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বববিন্ন ব্লগ/ওক্সয়বসাইি লেক্সক সংগ্রহ করা হক্সয়ক্সে। ফক্সল বইবিক্সত পরবতৃীক্সত করা সম্পাদনা এখাক্সন অনুপবিত।

* বইবি িাক্সলা লাগক্সল অনুগ্রহপূবৃক প্রকাশনী লেক্সক ক্রয় করুন *
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َب ْال َعالَ ِمين
ُ ُص ََلتِي َون
ِ ِّ اي َو َم َماتِي ِللَّ ِه َر
َ ِإ َّن
َ َس ِكي َو َم ْحي
‘বনশ্চয়ই আমার প্রােৃনা, আমার আত্মতযাগ, আমার জীবন এবং আমার মরণ – সববকেু ই
ববশ্বচরাচক্সরর প্রবতপালক আল্লাহর জন্য’।
[আল আন‘ আম : ১৬২]

বলংক:
www.shorobor.org
www.facebook.com/shorobor.bd
www.i-onlinemedia.net/archives/8502
www.i-onlinemedia.net
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বােগুক্সলা সাধারণত আমরা জন্মসূক্সে লপক্সয় োবক। পবরবার লেক্সক, সমাজ লেক্সক। বােগুক্সলা
আরামদায়ক—তাক্সত লে আমরা বন্দী আবে লস লবাধিা আক্সস না লমাক্সিই। বাক্সের লিতক্সর
আববতৃত হয় নাওয়া-খাওয়া-ঘুম-বংশব তবির চক্র। বনতান্তই গ তহপাবলত পাশববক জীবনোপন!
বাক্সের বাইক্সরিা আক্সলাবকত, তাক্সত অক্সনক বকেু র আসল রংিা লবাঝা োয়। লসখাক্সন বাাঁচািা
অসহজ, তক্সব আনক্সন্দর। বাক্সের বাইক্সরর পেিা আপাত দুগৃম হক্সলও তার লশক্সে অকল্পনীয়
প্রাবি আক্সে।
এ বইিার ললখাগুক্সলা না গল্প, না প্রবন্ধ—লদশ, সমাজ, ধমৃ, জীবন, সম্পকৃ সববকেু ক্সক অন্য
আবিক্সক লদখার প্রয়াস লেক্সক ললখা। বাক্সের বাইক্সর বাাঁচার লচষ্টা করক্সে এমন একজন
মানুক্সের ললখা। বাক্সের বাইক্সর িাবক্সত চায় এমন মানুেক্সদর জন্য ললখা।
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আত্মসমপৃক্সণর বচরকুি
আলহামদুবলল্লাহ। সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য। সfলাত এবং সালাম ববেৃত লহাক মুহাম্মাদ
ইবন আব্দুল্লাহ (সা.) এর প্রবত। এ বইবি অবক্সশক্সে আক্সলার মুখ লদখল। বকেু কো স্বীকার
কক্সর লনওয়া কতৃবয। লসই উক্সেক্সশয এই িূ বমকাবি:
-

এ বইক্সয়র ললখাগুক্সলা আমার দ্বারা ললখা হক্সলও আবম এর ললখক নই। লকাোও আমার
কত বতত্ব লনই। আল্লাহ কীিাক্সব লেন আমাক্সক বদক্সয় বলবখক্সয় বনক্সয়ক্সেন। আলহামদুবলল্লাহ,
পুরক্সনা ললখাগুক্সলা পড়ক্সল আমার এ ববশ্বাস আরও দতঢ় হয়।

-

এ বইক্সয়র উক্সেশয বা ববক্সধয় একিাই – মানুে লেন তার চারপাক্সশর দুবনয়া, ঘিমান
বতৃমান সম্পক্সকৃ অন্যিাক্সব িাক্সব; বাক্সের বাইক্সর উাঁবক লদয়। মানুক্সের বচন্তার জায়গাক্সত
নাড়া লদওয়ার জন্য ইসলাক্সমর দতবষ্টক্সকাণক্সক লবক্সে বনক্সয়বে। বংশসূক্সে পাওয়া অন্ধ
ইসলাম নয়, কুরআন-সুন্নাহ লেক্সক লশখা ইসলাম। লসই ইসলাম – ো মানুেক্সক লেৌবক্তক
বচন্তার জায়গা কক্সর লদয়।

-

এ ললখাগুক্সলার অক্ষক্সরর কাক্সলা রক্সঙর একিা অন্ধকার বদক আক্সে। আমার মা, বাবা,
সন্তান এবং স্ত্রীর প্রাপয সমক্সয়র অক্সনকিাই পড়া এবং বকেু িা ললখার লক্ষক্সে বযয় কক্সরবে।
আবম তাাঁক্সদর কাক্সে তাাঁক্সদর প্রাপয বুবঝক্সয় না লদওয়ার লদাে স্বীকার কক্সর বনবি। লে
গােিা ঝলমক্সল আক্সলায় আক্সলাবকত, তার বশকড়গুক্সলা আন্ধকাক্সরই োক্সক। মানুে গাে
লদক্সখ, বশকড় না। গাে বহক্সসক্সব আবম বশকক্সড়র কাক্সে কত তজ্ঞ।

-

আবম একজন মানুে, খুব তু ি একজন মানুে। এ ললখাগুক্সলা আমার বশক্ষা এবং
িাবনার পওবতফলন। এক্সত মানববক িু ল োকক্সত পাক্সর। ববশুি ইসলাক্সমর দতবষ্টক্সকাণ
লেক্সক (মূল বইক্সয়) লকান িু ল েবদ লচাক্সখ পক্সড়, তক্সব িু লিা ধবরক্সয় লদক্সবন – এিাই
একান্ত কাময।

ধন্যবাদাক্সন্ত,
শরীফ আবু হায়াত অপু।
monpobon@gmail.com
www.i-onlinemedia.net
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লচাক্সখর িাক্তার
িা. ইব্রাবহম খবললুল্লাহ বদন শুরু কক্সরন সকাক্সল। েবদও আক্সগর বদন রাত বতনক্সি পেৃন্ত
পড়ক্সত হক্সয়ক্সে। এরপর সারা বদন হাসপাতাক্সল। ববক্সকক্সল প্রক্সফসক্সরর সাক্সে অক্সস্ত্রাপচাক্সর
সাহােয করক্সত অপাক্সরশন বেক্সয়িাক্সর ল াকা। সন্ধযার আক্সগই বফরক্সলন বাসায়। গাবড়বি একিু
গুবেক্সয় লনওয়া, সববকেু বিকমত আক্সে বকনা লদক্সখ লনওয়া। রওনা বদক্সলন বগুড়ার বদক্সক।
অবক্সরাক্সধর বন্ধনমুক্ত গাবড়র ক্সল রাস্তা বন্ধ। এক বমবনি গাবড় চক্সল লতা বতন বমবনি বন্ধ।
রাস্তার পাক্সশ চড়াই-উতরাই-ই সই। বগুড়া ল াকার আক্সগ লশরপুক্সর মাক্সয়র সাক্সে লদখা করা।
এরপর গ্রাক্সমর বাবড় ধুনক্সি লপৌেক্সলন সকাল লপৌক্সন সাতিায়।
মযানুয়াল গাবড়ক্সত বক্সস বস্টয়াবরং এর সাক্সে বাক্সরা ঘন্িা েুক্সির ধকল সামলাক্সত একবি ঘন্িা
ঘুমাক্সলন বতবন। মাে একবি ঘন্িা। আমাক্সদর ঘুম িাঙল িাক্তার সাক্সহক্সবর স্বক্সর, ‘মা কী
হক্সয়ক্সে িান লচাক্সখ?’
সকাল আিিা লেক্সক জনা ববক্সশক লরাগী লদখা। দশিার সময় িাল-িাত লখক্সয় রওনা বদক্সলন
আক্সরকবি হাসপাতাক্সল। পক্সে আমাক্সদর নাবমক্সয় বদক্সলন কম্বল গ্রাক্সমর কাোকাবে। সকাল
এগাক্সরািা লেক্সক জুম’আর সলাক্সতর ববরবত বাদ বদক্সয় আসর পেৃন্ত লরাগী লদখক্সলন বতবন।
মাক্সস মাে দু’বার আসক্সত পাক্সরন বতবন–বিড় হয় অক্সনক। আসক্সরর সলাত পক্সড় করক্সলন
একবি লোি অক্সস্ত্রাপচার। গ্রাক্সমর হাসপাতাল, অক্সস্ত্রাপচাক্সরর সবগুক্সলা বজবনস তাক্সকই
লগাোক্সত হয়। বতবনই নাসৃ, বতবনই সাহােযকারী, বতবনই িাক্তার।
এরপক্সরও লশে লরাগীবির সাক্সেও লহক্সস কো বক্সলবেক্সলন বতবন। বনজ লচাক্সখ লদখা। বাজাক্সর
নামক্সলন নানার জন্য দই বকনক্সবন বক্সল। গ্রাক্সম এক্সল ব তি নানার সাক্সে একবার লদখা কক্সর
োন বতবন। আত্মীয় অক্সনক, সম্পকৃ আক্সে সবার সাক্সেই। মাে দশবমবনক্সি েতজক্সনর সাক্সে
হাত লমলাক্সলন তাক্সত বুঝলাম জীবক্সন একবার োক্সদর সাক্সে হাত বমবলক্সয়ক্সেন তারা িাক্তার
সাক্সহবক্সক লিাক্সলবন।
মাগবরব পক্সড় ধুনক্সি বনজ হাক্সত গড়া বহফজখানাক্সত বফক্সর এক্সলন। আমাক্সদর ঘুক্সর লদখাক্সলন
পুক্সরা প্রক্সজক্ট। তার বনক্সজর দুই সন্তান পক্সড় বহফজখানাক্সত। অক্সন্যর বাচ্চাক্সক কুরআন মুখি
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করক্সত বলক্সবন আর বনক্সজর বাচ্চারা খাবল দুবনয়ার লপেক্সন েু িক্সব? বযাপারিা মুনাক্সফবক মক্সন
হক্সয়ক্সে তার কাক্সে। বনক্সজর সন্তানক্সদর মক্সতা তার প্রবতষ্ঠাক্সনর বাচ্চাগুক্সলাক্সকও বতবন
এমনিাক্সব পড়াক্সনার বযবিা কক্সরক্সেন লেন তারা কুরআন বহফক্সজর পাশাপাবশ মূলধারার
পড়াক্সশানাক্সতও বপবেক্সয় না োক্সক।
প্রবতষ্ঠাক্সনর সমন্বায়ক্সকর সাক্সে বসক্সলন। বশক্ষক-বশবক্ষকাক্সদর সাক্সে কো বলক্সলন। কী
দরকার শুনক্সলন, সবার পড়াক্সশানার খবর বনক্সলন। প্রাইমাবর স্কুক্সল ক্লাস বসে পাশ করা
একিা লেক্সল কীিাক্সব বাংলা পড়ক্সত পাক্সর না—এিা তার কাক্সে দুক্সবৃাধয মক্সন হয়। লসইজনই
তার এই প্রয়াস। লবশ কক্সয়কজন গ্রাক্সমর মানুক্সের সাক্সে কো বলক্সলন তাক্সদর কাজ বনক্সয়।
বকেু িা বদক বনক্সদৃশনা লদওয়া, কাক্সজ উৎসাহ লদওয়া। খাবল মুক্সখ বচক্সড় লিক্সজ না। এই
মানুেগুক্সলাক্সদর বতবন কক্সদৃ হাসানা বদক্সয়ক্সেন—সুদ োড়াই ঋণ। কাউক্সক গরু, কাউক্সক িযান,
কাউক্সক লসলাই লমবশন বকক্সন বদক্সয়ক্সেন। বদক্সয়ই কাজ লশে না, লখাজখবরও রাখক্সত লচষ্টা
কক্সরন িদ্রক্সলাক। দু’বদক্সন এক মাক্সসর কাজ করা সহজ বযাপার না। িা. ইবাবিম লসিা
কক্সরন। বতবন পবরকল্পনাও কক্সরন। এ বের আমরা কম্বল বকনলাম বসরাজগক্সের কাবজপুর
এলাকার বশমুলদহ গ্রাম লেক্সক। বতবন লখাাঁজ লনওয়া শুরু কক্সরক্সেন লকাোয় ঝু ি কাপড় পাওয়া
োয়। তার গ্রাক্সমর মবহলাক্সদর একসাক্সে কক্সর কম্বল বানাক্সনার প্রবশক্ষণ লদওয়া োয় কীিাক্সব।
িাক্সলা সুতার দুই লসলাই—এমন কম্বল োর দশ বেক্সরও বকেু হক্সব না। আগামী বের লেন
আমরা বনক্সজরা কম্বল ততরী করক্সত পাবর।
গ্রাম লেক্সক বাজার কক্সরন বতবন। সস্তায় পান। আহামবর আয় নয় তার। অক্সপক্ষায় আক্সেন—
এফবসবপএস পরীক্ষায় উৎক্সর লগক্সল আক্সয়র বদক্সক হয়ত আক্সরকিু মক্সনাক্সোগ বদক্সত পারক্সবন।
সববজ বকক্সনক্সেন। সবিাই তার জন্য নয়। বাসার দারওয়ানক্সক লদন বতবন—উপহার বহক্সসক্সব।
দারওয়ান তার িাই, তার মক্সতাই গ্রাম লেক্সক উক্সি আসা মানুে—তাজা সববজ লপক্সল খুবশ
হয়।
এরপর লফরা াকার পক্সে। বববচে অবিজ্ঞতা। তার এক িায়ার লমকাবনক্সকর বন্ধুর সাক্সে বক্সস
চা লখলাম। রাস্তায় আিক্সক পড়ক্সলই ট্রাক চালকক্সদর কাক্সে ববনীত অনুনয়–ওস্তাদ একিু লেক্সত
লদন। ৩৩ ঘন্িার ঝবিকা সফর লশক্সে রাত বতনিায় াকায় লপৌেলাম আমরা। অনুক্সরাধ
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করক্সলন সক্সরাবক্সরর লকাক্সনা কাক্সজ লেন তাক্সক লনই, অন্য বকেু না লহাক এেট্রা ড্রাইিার
বহক্সসক্সব লেন সুক্সোগ লদই। গাবড় লে বতবন িাক্সলা চালান আবম লতা লদক্সখবেই।
িা. ইব্রাবহম খবললুল্লাহ কাক্সরা কাক্সে শুধুই একজন সরকারী চাকর। কাক্সরা কাক্সে বতবন
সহৃদয় িাক্তার বেবন ববক্সন পয়সার লচাখ লদক্সখ লদন। ওেুধ লদন। কাক্সরা কাক্সে বতবন
সমাজক্সসবক। বকেু অসহায় লেক্সলর কাক্সে বতবন আশ্রয়দাতা, বশক্ষাদাতা। কাক্সরা কাক্সে বতবন
বন্ধু।
আমার কাক্সে বতবন একজন অবত মানব। লকাক্সনা চামড়া-আাঁিা লপাশাক পড়া অবতমানব নন।
লমািা চশমা পড়া হাক্সসযাজ্জল একজন মহামানব। োক্সদর লদখক্সল জীবক্সন লকন লবাঁক্সচ আবে এ
প্রশ্নিা ঘুরপাক খায়। মক্সন হয়, অবতমানব না হক্সত পাবর, মানুে লতা হই। পশুর মক্সতা ঘুমখাওয়া-মলমূে ববসজৃন-প্রজনক্সনর চক্র লেক্সক লববরক্সয় লতা আবস।
৪ সফর, ১৪৩৫ বহজবর।
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পে হারাক্সব না বাংলাক্সদশ
ববজয় সরবণর লমাক্সড় ববশাল ববলক্সবাক্সিৃ একিা লমক্সয়র েবব। বস্ত্রবাবলকা। হাক্সত বিবফন বাবি।
প্রেম আক্সলার মক্সত এই লমক্সয়বির হাক্সত লদশ।
আসক্সল লমক্সয়বির হাক্সত লদশ লনই—আক্সে একিা বাবি। এমন বাবি অলনকগুক্সলা লদক্সখবেলাম
রানা প্লাজাক্সত। িাক্সতর বাবি। সাদা িাত। তরকাবর বেল হয়ত লকাক্সনা লকাক্সনািাক্সত। লচাক্সখ
পক্সড়বন। ক্রমাগত লাশ সবরক্সয় লনওয়া হবিল। মাক্সঝ মক্সধয আহত মানুে। িাক্সতর বাবির কী
দাম আক্সে? বস্ত্রশ্রবমকক্সদর হাক্সত লদশ োক্সক না। লদশ োক্সক তাক্সদর হাক্সত োরা শ্রবমকক্সদর
পুবড়ক্সয় মাক্সর। বকংবা কংবক্রি চাপা বদক্সয়। বকংবা পদতক্সল বপষ্ট হক্সয়। তারা সরকাক্সরর সাক্সে
বক্সস মুলামুবল কক্সর—৫৩০০ িাকা লবতন? ফাজলাক্সমা লপক্সয়ে?
ো বকেু িাক্সলা তার সাক্সেই প্রেম আক্সলা। তারা িাক্সলাই জাক্সন লদশ কাক্সদর হাক্সত। তক্সব
লসিা তারা আমাক্সদর বলক্সব না। অন্তত ববলক্সবাক্সিৃ ববজ্ঞাপন বদক্সয় বলক্সব না। তারা বয়ান
লদক্সব—বনরাপদ কাক্সজর পবরক্সবশ চাই। বশক্ষা চাই। মক্সনর কো খুক্সল বলক্সত চাই। মক্সনর
কো বলক্সত বগক্সয় েবদ লকউ লগ্রিার হয়, বকংবা কাউক্সক বপবিক্সয় আধমরা করা হয় তখন বকন্তু
প্রেম আক্সলা আপনাক্সদর লস ঘিনা বলক্সব না। সব ঘিনা সবার জানক্সত হয় না। জানক্সল
আপনারা িাক্সলা োকক্সবন না লে।
কত েক্সকর হাক্সত কাক্সস্ত। আমাক্সদর মক্সন আশা জাক্সগ লসানালী ফসক্সলর। বাংলাক্সদশ পে হারাক্সব
না। বাংলাক্সদক্সশর ফসল পাক্সশর লদশ লকক্সি বনক্সয় লগক্সে। পে হাবরক্সয় োক্সব কই লবচারা?
চারপাশ লেক্সক বন্ধুক্সত্বর নাগপাশ লে! প্রেম আক্সলা বলক্সব না কত েক্সকরা লকমন আক্সে। বলক্সব
না লকমন কক্সর আমাক্সদর নদীগুক্সলা মক্সর োক্সি। নদীর বুক বদক্সয় বন্ধুর গাবড় চলক্সে। খাবল
বলক্সব কত েক্সকরা িাক্সলা আক্সে। মক্সিল কত েক্সকর মুক্সখ হাবস, হাক্সত কাক্সস্ত । লিাাঁতা কাক্সস্ত। ধার
আক্সে রামদাক্সত। লসিা হাক্সত োেলা লদশ পাহাড়া বদক্সি।
মহাখাবলর উড়াল লসতু র নীক্সচ হীক্সরর দুযবত আর অধৃনগ্ন নারীক্সদহ লদখার পক্সর প্রেম আক্সলার
সুশীল বচন লদখক্সত পাওয়া োয়। ববলক্সবািৃবির িাড়া মাক্সস লাক্সগ ৪০ লক্ষ িাকা। ববজয়
সরবণক্সত বদক্সন লাখ িাকার কাোকাবে।
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ববজ্ঞাপন মানুে বকক্সসর জন্য লদয়? বকেু লবচার জন্য। গাক্সমৃন্িস মাবলক্সকরা খুব খারাপ। তারা
শ্রবমকক্সদর লশােণ কক্সর কাপড় লবক্সচ । অসহার শ্রবমকক্সদর লদক্সখ আমাক্সদর মক্সন সহানুিূ বত
জাক্সগ। আমাক্সদর কাে লেক্সক এই সহানুিূ বতিা বনক্সয় আমাক্সদর কাক্সেই বববক্র কক্সর প্রেম
আক্সলা। আর বববক্র কক্সর িাক্সলা োকার বমক্সেয অনুিূ বত। আপনার মগক্সজ লকাক্সে ু বকক্সয় লদয়
আপনার হাক্সতই ক্ষমতা আক্সে। উিপাবখ নয় দাদা, আপবন এখন মানুে হক্সয়ক্সচন।
লহাক না হরতাল । লদক্সশর আইন-শ তংখলা বাবহনী এখন আর লচার-িাকাত ধক্সর না । োেক্সদর
ধক্সর, সাধারণ মানুে ধক্সর । দাবড় লদখক্সল গা হাতড়ায়। কাউক্সক উবিক্সয় বনক্সয় োয়।
সারাজীবক্সনর জন্য পিু। ববনা ববচাক্সর গুবল চক্সল । বনক্সজর লদক্সশর মানুেক্সদর বুক্সক । লে
রাজার নাম বেল তস্বরাচারী লসও এমন কাজ কক্সরবন। আমাক্সদর কক্সরর িাকা এখন আর রাস্তা
বানাক্সত খরচ হয় না। বুক্সলি বকনক্সত খরচ হয়। আমাক্সদর নাম ললখা আক্সে হয়ত লস বুক্সলক্সি।
প্রেম আক্সলা বক্সলক্সে োক্সদর মারা হক্সয়ক্সে সব জবি। এক্সদরক্সক এিাক্সব মারক্সল লকাক্সনা সমসযা
লনই। আসুন আমরা ফাাঁবস চাই। ম ততু যেয়ী লচতনা আজ ম ততু যময়।
বপ্রয় বন্ধুসিার বন্ধুরা, এখন লদশ আপনাক্সদর হাক্সত আক্সে । িাক্সলা আক্সে। সুপক্সে আক্সে। ো
বদলাক্সনার বদক্সল লগক্সে। এখন লেক্সক এিাক্সবই চলক্সত োক। আপনারা বচন্তা করক্সবন না।
জয় সাইক্সকল বাংলাময় ববজ্ঞাপন লদখুন। আনন্দ সংগীত গাইক্সত োকুন। আর ঘুমান। বাস্তব
জীবক্সন চলক্সত োকা বন্ধুক্সদক্সশর বানাক্সনা বসবরয়াল লদক্সখও না লদখার িান কক্সর ঘুবমক্সয়
পড়ুন।
৯ মুহাররম, ১৪৩৫ বহজবর।

www.i-onlinemedia.net

Contents

11

বাক্সের বাইক্সর

মাহবশ
মধযপ্রাক্সচযর আর দশজন সাধারণ িদ্রমবহলার মত বতবনও একজন। পবরবাক্সরর লদখিাল
কক্সরন। স্বামী অবফস লেক্সক লফরার পক্সে তাক্সক লফান বদক্সল বতবন খাবার গুবেক্সয় বক্সসন ঘক্সর
লফরার অক্সপক্ষায়। একসাক্সে খাওয়া। ঘুম। রাত বতনিার সময় অযালামৃ লবক্সজ ওক্সি তার। ঘুম
ঘুম লচাক্সখ শক্সব্দর উৎস লক্ষয কক্সর হাত বাড়ান। বন্ধ কক্সর লফর লচাখ বুজক্সবন এমন সময়
সূরা ত্ব-হা এর আয়াতিা মক্সন আক্সস তার।
ْﻠَﺖْﺠَﺖِﻟ ّﺖﺏﻠﺭ َﻠْﺖَﺠِﺖ ُﺖْﻠِﺠَﻋ
মুসা আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলবেক্সলন কোিা আল্লাহক্সক। তার অনুসারীরা লহক্সি নাগাল
পায়বন মুসার। বতবন একাই চক্সল এক্সসক্সেন সবার আক্সগ। আল্লাহ জাক্সনন সবই তাও বজজ্ঞাসা
করক্সলন, বাবকরা লকাোয়? লপেক্সনই আক্সে; আসক্সে—জানাক্সলন মুসা।
আবম তাড়াহুক্সড়া কক্সরবে – ُﺖْﻠِﺠَﻋ
 – َﻠْﺖَﺠِﺖআপনার বদক্সক
 – ّﺖﺏﻠﺭরব্—ববশ্ব চরাচক্সরর মাবলক, প্রিু , আহারদাতা, পালনকতৃা, পূণৃতাদানকারী,
সংরক্ষণকারী, বনয়ন্ত্রণকারী, পবরচালনাকারী….
 – ْﻠَﺖْﺠَﺖِﻟসন্তুবষ্টর জন্য
তবড়ঘবড় কক্সর ববোনা োক্সড়ন িদ্রমবহলা। সলাক্সত দাাঁড়ান। রক্সকক সন্তুষ্ট করার জন্য। লসই
রব্ বেবন আমাক্সদর কাক্সে খাদয চান না, অেৃ চান না। োক্সক লদওয়ার মক্সতা আমাক্সদর লকান
সম্পদ লনই। বেবন খাবল লদনই, লকাক্সনা বকেু র বববনময় োড়াই লদন। আমাক্সদর রব্ আমাক্সদর
কত তজ্ঞতা প্রকাক্সশর অমুখাক্সপক্ষী। বকন্তু আমরা কত তজ্ঞ হক্সল বতবন খুবশ হন। আমরা তাক্সক খুবশ
করক্সত চাই। এ জীবন এবং ো বদক্সয় বতবন এ জীবনিা সাবজক্সয় বদক্সয়ক্সেন তার কত তজ্ঞতা
প্রকাশ করক্সত চাই।
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এ কোগুক্সলাই িদ্রমবহলা বক্সলন তার কুরআন ক্লাক্সসর োেীক্সদর। েখন সলাক্সতর সময় হক্সব,
আোক্সনর আহবান লশানা োক্সব তখন সব কাজ লফক্সল েু িক্সব সলাত আদাক্সয়র জন্য। েস্ত
পাক্সয় আল্লাহর বদক্সক এবগক্সয় এক্সল হয়ক্সতাবা বতবন সন্তুষ্ট হক্সবন।
মাহবশ একবি লমবিিাক্সরবনয়ান খাবাক্সরর একবি ববখযাত পদ। িাত-মাংশ মাখাক্সনা হয় রসুন,
দারবচবন, লগালমবরচ আর ললবুর রস বদক্সয়। এরপক্সর আঙুর পাতায় মুক্সড় রান্না করক্সত হয়।
কুরআন বশবক্ষকার স্বামী একবদন আবদার করক্সলন মাহবশ খাক্সবন বক্সল। কাজিা করক্সত সময়
লাক্সগ অক্সনক। আর মাে বতনিা আঙুর পাতা বাবক এমন সমক্সয় আোন পড়ল। িদ্রমবহলা
হাক্সতর কাজিা লসিাক্সবই লরক্সখ লগক্সলন সলাত আদায় করক্সত।
লফাক্সনর পর লফান লবক্সজ চক্সলক্সে, লকউ ধরক্সে না। বচবন্তত স্বামী কাজ লেক্সক ঘক্সর বফরক্সলন।
লিবক্সলর ওপক্সর রান্না না করা মাহবশগুক্সলা সাজান। স্ত্রী ঘক্সরর লকাক্সণ বসজদায় অবনত।
অনুক্সোক্সগর স্বক্সরই বলক্সলন স্বামী, বাবক বতনিা পাতা লশে কক্সর চু ক্সলার রান্নািা ববসক্সয় লতা
সলাত পড়ক্সত পারক্সত। লসই কখন লেক্সক লফান করবে, কতক্ষণ োকা লাক্সগ বসজদায়?
িদ্রমবহলা লেমন আক্সেন লতমনই রইক্সলন।
অজানা আশঙ্কায় িদ্রক্সলাক্সকর বুক লকাঁক্সপ লগল। স্ত্রীর লদহ স্পশৃ কক্সর লদখক্সলন বহম শীতল।
বুঝক্সলন অক্সনকক্ষণ আক্সগ বসজদাক্সতই মারা লগক্সেন তার স্ত্রী। হয়ত হাক্সতর কাজ লশে করার
জন্য অক্সপক্ষা করক্সত হক্সল রান্নাঘক্সরই ম ততু য হক্সতা তার।
আল্লাহর কাক্সে দ্রুত বফক্সর োওয়া মানুেবিক্সক আল্লাহ তার সবক্সচক্সয় কাক্সে োকা অবিাক্সতই
তু ক্সল বনক্সলন।
আমরা পাবেৃব কাজগুক্সলার জন্য বযস্ত হই। লসসব আঙুর পাতার জন্য বযস্ত হই োর পবরণবত
অপববেতায়। অপাবেৃব, অনন্ত জীবক্সনর কাজগুক্সলার বড় অনাদর। পববে আল্লাহর সন্তুবষ্টর
বদক্সক োোয় আমরা ধীর, উদাসীন।
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অসুিতা লনই আমাক্সদর এখন। বযাো লনই লদক্সহর লকাোও। ক্ষু ধার জ্বালাও লনই। আক্সে
মাোর ওপর একিা োদ। আক্সে লদক্সহ চমৎকার লপাশাক। বিক এই মূহুক্সতৃ একিু লচাখিা বন্ধ
কবর। আক্সরা কী কী বন’আমত লিাগ করবে আল্লাহর এক লহমায় লিক্সব লনই।
লচাখ খুবল। বনক্সজক্সক প্রশ্ন কবর, আমরা আল্লাহর সন্তুবষ্টর জন্য কী কবর?
আমরা ো প্রবতবনয়ত ো কবর তার প্রবতববম্ব পাওয়া োক্সব আমাক্সদর ম ততু যক্সত। আমাক্সদর ম ততু যর
প্রবতফলন ঘিক্সব আমাক্সদর পুনরুত্থাক্সন। আল্লাহ লেন আমাক্সদর তার সন্তুবষ্টক্সত বাাঁচা আর তার
তু বষ্টক্সত মরার তাওবফক লদন আমাক্সদর। আমীন।
১২ জুল বহজ্জা, ১৪৩৪ বহজবর।
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সক্সরাবর
ইকবাল লরাি লেক্সক বরোয় উক্সিবে বাসায় আসব বক্সল। বরকশাওয়ালা বসগাক্সরি খাবিল।
বসগাক্সরক্সির অপকারীতা বনক্সয় অক্সনক কো বললাম।
– িাই আবম লে লিনশক্সন আবে…পবরবাক্সরর বতনজন মানুে অসুি। কীিাক্সব বক করব বুক্সঝ
উিক্সত পারক্সতবে না।
বহুল প্রচবলত েুবক্ত। কযাাঁক কক্সর ধরলাম, উনারা অসুি কক্সব লেক্সক?
– এই লতা কক্সয়ক সিাহ।
– আপবন বসগাক্সরি খান কক্সব লেক্সক?
িদ্রক্সলাক্সকর মুক্সখ আর কো সরল না।
উনাক্সক বুঝালাম উবন বসগাক্সরি লখক্সল মা সুি হক্সয় োক্সব না। প্রেম কাজ তধেৃ ধরা।
বযাপারিাক্সক একিা ববপদ বহক্সসক্সব লনওয়া এবং আল্লাহর কাক্সে সাহােয চাওয়া। বদ্বতীয় কাজ
বচবকৎসা করান। িাকা? লসিার জন্যও আল্লাহর কাক্সে বলক্সত হক্সব, তার উপক্সর িরসা করক্সত
হক্সব। আর কষ্ট করক্সত হক্সব। একক্সবলায় জায়গায় দুক্সবলা বরো চালাক্সত হক্সব। লসই সামেৃযও
লেন আল্লাহ লদন লসিা আল্লাহর কাক্সে চাইক্সত হক্সব। অপবযয়, লেমন বববড় খাওয়া বন্ধ করক্সত
হক্সব। সাধযমত লচষ্টা করক্সত হক্সব িাক্সলা বচবকৎসা করার জন্য।
এরপক্সর কো প্রসি সক্সর লগল। একিা বরোর জমা এক লবলায় একশ িাকা। আর আল্লাহ লে
আমাক্সদর হাত-পা বদক্সলন, পুক্সরা শরীরিা এক জীবক্সনর জন্য আমাক্সদর কাক্সে জমা বনক্সলন
তার জন্য আল্লাহ লকাক্সনা িাকা জমা লনন না। বতবন চান আমরা লেন শরীরিার েত্ন লনই।
বববড়-বসগাক্সরি লখক্সয় ফু সফু ক্সসর বাক্সরািা না বাজাই। লকাক্সনা বরোর মাবলক লেমন পেন্দ
করক্সব না বরোওয়ালারা বরোর ক্ষবত করুক লতমবন আমাক্সদর লদক্সহর মাবলক আল্লাহও
পেন্দ কক্সরন না আমরা আমাক্সদর লদক্সহর ক্ষবত কবর। এজন্য তামাক-মদ-লহক্সরাইন-গাাঁজা সহ
োবতীয় লনশার বস্তু মুসবলমক্সদর জন্য হারাম কক্সরক্সেন আল্লাহ। মানুে েখনই আল্লাহর আইন
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অমান্য কক্সর লস বনক্সজর আত্মার উপক্সর েুলম কক্সর, লদক্সহর উপক্সর অতযাচার কক্সর, সমাক্সজর
জন্য অবনষ্ট বক্সয় আক্সন।
কোয় কোয় বাসায় লপৌক্সে লগলাম। িাড়া বদলাম। বললাম একিু দাাঁড়ান। একজন লবাক্সনর
লদওয়া জাকাক্সতর িাকা বেল ২০০০। তার সাক্সে আক্সরা ১০০০ লোগ কক্সর িদ্রক্সলাক্সকর হাক্সত
বদক্সয় বললাম, মাক্সয়র বচবকৎসা কক্সরন। আর েবদ লকাক্সনা দরকার োক্সক আল্লাহর সাক্সে
লোগাক্সোগ কক্সরন। পাাঁচ ওয়াক্ত সলাক্সত বসজদায় তাাঁর সাক্সে লদখা কক্সরন।
২.
সািাক্সর রানা প্লাজার ববপেৃস্তক্সদর সাহােয করার জন্য একবি সংগিন ততবর করক্সত হক্সলা। হুি
কক্সর নাম বদক্সয়বেলাম ‘সক্সরাবর’। সক্সরাবর মাক্সন ববশুি পাবনর হৃদ। সংগিনবির মাধযক্সম
প্রায় দশজনক্সক বরো আর িযান লদওয়া হক্সয়ক্সে। প্রায় একশজনক্সক প্রবশক্ষণসহ লসলাই
লমবশন। গরু বকক্সন লদওয়া হক্সয়ক্সে চারজনক্সক। বযবসা করার মূলধন একজনক্সক। োক্সদর
লদওয়া হক্সয়ক্সে তাক্সদর অক্সনক্সকর পবরবাক্সরর উপাজৃনক্ষম মানুেবি রানা প্লাজা লেক্সক পাখা
লমক্সল আকাক্সশ উক্সড় লগক্সে। সংবাদপক্সের িাোয় বনক্সখাাঁজ। স্বজনক্সদর িাোয় মারা লগক্সে,
লাশ গাক্সয়ব হক্সয়ক্সে। েত কম লাশ তত কম ক্ষবতপূরণ। অক্সনক্সক আহত। অক্সনক্সক বনহত।
একবদন কী মক্সন হওয়ায় তাবলকার মানুেক্সদর লফান বদলাম। কী আশ্চেৃ, োক্সক বজক্সজ্ঞস কবর
লসই বক্সল বকেু পায়বন। আমার লচাক্সখর সামক্সন েবব, লস বরো বনক্সি—অেচ লবমালুম
অস্বীকার কক্সর লগল। েতই বজক্সজ্ঞস কবর ততই বক্সল, বকিু পাইবন। লশেক্সমশ বলল, আবমৃর
লদওয়া ২০ লকবজ চাক্সলর কো, ববকাক্সশর পক্সনর হাজার িাকার কো। আমাক্সদর ববশ হাজার
িাকার বরোিা? মক্সন কবরক্সয় বদক্সত বলল, হ্যা বরোও একিা পাইবে একখান লেক্সক। আমরা
নাম লনইবন, তাই নাম না উক্সল্লখ করাক্সতও সমসযা লনই বকন্তু একিা মানুে ললাক্সি বমেযা
বলক্সব লকন? অকত তজ্ঞ হক্সব লকন? লসলাই প্রবশক্ষণসহ লমবশন পাওয়া একিা লমক্সয় এত
তাড়াতাবড় এিাক্সব লচাখ উবিক্সয় লফলক্সব?
প্রেক্সম কষ্ট লপক্সয়বেলাম। লরক্সগ বগক্সয়বেলাম। িাবলাম োহ কাজ করবই না আর। পক্সর
বযাপারিা বনক্সয় একজন সমাজক্সসবার স্কলাক্সরর সাক্সে বসলাম। বতবন বলক্সলন, এিা
বিক্সফবিি লমকাবনসম। লস েবদ বক্সলক্সে লস লপক্সয়ক্সে তাহক্সল লতা আর পাক্সব না। বকন্তু অিাব
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লতা তার আক্সেই। সুতরাং লস অস্বীকার করক্সবই। ববকাশ আর আবমৃর কো স্বীকার কক্সরক্সে
কারণ লসগুক্সলা প্রবতবষ্ঠত সংিা। েবদ অস্বীকার কক্সর তাহক্সল ববপদ আসক্সত পাক্সর। সক্সরাবর
লকাোকার কী… আমাক্সদর কাক্সে সতয কো বলার দরকার লনই তাক্সদর।
মানুক্সের জন্য মানুেক্সক বনক্সয় কাজ করার অবিজ্ঞতা আমার খুব লববশ বদক্সনর নয়।
ববশ্বববদযালক্সয় োকক্সত বন্যাতৃক্সদর জন্য িাকা তু ক্সলবেলাম লসাবহানবাগ কক্সলানীক্সত। লকউ
বদক্সয়বেল, লকউ বক্সলবেল মাফ কর। পাক্সশর বববডং-এ বিক্ষু ক োক্সক—এ জ্ঞান হয়ত তযক্তও
কক্সরবেল অক্সনকক্সক। আবম সমাজকমৃ বলক্সত তখন ওিাই বুবঝ—িাকা তু ক্সল প্রেম আক্সলার
হাক্সত তু ক্সল লদওয়া। গরীব মানুক্সের িাকার দরকার—এর বাইক্সর লকাক্সনা লবাধ বেল না। বকন্তু
েখন লেক্সক বনক্সজ মাক্সি কাজ করা শুরু করলাম, লদখলাম আমাক্সদর প্রধান সমসযা দাবরদ্রয
নয়—অলসতা এবং অসততা। একিা চারশ িাকার কম্বক্সলর জন্য মানুে সারািা বদন নষ্ট
করক্সব, দরকার হক্সল চারশ িাকার বদনমজুক্সরর কাজও বাদ লদক্সব। আল্লাহ দুক্সিা হাত, দুক্সিা
পা লদওয়ার পক্সরও ইবনক্সয় বববনক্সয় দুুঃক্সখর কো বলক্সব, গবরবী গাাঁো লশানাক্সব। দরকার হক্সল
বমেযা বলক্সব একিা কম্বল লববশ লনওয়ার জন্য। আবার লনওয়া লশক্সে আক্সরকবার বমক্সেয
বলক্সব, আমরা নাবক োরা আসল গরীব তাক্সদর লদইবন। একিা গ্রাক্সমর পাাঁচশ পবরবার লেক্সক
একশ পবরবার লবক্সে লনওয়া কতিা কবিন আমরা জাবন। কত সময় লাক্সগ, কত বাসা লঘারা
লাক্সগ—এিা লে কক্সরবন লস বুঝক্সব না। াকা লেক্সক এত কষ্ট কক্সর বক্সয় বনক্সয় োওয়ার পর
েখন শুবন লসৌবদ কম্বল আমরাই লখক্সয় বনবি তখন বুকিা কীিাক্সব লিক্সঙ োয় এিা বক্সল
লবাঝাক্সনা োক্সব না।
আমরা েবদ সাধারণ মানুে হতাম তাহক্সল বলতাম, োরা গরীব তারা গরীবই োক। আল্লাহ
তাক্সদর গরীব বাবনক্সয়ক্সে তাক্সদর এই খাসলক্সতর জন্য। এই সমস্ত সমাজক্সসবা বন্ধ কলর
এনবজও বযবসা শুরু করতাম। দাবরদ্রয ববক্সমাচক্সনর নাক্সম ক্ষু দ্রঋণ বদক্সয় গলায় পাড়া বদক্সয়
আদায় করতাম িাকা। বকন্তু আমরা পাবর না। কারণ আমরা মুসবলম। আমরা বনক্সজরাই
আল্লাহর বন’আমাক্সতর কত অকত তজ্ঞ, মানুেক্সক কীিাক্সব লদাে লদই। মানুক্সের এই সামান্য
কোও েবদ আমরা ক্ষমা করক্সত না পাবর তাহক্সল আল্লাহর কাক্সে ক্ষমা চাব কীিাক্সব? আল্লাহ
আমাক্সদর সম্পক্সদ এই গরীব মানুেক্সদর হক লরক্সখক্সেন। আমাক্সদর লসিা আদায় করক্সতই
হক্সব। নাহক্সল তারা হয়ত মুবক্ত লপক্সয় োক্সব, আমরা আিক্সক োব।
www.i-onlinemedia.net

Contents

17

বাক্সের বাইক্সর

সমসযাগুক্সলা তবলক্সয় লদখক্সল লদখা োয় মানুক্সের অকত তজ্ঞতা, অলসতা, অসততা সব বকেু র
লপেক্সন আক্সে আল্লাহক্সক না লচনা, না জানা। সবতযকার অক্সেৃ মুসবলম না হক্সত পারক্সল মানুে
বুঝক্সব না এই প তবেবীক্সত লস লকন এক্সসক্সে। লস খাবল সুক্সোগ খুজ
াঁ ক্সব আরাক্সমর। কম কষ্ট কক্সর
কীিাক্সব িাকা পাওয়া োয় লস বফবকর করক্সব। আত্মসম্মানক্সবাধ খুইক্সয় হাত পাতক্সব। কখনও
জানক্সব না আবু হুরাইরা রাবদয়াল্লাহু তা’আলা আনহু ক্ষু ধার জ্বালায় মদীনার রাস্তায় গড়াগবড়
করক্সতন বকন্তু তাও কাউক্সক বলক্সতন না লপক্সির আগুক্সনর কো।
ইসলাম সম্পক্সকৃ অজ্ঞতা লে মানুেক্সক দীনহীন অবিার জন্য দায়ী এিা লসকুলার কাউক্সক
লবাঝাক্সনা োক্সব না। অিাব সম্পক্সদর স্বল্পতায় নয়, ঈমাক্সন স্বল্পতায়—এিা বুঝক্সত হক্সল
অক্সনক পে হািক্সত হক্সব। েখন লালমবনরহাক্সি চক্সরর মাদ্রাসায় ববক্সকলক্সবলায় আপবন আি
বেক্সরর একিা বাচ্চাক্সক বজক্সজ্ঞস করক্সবন লস আজ দুপুক্সর কী বদক্সয় িাত লখক্সয়ক্সে, লস চু প
কক্সর োকক্সব। তরকাবর লতা দূক্সরর কো, তাক্সদর মাদ্রাসার চাল লে গত রাক্সত লশে হক্সয় লগক্সে
লসিা লস আপনাক্সক বলক্সব না। প্রায় অন্ধ এক ইমাম আপনাক্সক বলক্সব না লস তার তপবেক
সম্পবির পুক্সরািাই অন্ধক্সদর মাদ্রাসাক্সত দান কক্সর লস এখন বনক্সজর লদক্সশর বাবড়ক্সত মুসাবফর।
এই আত্মসম্মানক্সবাধ ঈমান লেক্সক আক্সস। দুবনয়াক্সত বরো চাবলক্সয়ও তাই একজন মুসবলম
কাক্সরা কাক্সে হাত পাতক্সব না, লস জাক্সন নীক্সচর হাত লেক্সক উপক্সরর হাত ল র ল র িাক্সলা। লস
বিক্ষু কক্সক দুিাকা বিক্সক্ষ লদক্সব; কাউক্সক িবকক্সয় পাাঁচ িাকা িাড়া লববশ লনক্সব না।
এই বযাপারগুক্সলা েক্সব লেক্সক লবাঝা শুরু করলাম তখন লেক্সক এিাও মাোয় আসল আমাক্সদর
অবুঝ, জ্ঞানহীন িাইক্সদর আমরা এই অবিায় লেক্সড় বদক্সত পাবর না। এই লদক্সশ অবধকাংশ
আব্দুল কবরক্সমর মক্সধয নাম োড়া ইসলাম খুবই সামান্য। গবরবী হিাক্সত ইসলামক্সক আনা
লাগক্সব। মানুেক্সক ইসলাম লবাঝাক্সত হক্সব। এই দুবনয়ার কক্সষ্টর ববশাল পুরষ্কার লে জান্নাত
তার সুসংবাদ মানুেক্সক বদক্সত হক্সব। তক্সব শুধু কোয় বচক্সড় বিজক্সব না। সহানুিূ বতিা মন
লেক্সক আসক্সত হক্সব। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম লপক্সি দুক্সিা পাের
লবাঁক্সধবেক্সলন বক্সলই োর লপক্সি একিা পাের বাাঁধা তার কষ্টিা ধরক্সত লপক্সরবেক্সলন।
মানুেজক্সনর জন্য কাজ করক্সত হক্সল মানুক্সের কাক্সে লেক্সত হয়। ধান গাক্সের লনৌকায় বক্সস
মানুক্সের জন্য কাজ করা োয় না।
৩.
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বান্দরবাক্সনর লামার কো। আমরা লিম্পু চক্সড় েতদূর োওয়া োয় লগলাম। লক্ষয একবি
পাহাবড় মাসবজদ। লচক্সয়বেলাম বদক্সনর আক্সলা োকক্সতই োব বকন্তু খাবার জন্য চাল-িালমশলা আর একিা মুরবগ বকনক্সত লদবর হক্সয় লগল। সবাই প্রকত বতক্সক বকেু িা সময়ও বদক্সয়
এল। মাগবরক্সবর সলাক্সতর পর রওনা। পাহাক্সড় সন্ধযা আক্সস ঝু প কক্সর। িাবগযস লস গ্রাক্সমর
বকেু িাইক্সয়রা কম্বলগুক্সলার লবাঝা বসংহিাগই কাাঁক্সধ বনক্সয়বেল। অন্ধকাক্সর পে। কখনও বালু,
কখনও কাদা, কখনও কাাঁিা, কখনও পাের। শীক্সতর রাক্সত েখন বঝবর পার হক্সত হয় তখন
লমাজাসহ লকিক্সসর দশারফা। দু ঘন্িা হািার পক্সর এক্সস লপৌেলাম লস মাসবজক্সদ। মাওলানা
মুবহউবেন খান অক্সনকিা জায়গা বকক্সন বদক্সয়বেক্সলন নওমুসবলমক্সদর বাস করার জন্য। অক্সনক
জায়গা এখন লবদখল। বেবন মাসবজক্সদর ইমাম বতবনই মুয়াবজ্জন, বতবনই বাচ্চাক্সদর বশক্ষক।
বাচ্চারা ইসলাম লশক্সখ, বাংলা-ইংক্সরবজ লশক্সখ। পক্সরর বদন লিাক্সর রওনা বদলাম কাক্সের
আক্সরকিা গ্রাক্সম কম্বল বদক্সত। ৬০-৬৫ বিবগ্র খাড়া পাহাড় লবক্সয় উিক্সত হয়। তারপর নাম,
তারপর আবার ওি, বকেু িা সমতল। আবার পাহাড়, বঝবর। প্রায় ঘন্িা লদক্সড়ক চলার পক্সর
লসই গ্রাক্সম এক্সস লপৌেলাম আমরা।
পুক্সরািাই বিষ্টান গ্রাম। লহিমযান জানাক্সলন বশশু বয়ক্সস বিষ্টান হক্সয়ক্সেন বতবন। বয়স তার
চবল্লক্সশক। খ তষ্ট ধক্সমৃর বাতৃাবাহক্সকরা তাহক্সল কত আক্সগ এক্সসবেল এ গ্রাক্সম? আক্সরা কত দুগৃম
পে পাবড় বদক্সত হক্সয়ক্সে তাক্সদর? তারা বকন্তু িাকা েড়ায়বন। খাবল সাধারণ মানুেক্সক বক্সলক্সে
লতামরা লে এই পােরক্সক শ্রিা কর—এিা লতা লতামাক্সদর বকেু বদক্সত পাক্সর না। লতামরা
বেশুর প্রােৃনা কর, বতবন লতামাক্সদর সাহােয করক্সবন, পরকাক্সল স্বগৃ লদক্সবন। বেশু লে মানুে,
আর মানুে হক্সয় লে মানুক্সের পূজা করা োয় না এ কো ঐ গ্রাক্সম আমাক্সদর আক্সগ লকউ
বক্সলবন। ওই গ্রাক্সম ‘বাঙাবল’রা এক্সসক্সে। গরু চু বর কক্সরক্সে, ফসল লকক্সি বনক্সয় লগক্সে,
লমক্সয়ক্সদরও ধক্সর বনক্সয় লগক্সে সুক্সোগ লপক্সল। বকন্তু আল্লাহর কো লকউ বক্সলবন। ইসলাক্সমর
দাওয়াত বনক্সয় লকউ আক্সসবন। সাহােয করা লতা দূক্সর োক।
আমরা বিষ্টানক্সদর লদাে লদই তারা সবাইক্সক ধমৃান্তবরত করক্সে। তারা তাক্সদর ববশ্বাস প্রচার
করক্সে আর আমরা তাক্সদর গাবল বদক্সয় খালাস। আমাক্সদর কী উবচত বেল না পাহাবড়ক্সদর
বাংলা-ইংক্সরবজ-অঙ্ক লশখাক্সনার জন্য একিা স্কুক্সলর বযবিা করা? আমরা কবরবন তাই ববক্সদবশ
বমশনাবররা কক্সরক্সে। লদাে কাক্সদর? আমাক্সদর কী উবচত বেল না উিরবক্সির সাওতালক্সদর
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জন্য একিা হাসপাতাক্সলর বযবিা করার। চাওয়ািা লবাধহয় একিু লববশ হক্সয় োক্সি। আমরা
আমাক্সদর মুসবলম মাদ্রাসার বাচ্চাক্সদরই আধুবনক বশক্ষা লদই না। আমরা শহক্সরর
বরকশাওয়ালাক্সদর বউক্সদর জন্য হাসপাতাক্সলর বযবিা কবর না। লকাোয় পাবৃতয চট্টগ্রাম আর
লকাোর মিাপীবড়ত এলাকা। োরা বনবশ্চত তাক্সদর ধমৃগ্রন্ে মানব রবচত তারা বনক্সজক্সদর
জীবন লসই বমেযা ববশ্বাক্সসর লপেক্সন খরচ করক্সে। আর োরা বনবশ্চত তাক্সদর ধমৃগ্রক্সন্ে স্রষ্টার
শব্দ রবক্ষত আক্সে তারা নাক্সক লতল বদক্সয় ঘুমাক্সি। জবাব আমাক্সদর বদক্সত হক্সব—মরণ আসুক
খাবল।
৪.
আমরা সক্সরাবক্সরর মাধযক্সম অন্যরকম একিা উক্সদযাগ বনক্সয়বে। এিা িু বড়ওয়ালা, আরামবপ্রয়,
স্বােৃপর মানুেক্সদর জন্য না। বচন্তাশীল মুসবলমক্সদর জন্য। োরা একিু বাক্সের বাইক্সর িাবক্সত
িাক্সলাবাক্সসন। োরা সামাবজক বেঙ্কিযাক্সঙ্কর গুরুত্ব লবাক্সঝন। োরা বনেক সমাক্সলাচনার উক্সবৃ
উক্সি সবতয সবতয সমাজক্সক বদলাক্সনার দায় অনুিব কক্সরন তাক্সদর জন্য।
আমাক্সদর উক্সেশয সমাক্সজর দুক্সিা প্রাক্সন্তর মাক্সঝ একিা লোগসূে করা, শহুক্সর চশমা পড়া
লচাক্সখর সামক্সন দাবরক্সদ্রর, বাস্তুবতার রূপ তু ক্সল ধরা। আমাক্সদর মক্সধয োক্সদর মানবতাক্সবাধ
আক্সে তাক্সদর লচাখিা খুক্সল বদক্সল তারা দুবনয়ািাক্সক অন্যিাক্সব লদখা শুরু করক্সব। আমাক্সদর
কাক্সে স্বশরীক্সর অংশগ্রহণ অক্সনক বড় বযাপার। লে বদনাজপুক্সর মাদ্রাসার বিক্সনর লবড়ার নীচ
বদক্সয় আসা িান্িা বাতাক্সস লশায়বন লস কখনও বুঝক্সব না শীত কী! লস বুঝক্সব না লস কত
লসৌিাগযবান। আল্লাহ তাক্সক কত বন’আমাত বদক্সয়ক্সেন। েখন মানুে বনক্সজর আত্মার কাাঁপক্সন
বুঝক্সত পারক্সব অক্সন্যর কষ্ট—তখন লস মানুক্সের জন্য কী করা োয় তা িাবা শুরু করক্সব।
োকাক্সতর িাকাক্সত লুবি আর শাবড় দান কক্সর বমক্সেয আত্মপ্রসাদ লাি করক্সব না। শুধু অেৃ নয়,
আমাক্সদরক্সক লদওয়া লমধাক্সতও লে আল্লাহ গরীব মানুক্সের হক লরক্সখক্সেন লসিা আমরা েত
তাড়াতাবড় বুঝব তত মিল।
আমরা কীিাক্সব একজন অসৎ, অলস, খারাপ মানুেক্সক বদক্সল বদক্সত পাবর? প্রেমত, তার
অবিািা বুঝক্সত হক্সব। সহানুিূ বত লমশাক্সনা একিা হাবস বদক্সত হক্সব। এরপক্সর লকন লস জীবক্সন
ত ীয়ত, বকেু অেৃ বদক্সয়
বাাঁচক্সব লস কোিা লবাঝাক্সত হক্সব। পবরশ্রক্সমর মূলয বলক্সত হক্সব। তত
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পুাঁবজ ততবর কক্সর পে বনক্সদৃশনা বদক্সত হক্সব। মাে বকংবা লমৌমাবে লেিাই চাে করুক লসিা
িাক্সলািাক্সব লশখাক্সত হক্সব। বযবসা করার বকেু বুবি বদক্সত হক্সব। তারপক্সর সাক্সে লেক্সক লদখক্সত
হক্সব লস কাজগুক্সলা করক্সত পারক্সে লতা? একবদন আমরা লদখব সামান্য একিা সাহােয
মানুক্সের জীবনক্সক কীিাক্সব বদক্সল বদক্সত পাক্সর। আমরা লস লচষ্টাক্সতই আবে।
৫.
আজ মাসবজদ লেক্সক আসক্সরর সলাত পক্সড় লবর হক্সয় লদবখ লসই বরকশাওয়ালা িাই।
গতকাল তার মা রংপুর লেক্সক একিা বস্তা পাবিক্সয়ক্সেন, াকার না লদখা তেক্সলর কাক্সে। কী
আক্সে লসই বস্তায়? পাকা লপক্সপ, একিা লাউ, এক বয়ম গুড়, জলপাই, মুবড়, লবক্সলর
লমারব্বা। আক্সরা বেল িাক্সলাবাসা। লসিা বস্তায় িরা োয়বন। লচাখ বন্ধ করক্সলই লসই রংপুর
লেক্সক লিক্সস আক্সস। ইোর লাক্সগ না, বাতাস লাক্সগ না। মন লেক্সক মক্সন লিক্সস আক্সস।
জানাক্সলন বতবন বসগাক্সরি লেক্সড় বদক্সয়ক্সেন। গযাক্সরক্সজই নামাজ পক্সড়ন তক্সব লচষ্টা করক্সবন
মাসবজক্সদ পড়ক্সত। আলহামদুবলল্লাহ। একজন মুসবলক্সমর জীবক্সন আর কী চাওয়ার োকক্সত
পাক্সর!
কলযাণকর কাক্সজর কাক্সফলািাক্সক আল্লাহ সবসময়ই গন্তক্সবয লপৌক্সে লদন। োরা লস কাক্সফলায়
লোগ বদক্সত পাক্সরন তারাই আসক্সল লসৌিাগযবান, বুবিমান। ইহকাক্সল ও পরকাক্সল। আল্লাহ
লেন আমাক্সদর সবার এই কলযাণকামীক্সদর দক্সল িান করার তাওবফক লদন। আবমন।
৬ জুল বহজ্জা, ১৪৩৪ বহজবর।
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দালান ধক্সসর ববজ্ঞান
১.
রানা প্লাজার উচ্চতা বেক্সলা নয়তলা। এখন বড় লজার তলা বতন। োদগুক্সলা আবলিন কক্সরক্সে
এক্সক অপরক্সক। মাক্সঝ লকাক্সনা ফাাঁকা জায়গা লনই, আক্সে লকবল লমবশন, কাপড়, জোল আর
মানুে। মরা মানুে, জযান্ত মানুে। হিাৎ হল্লা, বসাঁবড় বদক্সয় লনক্সম োক্সি একবি লদহ। ঘুিঘুক্সি
অন্ধকাক্সর িক্সচৃর আক্সলা লজ্বক্সল এবদক ওবদক ঘুরবে। েবদ বকেু করা োয়। ‘জক’
লাগক্সব─বচৎকার শুক্সন হাত বাবড়ক্সয় বদলাম। োক্সদর উপক্সর আক্সরকজক্সনর কাক্সে লপৌক্সে বদলাম
‘জক’িা । দুক্সিা বস্টক্সলর বিবফন বাবিক্সত িাত পক্সড় আক্সে একখাক্সন। একিু পাক্সশ একিা
লদয়াক্সলর ফাাঁকা বদক্সয় একিা লাশ লদখা োক্সি—তার গলার উপক্সর একিা পাইপ। পাক্সশ
আক্সরকিা লমক্সয় বসা। লসও ম তত। কংবক্রি কািক্সে দমকক্সলর মানুেরা। এলাকার লেক্সলরা কাাঁধ
লপক্সত লবর করক্সে লাশ। কাক্সন এল কোগুক্সলা, ‘হাতিা লকক্সি লফল তাহক্সল লবর করা োক্সব।’
একজন বচৎকার কক্সর জানাক্সলা─িাই ওখান লেক্সক সক্সর োন, নীক্সচ ইি পড়ক্সে। বুঝলাম
লকান কাক্সজ আসবে না। লববরক্সয় এলাম।
একিা হাসপাতাক্সল ু কলাম। বকেু আহত লসখাক্সন। একজনক্সক বজক্সজ্ঞস করলাম লকমন
আক্সেন? মুক্সখর লিতক্সর লকক্সি লগক্সে—কো বলক্সত পারল না। লগাাঁক্সফর লরখা ওক্সিবন এমন
একিা লেক্সল এল জরুবর ববিাক্সগ। কতই বা বয়স? ১৪? ১৫? হাসপাতাল লেক্সক লববরক্সয়
লদবখ মধযবয়সী একিা ললাক হািু ক্সত মুখ বুাঁক্সজ কাাঁদক্সে। পাক্সশর মানুেবি সান্তনা বদক্সি—
কাাঁবদস না, খুাঁক্সজ পাবব।
অধরচন্দ্র স্কুল। বক্সনবদ আমক্সলর ববশাল লম্বা বারান্দা। সাবর সাবর লাশ। মানুেজন লাইন
ধক্সরক্সে। লহক্সি োক্সি বারান্দা ধক্সর। বপ্রয়জক্সনর মুখিা বচনক্সত পারক্সল িু কক্সর লকাঁক্সদ উিক্সে।
নাহ, এত লম্বা বারান্দাক্সতও ধক্সরবন সব লাশ। মাক্সিও লাক্সশর বমবেল। ধূলায় ধুসবরত লাশ।
রক্তমাখা, লচক্সে োওয়া মুখগুক্সলা াকা লদওয়া কাপক্সড়।
২.
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প তবেবীর সবক্সচক্সয় বড় সতয কী? ম ততু য। প তবেবীর সবক্সচক্সয় বড় উক্সপবক্ষত সতযও তাই।
সািাক্সরর ঘিনা লদক্সখ আমাক্সদর অক্সনক্সকর অক্সনক বকেু মক্সন হক্সয়ক্সে। মক্সন হয়বন লকবল
আমার বনক্সজর ম ততু যর কো। আমরা ললাক লদখাক্সনা লশাক প্রকাশ কবর। পতাকা নাবমক্সয়
রাবখ। িবন মাবলক্সকর লচৌে গুবষ্ট উিার কবর। লচাখ-মুখ শক্ত কক্সর এক বমবনি চু পচাপ
দাাঁবড়ক্সয় োকা। এরপক্সর কাক্সলা বযাজসহই লঘু িাট্টায় লমক্সত ওিা।
পবেকায় পবড়—অকাল ম ততু য। ম ততু য অকাল হয় না। আক্সগর বদন ববশ জন আহত হক্সয়বেল
িবন লেক্সড় পালাক্সত বগক্সয়, লস দালাক্সনই মানুেগুক্সলাক্সক ল াকাক্সনা হক্সয়ক্সে। অক্সনক্সকর ম ততু য
ললখা বেল। োক্সদর ললখা বেল না তারা লবাঁক্সচ লগক্সে। আল্লাহর অবিধাক্সন অকাল বক্সল বকেু
লনই, সব বকেু বমবনি-লসক্সকন্ি অববধ বহক্সসব করা আক্সে । অসমক্সয় ম ততু য কোিা আমাক্সদর
আববষ্কার। আমরা ো পেন্দ কবর না তাক্সক লিক্সল লদই দূক্সর। আবম িু ক্সল োকক্সলই ম ততু য
আমাক্সক িু ক্সল োক্সব এমনবি নয়।
আল্লাহর বনধৃাবরত সমক্সয় লস আসক্সব। লেখাক্সন আমার মরার কো লসখাক্সন আবম বনক্সজই োব।
কোগুক্সলা আল্লাহ আমাক্সদর আক্সগই জাবনক্সয় বদক্সয়ক্সেন। আমরা ববশ্বাস কবর না। েখন আল্লাহ
আমাক্সদর উদাহরণসহ বশক্ষা লদন আমরা বজহবা বদক্সয় তু তু শব্দ কবর। আসক্সল লে এ
ঘিনাগুক্সলা আমাক্সদর জন্য বশক্ষা—লসিা বুঝক্সতও পাবর না।
৩.
সািাক্সর লশে খবর পাওয়া পেৃন্ত ম তক্সতর সংখযা বতনশ েু ক্সয়ক্সে। আহত হাজাক্সররও লববশ।
সহস্রাবধক লাশ চাপা পক্সড় আক্সে এখনও । এ ধরক্সণর লেসব ববপেৃয় প্রবতবনয়ত প তবেবীক্সক
স্পশৃ করক্সে তা মানুক্সের হাক্সতর কামাই। মানুক্সের ললাক্সির ফলাফল। জানা ললাি, অজানা
ললাি। ববশ্বায়ক্সনর এ েুক্সগ শুধু হীক্সর বা ওেুধ নয় কাপক্সড়ও বমক্সশ আক্সে রক্ত।
একবি রিাবনসবমবতর দাবী অনুসাক্সর বাংলাক্সদক্সশ অন্তত ৯০বি প্রবতষ্ঠান আক্সে োরা ববশ্বখযাত
ব্রযান্ি নাইবকর জন্য কাপড় ততবর কক্সর। নাইবকর ততবর বাক্সসৃক্সলানার একবি লরবপ্লকার জাবসৃর
দাম ৮৫ িলার1। এবি ততবর করক্সত আসক্সল কত খরচ হয়? নাইবকর এক কতৃাবাবু োক্সক
1 লম ২০১৩ লত ওয়ালমাক্সিৃর দর অনুসাক্সর।
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বনানীক্সত ববক্সকক্সল সাইক্সকল চালাক্সত লদখা োয়, বতবন বহক্সসব কক্সর লদখক্সলন জাবসৃবির দাম
পক্সড় ২০০ িাকা। নুযনতম মজুবর ৩,০০০ িাকা ধক্সরই। এখন আপবন-আবম লমািা বুবিক্সত
িাবব—২০০ িাকা েবদ লমাি খরচ হয় তাহক্সল আড়াই শতাংশ লাক্সি গাক্সমৃন্িস মাবলক পাক্সব
২০৫ িাকা। বকন্তু লালমুক্সখা সাক্সহব আক্সমবরকার আরাম লফক্সল িূ -নরক বাংলাক্সদক্সশ লতা আর
সববর কলা চাে করক্সত আক্সসবন। লস বলক্সব—১৮০ িাকা। গাক্সমৃন্িস মাবলক লেই লাবফক্সয়
লচয়ার লেক্সড় উক্সি বলক্সব—লহায়াি, তখনই সাক্সহক্সবর হাত চক্সল োক্সব গাক্সমৃন্িসবির বকেু
ফাইক্সলর বদক্সক। শ্রবমকক্সদর কাক্সজর অবিা—অবণৃনীয়। আগুন লনিাক্সনার বযবিা—লনই।
বশশু শ্রবমক—আক্সে।
সাক্সহব আক্সরা লাল হক্সয় বলক্সব, নাহ লতামাক্সক কাজিা লদওয়া োক্সব না—আমাক্সদর ব্রযাক্সন্ির
সুনাম ক্ষবতগ্রি হক্সব। গাক্সমৃন্িস মাবলক বলক্সব আিা অন্তত ১৯০ িাকা বদও। লিববক্সলর
উপক্সর পুমা ব্রযাক্সন্ির একক্সজাড়া জুতা লদখা োক্সব।
চু বক্ত সই কক্সর লবর হক্সয় োবার সময় মাবলক িাবক্সত োকক্সব, শালা খববস। বরক্সয়ল এক্সস্টি
এক্সজন্ি অক্সিায়াক্সত একিা ওয়ািারফ্রন্ি বাবড় লদবখক্সয়বেল—এবাক্সরর িাকা বদক্সয় লসিা বকক্সন
লফলার কো বেক্সলা। োইক্সহাক, নুযনতম লবতন লস্কল বনক্সয় আক্সরা ে’মাস গবড়মবস করক্সত
হক্সব। পুরক্সনা বকেু শ্রবমকক্সক োিাই করক্সত হক্সব। ওিারিাইক্সমর িাকা কমাক্সত হক্সব। লমক্সর
লহাক, বপবিক্সয় লহাক ঘন্িায় উৎপাদন ১০ লেক্সক বাবড়ক্সয় ১২ করক্সত হক্সব। একিা জাবসৃর দাম
লেন ১৭৫ িাকা না লপক্সরায়। বাবড় লকনা লিকায় লকান শালা!
দামী ব্রযান্ি বাদ লদই, লেই ওয়ালমাক্সিৃ আক্সমবরকার সব লশ্রণীর ললাক্সকরা বাজার কক্সর লসই
ওয়ালমািৃ কী কক্সর? লমইি ইন বাংলাক্সদশ বিস হুবির দাম ৮.৪৭ িলার। পলওক্সয়ক্সল একই
বজবনস পাওয়া োয় লদড়শ িাকায়। একদম একই বজবনস। আমাক্সদর বনজস্ব লকান কারখানা
লনই, আমরা অন্যক্সদর বদক্সয় কাজ করাই। তক্সব আমাক্সদর মূল বযবসা উৎপাদন খরচ কমাক্সনা,
বক্সলবেক্সলন ওয়ালমাক্সিৃর এক সাপ্লাই লচইন মযাক্সনজার। দাম কমাক্সল মানুে আসক্সবই
আসক্সব। ঔবচতযক্সবাধ বদক্সয় লপি চক্সল না, মাো চক্সল পক্সণযর দাক্সমর বহক্সসক্সব। ওয়ালমাক্সিৃর
আবার অন্য বুবিও আক্সে। এরা পক্সণযর দাম লদক্সব ৯০ বদন পক্সর—এই মক্সমৃ আক্সগই চু বক্ত
কক্সর লনয়। এর মক্সধয তারা কাপড় বববক্র কক্সর, বযাংক্সক িাকা লরক্সখ সুদ খায় নয়ত আবার
অন্য লকান জায়গায় বববনক্সয়াগ কক্সর। এই বািপাবরকালীন সমক্সয় গাক্সমৃন্িক্সসর শ্রবমকক্সদর
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লবতন বক্সকয়া লেক্সক োয়। এ প তবেবীক্সত বড়ক্সলাকক্সদর লচক্সয় লোিক্সলাক লবাধকবর আর লকউ
লনই।
নাইবকর মত ব্রযান্িগুক্সলার বযবসায়নীবতক্সত কক্সপৃাক্সরি লসাশাল লরসপনবসবববলবির মক্সতা
গালিরা সব বযাপার আক্সে । লসখাক্সন ললখাও আক্সে2While we neither own contract factories nor employ their workers, we
can influence their business practices – including wages – through our
own sourcing and assessment processes.
কো সতয। প্রিাব ববস্তার সাক্সহবরা কক্সর বক্সি! মাবি-ন্যাশনালরা বফবরবস্ত লদক্সব কত শতাংশ
মজুবর লবক্সড়ক্সে। তক্সব তারা বলক্সব না সুিিাক্সব লবক্সচ োকার জন্য লে মজুবর দরকার লসিা
শ্রবমক্সকরা পায় বকনা। লকউ বজক্সজ্ঞস কক্সর উির পাক্সব না লে ইউক্সরাপ আর উির
আক্সমবরকাক্সত ক’িা ব্রযাক্সন্ির ক’িা কাপড়, জুতা ততবর হয়? লকন হয় না? বিক লকান মক্সন্ত্র
ত ীয় ববক্সশ্বর লদশগুক্সলাক্সত শ্রমবাজার এত সস্তায় পাওয়া োক্সি?
তত
এিাক্সবই প্রবতবি শ্রবমকক্সদর লদহ লেক্সক একবি নল লববরক্সয় লগক্সে বড় আক্সরকিা নক্সল । লস
নল লেক্সক রক্ত চু ক্সে খাওয়ার সময় পুাঁবজবাবদ লদক্সশর সাক্সহবরা কুবল কক্সর বকেু রক্ত লফক্সল
লদয়। বসংহিাগ গাক্সমৃন্িস মাবলকক্সদর খাবার লসই উবিষ্ট রক্ত। তক্সব উবিষ্ট বক্সল লসই
রক্সক্তর পুবষ্টগুণ কম নয়। আক্সমবরকা বা কানািার বসবিক্সজন নয় এমন বাংলাক্সদবশ গাক্সমৃন্িস
মাবলক্সকর সংখযা হাক্সতক্সগানা।
াকার বতন-চার-পাাঁচ তারা লহাক্সিক্সল মক্সদর লজায়ার আর বাঈবজক্সদর আড্ডা বক্সস। ববক্সদবশ
বায়ারক্সদর সুধা-সেীবনী সক্সমত আপযায়ন কক্সর বববজএমইএ। লিইবল স্টাক্সর খবর আক্সস—
বাংলাক্সদশ এখন নামী-দাবম সব ব্রযাক্সন্ির কাপড় বানায়—িবম বহলবফগার, বিক্সজল, রালফ
লক্সরন, লকলবিন লক্লইন, লবক্সনিন, মযাংক্সগা... ।
হু হু, বাবা আমরা আর ফবকবন্নক্সদর লদশ নই বুক্সঝে? লদশ লেক্সক ফবকবন্নর পুতক্সদর দূর করার
মহান ব্রক্সত েবদ দুই একিা িবন ধক্সস পক্সড় বকইবা োয় আক্সস? শ্রবমকক্সদর জীবন লতা তু ি
2 ওক্সয়বসাইি
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বজবনস, গাক্সমৃন্িস মাবলকরা লে লদক্সশর সরকার, আইনক্সক দুই পয়সা দাম লদয় না লসিা
হাবতরবঝক্সলর মাক্সঝ বববজএমইএ িবন লদক্সখ বক লবাঝা োয় না?
কাপক্সড় লে রক্ত বমশক্সে তাক্সত শুধু গাক্সমৃন্িস মাবলকই নয় আক্সরা বশল্পপবতক্সদর হাত আক্সে।
বসক্সমক্সন্ির বড় ববজ্ঞাপন—িাই এশ লনই। আড়তদাররা বাংলা স্টাইক্সল বস্তা খুক্সল মাবি-বালু
বমবশক্সয় আবার লসলাই কক্সর লদয়। লদক্সশর সবক্সচক্সয় বি রি উৎপাদক বাংলাক্সদশ বস্টল
বরক্সরাবলং বমল (ববএসআরএম) এর রি লববন্িং লিক্সস্ট উিীণৃ হক্সত পাক্সর না, ফািল লদখা োয়
। এ অপরাক্সধ তাক্সদর এক লাখ িাকা জবরমানা কক্সর ভ্রামযমান আদালত।3 কী সুন্দর শাবস্ত!
েবদ সািাক্সরর দুঘৃিনাক্সত রক্সির লদাে োক্সক তাহক্সল প্রবতবি বনহত মানুক্সের জীবক্সনর দাম
৩০০ িাকারও কম।
রানা প্লাজা বাংলাক্সদক্সশর একমাে লিাবা িরাি কক্সর বানাক্সনা দালান নয়। ক’িা দালাক্সন
পাইবলং হক্সি বিক মক্সতা? জায়গা বাাঁচাক্সত কলাক্সমর লবড় কমক্সে । বসক্সমন্ি জমাি বাাঁধক্সত
লদওয়ার মক্সতা সময় লনই, বকউবরং করা লতা দূক্সর োক। এ সরকাক্সরর আমক্সলই কাজ লশে
করক্সত হক্সব। এসব িবক্সন মুরবগ পালা হক্সল এক কো বেল—এখাক্সন গাক্সমৃন্িক্সসর িাবর
লমবশনপে চলক্সব। লমবশনগুক্সলার বনজস্ব একিা িাইক্সব্রশন আক্সে। ইবেবনয়াররা এসব বহক্সসব
ত ক্ষক্সক তাক্সদর বখরা বদক্সল খুবশ, কী
করার কো মক্সনই রাক্সখ না পক্সকক্সি িাকা এক্সল। কতৃপ
রাজউক, কী লপৌরসিা । সবাই লচাখ বন্ধ কক্সর সাধুবাবা হক্সয় োক্সব, পাাঁচতলার জায়গা
দশতলা উিক্সব বনবশ্চক্সন্ত।
এর সাক্সে আক্সে রাষ্ট্র। দুজৃক্সনর লতােণ আর বশক্সষ্টর দমন োর মূলনীবত। বববডং মাবলক রানা
সাক্সহবক্সক এলাকার এমবপ মুরাদ জং বনক্সজ এক্সস উিার কক্সর বনক্সয় লগক্সে।4 স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মখা
আলমগীর তত্ত্ব লঝক্সড়ক্সেন—লগি, লদয়াল আর স্তম্ভ ধক্সর ঝাাঁবক লদওয়া দালান ধক্সসর সম্ভাবয
কারণ। রানা সাক্সহক্সবর এতগুক্সলা হাইরাইক্সজর িাকার িাগ লকান পেৃন্ত োয় লসিা বুঝক্সত বক
কাক্সরা বাবক আক্সে?
৪.
3 জনকণ্ঠ ২৮ বিক্সসম্বর, ২০১০।
4 RTNN, ২৪লশ এবপ্রল ২০১৩
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এ পেৃন্ত লে েবব আমরা লদখলাম তা খুবই ধূসর, ববেণ্ণ। এই দুবনয়ায় আমরা বিকব কীিাক্সব?
প তবেবীক্সত ললািক্সক লকন্দ্র কক্সর েত সমসযা আক্সে তার সমাধান একিাই—আল্লাহক্সক বরেক্সকর
মাবলক বক্সল ববশ্বাস করা । কুরআন-সুন্নাহক্সত আল্লাহ স্পষ্টিাক্সব জাবনক্সয় বদক্সয়ক্সেন বরেক
অেৃাৎ মানুক্সের লবাঁক্সচ োকার জন্য ো বকেু লাক্সগ—িাকাপয়সা, খাদয, বস্ত্র, বাসিান, মেৃাদা,
তদবহক শবক্ত, মানবসক বুবি—সববকেু আল্লাহই বন্িন কক্সরন। কাক্সক কতিু কু লদক্সবন লসিা
পূবৃবনধৃাবরত। আল্লাহই বরেক বাড়ান আবার কমান। এই বন্িন লস্বিাচাবরতা নয়। বরেক
বাড়া-কমাক্সনার বণৃনার পক্সর আল্লাহ আমাক্সদর জাবনক্সয় লদন বতবন তার বান্দাক্সদর লখাজ-খবর
রাক্সখন, তাক্সদর বতবন লদখক্সেন।5 আল্লাহ জাক্সনন কার চাবহদা কতিু কু। বতবন লসিাক্সবই বরেক
বাড়ান বা কমান।6
আল্লাহ আর রােোক—এ কোিার মাক্সন আসক্সল কী? লে শ্রবমক লবানবি সকাক্সল লবগুন িতৃা
বদক্সয় িাত লখক্সয়বেল তার জন্য ঐ সকাক্সল ঐ খাবারবিই ললখা বেল। রানা সাক্সহব ফািলক্সক
পক্সলস্তারার খক্সস পড়া বক্সল চাবলক্সয় দুপুক্সর লে কাবচ্চ বববরয়াবন লখক্সয়বেল—তার কপাক্সল
লসবিই বেল। তার মাক্সন আমাক্সদর সবার কপাক্সল ললখা আক্সে আমরা কক্সব কখন কী খাব।
আল্লাহ আমাক্সদর পরীক্ষা বনক্সিন এিাক্সব লে আমাক্সদর সামক্সন লসই একই খাবারবি খাওয়ার
দুক্সিা পন্ো আসক্সব—হালাল আর হারাম। আমরা েবদ হালালবি লনই তাহক্সল আমরা মুবক্ত
লপক্সয় লগলাম পরকাক্সল। এই দুবনয়াক্সত আমাক্সদর ো পাওয়ার কো বেক্সলা তা বকন্তু একরবিও
বদলাক্সি না। বকন্তু লকউ েবদ পরকালক্সক লতায়াক্কা না কক্সর, আল্লাহর সামক্সন বহসাব
লদওয়াক্সক গ্রাহ্য না কক্সর হারাম পেবি লবক্সে লনয় তক্সব আল্লাহ তাক্সক তার ইহকাক্সলর
বরােিু কু লদক্সবন বক্সি বকন্তু পরকাক্সল লাবিত-অপমাবনত অবিায় জাহান্নাক্সম প্রক্সবশ
করাক্সবন।
রানা সাক্সহব েবদ বরেক্সকর বযাপারিা বুঝত তাহক্সল লিাবা দখল করত না। ফািলক্সক
পললস্তারার খক্সস পড়া বলত না। তার বরাে কাবচ্চ লস বিকই লপত। বকন্তু আজ রানা সাক্সহব
জাতীয় অপরাধী। সারাক্সদক্সশর মানুে তার মুক্সখ েু েু বেিাক্সব। তার সন্তাক্সনরা বাবার পবরচয়
বদক্সত লজ্জা পাক্সব আজীবন। শ্রবমক লবানবি েবদ বুঝক্সতন—আল্লাহ উিম বরবেকদাতা, বতবন
5 আল ইসরা, ১৭:৩০
6 আল আনকাবুত, ২৯:৬২
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ো বলক্সখ লরক্সখক্সেন তাই আসক্সব তাহক্সল বক বতবন কারখানায় শরীক্সরর রক্ত লবচক্সতন? লে
সংসাক্সরর আয় আল্লাহ বরাে লরক্সখক্সেন ৬০০০ িাকা লসখাক্সন স্বামী একাবক বাইক্সর কাজ
করুক আর স্বামী-স্ত্রী দুইজন বমক্সল কামাই করুক; বরাে ঐ ৬০০০ িাকাই!
োরা আল্লাহক্সক ববশ্বাস কক্সর না তারা বক্সল লবড়ায় লমাল্লারা লমক্সয়ক্সদর ঘক্সর বন্দী করক্সত চায়।
আিা ঘর বক কক্সয়দখানা লে তাক্সত মানুেক্সক বন্দী করা চক্সল? নাবক কারাগার ঐ গাক্সমৃন্িসিা
লেখাক্সন ু কক্সত-লবক্সরাক্সত হক্সল দশ জায়গায় অনুমবত বনক্সত হয়? বনক্সজর ঘক্সর লমক্সয়রা বন্দী
আর লম্পি মাবলক্সকর অবফস ঘক্সর লমক্সয়রা মুক্ত! লদহ লবক্সয় বশশুক্সদর লখলা বন্দীক্সত্বর বনদশৃন,
বসবকউবরবির হাত লসখাক্সন লখলা না করা অববধ লমক্সয়ক্সদর মুবক্ত লনই। এসব কো আবার
বশবক্ষত মানুেরা খায়ও বক্সি!
এ লদক্সশ নারী শ্রবমকক্সদর সহজলিযতার সুক্সোগ বনক্সয়ই গাক্সমৃন্িস নাক্সমর লশােণবশল্পিা
দাাঁবড়ক্সয় লগক্সে। হাত বাড়াক্সলই কমৃী পাওয়া না লগক্সল মাবলকরা মুক্সখর উপক্সর বলক্সত পারত না,
১৬৬২ িাকা লবতক্সন কাজ করক্সল কক্সরা নাহক্সল োও।
আল্লাহ লমক্সয়ক্সদর িাকা কামাক্সনার েন্ত্র বহক্সসক্সব স তবষ্ট কক্সরনবন, মা বহক্সসক্সব, লমক্সয় বহক্সসক্সব, স্ত্রী
বহক্সসক্সব স তবষ্ট কক্সরক্সেন। বাবা, স্বামী, িাই, সন্তান বাধয—কাজ কক্সর ঘক্সরর লমক্সয়ক্সদর
খাওয়াক্সব। বাইক্সরর কাজ লতা দূক্সরর কো ইমাম নববীর মক্সত রান্না-বান্না, কাপড় কাাঁচা,
লধায়া-লমাো─ইতযাবদ কাজও নারীক্সদর জন্য অবশয কতৃবয নয়।7
নারীমুবক্তর নাক্সম লমক্সয়ক্সদর সকাল ন’িা লেক্সক রাত ন’িা কুকুক্সরর মক্সতা খািাক্সনা লেক্সক
পুাঁবজবাক্সদর কাক্সলা লচহারািা স্পষ্ট হয়। লমক্সয়ক্সদর মুবক্তর নাক্সম ঘক্সরর বাইক্সর আক্সনা।
শ্রমবাজার সস্তা কক্সরা। উৎপাদন খরচ কমাও। আমাক্সদর এ বযাপারগুক্সলা বুঝক্সত হক্সব।
শয়তানক্সদর হাক্সত বনক্সজক্সদর লশােক্সণর জন্য তু ক্সল লদব না আমরা।
লমক্সয়রা পড়াক্সশানা বশখক্সব িববেযত প্রজক্সন্মর স্বাক্সেৃ; বশক্ষার উক্সেশয িাকা কামাক্সনা নয়। অেৃ
োড়া কাজ অেৃহীন এই ববশ্বাস মন লেক্সক সরাক্সত হক্সব। লমক্সয়রা পবরবাক্সরর জন্য কাজ
করক্সব। এক্সত িাক্সলাবাসা োকক্সব। সমাক্সজর জন্য কাজ করক্সব—িাক্তার, বশবক্ষকা, দবজৃ
7 ইমাম নববী রবচত শারহ সহীহ মুসবলম, িলুযম ১৪: প তষ্ঠা ১৬৪-১৬
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সবই হক্সব। এক্সত অক্সেৃাপাজৃন হক্সত পাক্সর, বকন্তু লসিা মূখয নয়। লে লবাঝা আল্লাহ লমক্সয়ক্সদর
উপক্সর চাবপক্সয় লদনবন লসিা লজার কক্সর কাাঁক্সধ তু ক্সল লনওয়ািা লবাকাবম।
আল্লাহ লে বরেক বরাে কক্সরক্সেন তা আসক্সবই এিা বুঝক্সল গাক্সমৃন্িস মাবলকরা শ্রবমকক্সদর
ন্যােয মজুবর বদক্সতন, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর কো লমক্সন ঘাম শুকাক্সনার
আক্সগই বদক্সতন। বায়ারক্সদর সামক্সন বমন বমন না কক্সর স্পষ্ট বলক্সতন—দক্সর না লপাোক্সল
লতামার কাজ আমার না করক্সলও চলক্সব। দালান ধক্সস োরা মক্সরক্সে তারা লে মাবির কবক্সর
লগক্সে, বশল্পপবতরা হািৃ এিাক কক্সর ঐ একই কবক্সরই লতা োক্সব ।
আমরা লেন আল্লাহক্সক একমাে বরবেকদাতা বক্সল বচনক্সত বশবখ, মানক্সত বশবখ, দুবনয়ার লমাহ
লেক্সক লবর হক্সত বশবখ । আল্লাহ লেন আমাক্সদর ললাি লেক্সক, জাহান্নাম লেক্সক রক্ষা কক্সরন।
আবমন।
১৪ই জমাবদউস সাবন, ১৪৩৪ বহজবর।
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ইসলাম লকনা
মদীনার বাজার। পড়ন্ত ববক্সকক্সল এক খক্সের এক্সস দাাঁড়াক্সলা একজন সাহাবার লদাকাক্সন।
কাবষক্ষত পক্সণযর দাম মনমত হওয়ায় বকনক্সত সম্মত হক্সলা লক্রতা। বকন্তু তাক্সক আশ্চেৃ কক্সর
বদক্সয় সাহাবা দূক্সরর আক্সরকবি লদাকান লদবখক্সয় বলক্সলন পণযবি লসখান লেক্সক বকনক্সত। দাম
একই, বজবনসও একই।
হাক্সলর বযবসা প্রশাসক্সনর োে লাবফক্সয় উক্সি বলক্সব এই জন্যই লতা ইহুবদরা সারা দুবনয়া
বনয়ন্ত্রণ কক্সর; মুসবলমরা বযবসাক্সয়র ‘ব’-ও লবাক্সঝ না। সনাতন বযবসানীবতক্সত খক্সের মাক্সন
হক্সলা হাক্সতর লক্ষী। হাক্সতর লক্ষী লকউ পাক্সয় লিক্সল? হািৃাক্সির বশক্ষকক্সদর মক্সত, দুই লক্ষক্সে
খক্সেরক্সক প্রবতদ্বন্দ্বীর কাক্সে পািাক্সনা োয়: েবদ লক্রতা লববশ খুক্সাঁ তখুাঁক্সত হয় আর েবদ লক্রতা
বিক ো চাইক্সে লসিা আমার কাক্সে না োক্সক। বকন্তু এোড়া লক্রতাক্সক বফবরক্সয় লদওয়া মাক্সন
বযবসায় লাল বাবত জ্বলা।
োক্সহাক, আমাক্সদর ঘিনার লক্রতাও হয়ক্সতা এসব সাত-পাাঁচ িাবক্সত িাবক্সত লগক্সলন অন্য
লদাকানিায়। পণযিা বকক্সন আবার লফরত আসক্সলন প্রেম লদাকাক্সন। সাহাবা তখন অন্য
আক্সরকজন খক্সেক্সরর সাক্সে কো বলক্সেন। এিাই আল্লাহর ববধান—েত িাকার বববক্র হওয়ার
কো বেল, তত িাকার বববক্র হক্সবই। এিা আল্লাহর লদওয়া বরেক্। ো আসার কো বেক্সলা তা
আসক্সবই। মাঝখান লেক্সক আমাক্সদর পরীক্ষা হক্সব—লসই বরেক্ িা লপক্সত বগক্সয় আমরা কী
হালাক্সল সন্তুষ্ট োকলাম নাবক হারাক্সমর িু ক্সব লগলাম।
সাহাবা বজক্সজ্ঞস করক্সলন লক্রতাক্সক, ‘পাওবন লতামার বজবনস?’
– লপক্সয়বে, বকন্তু আবম অন্য একিা বজবনক্সসর জন্য এক্সসবে।
– কী?
– তু বম োর কাক্সে আমাক্সক পাবিক্সয়বেক্সল লস আমারই ধক্সমৃর মানুে—ইহুবদ। আমরা
লতামাক্সদর পেন্দ কবর না। বকন্তু তু বম একজন বযবসায়ী হক্সয় প্রবতদ্বন্দ্বীর কাক্সে আমাক্সক
পািাক্সল,মুসবলম হক্সয় একজন ইহুবদক্সক বযবসার সুক্সোগ কক্সর বদক্সল? লকন?
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– কারণ আল্লাহ আমাক্সক আজক্সকর মত েক্সেষ্ট বরেক্ বদক্সয়ক্সেন। আর ও লবচারা সকাল লেক্সক
বক্সস আক্সে–আজ লকান বববক্রই হয়বন ওর। তারও লতা পবরবার আক্সে। একজন খক্সের
লপক্সলও তার নুযনতম চাবহদািু কু হয়ত বমিক্সব।
লক্রতাবি হতবাক হক্সয় িাবল—লে ধমৃ মানুক্সের কলযাক্সণর কো এিাক্সব মানুেক্সক িাবক্সত
লশখায় লসিা সতয বই বমেযা হক্সত পাক্সর না। প ণযবকনক্সত এক্সস ইহুবদ বযবক্তবি জান্নাত বকক্সন
বনক্সয় চক্সল লগল।
ইসলাম বকন্তু এিাক্সবই প তবেবীক্সত েবড়ক্সয়ক্সে। তাবত্ত্বক আক্সলাচনার মাধযক্সম না, জীবক্সন
প্রবতফলক্সনর মাধযক্সম।
সাহাবারা লেবদন ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ’ কাবলমািা আত্মি করক্সলন লসবদন লেক্সক তারা বুঝক্সত
পারক্সলন আল্লাহর ইবাদাত শুধু মাসবজক্সদ সীমাবি নয়, কীিাক্সব জীবনোপন হক্সব, কীিাক্সব
বযবসা করক্সত হক্সব লস বযাপাক্সরও আল্লাহর বকেু বলার আক্সে।
১১ জমাবদউস সাবন, ১৪৩৪ বহজবর।
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কম্বল লকালাজ
লিক্সববেলাম ভ্রমণকাবহনী বলখব। োরা আমাক্সদর কম্বল ববতরণ অবিোক্সন সােী হক্সত
পাক্সরনবন তাক্সদর জংবল বুক্সনাফু ক্সলর িকিক্সক লাল রঙ লদখাব, বঝবরর শব্দ লশানাব, কল্পনার
কাক্সপৃক্সি উবড়ক্সয় আনব পাহাড় আর উপতযকা লেক্সক। লচক্সয়বেলাম গল্প বলক্সত—শীক্সতর
লচাক্সি ঘুম লিক্সি োওয়ার গল্প, জক্সলকাদায় মাখামাবখ হবার গল্প, ক্ষু ধা লাগার গল্প, ক্ষু ধা
লমিার গল্প। ইক্সি বেল পাহাক্সড়র গা খুাঁক্সড় লবর কক্সর আনা িান্িা আলুর স্বাদিাও িাগ কক্সর
লনব সবার সাক্সে। লিক্সববেলাম লসই হাক্সসাজ্জ্বল মুখগুক্সলার গল্প বলব োরা কম্বলিা বুক্সক
জবড়ক্সয় লদৌক্সড় বাবড় বফক্সরবেক্সলন। অেবা লসই বকয়াং বুবড়র কো বলব লে বুক্সক আর বপক্সি
দু’লিা কলবস লবাঁক্সধ পাবনর লখাক্সজ চক্সল এক্সবলা-ওক্সবলা। বকংবা লসই মসবজক্সদর ইমাক্সমর
কো োর বিক্সনর চাল চু ইক্সয় কুয়াশা ব তবষ্টর পাবনর মত লফািায় লফািায় ঝক্সর ঘক্সরর লিতক্সর।
লিক্সববেলাম গ্রাক্সমর মানুেক্সদর জীবন সংগ্রাক্সমর বকেু দতশয শহুক্সর লচাক্সখর সামক্সন তু ক্সল ধরব।
পারলাম না। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলবেক্সলন আবম ো জাবন লতামরা
েবদ না জানক্সত তাহক্সল হাসক্সত কম, কাাঁদক্সত লবশী। পাবৃতয চট্টগ্রাক্সমর এবাক্সরর োোিাক্সত
এমন বকেু লদখলাম, এমন বকেু জানলাম ো বুক্সকর মক্সধয িারী পােক্সরর মত লচক্সপ বক্সস
আক্সে।
ববজ্ঞাক্সনর সাক্সে োকার ফক্সলই লবাধহয় বযবক্তগতিাক্সব আবম একিু অববশ্বাসী ধাাঁক্সচর,
ববক্সশেত নানাববধ কনসবপক্সরবস বেওবরক্সত আমার এক্সকবাক্সরই ঈমান আক্সসনা। পাবৃতয
চট্টগ্রামক্সক লকন্দ্র কক্সর পবশ্চমাক্সদর নানা পবরকল্পনা রক্সয়ক্সে, তারা এক্সক বাংলাক্সদশ লেক্সক
আলাদা করক্সত চায় – এমন একিা কো হাওয়ায় িাসবেল অক্সনকবদন ধক্সরই। আমার
স্বিাক্সবর লদাক্সেই লতমন গাক্সয় মাবখবন। বকন্তু এবার বনক্সজর লচাক্সখ ো লদক্সখ আসলাম, ো
শুনলাম তাক্সত হিাৎ লচাক্সখর সামক্সন একিা মাকড়সার জাল লদখক্সত লপলাম। মাকড়সার জাল
বলা আসক্সল বিক ইনসাফ হক্সলানা, মাকড়সা লপক্সির দাক্সয় জাল পাক্সত; এই জাল োরা
লপক্সতক্সে তাক্সদর লপক্সির ক্ষু ধা বমক্সিক্সে বহু আক্সগই বকন্তু লচাক্সখর ক্ষু ধা আক্সজাববধ লমক্সিবন।
বযাপারিা বনক্সয় ববস্তাবরত বলখক্সত পারবে না—পবরসংখযাক্সনর পরীক্ষায় পাশ করক্সব এমন
তক্সেযর অিাক্সব। ললখািা োক্সদর ববরুক্সি োক্সব তারা পক্সনর হাজার মাইল দূর লেক্সক তামাশা
করক্সত আক্সসবন, অক্সনক আাঁি-ঘাাঁি লবাঁক্সধই এক্সসক্সে। আমাক্সদর হুশ হক্সয়ক্সে অবত অল্প বদন
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হক্সলা। তক্সব আমরাও লচষ্টা করবে। আল্লাহ েবদ সাহােয কক্সরন তক্সব আমরাও একবদন তাক্সদর
আসল লচহারািা মানুক্সের সামক্সন তু ক্সল ধরব। তক্সব লস অবিান পেৃন্ত লেক্সত আমাক্সদর অক্সনক
কাজ করক্সত হক্সব, আক্সরা অক্সনক লবশী আত্মতযাগ করক্সত হক্সব।
এ ললখািা তাই লকান ললখা নয় বরং আমাক্সদর সাক্সে োরা ১৪৩৪ বহজবরক্সত শীতাতৃক্সদর
সাহােযাক্সেৃ কাজ কক্সরক্সেন তাক্সদর বকেু িু কক্সরা অবিজ্ঞতার সমাহার। সবারই বুক ফাক্সি বকন্তু
মুখ ফাক্সি না ববধায় প্রায় চবল্লশজক্সনর দলবির সবার কো এখাক্সন আক্সসবন। তক্সব সবার পক্ষ
লেক্সক ক্ষমা লচক্সয় বনবি এ মক্সমৃ লে আমাক্সদর সীমাবিতার জন্য লে লদরীিা হক্সয়ক্সে, আক্সরা
লববশ মানুেক্সক আক্সরা িাক্সলািাক্সব শীক্সতর কাপড় লপৌক্সে লদওয়াক্সত লে কমবতিা হক্সয়ক্সে—
লসিা লেন দাতারা ক্ষমা কক্সরন। আল্লাহ লেন আমাক্সদর এবং দাতাক্সদর উক্সেশযিা কবুল কক্সর
লনন, আমাক্সদর দান ও কাজগুক্সলার বববনমক্সয় আমাক্সদর ক্ষমা কক্সর লদন। আবমন।
শাবহদ, বাংলাক্সদশ লরলওক্সয়
শুক্রবার রাক্সতর শযামলী বাক্সস লচক্সপ রওনা হক্সয়বেলাম চাাঁপাইনবাবগে লজলার বশবগে
উপক্সজলার বাবুপরু া গ্রাক্সমর উক্সেক্সশয, সাক্সে বেল ১৫০ কম্বল। গ্রামবি বেল পদ্মা নদী
তীরবতৃী। গ্রাক্সমর প্রায় সবাই নদী িািা মানুে, তাই খুব দুি প্রকত বতর। কম্বল ববতরণ কাক্সজ
িানীয় প্রবতবনবধ বেল আবমনুল িাই, সকাল ১১ িার বদক্সক উনার বাবড়র কাক্সেই এক উিাক্সন
ববতরণ কাজ শুরু হয়। লেক্সহতু পূক্সবৃ বলস্ট বেল তাই ববতরক্সণ ববক্সশে লকান সমসযা হয়বন,
তক্সব লেিা পীবড়ত কক্সরক্সে—অসংখয মানুক্সের জীণৃ, শীণৃ কাপড় গাক্সয় দাবড়ক্সয় োকা োক্সদর
নাম বলক্সস্ট বেল না। ববতরক্সণর লশক্সে েখন আবম আবমনুল িাই এর বাসার বদক্সক োবিলাম
তখন অক্সনক ললাক আমার বপেক্সন বপেক্সন আসবেল প্রচণ্ড শীক্সতর কষ্টক্সক িু ক্সল োকার সম্বল,
একিা কম্বক্সলর জন্য। একিা মবহলা বপেু ই োড়বেল না, বারবার বলবেল নতু ন একিা বলস্ট
করার জন্য লেখাক্সন তার নামিা োকক্সব—তসবলমা। েখন সবাইক্সক ঐ বাবড় লেক্সক সবরক্সয়
লফলা হল, তখক্সনা লদবখ ঐ মবহলাক্সক, জানালা ধক্সর একই কো বারবার বলবেল। বলক্সস্টর
মক্সধয োরা তখক্সনা আক্সসবন (দূরবতৃী গ্রাক্সম োক্সক ববধায়) তাাঁক্সদর লেক্সক একিা কম্বল
চাইবেল। বকন্তু আবম লদইবন লকননা তখন বলক্সস্ট োাঁক্সদর নাম আক্সে তারা পাক্সব না এবং
নতু ন সমসযা শুরু হক্সব। এই বযবেত মন বনক্সয়ই আমার বফরক্সত হল। এর বকেু বদন পর েখন
াকায় প্রচণ্ড শীত পড়ল, আবম দুপক্সস্তর লমািা কম্বল গাক্সয় েখন ঘুমাক্সত লেতাম তখন ঐ
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মবহলার কো মক্সন পড়ত। বনক্সজক্সক খুব অপরাধী মক্সন হয়, আবার এই বক্সল বনক্সজক্সক শান্তনা
লদই লে বকেু িাই-লবাক্সনর কষ্টাবজৃত অক্সেৃ লকনা কম্বল লতা ১৫০ নারীপুরুক্সের মাক্সঝ লপৌাঁক্সে
লদয়া হক্সয়ক্সে লেিা তাক্সদর আল্লাহ্ এর তরফ লেক্সক লদয়া হক।
লসাক্সহল, ববমস
প্রায় সাক্সড় বতন লাখ িাকা আক্সে গুলশান অবফক্সস, লসখান লেক্সক বনক্সয় লেক্সত হক্সব
বিবাজাক্সর। একসাক্সে এত িাকা, াকার রাস্তা–মানবসক চাপ বেল অক্সনক। লেক্সহতু আমার
বনজস্ব পবরবহন লনই তাই পাববলক বাহন োড়া উপায় লনই। বপকআপ িযান বনক্সয় অপু িাই
আসক্সব রাত নিায়। মাদ্রাসা োেক্সদর জন্য বসংক্সগল সাইক্সজর কম্বল চাই, লেক্সত হক্সব
গুবলিাক্সন কম্বক্সলর গুদাক্সম। দুজন স্টাফক্সক লফাক্সন লোগাক্সোগ করক্সত হক্সব—অবফস লেক্সক
পাাঁচ বস্তা কাপড় বনক্সয় আসক্সব বিবাজার। আলহামদুবলল্লাহ আল্লাহ সহায় হওয়ায়
প্রবতরাক্সতর মক্সতা লসবারও কম্বল লকনার কাজ লশে করক্সত লপক্সরবে িাক্সলায় িাক্সলায়। সব
লশে কক্সর বাসায় বগক্সয় লপৌোক্সত লপৌোক্সত রাত বাক্সরািা। এমন রাত গত বতন মাক্সস কয়বার
এক্সসক্সে? োক, লসিা নাহয় শুধু আল্লাহই জানুক।
বতশাদ, বুক্সয়ি
রাত সাক্সড় ১০িা। গাবতবল বাস স্টযাক্সন্ি বিক্সকি হাক্সত বক্সস আবে। কুবড়গ্রাক্সমর উবলপুর োব
কম্বল বনক্সয়। বাস োড়ক্সত ১৫ বমবনি বাবক আর কম্বক্সলর িযান তখনও শাহবাগ। বাধয হক্সয়
বিক্সকি লফরত বদক্সয় অন্য বাক্সসর লখাাঁক্সজ লগলাম। বকন্তু উবলপুক্সরর বাস আর পাওয়া লগল না।
অক্সনকক্ষণ লখাাঁজাখুাঁবজর পর কুবড়গ্রাক্সমর একিা মুবড়র বিন িাইপ বাক্সসর সন্ধান লপলাম।
কম্বল আসক্সে, ওবদক্সক উবলপুক্সরও ললাক বক্সস আক্সে তাই লচাখ বন্ধ কক্সর বিক্সকি বনক্সয়
লফললাম। কম্বল এক্সস লপৌোক্সলা বাস োড়ার বিক আক্সগ। তাড়াহুক্সড়া কক্সর কম্বল বাক্সসর োক্সদ
উবিক্সয় বাক্সস উক্সি বসলাম আমরা দুইজন। লসই মুবড়র বিন তার রূক্সপর সােৃকতা গুক্সণর
মাধযক্সম প্রমাণ করক্সত পবেমক্সধয বতনবার নষ্ট হক্সয় লশেক্সমশ লিারক্সবলা েমুনা লসতু র লগাড়ায়
লশে লগাঙাবনিু কু বদক্সয় লেক্সম লগল। বকেু বুক্সঝ ওিার আক্সগই ড্রাইিার হাওয়া লগল। বতন বস্তা
কম্বল বনক্সয় শুরু হল এক অদ্ভুত ভ্রমণ। বাক্সসর লহল্পার আর সুপারিাইজার োেীক্সদর চাক্সপ
বাধয হক্সয় রাস্তায় অন্য একিা বাস োবমক্সয় তাক্সত কক্সর আমাক্সদর লসতু র ওপাক্সর বসরাজগে
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বনক্সয় লগল। লসখান লেক্সক অন্য বাক্সসর বযবিা করার আশ্বাস শুক্সন আমরা কম্বল নাবমক্সয়
একপাক্সশ রাখলাম। বকন্তু বািালীক্সক লদওয়া আরও অক্সনক আশ্বাক্সসর মত লহল্পার আর
সুপারিাইজারও ববশ্বাসক্সক বুক্সড়া আিুল লদবখক্সয় সুক্সোগ বুক্সঝ পাবলক্সয় লগল। অন্যান্য োেীরা
বনক্সজক্সদর মক্সতা কক্সর বববিন্ন বাক্সস উক্সি লগক্সলও লকাক্সনা বাসই বস্তা সহ আমাক্সদর বনক্সত
রাবজ হবিল না।
সকাল সাক্সড় ১০িা। আমরা দুজন আর ইজক্সতমা লফরত এক তাববলবগ িাই বাক্সদ আর
লকানও োেী লনই। অক্সনক লচষ্টার কক্সর আরও এক-লদড় ঘন্িা পর লসই তাববলবগ িাই (বাবু
িাই) একিা ট্রাক্সক কক্সর রংপুর পেৃন্ত োওয়ার বযবিা করক্সলন। লিক্সলিু ক্সল বস্তা উবিক্সয় শুরু
হল এক নতু ন অবিজ্ঞতা। ট্রাক্সকর লপেক্সন কক্সর উির বক্সির ‘মবফজ’ স্টাইক্সল ঝাাঁকুবন লখক্সত
লখক্সত চারপাশ লদখা। এর মাক্সঝ অক্সনক হািু ক্সর, বযবসায়ী, শ্রবমক উিল, নামক্সলা। একবার
ড্রাইিারও বদল হয়। নানান বকবসক্সমর মানুক্সের নানান সুক্সরর কোবাতৃা শুনক্সত শুনক্সত বগুড়া,
গাইবান্ধা লপবরক্সয় ববকাল ৪িায় রংপুক্সর বগক্সয় লপৌোলাম। আবার বস্তা িাউনক্সলাক্সির পালা।
রাস্তার একপাক্সশ বস্তা লরক্সখ একিা লহাক্সিক্সল প্রায় ২০ ঘন্িা পর খাওয়া-দাওয়া করলাম।
খাওয়া লশক্সে রংপুক্সরর মিানৃ লমাড় লেক্সক আক্সরক ললাকাল বাক্সস কক্সর কুবড়গ্রাক্সমর উক্সেক্সশয
োো। সন্ধযা লপবরক্সয় কুবড়গ্রাক্সম লপৌেলাম। লসখাক্সন দুইজক্সন বমক্সল বস্তা নামাক্সনার পর কুবলরা
এক্সস মজুবর চাইক্সলা। মাল লেই নামাক িাবমৃনাক্সল নামাক্সল মজুবর বদক্সতই হক্সব এই বশক্ষা
অজৃন কক্সর কুবলর মজুবর বদক্সয় উবলপুক্সর োওয়ার উপায় খুাঁজক্সত লাগলাম। বাবু িাই কুবড়গ্রাম
লনক্সম তার বাসায় চক্সল োন। আল্লাহ্ উনাক্সক বমবলক্সয় বদক্সয়বেক্সলন বক্সলই লকানওক্রক্সম আমরা
গন্তক্সবয লপৌেক্সত পাবর। তারপর একিা অক্সিা িাড়া কক্সর তাক্সত দুক্সিা বস্তা লিক্সস ু বকক্সয় আর
একিাক্সক অক্সিার ওপক্সর লবাঁক্সধ আমরা ড্রাইিাক্সরর দু’পাক্সশ উক্সি ববস। গন্তবয উবলপুর।
অন্ধকার শীক্সতর রাক্সত এবক্সড়া-লখবক্সড়া রাস্তা লপবরক্সয় অবক্সশক্সে রাত ৯িা নাগাদ উবলপুর
লেক্সক আরও ৮ বকবম. লিতক্সর অনন্তপুর গ্রাক্সম বগক্সয় লপৌাঁোই। Once in a lifetime
অবিজ্ঞতা বনক্সয় সকাল সাতিার বদক্সল আমরা গন্তক্সবয লপৌাঁোই রাত ৯িায়। শুক্সনবে আন্তবরক
প্রক্সচষ্টা নাবক মানুক্সের অন্তর পেৃন্ত লপৌাঁোয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লেন আমাক্সদর
লপৌাঁোক্সনা কম্বলগুক্সলা বদক্সয় শারীবরক উষ্ণতা লদওয়ার পাশাপাবশ লসই মানুেগুক্সলার অন্তক্সরও
আল্লাি প্রবত উষ্ণ কত তজ্ঞতা স তবষ্ট কক্সর লদন।
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লজক্সবল, চু ক্সয়ি
আকাক্সশ পূবণৃমা। লসই লজােনায় েতদূর লদখা োয় শুধু বাবল আর কলাগাে। আর বকিু লনই।
‘১০ সাক্সলর এক শীক্সতর রাক্সত লালমবনরহাক্সির এক চক্সরর এই দতশয আমার মাোয় লগাঁক্সে
োয়। লসখাক্সন কযাবরয়াক্সরর মূবেক লদৌড় লনই, স্টযািাস বনক্সয় অহংক্সবাক্সধর কামড়াকামবড়
লনই। শুধু আক্সে লকাক্সনাক্রক্সম লবাঁক্সচ োকার প্রবতক্সোবগতা। বগক্সয়বেলাম শীতাতৃক্সদর কম্বল
বদক্সত। মক্সন বেল মহত্ত্বক্সবাক্সধর আত্মপ্রসাদ। বকন্তু কম্বল লপক্সয় লসখাক্সনর বশশু আর ব তিক্সদর
ত মুখ আর আবতক্সেয়তা আমাক্সক আমার লিতক্সরর তদন্যতার মুক্সখামুবখ কক্সর লদয়। লসই
তি
কম্বল শীক্সতর রাতগুক্সলায় তাক্সদর কতিা আরাম বদক্সয়ক্সে জাবন না তক্সব লসই অবিজ্ঞতা
আমাক্সক জীবন বচনক্সত বশবখক্সয়ক্সে। আর লসই অবিজ্ঞতার জন্য আবম লসই নাম না-জানা
মুখগুক্সলার প্রবত, আমাক্সক সাক্সে কক্সর বনক্সয় োওয়া অসাধারণ বকেু িাইক্সদর প্রবত আর
সক্সবৃাপবর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার প্রবত অক্সশে কত তজ্ঞ।
তাবহন, লচইে বিম
গত ২৮ জানুয়ারী অপু িাইক্সয়র মাধযক্সম আবম আর বনশান রাক্সশদ লালমবনরহাি বগক্সয়বেলাম
শীক্সতর কাপড় বদক্সত। াকায় িান্িা কম হক্সলও লালমবনক্সত এখক্সনা লবশ িান্িা। ওখানকার
িানীয় এক মাদ্রাসার বিচার হুক্সসন িাইক্সয়র সাক্সে বমক্সল প্রায় ৩০০ কম্বল লদয়া হল।
আলহামদুবলল্লাহ, লবশ িাক্সলাই হক্সয়ক্সে পুক্সরা কােৃক্রম।
শীক্সতর কাপড় বদক্সত বগক্সয় লেই বজবনসিা লালমবনক্সত লববশ লচাক্সখ পড়ল তা হক্সলা বিস্টান
বমশনারীক্সদর আবধপতয। ‘ধমৃ বনরক্সপক্ষ’ বাংলাক্সদক্সশ বিস্টানরা তাক্সদর ধমৃপ্রচার করক্সতই
পাক্সর। বকন্তু বযাপারিা শুধু এতিু কুক্সত সীমাবি োকক্সল হত। লালমবনক্সত লদখলাম
বিস্টানক্সদর পবরচাবলত নানারকম সংগিন এমনবক ইসলাবমক লসন্িার, মসবজদও আক্সে।
লসখাক্সন মুসলমানক্সদর বিস্টবাদ বমবশ্রত ববকত ত ইসলাক্সমর দাওয়াত লদয়া হয়। তাক্সদর বকেু
বই লদক্সখ লতা আমার লচাখ কপাক্সল। কুরআক্সনর আয়াত আর হাদীক্সস িরা বকেু বকেু বই
লদক্সখ অক্সনক মুসবলমই লবাকা বক্সন োক্সব। অেচ পুরা বই লসইসব কুরআন আর হাদীক্সসর
অপবযাখযায় িবতৃ। আর বাবক বইগুক্সলা িরা বশরক-কুফরীক্সত। এইসব বই পড়ক্সল আপবন
জানক্সত পারক্সবন বকিাক্সব একজন িাক্সলা মুসবলম হক্সয়ও আপবন বিস্টান হক্সত পারক্সবন,
www.i-onlinemedia.net

