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�লখক পির�চিত 

ড. ইসরার আহমাদ ভারেতর হািরয়ানা নামক �জলায় ১৯৩২ সােল জ��হণ কেরন। 
দাদা হােফজ নু��াহ িছেলন ১৮৫৭ সােলর িসপািহ যুে�র পেরা� �সিনক। মা 
িছেলন হজরত আবু বকর িসি�ক রা.-এর বংশধর। ১৯৪৭ সােল ভারত িবভি�র 
সময় িপতার সােথ পািক�ান চেল আেসন। ি�িটশ ভারেত িতিন �মি�ক সমাপন 
কেরন। হাই��েল থাকেত িতিন এরািবক �ামারসহ আরিব ভাষায় ভােলা দ�তা 
অজ�ন কেরন। পের পািক�ােন এমিবিবএস সমাপন করার পর লােহার ভািস�িটেত 
ইসলািময়�াত িনেয় মা�াস� কেরন।  

�মি�েকর সময় িতিন মাওলানা মওদুিদর িকছু বই পেড় তার িচ�া ও গেবষণার �িত 
মু� হেয় পেড়ন। আরও যােদর মাধ�েম িতিন �ভািবত হন, তারা হেলন, শাহ 
ওয়ািলউ�াহ �দহলিব রহ., শাইখুল িহ� মাওলানা মাহমুদুল হাসান, আ�ামা 
ইকবাল, আিমন আহসান ইসলািহ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ �মুখ। 

পািক�ােন এেস িতিন জামায়ােত ইসলািমেত �যাগ �দন। অস�ব �মধা ও �যাগ�তার 
কারেণ িতিন অ�বয়েস জামায়ােত ইসলািমর �রাকন হন। 

ড. ইসরার আহমাদ �ব�িবক িচ�ার মানুষ িছেলন। পািক�ােন এেস মাওলানা মওদুিদ 
যখন আওয়াজ ত�লেলন এই বেল, ‘পািক�ান সৃি� হেয়েছ ইসলােমর নােম। সুতরাং 
এখােন আইন ও িবধান চলেব ইসলােমর।’ তখন ইসরার আহমাদ এই �ব�িবক 
�ঘাষণায় আরও �ভািবত হেলন। িক� িতিন জামায়ােত ইসলািমর �ব�িবক িচ�ায় 
�ভািবত হেলও ইসলােমর �মৗিলক �ান ও িনেদ�শনােক সবিকছুর ঊে�� রাখেতন। 

ইসরার আহমাদ �চিলত গণতাি�ক রাজনীিতেত অংশ�হণ করােক িকছুেতই সিঠক 
মেন করেতন না। এই পেথ �কােনাভােবই ইসলািম �ক�মত কােয়ম করা যােব না বেল 
িতিন ব�মূল িব�াস কেরন। তাই জামায়ােত ইসলািম যখনই �চিলত গণতাি�ক 
রাজনীিতেত অংশ�হণ কের, তখনই িতিন জামায়ােত ইসলািম �থেক িবি�� হেয় 
যান। জামায়ােত ইসলািমর িনব�াচেন অংশ�হণ করােক িতিন সংগঠেনর সবেচেয় বড় 
�িতকর িবষয় মেন কেরন। একজন �রাকন িহেসেব জামায়ােত ইসলািম স�েক� এই 
মূল�ায়ন অেনক িব�জেনর মােঝ ভাবনা সৃি� কের। �যমন বাংলােদেশ জামায়ােত 
ইসলািমর �িত�াতা মাওলানা আ�ুর রিহম রহ.-এর জামায়াত �থেক িবি�� হওয়ার 
িবষয়টাও ভািবেয় �তােল!  
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১৯৭৫ সােল ড. ইসরার আহমাদ ক�রআন ও সু�াহর �ান মানুেষর মােঝ ছিড়েয় 
�দওয়ার জন� তানিজেম ইসলািম নােম একিট সং�া গঠন কেরন। এই সং�া �থেক 
িবিভ� কম�সূিচ ও উেদ�াগ �হণ করা হেয় থােক। িবেশষত ক�রআেনর ��া�াম�েলা 
অত�� সমাদৃত হয়। িবিভ� গেবষণামূলক বইপ�ও �কাশ কের থােক এ সং�া। 

১৯৭৮ সােল পািক�ান �টিলিভশেন ‘আল-িকতাব’, ‘আিলফ লাম িমম’, ‘রাসুেল 
কািমল’ ও ‘উ�ুল িকতাব’ নােম ইসলািম ��া�াম �� কেরন। মৃত��র আগ পয�� 
Qtv I Peace TV-�ত তার �দ� ক�রআেনর দরস �বশ জনি�য়তা লাভ কের। 
ক�রআেনর �খদমেতর �ীক�িত��প পািক�ান সরকার তােক ‘িসতারােয় ইমিতয়াজ’ 
িখতােব ভ�িষত কের। 

ইউিটউেব ইসরার আহমােদর শত শত িভিডও আেছ িবিভ� িবষেয়। িবেশষত 
ক�রআেনর তাফিসর। ৩০ পারা ক�রআেনর ভাগ ভাগ করা িভিডও �থেক �যেকােনা 
�েরর মানুষ উপক�ত হেত পাের। �খলাফত, িজহাদ, িকতাল, �কয়ামত িনেয় তার 
�লকচার�েলা অসাধারণ মু�কর। িসরাত, তাফিসর, িফকহ, মানিতক িবষেয় তার 
িব�র অধ�য়ন িছল। জাগিতক �ােনর পাশাপািশ আিলমানা আ�ােজ তার ইসলািমক 
�ান অবাক করার মেতা। অবশ� ২০২২ সােল ইউিটউব কত��প� ইসরার আহমাদ 
সােহেবর অিফিসয়াল চ�ােনলিটেক িরমুভ কের �দয়। 

ড. ইসরার আহমাদ মাওলানা মওদুিদর রচনায় �ভািবত হেলও আদেশ�র ��ে� 
আইডল মানেতন শাইখুল িহ� মাওলানা মাহমুদুল হাসান �দওবি� রিহমা��াহেক। 
তাি�কভােব িতিন আ�ামা ইকবালেক সবসময় সামেন রাখেতন। 

পািক�ােনর উলামােয় �করােমর সােথ ইসরার আহমােদর খুব ভােলা স�ক� িছল। 
িবেশষত আ�ামা ইউসুফ িব�ুির রহ.-এর সােথ। তার �কােনা এক িকতােব িব�ুির 
সােহেবর ভ�িমকাও আেছ। ইসরার আহমাদ স�েক� পািক�ােনর �া� মুফিত আ�ামা 
রিফ উসমািন রিহমা��াহরও মূল�ায়ন আেছ। তানিজেম ইসলািম কত��ক আেয়ািজত 
িবিভ� �সিমনাের আ�ামা িনজামুি�ন শামজািয় রিহমা��াহর মেতা ব�ি�ে�রও 
উপি�িত �দখা �যত।  

২০১০ সােলর ১৪ এি�ল িতিন মারা যান। তার জানাজার িভিডওেত �দখা যায় 
পািক�ােনর শীষ��ানীয় উলামােয় �করাম উপি�ত িছেলন। তােদর মেধ� উে�খেযাগ� 
হেলন শাইখ শিহদ সািমউল হক হ�ািন রহ.। 

আ�াহ শাইখ ইসরার আহমাদ রিহমা��াহেক জা�ােতর সুউ� মাকাম দান ক�ন। 

[সংি�� এই জীবনীিট মুহতারাম মাওলানা িমযানুর রহমান ইবেন আিল 
সােহেবর রচনা �থেক ঈষৎ পিরমাজ�েনর সে� �হণ করা হেয়েছ।] 
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অনুবাদেকর কথা 

১। আমরা এখন একিবংশ শতা�ীেত বসবাস করিছ। এই শতা�ী মুসিলম 
উ�াহ এবং পুেরা িবে�র রাজনীিতর জন�ই একিট টািন�ং পেয়� িহেসেব 
িচি�ত িবে�ষকেদর কােছ। এই শতা�ীেত আমরা মুসিলম উ�াহর মােঝ 
পতন ও জাগরণ ি�মুখী দুিট �বণতাই �দখেত পাি�। তেব এ কথা আশা 
িনেয় বলাই যায় �য, একিবংশ শতা�ী মুসিলমেদর িবজেয়র শতা�ী। এই 
শতা�ীেত মুসিলমরা দুিনয়ােত আবারও তােদর �সানািল শাসনব�ব�া 
িফিরেয় আনেব। উপিনেবশ আমেলর পর �থেক রাজৈনিতক, আদিশ�ক, 
সাং��িতক ও শারীিরক �য িন�েহর িশকার মুসিলমজািত হেয় আসেছ, 
�সখান �থেক মুসিলম উ�াহ ঘুের দাঁড়ােব। 

