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[eিট মাoলানা মoদূদীর (রঃ) eকিট ভাষণ। 1946 সােলর 30েশ িডেসmর লােহার জামায়ােত iসলামীর সেmলেন িতিন 
e ভাষণ েদন। িশয়ালেকাট সংলg মুরাদপুের সেmলনিট aনুি ত হয়।]   

সমs pশংসা েসi আlাহ তাআলার, িযিন িনিখল িবে র eকমাt s া, মািলক eবং শাসক। িযিন aসীম jান, aনgুহ o 
kমতা বেল ei িব জাহান পিরচলনা কেরেছন। িযিন মানব জািতেক সৃি  কের তােক দান কেরেছন jান o িবেবক- বুিdর 
নয্ায় aমূলয্ শিk আর সমাসীন কেরেছন dিনয়ায় তাঁর িখলাফােতর মযর্াদায়। িযিন মানুেষর পথ pদশর্েনর িনিমt যুেগ 
যুেগ নবীেদর মারফেত নািযল কেরেছন িকতাবসমূহ।  

আlাহর কrণারািশ বিষর্ত েহাক তাঁর েস সব সmািনত o েনক বাnােদর uপর যাঁরা dিনয়ায় eেসিছলন মানুষেক pকৃত 
মানুষয্t েশখােত, যারা মানুষেক তার জীবেনর uেdশয্ সmেকর্ সেচতন কের েগেছন, আর বাতেল িদেয়েছন তার জীবন 
যাপেনর সিঠক পdিত। আজ dিনয়ায় যা িকছু িহদায়ােতর আেলা, নিতক পিবtতা, পুণয্ o পরিহযগারীর িনদশর্ন েদখা 
যােc তা হেc আlাহর e েনক বাnােদরi পথ- িনেদর্েশর ফল। dিনয়ার মানুষ কখেনা তাঁেদর e aনুgেহর কথা ভুলেত 
পারেব না।  

িpয় বnগুণ, আমরা আমােদর সেmলনgেলােক d’ েটা aংেশ ভাগ কের থািক। eকাংেশ আমরা পরsর বেস আপন কাজ 
কমর্ যাচাi-পযর্ােলাচনা কির eবং তােক আেরা সামেন eিগেয় েনoয়ার পরামশর্ কের থািক। আর িdতীয়াংেশ আমরা 
সেmলন sােনর সাধারণ aিধবাসীেদর কােছ দাoয়াত েপশ কের থািক। আজেকর e সেmলন েশেষাk uেdেশয্i aনুি ত 
হেc। আমরা েকান বstর িদেক েলাকেদর আহবান জািনেয় থািক aথবা আমােদর দাoয়াত িক, e কথাটুকু বলার জেনয্i 
আমরা আপনােদরেক eখন ক  িদিc।  

আমােদর দাoয়াত 

আমােদর দাoয়াত হেc যারা pথমত :বংশগত মুসলমান eবং িdতীয়ত: মুসলমান নয় eমন সব মানবেগা ীর pিত। 
eেদর pেতয্েকর জনয্i আমােদর কােছ িবেশষ পয়গাম রেয়েছ । িকnt পিরতােপর িবষয় েয, eখােন েশেষাk দেলর 
েলাকেদরেক আিম েদখেত পািc না। আমােদর aতীেতর ভুল o বতর্মান aবsার ফেলi মানব জািতর eক িবরাট aংশ 
আমােদর েথেক দূের সের েগেছ। eমতাবsায় তােদর o আমােদর মহান pভু আমােদর পথ pদশর্েনর জনয্ নবীেদর 
মারফত েয পয়গাম পািঠেয়িছেলন , তােক তােদর কােছ েপৗছােনার সুেযাগ আমরা খুব কমi েপেয় থািক। যা েহাক, তারা 
eখােন uপিsত েনi বেল মুসলমানেদর জেনয্ দাoয়ােতর িদিদর্  aংশেকi আিম eখােন েপশ করেবা। মুসলমানেদর 
আহবান হেc ei েয, মুসলমান িহেসেব তাঁেদর uপর েয দািয়t o কতর্বয্ নয্s হয়, তা তারা পুেরাপুির aনুধাবন o পালন 
কrন।  

আমরা মুসিলম, আমরা আlাহ o তার দীনেক েমেন িনেয়িছ, েকবল eটুকু কথা বেলi আপনারা দািয়tমুk হেত পেরন 
না। বরং আপনােদর e েচতনাo থাকেত হেব েয, েয মুহূেতর্ আপনারা আlাহেক আপন pভু eবং তাঁর দীনেক িনেজেদর 
জীবন িবধান বেল েমেন িনেয়েছন িঠক েসi মুহূতর্ েথেক আপনােদর uপর eক িবরাট দািয়to eেস পেড়েছ। পরnt েস 
দািয়t পালেনর পাnা িক, েস সmেকর্ আমােদরেক িচnা ভাবনা করেত হেব। কারণ, eেত আপনারা বয্থর্কাম হেল 
আপনােদর dিনয়া o আিখরাত uভয়i বয্থর্ হেয় যােব। eর মn পিরণিত েথেক আপনারা েকাথাo েরহাi পােবন না।  

মুসলমােনর দািয়t 

েস দািয়tটা িক? তা ধু আlাহ o তাঁর িফিরশতা, তার িকতাব, তার রাসূল o পরকােলর pিত আপনােদর ঈমান আনা নয় 
aথবা তা ধু আপনােদর নামায পড়া, েরাযা রাখা, যাকাত েদয়া eবং হj করার বয্াপােরo নয়, িকংবা তা িববাহ, 
তালাক, utরািধকার iতয্ািদ িবষেয় িকছুটা iসলামী িবধান েমেন েনয়াo নয়, বরং e সেবর uে র্ eক িবরাট দািয়t 
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আপনােদর uপর নয্s হেয় থােক। তা হেc ei েয, েয মহান সেতয্র uপর আপনারা ঈমান eেনেছন, তার সাkীrেপ 
সারা dিনয়ার সামেন আপনােদরেক দাঁড়ােত হেব।  

কুরআন মজীেদ ‘মুসলমান’ নােম আপনােদরেক eকিট sতnt জািতর মযর্াদা েদয়া হেয়েছ।eর eকমাt uেdশয্ হেc ei 
েয, আপনারা সমs মানুেষর সামেন পুেরাপুির সেতয্র সাkী হেয় দাঁড়ােবন।  

شهيدا عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا وسطا امة اكمجعلن وكذلك  .  

“আিম েতামােদরেক eক মধয্মপnী জািত বািনেয়িছ যােত কের েতামরা েলাকেদর জেনয্ সাkী হo আর রাসূলo েযন 
েতামােদর জেনয্ সাkী হন।” (সূরাআল বাকারাহ-143)  

জািত িহেসেব e হেc আপনােদর আিবভর্ােবর eকমাt uেdশয্। ।e uেdশয্ পণর্ করেত না পারেল আপনােদর জীবন 
বৃথাi েশষ হেয়েছ বলেত হেব। e দািয়t বstত আlাহর পk েথেকi আপনােদর uপর aিপর্ত হেয়েছ।  

আlাহর hকুম হেc-  

  شهداءهللا بالقسط قومين كونوا امنوا الذين يايها
েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আlাহর জেনয্ সেতয্র সাkী হেয় দাঁড়াo।” (সুরা আন িনসা-135)  

e িনছক নীিতকথা নয়, বরং e হেc কড়া িনেদর্শ। আlাহ বেলন-  

اهللا من عنده شهادة كتم ممن اظلم ومن   . 
“যার কােছ আlাহর পk েথেক েকান সাkয্ বতর্মান রেয়েছ, েস যিদ তা েগাপন রােখ, তেব তার েচেয় বড় যািলম আর েক 
হেত পাের? (সুরা বাকারা-140)  

aতঃপর e দািয়t পালন না করার ভীষণ পিরণিতর কথাo আlাহ তাআলা আপনােদরেক জািনেয় িদেয়েছন। আপনােদর 
পূেবর্ ihদী জািতেক e সাkীর কাঠগড়ায় দাঁড় করােনা হেয়িছল। িকnt তারা সেতয্র িকছুটা েগাপন আর িকছুটা তার 
িবপরীত সাkয্দান কেরিছল। eমিনভােব তারা সামিgকভােব সেতয্র পিরবেতর্ বািতেলর সাkীেত পিরণত হেয় েগল।  

ফেল, আlাহ তাআলা তােদরেক eক pচn আঘাত িদেয় সিরেয় িদেলন eবং তােদর aবsা e দাঁড়ােলা েয,  

اهللا من بغضب وباءو والمسكنة الذلة عليهم وضربت .  

“লা না- গ না, aপমান, aধঃপতন o dরবsা তােদর uপর েচেপ বসেলা eবং তারা আlাহর গযেব পিরেবি ত হেয় 
পড়েলা।” (সুরা আল-বাকারা-61)  

সেতয্র সাkয্ 

আপনােদর uপর ei েয সাkয্দােনর দািয়t aিপর্ত হেয়েছ eর aথর্ হেc ei েয, আপনােদর কােছ েয সতয্ eেসেছ, েয 
সতয্ আপনােদর কােছ udািসত হেয়েছ, সতয্তা o যথাথর্তা সmেকর্ eবং তার সরল-েসাজা পথ হoয়া সmেn আপনারা 
dিনয়ার সামেন সাkয্ দান করেবন। eমিন সাkয্ িদেবন েযন সতয্তা যথাথর্rেপi pিতপn হয় eবং dিনয়ার মানুেষর 
সামেন আlাহর দীেনর চুড়াn pমাণo pকাশ হেয় পেড়। বstত সেতয্র eমিন সাkয্ দােনর জেনয্i যুেগ যুেগ নবীগেণর 
আিবভর্াব হেয়িছল। আর e দািয়t পালন করা িছল তাঁেদর aপিরহাযর্ কতর্বয্। নবীেদর aবতর্মােন e দািয়t eেস পেড়েছ 
সিmিলতভােব সমg মুসিলমজািতর uপর।  
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সাkয্ দােনর grt 

e সাkয্দােনর grt আপনারা eেথেক aনুধাবন করেত পােরন েয, eর িভিtেতi আlাহ তাআলা মানুেষর িহসাব - 
িনকাশ eবং পুরsার বা শািsদােনর বয্বsা কেরেছন। আlাহ তাআলা মহাjানী, েমেহরবান eবং iনসােফর pিত াতা। 
তাঁর aগাধ jান, aসীম aনুgহ o নয্ায় িবচােরর কাছ েথেক eটা আশা করা েযেত পাের না েয, মানুষ তার ধমর্ীয় কথা 
জানেত পারেব না aথচ তার িবপরীত পেথ চলার aপরােধ িতিন তােক পাকড়াo করেবন। মানুষ সরল- েসাজা পেথর কথা 
জানেব না aথচ েস পেথ না চলার দrন তােক ধের িতিন শািs েদেবন। বstত েকান বstিট সmেকর্ জবাবিদিহ করেত হেব, 
তা মানুেষর ajাত থাকেব আর তার কাছ েথেক েস সmেকর্i জবাব চাoয়া হেব, eটা িকছুেতi হেত পাের না। e জেনয্i 
আlাহ তাআলা pথম মানুষেকi eকজন নবীrেপ সৃি  কেরন। aতঃপর মানুষেক তাঁর মরযী o dিনয়ার জীবন যাপেনর 
িনভুর্ল পdিত েশখােনার জেনয্ যুেগ যুেগ আেরা aসংখয্ নবী পািঠেয়েছন। তাঁরা মানুষেক e িশkা িদেয় েগেছন েয, 
েদেখা,e পেথ েতামরা pকৃত মািলেকর সntি  লাভ করেত পারেব। আর egেলা হেc বজর্নীয় eবং eসব িজিনস সmেকর্ 
েতামােদর জবাবিদিহ করেত হেব,iতয্ািদ।  

চূড়াn pেচ া 

আlাহ তাআলা তাঁর নবীেদর dারা eসব সাkয্i দান করান। পিবt কুরআেন eর uেdশয্ সmেকর্ বলা হেয়েছ-  

حكيما عزيزا اهللا وكان ط الرسل بعد حجة اهللا ىعل للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال  .  

