

ওহীর

পুষ্িট
জ্ঞান

পায়

এবং

েনই,বুঝেত

আধ্যাত্িমক
হেব

েস

মেন

আধ্যাত্িমকতাও নাই।
সমােজ েক জােহল আর েক আেলাকপ্রাপ্ত -েসিট িনর্ণেয়র মহান আল্লাহতায়ালা
িনেজর মাপকািঠিট হেলা এই ওহীর জ্ঞান। এ জ্ঞােনর অভােব একজন নেবল প্রাইজ
িবজয়ী িবজ্ঞানীও জােহল হেত পাের,জাহান্নােমর যাত্রীও হেত পাের।অতীেত যারা
িপরািমেডর ন্যায িবস্ময়কর ইমারাত গেড়েছ তারা িবদ্যাবুদ্িধ কম িছল না।
িকন্তু তারপরও তােদরেক জােহল বা অজ্ঞ বলা হেয়েছ,জাহান্নােমর বািসন্দাও
বলা হেয়েছ।ওহীর জ্ঞােনর অভােব জােহলেদর জীবেন আধ্যাত্িমকতা থােক না;যা
থােক তা হেলা িসরাতুল েমাস্তাকীম েথেক পথভ্রষ্টতা।থােক জাহান্নােমর পেথ
চলার েনশাগ্রস্ততা।জাহান্নােমর পেথ চলায় প্রিত পেদ পথ িচেন চলার প্রেয়াজন
পেড় না।জােহলেদর ধর্েম জ্ঞানার্জন তাই ফরজ নয়।অথচ িসরাতুল মুস্তাকীেম
প্রিতপেদ পা েফলেত হয় েকারআিন জ্ঞােনর আেলায় পথ িচেন। নইেল িবচ্যুিত বা
পথভ্রষ্টতা অিনবার্য। ইসলােমর শুরুিট তাই েকারআন নািযল িদেয়।গািড় েযমন
মুহুর্েতর ভূেল খােদ িগেয় পড়েত পাের,ব্যক্িতও েতমিন পথভ্রষ্টতার িশকার
হেত পাের।আধ্যাত্িমকতার েখাঁেজ ভন্ড পীর-ফিকর-দরেবেশর আসের িগেয় েপৗছার
ঘটনাও তাই কম নয়।
মুসিলেমর জীবেন মুল িফকর বা ধ্যানমগ্নতািট পথভ্রষ্টতা েথেক বাঁচার।এমন
ধ্যানমগ্নতা েথেকই জন্ম েনয় মু’িমেনর আধ্যাত্িমকতা।দরেবশী েবশভূষা এখােন
গুরুত্বহীন।ধ্যানমগ্নতা
থাকার।ঈমানদার

এখােন

ব্যক্িত

সর্বাবস্থায়

িসরাতুল

মুস্তাকীেম

অিবচল

কৃষক,শ্রিমক,িবজ্ঞানী,প্রশাসক,িবচারক,ছাত্র-

িশক্ষক,রাজনীিতিবদ হেলও েস বাঁেচ এ ধ্যানমগ্নতা িনেয়।এমন আধ্যাত্িমকতায়
সমাজ ও রাষ্ট্র অিত দ্রুত সভ্যতর হয়।সমােজ তখন অনািবল শান্িত েনেম আেস।
সাহাবােদর

আমেল

আধ্যাত্িমকতা

েতা

িনেয়

হেয়িছল।জীবেনর

বাঁচায়।অথচ

এক্েষত্ের।ব্যর্থতার
জ্ঞানার্জন

েসিটই

প্রত্েযক

এ

মহািবপদ

নরনারীর

মুল

মানব

জািতর

েথেক

বাঁচােতই

উপর

ফরজ

পরীক্ষািট

সবেচেয়

কেরেছন

মহান
এবং

বড়

হয়

ব্যর্থতািট

আল্লাহতায়ালা
লক্ষািধক

েযমন
ঘেট
ওহীর

নবীরাসূল

পািঠেয় সাহায্যও কেরেছন।সফল েতা তারাই যারা েস েনয়ামত েথেক ফায়দা িনেয়েছ।
মুসিলেমর জ্ঞানার্জেনর এ পর্বিট স্কুল-কেলজ-মাদ্রাসা বা িবশ্বিবদ্যালেয়র
িডগ্ির লােভ েশষ হয় না।বরং েস জ্ঞানার্জেনর ধারােক িবরামহীন করেত পব্ত্ির

েকারআেনর

সােথ

েস

সম্পর্কিট

অটুট

রাখেত

হয়।এবং

েসিট

কবের

েপৗছার

পূর্বপর্যন্ত। তাই নবী পাক (সাঃ)এর িনর্েদশঃ “উতলুবুল ইলম িমনাল মাহেদ
ইলাল লাহাদ”। অর্থঃ “েদালনা েথেক কবর অবিধ জ্ঞানার্জন কেরা”। মুসলমােনর
তাই শুধু স্েরফ মুর্িতপুজা বা নাস্িতকতার িবপদ েথেক বাঁচা নয়,বরং অজ্ঞতার
পাপ েথেক বাঁচাও।

িবষয় আত্িমক েরাগমুক্িতর
ব্যক্িতর

জীবেন

অিতশয়

গুরুত্বপূর্ণ

হেলা

আত্িমক

েরাগমুক্িত।আত্িমক

েরাগমুক্িতর উপরই িনর্ভর কের ব্যক্িতর আত্িমক পিরশুদ্িধ ও আধ্যাত্িমক
ভােব েবেড় উঠা। অর্থাৎ মানিবক পিরচয় িনেয় বাঁচা। আত্মার েস েরাগমুক্িতেত
রেয়েছ

মহান

েঘাষণা,“েহ

আল্লাহতায়ালার
মানব!েতামােদর

িনর্ভূল
কােছ

িচিকৎসা

েতামােদর

ব্যবস্থা।পিবত্র

প্রিতপালেকর

িনকট

েকারআেনর

েথেক

এেসেছ

নিসহত,এেসেছ েতামােদর অন্তের েয েরাগ আেছ তার আেরাগ্য।এবং যারা মু’িমন
তােদর

জন্য

এেসেছ

েহদােয়ত

এবং

রহমত।”–(সুরা

ইউনুস,

আয়াত

৫৭)।বলা

হেয়েছ,“উম্মীেদর মধ্য েথেক িতিন একজন রাসূল পািঠেয়েছন িযিন তােদরেক তাঁর
আয়াতসমূহ েতলাওয়াত কের েশানান,(এভােব)তােদরেক পিবত্র কেরন,এবং তােদরেক
িশক্ষা েদন িকতাব ও িহকমত। ইিতপূর্েব েতা এরাই িছল েঘারতর িবভ্রান্িতেত।(সুরা জুমুয়া,আয়াত ২)। অর্থাৎ েকারআন েতলাওয়াত ও েকারআেনর জ্ঞান আত্মস্থ
করার

মধ্য

পিবত্র

িদেয়

েকারআন

আেস
মহান

পিবত্রতা,আেস

প্রকৃত

আল্লাহতায়ালার

িশক্ষা

সর্বশ্েরষ্ঠ

ও

প্রজ্ঞা।েয

দান

ও

কারেণ

আধ্যাত্িমক

েরাগমুক্িতর উপায় -েসিট বুঝার জন্য উপরুক্ত দুিট আয়াতই যেথষ্ট।পিবত্র
েকারআেনর জ্ঞান ছাড়া আধ্যাত্িমক িবপ্লব দূের থাক,উচ্চতর মানব ও মানিবক
সভ্যতাও গড়া অসম্ভব। মু’িমেনর দািয়ত্ব হেলা,আল্লাহতায়ালার েনয়ামতপূর্ণ
ভাণ্ডার েথেক ফায়দা েনয়া।
পশুর জীবেন ওয়াজ-নিসহেতর মূল্য থােক না।কারণ,পশুত্েবর উর্দ্েধ উেঠ মহান
িকছু হওয়া তার লক্ষ্য নয়।েস িমশনিট েতা মানুেষর। মানুষেক বনজঙ্গেলর গুহায়
ইতর ভােব বসবােসর জন্য সৃষ্িট করা হয়িন।বরং তােক গড়া হেয়েছ জান্নােতর
উপেযাগী হওয়ার জন্য।েস জন্য চাই আত্মায় পিরশুদ্িধ।পিরশুদ্িধর কােজ সহায়তা
দােনর

দািয়ত্বিট

মহান

আল্লাহতায়ালা

িনজ

হােত

িনেয়েছন।েদেহ

েযমন

েরাগ

আেস,েতমিন মেনও বার বার বক্রতা ও িবভ্রান্িত আেস।সুস্থ্যতা িনেয় বাঁচার
জন্য

চাই

প্রিতপেদ

েস

িবভ্রান্িত

ও

িহদায়াত।িহদােয়েতর

বক্রতা
েস

েথেক

দ্রুত

িজম্মাদাির

মহান

আেরাগ্য।েস

জন্য

স্রষ্টার।েস

চাই

লক্ষ্য

পূরেণই নািয়ল হেয়েছ পিবত্র েকারআন।তাই মহান আল্লাহতায়ালার েঘাষণাঃ “ইন্না
আলায়নাল

হুদা”

অর্থঃ

“িনশ্চয়ই

পথ

েদখােনার

দািয়ত্ব

আমার।”

–(সুরা

লাইল)।বলা

হেয়েছ,“এিট

(েকারআন)

মানব

জািতর

জন্য

সুস্পষ্ট

বর্ণনা;এবং

মুত্তাকীেদর জন্য িহদােয়ত ও নিসহত। -(সুরা ইমরান আয়াত ১৩৮)।
ইসলােমর প্রথম িদেক মুসিলম জীবেন যখন নামায-েরাযা,হ্জ-যাকাত িছল না এবং
েকান স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়ও িছল না তখনও মুসিলম ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
মুসলমান সৃষ্িট হেয়েছ এই েকারআেনর গুেণ। ইসলােমর প্রথম শহীদ হেলন হযরত
সুমাইয়া (রাঃ) ও তাঁর স্বামী হযরত ইয়ােছর (রাঃ)র। মক্কার কােফরেদর িনর্মম
অত্যাচার তাঁরা নীরেব সেয় েগেছন,এবং শহীদ হেয় েগেছন। িকন্তু আল্লাহর
দ্বীন েথেক এক িবন্দু্ও তাঁরা সেরনিন। মাদ্রাসা বা কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়
না িগেয়ও তাঁরা েপেয়েছন সত্যেক েচনার জ্ঞান।তাকওয়া এবং তাজিকয়ােয় নাফস
তথা আত্মার পরশুদ্িধর এর েচেয় বড় নমুনা আর িক হেত পাের? আজেকর উচ্চ
িডগ্িরধািরগণ পায় িক েস সামর্থ? িবপেদর মুহুর্েত তাঁরা েপেয়েছন মহান
আল্লাহতায়ালার

পক্ষ

েথেক

পিবত্র

েকারআেন

বর্িনত

নিসহত

ও

েহদায়াত।মুসলমানেদর জীবেন নামায-েরাযা-হজ-যাকাত েবেড়েছ,নফল ইবাদতও েবেড়েছ
এবং িবপুল ভােব েবেড়েছ মসিজদ মাদ্রাসা।িকন্তু বােড়িন েকারআেনর জ্ঞান।
আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত নিসহত,েহদােয়ত ও জ্ঞােনর বাণীগুেলােক েযভােব নবী
(সাঃ)র

যুেগ

আস্েত

আস্েত

অন্তেরর

গভীের

ভাল

ভােব

বিসেয়

েদয়ার

কাজিট

হেয়িছল -আজেকর মুসিলম সমােজ তা হচ্েছ না।
“েকারআনেক আিম সহজ কের কেরিছ উপেদশ গ্রহেণর জন্য,উপেদশ গ্রহণকাির েকউ আেছ
কী?”

সুরা

ক্বামাের

মহান

আল্লাহতায়ালা

এ

প্রশ্নিট

একবার

নয়,৪

বার

েরেখেছন।মহান করুণামেয়র প্রত্যাশা,েয পিবত্র েকারআেন করীমেক িতিন সহজ কের
নািযল

কেরেছন

তা

েথেক

মানব

জািত

প্রিতকর্েম

উপেদশ

িনেব

এবং

পিরণােম

জান্নাত পােব। জাহান্নােমর আগুণ েথেক বাঁচার এছাড়া িক িভন্ন পথ আেছ?
েকারআন েথেক উপেদশ েনয়ার িবষয়িট এতই গুরুত্বপূর্ণ েয েসিট বুঝােত একই
সুরায়

প্রশ্নিট

িতিন

৪

বার

েরেখেছন।িচন্তাশীল

মানুেষর

অন্তের

ধাক্কা

েদয়ার জন্য িক এিটই যেথষ্ট নয়? অথচ অন্যেদর কথা দূের থাক,েখাদ মুসলমােনরা
করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার ডােক সাড়া েদয়িন।মুসিলম ঘের েকারআন েতলাওয়াত
হয়

স্েরফ

সওয়াব

হািসেলর

আশায়,িহদােয়ত

লাভ

বা

িশক্ষা

লােভ

নয়।প্রশ্ন

হেলা,িহদােয়ত লাভ না হেল সওয়াব লাভ কীরূপ হেব? আরবী ভাষায় “সওয়াব” হেলা
েবানাস বা পুরস্কার,িহদােয়ত নয়।েবানাস বা পুরস্কার েতা তারাই পায় যারা
প্রভুর হুকুেমর আজ্ঞাবহ ও িনষ্টাবান,অবাধ্য বা িবদ্েরাহীেদর তা জুেট না।
অবাধ্য বা িবদ্েরাহীগণ বিহস্কৃত করা হয় এবং শাস্িতও েদয়া হয়।যারা েকারআন
েথেক েকান িহদােয়তই িনল না,শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ যােদর লাগাতর
যুদ্ধ,এবং

যােদর

রাজনীিত,সংস্কৃিত,েপাষাক-পিরচ্ছদ

ও

আচরেণর

মােঝ

িবদ্েরােহর সুর –মহান আল্লাহতায়ালা িক তােদরেক স্েরফ েকারআন েতলাওয়ােতর
কারেণ সওয়াব িদেবন তথা পুরস্কৃত করেবন?

েকারআেনর কথাগুেলা েয ব্যক্িত বুঝেলাই না -তা েথেক েস ব্যক্িত িহদােয়ত
পােব কীরূেপ? ওহীর জ্ঞানেক েস িনজ মেনর গভীের বসােবই বা িক কের? েকারআন
না

বুঝার

কারেণ

তখন

ব্যক্িতর

লাগাতর

দুরত্ব

বৃদ্িধ

পায়

েখাদ

মহান

আল্লাহতায়ালা েথেক।এবং তখন বােড় পথভ্রষ্টতা।তােত অসম্ভব হয় ইসলাম েথেক
কল্যাণ লাভ।এবং অসম্ভব হয় আল্লাহতায়ালার সাহায্য লাভ।েয ব্যক্িত মহান
আল্লাহতায়ালা েথেক এভােব দুের সরেলা এবং িযকরশূণ্য হেলা,তার মন ও মনন েয
শয়তােনর দ্বারা অিধকৃিত হেব েসিটই েতা েকারআেন েঘািষত মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতশ্রুিত।ফেল

পৃিথবীেত

মুসিলেমর

সংখ্যা

বাড়েলও

ইসলােমর

প্রিতষ্ঠার

বাড়েছ না।বরং বাড়েছ িভতের ও বাইেল শয়তািন শক্িতর িবজয়।অথচ আল্লাহতায়ালা ও
তাঁর পিবত্র েকারআেনর সােথ সংেযাগ বাড়ােত প্রাথিমক যুেগর অনারব মুসিলমগণ
িনেজেদর

মাতৃভাষােক

েকারআেনর

ভাষা

পিরত্যাগ

েশখািট

কের

এতটাই

আরবী

সহজ

ভাষােক

প্রমািণত

গ্রহণ
হেয়েছ

কেরিছল।েস
েয

ভাষা

আমেল
িশখেত

িমশর,সূদান,মরক্েকা,িতউিনিসয়া, আলিজিরয়া,িলিবয়া,েমৗরতািনয়া,িসিরয়া,ইরাকসহ
িবশাল এলাকার জনগণেক স্কুল-কেলজ বা িবশ্বিবদ্যালেয় েযেত হয়িন।

সবেচেয় বড় ব্যর্থতািট
মানব জািতর সবেচেয় বড় ব্যর্থতািট কৃিষ,িশল্প,িবজ্ঞান বা ব্যবসা-বািণজ্েয
নয়।বরং েস ভয়ানক ব্যর্থতািট আধ্যাত্িমকতায়।সভ্যতার নােম যুেগ যুেগ যা
েবেড়েছ তা সভ্যতা নয়,বরং িনদারুন অসভ্যতা। ইিতহােস েস উদাহরনও িক কম?
প্রাচীন িমশরীয় সভ্যতার বড় বড় িপরািমড এবং ইউেরাপীয় সভ্যতার িবশাল িবশাল
শহর ও িশল্পস্থাপনা েতা েস অসভ্যতারই প্রতীক।িপরািমড গড়েত পাথর চাপায়
মারা েগেছ হাজার হাজার দাসশ্রিমক।িপরািমডগুেলা েতা েসিটই স্মরণ কিরেয়
েদয়। ইউেরাপীয়েদর েজৗলুস বাড়ােত এিশয়া-আফ্িরকা ও আিমিরকার েকািট েকািট
মানুষেক ঔপিনেবিশক শাসেনর িনষ্ঠুর িনর্যাতন সইেত হেয়েছ।তােদর পিরচািলত
ইথিনক

ক্িলন্িজংেয়

ইন্িডয়ান,অস্ট্েরিলয়ার
জনগণ।গরু-ছাগেলর

ন্যায়

প্রায়

িনর্মূল

অ্যাব-অিরিজন
হােট

তুেল

ও

হেয়

েগেছ

আিমিরকার

িনউিজল্যান্েডর

েবচা-িবক্ির

করা

আিদবািস

হেয়েছ

লক্ষ

েরড
মাউরী
লক্ষ

আফ্িরকানেদর। ব্িরিটশ পণ্েযর কাটিত বাড়ােত বাংলার মসিলন িশল্িপেদর হােতর
আঙ্গুল

কাটা

হেয়েছ।পাশ্চাত্য

অসভ্যতার

আেরক

অসভ্য

সৃষ্িট

হেলা

ইসরাইল।িফিলস্িতেনর আিদবাসীেদর িনর্মূেলর মধ্য িদেয় তারা প্রিতষ্ঠা কেরেছ
অিত আগ্রাসী ও বর্ণবািদ রাষ্ট্র ইসরাইল।পাশ্চাত্য সভ্যতার অিত ভয়ংকর দুিট
উপহার হেলা দুিট িবশ্বযুদ্ধ।সােড় ৭ েকািট মানুষ হত্যার পাশাপািশ এ দুিট
িবশ্বযুদ্েধ েয পিরমান সম্পদ হািন কেরেছ তা িদেয় সমগ্র িবশ্েবর মানুষ
বহুযুগ

িবনাশ্রেম

আরাম-আয়ােশ

কাটােত

পারেতা।এত

সম্পদহািন

অতীেত

েকান

ভূিমকম্প,সুনামী বা ঘূিনঝেড় হয়িন।হালাকু েচঙ্িগেজর বর্বরতােক এ ধ্বংসযজ্ঞ

ম্লান

কের

িদেয়েছ।তেব

িবনােশর

হয়িন।িভেয়তনাম,আফগািনস্তান

ও

েস

বর্বর

ইরােক

ধারা

আগ্রাসন

ও

দুিট

িবশ্বযুদ্েধ

ধ্বংসযজ্ঞ

হেলা

েশষ
নতুন

সংেযাজন। প্রাণনাশী ও সম্পদিবনাশী যুদ্ধিবগ্রেহর েস পাশ্চাত্য ধারা আজও
অব্যাহত

রেয়েছ।যুদ্েধর

েঘাষণা

না

িদেয়ও

চলেছ

ড্েরান

হামলায়

হত্যাকান্ড।মানবহত্যােক পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারেকরা এভােব এক িবশাল িশল্েপ
পিরণত কেরেছ।তারা চালু কেরেছ েগায়ান্তানােমা েব ও আবু গািরেবর সংস্কৃিত।
জুয়া,মদ্যপান,অশ্িললতা,পর্ণগ্রাফীর

সােথ

িফিরেয়

এেনেছ

সমকামীতার

ন্যায়

আিদম পাপাচার। এগুিলেক সভ্যতা ও আধুিনকতা বলেল অসভ্যতা আর কােক বলা যােব?
পশুর বল তার েদেহ,েসখােন েকান আধ্যাত্িমকতা থােক না।েতমিন আধ্যাত্িমক
থােক

না

কােফরেদর

যুদ্ধিবগ্রহ

ও

িবপ্লেবও।ফেল

েসসব

যুদ্ধ-িবগ্রহ

ও

িবপ্লেব জানমােলর স্েরফ ক্ষয়ক্ষিতই েবেড়েছ।তােত বড়েজার বহুেদেশর সরকার ও
মানিচত্র

পাল্েট

েগেছ।িকন্তু

তােত

মানুেষর

চিরত্র

পাল্টায়িন,শান্িতও

আেসিন।মহান আল্লাহতায়ালার স্মরণ বা আধ্যাত্িমকতা িনেয় েবেড় না উঠেল মানুষ
েয কতটা ধ্বংসমুিখ ও জাহান্নামমুিখ হয় –এ হেলা তার উদাহরণ।তাই মানবইিতহােসর

বড়

িশক্ষাঃ

স্েরফ

যুদ্ধিবগ্রহ

ও

িবপ্লেব

শান্িত

বা

কল্যাণ

নাই।আেখরােতও েকান কল্যাণ নাই।েযগুণিট মানুষেক অন্য জীবজন্তু ও সৃষ্িটকূল
েথেক শ্েরষ্ঠতর েদয় েসিট তার ৈদিহক বল নয়,েসিট আধ্যাত্িমক গুণ।মানবসমাজ
একমাত্র তখনই মানিবক পিরচয় পায় ও শান্িতর সন্ধান পায় যখন েস আধ্যাত্িমক
শক্িতর বৃদ্িধ ঘেট।
ব্যক্িতর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ মহৎ ও িবপ্লবিট গুণিট হেলা তাকওয়া।এ
গুণিট েযমন ব্যক্িতর জীবেন আেলািকত িবপ্লব আেন,েতমিন মহান আল্লাহতায়ালার
চলার পেথ তীব্র গিতময়তা আেন। েস গিতময়তা িবপ্লব আেন উম্মাহর জীবেনও। সমাজ
ও সভ্যতা তখন সামেন এগুয়। নইেল জীবন পিরণত হয় সকাল েথেক সন্ধা,সন্ধা েথেক
সকাল

–এরূপ

বৃত্তাকাের

ঘূর্ণায়মান

এক

গিতহীন

জীবেন।

প্রাচীন

অজ্ঞতা,উলঙ্গতা,পাপাচার ও সমকািমতার ন্যায় নানা পাপাচার তখন সমােজ বার
বার িফের আেস।এ কারেণই প্রাচীন জািহিলয়াত েতা পাশ্চাত্য সভ্যতায় আবার
িফের এেসেছ।তাছাড়া ইবাদত কবুেলর শর্ত হেলা তাকওয়া। নামায-েরাযা,হজ-যাকাত
েতা

বহু

মানুষই

আদায়

কের।প্রিত

বছর

বহু

লক্ষ

মানুষ

েদয়

পশু

েকারবানী।িকন্তু সবার ইবাদত বা েকারবানী িক কবুল হয়? েকারবানী িদেয়িছেলন
হযরত আদম (আঃ)এর দুই পুত্র হািবল ও কািবল।হািবেলর েকারবানী কবুল হেয়িছল
িকন্তু কবুল হয়িন কািবেলর। কারণ কাবুেলর েকারবানীেত তাকওয়া িছল না।বরং
িছল অবাধ্যতা।েস অবাধ্যতার কারেণই েস তার ভাই হািবলেকও খুন কের।শুধু আমল
কবুল নয়,পাপ েমাচেনও তাকওয়ার িবকল্প েনই। পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ,“েয
ব্যক্িত আল্লাহেক ভয় করেলা (তথা তাকওয়ার অিধকাির হেলা)তাঁর পাপ িতিন
েমাচন কের িদেবন।”–(সুরা তালাক,আয়াত ৫)।তাকওয়ার বেলই ব্যক্িত পায় আল্লাহর

প্রিতিট হুকুেম লাব্বােয়ক তথা আিম হািজর বলার সামর্থ।েসিট েযমন নামাযেরাযা,হজ-যাকাত

পালেনর

ক্েষত্ের

েতমিন

রাষ্ট্র

জুেড়

শিরয়িত

িবধান,সূদমূক্ত অর্থনীিত ও দুর্বৃত্তমুক্ত প্রশাসন প্রিতষ্টার ক্েষত্ের।
যার মধ্েয মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম লাব্বােয়ক বলার েস সামর্থ নাই,বুঝেত
হেব তার মধ্েয তাকওয়াও নাই। এমন ব্যক্িতগণ মুেখ যাই বলুক কার্যত তারা
আল্লাহর অবাধ্য ও িবদ্েরাহী। এমন িবদ্েরােহর পরও িক তােদর ঈমান যাচােয়
িবরাট

পরীক্ষা-িনরীক্ষার

আল্লাহতায়ালার

শিরয়িত

প্রেয়াজন
িবধান

আেছ।এমন

েখাদ

পেড়েছ।সূদ,জুয়া,অশ্িললতা,পিততাবৃত্িতর

িবদ্েরাহীেদর

মুসিলম
ন্যায়

েদেশ

কারেণই

আস্তাকুঁেড়

নানারূপ

অপরাধ

মহান
িগেয়

কর্ম

তখন

সরকাির প্রশাসন,পুিলশ ও আদালেতর প্রেটকশন পায়।অিধকাংশ মুসিলম েদশ বস্তুত
অিধকৃত এরূপ িবদ্েরাহীেদর হােতই।

নাশকতা শয়তােনর
মহান আল্লাহতায়ালা চান,তাঁর গড়া সুন্দর পৃিথবীিট পিরশুদ্ধ ও উচ্চতর গুেণর
মানেব পূর্ণ েহাক। িতিন চান,প্রিতিট মানব িশশু িনয়ামতপূর্ণ জান্নােতর
বািসন্দা হওয়ার েযাগ্যতা িনেয় েবেড় উঠুক,এবং িনর্মূল েহাক এ ধরাধােম
দুর্বৃত্তেদর আিধপত্য ও দুর্বৃত্তকরেণর প্রক্িরয়া। িনর্িমত েহাক মানবতায়
পিরপূর্ণ এক মহান সভ্যতা। তেব েস কােজ অপিরহার্য হেলা ৈনিতক ও আধ্যাত্িমক
িবপ্লব। েসিট েযমন ব্যক্িতর জীবেন,েতমিন পিরবার,সমাজ ও রাষ্ট্র জুেড়।েস
লক্ষ্য

পূরেণই

মহান

আল্লাহতায়ালা

লক্ষািধক

নবী-রাসূল

পািঠেয়েছন,েতমিন

নািযল কেরেছন ৪ খািন ধর্মীয় গ্রন্থ। েস ধারায় পিবত্র েকারআন হেলা সর্বেশষ
িকতাব।

িকন্তু

মহান

আল্লাহতায়ালার

েস

আেয়াজেনর

িবরুদ্েধ

শয়তােনর

আেয়াজনিটও িবশাল। মুসিলম রাষ্ট্রগুিল মূলত শয়তািন শক্িতর হােতই অিধকৃত।
তােদর

হােত

রেয়েছ

ইসলািম

েচতনা

রাজৈনিতক,সাংস্কৃিতক,সামািজক,অর্থৈনিতক
রাষ্ট্রীয়

প্রিতষ্ঠান

রূেপ।সংকুিচত

হেয়েছ

ব্যবহৃত

েকারআন

ও

হচ্েছ

িশক্ষা।

অপর

িবনাশী

সামিরক
ইসলােমর
িদেখ

অসংখ্য

প্রিতষ্ঠান।
িবরুদ্েধ

িবিনেয়াগ

সকল

হািতয়ার

েবেড়েছ

গান-

বাজনা,েখলাধুলা,নাটক,িটিভ,িসেনমা,সািহত্য ও পত্র-পত্িরকায়। প্রিত জনপেদ
গড়া হেয়েছ মদ্যশালা,নাট্যশালা,িসেনমা হল,পিততাপল্িল,সূদী ব্যাংক,ক্লাবক্যািসেনা গড়া হয়। লক্ষ্য,িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক িবচ্যুত করা ও পােপর
পেথ টানা।তখন িক সম্ভব আধ্যাত্িমক ভােব েবেড় উঠা?

শয়তােনর হািতয়ার

মানব জীবেন মহামূল্যবান সম্পদিট হেলা সময়।মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক
এিট এক মহামূল্য আমানত।েস আমানেতর বড় েখয়ানত হয় অপচেয়। মৃত্যু ঘিনেয় এেল
েকািট েকািট টাকা ব্যেয়ও এক মুহুর্ত সময় বাড়ােনা যায় না। অর্থ অপচয়কািরেক
শয়তােনর ভাই বলা হেয়েছ। িকন্তু যারা মহামূল্য সময় অপচয় কের তােদরেক িক
বলা যােব? মহান আল্লাহতায়ালার কােছ িক এ অপচেয়র িহসাব িদেত হেব না? অথচ
িবেনাদেনর

নােম

এরূপ

িবশাল

অপচয়েক

জাতীয়

সংস্কৃিতেত

পিরণত

করা

হেয়েছ।আল্লাহতায়ালার স্মরণ ও তাকওয়া িবনােশ শয়তােনর হািতয়ার বহু। েসগুিল
েযমন

নাচ-গান,যাত্রা

েদখায়

েয

মন

ও

িবেভার

কুসািহত্য,েতমিন
েস

মেন

িক

হেলা

পরকােলর

েখলাধুলা।েখলায়
ভয়-ভাবনা

থােক?

বা
থােক

েখলা
িক

আল্লাহতায়ালার িযকর। িযকরশূণ্য েস মন তখন অিধকৃত হয় শয়তােনর হােত। ফেল
নামােযর ওয়াক্ত অিতক্রান্ত হেলও উঠার হুশ থােক না। শয়তান েতা এভােবই মহান
আল্লাহতায়ালা ভয় ও তাঁর স্মরণেক িবলুপ্ত কের।শত শত েকািট ঘন্টা এভােবই
িবেনাদেনর নােম হািরেয় যায়। মুসিলম উম্মাহর জীবেন প্রিতবছর এ অপচেয়র
পিরমান বহু ট্িরিলয়ন ঘন্টা।এর িসিক সময় দ্বীেনর দাওয়াত ও িজহােদ ব্যয় হেল
মুসিলম িবশ্ব েথেক বহু পূর্েবই শত্রুশক্িতর দখলদাির িবলুপ্ত হেতা এবং
ইসলাম আিবর্ভূত হেতা িবশ্বশক্িত রূেপ।পার্িথব জীবন েতা পরীক্ষা কাল।মহান
আল্লাহতায়ালার েঘাষণা,“(িতিনই েসই আল্লাহ)িযিন সৃষ্িট কেরেছন মৃত্যু ও
জীবন যােত পরীক্ষা করেত পােরন েতামােদর মধ্েয কর্েম েক উত্তম।”–(সুরা
মুলক আয়াত ২)।প্রশ্ন হেলা,পরীক্ষা িদেত বেস েকউ িক িবেনাদেন ব্যস্ত হয়?
িবেনাদেন িক ধ্যানমগ্নতা সম্ভব? সম্ভব িক আধ্যাত্িমক উন্নয়ন? অথচ শয়তান
েসিটই চায়। শয়তািন শক্িতর হােত ব্যক্িত,সমাজ ও রাষ্ট্র অিধকৃত হওয়ার
সবেচেয় বড় িবপদিট েতা এখােনই।

অপিরহার্য েকন রাষ্টিবপ্লব?
আধ্যাত্িমক
িবপ্লব।

িবপ্লেবর

আত্মার

অৈনসলািমক

জন্য

েখারাক

রাষ্ট্েরও

যা

েযমন
েমেল

অিত

অপিরহার্য

বন-জঙ্গেল

েমেল

না।রাষ্ট্েরর

তা

হেলা

না,েতমিন

সবেচেয়

ইসলািম
শয়তােনর

রাষ্ট্র
অিধকৃত

গুরুত্বপূর্ণ

কাজ

রাস্তাঘাট,িশল্পকারখানা বা হাসপাতাল গড়া নয়। বাঘ-ভালুক েথেক বাঁচােনাও
নয়; বরং অিতগুরুত্বপূর্ণ কাজিট জনগণেক জাহান্নােমর আগুণ েথেক বাঁচােনা।
মানব জীবেন এিটই সবেচেয় বড় বাঁচা।নইেল অনন্ত অসীম কােলর জন্য ঘর হয়
জাহান্নােমর আগুেণ। েস সােথ রাষ্ট্েরর দািয়ত্ব হেলা,িসরাতুল মুস্তাকীেম
তথা

জান্নােতর

পেথ

টানার।

এিটও

িবশাল

শ্রমসাধ্য

ও

ব্যয়সাধ্য

কাজ।

জাহান্নােমর আগুণ েথেক জনগণেক বাঁচােনা ও জান্নােতর পথ েদখােনার কাজিট
মূলত নবীরাসূলেদর কাজ। নবী-রাসূলেদর অবর্তমােন েস কাজিট িনজ দািয়ত্েব েনয়
ইসলািম রাষ্ট্র। ইসলািম রাষ্ট্েরর অবর্তমােন েস কাজ ব্যক্িত ও পিরবােরর

পক্েষ

অিত

কিঠন

প্রিতরক্ষা

হেয়

এজন্যই

পেড়।

ইসলািম

মু’িমনেদর

রাষ্ট্র

জীবেন

সবেচেয়

িনর্মাণ

ও

েস

গুরুত্বপূর্ণ

রাষ্ট্েরর

কাজ।

একােজ

ব্েশীর ভাগ নবীজী (সাঃ)র সাহাবা শহীদ হেয় েগেছন। অথচ শয়তািন শক্িতর িমশন
হেলা,একােজ মুসলমানেদর িনর্িলপ্ত করা।
ইসলােমর মহান নবীজী (সাঃ) শুধু েকারআন-হাদীস েরেখ যানিন,জনগণেক জান্নােতর
পেথ িনেত একিট শক্িতশালী রাষ্ট্রও েরেখ যান। প্রিতিট ঈমানদােরর দািয়ত্ব
শুধু নামায-েরাযা ও হজ-যাকাত পালন নয়, বরং েস রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠায় ও
প্রিতরক্ষায় আমৃত্যু ৈসিনক হেয় যাওয়া।এিটই নবীজী (সাঃ)র পক্ষ েথেক েখলাফত
তথা প্রিতিনিধত্েবর দায়ভার। এ রাষ্ট্েরর পাহারায় এক মুহুর্ত ব্যয় করােক
নবীজী (সাঃ) সারা রােতর নফল ইবাদেতর েচেয় শ্েরষ্ঠ বেলেছন। শত্রুর হামলার
মুেক প্রিতরক্ষার কাজেক িজহােদর মর্যাদা েদয়া হেয়েছ। এ ইবাদেত প্রাণ েগেল
তাঁেক মৃত বলােক মহান আল্লাহতায়ালা হারাম কের িদেয়েছন। এমন শহীদেদর জন্য
িতিন

সরাসির

ব্যর্থতা

জান্নােত

প্রেবেশর

নামাযী,েরাযাদার

বা

িবধান

হািজ

েরেখেছন।

হওয়ােত

আজেকর

মুসলমানেদর

নয়,মসিজদ-মাদ্রাসা

বড়

গড়ােতও

নয়,বরং আল্লাহর দ্বীেনর মুজািহদ হওয়ােত। িবলুপ্ত ঘেটেছ আল্লাহর পেথ িজহাদ
ও েখলাফেতর। এবং েযিদন েথেক িবলুপ্ত হেয়েছ েখলাফত, েসিদন েথেকই মুসিলম
েদশগুিল অিধকৃত হেত শুরুকেরেছ ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত। িবচ্যুিত েবেড়েছ
িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক। এবং িবলুপ্ত হেয়েছ ইসলােমর শিরয়িত িবধান। আর
শিরয়ত পালন না হেল িক ইসলাম পালন হয়? মহান আল্লাহতায়ালার হুিশয়ািরঃ “মান
লাম ইয়াহকুম িবমা আনাযাল্লাহু ফা উলািয়কা হুমুল কািফরুন, …হুমুল যািলমুন,
…হুমুল ফািসকুন” অর্থ আল্লাহ েয িবধান নািযল কেরেছন তা অনুযায়ী যারা
িবচার ফয়সালা কের না তারাই কািফর, ….তারাই যািলম, ….তারাই ফািসক।” –সুরা
মােয়দা

আয়াত

৪৪,

৪৫,

৪৭)।

কািফর,যািলম

ও

ফািসক

হওয়ার

জন্য

িক

তাই

মুর্িতপুজাির,অগ্িনপুজাির বা নাস্িতক হওয়ার প্রেয়াজন পেড়? েদেশর িবচার
কাজ েথেক মহান আল্লাহর নািযলকৃত শিরয়িত িবধােনর অপসারণই যেথষ্ঠ।অজ্ঞতা
অবাধ্যতাই

বাড়াই।জািহিলয়ােতর

এিটই

েতা

খাসলত।মুসিলম

েদেশ

তাই

েবেড়েছ

শিরয়েতর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। ঔপিনেবিশক শাসেনর বেদৗলেত মুসলমানেদর েচতনা
রাজ্েয ঘন েমেঘর ন্যায় েছেয় আেছ জািহিলয়াত।েস েমঘ িদন িদন আেরা ঘিনভূত
হচ্েছ। অথচ স্েরফ সাহাবােয় েকরােমর সময় নয়,এমন িক ঔপিনেবিশক কাফরেদর হােত
অিধকৃত হওয়ার পুর্েব মুসিলম েদশগুিলেত িক এমন একিট িদনও অিতক্রান্ত হেয়েছ
যখন আদালেত শিরয়িত আইন িছল না? ইসলািম রাষ্ট্র িনর্িমত না হেল ইসলাম পালন
এভােবই অসম্ভব হয় এবং জনগণ ইসলাম েথেক দুের সেব।তখন মুসিলম েদেশ বৃদ্িধ
পায়

মুসিলম

নামধাির

কট্েটার

কােফর,জােলম

ও

ফােসকেদর

সংখ্যা।

ইসলােমর

প্রচার ও প্রিতষ্ঠা িনেয় তখন েখাদ মুসিলম েদেশ িজহাদ করেত হয়!
মানুেষর িচন্তা-েচতনা,আচার-আচরণ,কর্ম ও সংস্কৃিতেত পিরবর্তন আনা মামুলী

িবষয় নয়। অন্েযর িবরুদ্েধ দূের থাক,একাকী এমন িক িনেজর নফেসর িবরুদ্েধ
িজহােদ িবজয় লাভও অেনক সময় অসম্ভব হেয় পেড়। অৈনসলািমক রাষ্ট্ের এমনিক িনজ
পিরবাের সদস্যেদর উপর িনয়ন্ত্রন রাখা ও তােদরেক ইসলােমর পেথ রাখা অিত
কিঠন।অতীেত

ব্যর্থ

হেয়েছন

এমন

িক

নবীও।আজ

ব্যর্থ

হচ্েছন

অেনক

আেলম

পিরবার। কারণ শয়তান ও িনজ নফেসর িবরুদ্েধ িজহােদর মূল হািতয়ারিট হেলা আল
েকারআেনর

গভীর

কেলজ,িমিডয়া

জ্ঞান।িকন্তু

বা

সািহত্েয

েস

জ্ঞান

েমেল?

িক

েসগুিল

অৈনসলািম

বরং

রাষ্ট্েরর

িশশুমনেক

স্কুল-

ইম্যুনাইজড

কের

ইসলােমর িবরুদ্েধ। বীজ েথেক চারা বৃক্ষ রূেপ েবেড় উঠার জন্যও েতা অনুকুল
পিরেবশ চায়, বীজ েঝাপঝােড় পড়েল তা েবেড় উেঠ না।তাই পিবত্র েকারআেনর হাজার
হাজার কিপ কােফর অধ্যুিষত েদেশ পাওয়া েগেলও তা েথেক সচারাচর মুজািহদ গেড়
উেঠ না।এজন্যই কােফর েদেশ বসবাস েকান কােলই জােয়জ িবেবিচত হয়িন। বরং
উৎসাহ েদয়া হেয়েছ িহজরেতর।ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত েকান মুসিলম রাষ্ট্র
অিধকৃত

হেল

দুঃসাধ্য

একই

হয়

রূপ

ইসলাম

িবপদ
পালন

ঘেট
ও

েসেদেশও।

আধ্যাত্িমক

েস

রাষ্ট্ের

িবপ্লব।

তখন

তখন

অসম্ভব

রাষ্ট্েরর

বা
সকল

প্রিতষ্ঠান কাজ কের আল্লাহর স্মরণেক ভূিলেয় েদয়ার কােজ। অন্যসব নবীরাসূলেদর তূলনায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)র সাফল্েযর বড় কারণ,তাঁর হােত
রাষ্ট্র িছল। তাঁর মহান েনতৃত্েব রাষ্ট্েরর প্রিতিট প্রিতষ্ঠান জনগণেক
িসরাতুল মুস্তাকীেমর পেথ রাখেত সাহায্য কেরিছল। েস ধারা অব্যাহত থােক এবং
রাষ্ট্র বলবান হয় েখলাফেত রােশদার আমেল।ফেল অিতদ্রুত ইসলােমর িবস্তার ঘেট
সমগ্র িবশ্বজুেড়।
বাস-যাত্রীেদর সবাই যিদ মাতাল বা পাগল হয় তবুও েস বাস গন্তব্যস্থেল েপৗেছ
-যিদ েস বাসিটর ড্রাইভার সুস্থ্য ও সিঠক থােক। িকন্তু ড্রাইভার মাতাল বা
পাগল হেল যাত্রীেদর েদায়া-দরুদ পাঠও কাজ েদয় না।একই অবস্থা হেয়েছ ইসলািম
শত্রুপক্েষর

হােত

অিধকৃত

মুসিলম

রাষ্ট্রগুিলর

অবস্থা।

ক্ষমতােলাভী

সরকারগুিল েদেশ েদেশ ইসলাম পালন অসম্ভব কেরেছ।এভােব অসম্ভব কের তুেলেছ
জান্নােতর পেথ চলা।এেদর কারেণই মুসিলম রাষ্ট্রগুিল আজ

িসরাতুল মুস্তাকীম

েথেক িবচ্যুত। রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠােনর কাজ হেয়েছ,ব্যক্িতর মেনর ভূবন েথেক
মহান

আল্লাহর

রািশয়ায়

হাজার

স্মরণেকই
হাজার

িবলুপ্ত

মসিজদেক

করা।

েঘাড়ার

কম্যুিনস্ট
আস্তাবল

শাসনামেল

বানােনা

েসািভেয়ত

হেয়েছ।

চীেনর

িসনিজয়াং প্রেদেশ উইগুর মুসলমানেদর উপর েরাযা রাখায় িনেষধাজ্ঞা আেরাপ করা
হেয়েছ।

িজহাদ

িবষয়ক

বই

বােজয়াপ্ত

করেছ

বাংলােদেশর

বর্তমান

সরকার।

সন্ত্রাস রূেপ িচত্িরত হচ্েছ নবীজী (সাঃ)প্রদর্িশত িসরাতুল মুস্তাকীেম
িফের যাওয়ার েচষ্টা। ইসলােমর শত্রুপক্ষ নবীজী (সাঃ)র এ ইসলাম েমেন িনেত
রাজী নয়। নবীজী (সাঃ)র ইসলাম রুখেত তারা আন্তর্জািতক কােফর েকায়ািশেনর
সােথ েজাট েবঁেধেছ। ইসলাম বলেত ক্ষমতাসীন দুর্বৃত্তগণ েসিটই বুেঝ যা তারা
িনেজরা পালন কের। মুসিলম েদশগুিলর মূল সমস্যা েতা ইসলােমর শত্রুেদর হােত

এরূপ অিধকৃিত। অথচ জনগণ েস অিধকৃিত েথেক মুক্িতর িজহাদ না কের েদায়াদরুদ
পােঠ দািয়ত্ব সারেছ!েদেশর ড্রাইিভং িসট েথেক দুর্বৃত্তেদর সরােনার িজহােদ
তারা অংশ িনেত রািজ নয়।এ পেথ িক মহান আল্লাহর সাহায্য েমেল? আেখরােতও িক
মুক্িত িমলেব?

ঘেরর শত্রু
িসরাতুল মুস্তাকীেমর পথিট স্েরফ নামায-েরাযা,হজ-যাকােতর পথ নয়;এ পেথ েযমন
িজহাদ

আেছ,েতমিন

ইসলািম

েখলাফতও

আেছ।

আেছ

শিরয়েতর

পূর্ণ

প্রিতষ্ঠাও।ব্যক্িতর জীবেন আধ্যত্িমক িবপ্লব এেল প্রিত পেদ আেস আল্লাহর
দ্বীেনর

পূণ

অনুসরণ।েস

েখাঁেজ

েকাথায়

হারাম-হালােলর

িনর্েদশ।েখাঁেজ

েকাথায় িজহােদর ময়দান।েসখােন েস িনজ খরেচ িগেয় হািজর হয়। আফগািনস্তােনর
িজহােদ েতা এভােবই হাজার হাজার সাচ্চা মুজািহদ িবশ্েবর নানা প্রান্তর
েথেক িগেয় হািজর হেয়িছল,এবং েসািভেয়ত রািশয়ার ন্যায় একিট িবশ্বশক্িতেক
পরাস্ত কেরিছল। এবং আজ

জমা হচ্েছ িসিরয়ায়। দ্বীন পালেন সামান্য আেপাষও

এমন

অিচন্তনীয়।আল্লাহপ্েরমী

মুজািহদেদর

কােছ

এমন

ব্যক্িত

িসরাতুল

মুস্তাকীম েথেক এক িবন্দু সরেত রাজী হয় না। েস শুধু নামােযর প্রিত রাকােত
“এহিদনাস িসরাতুল মুস্তাকীম” বেল মেনর আর্িজ েপশ কের না,বরং জীবেনর প্রিত
পেদ েস পেথ চলায় িসিরয়াস ও িনষ্ঠাবান হয়।িসরাতুল মুস্তাকীেম চলায় প্রিত
মুহুর্েত এরূপ িনষ্ঠাবান থাকাটাই েতা প্রকৃত ঈমানদাির। এিটই েতা মু’িমেনর
জীবেন সত্িযকার তাকওয়া।ঈমানদােরর মেন এরূপ তাকওয়া বৃদ্িধই েতা নামাযেরাযা ও হজ-যাকােতর ন্যায় ইবাদেতর মূল লক্ষ্য।
নামােয

দাঁিড়েয়

“িসরাতুল

মুস্তাকীম”

ইসলািম

রাষ্ট্র,েখলাফত,িজহাদ

ও

চাওয়া

শিরয়েতর

আর

রাজনীিতর

িবেরাধীতা

করা

ময়দােন
েতা

েনেম

সুস্পষ্ট

মুনােফকী। এিট েতা মহান আল্লাহতায়ালার সােথ গাদ্দাির;এবং তাঁর হুকুেমর
িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহ।এ

অপরাধ।যারা
আল্লাহতায়ালা

এভােব

অপরাধ
ইসলােম

তােদরেক

শুধু

েতা

ইসলােমর

িবেরাধীতায়
মুনািফক

শত্রু-িশিবের

নােম

পিবত্র

বেলনিন,মুরতাদও

িফের
েকারআেন

যাওয়ার
মহান

বেলেছন।েখালাফােয়

রােশদার যুেগ মুরতােদর শাস্িত েদয়া হেতা প্রাণদণ্ড িদেয়।পােপর েয ফসল
সাহাবােয় েকরােমর যুেগ ফেলেছ,আজ

েয তা শতগুণ েবশী ফলেব তা িনেয় িক

সন্েদহ আােছ? মুসিলম েদশগুিল েতা তােদর হােতই আজ

অিধকৃত। নােম মুসলমান

হেলও ইসলাম ও তার শিরয়িত িবধানেক পরািজত েদখার মধ্েযই এেদর আনন্দ। আজেকর
মুসিলমেদর মূল িজহাদিট তাই িভন্ েদশী কােফরেদর িবরুদ্েধ নয়,বরং স্বেদশী এ
মুরতাদেদর িবরুদ্েধ।

আত্মিবপ্লব ও িবজয় েয পেথ
েদেহ বর্জ জমা হেল শরীর বাঁেচ না।বর্েজর সােথ তাই আেপাষ চেল না। মুসিলম
সমােজর আজেকর স্বাস্থ্যহীনতা ও শক্িতহীনতার মূলকারণ েতা িভতের জমা এ
িবশাল বর্জ।মুসিলম নাম ধারণ কের এরাই ইসলাম ও মুসলমানেদর ক্ষিত সাধেন
ব্যস্ত। এরা শুধু ইসলািম রাষ্ট্রিবপ্লেবর শত্রু নয়,তারা শত্রু মুসিলম
মানেস

আধ্যাত্িমক

িবপ্লেবরও।

ইসলােমর

িবরুদ্েধ

শত্রুতা

িনেয়ই

েকারআন

চর্চায় তারা বাধা েদয়। িনয়ন্ত্রন কের মসিজেদ েকারআন িশক্ষা ও জুম’আর
েখাতবা। এভােব নানা ভােব তারা অসম্ভব কেরেছ িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা।
আজেকর মুসলমানেদর বড় ব্যর্থতা শুধু ঈমান িনেয় েবেড় উঠায় নয়,ইসলােমর এ
ঘেরর শত্রুেদর েচনােতও।বরং এ শত্রুেদর কােছ আত্মসমর্পণই তােদর রাজনীিত ও
সংস্কৃিত। এবং এরূপ আত্মসমর্পণেক বেল প্রজ্ঞা! ফেল জঘন্য এ শত্রুেদর থাবা
পেড়েছ সর্বত্র। এমনিক েচতনার েয ভূবেন বীজ পড়েব েস ক্েষত্রিটেতও। ফেল
সমাজ িবপ্লব বা রাষ্ট্রিবপ্লব আর িক হেব,আত্মিবপ্লবও সম্ভব হচ্েছ না।
মহান আল্লাহতায়ালা িক এমন মানুষেদর ভাগ্য পিরবর্তন কেরন? কারণ যারা িনজ
অবস্থার

পিরবর্তন

কের

না

তােদর

পিববর্তন

করািট

েতা

তাঁর

সূন্নত

নয়।

পিবত্র েকারআেন তাঁর েঘাষণাঃ “িনশ্চয়ই আল্লাহ েকান জািতর অবস্থা পিরবর্তন
কেরন না যতক্ষণ না তারা তােদর িনেজেদর অবস্থা পিরবর্তন কের।”–(সুরা রা’দ
আয়াত

১১)।জািতর

পিরবর্তেন

যারা

ভাগ্য

পিরবর্তেনর

মূল

িনেয়ত

বাঁেধ

আত্মিরক

এবং

দায়ভারিট

তাই

ভােব

বান্দার।তেব

সেচষ্ট

হয়,তােদর

েস
পথ

েদখােনার দািয়ত্বিট মহান আল্লাহতায়ালা িনজ দািয়ত্েব েনন। পরম করুণামেয়র
পক্ষ েথেক েস েঘাষণািট এেসেছ এভােব,“যারা আমার পেথ আত্মিনেয়াগ কের আিম
অবশ্যই তােদরেক আমার পেথ পথ েদখােবা।িনশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণেদর সােথ
আেছন।”–(সুরা আনকাবুত আয়াত ৬৯)। িতিন তােদর িবজয়ও েদন। িবজয় িনশ্িচত করেত
তােদর সাহায্েয হাজার হাজার েফেরশতাও পাঠান।
আেখরােত প্রিত ব্যক্িতই তার িনজ সামর্েথর িবিনেয়ােগর প্রিতদান পায়।কােফর
েথেক

মু’িমেনর

কােফেরর

লড়াই

পার্থক্যিট
শয়তােনর

অর্থ,শ্রম,সময়,েমধা

ও

সৃষ্িট

পেথ।

হয়

মূলত

িবিনেয়ােগর

এ

পায়

জাহান্নাম।

আর

প্রিতদােন

রক্েতর

িবিনেয়াগিট

কের

মহান

ক্েষত্রিটেত।
মু’িমন

আল্লাহতায়ালার

তার
পেথ।

মহান আল্লাহতায়ালার পেথ অিবরাম আত্মিনেয়াগই মু’িমেনর আধ্যাত্িমকতা। আর
আত্ম-উন্নয়েন
আত্ম-উন্নয়েনর

েয

িবিনেয়াগ

তািগেদ

েসিটই

মু’িমন

তখন

েতা
ওহীর

িবিনেয়ােগর
জ্ঞােনর

সর্েবাত্তম
আমৃত্যু

ক্েষত্র।

ছাত্ের

পিরণত

হয়।ফেল তার জীবেন পর পর দু’িট িদন কখেনাই একই রূপ হয় না, জ্ঞােনর রাজ্েয
েস

প্রিত

িজহােদ।

িদন
এভােবই

উপের

উেঠ।

লড়াকু

মু’িমেনর

জীবেন

মুজািহদ

েস

প্রিতক্ষণ

শত্রুর
কােট

িবরুদ্েধ

এবাদেত।

আেস

আমৃত্যু
আত্ম-

পিরসুদ্িধ। সাহাবােয় েকরাম েতা আত্ম-উন্নয়ন ও আত্ম-পিরসুদ্িধর এ পথ ধেরই
সমগ্র মুসিলম ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ আেলম ও শ্েরষ্ট মুজািহেদ পিরণত হেয়িছেলন।
আল্লাহর দরবাের িনেজর মূল্যমান ও মর্যাদা বাড়ােনার এিটই েতা শ্েরষ্ঠ
মাধ্যম।প্রিতিট মু’িমন েতা এভােবই রাষ্ট্রীয় িবপ্লেবর পাওয়ার হাউেস পিরণত
হয়।

েকান

েদেশ

যখন

েকািট

েকািট

এরূপ

পাওয়ার

হাউস

েস

েদশ

িক

কখেনা

শত্রুশক্িতর হােত অিধকৃত হয়? েরকর্ড গেড় িক দুর্বৃত্িতেত? েস েদশ েতা বরং
অিবরাম িবজয় আেন ও েগৗরেবর উচ্চ িশখের েপৗঁেছ। সাহাবােয় েকরামেদর যুেগ
িবশাল

ভূ-ভাগ

িবশ্বশক্িতর

জুেড়

মর্যদা

রাষ্ট্রিবপ্লব
েপেয়িছল

েতা

এেসিছল

এমন

এবং

মুসিলম

আত্মিবপ্লবীেদর

আল্লাহতায়ালার কােছও তারা প্িরয় হেত েপেরিছেলন।আজও

রাষ্ট্রিট

দ্বারাই।

মহান

িক েস লক্ষ্েয েপৗছার

িভন্ন পথ আেছ? ১০/৭/২০১৫

েরাযার কাঙ্িখত ভূিমকা
মুসিলমেদর ব্যর্থতা

ও

আধ্যাত্মীক িবপ্লব ও রাষ্ট্রীয় িবপ্লব এবং েরাযা
মানব জািতর ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক সাফল্েযর জন্য আধ্যাত্মীক িবপ্লব েযমন
জরুরী,েতমিন অপিরহার্য হেলা রাষ্ট্রীয় িবপ্লব। পািখর দুিট ডানা সবল না
হেল েযমন উড়েত পাের না েতমিন আধ্যাত্মীক িবপ্লব ও রাষ্ট্রীয় িবপ্লব –এ
দুিট িবপ্লব একত্ের না হেল উচ্চতর সভ্যতাও িনর্িমত হয় না। অর্িজত হয় না
ইসলােমর মূল লক্ষ্য।রাষ্ট্েরর বুেক শয়তােনর অিধকৃিত েমেন িনেয় িক ইসলাম
পালন হয়? আেস িক আধ্যাত্মীক উন্নয়ন? নবীজী এ দুিট িবপ্লব একত্ের পিরচািলত
কের সমগ্র মানব জািতর সামেন অনুকরণীয় সূন্নত েরেখ েগেছন। দ্িবমুিখ এ
িবপ্লেবর

পথ

েবেয়

িতিন

েযমন

সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ

অসংখ্য

মানব

গেড়

েগেছন,েতমিন সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতাও গেড় েগেছন। যারা রাজনীিত ও
রাষ্ট্র

পিরচালনার

কাজ

েথেক

িনেজেদরেক

দূের

েরেখ

স্েরফ

মসিজদ-

মাদ্রাসা,পীেরর মাজার¸সুফী খানকা বা হুজরায় বেস আধ্যাত্মীক িবপ্লব ও েস
সােথ দুই জাহােনর কল্যাণ ভােবন তারা িক নবীজী (সাঃ)র েস সূন্নত েথেক আেদৗ
িশক্ষা

িনেয়েছ?

তােদর

দ্বারা

েকাথাও

িক

আল্লাহর

শিরয়িত

িবধান

িবজয়ী

হেয়েছ? িনর্িমত হেয়েছ িক ইসলািম রাষ্ট্র ও সভ্যতা? এেসেছ িক আধ্যাত্মীক
উন্নয়ন? বরং তােত আধ্যাত্মীকতার নােম মুসিলম জীবেন এেনেছ নবীজী (সাঃ)র

প্রদর্িশত িসরাতুল েমাস্তাকীম েথেক িবশাল িবচ্যুিত ও ভ্রষ্টতা। অপর িদেক
আধ্যাত্মীক িবপ্লবেক গুরুত্ব না িদেয় যারা শুধু ইসলােমর নােম রাজৈনতীক দল
ও রাজৈনতীক িবপ্লব িনেয় ভােবন তােদর দ্বারাই বা ইসলািম রাষ্ট্র িনর্মােন
কতটুকু

সফলতা

এেসেছ?

এবং

কতটুকু

এেসেছ

চািরত্িরক

িবপ্লব?

