সmাদেকর িচ
িpয় পাঠক
আ সালামু আলাikম। িদন, মাস o বছেরর িহেসেব আমােদর আয়ু kেমi hাস পােc ।
aথর্া আমােদর কােজর সময় কেম আসেছ। িকn আমরা কী কাজ করিছ? মুসিলম িহেসেব
আমােদর িদন‐রািt িক কভােব কাটেছ? umত িহেসেব আমােদর জীবনযাপন রাসূল (স:)‐eর
জ◌ীবনযাপেনরসােথ কতটা িমলেছ? আমােদর নামাজ, আমােদর েরাজা ,আমােদর হj কতটা
জীবn , কতটা pাণবn ? eকােn ভাবেল িকংবা আt সমােলাচনায় মg হেল েয কােরা মেন
যিদ আমােদর সেচতন কের, কতর্ বয্পরায়ণ কের
ei p গুেলা
জাগেত পাের। eiসব p
eবং জবাবিদহীতার েচতনা জাgত কের মেন, তা হেল আমােদর জীবন কািkkত মােন সমৃd
হেত পাের। শুধু জীবন নয়, মানসমৃd জীবনi েতা আমােদর কাময্ ।
িpয় পাঠক, e মােস পৃিথবীর িবিভn েদশ েথেক লk লk মুসিলম নরনারী eকিtত হেবন
পিবt মkায় । uেdশয্ হj পালন। সাদা‐কােলা , a ল o ভাষা িনিবর্েশষ ে◌সব হাজী
eখােন eক আlাহর iবাদেত মg থাকেবন। হেj মুসিলম umাহ েয তালিবয়া ucারণ কেরন
তা িবেশষভােব লkয্ করার মত। তালিবয়ায় বলা হয়, “হািজর হেয়িছ েহ আlাহ ! েতামার
ডােক সাড়া িদেয় আিম হািজর হেয়িছ। আিম হািজর হেয় সাkয্ িদিc েতামার েকােনা শরীক
েনi, আিম হাজি◌র। িন য়i সমs pশংসা o েনয়ামত েতামারi eবং রাজto । েতামার
েকােনা শরীক েনi । ” িকn তালিবয়ায় আমরা যা ucারণ কির, বাsব জীবেন তার কতটা
aনুসরণ কির? হেjর গুরtু পূণর্ রুকন হেলা আরাফাত ময়দােন aবsান । েজাহেরর সময়
iমাম সােহব eখােন খু বা েদন । ei খুতবায় থােক মুসিলম umাহর জনয্ পথিনেদর্ িশকা ।
িকn ei পথিনেদর্ িশকা সmেকর্ আমরা েতমন সেচতন নi। eবারo বতর্ মান সময় eবং
িব পিরিsিতেক সামেন েরেখ েপশ করা হেব গুরtু পূণর্ খুতবা। িকn ei খুতবার মমর্ আমরা
কতটা uপলিb করেবা , কতটা চচর্ া করেবা েসটাi হেব েদখার িবষয়। পিরেশষে◌সবাiেক
জানাi ঈদুল আযহার আnিরক শুেভcা ।

kরআেনর আেলা
• েকারবািনর পশুর রk মাংস আlাহর কােছ েপঁৗেছনা, আlাহর কােছ েপঁৗেছ তাকoয়া বা
anেরর সিদcা , আlাহর সnি লােভর আকাkkা । ‐ সূরা হj , আয়াত‐37
• েহ ঈমানদারগণ! েতামরা রুk করেত থাক eবং েসজদা করেত থাক, িনজ রেবর iবাদত
করেত থাক আর েনক কাজ করেত থাক, আশা করা যায় েতামরা সফলতা লাভ করেব। ‐
সূরা হj , আয়াত‐77
• বেল িদন, আমার খঁািট ঈমানদার বাnােদরেক , েযন তারা নামােযর পাবnী কের eবং আিম
তােদরেক যা িকছু িদেয়িছ তা হেত েগাপেন o pকােশয্ বয্য় কের েসi িদন আসার পূেবর্
েযিদন না েকান kয় ‐িবkয় থাকেব, আর না েকান বnt
ু । ‐ সূরা iবরািহম,
আয়াত‐31

হাদীেসর বাণী
• আনাস (রা:) েথেক বিণর্ত । িতিন বেলন, রাসূলlু াহ (সা:) বেলেছন : “আlাহ aবশয্i
তার বাnার pিত e জনয্ সn
হন েয, েস েকান িকছু েখেয় তঁ ার pসংসা কের
aথবা েকা ন িকছু পান কের তঁ ার pশংসা কের। ”
‐ মুসিলম
• আবদুlাহ iবেন আমর (রা:) েথেক বিণর্ত । নবী কিরম (সা:) বেলন : মুসলমান েসi
বয্িk , যার মুেখর o হােতর aিন বা kিত েথেক aনয্ানয্ মুসলমান িনরাপদ থােক।
মুহািজর েসi বয্িk , েয আlাহর িনিষd িজিনস পিরতয্াগ কের। ‐ বুখারী o মুসিলম

• আবু হুরাiরা (রা:) েথেক বিণর্ত , রাসূলlু াহ (সা:) বেলেছন : “েদাযখেক েলাভনীয়
িজিনস িদেয় আড়াল কের রাখা হেয়েছ। আর জাnাতেক দু:খ‐কে র আড়ােল রাখা
হেয়েছ। ‐ বুখারী o মুসিলম

িpয় কিবতা
হেজর পঁাচিট pাথর্না
আসাদ িবন হািফজ
eক. চাiনা েকান জিমদারী
চাi না েকান জিমদারী‐ বািড় আলীশান
আlাহ তু িম আমায় eমন িরিজক কর দান।
কােরা কােছ েকানিদনo হাত না পাতেত হয়
aভাব েযন aনায়ােস করেত পাির জয়
েশাকরগুজার বাnা হেয় িদন কির গুজরান।
গরীব দুঃখী eতীম িশশু বৃdা eবং নারী
খািল হােত যায় না েযন েছেড় আমার বািড়
দীেনর পেথ সাধয্মত করেত পাির দান।
আমার যারা েপাষয্ eবং িশষয্ পিরজন
aনায়ােস িমেট েযন তােদর pেয়াজন
pশািnেত তারা েযন রয় েগা মহীয়ান।
দুi. e বুক ভের দাo
মাঠ েপিরেয় ঘাট েপিরেয় েপিরেয় েতপাnর
েpেমর টােন eলাম যখন ছু েট েতামার ঘর
বলেল তু িম আজ যা খুিশ আমার কােছ চাo
uজাড় কের ভের েদেবা েতামার সােধর নাo।
আমার মেন েpেমর তু ফান চাiেবা িক আর বেলা
েতামার েpেমর টােন আমার দয় টেলামেলা ।
চাiেত হেল েতামােক চাi‐ আপন কের নাo
েতামার েpেমর নজর aধম বাnাের আজ দাo।
আেশক আিম েতামার েpেমর তাi েযন পাi খুিঁ জ
e েpম েযন দুi জাহােন হয় েগা আমার প◌ু ◌ঁ।িজ
সাkী থাkক কাবার িগলাফ মাকাম ibাহীম
েতামার েpেমর টােন চাi েগা সীরাত মুsািকম ।
জীবন নদী বয় েযন েগা তু িম েযমন চাo
েতামার েpেমর aতু ল সুধায় e বুক ভের দাo।
িতন. চাi েগা মাগিফরাত
েতামার নবীর রoজা আlাহ ছুঁ েয়েছ e হাত
তার uিসলায় িদo েগা pভু আেখের নাজাত।
েদেখিছ e দুেচাখ ভের জাnাতু ল বাকী

uথেল uঠা আেবগ বেলা েকমেন েঢেক রািখ
তার uিসলায় দাo েগা আlাহ েবেহশিত আবহায়াত।
dীেনর জনয্ জীবন িদল কত শত pাণ
দঁ াত হািরেয় েতামার হাবীব হয়িন েপেরশান
েসi eকীেনর পরশ িদo আসেল আঁধার রাত।
পাপ কেরিছ ভু ল কেরিছ রাbলু আলামীন
জগত জােন ছািড়িন েতা কভু েতামার dীন
তার uিসলায় চাi েগা েখাদা েতামার মাগেফরাত।
চার. মাফ কের দাo
েতামার নবীর পেথর ধূেলা েমেখিছ e গায়
তার uিসলায় বাnা েতামার নাজাত েপেত চায়।
েতামার হাবীব আমার িpয়
েসi uিসলায় নাজাত িদo
তু িম যিদ না কেরা মাফ হেবা িনরূপায়।
জমজেমর ai পািন িদয়ে◌েগাসল কেরিছ
তার uিসলায় েতামার কােছ নাজাত েচেয়িছ ।
ছুঁ েয়িছ েয কাবার েগলাফ
েসi uিসলায় কর েগা মাফ
তু িম যিদ না কেরা মাফ েকাথায় যােবা হায়।
েতামার ঘেরর চারধাের েয তাoয়াফ কেরিছ
সাফা মারoয়া েবকারাের সাঈ কেরিছ
েহঁ েটিছ েয আরাফােত
মুজদািলফায় িছলাম রােত
মাফ কের দাo আমায় েখাদ ◌াতার েস uিসলায়।
পঁাচ. েতামার দয়ার kলিকনারা নাi
আমার িক আর সাধয্ িছল নবীর েদেশ যাi
েতামার নবীর আদরমাখা মািটর পরশ পাi।
েহ দয়াময় সবi েতামার শান
ধনয্ আিম েপেয় েতামার দান
তাiেতা আিম িদন‐রজনী েতামারi গান গাi।
নবীর পেথ িনেল যিদ রহমেত aপার
পােপর পেথ যাi না েযন e aভাগা আর
েসi kমতা শিkটু k েতামার কােছ চাi।
মরণ েযন হয়েগা েখাদা আঁকেড় নবীর পথ
জীবনটা ভর িঘের থাkক েতামার রহমত
জািন েখাদা েতামার দয়ার kলিকনারা নাi।

িচnাধারা

kরবানী: েpেমর মিহমায় ভাsর
েক. eম. শিফuল iসলাম
মানুষ সৃি র সােথ pভু েpম জিড়ত। মানুষ তার pরভু র দাসt o dা ‐ভিkপূণর্ জীবন
গড়েত থাকেব বdপিরকর , তত্পর । pভু েpেমর িনদশর্ন থাকেব তার pিতিট কােজ।
জীবেনর pিতিট শাখায়। েযসব কােজ pভু েpেমর িনদশর্ন ফু েট oেঠ না েস সব কাজ হয়
pাণহীন , শু । সুতরাং যিদ মানব জীবেনর pিতিট aধয্ােয় িন লুস প◌্ রভু েpেমর pকাশ
ঘেট তেবi েকবল জীবন হয় পূণমর্ য় । আল kরআনুল কারীেমর েঘাষণায় iি ত রেয়েছ েয,
মানুেষর কাজ হেব pভু র িনেবদেন। বলা হেc ‐ “আিম মানব আর িজন সmpদায়েক সৃি
কেরিছ আমার iবাদেতর জনয্ ”। ei েঘাষণা েথেক pতীয়মান হয়, েয দেয়র pিতিট বঁােক ei
েঘাষ ণার বাsবায়ন রেয়েছ েস দয় হল pভু িবচরেণর কানা।
মানুেষর আচরেণ কেমর্ বা iবাদেত যখন pভু েpেমর পিরপূণর্ বিহঃpকাশ ঘেট তখন তা েকবল
মািলেকর দরবাের গৃহীতi হয় না বরং েসi কেমর্ িনিহত েpেমর pিতিবm আসn মানুেষর মােঝ
িজiেয় রাখেত তেব পিরপূণর্ সংরkণ কেরন। যার pমােণ আেজা ঠঁায় দঁ ািড়েয় িনটল েসi
সাফা‐মারoয়া, িমনা আর বায়তু lাহ । ibািহম আর iসমাঈল আ. িপতা‐পুেt দু'জেন িমেল
pভু েpেম মg হেয় েসi কাজ কেরিছেলন, িন লুস েpেমর েসi কীিতর্ আগত জািতর জনয্
মহান মািলক তা আজo akn
েরেখেছন eমনিক িবদয্মান জািতর জনয্ তার িযয়ারত করা
ু
aপিরহাযর্ । তারi ধারাবািহকতায় pভু েpেম রত হেয় pাণ u সগর্
করাo eকটা েpম
িনেবদেনর মাধয্ম । যােক iসলািম পিরভাষায় kরবািন বেল।
kরবািনর aথর্ o iিতহাস
আিভধািনক িদক িদেয় েয বs কােরা ৈনকটয্ লােভর uপায় িহেসেব বয্ব ত হয় তােক
‘েকারব ◌ান' বলা হয়। শরীয়ােতর পিরভাষায় েকারবান ঐ জnেক বেল যােক আlাহ তায়ালার
ৈনকটয্ লােভর uেdেশ যেবহ করা হয়। iিতহাস পযর্ােলাচনা করেল েদখা যায় েয, পশু যেবহ
করার মাধয্েম kরবািন করার pথা মানব iিতহােসর শুরলু g েথেকi চেল আসেছ। পিবt

kরআেন s ভাষায় uেlখ আছে◌, হযরত আদম আ.‐eর দুi েছেল হািবল o কািবল যখন eকিট
িবষয় িনেয় িববােদ িলp হেয় পেড়িছল তখন েসi িববােদর িমমাংসার জনয্ মহান আlাহ তায়ালা
তােদরেক kরবানী করার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন। আর বেলিছেলন যার kরবািন কবুল হেব রায় তারi
দুmা
পেk যােব। হািবল েভড়া, দুmা , iতয্ািদ পশু পালন করত, েস eকিট u কৃ
kরবািন করল। কািবল কৃ িষকাজ করত েস িকছু শসয্ , গম iতয্ািদ kরবািনর জেনয্ েপশ করল।
aতপর িনয়মানুযায়ী আকাশ েথেক aিgিশখা aবতরণ কের হািবেলর kরবািনিট ভিsভূ ত কের
িদল। আর কািবেলর kরবািন েযমন িছল, েতমিন পেড় রiল। e aকৃ তকাযর্তা য় কািবেলর দুঃখ o
েkাভ েবেড় েগল । েস আÍসংবরণ করেত পারল না eবং pকােশ ভাiেক বেল িদল aবশয্i আিম
েতামােক হতয্া করব। হািবল তার েkােধর জoয়ােব েkাধ না েদিখেয় eকিট মািজর্ ত o
নীিতগত utর িদল। যােত িছল কািবেলর সহাভূ িত o শুেভcা , েস বলল, আlাহ তায়ালার
িনয়ম ei েয, িতিন েখাদা ভীরু পরেহজগােরর কমর্i gহণ কেরন। তু িম েখাদাভীিত আচরণ
করেল েতামার kরবািনo গৃহীত হত। তু িম তা করিন, তাi kরবািন pতয্াখয্াত হেয়েছ। eেত
আমার েদাষ িক?
যুেগ যুেগ kরবািন
kরবািনর iিতহাস বড় দীঘর্ । মানব সৃি র সূচনা েথেক ei kরবািনর pচলন । iিতহাস o
তাফিসেরর gnগুেলা
েথেক বুঝা যায় আদম আ. eর পুtdয় হািবল o কািবল থেক শুরু কের
হযরত ibািহম আ. পযর্n ei kরবািনর আমল জাির িছল। হযরত ibািহম আ. আlাহর
আেদশ পালনােথর্ sীয় পুt iসমাঈলেক kরবািন িদেত পূণর্ psিত িনেয়িছেলন। েসi েথেক
kরবািনর ফিজলত o গুরtু আেরা বৃিd পায়। eবং eিট আlাহ কতৃর্ ক eকিট sতnt
আমেল রূপ েনয় । জািতর িপতা হযরত ibািহম আ. েক aনুসরণ কের পরবত জামানার সকল
নবী‐রাসূল ei কাজ aবয্াহত রােখন। eমন িক জনাব রসূল কারীম সা. িনেজ িবদায় হেj eকশত
uট kরবািন কেরিছেলন। সােথ aসংখয্ সাহািবরা ei কােজ aংশ িনেয়িছেলন। হযরত যােয়দ
iবেন আরকাম রা. েথেক বিণর্ত , সাহাবারা রাসূল সা. েক িজjাসা কেরিছেলন েহ আlাহর রাসূল
সা.! ei েয আমরা পশু যেবহ কের kরবািন কির eর হািককত িক? utের িতিন বেলিছেলন eিট
হল েতামােদর আিদ িপতা হযরত ibািহম আ. eর সুnত । েসi েথেক আজo পযর্n সমg
িবে র মুসলমানরা ei kরবািনেক িন ার সােথ আদায় কের আসেছ। pিত বছর িজলহাj
মােসর দশ তািরেখর ei kরবািনর মেহা সব পিরলিkত হয়।

মানব সমােজ kরবািনর pভাব
িজলহj মােসর 10 তািরেখ আমােদর চতু পর্াশ লkয্ করেল আমরা বুঝেত পাির সমােজ ক◌ু রবািনর
গুরtু o pভাব কতটা েবিশ । েসিদন আমরা েদখেত পাi pিতিট মুসলমান িপতার মােঝ
ibািহমী েpম , ভিk আর যজবা। আর pিতিট পুেtর মােঝ iসমাঈলী ঈমানী দৃঢ়তা;
iসমাঈলী েচতনায় uিjিবত েসi kরবািন মানুেষরমােঝ eতটাi pভাব িবsার কেরেছ েয, পশু
কে◌ািট েকািট েpিমকেদর মােঝ িহেlাল বiেত থােক। eরi pভােব
u সগর্কারী
মানুষ রবেক নতু ন কের খুেঁ জ েফের । u সগর্
o তয্ােগর মিহমায় মানুষ িনেজেক pভু েpেম
িবিলন কের িদেত psত হেয় যায়। aিলেত গিলেত শুধু eকটাi দৃশয্ , তয্ােগর দৃশয্ ,
u সেগর্র
দৃশয্ । লাল খুেন রি ত ভk ‐েp িমকেদর রিkম দৃশয্ ।
বাsব জীবেন kরবািন
আlাহর হুkম ibািহম আ.‐eর েসi মহান kরবািন েথেক িশkা িনেয় তা আমােদর বাsবজীবেন
িফট করেত হেব। িনেজ েসi েpেমর মিহমায় ভাsর হেয় তয্ােগর জীবন গড়েত হেব। িনেজেক
psত করেত হেব pিতিট েখাদায়ী পরীkার সmেখ
ু । যুেগ যুেগ েখাদায়ী পরীkায়
utীণর্
হেয় আমােদর পূবসর্ রূ ীরা নজীরিবহীন দৃ াn
sাপন কেরেছন। আিmয়া ,
আuিলয়াগণ িবিভn ধরেনর kরবািনর iিতহাস খাড়া কেরেছন। আlাহর িবধান pিত া
করেত িগেয় িবিভn ক ‐েkশ , jালা ‐িনযর্াতন সহয্ কেরেছন। kফির o পরাশিkর
িবরুেd ঝঁ ািপেয় পেড় আমরণ লড়াi কেরেছন। আমােদরেকo তােদর েসi iিতহাস aধয্য়ন o
পযর্ােলাচনা কের kফরী িমlােতর সামেন জীবন kরবািন কের যুেd ..... শিkেত িনটল
থাকেত হেব। তেবi আমােদর জীবেন ibািহমী েসi kরবািনর পূণর্ বাsবায়ন ঘটেব।
সমাজ o রা ীয় জীবেন ক◌ু রবািন
আজেকর সমাজ o রা ীয় আচার আর জােহিল যুেগর সমাজ o রাে র আচােরর মােঝ kমশi
দূরt কেম আসেছ। েসিদেনর সমাজ িছল kসংsার , পাপাচার, aনয্ায় ‐aনাচার। আজেকর
সমাজo তা েথেক বয্িতkম নয়। kিkগত aৈনসলািমক সমাজ বয্বsা eখনকার সাধারণ
মানুেষর জীবন চলেন ব◌্ যহতসৃি করেছ। দুিনয়ার েকাথাo েনi ছাড় েদoয়ার মেনাভাব । েনi
েসৗজনয্তার sভাব । pিতিহংসার দাবানেল মানুষ jলেছ িদন‐রাত। aথর্ o েভাগ
িবলােসর েমাহ মানুষেক an কের তু েলেছ। aথচ kরবািন eমন eকিট িবষয় যােত রেয়েছ

utম চিরt , utম িনদশর্ন o সু ু সমাজ গঠেনর নীিতমালা o uপাদানবলী। kরবািন
িনছক আনু ািনকতার নাম নয়, eেত রেয়েছ aসংখয্ িশkণীয় o সংsারমূলক িবষয়। eেত
িনিহত রেয়েছ eকিট সু ু o আদশর্ সমাজ গঠেনর aসংখয্পথ িনেদর্ শ । হযরত হােজরা আ.
pােণর দুলাল দূরn দুবার্ র িকেশার iসমাঈলেক েচােখর সামেন িপপাসায় কাতর যায় যায়
o াগত pাণ েদেখ িতিন িনেজর জীবন বািজ েরেখ সুuc দুগমর্ পাহােড় ছুেট চেলিছেলন eক েফঁ াটা
পািনর জনয্ । আিশ বছর জীবেন আlাহ pদt েসi িpয় পুtেক মহান pভু র সnি র
লেkয্ হযরত ibািহম আ. িdধাহীন িচেt kরবান কের িদেতo psত হেলন। আমরা যিদ
হযরত হােজরা আ. eর মানব েpেমর েসi aিsরতা আর ibািহম আ. eর pভু েpেমর েসi
øি◌gতা েথেক িকি ত িশkা িনেয় aিত সামানয্ পিরমাণo মানব েpম o মানব েসবায় িনেজেক
ছাড় িদi তেবi eকিট সু ু সমাজ o আদশর্ রা গঠেন eর ভূ িমকা aেনক। আর তা বতর্ মান
সমাজ o রা গঠেন দািবদারo বেট।
kরবািনর দািব o েগােsর িবধান
aিstহীন মানব জািতেক আlাহ তায়ালা জিমেনর িনঘর্াত o eক েফঁ াটা নাপাক পািন dারা
সৃি কের েযi aনুgেহর িনদশর্ন কােয়ম কেরেছন তা মানব জািতর জনয্ েকবল আনেnর িবষয়
নয় বরং eটা তার aিsেtর pমাণ । সুতর◌া◌ং
তার aিsেtর িনমর্াতার জনয্ িনেজর খিবস
sভাবেক পদদিলত কের েসi মহান িনমর্াতার জনয্ eকিট জীব kরবািন eকাni দািব রােখ।
eটা হেব িনেজর পাশিবক নফেসর kরবািনর sরূপ । ei পশু kরবািন িদেয় েস েযন িনজ সtার
মােঝ িনিহত পশুেক kরবািন করল। aতeব kরবািনর দািব eকাn সুদঢ়ৃ o যুিk িনভর্ র ।
kরবািন েযমনভােব িনেজর পশুtেক দূর করার ভূ িমকা রােখ েতমিন তার েগাso িনরn ,
িববst , নg , aধর্নg o দুs মানবতার েসবায় রাখেত পাের eক িবেশষ aবদান। iসলাম
ব েনর নীিতমালা িনধর্ারণ কেরেছ। েসi িভিtেত kরবািনর েগােsর eক ভাগ গরীব
aসহােয়র জনয্ । যারা সারা বছর eক টু করা েগাs েখেত পােরনা। েসi েগাs সু ু ভােব
ব েনর মাধয্েম পুনরায় িফের আসেত পাের ভালবাসা, াতৃ tেবাধ
, মমtেবাধ , েসৗহাদর্ ,
সmpীিত , সntাসমুk
শািnময় সুখী সমাজ। কারণ তারা eকিদন হেলo েগাs িদেয়
দু'মুেঠা ভাত েখয়ে◌ভু েল েযেত পাের সারা বছেরর aসহনীয় দুেখর gানী ।
kরবািনর িদন o kরবািনর বs

ibািহমী সুnত ei মহান kরবািন েয েকান িদেন করেল চেল না বরং eর জনয্ রেয়েছ eকিট
সুিনিদর্
সময়, রেয়েছ kরবািন করার সময় মাt চার িদন। নহেরর িদন eবং তত্পরবত
তাশিরেকর িতন িদন। েকননা রাসূল সা. বেলেছন, “তাশিরেকর িদন kরবািনর িদন”। kরবািনর
িদন েযমন সুিনিদর্
েতমিন kরবািনর বso সুিনিদর্ । পূেবর্কার জামানায় ধান, গম o
জিমর ফসল dারা kরবািন করা েযত িকn eখন েকবল পশু ছাড়া aনয্ েকান বsdারা
kরবািন করা যােব না। তাo আবার সুিনিদর্
কেয়কিট পশুর মােঝ সীমাবd । uট, গরু, দুmা ,
মিহষ, েভড়া o বকির ছাড়া aনয্ েকান pাণী dারা kরবািন ৈবধ নয়। aতeব হঁ াস, মুরগী,
হিরণ, খরেগাস iতয্ািদ dারা kরবািন সিহh হেবনা।
ধনয্বাদ আেলম সমােজর ভূ িমকা
kরবািনর িদনগুেলােত দূষণমুk পিরেবশ দূরীকরেণ আেলম সমাজেক ধনয্বাদ । ঈেদর নামায
পেড় পাগিড় মাথায় খ র হােত েযভােব তঁ ারা মানব েসবায় bতর হয় তা eক নজীরিবহীন
দৃ াn । িবেন পয়সায় মানুেষর বািড় বািড় িগেয় তারা েয েখদমত আ াম েদয় তা সিতয্কােরi
pশংসার দািবদার। িনেজর জামা কাপড় রেk রি ত কের তারা েযভােব aেনয্য্র uপকার o
সাহােযয্ eিগেয় আেস তােত েকবল সাময্ ‐ৈমtীi pকাশ পায়না বরং uখoয়াত, iনসািনয়য্াত o
মানুষ মানুেষর জনয্ ei দৃশয্ ফু েট oেঠ। আমােদর মত kরবািন না জানা মানুেষর জনয্ যিদ তারা
সাহােযয্র হাত pসািরত না করত তেব হয়ত আমােদর ei কাজ আ াম িদেত েবগ েপতে◌হত।
পিরেশেষ তারা চামড়া সরবরাহ কের eমন eকিট ভূ িমকা রােখ যা দুষণমুk পিরেবেশ জরুির
পদেkপ বহন কের। তাi ধনয্বাদ তােদর ei িনঃশতর্ ভূ িমকােক।
kরবািনর আমল
uেlিখত আেলাচনার পর আমরা সংেkেপ েজেন িনেত পাির ঈেদর িদেনর িকছু গুরtু পূণর্
আমল। kরআন, হািদস o সাহাবােয় েকরাম েথেক aিধক হাের েয আমলগুেলা দৃি েগাচর হয়
তা হল যথাkেম :
1.
িজলহj মােসর নয় তািরখ ফজর েথেক েতর তািরখ আসর পযর্n তাকিবর বলা।
2.
ঈেদর িদন ঈেদর সালােতর পর kরবািন করা।
3. পুরেু ষর জনয্ েগাসল করা o সুগিn মাখা। সুnর কাপড় পিরধান করা।
4.
সকাল েথেক িকছু না েখেয় বরং kরবািনর েগাs িদেয় খানা খাoয়া।
5.
সmব হেল ঈদগােহ েহঁ েট েহঁ েট যাoয়া।

6.
7.
8.
9.

ঈেদর নামাজ পড়া eবং খুতবায় aংশgহণ করা।
eক রাsা িদেয় যাoয়া o aনয্ রাsা িদেয় বািড় েফরা ।
ঈেদর িদন eেক aনয্েক শুেভcা িবিনময় করা।
iহা ছাড়া ঈদুল আজহ◌ার pথম দশ িদন খুবi ফিজলতপূণর্
িদনগুেলােত েবিশ েবিশ নফল iবাদেত মশগুল থাকা।

।

তাi যথাসmব েস

kরবািনর ফিজলত
kরবািনর aিধক গুরেু tর নয্ায় eর ফিজলতo সীমাহীন। kরবািনর ফিজলেতর কথা বণর্না
করেত িগেয় িpয় নবীজী সা. বেলন, “েয বয্িk পিবt দেয় সoয়ােবর আশায় kরবািন করেব
তার kরবািন তার eবং জাহাnােমর মােঝ eক pিতবnক হেয় যােব। aপর eক হািদেস
সাহাবােয় েকরাম রাসূল সা.‐েক ei kরবািনর ফিজলত সmেকর্ জানেত চাiেল িতিন বেলন, “pিত
পশেমর িবিনমেয় eকিট কের েনিক েদoয়া হেব। ” আেরকিট হািদেস আেছ, “kরবািনর পশুর রk
মািটেত পিতত হoয়ার পূেবর্i kরবািনকারী মহান আlাহর দরবাের িবেশষ মযর্াদার sান দখল
কের েনয় । ”
kরবািনর িশkা
kরবািন হেত হেব িনঃশতর্ । ভkণ o aহংকারমুk । থাকেব েকবল iখলাস o তাকoয়া।
হযরত ibািহম আ. o হযরত iসমাঈল আ. েযমন পির ার anর িনেয় মহান আlাহর হুkম
পালেন bতী হেয়িছেলন আমােদরেকo েতমিন হেত হেব। তখনi েকবল আমােদর কেমর্ বাsবায়ন
হেব আlাহর েসi কািলমােয়, “বেলা ! িন য় আমার সালাত, আমার kরবািন, আমার জীবন o
আমার মৃতুয্ আlাহর জনয্ , িযিন সকল সৃি র রব।

িনবn

kাবার পেথর েমহমান
জাফর আহমাদ
হj iসলােমর eকিট গুরtু পূণর্ েরাকন বা sm । আরবী ভাষায় হj শেbর aথর্
িযয়ারেতর সংকl করা। েযেহতু খানােয় কাবা িযয়ারত করার uেdেশয্ মুসলমানরা পৃিথবীর
চািরিদক হেত িনিদর্
েকেndর িদেক চেল আেস, তাi eর নাম হj রাখা হেয়েছ। িকn e
হেjর েপছেন eক সংgামী , িচত◌্ তাকষর্ক o িশkাpদ iিতহাস িনিহত রেয়েছ। যারা e িব
সেmলন েকেnd আlাহর েমহমান িহসােব হািজরা িদেত যােবন, তারা যিদ eকটু গভীর মনেযাগ
সহকাের েস iিতহাস aধয্য়ন কের েনন তেব হেjর pকৃ ত িশkা o কলয্াণ লাভ করা সহজ
হেব।
হj eেলi আমােদর দয়পেট েভেস oেঠ িশরেকর মুেলাত্পাঠনকারী মুসিলম িমlােতর
aিবসংবািদত সংgামী েনতা o িপতা হযরত iবরািহম আঃ eর কথা। িযিন মহান সৃি কতর্ া o
pভু র সnােন চnd , সূযর্ , gহ o নktেক বয্থর্ pভু েভেব েভেব aবেশেষ সেতয্র
আেলার সnান েপেলন eবং uদাt কেn েঘাষণা করেলন: “েতাম রা যােদরেক আlাহর
শরীক বেল মেন কর তােদর সে আমার েকান সmকর্ নাi। ” িতিন আেরা বলেলন ”আিম
সব িদক হেত মুখ িফিরেয় িবেশষভােব েকবল েসi মহান সtােকi iবাদাত‐বেnগীর জনয্
িনিদর্
করলাম, িযিন সমs আকাশ o পৃিথবী সৃি কেরেছন eবং আিম মুশিরকেদর মেধয্
শািমল নহি◌। ”
e পুণার্
মানুষিট েযৗবেনর শুরেু তi যখন আlাহেক িচনেত পারেলন তখন আlাহ রাbলু
আলামীন তােক বলেলনঃ iসলাম gহণ কর‐েscায় আtসমপর্ন কর, আমার দাসt sীকার
কর। িতিন utের পিরsার ভাষায় বলেলন: আিম iসলাম কবুল করলাম, আিম সারা জাহােনর
pভু র uেd েয িনেজেক u সগর্
করলাম, িনেজেক তার িনকট েসাপদর্ করলাম। িতিন
রাbলু আলামীেনর জনয্ শত শত বছেরর ৈপতৃ ক ধমর্ eবং eর যাবতীয় আচার aনু ান o
আকীদা িব াস পিরতয্াগ করেলন। aথচ ৈপতৃ ক মিnেরর েপৗরিহেতয্র মহাসmািনত গিদ

তার জনয্ aেপkা করিছল। েয গিদিটেত বসেল িতিন aনায়ােসi জািতর েনতা বেন েযেতন ।
চারিদক েথেক নযর‐িনয়ায eেস জড় হত eবং জনগণ ভিk ‐ dা ভের মাথা নত o হাত েজাড়
কের বসত। সাধারণ মানুষ হেত বাদশাহ পযর্n সকলেক আjানুবত েগালাম বািনেয় িনেত
পারেতন। িকn e িবরাট sােথর্র uপর পদাঘাত কের সেতয্র জনয্ দুিনয়া েজাড়া িবপেদর
গেভর্ ঝািপেয় পড়েত psত হেলন। রাত‐িদন িতিন েকবল eকিট িচnা করেতন, দুিনয়ার
মানুষেক aসংখয্ রেবর েগালামীর নাগপাশ হেত মুk কের িকভােব eক আlাহর বাnায়
পিরণত করা যায়। aেনকগুেলা ক ন পরীkায় পাশ করার পর চু ড়াn o েশষ ক ন পরীkা
aবিশ রেয় িগেয়িছল েয পরীkায় utীণর্
না হoয়া পযর্n হযরত iবরািহম আঃ সবিকছু
aেপkা রাbলু আলামীনেকi েবশী ভালবােসন িকনা, তার ফয়সালা হেত পারত না। তাi বৃd
বয়েস eেকবাের িনরাশ হেয় যাoয়ার পর তার সnান লাভ হেয়িছল েস িpয় সnানেক আlাহর
uেdেশয্ kরবানী করেত পােরন িক না তারi পরীkা েনয়া হেলা । পরীkায় িতিন utীণর্
হেলন। তখন চূ ড়াnরূেপ েঘাষণা করা হেলা েয, eখন তু িম pকৃ ত মুসিলম হoয়ার দাবীেক
সতয্ বেল pমাণ কেরছ। ekেণ েতামােক সারা পৃিথবীর iমাম বা েনতা বানােনা যায়। আল
েকারআেনর িনেmাk
আয়ােত e কথাi বলা হেয়েছ: “eবং যখন iবরাহীমেক তার রব কেয়কিট
বয্াপাের পরীkা করেলন eবং েস সব পরীkায় কভােব utীণর্
হেলন তখন তােক জািনেয়
েদয়া হেলা েয, আিম েতামােক সমg মানুেষর iমাম বা েনতা িনযুk করিছ। িতিন বলেলন,
আমার বংশধরেদর সmেকর্ িক হুkম? আlাহ তায়ালা বলেলন যােলমেদর জনয্ আমার oয়াদা
pেযাজয্ নয়। ” (সুরা বাকারা‐124)
eভােব হযরত iবরািহম আঃ েক দুিনয়ার েনতৃ t দান করা হল eবং িব বয্াপী iসলাম বা
মুসলমানেদর িচরsায়ী আদিশর্ক েনতা িনযুk করা হল। েজয্ পুt হযরত iসমাiল আঃ েক
সােথ িনেয় িতিন িহযােযর মkা নগরীেক েকnd কের আরেবর েকােণ েকােণ iসলােমর িশkােক
িবsার সাধন করেলন। আর িপতা পুt িমেল iসলামী আেnালেনর িব িবখয্াত েকnd
খানােয় কাবা pিত া কেরন। আlাহ তায়ালা িনেজi e েকnd িনিদর্
কের েদন । খানােয়
কাবা সাধারণ মসিজেদর নয্ায় িনছক iবাদােতর sান নয়, pথম িদন হেতi eটা dী ন iসলােমর
িব বয্াপী আেnালেনর pচার েকndরুেপ িনধর্ািরত হেয়িছল। e কাবা িনমর্ােণর মুল
uেdশয্ িছল েয, পৃিথবীর দুরবত a লসমুহ হেত eক আlাহর pিত িব াসী সকল মানুষ
eখােন eেস িমিলত হেব eবং সংঘবdভােব eক আlাহর iবাদাত করেব, আবার eখান েথেক

iসলােমর িবpবী পয়গাম িনেয় িনজ িনজ eলাকায় িফের িগেয় তা বাsবায়েন সেচ
মুসিলেমর e সেmলেনরi নাম হj ।

