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َي َو َم َماتِي ِ َّّلِلِ َر ِّب ا ْل َعالَ ِمين
ُ ُص ََلتِي َون
َ س ِكي َو َم ْحيَا
َ َّإِن
Verily, my Salat (prayer), my sacrifice, my living, and my dying are for
Allah, the Lord of the Alameen (mankind, jinns and all that exists).
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পূ র্ব ক থা
ইন্নাল হামদুয়লল্লাহ, আস স্বলাতু ওয়াস সালামা আলা রসুলুল্লাহ।
শরীফ আবু হায়াত (অপু) বয়য়স আমার অয়নক লছাি। প্রর্ম যখন পয়রয়চত হই তখন,
"আয়ম সব পায়র" - এমন একিা কর্ার বযানার তার লচহারায় লযন লসাঁয়ি লদয়া য়ছল। আর লস
র্াব-র্ঙ্গীর সয়ঙ্গ মানানসই ও প্রয়য়াজনীয় উচ্ছলতািুকুও য়ছল। এমন একিা র্াব তার মায়ে
র্াকার যয়র্ষ্ট কারর্ও য়ছল। পাহায়ড় চড়া, সমুয়ে লবড়ায়ত যাওয়া, কাওরান বাজায়র বাজার কয়র
লহাঁয়ি লমাহাম্মদপুয়রর বাসায় আসা, লরি য়ক্রয়সন্ি লসাসাইয়ির লকান িার্কায়যণ অংশগ্রহর্ করা,
কালচারাল লফারাম, য়ফল্ম লসাসাইয়ি, সাইন্স ক্লাব, কুইজ কয়ম্পয়িশন, য়বতকণ প্রয়তয়যায়গতা,
ফয়িাগ্রায়ফ প্রয়তয়যায়গতা, সঙ্গীত এবং এই ধরয়নর আয়রা য়বয়চি ও য়র্ন্নমুখী অগয়র্ত লক্ষয়ি তার
য়বচরর্ এবং অগয়র্ত কমণকায়ন্ি তার সম্পৃক্ততা, তায়ক এমন লবাধ য়দয়তই পায়র লয, লস বুয়ে
সবই পায়র। আমার জানাময়ত, মসয়জয়দ য়গয়য় ৫ ওয়াক্ত সালাত লস আদায় কয়র অয়নকয়দন
ধয়রই - য়কন্তু আমায়দর লদয়শ আর সবার মতই "দ্বীন পালন করা" বলয়ত য়িক য়ক লবাোয়, লস
সম্বয়ন্ধ হয়য়তা তার স্বচ্ছ ধারর্া য়ছল না।
তারপর লচায়খর সাময়ন কয়য়ক বছর তায়ক evolve করয়ত লদখলাম। দ্বীন ইসলাম সম্বয়ন্ধ
জ্ঞান অজণয়নর অদময বাসনা লর্য়ক তায়ক অয়নক পড়ায়শানা করয়ত লদখলাম; মদীনা ইসলামী
য়বশ্বয়বদযালয় লফরত স্কলারয়দর হালাকায় বয়স ময়নায়যাগ সহকায়র লনাি কয়র কয়র য়বয়র্ন্ন
য়বষয়য়র উপর জ্ঞান অজণন করয়ত লদখলাম। আয়স্ত আয়স্ত তার লচহারা লর্য়ক "আয়ম -সব-পায়র"
বযানারিা লযন সয়র লগয়লা। তার পয়রবয়তণ বরং "ওয়া মা লতৌয়ফক্বী ইল্লা য়বল্লাহ্" (আল্লাহ্র ইয়চ্ছ
বযতীত আমার লকান ক্ষমতা/সাফলয লনই) র্াবিা ফুয়ি উিয়লা। আল্লাহ্র কায়ছ য়নিঃশতণ ও
সংশয়হীন আত্মসমপণয়র্র অয়র্বযয়ক্ত তার লচহারায় স্থায়ী হয়য় উিয়লা - যা এই বইয়য়র য লকান
সয়চতন পািয়কর কায়ছ স্পষ্টত ধরা পড়য়ব। কুরআয়ন আল্লাহ্ লযমন বয়লন: "... But Allah
knoweth, and ye know not." অর্বা (২:২১৬)"...And Allah knows, and ye
know not." (২:২৩২)- জীবয়নর সকল পযণায়য় এই লবাধিা অন্তয়র ধারর্ কয়র জীবন যাপন
করািা সহজ নয় - অন্তত অপুর মত কম বয়সী কারও জন্য লতা নয়ই! লস য়দক লর্য়ক তার অজণন
অসাধারর্ - আলহামদুয়লল্লাহ্!
আমার ধারর্া অপু আয়গও অয়নক ললখায়লয়খ কয়রয়ছ - তয়ব দ্বীন য়নয়য় এর্ায়ব য়চন্তা-র্াবনা
কয়রয়ন বয়লই হয়য়তা, আয়গ দ্বীন সংক্রান্ত বযাপায়র ললখায়লয়খও লতমন একিা কয়রয়ন। ইসলায়মর
অয়নক পয়ন্িত আয়ছন এয়দয়শ - ইসলাম য়নয়য় প্রচুর ললখায়লয়খও হয়, য়কন্তু ইসলামী সায়হয়তযর
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কতগুয়লা লদাষ-ত্রুয়ি লসগুয়লায়ক "অক্ষম" ও "অকাযণকর" কয়র লরয়খয়ছ। প্রর্মত, সয়িক য়বশ্বাস
বা আক্বীদার ত্রুয়ি। আপনার য়বশ্বায়স যয়দ ত্রুয়ি র্ায়ক তয়ব লতা "সকলই গরল লর্ল"! য়দ্বতীয়ত,
সুের র্াষায় ইসলায়মর উপর একখানা বই লপয়ত বুয়ে গয়ড় শতখায়নক বই ঘাাঁিয়ত হয়ব
আপনায়ক। তৃতীয়ত, একখানা ইসলামী বই পয়ড় আপয়ন লয অবশ্যই জীবয়ন য়কছু বাস্তবায়ন
করার তায়গদ অনুর্ব করয়বন, লতমন সিাবনাও খুব কম। কারর্ দ্বীন ইসলায়মর আয়দশ -য়নয়ষধ
বা অনুশাসনয়ক জীবয়নর সায়র্ relate করয়ত বযর্ণ হই আমরা - খায়নকিা আমায়দর প্রচয়লত
"ধমণীয় সংস্কৃয়ত"-র লদায়ষ - আর খায়নকিা আমায়দর 'আয়লময়দর জীবন-য়বয়চ্ছন্নতার লদায়ষ।
আপয়ন লদখয়বন মাজায়র বয়সই একজন ওয়াজকারী হয়য়তা বা য়শকণ বা য়বদ'আয়তর উপর বক্তৃতা
কয়র চয়লয়ছন - য়তয়ন বুেয়ত অক্ষম লয, য়তয়ন য়নয়জই য়শরয়কর ধারক-বাহক। আবার হয়য়তা
লদখয়বন সুয়দর উপর খুতবা লদয়া মসয়জয়দর খতীব বা ইমায়মর লবতন জমা হয়চ্ছ সঞ্চয়ী
য়হসায়ব। য়তয়ন তার জীবয়নর বাস্তব লপ্রক্ষাপয়ি সুদ য়চয়িত করয়ত বযর্ণ।
এই বইয়য় ছাপা হওয়া অপুর প্রবন্ধগুয়লা উপয়র উয়ল্লয়খত প্রয়তয়ি দুবণলতা মুক্ত। বরং
একয়দক য়দয়য় লস গুয়লা খুবই য়বরল প্রজায়তর ললখা - আপয়ন আপনার জীবয়নর কলয়ের
দাগগুয়লা চাইয়লও না লদয়খ র্াকয়ত পারয়বন না। ইসলায়মর আয়দশ -য়নয়ষধ, অনুশাসনগুয়লার
সায়র্ আমায়দর বাস্তব জীবন য়কর্ায়ব সম্পৃক্ত - মুসয়লম য়হসায়ব আমায়দর য়ক করার কর্া আর
আমরা য়ক কয়র চয়লয়ছ - এই বযাপারগুয়লা এর্ায়ব লচায়খ আঙ্গুল য়দয়য় লদয়খয়য় য়দয়ল, গড্ডায়লকা
প্রবায়হ গা র্ায়সয়য় লদয়া সমকালীন মুসয়লময়দর (য়বয়শষ কয়র নাগয়রক মুসয়লময়দর) প্রর্য়ম একিু
অস্বয়স্ত লাগয়ত পায়র - মনিা একিু য়বয়োহীও হয়য় উিয়ত পায়র। তয়ব অপুর মতই যয়দ লকউ
বযাপারগুয়লা য়নয়য় লর্য়ব লদয়খন - তয়ব হয়ত পায়র আল্লাহ্ চাইয়ল য়তয়নও অপুর মতই evolve
করয়ত পায়রন এবং একয়দন তার মতই র্াবয়ত শুরু করয়ত পায়রন লয, "আমায়ক সৃয়ষ্টই করা
হয়য়য়ছ লকবল আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য"!
সবয়শয়ষ আয়ম লদায়া করয়ছ অপুর ললখা এবং তার জীবন - একিা লর্য়ক অপরিা লযন
কখয়না য়বয়চ্ছন্ন না হয়: তার ললখায় লযন জীবয়নর য়চি র্ায়ক, আর তার জীবয়ন লযন লস যা
preach করয়ছ, তার প্রয়তফলন ঘয়ি! আমীন!!

লমািঃ এনামুল হক
ঢাকা, ২১শ জুলাই, ২০১১।
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প্রা র ম্ভি কা
সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য, য়যয়ন আমায়ক অনয়স্তত্ব লর্য়ক অয়স্তয়ত্ব এয়নয়ছন, লদখার
জন্য লচাখ য়দয়য়য়ছন, লশানার জন্য কান, র্াববার জন্য মন আর ললখার একিু ক্ষমতা। শায়ন্ত ও
কলযার্ বয়ষণত লহাক সবণকায়লর লসরা মানব মুহাম্মদ, সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লায়মর উপয়র,
যার মৃতুযঞ্জয়ী য়শক্ষা আমায়ক য়শয়খয়য়য়ছ মানবতা বলয়ত কী লবাোয়, মানবজীবয়নর উয়িশ্য সতয
করয়ত হয়ল কী করয়ত হয়।
সমকালীন সময়য় যায়দর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করয়লই নয় তায়দর তায়লকার শীয়ষণ র্াকয়বন
আমার মা, শরীফুন লনছা। য়তয়ন আমার লক্ষয়ি ‘আত্মতযাগ’ শব্দয়িয়ক অন্য মািায় য়নয়য় লগয়ছন।
আমার ললখাগুয়লা একয়িত কয়র বই প্রকায়শর আগ্রহ এবং অর্ণায়ন উর্য়ই তাাঁর । আমার স্ত্রী
য়সয়হন্তা তার প্রাপয সময়য়ক উৎসগণ কয়র আমায়ক ললখায়লয়খয়ত উৎসাহ য়দয়য়য়ছ। লস আমার
অয়ধকাংশ ললখার প্রর্ম পািক এবং সম্পাদক।
আয়ম কৃতজ্ঞ এনামুল হয়কর কায়ছ যার গড়া প্রয়তষ্ঠায়ন আয়ম ইসলাম লশখার সুয়যাগ
লপয়য়য়ছ। মূলত তার উৎসাহ এবং অনুয়প্ররর্ায় কী-লবািণ ধয়রয়ছ আয়ম। যারা আমায়ক ইসলাম
য়শক্ষা য়দয়য় কলযায়র্র পর্ লদয়খয়য়য়ছন তায়দর ময়ধয শাইখ আকরামুযযামান, ি. মানযুয়র ইলাহী,
শাইখ আব্দুর রাজ্জাক য়বন ইউসুফ, ি. সাইফুল্লাহ, এনামুল হক এবং নাসীল শাহরুখ - এর
অবদান সকৃতজ্ঞয়চয়ে স্মরর্ করয়ছ। শাইখ আকরামুযযামান খুব কম সময়য়র ময়ধয বইয়ি পয়ড়
য়কছু র্ুল শুধয়র য়দয়য়য়ছন। তার মায়পর আয়লম লয আমার বইয়ি পয়ড়য়ছন এিাই আমার জন্য
অয়নক বড় পাওনা। ইন্িারয়নয়ি পািকয়দর উৎসাহ, অনুয়রাধ এবং প্রশ্ন আমায়ক ললখায়লয়খয়ত
ধয়র লরয়খয়ছ। আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাললা তায়দর সবাইয়ক উেম প্রয়তদান দান করুন।
আমার এ ললখাগুয়লা মূলত লফসবুক এবং ব্লয়গ য়লয়খত। ‘অভ্র’ নামক লফায়নয়িক
সফিওয়যারয়ি ছাড়া ললখায়লয়খর জগয়ত আসা হত না বয়লই আমার ধারর্া। অয়ভ্রর সায়র্ জয়ড়ত
সকয়লর প্রয়ত আয়ম কৃতজ্ঞ। এই বইয়য়র পুয়রা কাজ অভ্রয়ত করায় প্রয়মত য়লখন-রীয়তর সায়র্
য়কছু দ্বন্দ্ব পয়রলয়ক্ষত হয়ত পায়র; এজন্য ক্ষমাসুের দৃয়ষ্টর্ঙ্গী আশা করয়ছ।
পয়রয়শয়ষ, সাধারর্ মানুষয়দর মায়ে ইসলায়মর উপলয়ব্ধিুকু ছয়ড়য়য় য়দয়তই আমার এ
প্রয়াস। এখায়ন আমার বযয়ক্তগত কৃয়তত্ব বলয়ত য়কছুই লনই, কারর্ আল্লাহ্ আমার বদয়ল অন্য
কাউয়ক এ কাজিা করার জন্য লবয়ছ য়নয়ত পারয়তন। এ বইয়িয়ত যা য়কছু সয়িক ও শুদ্ধ তা
আল্লাহ্র পক্ষ লর্য়ক এবং যা য়কছু র্ুল তা আমার জ্ঞায়নর সীমাবদ্ধতার কারয়র্ ; লয লকান ধরয়নর
গিনমূলক সমায়লাচনায়ক স্বাগতম জানাই। বইয়ি পয়ড় যয়দ একজন মানুষও ইসলাম য়নয়য়
অন্যর্ায়ব র্াবা শুরু কয়রন, ইসলাময়ক অন্যয়চায়খ লদখা শুরু কয়রন, তয়ব আমার ললখায়লয়খ
সার্ণক। এ ক্ষুে প্রয়চষ্টার মাধযয়ম শুধুমাি আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্ট কামনা করয়ছ।
শরীফ আবু হায়াত অপু

monpobon@gmail.com
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আল্লাহ্ র এককত্ব − তাওয়হদ

এ পৃয়র্বীর বস্তুয়র্য়েক জগতিায়ক আমরা পাাঁচয়ি ইয়িয় য়দয়য় লবষ্টন করয়ত পায়র, তয়ব
অনুর্ূয়তর জগতিা অধরাই লর্য়ক যায়। কাঁয়চ কলাপাতার হালকা সবুজ রঙ, পায়খর কলতান,
হাসনায়হনার গন্ধ, আয়মর মধুর স্বাদ য়কংবা নদী তীয়রর বাতায়সর লকামল পরশ − এয়দর আমরা
ধারর্ কয়র লচাখ-কান-নাক-মুখ-ত্বক য়দয়য়। অর্চ এরা আমায়দর ময়ন লয র্াললাগার লবাধ বতয়র
কয়র তায়ক না যায় লছাাঁয়া, না যায় লদখা। নাক বা কায়নর আওতায় পয়ড়না লস লবাধ। এিাই
মানুয়ষর অনুর্ূয়তর জগৎ, মানুয়ষর মনুষ্যত্ব।
মানুয়ষর মানয়বক অংয়শর লেষ্ঠত্ব এখায়ন লয, লস সব ইয়িয়য়কই য়নয়ন্ত্রর্ কয়র। এই
মানয়বকতা আবার য়নয়য়ন্ত্রত হয় য়কছু য়বশ্বাস য়দয়য়। এই য়বশ্বাসগুয়লার জন্ম হয় বশশবকাল লর্য়ক
লপয়য় আসা য়শক্ষা, সামায়জক আচার-আচরর্, পায়রবায়রক মূলযয়বাধ, প্রর্াবশালী দাশণয়নয়কর
মতবাদ, বযয়ক্তর য়নয়জর অয়র্জ্ঞতা ইতযায়দর সময়ষ্ট লর্য়ক। অবশ্য পরবতণীয়ত পয়রবয়তণত
পয়রয়স্থয়তয়ত এ য়বশ্বাসগুয়লা বদয়ল লযয়তও পায়র।
একজন মানুয়ষর মনন লযমন অস্পৃশ্য লতমন তার য়বশ্বাসও। মানুয়ষর সৃয়ষ্টগত সীমাবদ্ধতার
জন্য লস একায়ক তার ইয়িয়য়র সীমার বাইয়রর য়কছু সম্পয়কণ জানয়ত বা বুেয়ত পায়র না। অদৃশ্যঅস্পৃশ্য জগত য়নয়য় লস যতই গয়বষর্া করুক না লকন তা কখনই সম্পূর্ণ সয়িক হয়ত পায়র না;
কারর্ লসিা লকান না লকানর্ায়ব ইয়িয়জাত অয়র্জ্ঞতা দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হয়বই। তাই এ জগত
সম্পয়কণ জানয়ত হয়ল আমায়দর লযয়ত হয়ব আমায়দর স্রষ্টার কায়ছ য়যয়ন স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য উর্য়
জগত সম্পয়কণই সম্পূর্ণ অবগত।
লকউ যয়দ শুধুমাি স্পৃশ্য জগত লর্য়ক প্রাি তয়র্যর য়র্য়েয়ত লকান য়বশ্বায়সর জন্ম লদয় এবং
অস্পৃশ্য জগয়ত তা প্রয়য়াগ করয়ত যায় তয়ব তা র্ুল হয়ব। ভ্রান্ত য়বশ্বাসধারী মানুষ য়নয়জর এবং
সমায়জর র্য়াবহ ক্ষয়ত করয়ত পায়র। লযমন, মধযযুয়গ য়কছু য়খ্রস্টধমণীয় লনতা য়বশ্বাস করত
মানয়সক প্রয়তবন্ধীতার কারর্ ‘শয়তান র্র করা’। শয়তান তাড়ায়ত বংশগত লজয়নয়িক লরায়গ
আক্রান্ত অসুস্থ নারী-পুরুষয়দর য়পয়িয়য় লময়র লফলা হত। আমায়দর লদয়শ একিা লময়য়র স্বামী মারা
লগয়ল, লময়য়য়িয়ক পরপায়র পায়িয়য় লদয়া হত পয়তয়সবা করার জন্য। মৃতয়দয়হর সায়র্ জীবন্ত
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নারীয়দর দগ্ধ করার রীয়ত ‘সতীদায়হর’ জন্মও এক অপ্রতযায়শত য়মর্যা য়বশ্বাস লর্য়ক। মানুয়ষর
র্াবনা-কর্া-কাজ লকান পয়র্ চলয়ব তার মূল য়দকয়নয়দণশনা লদয় তার য়বশ্বাস। তাই লকান
মানুষয়ক সংয়শাধন করয়ত হয়ল প্রর্ম কতণবয হল, তার য়বশ্বাসয়ক কলুষতামুক্ত করা।
ইসলাম নায়মর জ্ঞানয়র্য়েক জীবনবযবস্থা দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ লয য়বশ্বায়সর উপয়র তার নাম
তাওয়হদুল্লাহ বা আল্লাহ্র এককত্ব। মুসয়লম হয়ত হয়ল আমায়দর প্রর্ম কাজ ইসলায়ম প্রয়বশ
করার এ দরজা সম্পয়কণ য়বশুদ্ধ জ্ঞান আহরর্ করা এবং আমায়দর জীবয়ন এ জ্ঞায়নর কী প্রয়য়াগ
আয়ছ তা লবাো। ইসলায়মর পাাঁচয়ি য়র্য়ের প্রর্ময়ির বর্ণনা য়দয়ত য়গয়য় রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) কখয়না বয়লয়ছন :

এই সাক্ষয লদয়া লয আল্লাহ্ ছাড়া লকান প্রকৃত মা’বুদ লনই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসুল। ১
কখয়না বয়লয়ছন :

শুধুমাি আল্লাহ্র ইবাদত করা ও ত্বাগুতয়ক অস্বীকার করা। ১
আবার কখয়না বয়লয়ছন :

ইয়ুহ্হাদাল্লাহ অর্ণাৎ আল্লাহ্লক তার য়বয়শষয়ত্বর লক্ষয়ি একক য়হয়সয়ব বাছাই করা।

১

তার মায়ন কায়লমা তায়য়যবা - ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ’ - এর অপর নাম তাওয়হদ যা ইয়ুহ্হাদা
য়ক্রয়ায়ির য়বয়শষ্যরূপ। শুধু আমায়দর রসুল মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) নন,
পৃয়র্বীর সমস্ত নায়ব-রসুল জীবনর্র মানুষয়ক তাওয়হয়দর পয়র্ লিয়ক লগয়ছন। জীন আর মানুয়ষর
পৃয়র্বীয়ত আসার একমাি উয়িশ্য-ইবাদায়ত তাওয়হয়দর বাস্তবায়ন। তাওয়হদয়ক বাদ য়দয়য় করা
পৃয়র্বীর লকান র্াল কায়জরই পরকায়ল লকান মূলয র্ায়ক না। তাওয়হদিা লসই এক - এর মত যার
িায়ন যত র্াল কায়জর শূন্য বসায়ব তার মান ততই বাড়য়ব। য়কন্তু তাওয়হয়দর এক না র্াকয়ল
লকায়ি লকায়ি শূন্যও মূলযহীন। ইসলায়মর প্রর্ম যুয়গর পর যত সময় গয়ড়য়য় লযয়ত র্াকল,
তাওয়হয়দর য়শক্ষা লর্য়ক মানুষ তত দূয়র সয়র লযয়ত লাগল। মুসয়লম উম্মাহর লবাোর সুয়বধার
জন্য আয়লমগর্ তাওয়হদয়ক য়তনয়ি র্ায়গ য়বর্ক্ত কয়র আয়লাচনা করয়লন :
১. আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব ‘এক’ জানা ও মানা
সত্ত্বা, লচতনা, র্াবনা, লদহ - সব সয়মত এই লয আয়ম, এিা লতা সয়তয তাই না ? এিাও
সয়তয লয আমার এই অয়স্তত্ব এবং লস অয়স্তত্বয়বাধ এক সময় য়ছল না। অর্চ এিা ‘লনই’ লর্য়ক
‘আয়ছ’- লত আয়ম আয়নয়ন, আমার বাবা-মাও নন। তারা শুধুমাি একিা বজয়বক য়ক্রয়ায়ত
অংশগ্রহর্ কয়রয়ছন, লয প্রয়ক্রয়ায়ত প্রয়তয়দন লকায়ি লকায়ি নারী-পুরুষ য়লি হয় য়কন্তু লসগুয়লার
ফলাফল এই আয়ম নই। আয়ম অনন্য, অয়দ্বতীয়। য়যয়ন একিা গতানুগয়তক প্রয়ক্রয়ার মাধযয়ম
অতুলনীয় আমায়ক অনয়স্তত্ব লর্য়ক অয়স্তয়ত্ব আনয়লন য়তয়নই আল্লাহ্। জন্ম প্রয়ক্রয়ার প্রাকৃয়তক
১

সহীহ মুসয়লম, য়কতাবুল ঈমান
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য়নয়ম সবার জন্য একরকম হয়লও প্রয়তযকয়ি মানুষ এয়ক অপয়রর লর্য়ক য়র্ন্ন অর্চ তায়দর
লদয়হর অর্ুগুয়লা এক, লসগুয়লার কাজ করার ধরন এক। মানুয়ষর সত্ত্বা য়র্ন্ন কারর্ তার আত্মা
য়র্ন্ন। এই অয়দখা আত্মাগুয়লার সৃয়ষ্টকতণা অদৃশ্য আল্লাহ্।
আল্লাহ্ য়কন্তু আবার আমায়দর য়নয়য়ও যায়বন। য়নয়য় লয যায়বন তার উদাহরর্ প্রয়তয়দন লদন,
আমরা ধরয়ত পায়র না। লকান সুস্থ মানুষ য়ক পারয়ব, না ঘুয়ময়য় ৪৮ ঘন্িা র্াকয়ত ? ৭২ ঘন্িা ?
ঘুম এক রকম মৃতুয, যখন আমায়দর অয়স্তত্ব আর আমায়দর হায়ত র্ায়ক না। যখন আমার
অয়স্তত্বয়বাধ আর কখয়না আমার লদহয়ক চালায়ত পারয়ব না লসিাই পূর্ণাঙ্গ মৃতুয। পৃয়র্বীর
সবয়চয়য় বড় নায়স্তকও য়নো ও মৃতুযর সাময়ন আত্মসমপণর্ কয়র - ইয়চ্ছয়, অয়নচ্ছায়। আমায়দর
পয়রয়চত অসংখয মানুয়ষর এক সময় অয়স্তত্ব য়ছল, আজ লনই। তায়দর লদহ নাহয় মায়িয়ত য়ময়শ
লগয়ছ, পাঁয়চ লগয়ছ, য়কন্তু অয়স্তত্বয়বাধিা লকার্ায় লগল ? আমার আয়মত্বই সয়বয়চয়য় বড় প্রমার্ লয
আল্লাহ্ আমার সৃয়ষ্টকতণা। একয়দন আমার না র্াকা আর চয়ল যাওয়াই সবয়চয়য় বড় প্রমার্ লয
আল্লাহ্ আমার রব্।
আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব ‘এক’ জানা মায়ন আল্লাহ্র কাজ, কতৃণত্ব ও ক্ষমতায় তায়ক একক
বয়ল য়বশ্বাস করা। আকাশ-পাতাল এবং এর য়র্তর-বাইয়র যা য়কছু আয়ছ, যা য়কছু আমরা লদয়খ
আর যা য়কছু আমরা লদয়খনা সবয়কছুয়ক আল্লাহ্ শূন্য লর্য়ক সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন। য়তয়ন শুধু সৃয়ষ্টকতণাই
নন বরং য়তয়ন এই সৃয়ষ্টর য়নয়ন্ত্রর্ ও রক্ষর্ায়বক্ষর্ও কয়রন। আল্লাহ্ এই সৃয়ষ্টর উপর একিুও
য়নর্ণরশীল নন বরং এই সৃয়ষ্ট আল্লাহ্র উপর য়নর্ণরশীল। আল্লাহ্র ক্ষমতার ছাড়া কায়রা লকান
ক্ষমতা লনই। য়তয়ন সবয়কছুয়ক শয়ক্ত লদন বয়লই সবয়কছু চলয়ত পায়র। য়তয়ন অনুময়ত লদন লদয়খই
পদার্ণ এক অবস্থা লর্য়ক অন্য অবস্থায় রূপান্তর হয়ত পায়র। আল্লাহ্র ইয়চ্ছর বাইয়র য়কছুই ঘয়ি
না। কখন লকার্ায় য়ক হয়য়য়ছল, হয়চ্ছ এবং হয়ব তার সবয়কছুই আল্লাহ্র জানা আয়ছ।
আমরা যয়দ প্রয়তয়দয়নর জীবয়নর য়দয়ক তাকাই তয়ব প্রয়ত পয়দ পয়দ আল্লাহ্র রুবুয়বয়াতয়ক
খুাঁয়জ পাব। য়শয়ক্ষত লবাকারা বয়ল কৃষকরা নায়ক ফসল ফলায়। কৃষকরা চারা লাগায়, সার-পায়ন
লদয় য়কন্তু গাছয়ক য়ক লকান মানুষ বতয়র করয়ত পায়র ? প্রর্ম গাছয়িয়ক সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন আল্লাহ্।
তায়ক দাাঁড়াবার জন্য মায়ি য়দয়য়য়ছন, লবয়ড় ওিার জন্য সূযণ লর্য়ক আয়লা, আকাশ লর্য়ক পায়ন।
বাজায়র কত কত খাবার পাওয়া যায় ; এর ময়ধয একিা পাওয়া যায়ব য়ক যার লপছয়ন সূয়যণর
আয়লা লনই ? এই সূযণিায়ক য়ক আমরা বায়নয়য় আকায়শ লায়গয়য় লরয়খ এয়সয়ছ ? পাশণী-য়হন্দুগ্রীকরা এই সূযণয়ক লদবতা জ্ঞায়ন পূজা করত। য়কন্তু এই সূযণ একিা হাইয়রায়জন-য়হয়লয়াম গযায়সর
জ্বলন্ত লগালক মাি। পূজা লতা করা উয়চত য়ছল লসই আল্লাহ্র য়যয়ন এমন একিা প্রদীপ বানায়লন
যার য়নয়চ লকন কয়য়ক লকায়ি মাইয়লর ময়ধয লকান অন্ধকার লনই।
লসানারগাাঁ লহায়িয়লর সাময়ন কত মানুষ না লখয়য় রাত পার কয়র লদয়। িাল-র্াত য়কয়ন
খাবার িাকা তায়দর আল্লাহ্ লদনয়ন। আবার কত বড়য়লাক িাকার উপর বয়স র্ায়ক য়কন্তু লরায়গর
র্য়য় য়কছু লখয়ত পায়র না। একমাি আল্লাহ্ই মানুষয়ক খাবার লখয়ত লদন, যায়ক লযর্ায়ব খুয়শ
লদন। মানুষসহ সকল জীব-জন্তুয়ক আল্লাহ্ আহার লযাগান। লয আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব জায়ন ও
মায়ন লস য়রযয়কর জন্য অয়স্থর হয় না, ঘুষ-সুদ-চুয়র ইতযায়দ অন্যায়য় জয়ড়য়য় পয়ড়না।
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এই লয আমরা য়লখয়ছ, পড়য়ছ − এিা আল্লাহ্র দান। সবাই পড়য়ত পায়র না, সবার
পড়ায়শানা করার মত বুয়দ্ধ র্ায়ক না। রাস্তায় কত লিাকাই ঘুয়র লবড়ায় যায়দর পড়ার খুব ইয়চ্ছ
আয়ছ, মার্ায় বুয়দ্ধও আয়ছ ; য়কন্তু এয়দর আল্লাহ্ সামর্ণয লদনয়ন বয়ল এরা ললখাপড়া করয়ত পায়র
না। আবার অয়নক বড়য়লায়কর লছয়লরা, বুয়দ্ধজীয়বর সন্তায়নরা স্কুয়লর গয়ন্ি লপয়রায়ত পায়র না।
জ্ঞায়নর মায়লক আল্লাহ্। য়তয়ন যায়ক জ্ঞান লদন শুধু লসই জ্ঞান পায়। লয আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব
জায়ন ও মায়ন লস জ্ঞান য়নয়য় অহংকার কয়র না, জ্ঞান লুয়কয়য় রায়খ না, সতযিা লজয়নও য়মর্যা
প্রচার কয়র না।
বামপন্থীরা সমায়জর লের্ীববষয়মযর য়বরুয়দ্ধ লড়াই করয়ত চায়, অর্চ এ লের্ীয়বর্াগ
আল্লাহ্র বতয়র। আল্লাহ্ মানুষয়ক য়বয়র্ন্ন লপশায় র্াগ কয়রয়ছন। লকউ লবয়শ িাকা আয় কয়র, লকউ
অল্প য়কন্তু কায়রা কাজই লছাি নয়। যয়দ য়রকশাওয়ালা য়রকশা না িানত তয়ব কত কষ্ট হত
আমায়দর! মুয়চ না র্াকয়ল মানুষ লছাঁড়া জুতা য়নয়য় য়বপয়দ পয়ড় লযত। যয়দ লমর্র না র্াকত তয়ব
চারপাশ ময়লায় র্য়র লযত। লদাকানদার না র্াকয়ল য়জয়নসপি য়কনতাম লকার্া লর্য়ক ? আল্লাহ্
য়বয়র্ন্ন মানুষয়ক য়বয়র্ন্ন ধরয়নর কাজ য়দয়য় সুষ্ঠর্ায়ব সমাজ পয়রচালনা কয়রন। লয আল্লাহ্লক রব্
য়হয়সয়ব মায়ন লস য়নয়জর লপশা য়নয়য় আয়ক্ষপ কয়র না, আবার অন্য লকান লপশার মানুষয়ক
অসম্মানও কয়র না।
আমায়দর আল্লাহ্ লচাখ য়দয়য়য়ছন লদখয়ত, লশানার জন্য য়দয়য়য়ছন কান। চলায়ফরার জন্য
পা, ধরার জন্য হাত। কত অন্ধ মানুষ আয়ছ যারা এত সুের পৃয়র্বীিা লদখয়ত পায় না, আয়ছ
বয়ধয়ররা − তারা লশায়নও না, কর্াও বলয়ত পায়র না। অয়নয়কর হাত-পা লনই, কায়রা লর্য়কও
লনই − এরা শারীয়রক প্রয়তবন্ধী। তারা য়কছু ধরয়ত পায়র না, হাাঁিয়ত পায়র না। খুব লছাি বাচ্চার
হাত, পা, লচাখ, কান সব য়কছু র্াকার পয়রও লস লসগুয়লা বযবহার করয়ত পায়র না। আল্লাহ্ তায়ক
য়শক্ষা লদন য়কর্ায়ব তা বযবহার করয়ত হয়। য়কর্ায়ব কর্া বলয়ত হয়, শুনয়ত হয়, হাাঁিয়ত হয়,
ধরয়ত হয় − এত আল্লাহ্র য়শক্ষা, লকান য়শক্ষক তা য়শয়খয়য় লদন না। আবার মানুষ যখন অয়নক
বৃদ্ধ হয়য় যায় তখন লস আয়স্ত আয়স্ত এই য়শক্ষা র্ুয়ল যায়। শরীয়রর সব অঙ্গ-প্রতযঙ্গ শয়ক্ত হায়রয়য়
লফয়ল। এই শয়ক্ত লদয়য়য়ছয়লন আল্লাহ্, য়তয়নই আবার তা য়ফয়রয়য় লনন − মানুষ লিকায়ত পায়র না।
লয লছয়লিা এই সয়তযিা লবায়ে লস শয়ক্তর বড়াই কয়র না। লয লময়য়িা আল্লাহ্লক রব্ মায়ন লস
আল্লাহ্র দান য়নয়য় অহংকার কয়র র্ায়ব না ‘আয়ম অয়নক সুেরী । লস মুখ-লসৌেযণ, অঙ্গয়সৌষ্ঠব
য়িয়র্-পয়িকায় য়বয়ক্র কয়র না, বরং আল্লাহ্র কায়ছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কয়র।
আমরা কয়ব য়ক অবস্থায় পড়য়ব তা সব আল্লাহ্ য়িক কয়রন। আমায়দর জীবয়ন লযসব র্াল
ঘিনা ঘয়ি তা আল্লাহ্র উপহার। আমায়দর জীবয়ন লযসব য়বপদ লনয়ম আয়স তাও আল্লাহ্র পক্ষ
লর্য়কই আয়স। এই য়বপদ য়দয়য় আল্লাহ্ পরীক্ষা কয়রন, সৎ বযয়ক্তয়দর পাপয়মাচন কয়রন। লকান
মানুষ অন্য লকান মানুয়ষর র্াল-মে করয়ত পায়র না। মানুয়ষর র্াল-ময়ের মায়লক শুধুই আল্লাহ্।
লকান মানুষ যয়দ আমায়দর উপকার কয়র তয়ব বুেয়ত হয়ব আল্লাহ্ লসই মানুষয়িয়ক য়দয়য়
আমায়দর র্াল কয়রয়য় য়নয়চ্ছন। লকউ যয়দ আমায়দর ক্ষয়ত কয়র তয়ব বুেয়ত হয়ব এই ক্ষয়তও
আল্লাহ্ অনুময়ত য়দয়য়য়ছন বয়লই হয়চ্ছ। লয আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব লময়ন য়নয়য়য়ছ লস য়বপয়দও
হায়স মুয়খ বধযণ ধারর্ কয়র, আল্লাহ্লক ধন্যবাদ লদয় আয়রা বড় য়বপদ লর্য়ক বাাঁচায়নার জন্য।
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অয়নয়ক অসুখ হয়ল য়বয়দয়শ যায়, দামী-দামী ঔষধ খায় ; এরপয়রও লসয়র ওয়ি না। একই
লরায়গ আক্রান্ত দু’জন লরাগীয়ক একই িাক্তার একই ঔষধ য়দয়লন − একজন র্াল হল আর
আয়রকজন মারা লগল। যয়দ িাক্তার বা ঔষয়ধর সুস্থতা লদবার ক্ষমতা র্াকত তয়ব দু’জনই র্াল
হয়য় লযত। িাক্তার য়কংবা ঔষধ লরাগ র্াল হবার মাধযম মাি, প্রকৃতপয়ক্ষ সুস্থতা লকবল আল্লাহ্র
কাছ লর্য়কই আয়স। আবার মৃতুযর মায়লকও আল্লাহ্। লক কয়ব, লকার্ায়, য়কর্ায়ব মারা যায়ব তা
আল্লাহ্ য়িক কয়র লরয়খয়ছন। আল্লাহ্ যয়দ কায়রা আয়ু লরয়খ র্ায়কন তাহয়ল লকউই তায়ক মারয়ত
পারয়ব না। আর যয়দ আল্লাহ্ কায়রা মরর্ লরয়খ র্ায়কন তাহয়ল লকউই তায়ক বাাঁচায়ত পারয়ব না।
লয সয়তয আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব য়বশ্বাস কয়র তায়ক লকান য়কছুর র্য় লদয়খয়য়ও সতয বলা লর্য়ক বা
সয়িক কাজ করা লর্য়ক দূয়র রাখা যায় না।
আয়ম বাজার লর্য়ক একিা কলম য়কয়ন লসিা লর্য়ঙ লফলয়ত পায়র, আবার মখময়লর কাপয়ড়
জয়ড়য়য়ও রাখয়ত পায়র ; কলমিা য়ক লকান আপয়ে তুলয়ত পায়র ? কলয়মর ইয়চ্ছ-অয়নচ্ছার য়ক
লকান দাম আয়ছ ? য়িক লতমন আল্লাহ্ আমায়দর মায়লক, লসিা আমরা মায়ন আর না মায়ন। আল্লাহ্
আমায়দর য়নয়য় যা খুয়শ তাই করয়ত পায়রন। এর য়বরুয়দ্ধ য়কছু বলার আমায়দর এখয়তয়ারও লনই,
ক্ষমতাও লনই। আমরা যয়দ তার ইয়চ্ছিা লময়ন য়নই তয়ব লসিা আমায়দর জন্যই মঙ্গল। আল্লাহ্র
রুবুয়বয়াতয়ক লয বুেয়ত লপয়রয়ছ লস আল্লাহ্র কাছ লর্য়ক যাই পাক তা য়নয়য় অসন্তুষ্ট হয় না।
কারর্, আল্লাহ্ যা লদন তা দয়া কয়র লদন − এর লকান য়বয়নময় লতা আমরা আল্লাহ্লক য়দয়ত পায়র
না। আল্লাহ্ যা য়নয়য় যান লসিাও লতা তাাঁরই, আমায়দর নয়। তাই আমরা যার মায়লক না, লসিা
লকন আর আমায়দর কায়ছ লনই − এ য়নয়য় অয়হতুক অনুয়যাগ করা বুয়দ্ধমায়নর কাজ নয়।
আল্লাহ্ ‘আর-রব্ বা ‘রব্বুল আলায়মন । রব্ মায়ন প্রর্ু, স্রষ্টা, স্বত্বায়ধকারী, বযবস্থাপক,
পয়রচালক, পয়রকল্পনাকারী, পয়রচযণাকারী, পালনকারী, য়নরাপো দানকারী ইতযায়দ। যা য়কছুর
অয়স্তত্ব আয়ছ তার সয়বর উপর একচ্ছি আয়ধপতয একমাি আল্লাহ্র। কারর্, একমাি য়তয়নই এর
সৃয়ষ্টকতণা এবং একমাি য়তয়নই এর ধ্বংসকারী।
২. আল্লাহ্লক ইলাহ্ য়হয়সয়ব ‘এক’ জানা ও মানা
একমাি আল্লাহ্লক রব্ য়হয়সয়ব লময়ন লনয়ার পয়রই যুয়ক্তসঙ্গতর্ায়ব লয য়জয়নসয়ি আয়স তা
হল, লকন আল্লাহ্ আমায়দর বতয়র করয়লন ? আল্লাহ্ লয আমায়দর সৃয়ষ্ট ও প্রয়তপালন কয়রন তার
বদয়ল য়তয়ন চান আমরা লযন তায়ক আমায়দর একমাি ইলাহ্ য়হয়সয়ব লময়ন লনই। ইলাহ্ মায়ন
যার উপাসনা করা হয়, দাসত্ব করা হয়।
উপাসনা এবং দাসত্ব করয়ত হয়ব একমাি আল্লাহ্র কারর্ একমাি য়তয়নই ইবাদাত পাবার
লযাগয। অয়নক মানুষ গাছ পূজা কয়র, মূয়তণপূজা কয়র − এসব মানুষ য়চন্তা কয়র না লয, এই গাছ
যয়দ অন্য লকউ এয়স লকয়ি লফয়ল তয়ব গাছয়ি তা লিকায়ত পারয়ব না। ইবরায়হম (আিঃ) তার
এলাকার ময়েয়রর সব লদবমূয়তণ লর্য়ঙ বড় মূয়তণয়ির কাাঁয়ধ কুড়াল লরয়খ য়দয়য়য়ছয়লন। য়কন্তু যখন
মানুষ য়জয়জ্ঞস করল লক এই কাজ কয়রয়ছ, তখন য়তয়ন বড় মূয়তণয়ি লদয়খয়য় বয়লয়ছয়লন − ওয়ক
য়জয়জ্ঞস কর। য়তয়ন লবাোয়ত লচয়য়য়ছয়লন, লয মূয়তণর নড়া-চড়ার ক্ষমতা লনই এমনয়ক লক অন্য
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মূয়তণগুয়লা লর্য়ঙয়ছ লসই কর্া বলারও ক্ষমতা লনই লসিায়ক লকমন কয়র মানুষ সুের কয়র সায়জয়য়
লরয়খ পূজা কয়র ? একমাি আল্লাহ্ই ইবাদায়তর য়বয়নময়য় মানুষয়ক পুরস্কার য়দয়ত পায়রন,
মানুষয়ি যা চাইয়ছ তা য়দয়ত পায়রন। লয কবরয়ক সুের কয়র লাল কাপড় য়দয়য় লঢয়ক তার সাময়ন
আগরবায়ত-লমামবায়ত জ্বায়লয়য় লকান য়কছু চায় তয়ব লস খুব লবাকায়ম কয়র। কারর্ এই মানুষয়ি
য়নয়জর মরর্য়ক র্ামায়ত পায়রয়ন। লস কবয়র শুয়য় আয়ছ, পৃয়র্বীয়ত য়ফয়র এয়স য়নয়জর
য়প্রয়জনয়দর য়বপয়দ সাহাযয করয়ত পারয়ছ না − এই মৃত মানুষ য়কর্ায়ব অন্যান্য মানুষয়দর
উপকার করয়ব ? প্রার্হীন ধাতব তায়বজ য়কর্ায়ব মানুষয়ক লরাগ লর্য়ক মুয়ক্ত লদয়ব ?
আল্লাহ্র ইবাদাত করয়ত য়গয়য় লকান মধযস্থতাকারী বযবহার করা যায়ব না। লকান র্াল
মানুয়ষর কায়ছ দু’আ চাওয়া যায়, আল্লাহ্র সুের সুের নাম ধয়রও তার কায়ছ দু’আ করা যায়
আর য়নয়জর লকান র্াল কাজয়ক উয়ল্লখ কয়রও আল্লাহ্র কায়ছ য়কছু চাওয়া যায়। য়কন্তু এর বাইয়র
আর লকান য়কছুই মাধযম য়হয়সয়ব বযবহার করা যায়ব না। লকান পীর-ফয়কর আমার হয়য় আল্লাহ্র
কায়ছ সুপায়রশ করয়ব এ ধরয়নর য়বশ্বাস রাখা মূখণতা। লকান পীর-ফয়কয়রর কর্া যয়দ আমার লচয়য়
আল্লাহ্ লবয়শ শুনত তয়ব লতা লস সব র্াল য়কছু আল্লাহ্র কাছ লর্য়ক য়নয়জর জন্যই লচয়য় য়নত,
অন্য মানুয়ষর কায়ছ য়র্ক্ষা করত না।
লয কায়ফর-মুশয়রক সমায়জ মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) রসুল য়হয়সয়ব
এয়সয়ছয়লন লস সমায়জর মানুয়ষরাও আল্লাহ্লক রব্ মানত২ য়কন্তু একমাি ইলাহ্ য়হয়সয়ব মানত
না। মক্কার কায়ফরয়দর যখন য়জয়জ্ঞস করা হল লতামরা যখন মায়নাই লয আল্লাহ্ লতামায়দর সৃয়ষ্ট
কয়রয়ছন, তয়ব লতামরা এসব মূয়তণর পূজা কর লকন ? তখন তারা উের য়দয়য়য়ছল আমরা এগুয়লার
পূজা এজন্য কয়র লযন এরা আমায়দরয়ক আল্লাহ্র কাছাকায়ছ য়নয়য় যায়।৩ তায়দরয়ক মুহাম্মদ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়শক্ষা য়দয়লন লয, আল্লাহ্র কায়ছ চাইয়ত হয়ব সরাসয়র, য়তয়ন
লকান মাধযয়মর মুখায়পক্ষী নন :

যখন আমার দায়সরা লতামার কায়ছ আমার সম্পয়কণ জানয়ত চায় তখন তায়ক বয়ল দাও আয়ম
তায়দর খুব কায়ছই আয়ছ। যারা আমায়ক িায়ক তায়দর প্রয়তযয়কর িাক আয়ম শুয়ন। ৪
প্রয়তযক রাকায়ত সূরা ফায়তহায়ত আমরা পয়ড় : “ইয়যাকা না’বুদু ওয়া ইয়যাকা নাস্তাঈন”।
এয়ত আমরা বয়ল : লহ আল্লাহ্, আমরা শুধুমাি লতামারই ইবাদাত কয়র এবং লতামার কায়ছই
সাহাযয চাই। সুয়খ-দুয়খ, য়বপয়দ-আপয়দ আমরা একমাি আল্লাহ্লক িাকব। পরীক্ষা বা বযবসায়
উন্নয়ত − সব প্রয়য়াজয়নই একমাি আল্লাহ্লক িাকয়ত হয়ব। মা’র অসুস্থতায় িাক্তারয়ক য়গয়য় যয়দ
বয়ল “আমার মা’লক সুস্থ কয়র য়দন” তাহয়ল র্ুল হয়ব। লযয়হতু িাক্তার লকবল য়চয়কৎসা করয়ত
পায়রন য়কন্তু সুস্থ কয়রন শুধুমাি আল্লাহ্ লসয়হতু িাক্তারয়ক একর্া বয়ল লকান লার্ লনই। “আল্লাহ্,
আমার মা’লক সুস্থ কয়র য়দন” একর্ািা ময়ন ময়ন আল্লাহ্লক বলয়ত হয়ব। এর সায়র্ সায়র্ অবশ্য
২

সূরা আল-লুকমান ৩১ : ২৫

৩

সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৩

৪

সূরা আল-বাকারা ২ : ১৮৬
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য়চয়কৎসাও চায়লয়য় লযয়ত হয়ব। বযবসায় উন্নয়ত করয়ত হয়ল পয়রেম করয়ত হয়ব। পরীক্ষায় র্াল
করার জন্য পড়ায়শানা করয়ত হয়ব। আল্লাহ্র কায়ছ দু’আ এবং লচষ্টা করার পয়রও যয়দ যা চাইয়ছ
তা না পাই তয়ব বুেব আল্লাহ্ যা য়দয়চ্ছন না তা র্ালর জন্যই আিয়ক লরয়খয়ছন। আল্লাহ্র কায়ছ
চাওয়ার ফল আমরা পাবই − হয় ইহকায়ল নয়ত পরকায়ল।
ইবাদাত শুধুমাি নামায, লরাজা, হাজ্ব, যাকাত এসয়বই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ্ আমায়দর যত
আয়দশ য়দয়য়য়ছন লসগুয়লা পালন করা এবং লয কাজগুয়লা করয়ত য়নয়ষধ কয়রয়ছন তা লর্য়ক খুয়শ
ময়ন য়বরত র্াকাও ইবাদাত। আমায়দর প্রয়তয়দয়নর জীবয়ন, পয়রবার বা রাে পয়রচালনায়
আমায়দর কতণবয আল্লাহ্র আইন লময়ন লনয়া। লযমন, লময়য়য়দর পদণা করয়ত হয়ব বা লছয়লয়দর
দায়ড় রাখয়ত হয়ব − এগুয়লা আল্লাহ্র হুকুম। আল্লাহ্ জায়নন লকানিা আমায়দর জন্য র্াল এবং
তাই য়তয়ন লসিা করয়ত আমায়দর হুকুম কয়রয়ছন। আল্লাহ্র আয়দয়শর কারর্িা যয়দ আমরা নাও
বুয়ে তাও আমায়দর দায়য়ত্ব হল লস আয়দশিা লকান প্রশ্ন ছাড়াই লময়ন লনয়া। আমায়দর সীমাবদ্ধ
জ্ঞান য়দয়য় আল্লাহ্র সব আয়দয়শর সুফলই আমরা বুয়ে লনব − তা য়ক হয় ? তাই লতা ইসলাম
মায়ন আত্মসমপণর্ − আল্লাহ্র ইয়চ্ছর সাময়ন সন্তুষ্টয়চয়ে আত্মসমপণর্।
আল্লাহ্র আনুগতযয়ক সবার উপয়র স্থান য়দয়ত হয়ব। আল্লাহ্র অবাধযতা কয়র লকান
মানুয়ষর কর্া লশানা যায়ব না। লকান য়কছু হালাল-হারাম লঘাষর্া করার অয়ধকার একমাি
আল্লাহ্র, য়তয়ন তার রসুয়লর মারফত মানুষয়ক তা জায়নয়য় য়দয়য়য়ছন। যয়দ লকউ আল্লাহ্ ছাড়া
অন্য কাউয়ক হালাল-হারাম য়নধণারয়র্র ক্ষমতা য়দয়য় লদয় তয়ব লস আনুগয়তযর লক্ষয়ি য়শকণ করল।
আমায়দর সমায়জ লময়য়য়দর সম্পয়ে লযর্ায়ব আল্লাহ্ য়দয়ত বয়লয়ছন অর্ণাৎ লছয়লয়দর যতিুকু লদয়া
হয়ব তার অয়ধ্বণক − লসর্ায়ব লদয়া হয় না। এিা আল্লাহ্র আইয়নর লঙ্ঘন। আবার সরকার যয়দ
এমন য়নয়ম কয়র লয লছয়লয়ময়য় সমান সম্পদ পায়ব − লসিা হয়ব আল্লাহ্র আইয়নর য়বপরীত।
এমন আইন করা ও মানা য়িক নয়। যারা আল্লাহ্র আইন উয়পক্ষা কয়র আইন বতয়র কয়র তায়দর
তাওয়হদ আল ‘ইবাদাহ বুোয়ত হয়ব, আল্লাহ্র কায়ছ দু’আ করয়ত হয়ব লযন তায়দর মন আল্লাহ্
ইসলায়মর পয়র্ খুয়ল লদন, তায়দর ইসলাম লবাোর সুয়যাগ লদন।
র্ালবাসা, র্রসা, র্য়, আশা ইতযায়দ অনুর্ুয়তও আল্লাহ্র জন্য হয়ত হয়ব। আমরা যখন
লকান ইবাদাত করব তখন এই য়চন্তা কয়র করব − লযয়হতু আমরা আল্লাহ্লক র্ালবায়স এবং
আল্লাহ্ একাজয়ি র্ালবায়সন লসয়হতু আমরাও একাজয়ি করয়ত র্ালবায়স। একজন সয়তযকায়রর
মুসয়লম আল্লাহ্লক সকল য়কছুর লচয়য় লবয়শ র্ালবাসয়ব। লয আল্লাহ্র লচয়য় িাকা-পয়সায়ক লবয়শ
র্ালবায়স লস নামায়যর সময় কায়জ বযস্ত র্ায়ক, যাকাত লদয় না, সুদ খায় বা ঘুষ লনয়। লয
আল্লাহ্লক লবয়শ র্ালবায়স লস এসব হারাম কাজ লর্য়ক য়নয়জয়ক মুক্ত রায়খ।
আমরা যখন য়বপয়দ পড়ব তখন শুধুমাি আল্লাহ্র উপর র্রসা করব। লকান মানুয়ষর উপর
য়নর্ণর করয়ল লস সাহাযয করয়তও পায়র, নাও করয়ত পায়র। য়কন্তু আল্লাহ্র উপর র্রসা রাখয়ল
আল্লাহ্ য়িকই সাহাযয কয়রন। আমরা যখন লকান পাপ কাজ করয়ত যাব তখন ময়ন রাখব লয
আল্লাহ্ আমায়দর লদখয়ছন। সুতরাং আল্লাহ্ পাপ কায়জর শায়স্ত লদয়বন এই র্য়য় আমরা পাপ কাজ
লর্য়ক য়বরত র্াকব।
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আমরা যখন লকান ইবাদাত করব তখন ময়ন এ আশা র্াকা উয়চত লয এই র্াল কায়জর
মাধযয়ম আল্লাহ্ খুয়শ হয়বন এবং আমায়দর পুরস্কার লদয়বন। নামায, লরাযা, হাজ্ব, যাকাত, দান,
ক্বুরবায়ন, কসম করা সবয়কছু একমাি আল্লাহ্লক খুয়শ করার উয়িয়শ হয়ত হয়ব। যয়দ লকউ এই
উয়িয়শ্য নামায পয়ড় লয ললায়করা তায়ক লদয়খ র্াল মানুষ বলয়ব তাহয়ল লস আল্লাহ্র জায়গায়
সাধারর্ মানুষয়দর বয়সয়য় য়শকণ করল।
আল্লাহ্ য়কন্তু আমায়দর কায়ছ খুব লবয়শ চানয়ন। য়তয়ন লচয়য়য়ছন আমরা লযন তাাঁর কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ কয়র − তাাঁর জায়গায় অন্য কাউয়ক না বসাই। য়কন্তু মানুষ খুব লস্বচ্ছাচারী। লস আল্লাহ্লক
তাাঁর প্রাপয সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা লদয়য়ন। প্রার্হীন পার্র, মায়ি লদয়য় বতয়র মূয়তণ, গাছ লর্য়ক শুরু
কয়র জীয়বত-মৃত মানুষয়ক লস আল্লাহ্র স্থান য়দয়য়য়ছ। লস লদয়ায়লর ছয়বর কায়ছ সাহাযয লচয়য়য়ছ,
হায়তর মাদুয়লর কায়ছ য়নরাপো লচয়য়য়ছ। আল্লাহ্ এই অপরাধিা অর্ণাৎ য়শকণ সবয়চয়য় ঘৃর্া
কয়রন। লযই য়শকণ করুক - লস য়যশুয়ক প্রর্ু বলুক, কালীয়ক শয়ক্তদায়য়নী “মা” র্াবুক বা আব্দুল
কায়দরয়ক য়বপয়দর একমাি উদ্ধারকারী য়হয়সয়ব আহবান করুক, লস আল্লাহ্র কায়ছ মুয়ক্ত পায়ব
না। লযখায়ন সব ক্ষমতার আধার আল্লাহ্ লসখায়ন তার বদয়ল অন্য কায়রা কায়ছ য়কছু চাওয়া মায়ন
লসই সবণশয়ক্তমানয়ক অপমান করা, সৃয়ষ্টর উয়িশ্যিাই য়মর্যা কয়র লদয়া।
লমািা দায়গর একিা উদাহরর্ লদই − আমার বাবা-মা তায়দর সমস্ত স্বপ্ন-র্ালবাসা য়দয়য়
অয়নক কষ্ট কয়র অয়নক িাকা খরচ কয়র আমায়ক বড় কয়র তুলয়ছন। আয়ম একিা র্াল লছয়ল −
যা করা উয়চত তাই কয়র, আমার কায়ছ যা য়কছু অন্যায় ময়ন হয় তা কয়র না। য়কন্তু লকান এক
অজানা কারয়র্ আমার বাবা-মা’র সায়র্ সম্পকণয়ক আয়ম অস্বীকার কয়র। তায়দর সায়র্ কর্া বয়ল
না, তায়দর লকান কর্া শুয়ন না। যায়দর বায়ড়য়ত র্ায়ক, যায়দর খাবার খাই, লসই বাবা-মার জন্য
আমার এক মুহূতণ সময়ও লনই। কৃতজ্ঞতা লনই, র্ালবাসা লনই, আয়ছ খায়ল উয়পক্ষা।
এও য়ক সিব ? লকান মানুষ য়ক এিা করয়ত পায়র ? য়নয়জয়দর অস্থায়ী অয়র্র্াবকয়দর
লক্ষয়ি এমনয়ি আসয়লই লকউ কখয়না কয়র না। অর্চ প্রকৃত অয়র্র্াবয়কর লক্ষয়ি প্রায় সবাই এই
অসিবয়ি সিব কয়র লফয়ল। লকান সন্তান যয়দ এমন আচরর্ কয়র তয়ব লকান বাবা-মা ই
একয়দয়নর লবয়শ সন্তায়নর এ ঔদ্ধতয সহ্য করয়ব না। য়কন্তু আল্লাহ্ অসীম বধয়যণ পৃয়র্বীয়ত মানুয়ষর
সব অকৃতজ্ঞতা সহ্য কয়রন, তায়দর র্রর্য়পাষর্ য়দয়য়ই যান।
তাওয়হয়দর য়বপরীত য়বশ্বাস হল য়শকণ। লযসব মানুষ য়শকণ কয়র তারা যত নামায-লরাযা
করুক না লকন, তা তায়দর লকান উপকায়রই আসয়বনা। য়শকণ করা মানুষ র্ুল বুয়ে য়শকণ লর্য়ক
ক্ষমা না চাইয়ল আল্লাহ্ এই পাপ কখয়না ক্ষমা কয়রন না। যারা য়শকণ কয়র তারা য়চরকাল আগুয়ন
র্াকয়ব।
লকউ র্াবয়ত পায়র লকান এক লবৌদ্ধ সন্নযাসীর কর্া, মাদার লতয়রসার কর্া, র্ারয়তর লকান
এক দয়রে য়হন্দু কৃষয়কর কর্া। এরা সবাই লতা খুব র্াল মানুষ, কায়রা ক্ষয়ত কয়রয়ন বরং উপকার
কয়রয়ছ। এরা লকন অনন্তকাল আগুয়ন জ্বয়ল কষ্ট পায়ব ? পায়ব, কারর্ এরা মানুষ। এয়দরয়ক
লবাধ-বুয়দ্ধ-য়বয়বক য়দয়য় আল্লাহ্ সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন। এই লবাধ-বুয়দ্ধ-য়বয়বয়কর দায়ব পূরর্ করয়ল লস
পুরস্কার পায়ব, না করয়ল শায়স্ত। এজন্যই গরু নায়মর অয়ত উপকারী প্রায়র্য়ির জন্য লকান পরকাল
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লনই, লকান পুরস্কার লনই, কারর্ তার আত্ময়চতনা লনই। তয়ব আল্লাহ্ ন্যায়য়বচারক। লকান মুশয়রক
র্াল কাজ করয়ল য়তয়ন এর প্রয়তদান পৃয়র্বীয়তই য়দয়য় লদন। মাদার লতয়রসা লনায়বল পুরস্কার
লপয়য়য়ছন, অয়নক মানুয়ষর র্ালবাসা লপয়য়য়ছন। তাাঁর মহতী কয়মণর পুরস্কার য়তয়ন মৃতুযর আয়গই
লপয়য় য়গয়য়য়ছন।

৩. আল্লাহ্র নাম ও গুর্াবলীয়ত তায়ক ‘এক’ জানা ও মানা
আল্লাহ্লক আমরা লদয়খ না য়কন্তু তার সৃয়ষ্টর মাধযয়ম তার উপয়স্থয়ত অনুর্ব করয়ত পায়র।
আল্লাহ্লক না লদয়খও লযন তার সম্বয়ন্ধ আমরা জানয়ত পায়র, তায়ক য়চনয়ত পায়র লসজন্য আল্লাহ্
য়নয়জর সম্বয়ন্ধ কুরআন এবং সহীহ হায়দয়স অয়নক য়কছু বর্ণনা কয়রয়ছন। আল্লাহ্ তার নাম ও
গুর্াবলী সম্পয়কণ যা য়কছু বয়লয়ছন তা অয়বকৃতর্ায়ব জানা ও মানায়ক বয়ল তাওয়হদ আল আসমা
ওয়াস য়সফাত। আল আসমা মায়ন আল্লাহ্র নামসমূহ এবং আস য়সফাত মায়ন আল্লাহ্র গূর্সমূহ।
প্রর্মত, আমরা যা য়কছু লদখয়ত পায়র, যা য়কছু শুয়নয়ছ এবং যা য়কছু কল্পনা করয়ত পায়র −
লকান য়কছুর সায়র্ই আল্লাহ্র লকান য়মল লনই, তুলনা লনই। মানুষয়ক আল্লাহ্ অয়নক সীমাবদ্ধতা
য়দয়য় সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন, ফয়ল লস কখনই আল্লাহ্ লকমন তা কল্পনা করয়তও পারয়ব না। তাই লস লযন
আল্লাহ্ সম্পয়কণ র্াবয়ত য়গয়য় লকান সৃয়ষ্টয়ক আল্লাহ্র স্থায়ন না বসায় লসজন্য য়তয়ন লশখায়লন :
“লকান য়কছুই তাাঁর মত নয়, য়তয়ন সবয়কছু লদয়খন ও লশায়নন” ৫
লকউ যয়দ খুব উজ্জ্বল একিা আয়লা কল্পনা কয়র র্ায়ব আল্লাহ্ বুয়ে এরকম তয়ব সায়র্
সায়র্ তায়ক বুয়ে য়নয়ত হয়ব লযয়হতু লস এিা য়চন্তা করয়ত পারয়ছ লসয়হতু আল্লাহ্ লসরকম নন।
আল্লাহ্ য়ক লধাাঁয়ার মত য়কছু ? য়কংবা সাদা দায়ড়ওয়ালা লকান বৃদ্ধ ? য়কংবা অয়নক শুাঁড়সহ লকান
অয়তকায় প্রার্ী ? না। মানুষ র্াবয়ত পায়র এমন য়কছুই আল্লাহ্র মত নয় এবং আল্লাহ্ এমন য়কছুর
মত নন।
আল্লাহ্র সত্ত্বা সম্পয়কণ লযিুকু জানয়ল তায়ক আমরা য়চনয়ত পারব, তার মহত্ব উপলয়ব্ধ
করয়ত পারব − লসিুকু আমায়দর কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহয়ত জায়নয়য় লদয়া হয়য়য়ছ। এর বাইয়র
আল্লাহ্র সত্ত্বা সম্পয়কণ র্াবয়ত য়নয়ষধ করা হয়য়য়ছ বরং আমায়দর আল্লাহ্র সৃয়ষ্ট যা আমরা লচায়খর
সাময়ন লদখয়ত পায়চ্ছ − লসগুয়লা য়নয়য় র্াবয়ত বলা হয়য়য়ছ। আল্লাহ্র সুের সুের নাম এবং
গুর্াবলী আল্লাহ্লক লচনার জন্য যয়র্ষ্ট।
আল্লাহ্ সবয়কছু লদয়খন ও লশায়নন। আবার মানুষও লদয়খ এবং লশায়ন। তাহয়ল য়ক মানুয়ষর
লদখা আর আল্লাহ্র লদখা একই ? − না, কারর্ মানুষ একই সায়র্ কয়য়কিা য়জয়নয়সর লবয়শ
লদখয়ত পায়র না। আবার কয়য়কিা য়জয়নয়সর ময়ধয যখন একিা র্াল কয়র লখয়াল কয়র লদখয়ত
হয় তখন মানুষ অন্যান্য য়জয়নসগুয়লা লখয়াল কয়র লদখয়ত পায়র না। আবার একিা লদয়ায়লর
৫
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ওপায়র য়ক আয়ছ তা মানুষ লদখয়ত পায়র না। লখালা মায়ি দাাঁড়ায়ল যতদূর লচাখ যায় তার লবয়শ
মানুষ লদয়খ না, মানুয়ষর লচায়খর একিা সীমা আয়ছ। আমরা অন্ধকায়র য়কছু লদয়খ না। আমায়দর
হায়ত ললয়গ র্াকা অসংখয লছাি লছাি বযায়েয়রয়া র্াইরাস আমরা খায়ল লচায়খ লদয়খ না। গতকাল
য়ক হয়য়য়ছল তা মানুষ লদখয়ত পায়র না। আগামীকাল য়ক হয়ব তাও মানুষ লদখয়ত পায়র না।
য়কন্তু আল্লাহ্ এই য়বশ্বজগয়তর সবয়কছু একসায়র্ লদয়খন। লকান য়কছুই তার দৃয়ষ্টয়ক
আিকায়ত পায়র না। য়তয়ন সবয়কছু একসায়র্ একই সময়য় লদয়খন। তাই যয়দও মানুষও লদয়খ
আর আল্লাহ্ও লদয়খন য়কন্তু বুেয়ত হয়ব মানুয়ষর লদখা সীয়মত আর আল্লাহ্র লদখা অসীম।
য়িক লতময়ন আল্লাহ্র লশানাও অসীম। পৃয়র্বীর লকায়ি লকায়ি মানুষ প্রয়তয়ি মূহুয়তণ যা কর্া
বলয়ছ, যত প্রায়র্ যত শব্দ করয়ছ আল্লাহ্ সবয়কছু একসায়র্ শুনয়ত পান। গর্ীর পায়নর য়নয়চ লকান
মাছ য়কংবা জড় পার্য়রর কর্াও আল্লাহ্ লশায়নন, তায়দর র্াষা য়তয়ন লবায়েন। অর্চ একজন
মানুষ একসায়র্ দু’জন মানুয়ষর কর্া শুয়ন বুেয়ত পায়র না। আল্লাহ্র লদখা এবং লশানার সায়র্
মানুয়ষর লদখা এবং লশানার লকান তুলনাই চয়ল না।
য়দ্বতীয়ত, আল্লাহ্ কুরআয়ন এবং মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সহীহ হায়দয়স
লযর্ায়ব আল্লাহ্র নাম এবং গুর্াবলী বর্ণনা কয়রয়ছন, য়িক লসর্ায়বই তা বুেয়ত হয়ব। লয শয়ব্দর
লয মায়ন আয়ছ তা বদয়ল লদয়া যায়ব না, তার বাইয়র লকান বযাখযা লদয়া যায়ব না অর্ণাৎ আল্লাহ্র
য়নয়জর লদয়া নায়মর লয অর্ণ আয়ছ তার বাইয়র অন্য লকান অর্ণ লখাাঁজা যায়ব না। লযমন, আল্লাহ্
কুরআয়ন বহু স্থায়ন বয়লয়ছন লয তার হাত আয়ছ।৬ আমায়দর তাই য়বশ্বাস করয়ত হয়ব লয, আল্লাহ্র
হাত আয়ছ। আল্লাহ্র হাত কখয়না আমায়দর হায়তর মত নয়। তাাঁর হাত তাাঁর জন্য লযমনর্ায়ব
প্রয়যাজয লতমন। অয়নয়ক আল্লাহ্র হাত বলয়ত আল্লাহ্র শয়ক্তয়ক বুয়েয়য় র্ায়কন। এিা র্ুল
ধারর্া। আল্লাহ্র শয়ক্ত লযমন সতয আল্লাহ্র হাত লতমন সতয। আমরা লম্বা একিা পাঞ্জায়ব পড়য়ল
বয়ল, “এই পাঞ্জায়বর হাতিা অয়নক বড়” এখন ঐ পাঞ্জায়বর হাত আর আমার হায়তর ময়ধয য়ক
তুলনা হয় ? হয় না। য়কন্তু তাই বয়ল য়ক আমার হাতিা য়মর্যা হয়য় যায় ? না, যায় না। তাই যয়দও
আল্লাহ্র হাত আর মানুষ বা অন্যান্য প্রায়র্র হায়তর ময়ধয লকান তুলনা চয়ল না তবুও আল্লাহ্র
হাত আয়ছ এই কর্া আমরা অস্বীকার করব না বা ‘হাত’ কর্ািার অন্য মায়ন করব না।
লতময়নর্ায়ব আল্লাহ্র লচাখ৭, লচহারা৮ ইতযায়দ আয়ছ। এগুয়লা লকমন তা আমরা জায়ন না। তয়ব
এগুয়লা লয আয়ছ তা আমরা য়বশ্বাস কয়র। কারর্, আল্লাহ্ য়নয়জই কুরআয়নর য়বয়র্ন্ন স্থায়ন এগুয়লার
কর্া বয়লয়ছন।
আল্লাহ্ কুরআয়ন বয়লয়ছন যারা আল্লাহ্র সম্বয়ন্ধ খারাপ ধারর্া কয়র তায়দর উপর য়তয়ন ক্রুদ্ধ
হন।৯ অয়নয়কর ধারর্া রাগ লযয়হতু মানুয়ষর চয়রয়ির দুবণলতা লসয়হতু আল্লাহ্র লতা এই দুবণলতা
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র্াকার কর্া না। সুতরাং আল্লাহ্ আসয়ল রায়গননা, এখায়ন রাগ মায়ন শায়স্ত। য়কন্তু এ ধারর্া র্ুল।
এিা য়িক লয মানুয়ষর লক্রায়ধর সায়র্ আল্লাহ্র লক্রায়ধর লকান তুলনা চয়ল না। শুধু রাগ নয়,
আল্লাহ্র লকান গুয়র্র সায়র্ই মানুয়ষর লকান গুয়র্র তুলনা চয়ল না। মানুয়ষর সবয়কছুই সীয়মত
অর্চ আল্লাহ্র সবয়কছু অসীম। য়কন্তু মানুষ রাগ কয়র তাই আল্লাহ্ রাগ করয়ত পারয়বন না
এধরয়নর বযাখযা লদয়া অনুয়চত। রাগ আল্লাহ্র একিা ববয়শষ্টয যায়ক ‘রাগ’ য়হয়সয়বই বুেয়ত হয়ব,
এয়ক ‘শায়স্ত’ বলা যায়ব না।
তৃতীয়ত, আল্লাহ্ য়নয়জর লযসব নাম এবং ববয়শষ্টয বর্ণনা কয়রয়ছন তার বাইয়র তায়ক লকান
নাম এবং ববয়শষ্টয লদয়া যায়ব না। লযমন যয়দও আল্লাহ্ কুরআয়ন বয়লয়ছন লয য়তয়ন রাগ কয়রন
য়কন্তু তাই বয়ল তায়ক ‘আল-গায়দব [রাগায়িত] নাময়ি লদয়া যায়ব না কারর্ এই নায়ম আল্লাহ্
য়নয়জয়ক িায়কনয়ন, এবং মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্লক এই নায়ম
িায়কনয়ন। এমনর্ায়বই ‘আন-নায়সর [সাহাযযকারী] এর অর্ণ আল্লাহ্র গুয়র্র সায়র্ য়ময়ল লগয়লও
লযয়হতু এই নাম আল্লাহ্ য়নয়জর লক্ষয়ি বযবহার কয়রনয়ন লসয়হতু এয়ক আল্লাহ্র নাম বলা যায়ব
না। য়খ্রস্টধমণ ময়ত আল্লাহ্ সব মানুষয়ক র্ালবায়সন। য়কন্তু সবাইয়ক র্ালবাসা আল্লাহ্র ববয়শষ্টয
নয়, এিা মানুষ য়নয়জ বায়নয়য় তার উপয়র চায়পয়য় য়দয়য়য়ছ। যারা আল্লাহ্ এবং তার লপ্রয়রত
রসুয়লর আনুগতয কয়র শুধু তায়দরই আল্লাহ্ র্ালবায়সন, পাপীয়দর নয়।
য়বয়র্ন্ন ধয়মণর ললায়করা আল্লাহ্লক গি, লখাদা, ঈশ্বর, র্গবান ইতযায়দ নায়ম লিয়ক র্ায়ক।
য়কন্তু লযয়হতু এ নামগুয়লা আল্লাহ্ য়নয়জর জন্য লবয়ছ লননয়ন তাই এসব নায়ম আমরা আল্লাহ্লক
িাকবনা। আমায়দর য়নয়জয়দর লক্ষয়িও আমরা বুয়ে লয আমায়দর লয নাম আয়ছ তার বাইয়র লকউ
যয়দ অন্য লকান নায়ম িায়ক তাহয়ল আমরা সাড়া লদই না, য়বরক্ত হই। লতময়ন আল্লাহ্র য়নয়জর
নায়মর বাইয়র অন্য লকান নায়ম িাকয়ল য়তয়ন খুয়শ হন না। আল্লাহ্র অয়নক নাম রয়য়য়ছ। এর
ময়ধয ৯৯ য়ি নাম কুরআন এবং সুন্নায়হর মাধযয়ম আমায়দর য়শক্ষা লদয়া হয়য়য়ছ।
চতুর্ণত, আল্লাহ্লক মানুয়ষর বা অন্য লকান প্রার্ীর লকান ববয়শষ্টয বা গুর্ লদয়া যায়ব না।
ইহুয়দ য়খ্রস্টানরা ময়ন কয়র আল্লাহ্ ছয় য়দয়ন এই য়বশ্বজগত সৃয়ষ্ট কয়র সিম য়দন, শয়নবায়র য়বোম
য়নয়য়য়ছয়লন। ইহুয়দরা এজন্য শয়নবার ছুয়ির য়দন ময়ন কয়র। মানুষ িানা কাজ কয়র ক্লান্ত হয়য়
যায়, য়কন্তু আল্লাহ্ হন না। আল্লাহ্ ক্লায়ন্ত-ঘুম ইতযায়দ দুবণলতা লর্য়ক মুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্ সিম
য়দয়ন য়বোম য়নয়য়য়ছয়লন এমন য়বশ্বাস মুসয়লম য়বশ্বায়সর য়বয়রাধী। য়খ্রস্টান য়চিকয়ররা য়সয়স্টন
চযাপয়লর ছায়দ আল্লাহ্লক একজন বৃদ্ধ মানুয়ষর লচহারা আর গিন য়দয়য় এাঁয়কয়ছ। এিা তাওয়হদ
আল- আসমা ওয়াস য়সফায়ত য়শকণ।
পঞ্চমত, মানুষয়ক বা অন্য লকান সৃয়ষ্টয়ক আল্লাহ্র লকান গুর্ বা ববয়শষ্টয লদয়া যায়ব না।
অয়নক য়শয়া য়বশ্বাস কয়র তায়দর ইমামরা র্ুল করয়ত পায়র না। য়কন্তু এিা আল্লাহ্র ববয়শষ্টয লয
য়তয়ন র্ুল কয়রন না, বায়ক সবাই র্ুল করয়ত পায়র। এমনয়ক সবণযুয়গর লেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) ও র্ুল কয়রয়ছন, র্ুয়ল লগয়ছন। আল্লাহ্ সায়র্ সায়র্ তায়ক
সংয়শাধন কয়রয়ছন। একর্া য়িক নায়ব-রসুলয়দর আল্লাহ্ মাসুম বা য়নষ্পাপ লরয়খয়ছন, তায়দর
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লকান গুর্াহ হয়ত লদনয়ন, য়কন্তু তারাও র্ুয়লর ঊয়ধ্বণ য়ছয়লন না। লসখায়ন আমরা যয়দ লকান পীরবুযুগণয়ক অন্ধর্ায়ব অনুসরর্ কয়র এ য়বশ্বায়স লয, তারা র্ুয়লর ঊয়ধ্বণ তয়ব লসিা তাওয়হদ য়বয়রাধী
কাজ হয়ব।
য়খ্রস্টানরা ময়ন কয়র ঈসা (আিঃ) মানুষয়ক ক্ষমা করয়ত পায়রন। এিাও য়শকণ কারর্ সবাইয়ক
য়নিঃশতণর্ায়ব ক্ষমা করয়ত লকবল আল্লাহ্ই পায়রন। লজযায়তষীরা য়মর্যা দায়ব কয়র বয়ল তারা নায়ক
র্য়বষ্যত জায়ন। য়কন্তু র্য়বষ্যয়তর জ্ঞান গায়য়ব বা অদৃশ্য, লকান মানুয়ষর অয়ধকায়র তা লনই। লয
আল্লাহ্র ববয়শষ্টয য়নয়জর জন্য দায়ব করয়ব লস ত্বাগুত। ত্বাগুতয়ক অস্বীকার করা, তায়ক য়মর্যা
প্রয়তপন্ন করা ঈমায়নর দায়ব।
ষষ্ঠত, “আল্লাহ্ য়নরাকার ও সবণি য়বরাজমান” − একর্ায়ি তাওয়হয়দর পয়রপন্থী। আল্লাহ্
য়নরাকার হয়ল তায়ক য়কর্ায়ব লদখা যায়ব ? অর্চ আল্লাহ্ বয়লয়ছন :
“লসয়দন লকান লকান মানুয়ষর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ব। তারা তায়দর রয়বর য়দয়ক তায়কয়য়
র্াকয়ব।” ১০
মহান আল্লাহ্ বয়লন :
“আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃয়র্বী এবং এতদুর্য়য়র মায়ে সবয়কছু ছয় য়দয়ন সৃয়ষ্ট
কয়রয়ছন; তারপর য়তয়ন আরয়শ ঊধ্বণায়রাহর্ কয়রয়ছন।” ১১
আল্লাহ্র অবস্থান সাত আসমায়নর উপয়র − আরয়শর উপর। আমায়দর র্াল কাজ, দু’আ
তাাঁর কায়ছ উয়ি যায়। আমায়দর নায়ব মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়মরায়জর সময়
আল্লাহ্র সায়র্ লদখা করয়ত সাত আসমান পায়ড় য়দয়য় উপয়র উয়িয়ছয়লন। আবার লফয়রশতারা
তার কাছ লর্য়ক হুকুম য়নয়য় পৃয়র্বীয়ত লনয়ম আয়স। মায়ে মায়ে আল্লাহ্ য়নয়জও আরশ লর্য়ক
লনয়ম আয়সন। প্রয়ত রায়তর য়তন র্ায়গর এক র্াগ বায়ক র্াকয়ত আল্লাহ্ প্রর্ম আসমায়ন লনয়ম
এয়স বাোয়দর িায়কন, লক য়ক চায় য়জয়জ্ঞস কয়রন। অয়নয়ক ময়ন কয়র আল্লাহ্ সবণি; গাছ-পালা,
মানুষ, জীব-জন্তু, ঘর-বায়ড় পৃয়র্বীর সব য়কছুর ময়ধয আয়ছন। একর্া য়মর্যা। আল্লাহ্ সবয়কছু
লর্য়ক আলাদা, সব য়কছুর ঊয়ধ্বণ। য়তয়ন আরয়শর উপর র্ায়কন। অয়নয়ক ময়ন কয়র আল্লাহ্
মুয়ময়নর অন্তয়র র্ায়কন। এ কর্াও য়মর্যা। আল্লাহ্ মানুয়ষর খুব কাছাকায়ছ র্ায়কন − একর্া সতয।
য়তয়ন তাাঁর জ্ঞায়নর দ্বারা, তাাঁর লদখার দ্বারা, তাাঁর লশানার দ্বারা সবসময় মানুয়ষর খুব কায়ছ র্ায়কন।
য়তয়ন মানুয়ষর ময়নর সব খবর জায়নন। য়তয়ন ইয়চ্ছ করয়ল মানুয়ষর মন বদয়ল য়দয়ত পায়রন। য়কন্তু
লসজন্য আল্লাহ্লক তাাঁর সত্ত্বা য়নয়য় মানুয়ষর ময়নর য়র্তর র্াকয়ত হয় না। য়তয়ন তাাঁর ক্ষমতার
দ্বারাই আসমায়নর উপর লর্য়কই সব কাজ পয়রচালনা কয়রন।১২

১০

সূরা আল-য়কয়ামাহ্ ৭৫ : ২২- ২৩

১১

সূরা আস-সাজদা ৩২ : ৪

১২

সূরা আস-সাজদা ৩২ : ৫
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সিমত, আল্লাহ্র নায়মর আয়গ ‘আবদ অর্ণাৎ দাস লযাগ না কয়র লকান মানুয়ষর নাম রাখা
য়িক নয়। লযমন কায়রা নাম রহমান না লরয়খ ‘আব্দুর রহমান’ রাখা উয়চত এবং তায়ক ওই নায়মই
িাকা উয়চত। আবার আল্লাহ্র নাম নয় এমন নায়মর আয়গ ‘আবদ বসায়না যায়ব না। এজন্য
‘আব্দুন নায়ব’ বা ‘লগালাম রসুল’ বা ‘লগালাম লমাস্তফা’ যার মায়ন ‘রসুয়লর দাস’ − এমন নাম
রাখা অন্যায়। কারর্ আমরা সবাই আল্লাহ্র দাস। আমায়দর রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম)ও আল্লাহ্র দাস য়ছয়লন। আমায়দর উয়চত আল্লাহ্র দাসত্ব করা। আমায়দর নায়ব
মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর কায়ছ আনুগতয লচয়য়য়ছন, দাসত্ব চানয়ন।
‘লগালাম কায়দর’, ‘লগালাম ফারুক’, ‘লগালাম আয়ল’, ‘লগালাম লহায়সন’ বা ‘বয়ে আয়ল য়ময়া’−
এই নামগুয়লা তাওয়হদ আল আসমা ওয়াস য়সফায়তর পয়রপন্থী।
আল্লাহ্র নামগুয়লা য়শয়খ, গুর্গুয়লা বুয়ে যয়দ য়নয়জয়দর জীবয়ন বাস্তবায়য়ত করা লগয়ল
জীবনিা অয়নক সুের হয়ব।
তাওয়হয়দর য়বষয়য়ি অয়নক গর্ীর। য়কন্তু লমাি কর্া হল, আল্লাহ্ ছাড়া কায়রাই ইবাদাত করা
যায়ব না আর আল্লাহ্র সায়র্ লকান অবস্থায়তই কাউয়ক শয়রক করা যায়ব না। তাওয়হদ প্রয়তষ্ঠা
করয়ত পারয়ল পরকায়ল মুয়ক্তর পাশাপায়শ এই পৃয়র্বীয়তও মানুষ পায়ব শায়ন্ত, য়নরাপো আর
সুয়খর জীবন। এজন্যই আমরা বযয়ক্ত পয়রসয়র য়কংবা সামায়জক সবখায়ন আয়গ তাওয়হয়দর িাক
লদই, তাওয়হদ বুেয়ত বয়ল, তাওয়হদ লময়ন য়নয়ত বয়ল। তাওয়হয়দর ধারর্ািা পয়রষ্কার হয়য় লগয়ল
ইসলায়মর বায়ক সব য়কছুই ক্রমানুসায়র প্রয়তয়ষ্ঠত হয়য় যায়ব।
আল্লাহ্ আমায়দর য়নয়জয়দর জীবয়ন তাওয়হদ সায়বণকর্ায়ব বুয়ে মানার লতৌয়ফক য়দন,
মানুষয়ক তাওয়হয়দর পয়র্ িাকার লতৌয়ফক য়দন। আয়মন।

মঙ্গলবার, ২রা শাবান, ১৪৩২ য়হজয়র
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মসনয়দর লমাহ

ক্লাস য়ি বা লফায়রর কর্া, লকউ যয়দ আমায়ক য়জয়জ্ঞস করত বড় হয়য় য়ক হব − লসাজা বয়ল
য়দতাম − ‘বাংলায়দয়শর লপ্রয়সয়িন্ি’। ইন্িায়র উয়ি লজয়নয়িক ইয়ঞ্জয়নয়ার হবার স্বপ্ন লদখার
পাশাপায়শ পয়রকল্পনা করয়ত র্াকলাম : বায়য়ায়িক ইন্িায়িয়াল লরর্লুযশয়নর মাধযয়ম অয়নক
িাকা আয় করব, তা য়দয়য় লশষয়মশ ক্ষমতায় যাব। ক্ষমতা লপয়য় য়ক করব ? যত র্াল কাজ আয়ছ
− গরীব মানুয়ষর দুিঃখকষ্ট দূর করব, আইয়নর শাসন প্রয়তষ্ঠা করব, লদশয়ক য়বয়শ্বর দরবায়র
প্রয়তষ্ঠা করব ইতযায়দ ইতযায়দ...। আল্লাহ্ তা’আলার অসীম দয়ায় যখন আয়ম ইসলাম লবাো শুরু
করলাম তারপর আমার মার্া লর্য়ক িাকা আর ক্ষমতা দু’লিার র্ূতই নায়ম। অর্চ মজার বযাপার
হল, এই দু’লিার একিাও আয়ম আমার য়নয়জর সুয়খর জন্য চাইতাম না, চাইতাম ইসলায়মর জন্য,
লদয়শর মানুয়ষর জন্য।
শাসনর্ায়রর জন্য শুধু আমার মত অবণাচীন না, অয়নক রর্ী-মহারর্ীই স্বপ্ন লদয়খয়ছ,
সংগ্রাম কয়রয়ছ। লকন ? লিালয়কইয়নর এই কয়বতািা য়কছুিা য়চন্তা জাগায়নয়া −
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
দুয়নয়াজুয়ড় য়বশয়ি আংয়ি র্াকয়লও মূল ক্ষমতা ‘লিণ অফ দয য়রং’−এর। একিা
লকিয়বন্দুয়ত সকল সমস্যার সমাধান লখাাঁজার অর্যাস মানুয়ষর বহুপুরয়না। জীবয়নর নানা ফ্রয়ন্ি
যুদ্ধ চায়লয়য় যাবার মত কয়িার পয়রেম লস করয়ত চায়না। গয়রবী হিায়ত আলাদীয়নর লচরাগ,
সবণয়রায়গর ঔষধ পযানায়সয়া য়কংবা ললাহায়ক লসানা কয়র লদয়া পরশ পার্র - বার বার লস খুাঁয়জ
য়ফয়রয়ছ এমন ‘একিা’ য়কছুয়ক যা খুব সহয়জই বহুয়বধ সমস্যার সমাধান কয়র লদয়ব, একলাই।
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যারা সমায়জর মানুয়ষর দুিঃখ-কষ্ট, অতযাচার-অনাচার আর লের্ীববষয়মযর অবসান ঘিায়ত
য়চন্তারায়জযর দুয়ার খুয়লয়ছন, য়কর্ায়ব সমায়জ শায়ন্ত-সাময আনা যায় তা র্াবয়ত য়গয়য় তারা
একিাই সমাধান লপয়য়য়ছন, তা হল ক্ষমতা। মায়ক্সণর সামযবাদ কী য়লেয়নর গর্তন্ত্র − সয়বরই
মূলমন্ত্র হল, ক্ষমতা করায়ে করা। গয়দ দখয়লর লপছয়নর দশণনিা অবশ্য লবশ সরল : যত র্াল
কর্া বয়ল না লকন, আমার কর্া লকউ লশায়ন না ; য়কন্তু রাজার কর্া দয়শ লশায়ন। সুতরাং আমার
কর্া সবাইয়ক লশানায়ত হয়ল আমায়ক রাজা হয়ত হয়ব। দুয়ষ্টর দমন আর য়শয়ষ্টর পালন আয়দশ
একমাি রাজাই করয়ত পায়র। তাই শাসনর্ায়রর লচরায়গর লপছয়ন ছুয়িয়ছ সবাই। লেয়িার ‘দয
য়রপাবয়লক’, এয়রস্টিয়লর ‘পয়লয়িক্স’, র্মাস লহাবয়সর ‘ললয়র্য়ার্ান’, মযায়কয়ায়র্য়লর ‘য়প্রন্স’,
য়কংবা চার্য়কযর ‘অর্ণশাস্ত্র’ সবগুয়লায়তই আয়ছ রােক্ষমতার য়সলর্ার বুয়লি বযবহার কয়র য়কর্ায়ব
সব সমস্যার বমণয়ক য়ছে কয়র লদয়া যায়। প্রাচয কী পাশ্চাতয সবার র্াবনা এখায়ন য়ময়ল একাকার
হয়য় লগয়ছ। নানা যুয়গর নানান আদয়শণর য়বেবীয়দর কায়ছ তাই যখন প্রশ্ন করা হয়য়য়ছ লকন তুয়ম
লতামার আয়শপায়শর মানুষয়দর দুিঃখ লাঘয়ব য়কছু করনা ? তারা বয়লয়ছ :
- আয়গ রাজা হয়য় লনই, তারপয়র ও কাজ করা যায়ব। কষ্ট না র্াকয়ল লতা ললায়ক য়বেব
করয়ত চাইয়বনা।
- আচ্ছা, লতামার রাজা হবার ইয়চ্ছয়ত যয়দ এখনকার রাজা বাদ সায়ধ ?
- তায়ক ক্ষমতা লর্য়ক লযর্ায়বই লহাক সয়রয়য় য়দয়ত হয়ব
- সরায়নার সময় যয়দ সমায়জ লগালয়যাগ বায়ধ ? সমায়জর যয়দ ক্ষয়ত হয় ?
- কুছ পয়রায়া লনয়হ।
বাম-দাদারা লদয়ায়ল য়লয়খয়ছন, য়বেব ধ্বংস নয়, সৃয়ষ্টর প্রসবয়বদনা মাি (যার লস লবদনা
ওয়ি লসই জায়ন তার স্বাদ) রাজা আর হবু-রাজায় যুদ্ধ হয়ব, উলু-খাাঁগড়ার প্রার্ যায়ব। আধুয়নক
যুয়গ এর নাম ‘লকালযায়িরাল িযায়মজ’। উলু-খাাঁগড়ার জান-মাল খুবই ফালতু য়জয়নস, তুচ্ছায়র্ণ
শূন্য য়বর্য়ক্ত। ‘বৃহের স্বায়র্ণর’ জন্য এয়ক য়কনা উয়পক্ষা করা চয়ল।
দাশণয়নক হল লস, লয তার সীয়মত বুয়দ্ধয়ক সমস্যার সমাধায়ন যয়র্ষ্ট ময়ন কয়র। পৃয়র্বীর
আয়রক দল মানুষ প্রবৃয়ের অনুসরয়র্র পয়রবয়তণ সৃয়ষ্টকতণার লদয়া জ্ঞায়নর আয়লায় পর্ লখাাঁয়জন।
এরা হয়লন নায়ব-রসুলগর্ ও তায়দর অনুসারীরা। আর্ণসামায়জক য়বপযণয় লিকায়ত তারা মানুষয়ক
এক আল্লাহ্র ইবাদায়তর য়দয়ক িাকয়লন। লকন ? আল্লাহ্ বলয়ছন, জয়ল-স্থয়ল লয য়বপযণয় (ফাসাদ
−> হতযা, লুন্িন ইতযায়দ সামায়জক অনাচার য়কংবা েড়, অনাবৃয়ষ্ট, দুয়র্ণক্ষ ইতযায়দ প্রাকৃয়তক
য়বপযণয়) লনয়ম আয়স তা মানুয়ষর য়নয়জর হায়তর কামাই। মানুষয়ক আল্লাহ্ তার অপকয়মণর স্বাদ
লদন লযন লস পাপ লর্য়ক য়ফয়র আয়স।১ মানবজীবয়নর দুয়র্ণায়গর সায়র্ তাওয়হয়দর সম্পকণিা
লক্ষর্ীয়। এর আয়গর আয়ায়ত আল্লাহ্ তাওয়হদ আর রুবুয়বয়ায়তর য়শক্ষা য়দয়চ্ছন − আল্লাহ্
হয়চ্ছন য়তয়ন, য়যয়ন মানুষয়ক সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন, জীয়বকা য়দয়চ্ছন, মৃতুয লদয়বন, আবার পুনরুয়িত
করয়বন। আর লকান সত্ত্বা য়ক আয়ছ লয এই কাজগুয়লা করয়ত পায়র ? না লনই! মানুষ যায়দর সায়র্
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আল্লাহ্র শরীক কয়র আল্লাহ্ তায়দর লচয়য় কত পয়বি, কত ঊয়ধ্বণ! তারপর আল্লাহ্ মানুষয়ক
লশখায়লন তাওয়হদ আল উলুয়হয়ায়তর কর্া, লয আমায়দর কতণবয আল্লাহ্র কায়ছ য়ফয়র যাওয়া,
একমাি তার ইবাদাত করা। নইয়ল য়ক হয়ব ? পৃয়র্বীয়ত অশায়ন্ত-ধ্বংস লনয়ম আসয়ব। য়বশ্বাস
করছ না ? যাও পৃয়র্বী ঘুয়র লদখ, লদখ লতামায়দর আয়গ লযসব দায়িক মানবজায়ত আল্লাহ্র সায়র্
য়শকণ কয়রয়ছ তায়দর পয়রর্য়ত য়ক হয়য়য়ছ! য়মসয়রর য়পরায়মি কী য়সন্ধুর ময়হন-লজা-দায়রা, কুয়মল্লায়
ময়নাময়ত কী বগুড়ার মহাস্থানগড় − অতীয়তর প্রার্বন্ত এসব জনপয়দর মানুষগুয়লা ধ্বংস হয়য়
লগয়ছ আল্লাহ্র ইবাদায়ত খাদ লমশায়নার ফয়ল। আর আমায়দর সাবধান করয়ত পুয়রায়না র্াঙালচারা দালান আর স্তিগুয়লা লর্য়ক লগয়ছ!
এজন্যই সকল নায়ব-রসুলগর্ ইবাদায়ত আল্লাহ্র এককয়ত্বর য়দয়ক মানুষয়ক লিয়কয়ছন,
পাশাপায়শ লিয়কয়ছন তায়দর (আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) অনুসরয়র্ সৎ জীবন-যাপন করার জন্য।
এর্ায়বই সমাজ য়স্থয়তশীল হয়ব, অয়বচার-অনাচার হয়ি যায়ব।
য়কন্তু কায়লর পয়রক্রমায় মুসয়লম য়খলাফাত লুি হবার পয়রর প্রজয়ন্মর মুসয়লম উম্মাহর
য়চন্তাশীলরা র্াবয়ত শুরু করল লয সমায়জর মঙ্গল করয়ত হয়ল আয়গ ক্ষমতা দখল করয়ত হয়ব,
শাসনতন্ত্র/হুকুমাত/য়খলাফাত প্রয়তষ্ঠা করয়ত হয়ব। গয়দয়ত বয়স জনগর্য়ক হুকুম করয়লই জনগর্
সুরসুর কয়র তাওয়হদ লময়ন লনয়ব, কবর-মূয়তণ-বযয়ক্ত পূজা লছয়ড় লদয়ব। চুয়র-য়মর্যা-ঘুষ-সুদবযয়র্চার লছয়ড় র্াল হয়য় যায়ব! সমায়জর সব অনাচার চয়ল যায়ব, সব সমস্যার সমাধান হয়য়
যায়ব! অর্চ যখন কুরাঈশয়দর সম্ভ্রান্ত বযয়ক্তরা বয়লয়ছল :

লহ মুহাম্মদ! তুয়ম আমায়দর য়পতৃপুরুষয়দর য়নো কয়রছ, আমায়দর ধয়মণর সমায়লাচনা
কয়রছ, আমায়দর য়বয়বচনায়বাধয়ক অপমান কয়রছ, আমায়দর উপাস্যয়দর অস্বীকার কয়রছ,
আমায়দর য়বর্ক্ত কয়রছ। য়কয়সর জন্য এমন করছ ? তুয়ম যয়দ সম্পদ চাও তয়ব আমরা সকয়লর
সম্পদ এক কয়র লতামায়ক য়দয়য় আমায়দর ময়ধয সবয়চয়য় ধনী বায়নয়য় লদব। তুয়ম যয়দ ক্ষমতা
চাও তয়ব লতামায়ক আমায়দর লনতা য়হয়সয়ব লময়ন লনব। তুয়ম যয়দ রাজত্ব চাও তয়ব লতামায়ক
আমায়দর রাজা য়হয়সয়ব গ্রহর্ করব...
তখন রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) তার উেয়র বয়লয়ছয়লন :

লতামরা যা র্াবছ লতমনয়ি নয়। আয়ম লতামায়দর কায়ছ যা এয়নয়ছ তা সম্পয়দর ললায়র্
আয়নয়ন। আয়ম লতামায়দর লনতা হয়ত চাই না, রাজাও না। বরং আল্লাহ্ আমায়ক
য়কতাবসহ লতামায়দর কায়ছ পায়িয়য়য়ছন একজন রসুল য়হয়সয়ব। য়তয়ন আমায়ক আয়দশ কয়রয়ছন
লতামায়দর সুসংবাদ এবং সাবধানবার্ী লপৌয়ছ য়দয়ত। আয়ম লস কাজ কয়রয়ছ এবং লতামায়দর
উপয়দশ য়দয়য়য়ছ। ২
য়তয়ন লতা র্াবয়লন না লয আয়গ রাজা হয়য় লনই, তারপর এক হুকুয়ম কাবাঘর মূয়তণছাড়া
করব। সরকায়র আয়দয়শ লময়য়য়দর জীবন্ত পুাঁয়ত লফলা বন্ধ কয়র লদয়বা। চুয়র করয়ল হাত কািার
২

সূরা বয়ন ইসরাইল আয়াত ৯০ এর অবতীর্ণ হবার লপ্রক্ষাপি - তাফয়সর ইবন কায়সর
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হুকুম লদব, সব দুনণীয়ত বন্ধ হয়য় যায়ব। মদ লখয়লই চাবুক − লকান বযািা আর মদ খায়ব ?
লনতায়ক লদয়খ সবাই পাাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়য়ত শুরু করয়ব। না! না! না! য়তয়ন এই য়মর্যা
আশায়ত রাজা হয়ত চানয়ন। কারর্, এর্ায়ব পয়রবতণন সিব নয়।
সম্রাি আকবর লমাগল সাম্রায়জযর ঐশ্বযণ, নবরয়ের বুয়দ্ধ, মানয়সংয়হর সমরশয়ক্ত য়দয়য় ‘দ্বীয়ন
ইলায়হ’ প্রচার কয়রয়ছল ; অর্চ আজ এ ধয়মণর লকান অয়স্তত্ব লনই। সয়তয সয়তয যয়দ শাসন ক্ষমতা
ইসলাম প্রচায়রর জন্য দরকার হত তাহয়ল আল্লাহ্ লতা মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
লক লরাম বা পারয়স্যর সম্রায়ির ঘয়র জন্ম য়দয়লই পারয়তন! আমায়দর পায়র্ণব বুয়দ্ধ বলয়ব −
আসয়লই লতা, তাহয়ল ইসলাম আয়রা তাড়াতায়ড়, আয়রা সহয়জ য়দয়ক-য়দয়ক ছয়ড়য়য় পড়ত। য়কন্তু
আল্লাহ্ আমায়দর জন্য উদাহরর্ লরয়খ য়দয়লন - বসন্যবায়হনীর মদদ ছাড়া, বযাংক-য়ময়িয়া-য়শয়ল্পর
ঐশ্বযণ ছাড়া, সামায়জক প্রয়তপয়ে ছাড়াই একজন মানুষ য়কর্ায়ব ঈমান, চয়রি আর পয়রেম য়দয়য়
সারা পৃয়র্বীয়ত ইসলাম ছয়ড়য়য় য়দয়ত পায়র।
আইয়ুব খান কুফর দশণন লিকায়ত পূবণ-পায়কস্তায়ন রবীিসংগীত য়নয়ষদ্ধ কয়রয়ছয়লন। য়কন্তু
ইসলাম না লবাো বাঙালীরা তা লময়ন লনয়য়ন। উয়টা সংস্কৃতমনারা মানুষয়ক রবীিসংগীত
লশানায়ত পয়লা ববশায়খর উদযাপন শুরু করল। য়বশ্বাস সংয়শাধয়নর লক্ষয়ি র্ুল পন্থা অবলম্বন
করার কারয়র্ জন্ম লনয়া লসই নববষণ আজ হাজায়রা হারাম য়দয়য় সয়জ্জত হয়য় লায়খা মানুষয়ক
জাহান্নায়মর পয়র্ য়নয়য় যায়চ্ছ।
এসব ইয়তহাস লর্য়ক য়শক্ষর্ীয় − ধমণ কখয়না মানুয়ষর উপর চায়পয়য় লদয়া যায় না।
ইসলায়ম শয়রয়ত কখয়নাই িপ িু বিম ধাাঁয়চ কাযণকর হয়ব না, হয়ব বিম িু িপ ধাাঁয়চ। এজন্য
ক্ষমতার হাতছায়নয়ক উয়পক্ষা কয়র রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) ১৩ বছর ধয়র জয়ন
জয়ন তাওয়হয়দর য়শক্ষা য়দয়য় য়গয়য়য়ছয়লন। ময়দনার মানুষরা তাওয়হদ উপলয়ব্ধ করার পর
স্বতিঃপ্রয়র্ায়দত হয়য় তায়ক শাসনর্ার অপণর্ কয়রয়ছয়লন। আয়গ ক্ষমতা পয়র ইসলাম এিা
কখয়নাই হবার নয়। হয়ল তায়লবানরা লবৌদ্ধমূয়তণ লর্য়ঙ, মাজার অক্ষত লরয়খ য়দত না। লকায়কইন
আর গাাঁজার চাষ কয়র, মাদকেবয পাচার কয়র লস িাকা য়দয়য় য়জহায়দর অস্ত্র য়কনত না। ইসলাম
না বুয়েয়য়ই এর আইন লজার কয়র মানায়নার পয়রর্য়ত : তায়লবানয়দর পতয়নর সায়র্ সায়র্
কাবুয়লর লসলুয়ন দায়ড় লশর্ করার লাইন। তর্াকয়র্ত ইসলায়মক প্রজাতন্ত্র ইরায়ন য়বশুদ্ধ তাওয়হদ
প্রচারকারীয়দর হতযা করা হয়। লসখান লর্য়ক পায়লয়য় য়গয়য় মানুষ ইসলাম রক্ষা কয়র!
য়বশুদ্ধ ইসলাম লজার কয়র মানায়না যায় না, যয়দ লস্বচ্ছায় লকউ তা গ্রহর্ না কয়র। মানুষয়ক
ইসলায়মর য়দয়ক দাওয়াত লদয়ার অর্ণ ইয়চ্ছিা তার লর্তয়র জায়গয়য় লতালা। তার ঘুমন্ত য়বয়বকয়ক
নাড়া য়দয়য় বলা লকন ইসলাম তার জন্য সয়বণােম জীবন-য়বধান। তায়ক বুয়েয়য় বলা ইসলাম
মানয়ল তার য়ক লার্, সমায়জর য়ক লার্। তায়ক লবাোয়না ইসলাম না মানয়ল বযয়ক্তগত য়ক ক্ষয়ত
হয়, সাময়ষ্টক য়ক ক্ষয়ত হয়। ইসলায়মর দাওয়াত লদয়া অর্ণ মানুষয়ক হালাল-হারায়মর য়লস্ট ধয়রয়য়
লদয়া নয়। তায়ক লবাোয়না লয লযই মহান আল্লাহ্ লতামায়ক বতয়র করয়লন, লদখা-লশানা-লবাোর
শয়ক্ত য়দয়লন লসই আল্লাহ্র কায়ছ য়ক তুয়ম কৃতজ্ঞ হয়ব না ? য়তয়ন ক্ষয়র্য়কর এই পৃয়র্বীয়ত লয
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য়জয়নসগুয়লা লর্য়ক লতামায়ক লবাঁয়চ র্াকয়ত বলয়ছন তায়তা লতামার র্ালর জন্যই ; তুয়ম য়ক য়নয়জর
এই র্ালিা বুেয়বনা ?
ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত সম্পয়দর মত ক্ষমতা একিা উপকরর্, উয়িশ্য নয়। িাকা র্াকয়ল দানখয়রাত করা যায় সুতরাং আল্লাহ্র য়নয়ষয়ধর লতায়াক্কা না কয়র, পয়রবারয়ক বয়ঞ্চত কয়র িাকা
কামায়ত হয়ব − এিা লতা লকান সুস্থ যুয়ক্ত নয়। য়িক লতময়ন আয়গ শাসন ক্ষমতা পয়র বায়ক
ইসলাম − এিাও ইসলায়ম দশণন নয়। আল কুরআন আমায়দর স্পষ্ট য়শক্ষা লদয় লয সকল রাজয়ত্বর
মায়লকানা একমাি আল্লাহ্র, য়তয়ন যায়ক খুয়শ রাজত্ব লদয়বন, যার কাছ লর্য়ক খুয়শ রাজত্ব লকয়ড়
লনয়বন।৩ মানুয়ষর ইয়চ্ছর এখায়ন কানাকয়ড় মূলয লনই।
এ কর্া সতয লয রােক্ষমতা য়দয়য় আল্লাহ্র ইসলায়মর প্রর্ূত উপকার কয়রয়য় লনন য়কন্তু
এিাও সতয লয, এ ক্ষমতা বযবহার কয়র ইসলায়মর উপকার করয়ত পারয়ব একমাি
লযাগযতাধারীরা। লস লযাগযতািা কী লসিা আল্লাহ্ আয্-যাওযাল জায়নয়য়য়ছন :
লতামায়দর ময়ধয যারা ঈমান আয়ন ও সৎ কমণ কয়র তায়দর আল্লাহ্ প্রয়তশ্রুয়ত য়দয়চ্ছন লয,
য়তয়ন তায়দরয়ক পৃয়র্বীয়ত প্রয়তয়নয়ধত্ব দান করয়বন। ৪
আল্লাহু আকবার! ইসলাম কত সহজ। জনপ্রয়তয়নয়ধ হয়ত মানুয়ষর দ্বায়র দ্বায়র লর্াি য়র্ক্ষা
করয়ত হয়ব না, য়ময়ছল-হরতাল কয়র মানুষয়ক কষ্ট য়দয়ত হয়ব না, রায়তর আাঁধায়র লদয়ায়ল
লপাস্টার মারয়ত হয়ব না, শাসকয়দর কায়ফর বলয়ত হয়ব না, গীবত করয়ত হয়ব না, লবামা মারয়ত
হয়ব না − ঈমান আনয়ত হয়ব আর সৎকমণ করয়ত হয়ব! কুরআন এবং সুন্নাহয়ত যত র্াল কায়জর
কর্া এয়সয়ছ তা য়নয়জ করয়ত হয়ব, অন্যয়দরও তা করয়ত বলয়ত হয়ব। পাপ লর্য়ক য়নয়জ বাাঁচয়ত
হয়ব, অন্যয়দরও সাবধান করয়ত হয়ব। হায়ত ক্ষমতা লনই − এ র্য়য় য়পয়ছয়য় লগয়ল চলয়ব না।
সয়তয লয আমরা ঈমান এয়নয়ছ তার প্রমার্ হয়ব লয আমরা ক্ষমতার জন্য লালায়য়ত হব না,
আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্ট চাইব। আল্লাহ্পাক যয়দ কখয়না চান তয়ব য়তয়ন আমায়দর কাউয়ক য়দয়য় সাধারর্
মানুয়ষর লসবা কয়রয়য় য়নয়ত ক্ষমতা য়দয়ত পায়রন, য়কন্তু এই গুরু দায়য়য়ত্বর আকাঙ্ক্ষা লপাষর্ করা
যায়ব না। পৃয়র্বীর লেষ্ঠ রােয়বজ্ঞানী মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম য়শয়খয়য় লগয়ছন :