তারাও

িক

নবীজী(সাঃ)র সূন্নতেক পুরাপুির আঁকেড় ধরেত েপেরেছ?
ইসলােম

আধ্যাত্মীক

িবপ্লব

ও

রাষ্ট্রীয়

িবপ্লব

–এ

উভয়

িবপ্লবই

সমান

গুরুত্বপূর্ণ। েকানটাই পিরহােরর উপায় নাই। বরং একিট আেরকিটর পিরপুরক।
আধ্যাত্মীক

মানুষ

সৃষ্িট

ছাড়া

েযমন

ইসলািম

রাষ্ট্র

িনর্মান

সম্ভব

নয়,েতমিন ইসলািম রাষ্ট্র ছাড়া আধ্যাত্মীক িবপ্লেবর জন্য উপেযাগী িশক্ষাসংস্কৃিত ও পিরেবশ সৃষ্িট করা অসম্ভব। রাষ্ট্র ইসলািম না হেল তখন েস
রাষ্ট্র স্বভাবতই অিধকৃত হয় শয়তােনর খিলফােদর হােত। তখন েস রাষ্ট্র জুেড়
গেড় উেঠ আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ সংগিঠত করার শত শত সরকাির ও েবসরকাির
প্রিতষ্ঠান।সূদী

ব্যাংক,মদ্যশালা,পিততাপল্িল,জুয়া,

নাচ-গােনর

আসর

ও

অশ্িলল িসেনমা-নাটক –শয়তােনর এরূপ হাজােরা প্রকল্প তখন রাতিদন কাজ কের
জনগেণর মন েথেক তাকওয়া ও আধ্যাত্মীকতা িবলুপ্ত করার কােজ।তাই ইসলােমর
ইিতহােসর বড় বড় আধ্যাত্মীক ব্যক্িতগণ কােফর রাষ্ট্ের গেড় উেঠিন।বৃক্ষও
েবেড়

উঠার

জন্য

িনয়িমত

পিরচর্যা

চায়।েতমিন

পিরচর্যা

অপিরহার্য

হেলা

তাকওয়া ও আধ্যাত্মীকতা-সম্পন্ন মানুষ গড়ায়।েসিট িক কােফর কবিলত রাষ্ট্ের
সম্ভব? সম্ভব নয় বেলই নবীজী (সাঃ)েক বহু অর্থ, বহু শ্রম ও বহু রক্ত ব্যেয়
ইসলািম রাষ্ট্র গড়েত হেয়েছ। আধ্যাত্মীক মানব সৃষ্িটর লক্ষ্েয ইসলােম েযমন
েকারআেনর জ্ঞানার্জন,নামায-েরাযা,হজ-যাকাত ও তাহাজ্জুেদর িবধান আেছ,েতমিন
রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতা

দখেলর

কােজ

িজহাদেকও

ফরজ

করা

হেয়েছ।বরং

মুসলমানেদর

সবেচেয় েবশী অর্থ,েবশী রক্ত,েবশী েমধা ও েবশী শ্রেমর িবিনেয়াগ হেয়েছ
ইসলােমর শত্রু শক্িতর দখলদাির েথেক রাষ্ট্রেক মুক্ত করার কােজ।শতকরা ৬০
ভােগর েবশী সাহাবী েস কােজ শহীদ হেয়েছন।বদেরর যুদ্েধর ন্যায় বড় বড় বহু
যুদ্ধ হেয়েছ েরাযার মােস।
েয েকান রাষ্ট্রীয় িবপ্লেবর জন্য িবপ্লেবর শুরুিট ব্যক্িতর হৃদেয় হওয়া
জরুরী। েরাযা েস কাজিট কের ব্যক্িতর জীবেন আধ্যাত্মীক িবপ্লব এেন।েস
িবপ্লব তখন প্রবল িবপ্লব আেন ব্যক্িতর কর্ম, আচরণ,সংস্কৃিত ও রাজনীিতেত।
ইসলািম রাষ্ট্র িনর্মােন তখন সৃষ্িট হয় েযাগ্য জনবল। েরাযা গেড় আল্লাহর
সােথ

বান্দাহর

িনবীড়

সম্পর্ক।েস

সম্পর্েকর

ফেল

মু’িমেনর

আেপাষহীন

অঙ্িগকার বােড় মহান আল্লাহর জিমেন আল্লাহর হুকুম প্রিতষ্ঠায়। পানাহারিবহীন কষ্টকর ইবাদতিট মু’িমেনর জীবেন এভােবই নীরেব িবপ্লেব আেন। মু’িমন
ব্যক্িত ক্ষুধা-িপপাসার েবদনা নীরেব সয় শুধু মহান আল্লাহেক খুিশ করার
জন্য। মহান আল্লাহ বেলন,েরাযাদার েরাযা রােখ শুধু আমার উদ্েদশ্েয,আিমই

তােক পুরস্কৃত করেবা।-(হাদীস)।নামায ও হজ-যাকােত ব্যক্িতর মােঝ িরয়াকাির
বা

প্রদর্শনীর

ভাব

থাকািট

স্বাভািবক।বহু

সূদেখার,ঘুষেখার

ও

ব্যিভচারী

দুর্বৃত্তরাও তাই ঠাটবাট কের নামােজ হািজর হয়।েতমিন বহু স্ৈবরাচাির খুিন
শাসকও

বার

বার

হজ-ওমরা

কের।তাই

রাষ্ট্ের

ও

সমােজ

কতটা

আধ্যাত্মীকতা

বাড়েলা েসিটর িবচার নামাযীর বা হাজীর সংখ্যা িদেয় হয় না।মসিজদ-মাদ্রাসা
গণনা কের বা দািড় টুিপধািরেদর সংখ্যা েদেখও হয় না। বরং েসিট বুঝা যায় েস
রাষ্ট্ের

কতজন

কতটা

নফল

েরাযা

রাখেলা,রাত

েজেগ

েজেগ

কতজন

তাহাজ্জুদ

পড়েলা,েকারআেনর জ্ঞােন কতটা সমৃদ্িধ আসেলা,কতজন েস জ্ঞান িনেয় েদেশিবেদেশ
দাওয়ািত কােজ নামেলা এবং আল্লাহর রাস্তায় িজহােদ কতজন জানমােলর েকারবানী
েপশ করেলা -েস সংখ্যা িদেয়।নবীজী (সাঃ)র আমেল েস আধ্যাত্মীকতা এতটাই
প্রবল িছল েয সাহাবীগণ িদেনর পর িদন নফল েরাযা রাখেতন। িদবাভােগর অেনকাংশ
েযমন নবীজী (সাঃ)র সান্িনধ্েয েকারআেনর জ্ঞানার্জেন কািটেয় িদেতন,রােতর
েবশীর ভাগ কাটােতন তাহাজ্জুেদ।আর পাহাড়-পর্বত অিতক্রম কের নানা জনপেদর
মানুেষর কােছ আল্লাহর বািন েপৗঁেছ িদেয়েছন। আধ্যাত্মীকতার উত্তাপেতা েতা
স্েরফ মু’িমেনর ব্যক্িতজীবেন আবদ্ধ থােক না। আগুেনর উত্তাপ েযমন চািরিদেক
ছিড়েয় পেড় েতমিন ছিড়েয় পেড় ব্যক্িতর আধ্যাত্মীকতাও। েস আধ্যাত্মীকতার
উত্তাপ তখন রাষ্ট্েরর বুেক প্রবল িবপ্লব আেন।তখন িবলুপ্ত হয় রাষ্ট্েরর
বুেক শয়তািন শক্িতর দখলদাির। এবং প্রিতষ্ঠা পায় আল্লাহর শিরয়িত িনজাম।
ইসলািম রাষ্ট্র িবপ্লেবর এিটই েতা েরাডম্যাপ।

আধ্যাত্মীক িবপ্লব জন্ম েদয় রাষ্ট্রীয় িবপ্লেবর
প্রিতিট বক্িতই সমােজর বুেক িনজ িনজ পিরচয় িনেয় চলা েফরা কের।েস পিরচেয়র
গুেণই ব্যক্িত িনেজ এক আত্মপিরচয় পায়। তার েচতনা,কর্ম,আচরণ ও ব্যক্িতত্ব
তখন

এক

িবেশষ

গুেণ

গেড়

উেঠ।রাজা,রাজপুত্র,দাসপুত্র,িভখাির,েচার-ডাকাত

–এরাই সবাই মানব সন্তান। িকন্তু সমােজ এেদর পিরচয় েযমন িভন্ন,েতমিন িভন্ন
হেলা তােদর আত্মপিরচয়,আচরণ,ব্যক্িতত্ব ও মূল্যেবাধ।রাষ্ট্েরর বুেক শাসেকর
খিলফাগণ িবেশষ এক মর্যাদা,ব্যক্িতত্ব ও দািয়ত্বেবােধর অিধকাির হয় েতা েস
িবেশষ

পিরচেয়র

কারেণই।

প্রশ্ন

হেলা

মুসলমােনর

েস

পিরচয়িট

িক?

েস

পিরিচিতিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িট ও দািয়ত্বপ্রাপ্ত
খিলফার।সর্বশ্েরষ্ঠ
খিলফা

হওয়ার

সৃষ্িট

ধারণািট

ও

মহান

আত্মসেচতন

আল্লাহর

পক্ষ

মু’িমেনর

েথেক
েচতনায়

দািয়ত্বপ্রাপ্ত
একিট

িবেশষ

মর্যাদা,েচতনা,ব্যক্িতত্ব ও দািয়ত্বেবাধ েদয়। মু’িমেনর আধ্যাত্মীকতার মূল
িভত্িত হেলা মহান আল্লাহপ্রদত্ত েস পিরচয়। েজলা বা থানা পর্যােয় যারা
সরকােরর খিলফা বা প্রশাসক তােদর আমলনামার মূল্যায়ন হয় তারা দািয়ত্বপালেন
কতটা সফল তা েথেক। েস মূল্যায়েনর িভত্িতেতই তােদর প্রেমাশন বা িডেমাশন

হয়।

েতমিন

ব্যক্িত

পরকােল

কতটা

ব্যক্িতর

সক্িরয়

িছল

আমলনামার

েসিটর।

েস

িহসাব

হেব

িবচাের

আল্লাহর

ফয়সালা

হেব

খিলফা
েস

রূেপ

জান্নােতর

েযাগ্য না জাহান্নােমর। কৃষক,শ্রিমক,ব্যবসায়ী বা িচিকৎস্যক বা অন্য েকান
েপশাদাির হওয়ার প্রশ্ন েসিদন গুরুত্ব পােব না। েরাজ হাশেরর িবচার িদেনর
েস ভয়িট ঈমানদার ব্যক্িতেক প্রিত মুহুর্েত মনেযাগী কের আল্লাহর খিলফা
রূেপ আেপাষহীন দািয়ত্বপালেন। আল্লাহর সান্িনধ্েয আল্লাহর সফল প্রিতিনিধ
রূেপ েপৗঁছার তীব্র কামনািট তােক রাষ্ট্রীয় িবপ্লেব িবপ্লবী কের েতােল।
এভােবই আধ্যাত্মীক িবপ্লব রাষ্ট্রীয় িবপ্লেবর জন্ম েদয়। তাই নবীজী (সাঃ)র
প্রিতজন সাহাবাই িছেলন আমৃত্যু িবপ্লবী। ফেল িবপ্লব এেসিছল িবশাল ভূভাগ
জুেড়।
সরকােরর

খিলফা

রূেপ

দািয়ত্বপ্রাপ্ত

েজলা

বা

থানা

প্রশাসকগণ

সরকােরর

িবরুদ্েধ েকানরূপ িবদ্েরাহ ও অবাধ্যতা সহ্য কের না। েসিট করেল তােদর
চাকুির থােক না। েতমিন মহান আল্লাহর িবরুদ্েধ অবাধ্যতা ও তার হুকুেমর
িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহ

সহ্য

কের

না

আল্লাহর

খিলফাগণও।

েতমন

প্রকাশ্য

িবদ্েরাহেক সহ্য করািট গণ্য হয় গাদ্দাির রূেপ। অথচ আজ েকর মুসলমানেদর
পক্ষ েথেক েস গাদ্দািরটা িক কম? মহান আল্লাহর শিরয়িত হুকুম অমান্য হচ্েছ
বাংলােদেশর

ন্যায়

সংখ্যাগিরষ্ঠ

মুসিলম

েদেশ।

আল্লাহর

শিরয়িত

িবধানেক

আস্তাকুঁের েফলা হেয়েছ। আদালেত িবচার হচ্েছ কােফরেদর প্রণীত আইেন। েস
আইেন জ্িবনাও শাস্িতেযাগ্য অপরাধ নয়। িকন্তু মুসলমানেদর মােঝ তা িনেয়
প্রিতবাদ কই? অথচ হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর েখলাফত কােল যারা যাকাত িদেত
অস্বীকার কেরিছল তােদর িবরুদ্েধ িজহাদ শুরু কেরিছেলন।প্রশ্ন হেলা,মহান
আল্লাহর শিরয়েতর ইজ্জত রক্ষার দািয়ত্বেবাধ িক শুধু খিলফা হযরত আবু বকর
(রাঃ)এর? েস দািয়ত্ব েতা আল্লাহর খিলফা রূেপ প্রিতিট ঈমানদােরর। যার
মধ্েয েস অবাধ্যতার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ নাই তার মুেখ আল্লাহর নােমর জপ যতই
েহাক,যতই েশাভা পাক দািড়টুিপ,যতই পািলত েহাক হজ-ওমরাহ -তার মধ্েয েয
আধ্যাত্মীকতা নাই তা িনেয় িক সামান্যতম সন্েদহ আেছ?
েখলাফেতর এক গুরু দািয়ত্ব িদেয়ই মহান আল্লাহতায়ালা মানব জািতেক সৃষ্িট
কেরিছেলন। েখলাফেতর েস দািয়ত্ব পাওয়ার কারেণই মানবসৃষ্িট েফেরশতােদর েচেয়
শ্েরষ্ঠ। িনেজর এ খিলফােদর আিদ িপতা হযরত আদম (আঃ)েক সৃষ্িট কের তাই মহান
আল্লাহতায়ালা

েফরশতােদর

প্রিত

িনর্েদশ

িদেয়িছেলন

তাঁেক

িসজদা

করেত।

পার্িথব জীবেন তাঁর এ খিলফাগণ িবফল েহাক এবং আেখরােতর জীবেন জাহান্নােমর
আগুেন িগেয় পড়ুক েসিট পরম করুণাময় মহান আল্লাহর কাম্য হেত পাের?
িতিন

েতা

চান

তার

মানবসৃষ্িটর

সামগ্িরক

সাফল্য

-েসিট

েযমন

পার্িথব

জীবেন,েতমিন পরকালীন জীবেন। িতিন চান তাঁর প্রিতিট মানব িশশু ঈমানদার
রূেপ

েবেড়

উঠুক।

িনেজর

এ

সর্বশ্েরষ্ঠ

সৃষ্িট

ও

খিলফার

প্রিত

মহান

আল্লাহতায়ালার মহব্বত এতই গভীর েয তােদর জন্য েযমন ফুেলফেল শস্েয ভরা
সুন্দরতম

পৃিথবী

সৃষ্িট

কেরেছন

েতমিন

আেখরােত

বসবােসর

জন্য

অফুরুন্ত

িনয়ামতভরা জান্নাত সৃষ্িট কেরেছন। এবং েসিট অনন্ত অসীম কােলর জন্য।েস
জান্নাতপ্রাপ্িতর

পথ

প্রদর্শন

করেতই

লক্ষািধক

নবীরাসূল

পািঠেয়েছন

এবং

িকতাব নািযল কেরেছন। মহান রাব্বুল আলামীেনর সােথ মু’িমেনর আধ্যাত্মীক
সংেযােগর

মূল

িভত্িত

েতা

েস

িকতাব

ও

নবী-রাসূল।

িকন্তু

ইবিলস

শয়তান

মানুেষর েস শ্েরষ্ঠত্ব েমেন েনয়িন। আল্লাহর হুকুম অমান্য কের েসিদন েস
আদম (আঃ)েক েসজদাও কেরিন। মানুেষর িবরুদ্েধ তার শত্রুতা িচরকােলর। েস
চায়না মানুষ িসরাতুল েমাস্তাকীম েবেয় পথ চলুক এবং মহািনয়ামত ভরা জান্নােত
িগেয়

েপৗছুক।

তাই

পথভ্রষ্ট

করাই

তার

এেজন্ডা।েখলাফেতর

দািয়ত্বপালেন

ঈমানদারেক তাই মানব-দুষমন এ শয়তান ও তার বািহনীর এেজন্ডােকও বুঝেত হেব।

েখলাফেতর দায়ভার ও রাষ্ট্রিবপ্লেবর লড়াই
ঈমানদােরর েচতনায় েয ধারণািট সদাসর্বদা কাজ কের তা হেলা,এ পৃিথবী পৃষ্েঠ
তার

িনেয়াগিট

েকান

রাজা-বাদশাহ,প্েরিসেডন্ট,প্রধানমন্ত্রী,দলেনতা

বা

পীেরর খিলফা রূেপ নয়।পরকােল তােদর েথেক মু’িমেনর চাওয়া-পাওয়ারও িকছু নাই।
েস

েতা

িনেয়াগপ্রাপ্ত

খিলফা

মহান

আল্লাহতায়ালার।

খিলফার

েস

দািয়ত্ব

পালেনর কাজিট সুচারু ভােব আদায় হেল পরকােল তার েয পুরস্কার িমলেব তা
পৃিথবীর সকল চাকুিরজীবীর েবতেনর অর্থ িদেয়ও েকনা যােব না। জান্নােতর এক
ইঞ্িচ ভূিম েকনা যােব না সকল রাজা-বাদশাহর সমুদয় সম্পদ িদেয়ও। পরকােল
আল্লাহতায়ালা

তার

খিলফােদর

এমন

জান্নােতর

দ্বার

উম্মুক্ত

কের

স্বাগত

জানােবন। মানব জীবেন এর েচেয় মহামর্যাদাকর প্রাপ্িত আর িক হেত পাের? তাই
ইহকােল ও পরকােল মু’িমেনর প্রকৃত মর্যাদা েতা মহান আল্লাহর খিলফা রূেপ
দািয়ত্ব পালেনর মােঝ। েস মহামর্যাদাকর দািয়ত্ব পালেন প্রকৃত মু’িমন েয
প্রেয়াজেন সর্বস্ব িবিলেয় িদেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? েস দািয়ত্ব পালেনর
কাজিট যথার্থ না হেল শাস্িতও িক কম? েস তখন শয়তােনর খিলফা হেয় যায়। তখন
তার বাসস্থান হয় জাহান্নােম।
আল্লাহর খিলফা হওয়ার এরূপ মহান পিরচয়িট মু’িমেনর েচতনায় বদ্ধমূল হওয়ায়
প্রচন্ড িবপ্লব আেস তার মগেজ। েস িবপ্লেবর ফেল পিবত্রতা শুরু হয় তার কর্ম
ও আচরেণ।তখন েস শুধু েনক আমেলর সুেযাগ খুঁেজ। সদা সতর্ক হয় প্রিতিট গুনাহ
েথেক

বাঁচার।

সৃষ্িট

হয়

প্রচণ্ড

আল্লাহমুিখতা।তখন

আল্লাহর

রাস্তায়

জানমােলর েকারবানী েপশ করার সুেযাগিট তার কােছ িবপদ নয়,আিশর্বাদ মেন হয়।
েস তখন আল্লাহর রাস্তায় মূলবান িকছু েপশ করা এমনিক শহীদ হওয়ার রাস্তা
খুঁেজ। এিটই েতা মু’িমেনর তাকওয়া। আল্লাহর ভূিম েত আল্লাহর দ্বীেনর িবজয়

আেস েতা এমন তাকওয়া-সম্পন্ন মানুেষর কারেণ। ফেল অিনবার্য হেয় উেঠ ইসলািম
িবপ্লব।

সবেচেয় বড় অজ্ঞতা প্রসঙ্েগ
মানব

জীবেনর

সবেচেয়

বড়

অজ্ঞতা

ও

মুর্খতা

হেলা

মানুেষর

মূল

পিরচয়

ও

দািয়ত্বিট না েজেন বসবাস করা।েকান অিফেস িনেজর দািয়ত্বিট না েজেন চাকুির
করার ন্যায় এ এক চরম দািয়ত্বহীনতা।এমন অজ্ঞতায় মানুষ ব্যর্থ হয় মানিবক
পিরচয় িনেয় েবেড় উঠেত। তখন ব্যর্থ হয় আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্বপালেন।
নবী-রাসূলেদর মূল িমশনিট িছল,েস অজ্ঞতা েথেক মানুষেক মুক্িত েদয়া এবং
তােদরেক

মুল

পিরচয়

ও

দািয়ত্েবর

কথািট

স্মরণ

কিরেয়

েদয়া।

েস

সােথ

আল্লাহপ্রদত্ত খিলফার পিরচয় িনেয় েবেড় উঠেত সাহায্য করা। অথচ েকািট েকািট
মানুেষর জীবেন বছেরর পর বছর কাটেছ,এবং মৃত্যু ঘটেছ েস পিরচয়িট না েজেনই।এ
ব্যর্থতা

েযমন

ব্যক্িতর,েতমিন

রাষ্ট্েররও।রাষ্ট্েরর

মূল

কাজিট

িনছক

রাস্তাঘাট,স্কুল-কেলজ ও কল-কারখানা গড়া নয়। বরং মানুষেক তার মূল পিরচয়িট
ও জীবেনর মূল িমশনিট িনেয় সেচতন করা। কােফর রাষ্ট্ের েস মূল কাজিট হয় না।
েতমিন

েসক্যুলািরস্টেদর

দ্বারা

অিধকৃত

মুসিলম

রাষ্ট্েরও

েসিট

হয়

না।

অৈনসলািমক রাষ্ট্েরর মূল িবপদিট েতা এখােনই।তাই ইসলািম রাষ্ট্র গড়ার েচেয়
অিধক েনক আমল দ্িবতীয়িট েনই। একাজ েতা েকািট েকািট মানুষেক জাহান্নােমর
আগুন

েথেক

বাঁচােনার।

ইসলািম

রাষ্ট্র

িনর্মােনর

িজহাদ

এজন্যই

ইসলােম

শ্েরষ্ঠ ইবাদত।রাজনীিতর লড়াইেয় অংশ েনয়া এজন্যই নবীজী (সাঃ)র শ্েরষ্ঠ
সূন্নত। সব মানুেষরই মৃত্যু আেছ। িকন্তু মৃত্যু েনই তােদর যারা ইসলািম
রাষ্ট্র িনর্মােনর েস িজহােদ শহীদ হয়। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা
তােদরেক

মৃত

বলেত

বার

বার

িনেষধ

কেরেছন।

শাহাদেতর

পরও

েয

তােদর

খাদ্যপানীয় েদয়া হয় েস েঘাষণািটও এেসেছ পিবত্র েকারআেন।

ঈমানদােরর িমশন ও শয়তােনর িমশন এবং েরাযা
শয়তােনর মূল এেজন্ডািট হেলা, মানব জািতর জন্য জান্নােতর পেথ চলািট অসম্ভব
করা। আিদ িপতা আদম (আঃ) এবং িবিব হাওয়ােক জান্নাত েথেক েবর করার মধ্য
িদেয়ই শয়তােনর এেজন্ডা েশষ হয়িন। বরং েস দুষমিনটা লাগাতর। মানব সন্তােনরা
যােত আবার জান্নােত িফের েযেত না পাের -েসিটই শয়তান ও তার অনুসািরেদর
সর্বেদেশ এবং সর্বসমেয় মূল লক্ষ্য। আর জান্নােতর পথ েথেক দূের রাখার
সহজতম

উপায়

হেলা

পৃিথবীপৃষ্েট

পূর্ণতর

ইসলাম-পালন

অসম্ভব

করা।

েস

লক্ষ্যিট পূরণ হয় ইসলামী রাষ্ট্েরর অনুপস্িথিতেত। তখন অসম্ভব হয় শিরয়ত,

হুদুদ,

শুরা,

েখলাফত,

মুসিলম

ঐক্য

ও

িজহােদর

ন্যায়

ইসলােমর

েমৗল

িবধানগুিল েমেন চলা। তখন অসম্ভব হয় পূর্ণ মুসিলম রূেপ বাঁচা।েসজন্যই
শয়তানী শক্িত পৃিথবীর েকাথাও ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা হেত িদেত রাজী
নয়।

মুসিলম

রাষ্ট্ের

রাস্তাঘাট,

কল-কারখানা,

পশুপালন,

কৃিষখাত

ও

দালানেকাঠায় িবপুল সমৃদ্িধ এেলও তােত শয়তােনর েকান আপত্িত েনই। কারণ তােত
জাহান্নােমর
ব্যাঘাত

পেথ

ঘেট

েনয়ার

ইসলামী

শয়তানী

রাষ্ট্র

প্রকল্েপ

প্রিতষ্ঠা

েকান
েপেল।

ব্যাঘাত
তখন

ঘেটনা।

িবলুপ্ত

হয়

িকন্তু
শয়তানী

প্রকল্প। তাই পূর্ণ মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা শয়তােনর পক্ষ েথেক অিনবার্য
লড়াইেয়র মুেখামুিখ হওয়া। নবীজী (সাঃ)র ন্যায় মহামানব হওয়া সম্ভব নয়।
িকন্তু নবীজীেকও েস লড়াই লড়েত হেয়েছ।এবং েযখােনই লাগাতর লড়াই, েসখােনই
চাই লাগাতর প্রিশক্ষণ। মুসিলম জীবেন প্রিশক্ষেণর পর্বিট তাই আমৃত্যু।
নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত েতা ঈমানদােরর জীবেন েস প্রিশক্ষণই েপশ কের। েস
সােথ চাই ঈমান ও তাকওয়ার বল। এবং েস বলিট আেস পিবত্র েকারআেনর জ্ঞান
েথেক। তাই েকারআেনর জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত ঈমানদার গেড় েতালা েযমন অসম্ভব,
েতমিন অসম্ভব হেলা ইসলামী রাষ্ট্র গড়া। তখন ঘের ঘের গেড় উেঠ ইসলামচ্যুৎ
মানুষ এবং েদেশর রাজনীিতেত িবজয়ী হয় শয়তানী পক্ষ। ফেল পরািজত হয় ইসলাম।
বাংলােদেশ ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত েতা েসিটই হেয়েছ। আর তােত উৎসব েবেড়েছ
শয়তােনর মহেল।

েয পরীক্ষা অিনবার্য
সমগ্র

সৃষ্িটকূেল

মানব

েয

সর্বশ্েরষ্ঠ

সৃষ্িট

েস

প্রমাণিট

ঈমানদারেক

লাগাতর িদেত হয়। েসিট তার িচন্তা-েচতনা,কর্ম ও আচরেণর মধ্য িদেয়। তােক
প্রমাণ েপশ করেত হয়,মহান আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালেন েস কতটা তৎপর
ও আন্তিরক।েখলাফেতর দািয়ত্ব পালেনর কাজিট তােক করেত হয় সর্ব-সামর্থ্য
িদেয়। আমৃত্যু েস িমশন িনেয় বাঁচায় অিনবার্য হেয় পেড় শ্রম,েমধা ও জানমােলর

েকারবানী।

অপিরহার্য

হয়

ছবর।পিবত্র

েকারআেন

মহান

আল্লাহতায়ালার

েঘাষণা “েতামরা িক ধারণা েয এমিনেতই জান্নােত প্রেবশ করেব? অথচ আল্লাহ
এখনও েদেখন নাই েতামােদর মধ্েয কারা িজহাদ কেরেছ এবং কারা ৈধয্যশীল।”সুরা আল-ইমরান আয়াত ১৪২)।নবী-রাসূলগণ ও তােদর সাহাবাগণ তাই আজীবন িজহাদ
কের েগেছন।িজহাদ হেলা িসরাতুল েমাস্তাকীেমর অিবচ্িছন্ন অংশ। তাই িজহাদ
েথেক দূের থাকার অর্থ িসরাতুল েমাস্তাকীম েথেক দূের থাকা। তখন অসম্ভব হয়
জান্নাতপ্রাপ্িত। মুসিলম রাষ্ট্েরর মুল কাজিট হেলা জনগেণর সামেন ইসলােমর
এ িচত্রিট তুেল ধরা এবং এমন েচতনাসর্বস্ব ঈমানদার গড়া। অথচ েসক্যুলার
রাষ্ট্েরর কাজ হয় ইসলােমর েস িচত্রেক েগাপন করা। তাই েসক্যুলািরস্ট কবিলত
রাষ্ট্ের

মর্েদমুিমন

েমাজািহদ

না

গেড়

মশামািছর

ন্যায়

িবপুল

সংখ্যায়

বৃদ্িধ পায় দুর্বৃত্ত। মৃত্যু ঘেট ন্যায়নীিত ও মানবতার।দুর্বৃত্তেদর দখেল
যায়

তখন

সমগ্র

প্রিতষ্ঠানগুিল

রাষ্ট্র।এমন
তখন

জনগণেক

অিধকৃত

রাষ্ট্ের

জাহান্নােমর

িদেক

রাষ্ট্রীয়

টােন।রাষ্ট্র

ও

সামািজক

তখন

সবেচেয়

িবপদজনক প্রিতষ্ঠােন পিরনত হয়। পিরণত হয় মানব-শত্রু শয়তােনর হািতয়াের।
মানব জািতর সবেচেয় বড় বড় ক্ষিতগুেলা েকান কােলই বন্যপশুর হােত হয়িন।
হেয়েছ

রাষ্ট্েরর

হােত।

তখন

শুধু

হাজার

মানুেষর

প্রাণহানীই

হয়

না,

ঈমানহািনও হয়। ফেল সবেচেয় বড় ক্ষিতিট হয় পরকােল। ইহকােল এ শয়তািন শাসকগণ
বড় েজার েজল জুলুম বা প্রাণ নাশ কের। িকন্তু শয়তােনর হােত অিধকৃত এ
রাষ্ট্রগুিলর মূল কাজ েতা শুধু প্রাণনাশ, েজলজুলুম বা অর্থ লুটপাঠ নয়।
েসিট েতা েকািট েকািট মানুষেক জাহান্নােমর েপৗেছ েদয়ার ব্যবস্থা করা। এবং
েস জাহান্নােম অনন্ত অসীম কােলর জন্য থাকার ব্যবস্থা করা। মানুেষর এতবড়
ক্ষিত িক েকান বন্য পশু করেত পাের? আর এিটই েতা শয়তােনর িমশন।বাংলােদেশর
মত অিধকাংশ মুসিলম েদেশ েতা েস িমশেনর পতাকাধািররাই িবজয়ী। িফরাউন ও
নমরুেদর ন্যায় দুর্বৃত্ত শাসকগণ েয কাজগুেলা অতীেত কেরেছ,আজ েস কাজগুেলাই
করেছ

আধুিনক

রাষ্ট্র।

রাষ্ট্েরর

বুেক

শয়তােনর

প্রিতষ্ঠানগুিল

েযমন

অসংখ্য,েসসব প্রিতষ্ঠােন শয়তােনর খিলফা গড়ার প্রিশক্ষণও লাগাতর। আল্লাহর
িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ ও অবাধ্যতা েক তীব্রতর করাই এগুেলার মূল কাজ। এসব
দুর্বৃত্ত

শাসকেদর

পাপাচােরর

হােত

হাজার

মানুষ

েযমন

লাশ

হচ্েছ

রাজনীিত,িশক্ষানীিত,সংস্কৃিত,প্রশাসন,অর্থনীিত

েতমিন

তােদর

ও

িবচার

ব্যবস্থার মাধ্যেম েকািট েকািট নারী,িশশু ও সাধারণত মানুষেক জাহান্নােমর
িদেকও ধািবত করা হচ্েছ। অথচ বাংলােদেশর মুসলমানগণ িনেজেদর ও িনেজেদর িশশু
সন্তানেদর েস িবপদিটই নীরেব েদখেছ।সামান্যতম ইসলািম জ্ঞান ও েচতনা থাকেল
িক এ িবপদ েথেক বাঁচার তািগেদ বহু আেগ েথেকই িজহাদ শুরু হেতা না?
অথচ জাহান্নােমর ভয়াবহ আগুণ েথেক রক্ষা করেতই মহান আল্লাহতায়ালা যুেগ
যুেগ লক্ষািধক নবী-রাসূল পািঠেয়েছন।হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হেলন এ লক্ষ্েয
আল্লাহতায়ালার সর্বেশষ রাসূল।এবং পিবত্র েকারআন হেলা সর্বেশষ েহদােয়েতর
গ্রন্থ।

আল্লাহতায়ালার

িনর্েদিশত

িবধান

ও

নবীজী(সাঃ)র

সূন্নত

হেলা

রাষ্টেক শয়তােনর অিধকৃিত েথেক মুক্ত করা এবং েস রাষ্ট্ের ইসলােমর িনজস্ব
রাষ্ট্রীয়

ও

সামািজক

প্রিতষ্ঠান

গেড়

েতালা।

এবং

েসসব

প্রিতষ্ঠােন

জান্নােত উপেযাগী মানুষ গড়ায় প্রিশক্ষেণর ব্যবস্থা করা। এিটই নবীরাসূল ও
তােদর অনুসািরেদর শ্েরষ্ঠ সূন্নত। এবং এিটই আল্লাহর িনর্েদিশত সূন্নত।
তাই মুসলমান হওয়ার সােথ সােথ স্েরফ নােমর পিরবর্তন হয় না,মু’িমেনর জীবেন
লাগাতর যুদ্ধও শুরু হয়।এমন কােজর জন্য জরুরী হেলা এমন িকছু ধ্যানমগ্ন
মানুষ যােদর একমাত্র ধ্যান শুধু আল্লাহর কােছ প্রিত মুহুর্েত প্িরয়তর
হওয়ার ভাবনা। আর েরাযা েতা িদবারাত্র েস ধ্যানমগ্নতাই বাড়ায়। রাষ্ট্র

িবপ্লেবর িজহােদ েরাযার প্রিশক্ষণ তাই অপিরহার্য।

েরাযা গেড় িযকেরর সংস্কৃিত
ঈমানদােরর মূল শক্িত ঈমান ও তাকওয়ার বল।েস শক্িতই তােক জান্নােত েপৗছায়।
ঈমান

ও

তাকওয়ার

হেয়েছ।অতীেতর

অভােব
ন্যায়

িবস্ময়কর

আিবস্কারকরগণও

জাহান্নামমুিখ

অতীেত

হচ্েছ

জাহান্নামমুিখ

আজেকর

প্রিতভাধর

আিবস্কারকগণও।তাই পিবত্র েকারআেন হুিশয়াির:“েহ ঈমানদারগণ,েতামরা আল্লাহেক
ভয় কেরা েযরূপ তাঁেক ভয় করা উিচত। এবং মুসলমান না হেয় মৃত্যুবরন কেরা
না।” –(সুরা ইমরান, আয়াত ১০২)। তাকওয়া হেলা েসই ভয় যা মানুষেক প্রিতক্ষণ
ও

প্রিতকর্েম

প্রদর্িশত
েথেক।

আল্লাহর

িসরাতুল

তাকওয়া

প্রিতিট

েমাস্তাকীেম

সমৃদ্ধ

হুকুেম
চলায়

মু’িমেনর

জীবেন

এবং

অনুগত

কের।

অনুগত

দূের

রােখ

প্রিতিট

অবাধ্যতা

চেল

আল্লাহর

িযকর

প্রিতক্ষণ

কের

তাঁর
বা

স্মরণ। েস স্মরণ শুধু আল্লাহর নােমর জপ নয়,বরং িনজ জীবেন আল্লাহর প্রিতিট
িনর্েদশ কতটা িনখুঁত ভােব পািলত হেলা েস িফকর। মহান আল্লাহর অবাধ্যতা
েথেক কতটা দূের থাকা হেলা এবং তাঁর দ্বীনেক িবজয়ী করার কােজ িনেজর পক্ষ
েথক েকাথায় িক িক আেরা করণীয় -িদবারাত্েরর েস ভাবনা। ঈমানদােরর জীবেন
এভােবই

শুরু

হয়

এক

িবরামহীন

িহসাব-িনকাশ।

যার

জীবেন

েস

িহসাব-িনকাশ

নাই,বুঝেত হেব তার জীবেন পরকােল জবাবেদহীর ভয়ও নাই। এরূপ িনকাশ িনকােশর
ভেয় খিলফা হযরত উমর (রাঃ)িছেলন সদাসর্বদা অস্িথর। রােতর আঁধাের িতিন না
ঘুিমেয় বরং মিদনারা রাস্তায় রাস্তায় টহল িদেতন। েখাঁজ িনেতন েকান গৃেহ
েকান ব্যক্িত েশােক-দুঃেখ কাতরাচ্িছ িকনা। েস অস্িথরতায় িতিন ভৃত্যুেক
উেঠর িপেঠ চিড়েয় িনেজ রিশ ধের েজরুজােলেমর পেথ শতািধক মাইল েহেঠেছন। িনজ
কর্েমর িহসাব িনকাশ িনেয় তার অমর বািনিট হেলাঃ “আল্লাহর কােছ িহসাব েদয়ার
আেগ িনেজই িনেজর িহসাবিট নাও।”
মু’িমেনর িযকর ও িফকর তাই শুধু জায়নামােয সীিমত থােক না,বরং নীরেব কাজ
কের

তার

সমগ্র

েচতনা,কর্ম

ও

আচরেণ

সর্বমুহুর্ত

জুেড়।এমন

িযকেরর

ফেল

মু’িমেনর প্রিতক্ষণ কােট ইবাদেত। নবীজীর (সাঃ)র হাদীসঃ “আফজালুর ইবাদত
তাফাক্কু” অর্থঃ শ্েরষ্ঠ ইবাদত হেলা িচন্তাভাবনা। েকারআন পাঠ ও নামাযেরাযার ন্যায় ইবাদত েতা এরূপ িযকর ও িফকরেকই বলবান কের। তখন মু’িমেনর
েচতনা রাজ্েয আেস আল্লাহর দ্বীেনর িবজেয় তথা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় িনেজর
জানমাল

িবিলেয়

েদয়ার

প্েররণা।

আেস

সার্বক্ষিণক

িচন্তামগ্নতা।

তাই

মু’িমেনর িচন্তামগ্নতা সাধু-সন্নাসীর বনবােসর ধ্যান নয়।পীর বা সুিফর অলস
জপমালাও নয়। বরং অনলস এক সমাজ িবপ্লবীর প্রিতক্ষেণর িজহাদী ভাবনা। েস
লাগাতর ভােব আল্লাহর দ্বীনেক িবশ্বময় িবজয়ী করা িনেয়।এমন ব্যক্িতরাই েতা

আল্লাহর

ওলী

বা

বন্ধুেত

পিরণত

হয়।আল্লাহতায়ালার

ওয়াদা,িতিন

তাঁেদরেক

অন্ধকার েথেক আেলােক িনেয় আেসন।এমন িযিকরকািরেক মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর
আরেশ বেসও স্মরণ কেরন। এিট তাঁর প্রিতশ্রুত ওয়াদা। তাই পিবত্র েকারআেনর
েঘাষণা,“অতঃপর েতামরা আমােক স্মরণ কেরা আিমও েতামােক স্মরণ করেবা।”–(সুরা
বাকারা)। আর ওয়াদা পালেন আল্লাহতায়ালার েচেয় আর েক উত্তম? আর েরাযা হেলা
মু’িমেনর িদনভর ও রাতভেরর িযকর। এিটই সবেচেয় দীর্ঘ িযকর। ফেল দীর্ঘ এ
িযিকেরর ফেল েসও স্থান পায় মহান আল্লাহর স্মৃিতেত।
মহান আল্লাহতায়ালার কােছ মু’িমেনর এরূপ িযকর েয কতটা গুরুত্বপূর্ণ েস
বর্ননািট বার বার এেসেছ পিবত্র েকারআেন। যার জীবেন আল্লাহর িযকর ও তাঁর
দ্বীনেক িবজয়ী করার িফকর নাই তার উপর সওয়ার হয় শয়তান। আর শয়তান তােক
জাহান্নােমর পেথ ধািবত কের। েস কেঠার হুিশযািরিটও এেসেছ পিবত্র েকারআেন।
বলা হেয়েছ,“এবং যারাই করুণামেয়র িযকর েথেক মুখ িফিরেয় িনল তােদর উপর আমরা
শয়তানেক িনেয়ািজত কের েদই এবং েস তার সহচের পিরণত হয়। এবং তারা (শয়তান)
তােদরেক সত্য পথ েথেক িফিরেয় েদয়। অথচ (েস পথভ্রষ্টতার পরও) তারা ভােব
তারা েহদােয়তপ্রাপ্ত।”–(সুরা জুখরুেফ,আয়াত ৩৬ ও ৩৭)। মহান আল্লাহর পক্ষ
েথেক এিট এক ভয়ংকর হুিশয়াির। ফেল েয ব্যক্িতর জীবেন আল্লাহর িযকর নাই,
তার ঘােড় শয়তান েয িনশ্িচত ভােবই েচেপ বসেব এবং শয়তান েয তােক অিনবার্য
ভােবই পথভ্রষ্ট করেব েসিটও মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতশ্রুিত।এর েচেয় বড়
শাস্িত আর িক হেত পাের? তখন েস ব্যক্িতেক তার ঘােড় বসা শয়তানিট সূেদর
পথ,ঘুেষর

পথ,চুির-ডাকািতর

পথ,েবপর্দাগী

ও

ব্যািভচািরর

পেথ

ধািবত

কের।

আল্লাহর অবাধ্যতার পেথ চলা তার জন্য তখন অিত সহজ হেয় যায়। েস তখন শয়তােনর
সার্বক্ষিণক

ৈসিনেক

পিরণত

কের।

বাংলােদেশর

মত

মুসিলম

েদশগুেলােত

এ

শয়তােনর ৈসিনেকরাই িক আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠােক অসম্ভব কের
রােখিন?

মু’িমেনর জীবেন িযকর ও আধ্যাত্মীকতা
মু’িমেনর

সালাম-কালাম,রাজনীিত-অর্থনীিত,সািহত্য-সংস্কৃিত,আচার-আচরণ

তথা

সবিকছুর মধ্েয থােক আল্লাহর িযকর। সর্বক্ষণ চেল আল্লাহর প্িরয় হওয়ার
সর্বাত্মক সাধনা। মু’িমেনর জীবেন এভােবই অিনবার্য হয় আধ্যাত্মীক িবপ্লব।
ফেল মুিমেনর রাজনীিত ও সংস্কৃিত আল্লাহিবমুখ বা েসক্যুলার না হেয় িযকেরর
রাজনীিত ও িযকেরর সংস্কৃিতেত পিরণত হয়। রাজপেথর িমিছেল মু’িমেনর মুখ েথেক
তাই জয় বাংলা,জয় িহন্দ বা জয় আরেবর শ্েলাগান েবরুয় নয়।বরং গগন কাঁপােনা
আওয়াজ উেঠ “আল্লাহু আকবর।”। যার জীবেন এমন িযিকর আেছ েস িক সংিবধান েথেক
আল্লাহর উপর আস্থার বািন িবলুপ্ত করেত পাের? বরং েস েতা কেঠার শপথ েনয়

রাষ্ট্েরর সর্বত্র জুেড় আল্লাহর শিরয়িত আইন প্রিতষ্ঠার। ব্যাংেক বেস েস
তখন সূদ খায় না,অিফেস বেস েস ঘুষ খায় না এবং সংসেদ বা মােঠ ময়দােন
দাঁিড়েয়

শিরয়েতর

িবরুদ্েধ

ব্যক্িত

ইিতহােসর

েকান

েস

বক্তৃতাও

কােলই

েদয়

না।

এজন্যই

েসক্যুলািরস্ট,েসাসািলস্ট

েকান

ও

মু’িমন

জািতয়তাবাদী

হয়িন। কখেনাই েস কােফর শক্িতর অস্ত্র কাঁেধ িনেয় যুদ্ধ কেরিন। কােফরেদর
খুিশ করেত েকান মুসিলম ভূিমেক খন্িডতও কেরিন। বরং অকাতের অর্থ ও রক্ত
িদেয়েছ ইসলােমর িবজেয় এবং মুসিলম রাষ্ট্েরর ভূেগাল বাড়ােত।
েরাযা আেন এক মােসর ধ্যানমগ্নতা। েসিট শুধু তার েসহরী,ইফতাির ও তারািবহেত
নয়। বরং যখনই ক্ষুধা,িপপাসা ও েযৗনতার েমাহ,তখনই তীব্রতর হয় আল্লাহর
স্মরণ বা িযকর। বস্তুত নামায-েরাযা, হজ-যাকােতর ন্যায় প্রিতিট ইবাদেতর
মূল লক্ষ্যই হেলা মু’িমেনর জীবেন েস িযকরেক জাগ্রত রাখা। মুিমেনর উঠাবসা,
চলােফরা,
েকারআেন
িবষেয়

কাজকর্ম

ও

িবশ্রােম

সর্বত্রই

চেল

আ্ল্লাহর

িযকর।

পিবত্র

নামাযেকও িযকর বলা হেয়েছ। িযকর বলা হেয়েছ পিবত্র েকারআনেকও। এ

েকারআেনর

আয়াতঃ

“ইন্না

নাহনু

নাজ্জালনা

িযকরা

ওয়া

ইন্না

লাহু

হািফজুন”। -(সুরা িহজর আয়াত ৯)। পিবত্র েকারআনেকও বলা হেযেছ িযকর। মহান
আল্লাহর ভাষায়, “আল েকারআনু িযয িযকর” অর্থঃ েকারআেন হচ্েছ িযকর-সর্বস্ব।
-(সুরা েছায়াদ আয়াত ১)। যারা জ্ঞানী ঈমানদার তােদরেক বলা হেয়েছ আহলুয
িযকর অর্থাৎ যারা িযকর কের। তােদর সম্মােন পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ,
“অতঃপর েতামরা যিদ না েজেন থাক তেব যারা িযকর কের তােদরেক িজজ্ঞাসা
কেরা।”

–(সুরা

নাহল,

আয়াত

৪৩)।

এবং

সমগ্র

ইবাদেতর

মােঝ

েরাযাই

হেলা

সবেচেয় দীর্ঘকালীন িযকর। নামােযর িযকর নামায-কালীন কেয়ক িমিনেটর। হেজর
িযকর িজল হজ মােসর মাত্র সামান্য কেয়কিট িদেনর। এবং হেজর েস িযকর দিরদ্র
মানুেষর জীবেন আেস না। িকন্তু েরাযার িযকর রমযােনর সমগ্র মাস ধের ও
প্রিতিট

সাবালক

নরনারীর

জীবেন।

েরাযা

এভােব

আল্লাহর

িযকরেক

মু’িমেনর

জীবেন বছেরর বাঁিক মাসগুেলার জন্য অভ্যােস পিরণত কের।

েয নাশকতা েসক্যুলািরজেম
আল্লাহর িযকরেক ভূিলেয় েদয়ার লক্ষ্েয শয়তােনর আেয়াজনিট িবশাল। েস আেয়াজন
বাড়ােত

শয়তানী

শক্িত

গেড়

তুেলেছ

েসক্যুলার

রাজনীিত,েসক্যুলার

িশক্ষা-

সংস্কৃিত ও সািহত্য। েসক্যুলািরজেমর মূল কথাঃ আল্লাহর িযকর বা স্মরেণর
স্থান

রাজনীিত

নয়,সািহত্য

ও

িশক্ষা-সংস্কৃিতও

নয়।েসক্যুলািরস্টেদর

দাবী,আল্লাহর িযকরেক জায়নামােজ েরেখ রাজনীিতেত আসেত হেব। েসক্যুলািরস্টগণ
এভােবই মুসলমােনর রাজনীিতেক িযকরশূন্য কের। আর রাজনীিত হেলা রাষ্ট্র ও
সমােজর ইঞ্িজন। রাজনীিত যখন িযকরশূন্য হয় তখন িযকরশূণ্য হয় েদেশর িশক্ষা-

সংস্কৃিত, আইন-আদালত, অর্থনীিত ও প্রশাসন। তখেন রাষ্ট্েরর প্রিত স্থেল
পরািজত হয় ইসলাম। ব্যক্িত আল্লাহর িযকর শূন্য হেল তার উপর েযমন শয়তান
েচেপ

বেস

েতমিন

িযকরশূণ্য

হেল

রাষ্ট্েরর

রাজনীিত,

রাষ্ট্েরর

সমগ্র

সংস্কৃিত,প্রশাসন

অস্িতত্ব

জুেড়

ও

েচেপ

আইন-আদালত

বেস

শয়তান।

সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ মুসিলম হওয়া সত্ত্েবও বাংলােদশ েতা েতমিন এক শয়তান
অিধকৃত

েদশ।

ফেল

েদশিটর

রাজপেথ

িনহত

ও

আহত

হচ্েছ

টুিপধাির

মুসল্িল।

সংিবধান েথেক িবলুপ্ত হচ্েছ আল্লাহর নাম। িনিষদ্ধ হচ্েছ তাফিসর মাহিফল।
এবং

বােজয়াপ্ত

হচ্েছ

ইসলািম

বই।

এবং

বাংলােদেশর

উপর

েনেম

আসেছ

মহান

আল্লাহর প্রিতশ্রুত আযাব। মুসলমােনর ঈমান-আমল ও মুসিলম েদেশর িবরুদ্েধ
এভােবই

ঘেট

েসক্যুলািরজেমর

হারাম।িবষপােন

েদেহর

মৃত্যু

ঘেট,

জঘন্য
আর

নাশকতা।েসক্যুলািরজম

েসক্যুলািরজেম

মৃত্যু

ঘেট

এজন্যই
ঈমান-

আক্বীদার। তাই মুসলমান েযমন মুর্িতপুজাির,েগা-পুজাির ও নাস্িতক হেত পাের
না,েতমিন েসক্যুলািরস্টও হেত পাের না।
েসক্যুলািরজম মুসিলম ভূিমেত শয়তােনর িবজয়েকই সুিনশ্িচত কের। মুসলমানেদর
আজেকর

িবভক্িত,মুসিলম

ভূিমেত

শত্রুশক্িতর

িবজয়

ও

দুর্বৃত্িতেত

মুসিলম

েদশগুেলার বার বার িবশ্ব েরকর্ড িক শয়তােনর েস িবজয়ই প্রমাণ কের না? অথচ
ঈমান ও তাকওয়া গভীরতর হেল িনর্মূল হয় েসক্যুলািরজম।মু’িমেনর তাকওয়া শুধু
মুর্িতপুজার
িবরুদ্েধও।
িনর্মূল

িবরুদ্েধই
অথচ

যু্দ্ধ

বাংলােদেশর

হয়িন।বরং

প্রবলতর

ন্যায়
হেয়েছ।

কের

না,যুদ্ধ

অিধকাংশ

মুসিলম

েসক্যুলািরজেমর

কের

েসক্যুলািরজেমর

ভূিমেত
প্রভােব

েসক্যুলািরজম
মানুষ

েরাযা

েরেখও অিতশয় েভাগবাদী ও বস্তুবাদী হয়। ফেল েরাযার মােসও েসক্যুলািরস্ট
েরাযাদাররা দ্রব্যমূল্য বাড়ায় এবং বােসর ভাড়া ও ঘুেষর েরেট বৃদ্িধ ঘটায়।
লক্ষ লক্ষ েরাযাদার েসক্েযুলািরস্টেদর পক্েষ েভাট েদয়,অর্থ েদয়, শ্রম েদয়
এবং প্রেয়াজেন রাজপেথ তােদর পক্েষ অস্ত্রও ধের। েসিট েযমন বাংলােদেশ
েতমিন িমশর, িসিরয়াসহ বহু েদেশ। ফেল গত ২৬/০৭/১৩ তািরেখ ১২০ জন েরাযাদার
লাশ হেলা কায়েরার রাজপেথ। লাশ হচ্েছ বাংলােদেশও।
মুসিলম েদশগুিলেত েকািট েকািট মানুেষর েরাযা-তারািবহ সত্ত্েবও তাকওয়া ও
আধ্যাত্মীকতা েয বােড়িন েসিট িক এরপরও বুঝেত বাঁিক থােক? েকািট েকািট
মুসলমােনর ইবাদত তােদর জীবেন িবপুল আনুষ্িঠকতা বাড়ােলও মহান আল্লাহর কােছ
জবাবেদহীতার

ভয়

বাড়ােত

পািরিন।এখােনই

েরাযার

ব্যর্থতা।

ইবাদেতর

এমন

ব্যর্থতা িক সাহাবােদর জামানায় কল্পনা করা েযত? তেব এ ব্যর্থতািট েরাযার
নয়। বরং ব্যর্থতা এখােন েরাযার মূল দর্শনিট না বুঝার।স্েরফ েকারআেনর বার
বার েতলাওয়ােত মগেজ িবপ্লব আেস না। েসজন্য েকারআেনর জ্ঞােনর সােথ আত্মার
গভীর সংেযাগিট জরুরী। ঘুমুন্ত বা পথহারা িবেবক েতা একমাত্র েস জ্ঞােনই
েজেগ উেঠ। শুধু মুখ েঠাট ও িজহ্বার সংেযােগ েসিট সম্ভব নয়। েতমিন েরাযার

মােস স্েরফ পানাহার বন্ধ রাখায় েচতনায় ও আমেল িবপ্লব আেস না। েস জন্য চাই
মহান

আল্লাহর

কােছ

আত্মসমর্পেণর

িযকর

ও

ধানমগ্নতা।িকন্তু

েসক্যুলার

ব্যক্িতর জীবেন েতা েসিট আেস না। তার ধ্যানমগ্নতা শুধু েভােগর আেয়াজন
বৃদ্িধেত। ফেল েরাযার মােস েস সূদ খােব,ঘুষ খােব,দ্রব্যমূল্য বাড়ােব এবং
নানা ভােব অন্েযর পেকেট হাত িদেব েসিটই েতা স্বাভািবক। েসক্যুলািরজেমর
িবষ পােন ঈমান েয বাঁেচ না এ েতা তারই প্রমাণ।েরাযা তখন িনছক আনুষ্িঠকতায়
পিরণত হয়। -(২৭/০৭/২০১৩) পিরবর্িধত (১১/০৫/২০১৯)।

আধ্যাত্িমক িবপ্লেব েরাযা
আেয়াজন সর্বশ্েরষ্ঠ প্রিশক্ষেণর
আধ্যাত্িমকতার অর্থ সংসারত্যাগী ৈবরাগ্য নয়,পানাহার পিরত্যাগও নয়। বরং
সর্বাবস্থায়

মহান

আল্লাহতায়ালার

স্মরণ

ও

পরকােল

জবাবেদহীতার

ভয়।স্মরণ

এখােন মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত ঈমািন দায়বদ্ধতার। ইসলােম এিটই িযকর।
জবাবেদহীতা হেলা িনেজর আমলনামাহ িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের খাড়া
হওয়ার।ভয় িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক িবচ্যুিত ও জাহান্নােমর আগুেণ পড়ার।
এরূপ ভয়ই ব্যক্িতেক প্রিতপেদ পাপাচার েথেক বাঁচায় এবং জান্নাতমুিখ কের।
তখন

তার

চথচলািট

সর্বশ্েরষ্ঠ

সবসময়

অর্জন।ঈমান

ও

িসরাতুল
আমেলর

মুস্তাকীেম

ক্েষত্ের

হয়।মানব

সর্বশ্েরষ্ঠ

জীবেনর

এিটই

িবপ্লবও।

এরূপ

আধ্যাত্িমক িবপ্লেব েরাযার ভূিমকািট িবশাল ও অনন্য। সমগ্র মানব ইিতহােস
এিটই সর্বশ্েরষ্ঠ প্রিশক্ষণ।মাসব্যাপী এ প্রিশক্ষেণর মূল আেয়াজক এখােন
েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা।লক্ষ্য,মানব মেন তাকওয়া বৃদ্িধ।তাকওয়ার অর্থ ভয়।
মানব

চিরত্েরর

এিটই

সর্বশ্েরষ্ঠ

গুণ।

ভয়

এখােন

মহান

আল্লাহতায়ালার

হুকুেমর িবরুদ্েধ অবাধ্যতার এবং িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক িবচ্যুত হওয়ার।
ভয়,মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের জবাবেদহীতার।
মানব সৃষ্িট িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার িনেজর েঘাষনািট হেলা,“ওমা খালাকতুল
িজন্নাহ ওয়াল ইনসানা ইল্লা িলইয়াবুদুন” –(সুরা জািরয়া,আয়াত ৫৬)। অর্থঃ
“এবং আিম জ্িবন ও ইনসানেক এছাড়া অন্য েকান কারেণ সৃষ্িট কেরিন েয তারা

আমার ইবাদত করেব।” অতএব প্রিতিট নরনারীর উপর অর্িপত মূল দায়ভারিট হেলা
সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহতায়ালার েস অিভপ্রায়িট পূরেণ তথা তাঁর ইবাদেত
েলেগ থাকা।মু’িমেনর জীবেন সবেচেয় বড় িযকর েতা সর্বাবস্থায় ইবাদত আদােয়র
িফকর।

েস

তখন

পিরপূর্ণ

একাত্ম

হেব

েকারআেন

েঘািষত

েস

িমশেনর

সােথঃ

“িনশ্চয়ই আমার সালাত, আমার েকারবািন, আমার েবেচথাকা ও মৃত্যু রাব্বুল
আলািমেনর জন্য।” মানব জীবেনর সবেচেয় বড় ক্ষিত ও সবেচেয় বড় ব্যর্থতািট
হেলা

ইবাদেত

তথা

বািনজ্য,রাজনীিত

বা

আল্লাহতায়ালার
েপশাদািরেত

িবশাল

হুকুম

পালেন

সফলতা

িদেয়

ব্যর্থতা।ব্যবসা-

েস

ব্যর্থতার

ক্ষিত

পরকােল েপাষানা যােব না। ইবাদেতর েয ব্যক্িত যতটা সফল,এ জীবেন বাঁচািটও
তার জন্য ততটা সার্থক। এজন্যই শহীদগণ মহান আল্লাহর দরবাের শ্েরষ্ঠ। তােদর
ইবাদেতর মানই িভন্ন। আল্লাহর রাস্তায় তারা িনেজর প্িরয় জীবনেকও িবিলেয়
েদয়।পৃিথবী পৃষ্েঠ মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন িবজয়ী হয়,শিরয়ত প্রিতষ্ঠা
পায় এবং শত্রুর হামলা েথেক মুসিলম ভূিম প্রিতরক্ষা পায় েতা এরূপ শহীদেদর
েকারবানীেত;িজহাদিবমুখ েকািট েকািট নামাযী,েরাযাদার,হািজ,সুিফ,দরেবশ,আেলম
ও

আল্লামােদর

কারেণ

নয়।

মহান

আল্লাহতায়ালা

শহীদেদর

জীবেন

তাই

কবেরর

আযাব,আলেম বারযাখ,পুল িসরাত রােখনিন। েরাজ-হাশেরর িবচার িদেনর জন্য তােদর
একিট িদন বা মুহুর্তও অেপক্ষায় থাকেত হয় না। শহীদ হওয়ার সােথ সােথ মহান
আল্লাহতায়ালা তােদর জন্য জান্নােতর দরওয়াজা খুেল েদন ও অফুরন্ত েনয়ামেতর
ভান্ডার েপশ কেরন।পিবত্র েকারআেন েস বর্ণনা িক কম?
মানব জীবেন সর্বশ্েরষ্ঠ প্রিশক্ষণ েতা তাই যা ব্যক্িতর জীবেন সর্েবাত্তম
ইবাদেতর

সামর্থ

বাড়ায়।েরাযার

প্রিশক্ষণ

এক্েষত্ের

অনন্য।

মহান

আল্লাহতায়ালার ইবাদেত মধ্েয থাকার অর্থ হেলা মহান আল্লাহতায়ালার িযকেরর
মধ্েয থাকা। নামাযেকও তাই পিবত্র েকারআেন িযকর বলা হেয়েছ। িযকর বলা হেয়েছ
েকারআন পাঠেকও। েরাযাদােরর মেন েস িযকর থােক মাসব্যাপী। েরাযােত মু’িমেনর
িযকর হয় শুধু মন িদেয় নয়,েদহ িদেয়ও।সারা িদেনর েরাযােত েয িযকর -তারই
ধারাবািহকতা

চেল

তারািবর

নামায,েসহরী

ও

ইফতািরেত।খাদ্য-পানীয়

েদখেল

েরাযাদােরর মেন েস িযকর বা স্মরণ আেরা েবেড় যায়।িযকেরর সবেচেয় বড় ফায়দািট
হেলাঃ মু’িমেনর িযকেরর জবােব মহান আল্লাহতায়ালা িনেজও তােক স্মরণ কেরন।
পিবত্র

েকারআেন

েস

প্রিতশ্রুিতিট

এেসেছ

এভােবঃ

“ফাযকুরুিন

আযকুরকুম”।অর্থঃ েতামরা আমার িযকর কেরা,আিমও েতামােদর িযকর করেবা।-(সুরা
বাকারা)।হাদীেস পােক বর্িণত হেয়েছঃ মহান রাব্বুল আলামীন তার িযকরকাির
মু’িমন বান্দােদর স্মরণ কেরন েফেরশতােদর মজিলেস।এভােব বান্দার সােথ বােড়
মহান রাব্বুল আলামীেনর সরাসির সংেযাগ।মু’িমেনর জীবেন এিট এক িবশাল অর্জন।
এমন সংেযােগ পুষ্িট পায় ব্যক্িতর আত্মা।েরাযা েস পুষ্িট েজাগায় পুরা একিট
মাস ধের।পাঁচ ওয়াক্ত নামােয বা যাকােত দীর্ঘকাল লােগ না।ফেল দীর্ঘকালীন
সংেযাগও গেড় উেঠ না। হেজ দীর্ঘকাল লাগেলও েরাযার মত প্রিতবছর আেসনা।মহান

রাব্বুল

আলামীেনর

আধ্যাত্িমকতা।এরূপ

সােথ

আত্িমক

আধ্যাত্িমক

সংেযাগিটই

িবপ্লেব

েরাযার

মু’িমেনর

ভূিমকািট

জীবেন

অনন্য।েরাযা

মাসব্যাপী ফরজ কের মহান আল্লাহতায়ালা এভােব তার বান্দােক পুরা এক মাস
তাঁর িনজ স্মরেন থাকার ফুরসত িদেয়েছন।অন্য েকান ইবাদেত েস দীর্ঘকালীন
সুেযাগিট েনই।এভােব মহান আল্লাহতায়ালার স্মরেণ থাকার অর্থই হেলা,লাগাতর
তাঁর

করুণা

লাভ

ও

মাগেফরাত

লাভ।েরাযা

এভােব

মানব

জীবেন

মহাকল্যােণর

সুেযাগ কের েদয়। সুিফ দরেবশেদর মাজাের বা খানকােত িক েস সুেযাগ জুেট?
মহান নবীজী (সাঃ)তাই এ মহাকল্যাণময় মাসিটর প্রস্তুিত এক মাস পূর্ব েথেকই
েনয়া শুরু করেতন।েয ব্যক্িত এ মাসিট হােত েপেয়ও তা েথেক লাভবান হেলা না
তার জন্য এিটেক এক ভয়ানক ব্যর্থতা বেল অিভিহত কেরেছন।এ ব্যর্থতা িক বছেরর
অন্য েকান মােসর ইবাদেত পূরণ করা সম্ভব?