হেব। িব

e ঘেরর লkয্ uেdশয্ সmেকর্ হযরত iবরাহীম আঃ eর েদাoয়া শুননু : আল েকারআেন
আlাহ বলেছন “eবং sরণ কর, যখন iবরািহম েদায়া কেরিছেলন ◌ঃেহ আlাহ ! e শহরেক
শািnপূণর্ বানাo, আমােক eবং আমার সnানেক মূিতর্ পুজার িশরক হেত বঁাচাo। েহ আlাহ !
e মুিতর্ গুেলা aসংখয্ েলাকেক েগামরাহ কেরেছ। aতeব,েয আমার পnা aনুসরণ করেব েস
আমার, আর েয আমার পnার িবপরীেত চলেব‐তখন তু িম িন য়i বড় kমাশীল o দয়াময়।
পরoয়ারিদগার! আিম আমার বংশধরেদর eকিট aংশ েতামার e মহান ঘেরর িনকট, e ধুসর
মরুভূিমেত eেন পুনবর্ািসত কেরিছ‐e uেdেশয্ েয, তারা নামায কােয়ম করেব। aতeব,েহ
আlাহ ! তু িম েলাকেদর মেন eতদুর uত্সাহ দাo েযন তারা eর িদেক দেল দেল চেল আেস eবং
ফল‐মুল dারা তােদর জীিবকার বয্বsা কর। হয়ত iহারা েতামার কৃ তj বাnা হেব। ”
(সুরা iবরাহীম‐35‐37)
e সmেকর্ আlাহ রাbলু আেরা বেলন: “eবং sরণ কর, যখন iবরাহীেমর জনয্ e ঘেরর
sান ক কেরিছলাম: e কথা বেল েয, eখােন েকান pকার িশরক কেরানা eবং আমার ঘরেক
তoয়াফকারী o নামাযীেদর জনয্ পাক‐সাফ কের রাখ। আর েলাক েদরেক হj করার জনয্
pকাশয্ভােব আহবান জানাo‐তারা েযন েতামার িনকট আেস, পােয় েহেট আসুক িকংবা দুরবত
sান হেত কৃ শ uেটর িপেঠ চেড় আসুক। eখােন eেস তারা েযন েদখেত পায় তােদর জনয্ dীন ‐
দুিনয়ার কলয্ােণর বয্বsা রেয়েছ eবং িনিদর্
িদনগুেলােত আlাহর েদয়া জn গুেলােক
আlাহর নােম kরবানী করেব, তা হেত িনেজরাo খােব eবং দিরd o aভাবgs েলাকেদরেক
েখেত েদেব । ” (সুরা হj ‐26‐28)
e ঘেরর লkয্ uেdশয্ সmেকর্ িপতা পুt িমেল মহান আlাহর দরবাের আেরা েদায়া
কেরিছেলন যা আlাহ িনেজর ভাষায় েকারআেন বেলেছন: “eবং sরণ কর, iবরািহম o iসমাiল
যখন e ঘেরর িভিt sাপন কােল েদাoয়া করিছেলনঃ পরoয়ারিদগার! আমােদর e েচ া কবুল
কর, তু িম সব িকছু জান eবং সবিকছু শুনেত পাo। পরoয়ারিদগার! তু িম আমােদর দুজনেকi
মুসিলম‐aথর্া েতামার aনুগত কর eবং আমােদর বংশাবলী হেত eমন eকিট জািত ৈতরী কর

যারা eকাnতভােব েতামারi aনুগত হেব। আমােদরেক েতামার iবাদাত করার পnা বেল দাo,
আমােদর pিত kমার দৃি িনেkপ কর, তু িম বড়i kমাশীল o দয়াময়। পেরায়ারিদগার !
তু িম েস জািতর pিত তােদর মধয্ হেত eমন eকজন নবী পাঠাo িযিন তােদরেক েতামার বাণী
পেড় েশানােব ,তােদরেক িকতাব o jান িশkা িদেব eবং তােদর চিরt সংেশাধন করেব।
িন য় তু িম সাবর্েভৗম kমতা সmn eবং িবj । ” (সুরা বাকারা‐127‐129) েয িশরক
uেcদ o মূিতর্ পূজা বn করার সাধনা o আেnালেন হযরত iবরাহীম আঃ o iসমাiল আঃ eর
সারািট জীবন aিতবািহত কেরিছেলন,
কােলর িববতর্ েন e কাবা ঘরে◌আবার 360িট মুিতর্ sাপন করা হয়। চারিদেক িশরক আর
িশরক চলেত থােক। লাত, মানাত, হুবাল, নসর, iয়াগুস, ujা , আসাফ, নােয়লা আেরা aসংখয্
নােমর মূিতর্ ৈতরী কের পূজা করত। হjেক তারা তীথর্যাtার aনুরপূ বািনেয় তাoহীদ
pচােরর েকndsল
কাবা ঘর হেত মূিতর্ পূজার pরচার শুরু কের িছল eবং পূজারীেদর
সবর্pকার কলা েকৗশল aবলmন কের িবিভn sান েথেক আগত েলাকেদর িনকট হেত
নযর‐িনয়ায আদায় করত। হেjর aনয্ানয্ aনু ানগুেলােক িবকৃ তরূপ িদেয় পালন করত। e
ভােব iবরাহীম আঃ o হযরত iসমাiল আঃ েয মহান কাজ শুরু কেরিছেলন eবং েয uেdেশয্ তারা
হj ‐pথার pচলন কেরিছেলন, তা সবi িবন হেয় যায়।
aবেশেষ হযরত iবরাহীম আঃ eর েদায়ারi ফসল মানবতার বnু হযরত েমাহাmদ সাঃ মkা
িবজেয়র মাধয্েম িশরেকর মূেলা পাঠন কেরন eবং মুসিলম িমlােতর িপতার হারােনা
হেjর িনদশর্ন গুেলা পূনরুdার কেরন।
হেjর pিতট ি◌পেদ পেদ আlাহর sরণ ‐ আlাহর নােমর িযকর, নামায, iবাদাত o kরবানী
eবং kা 'বা ঘেরর pদিkণ । আর eখােন eকিটমাt আoয়াযi মুখিরত হেয় uেঠ, েহেরম
pিতিট পেথ ucািরত হয় : “লাbািয়ক
শরীেফর pাচীর আর পাহােড়র চড়াi u রাiেয়র
আlাহুmা লাbািয়ক , লা শািরকা ল◌াকালাbািয়ক , inাল হামদা oয়ান িনয়মাতা লাকা oয়াল
মুলকা লা‐শািরকা লাকা: aথর্া েহ pভু েতামার ডােক আিম uপিsত । আিম eেসিছ, েতামার
েকান শরীক নাi,আিম েতামারi িনকেট eেসিছ। সকল pশংসা eকমাt েতামার জেনয্ ।
সব িনয়ামত েতামারi দান, রাজt আর pভু t সবi েতামার । তু িম eকক‐েকui েতামার
শরীক নাi। ”

কাবার পেথর যাtীরা েকাথায় হািজরা িদেত যােcন আর হািজরা িদেত িগেয় িক বলেছন তা
aবশয্i গভীর মেনােযােগর সােথ িচnা করেত হেব। eমিনভােব হেjর pিতিট aনু ান
পালন করার সময় িক করা হেc eবং বলা হেc তা aনুধাবণ করেত হেব। pকৃ তপেki িক
আমরা আমােদর বাsব জীবনেক িশরকমুk করেত েপেরিছ eবং আlাহর কােছ িনেজেক
পুণার্
মুসিলম িহসােব েপশ করেত েপেরিছ? আtিজjাসার জবাব যিদ না েবাধক হয়। তেব
আমরা লাbািয়ক বেল e িব সেmলন েকেnd হািজরা িদব কi িকn আlাহর হািজরা
খাতায় aনুপিsত েলখ◌াহেব। েযমন pানহীন নামায মn কাজ হেত িবরত রাখেত পরেছনা,
pাণহীন েরাযা তাকoয়ার গুণ সৃি করেত পারেছনা o যাকাত আমােদরেক পিবt করেত পারেছ
না। েতমিনভােব pাণহীন হj আlাহর হািজরা খাতায় aনুপিsিতi েলখা হেব। তাi কাবার
পেথর যাtীরা তােদর uপিsিতেক িন িচত করার জনয্ িনm িলিখত িবষয়গুেলার pিত নজর
েদয়া pেয়াজন ।
িশরকেক পিরতয্াগ করেত হেব ◌ঃিশরক eকিট জুলমু । িশরেকর গুনাহ আlাহ মাফ করেবন না।
িশরক সমs েনক আমলেক ংস কের েদয় । আlাহ তায়ালা বেলন ◌ঃ“আlাহর সােথ িশরক
কেরা না। িনি ত িশরক হেc aিতবড় জুলমু । ” (লুকমান : 13) “িন য় েজেনা িশরেকর
গুনাহ আlাহ মাফ করেবন না। e ছাড়া aনয্ গুনাহ যােক মাফ কের েদেবন । বsত েয বয্িk
আlাহর সােথ শরীক কের েস েতা eক িমথয্া udাবন কেরেছ। ” (িনসা ◌ঃ48) e িশরক
বতর্ মােন িবিভn রূপ ধারণ কের আমােদর সমােজর রেn রেn pেবশ কেরেছ। জীবেনর
সবর্েkেt
সবর্াবsায় e িশরকেক পিরতয্াগ করেত হেব। কারণ িশরকমুk জীবন o সমাজ
গঠন করার জনয্i হযরত iবরাহীম আঃ o হযরত মুহাmদ সাঃ আজীবন সংgাম কের েগেছন ।
তাছাড়া মহান আlাহর সmািনত েমহমান িহসােব তালিবয়া পােঠ বলা হেc ”আিম uপিsত ।
আিম eেসিছ, েতামার েকান শরীক নাi, আিম েতামারi িনকেট eেসিছ। তু িম eকক‐েকহi
েতামার শরীক নাi। ” e কথািটেক বাsব জীবেন রূপায়ন করেত হেব।
িdমুখী নীিত পিরহার কের পিরপূণভর্ ােব আtসমপর্ণ করেত হেব:‐জnসূেt মুসলমান নয় বরং
করেত
eকজন পিরপূণর্ মুসিলম হেত হেব, সারা জাহােনর pভু র uেdেশয্ িনেজেক u সগর্
হেব, িনেজেক তার িনকট েসাপদর্ করেত হেব। জীবেনর pিতিট কথা o কাজ েকারআন o
সুnাহ aনুযায়ী হেত হেব। শুধু মাt পঁাচ oয়াk নামােয আlাহেক pভু িহসােব sীকার করা
হেলা িকn জীবেনর িবশাল aংশেক মানুেষর ৈতরী আদেশর্র হােত েসাপদর্ করেল িতিন মুসিলম

নন বরং eকজন খঁািট েমানািফক । pিত নামােযi aসংখয্বার বলা হেc : “আমরা েতামারi
েগালামী কির আর েতামারi সাহাযয্ চাi”। aথচ নামােযর বাiের তার িবপরীত কাজ করা
হেc । e eক িমথয্াচার ছাড়া িক হেত পাের ? আর e িমথয্াচারেক িব সেmলন েকnd
পযর্n িনেয় য◌াoয়াহয়। েসখােন িগেয় বলা হয়ঃ েহ pভু েতামার ডােক আিম uপিsত । আিম
eেসিছ, েতামার েকান শরীক নাi,আিম েতামারi িনকেট eেসিছ। সকল pশংসা eকমাt
েতামার জেনয্ । সব িনয়ামত েতামারi দান, রাজt আর pভু t সবi েতামার । তু িম
তার বি◌পরীতকাযর্ পিরলিkত
eকক‐েকui েতামার শরীক নাi। ” aথচ বাsবেkেt
হয়। e ধরেনর িdমুখী নীিত বা মুনােফকী আচরণ আমােদর জীবেনর সবর্েkেt
পিরতয্াগ
করেত হেব।
হj েচতনার aনুধাবন : হেjর aনু ানগুেলা ঐিতহািসক েচতনােক সামেন েরেখ পালন করেত
হেব। আর e েচতনােক হযরত iবরাহীম আঃ o হযরত iসমাiল আঃ eর নয্ায় শি◌রকuেcেদ
eবং মানুষেক aসংখয্ িমথয্া রেবর নাগপাশ েথেক মুk করার আেপাষহীন সংgােমর কােজ
বয্বহার করেত হেব eবং e সংgাম িনজ িনজ eলাকায় ছিড়েয় েদয়ার বাধয্তামূলক দািয়t পালন
করেত হেব। তেবi হেjর sাথর্কতা o সুফল পাoয়া যােব eবং আlাহর হািজরা খাতায়
uপিsিত িনি ত করা যােব।
েলখক : িpিnপাল aিফসার, iসলামী বয্াংক বাংলােদশ িলঃ

িচnাধারা

আnজর্ ািতক

pবীণ িদবস

শায়খ আবু iuসুফ
আgহ আর udীপনা িনেয় তিড়ঘিড় কের
েসিদন িছল পেহলা aেkাবর । েচােখ ‐মুেখ pচ
িবছানা ছাড়ল িশশু iuসুফ। e িদনিটেত দাদােক aিভনnন না জািনেয় িদনিটেক হারােত চােc না
েস । dত দাত েমেজ, হাত‐মুখ ধুেয় েদৗেড় চেল eেলা দাদার রুেম। জািগেয় তু েল বলল, দাদু, e
িদনিটেত েতামােক aসংখয্ aিভনnন জানািc । িক বয্াপার দাদুভাi! আজ eেতা সকাল
সকাল ঘুম েথেক u েয় aিভনnন জানােনা হেc ‐ েছাখ ছানাবড়া কের নািতর িদকে◌তািকেয়
িজেjস করেলন দাদা আbুর রব সােহব। 9 বছেরর e েছাট িশশুিটেক েদেখ বারবার
চম কৃ ত আর িবিsত হন আbুর রব সােহব। e েছাট িশশুিটেক, তার সমবয়সী aনয্
বাcােদর তু লনায় aেনক েবিশ পিরণত মেন হয় আbুর রব সােহেবর। e িশশুর মােঝ aনয্নয্
pিতভা আর সmাবনা খুেঁ জ পান িতিন। বাcািট eকাধাের নতু ন িকছু েশখার জনয্ pচ
আgহী , pবল েমধাবী আর খুব িমি । মাশাআlাহ েকােনা িকছুেতi েযন oর েকােনা
কমিত েনi । সmবত জানার আgহ েথেকi েস সকাল সকাল দাদােক u েয় aিভনnন জানায়।
িশশু iuসুফ বেল, েস িক বয্াপার দাদাভাi! তু িম জান না েয, আজ িব pবীন িদবস। আমার
sেলর
েছেলরা বলল, তারা সবাi আজ তােদর নানা‐নানী, দাদা‐দাদী, বয়s সকলেক aিভনnন
ু
জানােব, কাডর্ , েমেসজ iতয্ািদ pদান করেব। eবার দাদাভাi গা ঝাড়া িদেয় িবছানায় uেঠ
বসেলন।
দাদাভাiেক uেঠ বসেত েদেখ, iuসুফ বলল, দাদাভi আিম িক েতাম ◌ােকeকিট p
করেত পাির?
iuসুেফর aনুসিn সু েচাখ েদেখ আbুর রব সােহব েহেসi েফলেলন । আর ভাবেলন, ei
বুিdদীp িশশুর মাথায় িন য়i েকােনা নতু ন ভাবনার ঝড় চলেছ। ‘বল দাদুভাi, িক p
েতামার ? ‘আcা দাদু, মানুষ েকন e িদনিট u যাপন কের? pবীন িদবসিট িক?

দাদাভাi বলেলন, pিত বছর aেkাবর মােসর eক তািরেখ িবে র িবিভn েদেশ বৃd o
বয়s মানুষেদর pিত সেচতনতা ৈতরীর জনয্ িবিভn পদেkপ gহণ করা হয়। e ছাড়া e
িদবেস বৃdেদরেক uপহার, েমেসজ iতয্ািদ pদান করা হয়। বsত আধুিনক পা াতয্
sাথর্পর o আtেকিndক সভ◌্ যতারaিভশােপ সমােজর বয়s মানুেষরা aতয্n aবেহিলত
হন। পা ােতয্র েদশগুিলেত aিধকাংশ মানুষi বৃd িপতামাতার েতমন েখাজ খবর রােখন না।
eকাকী বািড়েত বা বৃd িনবােস তারা বসবাস কেরন। পানাহার o জাগিতক িবষয়গুেলার
বয্বsা থাকেলo পুt , কনয্া , েপৗt , েদৗিহt o আপনজেনর সাহচাযর্ েথেক eেকবােরi
বি ত হoয়ার কারেণ তারা মানিসকভােব aতয্n ক েভাগ কেরন। pবীন িদবেস
তােদরেক দয়া কের uপহার, েমেসজ iতয্ািদ িদেয় থােক তােদর দূরবাসী পুtকনয্া o
আপনজেনরা। পা াতয্ সভয্তার আgাসী pভােব আমােদর েদেশo িপতা‐মাতা, বয়sেদর
pিত দ◌ািয়েtর েkেt kমার aেযাগয্ aবেহলা শুরু হেয়েছ।
আcা দাদু, বছেরর বাকী ক'িট িদন তােদর pিত ভালবাসা না েদিখেয় েকবলমাt e িদনিটেত
তােদর pিত েয ভালবাসা েদখােনা হয়, েসটােক iসলামী শরীয়ত িকভােব েদেখ? নািতর
িবচkণতা েদেখ oের আমার দাদুভাi বেল িশশুিটেক বুেক জিড়েয় ধরেলন দাদা আbুর রব সােহব।
েশান দাদুভাi! iসলামী সমােজ e সমসয্ািটর েকােনা aÍি◌t থাকেত পাের না। বৃd
িপতামাতা, দাদাদাদী, নানানানীেক েসবা করা মানুেষর aনয্তম ফরয দািয়t । েসিট বছেরর
pিতিট িদেনi করেত হেব। িনিদর্
েকােনা িদনেক েকnd কের তােদরেক ভালবাসা জািনেয়
তােদর aিধকােরর বয্াপাের গািফল হেয় যাoয়া iসলামী শরীয়ত সমথর্ন কের না। pবীণ বা
বৃdেদর pিত দািয়t শুধু পিরবােররi নয়, বরং সমােজর সকেলরi। pবীণেদর সmান করা,
তােদর সmানজনক জীবনযাtার বয্বsা করা, তােদর িচিক স ◌ারবয্বsা করা, েদখেত
যাoয়া, তােদর বৃdবয়েসর ক o aসুিবধা যথাসmব লাঘব করা iতয্ািদ আমােদর সকেলর
দািয়t । িবিভn হাদীেস বয়s , pবীন বা বৃdেদর মযর্াদা o aিধকার আদােয়র িনেদর্ শ
েদয়া হেয়েছ। রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, “েয বয্িk আমােদর
েছাটেদরেক øে◌হকের না eব◌ংআমােদর pবীণ o বয়sেদর সmান কের না, েস আমার umত
নয়” সুনান িতরিমযী : 1919। aপর eক বণর্নায় রেয়েছ, েয তােদর aিধকার o মযর্াদা
সmেকর্ সেচতন নয় েস আমােদর দলভু k নয়।

আবার িবিভn েkেt aনয্েদর তু লনায় তােদর মযর্াদা েদয়া হেয়েছ। iমামিত করার েkেt
তােদর pিত িবেশষ দৃি েরেখ বলা হয়, ‘iলম, আমল o িহজরেতর বয্াপাের সকেল সমান হেল
তােদর মেধয্ িযিন বয়s িতিন iমামিত করেবন'। রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম
বেলন, িকরাত, সুnাহ বা হাদীস, িহজরেতর িদক েথেক সকেল সমান হেল aেপkাকৃ ত aিধক
বয়s বয্িk iমামিত করেব। সহীহ মুসিলম : 673।
সালােতর কাতােরর বয্াপাের যুবক o েছাটেদর oপর বয়sেদর pাধানয্ েদয়া হেয়েছ।
রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, েতামােদর মেধয্ যারা বয়s o jানী
তারা েযন আমার কােছ pথম কাতাের থােক। aতঃপর যারা বয়স o jােন তাদে◌রকাছাকািছ
তারা। aতঃপর যার তােদর িনকটবত তারা। সহীহ মুসিলম : 432।
েছাট বড় eকসােথ থাকেল বড়েদরেক আেগ কথা বলেত েদয়া । রাসূলlু াহর সাlাlাহু আলাiিহ
oয়াসাlাম ‐eর সmেখ
ু eকবার িশশু আbুর রহমান বড়েদর আেগ কথা বলেত চাiেল িতিন বেলন,
বড়েক বলেত দাo, বড়েক বলেত দাo। তখন িতিন চু প করেলন। সহীহ বুখারী : 3173। সামুরা
iবনু যুনদুব রা. বেলন, রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম ‐eর যুেগ আিম al বয়s
বালক িছলাম। আিম তার কােছ হাদীস মুখs করতাম। eসব হাদীস বণর্না করার বয্াপাের
আমার েকােনা pিতবnক িছল না। , শুধু eকিট pিতবnকi িছল। আর তা হল, eখােন
eমন কতক েলাক িছেলন যারা বয়েস আমার েচেয় pবীণ । তােদর সামেন হাদীস বণর্নােক আিম
aসমীচীন মেন করতাম। সহীহ মুসিলম : 964। সাহাবাগণ eভােব pবীণ o বয়s েলাকেদর
সmান করেতন।
থাম থাম দাদুভাi, সাহাবীর নাম িক েযন বলেল? নািতর আgহ দে◌েখমুেখ eক ঝলক হািস িনেয়
দাদা utর িদেলন, তার নাম সামুরা iবনু যুনদুব রািদ আlাহু আনহু।
ক আেছ, দাদা ভাi, েতামার আেলাচনা চািলেয় যাo। শুনেত খুoooব ভাল লাগেছ।
aনুরপূ হািদয়া দােনর েkেto বয়sেদর agািধকার েদয়ার pিত গুরtু ােরাপ করা
হেয়েছ। নবী সাlাl লাহু আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, আিম sেp েদখলাম েয, আিম eকিট
িমসoয়াক িদেয় দাতন করিছ। দুi বয্িk আমার কােছ eেলা । তােদর মেধয্ eকজন বয়েস

aপরজেনর েচেয় বড় িছল। আিম বয়েস েছাট বয্িkেক িমসoয়াকিট িদেত েগেল আমােক বলা
হল, বড়েক িদন। aতeব আিম তােদর মেধয্ বয়েজয্ েক মি◌সoয়াকিটিদলাম। সহীহ বুখারী :
246।
বড় o বয়sেদর সmান করা মূলত আlাহেক সmান করার নামাnর । িযিন বড়েদর সmান
o ijত করেলন িতিন েযন আlাহেকi সmান o ijত করেলন। তােদর aিধকার যথাযথ
আদায় করাo আlাহেক সmান করার মত। আবূ মূসা আল‐আশআরী রা. বেলন, রাসূলlু াহ
সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, বৃd মুসিলমেক সmান করা, kরআেনর বাহক েয তােত
aিতরি ত কেরিন তােক সmান করা eবং নয্ায় পরায়ণ শাসকেক সmান করা আlাহেক
সmান করার anভুর্ k । সুনান আবু দাuদ : 4843। হাদীসিট হাসান। aপর eক বণর্নায়
রেয়েছ, রাস◌ূ লুlাহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, যিদ েকােনা যুবক েকােনা
pবীন বয্িkেক তার বাধর্েকয্র কারেণ সmান pদশর্ন কের, তেব আlাহ তার বৃdাবsায়
eমন েলাক িনিদর্
কের েদেবন, েয তােক সmান pদশর্ন করেব। সুনান িতরিমযী : 2022।
বুঝেল দাদুভাi, আমরা যদি◌হাদীস o সাহাবীগেণর আমেলর িদেক তাকাi তাহেল েদখেত পাi েয,
pবীণেদর aিধকার রkা করা o তােদর মযর্াদার pিত সেচতন থাকার pিত iসলাম
েজাড়ােলা গুরtু ােরাপ কেরেছ।
আcা দাদাভাi, িবে র aেনক েদেশর কথাi শুিন েযখােন বয়s o pবীণেদর জনয্ আ ম
রেয়েছ। েসসব েদেশ পি◌তামাতা, দাদাদািদ, নানানািন যারাi বৃd বয়েস uপনীত হন তােদরেক eসব
আ েম পাঠােনা হয়। তােদরেক েসখােন পা েয় তােদর আtীয়sজনরা s Íি◌রিনঃ াস
েফেলন । তােদর eরূপ করা িক ক হেc ?
দাদুভাi েসটা িনেয় আেরকিদন কথা বলেবা । আজ eেতাটু ki থাক। িpজ দাদাভাi বেলা না,
pিলজ, িpজ , িpiiiজ । ক আেছ তাহেল েশান , pা েতয্র েদশসমূেহ নীিত‐ৈনিতকতার
aধঃপতন o েভাগবাদী িচnা ‐ভাবনা eত pবল েয েসখােন মাতা‐িপতার েখদমত বা েসবার কথা
কlনা করা যায় না। েসসব েদেশ aগনীত pবীণ আ ম রেয়েছ। বৃd মাতা‐িপতােক তারা
eসব আ েম ভিতর্ কিরেয় েদয় । তােদর করুণ কািহনী শুনেল েচােখ পািন চেল আেছ। eকজেনর
করুণ কািহনী শুনািc েতামােক । ফােতমা েবগম নােম 72 বছেরর eক মােয়র কািহনী। েস বলল,

‘eক েছেল o eক েমেয় আেছ আমার। sামী মারা যাoয়ার পর ভাশুেরর আ েয় িছলাম। ভাশুর
মারা যাoয়ার পর েছেল আমােক বৃdা েম েরখে◌েগেছ । েসi েয েগেছ আর েকােনা িদন েদখেত
আেসিন। আমােক eকটু জায়গা িদেল oেদর িক◌ীeমন aসুিবধা হেতা ? তারপরo আিমেতা মা।
তাiেতা সবসময় চাi আমার েছেলেমেয়রা ভাল থাkক, আরo বড় েহাক । ' e ধরেনর আেরা
aেনক কািহনী রেয়েছ। eমনo হেয়েছ েয, বৃdা েম িপতা মারা িগেয়েছ, মারা যাoয়ার সময় িতিন
ঘৃণাভের িনেষধ কের িগেয়েছন, তার মৃতুয্র পর েযন তার েকােনা আtীয়েক খবর েদয়া না
হয়। েছেল বাবার খবর িনেত িগেয় শুেনন িতিন কেয়ক মাস আেগi দুিনয়া েথেক িবদায় িনেয় চেল
েগেছন ।
দাদুভাi! বয়sেদর সােথ eরূপ করা জঘনয্ aপরাধ। িবেশষ কের েকােনা মুসলমান eরূপ
করেল তা হেব মহাপাপ। কারণ, iসলামী শরীয়ত বয়sেদর েয aিধকােরর কথা বেলেছ তােত
তােদরেক বৃdা েম পাঠােনা েতা দূেরর কথা বরং িনেজর েচেয় utম আবাসsেল রাখা
uিচত। আর তারা যিদ িপতামাতা হন তাহেল েসেkেt aিধকােরর িবষয়িট আরo বহুগেু ণ েবেড়
যায়। মহান আlাহ পিবt kরআেন বহু স◌্ থােনিপতামাতার pিত সদাচারেণর েজার িনেদর্ শ
িদেয়েছন। িতিন বেলন, েতামার রব আেদশ িদেয়েছন, েতামরা তঁ ােক ছাড়া aনয্ কােরা
iবাদাত করেব না o িপতা‐মাতার সােথ সদাচারণ করেব। তােদর eকজন aথবা uভেয়i যিদ
েতামার িনকট বাধর্েকয্ uপণীত হয়, তেব তােদরেক ‘uফ' বেলা না eবং তােদর ধমক িদo
না। তােদর সােথ সmানজনক কথা বল। তােদর uভেয়র জনয্ দয়ার সােথ িবনেয়র ডানা নত
কের দাo eবং বল, েহ আমার রব! তােদর pিত দয়া কর েযভােব ৈশশেব আমােক তারা লালন‐
পালন কেরেছন। সূরা 17 বনী iসরাiল : 23।
েশান দাদুভাi, েতামােক eকিট uদাহরণ েদi, ধর‐ তু িম eকিট গাছ লািগেয়ছ eবং েতামার
বno
ু eকিট গাছ লািগেয়েছ। িকn েতামার বnু গােছর েগাড়া েকেট গাছ লািগেয়েছ আর তু িম
েগাড়াসহ গাছ লািগেয়ছ। দু'জেনi গাছ লািগেয়ছ িকn eকজেনর গাছ খুব dত েবেড় uঠেব আর
আেরকজেনর গাছ হয়েতা েবেড় uঠেব বা মের যােব মাঝপেথ। আমােদর পিরবার বয্বsা েসi
েগাড়া িবহীন গাছ লাগােনার মতi হেয় যােc । আমরা েযখােন পিরবােরর েকােল মানুষ হেয়িছ,
দাদী‐নানীর মুেখ গl শুেন ঘুিমেয়িছ, তােদর শাসেন বড় হেয়িছ েসখােন বতর্ মান pজn বড় হেc
যেntর মাধয্েম । pকৃ িতর দান eবং যেntর দান কখেনা eক হেত পাের না। unত

জীিবকা িনবর্ােহর aজুহ◌াতিদেয় আমরা বতর্ মােন eকাnবত পিরবার েভে েছাট পিরবাের
চেল যািc । বয়sেদর লা না o িনgেহর মাtা আশংকাজনক হাের বৃিd পােc । eটা
আমােদর জনয্ aশুভ সংেকত। আlাহ আমােদরেক e aশুভ সংেকত েথেক মুিk দান করুন।
দাদাভাi, েসিদন আbু বলল, বয়s িপতামাতােক যারা aবেহলা কের বৃdা েম েরেখ আেস
তােদর বয্াপাের নািক নতু ন িক আiন হেয়েছ, তু িম িক েসটা জান?
হঁ য্া দাদুভাi, আিমo েসটা পেড়িছ। েছেলর uপাজর্ েনর 10 শতাংশ বৃd িপতামাতােক
বাধয্তামূলক িদেত হেব eবং িপতামাতা বা েকােনা বৃd ‐বৃdােক তােদর সmিত ছাড়া
বৃdা ম ে◌েদয়া যােব না। খবরিট েদেখ ভােলা েলেগেছ । আবার িবষণœo হেয়িছ। ভােলা
েলেগেছ ei েভেব েয, বৃd বয়েস aসহায় aবsায় েছেলর আেয়র 10 শতাংশ েপেল জীবন‐যাপেনর
ক েথেক মুিk পােবন তারা। েরাগ ‐েভােগর িকছুটা িচিক সা করােত পারেবন তারা।
আর িবষণœ েলেগেছ e কারেণ েয, তােদরেক বৃdা েম পাঠােনার কথািটi বা আসেব েকন ।
eকজন সেচতন মুসিলম কখেনা eরূপ কাজ কlনাo করেত পাের না।
তাহেল দাদাভাi, েতামার গl েথেক যা বুঝেত পারলাম তা হেলা , েকােনা মানুেষর জনয্i
pবীণেদরেক eকাnবত পিরবার েথেক আলাদা কের আ েম পাঠােনা uিচত নয়।
ক বেলছ আমার িbিল য়াn দাদুভাi। আমােদর কােরা জনয্i uিচত নয়, তােদরেক েকােনা
pকার আ েম পাঠােনা । বরং pেতয্কেকi তার সামথর্য্ aনুযায়ী আ◌ািথর্ক o মানিসকভােব
তােদর পাে র্ দঁ াড়ােত হেব। তােদর pিত ভােলাবাসা , সহানুভূিত, মায়ামমতা েদখােত হেব।
সnান o আtীয়েদর িনকট pবীণ বয্িkব গর্ যথাযথ মযর্াদা o েসবা‐পিরচযর্া পােব, eটা
েকােনা aনুকmা নয়। বরং eটা তােদর aিধকার। তােদর e aিধকার েথেক বি তকারীরা
ঘৃণয্ o পাপী বয্িk িহেসেবi পিরগিণত হেব। আজেক েতামার কাছ েথেক aেনক িকছু জানলাম,
দাদাভাi েতামােক aেনক ধনয্বাদ । েতামােকo ধনয্বাদ , দাদুভাi।
েলখক : খতীব, নূরানী জােম মসিজদ, মীরপুর, ঢাকা

17 aেkাবর আnজর্ ািতক দািরdয্ িনরসন িদবস
দািরেdয্র যntণা বাড়ােc ৈবষময্ o মূলয্sীিত
মুহাmদ নিকব
pিতবছর 17 aেkাবর িব বয্াপী আnজর্ ািতক দািরdয্ িনরসন িদবস িহেসেব পািলত
হয়। 1993 সােল জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর eকিট psােবর (47/196) আেলােক িদবসিট
েস বছর েথেক পািলত হেয় আসেছ। িব বয্াপী দািরd িনরসেনর লেkয্ eবং unত েদশগুেলা
যােত তােদর unয়নসহেযাগী হয়, েসi মহান লkয্েক সামেন েরেখi ei pয়াস জািতসংেঘর।
2000 সােল িমেলিনয়াম সািমেট aংশ িনেয় িব েনতৃ বৃn 2015 সােলর মেধয্ দািরেdয্র হার
aেধর্েক নািমেয় আনার পিরকlনা কেরিছেলা । 2015 আসেত আর বাকী মাt 3 বছর। eরi
মেধয্ ei লkয্ কতটা aিজর্ ত হেয়েছ েসটাi p । িব েনতৃ বৃn পিরকlনার সময়
বেলিছেলন, pিতিদন eক ডলােরর নীেচ আয় যােদর‐ েসi সব চরম দািরd ◌্ যসীমার িনেচ
বসবাসরত হার কমােনাi তােদর লkয্ । েদখা যােc েদেশ েদেশ দািরdয্ রেয়
েগেছ । আি কার েদশগুেলােত দিরd মানুেষর সংখয্া 41 েকািট । aনয্িদেক শুধু ভারেতi
দিরেdর সংখয্া 42 েকািট ।
দিরdঃ বাংলােদেশর িচt
েদেশ দিরd মানুেষর সংখয্া পঁাচ হাজার বছর আেগর ত◌ু লনায়কেম eেলo আথর্ ‐সামািজক ৈবষময্
দািরেdয্র হার কেম আসার সুফল েসভােব িমলেছ না। সবর্েশষ সরকাির পিরসংখয্ান aনুযায়ী,
েদেশর েমাট জনেগা ীর মেধয্ বতর্ মােন (2010 সােলর িহসাব) গিরব মানুেষর aংশ সােড় 31
শতাংশ। পঁাচ বছর আেগ(2005) ei হার িছল 40 শতাংশ। িকn গত দুi বছের মূলয্sীিতর
ঊ মর্ খু ী ধারা বজায় থাকায় ei সময়কােল সীিমত আেয়র মানুেষর pকৃ ত kয়kমতা aেনক
কেম েগেছ ।
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবeস) তথয্ানুসাের গত বছেরর েসেpmর মােস েভাkা
মূলয্সচূ েকর িভিtেত িনণ ত মূলয্sীিতর হার দঁ ািড়েয়েছ pায় 12 শতাংশ,যা চার বছেরর
মেধয্ সেবর্াc । িবেশষ কের, খাদয্ মুলয্sীিত aিধকহাের েবেড় চেলেছ। আবার পঁাচ বছর