কখয়না লনতৃত্ব লচয়য় য়নও না। যয়দ লতামার চাওয়ার ফয়ল লতামায়ক দায়য়ত্ব লদয়া হয় তয়ব
তুয়ম একা হয়য় যায়ব। আর যয়দ না চাইয়তই লতামায়ক লনতৃত্ব য়দয়য় লদয়া হয় তয়ব আল্লাহ্
লতামায়ক সাহাযয করয়বন। ৫
ইসলাময়ক আমরা সবাই য়বজয়ী লদখয়ত চাই। তাই আজ সময় এয়সয়ছ একিু লর্য়ম
য়নয়জয়ক ময়নর খবর য়জয়জ্ঞস করা। আমার দল মসনয়দ র্াকয়ব এই যয়দ কাময হয়, তয়ব এ

৩

সূরা আল ইমরান ৩ : ২৬

৪

সূরা আন নুর ২৪ : ৫৫

৫

সহীহ মুসয়লম, য়কতাবুল ইমারাহ
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বাসনা ইসলামসম্মত য়কনা তা য়বয়বচনা করা উয়চত। আল্লাহ্ আমায়দর মন লর্য়ক তার সন্তুয়ষ্ট ছাড়া
আর সব য়কছুর ললার্ সয়রয়য় য়দন এই দু’আ কয়র। আয়মন।

রয়ববার, ১৭ই রজব, ১৪৩২ য়হজয়র
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শুর্ জন্ময়দন
‘শুর্ জন্ময়দন’ কর্ািা শুয়ন একিা মৃদু র্াল লাগায় মন র্য়র যায় না এমন মানুয়ষর সংখযা
খুাঁয়জ পাওয়া র্ার। মানুষ লযয়দন জন্ম লনয় লসয়দনিায়ক একান্তই তার য়নয়জর র্ায়ব, এ তায়রখিার
সায়র্ আলাদা একিা িান লস অনুর্ব কয়র কারর্ এয়দন লস এই সুের পৃয়র্বীয়ত এয়সয়ছল।
লসয়দন সবাই তায়ক ময়ন কয়র অয়র্নেন জানায়, উপহার লদয়। ‘আয়রা অয়নক মানুয়ষর ময়নর
ময়ধয আমার একিা স্থান আয়ছ’ − এই লবাধ মানুষয়ক যত সুখী কয়র, অন্য লকান য়কছুই তায়ক
এতিা পয়রতৃি কয়র না। জন্ময়দয়নর আয়বদনিা তাই স্বার্ায়বকর্ায়বই অয়নক পয়রবযাি।
আমায়দর অন্যান্য সামায়জক আচরর্গুয়লার মতই জন্ময়দয়নর উদযাপয়নর রীয়তিা য়নয়য় কী
আমরা লর্য়ব লদয়খয়ছ ? য়বশ্বয়বদযালয়য়র জীবয়নর লশষয়দয়ক যখন আয়ম লস্রায়ত গা র্ায়সয়য় লদবার
বদয়ল য়চন্তাশীল হয়ত চাইলাম তখন লদখলাম ‘শুর্ জন্ময়দন’ কর্ািা একিা লনহায়য়ত
নািুয়কপনা। য়প্রয় বন্ধুরা রাত বায়রািা অবয়ধ লজয়গ প্রর্ম প্রহয়রই র্ালবাসায় য়সক্ত কয়র য়দয়য়
বলত ‘হ্যায়প বার্ণয়ি’। য়কন্তু এর মায়ন কী ? তারা য়ক চায় শুধু লদাসরা জুন য়দনিা আমার র্াল
যায়ব, বায়ক বছর নয় ? আর লয আমায়ক সন্ধযায় এই শুয়র্চ্ছািা জানাল তায়তা আয়রা অর্ণহীন আমার য়দনিা লতা পারই হয়য় লগয়ছ! তাই আয়ম আমার ছািয়দর ‘শুর্ জন্ময়দন’ এর বদয়ল বলয়ত
লশখালাম ‘শুর্ নববষণ’, অর্ণাৎ আয়ম আমার জীবয়নর লয নতুন বছরিা শুরু করয়ত যায়চ্ছ তা লযন
মঙ্গলময় হয় এই শুর্কামনা করা।
কায়লর পয়রক্রমায় আয়বষ্কার করলাম, শুর্-অশুর্’র এই রীয়তর প্রচলন হয়য়য়ছ
কুসংস্কারাচ্ছন্ন তায়ন্ত্রকয়দর মাধযয়ম যারা য়বশ্বাস কয়র লকান মানুয়ষর জন্ময়দয়ন লয লকান মন্ত্র সবয়চ
র্াল ফল লদয়। এয়দন লকউ যয়দ মঙ্গল কামনা কয়র তয়ব র্াল আত্মারা সহায় হয়। তাই এয়দন
শত্রু এয়ড়য়য় চলয়ত হয়, বন্ধু-শুর্াকাঙ্খীয়দর সায়র্ র্াকয়ত হয়। গ্রীক এবং র্ারতীয় উর্য় দশণয়নই
লদব-লদবতার কময়ত লনই যায়দর জয়ন্মর নানা কায়হনী পাওয়া যায়। এখন মানুষ তার য়নয়জর
জন্মবায়রর সায়র্ লয লদবতার জন্ময়দন য়ময়ল লযত তায়ক উপহার িালা সায়জয়য় পুয়জা য়দয়য়
আসয়তা। লসই লর্য়ক আমরা লপয়য়য়ছ ‘বার্ণয়ি য়গফি আর য়িি’ কালচার। মন্ত্রপূত লমামবায়ত
জ্বায়লয়য় মূয়তণর সাময়ন প্রার্ণনা করত মানুষ। Ralph & Adelin Linton এর The Lore of
23
www.i-onlinemedia.net

Contents

Birthdays বইয়িয়ত প্রকৃয়তপূজারীয়দর মাধযয়ম য়কর্ায়ব জন্ময়দয়নর উৎপয়ে ও ক্রময়বকাশ হল লস
ধারর্া পাওয়া যায়ব।
আজও য়শয়ক্ষত মানুষয়ক দরগা-মাজায়রর সাময়ন লর্য়ক লমামবায়ত য়কনয়ত লদখা যায়।
আজও লছাট্ট য়শশুয়িয়ক য়বশ্বাস করায়না হয় এক ফুাঁয়য় সব য়শখা লনর্ায়ত পারয়ল ময়নর ইয়চ্ছ পূরর্
হয়ব। লক করয়ব এই ইয়চ্ছ পূরর্ ? কবয়র লশায়া মৃত মানুষ ? পার্য়রর প্রয়তমা ? লসকুযলার য়শক্ষার
সায়িণয়ফয়কিধারী মানুয়ষর কায়ছ আসয়ল আল্লাহ্ ছাড়া সবার দাম আয়ছ। আল্লাহ্র কায়ছ চাইয়ত
হয়ল লয তার য়বয়ধয়নয়ষধ মানা লায়গ। মাজায়রর মরা মানুষ আর মূয়তণয়ক লতা দশ িাকার
লমামবায়ত য়দয়য়ই খুয়শ কয়র লফলা যায়। জীয়বত পীয়রর অবশ্য খাই একিু লবয়শ, য়কন্তু কায়লা
রয়ঙর দশ লাখ িাকা লর্য়ক যয়দ দশ হাজার িাকা লদওয়ান-কুতুব-রাজারবাগ ইতযায়দ দরবার
শরীয়ফ দান কয়র সাদা কয়র লফলা যায় তা কম য়কয়সর ? কী য়নলণজ্জ মানুয়ষর আত্মপ্রতারর্া!
আমায়দর বতণমান সামায়জক সংস্কৃয়তিা আর সামায়জক লনই বরং য়নতান্তই বযয়ক্ত-লকয়িক
হয়য় উয়িয়ছ। সকয়লর তয়র সকয়ল আমরা, প্রয়তযয়ক লমারা পয়রর তয়র − এই আবহমান প্রাচয
দশণনিা এখন আর আমায়দর যায়ন্ত্রক জীবয়ন লনই। এখন আমরা দ্বীপ-সদৃশ মানুষ − সমাজ নায়মর
সাগয়র আমরা এখন সবাই আলাদা আলাদা দ্বীপ, য়নয়জয়দর মত বাাঁয়চ, য়নয়জয়দর মত চয়ল।
লকবল মরার পর দু’লিা পা অয়কয়জা হয়য় যায় লদয়খ অন্য মানুয়ষর ঘায়ড় উয়ি কবর পযণন্ত লযয়ত
হয়। অর্চ একিা সমায়জর কখয়না সমুে হবার কর্া য়ছল না, হওয়া উয়চত য়ছল একিা মহায়দশ।
প্রয়তযকিা মানুষ তার চারপায়শর মানুষয়দর সায়র্, পয়রয়চত মুখগুয়লার সায়র্ প্রয়তয়নয়ত
লযাগায়যাগ রাখয়ব, র্ালময়ের খবরাখবর লনয়ব − এিাই য়ছল কাময। একজন আয়রকজয়নর
সুয়খর গল্প শুয়ন আনয়ে র্াসয়ব, দুিঃয়খর সময় রুমালিা বায়ড়য়য় লদয়ব, য়বপয়দর সময় কাাঁয়ধ কাাঁধ
য়ময়লয়য় র্াকয়ব − এিাই য়ছল ইসলায়মর য়শক্ষা। মানুষ সামায়জক জীব একর্ািা শুধু অর্ণনীয়তর
পাতায় সীমাবদ্ধ র্াকবার কর্া য়ছল না, মানুয়ষর প্রায়য়ায়গক জীবয়ন বাস্তবায়য়ত হবার কর্া য়ছল।
যায়ন্ত্রক এ জীবন বযবস্থায় জন্ময়দন হয়য় উয়িয়ছ সুস্থ সামায়জকতার অসুস্থ য়বকল্প। আয়গ লতা
তাও মানুষ কষ্ট কয়র িায়রীয়ত য়প্রয়জনয়দর জন্মতায়রখ য়লয়খ রাখত, এখন লফসবুয়কর কলযায়র্
লস চলও উয়ি লগয়ছ। একদা খুব কায়ছর মানুষয়দর এখন বছয়রর একিা য়দন একিা বাতণা পায়িয়য়
য়দয়লই সব সম্পয়কণর লদনা চুয়ক যায়। যয়দও এই শুর্ কামনািায়ক আয়ম খায়িা করয়ছ না, এয়ত
র্ালবাসা য়নিঃসয়েয়হ য়ময়শ আয়ছ। য়কন্তু আমার আপয়েিা এখায়ন লয, র্ালবাসার এই
বয়হিঃপ্রকাশিা ইসলাম সম্মত নয়।
ইসলায়মর পয়রর্াষায় ‘ঈদ’ বলা হয় এমন য়কছুয়ক যা বায়ষণকর্ায়ব উদযাপন করা হয় − লয
অনুষ্ঠান য়ফ বছর ঘুয়র ঘুয়র আয়স। ঈয়দর ধারর্ািা কয়িারর্ায়ব সামায়জক, সমায়জর সবার সায়র্
য়ময়ল ঈদ পালন করয়ত হয়। ঈদুল য়ফতয়র য়ফতরা য়হয়সয়ব খাদয য়দয়ত হয়, যায়ত সবার ঘয়রই
য়কছু না য়কছু খাবার র্ায়ক। ঈদুল আযহার কুরবানীর অংশ গরীব-দুখীয়ক বন্িন কয়র য়দয়ত হয়।
বযয়ক্তগত উৎসব একজন মুসয়লম উদযাপন কয়র না, সবাইয়ক লফয়ল লরয়খ লস একা একা র্াল
খায়ব-র্াকয়ব এিা ইসলায়মর য়শক্ষা নয়। এ কারয়র্ আমরা সবণযুয়গর সবণয়েষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বা তার লকান সাহাবায়দর ঘিা কয়র জন্ময়দন পালন করয়ত লদয়খ
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না। অর্চ তারাই আমায়দর উেম আদশণ। সামায়জক কলযার্য়ক য়বনষ্ট কয়র এমন
বযয়ক্তয়কয়িকতায়ক ইসলাম এয়কবায়রই অনুয়মাদন কয়র না। তাই শুধু জন্ময়দন নয়, য়ববাহবায়ষণকী
বা মৃতুযবায়ষণকী লকান য়কছুই পালন করা ইসলামসম্মত নয় − লসিা আমার লহাক, বঙ্গবন্ধুর লহাক
য়কংবা য়জয়াউর রহমায়নর লহাক।
পরকায়ল য়বশ্বাস কয়র এমন মানুয়ষর জন্য জন্ময়দন আদয়পই আনয়ের য়দন হয়ত পায়র না,
আত্মমগ্নতার য়দন হয়ত পায়র। এয়দন লস মৃতুযর আয়রা এক ধাপ কায়ছ এয়গয়য় লগল। পরকায়লর
জন্য য়ক পায়র্য় সংগ্রহ করয়ছ − য়নতয এ র্াবনািা জন্ময়দয়ন মনয়ক লবয়শ অয়স্থর করয়ব − লসিা
স্বার্ায়বক, ফূয়তণিাই অস্বার্ায়বক।
ময়ন পয়ড়, লছাি র্াকয়ত একবার আমায়ক আর লছাির্াইিায়ক য়নয়য় মা লবড়ায়ত
য়গয়য়য়ছয়লন এক আত্মীয়য়র বাসায়। য়গয়য় আয়বষ্কার করলাম, লসখায়ন লসয়দন জন্ময়দয়নর পায়িণ
চলয়ছ। আমায়দর আয়র্ণক অবস্থা লতমন সুয়বধার না হওয়ায়, আমরা লতমন দামী উপহার য়দয়ত
পারব না য়বধায় আমায়দর য়নমন্ত্রর্ করা হয়য়ন। লয়জ্জত-হতর্ম্ব আয়ম লদখলাম লসয়দন যারা
দাওয়াত লখয়ত এয়সয়ছল তারা সবাই অয়নক সামর্ণযশালী − লসই রায়তর চবণয-লচাষ্য-লর্াজয-লপয়
সমূহ প্রায়ই তারা য়নয়জয়দর বাসায়তই রান্না কয়র। অর্চ এই খাবারগুয়লা যয়দ একিু এয়তমখানায়
খাওয়ায়না হত তাহয়ল গরীব বাচ্চাগুয়লা কত আগ্রহ য়নয়য় লখত, কত দু’আই না করত!
বড়য়লায়করা এে এে িাকা খরচ কয়র, জাাঁকজমক কয়র, লমহমানয়দর অসয়ন্তাষ লকয়ন। লকয়ন
খাবায়রর মায়নর সমায়লাচনা। নাম য়কনয়ত য়গয়য় তারা দুনণাম লকয়ন, অর্চ আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্ট য়কনয়ত
িাকািা খরচ করয়ল পরকায়ল উপকার হত, য়কছু অসহায় য়শশুর মুয়খ কৃতজ্ঞ হায়স ফুিত।
সবয়কছুয়ত ইসলাম আনা মায়ন জীবয়নর মজা মায়ি করা-এমন র্াবনা যায়দর, তায়দর জন্য
বয়ল, আল্লাহ্ লয আমায়ক তার ইবাদায়তর জন্য সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন এিা আয়ম ময়ন-প্রায়র্ লময়ন
য়নয়য়য়ছ। যখয়ন আয়ম আল্লাহ্ লছয়ড় অন্য কায়রা র্াল-মেয়ক মূলযায়ন করা শুরু করব তখন
আল্লাহ্র দাসত্ব লছয়ড় আয়ম শয়তায়নর দাসত্ব করব, আমার প্রবৃয়ের, প্রচয়লত লমকী
সামায়জকতার, পাশ্চাতয সর্যতার। লয আল্লাহ্ আমায়ক সৃয়ষ্ট করয়লন, তার দাসত্ব লছয়ড় এত
প্রর্ুয়ক ময়নব মানয়ত আমার র্াল লায়গ না। কারর্ আল্লাহ্ সুবহানা তা’আলা সূরা আলআহকায়ফ আমায়ক জানায়চ্ছন :

আর যখন মানুষয়ক একি করা হয়ব, তখন এ উপাস্যগুয়লা তায়দর শত্রু হয়ব এবং তারা
তায়দর ইবাদত অস্বীকার করয়ব।
প্রয়তয়ি য়দনই আমায়দর জন্ময়দন। প্রয়তয়দন ঘুম লর্য়ক জাগার মায়ন আল্লাহ্ আমায়দর
আত্মািা আজয়কর জন্য য়ফয়রয়য় য়দয়য়য়ছন। তাই জীবয়নর প্রয়তয়ি য়দন উদযায়পত হয়ব কৃতজ্ঞতায়,
আল্লাহ্র আনুগয়তয। মহান আল্লাহ্ আমায়দর ইসলাময়ক য়নছক সামায়জকতার বাতাবরর্ লর্য়ক
মুক্ত কয়র মানার মাধযয়ম কলযার্ধমণী সামায়জকতার য়দয়ক এয়গয়য় যাবার ক্ষমতা য়দন। আয়মন।

বৃহস্পয়তবার ৩০লশ জুমাদাস সায়ন, ১৪৩২ য়হজয়র
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রায়ের আবার ধমণ কী
অধুনা বাংলায় য়কছু বুয়দ্ধ(হীন, পর)জীয়বয়দর কায়ছ আধুয়নকতার মানদন্ি
ইসলাময়বয়রায়ধতা। এরা সয়তযর প্রয়ত য়নয়বড় য়বতৃষ্ণাবশত রাে বা সমায়জর লকান লকায়র্
ইসলায়মর আর্াস লপয়লই তযক্ত-য়বরক্ত হয়য় তা অপয়নাদয়ন সয়চষ্ট হয়। এমন লপ্রক্ষাপয়ি রােধমণ
ইসলাম বা সংয়বধায়ন য়বসয়মল্লাহ র্াকার য়বষয়য় একয়ি আয়লাচনার প্রয়াস য়নলাম, উয়িশ্যপূরর্
আল্লাহ্র ইয়চ্ছয়।
১.
পৃয়র্বীর অন্যান্য তাবত ধয়মণর সায়র্ ইসলায়মর একিা বড় পার্ণকয হল, এয়ক ‘ধমণ’ বলা
হয়লও আসয়ল এিা একিা ‘দ্বীন’ বা জীবনয়বধান, যায়ত মানুয়ষর জীবয়নর যাবতীয় কাযণক্রম
সম্পয়কণ য়দকয়নয়দণশনা আয়ছ। স্বার্ায়বকর্ায়বই সমাজ বা রায়ের অয়ধপয়তরা যয়দ ইসলাম গ্রহর্
কয়র তয়ব য়কর্ায়ব তারা সমাজ ও লদশয়ক লনতৃত্ব লদয়ব তা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) আপন জীবয়ন লদয়খয়য় লগয়ছন। তাই পাশ্চাতয দশণন ‘ধমণ বযয়ক্তগত’ য়হন্দু, য়খ্রস্টান,
লবৌদ্ধ ইতযায়দ ধয়মণর লক্ষয়ি খািয়লও ইসলায়মর লক্ষয়ি খায়িনা। ইসলাম বযয়ক্তগত এবং বযয়ষ্টক,
ঐকায়ন্তক ও সামায়জক। মুসয়লম যখন রায়ের দায়য়য়ত্ব র্ায়ক তখন লস ইসলাময়ক ঘয়র লরয়খ আয়স
না বরং তার অধীয়নর সবার উপয়র ইসলায়মর য়শক্ষা প্রয়য়াগ কয়র কারর্ লস য়বশ্বাস কয়র
শায়সয়তর উপয়র তার য়নয়জর ইয়চ্ছ প্রয়য়াগ করার চাইয়ত আল্লাহ্র ইয়চ্ছ প্রয়য়াগ করা শায়সত ও
শাসক উর্য়য়র জন্যই অয়ধক কলযার্প্রসূ।
উদাহরর্ য়হয়সয়ব বলা যায়, গত শতয়ক পয়শ্চয়ম বনয়তকতার লয য়বয়ধয়নয়ষধ য়ছল তা রােযন্ত্র
বযয়ক্তস্বাধীনতা চচণার নায়ম উয়িয়য় লদয়। ফয়ল একিা শতক পার না হয়তই ধষণর্ আর লযৌন
য়নযণাতয়নর মত সামায়জক অনাচার ছয়ড়য়য় পয়ড় সবণি। ইতায়ল বা ইসরায়য়য়লর প্রধানমন্ত্রী,
আয়ময়রকার প্রাক্তন লপ্রয়সয়িন্ি য়কংবা আইএমএফ- এর মার্ারা য়র্নগ্রহ লর্য়ক আয়সয়ন, এরা ঐ
সমায়জরই প্রয়তয়নয়ধ মাি। য়বয়য় বয়হর্ূণত লযৌনাচার সমায়জর একক পয়রবার প্রর্ায়ক হুময়কর মুয়খ
লিয়ল য়দয়য়য়ছ। য়বষণ্ণতা, আত্মহতযা আর লিয়মাগ্রায়ফক উইন্িায়রর মত সমস্যাগুয়লার ফলাফল
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যখন মানুষ আগামী শতাব্দীয়ত আয়রা প্রকির্ায়ব উপলয়ব্ধ করয়ব তখন লস হয়ত আবার ধয়মণর
কায়ছ, বনয়তকতার কায়ছ য়ফয়র যায়ব বযয়ক্তস্বাধীনতার বন্যায় িুবন্ত মানবতায়ক রক্ষা করয়ত। য়কন্তু
ইয়তময়ধয মানবতার লয ক্ষয়তিা হয়য় যায়ব তার দায়র্ার লনয়ব লক ? অন্য সব য়কছুর কর্া বাদ
য়দয়য় শুধু এইিয়সর লপছয়ন য়বশ্বমানবতার লয পয়রমার্ সম্পদ ও লমধা খরচ হয়চ্ছ তা রক্ষা করা
লযত শুধুমাি ধমণয়র্য়েক বনয়তক অনুশাসনয়িয়ক রােীয় রূপ য়দয়লই। য়কন্তু রাে মানুয়ষর
লযৌনাচারয়ক যয়ব লর্য়ক অবাধ করার য়সদ্ধান্ত য়নয়য়য়ছ তয়ব লর্য়কই এমন এক ফ্রায়েনস্টাইয়নর
লস জন্ম য়দয়য়য়ছ যায়ক বধ করয়ত লস য়নয়জই অক্ষম।
এয়ক্ষয়ি একজন মুসয়লম শাসক মানুষ এবং সমায়জর র্য়বষ্যত য়নয়য় ‘িায়াল এন্ি এরয়র’
না য়গয়য় সৃয়ষ্টকতণার য়বধানগুয়লা য়নয়মণাহয়চয়ে সমায়জ আয়রাপ কয়র। এই আইনয়ক লুচ্চালম্পিয়দর কায়ছ মধযযুগীয় আরব ববণরতা, নারী য়নয়ষ্পষর্, মানব মুয়ক্তর অন্তরায় ময়ন হয়লও
গর্তায়ন্ত্রক সমীকরয়র্ জনগয়র্র অয়ধকাংয়শর জন্য এিাই মঙ্গলকর। য়কন্তু মাংসয়র্াজী শকুয়নর
দল যখন মরা খাবার আশায় তার স্বয়র য়চৎকার কয়র, তখন য়নরীহ লদায়য়য়লর িাক লক লশায়ন ?
রাে এবং ধয়মণর য়বয়চ্ছদীকরয়র্র মূল লুয়কয়য় আয়ছ পয়শ্চমা সর্যতার য়ববতণয়নর ইয়তহায়স।
কযার্য়লক চাচণ রাজা কতৃণক প্রজা লশাষর্-উৎপীড়নয়ক ‘ঈশ্বরীয়’ তকমা য়দয়য় জায়য়জ কয়র
য়দয়য়য়ছল। এর বদয়ল কযার্য়লক ধমণয়বশ্বায়সর য়বপয়ক্ষর লযয়কান য়কছু য়কই রাে অয়ত কয়িারহয়স্ত
দমন করত। ধয়মণর নায়ম এয়হন অনাচার ইউয়রাপীয়য়দর এতিাই লক্ষয়পয়য় তুয়লয়ছল লয
বস্বরাচারীরা লযন কখয়না ধয়মণর নায়ম রােক্ষমতা বযবহার কয়র অধমণ করয়ত না পায়র লসজন্য
তারা লসকুলায়রজয়মর উদ্ভাবন কয়রয়ছল। লসকুযলার মায়ন পায়র্ণব। লসকুলায়রজম মায়ন সমাজ
লর্য়ক ঘাড় ধাক্কা য়দয়য় ধমণয়ক বযয়ক্তগত পয়রসয়র পায়িয়য় লদয়া। অবশ্য ইসলাময়বয়রায়ধরা ‘ধমণ
যার যার রাে সবার’ বয়ল মত প্রকাশ করয়লও তায়দর অয়ধকাংশ নামায পড়া, দায়ড় রাখা বা পদণা
করার মত য়নতান্ত বযয়ক্তগত ধমণ পালনয়ক কিাক্ষ ও অনুৎসায়হত কয়র। এিা ঢাকা য়বশ্বয়বদযালয়য়র
য়চি লযখানকার মানুষরা য়নয়জয়দর বড়ই উদারয়চতা ও গর্তন্ত্রমর্া বয়ল দায়ব কয়র।
ধমণ ও রাে লকান না লকান পযণায়য় য়মশয়বই। রায়ের প্রধানরা যখন য়শখা অয়নবণায়র্র সাময়ন
লমৌনী দাাঁয়ড়য়য় র্ায়কন বা শহীদয়বদীয়ত নগ্নপায়য় ফুল অঞ্জয়ল লদন তখন লসিাও একিা ধয়মণরই
অনুকরর্ − লসিা লকউ স্বীকার করুক আর না করুক। মানুয়ষর ধয়মণর প্রয়ত স্বার্ায়বক আকষণয়র্র
কারয়র্ ফ্রান্স ছাড়া অন্য লকার্াও লসকুলায়রজম লদখা যায় না। জামণায়ন লর্য়ক হলযান্ি প্রায়
সবখায়নই আজ সংখযাগয়রষ্ঠ আসন পাওয়া দলগুয়লায়ত য়খ্রয়স্টর য়শক্ষািা না র্াকয়লও নামিা
আয়ছ। ধমণয়নরয়পক্ষ প্রয়তয়বয়শ লদয়শ য়শবয়সনার আস্ফালন শুয়নও যারা বয়লন আমায়দর সংস্কৃয়ত
অয়র্ন্ন, তারাও কলযার্রায়ের য়দকয়নয়দণশনা য়দয়ত একিা ধমণয়কই চান। পার্ণকযিা হল আমায়দর
আয়লাক উৎস মুহাম্মদ (আল্লাহ্ তার উপর শায়ন্ত বষণর্ করুন), তায়দর বায়তঘর রবীিনার্ িাকুর।
য়বলুি ইসলামী শাসনবযবস্থা য়খলাফায়তর লশষয়দয়ক তায়ত ইসলায়মর ললবাস র্াকয়লও
কখয়নাই তায়ক লশাষয়র্র হায়তয়ার য়হয়সয়ব বযবহার করা হয়য়ন। লপায়পর মত খয়লফা স্রষ্টার
প্রয়তয়নয়ধ নন, জনগয়র্র প্রয়তয়নয়ধ মাি। তাই খয়লফার লকান ঐশ্বয়রক ক্ষমতা লনই, আল্লাহ্র
আইন রদ করার অয়ধকার লনই। খয়লফা তার অনাচারয়ক ইসলায়মর লমাড়য়ক লঢয়ক জায়য়জ
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করয়ত পায়রন না। ফয়ল র্যায়িকায়নর অমনুষয়ত্বর অনপয়নয় কলে মুসয়লম য়খলাফায়তর
ইয়তহায়স লনই। আজও মধযপ্রায়চযর লযসব লদয়শ ইসলামী শাসনবযবস্থার য়ছাঁয়িয়ফািা রয়য় লগয়ছ
লসখায়ন জনগয়র্র কলযায়র্ সরকায়রর সম্পদ বযয় হয়। গরীবয়ক চুয়ষ লদয়শর খাঞ্জায়চখানা সমৃদ্ধ
করার পাশ্চাতয-রাজয়সক ময়নার্াব লসখায়ন লনই। লনই বড়য়লাকয়ক যা খুয়শ করার এখয়তয়ার
য়দয়য় লবয়হশয়ত যাবার সনদ য়বয়ক্র করার দুবৃণেপনা।
তাই, একজন মুসয়লয়মর রােধমণ ইসলাম য়নয়য় লকান য়বতকণ করার অবকাশ লনই। শুধু
য়বসয়মল্লাহ নয়, রায়ের শাসনবযবস্থা পুয়রািাই ইসলাম অনুযায়ী হয়ব অর্ণাৎ বাংলায়দশ একিা
ইসলামী লদশ হয়ব এিাই হওয়া উয়চত মুসয়লয়মর কায়মনবায়কযর প্রার্ণনা।
প্রসঙ্গত জ্ঞাতবয লয, ইসলাম লজার কয়র চায়পয়য় লদয়া য়কছু পছে কয়র না। যয়দ
বাংলায়দয়শর সংখযাগয়রষ্ঠ মানুষ ইসলায়মর শাসন চায় তয়বই আমায়দর বতণমান সংয়বধান বদয়ল
কুরআন এবং হায়দস য়র্য়েক সংয়বধান আসয়ব। লবামা ফুয়িয়য়, মানুষ লময়র বাময়দর য়বেব হয়,
ইসলাম কায়য়ম হয় না। কলযার্ কখয়না অকলযায়র্র পর্ লবয়য় আসয়বনা। ইসলাম লচ গুয়য়র্ারার
দশণয়ন চয়ল না, মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরয়র্ চয়ল।
২.
জাতীয়তাবাদ নয় বরং ধমণই মানুষ সয়চষ্ট হয়য় লবয়ছ লনয়। জাতীয়তাবায়দর পয়রচয়িা হয়
মানুষ জন্মসূয়ি পায় নয়ত বাবা-মার সূয়ি পায়। এিা য়িক জায়তগত পয়রয়চয়তর মত ধয়মণর
প্রার্য়মক পয়রয়চয়তিাও মানুষ বাবা-মার কাছ লর্য়ক পায়। য়কন্তু আচয়রত জীবয়ন মানুষ যা পালন
কয়র এিা তার য়নয়জর লবয়ছ লনয়া। য়ফয়রয়ঙ্গ রার্ী শাসন করত বয়ল আমার দাদা য়নয়জয়ক য়েয়িশ
রায়জর গয়বণত অংশ র্ায়বনয়ন, পায়করা মসনয়দ য়ছল বয়ল আমার বাবা পায়কস্তানী পয়রচয়য় বুক
ফুলানয়ন। যয়দ কখয়না র্ারত এয়দশ দখল কয়র লনয় তয়ব আমার লছয়লও য়নয়জয়ক র্ারতমাতার
সন্তান বয়ল দায়ব করয়ব না। আমরা মুসয়লম − এিা আমায়দর আদশণ। আমরা বাংলায়দশী
জন্মসূয়ি − এিা আমায়দর পয়রচয়, য়নছক পয়রচয়। এিা আমায়দর সয়চতন পছে নয়। ধমণ লযমন
লজার কয়র চায়পয়য় লদয়ার য়বষয় নয়, লতমন জাতীয়তায়বাধিা সুাঁই ফুয়ড় মগয়জ ঢুয়কয়য় লদবার
য়জয়নস নয়। জাতীয়তায়বাধ য়নয়য় যারা গলা ফািান তায়দর অয়ধকাংশই জাতীয়তায়বাধ লর্য়ক
বযয়ক্তয়বায়ধ লবয়শ উজ্জীয়বত র্ায়কন। আর ক্ষমতাধারীর নধর লদহয়ক পুয়ষ্ট লজাগায়ত যা য়কছু য়বয়ক্র
করা যায়, তার ময়ধয জাতীয়তায়বাধ পয়লা নম্বয়রর পর্য।
বাংলায়দশ বাঙায়ল ছাড়াও অন্যান্য লবশ কয়য়কয়ি ক্ষুে নৃতায়ত্ত্বক জনয়গায়ষ্ঠর মাতৃর্য়ূ ম।
আয়রা আয়ছ য়বয়র্ন্ন কযায়ম্প আিয়কপড়া পায়কস্তানী যায়দর পরবতণী প্রজন্ম জন্মসূয়ি বাংলায়দশী
হয়লও জায়তসূয়ি য়বহায়র এবং র্াষাসূয়ি উদুণর্াষী। সাওাঁতাল, চাকমা, মারমা, গায়রা, লম্রা, মারমা,
মং, হাজং, রাখাইন প্রায় সবারই য়নজস্ব র্াষা আয়ছ। গত দুই দশয়ক আয়রকয়ি লের্ীর পয়দা
হয়য়য়ছ যারা ইংয়লশ য়ময়িয়ায়ম পড়বার সুবায়দর বাংলা র্াল কয়র পড়য়তও পায়র না। এরা
বাংলার হাওয়া-জয়ল বড় হয়য়ও মনয়ন হয় আয়ময়রকান নয়ত ইংয়রজ। এয়দরও প্রধান র্াষা
বাংলা নয়। তয়ব এয়দরয়ক লকন আমরা বাংলা য়শখয়ত বাধয করয়ছ ? লকন আয়দবাসীয়দর বাংলায়
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সংয়বধান পড়য়ত হয়ব, তায়দর মাতৃর্াষায় ‘লদয়শর সবয়চয়য় বড় য়কতাবয়ি’ তারা লকন পড়য়ত
পারয়ব না ? লকন বাংলায়দয়শর সব মানুয়ষর জাতীয়তার পয়রচয় হয়ব বাঙায়ল ?
কারর্য়ি খুব স্পষ্ট, বাংলায়দয়শর অয়ধকাংশ মানুয়ষর র্াষা বাংলা য়বধায় এয়দয়শর রাের্াষা
বাংলা। য়িক একই অয়ত সহজ যুয়ক্তয়ত এয়দয়শর অয়ধকাংশ মানুষ ইসলাম পালয়নর দায়ব কয়র
বয়লই এখানকার রােধমণ হওয়া উয়চত ইসলাম। যারা বলয়ছন রাে লতা লকান ধমণ পালন কয়র না,
তায়দর মার্ায় রাখা উয়চত রাে কর্াও বলয়ত পায়র না। লবাধকয়র এরা বায়ান্নয়ত ‘রাের্াষা’
বাংলা চাই শুয়ন ভ্রূ কুাঁচয়ক বয়লয়ছল, রায়ের আবার র্াষা কী ? আজ ক’জন মুসয়লম য়হন্দু
রয়বিাকুয়রর ললখা গানয়ক জাতীয় সঙ্গীত লর্য়ক সয়রয়য় লদবার দায়ব তুলয়ছ ? অর্চ ৮৫ র্াগ
মুসয়লয়মর লদয়শর মানুয়ষর জাতীয় সঙ্গীয়ত ইসলায়মর ‘ই’ লনই - এয়ত তার য়নয়জয়ক বয়ঞ্চত ময়ন
হয়তই পায়র। বহু মানুষ খাওয়া লতা দূয়র র্াক, কাাঁিায়লর গন্ধ শুকয়ত পায়র না ; কই এরা লতা
কাাঁিালয়ক জাতীয় ফল য়হয়সয়ব মায়ন না − এমন আয়োলন করয়ছ না। আমরা ক’জন জাতীয়
গায়ছর নাম জায়ন ? জাতীয় লখলা লখয়লয়ছ ? জাতীয় ফুল তুয়লয়ছ ? জাতীয় পায়খ য়চনয়ত পায়র ?
জাতীয় প্রতীক আাঁকয়ত পায়র ? ইসলাম পালন কয়র না বয়লই লসিায়ক জাতীয় ধমণ লর্য়ক সয়রয়য়
য়দয়ত হয়ব এ যুয়ক্তর পয়র্ হাাঁিয়ল ‘জাতীয়’ তকমািা সব য়কছু লর্য়কই খুয়ল লফলয়ত হয়ব। কারর্
লকান য়কছুই একিা রায়ের সবার জন্য পরমর্ায়ব প্রয়যাজয নয়।
৩.
ইসলায়মর একিা মূলনীয়ত হল, লয য়নয়জয়ক মুসয়লম দায়ব করয়ব তায়ক মুসয়লম য়হয়সয়ব
গর্য করয়ত হয়ব। তার কাজ-কমণ যয়দ চরম ইসলাম য়বয়রাধীও হয় তবু তায়ক মুসয়লম য়হয়সয়ব
গর্য কয়রই উপয়দশ য়দয়ত হয়ব, লবাোয়ত হয়ব। বতণমায়ন বাংলায়দয়শর লবয়শরর্াগ মানুষ লয ধমণ
পালন কয়র তা ইসলাম নয়, য়হন্দু নয়, য়খ্রস্টান বা লবৌদ্ধ নয় − তার নাম অধমণ। য়কন্তু তায়দর
আমরা গর্য কয়র তায়দর কাজ য়দয়য় নয়, তারা য়নয়জয়দর য়ক দায়ব করয়ছ তা য়দয়য়। বযয়ক্তর
কায়জর য়বচার আল্লাহ্ সুবহানা তা’আলা করয়বন, আমরা নই। একই মূলনীয়ত য়কছুিা বড়
পয়রসয়র রায়ের লক্ষয়িও প্রয়যাজয। এরশাদ আর য়জয়া লকন অবনসলায়মক সংয়বধায়ন ইসলামী
পরশ বুলায়লন লসিা অন্তযণামী র্াল জায়নন। আমরা ধয়র লনই লয, রায়ের সংখযাগয়রষ্ঠ মানুষ
য়নয়জয়দর মুসয়লম বয়ল দায়ব কয়র বয়লই ইসলাম আমায়দর রােধমণ। য়যয়ন বলয়বন এ দায়ব
সাধারর্ মানুষ কয়রয়ন, দুই উয়দণপরা লজনায়রল কয়রয়ছ, তার লজয়ন রাখা উয়চত আধুয়নক
গর্তয়ন্ত্রর য়পতামহ আয়ময়রকায়তও জনগয়র্র ইয়চ্ছর দাম লনই। দাম আয়ছ জনগর্ যায়ক ক্ষমতায়
পািায়ব তার ইয়চ্ছর। সবখায়নই লস্বচ্ছাচায়রতা চয়ল, লকার্াও লস্বচ্ছাচারী উয়ড় এয়স জুয়ড় বয়সন ;
আর লকার্াও লস্বচ্ছাচার করার অনুময়ত লচয়য় ক্ষমতায়লার্ীরা জনগয়র্র দরজায় লিাকা য়দয়য়
‘জনগর্ সকল ক্ষমতার উৎস’ − এ য়মর্যা বার্ীর সাদা মূয়লা লদখান। ইসলাম এয়দয়শর রােধমণ
হয়ব, তার শুরুয়ত য়বসয়মল্লাহ র্াকয়ব, র্াকয়ব আল্লাহ্র উপর য়বশ্বাস ও আস্থা − এিা মানুষ
লস্বচ্ছায় গ্রহর্ কয়রয়ছল। যারা য়নয়জয়দর মুসয়লম পয়রচয়িুকু য়নয়য় হীনমন্যতায় লর্ায়গন তায়দর
উয়চত লগাপন লজ্জািুকু লগাপন রাখা। বুয়ে লহাক আর না বুয়ে − এখনও এই লদয়শর অয়ধকাংশ
মানুষ য়নয়জয়ক মুসয়লম বয়ল র্াবয়ত লজ্জা পায় না, আনে পায়, গবণয়বাধ কয়র। লদয়শর
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সংয়বধায়ন ইসলায়মর উপয়স্থয়ত লনহাতই একিা প্রতীয়ক য়বষয়। য়কন্তু এই প্রতীকয়ি সয়রয়য়
ধমণয়নরয়পক্ষতার কুফর প্রতীক প্রয়তষ্ঠা করা মায়ন সংখযাগয়রষ্ঠ জনগয়র্র সায়র্ প্রতারর্া করা।
প্রতারর্া বললাম এ কারয়র্ লয, লর্ায়ির আয়গ এই কাজ করয়ত চাইয়ল ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা
লতা দূয়রর কর্া কয়েও লপতনা।
৪.
আমায়দর এক্স-এক্স প্রর্ুয়দর আইন কািায়মার উপর য়র্য়ে কয়র রয়চত আল্লাহ্র আইয়নর
য়বরুদ্ধ য়বধায়ন িাসবুয়নাি আমায়দর সংয়বধানয়ি য়বসয়মল্লাহ বয়ল পড়া শুরু করয়লই য়ক সব
জায়য়জ হয়য় যায়ব ?
− অবশ্যই না।
তাহয়ল কী করা ? য়বসয়মল্লাহ বাদ য়দয়ত হয়ব নায়ক এর সায়র্ সাংঘয়ষণক আইনগুয়লা ?
নামায পয়ড় ঘুষ খাওয়ায়ক সাংঘয়ষণক ময়ন হওয়ায় লকউ যয়দ নামাযই লছয়ড় লদন তয়ব য়তয়ন
হারায়মর গয়ল লর্য়ক কুফয়রর রাজপয়র্ য়গয়য় উিয়লন। বরং যয়দ লকউ নামায পড়য়ত পড়য়ত এক
পযণায়য় য়বয়বয়কর তাড়নায় ঘুষ খাওয়া লছয়ড় লদন তয়বই য়তয়ন আয়লার য়দয়ক হাাঁিয়লন। এখন
আমরা রােীয় জীবয়ন ইসলায়মর লছাাঁয়ািা অক্ষুণ্ণ লরয়খ আল্লাহ্র লদয়া বায়ক সব সামায়জক আইন
লময়ন শায়ন্তর য়দয়ক এয়গয়য় যাব, নায়ক প্রয়তয়বয়শ র্ারয়তর মত ধমণয়নরয়পক্ষতার লর্ক ধয়র
সংখযালঘুয়দর জযান্ত লপাড়ায়নার আয়য়াজন করব − এিা আমায়দর য়বয়বকমান মানুষয়দরই য়সদ্ধান্ত
য়নয়ত হয়ব।

বৃহস্পয়তবার, ১৬ই জুমাদাস সায়ন, ১৪৩২ য়হজয়র
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দায়ড় য়ক রাখয়তই হয়ব
একুয়শর প্রর্ম প্রহর। শহীদ য়মনার প্রাঙ্গর্। ঢাকা ইউয়নর্ায়সণয়ির য়বএনয়সয়সর কযায়িি
য়হয়সয়ব দায়য়ত্ব পয়ড়য়ছ শহীদ য়মনায়রর রায়তর প্রর্ম প্রহয়রর শৃঙ্খলা রক্ষার। কাজিা খুব সহজ
নয়, কারর্ যারা ঐ সময়য় ফুল য়দয়ত আয়স তায়দর মূল লক্ষয য়িয়র্ কযায়মরা। আমার পরয়র্
ন্যার্াল কযায়িয়ির ইয়স্ত্র করা পয়রপায়ি সাদা লপাশাক আর সাদা কযাপ। গিীর মুখ ও স্বয়র যখন
বলয়ছলাম, “এখায়ন না রাস্তায় য়গয়য় ধাক্কাধায়ক্ক করুন” তখন খুব উচ্ছৃঙ্খল ললাকগুয়লায়কও
লদখয়ছলাম য়কছুিা য়মইয়য় য়গয়য় আয়স্ত আয়স্ত লকয়ি পড়য়ত। লসয়দন পরয়র্র উয়দণ য়নয়জর দাপিিা
বুয়েয়য় য়দয়য়য়ছল লবশ!
উয়দণ ময়ন অহংকার জন্ম য়দয়লও, এর আসল উয়িশ্য য়কন্তু তা য়ছল না। এর উয়িশ্য একই
সায়র্ − আলাদা করা এবং এক করা। লযমন জলপাই রয়ঙর লিারাকািা লপাশাক লদখয়ল লবাো
যায় এ মানুষয়ি আমার এবং আমার মত যধু-মধু লর্য়ক আলাদা, আনসার-য়র্য়িয়প-পুয়লশ এমনয়ক
য়বমান আর লনৌ বায়হনী লর্য়কও আলাদা। আবার আপন পয়রসয়র এ লপাশাকিা য়নয়জর বায়হনীর
সবার সায়র্ তার একিা একাত্মতায়বাধ সৃয়ষ্ট কয়র, তায়ক তার দায়য়ত্ব, কতণবয আর মযণাদার কর্া
সবসময় ময়ন কয়রয়য় য়দয়ত র্ায়ক। লকান বায়হনীর সদস্য লসই বায়হনীর লপাশাক পড়য়ব না
এমনিা এয়কবায়রই অসিব। এমন অকল্পনীয় অসিবিা খায়ল একিা লক্ষয়িই সিব হয়য় যায় −
মুসয়লময়দর লক্ষয়ি।
মুসয়লম মায়ন আসয়ল কী ? আল্লাহ্য়ক একমাি সতয ‘ইলাহ্’ য়হয়সয়ব স্বীকার কয়র য়নয়জর
ইয়চ্ছয়ক আল্লাহ্র ইয়চ্ছর কায়ছ সমপণর্ লয কয়র লসই মুসয়লম। ইসলাময়ক একিা জীবন-বযবস্থা
য়হয়সয়ব য়বয়বক-বুয়দ্ধ খায়িয়য় লবয়ছ য়নয়ত হয়। লবয়ছ লনবার পর ইসলায়মর য়বয়ধয়বধানগুয়লা
জানয়ত হয় ও য়দ্বধাহীনর্ায়ব লময়ন য়নয়ত হয়। এসব য়নয়ম-কানুন আমায়দর জীবয়নর পরয়ত
পরয়ত জয়ড়য়য় আয়ছ। আয়ম লকান কায়ত ঘুমাব, লকান হায়ত খাব, লকান পা য়দয়য় িয়য়লয়ি ঢুকব −
এসব আপাত অয়ত তুচ্ছ য়বষয়য় লযমন ইসলায়মর য়দক-য়নয়দণশনা আয়ছ ; লতমন আয়ম লকান চাকয়র
করব, য়কর্ায়ব বযবসা করব, য়কর্ায়ব শাসন করব, লকান আইয়ন য়বচার করব লসসব সামায়জক
য়বষয়য়ও আয়ছ। এমনয়ক আয়ম কায়ক য়বয়য় করব, য়নকিজয়নর কায়ক কতিা সম্পয়ে লদব − এসব
অয়ত বযয়ক্তগত বযাপায়রও ইসলায়মর য়কছু না য়কছু বলার আয়ছ। লমািকর্া একিা মানুষ ঘুম লর্য়ক
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লজয়গ আবার ঘুমুয়ত যাওয়া অবয়ধ যা য়কছু কয়র সব য়কছুর জন্যই ইসলাম য়কছু মূলনীয়ত
য়দয়য়য়ছ।
স্বাধীনয়চতা কায়রা কায়ছ ময়ন হয়ত পায়র − ইসলাম মানুষয়ক আয়ষ্ঠপৃয়ষ্ঠ লবাঁয়ধ লরয়খয়ছ,
য়বষয়য়ি আসয়ল তা নয়। মানুয়ষর জীবয়নর প্রয়ত পয়দ লযিা মানুয়ষর জন্য মঙ্গল লসিাই তায়ক
করয়ত আল্লাহ্ আয়দশ য়দয়য়য়ছন। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন মায়নই শৃংখল নয়, তা বযয়ক্তস্বাধীনতায়ক
পয়রয়ময়ত লদয়ার একিা উপায়। এিা বযয়ক্তর জন্য মঙ্গলকর লতা বয়িই, সমায়জর অন্য মানুষয়দর
জন্য কলযার্কর। এক অপ্সরী রমর্ী লসয়জগুয়জ সবার লচাখ ধাাঁয়ধয়য় নারীস্বাধীনতা চচণা করল। লস
রূয়পর ছিা যায়দর লচায়খ লগাঁয়র্ লগল তারা এখন য়বয়য়র কয়ন লদখবার কায়ল কায়লা লতা কায়লা,
শ্যামলা বরর্ লদয়খই মুখ ঘুয়রয়য় লনয়। “ময়নর লসৌেযণ − আসল লসৌেযণ”, এসব তত্ত্ব কর্া
য়হয়সয়ব চয়চণত হয়ত র্াকল, আসল জীবয়ন বাজল রঙ ফসণা য়ক্রয়মর জয়গান।
একিা মানুয়ষর বযয়ক্তত্ব লবাো যায় তার লপাশাক-আশায়ক। মুসয়লম পুরুষয়দর অন্য
ধমণাবলম্বীয়দর লর্য়ক আলাদা করয়ত আল্লাহ্ তায়দর একিা ইউয়নফমণ য়দয়লন। লসিা হল −
য়ঢয়লঢালা, অস্বচ্ছ, পুরুষালী লপাশাক যা পায়য়র লগাড়ায়লর উপর র্াকয়ব। মুয়খ প্রাকৃয়তক দায়ড়
র্াকয়ব, লগাাঁফিায়ক লকয়ি লছাি রাখয়ত হয়ব। এমন একিা লবশর্ূষা লযিা লয লকান লর্ৌগয়লক
অঞ্চয়লর মানুষরা পড়য়ত পারয়ব। বাংলায়দয়শর মুসয়লম লবাতয়সায়ানা, লস্পন কী কানািায় য়গয়য়
এমন লপাশাক পরা মানুষয়ক লদয়খই একগাল হায়স লহয়স বলয়ত পারয়ব, আস-সালামু
আলাইকুম। র্াষা আর জাত-পায়তর লর্দায়র্দ লর্য়ঙ ভ্রাতৃয়ত্বর য়ক এক অপূবণ বন্ধন!
ইসলায়ম ইউয়নফয়মণর লয অংশিায়ক সাধারর্ মুসয়লমরা লতা বয়িই, ইসলামী আয়োলয়নর
কমণীরা পযণন্ত লর্াড়াই লকয়ার করয়ছ লসিা হল, দায়ড়। শায়খ মুহাম্মদ আল-য়জবায়ল লদয়খয়য়য়ছন
দায়ড় লকয়ি একজন মানুষ কতর্ায়ব ইসলাম লঙ্ঘন কয়র।
১. আল্লাহ্ সুবহানাহু − এর অবাধযতা
আবু হুরাইরা (রািঃ) লর্য়ক বয়র্ণত, পারয়স্যর সম্রাি য়কসরা ইয়য়য়ময়নর শাসয়কর মাধযয়ম
মুসয়লময়দর কায়ছ দু’জন দূত পািান। এয়দর দায়ড় য়ছল কামায়না আর লগাাঁফ য়ছল বড় বড়।
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) − এর কায়ছ তায়দর এই অবয়ব এতই কুৎয়সত
ললয়গয়ছল লয য়তয়ন মুখ অন্যয়দয়ক ঘুয়রয়য় য়জয়জ্ঞস কয়রন, লতামায়দর ধ্বংস লহাক, এমনয়ি
লতামায়দর লক করয়ত বয়লয়ছ ? তারা উের য়দল, আমায়দর প্রর্ু য়কসরা। য়তয়ন তখন বলয়লন :

আমার রব্ব, য়যয়ন পয়বি ও সম্মায়নত আয়দশ কয়রয়ছন লযন আয়ম দায়ড় লছয়ড় লদই এবং
লগাাঁফ লছাি রায়খ ১
লক্ষযর্ীয়, এখায়ন আল্লাহ্র জন্য ‘আয়দশ’ শব্দয়ি বযবহৃত হয়য়য়ছ। আল্লাহ্র অবাধযতায়ত
মগ্ন হবার সময় আমায়দর ময়ন রাখা উয়চত, আল্লাহ্র একয়িমাি আয়দয়শর অবাধযতা কয়র
শয়তান জান্নাত লর্য়ক য়বতায়ড়ত হয়য়য়ছল।
১

ইবয়ন জায়রর আত তাবায়র, ইবন সা’দ ও ইবন য়বশরান কতৃণক নয়র্কৃত। আল-আলবায়ন এয়ক হাসান বয়লয়ছন।
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২. রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম এর অবাধযতা
ইবন উমার (রািঃ) বয়লন, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর আয়দশ
কয়রয়ছন, “লগাাঁফ লছাি কয়র লকয়ি রাখ, আর দায়ড়য়ক লছয়ড় দাও” ২
উয়ল্লখয লয, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর আয়দশ লয মানয়ছ লস মূলত
আল্লাহ্র আয়দশই মানয়ছ।৩ আর লয রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর আয়দশ মানল
না, লস আল্লাহ্র আয়দয়শরই অবাধয হল।৪ যারা র্াবয়ছন আল্লাহ্ ও তার রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর য়কছু আয়দশ না মানয়লও চয়ল, তায়দর জন্য আল্লাহ্ কয়িার
সতকণতাবার্ী য়দয়য়য়ছন :
“... আর লয আল্লাহ্ ও তার রসুলয়ক অমান্য কয়র, তার জন্য রয়য়য়ছ জাহান্নায়মর আগুন।
তায়ত তারা য়চরস্থায়ী হয়ব” ৫
৩. আয়ম্বয়া (আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত লর্য়ক য়বচুযয়ত
আল্লাহ্র লপ্রয়রত সব নায়ব-রসুলয়দর বর্ণনায় দায়ড়র কর্া পাওয়া যায়। লযমন, সূরা ত্বহা-লত
হারুন (আিঃ) এর দায়ড়র বর্ণনা এয়সয়ছ। আল্লাহ্ আমায়দর য়নয়শ্চত কয়রয়ছন লয, লশষ নায়ব
মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) প্রয়তয়ি মুসয়লয়মর জন্য উসওয়াতুন হাসানা − সবণয়েষ্ঠ
আদশণ, কয়মণ বা গড়য়ন।৬
জায়বর য়বন সামুরাহ (রািঃ) বয়লন, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর দায়ড়
য়ছল অয়নক বড়। এখন একজন য়ক্লনয়শর্ি মুসয়লম আয়নায় দাাঁয়ড়য়য় লদখুক কায়ফর সম্রাি
সারয়কায়জর সায়র্ তার লচহারা লবয়শ লময়ল না রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর সায়র্।
একজন দায়ড় লছাঁয়ি-লকয়ি সাইজ কয়র রাখা মুসয়লম আয়নায় দাাঁয়ড়য়য় র্াবুক রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর লছয়ড় লদয়া সুন্নায়ত দায়ড়র লচয়য় লস লকন লবয়ছ য়নল কায়ফর ললখক
সালমান রুশয়দর সায়হয়তযক দায়ড়য়ক।
৪. সাহাবায়দর সুন্নাত লর্য়ক য়বচুযয়ত
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়দর বদয়হক বর্ণনার ময়ধয দায়ড়র
বদয়ঘণযর কর্াও এয়সয়ছ। আবু বকর (রািঃ) এর দায়ড় ঘন য়ছল, উমার ও উসমান (রািঃ) এর দায়ড়
য়ছল দীঘণ। আয়ল (রািঃ) এর দায়ড়র বদঘণয য়ছল দু’কাাঁয়ধর দূরয়ত্বর সমান।৭

২

সহীহ বুখায়র, সহীহ মুসয়লম ও অন্যান্য।

৩

সূরা য়নসা ৪ : ৮০

৪

সহীহ বুখায়র ২৯৫৭,৭১৩৭। সহীহ মুসয়লম ১৮৩৫

৫

সূরা আল- য়জ্বন ৭২ : ২৩

৬

সূরা আল- আহযাব ৩৩ : ২১

৭

কুত-উল-কুলুব, আল- ইসাবাহ, আত তাবারাত।
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খুলাফায়য় রায়শয়দয়নর সুন্নাতয়ক রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) দাাঁত য়দয়য় হয়লও
আকয়ড় র্াকয়ত বয়লয়ছয়লন। দায়ড় লছাি করয়ত করয়ত পাতলা ঘায়সর স্তর বায়নয়য় কার সুন্নায়তর
য়দয়ক যায়চ্ছ আমরা ?
৫. কায়ফরলদর অনুকরর্
আবু হুরাইরা (রািঃ) বয়লন, রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আয়দশ কয়রন

: “লগাাঁফ

লছাি কর ও দায়ড় বড় কর, মাজুয়সয়দর (পারয়স্যর অয়গ্ন উপাসক) লচয়য় য়র্ন্ন হও।”
আবু উমামাহ (রািঃ) বয়লন, রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আয়দশ কয়রয়ছন :
“লগাাঁফ লছাি কর ও দায়ড় বড় কর, য়কতাবধারীয়দর (ইহুয়দ - য়খ্রস্টান) য়বয়রায়ধতা কর।”
ইবনু উমার (রািঃ) বয়লন, রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন : “মুশয়রকয়দর

লচয়য় আলাদা হও − লগাাঁফ লছাি কর ও দায়ড় বড় কর” ৮

রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর বার বার সাবধান কয়র বয়লয়ছন, লয
যায়ক অনুকরর্ করয়ব লস তায়দর ময়ধয অন্তর্ুণক্ত হয়ব। আমরা আল্লাহ্র দরবায়র কাতর আহবান
জানাই প্রয়ত ওয়াক্ত সলায়ত, সূরা ফায়তহায়ত - “গাইয়রল মাগদুয়ব আলাইয়হম ওয়ালা দওঅয়ল্লন”
কায়দর লর্য়ক আলাদা হয়ত চাই ? তায়দর লর্য়ক যারা সতয জানার প্রয়ত য়বমুখ য়ছল, তায়দর লর্য়ক
যারা সতয লজয়নও মায়নয়ন। তয়ব য়ক আমরা রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এবং তার
সাহাবায়দর (রািঃ) পয়রবয়তণ অনুসরর্ করয়ছ মুশয়রক-ইহুয়দ-য়খ্রস্টান-অয়গ্নউপাসকয়দর, যায়দর
অয়ন্তম পয়রর্াম জাহান্নায়মর আগুন ?
৬. আল্লাহ্র সৃয়ষ্টয়ত তার অনুময়ত বযয়তয়রয়কই পয়রবতণন
আল্লাহ্র কায়ছ অন্যতম ঘৃয়র্ত য়বষয় হল তার সৃয়ষ্টয়ত পয়রবতণন আনা, যার অনুয়মাদন য়তয়ন
লদনয়ন। একজন পুরুষ বয়য়াপ্রাি হবার লক্ষয়র্র বয়হপ্রকাশ হয়ব তার লচহারায় − এিাই আল্লাহ্র
সৃয়ষ্ট। লয দায়ড় কািয়ছ লস আল্লাহ্র সৃয়ষ্ট বদয়ল য়দয়চ্ছ, লময়ন য়নয়চ্ছ শয়তায়নর আয়দশ। আল্লাহ্
পাক আমায়দর সাবধানবার্ী জায়নয়য়য়ছন এর্ায়ব :

আল্লাহ্ তায়ক (শয়তানয়ক) অয়র্শম্পাত কয়রয়ছন। আর লস বয়লয়ছল: আয়ম অবশ্যই
লতামার বাোহয়দর এক য়নয়দণষ্ট অংশয়ক আমার অনুসারী কয়র লনব ... তায়দরয়ক য়নশ্চয়ই য়নয়দণশ
লদব আর তারাই আল্লাহ্র সৃয়ষ্টয়ক য়বকৃত করয়ব। আর আল্লাহ্র পয়রবয়তণ লকউ শয়তানয়ক
অয়র্র্াবক বায়নয়য় য়নয়ল লস য়নিঃসয়েয়হ প্রকাশ্য ক্ষয়তয়ত আক্রান্ত হয় ৯
আব্দুল্লাহ ইবয়ন মাসউদ (রািঃ) বয়লয়ছন, আল্লাহ্ তা’আলা অয়র্শম্পাত কয়রয়ছন ঐসব
নারীর ওপর, যারা শরীয়র উয়ে আাঁয়ক ও আাঁকায় ; যারা ভ্রূ তুয়ল কপাল প্রশস্ত কয়র এবং

৮

সহীহ মুসয়লম

৯

সূরা আন য়নসা ১১৮- ১১৯
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লসৌেয়যণর জন্য দাাঁত সরু ও দু’দাাঁয়তর মায়ে ফাাঁক সৃয়ষ্ট কয়র। এসব নারী (এর্ায়ব) আল্লাহ্র
সৃয়ষ্টর আকৃয়তয়ক য়বকৃত কয়র।১০
লসৌেযণ বৃয়দ্ধ করয়ত য়গয়য় যয়দ লকান লময়য় কপায়লর ললাম তুয়ল আল্লাহ্র অয়র্শায়পর
লযাগয হয় তয়ব একজন পুরুষ − যার ববয়শষ্টযই মুয়খ দায়ড় র্াকা − তার অবস্থা য়ক হয়ব ?
৭. নারীয়দর অনুকরর্
ইবনু আব্বাস (রািঃ) বয়লন, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লসসব পুরুষয়দর
অয়র্শম্পাত কয়রয়ছন যারা নারীয়দর অনুকরর্ কয়র, আর লসসব নারীয়দর অয়র্শাপ য়দয়য়য়ছন
যারা পুরুয়ষর অনুকরর্ কয়র।১১
লয মুসয়লম পুরুষ আল্লাহ্র লদয়া দায়ড় য়নয়য় অস্বয়স্তয়ত র্ায়ক, লসিায়ক লকয়ি সাফ কয়র
লময়য়য়দর মত মুখায়বয়ক ‘স্মািণয়নস’ র্ায়ব লস আসয়ল য়নয়জর পুরুষত্ব য়নয়য়ই অতৃি । লময়য়য়দর
আল্লাহ্ একর্ায়ব বায়নয়য়য়ছন, পুরুষয়দর আয়রকর্ায়ব। এখন রাত যয়দ য়দয়নর মত হয়য় যায়, আর
য়দন যয়দ রায়তর মত হয় তাহয়ল য়ক অবস্থা দাাঁড়ায়ব ? নারী-পুরুয়ষর পরস্পয়রর অনুকরয়র্র কুফল
আমরা লদখয়ত পায়চ্ছ সমকায়মতার লেগ আর য়ববাহ-য়বয়চ্ছয়দর বন্যায়। আল্লাহ্র অয়র্শাপ মার্ায়
য়নয়য় পরকায়ল লকন, ইহকায়লও র্াল র্াকা যায় না, যায়ব না।
৮. য়বশুদ্ধ য়ফতরায়তর য়বয়রায়ধতা
প্রয়তয়ি য়শশুই য়বশুদ্ধ প্রকৃয়তর উপর জন্মায় যায়ক বয়ল য়ফতরাত। পয়র পয়রয়বয়শর প্রর্ায়ব,
শয়তায়নর লধাাঁকায় য়কংবা আত্মপ্রবঞ্চর্ায় লস তা লর্য়ক সয়র যায়। আয়য়শা (রািঃ) লর্য়ক বয়র্ণত,
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :

দশয়ি আচরর্ য়ফতরায়তর ময়ধয অন্তর্ুণক্ত - লগাাঁফ কািা, দায়ড় লছয়ড় লদয়া, দাাঁত মাজা, নাক
ও মুয়খর য়র্তর পায়ন য়দয়য় পয়রষ্কার করা, নখ কািা, আঙুয়লর মায়ে লধায়া, বগয়লর ললাম
পয়রষ্কার করা, লজ্জাস্থায়নর চুল পয়রষ্কার করা, লজ্জাস্থান পায়ন য়দয়য় লধায়া ও খৎনা করা ১২
এই য়ফতরায়তর আচরর্গুয়লা সকল যুয়গর সকল মুসয়লয়মর জন্য প্রয়যাজয।
৯. ইসলাময়ক উপহাস
দায়ড় না রাখয়ত রাখয়ত সমায়জর অবস্থা এমন হয়য়য়ছ লয যয়দ লকান মুসয়লম দায়ড় রায়খ
তাহয়ল তায়ক লজএময়ব বয়ল কিাক্ষ করা হয়। অর্চ জংলী বাউল লগাাঁফ-দায়ড়র জঙ্গল বায়নয়য়
লফলয়ল তা রক্ষা করয়ত হাইয়কািণ স্বতিঃপ্রয়র্ায়দত হয়য় রুল জায়র কয়র! চারুকলার দায়ড় স্পয়ধণত
য়বেবী গুয়য়র্ারার আর মুসয়লম যুবয়কর দায়ড় লজ্জার, পশ্চাৎপদতার!

১০

সহীহ বুখারী ৪৫১৮

১১

সহীহ বুখায়র, সহীহ মুসয়লম ও অন্যান্য

১২

সহীহ মুসয়লম, আবু দাউদ, আহমাদ, ইবনু আয়ব শায়বা লর্য়ক সমিয়কৃত
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মুসয়লম দায়ড় লদয়খ অমুসয়লময়দর গািদাহ হয়ব এিাই স্বার্ায়বক, য়কন্তু একজন মুসয়লম
যয়দ শ্মশ্রুময়ন্িত লকান মানুষয়ক উপহাস কয়র বয়ল, “ময়নর দায়ড়ই আসল দায়ড়” বা “আমার
দায়ড় লনই লতা য়ক হয়য়য়ছ আমার ঈমান পাকা” − তাহয়ল তার লজয়ন রাখা উয়চত আমল ছাড়া
মুয়খ ঈমায়নর দায়ব য়মর্যা দায়ব, আমল ঈমায়নর একিা অঙ্গ।
দায়ড় বা পদণা বা ইসলায়মর লকান য়বষয় য়নয়য়ই উপহাস করার ফলাফল ইসলায়মর গন্িী
লর্য়ক লবয়রয়য় যাওয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা’আলা বয়লন :
...বল, লতামরা য়ক আল্লাহ্, তাাঁর আয়াতসমূহ এবং তাাঁর রাসূলয়ক উপহাস করয়ছয়ল ? লকান

অজুহাত লপশ কর না! লতামরা ঈমান আনয়য়নর পর কুফরী কয়রছ ১৩
পয়রয়শয়ষ, আমায়দর ময়ধয একিা বহুল প্রচয়লত র্ুল ধারর্া হল লয দায়ড় রাখা সুন্নাত,
সুতরাং এিা রাখয়লও চয়ল না রাখয়লও চয়ল। রসুয়লর লযসব সুন্নাত সব মানুয়ষর অনুকরয়র্র
জন্য তায়ক বয়ল সুন্নায়ত ইবাদাত। রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) যা মানুষ য়হয়সয়ব
কয়রয়ছন এবং সাধারয়র্র স্বাধীনতা উন্মুক্ত লরয়খয়ছন লসিায়ক বয়ল সুন্নায়ত আদাত। লযমন রসুল
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) কাাঁধ পযণন্ত লম্বা চুলও রাখয়তন আবার লছাি কয়র লকয়িও
রাখয়তন। এিা সুন্নায়ত আদাত। য়কন্তু য়তয়ন দাাঁয়ড় কখয়না কায়িনয়ন, কািার অনুময়ত লদনয়ন, বরং
তা লছয়ড় য়দয়ত বয়লয়ছন। তাই দায়ড় রাখা সুন্নায়ত ইবাদাত য়হয়সয়ব ওয়ায়জব, যা লঙ্ঘয়নর
মাধযয়ম একজন মানুষ আল্লাহ্ ও তার রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর অয়র্শায়পর
সাময়ন য়নয়জয়ক উন্মুক্ত কয়র লদয়। ইমাম আবু হায়নফা, মায়লক, শাফী, আহমদ য়বন হাম্বল, ইবয়ন
তাইয়ময়া, ইবন হাজাম, য়বন বায, নায়সরুয়িন আলবায়ন সহ আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর
সকল আয়লম দায়ড় কািায়ক হারাম বয়লয়ছন।১৪
য়ক্লনয়শর্ বা লফ্রঞ্চকাি মুসয়লম র্াইয়দর উয়চত য়নয়জয়দর প্রশ্ন করা, কায়ক খুয়শ করার জন্য
দায়ড় কািয়ছ − স্ত্রী ? আত্মীয়-স্বজন ? অয়ফয়সর বস ? সমায়জর মানুষ ? নায়ক আত্মপ্রবৃয়ে ?
আল্লাহ্য়ক লছয়ড় যায়দর খুয়শ করয়ছ তারা য়ক আমার রব্ ? তারা য়ক আমায়ক সৃয়ষ্ট কয়রয়ছ ?
খাওয়ায়চ্ছ ? পান করায়চ্ছ ? আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করায় আয়ম যখন য়কয়ামায়তর য়দন শায়স্ত পাব
তখন য়ক তারা আমায় রক্ষা করয়ত পারয়ব ?
য়যয়ন আল্লাহ্লক সয়তযই রব্ য়হয়সয়ব লময়ন য়নয়য়য়ছন তার ময়ন রাখা উয়চত মুয়মনয়দর কর্া
হল - “সায়মঈনা ওয়া আতাইনা”- আমরা শুনলাম ও লময়ন য়নলাম। দায়ড় কািায়ক আমরা যতিা
তুচ্ছ র্াবয়ছ, আল্লাহ্র অয়র্শাপ য়কন্তু য়িক ততিা তুচ্ছ নয়।
আল্লাহ্ আমায়দর ইসলায়ম পয়রপূর্ণর্ায়ব প্রয়বশ করার লতৌয়ফক য়দন। আয়মন।

বুধবার, ১লা জুমাদাস সায়ন, ১৪৩২ য়হজয়র
১৩

সূরা আত তাওবাহ ৯ : ৬৫- ৬৬

১৪

আল- য়লহইয়াতুল বাইনাস সালাফ ওয়াল খালাফ - মুহাম্মদ আল- য়জবায়ল
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বন্ধু তু য়ম , তু য়মও
১.
রাত প্রায় এগারিা। মুয়িায়ফান ধরয়তই উৎকন্ি গলা − “ বাবা, য়শবয়ল য়ক লতামার সায়র্
আয়ছ ?” আয়ম ইতস্ততর্ায়ব বললাম − জ্বী আয়েল।
“ওয়ক লফায়ন পায়চ্ছ না লয।”
- বযািায়রর চাজণ লশষ লতা তাই।
“ এত রাত হল, এখয়না বাসায় আসয়ছনা লকন ?”
- জ্বী এখনই রওনা য়দয়চ্ছ।
২.
রাত প্রায় বায়রািা। মা অসুস্থ, হাসপাতায়ল য়নয়ত হয়ব। লছাি র্াইিা র্ায়ক লসাহয়রায়ায়দণ
লময়িয়কয়লর লহায়স্টয়ল। লফায়নর পর লফান য়দয়য় যায়চ্ছ একিা এম্বুয়লন্স আনার জন্য। পায়চ্ছনা।
অগতযা লফান করলাম ওর বন্ধুয়ক।
হ্যায়লা, রায়সল ?
- জ্বী র্াইয়া, বয়লন।
আচ্ছা, ঐশী কই ?
- য়কছুক্ষর্ আয়গও লতা সায়ব্বয়রর সায়র্ পড়য়ছল, দাাঁড়ান আয়ম লদয়খ আয়স কই লগল।
৩.
মকবুল লহায়সন রায়সলয়ক লফায়ন পায়চ্ছন না কাল সন্ধযা লর্য়ক। একবার লফান করয়ছন
সায়ব্বরয়ক আয়রকবার জয়য়ক। জয় রায়সয়লর কয়লজ জীবয়নর বন্ধু। রাজশাহী লময়িয়কয়লর ছাি
− হবু িাক্তার। সায়ব্বরও তাই। লসানার িুকয়রা লছয়ল সব − য়বপয়দ-আপয়দ লছয়লর সার্ী ওরা।
৪.
রায়সল আইয়পএয়ল বায়জ ধয়র ৩ লাখ িাকা য়জয়তয়ছল সায়ব্বয়রর কাছ লর্য়ক। জয়
রায়সয়লর কাছ লর্য়ক ধার য়নয়য়য়ছল লদড় লাখ িাকা, ১৫ শতাংশ সুয়দ। রায়সল দুই হবু িাক্তায়রর
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কায়ছ িাকা লফরত চায়চ্ছল লবশ কয়য়কয়দন ধয়র। রাত প্রায় বায়রািা। য়তন বন্ধু য়ময়ল লখল য়তনয়ি
লফয়ন্সয়িল। রায়সয়লরিায় ঘুয়মর ওষুধ লমশায়না য়ছল। অজ্ঞান রায়সয়লর শরীয়র য়বষ ইয়ঞ্জকশন
য়দয়য় ঢুয়কয়য় য়দল ওরা। আধমরা লদহ মায়িয়ত পুাঁয়ত তার উপর কচু গাছ লায়গয়য় য়দল।
৫.
পয়িকায় খবরিা পড়ার পর লর্য়ক আমার ‘কমন লসন্স’ কাজ করা বন্ধ কয়র য়দল। ‘রায়সল’
আর ‘সায়ব্বর’ নাম দুয়িা আমার লছাি র্াইয়য়র লময়িয়কয়লর দু’জন বন্ধুর বয়ল নয়। অসংখযবার
বন্ধুয়দর বাবা-মায়দর কাছ লর্য়ক সন্তান-অবস্থান-য়নর্ণয়ক লফায়নর নস্টালয়জয়ার জয়ন্যও নয়।
বন্ধুত্ব য়বষয়য়ি লকার্ায় লনয়ম লগয়ছ লসিা য়চন্তা করয়তই আমার সাধারর্ লবাধ তার কাজ বন্ধ কয়র
য়দল। বন্ধুয়ত্বর বযাপায়র আয়ম য়কছুিা খযাপায়ি। আমার বন্ধুয়দর জন্য আয়ম কী করয়ত পায়র, এিা
যারা আমার বন্ধু শুধু তারাই জায়ন। এখন আমার কায়ছর বন্ধুয়দর প্রায় সবাই দূর পরবায়স র্ায়ক,
তায়দর জন্য আমার ময়নর প্রয়তয়নয়ত রক্তক্ষরর্ হয় তা য়লয়খ লবাোয়না যায়ব না। যায়দর
বন্ধুত্বয়বাধ খুব তীে তারা হয়ত য়কছুিা উপলয়ব্ধ করয়ত পারয়বন। লকান বন্ধু তার বন্ধুর জন্য
জীবন না য়দয়য়, তার জীবনিা য়নয়য় লনয়ব এিা আয়ম কল্পনাও করয়ত পায়র না। তাও কয়লজ
জীবয়নর বন্ধু!
সায়ব্বর আর জয় য়ময়ল রায়সলয়ক লময়র লফলার ঘিনািা পড়ার পর লর্য়ক আমার মার্ায়
য়তনিা গান ঘুয়রয়ছ − অয়মতার্ বচ্চয়নর ‘ইয়য় লদায়স্ত, হাম লনয়হ লছায়ড়য়ঙ্গ’, মান্না লদর
‘কয়ফহাউস’, শায়নর ‘তানহা য়দল’ [আয়ম এখন গান শুয়ন না, লশানািায়ক য়িকও ময়ন কয়র না
য়কন্তু বহু বছয়রর অর্যাস ময়নর কায়ন প্রায়ই লঢউ লতায়ল] - গত য়বশ বছর ধয়র আমায়দর লদয়শর
সংস্কৃয়তর লয সুবাতাস বইয়ছ, তায়ত আয়ম য়নয়শ্চত লয এই য়তনিা গান জয় আর সায়ব্বরও শুয়নয়ছ।
হয়ত কয়ফহাউসয়ক বাঙালীর সবণকায়লর সবয়চয়য় য়প্রয় গায়নর তায়লকায় চতুর্ণ স্থায়ন আনয়ত তারা
য়বয়বয়সর জয়রয়প লর্ািও য়দয়য়য়ছ। য়কন্তু এই গানগুয়লা আমায়দর লয বাতণায়ি লদয়ার কর্া য়ছল
লসিা আমরা লপলামনা লকন ? তয়ব য়ক সংগীত-য়শল্প-কলা ইতযায়দ শাস্ত্র আমায়দর সুকুমারবৃয়ের
উন্নয়ত না ঘয়িয়য় প্রবৃয়ের পাশয়বকীকরর্ ঘিায়চ্ছ ? দু’জন হবু িাক্তার সাত বছয়রর বন্ধু লর্য়ক
লকন জল্লাদ বয়ন লগল তার আসল কারর্িা য়নয়য় মানয়সক িাক্তার গয়বষর্া করয়ত পায়র,
সমাজয়বজ্ঞানীরাও তত্ত্ব য়দয়ত পায়র। আয়ম তায়ত্ত্বক নই, তাই আমার কায়ছ ময়ন হয়য়য়ছ আমরা লয
প্রয়তয়নয়ত ইসলাম লর্য়ক দূয়র সয়র যায়চ্ছ তারই কুফল এিা।
৬.
মদ-জুয়া-লিায়র এসবয়ক অপয়বি শয়তায়নর কাজ বয়ল কুরআয়ন বয়র্ণত হয়য়য়ছ। এর
মাধযয়ম শয়তান মানুয়ষর ময়ধয শত্রুতা সৃয়ষ্ট কয়র বয়ল আল্লাহ্ সাবধান কয়র য়দয়য়য়ছন। র্ারতীয়
পুাঁয়জবাদীয়দর ময়নারঞ্জয়নর জন্য বতয়র করা আইয়পএল য়নয়য় বাংলায়দয়শর তরুয়র্রা যখন বাজী
ধয়র তখন আমরা বযয়ক্তর লদাষ লদয়খ, আইয়পএয়লর সমস্যা খুাঁয়জ পাই না। পাশ্চাতয লনাংরায়ম
উপমহায়দয়শ চালু করািায়ক আমরা আধুয়নকতা র্ায়ব। কায়লা িাকা য়জইয়য় রাখয়ত আর সারা
বছর বায়জকরয়দর রুয়জ-রুয়ির বযবস্থা করয়ত লয িান্িাবায়জর আয়য়াজন করা হল তায়ক আমরা
য়ক্রয়কয়ির উন্নয়ন র্াবয়ছ। আমায়দর লদয়শর মানুষ য়বয়দয়শ য়নলায়ম য়বয়ক্র হয়য়য়ছ লসিায়ত আমরা
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প্রচুর গয়বণত। য়কন্তু লকানয়দন য়ক আমরা লর্য়ব লদয়খয়ছ − লখলাধূলায় য়বয়র্ন্ন দয়লর সমর্ণন
আমায়দর য়ক য়দয়য়য়ছ ? লকয়কআর য়জতয়ল আমার য়ক লার্ ? লচন্নাই ? পাঞ্জাব ? য়লর্ারপুল ?
বায়ানণ মুযয়নখ ? মযান ইউ ইউয়রায়পয়ান চযায়ম্পয়নয়শপ লহয়র লগয়ল আমার য়ক ক্ষয়ত হয় ?
বায়সণয়লানা লিবল য়জতয়ল আমার কয় িাকা কামাই হয়ব ? লরানালয়দা না লময়স, লারা না
লিন্িুলকার − লক লসরা লস য়বচায়র আমার য়ক এয়স যায় ? পরকায়লর কর্া বাদ লদই, দুয়নয়ায়ত
কী লঘাড়ার য়িম লার্িা হয় ?
য়কন্তু ক্ষয়ত ? আমার বন্ধুর সায়র্ আমার শত্রুতা হয়। আমার বন্ধুর দল য়জতয়ল, তার
আনয়ে আয়ম লবজার হই। তার পছয়ের দল হারায় যখন তার মন খারাপ তখন আয়ম তায়ক
লখাাঁচা মায়র, কািা ঘাাঁয়য় নুয়নর য়ছিা লদই। অর্চ কর্া য়ছল বন্ধুর দুিঃখ-কষ্ট আয়ম র্াগার্ায়গ কয়র
লনব, তার সুয়খ সুখী হব, দুয়খ দুখী!
সাত সাগর পায়রর োয়জলয়ক য়নয়য় আয়ম েগড়া কয়র! তায়দর সায়র্ কয়র যায়দর সায়র্
আমার প্রয়তয়দন লদখা হয়, কর্া হয়। যায়দর য়নয়য় কয়র তারা আমার নামিা জায়ন য়ক ?
আয়জণয়ন্িনা লহয়র লগয়ল লিয়নর তলায় মার্া য়দল য়কয়শার। লময়স-মযারায়িানার কায়নও লস খবর
লপৌাঁছল য়ক ? মুখ খুয়ল গায়ল-গালাজ করলাম, হাত খুয়ল লপিালাম (য়বশ্বকাপ ফুিবয়লর সময়
লদয়শ অন্তত য়বশয়ি সংঘয়ষণর ঘিনা পয়িকায় এয়সয়ছ) কায়দর জন্য ? আমার র্াইয়ক মারলাম,
বন্ধুয়ক মারলাম লযই নক্ষিরায়জর জন্য তায়দর সায়র্ এই জীবয়ন সামনা-সাময়ন লদখা হয়ব য়ক ?
দূরদশণন আর পয়িকার ছয়ব আপন হল, আর পাড়ার লছয়লিা হল পর ? য়বয়বকিায়ক আজ আমরা
এতিাই পঙ্গু বায়নয়য় লফয়লয়ছ ?
বায়জ হল, শত্রুতা হল, মকবুল লহায়সয়নর বুক খায়ল হল, আড়াই বছয়রর একিা বাচ্চা লছয়ল
এয়তম হল ; কমল না য়চয়ারয়লিারয়দর নাচ। ম্লান হল না শাহরুয়খর মুয়খর হায়স। গরীব লদয়শর
ফয়কর সরকায়রর র্তুণয়কর কাগজ বযয় হয়ত র্াকল আইয়পএয়লর ছয়ব আর লকচ্ছায়!
৭.
কয়ফহাউস আধুয়নক বাংলার মধযয়বে সমায়জর প্রায়র্র গান। য়ক লনই এয়ত ? আড্ডা আয়ছ,
নস্টালয়জয়া আয়ছ, বন্ধুত্ব আয়ছ, র্ালবাসা আয়ছ − মধযয়বয়ের জীবয়নর সব উপকরর্ই আয়ছ।
সুপর্ণ কায়ন্ত লঘায়ষর সুরিাও খুব সহয়জই গলায় তুয়ল লফলা যায়। য়কন্তু এ গায়ন আয়রা একিা
অয়মাঘ সয়তয লুয়কয়য় আয়ছ। সয়তযিা হল − এিা লসই সমায়জর গান লয সমায়জ িাকািাই সুখ
মাপার লস্কল। য়নয়খয়লশ-বমদুল প্রবাসী, লপয়ির দায়য়ই হয়তবা। মৃত য়িসুজা, পাগল রমা রায় আর
মৃতুযপর্যািী অমলয়দর র্ীয়ড় লয ছয়বিা লচায়খ আিয়ক র্ায়ক তা সুজাতার। ধনী স্বামী জুয়িয়য়
লনবার সুবায়দ আজ লস সবয়চ সুখী। তার লদয়হ হীয়র-মায়র্য়কযর গয়না। য়নয়খয়লশ-বমদুল-য়িসুজারমা-অমল সব লহয়রায়দর র্ীয়ড় সুজাতা একা চযায়ম্পয়ন। য়বশ্বাস করুন, এ গান আয়ম এককায়ল
হাজারবার শুয়নয়ছ − এখায়ন সম্পয়দর প্রয়ত লেষ লনই, একিা সহজ-সরল বর্ণন আয়ছ ; রয়য়য়ছ
ধ্রুবসতযসুলর্ স্বীকৃয়ত − যার িাকা লবয়শ লসই সবয়চ সুখী। আমরা জায়ন না সুজাতার স্বামী তার
সায়র্ রাত কািায়, না সুেরী লসয়ক্রিায়রর সায়র্। আমরা জায়ন না সুজাতার লছয়ল ইয়াবা খায় য়ক
না। আমরা জায়ন না সুজাতা যখন লদাতলায় পায়িণয়ত র্ায়ক তখন য়নচতলায় তার লময়য়য়ক লকউ
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ধষণর্ কয়র হতযা কয়র লরয়খ যায় য়কনা। আমরা লকবল জায়ন সুজাতার সব য়কছু অয়নক দামী − লস
সবচাইয়ত সুয়খ আয়ছ। আমরাও লসই সুয়খর লখাাঁয়জ উদ্বাহু ছুয়িয়ছ। আর এই সুয়খর মূলয য়দয়ত
েয়র যায়চ্ছ বন্ধুত্ব, র্ালবাসা, সততা আর মানুয়ষর যতসব মনুষ্যত্বয়বাধ। অয়শষ সুয়খর সন্ধায়ন
য়নিঃয়শষ হয়চ্ছ আমরা।
আয়ম বলয়ছ না লগৌর কায়ন্ত লদ’র কয়ফহাউস গায়নর জন্য আমায়দর সমায়জর এ দশা। আয়ম
বলয়ছ এ গান তর্া এ সংস্কৃয়ত লয মমণবার্ী আমায়দর মরয়ম ঢুয়কয়য়য়ছ তাই আমায়দর সমায়জর
ক্ষয়য়ষ্ণুতার প্রধান কারর্। বস্তুবাদ হয়ত স্বাছেয লদয় য়কন্তু সুখ লদয় না, বরং লকয়ড় লনয়।
৮.
লসকুযলার মায়ন পায়র্ণব। লসকুযলার লচতনা মায়ন পৃয়র্বীয়ত লযময়নর্ায়ব লহাক সুয়খ র্াকয়ত
হয়ব - তায়ত আর লক্ষ মানুষ অসুখী লহাক। এ ধয়মণ তাই সুদ, ঘুষ, ওজয়ন কম লদয়া, বাচ্চায়দর
খাবায়র য়বষ লমশায়না, গায়মণন্িয়সর েয়মকয়দর রক্তয়শাষর্ − সবই হালাল। লায়খা মানুয়ষর সঞ্চয়
লশয়ার বাজায়র ফিকাবায়জ কয়র পয়কয়ি লপারা আইনসম্মত। এ ধয়মণ লয দীক্ষা য়নয়য়য়ছ তার
কায়ছ দুয়নয়ািা স্বগণ। লস যা খুয়শ করয়ত পায়র − বন্ধুয়ক লময়র পাঁয়চয়য় কোল য়বয়ক্র, র্াইয়ক লকয়ি
য়কিয়ন লবাঁচা বা বাপয়ক লময়র সম্পয়ে র্াগ কয়র লনয়া লকানিায়তই তার অরুয়চ লনই। কারর্ এ
ধয়মণ সাফলয মায়ন পৃয়র্বীয়ক লর্াগ করা আর লর্াগ করয়ত চাই িাকা।
য়কন্তু এ ধমণ কতিা সয়তয ? রায়সয়লর মরা লাশ আইয়পএয়লর ছক্কায় উয়েয়জত হয়ব না,
বযাংয়কর সুয়দর য়হয়সব করয়ব না, রাজশাহী কয়লজ কযাম্পায়স য়গিার বায়জয়য় কয়ফ হাউয়সর
আড্ডার গান গাইয়ব না। লস যয়দ জানত য়তন লাখ িাকা না চাইয়ল লস জীবয়ন লবাঁয়চ যায়ব, লস
কখয়না এই িাকা চাইত না। জয় আর সায়ব্বর িাকা বাাঁচাল য়কন্তু য়নয়জয়দর জীবনিায়ক উপয়র্াগ
করয়ত পারল য়ক ?যারা পৃয়র্বীয়ক রাস্তা না ময়ন কয়র গন্তবয ময়ন করয়ছ তারা যয়দ জানত আসল
গন্তয়বয য়ক আয়ছ তয়ব এই পৃয়র্বীয়ক তারা এর্ায়ব চাইত না। যারা এই পৃয়র্বীয়ত বাাঁচার জন্য
বাাঁচয়ছ তায়দরয়ক পৃয়র্বী ছলনা করয়ছ, পৃয়র্বীর লর্তয়র লঢাকার সায়র্ সায়র্ লসই ভ্রায়ন্তর ছলন
লকয়ি যায়ব, মানুষ হা-হুতাশ করয়ব : এ পৃয়র্বীর জন্য আয়ম এত য়কছু কয়রয়ছ ? এর জন্য ?
সবয়চয়য় র্াল বন্ধুয়িও য়মর্যা বলয়ত পায়র, প্রতারর্া করয়ত পায়র। আল্লাহ্লক বন্ধু য়হয়সয়ব
য়নন, য়তয়ন আপনায়ক প্রতারর্া করয়বন না। আপয়ন সুখ চান লতা পৃয়র্বীয়ক না বলয়ত য়শখুন।
পৃয়র্বীয়ত বাাঁচুন, য়কন্তু পৃয়র্বীর জন্য বাাঁচয়বন না লযন।

আর পায়র্ণব এ জীবন লতা লখল -তামাশা ও আয়মাদ -প্রয়মায়দর য়বষয় ছাড়া আর য়কছুই
নয়। প্রকৃতপয়ক্ষ পরকায়লর সুখই হয়ব তায়দর জন্য মঙ্গলময় যারা ধ্বংস লর্য়ক লবাঁয়চ র্াকয়ত
চায়। লতামরা য়ক তয়ব য়চন্তা -র্াবনা করয়ব না ? ১
মঙ্গলবার, ২২লশ জুমাদাল উলা, ১৪৩২ য়হজয়র
১

সূরা আল- আনআম ৬ : ৩২
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লবাকা বু য়ড়র গল্প

একিা অদ্ভুত লদশ য়ছল। লছাট্ট একিা লদশ। অয়নক মানুষ র্াকত লসখায়ন। লদশিা চালাত
অয়নকগুয়লা রাজা আর রার্ী। এয়দর সবাই য়ছল র্ারী য়নষ্ঠুর। রাজাগুয়লার য়ছল কতগুয়লা লপাষা
লখাক্কস। লখাক্কসগুয়লা যখন-তখন মানুষ ধয়র লখয়য় লফলত। মানুষ লখয়য় এরা য়দত লদৌড়। এক
লদৌয়ড় রাজবায়ড়। লসখায়ন লগয়ল ওয়দর আর লক য়ক বলয়ব ?
য়দয়ন য়দয়ন লখাক্কয়সর উৎপাত র্ারী লবয়ড় লগল। ললায়করা রার্ীর কায়ছ য়গয়য় নায়লশ করল।
রার্ী তখন তার লপাষা রাক্ষসয়ক লছয়ড় য়দল বাইয়র। রাক্ষস লখাক্ষসয়কও খায়, মানুষয়কও খায়।
রার্ীও র্ারী খুয়শ। য়তয়ন রাক্ষসয়ক বয়ল য়দয়য়য়ছন যায়ক লদখয়ত লখাক্ষয়সর মত ময়ন হয়ব তায়কই
লস লখয়য় লফলয়ত পায়র। রার্ী য়কচ্ছুয়ি বলয়বন না। ললায়করাও লবজায় খুয়শ। লখাক্ষস লখত দশজন
আর রাক্ষস মায়র একজন। কে লার্!
রাজবায়ড় লর্য়ক অয়নক দূয়র পয়র্র ময়ধয এক পঙ্গু বুয়ড় বয়স কাাঁদয়ছয়লা। তাাঁর লছয়ল কাি
কুড়ুয়ত য়গয়য় আর লফয়রয়ন। রাক্ষস লখয়য় লফয়লয়ছ লবাধহয়। বুয়ড়র মুয়খ খাবার তুয়ল লদবার লকউ
লনই। লছাঁড়া শায়ড় পরয়র্ তার। শীয়তর কয়ষ্ট য়ক লচায়খ পায়ন তার ? খাবার কয়ষ্ট ? নায়ক কািকুড়ুয়ন
লসই লছয়লিার জন্য ? লতামরা যয়দ আজও লচাখ বন্ধ কর তয়ব বুয়ড়িার কান্না শুনয়ত পায়ব। শুনয়ত
পায়ব যয়দ তুয়ম মানুষ হও।
িীকািঃ
এ রূপক গল্পিা আয়ম য়লয়খয়ছলাম ১৩ জানুয়ায়র ২০০৩ সায়ল, অপায়রশন য়ক্লনহায়িণর
সময়। পয়িকাগুয়লায়ত য়দয়য়য়ছলাম। লকউ ছায়পয়ন।
কায়রা য়বচার না কয়র তায়ক হতযা করা ইসলাম অনুয়মাদন লদয় না। লসিা পুয়লশ য়রমায়ন্ি
য়নয়য় মারয়ল না, কায়লা য়কংবা জলপাই লপাশাক পড়া লকউ মারয়লও না। যারা মারয়ছ তারা লযন
আল্লাহ্লক র্য় কয়র। যারা মারার আয়দশ য়দয়চ্ছ তারা পরকায়ল আপনার পায়পর লবাো বইয়ব না।

রয়ববার, ২০লশ জুমাদাল উলা, ১৪৩২ য়হজয়র
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প্রর্ম বয়ষণর ছাি আয়ম তখন, য়জইয়ব-১০৫ ইউয়নিয়ি য়নয়তন েয়দ্ধয় আয়নায়ার স্যার। য়তয়ন
আমায়দর লনচার বনাম নাচণার য়বতকণ পয়ড়য়য়য়ছয়লন। মানুষ লকমন হয়ব তা য়নধণারর্ কয়র লকানয়ি য়জয়নাম, যা তার লকায়ষ লকায়ষ আয়ছ নায়ক পায়রপায়শ্বণক পয়রয়বশ, যায়ত লস লবয়ড় উয়িয়ছ ?
জানলাম দুয়িারই অবদান আয়ছ, অয়ধ্বণক-অয়ধ্বণক। য়কন্তু পরবতণীয়ত লদখলাম শুধু এ-দুয়িা য়দয়য়ই
সব বযাখযা করা যায় না। মানুয়ষর আয়রা আয়ছ রুহ্ বা আত্মা - যার বুয়দ্ধমো ও স্বাধীন ইয়চ্ছশয়ক্ত
আয়ছ। এর বয়লই মানুষ য়জয়নাম এবং পয়রয়বশ উর্য়য়র প্রর্াবয়ক জয় করয়ত পায়র। মানুয়ষর
আয়ছ লবয়ছ লনবার ক্ষমতা - এই লবয়ছ লনবার ক্ষমতাই মানুষয়ক বজয়বক পশুয়ত্বর পযণায় লর্য়ক
মনুষ্যয়ত্বর স্তয়র উয়িয়য় লদয়।
দুিঃখজনক হয়লও সতয, যুয়গ যুয়গ মানুষ য়নয়জয়দর য়বচার করার সময় জয়ন্মর যতিা দাম
য়দয়য়য়ছ, কায়জর ততিা দাম লদয়য়ন। ‘জন্ম লহাক যর্া তর্া, কমণ লহাক র্াল’ − এ ধরয়নর
নীয়তবাকযগুয়লা র্াব সম্প্রসারর্ করা ছাড়া অন্য কায়জ লায়গয়ন। নায়ক লচৌধুয়র বংয়শর আর
নায়য়কা খান বংয়শর − এই দ্বন্দ্ব য়নয়য় হাজারখায়নক বাংলা য়সয়নমা বতয়র হয়য়য়ছ। সামন্তযুয়গর
বংশ বা লগাি য়নয়য় মানুয়ষর লয অবস্থানিা য়ছল, পুাঁয়জবাদী যুয়গ লসিা বৃহের পয়রসয়র ‘জায়ত’র
লচহারা য়নয়য় হায়জর হয়য়য়ছ। মানুষ এখন বংয়শর বড়াই না কয়র জাতীয়তাবায়দর লগৌরব কয়র।
জাতীয়তাবায়দর উগ্রমূয়তণর লচহারা আমরা লদয়খ য়দ্বতীয় য়বশ্বযুয়দ্ধর সময়। য়হিলার য়বশ্বাস করত
একমাি আযণ জামণানয়দর অয়ধকার রয়য়য়ছ সমগ্র য়বশ্ব শাসয়নর কারর্ আযণ জামণানরা
সৃয়ষ্টগতর্ায়ব, লজয়নয়িকায়ল অন্য জায়তগুয়লার লচয়য় উন্নত। লস এক লকায়ি দশ লয়ক্ষরও লবয়শ
মানুষয়ক হতযা কয়রয়ছল শুধু এই নীয়তয়বায়ধ লয, সব জায়তর মানুষয়দর কতণবয জামণানয়দর লসবা
করা এবং যারা তা করয়ব না তায়দর পৃয়র্বীয়ত জীয়বত র্াকার অয়ধকার লনই।
১৯৪৫ সায়ল য়হিলায়রর পতন ঘিয়লও জাতযায়র্মায়নর য়কন্তু অবসান ঘয়িয়ন। জায়তগত
লকােয়লর পয়রয়প্রয়ক্ষয়ত আমরা লদয়খ লপায়লশয়দর প্রয়ত রাশানয়দর ববণরতা, তুরয়স্ক
আয়মণয়নয়ানয়দর গর্হতযা, ইরায়ক কুয়দণয়দর য়নয়শ্চিায়র্যান, রুয়ান্িার হুতু-তুতয়সয়দর মায়ে
সংঘয়িত হতযাকান্ি, েীলোর তায়মল-য়সংহয়লজ গৃহযুদ্ধ, বসয়নয়ায় সাবণ কতৃণক বসয়নয়ানয়দর
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গর্হতযা ইতযায়দ ইতযায়দ। ‘এর্য়নক য়ক্লনয়সং’ − এর লপছয়ন লুয়কয়য় আয়ছ এক জায়তর মানুষয়দর
প্রয়ত আয়রক জায়তর প্রবল ঘৃর্া।
আজয়কর তর্াকয়র্ত সুসর্য জাত ফরায়স আর ইংয়রজরা পয়নরশ লর্য়ক আিায়রাশ
শতাব্দীয়ত যা কয়রয়ছ তায়ক কুকুয়রর কামড়া-কাময়ড় বলয়ল কম বলা হয়। ইউয়রায়পর
সাম্রাজযবাদী পুরুয়ষরা য়বশাল-য়বস্তীর্ণ আয়ফ্রকা চুয়ষ লখয়য়য়ছ। র্ূয়ম আর সম্পদ লুয়ি লনয়ার পর
শুধুমাি চামড়ার রয়ঙর মাশুল য়হয়সয়ব কায়লায়দর তারা দাস য়হয়সয়ব পাচার কয়রয়ছ কলকারখানার যন্ত্র য়হয়সয়ব। যায়দর দাস য়হয়সয়ব কায়জ লাগান যায়য়ন তায়দর লস্রফ লময়র লফয়লয়ছ।
লযান্ি অফ য়ফ্রিম নায়ম পয়রয়চত মায়কণন যুক্তরায়ে আয়দ য়নবাসী লছাি লছাি নৃ তায়ত্ত্বক লগাষ্ঠীগুয়লার
প্রয়ত ববণরতার ইয়তহাস অয়নক ঢাকা-ঢুয়কা লদবার পয়রও যতিা লবয়রয়য় আয়স তা জানয়ল হতবাক
হয়ত হয়। ইউয়রাপীয় লসিলাররা লরি-ইয়ন্িয়ানয়দর যুদ্ধ কয়র মারত, সয়ন্ধ চুয়ক্তর সময়য়ও মারত।
আয়দবাসীয়দর আেয় বনগুয়লা তারা পুয়ড়য়য় ধ্বংস করত, তায়দর খায়দযর উৎস ময়হয়ষর
পালগুয়লায়ক লময়র লফয়ল লরয়খ য়দত হায়য়না আর শকুয়নর লর্াগয হবার জন্য।
আয়রা ন্যাক্কারজনক য়বষয় হল, এক জায়ত আয়রক জায়তসত্ত্বায়ক য়নয়শ্চি কয়র য়দয়য় তায়দর
সম্পদয়ক দখল করয়ব, এিায়ক অপরাধ য়হয়সয়ব লদখা হয় না, অয়ধকার য়হয়সয়ব গর্য করা হয়।
িারউইয়নজয়মর হাত ধয়র আসা লসাশ্যাল িারউইয়নজম বয়ল − লয জায়ত বড় লস অন্য জায়তয়ক
ধয়র খায়ব। ‘সার্ণাইবল অফ দয য়ফয়িস্ট’ − এিা নায়ক প্রকৃয়তর য়নয়ম, এয়ত অন্যায় য়কছু লনই!
লহায়মা স্যায়পয়য়ন্স জাত দু’র্ায়গ য়বর্ক্ত − সাদা চামড়ার লহায়মা সুয়পয়রয়র আর বাদায়ম-কায়লা
চামড়ার লহায়মা ইনয়ফয়রয়র। এ য়বশ্বাস হৃদয়য় ধারর্ কয়র য়বখযাত দাশণয়নক ইমানুয়য়ল কান্ি,
লশ্যায়পনহাওয়ার, য়ফ্রিয়রখ লহয়গযল, অগাস্ত লকযাৎ লর্য়ক শুরু কয়র আজয়কর হার্ায়িণর য়বজ্ঞানীরা
অবয়ধ বই য়লখয়ছন। ইউয়রাপীয় এনলাইিয়ময়ন্ির গুরু র্লয়তয়ার সয়েহ প্রকাশ কয়রয়ছয়লন লয,
য়নয়গ্রারা বাাঁদর লর্য়ক এয়সয়ছ নায়ক বাাঁদররা য়নয়গ্রা লর্য়ক এয়সয়ছ তা গয়বষর্ার য়বষয়!
অর্চ সয়তয কর্া এই লয মানুষ যা য়কছু য়নয়য় গবণয়বাধ কয়র − গায়য়র রঙ, লমধা, বংশমযণাদা, লসৌর্াগয, রূপ-লাবর্য, শারীয়রক গিন − লকান য়কছুই তার য়নয়জর কামাই না, সবই
জন্মসূয়ি মুফয়ত পাওয়া। আয়ম এই লয লদহ য়নয়য় ঘুয়র লবড়ায়চ্ছ, লসই আয়ম আমার অয়স্তয়ত্ব
আসার আয়গ আমার প্রাি লদয়হর লকান অংয়শর বযাপায়রই য়কছু কয়রয়ন। করার মত লকান লবাধই
লতা য়ছল না। আমার আয়ম - আমার আত্মা, য়বয়বক-লবাধ, অঙ্গ-প্রতযঙ্গ সয়মত - এই আয়ম, পুয়রািা
একিা য়সয়ঙ্গল পযায়কজ, পুয়রািাই আল্লাহ্র দান। লকান বুয়দ্ধমান মানুষ য়ক স্রষ্টা যা ‘য়র্ক্ষা’ য়দয়লন
তা য়নয়য় অহংকার করয়ত পায়র ? আমার যায়ত লকান কৃয়তত্ব লনই তা য়নয়য় গবণ করার কী আয়ছ ?
আয়ম বাংলায়দয়শ জয়ন্ময়ছ। য়কন্তু আয়ম লিনমায়কণ জয়ন্ম স্কযায়ন্িয়নয়র্য়ান হয়ত পারতাম
আবার নাইয়জয়রয়ায়ত জয়ন্ম কায়লা মানুষও হয়ত পারতাম। আমার জন্মর্ূয়ম বা জায়তসত্ত্বা
য়নধণারয়র্ আমার লকান হাত য়ছল না − এিা পুয়রাপুয়র স্রষ্টাপ্রদে একিা বযাপার। আমার ময়ন পয়ড়
না লয আয়ম আল্লাহ্লক বয়লয়ছলাম − আল্লাহ্ বাংলায়দশ জায়গািা খুব সুের ওখায়ন আমার জন্ম
য়দও। আল্লাহ্ লয আমায়ক সাহারার শুকয়না ধূধূ লকান মরুর্ূয়ময়ত জন্ম লদনয়ন, য়কংবা কানািার
আলবািণার বরফরায়জযর অয়ধবাসী কয়র পািানয়ন লসজন্য আয়ম সয়তয আল্লাহ্র কায়ছ কৃতজ্ঞ। বৃয়ষ্ট
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আর পাহাড় দু’য়ি খুব র্ালবাসয়লও আল্লাহ্ লয আমায়ক আসায়মর লচরাপুয়ঞ্জ বা য়হমালয়য়র লকান
পাহায়ড় গ্রায়ম জন্ম য়দয়য় পািানয়ন লসজন্য আয়ম লমায়িই দুিঃয়খত নই। আয়ম তর্াকয়র্ত উন্নত
য়বয়শ্বর নাগয়রক নই বয়ল আমার লযমন আয়ক্ষপ লনই লতময়ন মক্কায় জন্ম হয়ল বায়তুল্লাহ্ য়ত প্রয়ত
ওয়াক্ত সলাত আদায় কয়র এক লক্ষ গুর্ প্রয়তদান লপয়ত পারতাম − লসিা য়নয়য়ও আমার য়বয়শষ
মনিঃতাপ লনই।
লকন লনই ? কারর্ আয়ম জায়ন আল্লাহ্ আমার রব্ব, এবং য়তয়ন লয আমায়ক বাংলায়দয়শর
যয়শায়র জন্ম য়দয়য়য়ছন, ঢাকায় বড় কয়র তুয়লয়ছন তার লপছয়ন তার একিা উয়িশ্য আয়ছ। এই
উয়িশ্যিা আয়ম জায়ন না। য়কন্তু তার লয আমায়ক য়নয়য় একিা পয়রকল্পনা আয়ছ তা সুয়নয়শ্চত।
আয়রকিু বড় আয়ঙ্গয়ক লদখয়ল − এই সমগ্র য়বশ্বচরাচর সৃয়ষ্ট ও প্রয়তপালয়নর মহাপয়রকল্পনার
আয়মও একিা অংশ। আল্লাহ্ যাই কয়রন তার অসীম জ্ঞায়নর য়র্য়েয়ত লযিা র্াল লবায়েন লসিাই
কয়রন। তার এই সায়জয়য় লদয়া লপ্রক্ষাপয়ি আমার র্ূয়মকা − আল্লাহ্ আমায়ক যখন লয
পয়রয়স্থয়তয়ত লফলয়বন তখন আমায়ক য়বয়বক-বুয়দ্ধ বযবহার কয়র এমন একিা য়সদ্ধান্ত য়নয়ত হয়ব
যায়ত য়তয়ন সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ য়কয়স সন্তুষ্ট হয়বন লসিা জানয়ত পারব আল-কুরআন এবং মুহাম্মদ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর সহীহ সুন্নাহ লর্য়ক।
আল্লাহ্ সুবহানাহু সূরা হুজুরায়তর লতর নম্বর আয়ায়ত খুব স্পষ্ট কয়র বয়ল য়দয়য়য়ছন :

