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ভূমিকা:  

নাহমাদুহু ওয়ানুসাবি আলা রাসুবলবহল কাবরম। আম্মা  াদ। িাআউযুব িাবহ বমনাস্সাই 

ত্বাবনর রাবেম। ব সবমিাবহর রাহমাবনর রাবহম। সকল প্রশিংসা সসই মহান আিাহর েনয, 

বযবন এক ও অবিতীয়। যার সকাজনা শবরক সনই। বযবন কাউজক েন্ম সদনবন এ িং কাজরা 

সেজক েন্ম সননবন। তার সমকক্ষ সকউ সনই। 

এই  ইটা উপনযাস টাইজপর হজ । বকন্তু যজেষ্ট তেয হুল হজ  ইনশাআিাহ। 

 তত মাজনর এই সিতনার দানজ র ব রুজে লড়াই কজর একেন মুবমন বকভাজ  তার 

ঈমান  াাঁ বচজয় সামজন এবগজয় যাজে, সস আজলাচনাই উজে আসজ  এই বকতাজ । 
তার পুজরা েী জনর হাবস, কান্না, আনন্দ, স দনা সহ খুাঁটিনাটি স বকছুজক 
এমন ভাজ  তুজল ধরার সচষ্টা করজ া ইনশাআিাহ, সযন  ইটাজক  াস্ত  
মজন হয়। সাজে োকজ  আগামী (ভব ষ্যত) ব জের একটি রূপজরখা। সযখাজন 

োকজ  না সকাজনা পাবন। োকজ না সকাজনা অবিজেন। োকজ না সকাজনা খা ার। 

োকজ না সকাজনা মান তা। এমন এক ভয়িংকর দুবনয়ায়, একেন মুবমজনর ঈমান বনজয় 

স াঁজচ োকার গল্প বনজয়ই হাবের হজয়বছ, আলহামদুবলিাহ।  

 ইটি কখজনা আপনাজক হাসজ , কখজনা ভীত করজ , আ ার কখজনা কাাঁ দাজ , কখজনা 

 া আপনাজক সিজল বদজ  গভীর বচন্তার েগজত। আ ার কখজনা অন্তজরর বভতর সেজক 

শুকবরয়া আদায় করজত উৎসাবহত করজ । বশখাজ  নতুন কজর ভা জত। 
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লেখড়কর কথা:  

আপনারা যারা আমার সাজে দীবঘতবদন ধজর আজছন। অেতাৎ সিস ুজক আমার বলখাগুজলা 

পজড়ন এ িং ইউটিউজ  আমার মুোকারা গুজলা শুজনন। তারা ভাজলা কজরই োজনন 

সয, আবম খু  সাধারণ ভাষ্ায় বলবখ এ িং কো  বল।  

এজত দুজটা লাভ হয়।  

১) আমাজক ভাষ্ার অলিংকরজণর বপছজন সময় নষ্ট করজত হয়না।  

২) পােজকর সাজে এজক াজর বমজশ সযজত পাবর। মজনর কোগুজলাজক সহেভাজ  

উপস্থাপন করজত পাবর। 

আবম মজন কবর বনজে কঠিন ভাজ   ুজে, পােকজক সহে কজর  ুোজনাটাই উত্তম। 

কঠিন শব্দ ও ভাষ্ার মারপযাচ না সদয়াটাই ভাজলা। 

 ই পড়া ও টুক টাক বলখাবলবখ করার অভযাস সছাটজ লা সেজকই বছল, 

আলহামদুবলিাহ। আিাহর ইোয় সসই অভযাসটাই আে আমাজক এখান পযতন্ত বনজয় 

এজসজছ। আমার সরগুলার পােকরা োজনন সয, আবম এই পযতন্ত ১০টি  ই (বপবিএি) 

 াবনজয়বছ। এর মজধয "এে অি িাকত  বিতনা" সমূ্পণত আমার বলখা। আর  াবক ৯টি 

আমার এ িং অনযজদর বলখার সিংবমশ্রজন  ানাজনা সিংকবলত গ্রন্থ। 

সিংকবলত গ্রন্থগুজলা হজে: 

আবমত অি দাজ্জাল ১-৪ খন্ড। 

সমতজল ব ছাজনা বস্থর পৃবে ী ১-৪ খন্ড।  

ইয়ােুে মােুে  া গগ মযাগগ,  বন্দ নাবক মুক্ত? মানুষ্ নাবক েন্তু? 
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যারা ওই ১০ টি  ই পজড়জছন, তাজদর েনয এই (তুর পাহাজড়র যাত্রী)  ইটি  ুেজত 

সুব ধা হজ । তাই অনুজরাধ করজ া, আজগ ওই  ইগুজলা পড়ার েনয। কারণ, এটাজক 

সযজহতু উপনযাজসর মজতা কজর সাবেজয়বছ, তাই দবলল প্রমান  া েটিলতার মজধয 

সযজত চাবেনা। খু  সহে সা লীল কজর উপস্থাপন করার সচষ্টা কজরবছ। যাজত কজর 

সাধারণ একেন পােকও মূল ব ষ্য় স্তুটি  ুজে বনজত পাজর। আিাহ সতৌবিক দান 

করুন।  

আবম আমার প্রজতযকটা বকতাজ ই  জলবছ, আবম প্রজিশনাল সকাজনা সলখক সনাই। 

সাধারণ একেন চাকুরীেীব । কাজের িাাঁ জক িাাঁ জক সময় সপজল একটু একটু কজর 

বলবখ। তাই আবম আমার মজতা কজরই বলবখ। সযজহতু খু   যস্ততার মজধয দ্রুত বলখজত 

হয়, তাই অজনক সক্ষজত্র ভুল ত্রুটিও হজয় যায়। আর তাছাড়া ভুজলর উজেত জতা সকউ 

নয়। সুতরািং, আমার সকল ভুল ত্রুটিগুজলাজক ক্ষমাসুন্দর দৃবষ্টজত সদখার আহব্বান 

করবছ। 

পাশাপাবশ আবমও আিাহর কাজছ শয়তাজনর সধাাঁ কা ও পেভ্রষ্টতা সেজক আশ্রয় চাবে। 

আিাহ সযন আমাজক সঠিক পজে রাজখন এ িং আপনাজদরজকও আমার িারা সঠিক ও 

সতয তেয োনাজনার সতৌবিক দান কজরন।    

 

 

 

 

-Rooh Maahmood-                                                                      21/6/21 
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সূমি 

িাগমরড়ের আজাড়ের পর: 

পমরেতত ড়ের আহব্বাে: 

মেভ্রামির লেোজাড়ে আোস: 

সঠিক পড়থর সন্ধাে: 

একটি ভুে মসদ্ধাি: 

একটি হারাি সম্পড়কত র আহব্বাে এেং তা প্রতযাখযাে: 

লপাস্ট গ্রাজুড়েশে ও মরমজড়কর অড়েষণ: 

দ্বীড়ের অড়ধতক পূরণ: 

কাড়ো জাদুর প্রভাে ও মজড়ের আছর: 

কঠিে ও োস্তে জীেড়ের িুড়খািুমখ: 

প্রশামির ভােোগুড়ো: 

লেতো লথড়ক োাঁ িার লিষ্টাই যখে লেতোর কারণ:   

পুড়রাড়ো োমেড়ত প্রতযােতত ে: 

অমেড়সর লেতো: 

অমেস যখে গড়েষণাগার: 

পুেরাে গন্ডড়গাে: 

দুমেোড়প্রিী োো েোি দ্বীেদার লছড়ে: 
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িাদ্রাসা োমক সু্কে: 

সাদা জুব্বার অিরাড়ে: 

আড়রা মকছু পামরোমরক লেতো: 

লেৎোিে সিাজ: 

অতীড়তর সুন্দর মদেগুড়ো: 

২০২০ ও ২০২১ এর অদু্ভত মকছু লেতো: 

দাজ্জামে লেতোে ঈিাে োাঁ িাড়ত পারড়ো লতা? 

স্মার্ত  পৃমথেী: 

আেট্রা স্মার্ত  মসটি: 

প্রযুমি ও আধুমেক সংসৃ্কমতর োড়ি কাড়ো জাদুর িিত া: 

মেপযতস্ত দুমেো: 

ইিাি িাহদী, দাজ্জাে ও ঈসা আোইমহস সাোি: (হতযা ও মেজে) 

তুর পাহাড়ের পড়থ: 
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িাগমরড়ের আজাড়ের পর: 

নদীমাতৃক সদশ  ািংলাজদশ। এমবনজতই প্রকৃবতর সসৌন্দযততায় ভরপুর একটি 

নাবতশীজতাষ্ণ সদশ। তার উপজর ব বভন্ন সেলার আজছ ব বভন্ন সসৌন্দযততা। এমবন একটা 

স ুজে ভরা এক সেলায় মাগবরজ র আোন চলজছ।  

শীজতর সন্ধ্যা। আোজনর পর শুনশান নীর তা। স াই নামাজে যাজে।  

ঠিক এই সময়, ওই নীর তাজক সভজে আিাহর ইোয় এক বশশু ভূবমষ্ঠ হয়।   

এই সিং াদ পুজরা গ্রাজম ছবড়জয় সগজছ। চারবদজক খুবশর  াতাস  জয় সগজলা। সযজহতু 

বশশুটির নানা ওই এলাকার সম্মাবনত ও প্রভা শালী  যাবক্ত, তাই আলাদা কদর হজত 

লাগজলা। স ার সকাজল সকাজল আর আদজর আদজর  ড় হজত লাগজলা। নাম রাখা 

হজয়জছ, “মুহাম্মদ আনাস”।  

আনাজসর  া া বছল চাকুরীেীব । তাই আনাস ও তার মাজক ১  ছর পর ঢাকায় বনজয় 

সগজলা। অেতাৎ ওই সময় আনাজসর  য়স ১  ছর। এ ার আনাস এখাজনই  ড় হজত 

লাগজলা। 

 

আনাজসর নানার পবর ার বছল, অতযন্ত ধাবমতক পবর ার। তাই ওর মা খু  পরজহেগার 

বছল। বকন্তু ওর  া া অতটা ধাবমতক না হওয়ায় আনাস পবরপূণত ধাবমতক হওয়ার সুজযাগ 

পায়বন। তজ  নানার পবর াজরর ধাবমতকতার প্রভা  ওর উপজর বছল। আনাজসর নানা 

সচজয়বছজলা, আনাসজক মাদ্রাসায় ভবতত  করজত। বকন্তু আনাজসর  া া ওজক সু্কজল ভবতত  

কবরজয় বদজয়জছ। সুতরািং বিজমসবনক বসজল াস সিংবিষ্ট সু্কজল পড়ার িজল অনয সকল 

মুসবলম সন্তানজদর যা হয়, আনাজসর েী জনও তাই হজলা। 
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অেতাৎ ঢাকার সুপ্রবতবষ্ঠত এ িং সুপবরবচত সু্কল ও কজলজে পড়াশুনার িজল নানার 

পবর াজরর প্রভা টুকুও ধীজর ধীজর কজম সযজত লাগজলা। এক পযতাজয় সকাজনা প্রভা ই 

(দীনদাবরজত্বর) োকজলানা।  রিং সসকুলার সমাজের প্রভাজ  আধুবনকতার সোয়াজর গা 

ভাবসজয় বদজলা। েী নজক সযভাজ  উপজভাগ করা সম্ভ , স বকছুই করজলা। েী জনর 

স্বাদ সনয়ার েনয, অনয স ার মজতা যা যা প্রজয়ােন স  কজরজছ আনাস। সারাটা বদন 

সগম্্স, সখলাধুলা, গান, বসজনমা, নাটক,  যান্ড প্রাকটিস, িযাশন সশা, ঘুরাঘুবর, 

খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা বদজয়ই সকজট সযত। 

বনজের সু্কল সিজন্ডর বনজয় একটা  যান্ড দলও গজড় তুজলবছল। অজনকগুজলা পারিমতও 

কজরজছ আনাজসর  যান্ড দল। কজলজে উজে ছাত্র রােনীবত, সামাবেক সিংগেন, স্কাউট, 

ব এনবসবস ইতযাবদর সাজেও েবড়জয়জছ আনাস। 

সদখজত সুদশতন হওয়ায় ধীজর ধীজর বমবিয়া েগজতর সাজেও েবড়জয় সগজলা। কজয়কটি 

রাম্প (িযাশন) সশা কজর সিলজলা। আ ার সখলাধুলাজতও আনাস বছল চযাবম্পয়ন। 

সমাটকো একটা আধুবনক সছজলর যা যা স্বপ্ন োজক, স বকছুই আনাজসর েী জন 

 াস্ত রূজপ এজসজছ।    

তজ  হা, পরজহেগার মাজয়র সন্তান বকছু বকছু  যাপাজর ঠিকই বনজেজক দূজর সবরজয় 

সরজখজছ। আসজল আিাহ তাআলাই সরজখজছন, তার মাজয়র দীনদাবরত্ব ও কজোর পদত ার 

কারজণ।  

আনাস এজতা বকছুর সাজে েড়াজলও সছজল বহজসজ  খু  ভাজলা বছল। শান্ত, ভদ্র, নম্র 

ও লােুক স্বভাজ র হওয়ায় কম স বশ স াই ওজক আদর করজতা। ভাজলা াসজতা। ওর 

স জচজয়  ড় দুটি গুণ হজে, ও সছাটজ লা সেজকই সৎ এ িং আমানতদার। বনজের 

সততা ও আমানতদাবরজত খু  মে ুত অ স্থাজন বছল আনাস। তাই স ার কাজছ ব েস্ত 
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হজয় উজেবছল। কাজরা সাজে খারাপ  য হার করজতা না। কাউজক কষ্ট বদজতা না। 

কমজ বশ স ার উপকার করার সচষ্টা করজতা। সমাজের অনযায় অনাচার গুজলা সমজন 

বনজত পারজতা না। স সময় ভা জতা বক কজর সমােজক সুন্দর কজর গজড় সতালা যায়? 

  

সকন মানুষ্ রাস্তায় ময়লা সিজল রাস্তাজক সনািংরা কজর রাজখ? সকন একেন 

আজরকেজনর েবম দখল কজর রাজখ? সকন চাাঁ দা াবে কজর? সকন চারবদজক এজতা 

দুনীবত? এজতা অব চার? এজতা অনযায়?  

চলার পজে, এস  শত শত সকজনার উত্তর খুাঁজে বিরত তরুণ আনাস। আনন্দ িুবতত জত 

 যস্ত োকজলও, এই ব ষ্য়গুজলা আনাসজক স সময় ভা াজতা।   

বনজের এলাকায় এস  সমসযা সমাধাজনর েনয একটি তরুণ সিংঘেনও গজড় তুজলবছল। 

বকছু ভাজলা ভাজলা উজদযাজগর িারা সমাজে বকছু পবর তত ন আসা শুরু হজয়বছল। বকন্তু 

সসটা স বশবদন স্থায়ী হয়বন। কারণ স্থানীয় বকছু সলাকেন এ িং রােননবতক বকছু 

সিংঘেন এটাজক বনয়ন্ত্রজণ সনয়ার সচষ্টা করবছজলা। িজল আর টিজকবন। সিংগেনটি  ন্ধ্ 

হজয় সগজলও, সকল সদজসযর বভতজর অনযাজয়র ব রুজে সসাচ্চার োকা এ িং বনজেরা 

ঐকয ে োকার মানবসকতা গজড় বদজত সপজরবছজলা আনাস। 

এলাকার সমসযা সমাধান করজত বগজয় আনাস একপযতাজয় স্থানীয় রােনীবতর সাজে 

েবড়জয় যায়। খু  দ্রুত উপর সলজ ল পযতন্ত চজল যায়। এখন আনাস সনতাজদর সাজেই 

স বশ সময় সদয়। স  বমবলজয় ভাজলাই চলজছ ওভার স্মাটত  আনাজসর েী ন। 

স বকছুজতই, ও অনযজদর সচজয় এিভান্স। 
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আনাসজদর  াসার একটু সামজনই ব শাল এক মাে বছল। একবদন আনাস তার বকছু  নু্ধ্র 

সাজে  জস সসখাজন আড্ডা বদবেজলা। ওজদর আড্ডা চলাকালীন সমজয় একটি মানুষ্ সয 

ওজদর পাজশ এজস দাাঁ বড়জয়জছ, এটা ওরা সকউই সখয়াল কজরবন। 

এ ার পুজরা কাবহনীটা আমরা আনাজসর বনজের মুজখই শুনজ া, ইনশাআিাহ। 
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পমরেতত ড়ের আহব্বাে: 

পােক, এখন আপনাজদরজক আনাজসর পবর তত জনর সময়টিজত বনজয় যাজ া। ঘটনা 

সসখান সেজকই শুরু হজ । 

(আনাজসর মুজখ শুনুন): 

সুন্দর এক ব কাজল,  ড় একটি মাজের একপাজশ বকছু সছজল বিজকট সখলজছ, 

আজরকপাজশ আমরা কজয়কেন  নু্ধ্ বমজল আড্ডা বদবে। হোৎ, শুবন আসসালামু 

আলাইকুম। স াই সসবদজক তাকালাম। সদবখ  া বর চুল ওয়ালা, সাদা পাগবড় ও সাদা 

েুব্বা পবরবহত এক ভাই আমাজদর কাজছ এজস দাাঁ বড়জয়জছন। আমরা স াই চুপ হজয় 

সগলাম, মাজন আমাজদর আড্ডা োবমজয় বদলাম।  

ভাইটি  লজলা: "আপনাজদর সাজে একটু কো  লজত পাবর"?  

আমরা স াই  ললাম: "অ শযই"। 

বতবন প্রেজমই আমাজদরজক আিাহ তায়ালার  ড়ত্ , মহত্ব ও দয়া সম্পজকত  বকছু হৃদয় 

েুড়াজনা কো শুনাজনা শুরু করজলন। অনযরা বকভাজ  শুনজছ, োবননা। তজ  আবম খু  

মজনাজযাগ বদজয় শুজন যাবে। খু ই ভাজলা লাগজছ কোগুজলা। এমন কজর এর আজগ 

কখজনাই শুবনবন। ভাইজয়র প্রজতযকটি কো আমার বচন্তার েগৎজক নাবড়জয় বদজে। মুগ্ধ 

হজয় শুনবছ।  

কো সশষ্ করার পর, ভাই আমাজদরজক মসবেজদ যাওয়ার আহব্বান করজলন। আমরা 

স াই রাবে হজয় সগলাম। ভাইজয়র সাজেই মসবেজদর বদজক রওয়ানা বদলাম। ওযু কজর 

বভতজর প্রজ শ করলাম। আসজরর নামােটাও পজড় বনলাম। সসখাজনও এক ভাই িীবন 

আজলাচনা করবছজলন। নামাজের পর তার কাজছ বগজয়  সলাম। উনার কো গুজলাও 

মজনাজযাগ বদজয় শুনজত লাগলাম।  
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সযজহতু মসবেজদর বভতজর এমবনজতই রহমজতর পবরজ শ, তার সাজে িীবন কো গুজলা 

আজরা ভাজলা লাগজছ। অল্প সমজয়র েনয আসজলও পুজরা কো শুনজত শুনজত 

মাগবরজ র ওয়াক্ত হজয় সগজলা। তাই মাগবরজ র নামােটাও োমাজতর সাজে পজড় 

বনলাম। নামাে সশজষ্ মসবেদ সেজক স র হওয়ার সময় সাদা পাগবড় ওয়ালা ওই ভাই 

 লজলন, "এশার নামাজের পর তাবলম হয়,  সার দাওয়াত রইজলা"। আবম আো  জল 

স র হজয় আসলাম।  াসায় বগজয় কোগুজলা ভা জত লাগলাম এ িং এশার নামাজে 

যাজ া  জল বসোন্ত বনলাম। কো গুজলা ভা বছ, এমন সময় কাজন এশার আোজনর 

আওয়াে সভজস আসজলা। ওযু করজত উজে পড়লাম।  

ওযু কজর, একটা পাঞ্জাব  পজড় মসবেজদর বদজক রওয়ানা বদলাম। মসবেজদ বগজয় সদবখ 

খু  স বশ মুসুবি সনই। আবম একপাজশ বগজয় চুপচাপ  জস রইলাম। ইকামত শুরু হজল 

উজে বগজয় কাতাজর দাাঁ ড়ালাম। পুজরা নামাে সশষ্ কজর, সযখাজন বছলাম সসখাজনই 

 জস রইলাম।  

স াই যার যার মজতা নামাে পজড় স র হজয় যাজে। বকছু ভাইজক সদখলাম একপাজশ 

 জস আজছ। আবমও উজে বগজয় সসখাজন  সলাম। বকছুক্ষন পর এক ভাই তাবলম করা 

শুরু করজলন। আবম চুপচাপ শুনবছ। প্রবতটি হাবদস অতযন্ত মজনাজযাগ বদজয় শুনবছ। খু  

ভাজলা লাগজছ। অনযরকম এক প্রশাবন্ত অনুভ  করবছ। মাজে মাজে স াই 

সু াহানআিাহ  লজছ, আবমও  লবছ। 

একপযতাজয় তাবলম সশষ্ হজয় সগজলা। বকছু ভাই উজে চজল সগজলা।  াবকরা  জস 

রইজলা। আবমও তাজদর সাজে  জস রইলাম। উেজত ইো করবছজলা না।  জস  জস 

তাজদর কো শুনবছ। একসময় তাজদর কোও সশষ্ হজয় সগজলা। তারাও স াই উজে 

সগজলা। পাগড়ীওয়ালা ভাই আমাজক িেজরর নামাজে আসজত  লজলা। আবমও 

আসজ া  জল কো বদলাম। এ িং  াসায় চজল আসলাম।  
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 াসায় ঢুজক সদবখ, আমু্ম খানা ততরী কজর আমার েনয অজপক্ষা করজছ। সখজত  জস 

পড়লাম। খাওয়াদাওয়া সশজষ্ বকছুক্ষন আমু্মর সাজে গল্প কজর বনজের ব ছানায় চজল 

আসলাম। মশাবর কজর শুজয় পড়লাম।   

(আনাজসর সছাট্ট একটা রুম। একটা খাট, কবম্পউটাজরর সটব ল, পড়ার সটব ল, আর 

একটা ওয়ারজরা । পুজরা রুজম সে রিং বদজয় ওজয়স্টানত স্টাইজল ব বভন্ন বিোইন কজর 

সরজখজছ। রুজমর ব বভন্ন োয়গায় প্রচুর বিবভবি বিস্ক (গান ও মুবভর)। একপাজশ রামস 

সসট। সযজহতু আনাস তার  যাজন্ডর রামার বছল, তাই মাজে মাজে রামস প্রাকটিস 

করার েনয বনজেই একটা সসট বকজন সিজলজছ। পড়ার সটব জল ব বভন্ন সলখজকর 

অজনকগুজলা উপনযাসও আজছ। আর ব বভন্ন রকম িযাশজন ল েুতা, পযান্ট, শাজটত র 

সতা অভা ই সনই। সহে সকাোয়, আধুবনক ও স্টাইবলশ েী ন যাপন করার েনয যা 

যা দরকার, সমাটামুটি স বকছুই আজছ আনাজসর সছাট্ট রুমটিজত।) 

িেজরর নামাে মসবেজদ বগজয় আদায় করার েনয আনাস অযালামত বদজয় সরজখবছজলা। 

সভার ৪ টায় আনাজসর সমা াইজল অযালামত  াো শুরু কজরজছ। ঘুম সভজে সগজলা। 

উজে ওয়াশরুজম চজল সগজলা আনাস। এক াজর ওযু কজর স র হজয়, পাঞ্জাব  পজড় 

মসবেজদর েনয ঘর সেজক স র হজলা। আজগর বদন রাজত ওর আমু্মজক  জল 

সরজখবছজলা, আে ও িেজরর নামাে মসবেজদ পড়জ । 

মসবেজদ বগজয় কজ  িেজরর নামাে পজড়বছ মজন সনই।  া আজদৌ পজড়বছ বকনা তাও 

 লজত পারজ ানা। তাই ঘর সেজক স র হজত বকছুটা সিংজকাচ লাগবছজলা। ত ুও সাহস 

কজর স র হলাম। মসবেদটা  াসা সেজক বকছুটা দূজর। মূল রাস্তায় আসার পর আজরা 

বকছু মুসুিীজক সদজখ ভয় সকজট সগজলা। বনবরব বল রাস্তায় মৃদু ও হালকা শীতল  াতাজস 

হাটজত খু  ভাজলা লাগজছ। শরীর ও মন দুজটাই েুবড়জয় যাজে।  
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মসবেজদ ঢুজক দুই রাকাত সুন্নত নামাে পড়লাম। এরপর যোরীবত োমাজতর সাজে 

িরে দুই রাকাত পজড় ওখাজনই  জস আবছ। স াই যার যার মজতা চজল যাজে। বকছু 

ভাইজক সদখলাম বমম্বজরর কাজছ সগাল হজয়  জসজছ। পাগড়ীওয়ালা ভাইটি আমাজক 

সসখাজন  সার েনয িাকজলন। আবমও বগজয়  জস পড়লাম। তারা বনজেজদর বকছু িীবন 

কমতকান্ড বনজয় আজলাচনা শুরু করজলন। এক ভাই একটা খাতা স র করজলা। 

সরবেস্টার টাইজপর। বক সযন বলখজছন। এভাজ  আজলাচনা ও বলখাবলবখ সশষ্ কজর 

তারা স র হজয় সগজলা। আবমও উজে আসলাম।  াসায় এজস বকছু নাস্তা সখজয় আ ার 

শুজয় পড়লাম। দুপুজরর বকছু আজগ উজে বনজের ভাবসতটির বকছু পড়াশুনায়  সলাম। 

সোহজরর আোন হজতই উজে সগাছল কজর নামাজের প্রস্তুবত বনলাম। কারণ ওই 

ভাইটি আমাজক সোহজরও মসবেজদ আসসত  জলবছজলন। তার কোয় সকমন সযন এক 

আকষ্তণ। বতবন প্রজতযক ার আমাজক মসবেজদ আসজত  লজছন, আর আবমও তাই 

করবছ। এভাজ ই আসর, মাগবর , এশা স  নামােই োমাজতর সাজে পজড় সিললাম, 

আলহামদুবলিাহ।  

এশার পর তাবলজম  সবছ। পাগড়ীওয়ালা ভাই আমার হাজত হাবদজসর বকতা  বদজয় 

আমাজক তাবলম করজত  লজলন। আবমও রাবে হজয় সগলাম। কারণ সোজর সোজর 

বরবিিং পড়জত আমার ভাজলা লাজগ। উচ্চারণ ভাজলা োকায় সু্কল কজলজেও প্রায়ই সার 

মযািাম আমাজক বদজয় বরবিিং পড়াজতন। সসই সু াজদ এ  যাপাজর আবম দক্ষ বছলাম। 

বকতা টিজত মাকত  করা বছল। আে সযখান সেজক পড়ার কো, সসখান সেজকই পড়া 

শুরু করলাম। বকতা টি ব বভন্ন অধযাজয় ভাগ করা বছল। প্রায় ২০ / ৩০ বমবনট ধজর 

তাবলম করলাম। এই তাবলজমর মেবলজস আমার খু  ভাজলা একেন  নু্ধ্ও বছল। ঐজয 

প্রেম বদন আমরা সযকয়েন মাজে  জস আড্ডা বদবেলাম, তাজদর মজধয সেজক 

একেন। তাবলজমর পর আবম আর আমার ওই  নু্ধ্ "মুয়াে" মসবেজদর  াইজর স র 



16 
 

হজয় একপাজশ বগজয় গল্প করবছ। এখন আমাজদর গজল্পর ধরজণ বকছুটা পবর তত ন 

এজসজছ। একটু আজগ সযস  হাবদস পড়লাম তা সেজকও বকছু আজলাচনা করলাম। 

আমাজদর গল্প সশজষ্ সয যার মজতা বনে বনে  াসায় চজল আসলাম। ধীজর ধীজর আমরা 

দুই  নু্ধ্ মসবেজদর প্রবত আসক্ত হজয় সগলাম। এখন আর ব কাজল মাজে বগজয় আড্ডা 

বদজত  া সখলজত ভাজলা লাজগনা।  রিং সসই সময় মসবেজদ  জস বকতা  পড়জত  া 

িীবন আজলাচনা করজতই স বশ ভাজলা লাজগ। প্রজতযক নামাজের পজড় আমরা মসবেজদ 

 জস িীবন আজলাচনা কবর।  

এভাজ ই চলজত লাগজলা।  

 

এরই মজধয হোৎ একবদন শুবন আমার  ড় িুপু মারা সগজছন। আমরা স াই সসখাজন 

সগলাম। বগজয় সদবখ িুপুর সগাছল ও কািন পড়াজনা সশষ্। এখন দািন করজত সনয়া 

হজ । দািজনর েনয আবমও সাজে যাবে।  

ক র আজগই সখাাঁ ড়া হজয়জছ। আমরা বগজয় সরাসবর লাশজক ক জর নামাজনার প্রস্তুবত 

বনলাম। আবমও ক জর নামলাম। কারণ এই িুপু আমাজক খু  আদর করজতা। তাই সশষ্ 

ব দায়টা বনে হাজত বদজত চাইলাম। আবম এই প্রেম ক জর নামলাম। বকছুটা ভয় 

লাগজছ। িুপুর লাশটা ক জর নামাজনার সময় আমার মজন হবেজলা িুপু আমার সাজে 

কো  লজছ। িুপুজক মাটিজত শুইজয় বদজয় স াই উপজর উজে মাটি সিলজছ। আবমও 

মাটি সিলবছ আর ভা বছ: "হায় িুপুর এজতা টাকা, এজতা সম্মান, এজতা সম্পদ, 

সকাোয় সগজলা? বকছুই সতা বতবন সাজে বনজত পারজলন না"। আমার িুপু বছজলন 

উচ্চপদস্থ সরকাবর কমতকতত া। সম্পদ ও সম্মান, সকাজনাটারই অভা  বছল না তার। বকন্তু 

আে উনাজক এজক াজরই খাবল হাজত সযজত হজে। এজক াজরই খাবল হাজত।  
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ব ষ্য়টা আমাজক খু  ভাব জয় তুলজলা। আমাজকও সযন মৃতুয ভয় সপজয়  সজলা। 

দুবনয়ার এই েী নজক সকমন সযন অজহতুক আর মূলযহীন মজন হজে। এগুজলা ভা জত 

ভা জত িুপুর ক রজক বপছজন সিজল সামজন আগাবে। হোৎ মজন হজলা িুপু সযন 

আমাজক সিজক  লজছ, সতারা যাসজন। আমাজক এখাজন একা সরজখ যাসজন। হৃদয়টা 

তীব্র এক  যাোয় ভজর উেজলা। বভতজর বভন্ন রকম এক  যাো অনুভ  করবছ। আসজল 

এমন পবরবস্থবতজত আবম একদমই নতুন। তাই স বকছুই অনয রকম লাগজছ। এতবদজনর 

সচনা পৃবে ীজকও খু  অজচনা লাগজছ। বনজের মৃতুযর ভা নাটাও বঘজর ধরায় বনজেজক 

 জড্ডা একা লাগজছ।  

 াসায় বিজর এজসও মনটা খারাপ হজয় আজছ (োকাটাই স্বাভাব ক)। বকছুই ভাজলা 

লাজগনা। বনজের পড়াশুনা, বমউবেক প্রাকটিস, মুবভ, আড্ডা বকছুই ভাজলা লাজগনা। 

স বকছুই অেতহীন মজন হজে।  কাজরা সাজে কো  লজতও ভাজলা লাজগনা। চুপ চাপ 

োকজতই ভাজলা লাজগ। শুধু মসবেজদ সগজল বকছুটা ভাজলা লাজগ। তাবলম আর 

সতজলায়াত শুনজল মজন প্রশাবন্ত পাবে। অনয সকাজনা বকছুজতই মন  সজছনা। তাই 

মসবেজদই আজরা স বশ সময় সদয়া শুরু করলাম। এখন ৫ ওয়াক্ত নামাে োমাজতর 

সাজে পবড়। এ িং নামাজের পর িীবন ভাইজদর সাজে মসবেজদ সময় সদই। এই বকছুবদন 

ধজর সযই হতাশায় ভুগবছলাম, েী নজক অেতহীন মজন হবেজলা, এখন সসই হতাশা 

সকজট সগজছ আলহামদুবলিাহ। েী জনর নতুন অেত খুাঁজে সপজয়বছ। প্রকৃত লক্ষজক 

বচনজত সপজরবছ। অনুভ  করজত পারবছ সয এতবদন যা কজরবছ, তা বছল সমূ্পণত ভুল। 

শয়তাজনর পে। এখন আমাজক আমার রজ র বদজক বিজর আসজত হজ । সয গবতজত 

আবম ভুল পজে এবগজয়বছ, তার সচজয়ও স বশ গবতজত আমাজক আজখরাজত বদজক 

সদৌড়াজত হজ ।  
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বনজের অতীজতর সকল ভুল ও পাজপর েনয আিাহর দর াজর খু  কান্নাকাটি শুরু 

করলাম। প্রজতযক নামাজের পজরই সদাআ কবর। তাজতও মন ভজরনা। তাই তাহাজু্জজদর 

নামাে পজর ব জশষ্ ভাজ  তও া করজত শুরু করলাম। প্রায় প্রবতবদনই তাহাজু্জজদ 

উজে আিাহর দর াজর কান্নাকাটি কবর। আর ক্ষমা চাই। ধীজর ধীজর অন্তজর প্রশাবন্ত 

আসজত শুরু কজরজছ। মজন হজে আিাহ আমার তও া ক ুল কজরজছন। বনজেজক 

এখন পব ত্র মজন হজে। হালকা লাগজছ। খু  শাবন্ত পাবে। 

আিাহ আমাজক খু  দ্রুতই ক ুল কজর বনজলন। কারণ খু  কম সমজয় আমার েী জন 

আমূল পবর তত ন ঘজট সগজলা। েী নটা একদম উজে সগজলা। এই বকছুবদন আজগও 

সযস  বেবনস ( যান্ড, মুবভ, িযাশন, সগম্্স, আড্ডা, ইতযাবদ) ছাড়া আবম চলজতই 

পারতাম না, সসস জকই আে প্রচন্ড ঘৃণা কবর। শুধু সয ঘৃণা কবর তা নয়,  রিং এসজ র 

কো সভজ  অনুতপ্ত হই, অনুজশাচনায় ভুবগ। আর কান্নায় সভজে পবড়। ভাব , েী জনর 

বক ব শাল এক অিংশ ভুল পজে নষ্ট কজর সিজলবছ।  এ িং প্রবত াজরই দৃঢ় প্রবতজ্ঞ হই 

সয, এস  বকছু সছজড় বদজ া। স বকছু আমার সেজক দূজর সবরজয় সিলজ া। সকাজনা 

সৃ্মবত রাখজ ানা। সযই কো সসই কাে। প্রেজমই আমার পুজরা রামস সসট (সযটা আমার 

খু  বপ্রয় বছল) আমাজদর  াসার পাজশ এক সিা ায় সিজল বদলাম। সাজে অনযানয সযস  

বমউবেকযাল ইনসু্ট্রজমন্ট বছল (শত শত বিবভবি বিস্ক, রামস বস্টক ইতযাবদ) স বকছু 

সিজল বদলাম।   

আমু্ম সতা আমার এস  কাে সদজখ অ াক হজয় সগজছ। ভা জছ আবম মজন হয় পাগল 

হজয় সগবছ। সযই বেবনস বনজয় আবু্ব আমু্মর সাজে কত তকত  কজরবছ, সসই বেবনস বকনা 

আবম সিজল বদবে?? আবম পজর আমু্মজক স   ুবেজয়  ললাম। তখন আমু্ম বনবিন্ত 

হজলা। আ ার খুবশও হজলা। কারণ আমু্ম এস  পছন্দ করজতানা। স বকছু সিজল সদয়ার 

পর ঘরটাজক খু  হালকা আর পব ত্র মজন হজে। ধীজর ধীজর গান শুনা ও মুবভ সদখাও 
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এজক াজর সছজড় বদলাম। এরপর সযস   নু্ধ্জদর িীজনর  ুে সনই, তাজদর সাজে আড্ডা 

সদয়াও  ন্ধ্ কজর বদলাম। আমার ঠিকানা এখন, ঘর আর মসবেদ। সঙ্গী হজে িীবন 

ভাইজয়রা। আিাহ তায়ালা আমাজক খু  দ্রুত পবর তত ন কজর বদজলন। আমার মানবসকতা 

একদম িীনমুখী কজর বদজলন। আমার স্বপ্ন এখন একটাই: আিাহর সন্তুবষ্ট আর োন্নাত। 

বকন্তু এ পজে বকভাজ  আগাজ া? তাজতা আবম োবন না। সসটা োজনন আজলমরা। 

সুতরািং, এ ার আমার পছজন্দর তাবলকায় চজল আসজলা আজলমজদর মেবলস  া ব বভন্ন 

ইলমী মেমা। যখনই সযখাজন সকাজনা িীবন মাহবিজলর খ র পাই সসখাজনই ছুজট যাই। 

আজশ পাজশ যত মাদ্রাসা ও মসবেদ আজছ স  োয়গায় আবম বগজয়  জস োবক। ইমাম 

সাজহ , মুয়াজজ্জন সাজহ , খবত  সাজহ , মুিবত সাজহ , মুহাবিস সাজহ  সকজলর 

সাজে খাবতর কজর সিললাম। খু  দ্রুত তাজদর সাজে আমার সুসম্পকত  গজড় উেজলা। 

আলহামদুবলিাহ।  

উনাজদর সসাহ জত োকজত োকজত আমার সপাশাক আশাক ও চালচলজনও পবর তত ন 

চজল আসজলা। পায়োমা পাঞ্জাব  আর টুবপ ছাড়া অনয বকছু পড়জত ভাজলা লাজগনা। 

তাই প্রেজম আমার িযাশজন ল টিশাটত গুজলার মজধয সেজক বকছু শাটত  মানুষ্জক বদজয় 

বদলাম। আর বকছু শাটত  সিজল বদলাম। পর তীজত আমার সকল পযান্ট শাজটত র সাজেও 

একই আচরণ কজরবছ। সমাটকো অতীজতর সকল গুনাজহর সৃ্মবতগুজলা মুজছ সিজল 

বনজেজক সমূ্পণত পাপ মুক্ত করার আপ্রাণ সচষ্টা চাবলজয় যাবে। আিাহর ইোয় 

একপযতাজয় সিল হলাম। অেতাৎ সকল পাজপর আস া জক সমূ্পণত  েত ন করজত সক্ষম 

হলাম, আলহামদুবলিাহ। এখন বনজেজক মুক্ত লাগজছ। গুনাজহর পবরজ শ ও আস া  

সেজক আিাহ আমাজক অজনক দূজর সবরজয় বনজয়জছন। এ িং সনকীর পবরজ শ ও 

আস াজ র কাছাকাবছ কজর বদজয়জছন।    
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এখন আমার ট্র্যাক (চলার পে) পবর তত ন হজয়জছ, বকন্তু েে া (আগ্রহ) আজগর 

মজতাই আজছ। আজগ আবম ব বভন্ন িযাশন সশা  া  যান্ড কনসাজটত  ছুজট সযতাম। আর 

এখন মাদ্রাসা  া মাহবিজল ছুজট যাই।  

আজগ সারাবদন সিি সমটাল গান আর ইিংজরবে মুবভ বনজয় পজড় োকতাম। আর এখন 

কুরআন সতজলায়াত আর নাবশদ বনজয় পজড় োবক।  

আজগ িালতু উপনযাস পড়তাম। এখন হাবদস, তািসীর ও ব বভন্ন িীবন বকতা  পবড়।  

আজগ পযান্ট, শাটত , কযাপ পড়তাম। এখন পায়োমা, পাঞ্জাব  ও টুবপ পবড়।  

আজগ  বি সে  য হার করতাম এখন আতর। 

আজগ ব্রাশ আর সপস্ট। এখন সমসওয়াক।  

এভাজ  েী জনর প্রজতযকটা বেবনজসই িীজনর সছায়া চজল আসজলা আলহামদুবলিাহ।    

আর এই নতুন েী ন বনজয় আবম এখন অতযন্ত পবরতৃপ্ত। খু  অল্প সমজয়র বভতর 

আমার আমূল পবর তত ন ঘজট সগজলা।  

 

এরই মজধয এক সিজন্ডর কাজছ খ র সপলাম ইয়ার িাইনাল পরীক্ষার সিট পজড়জছ, 

সামজনর মাজস। আবম সতা ভাবসতটির পড়াশুনার কো ভুজলই বগজয়বছলাম। বকছুটা বচন্তায় 

পজর সগলাম। কারণ হাজত সময় খু  কম। সিন্ডটির কাছ সেজক সাজেশন বনজয় সসটাই 

পড়া শুরু কজর বদলাম।  াবক আিাহর উপর ভরসা করলাম। সদখজত সদখজত পরীক্ষার 

বদন চজল আসজলা। নীল রজের একটা পাঞ্জাব  আর সাদা পায়োমার সাজে সাদা টুবপ 

পসর রওয়ানা বদলাম। মুজখর দাবড়ও যজেষ্ট  ড় হজয়জছ। মাো বনচু কজর সসাো হজল 

ঢুজক পড়লাম। ব শাল অবিজটাবরয়াজমর একদম বপছজন বগজয়  জসবছ। সকউ আমাজক 
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বচনজত সপজরজছ  জল মজন হজলানা। এটা  রিং আমার েনয ভাজলাই হজলা। কারণ 

আবমও কাজরা সাজে কো  লজত চাবেলাম না।  

৪০০ / ৫০০ সু্টজিন্ট একসাজে  জসজছ। সয যার মজতা পরীক্ষা বনজয়ই  যাস্ত। কাজরা 

বদজক কাজরা তাকাজনার সময় সনই। আবমও আমার মজতা বলজখ যাবে। এভাজ  ৩ ঘন্টা 

সশষ্ হজয় সগজলা। আিাহর ইোয় ভাজলাই বলখলাম। খাতা েমা বদজয় হল সেজক স র 

হজয় প্রধান সগজটর বদজক আগাবে। হোৎ সকউ একেন আমাজক িাক বদজলা। তাবকজয় 

সদবখ ভাবসতটিজত আমার স জচজয় ভাজলা  নু্ধ্টি আমাজক ঠিকই বচজন সিজলজছ। ওর 

নামও আনাস। স সময় একসাজেই আসা-যাওয়া কবর। ওর সাজে আমাজদর 

বিপাটত জমজন্টর আজরা বকছু সু্টজিন্ট বছল। ওরাও আমার ভাজলা সিন্ড। ওখাজন বকছু 

সমজয়ও বছল। স াই আমাজক সদজখ মহা আিযত হজয় সগজছ। সকউ সকউ সতা ব োসই 

করজত চাজেনা সয এটা আবম। ওরা আজরা অজনক স বশ অ াক হজয় সগজলা, যখন 

সদখজলা আবম সকাজনা সমজয়র সাজে কো সতা দূজরর কো তাকাবেও না। অেচ 

বকছুবদন আজগও, কযাম্পাজস আমরা দুষ্টাবম িােলাবম কজর সময় পার করতাম।  

সযজহতু ওখাজন সমজয়রা বছল তাই সকাজনারকম কুশলাবদ ব বনময় কজর দ্রুত সসখান 

সেজক চজল আসলাম।  ুেজত পারবছলাম, স াই এজক াজর ে হজয় সগজছ, আমার এই 

আিযত ও হোৎ পবর তত ন সদজখ।  

 াসায় আসার পর সিন্ডরা সিান সদয়া শুরু করজলা। স াইজক পুজরা ঘটনা খুজল 

 ললাম। আর সমজয় সিন্ডজদরজক স্পষ্ট কজর  জল বদলাম, সতাজদর সাজে আবম আর 

কখজনাই সদখা করজত  া কো  লজত পারজ ানা। সতারাও আমার সাজে কো  লার 

সচষ্টা কবরস না। এরপর আর সমজয়রা আমার কাজছ আজস না। আবমও ওরা োকজল 

সসখাজন যাই না। দুই একটা সছজল সিজন্ডর সাজে পরীক্ষার ব ষ্য় বনজয় আজলাচনা 
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কজরই দ্রুত সসখান সেজক সজর পবড়। এভাজ   াবক ৫ টা পরীক্ষা সশষ্ করলাম। 

