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তাপীভুর কযুঅননয বূমভকা 

 

কুযঅন াঠনকয ংকট 

মনযানানভ ‘বূমভকা ব্দমট দদনে কুযঅন ভজীনদয বূমভকা মরেনত ফন দেমি ফনর বুর ধাযণা কযায দকান কাযণ দনআ।  এটা কুযঅননয নয় ফযং 

তাপীভরু কুযঅননয বূমভকা।  দু’মট ঈনেয াভনন দযনে অমভ এ বূমভকা দরোয় াত মদনয়মি। 

 

একঃ কুযঅন ধযয়ননয অনে একজন াধাযন াঠকনক এভন মকিু কথা বানরাবানফ দজনন মননত নফ দমগুনরা শুরুনতআ দজনন মননর তায নে 

কুযঅননয ফক্তফয নুধাফন কযা জ নয় মায়। নয়নতা কুযঅন ধযয়ননয ভাঝোনন ফাযফায একথাগুনরা তায ভনন নে ঞ্চায কযনত ানয। 

ননক ভয় শুধভুাত্র এগুনরা না ফুঝায কাযনণ ভানলু কুযঅননয ন্তমনিমত নথিয দকফরভাত্র ঈমযবানে অনত থানক ফিনযয য ফিয ধনয। 

দবতনয প্রনফ কযায অয দকান থআ েুুঁনজ ায় না। 

 

দুআ: কুযঅন ফুঝায দেষ্টা কযায ভয় ভাননুলয ভনন দম প্রশ্নগুনরা ঈদয় য় ফিপ্রথভ দগুনরায জফাফ দদনফা দম গুনরায প্রথভ প্রথভ অভায ভনন 

দজনেমির থফা নয অভায াভনন অন। 

 

কুযঅন াঠনকয ংকট 

 

াধাযণত অভযা দমফ ফআ নে থামক তানত থানক একমট মনমদিষ্ট মফলয়ফস্তু। একমট মফনল যেনাশরীয অতায় এ মফলয়ফস্তুয য 

ধাযাফামকবানফ তথয যফযা কযা য় এফং মফমবন্ন ভতাভত  মুমক্তয ফতাযণা কযা য়।  এ জনয কুযঅননয ানথ এেননা মযেয় য়মন এভন 

দকান ফযমক্ত মেন প্রথভফায এ গ্রন্থমট ধযয়ন কযনত মান তেন মতমন একমট মেযােমযত অা মননয়আ এমেনয় মান। মতমন ভনন কনযন, াধাযণ গ্রনন্থয 

ভনতা এ গ্রনন্থ প্রথভ মফলয়ফস্তু মনধিামযত থাকনফ , তাযয ভূর অনরােয মফলয়নক ধযায়  নুনেনদ মফবক্ত কনয মফনযানয ক্রভানুানয এক 

একমট মফলনয়য য অনরােনা কযা নফ। এবানফ জীফননয এক একমট মফবােনক অরাদা অরাদাবানফ মননয় দ ম্পনকি ূনফিাক্ত মফনযানয 

ক্রভানুানয মফধান  মননদিাফরী মরমফদ্ধ থাকনফ। মকন্তু গ্রন্থমট েুনর ো শুরু কযায য মতমন দদনেন ম্পুনি মবন্ন এক মেত্র। মতমন এোনন দদনেন 

এভন একমট ফণিনাবংেী মায ানথ আমতূনফি তায দকান মযেয় মির না।  এোনন মতমন দদনেন অকীদা “ মফশ্বা ম্পমকিত মফলয়াফরী , ননমতক 

মফমধ-মননদি, যীয়ানতয মফধান, দায়াত, ঈনদ, তকিফাণী, ভানরােনা-মিানরােনা, মনো-মতযস্কায, বীমত প্রদিন, ুংফাদ ান্ত্বনা, মুমক্ত-

প্রভাণ, ােয এফং ঐমতামক কামনী  প্রােীন প্রত্নতামিক মনদিননয প্রমত আংমেত। এগুনরা ফায ফায এনকয য এক অনি। একআ মফলয়ফস্তুনক 

মফমবন্ন দ্ধমতনত মফমবন্ন নব্দয দভােনক ুনফিযাক্ত কযা নে।  একমট মফলয়ফস্তুয য অয একমট এফং তাযয অকামিতবানফ তৃতীয় অয একমট 

মফলয়ফস্তু শুরু নয় মানে। ফযং কেননা কেননা একমট মফলয়ফস্তুয ভাঝোনন একমট মফলয়ফস্তু কস্মাৎ রামপনয় েনি। ফানকযয প্রথভ রুুল  

মিতীয় রুুনলয মদক মযফতিন নে ফায ফায এফং ফক্তফয ফায ফায দভাে মযফতিন কযনি। মফলয়ফস্তুগুনরানক ধযায়  নুনেনদ মফবক্ত কযায 

দকাননা মেহ্ন দনআ। আমতা দরোয দ্ধমতনত দকাথা আমতা দরো য়মন।  দিন  মতপ্রাকৃমতক মফলয়াফরীনক নযায়াস্ত্র  দিননয বালায় 