লহ মানবজায়ত, আয়ম লতামায়দর সৃয়ষ্ট কয়রয়ছ এক পুরুষ ও এক নারী হয়ত, পয়র লতামায়দর
য়বর্ক্ত কয়রয়ছ য়বয়র্ন্ন জায়ত ও লগায়ি, যায়ত লতামরা এয়ক অপয়রর সায়র্ পয়রয়চত হয়ত পার।
আল্লাহ্ আমায়ক বাঙায়ল জায়তয়ত সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন লযন আয়ম অন্যান্য জায়তর কায়ছ পয়রয়চয়ত
য়দয়ত পায়র। আল্লাহ্ জায়তয়র্দ এ জন্য সৃয়ষ্ট কয়রনয়ন লযন আয়ম বাঙায়ল সংস্কৃয়ত য়নয়য় অহংকার
করয়ত পায়র। একজন মানুষ র্ারয়ত জয়ন্ময়ছ লদয়খ তায়ক আয়ম র্ারতীয় য়হয়সয়ব অপছে করব,
আবার পায়কস্তায়নর নাগয়রকয়ক লদয়খই ঘৃর্ায় মুখ সয়রয়য় লনব − এ কারয়র্ আল্লাহ্ এয়ককজনয়ক
এয়কক জায়তসত্ত্বা য়দয়য় পৃয়র্বীয়ত পািানয়ন। মানুয়ষর জন্মপয়রচয়িা লয আল্লাহ্র কায়ছ গুরুত্ব
রায়খ না লসিা একই আয়ায়তর বায়ক অংয়শ আল্লাহ্ তা’আলা জায়নয়য় য়দয়লন :

লতামায়দর ময়ধয ঐ বযয়ক্তই আল্লাহ্র কায়ছ অয়ধক মযণাদাসম্পন্ন লয অয়ধক মুোকী।
মানুষয়ক তার জয়ন্মর য়র্য়েয়ত র্াগ করা যায়ব না, র্াগ করয়ত হয়ব তার কায়জর য়র্য়েয়ত।
আর লক য়ক করয়ব তা য়নর্ণর কয়র লস য়ক য়বশ্বাস কয়র তার উপয়র। লয য়বশ্বাস কয়র আল্লাহ্ সব
য়কছু লদখয়ছন লস প্রবৃয়ের তাড়নায় মুহূয়তণর অসতকণতায় একিা পাপ কয়র লফলয়লও আল্লাহ্র
কায়ছ য়ফয়র আয়স, ক্ষমা চায়। য়কন্তু লয কুরআয়ন য়বশ্বাসী নয় লস গরীব মানুষয়ক উচ্চ সুয়দ িাকা
ধার য়দয়য় র্ায়ব খুব র্াল কাজ করয়ছ।
ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত মানুষ জায়ত তাই দু’র্ায়গ য়বর্ক্ত − যারা জায়ন/ যারা জায়ননা, যারা
মায়ন/ যারা মায়ননা, য়বশ্বাসী/ অয়বশ্বাসী, জান্নাতী/ জাহান্নামী।
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একজন মুসয়লম তার জাতীয়তাবাদ য়নয়য় গবণ করয়ত পায়র না। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়শক্ষা য়দয়য়য়ছন :

মানুষ লযন তায়দর মৃত পূবপ
ণ ুরুষয়ক য়নয়য় গবণ না কয়র। ... আল্লাহ্ অজ্ঞতার যুয়গর
সাম্প্রদায়য়কতা ও বংশয়গৌরব য়নয়ষদ্ধ কয়রয়ছন। য়নশ্চয় একজন মানুষ হয় সৎ য়বশ্বাসী অর্বা
হতর্াগয পাপাচারী। সকল মানুষ আদয়মর সন্তান আর আদম য়ছয়লন মায়ির বতয়র ১
আরয়বর লেষ্ঠ বংয়শ জন্ম য়নয়য়ও মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আরব
জাতীয়তাবাদ সহ অন্য লযয়কান ধরয়নর জাতীয়তাবায়দর মূয়লাৎপািন কয়র লগয়ছন বহু পূয়বণই :

অনারবয়দর উপর আরবয়দর লেষ্ঠত্ব লনই, আরবয়দর উপয়রও অনারবয়দর লেষ্ঠত্ব লনই,
লনই সাদার উপয়র কায়লায়দর অর্বা কায়লার উপয়র সাদায়দর। লেষ্ঠত্ব শুধু তাক্বওয়ায়ত ২
তাক্বওয়া মায়ন আল্লাহ্লক র্য় করা, তার আনুগতয করা। লয আল্লাহ্র শায়স্তয়ক র্য় লপয়য়
লযয়কান খারাপ কাজ লর্য়ক যত লবয়শ য়বরত র্াকয়ব লস তত লবয়শ সম্মায়নত। লয আল্লাহ্র
পুরস্কায়রর আশায় যত লবয়শ র্াল কাজ করয়ব তার মযণাদা তত লবয়শ। এই য়বচায়র গায়য়র
চামড়ার স্থান লনই, বংশয়কৌয়লয়ন্যর আড়ম্বর লনই, সম্পয়দর প্রাচুয়যণর খবরদারী লনই। এই
য়বয়বচনা করয়বন স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন, য়যয়ন সকল বনু আদয়মর ময়নর খবর রায়খন।
অহংকার করা ইসলায়ম য়নয়ষদ্ধ, যার অন্তয়র অর্ুমাি অহয়মকা র্াকয়ব লস জান্নায়ত প্রয়বশ
করয়ব না। লবতন য়নয়য় গবণ করয়ল গবণ হয়, ক্ষমতা য়নয়য় গবণ করয়ল গবণ হয়, লদশ য়নয়য় গবণ
করয়ল লসিা হয়য় যায় লদশয়প্রম ? উন্নত জীবয়নর ললায়র্ য়বয়দয়শ অয়র্বাসী হয়য় লচাস্ত ইংয়রয়জয়ত
“আই এম প্রাউি িু য়ব আ বাংলায়দশী” বলয়ল লদশয়ক র্ালবাসা হয়, আর য়বদুযৎ-য়বভ্রাি, য়নশ্চল
রাজপর্ আর আগুয়ন বাজার সহ্য কয়র লদশ লছয়ড় যাবনা বয়ল মায়ি কাময়ড় র্াকা মুসয়লম হয়য়
যায় তায়লবান, লদশয়োহী, রাজাকার! দয়লর নায়মর আয়গ ‘বাংলায়দশী’ বা ‘জাতীয়তাবাদী’ িযাগ
র্াকয়লই দুনণীয়ত কয়র সম্পয়দর পাহাড় গড়া জায়য়জ হয়য় যায়! দুনণীয়ত কয়রয়ছ লতা য়ক হয়য়য়ছ,
লদশয়ক লতা র্ালবায়স। এ লযন লসই গ্রামীর্ প্রবাদ − “লায়র্ লময়রয়ছ লতা য়ক হয়য়য়ছ, আমার
গরুই লতা লময়রয়ছ।”
একজন মানুষ যখন অহংকার কয়র তখন লস শুধু আল্লাহ্র নয় মানুয়ষরও অয়প্রয়পাি হয়।
একজন ধনী বযয়ক্ত যয়দ কর্ায় কর্ায় তার সম্পয়দর বর্ণনা লদন লসিা য়ক শুনয়ত র্াল লায়গ ?
ক্লায়সর সাময়নর য়দয়কর লকউ যখন বুয়েয়য় লদয় লস আমার লচয়য় র্াল ছাি তখন য়ক র্াল লায়গ ?
কযািার যখন শায়সয়য় যায় − “আমার দল য়কন্তু ক্ষমতায়” তখন ? অয়িয়লয়ায় যখন র্ারতীয়য়দর
লপিায়না হয় তখন আমরা বয়ল লরয়সস্ট। লশ্বতাঙ্গ চরমপন্থীরা অয়র্বাসীয়দর লবর কয়র য়দয়ত
চাইয়ল আমরা বয়ল লজয়নায়ফায়বক। অর্চ আমরা যখন গাই, ‘সকল লদয়শর লসরা ... লস লয
আমার জন্মর্ূয়ম’ তখন আমরা য়ক লবাোয়ত চাই ? নায়ক আমরা যা বয়ল তা য়মন কয়র না। আসয়ল

১
২

আবু দাউদ ৫১১৬, য়তরয়ময়য ৪২৩৩। ইবন তাইয়মযয়া য়কতাবুল ইক্বয়তদা গ্রয়ন্থ হায়দসয়িয়ক হাসান বয়লয়ছন।
মুসনায়দ আহমাদ ৫/৪১১। ইবন তাইয়মযয়া য়কতাবুল ইক্বয়তদা গ্রয়ন্থ হায়দসয়িয়ক সহীহ বয়লয়ছন।
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য়মন য়িকই কয়র, ক্ষমতায় কুলায় না লদয়খ লপয়র উয়ি না। যায়দর সায়র্ লপয়র উয়ি − উেরবয়ঙ্গর
সাাঁওতাল য়কংবা মধুপুয়রর গায়রা − তায়দর জয়ম আমরা লকয়ড় লনই, তায়দর বাসর্ূয়ম-অন্ন-বয়স্ত্রর
সংস্থান নষ্ট কয়র, গাছ লকয়ি, বন উজাড় কয়র, ঘুরয়ত যাবার ইয়কাপাকণ বানাই।
জাতীয়তাবায়দর পয়রর্াম হয়চ্ছ শত্রুতা, য়বয়র্দ, সাম্প্রদায়য়কতা। এয়ত য়বয়র্দ বাড়য়তই
র্ায়ক, কয়ম না। বাংলায়দশী জাতীয়তাবায়দর দায়ব কয়রও মানুষ য়বর্ক্ত হয় এলাকায়র্য়েক
লর্দায়র্য়দয়ত। য়সলয়ি, চািগাাঁইয়া, লনায়াখাইলযা, ঢাকাইয়া, বয়রশাইলযা, অংপুয়রয়া - য়বয়র্য়দর য়ক
লশষ আয়ছ ? য়বয়য়র বাজায়র একিা লময়য়র সব অজণন তুচ্ছ হয়য় যায় তার ‘লদয়শর বায়ড়’র
কারয়র্। লযাগযতা র্ুলুয়ন্িত হয় চাকয়রর প্রয়মাশয়ন, গুরুত্ব পায় ‘এলাকার লছয়ল’ − এ পয়রচয়।
অর্চ ময়দনার আনসার আর মক্কার মুহায়জরয়দর লর্তয়র জন্মস্থানয়র্য়েক সামান্য লকােলিুকুও
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সহ্য কয়রনয়ন। য়তয়ন য়বয়র্য়দর ললাগানয়ক ‘দুগণন্ধময়
অজ্ঞতার যুয়গর িাক’ য়হয়সয়ব য়চয়িত কয়র লগয়ছন।
ইসলাম আমায়দর লশখায় বন্ধুত্ব, র্ালবাসা। চাইয়নজ বা ওলোজ, আফগান বা য়বহায়র,
কয়কশীয় বা য়নয়গ্রা, র্ারতীয় বা বাংলায়দশী, উেরবঙ্গ বা দয়ক্ষর্বঙ্গ − লয ইসলাময়ক দ্বীন য়হয়সয়ব
লময়ন য়নয়য়য়ছ লস আমার র্াই। আমরা এয়ক অপয়রর বযর্ায় কষ্ট পাই, সুয়খ সুখী হই, লস পৃয়র্বীর
লয অংয়শই র্াকুক না লকন। য়কন্তু আমার আপন র্াইও যয়দ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউয়ক ইলাহ
য়হয়সয়ব মায়ন, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক অগ্রাহ্য কয়র তয়ব আয়ম তার
জাতীয়তার অন্তর্ুণক্ত নই। আয়ম জন্মসূয়ি বাঙায়ল, য়বয়বক সূয়ি মুসয়লম - এর্ায়বই আয়ম
জাতীয়তায়ক লবয়ছ লনই। বাংলায়দয়শর প্রয়ত আয়ম আমার কতণবয কয়র যাই, জন্মর্ূয়ম য়হয়সয়ব
এয়ক র্ালয়বয়স যাই য়কন্তু আয়ম বাংলায়দশী বয়ল য়মর্যা গবণ কয়র না। তয়ব আয়ম সুপর্প্রাি এই
ময়মণও গবণ কয়র না, কারর্ বযয়ক্ত য়হয়সয়ব আমায়ক আল্লাহ্ দয়া কয়র পর্ লদয়খয়য়য়ছন, ইসলাম য়ক
লসিা বুয়ে-শুয়ন মানার সামর্ণয য়দয়য়য়ছন। অন্তর্ুণক্ত কয়রয়ছন এমন এক জায়তর যা লদয়শর সীমানা
লপয়রয়য়, কায়লর গন্িী ছায়ড়য়য় পুয়রা পৃয়র্বীর সবণযুয়গর সকল সতযসন্ধানী মানুষয়ক একয়িত
কয়রয়ছ।
আল্লাহ্ আমায়দর লসই সতযসন্ধানী মানুষয়দর ময়ধয অন্তর্ুণক্ত হবার সামর্ণয য়দন, আয়মন।

রয়ববার, ১৩ই জুমাদাল উলা, ১৪৩২ য়হজয়র
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পয়লা ববশায়খর বাঙায়লত্ব
১.
আজ ‘পয়লা ববশাখ’ ওরয়ফ ‘শুর্ নববষণ’। আমায়দর স্বর্াবিা জায়ন লকমন − অন্য
মানুয়ষর য়জয়নসয়ক আমায়দর য়নয়জয়দর বয়ল চালায়ত র্ায়র র্ালবায়স। লকার্াকার লকান য়দয়ল্লর
সম্রাি আকবর প্রজায়দর লশাষয়র্র সুয়বধায়র্ণ, কৃষকয়দর গলায় গামছা লবাঁয়ধ উৎপায়দত ফসয়লর
র্াগ য়ছয়নয়য় য়নয়ত চালু করল তায়রখ-ই-ইলায়হ। তাও যয়দ বযাপারিায়ত একিু স্বকীয়তা র্াকত!
মুসয়লময়দর য়হজয়র সালয়ক (বতণমায়ন ১৪৩২) মন্ত্র পয়ড়য়য়, গলায় বপয়ত েুয়লয়য় করা হল
লসৌরবছর। লসই ‘তায়রখ-ই-ইলায়হ’ আজয়কর তর্াকয়র্ত বঙ্গাব্দ (বতণমায়ন ১৪১৮)। এই মুঘল
বাদশার চরম আয়ক্রাশ য়ছল বাংলার স্বাধীনতার প্রয়ত, ললার্ য়ছল এর সমৃয়দ্ধর প্রয়ত। স্বাধীন
বাংলায়ক কব্জা করয়ত এই ললাক লসনাপয়ত মানয়সংহয়ক ৫০য়ি কামান য়দয়য় পািায়! লসানারগাাঁ’র
ঈশা খান সমায়ন সমায়ন লয়ড় যান তার য়বশাল বায়হনীর য়বপয়ক্ষ। লশষয়মশ দন্দ্বযুয়দ্ধ মানয়সংহয়ক
পরায়জত করার পয়রও য়তয়ন হতযা না কয়র লছয়ড় লদন। য়বজয়ী বীয়রর মহানুর্বতা লদয়খ
মানয়সংয়হর স্ত্রী অয়নক অনুয়রাধ কয়র য়দয়ল্লয়ত য়নয়য় আয়সন ঈশা খানয়ক। য়কন্তু লসখায়ন য়ক হল ?
আকবর দয লগ্রি ঈশা খানয়ক বেী কয়র ছুাঁয়ড় লফয়ল কারাগায়রর অন্ধ প্রয়কায়ষ্ঠ। পয়র নায়ক
অবশ্য মহান আকবর তার র্ুল বুেয়ত লপয়র বাংলার য়সংহপুরুষয়িয়ক দয়া কয়র মুয়ক্ত লদয়! এই
লসই সম্রাি আকবর লয ‘দ্বীয়ন ইলায়হ’ নায়ম একিা নতুন ধমণ প্রবতণন কয়রয়ছল − যায়ত ইসলাম
ধয়মণর ‘খারাপ’ য়জয়নসগুয়লা বাদ য়দয়য় য়হন্দু এবং লবৌদ্ধ ধয়মণর ‘র্াল’ য়জয়নস লযাগ করা হয়য়য়ছল!
লয য়দয়ল্লপয়তর হানাদার বায়হনী বারবার বাংলার মায়ি লাল কয়রয়ছ আমায়দর পূবপ
ণ ুরুষয়দর রয়ক্ত
− তারই চালু করা ফারয়স র্াষার সাল গর্নায়ক আমরা ‘বঙ্গাব্দ’ বয়ল চায়লয়য় র্ারী গবণয়বাধ কয়র।
এ লতা লগল বছর শুরু হবার য়হয়সয়বর কর্া। পয়লা ববশাখ যায়ক বাঙায়ল সবণজনীন
উৎসয়বর দায়ব করা হয় তা উদযাপয়নর শুরুর ইয়তহাস য়ক আমরা জায়ন ? প্রর্ম ঘিা কয়র নববষণ
পালন হয় প্রর্ম য়বশ্বযুয়দ্ধর সময়। য়েয়িশরায়জর য়বজয় কামনা কয়র ১৯১৭ সায়লর পয়লা ববশায়খ
লহাম কীতণর্ ও পূজার বযবস্থা কয়র কলকাতার য়হন্দু মহল। আবার যখন য়দ্বতীয় য়বশ্বযুয়দ্ধর দামামা
বাজল, স্বাধীনতাকামী সুর্াষ বসু য়েয়িশ তাড়ায়ত আজাদ-য়হে লফৌজ গিয়নর জন্য দুয়নয়া চয়ষ
লবড়ায়ত লাগয়লন, তখন য়হন্দু সুয়বধাবাদী লগাষ্ঠী ১৯৩৮ সায়ল উৎসব কয়র পয়লা ববশাখ পালন
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করল আবার। পুজায় পূজায় সাদা চামড়ার প্রর্ুয়দর জন্য য়বজয় কামনা করল।১ তার কারর্িাও
খুব স্পষ্ট, ইংয়রজরা যখন লর্য়ক র্ারতবষণয়ক চুয়ষয়ছ তখন লর্য়ক য়ছবড়ািা জুয়িয়ছ এয়দর
কপায়লই। অর্চ এই য়েয়িশরা য়সপায়হ য়বেয়বর সময় মুয়ক্তয়যাদ্ধায়দর খুন কয়র লাশ রাজপয়র্র
লযাম্পয়পায়স্ট েুয়লয়য় লরয়খয়ছল লদশবাসীয়ক য়শক্ষা লদয়ার জন্য। এরপয়রও লয আাঁয়তল বুয়দ্ধজীয়ব
পয়লা ববশায়খর ইয়তহাস লজয়নশুয়ন লগাপন কয়র এয়ক বাঙায়লর প্রায়র্র অনুষ্ঠান বয়ল দায়ব কয়র
তার জ্ঞাতায়র্ণ জায়নয়য় রায়খ − আয়ম মীর জাফয়রর বংশধর নই। লবঈমায়নর বাঙায়লয়ানা আমার
দরকার লনই।
২.
এরপর লদশ র্াগ হল। মার্ায়মািা আইয়ুব খান ইসলায়মর লযায়শ লযায়শ পূবব
ণ াংলায়
রবীিসংগীত য়নয়ষদ্ধ করল। তায়ত কী লার্ হল ? এপায়রর সুয়ফ বাউল আর ওপায়রর রবীিনার্
− দুয়য়র আয়ক্বদা লতা একই − সয়বণশ্বরবাদ ; সবয়কছু ঈশ্বর আর ঈশ্বরই সবয়কছু। এয়হন বাঙায়ল
লকন রবীিগীয়তর য়নয়ষধাজ্ঞা সহ্য করয়ব ? আয়র ঐ গায়নর র্াব-র্াষা লতা আমায়দরই মায়ি-ঘায়ি
ছয়ড়য়য় য়ছল। কলকাতার জয়মদারবাবু য়দয়ন ললাক লিয়ঙয়য়, রায়ত বজরায় বয়স লয গান য়লখয়তন
তার য়নয়ষধাজ্ঞায় পূবণবাংলার সুশীল সমাজ লক্ষয়প উিয়লা। ১৯৬৭ সাল লর্য়ক ছায়ানি শুরু করল
প্রকৃয়তপূজার নবধারা। রয়ববাবুর ললখা প্রার্ণনাগীয়তয়ত তারা কামনা করয়ত শুরু করল − ববশাখ
লযন মুমুয়ষণয়র উয়ড়য়য় লদয়।
আফয়সাস! আফয়সাস!! লয অয়শয়ক্ষত মানুষ মাজায়রর কায়ছ য়গয়য় ‘বাবা’ ‘বাবা’ বয়ল
িাকয়ত র্ায়ক তার সম্পয়কণ না হয় একিা বযাখযা আয়ছ, য়কন্তু য়শয়ক্ষত মানুষ যখন ববশাখয়ক িায়ক
তখন আমার আসয়লই মার্া কুিয়ত ইয়চ্ছ কয়র। ববশায়খর য়ক কান আয়ছ ? লস য়ক লশায়ন ? তায়ক
িাকয়ল য়ক আর না িাকয়লই বা য়ক ? না িাকয়ল য়ক লস আসয়ব না ? লস য়ক ষাাঁড় লয সাময়ন যা
পায়ব য়শং য়দয়য় গুাঁয়তয়য় উয়ড়য়য় লদয়ব ? লস য়ক ললািাস কামাল লয লদয়শর মুমুষণয়দর িাকা উয়ড়য়য়
লবনায়ম একাউয়ন্ি পাচার কয়র লদয়ব ? লস য়ক য়সয়ি কয়পণায়রশয়নর গায়ড় লয লচািই এয়প্রল ঢাকা
য়বশ্বয়বদযালয় চত্বয়র জমা হওয়া একশ িন আবজণনা সাফ করয়ব ?
আজ যয়দ সরকার লঘাষর্া লদয় লয, এখন লর্য়ক ১৫ই এয়প্রল নববষণ হয়ব তয়বই লবচারা
ববশায়খর আসা একয়দন য়পয়ছয়য় যায়ব। প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞানী লকান উপয়দষ্টা যয়দ প্রকৃয়ত-প্রতযয়
য়বয়েষর্ কয়র আয়বষ্কার কয়র লয ববশায়খর নাম এয়সয়ছ য়বশাখা লর্য়ক, তারপর ‘৭২এর
সংয়বধায়ন লফরার মত কয়র আবদার কয়র তাহয়ল লবচারা ববশায়খর নাম বদয়ল য়বশাখা হয়য়
লযয়তও পায়র ; লবচারার য়কছু করারও র্াকয়বনা। আর এই অবলা ববশায়খর আগমন উপলয়ক্ষ
য়কনা সব কড়া য়শয়ক্ষত-আয়লাকপ্রাি মানুয়ষরা মঙ্গল লশার্াযািা লবর কয়র! রাস্তায় মুয়খাশ আর
মূয়তণ য়নয়য় য়ময়ছল কয়র অমঙ্গল তায়ড়য়য় লবড়ায়! হায় কপাল! আর এরাই বয়ল লবড়ায় ইসলাম
নায়ক আনুষ্ঠায়নকতার ধমণ! য়হিলায়রর উপর একিা িকুয়মন্িায়রয়ত জামণান এক উৎসয়বর য়ময়ছয়লর
ছয়ব লদয়খয়ছলাম − একদম একই রকম সব মুয়খাশ, পশুপায়খর িায়ম আর য়হন্দু লসায়ায়স্তকার
য়চি! যুয়গ যুয়গ প্রকৃয়তপূজকয়দর এে য়মল হয়ত পায়র তা না লদখয়ল য়বশ্বাস হয় না!
১

প্রর্ম মহাযুয়দ্ধ বাংলা বষণবরর্, মুহাম্মদ লুৎফুর হক বদয়নক প্রর্ম আয়লা, ১৪ এয়প্রল ২০০৮
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আমরা মুসয়লমরা য়বশ্বাস কয়র আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রয়তয়ি য়দনই সমান। লকান য়দয়নর য়নজস্ব লকান
র্াল-ময়ের ক্ষমতা লনই। আমরা লকান য়দনয়ক “শুর্” য়হয়সয়ব য়নধণারর্ কয়র না ; বছয়রর প্রয়তয়ি
য়দয়নর সম্পয়কণ সুধারর্া লপাষর্ কয়র। এই য়বশ্বাস কয়র লয, আল্লাহ্ আমায়দর জন্য প্রয়তয়ি য়দনই
মঙ্গলময় কয়র লরয়খয়ছন। নববয়ষণ র্াল লখয়ল সারাবছর র্াল খাওয়া য়মলয়ব − এই কুসংষ্কার
আমায়দর না। আল্লাহ্ আমায়দর লয য়রযক্ য়দয়য়য়ছন তা য়দয়য় আমরা বছয়রর সব য়দন সাধযমত
র্াল খাবার খাওয়ার লচষ্টা কয়র, ওপায়রর দাদায়দর মত য়কপিায়ম কয়র র্াল খাবার বছয়রর শুরুর
য়দয়নর জন্য লরয়খ লদই না।
৩.
লসয়দন একজন আমলা িানণি মুফয়তর ফয়তায়া লদখলাম। য়তয়ন বয়লয়ছন, নববয়ষণ
অবনসলায়মক অনাচার বাদ য়দয়য় লসিা পালন করা জায়য়জ। এই ফয়তায়া ঈয়দর লক্ষয়ি খায়ি।
কারর্, এখন ঈয়দ বহু ইসলাময়বয়রাধী আচরর্ ঢুয়ক পয়ড়য়ছ, য়কন্তু পয়লা ববশায়খর লক্ষয়ি য়কর্ায়ব
খায়ি ? য়কর্ায়ব করলাম লসিা পয়রর কর্া, পয়লা ববশাখয়ক য়দন য়হয়সয়ব উদযাপন করািাই লতা
অবনসলায়মক! লকন ? সুনায়ন আবু দাউয়দর একিা হায়দস উয়ল্লখ কয়র যা আল্লামা নায়সরুয়িন
আলবায়ন য়বশুদ্ধ বয়ল য়নয়শ্চত কয়রয়ছন :
আনাস (রািঃ) বয়লন, যখন রসুল ময়দনায়ত আসয়লন তখন তায়দর দুয়ি য়দয়ন লখলা-ধূলা
করয়ত লদখয়লন। য়তয়ন তায়দর য়জয়জ্ঞস করয়লন এ দু’য়দন কী ? তারা উের য়দল, আমরা
অজ্ঞতার যুগ লর্য়ক এ য়দনগুয়লায়ক উদযাপন কয়র। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
বলয়লন, য়নশ্চয়ই আল্লাহ্ লতামায়দর এয়দর পয়রবয়তণ এমন দু’য়ি য়দন য়দয়য়য়ছন যা এর লচয়য় উেম
− আল আযহার য়দন ও আল য়ফতয়রর য়দন।
লক্ষর্ীয় লয এখায়ন হায়দয়সর র্াষ্য - ّللا قدَْ أ ْبدل ُك َْم ِب ِه َم
ََ ََإِن
‘আবদালাকুম য়বয়হমা’ মায়ন ‘তায়দর বদয়ল’, অর্ণাৎ আয়গ যাই য়ছল লসিার পয়রবয়তণ
আল্লাহ্ য়নয়জ দুয়িা য়দন আমায়দর উৎসয়বর জন্য য়নধণায়রত কয়র য়দয়লন। এখায়ন য়কন্তু আল্লাহ্পাক
আয়গর দুয়িায়ক অক্ষত লরয়খ নতুন দুয়িা ঈদ লযাগ কয়রনয়ন। লয ময়দনাবাসী ইসলায়মর দুয়দণয়ন
সাহাযয কয়রয়ছল, একিা মুসয়লম রায়ের সূচনা কয়রয়ছল, লসই ময়দনাবাসীয়দরও জাতীয়
উৎসবয়ক ছাড় লদয়া হয়য়ন, বদয়ল লদয়া হয়য়য়ছল। ইসলায়ম য়বয়বধ ললাকজ কৃয়ষ্ট লযমন লপাশাক,
খাবার, লখলাধূলা, বাদযযন্ত্রয়বহীন গান ও শালীন সায়হতয ইতযায়দ অয়নক য়কছুয়ক ছাড় লদয়া হয়লও
উৎসবয়ক লকান অঞ্চলয়র্য়েক সমায়জর আপন সংস্কৃয়তর জন্য উন্মুক্ত লরয়খ লদয়া হয়য়ন। কারর্,
প্রয়তযকয়ি উৎসয়বরই লকান না লকান য়বধমণীয় উৎস আয়ছ, যার সায়র্ সংয়েষ্টতা মুসয়লময়দর জন্য
য়নেনীয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবয়ন তাইয়মযয়া ‘ইক্বয়তদা আল য়সরাতাল মুস্তায়কম’ গ্রয়ন্থ
বয়লন : ‘উৎসব উদযাপন’ ইসলায়ম শয়রয়য়তর অংশ, কারর্ মহান আল্লাহ্ বয়লয়ছন :

লতামায়দর প্রয়তযক সম্প্রদায়য়র জন্য আয়ম য়নয়দণষ্ট শয়রয়ত এবং য়নয়দণষ্ট য়মনহাজ য়নধণারর্
কয়রয়ছলাম ২
২

সূরা আল-মায়য়দা ৫ : ৪৮
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এই য়মনহায়জর (পর্ ও পন্থা) অংশ য়হয়সয়ব মুসয়লম জায়তর জন্য য়কছুয়দনয়ক আল্লাহ্ লবয়ছ
য়নয়য়য়ছন লযন লসয়দন আমরা আিয়পৌয়র জীবন লর্য়ক মুয়ক্ত য়নয়ত পায়র − গৎবাাঁধা কাজ লফয়ল
আনে-উল্লাস কয়র, লখলা-ধূলায় মায়ত। লসয়দনগুয়লায়ত আমরা স্বজন আর বান্ধবয়দর সায়র্ লদখা
কয়র, আড্ডা মায়র, র্াল-মে খাই। এমন য়দনগুয়লা হল, বাৎসয়রকর্ায়ব দুই ঈয়দর য়দন এবং
সািায়হকর্ায়ব জুম’আর য়দন। ইসলায়মর দশণনিা য়ক সুের লক্ষয করুন − আমায়দর উৎসয়বর
য়দন আমরা শুধু কায়ছর মানুষয়দর সায়র্ই লদখা কয়র না, কাছাকায়ছ হয়ত লচষ্টা কয়র এমন এক
সত্ত্বার যায়ক আমরা সকল মানুয়ষর লচয়য় অয়নক লবয়শ র্ালবায়স। লসই সত্ত্বািা হয়লন − আল্লাহ্।
এ জন্য আমরা নারী-পুরুষ য়নয়বণয়শয়ষ ঈয়দর য়দন জামা’আয়ত যাই, শুক্রবার য়দন সব কাজ লফয়ল
মসয়জয়দ বয়স খুতবা শুয়ন।
বাংলা নববষণ লয আসয়ল য়হন্দুয়দর একিা ধমণীয় অনুষ্ঠান তা য়নয়য় কায়রা যয়দ য়বন্দুমাি
সয়েহ র্ায়ক, তার জন্য উইয়কয়পয়িয়ার এ অংশিুকু যয়র্ষ্ট হয়ব :

পয়লা ববশায়খর য়দন উয়ল্লখয়যাগয য়র্ড় লচায়খ পয়ড় কলকাতার কালীঘায়ি। লসখানকার
য়বখযাত কালীময়েয়র য়বয়র্ন্ন বযবসায়ী লর্ার লর্য়ক প্রতীক্ষা কয়র র্ায়কন লদবীয়ক পূজা য়নয়বদন
কয়র হালখাতা আরি করার জন্য। বযবসায়ী ছাড়াও বহু গৃহস্থও পয়রবায়রর মঙ্গল কামনা কয়র
লদবীর আশীবণাদ প্রার্ণনা করয়ত কালীঘায়ি য়গয়য় র্ায়কন।
আমরা য়নলণজ্জর্ায়ব য়হন্দুয়দর অনুকরয়র্ পয়লা ববশাখ পালন করয়লও ওরা য়কন্তু আমায়দর
ঈদয়ক সবণজনীন উৎসব য়হয়সয়ব ময়ন কয়র না। ওরা নামাযও পয়ড় না কুরবানীও লদয় না। উৎসব
আর ধমণ লয অঙ্গাঙ্গীর্ায়ব জয়ড়ত এিা আমরা লকন লযন বুেয়ত চাই না।
লমািকর্া মুসয়লময়দর জন্য বছর বছর যা ঘুয়র আয়স এমন মাি দু’য়ি য়দন উদযাপনয়যাগয।
এর বাইয়র যত য়দবস পায়লত হয় সবই পয়রতযাজয − লসিা ঈয়দ য়মলাদুন্নয়ব বা ফায়তহা-ইইয়াজদহম লহাক, বাংলা / আরয়ব / ইংয়রয়জ / ফারয়স নববষণই লহাক আর জন্ময়দন, য়ববাহবায়ষণকী
বা র্ালবাসা য়দবসই লহাক।
য়দনয়র্য়েক নািুয়কপনা মুসয়লমরা কয়র না। ১৪ই এয়প্রয়লর উয়সলায় পুাঁয়জবায়দ বযবস্থা
বাঙায়লত্ব য়বয়ক্র কয়র। য়বয়ক্র কয়র লাল-সাদা জামা আর ইয়লশ মাছ। পয়লা ববশাখ য়ক আদয়ত
আমায়দর বাঙায়ল কয়র ? নায়ক বাঙায়ল হবার একিা য়মর্যা লবাধ জন্ম লদয় ? আমরা পয়ড় ইংয়লশ
য়ময়িয়ায়ম (ইংয়রয়জ মাধযয়ম না), লদয়খ য়হয়ে য়সয়রয়াল, য়ক্রয়কি লখলায় পতাকা লদালাই
পায়কস্তায়নর, বাসন মাজয়ত যাই ইংলযান্ি-অয়িয়লয়ায় আর একয়দন শায়ড়-পাঞ্জায়ব পয়ড় পান্তা
লখয়য় লঢকুর লফয়ল − র্ায়র বাঙায়ল হয়য় লগয়ছ!
আল্লাহ্ আমায়দর মাতৃর্াষা য়দয়লন বাংলা, য়কন্তু আমরা অয়লগয়লর লকায়চং লসন্িায়র
লস্পায়কন ইংয়লশ য়শখয়ত য়শখয়ত বাংলা বলািাই র্ুয়ল লগলাম। আল্লাহ্ আমায়দর লয লদয়শ জন্ম
য়দয়লন লসই লদশয়ক আমায়দর কায়ছ জাহান্নায়মর মত লায়গ, এখান লর্য়ক পায়লয়য় য়গয়য় অন্য
লদয়শ ‘লসিল’ হওয়ািাই এখন আমায়দর স্বপ্ন। এই আমায়দর মুয়খ ‘বাংলা-লপ্রম’ আর ‘বাঙায়ল
জাতীয়তাবায়দর বুয়ল’ েুিা আয়বগ ছাড়া আর য়কছুই নয়।
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৪.
আচ্ছা তাহয়ল য়ক ‘পয়লা ববশাখ’ পালন করা যায়ব না ? একসায়র্ একজন মুসয়লম ও
একজন গতানুগয়তক বাঙায়ল হওয়া যায়ব না ?
আল্লাহ্য়ক স্রষ্টা ও প্রয়তপালনকারী য়হয়সয়ব লময়ন য়নয়য়, আল্লাহ্য়ক একমাি সতয ‘ইলাহ্’
য়হয়সয়ব স্বীকার কয়র মুসয়লম হবার মায়ন য়নয়জর ইয়চ্ছয়ক আল্লাহ্র ইয়চ্ছর কায়ছ সমপণর্ করা।
ইসলাম একিা দ্বীন − পয়রপূর্ণ জীবন য়বধান। আমার জীবয়নর সব লক্ষয়ি আয়ম শয়তায়নর, আমার
বা আমার মত অন্য লকান মানুয়ষর ইয়চ্ছমত চলব না, চলব আল্লাহ্র ইয়চ্ছমত।
যয়দ লকান কায়জর য়বষয়য় আমরা সুস্পষ্ট লকান য়নয়ষধাজ্ঞা কুরআন এবং সহীহ হায়দস লর্য়ক
জানয়ত পায়র তাহয়ল আমায়দর কতণবয − আমরা লযিা করয়ছ, লসিা করয়ত যতই র্াল লাগুক,
লসিা পয়রহার করয়ত হয়ব। ইসলাময়ক একিা জীবন-বযবস্থা য়হয়সয়ব য়বয়বক-বুয়দ্ধ খায়িয়য় লবয়ছ
য়নয়ত হয়। জন্মসূয়ি বাঙায়ল সবাই হয়ত পায়র − বাজায়রর লনয়ড় কুকুর বা ব্লযাক লবঙ্গল
ছাগলিাও। য়কন্তু Conscious choice এর মাধযয়ম ইসলাময়ক লময়ন য়নয়ত সবাই পায়র না। যারা
পায়র তারা পপুলার বাজায়র বাঙায়লয়ানা লছয়ড় এমন এক জায়তর অন্তর্ুণক্ত হয় যা লদয়শর সীমানা
লপয়রয়য়, কায়লর গন্িী ছায়ড়য়য় পুয়রা পৃয়র্বীর সবণযুয়গর সকল সতযসন্ধানী মানুষয়ক একয়িত
কয়রয়ছ। এ জায়তিার নাম মুসয়লম জায়ত।
বাঙায়ল বয়ল লগৌরব করয়ত আমার মন সায় লদয় না, কারর্ এয়ত লতা আমার লকান কৃয়তত্ব
লনই। য়কন্তু আয়ম একজন মুসয়লম হয়ত লপয়র গয়বণত − কারর্ ‘বাঙায়লয়ত্বর’ মত এিা জন্মসূয়ি
পাওয়া লকান িযাগ নয়। মুসয়লম জায়তর অন্তর্ুণক্ত হয়ত আমায়ক কষ্ট করয়ত হয়য়য়ছ − জানয়ত
হয়য়য়ছ, র্াবয়ত হয়য়য়ছ, মানয়ত য়গয়য় আত্মতযাগও করয়ত হয়য়য়ছ, সয়বণাপয়র আল্লাহ্র সাহাযয
চাইয়ত হয়য়য়ছ। তাই আয়ম আয়গ একজন মুসয়লম, তারপর একজন বাঙায়ল।
য়হদায়াত বা সতয পর্ সুস্পষ্ট − যার খুয়শ লস লসই পয়র্ চলয়ব। য়বভ্রায়ন্তও সুস্পষ্ট − যার
খুয়শ লস তায়ত য়নময়জ্জত র্াকয়ব। প্রয়তযক মানুষয়কই তার স্রষ্টার সাময়ন দাাঁয়ড়য়য় জবাবয়দয়হ
করয়ত হয়ব। পৃয়র্বীয়ত লস লকান পর্ লবয়ছ য়নয়য়য়ছল তার য়র্য়েয়ত লস শায়স্ত বা পুরস্কার পায়ব।
সুতরাং লয ‘পয়লা ববশাখ’ লর্য়ক লবাঁয়চ আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্টর য়দয়ক লযয়ত চায় যাক, আর লয ‘পয়লা
ববশাখ’ পালন করয়ত চায় লস করুক − তার য়হয়সব আল্লাহ্র সায়র্ হয়ব।

লকান বযয়ক্তয়ক তার প্রয়তপালয়কর য়নদশণনাবলী স্মরর্ কয়রয়য় লদবার পয়রও লস যয়দ তা
লর্য়ক মুখ য়ফয়রয়য় লনয় এবং তার কৃতকমণ সমূহ র্ুয়ল যায় , তয়ব তার অয়পক্ষা অয়ধক
সীমালঙ্ঘনকারী আর লক আয়ছ ? ৩
বৃহস্পয়তবার, ১০ ই জুমাদাল উলা, ১৪৩২ য়হজয়র
৩

সূরা আল-কাহাফ ১৮ : ৫৭
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এক অনন্য সম্পয়দর লখাাঁ য়জ
আয়ম এখন লযখায়ন কাজ কয়র তার জানালা য়দয়য় গুলশায়নর একিা আয়লশান বায়ড় লদখা
যায়। বায়ড়র মায়লয়কর রুয়চিা অদ্ভুত সুের। য়তয়ন লকায়ি লকায়ি িাকার ফ্ল্যায়ির ললার্য়ক বুয়ড়া
আঙুল লদয়খয়য় একিা লদাতলা বায়ড় য়দয়বয অক্ষত লরয়খয়ছন। এর সাময়ন একিা বাগান আয়ছ,
লছাট্ট পুকুর আয়ছ, এমনয়ক লস পুকুয়রর উপর য়দয়য় একিা বাাঁকায়না লসতুও আয়ছ। নানা প্রজায়তর
গায়ছ হয়রক রকম পায়খ বয়স লয গান লশানায় তা আয়ম বহুদূর লর্য়কও লবশ শুনয়ত পাই। সাময়নর
উয়িায়ন প্রায়ই কতগুয়লা গুল্লু-গুল্লু লচহারার খরয়গাশ লদৌড়োপ কয়র। আয়ম য়নয়জয়ক মুয়ন-ঋয়ষ
বয়ল দায়ব কয়র না, য়কন্তু সয়তয বলয়ছ এ পৃয়র্বী আমায়ক লতমন িায়ন না ; অয়নক েকময়ক
সাজায়না-লগাছায়না এপািণয়মন্ি লদয়খও আমার ময়ন আহা-উহু লবাধ জায়গনা। য়কন্তু এই বায়ড়িা
আমার লছাট্টয়বলার কল্পনার স্বয়প্নর বায়ড়র সায়র্ এতিাই য়ময়ল যায় লয ; অবয়চতন ময়নর লকায়র্
একিা ইয়চ্ছ উাঁয়ক য়দয়য় ওয়ি − ইশ্, এমন একিা বায়ড়য়ত যয়দ র্াকয়ত লপতাম!
আল্লাহ্ যয়দ আমায়ক ইসলায়মর জ্ঞান-বুে না য়দয়তন, তাহয়ল আয়ম কষ্ট লপতাম। বায়ড়র
মায়লক আর তার লছয়লপুয়লয়ক য়হংসা করতাম − লকন ওরা এত সুের সম্পয়ে লপল, আয়ম লপলাম
না। আসয়ল সম্পয়ের য়বষয়য়ি এমনই − লকউ পায়ব, লকউ পায়বনা। লকউ বনানীর এয়স ঘয়র
র্াকয়ব, লকউ কমলাপুর লরলয়স্টশয়ন। এয়ত আমায়দর মানুষয়দর, য়বন্দুমাি হাত লনই। পুয়রািাই
আল্লাহ্র এখয়তয়ায়র। মানুষ লতা আর জয়ন্মর সময় য়িক কয়র আসয়ত পায়র না লস কার ঘয়র
জন্মায়ব। তাই আয়ম লয ঘয়র জয়ন্ময়ছ, তা য়নয়য়ই আয়ম লবজায় খুয়শ − আলহামদুয়লল্লাহ!
কায়লণাস লহলু য়লম বা ওয়ায়রন বায়ফয়ির সম্পয়ে অয়ঢল, তা মায়ন। য়কন্তু এই য়বয়ের স্থায়য়ত্ব
কতিা ? য়যয়ন আজ শীষণ ধনী − তার লকাম্পায়নর লশয়ায়রর দাম পয়ড় লগয়ল য়তয়ন শীয়ষণ র্াকয়বন
না। আবার এ সম্পয়দর উপয়যায়গতাও বা কতিুকু ? য়বল লগিসও খায়, আয়মও খাই। উয়ন কতিা
মজার খাবার খান জায়ন না, আয়ম লতা প্রয়তয়দনই র্াল-মে য়দয়য়ই লপি র্য়র, আলহামদুয়লল্লাহ।
মুয়কশ আম্বায়ন লরশয়মর য়বছানায় ঘুমান, কাওরানবাজায়রর লদাকানদার ইয়লয়াস একিা লতল
য়চিয়চয়ি কাাঁর্ায়। দু’জনই লতা ঘুমান। ইয়লয়াস নাহয় সালমান এফ রহমান হবার সুখস্বপ্ন লদখয়ত
পায়র, মুয়কশ আম্বায়ন হয়য়তা দুিঃস্বপ্ন লদয়খ সবাই তার িাকা লকয়ড় য়নয়ত আসয়ছ! য়বছানা নরম
হয়লই যয়দ আরায়মর ঘুম হয়, তাহয়ল বাজায়র এত দায়ম দায়ম ঘুয়মর ওষুধ য়বয়ক্র হত না।
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অয়নক লবয়শ িাকার মায়লক হয়য় বড়য়লায়করা বড়য়জার একিু লবয়শ র্াব মারয়ত পায়রন −
এছাড়া অন্য লকান বযাপায়র লতা তায়দর সায়র্ আমজনতার লকান পার্ণকয লদয়খ না। সম্পয়দর
প্রাচুযণ হয়ত বজয়বক সুখ একিু লবয়শ লদয় তায়দর, য়কন্তু লয মানুয়ষর ময়ন আয়ত্মক সুখ আয়ছ তার
য়ক লকান য়বয়নময় মূলয হয় ?
আজ বরং অন্য এক সম্পয়দর কর্া লশানাই। এই নশ্বর পৃয়র্বীয়তই আল্লাহ্ এমন একিা
ঐশ্বযণ য়দয়য়য়ছন যা মানুয়ষর হায়তর নাগায়ল − লস ইয়চ্ছ করয়লই ছুাঁয়ত পারয়ব। ইয়চ্ছ করয়লই লস
মায়লক হয়য় লযয়ত পারয়ব অয়ঢল সম্পয়দর। ইয়চ্ছ করয়লই লস যত খুয়শ তার ববর্বয়ক বায়ড়য়য়
য়নয়ত পারয়ব − অর্চ কাউয়ক িকায়না লাগয়ব না, কাউয়ক কষ্ট লদয়া লাগয়ব না, কায়রা রক্ত চুষয়ত
হয়ব না। এ সম্পয়ে চুয়র যায় না, তার বীমা কয়র রাখা লায়গ না। এর মায়লয়করা রাতারায়ত
লকায়িপয়ত লর্য়ক পয়র্র য়র্খারী বয়ন যান না। এ এক অদ্ভুত সম্পদ! এর মায়লয়কর ময়ন দুয়শ্চন্তা
র্ায়ক না, শায়ন্ত র্ায়ক। এ লর্য়ক ইয়চ্ছ মত য়বলায়না যায় তবু তা কয়ম না − লকবয়ল লবয়ড়ই যায়।
এ ধনর্ান্িার মৃতুযর পর সায়র্ কয়র য়নয়য় যাওয়া যায় মায়ির য়নয়চ। এ ঐশ্বযণ যার আয়ছ তায়ক
ললায়ক গায়ল লদয় না ; উয়টা আকায়শর পায়খ, বয়নর পশু, পায়নর তলার মাছ তার জন্য দু’আ
করয়ত র্ায়ক আল্লাহ্র কায়ছ। এ সম্পদ আহরর্ করয়ত লয পর্ চয়ল তার পায়য়র য়নয়চ
লফয়রশতারা পাখা য়বয়ছয়য় লদয় − আহা, এমন মানুয়ষর পা লযন মায়িয়ত না লায়গ!
এ সম্পদ হল, ‘জ্ঞান’ যা আল্লাহ্ য়শয়খয়য় য়দয়য়য়ছন তার লপ্রয়রত নায়ব-রসুলয়দর। সকল
যুয়গর সব জ্ঞান একি কয়র আল্লাহ্ সংরক্ষর্ কয়র লরয়খয়ছন আল-কুরআয়ন। মহান আল্লাহ্
মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক লবয়ছ য়নয়য় পায়িয়য়য়ছন এই সম্পদ মানুয়ষর কায়ছ
ছয়ড়য়য় য়দয়ত। য়তয়ন কাপণর্যহীন র্ায়ব তা য়বতরর্ কয়র লগয়লন সবার মায়ে :
“য়নশ্চয়ই আয়লমগর্ নায়বয়দর উেরায়ধকারী, আর নায়বগর্ দীনার য়কংবা য়দরহায়মর
উেরায়ধকার য়দয়য় যানয়ন, বরং জ্ঞায়নর উেরায়ধকার য়দয়য় য়গয়য়য়ছন , অতএব লয তা গ্রহর্ করল,
লস এক য়বরাি লসৌর্ায়গযর অয়ধকারী হল” ১
এই জ্ঞান য়কন্তু কলম্বাস কত সায়ল আয়ময়রকা লপৌয়ছয়ছয়লন, য়কংবা ময়রচার রাসায়য়নক
সংয়কত য়ক − লস জ্ঞান নয়। এ জ্ঞান হল, যা মানুষয়ক আল্লাহ্ রব্বুল আলায়ময়নর য়নকিবতণী কয়র।
পায়র্ণব লযসব জ্ঞান আল্লাহ্লক য়চনয়ত সাহাযয করয়ব অর্বা মানবকলযায়র্ কায়জ লায়গ − লসিাও
জরুরী, য়কন্তু তার মযণাদা আল্লাহ্র লপ্রয়রত জ্ঞায়নর সমান নয়। কারর্ মানুষ গয়বষর্া ও
পযণয়বক্ষয়র্র মাধযয়ম লযসব য়বদযা অজণন কয়র তায়ত য়কছু র্ুল র্াকয়ত পায়র। য়কন্তু লয জ্ঞান
আল্লাহ্ য়নয়জ য়শয়খয়য় য়দয়লন তায়ত লতা র্ুল র্াকার প্রশ্নই ওয়িনা। অদৃশ্য জগত সম্পয়কণত এই
জ্ঞান মানুষ য়নয়জ কখয়নাই জানয়ত পারত না, অর্চ এই জ্ঞান মানুয়ষর মৃতুযর পয়রর জীবয়নর
জন্য লযমন দরকার, পৃয়র্বীয়ত সুেরর্ায়ব বসবাস করার জন্যও লতময়ন প্রয়য়াজনীয়।
এ য়বে অজণন করা খুবই সহজ। এয়ত মাি চারয়ি করর্ীয় আয়ছ :

১

আহয়মদ, আবু দাউদ, য়তরয়ময়য - আলবায়নর ময়ত সহীহ
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১. আল-কুরআন, সহীহ হায়দস এবং এর উপর য়র্য়ে কয়র য়নর্ণরয়যাগয আয়লময়দর বইগুয়লা পড়া।
২. একজন লযাগয আয়লম-য়শক্ষয়কর কায়ছ পািযয়ি বুয়ে লনয়া।
৩. পয়িত য়বষয়য়ি য়নয়য় গর্ীরর্ায়ব য়চন্তা করা।
৪. আল্লাহ্র কায়ছ জ্ঞান চাওয়া।
মহান আল্লাহ্ কুরআয়ন প্রর্ম লয আয়াতয়ি অবতীর্ণ করয়লন তা হল -

ইক্বরা, পড় লতামার রয়বর নায়ম, য়যয়ন লতামায়ক সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন। ২
আল্লাহ্র এই আয়দশিুকুর কতিুকু মূলয আমরা মুসয়লম য়হয়সয়ব লদই তা চারপায়শ তাকায়ল
লবশ লবাো যায়। আমায়দর সব র্াল লায়গ য়কন্তু পড়য়ত এয়কবায়রই র্াল লায়গ না। আর যয়দও
বা পয়ড়, যা পয়ড় তার সায়র্ আমায়দর রব্ব্ আল্লাহ্র সায়র্ লকান সম্পকণই র্ায়ক না। পড়ার বইগয়ল্পর বই পয়ড়, খবয়রর কাগয়জ সারা দুয়নয়ার মানুয়ষর আকাজ-কুকায়জর য়ববরর্ পয়ড়, এমনয়ক
রাস্তায় লযসব হ্যান্িয়বল য়বয়ল কয়র তাও খুব মন য়দয়য় পয়ড় ; পয়ড়না লকবল আল্লাহ্ যা পড়য়ত
বয়লয়ছয়লন লসিা।
য়দ্বতীয়ত, শুধু পড়াই যয়র্ষ্ট নয় − লসিা লবাোর দরকারও আয়ছ। আর লসজন্য আল্লাহ্
মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক শুধু বাতণাবাহক নয়, য়শক্ষক য়হয়সয়বও পায়িয়য়য়ছন।
লযমন কুরআয়ন রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর কাজ সম্পয়কণ বলা হয়চ্ছ :
“... আয়াতসমূহ পয়ড়ন, এবং তায়দরয়ক পয়রশুদ্ধ কয়রন আর তায়দরয়ক য়কতাব ও
য়হকমাত য়শক্ষা লদন ...” ৩
অর্ণাৎ একজন য়শক্ষয়কর উপয়স্থয়ত জরুরী য়যয়ন য়বষয়গুয়লা বযাখযা কয়র বুয়েয়য় লদয়বন। এ
আয়ায়ত লক্ষর্ীয় লয, জ্ঞান রূপ সম্পদ অজণয়নর আয়গ আন্তয়রক উয়িশ্যিায়ক পয়রশুদ্ধ কয়র য়নয়ত
হয়ব। অয়নক সম্পদ আয়ছ − এমন অহংকার করা লযমন ক্ষয়তকর ; লতময়ন য়বদযা জায়হয়রর
উয়িয়শ্য জ্ঞান য়শক্ষা করা পাপ, যা মানুষয়ক লশষ য়বচায়রর য়দয়ন আগুয়ন য়নয়য় যায়ব।
তৃতীয়ত, আমায়দর কতণবয − যা পড়য়ছ, যা য়শখয়ছ আর চারপায়শ যা লদখয়ছ লসসব য়নয়য়
গর্ীরর্ায়ব য়চন্তা করা। আল্লাহ্পাক কুরআয়ন তাই বহুবার তার য়নদশণয়নর কর্া উয়ল্লখ কয়র
বয়লয়ছন। এসব লর্য়ক তারাই আল্লাহ্র য়নদশণনয়ক খুাঁয়জ পায়ব যারা গর্ীরর্ায়ব য়চন্তা কয়র। একিা
গরু সকায়ল মায়ি লগল ঘাস লখয়ত। সারায়দন খাওয়া, জাবর কািা আর মল-মূি তযায়গর পর
সন্ধযায় এল লগায়ায়ল। পয়রর য়দন আবার মায়ি। গরুর মত মানুষও যয়দ খাওয়া-তযাগ-ঘুম এর
বজয়বক চক্র লর্য়ক লবয়রায়ত না পায়র তয়ব তার সায়র্ গরুর কী পার্ণকয র্াকল ? গরু লতা তাও
অয়নক কায়জ লায়গ, য়কন্তু লয মানুষিা মানুয়ষর মার্া য়নয়য়ও গরুর মত জীবনযাপন কয়র লস লতা
একদমই অপদার্ণ!

২
৩

সূরা আল-আলাক (৯৬) আয়াত ১
সূরা আল- ইমরান আয়াত ১৬৪
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সূরা মুহাম্মায়দ আল্লাহ্ একদল অয়র্শি মানুষয়দর সম্পয়কণ বয়লন :
“তারা য়ক কুরআন য়নয়য় গর্ীর র্ায়ব য়চন্তা কয়র না, নায়ক তায়দর অন্তর তালাবদ্ধ হয়য় লগয়ছ ?” ৪
আমরা লয সম্পদ লপয়ত চাইয়ছ তার সবয়চয়য় গুরুত্বপূর্ণ ধাপয়ি একজন মুসয়লময়ক পৃয়র্বীর
অন্যান্য সব য়শক্ষার্ণী লর্য়ক আলাদা কয়র লদয়। লসিা হল আল্লাহ্র কায়ছ চাওয়া। আল্লাহ্
আমায়দর কুরআয়ন দু’আ য়শয়খয়য় য়দয়চ্ছন :
‘রয়ব্ব য়যদয়ন ইলমা’ -লহ আমার রব্ব্, আমার জ্ঞান বৃয়দ্ধ কয়র দাও ৫
আমায়দর য়শক্ষক রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সম্পয়দর র্ান্িার লদয়ার সময়
তার চায়বিাও য়দয়য় য়দয়লন, য়শয়খয়য় য়দয়লন আমরা লযন আল্লাহ্লক বয়ল :

লহ আল্লাহ্ ! আমায়ক উপকারী জ্ঞান দান কর ৬
লয সম্পদ য়নয়জর কায়জ লায়গ না, অন্য মানুয়ষরও কায়জ লায়গ না তার কী মূলয আয়ছ ?
আয়ম অয়নক র্াল র্াল য়জয়নস য়শখলাম য়কন্তু তা জীবয়ন প্রয়য়াগ করলাম না তাহয়ল লসই য়শক্ষািা
উপকারী য়শক্ষা হল না।
এবার একিা আত্ময়জজ্ঞাসা। ধরুন, আপনায়ক যয়দ লকউ প্রর্য়ম উয়ল্লখ করা বায়ড়িা য়দয়ত
লচয়য় বয়ল “অমুক সময়য় এয়স দয়লয়ল সই কয়র লযও”, তয়ব য়ক আপয়ন তায়ক চাকয়রর অজুহাত
লদয়বন ? য়িউশয়নর ? সাংসায়রক বযস্ততার ? বলয়বন, “আমার খুব ইয়চ্ছ য়ছল লনয়ার, য়কন্তু
আপনার অয়ফস এত দূর লয লযয়ত পারয়ছনা ?” আপনায়ক যখন লকউ ইসলাম লশখার দাওয়াত
লদয় তখন আপয়ন য়ক য়বশ্বাস কয়রন লয ঐ বায়ড়র লচয়য় অয়নক মূলযবান এক সম্পয়ের য়দয়ক
আপনায়ক িাকা হয়চ্ছ ? সয়তয য়বশ্বাস কয়রন ? অন্য মানুষ লক কী করল লস য়হয়সব লনয়ার আয়গ
একিু য়নয়জয়ক য়জয়জ্ঞস কয়র লনই − রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর লরয়খ যাওয়া
সম্পদ আহরর্ করয়ত য়গয়য় আমরা পায়র্ণব ববর্ব কতিুকু বযয় কয়রয়ছ, সময়ও বা কতিুকু বরাি
কয়রয়ছ ?
আয়ছন য়ক লকউ যারা সয়তয সয়তয য়বশ্বাস কয়রন নায়ব-রসুলয়দর লরয়খ যাওয়া ঐশ্বযণই লেষ্ঠ
ঐশ্বযণ ? য়যয়ন সয়তয ময়নপ্রায়র্ চান মুসয়লম উম্মাহর স্বায়র্ণ জীবন উৎসগণ করয়ত ? তাহয়ল সব
অজুহাত বাদ য়দয়য় আজ লর্য়কই শুরু লহাক রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর লরয়খ
যাওয়া অমূলয সম্পয়দর লখাাঁয়জ পর্ চলা।

শুক্রবার, জুমাদাল উলা, ১৪৩২ য়হজয়র

৪

সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) আয়াত ২৪

৫

সূরা ত্ব- হা (২০) আয়াত ১১৪

৬

ইবনু মাজাহ, য়মশকাত, হায়দসয়ি সহীহ
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সস্তা একিা মৃ তযু
ঢাকা অয়নক সুের হয়য়য়ছ। রাস্তায় য়র্ক্ষুক লনই, ময়লা আবজণনা লনই, লনই খানা-খেকগতণ। শহর জুয়ড় লশার্া পায়চ্ছ য়বশাল সব ছয়ব। গ্রাম-বাংলার ছয়ব, মাছ ধরার ছয়ব, পায়খর ছয়ব।
ছয়বগুয়লায়ত অয়নক কাবয লুয়কয়য় আয়ছ, য়বয়দশীয়দর কায়ছ করা আহবান আয়ছ − স্বাগতম!
জন্মর্ূয়ম মম স্বগণাদপণী গরীয়সী! আহবায়নর পায়শ যুগপৎ নাম ইসলামী বযাংক বাংলায়দশ ও
বাংলায়দশ য়ক্রয়কি লবািণ। র্াল লাগার বদয়ল হিাৎ লকন লযন বুয়ক পার্র লচয়প বসল। য়নয়জয়ক
লবাোলাম : রাজধানী লসয়জয়ছ, অয়তয়র্রা য়তয়লােমা ঢাকায়ক লদয়খ লদশয়ক য়চনয়ব। লার্ হল
না। লালময়নরহায়ির লসই অন্ধ বুয়ড়ািার কর্া য়বরয়ক্তকরর্ায়ব ময়ন আসয়ত লাগল। লচায়খ
র্াসয়ত লাগল বনানী ফুি ওর্ারয়েয়জর লসই লছয়লিার কর্া, যার বুক লপয়ি য়ময়শয়ছ। লস লছয়লয়ি
লবাধকয়র ক্ষুধার জ্বালায়তই কর্া বলয়ত পায়র না, লগাঙায়নর গুঞ্জন য়দয়য় য়র্ক্ষা চায়। লাখ িাকার
এই বযানারিা লযন িাঙায়না হয়য়য়ছ ঐ দৃশ্যগুয়লা লঢয়ক রাখার জন্য।
দুপুয়রর খাওয়া লশষ কয়রয়ছ মাি। লছাি র্াইিা বাসায় এয়সয়ছ। ওয়দর লময়িয়কল
কয়লয়জর গালণস লহায়স্টয়লর সাময়ন লক লযন কাল রায়ত একিা নবজাতকয়ক লরয়খ য়গয়য়য়ছ।
কাপয়ড় জয়ড়য়য় সুের কয়র না − নগ্ন, অনাবৃতর্ায়ব। র্াইয়য়র র্াষায় : “য়হ ওয়াস নি লমন্ি িু
য়লর্” − বাচ্চািায়ক লকউ য়নয়য় য়গয়য় বাাঁচায়ব লসজন্য লরয়খ যায়য়ন। ঢাকা শহয়র জযান্ত মানুষ লতা
দূয়রর কর্া, মরা মানুষ লপাাঁতারই জায়গা লনই। এজন্য লরয়ন লফয়ল য়গয়য়য়ছ অনাকায়ঙ্খত লসই
সন্তানয়ক। লনাংরা পায়ন, কুয়াশা আর রায়তর বাতায়সর য়হমশীতল আয়লঙ্গয়ন ময়র য়গয়য়য়ছ লচাখ না
লফািা মানুয়ষর বাচ্চািা। শক্ত-কাি পায়পর ফসলিায়ক আজ সকায়ল আয়বষ্কার কয়র সবাই।
য়জয়জ্ঞস করলাম র্াইয়ক − লছয়ল না লময়য়। লাশ লকয়ি ফয়রনয়সক প্রযায়েস করা হবু িাক্তার র্াই
বলল − জায়ন না, লবয়শক্ষর্ তায়কয়য় র্াকয়ত পায়রয়ন। ততক্ষর্ র্াতগুয়লা আমার গলায় কাি হয়য়
লগয়ছ। গলার য়র্তর লর্য়ক দলা পায়কয়য় উিয়ছ কান্না। সূরা আত-তাক্উইর − এর আয়াতগুয়লা
লযন নায়যল হয়চ্ছ আমার কায়ন : ওয়া ইযাল মাউউদাতু সু-ইলাত, য়ব আইই যাময়বন ক্বুয়তলাত।
য়কয়ামায়তর য়দন আল্লাহ্ শুধু নারী হবার অপরায়ধ পুাঁয়ত লফলা হয়য়য়ছল লযসব য়শশুয়দর,
তায়দর য়জয়জ্ঞস করয়বন, আচ্ছা লতামায়দর হতযা করা হয়য়য়ছল লকান অপরায়ধ বল লতা ? আল্লাহ্
লস অববধ সন্তায়নর মা-লক য়জয়জ্ঞস করয়বন না, য়কয়সর জ্বালা লমিায়ত লস এই সন্তায়নর জন্ম
য়দয়য়য়ছল − লপি না লদহ। আল্লাহ্ ঐ লম্পি পুরুষিায়ক য়জয়জ্ঞস করয়বননা তার বীজ লর্য়ক জন্ম
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লনয়া সন্তায়নর য়ক লদাষ য়ছল লয তায়ক নদণমার শীতল পায়নয়ত িুয়বয়য় মারয়ত হল ? আল্লাহ্ য়শশু
হতযাকারীয়দর এত ঘৃর্া করয়বন, এত ঘৃর্া করয়বন লয য়তয়ন ঐ বাচ্চািার সায়র্ কর্া বলয়বন, তবু
ঐ পশুগুয়লার সায়র্ কর্া বলয়বন না। পশু বা বয়ল য়কর্ায়ব ? কুেীও লতা ছানাগুয়লায়ক দুধ লদয়।
য়কয়ামায়তর ববয়শষ্টয এিা। পৃয়র্বীয়ত যার গলার স্বর লশানার লকউ য়ছল না, প্রর্ম আয়লার
‘লদাররা য়সয়রজ আপয়িি’ যার জন্য য়ছল না − তার গলায় আওয়াজ লদয়া হয়ব লসয়দন। য়মর্যার
লবসায়ত য়নয়য় বসা সংবাদ মাধযম আর সমায়জর লমাড়লয়দর মুখ বন্ধ কয়র লদয়া হয়ব। সাধারর্
মানুয়ষর মায়লকানার প্রয়তয়ি পয়সার য়হয়সব লনয়া হয়ব। য়বশ্বকায়পর উয়দ্বাধনী অনুষ্ঠায়নর শ্যামরাধায়দর লদহ লদখার জন্য য়বশ হাজার িাকা কায়দরয়ক চুয়ষ এয়সয়ছ লস খবর আল্লাহ্ জায়নন।
আয়রা য়হয়সব লনয়া হয়ব বযাংক, জাহাজ, কারখানা, পয়িকা, য়িয়র্ বযবসায়ী ইসলামজীয়ব
মানুষগুয়লার। কয়ফুি পযানায়ফ্ল্ক্স বযানায়র কতিা বস্ত্রহীয়নর শরীর ঢাকা লযত লস য়হয়সব দায়খল
করয়ত হয়ব আল্লাহ্র কায়ছ। এয়সর বাতাস কতিা িান্িা তা পরকায়ল লির পাওয়া যায়ব।
মূখণ লমাল্লা লদাররা লময়র লজয়ল য়গয়য়য়ছ। আর পরপুরুয়ষর সায়র্ য়বছানায় লশায়া নষ্টা
লময়য়িা হয়য়য়ছ আতণমানবতার প্রতীক। তার মৃতুযয়ত মামলা হয়য়য়ছ, বদয়ল হয়য়য়ছ, য়ববৃয়ত হয়য়য়ছ,
অন্তজ্বণাল উেি হয়য়য়ছ, য়ময়ছল হয়য়য়ছ, মানববন্ধন হয়য়য়ছ, লকায়িণর স্বতিঃপ্রয়র্ায়দত রুয়লং হয়য়য়ছ।
য়কন্তু যখন এক নষ্ট য়মলয়নর সন্তানয়ক ভ্রষ্টারা লফয়ল লরয়খ যায় রাস্তায় তখন হাহাকার লতা দূয়রর
কর্া একিা দীঘণশ্বাসও পয়ড়না। লক লফলয়ব ? নারীবাদী সংগিনগুয়লা ? তাহয়ল ‘আমার লদহ
আয়ম লদব যায়ক খুয়শ তায়ক লদব’ − এ মতবাদ প্রচার করয়ব লক ? জন্ম-য়নয়রাধক য়বয়ল করয়ব লক
? যখন মা য়নয়জর সন্তানয়ক খুন কয়র অববধ লপ্রয়ময়কর পয়রচয় লুকায়ত তখন সুশীল সর্যসমাজ
মুখ ঘুয়রয়য় রায়খ অন্যয়দয়ক। তয়ল তয়ল রয়সয়য় পয়ড় ‘বাচ্চািা কী লদয়খ লফয়লয়ছল’ লস সংবাদ।
নািক-নয়র্য়ল মানব চয়রয়ির ববয়চিয তালাশ কয়র। বয়স আিায়রা পার হয়য়ন এমন লছয়ললময়য়য়দর লশখায়না হয় কুয়বর-কয়পলার লপ্রমলীলা। পািযবই পয়ড় তরুর্রা লরামায়ন্িয়সজয়মর
সংজ্ঞা লশয়খ − য়নয়জর পঙ্গু অসহায় স্ত্রীয়ক লরয়খ পয়রর বউয়ক য়নয়য় দূর দ্বীয়প পায়লয়য় যাওয়া।
আহা, আমায়দর বনয়তক য়শক্ষা! আহা!! আহা!!! সম্পয়কণর পয়বিতার কর্া লক বলয়ব ?
সবয়কছু র্ালর সয়ঙ্গ র্াকা প্রর্ম আয়লা ? কায়লর কন্ি ? তাহয়ল চারপাতা রয়ঙন য়বশ্বকাপ
আয়য়াজন ছাপয়ব লক ? তয়ব আনে-য়বয়নাদয়নর পাতায় য়বয়দশী নায়য়কায়দর প্রর্য় উপাখযান
লশানায়ব লক আমায়দর ? হায়য়র দুয়নয়া! মানুষয়ক তুয়ম এতই কব্জা করয়ল ? একজন কায়ির বয়ল
লজায়র লায়ি মারয়ত পায়র বয়ল য়নয়জয়ক য়নলায়ম লতায়ল − আমায়ক লকন, আমায়ক লকন।
দাসপ্রর্ার য়নলাম য়ফয়র আয়স কযায়মরার য়ক্লক আর হাততায়ল সহকায়র। লদয়শর সন্তান য়বয়দশী
বাজায়র চড়া দায়ম য়বয়ক্র হয়ল আমরা তৃয়ির লঢকুর তুয়ল। আবার লসই বীরপুঙ্গয়বর রঙ মাখা-নগ্ন
লদয়হর য়বশাল য়বলয়বায়িণর সাময়ন দাাঁয়ড়য়য় য়সয়ি কয়পণায়রশয়নর ময়হলা য়ক্লনারিা র্ায়ব : আর
কতিা পর্ োড়ু য়দয়ল বাচ্চািায়ক স্কুয়ল পািায়ত পারব!
র্াইয়ক লুয়কয়য়, স্ত্রীর লচায়খর আড়ায়ল ঢুয়ক লগলাম লগাসলখানায়। য়কছুক্ষর্ পর লচাখ লাল
কয়র লবর হয়য় এলাম। য়বেত লাগয়ছ র্ারী। লকার্াকার লকান বাচ্চা মারা লগয়ছ তা য়নয়য় এত কষ্ট
পায়চ্ছ লকন ? রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর কর্া র্ায়ব আর অবাক হই। তার মত
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নরম ময়নর মানুয়ষর চারপায়শ শত শত ললাক জযান্ত লময়য়য়ক কবর য়দয়তা, য়তয়ন য়কর্ায়ব সহ্য
করয়তন ? কতিা বযর্া বুয়ক য়নয়য় য়তয়ন সমাজ লর্য়ক পায়লয়য় আসয়তন লহরার গুহায়!
সূরা আত-তাক্উইয়রর ঐ আয়ায়তর তাফয়সর শুনলাম আবার। মুফায়সররা এই জঘন্য
পায়পর য়বয়েষর্ করয়ত য়গয়য় একিা অদ্ভুত য়বষয় এয়নয়ছন − তা হল তাওয়হদ! একিা মানুষ যখন
য়শকণ কয়র তখন লস সবয়চয়য় বড় যুলম কয়র। য়শয়কণ িুয়ব র্াকা সমায়জ আসয়ল লযয়কান ধরয়নর
পাপই চয়ল − লকানিা আমায়দর য়বয়বয়ক লায়গ, লকানিা লায়গ না। কত শত ভ্রূর্য়ক িাক্তার দক্ষ
হায়ত মাংয়শর য়পন্িাবস্থায়তই লফয়ল লদয় − ঐ প্রায়র্র আতণনাদ লক লশায়ন ? কয়য়ক ঘন্িা বয়য়সর
লয বাচ্চািায়ক বাবা-মা মারার জন্য পায়নয়ত লফয়ল লদয় লস য়নিঃসয়েয়হ জায়লম। লয লদয়শ
মানুষজন খাবার অর্ায়ব মারা যায়, শীয়তর প্রয়কায়প মারা যায় আর লসখায়ন লকায়ি িাকা য়দয়য়
শহর সাজায়না হয় − লসিাও অয়নক বড় যুলম। য়কন্তু সবয়চয়য় বড় যুলম হল য়শকণ।
শীতকাল হল র্ন্ি পীর, সুয়ফহুজুরয়দর লমৌসুম। এরা মানুষয়ক লবাোয়চ্ছ − আদালয়তর
য়বচারপয়তয়ক লযমন ধরয়ত হয় উয়কয়লর মাধযয়ম ; লতমন আল্লাহ্লক ধরয়ত হয়ব পীর আর
তয়রকার মাধযয়ম। য়শকণ কয়রয়য় মানুষয়ক য়চরজীবয়নর জন্য জাহান্নায়ম লনবার বয়োবস্তয়ত
সর্াপয়ত হয়চ্ছ লজলাশাসক, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ইসলায়ম ফাউয়ন্িশয়নর পয়রচালক! অজ্ঞতায়
লমাড়া ধমণপ্রার্ মানুষয়দর মার্ায় কািাল লর্য়ঙ খায়চ্ছ ধমণবয়র্য়করা। বায়তনী ইসলায়ম লপ্রমর্ালবাসাই আসল কর্া। র্ালবাসার ফলাফল হল উয়চ্ছষ্ট, খাওয়া লশষ লতা লফয়ল দাও!
লয উমার (রািঃ) য়নয়জর লময়য়য়ক জযান্ত পুাঁয়ত বড়াই করয়তন, য়তয়নই তাওয়হয়দর বার্ী
লবাোর পর এই আয়াত শুয়ন লকাঁয়দ ছুয়ি এয়সয়ছয়লন রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) −
এর কায়ছ। লয য়নষ্পাপ য়শশুর প্রায়র্র পয়রায়া করত না লসই য়তয়নই শাসক হয়য় লঘাষর্া য়দয়লন :
‘আমার শাসয়ন যয়দ একিা কুকুরও না লখয়ত লপয়য় মারা যায়, লস দায়র্ার আমার!’
য়কয়স বদয়ল য়দল মানুষয়ক এতিা ? − তাওয়হদ! শুধুই তাওয়হদ!!
ফয়তায়াবায়জ কয়র বযয়র্চার-লনাঙরায়ম বন্ধ করা যায়ব না। সয়ফদ দায়ড়র ইসলামপন্থীয়দর
মন্ত্রী কয়রও লদয়শ সুয়বচার প্রয়তষ্ঠা করা যায়য়ন, যায়ব না। যারা তাওয়হদ লবাো, লবাোয়না বাদ
য়দয়য় মানুষয়ক য়খলাফা-হুকুমায়তর য়দয়ক িায়ক, লম্বা লম্বা ফয়যলায়তর য়দয়ক িায়ক, তারা লবায়েনা
এর্ায়ব ইসলাম আয়স না। রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর তাওয়হয়দর দাওয়ায়ত মাি
লতর বছয়র ইসলায়ম সমাজ দাাঁয়ড়য়য় লগল। আর আমায়দর আয়োলন আয়োলয়ন অধণশতক পার
হবার পয়রও সমায়জ লক্লদ লকবল লবয়ড়য়ছই। তাওয়হদ প্রয়তষ্ঠায়ক দূয়র লফয়ল বযানায়র বযানায়র
‘ইসলায়ম বযাংক’-এর নাম প্রয়তষ্ঠায়ত য়গয়য় লিয়কয়ছ আজ আমায়দর মুসয়লম র্াইয়দর আয়োলন।
কয়ব লচাখ খুলয়ব আমায়দর ? মরার পর ? আল্লাহ্র সাময়ন দাাঁড়ায়নার পর ? যা করয়ছ তার
জবাব য়দয়ত পারবয়তা ? কয়য়ক ঘন্িা বয়য়সর ঐ মরা বাচ্চািার দীঘণশ্বাস, ওর আত্মাবহনকারী
মালাইকায়দর অয়র্শাপ এ শহয়রর উপর লনয়ম আসয়ব র্ূয়মকম্প হয়য়, আগুন হয়য়, বন্যা হয়য়।
আমরা প্রস্তুত লতা খুব সস্তা একিা মৃতুযর অয়নক বড় মূলয য়দয়ত ?

লসামবার, ১১ই রয়বউল আউয়াল, ১৪৩২ য়হজয়র
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ঈয়দ য়মলাদুন্নয়ব

লগাড়ায় গলদ
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লর্য়ক স্বীয় জন্ম তায়রখ সম্পয়কণ লকান য়ববরর্
পাওয়া যায় না। তাাঁর জীবনীকারয়দর ময়ধয য়তয়ন কয়ব জন্ম গ্রহর্ কয়রয়ছন তা য়নয়য় মতয়র্দ
আয়ছ। এ সংক্রান্ত প্রায় দশয়িরও লবয়শ মত পাওয়া যায়। অয়নয়কর ময়ত তার জন্ময়দন হল ১২
রয়বউল আউয়াল। আবার অয়নয়কর ময়ত ৯ রয়বউল আউয়াল। য়কন্তু আসয়ল লকানিা য়িক ?
সহীহ হাদীস য়নর্ণর য়বশুদ্ধতম সীরাতগ্রন্থ হল ‘আর-রাহীক আল-মাখতূম’। রসুলুল্লাহ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) − এর জন্ম য়দবস সম্পয়কণ এ গ্রয়ন্থ বলা হয়য়য়ছ − “রসুলুল্লাহ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) ৫৭১ য়খ্রস্টায়ব্দ ৯ রয়বউল আউয়াল লমাতায়বক ২০ এয়প্রল
লসামবার প্রতুযয়ষ জন্ম গ্রহর্ কয়রন।”
এ যুয়গর প্রখযাত আয়লম মুহাম্মাদ সুলাইমান আল-মানসূর ও য়মশয়রর লজায়তয়বণজ্ঞানী
মাহমূদ পাশা য়নখুাঁতর্ায়ব প্রমার্ কয়রন লয কয়ব রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
জয়ন্ময়ছয়লন। সহীহ মুসয়লয়ম রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়নয়জই বয়লয়ছন, তার
জন্ম লসামবার য়দন হয়য়য়ছ। মাহমুদ পাশা গয়বষর্া ও য়হয়সব কয়র লদয়খয়য়য়ছন লয, ৫৭১ য়খ্রস্টায়ব্দ
১২ রয়বউল আউয়াল তায়রখ য়ছল বৃহস্পয়তবার। লসামবার য়ছল ৯ রয়বউল আউয়াল। মাহমুদ
পাশার গয়বষর্ার এ ফল প্রকায়শত হওয়ার পর প্রায় সব আয়লমই তা গ্রহর্ কয়রন এবং
এখয়নাবয়ধ লকউ তার প্রমার্ খণ্ডন করয়ত পায়রনয়ন। অতএব ধয়র লনয়া যায় রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর জন্ম য়দবস হল ৯ রয়বউল আউয়াল।১

১

মাহমুদ পাশা - তারীয়খ খুযরী, ১/৬২
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এখন জন্ময়দবস লযিাই লহাক না লকন, তা আমায়দর য়হয়সব কয়র লবর করয়ত হয়চ্ছ।
কুরআন এবং সুন্নাহয়ত স্পষ্ট কয়র না আসার মায়ন আল্লাহ্ চান না এই য়দনয়ির তায়রখ মানুষ ময়ন
রাখুক। এয়ত লযময়ন এ য়দনয়ি উদযাপন করার সুয়যাগ সয়রয়য় লফলা হয়য়য়ছ লতময়ন এ তায়রখ
সম্পয়কণ শরঈ’ দয়লয়লর অপ্রতুলতা সাবযস্ত হয়য়য়ছ।
অপরয়দয়ক সবণসম্মতর্ায়ব রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর মৃতুয য়দবস হল
১২ রয়বউল আউয়াল। লয য়দনয়িয়ত আমায়দর য়প্রয় নায়বর জয়ন্মাৎসব পালন করা হয়, লস য়দনয়ি
মূলত তাাঁর মৃতুয য়দবস। মুসয়লম য়হয়সয়ব আমায়দর সবয়চয়য় য়প্রয় মানুষ মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)। তাাঁর প্রস্থায়নর য়দনয়িয়ক আমরা ঈদ অর্ণাৎ উৎসয়বর য়দন য়হয়সয়ব পালন
করব এিা প্রকারান্তয়র লবাোয় লয তাাঁর মৃতুযয়ত আমরা আনয়েত। তাই এয়দনয়ি ঈদ য়হয়সয়ব
পালন করা খুব বড় ধরয়নর লবয়াদয়ব।
য়বদ’আত - একয়ি র্য়াবহ পাপ
ইসলাম ধয়মণ পাপ য়হয়সয়ব য়শয়কণর পয়রই যার স্থান তার নাম য়বদ’আত। য়বদ’আত মায়ন
এমন লকান ইবাদাত যা রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) দ্বারা য়নয়দণয়শত নয়। মুসয়লম
য়হয়সয়ব আমায়দর য়বশ্বাস লয আল্লাহ্ সবণকায়লর সবণয়সরা মানুষ য়হয়সয়ব মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহয়ক
লবয়ছ য়নয়য়য়ছয়লন তার ধমণ ইসলাম প্রচায়রর জন্য এবং য়তয়ন রসুল য়হয়সয়ব তাাঁর দায়য়ত্ব
সফলর্ায়ব পালন কয়রয়ছয়লন। মুসয়লম য়হয়সয়ব আমায়দর দায়য়ত্ব তায়ক অনুসরর্ করা। আমরা
যয়দ লকান নতুন ইবাদাত বা আমল প্রবতণন কয়র তয়ব তাাঁর অর্ণ , রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) তাাঁর দায়য়ত্ব য়িকর্ায়ব পালন কয়রনয়ন এবং আমরা তাাঁর লচয়য় লবয়শ আল্লাহ্র্ীরু
য়বধায় এ নতুন ইবাদাত করলাম। অর্চ য়বদায় হায়জ্বর য়দয়ন আল্লাহ্ সুবহানাহু নায়যল করয়লন :
“আজ আয়ম লতামায়দর জন্য লতামায়দর দ্বীনয়ক পয়রপূর্ণ কয়র য়দলাম এবং ইসলাময়ক

লতামায়দর জন্য দ্বীন য়হয়সয়ব ময়নানীত করলাম। ২
ইসলায়মর পয়রপূর্ণতার পয়র তায়ত লকান য়কছু লযাগ বা পয়রবতণয়নর লকান সুয়যাগ লনই,
ইবাদায়তর নায়ম নতুন লকান র্াল কাজ আয়বষ্কায়রর অবকাশ লনই। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়নয়জও বয়ল লগয়ছন :
“য়নশ্চয়ই সয়বণােম বার্ী আল্লাহ্র য়কতাব এবং সয়বণােম আদশণ মুহাম্ময়দর আদশণ। আর
সবয়চয়য় য়নকৃষ্ট য়বষয় হল (দ্বীয়নর ময়ধয) নব উদ্ভায়বত য়বষয়। আর নব উদ্ভায়বত প্রয়তযক য়বষয়
য়বদ’আত এবং প্রয়তযক য়বদ’আত হল ভ্রষ্টতা এবং প্রয়তযক ভ্রষ্টতার পয়রর্াম জাহান্নাম” ৩
ঈয়দ-য়মলাদুন্নয়বর প্রর্ায়ি আল-কুরআন, সহীহ সুন্নাহ বা লকান সাহায়বয়দর আমল লর্য়ক
প্রমায়র্ত নয়।
২

সূরা আল-মায়য়দা ৫ : ৩

৩

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নং ১৫৩৫ ও সুনান আন-নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৬০
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ইমাম ইবনু তাইয়ময়া (রহ.) বয়লন :
“এ কাজয়ি পূবণবতণী সৎ বযয়ক্তগর্ কয়রনয়ন অর্চ এ কাজ জায়য়য র্াকয়ল সওয়াব লায়র্র

উয়িয়শ্য তা পালন করার কাযণকারর্ য়বদযমান য়ছল এবং পালন করয়ত য়বয়শষ লকান বাধাও য়ছল
না। যয়দ এিা শুধু কলযায়র্র কাজই হত তাহয়ল আমায়দর লচয়য় তারাই এ কাজয়ি লবয়শ করয়তন।
লকননা তারা আমায়দর লচয়য়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম-লক লবয়শ সম্মান করয়তন ও
র্ালবাসয়তন এবং কলযায়র্র কায়জ তারা য়ছয়লন লবয়শ আগ্রহী” ৪
আমরা রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক অনুসরর্ করব − অর্ণাৎ য়তয়ন যা কয়রয়ছন
আমরা তাই করার লচষ্টা করব। আমরা তাাঁর আয়গ আয়গও চলবনা, তাাঁর পর্ লছয়ড় অন্য পয়র্ও
চলবনা। য়বদ’আত পাপ য়হয়সয়ব এত র্য়াবহ কারর্ মানুষ র্ায়ব লস র্াল কাজ করয়ছ পক্ষান্তয়র
লস আল্লাহ্র রসুয়লর আময়ল পয়রবতণন বা বৃয়দ্ধ করার মাধযয়ম রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) লক অপমান কয়র। অন্যান্য পায়পর জন্য মানুষ অনুতি হয় ও ক্ষমা চায়, য়কন্তু
য়বদ’আতয়ক লযয়হতু মানুষ পাপ য়হয়সয়বই য়চয়িত করয়ত পায়র না, লস ক্ষমাও চায়না।
জন্ময়দন
পূবণবতণী সব ধমণগুয়লারই Corruption pattern যয়দ আমরা লক্ষ কয়র, তাহয়ল লবশ য়কছু
য়মল খুাঁয়জ পাব। লযমন য়হন্দুরা মূয়তণয়ক আল্লাহ্র স্থায়ন বয়সয়য়য়ছ, য়খ্রষ্টানরা ঈসা ও মায়রয়াম (আিঃ)
লক আল্লাহ্র আসন য়দয়য়য়ছ, মুসয়লমরা কবর/পীর লক আল্লাহ্র প্রাপয মযণাদা য়দয়য়য়ছ।
আবার য়হন্দুরা কৃয়ষ্ণর জন্ময়দনয়ক জন্মাষ্টমী য়হয়সয়ব পালন কয়র, য়খ্রস্টানরা আল্লাহ্র লদয়া
উৎসব বাদ য়দয়য় ঈসা (আিঃ) −এর তর্াকয়র্ত জন্ময়দনয়ক বড়য়দন য়হয়সয়ব উদযাপন কয়র।
এজন্য ইসলায়মর একিা মূলনীয়ত হল, ধমণীয় আচার-অনুষ্ঠায়নর লক্ষয়ি য়বধমণীয়দর য়বয়শষত
ইহুদী-য়খ্রস্টানয়দর য়বয়রায়ধতা করা। যারা সকল ঈয়দর বড় ঈদ য়হয়সয়ব জশয়ন-জুলুয়ছ য়মলাদুন্নয়ব
পালন কয়র তারা য়খ্রস্টানয়দর অনুকরয়র্ এক ধাপ এয়গয়য় য়গয়য়য়ছ।
একর্া অনস্বীকাযণ লয রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর পৃয়র্বীয়ত আগময়নর
য়দনয়ি আমায়দর জন্য অতযন্ত আনয়ের য়দন। য়কন্তু এই আনয়ের বয়হপ্রণকাশ য়ক বছয়র একয়দন
রাস্তায় য়ময়ছল কয়র করয়ত হয়ব ? অর্চ রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত
হল, বাৎসয়রক জন্ময়দন পালন না কয়র সািায়হক জন্মবার পালন করা, য়সয়াম পালয়নর মাধযয়ম
য়নরয়ব-য়নর্ৃয়ত আল্লাহ্র কায়ছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।৫

৪

ইকয়তযা আস-য়সরাত আল-মুস্তায়কম- ২/৬১৫

৫

সহীহ মুসয়লম হায়দস - ১১৬২
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রাংতা পাতায় লমাড়া
আমায়দর লদয়শর য়কছু ইসলামী দলয়ক লদখা যায় লয তারা য়মলাদুন্নয়ব উদযাপন না কয়র
য়সরাতুন্নয়ব উদযাপন কয়রন। য়সরাতুন্নয়ব য়ক একয়ি য়দয়ন উদযাপয়নর জন্য নায়ক সারাজীবয়ন
প্রয়তফলন করার জন্য ? এিা য়ক লসয়মনার কয়র বক্তৃতা য়দয়য় পালন করয়ত হয়ব নায়ক জীবয়নর
প্রয়তযকয়ি লক্ষয়ি ? বছয়রর এত সব য়দন র্াকয়ত ১২ তায়রয়খ বা তার আয়শপায়শ লকন য়সরাতুন্নয়ব
করয়ত হয়ব ? রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়া সাল্লাম) য়সরাত লশখার জন্য, তার জীবন পায়ির
জন্য লকন একয়ি মাসয়ক বাছাই করয়ত হয়ব ?
গায়ছর খাওয়া আর তলার কুড়ায়না দুয়িাই করয়ত য়গয়য় আমায়দর লদয়শর ইসলায়ম
দলগুয়লার এমন অবস্থা হয়য়য়ছ লয খাাঁয়ি মুসয়লমরাও তায়দর প্রয়ত সহানুর্ূয়ত হায়রয়য়য়ছ আর
লসকুযলাররা লতা পা োড়ার উপয়রই রায়খ। রাংতা পাতার লমাড়য়ক য়বদ’আত লঢয়ক লসইসব
ভ্রান্তয়দর কায়ছ িানা যায় যারা দুয়দণয়ন পগার পার হয়ব। মাে লর্য়ক লকবলই আল্লাহ্ ও তাাঁর
রসুয়লর সুন্নাত লর্য়ক দূয়র সয়র যাওয়া।
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক র্ালবাসা মায়ন তায়ক অনুসরর্ করা, তাাঁর
অবাধযতা না করা। তাই আমায়দর কতণবয য়মলাদ বা ঈয়দ-য়মলাদুন্নয়ব লর্য়ক য়নয়জরা লবাঁয়চ র্াকা
এবং আমায়দর য়প্রয়জনয়দর এসব য়বদ’আত লর্য়ক সাবধান করা। য়কন্তু তারপয়রও যয়দ আমরা
য়মলাদুন্নয়ব বা য়সরাতুন্নয়ব উদযাপন কয়র তয়ব আমরা প্রকারান্তয়র য়কন্তু রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) − লকই য়মর্ুযক য়হয়সয়ব সাবযস্ত করলাম কারর্ য়তয়ন স্পষ্ট বয়ল লগয়ছন :
“যা য়কছু কাউয়ক জান্নায়তর য়নকিবতণী কয়র অর্বা আগুন লর্য়ক দূরবতণী কয়র তার এমন
য়কছুই লনই যা য়কনা লতামায়দর জন্য স্পষ্ট কয়র বর্ণনা করা হয়য়ন ” ৬
যায়ক র্ালবায়স তায়ক দায়য়ত্বজ্ঞানহীন িাউয়র, য়মর্ুযক অপবাদ য়দয়য়, অপমান কয়র য়ক
র্ালবাসা যায়? এমন র্ালবাসার দায়ব লযমন য়মর্যা, তার পয়রর্ামও লতমন র্য়াবহ।
আল্লাহ্ রব্বুল ‘আলায়মন আমায়দর লদয়শ চালু পপুলার ইসলাম লর্য়ক রক্ষা কয়র তার
রসুয়লর (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লপ্রয়রত খাাঁয়ি ইসলাম জানা ও মানার লতৌয়ফক য়দন।
আয়মন।

শয়নবার, ৯ই রয়বউল আউয়াল, ১৪৩২ য়হজয়র

৬

তাবারানীর আল-মুজাম আল-কায়বর, আলবানীর ময়ত সহীহ।
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সরল পয়র্র িাক
শুরুয়ত একিু য়নয়জর গল্প বয়ল। য়বশ্বয়বদযালয় জীবয়নর শুরুয়ত বাম রাজপর্ ও তস্য গয়লঘুপয়চয়ত লসাঁয়ধয়য় লবড়াতাম। হায়ত চা আর মুয়খ ধূমায়য়ত লবনসন য়নয়য় বিায়দর য়বেয়ব য়বেয়ব
সমাজ লর্য়ঙ্গ-গড়য়ত লদয়খয়ছ (মুয়খ মুয়খ)। চলয়চ্চি সংসয়দর সদস্য য়ছলাম অয়নক বছর। লসখায়ন
য়র্মিা য়ছল সমায়জর রুয়চর জগয়ত সুস্থ পয়রবতণন আনব − এই লগায়ছর। যখন য়িএসয়সয়ত লকান
এক ছায়ির মায়য়র য়চয়কৎসার জন্য য়হয়ে য়সয়নমার প্রদশণনী চলত, আর তায়ত য়বয়ন পয়সায়
ঢুকয়ব বয়ল লীগ আর দয়লর পায়ত-লনতাগুয়লা মারামায়র করত − তখয়ন আমার চলয়চ্চি য়দয়য়
সমাজ বদয়লর লোাঁক লকয়ি যায়। তাই যখন প্রর্ম ইসলায়মর কর্া বলা শুরু কয়র তখন য়বশ্ব
উদ্ধার কয়র লফলব এমন লকান স্বপ্ন য়ছল না। আল্লাহ্ অসীম অনুগ্রয়হ যা জানার সুয়যাগ য়দয়য়য়ছন
তা আয়রা দশ জনয়ক বলার ইয়চ্ছ য়ছল। মানয়ব য়ক না মানয়ব লসিা তার বযাপার। পর্ লদখায়না
আসয়ল আল্লাহ্র হায়ত। য়তয়ন যায়ক চান লস সুপর্ পায়ব, আয়ম যায়ক চাই লস পায়ব এমনয়ি নয়।
তয়ব য়তয়ন কায়রা প্রয়ত পক্ষপায়তত্ব কয়রন না। য়তয়ন তায়কই পর্ লদখান লয তার কায়ছ সুপর্ চায়।
ইসলাম প্রচায়রর দু’লিা ধাপ আয়ছ, যর্া: ১. দাওয়াহ এবং ২. সশস্ত্র য়জহাদ।
প্রর্ম ধাপ অর্ণাৎ দাওয়ায়তর ববয়শষ্টয নম্রতা। মানুষয়ক যখন ইসলায়মর পয়র্ িাকয়ত হয়ব
তখন লস মানুষয়ির মঙ্গল লচয়য় আল্লাহ্লক খুয়শ করার উয়িশ্যয়ক ময়ন লরয়খ তয়বই তায়ক
কলযায়র্র পয়র্ িাকয়ত হয়ব। আমায়ক ‘মীর জাফর’ নায়ম লিয়ক, লকান কাজ করয়ত বলয়ল আয়ম
য়ক করব ? − কখনই না। কাউয়ক গায়ল য়দয়য় য়বরূপ একিা ময়নার্াব বতয়র কয়র আল্লাহ্র হুকুম
অনুযায়ী চলয়ত বলা হয়ল লসিা হয়ব লনহায়য়ত একিা ললাক লদখায়না আহবান। আবার যয়দ র্ায়ব
যায়ক িাকয়ছ লস লকানয়দনও য়িক হয়ব না তাই তায়ক গায়ল লদয়া জায়য়জ, তয়ব আয়ম য়নয়জর
ময়ধয কায়ফরয়দর ববয়শষ্টয − হতাশা ধারর্ করলাম। আল্লাহ্ কায়ক য়হদায়াত লদয়বন, কখন
লদয়বন বা আয়দৌ লদয়বন য়কনা − এ জ্ঞান একমাি আল্লাহ্র কায়ছই আয়ছ। আমরা যয়দ লকান
মানুয়ষর পরকায়লর মুয়ক্তর বযাপায়র আমায়দর রায় য়দয়য় লফয়ল তাহয়ল লসিা হয়ব এক ধরয়নর
য়শকণ − আল্লাহ্র রুবুয়বয়ায়তর লক্ষয়ি য়শকণ। প্রর্মত, আমরা এমন য়বষয়য় কর্া বললাম যার জ্ঞান
আল্লাহ্র অধীয়ন আমায়দর নয়, য়দ্বতীয়ত, লয য়বচার করার কর্া য়ছল আল্লাহ্র, লসই য়বচার আমরা
য়নয়জরাই কয়র লফললাম।
অর্চ আল্লাহ্ আর রহমানুর রয়হম আমায়দর দাওয়ায়তর কী চমৎকার মূলনীয়ত লশখায়লন :
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আর র্াল ও মে সমান হয়ত পায়র না। মেয়ক প্রয়তহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফয়ল
লতামার ও যার ময়ধয শত্রুতা রয়য়য়ছ লস লযন হয়য় যায়ব লতামার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এিা তারাই
প্রাি হয়ব যারা বধযণধারর্ করয়ব, আর এর অয়ধকারী লকবল তারাই হয় যারা মহার্াগযবান। ১
সুতরাং কাউয়ক ইসলায়মর য়দয়ক িাকার সময় যয়দ আমার র্াষায় নম্রতা না র্ায়ক, ময়ন
লসই মানুয়ষর কলযায়র্র ইয়চ্ছ না র্ায়ক, তার জন্য যয়দ আয়ম আল্লাহ্র কায়ছ মন লর্য়ক দু’আ না
করয়ত পায়র তয়ব বুেয়ত হয়ব আমার য়নয়জরই ইসলাম লশখার-লবাোর অয়নক বাকী আয়ছ।
অন্যয়ক দাওয়াহ লদয়া বন্ধ কয়র আমার য়নয়জয়কই য়নয়জর ইসলাম লশখার বা লবাোর দাওয়াহ
লদয়া উয়চত।
ইসলায়মর কর্া বলার সময় এক ধরয়নর মানুয়ষর লদখা পাওয়া যায়ব লয র্ায়ব লস
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং য়নর্ুণল − সুতরাং তার আল্লাহ্র পয়র্র দরকার লনই। এরা য়নয়জয়দর অন্যয়দর
লচয়য় উাঁচুদয়রর মানুষ বয়ল য়বশ্বাস কয়র, অন্য মানুষয়দর এরা গাধা-গরু বা লহায়মা ইনয়ফয়রয়র
ময়ন কয়র। পৃয়র্বীয়ত যুয়গ যুয়গ কায়ল কায়ল লযসব মানুষ নায়ব-রসুলয়দর প্রধান শত্রু য়হয়সয়ব
আয়বর্ূণত হয়য়য়ছল, তায়দর সবার প্রধান গুর্ য়ছল এই অহংকার, আত্মিয়রতা। আল্লাহ্ এয়দর
জাহান্নায়মর রাজপয়র্ উয়িয়য় লদন, একিা লরয়সং কারও জুয়িয়য় লদন। তীেয়বয়গ ধ্বংয়সর খায়দ
পড়ার আগ পযণন্তও একিু লর্য়ম সতয লখাাঁজার সুয়যাগও এরা পায় না। কারর্, এ ধরয়নর মানুয়ষর
লচায়খ রব্ লস য়নয়জই! মুসার যুয়গ য়মশয়রর ফারাও লযমন দায়ব কয়রয়ছল।
এয়দর সমাজ সংয়শাধয়নর কাজ অয়নকিা নেলায়লর মত : গয়দয-পয়দয য়বদযা বুয়দ্ধ জায়হর
কয়র সরকারয়ক গায়ল লদয়া, সমাজয়ক গায়ল লদয়া, য়নয়জয়ক ছাড়া আর সবাইয়কই লহয় করা। এরা
অন্যয়ক অপমান কয়র, বযয়ক্তগত আক্রমর্ কয়র। এয়দর র্াষায়-বযবহায়র শালীনতা র্ায়ক না
কারর্ ‘মুখং মায়রতং জগত:’ এর বাইয়র এরা য়কছু র্াবয়তই পায়র না।
ইয়চ্ছ-অয়নচ্ছায় এ ধরয়নর মানুষয়দর সায়র্ আমায়দর লদখা হয়য় যায়। কমণয়ক্ষয়ি,
য়বদযাপীয়ি, বাজায়র, সামায়জক লকান অনুষ্ঠায়ন, ইন্িারয়নয়ি। এ ধরয়নর মানুষয়দর লমাকায়বলায়
আসয়ল আমায়দর কী করা উয়চত ? তায়দরয়ক তায়দর র্াষায় কড়া য়কছু কর্া বয়ল লদয়া ? না,
ইসলায়মর য়শক্ষা লসিা না। ইমাম বুখারী লর্য়ক জানয়ত পাই লয রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :

সদ্বযবহারকারীর সায়র্ র্াল বযবহার করায়ক সদ্বযবহার বয়ল না। অসদ্বযবহারকারীর সায়র্
র্াল বযবহার করায়ক সদ্বযবহার বয়ল।
বুেয়ত হয়ব এরা দুবণল। য়নয়জর যুয়ক্তর দুবণলতা ঢাকয়তই আদয়শণর য়বয়রায়ধতা করয়ত য়গয়য়
এরা বযয়ক্তগত আক্রময়র্ নায়ম। এক সুস্থ-সবল য়র্ক্ষুক যয়দ আমার কায়ছ য়র্ক্ষা চায় তাহয়ল আয়ম
তায়ক বয়ল কাজ করয়ত। এখন এ কর্া বলায় লস যয়দ আমায়ক বায়জ কর্া বয়ল, “পয়কয়ি পয়সা
নাই, আয়ছ খায়ল উপয়দশ” − লগায়ছর কর্া বয়ল তয়ব আয়ম য়ক তার সায়র্ লকামর লবাঁয়ধ েগড়া

