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বূতভওা 

চননও ওতফ ফলরলঙন, ‚ীলদয আত্মদান চাততয তলয প্রাণ‛। 

এ ওথা অতযন্ত ফাস্তফম্মত যম, এওচন ীলদয ভৃতুযলত চাততয ভালছ এও চাকযনী উম্মাদনা ৃতি য়। ভানুল যতদলও ধাতফত 
য়। তাযা তঘন্তা বাফনা ওলয যম, এওচন ফযতি এভতনলতই চীফন তদলয় তদর? তায ধযান-ধাযণা তও তঙর? তায এ যঘিা-প্রলঘিায 
উলেয তও তঙর? তায ওলিবযা এ পলযয যল যওান ভনতমলরয উলেল তঙর? তায ফযতিকত স্ববাফ, ঘতযত্র  গুনাফরী তও 
তঙর?  

যমই চাততয ভালছ এই প্রশ্নগুলরা ৃতি য়, তালদয ভালছ ভুচাতদীলনয তযঘয়  দায়াত ফযাও য়। তযণালভ তওঙু যরাও ঐ 
দায়ালত প্রবাতফত লয় তনচ ভুতরভ বাই-যফানলদয াালমযয উলেলয ভয়দালন ছাাঁতলয় লে। অত:য য ীদ লয় মায় 
এফং আলযা অতধও যরাও যচলক উঠায ফীচ ফন ওলয মায়। এবালফই য যফততী পর প্রস্তুত ওলয যযলঔ মায়। 

াাদালতয এ ধাযাফাতওতা মতায়ক্রলভ ফং যস্মযায় চাততয ভালছ (পরতা অচতলনয উলমাকী) এও ইরাভী 
কণচাকযলণয যচায়ায ৃতি ওলয যদয়। পলর এওটা ভয় এভন আল যম. যকাটা চাতত এও লয় তনলচলদয অতস্তত্ব  ইরাভী 
চীলেকী তটতওলয় যাঔায চনয দা’য়ী এফং ংযক্ষণওাযী লয় মায়। এবালফই এওচন ীলদয ভৃতুয ভগ্র চাততয চনয চীফন 
ঞ্চাযলণয ওাযণ য়। ুতযাং প্রলতযও মুলকয আলর ইরভ, জ্ঞানী  যরঔওলদয চনয ওততফয র- তাযা উম্মায ীদকলনয 
চীফনী, তঘন্তা-যঘতনা, তালদয যরঔাভূ  ঈভানদীপ্ত খটনাগুলরা চাততলও চাতনলয় উদু্ভদ্ধ ওযায যঘিা ওযলফন। মালত ওলয চাতত 
তায স্ব-চাততয স্বতওয়তা অনুমায়ী ীদালনয উতিতত  তালদয তযাক-ওুযফানীয ফযওত যথলও ফতঞ্চত না য়। 

প্রঘতরত ফাস্তফতা র, যওান ভানুললয ফযতিকত চীফনাঘায, যকান  প্রওায গুনাফরী ম্পলওত ফলঘলয় যফত অফকত থালও তায 
‘স্ত্রী’। যওান ফযতিয ওৃততলত্বয ফযাালয তায স্ত্রী যথলও যফত তয াক্ষী আয যওউ লত ালযনা। 

তাঙাো এটা ভলন যাঔলত লফ যম, স্ত্রী ওতৃতও তায স্বাভীয ওৃততলত্বয ফযাালয াক্ষয যদয়া এফং তায গুণাফরী  ওৃততলত্বয 
প্রওা ওযা নতুন যওান ওথা নয়। আচ যথলও প্রায় যঘৌেত ফঙয তঙলন মতদ আভযা তাওাই, তালর যদঔলত াই যম, 
এওচন যৌবাকযফান স্ত্রী তায ম্মাতনত স্বাভীয ালন ফলরতঙলরন: 

 ا نوائب علي وتعني الضيف وتقري املعدوم وتكسب الكل وحتمل الرحم لتصل انك

‚আতন যতা আত্বীয়তায ম্পওত যক্ষা ওলযন, দুফতরলদয যফাছা তনলচয ওাাঁলধ উতঠলয় যনন, অবাফীলদয চনয উাচতন ওলযন, 
যভভানলদয যভভানদাযী ওলযন এফং লতযয লথ ওি য ওলযন।‛ 

তফলয়তট র, মযত ঔাতদচা যাতদয়াল্লাহু আনহুভা তনচ স্বাভীয ওৃততলত্বয াক্ষযদালনয যম থ যদতঔলয় তদলয়লঙন, তা তওয়াভত 
মতন্ত ঔাতদচা যাতদয়াল্লাহু আনহুভায যভলয়লদয চনয (স্বাভীয ওৃততত্ব প্রওালয যক্ষলত্র) অনুযণীয় লয় থাওলফ। এযই 
ধাযাফাতওতায় প্রলতযও মুলকয ভা-যফালনযা তনলচলদয যনওওায  ৎ স্বাভীলদয চীফনী  ওৃততলত্বয াক্ষয তদলয় আলঙন।  

তনলঘয আলরাঘয তফলয়তট আভালদয এওচন ম্মাতনতা যফালনয যরঔা, এটা না তায তনলচয আত্বচীফনী, আয না যওান তলদয 
চীফনী। ফযং এটালতা শুধু তায স্বাভীয বারফাা তভতিত ঈভানদীপ্ত াঘালমতয তওঙু সৃ্মততঘাযণ ভাত্র। এটালত তততন তচযত  
তচালদয ফাকান যথলও তওঙু পুর ফাঙাই ওলয আভালদয াভলন য ওলযলঙন। মালত এয ুঘ্রান দ্বাযা আভযা আভালদয ঈভান 
 আভরলও ুলাতবত ওযলত াতয। ওতইনা তফত্র চমফা, যম ফযাতিই তা েলফ যই তলদয চীলেকী  তাাঁয রক্ষাচতলন 
ছাাঁতলয় েলফ এফং তচযত  তচালদয তযূণত প্রততজ্ঞা ওলয যপরলফ। 

আভযা আভালদয এ যফালনয প্রতত লফতাচ্চ ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযতঙ এচনয যম, তততন এই উত্তভ আভানত আভালদয মতন্ত যৌঁলঙ 
তদলয়লঙন। আল্লা তা’য়ারা তায চনয ইওার  যওালরয ওরযাণ তনধতাযন ওরুন। আভীন। 

*************** 
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১৪২৭ তচযী যভাতালফও ২০০৬ ালরয যভমানুর ভুফাযও আভায চনয নতুন এফং দুরতব আনলেয য়কাভ তনলয় এলতঙর। 
আল্লা তা’য়ারা আভায দীখত যদায়া উত্তভ বালফ ওফুর ওলযলঙন, এফং আভালও আভায ঘায়া ভলতা তনয়াভত দান ওলয ওৃতজ্ঞ 
ওলযলঙন।  

যভমানুর ভুফাযলওয যল দলও ওথা ঘূোন্ত লয়তঙর। লনয-তফ তদলনয ভলধয আল্লা তা’য়ারা রুঔততয(স্বাভী ওতৃও স্ত্রীলও 
উতঠলয় যনয়ায) ফযফিা ওলযলঙন। এই তযফালযয ালথ তফফালয তফলয়তট তঙর এওটু তবন্ন ধযলণয। এ তফফাল যওান যওলভয যং 
ঢং তঙরনা। ীতভত ংঔযও এফং এলওফালয ওালঙয তওঙু যভভান তফফাল উতিত তঙর। তফফা ভতচলদ লয়তঙর এফং যঔান 
যথলওই রুঔতত লয়তঙর। লযয তদন ন্ধ্যালফরা তরভা(তফফালয য স্বাভীয ক্ষ লত যম যভভানদাযী ওযা য়) লয়তঙর। 
অথতাৎ তফফালয প্রায় আটঘতল্ল খন্টা য আভালদয দাম্পতয চীফন শুরু য়। যওান চীফন এটা? এফং যওভন তঙর য 
চীফন?এটা ফুছায চনয ওলয়ও ফঙয তঙলন তপলয যমলত লফ। 

তঔন গ্রীষ্মওারীন ঙুতট তঙর। আতভ গ্রাচুলয়ন ওলয অফয ফল তঙরাভ। আভালদয এরাওায় ঙাত্রীলদয চনয এওতট তাপীরুর 
ওুযআন প্রতক্ষণ যওালতয যখালণা র। এই প্রতক্ষণ যওালত অংগ্রলনয দায়াত আতভ যলয়তঙরাভ। মতদ আভযা এওতট 
দ্বীনদায বদ্র তযফালযয দয তঙরাভ তফু দ্বীনীন তক্ষা গ্রলণয পলর এয প্রবাফ আভালদয উয ূণতবালফ তঙর। এয পলর 
আতভ নাভাচ, যযাচায াফে তঙরাভ তঠও তওন্তু চীফনলও দ্বীলনয উয তযঘারনা ওযায ফযাালয আগ্রী তঙরাভনা। দ্বীন চীফলনয 
ফতলক্ষলত্রয চনয এফং ওর তফললয়য উয তফচয়ী য়ায চনযই এললঙ এয যওান অনুবূততই আভায তঙরনা। অথঘ এই 
দৃতিবতি-ই ফততদলও থদতলনয উৎ। তাই দ্বীতন ইরভ অচতন ওযায তঘন্তা, ফযওুরতা  যতদলও ধাতফত য়ায যওান 
আওাঙ্ক্ষা আভায ভলধয তঙরনা। 

আভায আম্মাচানলও আল্লা তা’য়ারা চান্নাত দান ওরুন, যওননা আভালদয ভালছ মা বার এফং ওরযাণওয যলয়লঙ তা আল্লা 
তা’য়ারায তাপীও  অনুগ্রলয য আভালদয ভালয়য দীক্ষালতই লয়লঙ। দ্বীলনয প্রতত তায ভুাব্বত  আগ্রলয ওাযলণই তনচ 
ন্তানলদযলও দ্বীলনয উয আভরওাযী  বার ভুরভান তালফ তততন যদঔলত ঘাইলতন। আভালদয নাভাচ, যযাচা, দতা (প্রঘতরত 
প্রথানুমায়ী লর) ইতযাতদ ারলন তাযই যফত অফদান তঙর।  

এলক্ষলত্র আম্মাচালনয অন্তুতিয বলয় এ প্রতক্ষণলওালত অংগ্রলণয তদ্ধান্ত তনলয়তঙরাভ। যঔালন যমলয় আতভ আভায ধাযণায 
তফযীত তযলফ যলয়তঙ। প্রতক্ষলণয দ্ধতত আভায এতই ঙে লয়তঙর যম, যফততীলত এটালত আতভ ঔুফ আগ্রলয ালথই 
অংগ্রণ ওলযতঙরাভ। এই প্রতক্ষণ আভালও এও নতুন চকলতয অথতাৎ ওুযআলনয চকলতয ালথ তযঘয় ওতযলয় তদলয়তঙর। 
এযয আল্লা তা’য়ারায তাপীলও এই লথ তচতেকী তযঘারনা শুরু ওলযতঙরাভ। 

আভালদয ভালচয যরাওলদয াধাযণ প্রফনতা এভন তঙর যম, মঔন তালদয ওালঙ দ্বীলনয দায়াত এফং যওান যওালতয আহ্বান 
আত, তঔন তাযা ফরত – ‚বাই! দ্বীন ম্পলওত আভযা মা চাতন প্রথলভ তায উয আভর ওলয যনই‛। অলনও ভয় এবালফ 
ফরত যম, ‚না চানলর আভর ওযলত য়না‛ অথফা ‚মতদ এওফায ক্লাল অংগ্রণ ওযা য় এফং আল্লা তা’য়ারায ওথা শুলন 
আভর না ওযা য় তালর গুনা লফ‛।  

এওর ওথা ুস্পিবালফ নপলও ন্তুি ওযায চনয ফরা ত। অথঘ আল্লা তা’য়ারা ওর ভুরভালনয চনয দ্বীলনয ফুতনয়াদী 
জ্ঞান  প্রলয়াচন তযভাণ ওুযআলনয ইরভ অচতন ওযা পযচ ওলযলঙন। আল্লা তা’য়ারায তনওট অজ্ঞ থাওায যওান চয 
গ্রণলমাকয লফনা ফযং এটা উলটা াওো এয ওাযণ লফ। যভয় আল্লা ুফানাহু য়া তায়ারা ফরলফন – ‚যতাভালদয 
তনওট দ্বীলনয দায়াত যৌঁলঙতঙর। তওন্তু যতাভযা ইরভ তক্ষা ওযা যথলও অজ্ঞ থাওালও প্রাধানয তদলয়তঙলর‛। 

যওালতয প্রতক্ষও এফং দাতয়ত্ব ারনওাতযণী ততক্ষওা  ঔারাম্মালদয ভনলমাক, ওরযানওাতভতা, ঘতযত্র এফং বারফাা আভালদয 
ভালছ এভন ফন্ধ্ন ৃতি ওলযতঙর যম, যওাত যল য়ায য ক্লাল অংগ্রলনয ধাযাফাতওতা যল য়তন। এতদলও চাকততও 
তক্ষা ঘরতঙর। তঔলনা মতন্ত আতভ চাকততও তক্ষালও ঐ তক্ষাই ভলন ওযতাভ, মায পতচরলতয ফযাালয ওুযআলনয চায়কায় 
চায়কায় আয়াত অফতীনত লয়লঙ। দাজ্জারী যপতনা এফং তায প্রওালও তঔলনা তযূণত তঘনলত াতযতন। এওাযলণ ইচ্ছা তঙর 
চাকততও তক্ষায যক্ষলত্র লফতাচ্চ তডতগ্র অচতন ওলয তা তযূণত ওালচ রাকালনা।  



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

লযয ফঙয আলযা ফে আওালয যওাত ংখতটত য় এফং এলত আভালদয ততক্ষওা তঙলরন আয জ্ঞানী, উচ্চ ততক্ষতা, বদ্র  
নম্র। তততন মুফততলদয যভচাচ অনুমায়ী ভাালয়র ফুছালনায ভত যমাকয এওচন ঔারাম্মা তঙলরন। এই ঔারাম্মালও আতভ ‘উস্তাদতচ’ 
ফলর লভাধন ওযতাভ।  

ুলযা য যথলও আা ঙাত্রীলদয ফে এওতট অং এই যওালত অংগ্রণ ওলয উওৃত লয়তঙর। তততদলন আল্লা তা’য়ারায 
যভলত ওুযআন আভায তনায় আলত শুরু ওলযলঙ। যরাও যদঔালনা দতায তযফলতত ঔা দতা ওযা এফং চীফলনয ভাওাদ 
ফুছা আল্লা আভায চনয চ ওলয তদলয়তঙলরন। ওুযআলনয নূয ক্ষনিায়ী  ধ্বংরীরা দুতনয়ায ফাস্তফতা স্পি ওলয তদলয়তঙর। 
যভয় আলঔযাত অচতলনয আগ্র অন্তযলও আলরাতওত ওলয তদলয়লঙ। আল্লা তা’য়ারা আভালদয উস্তাদচীলও দুতনয়া  
আতঔযালতয ওরযানভূ  তাাঁয িায়ী ন্তুতিয দ্বাযা যৌবাকযফান ওরুন। তমতন তায ভূরযফান ভয় এফং যভনতলও আভালদয ভত 
তফওৃত ভতস্তলেয তকট যঔারায ওালচ ফযয় ওলযলঙন। তালদয ভয়, ভনলমাক, ইরভ এফং ওুযআন োলনা  ফুছালনায প্রজ্ঞাূণত 
দ্ধতত অলনলওয অন্তযলওই আল্লা তা’য়ারায ালথ মৃ্পি ওলয তদলয়লঙ। আল্লা তা’য়ারায যভলতয য তালদয যভনলতয 
পলরই আভালদয দাজ্জারী তক্ষায় বযুয অন্তযভূলও ওুযআলনয আলরায় আলরাতওত ওযায যৌবাকয লয়তঙর। 

ওুযআন ফুছায প্রাথতভও অফিালতই আল্লা তা’য়ারা এই ফুছ দান ওলযতঙলরন যম, ভুতরভ চাততলও আল্লা তা’য়ারা তফলল এও 
উলেলয ৃতি ওলযলঙন, আয য উলেয র দ্বীন ওালয়ভ ওযা। আয দ্বীন ওালয়লভয এই পযচ দাতয়ত্ব আযাভদায়ও কতদলত ফল 
ারন ওযা ভফ নয়।  

ইরাভ  ওুপয-তনপালওয দন্দ্ব, তায তযণতত, আল্লা তা’য়ারায প্রততশ্রুতত  বীততপ্রদতন, পরতা  তফচয়, চান্নাত- 
চাান্নাভ  তালত তনতক্ষপ্ত ফযতি, এগুলরা লচ্ছ ওুযআলনয তবন্ন তবন্ন তফলয়। আল্লা তা’য়ারা উবয় থলও াাাত 
যদতঔলয়লঙন। তযলথয অনুাযী এফং তালদয থ, তালদয উয আা যীক্ষাভূ এফং দৃঢ়তায ালথ ঐ লথ মাযা প্রতততিত 
থাওলত াযলফন তালদয উত্তভ তযণাভ ওুযআলন স্পিবালফ ফণতনা ওযা আলঙ। অনয তদলও ফাততর  থভ্রিলদয ফাতযও উন্নতত 
এফং তালদয তনওৃি তযণতত ম্পলওত আল্লা ুফানাহু য়া তায়ারা আভালদযলও অফতত ওলযলঙন।  

মঔন এফ তওঙু ো লয় যকলঙ এফং য অনুমায়ী আ’ভর ওযায যঘিা ওযতঙরাভ তঔন আল্লায যাল তচাদ ফযতীত এভন 
যওান ভুতিয থ আতভ যদতঔতন, মায উয ঘলর এওচন ভুরভান দাজ্জালরয যপতনা যথলও তনলচয ঈভালনয যপাচত এফং 
যওারলও তনযাদ  তনতিত ওযলত াযলফ। পলর আল্লা তা’য়ারায াভলন আভায দুফতরতা, অলমাকযতা, জ্ঞালনয ল্পতা  
অনুলল্লঔলমাকয আভর তনলয় যদায়া ওলযতঙ এই ফলর -  

‚য আভায যফ! আনায াভলন য ওযায ভত তওঙুই যতা আভায যনই। আলঙ শুধু এ প্রাণটা, এটা আনাযই যদয়া। এলও 
আতন আনায যভত দ্বাযা চান্নালতয তফতনভলয় ক্রয় ওলয তনন এফং নফী, তেীও, ীদ  যনওওায ফাোকলনয লথ আভালও 
তযঘাতরত ওরুন। 

অথতাৎ আল্লা তা’য়ারায তনওট তায যদয়া তাপীও দ্বাযা তচাদ ওাভনা ওলযতঙ এফং এই যাস্তায় ঘরায ভাধযভ অথতাৎ ভুচাতদ 
যঘলয়তঙ। যমলতু আতভ ভতরা, তাই তচাদ তপ াতফতরল্লালত আভায অংগ্রলণয এওটা উত্তভ উায় র – যওান ভুচাতলদয 
(স্ত্রী) াথী তালফ থাওা। মায ংিলফ যথলও আতভ চান্নালতয তদলও  আল্লায ন্তুতিয তদলও ঘরলত াযলফা।  

এই লথ ঘরায ‘ালথ ওী’ অথফা এই লথয ‘ওলঠায ফাস্তফতা’ যওভন এম্পলওত যওান জ্ঞান আভায তঙর না। শুধু এওটা 
চমফা তঙর মালত আল্লা তা’য়ারা তায ভুাব্বলতয যং বলয তদলয়তঙলরন। আল্লা তা’য়ারা ফতদা এ চমফালও চাতয যাঔুন এফং 
তায এ ভুাব্বলতয যং িায়ী ওরুন। আভীন। 

দু ঘায তদন নয় ফযং এও ফঙলযয অতধও ভয় (আল্লা তা’য়ারা মততদন যঘলয়লঙন) আতভ আভায যলফয তনওট নীযলফ তনবৃলত্ব 
এই যদায়া ওলযতঙরাভ -  

‚য আভায যফ! আনায যাস্তায় ঘরায তাপীও দান ওরুন। এ যাস্তায় ঘরায চনয যওান যনওওালযয ংিফ দান ওরুন। এভন 
াথী দান ওরুন যম ঈভান, ইরলভ না’যপ(উওাযী ইরভ), যনও আভর  তাক্বয়া-যলমকাযীলত আভায যঘলয় অগ্রকাভী লফ। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

মায ঈভান আভায ঈভান যথলও অলনও ভচফুত  তিারী লফ, মালত ওলয তায ংিফ আভায দুফতর ঈভানলও তিাতর ওযা 
এফং যদায়াত  ওরযালণয লথ উন্নততয ওাযণ লয় মায়‛।  

যই ালথ এটা যঘলয়তঙ –  

‚য আল্লা! আতন মতদ চালনন আতভ মা ঘাতচ্ছ তালত আভায ওরযাণ যনই, তালর আতভ আনায ওালঙই যদায়া ওতয এলত 
আতন ওরযাণ তরলঔ তদন, এফং তা আভায চনয তনধতাযন ওলয তদন‛। অন্তলয এওথা দৃঢ় তঙর যম, আল্লা তা’য়ারায দযফায 
যথলও ততক্ষণ ভাথা তুরফনা, মতক্ষণ না তততন তনচ যভলত আভালও এওচন ভুচাতলদয াথী তালফ ওফুর ওযলফন। 

অফললল আভায যফ দুয়া ওফুর ওলযলঙন এফং আভায ভত অলমাকয  দুফতর ফােীয চনয তাাঁয উত্তভ ফাোলদয ভধয যথলও 
এওচন অতযন্ত তপ্রয় ফাোলও তনফতাঘন ওলযলঙন। 

১৪২৭ তচযীয যভাচানুর যভাফাযলও এওতট য়কাভ আল। আব্বাচান ততৃলত্বয দযলদয ওাযলণ বূতভওালতই ফরলরন যম, তততন 
আভালদযলও অতযন্ত ভুাব্বলতয ালথ রারন ারন ওলযলঙন। আদুলয যভলয়লও তনচ ালত মুলদ্ধয তযলফল াঠালনায চনয তায 
অন্তয প্ররস্তুত তঙরনা। অত:য আল্লা তায়ারা াাময ওলযলঙন এফং তায ভনলও এই ম্পলওতয চনয উমু্মি ওলয তদলয়লঙন। 
আম্মাচান শুরু যথলওই াল তঙলরন। আল্লা তা’য়ারা তালদয উবলয়য উয ন্তুি লয় মান। আভীন।  

যভচালনই এই ম্মন্ধ্ ঘূোন্ত লয় যকর। ায়ার ভাল তফফা র এফং উতঠলয় তনলয় যকর। রীভায লযয তদনই ওাতঙ্ক্ষত যই 
পয শুরু লয় যকর মা এঔন মতন্ত আরাভদুতরল্লা অফযাত যলয়লঙ। আল্লা তা’য়ারায ওালঙ যদায়া ওতয, যমন এ পলযয 
যল ভাওফুর াাদালতয ভাধযলভ য়। আল্লা তা’য়ারায ন্ততি এফং চান্নাত ফযতীত অনয তওঙু যমন না য়, আভীন।  

এঔনলতা আতন যচলনই যকলঙন যম, এটা যওান পয এফং যওভন পয?  

