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ইসলাম পৃথিবীর সমথিক অগ্রসরমান িমম 

   

ইসলাশমর থদশক প্রথিথট মানুশষর প্রিযাবিমন প্রসশে আপনার প্রশ্নথট ভাশলা। আপথন আমাশক এমন একথট থবষশয় 

অনুপ্রশবশের সুশযাগ কশর থদশলন, যা বহুথদন িশর আমার আগ্রহশক লালন কশর আসশে। বিমমান থবশে ইসলাশমর 

থদশক মানুশষর থফশর আসা এবং এ থবষয়থট আমাশদর কাশে সয বািমা সপাোঁোশে িা থনশয় সলখার ইো বহুথদন িশরই 

আথম লালন কশর আসথেলাম হৃদশয়র মথিশকাঠায়।  

িমমান্তথরি হওয়ার পথরবশিম ইসলাম িশমম থফশর আসার পথরভাষার বযবহার: 

আথম Revert (থফশর-আসা) পথরভাষা বযবহার করশি চাই, Convert (িমমান্তথরি হওয়ার পথরবশিম); সকননা এ 

পথরভাষাথটই মানুশষর জন্মলশের প্রাকৃথিক অবস্থায় পুনরায় থফশর আসাশক বুঝায়। একথট বাো িার সৃথিকিমার 

প্রথি পূিম আত্মসমপমি, নথিস্বীকার, আনুগিয ও োথন্তর মানথসকিা থনশয় জন্ম সনয়। আর এথটই হশলা একজন 

মুসথলশমর যিািম পযমায়। অিমাৎ আল্লাহর ইোর সামশন থনশজর ইোশক থবলুপ্ত কশর সদওয়া এবং এর মশিযই িৃথপ্ত 

অনুভব করা। িমমান্তথরি কশর মুসথলম বানাশনা, এ িরশনর থচন্তার সচশয় “মানুষ িার জন্মলশের প্রাকৃথিক অবস্থাশন 

প্রিযাবিমন করশে” বলশল থবষয়থট সহশজই সবাঝা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইথহ ওয়াসাল্লাম বশলশেন, 

“প্রথিথট থেশুই ইসলাশমর প্রথি সৃথিগি সঝাোঁক (সযমন, স্রিার প্রথি সমথপমি হৃদয়, িাোঁর প্রথি পূিমাে আনুগিয 

ইিযাথদ) থনশয় জন্মগ্রহি কশর। অিঃপর িার মািা-থপিা িাশক ইয়াহূদী অিবা থিস্টান অিবা অথেপূজক রূশপ গশে 

সিাশল।”  

ড. সটড কাম্পশবল (Dr. Ted Campbell) থযথন সমথরলযাশের একথট িমমীয় সু্কশল থেক্ষকিার চাকথর কশরন, গি 

বের সমথরলযাে থবেথবদযালশয় অনুথিি একথট আশলাচনা সভায় একই মশে আথম িার সাশি আশলাচনায় অংে 

থনশয়থেলাম। খুবই চমৎকারভাশব চলমান আন্তিমমীয় আশলাচনার সেষ পযমাশয় একথট অস্বাভাথবক িরশনর প্রশশ্নর 

সমু্মখীন হই আমরা দুজশনই। সনায়াহ, থযথন উক্ত অনুিাশনর সোলক থেশলন, বলশলন, প্রশ্নটার উত্তর আমাশদর 

উভয়শকই থদশি হশব। প্রশ্নথট হল, “Why are each of you in your religion?” (আপনাশদর উভশয় সকন 

থনজ থনজ িশমম আশেন?)  

ড. কাম্পশবল উত্তর সদওয়ার জনয মাইশরাশফাশনর কাশে থগশয় দাোঁোশলন। থিথন সশম্মলন কশক্ষর এথদক সসথদক 

িাথকশয় থনশলন। এরপর থিথন যা বলশলন িা কখশনা ভুশল যাবার মশিা নয়। থিথন বলশলন, “I guess I would 

have to say that I am a Methodist because, well because, my parents raised me that way. 

As a Methodist.” 