১

সূরা ফুসয়সলাত ৪১ : ৩৪- ৩৫
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করব ? ফয়করিার বয়স্তয়ত য়গয়য় আমার জয়ময়জরাত আর বযাংক বযায়লয়ন্সর গল্প লশানাব ? বরং
আয়ম তায়ক করুর্া করব, তায়ক লহয়স বলব : “লতামার র্ালর জন্যই বয়লয়ছলাম।”
একিা সময় য়ছল যখন আয়মও র্াবতাম, কুকুর মানুষয়ক কামড়ায়ল, মানুষয়ির কুকুরয়ক
কামড়ায়না লশার্া না লপয়লও একিা লায়ি য়দয়য় বায়ড় মারা লতা য়নশ্চয়ই লশার্া পায়। য়কন্তু তখন
আসয়ল এ য়বষয়য়ি বুেতাম না লয, ইসলাম প্রচার করয়ত লগয়ল মানুষয়ক (য়স যতই কুকুয়রর মত
আচরর্ করুক না লকন) মানুষ য়হয়সয়বই গর্য করয়ত হয়ব। কর্ার কুয়স্তয়ত তায়ক ধরাশায়ী করা
আমার উয়িশ্য নয়, আমার উয়িশ্য তার সংয়শাধন। মুসা (আিঃ) এর যুয়গর ফারাও য়ছল পৃয়র্বীর
সবণকায়লর সবয়চয়য় খারাপ মানুষ। আল্লাহ্ খুব র্াল কয়রই জানয়তন লয এই জঘন্য অতযাচারী
শাসক কখয়না ইসলাম লময়ন লনয়বননা। তারপয়রও আল্লাহ্ মুসা আর হারুন (আিঃ) লক ফারাওয়য়র
কায়ছ পািায়নার সময় বয়ল য়দয়লন নম্র-র্ে র্ায়ব কর্া বলয়ত২! একিা য়শশু হতযাকারী য়সয়রয়াল
য়কলার, লয য়কনা পুয়রা একিা জায়তয়ক দাস বায়নয়য় লরয়খয়ছল, তার সায়র্ও সুেরর্ায়ব কর্া
বলার জন্য আল্লাহ্ আয়দশ করয়ছন। কল্পনা করা যায় ইসলায়মর পয়র্ আহবানকারীয়ক কতিা
সহনশীল হয়ত হয়ব ?
আল্লাহ্ আমায়দর প্রজ্ঞার সায়র্ সুেরর্ায়ব ইসলায়মর যুয়ক্তগুয়লা উপস্থাপন করয়ত
বলয়ছন৩। মজার বযাপার হল একই আয়ায়তর লশয়ষ আল্লাহ্ স্পষ্ট জায়নয়য় য়দয়য়য়ছন লয লক সুপর্
পায়ব আর লক পায়বনা, লসিা লকবল য়তয়ন জায়নন। লযয়হতু আমরা লসিা জায়ন না, তাই আমায়দর
কাজ হয়চ্ছ সবার কায়ছই সতযিা তুয়ল ধরা।
য়কন্তু লকউ যয়দ দায়িক হয়, সতয লর্য়ক মুখ ঘুয়রয়য় লনয় তার সায়র্ও য়ক তকণ করয়ত হয়ব ?
এর উের হয়চ্ছ − না। আল্লাহ্ আত্মিয়র-হিকারী লদর সায়র্ তকণ করয়ত য়নয়ষধ কয়রয়ছন।৪ লকউ
যয়দ সয়তযিা নাই জানয়ত চায় তায়ক লজার কয়র কর্া লশানায়না অর্ণহীন এবং সময়য়র অপচয়।
আল্লাহ্ তাই মূখণয়দরয়ক এয়ড়য়য় চলার পরামশণ য়দয়য়য়ছন।৫
আমায়দর বুেয়ত হয়ব র্াল-খারাপ য়বষয়য়ি আয়পয়ক্ষক। লয কাজিা এখন র্াল ময়ন হয়চ্ছ
তা স্থান-কাল-পাি লর্য়দ খারাপ হয়য় লযয়ত পায়র। লযমন, বৃয়ষ্টয়ত লর্জা।
স্থান :

র্াল: একিা লময়য় ছায়দ একাকী বৃয়ষ্টয়ত য়র্জয়ছ
খারাপ: একিা লময়য় কযায়মরার সাময়ন বৃয়ষ্টয়ত য়র্জয়ছ

পাি :

র্াল: একজন সুস্থ-সবল মানুষ বৃয়ষ্টয়ত য়র্জয়ছ
খারাপ: একজন য়নউয়মায়নয়ার লরাগী বৃয়ষ্টয়ত য়র্জয়ছ

কাল :

র্াল: লকউ অয়ফস লর্য়ক আসার সময় বৃয়ষ্টয়ত য়র্জয়ছ

২

সূরা ত্ব-হা ২০ : ৪৪

৩

সূরা আন-নাহল ১৬ : ১২৫

৪

সূরা আল-আনকাবুত ২৯ : ৪৬

৫

সূরা আল-আরাফ ৭ : ১৯৯
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খারাপ: লকউ অয়ফয়স যাওয়ার সময় বৃয়ষ্টয়ত য়র্জয়ছ
সুতরাং লকান কাজ র্াল য়ক খারাপ তা য়বয়বচনার আয়গ আমায়দর য়নধণারর্ করয়ত হয়ব
আমরা লকান লরফায়রন্স লফ্রম বা লকান লপ্রক্ষাপি লর্য়ক য়বয়বচনা করয়ছ। লয ইসলায়মর নীয়তয়বাধ
বাদ য়দয়য় য়নয়জর আত্মার লস্বচ্ছাচায়রতা য়দয়য় র্াল-খারাপ য়বয়বচনা কয়র, তার সায়র্ শত তয়কণও
লকান ফল আসয়ব না। এমন মানুষয়ক এয়ড়য়য় চলাই মঙ্গল।
একজন র্াল মুসয়লয়মর ববয়শষ্টয − লস য়র-একয়ির্ হয়ব না, লপ্রা-একয়ির্ হয়ব। একিা সাপ
শুয়য় আয়ছ। একিা মানুষ অন্ধকায়র তায়ক না লদয়খ ললয়জ পাড়া য়দয়ত লফলল। সাপিা নগয়দ
একিা লছাবল মারল ; কারর্ তার ময়স্তষ্ক য়র-একয়ির্। লস য়কন্তু য়চন্তা কয়র না লয, এর ফয়ল
ললাকজন তায়ক লায়ি য়দয়য় য়পয়িয়য় লময়র লফলয়তও পায়র। ললয়জ পাড়া লখয়য় চুপ কয়র চয়ল
লগয়ল য়কন্তু তার জীবন রক্ষা লপত। অর্চ লয ললাকয়িয়ক লছাবল লময়র লস মারা লগল, লস ললাকয়ি
হয়ত হাসপাতায়ল য়গয়য় সুস্থ হয়য় উিয়ব। মানুষ যখন শুধু য়র-একয়ির্ আচরর্ কয়র, তখন লস
সরীসৃয়পর পযণায়য় লনয়ম যায়।
আল্লাহ্র পয়র্ মানুষয়ক িাকার পুরস্কার লযমন লবয়শ, এর জন্য পয়রেমও লবয়শ। বযয়ক্তগত
আক্রময়র্র মুয়খ প্রয়তয়ক্রয়াশীল হওয়া যায়ব না এয়কবায়রই। ইসলাময়ক যখন আক্রমর্ করা হয়ব,
তখনও আক্রময়র্র গুরুত্ব বুয়ে লর্য়বয়চয়ন্ত লসই সমায়লাচনার জবাব য়দয়ত হয়ব। লসই জবাব লযন
লকবল কর্ার য়পয়ি কর্া না হয় তাও লখয়াল রাখয়ত হয়ব। লয সতয লর্য়ক লবাঁয়ক যায়ব বয়ল পর্
কয়রয়ছ লস যয়দ আল্লাহ্ এবং রসুয়লর আনুগতয স্বীকার না করয়ত রায়জ হয় তয়ব তার জন্য অন্য
য়বষয়য় একিা শব্দ খরচ করাও আসয়ল সময়য়র অপচয়। ময়ন রাখা উয়চত কাউয়ক য়িক করার
য়িকাদায়র আমায়দর লদয়া হয়য়ন, য়কন্তু আমায়দর সময় নয়ষ্টর দায় আমায়দরই ঘায়ড় বতণায়ব।
অন্যান্য সব য়কছুর মত কাউয়ক িাকার ফল কী হয়ব তা য়হয়সব করার সময় য়কন্তু ইহকাল
নয়। আমরা আল্লাহ্র ওয়ায়স্ত তার য়দয়ক মানুষয়ক িায়ক। লায়খা মানুয়ষর ময়ধয যয়দ একজনও লস
িাক না লশায়ন তার মায়ন এই নয় লয লসই িাকিা বযর্ণ । লসই িাকিা খুবই সফল − অয়ন্যর জন্য
না লহাক আমায়দর য়নয়জয়দর জন্য সফল। এই িাকিার মাধযয়ম আমরা য়নয়জরা আল্লাহ্র কায়ছ
মুয়ক্ত লপয়য় যাব, এিাই লতা সবয়চয়য় বড় পাওয়া!
আল্লাহ্ আমায়দর ইসলাম জানা ও লবাোর লতৌয়ফক য়দন, য়নয়জয়দর জীবয়ন ইসলাম
পয়রপূর্ণর্ায়ব মানার সক্ষমতা য়দন। আল্লাহ্ আমায়দর কুরআন ও সহীহ সুন্নায়হর আয়লায়ক তার
উপলয়ব্ধ য়দয়য় মানুষয়ক ইসলায়মর পয়র্ িাকার সুয়যাগ কয়র য়দন। আয়মন।

লসামবার, ৪িা রয়বউল আউয়াল, ১৪৩২ য়হজয়র
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মা তু য়ম ময়র যাও
ঘর োড়ু য়দয়য় পয়রষ্কার করা হয়য়য়ছ। অয়নকগুয়লা হায়বজায়ব য়জয়নয়সর ময়ধয বাচ্চািার
লচাখ আিয়ক লগল একিা লব্লয়ির য়দয়ক। পুরয়না জং ধরা লব্লি। কাজ করয়ত র্াকা বুয়ার লচাখ
এয়ড়য়য় লস হায়তয়য় য়নল য়জয়নসিা। হাাঁচয়ড়-পাাঁচয়র খায়ির উপর উয়ি লদখল মা শুয়য় আয়ছ।
মায়য়র কায়ছ য়গয়য় বয়স বাড়ায়না ধবধয়ব হাতিায়ত লব্লি য়দয়য় আড়াআয়ড় একিা িান য়দল লস। য়ক
সুের রক্ত লবয়রায়চ্ছ! আয়ধা মুয়খ বলয়ত লাগল : “মা তুয়ম ময়রা, মা তুয়ম ময়র যাও”
এই বাচ্চার মা লকান গয়ল্পর মা নয়। য়তয়ন আমার মা’র সহকমণী − ঢাকার একিা নামী
সরকায়র কয়লয়জর য়শয়ক্ষকা। আল্লাহ্ তায়ক অয়ল্পর উপর য়দয়য় বাাঁয়চয়য় য়দয়য়য়ছয়লন। হায়তর
লরয়িয়াল আিণায়রিা লকয়ি লগয়ল অয়নক রক্তক্ষরর্ হত, আর সায়র্ সায়র্ এমন য়কছু নার্ণ কািা
পড়য়ত পারত লয হাত হয়ত অচল হয়য়ই লযত।
হয়ত এ মা লয চযায়নল প্রায়ই লদয়খন লসখায়ন এর্ায়বই একজন য়সয়রয়াল য়কলারয়ক খুন
করয়ত লদখা লগয়ছ। য়শশুিা তা অনুকরর্ কয়রয়ছ। এর পয়রর ঘিনা আরও র্য়াবহ। বাচ্চায়ির বাবা
বাসায় এয়স, অয়বাধ য়শশুয়িয়ক এমন মার লময়রয়ছন লয লস র্য়য় শক্ত হয়য় লগয়ছ। লস বুেয়তও
পারয়ছনা লকন তায়ক মারা হয়চ্ছ। লস লতা শুধু ঐ ললাকিার মতই কয়রয়ছল যার কাজ-কমণ বাবা-মা
প্রয়তয়দন অধীর আগ্রয়হ লদয়খন।
একিা কুকুর জায়ন লস মারা যায়ব, তাই মারা যাবার আয়গ তার মতই আরও য়কছু কুকুর লস
পৃয়র্বীয়ত লরয়খ যায়। মানুষ আর কুকুয়রর পার্ণকয হল মানুষ তার মত আর লয সকল মানুষ লরয়খ
যায় তায়দর শুধু শরীরিাই সম্বল নয়, সায়র্ বুয়দ্ধ আয়ছ, য়বয়বক আয়ছ। বংশধয়রর বুয়দ্ধ-য়বয়বয়কর
মানয়স মানুষ য়নয়জর ছায়া লরয়খ লযয়ত চায়। বাবা চান লছয়ল বাবার নাম রাখয়ব, মা চান লময়য়
মায়য়র মত হয়ব। এজন্য বাবা-মা সন্তানয়ক লশখান : সালাম লদয়া, সতয বলা, বই পড়া। এজন্যই
বাবা-মা বাচ্চায়দর য়নয়ষধ কয়রন অয়ন্যর য়জয়নস না ধরয়ত, য়ময়র্য কর্া না বলয়ত, েগড়ামারামায়র না করয়ত। আজয়কর লসকুযলার সমায়জর গিন আলাদা ; তার চলন-বলনও আলাদা।
এখায়ন অয়ধকাংশ বাবা-মা য়নয়জরাই জায়ন না তারা লকন বাাঁয়চ, লকন ময়র, লকনইবা পৃয়র্বীয়ত
আসা। অয়ত স্বার্ায়বকর্ায়বই তারা এও জায়ন না য়কর্ায়ব সন্তান লালন-পালন করা উয়চত।
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লসকুলায়রজয়মর সুন্নাতই এিা − সবয়কছু পায়র্ণব পয়রমায়প য়নয়য় আসা। মানুষয়ক আয়ত্মক
অনুর্ূয়ত লর্য়ক মুয়ক্ত য়দয়য় লদহ-সবণস্ব কয়র লতালা। তাইয়তা বতণমান য়শক্ষানীয়তয়ত মাধযয়মক
পযণায়য় ধমণয়শক্ষা বাধযতামূলক নয়। আমরা ছয়ব আাঁকব − তা আাঁকব যা লদখা যায়। আমরা গান
গাইব − তা যা লশানা যায়। আমরা নাচয়বা, র্াাঁড়ায়ম করব − কলাকুশলী হব। যা লদখা যায় না, যা
লছাাঁয়া যায় না, যা উপলয়ব্ধ করয়ত হয় তা য়শখয়ত আমরা চাই না। আমরা লতা য়ববয়তণত বানর,
গায়ছ লোলা হনুমায়নর লর্য়ক আমায়দর ময়স্তয়ষ্কর গিন একিু উন্নত আর আমরা বুয়ড়া আঙ্গুল
নাড়ায়ত পায়র − এই যা। আমায়দর যতিুকু বনয়তক-লবাধ দরকার তা বজয়বক সোর য়র্তর লর্য়কই
আসয়ব। নীয়তকর্া য়শখয়ত হয়ব ? তর্াকয়র্ত অয়দখা ঐশী-বার্ী লর্য়ক ? লছািঃ ! লছািঃ !!
আজয়কর বাবা-মা সন্তায়নর লদয়হর বযাপায়র তাই অয়নক সয়চতন। তারা য়নয়জরা ঘুষ
লখয়য়ও বাচ্চায়ক মুরগী খাওয়ায়ত য়দ্বধা কয়রন না। লখলয়ত য়গয়য় পায়ছ পয়ড় যায়, বযর্া পায় তাই
তায়ক সারাক্ষর্ বাসায়তই বেী রায়খন। এয়সর বাতায়স হারাম িাকার দুধ-য়িম লখয়ত লখয়ত
মানুয়ষর বাচ্চা েয়লার মুরয়গ হয়। য়নয়জয়দর সময় হয় না এক দণ্ড, তাই ফ্ল্যায়ি প্রবল কলযার্কামী
য়পতামাতা য়শশুর জন্য সাবণক্ষয়র্ক সঙ্গী কয়র রায়খন দূরদশণনয়ক। এ যন্ত্র লছয়লয়ক লশখায় য়কর্ায়ব
ছুয়র মারয়ত হয়, য়সগায়রয়ির লধাাঁয়া য়কর্ায়ব ছাড়য়ল স্মািণ লায়গ। লশখায় লয য়বপরীত য়লয়ঙ্গর
মানুয়ষরা মানুষ নয়, য়নতান্তই লর্াগযপর্য যার পয়রমাপ করয়ত হয় শরীর য়দয়য়। য়নতান্ত য়শশুয়তাষ
আয়নয়মগুয়লায়তও লকিীয় চয়রয়ির বায়লকায়ির মুয়খর বয়স ১৩, লদয়হর বয়স ৩১। এই য়বকৃত
লযৌনতার দুয়নয়ায় য়দন-রাত কায়িয়য় দ্বাদশবষণী বালয়করা আপন আড্ডায় য়নয়দ্বণধায় বয়ল লফয়ল :
‘ধুর লেইন বুক র্াল্লায়গনা!’। ইংয়লশ য়প্রয়ময়ার লীয়গর ‘য়নমণল (!)’ য়বয়নাদয়ন লবয়ড় ওিা
য়কয়শারয়ির স্বপ্ন পুরুষ ওয়য়ইন রুয়ন। লখলা লদখা লশষ কয়র লস লিইয়ল স্টায়র রুয়নর নাইিক্লায়ব
যািা আর সন্তান-সিবা স্ত্রীয়ক লরয়খ পরনারী গময়নর কায়হনী পয়ড় মুগ্ধ য়বস্ময়য়।
য়দবারায়ির য়বশ্বস্ত সখী যাদু-বাক্সিা লছাট্ট লময়য়িায়ক লশখায় লসৌেয়যণর সংজ্ঞা লসানালী
মার্ার চুল, সাফয়লযর সংজ্ঞা লদহ-োাঁকায়না গায়য়কা হওয়া আর য়নতযনতুন বয়য়ফ্রন্ি পাওয়া,
বুয়দ্ধমোর সংজ্ঞা হ্যানা মন্িানা। লস লশয়খ য়কর্ায়ব য়মর্যা বয়ল সংসায়র আগুন লাগান যায়।
পরচচণা, কূিনায়ম, লচাগলয়খায়র, য়হংসা, কুৎসা রিনার মত মানব চয়রয়ির সবয়চয়য় লনাংরা
ববয়শয়ষ্টযর প্রর্ম পাি লস লনয় য়িয়র্ লর্য়ক। লস পয়রয়চত হয় য়বয়য়র আয়গই মা হওয়ার মত
আধুয়নকতার সায়র্। নারী-জীবয়নর মূলমন্ত্র লস য়শয়খ লনয় − ছলা, কলা আর লর্াগ।
একিা য়শশু লদয়খ না য়িয়র্য়ত লকউ পড়ায়শানা করয়ছ। যয়দ একজনয়ক সতয বলয়ত লদয়খ
লতা দশজনয়ক লদয়খ য়মর্যা বলয়ত। যারা র্াল মানুষ, য়সিকয়মর জগয়ত তায়দর কপায়ল লকবল
দুয়র্ণাগই লজায়ি। সততা, স্বার্ণহীনতা, আত্মতযাগসহ যাবতীয় মানয়বক মহৎ গুর্াবলীর প্রয়ত
য়বতৃষ্ণার বীজ বুয়ন লদয়া হয় য়নরন্তর। ঐ জগয়ত গরীব মানুয়ষর লকান মূলয লনই। য়বেহীনয়দর
দুিঃয়খর কর্া র্াবা লতা দূয়রর কর্া লশানার সময়ও লনই সমায়জর উপরতলার মানুষয়দর। শীয়ত
কম্পমান মানুষয়দর হয়ত খবয়র লদখায়না হয় − তায়ত সহময়মণতা জয়ন্ম না ; য়নজ লর্য়ক য়কছু
করার ইয়চ্ছ আয়স না। কারর্ লছাট্ট য়শশুর লচাখ র্য়র আয়ছ অলীক কল্পনায়। য়সয়রয়ালগুয়লাত
লদখা দামী বায়ড়, হাল ময়িয়লর গায়ড়, লচাখ েলময়ল কাপড় আর গয়নাগায়ি লমাড়া সুয়খর জীবনই
তার ‘এইম ইন লাইফ’।
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আল্লাহ্র এককয়ত্বর উপর জন্ম লনয়া য়শশু য়িয়র্র পদণায় আল্লাহ্র আসল ধারর্া পায় না।
যীশুর ছয়ব লদয়খ, লদবীমূয়তণর পূজা লদখয়ত পায়। লয আল্লাহ্লক লচায়খই লদখাই যায় না তায়ক য়ক
আর কযায়মরায় ধরা যায় ? য়বয়নাদয়নর জগয়ত তাই ইসলায়মর য়বয়কয়কয়নও কম। যতিুকু য়বয়কায়
তা হল, য়মলাদ-লমানাজাত অর্বা মাজার ধয়র কান্না। প্রর্মিা য়বদ’আত, য়দ্বতীয়িা য়শকণ।
লহ য়পতা, আপয়ন য়ক ময়ন করয়ছন আপনার সন্তান য়বপয়র্ যাবার সবয়চয়য় বড় উপকরর্য়ি
ঘয়র আনবার দায়য় আল্লাহ্ আপনায়ক য়কছুই বলয়বন না ? আপনার সন্তানয়ক নষ্ট করার য়ফ
য়হয়সয়ব আপয়ন মায়স মায়স লয িাকািা য়িশওয়ালায়ক য়দয়চ্ছন এর য়হয়সব লনয়বন না আল্লাহ্ ?
আপয়ন য়ক র্াবয়ছন িাকািা আপনার ? সন্তান আপনার ? দুয়িারই মায়লক আল্লাহ্, আপয়ন
আমানতদার মাি। য়বশ্বাস করয়লন না ? আজ আপয়ন মারা যান, কাল আপনার লছয়ল ‘আপনার’
িাকায়ক তার ‘য়নয়জর’ বয়ল দায়ব করয়ব। আর য়তনয়দন পর কুলখায়ন নায়মর সামায়জক দায়য়ত্ব
লশয়ষ লশাক সামলায়ত মুন্নী-য়শলায়ত সান্ত্বনা খুাঁজয়ব।
লহ মাতা, প্রয়তয়দন ন’িা-পাাঁচিা অয়ফস কয়র আপয়ন লয িাকা কামান তা য়কয়সর য়বয়নময়য়
আসয়ছ লর্য়ব লদয়খয়ছন ? আপনার সংসার য়ক আসয়লই চয়ল না ? লয য়বলায়সতার লখাাঁয়জ হন্য
হয়য় আপয়ন পয়র্ লনয়ময়ছন তা আসয়লই য়ক আপনার সন্তান লচয়য়য়ছল ? নায়ক লস তার মায়ক
কায়ছ লপয়ত লচয়য়য়ছল ? একয়দন আপয়ন বৃদ্ধা হয়বন, চাকয়রও র্াকয়বনা, ‘লছায়ি বহুয়ত’ আর রস
খুাঁয়জ পায়বননা। তখন আপনায়ক যয়দ সন্তায়নরা লবাো জ্ঞায়ন বৃদ্ধােয়ম লরয়খ আয়স তায়দর য়ক খুব
লদাষ লদয়া যায়ব ? দীঘণয়নিঃশ্বাস লফয়ল যয়দ বয়লন : “কত কষ্ট কয়র লতায়দর মানুষ কয়রয়ছ”,
য়নয়শ্চত র্াকুন আপনার লছয়লরা ময়ন ময়ন বলয়ব : “আমায়দর মানুষ করয়ত তুয়ম কষ্ট করয়ন,
রয়হমা বুয়া কয়রয়ছ। আর তুয়ম কষ্ট কয়রছ ৫২ ইয়ঞ্চ োজমা য়িয়র্ য়কয়ন পায়শর বায়ড়র র্াবীর
কায়ছ গবণ করার জন্য”।
ইয়তহায়সর পুনরাবৃয়ে হয়। লছাি লবলায় একিা গল্প পয়ড়য়ছলাম, এক গৃয়হর্ী তার বুয়ড়া
শ্বশুরয়ক লখয়ত য়দত একিা মায়ির সানয়কয়ত। লসিা হিাৎ হাত লর্য়ক পয়ড় লর্য়ঙ্গ লগয়ল বাসার
লছাট্ট লছয়লয়ি য়নয়জর মা’লক ধময়ক উয়িয়ছল : ‘তুয়ম দাদার্াইয়য়র র্ালা লর্য়ঙ্গ লফলয়ল লকন ?
তুয়ম বুয়ড়া হয়ল আয়ম লতামায়ক তখন য়কয়স লখয়ত লদব ?’
লহ আধুয়নক য়পতা-মাতা, আপনার গৎবাাঁধা জীবন লর্য়ক একিু র্ময়ক দাাঁয়ড়য়য় য়চন্তা করুন।
লয য়িয়র্য়ক আপয়ন আপনার সন্তানয়দর বন্ধু, য়শক্ষক, অয়র্র্াবক এবং সয়বণাপয়র বাবা-মা বায়নয়য়
য়দয়য়য়ছন লসও য়কন্তু আপনার অসহায় য়দয়ন এই য়িয়র্য়কই আপনার সন্তান য়হয়সয়ব লরয়খ তার
দায়য়ত্ব পালন করয়ব। আজ লয য়শশু না বুয়ে মুয়খ ‘মা তুয়ম ময়রা’ কর্ািা বয়লয়ছ, লস হয়ত
একয়দন ময়ন ময়ন লজয়ন-বুয়ে-লচয়য় বলয়ব।
আল্লাহ্ ইসলাময়ক আমায়দর জীবয়ন আনার লসৌর্াগয য়দন। মুয়খ মুয়খ নয়, সয়তয সয়তয।

লসামবার, ২৭লশ সফর, ১৪৩২ য়হজয়র
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পাসয়পািণ
ইসলাম লবাোর লতৌয়ফক যখন লর্য়ক আল্লাহ্ য়দয়লন, তখন লর্য়কই য়বয়দয়শ পড়য়ত যাওয়া
য়নয়য় য়নয়জর ময়ধয একিা র্য় কাজ করত, এখনও কয়র। বাংলায়দয়শর মত একিা মুসয়লম প্রধান
লদয়শ লর্য়কও অয়নক সময় হারাম লর্য়ক বাাঁচা যায় না ; কুফর র্ূয়ময়ত লয কাজয়ি অয়নক লবয়শ
কয়িন হয়ব তা আর বলয়ত! তারপয়রও ময়নর ময়ধয সযয়ে লালন করা স্বপ্নিায়ক (য়সিাও আল্লাহ্র
ওয়ায়স্তই) একিা রূপ লদবার জন্য আসয়ল একিা প্রযুয়ক্ত য়শয়খ আসা খুবই জরুরী। য়বষয়য়ি য়নয়য়
পড়ায়শানা কয়র লদখলাম লয চারয়ি লক্ষয়ি কায়ফর লদয়শ সাময়য়ক র্ায়ব অবস্থান করা যায় :
১. বায়র্য়জযর জন্য।
২. য়চয়কৎসার জন্য।
৩. এমন জ্ঞান অজণয়নর জন্য যা মুসয়লম য়বয়শ্ব লনই।
৪. ইসলাম প্রচায়রর জন্য।
লশষ লক্ষিয়ি বায়দ বায়ক প্রয়তযক লক্ষয়িই যত তাড়াতায়ড় সিব মুসয়লম র্ূয়ময়ত লফরত
আসয়ত হয়ব। ইসলাম সম্বয়ন্ধ আমার লয জ্ঞান লসিা য়দয়য় আয়ম ইসলাম প্রচার করব, এমন কর্া
বয়ল মানুষজনয়ক ধাপ্পা য়দয়লও আল্লাহ্লক লতা আর লদয়া যায়ব না। আমার মূল উয়িশ্য যয়দও
য়ছল তৃতীয় লক্ষিয়ি য়কন্তু তায়তও য়কছু সয়েহ আয়ছ। আসয়লই য়ক এমন কায়জর য়কছু য়শখয়ত
পারব ? এ বযাপায়র আল্লাহ্ই র্রসা, য়তয়ন লযন য়কছু লশখার সুয়যাগ লদন। য়কছুিা বাবা-মা’র
প্রতযাশার চায়প, য়কছুিা র্য়বষ্যত দাওয়াহ্ এর সুয়বধায়র্ণ, জাগয়তক প্রযুয়ক্ত য়শখয়ত আয়ময়রকায়ত
পড়য়ত যাব এমনিাই মনয়স্থর করলাম। আয়ময়রকায়ত য়গয়য় ঈমান য়নয়য় র্াকা খুব কষ্টকর।
লসখানকার একজন আয়লম তার এক বক্তয়বয অয়র্বাসী মুসয়লময়দর যা বয়লয়ছয়লন তার সারমমণ :

আমরা যারা এই জাহান্নায়মর গয়তণ জয়ন্ময়ছ তায়দর না হয় একিা য়কছু বলার আয়ছ, য়কন্তু
লতামরা যারা এয়দয়শ অয়র্বাসী হয়য় এয়সছ তারা আল্লাহ্র কায়ছ য়ক জবাব লদয়ব ?
আয়ম জায়ন তার এ কর্ািা অয়নক প্রবাসীরই র্াল লাগয়ব না ; য়কন্তু য়তয়ন আসয়ল লরয়সস্ট
সংগিন ‘ক্লু ক্লযাক্স ক্লযায়নর’ সদস্যও নন, উগ্র লশ্বত জাতীয়তাবাদীও নন। মুসয়লময়দর
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কলযার্ায়র্ণই, তায়দর পরকাল রক্ষায়র্ণই য়তয়ন এ কর্া বয়লয়ছন। প্রর্ম য়বয়শ্ব প্রর্ম মািার
জীবনযািা লয তায়ক িায়ননা লসিা বলাই বাহুলয। য়তয়ন আল্লাহ্র র্য়য় ইসলাম প্রচার করার
য়নয়ময়ে র্ায়কন ওখায়ন, িলায়রর র্ালবাসায় নয়।
যা লহাক আয়ম লতা আর বড় আয়লম নই। ইলম এবং ঈমানও অয়নক কম আমার। তবু
একিা য়সদ্ধান্ত য়নয়য়য়ছলাম লয স্পষ্ট হারাম লর্য়ক আয়ম যর্াসাধয দূয়র র্াকব। য়কছু
ইসলামপন্থীয়দর মত ‘বৃহের স্বায়র্ণর’ য়জয়গর তুয়ল হারায়মর সায়র্ আয়পাস করব না। ইসলাম
আয়ম মায়ন লযন আল্লাহ্র লক্রাধ লর্য়ক বাাঁচয়ত পায়র। আল্লাহ্র অবাধয হয়য়, তায়ক ক্রুদ্ধ কয়র আয়ম
ইসলায়মর নায়ম যাই কয়র না লকন লসিা ইসলায়মর কী কায়জ আসয়ব ? ময়ধয লর্য়ক আয়মই লফাঁয়স
যাব। মন লর্য়ক চাইয়ল আসয়লই আল্লাহ্ একিা পর্ কয়র লদন, হারায়মর সায়র্ আয়পাস করয়ত
হয় না। হয়ত দুয়নয়ায়ত য়কছুিা অসুয়বধা হয়, য়কন্তু দুয়নয়া লতা মুয়ময়নর জন্য কারাগার − য়কছু
অসুয়বধা লতা হয়বই।
এই ক'য়দন আয়গ লময়শন য়রয়িবল পাসয়পািণ বানায়নার জন্য আয়বদন করলাম। যর্ারীয়ত
লগায়য়ো য়বর্াগ লর্য়ক পুয়লশ আসয়লা বাসায়। উয়ন যাবার সময় বাবা উনার সাময়নই বয়ল
য়দয়লন লযন যাওয়া আসার র্াড়ািা য়দয়য় লদই। আয়ম বাসা লর্য়ক লবর হলাম একসায়র্, একিা
কাগজ ফয়িাকয়প কয়র লদব। কাগজিা লদয়ার সময় বললাম :
“লদয়খন আয়ম যখন পাসয়পািণ করার য়সদ্ধান্ত য়নয়য়য়ছলাম তখনই আয়ম য়িক কয়র
লরয়খয়ছলাম লয লর্য়রয়ফয়কশয়ন আসা মানুষয়িয়ক আয়ম একিা বই লদব। বইয়ি হল ‘কায়লমা
তায়য়যবা’ − যার উপর আমরা এখন একিা লকাসণ করয়ছ। আপয়ন শুয়নয়ছন লয আমার বাবা-মা
দুজনই আপনায়ক কনয়র্ন্স য়দয়য় য়দয়ত বয়লয়ছন। য়কন্তু আয়ম আপনায়ক লকান কনয়র্ন্স লদবনা।
আয়ম আপনায়ক এই বইয়ি লদব। আপয়ন পড়য়বন আশা কয়র।”
আলহামদুয়লল্লাহ, র্েয়লাক লরয়গও যানয়ন, বইিা প্রতযাখানও কয়রনয়ন। খায়ল একিু লহয়স
বলয়লন “বইয়য়র লচয়য় র্াল য়গফি আর কী হয়ত পায়র ?” হায়সিা শুকয়না য়ছল য়কনা লস য়বয়বচনা
করব না।
পুয়লশ লর্য়রয়ফয়কশন য়নয়য় আমায়দর অয়র্জ্ঞতা খুব খারাপ। আমার মা’লয়র সরকায়র
চাকয়র স্থায়ী না হয়য় দু’বছর েুয়ল য়ছল য়িয়বর পুয়লশয়ক ঘুষ য়দয়য় খুয়শ না করায়। য়কন্তু এবার ৩০
য়দয়নর বদয়ল ২৬ য়দয়নই যখন আমায়ক জানায়না হল লয পাসয়পািণ হয়য় লগয়ছ তখন বুেলাম
র্েয়লাক আমার সম্পয়কণ লকান লনয়তবাচক ধারর্া লদনয়ন।
ইবাদায়তর অয়ধ্বণক হল তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর র্রসা এবং লসিা হয়ত হয়ব প্রর্ম
লর্য়কই। সব য়কছু কয়র য়বফল হবার পর আল্লাহ্র উপর র্রসা করলাম − এয়ক তাওয়াক্কুল বয়ল
না। আল্লাহ্র আয়দশ-য়নয়ষধ লময়ন চয়ল, তার উপর মন লর্য়ক র্রসা কয়র য়কছু করয়ত চাইয়ল
লসিা করার একিা ববধ পর্ আল্লাহ্ য়িকই লবর কয়র লদন। আমায়ক অয়নক বার য়দয়য়য়ছন।
আপনায়কও লদয়বন।
মঙ্গলবার, ২১লশ সফর, ১৪৩২ য়হজয়র
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একিা লখালা য়চয়ি
আস সালামু আলাইকুম র্াই,
আপয়ন আল্লাহ্, রসুল এবং পরকায়ল য়বশ্বাস কয়রন, আপয়ন আমার মুসয়লম র্াই। তাই,
আপনায়ক এ য়চয়িিা ললখা।
আপয়ন হয়ত য়নয়জয়ক খুব সাধারর্ র্ায়বন, অর্চ জায়নন য়ক বাংলায়দয়শর শতকরা
সাতানব্বুই র্াগ মানুষ লর্য়ক আপয়ন আলাদা ? কারর্ আপনায়ক আল্লাহ্ অর্ণ এবং য়চন্তাশয়ক্ত
দু’লিাই য়দয়য়য়ছন। বায়ক সাতানব্বুই শতাংশ মানুষয়দর একজয়নর কর্া ধয়র। তার দাদা য়ছল
কৃষক, বাবাও তাই। লস য়নয়জ য়রকশা চালায় আর তার লছয়ল বড় হয়য় বড় লজার ওয়য়য়ডং করয়ব।
য়কন্তু লস তুলনায় আপয়ন চমৎকার একিা পায়রবায়রক পয়রয়বশ লপয়য়য়ছন, এে এে য়িম দুধ লখয়য়
বড় হয়য়য়ছন, র্াল স্কুল কয়লয়জ ললখাপড়ার সুয়যাগ লপয়য়য়ছন, কয়ম্পউিার লপয়য়য়ছন,
ইন্িারয়নয়ির লাইন লপয়য়য়ছন। আপনার বাবা-মা আপনার লপছয়ন অয়নক অর্ণ, সময় ও েম
য়বয়নয়য়াগ কয়রয়ছন। আর এতসব য়কছুর ফলাফল − আপয়ন এ য়চয়িিা পড়য়ত পারয়ছন।
একিা মানুয়ষর যয়দ নুযনতম যুয়ক্তয়বাধ র্ায়ক তয়ব লস স্বীকার করয়ত বাধয হত লয এই
পৃয়র্বীয়ত আসায়ত তার লকান হাত য়ছল না। ধরুন এই আয়ম। আয়ম কী বাংলায়দয়শ জন্মাব, না
কয়ঙ্গায়ত − এিা আয়ম য়িক কয়রয়ন। আমার বাবা-মা’র বাৎসয়রক আয় কত হয়ব এিাও আয়ম
জানতাম না। আয়ম সৃয়ষ্টকতণার সায়র্ লকান চুয়ক্তয়ত সই কয়র আয়সয়ন লয আয়ম লছয়ল হব, আমায়ক
এত আইয়কউ লদয়া লাগয়ব, লম্বা-ফসণা বানায়না লাগয়ব, লকান লজয়নয়িক লরাগ র্াকা যায়ব না
ইতযায়দ ইতযায়দ। লক কী হয়ব এিা লবয়ছ লনয়ার ক্ষমতা র্াকয়ল সবাই চাইত ওয়ায়রন বায়ফয়ির
ঘয়র জন্ম য়নয়ত, য়বল লগিয়সর বুয়দ্ধ আর আইনস্টাইয়নর আইয়কউ র্াকত সবারই। লছয়লরা
লদখয়ত েযাি য়পয়ির মত হত, নইয়ল িম ক্রুজ। গায়য়র রং কায়লা এমন কাউয়কই পাওয়া লযত
না। সবাই উসাইন লবায়টর মত লদৌড়াত আর লসয়গণই বুবকার মত লাফাত। য়কন্তু বযাপারিা
এয়কবায়রই তা নয়।
আল্লাহ্ আপনায়ক যা য়কছু য়দয়য়য়ছন, যা য়কছু − সবই তার দয়া, য়নছক দয়া। কমলাপুর
লরলয়স্টশয়নর ঐ ফয়করিার কর্া র্াবুন লতা যার দুই হাত, দুই পা য়কছুই লনই। সকাল লর্য়ক
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সন্ধযাবয়ধ লস মায়িয়ত গয়ড়য়য় য়র্ক্ষা কয়র। আপনার লয আপয়ন, লয সত্ত্বািা তায়ক লদয়খ করুর্া
করয়ছন, লসই সত্ত্বািাও লতা ঐ লদয়হ আিকা পড়য়ত পারয়তা। কাউয়ক য়কছু য়ক বলার য়ছল ? য়কছু
য়ক করার য়ছল ? য়গয়য় লদখুন ঐ য়র্ক্ষুকিা হয়ত য়নয়জর র্াগযয়ক লদাষ য়দয়চ্ছ, অর্চ লস য়ক লর্য়ব
লদয়খয়ছ লসই প্রয়তবন্ধীিার কর্া লয এই পৃয়র্বীর য়কছুই লবায়ে না, য়নয়জ লর্য়ক লস য়কছুই করয়ত
পায়র না, য়র্ক্ষািাও না! আপয়নও লতা অমন হয়ত পারয়তন, পারয়তন না ? য়বষয়য়ি য়ক এমন লয,
জয়ন্মর আয়গ স্রষ্টায়ক য়কছু ঘুষ য়দয়ল হাত-পা-মার্া-সম্পদ সব য়িক-িাক পাওয়া যায়, আর না
য়দয়ল র্ায়গ কম পায় ? না র্াই, আল্লাহ্ লকান য়কছুর মুখায়পক্ষী নন।
যারা গরীব হয়য় জয়ন্ময়ছ তায়দর য়ক আল্লাহ্ কম র্ালবায়সন লদয়খ য়বেহীন পয়রবায়র জন্ম
য়দয়য়য়ছন ? না র্াই, স্রষ্টা য়কন্তু এই ববষময খায়মাকাই কয়রনয়ন। আপনায়ক এ সব য়কছু য়দয়য় আর
ঐ য়র্খারীিায়ক য়কছুই না য়দয়য় আল্লাহ্ পরীক্ষা য়নয়চ্ছন আপনার, আপয়ন ঐ য়র্খারীর জন্য য়ক
কয়রন। আপনার অঙ্গ-লসৌষ্ঠব, আপনার লমধা, আপনার সম্পদ − যা য়কছু আপনার আয়ছ, যা
আপনার ময়ন একিু র্াল লাগার আয়বশ আয়ন, তা য়দয়য় আপয়ন অন্য সবার লর্য়ক য়নয়জয়ক একিু
আলাদা র্াবয়ত র্ালবায়সন − এগুয়লা আপনার নয়। এগুয়লা আপনায়ক আপনার প্রর্ু লকান
য়কছুর য়বয়নময় ছাড়াই য়দয়য়য়ছন, লস্রফ দয়া কয়র য়দয়য়য়ছন।
মানুয়ষর একিা আরয়ব নাম ইনসান। এর একিা অর্ণ লয র্ুয়ল যায়। আমরা লযময়ন
বাতায়সর সাগয়র িুয়ব লর্য়কও র্ুয়ল যাই বাতাসয়ক ; লতময়ন আল্লাহ্র অনুগ্রহয়কও আমরা র্ুয়ল
যাই, র্ুয়ল র্ায়ক।
আয়ম জায়ন আপয়ন য়চন্তাশীল মানুষ। আয়ম জায়ন আপয়ন সতয র্ালবায়সন, তা খুাঁয়জ লবড়ান।
আয়ম জায়ন আপয়ন দায়িক নন, সতয উদ্ভায়সত হয়ল আপয়ন মার্া লপয়ত লময়ন লনন। আয়ম জায়ন
আপয়ন চান এ লদয়শ, এ পৃয়র্বীয়ত ইসলায়মর শাসন প্রয়তয়ষ্ঠত লহাক। আয়ম য়বশ্বাস কয়র আপয়ন
যর্াসাধয ইসলাম মানার লচষ্টা কয়রন। আয়ম লদয়খয়ছ আপয়ন অন্যয়দর ইসলাম লবাোন,
ইসলায়মর হয়য় ললয়খন, ইসলাম য়নয়য় কর্া বয়লন। তাই আয়ম সাহস কয়র আপনায়ক বলয়ছ,
আপনার সব য়কছু এত অগর্ীর লকন র্াই ? আপনার পায়শর রাস্তায়ত লয পয়রবারিা র্ায়ক তায়ক
এক লবলা লখয়ত য়দয়ত এত লজ্জা পান লকন র্াই ? তায়ক আল্লাহ্ সম্পয়কণ ইসলাম য়বষয়য় দু’লিা
কর্া লকন বয়লন না ?
র্াই, আয়ম য়বশ্বাস কয়র আপয়ন আপনার মত আল্লাহ্র আয়রকিা দাসয়ক তার দায়রয়ের
কারয়র্ অবয়হলা কয়রনয়ন, র্ুয়ল যানয়ন। লয ললাকিার লপয়ি খাবার লনই তায়ক য়ময়ছল কয়র
ইক্বামায়ত দ্বীন লবাোয়না যায় না র্াই। লয ময়হলািা শীয়তর কাপয়ড়র অর্ায়ব তার নবজাতকয়ক
লচায়খর সাময়ন মরয়ত লদয়খ তার কায়ছ ইসলায়ম য়খলাফা প্রয়তষ্ঠার ঐ লপাস্টায়রর একিুও দাম
লনই র্াই। র্ারত আমায়দর দখল কয়র লনয়ব নায়ক আমায়দর লসনাবায়হনীয়ক ধ্বংস কয়র লদয়ব
তায়ত গরীব মানুষয়দর একিুও যায় আয়স না।
আপনায়ক প্রতযন্ত চয়রর ঘিনা বয়ল শুনুন, গল্প না সয়তয কর্া। য়খ্রস্টান য়মশনায়ররা র্ুখানাঙ্গা মানুষয়দর দু’লিা লখয়ত য়দয়চ্ছ, কাপড় য়দয়চ্ছ আর প্রশ্ন করয়ছ : ‘ঈসা লতা জীয়বত নবী
আল্লাহ্র কায়ছ র্ায়ক, আর মুহাম্মদ লতা মরা নবী − এখন লকান নবীয়ক মানবা বল ?’
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দীনহীন এ সকল মানুষয়দর য়খ্রস্টান বায়নয়য় এরা র্ারত লর্য়ক আমদানী করা গরুর মত
য়বয়শষ এক য়সল লময়র য়দয়চ্ছ পুরুষয়দর রায়ন আর লময়য়য়দর বুয়ক। লস য়সল লদয়খয়য় মরার পর
মুসয়লয়মর কবর লর্য়ক তুয়ল য়খ্রস্টানয়দর লগারস্থায়ন কবর য়দয়চ্ছ − কবয়রর সংখযা যত বাড়য়ব,
সাফলয তত লবয়শ। আর আপয়ন র্াই সরকারয়ক গায়ল য়দয়ত বযস্ত। কপি আয়তাঁল নায়স্তকয়দর
লমাকায়বলা করয়ত করয়ত আপয়ন অয়স্থর হয়য় লগয়লন। আর এয়দয়ক লালময়নরহাি শহয়র গরীব
মুসয়লয়মর বাচ্চায়ক অংক কয়রয়য়, এয়বয়স পয়ড়য়য় পােীরা লেন ওয়াশ করয়ছ, মুসয়লম য়শশু
য়খ্রস্টান হয়য় লবয়ড় উিয়ছ।
উেরবয়ঙ্গ মানুষ শীয়ত কাাঁপয়ছ, কী পয়রমার্ শীত আপয়ন কল্পনাও করয়ত পারয়বন না
র্াই। য়বশ্বাস না করয়ল এবারকার ছুয়িয়ত লসন্ি মায়িণন না য়গয়য় একিু রংপুর যান। ক’জন বন্ধু
য়ময়ল দশজয়নর কাছ লর্য়ক চাাঁদা তুয়ল য়কছু কম্বল য়কয়ন য়নয়য় যান। লছাঁড়া-ফািা না, য়কছু র্াল
শীয়তর কাপড় য়নয়য় যান। লদবার সময় তায়দর বলুন লয, আপয়ন লসখায়ন য়নবণাচন করয়ত চান না,
শুধু আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্ট চান। আপয়ন লতা লসই মুসয়লম যার সম্পয়কণ আল্লাহ্ কুরআয়ন বয়লয়ছন :

আর তারা খাবায়রর প্রয়ত র্ালবাসা সয়ত্ত্বও দয়রে, য়পতৃহীন এবং বেীয়দর লখয়ত লদয়।
তারা বয়ল : আমরা লতামায়দর খাবার য়দয়চ্ছ লকবল আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্টর জন্য, আমরা লতামায়দর
লর্য়ক না লকান প্রয়তদান চাই, না চাই লকান কৃতজ্ঞতা। ১
আপয়ন লছাঁড়া কাপড় পয়ড় র্াকা মানুষগুয়লায়ক বলুন আমায়দর নায়ব (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) পয়রখার যুয়দ্ধ মরুর্ূয়ময়ত এমনই শীয়তর রায়ত িকিক কয়র লকাঁয়পয়ছন। তায়দর
জায়নয়য় য়দন মুসয়লম জায়তর সবণয়েষ্ঠ প্রজয়ন্মর মানুষগুয়লা মরুর্ূয়ময়ত গায়ছর শুকয়না পাতা লখয়য়
লর্য়কয়ছন, ছাগয়লর য়বষ্ঠার মত মলতযাগ করয়তন। তায়দর ইসলাম লবাোন, তায়দর সবর করার
মযণাদা লবাোন।
সুের ফ্ল্যায়ি লর্য়ক আর র্রয়পি লখয়য় তত্ত্ব কপচায়না লতা মুসয়লয়মর কাজ না র্াই,
মুনায়ফয়কর কাজ। য়কন্তু আপয়ন লয লকন ঐ দুয়নয়ায়ত য়নয়জয়ক বেী কয়র লরয়খয়ছন তা আয়ম
বুেয়ত পায়র না। সুসয়জ্জত অয়ফস আর দামী গায়ড়য়ত বয়স আপয়ন সময় পার কয়র য়দয়চ্ছন আর
েযাক প্রাইমারী স্কুল খুয়ল পড়ায়চ্ছ আর বাচ্চায়দর য়িয়ফন য়হয়সয়ব য়বস্কুি লখয়ত য়দয়য় বলয়ছ :
“আল্লাহ্ খাবার লদন এিা বায়জ কর্া, খাবার লদন স্কুয়লর য়দয়দময়র্”
র্াইয়র আপয়ন য়জহায়দ য়নয়জর জীবন ক্বুরবানী য়দয়ত প্রস্তুত, আলহামদুয়লল্লাহ ; য়কন্তু য়নয়জর
য়বলায়সতািায়ক একিু ছাড় য়দয়ত পারয়লন না ? একিু গ্রায়ম যান, একিা বাচ্চায়দর স্কুল লদন,
তায়দর সতয ধমণিা লশখান। য়রয়যয়কর মায়লক আল্লাহ্, য়তয়ন আপনার সম্পদ কমায়বন না। আপয়ন
এখন যা খান পরপায়র আয়রা র্াল খায়বন। আপয়ন এত র্াল মুসয়লম, আপয়ন ইহকায়লর
লরাশনাই লর্য়ক আল্লাহ্র ওয়ায়স্ত মুখ ঘুয়রয়য় য়নয়ত পারয়বন না ? আপয়ন না পারয়ল লক পারয়ব
বয়লন ? আল্লাহ্র কায়ছ য়কয়সর য়বয়নময়য় মুয়ক্ত চাব আমরা বলুন লতা ? য়কয়ামায়তর মায়ি আল্লাহ্র
সাময়ন দাাঁয়ড়য়য় বলয়ত পারব এমন য়ক আত্মতযাগ করলাম জীবয়ন ?
১
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র্াই, আপয়ন আপনার লদয়শর বায়ড়য়ত যান। লসখায়ন এমন মানুষ না র্াকয়ল আপনার বন্ধুর
লদয়শর বায়ড়য়ত যান। আপনার এমন বন্ধুও যয়দ না র্ায়ক তাহয়ল আপনার অয়ফয়সর য়পয়ন,
আপনার বাসার দায়রায়ায়নর গ্রায়মর বায়ড়য়ত যান। হতদয়রে মানুষগুয়লায়ক একিু লবাোন লয,
“লতামায়দর পায়শ লতামায়দর মুসয়লম র্াই-লবায়নরা আয়ছ। লতামরা অর্ায়বর তাড়নায় ধমণ য়বয়ক্র
কর না, আমরা লতামায়দর সাহাযয করব।”
র্াই, আয়ম মন লর্য়ক চাই আপয়ন সাধারর্ মানুয়ষর সায়র্ লময়শন। তায়দর সাহাযয কয়রন।
ইন্িারয়নয়ি ধয়মণর কর্া বলার অয়নক ললাক আয়ছ, য়কন্তু য়রকশাওয়ালায়ক বলার লকউ লনই,
গায়মণন্িস েয়মকয়ক বলার লকউ লনই, র্ূয়মহীন র্বঘুয়রয়ক বলার লকউ লনই। য়বশ্বাস কয়রন র্াই,
আজ রায়ত আপয়ন মারা লগয়ল আপনার পয়কয়ির িাকািাও অন্য মানুষ র্াগার্ায়গ কয়র লনয়ব,
আপনার সবয়চ আপনজয়নরাই লনয়ব। য়নয়জর জন্য যয়দ য়কছু রাখয়ত চান, আল্লাহ্র বযাংয়ক জমা
রায়খন, মানুষয়ক সাহাযয কয়রন। এিা দান না, য়র্ক্ষা না। এিা গরীব মানুয়ষর হক যা আল্লাহ্
আপনার সম্পয়দ লরয়খয়ছন। আল্লাহ্ দয়া কয়র যয়দ কয়জণ হাসানা য়হয়সয়ব কবুল কয়রন লতা আপয়ন
আয়খরায়ত লবাঁয়চ লগয়লন।
আয়ম, আপনায়দর এ অধম র্াই, আয়রা য়কছু র্াইয়য়র সায়র্ যায়চ্ছ লালময়নরহাি।
লচয়য়য়চয়ন্ত য়কছু িাকা লপয়য়য়ছ, তা য়দয়য় কম্বল য়কনয়ছ। জায়ন না এক গ্রায়মর ললাকয়দরই য়দয়ত
পারব য়কনা। আমরা যায়দর সায়র্ পাল্লা য়দয়চ্ছ লসই য়মশনারীয়দর অয়নক িাকা। ওরা অয়নক র্াল
খাওয়ায়, অয়নক য়কছু লদয়। আমায়দর সম্বল শুধু আল্লাহ্র লদয়া সতযিা। লসিাই ওয়দর বলয়ত
যায়চ্ছ। কম্বলগুয়লা ঘুষ না, চক্ষুলজ্জায় লদয়া। আমায়দর গায়য় য়তন পরত র্াকয়ব, ওরা লছাঁড়া লগয়ঞ্জ
পয়ড়। যয়দ লকান মা বয়ল বয়স বাবারা গত বছর কম্বলিা লপয়ল আমার বাচ্চািা লবাঁয়চ লযত, তখন
মুখ লকার্ায় লুকাব জায়ন না।
র্াই, ইসলাম প্রচায়রর দায়য়ত্ব য়ক খায়ল লমাল্লায়দর ? ি. জায়কর নায়য়য়কর ? আপনার এত
জ্ঞান, য়বে তাহয়ল য়ক কায়জ লাগল ? যতিা সিব বযয়ক্তগতর্ায়ব দান এবং দাওয়াহর কায়জ যুক্ত
হন র্াই। যয়দ িাকা লদবার সামর্ণয আল্লাহ্ না লদয়, তাহয়ল দুই রাকাত নামায পয়ড় আল্লাহ্র
কায়ছ মন লর্য়ক দু’আ কয়রন ঐ গয়রব ললাকগুয়লায়ক লযন ইসলায়মর দাওয়াত পায়। আল্লাহ্ লযন
ওয়দর আয়র্ণক স্বাচ্ছলতা এয়ন লদন। লযন আল্লাহ্ ওয়দর আর আমায়দর সবাইয়ক য়হদায়াত
কয়রন। আর এই আয়বদনিা আপনার মুসয়লম র্াই-লবানয়দর কায়ছ পায়িয়য় লদন। আমায়দর
মুসয়লম র্াই-লবানয়দর ঘুমন্ত য়বয়বকিায়ক একবার হয়লও িায়কন। আল্লাহ্র ওয়ায়স্তই িায়কন।
ইয়ত,
আপনার এক নগর্য মুসয়লম র্াই
য়ব.ে: পুয়রা য়চয়িিা র্াইয়দর উয়িশ্য কয়র ললখা হয়লও এর মায়ন এই না লয, লবানয়দর
আল্লাহ্র সাময়ন দাাঁড়ায়ত হয়ব না। লবানয়দর মন অয়নক লবয়শ বড় হয়। তারাও সাধযমত য়কছু
করয়বন এই য়বশ্বাস রায়খ।

শয়নবার, ৫ই মুহাররাম, ১৪৩২ য়হজয়র
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লচাখ ধাাঁ ধায়না রাত

২৫ নয়র্ম্বর, ২০১০। চীন-বমিী সয়ম্মলয়ন আয়য়ায়জত হয়চ্ছ বায়িক্সয়পা নাইি। সাংস্কৃয়তক
অনুষ্ঠায়নর শুরু কলকাতার লমানায়ল িাকুয়রর “যারা যারা িাচ্ য়ম িাচ্ য়ম ... য়কস য়ম, য়কস য়ম”
গানয়ি য়দয়য়। য়বয়দশী লক্রতায়দর চমৎকারর্ায়ব একিা ‘বাতণা’ লপৌয়ছ লদয়া হল শুরুয়তই।
সাদামুয়খা ইউয়রাপীয়ান আর লালমুয়খা আয়ময়রকানরা য়হয়ে না বুেয়লও ‘িাচ্’ আর ‘য়কস’ লতা
লবায়ে য়নশ্চয়ই। এরপর অয়নকগুয়লা চিুল য়হয়ে য়সয়নমার গান গাওয়ার ফাাঁয়ক ‘বাংলায় য়নয়জর
অনুর্ূয়ত লশয়ার’ কয়র য়দয়দ আমায়দর ধন্য কয়রন, বাংলা র্াষায়ক চরম সম্মান লদখান!
আ ময়র বাংলা র্াষা!
এরপর “ইয়া আয়ল” গান লগয়য় জুয়বন গাগণ উপয়স্থত দশণকয়দর য়শকণ, যা আল্লাহ্র দৃয়ষ্টয়ত
সবয়চয়য় গয়হণত অপরাধ, তার তায়লম লদন। ললনায়দর বাহুলগ্না হয়য় ইসলায়মর চতুর্ণ খয়লফা
আয়ল (রািঃ) লক লিয়ক বলা হয়চ্ছ : ইয়া আয়ল, আমায়দর মদদ কর। আমরা লযন এবার অয়নক
িাকার অিণার পাই বায়ারয়দর কাছ লর্য়ক।
মাবর্িঃ ! মাবর্িঃ !!
অতিঃপর নানা জুয়ি পয়রয়বয়শত ‘আইয়িম সং’। তায়ত য়ক লদখায়না হয় ? বাজায়রর (পড়ুন
বয়লউি বাজার) লময়য়য়দর য়কছু বাজায়রর লছয়লয়দর সায়র্ উিাম নাচানায়চ আর গা ঘষাঘয়ষ। এই
য়জয়নস ‘গীতমালা’ য়শয়রানায়ম য়সয়ি আকায়র রাস্তার য়কনায়র য়বয়ক্র হয়। লবচার সময় পুয়লশয়ক
ঘুষ য়দয়ত হয় ফুিপায়র্র হকারিায়ক। আর যখন গীতমালা লাইর্ লদখায়না হয় অয়িয়িায়রয়ায়ম,
তখন বাইয়র পুয়লয়শর কায়লা জামা পড়া বড়দারা কুো হায়ত পাহারা লদয়।
বুেয়ল লহ ফুিপায়র্র পনণ য়সয়িওয়ালা, লতামায়দর যয়দ অয়নক িাকা র্াকত, লতামরা যয়দ
নীল ছয়ব বায়নয়য় বাইয়র রফতায়ন করয়ত পারয়ত, লতামায়দর যয়দ ‘য়বয়পএমইএ - বাংলায়দশ পনণ
মযানুফাকচারার এন্ি এক্সয়পািণারস এয়সায়সয়য়শন’ র্াকত ; তাহয়ল লতামায়দর নাইয়ির খবরও
আমরা ‘প্রর্ম আয়লায়ত’ ছাপাতাম। য়শয়রানাম য়দতাম − “লচাখ ধাাঁধায়না রাত”। গা-লখালা, পালখালা ছয়বসহ য়ফচারিা আয়গর পাতায় ধষণয়র্র য়শকার লময়য়িার খবরিায়ক বযঙ্গ কয়র হাসত।
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এই না হয়ল বদয়ল লদওয়া ?
এরপর ফযাশন লশা। লদশ এয়গয়য় যায়চ্ছ বয়ল কর্া। ফযাশন য়িয়র্র লয অেীলতা য়নয়য়
আমরা য়ছ য়ছ করতাম, তা এখন লখাদ লসানার বাংলায়! শুধু য়ক তাই ? আমায়দর িযাাঁয়ক এখন এত
লজার হয়য়য়ছ লয, আমরা র্ারতীয় ময়িল র্াড়া খায়িয়য় কযািওয়াক করাই। বাংলায়দয়শর বতয়র
লপাশাক য়দয়য় লদশী নারীয়দর না-ঢাকা তনু লদয়খয়য় য়বয়জএমইএ য়বয়দশীয়দর সস্তা দায়ম খাসা
মাল য়বয়ক্র করয়ত লচয়য়য়ছ। ছাপান্ন লকায়ি িাকার অন স্পি-ফরমায়য়শ লপয়য়য়ছও তারা।
তায়লয়া ! তায়লয়া !!
লকউ হয়ত আমায়ক কয়ষ ফান্িায়মন্িায়লস্ট-লিয়রায়রস্ট বয়ল গায়ল য়দয়য় বলয়ব, “নালায়য়ক!
তুই বুয়েস না এিা য়বয়দশীয়দর পরার জন্য, আমায়দর মা-লবানয়দর জন্য না।” আয়ম আসয়লই
বুয়ে না। আয়ম লযিা য়নয়জর জন্য চাই না, লসিা অয়ন্যর জন্য চাইব − এিা লতা ইসলাম আমায়ক
লশখায়য়ন। এিা লতা য়বধমণীয়দর ববয়শষ্টয। র্ারতীয়রা সীমায়ন্ত শ’লয় শ’লয় কারখানায়ত লফয়ন্সয়িল
বতয়র কয়র বাংলায়দয়শ পাচার করার জন্য, অর্চ ওয়দর বাজায়র পুয়লশ তা ঢুকয়ত লদয় না।
ইহুয়দরা ময়ন কয়র, তারা ছাড়া অন্য লয কাউয়ক িকায়না ধমণীয় কতণবয। কয়পণায়রি জগয়তর
অয়ধকাংশ লশাষর্ আর বািপারী ইহুয়দয়দর আয়বষ্কার। বযবসার স্বায়র্ণ লয এরা য়ক করয়ত পায়র,
তা আমায়দর লদয়শর গযাস-লতয়লর লকাম্পায়নগুয়লায়ক লদখয়ল য়ক লবাো যায় না ? আমায়দর
মাগুরছড়ার গযাস দু’মাস ধয়র জ্বায়লয়য়-পুয়ড়য়য় লশষ কয়র, আবার আমায়দর য়বরুয়দ্ধ মামলা কয়র!
আমরা, নামমাি মুসয়লমরা আজ এয়দর অনুসরর্ করয়ছ। আমরা এমন লপাশাক বানায়চ্ছ যা
নায়ক আমরা পড়ব না, য়বয়দশীরা পড়য়ব। পয়শ্চমা সমায়জ নারীয়দহ য়বয়ক্রয়যাগয পর্য, ওরা কম
লপাশাক পড়য়তই পায়র। য়কন্তু আাঁয়িা-সাাঁয়িা-খায়িা এসব লপাশাক পড়ল বাংলায়দশী আর র্ারতীয়
ময়িলরা। আচ্ছা, তাও লময়ন য়নলাম। ঐ রায়ত ক’জন য়বয়দশী খয়ির আর ক’জন লদশী বযবসায়ী
য়ছল ঐ হলরুয়ম ? য়বয়দশীরাই যয়দ মূল লক্ষয হয়য় র্ায়ক তাহয়ল এ লদয়শ এই অনুষ্ঠান করার
মায়ন কী ?
ধন্যবাদ সরকারয়ক। প্রয়তবার লশরািয়নর বলরুয়ম লয লনাঙরায়মিা হত তা আয়রা বড়
পয়রসয়র ছয়ড়য়য় য়দয়ত সহায়তা করায়। ধন্যবাদ সরকারয়ক লপয়িায়া পুয়লশ বায়হনী য়দয়য় ঈয়দর
আয়গ সাহাযয করায়। েয়মক নায়মর ফয়কর-ফয়করর্ীগুয়লায়ক নতুন কািায়মায়ত লবতন আর ঈয়দর
লবানাস লদয়া লায়গয়ন লদয়খই লতা এত ‘গয়জণয়াস’ একিা আয়য়াজন করা লগয়ছ।
য়বয়শষ ধন্যবাদ প্রাপয ইসলায়ম বযাংক বাংলায়দশ য়লয়ময়িয়ির। আল্লাহ্ ও তার রসুয়লর
য়বরুয়দ্ধ যুদ্ধ করাই যায়দর মূলনীয়ত লসসব সুয়দ বযাংক এসব অেীল লনাংরা অনুষ্ঠানয়ক সমর্ণন
করয়ব লসিাই স্বার্ায়বক। য়কন্তু ইসলায়ম শয়রয়া লমাতায়বক পয়রচায়লত − এই দায়ব কয়র যখন
মুসলমায়নর বাচ্চারা এমন জঘন্য একিা আয়য়াজয়নর লকা-িাইয়িল স্পন্সর হয় তখন আমার
লজ্জায় মার্া য়নচু হয়য় আয়স। আর কত িাকা দরকার এয়দর ? য়তজারায়তর স্বায়র্ণ আর কত
আয়পাস করয়ব এরা ? আর কত ধমণ য়বয়ক্র করয়ব ? আর কত আল্লাহ্র দুশমনয়দর পা চািয়ব ? পা
লচয়ি লতা কুকুর হাড় পায়, সম্মান পায় না। একিা হায়ড়র দাম ক’িা লায়র্য়ত লশাধ হয়ব তা
য়হয়সব করার সময় য়ক এখয়না আয়সয়ন ?
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বাংলার লময়য় প্রীয়তলতা ফুলহাতা জামা আর সাধায়সয়ধ শায়ড় পয়ড় য়েয়িশ বায়নয়ায়দর
তাড়ায়ত অস্ত্র ধয়রয়ছয়লন। আজ লসই বাংলার লময়য়রা প্রয়মায়দনী হয়য় সারা শরীর খুয়ল আময়ন্ত্রত
য়বয়দশী বায়নয়ায়দর য়বয়নায়দত করয়ছ। একােয়র যারা আমায়দর মা-লবানয়দর পায়কয়দর হায়ত
আয়মাদ-ফূয়তণ করয়ত তুয়ল য়দয়য়য়ছল তায়দর আমরা গাল লদই রাজাকার বয়ল। য়বয়জএমইএ −
এর মার্ায়দর অবশ্য তা বলার স্পধণা রায়খনা। লদশী লদহ য়দয়য় য়বয়দশী প্রর্ুর ময়নারঞ্জন করা
হয়য়য়ছ লতা কী হয়য়য়ছ ? আপয়স লতা হয়য়য়ছ! ময়িলয়দর এবং য়বয়দশী লক্রতায়দর
‘সফরসয়ঙ্গনী’লদর উপযুক্ত পায়রেয়মক লদয়া হয়য়য়ছ বয়ি!
লহ গায়মণন্িস কমণী লবান! তুয়ম লসলাই লময়শয়ন রক্ত পায়ন না কয়র যয়দ একিু শরীর লবচয়ত
য়শখয়ত!
আল্লাহ্! লতামার বতয়র করা মানুষ নায়মর এই লরাবিয়দর ময়ধয যয়দ মানয়বকতায়বায়ধর
য়ছয়িয়ফাাঁিা লর্য়ক র্ায়ক, তয়ব তায়দর তুয়ম একিু লচাখ খুয়ল দুয়নয়ািা লদখার ক্ষমতা দাও। চীন
বমিীর লচাখ ধাাঁধায়না রায়তর লরাশনাই লাগা লচাখগুয়লা লযন একবার আগারগাাঁও বয়স্তর লছাঁড়াতযানা পড়া ফয়করর্ী আর তার ন্যাংিা লছয়লিায়ক লদখার মত কয়র লদখয়ত পায়।
লদাহাই আল্লাহ্ লতামার, মাি একিাবার লদখয়ত দাও।

শুক্রবার, ২৭লশ যুলয়হজ্জা, ১৪৩১ য়হজয়র
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য়নয়ম লময়ন লশখা

আল্লাহ্র পরম কৃপায় আমার লছািয়বলা লর্য়ক লবয়ড় ওিা খুব ধায়মণক একিা পয়রয়বয়শ।
অর্চ অনাসণ ফাইনাল লদবার আয়গ আয়ম ‘ইসলাম মায়ন আসয়ল কী’− এ য়বষয়য়ি সয়তযকার অয়র্ণ
বুেয়ত পায়রয়ন। কয়লজ-য়বশ্বয়বদযালয় জীবয়ন আয়ম য়ছলাম চারপায়শর ‘আধুয়নক/র্াল’
মুসলমানয়দর মতই। নামায পয়ড়, লরাযা রায়খ, ধমণ য়নয়য় তত্ত্ব কপচাই। সুকুমার ময়নাবৃয়ের
য়বকাশাকায়ঙ্খ কয়র য়শয়ল্পর সায়র্ মাখামায়খ। চলয়চ্চি, য়চিকলা, র্াস্কযণ, ফয়িাগ্রায়ফ, গান,
উপন্যাস, কয়বতা, লছািগল্প − লকানিা চাই ? লছািয়বলা লর্য়ক লগাগ্রায়স পড়ার স্বর্াবিায়ক য়নয়য়
য়গয়য়য়ছলাম একায়িয়মক ললয়র্য়ল। য়ফল্ম এয়প্রয়সয়য়শন, আিণ এয়প্রয়সয়য়শন, ফয়িাগ্রায়ফ ইতযায়দ
লযিার লকাসণ লয সময় পাওয়া লযত আয়ম লসিায়ত ঢুয়ক পড়তাম। সায়িণয়ফয়কয়ির ললায়র্ না,
জানার তায়গয়দ খুব আগ্রহ য়নয়য় ক্লাস করতাম, পড়তাম, নানা প্রদশণনীয়ত য়গয়য় যা য়শখলাম তা
য়ময়লয়য় লদখতাম।
একজন আদশণ লরয়নসাাঁমযান হবার লচষ্টায় মে আয়ম য়সয়স্টমযায়িকায়ল এয়গয়য় লযয়ত লযয়ত
য়বশ্বয়বদযালয় জীবয়নর লশষবয়ষণ এয়স আয়বষ্কার করলাম লয, আমার যা য়নয়য় সবয়চয়য় লবয়শ
আগ্রহ, যা য়নয়য় সবয়চয়য় লবয়শ কর্া বয়ল, তকণ কয়র, লসই ইসলাম য়নয়য় আমার লকান প্রায়তষ্ঠায়নক
পড়ায়শানা লনই!
প্রায়তষ্ঠায়নক পড়ায়শানা য়বষয়য়ি কী ? প্রাচীন র্ারয়তর য়বদযায়শক্ষার লয ছয়বিা আমায়দর
লচায়খ র্ায়স তায়ত য়শষ্য গুরুগৃয়হ অবস্থান কয়র শাস্ত্র য়শখত, বযাখযাও য়শখত, জীবন-যাপয়ন তার
প্রয়য়াগও য়শখত। সম্রাি কুমারগুি লয নালো য়বহার গয়ড় তুয়লয়ছয়লন তায়ত এরকম অয়নক গুরুয়শষ্য একসায়র্ র্াকয়ত পারয়তন, এিায়কই পৃয়র্বীর প্রাচীনতম য়বশ্বয়বদযালয় বয়ল ময়ন করা হয়।
সারা পৃয়র্বীয়ত ‘একায়িয়মক এিুয়কশন’ বলয়ত লবাোয় লকান য়বষয়য়র উপর একিা য়নয়দণষ্ট
য়সয়লবাস ঐ য়বষয়য় দক্ষ য়শক্ষয়করা পয়ড়য়য়-বুয়েয়য় লদয়বন, তারপর ছািরা য়শক্ষািা কতিুকু গ্রহর্
করয়ত পারল তা পরীক্ষা কয়র লদখয়বন।
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লময়িকযাল কয়লয়জ হবু িাক্তারয়দর পাাঁচ বছর ধয়র য়সয়লবাস লশষ করয়ত হয়, ললকচার
নায়মর িচণার সহ্য করয়ত হয়, লাশ কািয়ত হয়। এরপর আবার কাগয়জ-কলয়ম পরীক্ষা য়দয়ত হয়,
হায়ত-কলয়ম য়দয়ত হয়, মুয়খ য়দয়ত হয়। সবয়কছুয়ত পাশ কয়র এময়বয়বএস এর সনদ হায়ত লপয়ল
তয়বই িাক্তারী য়বদযা জায়হর করার অনুময়ত লময়ল।
য়কন্তু লপাড়ার বঙ্গয়দয়শ ইসলাম এমনই এক য়বদযা যায়ক ফুিপায়র্র মলয়মর য়ফয়রওয়ালা
লর্য়ক আদু-আপু প্রধানমন্ত্রী অবয়ধ সবাই পািায় য়পয়ষ ফয়তায়া লবর কয়র জনগয়র্র কায়ছ য়বতরর্
কয়র। আপামর জনসাধারর্ − মাওবাদী ছাি, বায়র্জয বযবস্থাপনার য়শক্ষক, সুয়দ বযায়ের
পয়রচালক, অবসরপ্রাি আমলা, সাজণন িাক্তার, লিয়লয়ফায়নর ইয়ঞ্জয়নয়ার, ‘কাসুয়ি য়জয়েয়গ’-প্রার্
গৃহবধূ − কায়রা হাত লর্য়কই ইসলাম য়নস্তার পায় না। প্রায় সবার লেয়নই ওয়হ আয়স এবং লসিা
বযবহার কয়র ‘ইসলাম কী’ − এ বযাপায়র য়নজস্ব য়র্ওয়র তারা দাাঁড় করান এবং এই য়র্ওয়রিাই
ইসলায়মর নায়ম প্রচার করয়ত ললয়গ যান।
একজন ইয়তহাসয়বদ অয়নক য়কছু জানয়লও কখয়না ‘কযান্সার লরায়গ এময়িএক্স- এর
র্ূয়মকা’ য়নয়য় আড্ডায় জ্ঞানগর্ণ বক্তৃতা লদন না, পয়িকায়তও ললয়খন না। আবার লদয়শর সবয়চয়য়
বড় িাক্তার সম্রাি শশাে য়কর্ায়ব রাজয শাসন করয়তন, লস য়বষয়য় শয়খর বয়শ পড়ায়শানা কয়র
লফলয়লও লসিা য়নয়য় লসয়মনার লদন না। কারর্িা খুব স্পষ্ট − য়তয়ন জায়নন তার লকানিা য়নয়য়
কর্া বলা সায়জ, লকানিা য়নয়য় কর্া বলা সায়জ না। অর্চ ইসলাম য়বষয়য় কর্া বলার সময় এই
ঔয়চতযয়বাধিুকুর ধার আমরা এয়কবায়রই ধায়র না। ইসলায়মর বযাপায়র য়কছু বলবার অর্য়রয়ি
আমায়দর আয়ছ য়কনা এ য়চন্তা দূয়র র্াক, কুরআয়নর লয আয়াতয়ির অনুবাদ উদ্ধৃত করলাম − তার
তাফয়সরিুকু লয আয়গ পয়ড় লনয়া উয়চত য়ছল লসিাই আমরা কয়র না। আর হায়দয়সর লক্ষয়ি তার
শুদ্ধতার য়বচার এবং শুদ্ধ হয়ল তার ‘শারহ্’ বা বযাখযা লয কত গুরুত্বপূর্ণ লসিা সম্পয়কণ আমায়দর
লবয়শর র্ায়গরই লকান ধারর্া লনই।
ফলাফল : ‘অল্প য়বদযা র্য়ংকারী এবং তার প্রয়য়ায়গ মহামারী’। আমরা কুরআয়নর য়কছু
আয়াত এবং য়কছু য়বয়ক্ষি হায়দস বযবহার কয়র ইসলাম য়বষয়ক এমন একিা য়সদ্ধান্ত লনই এবং
প্রচার কয়র যা অয়ধকাংশ লক্ষয়িই ইসলায়মর মূল য়শক্ষার য়বপরীত।
আমায়দর ইসলাম সংক্রান্ত অজ্ঞতার কারর্ ইসলাময়ক আমরা য়পতৃপ্রদে পয়রচয় য়হয়সয়ব
লদয়খ, র্ুয়লও ‘জীবনযাপন সংক্রান্ত য়বজ্ঞান’ য়হয়সয়ব লদয়খ না। একজন বাংলায়দশীর কায়ছ মশা,
র্ুয়ড় আর ববয়দয়শক ঋয়র্র লবাোর মত ধমণিাও জন্মসূয়ি অযায়চত উপহার য়হয়সয়বই পাওয়া।
আমরা ‘ইসলাম একিা সম্পুর্ণ জীবন য়বধান’ − একর্ািা একিা শস্তা ললাগান য়হয়সয়ব বযবহার
করয়লও য়নয়জয়দর জীবয়ন এই য়বধানয়ক বুয়ড়া, কয়ড়, মধযমা − সব আঙ্গুলই লদয়খয়য় র্ায়ক।
লযয়হতু ইসলাময়ক আমরা জ্ঞায়নর একিা য়বষয় বয়লই লগার্ার ময়ধয ধয়রনা লসয়হতু এ য়বষয়য়
প্রায়তষ্ঠায়নক বা য়নয়মতায়ন্ত্রক পড়ায়শানারও লর্াড়াই লকয়ার কয়র।
লগায়দর উপর য়বষয়ফাাঁয়ড়র মত ইসলাম-অজ্ঞতার সায়র্ যুক্ত হয় ইসলায়মর অপবযাখযা।
যারা মানুয়ষর য়জয়নাম য়কর্ায়ব প্রকাশ পায় এ য়নয়য় একিু পড়ায়শানা কয়রয়ছন তারা জায়নন
আমায়দর বুয়দ্ধমো পায়রপায়শ্বণক অয়নক য়কছু য়দয়য় প্রর্ায়বত হয়। নায়ম মুসয়লম, কলময়পষা য়কছু
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আাঁয়তল যারা আছাড় লখয়লও পয়শ্চময়দয়ক মুখ কয়র পয়ড় না, তারা এমনর্ায়ব আমায়দর কায়ছ
এমনর্ায়ব য়বকৃত ইসলাম তুয়ল ধয়রয়ছন লয, আসল ইসলায়মর কর্া শুনয়ল আমরা আকাশ লর্য়ক
পয়ড়। উদাহরর্ য়হয়সয়ব ময়ন পয়ড় হুমায়ুন আহয়ময়দর একিা উপন্যায়সর একয়ি চয়রয়ির উয়ক্ত :
“আল্লাহ্ য়ক লতার-আমার মত মানুষ নায়ক ? য়তয়ন রহমানুর রায়হম, য়কয়াময়তর য়দন একবার
তার কায়ছ কান্না-কায়ি কয়র মাফ চাইয়ল য়তয়ন সব মাফ কয়র লদয়বন।”
অর্চ আল্লাহ্ স্পষ্টর্ায়ব তাাঁর অবাধযকারীয়দর আতণনাদ তুয়ল ধরয়লন এর্ায়ব :
“লহ আমায়দর রব, আমরা লদখলাম ও শুনলাম, তাই আমায়দর (পৃয়র্বীয়ত) লযয়ত য়দন,

আমরা সৎ কমণশীল হব। য়নশ্চয়ই আমরা এখন য়নয়শ্চতর্ায়ব য়বশ্বাস কয়র।

১

য়কন্তু লসয়দন আল্লাহ্ তায়দরয়ক ক্ষমা করয়বন না, পৃয়র্বীয়তও লফরত পািায়বন না। আগুনই
হয়ব তায়দর য়িকানা। অর্চ এই উপন্যাস পয়ড় একিা য়কয়শায়রর মার্ায় যয়দ ঢুয়ক যায় এখন যা
খুয়শ তাই কয়র, মরার পর মাফ লচয়য় লনব ; তয়ব তার আর সারাজীবন ইসলাম না মানয়লও
চলয়ব। আল-কুরআন পয়ড় সতযিা জানার তার ইয়চ্ছই হয়ব না।
এরপয়রও যয়দ কায়রা ময়ন হয় আমার রজ্জুয়ত সপণভ্রম হয়চ্ছ, আয়ম য়তলয়ক তাল বানায়চ্ছ ;
তয়ব তার জন্য ‘ফুলবউ’-খযাত কলকাতা য়নবাসী ঔপন্যায়সক আবুল বাশায়রর সাক্ষাৎকায়রর
অংশয়বয়শষ তুয়ল য়দয়চ্ছ :
“... র্য়াবহ আক্রমর্ই আয়ছ। য়কন্তু সূক্ষ্ম রস য়দয়য় এমন একিা লকৌশয়ল বলার লচষ্টা কয়র
যায়ত য়ক না সরাসয়র স্থূল বযাপারগুয়লা ধরয়ত না পায়র। তা সয়ত্ত্বও য়কন্তু কখয়না-সখয়না বযান হয়য়
লগয়ছ, আপয়ে এয়সয়ছ। আয়ম লচষ্টা করয়ছ, আর লকান গর্ীর লকৌশয়ল য়লখয়ল অকারর্ অসর্য
আক্রমর্িা লমৌলবাদীরা না করয়ত পায়র। লযমন আয়ম ময়ন কয়র, রাসুলয়ক য়নয়য়, লকারআনয়ক
য়নয়য় অকারর্ আক্রমর্াত্মক লকায়না কর্া বলার ফায়দা লনই। আমার কতগুয়লা য়বশ্বাস আয়ছ লতা,
য়বয়লর্ আয়ছ লতা ; লয রাসুলয়ক আয়ম সরাসয়র অসম্মায়নত হয়বন -এমন ললখা লকন য়লখয়ত যাব ?
আমার লতা কাজিা লমায়িও তা নয়।”২
‘সচল’ বা ‘মুক্তমনা’রা যখন নগ্নর্ায়ব ইসলাময়ক আক্রমর্ কয়র তখন সাধারর্ মুসয়লমরা
তায়দর ঘৃর্ার্য়র প্রতযাখযান কয়র। হুমায়ুন আহয়মদ, জাফর ইকবাল, আবুল বাশায়রর মত য়বদ্বান
ললায়করা সুয়কৌশয়ল ময়নর ময়ধয য়বষ ঢুয়কয়য় লদয়। এ য়বয়ষ কন্ি নীল হয় না, হৃদয় হয় − বাইয়র
লর্য়ক য়কছুই লবাো যায় না। আল্লাহ্ লযন এ মানুষগুয়লায়ক য়হদায়াত কয়রন। ইসলাম ধ্বংস নয়,
বরং তায়দর কলম ও কায়লয়ক ইসলায়মর লসৌেযণ প্রচায়র বযবহার করার লতৌয়ফক লদন −
ঐকায়ন্তকর্ায়ব এ কামনা কয়র।

১

সূরা আস-সাজদা ৩২ : ১২

২

য়শলায়লয়প, কায়লর কন্ি, ১৩ই অগাস্ট, ২০১০
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ইসলায়মর প্রর্ম প্রজয়ন্মর মানুয়ষরা য়কন্তু বুেয়ত লপয়রয়ছয়লন লয ধয়মণর শুরু ‘পড়’ য়দয়য়
তার আগায়গাড়া সুস্পষ্ট জ্ঞায়নর য়র্য়েয়ত প্রয়তয়ষ্ঠত। একারয়র্ তারা বুর্য়ু ক্ষর মত রসুল(সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর চারপায়শ য়র্ড় কয়র র্াকয়তন ইসলাম লশখার জন্য। এমনয়ক যখন
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সবার কায়ছ লকান প্রশ্ন রাখয়তন, তারা লকউই তায়দর কী
‘ময়ন হয়’ লসই মতামত না য়দয়য় মার্া য়নচু কয়র বয়ল লফলয়তন : “ আল্লাহ্ ও তাাঁর রসুলই র্াল
জায়নন”। অর্চ য়বশাল সব কয়ব-পয়ন্িত-দাশণয়নক সহচয়ররা লয মানুষয়ির কায়ছ লশখার জন্য ছুয়ি
আসয়তন য়তয়ন (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়ছয়লন অক্ষরহীন! এর কারর্, তারা আল্লাহ্র
পািায়না জ্ঞায়নর সাময়ন য়নয়জয়দর জ্ঞায়নর বদন্যতা উপলয়ব্ধ করয়ত লপয়রয়ছয়লন।
আবু জাহাল, যায়ক মক্কার ললায়করা আবুল হাকম, অর্ণাৎ ‘প্রজ্ঞার উৎস’ বয়ল িাকত লস
য়কন্তু ইসলাম গ্রহর্ করয়ত পায়রয়ন। লকননা লস য়নয়জর বুেয়ক মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) প্রচায়রত জ্ঞায়নর লচয়য় লেষ্ঠ ময়ন করত, য়নয়জর বুয়দ্ধর বড়াই করত। আমায়দর ময়ধয
যারা সহীহ সুন্নাহয়ক য়নয়জয়দর আক্বল/ইয়ন্িয়লে তর্া য়বয়বয়কর ছাাঁকয়ন য়দয়য় পয়রষ্কার করয়ত চান
এবং তদানুযায়ী কুরআয়নর বযাখযায় য়লি হন, তায়দর ময়ধয য়ক আবু লজয়হয়লর ছায়া খুাঁয়জ পাওয়া
যায় না ? আমায়দর মার্ায় রাখয়ত হয়ব ‘য়বয়বক’ জ্ঞায়নর উৎস নয়, জ্ঞান ধারয়র্র পাি মাি।
ইসলাম মানয়ত হয়ল তা সম্পয়কণ জানয়ত হয়ব। এই জানার উয়িশ্য য়বদযা জায়হর হয়ল লসিা
হয়ব য়শকণ। উয়িশ্য হয়ব আল্লাহ্লক সন্তুষ্ট করা ও য়নয়জয়ক পয়বি করা। এই জানার পদ্ধয়তয়তও
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - লক অনুসরর্ করাই র্াল : একজন য়শক্ষয়কর তত্ত্বাবধায়ন
য়নয়মতায়ন্ত্রকর্ায়ব পড়া, যায়পত জীবয়ন তার প্রয়য়াগ বুয়ে লনয়া এবং তারপয়র য়নয়জর আহয়রত
জ্ঞান সম্পয়কণ পরীক্ষা লদয়া।
এর্ায়ব পড়ায়শানা করার সুয়বধা হয়চ্ছ লয, এর মাধযয়ম ইসলায়মর পূনণাঙ্গ রূপ সম্পয়কণ
ধারর্া পাওয়া যায়ব। য়কন্তু একা একা পড়য়ল আমায়ক লয লকান একিা য়বষয়য়র প্রয়ত শয়তান
েুাঁয়কয়য় কয়র লদয়ব। ফয়ল ঐ য়বষয়িা সবাই লকন আমার মত কয়র বুেয়ছ না − এ ময়মণ সবার
ত্রুয়ি অনুসন্ধান করয়ত করয়তই সময় চয়ল যায়ব। এতদময়ধয যয়দও ইসলায়মর অন্যান্য
য়বষয়গুয়লার অজ্ঞানতা আমার ইসলাময়ক নষ্ট কয়র লফলয়ত পায়র। ইসলায়মর য়বষয়গুয়লার
একিায়ক য়নয়য় অতুযৎসায়হর অর্ণ ইসলায়মর অন্য য়বষয়গুয়লায়ক অবয়হলা করা। আল্লাহ্ ও তার
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) কুরআন ও সহীহ সুন্নাহয়ত সাময়গ্রকর্ায়ব লযিার গুরুত্ব
লবয়শ য়দয়য়য়ছন, তায়ক লস পয়রমার্ গুরুত্ব না য়দয়ল প্রকারান্তয়র আল্লাহ্র প্রজ্ঞা ও রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর য়শক্ষকতায়ক অবজ্ঞা করা হয়। একিা য়জহায়দ সাইি লর্য়ক এক
খামচা, মকসুদুল লমায়ময়নন লর্য়ক আয়রক খাময়চ, এর্ায়ব পড়য়ল ‘অয়নক জায়ন’ − এ য়মর্যা
অহংকার ছাড়া আর লকান প্রায়ি হয়ব না।
ইসলায়মর প্রার্য়মক য়জয়নসগুয়লার ময়ধয একিা হল উসুল আল-য়ফক্বহ্। য়ফক্বহ্ শায়স্ত্রর
মূলনীয়তগুয়লা জানয়ল য়কর্ায়ব ইসলায়মক শয়রয়ত লর্য়ক ইসলায়মর হুকুম-আহকামগুয়লা আয়স
তা লবাো যায়। আয়ম যখন বুয়ে যাব কী কী জায়ন না, তখন য়নয়জয়ক ইমাম লর্য়ব ফয়তায়া লদয়া
লতা দূয়র র্াক, অজ্ঞানতার লজ্জায় ইসলাম য়নয়য় য়কছু বলার আয়গ দশবার না একশবার র্াবব।
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লযমন যখন আয়ম আয়লময়দর কায়ছ য়নয়মতায়ন্ত্রকর্ায়ব ইসলাম য়নয়য় পড়া শুরু করার পর
লর্য়ক ইসলাম য়নয়য় কর্া বলার ইয়চ্ছ উয়ব য়গয়য়য়ছল। কারর্ আয়ম আয়বষ্কার করলাম আয়ম কে
কে কে কম জায়ন। পাঁয়চশ বছর বয়য়স ি. মুখতায়রর ‘আল ক্বাদা ওয়াল ক্বাদর’ য়র্য়িও
ললকচারগুয়লা লদখার পর আয়ম য়বষয়য়ি সম্পয়কণ অয়নক লজয়ন লগয়ছ − এমন একিা আত্মতৃয়ি
অনুর্ব করয়ছলাম ; পয়র শায়খ মুহাম্মদ আল য়জবায়লর দু’শ বাইশ পৃষ্ঠার ‘Believing in
Allah’s decree’ বইয়ির লশয়ষ যখন লদখলাম এিা হাইস্কুয়লর ছািয়দর জন্য ললখা তখন মুখ
লকার্ায় লুকাব তা লর্য়ব পায়চ্ছলাম না।
আমায়দর লদয়শ ইসলায়ময়াত বইয়ত যা পড়ায়না হয় তার সায়র্ লসৌয়দ আরব বা কুয়য়ত দূয়র
র্াক, ইংলযান্ি বা আয়ময়রকার ইসলায়মক স্কুলগুয়লার য়সয়লবায়সর সায়র্ তুলনা করয়ল কান্নাও
পায়, হায়সও পায়। বতণমান য়শক্ষানীয়ত অয়ত হাস্যকর এই ইসলায়ময়াতয়ক য়িক আর কত য়নয়চ
নামায়ব আল্লাহ্ই জায়নন।
ধায়র কায়ছ যয়দ লকান র্াল আয়লম য়শক্ষক নাও র্ায়ক তয়ব Islamic Online University
লর্য়ক ঘয়র বয়স য়বয়র্ন্ন য়ফ্র লকাসণ করা যায়। এরময়ধয অন্তত ‘Fundamentals of Islamic
Studies, IIS-011’ লকাসণয়ি সবার করা উয়চত। আমায়দর লদয়শও ইদায়নং প্রায়তষ্ঠায়নকর্ায়ব
ইসলাম লশখার সুয়যাগ বতয়র হয়চ্ছ, বাংলায়ত য়বশুদ্ধ ইসলাম লশখার বযবস্থা করা হয়চ্ছ,
আলহামদুয়লল্লাহ : www.oiep.org
পয়রয়শয়ষ একিা সাবধান বার্ী। ইসলাম য়নয়য় না লজয়ন য়কছু বলা য়কন্তু য়শয়কণর লচয়য়ও বড়
অপরাধ। কারর্ লয য়শকণ কয়র লস একা জাহান্নায়ম যায়। লয না লজয়ন ইসলাম য়নয়য় কর্া বয়ল লস
দশজনয়ক সায়র্ য়নয়য় যায়। মহান আল্লাহ্ বয়লয়ছন :
“বল : আমার প্রয়তপালক য়নয়ষদ্ধ কয়রয়ছন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অেীলতা, পাপ কাজ,
অন্যায় ও অসঙ্গত য়বয়োহ ও য়বয়রায়ধতা এবং আল্লাহ্র সায়র্ লকান য়কছুয়ক শরীক করা যার পয়ক্ষ
আল্লাহ্ লকান দয়লল প্রমার্ অবতীর্ণ কয়রনয়ন, আর আল্লাহ্ সম্বয়ন্ধ এমন য়কছু বলা লয সম্বয়ন্ধ
লতামায়দর লকান জ্ঞান লনই।” ৩
এখায়ন পযণায়ক্রয়মকর্ায়ব গুরুয়ত্বর ক্রমানুসায়র উয়ল্লখ কয়র আল্লাহ্ জ্ঞান ছাড়া তাাঁর সম্বয়ন্ধ
কর্া বলার পাপয়ক সবয়শয়ষ উয়ল্লখ কয়রয়ছন। ইমাম ইবনুল কায়য়যম ইসলাম সম্পয়কণ কর্া
বলায়ক আল্লাহ্ সম্বয়ন্ধ য়কছু বলার সায়র্ সম্পকণযুক্ত কয়রয়ছন, কারর্ ইসলাম আল্লাহ্র আয়দশ।
আল্লাহ্ আমায়দর য়জহবা ও হাতয়ক ঐয়চ্ছক বা অবনয়চ্ছকর্ায়ব ইসলায়মর ক্ষয়ত করা লর্য়ক
রক্ষা করুন, আমায়দর অন্তরয়ক সতয জ্ঞায়নর আয়লায়ত উদ্ভায়সত করুন। আয়মন।