তচ া। এটা তনলচলও আল্লা তা’য়ারায তচম্মায় তদলয় যদয়ায পয, যলফয ন্তুতি অচতলনয তদলও পয, তচযলতয পয (অথতাৎ 
আল্লায যাস্তায় তনলচয খয, ভা-ফাফা, বাই-যফান, আত্বীয়-স্বচন, তনলচয য, যদ, ভলনয ঘাতদা, অবযা এফং তনলচয ভস্ত 
ঙে-অঙে যঙলে যদয়ায পয), আল্লায লথ তচালদয পয, ীভান্ত াাোয় অংগ্রলণয পয এফং ইনাআল্লা 
চান্নালতয তদলও পয। আল্লা তা’য়ারা আভালও যম তনয়াভলত বূতলত ওলযলঙন তায প্রততদালন যাওয আদায় ওলয যল ওযলত 
াযলফা না।  

আল্লা তা’য়ারা তাাঁয এই গুনাকায, দুফতর ঈভানয়ারী এও ফাতেয উয এত ফে অনুগ্র ওলযলঙন যম, তততন তালও তনলচয 
এও তপ্রয় ভুচাতদ ফাোয াথী তালফ ওফুর ওলয তনলয়লঙন। এযয তচযলতয লথয চনয ফাঙাই ওলয তনলয়লঙন। প্রংা 
শুধু আল্লা তা’য়ারায চনয। আল্লা তা’য়ারায তনওট প্রাথতনা ওতয, তততন যমন চীফলনয যল তনিঃশ্বা মতন্ত লক্বয উয অতফঘর 
যালঔন এফং তচযলতয এ পয ওাতঙ্ক্ষত ভনতমলরই যমন যল ওলযন। অথতাৎ ভওফুর াাদাত এফং যই ালথ যলফয ন্তুতি  
চান্নালতয চনয যমন ওফুর ওলযন। 

তফফালয ওলয়ও তদন ূলফত যভাচানুর যভাফাযলওয যল দলও, এওতদন ঈায নাভালচয তওঙু ূলফত আতভ ওুযআন ততরায়াত 
ওযতঙরাভ। ইততভলধয ম্মাতনতা ফু াশুতযয যপান আলরা। তততন তযূণত দযদ  বারফাা তদলয় ফরলরন, ‚যফতট! যাস্তা ফে 
ওতঠন। আফালযা তঘন্তা ওলয যদঔ‛। আতভ উত্তয তদরাভ - ‚আরাভদুতরল্লা, আতভ দৃঢ় আতঙ‛। তততন অতযন্ত ঔুত লরন এফং 
যদায়া ওযলরন। যপান যল ওযায য আতভ ুনযায় ওুযআন ালত তনরাভ। যমঔালন ততরায়াত ফন্ধ্ ওলযতঙরাভ যঔান যথলওই 
তদ্বতীয়ফায ততরায়াত শুরু ওযরাভ। যম আয়াত াঠ ওযতঙরাভ তায অলথতয উয তঘন্তা ওযরাভ। ুফানাল্লা! ওুযআন াও 
‘চীফন্ত’ য়ায ফযাালয আভায দৃঢ় তফশ্বা লয় যকর। এটা তঙর ূযা াজ্জ এয এলওফালয যল আয়াত। মায অথত: 

 

يِن ِمْن َحَرجٍ ُىَو اْجتَـَباُكْم  ۚ   َوَجاِىُدوا ِف اللَّـِو َحقَّ ِجَهاِدهِ  الرَُّسوُل َشِهيًدا  ُىَو ََسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمن قَـْبُل َوِف َىـَٰذا لَِيُكونَ  ۚ   مِّلََّة أَبِيُكْم ِإبـَْراِىيمَ  ۚ   َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
 ﴾٨٧﴿ فَِنْعَم اْلَمْوََلٰ َونِْعَم النَِّصيُ  ۚ   َكاَة َواْعَتِصُموا ِِبللَّـِو ُىَو َمْوََلُكمْ فََأِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزَّ  ۚ   َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ 
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তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

‛এফং আল্লায যাল তচাদ ওয যমবালফ তচাদ ওযা প্রলয়াচন, তততন যতাভালদযলও তনলচয ইফাদলতয চনয তনফতাঘন ওলযলঙন 
এফং দ্বীলনয ফযাালয তততন যতাভালদয উয যওান ংওীনততা যালঔনতন। যতাভালদয ততা ইফযাতলভয ধলভতয উয প্রতততিত লয় 
মা, আল্লা তায়ারা যতাভালদয নাভ (ূফতফততী তওতাফভূল) ভুরভান যযলঔলঙন এফং এই ওুযআলন, মালত যাুর যতাভালদয 

উয াক্ষী লত ালয, আয যতাভযা অনযানযলদয চনয াক্ষী লত ায। ুতযাং নাভাচ ওালয়ভ ওয, মাওাত আদায় ওয, 
যতাভযা তায তদলওই প্রতযাফততন ওযলফ, তততনই যতাভালদয ভুতনফ, তততন ওতইনা উত্তভ ভুতনফ এফং ওতইনা উত্তভ াামযওাযী। 

(ূযা াজ্জ – ৭৮) 

 

যতদলনয য যথলও ফাতও চীফন এ আয়াত  এ আয়ালত তফদযভান ুংফাদ আভায ালথ যলয়লঙ আরাভদুতরল্লা।  

আভালদয তরভায লযয তদন ওার যফরাই তততন তায রযাটল এওতট কচর ঙােলরন। আতভ পলযয প্রস্তুততলত ভগ্ন তঙরাভ 
তাই প্রথলভ যঔয়ার ওতযতন। তততন এটা রক্ষয ওলয আভালও ফরলরন – ‚এটা আতভ যতাভায চনয ঘাতরলয়তঙ‛। কচলরয ওথা গুলরা 
তঙর, 

 وہچا کومت قرآں خشبواور کی ِبرود اگر + وہچا مت کو امیاں اگر ہے حمبت ےس مت ھےمج

‚যতাভায ালথ আভায ভুাব্বত থাওলফ মতদ তুতভ ঈভান ঘা 

মতদ ফারুলদয ুকতে এফং ওুযআনলও ঘা।‛ 

আতভ প্রশ্ন ওযরাভ – ‚আনায ভুাব্বত ততমুি‛? তঔন তততন নযভ তওন্তু অতযন্ত কাতভলমতয ালথ উত্তয তদলরন –‚যাাঁ‛। অথতাৎ 
তফফালয উলেয উবলয়য তদও যথলও স্পি তঙর। আরাভদুতরল্লা।  

তচালদয যাস্তা ফতদাই তফদংওুর। এই যাস্তায এওতট গুরুত্বূণত তদও র - এই লথ মাফতীয় তথয ফা ওাচগুলরা যকান 
যাঔলত য়। প্রথভ তদন যথলওই এ রলক্ষয তততন আভালও দীক্ষা তদলত শুরু ওলযতঙলরন। ুতযাং ‘আভযা যওান তদলও মাতচ্ছ?’ এটা 
পয শুরুয ভাত্র ওলয়ও তভতনট ূলফত আভালও ফলরলঙন। ওায ালথ মাতচ্ছ? যওাথায় থাওফ? াভলন তও লফ? ইতযাতদয ফযাালয 
আতভ যফঔফয তঙরাভ। তচালদয লথ তনলচলদয তযওল্পনা, ংওল্প ইতযাতদ মালদয ালথ যওান ম্পওত যনই তালদয যথলও তনতদতি 
ভয় মতন্ত যকান যাঔা য়। আয তনলচলদয ফযতিকত তথয মথাভফ ওভ চানালনাই উত্তভ। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইত য়া 
াল্লালভয চীফনী যথলও আভযা তনযাত্তায তফললয় াফধানতা  যকানীয়তা অফরম্বলনয তক্ষা াই।  

আভালদয প্রথভ ভানতমর তঙর তুয এও আনালযয খয। ভাাআল্লা খলযয ভস্ত দযই আভালদয ঔুফ বালরাফালতন। তাযা 
যঔদভত এফং আন্ততযওতায যক্ষলত্র তালদয লফতাচ্চ যঘিা আভালদয চনয ওলযতঙলরন। যভয় আতভ তু বালায এওতট অক্ষয 
চানতাভনা। তওন্তু কৃওত্রতী  ফাচ্চালদয আন্ততযওতা, বালরাফাা এফং আন ওলয যনয়াটা ফুছায চনয বালা ফুছায প্রলয়াচন তঙর 
না। এটা এভতনলতই ফুছলত াযতাভ।  

আভালদয নফ ফন্ধ্ন যঔালনই দৃঢ় ম্পলওতয রু তনলত শুরু ওলযতঙর। এ ফন্ধ্লনয তবতত্ত এওতট তফলল উলেলয তঙর। এওাযলণ 
নফফধুয ঘাতদা না আভায অন্তলয তঙর, আয না তায যভচালচ তঙর। ুতযাং ঈভান  ইয়াতক্বলনয এ পলযয প্রথভ লনয তদন 
(মঔন নফ ফধুয াত ালয়য যভলদী তঔলনা উলঠতন) যওলটলঙ াালে উঠা-নাভা ওলয। াালে ঘো তঔায াাাত ওতঠন 
ফ যাস্তা অততক্রভ ওযায প্রতক্ষণ তনলত লয়তঙর। ক্লাতনলওাব  তস্তলরয তনানা তঠও ওযায প্রতক্ষণ এই ভলয় তনলত 
লয়তঙর। ভলন তচ্ছর এই প্রতক্ষণই (তফফালয) প্রওৃত যভায, মা এওচন ভুচাতদ স্বাভী তায নফ ফধুলও তদলয়তঙলরন।  

ঐ াাে যথলও নাভায ভয় আভায ালয়য আিুর াভানয যিাি র। আতভ তালও ফররাভ – ‚এটা আল্লায যাস্তায় আভায 
প্রথভ মঔভ, ঘাই তা মত যঙাটই উওনা যওন। মতদ আল্লা তায়ারা এটা ওফুর ওলয যনন, তালর ফদরায তদও যথলও এটা 
অলনও দাতভ‛। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

এভলয় আভায যভৌতরও আতক্বদা  তঘন্তা-তপতওলযয তফশুদ্ধতায প্রতক্ষণ ঘরতঙর। তততন আভায যেন তযোয ওযায চনয তওঙু 
তচাদী তবতড যদঔান। তততন ফভয় আভায প্রলশ্নয মথামথ উত্তয তদলতন। ওঔলনা আভালও এ ধাযণা যদন নাই যম, ‘তচাদ 
তফললয় তুতভ তও চান’? ফা ‘তুতভ যতা ভতরা ভানুল, তনলচয ওাচ ওয’।  

ফযং ফভয় প্রলতযও তফলয়লও যঔারাঔুতর ফণতনা ওলয ফুতছলয় তদলতন। উদাযণ স্বরু - যঔালন থাওা অফিায় মঔন এপ ত 
এয উয ভুচাতদীনলদয াভরায ংফাদ ঔফলযয ভাধযলভ চানলত াযরাভ তঔন এ ফযাালয আতভ ফাযফায উনালও প্রশ্ন 
ওযতঙরাভ। তনলচয তফভ্রান্ত যচলনলও তায াভলন য ওযরাভ। তঔন তততন অতযন্ত ুস্পি বালফ ‚আর-য়ারা য়ার-ফাযা‛ 
আতওদায (আল্লায চনযই ফনু্ধ্ত্ব এফং আল্লায চনয ত্রুতা) ফততভান মুলকয যপ্রতক্ষলত ফনতনা ওলযলঙন। আরাভদুতরল্লা এয 
দ্বাযা আভায অন্তয  যচললনয তকাঁট ঔুলর যকলঙ। 

এঙাো তায ংিফ আভায ঈভানী  তঘন্তায তযশুতদ্ধয উওযণ লয়তঙর। ুভধুয ওলে প্রতততদন যতরায়ালতয অবযা তাাঁয 
তঙর। এভনটা ঔুফ ওভই ত যম, ততরায়াত ওযলত তকলয় তায ঘকু্ষ অশ্রুতি য়তন। অথঘ তঔন আভায ততরায়ালতয ঐ 
অফিাই তঙর মা াধাযন দ্বীনদাযলদয লয় থালও। যভাচানুর যভাফাযলও এও ঔতভ ততরায়াত ওযতাভ আয ফাতও াযা ফঙলয 
ওলয়ও াযা ততরায়াত ওযতাভ, তা তযূণত বালফ ো তনা।  

এওফালযয খটনা আতভ মঔন ওলয়ওতদন মাফত তনয়তভত ততরায়াত ওযলত াতযতন। তততন আভালও ফরলরন, ‚ওুযআন ফযতীত 
চীতফত থাওায ওল্পনা তওবালফ ওযা যমলত ালয?!!‛  

ুন্নলতয গুরুত্ব এফং ভলনালমালকয ালথ মু ওযা আতভ তায যথলওই তলঔতঙ। তাঙাো তায নাভাচ....এটা যতা তঙর আলযও 
তফযর ফযাায। এলত তায তফলল তফলল আয়াত ততরায়াত ওযা, রম্বা রম্বা তচদা-রুওুগুলরা উলল্লঔ ওযায ভলতা। এগুলরা 
ঙাো নাভালচ তততন ওঔনই এতদও যতদও দৃতি তদলতননা(তায ম্পলওত এটা আভায ধাযণা, ফাতও আল্লা তা’য়ারা বার 
চালনন)। নাভাচযত অফিায় াধাযণত তততন ওাভযায় তও লচ্ছ তা ফরলত াযলতন না। 

যফী যফী ারাভ যদয়া এফং আলক আলক ারাভ যদয়ায যঘিা ওযায আভর তাাঁয যথলওই তলঔতঙ। লয চীফন-মালনয ওাযলণ 
খলযয যরাওলদয ভালছ যস্পয এলও অযলও এও রুভ যথলও অনয রুলভ যমলত ারাভ যদয়ায অবযা আভায তঙর না। অথঘ 
াাফালয় তওযাভ যাতদয়াল্লাহু আনহুয অফিা তঙর এভন - তাযা যাস্তায় ঘরলত তকলয় মতদ দুই ফযতিয ভালছ এওতট কাঙ অততক্রভ 
ওযায য ুনযায় যদঔা ত তালর এলও অযলও ুনযায় ারাভ তদলতন। আরাভদুতল্লা ভুচাতদীনলদয ভালছ অতধও ারাভ 
যদয়ায গুরুত্ব যলয়লঙ।  

এভতন বালফ যালত যায়ায ূলফত তনলচয উয(ূযা ইঔরা,পারাক্ব, না লে) ুন্নতত পুও তদলয় যায়া এফং তা গুরুত্ব ওালয 
ারন ওযা তাাঁয ওাঙ যথলওই তলঔতঙ। দদনতেন ুন্নত আভরগুলরায াফতে ওযায যঘিা ওযা - উদাযনস্বরু যওান যঙাট 
ওাচ তফতভল্লা ো ফযতীত না ওযা, যরান তদলয় ঔানা না ঔায়া ইতযাতদ তাাঁয যাফলত যথলওই তলঔতঙ।  

ঘরুন আভযা পলযয ওথায় তপলয মাই। তুয যই আনালযয ফাতেলত অফিালনয ভয়ীভা যল লয় আলর আভযা 
যফততী কন্তলফয মায়ায প্রস্তুতত তনতচ্ছরাভ। আভযা এঔালন ভাত্র ১৫ তদন তঙরাভ। তওন্তু এয ভালছই এই আনায তযফায 
আভালদযলও তনলচলদয তযফালযয দয ফাতনলয় তনলয়তঙলরন। তালদয অওটতা, ভুাব্বত, আন্ততযও যঔদভত বুরায ভত না। 
তাই তালদয যথলও আভালদয তফদায়টা ঔুফ যফদনাতফধুয/অশ্রুচর লয়তঙর। এয ভলধয আভালদয আনায আভায চনয টুতয়ারা 
এওটা যফাযঔা তনলয় এলতঙর। এ ধযলণয যফাযঔা আতভ আলক তেতন, তাই এটালত অবযস্ত লত াযতঙরাভ না। আভায এই 
অফিা যদলঔ আভায স্বাভী রুতওলয় ভুঘতও াতঙলরন। এযয যঔান যথলও তফদায় তনলয় আফায আভযা তচযলতয বূতভয তদলও 
মাত্রা শুরু ওতয। 

ওলয়ও খন্টায রাকাতায পয আল্লা তা’য়ারা অতযন্ত চ ওলয তদলয়তঙলরন। আভযা মঔন তচযলতয বূতভলত আনাযলদয 
গ্রালভ যৌঁলঙতঙ তঔন যাত লয় তকলয়তঙর। ঘাাঁলদয তাতযঔ (আযতফ ভালয) যল তদলও তঙর এফং ূফততদও (দতক্ষণ য়াতমতযস্তান) 
অন্ধ্ওালয ডুলফ তঙর। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

ভফত এও-দু তদন আলক ফৃতি লয়তঙর। এওাযলণ চায়কায় চায়াকায় ওাাঁদা তঙর। তততন যতা এফ তফললয় অবযস্ত তঙলরন, তওন্তু 
আভায চনয এফ তওঙু এলওফালযই নতুন তঙর। এওচন িানীয় আনালযয খলযয দযচায় ওযাখাত ওলয তততন আভালও ফরলরন 
– ‚তুতভ অেয ভলর ভতরালদয তনওট ঘলর মা। আয আতভ ফাইলয ুরুললয ালথ (দফঠও ঔানায়) থাওফ‛। 

অতযঘত চায়কা, খন অন্ধ্ওায, তায উয অতততযি টুত য়ারা যফাযঔা তযতত তঙরাভ। এই টুতয়ারা যফাযঔা োয অবযা 
এয আলক তঙরনা। এটায তঘওন তঙদ্র তদলয় আলরায ভলধযই যদঔা ভুতওর, আয অন্ধ্ওালয যতা এলওফালযই যদঔা মায়না। যফ 
অস্বতস্ত তনলয়ই দয দযচা তদলয় মঔন তবতলযয তদলও া ফাোরাভ তঔন ঘাযতদলও চভাট াতন আয ওাাঁদা যদঔলত যরাভ। 
ওলয়ও ওদভ মায়া ভাত্রই ততচ্ছর লথ যাাঁঘট যঔলয় লে মাতচ্ছরাভ প্রায়। ইততভলধয অবযথতনায চনয তনধতাতযত আনাযী 
ভুতাযাভা এতকলয় এল ধলয যপরলরন।  

তায ালথ এওতট রুলভ প্রলফ ওতয এফং য রুভ যথলও আলযও রুলভ। রুভগুলরায তবতলয যখায অন্ধ্ওায তঙর। নতুন এরাওা, 
নতুন তযলফ, না তালদয বালা আতভ চানতাভ, আয না তাযা আভায বালা চানত। এভতাফিায় আতভ ঘূোন্ত বালফ খাফলে 
তকলয়তঙরাভ।  

খলয অফিানযত ওর ভতরা এফং ফাচ্চাযা এলও এলও এল আভায ালথ াক্ষাত ওযতঙলরন। তওন্তু অন্ধ্ওালয না আতভ ওালযা 
যঘাযা যদঔলত াযতঙরাভ, আয না তালদয ওথা তওঙু ফুছলত াযতঙরাভ। ঐ খলযয ভুতাযাভা আভালও অতযন্ত ভুাব্বলতয ালথ 
অলনও ওথা তচজ্ঞাা ওলযতঙলরন। তওন্তু আতভ মতদ ঐ বালা ফুছতাভ তলফইনা উত্তয তদলত াযতাভ।  

আতভ ভলন ভলন বাফতঙরাভ ওঔন ওার লফ। আলরা আলর অন্তত আতভ তওঙু যদঔলত াযতাভ। আল্লা তা’য়ারা তায ফাোলদয 
উয অতযন্ত দয়ারু, তততন তায এ ফাতেয উয এ যীক্ষা দীখতাতয়ত ওলযনতন। আধা খন্টা যই(মা আভায চনয ওলয়ও খন্টা 
দীখত ভলন লয়তঙর) ডাও এল যকর যম, আফায যওাথা যমলত লফ। রুভ যথলও আফায ঐবালফই তঙলর েলত েলত ফাইলয 
এল তালও(স্বাভীলও) যলয় তওঙুটা ান্তনা যরাভ।  

এযয আলযও আনালযয খলয যৌঙরাভ। এঔালন ূফত যথলওই অতযন্ত তপ্রয় এওচন ভুাতচয অফিান ওযতঙলরন। ম্মাতনত 
স্বাভী আভালও ফরলরন, ‘এঔালন যতাভাযই বালাবাতল এওচন ফে যফান ালফ, মায যথলও তুতভ অলনও তওঙু তঔলত াযলফ’। না 
যচলনই আতভ তাাঁয ফণতনা শুলন যবলফতঙ যম, ফে যফান য়ত আভায যথলও ফয়ল অলনও ফে লফ। আতভ ওল্পনা ওযতঙরাভ তততন 
ারওা যংলয়য যালাও তযততা লফন এফং াদা যংলয়য দুাট্টা উেনী ালথ থাওলফ।  

ফে যফানলও যদলঔ আতভ এওটা ধাক্কা যঔরাভ! ওাযণ তততন আভায যথলও ভাত্র ওলয়ও ফঙলযয ফে এফং তততন ুেয তপরুচা 
যংলয়য যাাও তযততা তঙলরন। তালও প্রথভ যদঔালতই আভায অতযন্ত বার যরলকতঙর। তততন আভালও উলয তায থাওায রুলভ 
তনলয় যকলরন। প্রাথতভও তযঘলয়য য আতভ তালও ফররাভ আতভ অলনও বয় যলয় তকলয়তঙরাভ। তওঙুক্ষণ ওথা ফরায য যফান 
ফরলরন মতদ আতন তফিাভ তনলত ঘান, তালর তওঙুক্ষণ তফিাভ তনলত ালযন।  

আতভ ফরলত াযলফানা ওঔন খুতভলয় তকলয়তঙরাভ। প্রায় আধা খন্টা য আভায খুভ বািলরা। যঘাঔ ঔুলর যদতঔ যফান আভায 
তনওটই ফল আলঙন। ওলয়ওতদন য ওথায় ওথায় যফান আভালও ফরতঙলরন - তুতভলতা প্রথভ তদন আভালও যতাভায ভলনয বলয়য 
ওথা ফলর খুতভলয় লেতঙলর। এতদলও আতভ এওা এওা ফল বয় াতচ্ছরাভ। (এই যফান আয তায স্বাভী ২০১২ ঈায়ী লনয 
যভচান ভালয যল যযাচায ইপতাতযয ওলয়ও তভতনট ূলফত াতওস্তাতন যচট তফভালনয যফাভাফলতলন ীদ লয়লঙন। আল্লা 
তালদযলও ওফুর ওলয তনন। আভীন।) 

ইততভলধয যালতয এও তৃততয়াং অততক্রভ লয় তকলয়তঙর, তাই আনাতয যফালনযা ডাওলত এল যকলরন। তালদয অবযা তঙর 
ইরাভী তনয়ভানুমায়ী যযীয ভয় উলঠ মায়া এফং ইায য য খুতভলয় যা।  

ীতওারীন যাত্র যম দীখত য় এয অনুবূতত আভায যঔালন তকলয় লয়তঙর। ওাযণ লয যথলও তফদুযৎ এয ওাযলণ প্রাওৃততও 
তনয়ভওানুন যথলও আতভ কালপর তঙরাভ। মঔন আভযা যঔালন যৌঁঙরাভ তঔন আভালদয অবযথতনায চনয যরাওচন তনলচলদয 
কযভ তফঙানা যঙলে প্রস্ত তঘলত্ত এতকলয় এলরন। তাযা লফতাচ্চ বারফাা  উষ্ণ অবযথতনায় আভালদয গ্রণ ওলয তনলরন। 
ততক্ষণাৎ ভুযকী মলফ ওলয যপরা র। তযওাযী দততয য়ায ালথ ালথ ঔাতভযা ওলয রুতট দততয ওযা লয় যকর। ক্লাতন্তভয় 
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দ্বীখত পলযয য যভচফানলদয উষ্ণ অবযথতনা এফং কযভ কযভ ভচাদায ঔাফায  ঘা আভালদযলও এলওফালয লতচ ওলয 
তদলয়তঙর। তাঙাো তনচ বালাবালী স্বলদত যফালনয ওাযলণ আভায বযা দৃঢ় লয়তঙর।  

