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cÖkœ - 01 t মাজে ন্যায় ববচার ও ু লান্ প্রবিষ্ঠার ক্ষেজে যরি উমর (রাাঃ) এর বিাফি ক্ষেজে বে বে বলো াভ েরজি পাবর ক্ষিামার পাঠ্য বইজয়র
আজাজে ববজেণ েজরা।

DËit পৃ বেবীজি এমন্ অজন্ে মৎ বযবির আববভভাব ঘজেজে যাজের েীবন্ চবরে অজন্যর েন্য আেলভ।এমন্ই এে েীবন্ আেলভ জা যরি উমর
(রাাঃ)। বিবন্ বেজন্ মুবম োাজন্র বিিীয় িবফ। ৫৮৩ বিস্টাজে েুরাইল বংজলর আবে ক্ষ াজে েন্মগ্রণ েজরন্ বিবন্। ইাম গ্রজণর পর বিবন্
ফারুে অেভাৎ িয-বমেযার পােভেযোরী বজজব ভূ বি ন্। মাজে ন্যায়ববচার ও ু লান্ প্রবিষ্ঠার ক্ষেজে যরি উমর (রাাঃ) েজঠ্ার পবরশ্রম েজরবেজন্।
যরি উমর (রাাঃ) এর বিাফি ক্ষেজে আমারা অজন্ে বলো াভ েরজি পাবর। ক্ষযমন্াঃ
১. যরি মুাম্মে (াঃ) এর আেলভ : মাজে ন্যায় ববচার ও ু লান্ প্রবিষ্ঠার ক্ষেজে যরি উমর (রাাঃ) িাাঁর লান্ বযবস্থায় যরি মুাম্মে (াঃ) এর
আেলভজে অন্ু রন্ েরজিন্। ববচাজরর মজে েজই মান্ যবেও ক্ষ অন্যধজমভর ক্ষাে ন্া ক্ষেন্।
২. ন্যায়ববচার প্রবিষ্ঠা: যরি উমর (রাাঃ) ন্যায়ববচার প্রবিষ্ঠায় বেজন্ িুবই েজঠ্ার। মেযপাজন্র অপরাজধ বিবন্ বন্ে পুে আবু লামাজে লাবির মধয বেজয়
প্রমাণ েজরবেজন্ আইজন্র ক্ষচাজি েজই মান্।
৩. ক্ষোমমবি হৃেয়: যরি উমর (রাাঃ) ন্যায়ববচার প্রবিষ্ঠায় ক্ষযমন্ েজঠ্ার বেজন্ অন্যবেজে িার হৃেয় বে ক্ষোম। প্রোজের অবস্থা ক্ষেিার েন্য বিবন্
রাজির আাঁধাজর এোবে াাঁেজিন্।
৪. েিভবযপরায়ণ: যরি উমর (রাাঃ) বেজন্ এিন্েন্ েিভবযপরায়ণ লাে। বিবন্ বন্ে োাঁজধ িােযামগ্রী বন্ েজর প্রোজের মাজে ক্ষপৌঁজে বেজিন্।
৫. বন্মভািা: যরি উমর (রাাঃ) শুধু এিন্ লাে বেজন্ ন্া বরং বিবন্ এেেন্ বন্মভািাও বেজন্। বিবন্ অংিয মবেে, ববেযয়, ড়ে, ক্ষিু, াপািা
বন্মভাণ েজরবেজন্।
৬. ামযবােী: যরি উমর (রাাঃ) এর বিাফিোজ বিবন্ বায়িুমা ক্ষেজে িার েন্য যিেুেু োপড় বরাদ্দ বে বঠ্ে িিেুেুই বিবন্ বন্জিন্। ভৃ িযজে
উজের বপজঠ্ ক্ষরজি বন্জে উজের রবল ধজর ক্ষেরুোজম যাওয়ার মাধযজম বিবন্ ামযবাজের েৃ ষ্টান্ত স্থাপন্ েজরবেজন্।
এে েোয় যরি উমর (রাাঃ) রিা ও েিভবযজ্ঞান্ বে িার েীবন্ আেলভ। িার বিাফি ক্ষেজে আমাজের বলো ক্ষন্ওয়া উবচি।
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cÖkœ - 2 t প্রোবতিী বজজব এেেন্ লাজের মূ িভ প্রিীে বেজন্ িবফা উমর (রাাঃ) বযািযা ের|
DËit ইাজমর বিিীয় িবফা উমর (রাাঃ) এেবেজে ক্ষযমন্ বেজন্ েজঠ্ার অন্যবেজে বেজন্ ক্ষোম হৃেজয়র অবধোরী। বিবন্ ন্যায়ববচার প্রবিষ্ঠার ক্ষেজে
েজঠ্ার পবরশ্রম েজরবেজন্। বিবন্ বেজন্ যরি মুাম্মে (াাঃ) এর আেজলভ আেবলভি এে মাপুরু। প্রোবতিী বজজব বিবন্ বেজন্ এেেন্ মূ িভ
প্রিীে|
অধভ পৃবেবী লান্ েরা বিিীয় িবফা উমর (রাাঃ) িুবই ে র ও অন্াড়ম্বর েীবন্যাপন্ েরজিন্। ক্ষিেুর পািায় বে িাাঁর আন্ এবং িার ক্ষোজন্া
ক্ষেরেী বে ন্া। ো বিে ক্ষাভ-াা োাঁেেমজে বিবন্ েিজন্াই আি জিন্ ন্া। িারমজধয েজঠ্ারিা ও ক্ষোমিার উভজয়র মন্বয় ঘজেবে।
লাে জয়ও বিবন্ রাজির আধাজরর প্রোজের অবস্থা ক্ষেিার েন্য ক্ষবর জিন্। িােয ামগ্রী বন্ে োাঁজধ বন্ েজর িা প্রোজের মাজে ক্ষপৌঁজে বেজিন্।
িার লান্ামজ রাজেয ক্ষোন্ অভাব বে ন্া। বায়িুমা ক্ষেজে প্রাপ্ত োপজড়র ক্ষই পবরবার গ্রণ েরজি ক্ষয পবরমাণ েজর েন্য বন্ধভাবরি বে। েৃব
োজে বযাপে উন্নবি াধজন্র েন্য বিবন্ বন্ে উজেযাজ িা িন্ন্ েজরন্। ববচাজরর মজে বিবন্ বেজন্ অিযন্ত েজঠ্ার আর এ প্রোল ঘজে যিন্
মেযপাজন্র অপরাজধ বন্ে পুেজে বিবন্ লাবি বেজয়বেজন্। েন্েযাজণ বিবন্ অংিয মবেে বন্মভাণ েজরবেজন্ এবং ক্ষই াজে ক্ষিু, ড়ে, াপািা
বন্মভাণ েরার মাধযজম বিবন্ প্রোজের অু ববধা গুজা েূ র েজরবেজন্। এি বড় লাে জয়ও বিবন্ েিজন্া অঙ্কার েরজিন্ ন্া আর এর প্রমাণ ঘজে
ক্ষেরুোজম যাওয়ার পজে যিন্ ভৃ িযজে উজের বপজঠ্ চবড়জয় বন্জে উজের রবল ধজর ক্ষেজন্বেজন্।
ু িরাং আমরা বজি পাবর প্রোবতিী বজজব এেেন্ লাজের মূ িভ প্রিীে বেজন্ িবফা উমর (রাাঃ)।