Contents
বাক্সের বাইক্সর

36

বকিাক্সব কুরআক্সন আল্লাহ মানুেক্সক প তবেবীক্সত বাইক্সবল প্রবতষ্ঠা করক্সত বক্সলক্সেন, আক্সরা কত
বক!
লকাবি লকাবি িাকা বিস্টানরা লসখাক্সন খরচ করক্সে তাক্সদর দাওয়াক্সতর কাক্সজ। িাকার ললাি
লদবখক্সয় লসখাক্সন গবরব মুসবলমক্সদর বখস্টান বানাক্সনা হক্সি। আর েোেে জ্ঞাক্সনর অিাক্সব
িাকার বববনমক্সয় লসখানকার গবরব ললাকগুক্সলা তাক্সদর দ্বীন বববক্র কক্সর বদক্সি। বানাক্সনা হক্সি
বমশনারী স্কুল লেখাক্সন মুসবলম লেক্সল-লমক্সয়রা পড়ক্সে। পড়ার ফাাঁক্সক ধীক্সর ধীক্সর বমবশক্সয় লদয়া
হক্সি বমেযা ধক্সমৃর ববে। গবরব লেক্সল-লমক্সয়র জন্য তাক্সদর আক্সরক অবিনব আববস্কার হক্সলা
‘বন্ধু’! এখাক্সন স্কুক্সলর প্রক্সতযক োেোেীক্সক পবরবচত কবরক্সয় লদয়া হয় এক বন্ধুর সাক্সে লে
বকনা আক্সমবরকা, ইংলযান্ি বা ইতাবলক্সত বক্সস লসই লেক্সল বা লমক্সয়র ১৮ বের বয়স পেৃন্ত
োকা, খাওয়া ও বচবকৎসা সহ সব খরচ বহন করক্সব। এসক্সবর ববরুক্সি বকেু বলক্সলই
বমশনারীরা আপনার নাক্সম লজ.এম.বব মামলা িু ক্সক বদক্সব। আর লজ.এম.বব-র মামলার কো
শুনক্সল পুবলশক্সদরও লচাখ বড় বড় হক্সয় োয়।
তারপরও ঝু বক বনক্সয় হুক্সসন িাই ললাকিা প্রায় একাই কাজ কক্সর োক্সিন। লালমবন শহক্সর
একিা মাদ্রাসা লদয়ার িাকা না োকক্সলও বতবন লেক্সম লনই। সাধযমত লচষ্টা কক্সর োক্সিন স্কুলমাদ্রাসা প্রবতষ্ঠার, অজপাড়া গাাঁক্সয় ইসলাক্সমর আক্সলা েবড়ক্সয় লদয়ার। িাবব কী হক্সলা আজ
আমাক্সদর লে আমরা বকেু ই করক্সত পাবর না? পাবর না লসখাক্সন বগক্সয় মানুেক্সদর ইসলাক্সমর
দাওয়াত বদক্সত, পাবর না বকেু িাকা বদক্সয় লালমবন শহক্সর মাদ্রাসার জন্য একিু জবম বকক্সন
বদক্সত। আফক্সসাস লাক্সগ …
মাহমুদ হাসান কাওসার (বফ্রলযািার)
আজক্সক সবগুক্সলা কম্বল লশে হক্সয়ক্সে, আবম ১১০% লচষ্টা কক্সরবে শুধুমাে গরীবক্সদর খুক্সজ
লবর কক্সর লদয়ার জন্য। বকন্তু মাক্সি কাজ করা সবতযই কবিন গ্রাক্সম কক্সয়কজনক্সক লদয়ার পর
জানক্সত পাবর তারা বমেযা বক্সলক্সে, হয়ক্সতাবা তারা কম্বল পাওয়ার উপেুক্ত বেল না, োই লহাক,
অবনিাকতত এ ববেক্সয়র জন্য আবম ক্ষমাপ্রােী। কম্বলগুক্সলা িাল মাক্সনর হওয়ায় োক্সদর হাক্সত
বদক্সয়বে তাক্সদর হাক্সত বদক্সয় একিা তবত ি অনুিব কক্সরবে, গ্রাক্সম অক্সনক ব তি মবহলারা কম্বলবি
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বনক্সয় সাক্সে সাক্সে গাক্সয় জবড়ক্সয় লদায়া শুরু কক্সর বদক্সয়ক্সে। আল্লাহ তায়ালা তাক্সদর লদায়াক্সক
কবুল করুন, আমীন।
প তে,ু াকা ববশ্বববদযালয়
গাবড়র বিতক্সর লকবল বতন জক্সনর জায়গা হত। আমরা মানুে ৬ জন ড্রাইিার আর লহলপার
সহ। আমাক্সদর মক্সধয সবক্সচক্সয় বড় বেবন, বতবন বিতক্সর বসক্সলন ড্রাইিার এবং লহলপার এর
সাক্সে। আমরা বাবক বতন জন বসলাম ট্রাক্সকর বপেক্সন। কম্বল রাখার পক্সর জায়গা লতমন
একিা বেল না, তক্সব ৩ জন একিু লচক্সপ চু ক্সপ বসা োয়। আক্সগ লেক্সক জানতাম লকাোয়
বসক্সত হক্সব। লসিাক্সবই গরম কাপড় পক্সড় ততবর বেলাম। াকার মক্সধয িান্িা লতমন বেল না।
তক্সব াকা হক্সত লবর হক্সত হক্সত িান্িা লাগা শুরু হল। বতন জক্সন বতনবি কম্বল বনক্সয় বসলাম।
বকেু ক্ষণ পর পড়ল প্রচন্ি কুয়াশা। েত আগাই, েত রাত বাক্সড়, কুয়াশা ততই বাক্সড়। এক
পেৃায় ড্রাইিার গাবড় োবমক্সয় লদয় এক পাক্সম্পর সামক্সন। কারণ—কুয়াশা। কুয়াশা বেল বিকই,
তলব আরও গাবড় বিকই চলবেল। আমরা তাক্সক বললাম এখাক্সন দাাঁড়াক্সল অক্সনক লদবর হক্সয়
োক্সব। তাোড়া, েত লদবরই কবর না লকন, কুয়াশা লতা কমক্সব না। কোর লতমন একিা গ্রাহ্য
করল না ড্রাইিার। লস গাবড় বন্ধ কক্সর লহলপার এর সাক্সে বদল ঘুম। আমরা বপেক্সন বক্সস
শীক্সত কাাঁবপ। না লপক্সর একপেৃাক্সয় আমরা লপক্সট্রাল পাক্সম্পর এক োউবনর বনক্সচ একিা লবক্সি
বসলাম। বকেু ক্ষণ গল্প কক্সর সময় কািালাম। মাক্সঝ উক্সি একিু হািাহাবি ও করলাম।
ড্রাইিার এর ঘুম িাক্সি নাবক লখাাঁজ বনবি খাবল। লজার কক্সর উবিক্সয় গাবড় চালাক্সত বলার
সাহসও পাই না আবার। কখন ঘুম এর লঘাক্সর গাবড় বনক্সয় লকান পুকুক্সর লফক্সল লদয়। তাোড়া
কুয়াশাও লতা কক্সম না। এিাক্সব ঘন্িা খাবনক কাক্সি। অবক্সশক্সে সাখাওয়াত িাই ড্রাইিার লক
লিক্সক বক্সল অক্সনক ঘুম হক্সয়ক্সে, এবার উক্সিা। আমরা আবার োো শুরু করলাম।
শরীফ আবু হায়াত অপু, সক্সরাবর
ি. সাইফু ল্লাহ কম্বল বদক্সিন লস্টজ লেক্সক। দুক্সিা বিবি চযাক্সনল লেক্সক কযাক্সমরা এক্সসক্সে—
তারা লরকিৃ করক্সে। লসৌবদ আরক্সবর বরয়াদ প্রবাসী লে িাইক্সয়রা িাকািা পাবিক্সয়ক্সেন তাক্সদর
ইক্সি কম্বল লদওয়ার খবরিা লেন বমবিয়ায় আক্সস। হুজুররা লে শুধু হাত লপক্সত লনয় না,
মানুেক্সক লদয়ও—এ বযাপারিা লেন সবাই জাক্সন। সবাই লেন জাক্সন লদক্সশর মসবজদ ও
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মাদ্রাসাগুক্সলাক্সক লকন্দ্র কক্সর লে ববশাল োণকাজ চক্সল প্রবত বের ললাক্সকর অক্সগাচক্সর লসগুক্সলা
লিাি কামাক্সনার জক্সন্যও না, দানবীর বক্সল নাম কুড়াক্সনার জক্সন্যও না। আবম চবকক্সত লববরক্সয়
এলাম—এক িাই তার মাদ্রাসািা এক নজর লদখার জন্য অনুক্সরাধ কক্সরবেক্সলন, লসখাক্সন
োব। মির সাইক্সকক্সলর বপেক্সন লচক্সপ বসলাম। মাবির রাস্তা লেক্সড় বপচ ালা পে ধক্সর বকেু দূর
লেক্সতই এক ব তিাক্সক লদখলাম। বয়স আন্দাজ করা শক্ত—আবশ, নব্বুই, একশ… খুব কষ্ট
কক্সর লাবিক্সত ির বদক্সয় লকাক্সনািাক্সব শরীরিাক্সক বক্সয় বনক্সয় োক্সিন। বুক্সক রাখা কম্বলিাক্সক
আক্সরকহাক্সত মুক্সিা কক্সর ধক্সর লরক্সখক্সেন। আবম জাবন না এই বুবড়মার বাড়ী লকাোয়, কতদূর
রাস্তা বতবন এিাক্সব লহাঁক্সি এক্সসক্সেন। আমাক্সদর লপৌোক্সত অক্সনক লদরী হক্সয় বগক্সয়বেল—হয়ত
বতবন অক্সনকক্ষণ অক্সপক্ষা কক্সরক্সেন কম্বলবি পাওয়ার জন্য। তার হাাঁিার িিীক্সত এমন একিা
বকেু বেক্সলা লে চশমার কাাঁচিা ঝাপসা হক্সয় আসক্সত লাগল।
আবম জাবন বমবিয়াক্সত, আমাক্সদর মুসবলমক্সদর খুব খারাপিাক্সব লদখাক্সনা হয়—আমাক্সদর
আদক্সল রাজাকারক্সদর েবব আাঁকা হয়, কুরআন হাবদক্সসর িাো বযবহার কক্সর রি-রস ললখা
হয়। এও জাবন মানুে অন্যক্সক িাক্সলা কাক্সজ করক্সত লদখক্সল উৎসাবহত হয়, লে বনক্সজ কখক্সনা
দান কক্সরবন লসও পক্সকক্সির বদক্সক হাতিা বাড়ায়। সব লজক্সন, সব বুক্সঝ, ঝাপসা লচাক্সখ আবম
বসিান্ত বনলাম কযাক্সমরার সামক্সন কাজিা আমার জন্য নয়। লদক্সশ বহু মানুে আক্সে—নানা
জক্সনর নানা ধরণ আক্সে কাজ করার। আবম নাহয় লস ধরণিাই লবক্সে বনলাম লেখাক্সন আমার
িাইক্সয়রা লহক্সি লহক্সি বাসায় বগক্সয় কম্বল বদক্সয় আসক্সব। েবদ বাবড়ক্সত সম্ভব না হয়, অন্তত
পাড়ায় পাড়ায় োক্সব। েবব লতালার জন্য লে জমাক্সয়ত দরকার লসিা অন্যক্সদর জন্য লতালা
োক—আমরা েবব না তু ক্সলই কাজ করব। আমাক্সদর োরা িাকা বদক্সয়ক্সেন তারা আমাক্সদর
শব্দ লদক্সখ ববশ্বাস কক্সর লনক্সবন লে িাকাগুক্সলা জায়গামত বগক্সয় লপৌক্সেক্সে, েবব চাইক্সবন না।
তারা দূর লেক্সক দতশয লদক্সখ আত্মতু বষ্টক্সত িু গক্সবন না, পবরকল্পনা করক্সবন পক্সরর বার লদক্সশ
লগক্সল লবড়াক্সত বগক্সয় বতন সিাক্সহর েু বি লেক্সক কম্বল ববতরক্সণর জন্য বতন বদন সময়
রাখক্সবন। সবার সাক্সে সবার লতা লমক্সল না, আমাক্সদর কাজিা নাহয় আল্লাহর সন্তুবষ্টর জন্য
একিু অন্যরকমই োক।
৮ জমাবদউল আউয়াল, ১৪৩৪ বহজবর।
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বাঙাবলত্ব : লদশক্সপ্রম না ধমৃ?
আমার জন্ম েক্সশাক্সর। শীক্সতর েু বিক্সত মামাবাবড়ক্সত লেতাম। েক্সশাক্সরর কো মক্সন হক্সতই লচাক্সখ
িাক্সস একিা আক্সলা—লিারক্সবলা েন- াকা মির গযাক্সরক্সজ বাল্ব জ্বলক্সে কুয়াশার চাদর লিদ
কক্সর। আক্সলা আবম বহু লদক্সখবে এরপক্সর। বশকাক্সগা বকংবা বনউইয়ক্সকৃর লচাখ ধাাঁধাক্সনা
আক্সলার মালা লসই বিমবিক্সম বাবতবিক্সক হারাক্সত পাক্সরবন এখনও। লমাহাম্মদপুর লকক্সিক্সে
তশশব। হয়ত গুলশাক্সনর রাস্তাগুক্সলা আক্সরা সুন্দর, বনানীর বাবড়গুক্সলা আক্সরা বক্সনবদ বকন্তু
আক্সজা লপৌক্সন দুকািার লপাকামাকক্সড়র ঘরবসবতগুক্সলাই মনক্সক আদ্রৃ কক্সর। মক্সন লগাঁক্সে আক্সে
লসন্ি লোক্সসক্সফর ববশাল সব গাক্সের েবব। হয়ত লসন্ি প্লাবসিক্সসর গােগুক্সলা আক্সরা সজীব,
আক্সরা সবুজ; বকন্তু লসগুক্সলার জন্য আমার মক্সন বযাকুল লকান আকুলতা লনই। মানুে
নস্টালবজক প্রাণী। লস লেখাক্সন লবক্সড় উক্সিক্সে তার সাক্সে হৃদযতা লেক্সক োয় ম ততু য অববধ।
বাংলা অবিধানমক্সত লদশ মাক্সন িান। তশশব-তকক্সশার-তারুক্সণযর স্মবতববজবড়ত
িানবিক্সক
ত
মানুে িাক্সলাবাক্সস। এই িাক্সলাবাসার নাম লদয়া োয় লদশক্সপ্রম। লে মানুেগুক্সলাক্সক লস লোি
লেক্সক লদক্সখ এক্সসক্সে তাক্সদর জন্য িান লেক্সক োয় মক্সন। এই িাক্সনর জন্মও লসই লদশক্সপ্রম
লেক্সকই।
মানুে বাাঁক্সচ লকন? একিা স্বপ্ন বনক্সয়। গরু স্বপ্ন লদক্সখ না, তার প্রবতক্সবলা দু’আাঁবি ঘাস আর
রাক্সত একিা খুাঁবি হক্সলই চক্সল। মানুক্সের চক্সল না। লকউ েবদ মানুে হয় তাহক্সল লস শুধু
বনক্সজক্সক বনক্সয় োকক্সত পাক্সর না। বযবক্তক্সিক্সদ স্বক্সপ্নর পবরসর বদলায়। সবক্সচক্সয় লে লোি, তার
স্বপ্ন শুধুই তার সন্তানক্সদর বনক্সয়। তার লচক্সয় লে বড় লস স্বপ্ন লদক্সখ একিা গরীব বাচ্চার পড়ার
খরচ লদক্সব। আক্সরা লে বড়, লস স্বপ্ন লদক্সখ গাাঁক্সয় লকান অিাবী ললাক োকক্সব না, খাক্সলর
ওপরকার নড়বক্সড় বাাঁক্সশর সাাঁক্সকািার জায়গায় একিা লোট্ট বব্রজ হক্সব। লকউ স্বপ্ন লদক্সখ একিা
হাসপাতাক্সলর। সামর্থৃে লনই, তবু আশা োক্সক মক্সনর লকাক্সণ। মানুে েখন আত্মক্সকবন্দ্রকতার
উপক্সর ওক্সি তখন লস তার চারপাক্সশর এলাকার জন্য, কাক্সেবপক্সির এলাকার মানুক্সের জন্য
বকেু করক্সত চায়। এ স্বপ্নগুক্সলার জন্ম একিা আদশৃ লেক্সক। এই আদক্সশৃর নাম লদশক্সপ্রম।
ববশ্বায়ক্সনর এ েুক্সগ এই আদশৃিা ক্রক্সমই রূপ বদলাক্সি। মানুে স্বক্সদশ পাবড় বদক্সয় পরবাক্সস
বগক্সয় বেতু হক্সি িাক্সলা োকার ললাক্সি, িাক্সলা খাওয়ার ললাক্সি, তোকবেত উন্নত
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ত ূ বমক্সত োরা আক্সে তারাও মি লিাগবাদী জীবনধারাক্সত।
জীবনোপক্সনর লমাক্সহ। মাতি
রাতবদন জীবনক্সক উপক্সিাক্সগর পালায় েখন হিাৎ লেদ পক্সড়, ববক্সবকক্সবাধ আত্মাক্সক সক্সজাক্সর
ধাক্কা মাক্সর। লস মূহুক্সতৃ ববক্সবকক্সক স্তব্ধ করক্সত লে আত্মপ্রবিনার সাহােয লনওয়া হয় তার
নামও লদশক্সপ্রম বক্সি।
২.
ধমৃক্সবাধ সাধারণত মানুক্সের আদক্সশৃর উৎস বহক্সসক্সব কাজ কক্সর। চাক্সচৃর অতযাচাক্সর অবতষ্ঠ
হক্সয় ইউক্সরাক্সপর মানুক্সেরা লজক্সগ উক্সিবেল এক সময়। অতযাচারী-অনাচারী বিষ্ট ধমৃক্সক তারা
তাবড়ক্সয় লদয় আদশৃগত অবিান লেক্সক। বকন্তু আদক্সশৃর িানিা খাবল োক্সক না কখনই।
ত াো ও মাতি
ত ূ বমর প্রবত
আধুবনক মনক্সন আদক্সশৃর শূন্যিান পূরণ কক্সর জাতীয়তাবাদ। মাতি
মানুক্সের সহজাত িাক্সলাবাসাক্সক পুাঁবজ কক্সর িাো ও সংষ্কত বত লকবন্দ্রক ববিাজন শুরু হয়।
ইবতহাসক্সক লিক্সঙ গড়া হয়, স্বজাবতর দুবিতৃ ক্সদর জাতীয় বীর বহক্সসক্সব উপিাপন করা হয়।
রক্তক্সখক্সকা লনক্সপাবলয়নক্সক হাবজর করা হয় আদশৃ ফরাসী লনতা বহক্সসক্সব। গণহতযার দাক্সয় দুষ্ট
অবলিার ক্রমওক্সয়লক্সক বব্রবিশরা বনবৃাবচত কক্সর লসরা দশ বব্রবিশক্সদর একজক্সন, িু ক্সল োয় লে
এই ললাকই ববক্সদ্রাহ দমক্সনর নাক্সম আইবরশ লমক্সয়ক্সদর মুখ বচক্সর বদত ক্ষু র বদক্সয়। প তবেবীর
সিযতার দুহাজার বেক্সরর ইবতহাক্সসর ঐক্সকযর কলতানক্সক োবপক্সয় িাঙক্সনর বাাঁবশ প্রবল হয়।
বমলগুক্সলাক্সক বলা হয় লগৌণ, অবমলগুক্সলাক্সক মুখয। দাশৃবনক্সকরা আপন জাবতক্সক লশ্রষ্ঠ বহক্সসক্সব
প্রমাক্সণর জন্য বুবিব তবিক দুবিতৃ পনায় লনক্সম পক্সড়ন বনবদ্বৃধায়। জজৃ অরওক্সয়ক্সলর িাোয়8:
Nationalism is power-hunger tempered by self-deception. Every
nationalist is capable of the most flagrant dishonesty, but he is also—
since he is conscious of serving something bigger than himself—
unshakeably certain of being in the right.
জাতীয়তাবাদ কী? এনসাইক্সক্লাক্সপবিয়া বব্রিাবনকার মক্সত েখন লকান বযবক্তর আনুগতয এবং
অনুরাগ সব বকেু ক্সক োবপক্সয় লদক্সশর প্রবত ন্যস্ত হয় তখন লসই আদশৃক্সক জাতীয়তাবাদ বক্সল।
তার মাক্সন রাষ্ট্র ো করক্সব তাক্সক শুধু লমক্সনই বনক্সল চলক্সব না, তাক্সক আদক্সশৃ লালনও করক্সত
8 “Notes on Nationalism” (Polemic, No 1, October 1945, May 1945)
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হক্সব। এই আদক্সশৃর মূল লে কত গিীক্সর লেক্সত পাক্সর তার প্রমাণ পাওয়া োয় বিক্সয়তনাক্সম
আক্সমবরকান ন তশংসতার সমেৃকক্সদর ললাগাক্সন:
"My country, right or wrong" বকংবা "America, love it or leave it."
এই ললাগান অতীত হক্সয় লগক্সে এমন িাবার অবকাশ লনই। আক্সজা এই বাংলাক্সদক্সশ প্রচবলত
‘মুবক্তেুক্সির লচতনা’র ববপক্সক্ষ বকেু বলক্সল তাক্সক পাবকস্তান বা আফগাবনস্তাক্সন চক্সল লেক্সত
বলা হয়।
লদশক্সপ্রক্সমর মত সহজাত একবি প্রব তবির দুবিতৃ ায়ন হক্সলা বকিাক্সব? জাতীয়তাবাক্সদর হাক্সত
লদশক্সপ্রম বেনতাই হয় লসকুলার জাবতবিবিক রাক্সষ্ট্রর ধারণা প তবেবীক্সত প্রবল হবার পর।
রাষ্ট্রনায়করা পবরকবল্পতিাক্সবই লদশক্সপ্রম আর জাতীয়তাবাক্সদর সীমানা মুক্সে এক্সক অপক্সরর
সমােৃক কক্সর লফক্সলবেল। লকন? কারণ লদশক্সপ্রম মানুে তাবড়ক্সয় লনক্সব এমন একিা
হাবতয়ার। অন্যায়ক্সক ন্যায় বানাক্সত একিা আদবশৃক বিবি লাক্সগ—লদশক্সপ্রম লসই বিতিা
লদয়। ১৯৭১ সাক্সল োরা পাবকস্তান নামক লদশিার লপ্রক্সম অন্ধ বেল তারা পাবক আবমৃক্সদর
ন তশংসতায় সাহায্ে কক্সরক্সে। রাক্সষ্ট্রর আনুগক্সতযর সংজ্ঞায় এরাও লদশক্সপ্রবমক বেল। েবদ আজ
বাংলাক্সদশ স্বাধীন না হক্সতা—রাজাকাক্সরর বদক্সল এরা এখন পবরবচত হত লদশক্সপ্রবমক,
লদক্সশর সূেৃসন্তান বহক্সসক্সব। আর মুবক্তক্সোিারা ববক্সববচত হক্সতা বববিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী বহক্সসক্সব,
কুলািার বহক্সসক্সব। এিাক্সবই জাতীয়তাবাদী লদশক্সপ্রম িাল-মক্সন্দর বযবধান ঘুবচক্সয় লদয়,
নতু ন একিা সীমাক্সরখা ততরী কক্সর। েত অতযাচারী শাসকই লহাক না লকন, েত অন্যায়
আহবানই লহাক না লকন—লদশক্সপ্রক্সমর দাবী হক্সি লস অন্যায়ক্সক ন্যায় লমক্সন তার পক্সক্ষ কাজ
ত ূ বমর উচ্চ মেৃাদার
করা। একই কাজ বহিলার কবরক্সয়বেল জামৃান জাবতক্সক বদক্সয়। বপতি
রক্ষাক্সেৃ লক্ষ মানুক্সের ম ততু যও আপবিকর মক্সন হয়বন সাধারণ জামৃানক্সদর কাক্সে। লদশক্সপ্রক্সমর
োবা লেক্সক বাাঁচক্সত পাবলক্সয় লেক্সত হক্সয়ক্সে ববক্সবকমানক্সদর। এই লদশক্সপ্রক্সমর লদাহাইক্সয়
পাবকরা ততরী কক্সর বদল শাবন্তবাবহনী—মানুে লমক্সর শাবন্ত আনক্সত চাইল এ বাংলায়। এই
লদশক্সপ্রক্সমর িাক আমরা আজও শুনক্সত পাই: ‘বশক্ষা-শাবন্ত-প্রগবত’ োক্সদর মূলমন্ত্র তারা
মানুে ধক্সর ধক্সর জবাই কক্সর লদওয়ার আহবান জানায়। লে মি লেক্সক ববচাক্সরর দাবব ওক্সি
লসই একই মি লেক্সক ববচাক্সরর রায় বদক্সয় লদওয়া হয়। আকাবঙ্খত রায় না লপক্সল বক পবরণাম
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হক্সব তাও জাবনক্সয় লদওয়া হয়। রাষ্ট্রাধীন আদালত অবমাবনত হক্সত িু ক্সল োন। আমরা
লদশক্সপ্রক্সমর িু বল লচাক্সখ লবাঁক্সধ পুক্সরা বযাপারিার প্রহসন উক্সপক্ষা কবর।
৩.
লদশক্সপ্রমক্সক বযবহার করার সবক্সচক্সয় সফল অস্ত্র—তাক্সক একবি ধমৃ বহক্সসক্সব গক্সড় লতালা।
ফরাসী সমাজতাবন্ত্রক তাবত্ত্বক গুস্তাক্সিা হাক্সিৃ বক্সলবেক্সলন9:
“For the patriotism of modern nations is a religion”
এ লদক্সশও মানুক্সের আক্সবগক্সক পুাঁবজ কক্সর ক্ষমতাক্সলািীরা নতু ন একবি ধক্সমৃর প্রবতৃন
কক্সরবেল—বাঙাবল জাতীয়তাবাদ। লস ধক্সমৃর লদাহাই বদক্সয় মুবক্তেুক্সির আক্সগ ও পক্সর
উদুৃিােীক্সদর কচু কািা করা হক্সয়বেল। পাবকরা না, বাঙাবলরা কক্সরবেল। োরা লবাঁক্সচ বগক্সয়বেল
তাক্সদর করা হক্সয়বেল লখাাঁয়াক্সর বন্দী। এখনও

াকার বুক্সক লসই ‘কযাম্প’গুক্সলা সগক্সবৃ

বতৃমান। লদশ স্বাধীক্সনর পক্সর ১৯৭২ সাক্সলর ১০ই জানুয়াবর অবাঙাবলক্সদর উক্সেশয কক্সর বলা
হক্সয়বেল: ‘বাঙাবল হক্সয় োও’।৩ একবি ধমৃ নাবেল হক্সত সময় লাক্সগ। বাঙাবল ধমৃ নাবেল
হয়বন, এ প তবেবীক্সত, বিক্সদক্সশ উৎপাবদত হক্সয়বেল।
প্রবতবি ধক্সমৃর দুবি বদক আক্সে—ববশ্বাস, creed ও আচার-প্রো, rituals। বাঙাবল ধক্সমৃর
ববশ্বাস—বাঙাবল সংষ্কত বত এবং বাংলাক্সদক্সশর রাষ্ট্রেক্সন্ত্রর আনুগতয। নাক্সম ‘ধমৃবনরক্সপক্ষ’
হক্সলও মূলত বহন্দু ববশ্বাস ও সংষ্কত বতক্সক লবক্সে লনওয়া হক্সয়ক্সে বাঙাবল ধক্সমৃর জন্য। ইসলাম
সম্পক্সকৃ অজ্ঞতা এবং পূবৃপরু
ু ক্সে লদবীপূজার রীবত োকায় লদশক্সক মা বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সত
সমসযা হয়বন বাঙাবল মুসবলমক্সদর। জাতীয় সিীক্সত গাওয়া হক্সলা: ‘মা, লতার বদনখাবন মবলন
হক্সল…।' লে তরুণ প্রজন্ম ববজ্ঞানমনষ্ক বহক্সসক্সব গবৃ করক্সে তারাও লিক্সব লদক্সখ না প্রকত বতর
মুখাবয়ব আক্সে বকনা। ো লনই তা মবলন হক্সত পাক্সর বকনা। লদশাত্মক্সবাক্সধ লসজদা করা হক্সলা
ববশ্বমাতাক্সক:
ও আমার লদক্সশর মাবি, লতামার ’পক্সর লিকাই মাো।
লতামাক্সত ববশ্বময়ীর, লতামাক্সত ববশ্বমাক্সয়র আাঁচল পাতা॥
9 I.W.W. pamphlet “Patriotism and the Worker”, 1912.
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বনশ্চল প্রকত বতক্সক আল্লাহর গুণাবলী লদওয়া হক্সলা বনবদ্বৃধায়:
তু বম অন্ন মুক্সখ তু ক্সল বদক্সল,
তু বম শীতল জক্সল জুড়াইক্সল,
তু বম লে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥
কত েক লরাক্সদ জ্বক্সল, পাবনক্সত বিক্সজ ধান উৎপাদন কক্সর তার লপক্সি লাবে মারক্সত হক্সব ধাক্সনর
দাম কবমক্সয়। আর বন্দনা করক্সত হক্সব অন্নদােী মাক্সয়র, আল্লাহর এক নাম লে আররাজ্জাক—লস কো িু ক্সলও মুক্সখ আনা োক্সব না। ‘রব্বুল ‘আলাবমন’ নামিা সুরা ফাবতহাক্সত
তালা লমক্সর আিক্সক লরক্সখ বদক্সত হক্সব, বাস্তব জীবক্সন গাইক্সত হক্সব মাতার জয়গান। আসক্সল
কী রাষ্ট্র আর মা এক? মা বক বদলাক্সনা োয়? আমার দাদার ‘মা’ িারতক্সক লিক্সঙ নতু ন ‘মা’
বানাল হক্সয়বেল—পাবকস্তান। আমার বাবারা নতু ন মাক্সক আবার িাঙক্সলন, এক্সলা বাংলাক্সদশ।
আমার বাবারা িারত মাক্সক ঘ তণা করা বশখক্সলন, আমাক্সদর ঘ তণা করক্সত লশখাক্সনা হল
পাবকস্তানক্সক। নতু ন মাক্সক িাক্সলাবাসার শতৃ এিাই—আক্সগর মাক্সক ঘ তণা করক্সত হক্সব। লে মা,
মাবিক্সক রক্ষা করার জন্য প্রাণতযাক্সগর সংকল্প করা, লসই মাক্সয়র উপলরই হামক্সল পড়ক্সত হক্সব
ক’বদন পক্সর। লে মাক্সক মানুে কাক্সি, মানুে লজাড়া লাগায় তাক্সক ‘ইলাহ্’ বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সত
হক্সব বাঙাবল হক্সত হক্সল।
নানা ধক্সমৃর মক্সতা বাঙাবল জাতীয়তাবাদ ধক্সমৃ নানা প্রোগত আচরণও আক্সে—ববমূতৃ মূবতৃর
সামক্সন দাাঁবড়ক্সয় পুষ্প অঘৃয লদওয়া, লচহারায় পতাকার বতলক আাঁকা, লমামবাবত লজ্বক্সল লশাক
জানাক্সনা, ম ততক্সদর উক্সেক্সশয বচবি ললখা বকংবা আকাক্সশ ফানুশ ওড়াক্সনা। এ ধক্সমৃ আক্সে
উৎসব—শহীদ, স্বাধীনতা বকংবা ববজয় বদবস। আক্সে তীেৃিান—বশখা অবনবৃাণ, শহীদ
বমনার আর স্মবতক্সসৌধ।
আক্সে উৎসগৃ—ববরুিবাদীক্সদর জীবন, সাধারণ মানুক্সের জীবন। এ
ত
ধক্সমৃ দীবক্ষতরা লসায়াব কামাক্সনা চকচক্সক লচাক্সখ ললাগান বদক্সয় রাজপে কাাঁপায়—‘ধক্সর ধক্সর
জবাই কক্সরা’; বপেক্সন োক্সক রাক্সষ্ট্রর রক্ষীবাবহনী। বাঙাবল ধক্সমৃর জন্য আলাদা উপাসনালয়
লাক্সগ না, ববদযালয়ই আিা। বশশুরা জাতীয় পতাকাক্সক সালাম কক্সর, জাতীয় সিীত লগক্সয়
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বদন শুরু কক্সর। ‘লচতনা’ধারী নবী লসক্সজ ধমৃগ্রন্ে ললক্সখন—বশশুরা তা পক্সড় পািযবইক্সয়,
বুক্সড়ারা সংবাদপক্সে। বলও তলস্তয় বড় চমৎকারিাক্সব বণৃনা কক্সর লগক্সেন পিবতিা10:
In the schools, they kindle patriotism in the children by means of
histories describing their own people as the best of all peoples and
always in the right. Among adults they kindle it by spectacles, jubilees,
monuments, and by a lying patriotic press.
বাঙাবল ধক্সমৃ পীরপ্রোও ববদযমান। রাজননবতক লনতারা মুবরদক্সদর পাবেৃব স্বপ্ন লদখায়—দশ
িাকার চাল, ঘক্সর ঘক্সর চাকবর, পদ্মা লসতু ইতযাবদ ইতযাবদ। পীরক্সদর খাক্সদম বহক্সসক্সব োক্সক
মুক্তমনারা, ববণক্সকরা, প্রশাসবনক চািু কাক্সররা। পীর এবং খাক্সদমক্সদর গাবড়র বহর, বাবড়র
উচ্চতা দীঘৃ হক্সত োক্সক। মানুে সবই লবাক্সঝ তাও পাাঁচ বেক্সর একবার বগক্সয় লিাক্সির নজরানা
বদক্সয় আক্সস। লিাি বকক্সন পীক্সররা রাক্সষ্ট্রর মাবলক বক্সন োয়—সুখ আর সুখ। ববক্সদশী গযাসলতল লকাম্পাবনর কাক্সে মাক্সয়র রক্ত বববক্রর সুখ। মাক্সয়র আকাশ মুক্ত রাখক্সত ববমান লকনার
সুখ। সুক্সখর আগুন লেক্সক লববরক্সয় আক্সস লশয়ার বাজার, হলমাকৃ, লিবস্টবন, কাল লবড়াল
নাক্সমর বকেু স্ফু বলি। সুক্সখর আগুক্সনর জ্বালানী হয় সীমাক্সন্তর মানুে, বপলখানার লসনাকমৃকতৃা,
ক্ষমতাচু যত পীক্সরর অবুঝ মুবরক্সদরা। ১৯০৫ সাক্সল গুস্তাক্সিা হাক্সিৃ ো বুক্সঝবেক্সলন তা আমরা
আক্সজা বুবঝবন:
A country of the present time is nothing but this monstrous social
inequality, this monstrous exploitation of man by man.
আক্সস্ত আক্সস্ত তপবেকসূক্সে ধমৃ পাওয়া মুসবলমরা ববশ্বাস আক্সন বাঙাবল জাতীয়তাবাক্সদ,
সংষ্কত বত বহক্সসক্সব তারা লেিা ধারণ কক্সর তাক্সক লদখক্সত কখনও কখনও ইসলাক্সমর মক্সতা লাক্সগ
তববক। তারপক্সরও হিাৎ একবদন বাঙাবল ইসলাম আর বাঙাবল জাতীয়তাবাক্সদ িু ক্সকািু বক
ললক্সগ োয়। তখন বাঙাবল জাতীয়তাবাক্সদর দীক্ষা লদয়া হয় ইসলাম বশক্ষা বই লেক্সক:
লদশক্সপ্রম ঈমাক্সনর অি।
৪.
10 Patriotism and Government, লম ১০, ১৯০০.
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ধমৃ বহক্সসক্সব লদশক্সপ্রম বড্ড একক্সচাখা। রবীন্দ্রনাক্সের উপাবধ ‘ববশ্বকবব’ আমরা জাবন।
উক্সেশয—বাংলা পরীক্ষায় লববশ নম্বর। বতবন লে সীমাক্সন্তর লবড়াজাল কাবিক্সয় ববশ্বমানবতার
মক্সধয ঐক্সকযর সূে বাাঁধক্সত লচক্সয়বেক্সলন লস উপলবব্ধিা আমাক্সদর কখক্সনাই লশখাক্সনা হক্সলা না।
লদশ বলক্সত েবদ রাষ্ট্র ধরা হয় তক্সব তার উপকরণ দুবি—মাবি ও মানুে। মাবি মাক্সন
প্রকত বত—অক্সবাধ নদী, মূক পাহাড়, শযামল সবুজ, সজীব সব না-মানুে। এক্সদর সবার জীবন
আক্সে, িাো আক্সে—েবদও তা আমাক্সদর লবাক্সধর বাইক্সর। লদশক্সপ্রম বলক্সত েবদ আমরা বুবঝ
রাক্সষ্ট্রর সীমানাক্সক বঘক্সর িাক্সলাবাসা তাহক্সল পিান্ন হাজার বগৃমাইক্সলর বাইক্সরর প্রকত বতক্সক বক
িাক্সলাবাসক্সত লনই? সবই লতা একই স্রষ্টার স তবষ্ট। আর েবদ লদশক্সপ্রম বলক্সত আমরা বুবঝ
লদক্সশর মানুেক্সক িাক্সলাবাসা তাহক্সল প্রশ্ন আক্সস লকন শুধু লদক্সশর মানুেক্সক িাক্সলাবাসক্সত হক্সব,
লকন লগািা দুবনয়ার মানুেক্সক নয়? মানববকতাক্সক কাাঁিাতাক্সর আবি করার েুবক্ত কী?
১৯৪৭ সাক্সলর ৮ই জুলাই জীবক্সন প্রেমবাক্সরর মক্সতা িারক্সত আসার পর সাইবরল
লরিবক্লফক্সক দাবয়ত্ব লদয়া হল িারত িাগ কক্সর দাও। বতবন লিববক্সল বক্সস কলম চালাক্সলন,
সীমান্ত ততরী হক্সলা। আমার দাদাক্সক বলা হক্সলা পবশ্চম বদনাজপুক্সরর লে গ্রামবিক্সত তু বম বড়
হক্সয়ে লসিা এখন িারত। তু বম পাবকস্তানী। তবল্প-তল্পা লগািাও। এক অপবরবচত জায়গায়
ববসক্সয় তাক্সক জানাক্সনা হল এিা লতামার লদশ—এক্সকই লতামার িাক্সলাবাসা বদক্সত হক্সব।
তশশক্সবর গ্রাম, গ্রাক্সমর মানুেগুক্সলা আর লতামার আপন লকউ না। লতামাক্সক এখন লপ্রম করক্সত
হক্সব চট্টগ্রাক্সমর মানুক্সের সাক্সে োক্সদর একিা কোও তু বম লবাঝ না। রাষ্ট্রীয় আক্সদক্সশ লপ্রম।
ধমৃ বহক্সসক্সব বাঙাবল লদশক্সপ্রম লে আসক্সল প্রাক্তন বব্রবিশ প্রিু ক্সদর সংজ্ঞার উপক্সর বিক্সক আক্সে
এই তেযিু কুই ধমৃিা বমেযা হবার জন্য েক্সেষ্ট।
আমরা ববশ্বাস কবর এই মহাববক্সশ্বর স তবষ্টকতৃা একজনই এবং এই প তবেবীর মাবলক বতবনই।
আমাক্সদর আক্সগ বহু মানুে এক্সসবেল োরা ‘লদশ আমার, মাবি আমার’ বক্সল বমেযা গবৃ
কক্সরবেল। এই লদশ, মাবি একই আক্সে বকন্তু লসই মানুেগুক্সলা মাবির তলায় চক্সল লগক্সে। েখন
আমরা এই প তবেবীক্সত আবসবন তখন আমাক্সদর লদশ কী বেল? আমরা েখন মক্সর োক্সবা তখন
আমাক্সদর লদশ হক্সব লকানিা? মাবির তলায় লকান রাজার রাজত্ব চক্সল? লকান পুবলশ িাণ্ডা
মাক্সর? লকান আদালত ববচার কক্সর? বেবন বলক্সেন বতবন আক্সগ বাঙাবল পক্সর মুসবলম বতবন বক
লদক্সশর লনতাক্সদর আল্লাহর উপক্সর িান বদক্সিন না? এই লনতাক্সদর চবরে কী আমরা িাক্সলা
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কক্সর জাবন না? এরা লে আমাক্সদর আবখরাক্সত লকন দুবনয়াক্সতই জাহান্নাম লদখাক্সনার জন্য
প্রাণপক্সণ লচষ্টা কক্সর লসিা বক আমরা বুবঝ না? এক্সদর আমরা আল্লাহর লচক্সয়ও লববশ
িাক্সলাবাসবে? এক্সদর ক্ষমতা দখক্সলর ললাক্সি আমরা আমাক্সদর জীবন বববকক্সয় বদবি? আমরা
এত লজক্সন-বুক্সঝও এক্সদর হাক্সতর পুতুল হবি?
আমরা মুসবলমরা ববশ্বাস কবর এই বাংলাক্সদশ না, প তবেবীিাও না—আমাক্সদর সবতযকাক্সরর
লদশ জান্নাত। আমরা লসই জান্নাক্সতর জন্য কাজ কবর লেখাক্সন আমরা একবদন বেলাম,
লেখাক্সন আমরা একবদন লেক্সত চাই। তাই আমরা প্রকত বতর বদক্সল প্রকত বতর স্রষ্টা আল্লাহক্সক
একমাে ইলাহ বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সয়বে। আমরা এই প তবেবীর িণ্ডক্সদর না, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক আমাক্সদর লনতা বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সয়বে। দুক্সিাই আমাক্সদর সক্সচতন
প্রয়াস। আমরা জাবন লকন এই লবক্সে লনওয়া। েবদ এই অবিানক্সক অক্ষু ণ্ণ রাখক্সত বগক্সয়
প তবেবী লেক্সক চক্সল লেক্সতও হয় আমরা রাবজ। প তবেবী কখনওই আমাক্সদর বেক্সলা না, লসিাক্সক
বঘক্সর স্বপ্নও তাই আমরা সাজাই না। আমরা সাধারণ মানুক্সের পাবেৃব ও পারক্সলৌবকক মিক্সলর
জন্য সাক্সধয ো কুলায় করক্সত চাই। এই মিলকামনািাও সীমানা বদক্সয় আবি নয়। আমরা
এই লদক্সশর মানুক্সের জন্য ো চাই—সারা দুবনয়ার মানুক্সের জক্সন্যও তাই চাই। আমাক্সদর
কাক্সে এিাই লদশক্সপ্রম। আর এই লদশক্সপ্রক্সমর উক্সেশয মানুক্সের মক্সনাতু বষ্ট নয়, একুক্সশ পদক
পাওয়া নয়—আল্লাহক্সক সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ লেন আমাক্সদর আক্সবগিাক্সক সৎ কাক্সজ বযবহার
করার লতৌবফক লদন, মন্দ মানুেক্সদর চক্রান্ত লবাঝার লতৌবফক লদন, ইসলাম বুক্সঝ জীবনিাক্সক
অেৃবহ করার লতৌবফক লদন।
২৩ রববউস সাবন, ১৪৩৪ বহজবর।
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ববশ জন ববন্দনী
অন্যায়-লক্লদ-লক্লক্সশ িক্সরক্সে ধরা,
ববলুবির তাবলকায়
হাবত-মযামক্সেরা নাম ললখায়
খাবল বিক্সক লগবে আবম এক্সকলা
আবম, এক ব তি আরক্সশালা।
লদশ আরক্সশালাক্সত িক্সর বগক্সয়ক্সে। পাক্সল পাক্সল লতলাক্সপাকারা চলক্সে, েু িক্সে, বফরক্সে।
মুসলমান লতলাক্সপাকা। এক্সদর উক্সেশয বিক্সক োকা। ইসলাম ববলুি লহাক, আমরা বিক্সক
োকক্সত চাই।
োেীসংিার ববশজন বন্দী হওয়ার পর লেক্সকই মক্সনর লিতক্সর একিা লতালপাড় চলক্সে।
োেীসংিা োেবশববক্সরর মবহলা উইং। লমক্সয়ক্সদর রাজনীবত করক্সত হক্সব একো আমরা ববল না,
নারী অবধকার লনেীরা বক্সল। এইববশজন লমক্সয় রাজনীবত কক্সর বক্সল বন্দী হক্সয়ক্সে, বরমাক্সন্ি
বগক্সয়ক্সে, লাবিক্সপিা লখক্সয়ক্সে, পুবলক্সশর কাাঁক্সধ ির বদক্সয় আদালক্সত এক্সসক্সে। পদৃা োড়া –
এমন কাপক্সড় লে কাপক্সড় তাক্সদর স্বামী-বাবা-িাই োড়া অন্য লকউ লদখার কো নয়।
নারীক্সনেীরা নারী ক্ষমতায়ক্সনর কো বক্সলন, লমক্সয়ক্সদর রাস্তায় লদখক্সত চান, সংসক্সদ। সংসক্সদ
আসক্সত হক্সল লজল ঘুরক্সত হক্সব, কারাক্সিাক্সগ বনেৃাবতক্সতর তকমা লাগাক্সত হক্সব। এই লমক্সয়রা
লজক্সল লগক্সল নারীক্সনেীরা বকেু বলক্সবন এমন আশা কবর না। তাক্সদর বমশন লতা এিাই –
ত মাইনাস করক্সব। তারা সফল। অন্তুঃস্বত্ত্বা নারীবিক্সকও
লমক্সয়ক্সদর লেক্সক লমক্সয়ত্ব, মাতত্ব
বরমাক্সন্ি লেক্সত হক্সয়ক্সে। সফল আমাক্সদর গণতন্ত্র। এিাই বহুদলীয় গণতক্সন্ত্রর আসল লচহারা।
বনবেি নয় এমন একবি রাজননবতক দক্সলর সদসযক্সদর শুধুমাে আদশৃগত ববক্সরাধীতার
কারক্সণ লগ্রিার করা হক্সব, বনেৃাতন করা হক্সব। সিা করার, রাজননবতক কমৃ করার অবধকার
সবার লনই। অবধকার কাজীর লকতাক্সব আক্সে, লগায়াক্সল লনই। লগায়াল িরা ললক্সিল বাবহনী।
আজ োক্সক পাহারা লদয় কাল তাক্সকই বাবড় মাক্সর।

www.i-onlinemedia.net

Contents

48

বাক্সের বাইক্সর

আমার আপবি মুসবলমক্সদর বনক্সয়। োরা মা-লবানক্সদর ঘাক্সড় লবাঝা চাবপক্সয় এখন বহকমাহর
নাক্সম ঘক্সর বখল এাঁক্সি বক্সস আক্সে। আজ ববশাল বয়ান চলক্সে, কাল হক্সব আক্সখবর মুনাজাত।
লকউ লসখাক্সন দু’আ করক্সব না, ‘আল্লাহ লে জাবলক্সমরা পদৃাপরা লমক্সয়ক্সদর অতযাচার করক্সে,
লবপদৃা করক্সে – তাক্সদর বহদায়াত দাও, নইক্সল আোব বদক্সয় বংস কক্সর দাও।’ বকিাক্সব
করক্সব? লসই আমীক্সন শরীক হক্সব লসও োর ববরুক্সি লোড়া হক্সব অবিশাক্সপর বশৃা। লসও এক
নারী, লসও গক্সিৃ সন্তান ধারণ কক্সরক্সে, লসও এক সমক্সয় মাোয় কাপড় বদক্সয়ক্সে, লসও সময়
সময় হাজ্জ করক্সত কাবাপাক্সন লোক্সি। োক লতলাক্সপাকা মুসবল্লরা বিক্সক োকার আপ্রাণ লচষ্টা
করুক, মালাইকারা লতা অবিশাপ করক্সব। এিাক্সবই মানুে বনক্সজর ববরুক্সি আল্লাহরঅবিশাপ
লিক্সক আক্সন। লিক্সক লে আনক্সে তা লিরও পায় না।
আসুন আমরা মুসবলম হই। অন্যায়ক্সক অন্যায় বলক্সত বশবখ। বসংক্সহর মত বাাঁবচ, বসংক্সহর মত
মবর। আমাক্সদর আরক্সশালাময় বিক্সক োকাক্সত ইসলাক্সমর লকানউপকার লনই। আরক্সশালারা
মুসবলম হয় না, মুনাবফক হয়। োরা এক্সদক্সশ ইসলাক্সমর ববরুক্সি প্রকাক্সশয উক্সিপক্সড় ললক্সগক্সে
তাক্সদর বযাপাক্সর আমরা স্পষ্ট কো ববল। তাক্সদর জন্য দু’আ কবর – হয় বহদায়াত, নয় বংস।
আইনশ তংখলা বাবহনীর িাই-লবাক্সনরা সাবধান। আপনাক্সদর োরা আজাক্সব শাবমলকরক্সেন
তারা আপনাক্সদর শাবস্তর একিু িাগও লনক্সবন না। তারা আপনাক্সদর বলক্সব:
আমাক্সদর পালাক্সনার লকান জায়গা লনই11
লে শয়তাক্সনর বক্সশ আপনারা আমাক্সদর মুসবলম লবানক্সদর গাক্সয় হাত তু লক্সেন লসই শয়তান
একবদন আপনাক্সদর বলক্সব:
‘বনশ্চয় আল্লাহ লতামাক্সদরক্সক ওয়াদা বদক্সয়বেক্সলন সতয ওয়াদা। লতামাক্সদর উপর
আমার লকান আবধপতয বেল না। তক্সব আবমও লতামাক্সদরক্সক ওয়াদা বদক্সয়বেলাম,
এখন আবম তা িি করলাম। লতামাক্সদরক্সক দাওয়াত বদক্সয়বে, আর লতামরা আমার
দাওয়াক্সত সাড়া বদক্সয়ে। সুতরাং লতামরা আমাক্সক িৎৃসনাকক্সরা না, বরং
বনজক্সদরক্সকই িৎৃসনা কর। আবম লতামাক্সদর উিারকারী নই, আর লতামরাও আমার
11 সূরা ইবরাবহম, ১৪:২১
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উিারকারী নও। ইতপূক্সবৃ লতামরা আমাক্সক োর সাক্সে শরীক কক্সরে, বনশ্চয় আবম
তা অস্বীকার করবে। বনশ্চয় োবলমক্সদর জন্য রক্সয়ক্সে লবদনাদায়ক আোব’12
ধক্সমৃর কল বাতাক্সস নক্সড়। েখন নক্সড় তখন লসিা লকউ োমাক্সত পাক্সর না। হামান, লফরাউন,
নমরুদ লকউই পাক্সরবন। আপনারাও পারক্সবন না। সাধু সাবধান।
১ রববউল আউয়াল, ১৪৩৪ বহজবর