বৃহস্পয়তবার, ১৯লশ যুলয়হজ্জা, ১৪৩১ য়হজয়র
৩
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এিাম য়িয়জং
লছািয়বলায় ‘না-মানুষী য়বশ্বয়কাষ’ নায়ম একিা বই আমার খুব য়প্রয় য়ছল − প্রার্ী জগয়তর
মজার মজার সব তর্য আর ছয়বয়ত িাসা। লস বইয়য়র একিা সয়চি বর্ণনা আমার এখয়না লচায়খ
র্ায়স − এক অজগর য়বশাল এক বন-বরাহয়ক মুয়খ ঢুয়কয়য় য়দয়য়য়ছ, আস্ত। সাপ যাই খায় লসিার
মার্া আয়গ য়গয়ল, তারপর শরীয়রর আর বায়ক অংশ। এখন অজগরিা লগলার সময় বুেয়ত
পায়রয়ন শূকরিা এত বড়। য়কছুিা লগলার পর লস এখন আর বায়ক অংশিা য়গলয়তও পারয়ছ না,
লবরও করয়ত পারয়ছ না। এসব লক্ষয়ি লবয়শ র্াগ সময় অজগরিা মারা যায়। যয়দ অয়নক কয়ষ্টসৃয়ষ্ট লস য়শকারিা য়গয়ল লফলয়তও পায়র তবুও অজগরিা খুবই অসহায় হয়য় যায়। মানুষ তায়ক
য়পয়িয়য় মায়র বা অন্যান্য বড় পশু তায়ক আাঁচয়ড়-কাময়ড় লশষ কয়র লফয়ল। লস গলায় খাবার য়নয়য়
অসহায়র্ায়ব লদয়খ, রা-য়ি কাড়য়ত পায়র না।
আজকাল খবয়রর কাগজ লদখয়ল বাংলায়দশয়ক আমার ঐ সায়পর মতই লায়গ। পয়শ্চমা
সর্যতার শূকরিায়ক আমরা হার্ায়তর মত মুয়খ ঢুয়কয়য়য়ছ, য়গলয়ত পায়রয়ন। লায়ির বায়ড় আর
হায়য়নার নয়খর আঘায়ত আমরা লগাাঁ-লগাাঁ করয়ছ, শত্রুয়দর তায়ড়য়য় লদয়া লতা দূয়র র্াক য়চৎকারও
করয়ত পারয়ছ না।
জীবয়বজ্ঞায়নর দৃয়ষ্টয়ত লদখয়ল মানুষ একিা প্রার্ী। এর ক্ষুধা আয়ছ, য়পপাসা আয়ছ, লযৌন
তাড়না আয়ছ। মানুষয়ক স্রষ্টা এর্ায়বই বতয়র কয়রয়ছন। মানুয়ষর লদহজ চায়হদা যখন পূরর্ না হয়
তখন একিা পযণায়য় তার ময়নর শাসন আর শরীর মায়ন না − এিা ববজ্ঞায়নকর্ায়ব প্রমায়র্ত সতয।
লযমন লকান মানুষ যয়দ পায়নয়ত িুয়ব যায় তখন লস সয়চতনর্ায়ব অয়নকক্ষর্ লচষ্টা কয়র য়নিঃশ্বাস
না য়নয়ত। য়কন্তু কয়য়ক য়ময়নি পর লজার কয়র য়নিঃশ্বাস বন্ধ রাখার ঐয়চ্ছক প্রয়ক্রয়ািা নষ্ট হয়য় যায়,
ফুসফুস আপনাআপয়ন বাতাস র্রার পর্ খুয়ল লদয়। এর ফয়ল ফুসফুয়স পায়ন ঢুয়ক মানুষিা মারা
যায়। অর্চ অয়ক্সয়জন ছাড়া অয়চতন মানুষ প্রায় আধঘন্িা লবাঁয়চ র্াকয়ত পায়র!
মানুষয়ক অন্য সব প্রার্ী লর্য়ক অনন্য কয়র লতায়ল তার য়বয়বক-লবাধ, যা বযবহার কয়র লস
পশুত্বয়ক দমন কয়র রায়খ। যখন তার বজয়বক প্রবৃয়ের উপয়র তার মন য়নয়ন্ত্রর্ হায়রয়য় লফয়ল লস
পশুর পযণায়য় লনয়ম যায়। এই য়নয়ন্ত্রর্ য়কন্তু আপয়স আয়স না। স্রষ্টা মানুষয়ক য়কছু আচরর্ য়শক্ষা
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য়দয়য়য়ছন যা য়দয়য় লস য়নয়জয়ক য়নয়ন্ত্রর্ করয়ত লশয়খ। পয়শ্চমা সর্যতার লসকুযলার য়শক্ষায় এই
মূলযয়বাধ অনুপয়স্থত। ফয়ল সমায়জ বতয়র হয়ত র্ায়ক পশু। বড় দুিঃখ লায়গ লয আমায়দর
সমাজপয়তরা এই পশুয়দর অতযাচার লর্য়ক হাত লপয়ত পয়শ্চমা দাওয়াই লখাাঁয়জন, ঘায়য় এয়সি
লঢয়ল চামড়া পুয়ড়য়য় লফয়লন − অসুখ লপয়য় যায় য়চরস্থায়ী বয়োবস্ত।
ধরুন রংপুয়রর চরম মঙ্গাপীয়ড়ত একিা গ্রাম। মানুষজন য়দয়ন একবার খায় − তাও কচুর
য়শকড় লসদ্ধ, র্ুয়স আর আিার লগালা। আয়ম সপয়রবায়র লসখায়ন লগলাম প্রশাসক হয়য়। আমার
বপয়িক সূয়ি পাওয়া অয়নক সম্পদ আয়ছ, লবতন-উপয়র য়ময়লয়য়ও কামাই কম না। আমার
জীবয়নর ধযান-জ্ঞান খাওয়া দাওয়া। আয়ম খাবার জন্য গরু জবাই করলাম, খায়স কািলাম, মুরয়গ
পিকালাম। পুকুয়র জাল লফয়ল ধরলাম বুয়ড়া রুই, বড় কাতল আর বাঘা লবায়াল। লপালাওয়ত
এতিাই য়ঘ ঢালা হল লয তার সুবাস গ্রায়মর লশষ প্রায়ন্তর অন্ধ বুয়ড়র দরজায়তও য়গয়য় কড়া লনয়ড়
আসয়লা। রান্না আর খাওয়া-দাওয়া সবই করা হয়চ্ছ বায়ড়র সাময়নর লখালা মািয়িয়ত। আয়ম
সপয়রবায়র লখয়ত বসলাম লখালা ময়দায়ন। মার্ার উপর চাদর আয়ছ বয়ি য়কন্তু চারপায়শ লকান
রাখঢাক লনই। লকািয়র লঢাকা লচাখ য়নয়য় সারা গ্রায়মর লছয়লয়পয়ল আমার খাওয়া লদখয়ছ। খাওয়া
লদখয়ছ লস বুয়ড়ািা লয ক্ষুধার জ্বালায় লসাজা হয়য় দাাঁড়ায়ত পারয়ছ না। ময়নর লচাখ য়দয়য় খাওয়া
লদখয়ছ লসই অন্ধ বুয়ড়িাও।
আমার যয়দ য়বয়বক বয়ল য়কছু র্ায়ক তয়ব বুে ব ঘিনািা য়িক হয়য়ন। র্ুখা মানুষয়ক না য়দয়য়
খাওয়াই একিা অন্যায়। আর তায়দর সাময়ন বয়স লদয়খয়য় লদয়খয়য় এমন খাবার খাওয়া যার খরচ
য়দয়য় তায়দর সবার িাল-র্াত হয়য় লযত − লস লকান মায়পর অন্যায় ? য়কন্তু আয়ম য়বয়বকহীন।
রায়তও একই ঘিনা ঘিালাম। পয়রর য়দনও। প্রয়তয়দন একই ঘিনা চলয়ত র্াকয়ল একয়দন য়ক
মানুষ লজয়গ উিয়ব না ? আমার মুয়খর খাবার লকয়ড় লনয়ব না ? যয়দ লনয়, তখন য়ক তায়ক খুব
লদাষ লদয়া যায় ?
লপ্রক্ষাপিিা একিু বদলাই। আয়ম সুয়বাধ িাইয়পর একিা লছয়ল। লছািয়বলা লর্য়ক লয
য়মশনায়র স্কুয়ল পয়ড় এয়সয়ছ, লসখায়ন লকান লময়য়র বালাই লনই। প্রকৃয়তর য়নয়য়ম শরীয়র য়দন
বদয়লর িাক এয়সয়ছ। ছাদ লর্য়ক বারাোয়, লসখান লর্য়ক ঘয়রর জানালায় অয়স্থর আয়ম য়ক লযন
খুাঁয়জ লবড়াই। বাবা-মার কায়নর কায়ছ অয়বরাম ঘযান-ঘযান কয়র র্য়তণ হলাম লকায়চং-এ। লসখায়নই
লদখা লপলাম লপছয়নর পাড়ার য়ময়ষ্ট লময়য়য়িয়ক। কী সুয়রলা তার গলার স্বর, কী চমৎকার তার
হায়তর ললখা। স্যার পড়ায়নার ফাাঁয়ক লতা বয়িই, বাসায় অবয়ধ বই লখালা লরয়খ আয়ম তায়ক
লদখয়ত পাই। য়বছানায় শুয়য় লচাখ মুদয়লও আয়ম তায়কই লদয়খ। একয়দন লকায়চং লর্য়ক
লবয়রায়নার সময় সাহস কয়র বয়ল লফললাম, দাাঁড়াও, কর্া আয়ছ। লস পাোই য়দল না। ময়রয়া হয়য়
সব আয়বগ লঢয়ল য়চয়ি য়লখলাম ; চয়কয়ত তার হায়ত য়দলাম পাড়ার লমায়ড়, একিা লগালাপসহ।
য়চয়িিা পড়লও না! য়ছয়ড় মুয়খ ছুাঁয়ড় মারল আমার।
আয়ম অপমায়নত, লায়িত। কই লপ্রয়মর উপন্যায়স লতা এমন ঘয়িয়ন লকানয়দন। নািয়কয়সয়নমায়ত না। তয়ব আয়ম কী লদাষ করলাম ? য়নয়জর লর্তর কুাঁকয়ড় যাবার সায়র্ সায়র্ আয়ম
য়সদ্ধান্ত য়নলাম, আয়মও চূড়ান্ত অপমান করব ওয়ক।
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আবার লপ্রক্ষাপি বদলাই। আয়ম এক তরুর্ লমাির সাইয়কল লমকায়নক। শরীয়র লযৌবন
এয়সয়ছ অয়নক য়দন হল। হয়ল য়গয়য় এক য়িয়কয়ি দু ছয়ব লদয়খ আর হায়তর সখযতায় য়দন কািাই।
অর্ায়বর সংসার, তাই য়বয়য়ও করয়ত পায়র না। হিাৎ লসয়দন লেক য়িক করায়ত এক ধনীর দুলাল
আসয়লা। তার লপছয়ন বসা সাদা িপস পড়া দুলালী। লচাখ নামায়ত পারয়ছলাম না ; গায়য়র দামী
সুগন্ধীয়ত কায়ছ লযয়তই মার্া ঘুরয়ত লাগল। অয়নক কয়ষ্ট কাজ সারয়ত লাগলাম। লধাাঁয়া লছয়ড়
যখন চয়ল লগল ওরা, লময়য়িার হাত তখন লখলা করয়ছ লছয়লিার শরীয়র। য়পছন লর্য়ক আয়ম
হতবাক তায়কয়য় আয়ছ − লযন এতয়দয়ন আমার জীবয়নর একিা উয়িশ্য লপলাম। এ লময়য়র শরীর
আয়ম চাইই চাই ; এক রায়তর জন্য হয়লও চাই। হিাৎ পায়শ তায়কয়য় লদয়খ আমার মত লদাকায়নর
আর দু’জনও শক্ত হয়য় দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ একই য়দয়ক তায়কয়য়। ওরাও য়ক তয়ব ... আমার মতই
র্াবয়ছ ?
একিা লছয়ল গয়ড় লযৌবনপ্রাি হয় লতর লর্য়ক পয়নর বছর বয়য়য়স, স্বপ্নকালীন বীযণপায়তর
মাধযয়ম। আমায়দর লদয়শ য়বয়য় করার জন্য নূযনতম বয়স একুশ বছর। স্রষ্টা পয়রবার গিয়নর লয
সামর্ণয একিা পুরুষয়ক য়দয়লন লস সামর্ণয রাে লচয়প রাখল ছয় লর্য়ক আি বছর। য়ক অদ্ভুত লসই
আইন! য়নয়মমায়ফক য়বয়য় করয়ত পারয়ব না লকউ এই সময়য়, য়কন্তু অববধর্ায়ব লয কায়রা সায়র্
লশাওয়া যায়ব। সাধারর্ত একিা লময়য় সন্তান ধারয়র্র লযাগযতা অজণন কয়র বার লর্য়ক লচৌি
বছয়র। য়কন্তু তায়ক য়বয়য় করয়ত হয়ল আিার বছর হয়ত হয়ব। এ সময়িা লস কীর্ায়ব বজয়বক ক্ষুধা
লমিায়ব ? য়বয়য় হয়লই সাংবায়দয়কর দল ছুয়ি আসয়ব বালযয়ববায়হর হি লস্টায়র কার্ার করয়ত।
তয়ব য়বয়য় ছাড়া সম্পকণ হয়ল লকান সমস্যা লনই। আমায়দর আইয়ন বযয়র্চায়রর শায়স্ত লনই বরং
বযয়র্চায়র বাধা য়দয়ল তার শায়স্ত আয়ছ − বযয়ক্তস্বাধীনতায় হস্তয়ক্ষপ বয়ল কর্া! লয রাে য়বয়য় কয়র
শরীয়রর চায়হদা লমিায়ল লজয়ল পুরয়ব, লসই রাে য়বয়য় না কয়র একই কাজ করয়ল লচাখ বন্ধ কয়র
র্াকয়ব!
য়দ্বতীয় আসামী − সমাজ। ধরা যাক, একিা লছয়লর বয়স একুশ বছর, লস য়ক য়বয়য় করয়ত
পারয়ব ? তার বাবা-মা বলয়ব, পড়ায়শানা লশষ কর। তারপর চাকয়র কর, তারপর চাকয়র কয়র
য়কছু িাকা জমাও। তারপর ? হ্যা, এবার লময়য় লদখয়ত র্ায়কা। লময়য় সুেরী হয়ত হয়ব, বয়নদী
পয়রবায়রর, উচ্চ য়শয়ক্ষতা, আয়র্ণকর্ায়ব স্বচ্ছল। লযাগযতার সুয়িাকু য়মলায়ত দু’লিা বছর লতা
লাগয়বই। স্কুল-কয়লজ-য়বশ্বয়বদযালয়য়র পড়ায়শানা লশষ করয়ত লায়গ সয়তর লর্য়ক য়বশ বছর।
এরপর পাাঁচ বছর চাকয়র করয়ত করয়ত একিা লছয়লর বয়স হয় য়িশ। ের্ণা লযমন বয়স র্ায়ক না
লতমন লযৌবনও বয়স র্ায়কয়ন। নীয়তয়বাধ মার্ায় তুলয়ত পারয়ল নারীয়দয়হর স্বাদ পাওয়া হয়য় যায়
এর ময়ধযই। অল্প কয়িা পয়সা য়দয়ল গায়মণন্িয়সর লময়স র্াকয়ত লদয় দু’ঘন্িা। আয়ছ গুলশানবনানী-ফযান্িায়স য়কংিয়মর রাতর্র য়িয়জ পায়িণ। আর তি লযৌবন য়নয়য় বযাকুল বান্ধবীরা লতা
আয়ছই − পাাঁচ হাজার িাকায় লহায়িয়ল লহায়িয়ল এয়স রুম র্াড়া পাওয়া যায় এক ঘন্িার জন্য।
হাবলা বা অয়পক্ষাকৃত সৎ িাইয়পর লছয়লগুয়লার র্রসা এক্স মাকণা ছয়ব আর পনণসাইি।
বাবা-মা লবশ জায়নন লছয়ল বার্রুয়ম য়গয়য় কী কয়র, দরজা লায়গয়য় কয়ম্পউিায়র কী লদয়খ। তবু
উি পায়খর মত বায়লয়ত লচাখ গুাঁয়জ লর্য়ক বয়লন, ‘বয়য়সর লদাষ’। আচ্ছা, বয়য়সর লদায়ষ লছয়লিা
যয়দ র্াচুণয়াল জগয়তর কাজগুয়লা আসল জগয়ত করয়ত চায় তাহয়ল সবার এত আপয়ে লকন ?
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আমায়দর কায়লর কন্ি পয়িকা আধপাতা জুয়ড় লজায়ল-য়বপাশার ছয়ব লছয়প
লযৌনায়বদনময়তা লশখায়চ্ছ। প্রর্ম আয়লা য়বতকণ উৎসয়বর নায়ম অয়নক কিা লময়য়য়ক আমায়দর
বয়য়স স্কুয়ল এয়ন লঢাকায়চ্ছ লচনা-পয়রচয় কয়রয়য় লদবার জন্য ; সন্ধযায় একিা বযান্ি লশাও
আয়য়াজন কয়র য়দয়চ্ছ একিু কাছাকায়ছ হবার জন্য। আমায়দর েযাক র্ায়সণয়ি িায়কণর নায়ম লছয়ললময়য়য়দর পাশাপায়শ য়বয়ডং-এ রাখয়ছ, প্রয়মর নায়ম লছয়ল-লময়য় একসায়র্ নাচয়ত বাধয করয়ছ।
না হয়ল নম্বর কািা! ঢাকা য়বশ্বয়বদযালয়য়র পুরস্কার পাওয়া ললখক য়শক্ষক বইয়য় বনয়তক য়শক্ষা
য়দয়চ্ছন, “একিা লময়য়য়ক ঘয়র আনয়ল কী হয় ? কনিম আয়ছ, য়পল আয়ছ ; লপি না বাাঁধয়লই
হল। খারাপ কাজ কর, য়কন্তু সমাজ লযন না জায়ন।” মুক্তমনার ওয়য়বসাইয়ি লসাশ্যাল
িারউয়নস্টরা তত্ত্ব লশখায়চ্ছ − “ধষণয়র্ সন্তান ধারয়র্র সিাবনা বায়ড়। এিা তাই মনুষ্য জায়তর
য়িয়ক র্াকার পয়ক্ষ সহায়ক!”
− আমরা জ্ঞান অজণন করয়ত র্ায়ক।
আমায়দর বাবা-মারা য়িয়শর লাইন ঘয়র এয়ন য়দয়য়য়ছন। লসখায়ন য়নতয রায়ত লদশী গায়লণরা
য়বয়দশী লদহ লদয়খয়য় সুড়সুয়ড় লদয়। লাক্স য়বউয়ি লশায়ত য়বন্দু আর মমরা অদ্ভুত ছাাঁয়ির কাপড়
পয়ড় এয়স আমায়দর ময়ন লঢউ তুলয়ছ, কার লকামর কত বাাঁকা লস য়হয়সব কয়র তায়দর এসএমএস
পািায়ত বলয়ছ। লবরাদর ফারুয়ক ফাাঁকা আপযািণয়মন্ি আর আশুয়লয়ায় লনৌকায়ত লীলায়খলা করার
আইয়িয়া আমায়দর মার্ায় লঢাকায়চ্ছ। আমায়দর য়বজ্ঞাপন লদয়খ লবাোই যায় না কী য়বয়ক্র হয়ব
গ্রামীন লফায়নর য়সম না একিা গ্রাময তরুর্ী ? আড়ং - এর গরুর দুধ না নারীর ? আমায়দর এফ
এম লরয়িও গান বাজায় : একা চুময়ক পয়র্ নাময়ল তার য়পছু লনয়াই রীয়ত।
− আমরা অনুয়প্ররর্া লার্ করয়ত র্ায়ক।
আমায়দর রাস্তার লমায়ড় বড় য়বলয়বািণ লায়গয়য় য়শক্ষা লদয়া হয় − র্াসায়র্র সূক্ষ শাড়ী য়দয়য়
য়কর্ায়ব নায়র্মূল লঢয়কও লখালা রাখা যায়। লরসলাইয়নর পুরুষ ময়িল আমায়দর য়শয়খয়য় লদয়
নারীয়দয়হর লকার্ায় স্পশণকাতরতা লবয়শ। আমায়দর য়বগতয়যৌবনা আয়ন্িরা য়বয়য় বায়ড়য়ত গয়না
আর কসয়ময়িকয়সর লদাকান গায়য় কয়র লঘায়র আর আড় লচায়খ তায়কয়য় র্ায়ক − লকউ তায়দর
লদখয়ছ য়কনা। আমায়দর র্াবীরা য়পয়ির চওড়া জয়ময়নর শুভ্রতা প্রকাশ কয়র পয়লা ববশাখয়ক
িায়ক। আমায়দর লবায়নরা গলায় উড়য়ন েুয়লয়য় িাইি ফতুয়া িাইিতর য়জন্স পযান্ি সহয়যায়গ পয়ড়
বসুন্ধরায় বাতাস লখয়ত যায়। আমায়দর হাইয়কািণ আয়দশ লদয় লয যা খুয়শ পড়য়ব, য়কচ্ছুয়ি বলা
যায়ব না।
− আমরা উন্মুখ চাতয়করা উন্মুখা চাতকীয়দর করা ইশারা লপয়য় যাই।
বয়ল রাে আর সমাজ য়ক চায় আমায়দর কায়ছ ? র্ুখা আমায়দর সাময়ন য়দয়য় লপালাও-লকামণা
আর মুরয়গর িযাং যায়ব আর আমরা হাাঁ কয়র লদয়খ বলব, “আহা! য়ক চমৎকার খাবার!” য়কন্তু
একিুও লখয়ত ইয়চ্ছ করয়ব না ? আমরা আদয়মর লসই সব পুরুষ সন্তান যারা সঙ্গীয়নর অর্ায়ব
ময়ন ময়ন মরয়ছ, লদহতায়প জ্বলয়ছ। আমায়দর লচায়খর সাময়ন নানা য়শল্পরূয়প নারীতনু উপস্থাপন
করা হয়ব আর আমায়দর ধজ্বর্ঙ্গ-ঋয়ষর য়নয়লণিতায় তা উয়পক্ষা কয়র লযয়ত হয়ব ?
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লয ভ্রষ্ট বুয়দ্ধজীয়বিা িকয়শা আর পয়িকায় য়ববৃয়ত লদয় ইর্-য়িয়জং - এর য়বরুয়দ্ধ দুবণার
আয়োলন গয়ড় লতালার তার র্ন্িায়মর মুয়খায়শ আমার ঘৃর্া। আয়ম ঘৃর্া কয়র লস সমাজপয়তর
নষ্টায়ময়ক লয একিা লবকার লছয়লয়ক কাজ না য়দয়য় বখায়ি লছয়লর তকমা লদয়, তারপর জয়ম আর
রাজপর্ দখয়লর কায়জ লাগায়। আমার ঘৃর্া এই সমায়জর প্রয়ত যা আমার পুরুষত্ব প্রায়ির পয়রর
পয়নর বছয়রর পুয়রািা সময় ধয়র এিাম য়িয়জং কয়র কয়র আজ আমায়ক ইর্ য়িজার বায়নয়য়য়ছ।
রাস্তার লমায়ড়র বখায়ি লছয়লগুয়লার নষ্ট হবার লপছয়ন আমায়দর সংস্কৃতমনা সুশীল সমায়জর
অবদান আয়ছ ববয়ক। খারাপ হবার উৎসগুয়লা বন্ধ না করয়ল য়নতয-নতুন খারাপ আসয়তই
র্াকয়ব। নষ্টায়মর গায়ছর লগাড়ায় পায়ন আর সার লঢয়ল পাতা ছাাঁিাই করয়ল য়ক লকান লার্ হয়ব ?
আইন কয়র, ‘জনমত’ গিন কয়র ইর্-য়িয়জং বন্ধ করা যায়য়ন, যায়বও না।
ইর্-য়িয়জং লকন বাংলায়দশসহ পৃয়র্বীর সব লদয়শর সব মানুয়ষর সব সমস্যার একিাই
সমাধান আয়ছ − ইসলাম। লসকুযলার না মানুষয়ক মুসয়লম হয়ত লশখায়ত হয়ব। এত কষ্ট কয়র
আইন না বায়নয়য় আল্লাহ্ লয আইন য়দয়য়য়ছন তা লময়ন য়নয়ত হয়ব। আমার লময়য়য়ক ইর্-য়িয়জং এর হাত লর্য়ক বাাঁচায়ত চাইয়ল য়হজাব পরাই, মুসয়লমাহ বানাই। পয়র্র ধুয়লা-ময়লা লর্য়ক পা
পয়রষ্কার রাখয়ত জুয়তা পরা সবয়চয়য় বুয়দ্ধমায়নর কাজ। এ সমায়জর ইসলায়মক য়শক্ষা, ধমণীয়
মূলযয়বাধহীন কাময়বকারগ্রস্ত পুরুষ জায়তর লচায়খর য়বষ আর মুয়খর য়শষ লর্য়ক বাাঁচয়ত পদণা করাই
সয়বণােম পন্থা। সমাজয়ক রক্ষা করয়ত চাইয়ল আমার লছয়লয়ক লচাখ নায়ময়য় চলয়ত লশখাই,
মুসয়লম আদব-কায়দা লশখাই, তাড়াতায়ড় য়বয়য় লদই।
ইসলায়মর বাাঁধন য়দয়য় মানুয়ষর লর্তয়রর পশুিায়ক লবাঁয়ধ না রাখয়ল আমায়দর সমাজ ঐ
অজগয়রর মত ময়র যায়ব। য়নয়শ্চত যায়ব। অবধায়রত যায়ব।

শয়নবার, ২২লশ যুলক্বাদা, ১৪৩১
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অঞ্জন , এ ললখািা লতার জন্য
এ ললখািা লতার জন্য কারর্ লতার একিা চমৎকার য়বয়বক আয়ছ লয যুয়ক্ত প্রয়ক্রয়াজাত
করয়ত পায়র। আমার কাজ আমার যুয়ক্তগুয়লা লতার য়বয়বয়কর কায়ছ লপৌয়ছ লদয়া। মানা না মানা
অবশ্যই একান্ত লতার বযয়ক্তগত বযাপার, য়কন্তু কর্াগুয়লা শুনয়ত লতার আপয়ে র্াকয়বনা আশা
কয়র।
প্রর্মত বয়ল লনই, আয়ম সকল ধয়মণর অনুসারীয়দর প্রয়ত সহনশীল। জ্ঞানত, অমুসয়লম
কায়রা প্রয়ত আয়ম অয়সৌজন্যমূলক লকান বযবহার লকানয়দনও কয়রয়ন। শুধু সাদা-কায়লা লকন,
পৃয়র্বীর তাবৎ লরয়সস্ট হয় মুয়খ নয় ময়ন ময়ন য়নয়জর লরস ছাড়া অন্য লরয়সর মানুষয়দর ঘৃর্া
কয়র। য়কন্তু আয়ম আমার মন লর্য়ক বলয়ছ, আয়ম য়খ্রয়স্টর প্রকৃত অনুসারীয়দর ঘৃর্া কয়র না, তায়দর
ধমণয়ক গায়ল লদই না, যীশুয়ক অসম্মান কয়র না। কয়র না, কারর্ ইসলাম আমায়ক এসব করয়ত
লশখায়য়ন।
কুরআন আমায়ক য়শয়খয়য়য়ছ লয আয়ম যায়ক ইসলায়মর পয়র্ আহবান করয়ছ লস যয়দ আমার
সায়র্ শত্রুর্াবও লপাষর্ কয়র তবুও তায়ক উষ্ণ বন্ধুত্ব উপহার য়দয়ত। তয়ব এিা য়িক আমায়ক
ইসলাম ঘৃর্া করয়ত য়শয়খয়য়য়ছ নষ্ট ধমণবযবসায়ীয়দর বানায়না রীয়তনীয়তয়ক, রূপকর্ায়ক,
কুসংস্কারয়ক, য়মর্যা কর্ার বায়র্জযয়ক যা ধয়মণর নায়ম সমায়জ চয়ল। মানুয়ষর বায়নায়াি ধমণয়ক
আয়ম ঘৃর্া কয়র − লসিা ইসলায়মর নায়ম পালন করা লহাক আর য়খ্রস্টান ধয়মণর নায়ম। তয়ব
সমায়জর দশ জন মানুষ, যারা লচাখ-কান বুাঁয়জ অয়ন্ধর মত ধমণ পালন কয়র চলয়ছ তায়দর প্রয়ত
আমার লক্ষার্ আয়ছ ; তায়দর অলস উদাসীনতায়ক আয়ম ঘৃর্া কয়র।
স্রষ্টা একজনই, এ য়বষয়য় তুই আর আয়ম একমত - চমৎকার। এয়ত য়কন্তু লমািামুয়ি সব
য়বয়বকসম্পন্ন মানুষই একমত। তাহয়ল ধয়মণ ধয়মণ পার্ণকযিা হয় লকার্ায় ? পার্ণকয হয় স্রষ্টার প্রয়ত
মানুয়ষর আচরয়র্র লক্ষয়ি। আয়ম যায়ক স্রষ্টা মায়ন, অন্নদাতা মায়ন, প্রয়তপালনকারী মায়ন,
য়বপয়দাদ্ধারকারী মায়ন, তায়কই একমাি রক্ষাকতণা য়হয়সয়ব মায়ন। আর এজন্যই আয়ম একমাি
তারই উপাসনা কয়র, তার দাসত্ব কয়র। আয়ম লকানর্ায়বই আল্লাহ্র জায়গায় অন্য কাউয়ক বসাই
না, তার সায়র্ কায়রা লকান তুলনা কয়র না।
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কুরআয়ন আল্লাহ্ সুের একিা যুয়ক্ত এয়নয়ছন। য়তয়ন বয়লয়ছন, মানুষ যা য়কছুর উপাসনা
কয়র লসগুয়লা লতা এক স্রষ্টারই বতয়র। লসসব উপাস্য বস্তুগুয়লায়ক বতয়র করার সময় লতা য়তয়ন
তায়দর সাহাযয লননয়ন, আকাশ-পৃয়র্বী বতয়রর সময়ও তায়দর সাহাযয করয়ত িায়কনয়ন, য়কন্তু লকন
আল্লাহ্ পৃয়র্বী চালায়ত এসব য়মর্যা উপাস্যয়ক সাহাযয করয়ত িাকয়বন ?
এক ধায়মণক য়খ্রস্টান েড়-বৃয়ষ্ট খুব র্য় পায়, যখন লমঘ িায়ক তখন লয়কয়ির ক্রুশিা ধয়র লস
বয়ল উয়ি “যীশু রক্ষা কর।” এই য়বষয়য়িয়তই ইসলায়মর যত আপয়ে। কারর্ ঐ ক্রুশিা লয ধাতুর
বতয়র লসিা লয স্রষ্টা বতয়র করয়লন, যীশুয়ক লয স্রষ্টা বতয়র করয়লন আর ঐ েড়-য়বদুযৎয়ক লয স্রষ্টা
বতয়র করয়লন য়তয়ন য়ক পায়রন না তার বতয়র এই মানুষিায়ক ঐ েড় লর্য়ক য়নরাপদ রাখয়ত ?
এিা স্রষ্টার কায়ছ খুব অপমানকর লয সব য়কছুর যার ক্ষমতা, তার কায়ছ য়নরাপো না লচয়য় মানুষ
তারই বতয়র করা অন্য য়কছুর কায়ছ য়নরাপো চায়চ্ছ।
একজন মুসয়লম যখন একিা তায়বজ গলায় েুলায় র্াবয়ত র্ায়ক এিা তায়ক একিা সন্তান
লদয়ব তখয়না স্রষ্টায়ক অপমায়নর লচষ্টা করা হয়। একিা এলুয়ময়নয়াম ফয়য়য়লর লর্তয়রর একিা
হায়বজায়ব ললখা কাগজয়ক যখন মানুষ সুতা য়দয়য় শরীয়র লবাঁয়ধ লনয়, তখন লস তায়ক সবণশয়ক্তমান
জ্ঞায়ন পূজা না কয়রও তার য়কছু ববয়শষ্টয ঐ ফালতু য়জয়নসিায়ক য়দয়য় লদয়। এিা সবণশয়ক্তমান
সত্ত্বার জন্য খুব, খুব মানহায়নকর।
কযার্য়লক রীয়তর উপাসনার য়র্য়ে হয়চ্ছ, যীশুর ঈশ্বরয়ত্ব য়বশ্বাস এবং তার কায়ছ চাওয়া।
এছাড়াও এখায়ন যীশুয়ক সম্মান করয়ত করয়ত তায়ক ঈশ্বয়রর অয়নক গুর্, অয়নক ক্ষমতা য়দয়য়
লদয়া হয়য়য়ছ। আমায়দর য়বশ্বাস যীশু (আল্লাহ্ তার উপর শায়ন্ত বষণর্ করুন) স্রষ্টার পািায়না একজন
নায়ব ও মায়ির মানুষ য়যয়ন র্ুল পয়র্ চলা মানুষয়দর সয়িক পয়র্র য়দশা য়দয়ত এয়সয়ছয়লন
পৃয়র্বীয়ত। তার লদখায়না পয়র্ চয়ল লকউ যয়দ স্রষ্টার কায়ছ ক্ষমা চায় তয়ব লস স্বয়গণ যায়ব। আমরা
আয়রা য়বশ্বাস কয়র স্রষ্টা আল্লাহ্, মুহাম্মদ (আল্লাহ্ তার উপর শায়ন্ত বষণর্ করুন) - লক যীশু এবং
তার আয়গর সব নায়বয়দর য়শক্ষার য়নযণাস একি কয়র য়দয়য় মানুয়ষর কায়ছ পািায়লন লযন মানুষ
তার লদখায়না পয়র্ চয়ল ইহকায়ল ও পরকায়ল মুয়ক্ত লার্ করয়ত পায়র। কারর্ সকল নায়বর য়শক্ষা
য়ছল একিাই − “আল্লাহ্ ছাড়া আর লকান সয়তযকায়রর উপাস্য লনই”।
ইসলাম দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ এই য়জয়নসিার উপয়র − আল্লাহ্ তার সব য়বয়শষয়ত্ব একক এবং
অন্য লকান য়কছুর সায়র্ য়তয়ন লকানর্ায়বই তুলনীয় নন। লকউ যয়দ তার সায়র্ অন্য য়কছুয়ক
লকানর্ায়ব তুলনা কয়র এবং আল্লাহ্র প্রাপয ইবাদাত অন্য কাউয়ক লদয় তয়ব লস ‘য়শকণ’ নায়মর
একিা পাপ কয়র এবং এিা ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত জঘন্যতম অপরাধগুয়লার একিা। এই অপরাধ
লযই করুক না লকন তার পরকায়ল লকান মুয়ক্ত লনই। লস য়নয়জ য়হন্দু বলুক, য়খ্রস্টান বা মুসয়লম।
যয়দও য়শকণ য়নকৃষ্টতম অপরাধ য়কন্তু লকউ যয়দ এিা কয়র তয়ব গায়য়র লজায়র বাধা লদয়া যায়
না, শায়স্তও না। যারা ইসলাম লবায়ে তারা মানুষয়ক লবাোয় য়শকণ য়ক, য়শকণ করয়ল য়ক শায়স্ত লপয়ত
হয়ব। কারর্ য়শকণ এমন একিা য়জয়নস যা ময়নর বযাপার − লযখায়ন মানুয়ষর য়নয়জর য়বয়বয়কর
হাত আয়ছ, অন্য লকান য়কছুর হাত লনই। লয ললাকিা খাজাবাবায়ক স্রষ্টার জায়গায় বয়সয়য় য়দয়য়য়ছ
তার হাত লবয়ধ, মুয়খ স্কচয়িপ লময়র রাখয়লও লস ময়ন ময়ন বলয়ব ‘খাজাবাবা বাাঁচাও’। এইজন্য
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আমরা তায়ক লবাোই লয খাজা বাবা ময়র মায়িয়ত য়ময়শ লগয়ছ, লস লতামার য়কচ্ছু করয়ত পারয়ব না
; তুয়ম বরং লতামার লসই স্রষ্টায়ক িাক য়যয়ন খাজাবাবায়ক, লতামায়ক আর লতামার এই য়বপদয়ক
সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন।
ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত খুয়নর লচয়য় য়শকণ অয়নক বড় অপরাধ অর্চ ইসলায়মক আইয়ন খুনীর
শায়স্ত মৃতুযদন্ি, অর্চ য়শয়কণর লকান শায়স্ত লনই। লয য়শকণ করল লস স্রষ্টায়ক অপমান করল, স্রষ্টা লয
কারয়র্ তায়ক বতয়র করয়লন লসই কারর্িাই লস য়মর্যা কয়র য়দল। এর শায়স্ত লদয়বন স্রষ্টা,
পরকায়ল। লয মানুষিা আমার সায়র্ পায়শর বাসায় র্াকল, আমার সায়র্ একয়ের্ীয়ত পড়ল লস
এই অনন্তকাল আগুয়ন পুয়ড় অঙ্গার হয়ব এিা লজয়ন চুপ কয়র বয়স র্াকায়ত য়ক আমার য়বয়বক
সায় য়দয়ত পায়র ? আয়ম আমার য়বশ্বাস কায়রা উপর চায়পয়য় য়দয়চ্ছ না, আমার য়বশ্বায়সর লপছয়নর
যুয়ক্তগুয়লা তুয়ল ধরয়ছ − এিায়ত লকউ কষ্ট লপয়ত পায়র, তার ধমণয়বায়ধ আঘাত লাগয়ত পায়র,
য়কন্তু সতয লতা এই লয আয়ম তায়ক আঘাত য়দয়ত এ কাজ করয়ছ না, তার মঙ্গয়লর জন্যই করয়ছ।
িাক্তার যখন খুব লতয়তা একিা ওষুধ লদয় লস লরাগীর মুখ য়বস্বাদ করার জন্য লদয় না, লরাগীয়ক
সুস্থ করার জন্য লদয়।
দুিঃয়খর য়বষয় হয়চ্ছ, ইসলাময়ক র্ুল লবাো শুরু হয় এখান লর্য়কই। আয়ম যয়দ কায়রা
য়বশ্বায়সর র্ুল লদয়খয়য় লদই তাহয়ল লস কষ্ট পায়। এখন, আয়ম লকন একজন মানুষয়ক কষ্ট লদব ?
আমার য়প্রয় বন্ধুয়ক শত্রু বায়নয়য় আমার য়ক লার্ ? এর লচয়য় লতা এসব বযাপায়র কর্া না বয়ল,
পূজায়-য়ক্রসমায়স বন্ধুয়দর বায়ড়য়ত যাওয়া আমার জন্য লবয়শ লায়র্র। র্ালমে খাওয়া যায়ব,
আড্ডা হয়ব, আনে-ফূয়তণ হয়ব। সবাই বলয়ব, বাহ্ লছয়লিা য়ক র্াল! এত ধায়মণক, পাাঁচ ওয়াক্ত
নামায পয়ড়, কম বয়য়স দায়ড় লরয়খয়ছ অর্চ য়ক চমৎকার সাম্প্রদায়য়ক সম্প্রীয়তয়বাধ। তয়ব লকন
আয়ম ‘যার যার ধমণ তার তার কায়ছ’ – এই তত্ত্বকর্া লছয়ড় লযয়চ য়গয়য় য়তক্ততা লিয়ক আনয়ছ,
লকন সবার কায়ছ খারাপ হয়চ্ছ ?
কারর্, আল্লাহ্ আমায়ক সতয বলার দায়য়ত্ব য়দয়য় পায়িয়য়য়ছন। আল্লাহ্ আমায়ক প্রয়তপালন
কয়রন, রক্ষা কয়রন, আমার অর্াবয়মাচন কয়রন। আমার লকান অয়ধকার না র্াকা সয়ত্ত্বও য়তয়ন
আমায়ক এত য়কছু য়দয়য়য়ছন লয তায়ক আয়ম লময়ন য়নয়য়য়ছ আমার একমাি মায়লক য়হয়সয়ব,
আমার একমাি ‘ইলাহ্’ বা উপাস্য য়হয়সয়ব। স্রষ্টা এ পৃয়র্বীয়ত পািায়নার আয়গ আমায়ক অল্প
খায়নকিা স্বাধীনতা য়দয়য়য়ছন। য়তয়ন পরীক্ষা করয়ছন লয আয়ম এ পৃয়র্বীয়ত কী আমার লখয়ালখুয়শ
মত চয়ল না, তাাঁর আয়দশ মত চয়ল। আয়ম তাাঁর আয়দশ মত চলার য়সদ্ধান্ত য়নয়য়য়ছ, অনন্তকায়লর
স্বাধীনতা য়কয়ন য়নয়য়য়ছ এ পৃয়র্বীর ইয়চ্ছর স্বাধীনতা য়বয়ক্র কয়র।
অয়নয়কর মত আয়মও ঘুয়ময়য়য়ছলাম। স্রষ্টার অনুগ্রয়হ লজয়গ লদয়খ পুয়রা বায়ড়য়ত দাউ দাউ
কয়র আগুন জ্বলয়ছ, য়কন্তু সবাই মে এক মরর্ ঘুয়ম। আয়ম যায়কই িায়ক লসই য়বরক্ত হয়। আয়ম
র্াবলাম দুচ্ছাই, খায়মাকা এয়দর লিয়ক য়বরক্ত কয়র লার্ য়ক ? ঘুম লর্য়ক লতা জাগয়ছই না উলয়িা
আমায়ক গায়লগালাজ করয়ছ। তারয়চ য়নয়জর য়জয়নসপি গুয়ছয়য় পায়লয়য় যাই! য়কন্তু পারলাম না
স্রষ্টার আয়দয়শর কারয়র্, আমার ইয়চ্ছ তার ইয়চ্ছর অধীন কয়র য়দয়য়য়ছ লসই কারয়র্। মানুষয়ক
লিয়ক লবড়ায়ত লাগলাম, যয়দ আমার িায়ক একিাও মানুষ লজয়গ ওয়ি এই আশায়।
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আমার পয়রয়চত নায়স্তক আয়ছ, য়হন্দু-লবৌদ্ধ-য়খ্রস্টান আয়ছ, নানান য়কয়সয়মর মুসয়লম আয়ছ।
যায়দর জন্য লবয়শ িান অনুর্ব কয়র তায়দর ঘুম লর্য়ক িাকার লচষ্টা কয়র। সতয কর্া লকউ লশায়ন,
লকউ লশায়ন না। লকউ গ্রাহ্য কয়র না, লকউ লবজার হয়। অয়নয়ক কিু কর্া বয়ল, অপমান কয়র।
অয়নয়ক আমার লর্য়ক দূয়র চয়ল যায়। দরকারী সতযিা বলয়ল অয়প্রয়র্াজন হয়তই হয়। আয়ম
জায়ন, আয়ম সবাইয়ক খুয়শ করয়ত পারব না, তাই স্রষ্টায়ক খুয়শ করয়তই কাজ কয়র।
লয মানুষিা ঘুষ খায় লস য়কন্তু জায়ন লয কাজিা খারাপ। য়কন্তু তায়ক বারর্ করয়ল লস এত
এত যুয়ক্ত য়দয়য় প্রমার্ কয়র লদয়ব, এিা ছাড়া তার আর লকান গয়ত লনই। লস ঘুষ ছাড়য়ব এমন
সিাবনা শূয়ন্যর কাছাকায়ছ, মধযখান লর্য়ক লয বারর্ কয়রয়ছল তারই য়বপদ হয়ব। লয লছয়লিা
পড়ায়শানা লছয়ড় বাবার িাকায় গাাঁজা খায়, লসও জায়ন কাজিা কতিা অনুয়চত। য়কন্তু যয়দ লকান
কলযার্কামী বন্ধু এ অন্যায়িা লচায়খ আঙুল য়দয়য় লদয়খয়য় লদয়, লস হয় মার খায়ব নয়য়তা অন্তত
বন্ধুত্ব নষ্ট হয়য় যায়ব − বায়নয়য় বলয়ছ না, য়নয়জর জীবন লর্য়ক য়নয়য় বলয়ছ। য়কন্তু বন্ধুয়ক য়সগায়রি
ধয়রয়য় য়দয়য় সম্প্রীয়ত চাওয়া মানুষ আয়ম নই। লয সতযিা দরকারী তা আয়ম বলয়বাই, লসিা যতই
লতয়তা লহাকনা লকন। এিাই আমার নীয়ত, এ আদশণ ইসলাম আমায়ক য়শয়খয়য়য়ছ।
তুই বলয়ত পায়রস - “সতয আয়পয়ক্ষক। সব মানুয়ষর কায়ছ তার ধমণিাই সয়িক।” য়কন্তু তা
য়ক কয়র সিব ? হয় আল্লাহ্র সন্তান আয়ছ, নয়ত তার সন্তান লনই - দুয়িা একসায়র্ য়কর্ায়ব হয় ?
হয় য়খ্রস্টানরা য়মর্যা বলয়ছ, নয়ত মুসয়লমরা। পৃয়র্বীর নানা প্রায়ন্ত হাজায়রা মানুষ লকান ললার্,
লকান ছলনা ছাড়াই ইসলাম গ্রহর্ করয়ছ, কারর্ তারা বুেয়ত লপয়রয়ছ ঈশ্বর বৃদ্ধ হন না লয তার
অচলাবস্থায় লদখায়শানার জন্য সন্তান লাগয়ব। য়তয়ন ময়র যায়বন না, লয তায়ক বংশবৃয়দ্ধ করয়ত
হয়ব।
সারা পৃয়র্বীর আনায়চ-কানায়চ লক্ষ য়খ্রস্টান য়মশনায়র সংসার লছয়ড় লকবলই য়খ্রস্ট ধমণ
প্রচার কয়র চলয়ছ। কায়দর ময়ধয প্রচার করয়ছ ? গরীব-অয়শয়ক্ষতয়দর মায়ে। তুই-আয়ম লয
য়মশনারী স্কুল-কয়লয়জ পড়লাম লসখায়ন আমায়ক লকানয়দনও য়খ্রস্ট ধয়মণর দাওয়াত লদয়া হয়য়ন।
লকন হল না ? যয়দ সয়তয এিা সতয ধমণ হয় তয়ব লকন আমায়ক সয়তযর পয়র্ িাকা হল না ? লকন
য়বয়কল লবলা বয়স্তর লয বাচ্চািা পড়য়ত এয়সয়ছল শুধু তায়কই যীশুর মাহাত্ময লশানায়না হল,
আমায়ক নয় ?
সতয একিাই হয় − অয়নকগুয়লা য়মর্যার লগাাঁজায়মল লর্য়ক লসিা আমায়দর খুাঁয়জ লবর করয়ত
হয়। ধয়মণর নায়ম মানুয়ষর বানায়না অয়নক বই আয়ছ পৃয়র্বীয়ত, আয়ম লসসয়ব য়বশ্বাস কয়র না।
আয়ম প্রমার্ লপয়য়য়ছ লয একমাি কুরআন এবং তার বযাখযাকারী সুন্নাহ অয়বকৃত। মানুয়ষর বতয়র
করা কাগজ-কলম য়দয়য় স্রষ্টা এিা সংরক্ষর্ কয়রনয়ন, কয়রয়ছন তার য়নয়জর বতয়র করা ‘লময়মায়র’
− য়নউরর্ লকাষ য়দয়য়। এর তর্য ধারর্ ক্ষমতার লকান জবাব লনই, এর য়নরাপো য়নয়য় লকান
সয়েহ লনই। লকায়ি মানুষ এই মূহুয়তণ পৃয়র্বীর নানা লকায়র্ বয়স য়িক লসই অক্ষরগুয়লা পড়য়ছ যা
আজ লর্য়ক প্রায় পয়নরশ বছর আয়গ পৃয়র্বীয়ত এয়সয়ছল।
বাইয়বয়লর আসল শব্দগুয়লা পড়য়ত পায়র এমন ক’জন মানুষ আয়ছ এ ধরায় ? ক’জন
বাইয়বয়লর র্ুল অনুবাদ ধরয়ত পারয়ব ? লকান বাইয়বল হায়ত য়নয়য় একজন পােী দায়ব কয়র
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বলয়ত পারয়ব − এিাই যীশুর কায়ছ এয়সয়ছল ? অর্চ কুরআয়নর শুরুয়তই বলা হয়য়য়ছ − এিা
এমন একিা বই যায়ত লকান সংশয়য়র অবকাশ লনই। মানব সর্যতার কত বড় বড় পয়ন্িত লকউই
তায়দর ললখা লকান বইয়ত এ দায়ব করয়ত পায়রয়ন। কুরআন লয কত বড় একিা য়বস্ময়কর বস্তু তা
জানয়ল প্রয়তিা মানুয়ষর কায়ছ খুব স্পষ্ট হয়য় যায়ব লয সব ধমণ সতয না − সতয ধমণ একিাই আর
লসিা হল ইসলাম।
তুই বলয়ত পায়রস আয়ম ইসলাম প্রচার কয়র পয়শ্চমা সর্যতার আয়বষ্কার য়দয়য়। কর্ািা
সয়তয। ছাপা বই, লফসবুক, ব্লগ বা ই-লমইল আমার কায়ছ ইসলাম প্রচায়রর উপকরর্ মাি। এিা
য়দয়য় আয়ম একিা লের্ীর কায়ছ ইসলাম লপৌয়ছ লদয়ার লচষ্টা কয়র। লয লের্ীর কায়ছ ইসলাম
প্রচায়রর জন্য অয়নকিা পর্ হািয়ত হয়, আয়ম লসখায়ন লহাঁয়ি যাই।
একিা কলম লচার-আমলার হায়ত র্াকয়ল লস তা য়দয়য় লকায়ি িাকা চুয়র কয়র, আমার মত
ছায়পাষা মানুয়ষর হায়ত র্াকয়ল ইসলায়ম চুয়রর শায়স্ত য়নয়য় একিা ললখা লবর হয়। কলম লতা
উপকরর্ মাি, এিা বযবহায়রর জন্য লয আমায়ক আয়গ বতয়র করয়ত হয়ব এমন বাধযবাধকতা
আয়ছ য়ক ? যতয়দন কলম য়কনয়ত পাওয়া যায় ততয়দন য়কয়ন লনব, বাড়য়ত সময়িা র্াল কায়জ
বযয় করব। লকানয়দন যয়দ দরকার হয় তয়ব কলম বা তার লচয়য় র্াল য়কছু বতয়র কয়র লনব, লস
সামর্ণয স্রষ্টা য়দয়য়য়ছন। র্াল কাজ করািা জরুরী, সৎ র্ায়ব করািা জরুরী ; য়ক য়দয়য় করলাম তা
অত জরুরী নয়।
আয়ম মানুষয়ক ইসলায়মর য়দয়ক িায়ক কারর্ আয়ম এর লসৌেযণিা আয়বষ্কার কয়রয়ছ। আয়ম
চাই সবাই এই লসৌেযণিা লদখুক , সবাই সতয পয়র্ চয়ল লদখুক কী অর্ূতপূবণ শায়ন্ত আয়ছ এ
রাস্তায়। ইসলায়মর কর্া বলয়ত য়গয়য় অয়নক পায়র্ণব ক্ষয়ত হয় আমার, ময়ন কষ্ট পাই। য়কন্তু আয়ম
এর প্রয়তয়শাধ য়নয়ত চাই না। আয়ম যা প্রচার কয়র তার য়বয়নময়য় প্রয়তদান চাইয়ন − িাকা, ক্ষমতা,
প্রর্াব-প্রয়তপয়ে য়কছুই না। এমনয়ক কাউয়ক লজার কয়র আমার কর্া লশানায়ত চাই না, লজার কয়র
সতয লশানায়না যায় না। আয়ম ময়ন প্রায়র্ কামনা কয়র মানুষয়ক স্রষ্টা লয য়বয়বক-বুয়দ্ধ য়দয়য়য়ছন তা
লযন লস একিু কায়জ লাগায়। লকন লস এল এ পৃয়র্বীয়ত, কী তার করা উয়চত লসসব য়নয়য় লযন
একিু র্ায়ব।
এ পৃয়র্বীর অয়ধকাংশ মানুষই ঘুমন্ত। যখন তায়দর লদহিা মায়ির তলায় যায়ব বা য়চতার
আগুয়ন জ্বলয়ব, তখন লস লজয়গ উিয়ব। য়কন্তু তখন লজয়গ লার্ কী হয়ব ? তারয়চ এখনই একিু
র্ময়ক দাাঁড়া অঞ্জন, একিু য়চন্তা কয়র লদখ, একিু খুাঁয়জ লদখ সতয লকানিা।

লসামবার, ১৭ই যুলক্বাদা, ১৪৩১ য়হজয়র
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শারদীয় শুয়র্চ্ছা
আয়ম যখন বশশব পার হয়য় বকয়শায়র ঢুকয়ছ তখন য়নতযনতুন গালাগায়লর সায়র্ পয়রচয়
হয়চ্ছ বন্ধু-বান্ধয়বর সুবায়দ। লতা, সবয়চয়য় র্য়াবহ গায়ল য়ছল ‘বাস্টািণ’ শব্দয়ি। আয়ম লবশ
লবাকায়সাকা য়ছলাম (এখয়না লয র্ায়র বুয়দ্ধ হয়য়য়ছ তাও নয়), বাবায়ক য়জয়জ্ঞস করলাম ‘বাস্টািণ’
মায়ন কী ? য়নতান্ত দায়সারা উের আসল, ‘যারজ সন্তান’। ললব্বাবা! লসিার মায়ন কী ? তয়তায়ধক
দায়সারা উের আসল, ‘অববধ সন্তান’। আমার ক্ষুে বুয়দ্ধয়তও ধরল লয ঐ স্থান-কাল এবং পায়ি
এ শয়ব্দর অর্ণ সংক্রান্ত জ্ঞানচচণা বৃর্া।
বড় হয়য় যখন ‘বাস্টািণ’ মায়ন বুেলাম তখন এর মায়নর র্য়াবহতা বুেয়ত পারলাম। লকান
মানুষয়ক বলা হয়ব লয “লতামার মা লতামার বাবায়ক বাদ য়দয়য় অন্য একজন ললায়কর সায়র্
শুয়য়য়ছল এবং তায়তই লতামার জন্ম” আর লস মার্া িান্িা রাখয়ব এিা অসিব। লকউ য়নয়জর
বাবার জায়গায় অন্য কাউয়ক বসায়না লতা দূয়রর কর্া, এ বযাপারিা কল্পনা করয়তও পায়র না।
মানুয়ষর জয়ন্মর রহস্য য়কন্তু মানুয়ষর অজানা। একিা মানুয়ষর জয়ন্মর লপছয়ন বাবার লয
র্ূয়মকা র্ায়ক লস ঘিনািা ঘয়ি মানুষয়ির অয়স্তয়ত্ব আসার প্রায় নয় মাস আয়গ। মজার বযাপার
হয়চ্ছ, আমায়দর জীবয়নর সবয়চয়য় আপন লয দু’জন মানুষ তায়দর আমরা য়চয়ন ইনফায়রন্স বা
অনুয়সদ্ধায়ন্তর মাধযয়ম। অয়ত বশশব লর্য়ক লয দু’জন নারী-পুরুষ আমায়দর অসিব র্ালবায়সন,
আমায়দর প্রয়তপালন কয়রন, আমায়দরয়ক লখয়ত লদন, আমায়দর য়বয়র্ন্ন প্রয়য়াজন লমিান, ইতযায়দ
ইতযায়দ ইতযায়দ ... কয়রন তায়দরয়কই আমরা বাবা-মা বয়ল জায়ন। এ যুয়গ য়জন লপ্রাফাইয়লং কয়র
বাবা লবর করা যায় বয়ি য়কন্তু লসিাও ইনফায়রয়ন্সয়াল। য়জন লপ্রাফাইয়লং বাবার য়িএনএ-এর
সায়র্ সন্তায়নর য়িএনএ-এর য়মলগুয়লা য়ময়লয়য় য়সদ্ধান্ত লদয়, অয়মলগুয়লা উয়পক্ষা কয়র।
লকান মানুয়ষর য়পতৃপয়রচয়য়র বযাপায়র গায়র্য়তক অকািয প্রমার্ না র্াকা সয়ত্ত্বও লস
একায়ধক বাবার সিাবনা সহ্য করয়ত পায়র না। অর্চ লয আল্লাহ্ সয়তযকার অয়র্ণ একজন
মানুষয়ক পৃয়র্বীয়ত পািান, তায়ক লসখায়ন বাাঁয়চয়য় রায়খন, তায়ক প্রয়তপালন কয়রন লসই
আল্লাহ্লক এক বয়ল স্বীকার কয়র য়নয়ত মানুয়ষর যত আপয়ে। মানুষ আল্লাহ্র সায়র্ তুলনা কয়র
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লদয়ায়ল েুয়ল র্াকা ছয়বর, পার্য়রর, কবয়র শুয়য় র্াকা মরা মানুয়ষর, খড়-কুয়িা য়দয়য় গড়া মূয়তণর
যায়ক লস য়নয়জ পায়নয়ত িুয়বয়য় লদয়। মানুষ হয়য় মানুয়ষর মনুষ্যয়ত্বর কত বড় অপমান!
এছাড়া য়কছু মানুষ আয়ছ যারা আল্লাহ্লক এক বয়ল হয়ত য়বশ্বাস কয়রন য়কন্তু লময়ন লনননা।
কারর্ লময়ন য়নয়য় ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ’ এ কর্ার বলার শতণ হল আল্লাহ্ ছাড়া বায়ক যত যা য়কছুর
উপাসনা অর্বা দাসত্ব মানুষ কয়র তার সবয়কছুয়ক অস্বীকার করা। অস্বীকার করা মায়ন বুক
ফুয়লয়য় বলা : ঐ যীশুর ছয়ব, ঐ কায়ির ক্রুশ, ঐ পার্য়রর য়লঙ্গ, ঐ খড়-কুয়িার লদবীমূয়তণ, ঐ
মাজার, ঐ পীর − এ সব য়কছুই র্ুয়া উপাস্য, য়মর্যা ইলাহ্। কারর্, এর সবই সৃষ্ট বস্তু, আর
মুসয়লম সৃষ্ট বস্তুর ইবাদাত কয়র না, ঐসব সৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টার ইবাদাত কয়র। লয মুসয়লম আধুয়নক
হয়ত য়গয়য় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ্য়ক অস্বীকার করয়ত চায় না লস হয় ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ’
- এর মায়নই লবায়েয়ন নয়ত লস মুনায়ফক।
আজয়কর মুসয়লমরা এতই হতর্াগা লয ‘বাস্টািণ’ গায়ল শুয়ন লয মুসয়লম লতয়ড় আয়স, লস
আল্লাহ্র জায়গায় মায়ির একিা মূয়তণ বয়সয়য় করা পূজা লদয়খ শুয়র্চ্ছা জানায় − শারদীয় শুয়র্চ্ছা।
য়পতৃয়ত্ব শয়রক করয়ল আমায়দর আাঁয়ত আর্য়বক লবামা পয়ড় অর্চ লয আল্লাহ্ আমায়দর অনয়স্তত্ব
লর্য়ক অয়স্তয়ত্ব আনয়লন, প্রয়ত মুহূতণ অয়ক্সয়জন য়দয়চ্ছন য়ফ্র, আহার-পানীয়-লপাশায়কর বযবস্থা কয়র
য়দয়লন লসই আল্লাহ্র সায়র্ প্রয়তয়নয়ত শয়রক করা হয়লও আমায়দর ভ্রূিাও অবয়ধ কুাঁচয়ক উয়িনা।
লয আল্লাহ্ বাংলায়দয়শর পয়নর লকায়ি মানুয়ষর ময়ধয আমায়দরয়ক লবয়ছ য়নয়য় য়বশ্বয়বদযালয়য়র
য়শক্ষার মুখ লদখায়লন লসই আমরা আল্লাহ্র লদয়া য়বয়বক-বুয়দ্ধ য়দয়য় য়চন্তা কয়র লবর করলাম লয
সব ধমণই য়িক, লযয়কান একিা মানয়লই চয়ল। আয়র সব ধমণ মানয়লই যয়দ চয়ল তাহয়ল খায়মাকা
লকন মুসয়লম র্াকা, য়নয়জয়ক অমুসয়লম লঘাষর্া করয়লই হয় − এত য়বয়ধয়নয়ষয়ধর বালাই র্ায়ক
না। লময়য়য়দর মার্ায়-শরীয়র কাপড় লদয়া লাগয়ব না, মদ-ঘুষ-সুদ সবই খাওয়া যায়ব, য়বয়য় না
কয়রও বহুয়বছানায় যাওয়া যায়ব − দুয়নয়ার যাবতীয় সুখ অনয়ল ইন মাই য়িজুস!
লকান য়হন্দুয়ক দুগণাপূজা উপলয়ক্ষ শুয়র্চ্ছা-সিাষর্ জানায়না অর্ণ তার এই পূয়জা করায়ত
আপনার সায় আয়ছ। এরয়চ য়হিলারয়ক এরকম বলা র্াল য়ছল, “লহর য়হিলার, এক লকায়ি মানুষ
মারায় আপনায়ক শুয়র্চ্ছা জানাই। চমৎকার কাজ কয়রয়ছন, চায়লয়য় যান”। বাংলায়দয়শ অবশ্য
শততম লময়য়য়ির সম্ভ্রমহায়ন উপলয়ক্ষয লকক লকয়ি পায়িণ লদয়া হয়। যারা ঐ লকক লখয়ত পায়র
তারা কালীপূজায় য়গয়য় প্রসাদ লখয়য় আসয়ব, সাম্প্রদায়য়ক সম্প্রীয়তর ধুাঁয়া তুয়ল কপায়ল য়তলক
এাঁয়ক মঙ্গল লশার্াযািায় নাচয়ব এ আর আশ্চযণ য়ক ?
আল্লাহ্র সন্তান গ্রহয়র্র ধারর্ায়ক তীে য়নো কয়র আল্লাহ্ কুরআয়ন বলয়লন, এ কর্া এতই
র্য়াবহ লয এ কর্া আকায়শর উপয়র বলা হয়ল আকাশ য়বদীর্ণ হয়য় লযত, মায়ির উপয়র বলা হয়ল
মায়ি দু’র্াগ হয়য় লযত, পাহায়ড়র উপয়র বলা হয়ল পাহাড় চূর্ণ হয়য় লযত। আজ আমরা দূর
লিনমায়কণ এক র্ন্ি রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক য়নয়য় একিা কযায়রয়কচার আাঁকয়ল
পাগয়লর মত লাফায়ত র্ায়ক অর্চ ঘয়রর পায়শ লয উৎসবয়িয়ত স্বয়ং আল্লাহ্লক এমন চরমর্ায়ব
অপমান করা হয় লস য়দন আমরা তায়দর ‘লময়র য়ক্রসমাস’ জানাই! আল্লাহ্র অপমান আমায়দর
গায়য় লতা লায়গই না বরং লসিায়ত আনয়ের তকমা লদই।
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একজন মুসয়লম য়ক তয়ব একজন য়হন্দু প্রয়তয়বয়শর শুর্ কামনা করয়ব না ? তার য়খ্রস্টান
সহপািীর র্াল চাইয়বনা ? য়নশ্চয়ই চাইয়ব। র্াল চাওয়ার প্রর্ম কাজিাই হয়ব তায়ক আল্লাহ্র
এককত্ব লবাোয়না, তায়ক লস য়দয়ক আহবান জানায়না। একজন মানুষয়ক অনন্তকায়লর জন্য
আগুয়ন লপাড়ায়না লর্য়ক বাাঁচায়নার লচয়য় আর র্াল কাজ য়ক হয়ত পায়র ? আমার স্ত্রী য়খ্রস্টান
ধমণান্তয়রত মুসয়লম। লস যখন য়নয়জ য়নয়জ পড়ায়শানা কয়র ইসলাম গ্রহর্ করল তখন চারপায়শর
মুসয়লময়দর উপর খুব য়বরক্ত য়ছল। ইসলায়মর কর্াগুয়লা লকন লকউ তায়ক আয়গ বয়লয়ন, সতয
পয়র্র য়দয়ক লকন লকউ তায়ক আয়গ িায়কয়ন − এিা য়নয়য় লস খুব ক্ষুব্ধ য়ছল।
আমায়দর যয়দ আল্লাহ্ য়কয়ামাত য়দবয়স প্রশ্ন কয়রন : লকন আমরা দুগণাপূজা উপলয়ক্ষয
য়হন্দুয়দর দুগণাপূজার অন্তসারহীনতা তায়দর সাময়ন তুয়ল না ধয়র তায়দর জঘন্যতম পাপকাজ
উপলয়ক্ষ অয়র্নেন জায়নয়য়য়ছলাম, তয়ব আমরা য়ক জবাব লদব ? আমায়দর য়ক ময়ন ইসলায়মর
সতযতা য়নয়য় সয়েহ আয়ছ ?
ইমাম হায়ফজ ইবনুল কায়য়যম রহমাতুল্লাহ তার ‘আহকাম আহল আল-য়দম্মা’ গ্রয়ন্থ বয়লন :
কায়ফরলদর তায়দর উৎসয়ব সিাষর্ জানায়না আয়লময়দর ঐকযময়তর য়র্য়েয়ত য়নয়ষদ্ধ। এিা

কাউয়ক মদ খাওয়া বা খুন করা বা বযয়র্চার করায় সাধুবাদ জানায়নার মত। যায়দর য়নয়জর দ্বীয়নর
প্রয়ত লকান েদ্ধায়বাধ লনই তারা এ ধরয়নর র্ুল করয়ত পায়র। লয অন্যয়ক আল্লাহ্র অবাধযতা,
য়বদয়াত অর্বা কুফয়রয়ত জড়ায়নার কারয়র্ শুয়র্চ্ছা জানায়ব লস আল্লাহ্র লক্রাধ ও শায়স্তর সাময়ন
য়নয়জয়ক উন্মুক্ত কয়র য়দল।
আমার পয়রয়চত লকউ যয়দ একিা ময়দর লদাকান বা একিা পয়ততালয় খুয়ল বয়স তয়ব
একজন মুসয়লম য়হয়সয়ব আয়ম কখনই তায়ক ‘শুর্ কামনা’ জায়নয়য় আসব না। য়িক লতময়ন
দুগণাপূজার মাধযয়ম আল্লাহ্র সায়র্ য়শকণ করার উপলয়ক্ষয কখয়নাই ‘শারদীয় শুয়র্চ্ছা’ জানায়না
একজন মুসয়লয়মর কাজ নয়। আমার বরং উয়চত হয়ব কাজিা লকন র্ুল লসিা সুের কয়র বুয়েয়য়
বলা। যয়দ লসিা করয়ত না পায়র তয়ব অন্তত ময়ন ময়ন কাজিায়ক ঘৃর্া করয়ত হয়ব যয়দও লসিা
দুবণলতম ঈমান। খারাপ কাজয়ক ঘৃর্া না কয়র যয়দ আমরা সাধুবাদ য়দয়ত শুরু কয়র তাহয়ল
আমায়দর ময়ধয কতিুকু ঈমান আয়ছ লসিা য়নয়জয়দরই য়হয়সব কয়র লবর কয়র লফলা দরকার।
আল্লাহ্ আমায়দর ইসলাম জানার, লবাোর এবং বুয়ে মানার সামর্ণয য়দন। আয়মন।

শয়নবার, ১৫ যুলক্বাদা, ১৪৩১ য়হজয়র
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কাক , ময়ু র ও আমরা
কায়কর ময়ুর সাজার গল্প আমরা লমািামুয়ি সবাই জায়ন। আজ লয গল্পিা আপনায়দর
লশানাব লসিা একিু অন্যরকম। এক ময়ুর ঢাকায় এয়স কাক প্রজায়তয়িয়ক লদয়খ মুগ্ধ হয়য় লগল।
এত বড় সমাজ! কত র্ালমে খায়, য়ক চমৎকার জায়গায় র্ায়ক! এই না হয়ল জীবন ? লস
একজন কাকয়ক য়গয়য় বলল তার ময়নর বাসনার কর্া। য়বচক্ষর্ কাক বলল আমায়দর জীবন
চাইয়ল আমায়দর মত হয়ত হয়ব। ময়ুর এক কর্ায় রায়জ। কায়কর পরাময়শণ অয়নক কয়ষ্ট ময়ুর
তার ললয়জর বাহারী পালকগুয়লা িুকয়র িুকয়র তুয়ল লফলল। এরপর মার্ার চমৎকার েুয়িয়ি য়ছয়ড়
লফলল। গায়য়র ললাম ছািয়ত ছািয়ত প্রায় লশর্ কয়রই লফলল। য়দন দয়শক পর লদখা করল ময়ুর।
প্রবীর্ কাক লিাাঁি লনয়ড় লিাাঁি য়নয়য় আপয়ে জানয়লা। ময়ুর কাতর কয়ে বলল : এই ধারাল লিাাঁি
য়দয়য় আয়ম য়শকার কয়র, সাপ মায়র।
− আয়র পাঁচা-গলা লখয়ত এত ধারাল লিাাঁি লায়গ না।
লিাাঁি ঘয়ষ সমান করার লপ্রশয়ক্রপশন য়নয়য় বায়ড় লগল ময়ুর। বাড়য়ত লহামওয়াকণ য়হয়সয়ব ককণশ
কা-কা শয়ব্দ কায়লায়ায়ত প্রযাকয়িস য়দয়য় পাড়া মার্ায় তুলল : এবার চলয়ব লতা ?
− নাহ গায়য়র রঙিা এখয়না আমায়দর মত হয়য়ন। রাস্তা য়িক করার য়পয়চ এক িুব য়দয়য় আস।
প্রর্ম কয়য়দন লবশ লগল ময়ুয়রর। য়কন্তু ময়ুর কাকয়দর মত খাবার চুয়র করয়ত পায়র না।
এত পাঁচা খাবারও তার মুয়খ লরায়চ না। কাকয়দর লকউই তায়ক র্াল লচায়খ লদয়খ না। য়ববাদ
বাড়য়তই লাগল। য়পয়চ িুব লদবার পর লস আর উড়য়ত পায়র না বলয়লই চয়ল। দু-চারয়ি লায়ির
আঘাত খাবার পয়রও লস পায়লয়য় লযয়ত লপয়রয়ছল। য়কন্তু লশষ রক্ষা হল না। পুরান ঢাকার
লিয়লয়ফান-ইন্িারয়নি-য়িশ ইতযায়দর তায়রর জায়ল লফাঁয়স য়গয়য় লস বেী হল।
গল্পিা বায়নয়য় বললাম। য়কন্তু গয়ল্পর লপছয়নর বাস্তবতািা সয়তয। আমায়দর লদয়শর বহু
মুসয়লময়দর অবস্থা এই ময়ুয়রর মত। আমরা ইসলাম লছয়ড় কায়ফরয়দর অনুকরয়র্ এতই মে
হয়য়য়ছ লয আমায়দর সায়ড় সবণনাশ ঘয়ি যায়চ্ছ তাও আমায়দর লচাখ খুলয়ছনা। যায়দর লচাখ খুলয়ছ
তায়দর মুখ খুলয়ছনা। উমার (রয়দয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) - এর একিা উয়ক্ত লশানাই :
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“আমরা এমন জায়ত যায়দর লকান অয়স্তত্ব য়ছল না, সম্মান য়ছল না। আল্লাহ্ আমায়দর

ইসলায়মর মাধযয়ম সম্মান য়দয়য়য়ছন। আমরা যয়দ ইসলাময়ক লছয়ড় অন্য লকান য়কছুর মাধযয়ম
সম্মান লপয়ত চাই তাহয়ল আল্লাহ্ আমায়দর আবার লায়িত করয়বন।”
একর্ার সতযতা রাস্তায় য়ময়লয়ছ, য়বশ্বয়বদযালয়য়র হলগুয়লায়ত য়ময়লয়ছ, কারাগায়র য়ময়লয়ছ।
ইসলায়মর গন্ধ র্াকয়লই হল − তার উপর নগ্ন হামলা হয়চ্ছ, লর্তয়র আসয়লই ইসলাম আয়ছ না
ফাাঁকা বাক্স তা আর লকউ খয়তয়য় লদখয়ছ না। বযাংক, খবয়রর কাগজ, য়িয়র্, লকায়ি িাকার
বযবসায়, য়বয়দশী লয়বং, তৃর্মূল য়বস্তৃত সংগিন লকান য়কছুই মার লিকায়ত কায়জ লাগয়ছ না।
র্াল রাস্তা লছয়ড় কাদা রাস্তায় লনয়ম, লহাঁয়ি, কাপয়ড়র লপছয়ন কাদার য়ছিা লদয়খ যয়দ শত্রু
খুাঁজয়ত যাই লয লক আমায় লনাংরা করল তয়ব বুয়ে য়নয়ত হয়ব আমার সব লচয়য় বড় শত্রু আয়ম
য়নয়জই। একজন মুসয়লম িান-বাম লছয়ড় লসাজা রাস্তায় চলয়ব। মুয়খ আল্লাহ্র কায়ছ বলয়ব :
‘ইহয়দনাস য়সরাত্বাল মুস্তায়কম’ আর আল্লাহ্র রসুয়লর হাজার য়নয়ষধ উয়পক্ষা কয়র ক্ষমতার লনশায়
লময়য় মানুয়ষর আাঁচল তয়ল রাজ-প্রাসায়দর রাস্তা ধরয়ব এিা লতা মুনায়ফয়ক।
আয়ম মানুষয়ক খুয়শ করয়ত য়গয়য় যতই আল্লাহ্র পর্ লর্য়ক দূয়র সয়র যাই না লকন, মানুষ
লতা খুয়শ হয়ব না হয়বই না উলয়িা আল্লাহ্ও লবজার হয়বন। ইহকাল-পরকাল দুইই যায়ব তায়ত।
এরয়চ আল্লাহ্লক খুয়শ কয়র, এই দুয়নয়ায়ত ফাাঁয়স হয়লও অন্তত হাশয়রর মায়ি আল্লাহ্র কায়ছ মুখ
লুকায়ত হয়ব না।
এ ললখািা পয়ড় যায়দর মুখ লতয়তা হয়য় যায়ব, তায়দরয়ক সয়বনয়য় বলয়ছ : একজন মুসয়লম
আয়রকজন মুসয়লয়মর আয়নার মত। আল্লাহ্ অন্তযণামী, য়তয়ন জায়নন আয়ম আমার সব মুসয়লম
র্াইয়য়র মঙ্গল চাই। য়বপয়দ পয়ড় আল্লাহ্লক িাকয়ত হয়, য়নয়জর র্ুলগুয়লার জন্য ক্ষমা লচয়য় য়িক
পয়র্ য়ফয়র আসয়ত হয়। এিা ইসলামপন্থীয়দর বুেয়ত হয়ব, নইয়ল সাময়ন আয়রা য়বপদ ঘয়নয়য়
আসয়ছ। কর্াগুয়লা য়ময়ষ্ট প্রয়লপ য়দয়য় বলা লযত। য়কন্তু অধিঃপতয়নর ত্বরর্ লদয়খ লবায়ধাদয় হল লয
লময়ঘ লময়ঘ অয়নক লবলা হয়য় লগয়ছ, এখনই পয়র্ না য়ফরয়ল র্ীষর্ য়বপদ − কবয়র লতা আর
এয়সর বাতাস লপৌছয়ব না।

রয়ববার, ৯ই যুলক্বাদা, ১৪৩১ য়হজয়র
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য়কয়সর তয়র বাাঁ চ ব বল
আমার মা হৃদয়রাগী, মাস য়তয়নক আয়গ বুক এয়ফাাঁড়-ওয়ফাাঁড় কয়র য়চয়র বাইপাস সাজণায়র
করা হয়য়য়ছ। আবার ক্লায়স যাওয়া শুরু কয়রয়ছন য়দন কয়য়ক ধয়র। য়কন্তু লসয়দন দুপুয়র হিাৎ বুয়ক
বযর্া ওয়ি। আমরা দুই হতর্াগা র্াইয়য়র লকউই য়ছলাম না বাসায়। হাাঁচয়ড়-পাাঁচয়ড় য়রক্সায় লচয়প
লগয়লন জাতীয় হৃদয়রাগ ইন্সয়িয়িউয়ি। ইমায়জণয়ন্স লর্য়ক য়পয়সয়সইউ-লত র্য়তণ কয়র রাখল
িাক্তার। আমার লছাির্াই লসাহয়রায়ায়দণ লময়িয়কয়ল পয়ড়, খবর লপয়য় ছুয়ি লগল ওখায়ন। মা
আমার তখয়না লময়েয়তই লশায়া। ও প্রর্য়ম ওয়ািণবয়য়ক য়জয়জ্ঞস করল, য়বছানা লযাগাড় কয়র
লদয়া যায়ব য়কনা ? ওয়ািণবয় জানায়, যায়ব তয়ব িাকা লাগয়ব। র্াই আমার মায়য়র নীয়তয়বায়ধর
য়কছুিা পাওয়ায় বলল, আয়ম লসাহরাওয়ায়দণর ছাি, িাকা লদব না। অগতযা কতণবযরত িাক্তারয়ক
য়নয়জর পয়রচয় য়দয়য় একিা য়বছানার য়মনয়ত জানায় ও। িাক্তার য়িশ নম্বর লবয়ির লরাগীয়ক ছুয়ি
য়দয়য় ওয়ায়িণ পায়িয়য় য়দয়লন, আর ওয়ািণবয়য়ক বয়ল য়দয়লন মায়ক লযন ঐ খায়ল য়বছানায় উয়িয়য়
লদয়। ওয়ািণবয় য়দল না, গয়ড়ময়স কয়র আধ ঘন্িা পার কয়র য়দল। এবার তার য়শফি লশষ। নতুন
ললাক এল। নতুন ওয়ািণবয়য়ক বলা হল িাক্তায়রর আয়দয়শর কর্া। লস জানাল তার ফাইল লদখা
লাগয়ব! র্াল কর্া - লদয়খন। ঘন্িাখায়নক চয়ল য়গয়য়য়ছ, তার এখয়না ফাইল লদখার সময় হয়য়ন।
আয়ম ইতময়ধয লপৌয়ছ য়গয়য়য়ছ হাসপাতায়ল। লদখলাম হবু িাক্তার র্াই আমার মুখ চুন কয়র
একবার িাক্তার, একবার নাসণ আর নতুন ওয়ািণবয়য়র কায়ছ ধর্ণা য়দয়য় লবড়ায়চ্ছ। য়িশ নম্বর
লবয়ির লরাগী সব গুয়ছয়য় বয়স আয়ছ, তায়ক ছুয়ি লদয়া হয়য়য়ছ য়কন্তু লকউ তায়ক য়নয়য় যায়চ্ছ না।
আর এয়দয়ক আমার মা অয়স্থর হয়য় য়গয়য়য়ছন। পয়র্ই লশায়া, য়তন ঘন্িা আয়গ য়তন য়ময়লগ্রাম
মরয়ফন লদয়া হয়য়য়ছ, ললাকজয়নর হািাচলা আর কর্াবাতণায় ঘুমায়ত পারয়ছন না। য়পয়সয়সইউ এর এয়স লবাধহয় নষ্ট, মার্ার উপর ফযানিাও। উনার আর সহ্য হয়চ্ছ না। লজদ ধয়রয়ছন বন্ি
য়দয়য় বায়ড় চয়ল যায়বন। আমরা বুয়েয়য় শুয়নয়য় ধয়র লরয়খয়ছ।
অবয়শয়ষ নতুন ওয়ািণবয়য়র সায়র্ লদখা হল আমার। তার আচরর্ আর মুখর্য়ঙ্গর সাময়ন
য়নয়জয়ক খুব তুচ্ছ ময়ন হল। ময়ন হল য়কছুক্ষর্ আয়গ লয লমািা লবড়াল দুয়িা খাবায়রর লখাাঁয়জ
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য়বছানার তলা তদন্ত করয়ছল লসগুয়লায়কও লবাধহয় আমার লচয়য় লবয়শ সম্মান লদয়া হয়। আয়ম
লছাি র্াইয়ক য়জয়জ্ঞস করলাম − এই ললায়কর এত সাহস লকার্া লর্য়ক আয়স, য়িউয়ি িাক্তায়রর
কর্ারও লকান দাম য়দয়চ্ছ না!
− সরকায়র দয়লর ললাক।
ললাকিার য়দয়ক তায়কয়য় একিা ঘৃর্ার লঢউ বয়য় লগল সারা শরীর জুয়ড়। ঘৃর্ার সায়র্ রাগ
লযাগ কয়র এমন একিা মানয়সক অবস্থা বতয়র হল লয ময়ন হয়চ্ছল যয়দ ললাকিায়ক য়ছয়ড় দু’িুকয়রা
কয়র লফলয়ত পারতাম! সায়র্ সায়র্ আল্লাহ্ আমার ময়নর লচায়খর সাময়ন একিা আয়না ধরয়লন
তুয়ল। আয়ম লসখায়ন লদখয়ত লপলাম, এই ললাক আর আয়ম এয়ক অপয়রর প্রয়তচ্ছয়ব! আমরা
দুজনই য়নয়জয়দর একান্ত বযয়ক্তগত স্বায়র্ণ আঘাত পড়ায় য়ক্ষি!
এই ললাকিা প্রয়তয়দন লরাগীয়দর কাছ লর্য়ক িাকা য়নয়য় য়বছানা য়বয়ক্র কয়রয়ছ, আমার লকান
সমস্যা হয়য়ন। আজ যখন আমার কাছ লর্য়ক লস িাকা লচয়য়য়ছ তখন আমার শরীয়র রাগ-ঘৃর্া সব
র্র কয়রয়ছ। অয়ন্যরা লয য়জয়নসিা িাকা য়দয়য় লকয়ন লসিা আয়ম ক্ষমতা য়দয়য় য়কনয়ত লচয়য়য়ছ,
সমায়জ আমার অবস্থানগত সুয়বধা য়দয়য় য়কনয়ত লচয়য়য়ছ। যখন য়কনয়ত পায়রয়ন, যখন স্বায়র্ণর
দ্বয়ন্দ্ব আয়ম লহয়র লগয়ছ, তখন আমার দু’পয়সার নীয়তয়বাধ লাফ য়দয়য় উয়িয়ছ। আমার লচায়খ
এমন একজন মানুষ সাক্ষাৎ শয়তায়নর প্রয়তমূয়তণ হয়য় দাাঁয়ড়য়য়য়ছ, লয শুধু আমার কাজিা কয়র
য়দয়লই তায়ক আয়ম লফয়রশতার পাখা পয়রয়য় য়দতাম।
দুনণীয়তর শুরু বযয়ক্তয়ত। যখন একিা মানুষ সয়চতনর্ায়ব তার দায়য়ত্বগুয়লা অস্বীকার কয়র
অর্বা অয়চতনর্ায়ব লসই দায়য়ত্বগুয়লা পাশ কায়িয়য় যায় তখন দুনণীয়তর জন্ম হয়। আয়ম আমার
কতণবযগুয়লা না কয়র আশা করয়ত র্ায়ক লয অয়ন্যরা তায়দর কতণবযগুয়লা করয়ত র্াকয়ব যায়ত
সমায়জ চলয়ত য়ফরয়ত আমার লকান সমস্যা না হয়। য়কন্তু সমায়জর আর মানুয়ষরা লতা আমারই
মতন। তাই স্বার্ায়বকর্ায়ব যা হবার কর্া য়ছল তা হয় না। আমায়ক অবনয়তক য়বকল্প পর্ খুাঁজয়ত
হয় স্বার্ণয়সয়দ্ধর জন্য। এিাই দুনণীয়ত।
আমরা দুনণীয়তর য়বপয়ক্ষ অয়নক কর্া বলয়লও কখয়না লসিার য়র্য়ের য়বরুয়দ্ধ য়কছু বয়ল না
কারর্ লসখায়ন দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ আমরা য়নয়জরা। দুনণীয়তর তর্াকয়র্ত ‘মূল উৎপািন’ যয়দ করয়ত হয়
তয়ব লশকড় য়ছড়য়ব আসয়ল আমায়দর য়নয়জয়দর লর্াগ-য়বলায়স মে জীবনিার। তাই আমরা
দুনণীয়তর বাহারী গাছিার লগাড়ায় জল ঢায়ল আর পাতায় চালাই কাাঁয়চ। কািুণন এাঁয়ক আর য়ময়ছল
কয়র দুনণীয়ত কমায়নার হাস্যকর প্রয়চষ্টা কয়র।
য়বশ্বয়বদযালয় জীবয়নর শুরুর য়দয়ক আয়ম তায়ত্ত্বক বাম রাজনীয়তর য়দয়ক একিু েুাঁয়কয়ছলাম।
সম্পয়দর সমবন্িন, সামযবাদ জাতীয় য়বষয়গুয়লা আমার খুব র্াল লাগত। য়কন্তু পয়র এক োাঁয়কয়ত
বাম লোাঁক লকয়ি যায়। আয়ম যয়দ কখয়না সরকায়র হাসপাতায়ল র্য়তণ হই তয়ব িাকা লদবার
চাইয়ত লময়েয়ত শুয়য় র্াকা লবয়শ পছে করব ; কসম কয়র বলয়ত পারয়ছ না, য়কন্ত আমার স্ত্রী বা
সন্তায়নর লক্ষয়িও সিবত আয়ম তাই চাইব। য়কন্তু আয়ম লবজায় মাতৃর্ক্ত মানুষ, আমার মা মায়িয়ত
শুয়য় কাতরায়ব, য়বছানা পায়বনা এিা সহ্য করা লকানর্ায়বই আমার পয়ক্ষ সিব না। তাই
সামযবায়দর তত্ত্ব মায়য়র বযাপায়র আয়ম খািায়ত পারব না।
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য়কন্তু তাহয়ল এখন উপায় য়ক ? য়নয়জর আদয়শণর সায়র্ আয়পাস কয়র একশিা িাকা ধয়রয়য়
লদই ওয়দর হায়ত। আচ্ছা লদয়ার লক্ষয়ি যয়দ আয়পাস কয়রই তাহয়ল লনয়ার লক্ষয়ি আয়পাস করয়ল
লদাষ লকার্ায় ? লয কয়লয়জ পড়াই তার দু’একিা ছাি পড়ায়লই লতা হয়। ছাি পড়ান লতা আর
হারাম না। হায়ত য়কছু িাকা আসল। এরপর মা’লক য়নয়য় চয়ল যাব লসাজা লযাব-এইয়ি। লদয়ার
লক্ষয়ি লতা আর আয়পাস করা লাগয়ব না।
খুব চমৎকার সমাধান, তাইনা ? তাইয়ক ?
লয ছািিায়ক পড়ালাম লস পরীক্ষার আয়গরয়দন বয়ল বসয়ব :
− স্যার, ইম্পিণযান্িগুয়লা দাগায় লদন।
− না, সব পড়।
− তাহয়ল আপনার কায়ছ পয়ড় লার্ হল য়ক ?
− আয়ম লতামায়ক র্াল কয়র বুয়েয়য় য়দয়চ্ছ পড়া।
− তাহয়ল এই র্াল লবাোয়নািা লকন ক্লায়স লবাোন না স্যার ?
আদয়শণ আয়পাস হয়চ্ছ একিা বাাঁয়ধ একিা ফািয়লর মত। লছাট্ট একিা য়চড় দরকার শুরুয়ত।
এরপর পায়নর চায়প ঐ লছাট্ট য়চড়িা বড় হয়ব, তায়ত ফািল ধরয়ব ; একয়দন ধ্বয়স যায়ব পুয়রা
বাাঁধিাই। আয়ম আমার য়হয়সব কষলাম, আপয়ন আপনার য়হয়সব কয়র য়নন।
পৃয়র্বীয়ত সব সমস্যার সবয়চয়য় র্ারসামযপূর্ণ , লিকসই সমাধান য়দয়ত পায়র ইসলাম। অন্য
সব সমাধায়নর গলদ আয়ছ, লসিা আপয়ন এখন লির পান, পাাঁচ বছর পর অর্বা পঞ্চাশ। গলদ লয
আয়ছ তা য়নয়শ্চত। দুনণীয়তর সমাধান আয়ছ একদম লমৌয়লক ইসলায়ম − য়বচার য়দবয়স য়বশ্বায়স।
মানুষ যতয়দন এই পৃয়র্বীর জন্য বাাঁচয়ব ততয়দন দুনণীয়ত হয়বই। আর যখন মানুষ পরকায়লর জন্য
বাাঁচয়ব তখন দুনণীয়ত র্াকয়বনা।
মুরয়গর মার্া একিা − পয়রবায়র মানুষ দশজন। একজন মার্া লখয়ল ন’জন পায়বনা।
কাউয়ক দায়ব ছাড়য়তই হয়ব। এখন লয দায়ব লছয়ড় য়দল, লস যয়দ এই আশায় ছায়ড় লয আল্লাহ্
তায়ক প্রয়তদান লদয়বন ; তয়ব পয়রবায়রর সদস্যরা যয়দ লকানয়দনও তার আত্মতযায়গর মমণ না
লবায়ে, তবুও তার লকান য়কছু যায় আয়স না। একিা র্াল কাজয়ক সাদা লচায়খ খুব লছাি ময়ন
হয়লও আল্লাহ্ তায়ক অয়নক বড় লচায়খ লদয়খন এবং তার অয়নক বড় প্রয়তদান লদন।
বাজায়র মুরয়গ একিা − পয়রবার দশিা। লয পয়রবায়রর িাকা লবয়শ লস মুরয়গ য়নয়য় যায়ব। এ
পৃয়র্বীয়ত র্ালিা লখয়ত িাকা লাগয়ব। যখন মানুয়ষর অর্ীষ্ট লক্ষয হয়ব এ পৃয়র্বীয়ত র্াল খাওয়া,
র্াল র্াকা তখন লস িাকা চাইয়বই। প্রর্য়ম লস চাইয়ব িাকািা র্ালর্ায়বই লযন আয়স। য়কন্তু যয়দ
না আয়স তখন লস র্াল ‘িাকা’র লচয়য় র্াল ‘র্াকা’িায়ক দাম লদয়ব লবয়শ। র্াল র্াকা লস য়কয়ন
লনয়ব খারাপ িাকা য়দয়য়। খুব পাপয়বাধ জমা হয়ল য়কছু িাকা য়র্ক্ষা লদয়ব, আত্ম-পয়রতৃয়ির লঢাঁকুর
তুলয়ব।
লয ললাকিা মায়স য়বশ হাজার িাকা কামাই কয়র ফয়করয়ক দু’ িাকা য়দয়য় য়নয়জয়ক দাতা
র্ায়ব তায়ক দান কী তা লক লবাোয়ব ? লয ললাকিা ঘুয়ষর িাকায় মসয়জদ বানায় আর সুয়দর
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িাকায় মাোসা চালায় তায়ক লক লবাোয়ব আল্লাহ্ অয়নক পয়বি, অপয়বি লকান য়কছু য়তয়ন গ্রহর্
কয়রন না ?
পৃয়র্বী একিা লক্ষয়তর মত, লযখায়ন কৃষকয়ক কষ্ট কয়র লসচ য়দয়ত হয়, সার য়দয়ত হয়, বীজ
বুনয়ত হয়, য়নড়ায়ন য়দয়ত হয়। ফসল লতালা তর্া মৃতুযর আগ পযণন্ত লক্ষয়তর যে আয়ে করয়ত হয়,
পাহারা য়দয়য় রাখয়ত হয়। ফসল ঘয়র তুলয়ল সব কষ্ট লাঘব হয়য় যায়। য়তন মায়সর কষ্ট য়দয়য়
বায়ক বছর চয়ল যায়। এ দুয়নয়ায় আমায়দর সব পয়রেম, সব কয়ষ্টর লক্ষয একিাই − আয়খরায়তর
ফসল লর্াগ করা।
একজন মুসয়লম এই পৃয়র্বীর জীবয়নর জন্য বাাঁয়চনা। লস বাাঁয়চ অনন্তকায়লর জীবয়নর জন্য।
আল্লাহ্ তার পৃয়র্বীর জীবনিা পরকায়লর য়বয়নময়য় য়কয়ন য়নয়য়য়ছন। আল্লাহ্ তায়ক মুরয়গ
খাওয়ায়ল লস বয়ল আলহামদুয়লল্লাহ, শাক খাওয়ায়ল বয়ল আলহামদুয়লল্লাহ, শুধু লবন য়দয়য় র্াত
খাওয়ায়লও বয়ল আলহামদুয়লল্লাহ। এয়কবায়র য়কছু না খাওয়ায়লও বয়ল আল্লাহ্ লতামার উপর
র্রসা রাখলাম। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক উহুদ পাহাড় লসানায় বদয়ল
লদবার প্রস্তাব য়দয়য়য়ছয়লন লফয়রশতারা। য়তয়ন ঐশ্বযণয়ক না বয়লয়ছয়লন। আয়ম বয়লয়ছয়লন লযয়দন
খাবার জুিয়ব লসয়দন খাব আর আলহামদুয়লল্লাহ বলব। আর আয়রকয়দন না লখয়য় র্াকব, সবর
করব।
লয সামযবাদী লবনসন লখয়ত লখয়ত দায়রেয উৎখাতকয়ল্প লের্ীসংগ্রায়মর স্বপ্ন লদয়খ তায়ক
লক লবাোয়ব আদশণ কপচায়নার য়জয়নস না, জীবয়ন ধারর্ করার য়জয়নস! গুলশায়ন আড়াই লকায়ি
িাকার ফ্ল্যায়ি দু’িয়ন এয়সর বাতাস খাওয়া কয়মউয়নস্ট লনতায়ক তাই লদখা যায় মহায়জাি বতয়র
কয়র গায়মণন্িস েয়মকয়দর মূলীবাাঁশ লদয়া মজুরী লবাঁয়ধ য়দয়ত।
বাংলায়দয়শর লয ললাকিা সবয়চয়য় গয়রব, সবয়চয়য় হতর্াগা লসও অন্তত য়দয়ন একবার
খায়। আমায়দর মত র্ূয়ড়ওয়ালা জায়তয়ক আয়ম য়কর্ায়ব লবাোব দু’য়দয়ন অর্ণাৎ ছয় লবলায়
একবার খাওয়া মায়ন কী! সারা পৃয়র্বীর সবয়চয়য় লয গয়রব ললাকিা তার ঘয়র অন্তত মায়স
একবার চুলা জ্বয়ল। যারা মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর নায়ম য়মর্যা অপবাদ
য়দয়ত য়দয়ত ক্লান্ত হয়য় যান তায়দর আয়ম য়কর্ায়ব লবাোব লয এই তার ঘয়র দু’মায়সরও লবয়শ
সময় পার হয়য় লযত য়কন্তু চুলায় আগুন ধয়রয়য় রান্না করার মত লকান খাবায়রর লদখা য়মলয়তা না!
এই মানুষিা আমায়দর রসুল, আমায়দর লনতা। আমায়দর তায়ক অনুসরর্ করার কর্া য়ছল,
তায়ক অনুকরর্ করার কর্া য়ছল।
এই রসুয়লরই একজন সাহায়ব বাসায় এয়স জানয়ত চাইয়লন খাবার য়ক আয়ছ। ঘরর্ী
বলয়লন, য়কছু লনই। য়তয়ন লবয়রয়য় লগয়লন। য়দনমজুয়রর িাকা য়দয়য় গম য়কয়ন আনয়লন বাসায়।
স্ত্রী গম র্াঙ্গয়লন, আিা বানায়লন, লসিা য়দয়য় রুয়ি। দরজায় য়র্ক্ষুক এয়স খাবার চাইয়লা। রুয়ি
য়দয়য় লদয়া হল। আবার রুয়ি বানায়লন স্ত্রী। আবার একজন দরজার করা লনয়ড় য়কছু খাবার
চাইয়লা। বানায়না রুয়ি য়দয়য় লদয়া হল। এবার বায়ক গমিুকু য়নংয়ড় যা য়কছু পাওয়া লগল তা য়দয়য়
হল লশষ রুয়ি। লখয়ত বসয়তই আল্লাহ্ আয়রকজনয়ক পািায়লন তায়দর দ্বায়র। সবিুকু য়দয়য়
সকায়লর ক্ষুধাতণ সাহায়ব আর তার সহধয়মণনী ক্ষুধা য়নয়য়ই রাত পার কয়র য়দয়লন।
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আয়রকজন সাহায়ব ক্ষুধা-কাতর এক অসহায়য়ক বাসায় য়নয়য় এয়লন। স্ত্রীর কায়ছ শুনয়লন
বাচ্চায়দর জন্য সামান্য য়কছু খাবার ছাড়া পুয়রা ঘর খায়ল। য়তয়ন স্ত্রীয়ক বলয়লন :

তুয়ম এখন বাচ্চায়দর লখলাধুলায় বযস্ত লরখ, যখন ওরা লখয়ত চাইয়ব তখন ওয়দর ঘুম
পায়ড়য়য় লদয়ব। লমহমানয়ক বাচ্চায়দর খাবারিুকু য়দয়য় য়দও। আর য়তয়ন লখয়ত বসয়ল আয়লা
কয়ময়য় এমন র্ান করয়ব লয আমরাও খায়চ্ছ।
− এ য়নিঃস্বার্ণ ছলিা আল্লাহ্ কুরআয়ন আয়াত নায়যল কয়র অমর কয়র রাখয়লন। ছলনা
আমরাও জায়ন। মানুয়ষর অয়ধকার আইয়নর ফাাঁয়ক হায়তয়য় লনয়া এই আমরা য়ক বুেয়বা সারা রাত
অর্ুক্ত লর্য়ক য়নয়জর য়শশুয়দর মুয়খর খাবার অয়ন্যর মুয়খ তুয়ল য়দয়ত পায়র মানুষ য়কয়সর আশায়!
দুনণীয়তর য়বপয়ক্ষ কুরআয়ন অয়নক আয়াত আয়ছ, হায়দস আয়ছ। হারাম িাকা খাওয়া মায়ন
লপয়ি আগুন র্রা। দুনণীয়ত মানুয়ষর হয়কর সায়র্ জয়ড়ত, যা আল্লাহ্ য়নয়জ ক্ষমা কয়রন না। এর
ক্ষমা তার কাছ লর্য়ক য়নয়ত হয়ব, লয ঐ দুনণীয়তর ফয়ল ক্ষয়তগ্রস্ত হয়য়য়ছ। এক সরকায়র দায়য়য়ত্ব
র্াকা ললাক লকবল একিা উপহার লপয়য়য়ছল। লসজন্য তায়ক তার পদ লর্য়ক সয়রয়য় লদয়া
হয়য়য়ছল একর্া বয়ল : তুয়ম বাসায় বয়স র্ায়কা, লদখ লকান মায়য়র বযািা লতামায়ক ঘয়র উপহার
য়দয়য় যায়। এ রকম বহু উদাহরর্ খয়লফায়দর ইয়তহাস লর্য়ক লদয়া যায়ব। য়কন্তু লয পরকায়লর
য়বশ্বাস কয়র না তায়ক এসব লকান কর্া বয়লই লার্ লনই। লয মানুষিা জায়ন এবং য়বশ্বাস কয়র লয
জাহান্নায়ম আগুন লপাড়ায়, তায়ক লকায়ি িাকা য়দয়লও লস এক য়ময়নয়ির জন্যও জ্বলন্ত আগুয়নর
য়র্তর ঢুকয়ত রায়জ হয়ব না।
দুনণীয়তর জন্ম তাই অয়বশ্বায়স। লয আল্লাহ্র সাময়ন দাাঁড়ায়ত র্য় কয়র না লস এই পৃয়র্বীয়ত
অন্য সবাইয়ক িয়কয়য় য়নয়জ আরায়ম র্াকয়ত চায়। পৃয়র্বীর জবাবয়দহীতায়ক িাকা য়দয়য় লকনা
যায়, য়কন্তু পরকায়লর দায়বদ্ধতা য়বয়ক্র হয়য়ক ? অয়বশ্বাসীর সব সুখ পৃয়র্বীয়নর্ণর। পরকায়ল র্াল
র্াকার আশা যার লনই, ইহকায়লর সুখয়ক পায়য় লিলার মানয়সকতাও তার লনই।
শুরুয়ত য়ফয়র যাই। আয়ম লশষয়মশ িাকা লদইয়ন। লছাি র্াইয়য়র হয়লর লছয়লয়দরয়কও খবর
য়দয়ত হয়য়ন। আপয়ন যখন আল্লাহ্র উপর র্রসা করয়বন তখন আর আপনায়ক অয়ন্যর দ্বায়র দ্বায়র
দয়ার জন্য ঘুরয়ত হয়ব না। আল্লাহ্ এমন একিা বযবস্থা কয়র লদয়বন যা আপয়ন র্াবয়তও
পায়রনয়ন। আমার জীবয়ন এমনয়ি বার বার ঘয়িয়ছ, এবারও আল্লাহ্ তার বযয়তক্রম কয়রনয়ন।
য়নয়জ য়নর্ণার হয়য় আল্লাহ্র উপর র্ার চায়পয়য় লদখুন, পুয়রািা আস্থা আল্লাহ্র উপয়র লরয়খ লদখুন দুনণীয়তর নদণমার এই বাংলায়দয়শও আপয়ন য়দয়বয লখয়য়-পয়র চলয়ত পারয়বন, একিুও লনাংরা
আপনায়ক ছুাঁয়ত পারয়ব না। আপয়ন পরকায়লর তয়র বাাঁচা শুরু করুন, পরকায়ল মুয়ক্তর সায়র্ সায়র্
ইহকায়লও আপয়ন সয়তয লবাঁয়চ যায়বন।

শুক্রবার, ২৯লশ শাউয়াল, ১৪৩১ য়হজয়র
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সংশয়-সয়েয়হ সুন্নাত
প্রায় সময়ই ইসলাম য়নয়য় আপন জ্ঞানহীনতা আমায়ক খুব লছাি কয়র লফয়ল। মুসয়লম
য়হয়সয়ব যা জানার কর্া য়ছল চতুর্ণ বা পঞ্চম লের্ীয়ত, লসিা আয়ম লজয়নয়ছ য়বশ্বয়বদযালয় লপরুবার
পর! এরকম ইসলায়মর বুয়নয়ায়দ য়কন্তু এয়কবায়রই অজানা একিা য়বষয় হল সুন্নাত।
সুন্নাত শব্দিার সরল অর্ণ পর্, য়নয়ম বা রীয়ত। সুন্নাতুল্লাহ মায়ন আল্লাহ্র রীয়ত। সুন্নাতুর
রসুল মায়ন রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর পর্, তাাঁর রীয়ত। য়কন্তু ইসলায়ম
পয়রর্াষায় সুন্নাত শব্দয়ি য়বয়র্ন্ন শাখার আয়লমরা য়বয়র্ন্ন র্ায়ব বযবহার কয়রয়ছন:
১. য়ফক্হ (ইসলায়ম আইন) শায়স্ত্র সুন্নাত বলয়ত লবাোয় এমন কাজ যা করা র্াল য়কন্তু তা
করয়ত মানুষ বাধয নয়। লযমন ফজয়রর ফরয়যর আয়গর দুই রাকাত সলাত সুন্নাত। এিা লকউ না
পড়য়ল পাপী হয়ব না য়কন্তু পড়য়ল অয়নক অয়নক সাওয়াব - আসমান এবং জয়ময়নর মায়ে যা য়কছু
আয়ছ তার লর্য়ক এ দু’রাকাত নামায উেম বয়ল রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর
জায়নয়য় লগয়ছন। এই ‘সুন্নাত’ মুস্তাহাব / মানদুব / পছেনীয় / Recommended - এর সমার্ণক
শব্দ।
২. হাদীস শায়স্ত্র রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর কর্া, কাজ, লমৌন সম্ময়তর
পাশাপায়শ অর্যাস, বদয়হক ববয়শষ্টয অর্বা জীবনবৃোন্ত − যা য়কছু বয়র্ণত হয়য়য়ছ তার সবই
সুন্নায়তর অন্তর্ুণক্ত। লযমন য়তয়ন লাউ লখয়ত র্ালবাসয়তন এিা সুন্নাত, ঘুয়মর সময় তার হালকা
নাক িাকার শব্দ হত লসিাও সুন্নাত। আবার য়তয়ন মার্ায় পাগয়ড় পড়য়তন এিায়ক লযমন সুন্নাত
বয়ল, মার্া লয খায়ল রাখয়তন লসিায়কও সুন্নাতই বয়ল।
৩. উসুলুল য়ফক্হ (ইসলায়ম আইয়নর মূলনীয়ত) শায়স্ত্র সুন্নাত বলয়ত লবাোয় রসুল
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর কর্া − আয়দশ, উৎসাহ, অনুয়মাদন, অপছে বা য়নয়ষধ ;
তাাঁর কাজ যা অন্যয়দর জন্য অনুকরর্য়যাগয এবং তাাঁর লমৌন সম্ময়ত (কারর্ লকান খারাপ কাজ
হয়ব আর য়তয়ন চুপ কয়র র্াকয়বন তা হবার নয়) সবয়কছুর সমিয়য়ক। য়র্ন্ন য়র্ন্ন শায়স্ত্র য়র্ন্ন য়র্ন্ন
পির্ূয়ময়ত সুন্নাত শয়ব্দর চয়লর ফয়ল আমরা প্রায়ই র্ুল বুোবুয়ের য়শকার হই। আমায়দর মায়ে
খুব প্রচয়লত য়কছু র্ুল ধারর্া য়নয়য় য়কছু কর্া :
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য়বভ্রায়ন্ত ১. আল কুরআয়নর সব আয়দশ মানা বাধযতামূলক
আল কুরআয়নর সব আয়দশ মুসয়লময়দর উপর ফরয নয়। লযমন সূরা বাক্বারার ২৮২ নম্বর
আয়ায়ত আল্লাহ্ বয়লন - “...আর লতামরা লবচা-লকনা করার সময় সাক্ষী রাখ...” আল্লাহ্র এই
আয়দশয়ি অবশ্য পালনীয় নয় বরং মুস্তাহাব বা পছেনীয়। আল্লাহ্ তার অসীম করুর্ায় এিা
আমায়দর উপর ফরয কয়র লদনয়ন, য়দয়ল বদনয়েন জীবন যাপয়ন আমায়দর অয়নক অসুয়বধা হত।
কুরআন লযয়হতু রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর উপর নায়যল হয়য়য়ছল তাই
এর য়বধানগুয়লা য়কর্ায়ব মানয়ত হয়ব তা জানার জন্য আমায়দর লযয়ত হয়ব তার কায়ছই।
কুরআয়নর লকান আয়দয়শর মযণাদা কী তা ফকীহ আয়লমরা লসই য়বষয়য়র উপর কুরআন এবং
হায়দয়সর সমস্ত সূি এক কয়র গয়বষর্া কয়র লবর কয়রন। লযমন উয়ল্লয়খত আয়াত রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর উপর নায়যল হওয়া সয়ত্ত্বও য়তয়ন অয়নক সময় সাক্ষী ছাড়াই
লকনাকািা করয়তন। তার এ আচরর্ লর্য়ক আমরা বুেয়ত পায়র লয এিা অবশ্য করর্ীয় নয়।
য়বভ্রায়ন্ত ২. হায়দয়সর আয়দশ মানয়লও চয়ল, না মানয়লও চয়ল
লকান য়বষয়য় রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর আয়দশ মানা বাধযতামূলক হয়ত
পায়র যয়দও হয়ত লস লক্ষয়ি কুরআন লর্য়ক সরাসয়র লকান য়বধান লনই। লযমন রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :
“লগাাঁফ লছাঁয়ি রাখ এবং দায়ড়য়ক লছয়ড় দাও”
এখায়ন দায়ড়র বযাপায়র রসুল(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) “আমার রব্ আমায়ক আয়দশ
কয়রয়ছন”১ - এ শব্দ বযবহার কয়রয়ছন। এিা সহ দায়ড়র বযাপায়র অন্যান্য সব হায়দস একসায়র্
পযণায়লাচনা করয়ল লদখা যায় লয দায়ড় রাখা প্রয়তযক মুসয়লম পুরুয়ষর জন্য বাধযতামূলক।
অয়নয়ক ময়ন কয়রন দায়ড় রাখা রসুয়লর সুন্নাত, যা রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
- এর একিা অর্যাস। য়কন্তু এই অর্যাস আসয়ল ‘করয়ল র্াল না করয়ল ক্ষয়ত লনই’ − এমন
অবস্থার নয়। এিা আবয়শ্যক যা করয়ত প্রয়তযক মুসয়লম বাধয। যয়দ লকউ দায়ড় না রায়খ তয়ব তার
জন্য তায়ক রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম), প্রকারান্তয়র আল্লাহ্র আয়দশ লঙ্ঘন করায়
পরকায়ল শায়স্ত লপয়ত হয়ব।
য়বভ্রায়ন্ত ৩. সব সুন্নাতই অনুকরর্ীয়
লযসব সুন্নাত রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর অর্যাসগত বা জীবন যাপয়নর
সায়র্ সম্পয়কণত তার সব য়কছু মানয়ত মুসয়লম বাধয নয়। এগুয়লায়ক বলা হয় সুন্নায়ত আদাত।
লযমন রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) ঘুমায়নার সময় তার নাক িাকয়তা। এখন
আমায়দরও নাক িাকয়ত হয়ব এমনিা জরুরী নয়। য়িক লতমন রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) লয ধরয়নর লপাশাক পরয়তন তা য়তয়ন আমায়দর জন্য অনুকরর্ীয় কয়রনয়ন। করয়ল
১

ইবয়ন জায়রর আত তাবায়র, ইবন সা’দ ও ইবন য়বশরান কতৃক
ণ নয়র্কৃত। আল- আলবায়ন এক হাসান বয়লয়ছন।
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লদখা লযত শীয়তর লদয়শর মুসয়লমরা য়কংবা আমায়দর মত পায়নর লদয়শর মুসয়লমরা লস ধরয়নর
লপাশাক পরয়ত না পারার কারয়র্ সাওয়ায়বর য়দক য়দয়য় ক্ষয়তগ্রস্ত হয়চ্ছ। তাই য়তয়ন লপাশায়কর
একিা রূপয়রখা য়দয়য় য়দয়লন। লস রূপয়রখা লময়ন চলয়ল পৃয়র্বীর লযয়কান এলাকার মুসয়লম
য়নয়জয়ক আবৃত করয়ত পারয়ব, পয়রয়বয়শর সায়র্ মায়নয়য় চলাচল করয়ত পারয়ব আবার রসুল
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর আয়দশ মানার মাধযয়ম পূর্যাজণনও করয়ত পারয়ব।
য়বভ্রায়ন্ত ৪. রসুয়লর আনুগতয বাধযতামূলক নয়
মানুষ য়হয়সয়ব মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর য়কছু কাজ আমায়দর জন্য
অনুকরর্ীয় নয় বয়ি য়কন্তু রসুল য়হয়সয়ব তার সব কাজই আমায়দর জন্য অনুকরর্ীয়। য়কছু য়কছু
বযাপায়র তার অনুকরর্ করািা পছেনীয় এবং বাঞ্চনীয় − লযমন তার চায়রয়িক য়শষ্টাচার। আবার
য়কছু য়কছু বযাপায়র তায়ক অনুসরর্ করা বাধযতামূলক। আসয়ল য়তয়ন যত আয়দশ য়দয়য়য়ছন তা
যয়দ অন্য লকান কর্া বা কাজ য়দয়য় লঘু না কয়র র্ায়কন তয়ব লসিা আমায়দর জন্য বাধযতামূলক।
এিা সময় বা পয়রয়বয়শর সায়পয়ক্ষ পয়রবতণনশীল নয়। লযিা স্থান-কাল-পাি লর্য়দ বদয়ল লযয়ত
পায়র লসিা আমায়দর উপর বাধয করা হয়য়ন।
সয়তয বলয়ত লগয়ল ইসলাম আসয়ল রসুয়লর আনুগয়তযর উপয়রই দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ। মানুয়ষর
জীবয়ন ইসলায়মর রূপিা লকমন হয়ব তার জ্বলন্ত উদাহরর্ রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম)। এ কারয়র্ই আল্লাহ্ কুরআন আকাশ লর্য়ক পৃয়র্বীয়ত আচমকা লফয়ল লদনয়ন,
একজন মানুষ নায়বর উপর নায়যল কয়রয়ছন। এয়ত কুরআয়নর তায়ত্ত্বক ও বযবহায়রক বযাখযা
সয়মত মানবজায়তর কায়ছ আল্লাহ্র পুয়রা বাতণািাই য়কয়ামাত পযণন্ত সংরক্ষর্ করা লগয়ছ। আর
মূলত এ কারয়র্ কায়ফর, নায়স্তক, ওয়রয়য়ন্িায়লস্ট, মুক্তমনায়দর আক্রময়র্র লকি কুরআন নয়,
সুন্নাতুর রসুল। সুন্নাত আয়ছ মায়ন কুরআন যায়চ্ছতাই র্ায়ব বযাখযা করার দরজা বন্ধ। সুন্নাত লনই
মায়ন ‘মায়র লতা গন্িার লুয়ি লতা র্ান্িার’।
এবার লপাশাক সংক্রান্ত য়কছু প্রচয়লত র্ুল ধারর্ার কর্া বয়ল :
য়বভ্রায়ন্ত: নামায়য িুয়প পড়া সুন্নাত
পাগয়ড় বা িুয়প জাতীয় লপাশাক পড়া য়ছল রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর
অর্যাস। য়কন্তু য়তয়ন সহীহ হায়দয়স নামায়যর পড়ার সায়র্ িুয়পর য়বষয়িা সম্পকণযুক্ত কয়রনয়ন।
নামায়যর সময় র্াল লপাশাক পরয়ত আয়দশ লদয়া হয়য়য়ছ কুরআয়ন কারর্ অজ্ঞ মুশয়রকরা
নগ্নয়দয়হ কাবা ঘর তাওয়াফ করত। এর য়বরুদ্ধাচারর্ করয়ত বলা হয়য়য়ছ ইসলায়ম। আমরা লকান
গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ন লগয়ল বা গুরুত্বপূর্ণ লকান মানুয়ষর সায়র্ লদখা করয়ত হয়ল আমায়দর সবয়চয়য়
র্াল লপাশাক পয়ড় যাই।
একজন মুসয়লয়মর কায়ছ সবয়চয়য় গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বা আল্লাহ্, সবয়চয়য় দামী জায়গা মসয়জদ তাই লস লসখায়ন সবয়চয়য় র্াল, সবয়চয়য় দামী লপাশাক পয়ড় যায়ব এিাই কাময। কায়রা যয়দ িুয়প
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পড়ার অর্যাস র্ায়ক লস অবশ্যই িুয়প পয়ড় নামায পড়য়ত পায়র। কায়রা যয়দ অর্যাস না র্ায়ক
য়কন্তু শুধু নামায়যর জন্য িুয়প পয়ড় তয়ব লসিা ততক্ষর্ পযণন্ত য়িক আয়ছ যতক্ষর্ না লস ময়ন করয়ছ
এই িুয়প পড়ায় বাড়য়ত লকান সাওয়াব আয়ছ। পাগয়ড় বা িুয়প পড়ায় যয়দ বাড়য়ত লকান সাওয়াব
র্াকত তয়ব তা রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়ল লযয়তন। লযয়হতু য়তয়ন তা বয়ল যানয়ন
লসয়হতু লকউ যয়দ র্ায়ব ‘িুয়প/পাগয়ড় পড়য়ল সাওয়াব হয়’ অর্বা ‘িুয়প/পাগয়ড় নামায়যর একিা
অংশ’ তয়ব লসিা হয়ব য়বদ’আত। এখায়ন কাজিা অর্যাসগত সুন্নাত অর্চ কায়জর সায়র্ য়ময়শ
র্াকা য়বশ্বাসিা য়বদ’আত। লকানিায় সাওয়াব হয়ব লসগুয়লা খুব স্পষ্টর্ায়ব কুরআন এবং সুন্নাহয়ত
বয়ল লদয়া আয়ছ - আমায়দর ময়ন করাকয়রর জন্য লফয়ল রাখা হয়য়ন।
য়বভ্রায়ন্ত: সুন্নায়ত ললবাস
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লতাফ মায়ন য়ঢয়লঢালা লম্বা জামা পড়য়তন যার
বদঘণয য়ছল হািু লর্য়ক লগাড়ায়লর মাোমায়ে পযণন্ত। এখন লকউ একিা পাঞ্জায়ব পড়ল যা হািু পযণন্ত।
আর আয়ম একিা লতাফ পড়লাম যা প্রায় লগাড়ায়ল ছুাঁই-ছুাঁই। এখন যয়দ আয়ম ময়ন কয়র এিা পয়ড়
আয়ম একিু লবয়শ সাওয়াব পায়চ্ছ তয়ব লসিা হয়ব য়বদ’আত। কারর্ জামার ধরর্ বা বদয়ঘণযর সায়র্
সাওয়ায়বর লকান সম্পকণ আল্লাহ্ বা তার রসুল(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) কয়রনয়ন।
আমায়দর লদয়শ সুন্নায়ত ললবায়সর লয ধারর্ায়ি প্রচয়লত আয়ছ তা আসয়ল সুন্নায়ত ললবায়সর একিা
রূপ মাি, পুয়রা য়চিিা নয়।
তয়ব একিা বযাপার পয়রষ্কার কয়র লদয়া উয়চত। রসুল(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক
র্ালবাসা ঈমায়নর অঙ্গ। লয লকউ রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)লক র্ালয়বয়স শয়রয়ায়তর
সীমার ময়ধয য়কছু করয়ল লসিা লস যাই করুক না লকন লসজন্য লস সাওয়াব পায়ব। তয়ব লস
সাওয়াব হয়ব ‘রসুল লক র্ালবাসা’-এই মূলনীয়তর আওতায়। অর্ণাৎ লকউ যয়দ সবসময় িুয়প পয়ড়
র্ায়ক তয়ব লস রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক র্ালয়বয়স অনুকরর্ করার কারয়র্
সাওয়াব পায়ব, য়কয়ামায়তর য়বপয়দ রসুয়লর সায়ন্নধয পায়ব। লকউ যয়দ লাউ লখয়ত র্ালবায়স
এজন্য লয রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) তা র্ালবাসয়তন তয়ব রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক র্ালবাসার কারয়র্ লস সাওয়াব পায়ব, লাউ খাওয়ার কারয়র্ সাওয়াব
পায়বনা।
পয়রয়শয়ষ, একিা সতকণবার্ী। আমায়দর লদয়শর তর্াকয়র্ত সচল-আয়লায়কত লের্ীর
মানুয়ষর গা-জ্বালা করা দু’য়ি য়জয়নস আয়ছ : দায়ড় ও িুয়প। প্রর্ময়ি ওয়ায়জব এবং য়দ্বতীয়য়ি
সুন্নাত। কায়রা যয়দ এ দু’য়ি লদয়খ গা জ্বালা কয়র তয়ব বুেয়ত হয়ব তার গা-জ্বালার আসল কারর্
ইসলাম। দায়ড়-িুয়প ইসলায়মর বায়হ্যক প্রতীকগুয়লার ময়ধয দু’য়ি উয়ল্লখয়যাগয প্রতীক। লজয়ন
রাখা র্াল হয়ব, ইসলায়মর লকান অংশ য়নয়য় িাট্টা-য়িিকারী-বযঙ্গ-য়বদ্রুয়পর পয়রর্াম ইসলাম র্ঙ্গ
হয়য় যাওয়া − ইসলায়মর গন্িী লর্য়ক লবয়রয়য় যাওয়া। লকউ য়নয়জ ইসলাম মানয়ছনা − এিুকুই
তার ধ্বংয়সর জন্য যয়র্ষ্ট। তদুপয়র অন্য একজন ইসলাম মানয়ছ − শুধু এজন্য তায়ক উপহাস
কয়র একজন বযয়ক্ত য়ক মুসয়লম র্াকয়ত পায়র ?
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সাকা লচৌধুরী একজন স্বয়ঘায়ষত রাজাকার। য়কন্তু তার মত মাকুে রাজাকায়রর লকান
কযায়রয়কচার লকন লকউ কখয়না আাঁয়কনা ? রাজাকায়রর ছয়ব আাঁকয়ত লম্বা পাঞ্জায়ব, দায়ড় আর িুয়প
লযন ফরয। লকন ? কারর্িা খুব স্পষ্ট − যায়ত দায়ড় আর িুয়প তর্া ইসলাময়ক রাজাকায়রর
প্রয়তশব্দ কয়র লফলা যায়। আজ লসিা খুব সফলর্ায়ব করা লগয়ছ। লয মুসয়লম য়নয়জর ধয়মণর
প্রতীক প্রকায়শ লজ্জা পায়ব এমন মুসয়লমই লতা শয়তান লচয়য়য়ছল। য়নয়জর ইসলাময়ক
কায়ফরয়দর মন মত কয়র সায়জয়য় লনয়ব এমন মুসয়লয়মর পয়রকল্পনাই লতা কায়ফররা কয়রয়ছল।
রজম, চার য়বয়য় আর লময়য়য়দর পদণার মত ‘লনাংরা’ (নাউযুয়বল্লাহ) সুন্নাত মুসয়লমরা োড় য়দয়য়
পয়রষ্কার কয়র খায়ির তলায় লুয়কায়ব আর কাাঁচু-মাচু কয়র হাত ঘাঁষয়ত ঘাঁষয়ত বলয়ব : না, না এসব
আসল ইসলাম নয় − এমন মুসয়লময়দর স্বপ্নই লদয়খয়ছ কায়ফররা, আজীবন।
কায়ফরয়দর স্বপ্ন আজ অয়নকাংয়শই সফল। আমরা এখন ‘পা-োড়া’ মুসয়লম। সিায়হ
একয়দন সামায়জকতার খায়তয়র জুম’আর নামায পড়য়ত আমরা মসয়জয়দ যাই। লসখান লর্য়ক লবর
হয়য় প্রর্ম লয কাজিা কয়র তা হল, লগািায়না পযান্িিা লেয়ড় লছয়ড় লদই লগাড়ায়লর য়নয়চ। এই পা
োড়ার সময় লযিুকু ইসলাম র্ুল কয়র মসয়জদ লর্য়ক পায়য় ললয়গ য়গয়য়য়ছল, লসিুকু লেয়ড় লফয়ল।
ইসলাম মায়ন আল্লাহ্ যা পায়িয়য়য়ছন তার পুয়রািাই লময়ন লনয়া। লযিুকু আমার র্াল লায়গ
বা লযিুকু আমার বুয়ে আয়স বা লযিুকু মানয়ল আয়লায়কত সচল হওয়া যায়ব, সুশীল সমাজ র্াল
বলয়ব শুধু লসিুকু মানার নাম ইসলাম নয়। আমায়দর মত সুশীল/সচল হবার লদৌয়ড় মে আপাত
মুসয়লময়দর আল্লাহ্ খুব বড় একিা ধাক্কা য়দয়য়য়ছন এর্ায়ব −
“..তয়ব য়ক লতামরা য়কতায়বর য়কছু অংয়শ য়বশ্বাস কর এবং য়কছু অংশয়ক প্রতযাখযান কর ?