দরো য়মন। ভানুল  মফশ্ব-জাাননয ফস্তু  দানথিয অনরােনা কযা নয়নি মকন্তু জীফমফদযা  দাথি মফজ্ঞাননয দ্ধমতনত কযা য়মন। বযতা , 

ংস্কৃমত, যাজনীমত, থিনীমত  ভাজ জীফননয মফমবন্ন মফলনয়য ঈয অনরােনা কযা নয়নি মকন্তু তানত ভাজ মফজ্ঞাননয দ্ধমত নুযণ কযা 

য়মন। অআনেত মফধান  অআননয ভূরনীমত ফণিনা কযা নয়নি অআনমফদনদয দ্ধমত দথনক ম্পূণি অরাদা নয়। ননমতকতায দম মো মফফৃত 

নয়নি তায ফণিনাবংেী ননমতক দিন ম্পমকিত ফআনত্র অনরামেত ফণিনাবংেী দথনক ম্পূণি মবন্নতয। াধাযণবানফ ফআনত্র দমবানফ দরো য় 

এফ মকিুআ তায মফযীত। এ দৃয একজন াঠকনক মফব্রত কনয। মতমন ভনন কযনত থানকন , এমট একমট মফনযস্ত , ংরগ্ন  মফমেপ্ত ফক্তনফযয 

ভমষ্ট এোনন প্রথভ দথনক দল মিন্ত ংেয ‘েণ্ড’ একনত্র ংমুক্ত কযা নয়নি। তনফ এগুনরানক ধাযাফামক যেনা অকানয মরমফদ্ধ কযা নয়নি। 

মফনযামধতায দৃমষ্টনত কুযঅন ধযয়নকাযীযা এযআ ঈয যানেন তানদয কর অমি , মবনমাে  নে-ংনয়য মবত্। নযমদনক নুকুর 

দৃমষ্টবংেীয মধকাযীযা কেননা নথিয মদক দথনক দোে ফন্ধ কনয নে ংয় দথনক ফাুঁোয দেষ্টা কনযন। কেননা কেননা তাযা এআ অাত 

মফনযস্ত ঈস্থানায ফযােযা কনয মননজনদয ভননক ফুঝানত েভ ন। কেননা কৃমত্রভ দ্ধমতনত দমােূত্র নুন্ধান কনয দ্ভুত ধযননয মদ্ধানন্ত 

ঈনীত ন্ অফায কেননা ‘েণ্ড যেনায’ ভতফাদমট গ্রণ কনয দনন , মায পনর প্রনতযকমট অয়াত তায ূফিায ম্পকি দথনক অরাদা নয় ফক্তায 

ঈনেনযয ম্পূণি মযন্থী থি প্রকা কযনত থানক। 
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অফায একমট ফআনক বানরাবানফ ফুঝনত নর াঠকনক জাননত নফ তায মফলয়ফস্তুয ঈনেয-রেয , ভরূ ফক্তফয  দাফী এফং তায দকন্দ্রীয় 

অনরােয মফলয়।  দআ ানথ তায ফণিনা দ্ধমতয ানথ মযমেত নত নফ। তায মযবালা মফনল মফনেলণ যীমত ম্পনকি জ্ঞান থাকনত নফ। নব্দয 

ঈময কাঠানভায দিনন তায ফণিনাগুনরা দমফ ফস্থা  মফলয়াফরীয ানথ ম্পমকিত দগুনরা দোনেয াভনন থাকনত নফ। াধাযণত দমফ 

ফআ অভযা নে থামক তায ভনধয এগুনরা নজআ ায়া মায়। কানজআ তানদয মফলয়ফস্তুয েবীনয প্রনফ কযা অভানদ জনয দভানটআ কমঠন য় না। 

মকন্তু নযানয ফআনত অভযা এগুনরা দমবানফ দনত বযস্ত কুযঅনন মঠক দবানফ ায়া মায় না। তাআ একজন াধাযণ ফআ াঠনকয ভানমকতা 

মননয় মেন অভানদয ভধয দথনক দকান ফযমক্ত কুযঅন ধযয়ন কযনত থানকন তেন মতমন েুুঁনজ ান না এআ মকতানফয মফলয়ফস্তু , ভরূ ফক্তফয  

দকন্দ্রীয় অনরােয মফলয়। এয ফণিনা  মফনেলণ দ্ধমত তায কানি নতুন  মযমেত ভনন য়। মধকাং জায়োয় এয ফাকয  ফক্তফযগুনরায 

টবূমভ তায দোনেয অোনর থানক। পনর মফমবন্ন মফমেন্ন অয়ানতয ভনধয জ্ঞাননয দম ঈজ্জ্বর ভুনক্তাভারা জমেনয় যনয়নি তা দথনক কভ দফী 

মকিুটা রাবফান য়া নে াঠক অল্লায কারানভয মথাথি ন্তমনিমত প্রাণিায ন্ধান ায় না। এ দেনত্র মকতানফয জ্ঞান রাব কযায মযফনতি 

তানক মনিক মকতানফয কমতয় মফমেপ্ত তে  ঈনদাফরী রাব কনযআ ন্তুষ্ট থাকনত য়। ফযং কুযঅন ধযয়ননয য দমফ দরানকয ভনন নানা 

