বােনর িত সাইেয়দ তুেবর িচিঠঃ আার শাি
সাইেয়দ তুব

আধুিনক মুসিলম িবে সাইেয়দ তুব একিট পিরিচত নাম । ইসলামী আোলেনর তািক নতা িহেসেব আমােদর কােছ
সমিধক পিরিচত হেলও িতিন একাধাের িছেলন কিব, সমােলাচক, কলািম ও াবিক। তাঁর ভাষার অতুলনীয় কাকায সব
লখােতই ী হেয় উেঠেছ। ভােবর গভীরতা ও ভাষার বিলতায় তাঁর িতিট রচনা হেয় উেঠেছ অসামা।
বতমান লখািট তাঁর একিট িচিঠ । িতিন জল থেক এই িচিঠিট িলেখিছেলন তাঁর সই ছাট বান আিমনার কােছ।
  একা অভূিতর গাঁথামালার এই িচিঠিট ‘আরবী প সািহেতর’ এক অমূল সদ। এিট িভ একিট ছাট পুিকা
আকাের কেয়কিট সংরেণ কািশত হেয়েছ। িক, পের শেষ সাইেয়দ তুেবর ার ও তািরখ নই। সবত কাশেকর
চাখ এিড়েয় িগেয়েছ।
-অবাদক
১
িয় বান …আমার িকছু একা অভূিত তামােক উপহার িদি…।
মৃতুর িচা য তামােক এখনও তািড়েয় িফরেছ! সবখােন, িতিট বর পছেন তুিম মৃতুর উপিিত কনা করেছা। তামার
ধারণায়, মৃতু এমন এক দা শি যা িকনা জীব ও জীবনেক আেবন কের রেখেছ। ভাবেছা, মরেণর সামেন জীবন এেকবাের
শিহীন, ভে থরথর কমান!!
িক, আিমেতা দখিছ, জীবেনর উাল শিমার কােছ মৃতু শিহারা এক পরা শ মা। জীবন-পা হেত িছটেক পড়া িকছু
টুকেরা িড়েয় খাওয়া ছাড়া তার করার িকছু নই।
বত আমার চারপােশ জীবেনর কলতান িনত হে। িতিট ব বৃি, গিতময়তা ও অগিতর পােন ধাবমান। যমন, সকল
মােয়রা গভধারন কের সান জ িদেয় যেন। অব এমন বৃি িয়ায় মাষ ও অা াণী সমান। মাছ, পািখ ও কীটপত, এসব জীবেনর উোধক- িড হেত িনয়ত ছুেট আসেছ। ফেল-ফুেল সিত বৃ, লতা-ে মািট ফেট পড়েছ।
আকাশমল যন নেম আসেছ বৃির অেঝার ধারায়, আর ওিদেক উাল তরে নেচ উঠেছ সমুের বুক। এভােব, পৃিথবীর বুেক
সবিকছুরই বৃি ঘটেছ।
মােঝ মােঝ মৃতু িবকট শ কের গেজ উেঠ চেল যায়, অথবা ঐ িছটেক পড়া খাদদানা িড়েয় খাওয়ার জ কখেনা সামা
থমেক দাঁড়ায়। িক, জীবন তার আপন পেথ সদা গিতশীল, াণময় ও িচর-চল। মৃতু সেক তার কান ভাবনা নই।
আপন দেহ মৃতুর আমণ হেল জীবন সামিয়কভােব বদনায় আতনাদ কের ওেঠ। িক তান ত িনরাময় হেয় ওেঠ এবং
বদনার আিত অিচেরই আনে ভের ওেঠ। জীবেনর েন ধািবত হে- মাষ, প-পািখ, মাছ, কীট-পত, ঘাস-বৃ ভৃিত।
আসেল পৃিথবীর সব িকছুেকই আ কের রেখেছ জীবেনরই ন। জীবেনর এই কালাহেল মৃতু মৃ গজন কের চেল যাে
অথবা, িছটেক পড়া ‘আধার’ িড়েয় খাে।
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সূয উঠেছ, অ যাে, পৃিথবীেক ক কের ঘুরেছ, এখােন সখােন কত জীবেনর উোধন ঘটেছ। এমিনভােব সকল বর বৃি
ঘটেছ সংখায়, কাের, পিরমােণ ও বিশে। মৃতুর িকছু করার থাকেল জীবেনর িবৃিত তা থমেক দাঁড়ােতা।….. িক, চল
জীবনী শির কােছ মৃতু তা একটা পযুদ, ীণ শি।…. চীর জীব আাহর শি’র অতম মাণ হেলা জীবেনর এই
উোধন ও িবৃিত।
২
আােথর জে বঁেচ থাকেত চাইেল জীবনটােক মেন হেব ু ও ীণ। যার  হে থম িচৎকার এবং পিরণিত হে,
সীিমত আয়ুর পিরসমাি।
িক, আমরা যিদ অের জে বাঁচেত চাই, অথাৎ িবেশষ কান িচাধারার জে তাহেল জীবনটােক মেন হেব অত ল ও
গভীর – যার ার হে মানবতার সূচনাপব এবং িবৃিত হে পৃিথবী ােনর অন উরকাল। এই অবায় আমরা
বিজীবনেক আমরা অজন কির বেণ ও অেঢল াির মাধেম। এই াি িক কনার জগেত নয়, বরং বােবই। এই
জীবনেবাধ িদন, সময় ও মুহূত সেক আমােদর ধারণােক আেরা তী কের তােল। কারণ, জীবেন বাৎসিরক গণনায় যথাথ নয়।
বরং জীবেনর সিঠক িহসাব ও কৃত মূলায়ন হে, অভেবর িহসাব। এ বাপাের ববাদীরা যটােক কনা বেল অিভিহত কের
কৃত পে সটাই বাব। কারণ, জীবনেবাধই কৃত জীবন। কান মাষেক জীবনেবাধ রিহত কের দয়া অথ হে, তার কাছ
থেক জীবন িছিনেয় নয়া। অতএব, জীবন সেক মােষর অভুিত যত বল হেব বােব স তেতা বিশ জীবনেক অজন
করেত পারেব। আমার ধারণায়, িবষয়টা এত  য, িনিববােধ তা মেন নয়া যায়।
অের জ বাঁচার মাধেম আমরা লিত জীবন লাভ কির। অপেরর িত আমােদর আেবগ অভূিত যত বৃি করেবা জীবন
সেক আমােদর অভব তেতা গভীর ও ঘনই হেব। পিরেশেষ দখা যােব, এই জীবনটােক আমরা বেণ বৃি করেত পেরিছ।
৩
অকলােণর বীজ কবল তরািয়ত হেয়, বেড় ওেঠ। িক কলােণর বীজই ফলতা দান কের। অকলােণর বীজ লকলিকেয়