12 সূরা ইবরাবহম, ১৪:২২

www.i-onlinemedia.net

Contents

50

বাক্সের বাইক্সর

এই শীক্সত
বাবা বহক্সসক্সব আমার অবিজ্ঞতা লবশী বদক্সনর নয়। ববক্সদশ লেক্সক বফক্সর লদখলাম লেক্সলর বয়স
আড়াই বের হক্সয়ক্সে। ইতমক্সধয লস শুধু কো বলক্সতই লশক্সখবন, আবদার করক্সতও বশক্সখক্সে।
লে আবম পারতপক্সক্ষ বমবষ্টর ধাক্সর লঘাঁবেনা লস আবমও ‘বমবষ্ট খাব, বমবষ্ট খাব’ – ববনর
ক্রমাগত অতযাচাক্সর হািা লদই লদাকানপাক্সন। বাবা হওয়ার পর লেক্সক রাস্তাঘাক্সি লোি বাচ্চা
লদখক্সল আমার সন্তান দু’লিার কো মক্সন পক্সড় োয়। আবম খুাঁবিক্সয় খুাঁবিক্সয় বমল খুাঁজক্সত োবক।
কাউক্সক লদবখ একিা লচৌক্সকাক্সণা কাগক্সজর িু কক্সরা চািক্সত লপক্সর খুবশক্সত গদগদ। কাউক্সক
লদবখ মাক্সয়র শাবড়র আাঁচল ধক্সর কাাঁদক্সে। হয়ত লেক্সলিা একিা িাপা বপিা লখক্সত লচক্সয়বেল।
মাক্সসর লশে। মা বাড়ী বফরক্সে চার বাসায় কাজ কক্সর। হয়ত বাসায় চাল বাড়ন্ত। হয়ত
গ তহকেৃী মুখ ঝামিা বদক্সয়ক্সেন। হয়ত অসুি স্বামীর ওেুধ লকনা হয়বন। হয়ত এমন অক্সনক
হয়ত-এর পাল্লায় পক্সড় িাপা বপক্সির বদক্সল লেক্সলিা একিা চড় লখক্সয়ক্সে। তখন আমার
লচাক্সখর সামক্সন আমার লেক্সলিার েবব িাক্সস। লস লসাফায় পা লমক্সল বক্সস লপাড়াবাবড়র চমচম
খাক্সি।
লে আল্লাহক্সক লচক্সনবন, লে জাক্সননা বতবন আর-রহমান, লে লবাক্সঝবন আল্লাহ লে লকান মানব
সন্তানক্সদর প্রবত তার বাবামা’র লচক্সয় অক্সনক অক্সনক লবশী গুক্সণ দয়াপরবশ; লস সমাক্সজর
সম্পক্সদর তবেময লদক্সখ অববশ্বাসী হক্সয় উিক্সত পাক্সর। বকন্তু লে লবাক্সঝ আল্লাহ আল আদ্ল,
বতবন কাক্সজর বুয়ার বাচ্চািার প্রবত সামান্যতম অববচারও কক্সরনবন লস বচন্তা করক্সত বক্সস লকন
কাক্সরা কাক্সরা জন্য দয়াময় আল্লাহ ক্ষু ধাময় লচাক্সখর জল বলক্সখ লরক্সখক্সেন।
পদােৃববজ্ঞাক্সনর একদম লগাড়ার পড়া – ববিব। ববদুযৎ কখন প্রবাবহত হক্সব? েখন ববিব
পােৃকয োকক্সব। পবজবিি আর লনক্সগবিি চাক্সজৃর মাক্সঝ েতক্ষণ ববিব পােৃকয না োকক্সল
তবড়ক্সতর োবার লকান বদক লনই। বাংলা িাোয় ববিক্সবর আক্সরক মাক্সন ববি, সম্পদ। ধনী
আর গবরক্সবর বিতক্সর োক্সক ববিব পােৃকয। লে আল্লাহ লিৌতববজ্ঞাক্সনর বনয়মগুক্সলা বনধৃারণ
কক্সরক্সেন বতবন অেৃনীবতর সূেও বিক কক্সরক্সেন। ধনী-গরীক্সব বযবধান এ দুবনয়াক্সত োকক্সবই।
োকক্সব বক্সলই পরীক্ষা কক্সর লদখা োক্সব লে ধনীর ঐশ্বেৃ লবশী, লস কী ববিব পােৃকয কমাক্সত
তা বযয় কক্সর নাবক বসন্দুক্সক লুবকক্সয় রাক্সখ। আল্লাহ তাক্সক সম্পদ বদক্সয়ক্সেন, ইক্সিশবক্তও
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বদক্সয়ক্সেন। ববিব পােৃকয আক্সে বক্সলই ইক্সিশবক্তিার পরীক্ষা আক্সে। োর ইক্সিশবক্ত লনই
লসই ইক্সলকবট্রক চাজৃ ববিব পােৃকয বনুঃক্সশে না হওয়া অববধ ইক্সলকট্রন বববলক্সয়ই োক্সব।
তবড়ৎ প্রবাহ আল্লাহর বনয়ম মাক্সন, মানুক্সের সম্পক্সদর প্রবাহ মাক্সন না।
আমার পবরবাক্সরর জন্য আবম খরচ কবর – স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মার জন্ে। বনক্সজর জন্যও কবর।
সারাবদক্সনর ধকল লশক্সে বাসায় লফরার সময় মাক্সঝমক্সধয বরকশায় চাবপ। দশিাকায় আরাম
বকক্সন লনই। িাবক্সত োবক –আমার মাও কমৃজীবব মবহলা বেক্সলন। বতবন লতজাঁগা লেক্সক লহক্সি
বাড়ী এক্সসবেক্সলন লোট্ট আমাক্সক বনক্সয়। তার বরকশা লতা দূক্সরর কো লসবদন বাসিাড়ািাও
সাক্সে বেলনা। আজ আল্লাহ আমাক্সক কত বদক্সয়ক্সেন। কি বদক্সয়ক্সেন লে আমার লেক্সলক্সক আবম
লদাকান লেক্সক বমবষ্ট বকক্সন খাওয়াই। আমার ঘর বড় হক্সয়ক্সে। বফ্রজ খুলক্সল খাওয়ার বকেু না
বকেু পাওয়া োয়। আবম দুপুক্সর নান-সবি লখক্সয় বনবদ্বৃধায় চবল্লশ িাকা খরচ কক্সর লফবল। লে
বরকশাওয়ালািা আমাক্সক বক্সয় বনক্সয় োয় লস হয়ত দুপুক্সর বকেু খায়বন, এক্সকবাক্সর সন্ধযায়
বগক্সয় িাত খাক্সব বক্সল। লপক্সি ক্ষু ধা তারও আক্সে, অিাব আক্সে, বকন্তু ববিব লনই।
এককাক্সল আমার পবরবাক্সর ববিব বেলনা, এখন আক্সে। ধীক্সর ধীক্সর চারপাক্সশর মানুে আর
আমার মক্সধয ববিব পােৃকয লবক্সড়ক্সে। লসিা লমিাক্সত আবম কী কবর তা আল্লাহ পরখ কক্সর
লদখক্সেন। হিাৎ আল্লাহ আমাক্সক বনুঃস্ব কক্সরও বদক্সত পাক্সরন। বকন্তু েতবদন বকেু উদ্ব তি সম্পদ
বদক্সয় লরক্সখক্সেন ততবদন খুব কবিন একিা পরীক্ষার মাক্সঝ আবে। পরীক্ষািা কবিন এ কারক্সণ
লে সম্পদক্সক মানুে পরীক্ষা মক্সন কক্সরনা, আল্লাহর কাক্সে তার ন্যােয পাওনা মক্সন কক্সর।
ইসলাম েতগুক্সলা অক্সদখাক্সত ববশ্বাস করক্সত বক্সল তার মক্সধয পরকাক্সলর ববশ্বাস অন্যতম।
পরকাক্সল ববশ্বাস মাক্সন এ প তবেবীক্সত আল্লাহ আমাক্সক ো বদক্সয়ক্সেন তার সবগুক্সলার বক বযবহার
আবম করলাম লস জবাব আল্লাহর কাক্সে আমাক্সক লদয়া লাগক্সব। োরা মুসবলম নয়, োক্সদর
কাক্সে আবখরাক্সতর দায়বিতা লকবলই কোর কো তাক্সদর এ দুবনয়াক্সত লকান সমসযা লনই।
নারী আক্সন্দালক্সনর লনেীরা নারী অবধকার বনক্সয় কো বক্সল বাসার কাক্সজর মানুেিাক্সক বনদৃয়
লপিাই করক্সত পাক্সর। শ্রবমক লনতারা খািু নী লেক্সড় পুাঁবজবাদীক্সদর কাক্সে শ্রবমকক্সদর ববশ্বাস
বববক্র করক্সত পাক্সর। কাক্সলা লবড়ালরা বস্তা বস্তা িাকা হাবপস করক্সত পাক্সর। মাকৃামারা গ্রুপ
অফ ইন্ড্রাবির মাবলক্সকরা সাধারণ মানুক্সের গবিত িাকায় লমািব করক্সত পাক্সর। বকন্তু আবম
মুসবলম। অক্সন্যর সম্পদ স্পশৃ লতা দূক্সরর কো, বনক্সজর হালাল িাকা বকিাক্সব খরচ করলাম –
www.i-onlinemedia.net

Contents
বাক্সের বাইক্সর

52

এই বহক্সসব আল্লাহর কাক্সে বদক্সত হক্সব এই বচন্তায় আমাক্সক গলদঘমৃ হক্সত হয়। আমার
প্রবতক্সবশী না লখক্সয় োকক্সল আমার ঈমান বনক্সয় িানািাবন পক্সড় োয়। সমাক্সজর অনাচার
লিকাক্সনা আমার জন্য ঐবিক ববেয় নয়, আবশযক। অন্যায় লদক্সখ েবদ চু প োবক তাহক্সলও
আমার ঈমান বফক্সক হক্সয় আক্সস।
আবম মুসবলম বক্সলই েখন সুরা মা’আবরক্সজ পবড় – “তাক্সদর প্রক্সতযক্সকই বক আশা কক্সর তাক্সক
বনয়ামতপূণৃ জান্নাক্সত প্রক্সবশ করাক্সনা হক্সব?” – তখন আমার বুকিা লকমন লকাঁক্সপ োয়।
আসক্সলই লতা – আমাক্সদর কক্সমৃ লতা আকাঙ্খার প্রবতফলন ঘক্সি না। অনন্তকাল সুক্সখ োকব
এই আশা কক্সর চক্সলবে বকন্তু আল্লাহ লে মুসবল্লনক্সদর কো বণৃনা কক্সরক্সেন তাক্সদর মক্সধয আবম
পবড় বক? আমার সম্পদ লেক্সক ‘সাঈল’ অেৃাৎ বিক্ষু ক আর ‘মাহরুম’ অেৃাৎ ববিতক্সদর হক
আবম তাক্সদর বিক মত ববতরণ করবে লতা? হিাৎ বহক্সসব করক্সত বসলাম মাক্সস কত আয় কবর
আর কত আল্লাহর রাস্তায় বযয় কবর। বনক্সজর আর পবরবাক্সরর লপক্সি ো োয় তার সাক্সে
আল্লাহর রাস্তার বরােিার একিা অনুপাত লবর করলাম। খুব লজ্জায় পক্সড় লগলাম, খুব। লে
লশৌবখন জীবনোোয় অিযস্ত হক্সয় লগবে লসিা ধক্সর রাখক্সত বগক্সয় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার
অংশিা সম্মানজনক োক্সকনা। খাতওয়ারী বহক্সসক্সব করক্সল ‘বফ সাবববলল্লাহ’র অঙ্কিাক্সত
এখনই লজ্জা লাগক্সে। হাশক্সরর মাক্সি েখন বফক্সর আসার পে োকক্সবনা তখন আল্লাহর সামক্সন
মুখ তু লব লকমন কক্সর?
আল্লাহ কুরআক্সন বলক্সেন লতামরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। ‘খরচ’ কোিা লকন বলক্সলন?
খয়রাত লকন নয়? বিক্ষা লকন নয়? আল্লাহর রাস্তায় খরচ মাক্সন কী? দুশ িাকা খরচ করক্সল
এক লকবজ বমবষ্ট লমক্সল, দশ িাকা খরচ করক্সল পাক্সয়র আরাম। আল্লাহর রাস্তায় বযক্সয়র ফল
কী? োরা পরকাক্সল অববশ্বাসী তারা বলক্সব -লবিঙ্কা। আমরা ববল – না, আল্লাহর রাস্তায় খরচ
করক্সল আল্লাহর সন্তুবষ্ট পাওয়া োয়। লসিার জন্যই এই প তবেবীক্সত আসা। একমাে আল্লাহর
ইবাদাত করক্সত। তাক্সক সন্তুষ্ট করক্সত। বতবন ো বদক্সয়ক্সেন লসখান লেক্সক তার জক্সন্য খরচ
করক্সত হক্সব। তার আর লেসব বান্দাক্সদর লদনবন তাক্সদর জন্য বযয় করক্সত হক্সব। দান আল্লাহ
মানুেক্সক কক্সর, মানুে মানুেক্সক করক্সত পাক্সরনা। মানুে বড়ক্সজার এক সম্পদববিত িাইক্সয়র
সাক্সে আল্লাহর দানিা িাগািাবগ কক্সর বনক্সত পাক্সর। ববিব পােৃকয কমাক্সনার লচষ্টা মানুেক্সক
করক্সত হক্সব। সমাজতন্ত্রীক্সদর মত গাক্সয়র লজাক্সর নয়। আল্লাহক্সক িাক্সলাক্সবক্সস, তার স তবষ্টক্সক
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িাক্সলাক্সবক্সস। আমরা আল্লাহর স তবষ্টর প্রবত সদয় হব, বতবনও লেন আমাক্সদর প্রবত সদয় হন –
এই আশায়।
আমাক্সদর উবচত আক্সয়র একিা সম্মানজনক অংশ আল্লাহর রাস্তায় বযয় করা। তাক্সত আরাম
েবদ একিু কক্সম কমুক। প তবেবীক্সত লতা আসক্সল আরাম করার কো বেলনা। োক্সদর লক্ষয
দুবনয়াক্সতই জান্নাত তাক্সদর জন্য আবখরাক্সত জাহান্নাম ঘাপবি লমক্সর বক্সস আক্সে। দুবনয়াক্সত
সুক্সখর লজায়াক্সর িাসার কো মুসবলক্সমর নয়। অন্তত ববিব পােৃকয েখন আকাশ েু াঁইক্সে তখন
লতা নয়ই। োরা আল্লাহক্সক সন্তুষ্ট করার জন্য ববলাবসতা লেক্সড় লদক্সব তাক্সদর আল্লাহ পরকাক্সল
বলক্সবন – “খাও এবং পান কক্সরা তবত ি সহকাক্সর, এিা লতামাক্সদর কক্সমৃর প্রবতদানস্বরূপ।”
আর োরা দুবনয়া বনক্সয় মশগুল তাক্সদর আল্লাহ বকেু িা ববদ্রুপই করক্সেন – “খাও এবং
আনন্দফু বতৃ কর অল্প বকেু বদক্সনর জন্য; বনশ্চয়ই লতামরা অপরাধী।” সূরা মুরসালাক্সতর এই
দু’বি বচেকল্প আমাক্সদর ধাক্কা লদয়, উপহাস কক্সর আমাক্সদর অপবরণামদশৃীতাক্সক।
খাক্সদযর পক্সর লে লমৌবলক চাবহদা মানুেক্সক তিি রাক্সখ তা হল লপাশাক। এই আিরণ লদক্সহ
জবড়ক্সয় মানুে উলি পশুদল লেক্সক আলাদা হয়, শীত-গ্রীক্সের প্রখরতা লেক্সক আত্মরক্ষা কক্সর।
াকার জনসংখযা আর েন্ত্রসংখযার লতাক্সড় তশতযপ্রবাহ লির পাওয়া োয়না। লদক্সশর প্রতযন্ত
অিক্সল অবশয ‘আরবান বহি আইলযান্ি’ লনই। লসখাক্সন একবি রাত োকক্সল শীক্সতর কামড়
কাক্সক বক্সল লবাঝা োয়। আক্সমবরকায় েখন বরক্সফর মক্সধয বদক্সয় পে চলতাম তখন অক্সপক্ষা
করতাম কখন ইউবনিাবসৃবির লসন্ট্রাল বহক্সিি বববডংিাক্সত ু কক্সত পারব। বান্দরবাক্সনর
পাহাক্সড় লকান বহবিং বসক্সস্টম লনই। লালমবনরহাক্সির িািা লবড়ার বাড়ীগুক্সলাক্সত বহি
ইনসুক্সলির লনই। বতস্তার নদীিািা এলাকার মানুক্সেরা চক্সর ঝু পবড় বাবনক্সয় োক্সক। উিু ক্সর
হাওয়া েখন বয় তখন নেৃক্সফস বকংবা কলবম্বয়া জযাক্সকক্সির উষ্ণতা তাক্সদর কাক্সে জান্নাক্সতর
স্বক্সপ্নর মতই। কচু ক্সঘচু লখক্সয় হয়ত বদন চক্সল োয়, বকন্তু বহমময় লম্বা রাতিা লেন আর কাক্সি
না।
শীত এক্সস পক্সড়ক্সে লদক্সশর বববিন্ন িাক্সন। লফাক্সন অনুক্সরাধ আসক্সে – বকেু লেন কবর। গতবার
লাইক্সন দাাঁড়াক্সনা দু’হাজার মানুক্সের মাক্সঝ লদয়ার মত অববশষ্ট বেল মাে দুশ কম্বল। বকেু
বদক্সত না পারার লজ্জায় গা লেক্সক গরম কাপড় খুক্সল বদক্সয়বেক্সলন আমাক্সদর িাইক্সয়রা। লজ্জািা
োরা ববতরণ করক্সত বগক্সয়বেল তাক্সদর একলার না, আমাক্সদরও। এই লজ্জা ঘক্সরর িারী পদৃা
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লিক্সল ু কক্সত পাক্সরনা। এই লজ্জা লপক্সত হক্সল শহর লেক্সড় অন্তত একিাবার গ্রাক্সম লেক্সত হক্সব।
মানুে লে কক্সষ্ট আক্সে এিা বনক্সজ শীক্সত না কাাঁপক্সল লবাঝা োয়না। লজ্জা না লপক্সল আল্লাহর
রাস্তায় লে বযয় করক্সত হক্সব এ লবাধিাও কাজ কক্সর না। লে আল্লাহ আমাক্সদর সম্পদ বদক্সয়ক্সেন
তার জন্য খরচ করা নুযনতম লসৌজন্যক্সবাক্সধর মক্সধয পক্সড়। আল্লাহর কাক্সে দু’আ কবর বতবন
লেন আমাক্সদর মুসবলম িাইক্সদর মক্সধয এ লজ্জািা ততরী কক্সর লদন। বতবন লেন মানুক্সের কষ্ট
লবাঝার, তাক্সদর জন্য বকেু করার লতৌবফক লদন। আবমন।
১১ মুহাররম, ১৪৩৪ বহজবর।
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আমার িাগয কী আমার হাক্সত
The lamb thy riot dooms to bleed today,
Had he thy reason, would he skip and play?
Pleas’d to the last, he crops the flow’ry food,
And licks the hand just rais’d to shed his blood.
Oh blindness to the future! kindly giv’n,
That each may fill the circle mark’d by Heav’n:
কবব আক্সলকজান্িার লপাক্সপর এই বচেকল্পবি েখন প্রেম পক্সড়বেলাম তখনও আবম ইসলাম
লবাঝা শুরু কবরবন। বকন্তু বযাপারিা আসক্সলই খুব মক্সন ধক্সরবেল। একিা লিড়া েবদ জানত
আজ তার জীবক্সনর লশে বদন, লস বক লাবফক্সয় লাবফক্সয় লখলা করক্সত পারত? লসবক তার
এতবদক্সনর পালক বকন্তু িববেযত হন্তারক্সকর হাত লেক্সক খাবার লখক্সত পারত? আসক্সল আল্লাহ
অক্সনক দয়া কক্সর িাগযক্সক আমাক্সদর সামক্সন অজানা লরক্সখক্সেন নয়ত আমরা একবি বদনও
চলক্সত পারতামনা।
জ্ঞান প্রকাক্সশযর আকাঙ্খা োক্সদর মলধয প্রবল তাক্সদর ববতক্সকৃর একিা বপ্রয় ববেয় হক্সি িাগয।
অবশয শুধু পবন্িত নয়, িাগয বনক্সয় বচন্তািাবনা কক্সর সাধারণ মুসবলমরাও ববপক্সদ পক্সড় োয়
প্রায়ই। িাগয অদতশয জগক্সতর বযাপার। অতীতক্সক আমরা লদবখ বকন্তু িববেযক্সত কী হক্সব তা
লকউ জাক্সন না। হস্ত-ববশারদ নাক্সমর বকেু বি উন্মাদ িববেযত জানার দাবী কক্সর বকন্তু এক্সদর
একিা কো লমক্সল লতা দশিা লমক্সল না। আক্সর িববেযত জানক্সল লতা লিারীর বিবকি বা সস্তা
লশয়ার বকক্সন বড়ক্সলাক হওয়া উবচত, মানুক্সের হাত ধক্সর ধাপ্পাবাজী লকন করা? মানুে আসক্সল
িববেযত জাক্সন না, িববেযক্সতর জ্ঞান একমাে আল্লাহর কাক্সে আক্সে, আর কাক্সরা কাক্সে লনই।
ইসলাক্সম িাগয সম্পক্সকৃ বশক্ষািা খুব স্পষ্ট ো প্রক্সতযক মুসবলক্সমর জন্য অজৃন করা দরকারী,
এতিাই জরুরী লে এক্সক ঈমাক্সনর স্তম্ভ বলা হক্সয়ক্সে। প্রাক্সয়াবগক জীবক্সন এ বশক্ষার সুফল –
এক্সত জীবন সহজ হয়, খুব কক্সষ্টর মুহুতৃগুক্সলাক্সকও ইসলাক্সমর পরশপাের বদক্সয় বদক্সল লদয়া
োয়।
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আরববক্সত িাগযক্সক ক্বদর বলা হয়। মুসবলম বহক্সসক্সব এর িাক্সলা ও খারাপ ফলাফক্সল ববশ্বাস
ঈমাক্সনর অি। ক্বদক্সরর চারবি স্তর আক্সে –
1. জ্ঞান: আল্লাহর জ্ঞান অসীম। বতবন স তবষ্ট করার আক্সগ লেক্সকই সব বকেু জাক্সনন। প তবেবী
শুরু লেক্সক বংস অববধ বক হক্সব আর বক হক্সব না, বকিাক্সব হক্সব, লকন হক্সব সব বতবন
জাক্সনন।
2. বকতাব: আল্লাহ বকয়ামাত পেৃন্ত ো ঘিক্সব তার সব বকেু ‘লাওক্সহ মাহফু ে’ নাক্সমর একবি
বকতাক্সব বলক্সখ লরক্সখক্সেন।
3. ইক্সি: আল্লাহ ো ইক্সি কক্সরন তাই হয়। লকান বকেু ই তার ইক্সির ববরুক্সি হয় না।
আবার বতবন ো ইক্সি কক্সরন না তা হয় না।
4. স তবষ্ট: আল্লাহ আমাক্সদর লেমন স তবষ্ট কক্সরক্সেন লতমন আমাক্সদর সব কাজ, সব কোও
বতবনই স তবষ্ট কক্সরক্সেন।13
আল্লাহ মানুেক্সক স তবষ্ট করার পাশাপাবশ লস জীবক্সন কী করক্সব, কত বদন বাাঁচক্সব, কী খাক্সব,
লকাোয় জন্মাক্সব, লকাোয় মারা োক্সব ইতযাবদ সব বকেু বিক কক্সর লরক্সখক্সেন। আল্লাহ ো বিক
কক্সর লরক্সখক্সেন তার বাইক্সর বকেু ই হলব না। আল্লাহ ো চান লসিা হক্সবই, লকউ লসিা লিকাক্সত
পারক্সব না। আর আল্লাহ ো চান না লসিা লকানিাক্সবই হক্সব না, সমস্ত প তবেবীর মানুে
একসাক্সে লচষ্টা করক্সলও লসিা হক্সব না।14
আল্লাহ মানুে ও জ্বীনক্সক এমন বকেু বদক্সয়ক্সেন ো অন্য কাউক্সক লদনবন, লসিা হল ইক্সিশবক্ত।
“অতএব োর ইিা, লস এিা লেক্সক উপক্সদশ গ্রহণ করুক।”15
আল্লাহ ইক্সিশবক্ত লদয়ার সাক্সে সাক্সে দু’ধরক্সণর পে লদবখক্সয় বদক্সয়ক্সেন – সৎ ও মন্দ।
আল্লাহ মানুেক্সক আক্সদশ কক্সরক্সেন লস লেন িাল পক্সে চক্সল আর খারাপ পক্সে না চক্সল। বকন্তু
13 সূরা আস-সফফাত, ৩৭:৯৬
14 ইবক্সন আব্বাস লেক্সক ববণৃত, বতরবমবে
15 সুরা মুদদাবসসর (৭৪), আয়াত ৫৫

www.i-onlinemedia.net

Contents

57

বাক্সের বাইক্সর

মানুে লকান পক্সে চলক্সব লসিা আল্লাহ মানুক্সের উপর লেক্সড় বদক্সয়ক্সেন। বতবন মানুেক্সক দুই
পক্সেই চলার ক্ষমতা বদক্সয়ক্সেন, িাক্সলা কাজ করার শবক্ত বদক্সয়ক্সেন লতমবন খারাপ কাজ
করারও শবক্ত বদক্সয়ক্সেন। বকন্ত বতবন মানুেক্সক তার পেন্দ-অপেক্সন্দর কো জাবনক্সয় বদক্সয়ক্সেন
– লে িাক্সলা পে লবক্সে লনক্সব, িাক্সলা কাজ করক্সব তাক্সক আল্লাহ পুরষ্কার লদক্সবন। আর লে
খারাপ কাজ করক্সব, খারাপ পক্সে চলক্সব তাক্সক বতবন লসজন্য শাবস্ত লদক্সবন। আল্লাহ েবদও
পেন্দ কক্সরন না লে মানুে খারাপ কাজ করুক, তবুও লেক্সহতু বতবন মানুেক্সক স্বাধীন
ইক্সিশবক্ত বদক্সয়ক্সেন তাই বতবন লসই অপেন্দনীয় কাজবি করার সামেৃয এবং লপ্রক্ষাপি ততবর
কক্সর বদক্সয়ক্সেন। আল্লাহ জাক্সনন মানুে কী করক্সব, বকন্তু মানুে বনক্সজর ইক্সিক্সতই লসিা করক্সব।
একিা োে এক্সকবাক্সরই পড়াক্সশানা কক্সর না। তার বশক্ষক তার পড়াক্সশানার অবিা লদক্সখ
বলক্সলন লে, এই লেক্সল পরীক্ষায় খারাপ করক্সব। ফল লবর হবার পর লদখা লগল সবতয সবতয
লস পরীক্ষায় লফল কক্সরক্সে। তাহক্সল পরীক্ষায় খারাপ করার জন্য বক লসই বশক্ষক দায়ী না
লসই োে দায়ী? অবশযই লস োে দায়ী। বিক লসরকম আল্লাহ জাক্সনন লে লক িাল কাজ
করক্সব আর লক খারাপ কাজ করক্সব। বকন্তু লেক্সহতু তার জ্ঞান কাউক্সক বাধয কক্সরনবন তাই লে
োর বনক্সজর কাক্সজর জন্য দায়ী োকক্সব।
একজন মানুে কামাক্সরর কাে লেক্সক একিা ববি বকক্সন আনল। এই ববি বদক্সয় লস একবদন
রাক্সগর বক্সশ তার স্ত্রীক্সক আঘাত কক্সর লমক্সর লফলল। এই ঘিনায় ববি ততরীর কারক্সণ বক
কামারক্সক অবিেুক্ত করা োক্সব? েু বর-ববি োড়া রান্নাঘর চক্সলনা – তার লবশীরিাগ বযবহারই
উপকারী। বকন্তু এিা বদক্সয় েবদ লকউ মানুে মাক্সর তাহক্সল বুঝক্সত হক্সব লদােিা উপকরক্সণর নয়,
বযবহারকারীর। বিক লতমন আল্লাহ আমাক্সদর বুবি-ববক্সবক, অি-প্র্ততযি ততরী কক্সর বদক্সলন,
খাবাক্সরর মাধযক্সম শবক্ত বদক্সলন এবং লকান একিা লপ্রক্ষাপক্সি এক্সন উপবিত করক্সলন। বতবন
আমাক্সদর কাক্সজর স্রষ্টা হক্সলও আমরা বক করব লসিা আমরাই বসিান্ত বনই।
মানুে লেক্সহতু িববেযত জাক্সন না, তাই তার কতৃবয েখন আল্লাহ তাক্সক লকান পবরবিবতক্সত
লফক্সলন তখন কুর’আন এবং সুন্নাক্সহর লমাতাক্সবক আল্লাহর পেন্দ অনুোয়ী কাজ করা, আপন
প্রব তবিক্সক লতােণ না করা। লেমন, একিা বাবড়ক্সত লবড়াক্সত বগক্সয় আবম লদখলাম সুন্দরী
বাোই প্রবতক্সোগীতা চলক্সে। আবার ঘক্সরর লকাক্সণ কুরআনুল কারীক্সমর একিা অনুবাদও
লপলাম। আল্লাহ মানুেক্সক বদক্সয় লিবলবিশন ততবর কবরক্সয়ক্সেন, এর অনুষ্ঠানগুক্সলা ততবর
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কবরক্সয়ক্সেন এবং এর চলার জন্য দরকারী শবক্ত ববদুযক্সতর উৎসও স তবষ্ট কক্সরক্সেন। আবার
কুর’আক্সনর বাণী আল্লাহর বনক্সজর, বতবন আবলমক্সদর বদক্সয় এর অনুবাদ কবরক্সয় বনক্সয়ক্সেন,
ববজ্ঞানীক্সদর বদক্সয় োপাখানা ততরী কবরক্সয় বনক্সয়ক্সেন। এখন আবম কী করব লসিাই আল্লাহ
পরীক্ষা কক্সর পুরষ্কার অেবা শাবস্ত লদক্সবন। আবম েবদ বিবিক্সত লমক্সয়ক্সদর বনলাক্সম লতালার
আক্সয়াজন লদবখ তাহক্সল শাবস্ত লপক্সত হক্সব। েবদ আবম ঐ সময় কুরআন পক্সড় সময়িা পার
কবর তাহক্সল আল্লাহ আমাক্সক লসজন্য পুরষ্কার লদক্সবন।
বকেু প্রশ্ন ও িু ল ধারণা:
১. েবদ আল্লাহ সবই জাক্সনন তাহক্সল বতবন সববকেু স তবষ্ট করক্সত লগক্সলন লকন?
জান্নাক্সত োওয়া োক্সদর বনবশ্চত তাক্সদর জান্নাক্সত বদক্সল তারা লে বকেু িাল কাজ কক্সর, বকেু
তযাক্সগর বববনমক্সয়, প্রক্সচষ্টার বববনমক্সয় জান্নাত লপক্সয়ক্সে লসিা োকত না। বকন্তু দুবনয়ার জীবন
পার হক্সয় েখন মানুেক্সক জান্নাক্সত লদয়া হক্সব, তার বুঝক্সত পারক্সব তারা কতিু কু কষ্ট কক্সরক্সে
আর তার বদক্সল কত বড় পুরষ্কার লপক্সয়ক্সে।
জাহান্নামীক্সদর সরাসবর জাহান্নাক্সম বদক্সল তারা আপবি তু লত, আল্লাহ অন্যায় ববচার কক্সরক্সেন।
দুবনয়াক্সত সময় কািাক্সনার ফক্সল তারা বনক্সজক্সদর অন্যায়িা তারা বুঝক্সত পারক্সব। লকন সক্সতযর
লখাাঁজ কক্সরবন, সতযিা লপক্সয়ও মাক্সনবন – এ মক্সমৃ আফক্সসাস করক্সত োকক্সব। আমরা
জাহান্নাক্সমর শারীবরক শাবস্তর বণৃনা পক্সড় িয় পাই, বকন্তু লসখাক্সন বক পবরমাণ মানবসক েন্ত্রণা
আক্সে তা কী লিক্সব লদক্সখবে? ‘লকন ঐ খারাপ কাজিা কক্সরবেলাম’ ‘লকন ঐ িাল কাজিা
কবরবন’ – এই পবরতাক্সপর মানবসক েন্ত্রণা এত িয়াবহ লে মানুে সারা জীবক্সন করা একিা
িু ক্সলর বহক্সসব না লমিাক্সত পাক্সর আত্মহতযা কক্সর। বকন্তু সারািা জীবন েখন বমেযা হক্সয় োয়,
সারািা জীবন েখন পবরতাক্সপর কারণ হক্সয় োয় তখন অনুিূ বতিা বক িীেণ িয়াবহ িাবা োয়?
২. আল্লাহ খারাপ কাজ/কো স তবষ্ট করক্সলন লকন? িাল একজন সত্ত্বা বক খারাপ বকেু স তবষ্ট
করক্সত পাক্সর?
আল্লাহ ো স তবষ্ট কক্সরক্সেন তা হয় – ‘পুক্সরাপুবর িাক্সলা’ অেবা ‘অল্প খারাপ লববশ িাক্সলা’; এর
মাক্সন আল্লাহ খারাপ লকান বকেু স তবষ্ট কক্সরনবন। বতবন ো স তবষ্ট কক্সরক্সেন তার বকেু র লকান
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খারাপ বদক োকক্সত পাক্সর বকন্তু লসিারও িাক্সলা বদক অক্সনক লববশ। একিা হাবদক্সস আমরা
এই প্রমাণ পাই।
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) লেখাক্সন তার সাহাবাক্সদর বনক্সয় বসক্সতন লসখাক্সন
একিা লোি লেক্সল লখলা করত। লেক্সলিার বাবা রসুক্সলর সাহাবাক্সদর সাক্সে বক্সস রসুল
(সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর কো শুনক্সতন। লবশ কক্সয়কবদন ধক্সর বতবন লদখক্সলন
লে লসই ললাক আর লসই বাচ্চা লকউই আক্সস না। বতবন সাহাবাক্সদর বজক্সজ্ঞস কক্সর জানক্সলন
লে ঐ বাচ্চািা মারা লগক্সে আর লসজন্য ঐ ললাকিা এত কষ্ট লপক্সয়ক্সে লে লস আসক্সে না। রসুল
(সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) তখন ঐ ললাকিার সাক্সে কো বলক্সলন। বতবন ললাকিাক্সক
জানাক্সলন লে েবদ রসুল (সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) দু’আ কক্সরন তক্সব ঐ বাচ্চািাক্সক
আল্লাহ আবার জীবন বফবরক্সয় লদক্সবন। তক্সব ললাকবি েবদ তধেৃ ধক্সর তক্সব ঐ বাচ্চাবি তাক্সক
জান্নাক্সত বনক্সয় োক্সব।16
ম ততু য একিা কষ্টকর বযাপার তা বিক বকন্তু জান্নাক্সত োওয়ার আনক্সন্দর তু লনায় ম ততু য বকেু ই
নয়। তাই আমাক্সদর কাক্সে লকান বজবনস খারাপ মক্সন হক্সলও আসক্সল লসিা খারাপ না, তার
িাক্সলা লকান বদক আক্সে। বকন্তু আমরা মানুক্সেরা সমক্সয়র খুব লোি একিা অংশ লদখক্সত পাই
বক্সল আমরা কখনই আল্লাহর সব কাক্সজর কারণ বুঝক্সত পারক্সবা না। শয়তানক্সক েবদ স তবষ্ট না
করা হত, তাহক্সল মানুে দুবনয়াক্সত পরীক্ষাও বদক্সত পারত না, জান্নাক্সতর মত অকল্পনীয়
একিা পুরষ্কারও লপত না। তাই শয়তান আপাত দতবষ্টক্সত ‘খারাপ’ হক্সলও আদক্সত লস
আমাক্সদর জান্নাক্সত োওয়ার একিা পরীক্ষা মাে।
৩. আল্লাহ অববশ্বাসীক্সদর অন্তর তালাবি কক্সর লরক্সখক্সেন বক্সল তারা সতযিা বুঝক্সত পারক্সে
না।
বরং বযাপারিা উলক্সিা; কুর’আক্সনর েত জায়গায় অন্তর তালাবাি করার কো এক্সসক্সে
সবখাক্সনই লকান অপরাক্সধ আল্লাহ লমাহর লমক্সরক্সেন তা বক্সল বদক্সয়ক্সেন। লেমন সুরা বাকারার
শুরুক্সত আল্লাহ ‘আল্লাবেনা কাফারু’ অেৃাৎ োরা অববশ্বাস কক্সরক্সে – একো বক্সল তাক্সদর
অপরাধ স্পষ্ট কক্সর বনক্সয়ক্সেন। তারপর বতবন আপন রসুলক্সক এই বক্সল সান্তনা বদক্সিন লে,
16 সুনাক্সন নাসাঈ
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এমন মানুেক্সদর সাবধান করা আর না করার মক্সধয লকান পােৃকয লনই, কারণ তারা তাক্সদর
অববশ্বাক্সসর উপর এতিাই দতঢ়প্রবিজ্ঞ লে আল্লাহ তাক্সদর অন্তক্সর তালা লমক্সর বদক্সয়ক্সেন; শ্রবণদতবষ্টশবক্তক্সত পদৃা বদক্সয় লরক্সখক্সেন। সুতরাং এ ধরক্সণর মানুক্সের সাক্সে সময় নষ্ট করার দরকার
লনই, তাক্সদর প্রতযাখযাক্সন বযাবেত হবারও বকেু লনই।
মজার বযাপার হক্সি একজন অববশ্বাসী েখন দাবী কক্সর তার অন্তক্সর লমাহর আক্সে সুতরাং
তার লকান লদাে লনই তখন আসক্সল লস বনক্সজই বনক্সজর অন্তক্সর লমাহর লমক্সর বনল। লমাহর লতা
আর িারতীয় গরুর গাক্সয়র বসল না লে লসিা বাইক্সর লেক্সক লদখা োক্সব। আর অববশ্বাসীক্সদর
কাক্সে আল্লাহ ওয়াহীর মাধযক্সম লকান তাবলকাও পাবিক্সয় লদনবন লেখাক্সন লস তার নামিা খুক্সজ
লপক্সয়ক্সে। আল্লাহ োক্সক খুশী ববভ্রান্ত কক্সরন এই আয়াক্সতর মাধযক্সম োরা ববভ্রান্ত হক্সত চায়
তারা ববভ্রান্তক্সদর দক্সল লোগ লদয়। অেচ একই আয়াক্সত লে আল্লাহ োক্সক খুশী বহদায়াত
কক্সরন বক্সল উক্সল্লখ কক্সরক্সেন লসিা অববশ্বাসীক্সদর লচাখ এবড়ক্সয় োয়। বকন্তু ববশ্বাসীরা েখন
এই আয়াত পক্সড় তখন তারা আশায় বুক বাাঁক্সধ – এই প তবেবীর নানা মতবাক্সদর িামাক্সিাক্সল
আল্লাহ আমাক্সক সতয পেিা বনশ্চয়ই লদখাক্সবন।
৪. আল্লাহর ইক্সিক্সতই েবদ সববকেু হয় তাহক্সল মানুক্সের ইক্সির দাম কী?
আল্লাহর চাওয়া বা ইক্সিগুক্সলাক্সক দু’িাক্সগ িাগ করা োয় – শারঈ বা ববধানগত, কাওবন বা
স তবষ্টগত।
শারঈ বা ববধানগত ইক্সি হল ো আল্লাহ িালবাক্সসন বকন্তু এই ইক্সিিা আল্লাহ মানুক্সের
ইক্সির জন্য উন্মক্ত
ু লরক্সখক্সেন, বতবন মানুেক্সক এিা মানক্সত বাধয কক্সরনবন। একজন মুসবলম
তার বনক্সজর ইক্সিক্সক আল্লাহর শারঈ ইক্সির অধীন কক্সর লদয়। আল্লাহর কাওবন বা স তবষ্টগত
ইক্সির মক্সধয ো আল্লাহ িালবাক্সসন এবং ো আল্লাহ িালবাক্সসন না, দুক্সিাই পক্সড়। আল্লাহর
কাওবন ইক্সি জীব-জড়, পশু-পাবখ, মুসবলম-অমুসবলম, সবার জন্য সমানিাক্সব প্রক্সোজয,
এবং লকউই এক অগ্রাহ্য করক্সত পারক্সব না।
েখন আল্লাহ আল কুর’আক্সন বক্সলন লে বতবন ইক্সি করক্সল সবাইক্সক বহদায়াত করক্সত
পারক্সতন তখন বতবন তার ‘কাওবন’ ইক্সির কো লবাঝান। বকন্তু তার সাক্সে সাক্সেই বতবন
জাবনক্সয় বদক্সলন বতবন সবাইক্সক লজার কক্সর বহদায়াত করক্সবন না, কারণ সতয লতা এই লে
www.i-onlinemedia.net

Contents

61

বাক্সের বাইক্সর

োরা লস্বিায় তার অবাধয হক্সব তাক্সদর দ্বারা বতবন জাহান্নাম পূণৃ করক্সবন, লসিা মানুে লহাক
আর জ্বীন।17 এখাক্সন অন্য লকান স তবষ্টর কো আক্সসবন কারণ লকবলমাে এ দু’লিা স তবষ্টরই
স্বাধীন ইক্সিশবক্ত লদয়া হক্সয়ক্সে। আল-কুরাক্সন আল্লাহ বক্সলন, মানুে ইক্সি করক্সত পারক্সব না
েতক্ষণ না বতবন ইক্সি কক্সরন18 – এখাক্সনও আল্লাহর ‘স তবষ্টগত’ ইক্সি বুবঝক্সয়ক্সে কারণ বতবন
মানুেক্সক স্বাধীন ইক্সিশবক্ত এবং ববক্সবচনাক্সবাধ বদক্সয়ক্সেন বক্সলই লস আল্লাহর পে লবক্সে বনক্সত
পাক্সর।
মহান আল্লাহর স তবষ্টগত ইক্সি বকন্তু লনহাক্সয়ত খামক্সখয়াবল নয় বরং তার বিবি আল্লাহর অসীম
জ্ঞান এবং অসীম প্রজ্ঞা। কুর’আক্সন স তবষ্টগত ইক্সির কো বার বার উক্সল্লবখত হওয়ার বকেু
কারণ আক্সে –
প্রেমত, োক্সত ববশ্বাসী মুসবলমরা আত্মশ্লাঘাক্সত না লিাক্সগ, তাক্সদর লেন সবসময় মাোর মক্সধয
োক্সক লে তারা লে সুপে লপক্সয়ক্সে লসিা আল্লাহর পক্ষ লেক্সক এক্সসক্সে। মুবমক্সনর মক্সন অহংকার
এক্সস বাসা বাাঁধার সুক্সোগ লেন ততরী না হয়।
বদ্বতীয়ত, োক্সত ইসলাক্সমর পক্সে আহবানকারীরা এিু কু মক্সন রাক্সখন লে, তাক্সদর দাবয়ত্ব শুধু
আহবান জানান। লক মানক্সব, লক মানক্সবনা – এিা বযবক্তর স্বাধীন ইক্সি লেখাক্সন আল্লাহ
হস্তক্সক্ষপ কক্সরন না। লসখাক্সন কাউক্সক লজার কক্সর মুসবলম বানাক্সনার লেমন সুক্সোগ লনই
লতমবন ইসলাক্সমর দাওয়াত গ তহীত না হক্সল হতাশ হবারও বকেু লনই। মানুে তার সাধযমত
দাওয়াত লদয়ার লচষ্টা করক্সব এবং আল্লাহ লসই লচষ্টার ববচার করক্সবন, ফলাফক্সলর নয়।
ত ীয়ত, লে মানুেিা একবার বুক্সঝ লগক্সে লে আল্লাহর ইক্সি োড়া তার লকান ক্ষবত হক্সব না
তত
এবং হক্সলও ততিু কুই হক্সব েতিু কু আল্লাহ লচক্সয়ক্সেন, তাক্সক প তবেবীর লকান শবক্তর িয়
লদবখক্সয় সতয প্রচাক্সর োমান োক্সব না। লে মানুেিা বুক্সঝ লগক্সে লে আল্লাহর ইক্সি োড়া তার
লকান উপকার লকউ করক্সত পারক্সব না এবং পারক্সলও ততিু কুই পারক্সব েতিু কু আল্লাহ
লচক্সয়ক্সেন, তাক্সক প তবেবীর লকান বকেু র ললাি লদবখক্সয় অন্যায় কাক্সজ বলি করা োক্সব না। এিা

17 সুরা আস-সাজদা (৩২), আয়াত ১৩
18 সুরা আল-ইনসান (৭৬), আয়াত ৩০
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ঈমাক্সনর সক্সবৃাচ্চ বশখর, লেখাক্সন উিক্সত লপক্সরবেক্সলন বক্সল সাহাবারা অধৃশতাব্দীর কম
সমক্সয়ই অধৃ প তবেবীক্সত ইসলাক্সমর বাণী লপৌক্সে বদক্সত লপক্সরবেক্সলন।
চতু েৃত, পাবেৃব জীবক্সন সুখী োকা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলন –
আদম সন্তাক্সনর সুখ বনিৃর কক্সর তার প্রাবি বনক্সয় সন্তুষ্ট োকার উপক্সর। আদম
সন্তাক্সনর দুুঃখ ইবস্তখারা না করাক্সত, প্রাবি বনক্সয় অসন্তুষ্ট োকাক্সত।19
মানুেক্সক লমক্সন বনক্সত হক্সব লে তার িাক্সগয ো আক্সে তা আল্লাহ স তবষ্ট কক্সরক্সেন। তাক্সক তাই
লেক্সকান অবিাক্সতই আল্লাহর উপর খুবশ োকক্সত হক্সব। তার মাক্সন এই না লে আমরা হাত-পা
গুবিক্সয় বক্সস োকব। আমাক্সদর দাবয়ত্ব পাবেৃব এবং পরকালীন সফলতার জন্য কক্সিার পবরশ্রম
করা। সক্সবৃাচ্চ লচষ্টার পক্সরও েবদ পাবেৃব লকান বযাপাক্সর আমরা বযেৃ হই, তাহক্সল আল্লাহ
আমাক্সদর িাক্সগয ো লরক্সখক্সেন লসিাই মিলকর এ ববশ্বাস করক্সত হক্সব। তা খুবশ মক্সন লমক্সন
বনক্সত হক্সব। আর লেক্সহতু আল্লাহ আমাক্সদর পরকাক্সল বক হক্সব জাবনক্সয় লদনবন লসক্সহতু আম ততু য
িাল কাজ কক্সর লেক্সত হক্সব; আল্লাহর কাক্সে দু’আ করক্সত হক্সব লেন বতবন আমাক্সদর জাহান্নাম
লেক্সক মুবক্ত লদন, জান্নাক্সত িান লদন।
লকান ববপক্সদ মন খারাপ না কক্সর আল্লাহক্সক ধন্যবাদ বদক্সত হয়, তার প্রশংসা করক্সত হয়
কারণ এর লচক্সয় বড় ববপদ বতবন বদক্সত পারক্সতন। আল্লাহ েখন লকান মানুক্সের জীবক্সন লকান
ববপদ বা দুুঃখ-কষ্ট লদন তখন তার বতনবি িাল বদক োক্সক –
১. েবদ লসই মানুেবি খারাপ কাজ করক্সত োক্সক তক্সব লস লেন ববরত হয় এবং আল্লাহর পক্সে
বফক্সর আক্সস।
২. লসই মানুেবি লেসব অন্যায় কাজ কক্সরক্সে, পাপ কক্সরক্সে তার প্রবতফল বহক্সসক্সব ববপদ ও
দুুঃখ-কষ্ট বদক্সয় প তবেবীক্সতই তার অপরাক্সধর শাবস্ত বদক্সয় লদয়া।
৩. ববপক্সদ মানুেবি তধেৃ ধক্সর বকনা তা পরীক্ষা করা এবং লস তধেৃ ধরক্সল তার অক্সনক বড়
পুরষ্কার লদয়া।
19 হাবকক্সমর মক্সত সহীহ, ইবক্সন হাজার ফাতহুল বারীক্সত হাসান বহক্সসক্সব রায় বদক্সয়ক্সেন
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তাই ববপক্সদ পড়ক্সল আমাক্সদর উবচত পাপ স্বীকার কক্সর আল্লাহর কাক্সে ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহ
লেন আমাক্সদর ববপদ লেক্সক উিার কক্সরন লস জন্য আল্লাহর কাক্সে দু’আ করা কারণ একমাে
দু’আক্সত আল্লাহ িাগয পবরবতৃন কক্সরন। 20 অতুঃপর কতৃবয ঐ পবরবিবতক্সত আল্লাহর
অনুক্সমাবদত পক্সে ো করক্সল ববপদ কািক্সব তা করা।
ববশাল এ প তবেবীক্সত সময় বকংবা িাক্সনর ববচাক্সর আমরা আসক্সল অবত ক্ষু দ্র অবস্তত্ব। আমরা
অক্সনক বড় বড় কো বলক্সত পাবর, অক্সনক্সকর সমাক্সলাচনা করক্সত পাবর বকন্তু বদন লশক্সে
আমাক্সদর প্রিাব বলয় অবত সীবমত। অক্সহতু ক কো না বক্সল, অনেৃক কাজ না কক্সর আমাক্সদর
উবচত লে পবরবিবতক্সত আল্লাহ আমাক্সদর লরক্সখক্সেন লস পবরবিবতক্সত সাধযমত সক্সবৃাৎকত ষ্ট
কাজিা করা। লশে ববচাক্সরর বদক্সন আসক্সল ববচার হক্সব এিারই – আমার লবক্সে লনয়া
ইক্সিগুক্সলা কী বেল। অন্যক্সদর ইক্সিগুক্সলা আমার জীবন প্রিাববত কক্সর সবতয, বকন্তু আসক্সল
লতা আবম লসগুক্সলা চাইক্সলই বদক্সল লফলক্সত পারব না। তাই আবম লেখাক্সন আমার ইক্সিশবক্ত
খািাক্সত পারব – আমার আপন বযবক্তসত্ত্বার উপলর, লসখান লেক্সকই শুরু লহাক পে চলা,
পরকাক্সলর অসীম মুবক্তর পক্সে। আল্লাহ লেন তার োবতীয় ইক্সি লমক্সন, আমাক্সদর ইক্সিিাক্সক
তার ইক্সিমত পবরচাবলত করার ক্ষমতা লদন। আবমন।
২১ েুল-ক্বদা, ১৪৩৩ বহজবর।

20 বতরবমবে, ইবক্সন মাোহ
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অপমাক্সনর জ্বালা প্রবতবাক্সদর লদৌড়
হুজুক্সগ বাঙালী বক্সল একিা কো প্রচবলত আক্সে। সম্প্রবত রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া
সাল্লামক্সক অবমাননার লচষ্টাক্সক লকন্দ্র কক্সর ঘক্সি োওয়া ঘিনাগুক্সলা লেক্সক মক্সন হক্সয়ক্সে
অববলক্সম্ব এই প্রবাদ বদক্সল ‘হুজুক্সগ মুসলমান’ করা উবচত। সমুক্সদ্রর লফনার মত অগবণত
মুসলমান, গজৃন কক্সর তীক্সর আেক্সড় পড়ক্সে। তারপক্সরই লসই বুদবুদ গাক্সয়ব।
সারা দুবনয়াক্সত মুসবলমরা অবিক্সোগ করক্সে মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক
অবমাননা করা হক্সয়ক্সে। এ কো বলার আক্সগ লকউ লিক্সবও লদখল না আসক্সল বক রসুলুল্লাহ
সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক অবমাননা করা োয়? সূক্সেৃর বদক্সক েুে ু লফলক্সল বক লসিা
সূক্সেৃর গাক্সয় লাক্সগ? সারা প তবেবীর মানুে েবদ এক হক্সয় েুে ু লোক্সড় তাহক্সলও লসিা
মাধযকেৃক্সণর বাাঁধা পার হক্সত পারক্সবনা; সূক্সেৃ লপৌো লতাবহু দূক্সরর কো।
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম হক্সিন এমন মানুে বেবন ইসলাক্সমর কো বলক্সত
বগক্সয় পােক্সরর আঘাক্সত রক্তাক্ত হক্সয়বেক্সলন। বতবন তাক্সয়ক্সফ মাস্তাবন করক্সত োনবন, এলাকা
দখল করক্সতও না। বতবন মানুেক্সক বলক্সত বগক্সয়বেক্সলন লতামরা এই সব পােক্সরর পূজা করার
বদক্সল এক আল্লাহর ইবাদাত কর। ধারাল েু বর বদক্সয় রক্ত লবর করা সহজ বকন্তু দূর লেক্সক
পাের লমক্সর রক্ত লবর করক্সত হক্সল কতগুক্সলা পােরকতক্ষণ ধক্সর েু ড়ক্সত হয় িাবা োয়? লসই
রক্ত বক্সয় শরীর বদক্সয় গবড়ক্সয় পক্সড় জুতািাক্সক চামড়ার সাক্সে শক্ত কক্সর আিক্সক লফলল। বতবন
একিা লখজুর বাগাক্সন এক্সস আশ্রয় বনক্সয় বক িাবক্সলন? বতবন িাবক্সলন হয়তবতবন বিকিাক্সব
দাওয়াহ বদক্সত পাক্সরনবন। আঘাত লপক্সয়ও বতবন বনক্সজক্সক দুেক্সলন।
বজববরল আবমন মালাকুল বজবাল বা পাহাক্সড়র লফক্সরশতাক্সক বনক্সয়আসক্সলন তাক্সয়ফবাসীক্সক দু
পাহাক্সড়র মাক্সঝ বপক্সে লফলার অনুমবত চাইক্সত। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
অনুমবত লদনবন, বতবন তাক্সদর ক্ষমা কক্সরবেক্সলন। বতবন তাক্সদর বহদায়াক্সতর জন্য দু’আ
কক্সরবেক্সলন।
এই মানুেিাক্সক বক অপমান করার সাধয বক কাক্সরা আক্সে? শত লকাবি লচষ্টাক্সতও এই
মানুেিাক্সক বক অবমাননা করা োয়? করা লে োয়না বতবন বনক্সজই বক লসকো বক্সলনবন?
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লতামরা বক লক্ষয কর না লে বকিাক্সব আল্লাহ আমাক্সক কুরাইশক্সদর অবমাননাকর
গাবল, অবিশম্পাত লেক্সক রক্ষা কক্সরন? তারা আমাক্সক মুোম্মামক্সক গাবল লদয়,
মুোম্মামক্সক অবিশম্পাত কক্সর; আর আবম মুহাম্মাদ।21
মুহাম্মাদ মাক্সন প্রশংবসত, লে প্রশংবসত তাক্সক লতা আর গাবল লদয়া োয়না। তাই কাক্সফররা
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর নাম ববকত ত কক্সর িাকক্সতা মুোম্মাম অেৃাৎ
বনবন্দত। এখন েখন কাক্সফররা মুোম্মামক্সক গাবল বদক্সি তখন তারা মুোম্মামক্সক গাবলবদক্সি,
মুহাম্মাদক্সক লতা গাবল বদক্সত পারক্সে না।
সারা দুবনয়াক্সত রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর লকান েবব লনই। োক্সক
ববকত তিাক্সব এাঁক্সক, মুবিক্সত উপিাপন কক্সর শয়তানরানাম কামাক্সত চাক্সি লসিা বক আসক্সলই
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম? লশখ হাবসনার কযাবরক্সকচার করা োয়, বহিলারবুশ সবারই কািু ৃন আাঁকা োয় বকন্তু োক্সক বতৃমান ববক্সশ্বর লকউ কখনও লদক্সখবন তার েবব
আাঁকা চক্সল বকিাক্সব? নগ্ন ঐ লদহিা লতা নাবস্তকক্সদর নবী িারউইন বকংবা কালৃ মাক্সেৃরও
হক্সত পাক্সর!
একজন িদ্রক্সলাকক্সক েবদ রাস্তার লোিক্সলাক একিা খারাপ কো বক্সল তাহক্সল বুবিমাক্সনর
কাজ তাক্সক অবজ্ঞা করা। রগচিা লকউ হয়ত মারামাবর কক্সর বসক্সত পাক্সর বকন্তু তাক্সত আঘাত
লেমন জুিক্সব বাড়বত আক্সরা অক্সনকগুক্সলা গাবলও জুিক্সব। বকন্তু সুি মাোর এমন কাউক্সক
পাওয়া োক্সবনা লে অপমাক্সনর কোক্সক পাাঁচকান কক্সর লবড়াক্সব। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ
ওয়া সাল্লামক্সক লকন্দ্র কক্সর ো বকেু বমেযা অপবাদ রিাক্সনা হক্সি লসগুক্সলার আক্সলাচনার রুবচ
আমাক্সদর বক কক্সর হক্সত পাক্সর? ‘ইক্সনাক্সসি অফ মুসবলম’ লদখার মত বা মুক্তমনার ব্লগ
পড়ার মত, পক্সড় অন্যক্সদর সাক্সে লশয়ার করার মত মানবসকতা আমাক্সদর হয় বক কক্সর? লে
বজবনসিা লকাক্সনাই দতবষ্ট আকেৃণ করক্সতানা লসিাক্সক আমরা সাচৃ ইবেক্সনর প্রেক্সম লিক্সল
বদলাম। ববকত ত তক্সেযর এই েববর প্রচারণা চালালাম আমরা – এই মুসবলমরা। লকাোকার
লকান উজবুকক্সক আমরা ববশ্বববখযাত বাবনক্সয় বদলাম। ইসলাম অবমাননা প্রকক্সল্প তাক্সদর
হাক্সতর গুবি বহক্সসক্সব আমরা বযবহৃত হলাম। আমাক্সদর বুবি বক হািু ক্সত লনক্সম লগক্সে?
21 সহীহ বুখারী ৩৫৩৩২
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ইন্িারক্সনক্সি োক্সদর িাল ঘািাঘাবি আক্সে তারা জাক্সন বক পবরমাণ লনাংরাবম তাক্সত েবড়ক্সয়
আক্সে। ধমৃক্সক আক্রমণ করার সাইি আক্সে হাজার হাজার। েখননাবস্তকরা ঈসা আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম সম্পক্সকৃ অপববে কো বক্সলক্সে, মুসা আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক লনাংরাক্সমাক্সত জবড়ক্সয়ক্সে
তখন লকন প্রবতবাদ হয়বন? তারা বক আমাক্সদর নাবী নন? ইহুবদ-িীষ্টান নামধারীরা েখন
বাক-স্বাধীনতার নাক্সম বনক্সজক্সদর ধমৃক্সক বযি কক্সরক্সেতখন আমরা আিুল চু ক্সেবে, এখন লকন
আমাক্সদর এত আঘাত লাগক্সে?
লকান বজবনস একবার ইন্িারক্সনক্সি চক্সল আসক্সল লসিা মুক্সে লফলা োয়না। একিা মুবি েবদ
একবার প্রচার লপক্সয় োয় তাহক্সল লসিা লকাোও না লকাোও পাওয়া োক্সবই। ইউবিউব লেক্সক
েবদ সযাম বযাবসক্সলর একাউন্ি বন্ধও কক্সর লদয়া হত, আরক্সকউ আক্সরকিা একাউন্ি লেক্সক
বিবিওিা আপক্সলাি করত। ইক্সনাক্সসি অফ মুসবলক্সম লে ৪৩ হাজার লাইক পক্সড়ক্সে এরাই
করত। ববক্সশ্ব বতৃমাক্সন ৭১ এর লবশী বিবিও লহাবস্টং সাইি আক্সে। ইউবিউব লেক্সকসরাক্সল
লমিাকযাক্সফক্সত বদত, মাইক্সস্পক্সস বদত, হুলুক্সত বদত, লমবিওক্সত বদত।কোর কো ধক্সর লনই –
প তবেবীর সব সাইি লেক্সক সবরক্সয় লদয়া হল – িক্সরন্ি লেক্সক মানুে তখন িাউনক্সলাি করত।
নতু ন নতু ন সাইি বানাত শুধু এই একিা মুবিক্সক জায়গা কক্সর লদয়ার জন্য। আমরা একিা
বজবনস বুবঝনা লে িাচু ৃয়াল জগক্সত লকান বকেু লমাকাক্সবলা করার সবক্সচক্সয় িাল লকৌশল হক্সি
লসিাক্সক উক্সপক্ষা করা, পািা না লদয়া। এিা গ্রীক পুরাক্সণর হাইড্রার মত, একিা মাো কািক্সল
দু’লিা গজাক্সব। এখাক্সন প্রবতবক্রয়া লদখাক্সনাই মাক্সন ক্ষবত। বলববয়ার ঘিনার পবরক্সপ্রবক্ষক্সত
সারা দুবনয়া ববেয়বি বনক্সয় এিাক্সব লমক্সত উিল। লফ্রি মযাগাবজন আক্সরা লনাংরা কািু ৃন আাঁকার
আগ্রহ লপল।
আমরা এ জমানার মুসবলমরা না দ্বীন বুবঝ, না দুবনয়া। বকিাক্সব কােৃকরী প্রবতবাদ করক্সত
হক্সব, তার িাো বক হক্সব, ধরণ বক হক্সব লসিা বনক্সয় আমাক্সদর ববন্দুমাে বচন্তা লনই। বিবিও
বনমৃাণ করল লক, আর লসজন্য প্রাণ বদক্সত হল কাক্সদর! মহান আল্লাহ লেখাক্সন কুরাক্সন স্পষ্ট
বলক্সলন –
লহ োরা ঈমান এক্সনক্সো! আল্লাহর উক্সেক্সশয ন্যাক্সয়র সাক্ষয লদয়ায় লতামরা অববচল
োকক্সব। লকাক্সনা সম্প্রদাক্সয়র প্রবত ববক্সদ্বে লতামাক্সদরক্সক লেন কখক্সনা সুববচার বজৃক্সন
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প্রক্সরাবচত না কক্সর। সুববচার করক্সব, এিা তাকওয়ার বনকিতর এবং আল্লাহক্সক িয়
করক্সব। লতামরা ো কক্সরা বনশ্চয়ই আল্লাহ তার সব খবর রাক্সখন।22
মাবকৃন রাষ্ট্রদূতক্সক হতযা করা লকান ন্যায়ববচার হল? এক্সকর অপরাক্সধ অন্যক্সক হতযা করা বক
ইসলামী রীবত? ওরা ইরাক-আফগাবনস্তাক্সন বনববৃচাক্সর মানুে মারক্সে বক্সল আমরাও বনববৃচাক্সর
মানুে মারব এিাই েবদ েুবক্ত হয় তাহক্সল ওক্সদর আর আমাক্সদর মক্সধয পােৃকয রইল বক?
কাক্সরা আদশৃক্সক সহ্য করক্সত না পারক্সল সাধারণত তার ববরুক্সি বযবক্ত আক্রমণ করা হয়।
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর মক্কাক্সত ো প্রচার করক্সতন – এক আল্লাহর
ইবাদাত করা, দবরদ্রক্সদর প্রাপয লদয়া, লমক্সয় বশশুক্সদর হতযা না করা, ইয়াতীমক্সদর সম্পদ
আত্মসাৎ না করা – এসক্সবর ববরুক্সি লকান েুবক্ত খুাঁক্সজ না লপক্সয় তাক্সকপাগল বলা হত,
বমেযাবাদী বলা হত, কবব বলা হত। লে মানুেবিক্সক তারা এতবদন আল-আমীন বক্সল িাকত
হিাৎ বতবন বমেযা বলা শুরু করক্সলন? লে পাগল লসবক েন্দ বমবলক্সয় কববতা বানাক্সত পাক্সর?
তাক্সদর এই বযবক্ত আক্রমক্সণর পরষ্পর ববক্সরাধীতা লেক্সক লবাঝা োয় লে বযবক্ত আক্রমণ কত
িু নক্সকা।
আদক্সশৃর লমাকাক্সবলায় োরা বযবক্তক্সক অপবাদ বদক্সয় খাক্সিা করার লচষ্টা কক্সর তারা কাপুরুে।
লকান েুবক্তবাদী মানুে েবদ ইসলাক্সমর আদক্সশৃর ববরুক্সি লেৌবক্তক বকেু বলত – আমরা পালিা
েুবক্তবদতাম। বকন্তু বমেযা কোর প্রবতবাদ বক েুবক্ত বদক্সয় করা োয়? এর প্রবতবাদ হক্সি এমন
সববকেু ক্সক অবজ্ঞা করা আর সতযিা মানুক্সের সামক্সন তু ক্সল ধরা – ইবতহাস লেক্সক প্রমাণসহ।
লে মানুক্সের মক্সধয নুযনতম লসৌজন্যতাক্সবাধ আক্সে লস সতয মানুক আর না মানুক, সতয লেক্সক
বমেযািাক্সক আলাদা করক্সত পাক্সর। আমরা খাবল মানুেক্সক ধমকই বদক্সয় োব – “এই বমেযা
কো বলবানা”, বকন্তু সতযিা বক লসিা না বক্সল চু প কক্সর োকব – এিা বক লশািনীয়?
সমসযা হক্সি আমরা সতযিা বলব বকিাক্সব? বলক্সত হক্সল লতা জানক্সত হক্সব। আর জানার
বযাপাক্সরই আমাক্সদর েত আপবি। োরা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর সম্মান
রক্ষাক্সেৃ রাস্তায় এক্সস ববক্সক্ষাি করক্সেন তাক্সদর ক’জন তার জীবনকো পক্সড়ক্সেন? এক্সদর
মাহবফল লতা িবতৃ োক্সক নাম-না-জানা ওলীক্সদর বাক্সনায়াি লকিায়। এক্সদর ওয়াক্সজ নাবী
22 সুরা আল মাবয়দা ৫:৮
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বককক্সরক্সেন, বক করক্সত বক্সলক্সেন লসগুক্সলা শুবনবন বলক্সলই চক্সল। এমনবক রসুল বনক্সজ লে
দরুদ বশবখক্সয় লগক্সেন লসই দরুদ বাদ বদক্সয় হুজুরক্সদর ‘বালাগাল উলাবব কামাবলবহ’ পড়ক্সত
লশানা োয়। আর েখনই লশ্রাতাক্সদর মক্সধয ঘুম ঘুম িাব লদখা োয় তখনই তাক্সদর লকারাক্সস
দরুদ গাইক্সত লাবগক্সয় লদয়া হয়। একজন মুসবলক্সমর জন্য রসুক্সলর বশক্ষাক্সক উক্সপক্ষাকরার
চাইক্সত আর লবশী বক অবমাননাকর হক্সত পাক্সর?
আমরা োরা অন্তজৃাল উিি করবে তারা আয়নার সামক্সন দাাঁবড়ক্সয় বনক্সজরা বনক্সজক্সদর প্রশ্ন কবর,
আবম আমার নাবী সম্পক্সকৃ কতিু কু জাবন? আমরা বক তার সব স্ত্রীর নাম জাবন োক্সদর বতবন
‘আমাক্সদর মা – উম্মল
ু মু’বমবনন’ বহক্সসক্সব সম্মাবনত কক্সরক্সেন? তার সাহাবাক্সদর ক’জক্সনর
নাম আমরা জাবন? বনক্সজই বনক্সজর পরীক্ষা লনই। ক’জন বক্রক্সকিার, ফু িবলার আর
মুবিস্টাক্সরর নাম জাবন লসিাও একিা কাগক্সজ বলক্সখ লফবল। এরপর দু’লিা তাবলকা বমবলক্সয়
রসুক্সলর প্রবত িালবাসার দাবীর সতযতািা ববচার কবর।
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম একজন মুসবলক্সমর রক্ত এবং সম্পদ অন্য
মুসবলক্সমর জন্য হারাম কক্সরক্সেন। াকায় বাস িাংচু র কক্সর, পাবকস্তাক্সন লদাকান লুি কক্সর,
বলববয়ায় মানুে খুন কক্সর ববক্সক্ষািকারীরা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর লকান
সম্মান রক্ষা করল? বেবন আমাক্সদর বশক্ষা বদক্সলন –
দু’জন মানুক্সের মাক্সঝ ইনসাফ লদয়া হক্সি সাদকাহ্, লকান আক্সরাহীক্সক তার বাহক্সনর
উপর আক্সরাহন করক্সত বা তার উপর লবাঝা উিাক্সত সাহােয করা হক্সি
সাদকাহ্,িাল কো হক্সি সাদকাহ্, সালাক্সতর জন্য প্রক্সতযক পদক্সক্ষপ হক্সি সাদকাহ্
এবং কষ্টদায়ক বজবনস রাস্তা লেক্সক সরাক্সনা হক্সি সাদকাহ্।23
লসখাক্সন আমরা লকাবি মানুেক্সক কাজ করক্সত না বদক্সয় লবইনসাবফ করলাম। োন-বাহন
চলাচল বন্ধ কক্সর, মাক্সি-ঘাক্সি বচৎকার কক্সর, রাস্তায় প্রবতবন্ধকতা বদক্সয় – হরতাল করলাম।
এই জন্যই লবাধহয় বকয়ামাক্সতর বদন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আল্লাহর

23 সহীহ বুখারী ২৯৮৯, সহীহ মুসবলম ১০০৯
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কাক্সে অনুক্সোগ করক্সবন লে তার উম্মাত কুরানক্সক, কুরাক্সনর বশক্ষাক্সক পবরতযাগ কক্সরবেল।24
রসুক্সলর সম্মান রক্ষা করক্সত বগক্সয় আমরা তার সুন্নাহক্সক অপাংক্সক্তয় কক্সর লফক্সলবে।
পাবকস্তাক্সন লে মানুেগুক্সলা ববক্সক্ষাি করক্সত বগক্সয় জীবন বদল তাক্সদর েবদ প্রশ্ন করা হয় লকন
জীবন বদক্সল – তার হয়ত বলক্সব রসুলক্সক িাক্সলাক্সবক্সস। বকন্তু েবদ প্রশ্ন লতালা হয় রসুল বক
আসক্সলই তার উম্মাতক্সক এিাক্সব জীবন বদক্সত বক্সলবেক্সলন তাহক্সল তার উির বকহক্সব?
আল্লাহর লদয়া জীবন বক এতই লফলনা? অপাক্সে, অিাক্সন জীবন অপচয় করা এমনই িু ল
োর প্রায়বশ্চি করার লকান সুক্সোগ োক্সকনা। জীবন লদয়ার আক্সগ লজক্সন লতা লনই বকক্সসর জন্য
জীবন বদবি!
ইসলাক্সমর লসৌন্দক্সেৃর মক্সধয একিা বড় বদক হক্সি এর িারসামযতা। ইসলাক্সম ক্ষমা লেমন
আক্সে লতমন শাবস্তও আক্সে। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহুআলাইবহ ওয়া সাল্লাম লেমন তাক্সয়ফবাসীক্সক
ক্ষমা কক্সরবেক্সলন লতমবন বতবন মদীনাক্সত কাব ইবন আশরাফ এবং আবু রাক্সফ’লক হতযার
আক্সদশ বদক্সয়বেক্সলন। এ দু’জক্সনরই অপরাধ বেল তারা ইসলাক্সমর ববরুক্সি কববতা বলখত।
কববতা ললখার অপরাক্সধ ম ততু যদন্ি – এিা আমাক্সদর কাক্সে খুব কবিন মক্সন হক্সত পাক্সর বকন্তু
মক্সন রাখক্সত হক্সব তখনকার কববতা আজক্সকর মত আবজজ মাক্সকৃক্সি ববক্রয়ক্সোগয পণয
বেলনা। তখন কববতাই বেল মুবি, কববতাই বেল বিবি, কববতাই বেল গণমাধ্েম তো
লপ্রাপাগান্িার হাবতয়ার। কববতার লপ্রাপাগান্িাক্সত বদনক্সক রাত করা হত, সতযক্সক বমেযা। দূরদূরাক্সন্তর মানুক্সের মক্সন ইসলাক্সমর সতয বদকিার বদক্সল একিা বমেযা ববক্সদ্বে বদক্সয় বুক িার
কক্সর লফলা হত কববতা বদক্সয়।
এই ইন্িারক্সনক্সির েুক্সগও লপ্রাপাগান্িাক্সক কতিা শবক্তশালী ধরা হয় তার প্রমাণ আমরা পাই
আল-কাক্সয়দাক্সক লকন্দ্র কক্সর লিপুবি এিবনৃ লজনাক্সরল পল মযাকনাবির বক্তবয লেক্সক –
They want to demoralize us. That’s why propaganda is so important to
them, and why facilitating that propaganda issuch an egregious crime.