কাযনণ নে জানে তানদয মধকাংনয মফভ্রামন্তয একমট কাযণ নে এআ দম , কুযঅননয ফক্তফয নুধাফন কযায ফযাানয এআ দভৌমেক 

প্রনয়াজনীয় মফলয়গুনরা তানদয জানা থানক না। এযয কুযঅন েনত মদনয় তাযা দদনে তায াতায় াতায় মফমবন্ন মফলয়ফস্তু িমেনয় অনি। ফহু 

অয়ানতয েবীয থি তানদয কানি নুদ ঘামটত দথনক দেনি। ননকগুনরা অয়ানতয ভনধয তাযা জ্ঞানেবি ফক্তফয দনয়নি মকন্তু অয়ানতয ূফিায 

অনরােনায দপ্রমেনত এআ ফক্তফয তানদয কানি ম্পূণি দফভানান ভনন নয়নি। মফমবন্ন স্থানন ফযােযা মফনেলণ  ফণিনাবংেীয ানথ মযেত থাকায 

কাযনণ অয়ানতয অর থি দথনক তাযা নযমদনক নয মেনয়নি এফং মধকাং স্থানন টবূমভ ম্পনকি মঠক জ্ঞান না থাকায কাযনণ এবানফ 

তাযা ভাযাত্মক ধযননয মফভ্রামন্তয মকায নয়নি। 

 

ংকট ঈিযনণয ঈায় 

কুযঅন দকান্ ধযননয মকতাফ ? এমট মকবানফ ফতীণি নরা ? এয ংকরন  মফনযানয দ্ধমত মক মির ? এয মফলয়ফস্ত  অনরােয মফলয় মক ? 

দকান্ দকন্দ্রীয় মফলয়ফস্তুয ানথ এয ংেয মফমবন্ন মিানয়য মফলয়ারী ন্মকিত ? মননেয ফক্তফয ঈস্থান দ্ধমত  প্রভাণ কযায জনয এনত 

দকান্ ধযননয ফণিনাধাযা  মুমক্ত-প্রভাণ ঈস্থান দ্ধমত ফরমিত নয়নি ? এআ প্রশ্নগুনরায এফং এআ ধযননয অনযা মকিু প্রনয়াজনীয় প্রনশ্নয 

ুস্পষ্ট জফাফ মমদ াঠক শুরুনতআ দনয় মান তানর মতমন ফহুমফধ অংকা দথনক ভুক্ত থাকনত ানযন। তায জনয কুযঅননয থি নুধাফন  তায 

ভনধয মেন্তা-েনফলণা কযায থ প্রস্ত নয় দমনত ানয। দম ফযমক্ত কুযঅন ভজীনদ প্রেমরত গ্রনন্থয নযায় যেনা মফনযানয ন্ধান কনযন এফং এয 

াতায় তায াোত না দনয় েতুমদিনক াতোনত মেনয় মস্থয নয় নেন, কুযঅন ম্পমকিত এআ দভৌমরক প্রশ্নগুনরায জফাফ জানা না থাকাআ তায 

ভানমক মস্থযতায ভরূ কাযণ। ‚ধভি ম্পমকিত‛ একমট ফআ েনত মানেন “ এআ ধাযণা মননয় মতমন কুযঅন েনত শুরু কনযন। ‚ধভিম্পমকিত‛ 

এফং ‚ফআ‛ এ দু’দটায ফযাানয তায ভনন াধাযণত ধভি  ফআ ম্পমকিত ধাযণাআ মফযাজ কযনত থানক।  মকন্তু মেন দোনন মননজয ভানমক 

ধযান-ধাযণায ম্পুণি মফযীত একমট মেত্র মতমন দদেনত ান তেন তাুঁয কানি দমট ম্পুণি মযমেত ভনন নত থানক। অনরােয মফলনময ভূর 

কথায নাোর না ায়ায কাযনণ প্রমতমট ফানকযয ভনধয মতমন এভনবানফ মফভ্রানন্তয ভনতা দঘাযানপযা কযনত থানকন দমন ভনন য় দম , অমন দম 

মকতাফমট েনত মানেন দমট ফআনত্রয জেনত দকমট ন্নূি স্বতন্ত্র  মবনফ ফআ।  এমটয যেনাদ্ধমত স্বাতন্ত্রয  নফমষ্টভমিত। মফলয়ফস্তু, ফক্তফয 

মফলয়  অনরােনা মফনযানয মদক মদনয় এোনন ম্পুণি মবনফ দ্ধমত ফরমিত নয়নি। কানজআ এতমদন মিন্ত নানা ধযননয ফআত্র নে 

অনায ভনন ফআ ম্পনকি দম একমট কাঠানভােত ধাযণা েনে ঈনঠনি , এ মকতাফমট ফুঝায ফযাানয তা অনায দকান কানজ রােনফ না। ফযং 

ঈরনটা এ ফযাানয ফাধা নয় দাুঁোনফ। এনক ফুঝনত নর মননজয ভননয ভনধয অনে দথনকআ দম ফ ধাযণা  কল্পনা ফাা দফুঁনধ অনি দগুনরানক 