আকােশ ধাওয়া করেলও তার শকড় থােক অগভীর মািটেত। অথচ, আপাতদৃে মেন হেত পাের, স কলােণর বীজেক আেলাবাতােসর আড়াল কের রােখ। িক মেন রাখা দরকার, কলাণ-ফলবান বৃ বড় হেত থােক ধীের ধীের। কারণ তার অঃমূল
ািথত অত গভীের।
বািক চাকিচকময় অকলাণ বৃের কৃত শি ও দৃঢ়তার অসান করেল দখেত পাব, সটা অেনক বল ও নড়বেড়।
পাের, সত-র বাড়েত থােক ধীর গিতেত ম হাওয়া ও িবপেদর ঝড়-ঝাপটা সেয়।
৪
মােষর আার ভােলা িদকটা যিদ আমরা শ করেত িশিখ তাহেল দখেবা, অেনক র ব ছিড়েয় আেছ – হঠাৎ যা আমােদর
দৃিেগাচর হয় না।
এ বাপাের আমার িনেজর বাব অিভতা রেয়েছ চুর। থম চােট যােদরেক িনেরট বদমাশ মেন হয় তােদর বাপােরও আমার
অিভতা রেয়েছ।
িনবুিতা ও ািেক মেন িনেয় তােদরেক একটু দয়ার শ দাও, অ হেলও খাঁিট ভালবাসা দাও, তােদর সূখ
ঃেখর অকৃিম সহমিমতা কাশ কর…. এভােব দখেত পােব – তােদর দয় জগেতর কলাণ ভাার তামােদর
কােছ উািসত হেয় উেঠেছ। সামা হেলও তামার দেয়র িনেটাল িনঃাথ ভােলাবাসার িবিনমেয় তারা যখন
তামােক ভােলাবাসা ও আার উপহার পশ করেব –আমার কথার বাবতা তখন যথাযথভােব উপলি করেত
পারেব। যতটা মেন কর- অকলাণ িক মানবআায় তেতাটা গভীর নয়। ধু বঁেচ থাকার জ যতটু শ
আবরণ েয়াজন, অকলােণর গী ততটুই। িনরাপার ছায়া পেল সই শাবরণ ভদ কের উোিচত হয়
িচকর া ফল। িনরাপা, িনভরতা, ঃখ-সংাম ও িট িবচুিতেত িনলুষ মমতা িদেয় য মাষেক ভিরেয়
তুলেত পাের স-ই কবল এই া ফেলর সান পায়। অসর ভূিমকা িনেয়, দেয়র শতা িদেয় এসব
বাবায়ন করা যায়। অেনক সময় আশাতীত ফলও পাওয়া যায়। আিম  ও ক জগেতর ডানাওয়ালা কান
www.shoncharon.com

2/8

বােনর িত সাইেয়দ তুেবর িচিঠঃ আার শাি

শোারণ করিছ না, বরং আমার িনেজর- একা িনেজর অিভতা থেকই বলিছ।
৫
আমােদর দেয়র যিদ ম, মমতা ও েরর বীজ উ হয় তাহেল িনেজেদর আার ওপর চাপােনা অগিণত বাঝা ও ক লাঘব
করেত পারেবা। এবং আিরকতার সােথ সিতকারভােব অেক শংসা করেত পারেবা, কাউেক অসত তাষােমািদ করার
েয়াজন হেব না। কারণ, তােদর দয়ভূিমেত কলাণ–আকর আিবার করার পর দখেত পাব- তােদর কােছ শংসােযাগ কেতা
মারবৃি রেয়েছ। আসেল, েতক মােষর িভতর শংসােযাগ িকছু না িকছু ণ-বিশ থােক, িক আমােদর দেয় তােদর
জ মমতার বীজ উ না হওয়া পয আমরা তার সান পাইেন, বা আমােদর দৃিেগাচর হয় না।
এমিনভােব, তােদর বাপাের আমােদর সংকীণতােবােধর িবমা দরকার নই, িকংবা িট- িবচুিতর ওপর ধয ধরার কও
ভাগ করেত হেব না। কারণ, তােদর জ আমােদর দেয় মমতার বীজ বপেনর পর তােদর কান িছােষণ তা করেবাই না,
বরং তােদর বলতােক আমরা দয়া করেত িশখেবা। ফেল, ভাবতই তােদর িত কান কার িহংসা বা সদা সতকতার ঝােমলায়
িনেজেদরেক ক দয়ার েয়াজন হেব না। আমরা অেক িহংসা কির কখন? কির, যখন কলােণর বীজ আমােদর দেয়
পূণভােব িবকিশত হয় না।
িঠক এমিন, কলােণর িত িনভরতার ঘাটিত হেল আমরা অেক ভয় ও কির। আপন আায় ম মমতা ও েরর বীজ বপন
কের যখন অেক তা দান কির তখন আমরা অপূব তৃি ও খ অভব কির।
৬
আমরা অের চেয় ‘পিবাা’, ‘পির াণ’ ‘শ দয়’, িকংবা ‘বিশ বুিমান’- এসব আগিরমায় িনমিত হেয় যখন
মাষেক এিড়েয় চিল তখন আমরা মহৎ িকছুই করেত পািরেন। …আমরা যন এক সহজ ও অনায়াস রাা িনবাচন কের িনেয়িছ।
কৃত মহ হে- আমরা ঐ সব লাকেদর সােথ উদারতাপূণ াণ িদেয় িমশেবা। আমরা অেরর সােথই কামনা করেবা যথাসব
পিলতামু ও সংৃিতঋ হেয় তারা আমােদর পযােয় উেঠ আক ।
এর অথ এই নয় য, আমরা আমেদর মহৎ জগত ও আদশ হেত িবচুত হেয় তােদর কদযতার তাষামিদ করেবা, িকংবা তােদর
বুিঝেয় দব য, আমরাই । বরং কৃত মহের কাজ হেব দেয়র পযা শতা িদেয় উভয় মর ু সময় সাধন করা।
৭
শি ও যাগতার িনিদ মােন পৗঁছােনার পর আমরা ভািব, অের কান সহেযািগতা আমােদর কান েয়াজন নই। মেন হয়,
আমােদর উিতর পছেন অ লােকর অবদােনর ীকৃিত িদেল আমােদর মান ু হেব। ভাবটা এমন, আমরা যন সব িকছুই
িনেজরা করেত চাই; অেদর সহেযািগতা িনেত িকংবা তােদর ও আমােদর পারিরক চা সাধনার সিলন করেত আমরা
আেদৗ ত নই। বরং শীেষ উপনীত হওয়ার পছেন তােদর সহেযািগতা ও ভূিমকার কথা মাষেক বলেত আমরা এককার
সংকীণতােবােধ আা হই। যখন আমােদর তমন আিবাস থােক না- অথাৎ কান একটা িদেক আমরা বােবই আমরা বল
থািক তখনই এ সব বাল িচা কির। িক, আমরা যিদ আদেতই শিস হই তাহেল এসেবর একটুও আমােদর শ করেত