“আমার িারিা মশি আমার বলা উথচি সয, আথম একজন সমিথডস্ট; কারি, হযাোঁ কারি, আমার মািা-থপিা আমাশক 

এভাশবই বে কশরশেন, একজন সমিথডস্ট থহশসশব।”  

আসশল থিথন থঠকই বশলশেন। 
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আমরা যারা মুসথলম িারা এ থবষয়থট এভাশবই জাথন। িশব আমার সক্ষশে প্রশ্নথটর উত্তর থভন্ন হশয়শে। অথভন্ন 

প্রশশ্নর উত্তশর আথম বশলথে, 

And then some are brought back to their original state as a baby.” They are “reverted” to 

Islam by the Mercy of Allah. 

“এবং িাশদর মশিয থকেু মানুষশক জন্মকালীন িাশদর মূল অবস্থায় থফথরশয় সনওয়া হয়, আল্লাহর থবশেষ করুিায় 

এরাই হল ইসলাশমর থদশক প্রিযাবিমনকারী।” 

আশমথরকান মুসথলমশদর সথঠক থহসাব: 

কাশরা কাশরা দাথব হল, ১১ সসশেম্বর এর পূশবম আশমথরকায় সয হাশর মানুষ ইসলাম গ্রহি করি ১১ সসশেম্বর এর 

পর িা থিগুি, থিনগুি, চারগুি, এমনথক কাশরা কাশরা দাবী অনুযায়ী এর সিশকও আশরা অথিকগুশি ইসলাম 

গ্রহিকারীশদর সংখযা সবশেশে।  

সয যাই বলুক, আসশল কী হাশর আশমথরকার নাগথরকরা মুসথলম হশে িা আমাশদর অজানা। আমরা, এমনকী, 

আশমথরকায় মুসথলমশদর সংখযা কি, িা-ই ভাশলা কশর জাথন না। আথম সিা শুশনথে সয আশমথরকায় মুসথলমশদর 

সংখযা থেে লক্ষ সিশক এক সকাথট দে লক্ষ পযমন্ত বলা হয়। আথম থনথিি সয, এ সক্ষশে প্রকৃি সিয কী িা আল্লাহ 

বযিীি আর সকউ জাশন না। 

ইসলাম গ্রহশির আনুপাথিক হার: 

বস্তুি সসশেম্বর ঘটনার পূশবম অিবা পশর সথঠক পথরসংখযান থক, িা আথম বলশি পারব না, িশব প্রাজ্ঞ বযথক্তশদর 

কিা অনুযায়ী, সসশেম্বর ঘটনার পূশবম ইসলাম থবশের সমথিক অগ্রসরমান িমম থেল। একিায়ও  সশেহ করার 

মশিা যশিি যুথক্ত আমার সনই। আশমথরকার বহু মসথজদসহ থবশের অনযানয সদশের বহু মসথজদ ঘুশর সদখার সুশযাগ 

আমার হশয়শে। আথম হাজার হাজার মানুষ সপশয়থে যারা ইসলাম গ্রহি কশরশেন। ইংলযাশের আঙথলকান থগজমা এই 

বশল উশিগ প্রকাে কশরশে সয, যথদ সকাশনা থবষয় ইংলযাশে নও-মুসথলমশদর সঝাোঁকশক পথরবিমন কশর না সদয় 

িাহশল ২০১০ সাল নাগাদ মুসথলমরা আঙথলকান চাচমশক োথেশয় যাশব। The Anglican Church of England 

expressed concern that if something does not change in the trend of new Muslims in 

England that the Muslims will outnumber the Anglicans by the year 2010.  

ইংলযাশের জন্ম থনবন্ধশনর পথরসংখযান অনুযায়ী, নবজািকশদরশক সদওয়া নাশমর মশিয সবমেীশষম জন, অিবা 

মাইশকল অিবা উইথলয়াম নয়, সবমেীষম নামথট হশলা বরং ‘মুহাম্মদ’। সমথিশকা, সুইশডন, সডনমাকম এবং কানাডায় 

আথম এি সংখযক মানুষশক ইসলাশমর োয়ািশল আশ্রয় থনশি সদশখথে যাশদরশক গুশন সেষ করা আমার পশক্ষ সম্ভব 

নয়। আথম সযখাশনই থগশয়থে, নও মুসথলম সপশয়থে। সজলখানা, থবেথবদযালয় এমনথক সসনাবাথহনীশিও আথম 

বযথক্তগিভাশব হাজার হাজার মানুষ সদশখথে যারা ইসলামশক আপন কশর থনশয়শেন। এ-সবই থেল সসশেম্বর ঘটনার 