মযনয় মদনত নফ এফং এআ মকতানফয মবনফ নফমষ্টনক মননজয ভননয ভনধয দেুঁনথ মননত নফ। 

  

এ প্রংনে াঠকনক ফিপ্রথভ ভূর কুযঅননয ানথ মযমেত নত নফ।  এয প্রমত তায মফশ্বা থাকা না থাকায প্রশ্ন এোনন দনআ। তনফ এ মকতাফনক 

ফুঝনত নর প্রাযমন্বক ূত্র মননফ এ মকতাফ মননজ এফং এয ঈস্থাক মযত ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ দম ভূর মফলয় মফফৃত 

কনযনিন তা গ্রণ কযনত নফ।  এ ভূর মফলয় মনম্নরূ: 

  

১. ভগ্র মফশ্ব-জাাননয প্রবু, ৃমষ্টকতিা, ভামরক  একেত্র াক ফিমক্তভান অল্লা তাুঁয মফার াম্রানজযয ংমফনল এ ৃমথফীনত ভানলুনক 

ৃমষ্ট কনযনিন। তানক দান কনযনিন জানায , ফুঝায  মেন্তা কযায েভতা। বানরা  ভনেয ভনধয াথিকয কযায , মনফিােন, আো  ংকল্প কযায 

এফং মননজয েভতা ফযফায কযায স্বাধীনতা দান কনযনিন। এক কথায় ভানুলকনক এক ধযননয স্বাধীনতা ( Autonomy) দান কনয তানক 

দুমনয়ায় মননজয েরীপা ফা প্রমতমনমধ নদ মবমলক্ত কনযনিন। 
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২. ভানুলনক এআ নদ মনমুক্ত কযায ভয় মফশ্ব-জাাননয প্রবু ফিমক্তভান অল্লা ভাননুলয ভনন একথা দৃঢ় ফদ্ধভরূ কনয মদনয়মিনরন: অমভআ 

দতাভানদয এফং ভগ্র মফশ্ব ৃমষ্টয একভাত্র ভামরক , ভাফুদ  প্রবু। অভায এআ াম্রানজয দতাভযা স্বাধীন দস্বোোযী ন , কানযায ধীন ন এফং 

অভায িাো অয কানযায দতাভানদযনক মকিু স্বাধীন েভতা আেমতয়ায মদনয় াঠাননা নয়নি। এমট অনর দতাভানদয জনয যীোকার। এআ 

যীো দল নয় দেনর দতাভানদয অভায কানি মপনয অনত নফ। দতাভানদয কাজগুনরা মাুঁোআ ফািাআ কনয অমভ মদ্ধান্ত দননফা দতাভানদয ভধয 

দথনক দক পর নরা এফং দক নরা ফযথি। 

  

দতাভানদয জনয মঠক কভিনীমত একমটআ: দতাভাযা অভানক দভনন দননফ দতাভানদয একভাত্র ভাফুদ  াক মননফ। অমভ দতাভানদয জনয দম 

মফধান াঠানফা দআ নমুায়ী দতাভাযা দুমনয়ায় কাজ কযনফ। দুমনয়ানক যীোেৃ ভনন কনয এআ দেতনা কানয জীফন মান কযনফ দমন অভায 

অদারনত দল মফোনয পরকাভ য়াআ দতাভানদয জীফননয অর ঈনেয। মফযীত নে এয দথনক মবন্নতয প্রনতযকমট কভিনীমত দতাভানদয 

জনয বুর  মফভ্রামন্তকয। প্রথভ কভিনীমত গ্রণ কযনর (দমমট গ্রণ কযায স্বাধীন েভতা দতাভানদয দদয়া নয়নি) দতাভযা দুমনয়ায় ামন্ত , মনযািা 

 মনমিন্ততা রাব কযনফ। তাযয অভায কানি মপনয অনর অমভ দতাভানদয দান কযনফা মেযন্তন অযাভ  অননেয অফা জান্নাত। অয 

মিতীয় কভিনীমতমট গ্রণ কযনর (দমমট গ্রণ কযায ূণি স্বাধীনতা দতাভানদয দদয়া নয়নি) দতাভানদয দুমনয়ায় মফমিয়  মহযতায ভনুোভমুে নত 

নফ এফং দুমনয়ায জীফন দল কনয অনেযানত প্রনফকানর দোনন জাান্নাভ নাভক মেযন্তন ভভিজ্বারা দুঃে-কষ্ট  মফনদয েবীয েনবি দতাভযা 

মনমেপ্ত নফ। 

  

৩. একথা বানরাবানফ ফুমঝনয় দদয়ায য মফশ্ব-জাাননয ভামরক ফিমক্তভান অল্লা ভানফ জামতনক ৃমথফীনত ফফা কযায ফযফস্থা কনয 

মদনয়নিন। ভানফ জামতয দুআ দয (অদভ  ায়া) মফমষ্ট প্রথভ গ্রুনক মতমন ৃমথফীনত জীফন মান কযায জনয মফধান দান কনযন। এআ মফধান 