উসমািন িখলাফার পতেনর ১০০ বছর পূণ� হেত চেলেছ। মাঝখােনর দীঘ� 
সময়টােত মুসিলমজািত ইসলািম শিরয়ার ছায়াতেল জীবনযাপন করার 
�নয়ামত �থেক সামি�কভােব বি�ত হেয় আেছ। িক� পতেনর ১০০ বছর 
পূিত� হওয়ার আগাম সময়টােতই আমরা দুিনয়ার বুেক িকছু ভ�খে� ইসলািম 
শিরয়ার সুশীতল শাসেনর ঝলক �দখেত পাি�। বত�মান �জে�র 
মুসিলমেদর জন� যা একিট আশাব��ক িবষয়। তেব এই পিরবত�ন ও জাগরণ 
সহসা সহেজই ঘটেব না, আপনা-আপিনই ঘেট যােব না। বরং এর জন� ব� 
ত�াগ-িতিত�ার �েয়াজন হেব। দরকার হেব মুসিলম উ�াহর উৎসগ� ও 
ক�রবািনর নজরানা �পশ করা। 

২। বত�মান সমেয়র ব�াপাের একিট বা�বতা হেলা, এিট িফতনার জামানা। 
এ কথা িনি�তভােব বলা যায়, আমরা িফতনার জামানায় বসবাস করিছ। 
আমােদর আকািবরেদর মধ� �থেকও হজরত মানািজর আহসান িগলািন এবং 
আবুল হাসান আিল নদিব রিহমা�মা�া� আধুিনক পি�মা ব�বাদী ও 
পঁুিজবাদী সভ�তােক দা�ািল িফতনা িহেসেব আখ�ািয়ত কেরেছন। 



10 ◄◄  ইিতহােসর আয়নায় ভিবষ�েতর দপ�েণ 

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম হািদেস নবিবর ভা�াের �যসব 
িফতনার কথা বেল �গেছন, তার অিধকাংশই আজ আমােদর সামেন 
বত�মান। সুিদ অথ�নীিত আর কারবাের �গাটা সমাজব�ব�া এমনভােব �ছেয় 
আেছ, �কউ ই�া করেলও এর �শ� �থেক �বঁেচ থাকেত পারেছ না। 

অ�ীলতার িনত�নত�ন প�া আর �ক�িত আিব��ত হে�। হারাম িরেলশন, 
পরকীয়া, িজনা, ি� িমি�ং, �বপদ�া, অশালীন �পাশাক, নারীেদহ ও 
�সৗ�য��দশ�নী, সমকািমতা, গানবাদ�, �নশা, মদ�পানসহ অ�ীলতার এমন 
�কােনা ধরন �নই, যা আধুিনক সভ�তায় �বধ, সাধারণ িবষয় আর অিধকাের 
�প �নয়িন। সমােজর পুেরা কালচারই িনভ�র করেছ �যৗন উ�াদনার ওপর। 
ইসলাম কত��ক িনধ�ািরত হালাল-হারাম, �বধ-অৈবেধর সীমা আজ চ�ণ�িবচ�ণ�। 
�বৃি�, রা�ীয় �মতা ও িব�েমাড়লেদর িনধ�ািরত সীমােরখা আজ আ�াহর 
িনধ�ািরত সীমােরখার ওপর আিধপত� করেছ। 

পিরবার, সমাজ, রা�, অথ�নীিত সবিকছু আজ �ীনশূন�। ই�িদবাদী 
িব�ব�ব�ার �তির নানা মতবাদ �ীেনর জায়গা দখল কের িনেয়েছ। মানুষ 
অথ�নীিতেত পঁুিজবাদ, রা�নীিতেত �সক�লািরজম, ব�ি�গত জীবনাচাের 
িলবােরিলজম—এভােব জীবেনর সকল ��ে� ইসলামেক বাদ িদেয় 
পি�মােদর �তির িবিভ� মতবাদেক �হণ কের িনেয়েছ। পুেরা িব�সভ�তার 
ওপর আজ দা�ােলর �দাসর ই�িদবাদীেদর রাজ� আর আিধপত� কােয়ম 
হেয়েছ। মুসিলম উ�াহর িবগত ১৪ বছেরর ইিতহােস এরকম পিরি�িত 
কখেনাই আেসিন। 

ফেল আধুিনক এই িব�কাঠােমা পুেরা িব�বাসীর জন�ই নত�ন এক 
অিভ�তা। উ� অিভ�তা আমােদরেক এই বাত�াই িদে� �য, আমরা 
িফতনাময় ই�িদবাদী এক িব�ব�ব�ায় বসবাস করিছ। ই�িদরা হেলা 
দা�ােলর �ধান অনুচর। তারাই দা�ােলর আগমেনর পথেক ��ত করেব 
এবং তারাই এই িব�ম�েক দা�ােলর জন� সািজেয় ত�লেব। 

এই ই�িদজািতর সােথ মুসিলমজািতর ঐিতহািসক স�ক� আেছ। তারাই 
িছল পূব�বত�ী মুসিলমজািত। িক� সবেশেষ ঈসা আলাইিহস সালােমর 
শিরয়েতর সােথ শ�তা এবং মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 
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নবুয়তেক অ�ীক�িতর মাধ�েম তারাই হেয় �গল বত�মান মুসিলম উ�াহর 
সবেচেয় বড় শ�। মহান আ�াহ তাআলা বেলন,  

َشّدَ ﴿
َ
اِس ٱلََ�ِ�َدّنَ أ ِذيَن  َعٰدَوٗة  لّنَ

َّ ۡ�َ��ُواْ  لَِّذيَن ٱَو  لَۡيُهودَ ٱ َءاَ��ُواْ  لِّل
َ
 ﴾أ

যারা ঈমান এেনেছ তােদর �িত মানেুষর মেধ� ই�িদ ও 
মুশিরকেদরেক ত�িম অবশ�ই সবেচেয় �বিশ শ�তাপরায়ণ �দখেত 
পােব।            ( সুরা মােয়দা, আয়াত ৮২) 

ই�িদরা বিন ইসরাইেলর বংশধর। বিন ইসরাইেলর সােথ িব�াি�গত িদক 
�থেকও মুসিলম উ�াহর এক গভীর স�ক� আেছ। যা িবিভ� হািদস �থেক 
আমরা জানেত পাির। হািদেসর মূল মম� হেলা, বিন ইসরাইেলর �ভতর �যসব 
িব�াি� �দখা িগেয়িছল, বত�মান মুসিলম উ�াহও �স�েলােত িল� হেব। 
বিন ইসরাইল �যমন নানা দেল িবভ� হেয়িছল, বত�মান মুসিলম উ�াহও 
িবিভ� দেল িবভ� হেব। 

মূলত ড. ইসরার আহমাদ রিহমা��াহ হািদেসর উ� মম�বাণীেকই এই 
বইেয়র মূল িভি� িহেসেব সামেন �রেখেছন। িতিন হািদেসর উ� মম�বাণীর 
আেলােক ই�িদজািত এবং বত�মান মুসিলম উ�াহর রাজৈনিতক ইিতহােসর 
িকছু িমেলর িদক আেলাচনা কেরেছন। ত�েল ধেরেছন বত�মান ি��ানজািতর 
সংি�� ইিতবৃ�। �সইসােথ হািদেস নবিবর ভা�ার �থেক িফতােনর 
হািদসসমূেহর আেলােক মুসিলম উ�াহর রাজৈনিতক ভিবষ�ৎ আেলাকপাত 
কেরেছন। পুেরা িব�ব�াপী আবারও িখলাফােত ইসলািময়াহ �িত�ার �� ও 
আশা ব�� কেরেছন। 

৩। িফতান স�েক� �ানলাভ, অনুস�ান, গেবষণা এবং িনেদ�শনা �দােনর 
��ে� একিট সতক�তার িদক উে�খ করা এখােন জ�ির মেন করিছ। িফতান 
স�িক�ত অেনক হািদস আেছ, �য�েলােত িবিভ� কাজ ও �বণতার কথা 
বিণ�ত হেয়েছ। �যমন সুদ, অ�ীলতা, মদ, গানবাদ� ইত�ািদ ব�াপকভােব বৃি� 
পাওয়া। এসব ��ে� আমরা সরাসির এসব হািদসেক �েয়াগ করেত পাির 
এবং এসেবর সােথ সংি�� �িতিট কত��প�, ব�ব�াপনা, �িত�ান, ব�ি� ও 
সং��িতর ব�াপাের মানুষেক সতক� করেত পাির। 



12 ◄◄  ইিতহােসর আয়নায় ভিবষ�েতর দপ�েণ 

আবার িফতানসং�া� িকছু হািদস আেছ, �য�েলা িনিদ�� ঘটনা�বােহর 
সােথ স�ৃ�। এসব হািদেসর ��ে� আহলুস সু�াহ ওয়াল-জামাআহ ও 
সালেফ সােলিহেনর িনরাপদ প�া হেলা, হািদেসর বািহ�ক মেম�র সােথ 
পিরপূণ� না িমলেল সুিনি�তভােব �কােনা িনিদ�� ঘটনার ওপর �স�েলােক 
�েয়াগ না করা এবং �স�েলার �পক অথ� �বর করার ��ে� বাড়াবািড় না 
করা। কারণ এ�েলা গাইেবর সংবাদ। এ�েলার �ক�ত �ান আ�াহর 
কােছই আেছ। অতীেত অেনেকই এই ��ে� অেনক বাড়াবািড় কেরেছন 
এবং কেয়ক যুগ পার হেতই তােদর এই বাড়াবািড় িদবােলােকর কােছ �� 
হেয় �গেছ। 