24 সুরা আল ফু রকান ২৫:৩০
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ইমাম আনওয়ার আল আওলাবকক্সক ইক্সয়ক্সমক্সন লড্রান হামলা চাবলক্সয় হতযা করার বপেক্সন
আক্সমবরকানক্সদর এই েুবক্তই বেল লে বতবন ইংক্সরবজ িাোিােীক্সদর মক্সধয আল কাক্সয়দার
লপ্রাপাগান্িা চালাক্সিন। মদীনার ইহুবদক্সদর সাক্সে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া
সাল্লাক্সমর চু বক্ত বেল লে তারা মুসবলমক্সদর লকান ক্ষবত করক্সবনা এবং তার বদক্সল মুসবলমরা
তাক্সদর বনরাপিা লদক্সব। বকন্তু েখন কাব ইবন আশরাফ বকংবা আবু রাক্সফ’ লসই চু বক্ত িি
কক্সর মুসবলমক্সদর ববরুক্সি প্রচারণা চালাক্সত োকল তখন তাক্সদর হতযার আক্সদশ লদয়া হল।
এই হতযাদুক্সিা বেল গুিহতযা োক্সত একজক্সনর অপরাক্সধ পুক্সরা লগােবিক্সক েুক্সি জড়াক্সত না
হয়। উক্সল্লখয এ হতযাকাক্সন্ির আক্সদশ বদক্সয়বেক্সলন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
বেবন বেক্সলন মুসবলম রাক্সষ্ট্রর শাসক। বতবন এরপক্সর এই হতযার দাবয়ত্বই শুধু লননবন, লকনএ
হতযার আক্সদশ লদয়া হক্সয়বেল লসিা বতবন ইহুবদক্সদর বযাখযা কক্সরবেক্সলন।25
একইিাক্সব একজন অন্ধ সাহাবার মুক্ত কক্সর লদয়া দাসী, উম্ম ওয়ালাদ, েখন রসুলুল্লাহ
সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক অপমান কক্সর কো বলত, বারবার সাবধান করার পক্সরও
ক্ষান্ত হতনা, তখন লসই সাহাবা লসই দাসীক্সক হতযা কক্সরন। ইহুবদরা এর ববচার চাইক্সত লগক্সল
সাহাবা েখন দায় স্বীকার কক্সর কারণ বণৃনা কক্সরন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম এই হতযা তবধ বক্সল রায় লদন।26
রসুল সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম পুক্সরা মক্কাবাসীর মক্সধয লকবল ে’জনক্সক হতযার
আক্সদশ বদক্সয়বেক্সলন।27 মাফ কক্সরক্সদয়া অক্সনক্সকই বদর আর উহুক্সদ সরাসবর মুসবলমক্সদর
ববরুক্সি েুি কক্সরবেল। বকন্তু োক্সদর হতযার আক্সদশ লদয়া হক্সয়বেল এরা েুক্ত বেল নানান
ধরক্সণর লপ্রাপাগান্িার কাক্সজ, ইসলাম ও মুসবলমক্সদর লহয় করার কাক্সজ।
ইসলামী শবরয়া প্রবতৃন পাাঁচবি ববেয় রক্ষা করক্সত - মানুক্সের দ্বীন, জীবন, সম্মান, সম্পদ এবং
ববক্সবকক্সবাধ। একজন নারীর নাক্সম েবদ লকউ বযাবিচাক্সরর অবিক্সোগ আক্সন বকন্তু চারজন
চাক্ষু স সাক্ষী না আনক্সত পাক্সর তক্সব লসই অবিক্সোগকারীর শাবস্ত হক্সব আবশবি লবোঘাত;
নারীবি সবতয বযবিচার কক্সর োকক্সলও। লেখাক্সন সাধারণ মানুক্সের সম্মাক্সনর লক্ষক্সে ইসলাম
25 সীরাক্সত ইবক্সন বহশাম
26 বসলবসলাক্সয় সাহীহা, আবু দাউদ
27 বসলবসলাক্সয় সাহীহা আবু দাউদ ২৩৩৪
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এত সজাগ লসখাক্সন লশে নাবী ও রসুক্সলর সম্মান রক্ষাক্সেৃ আইনবি লে অক্সনক কড়া হক্সব তা
বলাই বাহুল্ে। শাইখুল ইসলাম ইবক্সন তাইবময়া তার “আশ-শাবরম আল মাসলুল ‘আলা
শাবতম আর-রসুল” বইবিক্সত বববিন্ন দবললসহ প্রমাণ কক্সরক্সেন লে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক বমেযা অপবাদ/কিাক্ষ/অবমাননার লচষ্টার শাবস্ত ম ততু যদন্ি।
ইসলাক্সমর বিবি হক্সি তাওবহদ এবং বরসালাত। এর ববরুক্সি ববক্সদ্রাহ করা মাক্সন ইসলাবমক
রাক্সষ্ট্রর সাবৃক্সিৌমক্সত্বর ববরুক্সি ববক্সদ্রাহ করা। এই অপরাধিাক্সক ইংক্সরবজক্সত বক্সল ‘হাই
বট্রজন’।' দু’শ বের আক্সগও বব্রবিশ আইক্সন এই অন্যাক্সয়র শাবস্ত বেল - hanged, drawn
and quartered; অেৃাৎ লঘাড়াক্সত লোঁচক্সড় শহক্সরর মক্সধযখাক্সন এক্সন ম ততপ্রায় অবিা পেৃন্ত
ঝু বলক্সয় রাখা, পুরুোি লকক্সি, লপি লেক্সক নাড়ী-িূ বড় লবর কক্সর, মাো লকক্সি, সারা শরীর চার
িু কক্সরা কক্সর লন্িন বব্রক্সজ ঝু বলক্সয় রাখা।28 অপরাধী েবদ নারী হত তাহক্সল অবশয তাক্সদর প্রবত
অক্সনক রহমত করা হত, জীবন্ত আগুক্সন পুবড়ক্সয় লফলা হত। আমাক্সদর লসৌিাগয লে ইসলামী
শরীয়ক্সত বব্রবিশ িদ্রতা লনই।
ইসলামী শরীয়ক্সতর বহসাবিা অক্সনক লসাজা, লতামাক্সক লজার কক্সর মুসবলম হক্সত হক্সবনা;
বজবেয়া দাও – বনরাপিা পাক্সব। মুনাবফক হও, বজবেয়া লদয়া লাগক্সবনা। লতামার মক্সন েত
ইসলাম ববক্সরাধীতা োক – প্রকাক্সশয বকেু বলক্সত পারক্সবনা। মত প্রকাক্সশর স্বাধীনতা প তবেবীর
লকাোও লনই, আক্সমবরকাক্সত এক বের লেক্সক লসিা চাক্ষু স লদক্সখ এক্সসবে। জুবলয়ান আসাক্সের
লহনস্তা লচাক্সখ ললক্সগ আক্সে, তাক্সরক লমহান্না এখনও সবলিাবর কনফাইনক্সমন্ি লেক্সক লবক্সরাক্সত
পাক্সরনবন। ইসলাক্সম গণতক্সন্ত্রর মত বদ্বমুখীতা লনই – লেিা করা োক্সবনা লসিা স্পষ্ট বক্সল লদয়া
হক্সয়ক্সে। সীমালঙ্ঘক্সনর শাবস্তও বলা আক্সে।
ইসলাক্সমর লক্ষক্সে েবদ আমরা আইন লনই বকন্তু আইক্সনর লপ্রক্ষাপি বাদ লদই তাহক্সল মহা
মুশবকল। হুদুদ শাবস্ত কাবয়ক্সমর জন্য ইসলাবমক আইক্সনর শাসন োকা আবশযক। শাসক না
োকক্সল অপমানকারীক্সদর হতযাকারীক্সক বনরাপিা লক লদক্সব লেিা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাক্সক বদক্সয়বেক্সলন? এ জন্য মক্কায় েখন শাসন ক্ষমতা
বেলনা তখন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সব অতযাচার অপমান সহ্য কক্সরও
মানুেক্সক দ্বীক্সনর দাওয়াত বদক্সয়ক্সেন, দ্বীন বশবখক্সয়ক্সেন। লতর বের প্রক্সচষ্টার পক্সরও োরা লসই
28 The Treason Act 1814 Chapter 54 Geo. III c. 146
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দাওয়াক্সতর ববরুক্সি লপ্রাপাগান্িা চাবলক্সয়ক্সে তাক্সদর বতবন ম ততু যদন্ি বদক্সত পাক্সরন। বকন্তু োরা
একজন অমুসবলমক্সকও ইসলাক্সমর কো বলক্সত পাক্সরবন, তারা েখন ম ততু যদক্সন্ির দাবীক্সত
রাস্তায় নাক্সম তখন হাবসই আক্সস। কািু ৃবনক্সস্টর ম ততু যদন্ি লক লদক্সব? তাগুতী আইন? তাগুক্সতর
ক্ষমতা আক্সে বক্সল পাবকস্তাক্সন এক্সস উসামা ববন লাবদনক্সক লমক্সর লগক্সে, লাশ বনক্সয় চক্সল
লগক্সে। লমাল্লার লদৌড় মসবজদ পেৃন্ত। আর আমাক্সদর লদৌড় পতাকা আর পুতুল লপাড়াক্সনা
অববধ। আমাক্সদর অসিয আচরণ বদক্সয় সবতয সবতয ‘ইক্সনাক্সসি অফ মুসবলম’ নামকরণ
সােৃক কক্সর লফক্সলবে।
বখলাফাত বযাবতক্সরক্সক গুিহতযা লে কলযাণ বক্সয় আক্সননা তার প্রমাণিু বর িু বর। এক হুমায়ুন
আজাক্সদর শত সন্তান এখন বাংলা ব্লগ ববচরণ কক্সর চলক্সে – প্রবতবনয়ত আল্লাহ এবং তার
রসুলক্সক অবমাননার লচষ্টা চাবলক্সয় োক্সি। ‘সাববমশন’ চলবচ্চক্সের বনমৃাতা বেও িযান গঘক্সক
মুহাম্মদ বুক্সয়বর হতযা কক্সর আজীবন কারারুি হক্সলন। ইসলামক্সক অপমান কক্সরও এখন বেও
িযান গঘ অমর বীর। চলবচ্চেবির বচেনাক্সিযর ললবখকা আয়ান বহরবস আবলক্সক আক্সমবরকান
এন্িারপ্রাইজ ইিবিবিউক্সি লফক্সলা বহক্সসক্সব বনক্সয়াগ লদয়া হল। এখন বকিাক্সব ইসলাক্সমর ক্ষবত
করা োয় লসিা বনক্সয় বনবশ্চক্সন্ত গক্সবেণা কর। কাক্সজর কাজ বক হল? শুধু ২০০৫ সাক্সলই
লনদারলযাক্সন্ি বববিন্ন মসবজদ এবং ইসলাবমক স্কুল হামলার বশকার হল ৩১ বার।
আমাক্সদর মুসবলমক্সদর একবি বজবনস বুক্সঝ লনওয়া দরকার। লক কার সম্পক্সকৃ বক িাবক্সব
লসিার উপক্সর আমাক্সদর লকান হাত লনই। লজার কক্সর সুধারণা স তবষ্ট করা োয়না। োরা রসুল
সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সম্পক্সকৃ জাক্সননা তাক্সদর ো বলা হক্সব তারা লতমনই ধারণা
পাক্সব। আর ধারণা পাক্সব োরা কোগুক্সলা বলক্সে তাক্সদর কীবতৃকলাপ লদক্সখ। আমাক্সদর
মুসবলমক্সদর কাজ লদক্সখ বক আমাক্সদর বশক্ষক সম্পক্সকৃ িাল ধারণা পাবার লকান উপায় আক্সে?
আক্সমবরকা-ইউক্সরাক্সপর কো বাদ লদই, এই বাংলাক্সদক্সশ,লালমবনরহাক্সির অজগাাঁক্সয়, কাক্সনর
লমাবাইক্সলর ইয়ারক্সফাক্সন গান শুনক্সত োকা মুসবলম তরুণক্সক বজক্সজ্ঞস কক্সরবেলাম আমাক্সদর
রসুক্সলর নাম বক? লস বলক্সত পাক্সরবন। আবম লকান মুক্তমনার কো বলবে না, একিা চাোর
লেক্সলর কো বলবে। আমাক্সদর লজ্জা হওয়া উবচত।
আমাক্সদর েখন আল্লাহ বজক্সজ্ঞস করক্সবন রসুলক্সক িাক্সলাবাসার দাবীর প্রমাক্সণ বক কক্সরবে
তখন বক উির লদব? রসুল সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাক্সমর সাক্সে আমাক্সদর একবি বদক্সনর
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২৪ ঘন্িা বমবলক্সয় লদবখ – কয়বি মুহূতৃ লমক্সল? তার আদশৃ বশবখ, তার চবরে, তার িদ্রতা,
তার কমৃপন্ো বনক্সয় একিু জানার লচষ্টা কবর। একিু মানার লচষ্টা কবর। এরপক্সর লসগুক্সলা
মানুেক্সক জানাই। েতিা সম্ভব জানাই। প তবেবীর লশ্রষ্ঠমানুে মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া
সাল্লামক্সক আল্লাহ রহমাতু লবলল মুসবলবমন নয়, রহমাতু লবলল ‘আলামীন কক্সর পাবিক্সয়ক্সেন।
বতবন লকন এবং বকিাক্সব সমগ্র স তবষ্টর জন্য দয়া এিা বনক্সজ জানা এবং মানুেক্সক জানাক্সনার
িার আমাক্সদর। আল্লাহ লেন আমাক্সদর এ দাবয়ত্ব পালক্সন সাহােয কক্সরন। আবমন।
৯ েুল ক্বাদা, ১৪৩৩ বহজবর।
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খাদয ও ক্ষু ধা
২০০৫ সাক্সলর কো। দীপাবলক্সদর বাসায় বনয়ম বেল লে লস খাক্সব রাক্সতর িাত, আর দুপুক্সর
খাক্সব তার িাই। এই বনয়ক্সমর বপেক্সন বজক্সরা বফগাক্সরর বাসনা না - বেল তার বাবার চাল
লকনার অক্ষমতা। একবদন সন্ধযায় দীপালীর িাই এমনই ক্ষু ধাতৃ বেল লে লস তার লবাক্সনর
রাক্সতর িাগিু কু লখক্সয় লনয়। প্রায় ২৪ ঘন্িার অিু ক্ত দীপাবল েখন লদক্সখ তার িাত তার
আপন িাই চু বর কক্সরক্সে তখন অবিমাক্সন তার কন্ি রুি হক্সয় আক্সস। আর লকানবদন লেন
বাবা-মার কাক্সে িাত না চাইক্সত হয়, তাই লস কক্সন্ি কাপড় জবড়ক্সয় ঝু ক্সল পক্সড়। জীবক্সনর মত
লস তার িাক্সগর িাতিা িাইক্সক বদক্সয় োয়।
আমরা জাবন আত্মহতযা মহাপাপ। তক্সব আমরা এিা জাবননা লে আজ রাক্সত আমাক্সদর হাাঁবড়
লধায়ার সময় লে িাতগুক্সলা লফক্সল লদয়া হক্সব তাক্সত দীপাবলর িাগ বেল। েতই জনসংখযা
বাড়ুক, এই দুবনয়াক্সত আল্লাহ েত মুখ স তবষ্ট কক্সরক্সেন তাক্সদর সবার খাবাক্সরর িাগও বতবন
লরক্সখক্সেন। েখন লকউ কাক্সরা মুক্সখর গ্রাস লকক্সড় লনয় তখন মানুে অনাহাক্সর আত্মহতযা কক্সর।
গরীব মানুক্সের মুক্সখর গ্রাস শুধু মাবি ন্যাশনাল লকাম্পাবনগুক্সলা একা লকক্সড় লনয়না, আমরাও
বনই।
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলবেক্সলন লতামরা লবশী লখওনা। েবদ খাও তক্সব
অপর িাইক্সয়র িাগ লখক্সয় লফলক্সত পার। আমরা শুধুই লে লবশী খাই তা নয়, লবশী লখক্সত
লখক্সত ক্লান্ত হক্সয় উবিষ্টাংশবি িাস্টববক্সনর কুকুরক্সদর সমপৃণ কবর। চারক্সপক্সয় এবং দু’লপক্সয়
কুকুর।
বাংলাক্সদক্সশ ববক্সয় বাবড়ক্সত লমািব চক্সল লপ্লিিবতৃকরার। বপজা হাি অফার লদয় – এস কত
লখক্সত পার। বসয়াম মাক্সন সংেম লক বক্সলক্সে? বসয়াম মাক্সন রাক্ষক্সসর মত খাওয়া, েত লবশী
খাওয়া োক্সব ততই লাি। সারা বেক্সর মাে একবার বপজা হাি ইসলাক্সমর বশক্ষাক্সক বুক্সড়া
আঙুল লদখায় – লসিা রমাদান মাক্সস। বসয়াম মাক্সন সংেম লক বক্সলক্সে? বেবন দশ পক্সদর কক্সম
ইফতার কক্সরননা বতবন?
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আক্সমবরকায় লদক্সখবে মসবজদ মসবজক্সদ মুফক্সত ইফতার লদয়। মানুে বিসক্সপাজযাবল লপ্লি
িক্সর খাবার লনয়, বকেু িা খায়, বকেু িা েড়ায় তারপক্সর লপ্লি িাজ কক্সর ট্রযাক্সশ লফক্সল লদয়।
বববরয়াবন িবতৃ লপ্লি। রুবি-মাংশ িবতৃ লপ্লি। নাশপাবত-আঙুর-লখজুর িবতৃ লপ্লি। বাবা-লেক্সল
পাশাপাবশ বক্সস একই কাজ কক্সর। লফক্সল লদয়ার আক্সগ একিু ও হাত কাাঁক্সপনা। মাোয়
একিু ও আক্সসনাক্সে লসামাবলয়াক্সত লসই মূহুক্সতৃ মানুে ইফতার করক্সে শুধু বাতাস বদক্সয়। লসৌবদ
আবলমক্সদর কাক্সে ফক্সতায়া জানক্সত চাক্সি – তাক্সদর লসহবরক্সত খাবার বকেু লনই, ইফতাক্সরও
বকেু লজাক্সিনা; তাক্সদর লরাজা হক্সব লতা?
লসৌবদ মুফবত উির বদক্সত পাক্সরনবন, ঝরঝর কক্সর লকাঁক্সদক্সেন। আমরা লকউ প্রশ্নিাশুনক্সত
পাইবন। আমরা তখন লখক্সত বযস্ত বেলাম।
প তবেবী কত বদক্সল োয়। এইক্সতা বের পিাক্সশক আক্সগও লসামাবলয়াক্সক বলা হতআবফ্রকার
রুবির ঝু বড়। লসই সবুজ আজ লকাোয় হাবরক্সয় লগক্সে। হাবরক্সয় লগক্সে গরু-োগক্সলর পাল।
মানুক্সের পাল এখন লখাাঁয়াক্সর োক্সক। আইএমএফ দয়া আর মমতার বাাঁধক্সন লবাঁক্সধ লরক্সখক্সে
ওক্সদর। িালক্সবক্সস ঋণ বদক্সয়ক্সে। তারপর বাতক্সল বদক্সয়ক্সে ঋণ লশাক্সধর উপায়। এই বাাঁধন বক
আর লেড়া োয়? ববজ্ঞানীরা বলক্সবন ক্লাইক্সমি লচে – জলবায়ুর পবরবতৃক্সনর কারক্সণই নাবক এ
দুবিৃক্ষ। পবশ্চমা বমবিয়া বলক্সব আল-শাবাব মুসবলম চরমপন্েীক্সদর জন্যই আজ এই দশা।
বখলাফাতওয়ালারা বলক্সব তাগুক্সতর তাক্সবদার সরকাক্সরর লদাে।
আবম বকেু বলবনা। আমার লচাক্সখ িাসক্সত োকক্সব ববশাল সব ট্রযাশবযাগ। কাক্সলা কাক্সলা
ট্রযাশবযাগ। একিা বযাক্সগ লে পবরমাণ খাবার লফক্সল লদয়া হক্সয়ক্সে তাক্সত একিা গ্রাক্সমর
সবগুক্সলা ক্ষু ধাতৃ মানুে লপিপুক্সর লখক্সত পারত।
শসয-শযামলা-সুজলা বাংলাক্সদক্সশ এখন জল লনই। আমক্সনর লমৌসুক্সম লেখাক্সন লখত জক্সল েই
েই কক্সর লসখাক্সন এখন পাম্প ববসক্সয় লসচ বদক্সত হয়। িীপ বিউবওক্সয়ল। পাবনর স্তর লনক্সম
লগক্সে বহু দূর, আবশ ফু ি গিীরতাক্সতও কাজ চক্সল না। আক্সমবরকায় চলক্সে পিাশ বেক্সরর
সবক্সচ িয়াবহ খরা। তবু আমাক্সদর বুক কাাঁক্সপনা। িাবখানা এমন লেন আল্লাহর সাক্সে
পাবনচু বক্ত করা আক্সে। অেচ আল্লাহ বলক্সেন লনই। মহান আল্লাহ হুমবক বদক্সলন সুরা মুলক্সকর
লশক্সে – বতবন েবদ পাবনর স্তর নাবমক্সয় লনন তাহক্সল িূ -প তক্সষ্ঠ লক লদক্সব পাবন?
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আমরা এই হুমবকর লোড়াই লকয়ার কবর।
আল্লাহ আল কুরাক্সনর দুই জায়গাক্সত বক্সলক্সেন, লতামরা অপচয় কক্সরানা, আল্লাহ
অপচয়কারীক্সক িালবাক্সসননা। আমরা আল্লাহর িাক্সলাবাসার লোড়াইক্সকয়ার কবর। নানান
জাক্সতর িাক্সলাবাসাক্সত িবতৃ হক্সয় আক্সে বিবি। আল্লাহর িাক্সলাবাসা না লদখা োয়, না লবচা
োয়। এ িাক্সলাবাসা বদক্সয় বক করব?
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলক্সেন কাক্সরা কাে লেক্সক মাবিক্সত খাবার পক্সড়
লগক্সল লস লেন লসিা তু ক্সল, ধুক্সলািা লঝক্সড় লখক্সয় লফক্সল; শয়তাক্সনর জন্য লরক্সখ না লদয়। বতবন
খাবার পক্সর হাত লচক্সিক্সখক্সত বক্সলক্সেন, কারণ খাবাক্সরর লকান অংক্সশ বারাকাহ আক্সে লসিা
মানুে জাক্সননা।29 আমাক্সদর লে লিবল িদ্রতা লশখান হয় তাক্সত পবতত খাবার অিু ত ময়লা,
তু ক্সল খাওয়া লতা দূক্সর োক লসিা স্পশৃই করা োক্সবনা। কাক্সজর মানুক্সেরা পক্সর ঝাড়ু বদক্সয়
লসিা লফক্সল লদক্সব। হাক্সতর আঙুল বা োলা মুক্সে খাওয়া লতা বনতান্ত অক্সসৌজন্যতা। ইহুবদরা
লজরুজাক্সলক্সম মুসবলমক্সদর হাবরক্সয় বদক্সয়ক্সে বক্সল আমরা হায় হায় কবর। আর এবদক্সক আমরা
বনক্সজরা বনক্সজক্সদর িাইবনং লিবক্সল ইসলামক্সক হাবরক্সয় বদক্সয়বে। শয়তান এখন আর আমাক্সদর
শত্রু না – বন্ধু। তাক্সক আসন লপক্সত লদই লখক্সত। লপি িরার পক্সর বাবক খাবারিা তার জন্য
বরাে কক্সর রাবখ। আর বারাকাহ বদক্সয় আমরা বক করব? বারাকাহ কমক্সে বক্সলই খাবাক্সর ববে
লদয়া হক্সি, লাবফক্সয় লাবফক্সয় খাবাক্সরর দাম বাড়ক্সে, খাবাক্সরর স্বাদ-তবত ি সব উধাও হক্সয়
োক্সি। আপন হাক্সত কলযাক্সণর দরজা বন্ধ কক্সর লরক্সখ অন্যক্সক দুক্সে বক লাি?
ইসলাক্সমর কো বাদ লদই, খাবার নষ্ট মাক্সন লতা কত েকক্সক অপমান করা। তার শ্রম, তার
কষ্টিাক্সক তু ি-তাবিলয করা। আমরা শহুক্সর মানুে; একক্সগাো ধান ফলাক্সত বক কষ্ট আমরা
বক কক্সর বুঝব? আমাক্সদর কাক্সে পাক্সত লফক্সল রাখা এক মুি িাক্সতর দাম কক্সয়ক পয়সা মাে
– এর লচক্সয় লবশী বকেু লতা নয়। রান্না করা খাবার লফক্সল লদয়া মাক্সন লসই মানুেিার প্রবত
অশ্রিা লে কষ্ট কক্সর খাবারিা রান্না করল চু লার আাঁচ সহ্য কক্সর। লসই মানুেিার প্রবত অসম্মান
লে কষ্ট কক্সর খাবারিা বক্সয় বনক্সয়আসল বাজার লেক্সক। আমরা বুবিজীবব মানুে। কাক্সজর

29 সহীহ মুসবলম অধযায় ২৩ হাবদস ৫০৪৪
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মানুেক্সদর সময় আর শ্রম বকক্সন বনক্সয়বে কক্সয়ক িাকায়। িাকা বদক্সয় সব বকেু লশাধ করা
োয়না – এিা আমরা বুঝক্সত চাইনা।
প তবেবীর সক্সবৃাৎকতষ্ট মানুে বেক্সলন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহওয়া সাল্লাম। মবদনাক্সত
বহজরত করার পরক্সেক্সক তার ম ততু য অববধ তার পবরবার পরপর বতনবদন লপিপুক্সর লখক্সত
পাক্সরবন।30 সবৃপ্রেম ইসলাম গ্রহণকারী মানুেক্সদর এমন সমক্সয়র মক্সধয লেক্সত হক্সয়ক্সে েখন
হাবালা গাক্সের পাতা োড়া তাক্সদর আর লকান খাবার বেলনা। তাক্সদর মল আর লিড়ার মক্সলর
লকান পােৃকয বেলনা।31 আমাক্সদর আল্লাহ খাবাক্সরর লে প্রাচু েৃ বদক্সয়ক্সেন লসিাক্সক আল্লাহর
বনয়ামাত বক্সল আমরা িাবক্সত িালবাবস; িু ক্সলও বচন্তা কবরনা এিা আল্লাহর পরীক্ষাও বক্সি।
আমরা আমাক্সদর প্রবতবদক্সনর জীবক্সন খাবার নক্সষ্টর মাধযক্সম আল্লাহর অকততজ্ঞতা করবে। শাবস্ত
বহক্সসক্সব ক্ষু ধাক্সক লচক্সয় বনবি।
িাই, আপবন েবদ কুরানক্সক আল্লাহর বাণী বক্সল ববশ্বাস কক্সর োক্সকন তাহক্সল এরপর েখন
আপবন োলায় একবিও িাত লরক্সখ উক্সি োক্সবন তখন মক্সন লরক্সখন – ইন্নাহু লা ইয়ুবহব্বুল
মুসবরবফন – বনশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীক্সক িালবাক্সসননা। লবান, আপবন েখন আপনার
সন্তাক্সনর উবিষ্ট খাবারবি লফক্সল বদক্সিন তখন মক্সন লরক্সখন - ইন্নাহু লা ইয়ুবহব্বুল মুসবরবফন।
লবগুক্সনর এক লকাক্সণ একিু দাগ োকার কারক্সণ েখন পুক্সরািা েু ক্সড় লফক্সল বদক্সিন তখন মক্সন
লরক্সখন - ইন্নাহু লা ইয়ুবহব্বুল মুসবরবফন।
প তবেবীর মানুক্সের িালবাসা না লপক্সলও জীবন কাবিক্সয় লদয়া োয়; প তবেবীর রব্ব আল্লাহর
িালবাসা না লপক্সল বংস অবনবােৃ। আল্লাহ লেন আমাক্সদর মুসবরবফন হবার হাত লেক্সক রক্ষা
কক্সরন। খাবার নষ্ট করা োক্সবনা এিা লেন আল্লাহ আমাক্সদর মনক্সন-জীবক্সন লগাঁক্সে লদন।
২৫ শাওয়াল, ১৪৩৩ বহজবর।

30 সহীহ বুখাবর অধযায় ৬৫ হাবদস ৩২৭৩
31 সহীহ বুখাবর অধযায় ৬৫ হাবদস ৩২৩
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প্রিান পে
জবুেব
ু ু হক্সয় শুক্সয় বেলাম, লোট্ট একিা লেক্সলর কোর খইক্সয় ঘুম িাঙল। বনক্সজক্সক আববষ্কার
করলাম আমট্রযাক্সকর ৩০ কযাবপিল বলবমক্সিক্সির লট্রক্সন। সকাক্সল ফজক্সরর সলাত লশক্সে
লদক্সখবেলাম বপিসবাগৃ পার হবি। এখন নাম না জানা লকান এক জিক্সল বক্সস আবে, সামক্সন
লরললাইক্সনর বক লেন সমসযা হক্সয়ক্সে, আধ ঘন্িা বক্সস োকক্সত হক্সব। আক্সমবরকাক্সত সাধারণত
লকউ লরক্সল চাক্সপনা। আবম িাবলাম জাহাজ, লপ্লন সবই েখন চড়া হল তাহক্সল আর লদ্বাতলা
এবস লট্রন বাদ োকক্সব লকন। এক্সত অবশয আমার ঘবনষ্ঠবকেু মানুক্সেরা আপবি করক্সব, তাক্সদর
মক্সত আবম িাকা বাাঁচাক্সনার জন্য এ কাজ কক্সরবে। আবম িাকা বাাঁচাক্সনার লচষ্টা কবর কোিা
লনহাক্সয়ত বমেযা না, বকন্তু আজ সকাক্সল লে অসাধারণ বকেু দতশয লদক্সখবে, উক্সড় আসক্সল বক
লসগুক্সলা লদখক্সত লপতাম? আমার ঘবনষ্ঠ মানুক্সেরা এ বযাপারগুক্সলা লবাক্সঝনা, তারা খাক্সমাকাই
আমাক্সক বকপিা বক্সল লখাাঁচাখুাঁবচ কক্সর। এ তাবলকায় লশে েুক্ত হক্সয়ক্সে সুদীি। সুদীি শরীফ।
আসার সময় েখন বযাগ গুোবি, তখন লেক্সলিা পাগক্সলর মত ো পাক্সি লসিাই বযাক্সগ িক্সর
বদক্সি। আমার সুপারিাইজর মুস্তাফা সযার ওক্সক শনপাপবড় লখক্সত বদক্সয়বেক্সলন – লসিাও লস
আমার সুিকযাক্সস িক্সর বদল। বললাম, িাইয়া আবম শনপাপবড় খাইনা। উির বদল, আপবন
খান না লতা িাল – িাবী খাক্সব। সযার বলক্সলন, মানুে বাংলাক্সদশ লেক্সক শনপাপবড় বকক্সন
আক্সমবরকাক্সত আক্সন। সুদীি বনবলৃিমুক্সখ বলল, শরীফ িাই জীবক্সন বকনক্সব? এ ধরক্সণর কো
বলক্সত হক্সল মানুক্সের কাক্সে আসক্সত হয়। সব মানুে কাক্সে আক্সসনা। মানুক্সের কাক্সে আসার
গুণিা সবার োক্সকনা। আসার আক্সগ েখন লেক্সলিা হিাত কক্সর বক্সল লফলল, “শরীফ িাই,
আপবন মক্সন কবরক্সয়ননা লে আপবন চক্সল োক্সিন বক্সল আবম কাাঁদব”; তখন ধাক্কা লখলাম।
আবম খুব কাট্টাক্সখাট্টা, বহক্সসবী মানুে – আক্সবগ লেক্সক েোসাধয দূক্সর োবক। এ ধরক্সণর কোর
লকান আসর আমার উপক্সর পড়ার কো না, বকন্তু এবার লকন লেন পড়ল।
লকান একবদন রাত এগাক্সরািায় সুদীক্সির বাসায় লফান কক্সর বজক্সজ্ঞস করলাম ইশার নামাে
পক্সড়ে? বলল – ওয়াক্ত লতা মাে হল। আবম বললাম – আমার জন্য অক্সপক্ষা কর, একসাক্সে
পড়ব। এগাক্সরাজ লজল রান লশক্সে ইউবি রবিক্সত েবব তু ক্সল আববষ্কার করলাম – বকিু লনই।
তার মাক্সন এবারও আরবি বপবসআর (Reverse transcriptase polymerase chain
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reaction, লকান বনবদৃষ্ট একবি আরএনএ অণুর উপবিবত লবাঝার জন্য বযবহৃত হয়) কাজ
কক্সরবন। হতাশ মক্সন সাইক্সকল চাবলক্সয় লগলাম ওর বাসায় বগক্সয় লপৌোক্সত লপৌোক্সত রাত
একিা। সলাত লশক্সে লেক্সলিা িাত লবক্সড় বদল, তরকারী গরম কক্সর বদল। দু’জন একসাক্সে
লখক্সয় বনলাম। এ ধরক্সণর ঘিনা বহুবার ঘক্সিক্সে। বরসাক্সচৃর লশেবদক্সক েখন বদন-রাত এক
কক্সর লফক্সলবে তখন আল্লাহর রহমক্সত সুদীক্সির কলযাক্সণ ঘক্সর রান্না লনই বক্সল বচন্তা করক্সত
হয়বন। আমার একা একা লখক্সত খুব খারাপ লাক্সগ। সুদীি প্রেম প্রেম বাংলাক্সদশ লেক্সক
আসার পক্সর ওক্সক রান্না লশখাক্সনার উবসলায় প্রায়ই আবম িাইবনং লিবক্সলর সিী জুবিক্সয়
বনতাম। খাওয়ার পক্সর চলত আক্সলাচনা – ট্রানবজশন ধাতু গুক্সলা লকন এক্সককসময় এক্সকক রঙ
লদখায়, উপমহাক্সদশ আর আক্সমবরকার বশক্ষা বযবিার মক্সধয পােৃকয বক, বামৃাক্সত লরাবহিাক্সদর
গণহতযা… আর কো চলত ইসলাম বনক্সয়। আবম বশক্ষক মানুে, োে লপক্সল খুশী হই। েখন
লদবখ আমার কো শুক্সন কাক্সরা ইসলাক্সমর প্রবত আগ্রহ এক্সসক্সে, লস ইসলাম বক লসিা জানক্সত,
বুঝক্সত লচষ্টা করক্সে, মানার লচষ্টা করক্সে – তখন আমার আনন্দ ধক্সরনা।
কত তজ্ঞতা আর িালবাসা এক্সক অপক্সরর পড়শী। আল্লাহর প্রবত কত তজ্ঞতাই তার প্রবত
িাক্সলাবাসার জন্ম লদয়। লেসব মানুক্সের মক্সধয নুযনতম লসৌজন্যতাক্সবাধ অববশষ্ট রক্সয় লগক্সে
তারা উপকতত হলল প্রতু যিক্সর অন্য বকেু না বদক্সত পারক্সলও মক্সন মক্সন উপকারীক্সক িালবাক্সস।
বকন্তু আমাক্সদর মুসবলমক্সদর জন্য িালবাসার সংজ্ঞািা একিু অন্যরকম। আমরা োরা
আল্লাহক্সক িালবাবস, তারা শুধু আল্লাহক্সক িালবাসার কারক্সণ এক্সক অপরক্সকও িালবাক্সস।
ত ক্সবাধ স তবষ্ট কক্সর লদয় লেিা অক্সনক সময় রক্সক্তর
এই িালবাসা এমন একিা ভ্রাতত্ব
ত ক্সবাক্সধর লেক্সকও বড় হক্সয় োয়। ইসলাক্সমর প্রােবমকেুক্সগর মুহাবজররা ঘর-বাড়ী-সহায়ভ্রাতত্ব
সম্পদ লেক্সড় েখন মবদনাক্সত বহজরত কক্সরবেক্সলন তখন আনসার সাহাবারা বনক্সজক্সদর দু’লিা
ঘক্সরর একিা ঘর বকংবা লখজুর বাগাক্সনর অক্সধৃক বদক্সয় তাক্সদর সাহােয কক্সরবেক্সলন। আল্লাহর
উক্সেক্সশয িালবাসার সুববক্সধই হল এিা লে এর প্রবতদান আমরা আল্লাহর কাক্সে চাই ববধায়
এই িালবাসািা কখনও বযেৃ হয়না। একজন মুসবলমক্সক আল্লাহর ওয়াক্সস্ত িালবাসা মাক্সন
আল্লাহর আনুগক্সতয এক্সক অপরক্সক সাহােয করা, আল্লাহর বনক্সেধাজ্ঞার বযাপাক্সর এক্সক
অপরক্সক সক্সচতন রাখা।
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বাংলাক্সদশ লেক্সক আসার পর সবক্সচক্সয় লবশী লে বযাপারিা কষ্ট বদত তা হল মসবজক্সদ জামাক্সত
সলাত না আদায় করক্সত পারা। এক বেক্সরর জন্য জামাক্সত ২৭গুণ সাওয়াক্সবর বদক্সল ববক্সদক্সশ
উচ্চবশক্ষািাক্সক লে আবম লবক্সে বনক্সয়বে লসিা মক্সন একিা ক্ষক্সতর স তবষ্ট কক্সরবেল। প্রায়ই মক্সন
হত দ্বীন আর দুবনয়া – এ দুক্সিার মলধয আবম দুবনয়াক্সক লবক্সে বনক্সয়বে। তাই এখাক্সন কাক্সরা
সাক্সে জামাক্সত সলাত আদায় করক্সত পারক্সল লসই ক্ষক্সতর বকেু িা উপশম হত।
আবম সুদীক্সির কাক্সে কত তজ্ঞ – আমার একাকীক্সত্ব সি লদবার জন্য, তার বরেক আমার সাক্সে
িাগ করার জন্য, বাসা লেক্সড় লদয়ার পর আমাক্সক োকক্সত লদবার জন্য, মানুক্সের মক্সধয লে
সারলয হাবরক্সয় োয়বন লসিা প্রমাণ করার জন্য। বকন্তু কত তজ্ঞতার লম্বা তাবলকার কাজগুক্সলা
লকান বকেু ই েবদ লস না করত, তাও আবম তাক্সক িালবাসতাম। লস িাক্সলাবাসার বপেক্সন
একিা কারণই েক্সেষ্ট। লস আমাক্সক আল্লাহর আনুগক্সতযর বযাপাক্সর সাহােয কক্সরক্সে, লস আমার
সাক্সে জামাক্সত সলাত পক্সড়ক্সে। আল বমক্বদাম ববন মা’বদ আল কাবরব লেক্সক ববণৃত লে
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলক্সেন,
“লতামাক্সদর মক্সধয েবদ লকউ তার িাইক্সক িালবাক্সস লস লেন তাক্সক জাবনক্সয় লদয়।”32
আমার এই ললখািা সুদীিক্সক জানাক্সনার জন্য লে – আনা উবহব্বুক বফল্লাহ। আবম লতামাক্সক
আল্লাহর জন্য িালবাবস। আল্লাহ লেন লতামার বুকিা তার দ্বীন লবাঝার মত প্রশস্ত কক্সর লদন।
বতবন লেন লতামাক্সক ইহকাল এবং পরকাক্সল সাফলয দান কক্সরন।
আর আমার মত অধমক্সক েবদ লকউ আল্লাহর ওয়াক্সস্ত িালক্সবক্সস োক্সক তার জন্য দু’আ –
আহাব্বাকাল্লাবে আহবাবতাবন লাহু, োর উক্সেক্সশয তু বম আমাক্সক িালবাস, বতবন লেন
লতামাক্সক িালবাক্সসন।33 এই প তবেবীক্সত আল্লাহর িালবাসার চাইক্সত বড় পাওয়া আর বক
আক্সে।
২২ রমাদান, ১৪৩৩ বহজবর।

32 সুনাক্সন বতরবমবে, হাবদসবি হাসান সহীহ
33 আবু দাউদ ৪/৩৩৩
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উপবাসী কো
আরবি লপবলকযাক্সন বক্সস আবে। এিা একিা গক্সবেণা জাহাজ, গালফ অফ লমবেক্সকাক্সত পাবন
দূেক্সণর কারক্সণ স তষ্ট অবেক্সজন স্বল্পতা বকিাক্সব বববিন্ন জলজ প্রাণীক্সক প্রিাববত করক্সে লসিা
বনক্সয় গক্সবেণা চলক্সে। আকাক্সর লোি বক্সল োকার বযবিা বাক্সঙ্ক, তক্সব খাওয়ার বযবিা
রাজবসক। গক্সবেকদক্সলর অক্সনক সদসযক্সদরই ধারণা আমাক্সদর এ জাহাক্সজর কুক আক্সমবরকার
সবক্সচক্সয় িাল লশফক্সদর একজন। তার কাজ লিার ে’িায় নাস্তা, দুপুর বারিায় লাি আর
সন্ধযা েিায় বিনার লদয়া। বকন্তু এখাক্সন সুবক্সহ সাবদক লিার ে’িার অক্সনক আক্সগ আর
ইফতাক্সরর সময় হক্সত হক্সত প্রায় রাত ন’িা। সফর বহক্সসক্সব েবদও বকেু োড় আক্সে, তাও
রমাদাক্সনর কলযাণিা োড়ক্সত ইক্সি করল না। প্রেমবাক্সরর মত সমুক্সদ্র আসার প্রবতবক্রয়া
বহক্সসক্সব একবদক্সক মাোর মগজ লপন্িু লাক্সমর মত দুলক্সে, অন্য বদক্সক লচাক্সখর সামক্সন অন্যক্সদর
চবৃয-লচােয-ললহ্য-লপয় বদক্সয় িূ বর-লিাজন করক্সত লদখবে। মক্সন পড়ল বহুবদন আক্সগ একজন
আত্মীয় প্রশ্ন কক্সরবেক্সলন, “তু বম না লখক্সয় োকাক্সত আল্লাহর বক লাি? লতামাক্সক কষ্ট বদক্সয়
আল্লাহর বক লাি?” আসক্সলই লতা, আমরা লে পুক্সরা একমাস বদক্সন না খাওয়ার বনয়ত কক্সর
লফক্সলবে, বুক্সঝ লহাক-না বুক্সঝ লহাক লরাো রাখবে – লকন?
একজন সক্সচতন আর একজন অজ্ঞ মানুক্সের মক্সধয পােৃকয হক্সি জ্ঞান। অক্সজ্ঞরা অক্সনকিা
িাসমান শযাওলার মত, লস্রাত েখন লেবদক্সক োয় লসও লসবদক্সক লিক্সস চক্সল। মাক্সের লপক্সি
লগল, নাবক লনৌকার তবিাক্সত জবড়ক্সয় লগল,নাবক তীক্সর েমক্সক লগল – এক্সত তার খুব লবশী
আক্সস োয়না। বকন্তু োরা সক্সচতন মানুে তারা লকান কাজ করার আক্সগ িাক্সব – লকন করবে?
ফলাফল বক হক্সব? সক্সচতন মানুে মােই লে মস্ত বড় জ্ঞানী তা নয়; বকন্তু লস জানক্সত চায়,
বুঝক্সত চায়।
আমাক্সদর মুসবলমক্সদর েখন লকউ প্রশ্ন কক্সর, “এ কাজিা লকন করক্সল?” তখন তার উির
হওয়া উবচত - আল্লাহ বক্সলক্সেন তাই। এরপর েখন প্রশ্নকতৃা জানক্সত চাইক্সব আল্লাহ লকাোয়
বক্সলক্সেন তখন আমরা কুরান-সুন্নাহ লঘক্সি তাক্সক খুাঁক্সজ লবর কক্সর লদব। এর নাম আল্লাহর
জ্ঞাক্সনর উপক্সর িরসা; বতবন লেক্সহতু সবৃজ্ঞানী তাই বতবন আমাক্সদর বকেু করক্সত বলক্সবন আর
তাক্সত কলযাণ োকক্সবনা – এমনবি অসম্ভব। এই কলযাণিা লকমন লসিা আমরা নাও জানক্সত
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পাবর, জানার পক্সরও নাও বুঝক্সত পাবর – বকন্তু আমরা ববশ্বাস কবর আমাক্সদর জন্য িাল বকেু
বনশ্চয়ই আক্সে। মানুে েত গিীরিাক্সব লবাঝার লচষ্টা কক্সর লকন লস কাজিা করক্সে তত লস
কাজিাক্সক িাক্সলাবাসক্সত শুরু কক্সর, তত সুন্দর কক্সর লস কাজিা কক্সর। এজন্য বকেু বকেু
কাক্সজর আক্সদশ বদক্সয় আল্লাহ সাক্সে সাক্সে জাবনক্সয়ও বদক্সয়ক্সেন লকন বতবন লস আক্সদশ বদক্সলন।
রমাদান আসক্সলই আমরা তাই মসবজক্সদ মসবজক্সদ খবতবক্সদর মুক্সখ সুরা বাকারার ১৮৩ নম্বর
আয়াত শুবন – লা’আল্লাকুম তািাক্বুন। আমাক্সদর হতিাগয লে লকউ আমাক্সদর বুবঝক্সয় লদয়না
আসক্সলতাক্বওয়া বলক্সত বক লবাঝায়, লকন আল্লাহ আমাক্সদর পুক্সরা একমাস বসয়াম পালন
করক্সত বাধয কক্সরক্সেন।
তাকওয়া শব্দবি লে আরবব মূল লেক্সক এক্সসক্সে তার অেৃ বনরাপিা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বসয়ামক্সক াক্সলর34 সাক্সে তু লনা কক্সরক্সেন, লে াল তাক্সক বনরাপিা
লদক্সব। বকক্সসর লেক্সক বনরাপিা? বযবক্তর অন্যায় লেক্সক তাক্সক এবং অন্যান্যক্সক বনরাপদ রাক্সখ
তাকওয়া। অন্যাক্সয়র ফলাফল লেক্সক বনরাপদ োকক্সত হক্সব এই লবাক্সধর নাম তাকওয়া। এই
লবাধিা েখন মানুক্সের মক্সন জাগ্রত োক্সক তখন লস খারাপ কাজ করার আক্সগ দু’বার িাক্সব,
লকান একিা িাল কাজ করার সুক্সোগ লপক্সল ঝাবপক্সয় পক্সড় লসিা করক্সত। জীবক্সনর প্রবতবি
মূহুক্সতৃ আল্লাহর পেন্দ-অপেক্সন্দর বযাপাক্সর সজাগ োকার নাম তাকওয়া। ইমাম ইবক্সন
কাবসক্সরর মক্সত তাকওয়া মাক্সন অপেন্দনীয় কাজ লেক্সক ববরত োকা। উবাই ববন কা’ব উমার
ইবনুল খািাবক্সক (রাবদয়াল্লাহু আনহুম্মা) বক্সলবেক্সলন – কাাঁিািরা পক্সে কাপড় গুবিক্সয়
সাবধাক্সন চলার নাম তাকওয়া।35
রমাদান মাক্সসর বাধযতামূলক বসয়ামিা আসক্সল একিা পুনবৃাসন প্রকল্প। এ প্রকল্পিা
মানুক্সের সত্ত্বার সাক্সে সম্পবকৃত ববধায় মহান আল্লাহ আক্সগও মানুেক্সক বসয়াক্সমর ববধান
বদক্সয়বেক্সলন। এজন্য আমরা ইহুবদক্সদর ইক্সয়াম বকপুর বা বতশআ বা’ি, নাসারাক্সদর
absolute fasting বকংবা বহন্দুক্সদর বনরম্ভু উপবাক্সসর মত ধমৃীয় আচার পালন করক্সত
লদবখ। কাক্সলর লস্রাক্সত এক্সদর মত আমাক্সদর মুসবলমক্সদর ‘বসয়াম’িাও লনহাক্সয়ত ‘লরাো’
অেৃাৎ না লখক্সয় োকা হক্সয় বগক্সয়ক্সে। অেচ বসয়াম শব্দিার অেৃ বেল ববরত োকা, ফেক্সরর শুরু
34 বুখারী, মুসবলম
35 তাফবসর ইবন কাবসর, সুরা বাকারা আয়াত ২
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লেক্সক সূেৃাস্ত অববধ আল্লাহর বনবেি করা সব বকেু লেক্সক ববরত োকা। মানুে আর বের
বনক্সজর লখয়ালখুশী মত চলক্সত চলক্সত পশুর পেৃাক্সয় লনক্সম োয়, রমাদাক্সনর এক মাক্সস আল্লাহ
মানুেক্সক এমন একিা ইবাদাত পালক্সন বাধয কক্সরন োর মাধযক্সম লস আবার তার হারাক্সনা
মনুেযত্ব বফক্সর লপক্সত পাক্সর।
ইমাম ইবনুল কাবয়যম লদবখক্সয়ক্সেন লে এক্সকক মানুক্সের মক্সধয এক্সককরকম পশুসত্ত্বা প্রবল।
কাক্সরা স্বিাব কুকুক্সরর মত, েতক্ষণ না তাক্সক একিা হাড় েু ক্সড় লদয়া হক্সব ততক্ষণ লঘউ লঘউ
করক্সত োকক্সব। এরা বকেু পাওয়ার জন্য হাত লপক্সত োক্সক - বকেু লপক্সল খুশীক্সত গদগদ হক্সয়
ললজ নাড়ক্সত োক্সক, েবদ না লদওয়া হয় তক্সব দাাঁত লবর কক্সর তাড়া করক্সব। লে বকেু লদক্সব
তার লস লগালাম বক্সন োক্সব; দাতার মহত্ব তাক্সক এমনই গ্রাস করক্সব লে ন্যায়-অন্যায় ববচার
লগৌণ হক্সয় োক্সব, দাতার তু বষ্ট হক্সয় োক্সব মূখয। অপরবদক্সক োর কাে লেক্সক লস বকেু পাক্সবনা,
তার ক্ষবত করক্সতক্সস ববন্দুমাে বপেপা হক্সবনা। বসয়াম রাখক্সত হয় বদক্সন, েখন লস লজক্সগ
োক্সক, কাজ করক্সত োক্সক। একজন সাক্সয়ম বকিাক্সব উপাজৃন করক্সে লসবদক্সক লক্ষয রাখক্সব,
কতিু কু তার প্রাপয, কতিু কু প্রাপয নয় লসিা লস বচন্তা কক্সর লদখক্সব।
আবার তার প্রাবির বববনমক্সয় লস বক বদল লসিাও লস মাোয় রাখক্সব। সবক্সচক্সয় বড় কো
আমাক্সদর ববশ্রী বযবহাক্সরর রাশ লিক্সন ধরার জন্য বসয়াম খুব বড় একিা অস্ত্র। কাক্সরা সাক্সে
খারাপ আচরণ লতা দূক্সরর কো, লকউ গাক্সয় পক্সড় এক্সস ঝগড়া করক্সত চাইক্সল রসুলুল্লাহ
সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আমাক্সদর বলক্সত বক্সলক্সেন - 'আনা স'ঈমুন, আনা স'ঈমুন',
অেৃাৎ দু’বার বলা লে “আবম বসয়াম পালন করবে”।36 এর মাক্সন এই না লে তাক্সক জানান
বদলাম - আবম লরাো আবে লদক্সখ তু ই আজক্সক লবাঁক্সচ লগবল। এর মাক্সন বনক্সজক্সক বার বার বলা
- আবম আত্মবনয়ন্ত্রণ বশখবে। আল্লাহক্সক খুশী করার জন্য আমার লক্রাধ, প্রবতক্সশাধ লনবার
ইক্সিক্সক দমন করা বশখবে। এর অন্যো হক্সল রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
সাবধান কক্সরক্সেন:

36 বুখারী, মুসবলম
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“লে বাবতল কো ও কাজ এবং মূখৃতাপূণৃ আচরণ পবরতযাগ করল না, তার পানাহার
তযাক্সগ আল্লাহর লকান প্রক্সয়াজন লনই।”37
রমাদাক্সনর সমােৃক শব্দ দান। প তবেবীক্সত মানুে লপক্সত আক্সসবন, বদক্সত এক্সসক্সে – এই লবাধিা
তার মক্সধয জাগ্রত হক্সব। আক্সরকজন সাক্সয়মক্সক ইফতার করাক্সনা মাক্সন লে একিা বসয়াক্সমর
সমান সাওয়াব – এই তেযিা তাক্সক মক্সন কবরক্সয় লদক্সব বরেক বনক্সয় কুকুক্সরর মত
কামড়াকামবড় করা মানুক্সের কাজ নয়, মানুক্সের কাজ অল্প একিু খাবার হক্সলও লসিা সবার
সাক্সে িাগ কক্সর বমক্সলবমক্সশ খাওয়া।
গাধা লবাঝা বহন কক্সর। জ্বালানী কাি, খাবার বা লপাশাক – লকান বকেু ক্সতই তার িাগ লনই –
তবু লস বপক্সি িার বনক্সয় চলক্সতই োক্সক। আমাক্সদর মক্সধযও লতমবন বকেু মানুে আক্সে োক্সদর
বপক্সি জ্ঞাক্সনর লবাঝা, অেচ তা লেক্সক তাক্সদরববন্দুমাে উপকার হয়না। এরা অবাক ববস্মক্সয়
আববষ্কার কক্সর একবি মাে হরক্সমান বকিাক্সব পুক্সরা লদক্সহ শতখাক্সনক তজববক বববক্রয়া শুরু
কক্সর োর প্রিাক্সব মানুে আক্সস্ত আক্সস্ত রাক্সত ঘুবমক্সয় োয়। অেচ লে আল্লাহএত বনখুাঁতিাক্সব
ধারাবাবহক বববক্রয়াসক্সমত পুক্সরা ঘিনাক্সক সাজাক্সলন, লসআল্লাহ মানুেক্সক ঘুক্সমর মাধযক্সম বক
বশক্ষা বদক্সলন লসিা আর তার জ্ঞানী মাোয় ধক্সরনা।
স্কুল-কক্সলজ-ইউবনিাবসৃবি লেক্সক বপলবপল কক্সর বশবক্ষত মানুে লবর হক্সি োক্সদর অবজৃত
বশক্ষা তাক্সদর লকানিা িাল, লকানিা মন্দ লশখাক্সত পাক্সরবন। আপাত ধাবমৃক এমন অক্সনক
মানুক্সেরই রাক্সতর তারাউইর সলাত কক্সষ্টর লবাঝা বাড়ায়, না জীবক্সন, না মনক্সন লকান
পবরবতৃন আক্সন। এ মাক্সস কুরান অবতীণৃ হক্সয়বেল, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
তার বশক্ষক বজববরক্সলর কাক্সে রমাদাক্সন একাবধকবার কুরান পক্সড় লশে করক্সতন। তাই
আমরাও কুরানক্সক ‘খতম’ কবর মসবজক্সদ মসবজক্সদ। আমরা হাক্সফজ সাক্সহবক্সক তাড়া বদক্সয়
োই তাড়াতাবড় লশে করার জন্য, কাক্সরা কাক্সে বক্সস কুরান পড়ক্সত লশখা, মাক্সন লবাঝা লতা বহু
দূক্সরর কো। সারাবের লে গাধাগুক্সলা লবাঝা বহন কক্সর চক্সলক্সে, রমাদাক্সন তারা বাড়বত লবাঝা
চাপাল; মানুে হবার সুক্সোগ আর লপলনা।

37 বুখারী
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মানুক্সের মক্সধয একদলক্সক বলদ বলক্সল অতু যবক্ত হয়না। এক্সদর জীবক্সনর লক্ষয ‘কাজ’ করা।
ঘাবন ঘুরক্সল লতল লবর হয়, মাি চাে করক্সল ফসল ফক্সল। সূক্সেৃাদয় লেক্সক সূেৃাস্ত পেৃন্ত ঘাবন
বকংবা লজায়াল লিক্সন এরা ঘক্সর বগক্সয় ঘুমায় আবার পক্সরর বদক্সন একই কাজ করার জন্য। লে
কাক্সজর ফলাফল লচাক্সখ লদখা োয়না লসিা তাক্সদর কাক্সে অকাজ। এিাক্সব আম ততু য তারা অন্য
মানুক্সের লগালাঘর বকংবা লতক্সলর বশবশ িক্সর োয়। কাক্সজর বযস্ততায় তারা িু ক্সল োয় লে মানুে
প তবেবীক্সত আয় করক্সত আক্সসবন, এক্সসক্সে আল্লাহর ইবাদাত করক্সত। হালাল অেৃ উপাজৃন করা
ইবাদাক্সতর অংশ, বকন্তু এিাই জীবক্সনর সব নয়। জীবক্সনর অংশক্সক লেন মানুে পুক্সরা জীবন
লিক্সব িু ল না কক্সর লসজন্য আল্লাহ বসয়াক্সমর মাধযক্সম তার কাজক্সক েমক্সক লদন, কমৃস্প তহা
কবমক্সয় লদন; আল্লাহর জন্ে, পবরবাক্সরর জন্য সময় লবর করক্সত বাধয কক্সরন।
বকন্তু আমরা পুক্সরা বযাপারিাক্সক উলক্সিািাক্সব বনক্সয়বে। লে বাসায় এগার মাস দু’পদ রান্না হত
লস বাসায় রমাদাক্সন চার পদ খাবার হয় - গ তহকেৃীর আর কুরান পড়ার সময় লজাক্সিনা।
ইফতাক্সরর পর েবদওবা ফু রসত লমক্সল, লসই সময় চক্সল োয় ঈক্সদর জন্য লকনাকািা করক্সত।
বযবসায়ী আর লক্রতা সবারই নাবিশ্বাস ওক্সি, ফরজ সলাতিাও ইফতাক্সরর উবিষ্ট সালাক্সদর
মত িাগাক্সড় চক্সল োয়।
বকেু মানুে আক্সে স্বিাবগতিাক্সবই ববক্সদ্রাহী। এরা অক্সনকিা ইদুাঁক্সরর মত, খাদয-অখাদয ত মানক্সত এরা রাজী নয় - সববকেু ক্সক
সামক্সন ো পায় তাই দাাঁক্সত কািক্সত োক্সক। কাক্সরা কতৃত্ব
বংস করা, নষ্ট করা এক্সদর কাজ। এমন মানুেক্সদর আল্লাহ বসয়াক্সমর মাধযক্সম বশক্ষা লদন লে
ত চক্সল না, লসখাক্সনও আল্লাহর কতৃত্ব
ত আক্সে। আল্লাহ রব্বুল আলাবমন
লেখাক্সন কাক্সরা কতৃত্ব
মানুেক্সক অবকাশ বদক্সলও বতবন সববকেু লদখক্সেন, শুনক্সেন। ক্ষু ধা এবং বপপাসার মত
অববক্সিদয তজববক সত্ত্বাক্সক েবদ মানুে একিা বনবদৃষ্ট সমক্সয়র জন্য দমন করক্সত পাক্সর তাহক্সল
লকন লস বনক্সজর কুপ্রব তবিক্সক দমন করক্সত পারক্সবনা? হালাল খাবারক্সক একিা সময়সীমায়
হারাম সাবযস্ত কক্সর মহান আল্লাহ মানুেক্সক জাবনক্সয় লদনহালাল-হারাক্সমর সীমা বনধৃারণ
মানুক্সের জ্ঞাক্সনর উপক্সর বনর্ির কক্সর না, আল্লাহর জ্ঞান ও ইিার উপক্সর বনিৃর কক্সর। এই
সীমা লে লঙ্ঘন করক্সব তার জন্য ক্ষবত োড়া অন্য বকেু ই লনই। সূেৃাক্সস্তর সাক্সে সাক্সে
ইফতাক্সরর মক্সধয কলযাণ আক্সে বক্সল রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আমাক্সদর
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জাবনক্সয়ক্সেন।38 আমরা লেমন না লখক্সয় বেলাম আল্লাহর আক্সদক্সশ, সূেৃাক্সস্তর সাক্সে সাক্সে খাবার
মুক্সখ লদয়াও আল্লাহর বনক্সদৃশ মানার জন্য। লক্ষযণীয়, এখাক্সন আক্সরা বকেু ক্ষণ না লখক্সয় লেক্সক
কষ্ট করার মক্সধয তাকওয়া লনই; তাকওয়া আক্সে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর
সুন্নাক্সতর অনুসরক্সণর মক্সধয।
বকেু মানুক্সের মক্সধয রক্সয়ক্সে ববেধর সাক্সপর তববশষ্টয। এরা মানুক্সের িাল লদখক্সল সহ্য করক্সত
পাক্সরনা, ‘আইনুল হাসাদ’ অেৃাৎ দতবষ্টর বহংসারববক্সে এরা মানুক্সের ক্ষবত কক্সর। এক্সদর কোর
ববক্সে িাই-িাইক্সয় শত্রুতা স তবষ্ট হয়, পবরবার লিক্সি োয়। বনক্সজর অজাক্সন্ত বক্সল লফলা একিা
লোট্ট কো মানুেক্সক বড় আঘাত করক্সত পাক্সর, তার মক্সনর শাবন্ত লকক্সড় বনক্সত পাক্সর। এজন্য
বসয়াক্সমর মাধযক্সম আল্লাহ মানুেক্সক আক্সদশ বদক্সলন বজহবা সংবরণ করার জন্য – পরবনন্দা
এবং পরচচৃা না লেক্সড় বদক্সল বসয়াম পালন কক্সর লাি লনই, আক্সে শুধু অনেৃক ক্ষু ধার কষ্ট।39
মানুক্সের উন্নবত লদক্সখ, সুন্দর বকেু লদক্সখ ঈেৃাকাতর হবার বদক্সল ইসলাম আমাক্সদর তাই
বশক্ষা বদক্সয়ক্সে তার কলযাক্সণর জন্য দু’আ করক্সত।40 ো বকেু সুন্দর, ো বকেু মিল তা লেন
আল্লাহ বাবড়ক্সয় লদন – মানুক্সের মনক্সক উদার করার, লিক্সববচক্সন্ত কো বলার লে বশক্ষা বসয়াম
বদক্সয়বেল লসিাও আজ লকাোয় লেন হাবরক্সয় লগক্সে।
বক্সনর বহংস্র পশুক্সদর সাক্সে মানুক্সের পােৃকয হল - পশুরা অক্সন্যর অবধকাক্সরর লতায়াক্কা কক্সরনা,
মানুে কক্সর। বকন্তু আজ সন্ধযাক্সতই বকেু মানুে ঝাবপক্সয় পড়ক্সব অবফসক্সফরতা কাক্সরা উপক্সর,
বেবনক্সয় লনক্সব মাক্সসর লবতনিা। হালালিাক্সব িাকা আয় করা লে কত পবরশ্রক্সমর বযাপার এিা
োরা কক্সর তারাই লবাক্সঝ। লসই কক্সষ্টর উপাজৃনিা েখন অন্যায়িাক্সব লকউ বেবনক্সয় লনয়, তখন
লে বক কষ্ট লাক্সগ লসিা োর লগক্সে শুধু লসই লবাক্সঝ। লদক্সশর গরীব মানুেক্সদর উপক্সর চাবপক্সয়
লদয়া কক্সরর িাকাক্সত লেসব সংসদ সদসয-মন্ত্রী-আমলারা বাড়ী-গাবড় কক্সর, তারা আবার
সারাবদন বসয়াম লশক্সে ইফতার পাবিৃও লদয়। আল্লাহর দ্বীক্সনর সাক্সে এতবড় প্রহসন করা
মানুেগুক্সলা লবাক্সঝনা আল্লাহর সাক্সে করা পাপ হয়ত আল্লাহ ক্ষমা করক্সবন, বকন্তু মানুক্সের
38 বুখারী, মুসবলম
39 আহমাদ, আদ-দাবরমী, ইবনু খুোইমা
40 ইবনুল সুন্নী ‘আমল আল ইয়াওম ওয়াল লাইক্সল উক্সল্লখ কক্সরক্সেন। ইমাম নাবসরুবেন আলবাবন আল কাবলমা
আল তাবয়যব গ্রক্সন্ে হাবদসবির ববশুিতা বনবশ্চত কক্সরক্সেন।
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সাক্সে করা পাক্সপর ক্ষমা মানুক্সের কাে লেক্সকই বনক্সত হক্সব। প তবেবীর আদালক্সত ববচার হয়না
বক্সল বক আল্লাহর আদালক্সত ববচার হক্সবনা?
বসয়াম আমাক্সদর বশক্ষা লদয় ললাি সংবরণ করক্সত। হারাম িাকা বদক্সয় লকনা চকবাজার লেক্সক
ইফতাবরর লচক্সয় বরকশা চাবলক্সয় এক মুি মুবড় বদক্সয় ইফতার করা িাল। িাল োকার ললাি,
িাল পড়ার ললাি, িাল খাওয়ার ললাক্সি েবদ লপক্সি আগুনই িরলাম তাহক্সল আর লরাো
োকার মাক্সনিা বক?
বকেু মানুক্সের মক্সধয আক্সে শুকক্সরর চবরে। প তবেবীর োবতীয় লক্লদ-মক্সলর প্রবত এক্সদর আগ্রহ,
িাল লকান বকেু এক্সদর মুক্সখ লরাক্সচ না। স্বিাবগতক্সনাংরাবমর কারক্সণ এক্সদর কাক্সে সম্পক্সকৃর
পববেতা রক্ষার লচক্সয় জনক্সনবন্দ্রক্সয়র সুখই প্রধান। ববক্সবকহীন লিাগ আর লেৌনতায় আক্রান্ত
মানুেক্সদর জন্য বসয়াম অক্সনক বড় একিা ধাক্কা। ববক্সয়র মত পববে একিা সম্পক্সকৃ বাাঁধা দুক্সিা
মানুে েখন বসয়াক্সমর জন্য বদক্সনর বসংহিাগ সময় তবধ লমলাক্সমশাক্সক ‘না’ বলক্সত বাধয হয়,
তখন অবিশি অনবধ সম্পক্সকৃর পবরণাম বক হক্সত পাক্সর?
মানুে আর জাক্সনায়াক্সর তফাৎ বক? মানুেও লতা একধরক্সণর জাক্সনায়ার। উপক্সরর
তববশষ্টযগুক্সলা বক আমাক্সদর মক্সধয লনই? বনক্সজর ববক্সবক্সকর কাক্সে েবদ প্রশ্ন কবর তাহক্সল জবাব
পাব – আক্সে; লকানিা কম, লকানিা লববশ। লেসব মানুেক্সদর মক্সধয অক্সনকগুক্সলা পশুর তববশষ্টয
প্রবল হক্সয় ওক্সি তখন তারা চারক্সপক্সয় পশুক্সদর লচক্সয়ও বনম্নস্তক্সর লনক্সম োয়। এরকম মানুক্সেরা
অন্য মানুেক্সদর প্রবত বণৃনাতীত ন তশংসতা লদখায় লেিা পশুরাও করক্সত অক্ষম।
বকন্তু মানুে বকন্তু এমন পেৃাক্সয় একবদক্সন নাক্সমনা, ধীক্সর ধীক্সর নাক্সম। তাই মানুক্সের
অধুঃপতনিা লিকাক্সনার জন্য আল্লাহ লেসব ইবাদাক্সতর বযবিা কক্সরক্সেন তার মক্সধয বসয়াম
অন্যতম।বসয়াক্সমর মাধযক্সম মানুে আল্লাহর লসই স তবষ্টর অনুকরণ কক্সর োক্সদর খাদয গ্রহণ
অেবা প্রজনন লকানিারই প্রক্সয়াজন পক্সড়না। মালাইকা বা লফক্সরশতাক্সদর আল্লাহ স তবষ্ট
কক্সরক্সেন এমনিাক্সব লে তাক্সদর তজববক তাড়নাবা পাপ করার ক্ষমতা লকানিাই লনই বকন্তু
মানুক্সের তা আক্সে। মানুে েখন তজববক চাবহদাক্সক দমন কক্সর শুধুমাে আল্লাহর সন্তুবষ্ট লাক্সির
জন্য; ললাি-বহংসা-পরচচৃা-পরবনন্দা পবরতযাগ কক্সর বনক্সজক্সক ববশুি করার জন্য; অক্সন্যর
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সম্পদ-সম্মান-অবধকারক্সক সংরক্ষণ কক্সর আল্লাহর শাবস্তর িয় লেক্সক লবাঁক্সচ োকার জন্য তখন
লস তার সব সীমাবিতা বনক্সয়ও মালাইকাক্সদর লচক্সয় অবধক সম্মাবনত বক্সল ববক্সববচত হয়।
আমরা বসয়াম পালন কবর আল্লাহর কাক্সে বফক্সর োবার জন্য, লে পাক্সপর লপাকাগুক্সলা
আমাক্সদর মনুেযত্বক্সক লখক্সয় লফক্সল লসগুক্সলা লেক্সক বাাঁচার জন্য, আল্লাহর কাক্সে ক্ষমা প্রােৃনা
করার জন্য। বেরজুক্সড় প্রবতবদন লেসব কাজ কক্সর আমরা জাহান্নাক্সমর শাবস্ত আমাক্সদর জন্য
বনধৃাবরত কক্সর বনক্সয়বে লসই কাজগুক্সলা লেক্সক বনক্সজক্সদর রক্ষা করার জন্য আমরা বসয়াম
োবক। বসয়াম লেক্সক আমরা আল্লাহক্সক ধন্য কক্সর লদইনা, বনক্সজরা বনক্সজক্সদর বাাঁচাই। তাই
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বশবখক্সয়ক্সেন লেন আমরা রমাদাক্সনর লশে লক্সগ্ন
এক্সস রাক্সতর সলাক্সত বসজদায় লুবিক্সয় পক্সড় আল্লাহক্সক ববল – “আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফু উন
তু বহব্বুল আফওয়া ফা'ফু য়াবন্ন” – লহ আল্লাহ বনশ্চয়ই তু বম ক্ষমাশীল, তু বম ক্ষমা করক্সত
িালবাস, তু বম আমাক্সক ক্ষমা কর।41
আল্লাহ লেন আমাক্সদর পাশববকতা লেক্সক আত্মরক্ষা করক্সত সাহােয কক্সরন, বসয়াক্সমর
মমৃবাণীিা বুক্সঝ আমাক্সদর বসয়াম পালক্সনর লতৌবফক লদন। আবমন।
১৫ রমাদান, ১৪৩৩ বহজবর।