সুতরাং লতামায়দর যারা এরকম কয়র তায়দর একমাি প্রয়তফল পায়র্ণব জীবয়ন হীনতা এবং
য়কয়াময়তর য়দন তারা কয়িনতম শায়স্তর য়দয়ক য়নয়ক্ষি হয়ব …” ২
মুসয়লম মায়ন সুন্নায়তর কায়ছ আত্মসমপণর্। একজন কত র্াল র্ায়ব আত্মায়ক সমপণর্
করয়ত পারল লসিা য়দয়য় য়নধণায়রত হয়ব লস কত র্াল মায়নর মুসয়লম। ‘পা-োড়া’ মুসয়লম হয়য়
এপায়র জানাজািুকু য়মলয়লও ওপায়র য়কন্তু লকবলই কাাঁচকলা।

শুক্রবার, ২৪লশ রমাদান, ১৪৩১ য়হজয়র

২

সূরা আল-বাকারা ২ : ৮৫
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ইসলায়ম লর্জাল: য়বদ’আত
লকউ যয়দ ইসলাম য়নয়য় পড়ায়শানা কয়র বাংলায়দয়শর প্রধান পায়লত ধয়মণর সায়র্ য়ময়লয়য়
লদয়খ তাহয়ল র্যাবাচযাকা লখয়য় যায়ব − বুেয়তই পারয়ব না লয বাংলায়দয়শর মানুষ আসয়ল মায়ন
কী। আর যয়দ কায়রা ইসলায়মর ‘বাংলায়দশ র্াসণন’ মানয়ত মানয়ত আসল ইসলায়মর সায়র্
পয়রচয় হয় তখন কূল রাখাই দায় হয়য় যায়, মানব লকানিা ? বাপ-দাদার সামায়জক ইসলাম নায়ক
আল্লাহ্র ইসলাম ? রবীিনার্ বয়লয়ছল বাঙায়ল নায়ক ধয়মণর খাাঁচা য়নয়য় উদ্বাহু নৃতয কয়র ; পায়খিা
লয উয়ড় লগয়ছ তার লকান লখয়াল রায়খ না। য়কন্তু সতযিা হল আমায়দর হায়ত লয র্াঙায়চারা খাাঁচায়ি
আয়ছ তা আসয়ল পায়খর খাাঁচাই না। ইসলায়মর বুননয়ি এময়ন লয খাাঁচা য়িক র্াকয়ল পায়খ তায়ত
র্াকয়ত বাধয। যারা পায়খর লখাাঁয়জ লদশ-য়বয়দয়শর তায়ত্ত্বকয়দর কায়ছ ধর্ণা য়দয়চ্ছন তারা ইসলাম
লচয়নইয়ন।
ইসলাম য়কন্তু প্রচয়লত অয়র্ণ ‘ধমণ’ নয়, ‘বাদ’ বা ‘ইজম’ নয়, লকান আদশণ বা তয়ত্ত্বর নাম
নয়। বরং এিা একিা ‘দ্বীন’ বা জীবনবযবস্থা যার মূল য়র্য়ে তাওয়হদ। একজন মানুষ যখন তার
য়বয়বক-বুয়দ্ধ বযবহার কয়র আল্লাহ্লক তার ‘রব্ব’- সৃয়ষ্টকতণা, প্রয়তপালক এবং প্রর্ু য়হয়সয়ব য়চনয়ত
পায়র তখন লস য়নিঃশতণর্ায়ব আল্লাহ্লক একমাি ‘ইলাহ্’-উপাস্য য়হয়সয়ব লময়ন লনয়। তখন লস
আল্লাহ্র আয়দশ এবং য়নয়ষধ এ দুইয়য়র কায়ছই কয়র আত্মসমপণর্। আর এই আত্মসমপণর্য়কই
বলা হয় ইসলাম।
একজন মুসয়লম প্রয়তয়দন লয কাজই কয়র তায়ক দু’র্ায়গ র্াগ করা যায় :
১. মুআ’মালাত বা জীবন যাপয়নর সায়র্ সম্পকণযুক্ত কাজ ; লযমন উপাজণন করা, ঘুমায়না,
বাজায়র যাওয়া, য়বয়নাদন ইতযায়দ। এই কাজগুয়লা মানুষ মািই কয়র, লহাক লস য়হন্দু-য়খ্রস্টান বা
নায়স্তক, লহাক লস মুসয়লম।
২. ইবাদাত বা আল্লাহ্র দাসয়ত্বর সায়র্ সম্পকণযুক্ত কাজ ; লযমন নামায, যাকাত, লরাজা,
হাজ্ব, কুরবায়ন, য়বচার করা ইতযায়দ। এ কাজগুয়লা শুধু মুসয়লমরা কয়র, য়হন্দু-য়খ্রস্টান-লবৌদ্ধরা
কয়র না।
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মুআ’মালায়তর লক্ষয়ি লময়ন চলয়ত হয়ব য়নয়ষধ আর ইবাদায়তর লক্ষয়ি লময়ন চলয়ত হয়ব
আয়দশ। এই মূলনীয়ত এয়সয়ছ কুরআয়নর এই আয়ায়ত :
“রসূল লতামায়দর যা লদন তা গ্রহর্ কর, আর যা লর্য়ক লস লতামায়দর য়নয়ষধ কয়রন তা
লর্য়ক য়বরত হও” ১
মুআ’মালায়তর লক্ষয়ি মূলনীয়ত হল যা য়নয়ষধ করা হয়য়য়ছ তা ছাড়া বায়ক সবই করা যায়ব।
উপাজণন করার য়বষয়য়ি ধরা যাক। এ লক্ষয়ি আল্লাহ্ তার রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
- এর মাধযয়ম য়কছু য়জয়নস সুস্পষ্টর্ায়ব হারাম বা য়নয়ষদ্ধ কয়র য়দয়য়য়ছন। এই য়নয়ষদ্ধ
য়জয়নসগুয়লার সংয়েষ্টতা না র্াকা সবয়কছুই হালাল বা অনুয়মায়দত। লযমন য়সগায়রি মানবয়দয়হর
ক্ষয়ত কয়র য়বধায় হারাম। এখন একজন মুসয়লম চাষীর জন্য তামাক গাছ চাষ করা য়নয়ষদ্ধ।
একজন মুসয়লম বযবসায়ীর জন্য য়সগায়রয়ির বযবসা য়নয়ষদ্ধ। একজন মুসয়লম য়বজয়নস
গ্রাজুয়য়য়ির জন্য য়েয়িশ আয়ময়রকান লিাবায়কায়ত চাকয়র করা য়নয়ষদ্ধ। একজন মানুষ যখন
য়নয়জয়ক মুসয়লম বয়ল দায়ব করয়ব তার কতণবয হয়ব ইসলায়ম হারাম লয লকান য়জয়নস লর্য়ক
য়নয়জর উপাজণনয়ক মুক্ত রাখা।
যারা তকণ শুরু কয়র “ইসলাম লচৌিশ বছর আয়গর ধমণ” − কর্ািা বয়ল তারা লবায়েইয়ন
ইসলাম কী। লচৌিশ বছর আয়গর কর্া বাদ লদই − পঞ্চাশ বছর আয়গও য়সয়ি বয়ল য়কছু য়ছল না,
আজ আয়ছ। এর বযবসা করা যায়ব য়ক ? ইসলায়মর মূলনীয়ত বয়ল − অেীল, বাজনাসহ গান,
পাইয়রয়িি সফিওয়ার সহ আর যা হারাম আয়ছ লসগুয়লা বাদ য়দয়য় য়সয়ির বযবসায়ত সমস্যা
লনই। অর্চ য়িয়জিাল বাংলায়দয়শর আইয়ি নীয়তমালাই এখয়না চুড়ান্ত হয়য়ন!
য়বজ্ঞায়নর বয়দৌলয়ত মানুয়ষর বদনয়েন জীবয়ন বহু য়কছু নতুন আসয়ব। লস লক্ষয়ি আমরা
হারায়মর নীয়তমালা লময়ন, লসগুয়লা বাদ য়দয়য় বায়ক সবয়কছু গ্রহর্ করয়ত পারব। রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর যুয়গ মানুষ চড়ত উয়ি, র্াসয়তা জাহায়জ ; এখন লেয়ন চয়ল, গায়ড়য়ত
চয়ড়। এয়ত লকান সমস্যা লনই কারর্ আকায়শ উড়া যায়ব না বা বা দ্রুত চলা যায়ব না এমন লকান
য়নয়ষধ আমরা কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহ লর্য়ক পাই না। বতণমান সর্যতার লয সুয়বধাগুয়লা
আমায়দর জীবয়ন লর্াগ করয়ছ তা আল্লাহ্র লদয়া অনুগ্রহ এবং পয়রয়মতর্ায়ব তার সুবযবহায়র
লকান য়নয়ষধ লনই।
এবার ইবাদায়তর বযাপায়র আসা যাক। ইবাদায়তর বযাপায়র মূলনীয়ত হল যা করয়ত আয়দশ
করা হয়য়য়ছ তা ছাড়া বায়ক সব য়কছুই য়নয়ষদ্ধ। লকান ইবাদাত যতই র্াল লাগুক না লকন তার
পয়ক্ষ যয়দ কুরআন এবং সহীহ হায়দস লর্য়ক লকান প্রমার্ না পাওয়া যায় তয়ব লসিা করা য়নয়ষদ্ধ।
লকউ যয়দ এমন লকান কাজ কয়র তয়ব লসিা হয়ব ‘য়বদ’আত’।
ইসলায়ম পয়রর্াষায় য়বদ’আত হল আল্লাহ্র দ্বীয়নর ময়ধয নতুন কয়র যার প্রচলন করা
হয়য়য়ছ এবং এর পয়ক্ষ শরীয়য়তর লকান সাধারর্ য়কংবা সুয়নয়দণষ্ট দলীল লনই। দলীল বলয়ত আল-
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কুরআন এবং সহীহ হায়দস বুোয়। যঈফ বা দুবণল হায়দস লযয়হতু য়নয়শ্চতর্ায়ব রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লর্য়ক এয়সয়ছ তা প্রমার্ করা যায় না লসয়হতু তা য়দয়য় লকান য়বধানও জায়র
করা যায় না।
য়বদ’আত পায়পর তায়লকায় অয়নক বড় পাপ, য়শয়কণর পয়রই এর স্থান। এর কারর্
য়বদ’আত করা মায়ন আল্লাহ্লক খুয়শ করয়ত এমন য়কছু করা যা রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) কয়রনয়ন অর্বা করয়ত বয়লনয়ন। আয়ম যখন য়বদ’আত কয়র লসিার দু’লিা মায়ন
দাাঁড়ায় :
১. মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) রসুল য়হয়সয়ব তাাঁর দায়য়ত্ব য়িক মত পালন
কয়র যানয়ন। আয়ম লয কাজয়ি (য়বদ’আত) করয়ছ লসিা একিা র্াল কাজ অর্চ এই ইবাদাতয়ির
কর্া আমায়ক রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়ল যানয়ন।
২. আয়ম রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর চাইয়ত লবয়শ র্াল মানুষ, কারর্
আয়ম আল্লাহ্র সায়ন্নধয লপয়ত এমন সব ইবাদাত করয়ছ যা য়তয়ন কয়রনয়ন।
এ দু’য়িই আমরা লয কায়লমা পয়ড় মুসয়লম হই তার য়বরুয়দ্ধ যায়। কারর্ ‘মুহাম্মদুর
রসুলুল্লাহ’ কর্ায়ি বলার মাধযয়ম আমরা এই সাক্ষয লদই লয, আল্লাহ্ মানুষ জায়তর ময়ধয সবয়চয়য়
র্াল মানুষয়িয়ক লবয়ছ য়নয়য় তায়ক লশষ রসুল কয়র আমায়দর কায়ছ পায়িয়য়য়ছন। আর য়তয়ন
আল্লাহ্র কাছ লর্য়ক যা য়কছু এয়সয়ছ তার সবয়কছু মানুয়ষর কায়ছ লপৌয়ছ য়দয়য় তাাঁর দায়য়ত্ব
চমৎকারর্ায়ব পালন কয়রয়ছন।
শুধু তাই নয় য়বদ’আত কুরআয়নর আয়ায়তর য়বয়রায়ধতা পযণন্ত কয়র। আল্লাহ্ সুবহানাহু
য়বদায় হায়জ্বর য়দন নায়যল কয়রয়ছয়লন :
“আজ আয়ম লতামায়দর জন্য লতামায়দর দ্বীনয়ক পূর্ণ করলাম এবং লতামায়দর ওপর আমার
য়নআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং লতামায়দর জন্য দ্বীন য়হয়সয়ব পছে করলাম ইসলাময়ক”২
এর মায়ন আল্লাহ্ তার রসুয়লর জীবিশায়তই কী করয়ত হয়ব আর কী করা যায়ব না তা স্পষ্ট
কয়র য়দয়য়য়ছন। যখন লকউ য়বদ’আত করয়ছ লস আল্লাহ্র পূর্ণ কয়র লদয়া দ্বীয়ন য়কছু লযাগ করয়ছ
বা বদয়ল য়দয়চ্ছ। লখাদার উপর লখাদ্গায়রর য়নকৃষ্টতম উদাহরর্ এিা। পূর্ণ মায়ন পূর্ণ ; এয়ত লযাগয়বয়য়াগ বা পয়রবতণন করার লতা লকান সুয়যাগ লনই।
ইমাম শায়তবী য়বদায়তর সয়তরিা র্য়াবহ পয়রর্াম উয়ল্লখ কয়রয়ছন। এর ময়ধয প্রর্ময়ি হল
লয য়বদায়তর ফরয বা নফল লকান ইবাদাতই কবুল হয় না৩ যতক্ষর্ পযণন্ত লস তাওবা কয়র ঐ
য়বদ’আত না লছয়ড় য়দয়চ্ছ! কষ্ট কয়র আদায় করা নামায, যাকাত, হাজ্ব, লরাযা সবই আল্লাহ্র কায়ছ
অগ্রহর্য়যাগয হয়ব যয়দ তায়ত য়বদ’আত য়ময়শ যায়। শুধু তাইনা য়বদ’আত করার কারয়র্ তার
উপর আল্লাহ্, সকল লফয়রশতা এবং মানুয়ষর অয়র্শাপ লনয়ম আয়স।৩
২

সূরা মায়য়দা ৫ : ৩

৩

সহীহ বুখায়র, হায়দস নম্বর ৩১৮০
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সাধারর্ একজন মানুষ একিা পাপ কয়র অনুতি হয়, তার খারাপ লায়গ, লস আল্লাহ্র কায়ছ
মাফ চায়। য়কন্তু লয য়বদ’আত করয়ছ লস র্ায়ব লস র্াল কাজ করয়ছ আর তাই তার খারাপও লায়গ
না, লস কখয়না ক্ষমাও চায়না। শুধু তাইনা, একজন য়বদায়ত তার কায়জর সায়র্ একমত না হওয়ায়
সুন্নায়তর অনুসরর্কারীয়দর ঘৃর্া কয়র। আমরা লয আজ এত র্ায়গ য়বর্ক্ত তার মূল কারর্ সুন্নাত
লছয়ড় লদয়া আর য়বদ’আয়ত জয়ড়য়য় পড়া।
য়বদ’আত সুন্নায়তর শত্রু। এক গ্লাস র্য়তণ পায়নর ময়ধয যয়দ লকান য়জয়নস লফলা হয় তখন
লসই য়জয়নসিায়ক জায়গা কয়র য়দয়ত য়গয়য় য়কছুিা পায়ন পয়ড় যায়। য়িক লতমন লকান য়বদ’আত
যখন চালু হয় তখন লসখানকার সুন্নাত সয়র যায়। লযমন আমায়দর লদয়শ ফরজ নামায়যর পর হাত
তুয়ল গর্ মুনাজাত করা হয়। এর ফয়ল আল্লাহ্র রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সালাম
লফরায়নার পর লয দু’আগুয়লা পড়য়তন লসগুয়লা পড়ার আর সুয়যাগ র্ায়ক না। কারর্ জনগর্ তখন
ইমায়মর অয়বাধয শব্দমালার সায়র্ আয়মন আয়মন বলয়ত বযস্ত র্ায়ক।
য়বদ’আত য়নয়য় রসুলুল্লাহ(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) উপয়দয়শর সারমমণ হল:
“য়নশ্চয়ই সয়বণােম বার্ী আল্লাহ্র য়কতাব এবং সয়বণােম আদশণ মুহাম্ময়দর আদশণ। আমার
পর লতামায়দর ময়ধয লয জীয়বত র্াকয়ব লস বহু মতয়বয়রাধ লদখয়ত পায়ব , এমতাবস্থায় লতামরা
অবশ্যই আমার ও য়হদায়াতপ্রাি খুলাফায়য় রায়শয়দয়নর সুন্নাত অবলম্বন করয়ব। আর তা অতযন্ত
মজবুত র্ায়ব দাাঁত য়দয়য় আাঁকয়ড় ধরয়ব, দ্বীয়নর বযাপায়র নতুন আয়বষ্কার লর্য়ক অবশ্যই লবাঁয়চ
র্াকয়ব। কারর্, নব উদ্ভায়বত প্রয়তযক য়বষয় য়বদ’আত এবং প্রয়তযক য়বদ’আত হল ভ্রষ্টতা এবং
প্রয়তযক ভ্রষ্টতার পয়রর্াম জাহান্নাম।”৪
য়বদ’আত লর্য়ক লবাঁয়চ র্াকার জন্য আমায়দর যা করয়ত হয়ব তা হল সুন্নাত সম্পয়কণ জানা।
লকান কাজ রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়কর্ায়ব করয়তন লসিা কুরআন এবং সহীহ
সুন্নায়হর দলীল লর্য়ক আমায়দর লজয়ন য়নয়ত হয়ব। এ অর্যাস জীবয়নর প্রয়তযক স্তয়রর প্রয়য়াগ
করয়ত হয়ব। নামায য়কর্ায়ব পড়ব এিা লযমন রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর সহীহ
হায়দস লর্য়ক য়শয়খ য়নব য়িক লতময়ন মানুষ মারা লগয়ল য়ক করয়ত হয়ব তাও আল্লাহ্র রসুল
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লর্য়কই য়শখয়ত হয়ব।
লকউ যয়দ লকান ইবাদাত করয়ত বয়ল তয়ব লস লযই ইবাদাত করয়ত বলয়ব তার সপয়ক্ষ
তায়ক প্রমার্ লদখায়ত হয়ব। লযমন লকউ যয়দ বয়ল − “আসয়রর নামায ৪ রাকাত ইশার নামায ৪
রাকাত, মাগয়রব ৩ রাকাত লকন ? নামায পড়া লতা র্াল কাজ। লবয়শ পড়য়ল সমস্যা কী ? মাগয়রব
১ রাকাত কম পড়ব লকন ? রসুল লকার্ায় য়নয়ষধ কয়রয়ছন লয মাগয়রয়বর নামায ৪ রাকাত পড়া
যায়ব না ?” তায়ক বলয়ত হয়ব − লযয়হতু রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) ৩ রাকাত
পয়ড়য়ছন তাই তার মায়ন ৩ বায়দ বায়ক সব সংখযাই বাদ। লকানিা করা যায়ব না লসিার তায়লকা
হয়ব অসীম।

৪

মুসয়লম, আহমাদ, আবু দাউদ, য়তরয়মযী, ইবয়ন মাজাহ, হায়কম, নাসায়ী। (য়ময়লত)
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আল্লাহ্র রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) যা কয়রয়ছন লসিা বায়দ বায়ক সব লয
বায়তল তার প্রমার্ এই হায়দসখানা :
“লয লকউ একিা র্াল কাজ করল যা করার আয়দশ আয়ম লদইয়ন তা প্রতযাখযাত এবং
গ্রহর্য়যাগয নয়। ৫ আমায়দর দ্বীয়ন নতুন য়কছু সংয়যাজন ও সৃয়ষ্ট করয়ব যা মূলত তায়ত লনই লসয়ি
পয়রতযাজয।” ৬
অয়নয়ক য়বদ’আয়তর য়বরুয়দ্ধ কর্া তুলয়লই বয়লন তাহয়ল লতা মাইক বযবহারও য়বদ’আত এিায়তা নতুন আয়বষ্কার। মাইক য়দয়য় আযান য়দয়ল লবয়শ সাওয়াব হয়ব এ জন্য লকউ মাইয়ক
আযান লদয় না, লদয় যায়ত লবয়শ মানুষ আযান শুনয়ত পায় লসজন্য। একই কারয়র্ রসুয়লর যুয়গ
গলার স্বর উাঁচু কয়র আযান লদয়া হত। য়বদ’আত হয়ত হয়ল য়জয়নসিায়ক ইবাদাত হয়ত হয়ব − যার
মাধযয়ম মানুষ আল্লাহ্র সন্তুয়ষ্ট চায়।
য়বদ’আত য়নয়য় সয়েয়হ র্ায়ক অয়নয়কই, র্ায়ব শয়ববরায়তর ইবাদায়তর লকান সহীহ হায়দস
লনই লতা য়ক হয়য়য়ছ, দুবণল হায়দস লতা আয়ছ। ঐ রায়ত অয়নক নামায পড়লাম, শয়ব বরাত সয়তয
হয়ল লতা সাওয়াব লপলামই − আর না র্াকয়লও ক্ষয়ত য়ক ? নামায়যর সাওয়াব লতা পাব।
একর্া ময়ন রাখয়ত হয়ব ইসলায়ম সয়েহ-সংশয়য়র লকান অবকাশ লনই। যা করয়ত হয়ব
সব য়কছু য়নয়শ্চত হয়য়। রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :
“হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট এবং এর মায়ে য়কছু সয়েয়হর বস্তু আয়ছ যার সম্পয়কণ অয়নয়কই
অজ্ঞ। লয এসব সয়েয়হর য়বষয়গুয়লা এয়ড়য়য় চলল লস য়নয়জর দ্বীন ও সম্মানয়ক রক্ষা করল। য়কন্তু
লয সয়েয়হর য়বষয়য় জয়ড়য়য় লগল লস (য়যন) হারায়ম জয়ড়য়য় লগল।” ৫
একজন প্রয়ত রায়ত তাহাজ্জুদ পয়ড়, লস ১৫ই শাবায়নর রায়তও নামায পড়য়ব − তায়ত
লকান সমস্যা লনই। য়কন্তু যয়দ লকউ এ রায়ত নামায়যর য়বয়শষ লকান মযণাদা আয়ছ লসজন্য নামায
পয়ড় লয তয়ব লস য়বদ’আত করল। এ রকম অজস্র য়বদ’আত আমায়দর সমায়জ প্রচয়লত আয়ছ −
শয়ব য়মরায, য়মলাদ মাহয়ফল, নামায়যর আয়গ আরয়বয়ত মুখস্থ য়নয়ত বলা, সশয়ব্দ দলবদ্ধর্ায়ব
য়যয়কর করা, খুতবার আয়গ বয়স বয়স বাংলায় বয়ান করা, আজায়নর আয়গ দরুদ পড়া, য়বশ্বইজয়তমা, ফায়তহা-ই-ইয়াজদহম, কুলখায়ন, চয়ল্লশা, লচহলাম, উরশ, পীয়রর বাইয়াত ইতযায়দ
অসংখয য়বদ’আত আমায়দর ইসলায়মর লচহারায়কই বদয়ল য়দয়য়য়ছ।
য়নয়শ্চত প্রমার্ ছাড়া আমল করাই যায়ব না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরর্ হল ‘ইয়াওমুশ শাক্ক’।
শাবান মায়সর ২৯ তায়রয়খ যয়দ আকায়শ লময়ঘর জন্য চাাঁদ না লদখা যায়, তয়ব পয়রর য়দনয়ক বয়ল
‘ইয়াওমুশ শাক্ক’ বা সয়েয়হর য়দন। কারর্ এিা রমযায়নর ১ তায়রখ হয়ত পায়র আবার শাবায়নর
৩০ তায়রখ হয়ত পায়র। য়কন্তু আল্লাহ্র রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এ য়দন লরাযা

৫

সহীহ বুখায়র খন্ি ৯পৃষ্ঠা ৩২৯

৬

সহীহ মুসয়লম, হায়দস ৩২৪৩
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র্াকয়ত য়নয়ষধ কয়রয়ছন এবং শাবান মায়সর ৩০ য়দন পুয়রা করয়ত বলয়ছন। অয়নয়শ্চত অবস্থায়
য়নরাপদ র্াকয়ত য়গয়য় একয়দন আয়গ লরাযা রাখায়কই হারাম করা হয়য়য়ছ।৭
ইমাম ইবনু কায়সর তার তাফয়সর গ্রয়ন্থ উয়ল্লখ কয়রয়ছন লয য়নয়চর আয়াতয়ি য়বদআয়তয়দর
লক্ষয়িও প্রয়যাজয −
“আয়ম য়ক লতামায়দর এমন ললাকয়দর কর্া বলয়বা, যারা আময়লর য়দক লর্য়ক সম্পূর্ণ
ক্ষয়তগ্রস্ত ? (এরা হয়চ্ছ ) লসসব ললাক যায়দর সকল প্রয়চষ্টা এ দুয়নয়ায় য়বনষ্ট হয়য় লগয়ছ, অর্চ
তারা ময়ন ময়ন র্াবয়ছ, তারা (বুয়ে) র্ায়লা কাজই কয়র যায়চ্ছ।”৮
আমায়দরয়ক বুেয়ত হয়ব য়সরাতাল মুস্তায়কম একিাই, আর লসিা হল রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এবং তার সাহাবায়দর পর্। এ ছাড়া অন্য লয পয়র্ই মানুষ যায়ব লস পর্
যত সুের ময়ন লহাক না লকন বা যত কয়ষ্টর লহাক না লকন লসিা আল্লাহ্ লর্য়ক শুধু দূয়রই য়নয়য়
যায়ব। তাই সুন্নায়তর সরল পর্ লছয়ড় য়বদ’আয়তর পয়েল পয়র্ যাবার দরকার কী ? য়বদ’আয়ত
হাসানা নাম য়দয়য় রসুল ও তার সাহাবায়দর না করা একিা আমল করার লচয়য় তায়দর সুন্নাতিা
পালন করা য়ক লবয়শ য়নরাপদ নয় ?
সুন্নাত এবং য়বদ’আয়তর বযাপায়র ি. লখােকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রয়চত ‘এহ্ইয়াউস
সুনান’ একিা চমৎকার বই। আর য়বদ’আয়তর লচনার বযাপায়র জানয়ত চাইয়ল ি. মুহাম্মদ
মানজুয়র ইলাহী য়লয়খত ‘য়বদ’আত লচনার মূলনীয়ত’ বইয়ি পড়া লযয়ত পায়র। এই মূলনীয়তগুয়লা
প্রয়য়াগ কয়র আমরা য়নয়জরাই আমায়দর সমায়জ প্রচয়লত বহু ইসলায়ম আচরর্য়ক য়বদ’আত
য়হয়সয়ব য়চনয়ত পারব ইনশাল্লাহ।
একিা সাবধান বার্ী : লকান কাজয়ক য়বদ’আত বয়ল ফয়তায়া লদবার আয়গ য়নয়শ্চত হয়ত
হয়ব লয সহীহ সুন্নাহয়ত এর লকান উৎস লনই। সহীহ হায়দয়সর য়বশাল র্ান্িার ও সাহাবায়দর
অসংখয বর্ণনায়ত লয ইবাদাতয়ি লনই তা আমায়দর স্বল্প জ্ঞান য়নশ্চয়তার সায়র্ বলয়ত পায়র না।
তাই লকান কাজয়ক য়বদ’আত য়হসয়ব য়চয়িত করার জন্য উপযুক্ত ও লযাগয আয়লময়দর মতামত
লনয়া জরুরী। তয়ব এিাও য়িক লকান আয়লম যয়দ একিা ইবাদায়তর পয়ক্ষ কুরআন এবং সহীহ
সুন্নাহ লর্য়ক যর্াযর্ দয়লল না লদখায়ত পায়রন তয়ব য়তয়ন যত বড় আয়লমই লহাক না লকন, লসই
কাজয়ক ইবাদাত নয় বরং য়বদ’আত য়হয়সয়ব গর্য করয়ত হয়ব এবং তা লর্য়ক লবাঁয়চ র্াকয়ত হয়ব।
কারর্ আয়লমরা মানুষ য়বধায় তায়দরও র্ুল হওয়া স্বার্ায়বক।
আল্লাহ্ আমায়দর য়বদ’আত লর্য়ক লবাঁয়চ রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর
সুন্নাত লময়ন চলার মানয়সকতা ও সামর্ণয য়দন। আয়মন।

রয়ববার, ১২ই রমাদান, ১৪৩১ য়হজয়র
৭

আত য়তরয়ময়য: ৬৮৬, আন- নাসায়ী: ২১৮৮

৮

সূরা আল-কাহফ ১৮ : ১০৩- ১০৪
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ললািয়শয়িং
বাঙ্গায়ল জায়তর একিা অদ্ভুত ববয়শষ্টয আয়ছ যার য়িক য়ক নাম লদয়া যায় আয়ম লর্য়ব উিয়ত
পায়রয়ন। এই চয়রিিা শিণ-িাইম-লময়মায়র-লস, স্বার্ণপরতা আর মুনায়ফয়কর য়ময়শল য়দয়য় বতয়র।
একিা উদাহরর্ লদই। য়বশ জন মানুষ আধ ঘন্িা ধয়র য়িয়কি হায়ত বাস কাউন্িায়র দাাঁয়ড়য়য়
আয়ছ। অবয়শয়ষ লয বাসয়ি এল তাও পুয়রা পযাক অবস্থায়। লাইয়ন দাাঁড়ায়না পাাঁচ নম্বর মানুষয়ি
বায়সর লর্তয়র র্াকা যািীয়দর উয়িয়শ্য বলয়ত লাগয়লন :
− র্াই আপনায়দর লকান আয়ক্কল নাই ? মােখায়ন দাাঁড়ায় আয়ছন লকন ? লপছয়ন যান। এতক্ষর্
ধয়র দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ। অয়ফয়স লতা আমায়দরও যাওয়া লাগয়ব।
ইয়তময়ধয য়তয়ন হাাঁচয়ড়-পাাঁচয়ড় উয়ি পড়য়লন বায়স। দরজা লপয়রয়য় ইয়ঞ্জয়নর কায়ছ এয়স
দাাঁয়ড়য়য় একই ললাক আবার য়চৎকার করা শুরু কয়র য়দল। এবার লক্ষয রাইর্ার।
− গায়ড় ছায়ড়স না লকন। এখন অয়ফয়সর সময়, লদরী হয়য় যায়চ্ছ। এিা য়ক মুয়ড়র য়িন লয মানুষ
োাঁকায় র্রয়ব ? এক স্টয়পয়জ পাাঁচ য়ময়নি দাাঁড়ায় র্ায়কস আবার র্াড়া য়নয়চ্ছস দশ িাকা!
লকউ যয়দ র্ুয়লও বয়ল র্াই একিু লপছয়ন যাননা তয়ব য়তয়ন উের লদন :
− য়পয়ছ যাব কই, মানুয়ষর মার্ার উপর ? পয়রর বায়স আয়সন না, লদখয়তয়ছন লতা জায়গা নাই।
এক য়ময়নি আয়গর কর্াগুয়লা র্ুলয়ত র্েয়লায়কর য়িশ লসয়কন্িও লায়গ না।
আমরা আমায়দর য়নয়জয়দর লদাষ ছাড়া পৃয়র্বীর আর সবার লদাষ ধয়র আর লসিা য়িক
করয়ত বযস্ত র্ায়ক। আমার পায়নর িযায়ে ওর্ারয়লাি হয়য় আধ ঘন্িা ধয়র পায়ন পয়ড় ; আয়ম লদয়খ
না। রাস্তায় পাইয়পর একিা য়লক য়দয়য় পায়ন লবয়রায়চ্ছ লদয়খ ওয়াসার দায়রায়ান লর্য়ক শুরু কয়র
য়চফ ইয়ঞ্জয়নয়ার মায় পায়নসম্পদ মন্ত্রী অবয়ধ ধুয়য় লফয়ল। য়ততাস গযায়সর য়মিার য়রিার ঢাকায় ৪
তলা বায়ড় বায়নয়য় লফলল, এই দুনণীয়তর প্রয়তবাদ আয়ম কয়র সব সময় চুলা জ্বায়লয়য় লরয়খ। চুলা
এক ঘন্িা জ্বলয়ল যা য়বল, ২৪ ঘন্িা জ্বলয়লও তাই। মােখান লর্য়ক আয়ম লদয়াশলাইয়য়র পয়সা
বাাঁচাই য়িয়নর ছাাঁপড়া ঘর তুলব বয়ল।
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বাংলায়দশ গযায়সর উপর র্াসয়ছ এমন একিা রূপকর্া শুনতাম বছর পাাঁয়চক আয়গ। গযাস
রফতায়ন হয়ব য়কনা তা য়নয়য় গরম য়বতকণ হত। এখন গযায়সর অর্ায়ব কারখানা বন্ধ। গযাস
পুয়ড়য়য় য়বদুযৎ উৎপাদন হয়ব − য়বদুযৎয়কি বানায়না হল। এখন এরা লবকার। লপয়িাবাংলা সাফ
জায়নয়য়য়ছ লদয়ার মত গযাস লনই। আয়গ বলয়ল না লকন বাবা ? একশ য়কউয়বক ফুি গযাস র্াকয়ল
ওয়ি পঞ্চাশ য়কউয়বক ফুি, গযাস লতা গযাস − একিা চাপ র্াকয়ত হয় তুলয়ত হয়ল ; কুয়ায়ত
বালয়ত লফয়ল পায়নর মত লতালা যায় না। ওয়দয়ক আমায়দর স্বাধীনতার বন্ধু র্ারত লতা আয়ছই।
আসায়মর পাহায়ড়র য়নচ য়দয়য় সীমায়ন্ত সব গযায়সর কূপ বয়সয়য়য়ছ। উপয়র নয় সীমান্ত আয়ছ, য়নয়চ
লতা লবিো। আর সীমায়ন্তর লয য়ছয়র, আমায়দর জয়মর ফসল য়নয়য় যায় র্ারতীয় উপজায়তরা,
য়বয়লর মাছ ধয়র য়নয়য় যায়। গ্রায়মর মানুষ প্রয়তবাদ করয়ল য়বএসএফ য়নশানা প্রযাকয়িস কয়র।
য়দয়ন গয়ড় দু’জন বাংলায়দয়শ মারা পয়ড়, স্বাধীনতার ঋর্ লশাধ হয়ত র্ায়ক। আমরা অবশ্য কম
চালাক না। আমায়দর লদয়শর যা গযাস আয়ছ তা তাড়াতায়ড় লশষ কয়র লফলয়ছ। গায়ড় চালায়চ্ছ
গযাস য়দয়য়, ওষুধ বানায়চ্ছ, গায়মণন্িস চালায়চ্ছ আর য়শখা অয়নবণার্ লতা ঘয়র ঘয়র। গযাস লশষ লতা
য়চন্তাও লশষ − ন্যাংিার লনই বািপায়ড়র র্য়।
পায়নর য়বষয়য়ি আয়রা পযায়র্য়িক। বাংলায়দশ লয পায়নর লদশ এিা জানয়ত ইউএস এনায়জণর
য়রয়পািণ লায়গ না। আমরা লসই পায়নর লচৌি গুয়ষ্ঠ উদ্ধার কয়র লফয়লয়ছ। হাজায়রবায়গ যার চামড়ার
কারখানা লস তুরাগ লদয়খ দুিঃখ কয়র বয়ল, “সব লতা খাইয়ল লতারা, নদীও য়গয়ল খাইয়ল ?” লয
জায়গায় দুই বাাঁশ পায়ন য়ছল লস জায়গায় বায়ল লফয়ল ‘ময়িল িাউন’ বানায়না র্ূয়ময়শল্পপয়ত
বুয়ড়গঙ্গার উপর য়দয়য় এয়স গায়ড়য়তও নায়ক রুমাল য়দয়য় বয়ল, “িায়িণ লনশন – এর্ায়ব মানুষ
নদীয়ত লনাংরা লফয়ল ?”
ঢাকায়ত এক য়চলয়ত জয়মও ফাাঁকা লনই, খাস জয়ময়তও য়কছু একিা বানায়না আয়ছই। বৃয়ষ্ট
হয়ল পায়ন মায়ির য়নয়চ যাবার পর্ খুাঁয়জ পায় না, মানুয়ষর বাসায় জয়ম বয়স র্ায়ক। বায়ড়র মায়লক
দু’দফায় সরকারয়ক গাল পায়ড় − একবার লরয়নজ য়সয়স্টম খারাপ বয়ল আয়রকবার শুকয়না
লমৌসুয়ম পায়ন পায় না বয়ল। আয়র বাবা, পায়ন লয মায়ির তলা লর্য়ক উিয়ব লসখায়ন যাওয়ার রাস্তা
বন্ধ করল লক ? সরকায়রর সংস্থা − গৃহসংস্থান অয়ধদফতর, তারাও পযণন্ত য়বয়ল বালু লফয়ল েি
বানায়চ্ছ, গাছপালা লকয়ি ফ্ল্যািবায়ড়। আয়গ সাপ কামড়াত, এখন ওো য়নয়জই কামড়ায়।
বাংলায়দশ লছাট্ট একিা লদশ। লবয়শর্াগ র্ূয়মই পয়ল জমা উপতযকা। লযিুকু শক্ত মায়ি আয়ছ
তার তলায় সামান্য য়কছু গযাস-কয়লা আয়ছ। য়কন্তু এগুয়লা লতালার য়বদযা আমায়দর জানা লনই।
তাই য়বয়দশী লশয়ালয়ক য়দয়য়য়ছ মুরয়গর খামার করয়ত। ইয়চ্ছমত খায়, ইয়চ্ছমত ছড়ায়, দয়া হয়ল
য়কছু লদয়। বুয়য়ি লর্য়ক শক্ত য়কছু ইয়ঞ্জয়নয়ার লবর হয়। যারা র্াল তারা চয়ল যায় লদয়শর বাইয়র,
ওখান লর্য়ক ‘লদশ লগল’ ‘লদয়শর য়ক হয়ব’ − িাইয়পর ললখায়লয়খ কয়র। য়কছু য়বয়বকবান সুখী
জীবয়নর মায়া লছয়ড় লদয়শ আসয়ত চান, য়কন্তু সরকার আনয়ত চায় না ; পায়ছ লশয়ায়লরা লবজার
হয়। আর যারা লদয়শ র্ায়ক তারা লদয়শর কী কায়জ আসয়ছ জায়ন না। য়কছু একিা উপকার লতা
য়নশ্চয়ই করয়ছ য়কন্তু আমার মত অয়জ্ঞর কায়ছ লস তর্য লপৌাঁয়ছনা। খয়নজ সম্পদ্গুয়লার চরম
অপবযবহার লিকায়ব লক ?
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এখন এইিুকু সম্পদ য়দয়য় এতগুয়লা মানুয়ষর চায়হদা য়কর্ায়ব য়মিয়ব ? লদয়শ লযখায়ন গযাস
লনই লসখায়ন িারবাইন ঘুরয়ব য়কর্ায়ব আর য়বদুযৎই বা বতয়র হয়ব য়কর্ায়ব ? আর এখয়না বা
লযিুকু হয়চ্ছ দশ বছর পর য়কর্ায়ব হয়ব ? এই বযাপারগুয়লা য়নয়য় আল্লাহ্র লকান বাোর য়চন্তা
আয়ছ বয়ল ময়ন হয় না। হায়লর সরকার লদাষ লদয় আয়গর সরকায়রর। আয়গর আময়লর রার্ী
ফয়তায়া লদন: এই সরকায়রর আর ক্ষমতায় র্াকার অয়ধকার লনই। চালুয়ন বয়ল সুই, লতার লপছয়ন
লকন ছযাাঁদা ? গ্রায়মর লময়িা পর্। যতদূর লচাখ যায় সায়র সায়র খাম্বা, মার্ায় লনই তার। বড় য়নমণম
উপহাস ময়ন হয়।
আবু বকর (রািঃ) রাস্তা য়দয়য় লহাঁয়ি যায়চ্ছন। একিা লছাট্ট লময়য় পয়র্ বলল − আপয়ন লতা
এখন খয়লফা, আপয়ন য়ক আমায়দর বকয়রর দুধ দুয়য় লদয়বন ? য়তয়ন উের য়দয়লন, অবয়শ্য লদব।
লতামার বকয়রর দুধ দুয়য় লদয়া অবশ্যই খয়লফার কাজ। য়বয়দশী প্রয়তয়নয়ধ এয়সয়ছ উমার (রািঃ)
সায়র্ লদখা করয়ব বয়ল। লকার্ায় উমার ? য়তয়ন তখন এক পায়লয়য় যাওয়া উয়ির লপছয়ন
লদৌড়ায়চ্ছন আর বলয়ছন : “না জায়ন কত ইয়াতীয়মর র্াগ আয়ছ এ উয়ি”। তায়ক বলা হল, একিা
লগালাম পায়িয়য় লদন, ধয়র য়নয়য় আসয়ব। য়তয়ন বলয়লন, “আমার লচয়য় বড় লগালাম লক আয়ছ ?”
দয়শর সম্পয়দর, আমানয়তর দাম য়ছল তায়দর কায়ছ অয়নক লবয়শ। তাাঁরা য়নয়জয়দর
আল্লাহ্র দাস র্াবয়তন, তাই জনগয়র্র লসবক হয়ত তায়দর আপয়ে য়ছল না। যারা জনগর্য়ক
‘সকল ক্ষমতার উৎস’ বয়ল আল্লাহ্র জায়গায় বয়সয়য় য়দয়য়য়ছ, এরা মুয়খ যাই বলুক কায়জ
লদয়খয়য় লদয় লয তারা জনগয়র্র প্রর্ু। শাসনর্ার শাসয়কর কাাঁয়ধ অয়নক বড় লবাো। য়কয়ামায়তর
য়দন প্রয়তযক দায়য়ত্বশীলয়ক তার দায়য়ত্ব সম্পয়কণ য়জয়জ্ঞস করা হয়ব। একিা পুয়রা লদয়শর দায়য়ত্ব
সম্পয়কণ য়জয়জ্ঞস করয়ল য়ক জবাব লদয়ব এই য়চন্তায়তই লতা গলা শুয়কয়য় আসার কর্া। আল্লাহ্
আমায়দর শাসকয়দর য়হদায়াত করুন।
আচ্ছা লদয়শর মার্ায়দর লদাষ ধরা লশষ করলাম। এবার য়নয়জয়দর য়দয়ক তাকাই। বছর
পাাঁয়চক আয়গও ঢাকায় র্াকত এক লকায়ি ললাক, এখন দুই লকায়ি। আয়গ ৫০ লাখ লাইি জ্বলয়ল
এখন জ্বয়ল এক লকায়ি। আমরা যখন লছাি য়ছলাম তখন দশ বাসায় একিা য়িয়র্ য়ছল। এখন
একবায়র মধযয়বয়ের ঘয়রও দুয়িা য়িয়র্। আয়গ লছাি বাচ্চারা হািুিু লখলয়তা, এক্কা লদাক্কা। য়কছু
না লপয়ল লুয়কাচুয়র বা বরফ-পায়ন। এখন সবাই কয়ম্পউিায়রর সাময়ন বসা − য়ফফা, য়সমস আর
এনএফএয়সর জয়জয়কার। একাবায়র ন্যাদারাও লপায়কমন লখলব বয়ল কান্না জুয়ড় লদয়। লকান
সাধারর্ য়শশু যয়দ মায়য়র কায়ছ আবদার ধয়র : “মা একিু মায়ি যাই” বা “মা, একিু লবড়ায়ত
য়নয়য় চল”, য়হয়ে ‘লছায়ি বহুর’ দুিঃয়খ কাতর মা ধমক লদন : “যাও কয়ম্পউিায়র লগম লখল।”
েয়লার মুরয়গ খাওয়া েয়লার বাচ্চার লালন-পালন চয়ল ফ্ল্যাি বাসা নায়মর কবুতয়রর লখাাঁয়প।
েয়লার লহাক আর ললয়ার লযই বাচ্চাই পায়ল, কায়রন্ি লতা লাগয়ব। ওয়ায়শং লময়শন, রাইস
কুকার, য়িশ-ওয়াশার বা এয়স ; নানা য়বলাস উপকরয়র্ লখয়য় য়নয়চ্ছ য়বদুযৎ। য়বদুযৎ লখয়য় য়নয়চ্ছ
য়হয়ে য়সয়রয়াল বা য়রয়য়য়লয়ি লশা, কয়ম্পউিায়র অয়বরাম চযাি, লহাম য়র্য়য়িায়রর য়বি। য়বয়য়
উপলয়ক্ষ বায়ড় সাজায়না হয় আয়লার জয়রয়ত। ওপায়রয়ত ধূ-ধূ অন্ধকার। যার অয়নক পয়সা আয়ছ
লস আইয়পএস লকয়ন, তাও লসালার পযায়নল লকয়ন না।
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যার বাড়য়ত পয়সা লনই তার রাস্তার হাওয়াই সম্বল। য়বলাস বহুল ফ্ল্যায়ির মাখয়নর
শরীরগুয়লা লদাতলায়তও য়লফয়ি ওয়ি। সরকায়রর র্তুয়ণ ক লদয়া য়িয়জয়লর লতল লখয়য় চয়ল
লজনায়রির। লসই লতয়ল নধর শরীর আয়রা লগাল হয়। র্রা বষণায়তও জয়ময়ত লসচ য়দয়ত য়দয়ত
কৃষক তায়লকা কয়র কার কার কায়ছ হাত পাতয়ব। পল্লী য়বদুযয়তর মায়সক য়বল আর য়িয়জয়লর
বাড়য়ত দাম। চাষীর গলার গামছািা লযন ফাাঁয়সর রয়শ বয়ল ময়ন হয়।
আল্লাহ্ কুরআয়ন মানুষয়ক সাবধান কয়র য়দয়লন, অপচয় কর না ; য়নশ্চয়ই আল্লাহ্
অপচয়কারীয়ক র্ালবায়সন না। ঢাকা য়বশ্বয়বদযালয়য় আয়ম লদয়খয়ছ সকায়ল লসই লয ফযান আর
লাইি ছাড়া হল তা বন্ধ হয় য়বয়কয়ল। সয়বণাচ্চ য়বদযাপীয়ির য়শক্ষার্ণীয়দর যয়দ এই দশা হয় তয়ব
য়বয়বক য়নয়য় দাাঁয়ড়য়য় কর্া বলয়ব লক ? গুলশান আর বনানীয়ত ক্লাব আয়ছ। আয়ছ লবইয়ল লরায়ির
ঢাকা ক্লাব। সরকায়র আমলা, বড় বযবসায়ী আর মায়ট ন্যাশনায়লর অয়ফস বাবুরা এখায়ন রায়ত
একিু লমৌজ কয়রন। ফ্ল্াি লাইি লজ্বয়ল লখলাধূলা কয়রন মায়ন হাত-পা নাড়ান আরয়ক। এয়দয়ক
সারায়দন কুিয়না কুিা কায়জর বুয়ার ক্লান্ত হায়ত হাতপাখা আর চয়ল না। দশ ফুি বাই ছয় ফুয়ির
খুপয়ড়য়ত কায়রা লচাখ লবাাঁজার লজা র্ায়ক না।
গযাস, পায়ন, কায়রন্ি এগুয়লা আল্লাহ্র উপহার − আমায়দর জীবনয়ক আরামদায়ক করার
জন্য। মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়ছয়লন মানবকূয়লর লেষ্ঠ মানুষ। য়তয়ন লযখায়ন
র্াকয়তন তার গড় তাপমািা ৪৫ য়িয়গ্র লসলয়সয়াস। লসসময় না য়ছল ফযান না এয়স। ওর্ারয়হি
িযায়েয়ত পায়নও য়ছল না, লয লবয়শ গরম লাগয়ল একিা লগাসল লনয়া যায়ব। আয়য়শা (রািঃ) বয়লন,
মায়সর পর মাস চয়ল লযত আমায়দর ঘয়র চুলা জলত না, অর্চ রসুয়লর ঘয়র তখন কমপয়ক্ষ দশ
জন মানুষ। চুলা না জ্বলার কারর্ অবশ্য গযাস না র্াকা নয়, খাবার না র্াকা। এই কর্ািার র্ার
আসয়ল লবইয়ল লরাি আর চয়কর ইফতায়রর দৃশ্য লদখা আমায়দর পয়ক্ষ উপলয়ব্ধ করাই সিব না।
আল্লাহ্ আমায়দর লয পায়ন য়দয়য়য়ছন, যতিুকু গযাস য়দয়য়য়ছন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।
কৃতজ্ঞ হয়ল আল্লাহ্র য়নয়ামাত বায়ড়, অকৃতজ্ঞ হয়ল কয়ম। অপচয় কয়র শয়তানয়ক র্াই বানায়ল
এখয়না যা পায়চ্ছ তাও হারায়বা। আর কুরআন এবং সুন্নায়হ লয বারবার বধযণ ধরয়ত বলা হয়য়য়ছ
তার য়নম্নতম ধাপ হল এসব পয়রয়স্থয়ত। এখায়নই যয়দ আমরা অয়তষ্ঠ-অবধযণ হয়য় যাই তয়ব
উপয়রর দুই ধায়প য়গয়য় য়ক করব ? সবয়কছুই আমায়দর সুয়বধামত হয়ল বধযণ ধরার কর্া আর লকন
বলা ?
ললািয়শয়িং - এর সময় খুব লবয়শ কষ্ট হয়ল ময়নর লর্তয়র একিা ছয়ব সায়জয়য় লনই।
অন্ধকার একিা গতণ, চারপাশিা লচয়প আসয়ছ। স্থয়বর বাতাস, লকউ সায়র্ লনই, পুয়রা পৃয়র্বী
লর্য়ক য়বয়চ্ছন্ন, দমবন্ধ একিা অবস্থা। এিা কবয়রর সবয়চয়য় য়ময়ষ্ট য়চি যা আয়ম কল্পনা করয়ত
পায়র। এরয়চয়য় এখন য়ক খুব লবয়শ র্াল আয়ছ না ?
আল্লাহ্ আমায়দর বধযণ ধরার আর য়নয়জয়দর লদাষগুয়লা সংয়শাধন করার লতৌয়ফক য়দন। লয
লদয়শ জন্ম য়নয়য়য়ছ তার প্রয়ত একিু কতণবযয়বাধ লদখায়নার লতৌয়ফক য়দন। আয়মন।
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আত্ম-সমায়লাচনা
প্রচন্ি মন খারাপ অবস্থায় এ ললখািা য়লখয়ছ। কায়শ্ময়র র্ারতীয় হানাদার বায়হনীর অতযাচার
সইয়ত না লপয়র ঘর লর্য়ক লবয়রয়য় এয়সয়ছ স্কুল -কয়লয়জর বাচ্চা বাচ্চা লছয়লরা। কায়ফণউ চলয়ছ,
লদখা মাি গুয়ল করা হয়ব, তাও তায়দর ঘয়র রাখা যায়চ্ছনা। য়নয়জর লদয়শর মানুয়ষর য়ময়ছয়লর
উপয়র গুয়ল চায়লয়য় মানুষ মারয়ছ র্ারত সরকার, ৭১ সায়ল বাংলায়দয়শ লযমন চায়লয়য়য়ছল পাক
সরকার। এত বড় অন্যায় চলয়ছ য়কন্তু লকান লদশ প্রয়তবাদ করয়ছ না। বাংলায়দশ সরকার লয খুব
য়পয়ছয়য় আয়ছ তাও না। চট্টগ্রাম য়বশ্বয়বদযালয়য় ছাি-ছািী আর ঢাকা-নারায়র্গয়ঞ্জর গায়মণন্িস
েয়মক পুয়লশ য়দয়য় য়পয়িয়য় মায়িয়ত য়ময়শয়য় লফলার লযাগাড়। আমরা কর য়দয়য় গুন্িা পুষয়ছ −
আমায়দরয়কই মারার জন্য। প্রকায়শ্য সরকায়রর সমায়লাচনা করা আসয়ল ইসলামসম্মত নয়।
কায়ক ক্ষমতায় বসায়বন তা য়িক কয়রন আল্লাহ্। আমরা লযমন আমায়দর লতমন উপযুক্ত শাসক
লদয়া হয়য়য়ছ। য়নয়জয়দর য়িক না কয়র আসয়ল সরকারয়ক য়নয়য় য়কছু বলার অয়ধকার আমরা
রায়খনা। এই ললখািা তাই লশষয়মশ আত্মসমায়লাচনার জন্যই ললখা।
এ ললখািা আসয়ল আমার য়নয়জর জন্য ললখা। আমার মত ঈমায়নর পারদ য়নয়চ লনয়ম
যাওয়া মানুষয়ক লদয়খ লকউ য়শক্ষা য়নয়ত চাইয়ল য়তয়ন পড়য়ত পায়রন এ ললখা।
‘ইসলাম একিা জীবনবযবস্থা’ − কর্ািা য়ক্লয়শ হয়য় লগয়ছ। এর মায়নিা আমার জীবয়ন
প্রয়তফয়লত হয় না। একিা উদাহরর্ লদই। মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর য়মশন
য়ছল ইসলাম প্রচার। তাাঁর লপশা-লনশা য়ছল একিাই − মানুষয়ক আল্লাহ্র পয়র্ িাকা। সাধারর্
মানুয়ষর জন্য যখন লপশািা লনশা হয়য় যায় তখন তার য়দন-রাত র্ায়ক না। য়কন্তু মুহাম্মদ
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সাধারর্ মানুষ য়ছয়লন না। তাাঁর তাই য়দন এবং রাত য়ছল এবং
আলাদা আলাদা র্ায়বই য়ছল। য়তয়ন ইশার সলায়তর পর কর্া বলয়ত অপছে করয়তন। যার
কাজই য়ছল মানুষয়ক িাকা লসই য়তয়নই তখন ওয়াজ করয়তন না, ঘুয়ময়য় পড়য়তন। ইশার পর
য়তয়ন সমাজ লর্য়ক মুখ য়ফরায়তন পয়রবায়রর য়দয়ক, য়নয়জর য়দয়ক। লশষরায়ত উয়ি আল্লাহ্লক
িাকয়তন। য়তয়ন বুয়েয়ছয়লন মানুষয়ক িাকা তাাঁর দায়য়ত্ব ; আর আল্লাহ্লক িাকা তাাঁর সৃয়ষ্টর
একমাি উয়িশ্য। আমায়দর অয়স্তয়ত্বর একমাি উয়িশ্য আল্লাহ্র ইবাদাত করা। মানুষয়ক আল্লাহ্র
পয়র্ িাকা লস ইবাদায়তর অংশ। য়কন্তু শুধু অন্য মানুষয়ক আল্লাহ্র পয়র্ িাকয়বা লসজন্য
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আমায়দর সৃয়ষ্ট করা হয়য়ন। পৃয়র্বীয়ত যত মানুষ আদশণ প্রচার কয়র তায়দর সবার উয়িশ্য
অন্যয়দর য়নয়জয়দর মত ও পয়র্র অনুসারী কয়র লতালা। য়কন্তু একজন মুসয়লম য়নয়জর দয়ল
লর্ড়ায়নার জন্য মানুষয়ক িায়কনা। লস মানুষয়ক িায়ক কারর্ আল্লাহ্ তায়ক আয়দশ য়দয়য়য়ছন :
“লতামায়দর মায়ে একিা দল উয়িত লহাক যারা কলযায়র্র (ইসলায়মর) য়দয়ক িায়ক এবং
সৎ কায়জর আয়দশ কয়র ও অসৎ কাজ লর্য়ক য়নয়ষধ কয়র” ১
আমার সবয়চয়য় কায়ছর মানুষ যারা − যারা জাহান্নায়মর আগুয়ন পুড়য়ব এই য়চন্তািাই আমার
মুয়খর খাবায়রর স্বাদ নষ্ট কয়র লদয়, তায়দর আয়ম বারবার লবাোব ইসলাম কী। এই লবাোয়নার
জন্য য়কর্ায়ব আগায়ত হয়ব তা আল্লাহ্ কুরআয়ন সূরা আল-আসয়র বয়ল য়দয়লন : য়নশ্চয় প্রয়তযকয়ি
মানুষ ক্ষয়তর ময়ধয আয়ছ। শুধুমাি তারাই লবাঁয়চ লগয়ছ যারা য়নয়চর চারিা কাজ করয়ত লপয়রয়ছ প্রর্মত, আল্লাহ্র তাওয়হদ ও রসুয়লর য়রসালায়তর উপর ঈমান আনা। এই ঈমান আনারও আবার
পূবণশতণ কী য়বষয়য় ঈমান আনব তা র্ালর্ায়ব লজয়ন লনয়া।
য়দ্বতীয়্ত, সৎ কাজ করা - আল্লাহ্ এবং তাাঁর রসুল সৎ কাজ য়হয়সয়ব যা য়িক কয়রয়ছন লসগুয়লা,
আয়ম লযগুয়লায়ক সৎ কাজ য়হয়সয়ব য়িক কয়রয়ছ লসগুয়লা নয়।
তৃতীয়ত, অন্যয়দর সয়তযর প্রয়ত আহবান জানায়না, ইসলায়মর পয়র্ দাওয়াত লদয়া -নম্রতা, জ্ঞান
এবং প্রজ্ঞার সায়র্।
সবণয়শষ, অন্যয়দর বধয়যণর প্রয়ত আহবান জানায়না - দাওয়াত প্রতযাখান এবং য়বরূপ আচরয়র্ বধযণ
ধয়র আল্লাহ্র উপর র্রসা লরয়খ উপয়রর য়তন কায়জ অিল র্াকা।
আয়ম য়ক করলাম − পুরা য়সয়স্টম উলয়ি লফললাম। এক-দুইয়য়র খবর লনই, য়তন নম্বর
কাজ লর্য়ক শুরু করলাম। আর য়ক পদ্ধয়তয়ত করলাম ? যখন আল্লাহ্র রসুল ঘুমায়লন তখন আয়ম
ইন্িারয়নয়ি − ‘একসায়র্ চাাঁদ লদখার ববজ্ঞায়নক বযাখযা’ পড়য়ছ। যখন আল্লাহ্র রসুল উয়ি
আল্লাহ্র সাময়ন মার্া য়নচু কয়র দাাঁয়ড়য়য় লর্য়কয়ছন তখন আয়ম লফসবুয়ক। আয়রকজনয়ক বুোয়চ্ছ
লয আল্লাহ্র আইন য়দয়য় শাসন না করয়ল লস কায়ফর হয়। আর যখন আল্লাহ্র রসুল জামায়ত
ফজয়রর সলাত আদায় কয়রয়ছন তখন আয়ম য়বছানায় − গর্ীর ঘুয়ম। সুবহানাল্লাহ! আয়ম য়ক
প্রচার করয়ছ ? ইসলাম ? লসই ইসলাম, যার প্রয়য়াগ আমার য়নয়জর জীবয়নই লনই ?
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এবং তাাঁর চারপায়শর মুসয়লময়দর জীবন
কায়হনীগুয়লা পড়য়ল লবাো যায় লয তায়দর ইসলাম প্রচায়রর প্রধান অস্ত্রয়ি য়ছল ‘ইসলাম’ য়নয়জই।
তাাঁরা ইসলায়মর য়শক্ষািা য়নয়জয়দর জীবয়ন ধারর্ করয়তন। তাাঁরা ইসলাম লবাোর পর লস অনুযায়ী
য়নয়জয়দর বদয়ল লফয়লয়ছয়লন। লয জায়ত কার উি আয়গ পায়ন খায়ব লসিা য়নয়য় যুদ্ধ করত তারা
য়ক করল ? য়জহায়দর মায়ি মৃতুযর আয়গ পায়ন লখয়ত য়গয়য় যখন লদখল পায়শর আহত বযয়ক্তও
পায়ন পায়ন বয়ল কাতরায়চ্ছ তখন য়নয়জর চরম য়পপাসা উয়পক্ষা কয়র পায়শর র্াইয়ক লস পায়ন
লখয়ত য়দয়য়য়ছন। এমন কয়র পুয়রা ময়দান ঘুয়র এয়সয়ছ এক মশক পায়ন, অন্য র্াইয়ক য়দয়ত
১

সূরা আল-ইমরান ৩ : ১০৪

120
www.i-onlinemedia.net

Contents

য়গয়য় সবাই য়পপাসা য়নয়য়ই মারা লগয়লন, লকউই য়নয়জ লখয়লন না। এই মুসয়লময়দর লদয়খ
অমুসয়লমরা বুেয়ত লপয়রয়ছল ইসলাম কী। এয়দর চয়রি আর আত্মতযাগ য়দয়য়ই সারা পৃয়র্বীয়ত
ইসলাম মানুয়ষর মন জয় কয়রয়ছল।
আয়ম দায়ব করয়ছ লয আয়ম ইসলাম বুয়েয়ছ য়কন্তু য়নয়জ কতিুকু বদয়লয়ছ ? ইসলায়মর জন্য
লকান বদর্যাস লছয়ড়য়ছ ? আয়গ অপয়রয়চত লময়য়য়দর সায়র্ চযাি করতাম, য়বষয় য়ছল লপ্রমর্ালবাসা। এখনও চযাি চলয়ছ, য়বষয় : লকন ইসলায়ম রাজনীয়ত য়নয়ষদ্ধ করা য়িক না। য়বয়য় বায়ড়
লগয়ল গলা পযণন্ত খাই। য়িয়র্, ফালতু আড্ডা, পরচচণা আর পরয়নো য়কছুই বাদ লদইয়ন। ইসলাম
তাহয়ল লকার্ায় ? বাসায় বাবা-মা লর্য়ক শুরু কয়র সবাই আমার দাস-দাসী। ঘয়রর কাজ করার
লকান আগ্রহ আমার লনই, সময়ও লনই। আয়ম বযস্ত লকান শায়য়খর লকান মতিা য়িক তার চুলয়চরা
য়বয়েষয়র্। আর বাসার সবাই বযস্ত আমার লখদময়ত। অর্চ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) ঘর-লগরস্থায়লর কায়জ স্ত্রীয়দর সাহাযয করয়তন। তার এসব করার সময় য়ছল, আমার
লনই! আয়ম এমনই ইসলায়মর লসবক!
এখন আমার ইসলাম লশখা মায়ন কয়য়কিা য়লে লর্য়ক কয়প লপস্ট কয়র ঘন্িার পর ঘন্িা
তকণ করা। য়ক কয়প করলাম তা পয়ড়ও লদখলাম না। যয়দও বা পড়লাম লবাোর লচষ্টা করলাম না।
লকান বড় আয়লয়মর কায়ছ য়গয়য় সামনা-সাময়ন য়জয়জ্ঞস কয়র বুয়ে য়নলাম না। আয়র মানুষ যয়দ
খায়ল ময়নিয়র পয়ড়ই মুসয়লম হয়য় লযত তয়ব মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক
আল্লাহ্ এখন পািায়তন, লচৌিশ বছর আয়গ না। কয়য়ক য়ক্লয়ক ইসলাম প্রচার হয়য় লযত,
মরুর্ূয়ময়ত লতইশ বছর ধুাঁকয়ত হত না।
কযালকুলাস বা লকয়ময়ির কর্া বাদ লদই, মানুষ মাতৃর্াষা পড়য়ত স্কুল-কয়লজইউয়নর্ায়সণয়িয়ত যায়। ঘন্িার পর ঘন্িা ক্লাস কয়র, ললকচার লশায়ন। আর ইসলাম এতই বদনয়সব
লয ক্ষমতা দখয়লর পয়রকল্পনা করা লনতারা রাজবনয়তক দল খুয়ল অনলাইয়ন ইসলাম য়শক্ষা লদয়!
এমনসব সাইি লর্য়ক আয়ম য়ফক্হ আর মাসায়য়ল য়শখয়ছ, প্রচার করয়ছ যা ইহুয়দ চালায় না
মুসয়লম লসিাই র্ালর্ায়ব জায়ন না। অর্চ সালাফ − আমায়দর য়বজ্ঞ পূবণসূরীগর্, বার বার তায়গদ
য়দয়য়য়ছন লতামরা কার কাছ লর্য়ক লতামায়দর দ্বীন য়শখছ তা লখয়াল কয়র লদখ২। আর এয়দয়ক ি.
সাইফুল্লাহ আর ি. মানযুয়র ইলায়হর মত ময়দনা য়বশ্বয়বদযালয় লর্য়ক য়পএইচয়ি করা আয়লয়মর
ইসলাম য়শক্ষার ক্লায়স য়বশজন মানুষ হয় না! কমণয়ক্ষি বা য়বদযাপীয়ি ঘুয়ম লচাখ ঢুলু ঢুলু হয়য়
র্ায়ক। হয়বই না বা লকন ? আয়ম সারারাত লজয়গ ইন্িারয়নয়ি − কায়য়রা লর্য়ক কানািায় ইসলাম
য়শক্ষা কয়রয়ছ না ? য়নয়জর য়বচার য়নয়জই কয়র : কুরআয়নর ক’িা আয়াত মুখস্থ আয়ছ আমার ? যা
মুখস্থ আয়ছ তার ময়ধয ক’িার মায়ন বুয়ে ?
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বার বার কায়ফরয়দর জন্য আল্লাহ্র কায়ছ
য়হদায়ায়তর দু’আ কয়রয়ছন। মানুষ ইসলাম লকন লময়ন য়নয়চ্ছনা লসিা য়নয়য় য়তয়ন এত দুিঃয়খত
য়ছয়লন লয আল্লাহ্ কুরআয়ন য়নয়ষধ করয়লন তায়দর জন্য মন খারাপ কয়র, কষ্ট লপয়য় কয়র
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য়নয়জয়ক ধ্বংস কয়র লফলয়বননা।৩ রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর চারপায়শর
কায়ফর-মুশয়রকয়দর জন্য লয দয়া রাখয়তন তার শতকরা কতর্াগ আয়ম আমার চারপায়শর
মুসয়লম র্াইয়দর জন্য রায়খ ? একজন বয়ল লফলল লয য়জহায়দর আয়গ জ্ঞান অজণন জরুয়র, বযস
আর যায় লকার্ায় ? সালায়ফ বয়ল মাকণা লময়র য়দলাম। য়বশ রাকাত তারাবীহ পয়ড় ? ‘য়বদআয়ত’
বয়ল মাকণা লময়র য়দলাম। মানুষয়ক লয কায়ছ লিয়ন লবাোয়না দরকার য়বদ’আত য়ক লসিা য়কর্ায়ব
হয়, তা কখয়না করলাম না। ইসলায়মর সায়র্ অঙ্গায়ঙ্গর্ায়ব জয়ড়ত ইসলাহ্ অর্ণাৎ সংয়শাধন।
মানুষয়ক কায়ছ লিয়ন র্ালয়বয়স সংয়শাধন করয়ত হয়, ঘৃর্া কয়র দূয়র লিয়ল য়দয়য় নয়।
আল্লাহ্র আইন মায়ন সবয়চয়য় বড় আইন। তা মানয়তই হয়ব। আমার য়নয়জর জীবয়ন
আল্লাহ্র আইন লময়ন চলয়ত পারয়ছনা, আমার চারপায়শ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুয়দর কায়ছ আল্লাহ্র
আইয়ন য়ক আয়ছ লস কর্া তুলয়তও পারয়ছনা, য়কন্তু লদয়শ লকন আল্লাহ্র আইন লনই লস আস্ফালন
কয়র আড্ডা গরম কয়র লফলয়ছ। এিা লয মুনায়ফয়ক করয়ছ, তা য়ক বুেয়ত পারয়ছ না ? আমার
ইসলাম য়শক্ষার ময়ধয য়বরাি গলদ আয়ছ। আমার র্ুল র্াকয়ত পায়র এ লবাধিাই আমার মার্ায়
লনই। সবাই র্ুল, আয়ম একা য়িক। লকউ য়কছু লবায়ে না, আয়ম একা সব বুয়ে।
সরকায়রর মার্ায়দর একশ বার গায়ল য়দয়চ্ছ কায়ফর বয়ল। কখয়না লখাাঁজ য়নয়য়য়ছ তায়ক
লকউ কখন বয়লয়ছ য়কনা, লয আল্লাহ্র আইন য়দয়য় শাসন না করার পয়রর্াম য়ক হয়ত পায়র ?
শাসক যয়দ আল্লাহ্র আইন অনুসায়র লদশ শাসন না কয়র তাহয়ল তায়ক য়জয়জ্ঞস করা হয়ব লকন
কয়রয়ন, আমায়ক উনার হয়য় জবাবয়দহী করয়ত হয়ব না। য়কন্তু লকানর্ায়ব যয়দ উয়ন আল্লাহ্র কায়ছ
মুসয়লম য়হয়সয়ব গর্য হন তয়ব উনায়ক কায়ফর বলার কারয়র্ আয়ম য়নয়শ্চত কায়ফর হয়য় যাব।
কারর্ স্বয়ং রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বলয়লন :
‘লয লকান বযয়ক্ত অন্য লকান বযয়ক্তয়ক কায়ফর আখযা য়দয়ল তায়দর দু’জয়নর লয লকান
একজন কায়ফর য়হয়সয়ব গর্য হয়ব’ ৪
আমরা আজ বাংলায়দশয়ক দারুল কুফর বলয়ছ! রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
লকান জনপয়দ আক্রমর্ করার আয়গ লর্ার লবলায় কান লপয়ত রাখয়তন আযান শুনয়ত। আযান
শুনয়ল য়তয়ন আক্রমর্ না কয়র য়ফয়র লযয়তন।৬ আর আজ আমরা এমন শক্ত মুসয়লম হলাম লয,
আল্লাহ্র আইয়নর শাসন লনই বয়ল আমরা এ লদশয়ক দারুল কুফয়রর তকমা লায়গয়য় য়দলাম।
লর্ারয়বলায় লয দশবার আযান লশানা লগল লসিার প্রয়ত ভ্রূয়ক্ষপও লনই। লসৌয়দ আরয়ব খয়লফার
বদয়ল বাদশাহ লকন ? এরা কায়ফর। লসৌয়দ আয়লমরা তায়দর পাচািা দালাল! এরা য়জহাদ কয়র
না লকন ? এরা কায়ফর। অর্চ আল্লাহ্ সুবহানাহু ইসলায়মর দায়বদারয়ক কায়ফর বলয়ত য়নয়ষধ
করয়লন : লয লতামায়দরয়ক সালাম কয়র , তায়ক বল না : “তুয়ম মু’য়মন নও” ৫
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খায়রয়জয়দর সায়র্ আলী (রািঃ) যুদ্ধ করয়ছয়লন, তখন তায়ক ঐ খায়রয়জয়দর বযাপায়র
য়জয়জ্ঞস করা হল : এরা য়ক কায়ফর ?
য়তয়ন বলয়লন : এরা লতা লসই দল যারা কুফয়র লর্য়ক পায়লয়য় লবড়ায়চ্ছ।
− এরা য়ক মুনায়ফক ?
য়তয়ন উের য়দয়লন : এয়দর লচয়য় ইখলাস লবয়শ কার আয়ছ ?
− তয়ব এরা লক ?
য়তয়ন বলয়লন : এরা লতা তারা যারা য়নয়জয়দর র্াইয়দর বযাপায়র কয়িারতা আয়রাপ কয়রয়ছ।
যায়দর হায়ত য়তয়ন শহীদ হয়য় লগয়লন তায়দর য়তয়ন কায়ফর বয়ল িাকয়লন না।
ইমাম মায়লক বলয়লন : ‘য়নরানব্বই য়দক লর্য়ক যয়দ লকান মুসয়লম বযয়ক্তয়ক কায়ফর
আখযাদায়নর সিাবনা র্ায়ক আর এক য়দক লর্য়ক তার ঈমানদার হবার সিাবনা র্ায়ক তাহয়ল
মুসয়লয়মর উপয়র র্াল ধারর্া লপাষর্ করার লয়ক্ষয আয়ম তায়ক ঈমানদার য়হয়সয়বই গর্য করব।
ইমাম আহমদ য়বন হাম্বল চরম য়বভ্রান্তয়দর সম্পয়কণও বলয়লন : ‘এরা যা বলয়ছ তা যয়দ আয়ম
বলতাম তাহয়ল য়নয়শ্চত আয়ম কায়ফর হয়য় লযতাম। য়কন্তু আয়ম লতামায়দর কায়ফর আখযা য়দয়ত
পারয়ছনা কারর্ লতামরা আমার দৃয়ষ্টয়ত অজ্ঞ।’৭
এতবড় সব আয়লয়মরা অন্যয়দর কায়ফর বয়লন নাই, আয়ম লসই সাহস য়কর্ায়ব লদখাই ?
আয়ম যা বলয়ছ তার প্রয়তযকয়ির য়বষয়য় য়ক আমায়ক য়জয়জ্ঞস করা হয়ব না ?
আমায়ক য়জয়জ্ঞস করা হয়ব আমার লছাি র্াই য়ক্লন লশর্ কয়র জুম্মা পড়য়ত যায়, তায়ক
বয়লয়ছ য়কনা লয দায়ড় রাখা পুরুষ মানুয়ষর জন্য ফরয। আমার বাবা বাসায় সলাত পড়ত, তায়ক
বয়লয়ছ য়কনা লয পুরুষ মানুয়ষর শারঈ অযুহাত ছাড়া জামাত ছাড়া সলাত লনই। আমার মা মায়ে
মায়ে এর নায়ম ওর নায়ম মে কর্া বলয়তন, তায়ক গীবত য়ক বুয়েয়য় বয়লয়ছ য়কনা। আমার চাচী
শরীর লবর কয়র অয়ফয়স লযত, তায়ক কখয়না ইসলায়মর পদণার কর্া বয়লয়ছ য়কনা। আমার বন্ধু
য়সগায়রি লখত তায়ক য়সগায়রি খাওয়া লয হারাম তা বুয়েয়য় বয়লয়ছ য়কনা। নায়ক সম্পকণ যায়ব র্য়য়
চুপ লর্য়কয়ছ।
আমার ইসলাম প্রচার করয়ত র্য় পাওয়া উয়চত। কাউয়ক য়কছু বলার আয়গ লর্য়ব লনই,
আল্লাহ্ যখন য়জয়জ্ঞস করয়বন : লতামরা এমন কর্া বল লকন যা য়নয়জরা পালন কর না ? ৮ তখন
আয়ম কী জবাব লদব ? যখন ঘয়র লকউ র্ায়ক না, তখন আয়ম ইন্িারয়নয়ি কী কয়র ? আয়ম
আসয়লই য়ক য়বশ্বাস কয়র লয, আল্লাহ্ সব লদয়খন ? আয়ম যখনই লয অন্যায়িা করয়ছ তা আল্লাহ্
লদখয়ছন, লফয়রশতারা লদখয়ছন, সম্মায়নত ললখকদ্বয় য়লয়খ রাখয়ছন ? য়কয়ামায়তর মায়ি যয়দ
আমার এই খাতা আল্লাহ্ সবার সাময়ন লবর কয়রন তখন আয়ম লকার্ায় যাব ? সারা পৃয়র্বীর
মানুষ বলয়ব, এই ললাকিা না খুব ধয়মণর কর্া বলত, য়নয়জ য়ক করত লদয়খছ ? লয অন্য
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মুসয়লময়দর লদাষ লঢয়ক রাখয়ব আল্লাহ্ য়কয়ামায়তর মায়ি তার লদাষ লঢয়ক রাখয়বন।৯ সারা
জীবয়ন অন্য মানুয়ষর কয়য়ি লদায়ষর কর্া লুয়কয়য়য়ছ ? আল্লাহ্ লতা আমার লদাষ সবই জায়নন।
য়তয়ন যয়দ লসগুয়লা প্রকাশ কয়র লদন তাহয়ল মুখ লকার্ায় লুকায়বা ?
একজন মুসয়লম লকান একিা য়বষয়য় রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর
মানহায়জর অনুসরর্ করল না, তাই বয়ল এ কর্া বলা উয়চৎ না লস র্ুল পয়র্ আয়ছ। লস একিা
একশিার ময়ধয নব্বইিা লতা রসুয়লর পয়র্ চলয়ছ বা চলার লচষ্টা করয়ছ। য়কর্ায়ব এই মানুষিায়ক
র্ুল পয়র্র পয়র্ক বলা যায় ? তায়ক য়বভ্রান্ত, পাপাচারী প্রমার্ কয়র লার্িা কী আমার ? তার
র্ুলিা য়ক ধয়রয়য় লদয়া যায় না ? তার জন্য য়ক মন লর্য়ক দু’আ চাওয়া যায় না ?
য়বনয়, নম্রতা, র্েতা ইসলায়মর অংশ। আমার য়নয়জর মতিায়ক লছয়ড় লদয়া লস র্েতার
অংশ। ইসলায়মর য়শক্ষা আল্লাহ্র কায়ছ মার্া য়নচু কয়র এ কর্া বলা লয আল্লাহ্ আমায়ক সয়িক
পর্ লদখাও। ইসলায়মর য়শক্ষা − র্ুল স্বীকার করা, ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহ্র কায়ছ লতা বয়িই,
মানুয়ষর কায়ছও।
আয়ম ক্ষমাপ্রার্ণী − যায়দর আয়ম বুোয়ত পায়রয়ন লয ইসলাম কী। এ আমার জ্ঞায়নর ঘািয়ত,
জ্ঞান অজণয়নর আগ্রয়হর ঘািয়ত। আয়ম ক্ষমাপ্রার্ণী − যারা আমায়ক লদয়খ, আমার জীবন লদয়খ
বুেয়ত পায়রয়ন লয ইসলাম কী। এ আমার মুনায়ফয়ক। আয়ম য়বশ্বাস কয়র এই লয র্রা বষণায় লকান
বৃয়ষ্ট লনই − এর লপছয়ন আমার হাত আয়ছ। খরা, বন্যা, র্ূয়মধ্বস, অয়গ্নকান্ি সব য়কছুর লপছয়নই
আয়ছ। আয়ম রাস্তায় চলয়ত যতবার লচাখ তুয়ল লময়য় লদয়খয়ছ, আয়ম পাপ কয়রয়ছ। দায়ড়ওয়ালা
বৃয়দ্ধর য়রকশায় উয়িয়ছ, সালাম লদইয়ন − আয়ম অহংকার কয়রয়ছ। যতবার অন্যায় আর লনাংরায়ম
লদয়খ চুপ কয়র লগয়ছ, ততবার পাপ কয়রয়ছ। লয ইসলাম লবায়ে না তার পায়প গযব আসয়ছ য়কনা
জায়ন না, তয়ব আয়ম লয শত ইসলাম বুয়েও পায়পর সাগয়র িুয়ব আয়ছ লসজন্য আল্লাহ্র গযয়ব লয
আমার র্াগ আয়ছ তায়ত লকান সয়েহ লনই।
সহীহ বুখায়রয়ত একিা দু’আ আয়ছ, এর নাম লদয়া হয়য়য়ছ সাইয়য়দুল ইয়স্তগফার। এিা
পড়য়ল এত পায়পর পয়রও লকন জায়ন আমার লচায়খ পায়ন চয়ল আয়স। আয়ম এই দু’আিা আমার
জন্য করলাম। আমার মত র্ুল যারা করয়ছ তায়দর জন্যও।

লহ আল্লাহ্, তুয়ম আমার রব। লকান ইলাহ্ লনই তুয়ম ছাড়া। তুয়ম আমায়ক সৃয়ষ্ট কয়রছ আর
আয়ম লতামার দাস এবং আয়ম আমার সাধযমত লতামার প্রয়তশ্রুয়তয়ত অঙ্গীকারাবদ্ধ আয়ছ। আয়ম
আমার কৃতকয়মণর অয়নষ্ট লর্য়ক লতামার আেয় য়র্ক্ষা করয়ছ। আমায়ক লদয়া লতামার সব য়নয়ামত
স্বীকার কয়র য়নয়চ্ছ আর স্বীকার কয়র য়নয়চ্ছ আমার পাপগুয়লায়কও। আমায়ক ক্ষমা কর। য়নশ্চয়ই
তুয়ম ছাড়া আর লকান পাপক্ষমাকারী লনই।
শুক্রবার, ২৫ শা’বান, ১৪৩১ য়হজয়র
৯
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সম্মায়নর লখাাঁ য়জ উমায়রর সায়র্
ঘিনািা আমরা সবাই জায়ন। তাও আয়রকবার শুয়ন। অয়নকয়দন ধয়র মাসয়জদুল আকসার
শহর লজরুজায়লম অবয়রাধ কয়র লরয়খয়ছ মুসয়লমরা। আর র্াকয়ত না লপয়র শহয়রর লনতারা
য়সদ্ধান্ত য়নয়লন আত্মসমপণর্ করার। মুসয়লমরা যয়দ য়নরাপোর অঙ্গীকার কয়র তয়ব শহর তায়দর
হায়ত তুয়ল লদয়ব তারা। শতণ একিাই − লস অঙ্গীকার করয়ত হয়ব মুসয়লময়দর খয়লফা উমার
ইবুনল খাোবয়ক, স্বয়ং। শহয়রর চায়ব তাাঁরা তুয়ল লদয়বন শুধুমাি খয়লফার হায়ত। রক্তপাতহীন
এমন য়বজয়য়র প্রস্তাব পায়য় লিলয়লননা য়বচক্ষর্ শাসক উমার। মদীনা লর্য়ক রওনা হয়লন
লজরুজায়লয়মর য়দয়ক।
পয়র্র দূরত্ব নয়শ য়কয়লায়মিায়ররও লবয়শ । সার্ী তাাঁর বযয়ক্তগত র্ৃতয আর একিা উি।
সরকায়র কায়জ যায়চ্ছন − লকার্ায় দুয়িা তাগড়া উি লনয়বন, তার বদয়ল য়নয়য়য়ছন এমন একিা
দুবণল উি লয দু’জনয়ক একসায়র্ই য়নয়ত পায়র না। শুেমুক্ত গায়ড় এয়ন য়বয়ক্র করা মানুষগুয়লা
আমায়দর লনতা। আমরা য়কর্ায়ব বুেব একজন সয়তযকার মুসয়লম লদশয়ক য়কর্ায়ব র্ালবায়স।
জনসাধারয়র্র অর্ণ য়কর্ায়ব আগয়ল রাখয়ত হয় তা আমায়দর লক লবাোয়ব ?
পয়র্ময়ধয র্ৃয়তযর সায়র্ উমায়রর চুয়ক্ত হল। একজন যখন উয়ির দয়ড় ধয়র পর্ চলয়ব
আয়রকজন তখন উয়ি বয়স য়বোম করয়ব। লকার্ায় য়বশাল এক র্ূখয়ন্ির শাসক আর লকার্ায়
একজন সাধারর্ র্ৃতয! মানুষ য়হয়সয়ব অয়ধকায়রর য়দক য়দয়য় দু’জয়নই সমান!
কষ্টকর সফর লশষ। এবার লজরুজায়লয়ম লঢাকার পালা। অবয়রাধকারী মুসয়লম
বসন্যবায়হনীর লতা ঘিনা লদয়খ লচাখ কপায়ল। তাাঁরা বলয়লন, লহ আয়মরুল মু’য়ময়নন, আপনায়ক
এরা অয়নক েদ্ধা কয়র, র্য় কয়র, সম্মান কয়র। আপয়ন যয়দ এর্ায়ব উয়ির দয়ড় য়নয়য় লহাঁয়ি শহয়র
ঢুয়কন তাহয়ল এরা য়ক র্াবয়ব ? আপনার সম্মান লকার্ায় র্ায়ক আর আমায়দর সম্মানই বা
লকার্ায় র্ায়ক ? সারা রাস্তা এর্ায়ব এয়সয়ছন র্াল কর্া, এখন অন্তত আপয়ন উয়ির য়পয়ি বসুন।
উমার (রায়দয়াল্লাহু তাআ’লা আনহু - আল্লাহ্ তাাঁর উপর রায়য-খুয়শ র্াকুন) লবাোয়ত
চাইয়লন লয, এই র্ৃয়তযর সায়র্ তার লয চুয়ক্ত হয়য়য়ছল তার অংশ য়হয়সয়ব যখন লস লহাঁয়ি এয়সয়ছ,
উমার তখন য়বোম কয়রয়ছন। এখন তার য়বোয়মর সময় যয়দ উমার না লহাঁয়ি আবার উয়ির য়পয়ি
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চয়ড়ন তয়ব লতা লস চুয়ক্ত র্ঙ্গ হল, লব-ইনসায়ফ করা হল। এক র্ৃয়তযর সায়র্ লয চুয়ক্ত রাখয়ত
পায়র না, এক শহয়রর সায়র্ লস য়ক চুয়ক্ত করয়ব ? য়নয়জর কায়ছর মানুয়ষর প্রাপয লয য়দয়ত পায়র
না লস এত দূয়রর মানুষয়দর প্রাপয য়কর্ায়ব লদয়ব ? সবাই কী র্াবয়ব এই র্য় লয কয়র, আল্লাহ্ কী
র্াবয়বন লসই র্য় লস কখন করয়ব ?
য়তয়ন বলয়লন :

আমরা এমন জায়ত যায়দর লকান অয়স্তত্ব য়ছল না, সম্মান য়ছল না। আল্লাহ্ আমায়দর
ইসলায়মর মাধযয়ম সম্মান য়দয়য়য়ছন। আমরা যয়দ ইসলাময়ক লছয়ড় অন্য লকান য়কছুর মাধযয়ম
সম্মান লপয়ত চাই তাহয়ল আল্লাহ্ আমায়দর আবার লায়িত করয়বন।
মুসয়লম লসনাপ্রধান য়নশ্চুপ হয়য় লগয়লন।
উমার (রািঃ) উয়ির রয়শ ধয়র লহাঁয়ি ঢুকয়লন লজরুজায়লয়ম।
শহয়রর মানুয়ষরা র্ুল বুয়ে উয়ির য়পয়ি বসা দাসয়ক অয়র্নেন জানাল।
তায়দর বুয়েয়য় বলা হল উমার আসয়ল সাময়ন দয়ড় ধয়র লহাঁয়ি আসা মানুষয়ির নাম।
বুোয়না হল লকন য়তয়ন একাজ কয়রয়ছন। শহয়রর মানুয়ষরা বুয়ে লগল ইসলাম কী। র্য় বদয়ল
লগল েদ্ধায়। য়বরয়ক্ত বদয়ল লগল র্য়ক্তয়ত। মুসয়লময়দর সবয়চয়য় লয ঘৃর্া করত, তারও মার্া নুয়য়
লগল সম্মায়ন।
লয আল্লাহ্র কায়ছ সম্মান চায় আল্লাহ্ তায়ক সবার সাময়ন সম্মান লদন। লয অন্য মানুয়ষর
পা লচয়ি সম্মান চায় তায়ক আল্লাহ্ অপমান আর লাঞ্চনায় িুয়বয়য় লদন। লয লচাি-পাি আর
বাহাদুয়র কয়র সম্মান চায় তায়ক আল্লাহ্ ঘৃর্ায় র্ায়সয়য় লদন। লয িাকার পাহায়ড় উয়ি সম্মান চায়
আল্লাহ্ তায়ক এমন দায়রেয লদন লয লস লবচারা সারাজীবন িাকা কামাই কয়র যায় য়কন্তু তাও তার
অর্াব লময়ি না, সম্মান লতা লজায়িই না।

লয সম্মান-মযণাদা-প্রয়তপয়ের আকাঙ্খা কয়র লস লজয়ন রাখুক সকল সম্মান-মযণাদা-প্রয়তপয়ে
শুধু আল্লাহ্রই ১
অর্ণাৎ সম্মান-মযণাদা-প্রয়তপয়ে লপয়ত হয়ল একমাি আল্লাহ্র ইবাদাত করয়ত হয়ব, ললাক
লদখায়না জনয়প্রয় ইসলাম লছয়ড় রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর য়বশুদ্ধ ইসলাম
লময়ন চলয়ত হয়ব। এিা লয তত্ত্ব কর্া নয় তা উমার (রািঃ) বাস্তব জীবয়ন প্রমার্ কয়র লগয়ছন।
আমায়দর লচষ্টা করয়ত ক্ষয়ত কী ?