আেগর সংেগ তু লনা করেল েদেশ আয়‐ৈবষময্ পিরিsিতর েকােনা unিত হয়িন বা ৈবষময্
কাযর্ত কেমিন। খানা আয়‐বয্য় জিরেপর (eiচআiieস‐2010) uপাtানুসাের , পঁাচ বছের
আয়‐ৈবষম◌্ েযরিনেদর্ শক িজিন‐সহজ 2005 সােলর দশিমক 467 েথেক সামানয্ কেম হেয়েছ দশিমক
458। iেকানিমক িরসাচর্ g “েপর মেত ৈবষময্ েবেড় যাoয়ার িবষয়িট পিরসংখয্ােন
স কভােব pিতফিলত না হেলo িবিভnভােবi তা ফু েট uঠেছ। শহেরর unিত gােমর গরীব
মানুষেক শহের েটেন আনেছ। িকn শহরবাসী হেয় gােমর মানুেষর আয়‐uপাজর্ ন েসi পিরমােণ
বাড়েছ না, যা তােক সিতয্কােরর sিs িদেত পাের। বরং তােদর েবিশরভােগরi জীবনযাtার
মান িন◌ু পযর্ােয় রেয় যােc । সংsািট জানান সামিgকভােব আথর্ ‐সামািজক েkেt
ভারসাময্হীনতা বাড়েছ। uc মূলয্sীিত eকভােব সmদ sানাnর ঘটােc । পুিঁ জবাজােরর
মাধয্েম সmদ sানাnর ঘটেছ। eর ফেল বাড়েছ সংঘাত, যা দািরdয্ িবেমাচনেক আরo
ক ন কের তু েলেছ। সামািজক aপরাধ েবেড় যাoয়ার মেধয্ eর pিতফলন ঘটেছ। িব জুেড়
দািরd পিরিsিতর agগিত eখন িনভর্ রশীল হেয় পেড়েছ খাদয্মেূ লয্র oপর। 2011 সােলর
জুলাi মােস জািতসংঘ জািনেয়িছল, ৈবি ক দািরেdয্র হার uেlখেযাগয্ভােব কমেছ। আর
তাi 2015 সােলর মেধয্ সহsাb unয়ন লkয্গেু লা (eমিডিজ) aজর্ েন দািরেdয্র হার 23
শতাংশ লkয্মাtার
েচেয়o aেনক িনেচ, eমনিক 15 শতাংেশর িনেচ েনেম েযেত পাের বেল
জািতসংঘ আশাবাদ বয্k কের।
িকn িব জুেড় খােদয্র দাম েবেড় যাoয়াসহ kধাতর্
মানুেষর সংখয্া েবেড় যাoয়ায় দািরেdয্র
ু
হার hােসর সাফলয্ mান হেয় পেড়েছ বেল মেন করা হেc । e রকম eকটা পিরিsিতেতi 17
aেkাবর বাংলােদশসহ িব জুেড় পািলত হেত যােc ‘আnজর্ ◌ািতকদািরdয্ িনরসন িদবস
2011'। eবােরর িদবেসর pিতপাদয্ িনধর্ারণ করা হেয়েছ, চরম দািরdয্ সীমার aবসান
ঘটান: তােদর kমতা বাড়া, শািn িফিরেয় আনুন। জািতসংেঘর আhােন 1993 সাল েথেক ei
িদবস পালন করা হেc । unয়ন aেন¦ষেণর পযর্ােলাচনা : েদেশর েবসরকারী
গেবষণাpরিত ান unয়ন aেন¦ষণ দািরdয্ o ৈবষময্ পিরিsিত িনেয় তােদর eকিট
পযর্ােলাচনা pিতেবদন pকাশ কেরেছ। তােত বলা হেয়েছ, বতর্ মান সরকােরর িনবর্াচনী
iশেতহাের 2013 সােলর মেধয্ দািরেdয্র হার েমাট জনসংখয্ার শতকরা 25 শতাংেশ eবং 2021
সােলর মেধয্ 15 শতাংেশ নািমেয় আনার a ীকার করা হেয়েছ।

unয়ন aেণ¦ষণ বলেছ, গত pায় দুi দশেকর (1991‐92 েথেক 2010 পযর্n ) দািরdয্
hােসর বািষর্ক গড় হার 1 দশিমক 32 শতাংশ। আর দািরেdয্র হার কেম 27 দশিমক 50
শতাংশ (2013) o 17 শতাংশ (2021) দঁ াড়ােত পাের, যা সরকােরর লkয্মাtার েচেয় েবশ
কম।
দািরdয্ ৈবষময্ সmেকর্ বাংলােদেশর পিরকlনা দিলেল যা বলা হেয়েছ, তা aতয্n সংকীণর্
aেথর্ । দািরেdয্র aথর্ aেনক বয্াপক o িবsত
ৃ । gােম ভূ িমহীনতার সে সে শহের
বিsবাসীর সংখয্া বাড়েছ eবং েসi সে আবাসন সমসয্া pকটতর হেc । পিরকlনা দিলেল
e কথা বলা হেয়েছ। িকn gােম ভূ িমহীনতার pিkয়া েরােধর পথ পdিত বলা হয়িন। েসi
সে নগর দিরdেদর আবাসন সমসয্ার pকৃ ত সমাধান িনেয় েতমন কথা েনi । েমাট কথা
দািরdয্ িবেমাচেন বাজারেকi pধানত হািতয়ার কের িনেয়েছ পিরকlনা psাবনায় যা
দািরdয্ ‐ৈবষময্i শ◌ু ধুনয়, আ িলক ৈবষময্o দূর করেত পারেব না।
েকান েকান গেবষণায় pকাশ পায় েদেশ 9 েকািট 89 লাখ মানুষi দিরd । দিরd মানুেষর
সংখয্া হেব আরo েবিশ । কারণ বাজার aথর্নীিতেত যখন dবয্মলূ য্ বৃিd পায় eবং েসi সে
কমর্সংsান বৃিd পায় না eবং pকৃ ত আয় hাস পায় তখন িন◌ু‐মধয্িবtরাo আসেল দিরd
ে ণীভু k িহেসেব গণয্ হয়। েস িহেসেব তার মেত েদেশ 12 েকািট 43 লাখ মানুষ দিরd ।
uk গেবষণায় ৈবষেময্র েয িচt েবিরেয় eেসেছ, তা হেলা 2010 e েমাট জনসংখয্া 15
েকািট ধের িনেল 41 লাখ ধনী। 70 লাখ uc ‐মধয্িবt । 1 েকািট 46 লাখ মধয্ ‐
মধয্িবt , 4 েকািট 70 লাখ মধয্িবt , 2 েকািট 54 লাখ িন◌ু‐মধয্িবt , 9 েকািট 89 লাখ
িনর ু শ দিরd । 5 েকািট 75 লাখ চরম দিরd ।
দিরd দূর করার েkেt ভারেতর েচেয় eিগেয় আেছ বাংলােদশ। যুkরা িভিtক
গেবষণা
pিত ান inারনয্াশনাল ফু ড পিলিস িরসাচর্ iনিs িটuট (আieফিপআরআi)‐eর সাmpিতক
eক গেবষণা pিতেবদেন e কথা বলা হেয়েছ। ‘iিnয়ান ekেpস ' পিtকায় 6 নেভmর
2007 pকািশত eক pিতেবদেন আieফিপআরআi‐eর গেবষণার বরাত িদেয় বলা হয়, 1990
সাল েথেক 2004 সাল পযর্n িবিভn uপাt পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, 1990‐eর দশেকর

েশষ িদক েথেক বাংলােদেশ ‘aিতদিরd ', ‘মাঝাির পযর্ােয়র দিরd ' o ‘দিরd ' মানুেষর সংখয্া
কেমেছ। িকn ভারত e েkেt েতমন সাফলয্ পায়িন।
oয়াlর্ স েমাs িডpাiভড ' িশেরানােম pকািশত আieফিপআরআi‐eর pিতেবদেন ৈদিনক
মাথািপছু 50 েসেnর কম আেয়র মানুষেদর ‘aিত দিরd ', 50 েথেক 75 েসn আয়কারীেদর
‘মাঝাির দিরd ' o 75 েসn েথেক ডলার আয় করেত সkম মানুষেদর ‘দিরd ' িহেসেব িচিhত
করা হেয়েছ। pিতেবদেন বলা হয়, িবে eখন aিত দিরd মানুেষর সংখয্া 16 েকািট 20
লাখ। eছাড়া সারা িবে 32 েকািট 20 লাখ মাঝাির পযর্ােয় র দিরd eবং 48 েকািট 50 লাখ
দিরd মানুষ রেয়েছ। oi গেবষণায় বলা হয়, সারা িবে র দিরd জনেগা ীর 12 শতাংশi
বাস কের দিkণ eিশয়ায়। ভারেত গত pায় eক দশেক মাঝাির দািরেdয্র পিরমাণ িকছুটা
কেমেছ। তেব pিতেবশী বাংলােদশ েবিশ সাফলয্ েপেয়েছ aিত দিরেdর জীবনমান unয়েনর
েkেt । eেত বলা হয়, সাmpিতক সমেয় দািরdয্ hােসর েkেt পূবর্ eিশয়া o pশাn
মহাসাগরীয় eলাকার েদশগুেলার েচেয় দিkণ eিশয়ার েদশগুেলা aেনক েবিশ সফল হেয়েছ। সারা
িবে 2004 সােল e িবষেয় aিজর্ ত সাফেলয্র aেধর্কi aজর্ ন কেরেছ দিkণ eিশয়ার
েদশগু েলা । বািক 50 ভােগর মেধয্ 31 শতাংশ সাফলয্ েপেয়েছ আি কার েদশগুেলা । আর
পূবর্ eিশয়া o pশাn মহাসাগরীয় eলাকার েদশগুেলার সাফলয্ মাt 17 শতাংশ। 1990
েথেক 2004 সােলর মেধয্ সারা িবে ৈদিনক eক ডলােরর কম মাথািপছু আেয়র জনেগা ীর
সংখয্া 125 েকািট েথেক কেম 96 েকািট 90 লােখ দঁ ািড়েয়েছ বেল জানােনা হয়
pিতেবদনিটেত ।
গত 10 বছের েদেশর দািরdয্ কেমেছ 25 শতাংশ। দািরd কমার e হার দিkণ eিশয়ার
েদশগুেলার মেধয্ সেবর্াc । eিট aবয্াহত থাকেল 6 প বািষর্ক পিরকlনায় িনধর্ািরত
লkয্মাtা
aনুযায়ী 2015 সােলর মেধয্ দািরেdয্র হ◌ারসহেজi 22.5 শতাংেশ নািমেয় আনা
সmব হেব। 6 প বািষর্ক পিরকlনার লkয্মাtাসমূহ
aজর্ েনর agগিত শীষর্ক
eক uপsাপনায় e তথয্ জানােনা হয়। uপsাপনািট pদান কেরন পিরকlনা কিমশেনর
সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর সদসয্ ড. শামসুল আলম। uপsাপনায় pবৃিdর হার 2011
aথর্বছেরর 6.7% েথেক 2012 aথর্বছের 6.3% e েনেম যাoয়ার কথা uেlখ কের 6

প বািষর্ক পিরকlনার লkয্মাtা aনুযায়ী তা unীত করেত (2015 সােল 8%) িবেদশী
সহায়তা o িবিনেয়াগ দkতার সােথ কােজ লাগােনার পরামশর্ েদoয়া হয়।
দািরdয্ িবেমাচেন সুদমুk kdু
ঋেণর ভূ িমকা
ঋেণর pচলন িছল। েয কারেণ
kদু ঋণ আসেল নতু ন তtt নয়। িbিটশ ভারেত kdু
েকােনা িনিদর্
বয্িk বা pিত ান kdু
ঋেণর pবতর্ ক দািব আনেত পােরন না।
েকu হয়েতা kdু
ঋেণর eকিট িনিদর্
কাঠােমা বা মেডল udাবন করেত পােরন। তেব
সতয্ , e ঋেণর মহtt eনিজo'র সুবােদ েবিশমাtায় pচার পােc । e ঋেণর মহtেবর
pচারকেদর দািব, kdু
ঋেণর মাধয্েম দািরdয্ িবেমাচন সmব । েকu েতা আরo eকধাপ
eিগেয় বলেছন, eর মাধয্েম ‘দািরdয্েক জাদুঘের' পাঠােনা সmব হেব। িবষয়িট েয ‘গােনর
েচেয় বাজনা েবিশ' মাকর্ া pচ ◌ার, তা েবাধশিkসmn
মানুেষর পেk েবাঝা ক ন নয়।
তেব হঁ য্া , দািরdয্ িবেমাচেন , ধনী‐গিরব ৈবষময্ hােস kdু
ঋণ েছাট পিরসের হেলo ভূ িমকা
ঋণ kdু
রাখেত পাের। ঋণ েযমন kdু , ভূ িমকাo েতমন kdু । eখন িবষয় হেc , kdু
পিরসের হেলo দািরdয্ িবেমাচেন ভূ িমকা রােখ। দিরd মানুেষর sাবলিmতা aজর্ েন যিদ
িকছুটা ভূ িমকা রােখ, তাহেল e তেtto eত সমােলাচনা েকন? সমােলাচনা িক kdু
ঋেণর,
নািক eকিট pদােনর পdিতর ? aবশয্i েদাষিট kdু
ঋেণর নয়, েদাষ হেc পdিতর ।
কৃ িষ বয্াংক , কৃ িষ unয়ন করেপােরশন o কৃ িষ দফতরগুলে◌া কৃ ষকেদর মেধয্ kdু
ঋণ িদেত
পাের। kdু
kিটর িশl করেপােরশন সুদমুk ঋণ িদেত পাের uেদয্াkােদর । e রকম
সরকাির aনয্ানয্ pিত ানo pেয়াজেন সুদমুk kdু
ঋণ িদেত পাের। িবেশষ কের
িপেকeসeফ সরাসির সুদমুk ঋণ িদেত পাের। তারা সামানয্ সুেদ (3 শতাংশ) eনিজoেক aথর্
েদয় । eনিজoগুেলা gাহকেক 25 েথেক 30 শতাংশ সুেদ ঋণ েদয় । িপেকeসeফসহ সরকাির
pিত ান সুদমুk ঋণ িদেল eনিজoগুেলা জনসাধারণেক kdু
ঋেণর নােম েশাষণ করার
সুেযাগ পােব না। e েkেt িবিভn েসবামূলক সংsা করেপােরট হাuস তােদর সামািজক
দায়বdতার কমর্সিূ চ র আoতায় সুদমুk kdঋণ
কাযর্kম পিরচালনা করেত পাের। eরi
ু
মেধয্ িকছু pিত ান সুদমুk ঋণ কাযর্kম পিরচালনাo করেছ। সুদমুk ঋণ কাযর্kেম
পুেরাপুির দািরdয্ িবেমাচন হেব না, তেব দািরdয্ িবেমাচেনর pিkয়া tরািন ¦ত
করেব।

দািরdয্ দূরীকরণ: iসলািম পদ◌্ ধিতবনাম সুেদর aেkাপাস
দািরdয্ দূরীকরণ বতর্ মান িব aথর্নীিতর aনয্তম pধান আেলাচয্ িবষয়। িবেশষত:
িবে র aনুnত o unয়নশীল েদশগুেলােত দািরdয্ িবেমাচেনর নানা pেচ া লkয্ করা
(গরষষবহহরঁস ফবাবষড়ঢ়সবহঃ
যােc । জািতসংঘ েঘািষত সহsাb unয়ন লkয্মাtা
মড়ধষং) eর pধান লkয্ হেc িব েক দারdয্ o kধামু
ু k করা। দািরd িবেমাচন o
মানুেষর আথর্ ‐সামািজক unয়েনর aনয্তম সফল o কাযর্কর uপায় হেc iসলামী aথর্
বয্বsার বয্থতর্ া eবং iসলামী বয্াংিকং পdিতর
বয্বsার পিরপূণর্ বাsবায়ন । kdঋণ
ু
ঈষর্ণীয় সাফলয্ , িবকাশ o জনিpয়তার েpkাপেট দািরd িবেমাচন o মানুেষর জীবনমান
unয়েন iসলামী পdিত িবেশষঃ iসলােমর দিরd কলয্াণমূলক বয্বsাসমূেহর সুসংগ ত o
পূণর্ বাsবায়ন আজ সমেয়র দাবীেত পিরণত হেয়েছ। সুদিভিtক চরম েভাগবাদী কেপর্ােরট
aথর্ বয্বsার ফেল বতর্ ম ◌ানিব aথর্ৈনিতক মnার েpিkেত eবং পুিঁ জবােদর েলাক
েদখােনা কেপর্ােরট সামািজক দায়বdতার uপযুk িবকl িহেসেব কলয্াণমূলক iসলামী
aথর্ৈনিতক বয্বsার পূণর্ বাsবায়েনর মাধয্েম দািরd দূরীকরেণর সmাবনাi ujjলতর
হেয়েছ।
েফরত েদয়ার শেতর্ কাuেক িকছু িদেল েসটােক বলা হয় কজর্ বা ঋণ। নানা pেয়াজেন
বnবাnব
, আtীয় ‐sজন িকংবা পিরিচতজেনর িনকট েথেক কজর্ বা ঋণ েনয়ার বয্াপারটা
ু
মানব সমােজ সুpাচীনকাল েথেকi pচিলত । শুধু ঋণgিহতার কলয্ােণর জনয্ কজর্ েদয়া হেল
eবং েকবল আসলটাi েফরত িনেল েসটা হয় কেজর্ হাসানা বা কল◌্ যাণমূলকঋণ। কজর্ িদেয় েফরত
েনয়ার সময় আসেলর সােথ িনিদর্
পিরমাণ িকছু aিতিরk আদায় করেল েসটা হয় সুেদর
কারবার। বতর্ মােন pচিলত সুদিভিtক বয্াংকগুেলা বয্বসায়ী o িশluেদয্াkােদরেক
িনিদর্
পিরমাণ সুেদর িবিনমেয় িবিভn পিরমাণ ঋণ েদয় । e ঋণ িবশাল aংেকরo হয়ে◌থােক।
ঋেণর িবিনমেয় বয্াংেকর িনকট বnক থােক জিম, বািড়, িশl ‐কারখানা িকংবা aনয্ েকান
মূলয্বান দিলল। iসলামী শিরয়াহ িভিtক বয্াংকগুেলাo বািড়, বয্বসা , িকংবা িশl ‐
কারখানার জনয্ িবিভn রকম ঋণ েদয় । e বয্বsায় িনিদর্
পিরমাণ সুেদর িনয়ম না
থাকেলo শিরয়াহ িভtিতক লােভর বয্বsা থােক। aপরিদেক িন◌ু িবt o িবtহীন মানুেষরা
জামানেতর aভােব pচিলত বয্াংিকং বয্বsা েথেক ঋণ সুিবধা িনেত পাের না। আর ei সব
দিরd মানুষেদর aসহায়েtর সুেযাগ িনেয়i িব বয্াপী গেড় uেঠেছ kdু
ঋেণর ধারণা।

সারা িবে র aনুnত , sেlাnত
o unয়নশীল েদশগুেলােত kdু
ঋণ eখন িবশাল
বয্বসার eক েলাভনীয় পণয্ । kdু
ঋণ বয্বsা pচলেনর মূল uেdশয্ িছল দািরdয্
দূরীকরেণর মাধয্েম দিরd মানুষেদর aথর্ৈনিতক aবsার unয়ন সাধন। ড. iuনুেসর
ভাষায় kdঋেণর
সংjা হেc গিরব o aসহায় মানুষেদর েবঁচ ে◌থাকার aবলmন খুেঁ জ েদয়া ।
ু
pকৃ ত সতয্ o বাsবতা হেc kdঋণ
িব শািnেতা
দূেরর কথা, ঋণgিহতােদর
ু
বয্িkগত বা পািরবািরক জীবেনo েকান শািn pিত া করেত পােরিন। দািরd দূরীকরেণ
kdু
ঋেণর বয্থতর্ া eবং ঋণgিহতােদর দুগির্ ত বৃিdর pধান কারণ হেলা ei ঋেণর aিত
uc হােরর সুদ। kdঋণদাতা
pিত ানগুেলা
uc হােরর িনিদর্
পিরমাণ সুদ ছাড়াo
ু
ঋণgিহতােদর িনকট েথেক নানা রকম িফ আদায় কের থােক। েযমন, সদসয্ িফ, বাধয্তামূলক
eককালীন জমা (10 শতাংশ), g “প টয্াk (5 শতাংশ), বাধয্তামূলক সাpািহক স য়
itযািদ।
মানবজািতর জনয্ কলয্াণকর বেলi iসলামী জীবন বয্বsায় সুদেক হারাম করা হেয়েছ।
aনয্িদেক দািরdয্ দূরীকরেণর aনয্তম uপায় িহেসেব িবtবানেদর জনয্ জাকাতেক করা হেয়েছ
ফরজ বা বাধয্তামূলক । বছেরর eক সময় িবেশষত: রমজান মােস সারা িবে র িবtবান
মুসলমানগণ তােদর aর◌্ ‐থিবেtর শতকরা 2.5 ভাগ জাকােতর মাধয্েম িবtহীন দিরd
মুসলমানেদর মেধয্ িবতরণ কের থােকন। তাছাড়া ঈদুল িফতেরর সময় pেদয় িফতরা, কৃ িষ o
পশুপালনকারীেদর pেদয় uশর o aনয্ানয্ দান‐খয়রােতর মাধয্েমo িবtবানেদর সmেদর িকছু
aংশ দিরd জনেগা ীর মেধয্ হsাnিরত হয়। eেত দিরdরা সামিয়কভােব হেলo িকছুটা
scলতা o দািরdয্ মুিkর আনn uপেভাগ করেত পাের। বাংলােদেশর eকজন pখয্াত
iসলামী িচnািবদ o aথর্নীিতিবদ তঁ ার eক pবেn uেlখ কেরিছেলন েয যথাযথ বয্বsা
gহণ করেল বাংলােদশ েথেক pিতবছর anতঃ eক হাজার েকািট টাকা জাকাত আদায় করা
সmব eবং েস টাকা পিরকিlতভােব বয্বহার করেল িবশ/পঁিচশ বছের বাংলােদশেক দািরdমুk
করা সmব । তাi জাকােতর মূল uেdশয্ বাsবায়েনর জনয্ pেয়াজন রা ীয় o
আnজর্ ািতক uেদয্ােগ সূসংগ ত জাকাত বয্বsাপনা । েসi সােথ pেয়াজন দিরd
জনেগা ◌ীেকসুদিভিtক kdু
ঋেণর ভয়াবহতা সmেকর্ সেচতন কের েতালা । সুসংগ ত
জাকাত বয্বsাপনার মাধয্েম পিরকিlতভােব জাকাত আদায় eবং eর সু ু বয্বহার সmব
হেল anতঃ মুসিলম িবে র দািরdয্ দূরীকরণ সমেয়র বয্াপার মাt ।

িনবn

িশশু aিধকার o আমােদর িশশু
শরীফ আবদুল েগাফরান
aেkাবর মাস eেলi েযন িশশুেদর aিধকােরর কথা েবিশ েবিশ েশানা যায়। মুখেরাচক
ে াগােন বাতােস ভাসেত থােক। 1989 সােল জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ গৃহীত হয় িশশু
aিধকার সনদ। সবর্pথম েয কয়িট েদশ ei সনেদ sাkর কের তােদর মেধয্ বাংলােদশ
aনয্তম ।
pিত বছেরর nযায় aেkাবর মােসর pথম েসামবার eবােরo পািলত হেব িব িশশু িদবস।
পৃিথবীর সবেদেশর সেচতন নাগিরকরা িশশুেদর িনেয় ভােব। sp েদেখ নতু ন িব গড়ার।
unত েদশগুেলােত ে াগােনর পাশাপািশ িশশুেদর জনয্ রেয়েছ নানা রকম সুেযাগ সুিবধা।
িকn আমােদর েদেশ িশশু aিধকার সনেদর 54িট ধারার মেধয্ eকিট ধারাo আজ পযর্n
স কভােব পালন করা হয়িন। আমােদর েদেশ িশশুেদর জনয্ নামমাt িকছু সুেযাগ সুিবধা রাখা
হেলo তা শুধু শহেরi সীমাবd । gাম a েল eর েকান বালাi েনi । িশশুেদর জনয্ েখলাধুলা
িকংবা সুnর , সেচতনভােব গেড় oঠার িকছু বয্বsা থাকলে◌oতা সাধারণ বা িনmিবt গরীব
িশশুেদর নাগােলর বাiের। েস সুিবধার ফল ভােগয্ েজােটনা তােদর। eসব aবsাসmn
ধনীর দুলালেদর মেধয্i সীমাবd থােক। শুধু তাi নয়। িনmিবt িশশুেদর েনi স ক
বাসsান । েনi দু'েবলা আহােরর বয্বsা । িকংবা সুিচিকত্সা আর পড়ােলখার সুেযাগ ।
aেkাবর মােসর pথম েসামবার যখন িব িশশু িদবস পািলত হয়, তখন ঘটা কের েসিমনার
হয়। আেলাচনা হয়। হয় বণর্াঢয্ র◌্ যালী। েসi র◌্ যালীেতaংশ িনেয় আনেn সারাটা িদন
কািটেয় েদয় িকছু িশশু। লkয্ করেলi েদখা যায় তখন ফু টপােত দঁ ািড়েয় র◌্ যালীরিদেক খািল গােয়
েছঁ ড়া pযাn পের কত িশশু‐িকেশার p
ভরা িবsয় েচােখ তািকেয় থােক। হয়েতা eেদর
aেনেকর েপট তখন kধায়
েচঁ া েচঁ া করেছ। aথচ জািতসংঘ ‘িব মানবািধকার সনেদ' িশশুেদর
ু
aিধকারগুেলা সিnেবিশত রেয়েছ। দশিট সংিkp নীিতেত িশশুেদর aিধকারগুেলা সনেদ
েঘািষত আেছ। েযমন জািত, বণর্ , িল , ধমর্ aথবা জাতীয়তা িনিবর্েশেষ uেlিখত

aিধকারগুেলা সব িশশু েভাগ করেব। sাধীন , মুk o মযর্াদাপূণর্ পিরেবেশ সু ু o
sাভািবক িবকােশ িবেশষ িনরাপtা o aবাধ সুেযাগ ‐সুিবধা। eকিট নাম o জাতীয়তা, pচু র
পুি , আবািসক চািহদা, িবেনাদন o sাsয্ পিরচযর্া সেমত সামািজক িনরাপtা , প ু o
pিতবnীেদর িবেশষ শ ষা , িশkা o পিরচযর্া , েযখােন যতদূর সmব বাবা‐মার যেt o
তttাবধােন pীিত o সমেঝাতা eবং িনরাপtা o েsহময় পিরেবশ পাoয়া িশশুর aিধকার।
sকীয় সtা িবকােশ সমান সুেযাগ eবং িবনা বয্েয় িশkা o িবেনাদন , দুেযর্ােগর সময় িশশু
িনরাপtা , aবjা , িন ু রতা o েশাষেণর িবরুেd িনরাপtা , বণর্ , ধমর্ aনয্ েয েকান
ধরেনর ৈবষময্ েথেক িনরাপtা eবং শািn o িব
াতৃ েtর পিরেবশ গেড় েতালাo িশশুর
pাপয্ aিধকার।
িশশু aিধকার সনদ aনুেমাদেনর দীঘর্িদন পার হেয়েছ। জািতসংঘ িক িশশুর জনয্
সাবর্জিননভােব সবগুেলা aিধকার িনি ত করেত েপেরেছ? eেত িক আমােদর িশশুেদর ভােগয্র
পিরবতর্ ন হেয়েছ। না তা আজo সmণর্ূ বাsবািয়ত হয়িন। তা হেল আসুন আমরা আমােদর
sেদেশর িদেকi eকবার তািকেয় েদিখ ।
আমােদর েদেশ জেnর eক বছেরর মেধয্i 4 লkািধক িশশুর মৃতুয্ হয়। বাংলােদশ pাকৃ িতক
দুেযর্ােগর েদশ, eখােন বনয্া , খরা, ঘুিণর্ঝড় , টেণর্েডা eমনিক সড়ক দুঘটর্ নারo িনমর্ম
িশকার হয় aগিণত িশশু। িবগত 1991 সােলর 29 eিpেলর ঘূিণর্ঝেড়i 60 হাজার িশশু pাণ
হািরেয়িছল। eরপর েথেক ঝড়‐জেলাcাস o আiলায় pাণ হািরেয়েছ কেতা িশশু।
eরপর আসা যাক িশশুর sাsয্ বয্বsার কথায়। দিরd মা‐বাবা েযখােন pিতিট িশশুর মুেখ
খাদয্ েজাটােতi পাের না, েসখােন sােsয্র িদেক নজর রাখার সামথর্ েকাথায় তােদর?
জেnর eক বছেরর মেধয্ হয় 4 লkািধক িশশু মারা যায় তার 3 লাখi মারা যায় aপুি র িশকার
হেয়। তাছাড়া বছের লkািধক িশশু হেয় যায় িবকলা । 5 বছর বয়সী pায় 70 ভাগ িশশুi
িশশু িভটািমন ‘e'র aভােব
aপুি র িশকার হয়। pিতবছর 30 হাজােরর aিধক sলগামী
ু
an হেয় যায়। িবশুd পািন o পাকা পায়খানার aভােব িশশুরাi eর বড় িশকার হেc ।
ডায়িরয়া, কৃ িম েরােগ আkাn হচ◌্ েছিশশুরাi েবিশ ।

eবার আসুন aনয্ pসে । িশkার িদেক যিদ নজর কের তাহেল েদখেবন দািরd সীমার িনেচ
aবsান েহতু eখনo pাথিমক িশkার aিধকার েথেক বি ত হেc েদেশর েবিশর ভাগ িশশু।
তেব বতর্ মােন িশkাখােত সেবর্াc বয্েয়র জনয্ eবং pাসি ক িশkা বাধয্ তামূলক করায়
aবsার unিত হেব বেল আমরা আশা কির। তেব eজনয্ পথ িশশুেদর িদেকo নজর বাড়ােত
হেব। কারণ পিরসংখয্ান করেল েদখা যায় িশশু িমেকর সংখয্া িদন িদন বৃিd পােc । eেদর
aিধকাংশi মানেবতর ক ন ম আর ঝুঁ িকপূণর্ কােজ িনেয়ািজত হেc । পাশাপািশ বহু িশশু
aিভভাবক dারা িনযর্াতেনর িশকার হেc । মানিসক aতয্াচােরর িশকার হেয় হাসপাতাল বা
ডাkােরর কােছ আসেছ eরা। িশশুরা হতয্ারo িশকার হেc । বাসায় aিফস‐আদালেত েটেmা ,
বােস o েহােটল ‐েরেsারায় েযসব িশশু কাজ কের তারাi েবশী হেc িনযর্াতেনর িশকার।
eতkণ আমােদর েদেশর িশশুেদর aবsা েতা েদখেলন । মেন মেন ভাবেছন ei যিদ হয় aবsা
তাহেল িশশু aিধকােরর িবষয়গুেলা েতা বাsবায়ন সুদরূ পরাহত। না, aিভভাবক িহসােব
আমােদর eসব ভাবা েমােটo ক হেব না। আমরা যিদ সবাi eিগেয় আিস, eিগেয় আেসন মা‐
বাবাসহ সেচতন নাগিরকরা eবং পাশাপািশ সরকার যিদ সেচ হন তাহলে◌aবশয্i আেs আেs
হেলo aভাগা‐বি ত িনযর্ািতত িশশুেদর ভাগয্ আমরা পিরবতর্ ন করেত পারেবা । ফু েট uঠেব
তােদর মুেখর হািস। তাহেল e কাজিট আমরা িনেজেক িদেয়i শুরু কির eখন েথেক । pাথিমক
িশkােক বাধয্তামূলক করা হেয়েছ। চলুননা িশশুেক আমরা েপঁৗছােয় েদi sল
ু গৃেহ। েয িকেশার
আপনার আমার বাসায় কাজ করেছ তােক িকেন েদi বণর্মালার বi। তােক akরjান দান
কির।
gােমর aিশিkত ‐দিরd মানুষগুেলােক সংগ ত কের িশশুর িশkা , sাsয্ o িচিকত্সার
িবষয়গুেলা তােদরেক বুিঝেয় বিল। েদখেবন eকিদন আমােদর েদেশo িশkার হার হেয় যােব
পােশর েদশ শ◌্ রীলংকারমেতা । হেয় যােব চীেনর মেতা । েযখােন চীন 1951 সােল সাkরতার
কমর্সিূ চ হােত িনেয় মাt 10 বছের শতভাগ সmn কেরেছ। আ যর্ হেলা , e জেনয্ তােদর
eকিট sল
ু গৃহo িনমর্াণ করেত হয়িন। ঔপিনেবিশক আমেলর utরািধকার সূেt পাoয়া
দহিলজ eবং কাছারীগুেলােক তারা sল
ু িহেসেব বয্বহার কেরেছ। েযখােন তা িছল না, েসখােন
গােছর িনেচ বেস েগেছ sল
ু । দিরd বাধা হয়িন। আেয়াজেনর আnিরকতাi িছল মূল
শিk ।

আসুন, আমরাo আnিরকতা িদেয় আমােদর বি ত িশশুেদর জীবেনর জনয্ , তােদর জীবন মান
unয়েনর জনয্ সেবর্াপির তােদর aিধকােরর জেনয্ eকেযােগ কাজ কির। তা হেলi হেব ‘িব
িশশু িদবস' পালেনর সাথর্কতা ।

iবাদত

িযিকর o েদায়া
মাoলানা তাজুল iসলাম
িpয় পাঠক o পা কা, ঈদুল আযহার aিgম aিভনnন জািনেয় শুরু করিছ িযিকর o েদায়ার
িবভাগিট। মহান আlাহ আমােদর pেতয্কেক ঈদুল আযহার আনn o সাoয়াব লােভর তাoফীক
দান করুন। আমােদর সmেখ
ু aতয্n মযর্াদাসmn o গুরtু পূণর্ eকিট মােসর সমাগম ঘটেত
যােc ; যা আlাহর ৈনকটয্ লােভর aনয্তম েমৗসুম । আlাহর িযকর, ফরয o নফল
iবাদােতর মাধয্েম সুেশািভত করেত পাির e েমৗসুমিটেক । আর তা হেলা িযলহাj মাস। e
মাসিট েযমিনভােব হাজীেদর জnয aতয্n মহtপূণর্ েতমিনভােব যারা হাজী নন তােদর জনয্o
খুবi তা পযর্পূণর্
কের
। e মােস সারা িবে র মুসিলম umাহ হjেক েকnd
তাকoয়া o iবাদাত চচর্ ার eক রূপময় কমর্শালা eবং িশর্ক , kফর o িবদআ‘তমুk হেয়
ঈমােনর aনুপম মাহাtয্ aজর্ েনর eক সমৃd পাঠশালায় eকত◌্ িরতহয়। e পাঠশালােতi
আlাহর সােথ গভীর েথেক গভীরতর হেত থােক eসব বাnােদর সmকর্ , আনুগেতয্র নানামুখী
সুষমায় িসk হয় তােদর মন, আlাহর সামেন দীনতা হীনতা pকােশর মধয্ িদেয় ঔjjলয্
পায় তােদর দয়। আর e মােসর pথম দশক হেলা মহান আlাহর পk েথেক মহামূলয্ বান
েবানাস যা gহেণর মাধয্েম যারা হেজ যািc eবং যারা হেজ যািc না pেতয্েকi aজর্ ন করেত
পাির aসংখয্ ‐aগণীত ফযীলত, মহt o সাoয়াব। iসলািমক sলারেদর মেত iসলািম শরীয়েত
দু'িট দশক রেয়েছ যা aনয্ানয্ সকল দশক েথেক ে
o ফযীলতপূণর্ । দশক দু'িট হেলা ,
িযলহাj মােসর pথম দশক যা িদেনর িভিtেত সবর্ে
দশক eবং রমাযােনর েশষ দশক যা
রােতর িভিtেত সবর্ে
দশক। িযলহাj মােসর pথম দশক আমােদর dারpােn । e
দশকিট সকেলর জনয্ iবাদেতর বয্াপক েমৗসুম । কারণ e দশেকর আমল আlাহ তা‘আলার
িনকট সবেচেয় িpয় আমল। eমনিক আlলাহর পেথ যুd করার েচেয়o e দশেকর আমল আরo
েবিশ িpয় । রাসূলlু াহ স. বেলন, “eমন েকােনা িদন েনi েয িদেন কৃ ত েনক আমল eসব িদন
aথর্া িযলহাj মােসর pথম দশ িদেনর েনক আমেলর মত আlাহর কােছ সবর্ািধক িpয় ।
সাহাবাগণ বেলন, েহ আlাহর রাসূল! আlাহর পেথ িজহােদর মত েনক আমলo িক নয়? িতিন
বেলন, না, আlাহর পেথ িজহােদর মত েনক আমলo নয়। তেব েয বয্িk িনেজর জান o মাল