আিাহর ইোয় পরীক্ষা গুজলা ভাজলাই হজলা।  

এখন আবম আ ার বনজের িীন চচত ায়  যস্ত হজয় পজড়বছ। অনয কাজরা সাজে আমার 

সকাজনা সযাগাজযাগ সনই। সারাবদন মসবেদ, মাদ্রাসা, আজলমজদর সসাহ ত আর বকতা  

অধযয়ণ বনজয় কাজট আমার।  াসায় পুজরাজনা বকছু ইসলামী  ই বছল, আপাতত 

সসগুজলাই পড়বছ। আজগ সেজকই সতা আমার পড়ার অভযাস বছল এখন সসটা ইসলামী 

বকতাজ র বদজক িাইভাটত  হজয় সগজলা।   

ঘজর যা বছল স  পজর সিজলবছ। এ ার মাদ্রাসা ও মসবেজদর লাইজব্রবরজত যা আজছ তা 

পড়া শুরু কজরবছ। কাজরা কাজছ সকাজনা  ই সপজল ধার বনজয় এজস  াসায় পবড়। বকন্তু 

এভাজ  তৃবপ্ত পাবেলাম না। তাই বনজেই অল্প বকছু  ই বকজন সিবল। সিংবক্ষপ্ত 

তািসীজর মাজরিুল সকারানটা  াসায় বছল, সসটাও পড়া শুরু কবর। এভাজ ই আমার 

বকতাজ র েগজত পা রাখা।  
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মেভ্রামির লেোজাড়ে আোস: 

এভাজ ই কাটজছ আমার বদন। প্রবতবদন মসবেজদ নামাজের পর, একপাজশ বগজয় 

বকতা  পবড়। এজত অনযানয বকছু ভাইজদর সাজে আমার পবরচয় হয়। তারা আমার 

বকতা  পড়ার আগ্রহ সদজখ, বকছু  ই সদয়। সসস   ই পজড় আজরা নতুন ও বভন্নধমী 

বকছু োনজত পাবর। তাজদর সাজে বকছুবদন সময় সদই। বকন্তু পজর  ুেজত পাবর, তারা 

ব জশষ্ একটি সিংগেজনর সদসয। তাই তাজদর সাজে আর সময় সদয়া হয়বন।  

বকছুবদন পর সদবখ মসবেজদ অন্য রকম আজরকটি দল। তাজদর এ াদজতর ধরণ আ ার 

আজরক রকম। তাজদর সাজেও বকছুবদন সময় বদলাম। তাজতও মন ভজরনা।  

তাই মসবেজদর একেন পুজরাজনা ও সরগুলার  য়স্ক মুসুিীর সাজে এস  দল বনজয় কো 

 ললাম। বতবন এই দলগুজলা সম্পজকত  সমাটামুটি একটা ধারণা বদজলন, এ িং বনজের 

তবরকার বদজক আহব্বান করজলন। আবম তার পেবতজত বকছুবদন আগাজনার সচষ্টা কজর 

 ুেজত পারলাম, বযবন আ ার আজরক ধরজণর কাযতিজমর সাজে সমৃ্পক্ত। এই 

পেবতটাও আমার ভাজলা লাগজলানা।  

আবম আমার মজতা বকতা  পড়া বনজয়  যস্ত োকতাম। 

বকছুবদন পর অনয বকছু ভাইর সাজে পবরচয় হজলা। তারা খু  সুন্দর কজর আমল কসর। 

আবম তাজদর আমল সদজখ মুগ্ধ হলাম। অনযজদর আমজলর সাজে তাজদর আমজলর 

যজেষ্ট পােতকয আজছ। তারা আমাজক তাজদর সাজে সময় সদয়ার েনয আহব্বান করজলা। 

আবমও তাজদর  যাপাজর আগ্রহী হলাম। বকন্তু বকছুবদন সময় সদয়ার পর  ুেলাম, তারাও 

একটি সিরকা। 
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এই ব ষ্য়গুজলা আমার ভাজলা লাগবছজলানা। কারণ আবম িীজনর পজে নতুন। আবম 

োবন ইসলাম এক। মুসবলমরাও এক। বকন্তু এখন সদখবছ ব জভদ আর ব জভদ। একদল 

দল আজরকদজলর ব রুজে কো  জল, বনজের দজলর বদজক সলাক বভড়াজনার সচষ্টা 

কজর। আবম খু  হতাশ হজয় সগলাম।  

এমনজতা হওয়ার কো নয়। 

আবম খু  সপজরশান হজয় সগলাম। সকমন সযন অবস্থর লাগজছ। অন্তর বক সযন একটা 

খুাঁজে বিরজছ। আজশপাজশর সকাজনা ইসলামী দলজক পবরপূণত মজন হজেনা। স াইজকই 

বনজেজদর স্বােত বনজয়  যস্ত মজন হজে। তাহজল আবম কাজদর সাজে সময় বদজ া? একাই 

োকজ া? বক করজ া বকছুই  ুেবছ না।  

ভা লাম এস  ব ষ্য় বনজয় একটু োনার সচষ্টা করজ া। এ ার এগুজলা বনজয় পড়াশুনা 

শুরু করলাম। অেতাৎ ইসলাজমর এই দল ও উপদল সম্পজকত  োনার েনয বনজে 

পড়াশুনাও  করবছ আ ার আজলমজদর শরণাপন্নও হলাম। সমাটামুটি বকছুবদন সচষ্টা 

করার পর  ুেলাম, অ স্থা ভাজলা নয়। মুসবলমজদর মজধয হাোজরা দল সৃবষ্ট হজয় সগজছ। 

সয যার যার মজতা কজর ইসলামজক  ুজে বনজয়জছ। এ িং সসভাজ ই ইসলাম পালন 

করজছ। আর স জচজয়  ড় সমসযা সযটা  ুেজত পারলাম, স াই বনজেজদর দল ও 

মতজক সঠিক মজন কজর এ িং অনয সকল দল ও মতজক ভ্রান্ত মজন কজর। তাই দারুন 

এক ব জভদ সৃবষ্ট হজয় আজছ স ার বভতজর। 

খু  দুবিন্তায় পজর সগলাম। 

হোৎ মজন পড়জলা, আজরহ আমার সতা সালাতুল হােত আর তাহাজু্জদ নামাে আজছ।  

 যাস, সরগুলার সালাতুল হােত আর তাহাজু্জদ পজর আিাহর দর াজর কান্নাকাটি কবর 

সঠিক পজের েনয। অেতাৎ সঠিক োমাতজক সযন আবম বচনজত পাবর, আিাহ সযন 
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আমাজক সসই সতৌবিক দান কজরন। প্রবতবদন আমার এই আমল চলজত োকজলা। প্রবত 

নামাজের পজরও মুনাোজত আমার এই সদাআ োজক। সযজহতু ব বভন্ন মাদ্রাসা, মাহবিল 

ও আজলমজদর খাস মেবলজস আমার খু  আসা যাওয়া বছল, তাই আবম বকছু হক্কানী 

আজলম ও সলখজকর সন্ধ্ান পাই। তাজদর সাজে খাবতর করার সচষ্টা কবর এ িং তাজদর 

বলখা  ইগুজলা বকজন সিবল। উনাজদর সসাহ জত োকায় এ িং উনাজদর  ই পড়ার িজল 

অজনক ব ভ্রাবন্ত দূর হজয় যায়, আলহামদুবলিাহ।  

এ ার এস  বকতা  সেজক আজরা অজনকগুজলা বকতাজ র কো োনজত পাবর। স গুজলা 

একটা খাতায় সনাট কজর রাবখ। এ িং একটা একটা কজর বকনজত োবক। এভাজ  অজনক 

গুজলা বকতা  বকজন সিবল। প্রবতবদন দুই বতনটা বকতা  পজড় সশষ্ কজর সিবল। িজল 

অজনক সধাাঁ য়াশা দূর হজয় যায়। অজনক বকছু স্পষ্ট হজত োজক। সকাজনা বকছু যবদ বনজে 

না  ুবে, তাহজল আজলমজদর কাজছ বগজয়  ুজে সনই। এজত আমার এলম আজরা 

ধারাজলা, প্রশস্থ ও গভীর হজত োজক আলহামদুবলিাহ। 

 

এরই মজধয একবদন আমার এক খালার  াসায় স ড়াজত সগলাম।  

 

 

 

 

 

 



26 
 

সঠিক পড়থর সন্ধাে: 

আমার এই খালা আমাজক খাওয়াজত খু  পছন্দ কজর। উনাজদর  াসা, আমাজদর  াসা 

সেজক ৪০/ ৫০ বকবম দূজর। তাই মাজে মাজেই উনার  াসায় যাই। ইবলশ, হাাঁ স, বচিংবড় 

আর খাবস রান্না করজলই খালা আমাজক দাওয়াত সদয়। বনজে  জস আমাজক খাওয়ায়। 

আ ার আমাজদর  াসার েজনযও বদজয় সদয়। সতা খালার  াসায় বগজয় বকছু ইসলামী 

বকতা  সদবখ। সসগুজলা সেজক বকছু বকতা  আবম পড়ার েনয খালার কাছ সেজক সচজয় 

সনই।  াসায় এজস স গুজলা বকতা  খুজল সদবখ। এর মজধয একটা বকতাজ র নাম বছল, 

"ইমাম মাহ্দী"। বকতাজ র সূবচপত্র সদজখ অ াক হজয় সগলাম। তখবন ওই বকতা টা 

পড়জত  জস সগলাম। এক  সায় পজড় সশষ্ কজর সিললাম।    

বকতা টির সূবচপত্র সদজখ যতটা অ াক হজয়বছ, তার সচজয়ও অজনক স বশ আিযত 

হজয়বছ পুজরা বকতা টা পজড়। মজন হজে আবম সযই বেবনজসর সন্ধ্ান করবছ সসই 

বেবনস স াধহয় সপজয় সগবছ। বকতা টা  ার  ার পড়জত ইো করজছ। এই বকতাজ র 

প্রেম বদজকই হুোয়িা (রা) এর একটা স্বভাজ র কো  ণতনা করা বছল। বতবন আিাহর 

রাসূজলর কাজছ স বশরভাগ সময় সিতনার কো বেজ্ঞাসা করজতন, সযন বতবন সিতনা 

সেজক স াঁজচ োকজত পাজরন। আবম সখয়াল করলাম আমার বভতজরও এই স্বভা  

ব দযমান। আর এই বকতা  পড়ার পর সসটা আজরা গভীর হজলা। অেতাৎ এখন সিতনা 

সম্পজকত  োনার তীব্র আগ্রহ ততরী হজয়জছ। ব জশষ্ কজর সশষ্ েমানা সম্পজকত ।  

আমার মানবসকতা এমন হজলা সয, ঈমাজনর উপর টিজক োকজত হজল আজগ কুিরজক 

বচনজত হজ । তাহজল কুির সেজক স াঁজচ োকজত পারজ া ইনশাআিাহ। তাই এ ার 

সকল প্রকার কুির, সিতনা, ব দআত, ষ্ড়যন্ত্র গুজলা বচনার ও  ুোর সচষ্টায় সলজগ 

সগলাম। আজরা বকতা  বকনলাম। সশষ্ েমানা সম্পজকত  যত বকতা  সচাজখ পজড়, বকজন 

সিবল। এর মজধয একবদন আজরক খালার  াসায় যাই। সসখাজন অসিংখ তািসীর ও 
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হাবদজসর বকতা  আজছ। এতবদন এগুজলা সদখতাম, বকন্তু সকাজনা গুরুত্ব বছজলানা। আর 

এখন আমার কাজছ পৃবে ীর স জচজয় দাবম বেবনস এগুজলা। খালার কাজছ স গুজলা 

বকতা  চাইলাম। প্রেজম বদজত না চাইজলও, পজড় বতবন রাবে হজয় যান। স বশরভাগ 

বকতা  বদজয় সদন।   

আবম সতা মহা খুবশ। অজনক স বশ খুবশ।  

যা বদজলন, স গুজলা বনজের  াসায় বনজয় এলাম। বকতাজ র সিংখযা স বশ হওয়ায় একটা 

 ুক সসলি বকজন সিললাম। বকতাজ র সনশা সপজয়  জসজছ আমাজক। আজগ কাপড় 

সচাপড় ও  যাজন্ডর বপছজন যা খরচ করতাম তা এখন বকতাজ র বপছজন কবর। সযখাজন 

যত বকতা  পাই বকজন সিবল। বকন্তু হা, বকতা  বকনার সক্ষজত্র আবম দুজটা বেবনসজক 

প্রাধানয বদজয়বছ। 

১) হক্কানী আজলমজদর বকতাজ  সরিার করা বকতা । 

২) বকতা  বকনার সময় আিাহর কাজছ সাহাযয সচজয় সনই।  

অেতাৎ আিাহজক  বল: "সহ আিাহ, এই বকতা  গুজলা যবদ আমার েনয উত্তম হয়, 

তাহজল এগুজলা আমাজক বকনার সতৌবিক দান করুন। আর যবদ ক্ষবতকর হয় তাহজল 

এস  সেজক আমাজক সহিােত করুন"। 

শুধু সয বকনার সমজয়ই সদাআ করতাম তাই নয়। সকাজনা বকতা  পড়ার সময়ও একই 

সদাআ করতাম।  লতাম: "সহ আিাহ, এই বকতা  গুজলা অধযয়ণ করা যবদ আমার 

েনয উত্তম হয়, তাহজল এগুজলা আমাজক পড়ার ও  ুোর সতৌবিক দান করুন। আর 

যবদ ক্ষবতকর হয় তাহজল এস  সেজক আমাজক সহিােত করুন"।  

আিাহ আমার সদাআ গুজলা ক ুল করজতন। কারণ  হু ার এমন হজয়জছ, বকছু বকতা  

পড়তাম বকন্তু ভুজল সযতাম। এক পৃষ্ঠা পজড়, পজরর পৃষ্টায় সগজলই আজগর পৃষ্ঠা ভুজল 
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যাই। এজক্ষজত্র  ুজে বনতাম, আিাহ আমাজক এই বকতা  সেজক সহিােত করজছন। 

পজর ওটা সরজখ বদতাম।  

এভাজ ই আলহামদুবলিাহ হক ও  াবতজলর পােতকয করা বশজখ সগলাম। আর সযস  

 যাপাজর খু  স বশ বিধায় পবড় সসস  ব ষ্জয় আজলমজদর কাজছ সশরীজর বগজয় সেজন 

সনই। এজত কজর তাজদর সাজে আমার সুসম্পকত ও গজড় উজে আর আমার কদরও 

 াড়জত োজক। কারণ আবম খু  গভীর ও সুক্ষ ব ষ্য় বনজয় তাজদর প্রশ্ন করতাম। িজল 

তারা বকছুটা আিযতও হজতন। কখজনা কখজনা সসসজ র উত্তর তাৎক্ষবণকভাজ  বদজত 

পারজতন না। পজর বদজ ন  জল আমাজক পজর আসজত  লজতন। আবমও এসত খুবশ 

হতাম। কারণ আ ার তাজদর কাজছ যাওয়ার সুজযাগ সপতাম।  

এভাজ ই চলজছ।  

আবম এখন সমাটামুটি বনজে চলার মজতা মাছালা োবন এ িং হক ও  াবতলজক পােতকয 

করজত পাবর। আর এই বেবনসগুজলা খু  দ্রুতই হজয়জছ। আিাহ আমাজক খু  দ্রুত ক ুল 

কজর বনজেন। খু  অল্প সমজয়র বভতজর আিাহ আমাজক আমার পুজরাজনা লাইি 

স্টাইল সেজক স র কজর তাকওয়ার েগজত প্রজ শ কবরজয়জছন। 

মুত্তাকী হওয়ার েনয আবম সকল প্রকার সজন্দহেনক খা ার তযাগ করলাম। 

সাহা ীওয়ালা বেবন্দবগ গড়ার সচষ্টায় আমার বদন রাত কাজট। তাকওয়ার সখলাি স  

বকছু সেজক বনজেজক দূজর সবরজয় বনলাম। এজত আমার খু  উপকার হজলা। আবম 

ঈমাজনর স্বাদ বনজত পারবছ। বনজেজক আিাহর খু  কাজছর মজন হজে। মজন হজে সযন 

োন্নাজতর বভতজরই আবছ আবম। প্রবতবদন ঘুজমর বভতজর খু  সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন সদবখ। যা 

সদজখ আমার মন খুবশজত সভাজর যায়। 
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প্রচবলত অপসিংসৃ্কবত সেজক পুজরাপুবর সজর সগলাম আলহামদুবলিাহ। এখন আমার 

সারাবদজনর সঙ্গী হজে বকতা । আর  াবহজর স র হজল িীবন ভাইজদর সাজে বকছু সময় 

সদই। ব জশষ্ প্রজয়ােজন আমার  নু্ধ্ মুয়াজের সাজে সদখা সাক্ষাৎ কবর। এভাজ ই 

আমার বদন সকজট যাজে।  

প্রেম প্রেম আমার এই পবর তত জন স াই খুবশ হয়। আমার  া া, মা, আত্মীয়-স্বেন 

স াই। বকন্তু ধীজর ধীজর তারা আমার উপজর ব রক্ত হজত োজক। কারণ আবম কজোর 

ভাজ  তাকওয়া সমইনজটইন কজর চবল। সযমন গায়জর মাহরামজদর সাজে পদত া করা। 

স সময় পায়োমা, পাঞ্জাব  ও টুবপ পড়া। দাবড়ও সরজখ বদবে এক মুবষ্ঠ। সকাজনা 

িযাবমবল সপ্রাগ্রাজমও (অপসিংসৃ্কবতজত ভরপুর) যাই না। আমার এস  আচরণজক তাজদর 

কাজছ সগাড়াবম মজন হজত োজক। বচরজচনা সলকচার বদজত োজক।  

বনজের কাবেন  া চাবচর সাজে আ ার বকজসর পদত া? আর এই  য়জস এজতা  ড় দাবড় 

রাখার বক দরকার? আমাজদর অনুষ্ঠানগুজলাজত অিংশগ্রহণ বক হয়?? স াই এস  করজছ 

সতা। তুবম এজতা  াড়া াবড় সকন করজছা? এজতা সগাড়াবম ভাজলা না। ইসলাম এজতা 

কঠিন না। স্বাভাব ক েী ন যাপন কজরা।  

আজরা কত কো। অেচ এগুজলা সয ইসলাজমর অব জেদয অিংশ, তারা এটা োজনইনা। 

কাটছাট করা মিাজরট ও আধুবনক ইসলামই তাজদর কাজছ ইসলাম। তারা বনজেরা সতা 

ইসলাজমর ধাজর কাজছও সনই। সকউ যবদ ইসলাজম প্রজ শ করজত চায় তারা এই বরবমি 

ইসলামজক পালন করার েনয সোরে রদবস্ত কজর। 

আপনারা (পােক) যারা িীনহীন পবর াজর হোৎ কজর িীজনর সন্ধ্ান সপজয়জছন এ িং 

বনজেজক পবর তত ন কজর বনজয়জছন, তারা প্রজতযজকই এমন পবরবস্থবতর মুজখামুবখ 

হজয়জছন। তাই বনিই আমার ওই অ স্থাজক অনুভ  করজত পারজছন  জল আশা 

করবছ। তজ  আিাহ আমাজক এমন ঈমানী শবক্ত দান কজরজছন সয, তাজদর এস  কো 
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ও আচরজণ আবম সভজে সতা পবরইবন।  রিং আজরা দৃঢ়প্রবতজ্ঞ হই। আজরা কজোর হই। 

আজরা সা ধান হই, আলহামদুবলিাহ।   

 

আবম আমার মজতাই িীন চচত ায়  যস্ত রইলাম। কাজরা কোয় সকাজনা কান বদলাম না। 

এলাকার মুরুব্বীরাও আমার এই পবর তত ন ও দাবড় বনজয় কো  জল। এজতা কম  য়জস 

এজতা  ড় দাবড় রাখা উবচত না। সারাবদন মসবেজদ পজর োকা ঠিকনা। ইতযাবদ ইতযাবদ। 

স াই  ুোয় চাকবর  াকবরও সতা করা লাগজ । দুবনয়াও সতা লাগজ । এভাজ  

েী নযাপন করজল সতা হজ না।  

মুরুবব্ব হওয়াজত স য়াদব  করজত পাবরনা। মজন মজন  বল: "আবম যখন দুবনয়া বনজয় 

 যস্ত বছলাম, োহান্নাজমর বদজক যাবেলাম, তখন সকউ আমাজক  ুোজত আজসবন সয, 

এটা ভুল পে। আজখরাতও সতা লাগজ । োন্নাতও সতা সপজত হজ । ইসলাজমর উপর 

বিজর এজসা আনাস। সকউ আমাজক  ুোয়বন। এখন, যখন আবম দুবনয়া সছজড় িীজনর 

উপর বিজর এজসবছ। স াই আমার বপছজন সলজগজছন"?  

তজ  আিাহর ব জশষ্ রহমত োকায় এস  পবরবস্থবত আমাজক একটুও ব চবলত করজত 

পাজরবন, আলহামদুবলিাহ।  রিং আিাহ আমার অন্তজর সহকমত সঢজল বদজলন। এস  

পবরবস্থবত সামলাজনার সযাগযতা দান করজলন। সকৌশজল উত্তর সদয়ার মজতা এলম দান 

করজলন।  

এক ার এক মুরুব্বীজক সহকমজতর সাজে একটা উত্তর বদলাম। তার সছজল আমাজদর 

 নু্ধ্ বছল। ঐজয প্রেম বদন আমরা সযই ৪ েন  নু্ধ্ মাজে  জস আড্ডা বদবেলাম, তাজদর 

মজধয একেন। নাম হজে োির। আজরকেন বছল সালাম। আবম আর মুয়াে দুেজনই 

োির আর সালামজক িীজনর পজে আনার খু  সচষ্টা কজরবছ। এর মজধয োির 
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আমাজদর সাজে সময় বদজতা। বকন্তু সালাম এজক াজরই আসজত চাইজতা না। তাই 

আমরা োিরজকই বিরাজনার সচষ্টায় মজনাজযাগ বদলাম। আর এেনযই োিজরর  া া 

আমাজদরজক পছন্দ করজতা না।  

বতবন একবদন আমাজক আর মুয়ােজক  লজলন: "সতামরা এখন সকন দাবড় রাখজতজছা? 

সতামরা সতা চাকবরও পার ানা, ব জয়ও করজত পার ানা। এটা সতা দাবড় রাখার  য়স 

না। আজরা পজর সরজখা"।  

আবম আিংজকলজক  ললাম: "সদখুন আিংজকল, একটা  াচ্চার যখন েন্ম হয় তখন তার 

সচায়াজল দাাঁ ত োজকনা। কারণ তখন তার সসটা প্রজয়ােন সনই। যখন এক  ছর  য়স 

হয় তখন দাাঁ ত উো শুরু কজর। অেতাৎ আিাহ তায়ালা তাজক উপযুক্ত সমজয়ই দাাঁ ত 

বদজয়জছন। একইভাজ  একটা বশশু দাবড় বনজয়ও েন্মায়না। এমনবক ১২/ ১৩  ছর 

পযতন্তও দাবড় গোয়না। ১৫/ ১৬  ছর  য়স সেজক দাবড় উো শুরু কজর। অেতাৎ আিাহ 

তায়ালা একটা সছজলর উপযুক্ত  য়জসই দাবড় বদজয়জছন। যবদ দাবড় রাখার  য়স আজরা 

পজর হজতা, তাহজল সতা দাবড় আজরা পজরই (৪০ / ৫০  ছর  য়জস) উোর কো। দাবড় 

হজে সপৌরুষ্জত্বর প্রতীক। একেন পুরুষ্ দাবড় রাখজ  এ িং তার সপৌরষ্জত্বর প্রদশতন 

করজ  এটাই স্বাভাব ক। এই দাবড়ই সতা নারী ও পুরুজষ্র সচহারার পােতকয কারী। 

আিাহ মান  শরীজর যখন সযটা প্রজয়ােন ঠিক তখনই সসটা দান কজরন। সুতরািং  ুো 

সগজলা তরুণ  য়জসর শুরু সেজকই দাবড় উো এ িং তা সরজখ সদয়াটাই প্রাকৃবতক 

(আিাহর) বনয়ম। এ িং আিাহর রাসূজলর বনজদত শ। আমরাজতা  রিং অজনক সদবর কজর 

সিজলবছ। আমাজদরজক সতা আজরা আজগ সেজকই দাবড় রাখা উবচত বছল"। 

আমার এই কোয় আিংজকল একদম চুপ হজয় সগজলন। এ িং সসখান সেজক চজল 

সগজলন।  
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পর তীজত আিংজকল আর আমাজদরজক এস   যাপাজর সকাজনা প্রশ্ন কজরবন।  া এস  

ব ষ্জয় বকছু  ুোজত আজসবন। বকন্তু বতবন তার সছজলজক পূণত িীজনর উপজর আসজত 

বদজত চান বন। আমরাও হাল ছাবড়বন। সলজগ আবছ। আলহামদুবলিাহ একসময় োির 

আমাজদর সাজে সময় সদয়া শুরু করজলা। এখন আমরা ৩ েন একসাজে িীজনর কাে 

কবর। পুজরা এলাকায় িীজনর দাওয়াত বদজত োবক। আমাজদর ৩ েজনর সদখা সদবখ 

এলাকার মুরুব্বীরাও দাবড় রাখা শুরু কজরজছ, আলহামদুবলিাহ। অজনক যু ক সছজল 

মসবেদ মুখী হজয়জছ। এজত পুজরা এলাকার সচহারাটাই পাজে সগজলা। সকমন সযন এক 

রহমত ও প্রশাবন্ত কাে করজছ আমাজদর এলাকার উপর।  
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একটি ভুে মসদ্ধাি: 

এভাজ ই চলসছ। অেতাৎ আমরা ৩  নু্ধ্ ও অনযানয িীবন ভাইজয়রা বমজল পুজরা এলাকায় 

িীজনর কাে চালাবে।  

এর মজধয একবদন আ ার আমার ওই ভাবসতটি সিন্ড সিান বদজয় োনাজলা সামজন নাবক 

ইয়ার িাইনাজলর ভাই া পরীক্ষা আজছ। আ ার পরীক্ষার প্রস্তুবত বনবে। োনজত 

পারলাম, এই পরীক্ষা নাবক মযািামরা বনজ । এটা শুজন সতা আবম সপজরশান হজয় 

সগলাম।    

অজনক ভা ার পর বসোন্ত বনলাম পরীক্ষাটা বদজ ানা। কারণ গায়জর মাহরামজদর সামজন 

 জস কো  লা আমার পজক্ষ সম্ভ  না। তাই ভাবসতটিজত সগলাম না, পরীক্ষাও বদলাম না। 

 নু্ধ্রা সিান কজর বেজ্ঞাসা করজছ, পরীক্ষা সকন বদলাম না। অনয কো  জল কাটিজয় 

বদলাম। আর তাছাড়া এই দুবনয়া ী পড়াশুনাটাও ভাজলা লাগবছজলানা। স  বকছুজতই 

ইসলাম ব জরাধী ঘন্ধ্ ব দযমান। পড়াশুনা সছজড় অনয বকছু করজত মন চাবেজলা। বকন্তু 

এখনই সতা সসটা সম্ভ  নয়। তাই সোর কজরই চাবলজয় যাবে।  

বকছুবদন পজর োনজত পারলাম এই ভাই াটা কম্পলসাবর বছল। এটা ছাড়া ইয়ার সচঞ্জ 

হজ  না। আজগর ইয়াজরই োকজত হজ । এ ার সতা আবম মহা দুবিন্তায় পজর সগলাম। 

আজরা সপজরশান হজয় সগলাম। আবু্বও ব ষ্য়টা োনার পর খু  রাগ হজলন। আর আবু্ব 

সতা এমবনজতই আমার এস জক সগাড়াবম মজন কজরন। তার উপর আবম এই কাে কজর 

সিজলবছ। স  বমবলজয় আবম খু  মুবস জত পজর সগলাম। তাই ব ষ্য়টার একটা সমাধান 

পাওয়ার েনয আমার বপ্রয় একেন মুিবত সাজহজ র কাজছ বগজয় পুজরা ঘটনা খুজল 

 ললাম। বতবনও আমাজক খু   কা বদজলন। আমার এই কােটা ভুল হজয়জছ  জল 

পর তীজত এমন কাে না করার েনয সা ধান কজর বদজলন।  
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এ িং এটাও  লজলন, "তুবম সয এই পরীক্ষাটা বদ া না, এ  যাপাজর সকাজনা আজলজমর 

সাজে পরামশত কজর বনজছা"? আবম না  লাজত বতবন আ াজরা আমাজক  কা বদজলন। 

আর সাজে এটাও  জল বদজলন, সকাজনা আজলজমর সাজে পরামশত না কজর সযন, বকছু না 

কবর। তার পর আবম উনাজক বেজ্ঞাসা করলাম, "আবম বক তাহজল এই পরীক্ষাটা 

বদজ া"?  লজলন: "অ শযই বদ া"। এ িং বকভাজ  এই পরীক্ষার  য স্থা করজ া, সসই 

 যাপাজরও উনার সাজে পরামশত কজর বনলাম। পজর সসই অনুযায়ী অজনক োজমলা 

সপবরজয় আমাজক পরীক্ষাটার েনয পুনঃ আজ দন করজত হজয়জছ। অ জশজষ্ আবম 

পরীক্ষাটা বদজত সপজরবছ। তজ  অজনক স বশ সপজরশাবনর সমু্মখীন হজত হজয়জছ। 

সসবদনই আবম খু  ভাজলা কজর  ুেলাম সয, গুরুত্বপূণত ব ষ্য়গুজলাজত আজ গী না হজয় 

 রিং আজলমজদর সাজে পরামশত কজরই বসোন্ত বনজত হজ ।   

উনাজদর সাজে পরামশত করার কারজণ, আমার পড়াশুনা  ন্ধ্ কজর সদয়ার প্র ণতাটাও 

চজল সগজছ। অেতাৎ পড়াশুনা সশষ্ করার বসোন্ত বনলাম। তাই এখন বকছুটা যত্নশীল 

হজয়বছ। যবদও দুবনয়া ী পড়াশুনা একদমই ভাজলা লাগজতানা। ত ুও সোর কজর 

পড়তাম। আিাহর উপর ভরসা কজর পরীক্ষাগুজলা বদতাম। এমনও হজয়জছ সয, 

বসজল াস  া  ইজয়র  াবহজর সমূ্পণত বভন্ন, বকন্তু একদম  াস্ত  কো গুজলাও পরীক্ষার 

খাতায় বলজখ বদজয়বছ। এভাজ ই অনাসত লাইিটা (গ্রােুজয়শন) সশষ্ কবর, 

আলহামদুবলিাহ। আিাহর ইোয় সরোেও ভাজলা হজয়জছ।    

গ্রােুজয়শন সশষ্ করার পর বকছুটা আনন্দ লাগজছ। বকন্তু অন্তজরর বভতর সেজক প্রশাবন্ত 

পাইনা। এই পড়াশুনা গুজলাজত এজক াজরই মন  জসনা। তৃবপ্ত পাইনা। মজন হয় সয, এর 

মজধয সকাজনা রহমত সনই,  রকত সনই। বকন্তু তারপজরও পড়জত হয়। কারণ আবম সতা 

মাদ্রাসায় পবড়বন। তাই হুট্ কজর পড়াশুনার ট্র্যাক সচঞ্জ করাটা আত্মঘাতী বসোন্ত হজ । 

আর ওলামা হেরত গণও আমাজক এটাই  জলজছন এ িং বনজের পড়াশুনার উপর 
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এজস্তকামাত োকজত  জলজছ। যখন আবম তাজদরজক  জলবছলাম, আবম মাদ্রাসায় ভবতত  

হজত চাই। তখন তারা আমাজক আমার সা জেক্ট বনজয়ই ভাজলা কজর পড়াশুনা করজত 

 জলজছন। 

 

আসজল তারা আমার মজতা এরকম অজনক সছজলজকই সদজখজছন, যারা হোৎ কজর 

িীনদার হজয় অবত আজ জগর কারজণ আজলমজদর সাজে পরামশত না কজর বনজে বনজে 

বসোন্ত (ভুল) বনজয় বনজের েী নজক  র াদ কজরজছ।  

আিাহ আমাজক সহিােত কজরজছন। আবমও সতা ওই পজেই হাাঁ টা শুরু কজরবছলাম। 

এরপর িজতায়া ও মাসালা বনজয় পড়াশুনা শুরু করলাম। িজল আমার অজনক ভুল 

ভ্রাবন্ত দূর হজয় সগজলা, আলহামদুবলিাহ। 
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একটি হারাি সম্পড়কত র আহব্বাে এেং তা প্রতযাখযাে: 

বকছু সমজয়র েনয আ ার আপনাজদরজক অতীজত বনজয় যাবে। চলুন তাহজল আনাজসর 

তরুণ  য়জস। 

একটি সুপবরবচত সু্কল সেজক এসএসবস পরীক্ষা সদয়ার পর, আজরকটি েনবপ্রয় কজলজে 

ইন্টাজর ভবতত  হজয়জছ আনাস। অতযন্ত স্টাইল কজর চজল আনাস। কজলজের স াই 

তাজক িজলা কজর। আনাজসর আমু্ম, আনাসজক অজনক টাকা বদজতা। তাই সপাশাক 

আশাজকর বপছজন খু  খরচ করজত পারজতা আনাস। সদখজত সুদশতন ও খু  স বশ 

িযাশজন ল েী ন যাপজনর েনয কজলজের সমজয়রাও আনাসজক খু  পছন্দ করজতা। 

অজনক সমজয়ই আনাজসর সাজে  নু্ধ্ত্ব করার সচষ্টা করজতা। সকউ সকউ আজরা একটু 

আগাজনার সচষ্টা করজতা। বকন্তু আনাস এস   যাপাজর গুরুত্ব বদজতানা।  

ও বনজের সম্পকত গুজলা  নু্ধ্ত্ব পযতন্তই সীমা ে রাখজতা। এর স বশ বনজেও আগাজতা 

না, অনয কাউজকও সুজযাগ বদজতা না। কজলে েী জন আনাস দারুন এক েী ন পার 

করজছ। এর মজধযই আনাজসর  া াজক চাকবরর খাবতজর সপবর াজর অনয এক এলাকায় 

স্থানান্তর হজত হয়। প্রধান শহজরর খু  কাজছর এই এলাকাটি খু  একটা উন্নত নয়। 

নাগবরক সকল সুজযাগ সুব ধা োকজলও অজনকটা মিস্সজলর মজতাই। গ্রাম গ্রাম 

একটা ভা  আজছ। আনাজসর  া া আজগই একটি  াসায় ভাড়া বনজয় সরজখবছজলা ।  

তাই ওরা সপবর াজর বগজয় ওই  াসায় উজেজছ। এলাকাটি আনাজসর একদমই পছন্দ 

হয়বন। সযজহতু আনাস আধুবনক েী ন যাপজন অভযস্ত, সসজহতু এই এলাকাটা ওর 

পছন্দ না হওয়াটাই স্বাভাব ক। আর তাছাড়া ওরা সযই এলাকায় বছল, সসটাও আধুবনক 

এলাকা বছল। আর  নু্ধ্  ান্ধ্জ র সতা অভা ই বছজলানা। তাই আনাস এই এলাকায় 

বনজেজক মাবনজয় বনজত পারজলানা। প্রবতবদন সস ঘুম সেজক উজেই তার আজগর 

এলাকায় চজল যায়। সারাবদন আড্ডা বদজয়, রাজত বিজর।  
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একবদন আনাস  াসাজতই বছল। হোৎ  াসার স ল  াোয় দরো খুজল সদজখ একটা 

সমজয় দাাঁ বড়জয় আজছ, হাজত একটা সকারান শরীি বনজয়। 

 সমজয়টি  লজলা: " ভাইয়া আপনারা সযবদন আমাজদর  াসায় (ওই সমজয়টা 

 াবড়ওয়ালার সমজয় বছল) আসবছজলন, সসবদন একটা ভাইয়া (আনাজসর একটা 

কাবেন) এই সকারানটা আমাজদর কাজছ সরজখবছজলা। আপনাজদর ঘজর সতা রাখার 

সকাজনা োয়গা বছল না তাই"।  

আনাস "ও আো"  জল সকারানটা সরজখ বদজলা। 

এই  াবড়জত দুইটা ইউবনট বছল। এক ইউবনজট  াবড়ওয়ালারা োজক। আজরক ইউবনজট 

অনাসরা। আ ার এজদর উভজয়রই গ্রাজমর  াবড় একই ব ভাজগ। িজল এই দুই 

পবর াজরর বভতজর সুসম্পকত  গজড় উজেজছ। ধীজর ধীজর আনাজসর সাজেও ওই পবর াজরর 

 নু্ধ্ত্বপূণত সম্পকত  ততরী হয়। পর তীজত এলাকার সাজেও এিোস্ট হজয় যায়। এজক্ষজত্র 

ওই সমজয়টা আনাসজক খু  সহজযাবগতা কজর। সমজয়টা আনাজসর সচজয়  য়জস সছাট 

হজলও যজেষ্ট  ুবেমতী আর দুষ্ট। ওর নাম তুবল।  

মাজে মাজে তুবল, আনাজসর সাজেও দুষ্টাবম কজর। আনাজসর সকাজনা স ান না োকায়, 

আনাস ওজক স াজনর মজতাই সেহ কজর। এ িং ওর দুষ্টবমগুজলাজক এনেয় কজর। 

আনাস তুবলজক তুই কজর  জল। ওজদর সম্পকত টা এখন একদম ভাই স াজনর মজতা।  

আনাস সযবদন ঘজর োজক, সসবদন স বশরভাগ সময় তুবলর সাজে গল্প আর দুষ্টাবম 

কজরই কাজট। এভাজ  কজর ওজদর দুেজনর খু  ভাজলা  নু্ধ্ত্বও গজড় উজে। আনাস 

মাজে মাজে তুবলর পড়াশুনাজতও সহজযাবগতা করজতা। সস বহজসজ  তুবল, আনাজসর 

ছাত্রীও  জট। এখন তাজদর মজধয ৩ টি সম্পকত  ব দযমান। ভাই-স ান, ভাজলা  নু্ধ্ এ িং 

বশক্ষক-ছাত্রী। বকন্তু সমজয়র পবরিমায়, তুবলর বভতজর একধরজণর মানবসক দু তলতা 
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আসজত োজক। সস আজরা স বশ বকছু চাবেজলা। অেতাৎ আনাসজক আজরা আপন কজর 

সপজত চাবেজলা। আ ার তুবলর আমু্মও আনাসজক খু  পছন্দ করজতা। তুবল এটা  ুেজত 

সপজর আনাজসর প্রবত আজরা স বশ দু তল হজয় পজর। হৃদয় সেজক ভাজলাজ জস সিজল। 

সস ব বভন্ন ভাজ  আনাসজক এটা  ুোজনার সচষ্টা কজর।  

আনাস প্রেজম ব ষ্য়টা  ুেজত পাজরবন। পর তীজত  ুেজলও না  ুোর ভান কজর 

োকজতা। কারণ আনাস এ ধরজণর বকছু চাবেজলানা। তুবল ইশারা ইবঙ্গজত  হু ার 

ব ষ্য়টা, আনাসজক  ুোজনার সচষ্টা কজর। বকন্তু, আনাস ইো কজরই না  ুোর ভান কজর 

ব ষ্য়টা এবড়জয় যায়। কারণ আনাস োজন, এটা বকজশারী তুবলর আজ গী কল্পনা। এই 

আজ গ স বশবদন োকজ না। তাই আনাস তুবলজক ভাজলা কজর পড়াশুনা করার পরামশত  

সদয়।  

বকন্তু তুবল সমজয়টা এ  যাপাজর  জড়াই একজরাখা। সস আনাসজক রাবে কবরজয়ই ছাড়জ । 

আ ার আনাজসর কাজছ এগুজলা নতুন বকছু নয়। সু্কল েী ন সেজকই আনাস এরকম 

পবরবস্থবতর সমু্মখীন হজয় আসজছ। অেতাৎ এর আজগও অজনক সমজয় আনাজসর সাজে 

সপ্রজমর সম্পকত  গজড় তুলজত সচজয়জছ। বকন্তু আনাজসর এস  ভাজলা লাজগ না। তাই 

স সময়ই এই ব ষ্য়গুজলা উজপক্ষা কজর চজল। এখজনা একই রকম মানবসকতাই লালন 

কজর আনাস।  

বকছুবদন পর তুবল সরাসবরই  জল  সজলা বনজের ভাজলা লাগা ও ভাজলা াসার কো। 

আনাস তুবলজক খু   ুোজলা। এগুজলার িারা সম্পকত  গুজলা নষ্ট হজয় যায়। তুই এখন 

বকজশার  য়জস। তাই স  বকছু রবেন মজন হজে। এই আজ গ সকজট সগজল বনজেই 

লজ্জা পাব । তাই এস   াদ সদ। বকন্তু তুবল সতা নাজছাড়  ান্দী। সকাজনা ভাজ ই সস 

 ুেজত চাইজছনা। িজল  াধয হজয় আনাসজক একটি সকৌশল অ লম্বন করসত হয়। 
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আনাস  জল: "ঠিক আজছ হজ । বকন্তু এখন নয়। এখন আমরা  নু্ধ্ হজয়ই োকজ া। 

আমার ও সতার পড়াশুনা সশষ্ সহাক, তারপর বসোন্ত বনজ া"।   

তুবল আনাজসর এই বসোজন্ত রাবে হয়। এখন স বকছু স্বাভাব ক। আনাস সযজহতু তুবলর 

পড়াশুনায় সাহাযয কজর,  লজত সগজল পুজরা দাবয়ত্বই বনজয় বনজছ, তাই দুইেজনর 

 নু্ধ্ত্ব আজরা গভীর হয়। তুবল বনজের ও আনাজসর পড়াশুনা সশষ্ হ ার অজপক্ষায় বদন 

কাটাজত োজক। তুবল সমজয়টা আনাসজক সবতযই অজনক ভাজলা াজস। আনাস অতটা 

 ুেজত পাজরবন। তুবল স সময় আনাজসর বদজক নের রাখজতা। কখন  াসা সেজক স র 

হয়? কখন বিজর আজস? মাজে মাজে আনাজসর েনয অজপক্ষা কজর। বিজর আসজল গল্প 

করজ । ইতযাবদ ইতযাবদ। এভাজ ই চজল প্রবতবদন।  

এর মজধযই একবদন এক িীবন ভাইজয়র দাওয়াত ও সমহনজতর িারা আিাহ তায়ালা 

আনাসজক মসবেদমুখী কজর সদন। এরপর আনাজসর েী জনর সমাড় বকভাজ  সমূ্পণত 

ঘুজর যায় তা সতা আপনারা (পােক) োজননই।  

আনাস সতা এ ার মাছালা োজন সয, গায়জর মাহরাম সমজয়জদর সাজে সপ্রম  া  নু্ধ্ত্ব 

সতা দূজরর কো স াজনর সম্পকত ও রাখার সুজযাগ সনই। তাই আনাস আিাহর ভজয় 

তুবলজক সমূ্পণত রূজপ উজপক্ষা করা শুরু করজলা। তুবল ব ষ্য়টা  ুেজত সপজর আনাজসর 

কাজছ ছুজট আজস। সযজহতু  াসায় এজসজছ, স র কজর সতা সদয়া সম্ভ  নয়। তাই আনাস 

মাো বনচু কজর তুবলজক ইসলাজমর হুকুম আহকাম সম্পজকত  োবনজয় সদয়। এ িং  জল 

সদয়, যবদ আিাহ আমাজদর তকবদজর একসাজে হওয়াজক রাজখন, তাহজল সতা আমরা 

একসাজে হজ াই। আর যবদ না োজক তাহজল সতা বকছু করার সনই। বকন্তু এভাজ  গল্প 

করা  া  নু্ধ্জত্বর সম্পকত  চাবলজয় যাওয়া সম্ভ  নয়। এটা হারাম। মারাত্মক গুনাহ। 

আনাজসর স  কো শুনার পর তুবল সকাজনা কো না  জল, কান্না করজত করজত 

আনাজসর একটা খাতায় বক সযন বলখজছ। আনাস সসটা সদজখজছ। বকন্তু আনাজসর বকছু 
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করার সনই। বলখা সশষ্ কজর তুবল সচাখ মুছজত মুছজত চজল সগজলা। আনাস উজে 

কাগেটা পজর সদখজলা। অকৃবত্তম ভাজলা াসার কো বলখা। সয কাজরা হৃদয়জক নাড়া 

বদজ  এই বলখাগুজলা।    

আনাস এ ার  ুেজত পারজলা, তুবল সমজয়টা অজনক স বশ ভাজলা াজস আনাসজক। 

বনজের েী জনর সচজয়ও স বশ। এর পজরও আনাস তুবলর সাজে সকাজনা সযাগাজযাগ 

কজরবন। তুবল বকছুবদন সিাজন ( াটন সিান) সযাগাজযাজগর সচষ্টা কজর। আনাস ওই 

নাম্বারটা বরজেক্ট বলজস্ট বদজয় সদয়। স তজশজষ্ আনাস একটা কড়া এস এম এস বদজয় 

কজোর ভাজ   কা েকা কজর তুবলজক। এজত তুবল মজন খু  আঘাত পায়। এ িং আর 

কখজনা আনাজসর সাজে সরাসবর সযাগাজযাজগর সচষ্টা কজরবন।   

আনাস তুবলজক দূজর সবরজয় বদজলও, তুবলর েনয সদাআ কজর। আিাহ সযন তুবলজক 

পদত াশীল ও িীনদার  াবনজয় সদন। আনাস প্রবতবদন িেজরর নামাজে যাওয়ার সময় দূর 

সেজক তুবলর  াসার বদজক তাকাজতা (অনাসরা অনয আজরকটি  াসায় চজল 

বগজয়বছজলা)। সদখজতা ওর রুজম আজলা জ্বলজছ। এজত আনাস খুবশ হয়। ভাজ  তুবল 

মজন হয় িেজরর নামাে পড়জত উজেজছ। মজন মজন আনাস তুবলর সমূ্পর্ণ 

পবর তত নজক আশা করবছজলা। হোৎ হয়জতা আনাস তুবলজক সদখজ , সয বকনা কাজলা 

স ারকার সাজে হাত সমাো, পা সমাো ও ৫ পাজটত র বহো  পজড় আজছ।  

মজন মজন আনাজসর এটাই আশা বছল সয, তুবল যবদ একদম আনাজসর মজতাই বনজের 

েী নজক পবর তত ন কজর সনয়, তাহজল তুবলজক বনজের েী জন বনজয় বনজ । সসই 

অজপক্ষাজতই রইজলা আনাস।  বকন্তু সসটা কাউজক োনজত  া  ুেজত সদয়বন। সঠিক 

বদক বনজদত শনা পাওয়ার েনয আনাস বগজয় একেন মুিবত সাজহজ র সাজেও তুবলর 

 যাপারটা বনজয় আজলাচনা করজলা। এই মুিবত সাজহ  তুবলজক সছাটজ লায় আরব  

পবড়জয়জছন। এ িং তুবলর পবর ার সম্পজকত  খু  ভাজলা কজরই োজনন। আমার আর 
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তুবলর  নু্ধ্জত্বর কো  লজতই বতবন  লজলন: " খু  ভাজলা একটা সমজয় তুবল। হাোজর 

একটা এমন সুন্দরী সমজয় পাওয়া যাজ  বকনা সজন্দহ। ব জয় কজর সিজলা"। আনাস তার 

কোয় আেস্থ হজলা। আর তুবলর পবর তত জনর েনয সদাআ ও অজপক্ষা করজত লাগজলা।  

 

বকছুবদন পর আনাস শুজন, তুবলর ব জয় হজয় সগজছ। এজত আনাস খু  অ াক হজয় যায়। 

সযই সমজয় আনাসজক এজতা ভাজলা াসজতা সস এরকম কজর সিলজলা??  