হ�া,ঁ এই ধরেনর হািদস�েলা আমােদর পােঠ থাকেত হেব এবং যুগ 
স�েক�ও সেচতনা লাভ করেত হেব। আমরা সুিনিদ��ভােব হািদসেক �েয়াগ 
না কেরও হািদেসর স�াব�তা অনুযায়ী মানুষেক সতক� করেত পাির। 
মানুষেক অবগত করেত পাির �য, আ�াহর রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�াম হািদেস এরকম িকছু ঘটার কথা বেলেছন। ফেল আমােদর সব�দা এই 
ব�াপাের সেচতন থাকেত হেব। 

তা ছাড়া রাজৈনিতক ঘটনা�বােহর ��ে� িফতােনর হািদস ছাড়াও আমরা 
িজেয়াপিলিটে�র �ােনর আেলােক মুসিলম উ�াহেক সতক� করেত পাির 
এবং করণীয় স�েক� িদগিনেদ�শনা িদেত পাির। এখােন িফতােনর 
হািদসেকই �জার কের এেন িফট করেত হেব, এমন মানিসকতা িনরাপদ নয় 
এবং িব��ও নয়। 

উ�াহর জন� পালনীয় আহকামসমূহ িফতােনর হািদেসর ওপর িনভ�রশীল 
নয়। উদাহরণ��প িজনার কথা আমরা বলেত পাির। হািদেসর ভাষ� 
অনুযায়ী িফতনার সময় িজনা বৃি� পােব। এখন আমােদর জন� িজনা �থেক 
িবরত থাকার আবশ�কীয়তা িক এই কারেণ �তির হেব �য, এিট িফতনার 
জামানার আলামত িহেসেব এেসেছ? নািক িফতনার আলামত ছাড়াই �ত� 
শরিয় িনেদ�শনা অনুযায়ী িজনা �থেক আমােদর জন� িবরত থাকা ওয়ািজব? 
অবশ�ই �ত� শরিয় িনেদ�শনার মাধ�েম িজনা সব�কােলই িনিষ�। এটা 
রাসুেলর জামানায় �হাক িকংবা সাহাবােদর জামানায়, খাই�ল ক��েনর সময় 
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�হাক িকংবা িফতনার সময়। হ�া,ঁ এই ��ে� িফতােনর হািদস�েলা 
আমােদর অ�ের এ��া এক ধরেনর ভীিত ও সেচতনতা সৃি� কের।  

একই কথা �বি�ক ঘটনা�বােহর ��ে�ও �েযাজ�। িজেয়াপিলিটে�র 
��ে� ইসলািম শিরয়ত অনুযায়ীই আমরা �ত� দািয়� ও কত�ব� িনণ�য় 
করেত পাির। ধ�ন ভারেত মুসিলমেদর ওপর িনয�াতন হে� আবার আরেবর 
�কােনা �দেশও মুসিলমেদর িনয�াতন করা হে�। এখন ভারতবেষ�র ব�াপাের 
হািদেস গজওয়াত�ল িহে�র কথা এেসেছ। আর আরেবর ব�াপাের িনিদ�� 
�কােনা ফিজলেতর কথা আেসিন। এখন �কবল গজওয়াত�ল িহে�র 
হািদেসর কারেণই িক আমােদরেক ভারেতর ঘটনা�বােহর ব�াপাের সেচতন 
হেত হেব, নািক শিরয়েত ইসলাম ও উ�াহর �িত আমােদর �মৗিলকভােব 
�য দািয়� ও কত�ব� িদেয়েছ �সই জায়গািটেকই সেচতনার �ধান কারণ 
বানােত হেব? বা ধ�ন হািদেস িহে�র যু� িনেয় �কােনা কথাই আেসিন। 
এখন এজন� িক ভারেতর ঘটনা�বােহর ব�াপাের আমােদর সেচতনতা ও 
দািয়�-কত�ব� বেল িকছুই থাকেব না? এই ��ে� আমােদর সেচতনতার 
িভি� যিদ শরিয় �মৗিলক দািয়� না হেয় �কবল গজওয়াসং�া� হািদস হয়, 
তাহেল উি�িখত দৃ�াে� আরেবর মুসিলমেদর িনয�াতেনর ব�াপাের আমােদর 
সেচতনা আসেব না। যা ইসলােমর �মৗিলক দৃি�ভি�র সােথ পিরপূণ� 
সাংঘিষ�ক। 

আেলাচনা ল�া হেয় যাে�। আর দীঘ� করেত চাি� না। আমার উে�শ� এটা 
নয় �য, িনিদ�� ঘটনা�বােহর ব�াপাের বিণ�ত হািদসসমূহ িনেয় আমরা চচ�া 
করব না। অবশ�ই �স�েলা আমােদর সামেন থাকেত হেব এবং সকল 
ধরেনর িফতােনর ব�াপাের সজাগ দৃি� আমােদর রাখেত হেব। িক� �থমত 
আমরা এসব হািদসেক সুিনি�তভােব িনিদ�� �কােনা ঘটনার ওপর �েয়াগ 
করব না ও �জার কের এ�েলার দূরবত�ী কা�িনক �পক মম� �টেন �বর 
করেত যাব না। ি�তীয়ত মানেুষর �ভতর িফতান স�িক�ত নিসহােকই 
সেচতনার মূল িভি� বানাব না। বরং �স�েলা উপযু� �ােন বণ�না করেলও 
�মৗিলক শরিয় দািয়�েবােধর �চতনােক সব�াে� তােদর িদেল �াপন করার 
�চ�া করব। 
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মূলত এই বইিটর কাজ করার ��ে� আমার একিট িচ�া এটাও িছল �য, 
�যন িফতােনর হািদসসমূেহর িজেয়াপিলিট�-িভি�ক ব�াখ�া �দােনর ��ে� 
সরাসির সংি�� হািদসেক �েয়ােগর িব�াি�র িদকিট আমােদর সামেন �� 
হয় এবং এর একিট দৃ�া� আমােদর সামেন উপ�ািপত থােক। কারণ ড. 
ইসরার আহমাদ রিহমা��াহ আিশর দশেক িফতােনর সময়কার ঘটনা�বাহ 
িনেয় িকছু হািদেসর এমন ব�াখ�া �দান কেরেছন, বত�মান সমেয় জীিবত 
থাকেল িতিন এই ব�াপাের লি�ত হেতন এবং অন�েকও এই ধরেনর 
�বণতা �থেক সতক� করেতন। কারণ �সই ব�াখ�া�েলা তখনকার বা�বতায় 
চটকদার মেন হেলও বত�মােন হাস�কর ও কা�িনক �পকথায় পিরণত 
হেয়েছ বলা যায়। বত�মান সমেয় �যেহত� অেনক �িশি�ত মুসিলম ও িব�া� 
গেবষেকর �ভতর এই �বণতা িবদ�মান আেছ, তাই আশা কির এই বইিট 
তােদর জন� একিট দৃ�া� হেব িনেজেদরেক এই �বণতা �থেক �বর কের 
আনার জন�। 

আশা কির বইিট আমােদরেক উি�িখত সতক�তার পাশাপািশ মুসিলম 
উ�াহর অতীত ও বত�মান ঘটনা�বােহর একিট সংি�� ও িশ�ণীয় িচে�র 
সােথ পিরিচত করােব এবং ভিবষ�েতর ব�াপাের আমােদরেক আশাবাদী ও 
উদ�মী কের ত�লেব। মূল বইিটর নাম সােবকা আওর মওজুদা মুসলমান 
উ�াত� কা মািজ হাল আওর মুসতাকবাল। বইিটর �শেষর িদেক পািক�ােনর 
সােথ সংি�� িকছু অধ�ায় আেছ। �স�েলা অনুবােদ অ�ভ��� করা হয়িন। 

মূলত এই কাজিট আজ �থেক �ায় দুই-আড়াই বছর আেগ হােত �নওয়া 
হেয়িছল। িক� সংগত িকছু কারেণই কাজিট স�� করা ছাড়া �ফেল রাখা 
হয়। সব�েশষ �চতনা �কাশেনর কণ�ধার মাওলানা বুরহান আশরািফ ভাইেয়র 
আবদাের কাজিট স�� করা হয়। যার ফেল বইিট এখন �কািশত হেয় 
আপনােদর সামেন হািজর। আ�াহ তাআলা বইিটর সােথ সংি�� সকেলর 
�খদমতেক কবুল কের িনন এবং বইিটেক মুিফদ িহেসেব মাকবুল বািনেয় 
িনন। আিমন।  

 

