ম্পাদকেয চচঠি
চি াঠে
অস্ারাভু অরাআকুভ া যাভাতু ল্লা। ফলষায এআ ভুভটা অনাযা কেভন অকছন? ুষ্ক
ধযণীকে যযাভর েযকত, অফীরতা দূয েযকত ফলষায িকাজন । তাআ ফলষায ফলষণকে
অভযা ভান অল্লায কনাভত চককফ চফকফচনা েকয থাচে। ফলষণকতা কনাভত, চেন্তু
চতফলষণ কথকে এফং স্বল্পফলষণ কথকে অল্লায োকছ ানা চাআ।
চি াঠে, ফছয ঘুকয অভাকদয জীফকন অফায চপকয এর ভাক যভমান। যভমান একর
অভাকদয জনজীফকন াড়া কড় মা। কযাজা ারকনয াধযকভ ভানুল ভান অল্লায ন্তুচি
জষ ন েযকত চা। কচয এফং আপতাকযয চফত্র চযকফ অভাকদয ঘকয-ঘকয চনক অক
এে ননয অনন্দধাযা। ভাক যভমাকন অভাকদয জীফনমাকনয ফাচযে বফচিযগুকরা কতা
কজআ ঈরচি েযা মা, চেন্তু অভাকদয ন্তগষত চযফতষ ন তথা অত্মুচি 
জফাফচদচতায কচতনা অভযা েতটা ভৃি কত ককযচছ কটাআ ফতষ ভান ভক ফড় িশ্ন ক
কদখা চদককছ। এ োযকণ ভাক যভমাকন কযাজায রক্ষ্য ম্পকেষ অভাকদয চফকলবাকফ কচতন
থােকত কফ। চফত্র কোযঅকন ফরা ককছ, “ক ইভানদাযগণ! কতাভাকদয য কযাজা পযজ
েযা ককছ, কমভন েকয কতাভাকদয ূফফষ তীকদয ঈয পযজ েযা কচছর। ম্ভফত এয
পকর কতাভযা তাো জষ ন েযকত াযকফ। ”
চফত্র কোযঅকনয এআ ফক্তফয কথকে অভযা ঈরচি েযকত াচয কম, তাো জষ নআ
কযাজায ভূরেথা। অল্লায োকছ জফাফচদচতায কচতনা াভগ্রীে জীফকন তাঁয অকদচনকলধ ারকনয ভাধযকভ অভযা তাোয গুণ জষ ন েযকত াচয। অল্লা অভাকদয এআ
গুণ জষ কনয তচপে চদন।
চি াঠে, চনফামষ োযকণ অনাকদয চি চত্রো চজজ্ঞাায চনচভত িোনা
চেছুচদকনয জনয অভযা ফযাত যাখকত াচযচন। চনচ্ছােৃ ত এআ ত্রুটিয জনয অভযা
দুঃচখত। এখন কথকে চজজ্ঞাা চনচভতবাকফ িোচত কফ আনাঅল্লা। চজজ্ঞাায
চনচভত িোনা গ্রাে, াঠে, একজন্ট, চফজ্ঞানদাতা  ুবাোক্সক্ষ্ীকদয কমাচগতা
অভাকদয চফকলবাকফ োভয। ভান অল্লায োকছ চজজ্ঞাায াপরয োভনা েকয কল
েযচছ অজকেয চচঠি।

চচন্তাধাযা - যভমান ভাকয তাত্মষ  বফচিয
ভুাম্মাদ তাজুর আরাভ
কদখকত কদখকত অফায এক কগর জান্নাকতয ফাতষ াফাে বধকমষয ভা যভমান। ভান অল্লা
অভাকদযকে এ ভা মষন্ত াাত চদককছন এজনয অভযা অল্লায চনেট ুেচযা জ্ঞান
েযচছ। ভু'চভন ফান্দাগণ এ ভা অায কনে অগ কথকেআ অল্লায চনেট কদাা েযকত
থাকেন চতচন কমন তাকদযকে এ ভাক কৌঁছান। অরাভদু চরল্লা অল্লা অভাকদয ক কদাা
েফুর েকযকছন। অচখযাকতয াকথ ঞ্চকয এ কভৌুকভ অভাকদয িকতযকেয য চফকল
েকয চববাফেকদয য কফ চেছু গুযু দাচত্ব ফতষ া। জ্ঞাকনয বাকফ ফা ফকরায
োযকণ ক দাচত্বগুকরা মথামথ াচরত  না। তাআ অভযা অজ এ চফলটি চনক ংচক্ষ্প্ত
অকরাচনা েযকফা আনা অল্লা।
যভমান চত গুযত্বু ূণষ এেটি ভা। এ ভাটিকে ভান অল্লা ংখয-গচণত কনাভত 
বফচিয দ্বাযা ুকাচবত েযকছন। অযফী ভাগুকরায ভকধয ফকচক ভমষাদাম্পন্ন ভা এটি।
োযণ, এ ভাক ভান অল্লা ভানফজাচতয এেভাত্র ংচফধান চফত্র কুযঅন নাচমর েকযকছন
মা তবাগ চনবুষ র। চোভত মষন্ত ফষোকরয ফষকেণীয ের ভযায ভাধান যককছ এ
ভাগ্রকে। ুধু তাআ ন কুযঅন ছাড়া নযানয গ্রে কমভন তাযাত, আচির, মাফুয আতযাচদ
এ ভাকআ নাচমর েযা । চফত্র কুযঅকন ভান অল্লা ফকরন, “যভমান ভা, মাকত
কুযঅন নাচমর েযা ককছ ভানুকলয চদাাত, ৎ কথয স্পি চনদষন এফং ে  ফাচতকরয
াথষেযোযীযূক” [ূযা (২) ফাোযা, অাত : ১৮৫]।
এ ভাকয বফচিযভূকয ভকধয নযতভ এেটি করা, এ ভাক ভান অল্লা আরাকভয গুযত্বু ূণষ
এেটি যুেন াভ পযম েকযকছন। মায িচতদান অল্লা তাঅরা স্বং চদকফন ফকর কঘালণা
েকযকছন। াদীক কুদীকত চতচন ফকরন, “পাআন্নাু রী াঅনা অজমী চফচ” থষাত্
“াভ এেভাত্র অভায জনয এফং এয িচতদান অচভ চনকজ চদফ” [ী ফুখাযী :
১৭৭১]। এ ভাকয নযানয বফচিযগুকরায ভকধয যককছ এটি যভত  ফযেকতয ভা,
গুনা ভাকপয ভা, বধমষ  ফকযয ভা, জান্নাকতয দ্বাযভূ ঈন্মুক্ত  জাান্নাকভয দ্বাযভূ
ফকেয ভা, তানকে ৃঙখরাফি েযায ভা, জাান্নাভ কথকে ভুচক্তয ভা, কদাা েফুকরয

ভা, েরযাণ জষ কনয ভা, রাআরাতু র োদযম্পন্ন ভা, কম যাতটি াজায ভাকয কচক
ঈত্তভ িবৃ চত।
চববাফেকদয দাচত্ব ারকনয গুযত্বু :
ভমষাদাম্পন্ন এ ভাটি াায য িকতযে চববাফকেয য জযুযী ক দাঁড়া কম,
তাকদয ধীনস্থকদযকে এ ভাকয পমীরত  এয ফযেত ম্পকেষ ফচত েযা এফং এফ
পমীরত কথকে কমন ফচঞ্চত না  ক চফলটিয িচত কচতন দৃচি যাখা। োযণ, িকতযে
চববাফেআ চনকজয অভকরয াাাচ তায ধীনস্থকদয অভকরয ফযাাকয চজজ্ঞাচত
কফন। ভান অল্লা চফত্র কুযঅকন তাকদয  তাকদয চযফাকযয দযকদযকে জাান্নাভ
কথকে যক্ষ্া েযাকনায েথা ফকরকছন। চতচন ফকরন, “ক ইভানদাযগণ! কতাভযা চনকজকদযকে
 কতাভাকদয চযফাকযয দযকদযকে জাান্নাভ কথকে যক্ষ্া েকযা মায আেন করা ভানুল 
াথয” [ূযা ৬ তাযীভ, অাত : ৬]। য এে অাকত ভান অল্লা ফকরন, “(ক
নফী!) কতাভায চযফায চযজনকে ারাকতয অকদ দা এফং তু চভ চনকজ তায য
চফচর থাকো” [ূযা ২০ ত্বা, অাত : ১৩২]।
যাূরল্লু া . ফকরন, “াফধান! কতাভাকদয িকতযকে দাচত্বফান এফং কতাভাকদয িকতযকে তায
দাচত্ব ম্পকেষ চজজ্ঞাচত কফ। ... স্বাভী তায চযফাকযয ফযাাকয দাচত্বফান এফং ক তায
এ দাচত্ব ম্পকেষ চজজ্ঞাচত কফ। স্ত্রী তায স্বাভীয ঘকযয ফযাাকয দাচত্বফান এফং ক তায
এ দাচত্ব ম্পকেষ চজজ্ঞাচত কফ” [ী ফুখাযী : ৮৯৩]। ুতযাং ুধু চনকজ অভর
েযকর অচখযাকত নাজাকতয জনয তা মকথি কফ না। ফযং চনকজয অভকরয াাাচ
চযফাকযয করােকদযকে অভর েযায েথা ফরকত কফ, তাকদযকে ঈৎসাহী েকয তু রকত কফ,
এভনচে িকাজকন তাকদয িচত চা ৃচি েযকত কফ। যাূরল্লু া . ফকরন, “কতাভযা
কতাভাকদয ন্তানকদযকে াত ফছকযয ভআ ারাকতয অকদ দা। অয দ ফছয ফক
তাকদয িচত চা ৃচি েকযা” [ুনান অফু দাঈদ : ৪৯৫]। যাূরল্লু া . অয ফকরন,
“ভান অল্লা িকতযে দাচত্বফানকে তায ধীনস্থকদয ফযাাকয িশ্ন েযকফন। ক চে দাচত্ব
ঠিে ভত ারন েকযচছর না তায কখানত েকযচছর। এভনচে ুযলু তায চযফাকযয
দযকদয ফযাাকয চজজ্ঞাচত কফ” [ুনান নাাী : ৯১২৯]।

তযন্ত দুঃকখয কর তয কম, অভাকদয ন্তান-ন্তচত ফা ধীনস্থযা দুচনাফী কোকনা োকজ
ফযথষ কর মায য নাআ চচচন্তত ক মাআ, যাকতয য যাত অভাকদয ঘুভ নি ক মা,
তাকদযকে যাগ েচয, তাকদযকে ফোঝো েচয থচ অভাকদয ম্মুকখ অভাকদয িাপ্তফস্ক
মুফে কছকর-কভকযা, স্ত্রীযা, নাচত-নাতনীযা িচতচদন পযম ারাত চযায েযকছ, পযম
ভ ফজষ ন েযকছ, াযাভ োকজ চরপ্ত কচ্ছ, তাকত অভযা চেন্তু চচচন্তত চচ্ছ না, অভাকদয
ঘুভ নি কচ্ছ না। এভনচে কনে চববাফে ন্তাকনয যীক্ষ্া, চােচয, ফযফাচে
ফযস্ততা আতযাচদয জনয তাকদযকে াভ ারকন ফাধা চদক থাকে। এ চফলটি এেজন ভুচরভ
 ভু'চভকনয ন্তকয িশ্নচফি েযায েথা।
ন্তান  ধীনস্থকদযকে আফাদাকত বযন্ত েযাকনা :
অভযা মাকদয নুাযী তথা যাূরল্লু া .  াাফীগণ, তাঁযা চনকজকদয ন্তান-ন্তচত,
জাভাতা  স্ত্রীকদয ফযাাকয কনে কফচ কচতন চছকরন। তাযা তাকদয নাফাচরগ চুকদযকে
ারাত, াভ, আরাচভ চিাচায আতযাচদকত বযন্ত েযাকনায জনয বফ কথকেআ নুীরন
েযাকতন। যুফাআচ‘ চফনত ভু‘অচম যা. ফকরন, যাূরল্লু া াল্লাল্লাু ‘অরাআচ
াাল্লাভ ভুাযযকভয দ তাচযখ োকর অনাযকদয এরাো করাে াঠাকরন, কম ফযচক্ত
কফকযামা ফস্থা িবাত েকযকছ ক কমন এবাকফআ ফােী চদন চতক্রভ েকয অয কম কযামাদায
চককফ িবাত েকযকছ ক কমন কযামা যাকখ। যুফাআচ‘ ফকরনÑ “(এ েথা ুকন) অভযা
চনকজযা ঐচদন কযামা যাখরাভ এফং অভাকদয চুকদযকে কযামা যাখারাভ। অভযা চুকদয
জনয ঈকরয কখরনা বতযী েকয যাখতাভ। মখন তাযা খাফাকযয জনয োন্না েযকতা অভযা
তাকদযকে এগুকরা চদতাভ। এভনচে এ ফস্থা আপতাযীয ভ ক কমকতা” [ী ফুখাযী
: ১৯৬০]। আভাভ ফুখাযী য. তায ী গ্রকে ‘চুকদয াভ' নুকচ্ছকদ ঈভায যা.-এয
ঈিৃ চত চদক চকযানাভ যচনা েকযকছন, “ঈভায যা. যভমান ভাক এে কনাগ্রন্ত ফযচক্তকে
ধভে চদক ফরকরন, কতাভায ধ্বং কাে (এত ফড় ক তু চভ কযামা যাখচন  ভদ ান
েযছ), থচ অভাকদয চুযা কযামা কযকখকছ। তাযয চতচন তাকে (ভদ াকনয) াচন্ত
চদকরন” [ী ফুখাযী, ফাফু াভু চফান, তৃ তী খণ্ড, ৃষ্ঠা : ৩৭]। যাূরল্লু া .
তাঁয অদকযয কভক ভা পাচতভা যা.  জাভাতা অরী যা.-এয চনেট এক তাকদয আফাদাত
ম্পকেষ কখাঁজ চনকতন। অরী যা. ফকরন, নফী . তায  পাচতভায োকছ যাকত অকন এফং
ফকরন, কতাভযা চে যাকতয ারাত (তাাজ্জুদ) কড়া না? [ী ফুখাযী : ১১২৭ ী
ভুচরভ : ৭৭৫]।

ুতযাং চববাফেকদয অদষ া ঈচচত, তাযা তাকদয চুকদযকে বফ কথকেআ
যীকতয চফচবন্ন চফলক বযন্ত েকয তু রকফন এফং তাযা িাপ্তফস্ক ায য তাকদযকে
তা ারকনয ফযাাকয ফাধয েযকফন।
ন্তান  ধীনস্থকদয িচত চববাফেকদয দাচত্বভূ :
যভমান ঈরকক্ষ্ এেজন চববাফকেয কমফ চফলকয িচত দাচত্ব ারন েযা ঈচচত তা
ংকক্ষ্ক চনুযূ :
১. যভমান ভা ুযু ায অকগআ কমন চযফাকযয িাপ্তফন্ত িকতযে দয এ ভাকয
অভরভূকয এেটি তাচরো িণন েকয ক ফযাাকয জাগ দৃচি যাখা। ন্তানন্তচত, স্ত্রী  ধীনস্থকদযকে কুযঅন চতরাাত, নপর ারাত, তাাজ্জুকদয
ারাত, দান-খযাত আতযাচদয জনয ভ চনধষাযণ েকয এেটি তাচরো িণন
েযায িচত ঈত্াচত েযা।
২.

িাপ্তফস্ক ন্তানকদয াকভয ফযাাকয কচতন থাো এফং তাকদযকে এয পমীরত,
গুযত্বু , ভমষাদা আতযাচদ ম্পকেষ ফচত েযা এফং তাযা াভ ারন েযকত না
চাআকর এয বাফতা ম্পকেষ অকরাচনা েযা।

৩. তাকদযকে িেৃ ত াভ ম্পকেষ ফচত েযা এফং এ েথা ফুঝাকনা কম, ুধভু াত্র
ঈফা থাোয নাভআ াভ ন। ফযং ঈফা থাোয াাাচ ের নযা
োজ কথকে চফযত থােকত কফ। নযথা ঈফা থাোয েিআ কবাগ েযা কফ,
তা াভ চককফ গৃীত কফ না। যাূরল্লু া াল্লাল্লাু ‘অরাআচ াাল্লাভ
ফকরকছন, “কম (কযামাদায) চভথযা (শ্লীর) েথা এফং শ্লীর োজ ফজষ ন েকয না
তায ানাায তযাগ দ্বাযা অল্লায চেছুআ অক মা না” [ী ফুখাযী :
১৯০৩]।
৪.

তাকদযকে াযীয অদফভূ কমভন াযী খাা, াযীয খাফায ারো া,
কল ভক াযী খাা এফং াযীয ভ কনে অভর তথা কদাা েযা,
তাাজ্জুদ ড়া, কুযঅন চতরাাত েযা আতযাচদ ম্পকেষ ফচত েযা।

৫.

তাকদযকে আপতাকযয অদফভূ কমভন চফরম্ব না েকয িথভ াকক্ত আপতায েযা,
ারো খাফায দ্বাযা আপতায েযা, আপতাকযয অকগ কদাা েযা, আপতায খাায

য ুেচযা অদা েযা, কযামাদাযকে আপতায েযাকনা আতযাচদ চফলক জ্ঞান কদা
এফং ক নুমাী মাকত তাযা অভর েকয এ চফলক কচতনতা ফরম্বন েযা।
৬. চফকল েকয যভমাকনয কল দকে চযফাকযয দযকদযকে যাকতয কল ংক
তাাজ্জুকদয জনয জাগাকনা। যাূরল্লু া . কল দকে ুকযা যাত জাগ্রত কথকে
আফাদাত েযকতন এফং চনজ চযফাযকে জাচগক চদকতন। স্ত্রী মচদ যাকত জাগকত
না াকযন তাকর স্বাভীয য দাচত্ব ফতষ া ক কমন স্ত্রীকে যাকত জাচগক কদ।
নুযূ স্ত্রীয য দাচত্ব ফতষ া স্বাভী ঈঠকত না াযকর তাকে জাচগক কদা।
চতা-ভাতা ন্তানকদয জাচগক চদকফ, কমভনটি আকতাূকফষ ঈচল্লচখত অরী যা.-এয
াদীক অভযা জানকত ককযচছ।
৭.

এেজন চববাফে চককফ স্বাভীয জনয ঈচচত ন এ ভাক স্ত্রীয য িকাজকনয
চতচযক্ত খাফাকযয যান্না চাচক কদা। োযণ, যভমান ংমকভয ভা। এ ভাক
চধে ানাায কথকে ংমভ েযা গুযত্বু ূণষ এেটি চফল। মচদ এ ভাক
ংমকভয েথা ফরা ককছ, চেন্তু কনে চযফাকযআ ংমকভয চযফকতষ চতচযক্ত
ানাাকযয ফযফস্থা েযা ক থাকে মা কভাকট যীতম্মত ন।

৮. যভমান কুযঅকনয ভা। এ ভাক কুযঅন ফতীণষ ককছ চফধা এ ভাকয একতা
ভমষাদা। তাআ িকতযে চববাফকেয য গুযু দাচত্ব ফতষ া, চতচন চনকজ
কুযঅন চতরাাত েযকফন এফং চযফাকযয নযানয দযকদযকে িচতচদন
কুযঅন চতরাাকতয জনয চনকদষ  চদকফন। ুকযা যভমান ভাক কমন ন্তত
এেফায কুযঅন খতভ কদা । চফকল েকয থষ চতরাাত েযকত াযকর
অকযা কফী েরযাণ চজষ ত কত াকয।
৯. কমফ চযফাকযয দযযা ধনী তাকদয চববাফেকদয য চতচযক্ত এেটি
দাচত্ব করা তাযা তাকদয চযফাকযয দযকদযকে এ ভাক কফচ কফচ দানখযাকতয যাভষ চদকফন। অয মাোত পযম ক থােকর ফযআ তাকদয
মাোত অদা েযায েথা ফরকফন। যাূরল্লু া . এ ভাক ফাতাকয গচতয
কচক কফচ গচতকত দান-খযাত েযকতন [ী ফুখাযী : ৬]।
চযককল ফরকফা, অজকে মচদ যোয েতৃষ ে এেটি চযখা খনন েকয তাকত অগুন জ্বাচরক
কঘালণা কদা কতা, মাযা ারাত অদা েযকফ না ফা ভ ারন েযকফ না ফা কুযঅন

চতরাাত েযকফ না ফা মাোত িদান েযকফ না তাকদযকে এ অগুকন ুচড়ক াচন্ত কদা কফ
তাকর অভযা কমভচনবাকফ অভাকদয ন্তান  ধীনস্থকদযকে এ অগুন কথকে যক্ষ্া েযায
িকচিা চারাতাভ কতভচনবাকফ জাান্নাকভয অগুন মা এ অগুকনয কচক অকযা কনে কনে গুণ
কফচ ঈত্তপ্ত কফ তা কথকে তাকদযকে যক্ষ্া েযায কনে কফচ িকচিা অভাকদয চারাকনা
ঈচচত। অল্লা অভাকদযকে তা েযায তাপীে দান েযুন।
করখে : োযী চযচারে, ভচজদ োঈচির