বাড়ায় আধ্যাত্মীক সংেযাগ
তাযিকয়ােয় নাফস বা আধ্যাত্মীক উৎকর্েষর জন্য িনর্জেন ধ্যানমগ্ন হওয়ািট
জরুরী।

হাদীেস

বলা

হেয়েছ,শ্েরষ্ঠ

ইবাদত

হেলা

িচন্তা-ভাবনা

করা।কারণ,িচন্তা-ভাবনার মাধ্যেমই েতা মহান আল্লাহতায়ালার সােথ ব্যক্িতর
আধ্যাত্মীক

সংেযাগিট

বােড়।যারা

িচন্তা-ভাবনা

কের

না

পিবত্র

েকারআেন

তােদরেক পশু বেল অিভিহত করা হেয়েছ।েসিট একবার নয়,বহুবার। ভাবনা শূণ্য মন
মহান

আল্লাহতায়ালার

িচন্তাভাবনা

কেরা

কেরানা?),আফালা

কােছ

এতটাই

না?),আফালা

তাক্িবলূন

অপছন্েদর

তাদাব্বারুন

(েকন

আক্বলেক

েয

আফালা

(েকন
কােজ

তাফাক্কারুন

গভীর
লাগাও

ভােব

(েকন

মেনািনিবষ্ট

না?)–এরূপ

প্রশ্ন

পিবত্র েকারআেন িতিন বার বার েরেখেছন। নবুয়ত প্রাপ্িতর পূর্েব নবীজীও
িনর্জেন িচন্তা-ভাবনার লক্ষ্েয িহরা পর্বেতর গুহায় ছুেট েযেতন। ঘর-সংসার
েছেড় অেনেকই জঙ্গেল আশ্রয় িনেয়েছ। িকন্তু বনজঙ্গল িনরাপদ নয়,েসখােন থােক
িহংস্র পশু ও িবষাক্ত কীট-পতঙ্েগর কামেড় প্রাণনােশর আশংকা। ফেল েসখােন
েনয়া মহান আল্লাহতায়ালার রীিত নয়,বান্দােক িতিন িনজ ঘেরর পিবত্র ও িনরাপদ
আশ্রেয় ডােকন। েসিট েযমন প্রিতিদন ৫ ওয়াক্ত নামােয ও তারািবেত,েতমিন
রামাদ্বােনর ই’িতক্বােফ। ই’েতক্বােফ মু’িমন পায় ঘর-সংসার ও কাজকর্ম েথেক
দূের

সের

িনর্জেন

আল্লাহেক

ডাকার

সুেযাগ।

এভােব

মু’িমন

পায়

একাকী

আত্মসমােলাচনা ও আত্ম-উপলদ্িধর ফুরসত।পায় েবশী েবশী নফল নামায,েকারআন পাঠ
ও েকারআেনর আয়াতগুেলার উপর একক মেন ভাববার সুেযাগ। রমাদ্বােন এভােবই বােড়
তাকওয়া ও তাজিকয়ােয় নাফস। হেজ িগেয় ক্বাবার তাওয়াফ এবং আরাফা,িমনা ও
েমাজদািলফায় অবস্থানও েস সুেযাগ েদয়। পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ “িনশ্চয়ই
নামায

অন্যায়

কর্ম

ও

অশ্িললতা

েথেক

দূের

রােখ।”

কথা

হেলা,অন্যায়

ও

অশ্িললতা েথেক েয ব্যক্িত দূের থােক তাঁর কােছ িক পাপ বা অপিবত্রতা আসেত

পাের? পােপর পেথ যাত্রা শুরু হয় েতা অশ্িললতা ও অন্যায় কর্েমর মধ্য িদেয়।
ইবাদত দর্শনীয় হেল তােত িরয়াকািরর সুেযাগ থােক।িরয়াকাির েতা িশরক।ফেল এমন
েলাক েদখােনা ইবাদেত বােড় আযাব। নামায,হজ ও যাকাত িনর্জেন হয় না,অন্যরাও
তা েদখেত পায়। যাকাত িদেল েয ব্যক্িত যাকােতর অর্থ পায় েস ব্যক্িত তা েটর
পায়। েয ঘের নামায পড়া হয় েস ঘেরর অন্যরা বািসন্দা েসিট েদেখ। হজও ঘেট
প্রকাশ্েয।

ফেল

এরূপ

প্রকাশ্য

ইবাদেত

েলাকেদখােনা

ভাবটাও

আসেত

পাের।

িকন্তু েরাযা দর্শনীয় নয়,পািলত হয় েগাপেন। েগাপেন পানাহার করেল েসিট েক
েদখেব? িকন্তু েরাযাদার েসিট কের না একমাত্র আল্লাহর ভেয়। মহান আল্লাহ
তাই বেলন,“েরাযা আমার জন্য,আিমই তার পুরস্কার িদব।”-সহীহ আল েবাখারী ও
মুসিলম। ক্ষুদার্ত এবং পীপাসার্ত ব্যক্িতর পানাহােরর ভাবনা স্মরণ কিরেয়
েদয় েস েরাযা আেছ। তখন তার মেন জােগ মহান আল্লাহর ভয়। মু’িমেনর জীবেন েস
ভয়টুকুই েতা প্রকৃত তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর িযকর। রামাদ্বােনর একমাস
ব্যাপী েরাযার মধ্য িদেয় েস ভয় ও িযকর মু’িমেনর জীবেন অভ্যােস পিরণত হয়।
বছেরর বাকী সময়টা চেল েস অভ্যােসর উপর। েরাযা এভােবই মানুেষর প্রবৃত্িতর
গলায় লাগাম পিড়েয় েদয়। একবার গলায় লাগাম িনেয় চলেত অভ্যস্থ হেল পের আর
েসরূপ চলেত অসুিবধা হয় না। েরাযা েতা মাসব্যাপী েস অভ্যাসই গেড়। েস
অভ্যাস িনেয় বাঁিক ১১ মাস কািটেয় েদয়া তার জন্য সহজ হেয় যায়। ইমাম আল
গাজ্জালী (রহঃ)বেলন,েরাযাদােরর উিচত িদেন না ঘুিমেয় বরং েজেগ ক্ষুধা ও
পীপাসার কষ্ট অনুভব করা। এরূপ কষ্েট থাকার মধ্েযই বােড় আধ্যাত্িমকতা।
ঘুিমেয় থাকেল েস সুেযাগ েমেল না।

আঘাত শয়তানী হািতয়ারগুিলর উপর
েরাযা আঘাত হােন শয়তােনর মূল হািতয়ারগুিলর উপর। েস হািতয়ারগুিল হেলা
পানাহােরর েমাহ,অশ্িললতা ও েযৗনতার িলপ্সা,অেহতুক কথা এবং কুৎসা ও গীবত
রটনার েনশা। মানব জীবেন বড় বড় পাপকর্মগুেলা েতা ঘেট প্রবৃত্িতর এরূপ
েনশাগ্রস্ততা

েথেক।

এরূপ

েনশাগ্রস্ত

মানুেষরা

মূলত

শয়তােনর

দ্বারা

অিধকৃত। কুৎসা ও গীবত মানব সমােজর পারস্পািরক বন্ধন েথেক িসেমন্ট খুেল
েদয়। ফেল সমােজ কলহ-িববাদ ও সংঘাত বােড়। েদেহর ক্ষুধা বা প্রবৃত্িতর েনশা
জীবেনর চািলকা শক্িত হেল েস জীবেন আধ্যাত্িমকতা স্থান পায় না। মানব তখন
পশুেত

পিরণত

হয়।

আধ্যাত্িমক

িবপ্লেবর

মূল

চািবিট

হেলা

এরূপ

ৈজিবক

প্রবৃত্িতগুিলর উপর িনয়ন্ত্রন। েরাযা এক মাস এগুিলেক দাবীেয় রােখ। েরাযা
িনয়ন্ত্রন

প্রিতষ্ঠা

কের

ক্েরাধ,ইর্ষা

ও

মেনর

লাগামহীন

খােয়শােতর

উপর।েরাযাদােরর েচাখ,জবান,কান,হাতপা এবং হৃদেয়র চাওয়া-পাওয়াও তখন আল্লাহর
কােছ আত্মসমর্িপত হয়। েরাযাদােরর জীবেন এভােবই আেস আধ্যাত্িমক িবপ্লব।

িকন্তু যার জীবেন েস িবপ্লব ঘেট না তার েরাযা অেকেজা বা ব্যর্থ হেয় যায়।
নবীজী (সাঃ)র হাদীসঃ “েয ব্যক্িত রমযােন িমথ্যা ও গুনাহ পিরত্যাগ করেত
পারেলা

না

েবাখাির।

আল্লাহতায়ালা

এমন

ব্যর্থ

তার

পানাহার

েরাযাদারেদর

পিরত্যাগও

সম্মদ্েধ

নবীজী

চান

না।”

(সাঃ)

-সিহহ

আল

বেলেছন,“েরাযা

েথেক অেনেক শুধু ক্ষুধা ও পীপাসা ছাড়া আর িকছুই অর্জন কের না।”
মহান

আল্লাহতায়ালা

মানব

জািতর

কল্যােণ

শুধু

েকারআনই

নািযল

কেরনিন,েকারআেনর আেলােক মানুষ গড়ার জন্য িবস্তািরত এক ম্যানুয়্যাল বা
প্রিশক্ষেণর পদ্ধিতও িদেয়েছন।নামায-েরাযা-হজ-যাকাত েতা েস প্রিশক্ষেণরই
অংশ।

তেব

আধ্যাত্িমক

প্রিশক্ষেণর
শক্িত

সবেচেয়

বড়

আেয়াজন

বৃদ্িধর,প্রবৃত্িতর

উপর

রামাদ্বােন।এ
আত্মার

পূর্ণ

প্রিশক্ষণ
িনয়ন্ত্রন

প্রিতষ্ঠার। েকান িবপ্লবই িনছক েকান িবপ্লবী দর্শেনর গুেণ প্রিতষ্ঠা পায়
না।েস জন্য েলাকবল চাই,সংগঠন চাই,রাষ্ট্র চাই এবং িবপ্লবী েলাক গড়ার
লাগাতর প্রিশক্ষণও চাই। চাই,মানুেষর িভতর েথেক আমূল পিরবর্তন। তেব শুধু
নামায-েরাযা-হজ-যাকােতর

মধ্েযই

েস

প্রক্িরয়া

সীিমত

নয়,বরং

েস

মহান

িবপ্লেবর লক্ষ্েয মসিজদ-মাদ্রাসার পাশাপািশ সকল রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠােনর
পূর্ণ

সংশ্িলষ্টতার

িনর্েদশও

রেয়েছ।েসরূপ

সংশ্িলষ্টতা

েদখা

েগেছ

মহান

নবীজী (সাঃ)ও সাহাবােয় েকরােমর যুেগ।ধর্মকর্ম ও ইসলািম জ্ঞান িবতরেনর কাজ
তখন মসিজদ-মাদ্রাসায় সীিমত থােকিন। সামািজক ও রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানগুিলও
তােত সংশ্িলষ্ট হেয়েছ। ফেল েস সময় অিত দ্রুত মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
সভ্যতার

িনর্মান

েসিদন

সম্ভব

হেয়িছল।িকন্তু

পরবর্তীেত

েস

প্রক্িরয়া

িবলুপ্ত হেয়েছ,বরং রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানগুিলেক ইসলােমর প্রিতপক্ষ রূেপ
খাড়া করা হেয়েছ। ফেল তখন েথেকই শুরু হেয়েছ মুসলমানেদর নীেচ নামা।এবং আজও
েস ধারা অব্যাহত রেয়েছ।
উচ্চতর মানব িনছক মানব ঘের জন্ম েনয়া বা উন্নত পানাহার ও আেলাবাতােসর
কারেণ গেড় উেঠ না। এমনিক আেলম বা দরেবেশর ঘের জন্ম েনয়ােতও েস সম্ভাবনািট
বােড় না। েস জন্য চাই িনবীড় প্রিশক্ষণ। এমন প্রিশক্ষণ অন্য জীবজন্তু বা
কীটপতঙ্েগর জীবেন প্রেয়াজন পেড় না। বাঘ জন্েমর পর েথেকই বাঘ। িকন্তু
মানুষেক মানিবক পিরচয় েপেত িশক্ষা ও প্রিশক্ষেণর দীর্ঘ স্তর অিতক্রম করেত
হয়। িশক্ষা লােভর েস স্তরগুিল বাধাগ্রস্ত হেল মানুষ রূেপ েবেড় উঠােতই েছদ
পেড়। পাপুয়া িনউিগিন বা আন্দামােনর দ্বীেপ বহু মানব সন্তান আজও

পশুর

ন্যায় জঙ্গেলর গুহায় উলঙ্গ ভােব বাঁেচ মূলতঃ িশক্ষার েস প্রক্িরয়া পািড়
না েদয়ার কারেণ। অথচ অন্য মানুষেদর েথেক ৈদহীক ভােব তােদর মােঝ েকান
িভন্নতা েনই। এমন িক যারা িনছক বাঁচার স্বার্েথ বাঁেচ েতমন মানুষরূপী বহু
ভদ্রেবশী পশুও আধ্যাত্িমক প্রিশক্ষণ লােভর গুরুত্ব বুেঝ না। এরাই অস্ত্র
হােত েপেল পশুর েচেয়ও িহংস্রতর হেয় উেঠ। িবগত দুিট িবশ্বযুদ্েধ এেদর

হােতই সােড় সাত েকািট মানুেষর মৃত্যু। সকল পশুকুলও এত মানুেষর হত্যা করেত
েপেরেছ? েযসব ধর্ম বা মতবাদগুিল উচ্চতর মানব বা সভ্যতা িনর্মােণর স্বপ্ন
েদেখ

না

েসসব

ধর্ম

ও

মতবােদর

অনুসািরেদর

কােছও

ধর্মীয়

িশক্ষা

বা

প্রিশক্ষণ গুরুত্ব পায় না। অথচ ইসলােম রেয়েছ ওহীর জ্ঞান িবতরেণর িবশাল
গুরুত্ব ও আেয়াজন। নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ফরজ করার আেগ ফরজ করা হেয়েছ
েকারআেনর জ্ঞানার্জনেক।েকারআন নািযল শুরু হেয়েছ “ইকরা” অর্থ পড় িদেয়।মানব
চিরত্ের িবপ্লেবর মূল এবং প্রধান হািতয়ারিট হেলা ওহীর জ্ঞান।জ্ঞােনর সােথ
চাই,মহান

আল্লাহর

চিরত্ের

িনর্েদিশত

িবপ্লব

আনার

প্রিশক্ষণ।মহান

কাজেক

শুধু

আল্লাহতায়ালা

ওহীর

জ্ঞানদােনর

রােখনিন।িদেয়েছন,নামায-েরাযা,হজ-যাকােতর
িবধান।ডাক্তার,ইঞ্িজনীয়ার,িবজ্ঞানী

বা

তাই

মােঝ

ন্যায়
অন্য

েকান

মানব
সীিমত

ইবাদেতর

েপশাদার

হওয়ার

জন্য

ছাত্রেক শুধু বই পড়েল চেল না তােক েস েপশায় বছেরর পর বছর প্রিশক্ষনও িনেত
হয়।িকন্তু

মুসলমান

রূেপ

গেড়

েতালার

কাজ

েতা

িবশাল।

একাজিট

েপশাদাির

দক্ষতার িবষয় নয়।েপশাদার ডাক্তার বা ইঞ্িজনীয়ার েতা অিত ব্যিভচাির ও
মদ্যপায়ী

এক

দৃর্বৃত্তও

হেত

পাের।েপশাদাির

ট্েরিনংেয়র

লক্ষ্য

স্েরফ

ডাক্তার বা ইঞ্িজনীয়ার গড়া;ধর্ম বা দর্শন েশখােনা নয়,নীিতবান মানব গড়াও
নয়।িকন্তু
জুেড়

এক

মুসলমান
আমূল

হ্ওযার

িবপ্লব।ফেল

জন্য
এখােন

চাই

ঈমান-আক্বীদা,েচতনা-চিরত্র

শুধু

জ্ঞান

হেল

চেল

ও

না,চাই

কর্ম

অিবরাম

ধ্যানমগ্নতা (িযকর),চাই িসরাতুল মুস্তাকীেমর চলার আগ্রহ, চাই পরকােল মহান
আল্লাহতায়ালার কােছ জবাবেদহীতার ভয় (তাকওয়া।
কার্ল মার্কেসর “ডাস ক্যািপটাল” ও “কম্যুিনষ্ট পার্িটর েমিনেফস্েটা” আজ
েথেক শত বছর আেগ েযমন িছল েতমিন আজও আেছ।িকন্তু কম্যুিনজম প্রিতষ্ঠার
লক্ষ্েয পূর্েবর ন্যায় উদ্বুদ্ধ েলাক নাই,সংগঠন নাই এবং মানুেষর মনেক
আন্েদািলত করার মত প্রিশক্ষণও নাই।ফেল েকান েদেশ কম্যুিনষ্ট িবপ্লবও নাই।
ফেল

পুঁিজবােদর

নয়।কম্যুিনষ্টেদর

িবপরীেত
লক্ষ্য

কম্যুিনজম
সর্বমুিখ

আজ

িছল

আর

না,িছল

তাই

েকান

শক্িতই

সীিমত।তারা

েচেয়িছল

উংপাদেনর প্রক্িরয়া ও সম্পেদর বন্টেন িবপ্লব। েচেয়িছল ভূিম ও কলকারখানার
উপর শ্রিমেকর মািলকানা প্রিতষ্ঠা। মানুেষর আধ্যাত্িমক,ৈনতীক ও চািরত্িরক
িবপ্লব িনেয় তােদর মাথা ব্যাথা িছল না।ভাবনা িছল না নাগিরকগণ পরকােল
জান্নাত

পােব,না

জাহান্নাম

পােব

-তা

িনেয়ও।

িকন্তু

এরপরও

েস

সীিমত

লক্ষ্েযর িবপ্লেবর জন্যও তােদরেক িনজস্ব ধারার িবপুল সংখ্যক মানুষ গড়েত
হেয়েছ।েদেশ েদেশ কম্যুিনষ্ট পার্িট গড়েত হেয়েছ এবং কম্যুিনজেমর প্রচাের
িবশাল সািহত্যও গেড় তুলেত হেয়েছ। েস সােথ রািশয়ার মত িবশ্েবর সবেচেয় বৃহৎ
েদেশর উপর দখলদাির প্রিতষ্ঠা করেত হেয়েছ। েস দখলদািরর ফেল কম্যুিনজম
রাতারািত িবশ্বশক্িতেত পিরনত হয়।এবং যখন েস রাষ্ট্র হাতছাড়া হেয়েছ তখন
িবলুপ্ত হেয়েছ িবশ্বশক্িতর েস মর্যাদা। একই ভােব ইসলাম শক্িতহীন হেয়েছ

মুসিলম ভূিমগুিল েদশী ও িবেদশী শত্রুেদর হােত অিধকৃত হওয়ায়।শত্রুশক্িতর
দখলকািরর

কারেণ

সবেচেয়

বড়

ক্ষিতিট

হেয়েছ

িশক্ষা

ও

প্রিশক্ষেণর

ক্েষত্ের।পিরকল্িপত ভােব বন্ধ করা হেয়েছ মুসিলম জীবেন ইসলািম িশক্ষা ও
আধ্যাত্িমক

িবপ্লেবর

প্রিশক্ষণ।বরং

রাষ্ট্েরর

সকল

সামর্েথর

িবিনেয়াগ

হচ্েছ মুসলমানেদর ইসলাম েথেক দূের সরােনার কােজ। ফেল মুসলমােনর সংখ্যা
বাড়েলও ইসলােমর প্রিতষ্ঠা বােড়িন। মুসলমনােদর শক্িত ও ইজ্জতও বােড়িন।

মহান আল্লাহতায়র িভশন
মানবসৃষ্িট িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার িনজস্ব িভশন রেয়েছ। েরাযার মাসব্যাপী
প্রিশক্ষেণর গুরুত্ব বুঝেত হেল মহান আল্লাহতায়ালার েস মহান িভশনিট অবশ্য
বুঝেত হেব। েস িভশনিট এতই গুরুত্বপূর্ণ েয েসিট পূরেণ মুসলমানেদর জন্য
িতিন একিট িমশনও িনর্ধািরত কের িদেয়েছন। তােদর জন্য লাগাতর প্রিশক্ষেণর
ব্যবস্থা

কেরেছন।শুধু

েরাযা

নয়,নামায-হজ-যাকাতও

েস

প্রিশক্ষেণর

পিবত্র েকারআেন তাঁর েস িভশনিট িতিন বার েঘািষত হেয়েছ।েসিট

অংশ।

“িলহুযিহরাহু

আলাদ্দীিন কুল্িলিহ” অর্থাৎ সকল ধর্ম ও মতাদর্েশর উপর তাঁর দ্বীেনর িবজয়।
িবজয়

আনার

কােজ

আল্লাহতায়ালার

ঈমানদারগণ

প্রত্যাশা।

তাঁর

েরাযা

খিলফা
ফরয

রূেপ

করার

কাজ

লক্ষ্েয

করেব
মহান

েসিটই

মহান

আল্লাহতায়ালা

মাত্র দুিট আয়াত নািযল কেরেছন েসিট সুরা বাকারার ১৮৩ ও ১৮৫ নম্বর আয়াত।
তােতই

িবশ্েবর

শত

েকািটর

েবশী

মানুষ

েরাযা

রােখ।

িকন্তু

ইসলামেক

িবশ্বব্যাপী িবজয়ী করার লক্ষ্েয মহান আল্লাহর েয িনর্েদশ েসিট পূরেণ
মুসিলমেদর মােঝ েস আেয়াজন কই?
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর িভশন পূরেণ মু’িমেনর জীবেন েয িমশনিট িনর্ধারণ
কের িদেয়েছন েসিট হেলাঃ ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র িনর্মূল। পিবত্র
েকারআেনর ভাষায় েসিট “আ’’িমরু িবল মারুফ ওয়া েনিহ আিনল মুনকার”। এ কাজ
েযমন িবশাল,েতমিন এ কােজর পুরস্কারও িবশাল। একাজ চায় জানমােলর িবশাল
িবিনেয়াগ।সাহাবােদর
মু’িমনেদর

সামর্থ

েবশীর
বাড়ােত

ভাগ
মহান

এ

কােজ

শহীদ

আল্লাহতায়ালার

হেয়

েগেছন।

িনর্েদিশত

এ

িমশন

পালেন

প্রস্তুিত

এবং

প্রিশক্ষেণর আেয়াজনও িবশাল। পিবত্র েকারআেনর ছত্ের ছত্ের েস প্রস্তুিতর
তািগদ। এবং েস প্রস্তুিতর শুরুিট েকারআন বুঝার মধ্য িদেয়। মু’িমন রূেপ
েবেড় উঠার এিটই ফাউন্েডশন বা িভত্িতমূল। এখােন ব্যর্থ হেল িমশেনর বাঁিক
কােজও

েস

ব্যর্থ

হেত

বাধ্য।মহান

আল্লাহতায়ালার

িনর্েদিশত

িসরাতুল

মুস্তাকীেম চলায় পিবত্র েকারআন হেলা েরাডম্যাপ। এ েরাডম্যাপই জান্নােতর
পথ েদখায়। ফেল েস েকারআিন েরাডম্যােপর জ্ঞান ছাড়া পথ চলা েয িনশ্িচত
ভ্রান্ত পেথ হেব এবং জাহান্নােম েপৗঁছােব -তা িনেয় িক সন্েদহ চেল? েকারআন

বুঝার এ ব্যর্থতা ব্যক্িতেক েয জােহেল পিরণত কের ও জাহান্নােমর আযাব েডেক
–েসিট েযমন নবীজী (সাঃ)র আমেল েযমন সত্য িছল েতমিন আজও েতা সত্য। আধুিনক
যুেগর জােহলগণ ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের চমক সৃষ্িট করেত পাের, চাঁেদও নামেত
পাের,িকন্তু

ওহীর

জ্ঞােনর

অজ্ঞতায়

তারা

িক

আিদম

জােহলেদর

েথেক

আেদৗ

িভন্নতর? এরূপ জােহলগণ নেবল প্রাইজ েপেলও িক মহান আল্লাহতায়ার িভশন পূরেণ
সহায়ক হেত পাের? পিবত্র জান্নােত িক এমন জােহলগণ েকান কােলও প্রেবশািধকার
পােব?
অন্য েকান ধর্েম সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় িবপ্লেবর েকান ধারণা নাই,কর্মসূচীও
নাই। ফেল ইসলােমর ন্যায় অন্য ধর্েম প্রিশক্ষণ বা প্রস্তুিতর আেয়াজনও নাই।
ইসলাম

এজন্যই

অনন্য।

অন্যধর্েম

ধর্মগ্রন্থ

পাঠ

করা

বাধ্যতামূলক

নয়;

গীর্জা,মন্িদর বা মেঠর মন্ত্রপাঠ সাধারণ খৃষ্টান,িহন্দু ও েবৗদ্ধেক না
জানেলও চেল। তােদর পক্ষ েথেক গীর্জার পাদ্রী,মন্িদেরর ঠাকুর বা মেঠর
িভক্ষুকগণ করেলই চেল।ফেল অন্যেকান ধর্মগ্রন্েথ েকউ হােফজ হয় না। অথচ
পিবত্র েকারআন িশক্ষা করা,িকছু সুরা মুখস্থ করা,আেলম হওয়া এবং িনেজর
ইবাদত িনেজ করা প্রিতিট মুসলমােনর উপর ফরজ। নইেল মুসলমান হওয়াই অসম্ভব
হেয় পেড়। ইসলাম ব্যক্িতেক তার িনজ িনজ কাজকর্ম,শয়ন বা িবশ্রাম েথেক উিঠেয়
প্রত্যহ ৫ বার মসিজেদ নামােয ডােক।অন্য ধর্মগুিল িদেন ৫ বার েকন,একবারও
ডােক

না।

অন্য

েকান

ধর্েম

মাসভর

েরাযার

ন্যায়

প্রিশক্ষেণর

আেয়াজনও

নাই।িনজ-কষ্েট উপার্িজত অর্থ েথেক যাকাত,িফতরা,ওশর ও সাদকা রূেপ অন্যেদর
ভাগ িদেতও বেল না।বহুশত বা বহুহাজার মাইল অিতক্রম কের হেজ েযেতও িনর্েদশ
েদয় না। ভাষা,বর্ণ,েভৗগিলকতা ও আঞ্চিলকতার নােম গড়া িবভক্িতর েদয়ালগুেলা
েভঙ্েগ

কাঁেধ

কাঁেধ

িমিলেয়

িসসাঢালা

প্রাচীেরর

ন্যায়

িবশ্বভ্রাত্েবর

বন্ধন গড়ার েয কেঠার িনর্েদশিট ইসলাম েদয়,অন্য ধর্ম েসিটও েদয় না।িভশন যত
উন্নত হয়,িমশন ও প্রিশক্ষেণর মাত্রাও তত উন্নত হয়।ইসলােমর যা িকছু মহান
তার মূেল েতা মহান রাব্বুল আলামীন ও তাঁর পিবত্র গ্রন্থ আল-েকারআন।। তাই
ইসলােমর

সােথ

িক

অন্য

েকান

ধর্েমর

তূলনা

হয়?

ফেল

ইসলাম

েয

মােপর

চািরত্িরক ও আধ্যাত্িমক িবপ্লব আেন েসিট িক অন্য ধর্েমর অনুসািরগণ কল্পনা
করেত পাের?
মােহ রামাদ্বােনর ন্যায় বছেরর আর েকান মােসই এত েকারআন েতলাওয়ােতর আেয়াজন
নাই। এ মােস খতম তারািবহ হয় মসিজেদ মসিজেদ। ইসলােমর ইিতহােস হযরত উমর
(রাঃ)এর কল্যাণময় অবদান অেনক।বহু েনক কর্েমর মােঝ তাঁর আেরক িবশাল েনক
কর্ম হেলা,তারাবীর নামাযেক িতিন জামােত পড়ার েরওয়াজিট চালু কেরন। ফেল
মুসলমানগণ অন্তুতঃ বছের একবার পুরা েকারআনপােকর আবৃত্িত শুনেত পায়। অথচ
বহু েকািট মুসিলেমর জীবেন িনজ উদ্েেযােগ েসিট িক সারা জীবেন একবারও ঘেট?
েস আমেল েসিট িছল অসম্ভব। বর্তমান যুেগ অিত সহজ হেলা একখন্ড েকারআন

সংগ্রহ করা।অেনক সময় িবনমূেলও েমেল। িকন্তু েস আমেল েস সুেযাগ িছল না।
প্রথমবার মাত্র ৪ খন্ড েকারআন সংকিলত হয় হযরত উসমান (রাঃ)র আমেল। তখন
পিবত্র েকারআন িছল হািফজেদর স্মৃিতেত। জ্ঞােনর এ সর্বশ্েরষ্ঠ ভান্ডােরর
সােথ সাধারণ মানুেষর সংেযােগর আেয়াজনিট শুরু হয় তারািবেত েকারআন খতেমর
মধ্য িদেয়।অন্য েকান ধর্েম সাধারন মানুেষর মােঝ িক ধর্মীয় জ্ঞান িবতরেণর
এরূপ আেয়াজন আেছ? নবীজী (আঃ)ও সাহাবােয় েকরামেদর যুেগ এমনিক ফজর,মাগিরব ও
এশার নামােযও দীর্ঘ ছুরা পাঠ করা হেতা। যারা েকারআেনর ভাষা বুেঝ তােদর
জন্য এ হেলা িবশাল েনয়ামত।ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ সাধারণ মানুষ এভােব ওহীর
জ্ঞান েপেয়েছ ইমােমর েতলাওয়াত েথেক,মাদ্রাসা বা মকতব েথেক নয়। জ্ঞােনর
রাজ্েয িবপ্লেব ও সমাজ পিরবর্তেন েতলাওয়ােতর গুরুত্ব তাই িবশাল। আজও আরব
িবশ্েব ইসলােমর পক্েষ েয ব্যাপক সাড়া পেড়েছ তার মূেল েতা েদেশর প্রিত
েকােণ

ব্যাপক

েকারআন

েতলাওয়াত।

মানব

মনেক

আন্েদািলত

করেত

ও

এক

আমূল

িবপ্লেব দীক্ষা েদয়ার ক্েষত্ের েকারআেনর সামর্থ েতা অতূলনীয়। বীজ সর্বত্র
িছটােল িকছু বীজ েয উর্বর ভূিমেত পড়েব ও িবশাল বৃক্েষর জন্ম িদেব -তা
িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? েকারআেনর েতলাওয়াতও তাই আরবী ভাষীেদর মােঝ
িবপুল কাজ িদচ্েছ।রামাদ্বােনর তারািব েতা েস কাজিটই কের মাসভর।

েয ব্যর্থতা মুসিলেমর
মােহ রামাদ্বান েকারআন নািযেলর মাস। মানব জািতর ইিতহােস এিটই সর্বশ্েরষ্ঠ
ও সবেচেয় কল্যাণকর ঘটনা। এ মােস মহান আল্লাহতায়ালার িনেজর কথাগুেলা তাঁর
বান্দাহর কােছ েনেম এেসেছ। জান্নােতর পেথ পথচলার এিটই েতা একমাত্র পথ। এ
পথ না পাওয়ার অর্থ েতা িনশ্িচত জাহান্নােমর আগুেণ িগেয় েপৗঁছা।তােত এ
জীবেন সমগ্র বাঁচাটাই ভয়ানক আযােবর কারণ হয়। মানব ইিতহােস েকারআন নািযল
তাই মামূলী িবষয় নয়। মহান আল্লাহতায়ালা এ পিবত্র ও অিত গুরুত্বপূর্ণ
মাসেক সম্মািনত কেরেছন এক মাস েরাযা ফরজ কের। সম্মািনত কেরেছন হাজার
মােসর েচেয় শ্েরষ্ঠ লায়লাতুল ক্বদর িদেয়।েস সােথ এ মােস পালনকৃত প্রিতিট
ইবাদেতর

ফিজলত

কেরেছন,মােহ

বহুগুণ

রামাদ্বােনর

বািড়েয়।এভােব

মহান

রাব্বুল

গুরুত্ব

কােছ

কত

তাঁর

েবশী।

আলামীন
িকন্তু

প্রমাণ
প্রশ্ন

হেলা,এ মােসর সন্মােন িবশ্ব-মুসিলেমর িনেজেদর আেয়াজনিট কতটুকু? েসিট িক
স্েরফ

না

বুেঝ

বার

বার

েকারআন

খতেম?

িকন্তু

েকারআেনর

নািযেলর

মূল

উদ্েদশ্যিট বার বার েকারআন খতম? এ মাসিট হেলা েকারআন েথেক িশক্ষা েনয়া
এবং

েকারআেনর

িনর্েদিশত

পেথ

চলার

মাস।

িকন্তু

েকাথায়

েস

পথ

অনুসরেণ

আগ্রহ? মুসলমানেদর জীবেন এখােনই ঘটেছ সবেচেয় বড় ব্যর্থতা -যা তােদর অন্য
সকল ব্যর্থতার কারণ।এিট গুরুতর অপরাধও।

আজেকর

মুসলমানেদর

সবেচেয়

বড়

ব্যর্থতািট

কৃিষ

বা

িশল্েপ

নয়।

সম্পেদর

আহরেনও নয়। বরং েসিট মহান আল্লাহতায়ালার সবেচেয় বড় িনয়ামত েথেক িহদােয়ত
লােভ।ফেল তারা আজ ভয়াবহ পথভ্রষ্টতার িশকার। রামাদ্বােনর তারািব নামােজ
মসিজেদ মসিজেদ েকারআন খতম করা হয়। িকন্তু ক’জন সারা জীবেন একবারও এ মহান
গ্রন্থিটেক

শুরু

েথেক

েশষ

অবিধ

একবার

অর্থসহ

পেড়েছ?

ডাক্তাির,

ইঞ্িজনীয়ািরং ও কৃিষিবদ্যার ন্যায় জ্ঞান-িবজ্ঞােনর প্রিত শাখােতই রেয়েছ
অসংখ্য বই। িকন্তু কখনই িক েসগুিল অর্থ না বুেঝ পড়া হয়? েকান িশক্ষকই িক
ছাত্রেক েসরূপ েতলাওয়ােত পরামর্শ েদয়? না বুেঝ িকতাব পােঠও পরীক্ষায় কাজ
িদেব –এমন কথা বলেল েস িশক্ষকেক েকউ িক মানিসক ভােব সুস্থ্য বলেব? অথচ
আেলমেদর

পক্ষ

েথেক

এমন

ছবক

েদয়া

হচ্েছ

না

বুেঝ

েকারআন

পােঠর

ক্েষত্ের!তারা বলেছ,এেত পরাকােল সওয়াব িমলেব। িশশুও েকান বই না বুেঝ পাঠ
কের না। িকন্তু আজেকর প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানরা পিবত্র েকারআন না বুেঝ পাঠ
কের।ভাল

মুসলমান

গেড়

েতালার

জন্য

েতা

চাই

েকারআেনর

গভীর

জ্ঞান,এবং

প্রিতক্েষত্ের েস জ্ঞােনর প্রেয়াগ। িকন্তু পিবত্র েকারআেনর সােথ েসিট
ঘটেছ

না।শুধু

েতলাওয়াতই

হচ্েছ,িকন্তু

জ্ঞানলাভ

হচ্েছ

না।ফেল

েকারআেনর

পাঠক বাড়েছ,আেলম নয়।এখােনই সংঘিটত হচ্েছ মানব জািতর ইিতহােস সবেচেয় বড়
অপরাধ।ওহীর জ্ঞােনর অজ্ঞতা ও ধর্েমর নােম নানা রূপ িমথ্যা িদেয় হত্যা করা
হচ্েছ িবেবকেক। সংঘিটত হচ্েছ মহান আল্লাহর সর্বশ্েরষ্ঠ েনয়ামেতর সােথ
সবেচেয় বড় গাদ্দাির। েকউ েকউ েকারআন েতলাওয়াতেক েবেছ েবেছ িকছু ছুরার
মধ্েয সীিমত রাখেছ। ফেল গুরুত্ব হারাচ্েছ সমগ্র েকারআন। প্েরসক্িরপশেনর
েকান একিট ঔষধেকও িক বাদ েদয়া যায়? তােত িক েরাগ সাের? মহান আল্লাহর
েহদােয়েতর বািন েতা ছিড়েয় রেয়েছ েতা সমগ্র েকারআন জুেড়। ফেল েকান একিট
সুরা বা েকান একিট আয়াতেকও িক বাদ েদয়ার সুেযাগ আেছ?
মুসিলম েদশগুেলােত আজ সবেচেয় বড় অভাব েকারআনী জ্ঞােনর।সাহাবােদর আমল েথেক
আজেকর মুসলমানেদর মূল পার্থক্যিট বস্তুত এখােন। েসিদন এমন েকান সাহাবা
িছেলন

না

িযিন

েকারআেনর

জ্ঞানার্জনেক

গুরুত্ব

েদনিন।দীর্ঘ

মরুর

বুক

অিতক্রম কের অিত কষ্েট তারা নবীজী (সাঃ)র দরবাের বার বার ছুেট এেসেছন
েকারআেনর একিট আয়াত বা নবীজী(সাঃ)র একিট হাদীস েশানার জন্য। ফেল সবাই গেড়
উেঠিছেলন আেলম রূেপ। িবগত ১৪ শত বছেরর ইিতহােস সবেচেয় বড় আেলম েতা তারাই।
আর সত্িযকার আেলম হেল েস েতা মহান আল্লাহতায়ালার রাস্তায় প্রকৃত মুজািহদও
হয়।কারণ গাড়ীর দুিট চাকার ন্যায় ইলম ও িজহাদ েতা একত্ের চেল। তােদর
কারেণই

ইসলাম

অিধকাংশ

েসিদন

মুসলমানই

িবজয়ী

পিরণত

িবশ্বশক্িত

হেয়েছ

িনেরট

রূেপ

আত্মপ্রকাশ

জােহেল।

অথচ

কেরিছল।অথচ

িজহাদহীন

ও

আজ

আমলহীন

আেলেম। েসিট েটর পাওয়া যায় জািহিলয়াত যুেগর ন্যায় ইসলাম েথেক দূের সরার
মােঝ।

েগাত্রপুজা,

ন্যায়

জািহিলয়াত

জািতপুজা,ভাষাপুজা,

যুেগর

নানা

পাপাচার

মদ-জুয়া,
তােদর

সুদ-ঘুষ

ঘােড়

েচেপ

ও

অশ্িললতার

বেসেছ।

জােহল

মানুেষর কােছ অজ্ঞতােক ধের রাখা এবং অজ্ঞতার পেথ পথ চলাই তােদর সংস্কৃিত।
ফেল মূল্য পাচ্েছ না মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ গ্রন্থ আল-েকারআন েথেক
িশক্ষালাভ।

ব্যর্থতা েরাযার নয়
েরাযা বার বার িফের এেলও আধ্যাত্িমক িবপ্লব আসেছ কতটুকু? মুসিলেমরা আজ
ইিতহাস গড়েছ দুর্বৃত্িত,ব্যর্থতা ও লাগাতর পরাজেয়। এগুিল িক আধ্যাত্িমক
িবপ্লেবর লক্ষণ? পিরশুদ্ধ ও তাকওয়াসমৃদ্ধ মানুষ গড়ার ক্েষত্ের মাসব্যাপী
েরাযা েয কতটা ব্যর্থ হচ্েছ -এ হেলা তার নমুনা। তেব এখােন ব্যর্থতািট
েরাযার

নয়।

বরং

ব্যর্থতা

তােদর

যারা

রামাদ্বােন

েরাযা

রাখােকই

শুধু

গুরুত্ব িদচ্েছ এবং ব্যর্থ হচ্েছ ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠেত। তাছাড়া েকারআনী
জ্ঞােনর অজ্ঞতা িনেয় িক ঈমানদার হওয়া যায়? ইসলাম ও েকারআনী জ্ঞােনর এ
িবশাল অজ্ঞতা কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র বড় বড় িডগ্িরেত দূর হচ্েছ না। তেব
মুসিলম িবশ্বজুেড় আজ েয হাজার হাজার স্কুল,কেলজ ও িবশ্বিবদ্যালয় েসগুিল
েকারআনী জ্ঞােনর অজ্ঞতা দূরীকরেণর জন্য প্রিতষ্িঠতও হয়িন।বরং এগুিল পিরণত
হেয়েছ

মুসিলম

ছাত্রছাত্রীেদর

ইসলাম

েথেক

দূের

সরােনার

িবশাল

ইন্ডাস্ট্িরেত। মুসিলম মেন আধ্যাত্িমক িবপ্লবেক বলা হচ্েছ েমৗলবাদ বা
সন্ত্রাসী

েচতনা

েসক্যুলাইেরজশন

রূেপ।
এবং

প্রিতিট

মুসিলম

িড-ইসলাইেজশন

েদেশ

সরকাির

প্রেজক্ট।

একই

উদ্েযােগ

লক্ষ্েয

চলেছ

িবেদশীেদর

অর্থায়েন মােঠ েনেমেছ হাজার হাজার এনিজও ও তােদর বহুলক্ষ ক্যাডার। নবীজী
(সাঃ)র যুেগর ইসলােম িফের যাওয়ার আগ্রহিট িচত্িরত হচ্েছ দণ্ডনীয় অপরাধ
রূেপ। এমন একিট ইসলামৈবরী ধারণা িনেয়ই সুপিরকল্িপত ভােব িবলুপ্ত করা
হচ্েছ েকারআনী জ্ঞােনর ক্ষুধা। এিটর শুরু মুসিলম িবশ্েব ঔপিনেবিশক কােফর
শাসেনর শুরু েথেক;এবং বর্তমান েসক্যুলািরস্ট শাসকেদর কাজ হেয়েছ কােফরেদর
প্রবর্িতত েস ধারােকই আেরা বলবান করা। ফেল িনজ ঘের একািধক েকারআন শরীফ
থাকেলও বড় বড় িডগ্িরধাির মুসিলম সন্তানেদর মেন েসিট বুেঝ পড়ােত আগ্রহ
জাগেছ না। ফেল েকানিট িসরাতুল মুস্তািকম আর েকানিট িসরাতুশ শায়তান –েসিট
বুঝার

সামর্থই

অিধকাংশ

মুসিলেমর

নাই।েরাযা

রাখেছ,তারািব

পড়েছ,িফতরা

িদচ্েছ,ঈেদর জামায়ােত হািজর হচ্েছ েস অবুঝ ও েবহুশ অবস্থা িনেয়ই।শিরয়েতর
পথ েছেড় তারা েয পথিট ধেরেছ েসিট েয কুফিরর পথ –েস জ্ঞানই বা ক’জেনর
পিততাবৃত্িত,ব্যািভচার,অশ্িললতা,মদ্যপান,জুয়া,ঘুষ
নানারূপ

হারামকর্মও

খৃষ্টানেদর
পথভ্রষ্টেদর

তাই

মুসিলম

ন্যায়

তারা

িনেজরাই

উপর

আযাব

নািযলই

েদেশ
পিরণত

েতা

আইনগত
হেয়েছ

মহান

ও

সূিদব্যংেকর

ৈবধতা

েপেয়েছ।

পথভ্রষ্ট

আল্লাহতায়ালার

ন্যায়
ইহুদী-

েদায়াল্িলেন।আর
সূন্নত।আজেকর

মুসলমানেদর উপর েস আযাব িক কম? মুসিলম েদশগুিল েযরূপ েদশী ও িবেদশী

শত্রুেদর

হােত

অিধকৃত,েদেশ

েদেশ

ঝরেছ

েযরূপ

মুসিলেমর

রক্ত,লক্ষ

লক্ষ

েযভােব উদ্বাস্তু হচ্েছ এবং েদশ ছাড়েত িগেয় সাগের ভাসেছ –তা িক রহেতর
আলামত?
প্রশ্ন

হেলা,আেদৗ

আধ্যাত্িমক

সফল

িবপ্লব?

আল্লাহতায়ালার

হচ্েছ
অথচ

প্রিশক্ষণ

িক

েস

মােহ

িবপ্লেবর

রামাদ্বান?
লক্ষ্েয

ইন্সিটিটউশন।আধ্যাত্িমক

অর্িজত
মাসিট

হচ্েছ
হেলা

িবপ্লেব

িক
মহান

রামাদ্বােনর

েরাযা েযখােন িবশাল সাফল্য েদিখেয়িছল তখন রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান সমূহ েস
প্রিশক্ষণ

প্রকল্েপর

সােথ

একাত্ম

িছল।রাষ্ট্েরর

িবশাল

প্রশাসিনক

অবকাঠােমা,রাজনীিত,সংস্কৃিত,িমিডয়া ও িশক্ষা প্রিতষ্ঠানগুিল েযখােন কাজ
কের ইসলাম েথেক জনগণেক দূের সরােনার কােজ েসখােন িক মােহ রামাদ্বােনর এ
প্রিশক্ষণ

আধ্যাত্িমক

িবপ্লব

অর্জেন

সফল

হেত

পাের?

তাকওয়া

বাড়ােনার

লক্ষ্েয সুরা বাকারার েয আয়াতিটেত েরাযা ফরয েঘািষত হেয়েছ েস আয়াতিটর মূল
লক্ষ্যবস্তু িছল ঈমানদারগন। িকন্তু যারা ধেরেছ জািহিলয়ােতর পথ,শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ প্রিতেরাধই যােদর রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িত -তােদর উপর
িক েরাযার কার্যকািরতা থােক? ঔষধ মৃত মানুষেদর উপর কাজ কের না। েতমিন
েরাযাও

কাজ

কের

না

ঈমানশূর্ণ

জােহলেদর

উপর।

েকািট

েকািট

মানুেষর

মাসব্যাপী েরাযাপালন তাই ব্যর্থ হচ্েছ আধ্যাত্িমক িবপ্লব আনেত। ব্যর্থ
হচ্েছ মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর িবজয় আনেত।বাংলােদেশ যত মানুষ েরাযা
রােখ ও তারািবহ নামায পেড় তা িবশ্েবর শতকরা ৯৫% ভাগ েদেশ নাই। িকন্তু
েদশিট

দুর্বৃত্িতেত

িবশ্েবর

সবাইেক

অিতক্রম

কের

৫

বার

প্রথম

হেয়েছ।

ক্ষমতােলাভী দুর্বৃত্ত স্ৈবরাচািরেদর হােত এমন েদশ অিধকৃত হেব এবং েদেশর
সরকার েনৗকায় ভাসা ও প্রাণ বাঁচােত আসা েরািহঙ্গা মুসিলমেদর েনৗকাগুলােক
সমূদ্রতীর েথেক আবার সমূদ্ের িফের েযেত বাধ্য করেব,ভারত েথেক আশ্রয় েনয়া
িবহারীেদর বািড়-ঘর,েদাকান-পাট েকেড় িনেয় তােদর বস্িতেত পাঠােব এবং শত শত
িনরস্ত্র মুসল্িলেদর রাজপেথ হতাহত কের লাশগুেলার ময়লা গািড়েত গােয়ব করেব
-েসিটই িক স্বাভািবক নয়? জনগেণর তাকওয়া যখন নীেচ নােম তখন িক েসেদেশ এর
েচেয় িভন্ন িকছু আসা করা যায়? তখন নামাযী ও েরাযাদার হেয়ও এরূপ েকািট
েকািট মুসিলম েয েদেশর উপর ইসলাম িবেরাধীেদর এ বর্বর অিধকৃিত সেয় যােব েসিটও িক স্বাভািবক নয়।

েরাযার মাসিট িজহােদর মাসও
আধ্যাত্িমকতার

শুরুিট

নামায-েরাযা

িদেয়

হেলও

চুড়ান্ত

পর্যায়িট

হেলা

িজহাদ। মহান আল্লাহতায়ালা সােথ আত্িমক সংেযাগ মজবুত হেল বান্দা তখন তাঁর
রাস্তায় শধু অর্থ,শ্রম ও েমধা নয় িনেজর প্রাণও েপশ কের। েস তখন িজহােদর

ময়দান েখাঁেজ। বদেরর যুদ্ধ হেয়িছল েরাযার মােস।এ মাসিটেত ঘেটিছল মক্কা
িবজয়। েসিদেনর মুসলমানগণ শুধু নামায-েরাযা িনেয় ব্যস্ত িছেলন না,প্রবল
িবক্রেম িজহাদও কেরেছন।মহান আল্লাহতায়ালার অিধকৃত ভূিম েতা এভােবই শয়তানী
শক্িতর কবজা েথেক মূক্ত হেয়েছ এবং িবশাল ভূ-ভাগ জুেড় প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ
শিরয়িত

আইন।।নামায-েরাযা,হজ-যাকাত,েকারআন

পােঠর

ন্যায়

প্রিতিট

ইবাদেতর

লক্ষ্য েতা মু’িমেনর জীবেন আধ্যাত্িমক িবপ্লব আনা।ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ
েতা েসিটই হেয়িছল। তােদর মােঝ তখন প্রবল তাড়ানা িছল িজহােদর িনত্য-নতুন
ফ্রন্ট েখালার। এখােন কাজ করেতা মহান আল্লাহতায়ালার অিধকৃত ভূিমেক মূক্ত
করার েচতনা। েস েচতনা িনেয় তূর্কী বীর ইখিতয়ার মহম্মদ িবন বখিতয়ার িখলজী
হাজার হাজার মাইল দূর েথেক বাংলােতও ছুেট এেসেছন। িহন্দু রাজা দািহেরর
িনর্যাতন েথেক িহন্দুেদর বাঁচােত মুহম্মদ িবন কািসম সুদূর ইরাক েথেক এেস
িসন্ধুর জিমেন িজহাদ কেরেছন।
অথচ

রাজা

দািহেরর

েচেয়ও

িনষ্ঠুর

শাসক

বেস

আেছ

বাংলােদেশ।

তার

হােত

িনর্যািতত ও িনহত হচ্েছ েখাদ মুসলমােনরা। বাংলােদেশ আজ ১৫ েকািট মুসলমান।
েদশিটেত

লাখ

লাখ

আেলম

ও

মসিজেদর

ইমাম

এবং

েকািট

েকািট

নামাযী

ও

েরাযাদার।অথচ েদশিট অিধকৃত ইসলােমর শত্রুশক্িতর হােত।শিরয়ত প্রিতষ্ঠার
পক্েষ কথা বলাও দণ্ডনীয় অপরাধ। িকন্তু েকাথায় িবন কািসেমর মত েমাজািহদ?
েকাথায় েস িজহাদ? েকািট েকািট েরাযাদােরর তাকওয়ার এই িক নমুনা? এই িক
আধ্যাত্িমকতা?

আধ্যাত্িমকতার

অর্থঃ

অধীনতা

একমাত্র

মহান

আল্লাহতায়ালার।এবং েগালামী একমাত্র তাঁরই হুকুেমর।এরূপ আধ্যাত্িমকতায় েতা
মু’িমেনর জীবেন জীহাদও এেস যায়।অথচ আজেকর েকািট েকািট মুসলমােনর জীবেন েস
অধীনতা

েতা

স্ৈবরাচাির

আল্লাহতায়ালার

অধীন

শাসেকর।

হওয়া

যায়?

এমন

পরাধীনতা

অথচ

মুসিলম

িনেয়

িনেয়

শব্েদর

িক

অর্থঃ

মহান
মহান

আল্লাহতায়ালার কােছ পূর্ণ আত্মসমর্িপত অধীনতা।েস আত্মসমর্পণ িনেয় েসকােলর
মুসলমানগণ

সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ

সভ্যতা

িনর্মাণ

করেত

েপেরিছেলন।

অথচ

বাংলােদেশ িনর্িমত হচ্েছ দুর্বৃত্িতেত প্রথম হওয়ার েরকর্ড।অথচ প্রিতিট
দুর্বৃত্িত

বা

দূর্নীিত

হেলা

মহান

আল্লাহতায়ালার

হুকুেমর

িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহ। ফেল েয েদশ দুর্বৃত্িতেত প্রথম হয় েস েদশিট প্রথম হয় মহান
আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহেতও। এ িনেয় িক িবতর্ক চেল? েকািট েকািট
মানুেষর নামায-েরাযার এই িক অর্জন? ব্যর্থতার এরূপ িবশ্বেরকর্ড িনেয় মহান
আল্লাহতায়ালার

দরবাের

িক

মাগেফরাত

জুটেব?

িবচার

িদেন

জুটেব

িক

নবীজী(সাঃ)র সুপািরশ? েকান ন্যায়িবচারক িক কখেনা দুর্বৃত্তেদর পক্ষ েনয়?