পূশবম।  
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ইসলাশমর বািমার আশরা সবগবান স্পেম: 

আথম অিযন্ত িৃথপ্তর সাশি বলশি পাথর সয, বহু বহু মানুষ, পৃথিবীময়, ইসলাশমর স্পশেম আসশে। িারা ইসলাশমর 

সথঠক ভাবমূথিম পাশে থক পাশে না, সসটা এ মুহূশিম আমার কাশে বে গুরুশের থবষয় নয়; বরং আমার কাশে যা 

অথিক গুরুেপূিম িা হশলা, বহু প্রিীক্ষার পর িারা ইসলামশক সদখশে একটা খুবই বাস্তবিমমী থবষয় থহশসশব। মানুষ 

যখন ইসলাম সম্পশকম প্রশ্ন করশে -এর অিম থকেু িিয মানুশষর আন্তর অনুভূথিশক অবেযই নাো থদশে। যারা 

ইসলাশমর থবরুশে মানুশষর অনুভূথিশক জাথগশয় িুলশে িাশদর থবষয়থটও থবশবচনা করার মশিা। িশব একই মুহূশিম 

আমাশদরশক বুঝশি হশব সয, অশনক মানুষ এমনও আশেন, থনউজ  থমথডয়াশি যা সোশনন, িা সবসময়ই থবোস 

কশরন না। এমন মানুষও আশেন যাশদরশক আল্লাহ িা‘আলা আশরা অথিক অনুসন্ধান চালাশি, আশরা থেখশি পি 

সদখান।  

আল্লাহ িা‘আলাই হশলন একমাে পিথনশদমেক: 

একমাে আল্লাহ িা‘আলাই মানুষশক থহদায়াি দান কশরন এবং একমাে থিথনই মানুষশক পিভ্রি হওয়ার সুশযাগ 

কশর সদন। অিীশি সব সচশয় বে সমসযা থেল ইসলাম সম্পশকম মানুশষর থনরাগ্রহ। অিীশি ইসলাম সম্পশকম কিা 

বলশি মানুষ আগ্রহশবাি করি না, বলা যায় সকাশনা িশমমর বযাপাশরই কিা বলশি আগ্রহশবাি করি না, এমনথক 

িাশদর থনশজশদর িশমমর বযাপাশরও না। আর বিমমাশনর সমসযা হল ইসলাম সম্পশকম সথঠক জ্ঞাশনর স্বল্পিা। সসখাশন 

আসশল ইসলাম থবষয়ক সকাশনা থকেু থেলই না।  

এরপর ১৯৭০ সাশলর ঘটনাসমূহ সামশন এল। যখন ইরানীরা কশয়কথট এশরাশেন হাইজযাক করল, আর আমরা 

সদখলাম সয থকেু মানুষ এশরাশেশনর বাইশর, জথমশন, সাজদাহ করশে। আমরা পথিমা থবশের অথিবাসীরা একথট 

নিুন েব্দ থেখশি সপলাম ‘থেইজম’ িিা থেয়া মিবাদ। সলাশকরা বলল, এটা আবার সকান িমম (ইসলাম)? কী হশি 

যাশে? এরপর এল ১৯৮০ সাল। এসময় আমরা পযাশলস্টাইশনর সন্ত্রাসী কাযমরম সদখশি সপলাম। এ ঘটনার পর 

‘ফাোশমন্টাথলস্ট’ বা সমৌলবাদী, ও ‘মুসথলম’ এ েব্দ দুথট একটা আশরকটার সাশি অোথেভাশব জথেি হশয় সগল।  

এর থঠক পরবিমী সমশয়ই আমরা ইরাক এবং কুশয়শির ঘটনা প্রিযক্ষ করলাম। ইসলাশমর একটা থচে আমাশদর 

সামশন এশস হাথজর হল। সুের ও লাবনযমাখা থচে নয়; বরং একথট থভন্ন রকম থচে। ১৯৯০ সাশলর মাঝামাথঝ 

আমরা সদখলাম, সমগ্র পৃথিবীশিই একথট বে িরশনর একেন শুরু হশয়শে। থনউশয়াশকমর সেড সসন্টার, এশরাশেন, 