চচন্তাধাযা - আরাভ  ককুযরাচযজভ
ডা. জাচেয অফদুর েচযভ নাকে
নুফাদ : ভুাম্মদ চভজানুয যভান খান
খযাত ডাঃ জাচেয নাকে কা এেজন চচচেত্ে কর চতচন এখন এেজন
দা'ী ফা ধভষ িচাযে চককফআ চফকলবাকফ চযচচত। তাঁয িোচত গ্রেগুকরা ৃচথফীকত
াড়া জাচগককছ। তাঁয করখা Islam and Secularism ফআটি চফকলবাকফ ঈকল্লখকমাগয। এয
ফাংরা যূান্তয ‘চজজ্ঞাা' ধাযাফাচেবাকফ িো েযা কচ্ছ । : িধান ম্পাদে
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চচি
িশ্ন: চফচবন্ন কদক অআকনয চফচবন্ন ধাযা অকছ ঈদাযণস্বযূ আচিায েথা ফচর। আচিাকত
অআকনয াকন অআন িণকনয জনয কফাডষ গঠন েযা । কমভন- াচযফাচযে অআন,
ম্পচত্ত অআন আতযাচদ। এআফ অআকনয অতা াচস্ত চবন্ন যেভ। অচভ াযা চফকেয
কক্ষ্কত্র ফচর।
ঈত্তয: বাআ, অচন চজকজ্ঞ েকযকছন কম চবন্ন কোন াচস্তয চফধান েযা মা চেনা?
িথকভ আচিায েথা ফরকফা, তাযয ফাংরাকদকয েথা অকফা। অচভ দুঃচখত, অচভ
আরাভী অআন কবকফচছরাভ। অভাকদয আচিাকত ভুচরভ ফযচক্তকদয চনক কম র' কফাডষ গঠন
েযা  তাযা কেফর ফযচক্তগত চফলক অআন িণন েযকত াকয। তাযা ুধু ফযচক্তগত
চফলক যা িদান েকয থাকেন। কমভন- তারাে, চফফা, াচয ংক্রান্ত (In heritence)
আতযাচদ। তাযা কপৌজদাযী কোন অআন িণন েযকত াকযন না, োযণ অভাকদয আচিাকত
েভন কপৌজদাযী অআন যককছ। ুতযাং অনায িশ্ন চবচত্তীন। এফায ফাংরাকদকয কক্ষ্কত্র
ফচর। অচভ এ চফলক বার জাচন না, অনাযা এভনটা বাফকফন না কম, অচভ অনায িশ্ন
এচড়ক মাচচ্ছ। অচভ জাচন কম ফাংরাকদক েত ধযকনয চফচাযার, কোটষ যককছ। চেন্তু
অচন মচদ আরাকভয িথভ মুকগয েথা ফকরন, তাকর ফরকফা তখন চখরাপত চছর। তখন
চমচন খচরপা চছকরন চতচন চছকরন ফষিধান, কখরাপত ফযফস্থা খচরপা চছকরন কফষাচ্চ
চফচাযে। তখন চনম্ন অদারত চছর। চনম্ন অদারকতয চফল চনষ্পচত্তয জনয ঈচ্চ অদারকত
কমকত াযকতা, অফায তা ুচিভ কোকটষ  কমকত াযত। চমচন খচরপা চককফ চনকাগ ককতন
চতচনআ িধান চফচাযচত চককফ চনকাচজত থােকতন। কোন চনম্ন অদারত চডপল্টায
(চফচাকয ফযথষ) কর কম কেঈ ুচিভ কোকটষ কমকত াযকতন। খচরপা চছকরন ুচিভ জজ। চেন্তু

ফতষ ভাকন ক চখরাপাত চফরুপ্ত ক কগকছ। ফতষ ভাকন চফচবন্ন কদক নানা ধযকনয চফচায িচত
যককছ তা চনম্ন অদারত, ঈচ্চ অদারত ফা ুচিভ কোটষ আতযাচদ, তা অভযা চফচবন্ন কদকয
আচতা কথকে জানকত াচয। অা েচয অনায িকশ্নয ঈত্তয কককছন।
িশ্ন: এেটি চফল অনায োকছ জানকত চাআ, কম চফলক অনায কোন চদ্বধা থাোয েথা
ন। তাকরা, ফাংরাকদকয কমফ ভারানা মাযা াভাচজেবাকফ কনে ম্মাচনত,
ভমষাদাফান, ম্মাচনত, তাযা কতা ক কদকয কোন চনম্ন অদারত ফা ঈচ্চ অদারকতয চফচাযে
চনকাগ াচন। চেন্তু তাযা কতা জনম্মুকখ ‘তাচরভায' জনয াচস্ত কঘালণা েকযকছ।
অভায িশ্ন করা- তাকদয এ ‘তাচরভা নাচযকনয' ভাথায জনয এভন কঘালণা কদায
চধোয অকছ চে?
ঈত্তয: অচন মচদ অকগয িকশ্নয ঈত্তয ভকনাকমাগ চদক ুকন থাকেন তাকর কখাকনআ অচভ
এয জফাফ চদকচছ। অচভ কখাকন ফকরচছ, অচভ অচন িকতযকেয ‘পকতাা' কদায
চধোয অকছ। পকতাা থষ করা ‘ভতাভত' ক (ভারানা) ‘পকতাা' চদকত াকয। ক
তাচরভা নাচযকনয ভাথা কেকট কনা মাকফ এভন ভতাভত চদকত াকয।
িশ্ন: তাআ ফকর চে ক (ভারানা) ঞ্চা াজায টাো কঘালণা েযকফ?
ঈত্তয: ৫০ াজায টাোয চফলটি অভাকে অকগ চজকজ্ঞ েযা চন। িশ্ন েযায ভ এ
টাোয েথা ফকরন চন। এ চফলটি এআভাত্র ফরকছন, তফু অচভ এয ঈত্তয চদফ।
োয চে চধোয অকছ কম নয োয ভাথায ভূরয কঘালণা েযা? োয স্বাধীন ভত
িোকয চধোয কদায য কেঈ চে কনযয চফযুকি পকতাা চদকত াযকফ? কনযয
চফযুকি ফাদ কদা, ভানাচনেয কোন ফক্তফয কদায চধোয অকছ চে? কম োকযা
পকতাা ফা ভত িোকয চধোয থােকর অচন চনশ্চ কনযয চফযুকি ভানাচনেয চেছু
ফরকত াকযন না, কনযয চফযুকি ফাদ যটাকত াকযন না। এটা মচদ কোন আরাভী যাকে
ঘকট থাকে, তাকর তাচরভা নাচযকনয এ চধোয অকছ কম ক ঐ ভারানাকে চফচাকযয
ম্মুখীন েযকফ। তাচরভা নাচযন ভারানাকে আরাভী কোকটষ য অতা চনকত াকয।
তাচরভা তায চফযুকি আরাভী কোকটষ চফচায চাআকত াকয। কোন আরাভী যাকে কোন ফযচক্ত
মচদ তাচরভা নাচযনকে ফাদ ফা ভানাচন েকয তাকর কখাকন তাচরভা নাচযকনয এআ
চধোয অকছ কম, ক ঐ ফযচক্তকে আরাভী কোকটষ য চফচাকযয ভুকখাভুচখ েযকফ। ক আরাভী
অদারকত তায চফযুকি নাচর েযকত াযকফ, চফচায চাআকত াযকফ। চেন্তু অচভ জাচন না,
ফাংরাকদ েতটু কু আরাভী যাে? কখাকন চে চযভাণ আরাভী অআন নুযণ েযা ?

তাযা কতা আরাভী অআন নুযণ েকয কতা ফা েকয না। অচভ জাচন না। বাআ
অনাযা অভায ঈত্তয কল েযকত চদন। অচভ কোকনা কদকয অআকনয েথা ফরচছ না।
অচভ কেফর আরাকভয াধাযণ কম চফধান যককছ তাআ ফরচছ। ুতযাং তাচরভা নাচযন
মচদ ভকন েকয ভারানা তায চফযুকি ভাথা কেকট কনায কঘালণা চদককছ তায ভাথায কম ভূরয
কঘালণা েকযকছ তা নযা, তাকর তায চধোয অকছ ক (তাচরভা) ঐ ফযচক্তকে আরাভী
অদারকতয চফচাকযয ম্মুখীন েযায।
মচদ কেঈ এভন থাকে এফং তাকে ফযআ অদারকতয ম্মুখীন েযকত াযকফ। চেন্তু
অভাকে অভায ঈত্তকযয াকথ পাদায ককযযায ভন্তকফযয াকথ ংমুক্ত েযকত চাআ। চতচন
ফকরকছন কম, কম কোকনা ফযচক্তয কক্ষ্ কম কোকনা ফযচক্তয চফযুকি ‘ব্লাকপচভ' অআন িণন েযা
খুফআ জ এফং তাকে ভৃতুযদণ্ড কদা খুফআ জ। চতচন এয স্বকক্ষ্ তাচরভা নাচযকনয
ঈদাযণ চদককছন। অকর এ চফল এত জ ন মতটা জ ফকরকছন পাদায ককযযা।
োযণ, অচন মচদ কোন চবকমাকগয জনয আরাভী অদারকত াক্ষ্ী ঈস্থান েযকত চান
তাকর কছাট যাকধয জনয েভকক্ষ্ দুআজন াক্ষ্ী ঈস্থান েযকত কফ অয ফড় ফা
গুযত
ু য যাকধয জনয েভকক্ষ্ চাযজন াক্ষ্ী ঈচস্থত েযকত কফ। অয মচদ চাযজন
াক্ষ্ীয কোন এেজন বূ া িভাচণত , অদারকত াক্ষ্ীগকণয কজযা েযায ভ কোন
এেজন বূ া িভাচণত  তাকর চাযজকনয িকতযেকে অচটি েকয চাফুে ভাযা কফ।
িকতযেকে ৮০টি চাফুে গ্রণ েযকত কফ। এটা খুফআ জ ন। এটা আচিায অদারকতয
থ েযা। “অচভ মাা ফচরফ তয ফচরফ” এভন থ েযায ভত জ ন। আচিা
যোকযয অদারকত চগক “অচভ মাা ফচরফ তয ফচরফ, তয বফ চভথযা ফচরফ না” ফকর
থ েযায ভত জ ন। অচন মচদ বূ া িভাচণত ন তাকর অনাকে ৮০টি চাফুে
য েযা জ ন, তযন্ত েঠিন। পাদায ককযযা মতটা জবাকফ ঈকল্লখ েকযকছন কতভন
জ ন। অা েচয, বাআ অনায িকশ্নয ঈত্তয কককছন।
িশ্ন: অচভ াচজদ যচদ, ঈদুষ টাআভস্ কথকে একচছ। অভযা এভন কদক ফফা েযচছ
কমখাকন চফচবন্ন ধভষাফরম্বী ভানুল এেকত্র ফফা েযচছ এফং এআ কদকয কম ংচফধান যককছ
কখাকন জনগকণয াচস্তয চফধাকনয জনয াধাযণ অআন অকছ। মা ফ জনগকণয জনয
ভানবাকফ িকমাজয। এখন এভন এেটি কদক ফফা েকয কোন ফযচক্ত মচদ কুযঅনকে
স্বীোয েকয ফা কুযঅকনয ফভাননা েকয তাকর এভন যাকধয জনয আরাভী অআকন
কম াচস্তয চফধান যককছ কফ াচস্ত িকাগ েযায জনয অচন চে েতৃষ ক্ষ্কে যাভষ

কদকফন? কমখাকন এভন এেটি কদকয মায চনজস্ব ংচফধান যককছ ককক্ষ্কত্র কুযঅন
ফভাননায জনয আরাভী অআকনয চফধান ভকত চে ফযচক্তকে াচস্ত কদায জনয েতৃষ ক্ষ্কে
যাভষ কদা অনায জনয চে মথাথষ কফ?
ঈত্তয: বাআ অচন িা এেআ ধযকনয িশ্ন েকযকছন। মচদ অভযা চফচবন্ন ধভষাফরম্বী করাে
এোকথ ফফা েযচছ তাযয চে অভযা িকতযে ধকভষয চনজস্ব অআন কভকন চরচছ?
ধযুন, অনাকদয কেঈ কুযঅকনয ফভাননা েযকরা, অচন চে আরাকভয অআন কভকন
চরকত াযকফন? আরাভী অআন ফাস্তফান েযকত াযকফন? অভাকে এেটি চফল
চযষ্কাযবাকফ ফুঝকত চদন ক কম কদকআ কাে তা কৌচদ অযফ, আযাে, আযান, অকভচযো ফা
আংরযাি ফা আচিা ফ কদকয কপৌজদাযী (Criminal law) অআন েকরয জনয ভান।
কখানোয (Criminal law) কেফর চযফতষ ন কত াকয। কৌচদ অযকফয যোকযয জনয
এেআ যেভ কাে ক ভুচরভ ফা ভুচরভ। এআ আচিাকত কপৌজদাযী অআন ভুচরভ ফা
ভুচরভ ফায কক্ষ্কত্র এেআ যেভ। ুতযাং একক্ষ্কত্র কখাকন চবন্ন চবন্ন কপৌজদাযী অআন
থােকত াকয না। এে এে ম্প্রদাকয জনয চবন্ন যেভ কপৌজদাযী অআন থােকত াকয
না। অচন কখাকন অনায ভতাভত জানাকত াকযন, অচন ফরকত াকযন না তায জনয
এে/দুআ ফা চতন ফছয আতযাচদ যেভ াচস্তয জনয ভতাভত চদকত াকযন। অচন এভন
ভন্তফয েযকত াকযন চেন্তু কোনবাকফআ তা িােটি েযকত াযকফন না। োযণ, অনাকে
ফযআ াধাযণ কম কপৌজদাযী অআন যককছ তাআ িােটি েযকত কফ। যাঁ, অচন মচদ
আরাভী যাকে ফফা েকযন তাকর অনাকে ফযআ কুযঅকনয চফধান কভকন চরকত কফ।
কোনবাকফআ অচন কুযঅকনয অআকনয ফাআকয কমকত াযকফন না। কুযঅকনয চফধাকনয
কথকে দূকয কমকত াযকফন না। কমকতু আচিা আরাচভে যাে ন তাআ অচন এখাকন
কুযঅকনয অআকনয ফাস্তফান েযকত াযকফন না। অচন এখাকন কেফর এখানোয
াধাযণ কপৌজদাযী অআন কভকন চরকত কফ। অা েচয, অনায িকশ্নয ঈত্তয কককছন।

চি েচফতা
ভুচরভ কদক যভমান
অরতাপ চবভচজ
চেছু ক্ষ্ণ অকগ
এেটি যু চাঁকদয পাচর
কদখা চদর অোক, ভাত্র েকে চভচনট
মা কদখা কগর খাচর কচাকখ
এ চছর এেটি চফত্র ভাকয অগভনী ফাতষ া
এেটি নতু ন যাকতয ূচনা
একে যকে ুকবচ্ছা জানাকচ্ছ অয
ফরকছ যভজানুর কভাফাযে
অকযা েকে ঘণ্টা য
চাযচদকে ুচন ড্রাকভয অাজ
জাকগা ফাআ জাকগা ককযী খা
কবাকযয অকগআ কখক না, চনকদন কক্ষ্ এে গ্লা াচন
চনযত েকযা কযাজায
জাকগা জাকগা...
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ভরানা ভুনাায কাাআন
॥ াতাআ ॥
কভকযা চনকজয ম্প্রদাকে আরাভ গ্রকণয দাাত কদন
“মযত আভযান আফকন ু াআন (যা) কথকে ফচণষত। এেফায াাফাক কেযাভ যূরল্লু া
()-এয াকথ পকয চছকরন। তাঁযা যাকতয িথভবাকগ মাত্রা ুযু েকয কবায মষন্ত চরকরন।
কবাকয চফোকভয জনয কনকভ ূকমষাদ মষন্ত ঘুচভক থােকরন। ফষিথভ অফু ফেয (যা) ঘুভ
কথকে জাগকরন। চেন্তু যাূরল্লু া ()-কে জাগাকরন না। এযকয ঈভয (যা) জাগ্রত
করন। তাযয অফু ফেয (যা) যাূরল্লু া ()-এয চকয ফক ঈচ্চ স্বকয তােফীয চদকত
রাগকরন। একত তাঁয ঘুভ কবকঙ কগর। (যাফী ফকরনঃ) এযয েকর চভকর পজকযয ারাত
অদা েযকরন। আচতভকধয অভাকদয এে ঙ্গী ৃথে ক কগকরন এফং এেকত্র ারাত অদা
েযকরন না। ক অভাকদয োকছ চপকয একর যূরল্লু া () চজকজ্ঞ েযকরনঃ চে ক, তু চভ
অভাকদয াকথ ারাত অদা েযকর না কম? জফাকফ ক ফরকরা, অচভ চফত্র ক কগচছ।
এযয চতচন তাকে ভাটি চদক তাাম্মুভ েযকত ফরকরন। তাযয ক ারাত অদা েযকরা,
(যাফী ফকরনঃ) এযয যূরল্লু া () অভাকে তাঁয াভকনয এেটি ফাকন অকযাণ েচযক
চদকরন। তখন অভযা বীলণবাকফ তৃ ষ্ণাতষ ক কড়চছরাভ। থ চরকত চরকত অভযা
একরাকভকরা োড় চযচতা এে ভচরায কদখা করাভ। তায া দুটি ঝু রাকনা চছর দু'টি ফড়
াকত্রয ভাঝখাকন। অভযা তাকে চজকজ্ঞ েযরাভ, াচন াা মাকফ কোথা? জফাকফ ক
ফরকরা, থাভকতা! এখাকন কোথা াচন কনআ। অভযা ুনযা চজকজ্ঞ েযরাভ, কতাভায
করােজনকদয কথকে াচন েত দূকয? ক ফরকরা, এেচদকনয কথয দূযকত্ব। তাকে ফররাভ,
তু চভ এেটু যাূরল্লু া ()-এয োকছ চরকতা! ক ফরকরা, যাূরল্লু া () কে? তাকে অভযা
অয চেছু না ফকর যাূরল্লু া ()-এয োকছ চনক এরাভ। ক অভাকদয োকছ মা ফকরচছর
তাআ যাূরল্লু া ()-এয োকছ ফরকরা। চতচযক্ত এতটু কু ফরকরা কম, ক এেজন চফধফা।
যাূরল্লু া () তায াত্র দুটি চনক অকত ফরকরন। াত্র দু'টি অনা কর চতচন তায ভুকখ
াত ফুচরক চদকরন। তা াচনকত ূণষ ক কগর। এযকয অভযা চচল্ল জন চাচত করাে
তৃ চপ্ত োকয াচন ান েযরাভ এফং অভাকদয াকথ কম কছাট-ফড় াত্র চছর তা াচনূণষ

েকয চনরাভ। চেন্তু অভাকদয ঈটগুকরাকে াচন ান েযরাভ না। থচ াত্রগুকরা কথকে
াচন ঈচচক ড়চছর। তাযয যাূরল্লু া () ফরকরনঃ কতাভাকদয োকছ মা খাফায অকছ
চনক একা। েকে খণ্ড যুটি  চেছু কখজুয কআ ভচরায জনয অনা করা। এযয ক তায
চযফায চযজকনয োকছ চকর কগকরা এফং ফরকরা, অচভ কেষ্ঠ মাদুেকযয াকথ াক্ষ্াত েকযচছ,
থফা ক নফী কত াকয, কমভনটি তাঁয ঙ্গীযা ফরাফচর েযচছর। এবাকফ অল্লা ভচরায
দ্বাযা ঐ করাোরকে কদাাত েযকরন এফং তাযা েকরআ আরাভ গ্রণ েযকরা। য এে
ফণষনা অকছঃ যফতীকত মখন ভুরভানযা ঐ করাোরকয ােষফতী ভুচযে এরাো
অক্রভণ েযকরা, তখন তাকদযকে চেছু ফরকরা না। তাযয এেচদন কআ ভচরা তায কগাকত্রয
করােকদযকে ফরকরাঃ ভুরভানযা আচ্ছাূফে
ষ কতাভাকদয আরাভ গ্রকণয দাাত কদকফ ফকর
অভায ভকন  না। আরাকভয ফযাাকয কতাভাকদয কোন অগ্র অকছ চে? এযয তাযা
েকর তায েথা কভকন চনর এফং আরাভ গ্রণ েযকরা। ” (ফুখাযী  ভুচরভ)
চক্ষ্াকক্ষ্কত্র নাযীয চধোয, মা ূণষ দাচত্ব ারকন াতা েকয
মযত অকা (যা) কথকে ফচণষত। চতচন ফকরনঃ যূরল্লু া () ফকরকছনঃ কোন ফযচক্ত েনযা
ন্তাকনয চববাফেত্ব গ্রণ েকয তাকে ঈত্তভবাকফ রারন েযকর ঐ েনযা ক ফযচক্তয
জাান্নাকভয কথ িচতফেে ক দাঁড়াকফ। ” (ফুখাযী  ভুচরভ)
অয েনযাকদযকে করখাড়া  চিাচায কখাকনায কচক ফড় আান তথা ঈত্তভ রারন ারন
অয চে কত াকয। মযত অফু ফুযদা তায চতা কথকে ফণষনা েকযকছনঃ যাূরল্লু া ()
ফকরনঃ “কম ফযচক্তয ধীকন কোন দাী থাকে। ক মচদ তাকে ঈত্তভযূক করখাড়া 
চিাচায চচখক স্বাধীন েকয কদ এফং চফফা েকয, তকফ কআ ফযচক্ত দুটি িচতদান
াকফ। ” (ফুখাযী)
এ াদীক দাীকদযকে ঈত্তভযূক করখাড়া  চিাচায চখাকনায জনয ভুচরভ ভচনফকদযকে
মখন তাচেদ কদা ককছ, তখন তাকদয চনজ স্বাধীন েনযায কক্ষ্কত্র এটাকতা চধেতয
িকমাজয। অয ৎ চচযত্র  ুচক্ষ্াআ কতা ঈেৃ ত ায কযা ঈা। চ্চচযত্র এেটি
স্থাী চফল এফং ুচক্ষ্ায ধযন  চযভান মুকগয াকথ াকথ চযফচতষ ত ক মা।
“জাকফয আফকন অফদুল্লা কথকে অতা এফং তায কথকে আফনু জুযাকজ ফণষনা েকযনঃ কোন
এে ইদুর চপতকযয চদন যূরল্লু া () ারাত অদা ককল খুতফা চদকরন, খুত্বা ককল চতচন

