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একদকর্ জসিংহভাগ কলাে মুসজলম। মুসজলমগণ এেোবদ্ধ হকয় েলযাণেে োি েোে িন্য এবিং ইবাদে বকেগী 

েোে লকে মসজিদ তেজে েকে। োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ক াষণা েকেন্, েকলমা, সালাে, সাওম, 

হজ্জ, যাোে হকে দ্বীকন্ে স্তম্ভ বা খুুঁজি। খুুঁজি ছাো কযমন্  ে তেজে েো যায় ন্া, েদ্ররুপ েকলমা, সালাে, সাওম, 

হজ্জ, যাোে আদায় ন্া েেকল মুসজলম হওয়া যায় ন্া। আবাে শুধু খুুঁজি কযভাকব কোদ, বৃজি, ঝে কেকে কেহাই জদকে 

পাকে ন্া েদ্রূপ শুধু সালাে, সাওম িােীয় ইবাদে েেকল মুসজলম হওয়া যায় ন্া।  কেে সুজবধা কপকে কয েেম 

খুুঁজিে সকে ছাউজন্ প্রকয়ািন্ েদ্রূপ মুসজলম হকে কগকল সালাে সাওম পালকন্ে সকে মান্জবে ও তন্জেে গুণাবলী 

অিশন্ েো দেোে। এসব হুেুমগুকলাকে গুরুত্ব জদকয় পেীোে এে এেজি জবষয় জহসাকব জবকব ন্া েেকে আকবদন্ 

িান্াজে। কোকন্া জবষয়কে উকপো েকে মুসজলম দাজব েো যাকব জে? কযমন্, পেীোে দর্জি জবষকয়ে ৯জিকেই 

কলিাে ন্ম্বে কপকয় এেজি জবষকয় পেীোয় অিংর্গ্রহণ ন্া েেকল পেীোয় উত্তীণশ হওয়া যাকব জে? 

বজণশে েলযাণেে োিসমূকহে আকলা ন্া, আহ্বান্, কপ্রেণা ও োজগদ কদওয়াে িন্যই মুসজলমকদে মসজিদ। 

িামা‘আেবদ্ধ হওয়াে োেকণ অল্প সমকয় কবজর্ কলাকেে োকছ েলযাণেে োকিে দাওয়াে কপৌঁছাকন্া সহি হয়। 

কখলাফকেে কর্ষ সূযশ অস্তজমে হওযাে পূবশ পযশন্ত মসজিকদ োোেবেী হকয় সালাে পো ছাোও এিাই জছল 

মুসজলমকদে সামাজিে, অেশনন্জেে, তন্জেে-আধযাজত্বে, োষ্ট্রীয় ও আন্তিশাজেে সেল োকিে কেন্দ্রস্থল। জে দ্বীজন্, জে 

তবষজয়ে মুসজলম জমল্লাকেে স্বাকেশ সেল প্রোে অেযাবর্যেীয় জবষকয়ে আকলা ন্া, পোমর্শ, সমাধান্ ও োজগদ 

মসজিকদই সম্পন্ন হে। মসজিদ মুসজলম জমল্লাকেে প্রাণকেন্দ্র। িুমু‘আ োে স্পেন্ এবিং খুৎবা োে িীবন্ীর্জি। 

িীবন্ী র্জিে অভাব  িকল িুমু‘আ হয় জন্ষৃ্কয়, মসজিদ হয় জন্ষ্প্রাণ। আে মুসজলম সমাকি সভযোে পেন্ অজন্বাযশ 

হকয় দাোয়। আিকে বািংলাকদর্সহ সাো মুসজলম জবকে মুসজলমকদে দূেবস্থাে োেণ হকে -মসজিদসমূকহ িীবন্ 

যাপকন্ে ইসলাজম জবজবধ-জবধাকন্ে আকলা ন্াে অনু্পজস্থজে। কসসব জবষকয় কোকন্া আকলা ন্া ন্াই, োেকলও ো 

বজির্ দাুঁকেে এে দাুঁে োোে মে। োে দ্বাো ন্া জ জবকয় খাওয়া যায় ন্া জছকে খাওয়া যায়। কয আদর্শগুকলা আি 

আকলা ন্ায় কন্ই ো ময়দান্ েো িীবন্া াকে আর্া েেকে পাজে েীভাকব? িীবন্ যাপন্ পদ্ধজেকে আল্লাহে হুেুম ও 