আনাস সতা সভজ বছজলা, তুবল আনাজসর েনয অজপক্ষা করজ  এ িং আনাসজক 

পাওয়ার েনয বনজেজক পবর তত ন করজ । বকন্তু এটা বক হজলা? প্রেজম আনাস ব ষ্য়টা 

ব োসই করজত পাজরবন। পজর োনজলা, হা তুবলর আসজলই ব জয় হজয় সগজছ।  

বকন্তু আনাস ব ষ্য়টাজক সহে ভাজ  বনজয় বনজলা। কারণ সস সতা তকবদর সম্পজকত  

োজন। আনাস  ুজে বনজয়জছ, তুবল তার তকবদজর সনই। আর তাছাড়া আনাস সছাটজ লা 

সেজকই মানবসক ভাজ  খু  শক্ত প্রকৃবতর একটা সছজল। তাই সকাজনা বকছুজত এজতা 

সহজেই ব চবলত হয়না।  া মানবসক ভাজ  সভজে পজড়না, মাশাআিাহ। 

সুতরািং, সস আ ার বনজের িীবন দাওয়াত ও পড়াশুনায় মজনাবনজ শ করজলা। এভাজ  

গ্রােুজয়শন সশষ্ করজলা।    
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লপাস্ট গ্রাজুড়েশে ও মরমজড়কর অড়েষণ: 

সভজ বছলাম, পড়াশুনা সছজড়ই বদজ া।  াবক েী নটা খু  সাধারণ ভাজ ই কাটিজয় 

বদজ া। বকন্তু আিাহর ইো হয়জতা অনযরকম বছল। তাই পাবর াবরক চাজপ মাস্টাজসত 

ভবতত  হজত  াধয হলাম। বকন্তু ক্লাজস এজক াজরই সযজত মন চায়না। ঘজরই পবড়। শুধু 

পরীক্ষার সময় বগজয় পরীক্ষা বদজয় আবস। এবদজক আমাজদর সিন্ড োির, তার  া ার 

চাজপ পজর আজগর িীনহীন েী জন বিজর সগজছ। মুয়ােও পাবর াবরকভাজ  খু  চাজপ 

আজছ। আবম আর মুয়াে অজনক পরীক্ষার সমু্মখীন হবে। আমরা একেন 

আজরকেনজক ভরসা বদজয় িীজনর উপর দৃঢ় োকার আপ্রাণ সচষ্টা কজর যাবে। ওবদজক 

আমাজদর দুেজনরই  াসা সেজক ইনকাজমর েনয সপ্রসার সদয়া হজে। মুয়াে একটা 

চাকবর েুটিজয় সিজলজছ। বনজের এলাকা সেজক অজনক দূজর একটা সকাম্পাবনজত। এর 

বকছুবদন পর আবমও বনে এলাকার বভতজর একটা বশক্ষা প্রবতষ্ঠাজন বশক্ষক বহজসজ  

চাকুরী েী ন শুরু কবর। পর তীজত প্রশাসবনক পজদও কাে করার দাবয়ত্ব গ্রহণ কবর। 

প্রবতষ্ঠানটা কজয়কেন আজলজমর। তাই এখাজন অনযানয অজনক আজলজমর খু  আসা 

যাওয়া আজছ। িজল স  আজলমজদর সাজে আমার সুসম্পকত  গজড় উজে। তাজদর মজধয 

অজনজকই আজছন, যারা খু ই সযাগযতা সম্পন্ন আজলম।   

তাজদর সাজে কাে করার সুজযাগ সপজয় আবম খু ই খুবশ। আর এখান সেজক যা ইনকাম 

হয়, তা বদজয় আমার সমাটামুটি ভাজলাই চলজছ, আলহামদুবলিাহ। পজর আবম 

মুয়ােজকও এই প্রবতষ্ঠাজন বনজয় আবস। এ ার আমরা দুেন বমজল িীজনর কােও কবর 

আ ার প্রাবতষ্ঠাবনক কােও কবর। ভাজলাই চলজছ আমাজদর। মুয়াে আমার সচজয়  য়জস 

একটু  ড় বছল। তাই তার ব জয় করার আগ্রহটা আজগই ততরী হজয়জছ। ওর ব জয়র েনয 

আবমও ব বভন্ন োয়গায় সচষ্টা করবছ। আমার বকছু আত্মীয় স্বেজনর সাজেও কো 

 জলবছ।    
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দ্বীড়ের অড়ধতক পূরণ: 

মুয়াজের েনয আহবলয়া খুাঁেজত আমার এক আত্মীজয়র সাজে ব ষ্য়টা বনজয় আজলাচনা 

কবর। কারণ তার সাজে অজনক িীনদার মানুষ্জদর পবরচয় আজছ। িজল বতবন হয়জতা 

একটা  য স্থা কজর বদজত পারজ ন  জল আশা বছল। উনার বনজের একটা ব  াহ 

উপযুক্ত সমজয় বছল। বকন্তু এই সমজয়টার তকবদর বছল  জড়াই আে । খু  অল্প  য়জসই 

 ড়  ড় দুটি দুঘতটনা ঘজট যায় সমজয়টার েী জন। তাই আমার ওই আত্মীয়া (মাহরাম) 

এই সমজয়জক বনজয় খু  বচবন্তত বছল। আিাহর পক্ষ সেজক এমন পরীক্ষা বদজত হজ , 

বতবন তা ভা জতই পাজরন বন। সযবদন আবম মুয়াজের  যাপাজর কো  লজত বগজয়বছ, 

সসবদন বতবন "বনসার"  যাপাজর আমাজক অজনক বকছু  লজলন। উনার সমজয়র নাম বছল 

"বনসা"। বনসাজক আবম আজগ সেজকই বচনতাম। খু  ভাজলা ও ভদ্র একটা সমজয়। বকন্তু 

আবম িীনদার হওয়ার পর আর ওজক সদবখবন। তাই এখজনর অ স্থাও োবন না। আবম 

 ুেজত পারলাম, উবন বনসার ব জয়র প্রসঙ্গটা আনজত চাজেন। এ িং উবনও আমার এই 

পবর তত জন খু  খুবশ হজয়জছন। সতা স  বমবলজয় উনার মূল আকাঙ্ক্ষাটা আবম  ুেজত 

সপজরবছ।   

বকন্তু আবম ওই মুহূজতত  ব জয়র েনয প্রস্তুত বছলাম না। কারণ এজক সতা আমার সু্টজিন্ট 

লাইি সশষ্ হয়বন। তার উপর ভাজলা সকাজনা ইনকামও সনই। আ ার  াসা সেজকও 

একদমই সমজন বনজ  না। তাই আবম আগ্রহ সদখলাম না। ওখান সেজক চজল আসলাম। 

 াসায় আসার পর ব ষ্য়টা বনজয় গভীর ভাজ  ভা া শুরু করলাম। আ ার আিাহর 

রাসূজলর ব  াবহত েী জনর সসৌন্দযততার কোও মজন পড়জলা। তাই আমার 

মানবসকতাজতও পবর তত ন আসজলা।   
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মজন মজন বসোন্ত বনলাম, বনসাজকই ব জয় করজ া, আিাহর েনয।  

কারণ ওজক ব জয় করজল অজনকগুজলা সুন্নত আদায় হজ । আর আবম সনকীও পাজ া। 

তাই আবম আমার বনজের স্বাজেতর বদজক না তাবকজয় অনযজদর স্বাজেতর কো ও িীজনর 

কো বচন্তা কজর, এ  যাপাজর আগ্রহী হলাম। এখাজন আবম কজয়কটি ব ষ্য়জক সামজন 

সরজখবছ।  

১) ধূঘতটনা ক বলত একটি সমজয়জক উোর করার সুন্নাহ আদায় হজ ।  

২) মানবসকভাজ  ব পযতস্ত আমার আত্মীয়াজক ব পদ মুক্ত করার সুন্নাহ আদায় হজ ।  

৩) কম খরজচ, সাহা ীওয়ালা ব জয়র সুন্নাহ আদায় হজ । এজত আমার ও উনার পবর ার 

অেত  যাজয়র স াো সেজক স াঁজচ যাজ । কারণ দুই পবর ারই ঋণগ্রস্থ অ স্থায় আজছ।  

৪) আমার আমু্ম সযজহতু মানবসক ভাজ  অসুস্থ বছল। এ িং সমূ্পণত একা োকার কারজণ 

সসটা বদন বদন আজরা  ৃবে পাবেজলা। তাই "বনসা" আমাজদর ঘজর আসজল আমু্মর 

একাবকত্ব দূর হজ  এ িং সুস্থ হজয় যাজ , ইনশাআিাহ।  

৫) আমরা দুেন বমজল এলাকায় িীজনর কাে করজ া। কারণ এলাকায় পুরুষ্জদর 

বভতজর িীজনর দাওয়াত সপৌাঁছাজলও মবহলাজদর কাজছ ঠিক মজতা সপৌাঁছাবেল না। 

 

সমাটকো আবম আমার বনজের স্বাজেতর বদজক না তাবকজয়, আমার আবু্ব, আমু্ম, ওই 

আত্মীয়া এ িং বনসার স্বাজেতর বদজক, আর িীজনর সমহনজতর বদজক তাবকজয়বছ।  

আর ব বনময় আশা কজরবছ একমাত্র আিাহর কাজছ। কারণ বনসার েী জন সয দুঘতটনা 

গুজলা ঘজটজছ, এজত একটা যু ক সছজলর  ড় ধরজণর একটা প্রাবপ্তর অনুপবস্থবত 
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ব দযমান। সযটা স  যু জকরই স্বপ্ন োজক। বকন্তু ত ুও আিাহর রাসূজলর সুন্নাহ আদাজয়র 

েনয, আবম আমার স  স্বপ্নজক কুর ানী কজর বদজয়বছ।  

আর তাছাড়া বনসা তার পবর াজরর একেন সদজসযর িারা প্রায়ই সময় শারীবরক ও 

মানবসক বনযতাতজনর বশকার হজতা। এই ব ষ্য়টাও আমার অন্তজর বনসার প্রবত সহানুভূবত 

সৃবষ্ট কজর।  

তাই স  বকছু আবু্ব আমু্মর কাজছ খুজল  ললাম আর বনসাজক ব জয়র কোও তাজদরজক 

 ুেলাম। আমু্ম রাবে হজলও আবু্ব এজক াজরই রাবে হবেজলানা। পজর আমু্ম আমাজক 

অভয় সদয় এ িং আবু্বজক সামলাজ   জল কো সদয়। িজল আবম এক েুমা াজর বগজয় 

বনসাজক সদখার আগ্রহ প্রকাশ কবর। খু  সাধারণ ভাজ  বনসা আমার সামজন এজসজছ। 

সছাট্ট অ স্থায় সদজখবছলাম। এখন অজনক  ড় হজয় সগজছ। সযমন লম্বা সতমন সুন্দরী, 

মাশাআিাহ।     

সাজে যখন শুজনবছ, বনসা ৫০বদজনর একটি মুয়ািীমা সট্র্বনিং কজরজছ, তখন সতা আবম 

মহা খুবশ। তাই বনসাজক স  খুজল  ললাম। অেতাৎ আবম সয ওজক বনজয় িীজনর কাে 

করজত চাই এ িং আমু্মর একাবকত্ব দূর করাজত চাই। আর বনজেজদরজক পুজরাপুবর িীজনর 

েনয কুর ানী করজত চাই। স  ইোর কো ওজক  ললাম। ও এগুজলা পারজ  বকনা 

বেজ্ঞাসা করজল, বনসা পারজ া ইনশাআিাহ  জল আমাজক আোস বদজলা। আবম আজরা 

খুবশ হলাম।  

স  কো সশষ্ কজর, বনসাজক একটা বকতা  হাবদয়া বদজয় আবম আমার  াসায় চজল 

আসলাম।  

 াসায় এজস আমু্মজক স   লার পর আমু্ম বনসাজক ব জয়র অনুমবত বদজলা। সিাজন কো 

পাকাপাবক কজর আবম পজরর েুমা াজর একটা চকজলট কালাজরর মাদানী পজড় 
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বনসাজদর  াসায় চজল আসলাম। এশার নামাজের পর ওই মসবেজদর ইমাম সাজহজ র 

হুেরা খানায় ব জয়র আজয়ােন করা হজয়জছ। সমাহজর িাজতমীজত দুেন মুিবত সাজহ  

এ িং আজরা কজয়কেন সাক্ষীর উপবস্থবতজত খু  সাদামাটা ভাজ ই ব জয় হজয় সগজলা 

আলহামদুবলিাহ। বভতজরর রুজম বগজয় বনসার কপাজল হাত সরজখ একটা সদাআ 

পড়লাম। বনসা একটা নীল শাবড় পজড় আজছ। খু ই সুন্দর লাগজছ বনসাজক। এরপর 

আমরা  াসায় (বনসাজদর) চজল আসলাম। ঘজর এজস দুেজন শুকবরয়ার নামাে আদায় 

করলাম। পজরর বদন সকাজল বনজের  াসায় বিজর আসলাম।   

এবদজক আমু্ম, আবু্বজক মযাজনে কজর সিজলজছ। তাই পসরর সপ্তাজহ বনসাজক  াসায় 

বনজয় আসলাম। বনসা খু  ভাজলা একটা সমজয়। ওজক এজতা সাধারণ ভাজ  আনা 

হজয়জছ, অেচ এজত ওর একটুও আপবত্ত বছজলানা। এ ার আবম ওজক বনজয় পুজরাদজম 

িীজনর কাে শুরু করার প্রস্তুবত বনজয়বছ। সমাটামুটি শুরু কজরও বদজয়বছ। ঘজর তাবলম 

কবর।  াবহজরও দাওয়াজতর কাে কবর। িীজনর কাজেই স বশ সময়  যায় কবর।  
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কাড়ো জাদুর প্রভাে ও মজড়ের আছর: 

মাজে মাজে আমরা দুেন িীজনর দাওয়াত বনজয় সিজরও স র হই। 

বকন্তু আবু্ব আমু্মর কাজছ এগুজলা  াড়া াবড় মজন হয়। তাজদর সাজে মজনামাবলনয শুরু 

হয়। আবম  বল একরকম। আর আবু্ব  জল আজরকরকম। িজল বকছুটা মতব জরাধ সৃবষ্ট 

হয়। ধীজর ধীজর  ুেজত পারবছ, আবম সয উজিশয বনজয় অগ্রসর হজত চাই, তা স াধহয় 

সিল হজ না। বদন বদন ঘজরর বভতজর মজনামাবলনয স জড়ই চলবছল। িজল বনসার 

সাজেও আমার সম্পজকত র উন্নবতজত  াধা পড়জলা। আমরা এজক অপরজক বচনার ও 

 ুোর সুজযাগই সপলামনা। সকমন সযন স বকছু এজলাজমজলা হজয় সগজলা। এমনটা 

হওয়ার কোই বছজলানা। বকছুই  ুেজত পারবছনা।   

আমু্মর সাজেও বনসার সম্পকত টা সঘালাজট হজয় যাজে। ব ষ্য়টা বনজয় গভীরভাজ  বচন্তা 

করার পর একটা সজন্দহ আমার মাোয় দানা  াাঁ ধজলা। আমাজদর পাজশর এক সলাক 

কাজলা োদুকর। এ িং সস এলাকার স ারই কমজ বশ ক্ষবত কজর। আমরা এর আজগও 

তার িারা ক্ষবতর সমু্মখীন হজয়বছ। আমার মজন হজে সসই বকছু কজরজছ। কারণ একবদন 

বনসাজক বনজয় স র হওয়ার সময় সস আমাজদর ব জয়র কো ও সদজশর  াবড় সকাোয় 

সেজন বনজয়বছল। তাই মজন হজে সসই বকছু কজরজছ। নয়জতা হোৎ কজর স বকছু এমন 

এজলাজমজলা হজয় সগজলা সকন? আমাজদর সুন্দর সিংসাজর অশাবন্তর কাজলা ছায়া সনজম 

আসজলা সকন? বকছুবদন পর আমার ধারণাই সবতয হজলা। আমরা একটা কুিুরী তাব ে 

সপলাম। িজল স াই  ুেজত পারলাম, সলাকটা আমাজদর পবর াজরর উপর োদু 

কজরজছ। একেন মুিবত সাজহ জক তাব েটা সদখাজনার পর, বতবন স্বীকৃবত বদজলন সয, 

আমাজদর পবর াজরর উপর োদু করা হজয়জছ।  

আমরা তাব েটা নজষ্টর  য স্থা করলাম। এরপর বকছুবদন আমরা ভাজলাই বছলাম। 

তারপর আ ার একইরকম। কাজরা সাজেই কাজরা এিোস্ট হজেনা। না আমু্মর সাজে 
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বনসার। না আমার সাজে বনসার। না আমার সাজে আবু্ব আমু্মর। সদাটানার মজধয পজর 

সগলাম আবম আর বনসা। আ ার বনসার সাজেও আমার বকছুটা মজনামাবলনয হওয়ার 

আজরকটা কারণ হজে, আবম ওজক সযমন িীনদার সভজ বছলাম, ও আসজল সসরকম 

নয়। অেতাৎ, ও িীনদার সতা অ শযই বকন্তু আমার আশানরুপ নয়।  ও আমার মজতা 

হওয়ার সচষ্টা করজছ, বকন্তু আবু্ব আমু্মর েনয পারবছজলানা। নতুন স ৌ,  য়সও সতা 

স বশ নয়। সযমন সাজপাটত  পাওয়া উবচত তাও পাজেনা।   

 

আবমও ওজক পবরপূণত রূজপ সাহাযয করজত পারবছনা। সযই আশা বনজয় বনসাজক ব জয় 

কজর এজনবছ, সস আশা গুজলা পূরণ হজ   জল মজন হজেনা। কমজ বশ প্রবতবদনই 

আমাজদর ঘজর এস  বনজয় েগড়া োটি চজল। ১/২ বদন ভাজলা োকজলও  াবক ৫/৬ বদন 

আমাজদর গন্ডজগাজলর মজধযই কাজট। এ ার আমার মজন হজে, সম্ভ ত ওই সলাকটা 

(কাজলা োদুকর) স ৌ শাশুবড়র মজধয গন্ডজগাল লাবগজয় রাখার োদু কজর সরজখজছ। 

যবদও এটার সকাজনা প্রমান আমরা পাইবন, ত ুও এমনটাই আমার সজন্দহ হবেজলা। 

নাহজল আমাজদর এজতা সুন্দর ও সছাট্ট একটি পবর াজর সকন হোৎ কজরই এমন 

অশাবন্ত সনজম আসজ ?? স  বমবলজয় অ স্থা এতটাই ভয়া হ হজলা সয, আমার সাজে 

বনসার বিজভাসত হজয় যায় যায় অ স্থা। 

তাই সম্পকত টা  াাঁ চাজনার েনয নতুন সমহমাজনর (উম্মত) কো বচন্তা করলাম। আিাহর 

কাজছ সদাআ করলাম। আিাহ ক ুল করজলন। আমার আহবলয়া হাজমলা হজলা। বকন্তু 

দুঃজখর ব ষ্য় এই অ স্থায়ও  ওর যতটুকু সাহাযয, সস া এ িং যত্ন পাওয়ার কো তাও 

সপজলানা। আবম যোসাে ওজক সাজপাটত  সদয়ার সচষ্টা করবছ। বকন্তু সসটা পযতাপ্ত বছল না। 

আমু্মর সাজে বদনজক বদন বনসার সম্পজকত র অ নবতই হজে।  
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কখজনা কখজনা আমু্মর একটা ভয়া হ রূপ আমরা সদখজত পাই। সযটা সকাজনা 

স্বাভাব ক  া সাধারণ মানুজষ্র হয়না। এজত আমার মজন হজলা, আমু্মর উপর বেজনর 

আছর আজছ। আমার এই মজন হওয়াটা  াস্ত  প্রমাবণত হজলা সসবদন, সযবদন আমরা 

আমু্মর কজের পবর তত ন শুজনবছলাম আর আমরা স াই বমজলও আমু্মজক সেবকজয় 

রাখজত পারবছলাম না। আমরা বনবিত হজয় সগলাম সয আমু্মর সাজে েীন আজছ। আর 

এই বেনটাই হয়জতা আমু্ম আর বনসার মজধয গন্ডজগাল লাবগজয় সরজখজছ। 

বকন্তু এখন কো হজলা, এই বেনটা বক ওই োদুকর সলাকটা চালান বদজয়জছ? নাবক 

পুজরাজনা সকাজনা েীন? কারণ আমার মজন আজছ, আবম যখন সছাট বছলাম তখনও 

আমু্মর বভতজর অদু্ভত আচরণ সদখজত সপজয়বছলাম। আর আমু্ম সযজহতু অতযন্ত িসতা 

ও সসৌন্দযততার অবধকারী বছজলন, এ িং গ্রাজম  ড় হজয়জছন। তাই আবম বকছুটা বিধায় 

পজর সগলাম সয, এই বেনটা বক গ্রাম সেজকই আমু্মর উপর ভর কজর আজছ? নাবক 

আমাজদর পাজশর সলাকটার পাোজনা েীন? 

তজ  আবম এটুকু বনবিত হজয় সগবছ সয, আমু্মর সাজে েীন আজছ। এখন পুজরাজনা 

সহাক  া োদুকজরর পাোজনা সহাক।  

আবম আ ার ব ষ্য়টাজক অনযরকম ভাজ  সমন্বয় কজর বনবছ। যবদ এটা পুজরাজনা েীন 

হয়, তাহজল ওই োদুকর হয়জতা তার োদুর মাধযজম (বনজের কাবরন েীন  া অনয 

সকাজনা উপাজয়) এই বেনজক প্রভাব ত করজছ। অেতাৎ সস পুজরাজনা বেনজক বদজয়ই 

কাে করাজে। আর এই োদুকজরর োদুর  যাপাজর আবম সমাটামুটি আন্দাে করজত 

পাবর। কারণ আবম বনজেও তার োদুর িারা ভুক্তজভাগী। অজনকবদন আজগ তার সাজে 

আমার কো কাটাকাটি হজয়বছল। এরপজরই আবম খু  অসুস্থ হজয় যাই। আমার মাোয় 

এজতা তীব্র যন্ত্রনা হজতা সয আবম সকাজনা ভাজ ই সহয করজত পারতাম না। খু  খু  কষ্ট 

হজতা। ভয়িংকর কষ্ট। এটা  জল  ুোজনা সম্ভ  নয়। ব ষ্য়টা আবম  ুেজত সপজরবছলাম। 
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তাই আজলমজদর শরণাপন্ন হজয় বচবকৎসা বনজয়বছ, অেতাৎ রুবকয়া কবরজয়বছ। দীঘত এক 

 ছর আবম কষ্ট সপজয়বছ। একসময় আিাহ তায়ালা সুস্থতা দান কজরজছন। তারপর 

কাজলা োদু বনজয় আবম পড়াশুনা শুরু কবর, যাজত এগুজলা সম্পজকত  োনজত পাবর এ িং 

তা সেজক স াঁজচ োকজত পাবর। যার কারজণ এখন আবম োদু ও েীন সম্পজকত  সমাটামুটি 

অজনক বকছুই োবন ও  ুবে।   

িজল আমু্মর  যাপারটাও আবম ধরজত সপজরবছ। তাই এই ব ষ্য়গুজলা আবু্বর সাজে 

আজলাচনা করলাম। আবু্ব েীন ও োদু সম্পজকত  োনজলও আমার কো গুজলা উবড়জয় 

বদজলন। বতবন সতা কবেত আধুবনক মানবসকতার মানুষ্। বতবন এস  ব োস কজরন না। 

তাই আমার কোগুজলা আমজল বনজলন না।  রিং বতবন আমু্মজক সাইবিয়াট্রিজস্টর 

(মানবসক সরাগ ব জশষ্জ্ঞ) কাজছ বনজয় সগজলন। েনবপ্রয় একেন বচবকৎসক আমু্মজক 

সমরােন বচবকৎসা সদয়া শুরু করজলন। প্রেম প্রেম বকছু ভাজলা িল পাওয়া যাবেজলা। 

বকন্তু পজর আ ার একই রকম। আমু্ম ঔষ্ধও সখজত চায়না। িাক্তাজরর কাজছও সযজত 

চায়না। আবু্ব আ ার সোর কজর আমু্মজক িাক্তাজরর কাজছ বনজয় সগজলন। িাক্তার 

আ ার ঔষ্ধ বদজলন। প্রেম বকছুবদন স  ঠিক োকজলও আ ার একই রকম। ঔষ্ধ ঠিক 

মজতা না খাওয়ায় আমু্ম সুস্থও হবেজলানা। আবু্বজতা বকছুই  ুেজত পারবছজলন না। 

বকন্তু আবম সতা স  বকছুই  ুেবছলাম। আবম োবন আমু্মর সাজে োকা বেনটাই আমু্মজক 

ঔষ্ধ সখজত বদজেনা।    

আবম ব ষ্য়টা আ ার আবু্বজক  ুোজনার সচষ্টা করলাম এ িং একেন রাবকর (বযবন 

কুরআন বদজয় বচবকৎসা কজরন) কাজছ বনজত  ললাম। বকন্তু আবু্ব আমার কোজক গুরুত্ব 

বদজলন না। বতবন িাক্তাজরর বপছজনই সলজগ আজছ। অেচ সকাজনাই লাভ পাজে না। 

আবমও চুপ হজয় সগলাম। ঐবদজক আমু্মর সরাগ বদন বদন  াড়জতই োকজলা। অেতাৎ 

বনসার সাজে আমু্মর সম্পজকত র খু  অ নবত ঘটজলা। এর প্রভা  আমার েী জনও পড়জছ। 
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আবম যখন আিাহর রাসূল ও তার ব ব জদর (রা:) ব  াবহত বেজন্দগীর কো গুজলা 

পড়তাম, তখন আবমও আমার ব ব জক বনজয় এমন একটা েী জনর স্বপ্ন সদখতাম। বকন্তু 

 াস্ত তা সমূ্পণত উজে সগজছ। ওই েী ন সতা দূজরর কো সম্পকত  টিকাজনাই দায় হজয় 

সগজছ। আ ার বনসার বকছু স্বভাজ র সাজেও আবম এিোস্ট করজত পারবছলাম না। 

স বমবলজয় সলজে সগা জর অ স্থা। তারপজরও স র করলাম। বনজের স্বােত আর 

স্বপ্নগুজলাজক সতা কুর ানী কজরবছই, সুতরািং আর হারাজনার বকছু সনই। 

অজপক্ষা করবছ উম্মত আসার েনয। যবদ এর পর অ স্থার পবর তত ন হয়। 

এভাজ  টানাজেঁচড়ার মজধয বদজয় প্রায় ৮/৯ মাস সকজট সগজলা।  

হাজমলা বনসা, পযতাপ্ত সস া যত্ন সেজকও  বিত হজলা। এরই মজধয উম্মত আসারও 

সময় হজয় সগজছ। বনসা তার  া ার  াবড়জত আজছ। আবম আিাহর রাস্তায় সিজর আবছ। 

সির সেজক সযবদন বিজরবছ, সসবদন সন্ধ্যায় শুবন বনসা খু ই অসুস্থ। আবম সাজে সাজেই 

রওয়ানা বদলাম। পজেই শুবন আিাহ আমাজদরজক একটা সমজয় সন্তান দান কজরজছন। 

আমাজদর  াসা সেজক বনসাজদর  াসা অজনক দূজর। তাই সপৌাঁছাজত অজনক সদবর হজয় 

সগজছ। এর মজধয ওখান সেজক অজনক গুজলা সিান এজসবছজলা, আবম ধরজত পাবরবন। 

অ জশজষ্  াসায় সপৌছালাম।  

রাত তখন ১২টা।  

বনসার রুজম বগজয় সদবখ দুজটা  াচ্চা। আবম সতা অ াক। তার মাজন যমে  াচ্চা 

হজয়জছ??? এরপর পর োনলাম সসখাজন একটা সমজয়, আজরকটা সছজল!! এটা সতা 

রীবতমজতা অব োসয  যাপার। সু হানআিাহ, সু হানআিাহ। আিাহর বক কুদরত। ঘজরর 

স াই অ াক এ িং খুবশ। আবমও অতযন্ত খুবশ। মা ও  াচ্চারা স াই পূণত সুস্থ আজছ 

আলহামদুবলিাহ। 
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আিাহ তায়ালা আমার েনয স বকছু খু  সহে কজর বদবছজলন। আবম সতা সিজর 

বছলাম। বকছুই োনজত পাবরবন। ঘজরই খু  সহজে একেন দাই মাজয়র িারা প্রাকৃবতক 

পেবতজতই হজয় সগজছ। যবদও  াবহজর একটা এমু্বজলন্স দাাঁ ড়া করাজনা বছল। যবদ 

সকাজনা দুঘতটনা ঘজট তাহজল সযন হাসপাতাজল সনয়া যায়। বকন্তু আলহামদুবলিাহ, 

সসটার প্রজয়ােন পজড়বন।   

বকছুবদন পসর আজরা একটা কুদরজতর কো োনজত পারলাম। আমার সছজল নাবক 

সুন্নজত খৎনা সহই েন্ম গ্রহণ কজরজছ। ব ষ্য়টা কতটা আিযত েনক। এজক সতা যমে 

 াচ্চা ঘজর হজয়জছ। তার উপজর একটা সছজল, একটা সমজয়। আ ার সছজলটা বকনা 

সুন্নজত খৎনা সহ দুবনয়াজত এজসজছ। আিাহু আক ার। আিাহু আক ার। বতবন 

কতগুজলা কুদরত একসাজে আমাজক সদবখজয়জছন।  

 

এই কোগুজলা সযই শুজন, সসই আিযত হজয় যায়। আর মন সেজক  জল সু হানআিাহ।  

  

আমার পবর াজরর সলাজকরাজতা প্রেজম উম্মত আসার খ র শুজন খুবশ হয়বন। তারা 

সচজয়বছজলা এগুজলা আজরা পজর সহাক। এমনবক তারা নষ্টও কজর সিলজত  জলবছজলা। 

বকন্তু এই খ সর তারাও খু  খুবশ হজয়জছ। আসজল ওই সময় আবম আিাহর খুবশজক 

প্রাধানয বদজয়বছলাম। আবম সতা োবন সয, সকউ যবদ আিাহজক খুবশ করার েনয 

সকাজনা মাখলুকজক অসন্তুষ্ট কজর, তখন আিাহ তায়ালা পর তীজত উভয়জকই খুবশ 

কজর সদন। অনযবদজক সকউ যবদ, আিাহজক  াদ বদজয় মাখলুকজক খুবশ করার সচষ্টা 

কজর, তখন আিাহ উভয়জকই সপজরশাবনজত সিজল সদন। তাই আবম আিাহজকই খুবশ 

করার সচষ্টা কজরবছ। িলশ্রুবতজত এখন স াই সন্তুষ্ট, আলহামদুবলিাহ।   
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বনজের নাবত নাতবনর েনয আবু্বই ( াচ্চাজদর দাদা) আবককার  য স্থা কজরজছ। আমরা 

স াই বমজল দুইেজনর দুটি সুন্দর নাম বদজয়বছ। সছজলর নাম আবলি আর সমজয়র নাম 

বমম। স  বমবলজয় ভাজলাই পার হজে।  

 

মজনর বভতজর একটা আশার আজলা েজল উজেজছ। ভা বছ এ ার স াধহয় আমাজদর 

পবর াজর সুখ শাবন্ত বিজর আসজ । ২/৩ মাস পর মা ও  াচ্চাজদরজক আমার  াসায় বনজয় 

আসলাম।  াসায় আনার পর  ুেলাম,  াচ্চা পালা কতটা কঠিন। তার উপর যমে  াচ্চা। 

কজষ্টর উপর কষ্ট। তজ  মাশাআিাহ, বনসাজক আিাহ যজেষ্ট স র শবক্ত দান কজরজছন। 

তাই সুন্দর কজর সামলাজত পারবছজলা।  
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কঠিে ও োস্তে জীেড়ের িুড়খািুমখ: 

বকন্তু কজয়কমাস পর আ ার সসই গন্ডজগাল শুরু হজয় সগজলা। আমু্মর সাজে বনসার 

এিোস্ট হজেইনা। অ স্থা এতটাই ভয়া হ হজলা সয, আমাজক  াধয হজয় ঘর ছাড়জত 

হজলা। কারণ এখাজন োকজল  ড় ধরজণর সকাজনা দুঘতটনা ঘজট সযজত পাজর। আর 

তাছাড়া আমাজদর িীন সতা ধ্বিংস হজ ই। 

সযবদন ঘর সেজক স র হই, সসবদন ঘজরর পবরবস্থবত খু  খু  খারাপ বছল। রাজতর স লায় 

স র হজয় আবস। আমার  নু্ধ্ মুয়াে সয  াসায় ভাড়া োকজতা, সসটি এখন খাবল পজর 

আজছ। কারণ ওর আহবলয়া হাজমলা োকায়  া ার  াবড়জত বছল। মুয়ােও বনজের  া ার 

 াসায় বছল। তাই বগজয় মুয়াজের  াসায় উঠি।   

 

সসখাজন খু  কষ্ট কজর ১ / ২ মাস োবক। এখন সযজহতু মুয়াজের পবর াজর বিজর আসার 

সময় হজয়জছ, তাই আমাজক সতা অনয  াসা সদখজতই হজ । দুই রুজমর সছাট্ট একটি 

 াসা ভাড়া সনই। সদাতালায় দবক্ষণ মুখী  ারান্দা। আমাজদর েনয একদম পারজিক্ট। 

মনটা যবদও খারাপ তার পজরও  াস্ত তাজক সমজন বনলাম। সমূ্পণত নতুন এক েী ন 

শুরু করলাম। ধীজর ধীজর এিোস্ট হজয় সগজলা। এখন আবম আর বনসা, আমাজদর দুই 

সন্তান আবলি আর বমমজক বনজয় ভাজলাই আবছ আলহামদুবলিাহ। সািংসাবরক আস া  

পজত্রর অজনক বকছুই বকনা হজয় সগজছ। আবু্ব মাজে মাজে  ড়  ড়  াোর গুজলা কজর 

সদয়। আ ার বনসার  াসা সেজকও পাোজনা হয়। বকন্তু আবম চাবেলাম না কাজরা বকছু 

গ্রহণ করজত। তাই নতুন একটি কজমতর সন্ধ্ান করজত শুরু করলাম। সযখাজন আমার 

ইনকাম আজরা স বশ োকজ  এ িং একদম স্বয়িংসমূ্পণত হজত পাবর।   
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এর মজধয আমার সপাস্ট গ্রােুজয়শজনর সাটিত বিজকট চজল এজসজছ। সযজহতু আমার 

 য সা করার মজতা পুাঁবে, সযাগযতা  া অবভজ্ঞতা সকাজনাটাই সনই তাই ব বভন্ন োয়গায় 

চাকুরীর েনয সচষ্টা করবছ। বকন্তু মন মজতা হজেনা। ভাজলা বকছু োয়গায় যবদও সুজযাগ 

পাবে, বকন্তু সসখাজন দাবড় কাটজত হজ । সসটা সতা আর সম্ভ  নয়। তাই বকছুটা 

হতাশায় পজড় সগলাম। 

 

স  বমবলজয় িীজনর কাজেও বকছুটা গািলবত এজসজছ। আজগর মজতা সসই তাকওয়া 

সনই। অজনকটাই দু তল হজয় সগবছ। আিাহর কাজছ খু  সদাআ চাবলজয় যাবে একটা 

ভাজলা বরবেজকর েন্য। বকছুবদন পর আলহামদুবলিাহ খু  ভাজলা এ িং সুপ্রবতবষ্ঠত 

একটি সকাম্পাবনজত আমার বরবেজকর  য স্থা হজয় সগজলা। 

 

শুরু হজলা আজরক  াস্ত  ও  বন্দ েী ন। প্রবতবদন সকাল সেজক সন্ধ্যা পযতন্ত অবিজস। 

কখজনা কখজনা বিরজত এশাও হজয় যায়। আসার সময়  াোর কজর বনজয় আবস। শুধু 

রাজত খাওয়ার সময় আহবলয়া ও  াচ্চাজদরজক সময় বদজত পাবর।  াচ্চারাজতা স বশর 

ভাগ সময় ঘুবমজয়ই োজক। ওজদরজক আর সময় সদয়া হয়না। ব জয়র পর সেজকই ব বভন্ন 

োজমলার কারজণ আমরা স্বামী স্ত্রী বনজেজদরজক  ুজে সনয়ার সময় পাইবন। এখন 

আলাদা  াসায় োকার কারজণ আমাজদর বনজেজদর মজধয স াোপড়ার যা একটু সুজযাগ 

হজয়জছ তাও অবিজসর েনয সম্ভ  হজেনা। 

 

একবদন যা ছুটি পাই, তাও ব বভন্ন ঘজরায়া েমা কাে এ িং আমু্মর কাজছ যাওয়ায় 

সসবদনও ঠিকমজতা বনজের আহালজক সময় বদজত পাবরনা। আমু্মর কাজছ না সগজল, 
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আমু্ম খু  মন খারাপ কজর এ িং কান্নাকাটি কজর। তাই আমাজক  াধয হজয় সযজতই হয়। 

স  বমবলজয় বনসার সাজে আমার ভুল  ুো  ুবে আর দূরত্ব রজয়ই সগজলা। আর বনসা 

সারাবদন একা একা োকায় বকছুটা মানবসক ভাজ ও ব পযতস্ত হজয় পজড়। ও সযজহতু 

সারাবদন আমাজক পায়না, তাই রাজত আমার সাজে একটু গল্প করজত চায়। বকন্তু আবম 

সারাবদন অবিস কজর ২ / ৩ ঘন্টার েযাম ধাবক্কজয়  াসায় বিজর খু  ক্লান্ত োবক। আর 

সময় বদজত পাবরনা। ঘুবমজয় পড়জতই হয়। কারণ সকাজল সতা আ ার অবিজস সযজত 

হজ । বনসা এই ব ষ্য়গুজলা  ুেজতানা। িজল ওর সাজে আমার েগড়া স াঁজধ সযত। 

এছাড়া আমু্মর সাজেও সিাজন ব বভন্ন কো  াতত ার কারজণ বনসার মনটা স বশরভাগ সময় 

খারাপই োকজতা।  

 

আমরা নতুন দম্পবত বহজসজ  সয সাজপাটত  পাওয়ার কো বছল তা সমাজটও পাইবন। 

টুকটাক যা সপজয়বছ, তার সচজয় মুবস জতই স বশ পজড়বছ। এস  বকছুর কারজণ আবমও 

ধীজর ধীজর পাজে সযজত লাগলাম। হতাশা ভাজলা কজরই সপজয়  সজলা। সকাজনাভাজ ই 

শাবন্তর মুখ সদখজত পাবেনা। বকতাজ র সাজে  াস্ত তাজক বমলাজত পারবছনা। বকতা  

পজড় পজড় সুন্দর এক ইসলামী েী জনর সয স্বপ্ন সদজখবছলাম , তা  াস্ত  েী জন 

এপ্লাই করজত পারবছনা।  রিং  াস্ত জক সদখবছ অতযন্ত বনষু্ঠর রূজপ। ইসলামী েী ন সতা 

দূজরর কো ঈমাজনর উপর টিজক োকাটাই কঠিন হজয় যাজে। এই সময় শয়তান 

আমাজক খু  সধাাঁ কা সদয়ার সচষ্টা করজলা। স  সময় ভা না আজস, আবম একটা সুন্দরী 

সমজয়র সপ্রজমর প্রস্তা  প্রতযাখযান কজরবছ আিাহর ভজয়। অেচ সসখাজন অনুগত 

রূপ তী সমজয় এ িং সম্পদ দুজটাই সপতাম। বনজের স্বপ্নজক ব সেত ন বদজয় একটা 

ব পযতস্ত পবর াজরর দুঘতটনা ক বলত বনযতাবতত একটা অসহায় সমজয়জক ব জয় কজরবছ 
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সুন্নাহ আদাজয়র েজনয। স বকছুর বপছজন একটাই উজিশয বছল, আবম সযন পবরপূণত 

রূজপ িীজনর উপর চলজত পাবর।   

বকন্তু আমার সকল সচষ্টা, প্রজচষ্টা আর স্বপ্ন গুজলা  যােত হজয় সগজছ। বক সপলাম আবম? 