যফততী এও ভা আভযা ঐ খলযই তঙরাভ। য খলয অফিালনয ভয়টুওু আতভ ওঔলনাই বুরলত াযলফানা। ঐ যফান এফং বাই 
তালদয এওতট রুভ ভস্ত ভারাভার আভালদযলও তদলয় তদলরন। অথতাৎ তনলচলদয খযতট আভালদয ফযফালযয চনয তদলয় তদলরন। 
এঔালন এও রুভলও এওতট খয ফরায ওাযণ র তচযলতয বূতভলত াধাযনত এওতট রুলভই এওই তযফালযয ওর দয 
এওালথ থালওন। আয এই খলযই তালদয প্রলয়াচনীয় ওর াভানা এফং ঘুরা, াতে, াততর ইতযাতদ এওালথ থালও।  

আভালদযলও তনলচলদয রুভতট যঙলে তদলয় যফান  তায স্বাভী ালয এওতট যঙাট রুলভ ঘলর মান। ওঔলনা ওঔলনা ঐ যফালনয 
তনলচয প্রলয়াচনীয় তওঙু তচতন যনয়ায চনয উলযয রুলভ আায প্রলয়াচন েত। আভালদয উয তালদয ইান এভন তঙর 
যম - তাযা স্বাভী-স্ত্রী ওঔলনাই যওান ওাযলণ ‘উপ’ উচ্চাযণ ওলযনতন। উযন্তু আভালদযলও ওঔলনা ফুছলত যদনতন যম, তাযা 
আভালদয উয অনুগ্র ওলযলঙন। তালদয ফযফালযয ভাধযলভ তাযা ফভয় এটাই ফুছালতন যম, এ ফ যতাভালদয, এলত 
যতাভালদযই অতধওায। আল্লা তা’য়ারা তালদযলও উত্তভ প্রততদান দান ওরুন। তালদয প্রতত ন্তুি লয় মান এফং চান্নালত 
আভালদযলও তালদয াথী তালফ ওফুর ওরুন। আভীন।  

আভায স্বাভী তদলনয অতধওাং ভয় খলযয ফাইলয তচালদয ওালচ ওাটালতন। এভয়টালত আভায এই যফালনয তদন এওালথ 
ভয় ওাটলত রাকর। যফালনয ালথ মত াভয় ওাটাতচ্ছরাভ ততয় আভায স্বাভীয ওথা তঠও প্রভাতণত তচ্ছর। আলরই এই 
যফান যথলও আতভ অলনও তওঙু তঔায ুলমাক যলয়তঙরাভ। আল্লা তা’য়ারা যফানলও ইরভ, ফুছতি  প্রতক্ষলণয যওৌর দ্বাযা 
যৌবাকযফান ওলযতঙলরন। আতভ যমলতু আভরী তচলেকীলত নতুন তাই দফফাতও চীফলনয নানান তফললয় অজ্ঞ তঙরাভ। এওচন 
অতববাফলওয অবাফ কবীযবালফ অনুবফ ওযতাভ। যফান আভায এই অবাফলও উত্তভবালফ ূণত ওলযতঙলরন। তততন নানান তফললয় 
ভুরযফান যাভত, উওাযী অতবভত  ওামতওযী উলদ দ্বাযা আভালও াাময ওলযলঙন। এওর ওাযলণই ভলয়য ালথ ালথ 
যফালনয ালথ ফনু্ধ্ত্ব  ভুাব্বলতয ম্পওত আয কবীয লয় মায়।  

এঔালন থাওাওারীন ভলয়ই আতভ ফুছলত াযরাভ যম, এওচন ুরুললয চনয স্ত্রী’যও ভয় যদয়াটাই চীফলনয আর উলেয  
অগ্রকণয তফলয় নয়। ফযং আর উলেয র যম যক্ষলত্র আল্লায যভত আলঙ, য যক্ষলত্র স্বাভী-স্ত্রী এলও অলযয লমাকী লফ।  

এ ওাযলণই আভায স্বাভীয অতধওাং ভয় তচাদী ওালচ ফযয় ওযায চনয তনধতাতযত তঙর। তাযয আভায ভানতও তঘন্তা-
তপতওলযয তযশুদ্ধতায প্রতত তাাঁয তযূণত যঔয়ার তঙর। প্রথভত তততন আভালও াইঔ াপারুর ায়ারীয তওতাফ ‛ফতলল তও 
লফ?‛ েলত তদলয় ফলরতঙলরন – ‚তুতভ প্রথভ ৃিা যথলও যল ৃিা মতন্ত ুলযা তওতাফতট েলফ, আতভ যতাভায যীক্ষা তনফ‛। 
ঐ ভয় মতন্ত আভায তওতাফাতদয ালথ তফলল যওান ম্পওত তঙরনা।  

মাই যাও াতওলভয ওরযাণওয হুওুভ অনুমায়ী তওতাফ ো শুরু ওলয যদই। তলফ তওতাফতট োয ভয় আভায তঘযাঘতযত 
অবযা অনুমায়ী লেতঙ অথতাৎ প্রথভ ৃিা যদলঔতঙ, যরঔলওয নাভ লেতঙ, ূফতওথা, বূতভওা ইতযাতদ তফলয় যমগুলরালও চরুযী 
ভলন ওতযতন, যঙলে তদলয়তঙ। শুধু তওতালফয ভূর অংতট লেতঙ। তাযয এওতদন তততন ুলমাক যলয় যীক্ষা যনয়ায চনয ফল 
েলরন। ভয়টা তঙর ীতওালরয তদলনয যফরা। এভয় যযালদয তা ঙতেলয় েতঙর। তততন রুলভয ফাইলয ফাযাোয় এওতট 
তরালযয ালথ যরান তদলয় ফল েলরন এফং আভালও ফায চনয ফরলরন। আতভ যমলতু লফ ভাত্র হুলয চীফন যঙলে 
এলতঙ, তাই ওাে ভয়রা লয় মালফ ভলন ওলয যথলভ যকরাভ। তওন্তু তততন আভালও যচাযূফতও ভাতটলতই ফতলয় 
তদলরন(অলনওতদন য ফুছলত যলযতঙরাভ যম, এটা আভায প্রতক্ষলনয অং তঙর। এটা এইচনয যমন আভায অন্তলয নভনীয়তা 
আল এফং ওৃতত্রভতা যঙলে যমন আতভ প্রওৃততয ওাঙাওাতঙ আলত াতয)।  

যীক্ষা শুরু র।প্রথভ প্রশ্ন তঙর: ‚তওতালফয নাভ এফং যরঔলওয নাভ তও‛? আতভ এয উত্তয তদলয় তদরাভ। অত:য প্রশ্ন ওযলরন 
– ‚যরঔও যওাথায় চন্ম গ্রণ ওলযলঙন? এফং তততন যওান এরাওায?‛ আতভ যলযান লয় ফররাভ – ‚তওতালফয ভূর অংলয 
যওাথা এ ওথা তরঔা যনই‛। এটা শুলন তততন আভায তদলও তাতওলয় ফরলরন – ‚প্রথভ ৃিায ভধযবালক যরঔলওয ূলযা তযঘয় 
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আলঙ‛। তঔন আতভ ফুছলত াযরাভ যম, প্রথভ ৃিা যথলও যল ৃিা মতন্ত েলত ফরায উলেয তও। এই খটনায ভধয তদলয় 
তওতাফ োয তনয়ভাফরীয তফলয়টা আভায তযূণত তঔা লয় যকলঙ। আরাভদুতরল্লা।  

এওইালথ ফে যফান আভালও ঘাযালয তযলফ ম্পলওত প্রতক্ষণ তদতচ্ছলরন। এই তযলফল আভালও তওবালফ থাওলত লফ, 
আনাযলদয ালথ বারফাায ম্পওত ওীবালফ দততয ওযলত লফ, তালদযয ক্ব যচলন তা আদায় ওযায দ্ধতত, তালদয 
ভলনাযঞ্জলনয ফযাালয কালপর না য়া, তালদয বালা তঔা এফং এয চনয মথাাধয যঘিা ওযায তফলয়তট তততন আভালও ালত 
ওরলভ ততঔলয়লঙন। এঙাো আনাযলদযলও ভন ঔুলর যভভানদাতয ওযা, প্রলয়াচলন যওৌলর তালদযলও যয়ী তফললয়য 
প্রতক্ষণ তদলয় যদয়া এফং তালদয দুফতরতাগুলরালও ংলাধন ওযায দ্ধতত আতভ এই যফান যথলও তলঔতঙ।  

আতভ স্পিবালফ ফভয় এটা স্বীওায ওতয যম, তফতবন্ন ভালচ তনলচয ইজ্জত যক্ষা ওযা, ম্মান অচতন ওযা, িানীয় আনাযলদয 
ালথ ভুাব্বত ওালয়ভ ওযা, তালদয যথলও ভুাব্বত অচতন ওযা এফং য ভালচয প্রথা অনুমায়ী ফফালয দ্ধতত ইতযাতদ 
তফললয় আভালও আভায স্বাভী আয এই যফান ালত-ওরলভ ততঔলয়লঙন। আল্লা তা’য়ারায ওালঙ যদায়া ওতয, আভায এই দুই 
ভুরুতব্বলও আল্লা তা’আরা উত্তভ ভমতাদা দান ওরুন। আভীন।  

ফাস্তফতা র আনাযলদয এ ক্ব স্বয়ং যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লাভ ততঔলয়লঙন। তততন ইযাদ ওলযন -  

ثـََنا َعْبُد الرَّْْحَنِ  ثـََنا اْبُن َأِب ُفَدْيٍك، َعْن َعْبدِ  َحدَّ ِه، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  اْلُمَهْيِمِن ْبِن َعبَّاِس ْبِن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِو، َعنْ  ْبُن ِإبـَْراِىيَم، َحدَّ األَْنَصاُر ِشَعاٌر   "   ـ ـ ملسو هيلع هللا ى ـ قَاَل َجدِّ
  .   " األَْنَصاِر اْمَرأً ِمَن  َواِدًًي َلَسَلْكُت َواِدَي األَْنَصاِر َوَلْوَلَ اْلِْْجَرُة َلُكْنتُ  َواْستَـْقبَـَلِت األَْنَصارُ  -َأْو ِشْعًبا  -اْستَـْقبَـُلوا َواِدًًي  َوالنَّاُس ِدََثٌر َوَلْو َأنَّ النَّاسَ 

ার তফন া‘দ (যািঃ) যথলও ফতণততিঃ 

যূরুল্লা (াল্লাল্লাহু ‘আরাইত য়া াল্লাভ) ফলরন, আনাযকণ যমন যদলয আবযণ এফং অনযযা তায উতযবালকয 
(যীয যথলও তফতচ্ছন্ন) আবযণ। আনাযকণ মতদ যওান তকতয লথ প্রলফ ওলয এফং অনয যরালওযা অনয তকতয লথ 
প্রলফ ওলয, তলফ আতভ আনাযলদয তকতয লথই মালফা। তচযলতয খটনা না খটলর আতভ আনাযলদয অন্তবুতি 

তাভ। [ুনালন ইফন ভাচা - ১৬২] 

َبَة، ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشيـْ َثِِن َكِثُي ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َحدَّ ثـََنا َخاِلُد ْبُن ََمَْلٍد، َحدَّ ِه، قَاَل قَالَ  ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َحدَّ ُ األَْنَصارَ   "  َرُسوُل اّللَِّ ـ ـ ملسو هيلع هللا ى ـ  َعْن أَبِيِو، َعْن َجدِّ  رَِحَم اّللَّ
نَاِء األَْنَصاِر  نَاَء أَبـْ نَاَء األَْنَصاِر َوأَبـْ   .   " َوأَبـْ

আম য তফন আপ (যািঃ) যথলও ফতণততিঃ 

যূরুল্লা (াল্লাল্লাহু ‘আরাইত য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, আল্লাহ্  তাআরা আনাযলদয প্রতত দয়াযফ যান, তালদয 
ন্তানলদয প্রতত দয়াযফ যান, তালদয ন্তানলদয প্রতত দয়াযফ যান এফং তালদয ন্তানলদয ন্তানকলণয 

প্রতত দয়াযফ যান। [ুনালন ইফন ভাচা - ১৬৩] 

তততন আলযা ফলরন ‛মতদ আনাযযা এও খাতটলত থালও আয ভুাতচযযা অনয খাতটলত থালও, তালর আতভ আনাযলদয ালথ 
তালদয খাতটলতই থাওফ। তাযয এই যদায়া ওযলরন ‛ য আল্লা আতন আনাযলদয উয যভ ওরুন, এফং তালদয 
ন্তানলদয উয  তালদয ন্তানলদয ন্তানলদয উয যভ ওরুন। তততন আলযা ফলরন যতাভযা তও এ ফযাালয ন্তুি ন? যম, 
যরালওযা ধন ম্পদ তনলয় খলয মালফ, আয যতাভযা আল্লায যাুর াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লাভ যও তনলচলদয ালথ তনলয় 
মালফ‛ আল্লা তা’আরা আভালদযলও আনাযলদয বারফাা এফং তালদয ক্ব ফুলছ তা আদায় ওযায তাপীও দান ওরুন। 
আভীন  

আনাযলদয ালথ ঘরায ভয় আভালদয তওঙু যভৌতরও তফলয় ফতদা যঔয়ার যাঔলত লফ। প্রথভ ওথা র, আভালদয চীফন-দ্ধতত 
 প্রতততদনওায ঘাতদা আয তালদয যর চীফলনয ভালছ অলনও াথতওয যলয়লঙ। এভতনবালফ ভুাতচযলদয তনলয় আনাযলদয 
ভালছ যওৌতুর ৃতি য়া, খলযয াভানা ত্র তনলয় আগ্র যদঔালনা এফং তা ঘায়ায তফলয়গুলরা প্রায় স্বাবাতফও খটনা। এভনটা 
খলটই থালও। তাই এ ফযাালয আভালদয অন্তয যমন ংওীণত না থালও ফযং এওর তফলয় ভাতনলয় ঘরলত লফ। যঘিা ওযলত লফ 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

আভালদয ঔাফায-দাফায এফং যালাওাদী যমন এভন িালন না থালও যমঔালন লচই ওলরয দৃতি লে। এলক্ষলত্র এওটা 
ভূরনীতত লচ্ছ - আভালদয ভারাভার আভযা তনলচলদয যপাচলত যাঔলফা।  

মতদ আভযা এটাই ঘাই যম, আভালদয ওর ভারাভার আভালদয াভলনই যাঔফ আফায এটা ওাভনা ওযফ যম, যতদলও যওউ 
তাওালত াযলফনা, যওউ তা ঘাইলত াযলফনা এফং যওউ এ তনলয় আলরাঘনা ওযলত াযলফনা, এভনটা বাফা যতা তঠও না। 
এওতট কতযফ, চ-যর তযফায, মাযা আযাভ আলয়লয চীফন ম্পলওত চালন না, তালদয ফাচ্চালদযলও যওন আভযা (আভালদয 
ভার াভানা প্রদতন ওলয) তযক্ষায় যপরলফা? এটা যতা এভন যম, এওদর প্রঘন্ড কু্ষধাতত ভানুললয াভলন যওভাতয ঔাফায ঙতেলয় 
তঙতটলয় ফাঙাই ওযা লচ্ছ, আয এওর ঔাফালযয ুঘ্রান  দতন তালদয কু্ষদালও আলযা ফাতেলয় তদলচ্ছ। তাযয তালদযলও ফরা 
র যম, যতাভযা এগুলরায তদলও তাওালফ না, এয যথলও যঔলত াযলফনা, আয তা ঘাইলত াযলফনা!!! মতদ তাযা কু্ষধায 
তােনায় ফাধয লয় তা যথলও তওঙু যঔলয় যনয়, তঔন আভযা তালদযলও ভুঔত, যফ-ওুপ, যঘায, লওটভায ইতযাতদ নাভ তদলয় যদই। 
ইন্না তরল্লাত য়া ইন্না ইরাইত যাতচউন।  

আর ওথা লচ্ছ, ংলাধন তালদয নয় ফযং আভাদলয য়া দযওায। ওাযণ আভালদয প্রলয়াচনলও স্বীভাফদ্ধ ওযায যঘিা 
আভালদয ওযা উতঘত। তনলচলদয চীফন মালনয দ্ধতত(রাইপ স্টাইর), যাাও-তযচ্ছদ মথাভফ তালদয চীফন দ্ধতত  
তালদয যাালওয ওাঙাওাতঙ ওযায যঘিা ওযলফা। তনলচলদয ভারাভার ওলরয াভলন না যযলঔ মথাভফ যঢলও যাঔায যঘিা 
ওযলফা। তনলচলদয টাওা য়া এফং দাতভ তচতনত্র তনলচলদয যপাচলত যাঔফ, মালত ওলয ওালযা উয তভথযা অফাদ তদলয় 
তালদযলও রতজ্জত ওযলত না য়, আয তনলচলদয যমন আল্লা তা’য়ারায তনওট রতজ্জত লত না য়।  

এ তফললয় এওতট খটনা শুনাই - আভালদয অতযন্ত তপ্রয় এওচন আনায তঙর। তায দ-একালযা ফঙলযয এওতট যঙলর তঙর, মায 
দ্বাযা আভযা ভালছ ভালছ তওঙু দাই াতত আনায ফযফিা ওযতাভ। এওতদলনয খটনা - য খলযয ভুরুতব্ব আভালদযলও ঔফয 
াঠালরন, আভযা যমন যই ফাচ্চালও (আলক) টাওা তদলয় ফাইলয না াঠাই। ফযং য মঔন াভানা তনলয় আলফ তঔন তায দাভ 
তচজ্ঞাা ওলয যমন টাওা আদায় ওতয। ওাযণ য যতা ফাচ্চা ভানুল - আয ফাচ্চালদয অন্তলয যম যওান ভয় দস্করন আলত 
ালয। ুতযাং তালদয ালত যফত টাওা তদলয় যমন তালদযলও যীক্ষায় না যপতর! 

অতএফ আতভ-আতন ফুলও াত যযলঔ এওটু তঘন্তা ওলয যদতঔ যম. ওার মতদ এই আনাযযা আভালদয ফাতেলত ভুাতচয য় আয 
আভযা আভালদয ফাতেলতই থাতও এফং এই ভুাতচযলদলও মতদ তনলচলদয খলয আিয় তদলত য় - মালদয বালা, রুভ-যযয়াচ, 
ঘাতদা, ঘার-ঘরন ফতওঙুই আভালদয যথলও তবন্ন - তালর ফরুন আভযা তালদয ালথ ওতটুওু দধমত, নীরতা  ভুাব্বলতয 
আঘযন ওযলত াযফ?! মায আা এঔন আভযা তালদয যথলও ওতয!!  

ফাস্তফতা র - আভযা যতা তফতডংলয় যথলও অবযস্ত, তাই ঐ আনাযলদয ওাাঁঘা (ভাতটয) খলয থাওায ভলয় এই খলযয মলেয 
ফযাাযটা আভযা আভলর যনই না। এয পলর মথামথ যভযাভলতয অবালফ (ওাঘা খযলও মথামথ যপাচত এফং ভয়ভত যভযাভত 
না ওযায ওাযলণ) তালদয ফাচ্চা  ভতরালদয নানাযওভ যলযানীলত যলত য়। তা লত্ব আনাযকণ তনলচলদয চান, ভার, 
যঔদভত  আিলয়য ভাধযলভ আভালদযলও াাময লমাতকতা ওলয থালওন। যমবালফ তাযা আভালদয ালথ দধমত  নীরতায 
আঘযন ওলযন এটা শুধু তালদযই দফতি। তনিঃস্বলেল তালদয প্রওৃত শুওুযগুচায গুলণয ওাযলণই তাযা এভনটা ওযলত ালযন। 
প্রওৃত ম্মানদাতা এওভাত্র আল্লা তায়ারা। আনাযলদয ভমতাদা আল্লা তা’য়ারায তনওট যওভন তা যওালরই আভযা চানলত 
াযফ ইনাআল্লা। 

ফে যফান যমলতু অলনও ফঙয মাফত তায ভুচাতদ স্বাভীয ালথ যলয়লঙন, তাই তায দ্বীতন তঘন্তা-যঘতনা অতযন্ত ভচফুত তঙর। 
এওতদন আভালদয উবলয়য স্বাভী মথাযীতত তচালদয ওালচ ফাইলয তঙলরন। যফান আভালও ফরলরন, ‚ঘর আভযা আচ ুনযায় 
তনয়যাতলও নফায়ন ওলয যনই। যমলতু ী তনয়যাত ফযতীত যওান আভর ওফুর য়না। এভন যমন না য় যম, আভালদয স্বাভীকণ 
আল্লা তা’য়রায ন্তুতি এফং যওালরয পরতা ফই অচতন ওলয তনর আয আভযা যওান তনয়যাত না থাওায ওাযলণ অথফা 
করদ তনয়যালতয ওাযলণ ঔাতর ালত যলয় যকরাভ‛। তায এ ওথা আভায অন্তলয ঔুফ প্রবাফ যপলর। তঔনই আভযা দুচন যঔালন 
ফলই তনলচলদয তনয়যাতলও নফায়ন ওলয যনই যম - আভযা আভালদয স্বাভীলদয ওাযলণ তচযত  তচালদয থ অফরম্বন 
ওতযতন। ফযং আভযা আভালদয যলফয ওাঙ যথলও চান্নালতয তফতনভয় ায়ায চনয তা ওলযতঙ। আভযা আভালদয চান  ভারলও 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

চান্নালতয তফতনভলয় আল্লায ওালঙ তফতক্র ওলয তদলয়তঙ। আভালদয তচযত এফং তচাদ এওভাত্র আল্লা তা’য়ারায চনযই। আল্লা 
না ওরুন মতদ ওঔলনা আভালদয স্বাভী না থালও, অথফা এই লথ অতফঘর না থালও তঔলনা আভযা এই থলও ঙােলফা না এফং 
তচালদয উয অতফঘর থাওফ ইনা আল্লা।  

যফান যতা ওলয়ও ফঙয ূলফতই তনলচয তনয়যালতয নলদয উয ীরলভায এলট তনলয়লঙন(আতভ এভনটাই ধাযনা ওতয)। এঔন 
আফায আভায ালথ নফায়ন ওলয তনলরন। আল্লা তা’য়ারা আভালদযলও তনয়যলতয ফযাালয দৃঢ়দ যাঔুন এফং তায লথ ভাওফুর 
াাদাৎ যথলও ফতঞ্চত না ওরুন। আভীন। 

আভায তচযলতয চীফলনয আনেভয় এওটা খটনা এঔন ফরলফা। এও তদন তততন খলয এল আভালও ফরলরন, ‚যদঔলফ যতাভায 
চনয তও তনলয় এলতঙ?‛ এটা ফলর তায উবয় াতলও আভায াভলন ধযলরন। তায ালত যওান অরংওায, ওাে অথফা ুকতে 
ইতযতদ তওঙুই তঙরনা। ফযং যঔালন তঙর এওতট যঙাট ঘওঘলও তস্তর। এটা তততন আভায চনযই এলনতঙলরন। আভায তস্তর!!! 
এটাই আভায প্রথভ অস্ত্র তঙর। এওচন ভতরা স্বণত অরংওায দ্বাযা ুতজ্জত লয় যম আনে ায় আতভ তায যঘলয় যফী আনে 
যলয়তঙরাভ। আভায ওালঙ ভলন লয়তঙর আতভ এ তস্তর যলয় যম আনে যলয়তঙ তা অনয যওান ভতরা াচালযা উায 
যলর ালফ না। তাঙাো আল্লায যাস্তায় তচালদয উলেলয অস্ত্র ায়ায ভমতাদায় আরাদা। অস্ত্র ংগ্র আয ফযফালয ওি মত 
যফত লফ ায়ালফয য়াদা তত যফত। এই তঘন্তা আভায আনেলও আলযা ওলয়ওগুণ ফৃতদ্ধ ওলয তদলয়তঙর।  