aথর্াৎ “আlাহ তাআলা নবীেদরেক সুসংবাদ pদানকারী eবং পিরণিতর ভীিত pদশর্নকারী rেপ পািঠেয়েছন, যােত কের 
মানুষ তাঁর কােছ erপ িবতকর্ েতালার সুেযাগ না পায় েয, আমরা েতা েব-খবর িছলাম। আর আlাহ সবর্াবsায়i pবল 
পরাkাn pjাময়।” (সূরা আন িনসাঃ 165)  

eমিনভােব আlাহ তাআলা মানুষেক সতকর্করেণর দািয়t নবীগেণর uপর aপর্ন কেরন eবং তাঁরা e grtপূণর্ দািয়t 
পালেনর কােজ িনেয়ািজত হন। আর তারা যথাথর্rেপ সাkয্দােনর দািয়t পালন করেল েলােকরা িনজ িনজ কৃতকেমর্র 
জেনয্ িনেজরাi দায়ী হেত পাের। আর যিদ তােদর পk েথেক সাkয্ দােনর দািয়t পালেন kিট হয়, তেব সাধারণ 
মানুেষর েগামরাহীর জেনয্ তােদরেক পাকড়াo করা েযেত পাের। aনয্ কথায় বলা যায়, নবীেদর uপর aিত িবরাট o 
সংকটপূণর্ দািয়t aপর্ন করা হেয়িছল। আর তা িছল ei েয, হয় তাঁেদরেক যথাথর্rেপ সেতয্র সাkয্ দান কের মানুেষর 
কােছ সতয্েক চূড়াnrেপ pকাশ করেত হেতা aথবা তােদরেক সাধারণ মানুেষর e aিভেযােগর সmখুীন হেত হেতা েয, 
আlাহ তাআলা আপনােদরেক েয তttjান দান কেরিছেলন আপনারা তা আমােদর কােছ সরবরাহ কেরনিন। জীবন 
যাপেনর েয সিঠক পdিত িতিন আপনােদরেক িশিখেয় িদেয়িছেলন, আমােদরেক তা িশিখেয় েদনিন। e কারেণi নবীগণ e 
দািয়েtর grt তীbভােব aনুভব করেতন। আর e কারেণi তাঁরা সেতয্র সাkয্ দােনর দািয়t পালেন eবং মানুেষর কােছ 
সতয্েক চুড়াnrেপ pমাণ করেত pাণাnকর েচ া কের েগেছন।  

জবাবিদিহ 

aতঃপর নবীেদর মাধয্েম যারা jান o িহদায়ােতর পথ েপেয়েছন, তারাi eকিট umত বা জািতেত পিরণত হেয়েছ। 
নবীেদর uপর সেতয্র সাkয্দােনর েয দােয়t aিপর্ত িছল, তাঁেদর aবতর্মােন তা umেতর uপর eেস পড়েলা। তারাi 
eখন নবীেদর utরািধকারীর মযর্াদায় aিভিষk হেলা। eখন যিদ তারা সেতয্র সাkয্দােনর দািয়t যথাযথrেপ পালন 
করা সেtto সাধারণ মানুষ সতয্পnী না হয়, তবুo তারা পুরsৃত হেব eবং সাধারণ মানুষ আlাহর দরবাের aপরাধী 
সাবয্s হেব। িকnt তারা যিদ সেতয্র সাkয্দােনর েকানrপ aবেহলা pদশর্ন কের aথবা সেতয্র পিরবেতর্ aসেতয্র বা 
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বািতেলর সাkী হেয় দাঁড়ায়, তেব েলাকেদর আেগ তারাi ধরা পেড়েব। তারা িনেজেদর কাযর্াবলী সmেকর্ েতা িজjািসত 
হেবi তdপির সাkয্দােন তােদর aবেহলার aথবা িমথয্া সাkয্দান করার দrন যারা েগামারাহী, িবপযর্য় o ািnর পেথ 
চেলেছ, তােদর কাযর্াবলী সmেকর্o তােদর জবাবিদিহ করেত হেব। 
 

সাkয্ দােনর পdিত  
ভd মেহাদয়গণ! সেতয্র সাkয্দােনর e সংকটজনক দািয়ti আমরা, আপনার o যারা মুসিলম জািত বেল পিরচয় েদয় 
eবং যােদর কােছ আlাহর িকতাব o নবীেদর িহদায়াত বতর্মান রেয়েছ, তােদর uপরর নয্s হেয় আেছ। eখন e সাkয্ 
দােনর পnা িক তা েভেব েদখুন।সাkয্ d’রকেমর হেয় থােক। eকিট হেc েমৗিখক সাkয্, আর eকিট বাsব সাkয্।  

েমৗিখক সাkয্দান 

েমৗিখক সাkয্ বলেত বুঝায় নবীর মাধয্েম আমােদর কােছ েয সতয্ eেস েপৗেছেছ বkৃতা o েলখনীর মাধয্েম dিনয়ার 
সামেন তােক তুেল ধরা। মানুষেক বুঝাবার o তাবলীগ eবং pচার - েpাপাগাnার সmাবয্ সকল uপায় uপকরণ বয্বহার 
কের o আধুিনক jান- িবjান udািবত সমs মাল- মসলােক আয়েt eেন আlাহর মেনানীত দীেনর সােথ dিনয়ার 
মানুেষর পিরচয় কিরেয় েদয়া। পরnt মানুেষর িচnায়, িব ােস, নিতকতায়, তাহযীব- তামাdুেন, সামািজক রীিত- নীিতেত, 
rিজ -েরাজগাের, েলনেদন o আiন- আদালেত, রাজনীিত o রা  বয্বsায় eবং মানবীয় িবষয়ািদ aনয্ানয্ সকল িদক o 
িবভােগর জেনয্ e েপশকৃত িশkােক aতয্n েখালাখুিলভােব িববতৃ করা, যুিk- pমােণর dারা তার সতয্তার pমাণ করা 
eবং eর িবপরীত যত মতাদশর্ বতর্মান রেয়েছ যুিkপূণর্ সমােলাচনার মাধয্েম তার েদাষ -kিট িনেদর্শ করা। িকnt েয 
পযর্n না েগাটা মুসিলম জািত মানুষেক িহদায়ােতর পথ েদখােনার জনয্ নবীেদর নয্ায় িচnা ভাবনা করেব, েস পযর্n e 
েমৗিখক সাkয্দােনর দািয়t পুেরাপুির আদায় হেত পাের না। কতর্বয্ পালন করেত হেল e কাজিটেক আমােদর সামিgক 
েচ া, সাধনা o জাতীয় কমর্- চা েলয্র েকndীয় লেkয্ পিরণত করেত হেব eবং সকল কােজi e uেdেশয্র pিত লkয্ 
রাখেত হেব। পরnt আমােদর মধয্ েথেক সেতয্র িবপরীত সাkয্ দানকারী েকান আoয়াজেকi বরদাশত না করার জেনয্ 
pstত থাকেত হেব।  

বাsব সাkয্দান 

বাsব সাkয্দােনর aথর্ হেc ei েয,আমরা েযসব িনয়ম নীিতেক সতয্ বেল pচার কির আমােদর বাsব জীবেনo 
েসgেলােক pিতফিলত করেত হেব। dিনয়ার মানুষ েযন আমােদর কাছ েথেক ঐ নীিতgেলার সতয্তা সmেn েকবল 
েমৗিখক চচর্াi নেত না পায়, বরং তারা েযন sচেk আমােদর জীবেন ঐ সেবর েসৗnযর্ o কলয্াণকািরতা pতয্k করেত 
পাের। ঈমােনর কলয্ােণ মানুষ নিতক চিরt o আচার বয্বহােরর মাধয্েম তার রসাsাদন করেত পাের। e দীেনর পথ -
িনেদর্শ েকমন আদশর্ মানুষ তির হয়, িকrপ নয্ায়পরায়ণ সমাজ গিঠত হয়, েকমন সৎ সমাজ বয্বsার েগাড়াপt¡ন হয়, 
কত sc o পিবt তামাdুন গেড় oেঠ, িকrপ সিঠক ধারায় jান- িবjান o িশl সািহেতয্র িবকাশ ঘেট, িক রকম 
সুিবচার o সহানুভিতপূণর্ eবং আিথর্ক সহেযািগতার সূচনা হয় আর বয্িk o সমাজ জীবেনর pিতিট িদক o িবভাগ েকমন 
পির d, সুিবনয্s o কলয্ােণর সmেদ ভরপরু হেয় oেঠ, তা েযন তারা sচেk েদখেত পাের। বsত আমরা যিদ বয্িkগত 
o জািতগতভােব িনেজরা দীেনর মূিতর্মান সােkয্ পিরণত হেত পাির, আমােদর বয্িk চিরt সতয্তার pমাণ েপশ কের, 
আমােদর ঘর- বাড়ী েসৗরেভ মােতায়ারা হেয় oেঠ, আমােদর িশkা pিত ানসমূহ তারাi আেলােক আেলািকত হেয় oেঠ; 
আমােদর িশl, সািহতয্ o সাংবািদকতা তারাi েসৗnযর্ চচর্ায় িনেয়ািজত হয় eবং আমােদর জাতীয় নীিত o সিmিলত 
েচ া-সাধনা তার সতয্তার ujjল িনদশর্েন পিরণত হয়, তাহেল e সাkয্দােনর দািয়t যথাথর্rেপ পািলত হেত পাের।  

েমাdা- কথা, েয -েকান sােন, েয -েকান বয্িk বা জািতর সােথi আমােদর সাkাৎ েহাক না েকন, আমরা েয নীিতgেলােক 
সতয্ বেল িব াস কের থািক eবং যার বেদৗলেত মানেুষর জীবন বাsিবকi সুnর o unত হেত পাের, তারা েযন আমােদর 
বয্িk o জাতীয় চিরেt েস সব নীিতর সতয্তার pকাশ pতয্k করেত পাের।  

সাkয্দােনর পূণর্তা 
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pসংগত e কথাo বেল রাথেত চাi েয, eসব মূলনীিতর িভিtেত যখন আমােদর রা  pিতি ত হেব eবং তা আlাহর 
দীনেক পুেরাপুির gহণ কের তার িবচার, iনসাফ, সংsারমূলক কাযর্সূিচ o সুশৃংখল বয্বsািদ, শািn- িpয়তা o জনগেণর 
কলয্াণ সাধন, শাসক ে ণীর সcিরt, সু ু aভয্nরীণ রাজনীিত, iনসাফ িভিtক পররা  নীিত, ভdতাপূণর্ যুd eবং 
আনুগতয্মূলক সিnর মাধয্েম e কথাi সাkয্ েদেব েয, েয দীন বা জীবন বয্বsা e রাে র জn িদেয়েছ তা সিতয্i মানব 
কলয্ােণর িন য়তা িবধােন সkম eবং erপ রা  বয্বsা pিত ার মেধয্i িনিহত রেয়েছ মানব জািতর সািবর্ক কলয্ান, 
েকবল তখনi e সাkয্দান পূণর্া  হেত পাের। আর eমিন সাkয্ েমৗিখক সােkয্র সােথ িমিলত হেলi মুসিলম জািত 
পুেরাপুির eর দািয়t েথেক মুিk েপেত পাের, আর তখনi মানব জািতর সামেন সতয্ চূড়াnrেপ pকাশ েপেত পাের আর 
আিখরােতর আদালেত দাঁিড়েয় রসূলlাহ (স.)-eর পর আমােদর জািত e সাkয্ েদয়ার aিধকারী হেত পারেব েয, হযরত 
(স.) আমােদর কােছ যা িকছু েপৗিছেয়িছেলন আমরা তা dিনয়ার মানুেষর কােছ যথাথর্rেপi েপৗিছেয় িদেয়িছ। eতদসেtto 
যারা সতয্ পেথ আেসিন, তারা িনেজরাi তােদর dগর্িতর জনয্ দায়ী।  

ভd মেহাদয়গণ, মুসিলম জািত িহেসেব আমােদর কথা o কােজর মাধয্েম eমিন সাkয্দান করাi িছল কতর্বয্। িকnt আজ 
েভেব েদখুন, বাsেব আমরা েকমন সাkয্ দান কের চেলিছ।  