ইফেতখার িসফাত  
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ভূিমকা 

ব��মাণ বইিট ১৯৭৪ সােলর �শেষর িদেক রমজান মােস ইিতকাফ অব�ায় 
�লখা হেয়িছল। ওই বছরই মািসক ‘িমসাক’ নামক ম�াগািজেনর অে�াবর 
এবং নেভ�র সংখ�ায় ধারাবািহক ছাপা হয়। এর িকছুিদন পূেব� �লখক ২১ 
জুলাই িব�ািরত এক রচনার মাধ�েম ‘তানিজেম ইসলাম’ নামক সংগঠন 
�িত�ার �ঘাষণা িদেয়িছেলন। �সই �ঘাষণাপে�র �বিশরভাগ অংশ �স বছর 
মািসক ‘িমসােকর’ �সে��র সংখ�ায় �কাশ হেয়িছল। আর বািক অংশট�ক�ও 
িবিভ�ভােব �চার হেয়িছল।  

১৯৭৯ সােল �লখা�েলােক এক� কের ‘সার আফগানেদম’ নােম িকতাব 
আকাের �কাশ করা হয়। িক� দীঘ�িদন যাবৎ এই িকতাব দু�াপ� িছল। 
পুনরায় ‘ইশাআেত তানিজেম ইসলািম’-এর নেভ�েরর সংখ�া �থেক 
‘আজেম তানিজম’ িশেরানােম ধারাবািহকভােব ছাপা হেয়িছল। 

এই �লখার মূল উে�শ� িছল, িবংশ শতা�ীর মােঝ মুসিলম উ�াহর উ�ােন 
সমকালীন �যসব িব�বী কাজ চলেছ এবং িব�ব�াপী িবিভ� দল ও সংগঠেনর 
�যসব সং�ারমূলক কাজ �দখা যায়, ব�ি�গতভােব �লখক এবং 
সামি�কভােব ‘তানিজেম ইসলািম’-এর কম�প�া �কানিটর সােথ স�ক� 
রােখ �সটা �� করা। (এজন� �লখার বড় একটা অংশ এই িবষেয়র সােথ 
স�ৃ�।) 

তেব �যেহত� ক�রআেনর ভাষায় জে�র পূেব� �কােনািকছুর মৃত�� অস�ব এবং 
অক�নীয়। �যমন ইরশাদ হেয়েছ, 

ُكْن�ُْ� اَْمَواتًا فَاَْحَياُ�ْم � ثُّمَ يُِمْيُتُكْم ثُّمَ ُ�ْ�ِيْيُكْم ثُّمَ ِالَْيِه ﴿

 ﴾تُْرَجُعْوَن 
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অথচ �তামরা িছেল িন�াণ। অতঃপর িতিনই �তামােদর �াণ দান 
কেরেছন, আবার মৃত�� দান করেবন। পুনরায় �তামােদর জীবন দান 
করেবন। অতঃপর তারই �িত �ত�াবত�ন করেব।[1] 

তাই উ�াহর উ�ান-পতেনর ইিতহােস আমার মেনােযাগ চেল �গল। আিম 
�সই ইিতহােসর অিলেত-গিলেত উ�াে�র ন�ায় িবচরণ করিছলাম। হঠাৎ 
রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর একিট হািদস সামেন চেল এেলা। 
হািদসিট �ছাট চািব িদেয় িবশাল খাজানা �খালার কাজ কেরিছল। রাসুল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,  

يت ما أىت ىلع بين إرسائيل َحذَو انلَّعِل بانلَّعلِ   .يلأتنيَّ ىلع أمَّ

বিন ইসরাইেলর সবিকছু আমার উ�েতর মােঝ পােয় পােয় 
�াদভু�াব হেব।[2] 

হািদস নামক এই চািব মুসিলম উ�াহর �চৗ�শ বছেরর ইিতহােসর 
ঘটনা�বােহর �সই রহস�ভা�ার আমার সামেন উে�াচন কেরিছল, বিন 
ইসরাইেলর 2 হাজার বছেরর ইিতহাসসংবিলত সুরা বিন ইসরাইেলর 
�াথিমক িকছু আয়ােত যা লু�ািয়ত িছল। 

�ধু আ�াহর �নয়ামেতর �রণ ও বণ�না��প বলিছ, এই সুরার অ�িন�িহত 
রহস��েলার মাধ�েম িতন িদক �থেক আিম িনজ ঈমান ও িব�ােসর গভীর 
উ�িত উপলি� কেরিছ। 

�থমত, আমার অ�ের ক�রআেনর �িত ��া-ভি� আরও বৃি� �পেয়েছ। 
িবেশষত এই িবষেয় আমার অগাধ িব�াস জ� িনেয়েছ, যা নিব কািরম 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম হািদস শিরেফ বেল �গেছন। 

  فيه
ُ
 .ب�ن�م ما وُح�مُ  ، بعد�م ما وخربُ  ، قبل�م ما نبأ

 

                                                           
1. সুরা বাকারা, আয়াত ২৮ 
2. জািমউত িতরিমিজ, ২৬৪১ 
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ক�রআেনর মােঝ �তামােদর পূব�বত�ী ও পরবত�ীেদর ঘটনা এবং 
বত�মােনর িনেদ�শনা রেয়েছ।[3] 

ি�তীয়ত, রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর হািদেসর ময�াদার 
বিহঃ�কাশ। এর মােঝ �ান ও ��ার কতই-না মূল�বান হীরা আর সু�র 
মিত সু� আেছ।  

ত�তীয়ত, ক�রআন ও হািদেসর পার�িরক অভ�তপূব� স�ক� অনুভ�ত হেলা। 
শিরয়েতর িবিধিবধােনর মােঝ ক�রআন ও সু�াহর পার�িরক স�েক�র 
ব�াপারিট �তা সবার কােছই �ীক�ত। সােথ সােথ ক�রআেনর �ান-��া এবং 
অবগিত-পিরিচিতর �য ভা�ার, রাসুেলর �ছাট �ছাট বাণী�েলা �সই 
ভা�ােরর চািবকািঠ বলা যায়। 

এই গভীর অনভু�িত�েলার সােথ যখন কলেম কািলর ��াত এেলা, তখন 
�সই �বােহ কলেমর কািল ব�িত�ম িকছু বুনন করল। �ায় ১৬ বছর পর 
নজের সািনর (পুনদৃ�ি�) উে�েশ� যখন িনেজই পড়েত �� করলাম, 
হতবাক হলাম। হায় রব, এমন ��িল� আমার ছাইেয়র মেধ�ও িছল! 

কারণ এর মাধ�েম মুসিলমজািতর ১৪ হাজার বছেরর সামি�ক িচ� 
সংি��াকাের কেয়ক পৃ�ার মােঝ িলিপব� হেয় �গেছ বেল আিম মেন কির। 
যা জানা সমাজ সং�ােরর এবং �ীন �িত�ার ��চারী �েত�ক সদেস�র জন� 
�তা আবশ�কই বেট, সাধারণ মসুলমানেদর জন�ও অেনক উপকারী। 

আমার আেলাচনায় মুসিলমজািতর ইিতহােসর িবিভ� যেুগর বণ�না িদেত বিন 
ইসরাইেলর কথা এেসেছ। এর িবেশষ ��� ও উপকািরতার কথা িবেবচনা 
কের বিন ইসরাইেলর একিট ঐিতহািসক িচ� পিরিশ� আকাের �যাগ কের 
িদেয়িছ। 

আিম �কবল পিরিশে�র িশেরানাম�েলা �তির কেরিছ। বািক সব তথ�-
উপা� মর�ম সাইেয়দ আবুল আলা মওদুিদ[4] রিচত ‘তাফিহমুল ক�রআন’-
এর �সসব িবে�ষণধম�ী টীকা �থেক গৃহীত �য�েলা িতিন উ� তাফিসেরর 
                                                           
3. জািমউত িতরিমিজ, ২৯০৬; সুনােন দােরিম, ৩৪৩৪ 
4. মর�ম আবুল আলা মওদুিদ সােহেবর সােথ �মৗিলক িকছু িবষেয় আহলুস সু�াহর মতিবেরাধ আেছ। 

উ�াহর জন� তাঁর ত�াগ ও ক�রবািনেক �ীকার কের আ�াহর কােছ তাঁর মাগেফরাত কামনা কির। 
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ি�তীয় খে� সুরা বিন ইসরাইেলর �থম �ক�র অধীেন সংেযাজন 
কেরেছন।[5] 

আশা কির, দুিট জািতর ত�লনামূলক অধ�য়েনর মাধ�েম আ�হী পাঠকেদর 
সামেন মুসিলমজািতর গঠন ও �িত�ার মূল িভি� এবং তার উ�ান-পতেনর 
কারণসমূহ �� হেয় যােব। ���পূণ� এই িবষয়�েলার আেলােক ইিতহাস 
ও সমাজিব�ােনর দশ�ন এবং তার �ান ও বা�বতার দরজা উে�ািচত হেব 
পাঠেকর সামেন ইনশাআ�াহ। এরই ধারাবািহকতায় আিম িকছু অিতির� 
পেয়� খুব সংি��াকাের ত�েল ধরিছ। �য�েলা ভােলা কের �বাঝা এবং 
িচ�া করা দরকার। 