োসূকলে আদর্শ সম্বকে আকলা ন্া েেকে আমাকদে প্রজেবেেো েী? কে বাধা জদকে আমাকদে? আমো সালাে 

পোে আোকল োকদে পজেেল্পন্া বাস্তবায়ন্ েকে  কলজছ। মসজিকদ প্রায় সেল মুসজল্লকদে মকন্ এেেম ধােণা 

িকেকছ কয, িীবন্া াকেে কোকন্া জবষকয় আকলা ন্া েো কযন্ পাকপে োি। মসজিদ হওয়া  াই জ ে িীবন্ত, 

মসজিদ হওয়া  াই প্রাণবন্ত। োসূলুল্লাহ ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম কয োি জন্কষধ েকেকছন্, কয জবষকয় সেেশ 

েকে জদকয়কছন্- কস োিজিই বেশমাকন্ অকন্ে মসজিকদ আমো বাস্তবায়ন্ েকে  কলজছ। অকন্ে মসজিকদে 

পজে ালন্া েেৃশপে সালাকেে আকগ কোকন্া আকলা ন্া েো জন্জষদ্ধ ক াষণা েকেকছ। সালাকেে পকে জে আে মুসজল্ল 

োকে? এিা হকে আকলা ন্া এোকন্াে এেিা কেৌর্লমাি। সপ্তাকহে িুমু‘আে জদকন্ কেবল এে ওয়াি সালাকেে 

পূকবশ েো িুমু‘আে সালাকেে পূকবশ র্েেো দু-এেজি মসজিকদ জেছু আকলা ন্া হকয় োকে, যা সমসামজয়ে ও 

সামাজিে কপ্রোপি অনু্যায়ী কো ন্য়-ই, িীবন্ ও  জেি গঠন্মূলেও ন্য়। জেো, োজহন্ী, কদা‘আ-কমান্ািাে েো 
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ফযীলে সম্পকেশ জেছু আলাপ-আকলা ন্া হকয় োকে। সপ্তাকহ বাজে ৩৪ ওয়াি সালাকেে সময় মসজিদ োকে জন্েব, 

জন্েে ও জন্ষ্প্রাণ। এ সম্পকেশ োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম সেেশ েকে জদকয়কছন্ যা খাজন্ে পূকবশ উকল্লখ 

েো হকয়কছ। মুসজলমকদেকে মান্ব েলযাকণ উদু্বদ্ধ েোে িন্য মসজিকদে প্রজেষ্ঠা। মসজিদকে আমো মান্ব েলযাকণ 

কপ্রেণা কযাগাকন্াে োকি বযবহাে েেজছ ন্া কেবল সালাে পোে োকি বযবহাে েেজছ- বাস্তবোে আকলাকে 

জবকব ন্া েোে িন্য অনু্কোধ েেজছ। আি ৯৯% মসজিদ শুধু সালাে পোে োকিই বযবহৃে হকে। েলযাণমূলে 

োি োকে হওয়াে সুকযাগ কদওয়া হয় ন্া, অে  েলযাণ ও সৎ োি সম্পাদকন্ে িন্যই মুসজলমকদেকে সৃজি েো 

হকয়কছ।  
َُۡۡكنُتمۡ ﴿ ةۡ َۡخي  مَّ

ُ
ۡۡأ رَِجت  خ 

ُ
 [١١١: عمران ال] ﴾لِلنَّاِسۡۡأ

“কোমো কেষ্ঠ িাজে, মান্ব িাজেে েলযাকণে িন্য কোমাকদেকে সৃজি েো হকয়কছ।” [সূো আকল ইমোন্, আয়াে: 

১১০]  
ِينَۡ﴿ َّٰلَِحَِّٰتۡۡوََعِملُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡفَٱَّلَّ فَِرة ۡۡلَُهمۡٱلصَّ غ  قۡ ۡمَّ  [٠١: احلج] ﴾٥٠َۡۡكرِيمۡ َۡورِز 

“যাো ঈমান্ আকন্ ও সৎ েমশ েকে োকদে িন্য েকয়কছ সম্মান্িন্ে িীজবো ও েমা।” [সূো আল-হি, আয়াে: 