িনেয় আlাহর পেথ েবর হল eবং eর েকােনাটা িনেয়i আর িফের আসল না তার e আমল
আlাহর িনকট aিধক িpয় । সহীহ বুখারী, সহীহ মুসিলম : 488 eবং সুনান আবু দাuদ:
2438। e দশেক aেনকগুেলা মযর্াদাপূণর্ iবাদাত eকিtত হoয়ায় তা iবাদােতর েমৗসুেম
পিরণত হেয়েছ। েযমন eেত সংগ ত হয় uমরা o হেজর কাযর্াবলী , eেত রেয়েছ সবর্ে
িদবস আরাফােতর িদবস, আরo রেয়েছ মুসলমানেদর আনn uদযাপেনর দু'িট িদবেসর eকিট িদবস
kরবানীর িদবস, রেয়েছ নফল েরাযা iতয্ািদ । ফাতহুল বারী gেnর রচয়ীতা হািফয iবন
হাজার আসকালানী বেলন, “িযলহােজর pথম দশ িদেনর িবেশষেtর কারণ েযটা বেল আমার মেন
হেয়েছ তা হেলা , e িদনগুেলােত বড় বড় iবাদত গুেলার েযমন‐ সালাত, িসয়াম, সাদকা,
kরবানী, uমরা o হােজর সিmলন ঘেট। aনয্ েকােনা সময় eেতা iবাদত eকিtত হয়
না”।
আlাহ তা‘আলা কলয্াণ o বরকেতর েয েমৗসুমগুেলা আমােদরেক pদান কেরেছন মুসিলম
িহেসেব আমােদর কতর্ বয্ হেব দু‘আ, iিsগফার , iবাদাত o সিতয্কার তাoবার মাধয্েম
েমৗসুমগুেলার সdয্বহার করা। িযিন হেজ যােcন িতিন হেজর কাজগুেলা aিধক সাoয়ােবর
আশায় সmn করেবন। আর আমরা যারা হেজ েযেত পািরিন আমরা েবিশ েবিশ নফল সালাত
iবাদাত, তদুপিু র eর
আদায় করেত পাির। মূলতঃ সালাত eমিনেতi eকিট aিত utম o ে
সােথ যিদ যুk হয় e বরকতপূণর্ েমৗসুম তাহেল েসিট হেব আরo utম । সাহাবী সাoবান
রািদয়াlাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন েয, রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম
আমােক বেলন, “েতামার uিচত েবিশ েবিশ সালাত আদায় করা। েকননা েতামার eকিট সালাত
dারা আlাহ েতামােক eক sর uc মযর্াদায় u েয় িদেবন eবং েতামার েথেক eকিট গুনাহ
িমিটেয় িদেবন”। সহীহ মুসিলম : 488। আবার e িদনগুেলােত সাoম পালেনর িবেশষ
রেয়েছ। রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlােমর েকােনা eক stী
তা পযর্
বণর্না কেরন, “রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম িযলহােজর নয় তািরেখ, আশুরার
িদন, pিতমােস িতনিদন, মােসর pথম েসামবার eবং বৃহsিতবার িসয়াম পালন করেতন। ”
সুনান আবু দাuদ : 2437। িবেশষ কের আরাফার িদেন সাoম পালেনর বয্াপাের হাদীেস aতয্n
u সাহবয্ ক
বkবয্ রেয়েছ। e িদবেসর সাoেমর ফযীলেতর বয্াপাের রাসূলlু াহ
স. বেলন, “আিম আlাহর িনকট আশা কির আরাফার িদেন িসয়ােমর কারেণ িতিন পূববর্ ত o
পরবত বছেরর গুনাহ মাফ কের িদেবন”। [সহীহ মুসিলম : 1162]। আরাফা িদবেসর সাoম

বলেত হািজগণ েযিদন আরাফার ময়দােন aবsান কের েসi িদেন হািজ িভn aনয্রা সাoম পালন
করােক বুঝায়। aেনেক িনজ েদেশর 9 তািরখেক েকnd কের আরাফার সাoম পালন কের
থােকন। েসিট ক নয়। কারণ, হাদীেস 9 তািরেখর কথা বলা হয়িন। বরং বলা হেয়েছ আরাফা
িদবেসর কথা।
e দশেকর aনয্তম eকিট আমল হেলা েবিশ েবিশ িযকর o তাকবীর বলা। ঘের, মসিজেদ,
বাজাের, পেথ, বােস, aিফেস সুেযাগ েপেলi তাকবীর বলা। রাসূলlু াহ স. e দশেকর ফযীলত
বণর্না করার পর বেলন, “কােজi েতামরা e িদনগুেলােত েবিশ েবিশ ‘লা iলাহা ilাlা হ',
‘আlাহু আকবার' o ‘আলহামদু িলlাহ ' পাঠ কর”। মুসনাদ আহমাদ: 5446। e িদনগুেলােত
দু'ধরেনর িযকর করার িবধান রেয়েছ,
eক. বয্াপক বা aিনধর্ািরত িযকর েযমন kরআন িতলাoয়াত, েয েকােনা তাসবীহ, তাকবীর
iতয্ািদ । সাহাবাগণ e িদনগুেলােত েবিশ েবিশ তাকবীর o তাসবীহ পড়েতন। iমাম বুখারী রহ.
বেলন, “iবন uমর o আবু হুরায়রা রািদ আlাহু ‘আনহুমা িযলহাj মােসর pথম দশ িদন
তাকবীর িদেত িদেত বাজােরর uেdেশয্ েবর হেতন, আর তােদর তাকবীর শুেন েলাকজনo
তাকবীর িদেতন”। সহীহ বুখারী, খ : 2, পৃ া : 20।
দুi. িনধর্ািরত িযকর েযমন তাকবীর বলা। িজলহাj মােসর 9 তািরখ ফজর েথেক 13 তািরখ
আসর পযর্n pিত ফরয সালাতােn eকবার িনিদর্
তাকবীর ‘আlাহু আকবার, আlাহু
আকবার, লা iলাহা ilাlাহু , oয়াlাহু আকবার, আlাহু আকবার, oয়ািলlািহল হামদ'
বলা। দুi ঈদেক েকnd কের তাকবীর বলার সুnাতিট আমােদর মাঝ েথেক হািরেয় যােc । তাi
e সুnাতিটেক আকেড় ধরেত হেব।
e দশেকর আরo eকিট আমল হেলা , kরবানীর িদেন সামথর্ aনুযায়ী kরবানী করা। আমরা
সকেল eকমাt আlাহর সnি র লােভর uেdেশয্i আমরা তা করেবা ; েগাশত খাoয়া বা
সমােজ নাম kড়ােনার uেdেশয্ নয়। িনেজর kরবানী িনজ হােত িদেবা eটাi হoয়া uিচত।
kরবানীর েগাশত িতনভােগ ভাগ কের eকভাগ িনেজর জনয্ , eকভাগ আtীয়েদর জনয্ eবং
eকভাগ গরীবেদর জনয্ িনধর্ারণ কের তার যথাযথ সাoয়াব aজর্ ন করেত সকেলi সেচ

থাকেবা । পাশাপািশ kরবানীর পশু জবাi করােক েকnd কের পথ‐ঘাট, বািড়র আি না , মাঠ
iতয্া িদ aপিরcn কের রাখা েথেক আমরা সকেলi িবরত থাকেবা । kরবানীর কাজ েশষ হেয়
যাoয়ার পর েসi sানিট ভােলাভােব পির ার কের গn যােত না থােক েস পদেkপo gহণ
করেবা । আমােদর েকােনা কারেণ pিতেবিশর বা মহlাবাসীর ক হেল আlাহ তা kমা
করেবন না। kরবানীর েগাশত , রk , চামড়া eর িকছুi আlাহর কােছ েপঁৗছেব না।
আlাহর কােছ েপঁৗছেব শুধু তাকoয়ার িবষয়িট। কােজi সািবর্ক িদক েথেক আমােদর তাকoয়া
aবলmন করেত হেব।
e িদনগুেলােত আমরা িন ার সােথ তাoবা করেবা eবং aপকেমর্র জনয্ aনুতp হেবা ।
সকল মn কাজ েথেক সারা জীবন িবরত থাকার pিতজ ◌্ ঞাকরেবা । েকননা বরকতপূণর্ o
মাযর্াদাময় সমেয় তoবার আলাদা গুরtু রেয়েছ। তাছাড়া e সময় নানা রকম ভাল কােজ
িনেয়ািজত থাকার দরুন আমােদর মন থাকেব নরম, কৃ ত পােপর pিত aনুেশাচনা েবাধ হেব
তীb । ফেল তoবা করার জনয্ eকিট চমত্কার মানিষক psিত o পিরেবশ ৈতরী হেব। েস
সুযে◌াগিটi আমরা gহণ করেবা । বাnাহ তাoবা বা kমা pাথর্না করেল আlাহ eেতাi
খুিশ হন েয, িতিন তার পাপগুেলােকo েনক আমেল পিরণত কের েদন । সুবহানাlাহ । পিবt
kরআেন মহান আlাহ বেলন, যারা তাoবা কের, ঈমান আেন o সত্কমর্ কের। আlাহ তােদর
পাপ পিরবতর্ ন কের িদেবন পূণয্ ে◌রdারা । সূরা 25 ফু রকান, আয়াত : 70। তাoবা o kমা
চাoয়ার পাশাপািশ সত্কাজ করেলi আlাহ তাআলা aনয্ায়েক নয্ােয় পিরবতর্ ন কের েদন । eর
েচেয় বড় সুেযাগ আর িক হেত পাের।
কােজi আসুন e িদনগুেলােত সিতয্কার তoবা o kমা pাথর্নার মাধয্েম আমরা আlাহর
kমা aজর্ েন pয় ◌াসীহi, সকল পাপ o নাফরমানী েথেক সmণর্ূ মুk হoয়ার aি কার
বয্k কির eবং েনক o ভাল আমেলর মাধয্েম e িদনগুেলােত আlাহর iবাদত পালেন িনেজেদর
িনেয়ািজত কির। (চলেব.....)

সাkাত্কার
েরািহ ারা শত শত বছর ধের বামর্ায় বসবাস
করেছ তােদর aিধকার বি ত করা যায় না
সাkাত্কাের মানবািধকার কম হািবব িসিdকী
মানবািধকার কম হািবব িসিdকী েরিডo aেsিলয়ায় , ডেয়েচ েভেল o ভেয়স aব আেমিরকার
িময়ানমার সংবাদদাতা েশখ আিজজুর রহমানেক েদয়া eক সাkাত্কাের বেলেছন, েরািহ ারা
বামর্ার সে aিবেcদয্ সmকর্ যুk ‐ বামর্ায় aন◌্ যেয 135 িট জািতেগা ী আেছ, তােদর
মেতা তােদরo aিধকার আেছ েস েদেশ বসবােসর। িতিন বেলন, আরাকােন জািতগত িনমূলর্
aিভযােনর েপছেন আেছ 1982 সােলর নাগািরকt আiন‐ যােত েরািহ ােদর নাগিরকt
aিধকার েকেড় েনয়া হেয়েছ। শত শত বছর ধের েরািহ ারা e ভূ খে বসবাস করেছ, তােদর
aিধকার বি ত করা যায় না। েরািহ া সমসয্া িনরসেনর জনয্ আnজর্ ািতক সmpদায়েক
eিগেয় আসেত হেব। িব বাসীর uিচত আরাকানী জনেগা ীর মানবািধকার িনি ত করা।
হািবব িসিdকী eকজন মানবািধকার কম িহেসেব সুপিরিচত। েরািহ া
জনেগা ীর
aিধকার রkার লড়াiেয় িতিন eকজন ucক
মানবািধকার কম । সংবাদপেt o
সামিয়কীেত েলখার মাধয্েম o inারেনেট তথয্ তু েল ধরার মাধয্েম িতিন e কাজ করেছন। শুধু
িময়ানমার নয়, েচচিনয়া, বসিনয়া, কেসােভা িফিলিsনী মুসলমানেদর জনয্o িতিন িলেখ
চেলেছন। e পযর্n তার 11িট বi pকািশত হেয়েছ। eর মেধয্ 5িট inারেনট বiেয়র জগেতর
সে যুk সংsা আমাজন ডট কেমর মাধয্েম পাoয়া যােc । তার সবর্ সাmpিতক gn
িডেভাশনাল েsািরজ pকািশত হেয়েছ মালেয়িশয়ার pকাশক e.eস নূরদীন েথেক ।
সাkাতকােরর িবsািরত িববরণঃ
p : েরািহ ােদর িময়ানমাের বসবােসর েকান aিধকার িক েনi?
utর : aবশয্i আেছ। েরািহ ােদর বামর্ায় তােদর মেতা আেরা 135িট জািতেগা ীর
মেতা েদশিটেত বাস করার িনরংkশ aিধকার রেয়েছ‐ েকননা uk জািতেগা ীগুেলােক
বম
নাগিরক িহেসেব sীকার কের েনয়া হেয়েছ। uেlখয্ িতিন িময়ানমার না বেল বামর্া বলেছন,

েনােবল িবজয়ী েনt ◌ীaং সান সুিচo বামর্াi বেল থােকন। বামর্ােক িময়ানমার বলার মেধয্o
বতর্ মান সরকােরর ষড়যnt রেয়েছ বেল তারা মেন কেরন।
p : তােদরেক েsটেলস বা রা হীন েঘাষণা কের িময়ানমার িক েকান ভু ল করেছ?
utর : ei সমসয্ার েগাড়ায় রেয়েছ 1982 সােলর নাগিরকt আiন, যার মাধয্ম ে◌
েরািহ ােদর নাগিরক হoয়ার aিধকার েকেড় েনয়া হেয়েছ। তারা eখন বিহরাগত। তােদরেক
eখন নাগিরকেtর pমাণ িদেত হেব। িময়ানমােরর ei আiন হাসয্কর । েকননা েরািহ ারা
েযখােন বহু বছর ধের বাস কের আসেছ‐ হাজার হাজার বছর আেগ তােদর পূবর্ পুরেু ষরা আরাকােন
বসবাস করিছল। ঐিতহািসকেদর মেত দশম শতাbীর আেগ েযখােন রাখাiন বা েবৗdরা িছল
না। eর আেগ ei a ল শািসত হেয়েছ ভারতীয়েদর dারা েযমনটা তারা শাসন করিছল
ত কালীন বাংলােক। iিতহাস বেল, আরাকান কালামুখ বা লয্াn aব bাক েফেসস বেল
পিরিচত িছল। কােলা বাদামী বেণর্র ei েলােকরা বাংলােদশ, চ gােমর িন◌ু ◌া ল o
আরাকােন িছল।
p : িময়ানমার তােদর sীকৃ িত না িদেল িকংবা তােদরেক েদশ তয্ােগ বাধয্ করা হেল ei সংকট
িনরসন হেব িকভােব eবং কত িদেন?
utর : বামর্া সরকার 1982 সােলর িবতিকর্ ত নাগিরকt আiন pতয্াহার করেল eবং
েরািহ ােদর aনয্ ধেমর্র মেতা সমান aিধকার িদেল aিত সহেজi e সমসয্া িনরসন হেত
পাের। eটা করা হেল শরণাথ সমসয্া হেব বেল আিম মেন কির না। 1982 সােলর ei আiেন
আnজর্ ািতক িকছু েমৗিলক নীিতমালার লংঘন করা হেয়েছ। eেত িব মানবািধকােরর
েঘাষণােক aমানয্ করা হেয়েছ eবং েরািহ া জনেগা ীর জনয্ েদেশ বা িবেদেশ েকান
আiনগত সুরkার বয্বsা রাখা হয়িন। eগুেলা জািতসংেঘর নীিতমালারo পিরপnী । ei
আiন কের বামর্া সরকার eকিট aপরাধ কেরেছ eবং তা িব মানবািধকার েঘাষণার 30িট
ধারার সবগুেলার সুs লংঘন। বামর্া জািতসংেঘর সদসয্ হেয় eটা করেত পাের না। তারা
জািতসংেঘর নীিতমালার ব◌াiেরেযেত পাের না। তারা েদেশর সংখয্ালঘু জনেগা ীর sাথর্
সমুnত রাখেত পারেছ না।
p

: aনয্ েকান েদেশর িক েরািহ ােদর

আ য়দােন eিগেয় আসা uিচত?

utর : হঁ য্া , িব সmpদােয়র দািয়t রেয়েছ েরািহ ােদর মানবািধকার রিkত না হেল তা
িনি ত করা েস েদেশর ক◌্ ষুd sােথর্র কােছ িবিকেয় েদয়া uিচত নয়। যারা আ য় লাভ করেত
চায় তােদর িফিরেয় েদয়া uিচত নয়।
p : aং সান সূিচ বেলেছন, েরািহ ারা িময়ানমােরর নাগিরক িকনা তা তার জানা েনi । তার
ei মnবয্ pসে
িক বলেবন? িতিন িক বম েভাট হারাবার ভেয় e কথা বলেছন?
utর : সুিচ'র ei মnবয্ হতাশাজনক। eেত আশাহত হেয়িছ। আর েকu নন, সুিচর িপতা
েজনােরল aং সান েরািহ ােদর পূণর্ aিধকার o সুেযাগ সুিবধার আ াস িদেয়িছেলন। তার
বkবয্ udত
ৃ কের বলিছঃ
‘আিম আপনােদর eকিট bাংক েচক িদিc , আমরা eকসােথ বঁাচেবা , eক সােথ মরেবা ।
আপনারা েয দাব◌ীকেরেছন, তা পূরণ করেত আিম সবর্া Íক েচ া চালােবা । sানীয় aিধবাসীরা
িবভk হেল বামর্ার sাধীনতা aজর্ ন ক ন হেব। '
বামর্ার pথম েpিসেডn সাo েশােয় িথক বেলিছেলন: আরাকােনর মুসলমানরা বামর্ার sানীয়
জনেগা ীর aনুরপূ । eেদরেক sানীয় জনেগা ী মেন করা না হেল আমােদর িনেজেদরেকo
েতা sানীয় বা েদশীয় জনেগা ী বলা যােব না। সুিচর জানা uিচত আেগর েনতৃ বৃn
আরাকােনর মুসলমানেদর িকভােব েদখেতন । তার ei বkবয্ িবভিk uেs েদেব যা বামর্ার
জনয্ ভাল হেবনা। বামর্া িবভk হেল তা হেব দুঃখজনক। সsা জনিpয়তার জনয্ সুিচ eকথা
বলতে◌পােরন। িকn e জনিpয়তা sায়ী নয়। সুিচর uিচত হেব দীঘর্ িদেনর e সমসয্ার
সমাধােনর িদেক দৃি েদয়া । তার বলা uিচত েরািহ ােদর o aনয্ানয্ বয্িk েগা ীর
মানবািধকােরর কথা, যােত তােদর সমান নাগিরক aিধকার িনি ত হয়।
p : িময়ানমােনর সািবর্ক পিরেবশ েরািহ গা‐িবেরাধী হবার কারণ িক বেল মেন কেরন?
utর : আিম আেগi আভাস িদেয়িছ েয, বামর্া বতর্ মােন বণর্বাদ uেs িদেয় যা করেছ িবে র
েকান েদশi তা করেছ না। বামর্ায় বম করণ o েবৗdতািntকতার
pভাব খুবi
গভীরতর। তারা চায় বামর্া শুধু বম নাগিরকেদর হেয়i থাkক। েসখােন খৃ ান , িহnু
মুসলমােনর েকান sান েনi । aনয্িদেক েরািহ ারা মুসিলম। তারা আরাকােনর আিদ
বািসnা : দীঘর্িদন েথেক তারা নাগিরকt েথেক বি ত । বম সরকার o েবৗdরা চায়

েরািহ ারা বামর্া েথেক পুেরাপুির িনি h হেয় যাক। 1940 eর দশক েথেক e aপেচ া
চলেছ। তা েকানk রেমi েমেন েনয়া যায় না। তারা aিভেযাগ কের থােক েরািহ ারা aপরাধ
কেরেছ। মানলাম, কেয়কজন aপরাধী aপরাধ কেরেছ, িকn তার জনয্ পুেরা জািত েগা ী
েদাষী হেব েকন? aপরাধী ছাড়া িবে র েকাথাo িক েকান জনেগা ী আেছ? e জনয্ িক ঐ
জািতেগা ীর সব েলাকেক হতয্া করেত হেব? বতর্ মােন আরাকােন মুসলমানেদর eকটা বািড়o
পাoয়া যােবনা যা আkাn হয়িন। eমন eকটা বয্বসায়ী pিত ান পাoয়া যােব না যা akত
আেছ। aতয্াচাের িনঃs হেয় pাণভেয় িকছু িকছু েরািহ া বাংলােদশ uপkেল আ েয়র জনয্
পািড় জমােc িকn েসখােনo জায়গা পােc না। eসব েলােকর দুঃখ‐ক uপলিb করার
মেতা িক েকu েনi । িব সmpদােয়র e বয্াপাের eিগেয় আসা uিচত‐ যােত েরািহ ারা
নাগিরকt িফের েপেত পাের।
p : পাঠক ে াতােদর uেdেশয্ আপনার েশষ কথা িক?
utর : েরািহ া
সংকট সmেকর্ েকu যিদ আnিরকভােব জানেত চায় তােক
পkপাতহীনভােব েলখা বiপt পড়েত হেব‐ বsিন
গেবষকেদর েলখা বiপt পড়েত হেব।
তারা তা করেলi েরািহ া জনেগা ীর গণহাের েদশতয্ােগর শরনাথ হoয়ার িবষয়িট
uপলিb করেত পারেবন। তারা জানেত পারেবন দশম শতাbীেত মে ালীয় বংেশাdত
ূ
েলাকেদর আগমেনর পূেবর্ কােলা বাদামী আরাকানবাসী িছল েসখ◌ানকারআিদ জনেগা ী ।
দশম শতাbীর েশেষর িদেক চীনা‐িতbতীয় a ল েথেক মে ালীয় জনেগা ীর বয্াপক
আগমন ঘেট‐ তারাi eখন বামর্ায় সংখয্াগির হেয় uেঠেছ। a ম শতাbী েথেক শুরু কের শত
শত বছর আরাকানীরা িছল সংখয্ায় aেনক। েস তু লনায় বম েবৗdেদর আগমন aেনক পের।
সুলতানী শাসেন বামর্া িছল বাংলার সুলতােনর aধীন। আরাকােনর মুdায় eক সময় কেলমাo
খিচত িছল। বয্াপারটা eমন েয বািড়র মািলকেক aনাহুত aিতিথ বা আgাসনকারী বেল বলা
হেc । হাজার বছর ধের বসবাসকারীরা েদেশর নাগিরক aিধকার বি ত হেব eটা েমেন েনয়া যায়
না। েরািহ ােদর সে যা করা হেc তা aমানিবক o agহণেযাগয্ : eটা সবাiেক ভাবেত
হেব।
aনুবাদ : ফারজানা সুলতানা জবা

নবী জীবেনর কথা
িসরােত iবেন িহসাম
মূল: iবেন িহশাম - aনুবাদ: আকরাম ফারুক
বনী আবদুদ দােরর eক মিহলার বঁাদী নাহিদয়া o তঁ ার েমেয়েকo িতিন মুk কেরন। তঁ ােদর মিনব
যখন তা◌ঁ েদরেকিকছু আটা িদেয় েকাথাo পাঠািcল eবং বলিছল, “আlাহর শপথ, েতােদর আিম
কখেনা মুk করেবা না”, তখন আবু বাk েসখান িদেয় যািcেলন । িতিন কথাটা
েশানামাti বলেলন, “েহ aমুেকর মা, তু িম শপথ ভ কর। ” েস বলেলা , “কী বলেছা !
শপথ ভ করেবা ? তু িমi েতা oেদরেক খারাপ কেরেছা । eখন তু িমi মুk কর। ” আবু
বাk বলেলন, “আিম oেদরেক িনেয় িনলাম। oরা মুk o sাধীন । ” েমেয় দুিটেক বলেলন,
“েতামরা মিহলার আটা িফিরেয় দাo। ” েমেয়dয় বলেলা , “েহ আবু বাk , আেগ দািয়t েথেক
aবয্াহিত েনব eবং পের আটা িফিরেয় েদব িক?” আবু বাk বলেলন, “েস েতামােদর icা । ”
আর eকবার িতিন বনী মুয়াmােলর eকজন নo মুসিলম বঁাদীর পাশ িদেয় যািcেলন । uমার
iবনুল খাtাব তঁ ার uপর িনযর্াতন চািলেয় তঁ ােক iসলাম তয্ােগর জনয্ চাপ িদেcেলন । uমার
তখেনা মুশিরক। িতিন মারেত মারেত যখন kাn হেয় েগেলন তখন তােক বলেলন, “েতার
কােছ আিম oজর জানাচ◌্ িছেয, শুধু kাn হেয় যাoয়ার কারেণi েতােক আর মারেত পারলাম
না। ” েমেয়িট বলেলা , “আlাহ েতামার সােথ েযন eরূপ আচরণi কেরন। ” ei দৃশয্ েদেখ
আবু বাk তত্kণাt বঁাদীিট িকেন িনেয় মুk কের িদেলন।
আবু বােkর (রা) িপতা আবু kহাফা eকিদন তঁ ােক বলেলন, “েবটা, আিম েদখিছ তু িম শুধু দুবলর্
দাস দাসীেদরেক মুk করেছা । যিদ তু িম শিkশালী েজায়ান পুরষু দাসেদর মুk করেত তাহেল
pেয়াজেনর সময় তারা েতামার পেk দৃঢ়ভােব দঁ াড়ােত পারেতা । ” eকথা শুেন আবু বাk
বলেলন, “েহ িপতা! আিম যা করিছ তা eকমাt মহান আlাহর uেdেশয্i করিছ। ”

বনু মাখযুম েগােtর েলােকরা আmার iবেন iয়াসার o তঁ ার িপতা‐মাতােক তp দুপেু রর সময়
মkার uতয্p মরুভূিমেত িনেয় িনযর্াতন করেতা । তঁ ােদর েগাটা পিরবার iসলাম gহণ
কেরিছেলন। তঁ ােদর oপর িনযর্াতন চলাকােল রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম তঁ ােদর
কােছ uপিsত হেতন eবং সাntনা িদেয় বলেতন, েহ iয়াসােরর পিরবার, ৈধযর্ ধারণ কর।
েতামােদর জনয্ জাnােতর pিত “িত রেয়েছ। ” আmােরর মাতােক (সুমাiয়া) তারা মারেত
মারেত েমেরi েফলেলা । তথািপ িতিন iসলাম তয্াগ কেরনিন।
আর পািপ আবু জাহল যখনi শুনেতা েয aমুক iসলাম gহণ কেরেছ, aমিন তার িবরুেd
kরাiশেদরেক uিsেয় িদত। iসলাম gহণকারী যিদ ভােলা পদমযর্াদাধারী বয্িk হেতা
তাহেলo তঁ ােক aপমািনত o লাি ত করেতা eবং বলেতা , “তু িম েতামার বােপর ধমর্ তয্াগ
কেরছ। aথচ েতামার বাপ েতামার েচেয়o utম । কােজi আমরা েতামােক েবkফ
pিতপn করেবা , েতামার মতামত যে◌খারাপ o ভু ল, তা আমরা pমাণ কের ছাড়েবা ,
েতামার মান‐সmান ভূ লুি ত কের তেব kাn হেবা । ” আর যিদ িতিন বয্বসায়ী হেতন তেব
তঁ ােক বলেতা , “আমরা েতামার বয্বসােয়র সবর্নাশ ঘটােবা eবং েতামার মালপt ন
কের েদেবা । ” আর যিদ দুবলর্ েকu হেতা তাহেল মারিপট করেতা o তার িবরুেd
েলাকজনেক েলিলেয় িদত।
সাঈদ iবেন যুবাiর বেলন, “আিম আবদুlাহ iবেন আbাসেক িজেjস কেরিছলাম েয, মুশিরকরা
রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlােমর সাহাবােদর oপর িক eতদূর aতয্াচার চালােতা
যার ফেল তারা iসলাম তয্াগ করেলo তােদর oপর েদাষােরাপ করা চলেতা না?” িতিন
বলেলন, “হঁ য্া । তারা তঁ ােদরেক pহার করত eবং aনাহার o িপপাসায় ক িদত। তঁ ােদর eক
eকজন e ধরেনর aমানুিষক িনযর্াতেনর িশকার হেয় eতদূর হীনবল হেয় পড়েতন েয, েসাজা হেয়
বেস থাকেতo পারেতন না। eেহন িনযর্াতন চালােনার পর তারা তঁ ােদরেক িজেjস করেতা ,
‘sীকার কর আlাহর ছাড়া লাত‐uযয্াo েতামার মাবুদ?' েকu েকu বলেতা , ‘হঁ য্া । '
eমনিক eকটা তু c েপাকামাকড়o েদিখেয় বলেতা , ‘আlাহ ছাড়া eেকo মাবুদ বেল মানেতা ?'
েকu েকu aসহয্ িনযর্াতন েথেক েরহাi পাoয়ার জনয্ aনেনয্াপায় হেয় বলেতা , ‘হঁ য্া । ”
আিবিসিনয়ায় মুসলমানেদর pথম িহজরাত

রাসূলlু াহ সাlা lাহু আলাiিহ oয়াসাlাম েদখেলন eকিদেক তঁ ার সাহাবীেদর oপর aসহনীয়
িনযর্াতন চলেছ। aপরিদেক আlাহ তায়ালার পk েথেক িবেশষ মযর্াদা লাভ o আবু তািলেবর
সহায়তা লােভর কারেণ িতিন aেপkাকৃ ত িনরাপদ জীবন যাপন করেছন। aথচ িতিন তঁ ােদর oপর
আপিতত যুলমু েক িকছুমাt েরাধ করেত পারেছন না। e aবsায় িতিন সাহাবীেদরেক বলেলন,
“েতামরা যিদ আিবিসিনয়ায় চেল যাo মn হয় না। েসখােন eকজন রাজা আেছন যার রাজেt
কােরা oপর যুলমু িনপীড়ন হয় না। e েদশটা সতয্ o নয্ােয়র আ য়sল । যতিদন ei
aসহনীয় পিরিsিত েথেক আlাহ েতামােদর মুk না কেরন ততিদন েসখানে◌aবsান কর। ”
ei uপেদশ aনুসাের রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlােমর সাহাবাগণ kফরীেত
pতয্াবতর্ েন বাধয্ হবার আশংকায় eবং িনেজর dীন o ঈমানেক বঁাচােনার তািকেদ আlাহর
আ য় gহেণর জনয্ আিবিসিনয়ায় চেল েগেলন । iসলােমর aভু য্দেয়র পর eটাi pথম
িহজরাত।
ei িহজরােতর জনয্ যঁারা pথম sেদশ তয্াগ কেরনতঁ ারা হেলন uসমান iবেন আফফান o তঁ ার
stী রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlােমর কনয্া রুকাiয়া, আবু হুযাiফা iবেন uতবা o
তঁ ার stী সাহলা িবনেত সুহাiল, যুবাiর iবনুল আoয়াম, মুসআব iবেন uমাiর, আবদুর রহমান
iবেন আuফ, আবু সালামা iবেন আবদুল আসাদ o তঁ ার stী uেm সালামা িবনেত আবু uমাiয়া,
uসমান iবেন মাযuন, ‘আেমর iবেন রাবীয়া o তঁ ার stী লায়লা িবনেত আিব হাসমা, আবু সাবরা
iবেন আবু রুহম o সুহাiল iবেন বাiদা। ei দশজন আিবিসিনয়ায় িহজরাতকারী pথম
মুসলমান। (iবেন িহশােমর মেত uসমান iবেন মাযuন িছেলন দলেনতা) eরপর েদশতয্াগ কেরন
জাফর iবেন আবু তািলব রািদয়াlাহু তায়ালা আনহু। তারপর eেকর পর eক মুসলমানরা েসখােন
িগেয় সমেবত হেত থােকন। েকuবা সপিরবাের েকuবা পিরবার পিরজন েছেড় eকাকী। eভােব
েযসব মুসলমান িহজরাত কের আিবিসিনয়ায় িগেয় বসবাস করা শুরু কেরন, তঁ ােদর সংখয্া
সবর্েমাট 83 জেন দঁ াড়ায়। aবশয্ েযসব alবয়s িশশু িকেশার তঁ ােদর সােথ িগেয়িছল
িকংবা েসখােন যাoয়ার পর জngহণ কেরিছল তারা e সংখয্ার anভুর্ k
নয়। (চলেব...)