১. মুসলমানেদর জািত গঠেনর একমা� িভি� আ�াহর িকতাব, এজন�ই 
বিন ইসরাইেলর ঐিতহািসক সূচনা তাওরােতর বরােত করা হেয়েছ। 
আর উ�েত মুসিলম িহেসেব তােদর সমাি� এবং এক নত�ন উ�েত 
মুসিলমাহ তথা উ�েত মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 
�ঘাষণা ক�রআেনর মাধ�েম �দান করা হেয়েছ। 

২. উ�েত মুহা�দেক উভয় িকবলার দািয়�শীল বািনেয় �দওয়া হেয়েছ। 
এজন� সুরা বিন ইসরাইেলর সূচনা রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর �মরােজর �থম ভাগ তথা মসিজেদ হারাম �থেক মসিজেদ 
আকসা পয�� সফেরর বণ�না িদেয় করা হেয়েছ। 

৩. ক�রআিনক িশ�ার মূল হে� তাওিহদ। তাওিহেদর সারাংশ হেলা, 
আ�াহ ছাড়া আর কারও ওপর ভরসা না করা। �তামরা আমােক ছাড়া 
অন� কাউেক অিভভাবক িহেসেব �হণ কেরা না।[6] 

৪. উ�েত মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উ�ান নিবযুগ 
�থেকই �� হেয়িছল। রাসুেলর হােতই আ�াহ তাআলা এই 
আে�ালেনর পূণ�তা িদেয়িছেলন। প�া�ের পূব�বত�ী উ�েতর �াথিমক 
উ�ান তােদর রাসুল অথ�াৎ হজরত মুসা আলাইিহস সালাম এবং তাঁেক 

                                                           
5. �লখেকর িলিখত �� ইসিতহকােম পািক�ােনর নবম অধ�ােয়ও িবষয়�েলা সংি�� আকাের িববৃত 

হেয়েছ। 
6. সুরা বিন ইসরাইল, আয়াত ২ 
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িকতাব �দােনর �ায় ৩০০ বছর পর �� হেয়েছ। বিন ইসরাইেলর 
ভী�তার কারেণ মুসা আলাইিহস সালােমর জীব�শায় তারঁ িব�ব 
পূণ�তা পায়িন।[7] সুরা বিন ইসরাইেলর �থম �ক�েত ইিতহােসর এই 
অংেশর কথা �নই।  

৫. পতেনর সূচনা��প উভয় উ�তই দুিট �েরর মেুখামুিখ হেয়েছ। বিন 
ইসরাইেলর ওপর �থেম পৃিথবীর উ�র �ম� �থেক ব�ািবলেনর স�াট 
বুখেত নসেরর হামলা এবং ি�তীয়বার �রােমর স�াট িততাউেসর 
আ�মণ। 

আর মুসলমানেদর ওপর �থেম পি�ম-উ�র িদক �থেক ��েসডারেদর 
হামলা এবং ি�তীয়বার পূব� িদক �থেক তাতারেদর আ�মণ। 

৬. পূব�বত�ী উ�ত �ধু একিট জািত তথা বিন ইসরাইেলর মােঝই সীমাব� 
িছল। এজন� তােদর মােঝ সম� সং�ারিব�ব বিন ইসরাইেলর হােতই 
হেয়েছ। িক� উ�েত মহুা�দ �মৗিলকভােব দুই জািতর মােঝ িব�ৃত। 
আরব, অনারব। এজন� এই উ�েতর মােঝ ‘অন� জািত িদেয় 
পিরবত�ন’8-এর ওপর আমল হেয়েছ এবং ি�তীয় উ�ান আরব 
�নত�ে�র বািহের ত�িক�েদর �নত�ে� হেয়েছ। 

                                                           
7. এই কথা �থেক এই ধারণা করার সুেযাগ �নই �য, মুসা আলাইিহস সালাম তার দাওয়াত ও দািয়� 

পূণ�তায় �পৗঁছােত পােরনিন। এখােন উে�শ� হেলা, মুসা আলাইিহস সালাম তার দািয়� পূণ�তায় 
�পৗঁছােলও বিন ইসরাইেলর অবাধ�তার কারেণ তারা হজরত মুসা আলাইিহস সালােমর জীব�শােতই 
একিট বড় দল আসমািন িশ�া �ত�াখ�ান কের আ�াহর অবাধ�তায় িল� হেয় যায়। মুসা আলাইিহস 
সালােমর জীব�শােতই বিন ইসরাইেলর �স অবাধ�তার িচ� ক�রআেন এভােব িচ�ািয়ত হেয়েছ,  

﴿ َ نَُّه �
َ
لَْم يََرْوا أ

َ
�ُ ُخَواٌر � أ

َّ �ِْ� ِ�ْ��ً� َجَسًدا � �ََذ قَْوُم ُموَسٰى ِمن بَْعِدِه ِمْن ُحلِّيِ
َ
� يَُ�لُِّم�ُْ� َو�َ� يَْهِدي�ِْ� َواّ�

�َُذوُه َو�َانُوا َظالِِم�َ� 
َ
 ﴾َسِبي�ً� � اّ�

আর মুসার স�দায় তার অনুপি�িতেত তােদর অলংকার �ারা একিট বাছুর বানাল, (বাছুরিট িছল) 
একিট (�াণহীন) �দহ, যা �থেক গ�র মেতা ডাক �বর হি�ল। তারা িক এতট�ক�ও �দখল না �য, তা 
না তােদর সােথ কথা বলেত পাের আর না তােদরেক �কােনা পথ �দখােত পাের। (িক�) তারা 
�সিটেক (উপাস�) বািনেয় িনল এবং (িনেজেদর �িতই) জুলুমকারী হেয় �গল। (সুরা আরাফ : 
১৪৮) (স�াদক) 

8. সুরা মুহা�দ, ৩৮ আয়ােতর মূল পাঠ হেলা, 

 ﴾َغ�َۡ��ُۡم َوِإن تََتَولَّۡوْا �َۡسَتۡبِدۡل قَۡوًما ﴿
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৭. উভয় উ�েতর ি�তীয় এবং দীঘ�তর পতন ইউেরাপীয়েদর হােত হেয়েছ। 
বিন ইসরাইেলর ি�তীয় পতন �রামানেদর হােত আর মুসলমানেদর 
ি�তীয় পতন হেয়েছ �া�, ি�েটন, ইতািল, িনউিজল�া�সহ অন�ান� 
ইউেরাপীয় রা��েলার হােত। 

৮. রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ��রেণর মধ� িদেয় পূব�বত�ী 
উ�েতর জন� �শষবােরর মেতা আ�াহর রহমেতর ছায়াতেল আসার 
সুেযাগ �তির হেয়িছল। এই সুেযাগটােক তারা িনেজেদর আমেলর 
মাধ�েম হাতছাড়া কেরেছ। তােদর ি�তীয় পতেনর সময়কাল এখেনা 
পয�� জাির আেছ। এজন� তােদর ওপর ‘যিদ �তামরা কেরা, আিমও 
করব’[9]-এর শাি�র বিহঃ�কাশ ধারাবািহকভােব চলমান। যার চা��ষ 
�মাণ অধ�শতা�ী পূেব� জাম�ানেদর আ�মণ। �যটােক তারা ‘হেলাকা�’ 
নােম ব�� কের। তােদর মূল উ�ান দা�াল ও ঈসা ইবনু মািরয়াম 
আলাইিহস সালােমর আগমেনর সময়কােল হেব। যার সময় এখন খুব 
�বিশ দরূ বেল মেন হয় না। আ�াহই ভােলা জােনন। 

৯.  রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ��রেণর পর আ�াহর রহমত 
�েবশ করার একমা� মাধ�ম ‘ক�রআেন হািকম’। যার িদেক আজ �থেক 
�চৗ�শ বছর পূেব�ই বিন ইসরাইলেক রাহনুমা বা পথিনেদ�শ করা 
হেয়িছল। বত�মােনও মুসলমানেদর পুন��ােনর একমা� পথ 
ক�রআেনর �িত মেনািনেবশ করা। এজন�ই সুরা বিন ইসরাইেলর �থম 
�ক�র �শষ িদেক ইরশাদ হেয়েছ, 

ِ�ۡ� ِ�َ� اَۡقَوُم ﴿
َّ  ﴾ِاّنَ ٰهَذا الُۡقۡرٰاَن يَۡهِدۡي لِل

                                                                                                                    
যিদ �তামরা মুখ িফিরেয় নাও তেব িতিন �তামােদর �ােন অন� স�দায়েক সৃি� করেবন। 

9. সুরা বিন ইসরাইল, আয়াত ৮, আয়ােতর মূল পাঠ হেলা, 

ن يَۡرَحَمُكۡمۚ َوِإۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَا� ﴿
َ
 ﴾َعَسٰى َربُُّكۡم أ

যেথ� স�াবনা আেছ, �তামােদর �িতপালক �তামােদর �িত দয়া করেবন, িক� �তামরা যিদ একই 
কােজর পুনরাবৃি� কেরা, তেব আিমও পুনরাবৃি� করব। 
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িন�য় এই ক�রআন �সই পেথর স�ল স�ান �দয়, যা 
সু�িতি�ত।[10] 