যফান এফং অনযানযলদয তনওট ওলয়ও ভা থাওায য আভালদয এওতট খলযয ফযফিা লয়তঙর। আভযা যঔালন ঘলর মাই। ঐ 
ভয় মতন্ত আভায িানীয় বালায জ্ঞান ফরলত ওাউলও স্বাকত চানালনায ওলয়ওতট লেয ভলছ ীভাফদ্ধ তঙর। দুই রুভ, 
দফঠওঔানা এফং ফাযাো ুলযাটাই আনাযলদয ঘায যদয়ালরয তবতলযই তঙর। আনাযলদয খলয ‚আ’যদ‛ নালভ এওচন 
ম্মাতনতা ফযতি তঙলরন মালও আতভ ‚ভা‛ ফলর ডাওতাভ। তায স্বাভীলও আতভ ফাফা ফরলত শুরু ওলযতঙরাভ। তততন (তায 
খলযয যরাওলদয ালথ  তায স্বাভীয ালথ ওথা ফরায ভয়) ফতদা আভালও তনলচয যভলয় ফলরই লভাধন ওযলতন। তালদয 
দুচন মুফও যঙলর তঙর। ফাফা  দুই যঙলর তদলনয অতধওাং ভয় ফাইলয ওাটালতন।  

যভয়টালত আভায স্বাভী তনলচয ওালচ তদলনয যফরা যতা ফাইলয থাওলতনই, অতধওাং ভয় যালত ফাইলযই থাওলতন। 
এওাযলণ প্রায়ই আভালও এওা এওা থাওলত লতা। এই এওাওী থাওায ওাযলণ এওতট ফে পায়দা যমটা লয়লঙ যটা র, 
আল্লা তায়ারায ালথ ম্পওত দততয ওযায চনয বালরাবালফ যঘিা ওযা শুরু ওযরাভ। তাঙাো তওতাফ োয ফযাালয ফযাফযই 
আভায এওটা অতনা তঙর। এঔন এই অফয ভলয় তওতাফ োয অবযাটা লয় যকর। আতভ রাকাতায োয প্রতত আগ্রী 
লয় উঠরাভ। তাযয যথলও যওান না যওান তওতাফ োয ভলধয যরলক থাওতাভ। আরাভদুতরল্লা।  

তওতালফয য আভায এওাতওলেয াথী তঙর ‚আলদ‛ নালভ তযতঘতা ম্মাতনতা ভা। তততন অতযন্ত মলেয ালথ প্রতততদন ওার 
ন্ধ্যা দ-লনয তভতনট, ওঔলনা আধা খন্টা ভয় আভায ালথ ফল ওথা-ফাততা ফরলতন। এভলয় আতভ তায ওাঙ যথলও তু 
বালা তঔতাভ। এই তু বালা তঔায খটনাতট যফ ভচায।  

খটনা র - শুরুলত আতভ তু বালা এওটু াযতাভ না। আয ‚আলদ‛য তু ঙাো অনয যওান বালা াভানয চানা 
তঙরনা। মঔন আলদ আভায ওালঙ আলতন এফং ওথা ফরলতন তঔন আতভ (আভায স্বাভীয তঔালনা দ্বততলত) তায যঘাযায বতি 
যদলঔ য অনুমায়ী তনলচয যঘাযায ভলধয ঐ বাফটা পুতটলয় উঠালনায যঘিা ওযতাভ। মালত তততন এটা ভলন না ওলযন যম, আতভ 
তায যওান ওথা ফুতছনা এফং তায ভন যমন যবলি না মায়। এবালফ শুনলত শুনলত তওঙু তওঙু ফুছলত াযতাভ তওন্তু তাযয 
মূ্পনত ওথা ফুছতাভনা।  

এওতদন আলদ আভায তনওট আলরন এফং তায যঙলরয ম্পলওত যওান রম্বা খটনা শুতনলয় যকলরন - মা আতভ এওটু ফুছলত 
তযতন। য যালত আভায স্বাভী খলয আলনতন। লযয যালত মঔন আলরন তঔন তততন আভালও ফরলরন, আলদয যঙলরলও তওঙু 
যরাও বুর ফুলছ উতঠলয় তনলয় তকলয়তঙর। দুতদন য ুি  তনযাত্তায ালথ যঙলে তদলয়লঙ। আতভ অতযন্ত যলযান রাভ যম, 
আলদ আভালও যওন ফরলরননা? মঔন আলদলও আতভ এওথা তচজ্ঞাা ওযরাভ তঔন তততন আভায তদলও অতযন্ত আিমত লয় 
তাওালরন এফং তচজ্ঞাা ওযলরন, ‘যতাভালও এওথা যও ফলরলঙ’? আতভ আভায স্বাভীয নাভ ফররাভ। তঔন তততন ফরলরন, ‘তালও 
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যও ফলরলঙ? আতভ ফররাভ, ‘আনায যঙলর’। অত:য তততন আভালও ফরলরন, ‘যশু আতভ যতাভালও এত রম্বা ওাতনী 
শুতনলয়তঙরাভ যটা তালর তও তঙর?  

আতন তঘন্তা ওযলত াযলফন না আতভ যম তও তযভাণ রতজ্জত লয়তঙরাভ। এবালফই আলদয ওাঙ যথলও আতভ আলস্ত আলস্ত 
এভনবালফ িানীয় বালা তলঔ তনলয়তঙ যম, যফততীলত অতযন্ত চবালফ িানীয় ভতরালদয ালথ তালদয বালায় ওথা ফরলত 
াযতাভ। 

তচযত এফং তচালদয ভয়দালন থাওা অফিায় িানীয় বালা তঔায প্রলয়াচনীয়তা ফুছা, এয প্রতত আগ্র দততয ওযা এফং এয 
চনয যভনত ওযা অতযন্ত গুরুত্বূণত তফলয়। িানীয় যরাওলদয অন্তয ঐ ওর ভুাতচযলদয চনয অতধও প্রস্ত য় মাযা তালদয 
বালা তঔায আগ্র যালঔ এফং এয চনয যভনত ওলয। এটা ভানলত লফ যম, আভযা তনলচলদয বালায় ওথা ফরলর(মতদ যিাতা 
আভালদয বালা ফুলছ) মতটুওু প্রবাতফত লফ, তায যঘলয় অতধও প্রবাতফত লফ মতদ িানীয় বালায় ফরলত াতয।  

ফাস্তফতা র িানীয় বালা চানায যঘিা না ওযায অথত র আভযা তনলচলদযলও ফে এফং আনায  তালদয ওর তফলয়লও যঙাট 
ভলন ওতয। ফাস্তলফ য়লতা এভনটা আভযা ভলন ওতয না। তওন্তু িানীয় বালায তঔায যক্ষলত্র অনাগ্র  কাপরতত এভনটাই তনলদত 
ওলয। আনাযলদয ালথ আভালদয ম্পওত শুধু প্রলয়াচলনয তবতত্তলত দততয লফ তফলয়টা এভন না। ফযং তালদয ালথ তভলর-তভল 
থাওা এফং তালদয ালথ ভুাব্বলতয ম্পওত িান ওযা আভালদয চনয গুরুত্বূণত এওতট দাতয়ত্ব। আল্লা তা’য়ারা আভালদযলও 
আনাযলদয ক্ব আদায় ওযায তাপীও দান ওরুন। আভীন।  

আভালদয উয আনাযলদয এওতট ফে ক্ব র, আভযা যমন তালদয চনয আলঔযালতয তপতওয ওতয। তালদয যওারীন 
পরতা অচতলনয যক্ষলত্র আগ্রী ই। আভযা লফতাচ্চ বারফাা, দযদ  ওরযাণওাতভতায ভাধযলভ যমন আল্লায ালথ তালদয 
ম্পওত যচাোলনায যঘিা ওতয। তালদয ভলধয আলঔযালতয তপতওয ৃতি ওযা আভালদযই দাতয়ত্ব। এটা যতা ইনাপ লত ালযনা 
যম, আভযা তালদয যথলও দুতনয়াফী ওর যফা গ্রন ওযফ আয এয তফতনভলয় তালদয আলঔযালতয ওরযালণয ফযাালয এলওফালয 
উদাীন থাওফ। তওন্তু এওথা ভলন যাঔা আফযও যম, দযদ  ওরযানওাতভতায ভাধযলভ আল্লায ালথ ম্পওত িালনয ালথ 
‘ৎ ওালচয আলদ  অৎ ওালচয তনলললধ’য অলনও াথতওয যলয়লঙ।  

আভালদয প্রথভটা ওযলত লফ, তদ্বতীয়তটলত াত যদয়া মালফনা। এটা এইচনয যম, ৎ ওালচয আলদ  অৎ ওালচয তনলললধয 
তফলয়টা যফ স্পতওাতয। এয স্পতওাতযতায দরুন যওভত  যওৌর না চানায ওাযলণ আভালদয ভত যরালওযা ভানুললও 
আল্লা তা’য়ারায দনওটযীর ওযায তযফলতত দ্বীন যথলও দূলয যালনায ওাযণ লয় যমলত াতয। 

ুতযাং আভযা অন্ততযওবালফ আনাযলদয যওারীন পরতায চনয আগ্রী ফ এফং তালদয চনয যভনত ওযফ। আয এ 
যভনত ঐ ভয় পরদায়ও লফ মঔন আভযা তালদয বালা ম্পলওত যচলন তালদয ালথ তালদয বালায় ওথা ফরলফা। আয 
এবালফই তালদয ালথ আভালদয আন্ততযও বারফাা ৃতি লফ। 

ঐ াাঁঘ ভালয ভলধয (লমভলয় আতভ এওাতও খলয থাওতাভ তততন ওভ ভয়ই খলয থাওলতন) মতটুওু ভয় তায যথলও আতভ 
যলয়তঙ তততন আভায দ্বীতন তফলয়াতদ ংলাধলনয তদলও যঔয়ার যাঔলতন। এওতদন তততন তচজ্ঞাা ওযলরন, ‚ওার ন্ধ্ায 
তমওযভূ তঠওভত েঙ যতা?‛ যাাঁ ূঘও উত্তয শুলন প্রশ্ন ওযলরন, ‚ফগুলরা দুয়ায অথত তও চানা আলঙ‛? এয উত্তলয না 
ফরায় তততন ফরলরন, ‚ফগুলরা দুয়ায অথত তলঔ না। আতভ শুনফ(এফং যফততীলত শুলনলঙন)‛। উলেয তঙর যদায়াগুলরা যমন 
আতভ ঔুফ ধযালনয ালথ তে এফং তায গুরুত্ব যমন অন্তলয ফদ্ধভূর লয় মায়।  

ঐ ভয় তততন তায াথীলদয যয়ী দাযা ওযাতচ্ছলরন, ালথ ালথ আতভ এয তওঙু অং যলত থাতও। আতওদায তফললয় 
ভারানা ইতদ্র ওান্ধ্ারবী য: এয তপ্রয় তওতাফ ‛আওালয়দুর ইরাভ‛ লে লে তেলয়লঙন, ফুতছলয়লঙন এফং যভৌতরও 
আক্বীদাগুলরা াফতরর বালায় আভায াভলন উিান ওলযলঙন। এ ভয় মঔন তততন রক্ষয ওযলরন আভায ততরায়ালত 
তাচতফদ  ভাঔযালচয তওঙু বুর লচ্ছ। তঔন আভায আলফদলনয যপ্রতক্ষলত ২৩ নং াযা ুলযাটা তাচতফলদয ালথ এভনবালফ 
তেলয়লঙন, আরাভদুতরল্লা এয লয আভায যভৌতরও বুরগুলরা তঠও লয় যকলঙ। তনিই এটা আভায উয উনায ওযা 
অনুগ্রগুলরায ভধয যথলও অনযতভ এওতট অনুগ্র। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

এযলয যমলতু আতভ দীখত এওটা ভয় দাজ্জাতর চীফন ফযফিায় অবযস্ত তঙরাভ তাই আভায অন্তয  যদভাক তঔন তিভা 
তক্ষায ধ্বংাত্বও প্রবাফ দ্বাযা তযূণত বালফ প্রবাতফত তঙর। এ ওাযলণ আতভ তালও ভালছ ভালছই তফযি ওযতাভ যম, আভালও 
যওান ওাচ তদন। আভায দ্বাযা যওান ওাচ ওযান, আতভ অফয ফল থাওলত াতযনা ইতযাতদ। তততন ফরলতন - ঔানা যান্না ওযা, 
ওাে যধায়া, খলযয প্রতত যঔয়ার যাঔা, আভায প্রতত যঔয়ার যাঔা, যভভানলদয যফা ওযা এ ফগুলরাই যতাভায ওাচ, এয যঘলয় 
যফত তও ওাচ তুতভ ঘা? তওন্তু আতভ যম অজ্ঞতায মুলক ফে ঘাওযী ওযালওই তনলচয চীফলনয উলেয ফাতনলয় যযলঔতঙরাভ, তাই 
আভায ওালঙ এভস্ত খলযয ওাচ এফং দাতয়ত্বলও তওঙুই ভলন তনা। আতভ তঔলনা এভন যওান ওাচ ঘাতচ্ছরাভ মায ভাধযলভ 
আভায পরতা  অগ্রকাভীতা ফুছা মালফ। তঔন আভায ভলন লফ আতভ দ্বীলনয ওালচ  তচাদী অিলন অলনও ফে অফদান 
যাঔতঙ এফং আভায তডতগ্র ফৃথা মায়তন। 

ফতলল এওতদন তততন ান্তনা যদয়ায চনয আভালও ফরলরন, ‚ওাচ ঘা? তুতভ ওাচ ওযলফ? যও যতাভালও তনললধ ওলযলঙ! তুতভ 
তও আল্লা তা’য়ারালও ন্তুি ওলয তনলয়ঙ? ুযা ওুযআন ভুঔি ওলয তনলয়ঙ? ফুলছ তনলয়ঙ এফং আভলর তযনত ওলয তনলয়ঙ? 
ফ ভাঙনুন যদায়া ভুঔস্ত লয় যকলঙ? মতদ না ওলয থাও তালর তও এগুলরা ওাচ নয়? তুতভ যতাভায দ্বীলনয যক্ষলত্র অগ্রকাতভতায 
ুলমাক  অফযলও ওালচ না রাতকলয় দুতনয়াতফ ওালচ ভয় নি ওযলত ঘাইলঙা?  

এই ওথাগুলরায ভাধযলভ এও দফঠলওই তততন আভায তঘন্তা-যঘতনালও তযফততন ওলয তদলয়তঙলরন। তততন আভালও ফরলরন, যান 
তফতফ! ওাচ ওযায ভলতা ওাচ যটা নয় মা যদলঔ যকাটা দুতনয়ায ভানুল ভলন ওলয যম, তুতভ এওটা তওঙু ওযঙ। ফযং ওযায ভত 
ওাচ যতা যটাই মায চনয আল্লা তা’য়ারা আভালদযলও তযূণত চীফন-তফধান তদলয় দুতনয়ালত াতঠলয়লঙন। তাঙাো এ অনুবূতত 
অন্তয যথলও স্বাথতযতা এফং অংওাযলও যফয ওলয যদয়। 

স্বাবাতফওবালফ ভানুল তঘন্তা ওলয থালও যম, আতভ য ওাচই ওযফ মা আভায জ্ঞান ফরলফ। অথঘ আতভ তও? এফং আভায জ্ঞালনয 
ভাওাতঠ তও? আভায জ্ঞান মা ফরলফ তাই তও তঠও? আতভ মা আচলও বার ভলন ওযতঙ আকাভীওার তও এটালওই বার ভলন 
ওযলফা?  

তততন আয ফরলরন, ‚তফলয়টা র - আভায যফ যতা আভালও স্বাধীন যঙলে যদনতন। আভায ভমতাদা এফং ম্মান আভায তনলচয 
ভত ওলয ঙে ওলয যনয়ায এঔততয়ায আভায যফ আভালও যদন তন। আভায ভমতাদা যওান লথ তা আভায যফ তঠও ওলয 
তদলয়লঙন। তাই তায তদলও অগ্রকাভী ফায যঘিা ওয, যতদলও অগ্রয  এফং এ লথ তনলচয যমাকযতা অচতন ওয। অগ্রকাভী 
ফায মত ইচ্ছা  আা যলয়লঙ তা এই লথই ূযণ ওযায যঘিা ওয। আয এই লথ অগ্রকাভী ফায যওান যল যনই। মতদ 
পযচ ইফাদতগুলরা আদায় ওলয থাও তালর তালত ইান এয স্তলয যৌঁঙায যঘিা ওযলত থাও। এযয নপর ইফাদলতয দ্বাযা 
আল্লায দনওটয অচতলনয যঘিা ওযলত থাও। ুফানাল্লা! আল্লা তা’য়ারায যদয়া চীফনফযফিা অননয, তওন্তু আভালদয তচলেকীয 
কাতে যওান তদলও যয়ানা তদলয়লঙ? ওায উলেলয? যওাথায় তকলয় থাভলফ? এফযাালয তঘন্তা ওযায প্রলয়াচন যলয়লঙ‛।  

আরাভদুতরল্লা তততন আতঔযালতয যঘালঔ পরতা-ফযথততা, উওাযী- অওাযী এফং এধযলনয তযবালায অথতগুলরা আভায ওালঙ 
তযস্কায ওলয তুলর ধযলরন। আতভ দুতনয়ায যঘালঔ যমগুলরালও পরতা  ফযথততা ফলর ভলন ওযতাভ আতঔযালতয যঘালঔ 
যগুলরায অাযতা আভায াভলন তুলর ধযলরন। এবালফই তততন আভায অন্তলযয তযশুতদ্ধয যঘিায ভাধযলভ আভালও থ 
প্রদতলনয যঘিা ওলযলঙন তনযন্তয। আল্লা তা’য়ারা তায প্রতত ন্তুি থাওুন। আভীন। 

তাঙাো তায দীক্ষা আভায তনওট এটা স্পি ওলয তদলয়লঙ যম, মতদ ভতরাকণ তালদয ীভানায় যথলও তনলচলদয দাতয়ত্বগুলরালও 
উত্তভবালফ ুযা ওযলত থালও এফং তনয়যাতলও ত ওলয যনয় - তালর আল্লা তা’য়ারায ওালঙ ইনাআল্লা তচাদ  
তযফালতযয (াাযায ওাচ) য়াফ ায়া মালফ। এভতনলতই তততন মঔন এওতদন আভাও তচজ্ঞাা ওযলরন যম, ‚তুতভ এঔালন 
(তচালদয ভয়দালন) যওভন আঙ‛? তঔন আতভ ফররাভ, ‚ আতভলতা শুধুভাত্র এওচন তচযতওাতযনী‛। তততন ভুঘতও যাঁল 
ফরলরন, ‚শুধু তচযতওাতযনী নয়, ফযং তুতভ আতভ আভযা ওলর তযফালত যলয়তঙ‛। আতভ আিমত লয় ফররাভ, ‚আতনলতা 
তযফালতয ওালচ (তচালদয লথ ীভানা াাযা যদয়ায আভর) যরলক আলঙন। তওন্তু আতভ যতা ভতরা ভানুল, আতভ যতা খলযই 
অফিান ওযতঙ‛। তঔন তততন আভালও ফুছালরন -  ‚ভুযাতফত্ব এভন িালনয াাযাদাযলদযলও ফলর যমঔালন তাযা ত্রুলদয 
আংওা ওলয এফং ত্রুযা তালদযলও বয় ওলয। আয যম চায়কায় আভযা যলয়তঙ তা ফ্রন্ট রাইলনয (প্রথভ স্তলযয) অফিালন 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

যলয়লঙ। এঔালন দুভন আভালদয যথলও তওত থালও এফং আভযা তালদয ফযাালয তওত থাতও। ুতযাং আভযা ওলর তযফালত্ব 
যলয়তঙ‛। এটা চানলত যলয আতভ অতযন্ত আনতেত লয়তঙরাভ। আভায ভলধয এওটা ংয় তঙর যম, তচালদ আভায অং তও? 
মাই যাও এওথাগুলরা শুলন আভায ফক্র তঘন্তা-যঘতনায তওঙুটা ংলাধন লয়তঙর। তাযয তততন আভায ভত অলমাকয ভানুল 
যথলও টুটা পাটা তওঙু ওাচ তনলয়লঙন। এলত ওলয ওাচ ওযলত যমলয় আয নতুন তওঙু তফলয় ম্পলওত চানলত যলযতঙরাভ। 
অলনও নতুন তফলয় তলঔতঙ।  আলযা তওঙু তফলয় মূ্পণত ওযায যক্ষলত্র তনলচয লমাতকতা ভূরও ওাচ দ্বাযা আভায অচতন ফৃতদ্ধ 
াতচ্ছর। 

আভায এই নতত ভূরত ভয়দালনয তচালদ আগ্রী নাযীলদয চনয। ওাযণ তাযা তচযলতয ূলফত তঘন্তা ওলয এফং ফলর থালও 
যম, আভযা ভুচাতদীনলদয এই এই যঔদভত ওযলত ঘাই। আল্লা তা’য়ারা মতদ আভালদযলও তচযলতয তাপীও যদন, তালর 
আভযা ভুচাতদলদয চনয ঔানা যান্না ওযফ, তালদয ওাে ধুলয় তদফ এফং তালদয যফা ওযফ। তওন্তু মঔন আল্লা তা’য়ারা 
তালদযলও তচযলতয তাপীও তদলয় যদন, তঔন যদঔা মায় ঐওর ভুচাতদীলনয যঔদভত ওঔলনা ওঔলনা তালদয তনলচলদযই 
ওযলত য়। অথঘ ভুচাতদ এফং তায তযফালযয যরাওলদয যঔদভত ওযা অলনও পতচরতূণত তফলয়। আয এওর যঔদভলতয 
ভাধযলভ ভতরাকণ তনলচলদযলও তচালদয ওালচ অংগ্রণ ওযালত ালযন। 

এওতদন তততন আভালও এফং াতওস্তান যথলও আকত তওঙু যভভানলও তনলয় দূলযয এও াালে ঘলর যকলরন। যঔালন তকলয় 
যভভানকণ অনযতদলও ঘলর যকলরন। এযয তততন আভালও ক্লাতনলওাব এফং তফতবন্ন ধযলণয তস্তলরয তনানা তঠও ওযালনায 
প্রতক্ষণ তদলয়লঙন। এটা আভায চীফলনয এওতট আনেভয় তদন তঙর। ূলফত আতভ আনালদয ফলরতঙরাভ যম, তচযলতয 
এলওফালয প্রথভতদলও ক্লাতনলওাব এফং অনযানয তস্তলরয তনানা তঠও ওযায অনুীরন আতভ ওলযতঙরাভ।তলফ তঔন যাতয 
পায়ায ওযায ুলমাক তভলরতন। আচলও আল্লা ুফানাহু য়া তায়ারা এই আওাঙ্ক্ষা ূণত ওলয তদলয়লঙন। আরাভদুতরল্লা। 