পারেব না। অেবাধ িশই কবল তামার পরম িনভরতার হাত দূের ঠেল িদেত চায়।
ইিত লমাার সফলতার সােথ উীণ হেল অপেরর সহেযািগতােক অত আন ও কৃতিচে হণ করেবা। কৃততা
এজ য, তারা আমােদর সহেযািগতা িদেয়েছ। আর আন এ কারেণ য, এমনও লাক আেছ যারা আমােদর সমিবাসী, যার
ফেল তার ম ও আগত িদেয় আমােদর সােথ শরীক হেয়েছ। পারিরক অভূিতর ঐকতােনই রেয়েছ পিব উল আন।
৮
আমরা আমােদর িচা ও িবাসেক িগত কের রািখ, অেলােক সটা আসাৎ করেল ু হই, বরং িনেজরা সটা
আীকরেণর সািবক চা কির এবং অপেরর বিরতার পেথ কাজ কির। যখন এমন তয় ও মূলেবােধর িত আমােদর গাঢ়
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িবাস থােক না, দেয়র গভীরতা হেত উৎসািরত হয় না- তখনই আমরা এসব কির। আমােদর সার চেয় িবাসেলা অিধক
িয় না হেলও এমনটা কির।
যখন আমরা দিখ য আমােদর িচা ভাবনা ও িবাস অ লােকও বহন করেছ তখন এক অনািবল আন লাভ কির। আমােদর
মৃতুর পরও সটা য অের পােথয় ও পানীয় িহসােব িবেবিচত হেব– দেয়র তুি, খ ও শাির জ এটুই যেথ।
পণব িনেয় যােত অে ফায়দা না লুটেত পাের এই ববসািয়ক মেনাবৃির চচা করা কবল ববসায়ীরাই। িক যারা িচািবদ,
িবেশষ ভাবধারার পথচারী তােদর সকল খ এখােনই য, সবসাধারণ মাষ তােদর এই িচা িবাসেক িনেজেদর ভতর বটন
কের িনক, গাঢ় িবাস াপন কক, যন এই িচা তয়টা তােদরই ।
খাঁিট িচািবদরা এটা মেন কেরন না য, তারাই এ সব িচা দশেনর হাতা; তাঁেদর ধারণায়, তারা হেন এেলার অবাদ ও
চলেনর এেককটা মাধম মা। কারণ, তাঁরা য উৎস হেত এই ভাবনা চয়ন কেরেছন সটা তােদর সৃিজত নয় (বরং সটা
আাহর সৃ)। অতএব তাঁেদর অনািবল আনের িবষয় হে অরাও ঐ মৗিলক উৎেসর সােথ গভীর সক রা কের
চেলেছন।
৯
সত বুঝা ও সত অধাবন ও তভেয়র ভতর িবর–চুর পাথক রেয়েছ। থমটা হে ান আর িতীয়টা হে অিভান!
থমত ােনর ে আমরা িনছক িকছু শ ও অথ, িকংবা িকছু আংিশক ফলাফল ও অিভতার সােথ আদান দান কির। িক
িতীয়টােত লনেদন কির জীব কিতপয় আহবান ও সামিক অভেবর সােথ।
িতীয়ত থমটােত আমরা অিধসা হেত ান আহরণ করা আমােদর বুিেকােষ িবেশষভােব লালন কির। িক িতীয়টােত সত
উৎসািরত হয় আমােদর সার গভীরতম েদশ হেত; যখােন আমােদর িশরা উপিশরার মতই ধমণী বািহত হয়, যার
আেলাকটার সােথ আমােদর িতটা ন  হেয় ওেঠ।
তৃতীয়ত থমটােত রেয়েছ িবিভ শাখা-উপশাখা ও িবিচ িশেরানাম। যমন িবান- যার অিধেন রেয়েছ িবিভ করণ। ধম,
এখােন রেয়েছ িবিভ িশেরানাম ও করণ। িশ এখােনও রেয়েছ অসংখ ধারা। িক িতীয়টােত রেয়েছ মহা আিদ শির
সােথ সকশীল এক অিভ শি, যখােন পাওয়া যায় মৗল উৎেসর সােথ অিন সদা বহমান াতধারা।
১০
মানিবক িশা ে িতিট ের আমােদর এমন সব িবেশষের েয়াজন যারা িনেজেদর অিফস ও কমেেকই বসতবািড় ও
সাধনাগার িহেসেব হণ করেবন। ােনর য শাখায় তারা পারদিশতা অজন করেত চােন সখােনই তােদর জীবন উৎসগ কের
িদেবন- কবলমা তােগর অভুিত িনেয় নয়, বরং উপাসক যমন অত নন িচে ভুর জ তার াণ উৎসগ কেরন
সরকম আনের অভূিত িনেয়।
এতদসেও মেন রাখা দরকার, তারাই কবল জীবেনর িদশা িদেবন িকংবা মানব জািতর জ পথ-িনবাচন করেবন এমন নয়।……
অপিথকেদর সবসময় সেবা াণ শির অিধকারী হেত হয়। কারণ, তাঁেদর বহন করা মশােলর উতােতই ান-িবােনর
যাবতীয় বীজ অিরত হয়। তার আেলাকটায় চলার পথ ঝেরাকা হেয় ওেঠ এবং সিঠক উপকরণ সংেহর মাধেম মহান
উেের িদেক পিরচািলত কের।
িশ, ান-িবান, িবাস ও কেমর ভতর বিচ থাকেলও এেদর িভতর এক অিনিহত ঐকতান রেয়েছ। সূ দৃির মাধেম
অনায়েকরাই কবল তা অধাবন করেত পােরন। এজ, তারা কাউেক বা কান িকছুেক ু ভেব অবমূলায়ন কেরন না,
আবার অিধমূলায়নও কেরন না। যারা মহহীন তারা মেন কেরন, এসব িবিচময় শির ভতর পারিরক  রেয়েছ। এবং
এঁরাই ধেমর নােম িবােনর িকংবা িবােনর নােম ধেমর িবেরািধতা কেরন, কেমর নােম িশেক িকংবা আধািক মতবােদর
নােম কালাহলময় জীবেনর অবমূলায়ন কেরন। কারণ, তােদর ধারণায় এইসব শির উৎসমূল অিভ নয়। িক, মহের
অিধকারী নতৃবৃ এেলার ভতরকার ঐক সূটা অধাবন করেত পােরন। কারণ, তােদর সক থােক ঐ মৗল উৎেসর সােথ,