হতাশাগ্রস্থ হৃদজয় শয়তান ভাজলা কজরই  াসা স াঁজধজছ। শয়তান চাজে আমাজক 

এজক াজরই িীন সেজক দূজর সবরজয় সিলজত। আবম এখন অজনকটাই ব পযতস্ত। শুধু 

 াবহযক ভাজ  িীজনর সল াস আজছ। বকন্তু আজগর সসই তাকওয়া সনই, আজলমজদর 

কাজছ আসা যাওয়ায়ও সনই, বকতাজ র অধয়নও সনই, িীজনর সমজহনতও সনই, িজল 

ঈমাজনর স্বাদও অনুভ  করজত পারবছনা। আ ার অবিজসর অজনক বনয়ম কানুজনর 

স ড়াোজল আটজক অ স্থা আজরা খারাপ। আর এখাজন অপসিংসৃ্কবতগুজলা আমাজক 

আজরা স বশ সপজরশান কজর তুজলজছ। সযগুজলা বচরেী জনর েনয ছুজড় সিজল বদবছ, 

সসগুজলাই এখাজন স াই প্রাকটিস কজর। একেন ঈমানদাজরর েনয এমন পবরজ জশ 

োকাটা খু ই কষ্টকর। বকন্তু আবম সতা বনরুপায়। এই মুহূজতত  চাকবরটা ছাড়াও সম্ভ  নয়। 

আর দাবরদ্রতা সতা মানুষ্জক কুিুরীর বদজক বনজয় যায়।   

বকন্তু এভাজ ও ভাজলা লাগজছনা। তাই আিাহর কাজছ খু  সদাআ ও কান্নাকাটি শুরু 

করলাম। আিাহ সযন আমাজক এই পবরবস্থবত সেজক উোর কজরন অে া স র করার 

শবক্ত দান কজরন।  
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প্রশামির ভােোগুড়ো: 

আলহামদুবলিাহ, বতবন আমার সদাআ ক ুল করজলন। আমার ঈমানী শবক্তজক  াবড়জয় 

বদজলন। আমাজক সিতনার সরাজত গা ভাবসজয় সদয়া সেজক সহিােত করজলন। 

অবিজসর সকল প্রকার অপসিংসৃ্কবত সেজক বনরাপদ রাখজলন। আমার েনয কমতস্থলজক 

অজনকটা অনুকূল কজর বদজলন। বকন্তু আমার সাজে বনসার এ িং বনসার সাজে আমু্মর 

সম্পকত টা তখনও উন্নত হয়বন। আজগর মজতাই একটা গযাপ রজয় সগজলা। এই ব ষ্য়টা 

বনজয় আ ার বচন্তা করবছলাম। এ সময় আিাহ তায়ালা আমার অন্তজর কজয়কটি কো 

সঢজল বদজয় আমাজক প্রশাবন্ত দান করজলন। ঐজয আমার মজনর মজধয বকছু প্রশ্ন 

ঘুরবছজলা, এজতা এজতা কু াবনর পর আবম বক সপলাম?  

হা আবম সপজয়বছ। আবম হারাম সম্পকত জক প্রতযাখযান করার কারজণ অসিংখয বকতা  

আর গভীর, প্রসস্থ এ িং সুক্ষ এলম সপজয়বছ। আজলমজদর সসাহ ত সপজয়বছ। সিতনা 

সেজক  াাঁ চার উপায় সেজনবছ। শবক্তশালী ঈমান সপজয়বছ। আর ব পযতস্ত সমজয়টিজক 

ব জয় কজর এমন দুটি সন্তান সপজয়বছ, যারা অনযানয  াচ্চাজদর সচজয় হাোর গুন্ ভাজলা 

আলহামদুবলিাহ। যবদও ওই ব জয়টা আমার দাদার  াবড়র মানুজষ্রাও সমজন সনয়বন। 

 াচ্চাজদর বনজয়ও অজনক সপজরশাবনজত পজড়বছ। টিকা বনজয়ও অজনক োজমলায় 

পজড়বছ। 

আো টিকার  যাপাজর বকছু কো না  লজলই নয়। আবম সতা ভাজলা কজরই োবন সয, 

আমাজদর সদজশ  াচ্চাজদরজক সযস  টিকা সদয়া হয় তা সমাজটও তাজদর উপকাজরর 

েনয নয়।  রিং দীঘতস্থায়ী ক্ষবতর েনয। টিকা গুজলা সলা পয়েবনিং এর মজতা। ধীজর ধীজর 

মানুষ্জক অসুস্থ কজর সিজল। টিকার কারজণ  াচ্চারা উগ্র এ িং  ুবেহীন হজয় যায়। তাই 

আবম দৃঢ় প্রবতজ্ঞ বছলাম সয, ওজদরজক একটা টিকাও বদজ ানা। িজল চারপাশ (পবর ার, 
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আত্মীয়,  নু্ধ্, প্রবতজ শী) সেজক আমার উপর চাপ আসা শুরু হজয়জছ। আবম 

 াচ্চাজদরজক সমজর সিলজত চাই, পঙু্গ  াবনজয় সিলজত চাই, ইতযাবদ ইতযাবদ।  

বকন্তু আবম আমার বসোজন্ত অটল। টিকা না সদয়ার  যাপাজর কজোর অ স্থান বনলাম। 

কাজরা সকাজনা কোই শুনলাম না। বনসাজকও স   ুবেজয়  ললাম। আিাহর ইোয় 

ওজদরজক টিকা সেজক মুক্ত রাখজত সপজরবছ। পজর অ শয ব বভন্ন সময় বচবকৎসা বনজত 

বগজয় মাজে মাজে টিকা কািত  না োকায় বকছুটা মুবস জত পজড়বছ। বকন্তু আিাহ তায়ালা 

সহে কজর বদজয়জছন। আ ার েন্ম সনদ  ানাজত বগজয়ও টিকা কাজিত র প্রজয়ােনীয়তা 

সদজখ,  াধয হজয় দুইটা নকল টিকা কািত   াবনজয় বনলাম। অেতাৎ  াচ্চাজদর  যাপাজর 

স বকছুজতই আিাহর সাহাযয সপলাম। আর ওজদর  ড় সকাজনা সরাজগর কারজণও 

আমাজক মুবস জত পড়জত হয়বন, আলহামদুবলিাহ।   

তখন আবম আজরা ভাজলা কজর  ুেজত পারলাম সয,  াচ্চা দুজটা সবতযই আমাজদর েনয 

রহমত ও  রকত। বকন্তু আমরা দুইেন আবলি আর বমজমর সঠিকভাজ  যত্ন বনজত 

পারবছলামনা। আবম সতা সারাবদন অবিজসই োবক। বনসা একা দুইেনজক সামলাজত 

পাজরনা। না পারাটাই স্বাভাব ক। অনযানযরা ৪/৫ েন বমজলও একটা  াচ্চাজক সামলাজত 

পাজরনা। সসখাজন বনসা সমূ্পণত একা দুইেনজক বকভাজ  সামলাজ ?? আ ার ঘজরর 

ব বভন্ন কাে সতা আজছই। রান্না, ঘর সমাছা, কাপড় সধায়া ইতযাবদ কাে গুজলাও সতা 

বনসাজকই করজত হয়। তারপজরও বনসা স বদক সামলাজনার আপ্রাণ সচষ্টা কজর। মাজে 

মাজে বনসার েনয খু  খারাপ লাজগ। বকন্তু পবরবস্থবত আমাজক এমন ভাজ  স বদক 

সেজক আটজক সিজলজছ সয, অজনক বকছু ইো োকজলও করজত পাবরনা। ত ুও মাজে 

মাজে বনসাজক বকছুটা প্রশাবন্ত সদয়ার েনয  াবহজর ঘুরজত বনজয় যাই। একটু িুসকা 

খাওয়াই। আমার আবেতক বদক বচন্তা কজর বনসা খু  স বশ বকছু সখজতও চাইজতানা। শুধু 

িুসকা, স লপুরী আর সমুচা।   
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বনসার এই সাদমাটা বেজন্দগী আর  াচ্চাজদর  যাপার গুজলা বচন্তা কজর আবম মজন 

বকছুটা প্রশাবন্ত পাবে। এখন আমাজদর েী ন বকছুটা ভাজলার বদজক। সমাটামুটি অজনক 

বকছুই অনুকূজল চজল এজসজছ।  

একটা  ুয়া সরজখ বদবছ। সযন বনসার ঘজরায়া কাজের চাপ কজম। আর  াসা সেজক 

অজনকগুজলা বকতা  বনজয় এজসবছ, সযন বকতাজ র সিংস্পজশত সেজক ঈমান, আমল ও 

ইলমজক আ ার তাো করজত পাবর।  

বকছু প্রজয়ােনীয় বকতা  আনজত সপজর খু  ভাজলা লাগজছ। অন্তজর প্রশাবন্ত ব রাে 

করজছ। 
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লেতো লথড়ক োাঁ িার লিষ্টাই যখে লেতোর কারণ:   

অবিস সেজক বিজর একটু সময় সপজলই বকতা  বনজয়  বস। ছাত্র োকা অ স্থায় এজতা 

বকতা  পজড়বছ সয তার ছাপ এখজনা আমার অন্তজর রজয় সগজছ। তাই এখন বকতা  

হাজত বনজয় স  মজন পজর যাজে। মােখাজন যবদও বকছুটা গাজিল হজয় সগবছ। বকন্তু 

সিতনার সাগজর হাবরজয় যাইবন, আলহামদুবলিাহ। সিতনা এ িং হারাম সেজক আিাহ 

আমাজক  াাঁ বচজয় সরজখজছন। এখন সযজহতু আবম  া া মা সেজক আলাদা োবক, তাই 

আমার পবর াজরর উপর শুধুই আমার কতৃত ত্ব। আবম এ ার আমার আহালজক আমার মন 

মজতা সাোজনার বদজক পুনরায় মজনাজযাগ বদলাম। সযবদন সেজক আবম িীজনর  ুে 

সপজয়বছ সসবদন সেজকই সিতনা পূণত োয়গা  া অনুষ্ঠান গুজলাজত যাতায়াত একদম 

 ন্ধ্ কজর বদজয়বছলাম। স ৌ  াচ্চাজকও কজোর ভাজ  এগুজলা সেজক দূজর রাবখ। এজত 

আত্মীয় স্বেন যতই  কা েকা করুক আর মন খারাপ করুক না সকন, সকাজনা পাত্তা 

সদই না। কারণ আবম সতা োবন এটা সিতনার েমানা। সিতনা সেজক  াাঁ চাটা অজনক 

কঠিন। অবধকািংশ মানুষ্ই সিতনায় বলপ্ত। সিৎনাজক তারা বচজন না  া  ুজে না। সুতরািং 

খু  সা ধাজন োকজত হজ । শয়তান চারবদজক সিতনার োল ব বছজয় সরজখজছ। তাই 

প্রজতযকটা পদজক্ষপ অতযন্ত সতকত তার সাজে সিলজত হজ ।  

খাওয়াদাওয়ার  যাপাজরও পবর ারজক স জছ স জছ চলার বনজদত শ বদলাম। সমাটকো 

সিতনা সেজক  াাঁ চজত যা যা করা দরকার স  উজদযাগ বনলাম। বকন্তু শয়তান সতা আর 

 জস সনই। শয়তান এ ার বনসাজক টাজগতট  ানাজলা। বনসা আমার এস  প্রজচষ্টার সাজে 

বকছুবদন মাবনজয় চলজলও, কজয়ক মাস পর ওর বভতজর পবর তত ন সদখজত সপলাম। ওর 

আচরজণ  ুেজত পারলাম, আবম সয ধরজণর েী ন চাবে ও সসভাজ  চলজত পারজ না। 

এজতা বদন আমার ভজয় ভজয় কজরজছ। যবদও মুজখ সরাসবর বকছু  জলনা। বকন্তু আবম 

ঠিকই  ুেজত সপজরবছ, এগুজলা ওর কাজছ  াড়া াবড় মজন হজে। ও বনজেজক  বন্দ মজন 
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করজছ। সকাোও সযজত সদইনা, কাজরা সাজে বমশজত সদই না। বনজেও সকাোও 

স ড়াজত সনইনা। মোর মোর খা ার (আইসবিম, চকজলট, বরঙ্কস ইতযাবদ) খাওয়াই 

না। স  বকছুজতই সিতনার কো  জল ওজক আনন্দ করা সেজক  বিত কবর। ইতযাবদ, 

ইতযাবদ। 

ওজক আবম  ুবেজয়  বল, সদজখা বনসা, আবম সতামাজক  বিত করবছনা।  রিং 

োহান্নাজমর আগুন সেজক  াাঁ চাজনার সচষ্টা করবছ। আবম সতামাজক বনজয় সকাোয় 

স ড়াজত যাজ া  জলা? সযখাজনই যাজ া, সিতনা আর সিতনা। হয় গান চলজ । নয়জতা 

সছজলজমজয়র অন ধ সপ্রম চলজ । এস  োয়গায় সতা রহমত োজকনা।  রিং সয সকাজনা 

সময় আো  চজল আসজত পাজর। তখন সতা ওই আেজ  আমরাও সগ্রিতার হজ া। 

আ ার সতামাজক আইসবিম, বচপস, চকজলট, বরঙ্কস ইতযাবদ খাওয়াজত পারবছনা, 

কারণ এগুজলাজত এমন বকছু উপাদান সদয়া োজক যা মুত্তাকীজদর েনয খু ই ক্ষবতকর। 

আ ার শরীজরর েনযও ব পদেনক। সতামাজক সকাোও সযজত বনজষ্ধ কসরবছ, কারণ 

স বশরভাগ মবহলাই পেভ্রষ্ট। িীজনর  ুে সনই। তাজদর সাজে সময় বদজল, সতামার িীনও 

ধীজর ধীজর ধ্বিংস হজয় যাজ । িীনদার মবহলাজদর  াসায় যাও, সকাজনা সমসযা সনই। বকন্তু 

িীনহীনজদর কাজছ সযও না। ঈমানজক সতা আজগ  াাঁ চাজত হজ , নাবক? 

আমার কোগুজলা ওর উপর বকছুটা প্রভা  সিজলজছ  জল মজন হজে। বকছুবদন ও 

আমার মন মজতাই চলজলা। বকন্তু আবম  ুেজত পারবছ ও মন সেজক এস  সমজন বনজত 

পারজছনা। ও অ শযই িীনদার এ িং কজোর পদত াশীল। বকন্তু এতটা  াধয াধকতার সাজে 

এিোস্ট করজত পারজছনা। আসজল আবম সযভাজ  স বকছু হুট্ কজর সছজড় বদবছ, 

সসভাজ  ও পারজছনা। না পারারই কো। কারণ সিতনার সমাজে সেজক সিতনা সেজক 

পবরপূণত রূজপ স াঁজচ োকা সম্ভ  নয়। আর তাছাড়া আমার ঈমানী শবক্ত আর ওরটা এক 

নয়। এ িং সিতনা সম্পজকত  আমার মজতা এলমও ওর সনই। ত ুও আবম, আমার মজতা 
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ওজক  ানাজনার সচষ্টা করবছ, বকন্তু হজেনা। িজল ওর সাজে আ ার আমার মজনামাবলনয 

শুরু হয়। কজয়ক ার সচষ্টা কজরবছ। খু  একটা লাভ হয়না। উজো বনজেজদর মজধযই 

সিতনা শুরু হজয় যায়। তুমুল েগড়া োটির সাজে, কান্নাকাটি ইতযাবদ। ও মজন কজর, 

আবম ওজক  বিত করবছ।  বন্দ কজর সিজলবছ। মানবসক ভাজ  কষ্ট বদবে। ওর প্রবত 

আমার সকাজনা ভাজলা াসা সনই। ইতযাবদ ইতযাবদ।  ওজক আ াজরা আবম  ুোজনার সচষ্টা 

কবর। সদজখা, ভাজলা াসা সতা ওটাই, সযটাজত োহান্নাজমর ভয়া হ আগুন সেজক 

 াাঁ চাজনার বিবকর োজক।   

তুবম যা চাে, তা বদজয় সদয়ার নাম ভাজলা াসা নয়। সতামার  াচ্চা ছুবরর চাকবচকয 

সদজখ ধরজত চাইজ , ওটা বদজয় সখলজত চাইজ । তাই  জল বক  াচ্চার হাজত ছুবর বদজয় 

বদজ ? ছুবর না সপজয় কান্নাকাটিও করজ । ত ুও সতা তুবম ওর হাজত ছুবর বদ া না। তাই 

না? কারণ তুবম োজনা সয, এটা বদজয় সতামার  াচ্চার হাত সকজট সযজত পাজর। বকন্তু 

 াচ্চাটা সতা আর এটা োজন না।  াচ্চা সতামার এই আচরজণ হয়জতা সতামার উপর রাগ 

হজ । ভা জ , আমু্মর কাজছ বকছু চাইজল পাইনা। আমাজক একটু সখলজত সদয়না।  ঠিক 

একই  যাপারটা এখন সতামার আর আমার সক্ষজত্র ঘটজছ। আবম োবন, সকানটা 

ঈমাজনর েনয ক্ষবতকর আর সকানটা উপকারী। তাই আবম সতামাজক সসভাজ ই লালন 

পালন করজত চাই। যবদও সতামার কাজছ এটা  বন্দত্ব মজন হজে। তুবম আমার উপর 

রাগ হচ্ছ। অেচ আবম এগুজলা সতামার ভাজলার েনযই করবছ। সতামার চাওয়া পূরজণর 

িারা তুবম হয়জতা বকছু সমজয়র েনয আনন্দ পা া, বকন্তু ঈমানজক হারাজনার সম্ভা না 

আজছ।   

আবম যখন বনসাজক এস   ুোই তখন  ুজে বকন্তু বকছুবদন পর আ ার আজগর মজতা 

হজয় যায়। আবমও ক্লান্ত হজয় যাই। হতাশ হজয় যাই। কারণ এগুজলা সমইনজটইন করজত 

বগজয় ঘজর খু  অশাবন্ত হজে। তাই আবম ওজক ওর মজতা সছজড় সদই। যা চায় তাই 
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সদই। সযখাজন সযজত চায়, সসখাজনই বনজয় যাই। এ ার ও মজন করজছ, আবম ওজক 

ভাজলা াসা শুরু কজরবছ। এ ার ও খু  খুবশ। আবম মজন কষ্ট বনজয় ভাব , হায়জর 

সিতনার েমানা। োহান্নাম সেজক  াাঁ চাজনার সচষ্টাটা ভাজলা াসা বছল না। োহান্নাজমর 

বদজক সছজড় সদয়াটা ভাজলা াসা?? মজন পজড় যায়, আিাহর রাসূজলর কজয়কটি কো। 

দাজ্জাজলর অনুসারীজদর মজধয নারীর সিংখযা হজ  স বশ। তারা দাজ্জাবল সিংসৃ্কবত 

গুজলাজক খু  আপন কজর বনজ । দাজ্জাজলর বপজছ ছুটজ । আর তাই সতা আিাহর রাসূল 

সমজয়জদরজক ঘজর আটবকজয় রাখজত  জলজছন। আবম সতা সচষ্টা করলাম। অজনক সচষ্টা। 

বকন্তু পারলাম না। 

না পারজলও একদম সছজড় বদজত সতা পারজ ানা। কারণ আমার আহালজক  াাঁ চাজনার 

দাবয়ত্ব সতা আমারই। তাই হাল এজক াজর সছজড় সদই না। োবন, এই সিতনায় পবরপূণত 

সমাজে সেজক পূণত িীজনর উপর চলা খু  কঠিন। আলাদা সেজকও হজে না। আত্মীয় 

স্বেন যখন  াসায় আজস হাব োব  খা ার সতা বনজয়ই আজস।  াচ্চাজদরজক সামলাজনা 

যায়না। আ ার স ার কাজছই োজক সমা াইল। অনযানয  াচ্চারা সারাবদন কাটুত ন সদজখ। 

আমার  াচ্চারাও সতা  াচ্চা। এমন অ স্থায় ওজদরজক সতা সামলাজনা যায়না। ত ুও 

সাধযমজতা ঈমাজনর উপর টিজক োকার আপ্রাণ সচষ্টা কজর যাবে। মাজে মাজে মজন হয় 

দূজর সকাোও বহেরত কবর। সযখাজন সকাজনা সিতনা সনই। ঈমান  াাঁ চাজত হজল 

সিতনার সমাজে সেজক  াাঁ চাজনা সম্ভ  না। হাবদজসর বনজদত শ অনুযায়ী পাহাজড় চজল 

সযজত হজ । বকন্তু সসটাও সতা সম্ভ  নয়।  াস্ত তা সতা  জড়াই কঠিন। চাইজলই সতা 

আর বহেরত করা যায়না। সমাজেই োকজত হজ । পবর াজরর সাজেই োকজত হজ । 

বকন্তু এভাজ  সেলাজেবল কজর আর কত? িজল আবমও বকছুটা গাজিল হজয় যাই। সচষ্টা 

করজত োবক ভারসময  োয় রাখার। এভাজ ই ভাড়া  াসায় ভাজলা মন্দ বমবলজয় দুই 

 ছর কাটিজয় সদই।  
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পুড়রাড়ো োমেড়ত প্রতযােতত ে: 

তারপর আ ার আমাজদর বনজেজদর  াসায় বিজর যাই। সমূ্পণত আলাদা দুজটা রুম, একটি 

টয়জলট আর একটি রান্নাঘর বনজয় বনজেজদর  াবড়জত োকা শুরু কবর ।   

 

একই  াবড়, বকন্তু স বকছু বভন্ন। আবম আমার বনজের টাকা বদজয়  া ার  াবড়র 

একপাজশর অিংশ বনজের োকার উপযুক্ত  াবনজয় সনই। আমরা বিজর আসাজত আবু্ব 

খু  খুবশ। কারণ বতবন তার নাবতজদরজক সপজয়জছন। আর আমু্ম খুবশ, কারণ বতবন 

আমাজক সপজয়জছন। আমু্ম আমাজক খু ই ভাজলা াজস। আমাজক না সদজখ োকজতই 

পাজর না। তাই আবমও ভাড়া োকা অ স্থায় প্রায়ই আমু্মর সাজে এজস সদখা কজর 

সযতাম। বনশাও আমাজক খু  ভাজলা াজস। স্বামীর সখদমজতর বদক সেজক ও বছল সসরা।   

 

আমার আনুগতয আর  াধয োকার  যাপাজরও বছল অতুলনীয়। বকন্তু পাবরপাবশতক অ স্থা 

আর সিতনায় পবরপূণত এই ব ষ্াক্ত সমাজের প্রভাজ  বনসা অজনকটাই পবর তত ন হজয় 

সগজছ। এগুজলার প্রভা  আমার  াচ্চাজদর উপজরও পড়জছ। এই  াবড়জত আজগ যখন 

বছলাম, তখন আবু্ব আমু্মর উপর দাওয়াতী কাে চাবলজয়বছলাম।  াসায় তাবলম 

করতাম। ইসলাজমর  যাপাজর ব স্তাবরত  ুোতাম। এজত খু  একটা কাে হয়বন। উজো 

সিতনার সৃবষ্ট হজতা।  

 

আবু্বর সাজে ব বভন্ন ব ষ্য় বনজয় আমার তকত  হজতা। কারণ বতবন গতানুগবতক মিাজরট 

ইসলামজকই আসল ইসলাম মজন করজতন। আবম যবদ ইসলাজমর সকাজনা ব জশষ্ 

হুকুজমর কো শুনাতাম, তখন আবু্ব রাগ হজয়  লজতা: "তুই বক হুেুরজদর সচজয় স বশ 
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 ুজোস"? এস   াড়া াবড়  াদ বদজয় শুধু ৫ ওয়াক্ত নামাে পর"। ইতযাবদ ইতযাবদ। আমু্ম 

প্রেম প্রেম আমার কো গুজলা শুনজতা এ িং মানত। বকন্তু এখন আ ার আজগর মজতা 

হজয় সগজছ। মবহলারা সাধারণত স্বামীর দীনজকই স বশ প্রাধানয সদয়। আবু্বর সাজে 

োকজত োকজত আমু্মর একদম প্রােবমক অ স্থার ঈমানী নূর  া তাকওয়া সতা অজনক 

আজগই সগজছ। এখন সাধারণ  ুে টুকুও নাই। 

 

তাই এখন আর তাজদরজক দাওয়াত বদজত যাইনা। কারণ এজত আজরা সিতনার সৃবষ্ট 

হয়, বকন্তু আিাহর কাজছ তাজদর পবর তত জনর েনয সদায়াজক অ যাহত রাবখ। 
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অমেড়সর লেতো: 

ব জয় এ িং েজ র আজগ আবম সারাবদন বকতা  বনজয়ই  যস্ত োকতাম। খু ই সুন্দর 

কাটজতা বদনগুজলা। বকতা  পড়জত পড়জত সাহা ীজদর স্বণতযুজগ হাবরজয় সযতাম। 

দুবনয়ার সিতনা গুজলা সটরই  সপতাম না। দুবনয়ার  ুজক োন্নাজতর স্বাদ বনবেলাম।  ই 

পড়ার অভযাস সতা সছাটজ লা সেজকই বছল। িীজনর উপর আসার পর এটা আজরা 

মে ুত হজয়বছল। স সময় আমার সাজে বকতা  োকজতা। সকাোও সিজর সগজলও 

বকতা  বনজয় সযতাম। একটু সুজযাগ সপজলই এক পৃষ্ঠা পজড় সিলতাম। এমন বক 

পরীক্ষার হজল যাওয়ার সময়ও  াজস িীবন বকতা  পড়তাম। একটা সাধারণ  াটন 

সমা াইল ছাড়া আর বকছুই বছজলানা। েরুবর প্রজয়ােজন শুধু কো  লতাম। সিতনার 

েগৎ সেজক অজনকটাই মুক্ত বছলাম। বকন্তু  াস্ত তা সতা আর এভাজ  স বশবদন 

োকজত বদজ  না। সদয়ও বন। বরবেজকর সন্ধ্ান করজত বগজয় কত সিতনায় পড়জত 

হজয়জছ। এখজনা হজে। এখন সতা দাবম সকাম্পাবনজত ে  কবর। সিতনার অভা  সনই। 

অবিজস যাওয়ার সময় সমইন সরাজি (মহাসড়ক) উো সেজকই সিতনা শুরু হয়।     

 

অসিংখ স পদত া নারী। না চাইজলও সচাজখ পজর যায়। এজতাবদনজতা এলাকার বভতজরই 

একটা িীবন প্রবতষ্ঠাজন বছলাম। তাই এই সিতনাগুজলা সেজক বনরাপদ বছলাম। ওখাজন 

যবদ ভাজলা বরবেজকর  য স্থা োকজতা তাহজল ওখাজনই সেজক সযতাম। বকন্তু স ৌ ও দুই 

 াচ্চা বনজয় সপাষ্ায়না। তাছাড়া সসখাজন মাবলকজদর মজধযও ব জভদ সৃবষ্ট হজয় দুইভাগ 

হজয় বগজয়বছজলা। তাই  াধয হজয়ই কজপতাজরট েগজত ঢুকজত হজয়জছ। রাস্তায় স পদত া 

নারী সতা সেজকই সাজে আজরা কত সিতনা। ভাড়া বনজয় প্রবতবদন যাত্রীর সাজে 

রাইভার আর সহল্পাজরর গন্ডজগাল, তহনচ ইতযাবদ। ৫/১০ টাকার েনয মারামাবরও শুরু 

হজয় যায়। পুবলজশর সাজে রাইভারজদর োজমলা। আর লম্বা েযাম সতা আজছই। এখাজন 
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সসখাজন ময়লা পজড় আজছ। সসগুজলা সেজক ভয়া হ দুঘতন্ধ্ স র হজে। োয়গায় 

োয়গায় গতত  হজয় আজছ। অজনক গাবড় সিাঁ জস যাজে। মানুষ্ সয যার মজতা রাস্তা পার 

হজে। সকাজনা বনয়ম কানুজনর সতায়াক্কা কাজরা মজধযই সনই। পজকট সমজর বনজে। রাজত 

বছনতাই হজে। 

 

প্রবতবদন অবিজস আসা যাওয়ার পজে এগুজলার সমু্মখীন হজত হয়। যবদও এগুজলা 

আমাজদর সদজশর খু  কমন বচত্র। স াই অভস্থ হজয় সগজছ। বকন্তু আবম সযজহতু দীঘতবদন 

এস  সেজক সমূ্পণত দূজর এ িং বকতাজ র েগজত বছলাম, তাই এগুজলা আমার কাজছ খু  

সিতনা মজন হজে। সমজন বনজত পারবছনা। ইসলামী সমাজের সাজে বমলাজত পারবছনা। 

প্রকৃত মুবমন খুাঁজে পাবেনা। আ ার অবিজসর বকছু বনয়ম কানুজনর সাজেও মন  সাজত 

পারবছনা। বকছু সিতনায় েড়াজতই হজ । সযমন স্মাটত  সিান বনজত হজ । ই-সমইল সহ 

অনযানয সামাবেক সযাগাজযাগ মাধযজম কবন্টবনউ োকজত হজ । সযালাবর হজ   যািংজক, 

তাই সিব ট কািত  বনজত হজ । ইতযাবদ ইতযাবদ। অেতাৎ কজপতাজরট বকছু রুলস মানজতই 

হজ । প্রেম প্রেম খু  কষ্ট হবেজলা। তারপর ধীজর ধীজর সজয় যায়। বকন্তু সযগুজলার 

মজধয সরাসবর সুজদর সমৃ্পক্তা  া অনয সকাজনা হারাজমর সিংবমশ্রণ আজছ, সসগুজলা 

সেজক আিাহ আমাজক সহিােত করজলন। এখাজন উদযাবপত ব বভন্ন অপসিংসৃ্কবত 

সেজকও বনজেজক দূজর রাখলাম।    

বকন্তু এগুজলা এজতা সহজে পাইবন। যজেষ্ট সমজহনত করজত হজয়জছ।  সজদর সাজে 

এগুজলা বনজয় তকত  ব তকত ও করজত হজয়জছ। অজনজকই আমার উপর কু্ষন্ন হজয়জছ।  

ত ুও আবম আমার বসোজন্ত অটল বছলাম। সযবদন সকাজনা অননসলাবমক অনুষ্ঠাজনর 

আজয়ােন করা হয়, সসবদন আবম ছুটি বনজয় সনই। এমনবক কাজরা সকাজনা ঘজরায়া 
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সপাগ্রাজমও অিংশগ্রহণ কবরনা। সহাক সস আমার বনজের  স,  া সহাক সস এখাজনর 

প্রধান ইনচােত ।  

প্রেম প্রেম আমার এস  কমতকান্ডজক স াই  াড়া াবড় মজন করজতা। পজর যখন আবম 

তাজদর সাজে ব স্তাবরত আজলাচনা করা শুরু কবর, তখন তারা ধীজর ধীজর  ুেজত শুরু 

কজর। তারা বনজেরা এস  সেজক দূজর োকজত না পারজলও আমাজক সমেতন কজর এ িং 

এস  সেজক দূজর সবরজয় রাজখ। এখন আর আমাজক সকউ ভুল  ুজেনা। 

এখন অবিজসর পবরজ শ সমাটামুটি আমার অনুকূজল আজছ। 

এখাজন কখজনাই োমাজত নামাে হয়বন। আমার ইমামবতজত অবিজসর সলাজর 

োমাজতর সাজে প্রেম াজরর মজতা নামাে আদায় হজয়জছ। পর তীজত আমার ও 

আজরক  জসর প্রজচষ্টায় নামাজের েনয আমরা  ড় একটি রুম পাই। এ িং আমার 

দাওয়াজত র প্রভাজ  ধীজর ধীজর অজনজকই নামােী হজয় উজে, আলহামদুবলিাহ। সকউ 

সকউ দাবড়ও সরজখ সদয়। আবম অবিজস োকা কালীন সকউ গান শুজননা  া িালতু 

আজলাচনা কজরনা। কাউজক এমন করজত সদখজলই আবম সা ধান কজর সদই। এ িং 

ইসলামী আজলাচনা করার  া শুনার অনুজরাধ কবর। 

এজতা বকছুর পজরও, বকছু সিতনা সতা সেজকই যায়। যা দূর করা কখজনাই সম্ভ  নয়। 

একেন মুবমজনর েনয এগুজলা ভাজলা না লাগাটাই স্বাভাব ক। আমার ও লাজগনা। তাই 

স সময়ই সদাআ করজত োবক, "সহ আিাহ আপবন আমাজক অনয সকাজনা সহে, 

উত্তম ও প্রসস্থ বরবেজকর  য স্থা কজর বদন"। 
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অমেস যখে গড়েষণাগার: 

সারাবদন কবম্পউটাজর কাে করজত হয়। সনট সতা আজছই। আর বকতা  পড়ার অভযাস 

সতা যায়বন। তাই সনজটই বপবিএি পড়া শুরু করলাম। যখবন অ সর পাই, তখবন 

বকতা  পবড়।  

মাজে মাজে বকছু িকুজমন্টাবরও সদবখ। অবিজসর প্রজয়ােজন একটা স্মাটত  সিান বকনজত 

হজয়জছ। এটাজকও িীজনর কাজে লাবগজয় বনজয়বছ। ভাজলা ভাজলা বকছু চযাজনজল 

সা স্ক্রাই  কজর বনজয়বছ। প্রজয়ােনীয় বভবিও গুজলা িাউনজলাি কজর রাবখ। আসা 

যাওয়ার পজে  াজস  জস সদবখ। সযবদন বসট পাইনা, দাাঁ বড়জয় সযজত হয় সসবদন আর 

সদখা হয়না। সযজহতু  াসায় বগজয় বকতা  পড়ার সময় পাইনা। তাই অবিস আর 

গাবড়জকই এলম বশক্ষার মাধযম  াবনজয় বনজয়বছ। অবিজস সতা সযজতই হজ ।  াজস সতা 

উেজতই হজ । েযাজম সতা পড়জতই হজ । তাই  াস্ত তাজকও সমজন বনজতই হজ । 

সুতরািং স াঁজচ োকার েনয এ িং মানবসক ভাজ  সুস্থ োকার েনয স বকছুজক বনজের 

অনুকূজল  াবনজয় বনলাম। তাই এখন আর খু  একটা কষ্ট হয়না। মনজক  ুোই আবম 

সতা অবিজস যাবে এলম অেত জনর েনয। যবদও বরবেক অজন্নষ্জণর একটা সনকী সতা 

আবম পাবেই। ত ুও এলম চচত ার কো ভা জতই স বশ ভাজলা লাজগ।   

তজ  হা, এলম চচত া করজত বগজয় কাজের সকাজনা গািলবত কবরনা। আজগ কাে সশষ্ 

কবর। তারপর এলম চচত া কবর। অনলাইজনর পড়াশুনাটা আমার েনয খু  ভাজলা হজয়জছ। 

কারণ একটা বেবনস পড়জত বগজয়  াড়বত বকছু োনার প্রজয়ােন পড়জল সাজে সাজে 

তা সনজট সাচত  বদজত পাবর। বভবিও  া আটিত জকল বকছু একটা সপজয়ই যাই। িজল আমার 

পড়াশুনাটা আজরা ইজিবক্টভ হয়।  
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সশষ্ েমানা বনজয় োনার আগ্রহটা আমার সতা সসবদন সেজকই শুরু হজয়জছ, সযবদন 

"ইমাম মাহ্দীর আগমন" বকতা টা পজড়বছলাম। এর পর সেজকই ইমাম মাহ্দী, 

দাজ্জাল, ঈসা (আ:), ইয়ােুে মােুে বনজয়  যাপক পড়াশুনা করলাম। এখন 

অনলাইজন (সদবশ ব জদশী ওজয় সাইট) সসগুজলা বনজয় আজরা স বশ ঘাটাঘাটি কবর। 

এস  বেবনস বনজয় ঘাটজত ঘাটজত ব বভন্ন রকম বসজিট সসাসাইটির কো োনজত 

পারলাম। যারা বকনা দাজ্জাজলর আবমত বহজসজ  কাে করজছ। অেতাৎ দাজ্জাজলর আসার 

পেজক পবরষ্কার করজছ। এগুজলা বনজয় যতই ঘাটাঘাটি করবছ, ততই আিযত তেয 

পাবে। আর অ াক হজয় যাবে। বক ভয়িংকর ভাজ  সিতনার োলজক চারবদজক ব বছজয় 

রাখা হজয়জছ। গজ ষ্ণার সাজে যখন  াস্ত তাজক বমলাবে, তখন ভজয় শরীর বহম হজয় 

যাজে। আর মজন হজে এটাই সতা সসই সময় যখন ঈমানজক হাজত রাখাটা জ্বলন্ত 

কয়লা হাজত রাখার মজতা হজ ।  

আর আবম বনজেও সতা ভুক্তজভাগী।  াস্ত তার বনষু্ঠর আঘাজত েেত বরত।  ার  ার 

সভজে পজড় বপবছজয় সযজত চাই, আর  ার  ার আিাহ আমাজক দয়া কজর বিবরজয় 

আজনন। বনজের সািংসাবরক েী জনর সপজরশানীগুজলার িারা হাজড় হাজড় সটর পাবে সয 

দাজ্জাজলর সিতনা বক বেবনস।  

মহান আিাহর দর াজর অসিংখয শুকবরয়া সয, আিাহ আমাজক সছজড় সদন বন। নয়জতা 

শয়তান আমাজক সিতনার োজল সিজল কজ ই পেভ্রষ্ট কজর বদজতা। এখন আিাহর 

ইোয় বনজের অবিজসর বপবসটাজক সছাজটাখাজটা একটা গজ ষ্ণাগার  াবনজয় সিজলবছ। 

এই গজ ষ্ণা গুজলাই আমার অন্তজর প্রশাবন্ত সদয়। আমাজক সামজন এবগজয় সযজত 

সাহাযয কজর, আলহামদুবলিাহ।  
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পুেরাে গন্ডড়গাে: 

সযই গন্ডজগাজলর কারজণ আমাজক সপবর াজর বনজের  াবড় সেজক স র হজয় সযজত 

হজয়বছল, সসই গন্ডজগাল আ ার শুরু হজয়জছ। অেতাৎ স ৌ শাশুবড়র োজমলা।  

শত সচষ্টা কজরও, আমরা এই সমসযার সমাধান করজত পারবছনা। আবু্বও ব রক্ত হজয় 

সগজছ।  লজত সগজল প্রবতবদনই সকাজনা সকাজনা োজমলা হজতাই। একদমই সছাট্ট 

সকাজনা একটা ব ষ্য় বনজয় কো কাটাকাটি করজত করজত  যাপক আকার ধারণ করজতা। 

সারাবদন অবিস কজর ক্লান্ত হজয়  াসায় বিজর সদবখ এই অ স্থা। স বশরভাগ সময় স র 

কবর। আ ার মাজে মাজে তধজযতর  াাঁ ধ সভজে যায়। আমাজকও তখন উচ্চ াচ্চ করজত 

হয়। তজ  মাজয়র হজকর  যাপাজর, অেতাৎ তার সাজে সযন স য়াদব  হজয় না যায় 

সসবদজক সতকত  োবক আলহামদুবলিাহ। বকন্তু এ ার বসোন্ত বনজয়বছ, যতই োজমলা 

সহাক না সকন।  াবড় ছাড়জ া না। সযভাজ ই সহাক, এখাজন সেজকই সমসযার সমাধান 

করজ া। কারণ আলাদা সেজকও শাবন্ত পাইবন,  া সমসযার সমাধান হয়বন।  রিং শুধু শুধু 

 াসা ভাড়া  া দ কজয়ক লক্ষ টাকা নষ্ট হজয়জছ।   

আমু্মর  যাপারগুজলা ভাজলা কজর সখয়াল করজল এ িং তা ব জিষ্ণ করজল সয সকউই 

ধরজত পারজ  সয, এখাজন অনয সকাজনা সমসযা আজছ। আর যারা ইসলাবমক মাইজন্ডি 

তারা সতা স্পষ্টই  ুেজত পারজ  সয, এটা েীন  া কাজলা োদুর প্রভা । এই ব ষ্য়গুজলা 

আবম আ ার আবু্বজক  ুোই। এ ার আবু্ব রাবে হয়। বতবন একেন আজলমজক বদজয় 

পুজরা  াবড়  ন্ধ্ (চারবদজক সকারাবনক আমজলর িারা েীন শয়তাজনর কু-প্রভা  সেজক 

সুরক্ষার  য স্থা) কজরন। এজত বকছুবদজনর েনয আমাজদর পবর াজর শাবন্ত সনজম আজস, 

আলহামদুবলিাহ। পজর আ ার আজগর মজতা শুরু হজয় যায়। এভাজ  আ ার 

গন্ডজগাজলর মজধয বদজয়ই অজনকবদন পার হয়। বকন্তু অ স্থা যখন একদমই সজহযর 

 াবহজর চজল যায়, তখন আমরা একেন ভাজলা ও অবভজ্ঞ রাবকর িারা অজনক টাকা 
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খরচ কজর স াই বচবকৎসা সনই। আমু্ম সতা রাবকর কাজছ সযজতই চায় না। আর সকাজনা 

ভাজ  যবদ বনজত পাবরও, রাবকর সদয়া পাবন পড়া  া আমল গুজলা ঠিক মজতা করজত 

চায়না। আবম  যাপারটা  ুেজত পাবর। আমু্মর সাজে োকা বেনটাই আমু্মজক আমল 

করজত সদয়না। তাই আবম বনজেই আমু্মজক পড়া পাবন খাইজয় সদই। সগাসজলর পাবন 

এবগজয় সদই। যো সমজয় আমজলর কো মজন কবরজয় সদই। 

এজত আলহামদুবলিাহ অজনকটা কাে হয়। আমু্ম অজনক শান্ত হজয় যায়। রাবক সাজহ  

আমার আর বনসার সম্পকত  উন্নবত হওয়ার আমল বদজয়জছন। কারণ আবম তাজক 

 জলবছলাম, "হেরত, আমাজদর পাজশর োদুকর সলাকটি হয়জতা আমাজদর স্বামী স্ত্রীর 

সম্পকত  নষ্ট করারও োদু কজরজছ"।  

উনার সদয়া আমজলর প্রভাজ  আমাজদর সম্পজকত র উন্নবত হজত লাগজলা, 

আলহামদুবলিাহ। রাবক সাজহ  আমাজদর  াসায় এজসবছজলন। বতবন পাবরপাবশতক অ স্থা 

পরীক্ষা কজর, তার ব জশষ্ আমজলর িারা  ুজেবছজলন সয, আমাজদর পুজরা পবর াজর 

উপরই কাজলা োদু করা আজছ। তাই বতবন আমাজদর স ার েনযই আমল ও পাবন পড়া 

বদজয়জছন।   

এই স বকছুর  রকজত আমরা এখন আলহামদুবলিাহ অজনকটাই ভাজলা আবছ। তজ  

অজনক গুজলা  ছর সয যন্ত্রনা সপজয়বছ, তা  ুোজনা সম্ভ  নয়। আিাহ যবদ আমাজক 

স র শবক্ত না বদজতন, তাহজল আমার আর বনসার সিংসারটা টিজক োকজতা না। ধ্বিংস 

হজয় সযত আবলি আর বমজমর বনষ্পাপ েী ন। 
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দুমেোড়প্রিী োো েোি দ্বীেদার লছড়ে: 

রুবকয়ার কারজণ স ৌ শাশুবড়র গন্ডজগাল সতা বমজটজছ, বকন্তু শয়তান সতা আর  জস 

সনই। সস এ ার আবু্বর বপছজন সলজগজছ। আবু্ব সতা এমবনজতই দুবনয়া সপ্রমী। তার 

উপর ইসলাজমর  যাপাজর কাটছাট করা মিাজরট ইসলামজকই স বশ পছন্দ কজর। 

আসজল ইসলাম  লজত স বশর মানুষ্ই, এমন ইসলামজকই  ুজে। সাহা ী ওয়ালা 

ইসলামজক (প্রকৃত ইসলাম) সতা ৯৯% মানুষ্ ভুজলই সগজছ। প্রচুর পড়াশুনা আর 

তাকওয়া পূণত বেজন্দগীর িারাই আসল ইসলামজক খুাঁজে পাওয়া যায়। এ িং তার স্বাদ 

সনয়া যায়। বকন্তু সসটা সতা আর স াই পাজরনা  া কসরনা। দুবনয়ার সািজলযর েনয স  

রকম কষ্ট ও তযাগ করজত রাবে আজছ। আর ইসলাজমর  যাপাজর সহে ও শটত কাট টাই 

খুাঁজে স ড়ায়। সামানয কষ্ট করজতও রাবেনা।  রিং যা আজছ সসটাজকও  াদ সদয়ার 

উবছলা খুাঁেজত োজক। এটাজতা আমাজদর সমাজের কমন বচত্র। আমার  া াও এরকমই 

একেন। তাই আবু্বর সাজে আমার মানবসকতা না বমলাটাই খু  স্বাভাব ক।   

এলাকায়  া আত্মীয় স্বেজনর  াসায় যবদ সকাজনা সপাগ্রাজমর আজয়ােন করা হয়, 

সসখাজন যাওয়ার েনয আবু্ব আমাজদর ৪ েনজক (আমার পবর ার) সোড়ােুবড় করজত 

োজক। আবম সতা ভাজলা কজরই োবন সয সসখাজন বক হজ ?? গান আর পদত াহীনতায় 

ভরপুর োকজ । যবদও এটাই তাজদর কাজছ সট্র্ন্ড। সুতরািং যাজ ানা  জলই োবনজয় 

সদই। এজতই শুরু হয় আবু্বর সলকচার। অসামাবেক, অসভয সকাোকার? সামাবেকতা 

 ুজোস না। মানুজষ্র সাজে বমজল বমজশ োকজত পাজরাস না। সমৌল াদী হজয় সগছস?? 