েমৗিখক সাkয্ িবে ষণ 

েমৗিখক সােkয্র কথাi pথেম ধরা যাক। আজ বয্িkগত o সামিgকভােব বkৃতা o েলখনীর মাধয্েম iসলােমর জনয্ 
সাkয্দােনর কােজ বয্াপৃত রেয়েছ eমন খুব কম েলাকi আমােদর মেধয্ পাoয়া েযেত পাের। তােদর মেধয্o আবার 
যথাথর্rেপ e কাজ কের যােcন eমন েলাকo খুব নগণয্। যা েহাক, e নগণয্ সংখয্ক যিদ বাদ েদয়া হয়, তাহেল েদখা 
যােব েয, মুসিলম জািতর সাধারণ সাkয্ iসলােমর aনুকূেল নয়, বরং তারা pিতকূেলi চেল যােc। আমােদর ভূ- sামীগন 
iসলােমর utরািধকার আiেনর পিরবেতর্ জােহলী রীিতেক যথাথর্ বেল সাkয্ দান কেরেছন। আমােদর uিকল, েমাkার o 
জজ- ময্ািজেsটগণ iসলােমর যাবতীয় আiন-কানুনেক ধু ভুল নয়, বরং iসলােমর েমৗিলক আiন শাসনেক gহেণর 
aেযাগয্ eবং মানব রিচত আiনেক িনভূর্ল বেল সাkয্ িদেcন। আমােদর িশkক, aধয্াপক eবং িশkা pিত ানgেলা দশর্ন 
o নয্ায় শাst, iিতহাস o সমাজিবjান, aথনর্ীিত o রাজনীিত eবং আiন শাst o নিতক িবিধ-িবধান সmেকর্ ধমর্িবমুখ 
পা াতয্ মতবাদেক সতয্ eবং iসলামী মতবাদেক rেkপ করার o aনুপেযাগী বেল সাkয্ িদেcন।  

aনুrপভােব আমােদর সািহিতয্কগণ সাkয্ দান করেছন েয, iংলয্াn, আেমিরকা, াn o রািশয়ার ধমর্িবমুখ নািsক 
সািহিতয্কেদর যা আদশর্ তােদর আদেশর্র তাi eবং মুসিলম সািহিতয্ক িহেসেব তােদর সািহেতয্র েকান sতnt মমর্বাণী 
েনi।  

আমােদর পt- পিtকা o pচার যntgেলা e কথারi সাkয্ বহন কের েয, aমুসিলমেদর কােছ েয সব নীিত eবং pচার- 
েপাপাগাnার পdিত রেয়েছ তােদরo নীিত eবং pচার পdিত িঠক তাi। eখানকার বয্বসায়ী o মািলকগন সাkয্ দান 
কেরেছ েয, েলন-েদন সmকর্ীয় iসলামী পdিত aনুসরেণর aেযাগয্ হেয় পেড়েছ। বতর্মােন ধু aমুসিলমেদর aনুসৃত 
পnায়i কাজ-কারবার চলেত পাের। আমােদর েনতৃবৃn সাkয্দান কের চেলেছন েয, aমুসিলমেদর কােছ জাতীয়তা o 
sেদিশকতার েয িযিকর, জাতীয় দাবী-দাoয়া, জাতীয় সমসয্াবলী সমাধান করার েয পnা eবং রাজনীিত o শাসনতেntর 
েয মূলনীিত িবদয্ামান রেয়েছ। তােদর কােছo িঠক তাi রেয়েছ।eসব বয্াপাের েযন iসলাম তােদরেক েকান পেথর সnান 
েদয়িন। আমােদর জনগণ সাkয্ িদেc েয, তােদর মুেখ dিনয়াবী কাজ- করবােরর চচর্াবয্তীত aনয্েকান আেলাচয্ িবষয় 
েনi। তারা eমন েকান ধেমর্র সােথ সmিকর্ত নয় যার আেলাচয্ িকছু সময় বয্য় করেত পাের। আজ ধু ভারেতর 
(uপমহােদেশ) নয়, বরং সমি গতভােব সারা dিনয়ার মুসলমান েয েমৗিখক সাkয্ দান কেরেছ, e হেc তারা নমুনা।  

বাsব সাkয্ িবে ষণ 

eবার বাsব সােkয্র িকছু নমুনা েদখুন। েমৗিখক সােkয্র তুলনায় e aবsা আেরা েশাচনীয়। aবশয্ েকান েকান sােন 
eমন িকছু সৎ বয্িko রেয়েছন, যারা িনেজেদর জীবেন iসলামেক pিতফিলত কের চেলেছন। িকnt েবশীর ভাগ েলােকর 
aবsা িক? বয্িkগত জীবেন মুসিলম জনসাধারণ iসলােমর েয pিতিনিধt করেছ, তা হেc ei েয iসলামী পিরেবেশ 
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লািলত পািলত বয্িkগণ েকান িদক িদেয়i কুফরী পিরেবেশ লািলত পািলত েলাকেদর তুলনায় unত aথবা sতnt নয়, 
বরং aেনক েkেti তারা oেদর েচেয়o িনকৃ । তারা িমথয্া বলেত পাের, িখয়ানত করেত পাের, চুির-ডাকািত করেত 
পাের, দাংগা-ফাসাদ করেত পাের, তারা িনলর্jতা o েবহায়াপনার যাবতীয় কাজi করেত পাের। নিতকতা িবেরাধী eসব 
আচরেন তারা গড়পড়তা িহেসেব েকান কািফর জািতর তুলনায় কম নয়। পরnt আমােদর সামািজক রীিত-নীিত, চাল চলন, 
uঠা বসা, রসম- েরoয়াজ, uৎসব-আনn, েমলা- uরস, সভা, েশাভাযtা, েমাdা কথা সমাজ জীবেন েকান eকিট িদক o 
িবভােগo আমরা iসলােমর যথাথর্ pিতিনিধt করিছ না। আমােদর eসব আচারণ e কথারi বাsব সাkয্ িদেc েয, 
iসলামপnীগণ িনেজেদর জেনয্ iসলােমর পিরবেতর্ জািহিলয়াতেকi েবশী aনুকরণেযাগয্ মেন করেছ।  

আমরা েকান িশkা pিত ান গেড় তুলেল তােত িশkা, িশkা- পdিত o িশkার দশর্ন সব িকছুi aমুসিলমেদর কাছ েথেক 
gহণ কের থািক। েকান সmিত কােয়ম করেল তার uেdশয্, গঠন- পdিত কমর্নীিত সব িকছুi aমুসিলমেদর সিমিত েথেক 
িনেয় থািক। আমােদর জািত েকান সামিgক েচ া সাধনায় আtিনেয়াগ করেল তার দাবী-দাoয়া, তার তদবীেরর পnা, 
দেলর গঠনতnt, িনয়ম-পdিত, তার psাববলী, বkৃতা-িববৃিত সব িকছুi aিবকল aমুসিলম জািতর aনুrপ হেয় থােক। 
eমন িক েযখােন আমােদর sাধীন aথবা আধা-sাধীন রা ীয় সরকার বতর্মান রেয়েছ, েসখােনo আমরা রাে র িভিt, রা  
-বয্বsা eবং যাবতীয় আiন-কানুন aমুসিলমেদর কাছ েথেকi ধার কের িনেয়িছ। েকান েকান মুসিলম রাে  iসলামী 
আiন ধু পাসর্নাল ল’ িহসােবi রেয় েগেছ। আর েকান েকান রাে  েতা তােকo পিরবতর্ন না কের ছােড়িন aধুনা লেরn 
bাuন (lawrence brown) নামক জৈনক iংেরজ েলখক “িদ pসেপkস aব iসলাম” (The Prospects of 
Islam) নামক gেn িবdrপ কের বেলেছন :  

“ আমরা যখন ভারেত iসলােমর েদoয়ানী o েফৗজদারী আiনেক েসেকেল o aেকেজা মেন কের রিহত কের িদেয় 
েকবল মুসলমানেদর পােসর্ানাল ল’ িহেসেব েরেখ িদেয় িছলাম , তখন মুসলমানেদর কােছ তা বড় aপছnনীয় বেল মেন 
হিcল। কারণ eর ফেল তােদর aবsা eককালীন iসলামী রাে  aমুসিলম িযmীেদর aনুrপ হেয় িগেয়িছল। িকnt eখন 
আমােদর নীিত ধু ভারতীয় মুসলমানেদরi মনঃপূত হয়িন, বরং মুসিলম রা gেলাo আজ আমােদর aনুসৃত নীিতরi 
aনুসরণ করেছ। তুরs o আলেবিনয়া েতা িববাহ, তালাক o utরািধকার আiন পযর্n আমােদর মানদn aনুযায়ী 
সংেশাধন কের িনেয়েছ। eেথেক e কথাi pমািণত হেc েয, ‘আiেনর uৎস হেc আlাহর icা মাt’-মুসলমানেদর e 
ধারণািট িনছক eকিট পিবt কািহনী (pious fiction) ছাড়া আর িকছুi িছল না।”  

আজ সারা dিনয়ার মুসলমান সিmিলতভােব iসলােমর িবrেd েয বাsব sাkয্ দান কের চেলেছ, e েতা হেc তার নমুনা। 
আমরা মুেখ যাi বিল না েকন, আমােদর সামিgক কাযর্কলাপ e কথার সাkয্ বহন করেছ েয, e দীন iসলােম েকান 
িনয়ম-নীিতi আমােদর মনঃপূত নয় eবং eর pবিতর্ত কানেুনর মেধয্o আমেদর েকান কলয্াণ o মুিk েনi।  

সতয্ েগাপেনর শািs  
eমিন সতয্ েগাপন o িমথয্া সাkয্ দােনর মেধয্i আজ আমরা িলp হেয় আিছ। আর আlাহ তায়ালা eমিন grতর 
aপরােধর জনয্ েয ভীষণ পিরণাম িনধর্ািরত সের েরেখেছন, আমােদরেক িঠক েসi পিরণিতরi সmখীন হেত হেc।  

যখন েকান জািত আlাহর েকান িনয়ামেতর pিত uেপkা pদশর্ণ কের আপন সৃি কতর্ার সােথ িব াসঘাতকতা কের, তখন 
আlাহ তােক iহকাল o পরকােল সবর্ti শািs িদেয় থােকন। ihদী জািতর েবলায় আlাহ তায়ালার ei শা ত িবধান 
পুrপুির কাযর্করী হেয়েছ। আর আজ আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁিড়েয়িছ। ihদীেদর সংেগ আlাহ তায়ালার েকান 
বয্িkগত আেkাশ িছল না, েয িতিন ধু তােদরেকi aপরােধর শািs দান করেবন। আর আমােদর সংেগ তাঁর eমন েকান 
িবেশষ সmকর্ েনi েয, aপরােধ িলp েথেকo আমরা তার শািs েথেক বাঁচেত পারেবা। বstত আমরা সেতয্র সাkয্দােন 
যতটুকু trিট কের আসিছ আর বািতেলর সাkয্দােন যতখািন তৎপরতার পিরচয় িদিc, িঠক ততটাi আমরা aধঃপােতর 
িদেক েনেম যািc। গত eক শতাbীর মেধi মরেkা েথেক পূবর্ভারতীয় dীপপু  (iেnােনিশয়া, মালয়, িসংগাপুর iতয্ািদ) 
পযর্n eেকর পর eক েদশ আমােদর হsচুয্ত হেয় েগেছ। মুসিলম জািতgেলা eেক eেক পরািজত o পরাধীন হেয় 
পেড়েছ। মুসিলম নাম আর েগৗরব o সmােনর pতীকrেপ নয়-aপমান, দািরd o aবনিতর pতীক srপ রেয় েগল। 
dিনয়ায় মান সmান বলেত আমােদর আর িকছুi aবিশ  থাকেলা না। েকাথাo আমােদর েক পাiকারী ভােব হতয্া করা 
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হেলা, আর েকাথাo আমােদরেক ঘর বাড়ী েথেক িবতািড়ত করা হেলা, আর েকাথাo ধু চাকির-বাকির o েখদমেতর কােজ 
বয্বহার করার জেনয্ জীিবত রাখা হেলা। েযখােন মুসলমানেদর িনজs সরকার িছল, েসখােনo তারা kমাগতভােব 
পরািজত হেত লাগেলা। আজ তােদর aবsা ei েয, িবেদশী শিkর ভেয় তারা সদা ভীত o সnts, aথচ তারা যিদ 
iসলােমর েমৗিখক eবং বাsব সাkয্ দান করেতা, তাহেল কুফেরর ধারক o বাহকরাi তােদর ভেয় কmমান থাকেতা।  