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সখান থেকই তারা উপজীব সংহ কের থােকন। অব, মানেবিতহােস এ ধরেনর লােকর সংখা নহাত কমই- বলা যায়িবরল। তেব, যারাই আেছন তারাই যেথ। জগত িবারী শি তােদর লালন কেরন এবং যথাসমেয় তােদরেক জািগেয় তােলন।
অেলৗিকক-অজানা শির িত িনেরট অ িবােসর চ ভয়াবহতা রেয়েছ। এেত মাষেক সংােরর িদেক িনেয় যায়,
জীবনেক িবশাল এক অবাবতার িদেক ঠেল দয়।
আবার এমন িবাসেক এেকবাের অীকার করার ভয়াবহতাও কম নয়। কারণ, এেত অজানা িবষয়েলা যাবতীয় বাতায়ন 
কের রাখা হয়, সকল অদৃ শিেক অীকার করা হয়। কারণ, ঐ অদৃ শি আমােদর মানবীয় সার সীিমত গির অেনক
উে থােক। থােক বেলই আয়তন, শি ও মূেল সৃিজগেতর কােছ তােক অেনক ু মেন হয়। মানবীয় ান সম সৃিেক
কবলমা জানার পিরিধ িদেয় আেবন করেত চায়, অথচ মহান সৃির তুলনায় স কেতা বল!!
পৃিথবীর বুেক মােষর জীবন হে- সৃি শি অধাবেন এক ধারাবািহক অমতা, িকংবা ধারাবািহক পরামতা। তেব, িবপাক
মািড়েয় যখন দীঘ পেথ সামেনর িদেক মাগতভােব অসর হওয়া যায় তখনই এই পারমতা অজন করা যায়।
য সব শি রহ একিদন মােষর অিধগম িছেলা সমেয়র ববধােন তার কান একটা হয়েতা মাষ উদঘাটন করেত সম
হেয়েছ। এই সফলতাই মাষেক বুিঝেয় দয় য তােদর কােছ এখেনা অেনক িবষয় রেয়েছ যা এখেনা উদঘািটত হয় িন। কারণ,
স তা িনরর পরীা-িনরীার ের রেয়েছ।
মানববুির সান করার অথ হে কেলােকর সংৃিত সবকেদর মত হাত পা ছেড় বেস না থেক জীবেনর অজানা
িবষয়েলার অথ ও রহ উদঘাটন করা, এই িবশালায়তন সৃির মহ অধাবন করা, জগেতর মােঝ আমােদর মূল সেক
অবগিত লাভ করা। এর মাধেম জগেতর সােথ আমােদর অিনিহত সক অিধকতর ও উপলির অগিণত শিময় দেরাজা খুেল
যায়।
১২
এ যুেগর িকছু িকছু লাক মেন কেরন – আাহর িনরশ মহ ীকার করার অথ হে মাষেক মূলহীন ও ু কের দখা।
ভাবটা এমন, সৃি জগেত আাহ ও মাষ যন ই পরর িবেরাধী সা এবং তারা পরর শি ও মহের িতেযািগতায়
অবতীণ।
আমার মেন হয়, আমরা আমােদর দয়েক আাহর িনরশ মহের অভব যত বৃি করেত পারেবা আমােদর মহও তেতাটা
বৃি পােব। কারণ আমরা এক মহান ভূরই সৃি।
আসেল, ওসব বিরা যখন হীনমতা হেত িনেজেদরেক উার করেত চান তখন তারা এমনভােব গীব হেয় পেড়ন য,
অত িনকেটর নেভামল ছাড়া তাঁরা আর িকছু দখেত পান না।
তাঁেদর ধারণা- মাষ আাহর কােছ আয় িনেতা যখন তারা িছেলা বল ও অম। িক, এখন যেহতু তারা শির এক িবেশষ
ের উীত হেয়েছ, তাই এখন আর কান ‘ভূ’র েয়াজন নই। এর অথ হে– ‘বলতা’ দৃি খুেল দয় আর ‘শি’ সটােক
হরণ কের নয়। অথচ মােষর উিচত িছেলা– তার শি বৃির সােথ সােথ আাহর মহের িতও তাঁর অভূিত খর হেব।
কারণ, িবকিশত শির বেদৗলেত স এই শির উৎসমূেলর সান করেত থাকেব (এবং তখন দখেত পােব, স শির উৎস
হেন আাহ)।
আাহর িনরশ মহে িববাসীেদরেক কখেনা কান কার বলতা বা আিবৃিত শ করেত পাের না। বরং, তারা আেরা
সংহত সমেবােধ উীিবত হন। কারণ, তােদর সক হে এই জগেত িদগ িবারী মহান শির সােথ। তাঁরা জােনন
তােদর মহের বলয় হে এই পৃিথবী ও মাষ। অতএব, মহের ে তােদর সােথ আাহর কান  নই। িববাসীেদর
গভীর তেয়র ভতরই কৃত মহ-সম িনিহত যারা িনেজেদরেক বলুেনর মত অনথক ফুিলেয় ফািপেয় তােল তােদর ভতর
স মহের ইমারত নই।
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াধীনতার আবরেণ মােঝ মােঝ গালামী হািরেয় যায়। তখন যাবতীয় থার বাঁধনমু হেয় অবেশেষ এই জগেতর মানবতার দায়দািয় হেতও মুি ঘাষণা কের।
বলতা ািনর অগল হেত মুি এবং মানবতার বিড় হেত মুির ভতর বাপক মৗল পাথক রেয়েছ। থমটা হে কৃত মুি।
িক িতীয়টা হে পাশিবকতা হেত মানবতার উরেণর উপায় উপকরণ হেত মুি। এ ধরেনর াধীনতা বা মুি কৃত িবচাের
পাশিবক বৃিরই দাস; য বৃির যাঁতাকল হেত মু হেয় মানিবক াধীনতার ফুরফুের আকােশ উেড় বাড়ােনার জে
মানবতা দীঘকাল সংাম করেছ।
েয়াজেনর কথা কােশ মানবাতা সংেকাচেবাধ করেব কন? ভাবতই তার অধাবন করার কথা- েয়াজন ক সােথ িনেয়
উততর পযােয় আসাই হে মানবতার অতম ধান উপাদান। তেব, াকৃিতক েয়াজন থেক মাহমুির নামই াধীনতা।
র-মাংেসর বৃি এবং বলতা-অপদের ভীিতেক জয় করার অথ হে মানবতার মমেক আেরা সংহত করা।
১৪
নবিক মূলেবােধর চারণায় আিম িবাস কির না। কারণ, উীিবক উ তীিত ছাড়া মূলেবােধর িিত নই। আর
মানবদয় ছাড়া আর কাথায় পাওয়া যােব সই ঊ ও উীবক িবাস!