মু’িমেনর জীবেন ইঞ্িজন

মহান আল্লাহতায়ালার েঘাষণা,“িনশ্চয়ই যারা ঈমান আনেলা ও ন্যায় কাজ করেলা
তারাই পৃিথবীপৃষ্েঠ শ্েরষ্ঠ।”–(সুরা বাইয়্যানাহ,আয়াত ৭)।ঈমান ও েনক আমেলর
এিটই েতা কাঙ্িখত ফল। গািড় না চলেল বুঝেত হেব ইঞ্িজেন সমস্যা আেছ। েতমিন
ইবাদতকািরর উন্নত চিরত্র সৃষ্িট না হেল বুঝেত হেব িনদারুন সমস্যা আেছ তার
ঈমান ও আমেল। ঈমান ও আমেল সফল হওয়ার জন্য অিত অপিরহার্য হেলা ওহীর জ্ঞান।
মু’িমেনর জীবেন েসিটই েতা মূল ইঞ্িজন। তেব ওহীর জ্ঞানার্জেন যা অপিরহার্য
তা হেলা অর্থ বুেঝ েকারআন পাঠ অথবা সুেযাগ্য আেলেমর সাহচর্েয েথেক পিবত্র
েকারআেনর

গভীর

জ্ঞানলাভ।পিবত্র

েকারআেনর

েঘাষণাঃ“ইন্নামা

ইয়াখশাল্লাহা

িমন ইবািদিহল উলামায়ু” অর্থঃ বান্দাকুেলর মােঝ একমাত্র আেলমগণই আমােক ভয়
কের”

–(সুরা

ফািতর,আয়াত

২৮)

গুরুত্বপূর্ণ

েঘাষণা;এবং

েস

মহান
সােথ

আল্লাহতায়ালার
ঈমােনর

মূল

পক্ষ

েরােগর

েথেক

এিট

এক

ডায়াগনিসস।যারা

প্রকৃত ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠেত চায় তােদর জন্য এ আয়ােত রেয়েছ অিতশয়
সতর্কবানী।

ঈমানদার

আল্লাহতায়ালার

ভয়।এ

বা

মুসলমান

ভয়ই

হেলা

হওয়ার

জন্য

মু’িমেনর

অিত

তাকওয়া।

অপিরহার্য
যােদর

হেলা
মেন

েস

মহান
ভয়

নাই,আল্লাহর অবাধ্য বা িবদ্েরাহী হওয়াটা তােদর জন্য অিত সহজ হেয় পেড়।
মুসিলম িবশ্ব জুেড় মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও শিরয়েতর িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহর মূল কারণ েতা নামধাির মুসলমানেদর ভয়শূণ্য মন।মুসিলম েদশগুিলেত
আজ যারা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা রুখেছ এবং শিরয়েতর প্রিতষ্ঠাকামীেদর হত্যা
করেছ বা তােদরেক কারারুদ্ধ করেছ তারা কােফর বা মুশিরক নয়।কােফর েদেশর
নাগিরকও নয়। বরং িনজ েদেশর মুসিলম নামধাির এসব িবদ্েরাহীরা। অথচ তােদরও
অেনেক নামায পেড়,েরাযা রােখ এবং হজও আদায় কের।অেনেক ইসলািম েলবাসও পিরধান
কের। উপরুক্ত আয়াতিটর মাধ্যেম মহান আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট জািনেয় িদেয়েছন
েকারআনী

জ্ঞােনর

অজ্ঞতা

িনেয়

নামাযী,েরাযাদার

বা

হািজর

েবশ

ধরা

সম্ভব,িকন্তু তাকওয়াসম্পন্ন মু’িমন হওয়া অসম্ভব।জােহলেদর েরাযাপালন,নামায
আদায়,হজ পালন েতা এজন্যই ব্যর্থ হয়। তােদর জীবেন বার বার রামাদ্বান এেলও
িক েকান কল্যাণ হয়? এবং কল্যাণ েয হচ্েছ না -তা িনেয়ও সন্েদহ জােগ?
দ্িবতীয় সংস্করণ:২৯/০৬/২০১৫(১২ই রামাদ্বান ১৪৩৫);প্রথম সংস্করণ:১১/০৮/১২
(২৩েশ রামাদ্বান ১৪৩৩)

েকার’আন না বুেঝ পড়ার িবপদ
েকার’আেনর জ্ঞান েকন অপিরহার্য?
পশুর ন্যায় েদহ িনেয় বাঁচার জন্য আেলা-বাতাস এবং খাদ্য-পানীয় হেলই চেল।
িকন্তু

মুসিলম

রূেপ

েবেড়

উঠার

জন্য

বাড়িত

প্রেয়াজনিট

হেলা,

পিবত্র

েকার’আেনর জ্ঞান। মুসিলম রূেপ েবেড় উঠািট িনশ্িচত করেত মহান আল্লাহতায়ালা
তাই েকার’আেনর জ্ঞানার্জন শুধু মাদ্রাসার ছাত্র-িশক্ষক, মসিজেদর ইমাম বা
েমাল্লা-েমৗলভীেদর

উপর

ফরজ

কেরনিন,

ফরজ

কেরেছন

প্রিতিট

নরনারীর

উপর।

কারণ, এেকর পানাহাের িক অন্য জন বাঁেচ না; েদহ বাঁচােত সবাইেকই িনয়িমত
পানাহার করেত হয়। েতমিন ঈমান বাঁচােত সবাইেক িনয়িমত েকার’আেনর জ্ঞানার্জন
করেত হয়। মুসিলম রূেপ েবেড় উঠার জন্য জ্ঞানী হওয়ািট কতটা জরুরী -েস িবষেয়
মহান

আল্লাহতায়ালার

“ইন্নামা
একমাত্র

িনেজর

ইয়াখশাল্লাহা
(েকারআেনর

েঘাষণািট

িমন

ইবািদিহ

জ্ঞােন)

অিত

গুরুত্বপূর্ণ।

ওলামা”।

জ্ঞানীরাই

অর্থঃ

আল্লাহেক

েসিট

হেলা,

“বান্দাহেদর

ভয়

কের।

মােঝ

জ্ঞানদানেক

িনশ্িচত করেতই মহান আল্লাহতায়ালা েযমন নবীজী (সাঃ)েক রাসূল রূেপ িনেয়াগ
িদেয়েছন, েতমিন তাঁর উপর পিবত্র েকার’আনও নািযল কেরেছন। মুসিলম হওয়ার
জন্য

তাই

অপিরহার্য

হেলা,

জ্ঞানদােনর

েয

প্রক্িরয়া

েকার’আন

নািযেলর

মাধ্েযম শুরু হেয়িছল তার সােথ সম্পৃক্ত হওয়া।
তাছাড়া েচতনা ও চিরত্েরর অঙ্গেণ িবপ্লবিট আেস জ্ঞােনর গুেণ; খাদ্য-পানীয়,
বংশ, সম্পদ বা েদেহর গুেণ নয়। েস জ্ঞােনর গুেণই জােহলী যুেগর অসভ্য আরবগণ
মানব

ইিতহােসর

সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ

মানেব

পিরণত

হেয়িছেলন।

েকারআনই হেলা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক মানব জািতর

পিবত্র

জন্য সর্বশ্রষ্ঠ

দান। এ পৃিথবীেত মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্িটর সংখ্যা বহু িবিলয়ন। িকন্তু
েকান

সৃষ্িটই

মহান

আল্লাহতায়ালার

পিরচয়িট

েপশ

কের

না;

তাঁর

ইচ্ছা-

অিনচ্ছার িবষয়িটও মানবেক জানায় না। মানব েথেক মহান স্রষ্টার প্রত্যাশা িক
–অিত গুরুত্বপূর্ণ েস িবষয়িটও বেল না। অথচ েস িবষযগুেলা িনর্ভূল ভােব
তুেল ধের একমা্ত্র পিবত্র েকারআন, এবং েসিট মহান আল্লাহতায়ালার িনেজর
ভাষায়। ফেল মানবসৃষ্িটর জন্য এর েচেয় অধীক গুরুত্বপূর্ণ দান আর িক হেত
পাের?

এ

জ্ঞােনর

পাহাড়-পর্বত,

অনুপস্িথিতর

চন্দ্রসূর্যেকও

পিরনাম
ভগবান

েতা

রূেপ

ভয়াবহ;
গ্রহণ

মানব

কের।

তখন

তখন

গরু,

শাপ,

অিনবার্য

হয়

অনন্ত-অসীম কােলর জন্য জাহান্নােমর আগুণ। ফেল মহান আল্লাহতায়ালার সােথ
যারা সম্পর্ক মজবুত করেত চায়, চায় জান্নােত েপৗঁছার িসরাতুল মুস্তাকীম তােদর সামেন তাঁর পিবত্র ইচ্ছা সােথ পুরাপুির সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া িবকল্প
পথ আেছ িক? েস লক্ষ্েয অিনবার্য হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক িক
বলা হেয়েছ েসিট তাঁর িনেজর িকতাব েথেকই সরাসির জানা। ফেল মানব জীবেন এর

েচেয় গুরুত্বপূর্ণ দ্িবতীয় েকান কাজ আেছ িক?

ভয়ংকর ক্ষিত েকন না বুেঝ েতলাওয়ােত?
প্রিতিট

ব্যক্িতেকই

ধর্মকর্ম

ও

আমৃত্যু

ইবাদেতর

পথ

ক্েষত্ের,

চলেত
েতমিন

হয়।

েসিট

রাজনীিত,

েযমন

আক্িবদা-িবশ্বাস,

িশক্ষা-সংস্কৃিত,

আইন-

আদালত, অর্থনীিত, যুদ্ধ-িবগ্রহসহ জীবেনর সর্বক্েষত্ের। েস পথচলািট সিঠক
পেথ

হওয়ার

জন্য

চাই

প্রিত

পেদ

সিঠক

পথিনর্েদশনা।

নইেল

অিনবার্য

হয়,

জাহান্নােম েপৗঁছা। েস সিঠক পথিনর্েদশনািট েদয় পিবত্র েকার’আন। এজন্যই
মহান আল্লাহতায়ালা সুরা বাকারার দ্িবতীয় আয়ােতই পিবত্র েকারাআনেক পিরচয়
কিরেয় িদেয়েছন “হুদাল িলন্নাস” তথা মানেবর জন্য পথিনর্েদশনা রূেপ। না
বুেঝ েকার’আন েতলাওয়ােত িকছু সুর ও িকছু আওয়াজ সৃষ্িট হয় বেট, িকন্তু
তােত জ্ঞানলাভ েযমন ঘেট না, েতমিন পথিনর্েদশনাও জুেট না। িসেলবােসর বই না
বুেঝ পড়েল িক পরীক্ষায় পাশ জুেট? অথচ মানব জীবেন পরীক্ষািট েতা প্রিত
পেদ। জান্নােত েপৗছেত হেল অপিরহার্য হেলা এসব পরীক্ষায় পাশ করা। এবং
পােশর জন্য প্রেয়াজনীয় জ্ঞান লাভ ঘেট একমাত্র পিবত্র েকার’আন েথেক। মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক এিটই হেলা তাঁর িসেলবাসভূক্ত একমাত্র গ্রন্থ। না
বুেঝ েকার’আন েতলাওয়ােত েযমন জ্ঞানলাভ হয় না, েতমিন িহদােয়ত লাভও হয় না।
ফেল ব্যক্িতর জীবেন তা ভয়ানক িবপদ ঘটায়। েস অজ্ঞতা েযমন ভ্রষ্টতা েদয়,
েতমিন জাহান্নােমও েনয়।
েকারআেনর জ্ঞানার্জন কতটা গুরুত্বপূর্ণ -েসিট বুঝা যায় এ িবষয়িটেক মহান
আল্লাহতায়ালার িনর্েদশাবলীর তািলকায় সর্েবাচ্চ িশখের েদেখ। নবীজী (সাঃ)’র
প্রিত

তাঁর

প্রথম

হুকুমিট

নামায-েরাযা,

হজ-যাকােতর

িছল

না।

মদ্যপান,

জুয়ার ন্যায় নানারূপ পাপাচােরর িবরুদ্েধও িছল না। মসিজদ গড়ারও িছল না। েস
হুকুমিট হেলা “ইকরা” অথা পড়ার। পড়েত বলার অর্থ এখােন জ্ঞান লাভ করেত বলা।
এখােন মহান আল্লাহতায়ালার উদ্েদশ্যিট েযমন িনেজর পিবত্র ইচ্ছা, িভশন ও
িমশনিট

িনেজর

ভাষায়

বর্ণনা

করা,

েতমিন

তার

সােথ

তাঁর

সর্বশ্েরষ্ঠ

সৃষ্িটেক একাত্ম করা। এ িবষয়িট েকান মামূলী িবষয় নয়; বরং প্রিতিট মানব
সন্তােনর জন্য এিটই হেলা তােদর জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। কারণ,
মহাপ্রভু মহান স্রষ্টার সােথ তার সৃষ্িটর সংেযাগ ঘেট েতা এ িবষয়িট বুঝার
মধ্য িদেয়। বুঝেত ব্যর্থ হেল যা বৃদ্িধ পায় তা হেলা মহান আল্লাহতায়ালার
ইচ্ছা,

িভশন

ও

িমশেনর

সােথ

িবচ্িছন্নতা।

েস

িবচ্িছন্নতা

ব্যক্িতেক

শয়তােনর দেল হািজর কের এবং জাহান্নােম িনেয় েপৗঁছায়। একমাত্র পিবত্র
েকার’আেনর

মধ্েযই

মহান

আল্লাহতায়ালা

স্বয়ং

হািজর

হেয়েছন

তাঁর

িনেজর

ইচ্ছা, িভশন ও িমশেনর সুস্পষ্ট েঘাষণা িনেয়। এ িবষেয় সম্যক জ্ঞান-লাভ ঘেট

েতা অর্থ বুেঝ পিবত্র েকার’আন পােঠর মধ্য িদেয়। েয ব্যক্িত েকার’আন না
বুেঝ শুধু েতলাওয়াত করেলা -েস তার রেবর ইচ্ছা, িভশন ও িমশনেক জানেব
েকমেন? তাঁর সােথ একাত্মই বা হেব িক কের?
অর্থাৎ

আল্লাহর

রিশ।

এ

রিশর

এক

েকার’আনেক বলা হয় “হাবিলল্লাহ”

প্রান্েত

মহান

আল্লাহতায়ালা

এবং

অপর

প্রান্তিট পৃিথবীপৃষ্েঠ পিবত্র েকার’আেনর মােঝ। ফেল যারাই আঁকেড় ধরেলা
মহান আল্লাহতায়ালার এ রিশেক, তারাই আঁকেড় ধরেলা তাঁর দ্বীনেক। এবং এ রিশ
েবেয়ই তারা েপৗঁেছ জান্নােত।
েকার’আেনর জ্ঞান হেলা মহান আল্লাহতায়ালা-প্রদত্ত পিবত্র আেলা যা আেলায়
ঝলমল কের ঈমানদার ব্যক্িতর মেনর ভূবনেক। একমাত্র এ আেলােতই েদখা যায়
িসরাতুল মুস্তাকীম। যার মধ্েয েস আেলা নাই -তার জীবন ঘন অন্ধকারময়। মেনর
েস

অন্ধকাের

অসম্ভব

হয়

িসরাতুল

মুস্তাকীম

খুঁেজ

পাওয়া।

জ্ঞােনর

েস

আেলািকত রাজ্েয ব্যক্িতর প্রেবশ ঘেট একমাত্র বুেঝ েকার’আন পােঠর মধ্য
িদেয়। েকার’আন না বুেঝ পড়া বা েকার’আেন চুমু খাওয়ােত জ্ঞােনর েস আেলািকত
ভূবেন প্রেবশ ঘেট না। ফেল তােত মেনর অন্ধকারও দূর হয় না। এমন ব্যক্িত তখন
পথ

েখাঁেজ

পীেরর

মাজাের,

ভণ্ড

পীেরর

দরবাের,

স্ৈবরাচারীর

দফতের,

েসক্যুলার দর্শন ও রাজনীেত। না বুেঝ েকার’আন পােঠর ফেল ব্যক্িত এভােবই
বঞ্িচত হয় মহান আল্লাহর সবেচেয় বড় িনয়ামত েথেক। ফেল এর েচেয় বড় ক্ষিত
ব্যক্িতর জীবেন আর িক হেত পাের? না বুেঝ েকার’আন পােঠর ফেল িবভ্রান্ত ও
পথভ্রষ্ট হওয়ার েরাগিট মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ েদেশও মহামাির রূেপ েদখা েদয়।
তখন

েদেশ

ভণ্ডপীর

বাজার
এবং

িবভ্রান্ত

ও

পায়

েচার-ডাকাত,

েফরকাবাজ
পথভ্রষ্ট

েভাট-ডাকাত,

েমাল্লা-েমৗলভীগণ
হওয়ার

কারেণ

এমন

ধর্মচ্যুৎ

–েযমনিট
িক

রাজনীিতিবদ,

বাংলােদেশ

েদেশর

আেলম

বা

ঘেটেছ।
আল্লামা

নামধারীগণও ইসলােমর েঘারতর শত্রুেদরেক েনতা রূেপ কবুল কের।
অথচ েকার’আেনর জ্ঞান িবপ্লব আেন জীবন ও জগত িনেয় ব্যক্িতর দর্শেন। এমন
ব্যক্িত

তখন

িসরাতুল

মুস্তাকীম

পায়।

প্রাথিমক

যুেগর

মুসিলমগণ

প্রমাণ

কেরেছন, মুসিলমেদর িবজয় ও ইজ্জেতর সিঠক পথিট হেলা পিবত্র েকারআেনর জ্ঞান
িনেয় েবেড় উঠােত। এবং েস জ্ঞান েথেক দূের সরােত বােড় পরাজয় ও অপমান। শুধু
এ দুিনয়ায় নয়, আেখরােতও। ফেল শয়তােনর মূল এেজন্ডািট মুসিলমেদর নামাযেরাযা ও হজ-যাকাত েথেক দূের সরােনা নয়। মসিজদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গাও নয়। বরং
েসিট হেলা েকারআেনর জ্ঞান েথেক দূের সরােনা। শয়তান েস কাজিট কের না বুেঝ
েকার’আন েতলাওয়ােতর ছবক িদেয়। শয়তান এ কােজ সমােজর বুেক িনেজর আসল েচহারা
িনেয় নােম না, নােম ধর্েমর েলবাস পেড়। নােম শয়তােনর েস এেজন্ডা মুসিলম
েদশগুিলেত েয কতটা সফলতা েপেয়েছ তা বুঝা যায়, না বুেঝ পিবত্র েকারআন
পােঠর িবশাল আেয়াজন েদেখ। বুঝা যায় নবীজী (সাঃ)র ইসলাম -যােত িছল শিরয়ত,
হুদুদ, েখলাফত, িজহাদ ও ইসলামী রাষ্ট্র, তার িবলুপ্িত েদেখ। বুঝা যায়,

েফরকা, মজহাব ও তিরকার নােম মুসিলমেদর মােঝ িবভক্িত েদেখ। ফেল েদেশ েদেশ
শয়তােনর িশিবের আজ িবজয় উৎসব। শয়তােনর িবজেয়র বড় আলামতিট হেলা, সমগ্র
পৃিথবীেত পিবত্র েকারআনই হেলা একমাত্র িকতাব যা না বুেঝ পড়া হয় এবং েসরূপ
পড়ােক

সওয়ােবর

কাজ

মেন

করা

হয়।

মহান

আল্লাহতায়ালার

সর্বশ্েরষ্ঠ

এ

িনয়ামেতর সােথ এর েচেয় বড় অবমাননা আর িক হেত পাের?

েতলাওয়ােতর অর্থঃ বুঝা ও অনুসরণ করা
েকম্ব্িরেজর িশক্ষক, আরবী ভাষার পন্িডত ও প্রখ্যাত আেলেম দ্বীন ডক্টর
আকরাম নদিভর মত হেলা, “েকার’আন না বুেঝ েতলাওয়ােত েকান ছওয়াব নাই।” উনার
কথা, যারা বেল েকারআন না বুেঝ পড়েলও সওয়ার আেছ তারা আসেল ‘পড়া’ শব্দিটর
অর্থই জােন না। পড়ার অর্থ শুধু েকান বাক্য িজহ্বা ও েঠাঠ িদেয় িবড়িবড় কের
উচ্চারন

করা

অিভমতিটর

নয়।

িভিডও

বরং

পড়ার

েফসবুেক

সােথ

ভাইরাল

েসিটর
হেয়েছ।

অর্থ
েশখ

বুঝা।
নদিভর

আকরাম
আেরা

নদিভর

যুক্িত

উক্ত
হেলা,

হাদীেস আেছ মসিজেদ আসার পেথ প্রিত কদেম ছওয়াব আেছ। তেব েস সওয়ােব জন্য
মসিজেদ আসেত হেব নামােযর জন্য। স্েরফ মসিজেদ আসার জন্য েকান ছওয়াব নাই।
িদেন হাজার বার মসিজেদর িদেক েদৗড়ােলও েকান ছওয়াব নাই। েতমিন েকার’আন
পড়ার ক্েষত্ের ছওয়াব তখনই িমলেব যখন মহান আল্লাহতায়ালার পিবত্র কালাম
বুঝাব জন্য ও তার উপর আমেলর জন্য পড়া হয়। অতীেত সাহাবগণ েতা েসিটই
কেরেছন। এমন পড়ার মধ্য িদেয়ই েতা ইলম সৃষ্িট হয় এবং বান্দা আেলেম পিরণত
হয়। না বুেঝ হাজার হাজার বার পড়েলই বা িক লাভ? এেত মেনর জািহিলয়াত তথা
অজ্ঞতা েযমন দূর হয় না, েতমিন িহদােয়ত লাভও হয় না। ফেল এমন েকার’আন পােঠ
ছওয়াব জুটেব েকমেন? এেত েযমন সময় নষ্ট হয়, েতমিন বাঁচা হয় অজ্ঞতা িনেয়।
বাংলােদেশ েতা েসিটই হচ্েছ।
েকান িশক্ষক যিদ তার ছাত্রেক েকান একিট বই পেড় আসেত বেল তার অর্থ হেলা
েসিট বুেঝ আসেত বলা। সর্বযুেগ এবং সর্বেদেশ এিটই পড়ার সর্বজন গৃহীত অর্থ।
সব

েদেশর

িশক্ষকগণই

শুধুই

নয়,

ছাত্রগণও

েসিটই

বুেঝ।

তেব

বাংলােদেশর

অসংখ্য েমাল্লা-েমৗলভী পড়ার েস অর্থিট মানেত রাজী নন। তারা নবীজী (সাঃ)র
একিট হাদীিটর উদ্ধৃিত েদন যােত বলা হেয়েছ, েকার’আন েতলাওয়ােত প্রিত হরেফ
১০িট েনকী আেছ। অথচ নবীজী (সাঃ) এ হাদীসিটেত এমন কথািট বেলনিন েয না বুেঝ
েতলাওয়ােতও ছওয়াব আেছ। নবীজী (সাঃ) িনশ্চয়ই জানেতন, এ দুিনয়ায় েকউই েকান
বই না বুেঝ পেড় না। এমন িক িশশুও েয বই বুেঝ না, েস বই কখেনা পেড় না।
অতএব পিবত্র েকার’আেনর ক্েষত্ের পড়ার অর্থ না বুেঝ পড়া শািমল হেব েকন?
তাছাড়া আরবী ভাষােত েতলাওয়ােত দু’িট অর্থ। এক). েকান িকছু পাঠ করা। দুই).
েকান িকছু অনুসরণ করা। (সূত্রঃ Arabic English Dictionary for Advanced

Learners; J.G. Hava)। পিবত্র েকার’আেন েতলাওয়াত শব্দিট এ দু’িট অর্েথই
ব্যবহৃত হেয়েছ। েতলাওয়াত শব্দিটর অর্থ েয অনুসরণ েসিটর প্রেয়াগ হেয়েছ
সুরা আশ শামেসর দ্িবতীয় আয়ােত। বলা হেয়েছ, “ওয়াল কামাির এযা তালাহা।”
অর্থ:

“এবং চন্দ্র, যখন অনুসরণ কের েসিটেক (সূর্যেক)”।

প্রকৃত কল্যাণ বুঝা ও অনুসরেণ
েকারআন না বুেঝ পড়েল অজ্ঞতা তথা জািহিলয়াত দূর হয় না। অজ্ঞতার কুফল েতা
ভয়ানক। তােত িসরাতুল মুস্তাকীম েচনা যায় না; ফেল তা প্রিত পেদ পথভ্রষ্টতা
েদয়। খাওয়ার অর্থ েকান িকছু মুেখ ভরা ও হজম করা। েতমিন িকছু পড়ার অর্থ
বা েকান িকছু েশানার লক্ষ্য জ্ঞান লাভ করা। অজ্ঞ বা জােহল থাকা কিবরা
গুনাহ। কারণ অজ্ঞতা িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা অসম্ভব কের। না বুেঝ েকারআন
পড়েল জািহিলয়াত দূর হয় না এবং তােত জ্ঞানার্জেনর ফরজ আদায় হয় না। প্রশ্ন
হেলা, েয েকারআন পােঠ অজ্ঞতা দূর হয় না, িসরাতুল মুস্তাকীমও জুেট না তােত সওয়াব হয় িক কের?’ েকার’আন বুঝা েয অিত গুরুত্বপূর্ণ েসিট পিবত্র
েকারঅআেন বার বার বলা হেয়েছ। েযমন সুরা যুমােরর বলা হেয়েছ, “আিম এই
েকার’আেন

মানুেষর

জন্য

সব

দৃষ্টান্তই

বর্ণনা

কেরিছ

যােত

তারা

বুঝেত

পাের।” তাছাড়া পিবত্র েকারআেনর েকাথায় িক বলা হেয়েছ েয েতামরা ছওয়ােবর
জন্য েকারআন পড়? ছওয়াব গুরুত্বপূর্ণ না িহদােয়ত গুরুত্বপূর্ণ? িহদােয়ত
পাওয়ার

অর্থ

িসরাতুল

মুস্তাকীম

পাওয়া।

িহদােয়ত

না

েপেল

জাহান্নাম

অিনবার্য। অপর িদেক েতলাওয়ােতর সওয়াব না েপেল গুনাহ হয় না। তাছাডা েকারআন
েদায়ার বই নয়। আল্লাহ তায়ালা েকারআনেক পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন িহদােয়েতর
িকতাব বেল। িহদােয়ত েপেত হেল িহদােয়েতর েস বািনেক বুেঝ পড়েত হয়। না বুেঝ
হাজার বার েতলাওয়াত কেরও িক িহদােয়ত জুেট?
সুরা

কা’েফ

নবীজী

(সা:)েক

উদ্েদশ্য

কের

বলা

হেয়েছ,

“ফাযাক্িকর

িবল

েকার’আন”। অর্থঃ েকারআেনর সাহায্েয মানুষেক সাবধান কেরা। িনর্েদশ এখােন
েকারআেনর জ্ঞান িদেয় সাবধান করা। তরবািরর শক্িত েযমন তার ধাের, িকতােবর
শক্িত হেলা জ্ঞােন। যা পড়া হেলা বা েশানােনা হেলা তা না বুেঝ ব্যক্িত
সাবধান হেব কীরূেপ? বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ েকারআেনর ভাষা বুেঝ না। তেব
েস জন্য িক েকারআন না বুঝা জােয়জ হেয় যােব?” সুরা হািদেদর ১৭ নম্বর আয়ােত
মহান

আল্লাহতায়ালার

েঘাষণা:

“আিম

িনশ্চয়ই

েতামােদর

জন্য

আমার

আয়াতেক

সুস্পস্ট ভােব প্রকাশ কেরিছ যােত েতামরা েতামােদর আকলেক কােজ লাগােত পার
(অর্থাৎ বুঝেত পার)।” মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম এখােন েকারআেনর আয়াতেক
বুঝার। েস কােজ িনর্েদশ হেলা আকল তথা বুদ্িধেক কােজ লাগােনার। না বুেঝ
েকার’আন পােঠ তাই মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর অবাধ্যতা হয়। কথা হেলা,

প্রিতিট অবাধ্যতাই কিবরা গুনাহ, তােত সওয়াব হয় িক কের? িনেজর স্বার্থ
উদ্ধাের মানুষ তার আকলেক িদবারাত্র কােজ লাগােত ব্যস্ত। েস কােজ িবেদশী
ভাষাও েশেখ। জ্ঞান-িবজ্ঞােনর নানা শাখায় বছেরর বছর কািটেয় েদয়। িবেদেশও
পািড় জমায়। ১৫ েথেক ২০ বছর ব্যয় কের প্রািতষ্ঠািনক িশক্ষা েশষ করেত।
এভােব সামর্থ্য বাড়ায় িবেদশী ভাষা িশখেত। অথচ েকার’আন বুঝার প্রশ্ন উঠেলই
অভাব েদখা েদয় সময় ও সামর্থ্েয। অথচ মানুষ েতা পুরস্কার পায় েকার’আন
বুঝার কােজ সামর্থ্য বাড়ােনার কােজ। েকার’আন বুেঝ পড়ার কােজ প্রিত হরেফ
এজন্যই েতা ১০িট েনকী।
পিবত্র েকার’আন বুঝািট এতই গুরুত্বপূর্ণ েয সুরা ক্বামাের এ িবষয়িটর উপর
গুরুত্ব িদেয় ৪িট আয়াত নািযল করা হেয়েছ। েস আয়াতগুিলেত নািযল হেয়েছ অিত
হৃদয়স্পর্িশ

ভাষায়।

সরাসির

পাঠেকর

কােছ

মহান

আল্লাহতায়ালা

প্রশ্ন

েরেখেছন, “আিম েকার’আনেক বুঝার জন্য সহজ কের নািযল কেরিছ। (েতামােদর
মােঝ) আেছ িক েকউ, েয বুঝেত চায় (এ েকার’আনেক)?” –(সুরা ক্বামার, আয়াত
১৭, ২২, ৩২, ৪০)। বার বার েঘািষত এ আয়ােত েয গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট উপর
মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহতায়ালা েজার িদেয়েছন তা হেলা, েকার’আনেক িতিন সহজ
কের নািযল কেরেছন এজন্য েয পাঠক তা বুঝেব। অতএব মানুেষর দািয়ত্ব হেলা,
তারা েযন েকার’আনেক বুেঝ পেড় এবং তা েথেক িশক্ষা েনয়। েস সােথ এ েঘাষণাও
িদেয়েছন, িতিন েদখেত চান কারা তার িকতাব বুঝেত আগ্রহী। অতএর যারা মেন কের
েকার’আন না বুেঝ পড়েলও মহান আল্লাহতায়ালা খুিশ হন এবং তােত ছওয়াব েদন তােদর ধারণা েয কতটা ভ্রান্ত এ আয়াত হেলা তারই প্রমাণ।
পিবত্র েকার’আন নািযেলর লক্ষ্য িক? েসিট েতা পথ েদখােনা। বার বার িবিভন্ন
সুরায় েসিট বলা হেয়েছ। সুরা হািদেদর ৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, “িতিন েসই
মহান সত্ত্বা িযিন তার বান্দার উপর স্পষ্ট ভােব বর্িণত আয়াত নািযল কেরেছন
যােত েতামােদরেক অন্ধকার েথেক আেলােত িনেয় আসেত পােরন। িনশ্চয়ই আল্লাহ
েতামােদর জন্য দয়াময় এবং রহমতপূর্ণ।” মানব জীবেনর সবেচেয় বড় ইস্যুিট
পানাহাের বাঁচা নয়; বরং েসিট হেলা সিঠক পেথ তথা িসরাতুল মুস্তাকীেমর পেথ
বাঁচা। নইেল ব্যক্িতর দীর্ঘায়ু অধীক ইন্ধন সংগ্রহ কের জাহান্নােমর জন্য।
এজন্যই

প্রিতিট

ব্যক্িতর

জীবেন

সবেচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

েদায়ািট

হেলা

“ইহিদনাস িসরাতুল মুস্তাকীম” অর্থাৎ িসরাতুল মুস্তাকীম চাওয়ার েদায়া। এবং
জান্নােত েপৗঁছার েস িসরাতুল মুস্তাকীমিট হেলা পিবত্র েকারআন। িসরাতুল
মুস্তাকীম েপেত হেল তাই বার বার পড়েত হেব পিবত্র েকারআন এবং েসিট অর্থ
বুেঝ।

ষড়যন্ত্র আল্লাহতায়ালার িমশনেক ব্যর্থ করার

যখনই েকার’আন শুনেত বা পড়েত বলা হেয়েছ -তার অর্থ হেলা তা েথেক িহদােয়ত
েনয়া। েয ব্যক্িত িহদােয়েতর বদেল শুধু ছওয়াব খুঁজেলা -েস েতা েকারআেনর
মূল লক্ষ্েযর সােথ েখয়ানত করেলা। এেত ব্যর্থ হয় মহান আল্লাহতায়ালার িমশন;
এবং িবজয়ী হয় শয়তােনর িমশন। অথচ বাংলােদেশ েসিটই হচ্েছ। শয়তান ও তার
অনুসািরগণ চায়, মানুষ েকার’আন বুঝা ও তা েথেক িশক্ষা েনয়া েথেক দূের থাক।
এিট

হেলা

মহান

ঈমানদােরর

জন্য

আল্লাহতায়ালার
পিবত্র

পিবত্র

েকারআেনর

িমশনেক

প্রিতিট

ব্যর্থ

বাক্েয

করার

ম্যােসজ

ষড়যন্ত্র।
বা

পেথর

িনর্েদশনা আেছ। না বুেঝ পড়েল েস সুর পায়, িকন্তু পথ পায় না। না বুেঝ
েকারআন পড়েল জাহালত তথা অজ্ঞতা দূর হয় না। ফেল েস জােহেলর পক্েষ ঈমানদার
হওয়া অসম্ভব হয়। ফেল েস পথভ্রষ্ট হয় এবং েদাজখমুিখ হয়। এ মহা িবপদ েথেক
বাঁচােতই কুর’আেনর বুঝা প্রিতিট নরনারীর উপর ফরজ কেরেছন। এ ফরজ পািলত না
হেল েকান কাফ্ফারা আদােয়র পথও নাই। কাফফারা িদেত হয় জাহান্নােমর আগুেণ
েপৗঁছার মধ্য িদেয়।
তাছাড়া ঈমােনর খাদ্য হেলা েকার’আেনর জ্ঞান। এখােন অপুষ্িট েদখা িদেল
ঈমানের মৃত্যু ঘেট। সুরা আনফােলর দ্িবতীয় আয়ােত েস িবষয়িট তুেল ধরা হেয়েছ
এভােব, “মু’িমন েতা একমাত্র তারাই যােদর অবস্থা এমন, যখন তােদর সামেন
আল্লাহর নােমর স্মরণ হয় তখন তােদর মন ভেয় েকঁেপ উেঠ। এবং যখন তােদর সামেন
তাঁর আয়াতেক েতলাওয়াত কের েশানােনা হয় তখন তােদর ঈমান েবেড় যায়। এবং
তাঁরা তােদর রেবর উপর ভরসা কের।” প্রশ্ন হেলা, েকান বাক্েযর অর্থ না
বুঝেল তােত িক মেনর উপর তার েকান আছড় হয়? আছড় েতা হয় বুঝার কারেণ। ফেল না
বুেঝ পড়ায় ব্যক্িতর রুহ ব্যর্থ হয় তার পুষ্িট েপেত। েকার’আনী জ্ঞােনর
পুষ্িটেত ঈমানেক বলবান করার তািগেদ িমশর, িসিরয়া, ইরাক, সূদান, মরক্েকা,
আলিজিরয়া, িলিবয়া, িতউিনিসয়া, মািল, েমৗরতািনয়া এরূপ প্রায় ২০িট েদেশর
জনগণ মুসিলম হওয়ার সােথ সােথ তােদর মাতৃভাষােক কবের পািঠেয় েকার’আেনর
ভাষােক িনেজেদর ভাষা রূেপ গ্রহণ কের। অথচ বাংলােদেশর ন্যায় েদশগুিলেত
চলেছ েকার’আন বুঝা েথেক দূের রাখার শয়তািন চক্রান্ত। না বুেঝ পড়ােকও
ছওয়ােবর কাজ বলা হচ্েছ।

পথভ্রষ্টতা েয কারেণ অিনবার্য হয়
অজানা পেথ পথচলায় সিঠক ম্যাপ চাই। নইেল অসম্ভব হয়, সিঠক পেথ পথ চলা। তখন
অিনবার্য হয় পথভ্রষ্টতা। তেব এখােন পথচলািট এক শহর েথেক অন্য শহের গমেনর
নয়। বরং েসিট দুিনয়ার এ জীবন েথেক জান্নােত েপৗঁছার। ফেল যাত্রাপথিট
িনর্ভূল হওয়ার গুরুত্বিট অপিরসীম। তার উপর িনর্ভর কের মানব জীবেনর বাঁচার
প্রকৃত সফলতা। নইেল পথভ্রষ্ট মানুষিট জাহান্নােম িগেয় েপৗঁেছ। তখন জীবেনর

সমগ্র বাঁচািটই অনন্ত-অসীম কােলর জন্য দুঃেখর কামাইেয় পিরণত হয়। মানব
জািতর মূল ব্যর্থতা কৃিষ, িশল্প বা িবজ্ঞােন নয়। বরং েসিট হেলা সিঠক পেথ
জীবন

চালােনার।

িবস্ময়কর

মহান

সামর্থ্য

আল্লাহতায়ালা

িদেয়েছন।

মানব

িকন্তু

জািতেক

িসরাতুল

ৈবজ্ঞািনক

মুস্তাকীম

পথ

আিবস্কােরর
আিবস্কােরর

ক্ষমতািট েদনিন। এ িবষয়িট িতিন িনজ হােত েরেখছেন। তাই সুরা লাইেল েঘাষণা
িদেয়েছন, “ইন্না আলায়নাল হুদা” অর্থঃ “িনশ্চয়ই (মানুষেক) পথ েদখােনার
দািয়ত্বিট আমার।”
েস দািয়ত্ব পালেনর তািগেদই িতিন লক্ষািধক নবী-রাসূল পািঠেয়েছন এবং নািযল
কেরেছন আসমািন িকতাব। পিবত্র েকার’আন হেলা এ িসলিসলার সর্বেশষ িকতাব এবং
নবীজী (সাঃ) হেলন সর্বেশষ রাসূল। এবং িসরাতুল মুস্তাকীেম চলার স্যােটলাইট
েনিভেগশন ম্যাপ হেলা পিবত্র েকারআন। তেব েস ম্যাপিট শুধু কােছ থাকেলই চেল
না। েসিটেক বুঝেত হয়, এবং পেদ পেদ অনুসরণও করেত হয়। েয ব্যক্িত জান্নােত
েপৗঁছেত চায় তার সর্বক্ষেণর িফকর হয়, িক কের পিবত্র েকারআন েথেক প্রিত
পেদ িদক-িনর্েদশনা েনয়া যায়। এবং িক কের বাঁচা যায় পথভ্রষ্টতা েথেক।
ঈমানদােরর এরূপ সার্বক্ষিণক িফকরই হেলা তাকওয়া। েস গভীর তাকওয়ার তািগেদ
েস তখন েকার’আেনর ভাষা েশেখ। এবং পিবত্র েকার’আেনর প্রিতিট আয়াত বুঝবারও
েচষ্টা কের। মুসিলমেদর েগৗরব কােল মুসিলমেদর মােঝ েতা

েস তাড়নাটাই প্রবল

রূেপ েদখা েগেছ। িকন্তু েয ব্যক্িত না বুেঝ েতলাওয়াত কের, েস ব্যক্িত
ব্যর্থ হয় েস পেথ চলেত। তখন ব্যর্থ হয় মহান আল্লাহতায়ালার এেজন্ডা। এবং
িবজয়ী হয় শয়তােনর এেজন্ডা। তাই শয়তান ও তার অনুসািররা চায়, মানুষ হাজার
বার

েকার’আন

পড়ুক,

িকন্তু

তা

েযন

না

বুেঝ

পেড়।

এেত

সফল

হয়

মানব

সন্তানেদর িদেয় জাহান্নাম পূরণ করার শয়তানী প্রকল্প। ৪/৪/২০১৯

মুসিলম জীবেন যুদ্ধ ও অরক্িষত
দুর্গ
অিনবার্য েয লড়াই মুসিলম জীবেন
মুসিলম জীবেন লড়াই অিনবার্য। কারেণ এ পৃিথবীেত সত্িযকােররর ঈমানদার ছাড়া
সবাই ইসলােমর িনর্মূল চায়। শত্রুেদর মােঝ েকায়ািলশনিট িবশ্বজুেড়। ইসলােমর
অনুসাির

নারী-পুরুষ

এবং

িশশুরাও

তাই

হত্যার

টার্েগট

হয়।

নামাজরত

মুসল্লীেদরও হত্যা করা হয় মসিজেদ ঢুেক –েযমনিট ১৫ই মার্চ িনউিজল্যান্ড
হেলা। এর আেগ ইহুদীেদর হােত হেয়েছ িফিলস্তােন। এমনিক মুসিলম েদেশও হচ্েছ।
২০১৩

সােল

শত

শত

মুসল্লীেক

হত্যা

করা

হেয়েছ

ঢাকার

শাপলা

চত্ত্বের।

শান্িতর বার্তাবাহী নবীজী (সাঃ)েকও তাই ইসলাম ও মুসিলম অস্িতত্ব বাঁচােত
অসংখ্য যুদ্েধর েমাকােবলা করেত হেয়েছ। সুরক্িষত দুর্গ ও েস দুর্েগর লড়াকু
ৈসিনক ছাড়া ইসলােমর অস্িতত্ব ও সুরক্ষা অসম্ভব। স্েরফ ইসলােমর প্রচার ও
নামায-েরাযার ন্যায় ইবাদেতর মাধ্যেম ইসলাম ও মুসিলমেদর বাঁচােনা যায় না।
মুসিলম

রাষ্ট্েরর

সার্বেভৗমত্বও

সুরক্ষা

পায়

না।

এজন্যই

ইসলােম

সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত হেলা িজহাদ। তেব িজহাদেক লাগাতর বাঁিচেয় রাখার জন্যও
ইসলামী

অবকাঠােমা

চাই।

চাই

দুর্গ।

চাই

প্রিশক্ষণ।

চাই

লাগাতর

িরক্রুটেমন্ট। প্রিতিট শাসকই রাজ্য-শাসেন শুধু প্রাসাদ গেড় না, সুরক্িষত
দুর্গ, থানা,েকাট-কাছাির,কারাগার, অস্ত্রাগার,িবদ্যালয়, সিচবালয়সহ অসংখ্য
প্রিতষ্ঠানও

গেড়।

এগুিল

হল

রাজ্যশাসেনর

অবকাঠােমা।

সার্বেভৗমত্েবর

সুরক্ষায় অিত অপিরহার্য হল এগুিল। এগুিল হাতছাড়া হেল শাসন-কাজ চেল না,
সরকারও

বাঁেচ

না।

আল্লাহতায়ালার
প্রভুই

নন,

একই

েতমিন

কারেণ

একিট

সর্বশ্েরষ্ঠ

িবশ্েবর

স্ট্রােটজী

আইন

স্রষ্টা
রেয়েছ।

প্রেনতাও।

তাঁর

এবং
িতিন
েস

প্রকৃত
শুধু

প্রনীত

শাসক

মহান

সর্বশক্িতমান
আইনই

ইসলােম

শিরয়তরূেপ পিরিচত। মহান আল্লাহতায়ালার কাম্য শুধু এ নয়, মানুষ শুধু তার
উদ্েদশ্েয নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত পালন করেব এবং তার শিরয়ত অবেহিলত হেব।
িতিন চান, সমগ্র িবশ্বজুেড় েস আইেনর পূর্ণাঙ্গ প্রিতষ্ঠা। েযমন তাঁর
প্িরয় রাসূল হযরত মহম্মদ (সাঃ) প্রিতষ্ঠা

কেরিছেলন। এিটই েতা নবীজী

(সাঃ)র িলগ্যাসী। মুসিলম রূেপ বাঁচেত হেল এ িলগাসী িনেয় বাঁচা ছাড়া িভন্ন
পথ েনই।
তাঁর িনেজর সৃষ্ট পৃিথবী শয়তােনর অনুসািরেদর হােত অিধকৃত েহাক এবং ইসলাম
িভন্ন অন্য েকান িবধান, ধর্ম, মতবাদ বা দর্শন প্রিতষ্ঠা পাক -েসিট মহান
আল্লাহতায়ালার কাম্য নয়। তাছাড়া তােত মানেবর কল্যাণও েনই। মানুেষর সফলতা
ও কল্যাণ একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্েয। অবাধ্যতায় েযিট অিনবার্য হয়
েসিট অশা্ন্িত। েস অবাধ্যতা ব্যক্িত বা সমাজ জীবেন নািমেয় আেন মহা-আযাব।
েস

অশান্িত

শুধু

দুিনয়ার

জীবেনই

েশষ

হয়

না,

আযােবর

পেথ

ব্যক্িত

জাহান্নােম িগেয় েপৗঁছায়। আল্লাহতায়ালা চান, মানুষ েবেড় উঠুক তাঁর অনুগত
বান্দাহ

রূেপ।

এবং

েস

আনুগত্েযর

প্রমাণ

করুক

আল্লাহর

েস

িবধােনর

প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়। েসিটর প্রিতষ্ঠায় অনাগ্রহ বা িবরুদ্ধাচারেণর অপরাধ
সারা জীবন নামায-েরাযা পালন কেরও দূর করা যায় না। েসিট গণ্য হয় আল্লাহর
িবরুদ্েধ প্রকান্ড িবদ্েরাহ বা অবাধ্যতা রূেপ। যা শুধু আযােবই বৃদ্িধ
ঘটায়। এমন অবাধ্যতায় একমাত্র শয়তান ও তার অনুসাির কােফরগণই খুিশ হেত
পাের। আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠার মহান কাজিট একমাত্র মানুেষর

জন্য

িনর্ধািরত

কের

েরেখেছন,

েফেরশতােদর

জন্য

নয়।

শিরয়তী

িবধােনর

প্রিতষ্ঠার কাজিট েয কত গুরুত্বপূর্ণ সিট বুঝা যায় পিবত্র েকারআন পােঠ।
বলা হেয়েছ, “িতিনই েসই মহান আল্লাহ িযিন সিঠক পথিনর্েদশনা ও সত্য দ্বীনসহ
রাসূল পািঠেয়েছন েযন তাঁর দ্বীন (অর্থাৎ ইসলামী িবধান)সকল ধর্ম ও সকল
মেতর উপর িবজয়ী হয়। যিদও েসিট কােফরেদর কােছ অিত অপছন্েদর।”- সুরা সাফ।
মহান আল্লাহর এ মহান অিভপ্রায়িট পিবত্র েকারআেন একবার নয়, িতনবার েঘািষত
হেয়েছ। এবং অিবকল অিভন্ন ভাষায়।

ইসলােমর দুর্গ: আল্লাহর ঘর
মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর সুরক্ষায় তাঁর িনেজর প্রিতষ্ঠানিট হল মসিজদ।
জিমেনর

উপর

এিটই

আল্লাহর

একমাত্র

ঘর।

এিটই

ইসলােমর

দুর্গ।

এমন

একিট

দুেগর্র িনর্মান েয ইসলােম কতটা গুরুত্বপূর্ণ েসিটর প্রথম স্বাক্ষর রােখন
মুসলমানেদর আিদ িপতা হযরত ইবরাহীম খিললুল্লাহ(আঃ)। িতিন মক্কায় তাঁর িশশু
পুত্র ঈসমাইলেক সােথ িনেয় ক্বাবা গেড়িছেলন। মানেবর হােত এ পৃিথবীেত বহু
হাজার বছর ধের বহু িবস্ময়কর কীর্িতই িনর্িমত হেয়েছ। িকন্তু হযরত ইবরাহীম
(আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাইলেক সােথ িনেয় কাঁচা মািটর ইট িদেয় েয ক্ষুদ্র ঘরিট
িনর্মান কেরিছেলন েসিটই হল এ দুিনয়ায় মানবকুেলর সর্বশ্েরষ্ঠ ইন্সিটিটউশন।
কারণ এিট গড়কার মুেল েয মহান লক্ষ্য িছল েতমন একিট লক্ষ্য িবস্ময়কর
িপরািমড বা তাজমহেলর িনর্মােণ মধ্য িছল না। “মানুেষর কর্েমর মূল্যমান
িনর্ধারণ হয় তার িনেয়ত েথেক।” –হাদীস। নবীজীর হাজার হাজার হাদীস েঘঁেট
ইমাম েবাখারী (রহঃ) ঈমানদােরর িনত্যিদেনর বাঁচার সােথ সম্পৃক্ত এর েচেয়
মূল্যবান

আর

েকান

হাদীস

খুঁেজ

পানিন।

এ

পিবত্র

হাদীসিট

িতিন

বর্নীত

কেরেছন অিমরুল েমােমনীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) েথেক। ইমাম েবাখারী (রহঃ)
েসিটেক
ব্যক্িত

িতিন

স্থান

িনেজর

ঘর

িদেয়েছন
না

গেড়

তাঁর

সংকিলত

সর্ব-সামর্থ্য

হাদীস
িদেয়

গ্রন্েথর
আল্লাহর

শুরুেত।

দ্বীেনর

েয

িবজেয়

আল্লাহর ঘর গেড়ন তার েচেয় িনয়েত আর েক শ্েরষ্ঠ হেত পাের? মৃেতর কবের উপর
বছের পর বছর ধের িবপুল অর্থবল, েলাকবল ও েমধা ব্যেয় তাজমহল বা িপরািমেডর
িনর্মােণ মানব-সমােজর েকান কল্যাণিট হেয়েছ? অথচ ক্বাবার কল্যাণ হেলা,
েকািট েকািট মানুেষর জীবেন বছেরর পর বছর ধের সত্েযর পেথ পথ চলায় িদকিনর্েদশনা িদেচছ। প্রিত বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ েসখােন এেস লাব্বােয়ক বলেছ
এবং

আল্লাহর

মানুেষর

আর

িনর্মােন।

হুকুেমর
েকান

িবিণমেয়

প্রিত

সৃষ্িটেত
সর্বকােল

আনুগত্েযর
এতটা
ও

খুিশ

সমগ্র

শপথ

িনচ্েছ।

হনিন
জাহােন

যা
এ

মহান

আল্লাহতায়ালা

হেয়িছেলন
ঘরিটেক

এ

িতিন

ক্বাবার
সবেচেয়

সম্মািনত ঘর রূেপ প্রিতষ্ঠা িদেয়েছন। সামর্থ্যবান েলাকেদর উপর এ ঘের
অন্ততঃ একবার হািজরা েদওয়ােক বাধ্যতামূলক কেরেছন। এ িবশ্েব বহু অর্থ

ব্যেয় বহু প্রাসাদ এবং বহু ঘর িনর্িমত হেয়েছ, িকন্তু েকান ঘেরর িক এত
সম্মান আেছ?
িনেয়েতর শ্েরষ্ঠত্ব একিট কর্মেক েয কতটা শ্েরষ্ঠত্ব েদয় ক্বাবা হল তার এক
উজ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত ইবরাহীম (আঃ)র সমগ্র বাঁচার মধ্েযই অিত শ্েরষ্ঠতর
ও

পিবত্রতর

িনেয়ত

িছল।

েসিট

সর্বাবস্থায়

একমাত্র

আল্লাহর

উদ্েদশ্েযই

বাঁচার িনেয়ত। েস িনেয়েতর প্রকাশ বা প্রিতফলন ঘটেতা তাঁর প্রিতিট কর্েম ও
উচ্চারেণ।

ঈমানদােরর

আল্লাহতায়ালা।

নবীজী

িনয়তিট

কীরূপ

(সাঃ)েক

েস

হেব

েসিট

িনেয়তিট

বেল

িশিখেয়েছন
েদয়া

েখাদ

হেয়েছ

মহান
এভােবঃ

“ক্েবাল,ইন্নাস সালািত ওয়া নুসুিক ওয়া মাহিহয়া ও মামািত িলল্লােহ রাব্িবল
আলািমন।”

অর্থ: “বেলা েহ মহম্মদ, িনশ্চয়ই আমার নামায, আমার ত্যাগ ও

েকারবানী, আমার জীবন-ধারণ ও মরণ একমাত্র আল্লাহর উদ্েদশ্েযই।” এমন একিট
িনেয়ত িনেয় েবঁেচিছেলন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং িনর্মাণ কেরিছেলন ক্বাবা।
একই

রূপ

িনেয়েতর

প্রকাশ

ঘেটিছল

নবীজীর

হােত

মদীনায়

মসিজেদ

নববীর

িনর্মােন। মহান নবীজী (সাঃ) মক্কা েথেক মদীনায় িহজরেতর পর িনেজর ঘর না
গেড়

মসিজদ

গেড়িছেলন।

মহান

আল্লাহতায়ালা

নবীজীর

িনর্িমত

এ

মসিজদিটেকও

এতটাই পছন্দ কেরেছন েয ক্বাবার পর ইসলােমর দ্িবতীয় সম্মািনত ঘর রূেপ
েসিটেক স্বীকৃিত িদেয়েছন। মসিজেদর িনর্মােন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত
মহম্মদ (আঃ) েয আদর্শ স্থাপন কেরেছন আজও মুসলমানেদর কােছ েসিটই শ্েরষ্ঠতম
আদর্শ। আল্লাহর দ্বীেনর প্রচার বা প্রিতষ্ঠার িনর্েভজাল িনেয়েত মসিজদ
িনর্িমত হেল একমাত্র তখনই প্রকৃত আল্লাহর ঘের পিরণত হেব। নইেল েসিট িফতনা
সৃষ্িটর ঘের পিরণত হয়। মিদনার বুেক মুনািফকেদর গড়া মসিজেদ জ্িবরার ন্যায়
েতমন একিট ঘের নবীজী(সাঃ)র িনর্েদেশ আগুণ েদওয়া হেয়িছল।

অরক্িষত দুর্গ
মসিজদ েযমন মহান আল্লাহর দুর্গ, প্রিতিট নামাযী হেলা েতমিন আল্লাহতায়ালার
ৈসিনক। তাঁরা লড়াই কের আল্লাহর রাস্তায়। মসিজেদর কাজ শুধু নামােযর আেয়াজন
নয়, িজহােদর আেয়াজনও। জৈনক তুর্িক কিব তাই িলেখেছন, “মসিজদ আমােদর দুর্গ,
িমনার

আমােদর

ৈসিনক।”

েবেয়ােনট,

কিবতার

প্রধানমন্ত্ির

এ

চরণ

জনাব

রজব

গম্বুজ

হল

ঢাল

ক’িট

এক

জনসভােত

ৈতয়ব

আরেদাগানেক

আর

মসিজেদর
বলােত

েজেল

েযেত

মুসল্লীরা

আমােদর

তুরস্েকর

বর্তমান

হেয়িছল।

ইসলােমর

ইিতহােস সবেচেয় সফল েজনােরল ও ৈসিনেকর জন্ম হেয়েছ মসিজেদর এ জায়নামায
েথেক। েযাদ্ধার বড় হািতয়ার তার অস্ত্র নয়, বরং তার আত্মবল ও আত্মত্যােগর
স্পৃহা। আর েসিটই েবশী গেড় উেঠ এ জায়নামােজ। মসিজদ নববীর দুর্গ েথেক যতজন
িবখ্যাত েজনােরল ও ৈসিনক জন্ম িনেয়েছন তা িক পরবর্িতকােল হাজার বছেরও

সম্ভব হেয়েছ? রাষ্ট্র, পিরবার ও ব্যক্িতর মােঝ মসিজদই হল সংেযাগস্থল।
েখালাফােয় রােশদার আমেল খিলফা স্বয়ং রাজধানীর মসিজেদ ইমােমর দািয়ত্ব পালন
করেতন। প্রােদিশক গভর্নরগণ েতমিন ইমােমর দািয়ত্ব পালন করেতন প্রােদিশক
নগরীেত। নগর শাসকগণ েস দািয়ত্ব পালন করেতন িনজ িনজ শহের।
আজ মুসিলম রাষ্ট্েরর সংখ্যা েবেড়েছ, জনসংখ্যাও েবেড়েছ। েবেড়েছ েসনানীবাস
ও ৈসন্যসংখ্যা। িকন্তু তারা িবজয় দুের থাক েকান পরাজয়ও িক রুখেত েপেরেছ?
রুখেত েপেরেছ িক িফিলস্িতন, ইরাক, আফগািনস্তান, কাশ্মীরসহ েকান মুসিলম
ভূিমেত মুসিলম িনধন? পািরিন। কারণ, ইসলােমর আসল দুর্গ মসিজেদর েমেঝেত
ৈসিনক গড়ার েস কাজ বহু আেগই বন্ধ হেয় েগেছ। মসিজদ িনর্মােনর মােঝ আল্লাহর
দ্বীেনর

প্রচার,

দুর্গগুিলেক

প্রিতষ্ঠা

পিরকল্িপত

ও

ভােব

িবজেয়র

পিরণত

করা

েকান

িনেয়তই

হেয়েছ

েনহাত

েনই।

আল্লাহর

নামায-ঘের।

এ

এখােন

নামায পড়া হয়, িকন্তু নামােযর বাইেরও নামাযীর েয বহু িকছু করণীয় রেয়েছ েস
িশক্ষা

েদয়া

হয়

সামান্যই।

মুসিলম

ভূিম

এেকর

পর

এক

অিধকৃত

হেলও

েনই

ভূভিজহােদর অনুপ্েররণা ও তািলম। জুম্মাহর েখাতবায় েসিট েকান গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়ই নয়। ফেল কােফর শক্িতর হামলার মুেখ প্রিতেরােধ যুদ্েধ নামা েয ফরয
েস িশক্ষািট নামাযীরা েসখােন পায় না। ফেল ১৭৫৭ সােল বা্ংলা যখন ইংেরজ
কােফরেদর হােত অিধকৃত হেলা তখন মসিজদগুেলা েথেক েকান িজহাদই সংগিঠত হয়িন।
একই অবস্থা অন্যান্য মুসিলম েদেশও। অথচ িবশাল িবশাল মসিজেদর িনর্মােন
মুসলমানেদর অর্থব্যয়, শ্রমব্যয় ও েমধাব্যয় কম হয়িন। বরং এতটাই অিধক হেয়েছ
েয

মসিজদগুেলা

আব্বাসীয়,

পিরণত

েমাঘল,

মুর

হেয়েছ
ও

দর্শনীয়

উসমানীয়

স্থােন।

বাদশাহেদর

এরই

প্রমাণ,

মসিজদগুেলা

উমাইয়া,

পিরণত

হেয়েছ

প্রিশদ্ধ পর্যটন েকন্দ্ের। মুজািহদশূণ্য হেয়েছ মসিজেদর েমেঝ। ফেল এেকর পর
এক মুসিলম রাষ্ট্র পরািজত ও অিধকৃত হেয়েছ শত্রুেদর হােত।
আজও একই অবস্থা। িনজ েদেশ বা প্রিতেবশী েদেশ আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর
পরািজত দশা েদেখ নামাযীেদর মােঝ সংগ্রােমর েচতনা জােগ না। েদেশ েদেশ
মুসিলম

নারী-পুরুষ

িনহত,

িনর্যািতত

বা

ধর্িষত

হেত

েদেখও

তােদর

মেন

িজহােদর জজবা েজেগ উঠা দুের থাক, মজলুমেদর জন্য সহানুভূিতও জােগ না। এরই
উদাহরণ, গাজায় িফিলস্িতনীেদর মাথার উপর যখন ইসরাইেলর শত শত েবামা বর্িষত
হয় তখন সহায়তায় েকান িভনেদশী মুসিলম েসখােন ছুেট যায়িন। বরং িমশর তার
গাজা

সীমান্েত

উদ্বাস্তুরা

আেরািপত

প্রাণ

পাহারাদািরেক

বাঁচােত

িমশের

আেরা

েপৗঁছেত

মজবুত
না

কেরেছ

পাের।

িমশর

েযন

আহত

সরকােরর

দায়বদ্ধতা েযন ইসরাইলীেদর িনরাপত্তা িবধান,ইসলাম বা মুসলমানেদর নয়। একই
অবস্থা জর্দানসহ অন্যান্য আরবেদেশর। একই অবস্থা বাংলােদেশও। ফেল বার্মার
স্ৈবরাচাির সামিরক সরকােরর হােত িনর্যািতত েরািহঙ্গা মুসলমানরা বাংলােদেশ
িনরাপদ আশ্রয় পায় না। বরং হামলা হেয়েছ তােদর উদ্বাস্তু িশিবের। আশ্রয় পায়