e কথাটা বুঝেত খুব েবশী দূের েযেত হেব না। ei uপমহােদেশ িনেজেদর aবsাটাi eকটু পযর্েবkণ কের েদখুন। 
আপনারা সেতয্র সাkয্দােন েয trিট কেরেছন eবং কথা o কােজর মাধয্েম সেতয্র িবপরীত েয সাkয্ িদেয়েছন, তারi 
ফেল eেকর পর eক রাজয্ আপনােদর হsচুয্ত হেয় েগল। pথেম আপনারা মারাঠা o িশখেদর হােত নােজহাল হেলন। 
তারপর iংেরজেদর েগালামী আপনােদর ভােগয্ জুটেলা। আর eখন পূেবর্র পরাজেয়র েচেয় aিধকতর েশাচনীয় পরাজয় 
আপনােদর সামেন আসেছ। আজ আপনােদর সামেন সংখয্াগির তা o সংখয্ালিঘ তার p i সবেচেয় বড় হেয় েদখা 
িদেয়েছ। aনয্রা সংখয্াgr িহnুেদর aধীন হেয় পড়ায় eবং eককালীন নমশূd জািতর মেতা পিরণিতর সmখীন হoয়ার 
আতংেক সদা কmমান রেয়েছন। িকnt আপনারা আlাহর oয়ােs আমায় বলুন েতা, আপনারা যিদ iসলােমর যথাথর্ সাkী 
হেতন, তাহেল িক eখানকার েকান সংখয্াgr জািত আপনােদর ভেয়র কারণ হেত পারেতা? আর আেজা যিদ আপনারা 
কথা o কােজর মাধয্েম iসলােমর যথাথর্ সাkয্দানকারী হন, তাহেল িক কেয়ক বছেরর মেধয্i সংকয্ালিঘ তার pে  
মীমাংসা হেয় যায় না? আরেবর মাt pিত লােখ eকজন সংখয্ালঘুেক dিনয়া েথেক িনি h কের েফলার িসdাn কেরিছল 
eক িবেdষ পরায়ণ o চরম aতয্াচারী সংখয্াgr জািত । িকnt iসলােমর সতয্তার সাkীগণ মাt দশ বছেরর মেধয্i েসi 
সংখয্ালঘুেদরেক শতকরা eকশত জেনর সংখয্াগির াতায় rপাnািরত কেরিছল। aতঃপর iসলােমর সাkয্ দানকারী ei 
জািতিট যখন আরব েথেক েবর হেলা, তখন 25 বছেরর মেধয্i তুকর্ীsান েথেক মরেkা পযর্n eেকর পর eক জািত তঁেদর 
সাkয্দােনর uপর ঈমান আনেত লাগেলা। েযসব eলাকায় শতকরা eকশতজন aিgপূজক o ি ান বাস করেতা, েসখােন 
শতকরা eকশতজনi মুসলমান বাস করেত লাগেলা। েকান pকার হঠকািরতা, জািত-িবেdষ eবং ধমর্ীয় সংকীণর্তাi সেতয্র 
ei বাsব o জীবn সােkয্র সামেন দৃঢ় হেয় দাঁড়ােনার মেতা মযবুত বেল pমািণত হয়িন। কােজi আজ যিদ আপনারা 
aনয্ জািতর পদানত হoয়ার আশংকায় শংিকত হেয় পেড়ন, তাহেল তা সতয্ েগাপন o িমথয্া সাkয্ দােনর aিনবাযর্ শািs 
ছাড়া আর িক হেত পাের?  

পরকােলর শািs 

eiেতা হেc e aপরােধর জনয্ dিনয়ার জীবেন pাপয্ শািsর নমুনা। আর পরকােল eর েচেয়o কিঠনতর শািsর আশংকা 
রেয়েছ । যতkণ আপনারা সেতয্র সাkীrেপ িনেজেদর দািয়t o কতর্বয্ পালন না করেছন, ততkণ পযর্n dিনয়ার যত 
েগামরাহী িবsার লাভ করেব, যত যুলুম পীড়ন, িফতনা- ফাসাদ নাফরমানীমূলক বয্াপার ঘটেব, যত aৈনিতকতা o 
aসcিরtতার pচলন হেব, িনজ দািয়t েথেক আপনারা িকছুেতi িনsৃিত লাভ করেত পারেবন না। কারণ ঐ সকল aনাচার 
সৃি র দািয়t যিদ আপনােদর নয়, িকnt ঐgেলা সৃি  হoয়ার কারণ িজiেয় রাখার eবং egেলার িবকাশ লােভর সুেযাগ 
েদয়ার জনয্ আপনারা aবশয্i দায়ী। 
 

মুসলমানেদর সমসয্া o তার সমাধান  
ভd মেহাদয়গন! e পযর্n আিম যা িকছু আরয করলাম, তা েথেক আপনারা জানেত েপেরেছন েয, মুসলমান িহেসেব 
আমােদর িক কতর্বয্ িছল আর িক করেছ eবং িনেজেদর কৃতকেমর্র জনয্ আমােদর িক dেভর্াগ েপাহােত হেc। eিদক েথেক 
যিদ আপনারা pকৃত িবষয়িটর pিত লkয্ কেরন, তাহেল sাভাবতi আপনােদর কােছ e সতয্িট uদঘািটত হেব েয, 
মুসলমানরা আজ ভারতবষর্ o পৃিথবীর aনয্ানয্ েদেশ েযসব সমসয্ােক তােদর জাতীয় জীবেনর আসল সমসয্া বেল মেন 
কের িনেয়েছ eবং েযgেলার সমাধােনর জনয্ িকছুটা পিরকিlত আর েবিশর ভােগi aেনয্র সময়,শিk ম o aথর্ বয্য় 
িনছক পn ম ব িকছুi নয়।  

eকিট সংখয্ালঘু জািত আর eকিট সংখয্াgr জািতর মাঝখােন েথেক িনেজেদর sাথর্, aিst o aিধকার িক কের রkা 
করেব, েকান সংখয্ালঘু জািত িনজ িনজ সীমার েভতের সংখয্াgrর নয্ায় aিধকার েকমন কের আদায় করেব, েকান 
পরাধীন জািত eকিট পরাkমশালী জািতর aধীনতা েথেক েকমন কের মুk হেব, eকিট dবর্ল জািত eকিট শিkশালী 
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জািতর aনয্ায় o যুলুম েথেক েকমন কের আtরkা করেব, eকিট aনুnত জািত েকমন কের eকিট শিkশালী জািতর 
নয্ায় unিত, সমৃিd o শিk aজর্ন করেব, e ধরেনর সমসয্া aমুসিলমেদর পেk িবেশষ grtপূণর্ o pধানতম সমসয্া 
িবেবিচত হেত পাের eবং egেলার pিতi তােদর যাবতীয় েচ া- সাধনা o মেনােযাগ েকndীভুত হেত পাের। িকnt 
আমােদর মুসলমানেদর পেk egেলা েকান sতnt o sায়ী সমসয্াi নয়, বরং e হেc আমােদর আসল কােজর pিত 
িবমুখতারi aিনবাযর্ পিরণিত। আমরা যিদ েস কাজ যথাযথভােব সmাদন করতাম, তাহেল আজ আর eত জিটল o 
uেdগজনক সমসয্ার stপ জমেত পারত না। eখেনা যিদ আমরা ঐ আবজর্না পিরsার করার পিরবেতর্ আমােদর যাবতীয় 
মেনােযাগ o শিk- সমথর্েক েসi আসল কতর্বয্ পালেন িনেয়ািজত কির, তাহেল aনিতকােলর মেধয্i ধু আমােদর নয়, 
সারা dিনয়ার পেk uেdগজনক সমসয্ার আবজর্না sাভািবকভােবi পির ার হেয় যােব। কারণ, dিনয়ােক পিরcn o 
পির d রাখার দািয়t আমােদর uপরi নয্াs িছল। েস দািয়t পালেন গাফলিতর ফেলi আজ dিনয়াটা সমসয্ার 
আবজর্নায় ভের েগেছ। আর dিনয়ার সবর্ািধক জ ালময় aবsাটা আমােদর ভােগi পেড়েছ।  

পিরতােপর িবষয় েয, মুসলমােদর ধমর্ীয় o রাজৈনিতক েনতৃবৃn e িবষয়িট বুঝাবার জেনয্ আেদৗ েচ া করেছন না। 
মুসিলম জনসাধারণেক আজ সবর্ti e কথা বুঝােনা হেc েয, সংখয্াgrর p , sেদেশর sাধীনতা, জাতীয় sাথর্রkা, 
বষিয়ক unিত iতয্ািদi হেc েতামােদর আসল সমসয্া। পরnt ei ভdেলােকরা eসব সমসয্ার সমাধােনর েয পnা 

aমুসিলমেদর কােছ েথেক িশেখেছন, তাi মুসলমানেদর কােছ েপশ করেছন। িকnt আিম আlাহর aিsেtর uপর যতটা 
িব াসী িঠক ততখািন দৃঢ়তার সােথi বলেত পাির েয, edারা আপনােদরেক ভুল পেথ পিরচািলত করা হেc। আর e পেথ 
চেল আপনারা কখেনা কলয্াণময় লেkয্ েপৗছেত পারেবন না।  

আসল সমসয্া 

তাi আপনােদর জীবেন pকৃত সমসয্া িক, e কথা aকপেট o পিরsার ভাষায় িববৃত না করেল আপনােদর চরম 
aিহতাকাkkী বেলi pমািণত হেব। আমার জানা মেত আপনােদর বতর্মান, ভিবষয্ত eকিট িবেশষ pে র সােথ 
oতেpতভােব জিড়ত । তা হেc ei েয, আlাহ তাঁর রাসূেলর মাধয্েম আপনােদর কােছ েয িহদায়াত পািঠেয়েছন, যার 
কলয্ােণ আপনারা মুসিলম নােম aিভিহত হেcন eবং যার সােথ সmেকর্ থাকার দrন icায় েহাক িক aিনcায় আপনারা 
dিনয়ায় iসলােমর pিতিনিধ সাবয্s হেয়েছন, তার সংেগ আপনারা িকrপ আচরণ করেছন? আপনারা যিদ সিতয্কারভােব 
iসলােমর আনুগতয্ কেরন eবং কথা o কােজর মাধয্েম তার সতয্তার সাkয্ েদন আর আপনােদর unিত o সমৃিd eবং 
পরকােল সাফলয্ o কলয্ােণর aিধকারী হেবন। আমােদর uপর ভয়-ভীিত, aপমান -লা না eবং পরাজয় o পরাধীনতার 
েয েমঘ আcn হেয় আেছ, তা মাt কেয়ক বছেরর মেধয্i পিরsার হেয় যােব। সেতয্র pিত আপনােদর আহবান o 
সcািরিtক মাধুযর্ েলাকেদর মিss pভািবত করেব । dিনয়ােজাড়া আপনােদর pভাব -pিতপিt কােয়ম হেব আপনােদর 
কাছ েথেকi iনসাফ o নয্ায় িবচােরর pতয্াশা করা হেব। আপনােদর আমনতদারী o িব sতার uপরi েলােকরা ভরসা 
করেব। আপনােদর মুখিনঃসৃত বাণীi সকল মহেল pবল বেল sীকৃিত লাভ করেব। আপনারাi হেবন যাবতীয় কলয্ােণর 
uৎস। আপনােদর pিতdndী কুফরী েনতৃেtর েকান pভাব- pিতপিti আর aবিশ  থাকেব না। আপনােদর সততা 
নয্ায়পরায়ণতার ফেল তােদর সমুদয় দশর্ন eবং রাজৈনিতক o aথর্ৈনিতক মতবাদgেলা িমথয্া বেল pমািণত হেব। তােদর 
িশিবের আজ েযসব শিkর সমােবশ েদখা যােc, তা িছn হেয় iসলােমর িশিবের eেস পড়েব।  

eভােব eমন eক িদন আসেব যখন কমুয্িনজম মেsােত েথেকi আtরkার জেনয্ বয্িতবয্s হেয় পড়েব। পুঁিজবাদপু  
গণতnt oয়ািশংটন o িনuiয়কর্ েথেকi আtরkার িচnায় কmমান হেব। লnন o পয্ািরেসর িব িবদয্ালয়gেলােত 
জড়বাদপু  o নািsকয্বাদ sয়ং bাhণ o জামর্ানেদর মােঝo ভk খঁুেজ পােব না। আর বতর্মান যুগিট eমন eকিট 
িশkামূলক কািহনীrেপ iিতহােস sান পােব েয, iসলােমর নয্ায় িব gাসী শিkর ধারকগণo েকানকােল eমিন েবকুব 
বেন িগেয়িছল েয, হযরত মুসা (আ.) eর যি  বগল তেল েচেপ েরেখo লািঠ o রিশ েদেখ সােপর ভেয় কাঁপিছল।  