ভচরাকদয োকছ অকরন এফং তাকদযকে চেছু িকাজনী ঈকদ চদকরন। তখন চতচন
মযত কফরার (যা)-এয াকতয ঈয বয চদকচছকরন অয কফরার (যা) তাঁয োড় কভকর
ধযচছকরন, মাকত ভচরাযা দান েযচছকরন। (য এে ফণষনা এককছ, আফকন অিা
(যা) ফকরনঃ যূরল্লু া () ভকন েযকরন তাঁয েথা কভকযা ুনকত াচন, তাআ চতচন তাকদয
োকছ এচগক চগক ঈকদ চদকরন এফং াদো েযকত ফরকরন। ) আফকন জুযাআজ অতা
(যা)-কে চজকজ্ঞ েযকরন, অচন চে ভকন েকযন কম, কভককদযকে ঈকদ কদা আভাকভয
েতষ ফয? জফাকফ চতচন ফরকরনঃ যাঁ ফযআ এটা আভাভকদয েতষ ফয। চেন্তু তাযা এটা েযকছ
না কেন! (ফুখাযী  ভুচরভ)
যূরল্লু া () মখন কদখকত ককরন কম, তাঁয েথা কভকযা ুনকত াচন, োযণ ভাকফ খুফ
ফড় চছর, তাছাড়া কভককদয াচযগুকরা ুযলু কদয াচযয চছকন চছর, তখন চতচন তাকদয
োকছ এচগক চগক ঈকদ চদকরন। কেননা এটা চছর চক্ষ্া-দীক্ষ্ায কক্ষ্কত্র কভককদয বফধ
চধোয। অয অতা (য)-এয িচত অল্লা যভ েযুন। োযণ চতচন কভককদযকে চক্ষ্া
 ঈকদ কদা চযামষ ভকন েকযকছন এফং একক্ষ্কত্র তাঁয ভাভচে আভাভগকণয
শ্চাত্দতাকে চতচন খুফআ ছন্দ েযকতন। নাযীয ঈয চষত দাচত্বগুকরা মাকত ক
মথামথবাকফ ারন েযকত াকয কজকনয চক্ষ্া-দীক্ষ্ায কক্ষ্কত্র তায চধোকযয গুযকু ত্বয
ফযাাকয ঈচল্লচখত াদীগুচরআ মকথি। তাছাড়া যী চফধাকনয এেটি নীচত করাঃ
“কোন াচজফ ম্পন্ন েযকত মা িকাজন , তা াচজফ। ”অয নাযীয
দাচত্বগুকরাকে দু'বাকগ বাগ েযা কমকত াকয। াচজফ  ুন্নাত।
াদী ফণষনা  চক্ষ্াদাকনয কক্ষ্কত্র নাযীয বূ চভো
াকপম মাফী ফকরনঃ “াদী ফণষনায কক্ষ্কত্র কোন ভচরা চভথযায অে চনককছন, এভন
িভাণ াা মা না। ”
আভাভ োনী ফকরনঃ “ঈরাভাক কেযাকভয োকযা কক্ষ্ ভচরা চভথযায অে চনককছন,
এভন িভাণ াা মা না কম, চতচন কোন ভচরায ফণষনাকে ভচরা ায োযকণ
িতযাখযান েকযকছন। এভন ফু াদী যককছ মা এেজন ভচরা াাফী ফণষনা েকযকছন,
অয কগাটা ঈম্মত তা চনচদ্বষধা গ্রণ েকযকছ। আরকভ াদী ম্পকেষ মায াভানযতভ জ্ঞান
যককছ চতচন এেথা স্বীোয েযকত াকযন না। ”

মযত অকা (যা) কত ফচণষত। যূরল্লু া () ফকরকছন, “অভাকদয এআ দীকনয ভকধয কেঈ
মচদ নতু ন চেছু িফতষ ন েকয মা দীকনয ন্তবুষ ক্ত ন, তাকর তা গ্রণকমাগয। ” (ফুখাযী
 ভুচরভ)
নযত্র মযত অকা (যা) ফকরনঃ “জুতা চযধান েযা, চু র অঁচড়াকনা এফং মু েযা এ
জাতী িচতটি োকজ যূরল্লু া () ডানচদে কথকে অযম্ভ েযা ছন্দ েযকতন। ” (ফুখাযী
 ভুচরভ)
চতচন অকযা ফকরনঃ “এেদা যূরল্লু া () দযজায োকছ ঈচ্চস্বকয ঝগড়া ুনকত ককরন।
এেজন যজকনয োকছ ঋণ ভকুপ  দা োভনা েযচছর। যজন ফরচছরঃ অল্লায
েভ! অচভ তা েযকফা না। তখন যূরল্লু া () কফচযক চজকজ্ঞ েযকরন, বার োজ না
েযায ফযাাকয অল্লায েভ েঠিন থোযী কোথা? করােটি ফরকরাঃ আা যাূরল্লু া
()! অচভ ক (ঋণগ্রস্ত ফযচক্ত) মা বাকরা ভকন েকয তাআ েযকত াকয। ” (ফুখাযী 
ভুচরভ)
“মযত াপা (যা) কথকে ফচণষত। চতচন ফকরনঃ অচভ যূরল্লু া () কে ফক নপর
ারাত অদা েযকত কদচখচন। ফয আচন্তোকরয এে ফছয ূফষ কথকে চতচন নপর ারাত
ফক অদা েকযকছন। তখন ধীয  ান্তবাকফ দীঘষক্ষ্ণ ধকয ূযা কতরাাত েযকতন। ”
(ভুচরভ)
“মযত ঈকম্ম ারাভা কথকে ফচণষত। যূরল্লু া () ঘকযয দযজা ঝগড়ায ব্দ কক ঘয
কথকে কফচযক একরন। চতচন ফরকরন, অচভ কতা এেজন ভানুল ভাত্র। অভায োকছ ভানুল
ঝগড়া চফফাদ চনক অক। তাকদয এেক্ষ্ য কক্ষ্য তু রনা ফক্তফয ক েযকত
চধেতয াযদী া অচভ তাকে তযফাদী ফকর ভকন েচয এফং তায কক্ষ্ যা চদক
কদআ। অচভ মচদ কোন ভুরভাকনয চধোয ক্ষ্ুণœ েকয যা িদান েকয থাচে, তকফ তা
কফ অগুকনয টু েকযা, ক চাআকর তা গ্রণ েযকত াকয ফা চযতযাগ েযকত াকয। (ফুখাযী
 ভুচরভ)
“মযত মনাফ চফনকত জাহ্ কথকে ফচণষত। এেদা যূরল্লু া () তায োকছ ন্ত্রস্ত
ফস্থা িকফ েযকরন এফং ফরকত রাগকরন, অযফফাী কম েরযাকণয চনেটফতী ককছ
তাকত তাকদয ধ্বং চনফামষ। আাজুজ-ভাজুজকদয কঘযা েযা িাচীয অজকে এতটু কু খুকর

কদা ককছ, এআ ফকর চতচন ফৃিা  নাচভো অঙ্গুচর কগার েকয কদখাকরন। তখন মনাফ
চফনকত জাহ্ চজকজ্ঞ েযকরনঃ ক অল্লায যাূর! অভযা চে ধ্বং ক মাকফা থচ
অভাকদয ভকধয ঈত্তভ করাকেযা যককছন? চতচন জফাকফ ফরকরনঃ যাঁ, মখন াাচায ফৃচি
াকফ। ” (ফুখাযী  ভুচরভ)
“ঈকম্ম াফীফা কথকে ফচণষত। এেদা চতচন এআ ফকর কদাা েযচছকরন, ক অল্লা! অভায
স্বাভী যূরল্লু া (), চতা অফু ুচপান এফং বাআ ভুঅচফা িভুকখয াকথ অভাকে দীঘষচদন
ফফা েযায ুকমাগ দা। এেথা ুকন যূরল্লু া () ফরকরনঃ তু চভ অল্লায োকছ এভন
চেছু ভ, চদন  চযচমকেয অকফদন েযকর মা ূকফষআ চনধষাযণ েযা ককছ। কোন চেছু আ
চনধষাচযত ভকয ূকফষ ফা কয ংঘটিত কফ না। এযকচক তু চভ মচদ অল্লায োকছ
জাান্নাভ ফা েফকযয াচস্ত কথকে অে চাআকত, তাকর কটাআ চছর েরযাণেয  ঈত্তভ।
ফণষনাোযী ফকরনঃ এযয তাঁয োকছ ফানয ম্পকেষ চজকজ্ঞ েযা করা। ফণষনাোযী
চভ'অয ফকরন, অভায ভকন  তাঁয োকছ ূেকয চযণত া ম্পকেষ চজকজ্ঞ েযা
কচছর। জফাকফ যূরল্লু া () ফকরচছকরনঃ অল্লাকম জাচতকে নয জীফজন্তুকত চযণত
েকযচছকরন তাকদয কোন ঈত্তযূযী ফা িজন্মআ চতচন যাকখনচন। ফানয ফা ূেয কতা ূকফষ
চছর। ” (ভুচরভ)
“মযত জুাআচযা কথকে ফচণষত। এেফায যূরল্লু া () তাঁয োছ কথকে চত িতু যকল
মখন চতচন পজকযয ারাত অদা েযকতন তখন কফচযক কগকরন। এভ জুাআচযা তাঁয
ারাত অদাকয স্থাকন ফক চছকরন। এযয যূরল্লু া () দুুকযয য চপকয অকরন।
তখন চতচন ফকচছকরন। যূরল্লু া () ফরকরনঃ কতাভাকে কমখাকন ফক থােকত কদকখচছরাভ
তু চভ এখন কখাকন ফক অছ? জফাকফ চতচন ফরকরনঃ চজ যাঁ আা যূরল্লু া ()! এযয
চতচন ফরকরন, অচভ কতাভায োছ কথকে চকর মাায য কম চাযটি েথা চতনফায ফকরচছ,
কগুচর মচদ কতাভায াযাচদকনয েথায াকথ জন কদা , তকফ তায কচক কফী বাযী
কফ। অয তা করাঃ
“ুফানাল্লাক া চফাচিচ অদাদা খারচেচ া চযদা নাপচচ া চমনাতা অযচচ
া চভদা-দা োচরভা-চত। ”
থষাৎ “ভান অল্লায িংায াকথ তাঁয চফত্রতায কঘালণা চদচচ্ছ তাঁয ৃচি, ন্তুচি,
অযকয জন  তাঁয িংা করখায িকাজনী োচর চযভাণ। ” (চরকফ….)

াক্ষ্াত্োয
চভকযয ের নাগচযকেয চফকলজ্ঞ জ্ঞান চবজ্ঞতা োকজ রাগাকনা িকাজন
াক্ষ্াত্োকয ারষাকভন্ট স্পীোয অর োতাতচন
চভকযয নফগঠিত ারষাকভকন্টয স্পীোয ডঃ কভাাম্মদ া'দ অর োতাতচন ফকরকছন, ফতষ ভান
চযচস্থচতকত চভকযয ের নাগচযকেয, ের কদ কিচভে নাযী ুযকু লয চফকলজ্ঞ জ্ঞান 
চবজ্ঞতা োকজ রাগাকনা িকাজন। চতচন ফকরন, চভকযয ন্তফষতী যোয োচক্সক্ষ্ত
চনযাত্তা  থষননচতে গ্রগচত জষ ন েযকত াযকছ না, এআ কিক্ষ্াকট তায দর চিডভ এি
জাচি াটিষ (এপকজচ) চা ৃচিয কেৌর ফযাত যাখকত চা মাকত রক্ষ্য চজষ ত ।
চতচন ম্প্রচত কুককতয জাতী কটচরচবনকে কদা এে াক্ষ্াত্োকয এেথা ফকরন। চতচন
ফকরন, চভকয তথােচথত কগাষ্ঠীগত ংঘাকতয জনয ভুচরভ ব্রাদাযুড ফা আখানুর
ভুচরভুন েখকনাআ দাী ন- কেননা এ দর ভধযেী আরাভী দর অয তাযা ভডাকযট
আরাকভ চফোী, চযভো ন। চভকয চফপ্লকফয পর আরাভেীযা চছনতাআ েকযকছ ফকর
েচথত চবকমাগ স্বীোয েকয চতচন ফকরন, ভুচরভ ব্রাদাযুড দীঘষ চদন ধকয চক্রবাকফ
ের চভযীকে চনক োজ েকযকছ, তাকদয িকাজকনয ভুহূকতষ কফা চদককছ, মা ব্রাদাযুকডয
জনয ারষাকভকন্টয ঈচ্চ  চনু েকক্ষ্য চনফষাচকন ফযাে চফজ একন চদককছ।
োতাতচনয ুকযা নাভ ডঃ কভাাম্মদ া'দ কতৌচপে অর োতাতচন। চতচন ভুচরভ
ব্রাদাযুকডয যাজননচতে াখা চিডভ এি জাচি াটিষয াধাযণ ম্পাদে। দর ারষাকভন্ট
চনফষাচকন চফজী কর চতচন গত জানুাচযকত চভকযয ারষাকভন্ট চল্ একম্বরীয স্পীোয
চনফষাচচত ন। োতাতচন জন্ম ১৯৫২ াকরয ৩ এচির চভকযয চজযগা। চতচন
ঈচিদচফদযা অিায গ্রাজুকট েযায য অচঈত চফেচফদযার কথকে এেআ চফলক ১৯৭৪
াকর চফএচ চডগ্রী জষ ন েকযন। কয চতচন ভাআকক্রাফাকারচজ চফলক ড়াকানা েকযন,
১৯৭৯ াকর এ চফলক ভািায চডগ্রী জষ ন েকযন। চভচনা চফেচফদযারক ৪ ফছয ধযন
েযায াকথ াকথ চতচন কখাকন োযী করেচাযায চককফ োজ েকযন। কয চতচন এেআ
চফলক ডক্টকযট চডগ্রী জষ ন েকযন। মষাক্রকভ কদান্নচত কক ২০০৪ াকর ূণাষ ঙ্গ িকপয
ন। ২০০৫ ার কথকে ২০১০ মষন্ত ভুচরভ ব্রাদাযু কডয ংদী ব্লকেয কনতা চছকরন।
কয চতচন ঈক্ত গ্র“কয গাআকডি ফুযকযাকত োজ েকযন। ২০১১ াকরয ৩০ এচির ভুচরভ
ব্রাদাযুড চিডভ এি জাচি াটিষ গঠন েযকর চতচন এআ নতু ন দকরয ককক্রটাযী কজনাকযর
ভকনানীত ন। গত ২২ জানুাযী চতচন স্পীোয চনফষাচচত ন- এয পকর তাকে এপকজচ

ককক্রটাযী কজনাকযকরয দ কছকড় চদকত । চভকযয াংচফধাচনে অদারত ম্প্রচত
ারষাকভন্ট কবকঙ্গ কদায চনকদষ  চদকর নফ চনফষাচচত কিচকডন্ট ারষাকভন্ট ুনজীচফত েযায
কচিা েযকছন। াক্ষ্াতোকযয চফস্তাচযত চফফযণ:
িশ্ন: অনায দকরয চফযুকি চবকমাগ অকছ কম অনাযা আরাভেীযা চভকযয চফপ্লফকে
চছনতাআ েকযকছন। এ ফযাাকয চে ফরকফন?
ঈত্তয: না না, এ চবকমাগ চতয ন। অভযা চফপ্লফ ফা চফপ্লকফয পর চছনতাআ েচযচন।
চতযেথা কচ্ছ ভুচরভ ব্রাদাযু ড ফছকযয য ফছয ধকয দীঘষোর ধকয ের চভযীকয কঙ্গ
চক্রবাকফ োজ েকযকছ। তাকদয িকাজকনয ভ কফা চদককছ। মায পরে“চতকত
ব্রাদাযুড ারষাকভকন্টয ঈচ্চ  চনু েক্ষ্- ঈব েকক্ষ্আ ফযাে চফজ জষ ন েকযকছ।
িশ্ন: কগাষ্ঠী ফা ঈজাতী ংঘাত ফা ঘটনায জনয অনায দরকে দাী েযা ।
ঈত্তয: ভুচরভ ব্রাদাযুড তথােচথত এআ কগাষ্ঠী ফা জাচতগত ংঘাত ফা ঘটনায জনয
কোনক্রকভআ দাী ন। কেননা অভযা ভডাকযট আরাকভ চফো েচয, মা চক্ষ্া কদ
ঈজাচত ফা কম কোন গ্র“কয ফা ধকভষয করােকদয চধোয নয েকরয ভকতাআ ভান।
এটা অভাকদয কোন যাজননচতে ফাগাড়ম্বয ন- এটা অভাকদয চফো, অয অভাকদয
চফো আরাভ। ২০০৫ াকরয চনফষাচকন অভযা ভুচরভ  ঈজাচত ফা ংখযারঘুকদয
কবাকটআ চজকতচছ। অভযা দক্ষ্তা কদকখ করাে ফাছাআ েচয- ধভষ কদকখ ন- কেননা চভকযয
এখন িকাজন কাদায  দক্ষ্ করাে। নাযী ফা ুযলু মাআ কােনা কেন, তায ধভষ চফো
মা-আ কাে না কেন।
িশ্ন: চভকযয াভকন ফতষ ভান চযাকরি চে? কোন ংেকটয ভুকখাভুচখ কদটি?
ঈত্তয: চনযাত্তা  চস্থচতীরতা জষ নআ এখন চভকযয ফড় চযাকরি। এছাড়া থষনীচত
ুনযুিায েযা, দুনীচতগ্রস্থ যােী িচতষ্ঠানগুকরা কক্লদভুক্ত েযা এখনোয চযাকরি। অচভ এ
িকঙ্গ ের অযফ কদ চফকল েকয ঈাগযী কদগুকরায োকজ কমাচগতা চাআকফা মাকত
তাযা চভকয চফচনকাগ েযায ফযাাকয অগ্রী ।
িশ্ন: এ ফযাাকয চফচনকাগ অআকন চে কোন চযফতষ ন অনায েথা বাফকছন?

ঈত্তয: চফচনকাকগয কক্ষ্কত্র কোন িচতফেে থােকর কগুকরা মা চফচনকাগ ংক্রান্ত অআন
ংস্কাকযয চফলক ংকাধনী অনায েথা অভযা বাফচছ। মায পকর অযফ  কম কোন
চফকদী চফচনকাগোযীয চধোয চনচশ্চত । চভকয ফতষ ভাকন ফযাে চফচনকাগ 
থষননচতে েভষোণ্ড দযোয, মা োংচখত বাযাভযূণষ ফযফস্থা   চস্থচতীরতা জষ কন
াে কফ।
িশ্ন: কদক ফুদরী যাজননচতে ফযফস্থাকে চেবাকফ কদখকছন?
ঈত্তয: কদকয দ্রুত ফযাে ঈন্নন এফং চফপ্লফ যফতী োচক্সক্ষ্ত চযফতষ ন  যাজননচতে
দৃযকটয াকথ চভকয ফতষ ভাকন ফু দরী যাজননচতে ফযফস্থা িকাজন। অভযা চভকয
যাজননচতে জীফনমাত্রাকে ভৃি  চক্তারী েযকত চাআ মাকত েকয চফচবন্ন ভত  কথয ফু
যাজননচতে িচতষ্ঠান গকড় ঈঠকত াকয। এয পকর ফাআ াপরয জষ কনয জনয দকরয
েভষচূ ী চনক ভদাকন কনকভ ড়কফ- এেটি ুস্থ িচতকমাচগতাভূরে চযকফ বতচয েকয।
অভযা ংদী োমষক্রভকে চফেফযাী ারষাকভন্টগুকরায োকছ এেটি অদষ চককফ তু কর
ধযায চযেল্পনা চনক গ্রয চচ্ছ।
িশ্ন: চভকযয বচফলযৎ চযেল্পনা ফা দৃচিবচঙ্গ চে, চফকলেকয অযফ কদগুকরাকত াম্প্রচতে
ঘটনাফরীয য?
ঈত্তয: এ ঞ্চকরয কদগুকরায জনয এটিআ ঠিে ভ। িকতযেকেআ এ ভ োমষেয বূ চভো
ারন েযকত কফ। মাকত েকয অন্তজষ াচতে যাজননচতে দৃযকট কমন মথাকমাগয বূ চভো
ারন েযা মা। অন্ত: অযফ ম্পেষ কে কজাযদায েযায জনয অযফ কদগুকরায ভধযোয
কম্মরনকে অচভ খুফআ গুযকু ত্বয াকথ কদখকত চাআ। অভযা এয ভধয চদক াশ্চাতযকে ফাতষ া
চদকত াচয কম, াম্প্রচতে চযফতষ কনয পকর অযফ কদগুকরায কঙ্গ নতু ন কভোচনজকভয
চবচত্তকত ম্পেষ ুনচনধষাযকণয েথা তাকদয বাফকত কফ- মা ফযম্ভাফী। অচভ ভকন েচয
অযফ কদগুকরায জনয তাকদয চনজ চনজ কদকয নতু ন ারষাকভন্টগুকরায োছ কথকে অকযা চেছু
চা। এফ ারষাকভন্ট মচদ তাকদয ফস্থা  িকাজন ূযকণ কজাযদায োমষেয দকক্ষ্ গ্রণ
না েকয তকফ জনগণ তাকদয িতযাখযান েযকফ এফং ুনযা চযফতষ ন অনকফ।
নুফাদ : পাযজানা ুরতানা জফা

জুভায খুতফা - ভচজকদ নফফীকত জুভায খুতফা
চফল : অল্লায অমাফ তাঁযআ চফধান ফযফস্থা
খতীফ: াখ অব্দুর ভুচন চফন ভুাম্মাদ অরোচভ
ভস্ত িংা অল্লায জনয মায িংা েযচছ, মায চনেট অভযা াাময চাচচ্ছ। অয
অল্লায চনেট চনকজকদয চনিতা  ভন্দ অভর কথকে অে চাচচ্ছ। অল্লা মাকে কদাাত
কদন তাকে কেঈ থভ্রি েযকত াকয না। অয চতচন মাকে থভ্রি েকযন তাকে কেঈ
চদাাত চদকত াকয না। অচভ াক্ষ্য চদচচ্ছ, অল্লা ছাড়া কোকনা আরা কনআ, চতচন এে,
তায কোকনা যীে কনআ। অচভ অয াক্ষ্য চদচচ্ছ, ভুাম্মাদ . তাঁয ফান্দা  যাূর।
তাঁয, তায চযফায  তাঁয াাফীকদয য ংখয গনীত অল্লায যভত ফচলষত
কাে।
তঃয, ক অল্লায ফান্দাগণ! চু ড়ান্তবাকফ অল্লায তাো ফরম্বন েকযা। কেননা
অল্লায তাো ফরম্বকনয ভাধযকভআ চনাভতভূ চজষ ত ক থাকে এফং তাো কথকে
দূকয কয যায োযকণ তায অমাফ চতত ক থাকে।
ক ভুচরভ ম্প্রদা,
ভান অল্লা ফান্দাকদযকে তাঁয আফাদাকতয জনয ৃচি েকযকছন এফং ভ্রিতা কথকে ঠিে কথয
চদকে অগভকনয যাস্তা ফাতকর চদককছন। কম ফযচক্ত এ ঠিে থ ফরম্বন েযকফ ক পরতা
জষ ন েযকফ। অয কম কআ থ কথকে চফচু যত কফ ক েঠিন অমাকফ চনচতত কফ। অল্লা
যািুর অরাভীন ফকরন, “অভায ফান্দাকদযকে ফকর দা, অচভ ক্ষ্ভাীর, যভ দারু এফং
অভায াচস্ত- ক চত ভভষন্তুদ াচস্ত” [ূযা (১৫) চজয, অাত : ৪৯, ৫০]। অল্লা
তাঅরা তযন্ত চক্তারী, ফষভ ক্ষ্ভতায চধোযী। তাঁয অমাফ অকর কেঈআ তা
িচতত েযকত কয না। অয এ োযকণআ চতচন ফান্দাকদযকে তাঁয চনকজয াাাচ তাঁয
কক্রাধ  অমাকফয ফযাাকয তেষ েকযকছন। চফত্র কুযঅকন চতচন এ ভকভষ ফকরন, “অয
অল্লা কতাভাকদযকে তাঁয চনকজয ম্বকে াফধান েযকছন” [ূযা (৩) অকর-আভযান,
অাত : ২৮]
ম্মাচনত ঈচস্থচত,