ইসলাম বক আত্মীয় স্বেজনর অনুষ্ঠাজন সযজত বনজষ্ধ কজরজছ?? সমাজের মানুজষ্র 

সাজে সম্পকত  রাখজত বনজষ্ধ কজরজছ?? নতুন হুেুর আসছস তুই? হুেুররা যায়না? 

অমুক ইমাম সাজহ ও সতা ব জয়জত আজস। তুই সকাোয় পাইজসাস এইস  ইসলাম?? 

ইতযাবদ ইতযাবদ।   
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যবদও আবম এসকল অনুষ্ঠাজনর সমসযা গুজলা ভাজলা কজর  ুবেজয়  বল, বকন্তু তাজত 

সামানযতমও লাভ হয়না। হজ ই  া বকভাজ ? এজক সতা প্রকৃত ইসলাম সম্পজকত  োজন 

না তার উপজর সরিাজরন্স বহসাজ  ইমাম সাজহজ র ব জয়জত আসাটা সতা আজছই। 

আমার কোর আর বক মূলয? আবম সতা আজলম  া ইমাম সনাই। এভাজ ই প্রজতযক 

অনুষ্ঠাজন যাওয়ার সময় আমার সাজে আবু্বর মজনামাবলনয হয়।  

 

এরপর শুরু হয় বনসাজক বনজয়।  াসায় হয়জতা এমন আত্মীয় আসজছ, যাজদর সাজে 

বনসার পদত া করজত হজ । সুতরািং বনসা তাজদর সামজন যাজ না, এটাই স্বাভাব ক।  যাস, 

এটা বনজয়ও শুরু হজয় যায়। সসই পুজরাজনা সলকচার। আমরা তাজল ান হজয় সগবছ। 

সমৌল াদী হজয় সগবছ। আত্মীয়র সাজে সদখা কবরনা। স্বােতপর হজয় সগবছ। ইতযাবদ 

ইতযাবদ। এ ার আবম আবু্বজক পদত ার  যাপাজর  ুোই। বকন্তু তাজতও সকাজনা লাভ হয়না। 

কারণ তারা সতা পদত া  লজত  াবহজর যাওয়ার সময় সকাজনা রকম স ারকা পড়াটাই 

 ুজে। এরকম মাহরাম, গায়জর মাহরাম সমজন চলাটা সতা  ুজেনা। 

স বশরভাগ সময় আমার আর বনসার সাজে আবু্বর এই দুটি ব ষ্য় বনজয়ই গন্ডজগাল হয়। 

সকাোও যাওয়া আর পদত া বনজয়।  

এজতা সগজলা আবম আর বনসা। আমার  াচ্চারা অেতাৎ আবলি আর বমমও সতা সিতনা 

সেজক সরহাই পায়না। আবলিজক সকন এজতা সছাট  য়জস পায়োমা, পাঞ্জাব  ও টুবপ 

পড়াই?  বমমজক সকন এখনই বহো  পড়াই। ওজদরজক সকন মাদ্রাসায় বদজ া? সমলা  া 

অনয সকাজনা (সিতনা পূণত) স্থাজন স ড়াজত বনজয় যাইনা সকন? চকজলট, বচপস, 

আইসবিম সকন সখজত সদইনা?? সমা াইজল বভবিও  া কাটুত ন সকন সদখজত সদইনা?? 

ইতযাবদ ইতযাবদ।  
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আমরা না বদজলও তারা ঠিকই আদজরর নাম বদজয় কাজছ বনজয় চকজলট, বচপস, েুস্ 

খাইজয় সদয়। টিবভজত কাটুত ন সছজড় সদয়। গরম লাগজ   জল আবলজির টুবপ খুজল সদয়। 

বমজমর বহো  খুজল সদয়।    

আমার  াসায় টিবভ সনই। বকন্তু আবু্বর  াসায় আজছ। আর নাবতরা সতা ওখাজন যাজ ই। 

এটা সতা সেকাজনা সম্ভ  নয়। তাও আবম এস  বনজয় তহনচ কবর। সযজনা  াচ্চাজদরজক 

টিবভ সদখজত না সদয়। ওরা  াসায় সগজল টিবভ সযন অনই না কজর। ত ুও আবু্ব আমু্ম 

ঠিকই লুবকজয় ওজদরজক কাটুত ন সদখজত সদয়। তাই আবম টিবভটা ঘর সেজকই স র 

করার বচন্তা কবর।  হু সচষ্টা কজর ওখান সেজক টিবভটাজক স র করজত সিল হই। বকন্তু 

তাজতও লাভ হয়না। টিবভর োয়গায় চজল এজসজছ স্মাটত  সিান। আবু্ব আমু্ম দুেজনর 

কাজছ দুজটা সিান। এ ার ওরা এটাজতই সদজখ। তাই আমরা আবলি আর বমজমর উপজর 

চাপ বদলাম। ওরা সযন ওই  াসায় খু  কম যায়। আর সগজলও সযন সমা াইজল বকছু না 

সদজখ। আমরাই ওজদরজক কাটুত ন (ইসলাবমক) সদখাজ া  জল আোস সদই। এজত বকছুটা 

কাে হয়। 

আমরা  াচ্চাজদরজক ওখাজন কম সযজত সদই  জল, আবু্ব আমু্ম আমাজদর উপর খু  

রাগ হয়। তারা মজন কজর আমরা তাজদর নাবতজদরজক দাদা দাদুর আদর সেজক  বিত 

করবছ। 

আদর করজত বগজয় সয ওজদরজক সিতনা ও অননসলাবমক বেবনস বশখাজে সসটা সতা 

আর তারা  ুজেনা। 
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িাদ্রাসা োমক সু্কে: 

আবলি আর বমমজক মাদ্রাসায় ভবতত  করাজনার সময় হজয়জছ। এখন শুরু হজয়জছ নতুন 

সিতনা। 

আমার নানাও আমাজক মাদ্রাসায় বদজত সচজয়বছজলা, বকন্তু আবু্ব সদয়বন। এখন আবম 

আবলি আর বমমজক মাদ্রাসায় বদজত চাই। বকন্তু আবু্ব  াধা বদজে। তার ধারণা মাদ্রাসায় 

পড়জল সটজন বহচজড় দয়ার েী ন যাপন করজত হয়। আর স বশরভাগ সছজলজপজলই 

নাবক নষ্ট হজয় যায়। আবম আবু্বজক  ুোই সয সতামার ধারণা সমূ্পণত ভুল। তারা সমাজটও 

দয়ার েী ন যাপন কজরনা।  রিং অবত সম্মাজনর বেজন্দগী পার কজর। তাজদরজক মানুষ্ 

ভাজলা াজস। আিাহ তায়ালা মাদ্রাসার  াচ্চাজদর প্রবত মানুজষ্র অন্তজর ভাজলা াসা 

ততরী কজর সদন। তাই মানুষ্ ওলামা সতালা াজদরজক ভাজলা াজস এ িং তাজদরজক 

খাওয়াজত সপজর বনজেজক ধনয মজন কজর। আিাহ সতা আর সিজরশতাজদরজক বদজয় 

আসমান সেজক খা ার পাোজ ন না। বতবন এই দুবনয়ার মাখলুখ (মানুষ্) সদরজক বদজয়ই 

উনার পছজন্দর  ান্দাজদর (সকারাজনর ছাত্র) কাজছ বরবেক পাোজ ন। এটা হয়জতা 

সতামার (আবু্ব) কাজছ দয়া মজন হজত পাজর। বকন্তু  াস্ত তা হজে, আিাহ মাদ্রাসার 

েনয অভা নীয় স্থান সেজক বরবেজকর  য স্থা কজরন। ওলামা সতালা ারা আমাজদর 

সচজয় ভাজলা খানা খায়। মানুষ্ তাজদরজক দাওয়াত খাইজয় শাবন্ত পায়। 

 

আপাত দৃবষ্টজত তাজদর ইনকাম (সিংখযার বদক সেজক) হয়জতা কম। বকন্তু তাজদর ওই 

অল্প আজয়র বভতজর আিাহ  রকত বদজয় সদন। ঐটুকু বদজয়ই তাজদর েরুরত পূরণ 

হজয় যায়। কারণ তারা সুন্নবত বেজন্দগী যাপন কজর। িজল  ড়  ড় সমসযা গুজলা সেজক 

মুক্ত োজকন। অনযবদজক িীনহীন মানুষ্ গুজলা আধুবনক েী ন যাপন করজত বগজয় 

ব বভন্ন রকম সরাগ ও সমসযার মুজখামুবখ হয়। সসগুজলার সমাধাজনর েনয তাজদরজক 
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অজনক ইনকাজমর বপছজন েী নজক  যায় করজত হয়। গাধার মজতা সারা েী ন টাকার 

বপছজনই সদৌড়ায়, বকন্তু তা সভাগ করজত পাজরনা। আমরা মজন কবর তারা অজনক 

ইনকাম করজছ। আসজল তারা যা আয় করজছ, তার সচজয় স বশ খরচ হজয় যাজে, 

তারই ভুল েী ন যাপজনর েনয। বকন্তু সসটা সস  ুজেনা। আমরাও  ুবেনা।  ড় একটা 

সিংখযার ইনকাজমর কো শুজন ব জমাবহত হজয় যাই। এটাই শয়তাজনর সধাাঁ কা। শয়তান 

চায় সতামার সারা েী ন সযন ইনকাজমর বপছজনই সকজট যাক। আজখরাজতর কো 

সযজনা বচন্তাই করজত না পাজরা। 

অপরবদজক সদজখা, ওলামা সতালা ারা ইনকামও করজছ, স ৌ  াচ্চাজকও সময় বদজে, 

বনজের আজখরাতজকও ঘুবছজয় বনজে। 

আর তাছাড়া মাদ্রাসার ছাত্র গুজলা ব নয়ী, নম্র ও ভদ্র হয়। বকন্তু সু্কল কজলজের ছাত্ররা 

স বশরভাগই উগ্র এ িং স য়াদ  হয়। তারা  ড় হজয় বনজের  া া মাজক  ৃোশ্রজম বদজয় 

সদয়। বকন্তু আে পযতন্ত শুনা যায়বন, সকাজনা আজলম তার  া া মাজক  ৃোশ্রজম 

বদজয়জছ। কারণ আজলমরা োজন সয,  া া মার্ সখদমতই হজে োন্নাজত যাওয়ার 

স জচজয় সহে উপায়। হা, মাদরাসায়ও খারাপ সছজল আজছ। আ ার সু্কজলও ভাজলা 

সছজল আজছ। তজ  গড় বহজসজ  ভাজলার সিংখযাটা মাদ্রাসাজতই স বশ।  

আ ার আজরকটা ব ষ্য় সখয়াল কজরা আবু্ব, আিাহর অবলরা  জলন:  ািংলা, ইিংবলশ, 

অঙ্ক আকাজশ  াতাজস উজড়। চাইজলই পাওয়া যায়। বকন্তু সকারাজনর জ্ঞান সমজহনত 

কজর অেত ন করজত হয়"।  যাপারটা বকন্তু সতয। এই সমাজে োকজল েী জন স াঁজচ 

োকার েনয  া বরবেক উপােত জনর েনয প্রজয়ােনীয় জ্ঞান প্রাকৃবতক ভাজ ই পাওয়া 

যায়। অজনক সছাট সছাট সছজল, সদাকাজন  জস েটিল েটিল বহসা  কজর সিজল।   
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অজনক অবশবক্ষত গন্ড মূখত সলাজকরা সকাটি সকাটি টাকার মাবলক। তাজদর অধীজন 

অসিংখয উচ্চবশবক্ষত সলাজকরা সগালামী, মাজন চাকুরী কজর। সুতরািং  ুো সগজলা, বশক্ষা 

টাকা অেত জনর েনয নয়  রিং মনুষ্ত্ব অেত জনর েনয। বশক্ষা ছাড়াও টাকা কামাজনা যায়। 

বকন্তু মনুষ্ত্ব অেত ন করা যায়না।  

প্রশ্ন হজে, সকান বশক্ষার িারা মনুষ্ত্ব অবেত ত হয়?  

বিজমসবনক আর সসকুলার  ািংলা ইিংবলশ বদজয়??  

সমাজটও না। মনুষ্ত্ব অেত জনর সসই বশক্ষাটা হজে কুরআন হাবদজসর বশক্ষা।  

ইসলাজমর বশক্ষাই মানুজষ্র বভতজরর পশুত্বটাজক স র কজর বদজয় প্রকৃত মানুষ্ বহজসজ  

গজড় সতাজল।  

আর বরবেক?? সসটার মাবলক সতা আিাহ। যার েনয যতটুকু বরবেক বনধতাবরত আজছ, 

সস তা পাজ ই। বরবেক এক বেবনস। আর বশক্ষা আজরক বেবনস। আমাজদর সমাজে লক্ষ 

লক্ষ সছজল আজছ, যারা মাস্টাসত সশষ্ কজরও স কার। বরবেজকর  য স্থা হয়বন। আ ার 

অজনজক আজছ, যাজদর সকাজনাই পড়াশুনাই সনই, বকন্তু ভাজলা বরবেজকর  য স্থা 

আজছ। উচ্চ বশবক্ষত হজলই সয সস অজনক বরবেক সপজয় যাজ   যাপারটা তা নয়। 

আ ার বশক্ষা না োকজল সকাজনা বরবেক পাজ না, তাও নয়।   

বরবেক আর বশক্ষা দুইটা সমূ্পণত বভন্ন বেবনস।  তত মাজন আমাজদর অনযতম প্রধান একটি 

মানবসক সমসযা হজে, আমরা বশক্ষার িারা বরবেক উপােত ন করজত চাই। বকন্তু পূ ত তী 

মানুজষ্রা বশক্ষার আজলা ছবড়জয় সমােজক আজলাবকত  া পবর তত ন কজরজছন।  
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এতক্ষন চুপ কজর আবু্ব আমার কো গুজলা শুজনজছ। অজনকটা  ুজেজছ। এ ার  লজছ, 

সতা মাদ্রাসায় পজড় সতা সকাজনা সরকাবর চাকবর (সগালামী) পাজ  না।  া ভাজলা 

সকাজনা সকাম্পাবনর চাকবরও পাজ  না। সারা েী ন ইমামবত  া মুয়াজজ্জন বগবরই করজত 

হজ । মানুজষ্র দয়ায় চলজত হজ ।  

আবম  ললাম, আবম সতা সতামাজক এতক্ষন  ুোলাম সয বশক্ষা চাকুরীর েনয নয়। 

ওজদর বরবেজকর বক  য স্থা হজ  সসটা সতা আিাহই ভাজলা োজনন। আর সরকাবর 

চাকবর  া সকাম্পাবনর চাকবরই করজত হজ  সকন? আর সকাোও বক বরবেক সনই?? 

 

আর হা, তুবম সয এই মাত্র  লজল, ইমাম মুয়াজজ্জনরা দাজনর টাকায় চজল, এটা খু  

 াজে কো। বচন্তা টাজক একটু পবর তত ন কজরা। তারা সমাজটও দাজনর টাকায় চজলনা। 

তারা আমাজদর িীবন চাবহদা পূরণ কজর বদজেন, আমরা তাজদর দুবনয়া ী চাবহদা পূরণ 

কজর বদবে। উনারা যবদ মসবেদ মাদ্রাসার সখদমত করা  ন্ধ্ কজর সদন, তাহজল 

আমাজদরজক ইসলাম বশখাজ  সক? তারা সতা সারাবদন ইসলাজমর প্রচার প্রসাজরর 

বিবকজর  যস্ত োজকন। আমাজদর আজখরাজতর কো বচন্তা কজরন। তাহজল আমরা 

তাজদর দুবনয়ার কো বচন্তা করজ া না??  

 

এটা দয়া নয়। এটা ভারসময। এটা ব বনময়। এটা সদয়া সনয়া। তারা আমাজদরজক িীন 

বশক্ষা বদজেন, আমরা তাজদরজক হাবদয়া বদবে।  

বনবে, বদবে। দয়া করবছনা। তাজদর প্রাপযই তাজদরজক বদবে। 
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আবু্ব: স ই  ুেলাম। বকন্তু মাদ্রাসায় পজড় সতা িাক্তার, ইবঞ্জবনয়ার  া অেতনীবতব দ 

হজত পারজ না।  

আবম: সু্কজল পজড়ও সতা আজলম, মুিবত, মুহাবিস  া মুিাবস্সর হজত পারজ না। আর 

তাছাড়া তুবম সযই সপশা  া জ্ঞাজনর কো  লজল, এগুজলা অনযানয প্রাণীকুজলর মজধযও 

আজছ। সযমন: প্রজতযকটা প্রাণী তাজদর বনে বনে বচবকৎসা পেবত সম্পজকত  োজন। 

সকান সমসযার েনয বক সখজত হজ  এ িং সুস্থ হজত পারজ , সসটা তারা ভাজলা কজরই 

োজন। এজক্ষজত্র  ানর, মাছ, কুকুর ভাজলা উদাহরণ। 

এক ার বকছু  ানরজক মারার েনয ব ষ্ বমশাজনা বকছু রুটি সদয়া হজয়বছল। তারা এজস 

রুটি গুজলা হাজত সনয় এ িং ঘ্রান বনজয় চজল যায়। পজর, প্রজতযজকই একটা কজর পাতা 

সহ িাল বনজয় বিজর আজস। এ িং এক কামড় রুটি খায়, আজরক কামড় িাল সহ পাতা 

খায়। এভাজ  রুটি সখজয় চজল যায়। পর তীজত ব ষ্য়টা বনজয় গজ ষ্ণা কজর োনা যায়, 

 ানর গুজলা রুটিজত সদয়া ব জষ্র কো  ুেজত সপজর ওই িাল বনজয় এজসবছজলা। আর 

ওই িাজল বছল ব ষ্ নাশক উপাদান। সুতরািং  ুো সগজলা, তাজদর কাজছ বচবকৎসা জ্ঞান 

রজয়জছ।  

আ ার সমৌমাবছ ও  া ুই পাবখর  াসার বদজক তাকাও।  াসার বিোইন ও সমোরজমন্ট 

সদখজল তুবম অ াক হজয় যাজ । সুতরািং  ুো সগজলা, তাজদর কাজছ প্রজকাশলী ব দযা 

রজয়জছ।  

আর বপাঁপড়ার েী ন বনজয় ব জিষ্ণ করজল তুবম পা া অেতনীবত, শৃঙ্খলা ও ভব ষ্যৎ 

পবরকল্পনার জ্ঞান। এছাড়াও পৃবে ীজত স াঁজচ োকার েনয অনয সযস  জ্ঞাজনর প্রজয়ােন 

তার স বশরভাগই প্রাকৃবতক ভাজ ই মানুষ্ ও পশু পাবখ বশজখ সিজল। বকন্তু কুরআন 

হাবদজসর এলম সচষ্টা সমজহনত ছাড়া অেত ন করা যায়না। 
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বকন্তু তাই  জল িাক্তার, ইবঞ্জবনয়ার হওয়া যাজ না, আবম সস কো  লবছনা। ইসলাজমও 

সকাজনা বনজষ্ধাজ্ঞা সনই। আবম  ুোজত চাবে, এগুজলাজকই েী জনর লক্ষয  ানাজনা ঠিক 

নয়। আর তাছাড়া মাদ্রাসায় পজড়ও এস  লাইজন দক্ষ হওয়া সম্ভ ।  

অজনক রােবমবস্ত্র আজছ, যারা বসবভল ইবঞ্জবনয়াজরর সচজয়ও দক্ষ। অজনক ইজলবিবশয়ান 

আজছ, যারা ইজলকট্রিকযাল ইবঞ্জবনয়াজর সচজয়ও দক্ষ। অেচ তাজদর সকাজনা 

প্রাবতষ্ঠাবনক বশক্ষা সনই। তাহজল  ুো সগজলা সচষ্টা করজল মাদ্রাসায় পড়ার পজড়ও 

এস  হজত পারজ । িাক্তারও হজত পারজ । সহাবমও  া আয়জু তবদক চচত া করজ । অসুব ধা 

বক? 

সদজখা আবু্ব, আমাজক সতা তুবম সু্কল কজলজেই পবড়জয়জছা। নাবম দাবম প্রবতষ্ঠান 

গুজলা সেজক পড়াশুনা সশষ্ কবরজয় উচ্চ বশবক্ষত  াবনজয়জছা। বকন্তু আে যবদ আমার 

মজধয ইসলাজমর সছায়া না োকজতা, আবম অমানুষ্ হসয় সযতাম। গান  ােনা আর 

িযাশন বনজয়ই  যস্ত োকতাম।  

সু্কল কজলজের পড়াশুনায় কুিুরীজত ভরপুর। তাই আবম সকন এই েুাঁ বক বনজ া?? 

এখাজন সতা বশখায় বকভাজ  ভযাট টযাজির নাম সুজকৌশজল মানুজষ্র সম্পদজক চুবর 

করজত হয়?  

বকভাজ  লাভ  া ইন্টাজরজস্টর নাজম মানুষ্জক সুজদর োজল েবড়জয় আিাহর সাজে 

যুজে বলপ্ত কজর সদয়া যায়?  

বকভাজ  সহবশক্ষার নাজম অন ধ সপ্রম ভাজলা াসাজক উজস্ক সদয়া যায়?  

বকভাজ  ব জ্ঞাজনর নাজম পুজরাজনা োদুচচত াজক  াস্ত ায়ন করা যায়?  

বকভাজ  বচবকৎসা আর সটজস্টর নাজম মানুষ্জক বনঃস্ব  াবনজয় সদয়া যায়?  
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বকভাজ  পুাঁবে াদ  া গণতজন্ত্রর নাজম মানুষ্জক সশাষ্ণ করা যায়?  

বকভাজ  আইজনর নাজম স আইবন কােগুজলাজক ত ধতা সদয়া যায়?  

বকভাজ  মুক্ত বচন্তার নাজম ইসলাজমর ভুল ধজর নাবস্তক হওয়া যায়?  

বকভাজ  সিংসৃ্কবত চচত ার নাজম শয়তাবন অপসিংসৃ্কবত পালন করা যায়?  

বকভাজ   যািংবকিংজয়র নাজম, মানুষ্জক ঋজণর োজল আটবকজয় সিলা যায়? ইতযাবদ 

ইতযাবদ রকজমর যত অপজকৌশল আজছ স ই সুজকৌশজল মানুষ্জক বশখাজনা হয়।  

সু্কল কজলজের বসজল াসজক এভাজ ই সাোজনা হজয়জছ। সযজনা স াই ইসলাম সেজক 

দূজর সজর যায়। সকউ যবদ ইসলাজমর আজলা সপজয় যায়, তাহজল সস স  সধাাঁ কা গুজলা 

 ুেজত পাজর। আর নয়জতা এগুজলাজকই সিলতার চাব  কাঠি মজন কজর।  

আজরকটা বেবনস  ুোর সচষ্টা কজরা, আবু্ব। সকউ যবদ িাক্তার, ইবঞ্জবনয়ার নাও হয়, 

বকন্তু িীজনর এলম অেত ন কজর সস আজখরাজত পার সপজয় যাজ , ইনশাআিাহ। যবদও 

দুবনয়াজত সকাজনারকম েী ন যাপন করুক না সকন, হাশজরর ময়দাজন সম্মাবনত হজ । 

এ িং োন্নাজত উন্নত েী ন যাপন করজ ।  

অনযবদজক সকউ যবদ িীজনর এলম অেত ন না কজর, শুধুই দুবনয়ার সিলতার বপছজন 

সদৌড়ায় সস হয়জতা বকছু কাগে (টাকা  া সাটিত বিজকট) কামাজত পারজ , বকন্তু ক জর 

 া হাশজরর ময়দাজন আটজক যাজ । আজখরাজত তার েী ন হজ   জড়াই যন্ত্রণাদায়ক। 

 াবক আিাহর ইো।   

আিাহ যবদ কাউজক ব জশষ্ সকাজনা কারজণ ক্ষমা কজর সদন, সসটা সতা বভন্ন ব ষ্য়। 
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আবু্ব, আ াজরা শুজনা বরবেজকর েনয সপজরশান হওয়ার বকছু সনই। আিাহর দুবনয়াজত 

বরবেক এ িং আ াজসর অভা  সনই। শুধুমাত্র সুষ্ম  ন্টজনর অভা । একটা সগাষ্ঠী 

বরবেক সক কুবক্ষগত কজর সরজখজছ। িজল অনযরা পাজেনা। আিাহ স াইজক 

ব নামূজলয বরবেক বদজেন।  

আবম যবদ িল ও স বে গাছ লাগাই। সক আমাজক  াধা বদজ ? সসখান সেজক সতা 

আবম ব না মূজলযই বরবেক পাজ া। আ ার যবদ হাাঁ স, মুরবগ, গরু, ছাগল ইতযাবদ পালন 

কবর সসখান সেজকও আবম সগাশত, বিম এ িং দুধ ব নামূজলয পাজ া। পুকুর োকজল 

মাছও চাষ্ করজত পারজ া।  

 

বকন্তু সযজহতু আবম এস  করজত পারবছনা। অজনযর উপর (কৃষ্ক, সেজল, রাখাল, 

মহােন, আড়ৎদার, রাইভার, সদাকানদার) ভরসা করজত হজে। তাই আমাজক তাজদর 

পাবরশ্রবমক বদজত হজে। আবম সযগুজলা বকজন খাবে সসগুজলা ঐস  খা াজর দাম নয়। 

 রিং যারা আমাজদর কাজছ এস  সপৌাঁজছ বদজে, তাজদর পাবরশ্রবমক  া খরজচর মূলয।  

 

আ ার আ াজসর  যাপারটাও তাই, আিাহর েবমজন োকার োয়গার অভা  সনই। বকন্তু 

স বশরভাগ মানুষ্, শহজর এজস বভড় কজর। িজল মজন হজে োয়গার খু  অভা । আর 

একোয়গায় বভড় করাজত স্বাভাব ক ভাজ ই  াসস্থাজনর খরচ স জড় যায়। স বমবলজয় 

আমাজদর েী ন অবতষ্ঠ হজয় উজে এ িং স াঁজচ োকার েনয আমাজদর অজনক অজনক 

টাকার প্রজয়ােন পজর। 



85 
 

এতবকছু  ুোজনার পর আবু্বর আওয়াে বকছুটা নরম হজলা। এ ার  লজছন: "বকন্তু তাই 

 জল এজতা সছাট  াচ্চাজক এজতা লম্বা সময় মাদ্রাসায় রাখজত হজ ? ওরা আজরা  ড় 

সহাক। আপাতত সু্কজল পড়ুক। একটু  ড় হজল, তারপর মাদ্রাসায় বদস"।  

 

আবম  ললাম: "পৃবে ীজত এমন অজনক োবত আজছ, যারা তাজদর  াচ্চাজদরজক আজরা 

সছাট  য়স সেজক আজরা কঠিন প্রবশক্ষণ সদয়। সুতরািং এটা সতমন সকাজনা সমসযা নয়। 

আমাজদর সদজশর কযাজিট কজলজের কোই বচন্তা কজরা। সছাট্ট একটা সছজল / 

সমজয়জকই সতা এজক াজর দূজর সকাোও ৬ / ৭  ছজরর েনয  ন াজসর মজতা বদজয় 

সদয়া হয়। তখন সতা সকউ প্রশ্ন তুজলনা, এজতা সছাট  াচ্চাজক এভাজ   া া-মার সেজক 

দূজর সবরজয় সনয়াটা বক ঠিক?  

 া া মা সতা  রিং আজরা খুবশ খুবশই সসখাজন বদজয় সদয়। কারণ এখান সেজক দুবনয়া 

কমাজনার স্বপ্ন সদজখ তারা। বকন্তু মাদ্রাসা  যাপাজর উনারা উদাসীন।  াচ্চাজক মাদ্রাসায় 

বদজয় োন্নাত পাওয়ার স্বপ্ন তারা সদজখ না। তারা মজন কজর দুবনয়া সপজত হজল অজনক 

সচষ্টা পবরশ্রম করজত হজ । আর োন্নাত এমবন এমবনই সপজয় যাজ । সকাজনা সচষ্টা করা 

লাগজ  না। শুধু সশষ্  য়জস হেটা কজর বনজলই হজ । 

  

এরকম মানবসকতা  াদ দাও।  াচ্চাজক সছাটজ লা সেজক সযভাজ  গজড় সতালা হজ , 

 াচ্চা সসভাজ ই গজড় উেজ , ইনশাআিাহ। সুতরািং এজতা বচন্তার বকছু সনই। 

আজখরাজতর পজে চলজত সগজলই শয়তাজনর  াধা আজস। সয দুবনয়া চায় তাজক সতা 

আর শয়তান  াধা বদজ না,  রিং আজরা সাহাযয করজ ।  
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এখন আবম  াচ্চাজদরজক মাদ্রাসায় বদজত চাবে। দুজটা  াচ্চা োন্নাজতর বদজক এবগজয় 

যাজ । এটা সতা শয়তান হজত বদজ  না। তাই ব বভন্নভাজ  ব বভন্ন মানুষ্জক বদজয় 

আমাজক সপজরশান করার সচষ্টা করজছ। ওরা আিাহর কালাম পড়জ , আর আিাহ 

ওজদরজক বরবেক বদজ ন না?? অ শযই বদজ ন। এ িং অতযন্ত সম্মান েনক বরবেক 

বদজ ন। অতএ  ভয় সপও না। সকাজনা অসুব ধা হজ  না ইনশাহািাহ।  

 

 হু সচষ্টা কজর আবু্বজক রাবে করাজত সপজরবছ, আলহামদুবলিাহ। যবদও মন সেজক 

রাবে হয়বন। 

আসজল, আবু্ব মাদ্রাসাজক অপছন্দ করার বপছজন বকছু কারণ আজছ। সস প্রসজঙ্গ এখন 

বকছু কো  লজ া। 
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সাদা জুব্বার অিরাড়ে: 

আবু্বজতা েী জন অজনক বকছুই বনে সচাজখ সদজখজছন, শুজনজছন। বতবন  াস্ত তার 

বনমতম সচহারাজক খু  কাজছ সদজখ সদখজছন। তাই অজনক বকছুই োজনন। আবম সতা 

আর এজতা বকছু োবননা। তজ  আবম বনে সচাজখ সযস  বেবনস সদজখবছ  া শুজনবছ  া 

সেজনবছ, তাই আে আপনাজদরজক শুনাজ া।  

এই কো গুজলা শুনাজনার আজগই আপনাজদর কাজছ ক্ষমা সচজয় বনবে। কারণ এখাজন 

এমন মানুষ্জদরজক বনজয়ই আজলাচনা করা হজ , যারা প্রজতযক িীনদার মানুজষ্র েনয 

পেপ্রদশতক। তাজদর ভুল ধরার েনয নয়,  রিং বনমতম ও অনাকাবঙ্খত  াস্ত তাজক তুজল 

ধরার েনযই এই আজলাচনা।  

আ াজরা  লবছ, এই মানুষ্গুজলা সমাজের গুরুত্বপূণত মানুষ্। হয়জতা অবনো  া 

শয়তাজনর সধাাঁ কায় পজড় ভুল কজরজছ। তাই এই অল্প সিংখযক মানুষ্ িারা সকলজক 

একই পািায় বনজয় আসাটা চরম স াকাবম এ িং মূখততা। 

সযবদন সেজক িীজনর  ুে সপজয়বছ, সসবদন সেজক মসবেদ, মাদ্রাসা গুজলাই হয় আমার 

ঠিকানা। ঘজরর  াবহজর োকা মাজনই এখাজনর সকাজনা একোয়গায় োকা। সসই সু াজদ 

িীনদার অজনজকর সাজেই পবরচয় হয় এ িং খু  কাজছ সেজক তাজদর েী নজক সদখজত 

পাই। প্রেজমই আমার বনজের এলাকার মসবেজদর কোই  লজ া। সসখাজন একেন 

অব  াবহত যু ক মুয়াবজ্জন বছল। বতবন মসবেজদই  ড়  ড় সমজয়জদরজক আরব  

পড়াজতন। তার োকার কজক্ষ মাজে মাজে অনযানয সতালা ারাও আসজতা। তারা স াই 

বমজল ওই রুজমই সমা াইল সিাজন অনাকাবঙ্খত বভবিও সদখজতা। আর সমজয়জদর 

সাজে দুষ্টাবম িােলাজমা সতা োকজতাই। এটা সতা কম স বশ স  মসবেজদরই কমন 

বচত্র। তাই মানুজষ্র কাজছ এটা সকাজনা গুনাহ মজন হয়না।   
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একই এলাকায় আজরক েন আজলম সাজহ , তার মাদ্রাসায় সমজয়জদর সাজে অশালীন 

 য হার করজতা। এটাও আমাজদর সমাজে কমন বচত্র হজয় সগজছ।  

আজশপাজশর যত মসবেজদই যাই, সদবখ  ড়  ড় সমজয়জদরজক পদত া ছাড়াই পড়াজনা 

হজে। খু ই কষ্ট লাজগ। আর ভয় হয়। কারণ শয়তান সতা কত  ড়  ড়  ুেুগতজক নারীর 

োজল সিজল ধ্বিংস কজর সিজলজছ। হয়জতা তাজদর সকাজনা খারাপ উজিশয সনই, বকন্তু 

শয়তান তাজদরজক বহজটানাইে কজর সযনার বদজক বনজয় যাজ । প্রায়ই সতা এমন ঘটনা 

শুনজত পাবে।  

 

এ ার একটা মাদ্রাসার গল্প শুনুন। সসখাজন এক ছাজত্রর  া া তার সমা াইলটা সচক 

করজত  লজলন আমাজক। এ িং অজপ্রায়েনীয় বেবনস বিজলট কজর বদজত  লজলন। 

আবম সিাজনর গযালাবরজত ঢুজক সতা আিযত হজয় সগলাম। কজয়কটা নীল বভবিও। 

আবম উনাজক বকছুই  ললাম না। শুধু বেজ্ঞাসা করলাম: "এই সমা াইলটা কার কাজছ 

োজক"? বতবন  লজলন তার সছজলর কাজছ। "ওর ওস্তাদ ওজর বক বক সযন সদখায়"। 

আবম চুপ চাপ বভবিও গুজলা বিজলট কজর সিাজনর পাসওয়ািত  পবর তত ন কজর বদলাম। 

পােক, সয মাদ্রাসায় ছাত্র আর বশক্ষক বমজল এস  বভবিও সদজখ, সসখাজন বক হয়? তা 

বনিই আন্দাে করজত পারজছন। 

এখন আমার এক আত্মীয়ার (বলো) মুজখ বকছু আজলজমর সচহারা বচনুন। ওই আত্মীয়া 

(বলো) বনজেই আমাজক তার সাজে ঘজট যাওয়া ঘটনা গুজলা শুবনজয়জছ। সস যখন 

সছাট বছল, তাজদর  াসায় তাজদর বকছু পুরুষ্ আত্মীয় োকজতা এ িং মাদ্রাসায় পড়াশুনা 

করজতা। কারণ, ওই ছাত্রজদর ঢাকায় আর োকার সকাজনা োয়গা বছল না।  
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তারা বলোর চাচাজতা মামা হজতা। অেতাৎ বলোর আমু্মর চাচাজতা ভাই। সতা, বলোর 

এই মামারা যখবন বলোজক এক সপজতা, তার সাজে খারাপ বকছু করার সচষ্টা করজতা। 

বকন্তু বলোজক আিাহ সহিােত করজতন।  হু ার তারা সচষ্টা কজরজছ, প্রবত াজরই 

 যােত  হজয়জছ। পর তীজত বলোজক খু  ভাজলা একটি সমজয়  জল সীকৃবত বদজয়জছ 

তারা।  

বলো আমাজক আজরা একটি ঘটনা শুবনজয়জছ।  ািংলাজদজশর নামকরা এক আজলজমর 

(নাম  লজল স াই বচনজ ন) নাবত, বলোরই এক  ান্ধ্ ীর সাজে দীঘতবদন সপ্রম কজরজছ। 

সছজল সমজয় দুইেনই মাদ্রাসার সু্টজিন্ট। পজর তাজদর সব্রকও হজয়জছ।  

এমনবক ওই সছজল বলোর েজনযও কজয়কটি সছজল বনজয় এজসবছজলা, সযজনা বলোও 

এজদর মজধয সেজক বনজের পছজন্দর একেনজক স াঁজছ বনজয় সপ্রম করজত পাজর।   

 

এ ার আপনাজদরজক আমাজদর এলাকার েনবপ্রয় একেন আজলম সাজহজ র সছজলর 

চবরত্র সদখাজ া। এই সছজলটাও এলাকার বভতজর সমাটামুটি ভাজলাই েনবপ্রয়। মুিবত 

হজয়জছন। একটা মসবেজদর খবত । আ ার একটা মাদ্রাসার পবরচালক। 

এজতা গুজলা পবরচজয়র কারজণ সমাজে তার কদর অনয রকম। আর তার েনবপ্রয় 

আজলম  া ার পবরচয় সতা আজছই। সতা এই আজলম সাজহ  তার মাদ্রাসার 

বশবক্ষকাজদর সাজে অন ধ সম্পকত  গজড় তুলজতন। শুধু বশবক্ষকাই নয়, সু্টজিন্টজদর 

মাজয়জদর সাজেও বছল তার সম্পকত । সকাজনা মবহলা তার কাজছ মাসআলা োনজত 

চাইজলও বতবন সুজযাগ খুাঁেজতন বকভাজ  ওই মবহলার সাজে  নু্ধ্জত্বর সম্পকত  গজড় 

সতালা যায়। সকউ যবদ তার এস  আচরজণর ব রুজে মুখ খুলজত চাইজতা, তাজক হুমবক 

বদজতা। তার ক্ষবত করজ   জল শাসাজতা। আর বশবক্ষকাজদরজক স তন বনজয় ঘুরাজতা। 
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হয়রাবন করজতা।  কজয়ক ার তার  উর কাজছ ধরাও সখজয়জছ, ত ুও সস তার এই 

চবরত্রজক দূর করজত পাজরবন। উজো তার  উজকই গালাগাবল কজরজছ। বকন্তু তার এই 

সচহারা সমাজের মানুষ্গুজলা োজন না। সমাজের কাজছ, বতবন একেন সিজরস্তার 

মজতা পব ত্র  যাবক্ত। আবম এই মুিবত সাজহজ র িারা ক্ষবতগ্রস্ত হওয়া একেন মবহলার 

কাছ সেজক এগুজলা ব স্তাবরত শুজনবছ। আর তার আসল রূপটাও সেজনবছ। 

 

এতক্ষন আপনাজদরজক সযই সলাকগুজলার কো  ললাম, এরা প্রজতযজকই স বশরভাগ 

সময় সাদা ধ ধজ  েুব্বা পবরধান কজর। আর তাজদর প্রধান হাবতয়ারই বছল এটা। সাদা 

েুব্বার কারজণ মানুষ্ তাজদরজক সিজরস্তা মজন কজর। এ িং তারা এই সুজযাগটাজক 

ভাজলা কজরই কাজে লাগায়। এরকম আজরা অজনক গুজলা সাদা েুব্বা পবরবহত কাজলা 

অন্তজরর মানুষ্ আজছ আমাজদর সমাজে। আবম আজরা অজনজকর কোই োবন। বকন্তু 

আর  লজত ইো করজছনা। 

  

সাদা েুব্বা আবমও পবড়। আমাজক সদখজলও যু তী সমজয়রা সালাম সদয়। বকন্তু আিাহ 

আমাজক এটুকু  ুে বদজয়জছন সয, এই সালাম আমাজক নয়।  রিং সাদা েুব্বা আর দাবড় 

টুবপজক সদয়া হজয়জছ। এই সালাম আিাহর রাসূজলর সুন্নাহজক সদয়া হজয়জছ। ঠিক 

সযমনটা সামবরক  াবহনীজত ঘজট। একেন তসনয, তার অবিসারজক সদখজল সযালুট 

সদয়। এই সযালুট টা বকন্তু ওই  যাবক্তজক সদয়া হয়বন। সদয়া হজয়জছ তার সপাশাক ও 

কাাঁ জধর উপজরর োকা রািংক সক।   
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সকাজনা সমজয় যখন সকাজনা সাদা েুব্বা পবরবহত িীনদার  যাবক্তজক সদজখ, তখন সস 

তার হৃদজয়র পব ত্রতা সেজকই সালাম সদয়। একটু সসায়া  পাওয়ার আশায়। কারণ 

সাধারণ মানুজষ্রা সাদা েুব্বাধারীজদরজক পব ত্র মজনর অবধকারী একেন মানুষ্ 

বহজসজ ই সভজ  োজক। বকন্তু শয়তান সতা আর  জস োজকনা। মজনর বভতজর ওস 

ওয়াসা সৃবষ্ট করজত োজক। তাই এস   যাপাজর সা ধান োকা উবচত। আর যু তী 

স ানজদর উবচত নয়, সকাজনা যু ক আজলজমর কাজছ বগজয় মাসআলা চাওয়া। উত্তম 

হজে বনজের পুরুষ্জক পাোজনা। আ ার সকাজনা যু ক আজলম যবদ সকাজনা মবহলাজক 

মাসআলা বদজত বগজয় বনজেই সিতনায় পজর যায়, তাহজল তার মাসআলা সদয়া সেজক 

ব রত োকা উবচত। এ িং ওই মবহলাজক অনয সকাজনা আজলজমর কাজছ পাঠিজয় সদয়া 

উবচত  া তার স্বামীজক আসজত  লা উবচত। 

আল্লাহ তাোো আিাড়দরড়ক উত্তি েুঝ দাে করুে। উম্মাহর রাহোরড়দরড়ক 

সকে লেতো লথড়ক লহোজত করুে। শেতাড়ের িক্রাি লথড়ক তাড়দরড়ক 

িুি রাখুে। তাড়দর প্রমত আিাড়দর অিড়র জড়ি থাকা সম্মােড়ক অকু্ষে রাখুে। 

আড়েিড়দর প্রমত আিাড়দর হৃদড়ে ভাড়োোসাড়ক েৃমদ্ধ কড়র মদে। আমিে।   
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আড়রা মকছু পামরোমরক লেতো: 

বনজের পবর াজরর অজনক বিৎনাজকই দমন কজরবছ, আলহামদুবলিাহ। অজনক 

সিৎনাজক উজপক্ষা কজরবছ সযন সসটার আকার আর  ড় হজত না পাজর। এভাজ  

সমাটামুটি একটা ভারসময  োয় রাখার সচষ্টা কজর যাবে। স বশরভাগ সময়ই এই 

সিতনার দানজ র সাজে সপজর উঠিনা। তজ  হালও ছাবড়না। দুবনয়ার েী ন পুরাটাই 

সতা পরীক্ষার হল। একটার পর একটা পরীক্ষা সতা আসজ ই। আর আিাহও আমাজক 

বরকভার কজর উোর সতৌবিক দান কজরন। বনজের পবর াজরর স বশরভাগ সিতনা 

সম্পজকত ই আপনাজদরজক  জলবছ। স বশরভাগই এখন বনয়ন্ত্রজণ আজছ। সমাটামুটি 

ভাজলাই আবছ আলহামদুবলিাহ।  

এর মজধয সছাট ভাইর ব জয়র হজয়জছ। এজত আজরা খুবশ হলাম সয, এখন হয়জতা আমু্ম 

বনজের সছাট পুত্র  ধূজক বনজয়ই  যস্ত োকজ । তখন আর বনসার সাজে আমু্মর খু  একটা 

গন্ডজগাল হজ  না। বকন্তু সসই আশায় গুজড়  াবল। ব জয়র প্রেম সেজকই শুরু হজয়জছ 

গন্ডজগাল। আবু্ব এই ব জয়জত অজনক খরচ করজছ। বনজের কাজছ টাকার কমবত 

োকায়, ধার কজরজছ। আর আবম আমার ব জয়র সময় আবু্বর কাজছ একটা টাকাও 

চাইবন। বনসাজক তখন বকছুই বদজত পাবরবন। এস  কারজণ সকাোয় আমাজদর প্রবত খুবশ 

োকজ , তা নয়। উো আমাজদরজক  জল আমরা নাবক আিার ওয়াজস্ত িবকরী ব জয় 

করবছ। বরবলজির মাল বনজয় আসবছ। 

এস  কো শুজন বনসা সযমন কষ্ট সপজয়জছ, আবমও কষ্ট সপজয়বছ। তখন আবু্বর টাকা 

বছল না, তাই বনসাজক সাবেজয় আনজত পাবরবন। এখন সযজহতু ধার কজর অনুষ্ঠান  া 

সকনাকাটা করজছই, আমরা সচজয়বছলাম দুই স ৌজকই একইরকম সাোজনা সহাক। বকন্তু 

আমাজদর সসই আশাও পূরণ হয়বন।  রিং অপমান হজত হজয়জছ। নতুন স ৌর েনয 

অজনক বকছুই করজছ। বকন্তু বনসার েনয বকছুই কজরবন। এস  সদজখ বনসা খু  কষ্ট পায়। 
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আ ার আবু্ব আমু্মজকও নতুন স ৌর উপর খু  সন্তুষ্ট সদখা যাজে। অেচ বনসার উপজর 

তারা এমনটা বছজলানা। বনসাজক আবম  ুোই, সদজখা বনসা। তুবম আর বলনা এক নও 

(আমার সছাট ভাইর স ৌর নাম বলনা)। ও সতা পদত া কজরনা। স ার সাজে সদখা কজর। 

হাসজত পাজর। গল্প করজত পাজর। আর আবু্ব এটাই পছন্দ কজর। তুবম সতা আর সসটা 

পাজরা না,  া পার া না। সতামার এই পদত া করাটা সতা আবু্ব পছন্দ কজরনা। সতামাজক 

যখন আমার চাচাজদর সামজন আসজত  জলবছজলা, তুবম পদত ার েনয আজসাবন। এটা সতা 

আবু্ব  ুজেনা। বকন্তু বলনা সতা ঠিকই স ার সামজন আজস, এ িং আসজ । আর এটাই 

আবু্ব চায়। সুতরািং ও একটু স বশই আদর পাজ । আমরা সযরকম কজোর ভাজ  িীনজক 

পালন করজত চাই, ওরা সতা সসটা করজ না। ওরা সতা আবু্বর মজতাই মিাজরট। তাই 

ওরা আলাদা সাজপাটত  পাজ  এটাই স্বাভাব ক। এটাই সতা আমাজদর েনয পরীক্ষা। 

 তত মাজন আমরা ভয়িংকর সিতনার েমানায় আবছ।  

সামজন সতা আমাজদরজক আজরা কঠিন কঠিন পরীক্ষার সমুবক্ষন হজত হজ । তাই শক্ত 

হজত হজ । এজতা অল্পজতই সভজে পড়জল চলজ না। এভাজ ই  ুবেজয় বনসাজক শান্ত 

কবর।  

বকন্তু সিতনার সতা সশষ্ সনই। সিতনার সাগজর একটার পর একটা সিতনার সঢউ 

আসজতই োজক।  

বনসার স ান হাজিো। ব জয় হজয়জছ একেন আজলজমর সাজে। সুতরািং তারা একটা 

আজলম দম্পবত। আজলম সাজহ  তার হাজিো  উজক খুবশ করার েনয েন্মবদজন দাবম 

সকক বনজয় এজস সারপ্রাইে সদয়। বকন্তু আবম (আনাস) সতা সকাজনা বদন বনসার 

েন্মবদন পালন কবরবন। তারা তাজদর মযাবরে সি পালন কজর, আবম সতা কবরবন। 

অনযানয অপসিংসৃ্কবত গুজলাও পালন কজর, আবম সতা কবরবন। আমাজদর আজরা আজলম 

আত্মীয়জদরজক ব বভন্ন অপসিংসৃ্কবত পালন করজত সদখা যায়। আবম সকন কবরনা? 
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এজক্ষজত্র বনসা মজন কজর আবম ওজক  বিত কবর। টাকা  াাঁ চাই। স াই স  করজছ, 

আজলমরাও করজছ। বনজের স ৌজক খুবশ করজত স ই সতা করজছ, তাহজল আবম আনাস 

সকন কবরনা?? 