দূিাবাস ইিযাথদ আরমি কশর উথেশয় সদওয়া। আরমি পাল্টা-আরমি ইিযাথদ। আর এসশবর থভশে অহথনমথে 

সোনা সগল কশয়কথট েব্দ ‘ইসলাম’ ‘মুসথলম’। েব্দগুশলা সোনা সগল িশব ক্ষীিিম অশিমও ইথিবাচক আবহ থবেুরক 

থহশসশব নয়। িারপর সসশেম্বশর যা ঘটল িা প্রাশচযর এ িমম (ইসলাম) সম্পশকম আশরা িিয সরবরাহ করল, যথদও 

িা থবকৃি।  

সপ্রথসশডন্ট বলশলন, ‘ইসলাম োথন্তর িমম’ (President Says ‘Islam is Peace’): 

প্রথিথট বাথে, প্রথিথট বযবসাশকন্দ্র, ভূপৃশির প্রথিথট জায়গা স্পেম সপল ইসলাম নামক একথট েশব্দর। ইসলাম িার 

অথস্তশের জানান থদল পৃথিবীময়। আশমথরকার সপ্রথসশডন্ট এমন এক সময় সটথলথভেশনর সামশন উপথস্থি হশলন 

যখন প্রথিথট বযথক্তই, যার সটথলথভেন রশয়শে, সটথলথভেশনর সামশন এই প্রিীক্ষায় প্রহর গুনশেন সয, সদথখ 

আশমথরকার সবমাথিনায়ক ১১ সসশেম্বশরর ঘটনা সম্পশকম থক বশলন। ঘটনা থবষশয় আশমথরকার পরবিমী পদশক্ষপই 
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বা থক হয়। িার বকৃ্তিায় অশনক হুমথক-িমথক থেল, যারা এ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী ঘটনাথট ঘথটশয়শে িাশদর থবরুশে 

প্রথিশোি সনওয়ার হুোঁথেয়াথর থেল। িশব এিসব কিার মশিয যা আমার হৃদশয় সগোঁশি যায় িা থেল, ঐ েব্দগুশলা, 

যার মািযশম থবেবাসীর কাশে, থবশেষ কশর, যারা িাশদর জীবশন কখশনা ইসলাশমর নামথট পযমন্ত সোশন থন, িাশদর 

কাশে ইসলাশমর আওয়াজ সপৌঁশে সদওয়া।  

আথম জজম ডাথিউ বুশের সয েব্দগুশলার কিা বলথে িা হশলা, Islam is a religion of peace (ইসলাম একথট 

োথন্তর িমম)। েূশনয ঘূিমায়মান সসশটলাইশটর থসগনযাল সপৌঁশে, ভূপৃশির এমন সকাশনা জায়গা বাথক িাশক থন, যা এই 

বািমা সিশক বথেি হশয়শে। ভূখশের প্রথিথট অংেই বরং বািমা সপশয় সগশে। যাশদর সটথলথভেন  সনই, িারাও সয 

বথেি হশয়শে, িা নয়, বরং থবশের সকল সরথডও-সস্টেন সিশকই এ বািমা প্রচার করা হশয়শে যিািমভাশব। জজম 

ডাথিউ বুশের বকৃ্তিার সময় যারা ঘুথমশয় থগশয়থেল, িারাও বািমাথট সিশক বথেি হয় থন; সকননা িা পুনঃপ্রচার করা 

হশয়শে বার বার। সযখাশন আশদৌ সকাশনা সম্প্রচার সপৌঁোয় না সসখাশনও থলথখি েব্দমালার আকাশর বািমাথট সপৌঁশে 

সগশে  মানুশষর হাশি হাশি। পৃথিবীর এমন সকাশনা থনউজ সপপার সনই যা সজযাজম ডাথিউ বুশের উচ্চাথরি কিার 

থকেু না থকেু মানুশষর কাশে সপৌঁশে সদয় থন। এটা থেল একটা ঐথিহাথসক বকৃ্তিা। সয বকৃ্তিা একথদন ইথিহাসগ্রশে 

স্থান পাশব, সন্ত্রাসবাশদর থবরুশে একথট জাথির প্রথিশোি সনওয়ার ঘটনার সূচনা থহশসশব। 

থিথন বশলশেন, ‘ইসলাম একথট োথন্তর িমম’, আমরা জাথন সয, থম. বুে ইসলামশক এথগশয় সনওয়ার জনয থকেু 