সমেয়র ভাবনা
সংলাপ নয়, যুেdi িসিরয়া সমসয্ার সমাধান?
iরােনর uপর িনেষধাjা আেরােপর পুরেনা েকৗশল
মিতন মাহমুদ
জািতসংেঘর সােবক মহাসিচব কিফ আনান িসিরয়া সংকেটর েকান সমাধান করেত না েপের সের
দঁ াড়াবার পর জািতসংঘ o আরব লীেগর নতু ন শািnদূত লাখদার bািহমী দািয়tভার gহণ
কেরেছন। গত 10 েসেpmর আরব লীগ o িমসেরর কমর্কতর্ ােদর সে আলে◌াচনার
মধয্িদেয় িতিন তার িমশন শুরু কেরন। pায় 18 মাস চলা িসিরয়ার ভয়াবহ সিহংসতা িবষেয়
িনরাপtা পিরষেদ িবভিk েদখা েদয়ায় কিফ আনান ei পদ েথেক সের দঁ াড়ান। bািহিম
কতখািন করেত পােরন eখন েসটাi p । তেব েকান েকান সূt েথেক বলা হেc aশাn
িসিরয়ায় শািnর বারতা আনেত িতিন েচ া চালােcন িনরnর । িবে ষেকরা বলেছন, িসরীয়
সংকেট আেলার িদশা পাoয়ার আশা kীণ । পরাশিkধর েদশগুেলার মেধয্ িবেভদi e পেথ বড়
বাধা।
মধয্pাচয্িবষয়ক েলখক o গেবষক েনiল পয্াি েকর মেত, িসিরয়ায় শািn pিত ায়
bািহিমর িমশেনর সাফেলয্র সm ◌াবনাখুবi kীণ । আেরক গেবষক িজয়াদ মািজদo তঁ ার সে
eকমত। তঁ ার মেত, যিদo জিটল সব সংকট েমাকােবলায় bািহিমর দীঘর্ aিভjতা রেয়েছ,
তেব িসরীয় সংকট utরেণ ei ঝানু kটনীিতেকর সফলতার আশা খুব kীণ । সংকট িনরসেন
মধয্sতাকারী িহেসেব আলেজিরয়ার সােবক ei পররা মn ◌্ রীরযেথ সুখয্ািত রেয়েছ। 1
েসেpmর িতিন জািতসংঘ‐আরব িলেগর িবেশষ দূত িহেসেব দািয়t েনন । তঁ ার আেগ e পেদ
িছেলন জািতসংেঘর সােবক মহাসিচব কিফ আনান। ছয় মাস ধের নানা েচ ার পরo িসিরয়ার
েpিসেডn বাশার আল আসােদর বািহনী o িবেdাহীেদর মেধয্ সিহংসতা বেn ক◌ু লিকনারানা
েপেয় আনান গত 30 আগs িতিন পদতয্াগ কেরন।
আনােনর aিভেযাগ িছল, িতিন তঁ ার ছয় দফা শািn পিরকlনার িবষয় পরাশিkধর
েদশগুেলার কাছ েথেক সহেযািগতা পােcন না। তঁ ার aিভেযােগর তীর িছল িবেশষ কের

িনরাপtা পিরষেদর িদেক, েযখােন দােমেsর িবরুেd psাব
রািশয়া o চীেনর েভেটার কারেণ নসয্া হেয় যায়।

পােসর েবশ কেয়কিট pেচ া

গেবষক মািজদ বেলন, ‘eখেনা eমন িকছু i ঘেটিন, যােত bািহিমর িমশন সাফেলয্র পেথ হঁ াটেছ
বেল ধারণা করা যায়। আমার মেন হেc , আnজর্ ািতক সmpদায় েমেন িনেত চেলেছ, সংলােপর
মাধয্েম শািnপূণভর্ ােব নয়; যুেdর মােঠi ei সংঘােতর ভাগয্ িনধর্ািরত হেব। ' গেবষক
পয্াি েকর মেত, আপস করার বয্াপাের েকােনা পki আgহী নয়। িসিরয়ার সরকার
bািহিমর সে কথা বলেব। তারা েদখােত চাiেব, kটৈনিতক pেচ ায় তারা আgহী । তেব
বাsবতা হেc , িসিরয়ার েকােনা পki আপস করেত আগ◌্ রহীনয়। eত সব pিতবnকতা
িনেয় িসিরয়ায় bািহিমর কাজটা aেনক ক ন হেব। যিদ িতিন েসখােন সফলতা পানo, তেব তা
দীঘর্িদেনর িনরলস পির েমর পরi সmব বেল মেন করেছন িবে ষকরা ।
eিদেক িসিরয়ার রাজধানী দােমেs সিহংসতা aবয্াহত রেয়েছ। সmpিত eকিট মসিজেদর বাiের
েবামা হামলায় কমপেk পঁাচজন িনরাপtা কমর্কতর্ া িনহত হেয়েছ। আহত হেয়েছ আেরা
ছয়জন। দােমেsর িফিলিsিন শরণাথ aধুয্িষত আেরকিট eলাকায় eকi িদেন চেলেছ সরকাির
বািহনীর েবামাবষর্ণ । eেত anত 10 জন িনহত হেয়েছ বেল জািনেয়েছ sানীয় aিধবাসীরা।
িসিরয়ায় aথর্নীিতর pাণ েকnd আেলেpােক িঘের eখন মূল লড়াi চলেলo িবেdাহীরা
েpিসেডn বাশার আল আসােদর kমতার েকndিবnু রাজধানী দামেs সরকাির বািহনীর
oপরo হামলা চালােc । 7 েসেpmর েবামা হামলা সmেকর্ রা ীয় িটিভেত বলা হেয়েছ,
দােমেsর ‘রুকন আল িদন' eলাকায় eকিট েমাটর সাiেকেল সntাসীেদর েপেত রাখা েবামা
িবেsারণ ঘেটেছ। েলাকজন জুmার নামাজ পেড় মসিজদ েথেক েবেরােনার সময় তােদর
oপর e হামলা হয়। eিদন িসিরয়াজুেড় লড়াiেয় সরকার িবেরাধী 55 জন িনহত হেয়েছ বেল দািব
করার পর িনরাপtা বািহনীর সদসয্েদর oপর e হামলা হেলা । দােমেsর তথয্ মn্ রণালয়
eবং pধান আদালত pা েণর মাঝামািঝ eলাকায় eকিট গািড়েবামা িবেsারণo ঘেটেছ বেল
জানা েগেছ । তেব eেত হতাহেতর েকােনা খবর পাoয়া যায়িন। িসিরয়ান aবজারেভটির ফর
িহuময্ান রাiটস জািনেয়েছ, হামলািট দােমেsর িনরাপtা পাহারা eলাকা লkয্ কেরi চালােনা
হেয়েছ। oিদেক িফলি◌িsিন শরণাথ eলাকায় সরকাির বািহনীর েগালা হামলায় anত 10 জন

িনহত eবং 15 জন আহত হেয়েছ বেল জািনেয়েছন sানীয় eক aিধবাসী। দােমেsর uপকে
দু'িট শহেরর aিধবাসীরা 45িট মৃতেদহ udার কেরেছ। তেব eসব লােশর পিরচয় জানা যায়িন।
িসিরয়ান aবজারেভটির িহuময্ান রাiটস জানায়, জামালকার পূবার্ লীয় শহরতলীেত নারী o
িশশুসহ 23 জেনর মৃতেদহ udারকরা হেয়েছ। eছাড়া রাজধানীর দিkণ ‐পূেবর্ েকায়াটানায়
aপর 22 জেনর মৃতেদহ পাoয়া েগেছ । িবেরাধীরা ei হতয্াকাে র জনয্ সরকাির বািহনীেক
দািয় কের বেলেছ, eিট বাশার আল আসােদর নতু ন eকিট হতয্াযj । প◌্ েরিসেডn বাশার আল
আসােদর িবরুেd চলমান গণআেnালন সmpিত কেয়ক মােস aেনক েবিশ রkkয়ী হেয়
uেঠেছ। িবেdাহীরা আসােদর kমতার েকnd দােমs eবং আেলেpার পতন ঘটােনার
লkয্ িনেয় লড়েছ। আসাদ বািহনীর টয্াংক , েসনা o িবমান হামলার পাlা জবাব িদেc
িবেdাহীরা । eরকম eকিট পিরিsিতেত লাখদার bািহমীর িমশন কতখািন সাফলয্ বেয় আনেব
েসটাi eখন েদখার িবষয়।
iরােনর uপর িনেষধাjা আেরােপর পুরেনা েকৗশল
কানাডা iরােন তােদর দূতাবাস বn কের িদেয়েছ। eমনিক সব iরািন kটনীিতকেক কানাডা েথেক
বিহsােরর িনেদর্ শ েদoয়া হেয়েছ। গত 7 েসp ে◌mর তারা e েঘাষণা েদয় । িব শািnর
জনয্ iরান বড় ধরেনর হুমিক eমন দািব কের e পদেkপ িনেয়েছ কানাডা।
িবে ষকরা বলেছন, িসিরয়ার েpিসেডn বাশার আল আসাদেক iরােনর সহেযািগতা , iরােনর
পরমাণু কমর্সিূ চ o েদশিটর সে iসরােয়েলর ৈবরী সmেকর্ র কারেণ কানাডা e ধরেনর
িসdাn িনেত পাের। কানাডার পররা মntী
জন েবiডর্ eক িববৃিতেত বেলন, iরান
আজেকর িদেন েগাটা িবে র শািn o িনরাপtার জনয্ সবেচেয় বড় ধরেনর হুমিক। e কারেণ
iরােনর সে কানাডা kটৈনিতক সmকর্ sিগত কেরেছ।
aনয্িদেক iরােনর oপর নতু ন কের িনেষধাjা আেরা েপর জনয্ iuেরাপীয় iuিনয়েনর (iiu)
বািক েদশগুেলার pিত আhান জািনেয়েছ যুkরাজয্ , াn o জামর্ািন । iরােনর িবতিকর্ ত
পারমাণিবক কমর্সিূ চর aিভেযাগ eেন েদশ িতনিট ei আhান জানায়।

জামর্ািনর পররা মntী
গুiেডা oেয়sারেভিল বেলন, ৈবঠেক iরান েকােনা ধরেনর
‘গঠনমূলক icা ' েদখায়িন । e কারেণ তােদর িবরুেd dত পদেkপ েনoয়া দরকার। গত 7
েসেpmর সাipােস আনু ািনক ৈবঠেকর পর ােnর পররা মntী
লরা েফািবয়াস o
যুkরােজয্র পররা মntী
uiিলয়াম েহগo eকi ধরেনর মnবয্ কেরন। যুkরা
o
iiu দীঘর্িদন ধের বেল আসেছ, েতহরান পারমাণিবক ast িবsারেরাধী চু িk (eনিপিট)
লংঘন কের েগাপেন পারমাণিবক ast ৈতিরর েচ া করেছ। িকn iরান বারবার oi
aিভেযাগ নাকচ কের আসেছ। তারা বলেছ, েতহরান েকােনা সামিরক uেdেশয্ পারমাণিবক
কমর্সিূ চ চালােc না, বরং তােদর কমর্সিূ চ শািnপূr ণ o েবসামিরক uেdেশয্ । তারা eনিপিটর
শতর্ েমেনi তা করেছ।
iরােনর সে
সবর্েশষ আেলাচনার pস
েটেন গুiেডা oেয়sারেভিল বেলন, oi
আেলাচনায় iরােনর পk েথেক গঠনমূলক িকছু করা হয়িন। িতিন জানান, তারা যিদ
আেলাচনার েটিবেল িফের না আেস, তাহেল িশগিগরi নতু ন কের িনেষধাjঞা আেরাপ করেত
হেব। তা আগামী বছর নয়, কেয়ক সpােহর মেধয্i করেত হেব। uiিলয়াম েহগ বেলন, সবর্েশষ
জুলাiেয় iরােনর oপর েয িনেষধাjা আেরাপ করা হয়, তা েবশ কােজ িদেয়েছ। েস সময় iiuo
আnজর্ ািতক বাজাের iরােনর েতল রpািনর oপর িনেষধাjা আেরাপ করা হেয়িছল। eখন
iরােনর oপর চাপ বৃিd o িনেষধাjা আেরাপ করা জরুির হেয় পেড়েছ। লরা েফািবয়াস বেলন,
kটৈনিতক pেচ া eখন aচলহেয় েগেছ । কেয়ক িদেনর মেধয্ iরােনর oপর সmাবয্ কেঠার
িনেষধাjা িনেয় আেলাচনা করা হেব।
iরান গত মােস সাফেলয্র সে েজাট িনরেপk শীষর্ সেmলন aনু ােনর পর 3িট েদশ e দাবী
জানােলা । কাযর্ত িব শিkেক েটkা িদেয় নয্াম সেmলেনর আেয়াজন কের ফু রফু ের
েমজােজ আেছ iরান। রািশয়া, ভারতসহ বহু েদশ iরােনর সে ঘিন বািণিজয্ক সmেকর্
েথেকi যায়।
আবd । িনেষধাjা আেরােপর পুরেনা েকৗশল কতখািন কাজ েদেব েস p

চয়ন

রাসূেলর (সা:) যুগে◌নারী sাধীনতা
মূল: আবদুল হালীম আবু শুkাহ
aনুবাদ: মoলানা আবদুল মুনেয়ম; aধয্াপক আবুল কালাম পাটoয়ারী
মoলানা মুনাoয়ার েহাসাiন
॥

eকিtশ
sামী ‐stীর

॥

মােঝ পািরবািরক দািয়t ব ন

sামীর দািয়t
ক‐ কতৃর্ t
“আবদুlাহ iবেন uমার (রা) েথেক বিণর্ত । রসূলlু াহ (স) বেলেছনঃ পুরষু তার পিরবার‐
পিরজেনর oপর দািয়tশীল eবং তােক েস বয্াপাের িজjাসাবাদ করা হেব। ” (বুখারী o
মুসিলম)
খ‐বয্য়ভার বহন
“হযরত জােবর (রা) েথেক বিণর্ত । রসূলlু াহ (স) বেলেছন, েতামােদর uপর তােদর খাদয্ o
বেstর স ত aিধকার আেছ। ” (মুসিলম)
st ◌ীরদািয়t
ক. সnান লালন‐পালন o তােদর িশkা দান
“হযরত আবদুlাহ iবেন uমর েথেক বিণর্ত । রসূলlু াহ (স) বেলেছনঃ stী তার sামীর
পিরবােরর েলাকজন o সnান ‐সnিতর oপর দািয়tশীল eবং তােক তােদর বয্াপাের জবাবিদিহ
করেত হেব। ” (বুখারী o মুসিলম)
খ. গৃহ পিরচযর্া

“হযরত আবদুlাহ iবেন uমর েথেক বিণর্ত রসূলlু াহ (স) বেলেছন, stী তার sামীর ঘেরর
দািয়tশীল eবং তােক e বয্াপাের জবাবিদিহ করেত হেব। ” (বুখারী o মুসিলম)
দািয়t পালেন sামী -stীর পারsিরক সহেযািগতা
িবেবচনা o পরামেশর্র মাধয্েম কতৃর্ েtর েkেt সহেযািগ তা
“হযরত uমর (রা) েথেক বিণর্ত । িতিন বেলনঃ আlার শপথ। িতিন েমেয়েদর aিধকার
সmেকর্ যা িকছু aবতীণর্ কেরেছন eবং তােদর যা ব ন কের িদেয়েছন জােহিলয়ােতর যুেগ
থাকেল আমরা eর িবnু পিরমাণo তােদরেক িদতাম না। িতিন বেলনঃ eকবার আিম eকিট িবষয়
িনেয় ভাবিছলাম। eমন সময় আমার stী eেস বলল, আপিন যিদ eরকম করেতন তাহেল ভাল
হেতা । আিম তােক বললাম, েতামার eখােন িক কাজ? আমার কােজ েতামার নাক গলাবার
দরকার েনi । জবােব েস বলল, েহ iবেন খাtাব ! আপনার আচরেণ আিম িবিsত হলাম।
আপিন চান না আপনার সােথ েকu কথা কাটাকািট করুক। aথচ আপনার েমেয় (হাফস◌া)
রসূলlু াহর (স) সােথ কথা কাটাকািট কের থােক। eমন িক িতিন েকান েকান িদন রাগo
কেরন। ” বুখারী o মুসিলম)
“হযরত uমর (রা) েথেক বিণর্ত । িতিন বেলনঃ আমরা kরাiশরা েমেয়েদর uপর কতৃর্ t বজায়
রাখতাম। eরপর আমরা আনসারেদর সংsেশর্ eলাম। তােদর েমেয়রা তােদর uপর কতৃর্ t
বজায় রাখেতা । তাi আমােদর েমেয়রাo আনসার েমেয়েদর sভাব gহণ করেত শুরু করল।
eরপর আমার stী আমার সােথ তকর্ ‐িবতকর্ করেত লাগল। আর আিম eটা aপছn করেত
লাগলাম। eেত েস আপিt কের বললঃ আপিন েকন eটা aপছn করেবন? আlাহর শপথ, রসূল
(স)‐eর stীগণo তঁ ার সােথ তকর্ ‐িবতকর্ কের। eমনিক তােদর eকজন েতা aিভমান কের
সারািদন ধের কথাবাতর্ া বn কের িদেয়িছল। হযরত uমার (রা) বলেলনঃ e ঘটনায় আিম খুবi
শি ত হলাম। ” (বুখারী o মুসিলম)
হােফয iবেন হাজার বেলনঃ হাদীেস নারীেদর uপর aিধকতর চাপ pেয়াগেক িনnা করা হেয়েছ।
েকননা রসূলlু াহ (স) kরাiশেদর নীিত বজর্ ন কের stীেদর েkেt আনসারেদর নীিত
aবলmন কেরন।

বয্য়ভার বহেন পারsিরক সহেযািগতা
“হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) েথেক বিণর্ত । নবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম আবদুlাহ
iবেন মাসuেদর stী যয়নবেক বেলনঃ েতামার দান লাভ করার বয্াপাের েতামার স◌্ বামীo
েতামার সnানরাi agগণয্ । (বুখারী)
সnান লাল-পালেন সহেযািগতা
“হযরত আবদুlাহ iবেন আমর iবনুল আস েথেক বিণর্ত িতিন বেলনঃ রসূলlু াহ (স) আমােক
বেলেছনঃ “আর েতামার pিত সnানেদর aিধকার রেয়েছ। ”(মুসিলম)
গৃহ পিরচযর্ায় সহেযািগতা
“হযরত আসoয়াদ েথেক বিণর্ত । তি◌িনবেলনঃ আিম আেয়শা (রা)েক িজেjস করলাম, রসূল
(স) ঘের িক কাজ করেতন? জবােব িতিন বলেলনঃ িতিন ঘেরর েলাকেদর েসবায় aংশ িনেতন।
আর যখন সালােতর সময় হেয় েযত তখনi িতিন সালাত আদােয়র জনয্ েবিরেয় পড়েতন। ”
(বুখারী)
হােফয iবেন হাজার বেলন ◌ঃiমাম আহমদ iবেন সাদ েথেক eকিট হাদীস udত
ৃ কেরেছন। তােক
iবেন িহbান সহী বেলেছন। তােত হযরত আেয়শা (রা) বেলেছনঃ রসূলlু াহ (স) িনেজর কাপড়
েসলাi o জুতা েমরামত করেতন eবং aনয্ানয্ যাবতীয় কাজ করেতন, যা সাধারণত পুরষু গণ
িনেজর বািড়েত কের থােক। ”
sামী েথেক িবিcn হoয়ার aিধকার
“হযরত আবদুlাহ iবেন আbাস েথেক বিণর্ত । িতিন বেলনঃ ছােবত iবেন কােয়েসর stী
রসূলlু াহ (স)‐eর কােছ eেস বলেলনঃ েহ আlাহর রসূল দীিন বা চািরিtক বয্াপাের ছােবেতর
িবরুেd আমার েকান aিভেযাগ েনi, িকn আিম kফরীর ভয় কির। জবােব রসূলlু াহ (স)
বলেলনঃ তু িম িক তার বাগানিট িফিরয়ে◌েদেব? িতিন বলেলনঃ হঁ য্া েদব । eরপর িতিন বাগান
িফিরেয় িদেলন eবং রসূলlু াহ (স) stীেক িবিcn কের েদবার জনয্ ছােবতেক আেদশ িদেলন
eবং িতিন তাi করেলন। ” (বুখারী)

হােফয iবেন হাজার বেলনঃ হাদীেস aেনক jাতবয্ িবষয় রেয়েছ। েযমন িবিcnতা শুধমু াt
stীর পক◌্ ষেথেক হেল খুলা o িফিদয়া জােয়য হেব। িবেcেদর চািহদা uভেয়র মেধয্ পাoয়ার
pেয়াজন েনi । আর eটা তখনi ৈবধ হেব, যখন stী sামীর সােথ বসবাস aপছn করেব;
যিদo েস তােক e বয্াপাের বাধয্ করেব না। aথবা িবেcেদর েকান uপযুk কারণ েদখেত পােব
না। eর সােথ আেরা যুk হয়ে◌েছstীর dারা kিতgs
হেবনা।
কাযী iবেন রুশদ বেলেছনঃ sামী stীেক aপছn করেল sামীর হােত রেয়েছ তালাক pদান
করার aিধকার। aপরিদেক stী sামীেক aপছn করেল stীর রেয়েছ খুলার aিধকার।
আlাহর পk েথেক নারীর মযর্াদার েঘাষণা
মা িহেসেব নারীর মর◌্ যাদাঃক‐ umু জুরাiজ
“হযরত আবু েহারায়রা (রা) েথেক বিণর্ত । রসূলlু াহ (স) বেলেছনঃ শুধমু াt িতন বয্িki
েদালনায় কথা বেলেছন। (তােদর মেধয্ দু'জন হেcন ) ঈসা iবেন মারয়াম o জুরাiেজর স ী ।
জুরাiজ eকজন আেবদ বয্িk িছেলন। িতিন eকিট iবাদতখানা ৈতির কের েসখােন থাকেতন ।
eকিদন তঁ ার মা তঁ ার কােছ eেলন। তখন িতিন সালােত রত িছেলন। তঁ ার মা তঁ ােক লkয্ কের
বলেলন, েহ জুরাiজ। জুরাiজ বলেলনঃ েহ pভু ! আমার মা eবং আমার সালাত। তখন িতিন
সালােতর িদেকi িফরেলন। তঁ ার মা চেল েগেলন । পরিদন তঁ ার মা eেস তঁ ােক সালােত রত েদখেলন
eবং েহ জুরাiজ বেল ডাক িদেলন। জুরাiজ eবারo বলেলন, েহ pভু ! আমার মা eবং আমার
সালাত। ei বেল িতিন সালােতর িদেক িফরেলন। েসিদনo তঁ ার মা চেল েগেলন । পেরর িদন
আবার eেস তঁ ার মা তঁ ােক সালােত রত েদখেলন । আবার ডাক িদেলন‐ েহ জুরাiজ! জুরাiজ আেগর
মত বলেলনঃ েহ pভু ! আমার মা। ei বেল িতিন সালােতর িদেক মেনােযাগ িদেলন। মা
িবরk হেয় আlাহর কােছ েদায়া করেলনঃ েহ আlাহ ! েবশয্া রমনীেদর েচহারা না েদিখেয়
তােক তু িম মৃতুয্ িদেয়া না। জুরাiজ o তঁ ার iবাদত সmেকর্ বনী ঈসরাiলেদর মেধয্ বয্াপক
জানাজািন হেয় েগল । eক সুnরী েবশয্া মিহলা তােক িবপদgs করতে◌uদয্াত হেলা eবং বনী
iসরাঈেলর েলাকেদরেক বলল, েতামরা চাiেল আিম তােক িবপেদ েফলেত পাির। eরপের েস তার
কােছ েগল । িকn িতিন (জুরাiজ) েসিদেক েkপ করেলন না। ঐ iবাদতখানায় eক রাখাল
আ য় িনেয়িছল। মিহলা তার সােথ aৈবধ ৈদিহক সmকর্ sাপন করল eবং তােত েস গভর্ বতী

হেলা । তারপর েস সnান pসব করল eবং বললঃ e সnান জুরাiেজর। েলােকরা তােক
(জুরাiজ) iবাদতখানা েথেক নািমেয় মারধর করেত লাগেলা eবং তার iবাদতখানা েভে চু রমার
কের িদল। িতিন বলেলন, েতামরা eরূপ করছ েকন? তারা বলেলাঃ তু িম ei মিহলার সংেগ
িযনায় িলp হেয়েছা । আর তােতi সnতান জn িনেয়েছ। িতিন বলেলনঃ েস সnান
েকাথায় ? তারা তখন সnানিট িনেয় eেলা । িতিন বলেলন, আমােক সালাত আদায় করার
সুেযাগ দাo। িতিন সালাত আদায় কের ঐ েছেলিটর েপেট আঘাত কের বলেলন, েহ ব সয্ !
েতামার িপতা েক? েছেলিট বলল, aমুক রাখাল আমার িপতা। eর পের েলােকরা তঁ ােক চু মু িদেত
o আিল ন করেত লাগেলা eবং বলেলাঃ sণর্ িদেয় েতামার iবাদাতখানা আমরা ৈতির কের
েদব । িতিন তােত asীকৃ িত জািনেয় বলেলন, েসটা েযভােব িছল েসভােব মািট িদেয় ৈতির কের
দাo। তখন তারা েসভােব পুনিনমর্াণ কের িদল। ” (বুখারী o মুসিলম eবং বণর্নািট মুসিলম
শরীেফর)
(চলবে◌)

মাসআলা‐মাসােয়ল
মাo: মুহাmাদ তাজুল iসলাম
েয সব কারেণ জামাত তয্াগ করা যায়
আমরা জািন, পুরেু ষর জনয্ সালাত জামাআেত আদায় করা oয়ািজব। তেব িকছু িকছু েkেt e
oয়ািজব তরক করার aনুমিত রেয়েছ। কারণ, iসলামী আiন সােধয্র aতীত কাuেক ভার aপর্ন
কের না। মহান আlাহ বেলন, ‘আlাহ তাআলা কখনo েতামােদর ক িদেত চান না'। সূরা5 মািয়দা, আয়াত‐6। েস সব কারেণ জামাআত ছাড়ার aনুমিত রেয়েছ তা িnরূপ :
1. ঝড়, বৃি , কাদা, pচ
শীত বা gী
: pচ
ঝড়, বৃি , কাদা হেল aথবা খুব েবিশ
শীত বা গরম পড়েল জামাআেত aংশgহণ না কের ঘের সালাত আদায় করার aনুমিত রেয়েছ।
eকদা ঠা া o বাতােসর রােত iবনু uমার রা. আযান িদেলন। তােত িতিন বলেলন, ‘েশান !
েতামরা sগৃেহ সালাত আদায় কের নাo। aতঃপর িতিন বলেলন, বৃি ময় ঠাnা রােত
আlাহর রাসূল মুআযিযনেক ei বলেত আেদশ িদেতন, েশান ! েতামরা sগৃেহ সালাত আদায়
কের নাo। সহীহ বুখারী : 632।
2. ভয় o েরাগ : পিথমেধয্ শt , িহংs জn বা যািলেমর ভয়, ঘর েছেড় েগেল ঘের চু ির হoয়ার
িকংবা পাহারা েছেড় েগেল েকােনা সmদ , ফল, ফসল iতয্ািদ চু ির হoয়ার ভয়, ijতহািন
হoয়ার ভয় aথবা aনয্ েকােনা pকার বড় kিতর আশ া হেল জামাআত মাফ। কারণ e
সবগুেলাi শরয়ী oযর। আর শরয়ী oযেরর েkেt রাসূলlু াহ স. বেলেছন, “েয বয্িk
আযান শুেন জামাআেত শরীক হয় না, তার সালাত হয় না তেব যিদ শরয়ী oযর থাকেল িভn
কথা”। সুনান iবনু মাজাহ : 793।
aনুরপূ েয aসুsতায় মসিজেদ আসেত খুবi ক হয়, তােত জামাআত ছাড়ার aন◌ু মিতরেয়েছ।
রাসূলlু াহ স. খুব েবিশ aসুs হেয় েগেল আবু বকর রা. iমামিত করার িনেদর্ শ েদন আর িতিন
ঘের সালাত আদায় কেরন।

3. psাব ‐পায়খানার চাপ : psাব বা পায়খানার চাপসহ জামাআেত aংশgহণ িনেষধ। বরং
নামাযী বয্িkর জনয্ uিচত হেব psা◌াব ‐পায়খানার চাপ থাকেল েসটা সmn কের তারপর
জামাআেত শরীক হoয়া। রাসূলlু াহ স. বেলন, psাব বা পায়খানার েবগ দিমেয় েরেখ সালাত
আদায় করেল তা হেব না। সহীহ মুসিলম: 560।
4. খাবার psত থাকা eবং মন েসিদেক ঝু েক থাকা : খাবার psত o uপিsত থাকেল eবং
মনo েখেত চাiেছ eমন হেল আগে◌খাoয়ার কাজ েশষ কের eকাকী সালাত আদায় করার aনুমিত
রেয়েছ। মহানবী স. বেলন, যখন েকu েখেত বসেব তখন খাoয়া েশষ না করা পযর্n েস েযন
তাড়াহুড়া না কের; যিদo সালাত শুমানদ হেয় যায়। সহীহ বুখারী : 674। মহানবী স. আরo
বেলন, যিদ খাবার uপিsত থােক eবং iকামত িদেয় েদয়া হয় তাহেল েতামরা আেগ খানা েখেয়
নাo। সহীহ বুখারী : 671।
5. মুেখ, েদেহ বা েলবােস দুগn
র্
থাকেল তার জামাআেত শরীক না হoয়াi utম । মহানবী স.
বেলন, েয বয্িk দুগn
র্
জাতীয় িকছু েখেয়েছ েস আমােদর মসিজদ েথেক দূের চেল যাক; বরং েস
তার ঘের িগেয় বসুক। সহীহ মুসিলম : 564। aনুরপূ মাছ, েগাs , মুরগী iতয্ািদ িবেkতার
গােয় দুগn
র্ থাকেল তা দূরা করার আেগ জামাআেত শরীক হoয়া তার জনয্ সমুিচত নয়।
6. জামােতর সময় ঘুেমর চাপ সামলােত না পারেল : কােরা pচ
ঘুম েপেল আেগ ঘুিমেয় িনেয়
পের সালাত আদায় করেত হেব। e কারেণ সালােতর জামাআত ছুটেলo তােত েকােনা aসুিবধা
েনi ।
7. ijত ঢাকার মত েপাশাক না থাকেল জামাআেত শরীক না হেয় ঘেরi সালাত আদায় করা
utম ।
8. সফের েবর হেয় স ী ছু েট যাoয়ার ভয় থাকেল জামাআত তয্াগ করা যােব।
9. aতয্n দুি nাgs
হেল aথবা সমাজ তার শরয়ী বয়কট করেল জামাআত তয্াগ করা
বৈ◌ধ। েযমন িহলাল িবন uমাiয়া eবং মুরাবাহ িবন রাবীর সােথ মহানবী স. o তঁ ার সাহাবাগণ
বয়কট করেল তঁ ারা sগৃেহi aবsান কেরিছেলন। সহীহ বুখারী : 4418।

10. তায়াmমকারী
পািন পাoয়ার বয্াপাের িনি ত হেল uযূ করেত িগেয় জামাআত ছুটেল েদাষ
ু
েনi । e েkেt তায়াmমু কের স◌ালাতআদায় করেল তা হেব না। েযমন জামাআত েশষ হেত
চলল েদেখo পািন থাকেত তায়াmমু কের জামায়ােত শািমল হেয় সালাত আদায় করেলo সালাত
িবশুd হেব না। e েkেt uযূ করাi জমানদ রী ; যিদo জামাআত ছুেট যায়।
জামােত হািজর হoয়ার গভীর আgহ , বয্kলতা o আnিরকতা থাকা সেt o েকu শরয়ী oযেরর
কারেণ জামাআেত uপিsত হেত না পারেলo জামােতর সাoয়াব লাভ করেব। aনুরপূ েয বয্িk
শত েচ ার পর মসিজেদ eেস েদেখ জামাআত েশষ হেয় েগেছ, েস বয্িko েগানাহ েথেক েবঁেচ
যােব eবং জামাআেতর সাoয়াব পােব। মহানবী স. বেলন, েয বয্িk sগৃেহ সুnরভােব uযূ কের
মসিজেদ যায় eবং েদেখ েয, েলােকরা সালাত েশষ কের িনেয়েছ, েস বয্িkেক আlাহ তােদর মতi
সাoয়াব দান কেরন যারা জামাআেত হািযর েথেক সালাত পেড়েছ। আর eেত তােদর িকি ত
পিরমাণo সাoয়াব কম হয় না। সুনান আবু দাuদ : 564। (চলেব)

iসলােম হালাল‐হারাম
মাoলানা আবদুর রহীম
2য় পবর্
যােদর সােথ িববাহ হারাম: e িবষেয় গত সংখয্ায় আমরা িকছু আেলাচনা কের আসিছ eর বাকী
aংশ kরআনুল কারীেমর বয্াখয্া 3য় িটকা েথেক তু েল ধরা হেলা ‐
3. stী যিদ সুnরী না হয় aথবা তার মেধয্ eমন েকান tিট থােক েয জনয্ sামী তােক
aপছn কের তাহেল e েkেt s ◌ামীরতত্kণাt হতাশ হেয় তােক পিরতয্াগ করেত uদয্ত
হoয়া uিচত নয়। যতদূর সmব তােক aবশয্i ৈধযর্য্ o সিহ ু তা aবলmন করেত হেব।
aেনক সময় েদখা যায়, stী সুnরী হয়না কi িকn তার মেধয্ aনয্ানয্ eমন িকছু গুণাবলী
থােক, যা দাmতয্ জীবেন সুnর মুেখর চাiেত aেনক েবিশ গুরtু লাভ কের। যিদ েস তার ei
গুণাবলী pকােশর সুেযাগ পায়, তাহেল তার sামী রtিট িযিন pথম িদেক শুধমু াt stীর
aসুnর মুখ েদেখ হতাশ হেয় পেড়িছেলন, eখন েদখা যােব তার চিরt মাধুেযর্ তার েpেম
আtহারা হেয় পেড়েছন। eমিনভােব aেনক সময় দাmপতয্ জীবেনর শুরেু ত stীর েকান েকান
কথা o আচরণ sামীর কােছ িবরিkকর েঠেক eবং eজনয্ stীর বয্াপাের তার মন েভে
পেড়। িকn েস ৈধযর্য্ ধারণ করেল eবং stীেক
তার সmাবয্ সকল েযাগয্তার
বাsবায়েনর সুেযাগ িদেল েস িনেজi aনুধাবন করেত পাের েয, তার stীর ম যকার েদােষর
তু লনায় গুণ aেনক েবিশ । কােজi দাmতয্ সmকর্ িছn করার বয্াপাের তাড়াহুেড়া করা
েমােটi পছnনীয় নয়। তালাক হেc সবর্েশষ uপায়। eকাn aপিরহাযর্ o aিনবাযর্
aবsায়i eর বয্বহার হoয়া uিচত। নবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম বেলনঃ তালাক
যােয়জ হেলo দুিনয়ার সমs জােয়য কােজর মেধয্ eিট আlাহ তায়ালার িনকট সবচাiেত
aপছnনীয় ।
aনয্ eকিট হাদীেস নবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম বেলনঃ “িবেয় কেরা eবং তালাক
িদেয়ানা । কারণ আlাহ তায়ালা eমন সব পুরষু o নারীেক পছn কেরন না যারা মেরর
মেতা ফু েল ফু েল মধু আহরণ কের েবড়ায়।

4. পাকােপাk a ীকার aথর্ িবেয়। কারণ eিট আসেল িব sতার eকিট মজবুত o
শিkশালী a ীকার o চু িk eবং eরi িsিতশীলতা o মজবুতীর oপর ভরসা কেরi eকিট েমেয়
িনেজেক eকিট পুরেু ষর হােত েসাপদর্ কের েদয় । eখন পুরষু িট যিদ িনেজর icায় e a ীকার o
চু িkভ
করে◌তাহেল চু িk করার সময় েস েয িবিনময় েপশ কেরিছল তা িফিরেয় েনবার aিধকার
তার থােকনা। আlাহ তায়ালা বেলন‐
“আর তােদর যা িকছু িদেয়েছা িবদায় করার সময় তা েথেক িকছু িফিরেয় েনয়া েতামােদর জনয্
ৈবধ নয়। (সূরা বাকারা 228)
aথর্া
েমাহরানা , গহনাপt o কাপড়‐েচাপড় iতয্ািদ । েযগুেলা iিতপূেবর্ stীেক
িদেয়িছল। েযগুেলার েকান eকিট িফিরেয় েনয়ার aিধকার তার েনi । eমিনেতi েকান
বয্িkেক দান বা uপহার িহেসেব েকান িজিনস িদেয় েদয়ার পর তার কাছ েথেক আবার তা িফিরেয়
িনেত চাoয়া iসলামী ৈনিতকতার সmণর্ূ পিরপnী । ei ঘৃণয্ কাজেক হাদীেস eমন kkেরর
কাজে◌রসােথ তু লনা করা হেয়েছ েয িনেজ বিম কের আবার তা েখেয় েফেল । িকn িবেশষ কের
eকজন sামীর জনয্ িনেজর stীেক তালাক িদেয় তােক িবদায় করার সময় েস িনেজ তােক eক
সময় যা িকছু িদেয়িছেলা সব তার কাছ েথেক েকেড় িনেয় েনয়া aতয্n লjাকর । িবপরীত
পেk stীেক তালাক িদয়ে◌িবদায় করার সময় িকছু না িকছু িদেয় িবদায় করার ৈনিতক আচরণ
মানুষেক iসলামi িশিখেয়েছ। (চলেব)

জুমার খুতবা
হারাম শরীেফ জুমার খুতবা
িবষয়: নয্ায় o iনসােফর pকৃ ত মানদ
খতীব : শায়খ সuদ আশ‐শুরাiম
িন য়i সকল pসংশা আlাহর । আমরা তঁ ার pসংশা কির, তঁ ার কােছ সাহাযয্ চাi, তঁ ার কােছ
kমা চাi। আর আমরা তঁ ার কােছ আমােদর নফেসর kিত eবং কােজর aিন তা েথেক আ য়
চাi। িতিন যােক স ক পথ pদশর্ন কেরন, তােক পথ কারী েকu েনi । আর যােক
পথ াn কেরন, তােক স ক পেথর িদশা দানকারী েকu েনi । আিম সাk িদিc , আlাহ
ছাড়া কে◌ান iলাহ (uপাসয্ ) েনi । িতিন eকক, তঁ ার েকান aংিশদার েনi । আিম আেরা সাk
িদিc , মুহাmাদ (সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম ) আlাহর বাnা o রাসূল।
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “েহ ঈমানদারগণ! আlাহেক ক েযভােব ভয় করা uিচt
েসভােব ভয় করেত থাক eবং aবশয্i মুসলমান না হেয় মৃতুয্ বরণ কেরা না। ” [আল iমরান :
102]
িতিন আেরা iরশাদ কেরন : “েহ মানবসমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকতর্ ােক ভয় কর, িযিন
েতামােদরেক eক বয্িk েথেক সৃি কেরেছন eবং তার েথেক তার stীেক সৃি কেরেছন।
আর িবsার কেরেছন তােদর দু'জন েথেক aগিণত পুরষু o নারী। আর আlাহেক ভয় কর, যার
নােম েতামরা eেক aপেরর কােছ যাচনা কের থাক eবং আtীয় ‐sজনেদর বয্াপাের সতকর্ তা
aবলmন কর। িন য়i আlাহ েতামােদর বয্াপাের সেচতন রেয়েছন। ” [িনসা : 1]
িতিন আেরা iরশাদ কেরন : “েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আlাহেক ভয় কর eবং স ক কথা
বল। িতিন েতামা েদর আমল‐আচরণ সংেশাধন করেবন eবং েতামােদর পাপ সমূহ kমা কের
িদেবন। েয েকu আlাহ o তঁ ার রাসূেলর আনুগতয্ কের, েস aবশয্i মহা সাফলয্ aজর্ ন
করেব। ” [ আল আহযাব : 70]