এমনিক পুেরা সুরার িভি�ই হে�, ক�রআেনর মাহা�� বণ�না করা। িবেশষত 
িনে�া� আয়াতিট অেনক তাৎপয�পূণ�। 

ُل ِمَن الُۡقۡرٰاِن َما ُهَو ِشَفآٌء ّوَ َرۡحَمٌة لِّلُۡمۡؤِ�ِن�َۡ� ﴿  ﴾َو نُ�َّ�ِ
আর আিম ক�রআেন যা-িকছু অবতীণ� কেরিছ, তা মুিমনেদর জন� 
আেরাগ� এবং রহমত��প।[11] 

اِس �ِۡ� ٰهَذا الُۡقۡرٰاِن ِمۡن �ُّلِ َمَثٍل ﴿ فَۡنا لِلّنَ  ﴾َو لََقۡد َ�ّ�َ
আর আিম এই ক�রআেন মানুেষর জন� সম�িকছুর দৃ�া� বণ�না কের 
িদেয়িছ।[12] 

আর সুরার ইিতও টানা হেয়েছ অত�� সািহত�পূণ� কথা িদেয়, 

 ﴾َو بِاۡ��َّقِ اَنَۡزلٰۡنُه َو بِاۡ��َّقِ نََزَل ﴿
আর আিম তা যথাযথভােব নািজল কেরিছ এবং যথাযথভােব তা 
নািজল হেয়েছ।[13] 

�তা ওপের বিণ�ত দািবর পিরপূণ� ও যথাথ� মম� রাসুল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর এই হািদেস যাওয়া যায়। িতিন বেলন, 

قَْواًما، َوَ�َضُع به آَخِر�نَ 
َ
َ يَْرَ�ُع بهذا ا�ِكتَاِب أ  .إنَّ ا�َّ

 

                                                           
10. সুরা বিন ইসরাইল, আয়াত ৯  
11. �া��, আয়াত ৮২  
12. �া��, ৮৯  
13. �া��, ১০৫ 
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আ�াহ তাআলা এই িকতােবর মাধ�েম িবিভ� জািতর উ�ান 
ঘটােবন আবার িবিভ� জািতর পতন ঘটােবন।[14] 

১০.  উ�েত মুসিলমার ত�তীয় এবং �শষ উ�ান যার আগমনবাত�া ইিতমেধ� 
�� হেয় �গেছ, তা চ�ড়া� ভাগ�িলিপর মেতা িনি�ত এবং অবশ��াবী। 
তবুও আমরা ক�রআেনর ভাষায় বলব,  

ا تُۡوَعُدۡوَن ﴿  ﴾ِاۡن اَۡدِرۡيۤ اَقَِريٌۡب اَۡم بَِعۡيٌد ّمَ
আর আিম জািন না �তামােদর �িত�ত িবষয় িনকেট না দেূর।[15] 

এটা বলা যােব না �য, �সই সময় কতট�ক� দূের। এর পূেব� উ�ত �কান �কান 
আ�মেণর িশকার হেব এবং কী পিরমাণ িবপদ তােদর সহ� করেত হেব 
�সটাও �বাঝা যােব না। তেব এটাও িঠক �য, খুব �বিশ িদন বািক �নই। 
ত�তীয় এই উ�ােনর পির�মায় ইিতহােসর পুনরাবৃি� ঘটেব এবং আ�াহ 
তাআলা বত�মান নােম মা� মুসলমানেদর হিটেয় িদেয় একদম নত�ন �কােনা 
জািতর হােত �ীেনর ঝা�া ত�েল �দেবন। (আ�াহর জন� তা কিঠন িকছু 
নয়)। 

 
 

ড. ইসরার আহমাদ 
১৯/২/১৯৯১ 

 

                                                           
14. সিহহ মুসিলম, ১৭৮২  
15. সুরা আি�য়া, আয়াত ১০৯  
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�কন আজ আমরা লা��ত 

১৯৯৩ সােলর ২২ জানুয়াির িনউ জািস� টাউেনর িশ�নগরীেত জুমার 
খুতবার জন� ভাবিছলাম। হঠাৎ িবজিলর মেতা একিট বা�বতা মাথায় এেলা। 
সুরা বাকারার ৬১ ন�র আয়ােত মহান আ�াহ তাআলা বেলন, 

َن ا��ِّٰ� ﴿ لَُّة َو الَۡمۡسَكَنُة � َو بَآُءۡو بَِغَضٍب ّمِ  ﴾ُ�ِ�بَۡت َ�لَۡي�ُِ� الّذِ
আর তােদর ওপর আেরাপ করা হেয়েছ লা�না ও দির�তা এবং 
তারা আ�াহর ��ােধর িশকার হেলা।[22] 

খুব সহেজই আমরা এই আয়াতিট পেড় �ফিল। িনেজেদর ব�াপাের িনি�ত 
থািক এই �ভেব �য, আয়াতিট �তা ই�িদেদর ব�াপাের অবতীণ� হেয়েছ। িক� 
যিদ বত�মান অব�ােক সামি�কভােব পাঠ করা হয়, তাহেল আমােদর সামেন 
�� হেয় যােব �য, িবদ�মান বা�বতায় এই আয়ােতর িচ� �ধু ই�িদেদর 
ওপর নয়, মুসিলমজািতর ওপরও �েয়াগ হয়। সুরা আেল-ইমরােনর ১১২ 
ন�র আয়ােতও িবষয়িট বিণ�ত হেয়েছ। এমনইভােব সুরা ফািতহার �শষ 
আয়ােতর তাফিসেরর ব�াপাের মুফাসিসের �করামেদর ইজমা রেয়েছ �য, 

 ােধর িশকার’-এর কায�ত উে�শ� হেলা ই�িদজািত।��‘—مغضوب �لي��

আর ��ضال—‘পথ��’-এর উে�শ� হেলা ি��ানজািত। 

বত�মান বা�বতা হেলা, িনি�তভােব এখেনা ি��ানরা �গামরাহ। িক� 
‘মাগদুিব আলাইিহম’-এর অব�াগত িচে� �ধু ই�িদরা নয়, মুসলমানরাও 
আেছ। িচ�া কের �দখুন! বত�মােন পুেরা পৃিথবীেত ই�িদেদর �মাট সংখ�া 
হেলা ১৫ িমিলয়ন অথ�াৎ �দড় �কািট। আর মুসলমানেদর সংখ�া অ�তপে� 

                                                           
22. সুরা বাকারা, আয়াত ৬১ 
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১৯০ �কািট। মুসলমানরা ই�িদেদর �থেক �ায় ১০০ �ণ �বিশ। তারপেরও 
জিমেনর রাজৈনিতক িসংহাসন ই�িদেদর হােত। এজন� তারা দুিনয়ার এক 
সুি�ম পাওয়ার তথা আেমিরকার রাজনীিত, অথ�নীিত এবং সং��িত সব��ই 
�ভাব িব�ার কের �রেখেছ। আেমিরকার �ধান �হাক িকংবা িসেনট, 
কংে�স �হাক িকংবা �প�াগণ, সব জায়গােতই তােদর �ভাব িবদ�মান। 
িবেশষত �চারমাধ�ম পিরপূণ�ই তােদর িনয়�েণ। অন�িদেক �সানা-�পার 
পিরবেত� কা�েজ মু�ার �চলন এবং ব�াংক ই�ুের� ও �ক এ�েচে�র 
জাল িবিছেয় দুিনয়ার �মাট স�েদর এক িবশাল অংশ ই�িদেদর কবজায় 
চেল এেসেছ। সুতরাং একিদেক তােদর মােঝ ২৪ জন সদস� এমন রেয়েছ, 
যারা কেয়ক িবিলয়ন ডলােরর �চক জাির কের িদেত পাের। অপরিদেক 
আ�জ�ািতক অথ�নীিতর িনয়�ণ�মতাও তােদর হােত। তারা যখন �যখােন 
ই�া অথ�ৈনিতক ম�া �তির কের দুিনয়ার বড় বড় শি��েলােক শােয়�া 
করেত পারেব। �সািভেয়ত ইউিনয়েনর অব�া �তা আমােদর সামেনই 
িবদ�মান। চীনও এটা অনভুব করেছ �য, আেমিরকা তার পেথ বাধা হে�। 
একই কা� তারা আেমিরকার সােথও করেত পাের এবং হয়েতা �সটা �বিশ 
দূের নয়। আ�াহই ভােলা জােনন![23] 

ই�িদেদর রাজৈনিতক এবং অথ�ৈনিতক শি� িকছুটা �গাপন এবং সাধারণ 
মানুষেদর অজানা। িক� মুসিলমজািতর সামেন �তা এই বা�বতা ‘সূেয�র 
                                                           
23. সামেন �লখক িবিভ� জায়গায় ই�িদেদর শি� ও বত�মান পৃিথবীেত তােদর দাপেটর কথা উে�খ 