২০০৭ এয শুরুয তদলও অফিা ঔুফই নামুও লয় মায়। প্রতততট ভূহুলতত বয় ত যম, এঔনই য়ত রায়ন তওংফা আত্মলকান 
ওযলত লফ। আনাযযা বলয় তঙলরন, ফযং ভুাতচযলদয তুরনায় তালদযই বয় যফত তঙর। ওাযণ তালদয ফাতে-খয, তযফায-
তযচন, ধন-ম্পদ, চতভ-চাভা ফতওঙুই ছুাঁতওলত তঙর। ভুচাতদীলনয ালথ ওালযা ম্পলওতয ফযাালয যনাফাতনীয ওালঙ 
তযলাটত মায়া ভাত্রই তাযা ঐ আনালযয ফতওঙু ধ্বং ওলয যপরত। ফতদা আভযা এই বলয় থাওতাভ যম, এই নামুও 
তযতিততয ওাযলণ ওঔন যমন আনাযকণ আভালদযলও খয যঙলে ঘলর যমলত ফলরন।  

এওতদন য এরাওায় দনযলদয টর যদয়ায (খুযাখুতযয) ঔফয ঙতেলয় ের। আভযা আনাযলদয এরাওায যম খযটালত 
থাওতাভ, য খলযয এলওফালযই তনওলটই ভুচাতদীনলদয এওতট ওযাম্প(লওন্দ্র) তঙর। এই ওযাম্পটায উয অততওতত াভরায 
আংওা তঙর। এভয় ঠাৎ ওলয ‚আলদ‛ আভায তনওট আলরন। আতভ ঐ ভয় এওচন ভুাতচযা যফালনয ালথ তঙরাভ। 
এতদলও আভায স্বাভী ভাওতালচ (ভুচাতদীনলদয ওযালম্প) আক্রভলনয আংওায ওথা শুলনই আভালও এওথা ফলর ভুচাতদীলনয 
ালথ ঘলর যকলরন যম, এভলয় াথীলদয যপাচত  ংঔযা ফৃতদ্ধয স্বালথত আভায যঔালন থাওা আফযও।  

‚আলদ‛য এ ভলয় আালত আভায ভলন প্রথলভ এ ওথাই আর যম, এঔন অফযই তততন আভালও খয যথলও যফয লয় যমলত 
ফরলফন। তওন্তু না ফযং তততন ফরলরন যম, ‚তফদ অলনও যফত। যতাভযা আভালদয ালথ আভালদয খলযয অেয ভলর আভালদয 
থাওায রুলভ ঘলর আ‛। আভযা নাযীযা া ওলয তাতওলয় যইরাভ তায তদলও। মঔন তফদ ভাথায উয এল যকলঙ তঔন 
তাযা তনলচলদয তযফলতত আভালদয যপাচলতয তঘন্তা ওযলঙন। শুধু তও তাই? তাযা আভালদযলও খয যথলও যফয ওযায তযফলতত 
তনলচলদয খলযয অেয ভলরয রুলভ আায চনয ফরলঙন। এ অফিালও যই অনুবফ ওযলত াযলফ, যম এভন বীততওয নামুও 
তযতিতত অততক্রভ ওলযলঙ। এভন নামুও তযতিততলত মঔন তায ন্তানাদী, খয-ফাতে, ধন-ম্পদ ফতওঙুই দুভলনয যঘালঔয 
াভলন, তঔন শুধুই আল্লা তা’য়ারায ন্তুতিয চনয ওাউলও আিয় যদয়া অলনও তিারী ঈভালনয তযঘয়। আল্লা তা’য়ারা 
তালদয প্রতত স্তুি লয় মান। আভীন।   

ইঔালন অততফাতত ওযা াাঁঘ ভালয যললয তদলও আভালদয এঔালন তবন্ন যদলয এও নফ দম্পতত আলন। তঠও যবালফ 
আলরন, যমবালফ আভযা যফান  বাইচালনয তনওট এলতঙরাভ। আভালদয দুই রুলভয এও রুভ তালদযলও তদলয় তদরাভ। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

আয এবালফ ঔুফ লচই আভায এওতট ফােফী  যফান তভলর যকর। এযয আলস্ত আলস্ত যরাওলদয ভাকভ ফােলত শুরু ওলয। 
এভয় অলনলওই তচযত ওলয আলত শুরু ওলযন। এও ভা য আলযও যফান তায স্বাভী  দুই ন্তান তনলয় আভালদয 
এঔালন আলরন। আরাদুতরল্লা আল্লা তা’য়ারা আভালদয অন্তযলও ংওীণত লত যদনতন। ততক্ষণাৎ তদ্ধান্ত লয় মায় যম, দুই 
রুলভ ততন তযফায তভলর-তভল থাওলফ। আয স্বাভীকণ মতায়ক্রলভ(ারা ফন্টন ওলয) আলফন। ঘায ফা ালে ঘায ভা এবালফ 
মতায়ক্রলভ ঘরলত থালও। এওতদন ওালযা অন্তলয এ ংওীণততা আলতন যম, তদ্বতীয় ফা তৃতীয় তযফালযয ওাযলণ আভায স্বাভী 
যফতক্ষণ অফিান ওযলত ালযনতন।  

খলয ঈভালনয অতযন্ত ঘভৎওায তযলফ তঙর। এঔালন ওলরই তায ঈভালনয প্রতত মেফান তঙলরন। এলও অলযয ালথ 
ভুাব্বত, াভলন যফলে যঔদভত ওযায আগ্র, এলও অযলও প্রাধানয যদয়া এফং ওুযফানীয যক্ষলত্র এলও অলনযয যথলও অগ্রকাভী 
য়ায চনয যঘিা ওযলতন। আল্লায চনয এলও অযলও ভুাব্বত ওযা, এলও অযলও প্রাধানয যদয়া এফং যস্পয াাময 
ওযায ভাধযলভ অততফাতত তদনগুলরালত আভালদয ভালছ যম ভুাব্বত ৃতি লয়তঙর তা তদন তদন দৃঢ় তচ্ছর। আরাভদুতরল্লা তা 
আচ আলঙ। আল্লা তা’য়ারায ওালঙ দুয়া ওতয তততন যমন আভালদয এই ভুাব্বতলও তায চনয ঔালর ওলয যনন এফং তনচ 
যভলত যল তফঘালযয তদন তায আযলয ঙায়া তলর এওতত্রত ওলযন - যমতদন অনয যওান ঙায়ায ফযফিা থাওলফনা। আভীন। 

আভযা নাযীযা যঘিা ওযতাভ প্রতততদন ওলর তভলর এওালথ ফল তওঙু েলত। াধাযনত এ তাতরলভ ওুযআলনয তাপীয, 
াদী এফং াাফালদয চীফনী থাওত। ালথ ালথ তচালদয পাচালয়র যথলও উওৃত তচ্ছরাভ। ভূর উলেয তঙর এওতট 
বার ওালচ যরলক থাওা যমন দৃতি আন ভানতচর যথলও অনযতদলও লয না মায়। 

আভযা এঔালন যম ওর নাযীযা তচযত ওলয এলতঙ প্রলতযলওই লযয ফাতেখয, আযাভ-আলয় তযাক ওলয এলতঙ। তাই 
আভালদয প্রলতযলওয তপতওয এভন থাওলতা যম - লযয ফাতে যঙলে এল এঔানওায খয গুলরায ালথ আভালদয অন্তয যমন 
চুলে না মায়। আয যম উলেলয য, ফাতে-খয এফং আন যরাওলদযলও যঙলে এলতঙ তা যমন বুলর না মাই। অথতাৎ 
তচযলতয ভূর উলেযই র দ্বীন ওালয়লভয ভাধযলভ আল্লালও ন্তুি ওযা। এটা তওঙুলতই বুরা মালফনা। এটাই ভুাতচযা ওর 
নাযীলদয তপতওয তঙর। 

এযই ভলধয রার ভতচলদয যরাভলতও খটনাতট খলট। যভয় আভযা ফভয় যযতডলত ওান রাতকলয় যাঔতাভ। আয অন্তয  
চফান দুয়ায় ফযস্ত থাওলতা। যমতদন ভারানা আেুয যীদ কাচী য. এয আম্মায াাদালতয ঔফয াই, যতদন যমন আভালদয 
ওলরয অন্তয যপলট মাতচ্ছর। তাযয ভারানা আেুয যীদ কাচী  অনযানয ঙাত্রীলদয াাদালতয ঔফয আভালদয উয 
াাে যবলি োয ভত ভলন তচ্ছর। আভযা ওলর আল্লা তা’য়ারায দযফালয ফায ফায এ দুয়া ওযতঙরাভ - য আল্লা! আভযা 
এ চুরুভ যথলও ভুি। (এই চুরুলভ আভালদয যওান াত যনই)। 

ঐ তদনগুতরলত তততন প্রায়ই ফরলতন ‚যমতদন আল্লা তা’আরা আভালদযলও এই প্রশ্ন ওযলফন যম, মঔন যতাভালদয যদল 
যতাভালদযই বাই-যফানলদযলও শুধুভাত্র এই ওাযলণ তযা ওযা লয়তঙর যম, তাযা ফলরতঙর আভালদয যফ আল্লা! ঐভলয় তালদয 
াালমযয ঔুফ প্রলয়াচন তঙলরা। তঔন যতাভযা তালদয চনয  আল্লায দ্বীলনয চনয তও ওলযতঙলর? তঔন আভযা ওী উত্তয তদফ?‛ 

ঐ ফঙযই তওঙু ওাযলণ আভালদয াতওস্তান যমলত লয়তঙলরা। এততদলন আভযা টুত য়ারা যফাযওা লে অবযস্ত লয় তকলয়তঙ 
এফং এটাই এঔন আযাভদায়ও ভলন য়। অতধওাং ভুাতচযা ভতরালদয অনুবূতত এভতন তঙর। আয ফাস্তফ ওথা লরা এই 
ধযলণয যফাযওা দ্বাযাই আর দতা যক্ষা য়। ওাযণ এলত ফয়, আওৃতত তওঙুই ফুছায উায় যনই। আয বাইচালনয বালায় ‘এই 
যফাযঔা যদঔলত এতই যফ-ভানান  আওলতণীন যম এয তদলও এওফায তাওালর লয আয তাওালত ভন ঘায় না।’ ভূরত এটাই 
তঙর যফাযওায আর উলেয। 

মাই যাও াতওস্তালনয অতধওাং এরাওায় যমলতু টুত য়ারা যফাযওায প্রঘরন যনই, তাই আভযা এও আনালযয খলয যাতত্র 
মান ওতয। লযয তদন মঔন আভযা যফততী ভনতমলর মায়ায চনয প্রস্তুত রাভ, তঔন তদ্ধান্ত অনুমায়ী যঔানওায প্রঘতরত 
যফাযওা তথা যওাটত  স্কাপত লে তনরাভ। এই যফাযওায় াত-া আফৃত তঙলরা, তওন্তু যঘাঔ ভানয যদঔা মাতচ্ছলরা। ফাইলয যফয 
লতই তততন (স্বাভী) তাোতাতে ওালঙ এল ফরলরন, ‚তুতভ এটা ওী লযলঙা‛? আতভ যতা য়যান লয় যকরাভ! তততন ফরলত 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

রাকলরন, এই আওলতণীয় যফাযওায় যদ ঢাওলর তা ভানুললয দৃতি আলযা যফত আওলতণওাযী - মা দ্বাযা যফাযওায ভূর উলেযই 
নি লয় মায়। এযয যথলও আতভ আয ওঔন এই ধযলণয যফাযওালও তনলচয চনয আযাভদায়ও ভলন ওলয তেতন।  

২০০৮ ালরয ভাঘত ভাল আভালদয ভাচভুআয(ভুচাতদ গ্রু )অলনও াথী প্রতক্ষণ যনয়ায ভয় যরান াভরায তওায য়। 
তঔন তায ওাচ অলনও যফলে যকলরা। ওঔলনা াথীলদয যয়ী তযতফয়ালত ভয় ওাটালতন। ওঔলনা যনািলনয াথীলদয 
উৎাভূরও ওথা ফরলতন। ওঔলনা দীখত দফঠলও ফযস্ত থাওলতন, আফায ওঔলনা ইনলতমাভী তফললয়য তদাযওী ওযলতন। 
এততওঙু লত্ব খলয এল ওঔলনাই তনলচয যলযানীয যফাছা আভায উয ঘাালতন না। ত ক্লাতন্ত আভায ালথ নযভ 
ফযফায ওযলতন। ফতদা াতভুলঔ ওথা ফরলতন, আভালও ফরলতন ‘াতভুলঔ থাওলফ, এলত য়া ঔযঘ য় না।’  

তায ইরভ অচতলনয আগ্র তঙলরা ঔুফ যফত। খলয থাওাওারীন অতধওাং ভয় ফই লে ওাটালতন। তওন্তু তা লত্ব শুওলনা 
তঔটতঔলট যভচালচ থাওলতন না। তততন ঔুফই যতও তঙলরন। ফই োয পাাঁলও পাাঁলও আভালও লভাধন ওলয যওান যওৌতুও ফা 
ভচাদায ওথা ফরলতন, মালত আভায ভন বালরা থালও। 

ঐভলয় তায যঙাট বাই আেুয যভান (মায ফয় তঙলরা ভাত্র লতয ফঙয এফং য ালপম তঙলরা) আত ভুচাতদলদয 
যঔদভলতয উলেল ঘলর আর। য এভন ঘভৎওায আঔরালওয অতধওাযী তঙলরা যম, অল্পতদলনই ফ ভুচাতদলদয তপ্রয়বাচন 
লয় যকলরা। তওঙুতদন য য আিুযা আড্ডা নাভও যণািলন ঘলর যকলরা।  

ভয়টা তঙর আকস্ট ভা। তততন খলয তঙলরন না। ঠাৎ ওলযই আভায ভলন অতিযতা তফযাচ ওযতঙলরা। আতভ আভায স্বাভী  
ওর ভুচাতলদয চনয দুআ ওযরাভ। ভন তওঙুটা প্রান্ত লর লয খুতভলয় েরাভ। পচলযয যযই তততন খলয আলরন এফং 
দ্রুত ফরলত রাকলরন - ‘যণািলন যালত যরান াভরা লয়লঙ। অলনও াথী ীদ লয়লঙন। আতভ যঔালন মাতচ্ছ। এতদলও আেুয 
যভালনয ঔফযটা যরাভ না, য যতা ঔালনই তঙলরা।‚ এওথা ফলর যফয লয় যকলরন। তওঙুক্ষণ লযই আফায তপলয এলরন 
এফং ফাযাোয়ই যচদায় লে যকলরন। যচদা যথলও মঔন ভাথা উঠালরন তঔন তায যঘালঔ াতন তঙলরা, ভুলঔ াত তঙর। 
ফরলরন – ‚আেুয যভালনয ঔফয যলয়তঙ, য ীদ লয় যকলঙ‛। এওথা ফলর যয়ানা লয় যকলরন, এই মায়ায় ভফত 
লযয তদন তপলয এলতঙলরন। 

ঐ যরান াভরায় ফালযা চন ভুচাতদ ীদ লয়তঙলরন। তততন যণািলন যৌঁঙলত যৌঁঙলত দচলনয চানামা ো লয় 
তকলয়তঙলরা। তায যঙাট বাই  অয এও ভুচাতলদয চানামা ফাতও তঙলরা। ঐ ভুচাতলদয রা প্রায় অক্ষত তঙলরা, তওন্তু আেুয 
যভালনয রালয নালভ এওতট ুটতর ফাাঁধা তঙলরা। তততন তায বাইলয়য তফতক্ষপ্ত রালয টুওযা যদঔায চনয ুটতর ঔুরলত ঘাইলরন। 
তওন্তু ুটতরলত াত যদয়া ভাত্রই তা যথলও যি যফয লত রাকর। তঔন াথীযা তালও ঔুরলত তনললধ ওযলরন। আল্লা 
তা’আরা আন দয়ায় তায ভন প্রান্ত যাঔলরন। তততন ওযালম্প অফিানযত াথীলদযলও ঐ তদন তচাদ  াাদালতয 
পতমরলতয উয দয তদলয়লঙন। আল্লা তা’আরায য়াদা তয। আল্লা তা’আরা ীলদয তযফালযয উয াওীনা নাতমলরয 
যম য়াদা ওলযলঙন তা আতভ এই াাদালতয ভয় তায  তায ততাভাতায যক্ষলত্র স্ব-ঘলক্ষ প্রতযক্ষ ওলযতঙ। আরাভদুতরল্লা। 

ভফত চুরাই ভালয যললয তদলওয এও যালত আতভ যরান াভরায আয়াচ শুনলত যরাভ। ওার য়া ভাত্রই তততন 
আভালও এ ওথা ফলর যফয লয় যকলরন যম, আতভ যঔাাঁচ ঔফয তনলয় আত। ওলয়ও খন্টা য তপলয এল ফরলরন ‚তুতভ 
তাোতাতে প্রস্তুত । াইঔ আফু ঔাব্বাফ তভযীয খলয যরান াভরা লয়লঙ(তততন তঙলরন তফলফাযও তফললজ্ঞ। তায যকাটা 
চীফন তততন আল্লায যাস্তায় ফযয় ওলযলঙন। ফয় লালটয যফত তঙলরা)। তততন  তাাঁয নয় ফঙলযয যঙলর তায চাভাতা এফং 
অল্প ফয়ত নাততন এই াভরায় ীদ ন। এঙাো আযলফয এও বাই এই াভরায় ীদ লয়লঙন - তমতন এওচন আলরভ  
ভুচাতদীনলদয ন্তানলদয তক্ষও তঙলরন। এই াভরায় তায স্ত্রী গুরুতয আত ন। 

আতভ াাতালর তকলয় যদতঔ াইলঔয স্ত্রীয অালযন লয় যকলঙ। তঔন তততন যফহু অফিায় তঙলরন। যঔানওায ভতরা 
ডািায আভালও ফরলরন অালযলনয আলক যফহু অফিায় তততন ভুলঔ الوكيل وعم و هللا حسبىا  েতঙলরন। তততন অলনও 
দধমততরা, দৃঢ় ংওলল্পয অতধওাতযণী ভতরা তঙলরন। আতভ াাতালর তাাঁয ওালঙ ততন তদন তঙরাভ। তততন ফাযফায তাাঁয স্বাভী, 
ন্তান  খলযয অনযানযলদয ওথা তচজ্ঞাা ওযতঙলরন, তওন্তু আভযা তালও তওঙুই ফতরতন। তাাঁয ফাভ ালতয ওলয়ও চায়কায় 
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যফ্রওঘায লয় তকলয়তঙলরা। ওনুইলয়য তনলঘ ফে এওটা অংলয ভাং উলে তকলয় াতড্ড যদঔা মাতচ্ছলরা। যীলযয অলনও চায়কায় 
তভাইলরয টুওযা প্রলফ ওলযতঙলরা। এওাযলণ ফুও যথলও যট মতন্ত ওলয়ও চায়কায় অালযন ওযলত লয়লঙ।  

লযয তদন মঔন নাত যরতং ওযলত আলরা, তঔন আতভ আায (াইলঔয স্ত্রী) ডান াত ধলয যাঔরাভ। আলযওচন নাত তায 
ভাথা ধলয যাঔলরা আয ফাতা ওযলত থাওলরা। যরতংওাযী নাত মঔন তায মঔলভ চীফাণুনাও লধ তদলরা তঔন ক্ষতিান 
যথলও যপনা যফয তচ্ছর আয আায অলনও ওি তচ্ছর। তায ওলিয তযভাণ আতভ ফুছলত যলযতঙ এইচনয যম, তততন আভায 
াত এত ি ওলয ধলযতঙলরন যম, আভায বীলণ ওি লত রাকলরা। লুলধয প্রবালফ তায ুলযা যীয যখলভ তকলয়তঙর। 

এতদলত্ব তায ভুঔ তদলয় উপ ে মতন্ত যফয লরা না। এভলয় তায ভুলঔ ‚রা ইরা ইল্লাল্লা‛,  ‚াফুনাল্লাহু য়া 
তন’ভার য়াতওর‛ এয তমতওয চাযী তঙলরা। 

লযয তদন আা আভালদয যরান াভরায যালতয খটনা শুনালরন। আায বালযভলত - ‚যালত মঔন যরান াভরা লরা তঔন 
আভযা ফাতেয উঠালন খুভন্ত তঙরাভ। ুরুলযা উঠালনয এওতদলও তঙলরা, আয ভতরাযা তঙলরা অনয তদলও। আভায মঔন যঘাঔ 
ঔুরর তঔন যদতঔ আভায তদলও এওতট আগুলনয তঔা আলঙ। আতভ তাোতাতে আভায নাতনীলও দূলয তযলয় তদরাভ মালত য 
আত না য়। এযয আতভ আত অফিায় খলয ঙুলট যকরাভ। আভায তঔন এওটাই তঘন্তা; এঔনই যরাওচন এল েলফ। 
যরাওচলনয আনালকানায় ফায়তুর ভালরয আভানত উধা লয় যমলত ালয। তাই ঔুফ তঘ্রই আভালও আভানলতয যপামত ওযলত 
লফ‛। العظيم هللا سبحان وبحمدي هللا سبحان  

তযতিতত তদন তদন ঔাযালয তদলও মাতচ্ছর। এওতদলও যনাফাতনীয াভরায আঙ্কা তঙলরা, অনযতদলও আভায স্বাভীয ওালচয 
ঘা অলনও যফলে তকলয়তঙলরা। এওতদন তততন আভালও ফরলরন, ‚ভুচাতদযা যনা ওযালম্প ফে ধযলনয াভরায তদ্ধান্ত 
তনলয়লঙ। আতভ  অলনও ভুচাতদ তালত যীও লফা। াাদালতয ভাফনা যলয়লঙ, ওাযণ তালদয ওযালম্প প্রলফ ওযলত লফ। 
যদায়া ওলযা, আতভ যমন ীদ ই‛।  

আভালদয তফফালয য প্রথভফায এওতট অালযলন মায়ায ভয় তততন আভালও ফলরতঙলরন, ‘আভায চনয াাদালতয দুআ 
যওালযা‛। তঔন তাাঁয মায়ায য আতভ যওাঁলদ যওাঁলদ তাাঁয াাদালতয চনয দুআ ওযরাভ। এয এওটু লযই  য়তান আভালও 
যধাওা তদলয় তদর। আভায ভলন এওথা উদয় লরা যম, ‚য আল্লা! এঔনই না‛। এযয আলকয যঘলয় আলযা যফত যওাঁলদ ওাঁলদ 
যদায়া ওলযতঙরাভ ‚য আল্লা! এঔনই তদ তললফ ওফুর ওলয তনলয়ন না‛। লয তফা ওলযতঙরাভ এভন ওাচ আয ওযফ না। 
এযয আল্লা আভায অন্তয ভমফুত ওলয তদলরন। 

মাই যাও, এফায তততন তদ্ব-প্রলযয তওঙু ূলফত খয যথলও যফতযলয় মান। মায়ায আলক আভালও ফরলরন, ‚আচ যাত এওটা ফা 
যদেটায তদলও অতবমান শুরু লয় মালফ। ভুচাতদীনলদয পরতা  আভায াাদালতয চনয যদায়া ওযলফ‛। তঔন মতন্ত আভায 
অন্তয প্রান্ত তঙর। আতভ এায য ফায চনয যদায়া ওলয খুতভলয় েরাভ। তদ্বতীয়ফায মঔন খুভ বাগলরা তঔন যাত প্রায় 
এওটা ফাচলত ওলয়ও তভতনট ফাতও তঙলরা। তওঙুক্ষণ লযই পায়াতযং এয আয়াচ শুরু লরা, আতভ ফুছলত াযরাভ তনধতাতযত 
ভলয় ওাচ শুরু লয় যকলঙ। আতভ আফায ফায চনয যদায়া ওলয খুতভলয় যকরাভ। 