উীবনী িবাস ছাড়া কান িচাধারা বা নীিতমালা িনছক ফাঁকা বুিল, িকংবা বিশ হেলও াণহীন অথমালা। িচােক জীব
কের তােল কবল দয় উিত ঈমােনর দীি। কান ভাবধারা বা নীিতেবাধ যিদ াল দেয় উদগত না হেয় শীত মিে
হয় তাহেল তার িত অেরা কানিদন কৃত িবাস াপন কের না।
তুিম িনেজ থেম তামার িচাধারার িত িবাস াপন কর- িবাস কর গভীর উতার। ধু তখনই কবল অরা তার িত
িবাস াপন করেব। তা না হেল, তামার িচাধারা হেব জীবন ও াণশূ কেয়কিট শপু।
মানবাার রস িসিত হেয় মাষেপ পৃিথবীর বুেক জীব াণী িহসােব িবচরণ কেরেছন- এমন ভাবধারার কান আয়ূাল
নই। এমন ভােব, চুর িনা ও আিরকতার লািলত কান িবােস যার দয় েশািভত হয় িন। এমন মােষরও কান অি
নই।
বি ও িবােসর পাথক করাটা হে দহ ও াণ, অথবা অথ ও শের মেধ পাথক করার মত। এই িবভাজন কখনও হয়
অসব এবং কখেনা িনেয় আেস অপমুি ও িনঃেশষ।
যসব িচাধারা িটেক আেছ সেলা আহার সংহ করেছ মানব দয় থেক। য সব িচাধারা এমন পিব আহার পু হয় িন,
তার জ মূলত িনাণ। মানবতােক এক ইিও সামেন এিগেয় নবার শি রােখ না। আমার ভাবেত ক লােগ – িকভােব িনকৃ
মাধমেক আয় কের আমরা উত লে উপনীত হেত পারেবা। পিব দয় ছাড়া পিব উে জীব হেয় ওেঠ না। তরাং
সই পূত দয় িকভােব কদাকার উপকরণ ববহার করেত পাের? িকভােব স ঐ পথ মাড়ােত পাের? কদমা নদীর তীের গেল
কদমা হেয়ই উঠেত হেব। স কাদার িচ থাকেব আমােদর পােয়, আর আমােদর স পােয়র িচও থাকেব স কাদার ওপর।
তপ, আমরা যিদ কান কদাকার মাধেমর আয় িনই তাহেল তার িবা আমােদর দেয় লেগ থাকেব। ধু তাই নয়, আমােদর
পিব উেেকও কলুিষত করেব।
আিক িবচাের মাধমটা হে লের একটা অংশ, সখােন মাধম ও লের ভতর কান িবভাজন পাওয়া যায় না।
মানবীয় অভূিত যখন কান মহান লের সান পায় তখন স কখেনাই িবাযু মাধম ববহার করেত পাের না,
উপর একথা ভাবেতও পাের না। উে কান িদন মাধমেক িনেদাষ কের তুলেত পাের না। অথচ, এটা হে
মহান এক পিমা দশন [তােদর ধারণায়, আপনার উে যিদ ভােলা হয় তাহেল য কান খারাপ কাজ কের স
উে হািসল করেলও কান অিবধা নই– অবাদক]। কারণ তারা বঁেচ থােক মি িনেয়, দয় িনেয় নয়।
আর মি জগেতর ল ও মাধেমর ভতর িবভাজন সব।
১৬
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অিভতার আেলােক আিম দখিছ য, অের দেয় সানা, তুি ও আশা িনভরতার আেলা ছড়ােনার মত িনিবড় আিক খ এ
জীবেন আর নই।
এটা এক িবয়কর ঐশী তৃি যা এ ধরাধােমর অ কাথাও নই। এটা যন আমােদর মানবসায় পিবতম ঐশী সার একা
আহবান। স বািক কান িতদােনর আশা কের না। কারণ, িতদান তার আার গভীেরই িনিহত।
এ বাপাের একটা িবষয় িনেয় িকছু লাক অেহতুক বাড়াবািড় কেরন, যটা আসেলই উিচত নয়। সটা হে অের ভােলা কেমর
ীকৃিত দয়া।
অপরেক ীকৃিতদােনর ভতের য মৗিলক সৗয আেছ, িকংবা উৎসগীত ােণর য মহা আন আেছ তা কখেনাই অীকার
করেবা না। এ বাপারটাই অরকম। এখানকার আনটা হে এমন য, কলাণটা অের দেয়ও বাপক সাড়া জাগাে।
াভািবক সহাভুিতর মত এখােন ধবাদ জানােনা আশাবােদর কথা নােনা বা উৎসাহ দয়ার মত নয়। এটা এমনই এক পূতপািব ও িনমল আন যা আমােদর দয় থেকই উৎসািরত হয়। বাইেরর কান কাযকারণ ছাড়াই স আপন দেয়ই িফের
আেস। তার কারণ, দেয়ই তা তার অবান।
১৭
শষ মুেত এেলও মৃতুেক ভয় কিরেন। এ জীবেন আিম িনেয়িছ চুর অথাৎ আিম িদেয়িছ। দয় জগেত নয়া, দয়ার অিভ
অথ হওয়ার কারেণ সখােন েটার ভতর পাথক করা কিঠন। যখনই আিম িকছু িদই, তখনই িকছু িনই। এর অথ এই নয় য,
কউ আমােক িকছু িদেয়েছ। বরং এর অথ হে- আিম যতটু িদেয়িছ ততটু িনেয়িছ।কারণ, আমার দওয়ার আন তােদর
নওয়ার আনের চেয় কান অংেশ কম নয়।
ঐ য বললাম– শষ মুেতও আিম মৃতুেক ভয় পাইেন। কারণ, আমার পে যতটু করা সব িছল আিম তা কেরিছ। আমার
যিদ দীঘায়ূ নসীব হয় তাহেল, আেরা অেনক িকছু করার আশা রািখ। িক সটা সব না হেলও আমার আা ক পােব না। কারণ
আমার ারা সব না হেলও পরবতীেত অরা সটা করেব। পিরকিত কমেলা যিদ ািয়ের উপেযাগী হয় তাহেল তার