৫০]  
َلَٰٓئَِكۡۡۚ ﴿ و 

ُ
ن َعَّٰمِۡۡأ

َ َضل  ُۡۡهمۡ ۡبَل َۡۡكٱۡل 
َ
َلَٰٓئَِكۡۡأ و 

ُ
 [١٧١: االعراف] ﴾ۡٱل َغَّٰفِلُونَُۡۡهمُۡۡأ

“োো  ুেুষ্পদ িন্তুে ন্যায় বেিং োে ক কয়ও জন্েৃি, োোই অমকন্াকযাগী। [সূো আল-আ‘োফ, আয়াে: ১৭৯] 

কয সব মুসজলম েলযাণেে োকি গুরুত্ব কদয় ন্া োো হকে পশু বেিং োে ক কয়ও জন্েৃি বকল বজণশে আয়াকে 

জন্কদশর্ েো হকয়কছ। আি মসজিদসমূকহ কসসব েলযাণেে োকিে আকলা ন্াও কন্ই, োজগদও কন্ই। যা আকছ ো 

বজির্ দাুঁকেে এে দাুঁে োোে মে োযশেেী। কয জবষয়জি যে গুরুত্বপূণশ কস জবষকয় েে কবজর্ আকলা ন্া হওয়া 

দেোে। লেয েো কগকছ, সাধােণ জবষকয় বাে বাে আকলা ন্া ও োজগকদে ফকল োে গুরুত্ব কবকে যায় পোন্তকে 

গুরুপূণশ জবষকয় আকলা ন্া ও োজগকদে অভাকব গুরুত্ব েকম যায়। এে সময় অপ্রকয়ািন্ীয়ও মকন্ হকে পাকে। 

অজধোিংর্ মসজিকদ ইমাম সাকহব সালাকেে পূবশেকণ মসজিকদ প্রকবর্ েকেন্ ো হুিো কেকে কহাে জেিংবা বাজহে 

কেকেই কহাে। একসই দাুঁোকন্া অবস্থায়ই ইমাম সাকহকবেই জন্কদশকর্ ইোমকেে োেবীে কদওয়া শুরু হকয় যায়। 

সালাে পকেই ৯০% মুসজল্ল োৎোজণে মসজিদ েযাগ েকে  কল যান্। ভাবখান্া এেেম -কযন্ মসজিদ ন্ামে খাুঁ া 

কেকে কবে হকে পােকলই বাুঁজ । অে  মসজিকদ মুজমকন্ে অবস্থান্ পাজন্কে মাকছে অবস্থাকন্ে মকো আে মসজিকদ 

মুন্াজফকেে অবস্থান্ খাুঁ ায় পাজখে অবস্থান্ েোে মকো। মসজিদকে আমো ৯০% মুসজল্ল খাুঁ াে মকো মকন্ েকে 

এখাকন্ যে েম সময় োিাকন্া যায় কভকব জন্কয়জছ। ১০% মুসজল্ল যাো মসজিকদ োকেন্ োোও জযজেে, মসলা-

মাসাকয়ল, মাখোি, বযােেণ জর্কখ মসজিদ কেকে কবে হকয় পজে। কোকন্া আকলা ন্া হকে োেকল মসজিকদ মন্ 

বকস ন্া। অে  মসজিদ কেকে কবে হকয় মসজিকদে পাকর্ে কদাোকন্  া পান্ েকে, গল্প েকে সময় অজেবাজহে 

েেকলও মসজিকদ বকস োেকে ভাকলা লাকগ ন্া। িীবন্ পজে ালন্াে কেকি ন্বী োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম-এে আদকর্শে জবষয়গুকলা আি মসজিকদ আকলা ন্ায় কন্ই। যা মুকখে আকলা ন্ায় কন্ই ো জে েকে 

ময়দাকন্ (িীবন্-িীকেগীকে) আর্া েো যায়? োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাকমে আদর্শই হকে েলযাণেে 

োি। ইসলাকমে ক েন্াও হকে েলযাণেে োি। কদা‘আ, জযজেে মান্ব েলযাণেে োি বকি; েকব েলযাণ শুধু 

েোয় আসকব ন্া, েলযাণ আসকব েলযাণেে োকিে মাধযকম। কযই ধমশ -েলযাণেে োকি উৎসাহ কযাগায় ন্া কসিা 
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ধমশ ন্য়, ওিাই হকে বে অধমশ। আি ধমশকে পুুঁজি েকে অজধোিংর্ কেকি  লকছ বাজণিয। ধমশকে ঢাল জহকসকব 