ওালর আতভ পচলযয নাভাচ লে উঠালন যফয রাভ। তঔন ‚আলদ‛ নাভও আনাযী ভালয়য উঠান যথলও তাাঁয যঙলরয ালথ 
ভালয়য ওথায আয়াচ শুনলত যরাভ। যঙলর ফরতঙর, ‘ভা! য যতা তংলয ভত রোই ওলযলঙ’। এ ধযলণয আলযা তওঙু 
ওথাফাততা শুলন আভায ভলন লরা আভায স্বাভীয ওথা ফরলঙ। আতভ ওান ঔাো যযলঔ তমতওয আমওালয তরপ্ত লয় যকরাভ। লয 
চানলত যলযতঙ আনাযী ভালয়য এই যঙলর যালতয াভরায় তযও তঙলরা। এওচন িাতনীয় ফংলাদু্ভত যরালওয ওালঙ(মাযা তঙর 
ফাাদুতযলত প্রতদ্ধ) তাাঁয প্রংা শুলন ফুছরাভ যম, আল্লা তাআরা যাুর াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লালভয ফীযত্বূণত গুলণয 
এওতট অং আভায স্বাভীলও তদলয়লঙন। তওঙুক্ষণ য আনাযী ভা আভায ওালঙ এল আভায এফং তাাঁয ভাতা-ততা, বাই-যফান 
ম্পলওত তফতবন্ন তফললয় তচজ্ঞাা ওযলত রাকলরন। আতভ যলযান লয় তালও তচজ্ঞাা ওযরাভ ‚আলদ‛! তাাঁয ওী ঔফয? য তও 
বালরা আলঙ‛? তততন ফরলরন, ‚যাাঁ! ঔফয বালরা, য ঘলর আলফ‛। এওটু লয আফায এল ফরলরন, ‚যতাভায স্বাভীয যওান 
ওাে থাওলর দা‛। এফায আভায লে ইয়াক্বীলনয রু ধাযণ ওযলত রাকলরা। আতভ ফররাভ, ‚আলদ! ওাে যওন 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

প্রলয়াচন? ওাে যতা তততন ফতদা ালথই তনলয় মান‛। তওন্তু ভা যওান উত্তয তদলরন না। ফরলরন, ‚ওাে তদলয় দা‛। আতভ 
তঔন খলযয অফতি এওলট ওাে তদলয় তদরাভ। 

ভাকতযলফয আচান লরা। আতভ অচু ওলয চায়নাভালচ দাোরাভ। এভন ভয় দযচায় আয়াচ লরা। তাাঁয ওো নাোয 
আয়াচ তঘনলত যলয ফররাভ, ‚দযচা যঔারা আলঙ, তবতলয ঘলর আুন‛। তওন্তু তততন প্রলফ না ওলয আফায আয়াচ তদলরন। 
আতভ তকলয় তাোতাতে দযচা ঔুররাভ। মঔন তততন খলয প্রলফ ওযলত মালফন তঔন আতভ াতভুলঔ ফররাভ, ‚তও? আত 
লয়লঙন‛? তততন াাঁত তদলয় ফরলরন, ‚যাাঁ, খলয যতা আলত দা‛। আতভ ওফুতরয়লতয যদায়া ওযরাভ এফং তফস্তাতযত চানলত 
ঘাইরাভ। তততন ফরলরন, ‚আলক নাভাম লে তনই‛।  

এওটু লযই আনাযী ভা-ফাফা  তালদয যঙলর খলয আায অনুভতত ঘাইলরা। আতভ তবতলযয ওাভযায় ঘলর যকরাভ। ভা তবতলয 
প্রলফ ওলয আভালও তচজ্ঞাা ওযলরন, ‚তুতভ তও ফুছলত যলযতঙলর‛? আতভ ফররাভ, ‚ধাযণালতা ওলযতঙরাভ, তওন্তু আতন 
ফলরনতন যওন‛? তততন ফরলরন, ‚আতভ যতা ওার যথলওই চাতন, তওন্তু যতাভালও ফরায া তচ্ছরনা তফধায় ফতরতন‛। 

যভভানযা মায়ায যই তততন আভালও ফরলরন, ‚যতাভায ালত ভাত্র আধাখন্টা ভয় আলঙ। এয ভলধযই ফ তওঙু গুতঙলয় না। 
আভায আত য়ায ঔফয য়াযলরলয ভাধযলভ প্রওা যলয় যকলঙ। এঔনই এঔান যথলও লয যমলত লফ। আল্লা অন্তলয 
া তদলরন। আধাখন্টা ভলয়ই নাভাম, ঔায়াদায়া  াভানাত্র(মা ঔুফ ওভ  ারওা তঙর, মালত লচই িানান্ততযত ওযা 
মায়।) গুতঙলয় তনরাভ। এভয় তততন এও তচম্মাদায বাইলয়য ালথ াভলনয ওালচয তযওল্পনা ওযতঙলরন। এই আধা খণ্টা 
ভলয় য়তান আভালও অলনও ওি তদলয়লঙ। ভলন শুধু এই তঘন্তা আতঙলরা যম, মতদ তযতিতত আভালদয দু’চনলও আরাদা ওলয 
যদয়, তালর আভায ওী লফ? তওন্তু ভান আল্লা আভালও য়তালনয লেমন্ত্র যথলও যপামত ওলযলঙন এফাং আভায অন্তযলও 
ভমফুত ওলয তদলয়তঙলরন।  

লয তততন আভালও ফলরলঙন - াভরায ভয় তততন ঐ গ্রুল তঙলরন, মাযা ওযালম্প প্রলফ ওলয এওতট যঘওলাি দঔর ওযলত 
ক্ষভ লয়তঙলরন। ওালঙই এওতট যগ্রলনড তফলফাতযত য়ায় তততন আত ন এফং যি যফয য়া শুরু য়। তততন দ্রুতই 
যঔান যথলও যফয লয় আলরন(ওাযণ যিক্ষযণ যফত লর লয আয যফয লত াযলতন না)। ভুচাতদকণ প্রায় যদে 
তওলরাতভটায দূলয কাতে যযলঔ ালয় যলট ওযালম্প এলতঙলরন, তাই য মতন্ত যলট যমলত লফ। অযতদলও তাাঁয যিক্ষযণ 
যফত লত রাকলরা, তাই তততন চাভা ঔুলর ি ওলয যফাঁলধ তনলরন। এবালফ ঔুফ ওি ওলয যনাফাতনীয যঘওলািগুলরা যথলও 
রুতওলয় রুতওলয় কাতে মতন্ত যৌঁঙলরন। তওঙুতদন য তততন আভালও ঐ ওাে এলন যদতঔলয়তঙলরন মা ুলযাটাই যলি যতঞ্জত 
তঙলরা। যওফর দু এও চায়কায় ওালেয আর যং যদঔা মাতচ্ছর।  

াাতালর তকলয় ওর আত াথীয ফযলন্ডচ ওযালনায য তনলচয ফযলন্ডচ ওযালরন। (য আল্লা! তুতভ তাাঁয যঔদভত ওফুর 
ওয)। অল্প তওঙুতদন তফিাভ তনলরন (অথঘ ডািায ূণত তফিালভয যাভত তদলয়তঙলরা)। এ ভলয় রাকাতায দফঠও ঘারু 
যযলঔতঙলরন। তাযয আত া তনলয়ই রাতঠলত বয ওলয ভয়দালন ঘলর যকলরন। ওাযণ তযতিতত অফয  তফিালভয ুলমাক 
তদতচ্ছলরা না।  

যনা অতবমালনয আঙ্কায় এই এরাওা যথলও প্রায় ওর ভুাতচয তযফাযলওই তযলয় যনয়া লয়তঙলরা। শুধু আতভ এফং আলযও 
ীদ তযফায ফাতও তঙরাভ। আলযয ভয় আভালদয অিায়ী ফাতেয ঔুফ ওালঙই যরান তভাইলরয তফওট আয়াচ এলতঙর। 
লযয তদন তততন এল ফরলরন, ‚এই াভরায় আভায ঔুফ ওালঙয এওচন বাই ভারানা াঈদুল্লা গুরুতয আত লয়লঙন‛। 
অফয দুই প্তা য (ক্ষতিালনয ফযথা-মন্ত্রনা যবাক ওলয) ীদ লয় যকলঙন। (আল্লা তালও ওফুর ওরুন। আভীন)। এই 
াভরায় তায বাই আলযা দুইচন াথী ীদ লয়লঙন।  

এই খটনায ওলয়ওতদন য তততন এওতদন ফরলরন, যতাভালদয দুই তযফালযয পলযয পয়ারা লয়লঙ। লযয তদন ভফত 
া’ফান ভালয ঊনতত্র তাতযঔ তঙর, আভযা পলযয চনয প্রস্তুতত তনলয় যযলঔতঙরাভ। ইততভলধয তততন আভালদয ালথ াক্ষাৎ 
ওযলত এল দাোলনা অফিায় ওলয়ওতট নতত ওলয ঘলর যকলরন। আভায ঔুফ ঔাযা রাকতঙলরা। এই অফিায় তপ্রয় স্বাভীলও 
যযলঔ আতভ যওাথা যমলত ঘাতচ্ছরাভ না। আয তচযত  তচালদয বূতভ যথলও যওাথা যমলত ভন ঘাতচ্ছলরা না। এঔালন 
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াাদাত রালবয ভাফনা ঔুফই দৃঢ় তঙর। যনা অতবমালনয এই তযতিততলত আভালদয ওলরযই াাদালতয ঔুফ তাভান্না তঙর। 
এঔান যথলও আলর ওালযাই যমলত ভন ঘাতচ্ছর না। ুণযায় এঔালন যম তপলয আা মালফ যতভন যওালনা তনিয়তা যনই।  

াযা যাস্তা ওাাঁদলত ওাাঁদলত যকরাভ। এ অফিায় আভায চান্নালতয এই গুণতটয ওথা ফতদা স্মযলণ আতঙলরা যম, 
চান্নাতফাীলদযলও আন চায়কা যথলও ওঔলনা যফয ওযা লফ না। আল্লা তা’আরা তনচ দয়ায় চান্নাতুর তপযদাউল আভালদয 
তঠওানা ফাতনলয় তদন, আভীন।  

তওঙুতদন য মঔন অফিা এওটু বালরা লরা, তঔন আতভ আলযা তওঙু ভুচাতদ তযফাযলও আফায ূলফতয অফিালন তপতযলয় 
যনয়া লরা। এয তওঙুতদন য আভযা প্রথলভ যভুদ, তাযয উত্তয য়াতচতযস্তালন ঘলর যকরাভ।  

স্ববাফকতবালফই তততন দুতনয়াতযাকী তঙলরন। অতধওাং ভয় এতফললয় রাভালয় যওযালভয ালথ আলরাঘনা ওযলতন। বালরা 
ঔাফালযয প্রতত তায তঙর প্রঘন্ড আগ্র, তওন্তু ফতদা তা যথলও যফাঁলঘ থাওলতন। আয আভালও ফভয় এওথা ফরলতন যম, 
‚স্বাবাতফওবালফ অনযানয ভলয় তুতভ যম ঔাফায যান্না ওয, আতভ আলর তাই যান্না ওযলফ। অতততযি আলয়াচন ওযলফ না।‛  

তততন যওাথা বালরা তওঙু যঔলয় আলর খলয এল তা ফরলতন। তঔন আতভ তালও ফরতাভ, ‚আভালও যতা আনায ঙলেয 
ঔাফায দতযী ওযলত যদন না‛। উত্তলয তততন ফরলতন, ‚আতভ যম ঔাফালযযই প্রংা ওযফ তাই দতযী ওযায তঙলন যরলক মালফ? 
তনলচয তি, যমাকযতা, ভয়  যভধা এয যথলও উত্তভ ওালচ অথতাৎ ইরভ অচতলন ফযয় ওয‛।  

তততন যভভালনয যফা-মে াধয অনুমায়ী ঔুফ বালরাবালফ ওযায যঘিা ওযলতন। এওফায আভালদয খলয ায়ঔ আফু ইয়াইয়া 
তরতব্ব য. এলতঙলরন। তততন তায ালথ মুদ ম্পলওত তফস্তাতযত আলরাঘনা ওযতঙলরন। এতদলও আতভ যভভালনয চনয যওও 
ফাতনলয় যযলঔতঙরাভ। তততন এল তনলয় যকলরন। ায়ঔ তরতব্ব য. যতওতা ওলয ফলরতঙলরন, فأيه الزٌد؟ (দুতনয়াতযাক যওাথায় 
যকর?) তততন াাঁত তদলয় ফরলরন, ‚এ যতা যভভালনয ম্মানালথত‛।  

তততন তনলচ ওঔলনা অতততযি ওাে যাঔলতন না, আভালও যাঔলত তদলতন না। তফফালয য যথলওই ওলয়ওভা যয আভায 
ভস্ত াভানলত্রয তলফ তনলতন এফং অতততযি তচতন দান ওযায চনয উদু্ধদ্ধ ওযলতন। তায তযতফয়লতয ফযওলত তওঙুতদলনয 
ভলধযই আভায ফুলছ এললঙ যম, তচযত  তচালদয ভয়দালন যমলতু পয ঔুফ যফত ওযলত য়, তাই াভানত্র মত ওভ 
লফ, িানান্তয  ফনওাযী ভুচাতদ বাইলদয চনয ততই চ লফ। 

মুলদয ালথ ালথ আল্লা তা’আরা তালও তফনয়  নম্রতায গুলণ গুণাতবিতত ওলযতঙলরন। এভতনলতই ওথা তনঘু আয়ালচ 
ফরলতন। যওান ফে ফযতিয ালথ ওথা ফরায ভয় আয়াচ আলযা তনঘু লয় যমত। এওফায আভালও যওান এওতট তফললয় এওতট 
তঘতঠ তরঔলত ফরলরন। আতভ তরলঔ তালও যদঔারাভ। তততন তওঙু ে ংলাধন ওলয ফরলরন, ‚তঘতঠয বালা এভন য়া উতঘৎ নয় 
যমন তঘতঠ লয ভলন য় যম যরঔও তঘতঠ তরলঔ াঠলওয উয দয়া ওলযলঙন, এলক্ষলত্র তফনয় প্রওা ওযা উতঘৎ। 

আভায ওথাফাততায ভালছ অতনচ্ছাওৃত বুরগুলরা তততন ালথ ালথ ংলাধন ওলয তদলতন। এওফায আতভ যওান ওথায যপ্রতক্ষলত 
ফলর যপররাভ, ‚আল্লাা্ আনালও এতফললয় তচজ্ঞাা ওযলফন‛। তততন ালথ ালথ আভালও ফরলরন, ‚তুতভ যতাভায ওথা তপতযলয় 
না‛। আতভ ফররাভ, ‚আতভ যতা এভতনই ফররাভ‛। তওন্তু তততন নালঙাে ফাো - তততন ফরলরন, ‚তুতভ যতা আভালও ফদ-যদায়া 
তদলয়ঙ, ওাযণ আল্লা মালও তচজ্ঞাা ওযলফন য যতা ঙাে ালফ না‛।  

আলযওতট খটনা – এওলফান এওফায এওতট খটনা ফণতনা ওলযতঙলরন। যফান লজ্জয পলয থাওাওারীন ভলয় এওফায কু্ষধা 
তাায় ক্লান্ত লয় খুতভলয় েলরন। তঔন স্বলে যদলঔন তালও পর ঔায়ালনা লয়লঙ। খুভ যথলও উলঠ তায যওান কু্ষধা-তাা 
ফাতও তঙলরা না। আতভ এই খটনা তালও শুতনলয় ফররাভ, ‚আল্লা তালও চান্নালতয পর ঔাইলয়লঙন‛। তততন ফরলরন, ‚না। ফযং 
তায স্বলে ভলন লয়লঙ তালও চান্নালতয পর ঔায়ালনা লয়লঙ‛। 

এওফায যওান এও ফযতি তওঙু চ্ছর ভুচাতদ তযফালযয ফযাালয আলরাঘনা ওযর। আতভ তালও এ ফযাালয তচজ্ঞাা ওযলর, 
তততন ঔুফ অন্তুি লয় ফরলরন, ‚ওঔন ওালযা খলযয াভানত্র, বালরা ঘরালপযা, আরভাতযলত যাঔা অতততযি তচতনত্র তায 
তাওয়ায ভাওাতঠ ফানালফ না। ওাযণ যম ফযতি তচযত ওলয এললঙ, য অফযই অলনও তওঙু যঙলে এললঙ। যতাভায তও 
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চানা আলঙ যম, এঔন য যমবালফ ঘরা-যপযা ওলয, এয ূলফত য যওভনবালফ ঘরালপযা ওযত? এফং ওী তযভাণ ওুযফাতন ওলয 
এঔালন এললঙ? তাঙাো তনলচয ম্পদ তনলচয চনয ঔযঘ ওযা যতা াযাভ নয়। তুতভ যতা এটা চান না যম, তায ম্পদ 
তচালদয ওত ওাচ উদ্ধায ওলয। ুতযাং ওালযা ম্পদ তায তাওয়ায ভাওতঠ ফানালফ না। তনলচয চনয যতা ভাওাতঠ 
ফানালফই না, অলনযয চনয এভনটা ওযলফ না। 

এভতনবালফ এও যভমালন আভযা এওচলনয ফাায় তঙরাভ। ালই এও ভাযওালম তততন াথীলদয যয়ী দাযা ওযাতচ্ছলরন। 
স্বাবাতফওবালফ ইা  তাযাফী লে ফাায় আলতন। এওতদন ঐ খলযয আা ফরলরন, তততন স্বলে যদলঔলঙন, হুচুয াল্লাল্লাহু 
আরাইত য়া াল্লাভ তালও তয়াচ যুলনয ফযফায ম্পলওত যওান এওতট আলদ ওলযলঙন। আতভ তালও এই খটনা উলল্লঔ ওলয 
ফররাভ, ‚আভালদয যতা এই আলদ ভানা উতঘত‛। তততন তওঙুক্ষণ ঘু যথলও ফরলরন, ‚প্রথভত যম স্বলে যদলঔলঙ তায তনতিত 
লত লফ, মালও য যদলঔলঙ তততন আলরই হুচুয াল্লাল্লাহু আরাইত য়াাল্লাভ তও না? নাতও তায ধাযণা লয়লঙ ভাত্র (ওাযণ 
য়তান হুচুয াল্লাল্লাহু আরাইত য়াাল্লালভয আওৃতত ধাযণ ওযলত ালয না, তওন্তু অলনযয আওৃতত ধাযণ ওলয যাুর দাফী 
ওযলত ালয)। মতদ য ততযই হুচুয াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লাভলও যদলঔ থালও এফং তততন যওান আলদ তনললধ ওলযন 
তালর ঐ আলদ-তনললধ যীয়লতয আলরালও মাঘাই ওযলত লফ। মতদ যীয়লতয তবতলয থালও তালর আলযা গুরুত্ব ওালয 
আভর ওযা শুরু ওযলত লফ। যমভন: দান-দওা, আত্মীয়তায ম্পওত ফচায় যাঔা ইতযাতদ। আয মতদ না থালও, তালর আভর 
ওযা মালফ না। ওাযণ আল্লা যীয়ত তযূণত ওলয তদলয়লঙন। ওালযা ফযতিকত স্বলেয উয তনবতযীর ওলয যালঔনতন। ফযং 
আল্লা তা’আরা যাূর াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লালভয ভাধযলভ যীয়ত  ওুযআন-ুন্নালও যওয়াভত মতন্ত উম্মলতয চনয 
ূণতাি ওলয তদলয়লঙন। এঔন আয যীয়লত নতুন তওঙু ফৃতদ্ধ ালফ না‛। 

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লালভয আলরাঘনা যমলতু ঘলর এলরা, তাই প্রাতিও আলযওতট তফলয় উলল্লঔ ওযতঙ। এওফায 
তততন ফরলরন, ‚আভালদয উস্তাদ ফলরলঙন - যতাভযা যীক্ষায ঔাতায় (তঔন যতা ভয় ীভাফদ্ধ থালও) মঔন যাূর াল্লাল্লাহু 
আরাইত য়া াল্লালভয নালভয ালথ দুরুদ যীপ ূণত তরঔলফ, ংলক্ষল তরঔলফ না (তওঙু তফলয় যতা এভন আলঙ যমঔালন যাূর 
াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লালভয নাভ ফায ফায আল)। ূণত দরুদ যীপ তরঔলর, এয দ্বাযা ভলয় অলনও ফযওত লফ ইনা 
আল্লা। 

তায আলযওতট গুণ আতভ ফতদা যদলঔতঙ - যটা লরা ‘অন্তলযয তযশুদ্ধতা’। তচম্মাদাযী ারলন তততন তঙলরন তৎয। ভাালয়র 
 যলযানীয যক্ষলত্র ওঔন যওান াথীয উয অতবলমাক থাওলর তওভলতয ালথ তা প্রওা ওযলতন। এযপলর তওঙুক্ষণ 
লযই যদঔা যমত ঐ াথী যনততফাঘও তঘন্তা ভন যথলও তযলয় যওান ওালচ যরলক যকলঙ। তওঙুতদন লযই তততন ঐ াথীয এভন 
প্রংা ওযলতন যম, আতভ য়যান লয় যমতাভ। এভতনলত তততন াথীলদযলও ঔুফ ভুাব্বত ওযলতন। অতধওাং ভয় াথীলদয 
ওরযাণওয তফলয়গুলরা আলরাঘনা ওযলতন। 

শুরু যথলওই আতভ যদলঔতঙ - তততন ভুচাতদীলনয ভালছ াযস্পাতযও ঐওয  ুম্পওত ফচায় যাঔায ফযাালয অলনও তঘন্তা-তপতওয 
ওযলতন। তায এই যঘিা ম্পলওত আতভ তওঙু তফলয় চানতাভ। তততন এওফায তায এও তঘতঠলত ায়ঔ ভুস্তপা আফু ইয়াতচদ য. 
এয এওতট স্বলেয ওথা উলল্লঔ ওলযলঙন। ায়ঔ তনলচ তালও ফলরলঙন, ‚আতভ স্বলে যদঔরাভ তুতভ আভায ওালঙ ফল 
ভুচাতদীলনয ভালছ াযস্পাতযও ঐওয  ুম্পওত ওভ য়ায অতবলমাক ওযঙ। এফং এ ফযাালয ওথা ফরলত ফরলত ওাাঁদঙ‛। 
এ ওথা  ফলর ায়ঔ ভুঘতও ালত রাকলরন এফং ফরলরন, ‚আল্লা যতাভায তঘন্তা-তপতওয  যঘিালও ওফুর ওরুন‛। 

ভুচাতদীলনয তফতবন্ন গ্রুলয ভালছ ঐওয কঠন ওযা এও দুিঃাধয  ওতঠন তফলয় তঙলরা। এই ঐওয কঠলনয যক্ষলত্র প্রলতযলওয ওাঙ 
যথলওই তযূণত ইঔরাঙ, তযাক  অনযলও প্রাধানয যদয়ায গুণ অতযাফযও তঙর। মঔন এই যঘিা আরওায়দা উভালদ াঔা 
কঠন মতন্ত যৌঙলরা, তঔন তায ইঔরাঙ, ওুযফনী  অনযলও প্রাধানয দান যদলঔ আতভ আিমত লয় যকরাভ। তনিঃলেল তায চনয 
এ তফলয়গুলরা চ তঙলরা না। এভলয় আতভ তায ভালছ যম ঔুত যাঔা  তনলচলও তভতটলয় যদয়ায গুণাগুণ যদলঔতঙ, তনিঃলেল 
তা তায ইঔরাঙ  স্বচ্ছ হৃদলয়যই প্রভাণ। আল্লা তাআরা তায  ওর ভুচাতদ বাইলদয যঘিালও ওফুর ওরুন এফং 
চাভা’আলতয প্রততিা তায চনয  উম্মলতয চনয উওাযী ওরুন। আভীন। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

ভলয়য তযফততলনয ালথ ালথ অফিায তযফততন লত রাকর। ওঔলনা তযতিতত বালরা, ওঔলনা ঔাযা। অফিা যফত ঔাযা 
লর ভুচাতদ তযফাযগুলরালও অনযত্র তযলয় যনয়া লতা। অফিা বালরা লর আফায তালদযলও তপতযলয় আনা লতা। এভতাফিায় 
প্রলতযও ভুাতচয ভতরালদয ভলনয অফিা এই তঙর যম, আভযা এঔালন যথলও তদ লয় মাফ, তাযয অনয যওাথা মাফ না।  

তওঙু ওাযলণ ২০১৪ ালর এওফায আভায াতওস্তান আলত লয়তঙলরা। তনযাত্তায তদও যঔয়ার ওলয আভায স্বাভী আভালও 
যমলত তদলত ঘাতচ্ছলরন না। তাযয চুন ভাল দতদলনয চনয াঠালরন। আতভ াতওস্তালনই থাওাওারীন ভলয়ই াতওস্তান 
যনাফাতনী য়াতচতযস্তালন াভরা শুরু ওলয তদর। আতভ তঘন্তায় লে যকরাভ এই যবলফ যম, এঔন তওবালফ তপলয মাফ?  