না হতভাগ্য অবাঙ্গালীরাও। যুেগর পর যুগ ধের তারা বস্িতেত থাকেছ। এিনেয়
েকান নামাযীর মেনও িক দংশন হয়? এই হল মুসলমানেদর ঈমােনর মান?
নবীজী (সাঃ) মসিজেদর েয মেডল খাড়া কেরিছেলন েসিট িক েশখায়? েসিট হল,
রাষ্ট্র বা সমােজ ইসলােমর মূল বুিনয়াদ বা ফাউন্েডশন হল মসিজদ। আল্লাহর
দ্বীেনর িবশাল বৃক্ষ এখান েথেকই শত িদেক শত শাখায় িবকিশত হয়। দ্বীেনর
েচরাগ এখােনই প্রথম জ্বেল এবং অসত্য ও আঁধােরর মােঝ মহল্লার মানুষেক
সত্য-ন্যােয়র পথ েদিখেয় থােক। আল েকারআন েযমন আল্লাহর েকতাব, মসিজদ েতমিন
আল্লাহর ঘর। অসত্য ও আঁধােরর মােঝ একিট প্রজ্বিলত আেলা, অপরিট েস পিবত্র
আেলারই সমুন্নতকারী আেলাঘর। তাই আল্লাহর নবী (সাঃ) েযমন আল্লাহর েকতাব
েকারআন িনেয় এেসেছন েতমিন আল্লাহর ঘরও গেড়েছন। িতিন েযমন আল্লাহ-প্রদত্ত
জ্ঞান েপেয়েছন, েতমিন েস জ্ঞােনর প্রচার ও প্রিতষ্ঠায় রাষ্ট্রজুেড় মসিজদ
িভত্িতক এক ব্যাপক অবকাঠােমাও গেড়েছন। এিটই নবীজী(সাঃ)র মহান সূন্নত যা
সমাজ ও রাষ্ট্রজুেড় িবপ্লব এেনিছল। িকন্তু আজেকর অবস্থা িভন্নতর। সমগ্র
মুসিলম িবশ্ব জুেড় আজ গভীর অন্ধকার। মুসিলম রাষ্ট্রগুেলার রাজনীিত ও
প্রশাসন েগেছ দুর্বৃত্তেদর হােত। িবেদশী কােফরেদর হােত এেকর পর এক অিধকৃত
হচ্েছ মুসিলম ভূিম। অন্ধকার কবিলত একিট জনপদেক েদেখ অন্ততঃ এ কথা িনশ্িচত
বলা

যায়,

েসখােন

েকান

বািতই

জ্বালােনা

হয়িন।

েতমিন

েয

রাষ্ট্র

জুেড়

দুর্নীিত ও দুর্বৃত্িতর জয়জয়াকার এবং আল্লাহর শিরয়তী িবধান িবতািড়ত আইনআদালত েথেক, েস রাষ্ট্ের আল্লাহর দুর্গ েয িবধ্বস্ত তা িনেয় িক েকান
সন্েদহ থােক?
সুরক্িষত দুর্গ ছাড়া েয শাসেনর সুরক্ষা হয় না তা প্রিত শাসকই বুেঝ। বুেঝ
আল্লাহর অবাধ্য শয়তািন শক্িতও। তাই দুর্গ বা রাজক◌ীয় প্রাসাদ গড়া শুধু
অতীত কােলর নমরুদ বা িফরাউেনর কাজ নয়। বরং প্রিত যুেগর িফরাউন ও নমরুেদরা
েসিটই করেছ। তােদর হােতই যুেগ যুেগ গেড় উেঠেছ অসংখ্য রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ।
আজও প্রিত েদেশ রাজধািন েথেক শুরু কের দূেরর িনর্ভৃত পল্িল অবিধ গেড় উঠা
েয

িবশাল

প্রািতষ্ঠািনক

অবকাঠােমা

েসিট

েতা

একিট

িবেশষ

েগাষ্িঠর

স্বার্থ,সংস্কৃিত ও জীবনদর্শেনর েহফাজেত। সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটেশরা এক
কােল তােদর

শাসন ও েশাষনেক সুদৃঢ় করেত শুধু িনজ েদেশ নয়,িবশ্েবর বহু

েদেশ বহু দুর্গ ও বহু প্রিতষ্ঠান িনর্মান কেরেছ। মািকন সাম্রাজ্যবাদী
েগাষ্িঠ ও তােদর ন্যােটা িমত্ররা েস অিভন্ন লক্েষ পৃিথবীর নানা েদেশ শত
শত দুর্গ কের সুদৃঢ় অবস্থান িনেয়েছ।
জাপান,েকািরয়া,িফিলপাইন,জার্মান,ব্িরেটন,ইরাক,আফগািনস্তানসহ

বহুেদেশ

বহু

লক্ষ ৈসন্যও েমাতােয়ন কেরছ। আফগািনস্তােন েতমিন এক আিধপত্যকামী অবকাঠােমা
িনর্মােন সাম্রাজ্যবাদী মার্িকনীরা িবপুল অর্থব্যয় করেছ। তােদর লক্ষ্য
শুধু পুঁিজবাদী শাসন ও েশাষণ প্রক্িরয়ােক েহফাজত করা নয়,বরং পাশ্চাত্েযর

েসকুলার
েদওয়া।

ধ্যান-ধারণা,
আন্তর্জািতক

সংস্কৃিত

ভােব

ও

িবস্তৃত

সভ্যতার
েস

প্রিতষ্ঠা

অবকাঠােমা

গড়ায়

এবং

প্রিতরক্ষা

যারা

বাধা

েদয়

তােদরেক তারা শত্রুর তািলকায় রােখ। এমনিক তােদর িবরুদ্েধ যুদ্ধও শুরু
কের। ইরােক ও আফগািনস্তােন মার্িকন হামলার মূল কারণ েতা েসিটই। তােদর
আগ্রাসেনর লক্ষ্য শুধু েকান েদেশর ভূেগাল নয়। হামলার লক্ষ্য শুধু তােদর
িনজ েদেশর সীমান্েতর সুরক্ষাও নয়। বরং েসিট হেলা তােদর দর্শন, সংস্কৃিত ও
জীবন-দর্শেনর সুরক্ষা। আর এক্েষত্ের তারা শত্রু জ্ঞান কের ইসলামেক। কারণ
একমাত্র ইসলামই চ্যােলঞ্জ ছুঁেড়েছ তােদর সৃষ্ট মতবাদেক সম্পূর্ণ ভূয়া ও
প্রতারণামূলক বেল। হযরত মূসা (আঃ)র েকান রাজ্য িছল না, েকান েলাক লস্করও
িছল

না।

িকন্তু

িছল

একিট

িনর্ভূল

ধর্ম

ও

দর্শন।

িছল

একিট

িভন্ন

জীবনপদ্ধিত ও সংস্কৃিত। েসিটই চ্যােলঞ্জ ছুেড়িছল িফরাউেনর ধর্ম, জীবনদর্শন ও সংস্কৃিতর িবরুদ্েধ। আর তােতই িফরাউন তার িবশাল েলাকলস্কর িনেয়
ঝাঁিপেয় পেড়িছল হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর েলাকেদর উপর। আজও যারা ইসলােমর
প্রিতষ্ঠা চায় তােদর েকান রাষ্ট্র নাই, তাই েকান রাষ্ট্রীয় সীমান্ত বা
েসনানীবাসও েনই। িকন্তু সন্ত্রােসর িবরুদ্েধ যুদ্েধর নােম আল্লাহদ্েরাহী
শক্িত তােদর িবরুদ্েধ ঝাঁিপেয় পড়েছ। তেব শত্রুর এ আগ্রাসী হামলার সফল
প্রিতেরাধ

গেড়

উঠেত

পাের

মসিজদ

েথেক।

পারিসক

ও

েরামান

সাম্রাজ্েযর

িবরুদ্েধ িজহাদ গেড় উেঠিছল এখান েথেকই।

মসিজেদ েকন হামলা?
িবশ্েবর মুসলমানগণ আজ সংখ্যায় প্রায় েদড় শত েকািট হওয়া সত্ত্েবও পরািজত।
তােদর এ পরাজয় ইসলােমর প্রিতষ্ঠায়। পরাজয়, িনজ জীবেন ইসলােমর পূর্ণাঙ্গ
অনুসরেণ। আর এ পরাজয়ই সকল পরাজেয়র মা। তেব এ পরাজেয়র কারণ এ নয় েয,
ইসলােমর মূল উৎস েকারআন মুসিলম সমাজ েথেক িবলুপ্ত বা িবকৃত হেয়েছ। বরং
এজন্য েয দ্বীেনর মূল দুর্গ বা প্রিতষ্ঠানগুিল আজ িবধ্বস্ত বা অকার্যকর।
আর সবেচেয় অকার্যকর প্রিতষ্ঠানিট হেলা মসিজদ। মসিজেদ নববী েথেক আজেকর এসব
মসিজেদর পার্থক্য িবশাল। েকান িবেদশী শত্রু-শক্িত যখন েকান েদশেক আক্রমণ
কের তখন প্রথম হামলােতই েস েদেশর েসনানীবাস, িবমান-ঘাঁিট, েনৗ-ঘাঁিট,
রাস্তাঘাট, ব্িরজসহ আভ্যন্তরীণ অবকাঠােমােক তারা ধ্বংস কের েদয়। কারণ েয
েকান হামলার িবরুদ্েধ প্রিরেরাধ গেড় উেঠ েসখান েথেকই। এগুেলা ধ্বংস হেল
েস েদেশর প্রিতেরােধর সামর্থ এমিনেতই েলাপ পায়। একই কারেণ শত্রুশক্িত
ইসলােমর শক্িতিবনােশ আল্লাহর দুর্গ মসিজদেক ধ্বংস কের। েসািভেয়ত রািশয়ায়
কিমউিনষ্ট িবপ্লব িবজয়ী হওয়ার সােথ সােথ বন্ধ কের েদওয়া হয় েস েদেশর
হাজার হাজার মসিজদ। আর মুসিলম েদশগুিলর েসকুলার ও স্ৈবরাচাির সরকারগুেলা
মসিজেদ তালা না লাগােলও ব্যবস্থা িনেয়েছ েযন েসগুেলা মসিজেদ নববীর আদর্েশ

গেড় না উেঠ। তাই নবীজী(সাঃ)র মসিজেদ রাজনীিত চর্চা ও শত্রুর িবরুদ্েধ
িজহােদর প্রস্তুিত েনওয়া হেলও আজেকর মসিজদগুেলােত তা িনিষদ্ধ।
আজও পাশ্চাত্য েদশগুিলেত মসিজদ িনর্মােনর িবরুদ্েধ নানা বাধা আসেছ মূলতঃ
েস কারেণই। এসব েদেশ অমুসিলমেদর মেন প্রচন্ড ইসলাম ভীিত েজেগেছ মসিজেদর
সংখ্যাবৃদ্িধেত। তারা জােন, মুসলমান জন্মসূত্ের ইসলােমর েমৗল িশক্ষাগুেলা
িশেখ না। েসিট েশেখ মসিজদ-মাদ্রাসা েথেক। এ যুেগ মাদ্রাসা মসিজদ েথেক
পৃথক হেলও নবীজী (সাঃ)র যুেগ জ্ঞানচর্চার েস কাজিট হত মসিজেদর জায়নামােয।
নামায-েরাযার েচেয় জ্ঞানচর্চােক েস কােল কম গুরুত্বপূর্ণ মেন করা হয়িন।
অথচ কােফর েদেশ েস সুেযাগ থােক না। েদেশর প্রজােদর েক িক খােব তার উপর
িনয়ন্ত্রণ িনেয় েকান েদেশর সরকারই মাথা ঘামায় না। কারণ, খাদ্েযর সােথ
সম্পর্ক

ব্যক্িতর

সরকােরর

পতন

হয়

েদেহর
না।

বেলর।

েসিট

ঘেট

প্রজােদর
জনগেণর

েদেহর
মেনর

গুেণ

গুেণর

েকান

েদেশই

েকান

কারেণ।

মেনর

গুণই

ব্যক্িতেক প্রচন্ড িবদ্েরাহী কের েতােল। মার্কস ও েলিলেনর িলখনী েসগুণিটই
বািড়েয়িছল রািশয়ার কম্যুিনষ্টেদর। তাই একজন ছাত্র িক িশখেব এবং িক িশখেব
না েসিট িনর্ধারণ কের েদয় প্রিতিট সরকার। মার্িকনীরা েস কােজ হাত িদেয়েছ
সমগ্র মুসিলম জুেড়। কােফর বা েসকুলািরষ্টেদর শািসত েদেশ সরকাির উদ্েযােগ
ইসলামর জ্ঞানার্জেনর সুেযাগ সামান্যই। েস জ্ঞান-িবতরেনর দািয়ত্ব িনতান্তই
আল্লাহর ঘর মসিজেদর। েসিট ছাত্র ও অছাত্র –উভেয়র মােঝ। মসিজদই িসেমন্ট
লাগায় জায়নামােজ হািজর মুসলমানেদর মােঝ, তােদর মােঝ গেড় েতােল সীসাঢালা
েদওয়ালসম ঐক্য। অমুসিলম েদেশ ইসলািম িবপ্লব বা মুসিলম সভ্যতার িনর্মােন
মসিজেদর ভূিমকা এজন্যই অিত গুরুত্বপূর্ণ। িকন্তু েস মসিজদই যখন িনষ্ক্রীয়
ও প্রাণহীন হয় তখন মুসলমান সন্তানেদর িক প্রকৃত মুসলমান রূেপ েবেড় উঠার
সম্ভাবনা থােক? আজেকর মুসলমানেদর সামেন এিট এক প্রকট সমস্যা। িচন্তােচতনায় েকান ব্যক্িত যতই ইসলািম েহাক না েকন,পিরবার, রাষ্ট্র ও মসিজেদর
ন্যায় প্রিতষ্ঠানগুেলা যিদ সিঠক ভােব কাজ না কের তেব তার পক্েষ প্রকৃত
মুসলমান রূেপ েবেড় উঠা বা দািয়ত্বপালন করা অসম্ভব। অসম্ভব হয়

অৈনসলািম

পিরেবেশ তার সন্তানেদর প্রকৃত মুসিলম রূেপ েবেড় উঠােক সুিনশ্িচত করা। আর
এরূপ এক ৈবরী পিরেবেশ েকন্দ্রীয় ভূিমকা রােখ মসিজদ।

অবেহিলত দুর্গ
মসিজেদর মূল শক্িত িবপুল সংখ্যায় নয়। িবশাল আয়তন বা েসৗন্দর্েযও নয়। বরং
মূল শক্িত হল ইসলােমর েমৗিলক িশক্ষা। এবং েস িশক্ষার িশক্ষক হল মসিজেদর
ইমাম।

ইসলােমর

িশক্ষােক

িত্িনই

জনগেণর

মােঝ

েপৗঁেছ

েদন।

সাধারণ

মুসলমানেদর সামেন িতিনই অণুকরণীয় আদর্শ। তাই ইমাম অেযাগ্য হেল মসিজদও

িনষ্ক্রীয় বা শক্িতহীন হেত বাধ্য। মসিজেদর ইমােমর আসেন বেসিছেলন স্বয়ং
নবীজী (সাঃ)। তাই যারা েস আসেন বেসন েস িবষয়িট তােদর স্মরেণ রাখা উিচত।
তােদর কর্ম বা আচরণ পিরচািলত হওয়া নবীজী (সাঃ)র েস আদর্শ েথেকই। আজ
মসিজেদর সংখ্যা েবেড়েছ। েজৗলুসও েবেড়েছ। িকন্তু েযিট বােড়িন েসিট হল
মসিজেদর শক্িত। েবেড় না উঠার কারণ, েসখােন প্রিতষ্ঠা পায়িন নবীজী (সাঃ)র
সূন্নত। ইসলােমর প্রচাের নবীজী িনর্যাতন সইেছন,গালী েখেয়েছন। িনেজর অর্থ
খরচ কের তােয়েফর ন্যায় দুর্বৃত্তকবিলত জনপেদ িগেয়েছন এবং েসখােন পাথর
েখেয়

রক্তাত্ব

িনেয়েছন

েস

হেয়েছন।

নিজর

েনই।

ইমােমর
একই

আসেন

আদর্শ

বেস
তাঁর

নবীজী
মহান

(সাঃ)

জনগণ

সাহাবােদর।

েথেক
অথচ

অর্থ

বাঁচার

স্বার্েথ অর্েথর প্রেয়াজন েতা তাঁেদরও িছল। অর্থ উপার্জেন তার অন্য েকান
হালাল

উপায়

েবেছ

িনেয়েছন,

ইমামিত

নয়।

িকন্তু

আজেকর

ইমামেদর

মােঝ

েস

সূন্নত েকাথায়? ইমামিত আজ অর্থ-উপার্জেনর হািতয়াের পিরণত হেয়েছ। ওয়ােজর
িবিণমেয় তারা অর্থ েনন। ধর্ম িনেয় এর েচেয় নগ্ন ব্যবসা আর িক হেত পাের?
অথচ এিটেকও তারা জােয়জ কের িনেয়েছন। আজেকর ইমােমরা নবীজী (সাঃ)র আদর্েশ
িনেজেদরেক না বদিলেয় বরং নবীজী (সাঃ)র িশক্ষােকই বদিলেয় িদেয়েছন। আল্লামা
ইকবাল এমন আেলমেদর িবষেয়ই বেলেছন, “েখাদ বদলেত েনহী, েকারআন েকা বদল েদেত
েহঁ।” অর্থঃ এরা িনেজরা বদলায় না, বদেল েদয় েকারআেনর িশক্ষােক। নবীজীর
(সাঃ) যুেগ মুসলমােনরা িনজ খরেচ অস্ত্র গেড় িনেজর উঠ,িনেজর েঘাড়া ও িনজখাদ্যসম্ভার িনেয় শত শত মাইল দূের যুদ্েধ েযেতন। সাহাবাগণ িনজ িনজ খরেচ
দ্বীেনর প্রচাের নামেতন। অথচ আজ

অবস্থা এমন, িনজ খরেচ শত মাইল দূেরর

িজহােদ যাওয়া দুের থাক, িনজ গ্রােম বা িনজ মহল্লার মসিজেদ িবনা েবতেন
নামায পড়ােনার েলাকই জুেটনা। এরূপ অবস্থায় িক মুসিলম েদেশর েকান কল্যাণ
বা িবজয় আশা করা যায়? আর এই যখন ইমামেদর আদর্শ তখন সাধারণ মুসলমানেদর
মােঝ ইসলােমর প্রচার, প্রসার বা প্রিতষ্ঠা বাড়েব েকমেন?
আল্লাহতায়ালার দুর্েগর এ এক িনদারুন করুণ অবস্থা। অথচ নবীজীর আমেল মসিজদ
ছাড়া

মুসলমানেদর

েকান

েসনানীবাস

িছল

না।

েকান

িশক্ষা

বা

প্রিশক্ষণ-

েকন্দ্রও িছল না। তখন িজহােদর িসদ্ধান্ত ও প্রস্তুিতর জন্য মুসলমানেদর
েকান সিচবালয়ও িছল না। িছল মসিজদ। িকন্তু মসিজদ েসকাজ েথেক আজ ইস্তাফা
িদেয়েছ।

মসিজদগুেলার

প্রিতষ্ঠানগুেলার
পত্রপত্িরকা,নাটকপাড়া,

এরূপ
আজ
িসেনমা

করুণ

অবস্থার

রমরমা

অবস্থা।

হল,

মদ্যশালা,

পাশাপািশ

েসকুলার
জুয়া

ও

শয়তানী

িটিভ,েসকুলার

নােচর

আসের

আজ

প্রচন্ড েজৗলুস। শয়তানী শক্িতবর্গ তােদর প্রিতষ্ঠানগুিলর সংখ্যাই শুধু
বাড়ায়িন,নগর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্েজ েসগুিলর প্রসারও বািড়েয়েছ। অথচ মুসিলম
িশিবের েবহাল অবস্থা। তােদর হুশই েনই। েকাথায় তােদর েকাথায় দুর্বলতা, িক
ভােব তােদর শক্িত বাড়ােত হেব –েস ভাবনাও নাই। অেনেক ভাবেছ, েদেশ িশল্প,
কল-কারখানা,

রাস্তাঘাট

ও

চাষাবাদ

বাড়ােলই

েদেশর

ইজ্জত

বাড়েব।

অথচ

মুসলমােনর প্রকৃত ই্জ্জত িশল্প, রাস্তাঘাট ও চাষাবােদর উন্নয়েন নয়, বরং
প্রকৃত মুসলমান রূেপ বাঁচা ও েবেড় উঠার মধ্েয। পাশ্চাত্য েদেশর মানুষ
িশল্প,িবজ্ঞান ও চাষাবােদ িবপুল উন্নয়ন কেরেছ। িকন্তু মানুষ রূেপ েবেড়
উঠােত তােদর সফলতা কতটুকু? দুইিট িবশ্বযুদ্েধ ৬ েকািটর েবশী মানব হত্যা,
িহেরািশমা

ও

নাগাসাকীেত

আনিবক

েবামার

প্রেয়াগ,

ইরাক

ও

আফগািনস্তােন

অিবরাম মানব হত্যা –এগুিল িক েচােখ আঙুল িদেয় েদিখেয় েদয় না েয, মানুষ
রূেপ েবেড় উঠােতই তােদর চরম ব্যর্থতা?

িফরাউনেদর িবস্ময়কর িপরািমড েদেখ

তােদর অনুসরেণর েহতু েনই। কারণ িফরাউেনরা িপরািমড গড়েত পারেলও ব্যর্থ
হেয়েছ মানুষ গড়েত। এক্েষত্ের ব্যর্থতাও িবস্ময়কর। িপরািমড গড়ার কােজই
হাজার হাজার মানুষেক প্রাণ িদেত হেয়েছ। মানিবক গুেণর আকাল েয কতটা গভীর
িছল েসিট িক এ েথেক প্রমািণত হয় না? অনুরূপ অবস্থা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও
জীবন-দর্শেনর ক্েষত্েরও। সভ্যতার িবচার হয়, একিট মানুষ কতটা গুণাগুণ িনেয়
েবেড় উঠেলা তা েথেক। কলকারখানা, রাস্তাঘাট বা যান্ত্িরকতার গুণাগুণ িদেয়
নয়। মানুষ যিদ আন্তর্জািতক আগ্রাসী, খুিণ বা লুেটরােত পিরণত হয় তেব তােক
িক

মানুষ

বলা

যায়?

অথচ

পাশ্চাত্য

সভ্যতার

ক্েষত্ের

েসিটই

হেয়েছ।

উপিনেবশবাদ, পুঁিজবাদ, আন্তর্জািতক দস্যুতা ও সন্ত্রাস এবং েদেশ েদেশ
আিদবাসী

িনর্মূল

পাশ্চাত্য

সংস্কৃিতর

অিবচ্েছদ্দ

অঙ্েগ

পিরণত

হেয়েছ।

আজেকর মুসলমানরাও একই ভােব ব্যর্থ হচ্েছ উন্নত মানুষ রূেপ েবেড় উঠায়।
এিটই

তােদর

সবেচেয়

বড়

ব্যর্থতা।

দািরদ্র্য,

দুর্নীিত

বা

সন্ত্রাস

এ

ব্যর্থতার মূল কারণ নয়, বরং িসম্পটম মাত্র। মূল কারণ, তারা ব্যর্থ হেয়েছ
ইসলােমর পূর্ণ অনুসরেণ। এ ব্যর্থতা েবেড়েছ মসিজেদর জায়নামােজ ইসলােমর
সিঠক চর্চা না হওয়ায়। নবীজী (সাঃ)র িশক্ষা ও আদর্শ আর েকাথাও এতটা পদদিলত
হয়িন যতটা হেয়েছ মসিজেদ িমম্বের ও েমেঝেত। এবং েসিট েখাদ মসিজেদর ইমাম ও
মুসল্িলেদর হােত। ০৪/০৭/২০১০; নতুন সংস্করণ ২৪/০৩/২০১৯

েকারআনী জ্ঞােনর অপিরহার্যতা
জনগেণর জীবেন রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক, চািরত্িরক ও ৈনতীক িবপ্লেবর
পূর্েব েয িবপ্লবিট অপিরহার্য তা হেলা েচতনা-রাজ্েয েকার’আনী
জ্ঞােনর গভীর িবপ্লব। এিটই মহান আল্লাহতায়ালার পিবত্র সূন্নত।
নবীজী (সাঃ)েক তাই সর্বপ্রথম নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত বা িজহাদ

িদেয় ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার কাজ শুরু করেত বেলনিন। বরং তাঁেক প্রথম
েয িনর্েদশিট িদেয়েছন তা হেলা “ইকরা” তথা পড় অর্থাৎ জ্ঞানার্জেন
মগ্ন হওয়ার। নবীজী (সাঃ)েক বলা হেয়েছ, রােতর অর্েধকাংশ বা একতৃতীয়াংশ ধীের ধীের পিবত্র েকারআন পােঠ কািটেয় িদেত –েযমনিট
বর্িণত হেয়েছ সুরা মুজাম্িমেল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হেয়েছ
নবুয়ত লােভর দীর্ঘ
এগােরা বছর পর। েরাযা, হজ্ব, যাকাত ও িজহাদ
ফরজ হেয়েছ তারও পর। েঘাড়ার আেগ গািড় েজাড়া যায় না। তাই েকার’আেনর
জ্ঞােন আেলািকত করার পূর্েব যারা ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার লড়াই শুরু
কেরন -তারা বস্তুতঃ েঘাড়ার আেগ গািড় জুড়েত চান। তােত শুধু
রক্তক্ষয়ই বােড়, িকন্তু কােজর কাজ িকছুই হয়না।
ইসলােমর েগৗরব যুেগ মুসিলমেদর মােঝ পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানার্জেনর
আগ্রহিট
এতই প্রবল িছল েয, তারা িনেজেদর মাতৃভাষােক দাফন কের
আরবী ভাষােক গ্রহণ কেরিছল। ফেল ইরাক, িসিরয়া, িমশর, মরক্েবা,
আলিজিরয়া, িলিবয়া, মািল, সূদােনর েদেশর জনগণ আরব না হেয়ও আরেব
পিরণত হেয়িছল। িকন্তু আজ অবস্থািট িভন্ন। পিবত্র েকারআন েথেক
মুসিলমেদর দূের রাখার ষড়যন্ত্রিট িছল কােফর ব্িরিটশ শাসকেদর।
তােদর ভয় িছল, মুসিলমগণ েকারআন বুঝেল তারা জানেত পারেব শিরয়েতর
আইন প্রিতষ্ঠা ছাড়া মুসিলম হওয়া যায় না। তারা জানেব, মুসিলমেদর
উপর ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা েদয়া ও প্রিতক্ষা েদয়া ফরজ। এবং
এ লক্ষ্েয িজহাদ হেলা সর্েবাচ্চ ইবাদত। ফেল এমন জ্ঞােনর প্রচার
হেল িবপেদ পড়েতা ব্িরিটশ ঔপিনেবিশক শাসন। ফেল তােদর প্রকল্প িছল
মুসিলমেদর েকার’আন েথেক দূের রাখা। এ লক্ষ্যেক সামেন েরেখই তারা
ময়দােন নামায় েমাল্লা-েমৗলভীেদর –যারা বলেত শুরু কের েকারআন
েতলাওয়ােতই অেনক সওয়াব, বুঝার দরকার েনই। এ প্রসঙ্েগ তারা নবীজীর
একিট হাদীেসর উল্েলখ কের। েসিট হেলা, নবীজী (সাঃ) বেলেছনঃ পিবত্র
েকারআেনর একিট অক্ষর েয পড়েব েস ব্যক্িত দশিট েনকী পােব। প্রশ্ন
হেলা, নবীজী (সাঃ) িক না বুেঝ পড়েত বেলেছন? েকান সুস্থ্য ব্যক্িত
িক এমন কথা বলেত পাের? খাওয়ার অর্থ খাদ্যেক গলাধঃকরণ করা এবং হজম
করা; নইেল েসিটেক খাওয়া বলা যায় না। েতমিন েকান িকছু না বুঝেল িক
পড়া হয়? তাছাড়া বহু আয়াত নািজল হেয়েছ পিবত্র েকারআন যােত বুেঝ
পড়া হয় -েসিটর উপর তািগদ িদেয়।
একিট জািতেক িশক্িষত করার কাজিট অিতশয়
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। এিটেক ইসলােম
েদয়া হেয়েছ। ইহকােল ও আেখরােত ব্যক্িতর
কের এখােতর উপর। জনগণ কতটা মুসিলম রূেপ

িবশাল। এিটই রাষ্ট্েরর
পিবত্র ইবাদেতর মর্যাদা
প্রকৃত সফলতািট িনর্ভর
েবেড় উঠেব েসিট িনর্ভর

কের জ্ঞানদােনর এ আেয়াজেনর উপর। এজন্য চাই, লক্ষ লক্ষ িশক্ষক।
চাই, লক্ষ লক্ষ িশক্ষা প্রিতষ্ঠান। চাই, প্রিত মহল্লায় পিবত্র
েকার’আন িশক্ষার আেয়াজন। প্রিতিট মসিজদেক এ জন্য মাদ্রাসায় পিরণত
হেত হয়।
এজন্য প্রিত মুসিলমেক হয় িশক্ষক অথবা ছাত্র হেত হয়
–েযমনিট নবীজী (সাঃ) বেলেছন। (হাদীসঃ মুসিলম জীবেনর দুই অবস্থা।
হয় েস িশক্ষক, না হয় ছাত্র।) িকন্তু বাংলােদেশ এিটই সবেচেয়
ব্যর্থ খাত। ছাত্রগণ স্কুল, কেলজ ও িবশ্বিবদ্যালয় েথেক েবরুচ্েছ
পিবত্র েকার’আেনর একিট আয়াত না বুেঝই।
েদেশর হাজার হাজার মাদ্রাসা েথেক যারা েবরুচ্েছ তারাও স্েরফ
িনেজেদর ঘর-সংসার ও রুিটরুজী িনেয় ব্যস্ত। েদেশর রাজৈনিতক ও সমাজ
িবপ্লেবর অঙ্গেণ দািয়ত্ব পালন েথেক তারা বহু দূের। িনেজদর
সার্িটিফেকট আদায় বা েবতন বৃদ্িধর জন্য তারা দেল দেল রাস্তায়
নামেলও ইসলামী রাষ্ট্র ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় তােদর েকান
ভাবনা নাই। আন্েদালনও নাই। আদালেত মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়িত
িবধােনর বদেল কুফির আইনেক প্রিতষ্ঠা িদেল বা েসিটেক েমেন িনেল েয
মুসিলম থাকা
ক’জেনর?
েস

যায় না -েস হুশই বা মাদ্রাসায় িশক্িষতেদর মােঝ
হুশ
থাকেল
েতা
তারা
রাস্তায়
েনেম
আসেতা।

রাষ্ট্রপ্রধােনর েয আসেন েখাদ নবীজী (সাঃ) বেসেছন েস আসেন েকান
েভাট-েচার, েভাট-ডাকাত ও গুম-খুেনর রাজনীিতর অৈনসলািমক ব্যক্িতেক
বসেত িদেল েয নবীজী (সাঃ)র সূন্নত বাঁেচ না এবং জনগেণর ইসলাম
িনেয় েবেড় উঠািটও সুিনশ্িচত হয় না –েস হুশই বা ক’জেনর?

তাবিলগ
জামােতর
েকারআেনর ইসলাম?

ইসলাম

িক

শুরুিট কীভােব?
তাবিলগ জামােতর শুরু ১৯২৬ সােল উত্তর ভারেতর েমওয়াত নামক এলাকা
েথেক। েমওয়াত হেলা িদল্িলর দক্িষেণ হিরয়ানার একিট এলাকা। পূর্েব
এলাকািট পূর্ব পাঞ্জােবর অন্তর্ভূক্ত িছল। তাবিলগ জামােতর
ধারণা,লক্ষ্য-উদ্েদশ্য ও কর্মপদ্ধিত রচনা কেরন মাওলানা মুহাম্মদ
ইিলয়াস। ইিন িছেলন উত্তর ভারেতর শাহরানপুেরর মাযহারুল উলুম
মাদ্রাসার িশক্ষক। িতিন ধর্মীয় িশক্ষা লাভ কেরন েদওবন্দ
মাদ্রাসায়। এিদক িদেয় বলা যায়,তাবিলগ জামাত হেলা েদওবন্দী
আন্েদালেনর একিট শাখা। ঔপিনেবিশক ব্িরিটেশর হােত রাজৈনিতক ক্ষমতা
হারােনার পর মুসলমানগণ শুধু শক্িতহীনই হয়িন,ধর্মীয়,সাংস্কৃিতক ও
অর্থৈনিতক
ভােব
প্রাণহীনও
হেয়
পেড়।
েলাপ
পায়
তােদর
আত্মিবশ্বাস;েচেপ বেস িনদারুন হতাশা,িবভক্িত ও িবশৃঙ্খলা। অপর
িদেক প্রাণশক্িতর নবেজায়ার শুরু হয় িহন্দুেদর মােঝ। ব্িরিটশ
শাসকেদর পার্টনার রূেপ তারা শাসকশক্িতর কাছাকািছ েপৗঁছার সুেয়াগ
পায়,ফেল িশক্ষা,অর্থনীিত,রাজনীিত ও প্রশাসেন তারা দ্রুত এিগেয়
যায়। পায় নবশক্িত।
িহন্দুরা তখন এতটাই আত্মিবশ্বাসী হেয় পেড় েয তােদর মােঝ প্রবলতর
হয় মুসলমানেদরেক িহন্দু ধর্েম িফিরেয় েনওয়ার আগ্রহ। েস লক্ষ্েয
িহন্দুেদর মােঝ “শুদ্িধ” ও “সংগঠন” নােম দুিট আন্েদালন শুরু হয়।
িবেশষ কের েসসব এলাকায় েযখােন ইসলােমর িশক্ষা এবং সংস্কৃিত ততটা
মজবুত িভত্িত গেড় তুলেত পািরিন। শুদ্িধ আন্েদালেনর লক্ষ্য িছল
ভারতীয়েদর মােঝ িহন্দু ধর্েমর পূণর্জাগরন এবং যারা অিহন্দু িবেশষ কের যারা িহন্দুধর্ম েথেক ইসলাম কবুল কেরেছ তােদরেক পুনরায়
িহন্দু ধর্েম িফিরেয় আনা। আর “সংগঠন” আন্েদালেনর লক্ষ্য িছল
িহন্দুেদর মােঝ আত্মিবশ্বাস,আত্মশক্িত ও আভ্যন্তরীন বন্ধনেক আেরা
মজবুত করা। েস সময় ভারেতর নানা অঞ্চেল এমন অেনক মুসিলম
সম্প্রদােয়র বসবাস িছল যারা িহন্দু ধর্ম েথেক ইসলাম ধর্েম প্রেবশ
কেরিছল বেট িকন্তু ইসলােমর বুিনয়াদী িশক্ষা লােভর েতমন সুেযাগ
তােদর জীবেন ঘেটিন,বরং িহন্দু ধর্ম ও সংস্কৃিতর অেনক প্রথাই
তােদর মােঝ রেয় িগেয়িছল। েমওয়ােত িমওেয়া নামক এক রাজপুত
সম্প্রদায় িছল যােদর অেনেকই মুসলমান হেয়িছল। িকন্তু শুদ্িধ

আন্েদালেনর ফেল তােদর অেনেকই আবার িহন্দুধর্েম িফের যায়। এেত
িহন্দুেদর মােঝ আেরা েবশী েবশী মুসলমানেদর িহন্দু বানােনার
ইচ্ছািট আেরা প্রকটতর হয়। মুসলমানেদর জন্য এ িছল িবপদজনক অবস্থা।
েস সােথ চলিছল ইংেরজ পাদ্রীেদর ব্যাপক তৎপরতা। ইংেরজেদর হােত
রাজ্য হারােনার পর এবার ঘিনেয় আেস ধর্ম হারােনার ভয়। িহন্দু ও
খৃষ্টান হওয়া েথেক মুসলমানেদর বাঁচােনার তািগেদই মাওলানা
মুহাম্মদ ইিলয়াস ১৯২৬ সােল হজ েথেক িফের আসার পর “তাহিরেক ঈমান”
নােম এক আন্েদালন শুরু কেরন। তেব িকছুিদেনর মধ্েয িতিন েস
আন্েদালনেক েমওয়াত েথেক িদল্িলর িনযামুদ্দীন এলাকায় স্থানান্তর
কেরন। তখন েথেক আজও
িদল্িলই তাবিলগ জামােতর প্রাণেকন্দ্র।
শুরুেত তােদর শ্েলাগান িছল,“আ্যায় মুসলমান, মুসলমান বেনা” অর্থঃ
“েহ মুসলমােনরা মুসলমান হও”। প্রিতষ্ঠার পর েথেকই তাবিলগজামােতর
প্রসার ঘেট অিত দ্রুত,মাত্র ১৫ বছর পর ১৯৪১ সােলর নেভম্বের
ইজেতমায় েযাগ েদয় ২৫ হাজােরর েবশী েলাক। েস সমেয়র প্েরক্ষাপেট এ
সংখ্যা িছল অিত িবশাল। বর্তমােন তাবিলগ জামােতর কাজ িবশ্েবর
১০০িটরও েবশী েদেশ। তাবিলগীেদর সবেচেয় বড় ইজেতমা হয় ঢাকায়। দাবী
করা হয়,ঢাকার িবশ্ব ইজেতমােত িতিরশ লােখর েবশী েলােকর জমােয়ত হয়।
লক্ষ লক্ষ েলােকর ইজেতমা হয় ভারত,পািকস্তান,মালেয়িশয়াসহ িবশ্েবর
নানা েদেশ।

িবচ্যুিত িসরাতুল েমাস্তাকীম েথেক
িকন্তু প্রশ্ন হেলা,তাবিলগ জামাত ইসলােমর েয িচত্রিট েপশ করেছ
েসিট িক নবীজী (সাঃ)র ইসলাম? পিবত্র েকারআন িক এ ইসলােমর িশক্ষা
েদয়? েয েকান মুসলমােনর জন্য এিট এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নবীজী
(সাঃ) কীরূপ ইসলােমর প্রচার ও প্রিতষ্ঠা কেরেছন েসিট েকান িবজ্ঞ
জেনরই অজানা থাকার কথা নয়। ইসলােমর েস পিরচয়িট েযমন সহীহ
হাদীসগ্রন্েথ
পাওয়া
যায়,েতমিন
িবষদভােব
িবদ্যমান
ইিতহাস
গ্রন্েথও। তাছাড়া আল্লাহতায়ালা কীরূপ ইসলােমর প্রচার ও প্রিতষ্ঠা
চায় েসিটও কােরা দৃষ্িটর আড়ােল নয়,পিবত্র েকারাআেন েস ইসলামও
িবশুদ্ধ ভােব সুরক্িষত। পিবত্র েকারআন আজও েস একই কথা েশানায় যা
শুিনেয়িছল নবীপাক(সাঃ) এবং সাহাবােয় েকরামেদর। ইসলােমর নােম যত
িবপ্লব,যত আন্েদালন এবং যত জামােতর উদ্ভব হেব তা কতটা সিঠক েসিটর
যথার্থতা িবচার হেত হেব পিবত্র েকারআন ও হাদীেসর আেলােক। িকন্তু
প্রশ্ন হেলা,তাবিলগ জামাত িনেয় েস িবচার কতটা হেয়েছ? হেয় থাকেল এ
জামাতিট কতটা উত্িতর্ণ হেয়েছ েস িবচাের? বস্তুত েস িবচার েতমন

হয়িন। বরং অহরহ যা ঘটেছ তা হেলা,িবপুল সংখ্যক জনতা এ জামােত
শািমল হচ্েছ েকানরূপ িবচার-িবেবচনা না কেরই। অেনেকই মেন করেছ
এিটই হেলা নবীজী (সাঃ)র আমেলর ইসলাম,এবং েস েচতনায় তাবিলগ
জামায়ােতর কােজ ও ইজেতমায় েযাগ েদয়ােক অিতশয় ছওয়ােবর কাজ মেন
করেছ। িবভ্রান্িত এ পর্যন্ত গিড়েয়েছ েয, িবশ্ব-ইজেতমায় েযাগ
েদয়ােক গরীব মানুেষর হজ রূেপ িচত্িরত করা হচ্েছ। অথচ হেজর িবকল্প
একমাত্র হজই। েকান ইজেতমা তার সােথ তূলনীয় হেত পাের না। তাবিলগ
জামােতর ফেল মুসিলম উম্মাহর সবেচেয় বড় ক্ষিতিট হচ্েছ অন্যভােব।
গাশত, িচল্লাহ ও িবশ্ব ইজতামােত শরীক হওয়ার মধ্য িদেয় সাধারণ
মানুষ পাচ্েছ ধর্ম পালেনর এক গভীর আত্মতৃপ্িত। যারা ধর্মপ্রাণ
খৃষ্টান তারা প্রিত রিববার গীর্জায় হািজর হয়,অিত তন্ময় হেয়
ঈশ্বেরর প্রিত ভক্িতভের গান গায়। েতমিন ইহুদীরা প্রিত শিনবার
িসেনগেগ িগেয় মাথা ঝুিলেয় ঝুিলেয় তাওেরাত পাঠ কের। তােতই ভােব
তারা বড় ধর্ম কর্ম পালন করেছ। এরূপ ধর্মপালনকািরেদর কােছ েকান
কােলই ইসলাম েতমন িবেবচনায় আেসিন। যারা ইসলাম কবুল কেরেছ তােদর
অিধকাংশই িছল এেদর েথেক িভন্ন চিরত্েরর েলাক।তােদর মধ্েয িছল
ধর্মপালেনর এমন ভ্রান্ত আত্মতৃপ্িত িছল না। তাই মিদনা ও মক্কার
কােফরগণ দেল দেল ইসলাম কবুল করেলও আহেল িকতাব হওয়ার দাবীদার
ইহুদীেদর মধ্য েথেক খুব কম সংখ্যকই মুসলমান হেয়েছ। ভক্িতবাদী গান
িদেয় ৈচতন্য েদব ভারেতর বুেক িবেশষ কের বাংলার বুেক ইসলােমর
েজায়ার অিত সফল ভােব রুেখ িদেয়িছল। একই কারেণ েদেশ েদেশ মহান
নবীজী (সাঃ) এবং তার সাহাবাগণ েয ইসলাম প্রিতষ্ঠা কের েগেছন েস
ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় বড় বাধার কারণ হেয় দািড়েয়েছ এই তাবিলগ জামাত।
বাংলােদশ বা পািকস্তােন একজন স্কুেলর ছাত্র যত সহেজ ইসলাম
প্রিতষ্ঠার িজহােদ েযাগ িদেত পাের েসিট অসম্ভব হেয় পেড় তাবিলগ
জামােতর একজন বুজুর্গ ব্যক্িতর পক্েষ।
প্রিতধর্েমই িবশাল িবভ্রান্িত েদখা েদয় েস ধর্েমর ব্যাখ্যা িনেয়।
ধর্েমর অনুসািররা তখন নানা িফরকায় িবভক্ত হেয় যায় এবং পরস্পের
রক্তক্ষয়ী লড়াইও শুরু কের। এজন্যই মহান আল্লাহতায়ালা যখনই েকান
িকতাব অবতীর্ণ কেরেছন তখনই েস িকতােবর ব্যাখাদাতা রূেপ রাসূলও
প্েররণ
কেরেছন।
এভােব
ব্যাখ্যা
দােনর
দািয়ত্ব
েকান
ব্যক্িত,পীর,বুজুর্গ,সুিফ বা মুর্িশেদর উপর েছেড় েদনিন। আল
েকারআেনর মূল ব্যাখাদাতা তাই েখাদ নবীজী (সাঃ)। ইসলামেক িশখেত
হেল তাই সরাসির নবীজী (সাঃ)র জীবন েথেক িশখেত হেব। আল েকারআেনর
ইসলামই হেলা নবী করীম (সাঃ)এর ইসলাম। হযরত আেয়শা (রাঃ) বেলেছন,
নবী করীম (সাঃ) িছেলন আল েকারআেনর জীবন্ত রূপ। মহান আল্লাহর

রাসূল রূেপ নবীজী(সাঃ)র উপর মূল দািয়ত্বিট িছল পিবত্র েকারআেনর
েস ইসলামেক মানুেষর কােছ অিবকৃত অবস্থায় েপৗঁেছ েদয়া। ইসলােমর েয
িচত্রেক আল্লাহতায়ালা েদখেত চান নবীজী (সাঃ) েস িচত্রিটই িনেজর
কর্ম,আচরন এবং ইবাদেতর মাধ্যেম জনসম্মুেখ তুেল ধেরেছন। নবীজী
(সাঃ) েস কােজ সফলও হেয়েছন। এিদক িদেয় নবীজী (সাঃ)র পূর্ণ সফলতার
সার্িটিফেকট এেসেছ মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। িবদায় হেজ আরাফার
ময়দােন েস সাক্ষ্য িদেয়েছন সমেবত সাহাবাগণও। মহান আল্লাহতায়ালা
নবীজী (সাঃ)েক বেলেছন সমগ্র মানুষ জািতর জন্য “উসওয়াতুন হাসানা”
তথা উত্তম আদর্শ। তাঁর চলার পথিট হেলা একমাত্র িসরাতুল
েমাস্তাকীম। মুসলমােনর অিত গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব হেলা,ধর্েমর
নােম অন্যেদর পক্ষ েথেক যা িকছু েপশ করা হয় েসগুিলেক িবনািবচাের
কবুল কের েনয়া নয়,বরং নবীজী(সাঃ)র ইসলােমর সােথ েসগুেলােক গভীর
ভােব িমিলেয় েদখা। যা িকছু নবীজী (সাঃ)র সূন্নেতর িবপরীত
েসগুেলােক বর্জন করা এবং যা িকছু সূন্নেতর অনুরূপ েসগুেলােক কবুল
করা। িকন্তু তাবিলগ জামােতর কর্মীেদর মােঝ পিবত্র েকারআন ও নবীজী
(সাঃ)র জীবন েথেক িশক্ষা েনয়ার আগ্রহ সামান্যই। বরং তােদর কােছ
গুরুত্ব েপেয়েছ তাবিলগ জামােতর িনজস্ব বই ফাজােয়ল আমল ।
মানুেষর বুদ্িধমত্তার চরম পরীক্ষািট খাদ্য-পানীয়, জীবনসঙ্িগ ও
েপাষাক-পিরচ্ছদ েবেছ েনয়ার ক্েষত্ের ঘেট না। এমনিক পশুও েবােঝ
েকানিট তার জন্য সুখাদ্য এবং েকাথায় থাকেত আহােরর সন্ধােন ছুটেত।
সাইেবিরয়ার পািখরা তাই বহু হাজার মাইল দূর েথেক উেড় আেস
বাংলােদেশ। বরং জীবেনর সবেচেয় বড় পরীক্ষািট হয় পথচলার সিঠক পথিট
েবেছ েনয়ার ক্েষত্ের। েক পরকােল মহা পুরস্কারিট পােব েস পরীক্ষার
শুরুিট হয় সিঠক পথ েবেছ েনওয়ার েস সামর্থ েথেক। অথচ এ ক্েষত্েরই
অিধকাংশ মানুেষর জীবেন সবেচেয় বড় ভূলিট হয়। েকান মানুষই সজ্ঞােন
পচা খাদ্য গ্রহণ কের না,অথচ ধর্েমর ক্েষত্ের প্রিতষ্িঠত অজ্ঞতা ও
িবভ্রান্িতেক বহু পণ্িডত ও িপএইচিড ধারীও িবনা িবেচচনায় গ্রহণ
কের।
চন্দ্র-সূর্য,
মুর্িত,গরু-বাছুড়,শাপ-শকুন,নদ-নদী,পাহাড়পর্বত,এমনিক পুিলঙ্গও েযভােব েকািট েকািট মানুেষর পুঁজা পায় –তা
েতা এ িচন্তাশূণ্যতা,অজ্ঞতা ও িবভ্রান্িতর কারেণ। একই কারেণ
িসরাতুল েমাস্তাকীম েথেক যুেগ যুেগ ভয়ানক িবচ্যুিত ঘেটেছ শুধু
অতীেতর নবীরাসূলেদর উম্মতেদর মােঝই নয়,মুসলমানেদর মােঝও। আল্লাহর
দ্বীন এবং তাঁর শিরয়তী িবধান মূলত েস কারেণই আজ মুসিলম েদশসমুেহ
পরািজত ও অবেহিলত। এমন এক পরািজত অবস্থায় ময়দােন েনেমিছল তাবিলগ
জামাত। িকন্তু নবীজী(সাঃ) এবং তাঁর সহাবােয় েকরাম েয িসরাতুল
েমাস্তাকীম িদেয় পথ চেলেছন তাবিলগ জামােতর পথ তা েথেক েয বহু

দূের,েসিট ইিতহােসর েয েকান পাঠেকর েচােখই ধরা পড়েত বাধ্য। তারা
পথ গেড়েছন িনেজেদর মেনর মত কের,েকারআন-হাদীেসর িশক্ষা এখােন
গুরুত্ব পায়িন। ফেল রাসূেল পাক (সাঃ) ও সাহাবােয় েকরােমর জীবেন
েয
ভােব
েকারআনী
জ্ঞান,িহযরত,িজহাদ,ইসলামী
রাষ্ট্র,শিরয়েতর
প্রিতষ্টা ও শাহাদত এেসিছল তারা এ ধাের কােছও েনই। য়ভ ভা
িসরাতুল েমাস্তাকীম আিবস্কােরর িবষয় নয়,বরং মহান আল্লাহর এিট
দান। মূলতঃ এিটই তাঁর সর্বশ্েরষ্ঠ দান। দুখ-যাতনা, জুলুম-নর্যাতন
এবং অসত্য-অিবচার মানব জািতর ইিতহােস সব সময়ই িছল।তা েথেক
মুক্িতর
পথ
আিবস্কাের
মানব
জািতর
ইিতহােস
বহু
েনতা,বহু
দার্শিনক,বহু ধর্মীয় ব্যক্িতত্ব বহু ধ্যান, বহু গেবষণা এবং বহু
প্রেচষ্ঠা কেরেছন। বহু ধর্ম,বহু মতবাদ, বহু দর্শনও আিবস্কৃত
হেয়েছ। িকন্তু েসগুিল শুধু িবচ্যুিত এবং িবপর্যয়ই বািড়েয়েছ।
িকন্তু এ িবভ্রান্িত ও িবচ্যুিতর মােঝ ইসলােমর পথিট েদিখেয়েছন
েখাদ আল্লাহতায়ালা। আল্লাহর েস পথিনর্েদশিট ওিহ রূেপ বেয় এেনেছন
হযরত িজবরাইল (আঃ)।এিটই পিবত্র েকারআেনর পথ। হযরত ইব্রাহীম,
হযরত, মূসা, হযরত ঈসাসহ অতীেতর সকল নবী-রাসূেলর পথও িছল এিট।এ
পথিট সনাক্ত করা এবং েস পেথ িটেক থাকার মধ্েযই ঘেট মানুষ জীবেনর
সবেচেয় কিঠন পরীক্ষা।এ পথ খুঁেজ েপেত যারা ব্যর্থ হয়, তােদর সকল
প্রিতভা, প্রেচষ্টা ও ধর্মকর্ম -এমন িক এ জীবেন বাঁচাটাই ব্যর্থ
হয়। পিবত্র েকারআেন তাই বলা হেয়েছঃ “বল (েহ মুহাম্মদ)! আিম িক
েতামােদর বেল িদব,কর্েমর িদক িদেয় েক সবেচেয় ক্ষিতগ্রস্ত? তারা
হেলা েসসব ব্যক্িত যারা িনেজেদর সকল প্রয়াস-প্রেচষ্ঠা িনঃেশষ
কেরেছ িনেজেদর পার্িথব জীবেনর (সুখ-স্বাচ্ছন্েদর)জন্য এবং মেন
কের কর্মজীবেন তারা কত সফল!” –(সুরা কাহাফ,আয়াত ১০৩-১০৪)।
এ জীবেন িসরাতুল েমাস্তাকীমিট পাওয়াটাই জীবেনর সবেচেয় বড় পাওয়া।
েস পেথর জন্য আল্লাহর কােছ প্রার্থণা করািটই সর্বশ্েরষ্ঠ
প্রার্থণা। এবং সর্বশ্েরষ্ঠ েস প্রার্থণািট িশেখেয়েছন মহান
আল্লাহতায়ালা েখাদ িনেজ। তেব আল্লাহতায়ালার িহকমত শুধু এ েদায়ািট
েশখােনার মধ্েয সীিমত নয়, েসিটর পাঠেক বাধ্যতামূলকও কেরেছন
নামােযর প্রিত রাকােত। প্রিত নামাযীেক তাই “ইহিদনাস িসরাতুল
েমাস্তাকীম” (“েহ আল্লাহ! িসরাতুল েমাস্তাকীেম পিরচািলত কর”)
েতলাওয়াত করেত হয় প্রিত রাকােত। মহান রাব্বুল আলামীেনর েশখােনা
শ্েরষ্ঠ এ েদায়ািট ব্যক্িতেক তার জীবেনর মূল এেজণ্ডা বেল েদয়।
এভােব আগ্রহ জন্মায় েস এেজণ্ডািট িনেয় েবঁেচ থাকায়। এিট তখন চলার
পেথ কম্পাস রূেপ কাজ কের এবং ধািবত কের সফলতার িদেক – শুধু এ

দুিনয়ায় নয়,আেখরােতও।

তাকওয়া েযখােন িবচ্যুিতর ভয়
িসরাতুল েমাস্তাকীেমর পথিট শুধু নামায-েরাযা,হজ-যাকাত ও কােলমা
পােঠর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধ নয় মসিজেদর চার েদয়ােলর
মােঝও। বরং এ দীর্ঘ পথিট দুিনয়ার এ ক্ষণস্থায়ী মঞ্িজল েথেক
জান্নাত অবিধ িবস্তৃত। ঈমানদােরর জীবেন িসরাতুল েমাস্তাকীেমর পেথ
পথচলািট কােলমােয় শাহাদাত পােঠর মধ্য িদেয় শুরু হয়, এর পর আেস
নামায-েরাযা ও হজ-যাকাত।আেস েকারআেনর জ্ঞানলাভ,আেস িহজরত। আেস
লাগাতর িজহাদ। আেস েস িজহােদ শ্রম, সময়, অর্থ ও রক্েতর েকারবানী।
েস িজহােদর পথ ধের ঘেট ইসলািম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা,আেস েস ইসলামী
রাষ্ট্ের শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা। এগুেলা হেলা িসরাতুল েমাস্তাকীেমর
িবিভন্ন পর্যায় ও িবিভন্ন মাইল ফলক। ইসলােমর পেথ পথচলা কতটা সিঠক
হচ্েছ েসিট িবচােরর জন্য প্রিতক্ষেণ পথচািরেক েস মাইল ফলকগুেলােক
েকারআেনর সােথ িমিলেয় েদখেত হয়। গািড় চালনায় চালকেক েযমন
প্রিতক্ষণ পেথর িদেক েচেয় গািড় চালােত হয় েতমিন মু’িমন ব্যক্িতেক
সারাক্ষণ নজর রাখেত হয় িসরাতুল েমাস্তািকেমর িদেক।ঈমানদােরর
জীবেন বস্তুত েসিটই হেলা প্রকৃত তাকওয়া। তাকওয়ার অর্থ ভয়। এখােন
েস ভয়িট মূলত িসরাতুল েমাস্তাকীম হারােনার। তাই সুরা ফােতহােত
শুধু িসরাতুল েমাস্তাকীেমর জন্যই েদায়া করেত েশখােনা হয়িন,েস
সােত েশখােনা হেয়েছ পথহারােনা েথেক বাঁচার েদায়াও। িবভ্রান্িত ও
পথভ্রষ্টতার পথ মানুষেক জাহান্নােম টােন,এবং েসিট আেস তাকওয়ার
অভােব। িসরাতুল েমাস্তাকীেম উদাসীন ব্যক্িতিটর কােছ তখন পপপতঅর্থ
না বুেঝ েকারআন েতলাওয়াতও ধর্মকর্ম মেন হয়। অথচ েকান িশশুও অর্থ
না বুেঝ েকান বই পেড়না।
সিঠক পেথ চলা িনেয় যার আগ্রহ েনই,তার কােছ িক েরাড ম্যাপ েবাঝার
প্রেয়াজন পেড়? পিবত্র েকারআেনর সােথ এমন উদ্ভট আচরেণর কারণ
এটাই।এমন মানুষ েতা পথ চেল পীর,হুজুর,মুর্েশদ,মাওলানা, গুরু ও
রাজৈনিতক েনতােদর বাতলােনা পথ িদেয়। সমগ্র মুসিলম িবশ্ব ভের েগেছ
এমন ব্যক্িতেদর িনেয়। ফেল তারা েয পথ েবেয় চলেছ েস পেথ েকারআনী
জ্ঞান েনই;েনই িহজরত,েনই িজহাদ এবং েনই ইসলােমর রাষ্ট্র
প্রিতষ্ঠায় আগ্রহ। নবীজী (সাঃ) এবং তার সাহাবােয় েকরাম েথেক এ
হেলা সম্পূর্ণ এক িভন্নতর জীবন। ফেল এ পথেক িক িসরাতুল
েমাস্তাকীম বলা যায়? িসরাতুল েমাস্তাকীেম চলার সামর্থ একমাত্র

সত্িযকার ঈমানদারগেণরই থােক। েস সামর্থ েযমন কােফর ও মুনািফকগেণর
থােক না,েতমিন েকারআেন জ্ঞােন অজ্ঞেদরও থােক না। কারণ েকারআনহাদীেসর জ্ঞান ছাড়া েস পথ েচনা েযমন অসম্ভব,েতমিন েস পেথ িটেক
থাকাও অসম্ভব। তাই ইসলােম শুধু নামায-েরাযা ফরয নয়, ফরয
জ্ঞানার্জনও। েকারআেন বর্িণত বান্দাহর উপর মহান আল্লাহর অর্িপত
েখলাফেতর েয মহান দািয়ত্ব তা িনেয় অজ্ঞ থাকািট কিবরা গুনাহ। েস
কিবরা গুনাহ েথেক আেরা বহু জােতর গুনাহ জন্ম েনয়। জ্ঞানার্জন
জ্ঞানার্জন,নামায-েরাযা
ও
হজ-যাকােতর
পাশাপািশ
জানমােলর
েকারবানীও চায়। িকন্তু েয পেথ েকারআনী জ্ঞান েনই,েয পেথ ঘরবাড়ী
েছেড় েদশত্যােগর কথা েনই,েনই ইসলািম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা এবং
িজহাদ,েনই শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা এবং জানমােলর েকারবানী -েস পেথ
িমথ্যাবাদী রাজনীিতিবদ,ঘুষেখার কর্মচাির,দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী
ব্যাক্িতরাও িবপুল সংখ্যায় হািজর হয়। তাই েদখা যায়,বাংলােদেশ
আল্লাহর আইেনর প্রিতষ্ঠার পক্েষ েভাট েদয়া বা েস দাবী িনেয়
রাস্তায় নামার েলাক না থাকেল িক হেব,তাবিলগ জামায়ােতর ইজেতমায়
হািজর হয় ৩০-৪০ লাখ মানুষ। আেরা লক্ষণীয় হেলা,েয জােলম শক্িত
েদেশর ইসলামপন্িথ দলগুেলােক রাজপেথ িমিছল করেত িদেত রাজী নয়
তারাই তাবিলগ জামােতর ইজেতমায় রক্ষেকর ভূিমকায় অবতীর্ণ হয়।