এখাজনও আবম বনসাজক  ুোই সয, আজলম একটা ভুল কাে করজলই বক সসটা সহীহ 

হজয় যাজ ?? ভুল সতা ভুলই। সসটা সযই করুক। এখন সকাজনা আজলম যবদ গান শুজন 

 া মদ খায়, তাহজল বক আমাজকও সসটা করজত হজ । আজলম সতা দবলল নয়। দবলল 

সতা কুরআন ও হাবদস। আমরা সসটা তাজদর কাছ সেজক বশজখ সনই। তুবম সতা সু্কল 

কজলজে পড়জছা। সতামার বশক্ষজকর কাছ সেজক বশক্ষা অেত ন কজরজছা। সতামার 

বশক্ষকজদর মজধয অজনজকই সস্মাক করজতা বনিই। তাই  জল বক তুবমও সসটা 

কজরজছা?  া কাজরা বক করা উবচত? বশক্ষক কজরজছ, তাই আবমও করজ া। সযজহতু 

বতবন কজরজছন, তাহজল এটা খারাপ হজত পাজরনা। এমন ভা না বনিই সকাজনা 

ব জ ক ান মানুষ্ কজরনা। স াই োজন, বসগাজরট একটা খারাপ বেবনস।  

একই ভাজ  আজলমজদর কাছ সেজক আমরা িীন বশখজ া। বকন্তু আমরা সযটাজক ভাজলা 

কজরই োবন সয, এটা ব ধমী সিংসৃ্কবত সসটা সতা পালন করজত পাবরনা। যবদও সসটা 

সকাজনা আজলমজক করজত সদখা যায়। সিতনার েমানায়, সকউই সিতনা মুক্ত নয়। 

সিতনা স াইজক গ্রাস কজর বনজে। তাই সিৎনাজক বচনজত হজ  এ িং  াাঁ চজত হজ । 

হাল ছাড়া যাজ না, হতাশ হওয়া যাজ না।   

সতামাজক আবম স ই বদজ া। সককও খাওয়াজ া। বকন্তু সসটা সকাজনা ব জশষ্ বদন 

উপলজক্ষ নয়। ঠিক আজছ বনসা?? 

তুবম বক আমার কো গুজলা  ুেজত পারজছা?? বনসা মাো সনজড় ইবত াচক সারা বদজলা।  
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বকন্তু আবম মজনর গভীর সেজক একটা দীঘতশাস ছাড়লাম। আর মজন মজন ভা বছ। হায় 

সিতনা?  হায় দাজ্জাবল সিতনা? স াইজক বঘজর ধজরজছ। সকউ  াাঁ চজত পারজছনা। 

বনজের পবর ারজকও  াাঁ চাজত পারবছনা। উম্মাহর বচন্তা করজ া বক?? ওজদরজক  ুোজনা 

 ুোজতই হয়রান হজয় যাই, ক্লান্ত হজয় যাই। কখজনা হতাশ হজয় যাই। মাজে মাজে 

ভা না আজস, আজগর মজতাই হজয় যাই। তাহজল আর এজতা সিতনা সদখজত হজ না। 

বকন্তু আিাহ আ ার আমাজক শবক্ত দান কজরন। আবম িীন সেজক দূজর সরজত চাইজলও 

আিাহ আমাজক বিবরজয় আজনন। যখন খু  হতাশ হজয় যাই, আিাহ আমাজক এমন 

বকছু স্বপ্ন সদখান, যা সদজখ আবম আ ার োন্নাত পাওয়ার েনয  যাকুল হজয় উঠি। তখন 

আর এই সিতনাগুজলাজক সতমন বকছুই মজন হয়না।  

তজ  এই সমাে ও পবর ার সেজক অজনক দূজর সজর সযজত মন চায়। অজনক দূজর। 

আজগ পবর ার সহই বহেরত করজত চাইতাম। বকন্তু এখন একাই চজল সযজত ইো 

কজর। 
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লেৎোিে সিাজ: 

প্রজতযক ঈমানদার মাত্রই খু  ভাজলা কজর োজনন সয, আমরা ভয়িংকর এক সিৎনাময় 

সমাজে  স াস করবছ। সযবদজক তাকাই, শুধু সিতনা আর সিতনা। একটু সুক্ষ দৃবষ্ট 

বদজল আর অন্তর চকু্ষ বদজয় তাকাজল স  সিতনা গুজলাজক স্পষ্ট  ুো যায়। ব চক্ষণ 

পােকজদরজক আর নতুন কজর বকছু  লার সনই। ত ুও একটু স্মরণ কবরজয় বদজ া। 

আসজল আবম আনাস প্রবতবদন সযসকল সিতনার মুজখামুবখ হই, সসগুজলাই 

আপনাজদর সামজন তুজল ধরজ া। সাজে আমার অনুভূবত গুজলাও সশয়ার করজ া। 

মানুজষ্র বদন শুরু হয় ঘুম সেজক উোর পর। আমাজদর সমােটা এখন এমন হজয় সগজছ 

সয, ঘুম সেজক উজেই সকাজনা না সকাজনা বদক সেজক গাজনর আওয়াে সভজস আজস। 

কখজনা েগড়া োটির আওয়াে আজস। কখজনা বনজের ঘজরই গন্ডজগাল শুরু হজয় যায়। 

 াচ্চারাও সদখা যায় ঘুম সেজক উজেই কাটুত ন সদখজত  জস যায়। রাস্তায় স র হজল 

চারবদক সেজক গাজনরই আওয়াে আসজত সেজক। সনািংরা সপাস্টাজর োজক স বদক 

ভরপুর। ব জ্ঞাপজনর নাজমও স তত্র নারীর সখালাজমলা ছব ।  

স বশর ভাগ মানুজষ্র হাজত োজক আগুন আর ধুয়া (বসগাজরট)। অবধকািংশ নারীই 

রাস্তায় পদত াব হীন অ স্থায় চলজছ। এমনবক িীনদার মবহলারাও বনজে সতা পদত া করা 

োজক বকন্তু বনজের সমজয়  াচ্চীটাজক ওজয়স্টানত সপাশাক পবরজয় রাস্তায় স র কজর। 

অবধকািংশ মানুজষ্র কাজন োজক এয়ারজিান। হয় গান, নাহয় মুবভ, নাহয় নাটক, 

সকাজনা একটা তার সমা াইজল চলজত োজক।  াজস উোর পর যাত্রী আর চালক, 

সহল্পাজরর তকত  ব তকত  সতা প্রবতবদনই সদখজত হয়। মারামাবর শুরু হজল সকউ সতা 

োমায়ই না, উো আজরা উৎসাহ সদয়। আর  জল আজরা মাজরন। মর মর। মইরা যা। 

অমুজকর সপালা, তমুজকর সপালা।  
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 াজসর এই বচত্র সতা খু  কমন। সাজে োজক আজরক সিতনা। টিবভর সিতনা। স বশর 

ভাগ  াজসই এখন টিবভ আজছ। আর উজেই সদবখ হয় গুনাজহর বকছু একটা চলজছ। 

আবম অ শয  ন্ধ্ করজত  বল। বকন্তু অনযানয  াজসর কো ভাব । প্রবতবদন কত গাবড় 

দুঘতটনা ঘটজছ। আর গাবড় গুজলাজত গান চলজত োজক। মৃতুযগুজলা হয় এই অ স্থায়?? 

আজরা একটা সিতনা সদখা যায়  াজস। সসটা হজলা বসটিিং সেনা। বপছজনর বছটগুজলা 

হজয় উজেজছ সপ্রবমক সপ্রবমকার অন্তরঙ্গ মুহূতত  কাটাজনার দারুন এক স্থান।  াস গুজলায় 

উজে খু  ভজয় োবক। কখন সয আিাহর আো  চজল আজস?? 

অবিজস যাওয়ার পজে সদবখ অসিংখয সমজয় বরবেজকর সন্ধ্াজন গাজমতন্টজসর বদজক 

ছুটজছ। ইনারা সকাল ৮ তা সেজক রাত ১০ টা পযতন্ত খু  খাটা, খাজট অল্প বকছু টাকার 

ব বনমজয়। হয়জতা া  াধয হজয়ই তাজদরজক এটা করজত হয়। অজনজক সতা পদত া কজরই 

না। অজনজক আ ার করজত চাইজলও পাজরনা। নারীজদর সতা ঘজর োকার কো বছল। 

বকন্তু ইসলাজমর চচত া না োকায়, ওই নারীর পুরুজষ্রাও  যাপারটা  ুজেনা, আ ার 

নারীরাও  ুজেনা।   

ছাত্ররা বনজেজদরজক সু্টজিন্ট পবরচয় বদজয় অজধতক ভাড়া সদয়। আ ার সকউ সকউ 

ভাড়াই বদজত চায়না। এটা বনজয়ও শুরু হয় গন্ডজগাল। অেচ ওই সছজলই বসগাজরট ও 

তার  ান্ধ্ ীর বপছজন অসিংখয টাকা খরচ কজর। অজনক যাত্রী আজছ যারা ব বভন্ন উপাজয় 

 াজসর ভাড়া িাাঁ বক বদজত চায়। আ ার অজনক সহলপার আজছ, যারা যাত্রীর টাকা সমজর 

বদজত চায়।  

 াজস উো ও নামার সময়, সহলপাররা সুজকৌশজল মবহলা যাত্রীজদর শরীজর হাত বদজে। 

কখজনা পুরুষ্ যাত্রীরাও একই কাে করজছ। আজরা অজনক বকছুই সতা হয় নারীজদর 

সাজে। ধষ্তণ কজর চলন্ত গাবড় সেজক সিজল সদয়াটাও এখন কমন ব ষ্য় হজয় সগজছ। 
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ভাড়া বনজয় গন্ডজগাল হজলও একই কাে কজর। যাত্রীজক  াস সেজক ছুজড় সিজল সদয়। 

 াজসর বভতজরও মাজে মাজে সনািংরা সপাস্টার সদখা যায়। ইদাবনিং আ ার কাজলা োদুর 

বলিজলট সদখা যাজে অবধক হাজর। কালী (েীন শয়তান) সাধকরা (শয়তান পূোরী) 

নাবক সয সকাজনা কাে কজর বদজত পাজর। এমন সপাস্টার এখন স বশরভাগ  াজসই সদখা 

যাজে। 

বসএনবে, মাইজিা এ িং টযাবি গুজলাজত চলজছ িাকাবত। কখজনা চালক বনজেই 

তাজদর সহজযাগীজদর বনজয় যাত্রীর উপর হামলা করজছ। আ ার কখজনা বছনতাইকারী, 

যাত্রীর স জশ চালজকর উপর হামলা করজছ। মানুষ্ পুবলজশর কাজছও পযতাপ্ত সহজযাবগতা 

পাজেনা। উজো হয়রাবন হজত হয়।  

রাস্তার আজরকটি সিতনা হজলা বহেড়া ও  াইদাবন। তারা পযতাপ্ত নাগবরক সুব ধা না 

পাওয়ায় এখন পবেক  া যাত্রীজদর উপর মানবসক হামলা কজর। ব বভন্ন ভাজ  সপজরশান 

কজর টাকা বনজয় সনয়। 

স াই যখন সযখাজন পারজছ সসলবি বনজয়ই  যাস্ত। িীনদাররাও আে এই সরাজগ 

আিান্ত। ব পজদ আপজদ আিাহজক সকউ স্মরণ করজত চায়না। আিাহর স্থানটি এখন 

দখল কজর বনজে ইমাজেত বন্স কল নাম্বার 999। সযটাজক উোজল হয় 666 / ৬৬৬  া 

মাকত  অি দা ব স্ট  া দাজ্জাল। অেতাৎ মানুষ্জক দাজ্জাল  া শয়তাজনর কাজছ সাহাযয 

চাওয়া বশখাজনা হজে। এছাড়াও সতা আজরা ব বভন্ন ভাজ  দাজ্জাবল কালচারজক পুজরা 

সমাে তো পৃবে ীজত োজলর মজতা ছবড়জয় সদয়া হজয়জছ। আর মানুষ্ দজল দজল মশা 

মাবছর মজতা সসই োজল সিাঁ জস যাজে এ িং দাজ্জাজলর অনুসারী হজয় যাজে।  
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স বশরভাগ মানুষ্ সমাজের পবর তত ন (মূলত সিতনা) গুজলাজক আধুবনকতা ও সট্র্ন্ড 

বহজসজ  গ্রহণ কজর বনজে। বনতয নতুন ত জ্ঞাবনক আব ষ্কার গুজলা যাচাই  াছাই ছাড়াই 

প্রগবতর নাজম  য হার করা শুরু কজর বদজে। এ িং ধীজর ধীজর এগুজলার প্রবত আসক্ত 

হজয় ইসলাম সেজক দূজর সজর যাজে।    

সু্কল, কজলে, ভাবসতটি এ িং সকাবচিং গুজলা হজয় সগজছ সযন একটা সপ্রম নগর। সছজল 

সমজয়রা সসখাজন পড়াশুনার  দজল সপ্রম করজতই স বশ আগ্রহী। ছাত্র ছাত্রী  া ছাত্রী 

বশক্ষক।  

আ ার ছাত্র রােনীবতর নাজম চলজছ ছাত্র সন্ত্রাস। এরা আ ার প্রায়ই সময় ছাত্রী 

সহাজস্টলগুজলাজত হামলা চালায় আর বনজের পছন্দ মজতা কাউজক স াঁজছ সনয়। 

অসহায় ছাত্রী গুজলা োজনর ভজয় বকছু  লজতও পাজরনা। ব সেত ন বদজত  াধয হয়, 

বনজের স জচজয় গুরুত্বপূণত সম্পদটুকু।  

দুনীবত এখন বশক্ষকজদরজকও গ্রাস কজর বনজয়জছ। যারা বছজলন সমাে বনমতাতা তারাই 

আে সমাে ধিংসকারীর ভূবমকায় এবগজয় যাজেন।  

সমাজের স জচজয়  াজে সলাকটি আে সমাজের সনতৃজত্বর আসন দখল কজর আজছ। 

আর স জচজয় ভাজলা মানুষ্টির সকাজনাই মযতাদা সনই।  

বমেযা াদীজক সম্মান সদয়া হজে। আর সতয াদীজক অপমান অপদস্ত করা হজে। সন্ত্রাসী 

ও লম্পটরা ভাজলা মানুষ্জদরজক চাবরবত্রক সাটিত বিজকট ব বল করজছ।   

বশশু বকজশাররা সারাবদন সগম্্স বনজয়  যাস্ত। এগুজলার কারজণ তাজদর সমোে বখটবখজট 

হজয় যাজে। উগ্রতা  ৃবে পাজে। মারা মাবর আর হতযার প্র ণতা  ৃবে পাজে। বকজশারীরা 

পছজন্দর োমা না সপজয় আত্মহতযা করজছ। সকউ আ ার তার পছজন্দর দল ব েয় লাভ 

কজরবন  জল বনজেই বনজেজক সমজর সিলজছ।  
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নারী, বশশু, পুরুষ্,  ৃে সকউই সকাজনা সিতনা সেজক মুক্ত নয়। সছাট্ট সছাট্ট কারজণ 

এজক অপরজক সমজর সিলজছ। আত্মহতযার প্রবতজযাবগতা চলজছ চারবদজক। ধষ্তণ, খুন, 

চাাঁ দা াবে, চুবর, িাকাবত, বছনতাই সতা প্রবতবদজনর ঘটনা।  

ঘন্টায় ঘন্টায় তালাক হজে। অন ধ গভত পাজতর সিংখযা অজনক স জড়জছ। আর পরকীয়া 

সতা এজক াজরই কমন। িীনদাররাও বপবছজয় সনই।  

সছাটরা  ড়জদরজক সম্মান কজরনা।  ড়রা সছাটজদরজক আদর  া সেহ কজরনা। 

সন্তাজনরা  া া মাজয়র সচজয় স ৌ  া  নু্ধ্জক স বশ গুরুত্ব সদয়। পাবর াবরক সম্পকত  গুজলা 

িযাকাজস হজয় যাজে। আত্মীয়তার সম্পকত গুজলা বনঃজশষ্ হজয় যাজে। স াই অন ধ 

কাযতকলাপ আর ভাচুত য়াল দুবনয়াজত সুখ খুাঁেজছ। বকন্তু সকউ সকাোও সুখ পাজেনা।   

এমনবক িীনদাররা মসবেজদ বগজয় একটু যা শাবন্ত সপজতা, তাও এখন আর পাওয়া 

যায়না। স ার পজকজট োজক সিান। একটু পর পর গান স জে উজে। মানুষ্ অল্পজতই 

মসবেজদও তহ হুজিাড় শুরু কজর সদয়। উচ্চ আওয়াজে কো  জল। কবমটিজত োজক 

সমাজের স জচজয় খারাপ মানুষ্ গুজলা। আমজলর  দজল বনজের প্রভা  খাটাজনার 

কাজেই তারা মসবেদজক  য হার কজর স বশ। ইমাম ও মুয়াবজ্জন সাজহজ র সাজেও 

তারা দু তয হার কজর। বকছু বকছু মসবেজদর কবমটিজত সতা নারীজকও রাখা হজে। তারা 

সচয়ার সটব ল এজন মসবেজদ বমটিিং (িাও গল্প) কজর। 

 াোজর সগজল ব শুে খা ার পাওয়া যাজেনা। স বকছুজত ব ষ্াক্ত কযাবমজকল সদয়া। 

ওগুজলা সখজয় মানুষ্ ব বভন্ন সরাজগ আিান্ত হজে। এর পর সদৌড়াজে হাসপাতাজলর 

বদজক।  
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হাসপাতাল গুজলাজত অদু্ভত অদু্ভত সরাজগ আিান্ত মানুজষ্র বভড়। সসখাজনও চলজছ 

সিতনা। চলজছ টিবভ। োকজছ সুন্দরী নাসত। ঈমান বনজয় মরার সুজযাগটাও  ন্ধ্ রাখা 

হজয়জছ। আর সরাগীজদর বনজয় অপাজরশন ও সটজস্টর নাজম অতযন্ত লাভেনক  য সা 

সতা আজছই। এস  বনজয়ও হজে সরাগীর পবর ার আর হাসপাতাল কতৃত পজক্ষর মজধয 

তুমুল মারামাবর। এমন বক হতযাকান্ডও। 

আমরা প্রজতযজকই এস  ঘটনার সাজে কম স বশ পবরবচত। অজনজক ভুজক্তাজভাগীও। 

প্রকৃত মুবমজনর েনয পুজরা সমােটা ব ষ্াক্ত হজয় সগজছ। তারা সিতনার দান টির 

কারজণ অবতষ্ঠ হজয় সগজছ। মুবমনরা হাজর হাজর সটর পাজে, দুবনয়া মুবমজনর েনয 

কারাগার। আর সশষ্ েমানায় ঈমানজক হাজত রাখা কতটা কঠিন। আধুবনক ও 

মিাজরটরা এগুজলা কখজনাই  ুেজ না। এগুজলাজক তারা িযাশন ও সট্র্ন্ড বহজসজ ই 

গ্রহণ কজর বনজে এ িং বনজ । এই সমাজে চলজত আমার (আনাস) খু  কষ্ট হয়।  ার 

 ার মজন হয় দূজর সকাোও বহেরত কবর। সযখাজন ঈমান বনজয়  াাঁ চজত ও মরজত 

পারজ া।     

সূরা কাহািও সতা আমাজদরজক সসই বনজদত শই সদয়। অেতাৎ বনজের ঈমান  াাঁ চাজনার 

েনয আসহাজ  কাহাজির ৭ যু জকর মজতা এই কুিুরী ও সিতনাময় সমাে সছজড় 

দূজর সকাজনা পাহাবড় অিজল চজল যাওয়া। আিাহর রাসূল সতা আজরা স্পষ্ট কজরই এ 

সমজয়র করণীয়  জল বদজয়জছন। এরকম সিতনার সঢউর সময়, হয় লাজশর মজতা 

বনজের ঘজর পজর োকজত হজ  নয়জতা বনজের ধন সম্পদ বনজয় পাহাজড়র বদজক চজল 

সযজত হজ । 
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হযরত উজম্ম শুরাইক রাবয. সেজক  বণতত, বতবন  জলন, রাসূল সািািাহু আলাইবহ 

ওয়াসািামজক আবম  লজত শুজনবছ, দাজ্জাজলর ভজয় পলায়ন কজর মানুষ্ পাহাজড় 

বগজয় আশ্রয় বনজ । উজম্ম শুরাইক রাবয. বেজজ্ঞস করজলন, আিাহর রাসূল! আর  

সম্প্রদায় তখন সকাোয় োকজ ? উত্তজর রাসূল সািািাহু আলাইবহ ওয়াসািাম  লজলন, 

আর  সম্প্রদায় তখন সিংখযায় অল্প োকজ । (সহীহ মুসবলম; হাদীস ২৯৪৫) 

আনাস (রাঃ) কতৃত ক  বণতত, আিাহর রসূল সািািাহু আলাইবহ ওয়াসািাম  জলজছন, 

সতামাজদর মাজে সয যুগ আসজ  তার সচজয় তার পর তী যুগ হজ  অবধকতর মন্দ। আর 

এইভাজ  মন্দ হজত হজত প্রবতপালজকর সাজে সাক্ষাজতর সময় এজস উপবস্থত হজয় 

পড়জ । 

(আহমাদ ১২৩৪৭,  ুখারী ৭০৬৮, বতরবমযী ২২০৬, ই জন মাোহ, সহীহুল োজম’ 

৭৫৭৬) 

আ ূ হুরাইরা (রাঃ) কতৃত ক  বণতত, আিাহর রসূল সািািাহু আলাইবহ ওয়াসািাম  সলন, 

ভব ষ্যজত  হু বিতনা সদখা সদজ । যাজত উপজ শনকারী  যবক্ত দণ্ডায়মান অজপক্ষা 

উত্তম হজ , দণ্ডায়মান  যবক্ত ব চরণকারী অজপক্ষা উত্তম হজ  এ িং ব চরণকারী  যবক্ত 

ধা মান অজপক্ষা উত্তম হজ । বনবদ্রত  যবক্ত োগ্রত অজপক্ষা উত্তম হজ  এ িং োগ্রত 

 যবক্ত দণ্ডায়মান অজপক্ষা উত্তম হজ । সয  যবক্ত তার প্রবত উঁবক বদজয় সদখজ , সস 

(বিতনা) তাজক গ্রাস কজর সিলজ । অতএ  সয সকউ সস সময় সকান আশ্রয়স্থল পায়, 

সস সযন সসখাজন বগজয় আশ্রয় গ্রহণ কজর। 

(মুসবলম ৭৪২৯,, বমশকাত ৫৩৮৪) 
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অতীড়তর সুন্দর মদেগুড়ো: 

আমার েী জনর স জচজয় সুন্দর বদনগুজলা বছল ছাত্র অ স্থায় িীজনর সমজহনত করা 

বদনগুজলা। সমজহনত, বকতা  অধযয়ণ আর আজলমজদর সসাহ জত সময়গুজলা সকজট 

সযত অতযন্ত মধুর ভাজ । মজন হজতা, দুবনয়ার  ুজকই োন্নাজত আবছ।  

অবলজত গবলজত, ঘজর ঘজর, চাজয়র সদাকাজন, সখলার মাজে,  াোজর স োয়গায় বগজয় 

মানুষ্জক িীজনর দাওয়াত বদতাম।  ুবেজয় সুবেজয় পে হারা ভাইগুবলজক মসবেজদ বনজয় 

আসতাম। তাজদরজক আজরা স বশ মসবেদ মুখী করার েনয মাজে মাজে তাজদর েনয 

মসবেজদ খানার আজয়ােন করতাম। ছাত্রজদর েনয ব জশষ্  য স্থা করতাম।  

ওজদর  লতাম: "সদজখা সতামরা সতা এখন ছাত্র। সতামরা পড়াশুনা সকন করজছা? 

বনজের ভব ষ্যজতর েনয। বনজের কযাবরয়াজরর েনয। তাই না? আো ভাজলা কো। বকন্তু 

আমরা সতা োবন আমাজদর স াইজক মরজত হজ । তাহজল ভব ষ্যৎ সকাোয়? আবম 

যবদ আে মারা যাই, তাহজল আমার ভব ষ্যৎ হজে ক র, হাশর। আবম শুধু দুবনয়ার 

কযাবরয়াজরর কো ভা জ ানা। আমাজক আজখরাজতর কযাবরয়াজরর কোও বচন্তা করজত 

হজ । সসখাজনও আমাজক সিল হজত হজ । সম্মাবনত হজত হজ । আমরা দুবনয়াজত 

সম্মাবনত হজ া, আজখরাজতও সম্মাবনত হজ া। ঠিক আজছ না ইনশাআিাহ?? সয 

আজখরাজতর সিলতার েনয সচষ্টা কজর, আিাহ তাজক দুবনয়াজতও সিলতা দান 

কজরন। তাই পড়াশুনার পাশাপাবশ মসবেজদ একটু সময় বদও। অ সর সমজয়  া সখলার 

সময় মসবেজদ চজল এজসা। ঠিক আজছ"??ছাত্ররা ঠিক আজছ  জল চজল সযজতা। সকউ 

সকউ ঠিকই পজরর বদন মসবেজদ চজল আসজতা। এভাজ  অজনজকই িীজনর উপর বিজর 

আসজতা, মাশাআিাহ।   

স াই বমজল এলাকার বভতর িীজনর সমজহনত করতাম। অনয রকম এক রহমজতর 

পবরজ শ কাজয়ম হজয় বগজয়বছজলা, আমাজদর সছাট্ট এলাকাটির বভতজর। স  রকম 
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অপরাধও দূর হজয় বগজয়বছজলা। সিংগেন কজর সয বেবনস সচজয়বছলাম, অেতাৎ এলাকার 

বভতজর শাবন্ত বিবরজয় আনজত সচজয়বছলাম, সসটা িীজনর সমহনজতর িারা সম্ভ  

হজয়বছল। মুয়াে আমাজদর মসবেজদ ব জয় কজর, সুন্নবত ব জয় সদবখজয় স াইজক চমজক 

বদজয়বছজলা। আজরা অজনক গুজলা পবর তত ন এলাকার বভতর এজসবছজলা 

আলহামদুবলিাহ। সারাবদন দাওয়াজতর কাে করতাম  জল, রাজত ঘুজমর মজধযও 

ঐরকমই স্বপ্ন সদখতাম আর মনটা খুবশজত ভজর সযজতা।  

সযই স্বপ্নটা আমাজক িীজনর পজে চলজত স জচজয় স বশ শবক্ত প্রদান কজর, সসটা 

হজলা: " আবম এক যুজের ময়দাজন আবছ। চারবদজক যুে হসে। সয যার মজতা যুে 

করজছ। বকন্তু আবম একটি  যাবক্তজক েবড়জয় ধজর আবছ। আর অজনক গুজলা তীর এজস 

আমার বপজে সলজগজছ। বকন্তু আবম োবন না মানুষ্টি সক? অজনক পজর সসই ময়দান 

সেজকই োনজত পারলাম, বতবন বছজলন আিাহর রাসূল (স:)। আবম সতা এ কো 

োনজত সপজর খুবশজত আত্মহারা"। ঘুমটা সভজে সগজলা। মজন হজলা আ ার ঘুমাই। 

আ ার স্বপ্নটা সদবখ। এজতা ভাজলা লাগজছ। 

আ ার একটু বিধায় ও পজড় সগলাম। আসজলই বক বতবন আিাহর রাসূল বছজলন? তজ  

যাই সহাক, এটা সেজক আবম  ুেজত পারলাম, আিাহ আমাজক বদজয় তার রাসূজলর 

িীজনর সহিােজতর কাজে অিংশগ্রহণ করার সুজযাগ বদজ ন। আর হয়জতা া আমার 

মৃতুয লড়াইজয়র ময়দাজন হজ । আর আবম সতা এমনটাই সদাআ কবর। আমার সযন 

শহীবদ মৃতুয হয়।  াবক সতা আিাহ তাআলাই ভাজলা োজনন।  

কত সুন্দর বছল আমার ওই বদনগুজলা। আ ার বিজর সপজত ইজে কজর সসই সুগবন্ধ্ময় 

মুহূতত গুজলা। োবন, তা সতা আর সম্ভ  নয়। ত ুও কল্পনায় মাজে মাজে বিজর যাই। আর 

মজন মজন সুখ সনই। 
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২০২০ ও ২০২১ এর অদু্ভত মকছু লেতো: 

এমবনজতই পুজরা পৃবে ীজক সিতনার অক্টপাস চারবদক সেজক বঘজর ধজরজছ। মুবমনজদর 

নাবভোস উজে যাজে। বদন বদন েী নটা অতযন্ত েটিল হজয় যাজে। বদজশহারা হজয় 

যাজে মুবমন সহ সকল সাধারণ েনগণ। এর মজধযই হোৎ কজর শুনা যায় কজরানা 

(covid -19) নামক একটি ভাইরাস সকাজনাভাজ  চায়নাজত ছবড়জয় পজড়জছ।  

সময়টা ২০১৯ সাজলর নজভম্বর  া বিজসম্বর। এটা নাবক খু  দ্রুত চারবদজক ছবড়জয় 

পড়জছ। পুজরা ব ে আতিংবকত।  ািংলাজদশ তখনও ব ষ্য়টা বনজয় মাো ঘামাজনা শুরু 

কজরবন। বকন্তু 2020 এর োনুয়াবর  া সিব্রুয়াবরজত যখন একেন কজরানা সরাগী পাওয়া 

সগজলা, তখন এজদজশর টনক নজড়জছ।   

মাচত  মাজস মানুষ্ নতুন একটি শজব্দর সাজে পবরবচত হজলা। লকিাউন।  

স ার বভতজর অোনা এক ভয় আর তীব্র উজত্তেনা কাে করজছ। বক োবন বক হজয় 

যায়। স াই বনজেরাই বনজেজদরজক লকিাউন ( বন্দ) বদজয় বদজে। এলাকা  া  াসার 

বভতজর বনজেজদরজক আটজক বনজে। সকউ অসুস্থ হজল তাজক সকায়াজরন্টাইন 

(একঘজর) বদজয় বদজে।  ার  ার সগাসল করজছ। হাত ধুজে। সযাবনটাইোর  য হার 

করজছ। মুজখ মাস্ক োকজছ সারাক্ষন। আ ার অবত সজচতনরা বপবপই, সিস বশল্ড, 

গ্লাভস,  ড় চশমা ইতযাবদ পজড় বনজেজক সহিােত করসছন। সযন সকাজনা ভাজ ই এই 

ভয়িংকর েী াণুটি তাজক ধরজত না পাজর। অজদখা এক েী াণুর ভজয় পুজরা ব জের 

প্রবতটি মানুষ্ আতিংবকত।  াবহজর স র হজলই মজন হজে চাাঁ জদ চজল এজসবছ। চারবদজক 

নজভাচারীর মজতা  যাবক্তরা ঘুরাজিরা করজছ।  
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মসবেদ গুজলার উপজরও সরবস্ট্রকশন চজল আসজলা। উম্মাহর রাহ াররা যাচাই  াছাই 

ছাড়াই সুন্নাহ ব জরাধী (নামাজে িাাঁ কা হজয় দাাঁ ড়াজনা, মাস্ক পজড় নামাে পড়া, মুসািা 

ও মুআনাকা সেজক ব রত োকা, সরাগীজক সদখজত না যাওয়া ইতযাবদ) সকল আইন 

গুজলা মসবেদ ও মুসবিজদর উপর এপ্লাই কজর বদজলন। 

কজরানার ব ষ্য়টি আবম সমজন বনজত পারলাম না। তাই ব ষ্য়টা বনজয় গজ ষ্ণা করজত 

শুরু করলাম। 

ঘাটাঘাটি কজর  ুেলাম এটা একটা সাধারণ বসেনাল লু। প্রবত  ছজরই মানুষ্ এরকম 

জ্বর, সবদত , কাবশজত ভুজগ। আ ার অজনজক মারাও যায়। এটা খু  কমন একটা ব ষ্য়। 

তাহজল এ  ছর এই সাধারণ লুটাজক এমন ভয়িংকর  াবনজয় প্রচার করার কারণটা বক??  

আর বমবিয়াজত এজতা মানুজষ্র মৃতুয সদখাজনা হজে, সসটারই  া বক কাবহনী??  

তার আজগ  জল সনই কজরানার উৎপবত্ত, কারণ, কাযতিম, উজিশয ইতযাবদ সম্পজকত  

ব স্তাবরত োনজত চাইজল রূহ মাহমুদ ভাইজয়র এে অি িাকত  বিতনা  ইটা পড়জত 

পাজরন। সসখাজন এস  ব ষ্জয় বলখা আজছ। অনলাইজন বপবিএি পাজ ন। ভব ষ্জত 

নাবক হািত  কবপও স র হজ   জল শুজনবছ। ত ুও আবম আপনাজদরজক এ  যাপাজর খু  

সিংজক্ষজপ বকছু  লবছ। সযজনা মূল ব ষ্য়টা  ুেজত পাজরন। আমার পড়াশুনা সেজক 

আবম দুটি ব ষ্য়জক সামজন সরজখবছ।  

১) সাধারণ বসেনাল লুজকই িুবলজয় িাাঁ বপজয় প্রচার করা হজে। এ িং অনযানয সরাজগ 

আিান্ত  া মৃত সকল সরাগীজকও কজরানা সরাগী  া মৃতুয  জল চালাজনা হজে।  

২) এটা একটা  াজয়া ওজয়পন।  া েী াণু অস্ত্র। সাধারণ েী াণুটাজকই বকছুটা মবিিাই 

কজর সছজড় বদজছ। আর এটা সকাজনা সছায়াজচ সরাগ নয়। মহামারী সতা নয়ই। তজ  

সমাবিিাই করার কারজণ সরাজগর বসম্পটম্প গুজলাজতও বকছুটা পবর তত ন এজসজছ।  
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তজ  সরাজগর ধরণ সযটাই সহাকনা সকন, আন্তেত াবতক শয়তাবন চজির প্রধান টাজগতট 

হজে লকিাউন।   

এই কজরানা, লকিাউন আর ভযাকবসন বনজয় কত মানুষ্ সয কতরকম হয়রাবনর বশকার 

হজে, তার সতা সকাজনা বহজস ই সনই। আবম বনজেও ভুক্তজভাগী। তাই খু  ভাজলা 

কজরই  ুবে। প্রবত সপ্তাজহই নতুন নতুন বনয়ম নীবত আসজছ এই কজরানা আর 

লকিাউন  া শাটিাউনজক সকন্দ্র কজর। 

এ ার আসুন লকিাউজনর সম্ভা য উজিশয বনজয় একটু পযতাজলাচনা কবর।  তত মান ব ে 

কজরানা ও লকিাউজনর নাজম সয নাটক সদখজত পাজে, তার পবরকল্পনা অজনজক 

আজগই করা হজয়জছ। দাজ্জাজলর  াবহনী সতা অজনজক আজগ সেজকই দাজ্জাজলর েনয 

পৃবে ীজক প্রস্তুত করজছ। তাজদর খু  শবক্তশালী ও  হু প্রতীবক্ষত প্রজেক্ট এটি। এটা 

বদজয় তারা অজনজক গুজলা কাে একসাজে করজত চাজে।  

১) পুজরা ব জের মানুজষ্র উপর বনয়ন্ত্রণ। তারা সদখজত চাজে কারা তাজদর কো শুজন 

এ িং মাজন? কারা ঠিক োক মজতা মাস্ক পজর এ িং বনজের মুখজক  ন্ধ্ (চুপ) রাজখ? না 

মানজল আবমত নাবমজয় বদজয়  াধয করা হজে।  

২) পর তীজত ভযাকবসন বদজয়  য সা এ িং মানুষ্জক আজরা অসুস্থ  াবনজয় রাখা। এরও 

আজরা পজর ভযাকবসজনর উন্নবতকরজণর নাজম শরীজর মাইজিা বচপ ঢুবকজয় সদয়া। 

সযজনা প্রজতযকটা মানুষ্জক নেরদাবর ও বনয়ন্ত্রণ করা যায়।  

৩) কড়া লকিাউন বদজয় সিরজক সীবমত করা। সকউ সযজনা দূজর সকাোও সির  া 

বহেরত করজত না পাজর।  া ইমাম মাহদীর োমাজত শবরক হজত না পাজর।  

৪) স বকছুর উপর লকিাউজনর কো  লজলও মূলত এপ্লাই হজে মসবেদ মাদ্রাসা ও 

িীবন প্রবতষ্ঠান  া সিংস্থান গুজলার উপজর।  
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৫) হেজক সীবমত করার নাজম মক্কায় ব জশষ্ লকিাউজনর  য স্থা করা। হাবের 

সিংখাজকও সীবমত করা হজয়জছ। এ ার (২০২১) সাজল টীকা ছাড়া হেও করজত 

পারজ না মানুষ্। এস  সেজক সযটা  ুো যায়, তারা ইমাম মাহদীজক সগ্রিতাজরর 

পায়তারা কজরজছ। হাবের সিংখযা কম হজল ধরজত সুব ধা হজ । তাও না পারজল টিকা 

কাজিত র মাধযজম ধরার সচষ্টা করজ । আমরা োবন না ইমাম মাহ্দী কজ  আত্মপ্রকাশ 

করজ ন? কাজিররাও োজন না। বকন্তু তারা প্রস্তুবত ঠিকই বনজয় সরজখজছ। আগামী  ছর 

গুজলাজতও হয়জতা তারা এরকমই ব বভন্ন রকম পদজক্ষপ বনজ ।  াবক আিাহই ভাজলা 

োজনন।  

৬) লকিাউজনর কারজণ অজনজকই  য সা ও চাকুরী হাবরজয় অেতননবতক ভাজ  দু তল 

হজয় সগজছ  া যাজে। আর এবলটরা এটাই চায়। ধনীরা টিজক োকুক আর গবর রা মসর 

যাক। এ িং মধযব ত্তরা সকাজনা রকম স জচাঁ  োকুক, সযজনা তাজদরজক বদজয় পর তীজত 

আজরা ভাজলা কজর দাসত্ব করাজনা যায়।  

৭) লকিাউজনর মাধযজম কৃবত্তম দুবভত ক্ষ সৃবষ্ট কজর, দাজ্জাজলর সখাদায়ী সমজন বনজত 

মানুষ্জক  াধয করা।  

৮) বনউ ওয়াল্ডত  অিত ার  াস্ত ায়ন করা। সযখাজন দাজ্জাল োকজ  শাসক ও সখাদা। 

লকিাউজনর উজিশয বনজয় সমাটামুটি একটা ধারণা আপনাজদরজক সদয়ার সচষ্টা 

করলাম।  

তজ  দাজ্জাবল  াবহনীর আজরা ব বভন্ন সগাপন এজেন্ডা সম্পজকত  োনজত চাইজল রূহ 

ভাইজয়র আবমত অি দাজ্জাল  ইটি পড়জত পাজরন। অনলাইজন ৪ খন্ড (বপবিএি) 

আজছ। ভব ষ্জত এগুজলারও নাবক হািত  কবপ স র হজ   জল শুজনবছ। 
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হািত  কবপ স র হজল সতা খু  ভাজলা। নাহজলও সমসযা সনই। সযজহতু বপবিএি আজছ, 

সসখান সেজকও আপনারা পজড় বনজত পারজ ন। আর আবম (আনাস) আপনাজদরজক 

ব জশষ্ ভাজ  অনুজরাধ করজ া রূহ ভাইজয়র  ই গুজলা পড়ার েনয। 

এজত আমার পর তী আজলাচনা গুজলা  ুেজতও আপনাজদর েনয খু  সহে হজ । 

কারণ পজরর টবপিটি োকজছ ভব ষ্যৎ পৃবে ীর সম্ভা য রূপজরখা সম্পজকত । 
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দাজ্জামে লেতোে ঈিাে োাঁ িাড়ত পারড়ো লতা? 