নমুায়ী তানদয  তানদয ন্তান ন্তমতনদয দুমনয়ায ভস্ত কাজ-কাযফায োমরনয় দমনত নফ। ভাননুলয এআ প্রাথমভক ফংধযযা ভূেিতা, জ্ঞতা,  

ন্ধকানযয ভনধয ৃমষ্ট নমন। তাযা তযনক জাননতন। তানদযনক জীফন মফধান দদয়া নয়মির। অল্লায নেুাতয (থিাৎ আরাভ) মির তানদয 

জীফন দ্ধমত। তাুঁযা তানদুঁয ন্তানদয অল্লায নেুত ফাোহ্ (ভুমরভ) মানফ জীফন মান কযায কথা মমেনয় দেনিন। মকন্তু যফতিীকানর 

ত ত ফিনযয জীফনােযনণ ভানলু ধীনয ধীনয এআ মঠক জীফন দ্ধমত (থিাৎ িীন) দথনক দূনয নয মেনয় মফমবন্ন ধযননয বুর কভিনীমত ফরিন 

কনযনি। োমপরমতয ঘুনভ অেন্ন নয় তাযা এক ভয় এআ মঠক জীফন দ্ধমত ামযনয় দপনরনি। অফায য়তানী প্রনযােনায় এনক মফকৃত 

কনযনি। তাযা ৃমথফী  অকানয ভানমফক  ভানমফক এফং কাল্পমনক  ফস্তুেত মফমবন্ন িানক অল্লায ানথ তাুঁয কাজ “কাযফানয যীক 

কনযনি। অল্লা প্রদি মথাথি জ্ঞাননয (অর আরভ) ভনধয মফমবন্ন প্রকায কল্পনা , বাফফাদ, ভনেো ভতফাদ  দিননয মভশ্রন ঘমটনয় তাযা ংেয 

ধনভিয ৃমষ্ট কনযনি। তাযা অল্লায মনধিামযত নযায়মনষ্ঠ  বাযাভযণূি ননমিক  াংস্কৃমতক নীমত (যীয়াত) মযায ফা মফকৃত কনয মননজনদয 

প্রফৃমি, স্বাথি  দঝাকপ্রফণতা নুমায়ী জীফন মাননয জনয মননজযাআ এভন মফধান নতয কনযনি মায পনর অল্লায এআ মভীন জুরুভ-মনীেনন 

বনয দেনি। 

  

৪. অল্লা মমদ তাুঁয স্রষ্টাুরব েভতা প্রনয়াে কনয মফথোভী ভানলুনদযনক দজাযূফিক মঠক কভিনীমত  জীফনধাযায মদনক ঘুমযনয় মদনতন 

তানর দমট নতা ভানলুনক অল্লা প্রদি ীমভত স্বাধীনতা দান নীমতয মযন্থী। অফায এ ধযননয মফনরা দদো দদয়ায ানথ ানথআ মতমন মমদ 

ভানুলনক ধ্বং কনয মদনতন তানর দমট নতা ভগ্র ভানফ জামতনক ৃমথফীনত কাজ কযায জনয মতমন দম ভয়  ুনমাে মনধিাযণ কনয মদনয়নিন 

তায ানথ াভঞ্জযীর।ৃমষ্ঠয প্রথভমদনক দথনক মতমন দম দাময়িমট গ্রণ কনযমিনরন দমট মির এআ দম , ভানুনলয স্বাধীনতা েুন্ন দযনে কানজয 

ভাঝোনন দমফ ুনমাে-ুমফনধ দদয়া নফ তায ভধয মদনয়আ মতমন তানক থমননদিনা দদয়ায ফযফস্থা কযনফন। কানজআ মননজয য অনযামত 

দাময়ি ারননয জনয মতমন ভানফ জামতয ভধয দথনক এভন একদর দরাকনক ফযফায কযনত শুরু কনযন মাুঁযা তাুঁয য ইভান যােনতন এফং তাুঁয 

ন্তুমষ্ট জিননয রনেয তাুঁয তাুঁয মননদি নমুায়ী কাজ কনয দমনতন। এনদুঁযনক মতমন কনযন মননজয প্রমতমনমধ। এনদুঁয কানি াঠান মননজয 

রংঘনীয় ফাণী। মথাথি তয জ্ঞান  জীফন মাননয মঠক মফধান এনদুঁযনক তান কন মতমন ফনী অদভনক বুর থ দথনক এআ জ তয নথয 

মদনক মপনয অায দায়াত দদয়ায জনয এনদযনক মনমুক্ত কনযন। 

  

৫. এুঁযা মিনরন অল্লায নফী। মফমবন্ন দদন  মফমবন্ন জামতয ভনধয অল্লা তাুঁয নফী াঠানত থানকন। াজায াজায ফিয দথনক তানদয অেভননয 

এ মল মরা ফা ধাযাফামকতা েরনত থানক। তাুঁনদয ংেযা মির াজায াজায। তাুঁযা ফাআ একআ িীননয তথা জীফন দ্ধমতয নুাযী মিনরন। 