দতদলনয িালন তফতদন য আভায ডাও আলরা। আতভ যঔান যথলও য়ানা ঘলর আরাভ। তওঙু তদন য়ানায় অফিান ওলয 
াতফলর ঘলর আত। আভায স্বাভীয যওান যঔাাঁচ-ঔফয াতচ্ছরাভ না। তওঙুতদন য এওতট তঘতঠ আলরা - তালত তততন আভায 
তপলয আায় ঔুত প্রওা ওলযলঙন। ালথ এটা তরলঔলঙন যম, এই ভুূলতত যদঔা ওযাটা ওতঠন ভলন লচ্ছ। 

এতদলও যভমান ভা শুরু লয় তকলয়তঙলরা। তদনতট ভফত াত তাতযঔ তঙলরা। আভযা অলনও ভুাতচযা ভতরা ফাচ্চালদয এও 
খলযয ভলধয তঙরাভ। এভয় ঠাৎ আভায তপ্রয় দুইচন যফান প্রততলমাকীতায ালথ যদৌলে আভায তদলও আলরা। তাযয ফরলত 
রাকর, আা! বাইচান যতা এললঙন। আরাভদুতরল্লা। ভুচাতদকন এওচলনয ঔুতলত ফাই ঔুত ন ,এওচলনয দুিঃলঔ ফাই 
দুিঃঔী ন। ঈভালনয ম্পওত অলনও ভয় যলিয ম্পলওতয যঘলয় কবীয য়। তততন এল ফরলরন, আকাভী তনলদত না আা 
মতন্ত আতভ এঔালনই থাওফ।  

যমতদন তততন আলরন, যতদন যালত যযীলত উঠায চনয আতভ খতেলত এরাভত তদলয় যযলঔতঙরাভ। ঠাৎ যফাতম্বংলয়য আয়ালচ 
প্রথলভ তায তাযয আভায খুভ বাগলরা। তাযযই এরাভত যফলচ উঠলরা। অথতাৎ তঠও দুইটায ভয় াভরা লয়লঙ। তততন 
ফরলরন - াতওস্তানী যচট তফভান যফাতম্বং ওযলঙ। ালথ ালথ ভতরালদযলও ফাচ্চা আন্ডাযগ্রাউলন্ড ঘলর যমলত ফরলরন। 
বাইলদয ফরলরন খয যথলও যফয লয় কাঙকাঙাতরয তনলঘ আিয় তনলত। তনলঘয দুইতট ওাভযালত ভস্ত ভতরা  ফাচ্চালদয চায়কা 
লয় তকলয়তঙর। আয এওতট কলততয ভত চায়কা তঙলরা, যঔালন আভযা দুইচন চায়কা ওলয তনরাভ।  

তততন ফাইলও তওঙু চরুযী তনলদতনা তদলরন। তততন ফরলরন, ‚আভযা ফাই আচ যথলও যযী তনলঘ ঔালফা(প্রলয়াচলন যালতই 
ঔাফায দতযী ওলয ওালর ঠান্ডা ঔালফ)। তাযয পচয লে উলে মাফ। আফায ইপতায যল ওলযই তনলঘ এল ভাকযীফ  
ইা আদায় ওযফ‛। তওঙু ফয়স্ক ভতরা  ফাচ্চালদয চনয এই তনয়ভ অনুমায়ী ঘরা ঔুফই ওিওয লয় যকলরা। তওন্তু 
আরাভদুতরল্লা ফাই এই উূর অনুমায়ী ূণতািরুল আ’ভর ওলযলঙন। আল্লা ফাইলও উত্তভ প্রততদান দান ওরুন। আভীন। 

ওালর চানলত াযরাভ যম, াও-ফাতনী াত চায়কায় যফাতম্বং ওলযলঙ। ীদ  আতলদয ভলধয ুরুললয ংঔযা তঙর ওভ, 
নাযী  তশুলদয ংঔযা তঙর যফী। ধংস্তু যালনায দাতয়লত্ব থাওা বাইযা ধ্বংস্তু যালনায ওাচ ওযতঙলরন।এভয় 
এওচায়কা যথলও ঔুফ ুঘ্রাণ আলত রাকলরা। বাইলয়যা যঔান যথলও তাোতাতে ধংস্তু যালনা শুরু ওযলরন। এই ুঘ্রাণ যতা 
ীদলদয তফলল দফতি ঙাো আয তওঙুই না!! তাযা যঔালন এওচন ভতরায রা যলরন। তমতন যারযালন্ডয অধীফাী 
নভুতরভ তঙলরন। তততন ওুযআন যীপ ভুঔস্ত ওযতঙলরন, ভাত্র ওলয়ও ৃিা ফাতও তঙলরা। আল্লা তা’আরা তালও াাদালতয 
ভমতাদায় বূতলত ওলযলঙন। (حنسبها كذالك অথত:এভনটাই আভালদয তফশ্বা)  

এভতনবালফ আভালদয আলযওচন তপ্রয় বাই স্ত্রী  দুই যঙাট যভলয়  তদ ন। এও যভলয়য ফয় তঙর াত ফঙয, 
আলযওচলনয প্রায় নয় ফঙয। যঙাট যভলয়তটলও তায ততা ওুযআলনয যল ততন াযা ভুঔস্ত ওতযলয়তঙলরন এফং যরঔা 
ততঔলয়তঙলরন। যভলয়তট ো যরঔায় এত ভচফুত তঙর যম, যরঔা ফা োলত যওান বুর ত না। এঙাো আলযা তওঙু ভুচাতদ 
ীদ এফং আত লয়লঙন। 

এই াভরায় আল্লায যভলতয তওঙুটা ফতিঃপ্রওা এবালফ লয়লঙ যম, াভরায় ধ্বল মায়া খযগুলরায এওতট খলয যভাটা 
অংলওয ফাইতুরভালরয আভানত যাঔা তঙলরা। দাতয়ত্বীর বাইলয়যা ঔুফ তঘতন্তত লয় লেতঙলরন। ওাযণ মালদয ওালঙ আভানত 
তঙলরা তাযা যতা তদ লয় যকলঙন। এঔন এই ধ্বংস্তু যথলও ফায়তুর ভার তওবালফ যফয ওযলফ? যওাথায় তারা ওযলফ? 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

আভানলতয ভার তারালয তচম্মাদায ভুচাতদ বাই াভান-ত্র যফয ওযতঙলরন, আয প্রলতযওতট তচতন বালরাবালফ যদঔতঙলরন। 
ওলয়ওখন্টা যঘিায য ক্লান্ত লয় ঐ চায়কায়ই ফল েলরন।  

অযতদলও উদ্ধাযওভতী বাইলয়যা তায যথলও তওঙু দুলয ভাতট আটায এওতট ফস্তা এফং আলযা তওঙু াভানা যফয ওলয যাঔলরন। 
তচম্মাদায বাই তনযা লয় যই াভান-লত্রয তদলও অগ্রয লত রাকলরন। তায দৃঢ় তফশ্বা তঙর এয ভালছ আভানলতয ভার 
ায়া মালফনা। এযয তততন ঐ াভান ঔুরলত যকলরন। যমই প্রথভ থলর ঔুরলরন, তালতই ঐ আভানত যলয় যকলরন। এটা 
আল্লায এও ঔাঙ যভত তঙলরা, নতুফা এই ভার যফয ওযা ভানুললয লক্ষ ভফ তঙলরা না।  

ফাইতুর ভালরয ফযাালয এওবাই এওফায ফরতঙলরন, তনলচয ভালরয তুরনায় আভানলতয ভালরয প্রতত যফত যঔয়ার যাঔলত য়। 
ওাযণ এটা যকাটা উম্মলতয আভানত। ুতযাং তা যপাচলতয চনয াধযভত যঘিা  যদায়া ওলয আল্লায উয নযস্ত ওযা। আয 
যফত যফত এই যদায়া ওযা, ‘য আল্লা! এই ভার আনায, আতনই তা যপামত ওরুন। আল্লা যথলও ফে যপামতওাযী আয 
যও যনই। 

এই াভরায ূলফত াতফর এরাওা তুরনাভূরও তওঙুটা তনযাদ তঙলরা। তওন্তু াভরায য তদ্ধান্ত লরা ভুচাতদ তযফাযগুলরালও 
আলযা দূযফততী এরাওায় াঠালনা লফ। আভালদয চনয এতট ঔুফই ওিদায়ও ংফাদ তঙলরা।  

ফাই আন্ডাযগ্রাউলন্ড তঙলরা। আতভ তকলয় ফাইলও ফররাভ আভালদয ফায ঘলর মায়ায পয়ারা লয়লঙ। এওথা শুলন ফাই 
তওঙুক্ষণ ঘু তঙলরা। তাযয ফাই ালত রাকলরা। তঔন আল্লায যভত আভালদয উয নাতমর তচ্ছলরা, তততনই আভালদয 
অন্তযগুলরালও প্রান্ত যযলঔতঙলরন। আভালদয াত শুলন অনয ওাভযা যথলও এও যফান এল ফরর, ‚াায ওাযণ তও‛? আভযা 
ওাযণ ফররাভ। য ফরর, ‚এটা তও াতয ঔফয নাতও ওান্নায ঔফয‛? আভযা ফররাভ, ‚আল্লা আভালদযলও যফাভা ফলতলণয 
ভালছ মঔন াালচ্ছন তঔন আভযা যওন াফ না?!!!‛ 

এফায আভালদয প্রলি ঘলর আত। তততন মঔন আভালও ফরলরন, যতাভালদয ফাইলও এঔান যথলও ঘলর যমলত লফ - তঔন 
যথলও আভায যঘালঔয অশ্রু থাভতঙর না। তততন নীযলফ ফল আভালও যদঔতঙলরন। এা  তাযাফী লে মঔন যদায়া ওযলত 
ফরাভ, তঔন আফায অশ্রু প্রফাতত য়া শুরু লরা। মঔন যওানবালফই আভায যঘালঔয াতন থাভতঙর না, তঔন তততন আভালও 
ফরলরন, ‚এফায থালভা‛। আতভ অলনও ওলি ওান্না থাতভলয় তায ওালঙ এল ফরাভ। তততন ফরলরন, ‚তালরফানলদয ইভাযলত 
ইরাতভয়া াতঙাো য়ায য ায়ঔ উাভা য. তনলচয াথীলদয তনলয় যওাথা মাতচ্ছলরন। তথভলধয এও চায়কায় থাভলরন। 

যঔান যথলও ায়ঔ উাভা য. তনলচয যাফায এফং আলযা তওঙু াথী তনলয় অনযলদয যথলও ৃথও লয় তকলয়তঙলরন। ৃথও 
য়া দলর ায়ঔ উাভা য. এয এওচন যঙলর তঙর। ায়ঔ য. তায যঙলরলও তনলয় এওাল ঘলর যকলরন। ততা-ুলত্রয 
এই াক্ষাৎ ঔুফ আলফকখন তঙর। ওাযণ ওালযাই চানা তঙলরা না যস্পলয আয যদঔা লফ তও না!! ায়ঔ তায যঙলরলও রক্ষয 
ওলয ফরলরন, ‚আভায ালথ য়াদা ওয - ওঔলনা তচাদ তযতযাক ওযলফ না!!‛। তততন (আভায স্বাভী) এতটুওু ফলরই ঘু লয় 
যকলরন। আতভ তায নতত ফুছলত াযরাভ এফং আভায যথলভ মায়া অশ্রু আফায প্রফাতত লত রাকলরা।  

যতযয য ফাই পচলযয নাভালময উলেলয ারাক্রলভ অচু ওলয তনর। এঔন আভালদয ারা। আভযা অচুয উলেলয যফয 
রাভ। ভাত্র দুই ততন ততে উলঠতঙ, এভন ভয় যচট তফভালনয আয়াচ আলত রাকলরা। আভযা ালথ ালথ তনলঘ যনলভ যকরাভ 
এফং ততেয যকাোয় দাতেলয় যকরাভ। তঔন আতভ ফররাভ ‚য আল্লা! আভালদযলও ফধযলনয যীক্ষা যথলও যপামত ওরুন। 
তফলল ওলয যগ্রপতাযী, অক্ষভ য়া  ভাচুয য়া যথলও যপাচত ওরুন এফং তযূণত াাদাত নতঙফ ওরুন‛।  

এওথা শুলন তততন ালত ালত যতওতা ওলয ফরলরন, যফকভ ালফা! াাদাত যতা ফতদা তযূণতই য়। আধা, যৌলন 
তওবালফ য়‛? আতভ এওটু ছাাঁছালরা ওলে ফররাভ, ‚আভায উলেয লরা যদলয যওান(عضو) ‘অি’ তদ না যাও। ফযং 
এওালথ তযূণত াাদাত নতঙফ যাও‛। এওথা শুলন তততন যল ফরলরন, ‚যফকভ ালফা! েতট عضو ( আইন  যদ্বায়া 
যলপ য তদলয়) উদু উচ্চাযণ লফনা ফযং যদ্বায়া যলপ মচভ তদলয় “উদউ” উচ্চাযণ লফ। তযতিততয ওাযণ তঔন আভায 
উচ্চাযলণ বুর লয়তঙর। আিমত ফযাায লচ্ছ এই তযতিলত তততন আভায যদায়া শুলনলঙন আয লেয বুর শুধতযলয় তদলচ্ছন। 
মাইলাও যফততীলত প্রভাতনত লয়তঙর যম, ভানুললয যওান যদায়াই ফৃথা মায় না। তাই যদায়ায যক্ষলত্র ওৃণতা ওযা উতঘৎ নয়। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

াতফলর আভযা যম ফাতেলত তঙরাভ যঔালন উত্তয তদও যথলও ভুচাতদ তযফাযগুলরা এল অফিান ওযত। এযয াভলনয 
ভনতমলর ঘলর যমত। আতভ আভায ারায অলক্ষা ওযতঙরাভ। আতভ ধাযণা ওযতঙরাভ আভায পলযয ভয় আভায স্বাভী 
আভায ালথ থাওলফন। তওন্তু অতত দ্রুতই আভায ধাযণা বুর প্রভাতণত র। 

এওতদন আভযা উবলয় তদলনয যফরাই আন্ডাযগ্রাউলন্ড ঘলর যকরাভ। ওাযণ উলয যওান ওাভযা ঔাতর তঙলরা না। তততন ফরলরন, 
‚আতভ এওটু খুভাফ। আতভ ফররাভ, ‚না খুভালনা মালফনা। আচ আভায ালথ ওথা-ফাততা ফরলফন‛। তততন আভায ওথা শুনলরন। 
াধাযণত তততন যফী ওথা ফরলতন না। তফফালয য প্রথভ প্রথভ আতভ এতফলয়টা তনলয় অলনও ছকো ওযতাভ। আভায 
অতবলমাক তঙর াথীলদয ালথ এত ওথা ফলরন অথঘ আভায ালথ ফলরন না। তততন ফরলতন, ‚াথীযা যতা যওান এওতট তফলয় 
তনলয় আলরাঘনা শুরু ওলয। তুতভ দ্বীন, তচাদ ফা ভাভতয়ও যওান আলরাঘনা শুরু ওয, আতভ খণ্টায য খণ্টা আলরাঘনা 
ওযফ। তওন্তু এভতনলতই আভায ওথা আল না‛। তাযয যথলও আভালদয ওথা-ফাততা তচাদ ফযততত আয তওঙুই তঙরনা।  

মাই যাও আন্ডাযগ্রাউলন্ড ফল আতভ আভায ভানতও যলযানীয ওথা চানারাভ। ংফাদত্র ইতযাতদলত যম ঔফযাঔফয লেতঙরাভ 
তায ফযাঔযা তফলেলণ চানলত ঘাইরাভ। তততন আভালও ফতওঙু তফস্তাতযত ফরলরন। 

আইএলয ফযাালয আভায ভন ঔুফ বাযাক্রান্ত তঙলরা। তওঙু ভুচাতদ বাইলয়যা তালদয ালথ যমাক তদতচ্ছলরা। আতভ তালও তচজ্ঞাা 
ওযরাভ, ‚এওচন ভানুল ত ওুযফনী ওলয আল্লায যাস্তায় এল যকাভযা লয় মালফ? এটা তওবালফ এফং যওন য়? তততন 
ফরলরন, ‚যম ফযতি শুধুভাত্র আল্লায ন্তুতিয চনয খয যথলও যফয য়, তাযয আল্লায ন্তুতিয উলযই তনলচলও অতণ ওলয, 
তালও আল্লা ওঔলনা যকাভযা ওলযন না। ওাযণ আল্লা ওালযা উয মুরুভ ওলযন না। তওন্তু ভানুললয অন্তলয মতদ যওান ত্রুতট 
থালও অথফা মতদ তায আভর-আঔরালও যীয়ত তফলযাধী যওান যদাল থালও, তালর আল্লা তালও ংলাধলনয ুলমাক যদন। 
মাযা বালরা ততফয়লতয য় তাযা দ্রুত ফা ভয়াললক্ষ ংলাধন লয় মায়। আয তওঙু ভানুল আলঙ মাযা আল্লায যদয়া 
ুলমাকলও গ্রণ ওলয না। তনলচয ঔাযা স্ববালফয উয অটর থালও। ভলয়য ালথ ালথ তায এই ঔাযা স্ববাফ ফােলত থালও। 
যল মতন্ত ঔাযাতফয তীেতা প্রওা ায়। এযাই যফততীলত যকাভযা লয় মায়‛।  

এধযলনয আলযা তওঙু ওথা তচজ্ঞাা ওযায য আতভ তালও ফররাভ, ‚এততদন যতা আতন আভালও আিুর ধলয ধলয এই যাস্তায় 
ঘাতরলয়লঙন, প্রলতযওতট তফলয় ফুতছলয়লঙন। আতন মতদ ীদ লয় মান, তালর আভালও ওার-ন্ধ্ায় প্রওাতত এই যপতনায় 
যও যাস্তা যদঔালফ‛? তততন ফরলরন, ‚আল্লা যতা আলঙন। তততন ফাইলও যদায়াত দান ওলযন। তততনই যাস্তা যদঔালফন‛। আতভ 
ফররাভ, ‚আল্লায ুন্নত লরা দুতনয়ালত ভানুললয ংলাধন অনয যওান ভানুললয ভাধযলভ ওলযন। (আল্লা ভস্ত ভাধযলভয স্রিা, 
তততন যওান ভাধযলভয ভুঔালক্ষী নন)। আল্লা আভায ংলাধলনয চনয আনালও তনধতাযণ ওলযলঙন‛। তততন ফরলরন, ‚অলনও 
তফলয়ই যতা আতভ যতাভালও ালথ ালথ যযলঔ ফুতছলয়তঙ। আভায ওথাগুলরা স্মযণ যাঔলফ। ালয়ঔলদয ফয়ান শুনলত থাওলফ। 
ওুযআন যতরায়াত ওযলত থাওলফ‛। এযয ফভয় উতন যম ওথাটা ফলরন যটা আফায ফরলরন, ‚আভায য আফায তফফা 
ওযলফ, যওান ভুচাতলদয তদ্বতীয়, তৃতীয় নম্বয স্ত্রী লয় থাওালও য ওযলফ, তওন্তু এওা থাওলফ না‛। যলল আভায প্রলশ্নয উত্তলয 
ফরলরন ‚মতদ যপতনা যথলও ফাাঁঘায যওান উায় না া তালর ইলয়লভলন তচযত ওযলফ। ওাযণ (াদীলয বালয অনুমায়ী) 
ইলয়লভলন ওরযাণ যলয়লঙ‛। ঐতদন আভালদয আলরাঘনা এমতন্তই ভাপ্ত লয়তঙলরা। 

আভায যনা ওযায ূলফতই তায যনা ওযায আলদ র। আভযা শুধুভাত্র ঙয়তদন এওলত্র তঙরাভ। এই ঙয়তদলন তততন ফাযফায 
আভালও এওথা ফরতঙলরন, ‚আভায অভুও ওথা বালরাবালফ স্মযণ যযঔ, লয আতভ থাওফ তও না চাতননা। অথফা আভায অভুও 
ওথা বালরাবালফ ফুলছ না, লয আতভ না থাওলত াতয। অভুও তচতনটা যতাভায ওালঙ যপামত ওলয যাঔ, লয আতভ থাতও 
তও থাতও না চানা যনই‛।  

ফরলত ফরলতই পলযয ভয় লয় যকলরা। তততন প্রস্তুা্তত তনলরন। যাাও লে ক্লাতনলওাব ওাাঁলধ ছুতরলয় তনলরন। তাযয 
আভায তদলও তাওালরন, আতভ তালও যদঔতঙরাভ। তততন আভায তদলও তাতওলয় ভুঘতও যাঁল ফরলরন, ‚আভালও বালরাবালফ যদলঔ 
না, লয য়ত না থাওলত াতয‛। তাযয তততন ঘলর যকলরন। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

তওঙুতদন য আতভ য়ানায় ঘলর যকরাভ। যঔালন এও আনালযয খলয আভায ালথ অয এও যফান তঙলরা। এওতদন ঔফয 
যরাভ উত্তযাঞ্চলর যফাভা াভরা লয়লঙ। দুইচন তচম্মাদায  ঘাযচন াথী তদ লয়লঙন। ংফাদদাতা ভুচাতদ বাই মঔন 
দতায অয া যথলও এই ঔফয তদলরন, তঔন আভযা দুইলফান এলও অলযয তদলও তাওারাভ। ভুচাতদ বাই এওথা ফলর 
ঘলর যকলরন যম, ‚মতদ তফস্তাতযত ংফাদ চানলত াতয, তালর চানালফা‛। আভযা ঘু ওলয থাওরাভ। তওঙুক্ষণ য এলও 
অযলও তচজ্ঞাা ওযরাভ, ভলনয তও অফিা? (ওাযণ আভালদয ধাযণা তঙলরা উবলয়য স্বাভীই তদ লয় যকলঙ) দু’চলনযই উত্তয 
তঙলরা - ভন প্রান্ত আলঙ। মতদ তওঙু না লয় থালও তালর যতা এভতনলতই প্রান্ত। আয মতদ তওঙু লয় থালও, তালর আল্লায 
ক্ষ যথলও প্রাতন্তয প্রততশ্রুতত যতা আলঙই। তওঙুতদন ঔালন থাওায য যভচালনয যল দলও আতভ াতওস্তান ঘলর আত। 

াতওস্তান আায য আভায স্বাভীয ালথ তঘতঠ-লত্রয ভাধযলভ যমাকালমাক অফযাত তঙলরা। অলটাফয ভাল ওুযফানী ঈলদয 
দুইতদন আলক তায এওতট অতড ফাততা আর। তালত তততন তায ঔফযাঔফয চানালনা ঙাো আভায অনুলযালধ তওঙু নতত 
ওলযতঙলরন। আতভ তায তনফতাতঘত তওঙু অং এঔালন উলল্লঔ ওযতঙ। 