বstত iসলােমর eকিন  aনুসারী o সিতয্কােরর সাkয্দানকারী হেলi আমােদর ভিবষয্ত eমিন ujjল হেত পাের। িকnt 
eর িবপরীত আপনারা যিদ আlাহর েpিরত িহদায়ােতর uপর েজঁেক বেস থােকন তা েথেক না আপনারা িনেজরা uপকৃত 
হন, আর না aনয্েক uপকৃত হেত েদন। আপনারা িনেজেদর মুসলান বেল দাবী কের iসলােমর pিতিনিধ েসেজ বেসন 
আর িনেজেদর কথা o কােজর মাধয্েম িশরক, জািহিলয়াত, dিনয়াপূজা eবং নিতক ucংৃখতার পেথi েবশীর ভাগ সাkয্ 
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দান কেরন। আlাহর িকতাব তােকর uপর েরেখ পথ িনেদর্েশর জনয্ ধািবত হন কুফেরর জাধারী o েগামরাহীর uৎেসর 
িদেক। আlাহর বেnগীর দাবী কের pকৃত শয়তানী o আlােdাহী শিkgেলার দাসt কেরন, বntু o শtrতা ধু pবৃিtর 
লালসার জেনয্i কেরন , আর uভয় েkেti iসলামেক দূের রােখন আর eভােব িনেজেদর জীবনেকo iসলােমর কলয্াণ 
েথেক দূের রােখন eবং dিনয়াবাসীেকo iসলােমর pিত আকৃ  করার পিরবেতর্ uেlা আেরা dের েঠেল েদন,তেব 
eমতবsায় আপনােদর dিনয়া o আিখরাত েকানটাi কলয্াণময় হেত পাের না। বরং আজ আপনারা যা িকছু েদখেত 
পােcন, তা হেc আlাহর িচরাচিরত িনয়মানুসাের erপ কমর্নীিতর পিরণিত। আর aদূর ভিবষয্েত eর েচেয়o মn 
পিরণিতর সmখুীন হoয়া েমােটi িবিচt নয়।  

iসলােমর েলেবলটােক খুেল িদেয় pকােশয্ কুফরেক gহণ করেল হয় েতা পারসীয়ান, আেমিরকান o বৃেটেনর মেতা 
আপনােদর dিনয়াবী িযেnগীটা চাকিচকয্ময় হেত পারেতা িকnt মুসলমান হেয় aমুসলমানেদর মেতা জীবন যাপন করা 
eবং আlাহর দীেনর ভূয়া pিতিনিধt কের dিনয়ার মানুেষর জেনয্ িহদায়ােতর dার rd কের েদয়ার ei grতর aপরাধ 
আপনােদর dিনয়াবী িযেnগীেকo সমৃিdশালী হেত েদেব না। e aপরােধর েয শািsর কথা কুরআেন িলিপবd রেয়েছ eবং 
যার জীবn uদাহরণ িহেসেব আপনােদর সামেন ihদী জািত বতর্মান রেয়েছ, তা িকছুেতi নড়চড় হেত পাের না। আপনারা 
eক জািতেtর লঘুতর িবপদেক ( البليتين اهون ) gহণ কrন িকংবা মুসিলম জাতীয়তার নােম িনেজেদর sতnt জাতীয়তার 
sীকৃিত আদায় কের যাবতীয় সুেযাগ সুিবধা আদায় কের েনন, e েথেক েকান মেতi আপনারা েরহাi েপেত পােরন না। 
কারণ e শািs েথেক aবয্াহিত পাবার eকমাt পথi হেc ঐ aপরাধ েথেক িবরত থাকা।  

মুসলমানেদর সমসয্া o তার সমাধান  
eখন আমরা িক uেdেশয্ সংঘবd হেয়িছ তাi আিম আপনােদর কােছ সংেkেপ বয্k করেবা। যারা iসলামেক িনেজেদর 
দীন বেল sীকার কের থােকন, তােদরেক আমরা ei আhান জানািc েয, তাঁরা েযন ei দীনেক িনেজেদর pকৃত জীবন 
িবধােন পিরণত কেরন। eেক েযন বয্িkগতভােব আhান িনেজেদর জীবেন o সামিgকভােব িনেজেদর 
গৃেহ,খাnােন,সমােজ িশkা pিত ােন, সািহতয্ o সাংবািদকতায়, বয্বসায়-বািণেজয্,aথর্ৈনিতক কাজ কারবাের,সিমিত o 
জাতীয় pিত ােন eবং সাধারণভােব জাতীয় নীিত িনধর্ারেণ কাযর্ত pিতি ত কেরন। আমরা তােদরেক আেরা বলিছ েয, 
মুসলমান িহেসেব দীন iসলােমর pিত া o সেতয্র সাkয্দানi আপনােদর জীবেনর মুখয্ uেdশয্। তাi আপনােদর 
যাবতীয় েচ া-সাধনা o িkয়া-কলাপ ei uেdশয্েক েকnd কেরi সmািদত হoয়া uিচত। েযসব কথা o কােজ iসলােমর 
িবেরািধতা eবং ভুল pিতিনিধt হoয়ার আশংকা রেয়েছ, তা েথেক আপনােদর সবর্েতাভােব িবরত থাকা কতর্বয্। 
আপনােদর pিতিট কথা o কাজেক iসলােমর মানদে  যাচাi কrন। দীন iসলামেক pিতি ত করা, যথাথর্rেপ তার 
সতয্তার সাkয্ দান করা eবং চূড়াnrেপ সতয্েক pিতপn করার uেdেশয্ iসলােমর pিত dিনয়ার মানুষেক আhান 
জানােনার জেনয্ িনেজেদর যাবতীয় েচ া-সাধনােক িনেয়ািজত কrন।  

আমােদর কমর্পdিত 

জামায়ােত iসলামী কােয়ম করার ei হেc eকমাt uেdশয্। e uেdশয্ সাধেনর জেনয্ েয পথ আমরা বাছাi কের 
িনেয়িছ, তা হেc ei েয, আমরা pথমত মুসলমানেদরেক তােদর দািয়t o কতর্বয্ sরণ কিরেয় েদi। iসলাম িজিনসটা 
িক, তার দাবী o চািহদা িক, মুসলমান হoয়ার তাৎপযর্ িক, মুসলমান হoয়ার দrন তােদর uপর েকাn েকাn দািয়t aিপর্ত 
হয়, eসব কথা তােদরেক পির ার বেল েদi। e িবষয়িট যারা বুেঝ েনন, তােদরেক আমরা বেল েদi েয, বয্িkগত 
pেচ ায় iসলােমর সকল দাবী পূরণ করা সmব নয়। eজেনয্ সামিgক o সিmিলত েচ ার pেয়াজন । বয্িk জীবেনর সােথ 
দীেনর eক kুdতম aংেশরi সmকর্ রেয়েছ মাt। েসটুকু আপনারা কােয়ম কের েফলেলo পূণর্ দীন কােয়ম হেয় যােবনা 
eবং eেত তার সতয্তার সাkয্o আদায় হেব না। বরং সমাজ জীবেনর কুফরী বয্বsার pাধানয্ থাকেল বয্িkর জীবেনরo 
েবশীর ভাগ েkেt iসলামেক কােয়ম করা সmব হেব না। কুফরী সমাজ বয্বsার pভাব িদন িদন বয্িk জীবেন iসলামেক 
সীিমত o সংকুিচত করেত থাকেব। তাi দীনেক পূণর্rেপ কােয়ম করার eবং যথাথর্rেপ তার সতয্তার সাkয্ দান করার 
জেনয্ সকল দািয়tসmn মুসলমােনর সংঘবdভােব দীন-iসলামেক কাযর্ত pিতি ত o তার িদেক dিনয়ার মানুষেক 
আhান জানােনা eবং েসi সংেগ দীেনর pিত া o তার pচােরর পথ েথেক সকল বাধা িবপিtেক হিটেয় েদয়া কতর্বয্।  
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সংগঠন pিত া  

e জেনয্ দীন-iসলােম ‘জামায়াত’ েক aপিরহাযর্ কের েদয়া হেয়েছ eবং দীেনর pিত া o তার দাoয়াত pচােরর জেনয্ 
ei কমর্নীিত িনিদর্  করা হেয়েছ েয, pথেম eকিট সুসংহত দল গঠন করেত হেব eবং তার পেরi আlাহর পেথ েচ া-
সাধনা চালােত হেব, আর e কারেণi জামায়াতিবহীন িযেnগীেক জািহলী িযেnগী eবং জামায়াত েথেক িবিcn হoয়ারi 
শািমল বেল aিভিহত করা হেয়েছ।  

e সmেকর্ িনেmাk হািদেস রাসূলুlাহ (সা.) বেলেছনঃ  

امركم انا اهللا سبيل فى والجهاد والهجرة والطاعة والسمع الجماعة بهن امرنى اهللا بخمس   الجماعة من خرج من فانه 
ان اال عنقه من االسالم ربقة خلع فقد شبر قدر  رسول يا قالوا جهنم، جثى من فهو الجاهلية بدعوى دعا ومن يراجع 

وان اهللا وحاكم أحمد. ( لممس انه وزعم وصلى صام وان قال وصلى؟ صام  )  

“আlাহ আমােক েয পাঁচিট িবষেয়র hকুম িদেয়েছন আিমo েতামােদরেক তারi hকুম িদিc। তা হেলা-জামায়াত, েনতৃ-
আেদশ বণ,আনুগতয্,িহজরত o আlাহর পেথ িজহাদ। েয বয্িk iসলামী জামায়াত তয্াগ কের eক িবঘত পিরমাণo 
দূের সের েগেছ, েস েযন িনেজর গদর্ান েথেক iসলােমর রjু খুেল েফেলেছ। aবশয্ যিদ েস জামায়ােতর িদেক পুনঃ 
pতয্াবতর্ন কের, তেব sতnt কথা। আর েয বয্ািk জািহিলয়ােতর িদেক (aথর্াৎ aৈনকয্ o িবশৃ লার িদেক) আহবান 
জানােব, েস হেব জাহাnামী। (eতদ বেণ) সাহাবাগণ িজেjস করেলনঃ েহ আlাহর রাসলু, নামায- েরাযা আদায়করা 
সেtto িক েস জাহাnমী হেব? রাসলূুlাহ (সা.) বলেলনঃ (হাঁ) যিদo েস নাময-েরাযা পালন কের eবং িনেজেক মুসলমান 
বেল দাবী কের (তাহেলo েস জাহাnামী হেব )”। ------(আহমদ o হােকম)  

ei হািদস েথেক িনেmাk িতনিট কথা pমািণতঃ  

eকঃ দীনী কােজর সিঠক িনয়ম হেc ei েয, সবর্ােg eকিট সুসংহত o সুশৃ ল জামায়াত গিঠত হেব eবং তার জেনয্ 
eমন eকিট সংগঠন গেড় তুলেত হেব যার মাধয্েম সবাi eকজন েনতার আনুগতয্ কের চলেব। aতঃপর পিরিsিত 
aনুযায়ী তারা িহজরত করেব eবং আlাহর পেথ িজহাদ করেব।  

diঃ জামায়াত েথেক িবিcn থাকা pায় iসলাম েথেক িবিcn থাকারi নামাnর। কারণ eর aথর্ হেc ei েয, মানুষ 
আরেবর েসi জািহলী যুেগর িদেকi পুনঃ pতয্াবতর্ন করেছ, েয যুেগ েকu কােরা pিত কণর্পাত করেতা না।  

িতনঃ iসলােমর aিধকাংশ দাবী o তার pকৃত uেdশয্ েকবল জামায়াত eবং সিmিলত েচ ার মাধয্েমi পূণর্ হেত পাের। e 
জেনয্i হযরত রাসূrlাহ (সা.) নামায- েরাযার পাবnী eবং মুসিলম হoয়ার দাবী করা সেto জামায়াত তয্াগী বয্িkেক 
iসলামতয্াগী বেল আখয্া িদেয়েছন। হযরত uমর (রা.) eর িনেmাk বাণীo eকথারi pিত িন কেরেছঃ  

البر عبد البن لعلما بيان جامع. ( بجماعة اال اسالم ال )  

জামায়াত িবহীন iসলােমর েকান aিst েনi।”  