অবই ূরণ ঘটেব। এই সৃিজগত িবিভভােব মােষর বা অের কাছ থেক য  লাভ কের তােত আমার পূণ তৃি
আেছ য- এখােন কলাণকর কান ভাব-দশেনর স মৃতু হেত িদেব না।
মুমূষাবায়ও আিম মৃতুেক ভয় পাইেন। কারণ, আমার সাধমত আিম চা কেরিছ ভােলা হেত। আমার িট-িবচুিতর জ আিম
অতাপ-দ। এেলােক আাহর দরবাের উপাপন কের তার রহমত ও মা াথনা কির। তাঁর দয়া শাির কথা ভেব আিম
উি নই। কারণ, আিম িনিত য, তাঁর দয়া শাি ও িতিবধান যথাথ ও ইনসাফপূণ। আমার ভােলা-মে্র যাবতীয় কেমর
বাঝা বহেন আিম অভ । তাই, িবচার িদেনর ভুল-িটর সাজা পেত আমার কান ঃখ নই।
অবাদকঃ কামাল আহসান
সূঃ খকার আবল মােমন সািদত “ণ”, জুলাই-সের ও অোবর-িডেসর ’৯৮ সংখা।
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সাইেয়দ তুব

সাইেয়দ কুতুব
সাইেয়দ কুতুেবর নাম সাইেয়দ, একজন িমশরীয় ইসলামী িচন্তািবদ এবং িবপ্লবী রাজৈনিতক সংগঠক।। কুতুব তাঁর বংশীয় উপািধ। তাঁর
পূর্বপুরুষগণ আরব উপদ্বীপ েথেক এেস িমসেরর উত্তরাঞ্চেল বসবাস শুরু কেরন। তাঁর িপতার নাম হাজী ইবরাহীম কুতুব। ইবরাহীম
কুতুেবর পাঁচ সন্তান িছল। সাইেয়দ কুতুব ভাই েবানেদর মধ্েয বড়, ইসলমামী জীবনাদর্শ প্রিতষ্ঠার জন্েয িজহাদ কেরন এবং কেঠার
অগ্িন পরীক্ষায় দৃঢ়তার পিরচয় েদন।
সাইেয়দ কুতুব ১৯০৬ সােল িমসেরর উসইউত িজলার মুশা গ্রােম জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর আম্মা ফািতমা েগাসাইন উসমান অত্যন্ত
দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু মিহলা িছেলন। সাইেয়েদর িপতা হাজী ইবরাহীম চাষাবাদ করেতন িকন্তু িতিনও িছেলন অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও
চিরত্রবান। গ্রােমর প্রাথিমক িবদ্যালেয় সাইেয়দ কুতুেবর িশক্ষা শুরু হয়। মােয়র ইচ্ছানুসাের িতিন ৈশশেবই কুরআন েহফয কেরন।
সাইেয়দ তাজিহিযয়াতু দারুল উলুম মাদ্রাসায় িশক্ষা সমাপ্ত কের িতিন কায়েরার িবখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুেম ভর্িত হন। ১৯৩৩
সােল ঐ মাদ্রাসা েথেক িব.এ. িডগ্ির লাভ কেরন এবং েসখােনই অধ্যাপক িনযুক্ত হন। িকছুকাল অধ্যাপনা করার পর িতিন িশক্ষা
মন্ত্েরাণালেয়র অধীেন স্কুল ইন্সেপক্টর িনযুক্ত হন।
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র পক্ষ েথেকই তাঁেক আধুিনক িশক্ষা পদ্ধিত পড়া-শুনার জন্েয মার্িকন যুক্তরাষ্ট্ের পাঠােনা হয়। িতিন
দু’বছেরর র্েকাস েশষ কের িবেদশ েথেক েদেশ িফের আেসন। আেমিরকা থাকা কােলই িতিন বস্তুবাদী সমােজর দুরবস্থা লক্ষ্য কেরন।
তাঁর দৃঢ় িবশ্বাস জন্েম েয, একমাত্র ইসলামই সত্িযকার অর্েথ মানব সমাজেক কল্যােণর পেথ িনেয় েযেত পাের। আেমিরকা েথেক েদেশ
েফরার পরই িতিন ইখয়ানুল মুসেলমুন দেলর আদর্শ, উদ্েদশ্য ও কর্মসূচী যাচাই করেত শুরু কেরন। ১৯৪৫ সােল িতিন ঐ দেলর সদস্য হেয়
যান। দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধর সময় বৃিটশ সরকার যুদ্ধ েশেষ িমসেরক স্বাধীনতা দােনর ওয়াদা কেরন। যুদ্ধ েশষ হওয়ার সােথ সােথই
ইখওয়ান দল বৃিটেশর িমসর ত্যােগর দাবীেত আন্েদালন শুরু েকর। এর ফেল তােদর জনপ্িরয়তা অত্যন্ত েবেড় যায়। ১৯৫৪ সােল ইখওয়ান
পিরচািলত সামিয়কী-“ইখওয়ানুল মুসিলমুন”- এর সম্পাদক িনর্বািচত হন। ছ’মাস পরই কর্েনল নােসেরর সরকার পত্িরকািট বন্ধ কের েদন।
কারণ, ঐ বছর িমসর সরকার বৃিটেশর সােথ নতুন কের েয চুক্িতপত্র সম্পাদন কেরন, পত্িরকািট তার সমােলাচনা কের। এবং গ্েরফতার
শুরু কেরন ইখওয়ানুল কর্মীেদর। গ্েরফতারকৃত ইখওয়ান েনতােদর মধ্েয সাইেয়দ কুতুবও িছেলন। তাঁেক িমসেরর িবিভন্ন েজেল রাখা
হয়। গ্েরফতােরর সময় িতিন ভীষণভােব জ্বের আক্রান্ত। তাঁর হােত পােয় িশকল পরােনা হয়। শুধু তাই নয়, সাইেয়দ কুতুবেক প্রবল
জ্বের আক্রান্ত অবস্থায় েজল পর্যন্ত েহঁেট েযেত বাধ্য করা হয়। পেথ কেয়কবার েবহুঁস হেয় িতিন মািটেত পেড় যান। হুঁশ িফের এেল