অল্লায অমাফ  াচস্ত তায নীচতভারাভূকয এেটি নীচত মা চযফতষ নী  চফেৃ ত।
ভান অল্লা কচদকে আচঙ্গত েকযআ চফত্র কুযঅকন কঘালণা েকযকছন, “ কতাভাযকদয ূকফষ ফু
চফধান ফযফস্থা গত ককছ, ুতযাং কতাভযা ৃচথফী ভ্রভন েকযা এফং কদখ চভথযােীকদয চে
চযণাভ” [ূযা (৩) অকর-আভযান, অাত : ১৩৭]। ূফফষ তী নূ, অদ  ছাভূদ
জাচতকে চু ড়ান্তবাকফ াচস্ত  অমাফ কদা কচছর। তাকদযকে ভূর কথকে ধ্বং েকয কদা
কচছর। মায চফফযণ চদক অল্লা ুফানাু াতাঅরা ফকরন, “তঃয জাচরভ
ম্প্রদাকয ভূকরাকচ্ছদ েযা করা এফং ভস্ত িংা অল্লায; চমচন জগতভূকয যফ”
[ূযা (৬) অনঅভ, অাত : ৪৫]।
তঃয ভান অল্লা মখন ভূা অরাআচ ারাভকে কিযণ েযকরন তখন অল্লা তাঁয
নুগ্রকয চবচত্তকত যফতী িজন্মকে একেফাকয ভূকরাকচ্ছদ েকয ধ্বং েযায িচক্রাটি ফজষ ন
েযকরন। মায ুংফাদ চদক চতচন কঘালণা েকযকছন, “অচভ কতা ূফফষ তী ফু ভানফকগাষ্ঠীকে
চফনা েযায য ভূাকে চেতাফ চদকচছরাভ [ূযা (২৮) োা, অাত : ৪৩]। াখুর
আরাভ আফন তাআচভা য. ফকরন, “তাযাত ফতীকণষয ূকফষ মাযা নফীকদযকে চভথযা
িচতন্ন েকযচছর অল্লা তাঅরা তাকদযকে একেফাকয ভূকরাকচ্ছদ েকয দ্রুত াচস্ত
চদকচছকরন। এবাকফ চতচন চভথযা িচতন্নোযী েরকে ধ্বং েকযচছকরন।
অভাকদয নফী ভুাম্মাদ . তায যকফয চনেট িাথষনা েকযচছকরন, চতচন কমন তায ঈম্মাতকে
স্বভূকর ধ্বং না েকযন। যাূরল্লু া . ফকরন, “অচভ অভায যকফয চনেট িাথষনা েকযচছ,
চতচন কমন অভায ঈম্মাতকে দুচবষ ক্ষ্ দ্বাযা ধ্বং না েকযন। চতচন অভায দুঅ েফুর
েযকরন। তাযয অচভ তাঁয চনেট িাথষনা েযরাভ, চতচন কমন অভায ঈম্মাতকে
(াচনকত) ডু চফক ধ্বং না েকযন। চতচন অভায েথা যাখকরন। তঃয অচভ তাঁয
চনেট িাথষনা েযরাভ, চতচন কমন অভাকদয ঈম্মাকতয ভাকঝ াযস্পচযে কোন্দকরয ুকমাগ না
কদন। এফায চতচন অভায েথা যাখকরন না” [ী ভুচরভ, াদী : ২৮৯০]।
ভুঅমমাম াকমযীন,
িকতযে জাচতয াচস্ত  অমাফ তাকদয নযা  াকয েকঠাযতায চবচত্তকত েঠিনবাকফ
কদা কচছর। ফষিথকভ অল্লা কম াচস্তটি িদান েকযচছকরন কটি চছর াচনকত ডু চফক
ধ্বং েযা। অল্লা তাঅরা নূ অ.-এয োভকে ধ্বং েকযচছকরন। চফত্র কুযঅকন

চতচন ফকরন, “তাকদয যাকধয োযকন তাকদযকে চনভচজ্জত েযা কচছর” [ূযা (৭১)
নূ, অাত : ২৫]। নুযূ বাকফ চপযঅঈন  তায বনযকদযকে চনভচজ্জত েকয ধ্বং েযা
কচছর। ভান অল্লা ফকরন, “ুতযাং অচভ তাকদযকে াচস্ত চদকচছ এফং তাকদযকে তর
ভুকদ্র চনভচজ্জত েকযচছ” [ূযা (৭) অ‘যাপ, অাত : ১৩৬]। অয াফা‘
ম্প্রদাকয যােকে অল্লা ভা প্লাফন দ্বাযা ধ্বং েকযচছকরন। চতচন ফকরন, “তাযা ফাধয
করা। পকর অচভ তাকদয য িফাচত েযরাভ ফাঁধবাংগা ফনযা (াফাফাীযা এেটি ফৃত
ফাধ চনভষাণ েকয াচন ককচয ফযফস্থা েকযচছর; পকর াযা কদক িচু য পর ঈৎপন্ন কতা।
এে ভক এ ফাঁধ কবকঙ্গ ঘয-ফাচড়, কত-খাভায াচনকত বাচা মা) [ূযা (৩৪) াফা,
অাত : ১৬]।
‘অদ কগাকত্রয য চতচন িচি ঝঞ্ঝফাূ কিযণ েকযচছকরন। চতচন ফকরন, “অয ‘অদ
ম্প্রদা, তাকদযকে ধ্বং েযা কচছর এে িচণ্ড ঝঞ্ঝাফাূ দ্বাযা [ূযা (৬৯) াক্কা,
অাত : ৬]। যাূরল্লু া . মখন কোকনা কভঘ থফা ঝড় কদখকতন তখন ব কক
কমকতন। অচা যা. ফকরন, ক অল্লায যাূর! করাকেযা কভঘ কদখকর খুচ  কম এয োযকণ
ফৃচি কফ। অয অচভ অনাকে কদচখ কম, মখন অচন তা কদকখন তখন অনায কচাযা
ভচরনতায ছা ুস্পি ফুঝা মা। যাূরল্লু া . ফকরন, ক অচা! এয ভাধযকভ কম াচস্ত
কদা কফ না এ চফলক অচভ চনচশ্চত কত াচয না। োযণ, তীকত এে োভকে ফাূ
দ্বাযা অমাফ কদা কচছর। ঐ োভ ক অমাফ কদকখ ফকরচছর, “এটাকতা কভঘ অভাকদযকে
ফৃচি দান েযকফ। ুদ ফরর, এটাআকতা তা, মা কতাভযা ত্বযাচন¦ত েযকত কচকচছকর, এে
ঝড়, একত যককছ ভভষন্তুদ াচস্ত” [ী ফুখাযী, াদী : ৪৮২৯]।
মখন রূত অরাআচ ারাকভয ম্প্রদা কুপযী েযকরা এফং ধ্বংাত্মে যাকধ চরপ্ত করা
তখন অল্লা তাকদয য াথকযয ফৃচি ফলষণ েযকরন এফং তাকদয ফাচড়-ঘযগুকরা ঈচল্টক
চদকরন। অল্লা ফকরন, “তঃয মখন অভায অকদ অকরা তখন অচভ (রূকতয)
জনদকে ঈচল্টক চদরাভ এফং তাকদয য ফলষণ েযরাভ িস্তয েঙ্কয” [ূযা (১১) হূদ,
অাত : ৮২]। এবাকফ ভান অল্লা স্তী চধ-চতকদযকে াথয চনকক্ষ্কয ভাধযকভ, জস্র
ম্পকদয ভাচরে োযূনকে তায িাদ বূ গকবষ কিাচথত েযায ভাধযকভ, ফনী আযাআর
ম্প্রদাকে ফানয েকয কদায ভাধযকভ  েৃ তজ্ঞকদযকে তাকদয চনাভত ঈঠিক কনায
ভাধযকভ াচস্ত িদান েকযকছন মা অভযা চফত্র কুযঅন কথকে ুস্পিবাকফ জানকত াচয।

ভুচরভ বাআকযা,
চচকযআ এ জাচতয য এযূ অমাফ অকফ। মায ূফাষ বা যাূরল্লু া . চদক
কগকছন। চতচন ফকরন, অভায ঈম্মাকতয ভকধয চেছু ম্প্রদা কফ মাযা চমনা, কযভী োড়,
ভদ  গান-ফাজনাকে ারার েকয চনকফ। অয চেছু ম্প্রদা াাকড়য চূ ড়া ফফা
েযকফ, তাকদয চনেট দচযদ্র ফযচক্তযা াাকমযয জনয অকর তাযা তাকদযকে ফরকফ, কতাভযা
অগাভী োর একা। চেন্তু যাকতআ অল্লা তাকদযকে ধ্বং েকয চদকফন এফং তাকদয য
াাড়কে ধচক চদকফন। অয ফােীকদযকে চোভত মষন্ত ফানয  ূেকয যূান্তচযত েকয
কযকখ কদা কফ [ী ফুখাযী, াদী : ৫৫৯০]।
আরাকভয ূচনাকত মখন কুযাআযা দীন কথকে চছু টকরা এফং তাকে েি চদর তখন চতচন
দুচবষ কক্ষ্য জনয ফদ কদাা েকযচছকরন। পকর তাকদযকে এভন দুচবষ কক্ষ্ অক্রভন েযকরা কম
ফচেছু চফনা ক মা এফং তাযা চাভড়া, ভৃত ফস্তু  ভরা-অফজষ না কখকত ফাধয 
[ী ফুখাযী, াদী : ১০০৭]। এেদা যাূরল্লু া . কোকনা এে ুস্থ কফদুআনকে কদখকত
কগকর তায ুস্থতায জনয দুঅ েযকর করােটি যাূকরয দুঅকে চনক ফযঙ্গ েযকর তায াচস্ত
স্বযূ অল্লা তায ভৃতুয োমষেযী েকযন [ী ফুখাযী, াদী : ৩৬১৬]।
নুযূ াাফীকদযকে চনক মাযা ঠাট্টা েকয তাকদয োছ কথকে অল্লা িচতকাধ চনক
থাকেন। োমী অফুত তাআচফ য. ফকরন, অভযা এেচদন ভানূয চফেচফদযারক কোকনা
এে চফতেষ নুষ্ঠাকন ঈচস্থত চছরাভ। এে মুফে ফকর ঈঠকরা, ‘অফু ু যাযা এভন ফযচক্ত
মায াদী গ্রণকমাগয ন। ক এ েথাটি কল েযকত না েযকতআ চফেচফদযারকয ছাদ কথকে
চফযাট এে া তায কয চতত করা। করাকেযা এ ফস্থা কদকখ বীত-ন্ত্রস্ত
ক
কগর। মুফেটি বাগকত রাগকরা এফং াঁটি তায কছকন কছকন তাকে তাড়া েযকত
রাগকরা। তখন মুফেটিকে ফরা করা, তু চভ তাড়াতাচড় তাফা েকযা। মফেটি ফরর, অচভ
তাফা েযারাভ। এ েথা ফরায য াঁটি দৃয ক কগর, তায অয কোকনা চচহ্ন কদখা
কগর না [চাকয অ‘রাচভন নুফারা, খণ্ড : ২, ৃষ্ঠা : ৬১৯]।
এবাকফ অয গচণত ঘটনা যককছ কমগুকরা িভাণ ফন েকয কম, অল্লা কনেকেআ তায
যাকধয োযকণ াচস্ত িদান েকযকছন। চফত্র কুযঅকন ভান অল্লা ধ্বং  াচস্তয

ংখয ঘটনা অকরাচনা েকযকছন মাকত তা কথকে ফান্দাগণ ঈকদ  চক্ষ্া গ্রণ েকয। কম
ম্প্রদা ফা মায যআ অমাফ  াচস্ত এককছ তায জনয তাযাআ দাী। চফত্র কুযঅকন
ভান অল্লা ফকরন, “কতাভাকদয কম চফদ-অদ ঘকট তা কতা কতাভাকদয েৃ তেকভষযআ পর এফং
কতাভাকদয কনে যাধ কতা চতচন ভা েকয কদন” [ূযা (৪২) ূযা, অাত : ৩০]।
তকফ যাঁ, েখকনা েখকনা চতচন অমাফ চদকত কদযী েকয থাকেন। োযণ, তায নীচত করা,
ফাধযকে ুকমাগ কদা। চতচন ফকরন, “মাযা অভায চনদষনকে িতযাখযান েকয অচভ
তাকদযকে এভনবাকফ ক্রকভ ক্রকভ ধ্বংকয চদকে চনক মাআ কম, ক জানকত াকয না” [ূযা
(৭) অযাপ, অাত : ১৮২]
এেভাত্র তাযাআ এ অমাফ কথকে ভুচক্ত কক থাকে মাযা ভানফ জাচতয ংচফধান কুযঅন 
যাূকরয তযীো নুযণ েকয চকর। োকজআ অভাকদয চত ত্ত্বয ংকাধন কত কফ এফং
অল্লায কুযঅন  তাঁয যাূকরয দাঙ্ক অেকড় ধযকত কফ। নযথা অল্লায াচস্ত
চনফামষ। অল্লা অভাকদয েরকে ংকাধন ায তাপীে দান েযুন। অভীন!!
(এ খুতফাটি ভচজকদ নফফীয খতীফ াখ অব্দুর ভুচন চফন ভুাম্মাদ অরোচভ
১৩/০৪/২০১২ তাচযকখ ভচজকদ নফফীকত িদান েকযন। এ খুতফা চতচন ূফফষ তী
জাচতভূকয য চতত অমাফভূকয চফফযণ িদান েযতঃ এ েথা পু টিক তু করকছন কম, এ
অমাফ কথকে ভুচক্ত ককত াকয এেভাত্র তাযাআ মাযা অল্লায চেতাফ তথা কুযঅন 
যাূকরয দাংে নুযণ েযকফ। )
নুফাদ : াখ অফু আঈুপ
খতীফ নূযানী জাকভ ভচজদ, চভযুয, ঢাো।

নফী জীফকনয েথা
চযাকত আফকন চাভ - ভূর: আফকন চাভ
নুফাদ: অেযাভ পাযুে
২২
এআ মষন্ত ফকর ঈতফা থাভকরা। যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআচ াাল্লাভ ভকনাকমাগ োকয
ঈতফায েথা ুনচছকরন। তায েথা কল কর চতচন ফরকরন, “ক অফুর ারীদ, অনায
েথা চে কল ককছ?”- “যাঁ”। চতচন ফরকরন, “তাকর অভায চেছু েথা ুননু । ”
ঈতফা ফরকরা, “ফকরা। ” যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআচ াাল্লাভ ূযা াভীভ অ
াজদা চতরাাত েযা ুযু েযকরন। “চফচভল্লাচয যাভাচনয যাীভ। া-ভীভ! এটা
যভ েযুণাভ  দারু অল্লায ক্ষ্ কথকে নাচমর া চেতাফ। অযফী বালা
নাচমরেৃ ত চেতাফ কুযঅন। এয অাতগুকরাকে চফস্তাচযতবাকফ ফণষনা েযা ককছ, জ্ঞানী
করােকদয জনয। ুংফাদফাী  তেষ োযী চককফ তা এককছ। চেন্তু তাকদয চধোংআ
ভুখ চপচযক চনককছ; তাযা ুনকত চা না। তাযা ফকর, তু চভ কম চফলকয চদকে অভাকদয
অহ্বান েযকছা, অভাকদয ভন তা কথকে দষ ায অড়াকর যককছ। ” ঈতফা স্তি ক ুনকত
রাগকরা। ক চছকনয চদকে াত বয চদক ফক খুফআ ভকনাকমাকগয াকথ তা ুনচছকরা।
যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআচ াাল্লাভ চতরাাত েযকত েযকত ঐ ূযায চজদায
অাকত চগক থাভকরন এফং চজদা েযকরন। এযয ফরকরন, “মা ুনফায তা কতা
ুনকরন। এখন মা েযণী ভকন েকযন েযুন। ”
তঃয ঈতফা ঈকঠ তায ঙ্গীাথীকদয োকছ চপকয কগকরা। ঙ্গীযা তাকে কদকখ যস্পয
ফরাফচর েযকত রাগকরা, “ঈতফা এে চভৎকার কচাযা চনক চগকচছর, এখন চবন্ন যেভ
কচাযা চনক চপকয অকছ। ” দরফকরয ভকধয চগক ফকতআ ফাআ তাকে চজকজ্ঞ েযকরা,
“ক অফুর ারীদ, অনায েথা েী?”
ঈতফা ফরকরা, “অচভ এভন ফাণী ুকনচছ মা অয েখকনা ুচনচন। ক কুযাআগণ, চতযআ তা
েচফতা ন, মাদু ন, কোন কজযাচতলীয েথা ন। কতাভযা অভায েথা কাকনা এফং
এআ ফযাাযটা অভায য কছকড় দা। এআ করােটা মা েযকত চা েযকত দা। তায াকথ
কোন ংেফ কযকখা না। অচভ চনচশ্চত কম, ভুাম্মাদ কম েথা িচাকয চনকাচজত, তা বচফলযকত

চফযাট অকরাড়ন তু রকফ। অযফযা মচদ তায চফমষ ঘটা তাকর কতাভযা কনযয াাকময
তায াত কথকে যক্ষ্া কক কগকর। অয মচদ ক অযফকদয য জমুক্ত  তাকর তায
যাজত্ব কতাভাকদযআ যাজত্ব কফ, তায ভমষাদা কতাভাকদযআ ভমষাদায োযণ কফ। তায োযকণ
কতাভযা কফ ৃচথফীয ফষাকক্ষ্া কৌবাগযফান জনকগাষ্ঠী। ” এ েথা ফাআ এেফাকেয ফকর
ঈঠকরা, “ভুাম্মদ এফায কতাভাকে মাদু েকযকছ। ” ঈতফা ফরকরা, “এটা অভায
চবভত। এখন কতাভযা মা বার ফুঝ েয। ”
কুযাআ কনতাকদয াকথ যাূরল্লু ায () েকথােথন
ভক্কায কুযাআ কগাত্রভূকয নাযী  ুযলু কদয ভকধয আরাভ ক্রভান¦ক ফযােবাকফ ছচড়ক
ড়কত রাগকরা। অয কুযাআযা ভুরভানকদয মাকে াযকতা অটে েকয যাখকতা এফং মাকে
াযকতা তায য েঠিন তযাচায চারাকতা।
এআ ফস্থায চযকিচক্ষ্কত এেচদন ূমাষ কস্তয য িকতযে কগাত্র কথকে কুযাআ যদাযগণ ো'ফা
যীকপয চনেট জভাকত করা। মাযা জভাকত করা তাযা কচ্ছ ঈতফা আফকন যাফীা,
াআফা আফকন যাফীা, অফু ুচপান আফকন াযফ, নাদায আফকন াকয, অফুর ফুখতাযী আফকন
চাভ, অাদ আফকন ভুত্তাচরফ, মাভঅ আফকন অাদ, ারীদ আফকন ভুগীযা, অফু
জার আফকন চাভ, অফদুল্লা আফকন অফু ঈভাআা, অ আফকন াকর, নুফাআ আফকন
াজ্জাজ, ভুনাফচফ আফকন াজ্জাজ এফং ঈভাআা আফকন খারাপ। তাযা যস্পযকে ফরকত
রাগকরা, “ভুাম্মদকে কডকে াঠা, তায াকথ েথা ফর, িকাজকন ঝগড়া েয। তাকর
জনতায োকছ কতাভযা কদাল এচড়ক কমকত াযকফ। ” মথাথষআ তাঁয োকছ দূত াঠাকনা
করা। দূত চগক ফরকরা, এেটু চকরা। ”
এেথা কানা ভাত্রআ যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআচ াাল্লাভ ত্রস্তকদ তাকদয োকছ ছুকট
একরন। চতচন কবকফচছকরন কম, চতচন তাকদয োকছ কম দাাত চদককছন ক ম্পকেষ আ কফাধ
 তাযা নতু ন চেছু চচন্তাবাফনা েকযকছ। ফস্তুতঃ যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআচ াাল্লাভ
অন্তচযেবাকফ োভনা েযকতন কম, তাযা ঠিে কথ চপকয অুে। তাকদয কগাাতুষ ভী 
তযাচাকয চতচন বীলণ দুঃচখত চছকরন। চতচন চগক কুযাআ কনতৃ ফৃকন্দয াক ফকরন।
তাযা ফরকরা, “ক ভুাম্মাদ, কতাভায াকথ চেছু েথা ফরায জনয অভযা কতাভাকে কডকে
াঠিকচছ। কখাদায েভ, তু চভ কতাভায ম্প্রদাকয ভকধয চফকবদ ৃচি েকযছ, কতভন অয