বলশবন িা কল্পনাও করা যায় না। িশব একই মুহূশিম এমন কিাও থিথন বলশি পারশবন না, যা সকল মুসথলমশদর 

আত্মসম্মাশন আঘাি করশব, বা িাশদর জনয মযমাদাহাথনকর হশব; সকননা এরূপ করার অিম থবশের সকল 

মুসথলমশদরশকই আশমথরকার থবরুশে সখথপশয় সিালা।  

বস্তুি এটা আশমথরকানশদর স্বাশিমর পশক্ষ থেল সয এমন একথট বয়ান োো হশব যা আফগান পথরথস্থথি এবং 

পরবিমীশি সয পথরথস্থথি কাশয়ম হশি যাশে সস থবষশয় মুসথলমশদরশক থবভক্ত কশর সফলশব। এ িরশনর বয়ান থদশয় 

থম. বুে দরজা উনু্মক্ত কশর রাখশলন ঐ সকল মুসথলমশদর সামশন, যারা পািাশিযর বস্তুবাশদ (যা িারা বযথক্তগিভাশব 

সভাগ করশে অিবা সভাগ করশি আগ্রহী) সকাশনা সমসযা সদশখ না এবং ঐ সমস্ত মুসথলমশদর সামশনও যারা পথিমা 

সমাশজর জুলুম অনযাশয়র থবরুশে দাোঁথেশয় থনশজশক উৎসগম করশি চায়।  

অিমাৎ পথলথসটা থেল এমন সয থকেু মুসথলমশক কুৎথসি আকাশর সদখাশনা হশব, িশব একই মুহূশিম ইসলামশক 

আরমিও করা হশব না। আর এটা েয়িাশনর আশরকথট কাথিি পথরথস্থথি সৃথি করশি সহায়িা করল আর িা 

হশলা -মুসথলমশদরশক থবভক্ত কশর পরস্পরশক পরস্পশরর থবরুশে লাথগশয় সদওয়া। ফশল, বিমমাশন আমরা এ 

জািীয় পথরভাষা শুনশি পাথে: “mainstream Muslims” (মূল িারার মুসথলম) “fundamentalist Muslims” 

(সমৌলবাদী মুসথলম), “terrorist Islam” (সন্ত্রাসী ইসলাম) “modern Islam.” (আিুথনক ইসলাম) ইিযাথদ। 

মুসথলমরা এমন থকেু করল যা অমুসথলমরা করশি বযিম হশয়শে। মুসলথমরা থনশজশদরশক থনশজরাই পরাহি করল। 

আর মুসথলমরা যখন থনশজশদর থবরুশে যুশে নাশম এবং এশক অপরশক হিযা কশর, িখন আল্লাহর প্রথিরক্ষা 

িাশদর উপর সিশক উথঠশয় সনওয়া হয়। ফশল িাশদর পরাজয়বরি অবিাথরি হশয় ওশঠ। আর এটাই বিমমাশন 

বাস্তবিার আকাশর সদখা থদশয়শে।  

মানুষ জানশি আগ্রহী:  
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িশব এিসব সনথিবাচক প্রপাগাোর মাশঝ ও অশুভ সংবাদপে সশেও অমুসথলম বযথক্তরা হয়ি ইসলাম থবষশয় 

আশরা সবথে জানার অনুসথন্ধৎসা লালন কশর সযি, মুসথলম সম্প্রদায় এবং এশদর থবোস সম্পশকম জানার সপ্ররিা 

িারি কশর সবোি। ইসলাম ও মুসথলম সম্পশকম বইপুস্তক প্রকাশের পর পরই বুকশেলফ সিশক ফুথরশয় সযি। এি 

দ্রুি ফুরাি সয িার জায়গায় নিুন বই রাখার ফুরসিটুকু পাওয়া সযি না। িশব দূঃশখর বযাপার হল, প্রথিথট বই 

হয়ি অমুসথলম সকাশনা সলখক কিৃমক রথচি অিবা সগামরাহ মুসথলম থফরকার সকাশনা সলখক কিৃমক রথচি। যার 

অিম হশলা মানুষজন িখশনা ইসলাশমর সথঠক বািমা সিশক বথেি থেল।  

ওশয়বসাইট, সচটরুম, সমশসজশবাডম ইিযাথদ ইসলাম, মুসথলম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইথহ ওযাসাল্লাম থবষশয় শুে ও 