কােজর িতনিট পথ 
যারা জামায়াতী িনয়ম শৃ লার পাবnী করেত পারেবন আমরা তােদরেক বেল থািক আপনােদর সামেন eখন মাt িতনিট 
পথi েখালা রেয়েছ eবং তার েয েকান পথ বাছাi কের েনয়ার পূণর্ sধীনতা আপনােদর রেয়েছ।  
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pথমতঃ আপনােদর মন যিদ সাkয্ েদয় েয, আমােদর দাoয়াত, আকীদা- িব াস, মূল লkয্, জামায়াতী িনয়ম-শৃ লা, 
কমর্নীিত iতয্ািদ সব িকছুi খািলস iসলাম সmত eবং কুরআন - হাদীেসর দৃি েত মুসিলম জািতর যা কতর্বয্, আমরা তা-
i সmাদন করিছ, তাহেল আমােদo সােথ ei কােজ আপনারা শািমল হন।  

িdতীয়তঃ যিদ েকান কারণবশত আমােদর কােজ আপনারা সnt  হেত না পােরন eবং aনয্ েকান দলেক iসলামী uেdেশয্ 
খািট iসলামী পnায় কাজ করেত েদেখন, তাহেল তােতi শািমল হেয় যান। েকন না, মাt েদড়খানা iট dারা মসিজদ 
িনমর্ােনর শখ আমােদর েনi।  

তৃতীয়তঃ যিদ আমােদর বা aনয্ েকান দেলর uপর আপনােদর আsা না থােক, তাহেল iসলামী দািয়t পালন করা তথা 
দীন iসলামেক পুেরাপুির pিতি ত করা eবং কথা o কােজর মাধয্েম তার সতয্তার সাkয্ দান করার uেdেশয্ আপনারা 
িনেজরাi agসর হেয় খািট iসলামী পnায় eকিট সুসংহত জামায়াত গঠন কrন।  

ei িতনিট পেথর েয েকান eকিট বাছাi কের িনেল i শাআlাহ আপনারা মধয্পnী বেল i গণয্ হেবন। েকবল আমােদর 
জামায়ােতi সতয্পnী eবং আমােদর জামায়ােতর বিহভূর্ত েলােকরা সবাi বািতলপnী erপ দাবী আমরা েকান িদন কিরিন 
আর সুsমিs  থাকা পযর্n েকান িদনi তা করেবা না। আমরা েলাকেদর কখনo আমােদর জামায়ােতর িদেক আহবান 
জানাiিন। বরং মুসলমান িহেসেব েয দািয়tিট আমােদর সােথ িমেলi কrন বা aনয্ েকান পnায় আপনােদর কাজ 
সতয্পnীর কাজi হেব। িকnt আপনারা িনেজরাo e কােজ agসর হেবন না eবং dিনয়ার সামেন তার সতয্তার সাkদােনর 
দািয়t eিড়েয় যােবন িকংবা আlাহর দীেনর পিরবেতর্ aনয্ েকান বয্বsা pিত ার কােজ িনেজেদর শিk -সামথর্য্ের aপচয় 
করেত থাকেবন আর আপনােদর কথা o কাজ iসলােমর িবপরীত বsto sাkয্বহন করেব, eটা েকান pকােরi সংগত 
হেত পাের না। বয্াপার যিদ dিনয়ার মানুেষর সােথ হেতা, তাহেল না হয় টালবাহানা কের েকান pকার কাজ হািসল করা 
েযত । িকnt e sােন েতা বয্াপার হেc eমন eক মহান pভুর সােথ, িযিন anেরর anঃsেলর খবরo রােখন। কােজi 
েকান চালবািজ dারা তাঁেক pতািরত করা সmব হেবনা।  

িবিভn dীিন সংগঠন 
e কথা িনঃসেnহ েয eকi uেdশয্ eবং eকi কাজ করার জেনয্ িবিভn দল গিঠত হoয়ার বয্াপারটা আপতদৃি েত ভুল 
মেন হেত পাের eবং eেত িবেভদ o িবশৃ লা েদখা েদয়ার আশংকা রেয়েছ। িকnt বতর্মান পিরিsিতেত েযেহতু iসলামী 
জীবন বয্বsাi িছnিভn হেয় আেছ eবং eখন ধু iসলামী জীবন বয্বsা পিরচালনার p  নয় বরং নতুন কের pিত ার 
p i েদখা িদেয়েছ তাi eমিন পিরিsিতেত েগাটা umেতর জেনয্ আল- জামায়ত, (eকিট মাt দল ) গঠন করা সm নয়, 
যােত শািমল হoয়ােক জািহিলয়াত িকংবা iসলাম তয্ােগর সমতুলয্ মেন করা েযেত পাের। তাi pাথিমক পযর্ােয় ei 
uেdেশয্ iসলামী পnায়i কাজ কের যায়, তাহেল েশষ পযর্n egেলা eকtীভুত হেয় যােবi। কারণ সতয্ পেথর পিথকরা 
েবশীkণ িবিcn হেয় থাকেত পাের না, সতয্i তােদর eকসূেt আবd কের েফেল। েকননা, সেতয্র pকৃিত হেc ঐকয্, 
সংহিত o eকাtেবােধর েpরণা দান করা। aৈনকয্ o িবেভদ েকবল তখিন েদখা িদেত পাের, যখন সেতয্র সংেগ িকছুটা 
aসেতয্র সংিম ণ ঘেট, aথবা uপের সেতয্র pদশর্নী থাকেলo িভতের aসতয্i কাজ করেত থােক। 
 

আমােদর দাবী  

eবার যারা আমােদর জামায়ােত েscায় o সnt  িচেt শািমল হন, তােদর কােছ আমােদর দাবী িক o eবং আমােদর 
কােছi বা তােদর জেনয্ কােজর িক েpাgাম রেয়েছ তা আিম সংেkেপ েপশ করেবা । pকৃতপেk eক মুসলমােনর কােছ 
iসলাম যা দাবী কের, জামায়াতর rকন বা সদসয্েদর কােছ আমােদর দাবী তার েচেয় েবশী িকছু নয়। আমার iসলােমর 
মূল দাবীর বয্াপাের না aণু পিরমাণ িকছু বাড়ােত চাi আর না তা েথেক িকছু মাt কমােত চাi। আমরা েকানrপ কাট - 
ছাট না কের pিতিট মানুেষর সামেন পূণর্ iসলামেকi েপশ কের থািক eবং তােদরেক ei মেমর্ আহবান জানাi েয, ei 
দীন iসলামেক বুেঝ েন সেচতনভােব gহন কrন eর দাবীgেলা েভেব -িচেn িঠকমত আদায় কrন eবং িনেজেদর 
িচnা, কlনা, কথা o কাজ েথেক eর িনেদর্শ o ভাবধারা িবেরাধী যাবতীয় বstেক েবর কের িদন o িনেজেদর সমg জীবন 
dারা iসলােমর সতয্তার সাkয্ দান কrন। ei হেc আমােদর জামায়ােত ভিতর্ হoয়ার িফস eবং সদসয্ হoয়ার পdিত। 
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আমােদর গঠনতnt, জামায়াতী িনয়ম- শৃ লা eবং আমােদর দাoয়ােতর মূল লkয্ সব িকছুi s । eসব যাচাi কের েয 
েকu েদখেত পােরন েয আমরা pকৃত iসলােম কুরআন-সুnাহ িভিtক iসলােম আেদৗ েকান কাটছাট বা hাসবৃিd কিরিন। 
বরং আমােদর েকান কথা যিদ কুরআন- সুnাহ হেত aিতিরk িকছু বেল েকu pমাণ করেত পােরন, তেব তা বজর্ন করেত 
eবং কুরআন o সুnাহয় বতর্মান রেয়েছ aথচ আমােদর eখােন তা েনi, eমন েকান িবষেয়র pিত a ুিল িনেদর্শ করেল 
আমরা তা িdধাহীন িচেt gহণ কের িনেত সদা pstত। আমরা েতা েকানrপ কাটছাঁট না কের পূণর্ iসলামেক কােয়ম করা 
eবং তার সতয্তার সাkয্দােনর জেনয্i সংঘবd হেয়িছ e বয্াপাের যিদ আমরা মুনািফক বেল pমািণত হi, তেব eর 
েচেয় বড় যুলুম আর িক হেত পাের?  

eভােব যারা আমােদর জামায়ােত শািমল হন, তােদর কতর্বয্ হেc, িনেজেদর কথা o কােজর মাধয্েম iসলােমর সতয্তার 
সাkয্দান করা eবং েগটা মানব জািতর সামেন ei সাkয্ আদায় করার জেনয্ পিরপূনর্rেপ iসলামী জীবন বয্বsা কােয়ম 
করার uেdেশয্ সিmিলত েচ া-সাধনায় আtিনেয়াগ করা। েমৗিখক সাkয্দান সmেকর্ আমরা আমােদর সদসয্েদরেক 
eমিনভােব ে িনং দান করিছ েযন তারা িনজ িনজ েযাগয্তা aনুসাের বkৃতা o েলখনীর মাধয্েম aিধকতর যুিkপূণর্ভােব 
iসলােমর সতয্তার sাkয্দােনর জেনয্ pstত হেত পাের, পরnt আমরা সংঘবdভােব jান- িবjান o িশl- সািহেতয্র 
িবিভn শাখায় মানব জীবেনর যাবতীয় সমসয্ার বয্াপাের iসলামী িশkা o তার তাৎপযর্েক s  কের তুেল ধরা eবং e 
uেdেশয্ pচার েpাপাগাnার সকল সmাবয্ uপােয় সাহাযয্ করার uপেযাগী eকিট pিত ান কােয়েমর েচ া করিছ । আর 
বাsব সাkীেত পিরণত হেব, aতঃপর তােদর সমnেয় সিতয্কার iসলামী ভাবধারায় কাযর্করীrেপ লkয্ করার uপেযাগী 
eকিট সুশৃ ল সমাজ গেড় uঠেব। aবেশেষ ei সমাজিটi আপন েচ া সাধনার মেধয্েম বািতল জীবনবয্বsার িবলুিp 
সাধন কের সতয্ জীবন বয্বsােক pিতি ত করেব; যা dিনয়ার সামেন পূণর্াংগ iসলােমর pিতিনিধt করেব।  

aিভেযাগ eবং তার জবাব  

ভd মেহাদয়গণ ! ei হেc আমােদর uেdশয্ o কাযর্সূিচ। eমন কাজ সsেকর্ েয েকান মুসলমান আপিt তুলেত পাের তা 
আমরা ধারণাo করেত পািরিন। িকnt েযিদন েথেক আমরা e পেথ পা বািড়েয়িছ, েসিদন েথেকi p  o আপিtর eক 
apিতেরাধয্ সয়লাব আসেছ। aবশয্ সব আপিti rেkপেযাগয্ নয় আর eকi বঠেক সব কথার জবাব দান করা সmবo 
নয়। তেব েযসব আপিtেক আপনােদর ei শহের ভুল েবাঝাবুিঝ সৃি র uেdেশয্ pচার করা হেc, eখােন আিম েসgেলা 
সsেকর্ িকছু বলেত চাi।  

নতুন িফরকা 
বলা হয় েয, আমােদর জামায়াত মুসলমানেদর মেধয্ eকিট নতুন িফরকার েগাড়া পtন কেরেছ। e ধরেনর কথা যারা 
pচার কের থােকন, সmবত িফরকা সৃি র মূল কারণgেলাi তােদর জানা েনi, েসgেলােক েমাটামুিট চার, ভােগ ভাগ করা 
েযেত পাের।  

pথমতঃ দীেনর সােথ সmকর্হীন েকান বstেক আসল দীেনর মেধয্ শািমল কের িনেয় তােকi কুফর o ঈমান aথবা 
িহদায়াত o েগামরাহীর মাপকািঠ িহেসেব gহণ করা।  

িdতীয়তঃ দীেনর েকান িবেশষ মাসয়ালােক কুরআন o সুnাহর েচেয় aিধক grt িদেয় তােকi uপদল সৃিsর িভিt 
িহেসেব গণয্ করা।  

তৃতীয়তঃ iজিতহাদী িবষয়ািদেত বাড়াবািড় করা eবং িভn মত েপাষনকারীেদর uপর ফািসক o কুফরীর aপবাদ চািপেয় 
েদয়া িকংবা anত তােদর সােথ sতnt আচার পdিত aবলmন করা।  

চতুথর্তঃ নবী করীম (স.) -eর পর েকান িবেশষ বয্িk সmেকর্ aিতিরk ধারণা েপাষণ করা eবং তার সmেকর্ eমন েকান 
মযর্াদা দাবী করা যা মানা বা না মানার uপর েলাকেদর ঈমান িকংবা কুফর িনভর্রশীল হেত পাের aথবা েকান িবেশষ দেল 
েযাগদান করেলi সতয্পnী হেয় যােব eবং তার বাiের aবsানকারী মুসলমানরা হেব বািতলপnী eমন েকান দাবী utাপন 
কারা।  



  priyoboi.blogspot.com 

www.twitter.com/priyoboi  www.facebook.com/priyoboi 

eখন আিম িজেjস করেত চাi েয, uপেরাk চারিট ভুেলর েকানিট আমরা কেরিছ ? েকান ভdেলাক যিদ দিলল-pমাণসহ 
s ভােব বেল িদেত পােরন েয, আমরা aমুক ভুলিট কেরিছ তেব তৎkণাৎ আমরা তoবা করেবা eবং িনেজেদর 
সংেশাধন কের িনেত আমরা েমােটi িdধােবাধ করেবা না। েকননা-আমরা আlাহর দীন কােয়ম করার uেdেশয্i সংঘবd 
হেয়িছ, দলাদিল সৃি র uেdেশয্ নয়। িকnt আমােদর কাযর্কলাপ dারা যিদ ukrপ ভুল pমািণত না হয়, তেব আমােদর 
সmেকর্ িফরকা সৃি র আশংকা িকভােব করা েযেত পাের ?  