কোন অযফ েখকনা েকযকছ ফকর অভাকদয জানা কনআ। তু চভ ূফষ ুযলু কদয বর্ৎসনা েকযছ,
িচচরত ধকভষয চনন্দা েকযছ, কদফ-কদফীকে গাচরগারাজ েকযছ, ফুচিভান করােকদয কফাো
ঠাঈচযকছ এফং জাচতয ঐকেয বাঙ্গন ধচযকছ। কভাটেথা, অভাকদয  কতাভাকদয ভকধয
কোন খাযা চজচনআ অনকত তু চভ ফােী যাখচন। এখন েথা করা এফ েথা ফকর তু চভ মচদ
ম্পদ জষ ন েযকত ভনস্থ েকয থাে, তাকর অভযা কতাভাকে টাো েচড় ংগ্র েকয চদআ,
মাকত তু চভ অভাকদয ভকধয ফকচক চফত্তারী কত ায। অয মচদ এয দ্বাযা তু চভ
দভমষাদায িতযাী ক থাে, তাকর অভযা কতাভাকে যদায ফাচনক চদআ। অয মচদ তু চভ
যাজা ফাদা কত চা তাকর এ কতাভাকে যদায ফাচনক চদআ। অয কতাভায োকছ কম
দূত অক ক মচদ কোন চজ্বন-বূ ত ক থাকে এফং কতাভায য যাক্রান্ত ক থাকে তাকর
অভযা মত টাো রাগুে, কতাভায চচচেৎসা েযাকত িস্তুত মাকত তু চভ ুস্থ ক ঠ থফা
কতাভায ম্পকেষ জনতায োকছ অভাকদয কোন জফাফচদচ েযকত না । ”
যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআচ াাল্লাভ জফাকফ ফকরন, “কতাভযা মা মা ফরছ তায কোনটাআ
অচভ চাআ না। অচভ কম দাাত কতাভাকদয োকছ ক েকযচছ তায ঈকেয এ ন কম, অচভ
কতাভাকদয ম্পদ চাআ। অভাকে অল্লা কতাভাকদয োকছ যাূর েকয াঠিককছন, চতচন
অভায িচত এে চেতাফ নাচমর েকযকছন এফং কতাভাকদয জনয াফধানোযী  ুংফাদ
দানোযী কত অভাকে অকদ েকযকছন। তাঁয অকদ নুাকয অচভ কতাভাকদয োকছ
অভায িচতারকেয ফাণী কৌঁকছ চদকচছ এফং কতাভাকদয েরযাকণয জনয দুকদ চদকচছ।
এখন কতাভযা মচদ অভায এআ দাাত গ্রণ েকয না, তাকর কটা কতাভাকদয জনয দুচনা 
অচখযাকতয কৌবাগয ফক অনকফ। অয মচদ তা িতযাখযান েয তাকর কতাভাকদয  অভায
ফযাাকয অল্লায চূ ড়ান্ত পারা না অা মষন্ত অচভ বধমষ ধাযণ েযকফা। ”
তাযা ফরকরা, “ক ভুাম্মাদ, অভযা কম েটা িস্তাফ কতাভায োকছ ক েযরাভ তায
কোনটাআ মচদ কতাভায োকছ গ্রণকমাগয না  তাকর অয এেটা েথা কাকনা। তু চভ কতা
জান, দুচনা অভাকদয ভত ংেীণষ অফাবূ চভ অয োকযা কনআ, াচনয বাফ  নযানয
ঈেযকণয বদকনযয োযকণ অভযা কমযূ দুঃ জীফন মান েচয, ৃচথফীকত অয কোন
জাচত এভন জীফন মান েকয না। ুতযাং কতাভায কম িবু কতাভাকে যূর েকয াঠিককছন,
তায োকছ িাথষনা েয কমন চতচন এআ াাড় ফষতগুকরাকে এখান কথকে দূকয চযক কনন মাকত
অভাকদয অফাবূ চভ অকযা িস্ত  এফং চতচন কমন আযাে  চচযায নদ-নদীয নযা

অভাকদয এ কদক নদ-নদী িফাচত েকয কদন। তায োকছ অকযা িাথষনা েয চতচন কমন
অভাকদয ূফষ ুযলু কদয ুনজীচফত েকযন এফং ুনজীচফত ূফষ ুযলু কদয ভকধযআ কুাআ আফকন
চেরাফ কমন ন্তবুষ ক্ত থাকেন চমচন নযতভ তযফাদী নযাচনষ্ঠ কনতা চছকরন। তাকদযকে
অভযা কতাভায েথা তয না চভথযা চজকজ্ঞ েযকফা। অয মচদ ফকরন তু চভ তযফাদী এফং
অভাকদয দাফী নুাকয তু চভ মচদ োজ েয তাকর অভযা কতাভায চফো স্থান েযকফা,
কতাভায কখাদািদত্ত ভমষাদা অভযা স্বীোয েযকফা এফং কতাভাকে মথাথষআ অল্লায যাূর ফকর
কভকন কনফ। ” (চরকফ…..)

চষে কথকে াফধান
ভারানা অফু তাকযে
অভযা মাযা ইভান একনচছ, অভাকদয কনকেয ধাযণা করা, অভযাকতা ভু'চভন, অভযা
চযে কথকে ভুক্ত, অভাকদয দ্বাযা কোকনা িোয চযে ংঘটিত ায ব কনআ। চেন্ত
অল্লায কঘালণা নুমাী চধোং ইভানদাযআ চযে-এ চরপ্ত। চতচন ফকরন, “ভানুকলয
চধোংআ অল্লায িচত ইভান অনন েকয এফং কআ ফস্থা তাযা চযে-এ চরপ্ত
থাকে” [ূযা ২ ফাোযা, অাত : ২২]। চেবাকফ ভু'চভনগণ চযকেয াকথ জচড়ত কআ
চফলটিআ অভযা অজ াঠেকদয ম্মুকখ ঈস্থাকনয িা চারাকফা।
চষে চে :
চষে করা ‘ইভান চেংফা আফাদাকত ংীদাযেযণ', ‘ফু-আেযফাদ', ‘কমাগী ফানাকনা'
আতযাচদ। চফত্র কুযঅকনয বালা চষে করা োঈকে ‘অল্লায ভতু রয' েযা। ভান
অল্লা ফকরন, “কতাভযা কজকনুকন োঈকে অল্লায ভেক্ষ্ ফানাকফ না”। যাূরল্লু া
.কে ফকচক েঠিন া ম্পকেষ চজকজ্ঞ েযা কর চতচন ফকরন, ফকচক েঠিন া এআ
কম, তু চভ অল্লায ভেক্ষ্ ফানাকফ থচ চতচন কতাভাকে ৃচি েকযকছন।
অয আরাভী যীকতয চযবালা, ‘অল্লা ছাড়া নয োঈকে অল্লায কোকনা চফলক
অল্লায ভে ভকন েযা ফা অল্লায িায কোকনা আফাদাত অল্লা ছাড়া নয োকযা জনয
ারন েযা ফা অল্লা ছাড়া নয োঈকে ডাো'-কে চষে ফরা ।
কুপয  চষে-এয ম্পেষ :
কুপয  চযে যস্পয চফকচ্ছদযবাকফ জচড়ত। কুপকযয নযতভ িো চষে।
োচপযগণ অল্লায চন্তত্ব, গুণাফরী,ক্ষ্ভতা আতযাচদ স্বীোকযয ভাধযকভ কুপযী েকযচন ফযং
তাযা োঈকে অল্লায াকথ যীে েযায ভাধযকভ কুপযী েকযকছ। ভান অল্লা চফত্র
কুযঅকন এ ভকভষ ফকরন, “মচদ তু চভ তাকদযকে (োচপযকদযকে) চজকজ্ঞ েকযা, অভান 
মভীন কে ৃচি েকযকছ? ফযআ ফযআ তাযা ফরকফ অল্লা। চেন্তু এতদকত্ব তাযা
নযকে অল্লায াকথ যীে েযকতা এফং ফরকতা কম, এযাআ অভাকদযকে অল্লায বনেটয
রাকব ধনয েযকফ। চফত্র কুযঅকন তাকদয কআ ঈচক্তয ঈদৃচত চদক ভান অল্লা ফকরন,

“মাযা অল্লা চবন্ন নযকে চববাফেযূক গ্রণ েকয তাযা ফকর, অভযাকতা একদয আফাদাত
এজনযআ েচয কম, এযা অভাকদযকে অল্লায াচন্নকধয একন চদকফ। ”
চযকেয িোযকবদ : চযে দুআ িোয :
এে. চযে অেফয ফা ফড় চযে :
চযে অেফয (ফড় চযে) করা গাযুল্লা তথা অল্লা ছাড়া কম কোন ফযচক্ত, িাণী ফা
ফস্তুয ঈকেকয কোন আফাদত অদা েযা, গাযুল্লায ঈকেক কুযফানী েযা, ভান্নাত েযা।
কোকনা ভৃত ফযচক্ত ফা চজ্বন ফা তান োকযা ক্ষ্চত েযকত াকয চেংফা োঈকে ুস্থ েযকত
াকয- এ ধযকনয ব াা। িকাজন  চাচদা ূণষ েযা এফং চফদ দূয েযায নযা কম
ফ চফলক অল্লা ছাড়া অয কেঈ ক্ষ্ভতা যাকখনা- ক ফ চফল অল্লা ছাড়া অয োকযা
োকছ অা েযা।
চযে অেফকযয চফধান :
চযে অেফায ফান্দাকে ভুচরভ চভল্লাকতয গিী কথকে কফয েকয কদ। এ ধযকনয চযে-এ
চরপ্ত ফযচক্ত মচদ তফা না েকয চযকেয ঈযআ ভৃতুযফযণ েকয, তাকর ক চচযস্থাী বাকফ
জাান্নাকভ ফস্থান েযকফ। অজোর অচরা  ফুমগু াষ কন দ্বীকনয েফযভূকে কেন্দ্র েকয
এ ধযকনয চযকেয িচু য চচষ া কচ্ছ। এচদকে আাযা েকয অল্লা ফকরন, “তাযা অল্লায
চযফকতষ এভন ফস্তুয আফাদত েকয, মা না তাকদয কোন ক্ষ্চত াধন েযকত াকয, না েযকত
াকয, কোন ঈোয। অয তাযা ফকর, এযা কতা অল্লায োকছ অভাকদয
ুাচযোযী”।
দুআ. চষে অগায ফা কছাট চযে :
কম চফো, েথা ফা েভষ চযকেয ভত কর িেৃ ত চযকেয মষাক কৌঁকছ না তাকে চযে
অগায ফরা । কমভন, অল্লায আফাদাত েযায কক্ষ্কত্র ভানুকলয কথকে িংা অা েযা
থষাৎ করাে কদখাকনা আফাদাত েযা। নুযূ অল্লা চবন্ন নয োকযা নাকভ েভ েযা।
চষে অগাকযয চফধান :
চষে অগায ফান্দাকে ভুচরভ চভল্লাকতয গচি কথকে কফয েকয কদনা, তকফ তায এেত্বফাকদয
অক্বীদা ত্র“টি  েভচতয ৃচি েকয। এটি চযকে অেফাকয চরপ্ত ায ীরা 
োযণ। এ ধযকনয চযে দু‘িোয। ে) স্পি চযে তথা েথা  োকজয ক ক ত্র

চযে। কমভন অল্লা চবন্ন নয োকযা নাকভ থ েযা এফং চফদাদ দূয েযায জনয
েচড় চেংফা দাগা ফাঁধা, ফদনজয কথকে ফাঁচায জনয তাফীজ আতযাচদ রটোকনা। খ) কগান
চযে তথা আচ্ছা, ংেল্প  চনযাকতয ভকধয চযে। কমভন করাে কদখাকনায ঈকেকয 
িচচি জষ কনয জনয কোন অভর েযা।
চযকেয বাফতা  োচযতা :
দুচনা মত ধযকনয া যককছ তম্মকধয ফকচক ফড় া করা চযে েযা। চনুচরচখত
োযকণ চযে ফকচক ড় া চককফ চফকফচচত।
(ে) চযে মুরভভূকয ভকধয ফকচক ফড় মুরভ। চফত্র কুযঅকন ভান অল্লা ফকরন,
“চনশ্চআ অল্লায াকথ যীে েযা ফকচক ফড় মুরভ”।
(খ) চযকেয যাধ তফা ছাড়া ক্ষ্ভা েযা কফ না। অল্লা তাঅরা ফকরন, “চনশ্চআ
অল্লা তাঁয াকথ যীে েযায া ক্ষ্ভা েকযন না। এতদ্বযতীত নযানয যাধ চতচন
ক্ষ্ভা েকযন, মায জনয চতচন আচ্ছা েকযন”।
(গ) ভুচযে ফস্থা ভৃতুযফযণ েযকর তায জনয জাান্নাভ ফধাচযত। চতচন ফকরন,
“চনশ্চআ কম ফযচক্ত অল্লায াকথ যীে েকয, অল্লা তায জকনয জান্নাত াযাভ েকয কদন
এফং তায ফাস্থান কফ জাান্নাভ”।
(ঘ) চযে ের অভরকে নি  চনষ্ফর েকয কদ। অল্লা তাঅরা ফকরন, “মচদ তাযা
চযে েযত, তকফ তাকদয োজেভষ চনষ্ফর ক কমত”।
(ঙ) েফীযা গুনাভূকয ভকধয চযে ফকচক ফড় কগানা। যাূররু া . ফকরন: “অচভ
চে কতাভাকদযকে ফকচক ফড় েফীযা কগানাকয ংফাদ চদফ না? অভযা ফররাভ- জ্বী,
ফযআ ক অল্লায যাূর! চতচন ফরকরন: অল্লায াকথ চযে েযা এফং চতা - ভাতায
ফাধয া। '
অভযা চেবাকফ চযে েচয
অল্লায ক্ষ্ভতা চযে
অল্লা ভতাগুকরাকত অল্লা ছাড়া নয োঈকে যীে েযাআ করা অল্লায ক্ষ্ভতা চযে।
কমভন অল্লা ছাড়া নয কেঈ গাকফ জাকনন, ন্তান িদাকনয ক্ষ্ভতা যাকখন, ঈোয ফা

ক্ষ্চত েযায ক্ষ্ভতা যাকখন, চফদভুক্ত েযায ভতা যাকখন, কযাগভুক্ত েযায ক্ষ্ভতা যাকখন
আতযাচদ চফোকয ভাধযকভ অভযা চযে েকয থাচে।
অল্লায নাভ  গুণাফরীকত চযে
ভান অল্লায কম ের নাভ  গুণাফরী যককছ কগুকরায কক্ষ্কত্র কোকনা ৃচিকে তাঁয ভেক্ষ্
ভকন েযা তাঁয নাভ  গুণাফরীকত চযকেয ন্তবুষ ক্ত। কমভন, অল্লা ফচেছু কদকখন 
ফচেছু ুকনন। এখন কেঈ মচদ ফকর, কোকনা ফুজগষ ফা ীয ফচেছু কদকখন  কে চে ফকর
ফচেছু জাকনন  ুকনন তাকর অল্লায নাভ  গুকণ চযে েযা কফ।
আফাদাকত চযে
আফাদাকতয কক্ষ্কত্র অল্লা ছাড়া োঈকে অল্লায ভেক্ষ্ ফকর চফো েযা থফা অল্লা ছাড়া
নয োকযা আফাদাত েযাকে ‘আফাদাকত চযে' ফরা । কমভন, াজদা এেটি আফাদাত,
এয িেৃ ত েদায কেফর অল্লা। অল্লা চবন্ন োঈকে াজদা েযা ভাকন ‘আফাদাকত
চযে' েযা।
ীরা-ঈেযণ চফলে চযে
জাগচতেবাকফ মা োযণ  ীরা ন এফং কুযঅন ফা াদীক মাকে কোকনা চেছু য োযণ
ফা ীরা চককফ ঈকল্লখ েযা চন তাকে কোকনা চেছুয োযণ ফা ীরা ফকর চফো েযা
কর চফোকয ফস্থা নুাকয তা ফড় চযে ফা কছাট চযে কত াকয। কমভন কেঈ ভকন
েযকরা, ভুে যাচয িবাকফ ফৃচি ককছ ফা ুনাচভ ককছ থফা চন্দ্র ফা ূমগ্রষ কণয পকর
ভুে চফলটি ঘকটকছ তাকর কটি ক মাকফ অল্লায াকথ চযে।
অল্লায ভেক্ষ্ জ্ঞাে ফােয চফলে চযে
জাগচতে ফা চফোগত কোকনা িেৃ ত ‘োযণ'কে ভান অল্লায াাাচ এভনবাকফ ঈকল্লখ
েযা মাকত ঈব ‘োযণ' ভান গুযকু ত্বয ফকর ভকন । কমভন ফৃচিাকতয পকর পর বার
া এেটি জাগচতে োযণ। কেঈ ফরকত াকযন, ফৃচিাত বার া পর বার
ককছ। তকফ ভু‘চভন চফো েকযন কম, বার ফৃচিাত অল্লায আচ্ছা  চনন্ত্রকণআ
ককছ। একক্ষ্কত্র কেঈ মচদ ফকরন, ‘অল্লায আচ্ছা  বার ফৃচিাকতয পকর এযূ ককছ',
তকফ তা চযে অগয ফকর গণয কফ।

অল্লা চবন্ন নয োকযা নাকভ েভ েযা
অল্লা ছাড়া নয োকযা নাকভ থ েযা চযে। কমভন ভাথায েভ খাা, ভাকয েভ
খাা, ফাকয েভ খাা আতযাচদ। যাূরল্লু া . ফকরন, “কম ফযচক্ত অল্লা ছাড়া োকযা
নাকভ থ েযর, ক কুপযী েযর ফা চযে েযর”।
ুব, মাত্রা ফা ভঙ্গকর চফো েযা
কোকনা ফস্তু, ফযচক্ত, দ্রফয, ভ, চদফ, ভা আতযাচদয ভকধয ুব ফা ুব িবাকফয ভতা ফা
িবাফ োটাকনায ভতা যককছ ফকর চফো েযা এে িোয চযে। যাূরল্লু া . ফকরকছন,
“ুব ফা মাত্রা চফো েযা চযে, ুব ফা মাত্রা চফো েযা চযে, এবাকফ চতচন
চতনফায ফরকরন”।
বচফলযদ্বক্তা ফা বাগযফক্তায েথা চফো েযা
কজযাচতলী, গণে, যাচচফদ, স্তকযখাচফদ  পেীয ফযচক্তকদয বচফলযকতয জ্ঞান ফা গাআফী
জ্ঞান অকছ ফকর চফো েযা চষে। যাূরল্লু া . ফকরকছন, “কম কোকনা গণে ফা
বচফলযদ্বক্তায চনেট গভন েকয তায েথা চফো েকয তকফ ক ভুাম্মকদয য ফতীণষ
দীকনয িচত কুপযী েযর। ”
েচড়, তাগা, যচ, তাচফজ আতযাচদ ফযফায েযা
যাূরল্লু া . চনকজ ফা তাঁয কোকনা াাফী েখকনা োঈকে তাচফজ চরকখ ফযফায েযকত
চদককছন ফা চনকজযা ফযফায েকযকছন এ ধযকনয কোকনা ী ফণষনা াা মা না। ফযং
তাযা এ ফযাাকয চনযুৎসাহহত েযকতন। যাূরল্লু া . ফকরকছন, “কম তাচফজ জাতী চেছু
ঝু রা তাকে ঈক্ত তাচফকজয কযআ কছকড় কদা ”।
তাচফকজয াাাচ তাচফজ জাতী ফ ধযকনয ফস্তুআ ঝু রাকনা চনকলধ। কমভন: যচ, তাগা,
ূতা আতযাচদ। তাচফই ঈযা আফনুম মুফাআয ফকরন, ু মাআপা যা. এে ুস্থ করােকে
কদখকত কগকর করােটিয ফাজুকত এেটি যচ কদকখ তা কেকট কদন ফা কটকন চছকড় কপকরন এফং
ফকরন, চধোং করােআ অল্লায য ইভান অকন এফং তাযা চযকে চরপ্ত থাকে।
োঈকে াানা ফরা

জাগচতে  অকচক্ষ্ে কথষ ভানুলকদযকে যাজা ফরায নুভচত থােকর তাকদযকে ‘ভাচরকুর
অভরাে' থষাৎ যাজাগকণয যাজা ফা াানা ফরায ফযাাকয াদীক েঠিনবাকফ
চনকলধাজ্ঞা যককছ। যাূরল্লু া . ফকরকছন, “ভান অল্লায চনেট ঘৃণযতভ নাভ করা,
কোকনা ভানুল চনকজকে ‘ভাচরকুর অভরাে' তথা যাজাগকণয যাজা নাকভ অখযাচত েযা।
ুপান যা. ফকরন, য এেজন এয থষ ‘াানা' েযকছন।
চযে কথকে ফাঁচায জনয কদাা
ঈমুক্ত
ষ অকরাচনা কথকে অভযা ফুঝকত াযরাভ কম, এেজন করাে ইভান অনায য তায
দ্বাযা চযে ংঘটিত কত াকয। তাআ চযে কথকে ভুক্ত থাোয জনয কদাা েযকত কফ।
যাূরল্লু া . ফকরন, “ক করাকেযা, চযে কথকে অত্মযক্ষ্া েয; োযণ চযে চচচরোয
দকক্ষ্কয কচক ুক্ষ্মতয। তখন কেঈ এেজন ফকর ঈঠকরন, তা মচদ চচচরোয
দকক্ষ্কয কচক ুক্ষ্মতয  তকফ চেবাকফ তা কথকে অত্মযক্ষ্া েযফ? চতচন ফকরন, কতাভযা
ফরকফ, অল্লাু ম্মা আন্না নাঈমুচফো চভন অননুচযো চফো াআঅন না‘রাভুু
ানাতাগচপযুো চরভা রা না‘রাভুু” থষাত্ ক অল্লা! অভযা কজকনুকন কতাভায
াকথ কোকনা চেছু কে যীে েযা কথকে কতাভায অে চাচচ্ছ এফং মা জাচন না তা কথকে
কতাভায চনেট ক্ষ্ভা িাথষনা েযচছ”।
অল্লা অভাকদয েরকে চযে কথকে ভুক্ত থাোয তাপীে দান েযুন। অভীন!!