এমবনজতই মুবমজনর েনয দুবনয়া একটি কারাগার তার উপজর আমরা আবছ সশষ্ 

েমানায়। সুতরািং, সকাজনা সজন্দহ সনই সয, খু ই ভয়িংকর একসমজয় আবছ আমরা। 

আ ার স বশর ভাগ স্কলারজদর মতামত ব জিষ্ণ করজল সদখা যায় দাজ্জাল 

আত্মপ্রকাজশর সময়টিও খু  কাজছ। আর দাজ্জাল সকাজনা কাল্পবনক দান ও নয়। এটা 

মুবমনজদর েনয চরম এক পরীক্ষার নাম। মহাজিতনার অপর নাম। সকল ন ী রাসূল 

তার বনে বনে উম্মাহজক দাজ্জাজলর  যাপাজর সতকত  কজর সগজছন। সাহা ীরাও 

দাজ্জাজলর কো শুজন ভয় সপজয় সযজতন। আর সসই দাজ্জাজলর আত্মপ্রকাজশর 

কাছাকাবছ সমজয় আমরা উপনীত হজয়বছ। হাবদস অনুযায়ী আমরা োনজত পাবর 

অবধকিংশ মানুষ্ই দাজ্জাজলর সধাাঁ কায় পজড় দাজ্জাজলর অনুসারী হজয় যাজ ।  তত মান 

সমাজের বদজক একটু গভীর দৃবষ্টপাত করজল  যাপারটা খু  ভাজলা কজরই  ুো যায়। 

আমাজদর আজশপাজশর মানুষ্ গুজলার বদজক প্রকৃত ইসলাজমর  া তাকওয়ার চশমা 

পজড় তাকাজল, সদখা যায় তারা মানুজষ্র চামড়ার বনজচ অনয সকাজনা প্রাণী। মনুষ্ত্ব 

তাজদর মজধয সেজক ব দায় বনজয়জছ।   

 

এই মান তাহীন সমাজে, সিতনার সাগজর, সরাজতর ব পরীজত চলাটা সতা এমবনজতই 

একেন মুবমজনর েনয খু  কষ্টকর। তার উপর আ ার সযাগ হজয়জছ কজরানা ও 

লকিাউন নাজম নতুন দুটি মযান সমি সিতনা। তজ  অ শযই এটা আিাহর পক্ষ সেজক 

একটা আো । মযান সমি সহাক, আর প্রাকৃবতক সহাক। আিাহর হুকুম ছাড়া বকছুই 

হয় না। আর আিাহ সকাজনা আো  এমবন এমবন সদন না। স  বকছু আমাজদরই হাজতর 

কামাই। আমাজদরই কমতিল।  
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আে আমরা স াই ভুক্তজভাগী। স াই হয়রাবনর বশকার হবে। কজরানার ব ষ্য়টা 

সযজহতু আবম প্রেম সেজকই সুক্ষভাজ  পযতজ ক্ষন করবছ, তাই আমার কাজছ অজনক 

বকছুই স্পষ্ট হয়। আবম সতা আর বমবিয়ার উপর ব োস কবরনা সয, অনযজদর মজতা 

বচজলর বপছজন সদৌড়াজ া আর কান খুাঁেজ া। 2020 এর মাচত  মাজস যখন আমাজদর 

সদজশ প্রেম লকিাউন সদয়া হজয়বছল, তখন আবম সখয়াল কজরবছ, ঠিক অবিজস 

যাওয়ার সময় (সকাল ছয়টা -সকাল আটটা)  ৃবষ্ট হয়। আ ার ঠিক অবিস সেজক ছুটির 

সময় (ব কাল পাাঁ চটা - সন্ধ্যা সাতটা)  ৃবষ্ট হয়।   

ব ষ্য়টাজক অতটা গুরুত্ব সদইবন। স্বাভাব ক ও প্রাকৃবতক ব ষ্য়  জলই ধজর বনজয়বছ। 

বকন্তু যখন এটা সরগুলার ঠিক একই সমজয় ঘজটবছজলা তখন বকছুটা সজন্দহ হজলা। আর 

এই সজন্দহ আজরা মে ুত হজলা, সযবদন সদখলাম আমাজদর আকাজশ একটি ব মান 

ধুয়া ছড়াজে। এটাজক সাধারণত মানুষ্ স াবয়িং ব মাজনর গযাস  া তার কারজণ সৃষ্ট েলীয় 

 াস্প মজন কজর।  

আকাজশ ব মান যা ার পর সপছন বদজক সয সাদা সধায়ার মতন সদখা যায় তাজক  জল " 

কনজট্র্ইল"। এটা শুধু েলীয় াষ্প। 

সেট ব মাজনর ইবঞ্জন সেজক বনগতত উচ্চ তাপমাত্রার এিজস্ট উপোত বহজসজ   াষ্পীয় 

পাবন, কা তন কণা সহ অনযানয বকছু রাসায়বনক োজক যা খু ই উষ্ণ ও আদ্র অ স্থায় 

যখন ৩৫/৪০ হাোর িুট উপজরর তীব্র োন্ডা  ায়ুমন্ডজল (-৪০°c) বনগতত হয়, সাজে 

সাজেই  রি সকলাজস পবরণত হজয় যায় এ িং ঘনীভ জনর িজল কা তন কণাগুজলার 

আজশপাজশ েমজত োজক যার িজল এভাজ  সারা পে েুজড় সেট ব মান তার 

গবতপজের বচহ্ন সরজখ যায় যা কু্ষদ্র কু্ষদ্র সমজঘর মসতা এই শুভ্র সরখা সৃবষ্ট কজর। তাই 

এই সরখা গুজলাজক Contrail  লা হয়; Condensation (ঘনীভ ন) এ িং Trail 

(সলে) এই দুটি শব্দ সেজক Contrail শজব্দর উৎপবত্ত। 
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বকন্তু পৃবে ীজত আজরকটি মারাত্বক অস্ত্র আজছ, যার নাম "সকমজট্র্ইল"। সকমজট্র্ইলও 

সদখজত প্রায় একই রকম এ িং এটাও সপ্লজনর মাধযজম একইভাজ  আকাজশ সে করা 

হয়। আর সকমজট্র্ইজল োজক নানান রকম রাসায়বনক পদােত যা মান  সমাজে কযান্সার 

সহ আজরা ব বভন্ন সরাজগর েী াণু ছবড়জয় বদজত পাজর।  

আ ার এই সকমজট্র্ইল, হাপত ও ক্লাউি বসবিিং এর িারা কৃবত্তম  ৃবষ্টও নামাজনা যায়। 

হাপত এ িং ক্লাউি বসবিিং এর  যাপাজর বনিই আপনারা োজনন। ত ুও সিংজক্ষজপ একটু 

ধারণা বদবে।  

েল ায় ুবনয়ন্ত্রজনর একটি উপায় হজলা "ক্লাউি বসবিিং"। এখাজন চােত ি আজয়াবনক 

মবলবকউল সক  যা হার করা হয় সপ্লজনর মাধযজম। এটা িারা এক স্থাজনর সমঘ সক অনয 

স্থাজন সবরজয় তা সেজক  ৃবষ্টপাত সৃবষ্ট করা হজ   া হয়  জল োনা যায়। গালফ্ কাবিজত 

এই প্রযুবক্ত  যা হাজরর কো োনা যায়। সযখাজন  ৃবষ্ট দরকার সসখাজন সনজগটিভ চােত  

 যা হার কজর আশপাজশর সমঘজক সটজন আনা হয় এ িং সযখাজন খরা দরকার সসখাজন 

পজেটিভ আয়ন  যা হার কজর সসখানকার সমঘজক দূজর সবরজয় সদওয়া হয়।  

High-Frequency Active Auroral Research সপ্রাগ্রাম (HAARP)। ওজয়দার 

ইবঞ্জবনয়াবরিং এর স জচজয় ভয়িংকর অস্ত্র এই হাপত। এজত োকা এলুবমবময়াম এজন্টনা 

সেজক পৃবে ীর আয়জনাবিয়ার  া আয়ন মন্ডজল বিকুজয়বন্স  া তরঙ্গ সপ্ররন করা হয়। 

এরপর এক েটিল প্রবিয়ার মাধযজম এটা িারা েড় সৃবষ্ট করা হয়। এই হাপত ভূগজভত  

সচৌম্বকীয় তরঙ্গ সপ্ররন কজর সটকটবনক সপ্লজট িাটল সৃবষ্টর মাধযজম ভূকম্পন এ িং 

সুনাবম সৃবষ্টজত সক্ষম। হাজপতর স শ বকছু শাখা সারা দুবনয়া েুজড় রজয়জছ যার একটি 

শাখা আজছ ভারজতর অন্ধ্রপ্রজদজশ। 
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ধারনা করা হয় আজমবরকা সত হওয়া হযাবরজকন কযাটবরনা এই হাজপতর িসল। ২০১৭ 

সাজল আজমবরকায় হওয়া হযাবরজকন হাজভত  এ িং ইমতা সয এই হাজপতর পরীক্ষার িসল তা 

ভুল কজর িি বনউজের সিং াদপাঠিকা  জল সিজল। 

 

সতা সময় মজতা  ৃবষ্ট, আ ার আকাজশ ব মান সেজক সধায়া, এস  সেজক আমার মজন 

হজলা উপজরাক্ত দাজ্জাবল প্রযুবক্তর িারাই  ৃবষ্ট নামাজনা হজে  া েী াণু ছড়াজনা হজে। 

আর এর দবলল ওজতা আমাজদর কাজছ আজছ। দাজ্জাজলর বনজদত জশ সমঘ  ৃবষ্ট বদজ । 

হাদীসটি অজনক  ড়, তাই সিংজক্ষজপ বদবে।  

[দাজ্জাল এক সম্প্রদাজয়র কাজছ বগজয় বনজেজক প্রভু বহজসজ  স্বীকার কজর সনয়ার দাব  

োনাজ । তারা দাজ্জালজক প্রভু বহজসজ  স্বীকার কজর বনজ  এ িং দাজ্জাজলর কোজক 

তারা ব োস করজ । েড়ে দাজ্জাে তাড়দর প্রমত সন্তুষ্ট হড়ে আকাশড়ক তাড়দর 

উপর েৃমষ্ট েষতণ করড়ত মেড়দত শ মদড়ে। েড়ে আকাশ েৃমষ্ট েষতণ করড়ে। 

ভূবমজক বনজদত শ বদজ  িসল উৎপন্ন করজত। ভূবম িসল উৎপন্ন করজ । সন্ধ্যাজ লা যখন 

তাজদর গরু ছাগলগুজলা মাে সেজক বিজর আসজ  তখন স্তনগুজলা দুজধ পবরপূণত 

োকজ । উদর িীত োকজ । অতঃপর দাজ্জাল অনয এক সম্প্রদাজয়র বনকট যাজ  এ িং 

বনজেজক প্রভু  জল স্বীকার কজর বনজত তাজদর বনকট দাব  োনাজ । তারা তাজক প্রভু 

বহজসজ  স্বীকার করজ  না। দাজ্জাল তাজদর প্রবত অসন্তুষ্ট হজয় চজল যাজ । িজল তারা 

দুবভত জক্ষর ক জল পজড় যাজ । তাজদর সকাজনা ধন-সম্পদই অ বশষ্ট োকজ  না। 

স বকছুই বনঃজশষ্ হজয় যাজ । দাজ্জাল এক অনু তর ভূবমর পাশ বদজয় অবতিম করজ । 

এ সময় ভূবমজক আজদশ করজ , তুবম সতামর গভত স্থ রত্নভাণ্ডার উনু্মক্ত কজর দাও। 
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িজল ওই ভূবমর সকল রত্নভাণ্ডার স বরজয় এজস দাজ্জাজলর বপছজন বপছজন এমনভাজ  

চলজত োকজ  সযরূপ সমৌমাবছরা তাজদর রাণী মাবছর সপছজন সপছজন দল স াঁজধ চলজত 

োজক। (সিংজক্ষবপত) । (সহীহ মুসবলম; হাদীস ২৯৩৭)] 

হয়জতা া তারা চাজে অবিজস যাওয়ার সময় মানুষ্জক বভবেজয় বদজত। এজত মানুজষ্র 

জ্বর, সবদত , কাবশর হার  ৃবে পাজ । িজল সসটাজক কজরানা  জল চালাজনা যাজ ।  া 

সকমজট্র্ইজলর িারা কজরানার েী াণু ছবড়জয় বদজয়জছ। িজল মানুষ্ ইনজিজক্টি 

হজয়জছ। আর তাছাড়া মানুজষ্র অবত সজচতনতার (over use of mask, PPE, face 

shield, sanitizer, etc.) কারজণ সঘজম বভজে অজনজকই এমবনজতই অসুস্থ হজয়জছ। 

 ২০২০ এ না হজলও তার প্রভা  আমরা ২০২১ এ সদখজত পাবে। সযজহতু আমার হাজত 

পবরজ শ বনজয় গজ ষ্ণা করার মজতা সকাজনা উপাদান  া সুজযাগ সকাজনাটাই সনই, তাই 

খু  দৃঢ়তার সাজে আবম  লজত পারবছনা সয, এগুজলা সকমজট্র্ইজলর মাধযজমই হজে। 

তজ  দীঘত পড়াশুনা আর গজ ষ্ণা সেজক  াস্ত তার সাজে বমবলজয় আমার কাজছ 

এমনটাই মজন হজে।  াবক আিাহু আলম। তজ  দাজ্জাজলর কাবরশমা সম্পবকত ত 

হাদীসটিজত যা  লা হজয়জছ, তার স বশরভাগই হজ  কাজলা োদু এ িং অপব জ্ঞান ও 

অপপ্রযুবক্তর সিংবমশ্রজন।    

সযমন  ৃবষ্ট নামাজনা হজ , ক্লাউি বসবিিং এর িারা। অবতবরক্ত িসল উৎপাবদত হজ  বে 

এম ও (সেজনটিকাবল সমাবিিাইি) িুি এর িারা। পশুজকও এই পেবতজত সমাটা 

তাো করা হজ  এ িং তাজদর স্তন গুজলা দুজধ পবরপূণত করা হজ । গুপ্তধনজক উোজনা 

হজ  মাইবনিং (খনন) এর িারা। দুবভত ক্ষ, খরা, ভূবমকম্প, েড় ইতযাবদ সৃবষ্ট করা হজ  

হাজপতর িারা। সরাগ েী াণু ছড়াজনা হজ  সকমজট্র্ইজলর িারা। অেতননবতক অ জরাধ করা 

হজ ,  যািংক একাউন্ট সক বিে করার িারা। স বকছুই প্রযুবক্তর িারা হজ । সযগুজলার 

পূো করজছ  তত মাজনর সকল মানুষ্। 
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এ প্রযুবক্ত গুজলা এখন রীবতমজতা  য হার করা শুরু হজয় সগজছ। সামজন আসজছ 

মানুষ্জক েীব ত  া সক্লান করার প্রযুবক্ত। দাজ্জাজলর  াবহনী এস  বনজয়ই কাে করজছ। 

তজ  দাজ্জাজলর  াবহনী মারাত্মক একটি সখলা সখলজছ এই কজরানা আর লকিাউন 

বদজয়। প্রজতযকটা মানুষ্ হয়রাবনর বশকার হজে। এই এক  ছর আবম বনজেই কতরকম 

সপজরশাবনর বশকার হজয়বছ।  

কাজরা একটু জ্বর, সবদত , হাাঁ বচ, কাবশ হজলই মানুষ্ তাজক ভয় পাজে, ঘৃণা করজছ, দূজর 

সবরজয় বদজে। অযত্ন অ জহলায় ওই মানুষ্টা আজরা স বশ অসুস্থ হজয় পড়জছ। পযতাপ্ত 

সস া যত্ন না সপজয় আর মানবসক ভাজ  ব পযতস্ত হজয় সশষ্ সমশ মারাই যাজে। এ িং 

সকল মৃতুযজক কজরানা মৃতুয  জল চাবলজয় সদয়া হজে। এছাড়াও কজরানা আসার পর 

অনয সকল সরাগ পৃবে ী সেজক ব দায় বনজছ। সয সযভাজ ই মরুক না সকন, স ই 

কজরানা  জল চালাজনা হজে। আর মানুষ্ ভজয় আতিংজক বদজশহারা হজয় যাজে। রাস্তায় 

কাউজক মাস্ক ছাড়া সপজল তাজক সযন বপটিজয়ই সমজর সিলজ , এমন একটা অ স্থা।  া 

সকউ একটা হাাঁ বচ বদজল, সস সযন অনয সকাজনা গ্রহ সেজক এজসজছ। স াই অ াক হজয় 

তার বদজক তাকাজে। 

কাজরা একটু জ্বর হজলই সসটাজক কজরানা  জল চাবলজয় তাজক সপজরশান করা হজে। 

এরকম পবরবস্থবত কম স বশ স াই সিস করজছ। আবমও  াদ যাইবন।  

এরপর সতা আজরক সিতনা হাবের হয় ভযাকবসজনর নাজম। মানুষ্জক সযভাজ  ভয় 

লাগাজনা হজয়জছ, মানুষ্ এমবনজতই ভযাকবসজনর েনয পাগল হজয় সগজছ। প্রেজম 

বকছুটা বশবেল হজলও, এখন সতা একদম  াধযতামূলক কজর সদয়া হজয়জছ। সুস্থ 

মানুষ্জদরজকও টিকা বনজত হজ । বক আিযত, সযই মানুষ্টার সকাজনা সরাগ সনই, সমূ্পণত 

সুস্থ, তাজকও নাবক টিকা বনজত হজ । এখন হয়জতা সকউ সকউ  লজ ন, টিকা সতা 

প্রবতজরাধক বহজসজ  সনয়া হয়। সযজনা ভব ষ্যজত ওই সরাগ না হয়।  
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এমন হজল সতা হাোর হাোর টিকা বনজত হজ । মানুজষ্র সতা হাোর হাোর সরাগ 

আজছ। আ ার ভব ষ্জতও নতুন নতুন সরাগ হজত পাজর। তাহজল ভব ষ্যৎ কাল্পবনক 

সরাজগর েজনযও সতা শত শত ভযাকবসন বনজয় রাখজত হজ ।   

ভাই, ভযাকবসনটি আপনাজক সুস্থ করার েজনয সদয়া হয়না।  রিং আপনাজক দীঘতজময়াবদ 

ভাজ  অসুস্থ কজর রাখার েজনয সদয়া হয়। এখন হয়জতা আপবন বকছুই সটর পাজ ন না। 

বকন্তু ভব ষ্যজত এর প্রভা  আপনার উপর পড়জ । অ শয তখনও আপবন সসটা  ুেজত 

পারজ ন না, কারণ সসটা কজয়ক  ছর পর আপনার শরীজর কাে করা শুরু করজ । আর 

ততবদজন সতা আপবন টিকার কো ভুজলই যাজ ন।  

সতা এমনটা কজর কাজিরজদর বক লাভ? অজনক লাভ। তারা আপনাজক বদজয়  য সা 

করজ । আপবন সারােী ন অসুস্থ োকজ ন আর তাজদর  ানাজনা ব ষ্ (টযা জলট) খাজ ন। 

আর এস  টিকা ও ঔষ্জধর প্রভাজ  আপনার শরীজরর সাজে সাজে ঈমানী শবক্তও দু তল 

হজত োকজ । িীজনর প্রবত ভাজলা াসা কমজত োকজ । কাজিরজদর তো দাজ্জাবল 

সিংসৃ্কবত গুজলাই ভাজলা লাগজ । বতজব্ব ন  ী  া সুন্নাহ বচবকৎসার কোও ভুজল যাজ ন। 

আপনার কষ্টাবেত ত টাকা গুজলা বচবকৎসার বপছজনই স বশ  যায় হজ । আর এবলটরা 

িুজল সিাঁ জপ উেজ  এ িং সসই টাকা বদজয় েুনু্দিাহজদরজক দমন করজ । কারণ, তারা 

োজন সয, তাজদর েনয েুনু্দিাহরা ছাড়া আর সকাজনা মুসবলমই হুমবক নয়। 

েুনু্দিাহরাই হজে তাজদর প্রভু দাজ্জাজলর স জচজয়  ড় শত্রু।  

প্রবতবদন অবিজস যাওয়ার পজে মজন মজন এস  ভাব । আর  াস্ত তার বমবলজয় সদবখ। 

স  বমজল যায়। অন্তর দৃবষ্ট বদজয় তাকাজল সকাোও প্রকৃত ইসলামজক সদখজত পাইনা। 

সকাোও প্রকৃত মুবমন  া মুত্তাকীজক সদখজত পাইনা। োকজ ই  া বকভাজ ? মুত্তাকীরা 

সতা রাস্তায় স র হয়না। হয় তারা ঘজর েজম সগজছ, নয়জতা লড়াই করজত চজল সগজছ।  
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আিজসাস লাজগ বনজের েজনয। এখজনা এই দুঘতন্ধ্ময় সমাজে পজড় আবছ বনরুপায় 

হজয়। মাজে মাজে মজন হয়, ইয়ােুে মােুে বক আজরা পজড় স র হজ ? নাবক স র 

হজয় স াইজক িমশ তাজদর মজতা  াবনজয় সিলজছ? মানুজষ্র মজধয দরদ  া মান তা 

গুজলা প্রবতবদনই ব দায় বনজে। মানুষ্ গুজলা সকমন সযন বহিংর হজয় যাজে। যা ইো 

তাই করজছ। সকউ কাউজক মানজছনা। মজন হজে মানুজষ্র চামড়ার নীজচ  াস করজছ 

অনয বকছু। ইউজরাপ, আজমবরকা, চীন সেজক বমবিয়ার মাধযজম যা প্রচার করা হজে, 

মানুষ্ তাই অনুসরণ করজছ। ৯৯ শতািংশ মানুষ্ আে তাজদর অনুসরণ করজছ। 

ভয় লাজগ। খু  ভয় লাজগ।  াাঁ চাজত পারজ া সতা বনজের ঈমানজক, এই সিতনার 

সমাজে সেজক? শহরজক সযভাজ  উন্নত করা হজে, আর বনয়ম কানুজনর স ড়াোল 

ততরী করা হজে, তাজত  ুো যাজে সয এগুজলা দাজ্জাজলর োন্নাজত পবরণত হজ । 

এ িং সসখাজন োকজত হজল দাজ্জাজলর বনয়ম সমজনই োকজত হজ । দাজ্জাল মানুষ্জক 

এজতা সুজযাগ সুব ধা বদজ , অেতাৎ তার োন্নাজত আপনাজক োকজত বদজ  আর ব বনমজয় 

বকছুই বনজ  না?? তাজতা হজ  না। আপনার ঈমানটা সকজড় বনজ । আপনাজক বসেদা 

বদজত হজ  দাজ্জালজক, নাউযুব িাহ। আমাজদর সদজশ সযভাজ  উন্নয়ন কাে চলজছ 

তাজত মজন হজে আগামী কজয়ক  ছর পর বকছু অিংশ দাজ্জাজলর বমবন োন্নাজত 

পবরণত হজ । উন্নত সদজশর কো সতা  াদই বদলাম। সসগুজলা সতা অজনক আজগই 

দাজ্জাজলর োন্নাত হজয় সগজছ। এখন আমাজদর সদশটাও সসই পজে।    

এস  বনজয় প্রবতবদনই ভাব । সামজন বকভাজ  বক করজ া? বকভাজ  বনজের ঈমানজক 

 াাঁ চাজ া? বকভাজ  দাজ্জাজলর ভয়িংকর ো া সেজক  াাঁ চজ া?  

আজড়ক রাস্তাে খুে জযাি। োসাে মেরড়ত রাত হড়ে লগড়ো। খুে ক্লাি োগড়ছ। 
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স্মার্ত  পৃমথেী: 

সগাসল কজর এশার নামাে পজড় বনজের ব ছানায়  জস একটা বকতা  সদখজত 

লাগলাম। 

=============================================== 

সযবদন আমার বিরজত সদবর হয়  া স বশ ক্লান্ত োবক সসবদন সময় সপজল একটু 

বকতাজ  নের  ুলাই। সিান হাজত সনই না। কারণ, সচাখ ও মাো  যাো কজর। প্রবতবদন 

এভাজ ই কাজট আমার। অবিস আর ঘর। ঘর আর অবিস। ভাজলা লাজগনা। একই রকম 

েী ন। সকাজনা ত বচত্রতা সনই। ত ুও এই স াঁজধ সদয়া েী জনই চলজত হয়। এভাজ  

অজনক গুজলা  ছর সকজট সগজছ।  

আমাজদর সদশ এখন অজনক উন্নত। সমজট্র্া সরল চলজছ। আটিত কুজলজটি  াস ছুজট যায় 

রােপে বদজয়। আজরা বকছু ইজলকট্রিক গাবড় এজসজছ। রাস্তার সচহারাই  দজল সগজছ। 

লাইওভার বদজয় পুজরা শহর ভজর সগজছ।  

পাজসতানাল গাবড়র সিংখযা কবমজয় সিলা হজয়জছ। পা বলক গাবড়ই স বশ। ভাড়া সদয়া হয় 

এজের মাধযজম। স বশর ভাগ গাবড়জতই বেবপএস আজছ। তাই ট্র্যাক করাও যায় 

অনায়াজস। োয়গায় োয়গায় বসবস কযাজমরা লাগাজনা আজছ। রাস্তার উপর মাজে মাজে 

বকছু বমবলটাবর সরানও সদখা যায়। এগুজলা ট্র্াবিক ব ভাগ, টহজলর কাজে  য হার 

কজর।   

স বশর ভাগ অবিস সহ ব বভন্ন প্রবতষ্ঠাজন আই বপ্রন্ট  য হৃত হজে। শবপিং মল সতা 

 জটই সছাট সছাট মুবদর সদাকাজনও পে সমবশন আজছ। সিবিট  া সিব ট কাজিত  

সপজমন্ট হয়। 
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কযাশ সলনজদন প্রায় উজেই সগজছ। সমস্ত সিান এ িং বসম সরবেজস্ট্রশন করা। স ার 

উপর নেরদাবর করা হয়।   

স ার হাজত হাজত স্মাটত  সিান। ঘজর ঘজর স্মাটত  সটকজনালবে। স্মাটত  টিবভ, স্মাটত  বিে, 

ইতযাবদ। স বশরভাগ কাযতিম অনলাইজনই হয়। আটিত বিবসয়াল ইবন্টবলজেন্স স বশ 

 য হার হজে। িজল মানুষ্ বনজের সমধা  য হার কবমজয় বদজয়জছ। যা প্রজয়ােন 

গুগলজক কমান্ড বদজয় কবরজয় বনজে। 

শুনজত সতা ভাজলাই লাগজছ, তাইনা? বকন্তু এই সকল সুব ধা (?) তারাই পাজে, যারা 

ভযাকবসন বনজয়জছ এ িং দাজ্জাবল সকল বনয়ম কানুন সমজন বনজয়জছ। ধনীরা স  সক্ষজত্র 

প্রাধানয পাজে। গবর রা সতা  লজত সগজল েীব ত লাশ। আর মধযব ত্তরা সকাজনারকম 

স াঁজচ আজছ। মুবমন  া মুত্তাকীজদর েনয হজয় উজেজছ োহান্নাম।   

মানুষ্ অজনক অলস হজয় সগজছ। তারা ভাচুত য়াল েগজতই স বশ সময় কাটায়। সসখাজন 

প্রজতযজকই বনজেজদর একটা েগৎ গজড় বনজয়জছ।  াস্ত  েী জন সকউই সুখী নয়। তাই 

তারা ভাচুত য়াল লাইজি সুখ খুাঁজে বিজর।  াস্তজ র সম্পকত  গুজলা একদম মবলন হজয় 

সগজছ। একইসাজে োজক, বকন্তু সকউ কাজরা খ র রাজখনা। ব জয়র প্রবত মানুজষ্র আগ্রহ 

কজম সগজছ। অনয উপাজয় তেব ক চাবহদাগুজলা পূরণ কজর সনয়। অজনজকর আ ার 

ব বভন্ন ভযাকবসজনর প্রভাজ  আজ গ অনুভূবত এজক াজরই ব দায় বনজয়জছ। এরা হজয় 

উজেজছ মানুষ্রূপী সরা ট।  

ওস  টিকার কারজণ সয শুধু আজ গ ব দায় বনজয়জছ, তা নয়। পাশাপাবশ আজরা অজনক 

নতুন নতুন সরাগও মানুজষ্র শরীজর  াসা স াঁজধজছ (যবদও তারা  ুেজত পারজছনা সয, 

এগুজলা ঐস  টিকারই িসল) । িজল স াইজকই ঔষ্জধর একটি  যাগ স সমজয়ই 

সাজে রাখজত হয়। অ শয এখাজন চিান্তকারীরা একটা সখলা সখজলজছ।  
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তারা এটাজক সট্র্ন্ড ও িযাশন বহজসজ  চাবলজয় বদজয়জছ। তাই স াই একটা স্মাটত  

সমবিবসন  ি সাজে রাখজত স শ সােন্দ স াধ কজর। 

েনগণ এই সাধারণ বেবনসটা  ুেজলা না সয, সযখাজন মানুষ্ না সখজয় মারা যাজে, 

সসখাজন বকনা মানুষ্জক টিকা বদজয়  াাঁ চাজনার বিবকর করজছ তারা?? ওরা সতা চায় এই 

টিকা বদজয় নগদ ও দীঘতজময়াবদ  য সা করজত।  

টিকার  যাপাজর যবদ আপনারা আজরা স বশ োনজত চান, তাহজল আবমত অি দাজ্জাল 

বকতা টা পজড় বনজয়ন।   

ব জ্ঞান ও প্রযুবক্ত এখন অজনক স বশ দ্রুত গবতজত এবগজয় যাজে। প্রবত সপ্তাজহই নতুন 

নতুন সগজেট স র হজে। যা মানুজষ্র (দাজ্জাজলর দাস) েী নজক স্বােন্দময় 

(দাজ্জাজলর োন্নাত) কজর তুলজছ।  

যারা একটু স বশ সেল, তারা আ ার ঘজর সরা ট রাজখ। সরা ট তাজদর কাে কজর সদয়। 

কজপতাজরট অবিসগুজলাজতও সরা জটর  য হার অজনক স জড়জছ। সরসু্টজরন্ট, 

হাসপাতাল ও িযাক্টবরজত ভারী ভারী কাজের েনয সরা ট রাখা হজয়জছ। বকছু বকছু 

দাবম হাসপাতাজল সরা ট বদজয় অস্ত্রপ্রচার হয়।    

েুম বমটিিংজয়র োয়গা দখল কজরজছ "হজলা বমটিিং"। অেতাৎ, আপনার রুজম আপবন 

একা োকজলও বমটিিংজয়র অনযানয সদসযরা ভাচুত য়াবল আপনার রুজম উপবস্থত োকজ । 

মাজন তাজদর একটা হজলাগ্রাবিক অ য়  আপনার সামজন োকজ । মজন হজ  ওই 

 যাবক্তটাই আপনার সামজন  জস আজছ। 
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অজনজক আ ার স্মাটত  চশমাও  য হার করজছ। স্মাটত  ঘবড় আর সমা াইল সতা আজগ 

সেজকই আজছ। এখন সযাগ হজয়জছ স্মাটত  আই গ্লাস। এগুজলা স ই একটার সাজে 

আজরকটা বসজরানাইে করা। একটার কাে আজরকটা বদজয় করা যায়। অেতাৎ সমা াইজল 

সিান আসজল আপনার ঘবড় এ িং চশমায়ও সদখজত পারজ ন। সমা াইজলর বস্ক্রজন যা 

সদখা যায়, স ই আপবন আপনার চশমা বদজয় সদখজত পারজ ন।    

আবম শুধু  ািংলাজদজশর কো  লবছ। তাও আ ার বকছু শহজরর। পুজরা সদজশর নয়। 

অনযানয অিজলর কো পজর  লবছ। আর উন্নত  া ধনী সদশ গুজলার কো সতা  লার 

অজপক্ষা রাজখনা। সসগুজলা সযন এজককটা (দাজ্জাজলর) োন্নাত। সকল সুজযাগ সুব ধাই 

সসখাজন আজছ। আবম সতা সসখাজন যাইবন, তাই হু হু  ণতনা করজত পারবছনা। 

সমা াইজল  া পবত্রকায় যা সদবখ  া পবড় তাই োবন। আর বকছু বকছু সক্ষজত্র  নু্ধ্  া 

আত্মীয়জদর সেজক োনজত পাবর, যারা ঐস  সদজশ োজক।  

তজ  আপনারা সতা অ শযই ধারণা করজত পারজছন সয, সসখাজন বক অ স্থা? সযজহতু 

 ািংলাজদজশর মজতা উন্নয়নশীল সদজশ এসতা বকছু হজে। সসজহতু উন্নত সদশগুজলা 

ব জ্ঞান ও প্রযুবক্তজত (কাজলা োদুর িসল) আজরা এবগজয় োকাটাই স্বাভাব ক। তজ  

হা, গবর  রাষ্ট্র গুজলা বকন্তু এই সুব ধা পাজেনা। তারা আজগর মজতাই দবরদ্র ও অনুন্নত 

রজয় সগজছ।  
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আেট্রা স্মার্ত  মসটি: 

আজরা কজয়ক  ছর পর।  

সভবন্ডিং সমবশন: 

সভবন্ডিং সমবশন (বিজের মজতা সদখজত একটি সমবশন এটি। সিবিট কািত  বদজয় আপবন 

সসখান সেজক প্রজয়ােনীয় পণয বনজেই বনজয় বনজত পারজ ন) সতা অজনক আজগই 

এজসজছ। এখন সসগুজলা  যাজের ছাতার মজতা স  োয়গায় স্থাপন করা হজয়জছ। 

 

কৃবত্তম  ৃবষ্টপাত: 

 ািংলাজদশ এখন আজরা স বশ উন্নত। বকছুবদন আজগও সযস  প্রযুবক্ত উন্নত সদজশ 

 য হার হজতা সসস  এখন আমাজদর সদজশও  য হৃত হজে। সযমন কৃবত্তম  ৃবষ্টপাত। 

 ািংলাজদজশর সকাজনা অিজল যবদ  ৃবষ্টর প্রজয়ােন হয়, তাহজল সরান, হাপত ও 

সকমজট্র্ইজলর িারা  ৃবষ্ট নাবমজয় সনয়। তজ  হা, এটার েনয আন্তেত াবতক মহল সেজক 

আমাজদর সদজশর আ হাওয়া অবধদপ্তরজক অনুমবত বনজত হয়। 

 

ট্র্ান্সবহউমযান ও ট্র্ান্সজেন্ডার: 

একবদন একটি অবভোত এলাকায় সদবখ একটা সলাক, তার শরীজরর স বশরভাগ 

অিংশই ব বভন্ন যন্ত্র িারা পূণত। আজরকবদন সদবখ অদু্ভত একটা মানুষ্। বহেড়াজদর 

মজতাই, বকন্তু বহেড়া নয়। পজর  ুেলাম  ািংলাজদজশ ট্র্ান্সবহউমযান (অধত মান  অধত 

সরা ট) আর ট্র্ান্সজেন্ডার (নারী পুরুজষ্র কৃবত্তম বমশ্রণ) কালচার এজস সগজছ।  
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রাস্তায় মাজে মাজেই এরকম বকছু ট্র্ান্সবহউমযান ও ট্র্ান্সজেন্ডার সদখা যায়। এখন 

যবদও মানুষ্ তাজদর বদজক অ াক হজয় তাকায়, বকন্তু বকছুবদন পর স াই অভযস্থ হজয় 

যাজ ।  

কারণ এ দুজটা বেবনসজক বচবকৎসা (অপ) ব জ্ঞাজনর ব শাল সািলয বহজসজ  সদখাজনা 

হজে। আপাত দৃবষ্টজত এটা উন্নয়ন মজন হজলও, প্রকৃত পজক্ষ সৃবষ্টর চরম ব কৃবত। 

ট্র্ান্সবহউমযাবনেম শতত  সাজপজক্ষ বকছু মানুজষ্র (পঙু্গ  া অনয সকাজনা সমসযাগ্রস্ত) 

সক্ষজত্র সকাজনা ভাজ  সমজন সনয়া সগজলও, ট্র্ান্সজেন্ডারজক সতা একদমই মানা যায়না। 

কারণ এ পবিয়ায় একদম সুস্থ একেন পুরুষ্ অপবচবকৎসার িারা বনজেজক সমজয় 

 াবনজয় সিলজছ। আ ার নারী বনজেজক পুরুষ্  াবনজয় বনজে। 

 

বনউরাবলিংক বচপ: 

এ ার শুনুন স্মাটত  বশক্ষা  য স্থার কো।  াচ্চারা এখন আর ভারী ভারী  যাগ বনজয় সু্কজল 

যায়না। একটা  ড় সট জলট  া সনাটপযাি বনজয় সু্কজল যায়। কজলে ভাবসতটিজতও একই 

অ স্থা। স  সু্টজিন্টজদর কাজছ একটি কজর আই-পযাি আজছ। পড়াশুনা সসখাজনই হয়। 

বশক্ষকরাও এখন আর ব্ল্যাক স ািত   া সহায়াইট স াজিত  পড়ান না। স্মাটত  স াজিত  পড়ান। 

কাজরা বকছু ( ই, সলকচার  া এসাইনজমন্ট) লাগজল সসখান সেজক ছাজত্রর আই-পযাজি 

সসন্ড কজর সদন।  

বকছু বকছু হাই ক্লাস ইিংবলশ বমবিয়াম প্রবতষ্ঠাজনর ছাত্ররা আ ার বনউরাবলিংক বচপ 

 য হার কজর। এটা ছাজত্রর মাোয় সব্রইজনর সাজে এটাচ োজক। প্রজয়ােন মজতা 

বসজল াস  া  ই সসখাজন ইনস্টল করা যায়।  



124 
 

বকছু হাসপাতাল এ িং সামবরক  াবহনীজতও এই বনউরাবলঙ্ক বচপ  য হার হজে। 

কখজনা যাজদর সব্রইন এজক াজর িযাজমে হজয় সগজছ তাজদর সক্ষজত্র, আ ার কখজনা 

তসজনযর যুেক্ষমতাজক  ৃবে করার েনয।  

এই দুই সক্ষজত্র ট্র্ান্সবহউমযাবনেম প্রযুবক্তও  য হৃত হজে। যারা বনজেজদর অঙ্গ 

হাবরজয়জছ যুজে  া অনয সকাজনা কারজণ, তাজদর শরীজর সরা ট  বসজয় সদয়া হজে। 

তজ  এগুজলা অতযন্ত  যায় হুল। স াই এ সুব ধা পায়না।  যাবক্তগতভাজ  শুধুমাত্র 

উচ্চব ত্তরাই এস  পায়। আর ব জশষ্ ব জশষ্ তসনযজদর উপর সযটা প্রজয়াগ করা হয়, 

সসটা সতা সরকাবরভাজ ই হয়।  

ট্র্ান্সবহউমযাবনেজমর িারা অজনজকই অমরত্ব লাজভর স্বপ্ন সদখজছ। আসজল দাজ্জাল 

তাজদরজক এই স্বপ্ন সদবখজয়জছ। োন্নাজত সযমন মানুষ্ মারা যাজ না। সতমবন দাজ্জাজলর 

োন্নাজতও মানুষ্জক অনন্তকাল  াাঁ বচজয় রাখা হজ  এই পেবতজত। সকউ যবদ মারাও 

যায় ত ু তার সমজমাবরজক বচজপ ঢুবকজয় সকাজনা একটা সরা জটর মজধয বদজয় তাজক 

 াাঁ বচজয় রাখা হজ ।  

আ ার সয বেন  া টিসুযর কারজণ আমাজদর  য়স স জড় যায়, সসই বেনজক বনয়ন্ত্রণ 

করার েনযই গজ ষ্ণা কজর যাজেন গজ ষ্করা । এই গজ ষ্ণার িল হয়জতা আমাজদর 

সরাগ প্রবতজরাধ ক্ষমতা  াবড়জয় প্রায় ১০০  ছর অে া তার স বশ সময় স াঁজচ োকজত 

সাহাযয করজ । 

বেন সম্পাদনা কজর ‘আদশত’ মানুষ্ ততবর করার ব দযা মানুষ্ আগামী বকছু  ছজরর 

মজধয খু  ভাজলাভাজ ই রপ্ত করজ । আগামী দশকগুজলাজত (অপ) ব জ্ঞানীরা আশা 

করজছন কবম্পউটাজর মান  মবস্তষ্ক প্রবতস্থাপন করজত সিল হজ ন তারা। এর মাধযজম 

আেী জনর েনয কৃবত্রম শরীজরর মধয বদজয় স াঁজচ োকজ  মানুষ্, পূণত হজ  অমরজত্বর 

স্বপ্ন!   
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রাবশয়ান ধনকুজ র বদবমবত্র ইসজকাজভর অেতায়জন বনউজরাসাইবন্টস্ট র যাপন্ডাল সকাজয়ন 

সচষ্টা করজছন মান  সচতনা ও মবস্তষ্কজক সযন আগামী ২০৪৫ সাজলর মজধয কৃবত্রম 

শরীজর প্রবতস্থাপন করা যায়। এমনবক এখন যারা স াঁজচ আজছন তারা মারা সগজলও এক 

সময় নতুন প্রযুবক্তর সাহাজযয তারা স াঁজচ উেজ ন, কৃবত্রমভাজ  সিংরবক্ষত বনজেজদর 

মবস্তজষ্কর সাহাজযয। এমন আশার কো সশানাজেন (অপ) ব জ্ঞানীরা। এেনয (অপ) 

ব জ্ঞানীরা এখন গজ ষ্ণা করজছন সকবমকযাল সলুশজনর মাধযজম বকভাজ  মবস্তষ্কজক 

অনন্তকাল সজতে রাখা যায়। 

আসজল এগুজলা স ই সধাাঁ কা। মানুষ্ কখজনাই অমরত্ব লাভ করজত পারজ  না। সজ তাচ্চ 

হয়জতা ওই মৃত মানুজষ্র কাবরন েীন সরাজ াটটিজত প্রজ শ কজর ওই মানুজষ্র মজতা 

কো  লজ   া আচরণ করজ । এজত মানুষ্ মজন করজ  ওই মানুষ্টা বিজর এজসজছ  া 

স াঁজচ আজছ। এই সধাাঁ কা গুজলা স াই ধরজত পারজ না। একমাত্র মুত্তাকী মুবমনরাই 

 ুেজত পারজ , ইনশাআিাহ।   

 

আজরা কজয়ক  ছর পর।  

সকায়ান্টাম কবম্পউটারগুবল স্থান অনুসন্ধ্াজন, কাযতকর ঔষ্ধ ও সরাগ বনণতজয় রাখজছ 

কাযতকর ভূবমকা। এই সুপারিাস্ট ও  ুবেমান কবম্পউটার বনজেই সমাটর গাবড় চালাজত 

সক্ষম। 

কৃবত্রম  ুবেমত্তা খাটিজয় উৎপাদজন সরা জটর  য হার এমন একপযতাজয় সপৌাঁজছজছ সয 

আবিকা ও এবশয়ার ব শাল েনজগাষ্ঠীর সজঙ্গ ধনী সদশগুজলার সম্পজদর িারাক সাত 

আকাশচুম্বী হজয় উজেজছ। উন্নত সদশগুজলার ত্রুটিহীন মান বেজনাজমর অবধকারী 

 ড়জলাজকরা স্বাভাব ক মৃতুয রণ কজর না।  
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এরা তাজদর ব পুল সম্পদ বনজয় প্রেজম পৃবে ীর আন্তেত াবতক পাবনসীমানায় বনেস্ব 

কৃবত্রম িীপ  াবনজয়  ড়জলাকপাড়া স্থাপন কজরজছ। সসখাজন োন্নাবত েী ন যাপন 

করজছ। 

যান াহজনর েনয সকাজনা রাইভাজরর প্রজয়ােন হজে না। বমলজকন ইন্সটিটউজটর তেয 

সমাতাজ ক আগামী কজয়ক  ছজরর মজধযই পৃবে ীর স  গাবড় হজ  চালকমুক্ত। মান ীয় 

ভুজলর সম্ভা না না োকায় এই স  চালকব হীন গাবড় হজ  স বশ বনরাপদ। এছাড়াও 

সারা ব জে ত দুযবতক গাবড়র েয়েয়কার হজ । 

 

 ািংলাজদশ পুজরাপুবর এমন হজত না পারজলও, গুরুত্বপূণত শহরগুজলার অদূজর এরকম 

বকছু মজিল টাউন গজড় উেজছ। সসখাজনর অবধ াসীরা অজনকটা উন্নত সদজশর মজতাই 

োন্নাবত (দাজ্জাজলর) েী ন যাপন করজছ। এগুজলাজতা তারাই পাজে, যারা পবরপূণত 

রূজপ দাজ্জাজলর আনুগতয সমজন বনজয়জছ। অ শয তাজদর কাজছ এটাই আধুবনকতা। এটা 

সয দাজ্জাজলর োন্নাত, সসটা তারা  ুেজত পারজছনা। অনযানয সাধারণ মানুষ্ও  ুেজত 

পারজছনা।  রিং, তারাও এমন েী ন পাওয়ার েনয প্রবতজযাবগতা চাবলজয় যাজে। অেতযাৎ 

দাজ্জাজলর োন্নাজত ঢুকার েনয পবরশ্রম করজছ প্রবতবদন। বকন্তু স ার ভাজগয সতা আর 

তা েুজটনা। অনযবদজক মুত্তাকী মুবমনরা ঠিকই দাজ্জাজলর োন্নাতজক বচজন বনজয়জছ। 

বকন্তু এই সিংখযাটা খু  নগনয। অবধকািংশ মানুষ্ (৯৯%) দাজ্জাজলর িাাঁ জদ পা বদজয় 

সিজলজছ। 
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ভযাকবসন আপজিশন: 

কজরানার নাটক কজর মানুষ্জক সয ভযাকবসন সদয়া হজয়বছল। সসটা এখন প্রবত ছর 

আপজিট করজত হয়। আর এর েনয স ার শরীজরই একটা কজর মাইজিাবচপ ঢুকাজনা 

আজছ। এজের মজতা আপজিট কজর বনজত হয়। এছাড়াও এই বচজপর আজরা 

অজনকগুজলা কাে আজছ। এই একটা বচপ বদজয়ই পাসজপাটত , লাইজসন্স, সিবিট কািত , 

পবরচয়পত্র, বচবকৎসা সস া ইতযাবদ ব বভন্ন সস া পাওয়া যায়। 

 

সটবলপযাি: 

এই দশজকর স জচজয় আিযতেনক আব ষ্কার হজে সটবলপযাি। এতবদন সমইল, ছব , 

বভবিও, িকুজমন্ট ইতযাবদ মুহূজতত র মজধয একোয়গা সেজক অনয োয়গায় পাঠিজয় 

বদজয়বছ। এখন সদখবছ, একটা  স্তুজকই সটবলজপাটত  কজর সদয়া হজে। অেতাৎ একস্থান 

সেজক অনয স্থাজন মুহূজতত র মজধযই পাঠিজয় সদয়া হজে। ঠিক সমইল ও বভবিওর মজতা। 

সযই বেবনসটার মাধযজম এটা করা হয়, সসটার নাম সটবলপযাি। সগাল বরিং এর মজতা 

একটা সমবশন। সসখাজন সকাজনা  স্তু সরজখ এজরস বলজখ সসন্ড করজলই কাবঙ্খত স্থাজন 

চজল যায়। আমাজদর সদজশ অ শয এজভইজল ল হয়বন এখজনা।  ড়  ড় বকছু প্রাইজভট 

সকাম্পাবন ও সরকাবর প্রবতষ্ঠাজন  য হৃত হজে। তজ  আর কজয়ক  ছর পর স  

প্রবতষ্ঠাজন চজল আসজ   জল মজন হজে। এই সটবলপযাি সমবশনটি বদজয় সকউ সকউ 

আ ার টাইম ট্র্াভলও করার সচষ্টা করজছ। 

এ ার আপনাজদরজক আবম (আনাস) এই সটবলজপাজটত শজনর পুজরা রহসযটা  লবছ। 

আমরা োবন বেজনরা অদৃশয হজত পাজর। এ িং মুহূজতত র মজধয একস্থান সেজক অনয 

স্থাজন চজল সযজত পাজর। আর এই  যাপারটাই এখাজন এপ্লাই করা হজয়জছ।  
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বেনজদর এই সটবলজপাজটত শজনর ক্ষমতাজকই সমবশজনর মজধয িাইভাটত  করা হজয়জছ। 

আ ার এখাজন সরাসবর বেজনর হস্তজক্ষপও োকজত পাজর। হয়জতা েীজনরাই ওই 

 স্তুগুজলাজক সচাজখর পলজক এক স্থান হজত অনয স্থাজন বনজয় যায়। ঠিক সযমনটা 

হজয়বছল সুলাইমান (আ:) এর েমানায়। রানী ব লবকজসর বসিংহাসনটা সতা একটা েীনই 

মুহূজতত র মজধয এজন বদজয়বছজলা। তাইনা? একই ভাজ  অেতাৎ বেজনর সহজযাবগতায় 

টাইম ট্র্াজভলও করা সম্ভ । তজ  সসটা সজ তাচ্চ একবদজনর েনয। বেন আপনাজক 

সজ তাচ্চ একবদন আজগ  া বপজছ বনজয় সযজত পারজ । এর স বশ নয়।  

অ াক হজলন নাবক?? 