আমরা ধু আসল iসলাম eবং েকান কাটছাট না কের পূণর্ iসলামেক িনেয়i দািড়েয়িছ, আর মুসলমানেদর কােছ 
আমােদর আেবদন ধু ei েয, আসুন আমরা সবাi িমেল eেক কাযর্ত pিতি ত কের dিনয়ার সামেন eর সতয্তার সাkয্ 
দান কির।  

বstত দীেনর েকান eকিট বা কেয়কিট িবষয়েক নয় বরং পিরপূণর্ দীন iসলামেক আমরা সংগঠন o সিmলেনর বুিনয়াদ 
িহেসেব িsর কের িনেয়িছ।  

iজিতহাদী িবষেয় আমােদর aিভমত 
iজিতহাদী িবষয়ািদর বয্াপাের েযসব মাযহাব o মতবাদেক শরীয়েতর নীিতর েভতের েথেক েমেন েনয়ার aবকাশ রেয়েছ, 
তার সবgেলােকi আমরা সতয্ বেল sীকার কির। আমরা pচিলত মাযহাব o মতামতgেলার মেধয্ িনজ িনজ icা o 
aিভrিচ aনযুায়ী আমল করার বয্াপাের সবার aিধকার sীকার কির eবং িবেশষ েকান iজিতহাদী মেতর িভিtেত িফরকা 
সৃি  করােক aসংগত বেল মেন কির।  

েগাড়ািম পিরহার 
আমরা িনেজেদর জামায়াত সmেকর্o েকানrপ েগাড়ািম কিরিন aথবা কখেনা eমনকথা বিলিন েয, সতয্ েকবল আমােদর 
জামায়ােতi সীমাবd হেয় আেছ। আমরা পুেরাপির দািয়t সেচতন হেয়i e কােজর জেনয্ মাথা তুেল দাঁিড়েয়িছ eবং 
আমােদর সােথ uেঠ দাঁড়ােবন, িক িনেজরাi sতntভােব দািয়t পালন করেবন িকংবা aনয্ েকান দািয়t পালনকারীর সােথ 
িমেল কাজ করেবন, তা আপনােদরi িবেবচয্।  

আমীেরর মযর্াদা সmেকর্o আমরা েকানrপ বাড়াবািড়েত িলp হiিন। আমােদর আেnালন বয্িk িবেশষেক েকnd কের 
গেড় oেঠিন, eখােন কােরা জেনয্ িবেশষ েকান মযর্াদার দাবী করা হয়িন, কােরা বয্িkগত আকীদা -িব ােসর uপর 
জামায়ােদর িভিt sাপন করা হয়িন, বরং udট দাবী - দাoয়া, sp, কাশফ, িকরামাত o বয্িk িবেশেষর পিবtতার 
কািহনী pচার েথেক আমােদর আেnালন সবর্েতাভােব মুk o পিবt।  

আদশর্বাদী আেnালন  
eখােন েকান বয্িkবেগর্র িদেক আহবান জানান হয় না, পিবt কুরআেনর দৃি েত pেতয্ক মুসলমােনর যা জীবন লkয্, েয 
মূলনীিতসমূেহর সমি েক বলা হয় iসলাম, আমােদর আহবান হেc তারi pিত। যারা ei uেdশয্ eবং মূলনীিতর 
িভিtেত আমােদর সােথ িমিলত হেয় কাজ করেত pstত হয়, তারাi িনিবর্েশেষ আমােদর জামায়ােতর সদসয্ হেয় থােক।  

আমীর িনবর্াচন  
aতঃপর ei সদসয্গণ িনেজেদর মধয্ েথেক eকজনেক আমীর িনবর্ািচত কেরন। আমীেরর পেদ কােরা বয্িkগত pাপয্ 
aিধকার sীকৃত নয়, বরং সিmিলতভােব কাজ করেত হেল জামায়ােতর eকজন pধান থাকা দরকার বেলi eকজনেক 
আমীর িনবর্ািচত করা হয়। ei িনবর্ািচত আমীরেক পদচুয্ত কের তদsেল জামায়ােতর aনয্ কাuেক আমীর িনবর্ািচত করা 
েযেত পাের। পরnt েকবল আমােদর ei জামায়ােতর anভুর্k েলাকেদরi তাঁর আনুগতয্ করেত হয়। যারা তাঁর আনেুতয্র 
শপথ gহণ না করেব, তারা জােহলী মৃতুয্ বরণ করেব, erপ েকান ধারণা আমরা েকান িদনi েপাষণ কিরিন।  

eবার আমােক আlাহর oয়ােs বলুন, eমিন পdিতেত কাজ করা সেtto আমােদর আেnালেনর ফেল মুসিলম জািতর 
মােঝ েকমন কের eকিট নতুন িফরাকর সৃি  হেত পাের? িবsয়কর বয্াপার ei েয, যারা িনেজরাi িফরকাবnী o 



  priyoboi.blogspot.com 

www.twitter.com/priyoboi  www.facebook.com/priyoboi 

uপদলীয় েকাnেল জিড়ত, যারা হােমশা sp, কাশফ, িকরামােতর চচর্া কের থােকন, যােদর সমs কাজ- কমর্ েকান 
‘হযরত’-eর বয্িkগত আকীদা -িব ােসর মযর্াদার দাবী কের থােকন, খঁুিটনািট বয্াপাের ঝগড়া-িববাদ o িবতকর্ -
মনাযারায় িলp হন, আমােদর সmেকর্ aপবাদ রটােত তােদরেকi েদখা যায় সবর্ািধক তৎপর। তাi কােরা িবরিkর 
পেরায়া না কেরi আিম s ভােব বলেত চাi েয, আমােদর সmেকর্ eসব ভdেলাকগণ েযসব কথা pচার কেরন, েয 
কারেণ eরা আমােদর uপর বীত d, আমােদর pকৃত মতাদশর্ তা নয় বরং দীন iসলােমর েয আসল কাজিট তােদর 
মনঃপূত নয়, আমরা েসi িদেকi েলাকেদর আহবান জানািc। আর e কােজর জনয্ েয কমর্পnা আমরা gহণ কেরিছ তা 
dারা তােদর aনুসৃত কমর্নীিতর ািngেলা aতয্n s ভােব pকাশ হেয় পেড়েছ। e কারেণi তারা আমােদর uপর 
বীত d।  

পৃথক দল গঠেনর pেয়াজন 
আমােদর p  করা হয় েয, e কাজ করাi যখন েতামােদর uেdশয্ িছল তখন করেত, িকnt পৃথক নাম িনেয় eকিট sায়ী 
জামায়াত গঠন করেল েকন? e dারা মুসিলম জািতর মেধয্ িবেভদ o িবশৃ লা সৃি  হেc। বstত e হেc eক aিভনব 
p । আিম েভেব আ যর্ হi েয, ধমর্হীন o ধমর্িবেরাধী রাজনীিত, aৈনসলািমক িশkা, মাযহাবী েকাnল সৃি  aথবা িনেরট 
dিনয়াবী uেdশয্ হািসেলর জনয্ পা াতয্ গণতnt িকংবা ফয্ািসs পnায় যিদ মুসলমানেদর মেধয্ sতnt নােমর িবিভn 
সিমিত o দল -uপদল গেড় oেঠ, তেব েসgেলােক িdধাহীন িচেti বরদাশত করা হয়। িকnt দীন iসলােমর আসল 
কােজর uেdেশয্ যিদ খািলস iসলামী নীিতর িভিtেত েকান জামায়াত গেড় oেঠ, তেব হঠাৎ মুসিলম জািতর মেধয্ 
িবশৃ লা সৃি র আশ া েদখা েদয় eবং eকিট মাt জামায়াতi তােদর কােছ aসহয্ হেয় পেড়। e েথেক e কথাi মেন 
হেc েয, p কতর্াগন আসেল জামায়াত বা দল গঠেনর িবেরাধী নন, বরং দীেনর আসল কােজর uেdেশয্ দল গঠেনi 
তােদর যত আপিt। যাi েহাক, তােদর কােছ আমার িনেবদন হেc ei েয, দল গঠেনর aপরাধ আমরা সাgেহ নয় বরং 
eকাn বাধয্ হেয়i কেরিছ।  

সবাi জােনন েয, ei জামায়াত গঠন করার পেবর্ kমাগত কেয়ক বছর আিম eকাকী মুসলমানেদরেক ei বেল আহবান 
জািনেয়িছ েয, “েতামরা e েকাn পেথ িনেজেদর শিk -সামথর্য্ o েচ া-সাধনা িনেয়ািজত করেছা? েতামােদর আসল কাজ 
হেc ei। eর pিত সমg েচ া-সাধনা েকndীভূত করাi েতামােদর কতর্বয্”। তখন সমs মুসলমন যিদ e আহবান gহণ 
করেতা, তেব িকছুi বলার িছল না। তখন মুসলমানেদর মেধয্ িবিভn জামায়াত গিঠত হoয়ার পিরবেতর্ সকল মুসলমান 
িমেল eকিট জামায়ােতর বতর্মান িভn জামায়াত গঠন করা iসলামী শরীয়ত aনুযায়ী িনিষd anত পাক-ভারেত গিঠত 
হেতা।  

পkাnের মুসলমানেদর েকান িবেশষ দলo যিদ আমােদর েস আহবান কবুল কের িনত, তবুo আমরা সnt  িচেt তােত 
শািমল হতাম। িকnt আমরা kমাগত আহবান জািনেয় kাn হেয় পড়া সেtto যখন েকu তার pিত কণর্পাত করেলা না, 
তখন e কাজেক যারা সতয্ eবং aপিরহাযর্ কতর্বয্ বেল িব াস করেতন, তারা িনেজরাi সমেবত হেয় সংঘবdভােব েচ া 
সাধনা চািলেয় যাoয়ার িসdাn gহেন বাধয্ হন। eখন িজjাসা ei েয, আমরা যিদ e -o না করতাম, তাহেল আমােদর 
পেk আর িক-i বা করার িছল? আপনারা যিদ e কাজেক ফরজ বেল েমেন িনেত asীকার কেরন েতা িনেজেদর দাবীর 
সপেk pমাণ েপশ কrণ। aথবা বলুন, আমােদর সিমিত o দল-uপদলgেলা িক বাsিবকi e দািয়t পালন কের চলেছ? 
যিদ তা না হয়, তেব বলেবা েয, আপনােদর aবsা eমিন পযর্ােয় eেস েগেছ েয, যারা সেচতনভােব দািয়t পালেন agসর 
হেয়েছ আপনারা uেlা তােদরেক aপরাধী সাবয্s করেত চােcন।  