থিাৎ ৃমষ্টয প্রথভ মদন দথনকআ ভানুলনক দম মঠক কভিনীমতয ানথ মযমেত কযাননা নয়মির তাুঁযা ফাআ মিনরন তাযআ নুাযী তাুঁযা ফাআ 

মিনরন একআ দদায়ানতয প্রমত নেুত। থিাৎ প্রথভমদন দথনকআ ভানুনলয জনয ননমতক  ভাজ-ংস্কৃমতয দম মেযন্তন নীমত মনধিাযণ কযা নয়মির 

তাুঁযা মিনরন তাযআ প্রমত নেুত। তাুঁনদয ফায একআ মভন মির। থিাৎ তাুঁযা মননজনদয ফংধয , দোত্র  জামতনক এআ িীন  দদায়ানতয মদনক 

অফান জানান। তাযয মাযা এ অফান গ্রণ কনয তানদযনক ংেমঠত কনয এভন একমট ঈন্মানত মযণত কনযন মাুঁযা মননজযা ন অল্লায 
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অআননয নুেত এফং দুমনয়ায় অল্লায অআননয অনেুতয কানয়ভ কযায এফং তাুঁয অআননয মফরুদ্ধােযণ প্রফণতা প্রমতনযাধ কযায জনয প্রনেষ্টা  

ংগ্রাভ োরানত থানকন। এআ নফীেণ প্রনতযকআ তাুঁনদয মননজনদয মুনে তযন্ত ূোরুরূন এ মভননয দাময়ি ারন কনযন। মকন্তু ফভয় দদো 

দেনি ভানফ দোমষ্টয একমট মফযাট ং তাুঁনদয দায়াত গ্রণ কযনত প্রস্তুতআ য়মন। অয মাযা এআ দায়াত গ্রণ কনয ঈন্মানত ভুমরভায 

ংেীবূত য় তাযা ধীনয ধীনয মননজযাআ মফকৃমতয ােনয তমরনয় দমনত থানক। এভনমক তানদয দকান দকান ঈম্মাত অল্লা প্রদি দদায়াতনক 

এনকফানযআ ামযনয় দপনর। অফায দকঈ দকঈ অল্লায ফাণীয ানথ মননজনদয কথায মভশ্রণ ঘমটনয় এফং তায ভনধয মযফতিন াধন কনয তায 

দোযাআ মফকৃত কনয দদয়। 

  

৬. ফননল মফশ্ব-জাাননয প্রবু ফিমক্তভান অল্লা অযফ দদন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভনক াঠন। আমতূনফি মফমবন্ন নফীনক মতমন 

দম দাময়ি মদনয় দুমনয়ায় ামঠনয়মিনরন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লানভয ঈয দআ একআ দাময়ি িণ কনযন। াধাযণ ভানুনলয 

ানথ ানথ ূনফিয নফীনদয প্রথভ্রষ্ট ঈম্মাতনদযনক মতমন অল্লায দীননয মদনক অফান জানান। ফাআনক মঠক কভিনীমত  মঠক থ গ্রনণয 

দায়াত দদন। ফায কানি নতুন কনয অল্লায দদায়াত দৌমিনয় দদয়া এফং এআ দায়াত  দদায়াত গ্রণকাযীনদযনক এভন একমট ঈম্মানত 

মযণত কযাআ মির তাুঁয কাজ দমন একমদনক অল্লায দদায়ানতয ঈয মননজনদয জীফন ফযফস্থা প্রমতমষ্ঠত কযনফ এফং নযমদনক ভগ্র দুমনয়ায 

ংনাধন  ংস্কায াধননয জনয প্রনেষ্টা  ংগ্রাভ োরানফ। এআ দায়াত  দদায়ানতয মকতাফ নে এআ কুযঅন। ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআম 

য়া ারানভয ঈয অল্লা এআ মকতাফমট ফতীণি কনযন। 

 

কুযঅননয ভুর অনরােয 

কুযঅন ম্পমকিত এআ প্রাথমভক কথাগুনরা দজনন দনয়ায য াঠনকয জনয এআ মকতানফয মফলয়ফস্তু , এয দকন্দ্রীয় অনরােয মফলয়  রেযমফেু 

ম্পনকি মঠক জ্ঞান রাব কযা জ নয় মায়। 

  

এয মফলয়ফস্তু ভানলু। প্রকৃত  জাজ্জ্বরযভান নতযয দৃমষ্টনত ভাননুলয করযাণ মকন-একথাআ কুযঅননয ভরূ মফলয়ফস্তু। 

  

এয দকন্দ্রীয় অনরােয মফলয় নে এআ দম , অাত দৃমষ্ট , অোজ-নভুান মনবিযতা থফা প্রকৃমিয দাি কযায কাযনণ ভানলু অল্লা , মফশ্ব-

জাাননয ফযফস্থানা, মননজয মস্তি  মননজয ামথিফ জীফন ম্পনকি দমফ ভতফাদ েনে তুনরনি এফং ঐ ভতফাদগুনরায মবমিনত দম দৃমষ্টবংেী  

কভিনীমত ফরিন কনযনি মথাথি জাজ্জ্বরযভান নতযয দৃমষ্টনত তা ফআ বুর  ত্রুমটূণি এফং মযণমতয মদক মদনয় তা ভাননুলয জনয ধ্বংকয। 