চনফিন
যাূকরয (া:) জীফনীকত ঈদ্বুি ক ফৃটি চবকনত্রীয আরাভ গ্রণ
ভুাম্মদ অযাপু র আরাভ
ভচযভ িাংকোআ-কযা এেজন নাভেযা ফৃটি চবকনত্রী। ১৯৯০ এয দকে চুোকর
চতচন পর চরচচ্চত্র ‘কি এি কচিচফচরটি' ছচফকত চবন েকয জনচি ক কঠন।
ফতষ ভাকন চতচন ফৃকটকন আরাভ দীচক্ষ্ত চচক্ষ্ত ভধযচফত্ত ভচরাকদয ভকধয নযতভ ক অকযা
কফচ জনচিতা রাব েযকছন। ম্প্রচত চতচন ‘ভুাম্মদ (া) এয দ্বাযা ঈৎসাহহত
(আিাাডষ ফাআ ভুাম্মদ)” চকযাণাকভ মুক্তযাকজয বতচয আরাকভয য এে চচযজ
চবচডকত ফদান কযকখকছন। অুন, এফায অভযা তায ফণষনা তায আরাকভ দীচক্ষ্ত
ায োচনী ুচন।
অচভ কেচিজ চফেচফদযার কথকে ø াতে চডগ্রী রাব েযায য আরাভ গ্রণ েচয। এয
অকগ অচভ এেজন কন্দিফণ েযাথচরে খৃিান চছরাভ। অচভ আেকয চফোী চছরাভ, চেন্তু
ুংগঠিত ধকভষয ফযাাকয অভায চফো চছর।
এে ভ কুযঅন অভায জনয খুফআ গুযত্বু ূণষ ক কঠ। অচভ িথকভ কক্রাকধয াকথ এটায
চদকে গ্রয আ। অচভ অভায এে ভুচরভ ফেু কে বু র িভাণ েযায িকচিায ং চককফ
এটা েচয। কয অচভ চধেতয কখারা ভন চনক কুযঅন ড়কত ুযু েচয।
ূযা অর পাচতায ুযকু ত কগাটা ভানফজাচতকে কম্বাধন ভনস্তাচত্বেবাকফ অভাকে অভায কথ
থাচভক কদ। একত ূকফষোয ধভষ ম্পকেষ কমবাকফ ফরা ককছ তা অচভ কভকন চনঈ, অফায
চবন্নভত িো েচয। তকফ খৃিধভষ ম্পকেষ অভায কমফ কন্দ চছর তা দূয ক মা।
এটা অভাকে চযণত ভানুকল যূান্তচযত েকয। কেননা অচভ ঠাৎ েকযআ ঈরচি েচয কম,
অভায চনচত এফং অভায োকজয এেটা চযণচত অকছ মায জনয এখন অভাকে এোেীআ
দাী েযা কফ।
অকচক্ষ্েতায ভাধযকভ চযচাচরত এআ চফকে, এটা ফস্তুচনষ্ঠ বনচতে তয এফং বনচতেতায
চবচত্ত তু কর ধকযকছ। কেননা দষকন গবীযবাকফ অগ্রী এভন কম োকযা োকছ কুযঅনকে ের
দাষচনে চচন্তাবাফনায ীলষচফন্দুয ভকতা নুবূত কফ। একত োণ্ট, চঈভ, াযকত্র 

এচযকিাটকরয চভরন ঘকটকছ। ভানফ চস্তকত্বয ফযাাকয ফু তাব্দী ধকয কমফ গবীয
দাষচনে িকশ্নয ৃচি ককছ চফত্র কুযঅকন কোন না কোন বাকফ কগুকরায চনচত্ত  জফাফ
কদায ফযফস্থা েযা ককছ এফং ফকচক কভৌচরে িশ্ন ‘অভযা কেন এখাকন অচছ?' তায
জফাফ কদা ককছ।
ভানফী (া:) এয ভকধয অচভ এভন এে ভানুলকে নাক্ত েকযচছ মাকে এেটি চত গুযত্বু ূণষ
োকজয দাচত্ব কদা ককছ। কম যেভ দাচত্ব তায ূফষ যূ ী ভুা, ইা  আব্রাচভকে কদা
কচছর। অভাকে ঠিে তথয াায ঈকেকয ভানফীকে চঘকয তথােচথত িাচয
চফাযদকদয ফু ভানাচনেয যচনা মাচাআ-ফাছাআ েযকত কচছর। কেননা করাকেযা নযানয
ঐচতাচে ফযচক্তত্বকদয চনক কম ঐচতাচে অকচক্ষ্েতা িকাগ েকয থাকে একক্ষ্কত্র তায
িা ম্পূণষ নুচস্থচত চযরচক্ষ্ত । অয ভানফীয (া:) ফযচক্তত্বকে ভমষাদাাচন
েযকতআ এটা েযা ।
অচভ ভকন েচয অভায ফু ঘচনষ্ঠ ফেু কবকফচছর কম অচভ অকযেটি মষা চতক্রভ েযচছ
এফং য া কথকে ক্ষ্ত ফস্থা কফচযক অকফা। তকফ এআ চযফতষ ন কম কনে কফচ
িগাঢ় চছর তা তাযা ঈরচি েযকত াকযচন। অভায ফকচক ঘচনষ্ঠ চেছু ফেু তাকদয
াধযভত অভাকে ভথষন চদকচছর এফং অভায চিান্ত ফুঝকত ককযচছর। অচভ অভায
বকফয চেছু ফেু য াকথ খুফআ ঘচনষ্ঠ কথকেচছ এফং তাকদয ভাধযকভ অচভ ঐী ফাণীয
াফষজচননতা ঈরচি েকযচছ। কেননা অল্লায তাৎপর্ য ভানুল, ভুচরভ কাে ফা না কাে,
কমফ বার োজ েকয কগুকরায ভধয চদক িচতবাত ।
অচভ অভায ধভষান্তযণকে েখনআ অভায ংস্কৃচতয চফযুকি িচতচক্রা থফা চফকযাধীতা
চককফ কদচখচন। এয বফাদৃকয, এটা চছর অচভ ফভ মা িংনী কবকফচছ কটাকেআ
বফধেযণ েযা। অচভ ফু ভচজদ কদকখচছ কমগুকরা চফকলবাকফ াদকয বযথষনাোযী ন
এফং ফু চনভ-োনুন  অচযণচফচধ কদকখচছ কমগুকরা চফভ্রাচন্তেয  ীড়াদাে। অচভ
তচড়ঘচড় ভুচরভ ম্প্রদাকয াকথ এেীবূ ত আচন। অচভ ফু চজচন স্বাবাচফে কদকখচছ
এফং ফু ভকনাবাফ তফুচিেয কদকখচছ। বযন্তযীণ চফলকয কচক ফাচযে চফলকয িচত
ভকনাকমাগ কদাটা অভাকে গবীযবাকফ েি চদক চকরকছ।

এেটি দৃঢ়চফোী, অস্থাফান  ুস্পি চযচচচত িকাজন মা অভাকদয োকরয অকরাচনা
ফদান যাখকত াকয। আরাভ ফরকত চফকদী ধভষ ফুঝা না, অভাকদয এভনটি বাফা ঈচচত
ন কম, অভযা অভাকদয ের দচচহ্ন ফা গভণথ াচযক কপকরচছ। আরাভ কচ্ছ অভাকদয
ভকধয বার, নযা, ুব  েরযাণেয মা চেছু অকছ কগুকরাকে বফধেযণ এফং ভন্দ
ংকাধকনয াচতায। আরাভ কচ্ছ ফ ভ বাযাভয যক্ষ্া েকয চরা ংক্রান্ত চফল এফং
অচভ ভকন েচয ভানফী (া:)-এয ফাণী কভৌচরেবাকফ অভযা মা চেছু েচয ক ফ ফযাাকয
বাযাভয  ভতা যক্ষ্া েযা ংক্রান্ত চফল।
ভানফী (া:)-এয ফাণী করা : অচন ফ ভ বাকরা চদক ভকন্দয কভাোচফরা েযকফন
এফং অচন ফ ভ বার চদক ভকন্দয জফাফ চদকফন এফং ফ ভ ভকন যাখকফন কম,
অল্লা নযা চফচাযকে বারফাকন। ুতযাং এভনচে মখন করাকেযা অনায চফযুকি ভাযাÍে
নযা েকয, তখন ককক্ষ্কত্র অল্লায াভকন অনায এেটি বনচতে দাচত্ব  এেটি বনচতে
ফাধযফাধেতা কথকে মা কটা করা নযা চফচাযকে ফষদা ভুন্নত যাখা এফং চনকজ েখনআ
ঐফ ীভা চতক্রভ না েযা।
ভানফী (া:) ফকরকছন, ‘কেঈ কতাভায িচত নযা েযকর তাকে ক্ষ্ভা েকয দা। কেঈ
কতাভায াকথ ম্পেষ চছন্ন েযকর তায াকথ ম্পেষ ুনঃিচতষ্ঠা েকযা। কেঈ কতাভাকে ক্ষ্চত
েযকর তাকে েরযাণ েকযা এফং এভনচে চনকজয চফযুকি কগকর তয েথা ফকরা। '
আরাকভয কৌন্দমষ মখন িো া তখন তা এোন্তআ তায চনজস্ব এফং অচন মখন এটাকে
ভাজ, ভানফজাচত  চফকেয েরযাকণয জনয াচতায ফানান তখন এটা স্পি ক কঠ।
আরাভী কিক্ষ্াকটয অদষ কচ্ছ নীচতাস্ত্রকে জীফন্ত নীচতাকস্ত্র চযণত েযা, ফযফাচযে
ভূরযকফাধ বাণ্ডাকয চযণত েযা এফং দুঃখজনেবাকফ কোথা ভচজকদয ভকধয ীভাফি যাখা
ন। কেননা নীচতাস্ত্রকে ভচজকদয চায কদাকরয ভকধয ীভাফি যাখা কফ ফাস্তফতা কথকে
চফচচ্ছন্ন যাখায াচভর।

াকথ - আরাকভ ারার-াযাভ
ভারানা অফদুয যীভ

চযা : করাে কদখাকনা আফাদত
এ িংকগ গত ংখযা চেছুটা করখা ককছ এয ফােী চেছু ং াঠেগকণয কখদভকত তু কর
ধযরাভ।
“কেঈ মচদ এভন অভর েকয কম করােজন তায েথা ফরাফচর েযকফ ফা ুনকফ তাকর ক
চযকে চনচতত কফ। কম এ ধযকনয োজ েযকফ তায জনয অল্লা তাারায ক্ষ্ কথকে
াচস্তয ফযফস্থা যককছ। াদীক “মযত আফকন অিা (যাঃ) কত ভাযপু ূকত্র ফচণষত
ককছ কম ফযচক্ত কানাফায জনয োজ েকয অল্লা তাারা তাকে ুচনক কদকফন। অয কম
ফযচক্ত করাে কদখাকনায জনয োজ েযকফ অল্লা াে তাকে কদচখক কদকফন। ”
(ভুচরভ ৪/২২৮৯)
অফায কেঈ মচদ কোন োজ েযকত চগক অল্লা  ভানুল দু'কটাআ ঈকেয েকয তাকর তায
অভর চফনি ক মাকফ। াদীক কুদীকত অল্লা তাারা ফকরন:
“অচভ যীেকদয কথকে ভুক্ত। মচদ কেঈ কোন অভর েযায ভ অভায াকথ োঈকে
যীে েকয, তাকর অচভ তাকে  তায চযেকে চযতযাগ েযফ। ” (ভুচরভ)
ভুচভকনয আফাদাত ধ্বং েযায জনয তাকনয নযতভ পাঁদ করা এআ (চযা) কুযঅন 
াদীক (চযা) এয চফলক মকথি তেষ তা িদান েযা ককছ।
“যাূকর অেযাভ (াঃ) ফকরকছন কম, চোভকতয চদন ফষিথভ মাকদযকে জাান্নাকভ
চনকক্ষ্ েযা কফ তাকদয ভকধয থােকফ এেজন ফড় অকরভ, এেজন িচি ীদ  এেজন
ফড় দাতা। তাযা অজীফন অল্লায আফাদাকত োটাকর চযায োযকণ কচদন ধ্বং গ্রস্ত
কফ। ” (ী ভুচরভ ৩/১৫১৩)
চফচবন্ন াদীক যাূর (াঃ) চযাকে ‘চযকে অগয' থষাৎ কছাট চযে ফা ‘চযে খাপী'
থষাৎ রুক্কাচত চযে ফকর অখযাচত েকযকছন। োযণ, ফান্দা অল্লা তাারায জনয
আফাদত েযকর নয ৃচি কথকে কজনয চেছু ুযস্কায ফা িংা অা েকয অল্লায াকথ
নয োঈকে চযে েকয। এ চযকেয োযকণ ভুচরভ োচপয ফকর গণয না কর তায
আফাদত েফুর কফনা।

“ভাভুদ আফনু রফীদ ফকরন, যাূর (াঃ) ফকরকছন, অচভ কতাভাকদয ফযাাকয ফকচক কম
চফলটি কফচ ব াআ তা করা চযকে অগয ফা কছাট চযে। াাফীগণ িশ্ন েকযন, ক
অল্লায যাূর (াঃ) চযকে অগয চে? চতচন ফকরন, (চযা) করাে কদখাকনা ফা
িদষকনচ্ছা। চোভকতয চদন মখন ভানুলকদয তাকদয েকভষয িচতপর কদা কফ তখন ভান
অল্লাতাারা একদযকে ফরকফন, কতাভযা মাকদয কদখাকত তাকদয চনেট মা, কদখ তাকদয
োকছ কতাভাকদয ুযষ্কায া চেনা। ” (অভদ, ৫/৪২৮)
নয াদীক মযত অফু াইদ খুদযী (যাঃ) ফকরন, যাূর (াঃ) আযাদ েকযন “দাজ্জাকরয
কচক কম চফলটি অচভ কতাভাকদয জনয কফচ ব াআ ক চফলটি চে কতাভাকদয ফরফনা?
অভযা ফররাভ, যাঁ ফযআ ফরুন। চতচন ফকরন, চফলটি করা কগান চযে। তা এআ কম,
এেজন ারাকত দাঁড়াকফ এযয মখন কদখকফ কম ভানুল তায চদকে তাোকচ্ছ, তখন ক ারাত
ুন্দয েযকফ। (আফকন ভাজা)
এখাকন রক্ষ্যণী কম, ফান্দা মচদ আফাদকতয বচক্ত  চফন িো এেভাত্র অল্লায জনযআ
ভকন েকয, কেফর ভানুকলয চেছু িংা অা েকয তকফ তা চযা ফকর গণয কফ। অয মচদ
ফান্দা কেফর ভানুকলয কদখাকনায জনযআ আফাদতটি েকয তাকত ত চযকে অেফয ফকর গণয
কফ। ঈবকয াথষেয এআ কম, িথভ মষাক ফান্দা করাে না কদখকর আফাদতআ ারন
েযকফ। ক্ষ্ান্তকয চদ্বতী মষাকয ফান্দা করাে না কদখকর আফাদতটি ারন েযকফনা।

ভাঅরা-ভাাকর
ভা: ভুাম্মাদ তাজুর আরাভ

জাভাঅকত ভচরাকদয ংগ্রণ
গত ংখযা জাভাঅকত ভচরাকদয ংগ্রণ চনক কম অকরাচনা ককছ এ ংখযা ফােী
ং।
অা-মাা ুযলু কদয চবড় এচড়ক চরা।  ুযলু যা কফয ায ূকফষ কফয া থফা
ুযলু যা চকর মাায য কফয া। ফুখাযী যীকপ এককছ, ঈম্মু ারাভা ফকরন,
“যাূরল্লু া াল্লাল্লাু ‘অরাআচ াাল্লাভ ারাভ চপকযাকনয য তায স্থাকন চেছু ক্ষ্ণ ফক
থােকতন। ” আফন চাফ ফকরন, অল্লাআ বার জাকনন, তকফ অভায ভকন , ভচরাযা
মাকত ুযলু কদয অকগ কফয ক চনচফষকে কমকত াকয কজনয চতচন এভন েযকতন। োকজআ
নাযীগণ ভচজকদ মাায জনয নুভচত চাআকর তাকে ফাধা িদান েযা ঠিে ন।
“নাচপ‘ আফন ঈভায যাচদ অল্লাু অনু ফকরন, ঈভাকযয স্ত্রী পজয  আা ভাচজকদয
জাভা‘অকত যীে কতন। তাকে ফরা র, তু চভ কেন ভচজকদ মা, থচ তু চভ জান কম,
ঈভায যাচদ. তা ছন্দ  ঘৃণা েকযন? চতচন ফরকরন, তাকর অভাকে ফাধা চদকত কোন
চফলটি তাকে চফযত কযকখকছ। ক ফরর, তাকে চফযত কযকখকছ যাূরল্লু া াল্লাল্লাু ‘অরাআচ
াাল্লাভএয ফাণী, “কতাভযা অল্লায ফান্দীকদযকে অল্লায ভাচজদভূক কমকত চনকলধ
েকযা না” [ী ফুখাযী, াদী : ৯০০]।
তাছাড়া নাযীগণ ভচজকদ চগক জাভা‘অকত ারাত অদা েযকর অকযা েচত
ঈোচযতা চজষ ত  মা তাযা কখাকন না কগকর জষ ন েযকত াযকতা না।
১.
২.

জুভ‘
ু অয চদকন আভাভ াককফয ফক্তফয  ঈকদ কানায ূকমাগ। মা
ভাচজকদ মাা ছাড়া ম্ভফ  না।
জাভাঅকতয ভকয িচত মতœফান ায ূকমাগ। বু কর ারাত োমা
া ফা ছু কট মাায ম্ভাফনা েভ।

৩. ভাচজকদ াপ্তাচে কম ের অকরাচনা , কমভন তাপীকয কুযঅন, দযক
াদী, তারীভ, তাযফীাত কগুকরা েফণ েযায ূকমাগ।
৪. চনচযচফচর ারাত অদাকয ূকমাগ মা ফাা ড়কর কতা ম্ভফ ত না।
৫. য কফাকনয ুখ ফা দুঃখ কায েযায ুকমাগ। চনকজ চফকদ ড়কর কনযয
োছ কথকে াাময কনা এফং নয কেঈ চফকদ ড়কর তাকে াাময েযায
ূকমাগ।
ঈমুক্ত
ষ অকরাচনা কথকে অভযা এ চিাকন্ত কৌঁছকত াচয কম, নাযীকদয জনয ঘকযআ ারাত
অদা েযা ঈত্তভ। তকফ ভচজকদ চগক ারাত অদা েযায ভকধয মচদ দীনী কোকনা
ঈোচযতা থাকে তাকর ক ঈচল্লচখত তষ াফরী ূযণ েযতঃ ভচজকদ চগক ারাত অদা
েযকত াযকফ।
করখে : োযী চযচারে, োঈচির পয আরাচভে চযাচষ

ভুচরভ চফকেয খফয
চধেৃ ত োচিকযয জনগকণয িচত াচেস্তান ভথষন চদক মাকফ- াে িধানভন্ত্রী
াচেস্তাকনয িধানভন্ত্রী যাজা াযকবজ অযাপ ফকরকছন, োচিয ঙ্ককটয ভাধান না
া মষন্ত এআ বূ খকণ্ডয জনগকণয িচত ভথষন ফযাত যাখকফ াচেস্তান।
াচেস্তানী োচিকযয িধানভন্ত্রী অফদুর ভচজদ যাজা অযাপ াযকবকজয াকথ াক্ষ্াৎ
েযকত একর চতচন এ েথা ফকরন। াচেস্তাকনয যোযী ফাতষ া ংস্থা এচচয চযকাকটষ ফরা
,যাজা াযকবজ অযাপ ফকরন, জাচতকেয িস্তাফ  চধেৃ ত োচিকযয জনগকণয
িতযাা নুমাী োচিয ভযায ভাধান না া মষন্ত াচেস্তান যোয তাকদয
বনচতে, যাজননচতে  কূটননচতে ভথষন চদক মাকফ।
াচেস্তাকনয যযাে চচফ জচরর অিা চজরানী তায বাযতী িচতক্ষ্ যিন ভাথাআ
ম্প্রচত নাচদল্লীকত জম্মু  োচিয ভযা চনক বফঠে েকযকছন। তাযা অকরাচনায
ভাধযকভ ভযায এেটি াচন্তূণষ ভাধাকন এেভত ন।
তু চেষ চফভান বূ াচতত েযায ঘটনা ফাাকযয দুঃখ িো
চচযায কিচকডন্ট ফাায অর অাদ তু যকস্কয কুভুচযাত ংফাদকত্রয াকথ এে
াক্ষ্াৎকারর গত ২২ জুন তায কদকয িচতযক্ষ্া ফাচনীয াকত এেটি তু চেষ জচঙ্গ চফভান
বূ াচতত ায ঘটনা দুঃখ িো েকযকছন।
চফভানটি আযাআচর চফভানফাচনী তীকত চতনফায ফযফায েকযচছর। এভন এেটি
েচযকডায ফযফায েযচছর ঈকল্লখ েযকর চতচন এ ঘটনা ‘তবাগ' দুঃখ িো
েকযন। চফভান বূ াচতত েযায এ ঘটনা াকফে দুআ চভকত্রয ভকধয ঈকত্তজনা ফাচড়ক
তু করকছ। চচযায িচতযক্ষ্া ফাচনী আচ্ছােৃ তবাকফ তু চেষ এপ-৪ কজট চফভানটি বূ াচতত
েকযকছ তু যকস্কয এভন চবকমাগ ফাায িতযাখযান েকযন। চতচন ফকরন, মুিযত কোকনা
কদ এবাকফআ অচযণ েকয মাকফ। এআ চফভানটি খুফ চনচু চদক ঈড়চছর, িচতযক্ষ্া চফবাগ
এটিকে আযাআচর চফভান ভকন েকয বূ াচতত েকয। আযাআর ২০০৭ াকর চচযা অক্রভণ
েকযচছর।
অযাপাকতয ভৃতুয চফল িকাকগ!
চপচরচস্তকনয ভযু ভ কিচকডন্ট আাচয অযাপাকতয ফযফামষ চজচনকত্র চফলাক্ত ঈাদান
করাচনাভ াা কগকছ। এয চযকিচক্ষ্কত অযাপাকতয চফধফা স্ত্রী ুা তায কদাফকল