িতিন বলেতনঃ (আল্লাহু আকবার ওয়া িলল্লািহল হামদ)। েজেল ঢুকার সােথ সােথই েজল কর্মচারীগণ তাঁেক মারিপট করেত শুরু কের এবং
দু’ঘন্টা পর্যন্ত এ িনর্যাতন চলেত থােক। তারপর একিট প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরেক তাঁর উপর েলিলেয় েদয়া হয়। কুকুর তাঁর পা
কামেড় ধের েজেলর আঙ্িগনায় েটেন িনেয় েবড়ায়। এ প্রাথিমক অভ্যর্থনা জানােনার পর একটানা সাত ঘন্টা ব্যাপী তাঁেক েজরা করা হয়।
তাঁর স্বাস্থ্য এসব িনর্যাতন সহ্য কর আর েযাগ্য িছল না। িকন্তু িতিন তাঁর সুদৃঢ় ঈমােনর বেল পাষাণ েথেক উচ্চািরত হেত থােকঃ
(আল্লাহু আকবার ওয়া িলল্লািহল হামদ) েজেলর অন্ধকার কুঠরী রােত তালাবদ্ধ করা হেতা। আর িদেনর েবলা তাঁেক রীিতমত প্যােরড
করেনা হেতা। িতিন গুরুতর অসুস্থ হেয় পেড়ন। বক্ষপীড়া, হৃদিপণ্েডরদুর্বলতা ও সর্বাঙ্েগ েজাড়ায় েজাড়ায় ব্যাথা ইত্যািদ
িবিভন্ন েরােগ িতিন কাতর হেয় পেড়ন। তবু তাঁর গােয় আগুেনর েছঁকা েদয়া হেত থােক। পুিলেশর কুকুর তাঁর শরীের নখ এ দাঁেতর আঁচড়
কােট। তাঁর মাথায় খুব গরম পািন এবং পরক্ষেণই েবশী ঠাণ্ডা পািন ঢালা হেত থােক। লািথ, িকল, ঘুিষ, অশ্লীন ভাষায় গালাগািল
ইত্যািদ েতা িছল ৈদনন্িদন ব্যাপার। ১৯৫৫ সােলর েতরই জুলাই, গণআদালেতর িবচাের তাঁেক ১৫ বছেরর সশ্রম কারাদন্ড েদয়া হয়।
অসুস্থতার দরূণ িতিন আদালেত হািজর হেত পােরনিন। তাঁর এক বছর কারােভােগর পর নােসর সরকােরর পক্ষ েথেক প্রস্তাব েদয়া হয় েয,
িতিন সংবাদ পত্েরর মাধ্যেম ক্ষমার আেবদন করেল তাঁেক মুক্িত েদয়া েযেত পাের। মর্েদ মুিমন এ প্রস্তােবর েয জবাব িদেয়িছেলন,
তা ইিতহােসর পাতায় অম্নান হেয় থাকেব। িতিন বেলনঃ “আিম এ প্রস্তাব শুেন অত্যন্ত আশ্চর্যান্িবত হচ্িছ েয, মযলুমেক যািলেমর
িনকট ক্ষমার আেবদন জানােত বলা হচ্েছ। আল্লাহর কসম! যিদ ক্ষমা প্রার্থনার কেয়কিট শব্দ আমােক ফাঁিস েথেকও েরহাই িদেত পাের,
তবু আিম এরূপ শব্দ উচ্চারণ করেত রাযী নই। আিম আল্লাহ্র দরবাের এমন অবস্থায় হািযর হেত চাই েয, আিম তাঁর প্রিত এবং িতিন আমার
প্রিত সন্তুষ্ট।”
পরবর্তীকােল তাঁেক যতবার ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ েদয়া হেয়েছ ততবারই িতিন একই কথা বেলেছন: “যিদ আমােক যথার্থই অপরােধর
জন্য কারারুদ্ধ করা হেয় থােক, তাহেল আিম এেত সন্তুষ্ট আিছ। আর যিদ বািতল শক্িত আমােক অন্যায়ভােব বন্দী কের থােক, তাহেল আিম
িকছুেতই বািতেলর িনকট ক্ষমা প্রার্থনা করেবা না।” ১৯৬৪ সােলর মাঝামািঝ ইরােকর প্েরিসেডন্ট আবদুস সালাম আিরফ িমসর যান।
িতিন সাইেয়দ কুতুেবর মুক্িতর সুপািরশ করায় কর্েনল নােসর তাঁেক মুক্িত িদেয় তাঁরই বাসভবেন অন্তরীণাবদ্ধ কেরন। এক বছর েযেত
না েযেতই তােক আবার বলপূর্বক ক্ষমতা দখেলর েচষ্টা করার অিভেযােগ গ্েরফতার করা হয়। অথচ িতিন তখনও পুিলেশর কড়া পাহারাধীন
িছেলন। শুধু িতিন নন, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুব, েবান হািমদা কুতুব ও আিমনা কুতুবসহ িবশ হাযােররও েবশী েলাকেক গ্েরফতার করা
হেয়িছেলা। এেদর মধ্েয প্রায় সাত শ’ িছেলন মিহলা। ১৯৬৫ সােল কর্েনল নােসর মস্েকা সফের থাকাকালীন এক িববৃিতেত েঘাষণা কেরন
েয, ইখওয়ানুল মুসিলমুন তাঁেক হত্যা করার ষড়যন্ত্র কেরিছল। আর এই েঘাষণার সােথ সােথই সারা িমসের ইখওয়ান েনতা ও কর্মীেদর
ব্যাপক ধরপকড় শুরু হয়। ১৯৬৪ ছাব্িবেশ মার্েচ জারীকৃত একিট নতুন আইেনর বেল প্েরিসেডন্টেক েয েকান ব্যক্িতেক গ্েরফতার,তার
সম্পত্িত বােজয়াপ্তকরণ প্রভৃিত দণ্ডিবিধর অিধকার প্রদান করা হয়। সাইেয়দ কুতুব ও অন্যান্য আসামীগণ উিনশ শ’ েছষট্িট সােলর
জানুয়ারী ও েফব্রুয়ারী মােস িবচার চলাকােল ট্রাইবুনােলর সামেন প্রকাশ কেরন েয, অপরাধ স্বীকার করার জন্েয তাঁেদর উপর
অমানুিষক ৈদিহক িনর্যাতন চালােনা হয়। ট্রাইবুনােলর সভাপিত আসামীেদর েকান কথার প্রিতই কান েদনিন। ইংেরজী ১৯৬৬ সােলর আগষ্ট