41 মুসনাক্সদ আহমাদ, ইমাম নাবসরুবেন আলবাবনর মক্সত সহীহ।
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শঙ্খ ও স্বাধীনতা
আমরা তখন লসাবহানবাগ কক্সলানীক্সত োবক। একবদন সকাক্সল নাস্তা লখক্সত লখক্সত আববষ্কার
করলাম গযাক্সরক্সজর োক্সদ কাক্সকক্সদর ববশাল জিলা। বনতান্তই উৎসুক হক্সয় উাঁবকঝু াঁবক লমক্সর
লদখলাম একিা বাদামী রক্সঙর প্রাণীক্সক বঘক্সর লরক্সখক্সে কাক্সকর দল, একিা লিাকর মারক্সে,
বাবক সবাই বচৎকার কক্সর উৎসাহ বদক্সি - অক্সনকিা আমাক্সদর লদক্সশর পক্সকিমার লপিাক্সনার
মত। তক্সব কাক্সকরা বনক্সজরা বনক্সজক্সদর মাংস খায় না, মানুে খায়। োক্সহাক, প্রাণীিার জন্য
আমার মক্সনর পশুক্সপ্রমী অংশ লজক্সগ উিল। িু নক্সকা বিক্সনর চাল িার সইক্সত পারক্সব না ববধায়
হাাঁচক্সড়-পাাঁচক্সড় প্রাচীর লবক্সয় চললাম ঘিনািান লক্ষয কক্সর। কাক্সকরা দল লবক্সধ োকক্সল িারী
ববপদজনক, তাই হাক্সত একিা লাবি বনক্সয় হুশ-হুশ কক্সর িয় লদখাবি। কাক্সে বগক্সয় লদবখ
ক্ষত-ববক্ষত একিা বচল িানার মাক্সঝ মুখ লুবকক্সয় আক্সে। অক্সনক কায়দা কক্সর বচলিাক্সক
লকাক্সল তু ক্সল বকিাক্সব লে বাসায় আসলাম আল্লাহই জাক্সনন। িাবগযস কাকগুক্সলা আলক্সফ্রি
বহচকক্সকর দয বািৃস লদক্সখবন।
বাসায় আসার পক্সর গক্সবেণা শুরু হল উাঁচু আকাক্সশর পাবখ বকিাক্সব মাবিক্সত এল লসই মক্সমৃ।
হক্সত পাক্সর আক্সগর রাক্সত লে ঝড় হক্সয়বেল তাক্সত লিন্িাল কক্সলজ োোবাক্সসর ববশাল
গােগুক্সলার লকান একিা বাসা লেক্সক এই বচলবি পক্সড় লগক্সে। লদখক্সত ববশাল মক্সন হক্সলও
বচলিা আসক্সল বেল লনহাক্সয়ত একিা বাচ্চা – ওড়াও লশক্সখবন। এমবনক্সত কাক্সকরা বচলক্সক
সমক্সঝ চক্সল – বকন্তু শত্রুর অসহায় বশশুক্সক বাক্সগ পাবার সুক্সোগ লকউ বক আর োক্সড়?
আজক্সকই েখন লকউ ইসলাম লমক্সন চলক্সত চায় তখন অমুসবলম লতা বক্সিই মুসবলম নামধারী
কাক্সকক্সদর কোর আঘাক্সত, বমেযা ধমকাবনক্সত আর বযি-ববদ্রুক্সপ ক্ষত-ববক্ষত হক্সত হয়।
আমার বচলিাক্সক সাইক্সকক্সলর বপেক্সন বােবন্দী কক্সর গুবলস্তাক্সন সরকারী পশু হাসপাতাক্সল
বনক্সয় িাক্তার লদবখক্সয়বেলাম। আল্লাহর দয়ায়, লসই সহৃদয় িাক্তাক্সরর লদয়া ওেুধক্সখক্সয়
আমার বচলিার ক্ষতগুক্সলা লসক্সর বগক্সয়বেল। আল্লাহ আমাক্সদর মুসবলমক্সদর জন্যও দয়া
কক্সরক্সেন – আল কুরান, োর আক্সরকনাম আশ-বশফা – তা মন বকংবা লদক্সহর বযাবধর
আক্সরাগয বহক্সসক্সব নাবেল কক্সরক্সেন। আমরা মুসবলমরা আজ এতই হতিাগা লে রক্তাক্ত মন
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বনক্সয় আমরা গান শুবন, দুুঃখিু ক্সল লেক্সত তরল দ্রক্সবয বপবনক কবর। আর আশ-বশফা কাপক্সড়র
িাক্সজ মসবজক্সদর েৃাক্সক অবক্সহলায় শুক্সয় োক্সক।
বচলিার নাম রাখলাম শঙ্খ। ববশাল বােরুক্সম তাক বাবনক্সয় তার োকার জায়গা করা হল।
বিমিাবজ লখক্সত িালবাসত। লোি একিা লমবন মাে আস্ত লখক্সয় লফলত, কাাঁিার কঙ্কালিা
পক্সড় োকত। লে পাবখিা লোট্ট লবলা লেক্সক মানুক্সের কাক্সে আক্সে তাক্সক বকিাক্সব এমনিাক্সব
কাাঁিা লবক্সে খাওয়া লশখাক্সলন আল্লাহ বতবনই জাক্সনন। পাবখিাক্সক উড়ক্সত লশখান কতৃবয জ্ঞান
কক্সর মাক্সঝ মাক্সঝ মাক্সি বনক্সয় লেতাম। একিু ওড়ার লচষ্টা কক্সরই ধুপ কক্সর পক্সড় লেত।
চারক্সদয়াক্সলর মাক্সঝ বন্দী োকক্সত শক্সঙ্খরও হয়ত আরিাল লাগত না। লস লকববল উড়ক্সত
চাইত। একবদন োক্সদ লখলার সময় তাক্সক বনক্সয় বগক্সয়বে – ওড়ার লচষ্টা করক্সত বগক্সয় পাক্সশর
বববডং এর সাক্সে ধাক্কা লখক্সয় একদম নীক্সচ পক্সড় লগল। পাবখ বক্সলই লবাঁক্সচ বগক্সয়বেল লবাধহয়
লস োোয়।
আমরা মানুক্সেরাও আসক্সল শক্সঙ্খর মত। আমরা বুবঝনা লে আমাক্সদর ওড়ার সময় হয়বন।
আমাক্সদর পাখাগুক্সলাক্সত ওড়ার শবক্ত আক্সসবন। শক্সঙ্খর মত আমরাও স্বাধীনতা চাই – বকন্তু
স্বাধীনতা বক লসিা আমরা বুবঝনা। বুবঝনা বক্সলই স্বাধীনতা পাবার লচষ্টায় কত বক কবর,
পবরণাক্সম লকবলই বনক্সজক্সদর ক্ষত-ববক্ষত হক্সত হয়।
এই প তবেবীক্সত বক লকান মানুে সবতয সবতয স্বাধীন হক্সত পাক্সর? আমাক্সদর প্রবতবদন প্রবতিা
কাক্সজর জন্য কত মানুক্সের উপলর বনিৃর করক্সত হয়। আমরা খাবাক্সরর জন্য কত েক্সকর উপক্সর
বনিৃরশীল, পাবনর জন্য ওয়াসার দ্বারি হই, ববদুযক্সতর জন্য লিসা। োরা চাকবর কক্সর তারা
িক্সয় িক্সয় োক্সক – চাকবর চক্সল লগক্সল ো ো বকক্সন আমাক্সদর জীবন বাাঁক্সচ তার বকেু ই লে
বকনক্সত পারবনা। লে বযবসা কক্সর লস তাই খক্সেরক্সদর মন রক্ষা কক্সর চক্সল। লে মানুে
সমাক্সজর একিা অংশ এবং এই সমাক্সজর বাইক্সর লগক্সল লস মানুে বহক্সসক্সব জীবন োপন
করক্সত পারক্সব না – তাক্সক আসক্সল বিক বক অক্সেৃ স্ব-অধীন বলা োয়? ইনবিক্সপনক্সিন্ি লতা লস
কখনই নয়।
বফ্রিম অক্সেৃও লে মানুে স্বাধীন তা আবম মানক্সত পাবরনা। আমার বক ো ইক্সি তাই করার
ক্ষমতা আক্সে? আবম চাইক্সলই বক শক্সঙ্খর মত আকাক্সশ শাইশাই কক্সর উড়ক্সত পারব? বযেৃ
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লপ্রবমক বক চাইক্সলই মক্সনর মানুেিার মন জয় করক্সত পাক্সর? লপ্রবমকার মক্সন লে আক্সে তাক্সক
সবরক্সয় বনক্সজক্সক লসখাক্সন ববসক্সয় বদক্সত পাক্সর? লকউ বক চাইক্সলই ওয়াক্সরন বাক্সফক্সির মত
ধনকুক্সবর হক্সত পারক্সব? বকংবা বলনাস পবলং এর মত ববশাল ববজ্ঞানী? আমারক্সতা কত ইক্সি
কক্সর – তাও লতা আবম ইয়াসবমন লমাজাক্সহক্সদর মত শব্দ বুনক্সত পাবরনা, সক্সতযন্দ্রনাে দক্সির
মত েন্দ লমলাক্সত পাবরনা, জীবননাক্সন্দর মত বচেপি আাঁকক্সত পাবরনা। আবম কি িাবব –
আবম খুব িাল একিা মানুে হব। উমার রাবদয়াল্লাহু তা’আল আনহুর মত হব – লে শয়তান
আমাক্সক লদখক্সলই রাস্তা লেক্সড় পালাক্সব। কই পাবরনাক্সতা। শয়তান রাস্তা োড়া লতা দূক্সর োক
– সুক্সোগ লপক্সলই লসাজা বুক্সকর বিতক্সর বগক্সয় বক্সস োক্সক, সলাক্সত দাড়াক্সল রাক্সজযর গল্প বলা
শুরু কক্সর। আমার ইক্সির লজার প তবেবী লতা দূক্সরর কো – আমার বনক্সজর উপরই খাক্সিনা।
‘ইক্সি োকক্সল উপায় হয়’ – কোিা হয়ত সতয তক্সব এর পবরসর বড্ড লোি।
আল্লাহ এ ববশ্ব চরাচর স তবষ্ট কক্সরক্সেন, তাক্সক বকেু বনয়ম কানুন বদক্সয় লবাঁক্সধ লরক্সখক্সেন। লিৌত
ববজ্ঞাক্সনর বনয়ম – মানুে মাবি লেক্সক লাফ বদক্সয় মাবিক্সত এক্সসই পড়ক্সব। জীবববজ্ঞাক্সনর বনয়ম
– মাঝাবর বাঙাবলর লেক্সল লতমনই হক্সব - িাইবকংক্সদর মত দানবাকত বতর নয়। আল্লাহ তার
অেৃনীবতর বনয়ম বদক্সয় প তবেবী চালাক্সবন – বতবন োক্সক সম্পদ লদক্সবন, লস সম্পদশালী হক্সব।
বতবন তার রাষ্ট্রববজ্ঞাক্সনর জ্ঞাক্সন োক্সক ক্ষমতা লদক্সবন লসই সবার উপক্সর েবড় লঘারাক্সব। বতবন
োক্সক খুশী জ্ঞান দান করক্সবন, োক্সক খুশী লমধা লদক্সবন। তার বনয়ম িাঙার শবক্ত আমাক্সদর
লনই, সাধযও লনই। প্রাকত বতক এসব বনয়ক্সমর বাাঁধায় আমাক্সদর ইক্সি বাাঁধা পক্সড়। কাক্সলর
বাাঁধক্সন আিক্সক োবক বক্সল আমরা আমাক্সদর তশশক্সববফক্সর লেক্সত পাবরনা। িাক্সনর বনগক্সড় বন্দী
োবক বক্সল শত ইক্সিক্সতও লদক্সশ লফক্সল আসা বপ্রয়জনক্সদর মুখ লদখক্সত পাবরনা। এ ধবরবেক্সত
আমরা তাই স্বাধীন নই – প্রাকত বতক আইক্সনর অধীন, সমাক্সজর আইক্সনর অধীন। অন্যমানুক্সের
অবধকাক্সরর প্রাচীর আমাক্সদর স্বাধীনতাক্সক খবৃ কক্সর লদয়।
বকন্তু আল্লাহ লতা আমাক্সদরও স তবষ্ট কক্সরক্সেন। আমাক্সদর বুক্সকর লিতক্সর স্বাধীনতার লে
আকুবতিা আক্সে লসিার খবর বক বতবন রাক্সখননা? বতবন বক জাক্সনননা লে আমাক্সদর ো খুশী
করক্সত ইক্সি কক্সর, ো খুশী লপক্সত ইক্সি কক্সর, লেখাক্সন খুশী লেক্সত ইক্সি কক্সর, লেিাক্সব খুশী
লেক্সত ইক্সি কক্সর। বতবন জাক্সনন বক্সলই জান্নাত বাবনক্সয়ক্সেন লেখাক্সন মানুে লেখাক্সন খুশী
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লসখাক্সন োকক্সত পারক্সব।42 তারা ো চাক্সব তাই তাক্সদর লদয়া হক্সব – ো চাক্সব, ো খুশী তার
সব, সব।43 জান্নাক্সত সমক্সয়র প্রতীবক ম ততু যর মাধযক্সম মানুেক্সক জাবনক্সয় লদয়া হক্সব সময়
নামক পাবেৃব মাোক্সত জান্নাত আবি নয়। জান্নাক্সত সম্পক্সদর সীমাবিতা লনই – একজন
লপক্সল অন্যজক্সনর িাক্সগ কম পড়ক্সব লসই িয়িা লনই। লসখাক্সন মানবক্সদক্সহর লকাে ববিাবজত
হক্সত হক্সত লশক্সে বুক্সড়া হক্সয় োক্সব না – জরা বা বযাবধ মানুেক্সক স্পশৃ করক্সবনা। এই লে
অনন্তকাক্সলর স্বাধীনতা – এিা মানুেক্সক আল্লাহ দান করক্সবন একিা মাে পরীক্ষার মাধযক্সম:
এই প তবেবীক্সত মানুে তার বনক্সজর স্বাধীনতািা কার হাক্সত তু ক্সল বদক্সি – আল্লাহর হাক্সত না
অন্য বকেু র পাক্সয়।
শয়তাক্সনর েতগুক্সলা বুবি আক্সে মানুেক্সক ববভ্রান্ত করার – তোকবেত স্বাধীনতার দাবী
অন্যতম। শয়তান মানুেক্সক তার বনক্সজর দাস বানায়, অক্সেৃর দাস বানায়, লপ্রমাষ্পক্সদর দাস
বানায়, লনতা-লনেীর দাস বানায়, প্রব তবির দাস বানায়। এত বকেু র দাস বানাক্সনার পক্সরও লস
মানুেক্সক বক্সল - এই লে তু বম স্বাধীন। একসময় মহাসাগক্সরর ওপার লেক্সক আসা বব্রবিশরা
আমাক্সদর প্রিু ত্ব কক্সরক্সে, আমাক্সদর তারা অবশক্ষা-কুবশক্ষা লেক্সক স্বাধীনতা বদক্সয়ক্সে – আমরা
বক্সতৃ বগক্সয়বে। এরপক্সর লদশ িাগ হল – আজাদী এক্সলা। পবশ্চম পাবকস্তাক্সনর লগালাবম
করবনা বক্সল আমরা েুি করলাম – আমাক্সদর বলা হল লদশ স্বাধীন হক্সয়ক্সে।
বকন্তু আমরা মানুক্সেরা স্বাধীন হক্সয়বে বক? ৭১ এর আক্সগ ক্ষমতার লকন্দ্র বেলইসলামাবাদ,
আজ লসিা লগাপালগে। পুরক্সনা প্রিু রা লঘাড়ায় চক্সড় আমাক্সদর লশােণ করত, এখনকার
প্রিু ক্সদর বাহন কাক্সলা লবড়াল। একজন সুি মানুে লনতার আক্সদক্সশ আক্সরকিা মানুেক্সক জীবন্ত
পুবড়ক্সয় মাক্সর – এিাই বক বযবক্তর স্বাধীনতা? সম্পক্সদর িাগািাবগ বনক্সয় িাই িাইক্সক খুন
কক্সর – এিা বক অক্সেৃর দাসত্ব নয়? একজন নারীক্সক ধেৃণ লশক্সে লকক্সি িু কক্সরা িু কক্সরা করা –
এিা বক প্রব তবির দাসত্ব না? মাক্সস মাক্সস নজরানা বিক মত বদক্সল পীর সাক্সহব সাক্সে কক্সর
জান্নাক্সত বনক্সয় োক্সবন – এিা বক তাগুক্সত্বর দাসত্ব না? আপন সন্তানক্সক হতযা কক্সর লপ্রবমক্সকর
সাক্সে পাবলক্সয় োওয়া – এিাই বক লসই স্বাধীনতা ো আমাক্সদর লশখাক্সনা হক্সি - “আমার লদহ
আবম লদব, োক্সক খুশী তাক্সক লদব”।
42 সুরা আে-েুমার, ৩৯:৭৪
43 সুরা ইয়াবসন, ৩৬:৫৭
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মানুে এ প তবেবীক্সত স্বাধীন নয়। সবক্সচ লে স্বাধীনক্সচতা – লসও বনক্সজর অজাক্সন্ত তার লদক্সহর
বিতক্সর োকা ‘নাফক্সস আম্মারা’র দাসত্ব কক্সর। এই নাফস বযবক্তর বিতক্সর োকক্সলও লস
বযবক্তর অংশ নয়। লস বযবক্তক্সক সুক্সখর লখাক্সজ তাবড়ক্সয় বনক্সয় লবড়ায়। লেিা লদখক্সত িাল
লাক্সগ – নাচ, মুবি, বচেকমৃ – এই লদখািাক্সকই লস মানুক্সের জীবক্সনর উক্সেশয বাবনক্সয় লদয়।
লেিা শুনক্সত িাল লাক্সগ – অেৃহীন প্রলাপ, মানুেক্সক অবমাননা করা লকৌতু ক, শাস্ত্রীয় বকংবা
অশাস্ত্রীয় সংগীত – এই লশানাগুক্সলাক্সতই লস মানুক্সের জীবনক্সক সীমাবি কক্সর লদয়।
বজহবাক্সক বনতয-নতু ন স্বাদ উপহার বদক্সত লস জীবন উৎসগৃ কক্সর লদয়। লোট্ট এক লবাতল
সুগন্ধীর বববনময় মূলয হয় শ’খাক্সনক উক্সপাসী বশশুর একবদক্সনর খাবার। বববিন্ন ইবন্দ্রয় লেক্সক
পাওয়া এই লে নানান ধরক্সণর িাক্সলালাগা, িাক্সলা োকা – সববকেু আব তি হয় বনক্সজক্সক লকন্দ্র
কক্সর। ‘আবম’ এবং ‘আমার’ এ দুবি শব্দ োড়া প তবেবীক্সত অন্য সববকেু র অবস্তত্ব মূলযহীন হক্সয়
োয়।
শঙ্খ আমার বন্ধু বেল। আবম ঘুবমক্সয় োকক্সল ও মাোর কাক্সে ববোনার বকনাক্সর বক্সস োকত।
মাক্সঝ মক্সধয ওক্সক কাাঁক্সধ বনক্সয় হািক্সত লবক্সরাতাম সন্ধযায়। বকন্তু েখন লদখলাম ও বড় হক্সয়
োক্সি – আমাক্সদর ববশাল বােরুমিাও ওর কাক্সে লোট্ট একিা খাচার মত মক্সন হক্সি তখন মা
আর লোিিাইিা বমক্সল ওক্সক লবািাবনকাল গাক্সিৃক্সন লরক্সখ এক্সসবেক্সলন। আমার কাক্সেওর
সাবন্নক্সধযর লচক্সয় স্বাধীনতািা লবশী গুরুত্বপূণৃ মক্সন হক্সয়বেল। দূর আকাশ লেক্সক উক্সড় এক্সস
হাক্সত বসক্সব – হবলউবি মুবিক্সত লদখা এই দতশয আমার জীবক্সন সবতয হয়বন। শঙ্খক্সক বনক্সয়
োওয়ার পক্সর বহুবদন মন খারাপ বেল। বহুবদন লকান বচল িাকক্সলই আকাক্সশর বদক্সক তাবকক্সয়
শঙ্খক্সক কল্পনা কক্সর বনক্সয়বে।
বকন্তু বদনক্সশক্সে সত্ে এিাই লে আমাক্সদর অক্সনক বপ্রয় বকেু ক্সকও লেক্সড় বদক্সত হয় ব তহির
স্বাক্সেৃ। আমাক্সদর স্বক্সপ্নর স্বাধীনতা - অনন্তুকাল ধক্সর ো ইক্সি করার সুক্সোগ চাইক্সল এ
প তবেবীক্সত আমাক্সদর আল্লাহর কাক্সে আত্মসমপৃক্সণর জন্য প্রস্তুত হক্সত হক্সব। আমাক্সদর আল্লাহ
স্বাধীন ইিাশবক্ত বদক্সয়ক্সেন। আমাক্সদর লস্বিায় বসিান্ত বনক্সত হক্সব কার কাক্সে আমরা
আমাক্সদর সীবমত পাবেৃব স্বাধীনতা সমপৃণ করব - আল্লাহর কাক্সে না অন্যান্য বমেযা প্রিু ক্সদর
কাক্সে।
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এই স্বাধীনতা ববসজৃন লকান ললাক লদখাক্সনা আচরণ নয় – এিা ববশাল একিা আক্সত্মাপলবব্ধর
বযাপার। লে আল্লাহ আমাক্সদর অসীম স্বাধীনতা, সবতযকাক্সরর স্বাধীনতা উপহার বদক্সিন তার
প্রবত কত তজ্ঞতা লদবখক্সয়, তাক্সক িালক্সবক্সস, তার অসন্তুবষ্টক্সক ঘ তণা কক্সর লোট্ট এ জীবক্সন আমরা
আত্মসমপৃণ করব। মহান আল্লাহক্সক লতা আমরা তার দয়ার প্রবতদান বহক্সসক্সব বকেু ই বদক্সত
পাবরনা, তাক্সক একিু খাবন সন্তুষ্ট করার লচষ্টািু কু লতা করক্সত পাবর। আল্লাহক্সক সন্তুষ্ট করক্সত
লতা খুব লবশী বকেু করক্সত হয়না, আমরা মনক্সন-চলক্সন-বলক্সন সবতযকার মুসবলম হব –
আল্লাহর এই সামান্য চাওয়ািা বক খুব অক্সেৌবক্তক?
আল্লাহ লেন তার দ্বীক্সনর অসীম লসৌন্দেৃিা আমাক্সদর লচাখ লমক্সল লদখার সুক্সোগ লদন। সীবমত
স্বাধীনতার বববনমক্সয় সবতযকার স্বাধীনতা পাবার সুক্সোগ লদন। আবমন।
২০ রজব, ১৪৩৩ বহজবর।
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এিাক্সরস্ট ববজয়
লবড়াক্সত োওয়া বযাপারিা আমার রক্সক্ত বমক্সশ আক্সে। বন্ধুরা বমক্সল ঘুরক্সত োওয়ার সময়
‘লকাোয় োওয়া োয়’ – এ মক্সমৃ েখন তকৃ উিত – আমার লিাি সব সময় পাহাক্সড়র পক্সক্ষ
বেল। বান্দরবান, রাঙামাবির বাক্সিকনাক্সফর বপবচ্চ বপবচ্চ পাহাড়, বকংবা বসক্সলক্সির বিলাগুক্সলা
– মাবি লেক্সক আকাশপাক্সন উক্সি লগক্সে এমন বকেু লদখক্সলই আমার তাক্সত উিক্সত ইক্সি
করত। মাধবকুক্সন্ি এমবনিাক্সব পাহাড় বাইক্সত বগক্সয় একবার আববষ্কার কক্সরবেলাম আর
নামক্সত পারবেনা। লসবদন সক্সচতনিাক্সব ম ততু যিয় উপলবব্ধ করার পক্সরও পাহাক্সড়র প্রবত িান
আমার একিু ও কক্সমবন। সম্প্রবত আমার মতই পাহাড়-প্রাণ বকেু বাঙালী প তবেবীর সক্সবৃাচ্চ
চূ ড়ায় উক্সিক্সে –বযাপারিাক্সত আমার তীব্র আনন্দ হওয়ার কো বেল। হল তার পুক্সরা উলক্সিা।
বমবিয়া এবং মধযববক্সির উিাস লদক্সখ গিীর একিা মন খারাপ করা লবাধগ্রাস করল।
লবশ িানাক্সপাক্সড়ক্সনর সংসাক্সর বড় হওয়ায় লকান কাজ করার আক্সগ লসিার অেৃননবতক
ববেয়গুক্সলা ববক্সবচনা করা আমার লোিক্সবলার অিযাস। মাক্সক লদখতাম ববশাল লিবুক্সলশন
খাতায় বিগ্রী পরীক্ষােৃীক্সদর নম্বর উিাক্সিন। সীবমত লবতক্সনর বাইক্সর এ অবতবরক্ত কামাইিু কু
বদক্সয় আমাক্সদর বনক্সয় োক্সবন কেবাজাক্সর লবড়াক্সত। আবার কখনও িাগয তত সুপ্রসন্ন হয়বন,
স্কুল লেক্সক জাম্বুবরক্সত োক্সি স্কাউি দল, কযাম্প বফ ৫০০ িাকা। জাবন মা বদক্সত পারক্সবন না,
তাই তাক্সক বক্সলবে – ধুর জাম্বুবরক্সত বগক্সয় বক হক্সব? সন্ধযায় লগাধূলী আকাক্সশর বদক্সক তাবকক্সয়
কযাম্পফায়াক্সরর আগুনিা কল্পনা কক্সর বনক্সয়বে। ববশ্বববদযালক্সয়র জীবক্সন েতবার লবড়াক্সত
বগক্সয়বে, োে পড়াক্সনার জমাক্সনা িাকার উপক্সর চক্সলবে – মার কাক্সে হাত পাবতবন কখনও।
মাউন্ি এিাক্সরক্সস্ট উিক্সত বনক্সদনপক্সক্ষ খরচ হয় ৪০,০০০ হাজার িলার, ৩২ লক্ষ িাকা।
োরা ‘পবৃত ববজয়’ করক্সেন তাক্সদর বনক্সজক্সদর এত িাকা লনই; তারা হাত লপক্সতক্সেন মাবি
ন্যাশনাল লকাম্পাবনগুক্সলার কাক্সে - িদ্রিাোয় বলক্সল ‘স্পির’।খবক্সরর কাগজ জুক্সড় েবব
আসক্সব, প্রধানমন্ত্রী-ববক্সরাধী দলীয় লনেী ঐকযমক্সতয শুক্সিিা বাণী লদক্সবন, সুশীল সমাজ
সম্বধৃনা লদক্সব। স্পির লমলািা অস্বািাববক না, এত বড় অজৃনক্সক লোি কক্সর লদখাও বিক
না। আমার খাবল বুক্সক খচখচ করক্সত োক্সক লে নাজমুল ইসলাম অপু তার লবাক্সনরবগবলয়ানলবযবর বসনক্সড্রাম লরাক্সগর বচবকৎসার জন্য ১৩ লক্ষ িাকা লজাগাড় করক্সত পারক্সে না। সারাবদন
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বুক্সয়ক্সি ক্লাস কক্সর, ববক্সকক্সল োে পবড়ক্সয়, েখন লস বাংলাক্সদশ লমবিক্সকক্সল বগক্সয় িাক্সগ্নিাগ্নীক্সক লকাক্সল বনক্সি তখনও তার গলায় ববশাল একিা কক্সষ্টর দলা। আমার বনক্সজরও
বজববএস হক্সয়বেল লোিক্সবলায়। মাহফু জা আক্তাক্সরর মত আমারও সারা শরীরঅবশ বেল।
আমার মা গলার হার বনক্সয় আত্মীয়স্বজনক্সদর কাক্সে বগক্সয়বেক্সলন – বন্ধক লরক্সখ িাকা ধার
করার জন্য।
মাহফু জা আক্তার মরক্সল বা বাাঁচক্সল বক োয় আক্সস? তার লোি দু’লিা বাচ্চামা-হারা হক্সল বক
োয় আক্সস? অপুর কান্না লতা লকান জাতীয় সমসযা না। িাকা লনই, তাই বচবকৎসার অিাক্সব
মারা োওয়ািা খুবই স্বািাববক। এিাক্সতা লকান জাতীয় অপমান না। লবাধহয় একানব্বুই
সাক্সলর লরাগিা আমার মবস্তক্সষ্কর লসই জায়গািা এখনও অবশ কক্সর লরক্সখক্সে লেিা ৪৭তম
লদশ বহক্সসক্সব বাংলাক্সদক্সশর এিাক্সরস্ট ববজক্সয়র সম্মান বুঝক্সত পারত।
লেক্সহতু আবম বনম্ন-মধযববক্সির সন্তান, বনম্নববক্সির মানুেক্সদর কখনও পর মক্সন হয়বন। বনঝু ম
দ্বীপ বক লসন্িমাবিৃন লবড়াক্সত লগক্সল কো বক্সলবে লজক্সলক্সদর সাক্সে। বসরাজগক্সের নদীিাঙা
মানুে বকংবা লালমবনরহাক্সির চক্সরর বাবসন্দা – প্রাকত বতক প্রবতকূলতার বশকার শত মানুক্সের
সাক্সে কো বক্সলও কখন লে পদবি শুনক্সত পাইবন তা হল – ‘প্রকত বতরসাক্সে েুি’; এবি
বনতান্তই লসসব বাবুক্সদর আববষ্কার োরা এনবজওর নাক্সম এক্সদক্সশর দাবরদ্রয ববপণন কক্সর
লিাগবাদী পবশ্চমাক্সদর কাক্সে। তাইক্সতা ব্রযাক্সকর মত বহুজাবতক এবং বহুমাবেক বযবসা
পবরচালনাকারী ধনকুক্সবর সংিাবির ওক্সয়বসাইক্সি লগক্সল জ্বলজ্বল কক্সর দাক্সনর বাে – Donate
Now!
আিা প্রকত বত বক্সল বক লকউ আক্সে? সাগক্সরর বক মন আক্সে লে লস বিক করল আজ রাক্সত
জক্সলািাস করক্সব উপকূক্সল? বাতাক্সসর বক মবস্তষ্ক আক্সে লে লস ঘূবণৃঝক্সড় সব বকেু লন্িিন্ি
করার পবরকল্পনা করক্সব? িূ বমকম্প বক মাবির ইক্সিয় হয়? আমরা মুসবলমরা ববশ্বাস কবর –
মাবি, পাবন, বাতাস, আগুন ইতযাবদ প্রাকত বতক উপাদানগুক্সলা আল্লাহর হুকুমাধীন। েখন
লকান জনপদ তার অবাধযতায় সীমালঙ্ঘন কক্সর তখন বতবন তাক্সদর সাবধান করার জন্য এই
উপাদানগুক্সলা বযবহার কক্সরন। প্রকত বতর সাক্সে তাই েুি করা চক্সলনা। আল্লাহর সাক্সে লকউ
েুি করক্সত পাক্সরনা। এই প তবেবীর সাক্সে মানুক্সের সহাবিান চলক্সত পাক্সর কারণ পাবেৃব
উপাদানগুক্সলাক্সক অপচয় োড়া বযবহার করার অনুমবত আল্লাহ বদক্সয়ক্সেন।
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ববংশ শতাব্দীক্সত অধক্সমৃর বাণী েখন লেক্সক লজাক্সরক্সশাক্সর প্রচার হক্সত লাগল,তখন লেক্সক
মানুেক্সক লবাঝাক্সনা শুরু হল লে আমরা প্রকত বতক্সক বদক্সল লদয়ার ক্ষমতা রাবখ।
বসক্সনমাগুক্সলাক্সত লদখান শুরু হল বকিাক্সব ঝড়, আক্সগ্নয়বগবর, িূ বমবস, সুনাবম ইতযাবদর সাক্সে
েুি কক্সর বদববয মানুে বজক্সত োক্সি। প তবেবী বংসকারী বকয়ামাতক্সক হবলউি ববকত ত করল
এবং বববক্র করল। কখন এবলক্সয়ক্সনর েদ্মক্সবক্সশ মহাজাগবতক শবক্ত, কখনও ববশাল লকান
ধূমক্সকতু – সবাই চায় ধবরেী বংস করক্সত। আর প তবেবীর মানুক্সেরা একজন বুবিমান সাহসী
পুরুে এবং একজন সুদশৃনানারীর বক্সদৌলক্সত লস ববপদ লিবকক্সয় লদয় লশেক্সমশ। মানুেক্সক
বুবঝক্সয় লদয়া হল – এখন আমরা অক্সনক উন্নত, সব প্রাকত বতক দুক্সেৃাগ লমাকাক্সবলা করার
ক্ষমতা রাবখ। প তবেবী বংক্সসর লেসব বণৃনা ধমৃগ্রন্েগুক্সলাক্সত পাওয়া োয় সবই অলীক লকিা।
লে এই প তবেবী বংস করক্সত চায় লস হক্সি চরম অশুি শবক্ত – আমাক্সদর মানুেক্সদর কাজ
সবৃশবক্তক্সত এই অশুি শবক্তর ববক্সরাধীতা করা, তাক্সক ঘ তণা করা। এিাক্সব লে প তবেবী আল্লাহর
স তবষ্ট করক্সলন একবদন বংস কক্সর লদক্সবন বক্সল, লস প তবেবীক্সক অমরত্ব লদয়া হল। শত্রু িাবক্সত
লশখাক্সনা হল আল্লাহক্সক, বেবন এ জগত লেক্সক অক্সনকগুক্সণ উিম বাসিান ততরী কক্সর
লরক্সখবেক্সলন আমাক্সদর জন্য।
বশল্প ববপ্লক্সবাির বস্তুবাদী পবশ্চমা দশৃন েখন মানুক্সের মক্সন লগাঁক্সে লগল তখন লস প্রকত বতক্সক
িু ল লবাঝা শুরু করল। নদীক্সত বাাঁধ বদক্সয় তাক্সক শাসন করাক্সক আরাধনা বহক্সসক্সব ববক্সবচনা
করল। লে পবৃক্সতর সামক্সন দাাঁবড়ক্সয় তার বনক্সজর ক্ষু দ্রতার কো মক্সন হওয়ার কো বেল – লসই
পবৃক্সতর চূ ড়ায় ওিাক্সক লস ববজয় বক্সল মক্সন করল। লকান পাহাড় ততরী করা দূক্সর োক, লসিার
গাক্সয় গতৃ খুাঁক্সড় একিা সুড়ি ততরী করক্সত মানুক্সের কত প্রাণান্তকর প্রক্সচষ্টা। আর বদক্সনর পর
বদন পবরশ্রম কক্সর,কত প্রেুবক্তর সাহােয বনক্সয়, কত সময় বযয় কক্সর – শুধুমাে চূ ড়ায় উক্সি
পতাকা লদালাক্সনার নাম নাবক ববজয়! িূ মন্িক্সলর সক্সবৃাচ্চ িানিাক্সক পদাবনত করার নাম
নাবক ববশ্বজয়! এিা নাবক মানুক্সের সাহবসকতার ববজয়, তার শারীবরক সামক্সেৃযর ববজয়!
এ প তবেবীক্সত ৮ বকক্সলাবমিাক্সরর অবধক উচ্চতার ১৪বি পবৃতচূ ড়া আক্সে, সবগুক্সলাই বহমালয়কারাক্সকারাম লরক্সে অববিত। এক্সদর মক্সধয ১৯৫০ সাক্সল প্রেম মানুে অন্নপূণৃার চূ ড়ায় ওক্সি।
কারা উক্সিবেল? ফরাসী এক অবিোেী দল। আিা, এত বের ধক্সর পাক-িারত-লনপাক্সলর লে
মানুক্সেরাএই পাহাড়গুক্সলাক্সত োকত, তাক্সদর বক শারীবরক সামক্সেৃযর অিাব বেল?
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লেক্সশরপাক্সদর সাহােয বনক্সয় বহলাবর প্রেম এিাক্সরক্সস্ট উিক্সলন লসই লশরপাক্সদর বক ক্ষমতা
বেল না চূ ড়াগুক্সলা জয় করার? বাংলাক্সত শক্সয় শক্সয় কববতা আর গান রবচত হল লে
কািনজঙ্ঘাক্সক বনক্সয় লসিাক্সত চড়ার শখ লকন হল না বাঙালীক্সদর? হয়ত, আমরা
উপমহাক্সদক্সশর মানুক্সেরা শান্তবশষ্ট প্রকত বতর – িানবপক্সিক্সমা এক্সকবাক্সরই িালবাবসনা।অেবা
হয়ত পাহাক্সড় চড়া মাক্সন পাহাড় ববজয়, এবং এিা না করক্সত পারক্সলমানবজন্ম ব তো োক্সব,
জাবত বহক্সসক্সব আমরা খুবই তু ি, নগণয, লোি হক্সয় োব – এই লবাধ কখনও আমাক্সদর মনক্সন
আক্সসবন। েক্সব লেক্সক পবশ্চমারা এক্সস আমাক্সদর পাহাক্সড় চক্সড় ‘পবৃত জয়’ কক্সর বগক্সয়ক্সে তক্সব
লেক্সক আমাক্সদরক্সবাক্সধাদয় হক্সয়ক্সে – পাহাক্সড় না উিক্সল লে জাক্সত ওিা োক্সি না। েখন
বহমালয়ক্সক পদানত কক্সর লদবালক্সয়র অবস্তত্বহীনতাক্সক প্রমাণ কক্সর বদল লেি সাক্সহবরা, তখন
মান বাাঁচাক্সনার জন্য লতা পবৃতববজয় অবশয কতৃবয হক্সয় দাাঁড়াল।
আমাক্সদর আদশৃ সাদা চামড়ার মানুক্সেরা, তাক্সদর মত হওয়ার জন্য আমরা লফয়ার এন্ি
লািবল ঘক্সে গাক্সয়র রঙ অববধ বদক্সল লফলক্সত চাই – লপশীশবক্ত প্রমাক্সণর জন্য লে পাহাড়
বাইব লসিাও িারী েুবক্তেুক্ত। বিবাজাক্সর দু’শ িাকায় নাইবকর ‘আসল’ জুতা পাওয়া োয়।
আমরা েখন লকান বকেু ক্সক নকল করব, তখন েত িালিাক্সব নকল করা োয় ততই িাল।
পবশ্চমারা দুগৃমবগবর লঙ্ঘন কক্সর জাবত বহক্সসক্সব গববৃত হক্সয়ক্সে। আমরা লসই গবৃক্সবাধ নকল
করার প্রক্সচষ্টায় ৪৭তম হক্সয়বে। এ প্রাবি কম বকক্সসর?
পুরক্সনাবদক্সন সবরো িাঙা হত ঘাবনক্সত। লসখাক্সন লে বলদবি বদনমান একই অক্ষক্সক লকন্দ্র
কক্সর ঘুক্সর বফরত তার লচাক্সখ পবরক্সয় লদয়া হত িু বল। বলদ বনবশ্চন্তমক্সন, আনন্দবচক্সি ঘুরপাক
লখক্সত োকত। আধুবনক সমাক্সজরক্সশােণকািাক্সমাক্সত বলক্সদর বদক্সল মানুে জুক্সড় লদয়া হক্সয়ক্সে।
এক্সদর লচাক্সখ িু বল বহক্সসক্সব পরাক্সনা হক্সয়ক্সে বমেযা গবৃক্সবাধ। বাংলাক্সদশী লমক্সয় বনশাত
এিাক্সরস্ট ববজয় কক্সরক্সে –আহা বক আনন্দ! বাংলাক্সদশী সাবকব আইবপএক্সল ঝড় তু ক্সলক্সে –
আহা এত গবৃ রাবখ লকাোয়? বাংলাক্সদশী বংক্সশাদ্ভুত বসলবি ফু রী বব্রক্সিক্সন এমবপ হক্সয়ক্সে –
পািা মাবিক্সত পক্সড়ইনা। এবদক্সক লে প্রােবমক ববদযালক্সয়র বশক্ষক পুবলক্সশর মার লখক্সয় মারা
োক্সিন, তাক্সত আমাক্সদর িাবববকার লনই। মন্ত্রীর দুনৃীবত ধরা পড়ায় ড্রাইিার লবচারা গুম
হক্সয় লগল। সাধারণ মানুে লতা আক্সগই হবিল, প্রাক্তন সন্ত্রাসী, দাপুক্সি রাজনীবতক রাতদুপুক্সর হাওয়া হক্সয় লগল! আর তার প্রবতবাক্সদ আক্সরক ড্রাইিাক্সরর জযান্ত লদহ দাহ করা হল
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গাড়ীসক্সমত। আমার বাবা গ্রাক্সম ফু লকবপ চাে কক্সর তার খরচিু কুও তু লক্সত পাক্সরননা, আর
এবদক্সক াকায় কাাঁচাবাজাক্সর লগক্সল মুখ কাল কক্সর লফক্সরন।
চলক্সে জনগণ গাধার মত। কাক্সধ ঋক্সণর লবাঝা, বপক্সি লপিক্সমািা মন্ত্রী আর আমলার দিল।
খাবল লচাক্সখর সামক্সন প্রাবির মূক্সলা – সমুদ্রসীমা জয়, এিাক্সরস্ট ববজয়, লদৌড়া – বাংলার বাঘ
আইল! এবক ো তা মূক্সলা? এ আমাক্সদর জাতীয় অহংকার! বশবক্ষত উচ্চ আর মধযববক্সির
মাোয় ু কল:খাও-দাও-ফু বতৃ কর, এ লদক্সশর অসামান্য সন্তানক্সদর কত বতক্সত্ব গবৃক্সবাধকরক্সত
োক। আর সাধারণ মানুক্সের দুষ্কত বতক্সত কক্সে গাবল বদক্সয় বল – ‘শালার লচাক্সরর লদক্সশ সব
শালাই লচার’’।
আমরা বন্ধুরা বমক্সল েখন লবড়াক্সত লেতাম, তখন মূল উক্সেশয োকত াকার দমবন্ধ করা
আিক্সপৌক্সর জীবন লেক্সক মুবক্ত লনয়া। প্রকত বতর কাোকাবে হওয়া, তার লসৌন্দেৃিা দুক্সচাখ িক্সর
লদখা। আজ েখন সুরা নাবায় ‘জান্নাতু ন আলফাফা’ বা ঘন সবুজ উদযান কোিা পবড় তখন
মক্সনরপদৃায় লিক্সস োয় শঙ্খনদীর দু’তীক্সরর েববগুক্সলা। আমাক্সদর এই সমস্ত ঘুক্সর লবড়াক্সনা
লেক্সক জাগবতক লকান লাি হয়বন, বরং জমাক্সনা িাকা খরচ হক্সয়ক্সে। এ ভ্রমণ লেক্সক বক লাি
হক্সয়ক্সে লসিা শীশা-লাউক্সে বক্সস মাবস্ত করক্সত োকা তরুণক্সদর লবাঝাক্সনা োক্সব না।
োইলযাক্সন্ি বেশ হাজার িাকায় ববি মযাক্সসজ করক্সত োওয়া ধনকুক্সবররা বুঝক্সবনা লনৌকা
িাড়া বাাঁচাক্সত নাইক্ষযংেবড় লেক্সক রুমাবাজার পেৃন্ত লহক্সি এক্সসও ক্লান্ত এগার লজাড়া পা
মসবজক্সদ জামাক্সত দাাঁবড়ক্সয়বেল বক জন্য। কাক্সরা লকান িাল কাজ লদক্সখ বনক্সজর লসবি করার
ইিা জাগাক্সক বক্সল অনুক্সপ্ররণা। অক্সন্যর লকান অেৃহীন কাজক্সক বনক্সয় আত্মতবত ি লবাধক্সক বক্সল
লবাকাক্সমা।
ন’িা-ে’িা অবফস লশক্সে বতন ঘন্িা রাস্তায় বক্সস জীবন কাবিক্সয় লদয়া মানুক্সের পিপালক্সক
লবাঝাক্সনা খুব কবিন লে জীবন মাক্সন বক। এরা এক ববশাল নগরীক্সত পাবন-বাতাস োড়াও লে
লকান মূক্সলয আাঁকক্সড় পক্সড় োকাক্সকই জীবক্সনর সফলতা মক্সন কক্সর। এরা হয়ত কখনও বুঝক্সব
না ফাই-ফরমাশ খািা বপওনিার লচক্সয় একজন পাহাড়ী জুম চােী অক্সনক সজীব জীবন োপন
কক্সর। লস নীল আকাশ লদক্সখ, সাদা বাতাক্সস বনুঃশ্বাস লনয়, আাঁজলা িক্সর শীতল স্বি পাবন
পান কক্সর। গবাবদপশুর মত জীবন োপন কক্সর োওয়া নাগবরক্সকর ইক্সি লনই দুবনয়ািা
লদখক্সত চাওয়ার – বুক্সক সাহস লনই জমাক্সনা িাকাক্সত হাত লদয়ার, লদক্সহ বহম্মত লনই বক্সনর
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পক্সে মাইলক্সক মাইল লহক্সি লবড়াক্সনার। আক্সর হািক্সতই েবদ রাজী বেলাম তাহক্সল বক মহাখাবল
লেক্সকক্সমাহাম্মদপুর, এক ঘন্িার পে বতন ঘন্িা বাক্সস বক্সস োবক? আমাক্সদর শহুক্সর মধযববক্সির
জন্য তাই পাহাড় জক্সয়র গল্প ঔেধ বহক্সসক্সব কাজ কক্সর। লে ঔেধ জাবতর একজন লখক্সল
বাবক সবাই ঔেধপানকারীর সুস্বািয কামনার মাধযক্সম আপন কতৃবয লেক্সক িারমুক্ত হয়।
‘মাোয় লোি বহক্সরবড় বাঙাবল’ সন্তাক্সনর উপেুক্ত ঔেধ বক্সি!
একজন নারীর লে মাহরাম পুরুে সিী োড়া ভ্রমণ করা অনুবচত লসই ইসলামী জ্ঞান ববতরণ
করব না। চলার পক্সে আক্সরাহণকারীরা মুসবলম বহক্সসক্সব দাবী করার নুযনতম কতৃবয – তদবনক
পাাঁচবার সলাত আদায় কক্সরক্সেন বকনা লস প্রশ্নও তু লব না। মাউক্সন্িবনয়াবরং এর মত বযয়বহুল
ক্রীড়া আমাক্সদর মত োক্সপাো গরীব জাবতর লপাোয় বকনা লস তক্সকৃও োবনা। IPL এর
অনুকরক্সণ BPL কক্সর েখন সাদা চামড়ার অতীত প্রিু ক্সদরক্সিক্কা লদয়ার লচষ্টা কক্সর োবি
লসখাক্সন মাউক্সন্িবনয়াবরং আর বক লদাে করল? এক রক্সঙর িু বল পক্সর োকক্সত আর কত িাল
লাক্সগ? বলদ বক্সল বক আমরা মানুে না?
লকান একিা কবিন কাজ করার প্রক্সচষ্টা, লসিা করার লজদ োকা এবং লশেক্সমশসফল হওয়া
অবশযই প্রশংসনীয়, বকন্তু লস কবিন কাজিা অেৃবহ হক্সল িাল হয় না? মানুে েখন
অবিনন্দক্সনর প্লাবন বইক্সয় বদক্সি তখন লবান বনশাত মজুমদাক্সরর একিা উবক্ত সবার দতবষ্ট
এবড়ক্সয় লগক্সে –
“একিা প্রশ্ন খাবল ঘুরপাক খাক্সি আমার মক্সনর মক্সধয। লকন মানুে এক্সতাকষ্ট কক্সর
পবৃতাক্সরাহণ কক্সর। আবম এর লকান উির খুাঁক্সজ পাবি না। এক্সতা কষ্ট কক্সর বক
দরকার পবৃতাক্সরাহণ করার। লতা এিাক্সরক্সস্টর শীক্সেৃ পা লরক্সখ লসই প্রশ্নিার বক
লকান উির লপক্সয়ক্সেন? এর জবাক্সব বনশাত বক্সলন, এখনও বনক্সজক্সক সন্তুষ্ট করার
মক্সতা উির পাইবন।”
এিাক্সরক্সস্টর তোকবেত ববজয় এবং লসিা বনক্সয় মানুক্সের আবদক্সখযতাক্সত মক্সন হক্সি এিাই
বুবঝ মানবজনক্সমর সাফক্সলযর মাপকাবি। আমরা ববক্সনাদক্সনরজন্য ো কবর লসিা জীবক্সনর
অনুেি হক্সলও কখনও জীবক্সনর উক্সেশয হক্সত পাক্সর না। োরা ক্রীড়া-লকৌতু কক্সক জীবক্সনর
উক্সেশয বাবনক্সয় বনক্সয়ক্সেন তারা বক লিক্সব লদক্সখক্সে মানুক্সের জীবক্সনর প্রকত ত উক্সেশয বক?
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পুরষ্কার, সম্মাননা আর তোকবেত জনগক্সণর িালবাসা মরার পক্সর আসক্সলবক কাক্সজ লাক্সগ?
ইবতহাক্সস স্বণৃাক্ষক্সর ললখা নাক্সমর মূলয কত? প্রকত বতক্সক আববষ্কার করা মাক্সন তাক্সক হাবরক্সয়
লদয়া নয়, তাক্সক লচনা – তার স্রষ্টার ক্ষমতার ববশালত্ব উপলবব্ধ করা। এিাক্সরস্ট বববজত
হক্সয়ক্সে এই বমেযা গবৃক্সবাধ লসই উপলবব্ধ আনক্সব না। কারণ এ কাজবি করক্সত হক্সব প্রক্সতযক
মানুেক্সক, একাকী, বযবক্তগতিাক্সব। কাক্সরা হয়ত জানালা বদক্সয় গক্সল আসা এক বচলক্সত চাাঁক্সদর
আক্সলা লচক্সয় লদখক্সলই লচাখিা খুক্সল োক্সব। কাক্সরা লচাখ খুলক্সব কুয়াকািায় সূেৃাস্ত, বগার নীল
হৃদ বকংবা শুিলং এর ঝণৃা লদক্সখ। আর োরা লচাখ খুলক্সত নারাজ তারা বমেযা আত্মতবত ি
বনক্সয় জীবন কাবিক্সয় লদক্সব।
আল্লাহ লেন আমাক্সদর লচাক্সখর িু বলিা খুক্সল লফক্সল তার দুবনয়ািা লদখার সামেৃয লদন। আল্লাহ
লেন আমাক্সদর বমেযা ববজক্সয়র আত্মপ্রবিনা লেক্সক মুবক্ত বদক্সয় সতয ববজয়িা উপলবব্ধ করার
লতৌবফক লদন। আবমন।
৩০ জমাদাউস সাবন, ১৪৩৩ বহজবর।
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কবন ২০১২
লজাক্সসফ কবন একজন িয়াবহ খারাপ মানুে – লস বশশুক্সদর অপহরণ কক্সর, তাক্সদর লব্রনওয়াশ কক্সর হাক্সত অস্ত্র তু ক্সল লনয় এবং লবপক্সরায়া খুনী বহক্সসক্সব ততরী কক্সর। লমক্সয়বশশুক্সদর লস
বযবহার কক্সর লেৌন দাসক্সত্বর জন্য। আন্তজৃাবতক অপরাধী আদালক্সতর তাবলকায় এক নম্বক্সর
োকা এই মানুে নাক্সমর পশুবিক্সক আবম বচনতাম না, বচনলাম ‘ইনবিবজবল বচলক্সড্রন’ নাক্সমর
একিা সংগিক্সনর মাধযক্সম োক্সদর দাবী কবনক্সক লগ্রফতার কক্সর ববচার করক্সত হক্সব। সংগত
কারক্সণই আবম দাবীবির সপক্সক্ষ।
উনবেশ বমবনক্সির লে বিবিওবির দশৃকসংখযা আজ ১৭ই মাচৃ, ২০১২ লত দশ লকাবি েু ই েু ই,
তাক্সত অক্সনক বকেু ই বলা হক্সয়ক্সে, আবার অক্সনক বকেু ই বলা হয়বন। ো বলা হয়বন তার মক্সধয
খুব লোট্ট একিা ববেয় হল বকিাক্সব বশশুক্সদর এমনিাক্সব ‘লব্রন-ওয়াশ’ করা সম্ভব লে তারা
তাক্সদর বনক্সজক্সদর বাবা-মাক্সকপেৃন্ত হতযা করক্সত পাক্সর। বলা হয়বন কারণ তখন প্রকাশ লপক্সয়
োক্সব লে লজাক্সসফ কবন অতযন্ত লগাাঁড়া একজন িীষ্টান লে বনক্সজক্সক হবল বস্পবরক্সির মাধযম,
অেৃাৎ সাদা বাংলায় ‘নবী’ বক্সল দাবী কক্সর। তার দক্সলর নাম ‘লিৃস লরবসসিযাি আবমৃ’
োক্সদর েুক্সির উক্সেশয এমনএকিা রাষ্ট্র প্রবতষ্ঠা করা লেখাক্সন বাইক্সবক্সলর দশবি কমান্িক্সমন্ি
অনুসাক্সর রাষ্ট্র শাবসত হক্সব!
এিা অবশয না বলার কারণও আক্সে; িকুক্সমন্িাবরক্সত অবিনয়কারী জযাসন রাক্সসল একজন
ধমৃপ্রাণ ইিাক্সেবলকাল িীষ্টান। সুতরাং লস লক্সিৃর নাম বনক্সয় গড়া তসন্যদক্সলর সাক্সে িীষ্টান
ধক্সমৃর বমল খুাঁক্সজ পাক্সব না এিাই স্বািাববক। তক্সব ইনবিবসবল বচলক্সড্রক্সনর বানান লপাস্টাক্সর
লজাক্সসফ কবন আর বহিলাক্সরর মাক্সঝর েববিা ওসামা ববন লাক্সদক্সনর। সদয ম তত এই িদ্রক্সলাক
বিক বক ন তশংসতা লদবখক্সয় এ দু’জক্সনর মাক্সঝ জায়গা কক্সর বনল তার লকান প্রামাণয েবব বা
বিবিও আমরা আক্সজা পাইবন। এমনবক মহান েুক্তরাষ্ট্র তার লগাক্সয়ন্দা সংিাগুক্সলাক্সত লকাবি
লকাবি িলার বববনক্সয়াগ কক্সরও এখনও লকান সক্সন্দহাতীত প্রমাণ আনক্সত পাক্সরবন লে ববন
লাক্সদনই িু ইন িাওয়ার বংস কক্সরবেল। সন্ত্রাস ইসলাক্সমর একক্সচবিয়া বযাপার। প তবেবীর সব
সন্ত্রাসী হয় ধমৃহীন নয়ত মুসবলম, তাই লতা?
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োকক্সগ লোি মুক্সখ বড় বড় কো বলা সাক্সজ না। হালুয়া রুবির অবধকার সবার আক্সে। লকউ
েবদ ‘কবনক্সক ধর’ - এ কো প্রচার কক্সর ‘হাক্সতর রাখী’ বববক্র কক্সর বকেু িলার কামাই কক্সর,
করুক না। আবম লকবল িাবব, এই লে আবফ্রকাক্সত মারামাবর হক্সি এত – ওরা অস্ত্র পায়
লকাো লেক্সক? রাইক্সফল লতা আর গাক্সে ফক্সল না, বুক্সলিও আকাশ লেক্সক ববেৃত হয় না।
এগুক্সলা ততরী হয় লকাোয়, আর কাল মানুক্সেক্সদরই বা হাক্সত আক্সস লকাো লেক্সক। আবফ্রকা
আর মধযপ্রাক্সচযর খুনখারাবব েবদ বন্ধ হক্সয় োয় তাহক্সল সবক্সচক্সয় বড় ক্ষবত হক্সব কাক্সদর?
‘মানুে মানুেক্সক মারক্সব’ – এর উপর বিবি কক্সর হালুয়া-রুবি লজাক্সি কাক্সদর?
‘লিৃ অফ দয ওয়ার’ েববর লশে অংক্সশ আমরা বনক্সকালাস লকজক্সক লদবখ অস্ত্র এবং
মাদকপাচার দুই অপরাধ লেক্সকই োড়া লপক্সত। কারণ তার মত মানুে না োকক্সল তোকবেত
সিয উন্নত ববক্সশ্বর সরকারগুক্সলার অস্ত্র বযবসার কো ফাাঁস হক্সয় োক্সব লে! আক্সমবরকানরা
ইক্সয়ক্সমন সরকারক্সক অস্ত্র লদক্সব, চীন লদক্সব বলববয়াক্সক, রাবশয়া লদক্সব বসবরয়াক্সক, ফ্রাি আর
ইংলযান্ি

লদক্সব

আবফ্রকার লদশগুক্সলাক্সত।
তারপর বদনক্সশক্সে এরা
ইনবিবসবল বচলক্সড্রক্সনর
বেশ িলাক্সরর একশন
বকি বকক্সন বলক্সব – ধর
ধর

কবনক্সক

ধর,

মানবতাক্সক রক্ষা কর।
কী অদ্ভুত এক সিয
জগক্সত বাস করবে আমরা,
তাই না?

1সূত্র: http://www.globalissues.org/article/74/the-arms-trade-isbig-business#GlobalArmsSalesTrends2003-2010

২৫ রববউস সাবন, ১৪৩৩ বহজবর।
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লিবিল'স এিক্সিাক্সকি
লরাক্সমর কযােবলক চাক্সচৃর অক্সনকগুক্সলা ‘তদববক’ কাক্সজর মক্সধয একিা হল মহৎ ম তত
িীষ্টানক্সদর ‘সাধু’ বহক্সসক্সব লঘােণা লদয়া। এখন বলক্সলই লতা একিা মানুেক্সক ‘সাধু’ লঘােণা
লদয়া োয় না, বকেু বনয়ম-নীবত লতা রক্ষা করক্সত হয়। চাচৃ কাউক্সক দাবয়ত্ব বদত ম তত মানুেবির
লদাে-ত্রুবি খুাঁক্সজ লবর করক্সত, তার অক্সলৌবকক কাজ কক্সমৃর িূ য়াত্ব প্রমাণ করক্সত। লে
ললাকবিক্সক এই অবপ্রয় কাজ করার দাবয়ত্ব লপত, তার নাম হত লিবিল’স এিক্সিাক্সকি।
সাধারণ কেয ইংক্সরবজক্সত অবশয কোিার মাক্সন প্রবতপক্সক্ষর দতবষ্টক্সকাণ লেক্সক আপন মক্সতর
ববপক্সক্ষ েুবক্ত-তকৃ লপশ করা।
আমার জীবনিাক্সক বতনিা লমািা দাক্সগ িাগ করা োয়, ২৩-২৪ বের বয়স অববধ আবম
ইসলাম বুঝতাম না তাই গতানুগবতকিাক্সব মানতাম । তারপক্সর আল্লাহ আমাক্সক ইসলাম
লশখা ও লবাঝার সুক্সোগ বদক্সলন। বতৃমান পেৃাক্সয় এক্সস লদখলাম ইসলাম বুক্সঝ চু প কক্সর
মানার উপায় লনই – কারণ ইসলাম মানক্সত হক্সল লসিার পক্সক্ষ কো বলক্সত হক্সবই। সমসযািা
হল, েখন আমার কোগুক্সলা ইসলাক্সমর পক্সক্ষ হক্সব, অবধাবরতিাক্সব লসিা অন্য লকান বকেু র
ববপক্সক্ষ হক্সব।
আদক্সশৃর লক্ষক্সে ববক্সরাধী মতক্সক সহ্য করক্সত না পারার তববশষ্টযিা মানুক্সের চবরক্সের গিীক্সর
লপ্রাবেত আক্সে। আমারও আক্সে। বকন্তু ইসলাম মানার কারক্সণ অসহনশীলতািাক্সক আবম
উোম লেক্সড় বদক্সত পাবরনা, আমার প্রকাশিবিক্সকও ইসলাক্সমর অনুগতই করক্সত হয়। ফক্সল
লকউ আমাক্সক লনাংরা একিা গাবল বদক্সলও আবম তাক্সক আক্সরকিা লনাংরা গাবল বদক্সয়
প্রবতক্সশাধ বনক্সত পাবর না, অপমাক্সনর জবাক্সব অপমান করক্সত পাবর না। এক্সহন পবরবিবতক্সত
আববষ্কার করলাম আমার লবশ কাক্সের বকেু মানুে বকিাক্সব জাবন অক্সনক দূক্সর সক্সর লগল।
োক্সদর েুবক্তক্সবাধ, সততা এবং লমধাক্সক আবম সম্মান করতাম তারা এমন আচরণ করক্সত
োকল োর লকান লেৌবক্তক বযাখযা লনই । আমার একসমক্সয়র আদবশৃক সহক্সোিারা রাবশরাবশ ঘ তণা প্রকাশ করক্সত লাগল বকন্তু লখালা মন বনক্সয় সুি আক্সলাচনায় বসল না। মজার
বযাপার হক্সি ‘মুবক্তেুক্সির সপক্সক্ষর শবক্ত’ লেক্সক হিাৎ ‘রাজাকার’ বকংবা ‘উগ্র চরমপন্েী’
আবম একা হইবন, এরকম োপ আক্সরা অক্সনক্সকর গাক্সয়ই লাগক্সত লদক্সখবে।
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বাংলাক্সদক্সশর সুশীল ধমৃবনরক্সপক্ষ সমাজ অপেন্দনীয় কো বলার লদাক্সে ‘সাম্প্রদাবয়ক
লমৌলবাক্সদর’ োপ লমক্সর লদবার আক্সগ েবদ একিু িদ্রতা কক্সর একজন লিবিল’স এিক্সিাক্সকি
বনক্সয়াগ বদত তাহক্সল লকমন হত? সুশীল সমাক্সজর গি’স এিক্সিাক্সকি, সচক্সলর সাক্সে
লিবিল’স এিক্সিাক্সকি মুসবলক্সমর এই কক্সোপকেনিা কাল্পবনক হক্সলও সতয লখাাঁজার একিা
লচষ্টা মাে –
সচল: তু বম ধমৃান্ধ লমৌলবাদী সন্ত্রাসী।
মুসবলম: েবদ দয়া কক্সর আমার করা অপরাক্সধর একিা তাবলকা বদক্সতন – কতগুক্সলা খুন,
জখম, িাকাবত, চাাঁদাবাবজ, বেনতাই কলরবে তা জানাক্সল আমার সন্ত্রাসী সত্ত্বািাক্সক আববষ্কার
করক্সত পারতাম।
সচল: তু বম আমাক্সদর স্বণৃশাসক্সনর িক্সয় বকেু করে না, সুক্সোগ লপক্সল বিকই করক্সত।
মুসবলম: লকউ েবদ কববতা না ললক্সখ, তক্সব িববেযক্সত বলখক্সলও বলখক্সত পাক্সর – এই েুবক্তক্সত
বক তাক্সক কবব বলা োয়? বাবা বাচ্চাক্সক হুমবক লদয় – ‘বমেযা বলক্সল একদম জাক্সন লমক্সর
লফলব’, তার মাক্সন বক বাবা বাচ্চার খুনী?
সচল: তু বম ইরাক আর আফগাবনিাক্সনর তাবলবানক্সদর বজহাদ সমেৃন কর না?
মুসবলম: আপবন এ লদক্সশর মুবক্তেুি সমেৃন কক্সরন না? ৭১ সাক্সল পাবকরা এক্সস আমার
মামাক্সক মারল, বাবড়র লমক্সয়ক্সদর তু ক্সল বনক্সয় লগল, োওয়ার সময় ঘক্সর আগুন বদক্সয় লগল
তখন আমার মামা-চাচারা েুি কক্সরক্সেন। মানুেরূপী শয়তানরা েখন পাবকস্তান লেক্সক
ঝাবপক্সয় পক্সড় তখন তাক্সদর ববরুক্সি রুক্সখ দাাঁড়াক্সনার নাম হয় মুবক্তেুি আর েখন আক্সমবরকা
বা িারত লেক্সক আক্সস তখন রুক্সখ দাাঁড়াক্সল লসিা হয় সন্ত্রাস? লকউ েবদ লদক্সশর মানুেক্সক
সাম্রাজযবাদীক্সদর লগালামী লেক্সক মুক্ত করক্সত, লবানক্সদর ইজ্জত বাাঁচাক্সত এবং বনক্সজর জীবক্সনর
বববনমক্সয় আল্লাহর সন্তুবষ্ট পাক্সব বক্সল েুি কক্সর লসিা লকন সন্ত্রাস হক্সব? আফগান-ইরাবকরা বক
আক্সমবরকায় বগক্সয় আক্সমবরকানক্সদর মারক্সে? ওক্সদর লদশ দখল করক্সত এক্সসক্সে, ওরা লমক্সর
তাবড়ক্সয় বদক্সি - এিা সন্ত্রাস লকন হক্সব? বিক্সয়তনামীরা লতা একই কাজ কক্সরক্সে, তাক্সদর লতা
লকউ সন্ত্রাসী বক্সলবন।
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সচল: বড় বড় কো কম বল, তু বম বনক্সজই লতা কাবফরক্সদর লদশ আক্সমবরকায় বগক্সয় বক্সস
আে।
মুসবলম: আবম লতা এখাক্সন লবামাবাবজ করবে না। কাবফরক্সদর কাক্সদর সাক্সে বকরকম বযবহার
করক্সত হক্সব, কতিা শত্রুতা লদখাক্সত হক্সব এবং বকিাক্সব লদখাক্সত হক্সব লসিা ইসলাম আমাক্সক
বশবখক্সয়ক্সে। ইসলাম লক্ষেববক্সশক্সে কাবফরক্সদর লদক্সশ োওয়ার, তাক্সদর সাক্সে বযবসা করার,
তাক্সদর কাে লেক্সক জ্ঞান-ববজ্ঞান লশখার অনুমবত বদক্সয়ক্সে। লে তাগুত সরকাক্সরর ববরুক্সি কো
ববল তাক্সদর দয়া লনই না । কাজ কবর-পড়াই, ো লবতন পাই তা বদক্সত োবক-খাই। অন্তত
মুক্সখ সামযবাক্সদর বুবল লেক্সড় তক্সল তক্সল বিবি লিাবরর জন্য আক্সবদন লতা কবর না।
সচল: এই লে লতামার কোক্সতই প্রমাণ হক্সয় লগল তু বম সাম্প্রদাবয়ক, কাবফরক্সদর ঘ তণা কর।
মুসবলম: আপবন বক ঘুেক্সখারক্সদর িালবাক্সসন?
সচল: ঘুেক্সখারক্সদর িালবাসার বক আক্সে?
মুসবলম: আপবনও সাম্প্রদাবয়ক, ঘুেক্সখার সম্প্রদায়ক্সক আপবন ঘ তণা কক্সরন।
সচল: ঘুেক্সখার আর অমুসবলম এক হল বকিাক্সব? ঘুে খাওয়া অন্যায়, অমুসবলম হওয়া নয়।
মুসবলম: ন্যায়-অন্যায় বক আপবন বিক করক্সবন? আপনার দতবষ্টক্সত ঘুে খাওয়া অন্যায়, অন্য
অক্সনক্সকর কাক্সেই ঘুে খাওয়াক্সত লদাে লনই।
সচল: বলক্সলই হল ঘুে খাওয়াক্সত লদাে লনই । লক বক্সলক্সে ঘুে খাওয়াক্সত লদাে লনই?
মুসবলম: ঘুেক্সখারক্সদর দতবষ্টক্সত ঘুে খাওয়া খারাপ না, খারাপ হক্সল তারা লতা লখত না।
সচল: ঘুেক্সখাররা বলক্সলই হক্সব? ওক্সদর বক ঘুে লখক্সত চাকবর লদয়া হক্সয়ক্সে? কাজ করক্সব –
পয়সা পাক্সব। সাধারণ মানুক্সের কাে লেক্সক িাকা বনক্সত লতা চাকবর লদয়া হয়বন।
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মুসবলম: অমুসবলমরা বলক্সলই হক্সব লে কাক্সির ক্রুশ ক্ষমা কক্সর লদয়, মাজাক্সরর পীর ববপদ
লেক্সক বাাঁচায়, মাবির মূবতৃ ববদযা লদয়! প তবেবীক্সত পািান হক্সয়ক্সে এক আল্লাহর ইবাদাত করার
জন্য, মরা মানুে আর জড় বস্তুক্সক আল্লাহর জায়গায় বসাক্সনার জন্য না।
সচল: বকন্তু এিা লতা লতামাক্সদর ববশ্বাস, তারা অন্য বকেু ক্সত ববশ্বাস কক্সর। তাক্সদর ববশ্বাক্সস
আঘাত করার অবধকার লতামার লনই।
মুসবলম: ঘুেক্সখাক্সররা মক্সন কক্সর তারা মানুক্সের কাে লেক্সক িাকা লখক্সয় তাড়াতাবড় কাজ কক্সর
লদশ ও সমাক্সজর উপকার করক্সে, তাক্সদর ববশ্বাক্সসও আঘাত করার অবধকার আপনার লনই।
সচল: অবশযই আক্সে, লেিা অন্যায় – লসিার ববপক্সক্ষ অবশযই আবম কো বলব।
মুসবলম: আমারও তাহক্সল অবধকার আক্সে আবম লেিাক্সক প তবেবীর সবক্সচক্সয় বড় জঘন্য পাপ
মক্সন কবর লসিার ববরুক্সি কো বলার।
সচল: লশান এিা লসকুলার লদশ, লকান ধক্সমৃর ববরুক্সি কো বলার অবধকার লতামার লনই।
এখাক্সন সবাই বনজ বনজ ধমৃ পালন করলত পারক্সব – লকউ বাধা বদক্সত পারক্সব না।
মুসবলম: কই, এই লে আপবন বাধা বদক্সিন।
সচল: আবম লকাোয় বাধা বদলাম? আবম লতা লতামাক্সক বাসায় নামাে পড়ক্সত মানা কবরবন,
দান খয়রাত কর, আল্লাহু আল্লাহু বজবকর কর। খাবল মুক্সখ দাবড় লরক্সখ জংবল লসক্সজ োকা
আমার িাল লাক্সগ না। আর এই ল লা কাপড় আমার কাক্সে খুব খযাত লাক্সগ। আর অসহ্য
লাক্সগ লমক্সয়ক্সদর ল ক্সক ু ক্সক চলা । ইসলাক্সমর এই সব রক্ষণশীলতা খুবই ববরবক্তকর।
মুসবলম: সবৃনাশ, ইসলাম লতা একিা জীবন ববধান। আপনার কো শুক্সন মক্সন হক্সি ইসলাম
ঘুমাক্সত োওয়ার লুবি, বাইক্সর আসার সময় ওিা খুক্সল আলনায় িাজ কক্সর লরক্সখ আসক্সত
হক্সব। সামাবজক জীবক্সন ইসলাম অবশযই পালন করক্সত হক্সব। আর ইসলাক্সমর কো মানুেক্সক
বলক্সত হক্সব, বমেযা মাবুক্সদর বিবিহীনতা অবশযই মানুেক্সক জানাক্সত হক্সব। তাক্সদর সাবধান
করক্সত হক্সব, তারা েবদ আল্লাহর সাক্সে কাউক্সক বশকৃ কক্সর তক্সব তার শাবস্ত অনন্তকাক্সলর
আগুন। আর েবদ তারা এক আল্লাহর ইবাদাত কলর রসুক্সলর লদখান পিবতক্সত তক্সব তারা
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অসীম সমক্সয়র জন্য সুখ-শাবন্তক্সত োকক্সব - এ কোগুক্সলা বলা আমাক্সদর জন্য ফরে, অবশয
কতৃবয। এিা ইসলাম পালক্সনর অংশ।
সচল: এই লে আবার প্রমাণ হক্সয় লগল লতামরা সাম্প্রদাবয়ক সম্প্রীবতর শত্রু, লতামরা
অসহনশীল।
মুসবলম: বমেযা ইলাক্সহর ববরুক্সি কো বলা েবদ অসহনশীলতা হয় তাহক্সল, তাহক্সল মুসবলম
বহক্সসক্সব ইসলাম প্রচাক্সরর অবধকার লকক্সড় লনওয়া বক ধরক্সণর সহনশীলতা?
সচল: লশান, আবম জাবন তু বম আসক্সল বক চাও। তু বম ১৪০০ বেক্সরর পুরক্সনা ববৃর শরীয়াহ
আইন চালু করক্সত চাও।
মুসবলম: তাহক্সল সমাজ চলক্সব লকান আইক্সন? বতনশ বের আক্সগর ইংক্সরজক্সদর আইক্সন?
োক্সদর আইক্সন বেল নীল চাে অস্বীকারকারী কত েকক্সদর ধক্সর বনক্সয় লপিাক্সল, তাক্সদর স্ত্রীকন্যাক্সদর ধেৃণ করক্সলও ইংক্সরজ সাক্সহবক্সদর ববরুক্সি মামলা করা োক্সব না। লে ইংক্সরজরা
এক্সদক্সশ ববশ্বাসঘাতকতার বীজ বুক্সনবেল, োরা এক্সদশ লেক্সক লকাবি লকাবি িাকার সম্পদ
ইংলযাক্সন্ি পাচার কক্সরক্সে – তাক্সদর আইক্সন? োরা অক্সধৃক প তবেবী বনলৃজ্জিাক্সব লশােণ কক্সরক্সে
এবং লশােণ করাক্সক আইন বাবনক্সয় জাক্সয়জও কক্সরক্সে লসই আইক্সন? লসই আইক্সন োক্সত
খুবনক্সক করদাতাক্সদর িাকায় ববসক্সয় ববসক্সয় খাওয়াক্সনা হয়; আর লে খুন হল, তার পবরবার না
লখক্সত লপক্সয় মারা োয়?
সচল: না, আমরা বনক্সজরা আমাক্সদর আইন করব।
মুসবলম: বতৃমান সংসক্সদর দশ জন সৎ রাজনীবতববক্সদর নাম বক্সলন।
সচল: হাুঃ হাুঃ, ‘সৎ’ রাজনীবতববদ! িাল লকৌতু ক করক্সল।
মুসবলম: আইন পাশ হক্সত সংখযাগবরষ্ঠতা লাক্সগ। োরা বনক্সজরা চু বর কক্সর তারা করক্সব চু বরর
ববরুক্সি আইন? োরা সংসক্সদ না এক্সসও বিকই লবতন লনয়, দামী গাড়ীর জন্য লাইন লদয়
তারা করক্সব দুনৃীবতর ববরুক্সি আইন? োক্সদর কযািারবাবহনী বদক্সন দুপুক্সর চাাঁদাবাবজ কক্সর
তারা করক্সব সন্ত্রাক্সসর ববরুক্সি আইন? োরা পুবলশ ললবলক্সয় মানুে বপবিক্সয় মাক্সর তারা করক্সব
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মানুে হতযার আইন? তারপর লসই আইক্সন সই করক্সব লক? ‘মহামান্য’ রাষ্ট্রপবত? লসই
রাষ্ট্রপবত লে বতনিা খুক্সনর শাবস্ত পাওয়ার পক্সরও ফাাঁবসর আসামীক্সক বনক্সজর দক্সলর হওয়ায়
ক্ষমা কক্সর লদয়?
সচল: আক্সস্ত আক্সস্ত মানুে সক্সচতন হক্সব। িাল মানুক্সেরা ক্ষমতায় োক্সব।
মুসবলম: সংসক্সদ বযবসায়ীর সংখযা বাড়ক্সে। পক্সকক্সি োর িাকা নাই, সংসক্সদ তার জায়গাও
নাই। মানুে কাল িাকা কামাই করক্সব আর সংসক্সদ এলস লসিা সাদা করার বযবিা করক্সব।
গরীব মানুেক্সক চু ক্সে আক্সরা গরীব বানাক্সব। লিাক্সির সময় দু’শ িাকা ধবরক্সয় লদক্সব লসই
ললাকিার হাক্সত লে দু’বদন ধক্সর না লখক্সয় আক্সে। বতন লবলা বাচ্চা-কাচ্চা বনক্সয় লপি পুক্সর িাত
লখক্সত পারক্সব বক্সল লস বগক্সয় লিাি বদক্সয় আসক্সব কাক্সলা িাকার মাবলকক্সকই। আর এবদক্সক
আপনার মত মানুক্সেরা বড় বড় লকাম্পাবনর চাকবর করক্সবন নাইক্সল ববক্সদক্সশ িায়ীিাক্সব
বসবাক্সসর জন্য চক্সল োক্সবন। আর মায়াকান্না কাাঁদক্সবন – লদশ লগল, লদশ লগল। লকন লে
আমরা এক্সদর লিাি লদই।
সচল: আমাক্সদর বসক্সস্টমিা বদলাক্সত হক্সব।
মুসবলম: বজ্ব, আমরাও লসই কো বলবে – মানুক্সের বানান গণতক্সন্ত্রর বমেযা বসক্সস্টম লেক্সড়
আল্লাহর লদয়া বসক্সস্টম আনক্সত হক্সব। লেখাক্সন লনতারা আল্লাহক্সক িয় আর মানুক্সের লসবা
করক্সব। জনগণও আল্লাহক্সক িয় করক্সব। কাউক্সক কাক্সরা লবিরুম পাহারা বদক্সত হক্সব না।
পরকাক্সল শাবস্তর িক্সয় লকউ কাক্সরা জীবন বা সম্পক্সদর উপক্সর হামলা করক্সব না।
সচল: গণতন্ত্র বাদ বদক্সয় মাক্সন? তু বম লদশিাক্সক ইসলামী রাষ্ট্র বানাক্সত চাও নাবক?
মুসবলম: আবম আমার সহ সকল মানুক্সের জীবক্সন ইসলাম কাবয়ম করক্সত চাই। সমাজ বা রাষ্ট্র
লসিারই একিা অংশ, বকন্তু মূল উক্সেশয না। ক্ষমতা বনক্সয় সরকাক্সর বগক্সয় ইসলাম প্রবতষ্ঠা
করার ইিা আমাক্সদর নাই। আম্রা চাই লে
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রাজনীবতববক্সদরা ইসলাম বুক্সঝ বনক্সজক্সদর বদক্সল লফলক্সব। লমজর আর লজনাক্সরলরা ইসলাক্সমর
লসৌন্দেৃ আর আত্মতযাগ বুক্সঝ বনক্সজরাই একিা মুসবলম লসনাবাবহনী গক্সড় তু লক্সব।
সাংবাবদকরা ইসলাক্সমর মমৃবাণী প্রচার করক্সব। বশক্ষকরা
ববজ্ঞান আর বযবসার পাশাপাবশ ইসলাম বশখক্সব,
োেক্সদর লশখাক্সব। বযবসায়ীরা সুদ লেক্সড় লদক্সব,
ঘুে লদয়া বন্ধ করক্সব। আমরা মানুক্সের পবরবতৃন চাই না, মানুক্সের মানবসকতার পবরবতৃন
চাই।
সচল: বমেযা কো। তু বম বহজবুত তাহবরর, তু বম বশববর।
মুসবলম: আপবন বক শহীদ বমনাক্সর ফু ল লদওয়া সমেৃন কক্সরন?
সচল: অবশযই! এিা আমাক্সদর জাতীয় মেৃাদার বযাপার।
মুসবলম: আপবন তাহক্সল জামায়াক্সত ইসলাবম কক্সরন।
সচল: লক? আবম? বে! বে! এ বড় স্পধৃা লতামার!
মুসবলম: লদক্সখন আক্সগর সরকাক্সরর জামায়াক্সত ইসলাবমর মন্ত্রী শহীদ বমনাক্সর ফু ল বদক্সয়ক্সে।
আপবন লসিা সমেৃন কক্সরন মাক্সন আপবন জামাত কক্সরন।
সচল: বক পাগক্সলর েুবক্ত! ওক্সদর একিা বিক কাজ সমেৃন করা মাক্সন ঐ দল করা হল বকিাক্সব?
মুসবলম: তাহক্সল আপনার েুবক্তিাও পাগক্সলর েুবক্ত, বহজবুত তাহবরর ইসলাবম আইন চায়,
আবমও চাই, তার মাক্সন আবম ঐ দক্সলর সদসয? তাহক্সল আমাক্সক এ রকম শ’খাক্সনক
তোকবেত ইসলাবমক দক্সলর সদসয হক্সত হক্সব োরা এক্সক অপরক্সক লদখক্সত পাক্সরনা। আবম
মুসবলম। বশববর/তাবলীগ/বহজবুত তাহবরর – লকান বকেু ই না। শুধুই মুসবলম।
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সচল: আক্সর মুসবলম লতা সবাই, এই আবমও গত ঈক্সদ নতু ন পাোবব পক্সড় নামাে পড়ক্সত
লগবে।
মুসবলম: বাংলাক্সদশ পবরসংখযান বুক্সরার বহক্সসক্সব মুসবলম অক্সনক্সকই বকন্তু আল্লাহর বহক্সসক্সব
মুসবলম কারা লসিা আল্লাহর কাে লেক্সক শুক্সন বনন –
যে আল্লাহর দিকে িাওয়াত যিয়, সৎের্ম েকর এবং বকে, আদর্ এেজন আজ্ঞাবহ,
তার েথা অকেক্ষা উত্তর্ েথা আর োর?44
আল্লাহ লেন আমাক্সদর সবতযকার মুসবলম বহক্সসক্সব ম ততু যবরণ করার সুক্সোগ লদন। আবমন।
১৫ রববউস সাবন, ১৪৩৩ বহজবর।

44 সুরা ফু সবসলাত, ৪১:৩৩
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আনাক্সসর জন্য
বপ্রয় আনাস,
েখন লদশ লেক্সড় আবস তখনও তু ই কো বলক্সত পারবত না আর লতার লোি িাই উমার
প তবেবীক্সতই আক্সসবন। এখন তু ই লফাক্সন ‘বাবা’, ‘বাবা’ বক্সল িাবকস, লতার সাক্সে লখলা করার
ঝাপসা বিবিওিা লদক্সখ কাাঁবদস। বিক লতার মত বসবরয়ার লহামক্সস একিা বাচ্চা এিাক্সবই তার
বাবাক্সক িাকক্সত োক্সক, বাবার সাক্সে লখলক্সব বক্সল কাাঁদক্সত োক্সক। হয়ত ও একবদন বড় হক্সব,
বুঝক্সব লকন তার বাবাক্সক চক্সল লেক্সত হক্সয়বেল প তবেবী লেক্সড়। মানুক্সেরা সহক্সজ সন্তানক্সদর
লেক্সড় োয় না। কতৃবয বক্সল অক্সনক বড় একিা বজবনস েখন িাক লদয়, তখন না বগক্সয় পারা
োয় না। তক্সব কতৃবয শুধু লদশ বা সমাক্সজর প্রবত না, সন্তাক্সনর প্রবতও োক্সক। লতার প্রবত
আমার লস কতৃবযক্সবাক্সধর তাবগক্সদই এ বচবিিা ললখা। বসবরয়ার ঐ বাবািা লবাঁক্সচ লনই, েখন
লতাক্সক এ কোগুক্সলা বলার সময় হক্সব তখন লে আবম লবাঁক্সচ োকব এমন লকান বনশ্চয়তাই
লনই।
আনাস, তু ই একজন মানুে। মানুে বলক্সত আসক্সল লে বক লবাঝায় লসিা এমবন এমবন লবাঝা
োয় না, সময় কক্সর লসিা বনক্সয় িাবক্সত হয়। প তবেবীক্সত লক্ষ-লকাবি ধরক্সণর জীবন আক্সে –
নানা রক্সঙর, নানা গিক্সনর, নানা তববশক্সষ্টযর। আশ্চেৃ লে এত তববচেয ধারণ কক্সরও সবাই ততরী
হাক্সত লগাণা কক্সয়ক রকক্সমর অণু-পরমাণু বদক্সয়। বকন্তু একই বস্তু বদক্সয় ততরী হক্সয়ও মানুে
আর সবার লেক্সক আলাদা। মানুেক্সক আস্ত লখক্সত পাক্সর এমন হাজারও রকক্সমর প্রাণী আক্সে,
মানুেক্সক তদবহক শবক্তক্সত হারাক্সত পাক্সর এমন প্রাণীর সংখযা লকাবিরও উপক্সর। বকন্তু
তারপক্সরও মানুে এক্সদর সবার মাোর উপক্সর েবড় লঘারায়। োর বক্সল লঘারায় লসিার নাম
আক্বল, বাংলায় ‘ববক্সবক এবং বুবি’। মানুক্সের মত লদক্সহর গিন, অক্সির বুনন আর লকাক্সের
ববন্যাস হক্সলই বকন্তু তার ববক্সবক-বুবি োকক্সব এমন লকান কো লনই। লতার একজন বড় চাচা
বেল লে মাে আিাশ বের বয়ক্সস মারা লগক্সে। লস সব লদখত, শুনত, কোও বলক্সত পারত;
বকন্তু বকেু বুঝত না, বচন্তা করক্সত পারত না। এক্সদর সমাজ ‘পাগল’ বক্সল। বকন্তু লে মানুে সুি
অেচ বনক্সজর ববক্সবক-বুবির বদক্সক তাকাক্সনার সময় পায় না, লসিা বনক্সয় িাবার সময় পায় না,
লস লদখক্সতই খাবল মানুক্সের মত; আসক্সল তার আর পশুর মাক্সঝ লকান পােৃকয লনই।
www.i-onlinemedia.net

Contents

113

বাক্সের বাইক্সর

আনাস, তু ই লেক্সহতু পশু না, পাগলও না, তাই লতাক্সক িাবক্সত হক্সব বনক্সজক্সক বনক্সয়। লতার
ববক্সবক আর বুবি বযবহার কক্সর লতাক্সক লবর করক্সত হক্সব তু ই লক, এই প তবেবীক্সত তু ই লকন
এক্সসবেস। মানুে বহক্সসক্সব এ িাবনািা সবারই িাবা উবচত বেল। রক্ত-মাংক্সশ গড়া মানুে লকন
রক্ত-মাংক্সশ গড়া অন্য পশুক্সদর লেক্সক আলাদা - লসিা েবদ তু ই না িাববস তাহক্সল অবযবহৃত
এই ববক্সবক-বুবিই একবদন লতাক্সক বড় ববপক্সদ লফক্সল লদক্সব।
আনাস, লতার শরীক্সরর লকােগুক্সলাক্সত লে বিএনএ আক্সে, তার অক্সধৃক আমার লেক্সক এক্সসক্সে,
বাবক অক্সধৃক লতার মা’র কাে লেক্সক। এই বিএনএ অণুগুক্সলাক্সক ইক্সিমত বমবশক্সয় লতার এই
সত্ত্বািাক্সক বেবন স তবষ্ট কক্সরক্সেন বতবন আল্লাহ। লতার লদক্সহর অণু-পরমাণুগুক্সলাক্সকও বতবনই স তবষ্ট
কক্সরক্সেন। এই প তবেবীর বকেু তু ই খাবল লচাক্সখ লদখক্সত পাবরস লেমন আমাক্সদর বাসার
সামক্সনর ববশাল মািিা বা এক্সক বঘক্সর োকা গােগুক্সলা। আবার বকেু আক্সে ো তু ই লকানিাক্সব
লদখক্সত পারবব না লেমন লে শবক্তিার কারক্সণ তু ই লাফ বদক্সয় োদ েু ক্সত পাবরস না –
মাধযাকেৃণ শবক্ত। মানুে লেমন বনক্সজ বনক্সজক্সক বানায়বন, লতমবন এই শবক্ত বা বস্তুগুক্সলাও
বকন্তু বনক্সজ বনক্সজ স তবষ্ট হয়বন। এর সব, সববকেু ই বেবন স তবষ্ট কক্সরক্সেন তাক্সক আমরা ববল
আল্লাহ।
আল্লাহক্সক বকন্তু লদখা োয় না, আবার মাধযকেৃণ শবক্তর মত অঙ্ক কক্সর প্রমাণও কক্সর লদয়া
োয় না লে এই লে আল্লাহ আক্সেন। আল্লাহক্সক উপলবব্ধ করক্সত হয়, ববক্সবক-বুবি খাবিক্সয় খুাঁক্সজ
লবর করক্সত হয়। েবদ আল্লাহক্সক লদখা লেত তাহক্সল আমাক্সদর স তবষ্ট করা মূল উক্সেশযিাই
বমক্সেয হক্সয় লেত। তক্সব প তবেবীর অবধকাংশ মানুক্সের সমসযা বকন্তু আল্লাহর োকা-না োকা
বনক্সয় নয়, প্রক্সতযকিা মানুেই বনক্সজর মক্সনর গিীক্সর এমন একিা সত্ত্বা, এমন একিা শবক্তর
অবস্তত্ব স্বীকার কক্সর োর কাক্সে লস ইিায় অবনিায় আত্মসমপৃণ কক্সর। এই সত্ত্বার কো লকউ
স্বীকার কক্সর, লকউ বাহাদুবর লদখাক্সত বাইক্সর বাইক্সর আল্লাহক্সক অস্বীকার কক্সর। লে লবাক্সঝ না,
তাক্সক লবাঝান োয়, বকন্তু লে বুক্সঝশুক্সন বক্সল ‘বুবঝ না’, তাক্সক শত লবাঝাক্সলও লসই একই
কো বলক্সব – ‘বুবঝ না। সুতরাং এমন নাবস্তকক্সদর আল্লাহ আক্সে এই মক্সমৃ প্রমাণ লদয়া ব তো।
কারণ েখনই লকউ স্বীকার কক্সর লনক্সব লে মানুেসহ এ মহাববক্সশ্বর সববকেু একজন সত্ত্বা স তবষ্ট
কক্সরক্সেন, তখনই প্রশ্ন আসক্সব লকন স তবষ্ট কক্সরক্সেন। আর এই লকন’র লে উিরিা আসক্সব
লসিা মানক্সত আপবি শুধু নাবস্তকক্সদর না – প তবেবীর অবধকাংশ মানুক্সেরই আক্সে।
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আনাস, েখন তু ই বচন্তা কক্সর বনবশ্চত হবব লে মানুে সহ এই পুক্সরা মহাববশ্ব একিা বনখুত
াঁ
পবরকল্পনাক্সত স তবষ্ট হক্সয়ক্সে, একজন সত্ত্বাই লসই ববশাল পবরকল্পনা কক্সরক্সেন এবং লস
অনুোয়ী আমাক্সদর স তবষ্ট কক্সরক্সেন, তখন লতাক্সক িাবক্সত হক্সব লকন বতবন এ কাজ করক্সলন।
লকান উক্সেক্সশয বনক্সজক্সক অদতশয লরক্সখ বতবন আমাক্সদর এ প তবেবীক্সত পািাক্সলন? লকন বতবন
আমাক্সদর ববক্সবক-বুবি বদক্সয় পুক্সরা প তবেবীক্সক আমাক্সদর অধীন কক্সর বদক্সলন? বরফক্সঘরা
আল্পস পবৃতক্সক লিদ কক্সর সুড়ি ততরী করল মানুে, উিাল সমুক্সদ্রর বুক বচক্সর লোিখাি শহর
বনক্সয় পাবড় বদল, নীল আকাক্সশ লমক্সঘর রাক্সজযরও উপক্সর লিক্সস লবড়াক্সত লাগল মানুে তার
আক্বক্সলর লজাক্সর। এই আক্বল বদক্সয় আমাক্সদর িাবক্সত হক্সব লকন এই প তবেবীক্সত আসা, লকন
বকেু সময় োকা, লকন আবার চক্সল োওয়া? লকউ একবদনও োকার সুক্সোগ পায় না এই
প তবেবীক্সত, লকউ োক্সক একবের, লকউ চবল্লশ, লকউ একশ। লকন সমক্সয় লবক্সধ লদয়া
আমাক্সদর? বকেু চান বক আল্লাহ আমাক্সদর কাক্সে? বক চান বতবন বেবন সব বকেু স তবষ্ট করক্সলন?
আমরা অবত তু ি মানুক্সেরা তাক্সক বক বদক্সত পাবর?
আনাস, লতার মক্সন হক্সত পাক্সর এত সব কবিন দাশৃবনক বচন্তা আমরা বকিাক্সব করব। আল্লাহ
তাই আমাক্সদর এত বুবি লদয়ার পক্সরও আমাক্সদর মতই বকেু মানুেক্সক লবক্সে আমাক্সদর কাক্সে
পািাক্সলন। এরা আল্লাহর দূত, তারা এক্সস আমাক্সদর জাবনক্সয় বদক্সলন আল্লাহ বক চান
আমাক্সদর কাক্সে। শুধু জানাক্সনাই না, তারা বনক্সজক্সদর জীবক্সনর পাতায় পাতায় েববর মত এাঁক্সক
লগক্সলন আল্লাহর আক্সদশ আর বনক্সেধগুক্সলা। তারা আমাক্সদর লবাঝাক্সলন আল্লাহ আমাক্সদর স তবষ্ট
কক্সরক্সেন লেন আমরা ববক্সবক খাবিক্সয় আল্লাহক্সক খুাঁবজ, তাক্সক উপলবব্ধ কবর তারপর তাক্সক না
লদক্সখই একমাে তার ইবাদাত কবর। আমাক্সদরক্সক বতবন লে স্বাধীন ইিাশবক্ত বদক্সয়ক্সেন লসিা
লেন তার ইিার অনুগত কবর। তাক্সক িালবাবস, তার প্রবত কততজ্ঞ হই। েবদ আমরা লসিা
কবর তাহক্সল বতবন সীবমত এই সমক্সয় করা কাজগুক্সলার জন্য অসীম সময় ধক্সর আমাক্সদর
পুরষ্কত ত করক্সবন। আর আমরা েবদ স্বাধীনতাক্সক লস্বিাচাক্সর পবরণত কবর, তক্সব বতবন
ববক্সবকক্সক অগ্রাহ্য করার শাবস্ত বহক্সসক্সব, অকততজ্ঞতার ফল বহক্সসক্সব অনন্তকাক্সলর জন্য শাবস্ত
লদক্সবন। তার পুরষ্কার লেমন অকল্পনীয় সুন্দর, তার শাবস্তও লতমবন কল্পনাতীত িয়াবহ!
আনাস, এিাই মানুক্সের জীবন – একমাে আল্লাহক্সক ইলাহ বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সয় তার
িাক্সলাবাসা-আশা আর িক্সয়র সাক্সে তার ইবাদাত করা। আর ইবাদাত করার অনুকরণীয়
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বহক্সসক্সব তার লশে দূত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর বশক্ষাক্সক জীবক্সনর প্রবতবি
লক্ষক্সে অনুসরণ করা। ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’ – এিাই লেন লতার
জীবনক্সজাড়া উপলবব্ধ হয়। এর োয়া লেন লতার জীবক্সনর সব িাবনা, কো আর কাক্সজ পক্সড়।
এিাই মানবধমৃ, এর নামই ইসলাম। আল্লাহ সুবহানাহু লেন আমাক্সক, লতাক্সক আর
ববক্সবকবান সব মানুেক্সক মুসবলম বহক্সসক্সব গ্রহণ কক্সর লনন। আবমন।
১৪ রববউস সাবন, ১৪৩৩ বহজবর।
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লকাোয় পাব তাক্সর
আবম জীবক্সন েখন প্রেম ‘ক্রাশ খাই’, তখনও বাগধারািার মাক্সন জানতাম না। জানার
কোও না, কারণ বাগধারািার মতই খাদযদ্রবয বহক্সসক্সব ‘ক্রাশ’ লবশ আধুবনক। আজ লেক্সক
পিাশ-োি বের আক্সগ মানুে ‘ক্রাশ’ খাওয়া লতা দূক্সরর কো ক্রাশ খাওয়ার সুক্সোগও লপত
না। আমরা বফবরবিক্সদর লদখাক্সদবখ বসক্সনমা-নক্সিল-নািক্সকর বরাক্সত সিয-িবয হক্সয়বে,
পাৎলুন পক্সর বশল্প-ঐবতহ্য চচৃায় লনক্সমবে। লশেক্সমশ ঘক্সরর লকাক্সণ এক বাক্সে বাঈজীখানা,
বেক্সয়িার আর বসক্সনমা হল বন্দী কক্সর সিযতার সুাঁইক্সয়র মাোয় আরাম কক্সর বক্সসবে।
নব্বইক্সয়র দশক্সক আকাশ লেক্সক সংষ্কত বতর বেৃণ শুরু হবার পক্সর লসই সূচব তবষ্ট লেক্সক বাাঁক্সচ
কার বাবার সাধয! লতা রাস্তাঘাি লেক্সক বক্সনবদ তবিকখানা, সকাল-সন্ধযা ‘এক লাড়বক লকা
লদখা লতা এয়সা লাগা’ শুক্সন বড় হওয়া আমার জন্য ো অবধাবরত বেল, তাই হক্সয় লগল।
আবম ক্রাশ লখলাম।
ধমৃ মাবন আর না মাবন, ধমৃক্সবাধিা আমার মক্সধয সবসময়ই িনিক্সন বেল। ববড়ালতপস্বীক্সদর
বকিাক্সব হাত করক্সত হয় লসিা শয়তান িালই জাক্সন। অবধকাংশ ক্রাক্সশর সূবতকাগার ‘সযার’এর বাসায় লে লমক্সয়িা আমার মক্সন ধরল তার মাোসহ সারা গাক্সয় জড়ান বেল ববশাল এক
কাল চাদর।
সুন্দর লচহারার সাক্সে ধাবমৃক চলন – আর বক লাক্সগ? পড়ার বইক্সয়র লচক্সয় জানালা বদক্সয়
আকাক্সশর লমঘ লদখক্সত লবশী িাল লাগা শুরু করল। লস সামক্সন বদক্সয় লহক্সি োয় আর আবম
নড়ক্সতই পাবরনা। মা লক্ষণ লদক্সখ বজজ্ঞাসা করক্সলন – কাক্সক পেন্দ। বললাম। বতবন বলক্সলন
–
ক. তু ই এখনও লমবট্রক পাশ। লতার বক এমন লোগযতা আক্সে োর কারক্সণ লমক্সয়িা লতাক্সক
পেন্দ করক্সব? (লমািা চশমা আর লগাল-গাপ্প ু লচহারা বনক্সয় আবম আশার লকান কারণ
লদখলাম না )
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খ. লতার পাক্সয় সমসযা আক্সে। একিা লমক্সয় চাইক্সতই পাক্সর লে তার স্বামী খুাঁবড়ক্সয় হািক্সব না,
আর দশজক্সনর মত সুি-নীক্সরাগ হক্সব। (বততা, বকন্তু সবতয কো। আবম ললাহার পাত লাগান
জুতা পবর, লদৌড়াক্সত পাবর না)
গ. োর মাধযক্সম তু ই সবতযকার লোগয হক্সয় উিক্সত পারবব লসিা হল ললখাপড়া। বকন্তু ইন্িাক্সর
লপ্রক্সম পড়ক্সল আর োই লহাক ললখাপড়া হয়না। (এ মক্সমৃ মা ববববধ পবরসংখযান এবং জীবন
লেক্সক লনয়া উদাহরণ উপিাপন করক্সলন)
আবম ক্রাশ হজম কক্সর লফললাম, বনববষ্টমক্সন পড়াক্সশানায় মক্সনাবনক্সবশ করলাম।
পক্সর বহুবার লিক্সব লদক্সখবে মানুে ক্রাশ খায় লকন বা লপ্রক্সম পক্সড় লকন। আল্লাহ সুরা রুক্সম
এই প্রশ্নিার চমৎকার একিা জবাব বদক্সয়ক্সেন – লেন লস ‘সুকুন’ লাি কক্সর । স তবষ্টকতৃা
বহক্সসক্সব আল্লাহ খুব িাল কক্সরই জাক্সনন মানুে অবিরতা, বনরাপিাহীনতা আর একাবকত্ব
লেক্সক মুবক্ত পাক্সব বকক্সস। বতবন দয়া কক্সর আমাক্সদর জন্য সিী স তবষ্ট কক্সরক্সেন োরা আমাক্সদর
‘সুকুন’ লদক্সব। সুকুন মাক্সন শাবন্তময় একিা পবরক্সবক্সশ বনমবজ্জত োকা, লেন পাহাড়ী হৃক্সদর
স্বি জক্সল স্তব্ধ এক পাের। সুকুন মাক্সন জগক্সতর ঝঞ্ঝাময় পবরক্সবক্সশ হৃদয় জুক্সড় োকা
প্রশাবন্ত, লেন ঝক্সড়া হাওয়ার তান্িব আর মুেল ব তবষ্ট লেক্সক পােুক্সর প্রাসাক্সদর লদয়া বনরাপিা।
পুরুে ও নারী এিাক্সবই এক্সক অপরক্সক িালবাসায় বনমগ্ন কক্সর রাক্সখ, বনরাপিা লদয়, প্রশাবন্ত
লদয়, প তবেবী রূঢ়তা লেক্সক পাবলক্সয় বাাঁচবার একিা অিয়াশ্রম লদয়। ইসলাক্সমর দতবষ্টক্সত তাই
নারী-পুরুক্সের সম্পকৃ তাই শুধুই তদবহক চাবহদা বকংবা বংশরক্ষার মাধযম নয় – এর লচক্সয়
অক্সনক গিীর বকেু । এই গিীরতা তজববক িারউইবনসম বা সামাবজক িারউইবনসম এর
চশমা পড়া বস্তুবাদী মানুে মাপক্সত পারক্সব না।
আমাক্সদর মানুেক্সদর খুব বড় একিা সমসযা হল – আমরা সব িু ক্সল োই। আমরা েখন লোি
বেলাম তখন বাসায় এক্সস ‘বাড়ীর কাক্সজর’ কো িু ক্সল লেতাম। এখন েখন োে পড়াই, তখন
হাক্সমশাই িু ক্সল োই লস সময়িার কো েখন আমাক্সদরও একিু ও পড়ক্সত ইক্সি করত না। বিক
লতমবন আমাক্সদর বাবা-মা-বড় িাইরা বদববয িু ক্সল োন িাত লপি িরায়, মন না।
‘োক্সমৃািাইনাবমে’, ‘ফামৃাক্সকালবজ’ বকংবা ‘ববজক্সনস ল’ – সবই মবস্তক্সষ্ক দগদক্সগ ঘা ততরী
কক্সর, হৃদক্সয়র উপশম লতা দূক্সরর কো। তারুক্সণযর অবির বয়স পার হক্সয় আসা আমাক্সদর
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অবিিাবকরা কখন আমাক্সদর জায়গায় বনক্সজক্সক দাাঁড় কবরক্সয় িাক্সবন না – তাক্সদর সন্তাক্সনরাও
রক্ত-মাংক্সশ গড়া মানুে। তাক্সদরও সুকুন চাইবার অবধকার আক্সে, সুকুন পাবার দরকার
আক্সে।
ববশ্বববদযালক্সয়র বদনগুক্সলা মক্সন পক্সড়। কলািবক্সন বসন্ত উৎসক্সবর নাম কক্সর িববেযৎ
কক্সপাতদম্পবত হাক্সত হাত ধক্সর ঘুক্সর লবড়াক্সি আর আমরা বযাকক্সিবরয়ার কনজুক্সগশন পক্সড়ই
কাবহল। ক্লাস, পরীক্ষা, প্রযাকবিকাল আর লযাববরক্সপািৃ ললখার েন্ত্রণার মাক্সঝর সময়িা বন্ধুক্সদর
সাক্সে কািত। ববক্সকক্সল-সন্ধযায় িু ইশবন। রাক্সত ববধস্ত অবিায় েখন বাসায় ু বক তখন মন
বনক্সয় িাবনার সময় বমলত না খুব। অেৃহীন শক্সতক কাক্সজ বনক্সজক্সক বযস্ত কক্সর রাখা, পাক্সে
ববশাল প তবেবীক্সত একা হলয় োই! হিাৎ কখনও বুক্সকর ববশাল শুন্যতা কত ষ্ণ গহবক্সরর মত সব
বকেু গ্রাস কক্সর বনক্সত আসত। একিু সুকুক্সনর জন্য কত পাক্সপর দরজায় কড়া নাড়া! শাবন্ত লতা
বমলতই না উলক্সিা বনক্সজর সামক্সন বনক্সজ ধরা পক্সড় লগক্সল ববক্সবক্সকর তীব্র দংশন। চারপাক্সশর
সম্পকৃগুক্সলা লদক্সখ আর লপ্রম করার ইক্সি জাগক্সতা না। খাবল আল্লাহর কাক্সে বিক্সক্ষ চাইতাম
এমন একজন মানুে সিীক্সক লে আমার সমসযাগুক্সলা বুঝক্সব। লে একান্তই আমার হক্সব; আর
আবম োর কাক্সে বনক্সজক্সক উজাড় কক্সর বদক্সত পারব। লে আমার িাল-মন্দ সব সহই গ্রহণ
করক্সব। লে আমার গুণগুক্সলার লগালাপ গাক্সে উৎসাক্সহর পাবন লদক্সব; লদােগুক্সলার আগাো
িালক্সবক্সস লদবখক্সয় লদক্সব, লসগুক্সলা উপক্সড় লফলক্সত হাক্সত হাত রাখক্সব। এত বড় প তবেবী –
এত মানুে; অেচ মক্সনর মানুক্সের লখাাঁজ বমলল না। সব বমেযা প্রক্সচষ্টা বযেৃ হল।
এমনই একিা সমক্সয় ইসলাম সম্পক্সকৃ জানার,
পড়াক্সশানার আগ্রহ বাড়ক্সত োকল। জানার সাক্সে সাক্সে আববষ্কার করলাম এতবদন লেসব
বদক্সয় পরকাক্সলর আসল জীবনিাক্সক িু ক্সল বেলাম লসগুক্সলার অন্তসারহীনতা। তখন হিাৎ
বুঝক্সত পারলাম এই ববশাল প তবেবীরই একিা লোি লকাক্সণ আল্লাহ বিক এইিাক্সবই
আক্সরকজনক্সক মানুেক্সক অক্সপক্ষা করাক্সিন। আমাক্সক লেমন বতবন ততরী করক্সেন তাক্সকও
বতবন প্রস্তুত করক্সেন লসই ববক্সশে ক্ষণবির জন্য। লে বদন বতবন আমাক্সক আমার ‘বলবাস’,
আমার সারা জীবক্সনর পবরিক্সদর সাক্সে একবেত করক্সবন। লে মুহূক্সতৃ দু’লিা মানুে লকবল
আল্লাহক্সক িালক্সবক্সস, তাক্সক সন্তুষ্ট করার উক্সেক্সশয একসাক্সে জীবক্সনর বাবক পে পাবড় লদবার
সংকল্প করক্সব।
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একজন মুসবলম তাই েখন আল্লাহর দরবাক্সর হাত তু ক্সল লকাঁক্সদ বক্সল, আল্লাহ এই প তবেবীক্সত
পববে োকক্সত চাই বক্সলই লতামার কাক্সে একজন পববে জীবনসিী চাইবে – আল্লাহ লস হাত
ঘুবরক্সয় লদন না। বকন্তু তার আক্সগ বতবন পরীক্ষা লনন, আসক্সলই এই চাওয়াক্সত কতিা
আকুলতা বমক্সশ আক্সে। লে বজবনসিা খুব সহক্সজ পাওয়া োয়, তার মূলয মানুে লবাক্সঝ না। ো
অক্সনক চাওয়ার পর, অক্সনক তধেৃ ধরার পর লমক্সল তার কদর োক্সক লবশী। একজন
মুসবলক্সমর জন্য তার জীবনসিীর লচক্সয় মূলযবান আর বকেু ই লনই এই প তবেবীক্সত। তাই
আল্লাহ প্রকত ত মুসবলমক্সদর অক্সনক তধক্সেৃর পরীক্ষা বনক্সয় তক্সবই তাক্সক লসিা লদন। এই পরীক্ষা
োরা লদয় না, তাক্সদর প্রাবিিার মূলযও তারা লবাক্সঝ না। আমাক্সদর চারপাক্সশ বমেযা িালবাসার
বন্যায় োরা লিক্সস োয় তাক্সদর সম্পকৃিা তাই খুব িু নক্সকা হয়। সামান্য সক্সন্দহ, লোট্ট িু ল
লবাঝাবুবঝ বকংবা চাওয়া-পাওয়ার কক্সে আসা অংক্সকর উিক্সর একিু গরবমল লদখক্সলই এ
সম্পক্সকৃর অবস্তত্ব বনক্সয় িানািাবন পক্সড়। লে সম্পকৃ সুকুন লদয়ার কো বেল, লসই সম্পর্ক
নরকেন্ত্রনা বনক্সয় হাবজর হয়। কত মানুে লসই েন্ত্রণা সহ্য করক্সত না লপক্সর প তবেবী লেক্সড়ই চক্সল
োয়।
ববক্সয়ক্সক রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম দ্বীক্সনর অক্সধৃক বক্সল সাবযস্ত কক্সরক্সেন45
এবং বকক্সসর বিবিক্সত এই সম্পকৃিা হক্সব তাও বতবন বক্সল বদক্সয়ক্সেন। বকন্তু বাংলাক্সদক্সশর
তোকবেত মুসবলম সমাজ ইসলাক্সমর লোড়াই লকয়ার কক্সর। লেখাক্সন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লাম অবিিাবকক্সদর স্পষ্ট বনক্সদৃশ বদক্সলন েবদ লকান মুসবলম েুবক্সকর দ্বীন
এবং বযবহার লতামাক্সক সন্তুষ্ট কক্সর তাহক্সল লতামার অধীনি নারীর সাক্সে তার ববক্সয় দাও।
এর অনেযা হক্সল প তবেবীক্সত বফতনা ও দুনৃীবত েবড়ক্সয় পড়ক্সব বক্সলও বতবন িয় লদবখক্সয়ক্সেন।46
অেচ আমাক্সদর লদক্সশ লেক্সল লদখা বলক্সত লবাঝান হয় লেক্সলর অেৃসম্পক্সদর পবরমাণ লদখা।
চবরেও লে একিা সম্পদ এবং একজন মুসবলম তরুণ তার সচ্চবরে বদক্সয় একিা লমক্সয়ক্সক
কতিা সুখী রাখক্সত পাক্সর লসিা অবিিাবক্সকরা লিক্সব লদক্সখননা। একিা লম্পি ববক্সয়র আক্সগ
পাাঁচিা লপ্রম করক্সলও লাখ িাকা লবতন পায় ববধায় িাল পাে বহক্সসক্সব ববক্সববচত হয়। িাকার
গুক্সণ তার শত লুইচ্চাবমও লমাল্লা লেক্সলর দাবড়র লচক্সয় অক্সনক লবশী সহনশীল মক্সন হয়। অেচ
45 আল হাবকম তার আল মুসতাদরাক্সক আনাস (রাুঃ) লেক্সক বণৃনা কক্সরক্সেন।
46 আল বতরবমবে লত আবু হুরাইরা (রাুঃ) সূক্সে ববণৃত। আলবাবন হাবদসবিক্সক হাসান বক্সলক্সেন।
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স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলাবমন ওয়াদা কক্সরক্সেন লকান অিাবী েবদ ববক্সয় কক্সর তক্সব বতবন
আপন ঐশ্বক্সেৃর দ্বার তার জন্য খুক্সল লদক্সবন, তাক্সক অিাবমুক্ত কক্সর লদক্সবন।47 মাোয় িু বপ
পড়া, পাাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া বাবারাও েখন আল্লাহর আয়াক্সতর লচক্সয় বযাংক্সকর
লস্টিক্সমন্িক্সক লবশী ববশ্বাস কক্সর, তখন আমার দুুঃক্সখ বুক িারী হক্সয় আক্সস। আল্লাহর
প্রবতশ্রুবত বক মসবজক্সদর তাক্সক ধূলার আস্তরক্সণ বন্দী হক্সয় োকবার জন্য নাবেল হক্সয়বেল?
অেচ আজ পাশ্চাক্সতযর ববজ্ঞানীরা লদবখক্সয়ক্সেন শুধুমাে বববাবহত হবার কারক্সণ প্রবতবের
মানুক্সের সম্পদ ৪ শতাংশ হাক্সর ব তবি লপক্সত পাক্সর।48
বকন্তু বদনক্সশক্সে আমাক্সদর স্বীকার কক্সর বনক্সত হয় ববক্সয় একিা সামাবজক ইবাদাত। আমাক্সদর
বাবা-মার উপক্সরই আমাক্সদর লজার চক্সল না, লমক্সয়র বাবা-মা লতা দূক্সরর কো। তাই আমরা
বফক্সর োই আমাক্সদর বশক্ষক রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর কাক্সে বেবন
বববাহক্সোগয অেচ অবববাবহত তরুণক্সদর বশক্ষা বদক্সয়ক্সেন ববক্সয় না করক্সত পারক্সল বসয়াম
পালন করক্সত, কারণ এই বসয়াম তার জন্য াল হক্সয় পাক্সপর রাবশক্সক প্রবতহত করক্সব।49
আবম এমন মুসবলম িাইক্সক বচবন বেবন ববক্সয়র আক্সগ বনয়বমত একবদন অন্তর একবদন বসয়াম
পালন করক্সতন। আলহামদুবলল্লাহ, এর ফক্সল আল্লাহ তাক্সক খুব চমৎকার একজন স্ত্রী উপহার
বদক্সয়ক্সেন। আমরা বফক্সর োই আমাক্সদর প্রকত ত অবিিাবক, আমাক্সদর রব্ব – আল্লাহর কাক্সে,
তাক্সক কাতর কক্সন্ি ববল –
লহ আমার রব্ব, তু বম আমার প্রবত লেই অনুগ্রহ নাবেল করক্সব, আবম তারই মুখাক্সপক্ষী 50।
হয়ত আল্লাহ মুসা আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর মত স্ত্রী এবং বরবেক – দুইক্সয়রই বযবিা কক্সর
লদক্সবন। আমরা আত্মার শাবন্তর জন্য আল্লাহর কাক্সে আকুলিাক্সব ববল –
লহ আমাক্সদর পালনকতৃা, আমাক্সদর স্ত্রীক্সদর পক্ষ লেক্সক এবং আমাক্সদর সন্তাক্সনর
পক্ষ লেক্সক আমাক্সদর জক্সন্য লচাক্সখর শীতলতা দান করুন এবং আমাক্সদরক্সক
মুিাকীক্সদর জক্সন্য আদশৃস্বরূপ করুন।51
47 সুরা আন নূর, ২৪:৩২
48 ওবহও লস্টি ইউবনিাবসৃবির লসন্িার ফর বহউমযান বরক্সসাসৃ বরসাচৃ এর গক্সবেক জয জাগরবস্ক এর গক্সবেণা সূক্সে
49 সহীহ বুখাবর ১৯০৫, সহীহ মুসবলম ১৪০০
50 সূরা আল কাসাস, ২৮:২৪
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আল্লাহ লেন আমাক্সদর মুসবলম তরুণ িাইক্সদর জন্য ইসলাম লমক্সন জীবন ধারণ করা সহজ
কক্সর লদন। বতবন লেন আমাক্সদর ‘বলবাস’, আমাক্সদর প্রাণসখা-লদর সাক্সে আমাক্সদর শীঘ্রই
বমবলক্সয় অবির একাবকত্ব লেক্সক মুবক্ত লদন। আবমন।
২৫ রববউল আউয়াল, ১৪৩৩ বহজবর।