রয়ববার, ২০ শা’বান, ১৪৩১ য়হজয়র
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মাহফু জ স্যার
অয়নকক্ষর্ যাবৎ ফামণয়গয়ি দাাঁয়ড়য়য় আয়ছ, খুব লচষ্টা করয়ছ য়বরক্ত না হবার জন্য য়কন্তু
পারয়ছ না। রাস্তার য়দয়ক লচয়য় আয়ছ লতা আয়ছই, লমাহাম্মদপুর যাবার লকান বায়সর লদখা লনই।
বাসায় বাবা না লখয়য় অয়পক্ষা করয়ছন আমার জন্য। র্াাঁড়ায়রর চায়ব আমার কায়ছ, বাসায় যাব
তয়বই র্াত রান্না হয়ব। এয়দয়ক লফায়নর পয়র লফান, তাড়াতায়ড় আয়।
হিাৎ লদয়খ এক পাগয়ড়পরা লম্বা দায়ড়র র্েয়লাক মিরসাইয়কল ধীর কয়র বাস
কন্িােরয়দর মত হাাঁকয়ছন : “লমাহাম্মদপুর, লমাহাম্মদপুর”। তয়ড়ৎ য়সদ্ধান্ত য়নয়য় বললাম, জী আয়ম
যাব। উয়ন এয়গয়য় বয়স লপছয়ন জায়গা কয়র য়দয়লন। পয়রচয় হল, উনার নাম মাহফুজ, লপশায়
য়শক্ষক। পয়রয়চত হবার পয়রই ইতস্তত একিা র্াব চয়ল আসল, এমন একজন মানুষয়ক িাকািা
লদই য়কর্ায়ব... লশয়ষ য়দ্বধা লেয়ড় য়জয়জ্ঞস কয়রই লফললাম : আচ্ছা স্যার, আপয়ন এর্ায়ব
আমায়ক লিয়ক য়নয়লন লকন ? উয়ন যা বলয়লন তার সারমমণ :
“আল্লাহ্ বয়লয়ছন লতামরা জয়মনবাসীয়দর উপর দয়া কর তাহয়ল আয়ম (আল্লাহ্) লতামায়দর
উপর দয়া করব। অয়নক সামর্ণয লতা লনই লয আয়ম মানুয়ষর অয়নক লসবা করব, তয়ব যতিুকু
সিব তাই করার লচষ্টা কয়র। লযমন আয়ম ফাাঁকা মিরসাইয়কয়ল কয়র বাসায় যায়চ্ছ, এখন একিা
মানুষ যয়দ আমার সায়র্ যায় তয়ব আমার লতা ক্ষয়ত হয়ব না, য়কন্তু লয যায়ব তার লতা একিা
উপকার হয়ব। এখন এই লয আপনায়ক আয়ম য়নয়য় আসলাম এয়ত আয়ম য়কন্ত আপনার লচয়য়
আমার য়নয়জর লবয়শ লার্ হয়য়য়ছ। আপয়ন লতা য়নয়জ চয়ল আসয়ত পারয়তন, বায়স বা অন্যর্ায়ব,
য়কন্তু আমার লপছয়ন আনার মাধযয়ম আল্লাহ্ আমায়ক য়কছু লনয়ক অজণয়নর সুয়যাগ য়দয়লন। এিা
আমার প্রয়ত আল্লাহ্র লময়হরবায়ন। এর্ায়বই লছাি লছাি লসবা করার মাধযয়ম যয়দ আল্লাহ্ বড় য়কছু
কয়রয়য় লনন এই আশায় আয়ছ। ইখলাস সহ যয়দ শুধু আল্লাহ্লক খুয়শ করার জন্য লকান র্াল কয়র
র্ায়ক তয়ব আল্লাহ্ আমার র্াল করয়বন − এই দুয়নয়ায়, পরকায়লও। লচষ্টা কয়র য়নয়জর জীবয়ন
ইসলাম পালন করার। এমন অয়নয়ক আয়ছ যারা মুয়খ বলয়ল শুয়ননা য়কন্তু আমার কর্া,কাজ,
জীবনযাপন লর্য়ক লদয়খ য়শয়খ ইসলাম য়কর্ায়ব মানা উয়চত”
য়নয়জর ময়নই অয়নক লছাি হয়য় লগয়ছ আয়ম ততক্ষয়র্, েদ্ধায় মার্া নুয়য় লগয়ছ। জানলাম
এরকম য়কছু মানুষ এখয়না লবাঁয়চ আয়ছ বয়লই ঢাকা এখয়না হাইয়ত হয়য় যায়য়ন।
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কৃ য়িম প্রার্
য়বজ্ঞানী মহল য়নতয য়নতয লয সব আয়বষ্কায়র য়নয়জরা চময়ক যায় তার খুব কমই সায়য়ন্স
আর লনচায়রর লদয়াল িপয়ক ‘গর্’মাধযয়ম আয়স। য়ময়িয়ায় লযগুয়লা আয়স তার য়সংহর্ায়গরই
লক্ষয জনগর্য়ক চময়ক লদয়া, য়বজ্ঞানমনষ্ক কয়র লতালা নয়। যুগান্তকারী ববজ্ঞায়নক আয়বষ্কায়রর
উয়িশ্যপ্রয়র্ায়দত সরলীকরয়র্র মাধযয়ম হয় সাধারর্ মানুষয়ক র্য় লদখায়না হয় নয়ত অলীক
লকান স্বপ্ন − যখন যা লায়গ। য়সনয়র্য়িক বায়য়ালয়জর সবণয়শষ আয়বষ্কায়রর য়ময়িয়া-হুজুগ সতয
লর্য়ক বহু দূয়র য়নয়য় যায়চ্ছ আমায়দর।
লসয়লরা লজয়নায়ময়ক্সর প্রয়তষ্ঠাতা লক্রইগ লর্ন্িায়রর অতীত যাই লহাক, তাাঁর সাম্প্রয়তক
কৃয়তত্ব তায়ক বস্তুবাদী মহয়ল লবশ সুখযায়ত এয়ন য়দয়য়য়ছ। অর্চ য়তয়ন সারা পৃয়র্বীর বড় বড়
সরকারয়দর সয়ম্ময়লত সহয়যায়গতায় পয়রচায়লত য়হউমযান লজয়নাম প্রয়জয়ের সায়র্ পাল্লা য়দয়য়
লসিার তর্য বযবহার কয়র য়নয়জর লজয়নাম য়সকুয়য়ন্স কয়রন এবং লসিা বযবহার করয়ত লদয়ার
য়বয়নময়য় লমািা অয়ের অর্ণ দায়ব কয়রয়ছয়লন, লসিা য়বয়বকবান য়বজ্ঞানীরা এখয়না র্ুয়ল যানয়ন।
আয়ম আয়বষ্কার কর্ািা বযবহার না কয়র কৃয়তত্ব বললাম কারর্ ‘জীবন’ বতয়র বহু দূয়র র্াক,
য়তয়ন আসয়ল নতুন য়কছুই আয়বষ্কার কয়রনয়ন। ১৯৭০ সায়ল আর্য়বক কাাঁয়চ নায়ম সমাদৃত
লরয়িকশন এনজাইম (যা য়দয়য় য়িএনএ অর্ু কািা যায়) আয়বষ্কায়রর পর মূলত লজয়নয়িক
ইয়ঞ্জয়নয়ায়রং - এর যািা শুরু হয়। এয়ত দু’য়ি য়র্ন্ন উৎস লর্য়ক য়িএনএ অর্ু য়নয়য় লরয়িকশন
এনজাইম য়দয়য় লকয়ি লাইয়গস এনজাইম য়দয়য় লজাড়া লায়গয়য় য়রকয়ম্বয়নন্ি য়িএনএ বায়নয়য়
একিা অর্ুজীয়বর য়র্তর ঢুয়কয়য় লদয়া হত।
সুকুমার রায়য়র একিা ছড়ায়ত হাাঁয়সর সায়র্ সজারু য়ময়লয়য় হাাঁসজারু বানায়না হয়য়য়ছল।
য়রকয়ম্বয়নন্ি কর্ািা কয়িন লশানা লগয়লও এিা আসয়ল হাাঁসজারু ধরয়নর য়কছু। এ কর্ার মাধযয়ম
এমন লকান জীবয়ক লবাোয় যার য়িএনএ-লত অন্য লকান জীয়বর য়িএনএ-এর য়কছু অংশ লজাড়া
লাগান হয়য়য়ছ। য়রকয়ম্বয়নন্ি প্রযুয়ক্তর ফয়ল লয নতুন বযায়েয়রয়া বা অর্ুজীব পাওয়া যায় তায়ত
আমায়দর কায়ঙ্খত য়কছু ববয়শষ্টয প্রকায়শত হয়। লযমন ই. লকালাই বযায়েয়রয়ায়ত মানুয়ষর ইনসুয়লন
বতয়রর য়জন ঢুয়কয়য় তা বতয়র করা হয় যা মানবয়দয়হ হুবহু মানুয়ষর ইনসুয়লয়নর মত কাজ কয়র।
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লর্ন্িার এবার লয কাজয়ি কয়রয়ছন তা হল, মাইয়কাোজমা মাইয়কায়িস নায়ম একিা
অর্ুজীয়বর পুয়রা য়জয়নাম (সবগুয়লা জীয়নর সময়ষ্ট) য়নয়য় তা কয়ম্পউিায়র একিু পয়রবতণন কয়র,
তা য়দয়য় য়িএনএ বতয়রর যয়ন্ত্র নতুন একিা য়জয়নাম বতয়র কয়রয়ছন। ইতময়ধয মাইয়কাোজমা
কযায়প্রয়কালাম নায়ম কাছাকায়ছ আয়রকয়ি অর্ুজীয়বর য়নজস্ব য়জয়নাময়িয়ক সয়রয়য় লফলা হয়।
এরপর কৃয়িমর্ায়ব বতয়র লসই য়জয়নাময়িয়ক মাইয়কাোজমা কযায়প্রয়কালাম - এর একিা জীয়বত
লকায়ষ সফলর্ায়ব স্থাপন করা হয়। এর ফয়ল য়রকয়ম্বয়নন্ি লকাষয়ি ‘মাইয়কায়িস’ ও হয়য়ন,
‘কযায়প্রয়কালাম’ ও হয়য়ন, হয়য়য়ছ নতুন ধরয়নর একিা লকাষ যায়ক য়কছু লবাকা ললাক ‘কৃয়িম
প্রার্’ বয়ল য়নলণজ্জর্ায়ব দায়ব করয়ছ।
অবশ্য পয়নর বছর ধয়র চয়ল্লশ য়ময়লয়ন িলায়রর লবয়শ খরচ কয়র যা বতয়র করা হয়য়য়ছ তা
য়নয়য় লজার গলায় গান না গাইয়ল শত কর্া হয়ব। সাময়ন িাকার লজাগাড়ও বন্ধ হয়য় লযয়ত পায়র।
আর য়হউমযান লজয়নাম প্রয়জয়ে লর্ন্িার লয বদনাম কামাই কয়রয়ছয়লন, তা কািায়নার এর লচয়য়
বড় মওকা আর য়ক হয়ত পায়র ? সারা পৃয়র্বীর য়বজ্ঞানীরা তাই এয়ক লিকয়নকাল লবক থ্রু
বয়লয়ছন, নতুন তত্ত্ব বা নতুন আয়বষ্কার বয়লনয়ন। আর লর্ন্িার য়নয়জও য়কন্তু শূন্য লর্য়ক প্রার্
বতয়রর বাহাদুয়র দায়ব কয়রনয়ন।
ধরা যাক একিা লরাবিয়ক লপ্রাগ্রাম করা হল এমনর্ায়ব লযন তা লসই লরাবয়ির মত আয়রা
য়কছু লরাবি বতয়র করয়ত পায়র। য়নিঃসয়েয়হ য়বজ্ঞায়নর জগয়ত এিা অয়নক বড় একিা উন্নয়ত
য়হয়সয়ব লদখা হয়ব য়কন্তু এয়ক য়ক কৃয়িম প্রার্ বলা যায়ব ? প্রায়র্য়বজ্ঞায়ন, যা য়নয়জর সংখযাবৃয়দ্ধ
করয়ত পায়র তাই জীব − এ সংজ্ঞানুযায়ী লতা তাহয়ল এই লরাবিয়দরয়কও জীব বলয়ত হয়ব এবং
লসই জীয়বর জীবনদাতা প্রর্ম লরাবিয়ির লপ্রাগ্রামার। এখন এই লপ্রাগাম ললখায়ক য়ক লকান
সুস্থবুয়দ্ধর বযয়ক্ত জীবয়নর সৃয়ষ্ট বলয়ত পায়র ? এর ফয়ল য়ক মানুষয়ক সৃয়ষ্টকতণার স্থায়ন বয়সয়য় লদয়া
যায়ব ? অর্বা ধরা যাক লস্টম লসল য়নয়য় গয়বষর্ার চূড়ান্ত পযণায়য় কৃয়িম হৃদয়পণ্ড বতয়র কয়র তা
একজন মানুয়ষর লদয়হ যয়দ সফলর্ায়ব কাজ করায়না যায়, তার মায়ন য়ক এই লয িাক্তাররা ঐ
মানুষয়ির প্রার্ সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন ? উেরিা খুব স্বার্ায়বকর্ায়বই − না।
লক্রগ লর্ন্িারয়ক যখন য়জয়জ্ঞস করা হল: এয়ক য়ক সংয়েয়ষত প্রার্ বলা যায় ?
য়তয়ন জবায়ব বলয়লন: আমরা এয়ক “ শূন্য লর্য়ক জীবন সৃয়ষ্ট” য়হয়সয়ব র্াবয়ছনা বরং
আমরা য়বদযমান জীবন লর্য়কই নতুন জীবন সৃয়ষ্ট কয়রয়ছ সংয়েয়ষত য়িএনএ দ্বারা লকাষগুয়লায়ক
নতুনর্ায়ব লপ্রাগ্রাম করার মাধযয়ম। আমরা লপ্রায়িন বা লকাষ কৃয়িমর্ায়ব বতয়র কয়রয়ন, এগুয়লা
সবই লক্রায়মায়সায়মর য়নয়দণশনা অনুসায়র বতয়র হয়য়য়ছ।
এখন লযয়হতু এই লক্রায়মায়সাময়ি কৃয়িমর্ায়ব বতয়র করা হয়য়য়ছ তার ফয়ল লয জীয়বত
লকাষয়িয়ত লক্রায়মায়সাময়ি লঢাকায়না হল তায়ত ঐ অর্ুজীবয়ির প্রার্ য়কর্ায়ব কৃয়িম হয় ? লকান
স্থপয়ত যয়দ একিা বায়ড়র নকশা কয়র বয়লন, য়তয়ন ঐ বায়ড়র সৃয়ষ্টকতণা তাহয়ল কর্ািা লযমন
হাস্যকর হয় লতমন এই দায়বিাও হাস্যকর। কারর্ বায়ড়য়ি বতয়র কয়রয়ছ আয়রা অয়নক মানুষ
আয়রা অয়নক য়কছুর সাহাযয য়নয়য়। আর যারা বতয়র কয়রয়ছ তারাও জায়ন তারা বতয়র কয়রয়ছ ;
শূন্য লর্য়ক সৃয়ষ্ট কয়রয়ন। লক্ষর্ীয়, য়তয়ন মাইয়কাোজমা কযায়প্রয়কালায়মর জীয়বত লকাষ বযবহার
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কয়রয়ছয়লন, মৃত লকাষ না। ফয়ল একিা জীবয়নর উদ্ভব হয় আয়রকয়ি জীবন লর্য়ক − উইয়লয়াম
হায়র্ণর করা এই তত্ত্ব এখয়না য়িয়কই আয়ছ।
তায়ক যখন য়জয়জ্ঞস করা হল: প্রায়র্র এই নতুন রূপয়ি য়ক মুক্তজীয়ব ?
য়তয়ন বলয়লন: এিা মুক্তজীয়ব শুধু এই অয়র্ণ লয এিা গয়বষর্াগায়র সমৃদ্ধ কালচার মাধযয়ম
জন্মায়ত পায়র, সুতরাং এিা বাইয়রর পয়রয়বয়শ জন্মায়ত পারয়ব না। ১
যারা “মানুষ কৃয়িম প্রার্ বতয়র কয়রয়ছ, তাই লখাদা বলয়ত য়কছু লনই” – ধরয়নর যুয়ক্ত
লদখায়চ্ছন তায়দর জন্য একিা তর্য। লর্ন্িার বলয়ছন, এক পযণায়য় আমরা আয়বষ্কার করলাম লয
১০ লক্ষ য়িএনএ লবস লপয়ায়রর ময়ধয মাি একিা র্ুল র্াকায় প্রার্ আয়সয়ন। ১৯৯৯ সায়ল
‘য়ময়নমাল লজয়নাম প্রয়জে’ - এর লঘাষর্া য়দয়য় য়বয়লয়ন য়বয়লয়ন িলার খরচ কয়র লর্ন্িার এখয়না
জানয়ত পায়রনয়ন শুধুমাি ‘জীবন’ ধারর্ করয়ত নুযনতম কয়য়ি জীন দরকার। য়বয়শ্বর সবয়চয়য়
হাই-লিক যন্ত্র-পায়ত বযবহার কয়র ১৭ জন য়বশ্বখযাত য়বজ্ঞানীর ১৫ বছয়রর সাধনার ফয়ল কৃয়িম
প্রার্ নয় লয অজণন করা হয়য়য়ছ তা হল, “একিা জীয়নায়মর তর্য নকল কয়র তা কাাঁয়চর লবাতয়ল
বতয়র কয়র আয়রকয়ি জীয়নাময়বহীন জীয়বত লকায়ষ তা ঢুয়কয়য় লকাষয়িয়ক বাাঁয়চয়য় রাখা।”
য়বজ্ঞায়নর য়হয়সয়ব এিা অয়নক বড় সাফলয য়কন্তু প্রকৃত স্রষ্টার সায়র্ পাল্লা লদয়ার দায়বয়ত
এিা লনহায়ত হাস্যকর। আর এই সামান্য কাজ করয়ত মানুয়ষর লয পয়রমার্ পয়রকল্পনা, প্রয়চষ্টা
এবং লমধা ও সম্পদ খরচ করা হয়য়য়ছ তায়ত এ সতযিাই চরমর্ায়ব পয়রষ্ফুয়িত হয় − জীবনয়ক
অয়নক যয়ে একিা সুয়নয়দণষ্ট উয়িয়শ্য সৃয়ষ্ট করা হয়য়য়ছ।
প্রাকৃয়তক উপাদান লর্য়ক অনাকায়ঙ্খতর্ায়ব জীবয়নর উদ্ভব হয়য়য়ছ বয়ল যারা দায়ব কয়রন
তারা য়কন্তু কখয়নাই বলয়বন না লয লর্ণ্টায়রর দয়লর এই কৃয়তত্ব লনহায়ত আকয়স্মক এবং সম্পূর্ণ
অপয়রকয়ল্পত। অর্চ লয সৃয়ষ্টজগয়তর একিা ক্ষুে লকাষয়ক অর্ুকরর্ করয়ত এত মহাযয়জ্ঞর
প্রয়য়াজন পয়ড়য়ছ লস সৃয়ষ্টজগয়তর পয়রকল্পনাকারী এবং স্রষ্টায়ক অস্বীকার করয়ত এবং সৃয়ষ্টর
লপছয়ন লকান উয়িশ্য লনই এমন দায়ব করয়ত হয়ল একই সায়র্ দায়িক এবং মূখণ হয়ত হয়।
আসয়ল যারা বুয়দ্ধমান তারা এই আয়বষ্কার লদয়খ আয়রকবার লজ্জায় কুাঁকয়ড় লগয়ছ − এ সৃয়ষ্ট
জগয়তর য়বশালত্ব ও চমৎকায়রয়ত্বর সাময়ন।
লজয়নয়িক ইয়ঞ্জয়নয়ায়রং - এর ছাি য়হয়সয়ব এই প্রযুয়ক্ত আমায়ক চমৎকৃত কয়রয়ছ তা সয়তয।
য়কন্তু এর সিাবয অপবযবহার কল্পনা কয়র শয়েত হয়য়য়ছ আয়রা লবয়শ। আর এ য়বষয়য় তর্াকয়র্ত
নায়স্তকয়দর য়কছু ললখা পয়ড় লজ্জা লপয়য়য়ছ। ধমণ না লজয়ন-বুয়ে তা য়নয়য় কর্া বলা, ললখায়লয়খ
করার চল অয়নক আয়গই য়ছল। এখন য়বজ্ঞান য়নয়য় অববজ্ঞায়নক ‘অধমণ’ বযবসায়ীরা য়বয়শষজ্ঞ
মতামত য়দয়চ্ছ − য়ক দুর্ণাগয আমায়দর!

বুধবার, ৪ রজব, ১৪৩১ য়হজয়র

১

একুয়শ লম, ২০১০ তায়রয়খ দয গায়িণয়ায়ন প্রকায়শত সাক্ষাৎকার
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য়কছু চাওয়া য়কছু পাওয়া
To
The Headmaster
St. Joseph High School
Dhaka
আমরা যখন স্কুয়ল পড়তাম তখন একিা লবশ কড়া য়নয়ম য়ছল − লকানয়দন স্কুয়ল অনুপয়স্থত
র্াকয়ল পয়রর য়দন এ রকম একিা ছুয়ির দরখাস্ত য়নয়য় আসয়ত হত। এখন লকানয়দন যয়দ
আমায়দর স্কুয়লর লকউ য়নয়চর মত −
To
The Headmaster
Dhanmondi Govt. Boy’s School
Dhaka
একিা দরখাস্ত য়লয়খ ধানময়ন্ি গর্নণয়মন্ি বয়য়স স্কুয়লর প্রধান য়শক্ষয়কর কায়ছ য়দত তয়ব ঐ
স্কুয়লর লর্য়ক “লসন্ি লযায়সয়ফর লছয়লরা পাগল” এমন য়কছু শুয়ন লবর হয়য় আসয়ত হত। এমনয়ক
যয়দ এমনয়ি য়লয়খ আমায়দর লের্ীয়শক্ষয়কর কায়ছ য়দয়ল য়তয়ন ঐ লছয়লয়িয়ক হয় বকা য়দয়তন
নয়ত মার্ার সুস্থতা য়নয়য় সয়েহ করয়তন। দরখাস্তয়ি আবার য়িকর্ায়ব য়লয়খ জমা লদয়া লাগত।
তয়ব এই ধরয়নর র্ুল সাধারর্ত লকউ কয়র না। কারর্ এ পায়র্ণব জীবয়নর ববষয়য়ক
য়বষয়বস্তু লকানয়ি কার কায়ছ চাইয়ত হয় লসিা আমরা র্ালই বুয়ে। য়শশুরা মা’র কায়ছ খাবার চায়,
বাবার কায়ছ বল লকনার িাকা। পরীক্ষার খাতায় নম্বর কম লপয়ল আেয় চাওয়ার জন্য র্াল
জায়গা দাদা-দাদী − এিা লছাি মানুয়ষরাও য়কর্ায়ব জায়ন বুয়ে যায়। য়কন্তু এই লছাি মানুষগুয়লার
যত বড় হয়ত র্ায়ক, জ্ঞান বায়ড়, ততই কান্িজ্ঞান ললাপ পায় তায়দর। সুখ-শায়ন্ত, সুস্থতা, লমধা,
সফলতা, সম্পদ, সম্মান, য়নরাপো ইতযায়দর জন্য এমন সবখায়ন ধর্ণা য়দয়ত র্ায়ক যায়দর
য়নয়জয়দরই তা লনই।
পৃয়র্বীর সকল যুয়গর সবয়চয়য় জ্ঞানী মানুষয়ি হয়লন লশষ নায়ব ও রসুল মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)। য়তয়ন মানুষয়ক আত্মমযণাদা য়শক্ষা য়দয়চ্ছন : পায়র্ণব বা অপায়র্ণব যা য়কছু
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চাইয়ব তা আল্লাহ্র কায়ছই চাও। কারর্ আল্লাহ্ ছাড়া বায়ক সবয়কছুই তার সৃয়ষ্ট, তার য়নয়ন্ত্রর্াধীন।
সব য়কছুর মায়লক য়যয়ন, সবয়কছুর উপর যার ক্ষমতা − লসই আল্লাহ্র কায়ছ না লচয়য় অন্য কায়রা
কায়ছ লকন চাওয়া ? লকন লছাি হওয়া ? লয য়দয়ত পারয়ব না, তার কায়ছ লচয়য় লকন সময় নষ্ট করা
? আর য়যয়ন আসয়লই য়দয়ত পারয়তন, লসই রব্বুল আলামীনয়ক লকন অপমান করা ?
আল্লাহ্ লর্ৌত ও রাসায়য়নক য়কছু সূি বতয়র কয়রয়ছন পৃয়র্বীিা চালায়নার জন্য। য়তয়ন
সাধারর্ত এই য়নয়মগুয়লায়ক বযবহার কয়রই লয চাইয়ছ তায়ক য়কছু লদন। য়কন্তু লদয়ার ক্ষমতা
একমাি তাাঁরই। লযমন ঈসা (তার উপর শায়ন্ত বয়ষণত লহাক) অসুস্থয়ক র্াল করার সময় য়ফয়রয়য়
লদবার সময় বলয়তন “আল্লাহ্র আয়দয়শ তুয়ম র্াল হয়য় যাও”। সুতরাং সুস্থতা দান করয়লন
আল্লাহ্, আর মাধযম ঈসা। মাধযয়মর য়বষয়য়িই এরকম লয, লকান য়কছু হয়ত হয়ল মাধযম র্াকয়ত
হয়ব। বতণমান যুয়গ মাধযম − িাক্তার বা ঔষধ ; সুস্থতাদানকারী য়কন্তু বদলানয়ন। আল্লাহ্ই আয়দ
এবং আসল সুস্থতাদানকারী, তাই তার গুর্বাচক নায়মর ময়ধয একিা হল আশ-শায়ফ’ঈ।
য়কন্তু আমরা যয়দ আল্লাহ্র কায়ছ না লচয়য় মাধযয়মর কায়ছ চাওয়া শুরু কয়র তাহয়ল বযাপারিা
লকমন হয়ব ? “লহ পযারায়সিামল িযাবয়লি! আমার মার্া বযর্া সায়রয়য় দাও” − কর্ািার য়ক লকান
মায়ন হয় ? বাংলা য়সয়নমার নায়ক খুব নািকীয়র্ায়ব বয়ল : “িাক্তার! আমার মায়ক বাাঁচান,
িাক্তার”। আশ্চযণ! িাক্তার ঔষধ য়দয়ত পায়র, বা ইয়ঞ্জকশন ; চাইয়ক ছুয়র-কাাঁয়চ চায়লয়য় য়কছু কািালছাঁড়াও করয়ত পায়র। য়কন্তু লস সুস্থতা লকার্া লর্য়ক লদয়ব ? জীবন লতা আয়রা পয়রর কর্া।
এিা হল লসকুযলার মূখণতা − অসুখ হয়লই িাক্তায়রর কায়ছ লদৌড়াও, ঔষয়ধর য়লস্ট য়নয়য়
ফায়মণসীয়ত যাও। লয আল্লাহ্র হায়ত সমস্ত আয়রাগয তায়ক একবার ময়নও পড়ল না ? এই
লসকুযলার মূখণতার সমান্তরায়ল আয়ছ আয়রক অপায়র্ণব মূখণতা। কযান্সার লরাগী − সব য়চয়কৎসা বযর্ণ
হবার পর য়নয়য় চয়লয়ছ র্ারয়তর আজয়ময়র। লসখান লর্য়ক লকউ নায়ক খায়ল হায়ত লফয়র না।
হায়য়র মানুয়ষর য়বয়বক! খাজা বাবা যয়দ মৃতুয লিকায়তই পারয়তন, উয়ন মায়ির য়নয়চ শুয়য় কী
করয়ছন ? আমায়দর য়ফয়জওয়র্রায়প য়ক্লয়নয়ক লদখতাম, অসুস্থ বাচ্চার গলা লর্য়ক লকামর পযণন্ত
তায়বজ। দশিা তায়বজ লাগানর পয়রও যখন র্াল হয়চ্ছ না, তখন মানুষ এগার নম্বর লখাাঁয়জ, তাও
লবায়ে না এগুয়লা লয লকান কায়জরই না।
আমরা যয়দ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কায়রা কায়ছ আয়রাগয লচয়য় চাই তয়ব তা হয়ব র্ুল জায়গায়
দরখাস্ত লদয়ার মত। আমরা আল্লাহ্র কায়ছই চাই − সরাসয়র, কায়রা মাধযম য়দয়য় নয়। আল্লাহ্ সব
লদয়খন, লশায়নন − আমায়দর চাওয়ািা তায়ক লশানায়নার জন্য লকান য়কছুর মাধযম য়দয়য় যাবার
দরকার লনই লমায়িই। লকউ যয়দ আল্লাহ্র কাছ লর্য়ক য়কছু লপয়ত অন্য কায়রা কায়ছ চায়, বা লকান
‘বস্তু/বযয়ক্ত’ - এর মাধযয়ম চায় − লসিার নামই য়শকণ। য়শকণ ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত সবয়চয়য় বড়
পাপগুয়লার একয়ি, যার লকান ক্ষমা লনই।
তয়ব একজন মুসয়লম আপন সৎ কায়জর উয়সলা য়দয়য় দু’আ করয়ত পায়র, আল্লাহ্র সুের
নাম ও গুয়র্র উয়সলা য়দয়য়ও দু’আ করয়ত পায়র। এছাড়া লকান সৎ বযয়ক্তর কায়ছ য়গয়য় বলয়ত
পায়র : “আমার জন্য দু’আ করুন”। এ য়তনয়ি লক্ষি ছাড়া অন্য লকানর্ায়বই আল্লাহ্র কায়ছ
চাওয়ার সময় মাধযম বা উয়সলা ধরা যায়ব না।
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আল্লাহ্ লযয়হতু আমায়দর শুধুমাি তাাঁর ইবাদায়তর উয়িয়শ্য সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন তাই লকউ যয়দ
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কায়রা ইবাদাত কয়র তয়ব তা আল্লাহ্ ক্ষমা কয়রন না। দু’আ করা অয়নক বড়
একিা ইবাদাত। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :
“দু’আ-ই ইবাদাত”১
য়শকণ কয়র আল্লাহ্র লকান সৃয়ষ্টর কায়ছ দু’আ করয়ল লসিা লকান কায়জর য়জয়নস হয়না।
কারর্ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য লকউ, লকউই য়কছু য়দয়ত পায়রন না। মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) বা ঈসা (আিঃ) - এর মত লকান লপ্রয়রত পুরুষ বা লকান মৃত সৎ বযয়ক্ত বা পার্য়রর
লকান প্রয়তমা − লকান য়কছুরই সাধয লনই মানুষয়ক য়কছু লদয়। লদবার সাধয একমাি আল্লাহ্র।
এই য়বষয়য়ি এতই গুরুত্বপূর্ণ লয সূরা ফায়তহায়ত আল্লাহ্র প্রশংসা লশষ করার পর আল্লাহ্র কায়ছ
য়কছু চাইবার আয়গ তায়ক বয়ল লনই :

ইয়যাকা না’বুদু ওয়া ইয়যাকা নাস্তাঈন
অর্ণাৎ আমরা একমাি লতামারই ইবাদাত কয়র এবং একমাি লতামার কায়ছই সাহাযয চাই।
এজন্য রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) খুব স্পষ্টর্ায়ব আমায়দর য়শয়খয়য় য়দয়লন:
“চাইয়ল লকবল আল্লাহ্র কায়ছই চাও, সাহাযয প্রার্ণনা করয়ত হয়ল লকবল আল্লাহ্র কায়ছই
কর।”২
এখন লকউ বলয়ত পায়র লয লস আল্লাহ্র কায়ছ অয়নক সাহাযয লচয়য়য়ছল য়কন্তু তায়ত লকান
ফল হয়য়ন। পূর্ণাঙ্গর্ায়ব মুসয়লম হয়য় অর্ণাৎ আল্লাহ্র সব আয়দশ-য়নয়ষধ লময়ন চলয়ল এবং লকান
প্রার্ণনার ফল পাবার জন্য অবধযণ না হয়ল আল্লাহ্ অবশ্যই লসই প্রার্ণনার সাড়া লদন। য়কন্তু মজার
বযাপার হয়চ্ছ আল্লাহ্ লযর্ায়ব সাড়া লদন তা অয়নয়কই ধরয়ত পায়র না। আল্লাহ্ তারা বাোয়দর
য়নয়শ্চত করয়ছন লয য়তয়ন লকান বয়ধর র্গবান নন :

আর যখন আমার বাোগর্ লতামায়ক আমার সম্পয়কণ য়জয়জ্ঞস করয়ব, [বল] আয়ম লতা
কায়ছই। আয়ম আহবানকারীর িায়ক সাড়া লদই, যখন লস আমায়ক িায়ক। সুতরাং তারা লযন
আমার িায়ক সাড়া লদয় এবং আমার প্রয়ত ঈমান আয়ন। ৩
আল্লাহ্ হয় মানুষয়ক কাময বস্তু লদন, নয়ত তার বদয়ল আয়রা র্াল য়কছু লদন, নয়ত দু’আর
বদয়ল আয়খরায়ত প্রয়তদান লদন। দু’আ তাই কখয়না বযর্ণ হয় না, কখয়না না।
লকউ খুব দু’আ করল লয : “আল্লাহ্ আমার মায়ক র্াল কয়র দাও” য়কন্তু তার মা মারা লগল।
তখন লস হয়ত র্াবয়ত শুরু করল আল্লাহ্ বয়ল লকউ লনই, র্াকয়লও আমার জন্য লনই। য়কন্তু লস
এিা বুেয়ত পারল না লয, আল্লাহ্ তার মায়য়র মৃতুয য়দয়য়য়ছন কারর্ লসিাই তার জন্য মঙ্গল য়ছল।
১

আহমদ, আবু দাউদ আলবায়নর ময়ত সহীহ

২

সুনায়ন য়তরয়ময়য আলবায়নর ময়ত সহীহ

৩

সূরা আল-বাকারা ২ : ১৮৬
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লবাঁয়চ র্াকয়ল লস হয়ত অয়নক কষ্ট লপত। হয়ত লস তার সন্তানয়দর অয়নক োয়মলায় লফলত।
হয়ত এমন অবস্থা আসত, যখন সন্তায়নরা মুয়খ না বলয়লও ময়ন ময়ন বলত : “মা মরয়লই বাাঁয়চ”।
এসব লর্য়ক বাাঁচায়নার জন্যই আল্লাহ্ তায়ক য়িক যখন দরকার তখন তুয়ল য়নয়য়য়ছন।
আবার উয়টায়িও হয়ত পায়র। লকউ বলয়ত পায়র লস লকান পীর বা মাজার বা খুব জাগ্রত
লকান লদব-মূয়তণর কায়ছ য়কছু লচয়য় লপয়য়য়ছ। বযাপারয়ি হয়চ্ছ যয়দ তারা এসয়বর কায়ছ নাও চাইত
তাও তারা যা লপয়য়য়ছ য়িক তাই লপত। কারর্ য়দয়য়য়ছন আল্লাহ্ এবং য়তয়ন য়িক কয়রই লরয়খয়ছন
কায়ক য়ক লদয়বন। মুশয়রকরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কায়রা কায়ছ চাওয়ায় য়তয়ন রাগ কয়র তায়দর
য়কছুই লদয়বন না এমনয়ি হবার নয়। যয়দ হত তয়ব যারা আল্লাহ্লক অস্বীকার কয়র বা তার য়নো
কয়র এমন মানুষগুয়লা লখয়তই লপত না, য়নিঃশ্বাস লনবার অয়ক্সয়জনই লপত না। একজন মানুয়ষর
কায়ছ একিা মায়ছর একিা র্াঙ্গা িানার মূলয যতিা আল্লাহ্র কায়ছ এই পুয়রা সৃয়ষ্টজগয়তর মূলয
যয়দ ততিুকুও হত তয়বই হয়ত একজন কায়ফরয়ক আল্লাহ্ না খাইয়য় রাখয়তন। আল্লাহ্ আমায়দর
লর্য়ক এতিাই অমুখায়পক্ষী।
সুতরাং মানুষ যা পাবার তা পায়বই য়কন্তু মাে লর্য়ক কী ক্ষয়ত হল ? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য
কায়রা কায়ছ লচয়য় − লসিা যীশু লহাক, লদবী দুগণা বা কালী লহাক, বায়য়ায়জদ লবাস্তায়ম বা মঈনুয়িন
য়চশয়ত লহাক এমনয়ক স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লহাক ; পরকায়ল শায়স্ত
অনন্তকায়লর জন্য আগুন য়হয়সয়ব য়নধণায়রত হল।
দু’আ য়জয়নসয়িয়ক আমরা খুব লহলা-লফলা কয়র। আয়ম যখন হায়জ্ব যায়চ্ছলাম তখন পয়রয়চত
অয়নয়কই তায়দর জন্য ‘দু’আ-িু’আ’ করয়ত বয়লয়ছল। অর্চ মাসয়জদুল হারায়ম মরয়ক্কার এক
লছয়লর সায়র্ আয়ম র্াঙ্গা র্াঙ্গা আরয়বয়ত কর্া বলয়ত বলয়ত জায়নয়য়য়ছলাম লয, আয়ম আরয়ব
পায়র না, তয়ব য়শখয়ছ। তারপর অয়নকিা অর্যাসবশতই বয়লয়ছলাম লয আমার জন্য দু’আ করয়ত
লযন র্াল আরয়ব য়শখয়ত পায়র। লস তখুয়ন উয়ি য়গয়য় দু’রাকাত নামায পয়ড় আল্লাহ্র কায়ছ দু’আ
কয়র আসল লযন আয়ম র্ালর্ায়ব আরয়ব য়শয়খ যাই। দু’আ চাওয়া এবং দু’আ করািায়ক র্াল
মুসয়লমরা এত গুরুত্ব লদয় লয আমরা তা কল্পনাও করয়ত পায়র না।
আর লদয়ব নাই বা লকন ? রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর য়শক্ষা এই লয যখন
লকান মুসয়লম তার অন্য মুসয়লম র্াইয়য়র জন্য আল্লাহ্র কায়ছ য়কছু চায় তখন য়কছু লফয়রশতা
সায়র্ সায়র্ বয়ল, “লতামার জন্যও অনুরূপ”। এজন্য সাহায়বরা যয়দ লকান য়জয়নয়সর অর্াব লবাধ
করয়তন তয়ব অন্য লকান র্াইয়য়র জন্য লস য়জয়নসিা আল্লাহ্র কায়ছ চাইয়তন। কারর্ লয য়নয়জর
জন্য য়কছু চায় লস একা শুধু য়নয়জরই জন্য চায়। আর লয অয়ন্যর জন্য চায় অয়নক লফয়রশতা তার
পয়ক্ষ লস দু’আ কয়র লদয়। আর য়িক একই কারয়র্ তারা র্ুয়লও মুসয়লম র্াইয়ক অয়র্শম্পাত
করয়তন না, অমঙ্গল চাইয়তন না।
যারা য়নয়জরা মুসয়লম বয়ল দায়ব কয়র য়কন্তু ইসলায়মর নূযনতম আচরর্-য়বয়ধ পালন কয়র না,
এমন কাউয়ক দু’আ করয়ত বলািা য়নছক সামায়জকতা লযিা ইসলাম মানার লক্ষয়ি পয়রহার করা
উয়চত। দু’আ মায়ন লমৌলয়র্ / পােী / পুয়রায়হত লিয়ক য়কছু অয়র্ণর য়বয়নময়য় বলা বাকয নয়,
সামায়জকতা রক্ষায়র্ণ বলা য়কছু অর্ণহীন উচ্চারর্ নয়। দু’আ মায়ন য়বনীত র্ায়ব স্রষ্টার কায়ছ য়কছু
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চাওয়া, ময়নর গর্ীর লর্য়ক − আকুল র্ায়ব, রসুয়লর লশখায়না উপায়য়। একজন মানুষ আল্লাহ্লক
ঘযান ঘযান কয়র বলয়ব : “আল্লাহ্ এিা দাও, ওিা দাও” − বলয়ত র্াকয়ব, বলয়তই র্াকয়ব −
এমনিাই লতা আল্লাহ্ চান। আল্লাহ্র কায়ছ দু’আ না করা অহংকারীর লক্ষর্ ; এমন মানুষয়ক
আল্লাহ্ র্ালবায়সন না।
যারা খুব র্াল মুসয়লম তারা খায়ল আল্লাহ্র কায়ছই চায়। এ য়বষয়য়িয়ক সাহাবারা এমন
পযণায়য় য়নয়য় য়গয়য়য়ছয়লন লয উয়ির য়পয়ি বসা অবস্থায় কায়রা হাত লর্য়ক লায়ি পয়ড় লগয়ল, তারা
উি লর্য়ক লনয়ম লায়িিা তুয়ল আবার উয়ির য়পয়ি য়গয়য় বসয়তন। য়নচ য়দয়য় লহাঁয়ি যায়চ্ছ − এমন
আয়রকজন মুসয়লয়মর কায়ছ লায়িিা চায়বন − এত সামান্য চাওয়ািুকুও তারা এয়ড়য়য় চলয়তন।
আয়ম যখনই কায়রা কায়ছ লকান একিা সুয়বধা চাইব, তখনই য়কন্তু আয়ম ঐ মানুষিার কায়ছ একিা
কৃতজ্ঞতার ঋয়র্ আবদ্ধ হয়য় যাব। এরপর যয়দ কখয়না লস আমার কায়ছ একিা অনাযয সুয়বধা চায়
তায়ক ঘুয়রয়য় লদয়া র্ারী কষ্ট হয়ব। যয়দও বা অয়নক সৎ সাহয়স য়ফয়রয়য় লদই, তার অন্যায়িার
সম্পয়কণ য়নয়ষধ করার মত মুখ য়কন্তু আমার র্াকয়ব না।
এয়তা লগল র্াল মুসয়লময়দর কর্া। আমার মত দুধ-র্াত মুসয়লময়দর কী হয়ব ? তারা য়ক
কায়রা কায়ছই য়কছু চাইয়ত পারয়ব না ? হ্যা পারয়ব, য়কন্তু যার কায়ছ চায়চ্ছ তায়ক হয়ত হয়ব −
১. জীয়বত
২. উপয়স্থত
৩. সক্ষম
মরা মানুয়ষর য়নয়জরই সব আমল বন্ধ হয়য় যায়, অয়ন্যর জন্য লস য়ক করয়ব ? আর সব য়কছু
লশানার ক্ষমতা একমাি আল্লাহ্র। ময়নর লমাবাইয়ল পীরয়ক লফান কয়র লকান য়কছু চাওয়ার
র্ন্িায়ম ইসলায়ম লনই। আর যার কায়ছ চাইয়ছ তার লস য়জয়নসিা লদবার ক্ষমতা র্াকা চাই। এ
য়তন শতণ পূরর্ হয়ল লকান মানুয়ষর কায়ছ লকান য়জয়নস চাওয়া ববধ। তয়ব উেম হয়চ্ছ আল্লাহ্র
উপর র্রসা করা, য়নয়জর কাজ য়নয়জ করা।
আমরা সবাই লযন য়নশে য়চয়ে, য়নখাদ ময়ন একমাি আল্লাহ্র কায়ছ দু’আ করয়ত পায়র,
আল্লাহ্র কায়ছ লসই দু’আই কয়র। আয়মন।

শুক্রবার, ২৮ জুমাদাস সায়ন, ১৪৩১ য়হজয়র
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গান কী না শুনয়লই নয়
আস সালামু আলাইকুম আপু,
লছাট্ট একিা বাচ্চা, বয়স দুই য়ক য়তন, বীরদয়পণ হাাঁিা য়দল রাস্তা পার হয়ব বয়ল। তুয়ম য়পছন
লর্য়ক ধয়র লফলয়ল। লস যতই দায়ব করুক লস সব গায়ড় লচয়ন এবং লস লদয়খশুয়ন পার হয়ত
পারয়ব তুয়ম য়ক তায়ক লছয়ড় লদয়ব ? লস এবার যয়দ বয়ল রাস্তা লতা পার হবার জন্যই তবুও য়ক
তুয়ম তায়ক লছয়ড় লদয়ব ?
আয়ম হয়ল ছাড়তাম না। কারর্ হয়ত লস রাস্তািা পার হয়তও পায়র, য়কন্তু সিাবনা লবয়শ লয
লস পয়ড় যায়ব বা খুব লজায়র চলা একিা িায়কর সায়র্ ধাক্কা খায়ব। এমনও হয়ত পায়র বাচ্চািায়ক
বাাঁচায়ত য়গয়য় একিা গায়ড় হািণয়েক করল আর লসিা উলয়ি লগল। বযস্ত রাস্তা হয়ল লতা কর্াই লনই
লসিায়ক য়পছন লর্য়ক আয়রা কয়য়কিা গায়ড় ধাক্কা মারয়ব। এ সব য়কছুই লয হয়ব এমন কর্া লনই,
য়কন্তু হওয়ার সিাবনা লবয়শ কারর্ দু’য়তন বছয়রর একিা য়শশুর য়নয়জর উপর য়নয়ন্ত্রর্ লনই। লস
যতই দায়ব করুক তার সাময়র্ণযর কর্া − আসয়ল তার লসিা লনই এবং লস লসিা জায়ন না। আমরা
মানুয়ষরা আসয়ল এই লছাট্ট বাচ্চািার মত র্ায়ব আমরা জায়ন আমায়দর জন্য কী র্াল ; আসয়ল
জায়ন না।
সুর আসয়ল য়ক ? লখয়াল করয়ল লদখা যায়ব এিা আসয়ল সা, লর, গা, মা, পা, ধা, য়ন − এ
সাতিা লনায়ির অসংখয পারমুয়িশন-কয়ম্বয়নশন। য়কর্ায়ব সাজায়ল এিা মনয়ক ছুাঁয়য় যায়ব তা খুব
লমধাবী য়কছু মানুয়ষর য়বমূতণ সৃয়ষ্ট। এিা য়কন্তু লিইলর-লমি, এমনর্ায়ব য়িজাইন করা লযন তা
মানুয়ষর ময়ন দাগ লফয়ল, তায়ক আয়লায়ড়ত কয়র। য়কন্তু প্রাকৃয়তক সুর লযমন ের্ণার শব্দ বা পায়খর
িাক য়কন্তু মানুষয়ক মুগ্ধ কয়র য়কন্তু মনয়ক ঘন্িার পর ঘন্িা র্ুয়লয়য় রায়খ না। এই সুর মানুয়ষর
আত্মার জন্য লসই কাজ কয়র যা মদ শরীয়রর জন্য কয়র, লসিা হল র্ুয়লয়য় রাখা।
গান-বাজনা মানুষয়ক লসই অয়মাঘ সতযিা র্ুয়লয়য় রায়খ লয এই পৃয়র্বীর সময় খুব কম,
এয়ক লছয়ড় আমায়দর চয়ল লযয়ত হয়ব অন্য ধায়ম। আর লসখায়ন র্াল র্াকার জন্য আমায়দর
অয়নক য়কছু করয়ত হয়ব − জানয়ত হয়ব, য়শখয়ত হয়ব, মানয়ত হয়ব। য়কন্তু কাউয়ক যয়দ র্ুয়লয়য়
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রাখা যায় লসই অবধায়রত সতয সম্পয়কণ, তয়ব লস না সতকণ হয়ব না তার উয়চত কাজগুয়লা লস
করয়ব। তুয়মই বল গান আর কুরআন য়ক এক সায়র্ লশানা যায় ? লকান গায়নর অনুষ্ঠায়নর শুরুয়ত
য়ক লকউ কুরআন য়তলাওয়াত কয়র ? লতামায়ক আল্লাহ্র বার্ী কুরআন লর্য়ক দূয়র রাখার জন্যই
লয য়নতয-নতুন সুর আয়বষ্কৃত হয় তা য়ক তুয়ম লবাে না ?
এক য়মউয়জক তুয়ম কতবার শুনয়ত পারয়ব − কয়য়কশ বার ? হাজারবার ? তারপর তুয়ম
বীতেদ্ধ হয়য় যায়ব। লতামার মন নতুন কয়ম্বয়নশন খুাঁজয়ব। লতামার অসিব য়প্রয় সুরয়ি লতামার
অসহ্য লাগয়ব। অর্চ তুয়ম য়ক জান সূরা ফায়তহা একজন মানুষ শুধু ফরজ নামায়জই সয়তর বার
পয়ড়, নফল য়ময়লয়য় তা বাইশ ছায়ড়য়য় যায়। এিা লস বছয়র ৩৬৫ য়দন পয়ড়, বছয়রর পর বছর
পয়ড়, তাও য়কন্তু য়বরয়ক্ত আয়স না − এয়ক লনহায়য়ত কাকতালীয় বযাপার ?
মজার বযাপার হল লনশার লযমন স্তর বায়ড় সুয়রর লক্ষয়িও তাই। লয য়সগায়রি য়দয়য় শুরু
কয়র লস গাাঁজা, চরস, লকায়কইন, য়হয়রাইন ধয়র। মাদয়কর মানও বায়ড়, মািাও। য়িক লতময়ন তুয়ম
যয়দ ওয়াডণ য়মউয়জয়কর ক্রময়ববতণন লদখ তাহয়ল লদখয়ব সুর লশষ হয়য়য়ছ অসুয়র (য়ির্, িযাশ,
ব্লযাক, লাজ লমিাল) আর র্ালবাসা লশষ হয়য়য়ছ ঘৃর্া আর উন্মাদনায়। হায়লর ইংয়রয়জ বযায়ন্ির
গানগুয়লার ময়ধয ধ্বংস, ধষণর্ আর ধমণহীনতার লকতন ওয়ড়। এরা আল্লাহ্লক অস্বীকার কয়র য়কন্তু
শয়তানয়ক পূজা কয়র, অনুকরর্ কয়র। শয়তানয়ক গায়নর কর্ায় ধারর্ কয়র, লস্টয়জর
অঙ্গর্ঙ্গীয়ত, য়মউয়জক য়র্য়িওগুয়লায়ত, এলবায়মর কার্ায়র, পরয়র্র লগয়ঞ্জয়ত, মুয়খর মুয়খায়শ।
এয়নগমা লর্য়ক শুরু কয়র আয়রন লমইয়িন, ব্লযাক সাবার্, ললি লযয়পয়লন... আর কত বলব ?
তুয়ম য়ক জায়না সম্রাি য়নয়রা লরাম শহয়র আগুন লায়গয়য় য়ক করয়ছয়লন ? তার প্রাসায়দর
বযালকয়নয়ত বয়স বাাঁয়শ বাজায়চ্ছয়লন আর একিা আস্ত শহয়রর মৃতুয উপয়র্াগ করয়ছয়লন। তুয়ম
আইনস্টাইয়নর সংগীয়তর প্রয়ত দুবণলতার গল্প জায়না, য়হিলায়রর সংগীতপ্রীয়তর গল্প লকন লকউ
বয়লয়ন লতামায়ক ? লয য়হিলার লায়খ লায়খ ইহুয়দয়ক গযাস লচম্বায়র লময়র পৃয়র্বী ‘সাফ’ করয়ছয়লন
লসই সাইয়কা ললাকিাই ইহুয়দয়দর ‘রাইখ য়মউয়জক লচম্বায়র’ কাজ য়দত য়বশুদ্ধ সংগীত সৃয়ষ্ট করার
জন্য ? সুর য়নষ্পাপ? জায়নায়ক আজও জামণানীয়ত ‘নাৎসী গান’ গাইয়ল য়তন বছয়রর লজল হয় ?
য়বলাস, বযয়র্চার, মাদক য়কন্তু সঙ্গীয়তর হাত ধয়র আয়স। তুয়ম য়ক কখয়না লতামার বাবার
সাময়ন বলয়ত পারয়ব : “I want a double boom ….Together in my room” ? অর্চ
এময়িয়র্য়ত এই গান শুনয়ত শুনয়ত তুয়ম লসই গায়য়কার উিাম নাচ লদখছ, লতামার বাবাও হয়ত
লদখয়ছ, লকউ য়কছু ময়ন করয়ছ না। খুব লবয়শ লজ্জা লাগয়ল তুয়ম এক য়িয়র্য়ত লদখছ, লতামার
বাবার য়িয়র্ অন্য ঘয়র। লতামায়ক য়ক লকউ বলয়ত সাহস পায়ব : “আয়সা আমার ঘয়র, আমরা
ঘয়রর দরজা বন্ধ কয়র রাত কািাই” ? লজমস য়কন্ত বলয়ছ “চাল চায়ল আপয়ন ঘর” তুয়ম শুনছ,
সুয়রর তায়ল তায়ল মার্া দুলাচ্ছ। কত লনাংরা একিা কর্া সুের সুয়র য়গিার বায়জয়য় বলায়
লতামার কত র্াল লাগয়ছ! লতামার স্কুল পড়ুয়া লছাি লবানয়ি য়ক কখয়না লতামার সাময়ন অন্য লকান
লছয়লয়ক বলয়ত সাহস পায়ব : “আয়সা আমার শরীয়র হাত দাও, আমায়ক চুমু খাও” ? অর্চ লসই
লময়য়য়ি যখন গায়য় হলুয়দর অনুষ্ঠায়ন নায়চর তায়ল তায়ল দশিা লছয়লর য়দয়ক তায়কয়য় গাইয়ছ,
“যারা যারা িাচ য়ম িাচ য়ম, য়কস য়ম য়কস য়ম” তুয়ম খুয়শয়ত হাততায়ল য়দচ্ছ।
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তুয়ম দায়ব করয়ত পার তুয়ম শাস্ত্রীয় সংগীত লশান, এ সব গা-গরম গান লতামার র্াল লায়গ
না। তুয়ম না হয় উতয়র লগয়ল য়কন্তু লতামার র্য়বষ্যত প্রজন্ম ? আমার লবান রবীি লশায়ন সবসময়
য়কন্তু র্ায়গ্ন লশায়ন য়রহানা! তুয়ম যয়দ বাাঁয়ধ লছাি একিা গতণ কয়র অল্প পায়ন আসয়ত দাও তয়ব
লসই লছাট্ট য়ছে য়কন্তু লছাট্ট র্াকয়ব না, বড় হয়ব। লয বাাঁধ র্াঙার আওয়াজ আজ চারয়দয়ক পাওয়া
যায় তার শুরু য়কন্তু লছাট্ট একিা ফািল য়দয়য়ই।
পঞ্চায়শর দশয়ক সারা পৃয়র্বীয়ত বছয়র লয ক’িা এলবাম লবর হত, আজ শুধু বাংলায়দয়শই
তার লচয়য় লবয়শ লবর হয়। পঞ্চায়শর দশয়ক সারা পৃয়র্বীয়ত বছয়র লয ক’িা ধষণর্ হত, আজ শুধু
বাংলায়দয়শই তার লচয়য় অয়নক লবয়শ হয়।
য়শল্প-সংস্কৃয়ত অয়নক এয়গয়য়য়ছ, মানুয়ষর মানয়সকতা ? জগয়জত য়সং-এর কনসায়িণর য়িয়কি
য়বয়ক্র হয় দশ হাজার িাকায়। লসসময় কুয়ড়গ্রায়ম একিা লময়য় না লখয়ত লপয়য় গলায় দয়ড় লদয়।
এই িাকার ময়ধয য়ক লসই লময়য়িায়ক শুয়ষ খাওয়া িাকা লনই ?
প্রযুয়ক্তর কলযায়র্ সুর ছয়ড়য়য় পয়ড়য়ছ, তয়ব অসুরই লবয়শ। লয়লতকলা মানুষয়ক বন্য
কয়রয়ছ, সর্য কয়রয়ন। পযায়রস য়হলিনয়ক য়ক লতামার সর্য ময়ন হয় ? মযায়িানায়ক ? য়েিয়ন
য়স্পয়াসণ ? লতামার র্াই এটন জয়নর অনুকরয়র্ চমৎকার গাইয়ত পায়র, লস লয শুধু গানই য়নয়য়য়ছ
লযৌনার্যাস লনয়য়ন য়কর্ায়ব য়নয়শ্চত হয়ল ?
তুয়ম বলয়ত পার এগুয়লা বায়র্য়জযকধারার গান। য়কন্তু একিা য়জয়নয়সর বায়র্য়জযকীকরর্
কখন হয় ? যখন তা অয়নক মানুষ লকয়ন। “লসানা বন্ধু তুই আমায়র লর্াাঁতা দা য়দয়া কাইিযালা”
িাইয়পর গান শুয়ন আর য়র্য়িও লদয়খ বতয়র হয় ঐ সব নরপশু, যারা য়তন বছয়রর বাচ্চায়কও
লরহাই লদয় না। আমরা মুখ ফুয়ি কখয়না এয়দর বাাঁধা য়দইয়ন। এই লনাংরা গান-য়মউয়জক
য়র্য়িওগুয়লা আমায়দর লদয়শ বতয়র হয়চ্ছ, মানুষ য়কনয়ছ, নষ্ট হয়চ্ছ এর দায় লতা আমায়দর সুশীল
সঙ্গীয়তর উপয়রও বতণায়, তাই নয় য়ক ?
তুয়ম হয়য়তা বলয়ত পার রাগ বর্রবীর তবলার লবাল শুয়ন লতামার আয়ত্মক উন্নয়ত হয়। য়কন্তু
আমার লয লসই লবায়লর সায়র্ একজন নাচয়নওয়ালীর লকামর দুলায়না লদখয়ত ইয়চ্ছ কয়র।
সিাহখায়নক পর লসই লকামর ধয়র লদখয়ত ইয়চ্ছ কয়র। আর এই সমায়জ আমার মত ললাকই লয
লবয়শ। য়বশ্বাস করয়ল না ? সুনীয়লর ‘লসই সময়’ পয়ড় লদখ − আমায়দর আজয়কর সমায়জর
সুপারস্টার বাঈজীয়দর উদ্ভব য়কর্ায়ব হল।
তুয়ম যয়দ ধমণগুয়লার নষ্ট হবার ধরর্িা লখয়াল কয়র তাহয়ল লদখয়ব − য়হন্দুয়দর লখালকরতাল য়দয়য় কীতণন, য়খ্রস্টানয়দর য়পয়ায়না-য়গিার য়দয়য় য়ক্রসমাস কযারল আর বাউলয়দর লঢাললদাতারা য়দয়য় মুয়শণদী গান সবগুয়লায়তই সঙ্গত-সহ-সঙ্গীতয়ক উপাসনার মযণাদা লদয়া হয়য়য়ছ।
আমরা এখন গায়নর সুয়র য়মলাদ কয়র। বাদযযন্ত্র লয হারাম এই লবাধিা আমায়দর য়র্তর লর্য়ক
চয়ল লগয়ল আমায়দর মসয়জদগুয়লায়ত লদখয়ব বাাঁয়শ বায়জয়য় িাকয়ছ য়কংবা হারয়মায়নয়াম বায়জয়য়
য়মলাদ। ওরা য়ক বলয়ব জায়না ? আমরা লতা খারাপ য়কছু করয়ছ না, আল্লাহ্র গুর্গান করয়ছ।
এর্ায়বই সংগীয়তর মাধযয়ম ইবাদায়ত আল্লাহ্র উপাসনায়ক সয়রয়য় প্রয়বশ কয়র প্রবৃয়ে পূজা।
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আল্লাহ্ যা সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন তার লকান য়কছুই শতর্াগ মে নয়। সুর-বাদযযয়ন্ত্ররও র্াল য়দক
আয়ছ, লযমন তা আমায়দর র্াললাগার একিা আয়বশ লদয়। য়কন্তু এিা আমায়দর য়বশ্বাস লয,
ইসলায়মর য়নয়ষদ্ধ করা য়জয়নসগুয়লা আমায়দর যতিুকু র্াল কয়র, তারয়চয়য় খারাপ কয়র অয়নক
লবয়শ। আর লসজন্যই আমায়দর বৃহের র্ালর কর্া য়চন্তা কয়র আল্লাহ্ সুবহানাহু আমায়দর লসিা
য়নয়ষধ কয়রয়ছন। তুয়ম হয়য়তা লসই লের্ীর ময়ধয পড়না বাদযযন্ত্র যায়দর পশুর লের্ীয়ত নায়ময়য়
লদয়। য়কন্তু একবার যখন লকান য়জয়নস য়নয়ষদ্ধ হয় তখন তা পুয়রা মানব জায়তর জন্যই হয় −
লকান বযয়ক্ত য়বয়শয়ষর জন্য তার অনুময়ত র্ায়ক না। লকান মানুষই ইসলায়ম য়নয়ম-নীয়তর উয়ধ্বণ
নয়। লবয়শ র্াগ মানুয়ষর লক্ষয়ি সুর আর ধমণ একসায়র্ চয়ল না। তারা ইসলামিায়ক লছয়ড় য়দয়য়
আয়স্ত আয়স্ত অধয়মণর পয়র্ই চয়ল যায়। কখয়না গায়নর আসর লর্য়ক উয়ি য়গয়য় নামায পড়য়ত
লদয়খছ কাউয়ক ? য়শল্পীয়দর ? লোতায়দর ?
তুয়ম র্াবয়ত পার লকন তুয়ম অন্যয়দর আত্ময়নয়ন্ত্রয়র্র অর্ায়ব শায়স্ত পায়ব ? এিাই লতা
ইসলাম। তুয়ম লতামার র্াল লাগায়ক আল্লাহ্র র্াল লাগার কায়ছ সাঁয়প য়দয়ল। লতামার ইয়চ্ছয়ক
তাাঁর ইয়চ্ছর অধীন কয়র য়দয়ল। তুয়ম এই আশায় বুক বাাঁধয়ল যা তুয়ম লছয়ড়ছ তার লচয়য় বহুগুয়র্
তুয়ম লফরত পায়ব। এয়কই বয়ল আত্মসমপণর্ অর্ণাৎ ইসলাম।
গান লশানা ইসলায়ম একদম হারাম তা বলা যায়ব না। মা য়শশুয়ক গান লগয়য় ঘুম পাড়ায়ত
পায়র। স্ত্রী র্ালয়বয়স স্বামীয়ক গান লশানায়ব তায়ত লদায়ষর য়কছু লনই। ঈদ-য়বয়য় ইতযায়দ পরয়ব
লছািরা গান লগয়ত পায়র যায়ত লনাংরা কর্া র্াকয়ব না, খুব লবয়শ বাজনা র্াকয়ব না।
য়কন্তু আমায়দর লয কর্ািা ময়ন রাখয়ত হয়ব, মানুষয়ক লদয়া সৃজনশীলতা আল্লাহ্র অয়নক
বড় দান। এ য়দয়য় পরমার্ু য়বদুযৎ বতয়র হয়য়য়ছ বয়ি, য়হয়রায়শমা-নাগাসায়কও য়কন্তু এরই অবদান।
লমাজায়িণর সৃজনশীলতায় কার য়ক উপকার হয়য়য়ছ জায়ন না, ইবনুল কাইয়য়য়মর ললখা পয়ড় অয়নক
মানুষ তায়দর য়বশ্বাস রক্ষা করয়ত লপয়রয়ছ। লয সৃজনশীলতা ধ্বংয়সর পর্ খুয়ল লদয় তায়ক আমরা
চাই না। লয য়শয়ল্পর পয়রর্াম একিা কলযার্ আর শত অকলযার্ তা লর্য়ক দূয়র র্াকাই র্াল।
মৃতুযযন্ত্রর্ায় কাতর ললাকয়িয়ক য়জয়জ্ঞস কয়র লদখ লতা, লস কনসায়িণ যায়ব য়কনা ? আমরা
সবাই য়কন্তু য়দনয়ক য়দন মৃতুযর য়দয়ক এগুয়চ্ছ। ওর সময় হয়য় এল বয়ল। আর আমায়দরিা আমরা
জায়ন না। যয়দ মরর্য়ক সয়তয মান, তয়ব এমন য়কছু কর যা মরয়র্র পয়রও কায়জ আসয়ব।
লসগুয়লা করয়ত লগয়ল লদখয়ব সময় কত কম। সময় আসয়লই কম।

লসামবার, ৫ জুমাদাল উলা, ১৪৩১ য়হজয়র
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এত সুর আর এত গান

১.
“ঘুম ঘুম চাাঁদ য়েয়কয়ময়ক তারা, এই মায়াবী রাত
আয়সয়ন লতা বুয়ে আর জীবয়ন আমার...”
আয়জা স্পষ্ট ময়ন পয়ড় আমার মা আমায়ক বায়লয়শ শুইয়য় মৃদুর্ায়ব লদাল য়দয়চ্ছন আর গান
গাইয়ছন। অর্বা যয়শায়রর লকান এক শীয়তর সকায়লর কর্া। নরম য়বছানায় তয়তায়ধক নরম
লরায়দ শুয়য় আয়ছ ; কায়ন র্াসয়ছ যীশু দায়সর গান “নাম শকুন্তলা তার...”। এর পয়র বড় হয়ত
লাগলাম। য়রক্সার্াড়া বাাঁয়চয়য় কতজন কত য়ক লকয়ন − আয়ম য়কনতাম গান। য়নয়াজ মুহাম্মদ
লচৌধুয়র, কুমার শানুর ‘পপ’ য়হয়ে, য়রয়ক মায়িণয়নর ‘মায়রয়া’ বা লায়ক আয়লর ‘য়সফার’। উিয়ত
বয়স − য়নয়জর র্াললাগার উপর দয়ন্ি লঘারাত স্কুয়ল আধুয়নক হয়ত পারলাম য়কনা, বন্ধুয়দর সায়র্
তাল য়মলায়ত পারলাম য়কনা লস লবাধ।
আয়রা বড় হলাম − পুরয়না বাংলা গান, রবীি, নজরুল, উদুণ গজল, ক্লায়সকাল আর লসয়ম
ক্লায়সয়ক য়নয়জর স্বকীয়তা খুাঁয়জ লপলাম। র্াল লাগত এ. আর. রহমান আর জীবনমুখী। পাশ্চাতয
আমায় লবয়শ িায়নয়ন। বড় লজার কায়ন্ি সংস, লিনর্ার য়ক ললায়বা। গান লশানার সময় য়বচার
করয়ল আমায়ক লকউ লিক্কা য়দয়ত পারত না। গাইতামও না, বাজাতামও না, লকবলই শুনতাম ;
নামায, কুরআন পড়া, লখলা আর ক্লায়স র্াকার সময়িুকু বাদ য়দয়ল বায়ক প্রায় পুয়রা সময়িায়তই
গান শুনতাম। পড়য়ত বসয়ল লতা বয়িই, ঘুমায়নার সময়, ঘয়র যতক্ষর্ র্াকতাম গানও চলয়ত
র্াকত কয়ম্পউিায়র। অয়নক িাকা য়দয়য় শখ কয়র য়কয়নয়ছলাম এময়পয়ি লেয়ার ; সাইয়কয়ল চয়ড়
র্ায়সণয়ি যায়চ্ছ − কায়ন লগাাঁজা গায়নর তুয়লা। র্ায়র অহংকার কয়র বলতাম : আমার কায়ছ য়িশ
য়গগাবাইি গান আয়ছ − সব আমার শুয়ন শুয়ন বাছাই করা গান!
এিা লস সময়য়র কর্া যখন আচার-অনুষ্ঠায়নই আমার ইসলাম সীয়মত হয়য় য়ছল। পয়র যখন
ইসলায়মর স্বরূপ য়নয়য় য়কছুিা পড়ায়শানা শুরু করলাম তখন প্রর্ম আয়ম আমার জীবন পয়রবযি
কয়র র্াকা সঙ্গীত নামক য়শল্পয়ির সমস্যাগুয়লা অনুর্ব করয়ত লাগলাম − য়বষাক্ত সব সমস্যা।
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২.
ইসলায়মর য়শক্ষা অনুযায়ী সবয়চয়য় বড় গুনাহ হল য়শকণ, অর্ণাৎ আল্লাহ্র গুর্াবলী, ববয়শষ্টয
ও অয়ধকায়রর র্াগ অন্য কাউয়ক লদয়া। সুয়ফয়দর তর্াকয়র্ত মরমী গান হল এই য়শয়কণর আড্ডা।
লযই লালন শায়হর নায়ম আমরা এক লঢাক পায়ন লবয়শ খাই লসই লালন সাাঁই প্রচার কয়র লগয়ছ :
“লযয়হয়তা মুরয়শদ, লসয়হয়তা রসূল / এই দুইয়য় লনই লকান র্ুল
মুরয়শদ লখাদা র্াবয়ল যুদা / তুই পড়য়ব পযায়চ।”
অর্চ ইসলাম আমায়দর য়শয়খয়য়য়ছ “আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত লকান উপাস্য লনই এবং মুহাম্মদ
আল্লাহ্র দাস ও বাতণাবাহক”। আল্লাহ্ ও তার রসুল মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
কখয়নাই এক নয় বরং দু’লিা সম্পুর্ণ দু’য়ি য়র্ন্ন সো এবং তায়দর ময়ধয প্রর্ু-দাস সম্পকণ ছাড়া
অন্য য়কছু লনই।
বাউল শাহ আব্দুল কয়রম বয়ায়তর একিা গান হল “শুধু কায়লর ললখায় আয়লম হয় না মন লর/ কানা অজানা লক লয না জায়ন/
আল্লাহ্ নায়ব আদম ছয়ব /এক সূয়ত বাাঁধা য়তন জয়ন”
এ গান লালয়নর য়দ্বত্ববাদয়ক ছায়ড়য়য় য়িত্ববায়দ এয়স লিয়কয়ছ।
য়বষয়বস্তুর য়দক য়দয়য় গায়নর প্রধান অবলম্বন ‘র্ালবাসা’। র্ালবাসার আয়তশয়যয প্রায়ই
র্ালবাসার বস্তুয়িয়ক আল্লাহ্র জায়গায় বয়সয়য় লদয়া হয়, লহাক লস মানুষ য়কংবা লদশ। “প্রর্মত
আয়ম লতামায়ক চাই ... লশষ পযণন্ত লতামায়ক চাই” − লকার্াও য়কন্তু আল্লাহ্র লকান অংশ লনই,
খায়ল ‘লতামায়কই’ - এর জয়জয়কার। লকউ র্াবয়ত পায়র এই ‘তুয়ম’ লতা আল্লাহ্ও হয়ত পায়র।
য়কন্তু সুমন আল্লাহ্র কর্া লর্য়ব এই গান বাাঁয়ধনয়ন, এ গান যারা গায় আর লশায়ন তারা আর যাই
লহাক আল্লাহ্লক খুয়শ করয়ত এ গান লশায়ন না।
“ও আমার লদয়শর মায়ি, লতামার পয়র লিকাই মার্া” − আমায়দর অয়নয়করই খুব য়প্রয়
একিা লদশাত্ময়বাধক গান। লদশাত্ময়বাধ মানুয়ষর প্রকৃয়তজাত একয়ি য়বষয়, এিা মানুয়ষর ময়ধয
র্াকয়ব তাই কাময। য়কন্তু তাই বয়ল লদয়শর মায়িয়ত কপাল লিকায়ত হয়ব লকন ? গানিায় সয়ম্বাধন
করা হয়য়য়ছ কায়ক ? মায়িয়ক। এিা য়িক আমরা মায়ির উপর য়সজদা কয়র, য়কন্তু লস জন্য লদয়শর
মায়ি শতণ নয়, লগািা পৃয়র্বীর মায়িয়ত য়সজদা করা যায়। য়সজদা কাপয়ড়র উপর করা যায়,
মায়বণয়লর উপর করা যায় ; আল্লাহ্লক উয়িশ্য করয়ল পয়বি লয লকান য়কছুর উপরই য়সজদা করা
যায়। গানিায়ত “লতামার পয়র লিকাই মার্া” না হয়য় “লতামার লকায়ল রায়খ মার্া” হয়ত পারত।
য়কন্তু রয়বিাকুর তা ললয়খনয়ন। লকন ললয়খনয়ন ?
এই গানিা ‘বয়ে মাতরম’ যুয়গর লযখায়ন মা/য়দবী/য়দশ একিা আয়রকিার সায়র্ য়ময়শয়য়
মানুষয়ক তাাঁয়তয়য় লদয়া হয়য়য়ছল। আনেময়ির প্রর্ম সংস্করয়র্ ইংয়রজ তাড়ায়নার কর্া র্াকয়লও
য়েয়িশ প্রর্ুর দাপয়ি পয়রর সংস্করর্গুয়লায়তই ইংয়রয়জর জায়গায় যবন তর্া মুসয়লম তাড়ায়ত
কলকাতার বাবুয়দর উদ্বুদ্ধ করা হয়। বয়েম লযখায়ন ‘বেনা’ বয়ল লর্য়ম য়গয়য়য়ছয়লন, লসখায়ন
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রয়ববাবু য়কর্ায়ব উপাসনা করা যায় তাই এ গায়ন লগয়য় লগয়ছন। এখয়না য়বশ্বাস হয়চ্ছ না ? আচ্ছা
পয়রর লাইনগুয়লাও পড়ুন :
“তুয়ম য়ময়শছ লমার লদয়হর সয়ন, তুয়ম য়ময়লছ লমার প্রায়র্ ময়ন,
লতামার ঐ শ্যামলবরন লকামল মূয়তণ ময়মণ গাাঁর্া।”
য়শয়কণর আয়রকয়ি অফুরন্ত র্ান্িার হল য়হয়ে গান। চলয়ত পয়র্ মুফয়ত লশানা গানগুলার
ময়ধয আয়ম লয পয়রমার্ য়শয়কণর লখাাঁজ পাই তায়ত বয়লউয়ির লমাি য়শকণ উৎপাদয়নর কর্া
র্াবয়তও র্য় লায়গ। “তুয়ে রাবয়স য়র্ য়জয়াদা র্ায়রাসা য়কয়া” বা “ইয়া আয়ল, মদদ আয়ল”
িাইয়পর চিুল গায়ন লতা য়শকণ আয়ছই, লবায়ম্ব ছয়বর ‘তুয়হ লর’ - এর মত কায়লােীর্ণ গায়নও ‘মওত
ঔর য়জয়েয়গ লতয়র হায়তা লম লদ য়দয়া লর’ বয়ল য়নয়জর লপ্রয়মকার হায়ত অবলীলায় আল্লাহ্র
ক্ষমতা য়দয়য় লদয়া হয়য়য়ছ।
লতা-য়কয়শায়রর একিা গান আমার খুব য়প্রয় য়ছল এর অসাধারর্ সুয়রর কারয়র্ :
“কারর্ায়ি বাদালয়ত লরয়হ সায়র রাত হাম, আপ য়ক কাসাম... আপ য়ক কাসাম”
অর্চ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কায়রা নায়ম শপর্ করা হারাম, তা য়শয়কণর অন্তর্ুণক্ত। এই য়শকণ এত
র্য়াবহ একিা পাপ যার সম্পয়কণ আল্লাহ্ বয়লয়ছন :
“য়নশ্চয়ই আল্লাহ্ তাাঁর সায়র্ অংশী স্থাপনয়ক ক্ষমা কয়রন না য়কন্তু য়তয়ন এর লচয়য় লছাি
(পাপ) যায়ক খুয়শ ক্ষমা কয়রন” ১
৩.
আধযায়ত্মক গানগুয়লার আয়রকয়ি র্য়াবহ সমস্যা হল এগুয়লায়ত ইসলায়মর লমৌয়লক
য়বশ্বায়সর পয়রপন্থী অয়নক আদশণ প্রচার কয়র র্ায়ক। লযমন “এই লয দুয়নয়া য়কয়সর লায়গয়া এত
যয়ে বানাইয়ায়ছন সাাঁই” − গানয়ির পরয়ত পরয়ত কুফয়র মতবাদ ছয়ড়য়য় আয়ছ। আল্লাহ্ জ্বীন
এবং মানুষয়ক লয তাাঁর ইবাদায়তর উয়িয়শ্য সৃয়ষ্ট করা হয়য়য়ছ − এই সতযিায়ক প্রতযাখযান করা
হয়য়য়ছ য়বয়র্ন্ন য়বভ্রান্ত দশণয়নর সাহায়যয। “লযময়ন নাচাও লতময়ন নায়চ, পুতুয়লর য়ক লদাষ” − এই
য়চন্তাধারা মানুয়ষর কমণফল ও পরপায়র জবাবয়দহীতার মূয়ল কুিারাঘাত কয়র। “তুয়ম লবয়হশ্ত তুয়ম
লদাযখ তুয়ম র্াল-মে” − এই দশণন সবয়কছুয়তই আল্লাহ্র অয়স্তত্ব খুাঁয়জ লপয়য় প্রকারান্তয়র
আল্লাহ্র অয়স্তত্বয়কই অস্বীকার কয়র। রয়ববাবুও এ ধারর্া প্রচার কয়র লগয়ছন এমন এক গায়ন যা
আমায়দর কায়ছ খুব য়নরীহ ময়ন হয় : “আমরা সবাই রাজা আমায়দর এই রাজার রাজয়ত্ব, নইয়ল
লমায়দর রাজার সয়ন য়মলয়বা য়ক শয়ে ”। রবীিনায়র্র পূজার গান আর নজরুয়লর শামা সংগীত
বাদ য়দয়লও আমরা খুব র্ালয়বয়স শুয়ন এমন অয়নক রবীিসংগীত এবং নজরুলগীয়তয়ত র্ূয়র
র্ূয়র য়শকণ আর কুফর ছয়ড়য়য় আয়ছ।
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“তায়র এক জনয়ম র্ালয়বয়স র্রয়ব না মন র্রয়ব না” বাংলার য়সয়নমার খুব জনয়প্রয় এই
গায়ন খুব স্পষ্টর্ায়বই য়হন্দু-লবৌদ্ধ দশণয়নর জন্মান্তরবাদ প্রচার করা হয়য়য়ছ।
কাউয়ক যয়দ বলা হয় “লতামার বাবা খুব য়নষ্ঠুর, ময়ন লকান দয়া-মায়া লনই”, তাহয়ল লতয়ড়ফুাঁয়ড় মারয়ত না লগয়লও ময়ন বযর্া য়ক লস পায়বনা ? আমরা দায়ব কয়র আমরা মুসয়লম অর্চ
পবনদাস বাউয়লর গান শুয়ন-শুনাই :“য়দন-দুয়নয়ার মায়লক লখাদা, য়দল য়ক দয়া হয় না ? লতামার
য়দলয়ক দয়া হয় না ?” উদার মুসয়লম হয়ত য়গয়য় আল্লাহ্লক আর কত অপমান করব আমরা ?
আল্লাহ্র দয়া আয়ছ বয়লই আমরা এ ধরয়নর গান গাইবার পয়রও য়তয়ন এ পৃয়র্বীয়ত আমায়দর
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ কয়র য়দয়চ্ছন না।
আমরা য়নেয়দন লয গানগুয়লা শুনয়ছ তার য়শকণ আর কুফয়রর তায়লকা করয়ত লগয়ল
য়পএইচয়ি করা লাগয়ব। আসয়ল ইসলায়মর লমৌয়লক য়জয়নসগুয়লা সম্পয়কণ আমায়দর জ্ঞান খুবই
কম। লস জ্ঞান র্াকয়ল এই গানগুয়লার ইসলাময়বধ্বংসী রূপ আমায়দর লচায়খ পড়ত।
৪.
অয়নয়ক যুয়ক্ত লদখায়ত পায়র গায়ক লতা আর ঐ অয়র্ণ গাইয়ছন না। আমরা মুয়খর কর্ায়
মানুষয়ক য়বচার কয়র, তার ময়ন য়ক আয়ছ লসই খবর লনয়া দুরুহ কাজ। লকউ যয়দ আমায়দর
প্রধানমন্ত্রীয়ক উয়িশ্য কয়র লনাংরা র্াষায় তায়ক অপমান কয়র একিা গান গায় তয়ব লস চাপায়তর
লকাপ না লখয়লও লায়ির বায়ড় লয খায়ব তা য়নয়শ্চত এবং তার “আয়ম লতা আসয়ল এিা ‘য়মন’
কয়রয়ন” − এ জাতীয় লকান অজুহাতই লধায়প য়িকয়বনা। ময়ন যয়দ র্াল লর্য়কই র্ায়ক তয়ব মুয়খ
খারাপ লকন বলা ?
আয়ম য়নয়জই দায়ব করতাম লয আয়ম লতা আর য়হয়ে বুয়ে না, য়শকণওয়ালা গান শুনয়ল
আমার লকন পাপ হয়ব। যয়দ লকান উদুণ না জানা মানুষ সারায়দন “পাক সার জয়মন সাদ বাদ”
শুয়ন এবং লজার র্লুযয়ম অন্যয়দরও লশানায় তয়ব লস য়িক য়ক জায়তর বাঙ্গালী তা য়বয়বচয। লতময়ন
গান লর্য়ক যয়দ লকউ য়শকণ-কুফয়র য়শক্ষা না য়নয়য়ও র্ায়ক বা য়শকণ/কুফয়রর য়নয়ত না কয়রও র্ায়ক
তবুও লস আয়খয়র য়কর্ায়ব আল্লাহ্র কায়ছ পার পায়ব তা র্াবার য়বষয়। কারর্ আবু হুরাইরা লর্য়ক
বয়র্ণত আয়ছ লয রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লন :

একজন মানুষ না বুয়েই এমন একিা কর্া লফলয়ত পায়র যার কারয়র্ লস আগুয়নর এতিাই
লর্তয়র চয়ল যায়ব যতিা দূরত্ব পূবণ আর পয়শ্চয়মর। ২
আমরা লচাখ বন্ধ কয়র রাখয়তই পায়র য়কন্তু তার মায়ন এই না লয তাহয়ল সমস্যািা চয়ল
যায়ব। আমরা লকান য়কছুয়ক য়শকণ আর কুফর বয়ল য়চনয়ত পারয়ছ না মায়ন এই নয় লয লসিা য়শকণ
বা কুফর নয়। আর শয়তায়নর পদ্ধয়ত এিাই লয লস খারাপ য়জয়নসগুয়লায়ক আমায়দর সাময়ন
সুয়শায়র্ত কয়র লতায়ল। আমরা লদয়খও লদয়খ না, শুয়নও শুয়ন না − অন্য লকউ র্ুলিায়ক আঙুল
তুয়ল লদয়খয়য় য়দয়ল লগাস্বা কয়র।
২
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৫.
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) র্য়বষ্যদ্বার্ী কয়রয়ছয়লন:
“আমার উম্মায়তর ময়ধয য়নশ্চয়ই এমন য়কছু মানুষ আসয়ব যারা বযয়র্চার, লরশয়ম কাপড়,
মদ ও বাদযযন্ত্রয়ক হালাল ময়ন করয়ব” ৩
বাদযযন্ত্র শুধু য়নয়ষদ্ধই নয়, লকান মািার য়নয়ষদ্ধ তা এ হায়দস লর্য়ক লবশ লবাো যায়। আয়রা
লবয়শ লবাো যায় এ র্য়বষ্যদ্বার্ী কতিা সয়তয। মহান আল্লাহ্ বয়লয়ছন:
“আর মানুয়ষর মধয লর্য়ক অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পর্ লর্য়ক (মানুষয়ক) য়বভ্রান্ত করার জন্য
অসার বাকয ক্রয় কয়র এবং তারা আল্লাহ্র প্রদয়শণত পর্য়ক িাট্টা-য়বদ্রুপ কয়র ; তায়দরই জন্য
রয়য়য়ছ অবমাননাকর শায়স্ত।” ৪
এই ‘অসার বাকয’ - এর ময়ধয লয গান-বাজনা অন্তগণত তা অয়ধকাংশ মুফাসয়সর একমত।
লখয়াল করয়ল লদখা যায় এখায়ন আল্লাহ্ র্য়ংকর বা মমণন্তুদ শায়স্তর কর্া বয়লনয়ন, বয়লয়ছন
অবমাননাকর শায়স্ত। সারা পৃয়র্বীয়ত মুসয়লমরা সঙ্গীত সাধনায় মে র্াকয়ত য়গয়য় য়নয়জয়দর উপর
লািনা-গঞ্জনা আর অপমায়নর শায়স্ত চায়পয়য় য়নয়য়য়ছ।
য়নয়জর অয়র্জ্ঞতা লর্য়ক বলয়ছ, গান লশানা লছয়ড় লদয়ািা লবশ কষ্টসাধয বযাপার। য়কন্তু
একজন মুসয়লয়মর য়শকণ-কুফয়র র্য়তণ গায়নর সায়র্ লকান আয়পাস র্াকয়ত পায়র না। বাজনা আয়ছ
এমন গান লশানা ইসলাম সম্মত নয়, একর্া আমায়দর স্বীকার কয়র য়নয়ত হয়ব। আমায়দর লময়ন
য়নয়ত হয়ব য়মউয়জক শুয়ন আমরা পাপ করয়ছ, নয়য়তা রসুয়লর র্য়বষ্যদ্বার্ী করা দয়ল আমরা পয়ড়
যাব। আর যয়দ আমরা লময়ন লনই এিা পাপ তয়ব লসিা ছাড়ার একিা লচষ্টা আমায়দর ময়ন ময়ন
র্াকয়ব। নয়য়তা লকানয়দনই গান বন্ধ কয়র য়মশায়রর কয়ন্ির কুরআন য়কংবা ইউসুফ এয়স্টয়সর
একিা ললকচার লশানার সুয়যাগ আমায়দর হয়ব না।
আয়ম আয়স্ত আয়স্ত গান লশানা কয়ময়য় হায়জ্ব য়গয়য় আল্লাহ্লক অনুয়রাধ কয়রয়ছলাম, য়তয়ন লযন
আমায়ক গান লর্য়ক মুয়ক্ত লদন। হাজ্ব লর্য়ক য়ফয়র এয়স লদখলাম লযই আয়ম গান লশানা ছাড়া
একিা য়দনও কািাইয়ন লসই আমার ময়ধয গান লশানার লকান ইয়চ্ছই জায়গনা। এজন্য আয়ম বয়ল
আয়ম গান ছায়ড়য়ন, গানই আমায়ক লছয়ড় চয়ল লগয়ছ।
আমায়ক লছািয়বলায় মা বলত : আজ র্াল কয়র পড়, পরীক্ষা লশষ কয়র কাল লর্য়ক যত
খুয়শ লখলয়ব। আয়ম দশ য়দন লখলব বয়ল একয়দয়নর লখলা তুয়ল রাখতাম। আয়ম অনন্তকাল ধয়র
অজাগয়তক অদ্ভুত সুের সব সুর শুনব বয়ল লয ক’িা য়দন বাাঁয়চ লস ক’িা য়দন যয়দ বাজনাওয়ালা
গান না শুয়ন কায়িয়য় লদই তাহয়ল য়ক খুব লবাকায়মা করা হয়ব ?

শয়নবার, ৩ জুমাদাল উলা, ১৪৩১ য়হজয়র
৩
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আয়ম লকান পয়র্ লয চয়ল
য়হন্দু পুরায়র্ একিা কর্া আয়ছ : “যত মত তত পর্”। এ লস্বচ্ছাচায়রতা অবশ্য ইসলায়ম
চয়ল না। আর চলয়বই বা য়কর্ায়ব ? আমায়দর লতা আর গন্িায় গন্িায় লদব-লদবী লনই ; আমায়দর
প্রর্ু একজন − আল্লাহ্, য়তয়নই সৃয়ষ্টকতণা, প্রয়তপালনকারী এবং য়তয়নই আমায়দর য়বধানদাতা।
সুতরাং ইসলায়মর পর্ একিাই এবং লস সরল পয়র্র লখাাঁজ স্বয়ং আল্লাহ্ য়দয়য়য়ছন তার রসুয়লর
মাধযয়ম। য়কন্তু আমায়দর যায়দর ইসলায়মর জ্ঞান তত গর্ীর নয়, তাাঁরা প্রায়ই পযাাঁয়চ পয়ড় যান লয
সয়িক পর্ লকানয়ি ? কারর্ বতণমান সময়য় প্রচয়লত লযসব দল ইসলায়মর য়দয়ক িায়ক তারা সবাই
কুরআন এবং হায়দয়সর কর্া বয়ল বলয়ব, আমরাই হয়চ্ছ একমাি সয়িক দল। তাহয়ল আমরা য়িক
দল য়চনব য়কর্ায়ব ?
ইসলায়মক জ্ঞান
ধয়র লকউ বাজায়র লগল িয়ময়িা য়কনয়ত। লস য়দ্বগুর্ দাম য়দয়য় লদয়শ িয়ময়িা য়কয়ন এয়ন
লদখল রান্নার সময় য়সদ্ধ হয় না য়কন্তু তাড়াতায়ড় পাঁয়চ যায়চ্ছ। এখন লস যয়দ কখয়না গ্রায়ম য়গয়য়
লদয়শ িয়ময়িা লদখয়তা, লসিা কখন পায়ক এবং লপয়ক য়ক রঙ হয় তা জানত তয়ব য়কন্তু লস
কযালয়সয়াম কাবণাইি য়দয়য় পাকায়না হাইয়েি আর লদয়শ িয়ময়িার ময়ধয পার্ণকয করয়ত পারয়তা,
লবাকার মত িয়ক আসত না। আসল এবং নকয়লর ময়ধয পার্ণকয কয়র লদয় ‘জ্ঞান’।
আমরা যয়দ সয়তয য়বশ্বাস কয়র, এ পৃয়র্বীয়ত আমায়দর অবস্থান খুব অল্প সময়য়র জন্য এবং
এই স্বল্প সময়য় আমরা যা করব তার ফল আমরা অসীম সময় ধয়র লর্াগ করব, তয়ব এই অল্প
সময়িুকুয়ক আসয়ল আমায়দর লসইর্ায়ব খরচ করা উয়চত। অসীম সময়য় আমরা র্াল র্াকব য়কনা
তা য়নর্ণর করয়ছ, আমরা ইসলাম য়িক র্ায়ব মানয়ছ য়কনা তার উপর। আর ইসলাম য়িকর্ায়ব
মানার জন্য তা জানার লকান য়বকল্প লনই এবং আমায়দর লসই য়িকিা জানার জন্য যতিুকু কষ্ট
করা দরকার তা করয়ত হয়ব। আয়ম লযমন সায়ড় য়তন বছর বয়য়স স্কুয়ল র্য়তণ হবার পর লর্য়ক
য়বশ্বয়বদযালয় পাস কয়র লবর হওয়া − এই য়বশ বছর পড়ায়শানা কয়রয়ছ লযন বায়ক জীবন যায়ত
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র্াল লখয়ত পায়র, পড়য়ত পায়র লস জন্য। য়কন্তু লয ধায়ম অনন্তকাল র্াকয়ত হয়ব লসখায়নর খাওয়াপড়ার জন্য কতিুকু পড়ায়শানা কয়রয়ছ ? এ প্রশ্নিা য়নয়জর য়বয়বয়কর কায়ছ সবারই করা উয়চত।
জ্ঞায়নর উৎস
ইসলায়মর বযাপায়র য়কছু জানয়ত আমরা য়ফয়র যাব আল্লাহ্ ও তার রসুয়লর য়দয়ক এবং
সবসময় আমরা “আমায়দর যা ময়ন হয়” অর্বা “যা র্াবয়ত র্াল লায়গ” − তা লর্য়ক লবাঁয়চ
র্াকব। এখন প্রশ্ন ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত ইলম বা জ্ঞান য়ক ? ইমাম ইবনুল কায়য়যম (রয়হমাহুল্লাহ)
চমৎকারর্ায়ব সংজ্ঞা য়দয়য়য়ছন : ইলম হল − যা আল্লাহ্ বয়লয়ছন ; রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন এবং যা তাাঁর সাহায়বরা বয়লয়ছন।
আল্লাহ্র কুরআন এবং রসুয়লর সুন্নাহ্র বাইয়র অন্য লকার্াও − কাশ্ফ্, ইলহাম, স্বপ্ন,
য়বয়বক, দাশণয়নক ‘তত্ত্ব’, ‘বাদ’ বা ‘ইজম’ ইতযায়দয়ত যয়দ লকউ জ্ঞান লপয়ত ছুয়ি যায় তয়ব তার
পর্ হারায়নার সমূহ সিাবনা আয়ছ।
সবণজ্ঞানী আল্লাহ্ সুবহানাহুর বার্ী আল- কুরআন সয়েহাতীতর্ায়ব অভ্রান্ত। পৃয়র্বীর সব
বইয়য়র শুরুয়ত ললখক আপন ত্রুয়ি স্বীকার কয়র লনন, ছাপাখানার র্ূতয়ক ক্ষমা কয়র য়দয়ত বয়লন।
য়কন্তু আল- কুরআন এমন এক বই যা শুরুই হয়য়য়ছ এই লঘাষর্া য়দয়য় লয এয়ত লকান র্ুল লনই।
প্রায় পয়নরশ বছর হয়ত চলল − লকান ধমণতত্ত্বয়বদ, য়বজ্ঞানী, দাশণয়নক, আইনয়বদ, সমাজয়বজ্ঞানী,
ঐয়তহায়সক, ছােয়সক, র্াষায়বদ লকউই এ য়কতায়ব লকান র্ুল ধরয়ত পায়রয়ন। তর্যয়বভ্রাি লতা
দূয়রর কর্া − মুেয়নরও র্ুল ধরয়ত পায়রয়ন। সারা পৃয়র্বীর সব কুরআন একই কুরআয়নর
প্রয়তয়লয়প, তাইয়তা তা অয়বকৃত-য়নখুাঁত, মানুয়ষর মগয়জ যা ছাপা হরয়ফও তাই!
মুহম্মদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়ছয়লন য়নরক্ষর, পৃয়র্বীর লকান য়শক্ষয়কর কায়ছ
য়তয়ন য়কছু লশয়খনয়ন, লকান মানুয়ষর ময়স্তষ্কপ্রসূত দশণন তায়ক প্রর্ায়বত করয়ত পায়রয়ন। তার
একমাি য়শক্ষক মহান আল্লাহ্। কখয়না সরাসয়র আবার কখয়না য়জবরাইল আয়ময়নর মাধযয়ম
সবণজ্ঞানী আল্লাহ্ জ্ঞান য়শক্ষা য়দয়য়য়ছন সবণয়েষ্ঠ মানুষয়ক। য়বশুদ্ধ এবং ত্রুয়িহীন জ্ঞান। রসুয়লর
য়শক্ষা পয়রপূর্ণ, তা সকল যুয়গ, সকল পয়রয়স্থয়তয়ত সকল মানুয়ষর ইহকাল ও পরকায়ল মুয়ক্তর
জন্য যয়র্ষ্ট। আল্লাহ্ বয়লন :
“লয সৎ কাজ কয়র লহাক লস নারী বা পুরুষ, মুয়মন অবস্থায়, য়নশ্চয়ই তায়ক আয়ম দান করব
উেম জীবন (পৃয়র্বীয়ত সম্মানজনক জীয়বকা ও পয়রতৃয়ি) এবং তায়দর সয়বণােম কয়মণর উপর
য়র্য়ে কয়র তায়দর পুরস্কার (পরকায়ল জান্নাত) দান করব। ১
য়কর্ায়ব ঈমান আনয়ত হয়ব এবং সৎ কাজ করয়ত হয়ব তা য়বন্দুমাি লগাপন না কয়র
সবাইয়ক সমানর্ায়ব য়শয়খয়য় লগয়ছন রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)। অর্ণাৎ
পৃয়র্বীয়ত র্াল র্াকার জন্য লযমন আমায়দর য়বশ্ববযাংক য়কংবা আইএমএফ - এর বুয়দ্ধ চাওয়ার
দরকার লনই, লতময়ন পরকায়ল মুয়ক্তর আশায় লকান পীর-বুযুগণ-দরয়বয়শর দরজায় ছুয়ি
১
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লবড়ায়নায়ত ফায়দা লনই। প্রয়য়াজন লনই মানয়সক শায়ন্তর জন্য লকায়ান্িাম লমর্য়ির র্ুজুং য়কংবা
লযাগ সাধনার কুফয়র।
যারা দুয়নয়ায় লকান লায়র্র উয়িয়শ্য ইসলাম প্রচার কয়র তয়ব তার লর্য়ক সাবধান র্াকয়ত
হয়ব। চরয়মানাই, লদওয়ানাবাগী, জায়কর পায়িণ, কুতুববাগী ইতযায়দ যত উরশবাদী আয়ছ তায়দর
লক্ষয িাকা-পয়সা। এয়দর লর্য়ক সাবধান। িাকা য়দয়য় ইসলাম লকনা যায় না। জান্নায়ত লযয়ত হয়ল
বযয়ক্তয়ক কাজ করয়তই হয়ব, লকান শিণকাি লনই।
আবার লকউ লকউ ইসলায়মর কর্া বয়ল গর্তায়ন্ত্রক উপায়য় গয়দয়ত বসয়ত চায়। এয়দর
লর্য়কও সাবধান। একর্া অনস্বীকাযণ লয ইসলাম লযয়হতু একিা সম্পূর্ণ জীবন য়বধান তাই তায়ত
য়কর্ায়ব রাে চালায়ত হয় তা বলা আয়ছ। য়কন্তু তার সায়র্ এও বলা আয়ছ য়কর্ায়ব লসই রায়ের
মানুষগুয়লার ময়ধয আয়গ ইসলাম প্রয়তষ্ঠা করয়ত হয় এবং তারপর ইসলায়ম রাে প্রয়তষ্ঠা করয়ত
হয়। লঘাড়া-গায়ড়র জন্য আয়গ লঘাড়া লায়গ তারপর গায়ড়। শুধু লঘাড়া যয়দ র্ায়ক তয়ব গায়ড় না
হয়লও দূয়রর পর্ পায়ড় লদয়া যায়। য়কন্তু প্রার্হীন গায়ড় য়দয়য় লকান লার্ হয়য়ক ? লস লতা শুধু
লবাোই বাড়ায়।
শাসক য়নবণাচয়নর বযাপায়র ইসলায়মর মূলনীয়ত হল − লয শাসনর্ার চাইয়ব লস শাসন
ক্ষমতা পাবার অয়যাগয। রােযয়ন্ত্রর দায়য়ত্ব লনয়ার প্রর্ম লযাগযতা ময়নর য়র্তর লর্য়ক ক্ষমতার
লমাহ দূর করয়ত পারা। লয মানুষিা য়তন লকায়ি িাকা খরচ কয়র সংসয়দ যায় লস মানুয়ষর য়ক লসবা
করয়ব ? লস এলাকার মানুয়ষর কলযার্ চাইয়ল ঐ িাকা য়দয়য় রাস্তা বায়নয়য় য়দত, নদীয়ত বাাঁধ য়দয়য়
য়দত − য়ময়ছল, লপাস্টার আর বযানার য়দয়য় কার য়ক উপকার হয় ? সংসয়দ য়গয়য় গালাগায়ল করয়ল
লদয়শর য়ক উন্নয়ত হয় ? ক্ষমতায় যাওয়া য়নয়য় হরতাল আর মারামায়র মানুয়ষর কষ্টই বাড়ায়
লকবল।
রসুয়লর সহচয়ররা
আমরা য়বশ্বাস কয়র আল্লাহ্ আমায়দর প্রয়তযকয়ক লযখায়ন জন্ম য়দয়য়য়ছন তার সুয়নয়দণষ্ট
কারর্ আয়ছ। আয়ম লযমন ইয়চ্ছ কয়র য়তরায়শ সায়ল বাংলায়দয়শ জন্ম লনইয়ন লতময়ন কায়রারই
জন্ম তার য়নয়জর ইয়চ্ছয় হয়য়ন বরং আল্লাহ্র ইয়চ্ছয় হয়য়য়ছ। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) - এর সময় লয মানুষগুয়লা জন্ম য়নয়য়য়ছয়লন তায়দর আল্লাহ্ লবয়ছ য়নয়য়য়ছয়লন লযন
তায়দর য়দয়য় ইসলায়মর য়শক্ষাগুয়লা সংহত করা যায়। এই মানুষগুয়লার লমধা, য়বচক্ষর্তা এবং
আত্মতযাগয়বাধ য়ছল অসাধারর্।
আমায়দর মত গাধা-িাইয়পর মানুষ যারা সারা রাত ধয়র Horse মায়ন লঘাড়া, Horse মায়ন
লঘাড়া মুখস্থ কয়র সকায়ল পরীক্ষার খাতায় গাধা য়লয়খ আয়স তায়দর পয়ক্ষ ‘শ্রুয়তধর’, এ ধারর্ািা
আসয়ল মার্ায় আনাই কয়িন। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর সাহায়বরা কুরআন
এবং হায়দয়সর বার্ীগুয়লা শুয়ন শুয়নই ময়ন লগাঁয়র্ রাখয়তন এবং অন্যয়দর তা প্রয়তয়ি শয়ব্দর
য়বশুদ্ধতা রক্ষা কয়র লশখায়তন। তায়দর এই অসাধারর্ স্মৃয়তশয়ক্তর বহু প্রমার্ ইয়তহায়স পাওয়া
যায়। আর এই মানুষগুয়লা শুধু শুনয়তনই না বুয়েও য়নয়তন। লযমন, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু
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আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক য়জয়জ্ঞস করা হয়য়য়ছল হারায়না উি পাওয়া লগয়ল কী কতণবয ? য়তয়ন
উের য়দয়লন : তায়ক তার মত লছয়ড় দাও। লস তার য়নয়জর মত লখয়ত র্াকয়ব যতক্ষর্ না তার
মায়লক তায়ক খুাঁয়জ পায়। অর্চ উমার (রািঃ) য়নয়ম কয়রয়ছয়লন, হারায়না উি পাওয়া লগয়ল তা
রােীয় উিশালায় জমা য়দয়ত হয়ব, লযন উয়ির মায়লক লসখান লর্য়ক য়নয়জর হারায়না উয়ির
উপযুক্ত প্রমার্ য়দয়য় য়নয়য় লযয়ত পায়র। তয়ব য়ক উমার (রািঃ) রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) - এর য়বয়রায়ধতা কয়রয়ছয়লন ? না বরং উলয়িা। পায়ন ও খাবায়রর অর্ায়ব লযন
হারায়না উিয়ি ময়র না যায় এবং লযন র্ালর্ায়ব তার মায়লয়কর কায়ছ লফরত লযয়ত পায়র লস
জন্যই য়তয়ন সরকায়র উয়দযায়গ হায়রয়য় যাওয়া উিগুয়লার রক্ষর্ায়বক্ষয়র্র বযবস্থা কয়রয়ছয়লন।
সাহায়বয়দর আত্মতযায়গর কর্া আমায়দর কায়ছ গালগল্প ময়ন হয়ব। আমরা আসয়ল লসই
ধরয়নর মানুষ যারা য়নয়জয়দর সুয়খর জন্য এয়স চায়লয়য় আর দশ জন মানুষয়ক অন্ধকায়র রায়খ
অর্চ পুয়রা য়বষয়য়ি য়নয়য় আমায়দর য়বন্দুমাি অনুতাপয়বাধ র্ায়ক না। আর সাহায়বরা ইসলায়মর
জন্য য়নয়জয়দর সম্পদ, মাতৃর্য়ূ ম, সমাজ, পয়রবার এমনয়ক য়নয়জয়দর জীবনয়কও খুয়শময়ন উৎসগণ
করয়তন। আমার সায়র্ অয়নক ‘য়জহায়দ’ র্াইয়য়র সায়র্ পয়রচয় হয়য়য়ছ যারা ফজয়রর নামায
জামায়ত পড়ার জন্য ঘুম তযাগ করয়ত পায়র না, য়কন্তু য়নয়জর জীবন তযাগ করার জন্য মুয়খয়য়
র্ায়ক। অর্চ সাহায়বরা সব র্ালবাসা, সব য়বলায়সতা, সব সুখ উৎসগণ কয়র লদয়ার পর যখন আর
য়কছু লদয়ার র্াকত না তখন প্রার্ য়দয়য় ইসলাময়ক রক্ষা কয়র লযয়তন। সাহায়বয়দর এই অবদান
তাই কুরআন এবং হায়দস উর্য় দ্বারাই স্বীকৃয়ত লপয়য়য়ছ। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :

আমার উম্ময়তর সবণয়েষ্ঠ প্রজন্ম আমার প্রজন্ম। এরপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম (তায়বঈয়দর
প্রজন্ম)। তারপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম (তায়ব-তায়বঈয়দর প্রজন্ম) ২
ইবয়ন মাসুদ (রািঃ) লর্য়ক বয়র্ণত :

আল্লাহ্ তার বাোয়দর অন্তরসমূয়হর য়দয়ক তাকায়লন। য়তয়ন লদখয়লন মুহাম্মায়দর (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) অন্তর সয়বণােম তাই য়তয়ন য়নয়জর জন্য তায়ক লবয়ছ য়নয়লন এবং তায়ক
রসুল কয়র পািায়লন। অতিঃপর য়তয়ন অন্য বাোয়দর অন্তরসমূয়হর য়দয়ক তাকায়লন এবং লদখয়লন
সাহায়বয়দর অন্তরগুয়লা অন্য সবার লচয়য় র্াল। তাই য়তয়ন তায়দর য়নয়জর রসুয়লর সমর্ণকরূয়প
পািায়লন যারা আল্লাহ্র দ্বীয়নর জন্য যুদ্ধ করল। সুতরাং মুসয়লমরা (সাহায়বরা) যা র্াল ময়ন কয়র ,
আল্লাহ্র কায়ছ তা র্াল এবং তারা যা মে ময়ন কয়র আল্লাহ্র কায়ছ তা মে। ৩
এ বযাপারয়ি আমায়দর পয়রষ্কার কয়র বুয়ে লনয়া উয়চত। লয মানুষগুয়লা কুরআন নায়জল
হয়ত লদয়খয়ছয়লন, রসুয়লর সাহচয়যণ য়ছয়লন তারা ইসলায়মর প্রকৃত য়শক্ষায়ি য়নয়জয়দর বুয়কর
য়র্তর ধারর্ করয়তন এবং য়নয়জয়দর জীবয়ন তা বাস্তবায়ন কয়র লদখায়তন। সুতরাং ইসলায়মর
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স্বরূপ বুেয়ত হয়ল তায়দর আচরর্ ও জীবনধারয়র্র য়দয়ক লক্ষয করা ছাড়া আর লকান উপায় লনই।
আর আল্লাহ্ স্বয়ং তাই বয়লয়ছন :
“লয বযয়ক্ত তার কায়ছ প্রকৃত সতয স্পষ্ট হয়য় যাওয়ার পর রাসূয়লর য়বরুদ্ধচারর্ করয়ব এবং
য়বশ্বাসীয়দর অনুসৃত পর্ লছয়ড় অন্য পর্ অনুসরর্ করয়ব, তায়ক আয়ম লসই য়দয়কই পয়রচায়লত
করব লযয়দয়ক লস ধায়বত হয়য়য়ছ, তায়ক আয়ম জাহান্নায়ম য়নয়ক্ষপ করব, আর তা কত য়নকৃষ্ট
আবাসস্থল” ৪
আল্লাহ্ তাআ’লা আয়লাচয আয়ায়ত, সতয স্পষ্ট হয়য় যাওয়ার পর রাসূয়লর য়বরুদ্ধচারর্
করয়ব – বয়ল লর্য়ম যানয়ন, ‘য়বশ্বাসীয়দর অনুসৃত পর্’ অর্ণযাৎ সাহায়বয়দর পয়র্ র্াকার গুরুত্ব
বুয়েয়য়য়ছন। এই আয়ায়তর বযাখযা রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর লসই হায়দস :
“আমার উম্মত ৭৩ র্ায়গ য়বর্ক্ত হয়ব, যায়দর ময়ধয একিা বযতীত সবগুয়লাই জাহান্নায়ম যায়ব”।
তার সহচয়ররা লসই দয়লর পয়রচয় জানয়ত চাইয়ল য়তয়ন বয়লয়ছয়লন : এিা হয়চ্ছ লসই দল, লয
দয়ল আয়ম এবং আমার সাহায়বরা রয়য়য়ছ।
এখন লকউ যয়দ এই সাহায়বয়দর অনুসৃত পর্ লছয়ড় য়নয়জর আয়বস্কৃত লকান পর্, ময়তর
অনুসারী হয় তাহয়ল তার গন্তবযস্থল লয জাহান্নাম − লস বযাপায়র লকান সয়েহ লনই। আজয়ক
আমায়দর মায়ে যতগুয়লা ইসলায়ম দল আয়ছ তারা য়ক এই য়বশ্বাসীয়দর অনুসৃত পর্ লময়ন চয়লন
? তারা য়ক তায়দর দাওয়ায়ত, জীবন ধারয়র্, ইসলায়মর বযাখযা প্রদায়ন এই য়বশ্বাসীয়দর অনুসৃত
পয়র্ চয়লন ? উেরয়ি অয়ধকাংশ লক্ষয়িই হয়ব − না! কারর্, অয়ধকাংশ মানুষই য়নজস্ব প্রবৃয়ের
অনুসরর্ কয়র, য়নয়জ যা বুয়ে তাই য়দয়য় দল, মত গিন কয়র আর তায়দর লসই য়নজস্ব মতবাদ
ইসলায়মর নায়ম প্রচার কয়র লবড়ায়। ফয়ল আজ অমুক ইসলাম, তমুক জামাত, অমুক লজাি,
তমুক শাসনতন্ত্র প্রর্ৃয়ত গয়ড় উয়িয়ছ। এয়দর সবাই দায়ব কয়র তারা লকারআন ও সুন্নাহ’র
অনুসারী য়কন্তু আসয়ল তারা য়বশ্বাসীয়দর অনুসৃত পয়র্র বাইয়র চলয়ছ। এয়ক্ষয়ি য়নয়জয়দর
র্ুলপর্য়ক ‘হালালাইজ’ করার জন্য তারা কুরআয়নর য়কছু আয়াত এবং য়কছু হায়দসয়ক য়নজ
মতাদয়শণর আয়লায়ক বযাখযা কয়র লনন অর্চ এমন বযাখযার লখাাঁজ সাহায়ব, তায়বঈ বা তায়বতায়বঈনয়দর পক্ষ লর্য়ক পাওয়া যায় না।
লছাি একিা উদাহরর্ লদয়া যাক। নু’মান ইবয়ন বশীর (রািঃ) লর্য়ক বয়র্ণত, য়তয়ন বয়লন,
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন : লতামরা অবশ্যই কাতার লসাজা কয়র য়নয়ব, তা
না হয়ল আল্লাহ্ তা’আলা লতামায়দর মায়ে য়বয়রাধ সৃয়ষ্ট কয়র লদয়বন। জামায়ত নামায়জ কাতার
লসাজা কয়র দাাঁড়ায়নার য়নয়ম য়ক ? সাধারর্ত মজয়জদগুয়লায়ত কাতার বরাবর লসাজা দাগিানা
র্ায়ক আর লসগুয়লা বরাবর দাাঁড়ায়নায়কই কাতার লসাজা বয়ল অয়র্য়হত করা হয়। য়কন্তু সাহায়বরা
য়ক এর্ায়ব দাাঁড়ায়তন ? আনাস (রািঃ) বয়লন, আমায়দর প্রয়তযয়কই তার পাশ্ববতণী বযয়ক্তর কাাঁ য়ধর
সায়র্ কাাঁধ এবং পায়য়র সায়র্ পা য়মলাতাম।৫
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ইসলায়মর কর্া বলা দলগুয়লার কতজন জামায়ত নামায়জ এর্ায়ব দাাঁড়ায় ? কাাঁয়ধর সায়র্
কাাঁধ এবং পায়য়র সায়র্ পা য়মলায়না লতা দূয়রর কর্া, দু’জয়নর মায়ে আয়রকিা মানুয়ষর জায়গা
র্ায়ক। গরম কাল আসয়ল লতা কর্াই লনই। আবার একিু ময়লন কাপড়, গরীয়ব র্াব হয়ল নাক
য়সিকায়না ময়নার্াব চয়ল আয়স। যারা বয়ল য়খলাফাহ চাই, যারা বয়ল লবড়ায় আমরা ইসলাম
কায়য়ম করব, যারা বয়ল বয়ান হয়ব বহুত ফায়দা হয়ব তায়দর লকউই জামায়তর নামায়য আল্লাহ্র
সাময়নই লর্দায়র্দ র্ুয়ল, য়বশ্বাসীয়দর অনুসৃত পর্ অনুসরর্ করয়ত পায়র না। এই ললাকগুয়লায়ক
য়দয়য় মসয়জয়দর বাইয়র য়কর্ায়ব ইসলাম কায়য়ম হয়ব ?
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর কর্ার সতযতা প্রমার্ কয়র আমরা ইসলায়মর
য়দয়ক িাকা মানুষয়দর ময়ধয খায়ল য়বয়র্দ আর য়হংসা লদয়খ। লদওয়ানবাগী পীয়রর র্ক্তরা বয়ল
চরয়মানাইরা কায়ফর আর চরয়মানাই পীয়রর র্ক্তরা বয়ল লদওয়ানবাগীরা কায়ফর। জামায়তরা
তাবয়লয়গয়দর লদখয়ত পায়র না, তাবয়লয়গরা জামায়তয়দর সহ্য করয়ত পায়র না। রাজারবাগী
পীয়রর দয়লর কাজ লদয়ায়ল য়চকা মারা আর সব কাজয়ক হারাম লঘাষর্া করা। একই ইসলায়মর
নায়ম লয কত দল আয়ছ আল্লাহ্ই জায়নন। সবাই নায়ক ইসলাম চায় য়কন্তু লকউ কাউয়ক সহ্য
করয়ত পায়র না! তাইয়তা আল্লাহ্ মুসয়লময়দর দয়ল দয়ল য়বর্ক্ত হওয়ায়ক য়নয়ষদ্ধ কয়রয়ছন।৬
এখায়ন শুধু লছাি একিা উদাহরর্ য়দলাম, এরকম রসুল ও তাাঁর সাহায়বয়দর অয়নক কাজ
রয়য়য়ছ যা বতণমান প্রচয়লত ইসলায়ম দলগুয়লা শুধু অবয়হলাই না বরং অয়নক লক্ষয়ি গুরুত্বহীন
ময়ন কয়র। তারা আসয়ল তায়দর ইসলাম প্রয়তষ্ঠার য়র্য়েহীন পদ্ধয়তয়ক সাহায়বয়দর লচয়য় লেষ্ঠ
ময়ন কয়র। য়কন্তু সতয এই লয এয়দর হাত ধয়র লকানয়দন লদয়শ ইসলাম আসয়ব না। যারা
য়নয়জয়দর দয়লই ইসলাম আনয়ত পায়রয়ন, তারা সমায়জ য়ক কয়র ইসলাম আনয়ব ? লকারআন ও
হাদীয়সর মনগড়া বযাখযা য়দয়য়, র্ুল য়বশ্বাস য়নয়য়, র্ুল পদ্ধয়তয়ত সয়িক ইসলাম আনা যায় না।
অয়নয়ক ইরায়নর কর্া র্াবয়ত পায়রন। য়কন্তু লসখায়ন যা আয়ছ তা ইসলাম নয়। ইরায়নর
শাসকয়দর ধমণয়বশ্বাস মুসয়লময়দর ধমণয়বশ্বাস নয়। আর এয়দর শাসয়নর ধরর্ ফযায়সবাদীয়দর মত
চরম লস্বচ্ছাচায়র র্রা, প্রকৃত ইসলায়ম মূলযয়বায়ধর ধায়রকায়ছও তা লনই।
ইরবাদ ইবয়ন সায়রয়াহ (রািঃ) কতৃণক বয়র্ণত, আল-ইরবাদ বয়লন: একয়দন আল্লাহ্র রসুল
(সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর জামায়ত নামায়জ ইমাময়ত করয়লন, এরপর আমায়দর
য়দয়ক ঘুয়র বসয়লন এবং দীঘণক্ষর্ আমায়দর উপয়দশ দান করয়লন এবং এক সময় তার লচাখ
য়দয়য় অশ্রু পয়তত হয়চ্ছল এবং তার হৃদয় সন্ত্রস্ত হয়য় য়গয়য়য়ছল। একজন ললাক বলয়লা : লহ
আল্লাহ্র রাসূল, এিা য়বদায়ী র্াষর্ বয়ল ময়ন হয়চ্ছ, কায়জই আপয়ন আমায়দরয়ক য়ক করয়ত হয়ব
বয়ল আয়দশ কয়রন ?