েকারআনী িমশন ও তাবিলগ িমশন
মহান

আল্লাহতায়ালার

েঘাষণাঃ

“েতামরাই

শ্েরষ্ঠ

উম্মত,েতামােদর

আিবর্ভাব ঘটােনা হেয়েছ সমগ্র মানবজািতর জন্য।েতামরা সৎকােজর
িনর্েদশ দাও এবং অন্যায় িনর্মূল কেরা এবং আল্লাহর উপর িবশ্বাস
কেরা..।” –(সুরা আল ইমরান, আয়াত ১১০)।এিট হেলা পিবত্র েকারআেনর
অিত গুরুত্বপূর্ণ একিট আয়াত। েয িবষয়িট এ আয়ােত গুরুত্ব েপেয়েছ
তা হেলা সুিবচােরর প্রিতষ্টা ও অিবচােরর মূেলাৎপাটন। এেত েঘািষত
হেয়েছ মুসিলম জীবেনর িভশন ও িমশন স্েটটেমন্ট। িভশনিট হেলা
সর্বজািতর মােঝ সর্বশ্েরষ্ঠ উম্মেতর মর্যাদা লাভ। আর িমশনিট হেলা
ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র িনর্মূল। িভশন েতা ব্যক্িতর জীবেন
এমন এক স্বপ্ন -যা অর্জেন েস তার সমগ্র সামর্থেক িনেয়ািজত কের।
আর িমশন হেলা মূলত েস িভশেন েপৗছার কর্মেকৗশল। আল্লাহ িনর্েদিশত
েস িভশন ও িমশন িনেয় বাঁচেত হেল ঈমানদােরর জীবেন িক করণীয় েসিটই
েঘািষত হেয়েছ পূর্েব উল্েলিখত সুরা িনসার ১৩৫ নম্বর ও সুরা
মােয়দার ৮ নম্বর আয়ােত। এ দুিট আয়ােত মহান আল্লাহর পক্েষ ও ন্যায়
িবচােরর প্রিতষ্ঠায় দাঁড়ােত িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ।

মু’িমেনর
প্রিত
মহান
আল্লাহতায়ালার
িনর্েদশঃ
“েহ
ঈমানদারগণ!েতামরা সুিবচােরর প্রিতষ্ঠাকাির রূেপ দাঁিড়েয় যাও এবং
আল্লাহর পক্েষ িনেজেক সাক্িষ রূেপ েপশ কেরা –যিদও েস সাক্ষ্যিট
েতামােদর িনেজর বা েতামােদর িপতমাতা ও িনকটজনেদর িবপক্েষ যায়;এবং
েস দিরদ্র েহাক বা ধিন েহাক -আল্লাহই তােদর জন্য যেথষ্ট। অতএব
সুিবচার প্রিতষ্ঠায় িনজ-প্রবৃত্িতর অনুসরণ কেরা না। যিদ েতামরা
বক্রতা অবলম্বন কেরা বা পশ্চাৎপদ হও তেব িনশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা
েতামােদর সমস্ত কর্েমর পূর্ণ খবর রােখন।”–(সুরা িনসা,আয়াত ১৩৫)।
একই রূপ িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ সুরা মােয়দায়।েসখােন বলা হেয়েছ,“েহ
ঈমানদারগণ!েতামরা আল্লাহর জন্য খাড়া হেয় যাও,সুিবচােরর জন্য
সাক্িষ রূেপ দািড়েয় যাও।”-(সুরা মােয়দা আয়াত ৮)।প্রকৃত মুসলমান
তাই শুধু জায়নামােয খাড়া হয় না। শুধু েরাযা বা হজ পালন কের
না।বরং সর্বশক্িত িদেয় খাড়া হয় মহান আল্লাহতায়ালার পক্েষ। েস
খাড়া হয় তাঁর দ্বীেনর িবজেয়। েস িবজয়িট আনেত েযমন িনেজর শক্িত ও
েমধার িবিনেয়াগ কের,েতমিন অস্ত্রিনেয় যুদ্ধও লেড়।প্রেয়াজেন
প্রােণরও েকারবানী েদয়। সাহাবােয় েকরােমর মােঝ এ েকারবািন েপেশ
প্রবল প্রিতেযািগতাও েদখা িদত। প্রিতেযািগতা েদখা িদত িজহােদর
ময়দােন সামেনর কাতাের থাকা িনেয়। মহান আল্লাহর কােছ মু’িমেনর
মর্যাদা বােড় েতা তার দ্বীেনর পক্েষ এরূপ খাড়া হওয়ার কারেণই। েস
ব্যক্িতিট
তখন
স্বীকৃিত
পায়
রূেপ।দািয়ত্বপালেন িনহত হেল এমন

তাঁর
িনজ
েসনাদেলর
ৈসিনক
ব্যক্িত পায় শহীেদর মর্যাদা।

আল্লাহতায়ালা এমন শহীদেদর েদন মৃত্যুহীন জীবন। েদন িবনা িহসােব
জা্ন্নাত লােভর প্রিতশ্রুিত।
েয েদেশ ঈমানদােরর সংখ্যা বােড় েস েদেশ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায়
েমাজািহদেদর সংখ্যাও িবপুল ভােব বাড়েব –েসিটই কাঙ্িখত। েসিট না
হেল বুঝেত হেব প্রকৃত ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠায় েদশবাসীর মােঝ
িবরাট সমস্যা আেছ। সমগ্র মানবকূেল মুসলমান েয শ্েরষ্ঠ তা েতা েস
িমশন পালেনর বরকেতই। মুসলান হওয়ার অর্থই মহান আল্লাহর পক্ষ েনয়া।
আল্লাহর পক্েষ খাড়া হওয়ার অর্থ,শুধু তাঁর নাম ও দ্বীনেক িবশ্বময়
প্রচার করার কােজ নামা নয়। বরং তাঁর শিরয়িত িবধানেক িবজয়ী করা।
আর শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার মােঝই েতা ইনসাফ ও ন্যায় িবচােরর
প্রিতষ্ঠা। রাষ্ট্েরর বুেক রাজার ক্ষমতা বা সার্বেভৗমত্েবর
প্রমাণ েতা তার আইন বা হুকুেমর প্রিতষ্ঠায়। রাজার িনর্েদিশত আইন
বা হুকুমনামাহ যিদ ডাস্টিবেন িগেয় পেড় তেব িক তার ইজ্জত থােক?
েতমিন জিমেনর উপর মহান আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব েতা তাঁর িনর্েদিশত
শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠায়।তাই শুধু সাহাবােদর যুেগই নয়,মুসিলম েদেশ

ইউেরাপীয় কােফরেদর শাসন প্রিতষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রিতিট মুসিলম
েদেশ আইন বলেত বুঝােতা শিরয়িত আইন। তাছাড়া শিরয়েতর িবধান
প্রিতষ্ঠা না েপেল িক ন্যায় িবচােরর প্রিতষ্ঠা সম্ভব? শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা ছাড়া সুিবচার প্রিতষ্ঠা সম্ভব -েসিট িবশ্বাস করাই েতা
হারাম। েসিট সম্ভব হেল শিরয়িত িবধােনর প্রেয়াজনীয়তািট িক? েসিট
িবশ্বাস করেল পরম অিবশ্বাস ও অবজ্ঞা করা হয় মহান আল্লাহতায়ালার
েকারআনী িবধােনর প্রিত।েসরূপ অিবশ্বাস ও অবজ্ঞার কারেণ অিবশ্বাসী
ব্যক্িতিট কােফের পিরনত হয়। িকন্তু েস শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয়
তাবিলগ জামায়ােতর েলাকেদর েস আগ্রহিট েকাথায়? তাছাড়া শিরয়ত
প্রিতষ্ঠা করেত হেল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা িনেত হয়। েসিট েযমন শুধু
েদায়া দরুেদ সম্ভব নয়, েতমিন ইজেতমায় লাখ লাখ েলােকর সংখ্যা
বািড়েয়ও নয়। তখন েতা অপিরহার্য হয় মানব সভ্যতার সবেচেয় শক্িতশালী
প্রিতষ্ঠান তথা রাষ্ট্েরর উপর দখলদাির প্রিতষ্ঠা করা এবং সকল
রাষ্ট্রীয়
প্রিতষ্ঠানেক
সুিবচােরর
প্রিতষ্ঠায়
ও
অন্যােযর
িনর্মূেল কােজ লাগােনা। নবীজী (সাঃ) িহজরেতর পর েকান রূপ িবলম্ব
না কের সােথ সােথ রাষ্ট্র গেড়েছন এবং রাষ্ট্র-প্রধান হেয়িছেলন
েতা এমন দািয়ত্বেবাধ িনেয়ই। নবীজী(সাঃ)র েস সূন্নতিটেক শক্ত ভােব
ধের েরেখিছেলন েখালাফােয় রােশদা। ফেল যােদর জীবেন রাজনীিত েনই
এবং রাষ্ট্েরর বুেক ইসলাম প্রিতষ্ঠার আগ্রহও নাই তারা আেলম,
আল্লামা বা বুজুর্গ রূেপ যতই পিরিচিত পান, তারা েয নবীজী (সাঃ)র
সূন্নত েথেক দূের তা িনেয় িক সন্েদহ থােক? অথচ বাংলােদেশ বহু
আেলম,বহু নামাযী ও েরাযাদার েবেড় উেঠেছ েস জািহিলয়াত বা অজ্ঞতা
িনেয়।তােদর জীবেন আল্লাহর দ্বীেনর পক্েষ সাক্িষদােন েযমন আগ্রহ
েনই,েতমিন আগ্রহ েনই ইসলােমর পক্েষর শক্িতর হােত রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতা েদয়ায় এবং শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায়। েদেশর আদালেত শিরয়িত িবধান
পিরত্যক্ত হেলও তােদর জীবেন তা িনেয় মাতম উেঠ না। বাংলার একিট
েজলায় যত মসিজদ-মাদ্রাসা আেছ নবীজীর আমেল বা সাহাবােয় েকরােমর
আমেল সমগ্র মুসিলম রাষ্ট্ের তা িছল না। প্রিতবছর টঙ্িগেত যতবড়
ইজেতমা হয়,নবীজী(সাঃ) িনেজ তার দশভােগর একভাগ ইজেতমাও েদেখ েযেত
পােরনিন। সাহাবােয় েকরামও পােরনিন। িকন্তু েসিদন ইসলােমর িবজয়
এেসিছল। আজ ইজেতমায় েলাক বৃদ্িধ বাড়েলও েস সােথ েবেড়েছ পরাজয় ও
কলংক। কারণ,প্রিতিট মুসলমান েসিদন খাড়া হেয়িছেলন মহান আল্লাহর
শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠায়। েস কােজ জান-মােলর িবপুল েকারবানীও
িদেয়িছেলন।

নবীজী (সাঃ)র পথ ও তাবিলগীেদর পথ
তাবিলগ জামায়ােতর মূল আগ্রহিট নামােয ও আেখরী েমানাজােত েলােকর
সংখ্যা বৃদ্িধ িনেয়। অথচ েসরূপ আগ্রহ সমাজ ও রাষ্ট্র েথেক
ইসলােমর শত্রুপক্েষর দখলদাির মুক্ত করা িনেয় েযমন নাই, েতমিন নাই
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয়ও। টঙ্িগর ইজেতমায় প্রিত বছর ২০ বা ৩০ লাখ
েলােকর জমােয়ত হয়। এরা নামােজ খাড়া হয়, েমানাজােতও অংশ েনয়।
িকন্তু তােদর ক’জন জীবেন একবারও খাড়া হেয়েছ অন্যােয়র িনর্মূল ও
ন্যােয়র প্রিতষ্ঠায়? ইসলােমর িবজয় আনেত নবীজী(সাঃ) ও তাঁর
সাহাবাগণ কােফরেদর হত্যা কেরেছন। িকন্তু তাবিলগগণ িক ইসলােমর
শত্রুেদর িবরুদ্েধ তীর বা পাথর ছুঁড়া দূের থাক, একিট কথাও িক
বেলেছ? দৃর্বৃত্তরা েয দুর্বৃত্ত -েস সাক্ষ্য িদেতই বা ক’জন খাড়া
হেয়েছ? বরং যারা িবশ্ব ইজেতমায় জমা হয় তােদর অেনেক েতা খাড়া
হেয়েছ িনর্বাচেন ইসলােমর শত্রুপক্েষর সমর্থেন। ক্ষুদ্র আগাছা
িনর্মূেলও েতা শক্িত চাই। অন্যােয়র িনর্মূল এবং ন্যােয়র
প্রিতষ্ঠা েতা শুধু চাইেলই হয় না, েস জন্য েতা দুর্বৃত্তেদর
িবরুদ্েধ লড়াই চাই। অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রজুেড় েতা তােদরই দখলদাির।
দুর্বৃত্তেদর এমন এক দখলদাির েতা নবীজী(সাঃ)র সময় সমগ্র আরব জুেড়
িছল। েস দখলদাির িনর্মূল করেত সাহাবােয় েকরামেক নামায-েরাযার
পাশাপািশ লাগাতর িজহােদও নামেত হেয়েছ। শতকরা ৭০ েথেক ৮০ ভাগ
সাহাবীেক শহীদও হেত হেয়েছ। িকন্তু আজ দৃর্বৃত্তেদর িনর্মূেল ক’জন
িজহােদ েযাগ িদচ্েছ? আল্লাহর শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার মধ্েযই েয
একমাত্র সুিবচার ও শান্িত –েস সাক্ষ্যই তােদর ক’জন িদচ্েছ? বরং
েয েদেশ ২০ বা ৩০ লক্ষ েলাক ইজেতমায় জমা হচ্েছ েস েদশিটই অন্যায়
ও অিবচাের ৫ বার িবশ্বেরকর্ড গেড়েছ। েদশিটর উপর এখনও ইসলােমর
শত্রুপক্েষর প্রবল দখলদাির। মুসল্িলরা লাশ হচ্েছ রাজপেথ।
বােজয়াপ্ত হচ্েছ ইসলািম বই। িনিষদ্ধ হেয়েছ তাফিসর মাহিফল।
বাংলােদেশর আদালেত এখনও ঔপিনেবিশক কােফরেদর প্রণীত কুফির আইন। েস
আইন সূদ েযমন হালাল, েতমিন পিততাবৃত্িতর ন্যায় ব্যািভচািরতাও
আইনিসদ্ধ। শিরয়ত প্রিতষ্ঠার লড়াই িচহ্িনত হচ্েছ সন্ত্রাস রূেপ।
অথচ এ িনেয় তাবিলগ জামায়ােতর মােঝ েকান মাতম নাই। পাপাচােরর
িনর্মূেল েকান অঙ্িগকারও নাই। শত শত মুসল্িলরা লাশ হেলও তা িনেয়
তােদর ইজেতমায় েদায়া পর্যন্ত করা হয় না। ফেল তাবিলগ জামায়ােতর
ইজেতমায় েলােকর সংখ্যা বৃদ্িধেত মুসিলম উম্মাহর কল্যাণিট েকাথায়?
বাড়েছ িক তােত শিরয়ত প্রিতষ্ঠার সম্ভাবনা? প্রিতষ্ঠা পাচ্েছ িক
মহান আল্লাহর সর্বময় সার্বেভৗমত্ব?

সুস্থ্য-মানুষ মাত্রই েচতনায় একিট স্পষ্ট মানিচত্র ও েরাডম্যাপ
িনেয় পেথ নােম। পাগেলর েসিট থােক না বেলই েস পাগল। চলার পথ েদেখই
বুঝা
যায়
েস
মানুেষর
গন্তব্যিট
েকান
মুিখ।
নাস্িতক
ও
আস্িতক,কােফর ও মু’িমন, েসক্যুলািরস্ট ও ইসলািমস্টেদর পথ চলা তাই
একই পেথ হয় না। তাছাড়া িনজ মেন েয শহের যাওয়ার ভাবনা েনই,েস
শহেরর অিলগিল িনেয় েকউ ভােব না। িকন্তু তাবিলগ জামাত েতা
জান্নােত যাওয়ার কথা বেল। ফেল েসখােন েপৗছার রাস্তা িনেয়
িচন্তাভাবনািটও তােদর কােছ গুরুত্ব পাওয়া উিচত িছল। িকন্তু তােদর
অনুসৃত েস পেথ িসরাতুল েমাস্তাকীেমর পিরিচত আলামতগুেলা েকাথায়?
তাবলীগ জামােতর কর্মসূচীেত আেছ গাশত,আেছ িচল্লাহ,আেছ ফাজােয়েল
আমল েথেক পাঠ,আেছ ইজেতমা। আেছ তাবলীেগর নােম িবেদশ গমন। প্রশ্ন
হেলা নবীজী (সাঃ)র ইসলােমর িক এসব িছল? িতিন েকাথায় গাশত বা
িচল্লাহেত েবিরেয়িছেলন? েবরুেল হাদীেস তার উদাহরণ কই? েকাথায়
িতিন েদায়ার ইজেতমা বিসেয়েছন? িনজ েদেশ কােফর শক্িতর িনর্মূল এবং
ইসলােমর পূর্ণ-িবজেয়র পূর্েব নবীজী (সাঃ) কখনই িবেদেশ ইসলােমর
প্রচাের েলাক পাঠানিন। অন্য েদেশ যখন িগেয়েছন তখন েগেছন
েসনাবািহনী িনেয়। লক্ষ্য িছল,েস েদেশ আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী
শক্িতর িনর্মূল এবং সত্েযর পথ েথেক সকল প্রকার বাধা সিরেয় েদয়া।
েসিট নবুয়ত লােভর ১৮ বছর পর। অমুসিলম েদেশ যাওয়ার আেগ েযিট
গুরুত্ব েপেয়িছল েসিট মুসিলম েদেশ পিরপূর্ণ ইসলামী িবপ্লব।
একমাত্র েসিট সমাধা হওয়ার পরই িতিন িবেদেশর িদেক নজর িদেয়েছন।
িকন্তু তাবিলগেনতাগণ নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােয় েকরােমর েস নীিত
েথেক েকান িশক্ষাই গ্রহণ কেরিন। িনজ েদেশর জনগণ দুর্বৃত্িত তথা
নানারূপ পাপাচাের যখন িবশ্বেরকর্ড গড়েছ,তখন েদেশর তাবলীগীগণ লক্ষ
লক্ষ টাকা ব্যেয় ইউেরাপ ও আেমিরকায় িবশাল িবশাল জামাত িনেয়
যাচ্েছন। েয বািত তার িনজ ঘের অন্ধকার সরােত পািরিন,েসিট িক
হাজার হাজার মাইল দূেরর অন্য এক মহােদেশ বা েদেশ আেলা িদেত পাের?
িবেদশীেদর কােছ এিট িক িবদ্রুপ ও হািসর েখারাক রূেপ গণ্য হয় না?
িনজ েদেশর মানুেষর ধর্ম,ভাষা,সংস্কৃিত,দর্শন ও চািরত্িরক েরােগর
সােথ েযরূপ পিরিচিত,েসিট িক িবেদশীেদর সােথ থােক? ফেল িনজ েদেশ
দাওয়ােতর সামর্থ িক অিধক থাকা স্বাভািবক নয়? দূেরর েদেশ িগেয় িক
েসিট সম্ভব?

অপিরহার্য হেলা মেডল চিরত্র
মানুেষর সামেন দ্বীনেক তুেল ধরার বড় হািতয়ার বয়ান বা বক্তৃতা

নয়,েসিট আমল । নবীজী (সাঃ) বড় বড় এেজেতমা বা মহিফল কেরনিন। দীর্ঘ
বক্তৃতাও েদনিন। েজার িদেয়েছন আমেল। নবীজী (সাঃ)র িহকমত
হেলা,উত্তম চিরত্েরর মানুষ গড়া এবং েস সােথ েকারআনী িশক্ষার উপর
সমাজ গড়া। এ ভােব সফল জীবেনর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। েস
সুন্দর ইসলামী সমাজ েদেখ মানুষ তখন দেল দেল ইসলাম কবুল কের। এটাই
েতা ইিতহােসর িশক্ষা। মদীেনর ন্যায় কেয়ক হাজার মানুেষর এক
ক্ষুদ্র জনপেদ ইসলামী রাষ্ট্র গড়া েসিদন িতিরশ-চল্িলশ লাখ িনেয়
বছর বছর ইজেতমা করার েচেয় গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হেয়িছল। এিটই
ইসলােমর তাবলীগ ও প্রিতষ্ঠার পথ। েকারআন শুধু আল্লাহর িবধান িনেয়
হািজর হয়িন,েস িবধােনর সর্বশ্েরষ্ঠ মেডল িনেয়ও হািজর হেয়েছ।
নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােদর আমেল েতা েসটাই ঘেটিছল। ফেল ইসলাম
গ্রহেণ েসিদন েজায়ার শুরু হেয়িছল। আজ
েস িবধান আেছ িকন্তু েস
মেডল নাই। ফেল েস ইসলােমর প্রিত েস েজায়ারও নাই। বরং শুরু হেয়েছ
ইসলাম েথেক দূের সরার েজায়ার। আজেকর মুসলমানেদর এিটই সবেচেয়
দুর্বল িদক।
মুসলমানেদর উপর আল্লাহর সাহায্য স্েরফ েদায়ার ডােক আেস না। আেস
আল্লাহর প্রদর্িশত িসরাতুল েমাস্তাকীমিট সুন্দর ভােব আঁকেড় ধরার
উপর িভত্িত কের। ফেল েদায়ার িবশ্ব ইজেতমায় ৩০-৪০ লােখর
কান্নাকািটেতও েকান িবজয় আসেছ না, মুসিলম ভূিমেত েকান শান্িতও
আসেছ না। বরং আিধপত্য বাড়েছ কােফর, ফােসক, মুশিরক, মুনািফকসহ
নানারূপ দুর্বৃত্তেদর। অথচ এ েদায়ার মহিফেল চমক আনার জন্যই
তাবিলগজামােতর
মহা
আেয়াজন,
নবী
েমাস্তাকীম আঁকেড় ধরায় নয়। তােদর

(সাঃ)
প্রদর্িশত
িসরাতুল
মধ্েয আেরক িবচ্যুিত ঘেটেছ

তাবলীেগর কাজেক শুধু মুসলমানেদর মােঝ সীিমত রাখায়। এিটও নবীজী
(সাঃ)র সূন্নেতর েখলাফ। ইসলাম শুধু মুসলমানেদর ভােলা মুসলমান
বানােনার জন্য আেসিন, বরং এেসেছ অমুসলমানেদর মােঝ দ্বীেনর দাওয়াত
েপৗঁেছ েদয়ার জন্যও। একােজ তারা আল্লাহর খিলফা। মুসলমান হওয়ার এ
এক িবশাল দায়বদ্ধতা। রাজা দািহেরর অত্যাচাির শাসন েথেক মুক্িত
পাওয়ার জন্য িসন্ধু েদেশর স্থানীয় িহন্দুরা বসরার মুসিলম শাসেকর
কােছ সাহায্েযর আেবদন কেরিছল। মুসিলম ৈসিনেকরা তােদর মূক্িত িদেত
শুধু ওয়াজ-নিসহত েপশ কেরিন,অর্থ,শ্রম,সময় ও রক্েতর িবিনেয়াগ
কেরিছল। ইসলােমর প্রসার েতা ঘেটিছল এভােবই। িকন্তু প্রশ্ন
হেলা,অমুসলমানেদর প্রিত তাবিলগজামায়ােতর েস অঙ্িগকারিট েকাথায়?
িবিনেয়াগটাই বা িক? তােদর ব্যস্ততা শুধু মুসলমানেদর নামাযী
বানােনার মােঝ। েসিটও েকারআনী জ্ঞােনর প্রিত েজার না িদেয়।
অমুসলমানেদর কােছ ইসলােমর দাওয়াত েপৗছােনার জন্য প্রেচষ্ঠা কই?

প্রিতেবশী িহন্দু,েবৗদ্ধ বা খৃষ্টানেদর মহল্লায় িক তারা দ্বীেনর
দাওয়াত িনেয় কখেনা গাশেত নােমন? অথচ নবীজী(সাঃ) ও সাহাবীগণ আজীবন
কােফরেদর কােছ দ্বীেনর দাওয়াত িদেয়েছন। তােদর েস েমহনেতর বরকেতই
মিদনা েথেক বহু হাজার মাইল দুেরর সংখ্যাগিরষ্ঠ বাংলােদশীরা আজ
মুসিলম। তাই প্রশ্ন,নবীজী(সাঃ)র েস মহান আমলিট তােদর কােছ
গুরুত্ব হারােলা েকন? আজ িক অমুসলমানেদর সংখ্যা কম?

আগ্রহ েনই িসরাতুল মুস্তাকীম বুঝায়
মহান আল্লাহতায়ালা চান,ঈমানদারগণ তাঁর পিবত্র েকারআন েবাঝায়
আত্মিনেয়াগ করুক। কারণ আল্লাহর এ িকতাবিট হেলা এ জীবেন পথচলার
একমাত্র েরাড ম্যাপ। আল্লাহতায়ালা মানুেষর কল্যাণ চান। আর েস
কল্যাণ আসেত পাের এ েরাডম্যােপর িনর্ভূল অনুসরেণর মধ্য িদেয়। তাই
এিট শুধু িনছক েতলাওয়ােতর িকতাব নয়, গভীর অনুধাবেনর িকতাবও। অর্থ
না েবােঝ েতলাওয়াত হেল কখনই েস িকতােবর অনুসরণ হয় না। অনুধাবেনর
আগ্রহ বাড়ােত মহান আল্লাহতায়ালা তাই “আফালাতাফাক্কারুন”,“আফালা
তাদাব্বারুন” “আফালা তা’ক্িবলুন” েস প্রশ্নগুেলা পব্ত্ির েকারআেন
েরেখেছন। এর অর্থ হেলা েকারআনেক িনেয় েতামরা েকন িচন্তাভাবনা
কেরানা,েকন গভীর মনিনেবশ কেরানা, েকন বুদ্িধমত্তােক কােজ লাগাও
না? েয েকান িকতােবর ন্যায় েকারআেনর অনুসরেণর জন্যও চাই েকারআেনর
জ্ঞান। এ জ্ঞানার্জন ছাড়া অসম্ভব হেলা িহদােয়ত লাভ। তাই মুসলমান
হওয়ার অর্থই হেলা,েকারআন েবাঝার সামর্থ অর্জন। এিট িঠক, আরবী
ভাষায় জ্ঞানশূণ্য ব্যক্িতর েস সামর্থ থাকা সম্ভব নয়। িকন্তু েস
সামর্থ বাড়ােনার প্রেচষ্ঠা কই? েস লক্ষ্েয প্রেচষ্ঠা চালােনা েতা
ফরজ। এিট পিবত্র ইবাদত। বুঝার সামর্থ নাই বেল শুধু েতলাওয়াত িনেয়
খুিশ থাকা েতা ফরজ আদায় না করার গুনাহ। হাশর িদেন িক এ গাফলিতর
িহসাব
িদেত
হেব
না?
সামর্থ
বাড়ােত
িমসর,
ইরাক,িসিরয়া,েলবানন,মরক্েকা,িলিবয়া,সূদান,িতউিনিসয়া,আলিজিরয়াসহ
বহু অনারব েদেশর মানুষ তােদর মাতৃভাষা ভূেল েকারআেনর ভাষােক
গ্রহণ কেরিছেলন।
িকন্তু তাবিলগজামায়ােতর কর্মীেদর মােঝ েস সামর্থ অর্জেন আগ্রহ
কই? েকারআন েবাঝা আর ফাজােয়েল আমল েথেক পাঠ করা িক এক িজিনষ?
েকারআেনর িবকল্প একমাত্র েকারআনই। ফাজােয়েল আমল –এমন িক শুধু
হাদীেসর িকতাব পেড়ও েকারআন েবাঝার কাজ চেল না। মুসলমানেদর মােঝ
প্রায় দুইশত বছর যাবত একমাত্র েকারআন ছাড়া আর েকান িকতাবই িছল

না। হাদীেসর িকতাব এেসেছ এর অেনক পর। িফকাহর িকতাব এেসেছ আেরা
পের। প্রাথিমক যুেগর মুসলমানগণ তখন একমাত্র েকারআন েথেকই িহদােয়ত
লাভ করেতন,একই সুরােক তারা বার বার পড়েতন যতক্ষণ না েসিটর পূর্ণ
উপলদ্িধ ও জ্ঞান তােদর মধ্েয সৃষ্িট না হেতা। নামােযর মধ্েয ও
বাইের এ িকতাব েথেক েতলাওয়ােত তারা দীর্ঘক্ষণ কািটেয় িদেতন। এেক
অপেরর সাক্ষােত তারা েকারআেনর আয়াত শুিনেয় িদেতন। আল্লাহর এ
িকতাব তারা এত েবশী েবশী পড়েতন েয িবপুল সংখ্যক সাহাবা হােফেজ
েকারআেন পিরনত হেয়িছেলন। পুরা েকারআেন হািফজ না হেলও শত শত আয়াত
মুখস্থ্য িছল অিধকাংশ সাহাবার। মুসিলম ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
মানুষগুেলা ৈতরী হেয়েছ বস্তুতঃ েস সমেয়ই। তােদর জীবেন নামাযেরাযা,হজ-যাকাত েযমন িছল,েতমিন িছল অমুসলমানেদর মােঝ দ্বীেনর
তাবিলগ।িছল িজহাদ। ইসলামী শিরয়িত িবধান ছাড়া অন্য েকান িবধােনর
কথা তখন কল্পনাও করা েযত না। আজ
িকতােবর সংখ্যা েযমন
েবেড়েছ,েতমিন েবেড়েছ েকারআেনর উপর তাফিসেরর সংখ্যাও।েবেড়েছ
ফাজােয়েল আ’মােলর ন্যায় নানা বইেয়র লাগাতর চর্চাও। িকন্তু েস
সােথ েবেড়েছ িসরাতুল েমাস্তকীম েথেক
ইসলােমর িবজয় এেসিছল েদেশ েদেশ। আর আজ

ভয়ানক িবচ্যুিত। েস সময়
ইসলামী িবধান পরািজত েখাদ

মুসিলম েদশগুিলেত। পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানলােভর িবষয়িট অবেহিলত
হেল মুসলমানেদর িবচ্যুিত ও পতন েয কতটা ভয়ংকর হয় আজেকর মুসলমানগণ
হেলা তারই সর্বাধুিনক নমুনা। এমন িবচ্যুিতর উদাহরণ িদেত মহান
আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন বিন ইসরাইেলর কািহনী বার বার তুেল
ধেরেছন। িকন্তু আজ
মুসলমানরা িনেজরাই বড় উদাহরন। অতীেত বহু
মুসিলম ইিতহােস বহু িবচ্যুিত ঘেটেছ। িকন্তু এখন েস পুরেনা
িবচ্যুিতর স্থেল আসেছ নতুন িবচ্যুিত ও ভ্রষ্টতা। আর এরূপ নতুন
ভ্রষ্টতা যখন বাজার পায়,তখন মুসলমানেদর েগৗরব বােড় না বরং পরাজয়ই
গভীরতর হয়। তাবিলগজামায়াতও তাই েকান নতুন িবজয় বা েগৗরব আনেত
পািরিন। অথচ িবশ্ব ইজেতমায় প্রিতবছর েলােকর সমাগম েবেড়ই চেলেছ।
েসখােন হেজর েচেয়ও েবশী েলাক জমােয়ত হচ্েছ। িকন্তু তােত িক
বাংলােদেশ ইসলােমর প্রিতষ্ঠা েবেড়েছ? মুক্িত েমেলেছ িক ৫ বার
িবশ্েবর সবেচেয় দুর্বৃত্তকবিলত েদেশর অমর্যাদা েথেক?
ঈমান বাড়েল আল্লাহর শিরয়িত িবধান প্রিতষ্ঠায় প্রেচষ্ঠাও শুরু হয়।
উনােনর আগুন আর তার উত্তাপ একসােথ বােড়। েযখােন উত্তাপ নাই
েসখােন আগুণও েয নাই েসিট প্রমােণর জন্য গেবষণা লােগ না। ঈমােনর
সােথ েতমিন িজহাদ বােড়। ঈমান ও িজহাদ -এেক অপেরর অিবচ্েছদ্দ
অঙ্গ; ঈমান হেলা বীজ,আর িজহাদ হেলা তার বৃক্ষ। বৃক্েষর মােঝ বীজ
েযমন একাকার েতমিন িজহােদর মােঝ ঈমানও একাকার। উভয়েক পৃথক করা

অসম্ভব। এজন্যই ইসলােমর আরকান গুিলর মােঝ িজহাদেক পৃথক রুকন বা
খুঁিট রুেখ েদখােনার প্রেয়াজন পেড়িন। েস জীবেন িজহাদ নাই, বুঝেত
হেব েস জীবেন ঈমানও নাই। তাই নবীজী (সাঃ)র যুেগ এমন েকান মুসলমান
িছল িক যার মধ্েয িজহাদ িছল না? েস িজহােদ বহু হাজার সাহাবা
জানমােলর েকারবানী িদেয়েছন। মিদনার ন্যায় এক গ্রাম েথেক যতজন
সাহাবা েসিদন শহীদ হেয়েছন বাংলােদেশ েকািট েকািট মানুষ িবগত
হাজার বছেরও তত শহীদ সৃষ্িট হয়িন। যারা িজহােদর ময়দােন েসিদন
শহীদ হওয়ার েসৗভাগ্য েথেক বঞ্িচত হেয়েছন েসিট ঘেটেছ মহান আল্লাহর
ইচ্ছায়, শাহাদত লােভ তােদর প্রস্তুিতর কমিতর কারেণ নয়। তােদর েস
েকারবানীেত েসিদন মানব জািতর ইিতহাস পাল্েট িগেয়িছল। বাংলােদেশর
১৫ েকািট মুসলমােনর হােত আজ অবিধ ইসলােমর েকান িবজয় না এেলও
আরেবর কেয়ক হাজার মুসলমানেদর হােত িবশাল ভূ-ভাগ জুেড় ইসলাম িবজয়ী
হেয়িছল। তখন মুসলমানগণ পিরণত হেয়িছল িবশ্বশক্িতেত। শিহদগণ এবং
যুদ্ধরত েমাজািহদগণই েতা আল্লাহর সাহায্য নািমেয় আেন। তখন তােদর
সােথ িজহােদ েযাগ েদয় েফেরশতারা। নবীজী (সাঃ) বেলেছন,“আল্লাহর
কােছ তাঁর একজন মু’িমন বান্দাহর অন্যায় ভােব িনহত হওয়ািট সমগ্র
পৃিথবী মুেছ যাওয়ার েচেয়ও গুরুত্বপূর্ণ।” -(ইবেন মাজাহ)।
আল্লাহতায়ালার কােছ তার পেথ িজহাদরত মু’িমনরা েয কত প্িরয় এ হেলা
তার নমুনা। িকন্তু সমস্যা হেলা, তাবিলগজামােতর েনতাকর্মীগণ
সাহাবােদর দীর্ঘ নামায-েরাযা ও েদায়া-দরুদ িনেয় িবষদ আেলাচনা
করেলও িজহাদ িবষয়ক েকারআেনর আয়াত এবং নবীজীর হাদীস েতমন বেল না।
সাহাবােয় েকরােমর জানমােলর েকারবানীর ইিতহাস িনেয়ও েতমন আেলাচনা
কের না।

সমস্যা িভশেন
১৯২৬ সাল েথেক ২০১২ সাল –এ দীর্ঘ ৮৬ বছের তাবিলগজামায়ােতর লক্ষ
লক্ষ কর্মী েবেড়েছ িকন্তু তােত ইসলােমর শক্িত কতটুকু েবেড়েছ?
ঢাকা,লােহার বা িদল্িলেত তারা েযরূপ লক্ষ লক্ষ মানুেষর ইজেতমা হয়
তা স্থানীয় েকান রাজৈনিতক দলই করেত পাের না। িকন্তু রাজৈনিতক
দলগুিলর েয ক্ষমতা, েস ক্ষমতা িক তাবিলগজামায়ােতর আােছ?
রাজৈনিতক দলগুেলা এত বড় বড় সভা না করেত পারেলও বহুেদেশর
রাজনীিত, ভুেগাল ও সংস্কৃিত পাল্িটেয় িদেয়েছ। সাহাবাগণও পাল্িটেয়
িদেয়িছেলন তৎকালীন িবশ্ব-মানিচত্েরর িবরাট অংেশর রাজনীিত,ধর্ম ও
সংস্কৃিত।
মানব
সমােজ
সবেচেয়
শক্িতশালী
প্রিতষ্ঠান
হেলা
রাষ্ট্র;রাষ্ট্েরর সহেযাগীতা ছাড়া সমােজ েকান গুরুত্বপূর্ণ

পিরবর্তনই সম্ভব নয়। নবীজী (সাঃ) তাই রাষ্ট্র ক্ষমতােক িনজ হােত
িনেয়িছেলন। হযরত আবু বকর (রাঃ),হযরত ওমর(রাঃ),হযরত ওসমান(রাঃ)এবং
হযরত আলী(রাঃ)র ন্যায় মহান সাহাবীগণও রাষ্ট্র ক্ষমতা হােত
িনেয়িছেলন। িকন্তু তাবিলগ জামাত রাষ্ট্েরর েস গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকােক মানেত রাজী নন। তােদর কথা,মানুষ তাবিলগজামায়ােত শািমল
হেলই মুসলমানেদর ঈমান ও একীন েবেড় যােব। রাষ্ট্েরর সকল সমস্যার
তখন সমাধান হেব। সমাজ পিরবর্তেনর প্রক্িরয়া ও রাষ্ট্েরর ক্ষমতা
িনেয় তাবিলগজামায়ােতর েনতাকর্মীেদর ধারণা েয কতটা অজ্ঞতাপ্রসূত এ
হেলা তার প্রমাণ।
তেব
তাবিলগজামায়ােতর
মূল
সমস্যািট
িনছক
েকারআনী
জ্ঞান,নবীজী(সাঃ)সূন্নত,সাহাবােদর
জীবন-ইিতহাস
এবং
সমাজ
পিরবর্তেনর প্রক্িরয়া িনেয় িবভ্রান্িতর মধ্েয সীিমত নয়। েস
সমস্যিট প্রকট তােদর িভশেন। িভশন হেলা ভিবষ্যেতর সমাজ, রাষ্ট্র ও
পৃিথবীেক কীরূেপ েদখেত চায় তার এক মানসিচত্র।শয়তানী শক্িতও েতমন
এক িভশন িনেয় রাজনীিত কের। রাজনীিতর িবজেয় তারা যুদ্ধ কের এবং
প্রাণও েদয়। তাবিলগজামােতর িভশেন ইসলামী রাষ্ট্র েযমন নাই,েতমিন
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠাও নাই। েস লক্ষ্য অর্জেন জ্ঞানার্জন ও সামর্থঅর্জেনর েচষ্টাও নাই। ফেল তােদর জীবেন েকারআেন িনর্েদিশত িজহাদও
নাই। তােদর েচতনাগত িবচ্যুিত এতটাই প্রকট েয, গাশত,িচল্লাহ এবং
ইজেতমায় যাওয়ােক তারা িজহাদ বলেছ। অথচ তাবলীগ েযমন তাবলীগ, নামায
েযমন নামায, েতমিন িজহাদ হেলা িজহাদ। িজহােদর িবকল্প একমাত্র
িজহাদই।
দ্বীেনর

একিটর সােথ অপরিটর িমশ্রণ চেল না। িজহােদ আল্লাহর
িবজেয়
শুধু
জান-মােলর
িবিনেয়ােগর
িবষয়িট
আেস

না,প্রাণদােনর িবষয়িটও আেস। আেস শত্রুর অস্ত্েরর সামেন দাঁড়ােনার
িবষয়িটও। েয েকান আমেলর ন্যায় এখােনও আমেলর মূল্যায়ন হয় ব্যক্িতর
িনয়ত েথেক। কথা হেলা,েকান তাবলীগ কর্মী িক এমন িনেয়ত িনেয় েকান
কােলও িক েকান শত্রুর সামেন দাঁিড়েয়েছ? েচেয়েছ রাষ্ট্রীয়
কাঠােমার ইসলােমর পক্েষর শক্িতর িবজয়? মুসিলম ভূিম আজ
িবশ্েবর
নানা প্রান্েত ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর হােত অিধকৃত। শিরয়িত িবধান
িগেয় পেড়েছ আস্তাকুঁেড়। আইন-আদালত, প্রশাসন,ব্যাংক,িশক্ষা ও
সংস্কৃিতেত
চলেছ
আল্লাহর
িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ।
কাশ্মীর,
আফগািনস্তান, িফিলস্িতন, েচচিনয়াসহ নানা েদেশ চলেছ কােফর শক্িতর
অিধকৃিত েথেক মুক্িতর িজহাদ। িকন্তু েস সব িজহােদ িক েকান
তাবিলগকর্মী েযাগ িদেয়েছ? এমনিক তাবলীগ জামায়ােতর যখন জন্ম,
ভারতভূিমেত তখন িছল ঔপিনেবিশক কােফর শক্িতর শাসন। সাধারণ
মুসলমানগণও েসিদন েস শাসন েথেক মুক্িতর জন্য লড়াই কেরেছ। েস

লড়াইেয় তাবিলগ জামাত িক েকান ভূিমকা েরেখেছ? বরং সত্য
হেলা,ভূিমকা রাখা দূের থাক,েসিট তােদর কােছ েকান গুরুত্বই পায়িন।
এমন এক দািয়ত্বশূণ্যতা েথেক িজহাদ িনেয়ও তারা সম্পূর্ণ এক মনগড়া
এক ব্যাখ্যা খাড়া কেরেছ। ফাজােয়েল আ’মাল িকতােব ১২৬ পৃষ্ঠায়
ভারেতর এক আেলম হযরত মাওলানা ইদ্িরছ আনছারীর উর্দু িকতাব “েমরী
নামায” হেত সংগৃহীত নামােজর কিতপয় অংেশর ফজীলত বর্ণনা করেত িগেয়
ক্েবয়াম সম্বন্েধ বলা হেয়েছ,“নামায সর্বশ্েরষ্ঠ েজহাদ”।

িবশ্ববাসী িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার িনজস্ব অিভপ্রায় িক েসিট
সুস্পষ্ট ভােব তুেল ধেরেছ পিবত্র েকারআন। েসিট হেলা,িবশ্েবর সকল
ধর্েমর উপর ইসলােমর িবজয়। এিটই হেলা আল্লাহর িভশন। েস িভশেনর
সােথ একাত্ম হওয়াই মু’িমেনর িমশন। নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ
শুরু েথেকই আল্লাহর েস িভশনেক িনেজেদর িভশন ও িমশন বািনেয়
িনেয়িছেলন। িকন্তু েসিট িক গাশত,িচল্লাহ,ইজেতমার মধ্য িদেয়
সম্ভব? েস িভশন পূরেণ হাজার হাজার সাহাবা শুধু অর্থ, শ্রম ও সময়ই
েদনিন,প্রাণও িদেয়েছন। নবীজী (সাঃ)িনেজও আহত হেয়িছেলন। িকন্তু েস
েচতনা তাবিলগ জামােতর েলাকেদর মােঝ কই? তাবলীগ জামাত মানুষেক
মূলতঃ নামােজর িদেক ডােক। িকন্তু েকারআন বেল আল্লাহর িদেক ডাকেত।
মাথা টানেল েযমন কান এমিনেতই আেস েতমিন আল্লাহর িদেক ডাকেল শুধু
নামায আেস না, সকল প্রকার ইবাদতই আেস। আেস িজহাদও। ইসলােম
প্রেবেশর অর্থ পিরপূর্ণ ইসলােম প্রেবশ। পিবত্র েকারআেন বলা
হেয়েছ,“উদখুলু িফ িসলেম কাফ্ফা”। অর্থঃ প্রেবশ কেরা পিরপূর্ণ
ভােব ইসলােম। তাই তাবলীেগর যথার্থ অর্থ শুধু নামােজর িদেক ডাকা
নয়,ইসলামী
রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃিত,িবচার-ব্যবস্থা
ও
অর্থনীিতর
িদেক ডাকাও। এবং ইসলােমর েস পিরপূর্ণ িবধান প্রিতষ্ঠায় িজহােদ
ডাকাও।

অবেহিলত েকারআন
মসিজেদ মসিজেদ প্রিতিদন মাগিরব বা এশার নামায েশেষ বেস তাবিলগ
জামায়ােতর ৈবঠক। েস ৈবঠেক পিবত্র েকারআন েথেক পাঠ হয় না। বরং
“ফাজােয়েল আমাল” েথেক িকছু অংশ পেড় শুনােনা হয়। প্রশ্ন হেলা,
েকারআেনর স্থেল ফাজােয়েল আমেলর েকন এত গুরুত্ব? পিবত্র েকারআন
হেলা আল্লাহপােকর কালাম, দাওয়ােতর েয শক্িত ও িহকমত েসখােন আেছ

তা িক েকান মানুেষর িকতােব থাকেত পাের? পিবত্র েকারআেনর েস
মহাশক্িতেক আল্লাহতায়ালা বর্ণনা িদেয়েছন এ ভােব,“প্রকৃত মু’িমন
েতা তারাই যােদর অন্তর আল্লাহর নাম েশানার সােথ সােথ েকঁেপ উেঠ।
এবং যখন তাঁর আয়াত পেড় েশানােনা হয় তখন তােদর ঈমান েবেড় যায়। (সুরা আনফাল, আয়াত ২)। হযরত উমেরর ন্যায় হত্যাপাগল কেঠার
মানুষিটও েকারআেনর আয়াত পাঠ করেত শুেন আল্লাহের ভেয় িশহের
উেঠেছন। েস ভয় িনেয় নবীজী (সাঃ)র কােছ ছুেট েগেছন এবং ইসলাম কবুল
কেরেছন। আর এমনিট শুধু হযরত উমেরর ক্েষত্ের ঘেটিন। বহু কেঠার
হৃদয় কােফরেদর ক্েষত্েরও ঘেটেছ। এবং েসিট আজও ঘটেছ। আজও
যারা
ইসলাম কবুল করেছ তােদরও কথা,তারা ইসলাম কবুল কেরেছ েকারআন পােঠর
পর। আজেকর মুসলমানগণ েমেঘর ন্যায় ইসলােমর সামেন দাঁিড়েয়েছ,এবং
আড়াল কেরেছ ইসলােমর মূল পিরচয়েক। িকন্তু েকারআন তার িবশুদ্ধ রূপ
িনেয় িবদ্যমান। েকারআন িনেজই এক িবস্ময়কর েমােজজা। পৃিথবীর বুেক
একমাত্র এই েকারআনই হেলা মহান আল্লাহর িনজস্ব ভাষায় িনেজর কথা।
আল্লাহর েস িকতাবেক বাদ িদেয় ফাজােয়েল আ’মােলর গুরুত্ব েদয়া িক
ঈমান-সম্মত? িবেবক-সম্মতই বা িক কের বলা যায়? নবীজীর আমেল এই
একিট মাত্র িকতাব ছাড়া অন্য েকান গ্রন্থই িছল না। হাদীস গ্রন্থ
েলখা হেয়েছ েতা নবীজী (সাঃ)র ওফােতর প্রায় ২শত বছর পর। েকারআন
বুঝার তািগেদ বহু েদেশর মানুষ মাতৃভাষা পিরত্যাগ কের আরবী ভাষা
িশেখেছ।অথচ তাবিলগ জামাত তােদর ৈবঠেক েস েকারআন েথেক ছবক েনয় না।
ছবক েনয় একজন মানুেষর েলখা বই েথেক। পিবত্র েকারআেনর সােথ এর
েচেয় বড় অবেহলা আর িক হেত পাের?

িজহােদর মর্যাদা হনন
এ িবষয়িট আজ
প্রমািণত, হাদীেসর নােম বহু হাজার িমথ্যা বা জাল
হাদীস িবিভন্ন িকতােব ঢুকােনা হেয়েছ। তেব েকানিট জাল হাদীস এবং
েকানিট জাল হাদীস েস যাচাইেয়র মাধ্যম হেলা পিবত্র েকারআন। েয
িবষেয় পিবত্র েকারআেন সুস্পষ্ট বক্তব্য রেয়েছ তার সােথ সাংঘর্িষক
েকান হাদীসই সহীহ হেত পাের না। অথচ তাবিলগজামােতর প্রকািশত
“ফাজােয়েল আ’মাল”েয় বহু হাদীস আেছ েযগুিলর সােথ পিবত্র েকারআেনর
েকান িমল েনই। িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। আল্লাহতায়ালা পিবত্র
েকারআেন িজহাদেক মু’িমেনর জীবেন অিনবার্য বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছ,
শুধু ঈমান এেনিছ এ কথা বলেলই কাউেক েছেড় েদয়া হেব না।
আল্লাহতায়ালা েদখেত চান কারা েস দাবীেত সত্যবাদী এবং কারা
িমথ্যুক। েযমন সুরা আনকাবুেত বলা হেয়েছ, “মানুষ িক মেন কের েয,

“আমরা ঈমান এেনিছ একথা বলেলই তােদর পরীক্ষা না কেরই অব্যাহিত
েদয়া হেব। আিম েতা তােদর পূর্ববর্তীেদরেকও পরীক্ষা কেরিছলাম।
আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ কের িদেবন কারা (ঈমােনর দাবীেত) সত্যবাদী
এবং কারা িমথ্যাবাদী।” -(আয়াত ২-৩)। সুরা আল –ইমরােন বলা হেয়েছ,
“েতামরা িক মেন কর েয, েতামরা জান্নােত প্রেবশ করেব, যখন আল্লাহ
েতামােদর মধ্েয েক
িজহাদ কেরেছ এবং েক ৈধর্যশীল তাহা এখনও
প্রকাশ কেরন নাই।” –(আয়াত ১৪২)। অর্থাৎ মু’িমেনর ঈমােনর প্রকৃত
পরীক্ষািট শুধু কােলমা পােঠ বা নামায-েরাযা আদােয় ঘেট না। েসিট
ঘেট িজহােদ। পিবত্র েকারআেন েস অিনবার্য পরীক্ষার কথা বহুবার বলা
হেয়েছ। বহুবার বলা হেয়েছ আল্লাহর পেথ শহীদেদর উচ্চ মর্যাদার কথা।
শহীদেদর মর্যাদাগুেলা হেলাঃ তােদর সমস্ত গুনাহগুেলােক মাফ কের
েদয়া হেব। তারা িবনা িবচাের জান্নােত প্রেবশ করেবন। তােদরেক মৃত
বলেত িনেষধ করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, তারা জীিবত এবং তারা মহান
আল্লাহর পক্ষ েথেক িরিযকপ্রাপ্ত হন। অথচ শহীদেদর মর্যাদা কমােত
িগেয় ফাজােয়েল আ’’মাল পুস্তেকর ৫২ পৃষ্ঠায় আবু েহারায়রা (রাঃ)র
স্বপ্ন েথেক প্রাপ্ত একিট িচত্েরর বর্ননা েদয়া হেয়েছ। হযরত আবু
েহারায়রা (রাঃ) বেলন, “েকান এক েগাত্ের দুইজন সাহাবী (হেব দুইজন
ব্যক্িত) একত্ের ইসলাম গ্রহণ কেরন। তন্মধ্েয একজন িজহােদ শরীক
হেয় শহীদ হন। অপরজন এক বৎসর পর এন্েতকাল কেরন। আিম স্বপ্েন
েদখলাম,িযিন এক বৎসর পর এন্েতকাল কেরন িতিন শহীেদর আেগই জান্নােত
প্রেবশ করেলন। এেত আিম আশ্চার্যান্িবত হলাম ও হুজুর (ছঃ)এর িনকট
ঘটনা প্রকাশ করলাম। অথবা অন্য েকউ হুজুেরর িনকট প্রকাশ কেরন।
হুজুর (ছঃ) উত্তর করেলন,েয ব্যক্িত পের মারা েগল তার পূণ্য িক
েতামরা েদখেত পাওনা েয, কত েবশী েপেয় েগল? পূর্ণ একিট রমজােনর
েরাজা ও ছয় হাজার রাকােতর অিধক নামায তাহার আমল নামায় বৃদ্িধ
েপেয় েগল।” অন্য এক হাদীেসর উদ্ধৃিত িদেয় আেরা বলা হেয়েছ, “আবু
দাউদ শরীেফ অন্য দুইজন সাহাবীর কথা উল্েলখ আেছ যােদর মৃত্যুর
ব্যবধান িছল মাত্র ৮ িদন,তবুও িযিন পের এন্তকাল কেরন,িতিনই
প্রথেম েবেহস্েত প্রেবশ কেরন।” তার প্রথেম েবহস্েত প্রেবেশর কারণ
রূেপ তার ৮ িদেনর নামাযেক িচহ্িনত করা হেয়েছ। (উল্েলখ্য,
ফাজােয়েল আমােলর উদ্ধৃিতগুেলােক সাধু ভাষার স্থেল চলিতেত
রূপান্তরীত করা হেয়েছ)।

ফাজােয়েল আ’মােলর উদ্ভট বয়ান
ফাজােয়েল আ’মােলর মূল েলখক মাওলানা মাওলানা জাকািরয়া (রহঃ) এবং

অনুবাদক মাওলানা ছাখাওয়াত উল্লাহ। িকতাবখািন তাবিলগ জামাত
বাংলােদেশর
আহেল
শুরার
বুজুর্গগণ
কর্তৃক
অনুেমািদত
এবং
তাবিলগফাউন্েডশন ও তাবিলগকতুবখানা, ৫০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
কর্তৃক প্রকািশত (েফব্েরয়ারী, ২০০৫ সংস্করন)। এ পুস্তেক ইসলােমর
কীরূপ িচত্র েপশ করা হয় এবং ধর্েমর নােম পাঠকেক কীরূপ কােজ উৎসাহ
েদয়া হয় েসিটর িকছু উদাহরন তুেল ধরা যাক।
পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ, “ফাযাক্েকর িবল েকারআন”। অর্থাৎ
েকারআেনর সাহায্েয মানুষেক স্মরণ করাও। অর্থাৎ সাবধান কেরা। মহান
আল্লাহতায়ালার ভাষায় পিবত্র েকারআন হেলা,“হুদাল্িলল মুত্তাকীন”
“িসরাতুল েমাস্তাকীম” এবং “হাবিলল্লািহল মািতন”। বলা হেয়েছ “মাই
ইয়াতািছম িবল্লাহ, ফাক্বাদ হুিদয়া ইলা িসরািতম েমাস্তাকীম” অর্থঃ
“েয ব্যক্িত আল্লাহেক দৃঢ়ভােব অবলম্বন করেলা েসই িসরাতুল
েমাস্তাকীম তখা েসাজা পেথ পিরচািলত হেলা।” -(সুরা আল ইমরান¸আয়াত
১০১)। এরপরও িক এ িবষয়িট বুঝেত বাঁকী থােক,েকারআন হেলা মুসলমােনর
জীবেনর েকন্দ্রিবন্দুেত। মুসলমােনর ইবাদত, পিরবার,রাষ্ট্র, সমাজ
ও সংস্কৃিত সবিকছু আবর্িতত হয় েকারআনেক েকন্দ্র কের। িকন্তু
“ফাজােয়েল আমাল”েয় আল্লাহ িক বলেলন েসিটর েতমন উল্েলখ েনই,বরং
েকান হুজুর বা েকান সুিফ িক বলেলন েসিটরই ছড়াছিড়। মানুষেক
হুিশয়ার করা হচ্েছ সুিফেদর বা হুজুরেদর বক্তব্য শুিনেয়। মানুেষর
কােছ েকারআেনর িনর্েদশ েপৗছােনার গরজ এখােন সামান্যই। ফাজােয়েল
আ’মােলর ৪ পৃষ্ঠায় বলা হেয়েছ “কােরা যিদ দ্বীেনর একিট মাত্র কথাও
জানা থােক উহা অন্েযর িনকট েপৗছােত হেব।” িকন্ত েসিট কার কথা?
েসিট িক হুজুরেদর কথা না আল্লাহর কথা? িকন্তু কথা হেলা,মহান
আল্লাহর কথা যিদ জানা ও েবাঝারই েচষ্টা না হয় তেব েস অন্েযর কােছ
েস তা েপৗঁছােব িক কের? অন্যেদর কােছ েপৗছােনা দূের থাক, মসিজেদ
মসিজেদ নামায েশেষ তাবিলগজামায়ােতর েয ৈবঠক বেস েসখােনও িক
েকারআন খুেল তার অর্থ েবাঝার েচষ্টা করা হয়? েসখােন েতা হুজুরেদর
বই প্রাধান্য পায়, আল্লাহর িকতাব নয়।
আল্লাহতায়ালার কােছ এিট প্রচণ্ড অপছন্েদর েয, মানুষ তাঁর
নািযলকৃত িকতাবেক শুধু সওয়ােবর উদ্েদশ্েয পড়েব,আর জীবনযাপন,ঘরসংসার,ধর্মকর্ম,েপাষাক-পিরচ্ছদ,িশক্ষা-সংস্কৃিত,িবচারআচার,অর্থনীিত, প্রশাসন, এমন িক দ্বীেনর তাবলীেগর ক্েষত্ের নিসহত
ও িনর্েদশনা িনেব অন্য েকান িকতাব বা েনতা েথেক। নিসহেতর জন্য
তাবিলগ জামাত এখােন েবেছ িনেয়েছ “ফাজােয়েল আমাল”। এিট বস্তুত
মহান আল্লাহর িকতােবর প্রিত চরম অবমাননা। এমন আচরেণ রাব্বুল