হামদ o সালােমর পর
িন য়i আlাহর বাণী aিধক সতয্ eবং মুহাmাদ সা. eর আিনত dীন সেবর্াtম
িদকনি◌েদর্ শনা। আর সবেচেয় িনকৃ িবষয় হল‐ নব আিবsত
ৃ রীিত‐নীিত (যা dীেনর aংশ
বেল pচার করা হয়, aথচ তা dীেনর anরভু k নয়)। সকল নব‐আিবsত
ৃ িবষয়i
িবদআত, আর সকল িবদআতi হল পথ তা । মুসলমানেদর জামােতর সােথ aবsান করা
আপনােদর eকাn কতর্ বয্ । েকননা আlাহর সাহাযয্ জামােতর uপর থােক।
সmািনত uপিsিত !
নয্ায় ‐নীিত o িবচkণতা সকল নয্ায়পরায়ন o iনসাফকারী মুিমেনর কািkkত বs ।
আlাহর pিত িব াসী বাnাগণ তঁ ার সnি
aেন¦ষণ কের থােক, তঁ ার সৃি জীেবর
সnি
নয় eবং সবর্ময় jােনর aিধকারী o pjাময় আlাহর কােছ স ক পেথর িদশা
চায়। েকননা িতিনi eকমাt সেতয্র িদেক পথ pদশর্নকারী । e মেমর্ িতিন পিবt kরআেন
iরশাদ কেরন : “আlাহi সতয্ ‐স ক পথ পদশর্ন কেরন, সুতরাং েয েলাক স ক পথ েদখােব;
তার কথা মানয্ করা িকংবা েয েলাক িনেজ িনেজ পথ খুেঁ জ পায় না; তােক পথ েদখ◌ােনা
কতর্ বয্ । aতeব েতামােদর িক হল, েকমন েতামােদর িবচার?” [iuনূস : 35]
সতয্বাদী মুিমনেদর কােছ আlাহর বিণর্ত িবধানi হল নয্ায় o iনসােফর মানদ eবং aনুসরণ
o aনুকরেণর মাপকা । আlাহ তাআলা পিবt kরআেন তােদর e দাবীর িববরণ uেlখ কের
iরশাদ কেরন : “(মুিমন বাnা গণ বেল) েহ আমােদর পালনকতর্ া ! আমরা েস িবষেয়র pিত
িব াস sাপন কেরিছ যা আপিন নািযল কেরেছন, আমরা রাসূেলর aনুগত হেয়িছ। aতeব,
আমািদগেক মানয্কারীেদর তািলকাভূ k কের িনন। ” [আল iমরান : 53]
আয়ােত আেলািচত েলাকিটi anরদৃি
সmn মুিমন। যার anর সতয্বাদী মুমি◌ন
বাnােদর anেরর নয্ায় আlাহর নূর aবেলাকন করেত থােক। ফেল েচাখ ধঁাধােনা
ছায়ামূিতর্ িকংবা মিরিচকায় তার দৃি ম ঘেট না। সংখয্ার িবেবচনায় কম‐েবশীেক pাধানয্

েদয় না। eমনিক সেতয্র মে দািড়েয় সংখয্ািধেকয্র pভােব pভািবত হয় না। বরং
‘আlাহ তাআলা তােক েদখেছন' eকথা দৃঢ়ভােব uপলিb করতঃ তার রেবর iবাদত eমনভােব
কের, েযন েসo তঁ ােক েদখেছ । আর িব াস কের, িন য়i েয কাজ সmেকর্ মুিমেনর anের
খটকা লােগ eবং তা বাnবায়ন করা aপছnনীয় মেন হয়, তাi ‘গুনাহ বা aনয্ায় কাজ'।
aতঃপর েস তা পিরহার কের চেল।
আlাহ তাআলা হেলন সুিনি ত iলম, pকৃ ত সতয্ o aকাটয্ jােনর আধার। িতিন e
ধরেনর েলাকেদরেকi dীেনর গভীর jান দান কের থােকন। কারণ, eসব েলােকর চূ ড়াn
uেdশয্ হল তঁ ার সnি
aজর্ ন করা। আর যারা আlাহ ছাড়া aনয্ কােরা সnি
aজর্ েন bত হয়, িকয়ামত িদবেস তােদর সংখয্ািধ কয্তা তঁ ার কােছ েকান কােজ আসেব না। e
pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন: “যখন েতামরা kফু রী করিছেল, তখন েতামােদর
আজেকর আযােব শরীক হoয়া েকান কােজ আসেব না। ” [আয যুখরফ : 39]। aথচ aেনেক
মেন কের, ‘সংখয্ায় েবশী হoয়া' নয্ায় o iনসােফর মানদ । আর ‘সংখয্ায় কম হoয়া' aনয্া য়
কােজ জিড়ত হoয়া িকংবা সতয্ েথেক িবচু য্ত হoয়ার কারণ। বsতঃ eটা িবেবকpসূত
ধারণা। বরং সতয্ যিদo সামানয্ হয়; তার aনুকরণ করা uিচত। িনজ pমাণ o দলীেলর
আেলােক eটাi aসামানয্ । কারণ, সতয্ কখেনা তার aনুগতেদর সংখয্ানুপােত িবেবচয্ নয়।
aথর্া সতয্েক মানুেষর আিধেকয্র সােথ পিরমাপ করা হয় না বরং মানুষেক পিরমাপ করা হয়
সতয্ dারা । ফেল ‘সংখয্ািধকয্তা ' েকান সতয্েক সতয্ িহসােব pিত া করেত পাের না eবং
‘সংখয্ায় slতা ' েকান সতয্েক তার sান েথেক িকি ত পিরমাণo িবচু য্ত করেত পাের না।
e pসংে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “আর যিদ তু িম পৃিথবীর aিধকাংশ মানুেষর কথা
েমেন নাo, তেব তারা েতামােক আlাহর পথ েথেক িবপথগামী কের িদেব। তারা শুধু aলীক
কlনার aনুসরণ কের eবং aনুমান িভিtক কথাবাতর্ া বেল থােক। ” [আল আনআম:
116]।
রাসূলlু াহ সা. বেলন : “আমার সামেন aেনক umতেক uপিsত করা হয়, যােদর মেধয্ েকান
নবী eকজন umাত িনেয়; েকান নবী দু'জন umতেক িনেয়; েকান নবী eকদল umতেক িনেয়
পথ চলেছন। আবার েকান নবী eমন আেছন, যার সােথ েকান umত েনi । ” বুখারী

তঁ ারা eমন নবী আ. িছেলন, যােদর মেধয্ েকu িকছু সংখয্ক umত িনেয় eেসিছেলন। আবার
কােরা েকান umতo িছলনা। aথচ েকান েকান নবী িনজ কoেম সােড় নয়শত বছর
পযর্n aবsান কেরিছেলন। আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “aিত alসংখয্ক েলাকi
তঁ ার সােথ ঈমান eেনিছল। ” [হুদ : 40] e slতা তােদর নবুoয়াত o িরসালােতর েkেt
েকান ঘাটিত সৃি কেরিন‐ েযমন, নবীেদর েমাকােবলায় সংখয্াগির লে◌াক থাকা sেto
তােদর (কােফরেদর) সতয্তার uপর pমাণ বহন কের না। eর দৃ াn sরূপ িফরআuন o
তার সংখয্াগির aনুসািরেদর সmেকর্ আয়াতিট uেlখ করা যায়। আlাহ তাআলা iরশাদ
কেরন : “েকয়ামেতর িদন েস তার জািতর েলাকেদর আেগ আেগ থাকেব eবং তােদরেক
জাহাnােমর আগুনে◌েপঁৗেছ িদেব। আর েসটা aতীব িনকৃ sান , েযখােন তারা েপঁৗেছেছ । ” [হুদ
: 98]
aতয্n দুঃখজনক হেলo সতয্ ! যারা আlাহর বয্পাের aবেহলা কের eবং তার িবিধ‐িবধান
পালেন িশিথলতা pদশর্ন কের, িকয়ামত িদবেস তারাi eকথার sীকৃ িত িদেব েয, aিধকাংশ মানুষ
েযরূপi কেরিছল aথবা েযমন বেলিছল িকংবা েয আkীদা ‐িব াস েপাষণ কেরিছল, আমরা
তােদরi aনুসরণ কেরিছলাম। বsতঃ তােদর মানদ িছল, ‘সংখয্াগির েলােকরাi সেতয্র
ধারক বাহক'। aথচ eর েকান দলীল েনi, েনi েকান েযৗিkকতাo । eধরেণর বkবয্
মূলতঃ িফরআuন িকংবা তার েদাসররাi কের থােক, যা আlা হ তাআলা বািতল কের িদেয়েছন।
িতিন e ধরেণর দাবী বািতলকেl iরশাদ কেরন : (যখন মূসা আ. তার সাথীসহ িফরআuনেক তার
সৃি কতর্ ার eকtবােদর pিত দাoয়াত েদন, তখন িফরআuন তােক বলল) “তাহেল aতীত
যুেগর েলাকেদর aবsা িক?” [tহা : 51]। aথর্া
পূববর্ ত
umেতর মেধয্
সং যািধকয্ েলাকেদর aবsা িক? তারাo িক াn পেথ িছল আর তু িমi eকমাt স ক পেথ
আছ? েস আেরা বলল : “েহ মূসা ! তু িম িক যাদুর েজাের আমােদরেক েদশ েথেক বিহsার করার
জনয্ আগমন কেরেছা ?” [tহা : 57]
িন য়i যার কাজ‐কমর্ eরূপ; েস pকৃ তােথর্i িনেবর্াধ o মূলয্হীন eবং eমনi aনিভj েয,
িনেজর েনতৃ t তথা sাধীনতা aেনয্র (িহদায়াত বি ত ) কােছ সমপর্ণ কের। েস িনেজর
দৃি েক পিরমােণর uপর িনেkপ কের, বাnবতার oপর নয়। eধরেণর েলাক সmেকর্ iবেন
মাসuদ রা. বেলন : “েতামােদর েকu েযন eমন সুেযাগবাদী না হয়, েয বেল : যিদ েলােকরা

সুপথpাপ ◌্ ত হয় তেব আিমo সুপথpাp
আর যিদ তারা পথ াn
হয় তেব আিমo
পথ াn । েজেন রাখ, েতামােদর েকu েযন িনেজেক eমনভােব ৈতরী না কের েয, যিদ েলােকরা
kফরী কের তাহেল েসo kফরী কের বসেব। ” iবেন kতাiবাহ র. eকিট utম uদাহরণ
uপsাপন কেরেছন। িতিন বেলন : “মানুষ হল পািখর ঝঁ ােকর নয্য় ; eকদল aপর দেলর aনুগামী
হয়। ‘রাসূলlু াহ সা. সবর্েশষ নবী' e কথা জানা sেto যিদ কােরা কােছ e সংবাদ আেস েয,
eকজন িনেজেক ‘নবী' বেল দাবী কেরেছ aথবা ‘রব' বেল দাবী কেরেছ, eমতাবsায়o e
িমথয্াদাবীদারেদর aনুসারী o aনুগামী পাoয়া যােব। ”
সুতরাং pকৃ ত সতয্বাদী মুিমন তারাi, যােদরেক েকান সংখয্াগির তা েধাকা িদেত পােরনা।
েহ আlাহর বাnাগণ !
যিদ আমরা আমােদর পিবt kরআেনর pিত লkয্ কির, তাহেল আমরা eমন aেনক দৃ াn
েদখেত পাব, েযগুেলােত dয্থহর্ ীনভােব েঘাষণা করা হেয়েছ েয, dীনী িবষয়াবলীর সতয্তা
িনধর্ারণ ে◌সংখয্াগির তা eমন েকান মানদ নয় যার uপর িনভর্ র কের েকান িবধান
আেরাপ করা যায় িকংবা তা aনুকরণ করা যায়। েযমন‐
ঈমান pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “আপিন যতi চান, aিধকাংশ েলাক িব াসী
নয়। ” [iuসূফ : 103]
হk o তা gহণ pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “আিম েতামােদর কােছ সতয্ ধমর্
পা েয়িছ, িকn েতামােদর aিধকাংশi সতয্ ধমর্ gহেণ িনsৃহ । ” [আয যুখরুফ : 78]
িজহাদ o pিতরkা pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “বsতঃ েতামােদর েকানi
কােজ আসেব না েতামােদর দলবল, তা যতi েবশী েহাক । েজেন েরখ! আlাহ রেয়েছন
ঈমানদ◌ারেদরসােথ। ” [আল আনফাল : 19]
িতিন আেরা iরশাদ কেরন : “েহানাiেনর িদেন, যখন েতামােদর সংখয্ািধকয্ েতামােদর
pফু l কেরিছল, িকn তা েতামােদর েকান কােজ আেসিন। ” [আত তাoবা : 25]
কৃ তjতা pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “েহ দাuদ পিরবার! কৃ তjতা সহকাের
েতামরা কাজ কের যাo। আমার বাnােদর মেধয্ alসংখয্কi কৃ তj । ” [আস সাবা : 13]

আিথর্ক েলনেদন pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “শরীকেদর aেনেকi eেক aপেরর
pিত যুলমু কের থােক। তেব তারা কের না, যারা আlাহর pিত িব াসী o স কমর্
সmাদনকারী । aবশয্ eমন েলােকর সংখয্া aল◌্ ।প ” [আছ েছায়াদ : 24]
স ক আkীদা pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “aেনক মানুষ আlাহর pিত িব াস
sাপন কের, িকn সােথ সােথ িশরক কের। ” [iuসূফ : 106]
oয়ায o নসীহত pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “িন য়i eেত রেয়েছ িনদশর্ন , িকn
তােদর aিধকাংশi িব াসী নয়। আপনার পালনকতর্ া েতা পরাkমশালী পরম দয়ালু। [আশ
শুআরা: 8‐9]
uপেরাk আয়াতসমূেহ আমরা েদখেত পাi েয, iসলাম aেনক েkেti সংখয্াগির তােক
েনিতবাচক দৃি েত েদেখেছ; eকথা pমাণ করার জনয্ েয, ‘সংখয্াগির তা ' েকান
gহণেযাগয্ o িনভর্ রেযাগয্ মানদ নয়। aপরিদেক ‘সংখয্ালিগ তা ' েক iসলাম কখেনা
তু cjান কেরিন। বরং িবিভn sােন eর pশংসা কেরেছ। eমনিক আlাহ তাআলা পিবt
kরআেন সংখয্ালিগ দেলর pশংসা কের eকথা বুঝােত েচেয়েছন েয, েহ মুিমন! যিদo তু িম
eকাকী িকn ঈমােনর েনসবেত তু িমi aেনক। আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “িন য়i
ibাহীম িছেলন eক সmpদােয়র pতীক , সবিকছু েথেক মুখ িফিরেয় eক আlাহরi aনুগত eবং
িতিন িশরককারীেদর anভূর্ k িছেলন না। ” [আন নাহল : 120]
ঈমান pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “তারা eকদল পূববর্ ত েদর
alসংখয্ক পরবত েদর মধয্ েথেক । ” [আল oয়ািkয়া : 13‐14]

মধয্ েথেক । eবং

িজহাদ o pিতেরাধ pসে
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : “সামানয্ দলi িবরাট দেলর
েমাকােবলায় জয়ী হেয়েছ আlাহর হুkেম। আর যারা ৈধযর্শীল , আlাহ তােদর সােথ
রেয়েছন। ” [আল বাkারা : 249]

uপেরাk pমাণাদীর সারমমর্ হল, ‘সংখয্ািধকয্ ' সতয্ িনণর্েয়র েকান মানদ
মানুষেক pকৃ ত মূলয্ pদােনরo মাধয্ম নয়।

নয় eমনিক

সmািনত uপিsিত !
iসলাম কখেনা কখেনা ‘সংখয্ালিগ তা 'র pশংসা কেরেছ, আবার কখেনা
‘সংখয্াগির তা 'র pশংসা কেরেছ। যখন e গির তা শরীয়েতর gহণেযাগয্ সীমািতkম না
কের। বরং আlাহ তাআলা eর কা´ি◌খতsান েযমন‐ আlাহর রাsা , গরীব, িমসকীন,
eয়াতীম o মুসািফরেদর জনয্ aিধক সmদ খরচ করা iতয্ািদর েkেt eর pশংসা কেরেছন।
তেব বয্াপকভােব সংখয্ািধেকয্র িপছেন তািড়ত হoয়া েমােটi uিচত নয়। বরং কা´ি◌খতsান
ছাড়া সবর্t তা বজর্ ন করাi uত◌্ তম। eর sপেk েয দৃ াn uেlখেযাগয্ তা হল‐
মুরতাদেদর হতয্ার বয্াপাের হযরত আবু বকর রা. eর িসdাn । eেkেt িতিন eকক
বয্িk িছেলন aথচ তার িসdাn সতয্ o স ক হoয়ায় সংখয্ািধেকয্র sান aিধকার
কেরিছল। aনুরপূ iমাম আহমাদ iবেন হাmাল র. িসdাn । তি◌িন‘kরআন মাখলুক' িবষয়ক
েফতনার সময় eককভােব হেkর পk aবলmন কেরিছেলন। ফেল তার িসdাni
সংখয্ািধেকয্র sান লাভ কেরিছল।
aতeব, আমােদরেক uপেরাk আেলাচনা েথেক e িশkা লাভ করেত হেব েয, নয্ায় o
iনসােফর েkেt ‘সংখয্াগির তা ' েকান মানদ নয়। বরং pকৃ ত মানদ হল আlাহর
িবধান।
আlাহ তাআলা আপনােদরেক kরআন o সুnােহর বরকত দান করুন। eর আয়াত, uপেদশ o
pjাপূণর্
আেলাচনা dারা আমােদরেক uপকৃ ত করুন। আিম যা বেলিছ, স ক হেল তা
আlাহর পk েথেক বেলিছ। আর ভু ল হেল তা আমার o শয়তােনর পk েথেক বেলিছ। আিম
সকেলর জনয্ o িনেজর জনয্ আlাহর কােছ kমা pাথর্না করিছ। িন য়i িতিন
kমাশীল ।
20/10/1433
aনুবাদ : সুলতান মাহমুদরু রহমান

মুসিলম িবে র খবর
রাসূল সাঃ‐eর aবমাননা
িব জুেড় মািকর্ নিবেরাধী িবেkাভ
মহানবী হযরত েমাহাmদ সাঃ‐েক aবমাননকারী চলিct িনমর্ােণর pত ি◌বােদিব বয্াপী
মািকর্ নিবেরাধী িবেkাভ হেয়েছ। পািকsােন িবেkােভর সময় িনরাপtা বািহনীর গুিলেত
ডাক িদেয়েছ েদশিটর
20 জন িনহত হেয়েছন। েলবানেন সpাহবয্াপী িবেkােভর
iসলামপnীসংগঠন িহজবুlাহ । চলিctিটর িবরুেd মধয্pাচয্সহ িবিভn েদেশ িবেkাভ
aবয্াহ ত রেয়েছ। পািকsােনর গত 21 েসেpmর eক িদেনর pিতবাদ িবেkাভকােল 20 জন
িনহত হয়। িবkb
জনতা িসেনমাহেল আগুন িদেয়েছ, সরকাির aিফসগুেলাo আkাn
ু
হেয়েছ। েপেশায়াের পুিলেশর সােথ িবেkাভকারীেদর সংঘেষর্র সময় eকজন িবেkাভকারী
িনহত হেয়েছন। করািচেত মািকর্ ন কনসুয্ েলট aিফেসর বাiের pচ
িবেkাভ হেয়েছ।
আফগান রাজধানী কাবুেল কেয়ক হাজার েলাক িবেkােভ aংশ েনন । িবেkাভকারীরা
পুিলশেক লkয্ কের গুিলবষর্ণ কেরন, পুিলেশর গািড় পুিড়েয় েদন । eক িবেkাভকারী বেলন,
‘আমরা আমােদর নবীরজনয্ েশষ রkিবnু িদেয় যােবা । আমরা তােক aপমািনত হেত েদেবা
না। তােক aসmান করার কারেণ আেমিরকানেদর মূলয্ িদেত হেব। সবেচেয় বড় ঘটনা ঘেটেছ
িলিবয়ায়। েসখােন িবেkাভকারীেদর হামলার ঘটনায় িলিবয়ায় িনযুk মািকর্ ন রা দূতসহ
কেয়কজন িনহত হয়। eছাড়া িমসর, িতuিনিসয়া, িফিলিsন , বাহরাiন, iেnােনিশয়া ,
মালেয়িশয়া, iরান, আফগািনsান , বাংলােদশ, কা ীরসহ িবিভn sােন িবেkাভ হয়।
িমসের 18 িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ করেব কাতার
কাতােরর pধানমntী
েশখ হামাদ িবন হােসম বেলেছন, িমসেরর aথর্নীিত চা া করার
েkেt সহায়তা িদেত তার েদশ আগামী পঁাচ বছের িমসের 18 িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ
করেব । গতবছর গণিবেkােভর পর েথেক েদশিটর aথর্নীিত চােপর মেধয্ রেয়েছ। গত 6
েসেpmর িমসেরর সরকাির সংবাদ সংsা েমনােক িতিন বেলন, েদাহা েবিশ aথর্ িমসের
িবিনেয়াগ করেব। িমসেরর েpিসেডn েমাহাmদ মুরিসর সােথ আেলাচনার পর িতিন বেলন,
কাতার pধানত িবদুয্ , pাকৃ িতক গয্াস o পযর্টন খােত িবিনেয়াগ করেব। কাতার গত
মােস িমসরেক দুi িবিলয়ন ডলার সাহাযয্ েদয়ার েঘাষণা েদয় । pথম পযর্ােয় 500 িমিলয়ন
ডলার iেতামেধয্i হsাnর করা হেয়েছ। িমসেরর pধানমntী
িহশাম কািnল বেলন, বািক
aথর্ েসেpmর , aেkাবর o নেভmের হsাnর করা হেব । 2011 সােলর েফb “য়ািরেত
েমাবারেকর u খােতর পর েথেক িমসেরর েকndীয় বয্াংেকর মজুদ dত কেম যােc ।

iরােন হামলা চালােল মধয্pােচয্ মহাpলয় ঘটেবঃ eরদুয়ান
তু রেsর pধানমntী
রজব তাiেয়য্ব eরদুয়ান কেঠার হুঁিশয়াির িদেয় বেলেছন, iহুিদবাদী
রা
iসরাiল iরান pজাতেnt
হামলা চালােল পুেরা মধয্pােচয্ ‘মহাpলয় ' ঘটেব।
আেমিরকান েটিলিভশন চয্ােনল িসeনeসেক েদয়া eক সাkা কাের oi হুঁিশয়াির ucারণ
কেরন iuেরাপ o মধয্pােচয্র ei েনতা । iরােনর পরমাণু sাপনাগুেলােত iসরাiল সবর্া Íক
হামলা চালােত পাের িকনা eমন p ে◌রজবােব eরদুয়ান বেলন, ‘iসরাiল iরােন হামলা করেব বেল
আিম িব াস কির না। e ধরেনর আশ া খুবi kীণ । কারণ েতমন িকছু ঘটেল েগাটা
a েল eক মহা ংসযj শুরু হেব। ' তু িকর্ pধানমntী
আরo বেলন, ‘মধয্pােচয্ e
ধরেনর িকছু ঘটু ক তা আমরা aবশয্i চাi না। চলমান সমেয় আমােদর e a েল শািn , সমৃিd
o িsিতশীলতা দরকার। ' বহুিদন ধের iরােনর পরমাণু sাপনাগুেলােত হামলার হুমিক িদেয়
আসেছ iসরাiল। েতহরান পরমাণু ast ৈতিরর েচ া করেছ বেল েতলআিবব aিভেযাগ কের
eেলo iরান বলেছ, সmণর্ূ শািnপূণর্ uেdেশয্ তার পরমাণু কমর্সিূ চ পিরচ◌ািলতহেc । তেব
iসরাiেলর েয েকান হামলার ংসা Íক জবাব েদয়া হেব বেল বার বার েঘাষণা কেরেছ iরান।
আবার গাজা দখল করেত পাের iসরাiলঃ eহু দ বারাক
iসরাiেলর যুdমntী
eহুদ বারাক বেলেছন, ভিবষয্েত েতলআিবব িফিলিsেনর গাজা
uপতয্কার aংশিবেশষ আবােরা দখেল িনেত পাের। aপােরশন কাs িলড' িনেয় েদশিটর িফশার
iনিsিটuেটর সােথ ৈবঠেক িতিন e েঘাষণা েদন । 2009 সােল aপােরশন কাs িলড বn
হoয়ার পর েথেক iসরাiল বহুবার aবরুd গাজা uপতয্াকায় টয্াংক o িবমান হামলা চািলেয়েছ।
2008‐09 সােলর শীতকােল গাজা uপতয্কায় িতন সpাহবয্াপী ভূ িম, আকাশ o নে◌ৗপেথ হামলা
চালায় iসরাiল। িtমুখী eসব হামলায় eক হাজার 400 িফিলিsিন শহীদ হন। e ছাড়া ei
আgাসেন গাজা uপতয্কায় 160 েকািট ডলার মূেলয্র আিথর্ক kিত হয়। গত 6 েসেpmর
iসরাiিল টয্াংক হামলায় গাজার utরা লীয় শহর েবiত হানুেন িতনজন o তার আেগর িদন
মধয্ গাজায় িবমান হামলায় আেরা িতন িফিলিsিন শহীদ হন।
েসামািলয়ার নতু ন েpিসেডn হাসান েশখ
েসামািলয়ার পালর্ােমn সদসয্েদর েভােট হাসান েশখ েমাহাmদ েদশিটর নতু ন েpিসেডn
িনবর্ািচত হেয়েছন। েমাগািদসু েথেক সরকাির ফলাফেলর িভিtেত e তথয্ জানা েগেছ । pথম
দফার েভােট বতর্ মান েpিসেডn েশখ শিরফ আহমদ pথম o েমাহাmদ িdতীয়
হেয়িছেলন। িকn িdতীয় দফায় েমাহাmদ 50 শতাংশ েভাট লােভর িনয়েম utীণর্ হন

eবং 190 েভাট েপেয় িবজয়ী হন। aনয্িদেক েশখ শিরফ 79িট েভাট পান। েমাগািদসু েথেক
আলজািজরার নাজািনন েমাশাহির জািনেয়েছন, eখানকার জনগণ আমােক জািনেয়েছন, তারা
পিরবতর্ ন চান o নতু ন েpিসেডn দািব কেরেছন। মেন হেc তারা তােক েপেয়েছন ।
েসামািলয়ার pধানমntী
আেboয়ািলo রা pধান হoয়ার েদৗেড় িছেলন। িকn িতিন
সমথর্েকরাi িবেরাধী pাথ েশখ েমাহাmদেক
তৃ তীয় হন। মেন করা হেc pধানমntীর
সমথর্ ন িদেয়িছেলন eবং তােক িবজয়ী কেরন।
iরােনর েpিসেডn িনবর্াচন 14 জুন
iরােনর েpিসেডn িনবর্াচেনর জনয্ আগামী 14 জুন তািরখ িনধর্ারণ করা হেয়েছ। iরােনর
সরকাির বাতর্ াসংsা iরনার pিতেবদেন e খবর জানােনা হেয়েছ গত 7 েসেpmর । iরনার
েpিসেডn o েপৗর িনবর্াচন eকi সােথ
pিতেবদেন জানােনা হেয়েছ। sবরা মntণালয়
aনু ােনর েঘাষণা িদেয়েছ। েpিসেডn িনবর্াচেন আহমািদেনজাদ o তার রkণশীল
pিতdিn ¡র মেধয্ লড়াi হেব বেল ধারণা করা হেc । আহমািদেনজাদ eরপর আর িনবর্াচেন
pাথ হেত পারেবন না। গত মােচর্ র সংসদ িনবর্া চেন আহমািদেনজােদর সমিথর্ত pাথ রা
িবেরাধীেদর কােছ পরািজত হেয়িছেলন।

কাি র iসুয্েত েকান আপস মানব না‐ iমরান খান
পািকsােনর িkেকট aিধনায়ক o েতহিরক‐i‐iনসাফ দেলর pধান iমরান খান বেলেছন,
ভারেতর সােথ আেলাচনােক সমথর্ন কির িকn কাি র iসুয্েত েকােনা ধরেনর আপস েমেন
েনয়া হেব না। ভারেতর সােথ kমতাসীন পািকsান িপপলস পািটর্র (িপিপিপ) শািn
আেলাচনার uেদয্াগেক iমরান খান ভােলা বেল sাগত জািনেয়েছন। ভারেতর
পররা মntী
eস eম কৃ ার পািকsান সফেরর পর iমরান খান eসব কথা বলেলন।
eবােরর সফেরর সময় কৃ া পািকsান o ভ◌ারেতরমেধয্ দীঘর্ িদন ধের ঝু েল থাকা িভসা জিটলতা
িনরসেন চু িk কেরেছন। দুi েদশi e চু িkেক ঐিতহািসক o গুরtু পূণর্ বেল uেlখ কেরেছন।
31 বছর পর িমসেরর িবমােন িহজাবধারী িবমানবালা
িমসেরর চয্ােলনগুেলােত িহজাব িনিষd আiন বািতেলর পর eবার িবমানবালােদর িহজাব পিরধ◌ােন
িনেষধাjা আiন বািতল করেছ িবমান মntণালয় । িবমানমntী সািমর iমবারী িহসাব
িনিষd আiন বািতল কের সরকাির তttাবধােন িহজাবধারী িবমানবালা চালুর িনেদর্ শ জাির
কেরন। 31 বছর পর ei িহজাব পরার aনুমিত েপল িবমানবালারা। ফেল িকছু িবমানবালা গত 11
েসেpmর েথেকi িহজাব পিরধান কের দািয়t পালন কেরন। 172 জন িবমানবালা িহজাব
পিরধান কের কাজ করেছ বেল জানান, িবমানসিচব রাজিদ জাকািরয়া। িতিন আেরা বেলন, সারা

িবে র কােছ িমসেরর িবpব সফল o sাথর্ক হেয়েছ। িমিডয়াকম েদর মেতা িবমােনর
বয্িk sাধীনতার জনয্i আiনিট বািতল করা হয়ে◌েছ। িবমান কমর্কতর্ া মাহমুদ খাiির বেলন,
িবমানবালােদর দািবর পিরেpিkেত সরকার তােদর oপর েথেক িহজাব িনিষd আiন তু েল
িনেয়েছ। নতু ন িনেয়াগ নয় বরং আেগর িবমানবালারাi িহজাব পের pিতিদন শতািধক িবমােন
তােদর দািয়t পালন করেব। সংgেহ :আহমদ রািফদ ফারহান

তারুণয্
eেলা ঈদুল আযহা - িদেলা তয্ােগর তািগদ
iসলাম eকিট পূণার্
জীবন বয্বsা । pিতিট িবষয় সmেকর্ সুs ধারণা েদয় iসলাম।
e িবে সকল মানুষেক eকিtত করেত aনয্তম eকিট গুণ হেলা আtতয্াগ । আর e
আtতয্ােগর uত্কৃ uদাহরণ রেয়েছ ঈদুল আযহায়।
বছর ঘুের আবােরা সকল মুসিলম জনতােক াতৃ েt বnেন আবd করেত চেল eেসেছ ঈদুল
আযহা। ঈদুল আযহা'র েনপথয্ কািহনী আমরা সকেলi জািন‐ িকn েসi িশkা কতটু k pেয়াগ
করিছ জীবেন? েভেব েদখা হেয়েছ িক? eকজেনর জনয্ aনয্েক ছাড় িদেত হয়‐ e িশkা আমরা
েপেয়িছ িক? pিতিট মানুেষর aিধকার সমান। pকৃ তপেk সকল মানুষi eক আlাহর সৃি ‐
e িবষয়িট জীবেন েমেন চিল িক? যিদ utর হয় হঁ য্া , তেব আলহামদুিলlাহ । আর যিদ utর
না হয়, তেব তা হঁ য্া েত রূপাnিরত করার সময় eেসেছ।
বnরা
ু জীবেনর সব িশkা আমরা গুরজু নেদর কােছ েপেয় থািক সতয্ । িকn যিদ আমােদর
জ◌ীবেনeমন সুেযাগ আেস েয আমরাo তােদর েশখােত পাির, তেব িক আমরা তা করবনা? aবশয্i
করব আর তাi eবােরর ঈদুল আযহা হেয় uঠু ক aননয্ । েতামােদর kdু
kdু
pেচ ায়
যুk কের eকিট বৃহt পদেkপ সৃি
হেত পাের। বদেল দাo সকেলর েনাংরা
pিতেযািগতােক । কার েচেয় েক েবিশ ধন◌ী। কার েকারবানীর পশুটা বড় e িক eকজন
মুসিলেমর জনয্ আেলাচয্ হেত পাের? েতামরাi পােরা e েচতনােক মুেছ কলয্াণ েচতনায়
সকলেক জাgত করেত। সবাiেক জানাo eবং েবাঝাo েকারবানীর মূল লkয্ । aেনয্র
sােথর্ িনেজেক িবিলেয় েদয়া েশেখা । তেবi না সাথর্ক হেব েতামার দান। পূণর্ হেব েতামার
ধমর্ । তেব e িশkাi েহাক আমােদর eবােরর pেচ া ‐ বnরা
ু মেন েরেখা আজেকর
েতামরাi আগামীর ভিবষয্t । েবলী ফারহানা

কয্ািরয়ার গাiড
হেত পােরন মােচর্ nাiজার
বাংলােদেশর েমাট জাতীয় রpানী আেয়র pায় িতন‐চতু থর্াংশi আেস েপাশাক িশl েথেক । e
েkেt েয শুধু aিশিkত , aধর্িশিkত বা দিরd ে ণীর েলাকেদরi কমর্সংsান হেয়েছ তা
নয়। িশিkত ে ণীর েলাকেদর জনয্o িশl বেয় eেনেছ সুবণর্ সুেযাগ । মােচর্ nাiজার
েকান
হেয় েয েকu ei িশেlর সে জিড়ত হেত পােরন। e েপশায় নূয্নতম েযাগয্তাসmn
মােচর্ nাiজােরর মািসক েবতন হেত পাের কমপেk 18 েথেক 20 হাজার টাকা। যা েযাগয্তা
লংকা , ভারত o
aনুযায়ী eক েথেক েদড় লাখ টাকা পযর্n বাড়েত পাের। e েkেt
পািকsান eিগেয় রেয়েছ। e েপশায় জিড়ত oi েদেশর নাগিরকরা মািসক েবতন িহেসেব দুi েথেক
ছয় হাজার মািকর্ ন ডলার পযর্n আয় কের থােক। e েkেt pরেয়াজনীয় pিশkণ িনেয়
আমােদর িশিkত েবকার যুবক‐যুবতীরা েমাটা aে র েবতেন িনেজেক e েপশায় oi িবেদশীেদর
বা সমমােনর েয েকােনা
sলািভিষk করেত পাের aনায়ােস। sাতক , sাতেকাtর
িডিgধারী e েপশায় pিশkণ িনেয় আধুিনক o sাটর্ কয্ািরয়ার গেড় তু লেত পাের। e িবষেয়
pিশkেণর জনয্ রেয়েছ িবিভn pিত ান । ভাল pিত ান েদেখ ভিতর্ হেত হেব। নিকব

pিতেবদন
মসিজদ কাuিnেলর মাধয্েম যাকােতর টাকায় sাবলmী

হেcন সালমা েবগম

মািনকগ েজলার সাটু িরয়া uপেজলার eকিট gাম পি ম চরিতlী । e gােমi বাস কেরন
সালমা েবগম, যার বয়স 33 বছর eবং তার sামীর নাম েমা : লাল িময়া। 3 বছর আেগo
িতিন িছেলন তার eলাকার মেধয্ eকজন হত-দিরd মানুষ। সmদ বলেত sামীর ৈপিtক
সূেt পাoয়া বসত িভটা o 6 শতক কৃ িষ জিম। পািরবািরক ভােবi িতিন হত-দিরd । সালমার
sামী েপশা িহেসেব েবেছ েনন মািট কাট◌ারকাজ। তাo আবার ৈদিনক মজুরী িভিtেত । eটাi
তার sামীর eকমাt েপশা । সালমা িনেজর ঘর সংসােরর কাজ কেরন। sামীর eকার আয় িদেয়
5 জেনর সংসার েকানমেত দ'েবলা েখেয় না েখেয় চলেত থােক। aিধক আেয়র আশায় আমার
sামী িবেদশ যাoয়ার জনয্ পিরকlনা gহণ কের। লাল িময়া চড়া সুেদ eলাকার eনিজo o
মহাজেনর িনকট েথেক িতন লk টাকা িনেয় পািড় েদয় িলিবয়ায়। িকছুিদেনর মেধয্i sামীর
পাঠােনা টাকায় সংসাের িকছুটা scলতা আেস। পিরেশাধ করেত থােকন সুেদর িকিs । 6-7
মাস েযেত না েযেতi পিরবাের েনেম আেস চরম িবপিt । িলিবয়ায় রাজৈনিতক aিন য়তায়
চাkরী হারান sামী লাল িময়া। eকপযর্ােয় েযাগােযাগo বn হেয় যায়। eিদেক ঋেণর
েবাঝা aনয্ িদেক sামী িচnা । েসiসােথ িতন েছেল িনেয় সংসার চালােনা । সুদী মহাজন o
eনিজoেদর আনােগানা েবেড় যায়। eকপযর্ােয় aসহায় হেয় পেড়ন সালমা েবগম । eমন সময়
eলাকায় শুরু হয় মসিজদ কাuিnল পিরচািলত যাকাত িভিtক হাসানা pকেlর কাযর্kম ।