করেবন। �স আেলাচনা�েলা পড়ার আেগ ই�িদেদর িবষেয় একিট িবষেয় একিট �ে�র উ�র �জেন 
রাখা দরকার। ক�রআেন বিণ�ত হেয়েছ আ�াহ িচর�ায়ীভােব ই�িদেদর ওপর লা�না চািপেয় িদেয়েছন, 
অথচ আজ �দখেত পাি� তােদর এত ভােলা অব�া। এই িবষয়িট ক�রআেন সুরা আেল-ইমরােনর 
একিট আয়ােত ��ভােব আেলািচত হেয়েছ। আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন, 

اِس  ُ�ِ�بَْت ﴿ َن الّنَ َن ا��َِّ� َوَحْبٍل ّمِ لَُّة أَيَْن َما ثُِقُفوا ِإ�َّ� ِ��َْبٍل ّمِ  ﴾َ�لَْي�ُِ� الّذِ
তােদরেক �যখােনই পাওয়া যাক তােদর ওপর লা�নার ছাপ �মের �দওয়া হেয়েছ, অবশ� 
আ�াহর তরফ �থেক যিদ �কােনা উপায় সৃি� হেয় যায় িকংবা মানুেষর প� হেত �কােনা 
অবল�ন �বর হেয় আেস, (যা তােদরেক �পাষকতা দান করেব) তেব িভ� কথা। 

(সুরা আেল-ইমরান, আয়াত ১১২) 
আয়ােতর পাঠ �থেক এটা �� �য, ই�িদেদর লা�না উপশম দুভােব হেত পাের। এক. আ�াহর তরফ 
�থেক। দুই. �কােনা মানুেষর �পাষকতায়।  
বত�মান পৃিথবীর িদেক ল� করেল আয়ােতর অথ� ��। সারা পৃিথবীর এত এত শি� ই�িদেদর হােত 
থাকার পেরও ি��ানেদর �পাষকতা ছাড়া ওেদর �কােনা অি�� �নই। এবং ওরা িকছুই করেত পারেছ 
না। আর এটাও এক ধরেনর লা�নারই শািমল। আ�া� আলাম। (স�াদক) 
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�চেয়ও ��’ থাকার িবষয়। ইসলািম িব� িবেশষত আরবিবে� ইসরাইল �য 
খ�র �মেরেছ �সটা �তা এই শি�রই জানান �দয়। অি��হীন ইসরাইল 
এমন িবশাল শি� িনেয় আিবভ��ত হেয়েছ �য, আরবিবে�র �কউই তার পেথ 
বাধা হেত পারেছ না। �কউই তার �মাকােবলা করার সাহস করেছ না। 

এর স�ূণ� িবপরীত অব�া মসুলমানেদর। সংখ�ায় শত �কািটর �চেয়ও 
অিধক হওয়া সে�ও জািতগতভােব তােদর িস�া� িকংবা ব�েব�ও �কােনা 
�ভাব �নই। �বি�ক সম�িকছুর িস�া� হয় ইউএন এবং তার িসিকউিরিট 
কাউি�েলর নােম আেমিরকা ও তার কেয়ক �িতেবশী রাে�র (�যমন 
ইংল�া�, �া�) হােত। আমােদর বড় বড় রা� এবং �ভাবশি�র অিধকারী 
রা�নায়কেদর কম�সূিচও অন�রা িনধ�ারণ কের �দয়। আমােদর আ�িলক এবং 
আ�জ�ািতক পিলিস�েলাও অন� �কাথাও �থেক িনিম�ত হেয় আেস। 
এমনিক রা�ীয় বােজট এবং ট�াে�র ব�াপােরও বািহর �থেক িনেদ�শনা 
আেস। আমােদর িমিডয়া এবং স�দশালী রা��েলার অথ�কিড়ও অেন�র 
হােত। যিদ একট� তােদর মিজ�র এিদক-�সিদক হয় তাহেল সম� স�দ আর 
পঁুিজ জমাট কের হােত থিল ধিরেয় �দেব। �মাটকথা আমােদর বত�মান অব�া 
এেকবাের রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ভিবষ�দবাণী করা �সই 
হািদেসর মেতা, �যখােন িতিন বেলেছন, ‘একটা সময় �তামরা সংখ�ায় 
অিধক থাকা সে�ও �তামােদর অব�া ��ােত �ভেস যাওয়া খড়ক�টার মেতা 
হেব।’[24] 

উি�িখত সূ� বা�বতা�েলার পাশাপািশ অিতির� আরও িকছু বা�বতা 
আমােদর সামেন উপি�ত। বত�মান পৃিথবীর পূব� �া� �থেক পি�ম �া� 
সব��ই মুসলমানরা সবেচেয় �বিশ িনয�ািতত। অেনক রা� সুরা নাহেলর 
১১২ ন�র আয়ােতর ভাষ� �মাতােবক ‘��ধা ও ভীিতর �পাশােক আবৃত’। 
                                                           
24. হজরত সাওবান রা. বেলন, রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, িনকট ভিবষ�েতই 

এমন এক সময় আসেব, যখন িবে�র অন� জািত�েলা �তামােদর িব�ে� হামেল পড়ার জন� এেক 
অপরেক আ�ান করেব। �যমন ভ�ণকারীরা খাবােরর িদেক এেক অপরেক আ�ান কের। এক 
সাহািব িজ�াসা করল, তখন িক আমরা সংখ�ায় কম থাকব? রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�াম বলেলন, না, বরং সংখ�ায় �সিদন �তামরা অেনক হেব। িক� �তামরা হেব ��ােত ভাসা 
খড়ক�টার ন�ায়। শ�েদর অ�ের �তামােদর �িত �কােনা ভয় থাকেব না। �তামােদর অ�ের 
‘ওয়াহান’ �ঢেল �দওয়া হেব। িজ�াসা করা হেলা, ওয়াহান কী? িতিন বলেলন, দুিনয়ার আসি� 
আর মৃত��র ভয়। (সুনােন আবু দাউদ, ৪২৯৭) 
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আর �যখােন এই দুই অব�ার �কােনািট �নই; বরং স�দ, সড়ক-�ীজ, 
দালানেকাঠায় �ধু ইউেরাপই নয়, আেমিরকার �িত��ী মেন হেব, 
�সখােনও না আেছ �কােনা স�ান আর না আেছ �কােনা �মতা। 
আ�িলকভােবও �নই �কােনা �াধীনতা। 

সুতরাং একিদক িদেয় লা�না-ব�না এই পয�� �পৗঁেছেছ �য, পি�মা 
�দশসমূেহর গণমাধ�ম ও পি�কা�েলােত স�দশালী মুসিলম রা��েলােক 
হািস-ঠা�ার পা� িহেসেব উপ�াপন করা হয়। অপরিদেক অপদ�তার অব�া 
হেলা, ভারেত বাবির মসিজদ শিহদ করার পর ৫০ �থেক অিধক নামধারী 
মুসিলম শাসেকর �কউই ভারতেক এই কথা বলার দুঃসাহস �দখােত পােরিন 
�য, এখনই মসিজদ পুনিন�ম�াণ না কের িদেল আমরা �তামােদর সােথ 
ক�টৈনিতক নত�বা অ�তপে� ব�বসািয়ক ও অথ�ৈনিতক স�ক� রাখব না। 
�যন ই�ত ও স�ােনর সােথ সােথ আ�ময�াদােবাধট�ক�ও দাফন কের 
�দওয়া হেয়েছ। তাহেল িচ�া ক�ন, তােদর ওপর চািপেয় �দওয়া হেয়েছ 
লা�না আর দির�তা এবং তারা আ�াহর ��ােধর িশকার হেয়েছ। 
ক�রআেনর এই ভাষ� বত�মােন নামধারী মুসিলমেদর ��ে� �েযাজ� নািক 
ই�িদেদর ��ে�? 

সামেন অ�সর হওয়ার আেগ আরও একটা িবষয় ি�য়ার করা দরকার। 
নত�বা আ�াহ না ক�ন হতাশা আর িবষ�নতা �বিশ গভীর হেয় যােব এবং 
কারও কারও অ�ের ক�রআেনর বণ�নার ব�াপাের সে�হ �তির হেত পাের। 
সুতরাং একটা বা�বতা উপলি� করা জ�ির �য, বত�মান অব�া �মৗিলক ও 
�ত� �কােনা অব�া নয়। আেরািপত এবং সামিয়ক অব�া এিট। আর 
ভিবষ�েত এই অব�া পুেরাই পালেট যােব ইনশাআ�াহ। পিব� ক�রআেন 
বিণ�ত �কােনা জািতর উ�ান-পতেনর নীিত আ�াহর আজােবর দশ�ন এবং 
হািদস শিরেফ উে�িখত �কয়ামেতর িনকটবত�ীকােল পৃিথবীর অব�া ও 
ঘটনাবিল, ই�িদ-নাসারা ও মসুলমানেদর মােঝ সংঘিটত সব�েশষ যুে�র 
ব�াপাের  ভিবষ�দবাণী অনুযায়ী ই�িদেদর ওপর ‘আজােব ইসেতসাল’ তথা 
মূেলাৎপাটনকারী শাি� পিতত হেব। (এর সু�� িববরণ সামেন আসেব 
ইনশাআ�াহ।) �য িবশাল ইসরাইিল সা�াে�র �� দীঘ�িদন যাবৎ তারা 
�দখেছ �সটা যিদও িকছু সমেয়র জন� �িতি�ত হেব। িক� অবেশেষ �সটাই 
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তােদর কবর�ান হেব। (ইনশাআ�াহ) পুেরা িব�ব�াপী উ�েত মহুা�দ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমরই রাজ� কােয়ম হেব।  