েফয কথকে তু কর ুনযা যীক্ষ্ায দাচফ জাচনককছন। কনে চচচেৎসক  চপচরচস্তচন
কন্দ কালণ েযকতন অযাপাতকে চফল িকাকগ তযা েযা ককছ। ুআজাযরযাকিয
রাাকনয আনচিটিঈট কদ কযচডচপচজে অযাপাকতয ফযফামষ চজচনকত্র চফল াা
কগকছ দাচফ েযা তাকদয কআ কন্দ অকযা গাঢ় করা। িঙ্গত, ২০০৪ াকর অযাপাত
অেচিেবাকফ ুস্থ ক িাকিয এেটি াাতাকর বচতষ ন এফং কখাকনআ আকন্তোর
েকযন। ুআজাযরযাকিয রাাকনয আনচিটিঈট কদ কযচডচপচজে-এয ভুখাত্র ডাচষ
চক্রকশ্চন যটাষকে জানান, অশ্চমষজনেবাকফ তাযা অযাপাকতয ফযফামষ চজচনকত্র
ঈচ্চভাত্রায করাচনাভ-২১০'য ঈচস্থচত কককছন। তকফ চতচন কজায চদক ফকরকছন,
অযাপাকতয চচচেৎসা িচতকফদকন কম চফফযণ কদা অকছ তাকত করাচনাভ-২১০'য
িচতচক্রাজচনত কোকনা চেছুয অবা াা মাচন। অয এ োযকণআ এটা চনচশ্চত
া মাকচ্ছ না। চপচরচস্তচন আ কনতাকে চফলিকাগ েযা কচছর চে না। অর জাচজযা
যাকটরাআট চযাকনকর িচাচযত এে তথযচচকত্র জানাকনা , অযাপাকতয চফধফা স্ত্রী িাত
স্বাভীয ফযচক্তগত ফযফামষ চজচনত্র আ ুআ িচতষ্ঠানটিকে চদকচছকরন। তাকত কদখা কগকছ
অযাপাকতয কাাে, টু থব্রা এফং তায ভাথায ড়নাকত স্বাবাচফে ভাত্রায করাচনাভ
াা কগকছ। করাচনাভ এেটি চফযর ঈচ্চভাত্রায কতজচি ঈাদান। তথযচচত্রটিকত
ুআ আ িচতষ্ঠাকনয চযচারে িাকঙ্কাচ কফাচাদ ফকরন, “অচভ চনচশ্চত েযচছ,
অযাপাকতয ফযফামষ চজচনকত্র অভযা ঈচ্চভাত্রায করাচনাভ-২১০'য কখাঁজ ককচছ মা
বজফ তযর চককফ তায যীকযয বযন্তকয িকফ েকয থােকত াকয।
আযাআকর অঘাত অনকত ক্ষ্ভ কক্ষ্ণাকস্ত্রয যীক্ষ্া চাচরককছ আযান
আযান ভাঝাচযাল্লায াাফ-৩ নাকভয এেটি ফযাচরচিে কক্ষ্ণাকস্ত্রয পর যীক্ষ্া
চাচরককছ। এটি আযাআকর অঘাত ানকত ক্ষ্ভ। কতযান অক্রান্তকর িচতকাধ গ্রকণ
ক্ষ্ভতা িদষনআ এ যীক্ষ্ায রক্ষ্য ফকর চফকফচনা েযা কচ্ছ। আযাকনয অর অরভ
কটচরচবন কনটাকেষ য খফকয ফরা ককছ, কগ্রট িকপট-৭ নাকভয াভচযে ভড়া চরায
চদ্বতী চদকন োচবয ভযুবূচভ কথকে কদটিয চফপ্লফী গাডষফাচনী কক্ষ্ণাস্ত্রটিয ঈৎক্ষক ণ
েকয। এটি দুআ াজায চেকরাচভটায দূকয অঘাত ানকত ক্ষ্ভ। এয থষ করা- এে
াজায চেকরাচভটায দূকয থাো আযাআকরয অতায ভকধয যককছ। আযান এয অকগ
াাফ-১  াাফ-২ নাকভয স্বল্পাল্লায দু'টি কক্ষ্ণাকস্ত্রয যীক্ষ্া চারা। এ দুকটা
মথাক্রকভ চতন'  াঁচ' চেকরাচভটায দূকয অঘাত ানকত ক্ষ্ভ চছর। এচদকে পাষ
ফাতষ া ংস্থা জাচনককছ, আযান কদকয চফচবন্ন ঞ্চর কথকে েকে ডজন স্বল্প, ভধয 

দূযাল্লায কক্ষ্ণাকস্ত্রয যীক্ষ্া চাচরককছ। আযাকনয কযবরুযনাযী গাডষফাচনীয কডুটি
েভািায কাকআন ারাচভয ঈিৃ চত চদক পাষ ফাতষ া ংস্থা ফরা ককছ, এ ভড়ায রক্ষ্য
আযাকনয চফযুকি যূঢ় বালা েথা ফকর তাকদয ক অচযকণয জফাকফআ এ ভড়া।
কিচকডন্ট চককফ িথভ চফকদ পকয কৌচদ কগকরন ভুযচ
চভকযয নফচনফষাচচত কিচকডন্ট কভাাম্মদ ভুযচ যােিধান চককফ িথভ যােী পকয
কৌচদ অযফ েকযকছন। যােী ফাতষ া ংস্থা চভনা কৌচদ যােদূত অকভদ োত্তাকনয ঈিৃ চত
চদক জানা, কৌচদ ফাদা অফদুল্লা দু'কদকয ভধযোয ম্পেষ কজাযদাকযয রকক্ষ্য
কিচকডন্ট ভুযচকে কৌচদ অযফ পকযয অভন্ত্রণ জাচনককছন। ' কিচকডন্ট চনফষাচচত
ায য এটাআ তায িথভ চফকদ পয। ভুচরভ ব্রাদাুকডয দয ভুযচ চভকযয
িথভ কফাভচযে কিচকডন্ট। কাচন কভাফাযকেয অভকর চভকযয াকথ কৌচদ অযকফয
চনচফড় ম্পেষ চছর।
স্ত্র চফযচতকত ম্মত দুআ ুদান
ুদান দচক্ষ্ণ ুদান তাকদয চফকযাধূণষ কতর ভৃি ীভান্ত এরাো স্ত্রচফযচতয িচতে“চত
চদককছ। ফয িেৃ ত কোন চু চক্তকত ঈনীত কত ক্ষ্ভ চন ফকর জাচনককছন দুকক্ষ্য
েভষেতষ াযা। দচক্ষ্ণ ুদাকনয স্বাধীনতায এে ফছয ূচতষ য অকগ আচথচায যাজধানীকত
নুচষ্ঠত কল দপা অকরাচনা তাযা িচতে“চত কদন। ুদাকনয িচতযক্ষ্া ভন্ত্রী অফদুয
যচভ কাকন ফকরন, অভযা চফকযাধ চনযকন েখনআ চক্ত িকাগ না েযকত এফং বফচযতা
ফে েযকত এেভত কচছ। তাছাড়া দু'ক্ষ্ যাজননচতে চদচ্ছা কজাযদাকয ম্মত
ককছ। অচিোন আঈচনকনয ভধযস্থতা াচন্ত অকরাচনা অফায ুযু েকযকছ দুকদ।
গত প্তাক কোন চু চক্ত ছাড়াআ তা ভুরতচফ ক চগকচছর। দচক্ষ্ণ ুদাকনয স্বাধীনতা
ঈৎসরের য ফুধফায কথকে তা অফায চরকফ ফকর অা েযা মাকচ্ছ।
অগাচভ ংচফধান কফ তবাগ আরাভী এচদকে ুদাকনয কিচকডন্ট ভয াান অর ফচয
ফকরকছন, ুদাকনয অগাচভ ংচফধান কফ তবাগ আরাভী মা িচতকফী নযানয কদকয
জনয দৃিান্ত ৃচি েযকফ। যাজধানী খাতুষ কভ আরাভী ুপী কনতাকদয ঈকেকয কদা বালকণ
চতচন এেথা ফকরকছন। চতচন ফকরন, অচভ ভুচরভকদয ফরকত চাআ অনাকদয চধোয
আরাচভ যীা ছাড়া নয কোথা ংযচক্ষ্ত কনআ। কেননা এটিআ আনাপ চবচত্তে। '
ংগ্রক:অভদ যাচপদ পাযান

অনায চজজ্ঞাা
জফাফ চদকচ্ছন - ভারানা ভুাম্মদ তাজুর আরাভ
ভাভুন, কৌদী অযফ
িশ্ন-০১. ঘকয এোেী নাভাম ড়কর পযজ নাভাকম চে চনঃকব্দ ূযা চেযাত ড়া মাকফ?
ঈত্তয: এোেী নাভাম ড়কর ভাগচযফ, এা এফং পজয নাভাকম িথভ ২ যাোত ূযা
চেযঅত চনঃকব্দ ড়া মাকফ। তকফ অাজ চদক ড়াআ ঈত্তভ। অয এোচধে ভুচল্ল
এে ংকগ ারাত অদা েযকর ঐ ের ারাকত আভাভকে স্বকব্দআ ূযা-চেযঅত ড়কত
কফ। এ চফলক চবন্নভত যককছ। থষাৎ চনঃকব্দ ড়া মাকফ না ফকর এেটি ভত
অকছ।
নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-০২. ারাতু র াজত চে ুধু যাকতআ ড়কত  নাচে চদকন ড়া মাকফ?
ঈত্তয: ারাতু র াজত ফা িকাজন ূযকণয জনয নাভাম কড় অল্লায াাময িাথষনা যাকত
এফং চদকন ফ ভ েযা মা।
কভাঃ অফুর োরাভ, াচন্তনগয, ঢাো
িশ্ন-০৩. অভযা কম ১১ তরা এাটষ কভন্ট চফচিং এ থাচে এখাকন নাভামঘয অকছ। ফাায
দূকযয ভচজকদ চগক নাভাম চড় এাটষ কভকন্টয নাভাজঘকযয চযফকতষ । একত কোন
ুচফধা কনআ কতা? ফৃচিফাদর কর এখাকন চড়।
ঈত্তয: একত কোন ুচফধা কনআ ফযং অচন চধে াফ াকফন আনাঅল্লা। ভচজকদ
চগক ফড় জাভাাকত ারাত অদা েযায াফ কনে কফচ। তকফ এাটষ কভকন্টয েকর
চভকর কম নাভাম ঘয েকযকছন এফং চনচভত অজান নাভাম কচ্ছ কটি বার ঈকদযাগ।
তাকদয াকথ ুম্পেষ  কমাচগতা ফজা যাখকত কফ।
নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-০৪. জচভ েট (ফেে) কনা জাকজ অকছ চে না? টাো চযকাধ না েযা মষন্ত পর
কবাগ েযায কতষ ।
ঈত্তয : েট জচভ ফরকত অচন ফেচে জচভয েথা ফরকছন। পর কবাগ েযা এফং ম্পূণষ
টাো কপযত কনা জাকজ কনআ। এট স্পিত: ুদ। ুদ অল্লা াযাভ েকযকছন। ূযা

ফাোযা, ূযা-২, অাত- ২৭৫। পকরয দাভ চাফ েকয ভূর িদত্ত টাো কথকে ঐ ং
ফাদ চদক ফােী টাো কপযত চনকত কোন কদাল কনআ। ফেচে যাখা ভাকন টাোয জাভানত
যাখা। ঈেৃ ত ায ঈকেকয ন ফযং ারাত চককফ মা টাো কদা র তা
চচেঈচযটিয ঈকেকয ফেে যাখা। এবাকফ ধায-ারাত কদা তযন্ত াকফয োজ।
এভনচে দান-খযাত েযায কচক কফচ।
নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-০৫. জার াটিষচপকেট কদচখক (িাআকবট কোম্পানীকত) চাকুযী চনকর ঐ চাকুযী কথকে িাপ্ত
কফতন চে ারার কফ? যফতীকত ভাচরেকে জাচনক ক্ষ্ভা চনকর চে অল্লা ভাপ েযকফন?
ঈত্তয: জার াটিষচপকেট কদচখক চাকুযী কনা এেটি িতাযণা। যাূরল্লু া াল্লাল্লাু অরাআক
াাল্লাভ ফকরন, কম অভাকদয াকথ িতাযণা েকয ক অভাকদয ন্তবুষ ক্ত ন- আভাভ ভুচরভ
াদীটি ফণষনা েকযকছ, অফু ু যাআযা (যাঃ) াদীকয ফণষনাোযী। তকফ চাকুযীকত কম কফতন
কনা কচ্ছ কটি াযাভ কফনা। মচদ ূকদয চাকুযী না  এফং াযাভ কণযয কফচাকেনায
িচতষ্ঠাকন চাকুযী না ক থাকে এফং চাকুযীকত কোন দুনীচত েযা না । যফতীকত
ভাচরেকে জাচনক ক্ষ্ভা চনকর অল্লা ভাপ েযকফন অা েযা মা। অল্লা বার জাকনন।
নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-০৬. ফতষ ভাকন কম আরাচভে আিুযকযি কোম্পানীয েথা কানা মা এগুকরা চে ুদ ভুক্ত?
ঈত্তয: পাযআি এফং িাআভ আরাচভে রাআপ আিুযকযি েচত রাআপ এফং কজনাকযর
আিুযকযি কোম্পানী মা যীা এডবাআজাযী কফাকডষয চনকদষ না নুমাী চযচাচরত কগুকরাকত
ম্পৃক্ত া কমকত াকয।
কো, মাত্রাফাড়ী, ঢাো
িশ্ন-০৭. কফকচত কজয ফআটি চে ুি?
ঈত্তয: কফকচত কজয ফআটি ভারানা অযাপ অরী থানবী (য.) যচচত এেটি ফুর
চযচচত আরাভী ুস্তে। ানাপী ভামাফ নুযকণ যচচত। এ ুস্তকেয কমফ চফল ী
াদীকয াকথ ঙ্গচতূণষ কটা চনচদ্বষধা ভানা মাকফ। কম ফ চফল চফতচেষ ত ক ফ চফলক
কোযঅন এফং ী াদীকয ভত গ্রণ েযকত কফ। কফকচত কজয  ের আরাভী
গ্রকেয কক্ষ্কত্র এ নীচত নুযণ েযা ঈচচত।

িশ্ন-০৮. অভায নাভাকজয জাগায াভকন কড্রচং কটচফর অকছ। তাকত অনা অকছ। ঐ
অনা াভকন েকয নাভাম ড়কর চে নাভাম কফ? অচভ মচদ অনায চদকে না তাচেক
নাভাম চড় নাভাম কফ কতা?
ঈত্তয: অনায ফচণষত অনা াভকন েকয ারাত অদাক কোন ফাধা কনআ। এেটি োড়
টাচনক অনা অড়ার েকয চনকফন ারাত অদাকয ভ। নআকর ভনকমাগ চফচেতফায
অংো থাকে।
নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-০৯. অভায স্বাভীয চচচেৎসার জনয কনে টাোয িকাজন। চতচন অংোজনে
ফস্থা চচচেত্াধীন যককছন চংগাুকয। অভযা দচযদ্র নআ। জভাজচভ অকছ চফচক্র েযা
মাকচ্ছ না এত ল্প ভক। অত্মী-স্বজনগণ থষ াাময চদকচ্ছন। অভাকদয চনজস্ব থষ
এখন অয কনআ। াাময েযকত আচ্ছু েকদয কেঈ কেঈ চজকজ্ঞ েযকছন তাযা অভাকদযকে
মাোকতয থষ াাময চদকত াযকফন চেনা।
ঈত্তয : ফচণষত ফস্থা মাোত গ্রণ েযা মাকফ। যফচতষ কত ম্ভফ কর অনাযা তা কপযত
চদকত াযকফন থফা নয কোন ঈমুক্ত জাগা ঐ চযভাণ থষ দান েযকত াযকফন।
কটি েযাআ ঈত্তভ কফ। “অচন োভা অানাল্লাু আরাআো” থষাৎ তু চভ নযকদযকে
ঈোয কৌঁছা কমবাকফ অল্লা কতাভায িচত আহ্ান েকযকছন।
ভাুদ, ঢাো
িশ্ন-১০. অভায ফড় বাআ ভাকয ভাথা াত কযকখ েভ েকয ফকরকছন কম চতচন অভাকে
কভকয াাতাকর াঠাকফন। নআকর চতচন তায চু কছকরয ভযা ভুখ কদখকফন। এখন চতচন
চে েযকফন।
ঈত্তয: কোন না জাকজ োজ োযফায িচতজ্ঞা বংগ েযাআ জযুযী। েভ েযায োযকণ
তাকে েকভয োপপাযা চদকত কফ। োপপাযা কচ্ছ দজন চভচেনকে খাাকনা থফা
কাাে িদান। ম্ভফ না কর ৩টি কযাজা যাখা।
ীযজাদা ভাভুদরু াান, ফাড্ডা, ঢাো
িশ্ন-১১. ে. মাোত চাকফ গযীফ এেজকনয ক্ষ্ কথকে তায ঋণ কাধ েযা মাকফ চেনা এফং
তাকে জানাকত কফ চেনা?

ঈত্তয: ে. মাকে মাোত কদা কচ্ছ তাকে না জাচনক তায ঋণ কাধ েযায জনয মাোকতয
থষ ফযফায েযা মাকফ না। ঐ গযীফকেআ তা চদকত কফ। এফং কোন তষ ছাড়াআ চদকত
কফ। থষাৎ এভন েথা ফরা মাকফ না কম, অচন মচদ অনায ঋণ কাধ েকযন তাকর
অনাকে মাোত চদফ।
িশ্ন-১২. মাোকতয টাো আাচতভখানায গযীফকদয ভাকঝ ািাফী ক্র েকয ফন্টন েযা মাকফ
চেনা?
ঈত্তয: তাকদয কভৌচরে িকাজন ূযকণয জনয থষাৎ ন্ন, ফস্ত্র, ফাস্থান, চক্ষ্া, চনযাত্তায
জনয আাচতভ-চভেীনকদযকে নগদ থষ থফা িকাজনী াভগ্রী মাোকতয থষ চদক চেকন
কদা মাকফ। নগদ থষ িদান েযাআ ঈত্তভ। স্বকণষয মাোকতয কক্ষ্কত্র স্বণষ, পকরয মাোকতয
কক্ষ্কত্র পর কদা কমকত াকয। এফং তা চধেতয চনযাদ।
িশ্ন-১৩. মাোত গ্রণ েযায ভানদি চে?
ঈত্তয: মায ঈয মাোত পযজ ন চতচন মাোত াায কমাগয। তকফ কক্ষ্ােৃ ত কফী
গযীফকে গ্রাচধোয কদা ঈচচত।
িশ্ন-১৪. ঝগআ ফযাংে কথকে ঋণ গ্রণ িংকগ জানকত চাআ। থষাৎ এটা জাকম কফ
চেনা?
ঈত্তয: ঝগআ ফযাংে ুদ ভুক্ত চেনা? তা অভাকদয জানা কনআ। ুধভু াত্র যীাচবচত্তে
ফযাংকে করন কদন েযাআ বফধ।
িশ্ন-১৫. স্ত্রী ফাক ফীমষাত না কর চে কগার পযজ ?
ঈত্তয: চজ্ব যাঁ, ুযলু াংকগয গ্রবাগ িকফ েযকরআ কগার পযম ক মা।
িশ্ন-১৬. চযাদু াকরীন গ্রেটি চে চনবষ যকমাগয?
ঈত্তয : চজ্ব যাঁ, চযাদু াকরীন আভাভ নফফী (য.) েতৃষ ে যচচত চনবষ যকমাগয এেটি চফল
চবচত্তে এফং াদী ংগ্র গ্রে।

নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-১৭. চন্দুকদয অখড়া (ধভী াভাচজে িচতষ্ঠান) চাঁদা কদা মাকফ চে?
ঈত্তয: ভুচরভকে াাময েযা আরাকভ চনকলধ ন। তকফ তাকদয ধভী োকজ াাময
েযকর কটি বফধ ন।
িশ্ন-১৮. গাচড়কত অচভ কছকনয চকট ফা অচছ। অভায াক অভায স্বাভী ফক
অকছন। াভকনয চকট এেজন অÍ ী ফা। এভতাফস্থা অচভ চরন্ত গাচড়কত নাভাম
ড়কত াযফ চে? ঈকল্লখয গন্তকফয কৌঁছা মষন্ত নাভাকময ভ থােকফনা।
ঈত্তয : চরন্ত গাচড়কত এভতাফস্থা অচন ারাত অদা েযকত াযকফন। ারাত োমা
েযা মাকফ না।
চযাজ ভুিী, কফাারখারী, পচযদুয
িশ্ন-১৯. ফাচড়কত অগুন করকগ এে ফযচক্ত ম্পূণষ ুকড় কগকছ। এভনচে কোন ভাং ফচি
কনআ। ফচি অকছ ুধু েংোর। তায কগার-জানামা েযকত কফ চে?
ঈত্তয: কদকয খাঁচাটি কঝকড় ভুকছ চযষ্কায েযকত কফ ম্মাকনয াকথ এফং োপন চযক
জানামা েকয দাপন েযকত কফ। (এ িশ্নটিয জফাফ কটচরকপাকন ২৮ কপব্র“াযী ২০১২
তাচযখ কদা কচছর)
অকনাায, আভাভ, অফুধাফী
িশ্ন-২০. এখাকন কুনুকত নাকমরা ড়া । এয কক্ষ্ কোন দচরর অকছ চে?
ঈত্তয: চজ্ব যাঁ, ারাকতয কল যাোাকত যুকু কথকে ঈকঠ াত ভুনাজাকতয জনয িাচযত েকয
কুনুত ড়ায চফধান আরাকভ যককছ। চফকল েকয কম কোন িচতকূরতায ভুোকফরা
অল্লায াাময োভনা েযায এে ুন্না ভাথষে ঈত্তভ ো এআ কুনুকত নাচমরা। ফুখাযীভুচরভ ঈব াদী গ্রকে চনবষ যকমাগয ফণষনা এ চফলক াা মাকফ। ফযেভ ারাত
(জাচভঈারাত চেতাফ: আচতফায অর কুনুত) কুন্ত ধযাক এ ংক্রান্ত াদী যককছ।
অচে োভার, কৌচদ অযফ
িশ্ন-২১. কোন এে কভককে েভ েকয ফকরচছরাভ কম অচভ তাকে চফক েযফ। এখন চফচবন্ন
োযকণ অচভ তাকে চফক েযকত াযচছনা। এভতাফস্থা অভায চে েযা ঈচচত?