যাকােতর মাধয্েম দািরdয্ িবেমাচেনর িবjানসmত কমর্সিূ চ gহণ কেরেছ মসিজদ
কাuিnল আর e কমর্সচূ ীর নাম হাসানা। মসিজদেকিndক 30 েথেক 35িট পিরবােরর সমnেয়
গঠন করা হয় eেককিট gাম সংগঠন বা সিমিত যার নাম েদয়া হেয়েছ হাসানা। বতর্ মােন
মািনকগ েজলার সদর o সাটু িরয়া uপেজলার pায় 1031িট দিরd o aিত পিরবােরর সম¦েয়
গঠন করা হেয়েছ e রকম 33িট gাম সংগঠন বা হাসানা gপ । eসব হাসানা gপ িনয়িntত
হেc চারিট হাসানা a েলর তttাবধােন ।

eমনi eকিট হাসানা gেপর সদস◌্ যসালমা েবগম । e হাসানা gেপর সদসয্ সংখয্া 30 জন যা
দল েথেক eকজন কের সদসয্ িনেয় গঠন করা হয়
ছয়িট kdু
দেল িবভk । pিতিট kdু
ছয় সদেসয্র হাসানা gপ পিরচালনার জনয্ eকিট িনবর্াহী কিমিট। যাকােতর টাকার মািলকানা
িনি ত করার লেkয্ pিতিট হাসানা gরুেপর নােম পৃথক বয্াংক eকাun েখালা হয়। e
সকল aয্াকাun পিরচালনার দািয়েt রেয়েছন হাসানা gেপর সভাপিত, েসেkটারী o মসিজদ
কাuিnেলর pিতিনিধ । oi aয্াকাuেn মসিজদ কাuিnেলর পk েথেক eককালীন জমা করা
হয় জনpিত 15,000/- টাকা িহেসেব চার লk প াশ হাজ◌ারটাকা। e টাকার পূণর্ eবং
সমান মািলকানা েদয়া হয় সিমিতর 30 সদসয্েক । iেতামেধয্ pিতিট সদসয্েকi তার চািহদা
িভিtক pিশkণ সমাp করা হয় eবং pিশkেণর পর সদসয্রা িনেজেদর iেc মেতা
িনেজেদর মেধয্ িবিনেয়াগ করেত থােকন e টাকা।

মসিজদ কাuিnেলর মাঠকম েদর িনিবড় পযর্েবkেণ সালমা েবগম গরুপালেন pিশিkত হেয়
oেঠন। হেয় oেঠন আtpতয্য়ী । sp েদেখন নতু ন জীবেনর। 16 েম 2010 তািরেখ হাসানা
gপ েথেক িবশ হাজার আটশতটাকায় eকিট ষাড় গরু িবিনেয়াগ িনেয় eক মাস পেরi তা িতন
হাজার টাকা লােভ িবিk কেরন। যা িছল সালমা েবগেমর pথম বড় aংেকর আয়। pথম
আেয়র মুখ েদেখ আরo েবিশ আিtব াসী হেয় oেঠন সালমা। eভােবi aেkাবর 2010 েথেক
নেভmর 2011 পযর্n সমেয় িতন দফায় হাসানা gপ হেত েতষি হাজার টাকার িবিনেয়াগ
সুিবধা িনেয় গরু েমাটাতাজা করণ o eকিট গাভী পালন কের ঋণ পিরেশাধসহ সংসােরর
প◌্ রিতিদেনরখরচ িমিটেয় চলেত থােকন। eরi মেধয্ লালিময়া হঠা eকিদন েদেশ িফের আেসন
শূনয্ হােত। শত হতাশার মােঝ লালিময়ােক কােছ েপেয় তার মেনাবল েবেড় যায় eবং তােক
হাসানা pকেlর িবsািরত তথয্ জানায়। তখন সালমার পাশাপািশ তার sামী লালিময়াo
pিতিদন িদনমজুেরর কাজ করে◌eবং সালমােকo েস সহেযািগতা কের। e ভােব তােদর pিতিদন
আয় হেত থােক গেড় 500-600 টাকা aথর্া দু'জেন গেড় মােস 15-16 হাজার টাকা আয়
করেছন। গতবত্সর kরবানীর সময় গরু িবিk কের লাভ কেরেছ 25,000/- টাকার মেতা ।
বতর্ মােন তারা সংসার চািলেয়o pিতমােস pায় 6000/- টাকার ঋণ পিরেশাধ করেছন। e
ছাড়া হাসানা gেপo বাড়েছ তার সmেদর পিরমাণ। e ভােব চলেত থাকেল al িকছুিদেনর
মেধয্ দায়-েদনা পিরেশাধ কের sাভািবক জীবেন িফের আসেত পারেবন সালমা েবগম । আিথর্ক
unিতর পাশাপািশ সাpািহক হাসানা িমিটং o জীবন ঘিন িশkা েকnd হেত সালমার
পিরবােরর সকেলi নামাজ িশkা , পির ার পিরcnতা , সামািজক আচার বয্বহারসহ জীবন
ঘিন িবিভn িবষয় সmর্েকo জানেত পারেছন eবং তার পিরপালেনর েচ া করেছন।
সালমার eক েছেল 7ম ে ণীেত o eক েছেল 2য় ে ণীেত পড়েছ o িনয়িমত sেল
ু যােc । e

ছাড়াo েফরেদৗসী sাস ◌্ থয্ েকেnd
িচিকত্সা েসবাo েপেয় থােক।

eমিবিবeস ডাkােরর মাধয্েম তারা িবনা খরেচ িনয়িমত

সালমা জানান, eখন আিম আেগর েচেয় aেনক ভাল আিছ, আমােক eখন আর aেনয্র িদেক
তািকেয় থাকেত হয়না। আশা করিছ সুs েথেক কাজ করেত পারেল eবং হাসানা েথেক
সহেযািগতা িনেয় eভােব আয় বrধনমূলক কােজ লাগােত পারেল আগামী 4-5 বছেরর মেধয্
আমার পিরবারিট eকিট scল পিরবাের পিরণত হেব i শাআlাহ । সালমার মেতা eলাকায়
sাবলmী হেcন েমা : হুমায়ুন, েসিলম, ফজল, েরহানা েবগমসহ pায় িতনশত দশিট পিরবার।

মসিজদ কাuিnল পিরচািলত হাসানা pকেlর সহকাির bযবsাপক েলাকমান আহমাদ
জানান, pাথিমকভােব pায় প াশ লkািদক টাকা িদেয় e pকেlর কাযর্kম চালু করা
হেয়েছ। e eলাকায় সুিবধেভাগী পিরবােরর সংখয্া 450িট। িবিভn বয্িk o pিত ােনর
যাকাত, িফতরা o সাদাকাহ েথেক সংgহ করা হেয়েছ e aথর্ । 2009 সােল পঁাচ বছরে◌রজনয্
েনয়া e pকেlর েময়াদ েশষ হেয় আসেছ uেlখ কের িতিন বেলন, হাসানা পdিতেত যাকাত
gহীতারা িনেজরাi সিমিতবd হেয় িনেজেদর aথর্ িবিনেয়ােগর মাধয্েম িনেজেদর
কমর্সংsােনর বয্বsা করেছন। আমরা েকবল িদকিনেদর্ শনামূলক সহেযািগতা িদিc ।
pকেlর 1ম পযর্ােয়র মে◌য়াদেশষ হেয় েগেল হাসানা gেপর সদসয্রাi e pকেl কাযর্kম
চালু রাখেব eবং মসিজদ কাuিnল দুর েথেক তা পযর্েবkণ করেব o pেয়াজনীয় সহায়তা
pদান করেব। eখেনা পযর্n কাuিnেলর পk েথেক বয্বsাপনা বয্য় েমটােনা হেc ।
পঁাচ বছর েশেষ তারা চাiেল আমােদর সহেযািগ তা িনেত পােরন, নয়েতা িনেজরাi িনেজেদর
মেতা সিমিত পিরচালনা করেত পােরন। pিতিট হাসানা gপi হেয় uেঠেছ eকিট s -uেদয্াগী
pিত ান । যাকােতর টাকায় পিরচািলত হাসানা মেডল সারা েদেশ ছিড়েয় িদেত পারেল কেয়ক
বছেরর মেধয্ যাকােতর মাধয্েম দািরdয্িবেমাচেন uেlখেযাগয্ ভূ িমকা পালন করেত পারেব
iনশাআlাহ ।

েড ু jেরর িচিকত্সা
ডা: েমা : েমায়ােjম

েহােসন eফআরিসিপ

সmpিত েড ু ভাiরাস সবর্t েবশ সরস আেলাচনার েকndিবnুেত পিরণত হেয়েছ।
িপকয্াল েমিডিসন িবেশষj িহসােব eiসব aিতমাtায় মাতামািতেত চু প কের বেস থাকেত
পারলাম না। তাi জনসাধারেণর jাতােথর্ কলম ধরেত হল।
pথম জানা দরকার েড ু িক?
েড ু ভাiরাস ে িভভাiরাস gেপর সদসয্ eক ধরেনর আর.eন.e ভাiরাস। ei ভাiরাস
সাধারণত িপকয্াল o সাব িপকয্াল a েল িবsার লাভ কের। তেব দিkণ ‐পূবর্ eিশয়া
a লেকi eর eেnিমক বা aিধকমাtায় সংkমণ a ল িহসােব ধরা হয়।
িক িদেয় েড ু ভাiরাস ছড়ায়?
আমরা জািন েড ু ভাiরাস সারািবে েড ু ছড়ােত পাের। তেব eিশয়া, িফিলপাiন o জাপােন
eিডস eিজপিটর পাশাপািশ eিডস eলেবািপকটাস ছাড়াo েড ছিড়েয় থােক। eiসব মশা
সাধারণত েকান েড ু েরাগীেক কামড়ােনার 8 েথেক 11 িদেনর মেধয্ সংkমেণ পিরণতহয়
eবং eকবার সংkামক হেল সারাজীবন েরাগ আkমণ কের েযেত পাের। শুধু তাi নয়, ঐ
সংkামক মশার ভিবষয্ , pজno ei েরােগর সংkামক হেয়i জnােব । সংkিমত মশার
কামেড়র পর ei ভাiরাস pথম আশপােশর লিশকা gিnেত চেল যায়। েসখান েথেক লিশকা
তেnt িগেয় িবsার লাভ কের eবং রেk ছিড়েয় পেড়।
িকভােব েড ু েবাঝা যােব?
সুp aবsা সাধারণত 2‐7 িদন হেয় থােক। েড ু সাধারণত sl সমেয়র ভাiরাল িফভার
িহসােবi পিরিচত। আkাn েরাগীo সmণর্ূ সুs হেয় uেঠ যিদ না মারাÍক ভাiরাল
িহেমােরিজক িফভাের রূপাnিরত না হেয় থােক।
েড রু লkণসমূহঃ

হঠা uc তাপমাtার (400প) িdsেরর jর হেয় থােক। মাংস েপশীর মারাtক বয্থা
aনুভূত হেয় থােক, ei জনয্ েড েু ক েbকেবান িফভারo বলা হেয় থােক। খুব মাথা বয্থা
হেব। আপার েরসিপেরটাির িসmটম তথা হঁ ািচ, কািশ iতয্াদ ি◌হেত পাের। jর কেয়কিদন পর
sl সমেয়র িবরিতেত আবার েদখা েদয় । ei সমেয় 3য় েথেক 5ম িদেনর মেধয্ eক ধরেনর
লালেচ েরশ pথেম শরীের, পের হাত‐পা o মুেখ ছিড়েয় পেড়। েরশ েদখা েদয়ার কেয়কিদেনর মেধয্
jর পড়েত শুরু কের eবং েরাগী kেম আেরাগয্ লাভ কের।
েরাগ িনণর্য় eবং চি◌িকত্সাঃ
েকান ভাiেরালজী লয্াবেরটিরেত েড ভাiরাস আiেসােলশন বা eিnবিড টাiটােরর
kমবধর্ন িনণর্য় করাi eকমাt uপায়। েরােগর েsিসিফক েকান িচিকত্সা েসi । তেব
েরােগর িচিকত্সা বলেত মূলত uপসেগর্র িচিকত্সােকi বুঝায়।
েরােগর জিটলতাঃ
eনেকফা লাiিটস েড ু িহেমােরিজক িফভার (DHF)
বতর্ মান েpkাপেট েড ু িহেমােরিজক িফভার সmেকর্ eকটু আেলাচনা করা দরকারঃ
দিkণ ‐পূবর্ eিশয়ােত বাcারাi মূলত ei েরােগ েবিশ kিতgs
(Morbidity &
Morialit) হেয় থােক। েকন েড ু িহেমােরিজক িফভাের (DHF) হেয় থােক তার স ক কারণ
eখনo িনণর্য় করা সmব ন◌াহেলo েড রু asাভািবক sর িবনয্াসেকi aদয্াবিধ
sতঃিসd কারণ িহসােব ধের েনয়া হেc ।
িকভােব েড ু িহেমােরিজক িফভার kিত সাধন কের থােক?
eক. েড ভাiরাস শরীেরর েছাট েছাট রk স ালন নালী (Capillary)গুেলার pিত
aিতমাtায় আকৃ হেয় eবং তােদর পািন িনঃসরণ (Permia bilit) kমতা বািড়েয়
েদয় । eেত কের রেkর ঘনt Hacmoconcentration েবেড় যায়, রেkর পিরমাণ
hাস পায় (Hypovolaemia), িটসু পারিফuশান o aিkেজেনশান hাস পায় Reduced
tissue Perfusion & Oxygenatuion) eিসেডািসস (Acidosis) eবং aতয্িধক
মাtায় েকাষ
ং স (Widespread cellular damage) হেয় েরাগী (Shock) সেক
চেল যায়।

দুiঃ eিnেজন ‐eিnবিড কমেpেkর কারেণ িডিসিমেনেটড inাভাসkলার ক েলশন হেয়
থােক।
িতনঃ িলভার েকােষর পচন ধরেত পাের।
চারঃ িকডনীেত pদাহ হেত পাের।
পঁাচঃ aিs মjায় রk কিণকা ৈতিরেত pবল kিতgs
হেত পাের।
ছয়ঃ পুরান o েপিরেটািনয়াল iিফuশান হেত পাের।
DHF ‐eরর লkণসমূহ িক িক?
DHF eর pথম sেরর েশেষ িদেক েরাগীর aবsা aিত dত খারাপ হেত পাের।
eেkেt

লkণীয় হলঃ
েরাগী aিsর হেয় পেড়
েরাগী aিধক মাtায় ঘামেত থােক
রkচাপ hাস পায়।
টরিন েকােয়ট েটs পিজিটভ হয়, েপিটিক, eকi েমািসস o েsােnিনয়াস িহেমােরজ হেয়
থােক। িলভার বড় হেত পাের eবং চাপেল বয্থা aনুভব হেত পাের। রেk েpািটন o
েসািডয়ােমর পিরমাণ কেম যােব eবং িলভার eনজাiেমর পিরমাণ েবেড় যােব। িটং েফkর o
িফিb েনােজন কেম যােব।
েরােগর পিরণিতঃ
িচিকত্সা না করেল শতকরা 50 জন eবং িচিকত্সা করেল শতকরা 5 জন মারা েযেত
পাের।
েরাগ িনণর্য় করেবন িকভােব?
পিজিটভ টরিনেকােরট েটs । kমাগত রk kরয় ।
ে ােmা
সাiেটােপিনয়া ।
িহেমাকনেচনে শান ।
eiগুেলার মাধয্েম েরাগ িনণর্য় করা যায়।
িচিকত্সা করেবন িকভােব?

pথম েথেকi েরাগীর ু iড o iেলক লাiট বয্ােলn েমনেটiন কের েযেত হেব।
সেকর (ঝযড়পশ) েkেt ‐
েরাগীেক aিkেজন িদেত হেব।
েরাগীর পািন slতা দূর করেত হেব।
সয্ালাiন 100
পািন o iেলক লাiট ঘাটিতযােত না হয়। তারজনয্ 5% েডkে াজ
িমঃ িলঃ pিত েকিজ শরীেররoজেন aথবা 10‐15 িমঃ িলঃ িরংগারেলকেটট েসািলuশন
pিত েকিজ শরীেরর oজেন inােভনাসিল eকঘ া যাবত িদেত হেব eবং িরংগারেলকেটট
েসালুশােনর পিরবেতর্ slমাtায়
iেলেkালাiট চালােত হেব।
pাজমা বা তার সাবসিটিটuট েদয়া েযেত পাের। ei ধরেনর aবsায় রk েদয়া যােব
না। তেব সক েথকে◌udােরর পর েরাগীর aিতমাtায় রkkরণ হেলi েকবলমাt
bাড াnিফuশান েদয়া েযেত পাের। হাiেপা েভােলিময়ার েkেt ‐pাজমা 10‐
20 pিত েকিজ শারীিরক oজেন pিত ঘ ায় িদেত হেব।
হাiেপােটনিসভ aবsায় হাiে াকিটর্সন
ৈদিনক 50‐100 িমঃ িরঃ কের িদেত হেব।
বা eলেডাস েটরন ৈদিনক 1 িমঃ পাঃ pিত েকিজ শারীিরক oজেন িদেত হেব। সােথ সােথ
আi িভ ু iড িদেয় েযেত হেব।
েমটাবিলন eিসেডািসেলর বাcােদর েkেt 3.75% েসািডয়াম বাi‐কাবর্েনট 1‐2
িমঃ িলঃ pিত েকিজ শারীিরকক oজেন pিত 1015 িমিনট anর aবsার unিত না
হoয়া পযর্n িদেয় যে◌েতহেব।
েথােmাসাiেটােপিনয়ার
েkেtঃ
ে স িহuময্ান pািটেলটকনেসনে ট
কেরেছন।

িদেত হেব। েকu েকu েহপািবন বয্বহারেকo uত্সািহত

েড ু pিতেরাধঃ
েড ু pিতেরােধ েকান েভিরেনশানতাi । বsত েড রু sভাব ৈবিচtয্i েভিkেনশােনর
pধান anরায় । তেব েড রু pিতেরােধর eকমাt uপায় হল েড ু বহন kম মশা িনধন
করা, মশাির বয্বহাের aভয্s হoয়া o ঘেরর দরজা, জানালায় মাসিকuেটা েনট বয্বহার
করা।

ei েলখা েড ু িবড়mনা েথেক েদশ o সমাজেক িকছু মাtায় হেলo uতরােত সkম হেব বেল
আমার িব াস ।
েচmার : েমিডেনাভা , 5/e, ধানমnী , ঢাকা।

আপনার িজjাসা
জবাব িদেcন ‐ মাoলানা মুহাmাদ তাজুল iসলাম
েসাহানা েবগম, ঢাকা
p ‐1: আিম িকছুিদন ধের খুব েটনশেন আিছ, আেজবােজ িচnা মাথায় আেস। রােত ঘুেমােত
পাির না। মেন মেন যা িচnা কির মেন হয় সিতয্i বুিঝ তা হেয়েছ। দয়া কের আপিন আমােক
সাহাযয্ করুন। আিম িক িবেশষ েকােনা দুআ করেবা ?
utর : আপিন েবিশ েবিশ ‘আuযুিবlািহ িমনাশ শায়তািনর রাযীম' পড়ন। পঁাচ oয়াk সালাত
সময়মত আদায় করুন। যখন আপনার মেন আেজ‐বােজ িচnা আসেব তখন আপিন িনেজেক
kরআন িতলাoয়াত বা হাদীস aধয্য়েন মg রাখুন। আপনার েটনশন েকেট যােব iনশা আlাহ ।
েটনশন েথেক মুিkর জনয্ রাসূলlু াহ স. eকিট দুআ পড়েতন। েসিটর oপরo আমল করা েযেত
পাের। দুআিট হল, আlাহুmা inী আuযুিবকা িমনাল হািm oয়াল হাযািন, oয়াল আজিয oয়াল
কাসািল, oয়াল বুখিল oয়াল জুবিু ন, oয়াদলাiদ দাiিন o oয়াগালাবািতর িরজাল' aথর্া েহ
আlাহ আিম েতামার িনকট মানিসক aিsরতা , িচnা , aপারগতা, aলসতা, কাপুরষু তা,
কৃ পনতা, aিধক ঋণ o মানুেষর pাধানয্ েথেক পানাহ চাi। সহীহ বুখারী : 2896।
মাসuদুর রহমান, ঢাকা
p ‐2: হারাম uপাজর্ েনর টাকা িদেয় খাবার েখেল তা িক হারাম হেব? হারাম েখেল iবাদাত
বেnগ ◌ীকবুল হেব িক? হারাম সmেn eকটু িবsািরত জানােল uপকৃ ত হেবা ।
utর : হালাল uপাজর্ েনর oপর িনভর্ র করা eবং হারাম uপাজর্ ন বজর্ ন করা মুসিলেমর জনয্
aনয্তম ফরয iবাদাত। িবষয়িটর গুরtু সmেকর্ সেচতন না হoয়ায় aেনক মুসিলম e িবষেয়
ক ন িব ািnেত িনপিতত। মহান আল◌্ লাহপিবt kরআেন বেলেছন, ‘েহ রাসূলগণ! েতামরা
পিবt বs হেত আহার কর eবং সত্কমর্ কর' [সূরা মুিমনূন আয়াত : 51]। e আয়াত
করার পূবশর্ তর্ হেলা হালাল বs আহার করা। হাদীস েথেক জানা যায়,
aনুযায়ী স কমর্
হারাম ভনকারীর দুআ কবুল করা হয় না। সুতরাং যিদ েকােনা বয্িk হ◌ারামেখেয় থােক তেব
েস aবশয্i তার শািs েভাগ করেব। তেব তােক ঘৃণা করা বা তার েকােনা iবাদতi কবুল

হেব না িনি তরূেপ eরূপ বলাo ক নয়। নবী‐রাসূলগণ ছাড়া পৃিথবীেত eমন েকােনা েলাক
েনi িযিন েকােনািদন েকােনা েদাষi কেরনিন। আবার eরকম েলাকo েনi িযিন eকটু o
ভােলা কাজ কেরনিন। িযিন ভ◌ােলা কাজi েবিশ কেরেছন আর মn কাজ খুবi কম কেরেছন
eরকম েলাকেক ভােলা মানুষ বেল গণয্ করা হয়। যােক আমরা খারাপ মানুষ বেল জািন িতিনo
েকােনা না েকােনা ভােলা কাজ কেরন। খারাপ মানুষ বেল িক তার ভােলা কােজর সাoয়াব
েথেক িতিন বি ত হেবন? aবশয্i না। আর eকজন ভােলা মানুষ যিদ eকিট aনয্ায় কাজ কের
েফেলন তাহেলo তার aনয্ সকল ভােলা কােজর ভােলা ফলাফল েথেক বি ত হেবন iসলােম e
ধরেনর েকােনা িবধান েনi । সুতরাং যিদ েকu মn কাজ কের বা হারাম েখেয় মন েথেক
aনুতp হন eবং kমা চান তাহেল আlাহ তােক kমা কের েদেবন ।
আবু মূসা, পাবনা
p ‐3 : আিম শুনে◌িছ, সnান pসেবর পর েস নারী 40 িদন পযর্n নামায, েরাযা , সহবাস
iতয্ািদ করেত পারেব না। e িবষেয় জানেত চাi।
utর : আপিন েযটা শুেনেছন তা হেলা , সnান pসেবর পর নারীর aসুs থাকার সেবর্াc
েময়াদ যা 40 িদন। aথর্া e েময়ােদর মেধয্ েস সুs না হেল তােক ঋতু বতী ধরা হেব।
েকােনা নারী যিদ 40 িদেনo সুs না হয় তাহেল েস 41 তম িদন েথেকi সালাত, িসয়াম, তাoয়াফ
iতয্ািদ যাবতীয় iবাদাত করেত পারেব। আর েকu যিদ eর আেগi সুs হেয় যায় aথর্া
িbিডং বn হেয় যায় তাহেল েসিদন েথেকi েস পিবtতা aজর্ ন কের সহবাসসহ যাবতীয়
iবাদাতগুেলা করেত প◌ারেব। 40 িদন পযর্n pসবকারী নারী iবাদাত o সহবাস করেত পারেব
না বেল েয িবষয়িট আমােদর সমােজ pচিলত রেয়েছ েসিট ajতার কারেণ েলােকরা বেল
থােক।
রােশদ, চ gাম
p ‐4: িকভােব দুআ করেল দুআ কবুল হয়? জানােল কৃ তj হেবা ।
utর : দুআ কবুেলর েযসব শতর্ রেয়েছ েসগুেলা ফু লিফল করেল দুআ কবুল হেব iনশা আlাহ ।
েযমন, হালাল ভণ o হারাম বজর্ ন , সদা‐সবর্দা দুআ করা, েবিশ কের চাoয়া, ফলাফেলর জনয্
বয্s না হoয়া, মেনােযাগ o কবুেলর দৃঢ় আশা িনেয় দুআ করা, আlাহর হামদ o নবীর oপর
দরূেদর মাধয্েম দুআ শুরু করা eবং দুআ েশেষo দরূদ পড়া, িকবল◌ামুখীহেয় দুআ করা, দুআ কবুল

হoয়ার সময়গুেলােত দুআ করা। েযমন রােত িবেশষ কের রােতর েশষ ভােগ, পঁাচ oয়াk ফরয
সালােতর পর, আযান o iকামেতর মধয্বত সময়, সাজদারত aবsায় , িজহােদর ময়দােন।

েরশমা, গাজীপুর
p ‐5: রমাযান মােস aসুsতার কারেণ আিম কেয়কিট েরাযা রাখেত পািরিন। আিম িক
ভাংিত েরাযা আেগ রাখেবা নািক শাoয়ােলর ছয় েরাযা আেগ রাখেবা ।
utর : শাoয়ােলর ছয় েরাযা রাখার িনয়ম হেলা আেগ ভাংিত েরাযাগুেলা সmn কের পের
ছয় েরাযা রাখা। কারণ, রাসূলlু াহ স. বেলেছন, েয বয্িk রমাযােনর েরাযা রাখেলা ,
তারপর শাoয়াল মােস আরo ছয়িট েরাযা রাখলে◌া েস েযন eক বছর েরাযা রাখল। সহীহ
মুসিলম : 1164। e হাদীেস রাসূলlু াহ স. রমাযােনর েরাযা পিরপূণর্ করার পর ছয় েরাযা
রাখার কথা বেলেছন।
কামরুন নাহার, ঢাকা
p ‐6: sামী ‐stী eেক aেনয্র িনnা করেল তা গীবত হেব িক না? যিদ তারা eেক aপরেক
aেনয্র aিন তা েথেক েহফাযত থাকার জনয্ eরূপ কের তাহেলo িক তা গীবেতর anভুর্ k
হেব? জানােল খুিশ হেবা ।
utর : sামী ‐stী eেক aপরেক কােরা aিন তা েথেক েবঁেচ থাকার জনয্ যিদ aনয্ কােরা
েদাষ বণর্না করেত বাধয্ হয় তাহেল েসিট গীবেতর পযর্ােয় পড়েব না। কারণ eেত পািরবািরক
কলয্াণ িনিহত। সামািজক o পািরবািরক কলয্ােণর জনয্ সমােজর েলাক বা পিরবােরর
েলাকেদরেক সতকর্ করার িনিমেt খারাপ েলাকেদর গীবত করা শরীয়েত ৈবধ রেয়েছ। িকn
e ধরেণর েকােনা sাথর্ ছাড়া কাuেক েছাট বা েহয় pিতপn করার িনয়েত কােরা িনnা
করা হেল aবশয্i তা গীবত হেব।
p ‐7 : আিম eকবার িনয়ত কেরিছলাম েয, eকিট ছাগল kরবানী করব। িকn আিম েসটা
িদেত পািরিন, আমার িক গুনাহ হেব?
utর : যখন েকােনা মানত করা হয় তখন েসটা পালন করেত হয়। িকn আপিন েযেহতু শুধু
িনয়ত কেরিছেলন, তাi তা মানত নয়। ছাগল kরবানী েদয়া আপনার জনয্ জরুরী নয়।

নাম pকােশ aিনcু ক, িমরপুর
p ‐8: আমার মা বয়s মানুষ। িতিন সারািদন িবিভn চয্ােনেল নাটক েদেখন । আিম তােক
িনেষধ কির িকn িতিন তা শুনেছন না। আমার িক আরo িকছু করার আেছ?
utর : আপনার মা সারািদন নাটক েদেখন, eটা খুবi দুঃখজনক িবষয়। আমরা দুআ কির
আlাহ রাbলু আলামীন েযন তােক সহীহ বুঝ দান কেরন। আপনার দািয়t হেলা , তােক
বুঝােনা o িনেষধ করা। eেত যিদ িতিন তা েথেক িবরত থােকন তাহেল আল‐হামদুিলlাহ ।
aনয্থায় তার সােথ খারাপ বয্বহার করা যােব না। তার সােথ সmকর্ o িছn করা যােব না।
আনজুমান আরা েবগম, utরা , ঢাকা
p ‐9: সালাতু স তাসব◌ীহপড়া যােব িক? শরীয়েত eর েপ েকােনা pমাণ আেছ িক?
utর : সালাতু স তাসবীহ সmেকর্ সুনান আবূ দাuেদ হাদীস রেয়েছ, তােত রাসূলlু াহ স. তঁ ার
চাচা আbাস রা.েক জীবেন anত eকবার হেলo e সালাত আদােয়র uপেদশ েদন eবং বেলন, eর
dারা তার পূবার্ ‐পর, েছাট ‐বড়, pকাশয্ ‐apরকাশয্ , নতু ন‐পুরাতন o েscায় ‐aিনcায়
কৃ ত সকল গুনাহ আlাহ kমা কের িদেবন। হাদীস নmর : 1297। তেব হাদীসিটর িবশুdতা
িনেয় আিলমগেণর মােঝ দু'ধরেনর মত রেয়েছ। েকu েকu e হাদীসিটেক দুবলর্ বেলেছন। আবার
iমাম নববী o নািসরুdীন আলবানীসহ জুমহুর (aিধকাংশ) আিলমগণ e হাদীসেক সহীহ সাবয্s
কের e সালাতেক মুsাহাব বেলেছন। কােজi e সালাত আদায় করা েযেত পাের।
p ‐10: সালাতু স তাসবীহ আদােয়র িনয়ম িক?
utর : চার রাকাত সালাত আদােয়র িনয়েত তাকবীর বেল সালাত শুরু কের sাভািবক সালােতর
নয্ায় ছানা, সূরা ফািতহা তারপর েয েকােনা eকটি◌সূরা িমলােনার পর 15 বার ‘সুবহানাlািহ
oয়ালহামদু িলlািহ oয়া লা‐iলাহা ilাlাহু oয়াlাহু আকবার'‐ e তাসবীিট পড়া। তারপর
রুkেত িগেয় রুkর তাসবীহ পড়ার পর e দুআিট 10 বার, রুk েথেক uেঠ তাসবীহ পড়ার পর 10
বার, সাজদায় িগেয় সাজাদার তাসবীহ পড়ার পর 10 বার, দুi সাজদার মাঝখােন 10 বার, িdতীয়
সাজদায় িগেয় 10 বার eবং িdতীয় সাজদা েথেক uেঠ দঁ াড়ােনার আেগ 10 বার পাঠ করা।
eভােব pিত রাকােত 75 বার কের চার রাকােত েমাট 300 বার e তাসবীহিট পাঠ কের সালাম
িফিরেয় সালাত েশষ করা।

umু শায়মা, িমরপুর, ঢাকা
p ‐11: আমার েছেলর ভ◌ালেরজােlর খবর শুেন আিম শুকরানা সালাত িনয়ত কেরিছ। আিম
িক আেগ ফরয সালাত আদায় করেবা নািক আেগ শুকরানা সালাতিট পড়েবা ?
utর : iসলািম শরীয়েত শুকরানা সালাত বলেত িকছু েনi । আনেnর সংবাদ শুেন সালাত আদায়
করার পেk kরআন o হাদীেস েকােনা pমাণ েনi । বরং হাদীেস েযটা রয়ে◌েছতা হেল শুকরানা
সাজদা করা। আনেnর সংবাদ শুেন আlাহর দরবাের সাজদায় aবনত হoয়া eবং আlাহর
শুকিরয়া jাপন করা। রাসূলlু াহ স. আনেnর সংবাদ েপেয় eভােব সাজদায় aবনত হেয়
শুকিরয়া jাপন করেতন। iসলােমর pথম খলীফা আবু বকর িসdীক রা.‐eর িনকট যখন
মুসায়লামাতু ল কাযযােবর হতয্ার সংবাদ আেস তখন িতিন শুকরানা সাজদা আদায় কেরন। চতু থর্
খলীফা আলী রা. খােরজীেদর হতয্ার সংবাদ েপেয় eকi রকম শুকরানা সাজদা আদায় কেরন।
েমাসাmাত নাহার, ঢাকা
p ‐12. আিম শুেনিছ, বাnাহ েকােনা পাপ করেল তা সােথ সােথi েলখা হয় না। বরং িবেশষ
হেলা , আিম যা
eক সময় পর◌্ যn তােক aবকাশ েদয়া হয় তাoবা করার জনয্ । আমার p
শুেনিছ তা িক স ক? যিদ স ক হয়, তাহেল aবকাশ েদয়ার সময়িট কতটু k? eর পেk েকােনা
দলীল থাকেল জানােল কৃ তj হেবা ।
utর : আপিন যা শুেনেছন তা স ক। মহান আlাহ তঁ ার বাnার pিত িক পিরমাণ uদার o
দয়াবান, eিট তার েছাট eকিট দৃ াn । বাnাহ ভােলা কাজ করার িনয়ত করেলi সােথ সােথ
তার নােম eকিট েনকী েলখা হয় আর কাজিট করেল কােজর জনয্ আলাদা সাoয়াব েলখা হয়।
পাnের বাnাহ েকােনা aনয্ায় করেল তােক 6 ঘnার aবকাশ েদয়া হয়। eর মেধয্ যিদ েস
kমা pাথর্না বা তাoবা কের তাহেল েসিট kমা কের েদয়া হয়। সুবহানাlাহ । রাসূলlু াহ স.
বেলন, েয মুসিলম বাnাহ ভু ল বা aনয্ায় কের তােক বাম পাে রর্
িফিরশতা 6 ঘnা aবকাশ
েদয় । eর মেধয্ েস যিদ লিjত হয় eবং তা েথেক আlাহর িনকট kমা চায় তাহেল েস তা আর
েলেখ না। আর kমা না চাiেল তার জনয্ eকিট গুনাহ েলখা হয়। তাবারানী : 7765। হাদীসিট
সহীহ।
ডাঃ তরীkল iসলাম, মগবাজার, ঢাকা

p ‐13: আমােদর েদেশ মশা মারার জনয্ eক ধরেনর েবট পাoয়া যায়। আবার িবিভn
েদাকােন মািছ বা মশা িনধেনর জনয্ oেভেনর নয্ায় iেলকি ক eক pকােরর যnto বয্বহার
করা হয়। eগুেলােত মশা বা মািছ পেড় aিgsিল
হয় eবং তা েথেক গn েবর হয়। আমার
ু
p
হেলা , eটা িক শরীয়তসmত ?
utর : খুব েবিশ pেয়াজন না হেল e ধরেনর যnt বয্বহার না করাi utম । তেব মশা বা
মািছর uপdব েবেড় েগেল pেয়াজেন e যntdয়
বয্বহার করা জােয়য। eগুেলােত মশা বা
মািছ পেড় পুের যায় e ধারণািট স ক নয়। বরং eেত তা িবদুয্ত শ ড‐eর মাধয্েম মারা যায়।
তাছাড়া েয হাদীেস pাণী পুিড়েয় মারেত িনেষধ করা হেয়েছ তা শািsর uেdেশয্ হেল িনিষd ।
শািsর uেdেশয্ না হেয় aনয্ েকােনা কারেণ হেল তােত েকােনা সমসয্া েনi ।
eনামুল হাসান, ঢাকা
p ‐14: আিম িবেদশ েথেক আমার টাকা িদেয় বাবােক হেj পাঠােল আমার নােম বদলী হj
করেত পারেব িক?
utর : িযিন বদলী হj করেবন তার জনয্ শতর্ হেলা , তােক িনেজর হj আেগ করেত হেব।
আপনার বাবা িনেজর হj কেরেছন িক না e িবষেয় আপিন িকছুi বেলনিন। িতিন যিদ
iেতাপ ◌ূ েবর্ িনেজর হj কের থােকন তাহেল িতিন আপনার বদলী হj করেত পারেবন।
রাসূলlু াহ স. eক েলাকেক ‘লাbাiক আন শুবরুমাতা' aথর্া শুবরুমার পk েথেক হj
তালিবয়া পাঠ করেত শুেন বলেলন, তু িম িক িনেজর হj কেরেছা ? েলাকিট বলল, না। িতিন
বলেলন, আেগ িনেজর হj কেরা । তারপর শুবরুমার পk েথেক হj করেব। সুনান আবু
দাuদ : 1118। aবশয্ েকu েকu বেলন, বদলী হj আদায়কারীর জনয্ আেগ িনেজর হj
আদায় করা জরুরী নয়। তেব িনেজর হj করা আেছ eমন েলাকেক িদেয় করােত পারেল ভাল।
মুহাmাদ আয়াতু lাহ রাযু
p ‐15: কাuেক যিদ খুন করা হয় তাহেল িক তার আtা কে থােক, দুিনয়ােত ঘুরেত থােক বা
িক aবsায় থােক? eকটু িবsািরত জানােবন। eেককজন eেকক রকম কথা বেল, তাi স কটা
েজেন তার oপর আমল করেত চাi।
utর : খুেনর সােথ আtা শািnেত থাকা বা না থাকার েকােনা সmকর্ েনi । মৃত বয্িk
যিদ েনককার হন তাহেল শািnেতi থাকার কথা। আর যিদ েনককার না হন তেব েসিট আlাহi