বযবহাে েো হকে। আসকল এে কেজণে সেযজবমুখ মানু্ষ সব জেছু কিকন্-বুকঝ সেযকে এজেকয়  কল স্বাকেশে িাকন্ 

ও দলাদজল ও দলপ্রীজেে িন্য। 

আমো যখন্ মসজিকদ যাই েখন্ অন্তেিা এেিু ন্েম োকে। সালাকেে আকগ জেিংবা পকে অবযাহেভাকব 

েলযাণেে োকিে োজগদ কদওয়াে িন্যই কো মুসজলমকদে মসজিদ। বেশমান্ সমকয় আমোকো মসজিদকে শুধু 

সালাে পোে োকিই বযবহাে েেজছ। অে  কসই সালাকেে আযান্ ইোমকেই আহ্বান্ িান্াকন্া হকে সালাকেে 

িন্য আস, েলযাকণে িন্য আস। েলযাণ েকয়কছ উজল্লজখে মান্বো ও তন্জেেোয়, যা পূকবশ আকলাজ ে হকয়কছ। েকব 

কেন্ সালাকেে আকগ বা পকে বজণশে জবষয়গুকলাে ওপে আকলা ন্া ও োজগদ কদওয়া হকে ন্া? 

কয মসজিকদ এেদা ন্খ োিা কেকে শুরু েকে যুদ্ধবেীকদে সকে জেরূপ আ েণ েেকে হকব ইেযাজদ িীবন্ 

জিকেগীে জবজভন্ন সমসযা ও সমাধান্ সম্পকেশ আকলা ন্া ও পোমর্শ হে, োজগদ কদওয়া হে। কসখাকন্ আি 

পোমকর্শেও োজগদ কন্ই, মীমািংসাে প্রজেও উৎসাজহে েো হয় ন্া। আকপাষ েকে কন্ওয়ােও কোকন্া কপ্রেণা 

কযাগাকন্া হয় ন্া। এে এে মসজিকদ এে এে জবষকয়ে প্রাধান্য জদকয় আকলা ন্া েোয় মুসজল্লগণও জভন্ন জভন্ন দকল 

জবভি হকয় পকেজছ। কয যখন্ মকে উকঠন্ এমন্ভাকব আকলা ন্া েেকে োকেন্, কযন্ ওন্াে দলই সজঠে, বাজে সব 

দল জবভ্রান্ত। এমন্ভাব কদখান্ কযন্ জভন্ন জভন্ন েুেআন্ ন্াজযল হকয়কছ (ন্াউযুজবল্লাহ)। েুেআন্ কেকে োফসীে েোে 

ক কয় দলীয় জেোকবে আকলা ন্ায় েৃজপ্ত পান্ কবজর্। প্রকেযে দকল জেছু িান্বাি েমশী আকছন্ যাো দকলে িন্য িান্ 

জদকে সদা প্রস্তুে োেকলও জভন্ন দকলে আকয়াজিে েুেআন্-হাদীকসে কোকন্া আকলা ন্া শুন্কেও োিী ন্য়। যজদ 

আবাে দকল জভকে কযকে হয়। মুকখ স্বীোে েেকব আল্লাহভীজে দেোে, আত্মশুজদ্ধ দেোে; জেন্তু আল্লাহভীজে অিশকন্ 

কোকন্া আগ্রহও কন্ই, প্রক িাও কন্ই, এমন্জে মকন্ মকন্ বযােুলোও কন্ই। এো ইসলাকমে জর্ো ও আদর্শ প্র াকেে 

মাধযকম দ্বীকন্ে কেষ্ঠত্ব প্রমাকণ গুরুত্ব ন্া জদকয় দকলে কেষ্ঠত্ব প্রমাকণ কপকের্ান্। একদে দ্বাো দল জেছু উপোে 

কপকলও দীন্ হয় েজেগ্রস্ত। সাধােণ মানু্ষ হয় জবভ্রান্ত। োই একদেকে কোকন্া মন্ীষী ধমশ সন্ত্রাসী জহসাকব আখযাজয়ে 

েেকে ক কয়কছন্। েুেআকন্ে বে অকলৌজেেত্ব হকে মান্কবে িীবন্ িীকেগী জন্বশাকহ আকদর্ জন্কষধ সম্পজেশে জবজধ 

জবধান্সমূহ।  

সমাপ্ত 
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