51 সূরা আল-ফু রকান, ২৫:৭৪
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িযাক্সলন্িাইক্সনর বদবস
সবতযকার মুসবলম আসক্সল কারা?
োরা বনক্সজক্সদর সীমাবিতা এবং স তবষ্টকতৃার অসীম ক্ষমতা অনুিব কক্সর বনক্সজক্সদর আল্লাহর
ইিার কাক্সে সমপৃণ কক্সর। এই আত্মসমপৃক্সণর অেৃ সন্তুবষ্টবচক্সি আল্লাহর পে বনক্সদৃশনা লমক্সন
লনয়া োক্সত উিয় জীবক্সনই শাবন্ত ও বনরাপিা লাি করা োয়। জীবনবযবিা বহক্সসক্সব ইসলাম
সম্পুণৃ - এর মূলনীবতগুক্সলা সময় বকংবা িাক্সনর সাক্সপক্সক্ষ পবরবতৃনশীল নয়, তা বচরায়ত।
ইসলাম আমাক্সদর ো বদক্সয়ক্সে তা স্বয়ংসম্পুণৃ এবং তাক্সত পবরবধৃন বা পবরমাজৃন করবার
লকান অবকাশ আমাক্সদর লনই। তাই ববদায় হাক্সজ্বর বদন মহান আল্লাহ নতু ন লকান জীবনদশৃন বা ইবাদাক্সতরপিবত বা মানবরবচত ববধাক্সনর অন্তিু ৃবক্তর সুক্সোগ বন্ধ কক্সর বদক্সলন–
“আজ আবম লতামাক্সদর জন্য লতামাক্সদর দ্বীনক্সক পুণৃাি করলাম, লতামাক্সদর প্রবত
আমার অনুগ্রহক্সক সম্পুণৃ করলাম এবং ইসলামক্সক লতামাক্সদর দ্বীন বহক্সসক্সব
মক্সনানীত করলাম।”52
ইসলাক্সমর লশ্রষ্ঠক্সত্বর কারণ এক্সত জাগবতক ও পারক্সলৌবকক - উিয় জীবক্সনর মিল বনবহত
আক্সে। আমাক্সদর দ্বীক্সন এমনিাক্সব িারসাময বজায় রাখা হক্সয়ক্সে লেন তা লকান ববেয়ক্সক
অবক্সহলা না কক্সর আবার লকান ববেয় বনক্সয় অবতবরক্ত বাড়াবাবড়ও না কক্সর। ইসলাক্সম মূল
লক্ষয আত্মা বকন্তু তাই বক্সল তদবহক চাবহদা উক্সপবক্ষত নয়। আমাক্সদর প্রাধান্য পরকাল বকন্তু
তা প্রাবির মাধযম ইহকাল।
“আল্লাহ ো লতামাক্সক বদক্সয়ক্সেন তার দ্বারা আবখরাক্সতর আবাস অনুসন্ধান কর। আর
দুবনয়া হক্সত লতামার অংশ িু ক্সলা না”53
এমন একিা সময় বেল েখন মুসবলমরা পে লদখাত, প্রিু িক্ত কুকুক্সরর মত অন্যক্সদর বপেক্সন
হািত না। একিা সময় বেল েখন মুসবলমরা হুকুম বদত, হুমবক শুনতনা। লে মানুক্সেরা

52 মাবয়দাহ, ৫-৩
53 কাসাস, ২৮-৭৭
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ইসলামক্সক আকাঁক্সড় ধক্সর রাক্সখ আল্লাহ তাক্সদর আাঁকক্সড় ধরার অনুপাক্সত ক্ষমতা ও সম্মান লদন,
োরা েতিা ইসলাম তযাগ কক্সর আল্লাহ তাক্সদর লস অনুপাক্সত লাবিত কক্সরন। আজ আমরা
লকান লদাক্সে সম্মাক্সনর লসই িান লেক্সক সক্সর এক্সসবে তা রসুলুল্লাহ (সাুঃ) আক্সগই জাবনক্সয়
বদক্সয় লগক্সেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাুঃ) বণৃনায় তা এিাক্সব এক্সসক্সে“লতামরা প্রবত পক্সদ পক্সদ লতামাক্সদর আক্সগ োরা এক্সসক্সে তাক্সদর পদক্সক্ষপ অনুসরণ
করক্সব, এমনবক েবদ তারা গুইসাক্সপর গক্সতৃও ল াক্সক তবুও লতামরা তাই করক্সব।”
সাহাববরা (রাুঃ) বজজ্ঞাসা করক্সলন, “আপবন বক ইহুবদ ও বিষ্টানক্সদর কো
লবাঝাক্সিন?” রসুলুল্লাহ (সাুঃ) বলক্সলন, “তারা নয়ক্সতা কারা?”
ইহুবদ-বিষ্টান সাম্রাজযবাদী-পুাঁবজবাদীরা সবসময়ই মুসবলমক্সদর ববরুক্সি েড়েন্ত্র কক্সরক্সে।
এখনও তারা মুলযবান সময় ও সম্পদ বযয় কক্সর নানামুখী পবরকল্পনা করক্সে এবং তা
বাস্তবায়ক্সনর জন্য তাক্সদর লমধা-মনন-অেৃ বযবহার করক্সে। বশক্ষা, ববক্সনাদন, তেয-প্রেুবক্ত,
রাষ্ট্রীয় শাসনেন্ত্র, তো-কবেত আক্সলাবকত মানুে এমনবক ইসলাক্সমর ললবাসধারী হুজুর
ইতযাবদ হাবতয়াক্সরর সুক্সকৌশল বযবহাক্সর ইসলাম ববহীন “মিাক্সরি মুসবলম” ততবর করক্সত
চাইক্সে। প্রকত তপক্সক্ষ এিা আল্লাহর একিা সুন্নাত - লকউ েবদ পবরশ্রম কক্সর তক্সব লস
অধযাবসায় অনুোয়ী ফল পাক্সবই, এক্সদর েড়েন্ত্র লে কতিা সফল হক্সয়ক্সে তা বুঝক্সত
গুলশাক্সনর রাস্তায় চারপাশ লদখক্সত লদখক্সত এক ববক্সকল হািক্সলই হক্সব। হাাঁিার কষ্ট বাচাক্সত
চাইক্সল ইসলাম লকন অগ্রহণক্সোগয এ সংক্রান্ত ব্লগগুক্সলা পড়া লেক্সত পাক্সর বা ফারুকীর
দু’একিা নািকও লদখা লেক্সত পাক্সর।
১৪ই লফব্রুয়াবর একিা ববক্সশে বদন, িাক্সলাবাসার নাক্সম অনাচাক্সরর ল উ বক্সয় োবার বদন
আসক্সে। আসক্সল শয়তাক্সনর লকৌশলগুক্সলার মক্সধয এিা অন্যতম - িাক্সলার সুদতশয লমাড়ক্সক
মন্দক্সক উপহারক্সদয়া। লে লেক্সলিা াববর বিএসবসর বারান্দায় বক্সস লপ্রমলীলা করক্সে তাক্সক
েবদ জানাক্সনা োয় লে তার লবান ফু লার লরাক্সির ফু িপাক্সে বক্সস একই কাজকরক্সে তক্সব
প্রবতবক্রয়ািা হক্সব লদখার মত, অেচ তার লপ্রবমকাও হয়ত কাক্সরা লবান। দুুঃখজনকিাক্সব তার
বনক্সজর অন্যায়িা তার লচাক্সখ পড়ক্সেনা।
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ইসলাক্সমর মূলনীবত হল লে লকান বকেু করক্সত হক্সল আমাক্সদর আক্সগ জানক্সত হক্সব ইসলাক্সম
তার অনুক্সমাদন আক্সে বকনা অেবা তা বনবেি বকনা। িযাক্সলন্িাইন’স লি করব বকনা তার
আক্সগ তার সম্পক্সকৃ জানক্সত হক্সব। বববিন্ন বণৃনার ইবতহাস লেক্সক বনক্সচরিাই আমার কাক্সে
সবক্সচক্সয় গ্রহণক্সোগয মক্সন হক্সয়ক্সে –
লপৌিবলক বগ্রক্সস লফব্রুয়াবরর ১৫ তাবরক্সখ বসন্ত উৎসব করা হক্সতা। লস সময় সম্রাি বদ্বতীয়
ক্লবদয়াস তার তসন্যক্সদর জন্য ববক্সয় বনবেি কক্সরবেল। বকন্তু িযাক্সলন্িাইন নাক্সম এক তরুণ বিষ্ট
ধমৃ-প্রচারক এই বনক্সেধ অমান্য কক্সর লগাপক্সন তসন্যক্সদর ববক্সয় পড়াক্সত োক্সক। এই বযাপারিা
লববশবদন লগাপন োক্সকবন, িযাক্সলন্িাইন ধরা পক্সড় োন এবং কারারুি হন। কারাবাক্সস বতবন
এক কারারক্ষক্সকর লমক্সয়র লপ্রক্সম পক্সড়ন। বকন্তু বিষ্টান ধক্সমৃর একবি ববকত ত নীবত লে ধমৃ
োজক্সকরা ববক্সয় বা নারীক্সদর সাক্সে লকান সম্পক্সকৃ জড়াক্সত পারক্সবনা লসক্সহতু িযাক্সলন্িাইন
লশেক্সমশ এই লপ্রম অস্বীকার কক্সরন। বিষ্ট ধক্সমৃর প্রবত তার এই অনুরাগ লদক্সখ সম্রাি তাক্সক
একবি ললাি লদখান। বতবন প্রস্তাব লদন বতবন িযাক্সলন্িাইনক্সক ক্ষমা করক্সবন ও বনক্সজর লমক্সয়র
সাক্সে ববক্সয় লদক্সবন এই শক্সতৃ লে তাক্সক বিষ্ট ধমৃ তযাগ করলত হক্সব। িযাক্সলন্িাইন অস্বীকতত
জানাক্সল তাক্সক ২৭০ বিষ্টাক্সব্দর ১৪ই লফব্রুয়াবর তাক্সক ম ততু যদন্ি লদয়া হয়। একসময় বগ্রস
বিষ্ট ধমৃ গ্রহণ করল। লপৌিবলক বসন্ত উৎসক্সবর নতু ন নাম হক্সলা িযাক্সলন্িাইক্সনর বদবস।
সাধু িযাক্সলন্িাইক্সনর নতু ন নতু ন মবহমা লশানা লেক্সত লাগল - বতবন লপ্রক্সমর শহীদ,
িাক্সলাবাসাক্সক প্রবতষ্ঠা করক্সত বগক্সয় জীবন বদক্সয়ক্সেন ইতযাবদ, ইতযাবদ।
েবদও বিষ্টান ধক্সমৃ বববাহ ববহিু ৃত লপ্রম এবং কযােবলক ধমৃ-প্রচারকক্সদর লে লকান ধরক্সণর
লপ্রমই বনবেি তবুও তক্সকৃর খাবতক্সর ধক্সর বনলাম িযাক্সলন্িাইক্সনর বদবস একবি উদোপনক্সোগয
বদবস বকন্তু তারপক্সরও এবি বিষ্টানক্সদর উৎসব, মুসবলমক্সদর নয়। পাশ্চাতয পুাঁবজবাদী বযবিায়
এই বদবক্সসর চমৎকার একিা আক্সবদন আক্সে। লাল লগালাপ, লাল লপাোক, লপ্রম-বাতৃা
বহনকারী কািৃ, বববিন্ন উপহার ববপণক্সনর এমন সুবযবিা লিাগবাদীক্সদর লাল-গাবলচা
অিযেৃনা লপক্সয় বদনবি হক্সয় উিক্সলা “পববে লপ্রম” আর “বনখাাঁদ িাক্সলাবাসার” প্রতীক।
পুাঁবজবাদী প্রচারেন্ত্র েুি-ববদীণৃ প তবেবী আর অপববে লপ্রম-খাাঁদেুক্ত িাক্সলাবাসাময় পচা
সমাজগুক্সলাক্সত িাক্সলাবাসারসুবাতাস বইক্সয় লদয়ার পববে দাবয়ত্ব তু ক্সল বনল বনুঃসীম
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বনুঃস্বাক্সেৃ। আর আমরা হতিাগা মুসবলমরা পবশ্চমাক্সদর জাক্সত উিার এমনসুক্সোগ লপক্সয় সস্তা
প্লাবস্টক্সকর নকল ময়ুর-পাখনা খুক্সাঁ জ মরলাম।
একজন মুসবলম মূলত বতনবি কারক্সণ িযাক্সলন্িাইক্সনর বদবস পালন করক্সবনা –
প্রেমত, ইসলাক্সম নবআববষ্কত ত লে লকান উৎসবই প্রতযাখযাত। আবয়শাহ (রাুঃ) বক্সলন লে
রসুলুল্লাহ (সাুঃ) বক্সলক্সেন লে,
“লে দ্বীন ইসলাক্সম নতু ন বকেু প্রবতৃন করক্সব, তা প্রতযাখান করা হক্সব।”54
মুসবলমক্সদর আলাহর প্রদি উৎসব বনক্সয় সন্তুষ্ট োকক্সত হক্সব, এিা আল্লাহ ও তার রসুলক্সক
িাক্সলাবাসার বনদশৃন। আর আমাক্সদর উৎসব হল ঈদ। আনাস ইবক্সন মাবলক (রাুঃ) বণৃনা
কক্সরক্সেন লে েখন রসুলুল্লাহ (সাুঃ) মাবদনায় আসক্সলন তখন বতবন তাক্সদর জাবহবলয়াক্সতর
দু’বি বদন উৎসব বহক্সসক্সব পালন করক্সত লদক্সখন। বতবন তখন বক্সলন লে,
“আল্লাহ এই দু’বি বদক্সনরপবরবক্সতৃ লতামাক্সদর আক্সরা উিম দু’বি বদন বদক্সয়ক্সেন,
আর তা হক্সলা - ঈদুল আেহা এবং ঈদুল বফতর”55
বদ্বতীয়ত, একজন মুসবলম বববাহ ববহিু ৃত লকান লপ্রম-িাক্সলাবাসার সম্পকৃ রাখক্সত পাক্সরনা।
আর বববাবহতক্সদর লক্ষক্সে একজন স্বামী স্ত্রীক্সক এবং স্ত্রী স্বামীক্সক বেক্সরর একবদন ঘিা কক্সর
িাক্সলাবাসক্সব, অন্যান্য বদন উদাসীন োকক্সব এমনবি হক্সত পাক্সরনা। রসুলুল্লাহ (সাুঃ) বববিন্ন
হাবদক্সস উপহার, সুন্দর কো এবং িাল বযবহার বদক্সয় পরষ্পক্সরর মন জয় করক্সত বক্সলক্সেন
এবং তা সবসময়, হিাৎ একবদন নয়।
ত ীয়ত, আমরা ইসলাক্সমর এই মূলনীবত সবসময় মক্সন রাখব লে,
তত
“লে লেই সম্প্রদাক্সয়র অনুকরণ করক্সব, লস তাক্সদরই অন্তিু ৃক্ত”56

54 বুখাবর ও মুসবলম
55 আহমাদ, নাসাঈ, আবু-দাউদ
56 আহমদ , আবু দাউদ
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আমরা ইহুবদ-বিষ্টানক্সদর বতৃমান সংষ্কত বতক্সক করুণার লচাক্সখ লদখব, মুগ্ধক্সবাধ বনক্সয় নয়।
আমাক্সদর মায়া হক্সব কারণ তাক্সদর প্রবতবি কােৃকলাপ তাক্সদর সতয লেক্সক দূক্সর বনক্সয় োক্সি।
প তবেবীর লমাহ তাক্সদর এমনিাক্সব গ্রাস কক্সর লফলক্সে লে তারা বনক্সজক্সদর অবস্তত্ব ও উক্সেশয
বনক্সয় বচন্তার অবকাশও পাক্সি না। বক হতিাগা এই মানুক্সেরা। আমরা তাক্সদর এ অবিা
লদক্সখ আল্লাহর কাক্সে ধন্যবাদ লদব বারবার, আর বলব - “রদীতু ববল্লাবহ রব্বাও ওয়া ববল
ইসলাবম দীনাও ওয়া বব মুহাম্মাবদন নাববইয়া”।
আমরা আল্লাহক্সক প্রবতপালক বহক্সসক্সব সন্তুষ্ট, ইসলাম লক দ্বীন বহক্সসক্সব লপক্সয় সন্তুষ্ি আর
মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) লক নাবব বহক্সসক্সব লপক্সয় সন্তুষ্ট।
আল্লাহ আমাক্সদর ঘুবমক্সয় োকা ববক্সবকগুক্সলা লক জাবগক্সয় বদন।
১৫ রববউল আউয়াল, ১৪৩৩ বহজবর।
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িারত ববক্সরাবধতা
বসক্সলা লচন আর আবম একই বাসায় োবক। চীনাক্সদর েত চাবরবেক তববশষ্টয ললাকমুক্সখ শুক্সনবে
তার একবিও এই লেক্সলিার মাক্সঝ ববদযমান লনই। বুবিমান বকন্তু সহজ-সরল একিা সাধারণ
লেক্সল। লস পড়া লশক্সে লমক্সয়বন্ধুক্সক ববক্সয় কক্সর দু’লিা লেক্সল এবং দু’লিা কুকুর সক্সমত একিা
সুখী জীবক্সনর স্বপ্ন লদক্সখ। লতা, লসবদন আমাক্সদর সাক্সে বিক্সয়তনামী একিা লেক্সলর লদখা হল।
হাই-হ্যাক্সলার পক্সর আবম বপংপং লখলা বনক্সয় বকেু আলাপ করলাম। পুক্সরা সময় লচন শক্ত মুক্সখ
তাবকক্সয় োকল। বাসায় এক্সস আমাক্সক বলল, আমরা চীনারা বিক্সয়তনামীক্সদর পেন্দ কবরনা।
ওরা বদ্বতীয় ববশ্বেুক্সির সমক্সয় আমাক্সদর শহরগুক্সলাক্সত এক্সস পুরুেক্সদর খুন করত, আর
লমক্সয়ক্সদর লরপ করত। এর বববনমক্সয় জাপানীক্সদর কাক্সে ওরা পয়সা লপত।
চীনারা পেন্দ কক্সর না লসই তাবলকায় এতবদন বেল – জাপানী, দবক্ষণ লকাবরয়ান,
তাইওয়াবনজ, িারতীয়... এখন নতু ন আক্সরকিা জাত েুক্ত হল। আবম কো প্রসক্সি জানালাম
বাংলাক্সদশীরাও িারতীয়ক্সদর পেন্দ কক্সর না। ও আমাক্সক বজক্সজ্ঞস করল, লতামরা
িারতীয়ক্সদর পেন্দ কর না লকন? বললাম, অক্সনক কারণ আক্সে। ওরা আমাক্সদর নদীক্সত পাবন
বন্ধ কক্সর বদক্সি। ওক্সদর সীমাক্সন্ত মাদক উৎপাদন কক্সর এক্সদক্সশ চালান কক্সর বদক্সি।
আমাক্সদর লদক্সশর মানুেক্সদর সীমাক্সন্ত গুবল কক্সর মারক্সে ইতযাবদ ইতযাবদ।
তারপক্সর লেক্সম বললাম, আবম বকন্তু িারতীয়ক্সদর ঘ তণা কবর না।
ও আশ্চেৃ হক্সয় বলল, লকন না?
- আিা, তু বম লে বিক্সয়তনামী লেক্সলিাক্সক লদক্সখ মুখ ঘুবরক্সয় লরক্সখবেক্সল, লস বক লকান চীনাক্সক
লমক্সরক্সে? লকান চীনা মবহলাক্সক লরপ কক্সরক্সে?
- না!
হয়ত ওর দাদা কক্সরক্সে। বকন্তু তু বম ওর দাদার করা কাজিার জন্য লকন ওক্সক ঘ তণা করক্সব? ও
লতা বকেু কক্সরবন। ও লতা বনক্সদৃাে! এক্সকর অপরাধ অক্সন্যর ঘাক্সড় চাবপক্সয় তাক্সক শাবস্ত লদয়া
খুব বড় একিা অন্যায়।
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লচন বকেু ক্ষণ বচন্তা কক্সর বলল, শরীফ তু বম বিক বক্সলে।
িারক্সতর সাম্প্রবতক বকেু কাজকক্সমৃর খবর চাউর হক্সয় োওয়াক্সত আমরা খুব ক্ষু ব্ধ। লরক্সগ
োওয়া মানুে তাক্সদর স্বািাববক বচন্তা শবক্ত হাবরক্সয় লফক্সল ববধায় লচন লে েুবক্তিা বুঝক্সত
পারক্সে লসিা আমরা বুঝক্সত পারবে না, লবাঝার লচষ্টাও করবে না।
অেৃনীবতর একদম লমৌবলক একিা ববেয় – চাবহদা োকক্সল উৎপাদন বাক্সড়। বাংলাক্সদক্সশর
লফবিবিক্সলর উৎপাদন লনই, বকন্তু চাবহদা আক্সে। সীমান্ত এলাকার বকেু িারতীয় তাই লসিা
ততরী কক্সর বাংলাক্সদক্সশ পাবিক্সয় লদয়। িারত সরকাক্সরর তাক্সত সায় আক্সে বক্সল ববএসএফ
লসিা লিকায় না। লচারাচালান লেক্সক লাক্সির বখরা অধুনালুি বববিআর আর সীমাক্সন্ত সরকারী
প্রশাসন পায় বক্সল তারাও বকেু বক্সল না। েক্সশাক্সরর তরুক্সণরা লমাির সাইক্সকক্সল চক্সড়
লবনাক্সপাক্সল বগক্সয় ‘িাইল’ লখক্সয় আক্সস – দাম কম োকায় মাবস্ত হয় িাল – সবাই সুখী।
বকন্তু আমাক্সদর বাংলাক্সদশী জাতীয়তাবাদী মাো পুক্সরা ঘিনািা জাক্সন বকন্তু ববচাক্সরর সময়
লদােী পায় িারতক্সক। আমাক্সদর রাগ ফু াঁক্সস ওক্সি । হাক্সতর কাক্সে লমবশনগান োকক্সল িারক্সতর
সীমান্তক্সক গুবল কক্সর ঝাাঁজরা কক্সর বদতাম। বকেু করক্সত পাবরনা বক্সল বায়ু বনুঃসরক্সণর কল্পনা
কবর – লস মক্সমৃ কািু ন
ৃ আাঁবক। অেচ োরা লফবিবিল ববপণক্সনর বযবিা করক্সে, োরা তাক্সত
সাহােয করক্সে, োরা ‘িাইল’ লখক্সয় লনশা করক্সে – তাক্সদর বযাপাক্সর আমাক্সদর সব
করণীয়গুক্সলা আমরা লজার কক্সর িু ক্সল োকক্সত চাই। এরা বাংলাক্সদশী বক্সলই বক এক্সদর সাত
খুন মাফ? আমার বাবার বন্ধু কাস্টমক্সস চাকবর কক্সরন বক্সলই বক এ বযাপাক্সর আমার লকান
বক্তবয লনই? লে লেক্সলগুক্সলা াববর হক্সল মাক্সঝ মক্সধয িাইল খায়, তারা আমার বন্ধু বক্সল বক
লসখাক্সন আমার ববক্সবক েমক্সক দাাঁড়ায়?
িারতীয় সাংষ্কত বতক আগ্রাসন লতা আজক্সকর নতু ন বকেু না। লেসব বাবা-মা বহবন্দ বসবরয়াল
লদখায় বযস্ত োক্সকন তাক্সদর না হয় সময় হয় না, বকন্তু আমরা োরা োোবিায় িু ইশবন কক্সরবে
আমরা বক জাবন না ইংক্সরবজ মাধযম স্কুলগুক্সলাক্সত কাক্সদর ইবতহাস পড়ান হয়? কাক্সদর
িূ ক্সগাল পড়ান হয়? এই বসক্সলবাস বক িারতীয়রা আমাক্সদর লদক্সশ এক্সস বিক কক্সর বদক্সয়
লগক্সে না বাংলাক্সদশী বশক্ষাববণক্সকরা কক্সরক্সে? মাদ্রাসাবশক্ষার পশ্চাতপদতায় োক্সদর ঘুম হয়
না তারা বনক্সজর সন্তানক্সদর লশখাক্সনার জন্য লকান স্কুল লবক্সে বনক্সয়ক্সে লসিা বক আমরা জাবন
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না? বনক্সজর সন্তানক্সদর অন্তত োক্সদ লখলক্সত বনক্সয় োবার মত সময় লদয়ার ইিা লনই
আজক্সকর মধযববি বাবা-মার। সন্তানক্সদর লিাবরমক্সনর হাক্সত তু ক্সল লদয়ার অপরাধ বক শুধুই
বহবন্দ চযাক্সনক্সলর আর বিশ বযবসায়ীক্সদর? মাক্সস মাক্সস বিশ বযবসায়ীক্সদর িাকা বদক্সি লক?
িাবিা এমন সীমাক্সন্ত হতযা বন্ধ কক্সর বদক্সল বহবন্দ চযাক্সনল লদখা োক্সয়জ হক্সয় োক্সব! অননবতক
বশক্ষাগুক্সলা বাংলা িাোক্সত বদক্সলই লসিা খুব আনক্সন্দর বযাপার হক্সব! িারক্সতর ববরুক্সি
আক্সক্রাক্সশ লফক্সি পড়া একিা লেক্সল লকন বাবা-মাক্সক বলক্সত পাক্সর না - “এই বাসায় হয় আবম
োকব না হয় বিবি । লতামাক্সদর সময় না োকক্সল লোি িাইক্সদর আবম লখলক্সত বনক্সয় োব।”
‘কযািবরনাময় স্বপ্ন’ িি হক্সব এই লগাপন কারক্সণ?
পাবকস্তানীরা খুব খারাপ; ওরা ১৯৭১ সাক্সল বেশলক্ষ মানুক্সের হতযােক্সজ্ঞর কো স্বীকার কক্সর
না। আর আমরা হলাম মহান কমৃবীর জাবত, চবল্লশ বেক্সরর মাোয়ও বতন লক্ষ বনহক্সতর
একিা তাবলকা বানাক্সত পারলাম না। আমরা খাবল মুবক্তক্সোিাক্সদর তাবলকা আপক্সগ্রি কবর,
চাকবর-বাকবরক্সত লকািার দাবী লমিাক্সত? িারতীয়রা খুব খারাপ, মুবক্তেুক্সির ইবতহাস ববকত ত
কক্সরক্সে। আমরা হলাম মানুক্সের সুরক্সত লফক্সরশতা, বমেযা কো ববলই না। বাংলাক্সদশ
সংসক্সদর ‘মাননীয়’ লিপুবি বস্পকার শওকত আবলর বক্তবয ‘দয িাইমস অফ ইবন্িয়া’ ১৬ই
বিক্সসম্বর ২০১১ তাবরক্সখ এিাক্সব উিতত কক্সরক্সে57 –
I would give hundred per cent credit to India for the liberation of
Bangladesh. We gained Independence but India fought for it.
অেৃাৎ, ওরা েুি করক্সে আর আমরা মাবে লমক্সরবে। পিাশ-পিাশ বকংবা নব্বই-দশ এর
িাগািাবগ লনই – শতিাগই ওক্সদর কত বতত্ব। এই বক্তবয িারতীয় গণমাধযমক্সক লদয়া হক্সয়ক্সে
কলকাতার লফািৃ উইবলয়াক্সম বক্সস। জাফর ইকবাল সযাক্সররা এসব লদক্সখও লদখক্সব না।
আমাক্সদর ববক্সবকবান বশবক্ষত লিািাররা এই িদ্রক্সলাকক্সক আবার লিাি বদক্সয় সংসক্সদ পািাক্সব!
গরুর মাংস োড়া আমাক্সদর দাওয়াত জক্সম না। বনক্সজক্সদরক্সক কখনও প্রশ্ন কক্সর লদক্সখবে সারা
জীবক্সন গরু লখলাম লতা অক্সনকগুক্সলা, গরু পাললাম কয়িা? ১৬ লকাবি মানুেক্সক খাওয়াক্সনার
এত গরু আসক্সব লকাো লেক্সক? আমরা শহুক্সর অবিজাত মানুে, আমরা পালব গরু? ইবি!
57 দযা িাইমস অব ইবন্িয়া, ১৬/১২/২০১১
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লগাবর ঘািক্সব গরীব মানুে, মাংশ খাব আমরা। আিাও তাও সই। বনক্সজর গ্রাক্সমর একিা
ববশ্বাসী গরীব মানুক্সের হাক্সত দু’িা বােু র বকক্সন বদক্সয় বলক্সত পারতাম – ো পার খাওয়াও,
বড় কর, দুই বের পক্সর একিা তু বম বববক্র করবা আক্সরকিা আবম কুরবানী লদব। বলা লতা
দূক্সরর কো এই িাবনা মক্সনই আক্সসবন কখনও!
এই প তবেবীক্সত আমরা এক্সসবে লমক্সর লকক্সি লখক্সয় সব সাফ কক্সর লফলক্সত, প তবেবীর প্রবত
আমাক্সদর লকান কতৃবয লনই। বারান্দায় একিা কাচামবরক্সচর গাে লাবগক্সয় তাক্সত পাবন বদক্সয়
বদক্সয় অন্তত একিা কাচামবরচ ফলাক্সনার মুক্সরাদ লনই আমাক্সদর। আমাক্সদর েত শবক্ত মবরক্সচর
দাম এত লবশী লকন, সরকার বক কক্সর - এই মক্সমৃ সমাক্সলাচনা করক্সত করক্সত লশে হক্সয় োয়।
আমরা এত বনলৃজ্জ লে বনক্সজক্সদর কতৃবযক্সবাধ বনক্সয় লতা িাববই না, লকউ েবদ আঙুল তু ক্সল
লদবখক্সয় লদয় আমাক্সদর বক করা উবচত বক বজৃন করা উবচত তাহক্সল তাক্সক দালাল বক্সল রায়
বদক্সয় লদই।
আধুবনক সমাক্সজ লশােক্সণর সবক্সচক্সয় বড় হাবতয়ার হক্সি জাতযাবিমান, লদশক্সকবন্দ্রক গবৃ।
আমরা বাংলাক্সদশীরা মক্সন কবর, বাংলাক্সদশ প তবেবীর সবক্সচক্সয় িাল লদশ। আমাক্সদর হালকা
বকেু সমসযা োকক্সলও আমরা হলাম সবক্সচক্সয় িাল জাবত। একই কো িারতীয়রাও মক্সন
কক্সর, পাবকস্তাবনরাও মক্সন কক্সর। লশ্রষ্ঠক্সত্বর এই বমেযা প্রক্সবাধিাক্সক বযবহার কক্সর সরকাক্সরর
মাোয় বক্সস োকা চালাক ললাক্সকরা ফায়দা লতাক্সল। খুব সাধারণ একজন িারতীয়ও তাই
সীমাক্সন্তর হতযাকান্ি লদক্সখ আনবন্দত হয় – ইবন্িয়া ইস লগ্রি – বাংলাক্সদশীক্সদর বক সুন্দর
িান্িা কক্সর লরক্সখক্সে। পাবকস্তাবনরা পাক-িারত মযাক্সচ পাবকস্তান বজতক্সল আনক্সন্দ লাফ বদক্সয়
বক্সল, উই আর আনক্সপ্রবিক্সক্টবল। আমরা সবাইক্সক হারাক্সত পাবর।
এই হারা, এই লজতায় বক লাি?
‘আমরা লতামার উপক্সর’ - এ বমেযা অহংকার মানুক্সের মক্সন এতিাই আসন লগক্সড় বক্সসক্সে লে
িারক্সত শচীন লিন্িু লকারক্সক পূজা করক্সত মবন্দর ততরী হক্সয়ক্সে। অেচ লসখাক্সন হাজার হাজার
কত েক ক্ষু দ্র ঋক্সণর লবাঝা বইক্সত না লপক্সর আত্মহতযা করক্সে। লবামা-ম ততু য-েুক্সি লজরবার
পাবকস্তাবনক্সদর জন্য নাবক বক্রক্সকি দক্সলর জয় সান্তনা বহক্সসক্সব কাজ কক্সর। বকক্সসর সান্তনা!
িািুবল লখলার আধুবনক সংষ্করণ বক লবামা হামলায় ম তত লসই িযাবেড্রাইিাক্সরর পবরবাক্সরর
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িরণ-লপােণ চালাক্সব? গ্রামীন লফান না লখক্সত পাওয়া মানুেক্সদর কাক্সজর বযবিা করার জন্য
ক’িাকা খরচ কক্সর আর বক্রক্সকক্সির স্পিরবশক্সপ কত িাকা ওড়ায়? লে লখলািা বেল হাত-পা
নাবড়ক্সয় লখক্সল একিা আনন্দ পাওয়ার মাধযম লসিা বকেু মানুক্সের জন্য হক্সয় বগক্সয়ক্সে জীবক্সনর
লক্ষয। “ইি বক্রক্সকি, বলপ বক্রক্সকি – বড্রংক অনবল লকাকাক্সকালা” – এত স্পষ্ট শব্দগুক্সলাও
আমাক্সদর বচন্তাজগক্সত একিু ও ধাক্কা লদয় না।
বাংলাক্সদশ দক্সলর জয় মাক্সন আমাক্সদর গবৃ – এত বড় বমেযা আত্মতবত ি লবাধ স তবষ্টর একিাই
কারণ, োক্সত আসল গবৃ বকক্সস, আসল সম্মান বকক্সস লসিা আমাক্সদর মক্সন কখনও আসক্সতই
না পাক্সর।
এই অবিািা শুধু আমাক্সদর লদশ, পাবকস্তান বা িারক্সত না, সারা দুবনয়াক্সতই চালু হক্সয়ক্সে।
মাবকৃনীক্সদর ‘ওক্সয় অফ লাইফ’ লক বিক রাখক্সত ইরাক্সক লক্ষ বশশুক্সক জীবন বদক্সত হক্সি। চীন
সরকার দুবনয়ার লচাখ ধাাঁধাাঁক্সত ৪২৩ বমবলয়ন িলার খরচ কক্সর ‘পাবখর নীড়’ নাক্সম লস্টবিয়াম
বানাক্সি আর এবদক্সক কয়লাখবনক্সত শ্রবমক্সকরা জীবন্ত কবর পাক্সি। জীবক্সনর মূলয কক্সম োক্সি
অববশ্বাসয হাক্সর জীবক্সনর লক্ষয উলক্সি োওয়ার কারক্সণ।
সম্প্রবত এক আক্সন্দালক্সনর িাক পক্সড়ক্সে – িারতীয় পণয বজৃন করুন। োরা লিক্সকক্সেন তারা
কতিা ওয়াবকবহাল জাবননা, তক্সব আমার বাজার অবিজ্ঞতা বক্সল িারতীয় খাদযশসয োড়া
বাংলাক্সদক্সশর অবতকরুণ অবিা হক্সব। আমার ববক্সবক এও বক্সল, িারতীয় বাবহনীর সীমাক্সন্ত
গুবল বেৃক্সণর শাবস্ত মসুর িাল উৎপাদনকারী িারতীয় চােীক্সক লদওয়া উবচত না। শাবস্ত
পাওয়া উবচত লসসব আমলাক্সদর োরা ‘বাজারদর উৎপাদন মূক্সলযর লচক্সয় কম ববধায় লসিা
বববক্র করা োক্সব না’ এই েুবক্তক্সত উৎপাবদত বচবন গুদাক্সম পাঁবচক্সয় নষ্ট কক্সর। এবদক্সক সরকার
িারত লেক্সক বচবন আমদাবন করক্সত বাধয হয় আর সরকারী সুগার বমলগুক্সলা হয় লদউবলয়া।
বয়কি করক্সত হক্সল সুদ-ঘুে আর দুনৃীবত বদক্সয় োরা আমাক্সদর অেৃননবতক লমরুদন্ি লিক্সঙ
বদক্সি তাক্সদর আক্সগ প্রতযাখযান করা উবচত।
আল কুর’আক্সনর সুরা আক্সল-ইমরাক্সনর ২৬, ২৭ ও ২৮ এ বতন আয়াক্সত আল্লাহ অিাবনীয়
একবি ববেয় তু ক্সল ধক্সরক্সেন। এখাক্সন সম্মান এবং ক্ষমতার মাবলক বহক্সসক্সব আল্লাহর একিে
আবধপতয স্বীকার কক্সর লনয়ার পক্সর মুসবলমক্সদর পরামশৃ লদয়া হক্সয়ক্সে তারা লেন কাবফরক্সদর
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বন্ধু বহক্সসক্সব গ্রহণ না কক্সর। আমরা কাবফরক্সদর বন্ধু িাবক্সলও তারা আমাক্সদর বন্ধু িাক্সব না,
তারা বনক্সজক্সদর প্রিু মক্সন কক্সর। তাক্সদর আচরণ বসংহিাগ লক্ষক্সেই হয় প্রিু ত্ব লদখাক্সনার
আচরণ। এই কাবফক্সররা লদশীয় পবরচক্সয় িারতীয় হক্সত পাক্সর, বাংলাক্সদশী হক্সত পাক্সর –
পাবকস্তানী বা মাবকৃনীও হক্সত পাক্সর।
আমরা লেন অন্যাক্সয়র ববক্সরাধী হই, লসিা মানুক্সেরা লে লদক্সশই কক্সর োকুক না লকন। আর এ
প তবেবীক্সত সবক্সচক্সয় বড় অন্যায় আল্লাহর সাক্সে অংশী িাপন করা, তার জায়গা অন্য কাউক্সক
প্রিু বহক্সসক্সব গ্রহণ করা। আমাক্সদর বুঝক্সত হক্সব োরা আল্লাহর সাক্সে বশকৃ কক্সর না এবং
মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক একমাে অনুসরণক্সোগয বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সয়ক্সে
তারা আমাক্সদর বন্ধু, আমাক্সদর িাই। তারা লে লদক্সশর, িু খক্সন্ির বাবসন্দা লহাক না লকন,
তাক্সদর িালবাসা, তাক্সদর লদােগুক্সলাক্সক উক্সপক্ষা করা, তাক্সদর আপন কক্সর লনয়া আমাক্সদর
কতৃবয। আমরা েবদ এিা করক্সত পাবর তার প্রবতদাক্সন আল্লাহ এই প তবেবীক্সত আমাক্সদর
সম্মাবনত করক্সবন, আমাক্সদর ক্ষমতা লদক্সবন, আমাক্সদর বনতয প্রক্সয়াজনীয় দ্রবযাবদর অিাব
বমবিক্সয় লদক্সবন। এর বযবতক্রম আমাক্সদর অপমান-লািনা আর অিাক্সবর মুক্সখ লিক্সল লদক্সব।
বযবক্তগত পবরসক্সর আমরা বক করক্সত পাবর? বড়ক্সলাক মানুে লদক্সখই লচাখ উিাক্সনার অিযাস
তযাগ কবর। দুনৃীবত করা ললাকক্সদরক্সক ঈেৃা না করুণা করা শুরু কবর। লিাগবাদী মক্সনািাব
তযাগ কবর, লে বজবনসিা না হক্সলও আমার চক্সল লসিা লকনা বন্ধ কবর; বজবনসিা িারক্সত
বানান লহাক, চীক্সন বকংবা বসুন্ধরার বলবমক্সিক্সির।
েতিু কু সম্ভব, লেখাক্সন সম্ভব উৎপাদনমুখী হই। অন্তত চক্ষু লজ্জার খাবতক্সর হক্সলও প তবেবী
আমাক্সক কী বদক্সয়ক্সে লসই বহসাক্সবর পাশাপাবশ আবম তাক্সক কী বদক্সয়বে লসই বহসাব কবর।
সক্সবৃাপবর একমাে আল্লাহক্সক এককিাক্সব ইবাদাক্সতর সিা বহক্সসক্সব লমক্সন লনই। তার আক্সদশ
অনুোয়ী মানুেক্সক সৎ কাক্সজ উৎসাবহত কবর, অসৎ কাজ লেক্সক ববরত োকার পরামশৃ লদই।
প্রবতকূল পবরক্সবক্সশও েোসাধয সতয কো বলার, সক্সতযর সাক্ষয লদয়ার এবং বযবক্তগত
মতবাদ ও িাললাগা লেক্সড় সতযক্সক লমক্সন লনয়ার সৎ সাহস লদখাই। মুক্সখ ইসলাক্সমর কো
বলার সাক্সে সাক্সে বনক্সজক্সদর জীবক্সন েোসম্ভব ইসলাম জানা ও মানার লচষ্টা কবর।
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আল্লাহ লেন আমাক্সদর মানুক্সের দাসত্বক্সক তু ি দতবষ্টক্সত লদখার সামেৃয লদন। বতবন লেন
অেৃহীন িারত, পাবকস্তান বা মাবকৃন ববক্সরাধীতার বদক্সল বশকৃ ও কুফক্সরর ববক্সরাধীতা করার
মানবসকতা দান কক্সরন । আবমন।
৫ রববউল আউয়াল, ১৪৩৩ বহজবর।
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বিপাইমুখ
“ আল্লা ! আমাক্সক েত খুবশ সাজা বদক্সয়া, বকন্তু মক্সহশ আমার লতষ্টা বনক্সয় মক্সরক্সচ।
তার চক্সর খাবার এতিু কু জবম লকউ রাক্সখবন। লে লতামার লদওয়া মাক্সির ঘাস,
লতামার লদওয়া লতষ্টার জল তাক্সক লখক্সত লদয়বন, তার কসুর তু বম লেন কখক্সনা মাপ
কক্সরা না।”
শরৎচকের যেখা র্কহশ গকের এই যশষ অংশটু কু েড়কে যেন যেন যচাকখ োদন চকে
আসত। েুকরা র্কহশ গেটা জুকড়ই দিে দহন্দু শাসে যগাষ্ঠী দেভাকব র্ুসদের্ প্রজাকির
যশাষণ েকরকি যস দচত্র। দেন্তু যস যশাষকণর হাত যথকে শুধু র্ানুষ না, দহন্দুকির আেন
যিবতাও যে দনস্তার োয়দন যসটা গফু করর এই উদিদট সাক্ষয যিয়। দিন বিকেকি, দেন্তু
জদর্িার দশবুবাবু আর েুকরাদহত তেমরত্নকির যচহারা বিোয়দন। দে জওহরোে যনকহরু, দে
বাজকেয়ী, দে র্নকর্াহন দসং - ভারকতর শাসে যেণী তাকির েিেম যচহারা যিদখকয়কি
গুজরাকট-োদিকর েখনও যখাি এই বাংোকিকশ।
“ওকির আর্রা ভাকত র্ারব, োদনকত র্ারব” - ১৯৭১ সাকে বঙ্গবন্ধুর যসই ভাষণ ভারত
সরোর আজও যভাকেদন, আর্াকির ভু েকতও যিয়দন। ১৯৭৫ সাকে চােু হওয়ার ের যথকে
ফারাক্কা বযাকরজ ৪০,০০০ দেউকসে অথমাৎ প্রদত যসকেকডে ১১.৩ েক্ষ দেটাকররও যবদশ
োদন েদ্মা যথকে ভাদগরথী নিীকত সরাকত থাকে। সংকক্ষকে এর ফোফে হয় –
১. েদ্মার তীরবতমী অঞ্চেগুকোকত র্রুেরণ হয়। োদনর অভাকব
েদ্মার শাখা-প্রশাখাগুকো শুদেকয় োয়। েুকরা অঞ্চকে ভূ -গভমস্থ
োদনর স্তর যনকর্ োয় অকনে নীকচ। বহু নেকূে অচে হকয়
োয়। েুকুর এবং দবেগুকোকত োদন ের্কত থাকে। যসকচর োদন
যোগাড় েরকত বযবস্থা েরা হয় গভীর নেকূকের – ফকে র্াদটর
গভীর স্তকর জকর্ থাো আকসমদনে োদনকত দর্শকত শুরু েকর।
দুদষত হকত থাকে েুকরা যিকশর ভূ গভমস্থ োদনর সঞ্চয়।
২. োদনর অভাকব েৃ দষোজ বযাহত হকত থাকে চরর্ভাকব।
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বিরপ্রদত ফসে উৎোিন েকর্ োয় অন্তত ৩৬ েক্ষ টন – োর র্ূেযর্ান নুযনতর্ ২৩০০
যোদট টাো।58 আর এ ক্ষদতটা হয় র্ূেত প্রাদন্তে েৃষেকির, োকির র্ূে অবেম্বন দিে
চাষাবাি। দু’ফসেী-দতন ফসেী জদর্কত এখন বিকর বড় যজার এেবার শসয ফকে। তাও
দনভমর েকর ব ৃদি নয়ত যসকচর োদনর উেকর।

৩. ইদেশ দিে েদ্মার প্রাকণর সখা। সর্ুকের র্াি হকেও এর প্রজনন ববদশিয স্বাদু োদনর
যরাকত দগকয় দের্ োড়া। েদ্মার যরাত বন্ধ হকয় োওয়ায় এই র্াকির িে বাংোকিকশর বিকে
যবকি দনকয়কি র্ায়ানর্ার আর থাইেযাডেকে। শুধু ইদেশ নয়, এর র্ত শত র্াকির
প্রজননকক্ষকত্র োেকট যগকি। োেচক্ষু িীদির বুকে এখন ভরা বষমাকতই হাটু োদন জকর্।
যজকেরা র্াি ধরকব যোথায়? আদর্কষর এের্াত্র উৎস হাদরকয় অেুদিকত যভাগা শুরু েরে
যগাটা জনেকির গরীব র্ানুষকির ৭৫ েরবতমী প্রজন্মগুকো। উত্তরাঞ্চকে র্ঙ্গা যিখা যিয়
প্রেটভাকব। অভাবী উকোসী র্ানুকষর ঢে নাকর্ শহরর্ুকখ। যস ঢকে শরীে হয় চাষা, যজকে,
োর্ার, কুকর্ার, যক্ষত র্জুর সবাই।

58 HEAVENLY GANGA, THE FARAKKA BARRAGE AND ITS ATROCIOUS
AFTERMATH - Jatin H. Desai
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৪. নিীর োদনপ্রবাহ েকর্
োওয়ায় সর্ুকের োদন
ঢু েকত থাকে নিীগকভম,
র্াদটর তোয়। রূেসােশুর নিীর তীকর অবদস্থত
খুেনা দিে দশেপ্রধান
শহর। োদনকত অতযদধে
েদরর্াণ

েবন

এবং

অন্যান্য

খদনজ

েকবযর

উেদস্থদতকত

নি

হকত

থাকে েন্ত্রোদত। এর সাকথ েুি হয় েৃ দষজ োাঁচার্াকের অভাব। একে একে বন্ধ হকত থাকে
েেোরখানাগুকো।
৫. এেটা নিীর চোকে েখন
থর্কে যিয়া হয় তখন বকয় আনা
েদেগুকো দথতু হকয় জর্কত থাকে।
েখন োদনটাকে দনয়দন্ত্রতভাকব িাড়া
হয় তখন যস োদনকত েবীভূ ত প্রায়
দেিু ই থাকেনা, একে বকে উকোসী
োদন।

প্রর্ত্তা

েদ্মা

আোর

হারাকেও ক্ষু ধা হারায় না – যভকে
দনকত থাকে নিীর োর। রাজশাহী, চাোইনবাবগঞ্জ, নাকটার, োবনা, কুদিয়া আর রাজবাড়ী
যজো জুকড় দবস্তৃত হকত থাকে েদ্মার েরাে গ্রাস।
প্রেৃ দতর দবরুকে েুে েকর যজতা োয় না যসটা ফারাক্কা আকরা এেবার প্রর্াণ েকরকি।
প্রেৃ দতর সাকথ সহাবস্থান েরকত হয়, তাকে সম্মান যিখাকত হয়। প্রেৃ দতকে িাস বানাকনার
যচিা েরকে নগণয র্ানুষকে যস িূকর িু কড় যফকে। যে েেোতা বন্দরকে বাাঁচাকনার জন্য
েদ্মাকে হতযা েরা হে, যস বন্দকরর নাবযতা ধকর রাখা োয়দন। বকয় আনা েদের স্তুে
www.i-onlinemedia.net

Contents
বাক্সের বাইক্সর

137

ভাদগরথীকত োদনর চাোন বন্ধ েকর দিকয়কি। ক্ষদতর র্কধয গঙ্গা িদড়কয় যগকি আোকর, েকর্
যগকি গভীরতায়। যবকড়কি ভূ -গভমস্থ োদনর স্তর – ফকে অে ব ৃদিকতই হয় বযােে বন্যা।
র্ােিা আর র্ুদশমিাবাকির হাজার হাজার এের জদর্ নিী ভােকন হাদরকয় যগকি নয়ত তদেকয়
যগকি নিীবকক্ষ। েক্ষ েক্ষ র্ানুষ জদর্ হাদরকয়কি, িরিাড়া হকয়কি। বাংোকিশী
অনুপ্রকবশোরী – এর্ন দর্থযা অদভকোগ র্াথায় দনকয় র্ুসদের্ প্রধান এসব হতিদরে
র্ানুষগুকো োদড় জদর্কয়কি গুজরাট, র্হারাষ্ট্র আর র্ুম্বাইকয়। বড় বড় বদস্ত আবাি েকরকি
এরা। এসব ‘স্লার্েগ’ বা বদস্তর কুকুরকির দনকয় বতরী েরা জর্জর্াট দসকনর্া র্ানুকষর
ভােই র্কনারঞ্জন েরকি। সর্াজবািী েদির্বঙ্গ সরোকরর গঙ্গা ভােন েদর্দট ১৯৮০ সাকেই
রায় দিকয়কি –
“অথমননদতে দিে দিকয় দবচার েরকে ভাঙ্গন যথকে চাকষর জদর্ রক্ষা েরা খরকচ
যোষায় না।”59
র্ানুষ যে ইদতহাস যথকে দশক্ষা যনয় না যসটা ভারত সরোর আবারও প্রর্াণ েকরকি র্দনেুকর
দটোইর্ুকখ বাাঁধ দনর্মাকণর দসোন্ত দনকয়। র্নকর্াহকনরা যবাকে না নিীরও প্রাণ আকি। বরাে
নিীর চোর েথ দেংবা গভীরতা দহকসব েরা োয় েদিউটাকর বকস দেন্তু এর তীকর যেই
র্ানুকষরা বাস েকর তাকির জীবকনর দহকসব যে েকর? ১৫০০ যর্গাওয়াট দবদুযৎ উৎোিকনর
জন্য নাহয় ভারত সরোর দর্কজারার্-র্দনেুকরর ৪০ হাজার র্ানুষকে দিন্নর্ূে বাদনকয় দিে;
দেন্তু বাংোকিকশর দে হকব?
ফারাক্কা বযাকরকজর যে োাঁচদট ক্ষকত ইদতর্কধয যিশ অসুস্থ তার সাকথ েুি হকব অন্তত দতনদট
ভয়াবহ ক্ষদত60 –
১. দসকেট অঞ্চকের হাওড়-বাওর অঞ্চকের বাস্তুসংস্থাকনর এেটা দবকশষ ববদশিয
আকি। বষমাোকে এর অদধোংশ এোো োদনকত তদেকয় োয়। এ সর্য় দবদভন্ন
র্াকির প্রজনন িকট। দেন্তু শীতোকে এর অকনেটাই শুদেকয় োয়। বষমার েদে
59 A REPORT ON THE IMPACT OF FARAKKA BARRAGE ON THE HUMAN FABRIC
- Manisha Banerjee
60 দটোইর্ুখ বাাঁধ ও বাংোকিশ যপ্রক্ষােট (ই-বুে) – জাদহদুে ইসোর্
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যেকয় শীতোকে এখাকন ফসে ফকে। দবদুযৎ উৎোিকনর জন্য সারা বির এেটা
দনদিমি হাকর োদন িাড়া হকব, ফকে র্াকিকির প্রজনন যের্ন নি হকব যতর্ন বিকরর
এেদট র্াত্র ফসে যথকেও বদঞ্চত হকব হাওড় এোোর র্ানুকষরা। দনয়দন্ত্রত োদন
প্রবাহ শুধু র্ািই নয়, নানারেকর্র গািোো এবং অন্যান্য েশু-োখীকির জীবনও
হুর্দের র্ুকখ যফেকব।

২. অদত ব ৃদিকত বাাঁধ রক্ষার জন্য যিকড় যিয়া োদনকত যভকস োকব জনেি। অদত
খরাকত োদন ধকর রাখার যচিায় প্রায় র্রুভূ দর্ হকয় োকব যিকশর উত্তরেূবমাঞ্চে।
আর েদি বাাঁধ যথকে িাড়া োদন দিকয় চাষাবাি েরার খাকয়শ জাকগ ভারকতর
তাহকে আর যিখকত হকব না।
৩. র্দনেুর দবশ্বদবিযােকয়র ে. সইবার্ বকেকিন, “বাাঁকধর জন্য যবকি যনয়া
জায়গাটা এেটা ‘ফল্ট োইকনর’ উেকর অবদস্থত দবধায় খুব অদস্থদতশীে। এ
অঞ্চকে গত েঞ্চাশ বিকর দরখটার যেকে ৮ র্াত্রার দুদট ভূ দর্েি হকয়কি।” বাাঁকধর
ফকে স ৃি েৃদত্রর্ হ্রকির োদনর চাকে ভূ -গকভম ভূ দর্েকির সম্ভাবনা বাড়কব। আর
েদি ভূ দর্েকি বাাঁধ ধকস োওয়ার র্ত িটনা িকট তকব ৫ দর্টার উাঁচু সুনাদর্
ভাদসকয় দনকয় োকব দসকেকটর দবস্তীণম অঞ্চে। োোকনার সুকোগ োওয়ার আকগই
র্ারা েড়কব হাজারও র্ানুষ।
এিাড়াও েদরকবকশ যে অন্যান্য সুিূর প্রভাব েড়কব তার র্কধয গ্রীন হাউস একফক্ট অন্যতর্।
বহতা নিীর োদনকে েখন আটকে রাখা হয় তখন অকনে যবশী জায়গা জুকড় বাষ্পীভবন
প্রদিয়া চকে। জেীয় বাষ্প োবমন-োই-অক্সাইে আর দর্কথকনর োশাোদশ অন্যতর্ প্রধান
গ্রীনহাউজ গযাস। গ্রীন হাউকজর প্রদতদিয়ার সর্ুেে ৃকষ্ঠর উচ্চতা যবকড় োবার যে আশঙ্কা েরা
হকে তাকত বাংোকিকশর িদক্ষণাঞ্চকের প্রায় েুকরাটাই সর্ুকে তদেকয় োওয়ার ভয় আকি।
দটোইর্ুখ বাাঁধ তাই বাংোকিশকে যগােকন হতযা বা ভারকতর জন্য আত্মহতযা নয় বরং েুকরা
ে ৃদথবীর জন্য এেদট ভয়াবহ হুর্দে।
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রসুেুল্লাহ সাল্লাোহু আোইদহ ওয়া সাল্লার্ র্ুসদের্কির োদন ধকর রাখকত দনকষধ েকরকিন।
দতদন বকেকিন, যে বযদি প্রকয়াজকনর অদতদরি োদন ধকর রাখত দেয়ার্াকতর দিন আল্লাহ
তার সাকথ েথা বেকবননা, তার দিকে তাোকবনও না। আল্লাহ তার রহর্ত আটকে যিকবন
োরণ যস োদন আটকে রাখত অথচ যস তা স ৃদি েকরদন।61 োদন েদি ধকর রাখকতই হয় যসটা
যেন যগাড়াদের উচ্চতা অদতির্ না েকর এর্ন দনকষধাজ্ঞাও ইসোর্ আকরাে েকরকি।62
এখন নাকর্ ধর্মদনরকেক্ষ যসকুোর ভারত স্বাভাদবেভাকবই রসুকের দনকিমকশর যতায়াক্কা েকর
না। সর্াজ, েদরকবশ, প্রদতকবশী সব যগাল্লায় োে – ে ৃদথবীকত যভাগ েরা হে ওকির
র্ূের্ন্ত্র। দেন্তু ওকির যভাকগর র্াশুে যেন আর্াকির দিকত হকব? ওরা এদসর বাতাস খাকব,
আর আর্রা দু’র্ুক া ভাতও যখকত োব না তাকতা হয় না। রুকখ েদি না িাাঁড়াই তকব যিকশর
উত্তর-েদির্াঞ্চকের র্ত উত্তর েূবমাঞ্চেও েঙ্গু হকয় োকব। সর্সযা হে আর্রা আোতত
ভারকতর সাকথ র্ারার্াদর েকর োরব না। আর আন্তজমাদতে নিী আইন দনকয় যে জাদতসংকি
দবচার যিব যস েথও রুে। দবশ্বকর্াড়ে র্াদেমন েুিরাষ্ট্রও এখন ভারকতর সাকথ খাদতর
রাখকত বযস্ত। ভারত আর্াকির োদন বন্ধ েকর র্ারে না ভাকত র্ারে – তাকত তাকির এেটু ও
একস োয় না। তাহকে আর্াকির েতমবয দে?
প্রথর্ত, আল্লাহর োকি ক্ষর্া চাওয়া। আল্লাহ যেই আয়াকত আর্াকির জাদনকয়কিন যে
ে ৃদথবীর োবতীয় দবেি-আেি আর্াকির দনকজকির হাকতর োর্াই, যসই এেই আয়াকতর
যশষাংকশ বকেকিন যে দতদন অকনে অকনে ক্ষর্া েকরন।63 আর্রা দহদন্দ দসকনর্া-দসদরয়াে
যিকখ, দশেমেি
ু গান শুকন, ওকির সংষ্কৃ দতকে আেন েকর দনকয় যে োে েকরদি তার
প্রদতফে দহকসকব ফারাক্কা যেকয়দি, দটোইর্ুখ যেকত োদে। ভারতীয় সংষ্কৃ দতকে ি ৃণাভকর
প্রতযাখযান েরকত হকব, আল্লাহর োকি ক্ষর্া যচকত হকব। আল্লাহর োি ক্ষর্া চাইকে দতদন
দবকোিোর েকরন, এবং েরকবন বকে সেে র্ুদর্নকে েথাও দিকয়কিন।64

61 আবু হুরাইরা যথকে বদণমত – সহীহ বুখাদর ও র্ুসদের্
62 আবু িাউি, ইবকন র্াজাহ
63 সুরা আশ-শূরা, ৪২ : ৩০
64 সুরা আে-আদম্বয়া, ২১ : ৮৮
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দিতীয়ত, দটোইর্ুকখর দবরুকে আর্রা জনর্ত স ৃদি েরকত োদর। ভারত সহ সারা ে ৃদথবীকত
দনিয় এখনও দেিু র্ানুষ আকি োকির সাধারণ দবকবে বুদে যোে োয়দন। দটোইর্ুকখর
দবরুকে ইদতর্কধয র্দনেুকর আকন্দােন শুরু হকয়কি। দেন্তু আর্রা েদি দবশ্বজুকড় এেটা
সকচতনতার জন্ম দিকত োদর তাহকে যোেভকয় হকেও ভারত সরোর এ প্রেে যথকে দেিু
হটকব যের্ন হকটকি েদির্বকঙ্গর দসঙ্গুকর টাটা গাদড়র োরখানা বানাকনার সর্কয়।
আন্তজমাদতে অঙ্গকন আর্াকির োর েতটু কু েদরদচদত আকি যসটু কু বযবহার েরকত হকব যেন
র্ানুষ অন্তত জানকত োকর দটোইর্ুকখ দে ভয়াবহ অন্যায়টা হকে। আর্াকির োর েতটু কু
সার্থময

আকি

ততটু কু

দিকয়

দেিু

দেদখ,

না

দেখকত

োরকে

এখাকন

-

http://farakkacommittee.com/tipaimukh-dam.php যবশ দেিু ভাে যেখার
সংেেন আকি, যসগুকো অন্তত েদড় ও র্ানুষকে েড়কত যিই। বুকয়কটর োদনসিি
প্রকেৌশেী

জাদহদুে

ইসোকর্র

এেটা

বাংো

ই-বুে

আকি

(http://www.socolzahid.blogspot.com/) এরের্ ইংকরদজকত দেিু যেখা িরোর।
প্রধানর্ন্ত্রীর দুই ভারতভৃতয উেকিিা এই বাাঁকধর েকক্ষ যে দনেমজ্জ চার্চাদর্ েরকি তার
দবরুকেও এোকেদর্োদে যেখা িরোর।
এগুকোর যোনদটই েদি োজ না েকর তকব আর্াকির েকথ নার্কত হকব। ভারতীয় িূতাবাস
বা সংসি যিরাও েকর হকেও আর্াকির িাবী এই বুদেভ্রি সরোরকে যশানাকত হকব।
দটোইর্ুকখর দবরুকে নীরবতার র্ূেয আর্াকির দিকত হকব েরোকে, আর আর্াকির
সন্তানকির ইহোকেই।
৭ সফর, ১৪৩৩ দহজদর।
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তু বম অধম হইক্সল...
বলা হক্সয় োক্সক মানুে সামাবজক জীব। বকন্তু আমাক্সদর চারপাক্সশর লবশীিাগ মানুক্সের সাক্সে
পশুর তফাৎ খুব কম। এরা এ প তবেবীক্সত লকন আসল, লকন বাাঁচল, লকনই বা চক্সল োক্সব
লসগুক্সলা বনক্সয় একিু ও িাক্সবনা। পশু-মানুক্সে িরা সমাক্সজর মানুক্সেরাও তাই বিক সামাবজক
না। এরা অন্যক্সদর ববপক্সদ এবগক্সয় আক্সসনা, সহমবমৃতা লদখায়না, এমনবক লসৌজন্যতা কক্সরও
একিু িাল বযবহার করক্সতও জাক্সননা। এমন অবিায় িাল মক্সনর মানুক্সেরা খাবল কষ্টই লপক্সয়
োন। ইসলাম একবি সম্পূণৃ জীবন ববধান বহক্সসক্সব িাল মক্সনর মানুেক্সদর অসামাবজকতার
ববরুক্সি লড়াই করার জন্য বদক্সয়ক্সে চমৎকার একবি অস্ত্র আর আত্মরক্ষার বমৃ।
প্রেমত, আল্লাহ সুবহানাহু সুরা ফু সবসলাক্সত65 আমাক্সদর হাক্সত লে অস্ত্রিা তু ক্সল বদক্সয়ক্সেন তার
নাম সদ্ববযবহার–
মন্দক্সক প্রবতহত কর উিম দ্বারা, তখন বনশ্চয়ই লতামার সাক্সে োক্সদর শত্রুতা আক্সে
তারা লতামার ঘবনষ্ঠ বন্ধু হক্সয় োক্সব।
অেৃাৎ লকউ েবদ আমার সাক্সে খারাপ বযবহার কক্সর তাক্সক আবম আক্রমণ করব িাল বযবহার
বদক্সয় । তাহক্সল শত্রুরাও বন্ধু হক্সয় োক্সব। মজার বযাপার হক্সি এখাক্সন আল্লাহ ‘শত্রু’ কোিা
সরাসবর না বক্সল ঘুবরক্সয় বক্সলক্সেন। অেৃাৎ আবম োক্সক শত্রু মক্সন করবে লস আসক্সল শত্রু নয়,
বরং লকান একিা কারক্সণ তার আর আমার মক্সধয তবরীতা ততরী হক্সয়ক্সে আর লস আমার সাক্সে
খারাপ বযবহার করক্সে। এই তবরীতাক্সক নষ্ট করক্সত আমাক্সক আক্সগ উক্সদযাগ বনক্সত হক্সব েবদ
আবম মুসবলম হই। লকউ েবদ লরক্সগ বগক্সয় আমাক্সক ‘োগল’ বক্সল আর আবম েবদ তাক্সক
‘কুকুর’ বক্সল প্রতু যির লদই তাহক্সল বকন্তু আসক্সল তার সাক্সে আমার লকান পােৃকয োক্সক না।
অেচ আবম েবদ লকান অিদ্র সম্ভােক্সণ না োই তাহক্সল আবম লে তার লচক্সয় আলাদা লসিা
প্রমাণ হক্সয় োক্সব। ‘আবম বক কম গাবল জাবন’ – মক্সনািাব লদখাক্সল বকেু ক্ষক্সণর জন্য মক্সন
শাবন্ত লাগক্সত পাক্সর, লকউক্সকিা িাব আসক্সত পাক্সর, বকন্তু আদক্সত অজৃন হক্সব একিা িায়ী
শত্রু এবং আল্লাহর অসন্তুবষ্ট। ইহকাল এবং পরকাল দু’বিক্সতই ক্ষবত। বকন্তু খারাপ বযবহার
65 সুরা ফু সবসলাত/ হামীম আস-সাজদাহ, ৪১: ৩৪
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লপক্সয়ও আবম েবদ বমবষ্ট লহক্সস, িাল কক্সর একিা কো ববল, তাক্সক সমসযািা বুবঝক্সয় ববল,
তাহক্সল লস লজ্জা পাক্সব, বনক্সজর কাক্সজর জন্য অনুতি হক্সব এবং পুক্সরা বযাপারিা একিা ববশ্রী
ঝগড়ায় রূপ লনক্সবনা। িাল বযবহারক্সক সাদা লচাক্সখ নরম মক্সন হক্সত পাক্সর, দুবৃল মক্সন হক্সত
পাক্সর, বকন্তু িাল আর মক্সন্দর দ্বক্সন্দ লশেক্সমশ মন্দ লহক্সরই োয়।
এ কাজিা করা কবিন মক্সন হক্সত পাক্সর বকন্তু আল্লাহ বক্সলন োরা তধেৃশীল তারা এিা করক্সত
সক্ষম। আর োরা তধেৃ ধক্সর এ কবিন কাজিা করক্সব তারা অবধকারী ‘ববশাল লসৌিাগয’-এর ।
পরকাক্সল জান্নাত পাওয়া ববশাল লসৌিাক্সগযর বযাপার এিা আমরা মুক্সখ বলক্সলও আসক্সল বিক
ববশ্বাস কবরনা। ববশ্বাস করক্সল আমাক্সদর বযবহার এত নীচ হক্সব লকন? আর সবতযকাক্সরর বন্ধু
পাওয়া লে কত বড় লসৌিাগয লসিা োর লতমন বন্ধু আক্সে শুধু লসই বুঝক্সত পারক্সব। ইবনু
আব্বাস এই আয়াত লবাঝাক্সত বগক্সয় বক্সলক্সেন –
আল্লাহ ববশ্বাসীক্সদর আক্সদশ বদক্সিন তারা েখন লরক্সগ োয় তখন লেন তধেৃ ধক্সর, েখন
মূখৃতার মুক্সখামুবখ হয় তখন লেন সহ্য কক্সর, আর দুবৃযবহার লপক্সল লেন ক্ষমা কক্সর। এর
বববনমক্সয় আল্লাহ ববশ্বাসীক্সদর শয়তাক্সনর হাত লেক্সক রক্ষা করক্সবন এবং তাক্সদর শত্রুক্সদর
এমনিাক্সব পরাস্ত করক্সবন লেন তারা সুহৃদ বন্ধু হক্সয় োক্সব।
একই িাবধারার আক্সরা দুক্সিা আয়াত আক্সে আল কুর’আক্সন – সুরা আল-আরাফ66 এবং সুরা
আল মু’বমনুন67 -এ। মজার বযাপার হল বতন িাক্সনই খারাক্সপর জবাব িাল বদক্সয় বদক্সত বলার
সাক্সে সাক্সে আল্লাহ এও বক্সলক্সেন লেন আমরা শয়তাক্সনর কুমন্ত্রণা লেক্সক আল্লাহর কাক্সে
আশ্রয় চাই। কারণ শয়তান মানুক্সের প্রকাশয শত্রু হক্সয়ও লস কখনই মানুক্সের সাক্সে খারাপ
বযবহার কক্সর না, লস সুন্দর সুন্দর কো বক্সল, ললাি লদবখক্সয়, বমেযা আশা বদক্সয় মানুেক্সক
জাহান্নাক্সমর পক্সে বনক্সয় োয়। অেচ লে লকান মুসবলম িাই েবদ রাক্সগর মাোয় বা িু ল বুক্সঝ
খারাপ বযবহার কক্সরই লফক্সল তাহক্সলও লস বকন্তু আমার শত্রু হক্সয় োয় না। হয়ত লস আসক্সল
আমার মিল চায় বক্সলই আমাক্সক শক্ত কক্সর কতগুক্সলা কো বক্সলক্সে। হক্সত পাক্সর তার
বযবহারিা সুন্দর হয়বন, বকন্তু বদন লশক্সে লস বকন্তু আমার মুসবলম িাইই লেক্সক োয়।
66 সুরা আল-আরাফ, ৭: ১৯৯-২০০
67 সুরা আল মু’বমনুন ২৩: ৯৬-৯৮
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সুন্দর বযবহাক্সরর এই অস্ত্রিার বযবহার সফলিাক্সব করা োয় েবদ ‘সুধারণা’ নাক্সমর বমৃিা পরা
োক্সক। একবাক্সরই পাবরবাবরক পবরসক্সরই বচন্তা কবর – বাবা বাসায় আসার পক্সর খুব আগ্রহ
বনক্সয় একিা বজবনস লদখাক্সত লগলাম। বতবন তখন খুব কড়া গলায় বলক্সলন, “োও লতা এসব
লদখক্সত িাল লাক্সগনা।” এখন আবম লবাকার মত অবিমান করক্সত পাবর, রাক্সগ দরজা বন্ধ
কক্সর রাক্সে খাবনা – এ মক্সমৃ লঘােণাও বদক্সত পাবর । অেবা বচন্তা কক্সর লদখক্সত পাবর লকন
বতবন এমন করক্সলন, বতবন লতা সবসময় এমন কক্সরন না। হয়ত আজ অবফক্সস লকান ঝাক্সমলা
হক্সয়ক্সে, হয়ত তাক্সক বক্সসর কাক্সে কিু কো শুনক্সত হক্সয়ক্সে, হয়ত বাসায় লফরার পক্সে বাজাক্সর
ু ক্সকবেক্সলন – বজবনসপক্সের দাম লেক্সক তার দমবন্ধ হক্সয় এক্সসক্সে। এ ধরক্সণর সমসযা
সমাধাক্সনর সবক্সচক্সয় িাল উপায় বনক্সজক্সক ঐ জায়গাক্সত ববসক্সয় লিক্সব লদখা লে আিা, আমার
সাক্সে েবদ এমন হত তাহক্সল আমার লকমন লাগত। েখনই লকান খারাপ বযবহাক্সরর একিা
গ্রহণক্সোগয বযাখযা দাড় করাক্সত পারব তখন আবম লদখব লে ঐ বযবহারিা লপক্সয় েতিা
খারাপ লাগার কো বেল ততিা খারাপ লাগক্সে না। তখন আবম লগাস্বা করার বদক্সল এক গ্লাস
শরবত বাবনক্সয় তার জন্য বনক্সয় লেক্সত পারব খুশী মক্সন।
ত বক্সল লে চমৎকার ববেয়বি আক্সে, তার বিবি গক্সড় উক্সিক্সে এই লবাধিার
ইসলাক্সম ভ্রাতত্ব
উপক্সর লে আমাক্সদর পবরবাক্সরর লকউ েবদ আমাক্সক বকা লদয়, িু ল লবাক্সঝ বা খারাপ বযবহার
কক্সর তবু কখনও তাক্সক আমরা লেক্সড় োই না। বাবা-মার কাক্সে সন্তান, িাইক্সয়র কাক্সে িাই
আবার লফরত োয়। ো হক্সয়বেল সব িু ক্সল োয়, হাবসমুক্সখ কো বক্সল। আমরা েখন ইসলাম
গ্রহণ কবর, তখন অন্য সব মুসবলম োরা এক আল্লাহর দাসত্ব কক্সর তারা আমাক্সদর িাই বা
লবাক্সন পবরণত হয়, বিক আমাক্সদর বনক্সজক্সদর পবরবাক্সরর মতই। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ
ওয়া সাল্লাম আমাক্সদর বক্সলক্সেন –
সক্সন্দহ লেক্সক সাবধান, বনশ্চয় সক্সন্দহ সবক্সচক্সয় বনকত ষ্ট বমেযা কো। লতামরা এক্সক
অপক্সরর উপর নজরদারী করনা, লদাে খুাঁক্সজানা, ঈেৃা করনা, বহংসা করনা, ঘ তণা
করনা, এক্সক অপরক্সক লেক্সড় লেওনা। লহ আল্লাহর বান্দারা, লতামরা এক্সক অপক্সরর
িাই হক্সয় োও।68