অর তয তাআ মা ভানলুনক েরীপা মননফ মনমুক্ত কযায ভয় অল্লা মননজআ ফনর মদনয়মিনরন। অয এআ অর নতযয দৃমষ্টনত ভাননুলয জনয 

আতূনফি মঠক কভিনীমত নানভ দম দৃমষ্টবংেী  কভিনীমতয অনরােনা কযা নয়নি তাআ মঠক, মনবুির  শুব মযণমতয দাফীদায। 

  

এ েুোন্ত রেয  ফক্তফয নে , ভানুলনক মঠক দৃমষ্টবংেী  কভিনীমত ফরিননয প্রমত অফান জানাননা এফং অল্লায দদায়াতনক িযথিীনবানফ 

দ কযা। ভানলু মননজয োপরমত  তকিতায দরুন এগুনরা ামযনয় দপনরনি এফং তায য়তানী প্রফৃমিয কাযনণ দ এগুনরানক মফমবন্ন ভয় 

মফকৃত কযায কাজআ কনয এননি। 

  

এআ মতনমট দভৌমরক মফলনয়য প্রমত দৃমষ্ট দযনে কুযঅন াঠ কযনত থাকনর দদো মানফ এআ মকতাফমট তায ভগ্র মযনয দকাথা তায মফলয়ফস্তু , 

দকন্দ্রীয় অনরােয মফলয় এফং ভূর রেয  ফক্তফয দথনক এক েুর মযভানণা নয নেমন। প্রথভ দথনক দল মিন্ত তায মফমবন্ন ধযননয মফলয়াফরী 

তায দকন্দ্রীয় অনরােয মফলনয়য ানথ এভনবানফ ংমুক্ত অনি দমভন একমট দভামতয ভারায মফমবন্ন যংনয়য দিাট ফে দভামত একমট ূনতায ফাুঁধনন 

এক ানথ একনত্র একমট মনমফে ম্পনকি োুঁথা থানক। কুযঅনন অনরােনা কযা য় ৃমথফী  অকানয েঠনাকৃমতয , ভানুল ৃমষ্টয প্রমক্রয়া দ্ধমত 

এফং মফশ্ব-জেনতয মনদিনভূ মিনফেনণয  তীনতয মফমবন্ন জামতয ঐমতামক ঘটনাফরীয। কুযঅনন মফমবন্ন জামতয অকীদা-মফশ্বা, ননমতক 

েমযত্র  কভিকানণ্ডয ভানরােনা কযা য়। মত প্রাকৃমতক মফলয়াফরীয ফযােযা কযা য়। এআ ানথ নযানয অনযা ফহু মজমননয ঈনল্লে কযা য়। 

মকন্তু ভানলুনক দাথি মফদযা , জীফ মফজ্ঞান, আমতা, দিন ফা নয দকান মফদযা মো দদয়ায জনয কুযঅনন এগুনরা অনরােনা কযা য়মন। ফযং 

প্রকৃত  জাজ্জ্বরযভান তয ম্পকি ভাননুলয বুর ধাযণা দূয কযা , মথাথি তযমট ভাননুলয ভননয ভনধয দেুঁনথ দদয়া , মথাথি তয মফনযাধী কভিনীমতয 

ভ্রামন্ত  শুব মযণমত ুস্পষ্ট কনয তুনর ধযা এফং নতযয নরুূ  শুব মযণমতয মধকাযী কভিনীমতয মদনক ভানলুনক অফান কযাআ এয 

ঈনেয। এ কাযনণআ এনত প্রমতমট মফলনয়য অনরােনা দকফরভাত্র ততটুকুআ এফং দআ বংমেভায় কযা নয়নি মতটুকু এফং দম বংমেভায় অনরােনা 

কযা তায ভরূ রনেযয জনয প্রনয়াজন। প্রনয়াজন ভনতা এফ মফলনয়য অনরােনা কযায য কুযঅন ফভয় প্রনয়াজনীয় মফস্তামযত অনরােনা 

ফাদ মদনয় মননজয ঈনেয  দকন্দ্রীয় অনরােয মফলনয়য মদনক মপনয এননি। একমট ুেবীয ঐকয একাত œতা কানয তায ভস্ত অনরাোনা 

‘আরাভ দায়াত’- এয দকন্দ্রমফেুনত ঘুযনি। 
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কুযঅন নামমনরয দ্ধমত 

মকন্তু কুযঅননয ফণিনা  মফনেলণ দ্ধমত, মফনযা যীমত  তায ফহুতয অনরােয মফলয়নক ুনযামুয হৃদয়ংেভ কযনত নর তায ফতযনণয যীমত-

দ্ধমত  ফস্থা ম্পনকি মথামথ জ্ঞানরাব কযনত নফ। 

  

ভান অল্লা এআ কুযঅনমট একফানয মরনে ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লানভয ানত মদনয় এয ফহুর প্রোনযয ভাধযনভ জনেণনক একমট 