আলামীন কখনই খুিশ হেত পােরন না। মহান আল্লাহ তাঁর ক্েষােভর
প্রকাশ ঘিটেয়েছন এভােব, “েতামােদর িনকট িক েকান িকতাব আেছ যা
েতামরা পাঠ কর? তােত িক েতামরা তাই পাও যা েতামরা পছন্দ কর?”
–(সুরা কালাম, আয়াত ৩৭-৩৮)। তাবিলগকর্মীগণ ফাজােয়েল আ’মাল েথেক
বস্তুত েসিটই পায়,যা তােদর মন চায়। তারা পায়, তাবিলগিমশন
চালােনার নতুন প্েররণা। েকারআন েথেক েসিট পায় না বেলই েকারআন
িনেয় তারা ৈবঠক কের না,েস গ্রন্থ েথেক নিসহত লােভর েচষ্টাও কের
না। েকারআন বাদ িদেয় অন্য িকতাব েথেক নিসহত েনয়ায় েয প্রচণ্ড
আগ্রহ বাড়েব েসিট েকারআন নািযেলর সময়ই মহান রাব্বুল আলামীন
জানেতন। কারণ েসিট “আেলমুল গােয়ব” মহান আল্লাহর অজানা থাকার কথাও
নয়। অনুরূপ িকছু হেল েসিট েয আল্লাহতায়ালার ক্েষােভর কারণ হেব
েসিটও িতিন পিবত্র েকারআেন েগাপন রােখনিন। সুরা কালােমর উপরুক্ত
দুিট আয়াত হেলা তার নমুনা।
“ফাজােয়েল আমল” বইেত বলা হেয়েছ, সবেচেয় উত্তম িযকর হেলা পিবত্র
েকারআেনর েতলাওয়াত েয েকান িজকর হইেত শ্েরষ্ঠ। -(পৃষ্ঠা ১৫৫)।
একথাও বলা হেয়েছ, শ্েরষ্ঠ েতলাওয়াত হেলা েকারআন বুেঝ েতলাওয়াত।
পৃষ্ঠা ১৩৪েয় একিট প্রিশদ্ধ হাদীেসর উল্েলখও করা হেয়েছ। হাদীসিট
হযরত ওসমান (রাঃ)েথেক উদ্ধৃত। হুজুর পাক (সাঃ) বেলেছন, েতামােদর
মধ্েয ঐ ব্যক্িত সর্বশ্েরষ্ঠ, িযিন েকারআন শরীফ স্বয়ং িশেখেয়েছন
এবং অপরেক িশক্ষা িদেয়েছন। ১৩৯ পৃষ্ঠায় উল্েলখ করা হেয়েছ হযরত
আেয়শা (রাঃ) েথেক বর্ণীত একিট হাদীস। যােত বলা হেয়েছ,“েকারআেন
পারদর্শী তাহারা ঐসব েফেরস্তােদর অন্তর্ভূক্ত যাহারা মহা
পূর্ণবান এবং (আল্লাহর হুকুেম) েলখার কােজ িলপ্ত।” ১৫৫ পৃষ্ঠায়
উল্েলখ করা হেয়েছ িতরিমযী শিরেফর একিট হাদীস। হাদীসিট হেলা,“হযরত
ইবেন আব্বাস (রাঃ) বেলন, যার মধ্েয েকারআেনর েকান িশক্ষা নাই েস
ঘর িবরান সমতূল্য।” ১৮১ পৃষ্ঠায় বলা হেয়েছঃ হযরত আবু জর (রাঃ)
বেলন, হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ কেরন, েহ আবু জর! তুিম যিদ সকল েবলায়
িগয়া কালামুল্লাহ শরীফ হইেত একিট আয়াতও িশক্ষা কর তেব একশত রাকাত
নফল পড়া হইেতও উহা উত্তম। আর ঐ সময় যিদ এেলেমর একিট অধ্যায়
িশক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না করা েহাক তেব উহা
হাজার রাকাত নফল পড়া হইেতও উত্তম।” কথা হেলা তাবিলগ জামাত িক এর
উপর িবশ্বাস কের? তাবিলগ জামােতর েজার েতা ফাজােয়েল আলম িশক্ষার
প্রিত। তারা নামায েশেষর ৈবঠকগুেলােত কখনও িক েকারআন হােত িনেয়
তা েথেক পাঠ কের শুনায়? মুসলমােনর শ্েরষ্ঠ কল্যাণ করার যিদ কােরা
আগ্রহ থােক তেব তার উিচত মুসলমানেদর মােঝ েকারআন েবাঝার সামর্থ
সৃষ্িট করা। েস জন্য আরবী ভাষা িশক্ষার ব্যবস্থা করা। িকন্তু

প্রশ্ন হেলা, তাবিলগ জামায়ােতর লক্ষ লক্ষ েলাক, িকনন্তু তােদর
ক’জেনর েস সামর্থ? েস সামর্থ বাড়ােনা্রই বা উদ্েযাগ েকাথায়? আর
েস সামর্থ বাড়েল িক দ্বীেনর প্রিত মানুষেক ডাকার সামর্থ বাড়েতা
না? তারা যা বেল তা িক কের? অথচ পিবত্র েকারআন পােক বলা হেয়েছ,
আল্লাহর কােছ বড়ই অপছন্েদর হেলা েতামার যা বেলা তা কেরা না।(সুরা সাফ)।“ফাজােয়েল আমল”েয় বার বার আেলমেদর সম্মান েদখােনার
কথাও বলা হেয়েছ। িকন্তু সচারাচার েদখা যায়,ৈবঠেক এমন একজনেক
নিসহত েপেশর জন্য খাড়া কের েদয় িযিন আেলম নন।

অবান্তর েকচ্ছা-কািহনী
হযরত আলী (রাঃ) বেলেছন, ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব তার িজহ্ববােত।
অর্থাৎ তার িবশ্বাসেযাগ্যতা তার কথায়। েতমিন একিট বইেয়র িবশ্বাস
েযাগ্যতা তার তথ্য ও বক্তব্েযর িবররণীেত। তাই বক্তােক েযমন তার
কথায় সত্যবাদী হেত হয় েতমিন েলখকেক সত্যবাদী হেত হয় তার িলখনীেত।
তাই আজগুিব তথ্যিদেয় একিট বইেয়র িবশ্বাসেযাগ্যতা বাড়ােনা যায় না।
এিদক িদেয় ফাজােয়েল আ’মােলর িকছু বক্তব্েযর সত্যতা িনেয় িবচার
করা যাক। পুস্তকিটর ১৭৭ পৃষ্ঠায় বলা হেয়েছ,“হযরত ওসমান (রাঃ)
েকান েকান সময় েবেতেরর একিট রাকােত পুরা েকারআন শরীফ েশষ কিরয়া
েফলেতন।” ১৭৭ েতই
বলা হেয়েছ, জৈনক শােয়ক হানায়ী বেলন,“আিম
একরােত দুই খতম আরও দশ পারা েকারআন পেড়িছ। যিদ ইচ্ছা করতাম তৃতীয়
খতমও েশষ করেত পারতাম।” মানছুর িবন জাযান চাশেতর নামােজ এক খতম
এবং েজাহর হইেত আছর পর্যন্ত অন্য এক খতম কিরেতন। বলা হেয়েছ,
“এবনুল কােতব (রহঃ) ৈদিনক আটবার েকারআন খতম করেতন।” কথা হেলা,
এমন দাবী িক িবশ্বাসেযাগ্য? েকান সুস্থ্য মানুষ িক এমন কথা
িবশ্বাস কেরেত পাের? আর যিদ এরূপ অসম্ভব কর্ম সম্ভবও হয় তবুও িক
েসিট প্রশংসােযাগ্য? েখাদ ফাজােয়েল আ’মােলরই ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠায়
েলখা হেয়েছ,“হুজুর পাক(সাঃ)বেলেছন,িতন িদেনর কম সমেয় েকারআন খতম
করেল িচন্তা-িফিকর কের পড়া যায় না।” এক্েষত্ের প্রশ্ন হেলা,
নবীজী (সাঃ)র কথার উপর যিদ তােদর সামান্যতম শ্রদ্ধা থােক তেব
ৈদিনক আটবার বা রােত দুই বার খতেমর কািহনীেক এত গুরুত্ব িদেয়
প্রচার েকন? এেত িক নবীজী(সাঃ)র নিসহেতর প্রিত অসম্মান ও
অবাধ্যতা হয় না?
ফাজােয়েল আ’মােলর ১০২ পৃষ্ঠােত েলখা হেয়েছ:“েশখ আব্দুল ওয়ােহদ
(রহঃ) একজন িবখ্যাত ছুফী িছেলন। িতিন বেলন “একদা রাত্ির েবলায়

িনদ্রা বশতঃ আমার রাত্িরকালীন তাছবীহ ও অিজফা পড়েত পারলাম না।
স্বপ্ন েযােগ আিম সবুজ রং-এর েরশমী েপাষাক পিরিহতা এক পরমা
সুন্দরী বািলকােক েদখলাম। আপাদমস্তক তার তাছবীহ পােঠ রত িছল। েস
আমােক বলেলা আমােক পাওয়ার জন্য েচষ্টা কর,আিম েতামােক লাভ করবার
েচষ্টায় আিছ। অতঃপর েস কেয়কিট হৃদয়গ্রাহী কিবতা পাঠ করেলা। তারপর
িতিন িনদ্রা হেত উেঠ কছম করেলন েয, জীবেন িতিন আর কখেনা ঘুমােবন
না। কিথত আেছ, চল্িলশ বৎসর যাবৎ িতিন এশার অজু দ্বারা ফজেরর
নামায পেড়েছন।” কথা হেলা, এমন উদ্ধৃিত েথেক িক প্রকাশ েপল? েকান
মু’িমেনর ইবাদেত এিট যথার্থ িনয়ত? মুসলমান নামায পেড় িক েবেহশেতর
েকান রমনীেক খুিশ করার জন্য? বা তােক পাওয়ার জন্য? প্রশ্ন হেলা,
েকান মুসলমােনর এমন আমল িক কখেনা আল্লাহর কােছ গ্রহণ েযাগ্য হেত
পাের?
মুসলমােনর
নামায-েরাযা,হজ-যাকাত,জীবন-মরণ
এবং
িজহাদ
–সবিকছুর লক্ষ্য েতা একমাত্র আল্লাহতায়ালার উদ্েদশ্েয। ঈমানদােরর
ইবাদত-বন্েদগীর িনয়ত কখনই েবেহশেতর েকান রমনী পাওয়ার জন্য নয়।
েসিট লক্ষ্য হেল িক েসিট ইবাদত রূেপ গণ্য হয়? উক্ত সুিফ চল্িলশ
বছর যাবৎ এশার অজু দ্বারা ফজেরর নামায পেড়েছন েসিটও িক েকান
সুস্থ্য মানুেষর আচরণ? েসিট িক িবশ্বাসেযাগ্য? তার িক েকান
ৈববািহক জীবন িছল না? ৪০ বছর ধের েকান রােতই িক এশা েথেক ফজর
অবিধ এ দীর্ঘ সমেয় েপশাব-পায়খানারও প্রেয়াজন পেড়িন? আর এমন নফল
ইবাদেত িতিন দ্বীেনর িক মহান কল্যাণিট কেরেছন? এিট কার সূন্নত?
নবীজী (সাঃ) িক িনেজও কখেনা এমনিট কেরেছন বা অন্যেদর এরূপ করেত
িনর্েদশ িদেয়েছন? আেরা প্রশ্ন হেলা,সারা রাত ধের নফল নামায পড়েল
িতিন িদেন িক কেরেছন? িদবাভাগ িতিন িনশ্চয়ই ঘুিমেয় কািটেয়েছন। ৪০
বছর এভােব িদেন ঘুমােল তার রুিজ-েরাজগােরর িক অবস্থা হেয়েছ? রাত
হেলা িবশ্রােমর,আর িদন হেলা কর্েমর। এিটই িফতরাত। নবীজী ও
সাহাবােয় েকরাম িদবাভােগ েযমন েরাজগাের েনেমেছন,েতমিন শত শত
সৎকর্ম কেরেছন। িজহাদও কেরেছন। সারা রাত জাগেল িদেন িক কখনও েকান
েনক আমােলর ফুরসত েপেয়িছেলন? তাছাড়া জিমদার পুত্র না হেল িনশ্চয়ই
তােক জীবন বাঁচােত িভক্ষায় নামেত হেয়েছ।
তাবিলগজামায়ােতর মােঝ অবান্তর ও উদ্ভট বক্তব্েযর চর্চা েয কতটা
প্রকট তার আেরা িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। ফাজােয়েল আ’মােল ১০২
পৃষ্ঠায় বলা হেয়েছঃ “েশখ আব্দুল ওয়ােহদ (রহঃ) একজন িবখ্যাত ছুফী
িছেলন। কিথত আেছ িতিন চল্িলশ বৎসর যাবত িতিন এশার অজু দ্বারা
ফজেরর নামায পেড়েছন।” ১০৭ পৃষ্ঠায় এেসেছঃ “বাকী িবন েমাখাল্েলদ
(রহঃ) তাহাজ্জুদ ও েবেতেরর েতর রাকাত নামােজ েকারআন শরীফ খতম
করেতন।” ১০৭ পৃষ্ঠায় িলেখেছঃ “ছায়ীদ িবন মাছাইেয়ব (রহঃ) পঞ্চাশ

বৎসর যাবত ও আবুল েমাতােমর (রহঃ) চল্িলশ বৎসর যাবত একই অজু
দ্বারা এশা ও ফজেরর নামায পেড়েছন।” ১০৫ পৃষ্ঠায় এেসেছঃ “এক ৈসয়দ
সােহব সম্বন্েধ বর্িণত আেছ,বার িদন পর্যন্ত একই অজুেত সমস্ত
নামায আদায় কিরয়ােছন এবং ক্রমাগত পেনর বৎসর যাবত েশাবার সুেযাগ
হয় নাই।” প্রশ্ন হেলা,বার িদন একই অজুেত নামায! গাজােত দম িদেলও
মানুষ পুরাপুির জ্ঞানশূণ্য হয় না। িকন্তু এখােন েতা পুরাপুির
জ্ঞানশূণ্যতা! ধর্মশূণ্যতাও িক কম? বার িদন ধের ঐ ব্যক্িতর
একবারও পায়খানা-প্রশ্রােবর প্রেয়াজন পেড়িন? আেরা িবস্মেয়র িবষয়
হেলা, বছেরর পর বছর ধের মসিজেদর েমেঝেত বহু মানুেষর সামেন
“ফাজােয়েল আমাল” এই বইিট পাঠ করা হয়। এতবড় অবান্তর কথা িক কােরা
নজের পেড়িন? এখােন অন্ধত্ব েচােখর নয়, বরং অন্তেরর। তাই বার বার
পড়ার পরও তােদর অন্ধ মন তা েদখেত পায়িন। উক্ত বইেয়র ১২১ পৃষ্ঠায়
বলা হেয়েছ, “হজরত জয়নুল আেবদীন (রহঃ) ৈদিনক এক হাজার রাকাত নামায
পড়েতন। বাড়ীেত বা ছফের েকান অবস্থায় তাহার ব্যিতক্রম হত না।”
প্রশ্ন হেলা প্রিত রাকােত কমপক্েষ এক িমিনট সময় লাগেল এক হাজার
রাকাত নামায পড়েত হেল ১৬ ঘন্টার েবশী সময় লাগার কথা। ২৪ ঘন্টা
মধ্েয ১৬ ঘন্টা নামােজ কাটােল বাঁকী কাজকর্ম কখন করেলন?
উদ্ভট কথাবার্তার আেরক িফিরস্িত বর্িনত হেয়েছ ১২২ পৃষ্ঠায়। বলা
হেয়েছ,“হযরত ওয়ােয়ছ করনী (রহঃ)িবখ্যাত বুজুর্গ ও তােয়বী িছেলন।
েকান েকান সময় সারা রাত্ির রুকুর হালােত আবার েকান েকান সময়
িসজদার অবস্থায় কাটাইয়া িদেতন।” কথা হেলা, সারা রাত্র রুকু বা
িসজদার হালেত থাকা িক আেদৗ সম্ভব? ১২৪ পৃষ্ঠায় িলিখত হেয়েছঃ
“বাহাজাতুন্নুফুছ গ্রন্েথ বর্িণত আেছ, জৈনক বুজুর্েগর সিহত এক
ব্যক্িত সাক্ষাৎ করেত েগল। বুজুর্গ নামায েশষ কের নফেল িলপ্ত
হেলন এবং আছর পর্যন্ত নফল পড়েত থােকন। তারপর আছর পেড় আবার িজিকের
মশগুল হেলন। আগন্তক বেস এন্েতজার করেত থােক। িতিন মাগিরব পর্যন্ত
িজিকের মশগুল হন। তারপর এশা পিড়য়া ফজর পর্যন্ত িজিকের কাটান।
ফজেরর নামাজান্েত িজিকর ও অিজফা আদায় করেত করেত তাহার েচােখ একটু
তন্দ্রা আসেলা। ক্ষেণক পেরই চক্ষু মলেত মলেত উেঠ বসেলন এবং তওবা
এস্েতগফার করেত করেত এ েদায়া পড়েলনঃ (অর্থ) “আল্লাহর িনকট পানাহ
চাচ্িছ ঐ চক্ষু হেত যাহ ঘুিমেয় তৃপ্ত হয় না।” নবীজী (সাঃ)
দ্বীেনর েস িসরাতুল েমাস্তাকীম েদিখেয় েগেছন এবং েয পেথ নবীজী
(সাঃ) িনেজও চেলেছন, েস পেথর েকাথাও িক এমন বর্ণনা আেছ? সূফীগণ
ধর্ম-কর্েমর নােম এরূপ পথ িনেজরা আিবস্কার কের িনেয়েছন। আর
তাবিলগ জামাত েসগুেলােকই তােদর িসেলবােস অন্তর্ভূক্ত কেরেছন।
ফাজােয়েল আ’মাল েযন েস িসেলবােসরই িকতাব। নবীজী (সাঃ)র হাদীস

হেলা,দ্বীেনর
ব্যাপাের
প্রিতিট
আিবস্কারই
িবদয়ােতর পথ হেলা মূলত জাহান্নােমর পথ।

ফেলা

িবদয়াত।এবং

আল্লাহতায়ালার এেজণ্ডা ও তাবিলগএেজণ্ডা
রােত এরূপ নফল নামায পড়ায় ও িজিকের প্রচুর সওয়াব আেছ বেট, তেব না
পড়েলও েকান গুনাহ েনই। েবশী েবশী সওয়ােবর কােজ েতা তখনই কল্যাণ
যখন গুনাহর কাজ েথেক বাঁচার একিট ব্যবস্থা হয়। এবং গুনাহর কাজ
েথেক বাঁচার রাস্তা হেলা ফরয আদায়। এবং গুরুত্বপূর্ণ ফরয হেলা
সমাজ ও রাষ্ট্ের আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্বপালন। েসিট এক্বামেত
দ্বীেনর দািয়ত্ব। একােজর মধ্যিদেয়ই সমগ্র িবশ্ববাসীর উপর
মুসলমানেদর শ্েরষ্ঠত্ব। এক্বামেত দ্বীেনর েয েকান প্রেচষ্টাই
হেলা আল্লাহর রাস্তায় িজহাদ। িজহােদ আত্মিনেয়ােগর মধ্য িদেয়ই
ঈমানদারীর আসল পরীক্ষা হয়। ঈমানদােরর দাবীেত মানুষ েয প্রচণ্ড
ভণ্ড হেত পাের েস প্রমাণ েতা প্রচুর। েস ভণ্ডরা নবীজী (সাঃ)র
যুেগ েযমন িছল, আজও
আেছ। েস ভণ্ডািম ও ঈমােনর নােম আত্মপ্রবঞ্চনা দূর করেতই মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন প্রকৃত
ঈমানদােরর সংজ্ঞা ও মান িঠক কের িদেয়েছন। মু’িমেনর দািয়ত্ব হেলা
েস সংজ্ঞা ও মােনর সােথ িনেজর কর্মেক িমিলেয় েদখা। পিবত্র েকারআন
হেলা এক্েষত্ের মহান আল্লাহর েদয়া িমযান বা দািড়পাল্লা -যা িদেয়
েয েকান ব্যক্িত তার ঈমানদাির ও কর্েমর ওজন করেত পাের। প্রকৃত
ঈমানদােরর সংজ্ঞািট েবঁেধ েদয়া হেয়েছ এভােবঃ “একমাত্র তারাই
মু’িমন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান আেন, এরপর আর সন্েদহ
েপাষন কের না এবং জীবন ও সম্পদ িদেয় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কের,
তারাই (ঈমানদািরর ব্যাপাির) সত্যবাদী।–(সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)।
উপরুক্ত আয়ােত বলা হেয়েছ, শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর অটল
িবশ্বাসেক মু’িমন হওয়ার জন্য যেথষ্ঠ নয়। বরং শর্ত আেরাপ করা
হেয়েছ,েস িবশ্বােস েকান রূপ সংশয় রাখা যােব না এবং িবশ্বােসর
সােথ অবশ্যই জান ও মােলর িজহাদ থাকেত হেব। নবীজী (সাঃ)র হাদীেস
ইসলােমর ৫িট খুঁিটর কথা বলা হেয়েছ। েস খুঁিটগুিলর মােঝ
ঈমান,নামায, েরাযা, হজ ও যাকাত আেছ,িকন্তু িজহাদ েনই। িকন্তু
উপেরর আয়ােত,প্রকৃত মু’িমন হওয়ার জন্য ঈমােনর সােথ িজহােদর
সংিমশ্রন
ঘটােনা
হেয়েছ।
এভােব
৫িট
খুিটঁর
মােঝ
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ খুঁিটিটেক ঈমান ও িজহােদর সম্িমিলত খুঁিট রূেপ খাড়া
করা হেয়েছ।

মুসলমানেদর কাজ মানুষেক শুধু নামােয ডাকা নয়, বরং নামােযর সােথ
সকল প্রকার ভাল কােজ ডাকা। তাছাড়া জনগণেক িনর্েদশ িদেত হেব সৎ
কােজ এবং রুখেত হেব খারাপ কাজ েথেক। আল্লাহর দরবাের সফলকাম হওয়ার
জন্য এগুেলােক অপিরহার্য বলা হেয়েছ। িনর্েদশ েদয়া হেয়েছঃ
“েতামােদর মধ্েয অবশ্যই একিট দল থাকেত যারা মানুষেক ভাল কােজ
ডাকেব এবং ন্যায় কােজর িনর্েদশ িদেব এবং খারাপ কাজ েথেক রুখেব।
(প্রকৃত পক্েষ)তারাই েতা সফলকাম। -(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৪)।
িকন্তু েযখােনই মানুষেক িনর্েদশ েদয়া এবং তােদরেক েকান কর্ম েথেক
রুখবার প্রশ্ন এেস যায় েসখােন শক্িতর প্রেয়াজনীতাও েদখা েদয়।
স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্তগণ তােদর অিধকৃত েদেশ েকান সৎকােজ কােজ আেদশ
বা অন্যায় কর্ম রুখবার িনর্েদশ েদয়ার অিধকার েদয়া দূের থাক, সত্য
প্রচােরর সুেযাগটুকু িদেতও েতা রাজী নয়। নবীজী(সাঃ) তাঁর ১৩
বছেরর মক্কার জীবেন িক েস সুেযাগ েপেয়িছেলন? ন্যায় কােজ আেদশ এবং
অন্যায় কাজ েথেক রুখবার সুেযাগও পানিন। কারণ, েস জন্য তাঁর হােত
রাজৈনিতক শক্িত িছল না। িকন্তু েসগুিল িতিন মিদনায় িগেয় করেত
েপেরিছেলন। কারণ েসখােন িতিন িছেলন রাষ্ট্রপ্রধান। একই কাজ তাঁর
েথেক প্রাপ্ত অেথািরিটর বেল সাহাবাগণও করেতনরই এমন অিধকার
অন্যেদর েদয় না। েসিট আইনগত অেথািরিটর িবষয়।
সকল মানুেষর মােঝ মুসলমানেদর আল্লাহতায়ালা শ্েরষ্ঠ মানুষ রূেপ
িচত্িরত কেরেছন। েসিট তােদর বর্ণ,ভাষা বা েভৗগিলক কারেণ নয়। বরং
তােদর জীবেনর িমশন, িভশন, লক্ষ্য-উদ্েদশ্য ও কর্েমর কারেণ। আর
েসিট হেলা,তারা বাঁচেব শুধু িনেজেদর কল্যােণ নয়,সমগ্র িবশ্ববাসীর
কল্যােন। িবশ্ববাসীর কল্যাণ সাধেনর মােঝই তােদর িনেজেদর কল্যাণ।
তােদরেক তারা ন্যায় কােজর হুকুম িদেব ও অন্যায় েথেক রুখেব এবং
আল্লাহেক িবশ্বাস করেব।বলা হেয়েছঃ “েতামরাই হচ্েছা সবার মােঝ
শ্েরষ্ঠ উম্মত; েতামােদর আিবর্ভাব ঘটােনা হেয়েছ সমগ্র মানব জািতর
(কল্যােণর) জন্য; েতামরা ন্যায় কােজর হুকুম িদেব, অন্যায় েথেক
মানুষেক রুখেব এবং আল্লাহেক িবশ্বাস কেরা।” –(সুরা আল ইমরান আয়াত
১১০)। অমুসলমানেদরেক দাওয়ােতর গণ্িডর বাইের রাখািট তাই ঈমানদাির
নয়। বরং েসিট হেল তা হেব মহান আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ। নবীজী (সাঃ) আজীবন কােফরেদর কােছ ইসলােমর দাওয়াত
িদেয়েছন, এভােব উপরুক্ত আয়ােত েঘািষত হুকুেমর প্রেয়াগ কের েগেছন।
িকন্তু েসিট উেপক্িষত হচ্েছ তাবিলগজামােতর কােছ। উেপক্ষা করেছ
অিধকাংশ মুসলমােনরাও।

প্রেয়াজন জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচােনা
সমস্যা
হেলা,ন্যােয়র
আেদশ
এবং
অন্যােয়র
প্রিতেরাধ
িনেয়
তাবিলগজামােতর েনতাকর্মীেদর মাথা ব্যাথা েনই। তােদর আনন্দ বরং
েদেশ েদেশ গাশত,িচল্লাহ,ফাজােয়েল আ’মাল পাঠ এবং বড় বড় ইজেতমা
িনেয়। ফেল দূর্নীিত ও দুষ্কর্েম বাংলােদশ ও পািকস্তােনর ন্যায়
মুসিলম েদশগুেলা পিরপূর্ণ হেল তা িনেয়ও তােদর েকান দুশ্িচন্তা
েনই। ১৯২৬ সােল ভারেত দুর্বল ঈমােনর মুসলমানেদর িহন্দু হওয়া েথেক
বাঁচােত তাবিলগজামােতর জন্ম হেয়িছল। িকন্তু মুসলমানেদর প্রেয়াজন
েতা তার েচেয় অেনক েবশী। েসিট িনছক িহন্দু হওয়া েথেক বাঁচা নয়,
বরং জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচা। হয়েতা িকছু েদায়া-দরুদ িশিখেয়
বা গাশেত ও িচল্লাহ নািমেয় অেনকেকই িহন্দু হওয়া েথেক বাঁচােনা
যােব। িকন্তু তা িদেয় িক জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচােনা যােব?
িহন্দু হওয়া েথেক বাঁচা আর জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচা এক কথা
নয়। আজেকর ১৫০ েকািট মুসলমােনর ক’জন িহন্দু হচ্েছ? তােদর সমস্যা
েতা পিরপূর্ণ মুসলমান না হওয়ায়। সমস্যা েতা নবীজী (সাঃ)র সূন্নত
েমাতােবক ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা না করায়। সমস্যা ন্যােয়র
প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র িনর্মূেল আত্মত্যাগী েমাজািহদ না হওয়ায়। আর
এজন্য যা জরুরী তা হেলা, েকারআেনর জ্ঞােন িনেজ আেলািকত হওয়া এবং
েস সােথ অন্যেদরও আেলািকত করা। তাই মুসলমান শুধু অন্যেদর নামােয
ডাকার জন্য বাঁেচ না। লক্ষ্য শুধু িনেজেদর নামায-েরাযা-হজ-যাকাত
আদায় বা গাশত,িচল্লাহ,িকতাব-পাঠ বা ইজেতমায় অংশ েনয়াও নয়। বরং
তারা েযমন িনেজরা জাহান্নােমর আগুণ েথেক বাঁচেত চায়
িবশ্ববাসীেকও বাঁচােত চায়। একােজ তােদর অবলম্বন হেলা

েতমিন
পূর্ণ

েকারআন।
আল্লাহতায়ালা চান,সকল প্রকার িমথ্যা,অন্যায় ও জুলুেমর িনর্মূল।
চান তাঁর েকারআনী িবধােনর িবশ্বব্যাপী িবজয়। একমাত্র এ িবধানিট
িবজয়ী হেলই িবজয়ী হেব মানবতা। তখন প্রিতষ্ঠা পােব িবশ্বশান্িত।
মানব জািতর কল্যােণ েকারআনী িবধােনর প্রিতষ্ঠা তাই মহান
আল্লাহতায়ালার মূল এেজণ্ডা। েস িবজয় িতিন তাঁর কুদরত বেল িনিমেষ
সমাধা করেত পারেতন। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী সুনামী েযমন আনেত
পােরন,েতমিন ইসলােমর িবজয়ও আনেত পােরন। িকন্তু িতিন চান, েস িবজয়
আসুক মুসলমানেদর হাত িদেয়। এখােন ইস্যু ঈমানদারেদর পরীক্ষা।
আল্লাহর খিলফা রূেপ মু’িমেনর সবেচেয় বড় দািয়ত্ব এখােনই। আল্লাহর
চান,মু’িমেনর েমধা,শ্রম,অর্থ ও প্রােণর িবিনেয়াগ হেলা আল্লাহর
রাস্তায় িজহাদ। িজহােদর মাধ্যেম মু’িমন মূলত আল্লাহর এেজণ্ডার

সােথ একাত্ম হয়। ঈমােনর সবেচেয় চুড়ান্ত পরীক্ষািট হয় এখােনই।
পরক্ষা হয়,েক দুিনয়াবী সুখস্বাচ্ছন্েদর জন্য বাঁেচ আর েক পরকােলর
সফলতার জন্য বাঁেচ। পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ,“েহ ঈমানদারগণ!
েতামেদর িক হেয়েছ েয েতামেদরেক যখন বলা হয় আল্লাহর রাস্তায় েবর
হও তখন েতামরা ভারাক্রান্ত হেয় মািট আঁকেড় থাক! েতামরা িক
আেখরােতর বদেল দুিনয়ার জীবন িনেয়ই পিরতুষ্ট? িকন্তু আিখরােতর
তুলনায় দুিনয়ায় েভােগর সামগ্রী েতা অিত সামান্যই। -(সুরা
তাওবাহ,আয়াত ৩৮)। আজেকর মুসলমানেদর দ্বারা এ দািয়ত্ব পািলত হয়িন
বেলই আল্লাহর দ্বীন আজ েদেশ েদেশ পরািজত,এবং মুসিলম েদশগুিলেত
িবজেয়র েবেশ সমাসীন হেলা শয়তানী িবধান।

সমস্যা ঈমানশূন্যতার
তাবিলগ জামাত সর্বদা ঈমান-এক্বীেনর কথা বেল। এ দুিটেক মজবুত করার
কথাও বেল। িকন্তু কতটুকু সফল হেয়েছ এ লক্ষ্েয? সামেন অন্যায় ও
জুলুম হেত েদখেল ঈমানদােরর দািয়ত্ব হেলা সামর্থ থাকেল হাত িদেয়
েসিট রুখা। হােত শক্িত না থাকেল েসিট মুখ িদেয় িনেষধ করা। েস
সামর্থিট না থাকেল েস অন্যায়েক অন্তর িদেয় ঘৃণা করা। আর এ
ঘৃনাটুকু হেলা সবেচেয় কমেজার ঈমােনর লক্ষণ। িকন্ত্র সমােজ ও
রাষ্ট্ের সবেচেয় বড় অপরাধিট ব্যক্িতর উপর রাহাজািন নয়,েদাকানপাঠ
বা গৃেহর উপর ডাকািতও নয়। বরং েসিট হেলা রাষ্ট্েরর উপর ডাকািত।
েকান েদেশ এমন িক শত শত ব্যক্িত, গৃহ বা েদাকােনর উপর ডাকািত
হেলও তােত জািত ধ্বংস হয় না। এমন ডাকািত েতা সবেদেশই ঘেট। িকন্তু
জাতীয় জীবেন ধ্বংস,পরাজয় ও অপমান েনেম আেস যখন েদশ অিধকৃত হয়
রাজৈনিতক দস্যুেদর হােত। মুসিলম উম্মাহর আজেকর দুর্দশা েতা এমন
ডাকাতেদর কারেণই। তােদর কােছ রাজনীিত িনছক ছদ্দেবশী ভিনতা। তারা
শুধু রাষ্ট্রীয় তহিবেলর উপর ডাকািত কের না,জনগেণর পেকেটও হােত
েদয়। হাত েদয় িবেদশ েথেক প্রাপ্ত সাহায্েযর অর্েথর উপরও। এসব
রাজৈনতীক দস্যুেদর স্ৈবরাচাির শাসন ও লুন্ঠেনর ফেল ১৫০ েকািটর
অিধক মুসলমান আজ শক্িতহীন। ইসরাইেলর ৪০ লাখ ইহুদীর েয শক্িত আেছ
েসিটও তােদর েনই। অতীেত এসব ডাকাতরাই লুেটর সম্পদ িদেয়
তাজমহল,িপরািমড ও অসংখ্য প্রাসাদ গেড়েছ। অিধকৃত মুসিলম ভূিমেত
িনেজেদর দখলদাির িটিকেয় রাখার স্বার্েথ তারা গেড় তুেলেছ
সাংস্কৃিতক, অর্থৈনিতক, রাজৈনিতক এবং সামিরক অবকাঠােমা।

মহান আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর িবরুদ্েধ সবেচেয় বড় শত্রু হেলা এসব
রাজৈনিতক দস্যুরা;কারণ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় তােদর স্ৈবরাচাির
সম্েভােগ েযমন েছদ পেড়,েতমিন তােদর হাতও কাটা পেড়। সামর্থ থাকেল
ঈমানদােরর উপর ফরজ হেলা,এ দুর্বৃত্ত ডাকাতেদর সর্বশক্িত িদেয়
রুখা। তােদর কাজ শুধু রােত েদায়া-দরুদ ও নফল নামায আদায় নয়,এসব
ডাকাত তাড়ােনাও। নবীজী (সা)র আমেল এসব ডাকাতরা বার বার মুসিলম
ভূিম দখেল েনয়ার েচষ্টা কেরেছ। বদর,ওহুদ, খন্দক, হুনায়ুেনর
যুদ্েধ তারা সর্বশক্িত িনেয় হািজর হেয়িছল। েস আমেল মুসলমানেদর
সবেচেয় েবশী অর্থ,শ্রম ও রক্েতর ব্যয় ঘেটেছ এ ডাকাতেদর িনর্মূল
করেত। মু’িমেনর দািয়ত্ব,লড়াইেয়র শক্িত যিদ না থােক কথার সাহায্েয
প্রিতবাদ করা। েস সামর্থ্যটুকুও না থাকেল তার উিচত এ ডাকাতেদর
মেনপ্রােণ ঘৃণা করা। হাদীেস পােক বলা হেয়েছ, এ ঘৃণাটুকু হচ্েছ
ঈমােনর সর্বিনম্ম পর্যায়। ঘৃণা না থাকার অর্থ ঈমানশূন্যতা। তেব
প্রশ্ন হেলা, এসব রাজৈনিতক ডাকাতেদর দেল িভেড় যারা তােদর পক্েষ
লড়াই কের,বা তােদরেক েভাট িদেয় িবজয়ী কের তােদরেক িক বলা যােব?
তাপমাত্র নীেচ নামেত থাকেল েসিট শূণ্েয এেস েথেম যায় না,
শূণ্েযরও নীেচ নামেত পাের। েতমিন শূণ্েযর নীেচ নামেত পাের ঈমানও।
রাজৈনিতক দুর্বৃত্তেদর ঘৃণা করার বদেল তােদরেক যারা েভাট িদেয়
িবজয়ী কের তারা িক েস শ্েরণীর নয়?

উল্লাস দুষমনেদর
প্রশ্ন হেলা,মুসিলম ভূিমর অিধকৃত অবস্থা ও আল্লাহর শিরয়েতর পরাজয়
িনেয় তাবিলগ জামােতর েনতাকর্মীেদর িক দুঃখ্যেবাধ আেছ? েয
দস্যুেদর হােত মুসিলম ভূিম আজ
অিধকৃত এবং যারা অসম্ভব কের
েরেখেছ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা -েস আগ্রাসী দস্যুেদর িবরুদ্েধ িক
তােদর েকান প্রিতবাদ আেছ? মুসলমানেদর আজেকর িবশ্বজুড়া পরাজয়ই
একমাত্র গ্লািন নয়, মুসলমানরা আজ লাশ হচ্েছ আফগািনস্তান,
কাশ্মীর,িফিলস্িতনসহ িবশ্েবর নানা প্রান্েত। েদেশ েদেশ মুসিলম
রমনীরা ধর্িষতাও হচ্েছ। এমন পরাজয় ও অপমােনর মােঝ তারা িকসসা
শুনাচ্েছন েকান সুিফ কত রাকাত নফল নামায পেড়েছন বা কতরাত না
ঘুিমেয় কািটেয়েছন েসিটর। অথচ মুসিলম ভূিম ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর
হােত অিধকৃত হেল এবং ◌ূভআল্লাহর শিরয়তী িবধান অপসািরত হেল
মুসলমানেদর উপর ফরজ হেয় পেড় েস ভূিম মূক্ত করায় এবং েসখােন
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় সর্বশক্িত িনেয় আত্মিনেয়াগ করায়। ঈমানদাির
শুধু আল্লাহর উপর িবশ্বাস নয়,তাঁর েকারআনী িবধােনর ন্যায্যতা ও

শ্েরষ্ঠতার উপর িবশ্বাসও। অপরিদেক কুফির শুধু মুর্িতপুজা নয়।
েসিট শুধু িবদ্েরাহী শয়তােনর আনুগত্যও নয়। বরং েসিট আল্লাহর
িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহর
উপর
প্রিতষ্িঠত
সকল
েনতৃত্ব,
শাসনতন্ত্র,আইন-আদালত,ব্যাংক-বীমা এবং িশক্ষা-সংস্কৃিতেক েমেন
েনয়াও। নবীজীর আমেল ঈমানদারগণ শুধু কােফরেদরই িনর্মূল কেরিন,
বর্জন কেরিছল তােদর রাজৈনিতক, সামািজক, সাংস্কৃিতক, অর্থৈনিতক
প্রথােকই। তারা শুধু আল্লাহতায়ালা ও তাঁর িকতাব ও রাসূলেকই েমেন
েননিন। েমেন িনেয়িছেলন তাঁর েদয়া শিরয়িত িবধানেকও। েস িবধােনর
প্রিতষ্ঠায় তােদরেক জানমােলর িবপুল েকারবানীও েপশ করেত হেয়িছল।
নবীজী (সাঃ)শুধু েকারআন পাঠ,নামায-েরাযা,হজ-যাকাত,দান-খয়রাত ও
নফল
ইবাদেতর
সূন্নতই
েরেখ
যানিন,েরেখ
েগেছন
রাষ্ট্র
পিরচালনা,রাষ্ট্ের শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা,িবচার-কাজ, যুদ্ধ-িবগ্রহ
এবং িনজ হােত শত্রু-িনধেনর সূন্নতও। সাহাবােয় েকরাম েতা
েসগুেলােকও
সূন্নতগুেলা

আঁকেড়
আজও

ধেরিছেলন।
নানা
িবভ্রান্িতর
মােঝ
েস
িসরাতুল েমাস্তাকীেমর পথ েদখায়। িকন্তু

তাবিলগজামােতর েনতাকর্মীেদর মােঝ েস সূন্নতগুেলা িনেয় িচন্তািফকর কই? িচন্তুা-িফিকর েয নাই েসিট ধরা পেড় েযমন তােদর
বক্তব্েয,েতমিন কর্েম। েদেশর রাজৈনতীক পিরবর্তন িনেয় তােদর
সামান্যতম আগ্রহ েনই। আগ্রহ েনই ইসলােমর শত্রুপক্েষর দখলদাির
েথেক দখলদাির মুক্িতর। তােদর দাবী, রাজনীিতেত অংশ গ্রহণ না এেনই
তারা রাষ্ট্ের পিরবর্তন আনেবন! েসিট আনেবন জনগেণর ঈমান-একীন িঠক
কের। কথ হেলা, এমন কাণ্ড িক মানব-ইিতহােসর েকাথাও িক ঘেটেছ?
রাষ্ট্র পিবচালনা হেলা নবীজীর (সাঃ) জীবেন সবেচেয় দীর্ঘ ও
রক্তক্ষয়ী সূন্নত। এ সূন্নত সামান্যক্ষেণর খুশবা মাখা, েমছওয়াক
করা
বা
কুলুফ
লাগােনার
নয়।
মুসলমানেদর
সর্বাধীক
অর্থক্ষয়,রক্তক্ষয় ও জীবনক্ষয় হেয়েছ এ সূন্নতেক ধের রাখেত। েস
সূন্নত ধের েরেখিছেলন েখালাফােয় রােশদা। ইসলােমর শত্রুেদর সােথ
মুসলমানেদর মূল যুদ্ধিট এক্েষত্ের। আজও
মুসিলম িবশ্েবর েকােন
েকােন েয রক্তক্ষয়ী িজহাদ চলেছ েসিট েতা েদশী-িবেদশী দুষমনর হাত
েথেক অিধকৃত মুসিলম ভূিমেক মূক্ত করার লক্ষ্েয।অথচ তাবিলগজামােতর
নীিত
অনুসৃত
হেল
িবলুপ্ত
হেব
আফগািনস্তান,কাশ্মীর,িফিলস্িতন,ইরাক,েচচিনয়াসহ নানা মুসিলম েদশ
েথেক চলমান িজহাদও। এেত শত শত বছেরর জন্য শত্রুর দখেল চেল যােব
মুসিলম ভূিম। তখন শুধু েবঁেচ থাকেব গাশত,িচল্লাহ,ইজেতমা এবং
ফাজােয়েল আমেলর িকসসা পাঠ। ইসলােমর শত্রুেদর তখন আর েকান
প্রিতদ্বন্িদই থাকেব না। এেত িবজয় ও প্রচণ্ড উল্লাস বাড়েব শত্রু

িশিবের।মুসলমানেদর
আজ
েয
পরািজত
অবস্থা
তখন
েসিট
আেরা
তীব্রতর,গভীরতর
ও
দীর্ঘতর
হেব।
এজন্যই
িক
ফ্যািসস্ট,েসক্যুলািরস্ট,েসাসািলস্ট,ন্যাশনািলস্ট,আগ্রাসী
ভারত,ইসরাইল ও পাশ্চাত্েযর সাম্রাজ্যবাদী মহলসহ তাবত ইসলাম
িবেরাধী মহল তােদর ইসলাম িনেয় এত খুিশ? ১৮/০২/১২,দ্িবতীয় সংস্করণ
২৫/০১/২০১৩।

িজহােদ অনাগ্রহ এবং িবদ্েরাহ
েযখােন আল্লাহর িবরুদ্েধ
নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকােতর ন্যায় িজহােদর হুকুমিটও এেসেছ মহান
আল্লাহতায়ালা েথেক। আল-েকারআেন েস হুকুম েঘািষত হেয়েছ একবার নয়,
বহু বার। নামায-েরাযা গেড় মহান আল্লাহর সােথ মজবুত বন্ধন। েদয়
আত্মীক পিরশুদ্িধ। আর িজহাদ েদয় শত্রুর হামলার মুেখ প্রিতরক্ষা।
িনশ্িচত কের আল্লাহর ভূিমেত একমাত্র আল্লাহর আইেনর প্রিতষ্ঠা।
তাই েযখােন িজহাদ েনই, েসখােন মুসলমানেদর প্রিতরক্ষা েনই। এবং
আল্লাহর আইেনর প্রিতষ্ঠাও েনই। বরং এমন একিট িজহাদশূণ্য েদেশ
েযিট প্রবল ভােব বােড় েসিট হেলা মহান আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ।
মুসিলম ভূিম তখন অিধকৃত হয় েদশী ও িবেদশী দুষমনেদর হােত। মুসিলম
েদশগুিলেত শয়তানী শক্িতর িবজয় ও উল্লাস েবেড়েছ েতা এভােবই।
আল্লাহর ভূিম এভােবই দখেল েগেছ আল্লাহর দুষমেনর। তােদর এ
মহািবজেয়ের ফেলই অিধকাংশ মুসিলম েদেশ প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ কােফরেদর
আইন এবং আঁস্তাকুেড় পেড়েছ ইসলােমর শিরয়িত িবধান। যােদর মধ্েয
িবন্দুমাত্র ঈমান আেছ তারা আল্লাহর দ্বীেনর এমন অবমাননা িক েমেন
িনেত পাের? পাের িক এ অবস্থায় শান্িতেত ঘুমুেত? বরং েস েতা যা
িকছু সম্বল আেছ তা িনেয় িজহােদ নামেব অথবা িজহােদর প্রস্তুিত
িনেত থাকেব। এছাড়া তৃতীয় েকান অবস্থার কথা েকান ঈমানদার িক ভাবেত
পাের?
িজহােদর কাজ িনছক েবতনেভাগী েসনাবািহনী িদেয় হয় না। নামায-েরাযার

ন্যায় এ ফরয দািয়ত্বিটও পালন করেত হয় প্রিতিট মুসলমানেক। শত্রুর
িবরুদ্েধ সীমান্েত বা রণাঙ্গেনর যুদ্ধই িজহােদর একমাত্র কাজ নয়,
েসিট পালন করেত হয় ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্েরর প্রিত ক্েষত্ের এবং
সম্ভাব্য সর্ব-উপােয়। মুসলমান িনছক নামায-েরাযা িনেয় মশগুল থাকেত
পাের না, তােক মুসিলম ভূেগােলর িনরাপত্তা, এমনিক ভূেগাল বাড়ােনা
িনেয়ও অঙ্গীকারবদ্ধ হেত হয়। তাই ঈমানদারগণ শুধু মসিজদ-মাদ্রাসা
গেড় না, ইসলািম রাষ্ট্রও গেড়। এবং রাষ্ট্েরর পিরিধও বাড়ায়। এ
গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষািট নবীজী ও তাঁর সাহাবােদর জীবেনর সর্বত্র
জুেড়। তাঁরা িনেজেদর ধর্মকর্মেক শুধু নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকােতর
মধ্েয সীিমত রােখনিন, তাঁরা সমগ্র আরবভুিম জুেড় েযমন ইসলািম
রাষ্ট্র িনর্মান কেরেছন েতমিন সুদৃঢ় িনরাপত্তা িদেয়েছ েস
রাষ্ট্েরর। েস িনরাপত্তা িনশ্িচত করেতই শত্রুর হামলার মুেখ দখেল
িনেয়েছন
শত্রুেদর
রাষ্ট্রও।
পারস্য
সাম্রাজ্য
ও
েরামান
সাম্রাজ্েযর িবশাল ভূ-ভাগ মুসলমানেদর দখেল এেসেছ েতা এভােবই।
ইসলাম তখন আর শুধু একিট ধর্ম রূেপ সীমাবদ্ধ থােকিন, জন্ম িদেয়েছ
এক প্রকান্ড িবশ্বশক্িত ও িবশ্বসভ্যতার। মহান আল্লাহতায়ালােতা
এিটই চান। িতিন চান তাঁর দ্বীন িবশ্বব্যাপী িবজয়ী েহাক।
িবশ্বজুেড় প্রিতষ্ঠা পাক তার সার্বেভৗমত্ব, আর িনপাত যাক শয়তান,
শয়তােনর
অনুসারী
জনগণ
ও
জনগেণর
িনর্বািচত
পার্লােমন্েটর
সার্বেভৗমত্ব। েকারআেনর ভাষায় েসিট হেলা “িলইয়ুজেহরাহু আলা
দ্বীিন কুল্িলহী” অর্থাৎ েযন তার দ্বীন েছেয় যায় িবশ্েবর আর সব
ধর্েমর উপর। আল্লাহর েস লক্ষ্য পূরেণ ঈমানদােরর প্রিতিট উদ্েযাগ
েতা ইসলােম িজহাদ। আগুন থাকেব অথচ তার উত্তাপ থাকেব না েসিট ভাবা
যায়। েতমিন ঈমান থাকেব অথচ িজহাদ থাকেব না েসিটও িক ভাবা যায়।
েতমনিট ভাবা নবীজী (সাঃ)র যুেগ অসম্ভব িছল। তাই ঈমান এেনেছ অথচ
প্রাণ হােত িনেয় িজহােদ নােমিন এমন েকান ঈমানদার েস আমেল খুেজ
পাওয়া যােব না। তাই েয প্রােণ ঈমান আেছ েস প্রােণ িজহাদও জম্ম
িনেত বাধ্য। আর যখনই মুসলমােনর মােঝ িজহােদ অনাগ্রহ েবেড়েছ তখনই
মুসিলম ভূিম অিধকৃত হেয়েছ স্বেদশী ও িবেদশী শত্রুেদর হােত।
ইসলামী পক্ষেক পরাজয় করেত িচহ্িনত কােফরেদর পাশাপািশ প্রাণপেণ
লড়াই কেরেছ ইসলােম অঙ্িগকারশূণ্য লক্ষ লক্ষ েসকুলার মুসলমােনরাও।
ফেল মুসলমানেদর অিধকৃত ভূিম শুধু কাশ্মীর, িফিলস্িতন, ইরাক,
আফগািনস্তান নয়, প্রত্যক্ষ বা পরক্ষ ভােব অিধকৃত প্রায় সবগুিল
মুসিলম েদশ। অিধকৃত এসব মুসিলম ভূিমেত দথল জিমেয়েছ কােফরেদর আইন,
এবং তােদরই অর্থনীিত ও সংস্কৃিত। িনেজেদরেক আেলম ও ইসলােমর খােদম
বেল যারা জািহর কেরন িজহােদ তােদর অনাগ্রহটাও িক কম?

নবীজী(সাঃ)র আমেল মুসলমানেদর জানমাল, েমধা ও সমেয়র সর্বািধক খরচ
হেয়েছ রাষ্েটর আইন-আদালত, রাজনীিত-অর্থনীিত, সামিরক-অসামিরক
স্থাপনাসহ সকল প্রিতষ্ঠােনর উপর মহান আল্লাহর এ হুকুমিটর
প্রিতষ্ঠায়, নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকাত পালেন নয়। েস দািয়ত্ব পালেন
শহীদ হেয়েছন শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা। প্রশ্ন হেলা, আল্লাহর দ্বীেনর
এসব শত্রুেদর হটােত সাধারণ মুসলমান দূের থাক, মুসিলম েদেশর লক্ষ
লক্ষ আেলমেদর মােঝ ক’জন তােদর জীবেনর একিট িদন বা একিট িদন
রাজপেথ বা রণাঙ্গেণ ব্যয় কেরেছ? লক্ষ্যণীয় হেলা, েসিদন সাহবােয়
েকরােমর িবপুল রক্তদােন মুসলমানেদর শক্িতহানী না হেয় তা প্রচন্ড
ভােব েবেড়েছ। শক্িতহানী এবং েশাচনীয় পরাজয় েতা তখন শুরু হেয়েছ
যথন বন্ধ হেয়েছ িজহাদ ও আল্লাহর পেথ রক্তদান। শহীেদর রক্তদােন
েযিট অিনবার্য, েসিট হেলা মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ -যার ওয়াদা
পিবত্র েকারআেন বার বার করা হেয়েছ। আর শক্িতর মূল উৎস িতিনই। আর
যােদর সাহায্েয মহান আল্লাহতায়ালা এিগেয় আেসন তারা িক দুর্বল হয়?
আল্লাহতায়ালার েস সাহায্েযর বেলই েতা মুষ্িটেময় মুসলমােনরা েস
আমেল দুই িবশ্বশক্িতেক ধরাশায়ী কেরিছল। অথচ আজ মুসিলম জনসংখ্যা
শতেকািটর অিধক। িকন্তু অথচ তােত িক তােদর শক্িত েবেড়েছ? বরং তা
কমেত কমেত েস শক্িত ইসরাইেলর কেয়ক লাখ ইহুদীেদর েচেয়ও কেম েগেছ।
তেব আল্লাহর পেথ রক্তদান বন্ধ হেলও, মুসলমানেদর রক্তপাত কেমিন।
বরং তা িবপুল ভােব েবেড়েছ অন্যপেথ। আল্লাহর পেথ না মের তারা
িবপুল সংখ্যায় মেরেছ অন্য পেথ। েরামান ও পারস্য সাম্রাজ্েযর
ন্যায় দু’িট িবশ্বশক্িতর পতন ঘটােত েস আমেলর মুসলমানেদর েয
রক্তব্যায় হেয়িছল তার েচেয় বহুশত গুণ েবশী রক্ত ব্যয় হেয়েছ ভাষা,
বর্ণ, গ্েরাত্র, জািত, ভূিম, েফরকা, শ্েরনী, দল ও মতবােদর নােম।
মুসিলম উম্মাহ আজ রক্তহীন, িনর্জীব ও শয্যাশায়ী েতা এ িবপুল
আভ্যন্তরীন রক্তপােতর কারেণই। আল্লাহর আমানেতর বড় েখয়ানত হেয়েছ
মূলতঃ এভােব। প্রকৃত ঈমানদােরর এপােরর প্রিতিট ব্যয়ই পরপাের
সঞ্চয় বাড়ায়। এ সঞ্চেয়র প্রিতদান স্বরূপ েস পায় আল্লাহর অপার
রহমত। এবং িনশ্িচত কের জান্নাত-প্রাপ্তী। িকন্তু েখয়ানেত েযিট
িনশ্িচত হয় েসিট েতা জাহান্নাম। কােফর-মুনািফকেদর তথা আল্লাহর
অবাধ্য বান্দাহর এপােরর প্রিতিট প্রেচষ্টা, প্রিতিট উদ্েযাগ,
অর্থ ও রক্তব্যয় পরকােল েযিট ক্রয় কের েসিট হেলা জাহান্নােমর
আযাব। আল্রাহর আমানেতর মহা-েখয়ানত কেরিছল ইহুদীরা। ৬ লাখ ইহুদীেক
মহান আল্লাহতায়ালা িফরাউেনর অত্যাচার েথেক মুক্িত িদেয়িছেলন, ৪০
বছর ধের তােদরেক আসমান েথেক নািযলকৃত মান্না ও সালওয়া
খাইেয়িছেলন। িকন্তু যখনই তােদরেক িজহােদর কথা বলা হেলা তখন তারা

চরম অবাধ্য আচারন কেরিছল। হযরত মূসা (আঃ)েক বেলিছলঃ “েহ মূসা
(আঃ)! তুিম এবং েতামার আল্লাহ িগেয় যুদ্ধ কেরা। আমরা অেপক্ষায়
থাকলাম।” িনজ ভাই হারুন (আঃ) ছাড়া মাত্র দুই জন তাঁর সােথ েস
িজহােদ েযেত রািজ হেয়িছল। এ িছল আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ। আর আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ েযিট অিনবার্য
কের েতােল েসিট হেলা আল্লাহর আযাব। েস কিঠন তাই অিনবার্য হেয়িছল
ইহুদীেদর উপরও। তারা িনজভূিমেত বারা বার পরািজত হেয়েছ, িনর্বািসত
হেয়েছ, িছন্নমূল হেয় েদেশ েদেশ যাযাবেরর মত ঘুেরেছ। আর েস
অবাধ্যতার পথই েযন েবেছ িনেয়েছ আজেকর মুসলমােনরা।
িজহােদর বড় অবদান হেলা, এিট মানুেষর জীবেন বাঁচবার লক্ষ্যিটই
পাল্েট েদয়। নামায জায়নামােয আল্লাহমুিখতা েদয়। িজহাদ েস
আল্লাহমুিখতা েদয় জীবেনর প্রিত কর্েম, তথা বাচঁবার প্রিতিট
আেয়াজেন -েহাক েসিট রাজনীিত, অর্থনীিত বা েকান েপশাদাির কাজকর্ম।
এভােব
িজহাদ
েদয়
জীবেনর
েছাট-বড়
প্রিতিট
প্রেচষ্ঠায়
আল্লাহমুিখতা। িজহােদর অর্থও েতা প্রেচষ্ঠা যা করা হয় প্রিতকূল
অবস্থার মধ্েয। েমােমনেক তাই শুধু জায়নামােয় দািড়েয় “ইন্িন
ওয়াজ্জাহতু ওয়াজিহয়া িলল্লাযী ফাতারাস সামাওয়ািত ওয়াল আরদ” অর্থঃ
“আিম মুখ করলাম
সৃষ্িট কেরেছন”

েসিট মহান
বলেল চেল

সত্ত্বার িদেক িযিন আসমান ও জিমন
না। অিবকল একই িনয়ত বাঁধেত হয়

প্রিতক্ষেন ও প্রিতকর্েম। এিটই েতা তাঁর বাঁচবার মূল িমশন। এমন
িনয়েতর কারেণই েস আমৃত্যু েমাজািহদ। প্রকৃত ঈমানদােরর মৃত্যুও
ঘেট তাই িজহােদর মধ্েয। এমন একিট আল্লাহমুিখ িনয়ত তােক শুধু
অর্থহীন রাজনীিত, ভাতৃঘািত সংঘাত ও রক্তপাত েথেকই মুক্িত েদয় না,
দূর কের তার িনজ ঈমােনর দূর্বলতাও। ঈমান ও আমল েতা বােড় ত্যােগ ও
েকারবানীেত। েকারবানী েযখােন যত বড়, ঈমােনর বৃ্দ্ি◌ধও েসখােন তত
অিধক। আর েযখােন কৃপণতা ও সংকীর্ণতা েসখােন বাসা বােধ মুনািফিক।
আজেকর মুসলমানেদর তুলনায় সাহাবােদর ঈমােনর গভীরতা িছল অেনক েবশী,
কারণ তােদর েকারবানীটা িছল অিধক। ব্যক্িত, পিরবার, েগাত্র ও
জাতীয় স্বার্থিচন্তার বদেল তােদর বাঁচবার ক্েষত্ের গুরুত্ব
েপেয়িছল আল্লাহেক খুিশ করার িবষয়িট। ভাষা, ভূ-খন্ড, েগাত্র ও
দলিভত্িতক স্বার্থ িচন্তার েচেয় তােদর কােছ প্রাধান্য েপেয়িছল
সমগ্র মুসিলম উম্মাহর সার্থ িচন্তা। এমন একিট একমুিখ সমিচন্তার
কারেণই তখন জন্ম িনেয়িছল গভীর একতা। একারেণই সীসা-ঢালাসম একতা ও
সম্প্রীিত গেড় উেঠিছল তৎকালীন মুসলমানেদর মােঝ। মিদনার আউস ও
খাজরাজ েগাত্রদ্বয় অতীেত ঘেট যাওয়া েকান এক হত্যার বদলা িনেত
লাগাতর যুদ্ধ লড়েতা, েকান েকান যুদ্ধ শত বছর ধেরও চলেতা। এেত

অিবরাম রক্তহািন ও সম্পদহানী হেতা উভয় পক্েষর, িবজয়লাভ হেতা না
কােরাই। এিট িছল তােদর অজ্ঞতার িদেনর তথা আইয়ােম জািহিলয়ােতর
যুেগর রীিত। অথচ ইসলাম তােদরেক পরস্পেরর ভাইেত পিরণত কেরেছ। এেত
বন্ধ হেয়িছল রক্তপাত। তখন ভাতৃঘািত লড়াই েছেড় আত্মিনেয়াগ কের
শান্িত ও সমৃদ্িধময় এক সভ্যতার িনর্মােণ। ইসলাম এভােবই মানুষেক
মহাক্ষিত েথেক বাঁচায় এবং প্রিতক্ষেণ সৃষ্িটশীল কের। িজহাদ তাই
হত্যা বা রক্তপােতর পথ নয়, বরং জীবন-বাঁচােনার পথ। সম্িমিলত ভােব
তারা েসিদন পরািজত কেরিছল মানুেষর মূল শত্রুেক। আর েস মূল
শত্রুিট হেলা আল্লাহর অবাধ্যতা। এবং যােদর মধ্েয েস অবাধ্যতা
তারাই আল্লাহর প্রকৃত দুষমন। েস অবাধ্যতা েযমন রাজনীিত,
সমাজনীিত, িবচার-আচার, সংস্কৃিত ও অর্থনীিতেত হেত পাের েতমিন হেত
পাের নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকাত পালেনও। আর এ অবাধ্যতার িবপরীত হেলা
আনুগত্য।
ঈমানদােরর
কাজ
হেলা
আল্লাহর
আনুগত্যেক
জীবেনর
প্রিতপর্েব প্রিতষ্ঠা করা। এবং এিটই নাযােতর একমাত্র পথ।
আল্লাহর অবাধ্যতা শুধু ইবিলেসর চিরত্র নয়। েস অবাধ্যতা অিত প্রকট
তােদর মােঝও যারা িনেজেদরেক মুসলমান রূেপ পিরচয় েদয়। মুসিলম সমাজ
ও রাষ্ট্রগুেলােত েস অবাধ্যতা েয মুর্িতপুজার মধ্য িদেয় হচ্েছ তা
নয়। বরং েসিট হচ্েছ ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্েরর সর্বক্েষত্র জুেড়।
আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব, তাঁর দ্বীন ও তাঁর আইন তথা শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতা বা েসকােজ অনাগ্রহ হেলা এমন এক জঘন্য
অবাধ্যতা। অবাধ্যতা শুধু েসখােনই সীমাবদ্ধ থােকিন, মুসলমােনরা আজ
িফের েগেছ ইসলাম-পূর্ব আরেবর আইয়ােম জািহিলয়ােতর িদেন। আরেবর
জােহল বা অজ্ঞ কােফরগণ েযরূপ ভাষা, বংশ ও েগাত্েরর পিরচেয় িবভক্ত
িছল এবং েস িবভক্ত পিরচয় িনেয় পরস্পের লড়াই করেতা, আজেকর
মুসলমােনরাও একই রূপ লড়াই লড়েছ িনজ েগাত্র, ভূিম বা অন্য েকান
রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক স্বার্েথ। এরূপ স্বার্থ-িভত্িতক লড়াইেয়র
মােঝ গুরুত্ব হািরেয়েছ ইসলামেক িবজয়ী করার িবষয়িট। এবং এভােব
আল্লাহর অবাধ্যতার প্রকট প্রকাশ ঘটেছ তােদর রাজনীিত, অর্থনীিত ও
যুদ্ধিবগ্রেহ। এমন অবাধ্য মানুেষর সংখ্যা েযেদেশ অিধক েসেদেশ
েযিট অিনবার্য হয় েসিট রহমত নয়, বরং আল্লাহর আযাব। কথা হেলা, এমন
অবাধ্য ব্যক্িতেদর েদায়া িক মহান আল্লাহর কােছ কবুল হয়? েদায়া
কবুেলর শর্তই হেলা, ব্যক্িতেক তার প্রিত কর্েম ও আচরেণ আল্লাহর
অনুগত হেত হেব। নামােযর িবশাল জামােত, হজ্েজর িবশ্বজমােয়েত,
লােখা লােখা মানুেষর ওয়াজ ও ইজেতমার মাহিফল েচােখর পািন েফেল েয
েদায়া করা হয়, তা কতটুকু কবুল হচ্েছ? কতটুকু লাঘব হচ্েছ
মুসলমানেদর মুিছবত? কতটা িবজয় আসেছ মুসলমানেদর?