ভােলা জােনন িতিন িক aবsায় থােকন। মৃতুয্র পেরর িবষয়গুেলা আলেম বারযােখর সােথ
ৃ । েসসব িবষেয় জানেত চাoয়াটা ঈমােনর পিরপnী । কােজi েসসব িবষয় িনেয় ঘাটাঘািট
সmk
না করাটাi ঈমানদার েলােকর ৈবিশ য্ । iসলােমর দৃি ভ ি হেলা , জীবন ঘিন িবষয়
ছাড়া aনয্ানয্ িবষয় িনেয় িচnা ‐ভাবনা না করা, কারণ eটা শয়তােনর eকটা oয়াসoয়াসা। e
oয়াসoয়াসা েথেক েহফাযত থাকার জনয্ আমােদর সেচ থাকেত হেব।

iশা খান, ঢাকা
p ‐16. aেনেকi কাবা ঘর তথা বাiতু lাহ ‐eর aথর্ কেরন েয, eিট আlাহর ঘর। ক◌াবা
ঘর েয আlাহর ঘর e সmেকর্ পিবt kরআেন িক েকােনা pমাণ বা আয়াত রেয়েছ?
utর : িজ হয্া , পিবt kরআেন কাবা ঘরেক আlাহর ঘর িহেসেব আখয্ািয়ত করা হেয়েছ।
আমরা যিদ পিবt kরআেনর 106 নং সূরার িদেক তাকাi তাহেলi আমরা eর pমাণ েপেয়
যােব। েসখােন মহান আlাহ বেলেছন, ‘ফালiয়া‘বুদূ রাbা হাযাল বাiত' aথর্া তারা iবাদাত
করুক e গৃেহর রব তথা মািলেকর। eখােন আlাহ তাআলােক কাবা ঘেরর রব বা মািলক বলা
হেয়েছ। তেব eর aথর্ eটা নয় েয, মহান আlাহ e ঘের বসবাস কেরন। বরং তঁ ার aবsান
হেলা আরেশর oপর যা পিবt kরআেনর aসংখয্া আয়াত dারা pমািণত ।
p ‐17: আমার 10 বছেরর বাcার জেনয্ বা তার নােম kরবানী করেত পারব িক?
utর : আপনার বাcার পk েথেক kরবানী িদেত পােরন তােত েকােনা aসুিবধা েনi । তেব
kরবানী িদেত হেব আlাহর নােম। আর সাধারণ িনয়ম হেc যার uপর kরবানী oয়ািজব হেয়েছ
তােকi kরবানী করেত হয়। আর aেনয্র পk েথেক kরবানী িদেল েসিট হেব নফল।
েরেবকা iসলাম
p ‐18: লটারীর িটেকট িক হারাম? েযমন ধরুন, গাড়ী বা বািড় বা পুরsার লােভর আশায়
আিম লটারীর িটেকট িকনলাম। eটা িক ৈবধ হেব? জানেত চাi।
utর : জুয়া iসলােম হারাম করা হেয়েছ। লটারীর িটেকট e জুয়ার anভুর্ k । পিবt
kরআেন মহান আlাহ বেলন, “েহ মুিমনগণ! িন য় মদ, জুয়া, pিতমা ‐েবদী o ভাগয্িনধর্ারক
তীরসমূহ েতা নাপাক শয়তােনর কমর্ । সুতরাং েতামরা তা পিরহার কর, যােত েতামরা

সফলকাম হo” [সূরা মািয়দা, আয়াত : 90]। তেব pাiজ ব‐ে◌রিবষয়িট eর আoতায় পড়েব
না। কারণ, েসিটর মূলয্মান aনুযায়ী যখন খুিশ তখন তা টাকায় েচ করা সmব ।
ৈসয়দ িজয়া uিdন
p ‐19: সালাত সmেকর্ আমার িকছ জানার রেয়েছ। জামােত সালাত পরার েkেt আমরা
যিদ pথম রাকাত না পাi েসেt eকা আদায় করার সময় িক সূরা ফািতহার সােথ aনয্ েকােনা
সূরা িমলােত হেব।
utর : িজ হয্া , যার pথম রাকাত ছুেটেছ aথবা pথম o িdতীয় রাকাত ছুেটেছ, তােক e
রাকাতdয় পড়ার সময় aবশয্i সূরা ফািতহার সােথ aনয্ eকিট সূরা বা kরআেনর eকিট aংশ
িমলােত হেব।
p ‐20: আমােদর মসিজেদর iমাম সােহব নািসরুিdন আলবানী রহ. সmকর্ ে◌মnবয্ করেত
িগেয় বেলন, িতিন নািক েশষ বয়েস িব াn হেয় পেরিছেলন। আপনার জানামেত eর সতয্তা
কতটু k? utর জানােল কৃ তাথর্ থাকেবা । আlাহ রাbলু আলািমন আপনােক utম
pিতদান িদন। আমীন!
utর : নািসরুিdন আলবানী রহ. েশষ বয়েস িব াn হেয় পেড়িছেলন‐ eমন েকােনা কথা
আমােদর জানা েনi, eিট aসতয্ । বরং eমন কথা বলাটাi িব ািnকর ।
p ‐21: ভাiেবান িমেল eকi পিরবাের eকসােথ থাকা‐খাoয়া সেtto eক গরুেত শরীক হেয়
eকসােথ kরবািন করা যােব িক?
utর : kরবািন eমন eকিট oয়ািজব iবাদাত েযিট aবশয্ করণীয়। aবশয্ েকu েকu
kরবানীেক সুnাতo বেলেছন। তােকi kরবানী িদেত হয় িযিন সmেদর মািলক। eকটা েযৗথ
পিরবাের যিদ eকজন বয্িk েরাজগার কেরন eবং িতিনi সmেদর মািলক থােকন তাহেল ঐ
পিরবােরর েকবল ঐ বয্িkরi kরবািন িদেত হয়। পিরবােরর aনয্ সদসয্রা যারা তার uপর
িনভর্ রশীল তােদর আলাদা kরবািন িদেত হয় না। eখােন শরীক হেয় ভাগাভািগ কের kরবািন
েদয়ার িকছু েনi । আতা iবন iয়াসার বেলন, ‘আিম আবু আiয়ুব আনসারী রা. েক িজেjস কির,
রাসূলlু াহর সমেয় িকভােব kরবানী েদয়া হেতা ? িতিন বেলন, eক বয্িk তার িনেজর o
পিরবােরর পk েথেক eকিট বকরী kরবানী িদেতা eবং তা েথেক িনজে◌রােখত o aনয্েদরেক
খাoয়াত” [সুনান িতরিমযী : 1505]।

আিরফ িবlাহ , মুহাmাদপুর , ঢাকা
p ‐22: হj কের আসার পের নািক দুিনয়ার সবিকছু েছেড় শুধু আlাহ িবlাহ করেত হেব:
কথািট কতটু k iসলাম সmত ?
utর : e কথািট iসলাম সmত নয়। হj কের আসার পেরo ৈবধ সকল ক◌াজকমর্ করা
যােব। েযমন হালাল রুজী aেন¦ষণ করা ফরয, e কাজিট হj করার আেগ‐পের সবসময় করা
যােব। eরকম ধারণা করা হয় েয, হেjর পের হােট‐বাজাের যাoয়া িনেষধ, ধারণািট েমােটi
iসলাম সmত নয়। হেjর পূেবর্ েয সকল নাজােয়য কাজ িনিষd িছেলা েতমিন হj করার
পেরo সকল নাজােয়য কাজ িনিষd eবং সকল জােয়য কাজ করার বয্াপােরo েকােনা িনেষধ
েনi ।
p ‐23: মৃত বয্িkর নােম kরবানী িদেল তা kরবানী দাতা েখেত পারেবন িক? না িক সবটাi
গরীবেদর মেধয্ িবিলেয় িদেত হেব? kরবানীর েগাশত বnেনর িবশুd িনয়ম কী?
utর : মৃত বা জীিবত বয্িk েয কােরা পk েথেক kরবানী েদয়া হেল তার েগাশত সবাi
েখেত পারেব। সবটাi গরীবেদর মােঝ িবিলেয় িদেত হেব না। kরবানীর েগাশেতর বnেনর
িবশুd িনয়ম হেলা , পুেরা েগাশতেক িতনভাগ কের eকভাগ িনেজেদর জনয্ রাখা, বাকী
দু'ভােগর eকভাগ আtীয়েদর eবং eকভাগ গরীবেদর মােঝ িবিলেয় েদয়া ।
p ‐24: kরবানী করার সময় সকল আtীয় ‐sজেনর নাম িদেয় যিদ আমার নাম না েদয়া হয়
eেত িক kরবানী হেব?
utর : স ক িনয়ম হেলা kরবানী যার uপের oয়ািজব তার পk েথেকi kরবানী িদেত হেব।
aতeব kরবানী েযেহতু আপিন িদেcন তাi pথেম আপনার পk েথেক eবং তারপর আtীয় ‐
sজেন র পk েথেক িনয়য্াত করা। হাদীস শরীেফ eেসেছ, রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ
oয়াসাlাম তঁ ার kরবানীর পশু জবাi করার সময় দু‘আ পড়ার পর বেলিছেলন, “আlাহুmা
িমনকা oয়ালাকা oয়া আন মুহাmািদন o umািতিহ , িবসিমlািহ oয়াlাহু আকবার” aথর্া েহ
আlাহ , আপনার পk েথেক eবং আপনারi uেdেশয্ মুহাmাদ o তঁ ার umােতর পk েথেক,
‘িবসিমlািহ আlাহু আকবার' বেল জবাi করেলন [সুনান আবূ দাuদ : 2797]। রাসূলlু াহ
সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম pথেম িনেজর পk েথেক eবং পের umােতর পk েথেক

কবুল করার জনয্ দু‘আ কেরিছেলন। কােজi মুsাহাব হেলা , pথেম িনেজর পk েথেক পের
aনয্ানয্েদর পk েথেক িনয়য্াত করা।
p ‐25: kরবানীর পশু জেবহ করার িবিনমেয় টাকা েনয়া শরীয়েত জােয়য আেছ িকনা?
utর : kরবানীদাতার িনজ হােত জেবহ করাi utম । aনয্ েকােনা মুসিলম বয্িkেক
িদেয় জেবহ করােনা eবং িবিনময় েদয়া জােয়য আেছ। তেব kরবানীর েগাশত বা চামড়া িবিনময়
িহেসেব েদয়া যােব না। িবিনময় েদয়া েযেহতু জােয়য, স ত কারেণi েনয়াo নাজােয়য হoয়ার
েকােনা কারণ েনi । রাসূলlু াহ স. বেলন, েতামরা হািদয়া দাo তাহেল পরsর মহbত
বাড়েব' [আলআদাবুল মুফরাদ : 549]। তেব েকu েsc ছায় েসবার িভিtেত করেল তা খুবi
ভােলা কাজ হেব।
p ‐26: kরবানীর পশু িযিন জবাi করেবন তােক িক জবাi করার pাkােল kরবানী দাতার
নাম eবং তার িপতার নাম েজাের েজাের শb কের পড়েত হেব?
utর : যিদo আমােদর েদেশ ei িনয়মিট চালু আেছ তেব iসলােম e ধরেনর েকােনা
বাধয্বা ধকতা েনi । আসেল kরবানী দাতার নাম eবং িপতার নাম শb কের ucারণ করা জরুরী
নয়। কার পk েথেক kরবানী করা হেc তা েতা আিলমুল গাiব মহান আlাহ জােননi।
সুতরাং eিট েতমন েকােনা গুরtু পূণর্ িবষয় নয়।
p ‐27: “kরবানীেত েগাশত খাoয়ার িনয়ম আড়াi িদন” কথািট িক ক? সে◌ৗিদ আরব
েথেক kরবানীর েয েগাশত বাংলােদেশ আেস েসটা খাoয়া িক হালাল?
utর : িj না। kরবানীর েগাশত খাoয়ার িনয়ম আড়াi িদন কথািট েমােটi ক নয়।
kরবানীর েগাশত খাoয়ার বয্াপাের েকােনা িনিদর্
িদন বা সময় িনধর্ািরত েনi । তেব
iসলােমর সূচনালেg িতনিদেনর পর kরবানীর েগাশত খাoয়া িনিষd িছল পরবত েত তা রিহত
হেয় িগেয়েছ। জািবর রা. বেলন, রাসূলlু াহ স. িতনিদেনর পর kরবানীর েগাশত খাoয়া িনেষধ
কেরেছন। আবার পরবত বছর সময় িতিন বেলেছন েয, eখন েতামরা েখেত পার, সফেরর
পােথয় িহেসেব কােজ লাগােত পার eবং জমা কেরo রাখেত পার [সহীহ মুসিলম]। মূলত pথেম
েবদুঈনেদর দুরাবsার কারেণ িনেষধাjািট িছল। পরবত েত তা না থাকায় িনেষধাjা রিহত
হেয় যায়। কােজi kরবানীর েগাশত যতিদন iেc ততিদন পযর্n তা খাoয়া যােব। শরীয়েত

e বয্াপাের েকােনা বাধা িনেষধ েনi । আর েসৗিদ আরব েথেক েয সকল kরবানীর েগাশত
বাংলােদেশ আেস েসটা সmণর্ূ হালাল। eিট হারাম হবার েকােনা কারণi েনi ।
নািদয়া, েমাহাmাদপুর , ঢাকা
p ‐28: ঈদুল িফতেরর ক'িদন পর kরবানীর ঈদ হয়?
utর : আরবী মাস িহেসেব ঈদুল িফতেরর 2 মাস 9 িদন পর 10ম িদেন ঈদুল আযহা বা kরবানীর
ঈদ হেয় থােক।
মুহাmাদ মিনরুল মাnান
p ‐29: আমার stী আমার সােথ িবিভnভােব িমথয্া কথা বেল। eক পযর্ােয় েস আমার
সােথ kরআন শরীফ ধের oয়াদা কের েয, আমার সােথ েস আর কখনo িমথয্া কথা বলেব না।
িকn eরপরo েস আমার সােথ িমথয্া কথা বেলেছ। যার ফেল আিম তােক তালাক িদেয় িদেয়িছ;
হেলা , ক. েস আমার
যিদo েস আমার কােছ আেরকবার স◌ু েযাগ েচেয়িছল । eখন আমার p
সােথ kরআন ধের oয়াদা করার পরo তা ভ কেরেছ, eেত িক তার গুনাহ হেব না? খ. আমার িক
তােক আেরকবার সুেযাগ েদয়া uিচ িছল না? eবং গ. আিম িক তােক আবার আমার কােছ
িফিরেয় আনেত পারেবা িহlা িবেয় ছাড়া?
utর : িমথয্া কথা বলা বড় ধরেনর পাপ। আর েকu যিদ kরআন ধের িমথয্া না বলার শপথ
করার পর িমথয্া কথা বেল থােক তাহেল েসিট আরo জঘনয্ aপরাধ। আপনার stী সিতয্i যিদ
িমথয্া বেল থােকন তাহেল িতিন জঘনয্ aপরাধ কেরেছন। িকn তার e aপরােধর জনয্ আপিন
েয তােক তালাক িদেয় িদেয়েছন েসটাo ক কেরননি◌। iসলােম তালাক ৈবধ কi, িকn েছাট ‐
খােটা কারেণ তালাক েদয়ােক iসলাম পছn কের না। তালােকর িবধান রাখা হেয়েছ যার তালাক
ছাড়া েকােনা uপায়nর েনi তার জনয্ । আমরা েযভােব েছাট ‐খােটা কারেণ তালাক িদেয়
থািক তা িকছু েতi সমথর্নেযাগয্ নয়। আপনার uিচত িছল তােক আরo েবশ কেয়কবার স◌ু েযাগ
েদয়া eবং তােক বুঝােনা । eখন তােক িফিরেয় আনার িবষেয় আপিন আপনার eলাকার েকােনা
বড় মাদরাসার ফাতoয়া িবভাগ েথেক িলিখত pে র মাধয্েম িলিখত সমাধান চাiেত পােরন।
তালােকর িবষেয় েকােনা িসdাn িদেত হেল েস িবষেয় িবsািরত o িলিখত বkবয্ লাগেব।

p ‐30: আমার s ◌ামীবদলী হj করেত যােবন। িকn িতিন েলাকেদর কােছ বলার সময়
বদলী হেj যােবন e কথা না বেল হেj যােবন বেল থােক। িতিন eরূপ বলার কারেণ িক
গুনাহগার হেcন ?
utর : না, eরূপ বলার কারেণ িতিন গুনাহগার হেcন না।
কাজী নািসর uিdন , utরা , ঢাকা
p ‐31: মৃত বয্ িkেদর জনয্ kরবানী করা যায় িক? আিম িক kরবানীর েkেt জীিবতেদর
পাশাপািশ মৃত আtীয়েদর পk েথেকo kরবানী করেত পারেবা ?
utর : kরবানী হেc oয়ািজব iবাদাত। জীিবত বয্িk তঁ ার সামথর্ aনুযায়ী kরবানী
করেবন eটাi িনয়ম। মৃত বয্িkর পk েথেক kরবানী করােক iসলােম েতমন েকােনা
u সাহ েদয়া না হেলo মৃত বয্িkর পেk kরবানী করা যায়। রাসূলlু াহ সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlাম িবদায় হেj জীিবত o মৃত umােতর পk েথেক kরবানী কেরিছেলন যা
dারা মৃেতর পk েথেক kরবানী জােয়য বেল pতীয়মান হয় [সহীহ মুসিলম : 3637]। আপনি◌
eকi পশু জীিবতেদর পাশাপািশ মৃতেদর পk েথেক kরবানী করেত পারেবন।
p ‐32. kরবানীর গরুেত আকীকা েদয়া যােব িক না?
utর : আkীকা eবং kরবানী sতnt
দু'িট iবাদাত eকসােথ করার েকােনা িবধান
রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlােমর সময় িছেলা বেল জানা য◌ায়িন। রাসূলlু াহ স.
o সাহাবীগণ বকরী, দুmা , েমষ o e জাতীয় পশু dারা আকীকা িদেতন। গরু, uট বা e জাতীয়
পশু dারা আকীকা েদয়া তারা aপছn করেতন। আিয়শা রা.‐eর ভািতজার জেnর পর eকজন
তঁ ােক uট আকীকা িদেত পরামশর্ েদন । তখন িতিন বেলন, “নাঊযু িবlাহ ! তা করেবা েকন;
বরং রাসূলlু াহ স. যা বেলেছন তাi করেবা : দুিট সমান েমষ” [iরoয়াuল গালীল : 251, হাদীসিট
সহীহ]। তাi আমােদর ei pবণতা েমােটo ক নয়। আkীকা িশশুর জেnর 7 িদেনর মাথায়
করেত হয়। aতeব kরবানীর জনয্ বেস থাকা আkীকার জনয্ ক নয়। আkীকার জনয্
eকিট ছাগল বা দু'িট ছ◌াগলবা দুmা েদয়া হয়। aতeব আkীকার জনয্ গরুর িচnা বা eর
ভােগর িচnা করা েমােটi uিচত নয়। েছেলর জনয্ দুিট o েমেয়র পেk ছাগল, েভড়া, দুmা েয
েকােনািট িদেত হয়।

p ‐33: হেjর িনয়ম পdিত সহজভােব জানা যায় eমন েকােনা বi eর নাম বলেল
uপকৃ ত হেবা ।
utর : যারা হj পালেনর uেdেশয্ গমন কেরন তােদরেক েসৗদী সরকার eর পk েথেক
eকিট বi িবনামূেলয্ েদয়া হয়। েযিট পেড় aতয্n সহজভােব হেjর িনয়ম পdিত aবগত
হoয়া যায়। বiিটর নাম হj o oমরা। হুjাজ েচিরটয্াবল েসাসাiিট pকািশত ‘হজ, uমরা
o িযয়ারত গাiড' নােম eকিট গাiড পাoয়া য◌ায়। েসিটo সংgহ করেত পােরন। eছাড়াo সহীহ
হািদেসর gnসমূহ েথেক বা িরয়াদুস সােলহীন নামক হাদীস gn েথেক আপিন হj o oমরার
িনয়মাবলী aবগত হেত পােরন।
ু
নাম pকােশ aিনcক
p ‐34: আিম হেj যাবার িনয়ত কেরিছ, আমার েছাট দু'িট বাcা রেয়েছ। তােদরেক িনেয়
হjেজ েযেত পারেবা িক? তােদর হj িক আদায় হেব?
utর : িj হঁ য্া । আপিন আপনার েছাট বাcােদর িনেয় হেj েযেত পারেবন eেত েকােনা
িনেষধ েনi । iবন আbাস (রা.) বণর্না কেরন েয, “নবীজী সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম
রাoহা' নামক sােন eকিট কােফলা েদখেত েপেয় িজেjস করেলন, েতামরা েকান কাoম? তারা
বলল, মুসিলম সpদায় । তারা িজেjস করল, ‘তু িম েক?' িতিন বলেলন, আিম আlাহর
রাসূল। তখন eক মিহলা eকিট িশশুেক u েয় ধের িজেjস করল, e িশশুিটর হj িক হেব?
িতিন বলেলন, হঁ য্া , eবং েতামার জনয্ eর সাoয়াব রেয়েছ” [সহীহ মুসিলম : 3317]।
p ‐35 : যার পk েথেক kরবানী েদয়া হেব তার জনয্ নািক িযলহাj মােসর 1 তািরখ েথেক
kরবানী করা পযর্n শরীেরর aিতিরk পশম, নখ, মুছ iতয্ািদ কতর্ ন করা িনেষধ? জানােল
কৃ তj হেবা ।
utর : হঁ য্া , e ধরেনর eকিট মত রেয়েছ। তেব aিধকাংশ আিলমেদর মেত িযিন kরবানী
করেবন তার জনয্ িযলহােজর 1 তািরখ েথেক kরবানী করা পযর্n নখ, মুছ, aিতিরk পশম
iতয্ািদ কতর্ ন করা েথেক িবরত থাকা মুsাহাব ।
ু
নাম pকােশ aিনcক

p ‐36 : আমরা যারা ভােগ kরবানী েদi । তােদর মেধয্ কােরা টাকা যিদ aৈবধ হয় তাহেল
আমােদর kরবানীo িক বািতল হেয় যােব?
utর : pথমতঃ কথা হেলা যারা ভািগদারেদর টাকার মেধয্ aৈবধ টাকা থাকেত পাের e
ধরেনর ধারণা করা ক নয়। আপনােক সবর্দা iিতবাচক ধারণা করেত হেব। eকজন মু'িমেনর
sভাব হoয়া uিচত, িতিন তার aপর ভাiেয়র pিত iিতবাচক ধারণা করেবন। কােরা pিত
েনিতবাচক ধারণা করা iসলাম সমথর্ন করে◌না। সূরা 49 হুজরু াত, আয়াত : 12। eমনo হেত
পাের িতিন তার ৈবধ uপাজর্ েনর টাকািটi eখােন িদেয়েছন। িdতীয়তঃ যিদ েকােনা বয্িk
তার aৈবধ aথর্ িদেয় kরবানীেত শরীক হেয়o থােক তাহেল তােত aনয্েদর kরবানী বািতল হেব
েকন? aনয্রােতা েকােনা aনয্ায় কেরিন। েয aনয্ায় কেরেছ েকবল তার kরবািনi বািতল
হেব eবং েসi েকবল গুনাহগার হেব। মহান আlাহ বেলন, pেতয্েক sীয় কৃ তকেমর্র জনয্
দায়ী eবং েকu aনয্ কােরা ভার বহন করেব না। সূরা 6 আনআম, আয়াত : 164।
p ‐37: iসলােমর রুকন বলেত িক বুঝায়? iসলােমর রুকন কয়িট o িক িক? iসলাম o ঈমােনর
মেধয্ পাrথকয্ িক? জানােল কৃ তj হেবা ।
utর : iসলােমর রুকন বলেত iসলােমর িভিtগুেলােক বুঝােনা হয় েযগুেলার oপর iসলাম
িনভর্ রশীল । পিরপূণর্ মুসিলম হেত হেল e িভিtগুেলা থাকেত হেব। iসলােমর রুকন 5িট।
কােলমা, সালাত, যাকাত, সাoম o হj । iসলাম o ঈমােনর মেধয্ েতমন েকােনা পাথর্কয্
ৃ ত িবষয়েক ঈমান আর কােজর সােথ সmিকর্ ত
নে◌i। সাধারণতঃ িব ােসর সােথ সmিকর্
িবষয়েক iসলাম বলা হয়।
ু
নাম pকােশ aিনcক
p ‐38: aিববািহত েকােনা েমেয়র uপর হj ফরয হেল েস িক হেj েযেত পারেব? কার
সােথ েযেত হেব?
utর : aিববািহত েমেয় যার uপর হj ফরয িতিন হjেজ েযেত পারেবন তেব aবশয্i মাহরাম
(শরীয়েতর দৃি েত যােদর সােথ পদর্ া করা জরুরী নয় eমন বয্িk ) eর সােথ। aথর্া iসলাম
যােদর সােথ েদখা করা জােয়য কেরেছ তােদর কাuেক সে িনেয়। েযমন আপন ভাi, বাবা, আপন
চাচা, মামা pমুখ । যিদ মাহরাম না পাoয়া যায় তাহেল আিথর্ক স িত থাকা সেtto তার
uপর হj ফরয বেল গণয্ হেব না। মিহলােদর হj ফরয হoয়ার শতর্ সমূেহর মাহরাম বা

sামী থাকা eকিট aনয্তম শতর্ । আবূ হুরায়রা রািদ, েথেক বিণর্ত েয, রাসূলlু াহ সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlাম বেলেছন, “আlাহ eবং িবচার িদবেসর pিত েয নারী ঈমান রােখ তার
জনয্ েকােনা pকার মাহরাম ছাড়া eকিদন eকরাত পিরমাণ পথ সফর করা জািয়য েনi” [সহীহ
বুখারী : 1088]।
p ‐39: আমােদর eলাকায় pচিলত আেছ েয, হj করার পূেবর্ নািক আজমীর শরীফ
িজয়ারত করেত হেব? কথািট িক iসলাম সmত ?
utর : কথািট েমােটi iসলাম সmত নয়। বরং eিট iসলােমর িবপরীত কথা। eমন কথা
iসলােম েকাথাo েনi । কথািট যারা বলেছন তারা ajতাবশতঃ বেলেছন।
p ‐40: েকােনা মুসলমােনর জনয্ িক িনিদর্
েকােনা মাযহাব মানা বাধয্তামূলক ?
utর : নীিতগতভােব আমােদর e বয্াপাের িdমত করবার েকােনা aবকাশ েনi েয, আল
kরআন o সুnাহi হেc iসলামী িবধােনর aিনবাযর্ u স । চার মাযহােবর iমামনগণ গেবষণা
কের েয মতামত েপশ কেরেছন তা যিদ আল kরআন eবং সুnাহর সােথ সাংঘিষর্ক না হয় তা েমেন
িনেত েকােনা বাধা েনi । যারা kরআন eবং হাদীেসর সরাসির jান aজর্ েন akম তারা েয
েকােনা মাযহাব aনুসরণ করেত পােরন। েমৗিল ক েয সকল িবষয় kরআন eবং হাদীেস রেয়েছ
েসটাi সকলেক aনুসরণ করেত হেব। kরআন eবং হাদীেসর েমৗিলক হুkম‐আহকাম না মানেল
kফরী করা হেব, ঈমান িবলুp বেল pমািণত হেব। মাযহাবপnী হoয়া েদােষর িকছু নয় তেব
কে ারপnী
হoয়া েদােষর । আিম যার aনুসারী িতিন যা বেলেছন, েসটা kরআন‐হাদীসস ত
েহাক বা না েহাক anভােব তাi aনুসরণ করেত হেব e ধরেনর মনমানিসকতা েদাষনীয় ।
aনুরপূ মাযহাবপnী হেলi আহেল হাদীেসর aবjা করা বা তারা স ক নয় eমনিট মেন করা
েযমন ক নয়, েতমিন আহেল হাদীস হেলi মাযহাবপnীরা শুd নয় মেন করাo ক নয়।
মুহাmাদ আনoয়ার হে◌ােসন
p ‐41 : আমার বাবা iদািনং মারা িগেয়েছন। তার aেনক সmিt থাকা সেto িতিন হj
কেরনিন। eখন আমরা িতন েছেল, আমােদর oপর িক বাবার বদলী হj করােনা দািয়t ?
utর : আপনার কথার িভিtেত বুঝা যােc আপনার বাবার oপর হj ফরয িছল। হj
ফরয হেল তা aনিতিবলm ে◌আদায় করা uিচত। আপনার িপতার সmিt utরািধকারীেদর

মােঝ বnন করা না হেয় থাকেল তার সmিt েথেক িযিন িনেজর হj কেরেছন eমন েকােনা
েলাকেক িদেয় তার বদলী হj কিরেয় িনন। আর সmিt ভাগ হেয় থাকেল মীরাস সূেt
পাoয়া েসi সmিt েথেক সকেল িমেল কাuেক িদেয় তার পk েথেক হাjিট কিরেয় িনন।
আল আিমন েশখ, বাংলা াক িলিমেটড, মহাখালী, ঢাকা
p ‐42: eকজন মা, বাcা pসব করার পের কত িদন পযর্n তার sেন দুধ থােক। বcা
pসব ‐eর িতন বছর পের যিদ েকােনা মা, aেনয্র সnােনর মুেখ sন িদেয় বাcােক ঘুম
পারায় তাহেল ঐ বাcচার সােথ e মােয়র েছেলর িবেয় িক ৈবধ হেব? uেlখ থােক েয, e মা
স কভােব বলেত পারেছ না েয, তার sেন েস সমেয় দুধ িছল িক িছল না।
utর : নারীর sেনর দুধ থাকা না থাকার িবষয়িট সnানেক দুধ পান করােনার oপর িনভর্ র
কের। সnানেক দুধ পান করােনার িবষয়িট যতিদন aবয্াহত থােক ততিদন মােয়র sেন দুধ
থােক। eর পর ধীের ধীের তা বn হেয় যায়। েকােনা িশশু তার দুধ ভাi o েবােনর জনয্
হারাম হoয়ার েkেt শতর্ হেলা িশশুিট দুi বছর মতাnের আড়াi বছর বয়েসর মেধয্ তা পান
করেত হেব। দুi বা আড়াi বছর বয়স পার হoয়ার পর যিদ েকােনা িশশু কােরা মােয়র দুধ প◌ান
দু'িট িবষয় as । েয বাcােক
কের তাহেল eর dারা িববাহ হারাম হেব না। আপনার pে
মুেখ sন িদেয় ঘুম পাড়ােনা হেয়েছ তার বয়স তখন কত িছল তা uেlখ করা হয়িন। মােয়র
sেন দুধ িছল িকনা েসিটo িনি ত বলেত পারেছন না। আশাকির আমােদর েদয়া নীিতর
িভিtেত আপিন সম◌াধানিটেবর করেত পারেবন।
শাহ আলম, জাপান
p ‐43: আলহাj eবং হািজ শbdেয়র মেধয্ েকানিট শুd ? e শbdেয়র মােঝ
েকােনা পাথর্কয্ আেছ িক?
utর : আলহাj eবং হািজ uভয়িট শুd । হাj সmnকারী বয্িkেকi আলহাj eবং
হািজ বলা হেয় থােক। তেব আমােদর েদেশ eকিট ধারণা pচিলত রেয়েছ েয, িযিন eকািধকবার
হাj কেরন িতিন আলহাj আর িযিন eকবার হj কেরন িতিন হািজ। eিট সmণর্ূ ভু ল
ধারণা।
মুহাmাদ মিনরুল মাnান

p ‐44: আমােদর পািরবািরকভােব িবেয় হয়। িকn আমরা দু'জেন eখনo aধয্য়ন করিছ
বেল আমার stীেক আিম ঘের েতােল আিনিন। আমরা মােঝ মােঝ eক সােথ থািক। aেনক
সময় alিকছু িদন eরূপ eকসােথ থািক। আবার কখেনা 3/4 মােস eকবার আমরা eকসােথ
হেলা , আিম
থািক। eটা িনভর্ র কের আমােদর দু'জেনর সুেযাগ ‐সুিবধার oপর। আমার p
শুেনিছ sামী ‐stীর মেধয্ 40 িদন সহবাস না হেল িবেয় েভে যায়। e বয্াপাের iসলাম িক
বেল? যিদ িবেয় েভে যায় তাহেল আমােদর eখন িক করণীয়?
utর : আপিন যা শুেনেছন েয, sামী ‐stীর মেধয্ 40 িদন সহবাস না হেল িবেয় েভে যায়,
তার েকােনা িভিt েনi । kরআন o হাদীেস eর েপ েকােনা দলীল‐pমাণ েনi ।
রােশদা েবগম েবিব, ঢাকা
p ‐45: েবেতেরর সালােত দুআেয় kনুত পড়েত ভু েল েগেল আমােদর িক করণীয়?
utর : েবতেরর সালােত দুআেয় kনুেতর িবধান িনেয় দু'িট মত রেয়েছ। েকu েকu দুআেয় kনুত
পড়ােক oয়ািজব বেলেছন। তােদর মেত ভু েল দুআেয় kনুত বাদ পড়েল সাহু সাজদাহ িদেয় সালাত
েশষ করেলi সালাত আদায় হেয় যােব। আবার েকu েকu eটােক সুnাত বা মুsাহাব বেলেছন।
তােদর মত aনুযায়ী দুআেয় kনুত না পড়েলo সালাত আদায় হেয় যােব।
ei িবভােগ আপিনo p
পাঠােত পােরন
p
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