মফনল জীফন ধাযায মদনক অফান জানাফায মননদি দদনমন। এমট অনদৌ দতভন দকান মকতাফ নয়। নুরূবানফ এআ মকতানফ প্রেমরত যেনা 

দ্ধমতনত মফলয়ফস্তু  দকন্দ্রীয় অনরােয মফলনয়য অনরােনা কযা য়মন। এ জনয যেনা মফনযানয প্রেমরত দ্ধমত এফং াধাযণবানফ দম দধমতনত 

ফআ দরো য় তা এোনন ন্ণূি নুমস্থত। অনর এমট একমট মবনফ ধযননয মকতাফ। ভান অল্লা অযফ দদনয ভক্কা নেযীনত তাুঁয এক 

ফাোনক নফী কনয াঠানরন।মননজয য  দোত্র (কুযাআ) দথনক দায়ানতয ূেনা কযায জনয তানকুঁ মননদি মদনরন। এ কাজ শুরু কযায জনয 

প্রথভ মদনক দকফরভাত্র প্রনয়াজনীয় মফধানগুনরাআ তানকুঁ দদয়া নরা। এ মফধানগুনরা মির প্রধানত মতনমট মফলয়ফস্তু ন্বমরত। 

  

এক: নফীনক মো দান। এআ মফযাট  ভান দাময়ি ারন কযযা জনয মতমন মননজনক মকবানফ নতময কযনফন এফং দকান্ দ্ধমতনত কাজ কযনফন 

তা তাুঁনক মমেনয় দদয়া নরা। 

  

দুআ: মথাথি তয ন্নকি প্রাথমভক তথযাফরী যফযা এফং তয ন্নকি োযানয দরাকনদয ভনধয দম বুর ধাযণাগুনরা ায়া দমনতা ংনেন 

দগুনরা েিন। এগুনরায কাযনণ তাযা বর কভিনীমত গ্রণ কযনতা। 

  

মতন: মঠক কভিনীমত মদনক অাফান। অল্লায মফধাননয দমফ দভৌমরক েমযত্র নীমতয নুযণ ভানুনলয জনয করযান  দৌবানেযয ফাতিাফ 

দগুনরা মফফৃত কযা নরা। 

 

আরাভী দায়ানতয ূেনা ফি 

প্রথভ মদনকয এ ফাণীগুনরা দাঢানতয ূেনাকানরয মযনপ্রমেনত কমতয় দিাট দিাট ংমেপ্ত কথায ভনধয ীভাফদ্ধ থাকনতা।এগুনরায বালা তযন্ত 

প্রাঞ্জর, মভমষ্ট-ভধুয, ফযাক প্রবাফ মফস্তাযকাযী এফং দম জামতনক ঈনেয কনয ফরা নে তানদয রুমে নুমায়ী নফিািভ ামতযয ভদৃ্ধ। পনর 

একথাগুনরা ভনন দেুঁনথ দমনতা তীনযয ভনতা। বালায ঝংকায  ুয রামরনতযয কাযনণ এগুনরায মদনক কান মননজ মননজআ মত দ্রুত অকৃষ্ট নতা। 

ভনয়ানমােী এফং ভননয োমদায ানথ াভঞ্জযীর ফায কাযনণ মজহ্বা স্বতস্ফূতিবানফ এগুনরায ুনযাফৃমি কযনতা। অফায এনত স্থানীয় প্রবাফ 

মির ননক দফী। মফশ্বজনীন তয ফণিনা কযা নর দ জনয মুমক্ত, প্রভাণ  ঈদাাযণ গ্রণ কযা নতা এভন মনকটতভ মযনফ দথনক মায ানথ 

দশ্রাতাযা বানরাবানফ মযমেত মির। তানদযআ আমতা , ঐমতয, তানদযআ প্রমতমদননয দদো মনদিনভূ এফং তানদযআ অতীদােত , ননমতক  

াভামজক ত্রুমটগুনরায য মির ভস্ত অনরােনায মবত্।এবানফ এয প্রবাফ গ্রণ কযায জনয ঈনমােী মযনফ নতময কযা নয়মির। 

 

আরাভী দায়ানতয এ ূেনা ফিমট প্রায় োয-াুঁে ফিয মিন্ত জাযী মির।এ মিানয় নফী াল্লাল্লা অরাআম য়া াল্লাভনয আরাভ প্রোনযয মতন 

ধযননয প্রমতমক্রয়া য়। 

 

১.কমতয় ৎকভিীর ফযমক্ত আরাভী দায়াত গ্রণ কনযন। তাুঁযা ‘ভুমরভ ঈন্মা’ নানভ একমট ঈম্মত েনে তুরনত প্রস্তুত র। 

২.মফুর ংেযক দরাক ভূেিতা স্বাথিান্ধতা ফা ফা-দাদায যভ দযয়ানজয প্রমত ন্ধ অমক্তয কাযনণ এআ দায়ানতয মফনযামধতা কযনত প্রস্তুত 

নয় মায়। 

৩.ভক্কা  কুযাআনদয ীভানা দমযনয় এআ নতুন দায়ানতয ধ্বমন প্রমতধ্বমনত নত থানক নোকৃত মফার মফস্তৃত এরাকায়।  

 