ঈত্তয: এভতাফস্থা েকভয োপপাযা চদকত কফ। েকভয োপপাযা কচ্ছ: দজন
চভচেন খাাকনা থফা তাকদযকে ফস্ত্র দান েযা একত ক্ষ্ভ কর ৩টি কযামা েযা, এআ
াকথ অভাকদয ভকন যাখা দযোয কম কোন কদাল ত্র“টি নযাকয জনয নুচূ না োকয
অল্লায চনেট ক্ষ্ভা িাথষনা েযা। তফা েযা খুফআ গুযত্বু ূণষ চফল। কোন ভানুকলয ে
নি ক থােকর তায চভভাংা েযা থফা ংচশ্লি ভানুকলয চনেট ক্ষ্ভা চাা জযুযী।
িশ্ন-২২. োঈকে বু কর থাোয জনয কোন কদাা অকছ চেনা?
ঈত্তয: নাোংচখত কোন চজচনকে ভন কথকে দূয েযায জনয অল্লায বকে ভকনয ভকধয
জাগা েকয চদকত কফ। যোকরয বাফ াচস্ত কথকে ফাঁচায অোক্সক্ষ্া অল্লায ন্তুচি
রাব েযায দভয ফানা জাগ্রত েযাআ ম্ভফত: এয এেভাত্র ঈা। কফচ আকস্তগপায
েযুন। তফা েযুন। অল্লায াাময চফযত চাআকত থাকুন। অল্লাু াচরঈত
তাচপে।
নাভ িোক চনচ্ছু ে, চট্টগ্রাভ
িশ্ন-২৩. ফযাংকেয কমাচগতা চনক গাচড় কেনা জাকজ কফ চেনা?
ঈত্তয: আরাভী ফাংচেং িচতয কমাচগতা চনক গাচড় কেনা জাকজ অকছ। ুদচবচত্তে
কোন ফযাংে এয কমাচগতা কনা মাকফনা। অল্লা ুদকে াযাভ েকযকছন ূযা ফাোযাূযা নং ২, অাত- ২৭৫
িশ্ন-২৪. চবা ১০ াজায টাো চদক চেকন কফচ দাকভ চফচক্র েযা মাকফ চেনা?
ঈত্তয : চবা কফচা-কেনা জাকম কনআ। এটি বফধ ো েযা  না। চবা কোন কফচাকেনায ণয ন।
যুা, চভযুয
িশ্ন-২৫. চন্দু করাে ভাযা কগকর এ ঈরকক্ষ্ অকাচজত কোন নুষ্ঠাকন মাা মাকফ চেনা?
ঈত্তয : ভুচরভকদয অকাচজত কোন নুষ্ঠাকন মাা চনচলি ন। নুষ্ঠাকন যীত
চফকযাধী কোন োজ কর আরাভী চযকফ যক্ষ্া না কর কতভন নুষ্ঠাকন মাা মাকফ না। ক
নুষ্ঠান ভুচরভ নাকভয করাকেযা অকাজন েযকর বফধ ন। ভৃত ফযচক্তকদয জনয কদাা
েযায কক্ষ্কত্র ুধু ভাত্র ইভানদায ফযচক্তয জনয কদাা েযা মাকফ।

নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-২৬. কভককদয ভাচে চরাোরীন চফক কত াযকফ চে?
ঈত্তয : ভাচে চরাোরীন কোন কভকয চফক কত কোন ফাধা কনআ। এভতাফস্থা চফত্র না
মা মষন্ত বদচে চভরন েযা মাকফ না।
ভুা: েচফয, চযাদ, কৌচদ অযফ
িশ্ন-২৭. অভায স্ত্রী এেটি কভক ন্তান িফ েযকত মাকচ্ছ আনাঅল্লা। িথভ কভকয নাভ
অনাকদয যাভষ নুমাী অভাতু ল্লা চফনকত েফীয যাখা ককছ। যফচতষ কভকয জনয
এেটি বার নাকভয যাভষ চাচচ্ছ।
ঈত্তয : অন্ন কভকয জনয ‘ভাযআাভ চফনকত েচফয' নাভটি চফকফচনা েযকত াকযন
আনাঅল্লা।
িশ্ন-২৮. অভায স্ত্রী গবষ ফতী। েখকনা েখকনা াভানয াচনয ভত স্রাফ কদখা কদ।
এভতাফস্থা চতচন নাভাম ড়কত াযকফন চে?
ঈত্তয : চজ যাঁ, চতচন ফযআ ারাত অদা েযকফন। ারাত চনচলি কেফর ভাত্র াকজ
(ভাচে) এফং কনপাকয কফরা। ন্তান িকফয কম স্রাফ ক থাকে তাকে কনপা ফরা ।
ভাচকেয কফষাচ্চ কভাদ ১০ চদন এফং ন্তান িকফাত্তয স্রাকফয কফষাচ্চ কভাদ ৪০ চদন।
ঈব কক্ষ্কত্রআ কভাদ ঈত্তীণষ কর স্রাফ ফে না কর কটি কযাগ ধযকত কফ। এফং ারাত
অদা ুযু েযা কফ। তকফ ১০ চদকনয ূকফষ ভাচে ফে কর পযম কগার েকয ারাত ুযু
েযকত কফ। কনপাকয কক্ষ্কত্র ৪০ চদকনয ূকফষ কম কোন ভ স্রাফ ফে কর পযম কগার
েকয মথাযীচত ারাত ুযু েযকত কফ।
ড: আযাত জাান, ঢাো
িশ্ন-২৯. অভায ভৃত কছকরয জনয অচভ দান খাযাত েযকর কটা তায অভরনাভা মাকফ
চেনা। কছকরটিয ফ চছর ২৭ ফৎসর। ক চছর ভানচে কযাগী। ক অÍতযা েকযচছর।
ঈত্তয : ভৃত ফযচক্তয কক্ষ্ জীচফতকদয দান খাযাকতয চফধান যীকত বফধ। ারার ম্পদ
চদক অল্লায ন্তুচিয ঈকেকয মথাস্থাকন দান েযকর েফুর কফ আনাঅল্লা। ভানচে
কযাগাক্রান্ত ফযচক্ত ভচস্তষ্ক চফেৃ চতজচনত োযকণ অÍতযা েযকর অÍতযায যাকধয দাক

দাী কফন না আনাঅল্লা। এভন ফযচক্তয ঈয ের দীনী দাচত্ব ারকনয চফধান
োমষেয থাকে না।
অফদুর ভাকরে, ভাচনেগি
িশ্ন-৩০. াক ভযা থাো অচভ দাঁচড়ক নাভাম অদা েযকত াচয না। এ ফস্থা
জুভ'ু ায নাভাকময চযফকতষ ফাা কমাকযয নাভাম ড়কত াযফ চেনা?
ঈত্তয : কোন কোন ভচজকদ কচাকয ফক ারাত অদাোযীকদয জনয কতা কোন এে াক
থফা কছকন স্থান েকয কদা । এভন ুকমাগ না থােকর অচন জুভ'ু ায চযফকতষ কমায
অদা েযকত াযকফন আনাঅল্লা।
াচর খান, ঢাো
িশ্ন-৩১. চভথযা েথা ফরকর নাচে ভুখ নাাে ক মা এফং ৪০ চদন কদাা েফুর  না,
েথাটি চে তয?
ঈত্তয: জ্বী না, েথাটি তয ন। চভথযা ফরায জনয চনচদষ ি গুনা চরখা কফ, এফং তায
াচস্ত যককছ। কেঈ ভাপ চাআকর অল্লা ভাপ েকয চদকফন। চেন্তু ভুখ নাাে া
আফাদত েফুর না ায েথা কুযঅন াদীক কনআ।
িশ্ন-৩২. কযামা, আপতায এফং মুয চে চনত েযকতআ কফ?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ চনত েযকতআ কফ। তকফ চনত ভুকখ ফরায িকাজন কনআ। ভকন ভকন
চনত থােকরআ চরকফ। অচন চে েযকছন কটা ভকন ভকন কালণ েযাআ চনত।
িশ্ন-৩৩. নাযীযা চে এক্বাভত চদকত াযকফন?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ, নাযীযা এক্বাভত চদকত াযকফ, তকফ কব্দ ন, চনঃকব্দ। আোভত নাযী
ুযলু ঈবকয জনয ভান।
াানা কফগভ, চভযুয, ঢাো
িশ্ন-৩৪. অভায যীকযয িচতটি জককন্ট ফযথা, দাঁচড়ক কফচক্ষ্ণ থােকত াচযনা। চেবাকফ
নাভাজ অদা েযফ?
ঈত্তয: অচন ফক নাভাজ অদা েযকত াযকফন। মচদ ফক না াকযন তাকর ুক
নাভাজ ড়কত াযকফন।

িশ্ন-৩৫. মচদ ৪ যাোত চফচি নাভাকজ বু রফতঃ ২ যাোত কড় ারাভ চপচযক কপচর
তাকর েযণী চে?
ঈত্তয: মচদ ৪ যাোত নাভাজ ড়কত চগক বু রফতঃ ২ যাোকত ারাভ চপচযক কপকরন
তাকর ারাভ চপযাকনায াকথ াকথআ কোন েথা ফরায ূকফষআ ভকন কড় তাকর অল্লাু
অেফায ফকর দাঁচড়ক কমকত কফ। ফাচে দুআ
যাোত কড় চনকত কফ এফং নাভাজ ককল াু াজদা েযকত কফ।
িশ্ন-৩৬. চাত নাভাজ েখন ড়কত ?
ঈত্তয: চাকতয নাভাজ োকর ূকমষয অকরা ঈত্তপ্ত ায কয ড়কত । কমাকযয
াক্ত অায ূফষ মষন্ত
ড়া মা।
িশ্ন-৩৭. নাাে ফস্থা কদাা েযা মাকফ চে?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ, নাাে ফস্থা কদাা েযা মাকফ।
িশ্ন-৩৮. স্বাভী ভাযা কগকর েতচদন কাে ারন ফা ঘকযয ভকধয থােকত ?
ঈত্তয: চফত্র কুযঅন ভজীকদ এ ফযাাকয ফরা ককছ কম, স্বাভীয ভৃতুযয য স্ত্রীকে ৪ ভা ১০
চদন কাে ারন েযকত কফ। চনযাত্তায বাফ না কর চনফামষ কোন িকাজন না কর
চনজ গৃক ফস্থান েযকত কফ, কফয া মাকফ না। াজকগাজ চফীন খুফআ াধাযণ োকড়
থােকত কফ।
কভাঃ আব্রাচভ
িশ্ন-৩৯. অক্বীোয কগাত চে েকরআ কখকত াযকফ?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ, অক্বীোয কগাত েকর কখকত াযকফ। এ ফযাাকয কোন চফচধচনকলধ কনআ।
িশ্ন-৪০. ভচরাযা চে জাভাাকত াচভর ক নাভাজ অদা েযকত াযকফন?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ, ভচরাযা জাভাাকত াচভর ক নাভাজ অদা েযকত াযকফন। একত কোন
ফাধা কনআ।

কাকরী খান, ঢাো
িশ্ন-৪১. অভায স্বাভী যোযী চাকুযী যত ফস্থা আকচ্ছ কালণ েযকতন ফয গ্রকণয
কয কজ্জ মাকফন। তায অকগআ চতচন ভাযা মান। এখন েযণী েী?
ঈত্তয: চনভ কচ্ছ জীচফত ফস্থা মচদ কেঈ চত েকয তায জ্জ েযাকনায জনয তাকরআ
কেফর ভৃত ফযচক্তয কযকখ মাা ম্পকদয এে তৃ তীাং চফচক্র েকয তাকত মচদ কজ্জয খযচ
 তাকর তায ভাধযকভ নযকে চদক ফদচর জ্জ েযাকত । তকফ অনায স্বাভীয কমকতু
আকচ্ছ চছকরা জ্জ েযায তাআ অচন ম্ভফ কর ূকফষ জ্জ েকযকছন এভন োঈকে চদক ফদচর
জ্জ েচযক চদকত াকযন। থফা অচন চনকজ তায কক্ষ্ জ্জ েযকত াকযন, মচদ চনকজয
জ্জ অকগ েকয থাকেন। নুযু অনায ফা অনায স্বাভীয কোন অতী  তায কক্ষ্
জ্জ েযকত াকযন।
নাভ িোক চনচ্ছু ে
িশ্ন-৪২. ভৃত ফযচক্তয কাি ভকটষ ভ েযাকনা চে জাকজ অকছ?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ, কািভকটষ ভ জাকজ অকছ। ঠিে চফচাকযয স্বাকথষ কোন চনকদষ াল ভানুল মাকত
াচস্ত কবাগ না েকয কআ োযকণ কািভকটষ ভ জাকজ অকছ।
িশ্ন-৪৩. যাস্তা কনে চবক্ষ্ুে কদখা মা েরকে চবক্ষ্া কদা ম্ভফ  না। তাকদয াকথ
চে অচযণ েযা ঈচচত?
ঈত্তয: চবক্ষ্া কদা ম্ভফ না কর কোভর েকে ফরকত কফ কয কদফ। কোনবাকফআ তাকদয
াকথ খাযা অচযণ েযা মাকফ না।
িশ্ন-৪৪. অছয  ভাগচযকফয ভাঝখাকন এফং পজয নাভাকজয কয কোন ুন্নত ড়া  না
কেন?
ঈত্তয : োযণ, যাূরল্লু া া. এ াক্তদ্বক ুন্নত ড়কত চনকলধ েযকছন।
োঈায, ঢাো
িশ্ন-৪৫. ফাা এোেী পযজ নাভাকজয ূকফষ চে এক্বাভত চদকত কফ?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ চদকত কফ। এক্বাভত কদা ফষাফস্থাআ ুন্নত।
িশ্ন-৪৬. নাভাজ ককল কদাা না েকয কয কদাা েযকর চে েফুর কফ?

ঈত্তয: জ্বী যাঁ, ফযআ েফুর কফ। ুকযা নাভাজআ কচ্ছ কদাা। নাভাজ ককল কদাা েযকত
কফ এভন কোন েথা কুযঅন াদীক কনআ।
িশ্ন-৪৭. কদাা েযায জনয াত কতারা চে ফাধযতাভূরে?
ঈত্তয: জ্বী না, ফাধযতাভূরে ন। াত কতারাটা কদাা েযায জনয তষ ন।
িশ্ন-৪৮. মু ছাড়া চে কদাা েফুর কফ?
ঈত্তয: জ্বী যাঁ, েফুর কফ। কেফরভাত্র কদাা েযায জনয জু তষ ন।
িশ্ন-৪৯. ক্বছকযয কক্ষ্কত্র চে ুধু পযজ ড়কত কফ? নাচে ুন্নত ড়কত কফ?
ঈত্তয: ক্বছকযয কক্ষ্কত্র ুধু পযজ ড়কত কফ। ুধভু াত্র পজকযয ুন্নত এফং চফতকযয নাভাজ
ছাড়া নয ুন্নত ড়কত  না।
অরচব, াফনা
িশ্ন-৫০. তাযাফীয নাভাজ না ড়কর চে কযামায কোন ক্ষ্চত কফ?
ঈত্তয: জ্বী না, তাযাচফ না ড়কর কযামায কোন ক্ষ্চত কফ না। তকফ তাযাফীয নাভাকজয
াফ কথকে ফচঞ্চত কফন।
[ভারানা ভুাম্মদ তাজুর আরাভ চফচি আরাভী চচন্তাচফদ, গকফলে, করখে  টিচব
ফযচক্তত্ব। চতচন ভদীনা চফেচফদযারকয স্দাতে। ঢাোয এেটি ুচযচচত ভচজকদয
খচতফ। এ মষন্ত তাঁয ৩টি গ্রে িোচত ককছ। তাঁয িোচত িফকেয ংখযা িা
২'। চতচন চনচভত কটচরকপান  আ-কভআকর কদ-চফকদকয িশ্নোযীকদয আরাভ চফলে
চফচবন্ন িকশ্নয ঈত্তয চদক থাকেন। চতচন অযটিচবয ধভী নুষ্ঠাকন চনচভত ংগ্রণ
েযকছন। চজজ্ঞাায চরচত ংখযা কথকে চতচন অনায চজজ্ঞাা চফবাকগ িকশ্নয জফাফ
কদকফন। চতচন এেআাকথ চত্রোটিয ম্পাদকেয দাচত্ব ারন েযকফন। ]
এআ চফবাকগ অচন িশ্ন াঠাকত াকযন
িশ্ন াঠাফায ঠিোনা : ভাচে চজজ্ঞাা, ফাড়ী নং-১৫, কানাযগাঁ জনথ, কক্টয-৭,
ঈত্তযা ভকডর টাঈন, ঢাো-১২৩০

অনায স্বাস্থয - যভমাকনয খাদযাবযা
ডা: কভা: কভাাকজ্জভ কাকন
ভুরভানকদয জনয যভমাকনয এেভা কযাজা যাখা পযজ। ূকমষাদ কথকে ূমাষ স্ত মষন্ত ের
িোয ানাায  স্ত্রীফা কথকে দূকয থাোআ কযাজা। এটা কযাজায াধাযণ চযচ ভাত্র।
তকফ চাভ তথা কযাজায থষ অয ফযাে। কযাজাকে অভযা চফচবন্ন বাকগ বাগ েযকত
াচয। কমভনএে: কদকয কযাজা, দুআ. ভকনয কযাজা, চতন. ঞ্চআচন্দ্রকয কযাজা।
এে : কদকয কযাজা : কদকয কযাজা ফরকত ভূরত ূমষ ঈদ কথকে ূমাষ স্ত মষন্ত ের িোয
ানাায কথকে চফযত থাোআ কদকয কযাজা। এে অল্লায চনকদষ  ভানা কদকে ঈমুক্ত েকয
কতারা।
দুআ : ভকনয কযাজা : ভকনয কযাজা ফরকত ফুঝা ভনকে ুত-চফত্র যাখা, ভকনয ংচেষ তা দূয
েযা, ভনকে ের িোয ীনভনযতা কথকে ভুক্ত েযা, এে অল্লায চনকদষ  ভানা ভনকে
িস্তুত েযা।
চতন. ঞ্চআচন্দ্রকয কযাজা : ঞ্চআচন্দ্রকয কযাজা ারন েযকত না াযকর, কযাজায ভূর চক্ষ্াআ
চফপকর মাকফ। কচাকখ এভন চেছু কদখা মাকফ না মা অল্লাহ্ কদখকত চনকলধ েকযকছন। াকত
এভন চেছু েযা মাকফ না মা অল্লাহ্ েযকত চনকলধ েকযকছন। া-কে এভন বাকফ চযচাচরত
েযা মাকফ না কম বাকফ অল্লা যািুর অরাচভন চরকত চনকলধ েকযকছন।
কদকয কযাজা ারকন অাকযয িকাজন। চেন্তু কদ ঠিে না থােকর ভন, আচন্দ্র চেছু আ ঠিে
থােকফ না। তাআ যভমাকনয খাদযবযা ম্পকেষ অভাকদয কচতন কত কফ। যভমাকনয
খাফায ফরকত অভযা ফুচঝ আপতাযী  াাযী। তায যভমাকনয চেচু খাফায কফী খাফায
কচিা েযকত কফ, তদ্রু চেচু খাফায েভ কখকত কফ।
মা কফী কখকত কফ:
১. তযর খাফায, ২. জাচয খাফায, ৩. কতর-ভরা েভ খাফায, ৪. েভ ঝার মুক্ত
খাফায, ৫. টাটো খাফায,

মা েভ কখকত কফ: ১. গুযু াে খাফায, ২. কফী কতর-ভরা মুক্ত খাফায, ৩. কফী ক্ত
খাফায, ৪. টে জাতী খাফায, ৫. কফী চচফষ জাতী খাফায
যভজাকনয খাাটাকে অভযা দু'টি িধান খাফাকয বাগ েকয থাচে। কমভন:
আপতাযী : তাড়াতাচড় আপতায েযা ুন্নত। াযাচদন কট খাচর থাকে, ফরকত কগকর
চযােতন্ত্র বু ক্ত ফস্থা চফোকভ থাকে। চফোভ কথকে চযােতন্ত্র যূ মন্ত্রটাকে চর
েযকত কর ুযকু তআ ারো খাফায কমভন ানী জাতী খাফায চদক ুযু েযা ঈত্তভ।
অভাকদয যীকযয ভূর খাদয ঈাদানআ র গ্লুকোজ। মা চক্সকজকনয ংস্পকষ িদা ক
চক্ত বতচয েকয। এআ জনয যাূর (া:) এয  ঈকদ র আপতাযীকত িথভ গ্রণ কমাগয
ঈাদান র কখজুয থফা াচন। চেন্তু অভাকদয ভাকজ কছারা, চাজু, ছ, কফগুনী,
াচরভ, ফড় অকর কারা, চফযানী আতযাচদ ফ খাফায চদক আপতাযীয অয জভাকনা
। মা ককট চগক ুযু ক চফকদ্রা। ুযু  এচচডটি, ডাআচযা, কট জ্বারা, গযা
া নানা ঈগষ। যভমাকন ফদজভ  না এভন ঘটনা খুফআ েভ কানা মা।
এয য অকছ াকট-ফাজাকয আপতাযীয পযা ফাকনা। এআ ফ আপতাযী বতযীকত
চযকফকন কোন যেভ স্বাস্থয চফচধ কভকন চরা  না। মত ফ স্বাস্থযেয খাফায কমখাকনকখাকন আপতাযী চককফ চফক্র েযা । এগুকরা চযায েযায কচিা েযকত কফ। মচদ
াভথষ না থাকে তা কর ুধু াচন চদক আপতায েকয ভাগচযকফয নাভাজাকন্ত যাকতয খাফাযটাআ
ককয কনকফন। তফু স্বাস্থযেয খাফায গ্রণ েযা কথকে চফযত থাকুন।
াাযী : আপতাযীয যআ কযাজাদাযীকয জনয চদ্বতী অেলষণ র াযী। চনচদষ ি ভকয
ভাকঝ কদযীকত াকযী খাা ুন্নত। কনকে াযী কখকত চাননা তা স্বাস্থযম্মত ন।
োযণ, একত েকয চদকনয কফরা যীকয গ্লকোকজয বাফ কদখা চদকত াকয। অয গ্লাকোকজয
বাফ কর অনায কক্ষ্ কযাজা যাখা েিেয ক ড়কফ। ডাকফটিকয কযাগী কর াআকা
গ্লাআকচভা ক কযাজা তযাগ েযা কত াকয।
াাযীয খাফাকয অভাকদয চতঝার, চত ক্ত, গুযু াে খাফায কমভন চফযানী, চখচু ড়ী
আতযাচদ ফজষ ন েযকত কফ। কোন কোন ঞ্চকরয করাকেযা কল যাকত নাচযকের গুড় চদক
বাত কখক থাকেন। কল যাকত নাচযকের খাায বযা তযাগ েযকত াযকর বার ।
নাচযকের কফ ক্ত খাফায। একত িচু য এচড  গযা ায ম্ভাফনা থাকে। এয পকর
াযাচদন কযাজা কযকখ েি া। কতু ে নাচযকের কফকনয বযা েি ফাচড়ক চদর।

অফায কনকে কল যাকত কক  এে গ্লা দুধ কখক কযাজা যাখায কচিা েকযন। এটা ঠিে
না। দুধ িচু য চযভাকণ গযা  এচড েকয। খাচর-ককট কখকর এয ভাত্রা কফকড় মা।
োকজআ খাচর ককট ুধু দুধ কখক কযাজা যাখায কচিা েযা বার বযা ন। তা কর
াাযীয খাদযাবযা চে কফ? কেন, েথা ফকর ভাকছ বাকত ফাঙ্গারী। তাআ মকথি।
জাচয ফাঙ্গারী খাফাযআ াাযীয জনয মকথি।
অল্লা অভাকদয স্বাস্থয কচতনতায ভাধযকভ খাদযাবযা গকড় কযাজা যাখায কতৌচপে চদন।