মােস সাইেয়দ কুতুব ও তাঁর দু’জন সাথীেক সামিরক ট্রাইবুনােলর পক্ষ েথেক মৃত্যুদন্ডােদশ শুনােনা হয়। সারা দুিনয়ায়
প্রিতবােদর ঝড় উেঠ। িকন্তু পঁিচেশ আগষ্ট, ১৯৬৬ সােল ঐ দন্ডেদশ কার্যকর করা হয়।
সাইেয়দ কুতুব িমসেরর প্রখ্যাত আেলম ও সািহত্যকেদর অন্যতম। িশশু সািহত্য িদেয় তাঁর সািহত্যক জীবেনর সূচনা। েছাটেদর জন্েয
আকর্ষণীয় ভাষায় নবীেদর কািহনী িলেখ িতিন প্রিতভার পিরচয় েদন। িশশুেদর মেন ইসলামী ভাবধারা জাগােনার জন্েয এবং তােদর
চািরত্রক মান উন্নয়েনর উদ্েদশ্েয িতিন গল্প িলেখন। পরবর্তীকােল ‘আশওয়াক’ (কাটা) নােম ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট একখানা উপন্যাস
রচনা কেরন। পের ঐ ধরেণর আরও দু’েটা উপন্যাস রচনা কেরন। একিট ‘িতফেল িমনাল ক্বারীয়া’ (গ্রােমর েছেল) ও অন্যিট ‘মািদনাতুল
মাসহুর’ (যাদুর শহর)।
তাঁর রিচত গ্রন্থাবিলর িববরণ মােঝ রেয়েছ: (১) (কুরআেনর আঁকা েকয়ামেতর দৃশ্য )। কুরআন পােকর ৮০ িট সূরার ১৫০ স্থােন েকয়ামেতর
আেলাচনা রেয়েছ। সাইেয়দ িবপুল দক্ষতার সােথ েসসব িববরণ েথেক হাশেরর ময়দান, েদাযখ ও েবেহশেতর িচত্র এঁেকেছন। (২) আল- কুরআেনর
ৈশল্িপক েসৗন্দর্য। ২০০ পৃষ্ঠা সন্বিলত গ্রন্থখানায় সাইেয়দ কুতুব কুরআেনর ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গীর
আেলাচনা কেরেছন। (৩) ইসলাম ও সামািজক সুিবচার। এ পর্যন্ত বইখানার ৭ম সংস্করণ প্রকািশত হেয়েছ। পৃিথবীর িবিভন্ন ভাষায়
বইখানা অনুিদত হেয়েছ। (৪) তাফিসর িফ িযলািলল কুরআন। সাইেয়দ কুতুেবর এক অনবদ্য অবদান। আট খন্েড সমাপ্ত এক জ্ঞােনর সাগর। িঠক
তাফসীর নয়- বরং কুরআন অধ্যয়নকােল তাঁর মেন েযসব ভােবর উদয় হেয়েছ তা-ই িতিন কাগেজর বুেক এঁেকেছন এবং প্রিতিট আয়ােতর িভতের
লুকােনা দাওয়াত সংেশাধেনর উপায়, সতর্কীকরণ, আল্লাহর পিরচয় ইত্যািদ িবষেয় িনপুণতার সােথ ব্যাখ্যা িদেয়েছন। (৫) ইসলাম ও
পুঁিকবােদর দ্বন্দ। (৬) িবশ্বশান্িত ও ইসলাম। (৭) সািহত্য সমােলাচনার মূলনীিত ও পদ্ধিত। (৮) ইসলামী সমােজর িচত্র। (৯) আিম
েয আেমিরকা েদেখিছ। (১০) (চার ভাই েবােনর িচন্তাধারা)। এেত সাইেয়দ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব, আিমনা কুতুব ও হািমদা কুতুেবর
রচনা একত্ের সংকিলত হেয়েছ। (১১) নবীেদর কািহনী। (১২) (কিবতা গুচ্ছ)। (১৩) সমাজ িবপ্লেবর ধারা।
পুস্তক েলখার জন্েযই িমসর সরকার সাইেয়দ কুতুবেক অিভযুক্ত কেরন ও ঐ অিভেযােগ তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। িমসের সামিরক বািহনীর
পত্িরকা তাঁর িবরুদ্েধ অতীত অিভেযােগর েয িববরণ প্রকািশত হয়, তােত যা বলা হেয়েছ, তার সারমর্ম িনম্নরূপঃ “েলখক পাশ্চাত্য
সভ্যতা ও সমাজ এবং মার্কসীয় মতবাদ উভেয়রই তীব্র িবেরািধতা কেরেছন। িতিন দাবী কেরন েয, ঐসব মতবােদর মধ্েয মানব জািতর জন্য
িকছুই েনই। তাঁর মেত বর্তমান দুিনয়া জােহিলয়ােত ডুেব েগেছ। আল্লাহর সার্বেভৗমত্েবর জায়গায় অন্যায়ভােব মানুেষর
সার্বেভৗমত্ব কােয়ম হেয় েগেছ। েলখক কুরআেনর দৃষ্িটভংগীেক পুনরুজ্জীিবত কের েস জােহিলয়াতেক উচ্েছদ করার উপর েজার েদন এবং
এ জন্েয িনেজেদর যথাসর্বস্ব কুরবানী কের েদয়ার আহবান জানান। িতিন আল্লাহ ব্যতীত সকল শাসনকর্তােদর তাগুত আখ্যা েদন। েলখক
বেলন – তাগুেতর িবরুদ্েধ িজহাদ েঘাষণা করা প্রিতিট মুসলমােনর জন্েয ঈমােনর শর্ত। িতিন ভাষা, গাত্রবর্ণ, বংশ, অঞ্চল
ইত্যািদর িভত্িতেত ঐক্যেবাধেক ভ্রান্ত আখ্যা িদেয় ইসলামী আকীদার িভত্িতেত ঐক্য গড়া এবং এ মতবােদর িবরুদ্েধ আেপাষহীন
সংগ্রাম করার জন্েয মুসিলমেদর উস্কানী িদচ্েছন। েলখক তাঁর ঐ পুস্তুেকর মাধ্যেম প্রিতষ্িঠত সরকােরর িবরুদ্েধ িজহাদ করা,
সারা িমসের ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করা ও প্রিতষ্িঠত সরকারেক উচ্েছদ করার পিরকল্পনা েপশ কেরন।”
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