68 সহীহ বুখাবর ও মুসবলম
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এজন্য উমার (রা.) বক্সলন – লতামার ববশ্বাসী িাইক্সয়র মুখ লেক্সক লে কোিা লবর হক্সয়ক্সে
তাক্সক খারাপ অক্সেৃ বনওনা, বরং লচষ্টা কর তার পক্সক্ষ একিা িাল অজুহাত লবর করক্সত।
ইসলাক্সমর লসৌন্দেৃ এখাক্সনই লে েখন অসামাবজক সমাজ আমাক্সদর লশখায় বনক্সজর িু লক্সক
লখাাঁড়া অজুহাত বদক্সয় াকক্সত, লসখাক্সন ইসলাম লশখায় অক্সন্যর িু লক্সক কাল্পবনক অজুহাত
বদক্সয় লোি কক্সর লদখক্সত। ইসলাম লশখায় এক্সক অপক্সরর িাই হক্সয় লেক্সত।
ধরা োক, ববক্সদক্সশ লকাোও োওয়ার পক্সে আপনার িাইি লচে হল দুবাইক্সয়। লতা আরব
বনরাপিাকমৃীর ইংক্সরবজ আপবন বুঝক্সত পারক্সেননা এবং লসিা তাক্সক বক্সলও বদক্সলন। এখন
দাক্সরায়াক্সনর লগল মাোয় রক্ত চক্সড় – লস লতা সারাজীবন লদক্সখ এক্সসক্সে বাংলাক্সদশ লেক্সক
আসা শ্রবমক্সকরা আরবব-ইংক্সরবজ লতা দূক্সরর কো বাংলাই বিক মত লবাক্সঝনা, পুক্সব লেক্সত
বলক্সল পবশ্চক্সম হািা ধক্সর। লসই বাংলাক্সদশ লেক্সক এক্সস েবদ আপবন তার ইংক্সরবজর িু ল
ধরক্সলন ববধায় লস খুব একক্সচাি ঝাবড় মারল আপনাক্সক। এখন আপবন বক করক্সবন?
এক, লদক্সশর সম্মান রক্ষাক্সেৃ তার সাক্সে ঝগড়া করক্সবন, চাইবক একিু মারামাবরও করক্সত
পাক্সরন। (বনউইয়ক্সকৃ লজএফক্সক ববমানবন্দক্সর লদক্সশর প্রধান দুক্সিা রাজননবতক দল এর লচক্সয়
অক্সনক তু ি কারক্সণ মারামাবর কক্সরক্সে ববধায় এমত প্রস্তাব রাখলাম) এক্সত লাি বক হক্সব?
আপবন লগ্রিার হক্সত পাক্সরন, আক্সরা লবশী ঝবক্ক লপায়াক্সত হক্সত পাক্সর, ঐ দারওয়াক্সনর কাক্সে
িববেযক্সত লকান বাংলাক্সদশীর লকান ধরক্সণর িাল বযবহার পাওয়ার আশা এক্সকবাক্সরই
বতক্সরাবহত হক্সয় োক্সব।
দুই, আপবন মক্সন মক্সন একিা অজুহাত কল্পনা কক্সর লনন – বনশ্চয় দাক্সরায়ান আজক্সক বউক্সয়র
সাক্সে ঝগড়া কক্সর এক্সসক্সে, বা লস আজক্সক সুপারিাইজাক্সরর কাক্সে তার িু বড়র জন্য ঝাবড়
লখক্সয়ক্সে বা, তার লোি বাচ্চািা খুব অসুি বকন্তু অক্সনক বক্সল-কক্সয়ও লস আজক্সক েু বি বনক্সত
পাক্সরবন। পুক্সরা বজবনসিা বনিৃর করক্সে আপবন বকিাক্সব লদখক্সবন লসিার উপক্সর। এিাক্সব
আপনার সাক্সে খারাপ বযবহার করা সক্সত্ত্বও আপবন তাক্সক দয়া করক্সত পাক্সরন, তাক্সক বনক্সয়
মক্সন মক্সন একিু হাসক্সত পাক্সরন, বা কাল্পবনক দুুঃক্সখর সহমমৃী হক্সত পাক্সরন।
একজন মুসবলম বহক্সসক্সব বদ্বতীয় পেিা লবক্সে লনয়াক্সত বতনিা লাি হক্সব –
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১. তাক্সক শাবস্ত লদয়া হক্সব, কারণ উমার রাবদয়াল্লাহু তা’আলা আনহু বক্সলন – লে
লতামার বযাপাক্সর আল্লাহর অবাধয হল তার সবক্সচক্সয় বড় শাবস্ত হক্সব েখন তু বম তার
বযাপাক্সর আল্লাহর অনুগত হক্সব।69
২. বনক্সজর মনিাক্সক লকান বযবক্ত বা জাবতর ববরুক্সি লক্ষাি, ববক্সদ্বে লেক্সক পববে
রাখা োক্সব।
৩. পাপক্সমাচন হক্সব; কারণ রসুল সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বলক্সেন –
একজন মুসবলক্সমর উপক্সর এমন বকেু আপবতত হয় না ো তার পাপক্সমাচন হয় না।
লরাগ, লশাক, কষ্ট, দুুঃখ, ক্ষবত এমন বক একিা কািার লখাাঁচার বববনমক্সয়ও তার পাপ
মাফ কক্সর লদয়া হয়।70
ফক্সল আপবন েতই খারাপ বযবহার পান, ততই আপনার লাি – আপনার বহসাক্সব পূণয জমা
হক্সত োকক্সব। লে খারাপ বযবহার লপলনা, লস লতা পূণয অজৃক্সনর সুক্সোগও লপলনা!
আর আপবন েবদ প্রেম পে লবক্সে লনন, তক্সব সম্ভবত আপবন বাবক সারা জীবন অন্য মানুক্সের
কাক্সে লসই আরব দাক্সরায়াক্সনর গীবত কক্সর লবড়াক্সবন আর বলক্সবন – “আরবরা বাস্টািৃ”।
এিাক্সব আপনার কাক্সে পাবকস্তানীক্সদর কাবফর মক্সন হক্সব, িারতীয়ক্সদর ইববলশ মক্সন হক্সব,
মালক্সয়বশয়ানক্সদর মুনাবফক মক্সন হক্সব । বহংসা-ববক্সদ্বক্সে আপবন বনক্সজর মনিাক্সক পুবড়ক্সয় কাল
বাবনক্সয় লফলক্সবন, কষ্ট পাক্সবন, অবিমান করক্সবন অেচ প তবেবী তার বনক্সজর গবতক্সতই চলক্সব।
আপবন কাক্সক বক মক্সন কক্সরন লসিা বদক্সয় কাক্সরা বকেু োয় আক্সসবন, আসক্সবও না। মক্সধয
লেক্সক আল্লাহর কািগড়ায় আপবন আসামী বহক্সসক্সব ধরা পড়ক্সবন। কারণ রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলক্সেন –
এক মুসবলক্সমর জন্য অন্য মুসবলক্সমর সম্পদ, সম্মান এবং রক্ত হারাম। লকান মুসবলম িাইক্সক
লোি করািাই েক্সেষ্ট বড় অপরাধ ।71

69 তাফবসর ইবন কাবসর, সুরা ফু সবসলাক্সতর আয়াত ৩৪ এর তাফবসর।
70 সহীহ বুখাবর ও মুসবলম
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েখন ইসলাক্সমর পক্সক্ষর মানুক্সেরা অক্সন্যর লদাে অনুসন্ধাক্সন বসংহিাগ সময় বযয় কক্সর লসিাক্সক
‘দাওয়াতী’ কাজ জ্ঞান কক্সরন তখন একজন মুসবলম বহক্সসক্সব আত্মগ্লাবনক্সত িু বগ – আমাক্সদর
মনিা এত লোি লকন? লসৌবদআরক্সবর বাদশাহক্সক বযবক্তগতিাক্সব আবমও পেন্দ কবরনা, বকন্তু
তাক্সক ‘পা-চািা কুকুর’ বক্সল গাবল বদক্সল আমাক্সদর বক লাি হক্সব? ইহকাক্সলর বক লাি হক্সব?
পরকাক্সল কতিা সাওয়াব কামাই হক্সব? লস েবদ বকতাক্সবর বকেু অংশ পবরতযাক্সগর লদাক্সে দুষ্ট
হয় তাহক্সল আমরাও লতা বতন বতনিা আয়াত অগ্রাহ্য করলাম। গাবল লদয়া লতা বশয়া তবরকা,
মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর ইসলাম নয়। ফক্সতায়া মনমত না হওয়ায় আবম
একজন আবলম, লে সারাজীবন ইসলাক্সমর জ্ঞান অজৃন আর ববতরক্সণ বযস্ত লেক্সকক্সে – তাক্সক
‘দরবারী আবলম’ এর োপ লমক্সর বদলাম। অেচ আল্লাহ বক্সলবেক্সলন –
লহ ঈমান আনয়নকারীগণ, লতামরা সক্সন্দহ লেক্সক দূক্সর োক, বনশ্চয় বকেু সক্সন্দহ পাপ।72
অেচ এই মানুেিার বুক বচক্সর আমরা লদবখবন, তাক্সক িাকা বদক্সয় লকনা হক্সয়ক্সে বকনা লসিাও
বনক্সজর লচাক্সখ লদবখবন, লকবলই বমেযা অনুমান আর সক্সন্দহ কক্সর কো বক্সল লগলাম। অেচ
একজন মুসবলক্সমর সম্পদ এবং জীবক্সনর মত তার সম্মানও অলঙ্ঘনীয় – হারাম। এই
হারামিাক্সক হালাল মক্সন করা কুফবর। লকান মুসবলম দাবয়ত্বশীল বযবক্ত বা আবলক্সমর িু ল হক্সল
লসই িু ল সম্পক্সকৃ তাক্সক ও অন্যক্সক সক্সচতন করা অবশযই জরুরী, বকন্তু সমাক্সলাচনািা লেন
গিনমূলক হয়, তাক্সত লেন লসই বযবক্তর সম্মানহানী না হয়।
আমরা লেমন আমাক্সদর পবরবাক্সরর মানুেক্সদর লদাে সবাইক্সক বক্সল লবড়াই না লতমবন
আমাক্সদর মুসবলম িাইক্সদর লদােও সবার সামক্সন প্রকাশ কবরনা। কাক্সরা লকান িু ল লদখক্সল
বযবক্তগতিাক্সব সুন্দর কক্সর তাক্সক বুবঝক্সয় ববল লে কাজিা বিক না এবং লকন বিক না। লসই
মুসবলম িাইক্সয়র বহদায়াক্সতর জন্য আমরা আল্লাহর কাক্সে দু’আ কবর, বকন্তু তাও তাক্সক
অসম্মান কবরনা, অপমান কবরনা। কারণ আমরা েবদ আমাক্সদর মুসবলম িাইক্সদর লদাে

71 ইমাম বতরবমবে কততৃক ববণৃত, বতবন হাবদসবিক্সক হাসান গাবরব বক্সলক্সেন।
72 সুরা আল হুজুরাত, ৪৯: ১২
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লগাপন কবর তাহক্সল আল্লাহ ইহকাল এবং পরকাক্সল আমাক্সদর লদাে লগাপন করক্সবন বক্সল
কো বদক্সয়ক্সেন।73
একজন মুসবলম সাদা আক্সলার মত – সাতবি রক্সঙর মত তার চবরক্সেও আক্সে িাল-খারাক্সপর
সংবমশ্রণ। আমরা নীল কাচ বদক্সয় সাদা আক্সলাক্সক নীল লদবখ, লাল কাক্সচ লাল। লতমবন
আমাক্সদর মুসবলম িাইক্সদর আমরা লকান দতবষ্ট বদক্সয় লদখব তার উপর বনিৃর করক্সে তাক্সদর
লকমন লচহারা আমরা লদখব। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক্সলক্সেন –
মু’বমনক্সদর মক্সধয তাক্সদর ঈমান সম্পূণৃ োক্সদর বযবহার সক্সবৃািম, োরা ববনয়ী, োরা
হৃদয় বন্ধক্সন েুক্ত কক্সর এবং োক্সদর হৃদয় বন্ধক্সন আবদ্ধ।74
আল্লাহ লেন আমাক্সদর এই মু’বমনক্সদর দক্সল অন্তিু ৃক্ত কক্সর লনন। আক্সবক্সগর আবতশক্সেয লেন
আমরা আমাক্সদর আবখরাতক্সক ববপন্ন কক্সর না লফবল। আমরা লেন লসই কাচ বদক্সয় অন্য
মুসবলমক্সদর লদবখ লেই কাক্সচ আমরা বনক্সজরা বনক্সজক্সদর লদখক্সত িালবাবস। আবমন।
১ সফর, ১৪৩৩ বহজবর।

73 সহীহ মুসবলম
74 বসলবসলাক্সহ সাহীহাহ, হাবদস ৭৫১
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কারবালার কাবহনী
আজ ১০ই মুহাররম বা আশুরার বদন। এ বদনবি বববিন্ন কারক্সণ অতযন্ত গুরুত্বপূন।ৃ বকন্তু লসই
বববিন্ন কারণ বাদ বদক্সয় লে উপলক্সক্ষয আমরা েু বি কািাই তা হল কারবালার ঘিনা। লশে নবী
ও রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর নাবত ইমাম হুসাইন ইবক্সন আলী
(রাবদয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এবদন কারবালাক্সত মুসবলম নামধারী বকেু মুনাবফক্সকর হাক্সত
শহীদ হন। বতবন অতযন্ত সৎ, সজ্জন এবং সাহসী সাহাবা বেক্সলন। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর মত বতবনও আমাক্সদর খুব বপ্রয় একজন লনতা। বকন্তু ইসলাক্সমর
অন্যান্য অক্সনক ববেক্সয়র মত তার ম ততু য সম্পক্সকৃ সতয ইবতহাসিা আমরা জাবন না, জানার
লচষ্টাও কবর না।
আসক্সল বক হক্সয়বেল
৬০ বহজবরর ঘিনা। ইয়াবজদ ববন মুয়াববয়াক্সক খবলফা বনেুক্ত কক্সরন তার বাবা মু’আববয়া
(রা: ) বকন্তু এিা ইসলাক্সমর মক্সমৃর লচক্সয় রাজতাবন্ত্রক ধারায় লবশী প্রিাববত বেল। তাই তার
হাক্সত বায়াত কক্সরনবন হুসাইন (রা: ) ইরাক্সকর ললাক্সকরা এ খবর লপক্সয় তার কাক্সে বচবি/দূত
পাবিক্সয় জানাল তারা তাক্সক খবলফা বহক্সসক্সব চায়, ইয়াবজদক্সক নয়। সমেৃকক্সদর বচবি লপক্সয়
হুসাইন (রা: ) তাাঁর চাচাক্সতা িাই মুসবলম ববন আকীলক্সক কুফায় পািাক্সলন অবিা লদখার
জন্য। মুসবলম লদখক্সলন লে আসক্সলই অক্সনক মানুে হুসাইনক্সক (রা: ) লক খবলফা বহক্সসক্সব
চাক্সি। বতবন হুসাইন (রা: ) লক লসিা জাবনক্সয়ও বদক্সলন। ইতমক্সধয বকেু অতু যৎসাহী ললাক্সকরা
হানী ববন উরওয়ার ঘক্সর মুসবলক্সমর হাক্সত হুসাইক্সনর পক্সক্ষ বায়াত লনওয়া শুরু করল।
বসবরয়াক্সত ইয়াবজক্সদর কাক্সে এ খবর লপৌোক্সল লস বসরার গিনৃর উবাইদুল্লাহ ববন বেয়াদক্সক
পািাল কুফাবাসীর ববক্সদ্রাহ দমন করক্সত।
উবাইদুল্লাহ কুফায় বগক্সয় লদক্সখ ঘিনা সবতয। মুসবলম ববন আকীল চার হাজার সমেৃক বনক্সয়
উবাইদুল্লাহ ববন বজয়াক্সদর প্রাসাদ লঘরাও করক্সলন। এ সময় উবাইদুল্লাহ দাাঁবড়ক্সয় এক িােণ
বদক্সয় মানুেক্সক ইয়াবজক্সদর লসনা বাবহনীর িয় লদখাল। কুফাবাসীরা ইয়াবজক্সদর শাবস্তর িক্সয়
আক্সস্ত আক্সস্ত সক্সর পড়ক্সত লাগল। সূেৃ অস্ত োওয়ার পরমুসবলম ববন আকীল লদখক্সলন,
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তোকবেত হুসাইন সমেৃকক্সদর লকউই অববশষ্ট লনই। তাক্সক লগ্রিার কক্সর হতযার আক্সদশ বদল
উবাইদুল্লাহ। মুসবলম ম ততু যর আক্সগ হুসাইক্সনর কাক্সে একবি বচবি পািান –
“হুসাইন! পবরবার-পবরজন বনক্সয় লফরত োও। কুফা বাসীক্সদরক্সধাাঁকায় পক্সড়া না।
লকননা তারা লতামার সাক্সে বমেযা বক্সলক্সে। আমার সাক্সেও তারা সতয বক্সলবন।”
এবদক্সক মুসবলম ববন আকীক্সলর ম ততু য হক্সলও তার প্রেম বচবির উপর বিবিকক্সর েুলবহজ্জা
মাক্সসর ৮ তাবরক্সখ হুসাইন (রা:) মক্কা লেক্সক কুফার উক্সেক্সশয রওনা লদন। অক্সনক সাহাবী
তাক্সক লবর হক্সত বনক্সেধ কক্সরবেক্সলন। তাক্সদর মক্সধয আব্দুল্লাহ ইবক্সন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবক্সন
উমর, আব্দুল্লাহ ইবক্সন েুবাইর, আব্দুল্লাহ ববন আমর এবং তাাঁর িাই মুহাম্মাদ ইবনুল
হানাফীয়ার নাম ববক্সশেিাক্সব উক্সল্লখক্সোগয।
সুফীয়ান আস সাওরী ইবক্সন আব্বাস (রা:) লেক্সক সহীহ সূক্সে বণৃনা কক্সরন লে, ইবক্সন আব্বাস
(রা:) হুসাইনক্সক বক্সলবেক্সলন: মানুক্সের লদাোক্সরাক্সপর িয় না োকক্সল আবম লতামারঘাক্সড় ধক্সর
ববরত রাখতাম। আব্দুল্লাহ ইবক্সন েুবাইর (রা:) হুসাইনক্সক বক্সলন: হুসাইন! লকাোয় োও?
এমন ললাকক্সদর কাক্সে,োরা লতামার বপতাক্সক হতযা কক্সরক্সে এবং লতামার িাইক্সকআঘাত
কক্সরক্সে?
োো পক্সে হুসাইক্সনর কাক্সে মুসবলক্সমর লসই বচবি এক্সস লপৌাঁেল। বচবি পক্সড় বতবন কুফার পে
পবরহার কক্সর ইয়াবজক্সদর কাক্সে োওয়ার জন্য বসবরয়ার পক্সে অগ্রসর হক্সত োকক্সলন।
পবেমক্সধয ইয়াবজক্সদর তসন্যরা আমর ববন সাদ, সীমার ববন েুল জাওশান এবং হুসাইন ববন
তামীক্সমর লনতক্সত ত্ব কারবালার প্রান্তক্সর হুসাইক্সনর (রা:) গবতক্সরাধ করল। বতবন আগত
তসন্যদলক্সক আল্লাহর লদাহাই এবং বনক্সজর মেৃাদার কো উক্সল্লখ কক্সর বতনবি প্রস্তাব লদন –
১. তাক্সক ইয়াবজক্সদর দরবাক্সর লেক্সত লদয়া লহাক। বতবন লসখাক্সন বগক্সয় ইয়াবজক্সদর
হাক্সত বায়াত গ্রহণ করক্সবন। লকননা বতবন জানক্সতন লে, ইয়াবজদ তাাঁক্সক হতযা
করক্সত চান না।
২. অেবা তাাঁক্সক মবদনায় লফরত লেক্সত লদয়া লহাক।
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৩. অেবা তাাঁক্সক লকান ইসলামী অিক্সলর সীমাক্সন্তর বদক্সক চক্সল লেক্সত লদয়া লহাক।
লসখাক্সন বতবন বজহাদ করক্সবন এবং ইসলামী রাক্সজযর সীমানা পাহারা লদক্সবন।
ইয়াবজক্সদর তসন্যরা উবাইদুল্লাহ ববন বেয়াক্সদর ফয়সালা োড়া লকান প্রস্তাবই মানক্সত রাজী হল
না। এ কো শুক্সন উবাইদুল্লাহর এক লসনাপবতহুর ববন ইয়াবজদ বলক্সলন: এরা লতামাক্সদর
কাক্সে লেই প্রস্তাব লপশ করক্সে তা বক লতামরা মানক্সব না? আল্লাহর কসম! তু কৃী এবং
দায়লাক্সমর ললাক্সকরাও েবদ লতামাক্সদর কাক্সে এই প্রােৃনাবি করত, তাহক্সল তা লফরত লদয়া
লতামাক্সদর জন্য তবধ হত না। এরপরও তারা খুব লেৌবক্তক এই প্রস্তাবগুক্সলা লমক্সন লনয়বন।
লসই লসনাপবত লঘাড়া বনক্সয় লসখান লেক্সক চক্সল আসক্সলন হুসাইন (রা:) ও তাাঁর সােীক্সদর
সালাম বদক্সয় উবাইদুল্লাহ এর তসবনকক্সদর সাক্সে হুসাইক্সনর পক্সক্ষ েুি কক্সর বনহত হক্সলন।
তসন্য সংখযার বদক লেক্সক হুসাইক্সনর সােী ও ইয়াবজক্সদর তসবনকক্সদর মক্সধয ববশাল পােৃকয
বেল। হুসাইক্সনর (রা:) এর সাক্সে বেক্সলন –
১. আলী ইবক্সন আবু তাবলক্সবর (রা:) এর লেক্সলরা - আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান,
জাফর এবং আব্বাস।
২. হুসাইক্সনর (রা:) বনক্সজর সন্তাক্সনরা - আবু বকর, উমর, উসমান, আলী
আকবারএবং আব্দুল্লাহ।
৩. হাসাক্সনর (রা:) এর লেক্সলক্সদর মক্সধয লেক্সক আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং
কাক্সসম।
৪. আকীক্সলর সন্তানক্সদর মক্সধয হক্সত জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ ববন
মুসবলম ববন আকীল।
৫. আব্দুল্লাহ ববন জাফক্সরর সন্তানক্সদর মক্সধয হক্সত আউন এবং আব্দুল্লাহ।
সাহাবা এবং তাক্সবঈক্সদর এই লোট্ট দলবির সবাই বীরক্সত্বর সাক্সে েুি কক্সর বনহত হন।
অবক্সশক্সে হুসাইন (রা:) োড়া আর লকউ জীববত রইক্সলন না। সীমার ববন েুল জাওশান নাক্সমর
এক নরপশু বশৃা বদক্সয় হুসাইক্সনর (রা:) শরীক্সর আঘাত কক্সর ধরাশায়ী কক্সর লফলল। লশক্সে
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ইয়াবজদ বাবহনীর সবম্মবলত আক্রমক্সণ বনিৃীক এই বীর আল্লাহর বলক্সখ রাখা িাগযানুোয়ী
শহীদ হক্সলন।
হুসাইন (রা:) অন্যায় বকেু বক্সলন বন, অন্যায় বকেু কক্সরন বন। তার হতযাকারী ও হতযায়
সাহােযকারীক্সদর আল্লাহর লক্রাধ লঘরাও করুক, এরা বংস লহাক! আল্লাহ্ তায়ালা শহীদ
হুসাইন (রা:) এবং তাাঁর সােীক্সদরক্সক আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমত ও সন্তুবষ্ট দ্বারা আিাবদত
করুন।
এ ঘিনা মুসবলম জাবতর ইবতহাক্সসর একবি লজ্জাজনক অধযায় ো ববশ্বাসঘাতক কুফাবাসী
আমাক্সদর উপহার বদক্সয়ক্সে। এরপক্সর তারা এক্সত রঙ মাবখক্সয় গল্প বাবনক্সয়ক্সে - পাের উিাক্সল
রক্ত লবর হওয়া, সূেৃগ্রহণ, আকাক্সশর বদগন্ত লাল হওয়া, আকাশ লেক্সক পাের পড়া ইতযাবদ।
আল্লাহ েবদ চাইক্সতন বতবন এইসব আজগুবব ঘিনা না ঘবিক্সয়ই হুসাইন (রা:) ও তার
সিীক্সদর রক্ষা করক্সত পারক্সতন।
হুসাইন (রা:) এর হতযাকারী লক?
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবক্সন তাইবমযয়া (র:) বক্সলন: সকল মুহাবেস ও ঐবতহাবসক্সকর
ঐকমক্সত ইয়াবজদ ববন মুয়াববয়া হুসাইনক্সক (রা:) হতযার আক্সদশ লদয়বন। বরং উবাইদুল্লাহ
ত প্রবতষ্ঠা করক্সত বাাঁধা বদক্সত বক্সলবেল। এতিু কুই বেল
ববন বেয়াদক্সক ইরাক্সক হুসাইনক্সক কতৃত্ব
তার িূ বমকা। ববশুি মক্সত তার কাক্সে েখন হুসাইন (রা:) বনহত হওয়ার খবর লপৌাঁেক্সল লস
আফক্সসাস কক্সরবেল। লস হুসাইন (রা:) পবরবাক্সরর লকান মবহলাক্সক বন্দী বা দাসীক্সত পবরণত
কক্সরবন; বরং পবরবাক্সরর জীববত সকল সদসযক্সক সসম্মাক্সন মবদনায় পািাক্সনার বযবিা
কক্সরবেল।
ইবক্সন আবী নু’ম হক্সত ববণৃত আক্সে লে, বতবন বক্সলন: আবম একদা আব্দুল্লাহ ইবক্সন উমক্সরর
বনকি উপবিত বেলাম। তখন একজন ললাক তাাঁক্সক মশা মারার ববধান জানক্সত চাইল। বতবন
তখন ললাকবিক্সক বজক্সজ্ঞস করক্সলন: তু বম লকান লদক্সশর ললাক? লস বলল: ইরাক্সকর। ইবক্সন
উমর (রা:) তখন উপবিত ললাকক্সদরক্সক লক্ষয কক্সর বলক্সলন: লতামরা এই ললাকবির প্রবত
লক্ষয কর। লস আমাক্সক মশামারার হুকুম বজক্সজ্ঞস করক্সে, অেচ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়া সাল্লাক্সমর নাবতক্সক হতযা কক্সরক্সে। আর আবম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক
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বলক্সত শুক্সনবে, এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুবনয়ার দুবি ফু ল। (বুখারী, হাদীে নং৫৯৯৪)
হুসাইন (রা:) বনহত হওয়ার পূক্সবৃ ইরাকবাসীক্সদর বক্সলন:
লতামরা বক বচবির মাধযক্সম আমাক্সক এখাক্সন আসক্সত আহবান কক্সরা বন? আমাক্সক
সাহােয করার ওয়াদা কক্সরা বন? অকলযাণ লহাক লতামাক্সদর! লেই অস্ত্র বদক্সয় আমরা
ও লতামরা বমক্সল ইসলাক্সমর শত্রুক্সদর ববরুক্সি েুি কক্সরবে এখন লসই অস্ত্র লতামরা
আমাক্সদর ববরুক্সি চালাক্সত োি? মাবে লেমন উক্সড় োয় লতমবন লতামরা আমার
পক্সক্ষ কত ত বায়াত লেক্সক সক্সড় োি, সকল ওয়াদা-অিীকার িি কক্সরে। বংস
লহাক এই উম্মক্সতর তাগুক্সতর দক্সলরা!
বতবন তাাঁর পূক্সবৃর সমেৃকক্সদর ববরুক্সি একবি বদ দু’আও কক্সরন:
“লহ আল্লাহ! আপবন েবদ তাক্সদর হায়াত দীঘৃ কক্সরন, তাহক্সলতাক্সদর দক্সলর মাক্সঝ
ববিবক্ত স তবষ্ট কক্সর বদন। তাক্সদরক্সক দক্সল দক্সল বববিন্ন কক্সর বদন। তাক্সদর
শাসকক্সদরক্সক তাক্সদর উপর কখনই সন্তুষ্ট করক্সবন না। তারা আমাক্সদরক্সক সাহােয
করক্সব বক্সল লিক্সক এক্সনক্সে। অতুঃপর আমাক্সদরক্সক হতযা করার জন্য উদযত
হক্সয়ক্সে।”
হুসাইক্সনর (রা:) এই দু’আ প্রমাণ কক্সর লে, ইয়াবজদ প্রতযক্ষিাক্সব হুসাইক্সনর (রা:) হতযায়
জবড়ত বেল না। লকননা বতবন দু’আয় বক্সলক্সেন: লহ আল্লাহ! আপবন তাক্সদর শাসকক্সদরক্সক
তাক্সদর উপর কখনই সন্তুষ্ট করক্সবন না। এ লেক্সক বুঝা োক্সি লে, ইরাকবাসী বশয়ারা উমাইয়া
শাসকক্সদর সন্তুবষ্ট অজৃক্সনর আশায় হুসাইক্সনর (রা:) সাক্সে ববশ্বাসঘাতকতা কক্সর। তক্সব আল্লাহ
সুবহানাহু হুসাইক্সনর (রা:) দু’আ কবুল কক্সর লনন। পরবতৃীক্সত উবাইদুল্লাহ ববন বেয়াদক্সকও
ইয়াবজক্সদর আক্সদক্সশ হতযা করা হয়।
আমাক্সদর করণীয়:
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সালক্সফ সাক্সলহীক্সনর লকউ ইয়াবজক্সদর নাক্সমর লশক্সে রাবহমাহুল্লাহ বা লাআনা হুল্লাহ - এ দু’বি
বাক্সকযর লকানবিই উক্সল্লখ কক্সরন বন। সুতরাং লস লেক্সহতু তার আমল বনক্সয় চক্সল লগক্সে, তাই
তার বযাপাক্সর আমাক্সদর চু প োকাই িাল। তার িাল মন্দ আমক্সলর বহসাব লস লদক্সব,
আমাক্সদরিা আমরা। আমরা তাক্সক গাবল লদব না তক্সব িালবাসার প্রশ্ন লতা ওক্সিই না। তার
লচক্সয়হুসাইন (রা:) ইমামাক্সতর অক্সনক লববশ লোগয বেক্সলন, বহু গুক্সণ লশ্রষ্ঠ মানুে বেক্সলন,
তাক্সত লকান সক্সন্দহ লনই। বকন্তু আল্লাহ োক্সক খুবশ তাক্সক রাজত্ব লদন, এিাই আল্লাহর
রুবুববয়াত।
লকান ধরক্সণর জন্ম-ম ততু য বাবেৃকী পালক্সনর প্রো ইসলাক্সম লনই। মুসবলম বহক্সসক্সব আমাক্সদর
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বশক্ষা বদক্সয়ক্সেন, ম তত বা শহীদ বযবক্তর জন্য
ববলাপ না করা, আনুষ্ঠাবনকিাক্সব বতন বদক্সনর লববশ লশাক প্রকাশ না করা। বতবন বক্সলক্সেন:
ম তত বযবক্তর উপর ববলাপকারী েবদ তওবা না কক্সর মারা োয়, তাক্সক বকয়ামক্সতর
বদন ললাহার কাাঁিােুক্ত জামা পড়াক্সনা হক্সব এবং আলকাতরার প্রক্সলপ লাগাক্সনা
পায়জামা পড়াক্সনা হক্সব।75
লে লকান ববপক্সদ আমাক্সদর কতৃবয কুরআক্সনর লসই বাণী স্মরণ করা -“েখন তাাঁরা
ববপক্সদ পবতত হয়, তখন বক্সল, বনশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা
সবাই তারই সাবন্নক্সধয বফক্সর োক্সবা।”76
রসুক্সলর সুন্নাত িালবাসক্সল আমাক্সদর উবচত এই বদক্সন বসয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবক্সন
আব্বাস (রা:) বক্সলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম মবদনায় বকেু ইহুদীক্সদর আশুরার
বদন লরাজা রাখক্সত লদক্সখ বজক্সজ্ঞস করক্সলন: এবি লকান লরাজা? তারা উির বদল, এবি একবি
পববে বদন। এবদক্সন আল্লাহ বনী ইসরাইলক্সক তাক্সদর শত্রুক্সদর কবল লেক্সক পবরোণ
বদক্সয়ক্সেন। তাই মুসা (আুঃ) এ বদন লরাজা লরক্সখক্সেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
তখন বলক্সলন: তাক্সদর লচক্সয় মুসা (আুঃ) এর সাক্সে আমার সম্পকৃ অবধক। সুতরাং বতবন

75 মুসবলম
76 সূরা বাকারাুঃ ১৫৬
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বসয়াম োকক্সলন এবং সাহাবীক্সদরক্সক বসয়াম রাখার আক্সদশ বদক্সয়ক্সেন।”77 অপর বণৃনায় বতবন
আগামী বের নয় তাবরক্সখও বসয়াম োকার বনয়ত কক্সরবেক্সলন।
আল্লাহ আমাক্সদর সতযিা লজক্সন, সস্তা আক্সবগ লেক্সড় সবিক আমল করার লতৌবফক বদন।
আবমন।
১০ মুহাররাম, ১৪৩৩ বহজবর।

77 সহীহ বুখারী
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লদয়া
লোিক্সবলায় আমার একিা ববদঘুক্সি অসুখ হক্সয়বেল – বগলযান-বাবর বসনক্সড্রাম। অসুখিা
মানুক্সের স্নায়ুক্সক অবশ কক্সর লদয়। আবম লচাক্সখর সামক্সন লদখবে একিা মশা বদববয আমার
রক্ত খাক্সি, লিরও পাবি বকন্তু হাত নাবড়ক্সয় মশািা তাবড়ক্সয় বদক্সত পারবে না। লোট্ট মানুে –
করুণ বমবহ গলায় বচৎকার কক্সর বলবে বাবাক্সক মশািা লমক্সর বদক্সত, গলা বদক্সয় স্বরই লবরুক্সি
না। অবেক্সজনও লবাধহয় বদক্সত হক্সয়বেল বকেু সমক্সয়র জন্য। আমার মা সবসময় আমার
কাক্সে োকক্সতন, লক লেন তাক্সক বক্সলবেল আজরাইল মাক্সয়র আাঁচক্সলর তলা লেক্সক বাচ্চাক্সক
লকক্সড় লনয় না; বােরুক্সম লেক্সত হক্সল লদৌক্সড় লেক্সতন, লদৌক্সড় আসক্সতন। লে আবম প্রায় একিা
বের ববোনায় শুক্সয় বেলাম, লসই আবম আক্সস্ত আক্সস্ত বসা বশখলাম, দাাঁড়াক্সনা, ধক্সর ধক্সর হাাঁিা।
মাক্সঝ মক্সধয েমক্সক িাবব – আল্লাহ েবদ আমার হাতদুক্সিা বফবরক্সয় না বদক্সতন, পা-িা পিু কক্সর
রাখক্সতন – বক করতাম?
এক বফবজওক্সেরাবপস্ট আমার মা’লক বক্সলবেল – আপনার লেক্সল লবাঁক্সচ োক্সব বকন্তু কুকুক্সরর
মত হাাঁিক্সব। আল্লাহর দয়ায় এখন আমার হাাঁিা মানুক্সের মত বকন্তু লদয়াল নামক পাববলক
িয়ক্সলক্সির সামক্সন বক্সস লে বকক্সশারিা বিক্ষা কক্সর আর আনাম েৃাংস প্লাজার ঈদ শবপং লদক্সখ
লস লতা সবতয কুকুক্সরর মত কক্সরই চক্সল।
আমরা মানুেরা খুব নীচ, আমরা কখনও লচক্সয় লদবখ না আল্লাহ আমাক্সদর বক বদক্সয়ক্সেন, বক
লদনবন তার বহক্সসব করক্সতই বদন চক্সল োয়। অবন্িন’স কাসৃনাক্সম একিা লজক্সনবিক লরাগ
আক্সে, এক্সত শ্বাস-প্রশ্বাক্সসর কাক্সজ বনক্সয়াবজত স্বয়ংবক্রয় বযবিািা নষ্ট হক্সয় োয়; ফক্সল লরাগীর
মক্সন কক্সর কক্সর বনুঃশ্বাস বনক্সত হয়। বকন্তু েখন লস ঘুবমক্সয় োক্সক তখন লতা আর সক্সচতনিাক্সব
শ্বাস লনয়া সম্ভব না, ফক্সল ঘুক্সমর মক্সধযই লস মারা োয়। আমরা লে প্রবত-মূহুক্সতৃ আপনাআপবন বনুঃশ্বাস বনক্সত পারবে – এিা লে আল্লাহর কত বড় দয়া লসিা অবন্িন’স কাক্সসৃ
আক্রান্ত বশশু জাক্সন। আমরা বুবঝনা, বুবঝনা বক্সলই আল্লাহ লে আমাক্সদর হাত-পা-লচাখ-কানবাকশবক্ত বদক্সলন তার মূলয কত লসিা কখন বচন্তাও কক্সর লদবখ না।
আমরা েখন রামাদান মাক্সস ইফতার পাবিৃ লশে কক্সর পাবিৃ লড্রস বকনক্সত বসুন্ধরায় োবিলাম
তখন লসামাবলয়া লেক্সক এক মুসবলম ফক্সতায়া জানক্সত চাবিক্সলন - “সুহুর বা ইফতাক্সর লকান
www.i-onlinemedia.net

Contents

156

বাক্সের বাইক্সর

বকেু না লখক্সল বসয়াম হক্সব বকনা?” লে িতু ৃবকর িাকায় বিক্সজল বকক্সন ট্রাক্টর চালাক্সনার কো
বেল চােীর লসিা আক্সলার লরাশনাই বকনক্সতই খরচ হক্সয় লগল। েখন এক হতিাগা বশশু
ক্ষু ধার জ্বালায় রাস্তায় গাড়ী মুক্সে বদক্সি, আক্সরক বকক্সশার ববলাবসতা আর প্রাচু ক্সেৃ ‘লবারি’
হক্সয় লসই গাড়ীক্সত চক্সড় ‘বপবনক’ করক্সতআক্সরক বন্ধুর বাসায় োক্সি। আমরা েখন
ববক্সয়বাবড়ক্সত োলা উপক্সচ লরাস্ট-বববরয়াবন বনক্সয় অক্সধৃক না লখক্সয়ই উক্সি পড়ব তখন রংপুক্সর
দু’লিা লোট্ট বশশু সারাববকাল মাক্সি ঘুক্সর কুড়াক্সনা কচু বসি করক্সব। আমরা েখন শীত
উপলক্সক্ষয চামড়ার জযাক্সকি বা কাবিরী শাল লকনার বনবমক্সি এবলফযান্ি মাক্সকৃক্সি ঘুর ঘুর
করব তখন নীলফামাবরক্সত কাক্সরাজানাজা হক্সব, কাক্সরা জন্য কবর লখাাঁড়া হক্সব। ক্ষু ধা-শীতম ততু য মিা এলাকার িূ েণ, আমাক্সদর ঐশ্বেৃ িরা শহক্সর তার কো উচ্চারক্সণও লজ্জা লনক্সম
আক্সস।
েখন ববক্সবক বিবলি কক্সর লদয়া মানুে নাক্সমর বাক্সয়াবিগুক্সলাক্সক মাবস্ত করক্সত লদবখ ফযান্িাবস
বকংিক্সম তখন আমার লচায়ালিা রাক্সগ লক্ষাক্সি শক্ত হক্সয় োয়। েখন োন্িারক্সবালক্সি বিক্সজ
পাবিৃক্সত এবন্ট্র বফ লদক্সখ হাক্সতর মুবিিা শক্ত হক্সয় োয় তখন হিাৎ মক্সন পক্সড় –
নগরসমূক্সহ কাবফরক্সদর গমনাগমন (ও প্রাচু েৃ) লেন লতামাক্সদর ববভ্রান্তনা কক্সর।
ক্ষবণক্সকর উপক্সিাগ, অতুঃপর তাক্সদর অবন্তম পবরণবত জাহান্নাম।78
তখন মক্সন পক্সড় লসই মানুেিার কো লসামাবলয়ার িাইবির প্রশ্ন লশানার পর লেক্সক এক বদন
অন্তর এক বদন বসয়াম রাখা শুরু কক্সরক্সেন। অন্যান্য বদন খাবার সমক্সয় বতবন েতিু কু না
লখক্সলই নয় ততিু কু খান। এিাক্সব েতিু কু খাবার বাাঁচক্সব ততিু কুর দাম বতবন লসখাক্সন পাবিক্সয়
লদক্সবন বক্সল বনয়ত কক্সরক্সেন। তাক্সত হয়ত দুবিৃক্ষ লশে হক্সব না বকন্তু তার বনক্সজর খাবার
িাগ কক্সর লনয়ার বনয়ক্সত বতবন লতা অন্তত বলক্সত পারক্সবন – লহ আল্লাহ আবম লতামার লদয়া
খাবার, আমার অন্য মুসবলম িাইক্সদর সাক্সে িাগ কক্সর লখক্সয়বেলাম। আমার মক্সন পক্সড় লসই
িাইক্সয়র কো লে োে পড়াক্সনা বাবদ বতন হাজার িাকা লপক্সয় লসিার লদড় হাজার বদক্সয় ধার
লশাধ কক্সরবেল আর বাবক লদড় হাজার চা-ববক্সক্রতা মামার বচবকৎসার জন্য বদক্সয় বদক্সয়বেল।
মক্সন পক্সড় একজন বয়স্কা খালাম্মা গত বেক্সর ললখা লখালা বচবিিা পক্সড় মাবির বযাঙ্ক বকক্সন
78 সুরা আল-ইমরান
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‘পাই-পাই অবিোন’ শুরু কক্সরক্সেন এ বের আমাক্সদর হাক্সত বকেু তু ক্সল লদক্সবন বক্সল। মক্সন
পক্সড় সিাক্সহ ববশ ঘন্িা গাক্সয় খািা িাকা পািাক্সত চাওয়া লসই িাইক্সক লে বজক্সজ্ঞস কক্সরবেল
“আমার লতা সুবদ বযাক্সঙ্ক স্টু ক্সিন্ি ললান আক্সে, আমার িাকা বক আপনারা লনক্সবন?” মক্সন
পক্সড় লস লবাক্সনর কো লে শুধুমাে আল্লাহক্সক খুশী করার জন্য শক্সখর বজবনস বকনক্সব বক্সল
জমাক্সনা িাকা বগক্সয়বেল বাে িক্সর। মক্সন পক্সড় আক্সরা অসংখয ‘মুখ না লচনা নাম’ আর না’ম
না জানা মুখ’ আল্লাহক্সক িাকা ধার বদক্সয়বেল পরকাক্সল তার কাে লেক্সক লফরত লনক্সবন
বক্সল।আল্লাহক্সক বক িাকা ধার লদয়া োয়? লসই আল্লাহক্সক োর লদয়া লচাখ লকাবি িাকা
বদক্সয়ও লকনা োয় না? োর লদয়া হাত লকাবি িাকা কামাই কক্সরও ক্লান্ত হয় না। োর লদয়া
অবেক্সজনিু কুর দাম কখনও িাকায় বহক্সসক্সব কক্সর লশে করা োক্সব না?
লেই আল্লাহ আমাক্সদর দু’হাত িক্সর সম্পদ বদক্সলন লসই আল্লাহ আমাক্সদর বলক্সলন – সবাইক্সক
বকন্তু লদইবন, লতামাক্সক বদলাম। লদবখ োক্সদর লদইবন তাক্সদর জন্য বক কর? েবদ িু খা মানুক্সের
মুক্সখ খাবার দাও তু ক্সল, তাহক্সল লস খাবার লেন আমাক্সকই খাওয়াক্সল। েবদ শীক্সত কাাঁপা
মানুেক্সদর গরম কাপড় বদক্সল লতা লজন, লতামার িাকা আবম ধার বহক্সসক্সব বনলাম। এই িাকা
আবম লতামাক্সক লফরত লদব, কত গুণ বাবড়ক্সয় লফরত লদব লসিা তু বম কল্পনাও করক্সত
পারক্সব না। আল্লাহর এই দয়ািা সাহাবারা বকেু িা উপলবব্ধ করক্সত লপক্সরবেক্সলন। তাই তাাঁরা
সারা বদন মজুবর কক্সর পাওয়া লখজুক্সরর িাগ অক্সন্যর হাক্সত তু ক্সল বদক্সয় বনক্সজরা হাবসমুক্সখ
উক্সপাস লেক্সকক্সেন। আল্লাহ এবং তার রসুলক্সক ঘক্সর লরক্সখ ঘক্সরর সব সম্পদ দান কক্সর
বদক্সয়বেক্সলন। আমাক্সদর ঈমান সাহাবাক্সদর মত নয়, তারা সব বদক্সয়ক্সেন, আমরা বক আমাক্সদর
বযাংক বযাক্সলক্সির দশ িাক্সগর একিাগ বদক্সত পাবর না? পিাশ িাক্সগর একিাগ? একশ
িাক্সগর একিাগ? ববশ্বাস কক্সরন বদক্সল কক্সম না, বাক্সড়। লকন বাক্সড় লসিা লে বদক্সয়ক্সে খাবল
লসই জাক্সন। বকিাক্সব বাক্সড় লসিা লে লদয়বন লস লকানবদনও বুঝক্সত পারক্সব না। আপবন সাহস
কক্সর বদক্সয়ই লদখুন।
লদক্সশ বজবনস-পক্সের দাম এবার লবশী, বকন্তু িাকা চক্সল োক্সি লসই লশ্রণীর হাক্সত োরা
ক্ষমতার সুবাক্সদ লশােক্সণর লমািব শুরু কক্সরক্সে। মানুক্সের পরক্সণ কাপড় লনই, শীক্সতর কাপড়
লতা দূক্সরর কো। এ ললখািা বচবিিা আমার মুসবলম িাইক্সদর মক্সন কবরক্সয় লদবার জন্য –
আবার সময় এক্সসক্সে আমাক্সদর সাধযমত শীক্সতর কাপড়-কম্বল বনক্সয় আপনার গ্রাক্সমর বাড়ী
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োবার, মিা এলাকায় োবার। ো পাবর, েতিু কু পাবর। ‘জাক্সগা’-ফাক্সগা বাদ বদক্সয় বনক্সজর
হাক্সত িাকা বনক্সয় োই, বনক্সজর গরীব আত্মীয়স্বজনক্সদর লদই, গ্রামবাসীক্সদর লদই। েতিা
সামক্সেৃ কুলাই, লদই। বনক্সজ লেক্সত না পাক্সরন লেক্সলক্সক পািাই, িাইক্সক পািাই, ববশ্বাসী
বন্ধুক্সক পািাই লে দাক্সনর িাকার মমৃ বুঝক্সব, লসিা বনক্সয় রাজনীবত করক্সব না, োর ন্যােয প্রাপয
তাক্সকই লদক্সব। মানুক্সের কষ্ট কাক্সে লেক্সক না লদখক্সল আমরা বুঝক্সত পারব না আমরা কত
িাল আবে।
ইহকাক্সল করা আল্লাহর দয়া লেন পরকাক্সল আমাক্সদর আিক্সক না লফক্সল। োক্সক বেবন েত
লবশী বদক্সয়ক্সেন তার বহসাব বকন্তু বিক তত কবিন। মুসবলম হক্সয় েবদ আমরা েবদ অকারণ
ববলাবসতা তযাগই না করক্সত পাবর, তাহক্সল বলব আমাক্সদর ইসলাম বজহবা বা বড়ক্সজার
অবয়ক্সব আিক্সক লগক্সে, মক্সন ু কক্সত পাক্সরবন। আমরা লেন শীক্সতর কাপড়গুক্সলাক্সক
আলমাবরক্সত আিক্সক না লরক্সখ বববলক্সয় বদক্সত পাবর। বযাংক্সকর িাকার সুদ বহক্সসব না কক্সর
আল্লাহর পুরস্কাক্সরর বহক্সসব কবর। মানুে লেন আমাক্সদর জীবন লদক্সখ ইসলাক্সমর স্বরূপ বচনক্সত
পাক্সর, আমাক্সদর আত্মতযাগ লদক্সখ ইসলামক্সক জীবনবযবিা বহক্সসক্সব লমক্সন বনক্সত পাক্সর।
আবমন।
২৩ েুল-বহজ্জা, ১৪৩২ বহজবর।
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জাফর ইকবাল সযার সমীক্সপেু
কত পণ বহক্সসক্সব আমার একিা বদনাম আক্সে। াকা িাবসৃবির োে োকাবিায় লসাবহানবাগ
লেক্সক কাজৃন হল অববধ সাইক্সকল চাবলক্সয় লেতাম বক্সল বন্ধুরা এ মক্সমৃ বনক্সদৃাে বিিকাবর মারত
লে আবম লেন সাইক্সকক্সলর বদক্সল বরকশা চাবলক্সয় োই; এক্সত আমার িাবসৃবি োওয়ার খরচ
লতা বাাঁচক্সবই সাক্সে দু’পয়সা কামাইও হক্সব। ববদ্রুপ বন্ধুত্বসুলি হক্সলও দাগ বকন্তু মক্সন একিু
কাক্সিই। এই আবম েখন মুহাম্মদ জাফর ইকবাল সযাক্সরর “লতামাক্সদর প্রশ্ন আমার উির”পড়লাম তখন লসই সব দাগ মুক্সে অহংকাক্সরর আল্পনা আাঁকলাম মক্সন – আমার লোি লবলার
বহক্সরা সাইক্সকল চাবলক্সয় কাজৃন হক্সল লেত, আবমও োই – বড় হক্সয় আবম বনশ্চয়ই তার মত
হক্সত পারব! আমার এ বহক্সরািবক্ত বনক্সয়ও কো শুনক্সত হক্সয়ক্সে – আমরা নাবক জাফর ইকবাল
লজনাক্সরশন – তার মত ললখার লচষ্টা কবর, তার মত কক্সর কো ববল। কোিা সতয ববধায়
খারাপ লাগক্সলও আপবি কবরবন।
আমার বহক্সরার অবিান লেক্সক জাফর ইকবাল সযাক্সরর পতন শুরু হয় একিা সাক্ষাতকার
পড়ার পর লেক্সক। বতবন এক প্রক্সশ্নর উিক্সর বলক্সলন “মানুক্সের উৎপবি ক্রমবববতৃন লেক্সক তা
মাধযাকেৃণ শবক্তর মত ধ্রুব সতয” ললব্বাবা! আবম লজক্সনবিক ইবেবনয়াবরং এর োে বহক্সসক্সব
ক্রমবববতৃন বনক্সয় অক্সনক ঘািাঘাবি কক্সরও লতা লকান বড় মাক্সপর ববজ্ঞানীক্সক বনুঃসক্সন্দহ
প্রমাণ বদক্সত লদখলাম না। এরপর সযাক্সরর আক্সরা সব আচরক্সণ খিকা বাড়ক্সতই োকল।
উনাক্সক লমইল করলাম – সযার, আবম অধম আপনার বড় িক্ত। আমার কিা প্রক্সশ্নর উির
লদক্সবন দয়া কক্সর –
১. আপবন বক আল্লাহক্সক একমাে উপাসয বহক্সসক্সব ববশ্বাস কক্সরন?
২. মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামক্সক আল্লাহর লপ্রবরত রসুল বহক্সসক্সব ববশ্বাস কক্সরন?
৩. পরকাক্সল সব বকেু র বহসাব বনক্সকশ হক্সব এিা মাক্সনন?
বতবন আমার লমইক্সলর উিক্সর বলক্সলন লতামার ো খুবশ লিক্সব নাও। আবম তাজ্জব হক্সয় উির
বদলাম – হ্যা না লতা বকেু বলুন, আপবন লেিা সতয মক্সন কক্সরন লসিা স্বীকার করক্সত আপবি
লকাোয়? বতবন উির বদক্সলন “আই লাি লহি লমইলস, আই হ্যাি আ লাজৃ কাক্সলকশন অফ
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লদম” োচ্চক্সল! এিাই আমার আনশশবলাবলত মহাপুরুক্সের আসল লচহারা? এরপক্সর পক্সদ
পক্সদ তার আদক্সশৃর প্রবত আমার মক্সন ঘ তণা ততরী হক্সয়ক্সে, বতবন ো বকেু আমাক্সদর বশক্ষা
ত া জক্সন্মক্সে। ইসলামববক্সরাধীতাক্সক
বদক্সয়ক্সেন তার লমাহনী ললখনীর মাধযক্সম - তার প্রবত ববতষ্ণ
োরা বশক্সল্পর পেৃাক্সয় বনক্সয় লগক্সে তার মক্সধয প্রেম আক্সলা অন্যতম। লসখাক্সন জাফর ইকবাল
সযাক্সরর সাম্প্রবতক ললখািা পক্সড় মক্সন হল বতবন তার মুক্সখাশ লেক্সড় লববরক্সয় আসক্সেন।
ইসলাক্সমর বযাপাক্সর তার লে চরম আপবি আক্সে লসিা বলার সৎ সাহস বতবন অজৃন কক্সরক্সেন।
বতবন আমার এ লখালা বচবির উির লদক্সবন এত বড় আশা কবর না, বকন্তু তার ববক্সবক্সক েবদ
নুযনতম লসৌজন্যতাক্সবাধ অববশষ্ট োক্সক তক্সব হয়ত বতবন এ ললখািা পক্সড় একবার লিক্সব
লদখক্সবন সযার, ফতু য়া পড়া লমক্সয় ববজ্ঞাপক্সনর সুবাক্সদ তরুন প্রজক্সন্মর প্রবতিবব হল, আর লে লমক্সয়িা
বনক্সজক্সক গুনহীন পক্সণযর মত বববক্র করক্সত চাইল না লস হল ঘক্সর বন্দী? কখনও ববশ্বববদযালয়
পড়ুয়া লকান মুসবলমাক্সক বজজ্ঞাসা কক্সর লদক্সখক্সেন লস লকন পদৃা কক্সর? আমার স্ত্রী মুসবলম
হবার পক্সর তার ববধমৃী মাক্সয়র বাসায় পদৃা না কক্সর োবার চাইক্সত না োওয়াই লবক্সে
বনক্সয়বেল। আমাক্সক লবাঝাক্সত পারক্সবন লকন লস জন্মদােী মাক্সয়র লচক্সয় এই পদৃাক্সক
অগ্রাবধকার বদল? ইসলাক্সমর প্রবত কতিা িালবাসা োকক্সল বনক্সজর মাক্সয়র িালবাসাক্সক
উক্সপক্ষা করা োয়? একজন মানুক্সের িাক্সলাবাসাক্সক অপমান করার অবধকার আপনাক্সক লক
বদল? আপবন লতা আমাক্সদর লোিক্সবলা লেক্সক লকবল ঘ তণা কক্সর বশবখক্সয়ক্সেন, িাক্সলাবাসার
মূলয আপবন বক বুঝক্সবন? পাবকস্তাবন লসনাবাবহনী ৭১ ো কক্সরবেল লসই জন্য েবদ লস সমক্সয়
জন্ম না লনয়া পাবকস্তানীক্সদরও ঘ তণা করক্সত হয় তাহক্সল লতা বাংলাক্সদক্সশর মানুে েত
বাংলাক্সদশীক্সক লমক্সরক্সে লস কারক্সণ সব বাংলাক্সদশীক্সদরও আমাক্সদর ঘ তণা করক্সত হক্সব? কক্সব
লশে হক্সব এই ঘ তণার শ তঙ্খল বববক্রয়া? োরা অপরাধ কক্সরবেল তাক্সদর লতা আপনারা বকেু
করক্সত পাক্সরনবন, সসম্মাক্সন লদক্সশ বফক্সর লেক্সত বদক্সয়বেক্সলন। আমাক্সদর প্রজক্সন্ম ববক্সদ্বক্সের বীজ
েবড়ক্সয় আসক্সল বক আপনাক্সদর বযেৃতার দায় বমিক্সব?
দুুঃবখত সযার, আমরা আপনার এই ঘ তণা-বযবসায় সি লদব না। লসৌবদ আরক্সব ববচার কক্সর
লদয়া ম ততু যদন্িক্সক ‘হতযাকান্ি’ বলা আমরা লমক্সন লনব না। কারণ লেবদন ১৬ বেক্সরর আবদুর
রহমান আল আওলাবকক্সক তার ১৭ বেক্সরর িাই সহ লড্রান ববমান লেক্সক বমসাইল েু ক্সড় মারা
www.i-onlinemedia.net

Contents
বাক্সের বাইক্সর

161

হক্সয়বেল লসিাক্সক আপনার হতযাকান্ি মক্সন হয়বন। লফলাবনক্সক েখন লমক্সর কািাতাক্সরর সাক্সে
ঝু বলক্সয় রাখা হক্সয়বেল লসিাক্সক আপনার বনষ্ঠুর মক্সন হয়বন। লে বনক্সজক্সক মুসবলম বক্সল দাবী
কক্সর তাক্সক আমরা িাই মক্সন কবর। বাংলাক্সদশী মুসবলম লেমন আমার িাই, আক্সমবরকান
মুসবলম লেমন আমার িাই, পাবকস্তানী মুসবলমও আমার িাই, লসৌবদ মুসবলমও আমার িাই।
পাবকস্তানীরা ববৃর, লসৌবদরা বনষ্ঠুর - এই ঘ তণার বীজ আমরা বুক লেক্সক লবর কক্সর লফক্সলবে।
আমাক্সদর িালবাসা আল্লাহর ওয়াক্সস্ত, তাক্সক খুশী করার জন্য। এই িাক্সলাবাসা বক োরা
বুঝক্সত লপক্সরক্সে, তারা জাক্সন একবদন এই মুসবলম িাইরা আমাক্সদর ববপক্সদ পাক্সশ এক্সস
দাাঁড়াক্সব। ইি-মাবকৃনীরা আমাক্সদর গযাস তু লক্সত না পারক্সল আগুক্সন জাবলক্সয় লদক্সব, িারতীয়রা
আমাক্সদর ফারাক্কা-বতস্তা-বিপাইমুখ বাাঁক্সধ, লফনবসবিক্সলর বন্যায় আমাক্সদর বতক্সল বতক্সল হতযা
করক্সব। ওক্সদর কাক্সে আক্সগ আপনারা আকাশ বববক্র কক্সরবেক্সলন, এখন মাবি বববক্র করক্সেন –
আমরা বকন্তু বিকই বুবঝ লক আমাক্সদর িাক্সলাবাক্সস আর লক আমাক্সদর বাাঁশ লদয়! আপবন
োক্সদর িাক্সলাবাসক্সত বলক্সবন আমরা তাক্সদর িাক্সলাবাবস না, আমরা বড় হক্সয়বে সযার; লক বন্ধু
লক শুত্রু লসিা আমরা বচনক্সত পারবে।
কওবম মাদ্রাসা বনক্সয় আপনার মায়াকান্না লদক্সখ আমার শুকক্সনা লিাাঁক্সি হাসক্সত বগক্সয় রক্ত
ঝক্সরক্সে। শাহজালাল ববশ্বববদযালক্সয় না এবার মাদ্রাসার োেক্সদর িবতৃ পরীক্ষার সুক্সোগ না
লদয়ার পায়তারা বেল? লশক্সে মানববক ববিাক্সগর িবতৃপরীক্ষায় এক মাদ্রাসা োে প্রেম হক্সয়
লদবখক্সয় বদল লে মাদ্রাসা বশক্ষার লেিু কু সীমাবিতা আক্সে তা আপনার মত মানুেক্সদর
উন্নাবসকতার কারক্সণ। বশক্ষার মূলয আপবন লবাক্সঝন িাকা কামাই করার মানদক্সন্ি – তাই
একিা লেক্সলর কলা বববক্রক্সক আপনার কাক্সে জীবক্সনর অপচয় মক্সন হয়। আমার কাক্সে তাক্সক
পাকা মানুে মক্সন হয়, বরকশাওয়ালা তরুণক্সক খাাঁবি মানুে মক্সন হয়। এরা বনক্সজক্সদর শরীক্সরর
ঘাম ঝবরক্সয় িাকা কামাই কক্সর বাসায় বনক্সয় োয়, অিু ক্ত িাই-লবান লদর মুক্সখ তু ক্সল লদয়।
এরা মগজ বববক্র কক্সর লদক্সশর ক্ষবত কক্সর না, লদক্সশর মানুেক্সক অন্যক্সদর কাক্সে বববক্র কক্সর
লদয় না। লসৌবদ শ্রবমকক্সদর বনক্সয় লতা অক্সনক মায়াকান্না কাাঁদক্সলন – এক্সদর লদক্সশ করার মত
কাক্সজর বযবিা করার লতা লকান কো বলক্সলন না । পবরবার লেক্সড় মানুে বক ববক্সদক্সশ গতর
খাক্সি বনক্সজর সুক্সখর জন্য? জাক্সনন লদক্সশ পািাক্সনা িাকায় সময় আমার ১৮ মাক্সসর লেক্সলিাক্সক
লদখার জন্য কতিা হাহাকার বমক্সশ োক্সক? আপনারা বহসাব কক্সরন ‘ফক্সরন লরবমক্সিি’ –
আমার স্ত্রীর, আমার মাক্সয়র অশ্রুর দাম আক্সে আপনাক্সদর কাক্সে? আমাক্সদর জন্য আপনার
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লকান স্বপ্ন লনই – আমরা লদক্সশ এক্সস লেন বকেু করক্সত পাবর লসই ইিাও লনই। ববক্সদক্সশ
োকুক, বপএইচবির কামলা খািু ক বকংবা আকাশ-লোাঁয়া দালাক্সনর বমস্ত্রী লহাক – িাকা
লপক্সলই লতা আপনারা খুবশ তাই না? লসৌবদ জল্লাদ এক লকাক্সপ কল্লা নামায় বক িয়াবহ কো!
আপনারা সুশীল কসাই – িাকা কামাক্সনার হাইক্সড্রাবলক লপ্রক্সস বচক্সপ চযাো কক্সর বতক্সল বতক্সল
মারক্সবন – এই না হক্সল সুক্সখর ম ততু য!
পারক্সবন কখনও আপনার পবশ্চমা বশক্ষার লমাড়কিা লেক্সড় লববরক্সয় এক্সস লদখক্সত লকন একিা
লেক্সল কওবম মাদ্রাসায় োয়? কারণ – দুক্সিা: হয় তাক্সদর বাক্সপক্সদর সরকারী প্রাইমারী স্কুক্সল
পড়াক্সনারও সামেৃয োক্সক না, নয়ত তাক্সদর বাবারা চায় তাক্সদর সন্তান আবলম লহাক।
আবলম মাক্সন বক লবাক্সঝন? লে মানুেক্সক আল্লাহর পািাক্সনা জ্ঞান লশখায়। এই জ্ঞান ‘বেওবর
অফ বরক্সলবিবিবির’ মত কক্সয়কবদন পর পর হুমবকর মুক্সখ পক্সড় না, ‘ লসন্ট্রাল িগমা অফ
লাইক্সফর’ মত একবদন হিাৎ উলক্সিা পক্সে হাাঁিা ধক্সর না। এিা ববববএ বিগ্রী না সযার, োক্সত
মানুেক্সক িু বলক্সয় ‘লগ্রাে’ এর কািৃ উধৃমখ
ু ী রাখক্সত লশখান হক্সব। এিা বার-এি-ল না োক্সত
লচার-েযাচ্চরক্সক মুবক্ত লদয়ার রাস্তা বাতলাক্সনা লশখাক্সব। লেিা পড়ক্সল িাকা আক্সস না লসিা
পক্সর বক লাি লসিা আবম আপনাক্সক লবাঝাক্সত পারব না। োরা ইসলাম বশক্সখক্সে, বুক্সঝক্সে
তাক্সদর কাক্সে এই দুবনয়ার বযাংক বযাক্সলক্সির লকান দাম লনই – এরা িাকা কামাই করার
লমবশক্সনর জায়গা লেক্সক মানুক্সের পেৃাক্সয় উিক্সত লপক্সরক্সে। ইসলাম লশখা আর লশখাক্সনার জন্য
লে মানুেগুক্সলা বনক্সজক্সদর জীবক্সনর পাবেৃব সুখ-স্বিলতাক্সক পবরতযাগ করল তাক্সদর অপমান
করার অবধকার লক বদল আপনাক্সক?
সযার, অেৃনীবতক্সত শ্রমবন্িক্সনর কো পক্সড়ক্সেন বনশ্চয়ই। আমাক্সদর লদক্সহর লকাে আর বিসুযর
মত আল্লাহ সমাক্সজও শ্রমবন্িন কক্সর লরক্সখক্সেন সমাজিা োক্সত চালু োক্সক। লমক্সয়রা লকামল
তারা এক ধরক্সণর কাজ করক্সব, পুরুেরা রুক্ষ তারা অন্য ধরক্সণর কাজ করক্সব। গাড়ীর িায়ার
োকক্সব বাইক্সর, লস শক্ত রাস্তার ঘেৃণ সহ্য করক্সব, বিউব োকক্সব বিতক্সর – লস িায়ারিাক্সক
ফু বলক্সয় সচল রাখক্সব। বিউব লকন সারাজীবন বিতক্সর োকক্সব – এই তবেময মাবন না বক্সল লস
েবদ রাস্তায় নাক্সম তক্সব কতদূর চলক্সব গাড়ী? লমক্সয়রা অবশযই বশবক্ষত হক্সব বকন্তু িাকা
কামাই তাক্সক করক্সতই হক্সব এ বদববয লক বদক্সয়ক্সে? বশক্ষার উক্সেশয বক লকবল বিবগ্র লনয়া
আর চাকবর করা? আমার স্ত্রী েবদ আমার লেক্সলর সাক্সে আক্সরা দশিা বাচ্চা পড়ায় আমার
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আপবি লনই, বকন্তু তাক্সক লকন আবম শতাব্দী বাক্সসর দমবন্ধ ধাক্কাধাবক্কর মক্সধয ঝু লক্সত ঝু লক্সত
গুলশাক্সন অবফস করক্সত পািাব? লস লে িাকা কামাই কক্সর আনক্সে তা েবদ লি-লকয়ার আর
লরবিক্সমি ফু ক্সিই খরচ হক্সয় োয় তাহক্সল লািিা হল বক? আমার স্ত্রী েবদ বযাংক্সক বা লমাবাইল
লকাম্পানীর কাস্টমার লকয়াক্সর হাজাক্সরা অজানা মানুক্সের লসবা করার লচক্সয় তার বপ্রয়জনক্সদর
লসবা করা লবশী পেন্দ কক্সর তাহক্সল লকন আবম তাক্সক ঘক্সরর বাইক্সর লেক্সত বাধয করব?
সামেৃযনুোয়ী আবম তাক্সক িাল খাওয়াক্সল লস েবদ খুশী োক্সক তাহক্সল আবম প্রবতবদন মাংশ
খাওয়ার ললাক্সি লকন নিা-পাাঁচিা মাবিন্যাশনাল লকাম্পানীর দাসীবগবর করক্সত বাধয করব?
লস ঘক্সর োকক্সব এিা তার ‘চক্সয়স’ – এখাক্সন আপনার এত গােদাহ লকন?
পক্সে খাবল পাক্সয় লবর হক্সল পাক্সয় ময়লা লাক্সগ, শক্ত নুবড়কণা পা ক্ষত-ববক্ষত কক্সর। সারা
প তবেবী চামড়ায় না ল ক্সক বনক্সজর পািা জুক্সতায় পুক্সর লফলাই বুবিমাক্সনর কাজ। লদশ স্বাধীন
হবার পক্সর আধুবনকতার লজায়াক্সর আপনারা সমাজক্সক লে লস্রাক্সত চাবলক্সয়ক্সেন তাক্সত
আত্মসম্মান রক্ষা করার সবক্সচক্সয় িাল উপায় পদৃা করা।
একিা লমক্সয় এই সরল েুবক্তিা বুক্সঝ বনক্সজক্সক ল ক্সক রাখক্সত স্বািন্দয লবাধ করক্সল আপনার
পরমতসবহষ্ণুতা হিাৎ পাবলক্সয় োয় লকন? আপনাক্সক লকন আপনার োেীর লচহারা লদক্সখ
বচনক্সত হক্সব? বচনক্সল আপনার কিা লপপার লববশ পাববলশ হক্সব? তার লগ্রি কত বাড়ক্সব? লস
লতা লদক্সহ পদৃা কক্সরক্সে, মগক্সজ না, তার লমধা বদক্সয় তাক্সক পবরমাপ করক্সত আপনার লকন
এত আপবি?
িাো আক্সন্দালক্সনর লবারখার অনুপবিবত েবদ নারী প্রগবত হয় তাহক্সল আজ লকন শাবড়র
অনুপবিবত ক্ষবয়ষ্ণু বািালীত্ব না হক্সয় আধুবনকতার লচহারা বনল? শাবড় পড়া লমক্সয়রা
আক্সন্দালন কক্সর লে িাো আনল লসিাক্সত লকন বজি-ফতু য়া পড়া লমক্সয়রা কো বলক্সে না?
তারা লে িাোয় কো বলক্সে তার নাম কী? সুদূর আক্সমবরকাক্সত লকন বাংলাক্সদক্সশর তরুন
প্রজন্ম িারতীয়ক্সদর সাক্সে বহবন্দক্সত কো বক্সল? বাবড়ক্সত বাবড়ক্সত ববক্সয়ক্সত বহবন্দ গান বাক্সজ,
আপনাক্সকও লসই চিু ল কো-সুক্সরর সাক্সে নাচক্সত লদক্সখবে। আপনার আপবি বক আসক্সল
এখাক্সন লে আমাক্সদর বহবন্দ গাক্সনর সাক্সে নাচক্সত রুবচক্সত বাক্সধ? একিা লমক্সয় স্বামীর বদক্সল
হাজাক্সরা মানুক্সের সামক্সন ববকত ত অিিবি কক্সর মনরেন করক্সব এিাক্সক আমরা প্রগবত ববল না
সযার, লনাংরাক্সমা ববল। একিা লেক্সল েিা লমক্সয়র সাক্সে শুক্সয় বাক্সপর পয়সা গুক্সণ সিমিাক্সক
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ববক্সয় করক্সব – এিা আমাক্সদর কাক্সে পববে লপ্রম মক্সন হয় না সযার, দুুঃবখত। এিা লুইচ্চাবম,
িন্িামী। আবম লম্বা জামা পলড়, মুক্সখ দাবড় লরক্সখ, লগাড়াবল অববধ পযান্ি গুবিক্সয় মাো বনচু
কক্সর পে চলব, আবম আমার তরুণ িাইক্সদর তা করক্সত বলব। আপবন আমার গাক্সয়
লমৌলবাক্সদর তকমা লদন, আমার একিু ও োয় আক্সস না।
সযার আপবন লেমন আপনার আত্মাক্সক এক অজানা প্রিু র কাক্সে বববক্র কক্সর বদক্সয়ক্সেন লতমন
আবমও আমার লদহ-মন-জীবন-মরণ আমার প্রিু আল্লাহর কাক্সে বববক্র কক্সর বদক্সয়বে। স্ত্রীসন্তানসহ পুক্সরা পবরবারক্সক উৎসগৃ কক্সরবে। শুধু আবম না সযার, আমার মত লাক্সখা মুসবলম
তরুণ আক্সে োরা বনক্সজক্সদর এিাক্সবই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী কক্সর বদক্সয়ক্সে বনক্সজক্সদর।
পাবকস্তাক্সন লকন এত জিী জাক্সনন সযার, কারণ লস লদক্সশর বকেু মানুে লদশবিক্সক আক্সমবরকার
কাক্সে বববক্র কক্সর বদক্সয়ক্সে। আমরা আমাক্সদর লদশক্সক কাক্সরা কাক্সে বববক্র করক্সত লদব না,
তাক্সত আপবন আমাক্সক বহজবুত তাহবরর িাক্সবন আর বশববর। জিী বযবসা মাবিবমবলয়ন
িলাক্সরর বযবসা, লদক্সশ জিী আক্সে এই হুজুগ তু লক্সত পারক্সল অক্সনক িাকা বিক্সক্ষ পাওয়া
োয়। আমাক্সদর তরুণ সমাজক্সক লুলা-কানা বাবনক্সয় সুশীল সমাজক্সক বিক্সক্ষ বযবসা করক্সত
লদব না, েবদ মক্সর োই লতা োব – আপনারা জিী বলক্সলও আল্লাহ জাক্সনন আমরা আমাক্সদর
লদশক্সক কত িালবাবস, লদক্সশর মানুেক্সক কত িালবাবস। কারণ আবম মুসবলম, আবম বনক্সজর
জন্য বাাঁবচনা, আল্লাহর জন্য বাাঁবচ।
আপবন আমাক্সদর বনক্সয় স্বপ্ন লদক্সখন না বকন্তু আমরা আমাক্সদর বনক্সয় স্বপ্ন লদবখ। বকন্তু লসই
স্বপ্ন শুধুই পাবেৃব লিাগ-ববলাক্সসর সুখস্বপ্ন না। প্রক্সতযকিা পুরুে লেন হালাল রুবে কামাই কক্সর
পবরবারসহ দু’লবলা লখক্সত পাক্সর লসই স্বপ্ন। প্রক্সতযকিা লমক্সয় লেন বশবক্ষত হয়, সন্তানক্সক
বনক্সজর স তবষ্টকতৃাক্সক বচনক্সত লশখায়, নীবতক্সবাধ লশখায় লসই স্বপ্ন। আমরা শুধু স্বপ্ন লদবখ না
সযার পবরকল্পনাও কবর। আমরা লস অনুোয়ী কাজ করার লচষ্টা কবর। আমাক্সদর এ লচষ্টায়
আপনার প্রিু লেমন খাপ্পা লতমবন আপবনও। বকন্তু ববশ্বাস কক্সরন আমরা আপনার উপর ক্ষু ব্ধ
নই, আপনার জন্য শবঙ্কত। আপবন োক্সক প্রিু বহক্সসক্সব বনক্সয়ক্সেন লস মানুেক্সক প্রতারণা কক্সর
সযার, লস বমেযা আশ্বাস লদয়। আপনার জন্য করুণা হয় সযার, আপবন এত বকেু বুঝক্সলন –
ইসলামিা লবাঝার লচষ্টা করক্সলন না? বেবন আপনাক্সক মাো িক্সর লমধা বদক্সলন, লসানা বদক্সয়
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গড়া ললখার হাত বদক্সলন তার ববরুক্সি কতক্ষণ েুি করক্সবন সযার? আর কতবদন েুি করক্সবন?
আপবন লে লহক্সর োক্সিন লসিা বক আমাক্সদর বড় হওয়া বক্সল বদক্সি না?
শ্রক্সিয় জাফর ইকবাল সযার, আবম আপনার বহদায়াক্সতর জন্য দু’আ কবর লেন আপবন
ইসলাক্সমর মমৃ বুক্সঝ মুসবলম হক্সয় মারা লেক্সত পাক্সরন। আবম লেন আমার তশশক্সবর বহক্সরার
জানাো পড়ক্সত পাবর।
১৬ েুল-বহজ্জা, ১৪৩২ বহজবর।
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আল্লাহর আইন
কন্ধকািা নাক্সম এক ধরক্সণর িূ ত আক্সে, োক্সদর নাবক মাো লনই। হলই না হয় িূ ত, মাো
োড়া বকিাক্সব লস লদক্সখ, কো বক্সল, আবার মানুেক্সক খুাঁক্সজক্সপক্সত ধক্সর িয় লদখায় - তা আমার
লবাক্সধ আক্সস না। তক্সব কন্ধকািা িূ ত না লদখক্সলও এক ধরক্সণর কন্ধকািা চারপাক্সশ
হরহাক্সমশাই লদবখ – এর নাম কন্ধকািা ইসলাম। ইসলাক্সমর মাো তাওবহদ - তা োড়া লদক্সহর
বাবক সব অি-প্রতযি অক্সকক্সজা। মুসবলম দাবীকারী অসংখয মানুেক্সক তাওবহদ ববহীন
কন্ধকািা ইসলাম কাাঁক্সধ বনক্সয় ঘুরক্সত লদখক্সলও আমরা লেন িয় না পাই, তাই আল্লাহ
কুরআক্সনর সুরা ইউসুক্সফ বক্সলক্সেন:
অবধকাংশ মানুে আল্লাহর প্রবত ববশ্বাস িাপন কক্সর, বকন্তু সাক্সে বশকৃও কক্সর।79
তাওবহদক্সক লবাঝাবার সুববধার জন্য আবলমরা বতন িাক্সগ িাগ কক্সরক্সেন, তার প্রেম দু’লিা
হল:


তাওবহদ-আর-রুবুববয়াত: আল্লাহর সাক্সে সম্পবকৃত, তার গুণাবলী ও কাক্সজ তাক্সক
একক মক্সন করা।



তাওবহদ-আল-উলুবহয়াত: মানুক্সের কাক্সজর সাক্সে জবড়ত, আল্লাহর িাক্সন অন্য
কাউক্সক/বকেু ক্সক এক্সন না বসাক্সনা।