‚যীক্ষায এই ওতঠন ভুহুলতত দধমত এফং আল্লায উয ুধাযণা ফচায় যাঔলফ। প্রলতযলও তনয়তভত তনলচয আভলরয তাফ তনলফ, 
আল্লায ালথ ম্পলওতয কবীযতায তাফ তনলফ। দ্বীলনয উয অতফঘরতা, তচালদয ালথ মৃ্পিতা, এফং তনচ যদ  াযা 
দুতনয়ায় যীয়ত প্রততিায চমফা তঠও যাঔলফ। তনচ চাতীলও যদায়ালতয লথ তনলয় আায চমফা, এফং এয চনয ওুযফানী য 
ওযায চমফা মতদ হ্রা না ায় তালর য পর। আয এই ধযলণয পরতাই র আর পরতা‛  

‚যমঔালনই থাওলফ তনলচলও ফে ভলন ওলয নয় ফযং তফনলয়য ালথ থাওলফ। আালয ভানুললয ভালছ ওরযাণ ঙতেলয় যদয়ায 
যঘিা ওযলফ। ঔাযা ওালচ ফাাঁধা তদলফ। এ ওাচগুলরা ওযলত যকলর তওঙু না তওঙু ওি ওযলতই য়। অলনও ভয় ভানুললয ওটু 
ওথা শুনলত য়। তওন্তু এচনয ফতওঙু যঙলে ফল থাওা মালফ না। যভাটওথা ভলন ওযলত লফ আল্লা আভালদয উয এই 
তচম্মাদাযী তদলয় যযলঔলঙন। 

 ‚মতদ আতভ তদ লয় মাই তালর অনয ওালযা ালথ তফফা ফন্ধ্লন আফদ্ধ লয় মালফ। চাতন না চীফলনয আয ওততদন ফাতও 
আলঙ। আল্লায ওালঙ ًواخلف لي خيرامى (আল্লা! তুতভ আভালও তায যথলও উত্তভ প্রতততনতধ দান ওয) ফলর যদায়া ওযলত 
থাওলফ। আল্লায বান্ডালয যওান তওঙুযই ওভতত যনই। চান্নালতয তদলও প্রলতযওলও এওাই পয ওযলত লফ। আয প্রলতযলওই 
আল্লায ওালঙ এওা উতিত লফ। 

 

 وَُكلُُّهْم آتِيِو يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَـْرًدا

যওয়াভলতয তদন তালদয ফাই তাাঁয ওালঙ এওাওী অফিায় আলফ। ূযা ভাযঈয়াভ - ১৯:৯৫ 

 

চমফা-উৎা ফই আন চায়কায় তঠও থাওলফ, ফাতও ফায আলক এতফলয়তট তঘন্তা ওযলফ যম, দ্বীলনয চনয আভায যওানটা ওযা 
উত্তভ লফ? আলঔযালতয চনয আভায ওী ওযা উত্তভ লফ? এওচন ভতরা তও যওান দ্বীনদায, অথফা যওান ভুচাতদ, তওংফা যওান 
যনওওায ফযতি ফযততত আলঔযালতয লথ ঘরলত াযলফ? মতদ না ালয তালর এটা আল্লায যভত যম, আল্লা তা’আরা 
ভতরালদয চনয এয ফযফিা ওলয তদলয়লঙন। তাযা আল্লায এই যনয়াভত দ্বাযা পায়দা গ্রণ ওযলফ। 

‚যীক্ষায এই স্তযগুলরালত দুফতরতায ওথা যমই ফরলফ, এয দ্বাযা তনলচ প্রবাতফত লফ না, এফং অনযলও প্রবাতফত লত 
তদলফনা। ফযং ফুছালফ যম, এই ভস্ত ‘জ্ঞালনয’ ওথা ঐভয় যওন ফুলছ আলতন মঔন ওুপলযয ভাথায উয এফং াতওস্তানী 
হুওুভলতয উয ধাভাধাভ াতুতে েতঙলরা? আভযা এঔন এওটু দুফতর লয় যকতঙ এফং আভালদয উয তওঙু আখাত এললঙ, 
এটা ঙাো তঔন আয এঔলনয ভালছ আয ওী াথতওয আলঙ? অফিা ওতঠন য়ায ওাযলণ তঠও অফিান যথলও লয মায়া, 
য়াতচফ তচাদ যথলও তঙু টা, এটা যতা ভুতভলনয ান নয়!!  



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

এতট াধাযণ যওান তফলয় নয়, এটা আল্লায ালথ আভালদয আত্মভমতাদালফালধয তফলয়। আভালদয চনয এ যাস্তা যথলও লয 
মায়া যভালটই উতঘত নয়। এগুতর যতা আভালদযলও যধাওা তদলত ালযনা। আল্লা আভালদযলও এই লথ দৃঢ়তা দান ওরুন। 
আতভন। এই ‘জ্ঞালনয’ওথা ফরলর, আলকই ফরায দযওায তঙর। এই তচালদয ফযাালয যওান ংয় থাওলর আলকই প্রশ্ন উত্থান 
ওলয যচলন যনয়ায দযওায তঙলরা, মঔন আভালদয তি তঙলরা। এঔন দুফতরতায ভয় এতফলয়গুতর উত্থান উতঘত নয়। 
দুফতরতায ভয় ি লয় তিয থালওা, আয আল্লায ালমযয অলক্ষা ওযলত থালওা। ইনা’আল্লা আল্লায াাময অতত 
তনওটফততী‛। 

এযয আলযা দুই ভা ায লয় যকলরা তওন্তু তায যওান যঔাাঁচ-ঔফয আতভ াইতন। আতভ যদায়া ওযতঙরাভ আয তাাঁয যঔাচ-
ঔফলযয অলক্ষা ওযতঙরাভ। তডলম্বয ভাল তভতডয়ায় তায াাদালতয অস্পি ংফাদ প্রঘাতযত লরা। আরাভদুতরল্লা আল্লা 
তা’আরা আভালও দৃঢ়তা দান ওযলরন। তাৎক্ষতণওবালফ আভায িানান্তলযয তদ্ধান্ত লরা। আতভ অিায়ীবালফ এও আনাযীয 
ফাতেলত ঘলর যকরাভ। যঔালন তকলয় চানলত াযরাভ যম, তততন বালরা আলঙন। তভতডয়ায প্রঘাতযত ংফাদ তঠও তঙরনা। এযয 
তাাঁয তওঙুতদন ূলফতয যরঔা এওতট তঘতঠ আতভ যরাভ। তায তওঙুতদন য আফায আতভ অনয এও আনাযীয ফাতেলত িানান্ততযত 
রাভ।  

নতুন চায়কায় আতভ এওদভ এওা তঙরাভ। এওতট ফে ফাতেয যদাতরা এওদভ ঔাতর তঙলরা, আতভ যঔালন থাওতাভ। ফাতেয 
যরাওচন তনঘতরায় থাওলতা। আতভ ফভয় উলযই থাওতাভ। তলফ যালতয ঔাফায াধাযণত তনলঘ এল আনাযী ভতরায 
ালথ যঔতাভ। তাযয আফায উলয ঘলর আতাভ। এই এওাতওলত্বয ভলধয আল্লা আভালও তিয যযলঔলঙন। আভায স্বাভী 
আভালও তাপীয েলত ফরলতন, তওন্তু তাপীলযয দীখত আলরাঘনা েলত আভায া লতা না। এওফায ফলরতঙলরন, 
‚’তাপীলয া’দী’ ে। এতট ংতক্ষপ্ত এফং ফযতিকত ংলাধলনয চনয অলনও উওাযী লফ ইনা’আল্লা। আর পায়দালতা 
ভূর আযফী োয়, তওন্তু তুতভ উদুত তযচভাটাই ে‛।  

তততন তনলচ তওঙুতদন ূলফত এই তওতাফ ূণত অধযয়ন ওলযলঙন। আতভ তায এই নতলতয উয ুলযাুতয আভর ওযলত 
াতযতন। এঔন এই এওাতওলত্বয ভয় তাপতয অধযয়ন শুরু ওযরাভ। আল্লা তা’আরা আভালও তাপীলযয তফলয়ফস্তু হৃদয়িভ 
ওযায তাপীও দান ওলযলঙন। আতভ তওতাফতট অলনও উওাযী যলয়তঙ। এওাতওত্ব  যলযানীয এই ওতঠন ভূা্হুলতত আল্লা 
আভালও ূযা আলর ইভযালনয ফযাঔযা ফুছায তাপীও দান ওলযলঙন। উহুদ মুলদ্ধয আলরাঘনা, তালত আল্লা তা’আরায ওুদযতত 
যীক্ষা এফং তা যথলও অতচতত তক্ষায ভাধযলভ আল্লা আভায তম্মত ফাতেলয় তদলরন। তততন তাপীও তদলয়লঙন তফধায় ফুছায 
চনয অন্তয এফং যচলন ঔুরলত শুরু ওলযতঙর। 

আতভ ফধযলণয যমাকালমাক যথলও তফতচ্ছন্ন তঙরাভ। ংফাদভাধযলভ যতা তফলশ্বয ঔফযাঔফয াতচ্ছরাভ, তওন্তু স্বাভী  তযফালযয 
যওান ংফাদ আভায ওালঙ তঙলরা না। তায াাদালতয ঔফযতট তভথযা য়ায ফযাালয আতভ তনতিত তঙরাভ না। 

ঐ ভলয়ই আতভ এওতট স্বে যদঔরাভ। স্বলে াইঔ আয়ভান আম-মায়াতযী াতপচাহুল্লালও যদঔরাভ, ফাযত ঐ স্বলে যওান 
আয়াচ, ওথা ফা াাদালতয যওান ইতিত তঙলরা না। (ফাতও আতভ তওঙুই ফুছলত াযতঙরাভনা)। তওন্তু স্বলেয ভলধযই আভায 
ভলন তচ্ছর যম, এটা তায াাদালতয ফযাালয স্বে। এয ূলফত অলটাফয ভাল মঔন তায অতড ফাততা যলয়তঙরাভ, তঔন 
এওতদন স্বলে যদতঔ যম, তায ীদ বাই তালও যনয়ায চনয এললঙ। তঔন স্বলেয ভলধযই ভলন লয়তঙলরা, এতট তায 
াাদালতয ফযাালয স্বে। এই দুই স্বে যদঔায লয আল্লা আভায অন্তযলও তিয  প্রান্ত যযলঔলঙন। 

ভয়টা ভালঘতয এওু তাতযঔ তঙলরা। আভায শ্বশুয আভায ালথ যদঔা ওযলত আলরন। আতভ ধাযণা ওযরাভ তততন তফলল যওান 
উলেলয এললঙন। ারালভয যই আতভ তচজ্ঞাা ওযরাভ, ‚আবু্বতচ! বালরা আলঙন যতা‛? তততন ইততফাঘও উত্তয তদলয় আভায 
ালথ এতদও যতদলওয ওথা ফরলত রাকলরন। আতভ তদ্বতীয়ফায তচজ্ঞাা ওযরাভ, ‚আবু্বতচ! ফায ঔফয বালরা যতা‛? তততন 
এফায ইততফাঘও উত্তয তদলরন এফং অনযানয ওথা ফরলত থাওলরন। এযয তৃতীয় ফায আভায প্রলশ্নয ুণযাফৃতত্ত ওযরাভ, 
তঔন তততন ফরলরন, ‚যফতট! ারভান যতা ীদ লয় যকলঙ‛। আতভ ‘ইন্না তরল্লাত য় ইন্না ইরাইত যাতচউন’ েরাভ। এযয 
ফররাভ, ‚ওলফ‛? তততন ফরলরন, ‚চানুয়াতযলত‛। আতভ ফররাভ, ‚তনতিত‛? তততন ফরলরন, ‚যাাঁ। এই না তায যরঔা তঘতঠ। 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

তাযয আভালও তওঙু তঘতঠ তদলরন‛। তঘতঠয ভালছ ান্ত্বনাভূরও ওথায ালথ তায এওতট তঙয়ত তঙলরা। আল্লা আভালও দধমত 
ধাযণ ওযায যতৌতপও তদলরন। আতভ তয়তনাভাটা অক্ষলয অক্ষলয লে শ্বশুযলও শুনারাভ। 

যালত তয়তনাভাটা ওলয়ওফায োয য খুতভলয় যরাভ। তওন্তু এওটু লযই খুভ যবলগ যকলরা। ভন এতটাই অতিয তঙলরা যম, 
ভলন তচ্ছলরা আয যওানতদন ভন ান্ত লফ না। তঔন আভায ড. আযাদ তদ য. এয স্ত্রীয ওথা ভলন েতঙলরা। মঔন ড. 
াললফয াাদালতয য আতভ তায ওালঙ যকরাভ, তঔন তততন ফলরতঙলরন - ভলন লচ্ছ যও যমন ফাস্তলফই আভায ওতরচায 
এওতট টুওযা যটলন যফয ওলয তনলয় যকলঙ। এই অফিায় আতভ যদায়া ওলযতঙ, আল্লা! আতন আভায ওলিয প্রততটা ভুহুলততয চনয 
প্রততদান দান ওরুন‛। আভায ভলনয অতিযতা এতটাই যফত তঙলরা যম, ভলন তচ্ছলরা আভায ওতরচা ক্ষত তফক্ষত লয় যকলঙ। 

াতযযীওবালফ ওি অনুবফ ওযতঙরাভ। এই ওতঠন ভতফলত আভায যফ ফযতীত তনবতযতায আয যওউ তঙরনা। তাই আতভ যালতয 
এই এওাতওলত্বয ভূহুলতত আল্লালওই স্মযণ ওযলত রাকরাভ। 

আল্লায যভত, দয়া  তাাঁয বলরাফাায উয আভালদয চীফন ওুযফান যাও। তততনই তাাঁয ফাোলও বালরা ওালচয তাপীও 
যদন। এযয মঔন ফাো দুফতর ালয় উলঠ দাাঁোয়, তঔন আল্লা তনলচ অগ্রয লয় তায াত ধলযন। তালও আিয় দান ওলযন, 
ান্তনা দান ওলযন। তায ভন বালরা ওলযন। তম্মত াযালত যদন না। ভন তিাতর ওলযন, থ ঘরা চ ওলযন। যল মতন্ত 
য তনচ ালয় দাাঁোলত ক্ষভ য়। তঔন আল্লা তালও যীক্ষায় যপলরন। যীক্ষায বাটায় যপলর াওা ফানান। তলফ আনলেয 
তফলয় লরা আল্লা যীক্ষায় যপলর ালথ ালথ এভন প্রাতন্ত দান ওলযন যম, যীক্ষায যওান ওিই অনুবফ য় না। ুফানাল্লাত 
য়াতফাভতদী ুফানাল্লাতর আমীভ। 

াাদালতয ঔফয আায তৃতীয় তদন। আতভ ফাতযওবালফ স্বাবাতফও তঙরাভ। তওন্তু ভন ঔুফই অতিয তঙলরা। রাকাতায যদায়া ওারাভ 
েতঙরাভ। আতভ ওাে ইতস্ত্র ওযতঙরাভ, আয আওা-াতার বাফতঙরাভ। যওফর এওতট তঘন্তাই ওর তঘন্তায উয প্রফর তচ্ছর 
যম, আভায স্বাভী ততয ওী ীদ লয়লঙন? আতভ আয তওঙু বাফলত াযতঙরাভ না।  

তফতবন্ন তমতওয আমওায েলত েলত  َُحْسبُىَا ّللّاُ َووِْعَم اْلَوِكيل েতঙরাভ। ঠাৎ যদায়ায অলথতয তদলও যঔয়ার যকলরা। আতভ যওান 
যদায়া েতঙ? আতভ ওালও ডাওতঙ? আতভ যতা ফরতঙ  َُحْسبُىَا ّللّا; আল্লাা্ই আভায চনয মলথি। তালর আভায এত তঘন্তা ওযায 
প্রলয়াচন ওী? আভায অন্তয অতিয যওন? আভায আল্লা যতা আলঙন। তমতন তঘযঞ্জীফ, ফতদা তফদযভান, তঘযওার আলঙন, তঘযওার 
থাওলফন। তাযয আভায ঐভস্ত আয়াত ভলন ের, মা যাুর াল্লাল্লাহু আরাইত য়া াল্লালভয ইলন্তওালরয য, আফু ফওয 
যাতদয়াল্লাহু আনহু ওর াাফালয় যওযালভয াভলন লেতঙলরন। 

 

ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ  ًئا َوَسَيْجِزي اّلّلُ الشَّاِكرِ  َوَما حُمَمٌَّد ِإَلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَـْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإن مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلبـْ  ينَ َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِو فَـَلن َيُضرَّ اّلّلَ َشيـْ

আয ভুাম্মদ এওচন যাুর দফ যতা নয়! তাাঁয ূলফত ফহু যাুর অততফাতত লয় যকলঙন। তালর তও তততন মতদ ভৃতুযফযণ ওলযন 
অথফা তনত ন, তলফ যতাভযা িাদযণ ওযলফ? ফস্তুতিঃ যওউ মতদ িাদযণ ওলয, তলফ তালত আল্লায তওঙুই ক্ষতত-

ফৃদ্ধ লফ না। আয মাযা ওৃতজ্ঞ, আল্লা তালদয য়াফ দান ওযলফন। (ূযা আর-ইভযান ৩:১৪৪) 

 

এওথা ভলন ের যম, ীদকণ যতা চীতফত। আল্লায ক্ষ যথলও তযতচও প্রাপ্ত ন। আল্লয যনয়াভলত ঔুত প্রওা ওলযন। 
তালদয যওান বয় যনই, যওান তঘন্তা যনই। আল্লা আভায অন্তযলও প্রান্ত ওলয তদলরন। আরাভদুতরল্লা এয য আয ওঔলনা 
ভন অতিয য়তন। 

আভায অন্তলয ফাযফায এই যঔয়ার আতঙলরা, না চাতন তায চীফলনয যল তদন যওাথায় তওবালফ, যওান অফিায় যওলটলঙ? ওায 
ওায ওথা ভলন লেলঙ? এধযলণয অলনও ওথা ভলন খুযাও ঔতচ্ছলরা। ভলফদনা চানালনায চনয আকত ভতরালদয ভলধয 
এওচন ফরলরন ‚তনিয়ই তততন আানায নালভ যওান তঘতঠ তরলঔ যাঔলফন‛। আতভ তায ওথা শুলন াাঁরাভ আয বাফরাভ, 
যমঔালন তায াাদালতয ঔফযই যরাভ প্রায় যায়া দুইভা য, যঔালন তততন মতদ যওান তঘতঠ তরলঔ যালঔন, তা তওবালফ 



 

 

তততন তঙলরন এ ধযায় তাীলদয াক্ষী! 

ায়া মালফ? মতদ তওঙু ায়া যমতই তালর য়তঙয়লতয ালথ ায়া যমত। তওন্তু ঐ ভতরায ওথা অক্ষলয অক্ষলয তঠও 
প্রভাতণত লয়লঙ (আল্লা তালও আনতেত যাঔুন)। তওঙুতদন য আভায নালভ যরঔা আভায স্বাভীয ফতলল ত্র স্তকত লরা। 
আরাভদু তরল্লা। 

ভফত এতট তায ফতলল তঘতঠ তঙলরা - মা তায াাদালতয াাঁঘ/াত তদন ূলফত তরলঔতঙলরন। এই তঘতঠ তায অবযালয তফযীত 
ঔুফ দীখত তঙলরা। াধাযণত তায তঘতঠ ংতক্ষপ্ত ত। তওঙুটা যওাযী তঘতঠয ভলতা। চরুযী তওঙু ওালচয ওথা ফলরই যল ওলয 
তদলতন। তওন্তু এই তঘতঠ এভন তঙলরা না। এই তঘতঠলত আভায অলনও অনুলল্লতঔত প্রলশ্নয উত্তয যদয়া লয়লঙ, মা আভায ভাথায় 
খুযাও ঔাতচ্ছর। তঘতঠলত যরঔা তঙর চীফলনয যল দুই আোই ভালয ওাযগুচাযী, এই ভলয়য ভলধয যম যম ওাচ ওলযলঙন,তায 
তফফযণ। তাঙাো এই ভলয়য ভালছ তওঙুতদন এওাওী থাওা, কু্ষধা  ঠান্ডায ওি এফং এয দ্বাযা যম তক্ষা অচতন ওলযলঙন তা 
উলল্লঔ ওলযলঙন। আলযা তফতবন্ন আলরাঘনা যমভন - ভুচাতলদয দধমত  তাওয়ায নতত ইতযাদী তঘতঠলত উলল্লঔ তঙলরা। 
ফতলল ওথা তঙলরা ‚আল্লায ালথ ম্পওত ফৃতদ্ধ ওয, তততনই লফতাত্তভ অতববাফও‛। 

তায াাদালতয তওঙুতদন য এও যফান াক্ষাত ওযলত আলরন। তততন আভালও তায যফালনয এওতট স্বলেয ওথা ফরলরন। য 
স্বে যদলঔলঙ ‚এওতট মুলদ্ধয ভয়দান। তায ভধযঔালন ঔুফ ুেয এওতট ভর। ভলরয ওারুওামত, তচতনত্র এফং ঔাফাযদাফায 
এত ুেয মা ওঔলনা যও যঘালঔ যদলঔতন, ওালন শুলনতন এফং যওউ এয স্বাদ আস্বাদন ওলযতন। আভায স্বাভী ঔাফায যটতফলর 
ফল ঔাফায ঔালচ্ছন এফং চানারা তদলয় ফাইলয তাতওলয় ভুঘতও ালঙন‛। 

আতভ যতা এয ফযাঔযা ফুলছতঙ যম, ইনাআল্লা আল্লা তাাঁয য়াদা তাাঁয এই ফাোয ালথ উত্তভ বালফ ুযা ওলযলঙন। মুলদ্ধয 
ভয়দালন ভর ভালন লচ্ছ, তায ওফয (াদী অনুমায়ী) এতট ইনাআল্লা তায চনয তনযাত্তায খয এফং চান্নালতয ফাকান 
ভুলয এওতট ফাকান। 

আল্লায ওালঙ দুআ ওতয তততন যমন তায াাদাতলও ওফুর ওলযন। চান্নাতুর যপযদাউল তালও নফীকণ, ততেওীন  ীদলদয 
ালথ যালঔন। তাাঁয াপাআ’ত যথলও যমন ভারুভ না ওলযন। আল্লা তা’আরায ওর উত্তভ য়াদা তাাঁয যক্ষলত্র  তাাঁয ততা-
ভাতা এফং আভলদয ফায যক্ষলত্র যমন ূযণ ওলযন। তায যথলও উত্তভ য়াদা ূযণওাযী আয যওউ যনই।    

যমই পয ২০০৬ ালর শুরু লয়তঙলরা, তা এঔলনা যল য়তন। পয এঔলনা ফাতও আলঙ, তলফ পযতি তযফততন লয়লঙ। 
ইেত ারলনয য আল্লা তা’আরা আলযওচন ভুচাতলদয ালথ ম্পওত চুতেলয় তদলরন। আতভ আফায তচযত ওযরাভ। 
এফায আভায তচযত লরা আপকাতনস্তালন। তফফালয ভলধয উতিত ওর ভুচাতদ  ভুাতচয ভতরাকণই আভায তযফালযয 
বূতভওা ারন ওলযলঙন। আল্লা তা’আরায ওালঙ যদায়া ওতয, তততন যমন এই দুফতর ফাতেলও ওর যীক্ষা যথলও যপামত 
ওলযন। যল তনিঃশ্বা মতন্ত ঈভানলও যপামত যালঔন। ঈভালনয উয, লতযয উয, তচালদয উয অটর যালঔন এফং তায 
যাস্তায় তদ য়া যথলও ভারুভ না ওলযন। আভীন।    
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