য়তয়ন বলয়লন: আয়ম লতামায়দর আল্লাহ্লক র্য় করয়ত য়নয়দণশ য়দয়চ্ছ, একজন আয়বয়সয়নয়ান
দাসও যয়দ লতামায়দর লনতা হয় তার কর্া শুনয়ব এবং মান্য করয়ব। যারা আমার পর জীয়বত
র্াকয়ব তারা অয়নক অবনকয-মতয়র্দ লদখয়ত পায়ব। তখন লতামরা আমার সুন্নাহয়ক এবং আমার
৬

সূরা আল- ইমরান আয়াত ১০৩

150
www.i-onlinemedia.net

Contents

পর সয়িক পয়র্ পয়রচায়লত খয়লফায়দর অনুসরর্ করয়ব এবং এয়ক দাাঁত য়দয়য় হয়লও আাঁকয়ড় ধয়র
রাখয়ব। নতুন উদ্ভাবন পয়রতযাগ করয়ব, দ্বীন ইসলায়ম প্রয়তযক নতুন উদ্ভাবনই য়বদ’আত আর
প্রয়তযক য়বদ’আতই হয়চ্ছ পর্ভ্রষ্টতা।৭
রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর সুন্নাহ এবং সাহায়বয়দর বযাখযার বাইয়র আর
যত মত-পর্-বযাখযা-পদ্ধয়ত আয়ছ তা যতই আকষণর্ীয় ময়ন লহাক না লকন লসগুয়লা র্ুয়ল র্রা।
মুসয়লময়দর প্রর্ম য়তন প্রজন্ম হয়চ্ছ আমায়দর সাময়ন ইসলায়মর ময়িল। একয়নষ্ঠ অনুসরর্
করয়ত হয়ব তায়দর। তারা লযর্ায়ব ইসলাময়ক বুয়েয়ছয়লন লযর্ায়ব বুেয়ত হয়ব, লযর্ায়ব পালন
কয়রয়ছল লসর্ায়বই পালন করয়ত হয়ব। য়বষয়য়ি এমন নয় লয, আমার যা র্াল লাগল তাই শুধু
মানলাম আর বাকীগুয়লা র্াল লাগল না বয়ল অমান্য করলাম। এমন যয়দ হয় তাহয়ল লস প্রকৃত
মুসয়লম নয়।
ইসলাম মানার সময় য়কছু মানুষ অন্ধর্ায়ব বাপ-দাদায়ক অনুসরর্ কয়র, লকউ পাড়ার
হুজুরয়ক অর্বা দলীয় লনতায়ক ; আর একদল বয়ল এত মত − লকানিাই মানলাম না। দুয়নয়ার
বাজায়র র্াল য়জয়নসিা য়কনব বয়ল আমরা দশিা লদাকান ঘুয়র, পর্য লদয়খ-য়িয়প-শুাঁয়ক অয়স্থর হই।
কখয়না য়কন্তু বয়ল না এত রকম য়জয়নস − যািঃ! য়কনবইনা। পায়র্ণব একিা পয়র্যর লপছয়ন এত
যাচাই-বাছাই করয়ত পারয়ল অনন্তকায়লর পায়র্য় সংগ্রয়হর সময় আমায়দর কী উয়চত না আয়রা
অয়নক লবয়শ সতকণ হওয়া ? য়নয়জর র্াল য়নয়জ না বুেয়ল লক বুেয়ব ? যার তার কর্া শুয়ন র্ুল
পর্ ধরয়ল লস য়কন্তু লকান লদাহাই য়দয়য়ই কাজ হয়ব না, বরং যায়ক অনুসরর্ করা হয়য়য়ছ আর লয
অনুসরর্ কয়রয়ছ উর্য় দলই একসায়র্ জাহান্নায়ম র্াকয়ব।৮
সয়িক সরল পর্ ‘য়সরাতাল মুস্তায়কম’ একিাই। লস পর্ পাবার জন্য আমায়দর যর্াসাধয
লচষ্টা করয়ত হয়ব। য়কন্তু সায়র্ এও ময়ন রাখয়ত হয়ব, আল্লাহ্র কায়ছ মার্া য়নচু কয়র না চাইয়ল লস
পর্ পাওয়া যায়ব না। তাই নামায়য সূরা ফায়তহা পড়ার সময় আমরা যখন ‘ইহ্য়দনাস য়সরাতাল
মুস্তায়কম’ (আমায়দর সরল পর্ প্রদশণন করুন) পড়ব, লসিা লযন লকবল পড়াই না হয়, অন্তয়রর
আকুয়তও লযন তার সায়র্ য়ময়শ র্ায়ক। আল্লাহ্র কায়ছ লয য়হদায়াত চায় তায়ক আল্লাহ্ শত
জঞ্জায়লর লর্তর লর্য়ক হয়লও খাাঁয়ি ইসলামিা খুাঁয়জ লবর করার সুয়বধা কয়র লদন, লসিা মানার
লতৌয়ফক লদন।
আল্লাহ্ আমায়দর মানব-রয়চত ইসলাম লছয়ড় আল্লাহ্র ইসলাম মানার সুয়যাগ য়দন। আয়মন।

শুক্রবার, ২ জুমাদাল উলা, ১৪৩১ য়হজয়র

৭
৮
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য়র্য়ক্ষ
মহীয়নর লঘাড়াগুয়ল বযায়ন্ির একিা গান আমার খুব অদ্ভুত লাগত − ‘য়র্য়ক্ষয়তই যাব’।
(এিা লস সময়য়র কর্া বলয়ছ যখন আয়ম গান শুনতাম, এখন আর লশানা হয় না, গান বযাপারিা
আমায়ক লছয়ড় পুয়রাপুয়র চয়ল লগয়ছ) গানিা আমার লতমন পছয়ের না হয়লও, ক’য়দন ধয়র ময়ন
হয়চ্ছ এিায়ক আধুয়নক বাংলায়দয়শর জাতীয় সঙ্গীত করা উয়চত।
জায়ত য়হয়সয়ব আমায়দর শুরুিাই লবশ লজ্জাজনক। বাংলায়দশ বতয়র হবার পরপয়রই আমরা
য়র্ক্ষাবৃয়েয়ক লপশা য়হয়সয়ব য়নয়য়য়ছলাম। কুরবায়নর ঈয়দ ঢাকার ফয়কররা লযমন য়র্ক্ষা করা মাংস
জয়ময়য় য়বয়ক্র কয়র লদয়, লতমন স্বাধীন বাংলায়দয়শর য়কছু লনতা য়বয়দশীয়দর লদওয়া য়র্ক্ষার
য়জয়নস রায়তর অন্ধকায়র র্ারতীয় বযবসায়ীয়দর কায়ছ য়বয়ক্র কয়র য়দত। চাল-চুয়লাহীন গ্রায়মর
ললাকগুয়লা ক্ষুধার জ্বালায় শহয়র আসত এবং লসসব র্ুখা-নাঙ্গা মানুষয়দর লদয়খয়য় য়বয়দশীয়দর
কায়ছ আয়রা য়র্ক্ষা চাইয়ত র্ারী সুয়বয়ধ হত। এ আময়ল অবশ্য লসসব কর্া ময়ন না করাই র্াল।
যায়হাক, লস অর্যাস আমরা লছয়ড় লদইয়ন। প্রয়াত একজন অর্ণমন্ত্রী আমলায়দর উপর রাগ
কয়র বয়লয়ছয়লন : আমরা এত কষ্ট কয়র য়র্ক্ষা কয়র আয়ন আর এরা দুনণীয়ত কয়র সব লখয়য়
লফয়ল। এখয়না আমায়দর বায়জয়ির আয়য়র খাত য়হয়সয়ব ‘দাতা সহায়তা’ এবং ‘খয়রায়ত সাহাযয’
উয়ল্লখয়যাগয উৎস। ‘খয়রায়ত সাহাযয’ কর্ািা খুব গয়বণর সায়র্ সরকায়র খবয়র প্রচার করা হয়।
আর ‘দাতা সহায়তা’ লতা আয়রা র্য়াবহ বযাপার। যারা ঋর্ লদয় তারা নানা ফয়ে-য়ফয়কর কয়র
আমায়দর লদশ লর্য়কই িাকািা লুয়ি-পুয়ি লখয়য় যায়। একিা নতুন য়শশু জন্মগ্রহর্ কয়র লকায়ি
িলায়রর ববয়দয়শক ঋর্ আর চক্রবৃয়দ্ধর সুয়দর লবাো মার্ায় য়নয়য়।
য়র্ক্ষার বযাপায়র আমায়দর মাহাত্ময হয়চ্ছ, আমায়দর লদয়শর আগা লর্য়ক লগাড়া সব লের্ীর
মানুষই য়র্ক্ষা কয়র, তয়ব তায়দর স্থান আলাদা। লাল পাসয়পািণধারী মন্ত্রীরা পযায়রয়স, সুযি-িাই
পড়া বযবসায়ীরা বযাংয়ক আর লছাঁড়া লুয়ঙ্গর অন্ধ মানুষিা গৃহয়স্থর দ্বায়র।
সম্প্রয়ত লকায়পনয়হয়গয়নর জলবায়ু সয়ম্মলয়নর নায়ম লবশ একিা রগড় হয়য় লগল। যখন
ক্ষয়তগ্রস্ত লদশগুয়লার প্রয়তয়নয়ধরা গলা ফািায়চ্ছয়লন তখন তর্াকয়র্ত উন্নত লদয়শর দূয়তরা
ঘুমুয়চ্ছয়লন ; লস ছয়ব কাগয়জও এয়সয়ছল। লশষয়মশ য়গ্রনহাউস গযায়স পৃয়র্বী সয়লাব কয়র লদয়া
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লদশগুয়লা য়কছু িলার য়র্ক্ষা য়দয়ত রায়জ হল। য়র্ক্ষার অংক য়নয়য় অবশ্য আমায়দর লবশ অয়র্মান
আয়ছ, য়কন্তু য়র্ক্ষার চাল কাাঁড়া আর আকাাঁড়া। এই িাকা আসয়ল যারা ক্ষয়তগ্রস্ত হয়ব তায়দর কায়ছ
কতিুকু লপৌছায়ব জায়ন না, তয়ব না লপৌাঁছায়লও ক্ষয়ত লনই − যার মার্া লগাাঁজার িাইিুকু তয়লয়য়
যায়ব, ফসলী জয়মিুকু তয়লয়য় যায়ব তারা না হাওয়ায় িলার লপয়ত শুয়ত পারয়ব, না কচকয়চয়য়
কাগয়জর িলার য়চয়বয়য় খায়ব।
আমায়দর প্রাক্তন প্রর্ু লদশয়ি য়েয়িশ কাউয়ন্সয়লর মাধযয়ম লবশ য়কছু িাকা দান কয়রয়ছ
বাংলায়দশয়ক। কাগজ পয়ড় জানলাম, লস িাকা য়দয়য় উপকূল অঞ্চয়লর য়কছু জায়গায় নারীয়দর
প্রয়শক্ষর্ লদয়া হয়চ্ছ য়কর্ায়ব সব িুয়ব লগয়ল আেয় লকয়ি য়গয়য় উিয়ত হয়ব। য়র্ক্ষার সদ্বযবহার
বয়ি!
য়র্ক্ষা বায়র্য়জযর মূল য়বষয়য়ি হল পুাঁয়জবায়দ উৎপাদন বযবস্থা। ধয়র আয়ময়রকা বছয়র এক
লকায়ি গায়ড় বতয়র কয়র যার প্রয়তয়ি লর্য়ক তায়দর লার্ হয় একশ িলার। এখন পয়রয়বশবাদীরা
য়গয়য় যয়দ বয়ল, লতামরা উৎপাদন অয়ধ্বণক কয়র য়দয়ল য়গ্রনহাউস গযায়সর য়নগণমন অয়নক কয়ম
যায়ব। উৎপাদন অয়ধ্বণক করয়ল লার্ কয়ম যায়ব পঞ্চাশ লকায়ি িলার, পুাঁয়জবায়দ বযবস্থায় লসিা
করা যায় না। তখন তারা উৎপাদন না কয়ময়য়, একশ লকায়ি িলার লার্ লর্য়ক ঢাকয়ঢাল য়পয়িয়য়
এক লকায়ি িলার য়র্ক্ষা লদয়ব। পয়রয়বয়শর ক্ষয়ত লতা আর লদখা যায় না - য়র্ক্ষুয়কর দল তাই
“ক্ষয়তপূরর্” লপয়য়ই খুয়শ।
ঢাকায় লঢাকার মুয়খ লালয়নর মূয়তণ না হয়ল নায়ক বাংলায়দয়শর র্াবমূয়তণ ক্ষুন্ন হয়। জায়ত
য়হয়সয়ব লয আমরা অন্যয়দর য়র্ক্ষার পয়সায় খাই-পয়ড় এই সতযিা য়ক র্াবমূয়তণ উজ্জ্বল কয়র ?
লালয়নর মূয়তণ না গয়ড় যয়দ দশ লক্ষ িাকা বাাঁচায়না যায় আর তা যয়দ আমায়দর ঋয়র্র
০.০০০০০০১% র্াগও কমায় তাই য়ক আমায়দর কাময নয় ?
লকায়পনয়হয়গন লর্য়ক আমায়দর রােীয় প্রয়তয়নয়ধ দল লায়র্ খাওয়া কুকুয়রর মত মুখ কয়র
লদয়শ ঢুকল ; আমরা যয়দ খয়রাত য়নয়য় আমায়দর লমরুদন্িিা লর্য়ঙ্গ না লফলতাম তয়ব য়ক আমরা
মার্া উাঁচু কয়র বলয়ত পারতাম না : য়র্ক্ষা চাইয়ত আয়সয়ন, অয়ধকার আদায় করয়ত এয়সয়ছ।
লতামায়দর য়গ্রনহাউস গযাস য়নগণমন কমাও, এই পৃয়র্বীিায়ক আর ধষণর্ কর না।
আয়লায়কত সচল প্রগয়তবাদীরা লয মানুষয়িয়ক য়দবায়নয়শ যায়চ্ছতাই র্াষায় গাল পায়ড়ন
লসই মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর য়শক্ষা য়দয়য়য়ছয়লন :

লয য়নয়জর জন্য য়র্ক্ষার দরজা খুয়ল য়নল, আল্লাহ্ তার জন্য অর্ায়বর দরজা খুয়ল লদন

১

লয তার সম্পদ বাড়ায়ত য়র্ক্ষা কয়র লস জ্বলন্ত কয়লা চাইয়ছ, এখন তার ইয়চ্ছ হয়ল লবয়শ
য়নক অর্বা কম ২

১
২

আবু ইয়া’লা, আহয়মদ, আল- বাযার
সহীহ মুসয়লম ২২৬৬
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লয একবার মানুয়ষর দয়া লপয়ত অর্যস্ত হয়য় যায় তার জন্য চায়হদার রাশ লিয়ন ধরা দুষ্কর
হয়য় দাাঁড়ায়। আমরা মানুষ। আমায়দর সামর্ণয অয়নক সীয়মত। আমায়দর চাইবার প্রয়য়াজন আয়ছ
ববয়ক। য়কন্তু লস চাওয়ািা লযন অন্য মানুয়ষর কায়ছ না হয়। মানুয়ষর কায়ছ মানুয়ষর য়র্ক্ষা চাওয়া
মনুষ্যয়ত্বর অপমান। এয়ত আত্মগ্লায়ন বায়ড়, আত্মসম্মানয়বাধ কয়ম। তাই আল্লাহ্র রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন :

লয হাত য়নয়চ র্ায়ক তার লচয়য় লয হাত উপয়র র্ায়ক তা উেম।৩
তয়ব আমরা কার কায়ছ চাইব ? তার কায়ছ চাইব য়যয়ন য়দয়ত সক্ষম। তার কায়ছ চাইব যার
কায়ছ চাইয়ল অন্য দশজয়নর কায়ছ চাওয়া লায়গ না, আমারই মত আয়রকিা মানুয়ষর সাময়ন মার্া
য়নচু কয়র করূর্াপ্রার্ণী হয়ত হয় না। আর লসই সত্ত্বা হয়লন আল্লাহ্। লয মানুষয়ি অন্তত শুধু সূরা
ফায়তহার য়শক্ষা অন্তয়র ধারর্ কয়রয়ছ :
'ইয়যাকা না’আবুদু ওয়া ইয়যাকা নাস্তা’ঈন” অর্ণাৎ
“আয়ম শুধুমাি লতামার ইবাদাত কয়র এবং শুধুমাি লতামারই সাহাযয চাই”
এই মানুষয়ি য়ক লকানয়দন অয়ন্যর দুয়ায়র দয়া য়র্ক্ষা করয়ত পায়র ? আত্মসম্মান য়বসজণন
য়দয়য় সামান্য জাগয়তক লকান স্বায়র্ণর জন্য অয়ন্যর পদয়লহন করয়ত পায়র ? আমায়দর যত
আত্মমযণাদা সব আমরা আল্লাহ্র জন্য তুয়ল লরয়খয়ছ, সবার কায়ছ চাওয়া যায় খায়ল আল্লাহ্ ছাড়া।
অর্চ রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) য়শক্ষা য়দয়লন পায়য়র জুতার য়ফতার মত অয়ত
তুচ্ছ য়জয়নসও লযন আমরা আল্লাহ্র কায়ছ চাই। য়তয়ন বলয়লন :

লয য়র্ক্ষা লর্য়ক য়বরত র্ায়ক আল্লাহ্ তায়ক অর্ায়বর হাত লর্য়ক রক্ষা কয়রন। লয স্বয়নর্ণরতা
চায় আল্লাহ্ তায়ক স্বয়নর্ণর কয়রন। লয সহ্য কয়র আল্লাহ্ তায়ক সহ্য করার ক্ষমতা লদন।
সয়হষ্ণুতার লচয়য় উেম আর কী হয়ত পায়র ৪
আমরা য়ক আল্লাহ্র কায়ছ চাইয়ত পায়র না য়তয়ন লযন সায়লাকসংয়েষয়র্র হার বায়ড়য়য় লদন।
এময়নয়তই কাবণন-িাই-অক্সাইয়ির মািা বাড়য়ল সায়লাকসংয়েষয়র্র হার লবয়ড় যায়। আর যয়দ
লকানর্ায়ব পৃয়র্বীয়ত প্রচুর আয়ছ এবং প্রচুর বায়ড় এমন একিা গায়ছ এমন লকান য়মউয়িশন হয়য়
যায় লযন রুয়বসয়কা নায়মর এনজাইমিার কাবণন -িাই-অক্সাইয়ির প্রয়ত ‘এয়ফয়নয়ি’ বা আকষণর্
লবয়ড় যায় তাহয়ল য়গ্রনহাউস গযায়সর মািা কময়ত কতক্ষর্ ? লিকয়িায়নক লেয়ির গুয়তাগুয়তয়ত
যয়দ আয়স্ত আয়স্ত আমায়দর য়নচু র্ূয়মগুয়লা আয়রকিু উাঁচুয়ত উয়ি যায় তাহয়ল সমুয়ের উচ্চতা লবয়ড়
আমায়দর য়ক করয়ব ? আল্লাহ্ যয়দ না চান তাহয়ল ‘আইলা’, ‘য়সির’ য়ক ক্ষয়ত করয়ব আমায়দর ?
হতর্াগয আমরা ‘দুয়যণাগ লমাকায়বলা’ কয়র। দুয়যণাগ য়ক লমাকায়বলা করা যায় ? লসনাবায়হনী
য়ক েড় র্ামায়ত পায়র ? য়বধস্ত জনপয়দ কিা লছাঁড়া কাপড় আর য়চড়া-য়বস্কুি লদবার নাম য়ক
‘লমাকায়বলা’ ? আমরা য়ক বুয়ে আমরা য়ক বলয়ছ ? কার য়বপয়ক্ষ বলয়ছ ?

৩
৪

বুখায়র, মুসয়লম আন নাসাঈ
সহীহ মুসয়লম ২২৯১
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কার শয়ক্তর সাময়ন দাাঁয়ড়য়য় লপয়শ ফুলায়চ্ছ ? েয়ড়র পর র্াঙ্গা ঘর আর মরা মানুয়ষর ছয়ব
তুয়ল য়বয়শ্বর কায়ছ অর্ণ য়র্ক্ষা চাওয়ার লচয়য় েয়ড়র আয়গ য়বয়শ্বর প্রয়তপালয়কর কায়ছ ক্ষমা য়র্ক্ষা
করা য়ক লেয় নয় ? রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লয মূখণ-জায়হল মানুষগুয়লার কায়ছ
এয়সয়ছয়লন তারাও য়বপয়দ পড়য়ল সব মূয়তণ লছয়ড় আল্লাহ্লক িাকয়তা, আর আমরা য়বপদ এয়ল
আল্লাহ্লক লবমালুম র্ুয়ল যাই এবং য়বপয়দ দমবন্ধ হয়য় এয়ল আল্লাহ্লক কয়ষ গালাগায়ল কয়র।
আল্লাহ্ আর-রহমান য়বধায় আমায়দর এসব অনাচার সহ্য কয়র চলয়ছন। য়কন্তু লযয়দন য়তয়ন ধরয়বন
লসয়দন লক বাাঁচায়ব ?
আমরা স্থান-কাল-পাি লর্দায়র্দ ছাড়াই য়র্ক্ষা মায়গ এবং মায়নক বয়োপাধযায়য়র
“প্রাবগয়তহায়সক” গয়ল্পর য়র্খু’র মত য়র্ক্ষা না লপয়ল গালাগায়লও কয়র। আমরা বুয়ে না এ
গালাগায়লয়ত কায়রা য়কছু এয়স-যায় না। সরকায়রর কায়ছ গযাস-পায়ন-য়বদুযৎ য়র্ক্ষা চাইয়ছ লতা
চাইয়ছ। লার্ হয়চ্ছ লকান ? চুলায় গযাস লনই, কয়ল লনই জল আর লনই ঘয়র আয়লা। এখয়না য়ক
বুেব না লয এিা আল্লাহ্র পরীক্ষা ? য়নয়জয়দর সাময়ষ্টক পাপগুয়লার জন্য ক্ষমা য়ক চাইব না
এখয়না ?
আল্লাহ্র কায়ছ ক্ষমা চাই, যা যা দরকার তাও তার কায়ছ লচয়য় লনই। কার সাময়ন মার্া উাঁচু
করয়ত হয়, আর কার সাময়ন য়নচু করয়ত হয় এিা লশখার এখয়ন সময়। নইয়ল ইহকায়ল লতা
পস্তায়চ্ছ, পরকায়লও পস্তায়ত হয়ব।
লহ রব্, আমায়দর পৃয়র্বীয়ত যা য়কছু সুের তা দান করুন এবং পরকায়লর যা য়কছু সুের
তা দান করুন এবং আমায়দর আগুয়নর শায়স্ত লর্য়ক রক্ষা করুন। আয়মন।

লসামবার, ২০ রয়বউস সায়ন, ১৪৩১ য়হজয়র
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শয়তান
আমার ময়নর লর্তয়র প্রায়ই অদময একিা ইয়চ্ছ জায়গ - ইশ্ শয়তানয়ক যয়দ লকানর্ায়ব
লনই কয়র লদয়া লযত! রায়গর মার্ায় কাউয়ক বয়ল লফলা একিা কিু কর্া, পর্ চলয়ত খুব সুেরী
একিা লময়য়য়ক আড়য়চায়খ লদখা, নামায পড়ার সময় পঞ্চসালা পয়রকল্পনা করা, আলয়সয়ম আর
কতণয়বয অবয়হলা ইতযায়দ আমার সব লদায়ষর লপছয়নই আয়ম শয়তায়নর হাত লদখয়ত পাই। লতা
এয়হন আয়ম লয শয়তায়নর মুন্িুপাত করব লসিাই স্বার্ায়বক। য়কন্তু শয়তান আয়ছ ও র্াকয়ব এবং
লযয়হতু লস আমায়দর প্রকাশ্য শত্রু তাই তার সম্পয়কণ লজয়ন রাখািা আমায়দর খুব জরুয়র দরকার।
য়ক তার পয়রচয়
প্রাচীন পারয়স্যর জরথ্রুস্ট - এর মতাবলম্বীয়দর ধারর্া অনুসায়র আহুরা মাজদা র্ালর
লদবতা। সকল শুর্ই তার সৃয়ষ্ট, আয়লা তার প্রতীক। তার প্রয়তপক্ষ আঙ্গরা মাইনয়ু অন্ধকায়রর
লদবতা, সকল অশুর্ আর ধ্বংয়সর লদবতা। তয়ব এয়দর ময়ধয লক য়কর্ায়ব লকন য়জতয়ব তা য়নয়য়
পাসণীয়দরই ময়ধযই য়বভ্রায়ন্ত আয়ছ। ঈশ্বর যয়দই র্ালই হয়বন তয়ব য়তয়ন য়কর্ায়ব এত অন্যায়অশুর্-দুিঃখ-দায়রেয-কষ্ট সৃয়ষ্ট করয়বন এই প্রয়শ্ন আিয়ক য়গয়য় খৃষ্টান ধয়মণর য়কছু র্াবধারায় র্াবা
হয় লয খারাপ সব য়কছু শয়তায়নর সৃয়ষ্ট কারর্ লস এই পৃয়র্বীর বা এই সময়য়র ঈশ্বর।১ য়কছু য়খ্রস্ট
দশণয়ন যীশু লযমন স্বয়গণর অয়ধপয়ত, শয়তান লতমন নরয়কর অয়ধপয়ত এবং লস সব পাপাচারীয়দর
য়নয়য় নরয়ক অবস্থান করয়ব। য়কন্তু তায়তও প্রশ্ন লর্য়ক যায়, লয ঈশ্বর লকান খারায়পরই সংেয়ব
লনই য়তয়ন সব খারায়পর উৎস শয়তানয়ক লকন সৃয়ষ্ট করয়লন ?
ইবয়লস বা শয়তায়নর ধারর্ািা ইসলাম ধয়মণ সবয়চয়য় লযৌয়ক্তক ও সুেরর্ায়ব বযাখযা করা
হয়য়য়ছ। একজন মুসয়লম য়হয়সয়ব যা য়কছু আমরা লদয়খ না তার বযাপায়র আমায়দর মূলনীয়ত হল যয়দ আল- কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহয়ত তার উয়ল্লখ র্ায়ক তয়ব আমরা লসিা লসর্ায়বই লময়ন
য়নব, আমরা লদখয়ত পায়চ্ছনা বয়ল লসিায়ক অস্বীকার করব না আবার য়নয়জরা কল্পনার রঙও
লমশায়বানা। শয়তান আসয়ল একিা লজয়নয়রক শব্দ যা য়দয়য় লবাোয়না হয় খারাপ য়জন য়দর।
১

Corinthians 4:4
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আরয়ব শব্দ “য়জন” মায়ন এমন য়কছু যা লুকায়য়ত বা দৃয়ষ্টর আড়ায়ল র্ায়ক। য়জনয়দর য়কছু ববয়শষ্টয
হল- এরা ধূমহীন অয়গ্নয়শখা য়দয়য় বতয়র২, তারা খায়৩ ও বংশবৃয়দ্ধ কয়র৪, এরা আমায়দর লদখয়ত
পায় য়কন্তু আমরা তায়দর লদখয়ত পাই না৫, তায়দর য়বয়বকয়বাধ আয়ছ এবং স্বাধীন ইয়চ্ছ শয়ক্ত
আয়ছ এবং তাই তায়দর আল্লাহ্র ইবাদাত করয়ত হয়ব৬। য়জনয়দর ময়ধয লকউ পাপী লকউ
পূর্যবান৭। এছাড়াও য়জনয়দর কাউয়ক কাউয়ক য়বয়শষ ক্ষমতা ও দক্ষতা লদয়া হয়য়য়ছ। লযমন
তারা মানুয়ষর রয়ক্তর মধয য়দয়য় চলাচল করয়ত পায়র৮।
ইবয়লস লকন শয়তান
য়জনয়দর মানুষ সৃয়ষ্টর বহুপুয়বণই সৃয়ষ্ট করা হয়য়য়ছল এবং ইবয়লস য়ছল একজন য়জন । লস
ইবাদায়তর মাধযয়ম আল্লাহ্র বনকিয লার্ কয়রয়ছল। য়কন্তু যখন আল্লাহ্ স্বয়ং আদম (আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) লক সৃয়ষ্ট কয়রন এবং আদয়মর ক্ষমতা ও মযণাদা লদয়খয়য় সকলয়ক আয়দশ কয়রন
আদময়ক সম্মানুসূচক য়সজদা করয়ত, তখন ইবয়লস অস্বীকৃয়ত জানায়। আল্লাহ্ এর কারর্ জানয়ত
চাইয়ল লস বয়ল লয আদম মায়ির বতয়র আর লস আগুয়নর, তাই লস আদময়ক য়সজদা করয়ত পায়র
না। আল্লাহ্ তার অবাধযতার জন্য তায়ক জান্নাত লর্য়ক বয়হষ্কার কয়র য়দয়ল লস য়বচার য়দবস পযণন্ত
অবকাশ লচয়য় লনয় লযন লস আদম ও তার সন্তানয়দর য়বভ্রান্ত করয়ত পায়র।
এখায়ন ইবয়লস লয অন্যায়গুয়লা কয়রয়ছল তা বযাখযা করয়ত লগয়ল আমরা লদখয়বা আজ
আমায়দর ময়ধযও লস লদাষগুয়লা য়বদযমান :
১. লস আল্লাহ্র য়সজদা করার য়নয়দণয়শর অবাধয হয়য়য়ছল, মুসয়লম নামধারী অয়নয়কই বদয়নক
সয়তর রাকাত ফরজ নামায়জর লচৌয়িশয়ি ফরজ য়সজদার য়নয়দণশ উয়পক্ষা কয়র।
২. লস অহংকার কয়র য়নয়জয়ক আদয়মর লচয়য় উাঁচুয়ের্ীর লর্য়বয়ছল, অয়নক র্াল মুসয়লমও
অহংকার কয়র অন্য মানুষয়দর লকান না লকান র্ায়ব খায়িা কয়র লদয়খ।
৩. লস অপরাধ করা সয়ত্ত্বও তা স্বীকার কয়রয়ন ও ক্ষমা চায়য়ন, আমরাও প্রয়তয়দন কে অপরাধ
কয়র - য়কন্তু না লসিা স্বীকার কয়র না ক্ষমা চাই।
৪. ইবয়লস আল্লাহ্র সায়র্ উদ্ধত বযবহার কয়রয়ছল, আমরা আজ মুসয়লম হয়য়ও য়বনয় শব্দিাই
র্ুলয়ত বয়সয়ছ।
৫. লস আদময়ক য়হংসা কয়র য়নয়জর ধ্বংস লিয়ক এয়নয়ছল, কত র্াল মুসয়লম অয়ন্যর সাফয়লয
য়হংসার আগুয়ন জ্বয়ল খায়মাকাই য়নয়জ কষ্ট পায়।
২

সূরা আল- য়হজর ১৫ : ২৭

৩
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৬. লস আল্লাহ্র সৃয়ষ্টর ক্ষয়ত ও অকলযার্ কামনা কয়রয়ছল, আমরা প্রয়তমুহুতণ কত মানুয়ষর ক্ষয়ত
চাইয়ত র্ায়ক এবং সুয়যাগ লপয়ল ক্ষয়ত করয়ত য়দ্বধাও কয়র না।
৭. লস আল্লাহ্র য়নয়দণয়শর য়বপয়ক্ষ যুয়ক্ত (Reasoning) লদয়খয়য়য়ছল। আজও “ময়নর পদণা বড়
পদণা” এ ধরয়নর যুয়ক্ত লদয়খয়য় আল্লাহ্র পদণার আয়দশ লঙ্ঘন করা হয়।
শয়তায়নর শয়তানী
ইবয়লস যখন আল্লাহ্র অয়র্শাপ লপয়য় য়বতায়ড়ত হল তখন লর্য়ক তার উয়িশ্য একিাই লয আদময়ক লস তুচ্ছজ্ঞান কয়র লস আল্লাহ্র আয়দশ অমান্য কয়রয়ছ লসই আদম ও তার
সন্তানয়দর লস আল্লাহ্র আয়দশ অমান্য করায়ব। আর এর্ায়বই লস য়নয়জর সায়র্ সায়র্ আল্লাহ্র
শায়স্তর আওতায় সব মানুষয়কই য়নয়য় আসয়ব। লস বয়লয়ছল :
“লহ আমার প্রর্ু, লযয়হতু তুয়ম আমায়ক পর্ভ্রষ্ট কয়রছ, আয়মও য়নশ্চয়ই এ পৃয়র্বীয়ত

মানুয়ষর কায়ছ সুয়শায়র্ত কয়র লদখাব র্ুয়ল র্রা পর্য়ক এবং তায়দর সবাইয়ক পর্ভ্রষ্ট করব।
তয়ব তারা ছাড়া যায়দর তুয়ম পর্ লদয়খয়য়ছ।” ৯
তয়ব আল্লাহ্ য়কন্তু শয়তানয়ক পর্ভ্রষ্ট কয়রনয়ন, লস য়নয়জ অহংকার কয়রয়ছ, অবাধয হয়য়য়ছ
এবং আল্লাহ্র দয়া লর্য়ক য়নরাশ হয়য় য়চর সবণনায়শর পর্ লবয়ছ য়নয়য়য়ছ।
তাই আল্লাহ্ আমায়দর বলয়লন :
“য়নশ্চয়ই শয়তান লতামায়দর প্রকাশ্য শত্রু। লস লতা তার অনুসারীয়দর এই জন্য আহবান
কয়র লযন তারা জ্বলন্ত আগুয়নর অয়ধবাসী হয়ত পায়র।” ১০
আয়ফ্রকান একিা লময়য়র একিা ফরওয়ায়িণি লমইল লপয়য়য়ছলাম বছরখায়নক আয়গ। এই
লময়য়য়ি যখন প্রর্ম জানয়ত লপয়রয়ছল লস তার বয়য়ফ্রয়ন্ির মাধযয়ম এইিস আক্রান্ত, লস তারপর
প্রায় হাজারখায়নক পুরুয়ষর শযযাশায়ী হয়য়য়ছল। মৃতুযর আয়গ লস লমইয়ল জায়নয়য় লদয় লয এই
মরর্জীবার্ু লস ঐসব পুরুষয়দর লদয়হও ছয়ড়য়য় য়দয়য়য়ছ। বস্তুত লস এিা সহ্য করয়ত পায়রয়ন লয,
এই সুের পৃয়র্বী লছয়ড় লস চয়ল যায়ব য়কন্তু বায়ক সবাই লবাঁয়চ লর্য়ক তা উপয়র্াগ করয়ব।
শয়তানও এই লময়য়িার মত। লস জান্নায়ত য়ছল, লস জায়ন জান্নাত লকমন। লস এিাও জায়ন
জাহান্নায়মর শায়স্ত লকমন। তাই লকান মানুষ জান্নায়তর সুখ-শায়ন্ত লর্াগ করয়ব আর লস জাহান্নায়মর
আগুয়ন পুড়য়ব এিা লস লকানর্ায়বই লময়ন য়নয়ত পায়র না। এজন্য লস তার সমস্ত শয়ক্ত বযয় কয়র
মানুষয়ক তার আগুয়নর সঙ্গী বানাবার জন্য।
শয়তান আল্লাহ্র অনুময়তয়ত লদখয়ত পায় মানুষ ময়ন ময়ন য়ক র্াবয়ছ। মানুয়ষর অন্যায়
কামনা-বাসনার খবর লস রায়খ এবং লস লসই কাজগুয়লায়ক যুয়ক্ত ও ললায়র্র মাধযয়ম তার জন্য
ললার্নীয় কয়র তুয়ল। লযমন লয য়সগায়রি খায় তায়ক যয়দ বলা হয় লয এিা ইসলায়ম শয়রয়য়ত
৯
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হারাম তয়ব লস যুয়ক্ত লদখায় − এিা হারাম না মাকরুহ। লয য়মলাদ করয়ছ তায়ক যয়দ বলা হয় লয
য়মলাদ করা য়বদ’আত, লস বয়ল “তাহয়ল এত মানুষ লয কয়র।” লয মানুষিা না বুয়েই ইসলাম
মায়ন তার যখন একিা য়বপদ আয়স তখন শয়তান তায়ক বুোয় “লদখ তুয়ম এত ধমণ-কমণ কর
অর্চ লতামার কত য়বপদ য়কন্তু যারা কয়র না তারা কত র্াল আয়ছ!”
অপরয়দয়ক র্াল কাজগুয়লায়ত লস য়নরুৎসায়হত কয়র। লযমন লকউ প্রয়তজ্ঞা করল লস
য়নয়য়মত নামায পড়য়ব, শয়তান তার ময়ন সয়েহ ঢুকায় − লতামার কাপড় অপয়বি, এ য়দয়য়
নামায হয়ব না। লকউ র্াবয়লা য়কছু িাকা দান করয়ব, তার ময়ন তখন শয়তান তায়লকা িাঙ্গায় −
য়ক য়ক য়জয়নস য়কনয়ত হয়ব, আয়গ লকনাকািা তারপর দান-খয়রাত। লকউ র্াবয়লা লস একিু
কুরআন পড়য়ব, শয়তান তায়ক বয়ল হায়তর কাজ লশষ কয়র নাও তারপর পয়ড়া। হায়তর কাজ
লশষ হয়ত হয়ত জীবন লশষ হয়য় যায়, আল্লাহ্র বার্ীগুয়লা লশানার সময় আর হয় না।
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) একয়দন বলয়ছয়লন :
“এমন লকান মানুষ লনই যার সায়র্ একজন লফয়রশতা এবং একজন শয়তান র্ায়ক না।”
সাহায়বরা প্রশ্ন কয়রয়ছয়লন “আপনার সায়র্ও আয়ছ ?” উেয়র য়তয়ন বয়লন “হ্যা, আমার সায়র্ও

আয়ছ য়কন্তু আল্লাহ্ আমায়ক তার বযাপায়র সাহাযয কয়রয়ছ এবং তাই লস মুসয়লম হয়য় য়গয়য়য়ছ।
এখন লস আমায়ক শুধু সৎ কায়জর কর্াই বয়ল।” ১১
আমায়দর সবার সায়র্ই শয়তান এবং লফয়রশতা র্ায়ক। এইজন্য খুব খারাপ একিা মানুষও
মায়ে মায়ে র্াল কাজ কয়র, তার মায়েময়ধয র্াল হয়য় লযয়ত ইয়চ্ছ কয়র। য়কন্তু লস শয়তায়নর
লধাাঁকায় পৃয়র্বীর লমায়হ সয়িক পর্িা লবয়ছ য়নয়ত পায়র না। আর একজন র্াল মানুষ সবসময়
লচষ্টা কয়র শয়তায়নর প্রয়রাচনা উয়পক্ষা করয়ত। য়কন্তু লকান এক অসতকণ মুহুয়তণ হয়য়তা লস পা
হড়কায়, শয়তায়নর কায়ছ লহয়র যায়, একিা অন্যায় কয়র লফয়ল। য়কন্তু পরমুহুয়তণই লস পয়রতাপ
কয়র, ক্ষমা চায়। এখায়ন একিা য়বষয় লক্ষর্ীয় − লয যত র্াল মানুষ তার লপছয়ন তত লবয়শ
শয়ক্তশালী শয়তান ললয়গ র্ায়ক। তাই একিা র্াল মানুষ যয়দ লকান খারাপ কাজ কয়রই লফয়ল
তাহয়ল লযন আমরা তার ঐ লদাষিার জন্য বায়ক সব র্াল গুর্য়ক অবজ্ঞা না কয়র।
মানুষ আর শয়তায়নর মায়ে একিা বড় ফারাক হল, খুব খারাপ মানুয়ষর সায়র্ও আল্লাহ্
র্াল বযবহার করয়ত বয়লয়ছন, তায়ক র্ালয়বয়স ইসলায়মর পয়র্ িাকয়ত বয়লয়ছন। য়কন্তু
শয়তায়নর প্রসঙ্গ আসয়লই আল্লাহ্ আমায়দর তার কায়ছ আেয় চাইয়ত বয়লয়ছন। শয়তায়নর সায়র্
শত্রুতািা এমনই লয তা কখয়না বন্ধুয়ত্ব বদয়ল যাবার নয়।
লকন সৃয়জলা তয়ব শয়তায়ন
আল্লাহ্ লতা র্াল, তয়ব য়তয়ন লকন শয়তায়নর মত খারাপ একিা বস্তু সৃয়ষ্ট করয়লন ? আসয়ল
আল্লাহ্ শতর্াগ মে লকান য়কছু সৃয়ষ্ট কয়রনয়ন। সবয়কছুরই উপকারীতা আয়ছ, লক্ষি য়বয়শয়ষ য়কছু
অপকারীতাও আয়ছ। শয়তায়নর বযাপারয়িও তাই।
১১
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আল্লাহ্ মানুয়ষর মত শয়তানয়কও স্বাধীন ইয়চ্ছশয়ক্ত য়দয়য়য়ছয়লন। মানুষ লযমন তার স্বাধীন
ইয়চ্ছ শয়ক্তর অপবযবহার কয়র অন্যায় পর্ লবয়ছ লনয় শয়তানও তাই কয়রয়ছল। বস্তুত আল্লাহ্র
পরীক্ষা এখায়নই লয য়তয়ন কাউয়ক লকান য়কছু করয়ত বাধয কয়রন না। য়তয়ন সতয ও অসতয দু’লিা
পর্ই লদয়খয়য় য়দয়য়য়ছন, লয লযিা লবয়ছ লনয়ব লস লসই অনুসায়র শায়স্ত বা পুরস্কার পায়ব। সতয পর্
লদখায়নার জন্য য়তয়ন লযমন দূত পায়িয়য়য়ছন, লতময়ন য়মর্যার উস্কায়ন য়দয়ত শয়তানয়ক য়কয়ামাত
পযণন্ত অবকাশ য়দয়য়য়ছন। আর সতয-য়মর্যার পার্ণকয করয়ত লতা য়তয়ন মানুষয়ক য়বয়বক-বুয়দ্ধ
য়দয়য়য়ছনই।
আমরা জাগয়তক য়বচায়রও লদয়খ লয পরীক্ষা যত কয়িন তায়ত উেীর্ণ হয়ল তার ফলাফল তত
দামী। এজন্য উন্মুক্ত য়বশ্বয়বদযালয় আর ঢাকা লবায়িণর এসএসয়স-র মান এক নয়। জান্নাত
আল্লাহ্র এক অসীম অনুগ্রহ, অয়চন্তনীয় পুরস্কার। এিা লপয়ত আমায়দর লযাগযতা লদখায়ত হয়ব।
যয়দও আল্লাহ্র দয়া ছাড়া শুধু আমায়দর কাজ য়দয়য় এত বড় পুরস্কার পাবার লযাগয আমরা লকউই
না তবুও তা পাবার জন্য পয়রেম করয়ত হয়ব, সাধনা করয়ত হয়ব, য়নয়জর আত্মায়ক দমন করয়ত
হয়ব, শয়তায়নর সায়র্ যুদ্ধ করয়ত হয়ব। শয়তান যয়দ নাই র্াকত তয়ব এই পরীক্ষাও র্াকতনা,
পুরস্কারও র্াকত না।
লশষ কর্া
শয়তানয়ক দুদণমনীয় র্াবার আসয়ল লকান কারর্ লনই। কারর্ তার ক্ষমতা সীয়মত আর
আল্লাহ্র অনুগ্রহ অসীম। আর আল্লাহ্ আমায়দর এর্ায়ব আশ্বস্ত কয়রয়ছন :
“য়নশ্চয়ই তার (শয়তায়নর) লকান ক্ষমতা লনই তায়দর উপয়র যারা য়বশ্বাসী এবং যারা

শুধুমাি তায়দর প্রয়তপালয়কর উপর য়নর্ণর কয়র। তার ক্ষমতা লতা শুধু তায়দর উপর যারা তায়ক
মায়ন ও অনুসরর্ কয়র এবং আল্লাহ্র সায়র্ অংশী স্থাপন কয়র” ১২
আমায়দর কুরআন পড়ার সময় বলয়ত বলা হয়য়য়ছ − আঊ’যু য়বল্লায়হ য়মনাশ শায়তায়নর
রাজীম। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) আমায়দর সকাল-সন্ধযায়, ঘুমায়ত যাবার
আয়গ, প্রাকৃয়তক কাজ করার আয়গ, ঘয়নষ্ঠ সম্পয়কণর আয়গ, খাবার আয়গ, ঘয়র লঢাকার আয়গ
ইতযায়দ য়বয়বধ সময়য় পড়বার জন্য অয়নকগুয়লা দু’আ য়শয়খয়য় লগয়ছন যা পড়য়ল আল্লাহ্
আমায়দর শয়তায়নর ক্ষয়ত লর্য়ক য়নরাপো লদয়বন।
আল্লাহ্ আমায়দর অয়র্শি য়বতায়ড়ত শয়তান লর্য়ক রক্ষা করুন। আয়মন।

শুক্রবার, ১৭ ই রয়বউস সায়ন, ১৪৩১ য়হজয়র

১২

সূরা আন- নাহল ১৬ : ৯৮- ১০০
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র্ালবাসা র্ালবায়স
১.
র্ালবাসা য়বষয়য়ি আমার কায়ছ একিা চরম কুয়হয়লকার মত লাগত। অবশ্য শুধু আয়ম না
রবীিনায়র্র মত মানুষও র্ালবাসার দাশণয়নক য়বচার করয়ত য়গয়য় লঘাল লখয়য়য়ছ -

সখী, র্ালবাসা কায়র কয়! লস য়ক লকবলই যাতনাময়।
লস য়ক লকবলই লচায়খর জল ? লস য়ক লকবলই দুয়খর শ্বাস ?
ললায়ক তয়ব কয়র কী সুয়খরই তয়র এমন দুয়খর আশ।
আমার বহু সহপািীয়ক য়জয়জ্ঞস কয়রয়ছলাম : “আচ্ছা লতার কায়ছ য়ক ময়ন হয়, র্ালবাসািা
আসয়ল কী ? পযাশন না কযালকুয়লশন ?” য়বশ্বয়বদযালয় জীবয়ন চারপায়শর অয়নক লছয়লয়ময়য়য়ক
লদয়খ খুব য়দ্বধায় য়ছলাম। পয়র বুেলাম এরা র্ালবাসার নায়ম একিা লখলা কয়র, সময় কািায়ত।
কযালকুয়লশন য়দয়য় য়রয়লশন হয়ত পায়র র্ালবাসা নয়। য়বয়য়র আয়গ লযমন এক পক্ষ অপর
পয়ক্ষর উচ্চতা, লফয়ারয়নস লস্কল, বযাংক বযায়লন্স এবং অন্যান্য সম্পদ ইতযায়দর চুলয়চরা য়হয়সব
কয়র তারপর সম্বন্ধ কয়র, লতময়ন য়হয়সব করয়ত লদখতাম অয়নক ছাি-ছািীয়ক − কায়ক
র্ালবাসয়ব লসই য়হয়সব।
তারপয়রও আয়ম র্ালবাসা য়বষয়য়ি য়িক সংজ্ঞায়য়ত করয়ত পারতাম না। লযমন আমার হৃদয়
মাি একিা, য়কন্তু আয়ম র্ালবায়স অয়নকয়ক − আমার সৃয়ষ্টকতণা-প্রয়তপালক আল্লাহ্, আমার পর্
প্রদশণক মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম), আমার বাবা-মা-র্াই, আমার স্ত্রী, আমার
বন্ধুয়দর, আমার য়নয়জয়ক, আমার আত্মীয়-স্বজনয়দর এবং য়বয়র্ন্নসূয়ি পয়রয়চত আয়রা অয়নক
মানুষয়দর। োয়মলা আয়রা ঘনীর্ুত হয় যখন “কায়ক লবয়শ র্ালবাসব” এই প্রশ্নিা আয়স। বাবা না
র্াই ? মা না স্ত্রী ? আমার লয বন্ধুিা লছাট্টয়বলায় আমার অসুস্থতার সময় মায়ি লখলা বাদ য়দয়য়
আমায়ক গয়ল্পর বই পয়ড় লশানাত, নায়ক লয প্রর্ম লবতন লপয়য় দশ হাজার িাকা য়নয়য় এয়স হায়ত
য়দয়য় বয়লয়ছল “লতার এখন িাকা দরকার − এিা রাখ” ? লক পায়ব অগ্রায়ধকার ?
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২.
একজন মুসয়লম য়হয়সয়ব আমার কতণবয আল্লাহ্লক সবয়চয়য় লবয়শ র্ালবাসা -

..য়কন্তু যারা য়বশ্বাসী তারা আল্লাহ্লক অন্য লয লকান য়কছুর লচয়য় লবয়শ র্ালবায়স। ১
য়কন্তু আল্লাহ্ এমন এক সত্ত্বা যায়ক আমরা না লদয়খ য়বশ্বাস কয়র, র্ালবায়স তার ক্ষমতা ও
ববয়শয়ষ্টযর জন্য। লনদারলযান্ি লর্য়ক আসা এক বাংলায়দয়শ য়কয়শায়রর উপর একিা তর্যয়চি
লদয়খয়ছলাম। এই লছয়লিায়ক তার হতদয়রে বাবা-মা জয়ন্মর পর একিা সংস্থার হায়ত তুয়ল
য়দয়য়য়ছল, জয়ন্মর ক’মাস পয়রই লস বড় হয়ত র্ায়ক এক য়নিঃসন্তান িাচ দম্পয়তর ঘয়র। তারপয়রও
বড় হয়য় লস যখন জানয়লা তার আসল বাবা-মা’র কর্া লস অয়নক কয়ষ্ট খুাঁয়জ লবর করল তায়দর।
তারপর লছয়লিা অয়নক লকাঁয়দয়ছল। এই কান্নার জন্ম না লদখা র্ালবাসা লর্য়ক, যার য়র্য়ে শুধু এই
সতযিা - লয ‘সন্তান য়বয়ক্র করা বাবা-মা’ লছয়লিার বজয়বক বাবা-মা। আমরাও আসয়ল আল্লাহ্লক
র্ালবায়স না লদয়খই য়কন্তু এিা লজয়ন লয য়তয়ন আমায়দর সৃয়ষ্ট কয়রয়ছন এবং প্রয়তপালন করয়ছন।
আল্লাহ্র সায়র্ আমায়দর সম্পকণিা খুব আপন, ইনফমণাল। আমার ময়ন আয়ছ যখন
লছািয়বলায় চাচা খুব বকা য়দয়য়য়ছ, বাবা লময়রয়ছ − আয়ম লচাখ লাল কয়র কাাঁদয়ছ আর আল্লাহ্র
কায়ছ নায়লশ য়দয়চ্ছ লয আমারত লকান লদাষ লনই। আয়রা যখন বড় হলাম, ময়নর বয়নর
পাতাগুয়লায়ত রঙ ধরল, লকান একজনয়ক অজানা কারয়র্ খুব র্াল লাগল য়কন্তু লজয়ন লগলাম
কখয়না তায়ক পায়বানা, তখন খুব কষ্ট হত। র্াবতাম একিা কুকুরও র্ালবাসার প্রতুযের লদয়,
য়কন্তু মানুষ লকন লদয় না ? তখন আয়ম বড় হয়য়য়ছ − লচাখ শুধু লকাঁয়দ লাল হয় না, মন লর্য়ক
রক্তও পয়ড়। লসকর্া মায়ক বলা যায় না, বন্ধুয়দরই বা কতক্ষর্ কায়ছ পাই ? এমন দমবন্ধ করা
মুহূতণগুয়লায়ত সবসময় আমার কায়ছ য়ছয়লন আল্লাহ্। আমার ময়নর য়পয়ি হাত বুয়লয়য় কষ্টগুয়লা
সহ্য করার মত ক্ষমতা য়দয়য়য়ছয়লন য়তয়ন। তখন বুয়েয়ছলাম লয এমন একিা সময় আসয়ব যখন
আমার মা লবাঁয়চ র্াকয়ব না, আমার খুব কায়ছর বন্ধুরা দূয়র চয়ল যায়ব য়কন্তু আল্লাহ্ আমায়ক লছয়ড়
কখনও চয়ল যায়ব না। আমার দুিঃয়খর র্াগ লনয়ার জন্য আল্লাহ্ সবসময় র্াকয়বন। য়তয়ন কখয়না
আমায়ক র্ুল বুেয়বননা, কখয়না আমায়ক কষ্ট লদয়বন না। ‘দুয়খর রজনী’িা যত লম্বা লহাক না
লকন আমায়ক তা একা কখনই কািায়ত হয়ব না।
মজার বযাপার হল আয়ম লয আল্লাহ্লক র্ালয়বয়সয়ছলাম, তার কায়ছ আমার নায়লশ
জানাতাম, তার উপর র্রসা করতাম তার প্রয়তদান য়তয়ন আমায়ক অসাধারর্র্ায়ব য়দয়য়য়ছয়লন।
য়তয়ন আমায়ক রক্ষা করয়তন সবসময়। যায়ক না পাওয়া য়নয়য় আমার এে কষ্ট য়ছল, লসই আয়ম
পয়র বুেয়ত লপয়রয়ছলাম র্ায়গযস তায়ক আয়ম পাইয়ন। মুয়খায়শর আড়ায়লর লচহারািা পয়রষ্কার
হওয়ার অয়নক আয়গই আল্লাহ্ আমায়ক আগয়ল লরয়খয়ছয়লন, পা হড়কায়নার আয়গই। তাই পয়র
আয়ম আবার লকাঁয়দয়ছ − ধন্যবাদ য়দয়ত, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করয়ত।
৩.

১
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র্ালবাসায়ক লমািা দায়গ র্াগ করয়ল দু’র্াগ করা লযয়ত পায়র : য়বয়বকজাত ও স্বর্াবজাত।
লযমন আল্লাহ্লক র্ালবাসািা য়বয়বকজাত। এছাড়া লবয়শর্াগ র্ালবাসাই আসয়ল স্বর্াবজাত,
প্রাকৃয়তক। লযমন কায়রা রূপ বা গুয়র্ মুগ্ধ হয়য়, কায়রা কাছাকায়ছ র্াকার ফয়ল বা অজানা লকান
কারয়র্ মানুষ মানুষয়ক র্ালয়বয়স লফয়ল।
মানুষ সৃয়ষ্টর লসরা কারর্ লস অয়নক লবয়শ র্ালবাসয়ত পায়র। গরু পরম মমতায় তার
বাছুরয়িয়ক লচয়ি লদয়, লস য়কন্তু ছাগলছানায়ক আদর কয়র না। য়কন্তু মানুষ বাছুরয়কও আদর কয়র,
ছাগলছানায়কও। লছাট্ট একিা চারাগাছয়ক লস পরম মমতায় পায়ন লদয়। লস তার
পায়রপায়শ্বণকতায়ক লযমন র্ালবায়স লতময়ন র্ালবায়স কায়ছর-দূয়রর মানুষগুয়লায়ক। য়কন্তু প্রয়তয়ি
য়জয়নয়সর মত এই মঙ্গলপূর্ণ র্ালবাসা অমঙ্গয়লর অশয়ন সংয়কত হয়য় দাাঁড়ায় যখন তা তার
সীমায়রখা অয়তক্রম কয়র।
একিা লময়য় একিা লছয়লয়ক র্ালবাসত। র্ালবাসার আয়তশয়যয লকান এক মুহূয়তণর য়ববাদ
পরবতণী অয়র্মায়ন লময়য়য়ি আত্মহতযা করল − লয লপ্রম সুয়খর সংসার সাজায় তাই তখন প্রার্হারী!
য়হিলার জামণান জায়তয়ক এত র্ালয়বয়সয়ছল, লয লকান নারীয়ক য়বয়য় করয়ত লস অস্বীকৃয়ত
জায়নয়য়য়ছল, বয়লয়ছল তার বধূ তার লদশ, তার জায়ত। লসই র্ালবাসার দি যখন পৃয়র্বীর অন্য
সকল জায়তয়ক লছাি কয়র লদখা শুরু করল তারই লপ্রক্ষাপয়ি রয়চত হল য়দ্বতীয় য়বশ্বযুয়দ্ধর নারকীয়
সব হতযাযজ্ঞ। এই সব য়বধ্বংসী র্ালবাসার অকলযার্ রুখয়ত তাই আল্লাহ্ চমৎকার একিা য়বধান
য়দয়য় য়দয়লন − স্বর্াবজাত র্ালবাসায়ক য়নয়ন্ত্রর্ করয়ত হয়ব য়বয়বকজাত র্ালবাসা য়দয়য়। অর্ণাৎ
র্ালবাসয়ত হয়ব লকবল আল্লাহ্লক। এবং আল্লাহ্লক র্ালবাসার অধীয়ন আল্লাহ্ যায়দর আয়দশ
কয়রয়ছন তায়দর সবাইয়কই র্ালবাসয়ত হয়ব। য়কন্তু কায়রা র্ালবাসাই আল্লাহ্র র্ালবাসায়ক
অয়তক্রম কয়র লযয়ত পারয়ব না।
বাবা-মা, র্াই-লবান, স্ত্রী, সন্তান, অন্য মানুষ, আমায়দর চারপায়শর পয়রয়বশ − এর
সবয়কছুয়কই আমরা র্ালবাসব কারর্ আল্লাহ্ আয়দশ কয়রয়ছন তাই। এখায়ন লকউ র্াবয়ত পায়র
আমার মা’লক আয়ম র্ালবাসব এিাই লতা স্বার্ায়বক, লসখায়ন আল্লাহ্র আয়দয়শর কর্া লস
য়কর্ায়ব ? আয়স দু’র্ায়ব −
ক) ধয়র লনই পৃয়র্বীর সবয়চয়য় খারাপ মা তার সন্তানয়ক জয়ন্মর য়কছুয়দন পর য়বয়ক্র কয়র
য়দয়য়য়ছল। চয়ল্লশ বছর পর যখন লসই ময়হলা বুয়ড়া হয়য় লগয়ল লস তার সন্তায়নর লদখা লপল এবং
তার আেয় গ্রহর্ করল। লকান এক কারয়র্ এই সন্তায়নর লকান য়কছুই তার র্াল লায়গ না, লস
সারায়দন গালাগায়ল কয়র, অয়র্শাপ লদয়। এখন এই সন্তান যয়দ মুসয়লম হয়য় র্ায়ক তয়ব লস এই
মায়কও র্ালবাসয়ত বাধয। লস মায়য়র লসবা করয়ব, এবং সব দুবণযবহার হায়স মুয়খ সহ্য করয়ব।
− অসিব, এিা হয় নায়ক ? জী, ইসলায়মর দৃয়ষ্টয়ত হয়, কারর্ এই হতর্াগা সন্তান মায়য়র
লকান র্ালবাসা না লপয়য়ও মায়ক র্ালবাসয়ব কারর্ আল্লাহ্ আয়দশ কয়রয়ছন। এই আয়দশ মানার
কারয়র্ লস মায়য়র র্ালবাসা না লপয়লও আল্লাহ্র র্ালবাসা পায়ব, আল্লাহ্র পুরস্কার পায়ব।
খ) আমরা লমািামুয়ি সবাই য়বশ্বাস কয়র উপয়রর লকান মা আসয়ল হয় না, আর আমায়দর
য়নয়জয়দর মা পৃয়র্বীর সবয়চয়য় র্াল মা। য়কন্তু মা যয়দ এমন য়কছু বয়ল যা আল্লাহ্র আয়দয়শর
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য়বয়রাধী তয়ব মায়য়র র্ালবাসার উয়ধ্বণ আল্লাহ্র র্ালবাসায়ক স্থান য়দয়ত হয়ব। ইসলামী শয়রয়য়ত
লয কাজগুয়লা ওয়ায়জব বা অবশ্য পালনীয় তা করয়ত হয়ব যয়দও মায়য়র অবাধয হয়ত হয়। য়কন্তু এ
লক্ষয়িও ময়ন রাখয়ত হয়ব লয এিা আমরা করয়ছ আল্লাহ্লক র্ালয়বয়স ; তাই মায়য়র সায়র্ খারাপ
বযবহার করা যায়ব না, তায়ক বুয়েয়য় বলয়ত হয়ব।
আল্লাহ্লক র্ালবাসার অর্ণ আল্লাহ্ যা র্ালবায়সন তা র্ালবাসা, আল্লাহ্ যায়দর র্ালবায়সন
তায়দর র্ালবাসা। একজন মানুষ তার উপর আল্লাহ্ লয কাজগুয়লা বাধয কয়র য়দয়য়য়ছন তা করয়ত
করয়ত আল্লাহ্র কায়ছ আয়স। এরপর অয়তয়রক্ত লযসব ইবাদাত আল্লাহ্ র্ালবায়সন লসগুয়লা কয়র
লস আল্লাহ্র র্ালবাসা লপয়ত শুরু কয়র। অবয়শয়ষ এমন একিা অবস্থায় লপৌাঁছায় লয লস শুধুমাি
তাই লদয়খ যা আল্লাহ্ র্ালবায়সন, শুধুমাি তাই লশায়ন যা আল্লাহ্ পছে কয়রন, শুধুমাি তাই
স্পশণ কয়র যায়ত আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। এই অবস্থািা ইহসান অর্ণাৎ একজন মুসয়লয়মর সয়বণাচ্চ স্তর।
আল্লাহ্ এই মানুষ সম্পয়কণ বয়লন :

লস যা চায় আয়ম তাই লদই, লস আেয় চাইয়ল আেয় লদই। আয়ম তার জীবন য়নয়ত ইতস্তত
লবাধ কয়র কারর্ লস মৃতুযয়ক ঘৃর্া কয়র, আর আয়ম ঘৃর্া কয়র তায়ক কষ্ট য়দয়ত। ২
লয আল্লাহ্ রব্বুল আলায়মন শুধু ‘হও’ বলয়লই হয়য় যায় য়তয়ন একজন তুচ্ছ মায়ির মানুয়ষর
জীবন য়নয়ত ইতস্ততয়বাধ কয়রন − এিা র্াবা যায় ? য়বশ্ব চরাচয়রর মায়লক আল্লাহ্র র্ালবাসার
প্রয়তদান কতিা সম্মায়নর তা য়ক কল্পনা করা যায় ?
৪.
আমরা যয়দ এর্ায়ব আমায়দর সব র্ালবাসায়ক আল্লাহ্র র্ালবাসার গন্িীয়ত লবাঁয়ধ লফলয়ত
পায়র তয়ব পরকায়ল নাহয় পুরস্কার লপলাম, এ জগয়ত য়ক লার্ হয়ব ?
ধয়র তায়রক রহমান খুব র্াল একজন মানুষ। য়তয়ন ইসলাম তর্া আল্লাহ্লক অয়নক
র্ালবায়সন। য়তয়ন যয়দ অর্ণ, ক্ষমতা, বন্ধু ইতযায়দর র্ালবাসায়ক আল্লাহ্র র্ালবাসার অধীয়ন
আনয়ত পারয়তন তয়ব য়তয়ন অর্ণ-ক্ষমতা অজণন করয়ত য়গয়য় আল্লাহ্র য়নয়দণশ অমান্য করয়তন না।
য়তয়ন বন্ধুর লচয়য় আল্লাহ্লক লবয়শ র্ালয়বয়স বন্ধুয়দর দুনণীয়ত করার সুয়যাগ য়দয়তন না। পয়রর্ায়ম
য়তয়ন এত অবর্ণনীয় উেম-মধযম লর্য়ক রক্ষা লপয়তন।
অর্বা ধয়র তায়রক রহমান একিু দুষ্ট প্রকৃয়তর মানুষ। এখন তাাঁর মা যয়দ সন্তানয়ক অয়ত
র্ালবাসায় মার্ায় না তুলয়তন, সন্তায়নর সকল অন্যায় লচাখ বুয়জ না সহ্য করয়তন, তয়ব তার
সন্তান পঙ্গুপ্রায় হতনা, তার দয়লরও এমন র্রািুয়ব হত না।
র্ালবাসায় অনাচার বন্ধ করয়ত পারয়ল সমায়জর অয়নক অনাচার হাওয়ায় য়ময়লয়য় লযত।
পায়শর বাড়ীর লময়য়িা পায়শর বাড়ীর লছয়লর সায়র্ পালাত না আল্লাহ্লক য়চনয়ল, র্ালবাসয়ল।

২
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দু’মায়সর একিা র্ালবাসা য়দয়য় লস আিায়রা বছয়রর অয়নক গুয়লা র্ালবাসায়ক য়মর্যা কয়র য়দত
না। য়নয়জ কষ্ট লপতনা, পয়রবারয়ক অসম্মান করত না।
পৃয়র্বীয়ত আসয়ল যত অন্যায় হয়, তার লবয়শর্াগ হয় র্ুল য়জয়নসয়ক র্ালয়বয়স, র্ুলর্ায়ব
র্ালয়বয়স। আমায়দর লদয়শর আমলারা যয়দ িাকা এত না র্ালবাসয়তন, রাজনীয়তয়বদরা যয়দ
ক্ষমতা এত না র্ালবাসয়তন, আমরা যয়দ য়নয়জয়দর সুখ-স্বাচ্ছেয, য়বলায়সতায়ক এত না
র্ালবাসতাম তয়ব এত দুনণীয়ত, এত পাপ, এত অন্যায় য়ক করতাম ?
৫.
একর্া য়িক, আল্লাহ্লক র্ালবাসা একিা য়বমূতণ বযাপার। আমায়দর য়প্রয় মানুষয়ির মত
আল্লাহ্র লক্ষয়িও আমরা তার বনকিয চাই, তার লদখা লপয়ত চাই, এমন য়কছু করয়ত চাই যা তায়ক
খুয়শ করয়ব, এমন য়কছু করয়ত চাই না যা তায়ক অসন্তুষ্ট করয়ব। লয লছয়লিা মুয়খ বয়ল র্ালবায়স
য়কন্তু য়বয়য়র সময় শ্বশুর লদয়খ ঘর বাাঁয়ধ লস লযমন য়মর্যাবাদী লতমন লয দায়ব কয়র আল্লাহ্লক
র্ালবায়স য়কন্তু কায়জ প্রমার্ লদয় না লসও য়মর্যাবাদী। আল্লাহ্লক য়কর্ায়ব র্ালবাসয়ত হয় তা
আমরা য়শখয়বা রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর কাছ লর্য়ক :

(য়হ রসুল) বয়ল দাও “যয়দ লতামরা আল্লাহ্লক র্ালবাস তয়ব আমার অনুসরর্ কর, আল্লাহ্
লতামায়দর র্ালবাসয়বন এবং লতামায়দর গুর্াসমুহ ক্ষমা করয়বন ৩
তাই সব মানুয়ষর ময়ধয র্ালবাসার সবণায়ধক অগ্রায়ধকার রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) - এর। তায়ক র্ালবাসার মায়ন তার আদশণ য়নয়জর ময়ধয ধারর্ করা, তায়ক অনুসরর্অনুকরর্ করা, তার আয়দশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা, তার য়নয়ষধ লময়ন চলা, তার প্রচায়রত
য়বধান অন্যয়দর কায়ছ লপৌয়ছয়য় লদয়া। তয়ব রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর
প্রয়ত র্ালবাসাও হয়ত হয়ব আল্লাহ্র র্ালবাসার অধীয়ন, আমায়দর লদয়শর ‘আয়শয়ক-রসুলয়দর’
মত র্ালবাসার নাম কয়র রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক আল্লাহ্র আসয়ন বয়সয়য়
লদয়া যায়ব না।
লয মানুষিা একবার আল্লাহ্লক র্ালবাসার অনুর্ুয়তিা লপয়য়য়ছ লস আসয়ল খুব
লসৌর্াগযবান। কষ্টর্রা এই পৃয়র্বীয়ত আর লকান য়কছুরই সামর্ণয লনই তায়ক দুিঃখ লদবার। আল্লাহ্
আমায়দর লসই হায়তয়গার্া র্াগযবানয়দর দয়ল র্াকবার সুয়যাগ য়দন, আয়মন।

বৃহস্পয়তবার, ৯ রয়বউস সায়ন, ১৪৩১ য়হজয়র

৩

সূরা আল- ইমরান ৩ : ৩১
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আমরা য়কর্ায়ব ইসলাম মান ব
আমরা যারা লকান ফরম পূরয়র্র সময় ধয়মণর ঘয়র ‘ইসলাম’ য়লয়খ তারা স্কুয়ল পড়ায়শানার
সময় য়বষয় য়হয়সয়ব ইসলায়ময়াত নায়ম একিা য়নয়বণষ য়বষয় পড়তাম। য়নয়বণষতার মাহাত্ময −
লময়িক পরীক্ষায়ত মাি দশিা প্রশ্ন পয়ড়ই এ োস পাওয়া যায়, আয়গর ক্লাসগুয়লার কর্া আর নাই
বা বললাম। আসয়ল, দুিঃখজনক হয়লও সতয লয আমায়দর অয়নয়করই বাবা-মা লছািয়বলা লর্য়ক
বুয়েয়য়য়ছন যা পড়য়ল পরীক্ষায় ফলাফল র্াল হয়ব তাই হল কায়জর পড়ায়শানা আর বায়কিা
অকায়জর। দশ পৃষ্ঠা পড়য়ল লযখায়ন চয়ল, লকান পাগল বায়ক নব্বই পৃষ্ঠা পড়য়ব ? ফয়ল
ইসলায়ময়ায়তর আবরর্ লর্দ কয়র কখয়না আমায়দর ময়নর ময়ধয ইসলায়মর প্রকৃত য়শক্ষা প্রয়বশ
করয়ত পায়রয়ন।
এয়হন গুর্ধর আমরা যখন লকান এক মানয়সক দুবণলতার মূহুয়তণ বাপদাদার ধমণ তর্া
ইসলাম মানার লচষ্টা কয়র, তখন প্রর্ম বাধািা আয়স জানার লক্ষয়ি। শূন্য জ্ঞায়নর পাি য়নয়য় তখন
আমরা নানা বই/ওয়য়বসাইি হাতড়াই। এর ফলাফল লবয়শর্াগ লক্ষয়িই যা হয় তা হল অল্প য়বদযা
র্য়ংকরী। য়কছু র্াসা র্াসা পড়ায়শানা কয়র আমায়দর এই ধারর্া জয়ন্ম যায়, লয আমরা ইসলাম
সম্পয়কণ অয়নক জায়ন-বুয়ে। লযয়হতু দুিঃখজনক র্ায়ব ফয়তায়াবাজ কািয়মাল্লা, য়মলাদজীয়ব হুজুর
আর মুয়রদয়চাষা পীরয়দর জ্ঞায়নর লদৌড় আমরা লদয়খ অর্যস্ত তাই ইসলাম সম্পয়কণ জানয়ত য়গয়য়
আমরা ময়ন কয়র ইসলাম লবাোর জন্য অন্য কায়রা দরকার লনই, আমরা যা বুয়ে তাই চূড়ান্ত।
য়কন্তু আসয়ল য়ক এর্ায়ব ইসলাম চয়ল ? না। চয়ল না। ইসলাম য়শক্ষািা একিা য়সলয়সলার
মত বযাপার, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) যা বুয়েয়ছন, তাাঁয়ক লদয়খ সাহায়বরা যা
বুয়েয়ছন, তায়বয়য়রা যা বুয়েয়ছন লসিাই য়কন্তু ইসলাম। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ
ওয়াসাল্লাম) - এর উপর লতইশ বছর ধয়র কুরআন নায়যল করা হল যায়ত য়তয়ন কুরআয়নর আয়দশ
য়নয়ষধ য়নয়জর জীবয়ন প্রয়তফলন কয়র লদখান। আবার য়তয়ন যা বুেয়লন এবং প্রচার করয়লন তাই
য়কন্তু সাহায়বয়দর জীবয়ন প্রয়তফয়লত হল।
আল হায়ফজ ইবয়ন কায়সর কুরআন তাফয়সয়রর মূলনীয়ত বর্ণনা করয়ত য়গয়য় তার ‘আল
তাফয়সয়রর’ র্ূয়মকায় য়লখয়লন : কুরআয়নর বযখযা হয়ব নীয়চর ধারাবায়হকতায়, একিা না লপয়ল
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১। আল কুরআয়নর বযাখযা আল- কুরআন দ্বারা।
২। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর সহীহ সুন্নাহ দ্বারা।
৩। রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর সাহায়বয়দর বক্তবয দ্বারা।
৪। সাহায়বয়দর কাছ লর্য়ক ইসলাম লশখা তায়বঈয়দর বক্তবয দ্বারা।
৫। তায়বঈয়দর কাছ লর্য়ক ইসলাম লশখা তায়ব-তায়বঈনয়দর বক্তবয দ্বারা।
৬। কুরআয়নর সাতয়ি য়ক্বরায়তর দ্বারা।
৭। আরয়ব র্াষার সুগর্ীর জ্ঞান দ্বারা।
য়যয়ন শুধু কুরআন পড়য়লন (তাও মূল আরয়ব না, শুধু অনুবাদ) য়কন্তু বায়কগুয়লা সম্পয়কণ জ্ঞান
রাখয়লন না, য়তয়ন যখন কুরআন পড়য়ত য়গয়য় লকান য়কছু না বুেয়বন তখন তার লসই ‘নয়লজ
গযাপ’ - এর জন্য য়নয়জর মত কয়র (লবয়শর্াগ লক্ষয়িই শয়তায়নর মত কয়র) একিা বযাখযা দাাঁড়
কয়রয়য় য়নয়বন। এর উদাহরর্ আমায়দর অয়নক র্াই যায়দর ধারর্া শুধুমাি কুরআন মানািাই
আমায়দর জন্য যয়র্ষ্ট। তায়দর বক্তবয :
লযয়হতু আল্লাহ্ কুরআন সংরক্ষন করয়বন বয়লয়ছন লসয়হতু কুরআন সংরয়ক্ষত আয়ছ, য়কন্তু
হায়দস সরাসয়র আল্লাহ্র বার্ী নয় তাই তা য়বকৃত হয়য় লগয়ছ এবং এগুয়লা মানা যায়ব না। যয়দও
বা মানয়ত হয় তয়ব য়চন্তা র্াবনা কয়র য়বয়বক বুয়দ্ধ খায়িয়য় লসগুয়লা মানা লযয়ত পায়র।
এখায়ন মূল সমস্যা হল খয়ন্িত জ্ঞান। এই মানুষগুয়লা যয়দ জানত কুরআয়ন ‘আল- য়যকর’
বলয়ত কুরআন এবং সহীহ হায়দস উর্য়য়কই লবাোয়না হয়য়য়ছ এবং তারই পয়রয়প্রয়ক্ষয়ত য়কর্ায়ব
হায়দস সংরক্ষর্ হয়য়য়ছ তাহয়ল হায়দয়সর য়নর্ণরয়যাগযতা য়নয়য় কর্া বলবার সাহস করত না।
য়িক লতময়ন, লকউ যয়দ লকান হায়দয়সর র্াষ্য বা ‘মাতান’ জায়ন য়কন্তু তার বযাখযা না জায়ন,
তয়ব য়তয়ন বযাখযা না করয়ত লপয়র ধারর্া করয়ব লযয়হতু এিা হায়দস তাই এয়ত র্ুল আয়ছ।
আবার বযাপারয়ি এরকমও হয়ত পায়র লয, লকান একিা য়বষয় সম্পয়কণ অয়নকগুয়লা হায়দস আয়ছ।
এখন লকউ যয়দ তার মধয লর্য়ক য়কছু হায়দস জায়ন য়কন্তু বায়কগুয়লা না লজয়নই খয়ন্িত জ্ঞায়নর
য়র্য়েয়ত লকান য়সদ্ধায়ন্ত আয়স তয়ব লসিা তার জন্য য়বভ্রায়ন্তকর হয়ত পায়র।
উদাহরর্স্বরূপ প্রশ্ন : অপ্রািবয়স্ক য়শশুসন্তায়নরা আয়খরায়ত য়ক পয়রর্য়ত লার্ করয়ব ?
প্রর্ম হায়দস : মুসয়লম এবং মুশয়রকয়দর য়শশুয়দর রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম)
ইোয়হম (আিঃ) - এর সায়র্ জান্নায়ত লদয়খয়ছয়লন।১
য়দ্বতীয় হায়দস : রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) সালামাহ ইবন কায়য়স (রািঃ) - এর
জায়হয়লয়ায়তর সময়য় জীবন্ত লপ্রায়র্ত য়শশুয়বানয়ক জাহান্নামী বয়ল লঘাষর্া য়দয়য়য়ছন।২
যারা প্রর্ময়ি জায়নন তাাঁরা অপ্রািবয়স্করা য়ক পয়রর্য়ত লার্ করয়ব − এর উের লদয়বন
জান্নাত, যারা য়দ্বতীয়য়ি জায়নন তাাঁরা বলয়বন জাহান্নাম। লয প্রর্ম হায়দসয়ি জায়ন লস ইসলায়মর
১

সহীহ বুখায়র ৬৬৪০

২
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খয়ন্িত জ্ঞায়নর অয়ধকারী। লয শুধু য়দ্বতীয় হায়দসয়ি পড়য়লন লস য়বয়বক য়দয়য় য়বয়েষর্ কয়র
বলয়বন এিা আবার লকমন য়বচার ? লয য়শশু লকান পাপ কয়রয়ন লস লকন আগুয়ন পুড়য়ব ? এর্ায়ব
লস হয়ত আল্লাহ্র ন্যায় য়বচারয়ক প্রশ্ন করা শুরু কয়র লদয়ব। যারা দু’লিাই জায়ন তায়দর ময়ন
শয়তান য়বভ্রায়ন্ত ঢুয়কয়য় বলয়ব লদয়খছ রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর কর্া
স্বয়বয়রাধী, সুতরাং হায়দস মানার দরকার লনই।
তৃতীয় হায়দস : আনাস (রািঃ) বয়লন, রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ছন লয,
য়কয়ামায়তর য়দন অপ্রািবয়স্ক, পাগল, অয়তবৃদ্ধ এবং যারা দুই নায়বর মােখায়ন এয়সয়ছ (আহ্লুল
ফািাহ) তাাঁরা পরীয়ক্ষত হয়বন। আল্লাহ্পাক স্বয়ং তায়দর জাহান্নায়মর আগুয়ন োাঁপ য়দয়ত আয়দশ
করয়বন - যারা এই আয়দশ মানয়ব তাাঁরা জান্নায়ত যায়ব, যারা অগ্রাহ্য করয়ব তারা জাহান্নামী।৩
য়যয়ন প্রর্ম দুয়ির পাশাপায়শ তৃতীয় হায়দসয়িও জায়নন লকবল মাি য়তয়নই য়কন্তু প্রশ্নয়ির
একিা সুের ও গ্রহর্য়যাগয বযাখযা য়দয়ত পারয়বন। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ য়চি সমর্ণন কয়র, আংয়শক
য়চি নয়। লযমন একজন মানুষ একিা জানালা য়দয়য় একিা রাস্তার য়কছু অংয়শ লকবল কাপয়ড়র
কয়য়কয়ি লদাকান লদখয়ত লপল। এখন লস যয়দ দায়ব কয়র ঐ রাস্তায় শুধু কাপয়ড়র লদাকান আয়ছ
তা য়কন্তু সম্পুর্ণ য়িক নয়। লস যয়দ ছায়দ দাাঁয়ড়য়য় ঐ রাস্তায়ি লদয়খ তয়ব লস লদখয়ত লপত কাপয়ড়র
লদাকান ছাড়াও আয়রা অয়নক য়কছুই ঐ রাস্তায় আয়ছ। জানালার দৃশ্যয়ি খয়ন্িত য়চি য়কন্তু ছায়দর
দৃশ্য পূর্ণাঙ্গ য়চি। এমনয়ি শুধু ইসলাম নয় অন্যান্য অয়নক লক্ষয়িও একই র্ায়ব কাজ কয়র।
আমরা য়জয়নায়মক্স য়নয়য় পড়ায়শানা করয়ত য়গয়য় লদয়খয়ছ আয়গ লযখায়ন একিা য়জন-এর কাজ
য়নয়য় গয়বষর্া হত ; এখন হয় পুয়রা লকায়ষর সব য়জন য়নয়য়। কারর্ ঐ য়জয়নর কাজ পুয়রা লকায়ষর
পয়রয়প্রয়ক্ষয়ত প্রায়ই বদয়ল যায়।
অয়নক আয়াত বা হায়দস অন্যান্য সব আয়াত এবং হায়দয়সর সাহায়যয পুয়রা অর্ণ লনয়,
একায়ক য়র্ন্ন অর্ণ লনয়। পুয়রা অর্ণ মায়ন রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) ও তাাঁর
সাহায়বরা লয অয়র্ণ য়নয়য়য়ছয়লন এবং জীবয়ন আমল কয়রয়ছয়লন লসই অর্ণ ।
বড় আয়লয়মর সুয়বধািা হল এখায়ন লয য়তয়ন একিা য়বষয় সম্পয়কণ সব আয়াতগুয়লা এবং
তাাঁর সম্পয়কণত হায়দসগুয়লা জায়নন তাই য়তয়ন একিা আয়াত বা একিা য়বষয় বযাখযার সময়
আমায়দর লর্য়ক র্াল বযাখযা করয়ত পায়রন। য়তয়ন যয়দ না লজয়নও র্ায়কন তয়ব জানার লচষ্টা কয়র
তয়বই বযাখযা করয়বন তাাঁর আয়গ করয়বন না। আয়ম যয়দ সম্পুর্ণ জ্ঞান ছাড়াই আয়ায়তর অন্তয়নণয়হত
মায়ন বুেয়ত যাই বা লকান য়বষয় বযাখযা করয়ত যাই তাহয়ল সমস্যা হয়ব আমার জ্ঞায়নর অর্ায়ব
আয়ম র্ুল বযখযা করব, য়কন্তু শয়তান আমায়ক বুোয়ব লয ঐ অয়শয়ক্ষত আয়লয়মর লর্য়ক আয়মই
র্াল জায়ন, বুয়ে এবং আমার র্ুল বযাখযা য়নয়য় আয়ম তকণ করব এবং র্ুল পয়র্ চয়ল যাব।
লকান য়বষয়য়র লকান বযাখযা বড় লকান আয়লম কয়রয়ছন, তায়দর কুরআন এবং সুন্নায়হর
পয়রপুর্ণ জ্ঞায়নর পয়রয়প্রয়ক্ষয়ত, তায়দর য়নয়জয়দর ইয়চ্ছমতন নয়। অন্য আয়লমরাও কুরআন এবং
সুন্নায়হর জ্ঞায়নর য়র্য়েয়তই তায়দর এই বযাখযায়ক গ্রহর্ বা বজণন কয়রয়ছন। আমায়দর উয়চত এ
৩

কায়জ আবু ইয়ালা লর্য়ক তাফয়সর ইবন কায়সয়র সূরা আল- ইমরায়নর ২৯- ৩১ নম্বর আয়ায়তর তাফয়সয়র বয়র্ণত।
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দয়ললগুয়লা লদয়খ, বুয়ে লসিা লময়ন লনয়া ও প্রচার করা। লয লকউ ইসলাম য়নয়য় য়নয়ম মত
পড়ায়শানা করুক, এরপর কুরআন-হায়দয়সর বযাখযা করুক, লসই বযাখযা বড় আয়লমরা লময়ন য়নক,
আল্লাহ্র কসম, লসিা লময়ন য়নয়ত আমার লকান আপয়ে লনই।
য়কন্তু লকউ একজন সারাজীবন ফ্ল্ুইি লমকায়নক্স পড়ল, পড়াল, য়রিায়ার কয়র যখন লদখল
আর লকান কাজ লনই, তখন আব্দুল্লাহ ইউসুফ আয়লর অনুবাদ পয়ড় আমায়ক বুোয়ব লয হায়দস
দরকার লনই, কুরআয়নই সব আয়ছ তাহয়ল আয়ম এই ললায়কর ধায়রকায়ছ নাই। একজন আরয়ব না
জানা মানুষ ইসলায়ম ফাউয়ন্িশয়নর বুখায়র আর মুসয়লয়মর অনুবাদ পয়ড় ফয়তায়া য়দয়ব আর ময়ন
করয়ব লয লস অনুবাদ পয়ড় যা বুেল লসিা যারা মায়ননা তারা সবাই কায়ফর ; তয়ব এই ললাক
ইসলায়মর যত বড় ক্ষয়ত করয়ত পায়র তত বড় ক্ষয়ত ইহুয়দ-য়খ্রস্টানরাও করয়ত পারয়ব না।
আমায়দর লবাো উয়চত আমায়দর উপর আল্লাহ্ ওহী নায়যল কয়রনয়ন, রসুল (সাল্লালাহু
আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর উপর কয়রয়ছন। আয়ম কুরআন এবং সহীহ হায়দয়সর লয বযাখযািা
য়িক ময়ন করয়ছ লসিাই য়িক আর বাকী সব র্ুল এিা খুব ক্ষয়তকর একিা ধারর্া। এজন্য বড় বড়
আয়লমরা লযসব য়বষয়য় মতয়বয়রাধ আয়ছ লসখায়ন তায়দর য়নজস্ব দলীলয়র্য়েক মতামত লদয়ার পর
বয়ল লদন − “আল্লাহু ‘আলাম” অর্ণাৎ আল্লাহ্ই র্াল জায়নন। এিা র্েতা, য়বনয়। আল্লাহ্র
জ্ঞায়নর সাময়ন য়নয়জর জ্ঞানয়ক তুচ্ছ ময়ন করািাও আল্লাহ্র উপর য়নর্ণরতার একিা অংশ।
ইসলাম পুরািা না বুয়ে খয়ন্িত বুে য়নয়য় অয়নক মানুষ য়নয়জ য়বভ্রান্ত হয়, অন্যয়দর য়বভ্রান্ত
কয়র ও সমস্ত মুসয়লময়দর য়বপয়দ লফয়ল। উসামা য়বন লায়দয়নর য়জহায়দর আয়ায়তর বযখযার
লচায়ি আফগায়নস্তান আর ইরাক এক সায়র্ কাত হয়য় লগয়ছ! হয়ত পায়র উনার আন্তয়রক ইয়চ্ছ য়ছল
আল্লাহ্লক খুয়শ করা ; য়কন্তু মুসয়লম শাসকয়দর কায়ফর লঘাষর্া য়দয়য়, য়বন বায়যর মত আয়লময়দর
পরামশণ না শুয়ন, য়নয়জর লখয়াল খুয়শ মত য়জহাদ কয়র য়তয়ন মুসয়লম উম্মাহর অপয়রমার্ ক্ষয়ত
কয়রয়ছন। রসুল (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত উয়পক্ষা কয়র, য়নরীহ মানুয়ষর উপর
হামলা কয়র আয়রা কত য়নরীহ মুসয়লয়মর লচায়খর জয়লর লয কারর্ হয়য়য়ছন তা আল্লাহ্ই জায়নন।
আমরা অন্তত ইসলায়মর লক্ষয়ি য়নয়জয়দরয়ক অয়ত গুরুত্ব না য়দয়য় বড়মায়পর আয়লময়দর
মতামতিা লজয়ন য়নব, তারপয়র লসিা য়নয়য় কর্া বলব। তায়দর ময়ধয ময়তর লর্দায়র্দ র্াকয়ল
আমরা উর্য় মত সম্পয়কণ পড়ব, য়চন্তা করব তারপর লয মতিা শয়ক্তশালী হয়ব − জীবনযািার
সুয়বধায়র্ণ না, ইসলাম মানার লক্ষয়ি লযিা লবয়শ তাকওয়াপুর্ণ − লসিা লময়ন য়নব। যার মত লময়ন
য়নলাম না তায়ক লহয় করব না। আমরা ময়ন রাখব আয়লমরাই রসুলয়দর উেরায়ধকারী।
সবয়চয়য় র্াল হয় আমরা য়নয়জরা আয়লম হয়য় যাই, সন্তানয়দর আয়লম বানাই। যারা জানার
উয়িয়শ্য জানয়ত চান তাাঁরা আরবয়বয়শ্বর উচ্চয়শয়ক্ষত আয়লম যারা বতণমায়ন আমায়দর লদয়শ
অবস্থান করয়ছন তায়দর কায়ছ য়নয়য়মত দারয়সর আয়য়াজন করয়ত পায়রন, এয়ত য়নয়জর য়শক্ষা
হল, আয়রা মানুষ দ্বীন য়শখয়ত পারল। আল্লাহ্ আমায়দর আপন আত্মার ঔদ্ধতয লর্য়ক রক্ষা করুন,
তাাঁর আয়দশ য়িক মত লজয়ন তা লময়ন লনয়ার লতৌয়ফক য়দন। আয়মন।

শুক্রবার, ৩রা রয়বউস সায়ন, ১৪৩১ য়হজয়র
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কাক বাবা-মা’র গল্প
১.
লছািয়বলায় সাধারর্ জ্ঞায়নর বইয়য় পড়া একিা প্রশ্ন প্রায়ই ময়ন পয়ড় − “লকান পায়খ বাসা
বানায়ত না লপয়র পয়রর বাসায় য়িম পায়ড় ?”
উের য়ছল লকায়কল।
কাক খাবার সংগ্রয়হর পন্থায় প্রয়তর্াবান এবং প্রয়চষ্টায় প্রার্ান্তী। লহর্া-লসর্া লর্য়ক য়দনমান
যুদ্ধ কয়র লযাগাড় কয়র আনা খাবার লস পরম মমতায় সদয লফািা ছানাগুয়লার লাল লাল মুয়খ
তুয়ল য়দয়চ্ছ, য়তন তলার জানালা য়দয়য় এ দৃশ্য বহুবার লদয়খয়ছ। হয়য়তা তার ময়ন আশা য়ছল এই
ছানাগুয়লা বড় হয়ল, উাঁচু ইউকযায়লপ্টাস গাছ লর্য়ক লনয়ম আসা বড় য়চলিায়ক লস আচ্ছা কয়র
দাবয়ড় য়দয়ত পারয়ব, হয়য়তা য়ছল না। ছানাগুয়লা একিু বড় হল, লকায়কয়লর ছানািায়ক কাক
আয়রা লবয়শ কয়র আদর কয়র − লদখয়ত অন্যগুয়লার লর্য়ক র্াল, গলািাও লযন একিু য়ময়ষ্ট
লশানায়। আয়রকিু বড় হয়য় লসই ছানািা চয়ল লগল বসয়ন্তর লদশ খুাঁজয়ত। উয়ড় যাওয়ার ধরর্
লদয়খ কাক দীঘণয়নিঃশ্বাস লফলয়লা − এিাও লকায়কল য়ছল!
২.
আমার স্ত্রী গর্ণবতী। য়দয়নর পর য়দন বয়ম আর অসুস্থতা। মুখ কায়লা কয়র য়বছানায় শুয়য়
র্াকা − পড়ায়শানািা লয আবার বন্ধ হয়য় লগল। ওর কষ্ট লদয়খ অবাক হয়য় র্ায়ব, সব মা’ই য়ক
এর্ায়ব কষ্ট কয়র ? আমার মা’লক য়জয়জ্ঞস করলাম, “মা, আয়ম লপয়ি র্াকয়ত য়ক আপনার এমন
কষ্ট হয়য়য়ছল ?”
− “তুই লপয়ি র্াকয়ত লতা ......” গলার স্বর লচায়খর পায়নয়ত য়স্তয়মত হয়য় আয়স।
ননদ-লদবর পয়রয়বয়ষ্টত আয়র্ণক-পায়রবায়রক িানায়পায়ড়ন আর মানয়সক যন্ত্রর্ার লসই দুিঃসহ
স্মৃয়ত ময়ন কয়রয়য় লদয়ায় য়নয়জই য়নয়জর কায়ছ লছাি হয়য় যাই, ঘর লর্য়ক পায়লয়য় বাাঁয়চ।
আসয়ল সব মা’ই য়ক তাাঁর সন্তানয়দর এর্ায়ব ধারর্ কয়রনয়ন ?
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৩.
− “এিা লতার আর এিা লতার”
কয়লয়জর লকান এক অনুষ্ঠায়নর লখয়ত লদয়া নাস্তার য়সংগারা এখন আমার হায়ত আর
সয়েশিা আমার র্াইয়য়র। আনয়ে নাচয়ত নাচয়ত খাবারিা গলািঃধকরর্ কয়র আমরা য়নজ
লখলায় ময়নায়নয়বশ করলাম। জয়ম র্াকা কাপড় ধুয়য় লগাসল কয়র লবয়রয়য় মা ঢুয়ক লগয়লন
রান্নাঘয়র। লস নরক লর্য়ক লবয়রয়য় আমায়দর য়পছু য়নয়লন। আয় পড়য়ত বস।
আসয়ল সব মা’ই য়ক তাাঁর সন্তানয়দর এর্ায়ব লালন কয়রনয়ন ?
৪.
− “কাল লর্য়ক ঘয়র দুধ লনই, একিু দুধ এয়ন য়দয়ব বাবা, এক কাপ চা খাব, মার্ািা খুব
ধয়রয়ছ।”
− “য়কন্তু মা, কাল লয আমার পরীক্ষা”
− “তাহয়ল, র্াক। র্াল কয়র পড়।”
দরজা বন্ধ হয়য় যাওয়ার শয়ব্দ জননীর দীঘণশ্বাসিা চাপা পয়ড় যায়।
৫.
আমার লছািয়বলার এক বন্ধু লফসবুয়ক ওর স্বস্ত্রীক ছয়ব য়দয়য়য়ছ। লদয়খ র্ালই লাগল।
বসয়ন্তর লদয়শ লবাধকয়র মানুয়ষর লচহারায় আলাদা একিা লজল্লা আয়স। সুয়খ র্াকার লজল্লা। পাঁচা
লদয়শর মায়ি-পায়ন-বাতাস লর্য়ক মুয়ক্তর লজল্লা। ওর মা’লক আয়ম য়চনতাম। তাাঁর মার্ার চুল
কখয়না লদখা যায়য়ন। য়তয়ন তখন হয়ত র্ায়বনয়ন তাাঁর লছয়ল এমন আধুয়নক বউ পায়ব। লবাধহয়
বসয়ন্তর লদশ তায়ক হাতছায়ন লদয়য়ন।
আমার অয়নকগুয়লা বন্ধু এখন বসয়ন্তর লদশগুয়লায়ত র্ায়ক। তায়দর লপ্রৌঢ় বাবা-মা একায়ক
র্ায়কন এই পাঁচা লদয়শ। য়কংবা বায়ড়য়ত লগয়ল বা চলয়ত পয়র্ লদখা হয়ল এক অদ্ভুত কাতরতা
য়নয়য় বয়লন: বাবা বাসায় এয়সা, ও লতা লনই, লতামরা আসয়ল খুব র্াল লায়গ। আয়ম বয়ল “ওয়ক
লদয়শ আসয়ত বয়লন না লকন ?”
− “না, না, দরকার লনই, লযমন আয়ছ র্াল আয়ছ, ও র্াল র্াকুক।”
মুখ ঘুয়রয়য় লচায়খর পায়ন লুকান।
হসয়পিায়লর লগয়ি দাাঁয়ড়য়য় এক বাবা লদয়খন লছাঁড়া লুয়ঙ্গ পড়া এক বৃদ্ধ তাাঁর লছয়লর য়রক্সা
লর্য়ক নামল, তারপর লছয়লর কাাঁয়ধ র্র কয়র ধীর পায়য় হসয়পিায়লর য়দয়ক আগায়ত লাগল।
উনার গলার কায়ছ য়ক লযন দলা পায়কয়য় উিল − আজ আমায়ক হাসপাতায়ল আনার ললাক খুাঁয়জ
লপয়ত আধঘন্িা লফান করয়ত হয়য়য়ছ, অয়ন্যর লছয়ল অয়ফস লফয়ল আমায়ক দয়া কয়র য়নয়য়

171
www.i-onlinemedia.net

Contents

এয়সয়ছ। আর আমার লছয়লিা ... অয়র্মান আর সন্তায়নর মঙ্গলাকাঙ্খা দ্বন্দ্ব কয়র গলার দলািা
আয়রা লমািা কয়র লফয়ল।

৬.
রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) লক য়জয়জ্ঞস করা হয়য়য়ছল সবয়চয়য় বড় গুনাহ
য়ক ? য়তয়ন বলয়লন - “আল্লাহ্র সায়র্ য়শকণ”। তারপর ?
− “য়পতামাতার অবাধয হওয়া”
আল্লাহ্ য়নয়দণশ য়দয়লন লতামার য়পতা মাতা যখন বাধণয়কয উপনীত হয়ব তখন তায়দর লকান
কর্া বা কায়জ য়বরক্ত হয়লও ‘উফ্’ শব্দয়ি পযণন্ত কর না।
যত বড় বড় পাপ আয়ছ সবগুয়লার শায়স্ত পরকায়ল হয়ব। একিা বড় পাপ আয়ছ যার শায়স্ত
পরকায়ল লতা হয়বই, ইহকায়লও হয়ব − তা হল বাবা-মা’র প্রয়ত অপরায়ধর শায়স্ত। লকউ যয়দ
য়নয়জর বাবা-মা লক কষ্ট লদয় তয়ব আল্লাহ্ ও তায়ক লসই কয়ষ্টর স্বাদ পৃয়র্বীয়ত য়দয়য় তারপর
তুয়ল য়নয়বন। এর লকান মাফ লনই, অবধায়রতর্ায়ব লদয়বন, য়নশ্চয়ই লদয়বন।
বসয়ন্তর লদশগুয়লায়ত র্াকা মানুষগুয়লা হয়ত র্ায়ব, আয়ম আমার বাবা-মা’র আয়দয়শর
আওতায় লনই, অবাধয হওয়ারও তাই আর প্রশ্ন আয়স না।
তর্াস্তু লকায়কল ছানা, লতামার য়বচার আল্লাহ্ করয়বন।
৭.
-এই লপাড়ার লদয়শ লর্য়ক আয়ম য়ক করব ?
-লদয়শ কায়রন্ি -গযাস-পায়ন, য়নরাপো য়কছুই লনই। রাস্তায় গায়ড় নয়ড়না।
-আয়ম যা য়নয়য় পড়ায়শানা কয়রয়ছ তার লকান প্রয়য়াগ আমার লদয়শ লনই।
-আমার লদয়শ সৎর্ায়ব লবাঁয়চ র্াকা যায় না। লদয়শর সরকার নষ্ট, য়সয়স্টম নষ্ট।
-আয়ম লযখায়ন আয়ছ লসখায়ন ইসলাম পালয়নর স্বাধীনতা আয়ছ। আমার লদয়শ লনই।
-লদয়শ কামলা খািয়ল মানুষ য়ক বলয়ব, তার লচয়য় এখায়নই কামলা খায়ি।
-লকন আয়ম লতা লদয়শ িাকা পািাই, প্রয়তয়দন লফায়ন কর্া বয়ল। যারা লদয়শ বাবা-মা’র সায়র্
আয়ছ তায়দর লচয়য় আয়ম লছয়লর দায়য়ত্ব লবয়শ পালন কয়র।
-এখায়ন লাইফিায়ক অয়নক এনজয় করা যায়, আমার লদয়শ যায় না।
এরকম আয়রা বহু কর্া শুয়নয়ছ, বহুবার শুয়নয়ছ - আমার য়প্রয় বন্ধুয়দর মুয়খ, বড় র্াইয়দর
মুয়খ শুয়নয়ছ। দুিঃখজনক হয়লও লবয়শর্াগ কর্াই সতয।
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য়কন্তু তারপয়রও লকন লযন বারবার ময়ন হয়য়য়ছ কর্াগুয়লা য়নয়জয়দর প্রয়বাধ লদয়ার জন্য
বলা। অয়প্রয় সয়তযর মুয়খামুয়খ দাাঁড়াবার অয়নচ্ছা লর্য়ক বলা। মুসয়লম হয়য়ও এই জীবনয়ক
প্রাধান্য লদয়ার ছল লর্য়ক বলা।
৮.
আমার আল্লাহ্র রসুয়লর লসই সাহাবীর কর্া ময়ন পয়ড় যায় য়যয়ন পূর্ণ র্ালা খাবার লদয়খ
আল্লাহ্র র্য়য় কাাঁদয়তন, “লহ আল্লাহ্, সব য়নয়ামত য়ক এই পৃয়র্বীয়তই য়দয়য় য়দয়ল, আয়খরায়ত য়ক
তয়ব আয়ম য়নিঃস্ব হব ?”
আমার রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইয়হ ওয়াসাল্লাম) - এর কর্া ময়ন পয়ড় যায়। য়যয়ন
বাদশাহ রসুল হবার প্রস্তাব ঘুয়রয়য় য়দয়য় বয়লয়ছয়লন আয়ম য়নিঃস্ব রসুল হব। একয়দন খাব, লখয়য়
আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা করব। অন্যয়দন না লখয়য় র্াকব, না লখয়য় বধযণ ধারর্ করব।
আয়ম য়বয়দয়শ র্াকার য়বয়রায়ধতা করয়ছ না, বাবা-মা লক অবয়হলা করার য়বয়রায়ধতা করয়ছ।
য়নয়জর সুখয়ক য়পতামাতার সুয়খর লচয়য় লবয়শ মূলয লদবার য়বয়রায়ধতা করয়ছ। পৃয়র্বীর লমায়হ
পরকাল র্ুয়ল র্াকবার প্রবর্তায়ক য়বয়রায়ধতা করয়ছ।
আমার একিা সাজায়না-লগাছায়না ফ্ল্যাি নাইবা র্াকল। নাইবা র্াকল একিা গায়ড়, একিা
বায়ান্ন ইয়ঞ্চ এলয়সয়ি য়িয়র্। আমার বাবার ময়নর লর্তয়রর দু’আ-িা র্াক আমার সায়র্। আমার
মা’র র্ালবাসািা র্াক। বয়স্ক বাবা-মা লক লপয়য়ও লয তায়দর লসবা কয়র জাহান্নাম লর্য়ক মুয়ক্ত
য়নয়ত পারলনা লস হতর্াগা। আয়ম লস হতর্াগা হয়ত চাই না। আয়ম য়িমায়িক য়র্য়য়িায়র মুয়র্
লদখলাম না, ললয়িস্ট লগম লখললাম না, রুয়নর লগাল লদয়া লদখলাম না − কী আয়স যায় ? আয়ম
স্কয়িশ উপকূল লদখলাম না, ছয়বর মত শহর র্যাঙ্কুর্ার লদখলাম না, লদখলাম না লগ্রি বযায়রয়ার
য়রফ − কী যায় আয়স ?
আয়ম জাহান্নাম লর্য়ক মুয়ক্ত লপয়ল এগুয়লা সবই পাব, বহু গুয়র্ পাব। আয়ম আমার এই
দুয়নয়ার য়বয়নময়য় পরকাল য়কনয়ত চাই। আয়ম পৃয়র্বীয়ত কষ্ট কয়র লর্য়ক, মুখ বুাঁয়জ বাবা-মা’র
লসবা কয়র জাহান্নাম লর্য়ক মুয়ক্ত লপয়ত চাই।
আল্লাহ্ লতামার লদাহাই, বসয়ন্তর লদয়শর লনশা লযন আমার লচায়খ না লায়গ, আয়ম লযন
লকায়কল ছানা না হয়য় যাই। তুয়ম আমায়ক রক্ষা কর, য়েজ।

শুক্রবার, ৫ই রয়বউল আউয়াল, ১৪৩১ য়হজয়র
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