মানুষ মহান আল্লাহর শ্েরষ্ঠ সৃষ্িট। িতিন তাঁর এ শ্েরষ্ঠ
সৃষ্িটেক দুিনয়া এবং আেখরােতর আযাব েথেক মূক্ত িদেত চান। েস
লক্ষ্য যােত অর্িজত হয় েস জন্যই নবী-রাসূল পািঠেয়েছন। যারা
মুক্িত পােব তােদর জন্য সৃষ্িট কেরেছন অফুরন্ত েনয়ামতভরা িবশাল
িবশাল জান্নাত। তেব েস আযাব েথেক মুক্িত েপেত হেল ব্যক্িতেক
প্রথেম আল্লাহর অবাধ্যতা েথেক মুক্িত েপেত হয়। আর েস মুক্িতর
অিবরাম লড়াইিট শুরু হয় িনেজর অবাধ্য নফেসর িবরুদ্েধ লড়াইেয়র মধ্য
িদেয়। নবীজী (সাঃ)র ভাষায় এিটই হেলা েমােমেনর বড় িজহাদ তথা
িজহােদ আকবর। এ বড় িজহােদ যারা িবজয়ী হয় একমাত্র তারাই সামর্থ
পায় পরবর্তী িজহােদর। এবং
েস িজহাদিট শুরু হয় সমাজ ও রাষ্েটর
বুক েথেক আল্লাহর অবাধ্য িবদ্েরাহীেদর িনর্মূেল। েয রাষ্ট্ের
আল্লাহর দ্বীন ও সার্বেভৗমত্ব প্রিতষ্ঠার িজহাদ েনই, বুঝেত হেব
েস রাষ্ট্ের নফেসর িবরুদ্েধ িবজয়ী েমাজািহদও নাই। কারণ যারা
স্কুেলর পাঠই সমাধা করেত পাের না তারা িক কের কেলেজ বা
িবশ্বিবদ্যালেয় ঢুকেব? িবশ্বিবদ্যােয়র শ্েরণীকক্ষেতা এমন সমােজ
শূন্য থাকারই কথা। মুসিলম িবশ্েবর অিধকাংশ েদেশ আজও আল্লাহর
দ্বীন ও তাঁর সার্বেভৗমত্ব প্রিতষ্ঠার লড়াই েয এখনও েয তীব্রতর
হয়িন তার মূল কারণ, এ বড় িজহােদ তথা নফেসর িবরুদ্েধ লড়াইেয় িবজয়ী
েমাজািহদই েতমন গেড় উেঠিন।
েমােমেনর জীবেন নামায-েরাযার মত িজহাদও আমৃত্যু। নামায-েরাযার
কাজা আদােয়র ফুরসত থাকেলও িজহােদ েস সুেযাগ নাই। কারণ িজহােদ
অনাগ্রেহর অর্থ আল্লাহর হুকুেমর অবাধ্যতা। আর েসিট এক িবদ্েরাহী
মানিসকতার িবষয়। তাই েসিট মুহুর্েতর জন্য হেলও কুফির। নামােযর
কাজা ঘুেমর েঘােরও হেত পাের। ফেল তােত িবদ্েরাহ বা অবাধ্য
মানিসকতার প্রকাশ ঘেট না। তাই নামায কাজা হওয়ােত েকউ কােফর হয়
না। অথচ আল্লাহর হুকেমর অবাধ্যতা ঘুেমর েঘাের হয়না, হয় সেচতন
মানিসকতায়। েসিট হেলা এক িবদ্েরাহী মানিসকতা। তাই আল্লাহতায়ালা
েযখােন তার দ্বীেনর িবজেয় িজহােদর হুকুম িদেয়েছন েসখােন েস
হুকুেমর অবাধ্যতা চেল না। তাছাড়া জান ও মােলর েকারবানী েতা
কােফরও েদয়। তারাও লড়াইেয় কষ্ট স্বীকার কের, মৃত্যু বরণও কের।
বরং তােদর েকারবানীটা েতা মুসলমানেদর েচেয়ও অিধক। ৬ েকািটরও েবশী
মানুষ িনেজেদর প্রাণ িদেয়েছ দুিট িবশ্ব যুদ্েধ। মুসলমােনরা িবগত
১৪শত বছেরও এত রক্ত েদয়িন। তােদর েস েকারবানীর িবিণমেয়ই কুফির
জীবনদর্শন আজ িবশ্বব্যাপী িবজয়ী এবং পরািজত হেয়েছ ইসলাম। িবশ্েবর
নানা েদেশর পেথপ্রান্তের আজ মার্িকন ৈসিনেকরা েযভােব লড়াই লড়েছ
এবং হাজাের হাজার প্রাণ িদচ্েছ েসিট েকান মুসিলম েদেশর ৈসিনেকরা

িক করেছ? আজ িবশ্ব জুেড় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর েয আিধপত্য েসিট
েতা তােদর লক্ষ লক্ষ নাগিরেকর রক্ত এবং বহু ট্িরিলয়ন ডলােরর নগদ
দােম েকনা। অতীেত একই ভােব িবপুল অর্থ ও রক্েতর দােম আিধপত্য
প্রিতষ্ঠা কেরিছল ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদীরা। কােফরেদর মৃত্যুিট েয
কম েবদনাদায়ক েসিটও নয়। এমনিক যারা িজহাদ না কের িবছানায় মারা
যায়, তােদর মৃত্যুযাতনা েয শহীদেদর েচেয় কম েসিটও নয়। শহীদ
আল্লাহর কােছ েয মহান মর্যাদা ও পুরস্কারিট পায় েসিট তার িনয়েতর
কারেণ। অন্যেদর েথেক এ িনয়তই তােক কােফরেদর েথেক িভন্নতর কের। েস
িভন্নতা েযমন তার বাঁচার লক্ষ্েয, েতমিন বাঁচার পদ্ধিত ও
প্রাণদােন। জীবেনর মহান আল্লাহতায়ালা েস িনয়েতর িভন্নতার কথা
এভােব বেলেছন “যারা ঈমানদার তারা লড়াই কের আল্লাহর রাস্তায়; আর
যারা কােফর, তারা লড়াই কের শয়তােনর পেথ।” আল্লাহতায়ালা েতা
েমােমেনর বাঁচার প্রিতিট মুহুর্েত তার বাঁচবার িনেয়তিটই েদখেত
চান। আর মৃত্যুর মধ্য িদেয় শহীদ ব্যক্িতিট েতা এ সাক্ষীিটই েদয়,
বাঁচার ন্যায় তার মৃত্যুিটইও একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্েদশ্েয।
ঈমানদােরর েস ভাষ্যিটই পিবত্র েকারআেন ধ্বিনত হেয়েছ এভােবঃ “আমার
নামায, আমার েকারবানী, আমার বাঁচা ও আমার মৃত্যূ সবই মহান
রাব্বুল আলামীেনর জন্য।” অথবা “ইন্নািলল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইিহ
রা’জীয়ুন।” অর্থঃ িনশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং িনশ্চয়ই আমরা
তােতই িফের যােবা।”-(সুরা বাকারা)।
আল্লাহর দ্বীনেক যারা ফুৎকাের উিড়েয় িদেত চায় তােদর সংখ্যা িক
িবশ্েব কম? দ্বীেনর প্রিতষ্ঠা ও তােদর েমাকােবলা িক িনছক নামাযেরাযা ও েদায়ার মজিলেস হয়? নবীজী (সাঃ)েকও েস কােজ রণাঙ্গেন
নামেত হেয়েছ। কথা হেলা, ইসলােমর িবরুদ্ধ-পক্ষিট নবী-আমেলর েচেয়
আজও িক কম িহংস্র? মুসিলম েদশগুলীেত তারা েয দখলদাির প্রিতষ্ঠা
কেরেছ তা েথেক এক বর্গ মাইল ভূিমও িক আল্লাহর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায়
েছেড় িদেব? আল্লাহর দ্বীনেক িবজয়ী করার কাজ শুরু করেল, লড়াই েতা
এখােন অিনবার্য। আর েস লড়াইেয় মুসলমােনর মূল হািতয়ার হেলা িজহাদ।
ইসলাম ও মুসিলম উম্মাহেক যারা শক্িতহীন, প্রিতরক্ষাহীন ও পরািজত
েদখেত চায়, একমাত্র তারাই িজহাদহীন েদখেত চায় মুসিলম উম্মাহেক।
িজহােদর িবরুদ্েধ িবশ্বজুেড় আজ েয গািলগালাজ, িমথ্যাচার ও
অপপ্রচার শুরু হেয়েছ তা েতা মুসিলম মেন িজহােদ অনাগ্রহ বাড়ােনার
তািগেদ। তারা চায়, মুসিলম সমােজ িজহােদর এ গুরুত্বপূর্ণ
ইন্সিটউশন বা প্রিতষ্ঠানিটই ধ্বংস েহাক। এবং িবলুপ্ত েহাক,
মুসলমােনর মন ও মনন েথেক িজহােদর েমৗল ধারণা। তােদর কথা সশস্ত্র
লড়াইেয়র হক শুধু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ ও তােদর েসকুলার

এেজন্টেদর।
ভাবটা
েযন,
ইরাক,
আফগািনস্তান,
িফিলস্িতন,
পািকস্তানসহ েয েকান েদেশর েযেকান স্থােন যুদ্ধশুরুর অিধকার
একমাত্র তােদর, তােদর অিধকার েয েকান েদেশ েয েকান স্থােন ইচ্ছা
েতমন
েবামা
বর্ষেণর।
িকন্ত
অিধকার
িদেত
রাজী
নয়
েসিট
প্রিতেরােধর। মজলুেমর প্রিতেরাধেক তারা বলেছ সন্ত্রাস। মজলুেমর
ৈবধ হক েযন, েবামার আঘােত শুধু আহত হওয়া বা মের যাওয়া। এবং এ
ধারণািটেকই তারা েগলােত চায় মুসলমানেদর। েস লক্ষ্েয চায়
মুসলমানেদর েচতনা রাজ্েয আমূল পিরবর্তন। েস পিরবর্তেনর লক্ষ্েযই
তারা চায়, মুসিলম েদেশর িশক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার। আর এিট
শুধু ইসলােমর শত্রুপক্েষর স্ট্রােটজী নয়, একই লক্ষ্েয কাজ করেছ
মুসিলম েসকুলািরষ্টরাও। ফেল িবশ্েবর কােফর শাসকেদর সােথ গলা
িমিলেয় বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলর েসকুলািরষ্ট মুসিলম
শাসেকরাও িজহাদেক িচত্িরত করেছ আিদম বর্বরতা রূেপ। কথা হেলা,
আল্লাহপাক ইসলামেক িবজয়ী করেত েয িজহােদর হুকুম িদেলন, নবীজী
(সাঃ) েয িজহাদ বহুবার লড়েলন এবং শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা েয িজহােদ
শহীদ হেলন, েস পিবত্র িজহােদর এমন অপব্যাখ্যা িক েকান মুসলমান
েমেন িনেত পাের? েমেন িনেল িক তার ঈমান থােক?
আল্লাহর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায় ঈমানদােরর েয লাগাতর লড়াই ও
েকারবানী, ইসলামী পিরভাষায় েসিটই হেলা িজহাদ। িজহাদ শব্দিট এেসেছ
আরবী শব্দ জুহদ েথেক, যার অর্থ প্রেচষ্টা। জােহদ, জাহাদা,
েমাজািহদা, েমাজািহদ -এসব শব্দগুেলা এেসেছ একই মূল শব্দ েথেক।
জুহুদ বা প্রেচষ্টা েযমন একাকী হেত পাের, অন্যেদর িনেয় সম্িমিলত
ভােবও হেত পাের। ব্যক্িতর এ প্রেচষ্টায় প্রিতপক্ষ থাকািট জরুরী
নয়। আরবী ভাষার রীিত হল, যখন এ মূল শব্েদর সােথ অন্য এক বা
একািধক অক্ষর েযাগ হয় তখন তার অর্থও পাল্েট যায়। তাই জুহুদ েথেক
জাহাদা বা মুজাহাদা হেল তার অর্থও িভন্ন হেয় যায়। জাহাদা হেলা
প্রিতপক্েষর বাধার মুেখ লড়াই চািলেয় যাওয়া, প্রিতপক্ষ থাকািট তাই
এক্েষত্ের জরুরী। জাহাদা েথেকই এেসেছ িজহাদ ও মুজািহদা। মুজািহদা
হেত হেল প্রিতপক্ষ থাকািট েযেহতু অপিরহার্য, একাকী ঘের বা
মসিজেদর জায়নামােয বেস মুজািহদা হয় না। তােক লড়াইেয়র ময়দােন
নামেত হয়। যারা েসিট কের তােদরেক বলা হয় েমাজািহদ। এখােন েভেস
আেস একিট সংগ্রামী িচত্র। জােহদ একজন গুহাবাসী দরেবশও হেত পাের
–হেত পাের তার অবস্থান সমাজ ও রাষ্ট্েরর চলমান সংগ্রাম-সংঘাত
েথেক দূের। িকন্তু েমাজািহদ হেত হেল তােক লড়াইেয়র ময়দােন েনেম
আসেত হেব। েসিট েযমন রাজনীিত বা বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন হেত পাের,
েতমিন হেত পাের শত্রুর িবরুদ্েধ যুদ্েধর ময়দােন। হেত পাের িনেজর

নফেসর িবরুদ্েধও। তাই িজহােদ েযমন রক্ত ব্যয় হয়, েতমিন অর্থশ্রম-েমধা-সময়সহ সর্বপ্রকােরর সামর্থ ব্যয় হয়। তাই েকারআেন
েযখােন িজহােদর হুকুম এেসেছ, শুধু প্রানদােনর মধ্েয েসিটেক
সীমাবদ্ধ রাখা হয়িন। প্রানদােনর সােথ শ্রমদান এবং অর্থদানও
গুরুত্ব েপেয়েছ।
মুসলমােনর অপিরহার্য কাজ বা দািয়ত্বিট বুঝেত হেল আল্লাহর আবদ বা
দাস হওয়ার অর্থ িক, প্রথেম েসিট বুঝেত হেব। এখােন ব্যর্থ হেল
ব্যর্থ হয় দািয়ত্বপালন, এবং েস সােথ মুসলমান রূেপ বাঁচািটও। অথচ
আজেকর মুসলমানেদর সবেচেয় বড় অজ্ঞতা –েস সােথ বড় ব্যর্থতা মূলতঃ এ
ক্েষত্রিটেত। আর েস অজ্ঞতা েথেকই জন্ম িনেয়েছ তােদর সকল প্রকােরর
ব্যর্থতা। পূর্বকােলর মুসলমানেদর সফলতার বড় কারণ, পিবত্র
েকারআেনর হুকুমগুেলা বুঝবার ক্েষত্রিটেত তারা িবন্দুমাত্র ভূল
কেরনিন। িবজ্ঞােনর বহু আধুিনক িবষয় তােদর অজানা থাকেলও মুসলমান
হওয়া বা আল্লাহর দাস হওয়ার অর্থ িক েসিট তারা সিঠক ভােবই
বুেঝিছেলন। ফেল তারা েযমন সত্িযকােরর মুসলমান রূেপ েযমন েবেড়
উঠেত
েপেরিছেলন,
েতমিন
েপেরিছেলন
আল্লাহর
দ্বীনেক
িবশাল
সাম্রাজ্য জুেড় িবজয়ী করেত। এরই ফেল সফলতা েপেয়িছেলন আল্লাহর
সন্তুষ্িট অর্জেনও। এবং েস সফলতার সাক্ষ্য এেসেছ েখাদ মহান
রাব্বুল আলামীন েথেক। পিবত্র েকারআেন িতিন বেলেছন, “রাদীআল্লাহু
আনহুম ওয়া রাদু আনহু”, অর্থঃ আল্লাহ তােদর উপর সন্তুষ্ট হেয়েছন
এবং তারাও সন্তুষ্ট হেয়েছ আল্লাহর উপর। আরবীেত আবদ শব্েদর অর্থ
দাস বা েগালাম। এমনিক রাসূলেকও বলা হেয়েছ আল্লাহর আবদ তথা
আল্লাহর দাস। মুসলমান হেত হেল তাই সাক্ষ্য িদেত হয়ঃ “আশহাদু
আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।” অর্থঃ আিম সাক্ষ্য
িদচ্িছ মুহাম্মদ (সাঃ) হেলন আল্লাহর দাস ও রাসূল। এরূপ দাস হওয়ার
মধ্েযই নবী-জীবেনর সবেচেয় বড় পিরিচিত ও শ্েরষ্ঠত্ব। মানুেষর এিটই
আসল পিরিচিত, এবং নবী-জীবেনর এিটই সবেচেয় বড় সূন্নত। নবীজী
(সাঃ)এর আদর্শ অনুসরেণ একই রূপ দাস হেত হয় প্রিতিট মুসলমানেক।
এখােন ব্যর্থ হেল ব্যর্থ হয় তার মুসলমান রূেপ বাঁচািট। মানব
সৃষ্িটর মূল লক্ষ্য হেলা, একমাত্র এ পিরিচিতিট িনেয়ই মানুষ িনেয়ই
বাঁচেব এবং মৃত্যুবরণ করেব। এর িবপরীত েযিট েসিট হেলা আল্লাহর
িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ ও অবাধ্যতা, এবং েস কাজ অিভশপ্ত শয়তােনর।
সমগ্র মানবসৃষ্িট মূলতঃ িবভক্ত এ দুিট িবপরীত ধারায়, তথা দুিট
িবপরীতধর্মী জীবনদর্শেন। মাঝামািঝ েকান তৃতীয় দল েনই। পিবত্র
েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা এ িবভক্ত মানবজািতর একিট বেলেছন
“িহজবুল্লাহ”, আর অপর দলেক বেলেছন “িহযবুশশায়তান”। একদল লড়াই কের

আল্লাহর রাস্তায়, অপর দলিট লেড় শয়তােনর রাস্তায়।এ দুিট ধারার
শুরু হািবল ও কািবল েথেক। এবং অব্যাহত থাকেব েকয়ামত অবিধ।
প্রিতিট ব্যক্িতেক স্বজ্ঞােন চলমান এ দুিট ধারার একিটেক গ্রহণ
করেত হয়। ব্যক্িতর প্রিতভা ও কান্ডজ্ঞােনর সবেচেয় বড় পরীক্ষা হয়
মূলতঃ এ ক্েষত্রিটেত, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয় বা কর্মক্েষত্ের নয়।
আবদ শব্দিটর প্রকৃত অর্থ বুঝেত হেল জানেত হেব তৎকালীন আরব
সমাজেক। েদখেত হেব, েকারআন নাযীেলর সময় আরব সমােজ আবদ্ বা দাস
শব্দিটর প্রেয়াগ িক অর্েথ হেতা েসিট। আজ েস দাসপ্রথা েনই, ফেল
দাস বলেত িক বুঝায় েসিট স্বেচােখ েদখার সুেযাগ নাই। ফেল গেড়
উেঠিন দাস বলেত িক বুঝায় েস সিঠক ধারণািট। ফেল মুেখ আল্লাহর দাস
বেল েঘাষণা িদেলও আজেকর অিধকাংশ মুসলমান হেয় পেড়েছ িনজ িনজ নফেসর
দাস। আজেকর মুসলমানেদর বড় ব্যর্থতা িনছক অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক
ব্যর্থতা নয়, বরং সবেচেয় ভয়ানক ব্যর্থতািট হেয়েছ মুসলমান রূেপ
েবেড় উঠার ক্েষত্রিটেত। আর এর কারণ, আল্লাহর আবদ বা দাস হওয়ার
অর্থ িক েসিট না বুঝার কারেণ। দাস কােক বেল এবং দাসত্ব বলেত িক
বুঝায় েসিট তারা স্বচক্েষ েদিখিন। েকান িকছু না েদেখ িক েসিটর
ছিব আঁকা যায়? তা িনেয় িক েকান ধারনা করা যায়? ফেল েয ব্যক্িত
জীবেন েকান িদন দাস েদিখিন তার জন্য প্রকৃত দাস হওয়াও কিঠন হেয়
পেড়?
অথচ
আল্লাহর
দাসত্বই
হেলা
ব্যক্িতর
জীবেন
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফেল ব্যক্িতর জীবেন সবেচেয় গুরুত্ব পাঠ হেলা,
দাস শব্দিটর অর্থ জানা। এ িবষেয মুর্খতা িনেয় ডাক্তার হওয়া যায়,
িবজ্ঞানী বা আইনজ্ঞও হওয়া যায় িকন্তু মুসলমান হওয়া যায় না।
চাকুিরেত ঢুেক েকউ যিদ তার মূল দািয়ত্বিটই না বুেঝ তেব িক েস
দািয়ত্ব
পালেন
সফলতা
েদখােন
পাের?
মুসিলম
েদশগুিলর
িশক্ষাব্যবস্থার বড় ব্যর্থতা এখােনই। এ িশক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানিবজ্ঞােনর নানা িবষেয় জ্ঞানদান গুরুত্ব েপেলও গুরুত্ব পায়িন
জীবেনর এ মূল পাঠিট। ফেল মুসলমান বলেত িক বুঝায় েস সিঠক ধারণািটই
সাধারণ মুসলমানেদর মােঝ গেড় উেঠিন। এর ফেল মনজগেত গেড় উেঠিন
আদর্শ মুসলমােনর কাঙ্িখত মেডল। ফেল মুসিলম িবশ্েব হাজার হাজার
কেলজ িবশ্ব-িবশ্বিবদ্যালয় গেড় উঠেলও, এেত বােড়িন আল্লাহর িনেবিদত
দাস তথা সাচ্চা মুসলমােনর সংখ্যা। ফেল বাড়েছ না মুসলমানেদর শক্িত
ও ইজ্জত। বরং ইিতহাস িনর্িমত হচ্েছ পরাজয়, পরাধীনতা ও
দূর্নীিতেত।
অথচ
ইসলােমর
প্রাথিমক
যুেগ
একখািন
কেলজ
বা
িবশ্বিবদ্যালয় না থাকেল িক হেব, প্রিতিট ঘর পিরণত হেয়িছল জীবেনর
এ মূল পাঠ িবতরেণর পাঠশালায়। ফেল ঘের ঘের গেড় উেঠিছল আল্লাহর
একান্ত অনুগত দাস। এবং তােদর কারেণই গেড় উেঠিছল মানব-ইিতহােসর

সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। আজও সমগ্র মানব ইিতহােসর তারাই
শ্েরষ্ঠ সৃষ্িট। এ যাবত কােলর সমগ্র মুসিলম ইিতহােস আজও তারাই
সবেচেয় বড় গর্েবর।
েকারআনেক বুঝেত হয় তার শােন নযুল তথা নািযল কােলর সমাজ ও পিরেবশপিরস্িথিতর আেলােক। আজ অবিধ েকারআেনর যত ব্যাখা হেয়েছ সকল
মুফাস্িসরগণ েস েমৗল নীিতিটই েমেন চেলেছন। তাই দআবদদ শব্দিটর
অর্থ বুঝেত হেব েস আমেল দাস বলেত িক বুঝােনা হেতা েস আেলােক।
েদখা যাক েকারআন-নািযল কােল দাসেদর িচত্রটা েকমন িছল? তখন আরেব
দাস রূেপ মানুেষর ক্রয় িবক্রয় হত। ক্রয়কৃত দাসিটর উপর পূর্ণ
মািলকানা প্রিতষ্িঠত হত মিনেবর। তােক েমেন চলেত হত মািলেকর সমস্ত
হুকুম। েকান একিট হুকুমেকও অমান্য করার অিধকার থাকেতা না দােসর।
মািলেকর সমস্ত কাজ তােক কের িদেত হেতা। তােক মািলেকর পক্েষ
যুদ্েধ েযেত হত, যুদ্েধ প্রাণও িদেত হত। স্মরণীয় েয, ওহুেদর
যুদ্েধ মুসিলম েসনাবািহনীর েসনাপিত হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ
হেয়িছেলন এমিন এক ক্রীতদােসর বর্শার আঘােত। েস িছল আবু সুিফয়ান
পিতœ িহন্দার দাস। মিনেবর েকান একিট হুকুম অমান্য করেল েসিট গণ্য
হত িবদ্েরাহ রূেপ। েস িবদ্েরােহর শাস্িত স্বরূপ মিনব দাসেক
ইচ্ছামত িনর্যাতন করেতা, এমনিক হ্ত্যাও করেতা। কােরা অিধকার িছল
না েস কােজ বাধা েদওয়ার। দােসর েকান ধর্মীয় স্বীধনতাও িছল না।
তােক িবশ্বাস করেত হত এবং েমেন চলেত হত মিনেবর ধর্মীয়
িবশ্বাসগুলীও। েস সময় মুসলমান হওয়ািট তাই গণ্য হেতা মািলেকর
িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ রূেপ। ইসলাম গ্রহণ করার কারেণ অেনক দাসেক
নৃশংস িনর্যাতন এবং িনর্যাতন েশেষ িনহতও হেত হেয়েছ, িকন্তু এেত
েকউ বাধা েদয়িন। কারণ েস সমােজ দাসেদর উপর তার মিনক অত্যাচার
করেল বাধা েদওয়ার েরওয়াজ িছলনা। দাসেক বসবােসর জন্য ঘর েদওয়া হত,
িবছােনাও েদওয়া হত। িকন্তু েকান িকছুর উপর তােদর মািলকানা িছল
না। তাই েস আমেলর দাসেক আজেকর চাকুিরজীবী বা কর্মচািরর সমতূল্য
ভাবেল চরম ভূল হেব, কারণ আজেকর কর্মচািররা তােদর কর্মঘন্টার
বাইের স্বাধীন। এমনিক কর্ম-সমেয়ও তারা কর্মকর্তার সকল হুকুম
মানেত বাধ্য নয়। েস ততটুকু মােন যতটুকু তার সার্িভস রুল বা
কর্মিবিধর আওতাভূক্ত। তাই েকান পুিলশ বা েকরানীেক িদেয় ঝাড়ুদািরর
কাজ কিরেয় েনওয়া যায়না। অথচ েস আমেল দাসেদর জন্য েকান কর্মিবিধ
িছল না। সর্ব ধরেণর কাজ করেত তারা বাধ্য িছল।
বীজ েথেক েযমন প্রকান্ড গাছ জন্মায়, েতমিন ব্যক্িতর িনজস্ব ধারণা
েথেকই জন্ম েনয় তার িনজস্ব কর্ম, চিরত্র ও আচরণ। ব্যক্িতর কর্ম,

আচরন, চিরত্র ও সংস্কৃিত হেলা তার অন্তঃিনিহত ধারণারই প্রিতফলন।
তাই প্রকৃত মুসলমান রূেপ েবেড় উঠার কাজিট শুরু করেত হয় আল্লাহর
দাস বা েগালাম বলেত িক বুঝায় েস িবষেয় সিঠক ধারণািট গেড় েতালার
মধ্য িদেয়। ইসলামী পিরভাষায় েস ধারণািটই হেলা আক্িবদা। এ
আক্িবদাই িনর্ধারণ কের েদয় তার আমল ও আখলাক েকমন হেব। দুর্বৃত্ত
ব্যক্িতর আচরণ েদেখই বুঝা যায় ব্যক্িতর মূল েরাগ েদেহ নয়, তার
আক্িবদায়। নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ িবপুল সময় ব্যয় সময়
কেরেছন মানুেষর আক্িবদার সংেশাধেন। েকারআেনর ক’িট আয়াত নামাযেরাযা-হজ্জ-যাকােতর আহকাম েশখােত? েবশীর ভাগ আয়াত েতা এেসেছ
ব্যক্িতর জীবন ও জগত িনেয় িবশুদ্ধ আক্িবদা বা ধারণা িনর্মােন।
িকন্তু েসিট িক অর্থ না বুেঝ িনছক েতলাওয়ােত হয়। ইসলােমর
প্রাথিমক যুেগ জ্ঞােনর িবশাল ভান্ডার গেড় উেঠেছ মুসলমানেদর
আক্িবদার পিরশুদ্িধেত। িকন্তু বর্তমােন রাস্তা-ঘাট ও কলকারখানা
গড়া
গুরুত্ব
েপেলও
গুরুত্ব
পায়িন
আক্িবদা
গড়ার
ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট। বাংলােদেশর মত েদশিট যখন দুর্বৃত্িতেত
িবশ্ব িশেরাপা লাভ কের তখন িক আর বুঝেত বািক থােক েয, েদশিটর মূল
সমস্যা তার জলাবায়ু বা ভূ-প্রকৃিতেত নয় বরং জনগেণর আক্িবদা ও
িবশ্বােস। এবং েসিট দআবদদ, দইবাদতদ, দিজহাদ,দ দমুসলমানদ –এসব
েমৗিলক শব্দগুিলর আক্িবদাগত সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারেণ। ফেল
বাংলােদেশর ন্যায় েদেশ িবপুল সংখ্যক মসিজদ মাদ্রাসা থাকেল িক
হেব, প্রকট সমস্যা সৃষ্িট হচ্েছ প্রকৃত মুসলমান রূেপ েবেড় উঠায়।
নবীজী (সাঃ)-এর জামানায় দাস বলেত মানুষ যা বুঝেতা, মহান
আল্লাহাতায়ালা েসরূপ দাস রূেপই েদখেত চান প্রিতিট মুসলমানেক।
অনুগত দাস রূেপ তােক মানেত হেব েকারআেনর প্রিতিট হুকুম, েয েকান
একিট হুকুেমর অবাধ্যতা গণ্য হেব আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ রূেপ।
েস অবাধ্যতার কারেণ েস গণ্য হেব কােফর রূেপ। মুসলমান হওয়ার শর্ত
হেলা, তােক ইসলােম প্রেবশ করেত হেব পিরপূর্ণ ভােব। েকারআেন বলা
হেয়েছ, “উদখুলু িফস িসলেম কা’আফ্ফা” অর্থঃ েতামরা ইসলােম প্রেবশ
কেরা পিরপূর্ণ ভােব। এ আয়ােত সুস্পষ্ট, ইসলাম কবুল করার অর্থ
ইসলােমর পূর্ণ প্যােকজেক কবুল করা। েদাকােনর শিপং িলষ্েটর মত
েখয়াশ-খুিশ মত একিটেক গ্রহন এবং অপরিটেক বর্জেনর অনুমিত এখােন
েনই। শুধু নামায-েরাযােক গ্রহণ করা হেলা, হজ্জ-যাকাতেক নয় –েস
সুেযাগ ইসলাম েদয়না। এিট আল্লাহর হুকুেমর অবাধ্যতা। একই ভােব
নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকাতসহ ইসলােমর সব িবধান গুেলােক েকউ কবুল
করেলা অথচ ধন-সম্পদ ও প্রাণ বাঁচােনার ভেয় িজহাদ েথেক দূের
থাকেলা –েসিটও আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। এ িবদ্েরােহর

শাস্িত েযমন দুিনয়ায় েপেত হয়, েতমিন আেখরােতও। আল্লাহতায়ালা চান
তার বান্দাহর পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। মুসলমান শব্দিটর
আিভধািনক অর্থও হেলা পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। এবং এ
নামিট িদেয়িছেলন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।আল্লাহতায়ালার কােছ তাঁর
েদওয়া এ নামিট এতটাই পছন্েদর হেযিছল েয েকয়ামত অবিধ িতিন এ নামিট
তার প্রিতিট আনুগত ও আত্মসমর্িপত বান্দাহর জন্য েরেখ িদেয়েছন। আর
েস আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ হেলা আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর ডােক
“লাব্বােয়ক” তথা “আিম হািজর” বলা। এিটই হেলা হযরত ইব্রাহীম
(আঃ)এর সূন্নত। যখন তাঁেক মাতৃভূিম পিরত্যােগর িনর্েদশ েদয়া হেলা
তখন েযমন লাব্বােয়ক বেলিছেলন, েতমিন লাব্বােয়ক বেলিছেলন যখন
স্ত্রী হােজরা ও িশশু পুত্র ইসমাইলেক মক্কার মানবশূণ্য প্রান্তের
েরেখ আসার হুকুম হেলা। তখনও লাব্বােয়ক বেলিছেলন। নবীজী ও তাঁর
সাহাবাগণ মূলত েস ইব্রাহীমী সূন্নেতরই আজীবন চর্চা কের েগেছন।
তাঁরা েবঁেচেছন এবং মারা েগেছন একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। অথচ
েসিটর চর্চা আজেকর মুসলমানেদর মােঝ ৈক? এিটই িক আজেকর যুেগ
ইসলােমর পরাজয় ও মুসলমানেদর ইজ্জতহীন পরািজত অবস্থার মূল কারণ
নয়? নবীজী (সাঃ)র আমেল এমন েকান সাহাবা িছেলন না যারা শুধু
নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকাত পালন কেরেছন অথচ িজহােদ যানিন। এমনিট েস
সময় গৃহীত হত মুনািফকাত রূেপ। অথচ আজেকর মুসলমানেদর এিটই বড়
েরাগ। লক্ষ লক্ষ মুসলমান নামায-েরাযা কবুল করেত রাজী, িকন্তু
যাকাত িদেত রািজ নয়। রাজী নয় িপতামাতার েরেখ যাওয়া সম্পেদর শিরয়ত
েমাতােবক বন্ঠন করেত। রাজী নয় েদেশর আইন-আদালেত আল্লাহর আইেনর
প্রিতষ্ঠায়। রাজী নয় সূদব্যাংেকর িবলুপ্িতেত। আবার অেনেক নামাযেরাযা-হজ্জ-যাকাত কবুল করেত রাজী, রাজী তাবলীেগর কােজও, িকন্তু
রাজী নয় িজহােদর ময়দােন নামেত। এমনিক আল্লাহর দ্বীন পরািজত এবং
তাঁর আইন আস্তাকুঁেড় িনক্িষপ্ত হেত েদেখও। িজহােদ রাজী নয় মুসিলম
ভূিম কােফর কর্তৃক অিধকৃত হেলও। আল্লাহর িবরুদ্েধ এত িবদ্েরােহর
পর েকান মুসলমান -িনেজেক যতই েস মুসলমান রূেপ েঘাষণা িদক না েকন,
মুসলমান থােক কী?
আল্লাহর প্রিত আনুগত্েযর েয েঘাষনা কােলমা পােঠর মাধ্যেম িদেত
হয়, আল্লাহতায়ালা চান তার বান্দাহ েস আনুগত্েয আমৃত্যূ কােয়ম
থাকুক। মুেখ কােলমার েঘাষণা অথচ কর্মজীবেন েস হুকুেমর িবেরাধীতা,
-আল্লাহর কােছ েসিট অিত অপছন্েদর। মহান আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্েদর
েস িবষয়িট পিবত্র েকারআেন েঘািষত হেয়েছ এভােব- “েহ মুিমনগণ!
েতামরা যা কর না তা েকন বল? েতামরা যা করনা তা বলা আল্লাহর কােছ
খুবই অপছন্েদর। আল্লাহতায়ালা তােদরেক ভালবােসন, যারা তাঁর পেথ

সািরবদ্ধভােব লড়াই কের, েযন তারা সীসাগালােনা প্রাচীর।” -(সুরা
সাফ, আয়াত ৩-৫)। লড়াই েয েকান েদেশ ও সমােজই অিনবার্য। একাজ শুধু
মুসলমােনর নয়, কােফরেদরও। মার্িকন বািহনী লড়েছ িনজ ভূিম েথেক
হাজার হাজার মাইল দূেরর বহু েদেশ। িনজ েদেশর বাইের তােদর যত
সামিরক ঘািট রেয়েছ মুসলমানেদর তত ঘািট িনজ েদেশর অভ্যন্তেরও েনই।
ভারত অিবরাম লড়েছ কাশ্িমের ও পূর্ব ভারেত। একাত্তের লেড়িছল
বাংলােদেশর অভ্যন্তের। যুদ্ধ বা লড়াইেক তাই মানুেষর জীবন েথেক
আলাদা করা যায় না। িনেজরা যুদ্ধ না চাইেলও শত্রু পক্ষ যুদ্ধ
চািপেয় েদয়। েযমন চািপেয় িদেয়েছ আফগািনস্তান, ইরাক, িফিলস্িতন ও
কাশ্িমের। তাই কর্ম, িচন্তা ও ইবাদতেক িনছক নামায-েরাযা-হজ্জযাকােত সীমাবদ্ধ রাখার সুেযাগ েনই। যুদ্ধ এবং যুদ্েধর িবধান থাকা
একিট পিরপূর্ণ দ্বীেনর ক্েষত্ের তাই অিনবার্য। কােফরেদর সােথ েস
লড়াই মসিজেদ হয় না, হয় রণাঙ্গেন। শত্রুর চািপেয় েদওয়ার যুদ্েধর
মুেখ ঈমানদােরর নীরব থাকারও সুেযাগ েনই। আল্লাহতায়ালা েস িবষেয়
অলংঘনীয় িনর্েদশ িদেয়েছন। তাছাড়া লড়াই ছাড়া আল্লাহতায়ালার
দ্বীেনর িবজয় কীরূেপ সম্ভব। নবীজীর েচেয় বড় শান্িতবাদী প্রচারক
আর েক হেত পাের? িকন্তু তার িবরুদ্েধও িনর্মূেলর েচষ্ঠা হেযেছ।
ইসলােমর িবপক্ষ শক্িত রাষ্ট্ের আল্লাহর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠা কখনই
েমেন িনেত রাজী না। এ িবষেয় সর্বকােলর শয়তানী শক্িতর আচরণ
অিভন্ন। ইসলােমর পক্েষর শক্িতর িনর্মূল ছাড়া অন্য িকছুেত তারা
রাজী নয়। আল্লাহতায়ালা ইসলােমর শত্রু পক্েষর েস আগ্রাসী মনভাব
এবং েস সােথ িনেজর অিভপ্রায়িট ব্যক্ত কেরেছন এভােবঃ “তারা মুেখর
ফুঁৎকাের আল্লাহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আল্লাহ তাঁর আেলােক
পূর্ণভােব িবকিশত করেবন যিদও কােফররা তা অপছন্দ কের। -(সুরা সাফ,
আয়াত ৮)।
আল্লাহর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠার কাজিট অিত উচ্চমর্যাদার কাজ। এ কােজর
প্রিতদানও তুলনাহীন। এবং েসিট হেলা অনন্ত কােলর জন্য জান্নাত।
মানব সমােজ সবাই েকান না েকান কােজ ব্যস্ত, িকন্তু সর্েবাচ্চ
মর্যাদার কাজ সবার জুেট না। কত অসংখ্য মানুষ েতা আজীবন কািটেয়
েদয় েকান এক দুর্বৃত্ত শাসক বা েনতার অনুগত ৈসিনক রূেপ। অতীেতর
যুদ্ধগুলীেত বহু েকািট মানুষ েতা েস কােজ প্রাণও িদেয়েছ। এবং
এখনও অেনেক িদচ্েছ। দুর্বৃত্েতর েসবক হওয়া িনেজই এক দুর্বৃত্িত।
আল্লাহতায়ালা তার ঈমানদার বান্দাহেক এমন দুর্বৃত্িত েথেক বাঁচােত
চান। কুফির বা িশরকী শুধু মুর্িতপুজা নয়, বরং বড় কুফির ও িশরকী
হেলা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য েকান আইনেক রাষ্ট্ের প্রিতষ্ঠা করা।
পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহর েস েঘাষণা এেসেছ এভােবঃ “◌ৃযারা

আল্লাহর নািযলকৃত আইন অনুযায়ী িবচােরর ফয়সালা কের না তারা কােফর।
-(সুরা মােয়দাহ, আয়াত ৪৪)। একই সুরার পরবর্তী আয়ােত বলা হেয়েছঃ
“◌ৃযারা আল্লাহর নািযলকৃত আইন অনুযায়ী িবচােরর ফয়সালা কের না
তারা জােলম। -(সুরা মােয়দাহ, আয়াত ৪৫)। বলা হেয়েছ “ৃযারা আল্লাহর
নািযলকৃত আইন অনুযায়ী িবচােরর ফয়সালা কের না তারা ফােসক বা পাপী।
-(সুরা মােয়দাহ, আয়াত ৪৭)।তাই শুধু নামায-েরাযা-হজ্জ-যাকাত পালন
করেলই কােফর, জােলম ও ফােসক হওয়া েথেক মুক্িত েমেল না। তােক
রাষ্ট্র ও সমােজর বুেক আল্লাহর আইেনর পূর্ণ প্রিতষ্ঠায়ও সেচষ্ট
হেত হয়। রাষ্ট্ের আল্লাহর আইেনর প্রিতষ্ঠার িবষয়িট ইসলােম এতই
গুরুত্বপূর্ণ েয েসিট বুঝােত আল্লাহতায়ালা সুরা মােয়দায় পর পর
িতনিট আয়াত নািযল কেরেছন। এমন িক নামায-েরাযার িনর্েদশও এভােব
একই সুরার পরপর িতনিট আয়ােত আেসিন। এবং আল্লাহর আইেনর প্রিতষ্ঠা
যারা কের না তােদর পিরচয়িটও বা িক হেব েসিটও উক্ত িতনিট আয়ােত
সুস্পষ্ট ভােব বেল েদওয়া হেয়েছ। তাই একিট রাষ্ট্র মুসিলম িকনা েস
িবচার েদশিটর মুসিলম জনসংখ্যা, মসিজদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা গুেণ হয়
না। বরং েস েদেশ আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব ও আল্লাহর আইেনর প্রিতষ্ঠা
আেছ িকনা েসিটই এখােন মূল। আজেকর ভারেত বা বাংলােদেশ েয িবশাল
মুসিলম জনসংখ্যা ও মসিজদ-মাদ্রাসা আেছ তা িক নবীজী (সাঃ)র আমেল
বা েখালাফােয় রােশদার সময় িছল? িকন্তু তখন আল্লাহর দ্বীেনর িবজয়,
তার আইেনর প্রিতষ্ঠা যতটা গুরুত্ব েপেয়িছল তা িক আেদৗ গুরুত্ব
েপেয়েছ এ িবশাল সংখ্যক মুসলমানেদর কােছ? পায় িন। আর পায়িন বেলই
তােদর হােত নানা দেলর বা েনতার িবজয় বাড়েলও বােড়িন আল্লাহর আইেনর
প্রিতষ্ঠা। বােড়িন ইসলােমর িবজয় ও মুসলমােনর েগৗরব। মুসিলম েদেশ
িনর্িমত হচ্েছ না উচ্চতর সভ্যতা। বরং তারা িবশ্বেজাড়া েরকর্ড
গড়েছ দুর্বত্িতেত। অথচ “সুনীিতর প্রিতষ্ঠা ও দূনীিতর িনর্মূল” েক
মুসলমােনর
জীবন
িমশন
রূেপ
িনর্ধারণ
কের
িদেয়েছন
মহান
আল্লাহতায়ালা। অথচ েস িমশেন অংশগ্রহণ ক’জন মুসলমােনর। অথচ তােদর
অংশগ্রহণ েবেড়েছ দুর্নীিতেত। েবেড়েছ অবাধ্যতা। কথা হল্,ে◌া এত
অবাধ্যতা ও দূর্নীিতর এমন িশেরাপা িনেয় েশষ িবচার িদেন নবীজী
(সাঃ)র সামেন তাঁর উম্মত রূেপ তারা মুখই বা েদখােব িক কের?
সাফায়াতই বা পােব েকমেন? আল্লাহতায়ালার দরবাের জবাবই বা িদেব িক
কের?
পরাজয়, পরাধীনতা ও দূর্নীিতর মধ্য িদেয় ইসলােমর মুেখ কািলমা েলপন
ছাড়া আজেকর মুসলমানেদর দ্বারা েকান কল্যাণিট হেয়েছ? অথচ নবীজী
(সাঃ)র আমেল মুসলমানেদর জানমাল, সময় ও সামর্েথর সবেচেয় বড় খরচিট
হেয়েছ আল্লাহর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায়। অথচ আজ েযিট হচ্েছ তা হল নানা

দল, নানা েদশ, নানা ভাষার নােম মুসিলম ভূিমর িবভক্িত এবং েস
িবভক্িতেক স্থায়ীতর করেত জানমােলর িবপুল খরচ। প্রায় প্রিতিট
মুসিলম েদেশর রাজৈনিতক ময়দােনর মধ্যভাগ েথেক ইসলামেক বলপূর্বক
হিঠেয় েস স্থান দখেল িনেয়েছ রাজতন্ত্র, জািতয়তাবাদ ও েসকুলািরজম।
হিঠেয় িদেয়েছ আল্লাহর আইন। এভােব প্রচন্ড এবং অিবরাম িবদ্েরাহ
চলেছ আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ। এবং েসিট হচ্েছ িনেজেদর মুসিলম
নােমর আড়ােল। এসব মুসিলম েদেশ রাজনীিত বলেত বুঝায় এসব পার্িথব
স্বার্থিচন্তার রাজনীিত। তােদর েচতনার মানিচত্ের আল্লাহর আইেনর
প্রিতষ্ঠার অঙ্িগকার েকান স্থানই পায়িন। ফেল গেড় উিঠিন িজহাদ।
আজেকর মুসলমানেদর এিটই সবেচেয় বড় ব্যর্থতা। ব্যক্িতর েদেহ েয
প্রাণ আেছ েসিটর িবচাের েদেহর নড়াচড়ার সামর্থই মূল। মৃত ব্যক্িতর
েস সামর্থ থােক না, তাই েস মৃত। েতমিন ঈমানদােরর জীবেন ঈমান েয
েবঁেচ আেছ েসিট প্রকাশ পায় তার িজহােদ অংশগ্রহেন। নামায-েরাযা
মিদনার মুনািফকেদরও িছল, িকন্তু িছল না িজহােদর সামর্থ। তাই তারা
িচত্িরত হেয়েছ মুনািফক রূেপ। েয সমােজ ঈমানদারেদর উপস্িথিত েস
সমােজ িজহােদর শুরুিটও তাই অিনবার্য। আর তােদর সংখ্যা নবীজীর
আমেলই িছল সবেচেয় েবশী, তাই েস আমেল লাখ খােনক মানুষ মাত্র দশ
বছের যত িজহাদ সংগিঠত করেত েপেরেছ তা বাংলােদেশর েকািট েকািট
মুসলমান িবগত প্রায় হাজার বছেরও করেত পািরিন। ফেল েদেশ দখেল েগেছ
কখনও রাজতন্ত্িরেদর হােত, কখনও বা উপিনেবিশক কােফরেদর হােত, আর
আজ দখেল েগেছ স্বেঘািষত ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর হােত। বর্তমান
ক্ষমতাসীন পক্েষর কােছ ইসলােমর প্রিত অঙ্িগকার িচত্িরত হচ্েছ
সাম্প্রদািয়ক পশ্চাদপদতা। ইসলােমর এসব স্বেঘািষত শত্রুরা আল্লাহর
আইনেক িনক্িষপ্ত কেরেছ আস্তাকুঁেড়।
েকান ব্যক্িতর জীবেন িজহােদ অংশ েনওয়ার সুেযাগ হয়েতা নানা কারেণ
নাও আসেত পাের। েচােখর সামেন িজহাদ শুরু হেল তা েথেক দূের থাকা
একমাত্র মুনািফকেদর কাজ। তাছাড়া আল্লাহর দ্বীন েযখােন পরািজত,
েকারআেনর আইন েযখােন আস্তাকুেড় িনক্িষপ্ত, ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর
তান্ডব েযখােন সমাজ ও রাষ্ট্েরর সর্বত্র জুেড় -েসখােন িজহাদ েথেক
দূের থাকার অবকাশ েকাথায়? আর েসিট হেল কারা দ্বীেনর িবজয় আনেব?
েফেরশতাগণ? েসিট েতা আল্লাহর রীিত নয়। নবীজীর আমেল একমাত্র অন্ধ,
বিধর ও ৈদহীকভােব পঙ্গু ব্যক্িতগণ ছাড়া েকউ িক িজহাদ েথেক দূের
েথেকেছ? আর দূের থাকেল তােদরেক িক মুসলমান বলা হেয়েছ? ৈদহীক
সামর্থ থাকা সত্ত্েবও যারা িজহাদ েথেক দূের েথেকেছ তােদরেক সবাই
েজেনেছ মুনািফক রূেপ। মুসলমােনর কাজ হেলা, আমৃত্যু েনক আমেল
িনেয়ািজত থাকা। আর িজহাদ হেলা সর্বশ্েরষ্ঠ েনক আমল। হাদীেস েস

কথািট এক বার নয়, বহুবার এেসেছ। তাই েকান ঈমানদার ব্যক্িত িক এমন
েনক আমল েথেক দূের থাকেত পাের? এ িবষেয় হাদীেসর িকছু উদ্ধৃিত
েদওয়া যাক। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)েথেক বর্নীত, রসূেল পাক
(সাঃ)েক িজজ্ঞাস করা হল, েকান আমলিট শ্েরষ্ঠ। িতিন জবাব িদেলন,
আল্লাহর উপর িবশ্বাস করা এবং আল্লাহর পেথ িজহাদ করা। -আল েবাখারী
ও আল মুসিলম। হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) েথেক বর্নীতঃ আল্লাহর রাসূল
(সাঃ) তাঁর সাহাবােদর মােঝ উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন, আল্লাহর
রাস্তায় িজহাদ এবং আল্লাহর (তাঁর সকল গুেণর) উপর িবশ্বাস হল সকল
আমেলর মধ্েয সবেচেয় শ্েরষ্ঠতর। সাহাবােদর মধ্য েথেক এক ব্যক্িত
উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন, “েহ আল্লাহর রাসূল! আিম যিদ আল্লাহর
রাস্তায় িনহত হই তেব িক আমার সকল গুনাহ মাফ কের েদওয়া হেব?”
আল্লাহর রাসূল জবাব িদেলন, “হ্যাঁ, যিদ তুিম আল্লাহর রাস্তায়
িনহত হও, ৈধর্য্য ধর, প্রিতদােনর ব্যাপাের আশাবাদী হও এবং
(যুদ্েধর ময়দােন) যিদ িপছেন না এেস সামেন এগুেত থাক।” –আল
মুসিলম। হযরত জািবর (রাঃ) েথেক বর্নীতঃ এক ব্যক্িত আল্লাহর রাসূল
(সাঃ)েক িজজ্েঞস করেলন, “বলুন েহ আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আিম যিদ
আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা অবস্থায় িনহত হই তেব আমার অবস্থান
েকাথায় হেব?” িতিন জবাব িদেলন, “জান্নােত।” েস ব্যক্িতর মুেখর
মধ্েয েয কেয়কট্ েখজুর িছল তা িতিন দূের েফেল িদেলন। এবং ঝাঁিপেয়
পড়েলন লড়াইেয়র ময়দােন
হেলন।” – আল মুসিলম।

এবং

লড়াই

করেত

লাগেলন

যতক্ষন

না

িনহত

নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ েয আল্লাহর আনুগত্েয কীরূপ িনেবিদত-প্রাণ
দাস িছেলন তার উপরুক্ত হাদীসগুল্ ে◌াহেলা তার উদাহরণ। আল্লাহর েস
দাসত্েব তারা িবিণেয়াগ কেরিছেলন তােদর সর্েবাচ্চ প্িরয় বস্তুিট,
এবং েসিট িছল তােদর িনজ প্রাণ। আল্লাহর রাস্তায় প্রাণদােনর েস
প্রবল প্েররণােতই তােদর মােঝ প্রচন্ড ভােব েবেড়িছল িজহােদ
অংশগ্রহণ। িজহাদেক তারা িবশ্বাস করেতন জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ আমল
রূেপ। শহীদ হওয়া গণ্য হেতা জীবেনর সবেচেয় বড় অর্জন রূেপ। অথচ
আজেকর মুসলমানেদর মন ও মনেন েস েচতনা স্থান পায়িন। তােদর েচতনার
ভূবনিট পূর্বকােলর মুসলমানেদর েথেক িভন্নতর। ধর্মপালন বলেত বুঝায়
নামায-েরাযা-যাকাত-হজ্জ পালন, এর বাইের েবশী দূর েযেত তারা রািজ
নয়। আল্লাহর দ্বীেনর প্রিতষ্ঠা তােদর লক্ষ্য বা এেজন্ডা নয়,
তােদর লক্ষ্য েতা িনেজর বা িনজ দেলর স্বার্থ রক্ষা। েসিট যিদ
কােফরেদর সােথ িমত্রতা গেড়ও হয়। তারা িনজ দল বা িনজ মেতর িবজেয়
জান িদেত রাজী। তারা জান িদেত রাজী সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর সােথ
কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় যুদ্ধ লড়েত। বাংলােদেশ ইসলােমর িবপক্ষ পক্ষিট

১৯৭১েয ভারেতর সােথ িমেল েসিটই কেরেছ, আর আজ আজ ইরাক, পািকস্তান
ও আফগািনস্তােনর সরকার েসিট করেছ মার্িকনীেদর সােথ িমেল। অথচ
এরাই আল্লাহর রাস্তায় প্রাণদানেক চরমপন্িথ মতবাদ বেল। তােদর কােছ
আল্লাহর রাস্তায় িজহাদ গণ্য হয় সন্ত্রাস রূেপ। অথচ ইসলােমর
শত্রুেদর যুদ্ধেক –এমন িক তােত যিদ লক্ষ মানুেষর মৃত্যু হয়,
সন্ত্রাস বলেত এরা রাজী নয়। তােদর কােছ েসিট চরমপন্থাও নয়।
সন্ত্রাস রূেপ গণ্য হয় না িনরীহ ও িনরস্ত্র মানুেষর মাথার উপর
মার্িকনীেদর েবামা বর্ষণ। তাই ইরাক ও আফগািনস্তােন েয মার্িকনীরা
লক্ষািধক মানুষেক হত্যা করেলা, তােদর প্রিত এসব মুসিলম নামধাির
েনতা ও বুদ্িধজীবীেদর েকান ক্েষাভ েনই, েকান ঘৃণাও েনই। বরং
তােদর সােথ তারা সর্ব-প্রকার সহেযািগতায় রাজী। তােদর েঘািষত
সহেযািগতািটর ক্েষত্রিট হেলা, বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদেশ যারা
আল্লাহর আইেনর িবজয় চায় তােদর িনর্মূল। তাই প্রমাণ েমেল, যুদ্ধ
বা মানবহত্যায় তােদর েয অনাগ্রহ আেছ তা নয়, বরং েস অনাগ্রহিট
শুধু আল্লাহর পেথ িজহােদ। আল্লাহর দ্বীেনর িবজয় ও শিরয়েতর
প্রিতষ্টা
প্রিতেরাধ

তােদর কােছ শুধু ঘৃণার িবষয়ই নয়, সর্বশক্িত
করার িবষয়ও। তাই ইসলােমর িবজয় রুখেত তারা

িদেয়
একিট

রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধও লড়েত দু’পােয় খাড়া। এ লক্ষ্েয কােফরেদর সােথ
কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় যুদ্ধ এবং েস যুদ্েধ প্রাণ িদেতও রাজী। ভারেতর
কােফর েনতৃত্েবর সােথ বাংলােদেশর ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর এজন্যই
এত সখ্যতা ও সম্প্রীিত। প্রশ্ন হেলা, কােফর আবু লাহাব ও আবু েজহল
েথেক মুসিলম নামধাির এসব েনতােদর প্রার্থক্যিট েকাথায়? এবং
আল্লাহর িবরুদ্েধ এর েচেয় বড় িবদ্েরাহই বা আর িক হেত পাের?