বত�মান িনউ ওয়া�� অড�ার (�যটা মূলত ‘িজউস ওয়া�� অড�ার’ তথা 
ই�িদেদর িব�ব�ব�া) সবেশেষ ইসলােমর জ�াি�জ ওয়া�� অড�ার তথা 
নবুয়েতর আদেল ন�ায় ও ইনসােফর িব�ব�াপী িখলাফা-ব�ব�ায় �পা�িরত 
হেব। সিহহ মুসিলেম হজরত সাওবান রা. বণ�না কেরন, রাসুল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, মহান আ�াহ তাআলা আমার সামেন 
পুেরা পৃিথবীেক ত�েল ধেরেছন। আিম এর পূব� �া� �থেক পি�ম �া� 
পয�� পুেরা অ�ল �দেখিছ। িন�য় আমার উ�েতর রাজ� �সই সম� 
অ�ল পয�� িব�ৃত হেব, �য�েলা আমার সামেন উপ�াপন করা 
হেয়েছ।[25] 

এমনইভােব মুসনােদ আহমেদ হজরত িমকদাদ ইবনুল আসওয়াদ �থেক 
বিণ�ত আেছ, রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ভ�পৃে� ইট-
পশেমর এমন �কােনা ঘর ও তাঁবু অবিশ� থাকেব না �যখােন ইসলােমর 
কািলমা �েবশ করেব না। আর তা স�ািনত ব�ি�েক স�ািনত কের এবং 
অপদ� ব�ি�েক লাি�ত কের �েবশ করেব। হয়েতা আ�াহ তােদরেক 
ইসলাম �হণ কিরেয় স�ািনত করেবন অথবা তােদরেক ইসলােমর অধীন� 
কের লাি�ত করেবন।[26] 

এজন� আমরা সব�কােলর সব�ে�� সত�বাদী মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর ভিবষ�দবাণীর ওপর িব�াস �রেখ হতাশােক শি�েত পিরণত 
করেত পাির। পাশাপািশ আমরা �কন আজ লাি�ত, �কন আজ আমরা 
দুদ�শায় িনপিতত, এই ���েলার উ�র ক�রআিনক দশ�ন অনুযায়ী 
আমােদর বুঝেত হেব। কারণ একজন সাধারণ মুসিলম �ভাবতই িচ�া 
করেব �য, আমরা কােজকেম�-চিরে� যতই খারাপ হই না �কন, সব�াব�ায় 
আমরা কািলমা পাঠকারী এবং মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 
উ�ত। তাওিহেদর আমানত বহনকারী এবং নিবে�েমর দািবদার। অথচ 
ই�িদ-নাসারা এবং অন�ান� জািত �কাশ� কািফর ও মুশিরক এবং রাসুল 
                                                           
25. সিহহ মুসিলম, ৭১৫০ 
26. মুসনােদ আহমাদ, ৬৭০১ 
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সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অ�ীকারকারী, তাঁর িবেরাধী। সােথ 
সােথ ক�রআন শিরেফ িবিভ� জায়গায় �ঘািষত হেয়েছ, ‘আ�াহ তাআলা 
কােফরেদর পছ� কেরন না।’ (তবুও �কন আমরা লাি�ত।) এই 
���েলার উ�র ক�রআন-সু�াহর আেলােক সরল িচ�ার মাধ�েম হওয়ার 
�েয়াজনীয়তার কারণ হেলা : 

এক. �যভােব পিব� ক�রআেন বারবার রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর জবােন বলা হেয়েছ, ‘�হ মানুষ! �য িবষয় িকংবা আজােবর 
ধমিক �তামােদর �শানােনা হে� আিম জািন না �সটা অিত িনকেট নািক 
দূের!’  (�যমনটা সুরা আি�য়ার ১০৯ ন�র আয়ােত এবং সুরা িজেনর 
২৫ ন�র আয়ােত বিণ�ত হেয়েছ।)[27] িঠক এভােবই এমনটা বলা যােব না 
�য, আজােব ইসেতসাল তথা মূেলাৎপাটেনর শাি�র মাধ�েম ই�িদেদর 
পতন এবং িব�ব�াপী ইসলাম ও মুসলমানেদর উ�ােনর মহািব�ব অিত 
িনকেট নািক আরও িকছুিদন িবদ�মান অব�া বহাল থাকেব। তা ছাড়া 
�যেহত� রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর হািদসসমূেহর মাধ�েম 
জানা যায়, বত�মান অব�া আরও কিঠন িদেক �মাড় �নেব এবং 
মুসিলমজািতর ওপর আ�াহর আজাব আরও কেঠার হেব। এজন� জ�ির 
হেলা, বত�মান অব�ার কারণ এবং �খাদািয় আজােবর ক�রআিনক দশ�নেক 
ভােলাভােব আয়� কের �নওয়া। �যন সুরা �রার ৩০ ন�র আয়াত 
‘�তামােদর ওপর �য শাি� অবতীণ� হয়, �সটা �তামােদরই হােতর 
কামাই’[28] অনুযায়ী বা�বতা উপলি� হয়। আমােদর বত�মান অব�া 

                                                           
27. সুরা আি�য়ার ১০৯ ন�র আয়াতিট হেলা, 

ا تُوَعُدوَن ﴿ م بَِعيٌد ّمَ
َ
قَِريٌب أ

َ
ْدِري أ

َ
 ﴾فَِإن تََولَّْوا فَُقْل آَذنُتُكْم َ�لَٰى َسَواٍء � َوِإْن أ

তবুও যিদ তারা মুখ িফিরেয় �নয়, তেব বেল দাও, আিম �তামােদরেক �কােশ� জািনেয় িদেয়িছ। 
আিম জািন না �তামােদরেক �য িবষেয় (অথ�াৎ �য শাি�র) �িত�িত �দওয়া হেয়েছ তা 
িনকটবত�ী, না দূের। 
আর সুরা িজেনর আয়াতিট হেলা, 

َمًدا ﴿
َ
ْم َ�ْ�َعُل �َ�ُ َر�ِّ� أ

َ
ا تُوَعُدوَن أ قَِريٌب ّمَ

َ
ْدِري أ

َ
 ﴾قُْل ِإْن أ

বেল দাও, আিম জািন না, �তামােদরেক �য িবষেয় সতক� করা হে�, তা আস�, না আমার 
�িতপালক তার জন� �কােনা দীঘ� �ময়াদ ি�র কেরেছন। 

28. সুরা �রার আয়াতিট হেলা, 
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আমােদরই �বআমল ও বদ আমেলর ফলাফল। এভােব িচ�া করেল 
আ�াহর ব�াপাের খারাপ ধারণা �তির হেব না। বরং িনেজেদর �িটর 
�ীকােরাি�র সােথ সােথ �ক�ত িবনয় ও অনুেশাচনার অব�া �তির হেব। 
�যটা বা�ার তওবার জন� আবিশ�ক িবষয়। 

দুই. �যভােব �কােনা শারীিরক �রােগর সিঠক িচিকৎসার জন� �রাগ িনণ�য় 
অত�� জ�ির িবষয়। এমনইভােব উ�েতর বত�মান দুদ�শার �ক�ত কারণ 
িনণ�য়ও খুবই জ�ির িবষয়। যােত কের আমােদর শি�, �মধা ও সমেয়র 
মেতা মূল�বান িজিনস�েলা অনথ�ক �চ�ায় ন� না হয়। বরং আমরা বত�মান 
অব�ার সিঠক উপলি�, উ�েতর দুদ�শার গভীর রহস� এবং কম�প�িতর 
সিঠক অনুভ�িত অজ�ন করব। অতঃপর তার িচিকৎসার জন� সিঠক ও 
বা�িবক �েচ�ায় িল� হব। আেরকিট বা�বতা হেলা, বত�মােন আমরা 
আ�াহর আজােব িনপিতত আিছ। এর �থেক মুি� লাভ কের আ�াহর দয়া 
ও �মার আঁচেলর ছায়ায় জায়গা �পেত হেল আমােদরেক সিঠক প�িতেত 
কাজ করেত হেব। ইনশাআ�াহ! 

 

১২-৪-১৯৯৩ 

 
 

                                                                                                                    
يِْديُكْم َويَْعُفو َعن َكِث�ٍ� ﴿

َ
ِصيَبٍة فَِ��َ� َ�َسَبْت أ ن ّمُ َصابَُكم ّمِ

َ
 ﴾َوَما أ

�তামােদর �য িবপদ �দখা �দয়, তা �তামােদর িনজ হােতর ক�তকেম�র কারেণই �দখা �দয়। আর 
িতিন �তামােদর অেনকিকছুই (অপরাধ) �মা কের �দন। 