আমীর বনাম েনতা 
আমােদরেক e p  করা হয় েয েতামরা আপন জামায়ােতর েনতার জেনয্ আমীর’ শbিট েবেছ িনেল েকন? আমীর’ বা 
‘iমাম’ েতা েকবল sাধীন kমাতাশালী o সাবর্েভৗম শিkর aিধকারী বয্িki হেত পােরন। তারা e কথার সমথর্েন িকছু 
হাদীস েপশ কের ei যুিk pদশর্ন কের থােকন েয, ‘iমামত’ (নতৃt) ধু iসলােমর iমামত, নামােযর iমামত, িকংবা 
যুd - িবgেহর iমামi হেত পাের । e ছাড়া েতা আর েকান pকােরর iমামত েনi। e ধরেনর p  যারা কেরন, তারা 
েকবল iসলােমর রাজৈনিতক বয্বsায় aিধি ত হoয়া eবং সাবর্েভৗম kমতাসmn iমামেতর pিত াকালীন িফকাহ o 
হাদীস সmেকর্i েখাজ-খবর রােখন। িকnt মুসলমানেদর জামায়াত েনতৃtচুয্ত হেল, sাধীন o সাবর্েভৗম kমতা েথেক 
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বি ত হেল eবং iসলােমর জামায়াতী িনয়ম-শৃ লা িছnিভn হেয় েগেল িক বয্বsা gহণ করেত হেব েস সmেকর্ তারা 
েমােটi oয়ািকফহাল নন। আিম তােদরেক িজেjস করেত চাi েয, erপ পিরিsিতেত িক মুসলামানরা িবিcn হেয় থাকেব 
eবং েকান সাবর্েভৗম শিkর aিধকারী ‘iমাম’ পাঠােনার জেনয্ আlাহর কােছ d’আ করেব? না তােদরেক eমিন iমাম 
কােয়ম করার জেনয্ েকান সংঘবd pেচ াo চালােত হেব? তারা যিদ sীকার কেরন েয, eজেনয্ সমেবত pেচ া চালােত 
হেব, তেব তারা aনুgহনপূবর্ক বলনু, জামায়াত গঠন না কের িকভােব সমেবত pেচ া চালােনা সmব? তারা যিদ জামায়াত 
গঠেনর aপিরহাযর্তা sীকার কেরন েতা বলুন েকান েনতা, েকান pধান, েকান আেদশদাতা ছাড়া েকান জামায়াত চলেত 
পাের িক? তারা যিদ eর pেয়াজনীয়তা sীকার কেরন, তেব iসলামী কােজর uেdেশয্ েয iসলামী জামায়াত গিঠত হেব, 
তার েনতার জনয্ iসলােমর িক পিরভাষা িনধর্ািরত রেয়েছ তা তারাi আমােদর বেল িদন। েয েকান পিরভাষাi তারা বলুন 
না েকন, তা যিদ iসলামী হয় তেব তা -i আমরা gহণ করেবা। আর যিদ e- o তারা না পােরন তেব পির ার ভাষায় বেল 
িদন েয, kমতা লােভর পরবতর্ী aবsার জেনয্ েতা iসলােমর aেনক পথ- িনেদর্শ মoজুদ রেয়েছ িকnt kমতাহীন aবsায় 
িক কের তা aজর্ন করেত হেব, েস সmেকর্ iসলাম েকান পথ- িনেদর্শ েদয়িন। e কাজ যারা করেব, তােদরেক 
aৈনসলািমক পnায় eবং aৈনসলািমক ফিরভাষা aনুযায়ী করেত হেব। তােদর aিভpায় যিদ e না হেয় থােক, তেব 
সভাপিত , লীডার, েনতা , কােয়দ iতয্ািদ পিরভাষা বয্বহাের যােদর আপিt েনi, তারা েকন ‘আমীর’ -eর পিরভাষা েন 
uেtিজত হেয় uেঠন, eর তাৎপযর্ বয্াখয্া করা eক drহ বয্াপার।  

সাধারণত e বয্াপারিট aনুধাবন করেত েলাকেদর িকছুটা aসুিবধা েদখা েদয়। eর কারণ ei েয, নবী করীম (সা.) eর 
যুেগ যখন ‘আমীর’ বা ‘iমাম’ eর পিরভাষা বয্বহার করা হেতা, তখন iসলামী রা  pিতি ত িছল। আর যতিদন পযর্n 
iসলামী রা  pিতি ত হয়িন, ততিদন sয়ং রাসূলুlাহ (সা.) i রাসূল িহেসেব দীন-iসলাম pিত ার আেnালেন েনতৃt 
দান কেরন। কােজi ‘আমীর বা ‘iমাম’ - eর পিরভাষা বয্বহােরর েকান aবকাশi তখন িছল না।  

iসলােমর pকৃিত 

িকnt iসলােমর েগাটা বয্বsাপনার uপর দৃি পাত করেল eকথা সুs  হেয় oেঠ েয, ei দীন-iসলাম মুসলমানেদর 
pিতিট সিmিলত কােজর িনয়ম-শৃ লার দাবী কের। আর ei িনয়ম-শৃ লার পdিত হেc ei েয, কাজ জামায়তবd হেয় 
করেত হেব eবং eকজনেক হেত হেব তার ‘আিমর’। aনrুপভােব নামায পড়েত হেল eকজনেক ‘iমাম’ িনযুk কের 
জামায়ােতর সােথ পড়েত হেব। হj করেত হেল সুশৃ ল পnায় eকজনেক আমীের হj করেত হেব। eমনিক িতনজন 
েলাক যিদ সফের েবর হয়, তেব তাঁেদর মধয্ হেত আমীর িনবর্ািচত কের সুশৃ ল পnায়i সফর করেত হেব। (িটকা: 
·মসনােদ আহমদ-e হযরত আবdlাহ িবন uমর (রা·) েথেক erপ বণর্না udৃত হেয়েছঃ  

احدهم عليهم امروا اال االرض من بفالة يكونوا لثالثة اليحل  .  

 aথর্ঃ “িতনজন েলাক জংগেল থাকেলo িনেজেদর মেধয্ eকজেক আমীর িনযুk না করা জািয়য নয়।” 
e েথেক e কথাi pমািণত হেc েয, ধু সফরকােলi নয়, বরং সবর্াবsায়i মুসলমানেদরেক সুশৃ লভােব জীবন যাপন 
করেত হেব eবং তােদর েকােনা সামিgক কাজi ‘জামায়াত’ o ‘iমারত’ ছাড়া সmািদত হoয়া uিচত নয়।)  

احدهم عليهم يؤمروافل سفر فى ثالثة خرج اذا  .  

“iযা খারাজা সালাসাতু িফ সাফািরন ফাল iuআmাr আলাiিহম আহাdhম।” 
iসলামী শরীয়েতর e মূল ভাবধারািটi হযরত uমর (রা.) eর িনেmাk বাণীেত পিরsুিটত হেয় uেঠেছঃ  

بطاعة اال والامارة مارة اال والجماعة بجماعة اال الاسالم  . ( البر عبد البن العلم بيان جامع )  

“জামায়াতিবহীন iসলাম, iমারতিবহীন জামায়াত o আনুগতয্িবহীন iমারাত বলেত েকান িজিনস েনi।” 
e েথেক আমরা e িসdােn েপৗঁছেত পাির েয, দীন iসলােমর pিত া বা সেতয্র সাkয্দােনর েচ -সাধনার uেdেশয্ েয 
জামায়াত গঠন করা হেব, তার েনতার জেনয্ ‘আমীর’ বা ‘iমাম’ শেbর বয্বহার সেবর্াতভােব যুিkযুk। িকnt iমাম 
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শেbর সােথ েযেহতু িবেশষ aথর্ জিড়ত হেয় পেড়েছ, কােজi আমরা নানা জােমলা েথেক বাঁচার জেনয্ e শbিট বাদ িদেয় 
‘আমীর’ শbিট gহণ কেরিছ।  

যাকাত আদােয়র aিধকার  
eখােন eেস আিম আর eকিট aিভনব p  নেত েপলাম তা হেলা ei েয, েয বয্িk e ধরেনর জামায়ােতর েনতা 
িনবর্ািচত হেবন, যাকাত আদায় করার েকান aিধকার তার েনi। েকননা , যাকাত ধু iসলামী রাে o আমীরi আদায় 
করেত পােরন। p কতর্াগণ সmবত আমােদর যাকাত আদােয়র পnা সmেকর্ েমােটi oয়ািকফহাল নন। pকৃতপেk আমরা 
সাধারণ মুসলমানেদর কােছ কখনo জামায়ােতর বায়তুল-মােল যাকাত জমা েদয়ার দাবী জানাiিন। aথবা কখনo eমন 
েকান কথাo বিলিন েয, যারা আমােদর তহিবেল যাকাত জমা েদেবন না তােদর যাকাতi আদায় হেব না। আমরা ধু 
জামায়ােতর rকনেদর কােছi িনেজেদর বায়তুল মােল যাকাত আদােয়র দাবী জািনেয় থািক।e dারা মুসলমানেদরেক 
শরীয়েতর দৃি ভি  aনুসাের সিmিলতভােব যাকাত েদয়া o বয্ায় করার বয্াপাের aভয্s কের েতালাi হেc আমােদর মূখয্ 
uেdশয্। eখন িজjাসা ei েয, আমােদর e কােজর ফেল শরীয়ােতর দৃি েত কী েদাষটা হেলা? জনসাধারণেক যিদ ঘের 
বেস পৃথক পৃথকভােব নামায পড়ার েচেয় জামায়ােতর সােথ নামায পড়েত বলার aিধকার থােক, তাহেল যাকাত 
বয্িkগতভােব আদায় না কের সিmিলতভােব আদায় করেত বলার aিধকার েকন থাকেব না? েলাকেদর কাছ েথেক চাঁদা 
gহণ িকংবা ভিতর্ o সদসয্ পেদর িফ gহণ জািয়য িকnt আlাহ o রাসূল (সা.) কতৃর্ক িনধর্ািরত ফরয আদায় করার আhান 
জানােনা নাজািয়জ , eটা েকমন আজব কথা।  

বায়তুলমাল 
eখােন eর েচেয়o aিভনব p  েশানা েগল। তা হেলা ei েয, েতামরা ‘বায়তুলমাল’ েকন বািনেয়ছ। বstত e ধরেণর 
p াবলী েন মেন হয় েয, iসলামী পিরভাষাgেলার সংেগi p কতর্ােদর িকছুটা শtrতা রেয় েগেছ। e কথা সুs  েয, 
সিmিলত কােজ aথর্ বয্য় করার সুিবধােথর্ pেতয্ক দল বা সংগঠেনরi eকিট aথর্ তহিবল থােক। আমরা তােক বায়তুলমাল 
বেল থািক। েকননা, eটাi হেc eকমাt iসলামী পিরভাষা। আমরা যিদ eর নাম aথর্ ভাnার রাখতাম, তাহেল তােদর 
েকান আপিt থাকত না। aথবা যিদ ে জারী বলতাম, তাহেলo হয়ত তারা সnt  থাকেতন। িকnt আমরা eকিট iসলামী 
পিরভাষা বয্বহার করার কারেণi তারা eটােক বরদাশত করেত পারেছ না।  

pকৃতপেk aিধকাংশ p i eমিন িনরথর্ক েয, egেলার জাবাব দান কের ে াতাবৃেnর সময় ন  করার icা িছল না। িকnt 
তবু আিম নমুনা srপ কেয়কিট pে র জাবাব দান করলাম e জেনয্ েয, যারা িনেজরাo দািয়t পালন করেত চান না, বরং 
aনয্েকo তা করেত িদেত pstত নন, তারা িক ধরেণর বাহানা, কুিটল p  eবং সেnহজনক িবষয় খঁুেজ খঁুেজ েবর কেরন 
eবং িনেজরা েযমন আlাহর পথ েথেক িবরত থােকন, েতমিন কের aনয্েকo িকভােব িবরত রাখার েচ া কেরন।  

বstত aেহতুক ঝগড়া -িববাদ eবং িবতকর্-মুনাযারায় িলp হoয়া আমােদর কােজর পnা নয়। যিদ েকu সহজ-সরলভােব 
আমােদর কথা বুঝেত চান, েতা তােক বুঝােনার জেনয্ আমরা সদা pstত। আর যিদ েকu যুিk-pমাণ dারা আমােদর ভূল 
- ািn ধিরেয়িদেত চান তা-o আমরা েমেন িনেত pstত। িকnt েকu িবতকর্ সৃি  করেল eবং আমােদর তােত জিড়ত করেত 
চাiেল আমরা তার সmখুীন হেত েমােটi সmত নi। িবrdবািদগণ যতkণ icা e েখল চালু রাখেত পােরন।  