এ দুক্সিাই গুরুত্বপূণ,ৃ একিাক্সকও অগ্রাহ্য করক্সল আল্লাহ োড় লদক্সবন না। তক্সব আমাক্সদর
কাক্সে ববক্সবচয হল মানুে িু ল কক্সর লকানিাক্সত? লবশীিাগ মানুে িু ল কক্সর তাওবহদ-আলউলুবহয়াক্সত। লেমন, আল্লাহ সববকেু বদক্সত পাক্সরন এ ববশ্বাস কম-লবশী সব মুসবলম কক্সর,
এিা তাওবহদ-আর-রুবুববয়াত। বকন্তু েখন লস মাজাক্সর োয় বকেু চাইক্সত তখন তার কাজিা
হয় তাওবহদ-আল-উলুবহয়াক্সত বশকৃ। কারণ লস িাবক্সে আল্লাহ লদন বিক আক্সে, বকন্তু ম তত
এই বুজগ
ু ৃ অক্সনক িাল বেল ববধায় তার কো শুক্সন আল্লাহ আমাক্সক একিু তাড়াতাবড় লদক্সবন।
অজ্ঞানতা লেক্সক জন্ম লনক্সয় বশকৃ এিাক্সব তাওবহদ-আল-উলুবহয়াতক্সক নষ্ট কক্সর বদক্সত পাক্সর।
79 সুরা ইউসুফ, ১২:১০৬
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তাওবহদ-আর-রুবুববয়াত বিক োকার পক্সরও তাওবহদ-আল-উলুবহয়াক্সত সমসযা হক্সত পাক্সর,
এবং এিাই লবশীিাগ সময় হয়। এোড়াও আক্সরা অক্সনক কাক্সজর মাধযক্সম মানুে তাওবহদআল-উলুবহয়াতক্সক নষ্ট করক্সত পাক্সর। ‘কন্ধকািা ইসলাম’ লক ‘আসল ইসলাম’ মক্সন করা
মানুক্সেরা তাওবহক্সদর লে গুরুত্বপূণৃ অংশ সম্পক্সকৃ অন্ধকাক্সর আক্সে তা হল ‘আল্লাহর আইন’।
মুসবলম নামধারী লকউ িাবক্সে ‘আল্লাহর আইন’ ববৃর, লকউ িাবক্সে লদক্সশ এই আইন না
োকক্সল বুবঝ আমরা সবাই কাবফর।
ন্যায়-অন্যায় এক্সককজন মানুে এক্সকক দতবষ্টিিী লেক্সক ববচার কক্সর। আজ লেক্সক দু’শ বের
আক্সগ লকান কত েক নীল চাে করক্সত না চাইক্সল তার স্ত্রী-কন্যাক্সক ঘর লেক্সক তু ক্সল নীলকুিীক্সত
বনক্সয় ধেৃণ করািা বব্রবিশ সাহক্সবক্সদর কাক্সে খুবই ন্যােয মক্সন হত, আজ তারা মুসবলম আইক্সন
ববচার অমানববক - এই মক্সমৃ কো লতাক্সল। আজ বব্রবিশ মন্ত্রীরা িাবক্সে সমকাবমতা মানুক্সের
অবধকার, হয়ত দুশ বের পর েখন লদখক্সব লদশ চালাক্সনার মানুে লনই, তখন আবার তারা
অন্য কো বলক্সব। আমরা মুসবলমরা তাই লকানিা বিক, লকানিা িু ল লসই ববচার আল্লাহর
হাক্সত তু ক্সল লদই লেন সকল েুক্সগ, সকল জাক্সতর মানুক্সের লক্ষক্সে ন্যায়-অন্যায় একই রকম
োক্সক। এক্সত ক্ষমতাক্সলািীরা আইনক্সক বনক্সজক্সদর সুববধায় বযবহার না করক্সত পাক্সর না,
আবার সাধারণ মানুে ন্যায় ববচার পায়, প তবেবীক্সত শাবন্ত োক্সক। মুসবলমরা অন্যাক্সয়র সংজ্ঞা
বনধৃারক্সণর জন্য লেমন আল্লাহর কাক্সে আত্মসমপৃণ কক্সর লতমবন লসই অপরাক্সধর সাজা কী
হক্সব তা জানক্সত আল্লাহর কাক্সেই বফক্সর োয়। আল্লাহর আইন মানুক্সের জন্য সবক্সচক্সয় লবশী
কলযাণ আনক্সব এবং লসই আইক্সনর কাক্সে আমাক্সদর সবার আত্মসমপৃণ করা উবচত – এই
ববশ্বাস তাওবহদ-আর-রুবুববয়াত। ববচাক্সরর লক্ষক্সে তাওবহদ-আল-উলুবহয়াত মাক্সন এই নয় লে,
আল্লাহক্সক একমাে আইনদাতা বহক্সসক্সব মানক্সত হক্সব, বরং তাক্সক সক্সবৃাচ্চ আইনদাতা বহক্সসক্সব
মানক্সত হক্সব। আল্লাহ বনক্সজ বকেু আইন প্রণয়ক্সনর সাক্সে সাক্সে বকেু মূলনীবত বশবখক্সয়
মানুেক্সকও আইন প্রক্সণতা হবার অনুমবত বদক্সয়ক্সেন। লসই মূলনীবতগুক্সলা বযবহার কক্সর
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এবং তার চারজন খবলফা আমাক্সদর জন্য ইসলামী
আইনবযবিার রূপক্সরখা বদক্সয় লগক্সেন। এিা বদক্সয় একজন মুসবলম শাসক শাসন করক্সবন,
একজন মুসবলম ববচারক ববচার করক্সবন – লসিা হক্সব তাওবহদ-আল-উলুবহয়াত।
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একজন মুসবলক্সমর কতৃবয আল্লাহর আক্সদশক্সক সবক্সচক্সয় লবশী গুরুত্ব লদয়া, লসিা েতদূর
সম্ভব বনক্সজর জীবক্সন প্রক্সয়াগ করা। আমরা এমন একিা সমক্সয় বাস করবে েখন প তবেবীর খুব
কম লদক্সশই আল্লাহর আইন প্রচবলত আক্সে। বকন্তু তার মাক্সন এই নয় লে আমাক্সদর বনক্সজক্সদর
জীবক্সন আল্লাহর আইন োকক্সব না। লদশ, সমাজ বা সমক্সয়র লদাহাই বদক্সয় জীবক্সন আল্লাহর
হুকুক্সমর গুরুত্ব কমাক্সনার অবকাশ লনই। সাধারণ মুসবলক্সমর কতৃবয একবিই:
“আল্লাহর অবাধয হক্সয় লকান আনুগতয লনই”80
অেৃাৎ আল্লাহর হুকুক্সমর ববক্সরাধীতায় অন্য লকান হুকুম লস মানক্সব না। এজন্য েবদ তাক্সক
লিাগাবন্তর বশকার হক্সত হয় তক্সব লসিাই তার জন্য পরীক্ষা োর বববনমক্সয় লস জান্নাত পাক্সব।
ফ্রাি েবদ প্রকাক্সশয বহজাব বনবেি কক্সর তাহক্সল লসখানকার মুসবলমরা লসখান লেক্সক বহজরত
কক্সর লকান মুসবলম লদক্সশ চক্সল আসক্সব। লসজন্য েবদ তাক্সদর জীবন োোর মান লনক্সম োয়,
কষ্ট করক্সত হয় – তারা লসিা করক্সব। আবখরাক্সত অনন্তকাক্সলর সুখ-শাবন্ত লিাগ করক্সত হক্সল
দুবনয়ার বকেু আরাম লতা তযাগ করক্সতই হক্সব।
লে লদক্সশর ববচার বযবিায় আল্লাহর আইন চক্সল না লসখাক্সন একজন মুসবলম উবকল বা
ববচারক হক্সবন না, আল্লাহ তাক্সক লকান না লকান একিা বরবেক্সকর বযবিা কক্সর লদক্সবন। আবম
এমন িাইক্সয়র কো জাবন বেবন ইংলযান্ি লেক্সক বযাবরস্টাবর পক্সড় লদক্সশ এক্সস ইসলাম লবাঝার
পক্সর লসই সাবিৃবফক্সকি আলমাবরক্সত তু ক্সল আইন বযবসায় ইস্তফা বদক্সয়ক্সেন - বতবন লতা না
লখক্সয় মক্সর োক্সিন না। হয়ত বতবন মাক্সস লাখ িাকা কামাই করক্সেন না, বকন্তু বতবন লতা
আবখরাত কামাই করক্সলন। লকান মুসবলম অধুযবেত রাষ্ট্র মানুেক্সক বশকৃ করক্সত বাধয কক্সর
এমন অবিা খুব কমই হয়। েবদ আমাক্সদর রাষ্ট্র এবং সমাজ ইসলাম অনুোয়ী চক্সল লসিা
আমাক্সদর লসৌিাগয, কারণ লসখাক্সন বফতনা কম োকক্সব বক্সল আমরা সহক্সজ ইসলাম পালন
করক্সত পারব। তারপক্সরও রাষ্ট্র বকন্তু আমাক্সদর হক্সয় ইসলাম পালন কক্সর লদক্সব না; আমাক্সদর
বনক্সজক্সদর জীবক্সন বনক্সজক্সদরক্সকই ইসলাম আনক্সত হক্সব। আবার রাষ্ট্র েবদ ইসলাম লমাতাক্সবক
না চক্সল, বকন্তু আবম েবদ বনক্সজর বযবক্ত ও সমাজ জীবক্সন েোসাধয তাওবহদ বাস্তবায়ন কবর
লসিাই আমার জন্য েক্সেষ্ট। রাষ্ট্রক্সক ইসলামসম্মত িাক্সব চালাক্সনার দাবয়ত্ব রাষ্ট্রপ্রধাক্সনর,
80 সহীহ বুখাবর – ৭২৫৭, সহীহ মুসবলম - ১৮৪০
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আমার নয়। আমার কতৃবয তাক্সক িাল কাজ সাহােয করা, তার ইসলাম ববক্সরাধী নয় এমন
সকল আক্সদশ মানা এবং ইসলাম ববক্সরাধী আক্সদশ অমান্য করা। েবদ রাষ্ট্র অননসলাবমক
আক্সদশ মানক্সত এমনিাক্সব বাধয কক্সর লে লসিা না করক্সল ম ততু য অবনবােৃ তাহক্সল আল্লাহ
লসক্সক্ষক্সে আল্লাহ োড় বদক্সয়ক্সেন, কারণ বতবন কাউক্সক তার সাধযাতীত লকান কাক্সজর িার
লদন না।81 ইবক্সন আব্বাক্সসর সূক্সে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম লেক্সক ববণৃত
হলয়ক্সে লে, আল্লাহ মুসবলম উম্মাহর িু ল করা, িু ক্সল োওয়া এবং বাধয হক্সয় করা অপরাধ
ক্ষমা কক্সর বদক্সয়ক্সেন।82
তাওবহদ-আল-উলুবহয়াত একজন মানুে কত বনখুাঁত িাক্সব পালন করক্সত পারল তার উপর
বনিৃর করক্সব আবখরাক্সত তার পুরষ্কার। ধরা োক রাষ্ট্র আইন করল: লেক্সল ও লমক্সয়ক্সক সমান
সম্পবি বদক্সত হলব। একজন বাবা বদক্সলন না, বতবন তার সন্তানক্সদর বুবঝক্সয় বলক্সলন:
ইসলাক্সমর ববধানানুোয়ী লেক্সল, লমক্সয়র বদ্বগুণ পাক্সব। এখাক্সন রাষ্ট্র বক করক্সব? বাসায় এক্সস
লখাাঁজ বনক্সয় োক্সব কাক্সক কতিু কু লদয়া হল? না, এতিা তদারবক করা সম্ভব না। এক্সক্ষক্সে
আল্লাহর হুকুম মানার জন্য লসই বাবার সবদিাই েক্সেষ্ট। ধবর, ঐ বাবার এক লমক্সয় ইসলাম
মাক্সন না ববধায় আদালক্সত বগক্সয় মামলা কক্সর, সমান সম্পবি বজক্সত বনল। এখাক্সন তাওবহদআল-উলুবহয়াতক্সক খন্িন করল লমক্সয়, বাবা নয়। এখাক্সন রাক্সষ্ট্রর আইনপ্রক্সণতা আল্লাহর
আইক্সনর ববপক্সক্ষ আইন কক্সর কুফবর করক্সলন, ববচারক লসই আইন বদক্সয় ববচার কক্সর কুফবর
করক্সলন এবং লমক্সয় আল্লাহর আইক্সনর বদক্সল মানুক্সের আইক্সনর ববচার কামনা কক্সর কুফবর
করল। অেচ বপতা তাওবহদ-আল-উলুবহয়াত রক্ষা করক্সলন কারণ বতবন আল্লাহর অবাধয হক্সয়
রাক্সষ্ট্রর আইন লমক্সন িাগ কক্সরনবন। আবার, ধরা োক লকান লদক্সশ লমক্সয়রা অক্সধৃক সম্পবি
পাক্সব এ ইসলামী আইনিাই সরকারী আইন। বকন্তু লকান লমক্সয় েবদ লসই ইসলামী আইনিা
ঘ তণা কক্সর – আল্লাহক্সক অসমবন্িনকারী মক্সন কক্সর, তাহক্সল লস অক্সধৃক সম্পবি লপক্সয়ও কুফর
আকবার করল। অপরবদক্সক আক্সগর লপ্রক্ষাপক্সি বাবা তার বনক্সজর অবজৃত সম্পদ লমক্সয়ক্সক
সমান িাগ বদক্সত বাধয হক্সয়ও তাওবহদ অক্ষু ন্ন রাখক্সলন।

81 সুরা আল-বাকারা, ২:২৮৬
82 ইবক্সন মাজাহ, বায়হাবক, ইমাম নববীর ৪০ হাবদস
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আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করক্সল তাক্সক শাবস্ত লপক্সতই হক্সব, হয় ইহকাক্সল নয়ত পরকাক্সল;
এপাক্সর লচাক্সরর হাত কািা লগক্সল ওপাক্সর লস জাহান্নাক্সমর শাবস্ত লেক্সক লবাঁক্সচ লেত। বকন্তু
আমাক্সদর রীবতক্সত বশবক্ষত লচারক্সক প্রক্সমাশন লদয়া হয় লেন লস আক্সরা বড় চু বর করক্সত পাক্সর।
বোঁচক্সক লচারক্সক লজক্সল লরক্সখ সৎ মানুেক্সদর কক্সরর িাকায় োকা-খাওয়া সহ ঘাাঁঘু অপরাধীক্সদর
কাে লেক্সক লট্রবনং লনয়ার বক্সন্দাবস্ত কক্সর লদয়া হয়। আল্লাহর আইন োকক্সল হয়ত এরা শুধক্সর
লেত; অেচ বব্রবিশক্সদর লেক্সক নকল কক্সর ততরী করা আইনবযবিা অপরাধীক্সদর লোি শয়তান
লেক্সক বড় শয়তান বানায়! আল্লাহর আইক্সনর হাত আসক্সলই লম্বা - লসিা প তবেবী লেক্সড় কবর,
কবর লেক্সড় ববচার বদবস পেৃন্ত লপৌেক্সব। তা শুধু সাধারণ অপরাধীক্সদর ববচার করক্সব না,
আমারও ববচার করক্সব। বাংলাক্সদক্সশর সরকার আমাক্সদর মসবজক্সদ লেক্সত বাধা বদক্সি না, বকন্তু
আমরা তাও লকন আোন লশানা সক্সত্ত্বও বাসায় সলাত পড়বে? লে মহান আল্লাহ বেনাকারীক্সক
পাের বনক্সক্ষক্সপ হতযার আক্সদশ বদক্সয়ক্সেন, লসই বতবনই লতা পুরুেক্সদর জামাক্সত সলাত পড়ক্সত
হুকুম কক্সরক্সেন83। আমাক্সদর পযাক্সন্ির ঝু ল লকন লগাড়াবলর বনক্সচ? লকন আমাক্সদর দাবড় লচাঁক্সে
পবশ্চমা সংজ্ঞায় লধাপ-দুরি হক্সত হক্সব? লকন সুদী বযাক্সঙ্ক আমার িাকা োকক্সব?
লদক্সশ আল্লাহর আইন আনার পূবৃশতৃ বনক্সজক্সদর জীবক্সন তাওবহদ পুক্সরাপুবর বাস্তবায়ন করা।
সমাক্সজর একিা উক্সল্লখক্সোগয সংখযক মানুে েতক্ষণ না তাওবহদ না বুঝক্সে, না মানক্সে
ততক্ষণ লদক্সশ আল্লাহর আইন প্রবতষ্ঠা হক্সব না। “আল্লাহর আইন চাই, সৎ ললাক্সকর শাসন
চাই” – ললাগান লদয়া দলগুক্সলাক্সক মসনক্সদর লকাণায় বগক্সয় বসা জন্য আল্লাহর রসুলক্সক
ত লমক্সন বনক্সয়ক্সে। এরপক্সরর পাাঁচ বেক্সর পক্সদ পক্সদ আল্লাহর আইন
উক্সপক্ষা কক্সর নারী লনতত্ব
অপমাবনত হক্সয়ক্সে, প্রবতবষ্ঠত হয়বন। তাওবহদ িূ লুবন্িত হক্সত লদক্সখবে শহীদ বমনার নামক
কায়াহীন মূবতৃক্সত ফু ক্সলল তনক্সবৃদয অপৃক্সণ। ইসলাম প্রচারকারী কুক্সয়তী এনবজও বন্ধ হক্সয়ক্সে,
অেচ একই সমক্সয় িীষ্টধমৃ প্রচারকারীর েদ্মক্সবক্সশর শত এনবজও লদশ িাঙার েড়েন্ত্র করার
অনুমবত লপক্সয়ক্সে। রাজশাহী ববশ্বববদযালক্সয়র অধযাপক তাওবহক্সদর পক্সক্ষ কো বলার অপরাক্সধ
ববনা ববচাক্সর বেক্সরর পর বের কারাক্সিাগ কক্সরক্সেন, আর এবদক্সক মুক্তমনা-সচক্সলরা
ইসলামক্সক অপমান করার বফ্র লাইক্সসি লপক্সয়ক্সে।

83 http://www.islamqa.com/en/ref/72398
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আমাক্সদর সমাক্সজ োরা প্রেম লেক্সকই তাওবহক্সদর মূল অংশগুক্সলার বদক্সল আল্লাহর আইন
বনক্সয় লমক্সত আক্সেন তারা আসক্সল লিক্সব লদখক্সেন না লে, আল্লাহর আইন অক্সনক গুরু দাবয়ত্ব,
অক্সনক শবক্তশালী এক অস্ত্র। এ অস্ত্র আল্লাহ রাম-শাম-েদু-মধুর হাক্সত তু ক্সল লদক্সবন না,
আমাক্সদর বনরাপিার জন্যই লদক্সবন না। আমাক্সদর লদক্সশর সন্ত্রাসীরা পাাঁচশ িাকা বদক্সল মানুে
খুন কক্সর লদয়। তখন আর কষ্ট কক্সর খুন করা লাগক্সব না, একিা বাজাক্সরর লমক্সয় আর চারজন
বমেযা সাক্ষী – সবাইক্সক একশ িাকা কক্সর বদক্সয় কাজীর কাক্সে বনক্সয় লগক্সলই খুব সৎ একজন
মানুক্সেরও ম ততু যদক্সন্ির বযবিা কক্সর লফলা োক্সব। সম্প্রবত লসৌবদ আরক্সব চার বের ধক্সর ববচার
চলার পক্সর লদয়া ম ততু যদক্সন্ির আলদক্সশ এ লদক্সশর িাল িাল মুসবলমরা লেিাক্সব প্রবতবক্রয়া
লদবখক্সয়ক্সে তাক্সত আমাক্সদর বুক্সঝ োওয়া উবচত তাওবহক্সদর শীেৃ নয়, তাওবহক্সদর মূল লেক্সক
কাজ শুরু করক্সত হক্সব। আল্লাহ আল-হাবকম, বতবন সবৃ-ববজ্ঞ, বতবন আল-আবদল, বতবন
সবৃাবধক ন্যায়ববচারক, তাওবহদ-আল-আসমা-ওয়াস-বসফাক্সতর এই প্রােবমক বজবনসগুক্সলা
োরা জাক্সন না, তাক্সদর মাক্সঝ ইসলামী আইন কাবয়ম করার স্বপ্নিা খুবই উচ্চাবিলাসী। লে
জাবত মানুেক্সক বপবিক্সয় মারাক্সক ন্যায়ববচার িাক্সব, লে লদক্সশ ববচারকক্সক িাকা বদক্সয় বকক্সন
লফলা োয়, পিাশ িাকাক্সত আদালক্সতর সামক্সন সাক্ষী িাড়া পাওয়া োয়, পুবলশক্সক আলুপিক্সলর মত লবচা-লকনা করা োয় – লস লদক্সশ ইসলাবম আইন বদক্সয় নক্সষ্টরা সুববক্সধ বনত, সৎ
মানুক্সেরা আক্সরা লবশী অতযাচাবরত হত। লে লদক্সশর মানুে পীক্সরর তাববে বনক্সয় িাকাবত
করক্সত োয়, কবর েু াঁক্সয় আশীবৃাদ বনক্সয় বনবৃাচনী প্রচারণা শুরু কক্সর, মাবির একিা মূবতৃক্সক মা
লিক্সক হাবতর বপক্সি কল্পনা কক্সর িাল ফসক্সলর তবজ্ঞাবনক বযাখযা লদয়, সংববধাক্সন “আল্লাহর
উপর িরসা” – কোবি োকায় লজ্জা পায়; লস লদক্সশ আল্লাহর ববধান আসক্সব বকিাক্সব? এ
লদক্সশর বববশষ্ট ইসলামী-কবমউবনস্ট ববপ্লবী ফক্সতায়া লদন: ইসলাক্সম লকান শাবস্তর ববধানই
লনই, এিা ববন ইসরাইলক্সদর েড়েন্ত্র – এমন ইসলামী আক্সন্দালক্সনর হাত লেক্সক আল্লাহ
আমাক্সদর বহফাজাত করুন।
আমাক্সদর মূল সমসযা হল আমরা মানুেক্সক ইসলাম মানাক্সত উন্মখ
ু , বনক্সজরা মানক্সত রাজী
নই। আমরা লকবলই িু ক্সল োই লে, আল্লাহর সামক্সন আমার কাক্সজর জন্য আমাক্সক জবাববদহী
করক্সত হক্সব, অক্সন্যর কাক্সজর জন্য না। অক্সন্যরা কী কক্সরবেল লস লদাহাই বদক্সয় লসবদন মুবক্ত
পাওয়া োক্সব না। আবম আল্লাহর আইন চাই – সবার আক্সগ লস আইক্সনর সামক্সন হািু লগাঁক্সড়
বসব আবম বনক্সজ, আমার পবরবার, তারপর আমার অধীক্সনর োরা আক্সে তাক্সদর সবাই। োরা
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আল্লাহর আইক্সনর ববক্সরাধীতা করক্সে তাক্সদর আক্সগ লবাঝাব: আল্লাহ লক? তাওবহদ কী? লা
ইলাহা ইল্লালাহ বক্সল মুসবলম হবার মাক্সন কী? হক্সত পাক্সর আবম একা, বকন্তু আল্লাহ লতা
লদখক্সবন আবম কতিা লচষ্টা কক্সরবেলাম এবং বকিাক্সব কক্সরবেলাম। ব তবষ্টর প্রেম লোট্ট লফাাঁিািা
েখন পাবনর বুক্সক আাঁেক্সড় পক্সড় তখন লস জায়গািাক্সক লকন্দ্র কক্সর লোট্ট একিা ল উ ওক্সি।
লসই ল উিা তার চারপাক্সশ খুব ম তদু আক্সলাড়ন ততরী কক্সর। েখন এমন হাজারিা ব তবষ্টকণা
লনক্সম আক্সস আকাশ লেক্সক তখন বরমবঝম শক্সব্দর জন্ম হয় পাবনর কম্পক্সন। েখন বেৃণ
চলক্সতই োক্সক তখন পুকুক্সরর পাবন প্লাববত হয়, চারপাক্সশর বাাঁধািা বিবিক্সয় োয়। আল্লাহ লেন
আমাক্সদর এই ব তবষ্টকণাক্সদর দক্সল একবি ববন্দু হবার সুক্সোগ লদন। আবমন।
১৮ েুল-ক্বাদা, ১৪৩২ বহজবর।
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লিসবিবন না শয়তানী?
খুব লবশী বদন আক্সগর কো নয়। লকাকাক্সকালা তখন পাওয়া লেত কাক্সচর লোি লবাতক্সল।
মাক্সঝ মক্সধযই বববক্র বাড়াক্সনার জন্য এর ধাতব াকবনর বনক্সচর গুিধক্সনর ললাি লদখাক্সনা হত।
হয়ত এক লকাবি লবাতক্সলর মক্সধয একবিক্সত গাবড়রেবব, বতনবিক্সত লমাির সাইক্সকক্সলর েবব
আর একশবিক্সত বি-শাক্সিৃর েবব এক্সক বাজাক্সর লেক্সড় লদয়া হত। মানুেজনক্সক লপপার,
বিবিক্সত এমনিাক্সব ববজ্ঞাপক্সন িু বলক্সয় লদয়া হত লে পবরসংখযাক্সনর বশক্ষকও মক্সন করক্সতন
লকাক লখক্সলই গাবড় পাওয়া োক্সব। আর গাবড় না বমলক্সলও বনক্সদন পক্সক্ষ লমাির সাইক্সকল লতা
বমলক্সবই। ফলাফল - লকাক্সকর রমরমা বযবসা হত। আি লাখ িাকার পুরষ্কার আর বাক্সরা লাখ
িাকার ববজ্ঞাপন - একুক্সন ২০ লাখ িাকা খরচ কক্সরপ্রবত লবাতল মাে দুই িাকা লাক্সিও
দু’লকাবি িাকা হাবতক্সয় বনত ধুরন্ধর লকামল পানীক্সয়র লকাম্পাবনগুক্সলা। অবিা এমন হল লে
লশক্সে হাইক্সকািৃ এ ধরক্সণর আগ্রাসী ববপণন বন্ধ করক্সত বনক্সদৃশ বদক্সত বাধয হক্সয়বেল।
মাক্সকৃবিং বা ববপণক্সনর সবক্সচক্সয় বড় অস্ত্র মানুক্সের ললাি। আর এই ললাি বযবহার কক্সর েত
ধরক্সণর লনাংরা বযবসা বিক্সক আক্সে তার অন্যতম হল এমএলএম বা মাবি ললক্সিল মাক্সকৃবিং।
আমার এ নাবতদীঘৃ জীবক্সন বহু এমএলএম লকাম্পাবনক্সক আসা োওয়া করক্সত লদক্সখবে, বকন্তু
ইস্ট ইবন্িয়া লকাম্পাবনর মত সফলিাক্সব পুক্সরা একিা লদশক্সক অক্সক্টাপাক্সসর মত জবড়ক্সয়
ধরক্সত লপক্সরক্সে লিসবিবন ২০০০ বলবমক্সিি।
চার মাস আক্সগ লেক্সক েখন এই ললখার প্রস্তুবত শুরু কবর -এক্সদর বই, পবেকা, বসবি, লট্রবনং
মযাক্সিবরয়াল লোগাড় কক্সর লদখক্সত লদখক্সত তখন লেক্সকই এক্সদর ধূতৃতার সূক্ষ্মতায় আশ্চেৃ
হক্সয় োই। এক্সদর সাফক্সলযরকারণ ববক্সশ্লেক্সণ আবম বতনবি মূল ববেয় লপক্সয়বে –
১. বনয়মতাবন্ত্রকতা,
২. ধমৃীয় ও সামাবজক অপবযাখযা,
৩. ললাক্সির পারমাণববক ববক্সফারণ।
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এক্সদর প্রবতিা কাজ লদক্সশর প্রচবলত আইন লমক্সন করা হয়, প্রবতবি আইক্সনর ফাাঁক-লফাাঁকর
কাক্সজ লাগাক্সনার জন্য একবি দক্ষ আইনজীবব দল লপাো হয়। কর আদায় হয় কড়ায় গন্িায়
লেন সরকাক্সরর মুখ বন্ধ োক্সক। খুব উচু মাক্সনর একাউবন্িং সফিওয়ার বদক্সয় প্রবতিা বহসাব
সংরক্ষণ করা হয়। লপপারওয়াকৃ এমনিাক্সব করা হয়, চু বক্তগুক্সলা এমনিাক্সব সাজাক্সনা হয়
পাক-হানাদার বাবহনীর অতযাচার লকৌশক্সলর মত। কাক্সচর লবাতক্সল গরম পাবন িক্সর পাক্সয়র
তলায় মারক্সল লকান দাগ পক্সড়না, বকন্তু এত বযােযা হয় লে অতযাচারী বযবক্ত দাাঁড়াক্সতই
পাক্সরনা, পাবলক্সয় োওয়া লতা দূক্সরর কো। একবার লে লিসবিবনর সাক্সে বযবসায় ু ক্সক পক্সড়ক্সে
তার দুবি রাস্তা লখালাোক্সক -ক্ষবত সহ্য কক্সর চু পচাপ পাবলক্সয় োওয়া নয়ত লিসবিবনর অংশ
হক্সয় আক্সরা মানুেক্সদর বশকার কক্সর বনক্সজর ক্ষবতক্সক লাক্সি বদক্সল লদয়া।
লিসবিবনর বনজস্ব শরীয়া লবার্ি আক্সে, সবতযকার অক্সেৃই অেৃ বদক্সয় লপাো বকেু আবলম
আক্সে। এক্সদর কাজ আল্লাহর আইনক্সক অপবযাখযা করা। এই অপবযাখযা লক্ষে ববক্সশক্সে িুল লেমন ববক্সয়র আক্সগ খাবদজা (রাুঃ) এর সাক্সে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম লে
মুদারাবা বযবসা বেল তা নাবক এমএলএম বেল। আবার কখলনা তা খুবই সূক্ষ্ম, লেমনলনিওয়াবকৃং এর সাক্সে পণয ববক্রয়ক্সক েুক্ত কক্সরক্সে বকন্তু তার জন্য আলাদা আলাদা চু বক্তপে
করার মাধযক্সম এরা মবদনা ববশ্বববদযালয় লেক্সক পাশ কক্সর আসা আবলমক্সদরও লধাাঁকা
বদক্সয়ক্সে। এরা িাড়া কক্সর কবব-সাবহবতযক, ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষক, এমবপ-মন্ত্রীক্সদর তাক্সদর
অনুষ্ঠাক্সন আক্সন। এরা সবাই অকুন্ি কক্সন্ি লিসবিবনর প্রশংসা কক্সর, লবকারত্ব দূর করার মহান
প্রয়াক্সসর সাবিৃবফক্সকি লদয়। সাধারণ মানুক্সের ঘাড় িাঙাক্সক এরা লদক্সশর উন্নবতর জন্য কাজ
বক্সল তকমা লদয়, তাক্সক শুধু কমৃ না বরং পূণযকমৃ, পববে দাবয়ত্ব বহক্সসক্সব লদখক্সত বক্সল।
এমএলএম তো লিসবিবনর মূল বযবসা লে ইসলাম সম্মত নয়, মানবরবচত আইনক্সক পুাঁবজ
কক্সর মানুে িকাক্সনার একিা লখলা তা শ্রক্সিয় সহকমৃী বজয়াউর রহমান মুনশীর “ইসলাক্সম
মাবি ললক্সিল মাক্সকৃবিং (এমএলএম) এরববধান” শীেৃক ললখাবিক্সত স্পষ্টিাক্সব তু ক্সল
ধক্সরক্সেন। এবি ি. মানেুক্সর ইলাহীর সম্পাদনার পর ইসলামহাউস ওক্সয়বসাইক্সি84 সংরবক্ষত
হক্সয়ক্সে। ববস্তাবরত আক্সলাচনার সুক্সোগ না োকক্সলও এক কোয় বলক্সল - লে কাজ করক্সব লসই
ফলক্সিাগ করক্সব এিাই ইসলাক্সমর মূলনীবত। লকান ঝু াঁবক োড়াই বক্সস বক্সস আমার লমহনক্সতর
84 http://www.islamhouse.com/p/344613
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লাি লুিক্সব আপলাইক্সনর একশ জন - এই বািপারী ইসলাক্সম লনই।আবম লকান বকেু বববক্র
করক্সল আবম কবমশন লপক্সত পাবর, বকন্তু অন্য লকউ নয়।
এগুক্সলা লগল লিসবিবনর বাবহ্যক রূপ। বকন্তু এর লে লচহারািা আবলম বকংবা তাবত্ত্বক - োরাই
লিসবিবনর বাইক্সরর ললাক তারা ধরক্সত পারক্সেনা লসিাই এর সবক্সচক্সয় িয়াবহ বদক। আর তা
হক্সি লিসবিবনর লব্রন-ওয়াশ। এর পবরচালক্সকর িাোয় তারা মানুেক্সক লপ্রাগ্রাম কক্সরন
লেিাক্সব একিা লরাবিক্সক মযাবশন লযাংগুক্সয়ক্সজ লপ্রাগ্রাম করা হয়। এই লব্রন-ওয়াশ লশে হক্সল
লস একবি নতু ন মানুক্সের পবরণত হয়। এই নতু ন মানুে সকল নীবতক্সবাধ, ববক্সবচনাক্সবাধ
আস্তাকুক্সড় লফক্সল লিসবিবন সাম্রাক্সজযর একবি িাইরাক্সস রূপান্তবরত হয়। তখন লেক্সক এ আর
একা একা বাাঁচক্সত পাক্সরনা, পরজীবব িাইরাক্সসর মত অন্য সুি মানুেক্সক লস আক্রমণ কক্সর।
দখল করক্সত সফল হক্সল হয় লস লচষ্টা কক্সর লসিারও মনুেযত্ব নষ্ট কক্সর আক্সরকিা িাইরাস
ততরী করক্সত। োরা জীবববজ্ঞান পক্সড়ক্সেন তারা বুঝক্সবন -িাইরাক্সসর লাইক্সসাক্সজবনক
জীবনচক্সক্রর মত এখাক্সনও এক্সকর পর এক চক্র চলক্সতোক্সক েতক্ষণ না পুক্সরা লদহিাই দখল
হক্সয় োয়।
এই বযাপারিা বকিাক্সব কাজ কক্সর তা লবাঝার জন্য আমাক্সদর আক্সগ ‘দাসত্ব’ - এই বযাপারবি
বুঝক্সত হক্সব। দাস বা লগালাম বলক্সত আমাক্সদর লচাক্সখর সামক্সন লে দতশযবি িাক্সস তা হল পাক্সয় লববড় পড়া বকেু শ তংখবলত মানুে োরা প্রিু র আক্সদক্সশ কাজ কক্সর চক্সলক্সে, আক্সদক্সশর
বাইক্সর লগক্সলই তাক্সদর চাবুক মারা হক্সি। দাস আর চাকক্সরর পােৃকয হক্সি -দাস পরাধীন
আর চাকর স্বাধীন। চাকর কাজ করার বববনময় পায়, কাজ না িাক্সলা লাগক্সল লেক্সড় চক্সল োয়।
বকন্তু দাক্সসর িাক্সলা লাগুক আর না লাগুক তাক্সক কাজ কক্সরই লেক্সত হয়।চাকক্সরর service
আর দাক্সসর slavery এর মক্সধয পােৃকয হল স্বাধীনতা। আমরা জাবন আল্লাহ আমাক্সদর স তবষ্ট
কক্সরক্সেন তার দাসক্সত্বরজন্য। বকন্তু এই দাসক্সত্বর সাক্সে আক্সগর দতশযপক্সির দাসক্সত্বর পােৃকয
কী? এখাক্সনও পােৃকয স্বাধীনতা!
একজন মানুে কখক্সনাই শখ কক্সর, খুবশ হক্সয় অন্য একজক্সনর মানুক্সের ক্রীতদাস হয়না, হবার
লকান কারণওক্সনই। বকন্তু একজন মুসবলম খুবশ মক্সন, লস্বিায় আল্লাহর কাক্সে বনক্সজরস্বাধীনতা
বববক্র কক্সর লদয়। লকন?
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আলহামদুবলল্লাবহ রবব্বল আলাবমন -সব প্রশংসা এই ববশ্ব চরাচক্সরর প্রবতপালক্সকর জন্য বেবন
আমাক্সক, আমার চারপাক্সশর সব বকেু ক্সক স তবষ্ট কক্সরক্সেন, প্রবতপালন করক্সেন। - তাওবহদ আর
রুবুববয়াহ।
আর রহমাবনর রবহম -বতবন তার পরম দয়া বদক্সয় আমাক্সক, আমাক্সদর সবাইক্সক পবরক্সবষ্টন
কক্সর লরক্সখক্সেন। - তাওবহদ আর রুবুববয়াহ।
মাবলবক ইয়াওবমবেন -এই প তবেবীক্সত েত অন্যায় হক্সয়ক্সে তার শাবস্ত বতবন একবদন লদক্সবন,
েত িাল কাজ হক্সয়ক্সে তার পুরষ্কার বতবন এক বদন লদক্সবন। - তাওবহদ আর রুবুববয়াহ।
ইয়যাকা না’বুদু -আমরা একমাে লতামারই দাসত্ব কবর। - তাওবহদ আল ইবাদাহ। বেবন
আমাক্সক স তবষ্ট করক্সলন, প্রবতপালন করক্সেন, বেবন আমার কাক্সজর প্রবতদান লদক্সবন, আমাক্সক
অনন্তকাক্সলর জন্য স্বাধীনতা লদক্সবন -প তবেবীর এই ক্ষবণক জীবক্সন আবম তার খুবশ মক্সন তার
দাসত্ব করক্সত রাজী হলাম।
আববদ অেৃাৎ উপাসক আর আব্দ বা দাক্সসর মক্সধয পােৃকয এই লে, উপাসনার বকেু বনয়ম
আক্সে আর তা বনবদৃষ্ট বনয়ক্সমর মক্সধয সীমাবি। বকন্তু একজন মুসবলম তার জীবক্সনর চবব্বশ
ঘন্িাই দাস। লস েখন েুহর ও আসক্সরর সলাক্সতর জন্য মসবজক্সদ োক্সি তখন লস আববদ।
বকন্তু েখন লস দুই সলাক্সতর মাক্সঝ বাজাক্সর বগক্সয় সববজ বববক্র করক্সে তখন লস আব্দ্, তাই লস
ওজক্সন কম বদক্সি না, পচা সববজ িাল সববজর সাক্সে বমবশক্সয় মানুে িকাক্সিনা।
মানুে প্রকত বতগত এমনিাক্সব ততরী লে লস দাসত্ব লমক্সন লনয়। শয়তাক্সনর কীআপন প্রব তবির,
অেৃ-সম্পক্সদর কী লেৌন-কামনার, খযাবতর কী ক্ষমতার,সম্মাবনত বযবক্তর কী বযবক্তর দশৃক্সনর লকান না লকান বকেু র মানবসক দাসত্ব মানুে করক্সবই করক্সব। একজন মুসবলক্সমর মা’বুদ
োক্সক একজন- আল্লাহ, অমুসবলক্সমর মা’বুদ অক্সনক - লে লকান পাবেৃব বযবক্ত বা বস্তুক্সকই লস
আপন দাসত্ব বনক্সবদন করক্সত পাক্সর। েখন বযবক্ত আল্লাহর বদক্সল অন্য বকেু ক্সক মা’বুক্সদর
িাক্সন ববসক্সয় লদয় তখন লস বশকৃ কক্সর, তার নাম হয় মুশবরক। আর লেক্সহতু লস বশকৃ কক্সর
তাক্সক স তবষ্টর উক্সেশযিাই বমেযা কক্সর লদয় তাই তার পবরণবত হয় অনন্ত আগুন। অন্য লকান
পাপ আল্লাহ ক্ষমা করক্সলও করক্সত পাক্সরন, বকন্তু বশকৃ? কখক্সনাই না।
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লিসবিবন মানুেক্সক দাসত্ব লশখায়, দাস হবার সুফল লদখায়, দাস না হবার কুফল লদখায়।
তক্সব এক্সক্ষক্সে মা’বুদ আল্লাহ নয়, সাফলয। আর তাক্সদর সাফক্সলযর সংজ্ঞা পরকাক্সলর মুবক্ত
নয় - ইহকাক্সলর সম্পদ আর খযাবত। লিসবিবনর পবরচালক েখন কানািা লেক্সক বাংলাক্সদক্সশ
আক্সসন তখন বতবন পবশ্চমা সিযতার বস্তুবাদী সাফক্সলযর এ দতবষ্টিিীবি বনক্সয় আক্সসন।
লিসবিবনর সামবগ্রক কােৃক্রমক্সক তাই দুবি িাক্সগ িাগ করা োয় –
১. এমএলএম এর মাধযক্সম পণয ববক্রয় বিবিক কবমশন বযবিা।
২. লমাবিক্সিশনাল বা উদ্বব্ধ
ু করণ কােৃক্রম।
প্রেমিাক্সক েবদ লকান প্রাণীর লদহ ধবর তক্সব বদ্বতীয়বি তার প্রাণ। এবিক্সিসবিবনর মূল
চাবলকাশবক্ত, এর িযাক্সিবজিা একান্তই লিসবিবনর বনজস্ব আববষ্কার। মজার বযাপার হক্সি
একজন মানুে েখন একবার লিসবিবনর বিতক্সর ু ক্সক োয় তখন প্রেমবির বযাপাক্সর কােৃক্রম
খুবই সীমাবি হক্সয় োয়; মূল কাজ হয় লমাবিক্সিশনাল লপ্রাগ্রামগুক্সলাক্সত অংশগ্রহণ নয়ত
লসগুক্সলার আক্সয়াজন।
লসলস লট্রবনং এর সময় ববপণক্সনর মূল লকৌশক্সল লশখাক্সনা হয় বকিাক্সব নতু ন খক্সের ধরক্সত হয়;
লসখাক্সন পক্সণযর গুণাগুণ সম্পক্সকৃ কো বলা হয়না বলক্সলই চক্সল। আর লে পণযগুক্সলা
ববক্রয়করা হয় তার বনজস্ব মূলয আসক্সল খুবই কম, এর আসল আকেৃণ ববক্রয় পরবতৃী
কবমশক্সন। আর তাইক্সতা এক্সদর পক্সণযর তাবলকাক্সত 'লমাবিক্সিশনাল লট্রবনং' বনক্সজও একিা
পণয। বকন্তু িয়াবহ বযাপার হল এই অংশিা োক্সক অন্তরাক্সল - লকান সৎ আবলক্সমর কাক্সে
ফক্সতায়া লনয়ার সময় বা মানুেক্সক লবাঝাক্সনার সময় লমাবিক্সিশক্সনর বযাপারিা প্রায় উক্সপক্ষাই
করা হয়। অেচ এক্সদর সবক্সচক্সয় জাাঁকজমক কক্সর লে অনুষ্ঠানগুক্সলা করা হয়, লেমন িায়মন্ি
লসক্সলক্সব্রশন লপ্রাগ্রাম, তার মূলমন্ত্র একিাই - To ignite one's desire and to keep it fired
up.
িাবক্সত আশ্চেৃ লাক্সগ লে, প্রব তবিপূজার এই জঘন্য ববেয়বিক্সক লিসবিবনর সদসযরা খুবই
সহজিাক্সব লনয়। তাক্সদর ধারণা সফল হবার তীব্র আকাঙ্খা না োকক্সল লকউ সফল হক্সত
পাক্সরনা। লিসবিবন তাই লবাঁক্সচ আক্সে িাউনলাইক্সনর মক্সন 'সফল' হবার প্রজ্জবলত সুতীব্র
বাসনাক্সক জ্বালানী কক্সর। 'আবম পারবই' – এবি বিবিববউিরক্সদর মগক্সজ লগাঁক্সে লদয়া হয়।
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হাজাক্সরা উক্সপক্ষা, অপমান, প্রতযাখান সব বকেু ক্সক হাবসমুক্সখ সহ্য কক্সর লিসবিবনর
পবরক্সবশকরা বারবার মানুেক্সদর কাক্সে োন, তাক্সদরও লিসবিবনর জাক্সল জড়াক্সত। বনরাশা বা
েমক্সক োওয়া লেক্সক কমৃীদলক্সক রক্ষা করক্সত সুন্দর সব উপমা, খযাবতমানক্সদর উবক্ত,
বশক্ষণীয় নানা গল্প বদক্সয় একিা বজবনসই প্রমাণ কক্সর োড়া হয় তা হল – একজন নতু ন
মানুেক্সক লিসবিবনক্সত ু কাক্সনার মাধযক্সম লনিওয়াকৃ ব তবি করাক্সতই জীবক্সনর সব সাফলয
লুবকক্সয় আক্সে।
বযাপারিা লক্ষযণীয় - লিসবিবনর মাোক্সদর মূল কাজ বকন্তু কমৃীক্সদর বদক্সয় পণয ববক্রয় করাক্সনা
নয়, তাক্সদর সফল হবার জন্য তাবতক্সয় লদয়া। তাক্সদর এই লবাধ লদয়া লে তু বম একিা স্বক্সপ্নর
বদক্সক এবগক্সয় োি। এবং সফল হবার এই স্বপ্নক্সক সবতয করক্সত হক্সল লতামাক্সক লতামার
িাউনলাইক্সনর মক্সন আগুন জ্বালাক্সত হক্সব, তাক্সদরক্সকও সফল হবার স্বপ্ন লদখাক্সত হক্সব।
এজন্য লিসবিবনর লনিওয়াক্সকৃর উপক্সরর বদক্সকর ললাক্সকরা নতু ন কাস্টমার ধক্সর কম, তাক্সদর
মূল কাজ মযারােন লপ্রাগ্রাম, লট্রবনং লপ্রাগ্রাম, লসক্সলক্সব্রশন লপ্রাগ্রাম এবং সবক্সচক্সয় িয়াবহ –
বিম বমবিং গুক্সলার মাধযক্সম কমৃীক্সদর মক্সন সবসময় স্বপ্ন লদখাক্সনার ইনপুি বদক্সয় োওয়া। এই
কাক্সজ এরা সাইক্সকালবজকাল েত অস্ত্র আক্সে তার সবই বযবহার কক্সর। লেমন লিসবিবনর
এমবির মক্সত আবম ও আপবন - আমাক্সদর মতমানুেরা বযবধগ্রি। কারণ আমাক্সদর মাধযক্সম
অক্সনক িাকা কামাক্সনার ইিা নাই। সুতরাং আমাক্সদর লরাগ সারাবার জন্য তার ঔেধ হক্সি প্রবতবদন ঘুমাক্সত োবার আক্সগ 'উচ্চাকাংখার মযাবজক' নাক্সম একবি বইক্সয়র অন্তত েয় প তষ্ঠা
পক্সড় ঘুমাক্সনা।
োরা মানুক্সের মক্সনর ববজ্ঞান সম্পক্সকৃ জাক্সনন, তার বুঝক্সত পারক্সবন –এই ঔেক্সধর মাক্সজজা।
একিা মানুেক্সক বনয়ন্ত্রণ করার সবক্সচক্সয় সফল উপায় হল তার অবক্সচতন মনক্সক দখল কক্সর
লফলা। আর অবক্সচতন মনক্সক কিা করার সবক্সচক্সয় সহজ পন্ো হল ঘুমাক্সনার আক্সগ একবি
লমক্সসজ বারবার মানুক্সের মাোর মক্সধয ু বকক্সয় লদয়া।
একবি লমাবিক্সিশনাল লট্রবনং এ একজন বপএসবি লস বনক্সজ কতিা লমাবিক্সিক্সিি তা বুঝাক্সনার
জন্য বনক্সজর জীবক্সনর গল্প বলক্সে - লিসবিবন বনক্সয় বযস্ত োকা অবিায় লস একবদন খবর
লপল তার মা অসুি, বকন্তু লস লেক্সত পাক্সরবন। এরপর খবর এল তার মাক্সক হাসপাতাক্সল বনক্সয়
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োওয়া হক্সয়ক্সে, লট্রবনং-বমবিং-লক্লাজআপ আর জক্সয়বনং এ বযস্ত মানুেবির তাও সময় হয়বন
অসুি মাক্সক লদখক্সত োবার। কক্সয়কবদন পর লস জানক্সত পারক্সলা তার মা আর লবাঁক্সচই লনই।
এই ঘিনাক্সক এই প্রব তবি-পূজারী গবৃ কক্সর বক্সল লবড়ায় আর বক্সল: আবম সফল হবার জন্য
এতিাই সযাবক্রফাইস কক্সরবে।
মফস্বল বনবাসী এক মবহলা বপএসবির স্বামী লদক্সশর বাইক্সর োকক্সতা। লদক্সশ বফক্সর আসার
পর লস েখন স্ত্রীক্সক াকা লেক্সড় বনক্সজর বাড়ী লেক্সত বক্সল তখন মবহলাঅস্বীকত বত জাবনক্সয় বক্সল:
"ওক্সক (স্বামী) বদক্সয় আমার বক লাি? লিসবিবন আমাক্সক সম্পদ বদক্সয়ক্সে সফলতা বদক্সয়ক্সে।
আবম জীবক্সন ো চাই লপক্সয়বে, ওর ঘরকরক্সত বগক্সয় আবম এই সুক্সখর জীবন হারাক্সত
পারক্সবানা"।
মবন্দক্সর পূজা লদয়ার সময় মন্ত্র পড়া হয়, গীজৃাক্সত হাইম গাওয়া হয় বিক লতমন
লিসবিবনক্সতও বশকৃ করাক্সনার প্রধান অস্ত্র 'কো'। লে আপলাইক্সনর েত উাঁচুক্সত তার কোও
তত বরফাইনড্। একিা বমেযাক্সক সবতয বাবনক্সয় লদবার চাতু েৃতা লদখক্সল রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু
আলাইবহ ওয়া সাল্লাক্সমর কোর সতযতা:
“বনশ্চয় বকেু কোক্সত োদুর প্রিাব আক্সে”।85
শয়তান েখন মানুক্সের কাক্সে এক্সস তাক্সক লকান বুবি লদয় তখন বকন্তু িু ক্সলও বনক্সজক্সক
শয়তান বহক্সসক্সব পবরচয় লদয়না, বরং ঐ বযবক্তবিরশুিাকাঙ্খী বহক্সসক্সব বনক্সজক্সক উপিাপন
কক্সর। আজক্সকর লিসবিবনর হতৃা-কতৃারা শয়তাক্সনর এই সুন্নাত পালন কক্সর। তারা মানুেক্সক
লবাঝায় - লদখ আমরা বনক্সজরা একা বড়ক্সলাক হক্সত চাইনা, লতামাক্সদরক্সকও বড়ক্সলাক বানাক্সত
চাই। অেচ সবতয লতা এই লে েবদ িাউনলাইন কাজ না কক্সর তাহক্সল আপলাইন কখক্সনাই
ধনী হক্সত পারক্সবনা। তাই আপলাইক্সনর মা নুেরা িাউনলাইনক্সক বযবহার কক্সর লশােক
বাড়াক্সনার জন্য। লবকারত্ব দূরীকরণ, সম্পক্সদর সমবন্িন –- এগুক্সলা লনহাক্সয়ত কোর কো।
মানুে লেন প্রব তবিক্সক ইলাহ্ বাবনক্সয় বনক্সত িু ল না কক্সর লসজন্য লিসবিবন আক্সয়াজন কক্সর
তাক্সদর দতবষ্টক্সত 'সফল' মানুেক্সদর বণৃা য উপিাপক্সন। চীন-তমেী সক্সম্মলন লকক্সন্দ্রর মত
85 সহীহ বুখারী, বকতাবুন বনকাহ, খন্ি ৭ হাবদস ৭৬২
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বযয়বহুল জায়গায় িাড়া কক্সর হাজাক্সরা মানুক্সের সামক্সন একজন িায়মন্ি এবেবকউবিিক্সক
েখন গাড়ীর চাবব তু ক্সল লদয়া হয় তখন তাক্সদরক্সক বলা হয় –- একবদন তু বমও এই খাক্সন
আসক্সত পারক্সব, শুধুমাে এই ববশ্বাস রাখক্সত হক্সব লে তু বম এখাক্সন আসক্সত পারক্সব।
একই সমক্সয় ল াকা এক হাজার মানুক্সের মক্সধয একজন লে গাড়ীর চাবী বাগাক্সত পারক্সলা,
বকন্তু বাবক নয়শ বনরানব্বই জন লে হাবরক্সয় লগল - এই বনমৃম সতযিা ল ক্সক রাখা হয়। বলা
হয় োরা গাড়ী পায়বন তারা অলস, তাক্সদর মক্সধয সফল হবার লচষ্টার অিাব বেল। বকন্তু
বপরাবমি বস্কক্সমর লধাাঁকাবাজীক্সত লে লক্ষজক্সনর িাকাক্সত একজনক্সক গাড়ী লদয়া হয় এই
অঙ্কিা কখক্সনাই সামক্সন আনা হয়না। এিাক্সব আল্লাহর উপর িরসা লতা দূক্সরর কো, মানুেক্সক
বনক্সজর িাগযবনমৃাতা বাবনক্সয় লদয়া হয়। মানুে নাবক বচন্তার মাধযক্সম িাগয গড়ক্সত পাক্সর।
অেচ িাগয আল্লাহর পক্ষ লেক্সক বনধৃাবরত এবং তার িাল-মন্দও সুবনধৃাবরত। ক্বদক্সর ববশ্বাস
ঈমাক্সনর লশে স্তম্ভ। লিসবিবনক্সত সফল হবার লদখাক্সনা বদবাস্বক্সপ্নর জন্য অবশয ক্বদক্সর ববশ্বাস
বড়ই ক্ষবতকর। তাই তাক্সদর লবাঝাক্সনা হয়- িাগয লতা মানুক্সের হাক্সতর মুক্সিায়।
লিসবিবন লে এিাক্সব কত মানুক্সের মগজ লধালাই কক্সর তাক্সক পাবেৃবতার দাস বাবনক্সয় বদক্সি
লসিার লকান পবরসংখযান লনই। কারণ লদক্সহর ম ততু য লরকিৃ কক্সর রাখা োয়, মক্সনর ম ততু য
লদখাই োয়না। লিসবিবনর িয়াবহতাতাই তু ক্সল আনা দায়। োরা দুবনয়াক্সক জান্নাত বহক্সসক্সব
লদক্সখ তাক্সদর আসক্সলবকেু লবাঝাক্সনাই মুশবকল। হালাল-হারাম লতা পক্সরর কো - তারা লে
একিা বসক্সস্টক্সমর দাস বক্সন লগক্সে লসিা তারা ঐ বসক্সস্টক্সমর বিতক্সর আক্সে বক্সল বুঝক্সতই
পাক্সরনা। আর োরা বাইক্সর তারা ঐ বসক্সস্টমিা লে কত জঘন্য লসিা জাক্সনইনা। োরা জানক্সত
লিতক্সর ল াক্সক তাক্সদর খুব কমই ঈমান বনক্সয় লববরক্সয় আসক্সত পাক্সর।
হৃদয়হীন েন্ত্রমানব ততরীর এই বসক্সস্টমক্সক খুব স্পষ্ট কক্সর দায়ী করাও োয়না কারণ বসক্সস্টম
বজবনসিাই একিা ববমূতৃ ধারণা। বসক্সস্টক্সমর লদাে লবাঝা োয় তার লপ্রািাক্ট লদক্সখ। েখনই
লিসবিবনর লকান হতৃা-কতৃাক্সক লবাঝাক্সনার লচষ্টা করা হয় - তার লপ্রািাক্ট মাইন্িক্সলস
লরাবিক্সদর বযাপাক্সর, তখনই তারা বযাপারিাক্সক বযবক্তগত আচরণ বক্সল পার লপক্সত চায়। লে
মক্সন্ত্র একজন মানুে আল্লাহ, পবরবার, তনবতকতার প্রবত ববন্দুমাে ভ্রুক্সক্ষপ না কক্সর বিম-বমবিং
এ বক্সস অক্সন্যর মক্সন কামনার আগুন জ্বালাক্সনাক্সকই তার সাফক্সলযর চাবীকাবি মক্সন কক্সর লসই
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মক্সন্ত্রর লকান লদাে লনই, লস মন্ত্র োরা পড়ক্সলা তাক্সদরও লকান লদাে লনই, লদাে লকবল তাক্সদর
োক্সদর উপর মন্ত্র পড়া হক্সয়ক্সে - এিা বক সুি ববক্সবক লমক্সন লনক্সব?
লিসবিবন তাই একিা মুশবরক ততরীর কারখানা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
বলক্সলন:
বংস লহাক বদনাক্সরর পূজারীরা, বংস লহাক বদরহাক্সমর পূজারীরা।86
মানুে বক িাকার বাবন্িক্সল বসজদা কক্সর? পয়সার কাক্সে দু'আ কক্সর? না। লস অক্সেৃর আববদ
হয় না, আব্দ্ হয়। ইসলাক্সমর লবাঁক্সধ লদয়া উবচত-অনুবচক্সতর গন্িী োবড়ক্সয় লস তার ো িাক্সলা
লাক্সগ তাই করা শুরু কক্সর। প্রব তবি, অেৃ, খযাবত, গাড়ী, বাড়ী - এগুক্সলার দাস হক্সয় োয়
মানুে। িু ক্সল োয় আল্লাহর দাসক্সত্বর কো। এমন একিা জীবক্সন লস জবড়ক্সয় পক্সড় লেখাক্সন লস
আক্সরা মানুেক্সক আল্লাহর দাসত্ব লেক্সক লবর কক্সর বনক্সয় োয়। সফল লেক্সক সফলতর হবার
লদৌড় োবমক্সয় কখক্সনা তার সময় হয়না আল্লাহ তাক্সক লকন প তবেবীক্সত পািাক্সলন লসিা বনক্সয়
বচন্তা করার। লক্ষ িাকার হারাম আয় লেক্সড় হালাল রুবে বদক্সয় সাধাবসক্সধ জীবন োপন করার।
এক্সদর মক্সধয োরা নামাে পক্সড় আল্লাহক্সক ধন্য কক্সর লদয় তারাও লচাখ বন্ধ করক্সল 'পযারাক্সিা'
গাড়ীর েবব লদক্সখ, লচাখ খুলক্সল পক্সিনবশয়াল খবরোর লদক্সখ। ইসলাম পালন হক্সয় দাাঁড়ায়
বনতান্তই আনুষ্ঠাবনকতা।
প তবেবীক্সত সফল হবার জন্য প্রক্সতযক মানুক্সের লচষ্টা করা উবচত। বকন্তু লসই সফলতা লেন
আবখরাক্সতর সফলতার বববনমক্সয় না আক্সস। আমাক্সদর িাক্সলা খাবার, িাক্সলা পড়ার অনুমবত
ইসলাম বদক্সয়ক্সে। বকন্তু স্বিল োকক্সত বগক্সয় 'অনুবচক্সতর' সাক্সে, 'হারাক্সমর' সাক্সে আক্সপাে
করাক্সক ইসলাম ঘ তণা কক্সর। একজন খাাঁবি মুসবলম কখক্সনা দ্বীন বববক্র কক্সর দুবনয়া লকক্সননা,
কারণ লস জাক্সন, আল্লাহ তাক্সক প্রবতশ্রুবত বদক্সয়ক্সেন –
েবদ লকান পুরুে বা মবহলা সৎকমৃ কক্সর,এবং লস মুবমন হয়,আবম অবশযই
তাক্সদরক্সক(দুবনয়াক্সত)পববে জীবন বদক্সয় জীববত রাখক্সবা এবং(আবখরাক্সত)সক্সবৃািম
আমক্সলর উপর বিবি কক্সর তাক্সদর পুরষ্কার দান করব।87
86 বুখারী

www.i-onlinemedia.net

Contents

182

বাক্সের বাইক্সর

লিসবিবন এবং এর মত আক্সরা লেসব প্রবতষ্ঠান প্রাবতষ্ঠাবনকিাক্সব মানুেক্সক সফলতার িু ল
সংজ্ঞা আমাক্সদর মগক্সজ লপ্রাবেত কক্সর বদক্সি, আমাক্সদর আল্লাহ লেক্সক ইসলাম লেক্সক দূক্সর
সবরক্সয় বনক্সি তাক্সদর লেক্সক আল্লাহ আমাক্সদর বহফাজাত করুন। আবমন।
বব.দ্র. এ ললখািার বপেক্সন বাংলাবলংক্সক কমৃরত প্রক্সকৌশলী ইকবাল িাইক্সয়র অবদান
শতিাগ। বতবন লিসবিবনর এই লচহারািা লদক্সখ অক্সনক অেৃ লগ্নী কক্সরও লসখান লেক্সক
লববরক্সয় এক্সসক্সেন, অববরত মানুেক্সক লবাঝাক্সনার লচষ্টা করক্সেন। বতবন আমাক্সক পুক্সরা
বজবনসিা বুবঝক্সয়ক্সেন; বই, পবেকা, বসবি এর পাশাপাবশ অববরত অনুক্সরাধ কক্সর তার একবি
ললখার উপর বিবি কক্সর এই ললখািা বলবখক্সয় বনক্সয়ক্সেন। আল্লাহ তার এই কাজবি কবুল কক্সর
ইহকালীন ও পরকালীন কলযাক্সণর উবসলা বাবনক্সয় বদন। আবমন।
২৭ শাবান, ১৪৩২ বহজবর।

87 সূরা নাহল, ১৬:৯৭
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লকন তারা ঝক্সর পক্সড়
লকউ আমাক্সক পড়াক্সশানার বযাপাক্সর বজক্সজ্ঞস করক্সল েখন উির লদই লে, আবম

াকা

ববশ্বববদযালক্সয়র লজক্সনবিক ইবেবনয়াবরং ও বাক্সয়াক্সিকনলবজ ববিাগ লেক্সক পাশ কক্সরবে, তখন
লচাক্সখ-মুক্সখ েতই ববনক্সয়র িাব ফু বিক্সয় তু বল না লকন, মক্সনর োক্সদ অহংকাক্সরর পতাকািাক্সক
পতপত কক্সর উড়ক্সত লদবখ। আবম জাবন লে আমাক্সক আল্লাহ লে সামান্য লমধািু কু দান
কক্সরক্সেন তা লনহাক্সয়তই দান, এক্সত আমার ববন্দুমাে কত বতত্ব লনই। তবুও কত তজ্ঞতায় বনচু
মাোক্সত আমার একিা অবযক্ত শ্লাঘাক্সবাধ লেক্সকই োয় লে, আবম এমন একিা ববিাক্সগ পক্সড়বে
লেখাক্সন প্রবতবের মাে দশ জন োে-োেী পড়ার সুক্সোগ পায়। াববর িবতৃপরীক্ষায় একদম
সামক্সন োকক্সত না পারক্সল এ সুক্সোগ লমক্সল না।
আমরা েখন শুরু কক্সরবেলাম তখন আমাক্সদর ববিাগিা বেল নতু ন। হাইক্সিক েন্ত্রপাবতর
অিাব িু বলক্সয় বদক্সয়বেল আমাক্সদর বশক্ষকরা। তারা এমনিাক্সব পড়াক্সতন লেন আমরা
কাজগুক্সলা হাক্সত-কলক্সম না বশখক্সলও মক্সনর লচাক্সখর সামক্সন বদববয লদখক্সত লপতাম। বকন্তু েত
উপক্সরর বদক্সক উিক্সত োকলাম, ববিাগ বড় হক্সত োকল, নতু ন নতু ন বশক্ষক আসক্সত
োকক্সলন - ততই মন খারাপ হওয়া শুরু হল। লস মন খারাপ আজক্সকর মত কখনও এত
পূণৃতা পায়বন।
োরা একিু িাল োে তাক্সদর একিা সমসযা হক্সি তারা বুঝক্সত পাক্সর অন্য একজন লকমন
োে। েখন আমরা লদবখ একজন বশক্ষক একবারও বই না খুক্সল সারা ক্লাস পড়াক্সিন অেচ
আক্সরকজন বই ফক্সিাকবপ গড়গড় কক্সর বরবিং পক্সড় চক্সলক্সেন, তখন লকউ না বক্সল বদক্সলও
আমরা বুক্সঝ োই লকান বশক্ষক্সকর মান লকমন। বেবন বনক্সজর গক্সবেণালব্ধ জ্ঞান লেক্সক পড়ান
আর বেবন অন্য ববজ্ঞানীর ললখা জানৃাল িাল কক্সর না বুক্সঝই পড়াক্সত চক্সল আক্সসন তাক্সদর
দুজক্সনর ক্লাস বক সমান? লশে বক্সেৃ এমন বশক্ষকও লপক্সয়বে বেবন ন’িার ক্লাস দশিা পেৃন্ত
ঘুবমক্সয় বমস কক্সরক্সেন। বসক্সলবাক্সসর কবিন অংশিু কু বতবন আমাক্সদর মক্সধয িাগ কক্সর
বদক্সয়বেক্সলন – লসগুক্সলা আমরা পবড়ক্সয়বে, বতবন লপেক্সন বক্সস শুক্সনক্সেন। আমরা এমন সব
মানুেক্সদর বশক্ষক বহক্সসক্সব লপক্সত োকলাম োক্সদর ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষক হবার উক্সেশযই
বেল ‘ববক্সদশ গমন’। বযাপারিা অববশ্বাসয লাগক্সত পাক্সর, বকন্তু বাংলাক্সদক্সশর সরকারী
www.i-onlinemedia.net

Contents
বাক্সের বাইক্সর

184

ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষকরা ‘বশক্ষা েু বি’ নাক্সম একিা সুববধা পান। লকউ েবদ ববশ্বববদযালক্সয়র
বশক্ষক োকা অবিায় ববক্সদক্সশ পড়ক্সত োন তখনও ববশ্বববদযালয় তাক্সক লবতন লদয়। এখন
বপএইচবি করক্সত বতন বের লাগুক আর সাত – লবতন বতবন লপক্সয়ই োক্সবন, োে পড়াক্সনা
োড়াই! অেচ লপাস্ট-গ্রযাজুক্সয়ি স্তক্সর স্কলারবশপ োড়া লকউ ববক্সদক্সশ োয় না, অন্তত সরকারী
ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষকরা োন না। লস স্কলারবশক্সপ লে িাকা লদয় তাক্সত োকা-খাওয়া-পড়ার
খরচ লদবার পক্সড়ও হাক্সত বকেু িাকা জক্সম। আর এবদক্সক লদক্সশর বযাংক্সক মাবসক লবতনও
জমক্সত োক্সক।
বযাপারিা হয়ত শুরু হক্সয়বেল এ কারক্সণ লে, বশক্ষকরা ববক্সদশ লেক্সক গক্সবেণা কক্সর অক্সনক
বকেু বশক্সখ লদক্সশ বগক্সয় োেক্সদর লশখাক্সবন। বকন্তু লদখা োয়, অক্সনক বদন ববক্সদক্সশ োকার
ফক্সল বশক্ষকক্সদর লদক্সশর মাবিক্সত মন লিক্সক না; তারা লপাস্ট-িক করক্সত োন বা বলক্সয়ন বনক্সয়
হয় কনসালক্সিবি নয়ত লবসরকারী ববশ্বববদযালক্সয় পড়াক্সনা শুরু কক্সরন। পুক্সরা বযাপারিাক্সত
বশক্ষকক্সদর কতিু কু লাি হয় জাবন না, বকন্তু বশক্ষােৃীক্সদর ক্ষবত হয় অক্সনক। তাক্সদর বসক্সলবাস
বিকমত লশে করার লকউ োক্সক না। একজন বশক্ষক খুব জরুরী একিা লকাসৃ আমাক্সদর লশে
কবরক্সয়বেক্সলন বতন মাক্সস লেিা পড়াক্সনার কো বেল ১২ মাক্সস, কারণ বাবক সময়িু কু বতবন
ববক্সদক্সশ বেক্সলন। ঐ ববেক্সয় আমার বিবিিা লসই লে িক্সল লগল, তার লজর এখনও সামাল
বদক্সয় উিক্সত পাবরবন।
বশক্ষকক্সদর লক্ষক্সে লবতন/চাকবর কোগুক্সলা বযবহার করক্সত আমার িাল লাক্সগ না। বকন্তু এিা
লতা সবতয তাক্সদর সম্মানী লদয়া হয় োেক্সদর লশখাক্সনার জন্য। আমাক্সদরই লকান বশক্ষকক্সক
লদখতাম সকাল লেক্সক বই বনক্সয় পক্সড় আক্সেন। আবার এমনও লদক্সখবে োর নুযনতম প্রস্তুবত
লনয়ার মত নুযনতম লসৌজন্যক্সবাধ বেল না। সব মানুক্সের লবাঝাক্সনার ক্ষমতা এক না, মাবন বকন্তু লচষ্টা বক্সল একিা বযাপার লতা আক্সে! কাক্সরা েবদ কম লবতন না িাল লাক্সগ বতবন লতা
অন্য বকেু করক্সলই পাক্সরন। ববশ্বববদযালক্সয়র চাকবরক্সত লবতন কম তাই কাজও কবর কম, এ
কো বক্সল ক্লাস ফাাঁবক লদক্সবন - এিা লকমন ববচার? পিাশ বমবনক্সির ক্লাস আধ ঘন্িায় লনয়া,
আর তাক্সতও ‘তা না না না’ কক্সর হাবজরা খাতার ললৌবককতা রক্ষা করা – এিা কী োেরা
লবাক্সঝ না? োেরা সবই লবাক্সঝ, বকন্তু িদ্রতা কক্সর বকেু বক্সল না। আর না বলার সুক্সোগিা
এই প্রজাবতর বশক্ষকরা আর লবশী কক্সর লনন। আক্সস্ত আক্সস্ত ববশ্বববদযালক্সয়র িবতৃ হওয়া
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সবক্সচক্সয় লমধাবী োেক্সদর মক্সধয উদাসীনতা চক্সল আক্সস। লবাঝার বা লশখার লচক্সয় বই মুখি
কক্সর লকানরকম পরীক্ষা পাস করাই আসল উক্সেশয হক্সয় দাাঁড়ায়। ববজ্ঞাক্সনর আকাক্সশ োক্সদর
তারা হক্সয় বঝলবমল করার কো বেল তারা সবার অজাক্সন্ত খক্সস পড়ক্সত োক্সক ধীক্সর ধীক্সর।
লমধার ম ততু য হয়, স্বক্সপ্নর ম ততু য হয়।
এতক্ষণ ো বললাম তা বযবক্তগত পেৃাক্সয়। সমসযা প্রকি হয় েখন অনুবচত আচরণগুক্সলা
বনয়ক্সম পবরণত হয়। একজন িাল োেক্সক েখন বশক্ষক্সক বহক্সসক্সব বনক্সয়াগ লদয়া হয় তখন
তার কাে লেক্সক োেরা অক্সনক বকেু লশক্সখ। আমাক্সদর পক্সরর বযাক্সচ একিা খযাপাক্সি লেক্সল
বেল লে ঘক্সর বক্সস বচন্তা কক্সর বসনক্সেবিক বাক্সয়ালবজর মক্সিল দাাঁড় কবরক্সয় লফলত। এ রকম
একজন মানুেক্সক েবদ বশক্ষক বহক্সসক্সব োেরা পায় তাহক্সল তারা লশক্সখ কল্পনাশবক্তর দরজা
বকিাক্সব খুলক্সত হয়। ঐ বযাক্সচরই আক্সরকজন লেক্সল এত সুন্দর কক্সর গক্সবেণার পবরকল্পনা
করত লে, লস অনুোয়ী কাজ করক্সল বকেু না বকেু পে লবর হতই। আমাক্সদর সাক্সে এমন
একজন বেল লে গক্সবেণার প্রবত একাগ্রতাক্সক অন্য স্তক্সর বনক্সয় বগক্সয়বেল। এই গুণগুক্সলা সবার
মক্সধয োক্সক না; োক্সদর মক্সধয োক্সক তাক্সদর মাোয় কক্সর লরক্সখ লদয়া উবচত, োক্সত তাক্সদর
কাে লেক্সক অক্সন্যরা বশখক্সত পাক্সর। বকন্তু েখন বশক্ষক বহক্সসক্সব বনক্সয়াক্সগর লোগযতা দাাঁড়ায় লক
‘লীগ’ কক্সর আর লক ‘দল’, তখন পুক্সরা বযবিায় ধস নাক্সম। িাল োেরা সাধারণত রাজনীবত
কক্সর না, তাক্সদর করার মত অক্সনক িাল কাজ আক্সে। আমাক্সদর লদক্সশর স্বনামধন্য প্রবেতেশা
ললখক-বশক্ষক, বেবন প্রবতবদন আমাক্সদর তরুণ প্রজন্মক্সক িাল িাল কো লশখান বতবনও
আপন ববশ্বববদযালক্সয়র দাবয়ত্ব লপক্সয় লবক্সে লনন উবনশতম োেবিক্সক! আক্সগর আিার জন কী
লদাে করল?
বহসাবিা খুব সহজ - েখন দক্সলর লেক্সলবি বশক্ষক বহক্সসক্সব ু কক্সব তখন লস লিাি লদক্সব দলীয়
বশক্ষকক্সক। দলীয় বশক্ষক িীন হক্সব, লচয়যারমযান হক্সব, প্রক্টর হক্সব। দক্সলর লজার বাড়ক্সব,
আক্সরা বশক্ষক, কমৃচারী লনবার পে সুগম হক্সব। দক্সলর কযািারক্সদর লিন্িার লদয়া োক্সব
বনববৃক্সে, হক্সলর দখল বদক্সয় লদয়া োক্সব। বববিন্ন কবমবিক্সত নাম ু কক্সব দলীয় বশক্ষকক্সদর –
বাড়বত কামাই হক্সব অক্সনক। এই প্রবক্রয়া চলক্সত োক্সক। সরকার বদক্সলর সাক্সে সাক্সে বদক্সল
োয় দল, বকন্তু িাল োেরা উক্সপবক্ষত হয় সব আমক্সলই।
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সবখাক্সন োকক্সলও আমাক্সদর ববিাক্সগ এই লনাংরাবম বেল না শুরুক্সত। বকেু বযবতক্রম োড়া
এখনও োরা আক্সেন তারা লমধার বিবিক্সতই এক্সসক্সেন। বকন্তু গত সরকার প্রেম আমাক্সদর
ববিাগক্সক কলুবেত কক্সরবেল। মাক্সঝ তত্বাবধায়ক আমক্সল আমরা খুবই িাল বেলাম, বকন্তু
এবার আবার শুরু হক্সয়ক্সে আবজৃনা ল াকাক্সনার প্রক্সচষ্টা। লশেবার বনক্সয়াগ লদবার সময় বনয়ম
বেল, এ ববিাগ লেক্সক মাস্টাসৃ করক্সত হক্সব। খুব লোগয বকেু োে োরা অনাসৃ কক্সর সরাসবর
ববক্সদক্সশ বপএইচবি করক্সত চক্সল বগক্সয়বেল তারা এ বনয়ক্সমর লঘারপযাাঁক্সচ বাদ পক্সড়বেল।
ববক্সশে একজন প্রােৃীক্সক সুক্সোগ বদক্সত এবার ঐ বনয়ম বাবতল করা হক্সয়ক্সে। বনয়মিা িাল
বেল না তাই বাবতল হক্সয়ক্সে, িাল কো – বকন্তু লে ববক্সদশ লেক্সক পয়সা বদক্সয় পক্সড়ক্সে আর লে
স্কলারবশপ বনক্সয় পড়ক্সত লগক্সে দু’জন বক এক? ববক্সদশ হক্সলই হক্সব, লসখানকার
ববশ্বববদযালক্সয়র মানিা লদখক্সত হক্সব না? লোগয প্রােৃীবি অক্সপক্ষা কক্সর কক্সর হতাশ হক্সয়
ববক্সদক্সশ পাবড় জমাক্সনার পক্সর লকন সাক্ষাৎকাক্সরর তাবরখ লঘােণা করা হক্সব?
আমার লে বশক্ষকরা এই অন্যায়বির ববরুক্সি রুক্সখ দাবড়ক্সয়ক্সেন তাক্সদরক্সক আবম আমার
অন্তক্সরর অন্তুঃিল লেক্সক ধন্যবাদ জানাই। আমার লে বশক্ষকরা সরকার, ববশ্বববদযালয়
প্রশাসন, জীবববজ্ঞান অনুেক্সদর ববরূপ পবরক্সবক্সশর মক্সধয লেক্সকও বনরক্সপক্ষিাক্সব আক্সেন,
গক্সবেণা কক্সর োক্সিন, ববক্সন পয়সায় আমার লোি িাইক্সদর পবড়ক্সয় োক্সিন তাক্সদর প্রবত
কত তজ্ঞতা জানাক্সনার িাো আমার লনই। তারা েবদ হাল লেক্সড় লদন - তাহক্সল বক অবিা হক্সব,
মাস্টাক্সসৃর বেবসক্সসর োেরা লকাোয় োক্সব লসিা িাবক্সতই আমার িয় লাক্সগ।
ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষকক্সদর মানুে অক্সনক সম্মান কক্সর। বকন্তু এই সম্মানিা বকেু বশক্ষক
বনক্সজর হাক্সত নষ্ট কক্সর লফলক্সেন। লে মানুেিা দুনৃীবত কক্সর বশক্ষক হল, লস বক কখন একিা
োেক্সক বলক্সত পারক্সব, “নকল কর না, নকল করা অন্যায়” ? কী নীবতক্সবাধ লশখাক্সব লস োর
বনক্সজর নীবতক্সবাধ লনই? তাই লতা আজ ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষকক্সদর লকউ লকউ মদ লখক্সয়
মাতাল হক্সয় োক্সক, োেীক্সদর গাক্সয় হাত লদয়। তনবতকতার অধপতক্সনর পাি োেরা পায়
বশক্ষকক্সদর কাে লেক্সক। বুক্সয়ক্সি সমীক্ষায় লদখা লগক্সে, প্রেম বক্সেৃ োরা বক্সলক্সে ইবেবনয়ার
হক্সয় ঘুে খাক্সব না, তারাই লশে বক্সেৃ সাফ জাবনক্সয় বদক্সয়ক্সে ঘুে লখক্সত তাক্সদর আপবি লনই।
বুক্সয়ক্সির মত জায়গায় েবদ তনবতক বশক্ষার এ হাল হয়, তাহক্সল বাবক সবখাক্সন কী োবহ োবহ
দশা!
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অক্সোগয একজনক্সক বশক্ষক বানাক্সল অন্য বশক্ষকক্সদর লোগযতা প্রশ্নববি হয়। সাদা কাপক্সড়
দাগ পড়ক্সল দাক্সগর মাহাত্ময বাক্সড় না, কাপড়িার মূলয কলম োয়। আর েখন অক্সনকগুক্সলা
কাল দাগ পক্সড়, তখন মানুে লসই সাদা কাপড়িাক্সক েু াঁক্সড় লফক্সল লদয়। দাগ দাক্সগর মতই
োক্সক, মক্সধয লেক্সক কাপড়িা ঘরক্সমাোর ন্যাকড়া হক্সয় োয়।
দু’হাজার সাক্সলর কো। তখন লেক্সক বুক্সক স্বপ্ন লজক্সনবিক ইবেবনয়ার হব - লনানা মাবিক্সত ধান
ফলাব, দুবিৃক্ষপীবড়ত ইবেওবপয়া আর লসামাবলয়ার খরাক্সত ফসল। গ্রাক্সম িক্সনর পর িন
িক্সমক্সিা পাঁক্সচ োয় কত েকরা আনার আক্সগই, আর শহক্সর দাম আবশ িাকা লকবজ। স্বপ্ন লদখতাম
বকেু একিা করব োক্সত শাক-সবি নষ্ট হওয়া লেক্সক রক্ষা করা োয়। েখন াববক্সত লজক্সনবিক
আর লমবিক্সকল কক্সলক্সজ দুক্সিাক্সতই চাি লপলাম তখন আত্মীয়-স্বজনক্সক লবাঝালাম লপ্রাবিন
ইবেবনয়াবরং বদক্সয় মাদক্সকর ববরুক্সি েুি করা োয়। বরকবম্বক্সনন্ি বযাক্সক্টবরয়া লেক্সক ইনসুবলন
আক্সস, িযাকবসন আক্সস – লসগুক্সলা বদক্সয় অক্সনক লবশী মানুক্সের জীবন বাাঁচান োয়। িাক্তাবরর
লচক্সয় এিা অবধক মহতী লপশা – এমনিাই বুবঝক্সয়বেলাম সবাইক্সক।
েখন ববশ্বববদযালয় লেক্সক পাস কক্সর লবরুলাম তখন মাো িবতৃ ববদযা, বকন্তু করার মত কাজ
লনই। হাক্সত কলক্সমও এমন বকেু বশবখবন লে বনক্সজই বকেু একিা খুক্সল বসব – পবনক্সরর খামার
বা বিসুয কালচার লযাব। হক্সন্য হক্সয় ঘুরলাম – লকউ বক আমাক্সক লশখাক্সব বকিাক্সব
বাক্সয়াবরক্সমবিক্সয়শন কক্সর বকিাক্সব আবজৃনাক্সক সম্পদ করা োয়? লকউ বক আমাক্সক লকাোও
ে’মাক্সসর একিা লট্রবনং বদক্সয় লশখাক্সব বকিাক্সব বাক্সয়াফাক্সমৃন্িশন বদক্সয় মাংক্সসর ববকল্প
মাইক্সকাক্সপ্রাবিন জন্মাক্সত হয়? আপ্রাণ লচষ্টা করলাম এমন বকেু র সাক্সে সংবশ্লষ্ট োকক্সত
লেখাক্সন আমার জ্ঞান বযবহার করক্সত পারব, আমাক্সক আল্লাহ লে ক্ষমতা বদক্সয়ক্সেন লসিার
সক্সবৃাচ্চ বযবহার করক্সত পারব। লপলাম না এমন বকেু । তাই বসিান্ত বনলাম ববক্সদক্সশ আক্সবদন
করার। খুাঁজক্সত লাগলাম লকাোয় লাগসই প্রেুবক্ত লশখা োক্সব, োর প্রক্সয়াগ আমার লদক্সশ হক্সব।
নতু ন বকেু বশখব এই আশায় লদক্সশ ১৪ মাক্সসর লকাক্সলর বাচ্চা আর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীক্সক লফক্সল
লরক্সখ আবম আজ পরবাসী। এমন এক জায়গায় এক্সস পক্সড়বে লেখাক্সন আবম জীবক্সন প্রেম
সজ্ঞাক্সন জুম’আর নামাে পড়ক্সত লেক্সত পাবরবন। লে আবম বদক্সন পাাঁচবাক্সরর মক্সধয একবার
জামাত না লপক্সল মন খারাপ করতাম, লসই আবম এক ওয়াক্ত নামাে জামাক্সত পড়ার সােী
লপক্সল আনক্সন্দ লাফ লদই। বাবা-মা-িাই-স্ত্রী, সদয হািক্সত লশখা লেক্সলিার কো েখন মক্সন হয়
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তখন লকাোয় লুবকক্সয় কাাঁদব লিক্সব পাই না। ঝকঝক্সক নীল আকাশিার বদক্সক তাবকক্সয়
আল্লাহক্সক ববল, “আল্লাহ, বকেু একিা লেন বশখক্সত পাবর, বকেু একিা!”
আমার েবদ ইসলাক্সমর বুঝিা না োকত, তাহক্সল খুব কষ্ট লাগত। আবম জাবন আবম েবদ
ববক্সদশ লেক্সক বকেু বশবখও, লসিা োেক্সদর লশখাক্সত পারব না। কারণ দক্সলর ললজুড় ধরা লতা
দূক্সরর কো, আবম কাক্সরা কাক্সে দয়া বিক্ষা করক্সতও পারব না। বিক কক্সর লরক্সখবে, করার মত
লকান কাজই েবদ না পাই, তাহক্সল গ্রাক্সম বগক্সয় লক্ষত চাে করব। শহুক্সর োবন্ত্রক জীবন
এমবনক্সতও আমাক্সক িাক্সন না। মানুক্সের কো আক্সগর মত আর গাক্সয় লাক্সগ না। লকউ েবদ
বক্সল ‘আক্সমবরকা লফরত চাো’, বলুক। আমার খারাপ লাক্সগ লে, লকাবি মানুক্সের কক্সরর িাকায়
লশখা ববদযা কাক্সজ লাগাক্সত পারলাম না লস জন্য। আবম লতা শুধু দামী চাকবর করার জন্ে
পড়াক্সশানা কবরবন, মানুক্সের জন্য বকেু করব লস জক্সন্যও পক্সড়বেলাম।
আমাক্সদর লনতারা কাজ করার বযবিা লতা কক্সরই না, বরং বকেু করক্সত চাইক্সল বাধা লদয়।
আমাক্সদর ববশ্বববদযালক্সয়র বশক্ষকরা ক্ষমতার ললাক্সি লসই লনতাক্সদর কদমবুবস কক্সরন, অদতশয
ইশারায় সক্সফদ ইউবনকনৃ লেক্সড় লনবড় কুকুর লবক্সে লনন। আমাক্সদর বশল্পপবতরা গরীব-গুক্সবৃা
মানুক্সের একিু িাল োকা-একিু িাল খাওয়ার জন্য বকেু করক্সত রাবজ নন, বরং তাক্সদর
গলায় ফাাঁস লবাঁক্সধ পয়সা কামাক্সত চান। আবম অবত তু ি, নগণয মানুে আর কী করব?
অশ্রুসজল লচাক্সখ তাবকক্সয় তাবকক্সয় লদবখ। মরক্সত লতা একবদন হক্সবই। লতামরাও মরক্সব,
আবমও মরব। লতামরা আজ ো করে তার জবাবিা না হয় লশে ববচাক্সরর বদক্সনই শুক্সন লনব।
২০ রমাদান, ১৪৩২ বহজবর।
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www.i-onlinemedia.net

Contents

189

বাক্সের বাইক্সর
বইবির প্রাবিিান:
1.
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