অশুে উভয় প্রকার িশিযর প্রবাশহ জমজমাট হশয় উঠল। থকেু মানুষ সিযশক আথবষ্কার করশি উৎসাহী হশয় উঠল 

আর থকেু চাইল সিযশক সগাপন করশি। আর এটাই থেল ইসলাম থবষয়ক িশিযর স্পশেম আসার সবমবৃহৎ ঘটনা যা 

পৃথিবীর ইথিহাশস ইিঃপূশবম কখশনা ঘশট থন।  

মুসথলম-অমুসথলশমর উনু্মক্ত সযাগাশযাগ: 

িখন ভাশলা সংবাদটা আশস যখন মুসথলম থিস্টানশদর মশিয সংলাশপর ঘটনা জায়গা কশর সনয়। যখন অমুসথলমরা 

মসথজশদ প্রশবে করশি শুরু কশর, মুসথলমশদর সাশি বসশি শুরু কশর, এশক অশনযর সাশি আশলাচনায় অংে থনশি 

শুরু কশর। এশক অশনযর খাবার ও ঐথিহয সেয়ার করশি শুরু কশর। এ-সময়ই আিযম কশর সদবার মশিা ঘটনা 

ঘটশি শুরু কশর। িারা িাশদর হৃদয় ও বুথেশক সশিযর বািমা গ্রহশির জনয উনু্মক্ত কশর সদয়। সৃথিকিমা আল্লাহর 

সামশন সথিযকার অশিম নি হওয়া, আনুগিয করার সমশসশজর সামশন থনশজশদর সমিাবুথেশক বািাহীন কশর সদয়।  

ইসলাশমর থদশক থফশর আসা: 

১১ সসশেম্বর সিশক আথম লক্ষয করথে সয, ইসলাম সম্পশকম জানশি আগ্রহীশদর সংখযা থবোল পথরমাশি সবশে 

সগশে। থঠক একই মুহূশিম মুসথলমশদর পক্ষ সিশক ইসলাশমর থদশক আহ্বাশনর আগ্রহ ও  পথরথিও সবশে সগশে 

দৃথিগ্রাহয আকাশর। আর এভাশবই মানুষ ইসলাশমর োয়ািশল আশ্রয় থনশয় িনয হশে। থঠক একই রূশপ সযভাশব 

ঘশটশে দীঘম সচৌদ্দেি বের িশর। অিমাৎ ইসলাশমর সথিযকার বািমা থেশখ ও সথিযকার মুসথলমশদর সংস্পশেম সিশক। 

যারা জন্মকালীন থেশুিুলয আনুগিয ও আল্লাহর সাশি সম্পশকমর িৃথপ্ত সপশি আগ্রহী িারা ইসলাশমর থদশক থফশর 

আসার পি পাশে।  

বহু নও মুসথলম: 

বিমমান সমশয়, অিীশির সয সকাশনা সমশয়র িুলনায় ইসলাম বথিমি হশে অথিক দ্রুিিায়। এটা হশলা আল্লাহর 

ইো। সকননা একমাে থিথনই হশলন থহদায়ািদািা। মানুষ জানশি চায়; আগ্রহ োথনি; িিযও পযমাপ্ত থবশের বহু 

ভাষায়। মুসথলমরা বািমাবাহক থহশসশব িাশদর দাথয়ে পালন করশি শুরু কশরশে। ইসলাশমর বলশয় আল্লাহর সাশি 

িৃথপ্তময় সম্পকম কাশয়শমর বািমায় অনযশদরশক সেয়ার করার দাথয়ে িারা পালন করশি উশঠ দাোঁথেশয়শে।  

প্রথিথট ঘশরই ইসলাম: 
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এসব িিয ও ঘটনার থভশে একসময় আমার হৃদশয় সেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইথহ ওয়াসাল্লাশমর একথট 

বািী উোঁথক থদশয় উঠল, আর িা হশলা: “থকয়ামি সংঘথটি হশব না যিক্ষি না ইসলাম পৃথিবীর প্রথিথট ঘশর প্রশবে  

করশব। চায় সস ঘর পশুর চমম থদশয় তিথর সহাক অিবা মাথট থদশয়।”  

সমাপ্ত 
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