অ াক হওয়ার বকছু সনই।  যাপারটা খু ই সহে। একটা েীন যবদ একটা মানুষ্জক 

সকাজনা একবদন পৃবে ীর একদম পূ ত সেজক পবিজম সচাজখর পলজক বনজয় যায়, 

তাহজল সস একবদন বপবছজয় যাজ । কারণ ঐবদন একদম পূ ত প্রাজন্ত যবদ ২ তাবরখ হয়, 

তাহজল পবিজম হজ  ১ তাবরখ।  

একইভাজ  পৃবে ীর একদম পবিম সেজক পূজ ত যবদ সচাজখর পলজক বনজয় যায়, 

তাহজল সস একবদন এবগজয় যাজ । কারণ ঐবদন একদম পবিম প্রাজন্ত যবদ ১ তাবরখ 

হয়, তাহজল পূ ত প্রাজন্ত হজ  ২ তাবরখ। অতএ   ুো সগজলা এই পৃবে ীর বভতজর 

সেজকই সজ তাচ্চ এক বদজনর েনয টাইম ট্র্াজভল করা সম্ভ । পৃবে ীর  াবহজর  া শত 

 ছজরর েনয সম্ভ  নয়, সযমনটা অপব জ্ঞানীরা  জল োজক। 

সতা এই হজে টাইম সমবশন  া সটবলপযাজির রহসয। বকন্তু মানুষ্জতা এগুজলাজক 

ব জ্ঞাজনর আব ষ্কার মজন কজর অপব জ্ঞাজনর (মূলত দাজ্জাজলর) পূো করজছ।  
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আর  তত মাজন বনতযপ্রজয়ােনীয় সযস  বিভাইস  া সগজেট স র হজে, স গুজলাজতই 

এ আই (আটিত বিবসয়াল ইবন্টবলজেন্স) প্রযুবক্ত ইনকু্লইি করা আজছ। এগুজলা মানুজষ্র 

ইজমাশন  ুেজত পাজর। সিস বরজকাগবনশজনর িারা মানুজষ্র আজ গ  ুজে বনজয় 

বিভাইস গুজলা সসভাজ ই ট্রিট কজর। অেতাৎ আপনার যবদ মন খারাপ োজক তাহজল 

আপনার সমা াইলটি তার িন্ট কযাজমরা বদজয় আপনার সচহারা সদজখ  ুজে বনজ  এ িং 

আপনার মন ভাজলা করার েনয বনজে সেজকই িাবন কজন্টন্ট সশা করজ । অে া 

আপনাজক সকৌতুক শুনাজ ।  া অনয সয সকাজনা উপাজয় আপনার মন ভাজলা করার 

সচষ্টা করজ । এরকম ভাজ  আপনার প্রজতযকটা ইজমাশনজক সস বরি করজ  এ িং 

আপনার সাজে সসরকমই আচরণ করজ ।   

আসল কো হজে, ব জ্ঞান ও প্রযুবক্তর নাজম প্রবতবদন বনতয নতুন সযস  বিভাইস  া 

সগজেট আসজছ, সসগুজলা স ই বেনজদর কাজছ আজছ। আমাজদর অপব জ্ঞানীরা 

(কাজলা োদুকর) েীন শয়তাজনর পূো কজর, ওজদর কাছ সেজক এস  প্রযুবক্ত বভক্ষা 

সনয়। আর সাধারণ মানুজষ্রা আ ার এস  অপব জ্ঞান ও অপব জ্ঞানীজদর পূো কজর। 

আর এস  বিভাইস গুজলার বভতজরও হয়জতা বেনজদর একটা  াবহনী োজক। যারা 

মানুজষ্র ইজমাশনজক  ুজে বিভাইজসর মাধযজম তাজক ব জনাদন সদয়। আর 

অপব জ্ঞানীরা এটার নাম বদজয়জছ আটিত বিবসয়াল ইবন্টবলজেন্স। কারণ, সকাজনা েজড়া 

 স্তু কখজনাই মানুজষ্র আজ গ  ুেজত পারজ না। অ শযই সসখাজন প্রাণ োকজত হজ । 

আর এই প্রাণটাই হজে সছাট সছাট েীন। “ইনসাইি আউট” নাজম একটা এবনজমজটি 

মুবভ আজছ, সসখাজন এই ব ষ্য়টা সদখাজনা হজয়জছ। 
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তজ  এস  বিভাইজসর একটা খারাপ বদক হজলা এগুজলা হযাক কজর পুজরা 

মানুষ্টাজকই হযাক কজর সিলা যায়। এ িং তাজক বদজয় যা ইো করাজনা যায়। আ ার 

এক সদজশর সন্ত্রাসীরা আজরক সদজশর গুরুত্বপূণত প্লান্ট  া অবিস গুজলা হযাক কজর, 

সসটার বনয়ন্ত্রণ বনজয় বনজত পাজর। সযমন,  যাঙ্ক, ব দুযৎ অবিস, সট্র্ন, ইতযাবদ। অেতাৎ 

তারা অনয োয়গায়  জস এখাজনর ব দুযৎ বনয়ন্ত্রণ করজত পারজ । 

 

োয়ান্ট সাপ্লায়ার: 

আমােন ও আবল া ার মজতা প্রবতষ্ঠান গুজলা পুজরা পৃবে ী দখল কজর সিজলজছ। সারা 

ব জে তারাই সপ্রািাক্ট সাপ্লাই সদয়। আপবন সযখাজনই োকুন না সকন আপনার কাজছ 

পণয সপৌাঁজছ বদজ । এজক্ষজত্র তারা সরান  য হার করজছ, একদম আপনার ঘজর সপৌাঁজছ 

সদয়ার েনয। এটা সাধারণজদর েনয। আর উচ্চব ত্তজদর  াসায় সটবলজপাটত  কজর সদয়।  

সমাট কো পৃবে ীর একািংশজক দাজ্জাজলর  াবহনী, দাজ্জাজলর  ান্দাজদর েনয োন্নাত 

 াবনজয় সিজলজছ। সামজন এ  যাপাজর আজরা বকছু আজলাচনা আসজছ। এটিলজদর এবলট 

বসটি (আসগাবিত য়া) বনজয়। সাজে অনযবদজকর ব পযতস্ত এক দুবনয়ার বচত্রও তুজল ধরজ া 

আপনাজদর সামজন ইনশাআিাহ।   
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প্রযুমি ও আধুমেক সংসৃ্কমতর োড়ি কাড়ো জাদুর িিত া: 

আমরা স াই োবন কাজলা োদুর চচত া শুরু হজয়বছল হাোর  ছর আজগ হারুত মারুত 

নামক দুইেন সিজরশতার েমানা সেজক। ব জশষ্জ্ঞজদর মজত সসটা বছল ইবদ্রস (আ:) 

এর েমানা। যবদও স বশরভাগ মানুষ্ মজন কজর ওটা সুলাইমান (আ:) এর সময়কাল 

বছল। বকন্তু খু  ভাজলা কজর সখলা করজল  ুো যায় সসটা সুলাইমান (আ:) এর অজনক 

আজগর ঘটনা।  

আয়াত টি হজলা:   

 

তারা ঐ শাড়ের অেুসরণ করে, যা সুোেিাড়ের রাজত্ব কাড়ে শেতােরা 

আেৃমত্ত করত। সুোেিাে কুের কড়রমে; শেতােরাই কুের কড়রমছে। তারা 

িােুষড়ক জাদুমেদযা এেং োড়েে শহড়র হারুত ও িারুত দুই লেড়রশতার প্রমত 

যা অেতীণত হড়েমছে, তা মশক্ষা মদত।  

তারা উভেই একথা ো েড়ে কাউড়ক মশক্ষা মদত ো লয, আিরা পরীক্ষার জেয; 

কাড়জই তুমি কাড়ের হড়ো ো। অতঃপর তারা তাড়দর কাছ লথড়ক এিে জাদু 

মশখত, যদ্দ্বারা স্বািী ও েীর িড়ধয মেড়েদ ঘড়র্। তারা আল্লাহর আড়দশ ছাো 

তদ্দ্বারা কারও অমেষ্ট করড়ত পারত ো। যা তাড়দর ক্ষমত কড়র এেং উপকার ো 

কড়র, তারা তাই মশড়খ। তারা ভােরূড়প জাড়ে লয, লয লকউ জাদু অেেম্বে 

কড়র, তার জেয পরকাড়ে লকাে অংশ লেই। যার মেমেিড়ে তারা আত্নমেক্রে 

কড়রড়ছ, তা খুেই িন্দ যমদ তারা জােত। [সুরা োকারা - ২:১০২] 
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োদুব দযার সূত্রপাত অজনক আজগই হজয়জছ। বকন্তু শবক্তশালী রূপ ধারণ কজরজছ 

সুলাইমান (আ:) এর েমানায়। সস সময় োদুব দযার এজতা  যাপক প্রচার প্রসার হজয়জছ 

সয, অজনজকই োদুব দযা চচত ায় অভযস্থ হজয় বগজয়বছজলা। এ িং সমাজে এটা খু  সাধারণ 

ব ষ্য় হজয় দাাঁ বড়জয়বছল। অজনজক মজন করজতা সুলাইমানও (আ:) একেন োদুকর, 

নাউযুব িাহ। তাই আিাহ এ আয়াজত স্পষ্ট কজর  জল বদজেন সয, সুলাইমান (আ:) নয় 

 রিং শয়তানরাই বছল োদুকর। তারাই (েীন শয়তান) মানুষ্জক কাজলা োদু বশখাজতা 

এ িং কুিুরী করাজতা।  মানুজষ্রা, োহান্নাজমর ব বনমজয় েীন শয়তাজনর সহজযাবগতা 

বনজয় কাজলা োদুর িারা মানুজষ্র ক্ষবত করজতা। ব জশষ্ কজর স্বামী স্ত্রীর বভতজর 

গন্ডজগাল সৃবষ্ট কজর বদজতা। এজত শয়তান তাজদর উপর সন্তুষ্ট হজয় তাজদরজক দুবনয়া ী 

সিলতা বদজতা। এই সলাকগুজলা তাজদর আত্মাজক শয়তাজনর কাজছ ব বি কজর বদজতা। 

িজল শয়তান তাজদরজক আজরা কঠিন ও শবক্তশালী োদু বশখাজতা।  

ওই সময় কাজলা োদুর এই সিতনা ভয়া হ আকার ধারণ কজরবছল। িজল সুলাইমান 

(আ:)  াধয হজয় সকল োদু ব দযার  ই  া উপাদান গুজলা বনজের বসিংহাসজনর বনজচ 

পুাঁজত সিজলবছজলন (এই ব ষ্য়টা বনজয় ইবতহাসব দজদর মজধয বকছুটা ব তকত  আজছ)। 

এ িং অ াধয বেনজদরজক  বন্দ কজরবছজলন। তজ  বকছু বকছু  ই বকছু োদুকজরর কাজছ 

রজয় বগজয়বছজলা। তারাও সুলাইমান (আ:) এর ভজয় সসগুজলা লুবকজয় সিজলবছজলা। 

পর তীজত উনার ইজন্তকাজলর অজনক পর ধীজর ধীজর আ ার মানুষ্ কাজলা োদুর চচত া 

শুরু কজর। এ িং োদুকরজদর লুবকজয় রাখা বকছু  ই খুাঁজে স র কজর। সসখান সেজক 

অধযয়ণ কজর সসই পুজরাজনা িাকত  মযাবেজকর প্রাকটিস শুরু কজর। তারা আ াজরা িাকত  

লিত  (অন্ধ্কাজর রাো / ইিরীত েীন / শয়তান) সদরজক আহব্বান কজর মানুজষ্র 

সমাজে বিবরজয় আজন।  
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তারা এস  কাে লুবকজয় লুবকজয় করজতা  জল তাজদরজক বসজিট সসাসাইটি  া গুপ্ত 

সিংস্থা  জল ঢাকা হজতা। ধীজর ধীজর এরকম অজনকগুজলা বনবষ্ে সিংগেন সলাকচকু্ষর 

অন্তরাজল গজড় উজে। যারা লুবকজয় লুবকজয় লুবসিাজরর (ই বলশ) পূো কজর এ িং 

কাজলা োদুর চচত া কজর। এরকম বকছু শবক্তশালী সসাসাইটি হজলা ইলুবমনাবত, বিজমসন, 

স্কাল এন্ড স ান, নাইট সটম্পলার ইতযাবদ। এরা মূলত দাজ্জাজলর হজয় কাে করার েনয 

শয়তাজনর হাজত  ায়আত বনজয়জছ। এজদরজক ভব ষ্যজতর খ র সদয়ার েনয যখন 

বেজনরা আসমাজন বগজয় খ র চুবর করার সচষ্টা কজর, তখন সিজরস্তারা আগুজনর সগালা 

ছুজড় মাজর। সযটাজক আমরা উল্কা  বল।  

সযখাজন অবতবরক্ত কাজলা োদুর চচত া হয় এ িং েীন শয়তানজদর আনাজগানা স বশ 

োজক, সসখাজনই উল্কা পবতত হয়। এেনযই শুজন োকজ ন সয, কাজিরজদর সদজশ 

দুগতম অিজল উল্কা (আগুজনর সগালা) পবতত হয়। খ র বনজল সদখজ ন, ওখাজন হয় 

কাজলা োদুর চচত া হয় আর নয়জতা অ াধয বেনজদর আনাজগানা আজছ।  া উভয়টিই 

হয়।    

 তত মাজনর কবেত অতযাধুবনক (আল্ট্রা / স্মাটত ) দুবনয়ায় উল্কা পাজতর সিংখযা অজনক 

স জড়জছ। সকন োজনন? কারণ এখন দুবনয়ায় কাজলা োদুজক বশজল্পর মান সদয়া 

হজয়জছ।  াচ্চাজদর েনয বকিস মযাবেক নাজম সা জেক্ট রাখা হজয়জছ। আ ার এটার 

উপর উচ্চতর বিবগ্র সনয়ারও সুজযাগ আজছ। সরকাবর ও স সরকাবর উজদযাজগ 

অজনকগুজলা প্রবতষ্ঠান গজড় উজেজছ, যারা মানুষ্জক োদুর সকাসত করায়। এটাজক সকউ 

খারাপ দৃবষ্টজত সদজখনা  রিং স াই এটার চচত া কজর।  

সিংসৃ্কবত এ িং ব জ্ঞান (অপ) ও প্রযুবক্তর নাজম স োয়গায় এখন োদুর চচত া হয়। ঠিক 

হযাবর পটার মুবভর মজতা।  
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এমনবক  ািংলাজদজশও অজনকগুজলা ওয়ান্ডারলযান্ড (কাজলা োদু চচত া সকন্দ্র) গজড় 

উজেজছ। িজল মুসবলম সদশ হওয়া সজেও  ািংলাজদজশ এখন প্রায়ই উল্কা পবতত হয়। 

যা আজগ কখজনাই হয়বন। হজ ই  া না সকন। একবদজক সযমন কাজলা োদুর চচত া হজে, 

আজরকবদজক এই সমাজে বেজনরা (ছদ্মজ জশ) প্রকাজশয ঘুজর স ড়াজে। মানুষ্ অ াধয 

বেনজদরজক  নু্ধ্ রূজপ গ্রহণ কজরজছ। আর এটা এমবন এমবনই হজয় যায়বন। দীঘতবদন ধজর 

মুবভ, কাটুত ন ও নাটজকর িারা মানুষ্জক এটা  ুোজনা হজয়জছ সয, এবলজয়নরা (েীন) 

মানুজষ্র  নু্ধ্। 

 রিং বকছু বকছু মানুষ্ সতা বনজেজদর অঙ্গ প্রতযঙ্গ গুজলা ইো কজরই ব কৃত কজর 

বেনজদর মজতা  াবনজয় বনজয়জছ। তাই অজনকসময় সকানটা বেন আর সকানটা মানুষ্ 

তা  ুো যায়না। 
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মেপযতস্ত দুমেো: 

এতক্ষন ধজর আপনাজদরজক দাজ্জাজলর োন্নাজতর (আিাহর োহান্নাম) বচত্র সদখলাম। 

এ ার সদখজ ন দাজ্জাজলর োহান্নাম (আিাহর োন্নাত) এর বচত্র। অেতাৎ দুবনয়ার 

আজরকপাজশর সচহারা। সযখাজন মানুজষ্রা অতযন্ত কঠিন ও মানজ তর েী ন যাপন 

করজছ। 

স  বকছুরই বিয়া প্রবতবিয়া আজছ। একবদজক যখন সকল সুজযাগ সুব ধা সদয়া হজ , 

তখন অপরবদজক  বিত হজ  এটাই স্বাভাব ক। দাজ্জাল তার  ান্দাজদরজক সযস  

োন্নাবত সুজযাগ সুব ধা বদজে, সসগুজলা সতা অনযপাশ সেজক বছবনজয় বনজয়ই বদজে। 

সস পৃবে ীর স বশরভাগ ধন সম্পদ ও খা ার দখল কজর সরজখজছ। সস, শুধুমাত্র তার 

পছজন্দর অিজলই সকল নাে সনয়ামত (দাজ্জাবল) পাোয়। তাই স্বাভাব ক ভাজ ই তার 

অপছজন্দর অিল গুজলাজত অভা  সদখা সদয়। সসখাজন মানুজষ্রা ঠিকমজতা, পাবন, 

খা ার, বচবকৎসা বকছুই পায়না। আ ার োয়গায় োয়গায় যুে এ িং দাজ্জাবল বসটি গুজলা 

সেজক বনঃসবরত গযাজসর কারজণ অবিজেনও অজনক সময় ঠিক মজতা পাওয়া যায়না। 

সকউ সকউ এজতা কষ্ট সহয করজত না সপজর দাজ্জাবল বসটিজত প্রজ শ করজত বগজয় 

গুবল  া  িত াজরর তাজর ইজলকট্রিক শক সখজয় মারা যায়। কারণ সসই শহরগুজলা হাই 

বসবকউরি। চারবদজক দাজ্জাবল আবমতরা পাহারা সদয়।   

যারা দাজ্জাজলর খু  পছজন্দর  ান্দা, অেতাৎ এবলট সম্প্রদায়। তাজদরজক দাজ্জাল তার 

োন্নাতুল আসগাবিত য়ায় োকার সুজযাগ কজর বদজে। এটা এজতা স বশ অতযাধুবনক একটি 

সস্পস বসটি সয, মানুষ্ সসখাজন না ঢুকজল কল্পনাও করজত পারজ না সয, এটা বক 

বেবনস। আিাহর োন্নাজত মানুষ্ যা যা পাজ , দাজ্জালও ঠিক সসরকম কজরই 

সাবেজয়জছ এই ভাসমান শহরজক। আর এখাজন যত ময়লা আ েত না আজছ, স বকছু 

সিলা হয় বনজচ। অেতাৎ সাধারণ মানুজষ্র  স াজসর স্থাজন।  
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িজল তাজদর েী ন হজয় উজেজছ দুব তসহ। এই ব ষ্য়টার একটা ধারণা পাওয়া 

বগজয়বছজলা, “এবলটা” নামক একটি এবনজমজটি মুবভর মজধয। 

 তত মান পৃবে ীর অ স্থা সদজখ অজনক গুজলা মুবভর কো মজন পজড় যায়। সযগুজলাজত 

এরকম পৃবে ীর ধারণা সদয়া হজয়বছল। এখন সযটা  ুো যাজে, আসজল তারা এই 

পৃবে ীজক বকভাজ  সাোজ  সসটাই এস  মুবভর িারা সা বলবমনাবল প্রচার করজতা। আর 

ভব ষ্জত সয এমন হজ  এটা বনিই তাজদরজক বেজনরা োবনজয় বদজতা, সতয বমেযা 

বমবলজয়। সযজহতু একটা সময় (িীজনর উপর আসার আজগ) খু  মুবভ সদখতাম, তাই 

স  বকছু মজন পজড় যাজে। স বকছু বমজল যাজে। 

অ শয এগুজলা স ই সয বেনজদর সেজক সনয় তাও নয়। বকছু বকছু কুরআন, হাবদস ও 

ইসলামী গজ ষ্ণা সেজকও সনয়। তজ  তা লুবকজয় লুবকজয়। এস  সেজক তেয বনজয় 

তারা বনজেজদর মজতা কজর প্রচার করজতা। আর আবমও ব ষ্য়গুজলা  ুেতাম। কারণ 

তাজদর অবধকািংশ সপ্রবিকশন ইসলামী ভব ষ্যৎ াণীর সাজে বমজল সযত। আর এমন 

একটা সময় সয আসজ , সসটাও সতা হাবদজস স্পষ্ট ইবঙ্গত সদয়া আজছ। 

সতা  তত মাজন, দাজ্জাজলর দুটি োন্নাত আজছ। একটি ভাসমান (আসগাবিত য়া)। সযটার 

একদম উপর সলজ জল দাজ্জাল বনজেই োজক।  

আজরকটা হজে েবমজন (আল্ট্রা স্মাটত  বসটি)।  

আস গাবিত য়া এটার  রা র উপজর। ঠিক সযন আরজশর মজতা। অেতাৎ েবমজনর 

োন্নাতীজদর মাোর উপজর দাজ্জাজলর আরশ। এছাড়াও পৃবে ীর ব বভন্ন োয়গায় সছাট 

সছাট বকছু স্মাটত  বসটি আজছ। সসখাজনও দাজ্জাজলর  ান্দাজদরজক োন্নাবত সুজযাগ সুব ধা 

সদয়া হয়। 
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আ ার দাজ্জাজলর োহান্নামও দুটি। একটি সতা পুজরা পৃবে ীই।  

আজরকটি হজে ব্ল্যাক িায়ার (ভয়িংকর এক অন্ধ্কার কারাগার)। এখাজন দাজ্জাজলর 

অ াধয মুবমনজদরজক োহান্নামী আো  (অতযাচার) সদয়া হয়।     

প্রবত সপ্তাজহ দাজ্জাজলর আবমত পুজরা পৃবে ীজত টহল সদয় আর দাজ্জাজলর গুণগান 

কজর। কাউজক যবদ মজন হয়, সস দাজ্জাজলর অ াধযতায় বলপ্ত, তাহজল তাজক সগ্রিতার 

কজর বনজয় যাওয়া হয়। আ ার প্রবত ৩ মাস পর পর দাজ্জাল বনজে তার গাধায় (UFO) 

চজড় ব ে ভ্রমজণ স র হয়। সাজে োজক ব শাল আবমত  াবহনী। মানুজষ্র মাজে বনজের 

 ড়ত্ব (সখাদাই) প্রচার কজর এ িং বসেদা বদজত আহব্বান কজর। স াই তার UFO 

সদখজলই সতা মাো নত কজর সিজল। ত ুও সস আলাদা কজর স ার বসেদা চায়। সকউ 

যবদ একটু সদবর কজর তাজক সাজে সাজে হতযা কজর সিলা হয়। আর কাউজক যবদ 

ব জরাবধতা করজত সদখা যায়, তাহজল তাজক সসখাজনই কঠিন শাবস্ত সদয়া হয়। এ িং 

পজর োহান্নাজম বনজক্ষপ করা হয়।    

দাজ্জাল যখন আজস, তখন েনগণজক বকছু পযাজকটোত খা ার, পাবন, অবিজেন 

বসবলন্ডার ও ঔষ্ধ বদজয় যায়। আ ার সকাজনা সকাজনা অিজল একটু  ৃবষ্ট নাবমজয় সদয়, 

পশুর ওলান গুজলা দুজধ ভজর সদয়। মাজে মাজে কাজরা কাজরা মৃত  া া মাজক েীব ত 

কজর সদয় (এগুজলা স ই কাজলা োদু, প্রযুবক্ত ও বেজনর সাহাজযয কজর)।  

এজত েনগণ খু  খুবশ হয়, আর দাজ্জাজলর অনুগত োজক। অেচ দাজ্জাল তার োন্নাজত 

প্রাকৃবতক খা ার, পাবন ও অবিজেজনর  য স্থা কজর সরজখজছ। আর  াবক মানুষ্জদর 

েনয পুজরা পৃবে ীজক বমবন োহান্নাম  াবনজয় সরজখজছ। এখাজন মানুষ্জক স াঁজচ োকার 

েনয বনজেজদর সাজে বনজেজদর লড়াই করজত হয়। একেজনর সম্পদ আজরকেনজক 

বছবনজয় বনজত হয়। সাধারণ মানুজষ্র অ স্থা এমবন। মুবমনরা স বশরভাগই দূজর সজর 

সগজছ। অজনজক প্রবত াদ কজর দাজ্জাজলর োহান্নাজম (আিাহর োন্নাজত) চজল সগজছ। 
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 াবক মুবমনরা ভয়া হ কজষ্টর েী ন যাপন করজছ।  সকউ সকউ সহয করজত না সপজর 

দাজ্জাজলর কাজছ হাত পাতজছ। 

পাবন সনই, খা ার সনই, ব শুে  াতাস সনই, ঔষ্ধ সনই, গাছ সনই, চারবদজক সরাগ 

েী াণু ছবড়জয় সগজছ। তাপমাত্রা  ৃবে সপজয়জছ। মানুষ্গুজলা বহিংর হজয় উজেজছ। বক 

ভয়িংকর এক সমাে?? 

এমন এক সমাজে আবম বকভাজ  স াঁজচ োকজ া?? আর সতা পারবছনা। দাজ্জাজলর 

 াবহনী যখন আজস, তখন আমরা মাটির বনজচ একটি সগাপন গজতত  লুবকজয় পবড়। 

স বশরভাগ বদনগুজলা অভুক্ত অ স্থায় বেবকর কজরই কাজট। বকন্তু এভাজ  আর 

কতবদন?? 
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ইিাি িাহদী, দাজ্জাে ও ঈসা আোইমহস সাোি: (হতযা ও মেজে) 

ব বভন্ন োয়গায় দাজ্জাজলর  াবহনীর সাজে েুনু্দিাহজদর যুে চলজছ। যুেগুজলা মূলত 

মধযপ্রাচয সকবন্দ্রক চলজছ। তজ  তার প্রভা  সারা ব জেই পজড়জছ।  

এখন পৃবে ী দুটি ব্ল্জক ব ভক্ত হজয় সগজছ। একটা দাজ্জাবল ব্ল্ক। আজরকটা মাহদী ব্ল্ক।  

দাজ্জাবল ব্ল্জক আজছ সকল কাজিররা এ িং মিাজরটরা। 

আর মাহদী ব্ল্জক আজছ মুত্তাকী মুবমনরা। 

ইমাম মাহদীর সনতৃজত্ব অজনক আজগ সেজকই কুিজরর ব রুজে লড়াই চলজছ। বতবন 

কজয়কটি ভূবমজত শরীয়ত কাজয়ম কজরজছন। আমাজদর সদশ সেজকও বকছু মুবমন 

অজনক আজগই সসখাজন বহেরত কজর চজল বগজয়বছজলা। তারা সসখাজন ভাজলাই বছল। 

বকন্তু দাজ্জাল সতা আর তাজদরজক ভাজলা োকজত বদজ না। তাই সস বনজেই 

আত্মপ্রকাশ কজরজছ। সস বনজেই সনতৃত্ব বদজে সসই ভূবমগুজলা ধ্বিংস কজর সদয়ার 

েনয। সসখাজন অেতননবতক অ জরাধ সৃবষ্ট কজর সরজখজছ। কৃবত্তমভাজ  খরা ও দুবভত ক্ষ 

ততরী কজর বদজে। এখন সরাসবর যুজের বনজদত শ বদজয়জছ। দাজ্জাল তার স তশবক্ত 

প্রজয়াগ করজছ েুনু্দিাহজদরজক ধ্বিংস কজর সদয়ার েনয। মুবমজনর সিংখযা কম হওয়ায় 

ইমাম মাহদী দাজ্জাজলর সাজে সপজর উেবছজলন না। 

আ ার মুবমনজদর পবর াজরর উপজরও চালাজনা হজে বনযতাতজনর বস্টম সরালার। মুবমন 

বশশু ও নারীজদর আহাোবরজত আকাশ  াতাস ভারী হজয় উজেজছ।  
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এমন অ স্থায় আিাহ তায়ালা মুবমনজদর উপর রহমত নাবেল করজলন। বতবন দুবনয়ার 

 ুজক ঈসা (আ:) সক পাোজলন। দুই সিজরস্তার কাাঁ জধ ভর কজর বতবন বসবরয়ার দামজস্ক 

সাদা বমনার মসবেজদ অ তরণ করজলন। এ খ র সপৌাঁজছ সগজলা, সারা দুবনয়ায়। মুবমনরা 

সতা খুবশজত আত্মহারা। বকন্তু দাজ্জাল ভজয় পাগলপারা। তজ  দাজ্জাবল বমবিয়া ঈসা 

(আ:) সক বভন গ্রজহর ভয়িংকর এবলজয়ন  জল প্রচার করায়, অবধকািংশ মানুষ্ আ াজরা 

সধাাঁ কা সখজলা। সযমনটা সখজয়বছজলা ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাজশর সময়। উনাজক 

সন্ত্রাসী  জল সকল বমবিয়াজত প্রচার করা হজয়বছল। স বশরভাগ মানুষ্ তাই মজন 

কজরবছল। এ িং তার সজঙ্গ তযাগ কজরবছল। 

বকন্তু এ ার আর সকাজনা সকৌশল সয কাজে লাগজ না, এটা দাজ্জাল ভাজলা কজরই 

োজন। দাজ্জাল এটাও োজন সয ঈসা (আ:) আিাহর ন ী। এ িং বতবন তাজকই হতযা 

করজত এজসজছন। িজল সস পালাজনার বচন্তায় সপজরশান হজয় সগজলা। দাজ্জাল ঈসা 

(আ:) এর ভজয় ইেরাজয়জল বগজয় লুকাজলা। কারণ তার ভাসমান োন্নাতটি 

(আসগাবিত য়া) ঈসা (আ:) এর সাজে োকা সিজরস্তারা অ তরজণর সমজয়ই ধ্বিংস কজর 

বদজয়বছজলা। তাই সস এখন সতল আব জ র একটি  ািংকাজর এজস লুবকজয়জছ।  

তার  াবহনী ( ান্দারা) তাজক  াাঁ চাজনার েনয আপ্রাণ সচষ্টা করজছ। প্রভুর পালাজনার েনয 

লুদ এয়ারজপাজটত  একটি উন্নত ব মান দাাঁ ড় কবরজয় সরজখজছ। ব মান? হা ব মান। কারণ 

UFO গুজলাও ইবতমজধয েুনু্দিাহ এ িং সিজরস্তারা সবম্মবলত ভাজ  ধ্বিংস কজর 

সিজলজছ। দাজ্জাজলর েনয এতবদন সযমন বেজনরা কাে কজরজছ, এখন মুবমনজদর 

েনয সিজরস্তারা কাে করজছ। আর ঈসা (আ:) এ িং সিজরস্তাজদর আগমজনর কো 

শুজন বেন শয়তাজনরাও অজনক আজগই পাবলজয়জছ। 
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দাজ্জাল সতা োনজতাই, ভব ষ্যজত তাজক এমন পবরবস্থবতর সমু্মখীন হজত হজ । তাই 

সস আজগ সেজকই সসখাজন বনরাপদ একটি ব মান ঘাাঁ টি  াবনজয় সরজখবছজলা। দাজ্জাল 

এ ার রওয়ানা বদজয়জছ ব মাজন উজে পালাজনার েনয। বকন্তু ঈসা (আ:) এর কাজছ এ 

সিং াদ সপৌাঁজছ সগজলা। বতবনও দাজ্জালজক ধরার েনয েুনু্দিাহজদর একটি  াবহনী বনজয় 

 াজ  লুজদর বদজক রওয়ানা বদজলন। এ িং আিাহর ইোয় লুদ এয়ারজপাজটত র মূল িটজক 

দাজ্জালজক ধজর সিলজলন। আর সাজে সাজেই উনার তজলায়ারটি বদজয় দাজ্জালজক 

হতযা কজর সিলজলন। রক্ত মাখা তজলায়ারটি স াইজক উঁচু কজর সদখাজলন। উপবস্থত 

স াই আিাহর দর াজর শুকবরয়া আদায় করজলন। এ িং তাক ীর বদজয় পুজরা 

এয়ারজপাটত জক কাাঁ বপজয় বদজলন।   

দাজ্জাল বছল মুবমনজদর েনয চরম এক পরীক্ষা আর ইহুবদজদর েনয শাবস্ত। ইহুবদরা 

সগাড়াবম কজর আিাহর রাসূল মুহাম্মদ (স:) সক সশষ্ ন ী বহজসজ  সমজন সনয়বন। আ ার 

ঈসা (আ:) সকও হতযা করজত সচজয়বছজলা। তাই আিাহ তাজদরজক দাজ্জাজলর িারা 

কঠিন শাবস্ত বদজয়জছন। এ িং সদবখজয় বদজয়জছন, তারা ঈসা (আ:) সক হতযা করজত 

পাজরবন। আর আিাহর রাসূল মুহাম্মদই (স:) সশষ্ ন ী বছজলন।   

ইহুবদরা মজন কজরবছল দাজ্জালই তাজদর সসই কাবঙ্খত সশষ্ ন ী  া সমবসয়াহ। বকন্তু 

তারা যখন সদখজলা তাজদর সমবসয়াহ মারা সগজছ, এ ার তারা পলায়ন শুরু করজলা। সয 

সযখাজন পারজলা লুবকজয় পড়জলা। বকন্তু প্রকৃবত অ াধয ইহুবদজদর ব রুজে দাাঁ বড়জয় 

সগজলা। পাের ও গাজছরা মুবমনজদরজক সিজক সিজক  লজছ: " সহ মুবমন, আমার 

বপছজন একটা ইহুবদ লুবকজয় আজছ, এজসা তাজক হতযা কজরা"। মুবমনরা স  

ইহুদীজদরজক খুাঁজে খুাঁজে হতযা করজছ, আলহামদুবলিাহ। বকন্তু গারকাদ গাছ সকাজনা 

আওয়াে বদজেনা। কারণ সসটা ইহুবদজদর গাছ। ত ুও েুনু্দিাহরা সসখাজন বগজয় 

ওজদরজক খুাঁজে স র করজছ। আর হতযা করজছ। 
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পৃবে ীর সকল অ াধয ইহুবদ এখন ইেরাজয়জল আজছ। তাই মুবমনজদর েনয খু  সহে 

হজে, তাজদরজক বনবিন্ন কজর বদজত। অল্প বকছুবদজনর মজধযই স  ইহুবদজদর হতযা কজর 

সিলা হজলা। 

অজনক অজনক সচষ্টা ও কুর ানীর পর মুসবলমজদর বপ্রয় ভূবম বিবলবস্তন, নাপাক 

ইহুবদজদর ব চরণ সেজক পব ত্র হজলা, আলহামদুবলিাহ। 
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তুর পাহাড়ের পড়থ: 

দাজ্জাবল  াবহনী বনজেজদর স্মাটত  বসটি গুজলা ছাড়া পুজরা পৃবে ীজকই একটা োহান্নাম 

 াবনজয় সরজখবছজলা। ওখান সেজক যত ময়লা, আ েত না, গযাস, ব ষ্াক্ত সকবমজকল, 

ইতযাবদ স বকছু সাধারণ মানুজষ্র  স াজসর স্থাজন সিজল বদজতা। তার উপর ব বভন্ন 

রাসায়বনক অজস্ত্রর  য হার ও অনযানয বিভাইজসর সরবিজয়শজন পৃবে ীর সচহারা একদম 

পাজে বগজয়জছ। ভূবমর উৎপাদন ক্ষমতাও হাবরজয় সগজছ। সকউ সকাজনা বকছু চাষ্  া 

লালন করজ ? সসই সুজযাগও সনই। এখন চারবদজক আজরা স বশ হাহাকার শুরু হজয়জছ। 

কারণ এজতা বদন সযস  পযাজকট োত খা ার আসজতা এখন তাও  ন্ধ্। অ স্থা খু ই 

ভয়া হ। মানুষ্ সয যার উপর সযভাজ  পারজছ হামলা কজর তার সশষ্ সম্ ল টুকুও 

বছবনজয় বনজে।    

সকাোও যবদ একটু পাবন  া খা াজরর সন্ধ্ান পাওয়া যায়, স াই সসখাজন হামলা কজর। 

কাড়াকাবড় করজত বগজয় সকউই বকছু পায়না।  রিং অজনজক মারামাবর কজর বনহত হয়। 

বকছু বকছু োয়গায় মানুষ্ কু্ষদার যন্ত্রনায় এতটাই ভয়িংকর হজয় উজেজছ সয, মরা মানুষ্ 

খাওয়া শুরু কজরজছ। 

এই খ রটি শুজন আবম প্রচন্ড ভয় সপজয় যাই। কারণ সামজন এরা খা াজর অভাজ  

েীব ত মানুষ্জকও সমজর খাওয়া শুরু করজ । তাই আবম বসোন্ত সনই, এখান সেজক 

সজর সযজত হজ । বহেরত করজত হজ । যখন িীজনর উপর এজসবছলাম এ িং লড়াইজয়র 

িবেলত সেজনবছলাম, তখন সেজকই বহেরত ও লড়াইজয়র তীব্র  াসনা মজনর মজধয 

বছল। ছাত্র অ স্থায় কজয়ক ার সচষ্টা কজরবছলাম। বকন্তু সকাজনা পেপ্রদশতক না পাওয়ায় 

সযজত পাবরবন। আর ব জয়র পর সতা ব বভন্ন োজমলার কারজণ ভুজলই বগজয়বছলাম। তাই 

আর বহেরত করজত পাবরবন।  
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বকন্তু আবম সতা োনতাম, স াঁজচ োকজল এমন এক পবরবস্থবতর মুজখামুবখ হজতই হজ  

একবদন। আে সবতযই সসই ভয়িংকর সময়টা চজল এজসজছ।   

বকন্তু সকাোয় বহেরত করজ া? কার সাজে যাজ া? বকভাজ  যাজ া? 

সালাতুল হােত নামাে পজড় পজড় আিাহর কাজছ সাহাযয চাবে। প্রবতবদন সদাআ 

কান্না কাটি করবছ আিাহর দর াজর। 

 বকছুবদন পর কজয়কেন েুনু্দিাহ ভাইজয়র সাজে আিাহ সাক্ষাৎ কবরজয় বদজলন। তারা 

আগামী এক সপ্তাজহর মজধয একটি োমাত ততরী কজর তুর পাহাজড়র উজিজশয বহেরত 

করজ ন।  

কারণ ঈসা (আ:) সকল মুবমনজদরজক বনজয় তুর পাহাজড় উজে যাজ ন  জল এলান 

বদজয়জছন। তাই েুনু্দিাহরা মুবমনজদর োমাত ততরী করজছন সসখাজন যাওয়ার েনয।  

আবম একেন েুনু্দিাহ ভাইজয়র কাজছ ব স্তাবরত োনজত চাইলাম। বতবন আমাজক 

 লজলন: "দাজ্জাল সযস  স্মাটত  বসটি ততরী কজরবছল সসখাজন দাজ্জাজলর সহি 

সকায়াটত ার সেজক স  বকছু সাপ্লাই হজতা। সসটা ধ্বিংস হজয় যাওয়ায় সসস  োয়গায় 

সকল সুজযাগ সুব ধা সপৌাঁছাজনা  ন্ধ্ হজয় সগজছ। আর এক মাজসর মজধয তাজদর বনেসয 

মেুদ ভান্ডারও সশষ্ হজয় যাজ । আমাজদর ভাইজয়রা সতা শুধু দাজ্জাল, ইহুবদ এ িং  

বকছু মুশবরকজদর হতযা কজরজছ।  আর যুে চলাকালীন অ স্থায় যবদও অজনক কাজির 

মারা সগজছ, ত ুও এখজনা সকাটি সকাটি কাজির এ িং দাজ্জাজলর অনুসারীরা স াঁজচ 

আজছ। আ ার অজনক েিংলী োতীও আজছ। তারা এখন খা ার ও পাবনর অভাজ  বদন 

বদন পশু হজয় উেজছ।  
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এরা বনজেরাই বনজেজদর উপর হামলা করজ । একেন আজরকেনজক সমজর সখজয় 

সিলজ । সামজন যা পাজ  তাই সখজয় সিলজ । স  বকছু ধ্বিংস কজর সিলজ । এজদর 

সাজে সমাকাজ লা করা সম্ভ  হজ না। তাই আমাজদরজক তুর পাহাজড় লুবকজয় পড়ার 

বনজদত শ সদয়া হজয়জছ।"   

আবম ভাইটির এ কো শুজন  ুজে সিললাম, ইয়ােুে মােুে (এজদর  যাপাজর ব স্তাবরত 

োনজত রূহ ভাইজয়র “গগ মযাগগ,  বন্দ নাবক মুক্ত”  ইটি পড়া সযজত পাজর) স র 

হওয়ার সময় হজয় সগজছ।  

আবম তাড়াতাবড় আমাজদর তাাঁ  ুজত বিজর এজস আহবলয়া ও সছজল সমজয়জক প্রস্তুত 

হজত  ললাম। আমার  ড় সছজল মুশবরকজদর ব রুজে লড়াইজয় বগজয় শহীদ 

(ইনশাআিাহ) হজয় সগজছ অজনক আজগই, আলহামদুবলিাহ। তাই আমরা এখন ৫ 

েন। আবম, আহবলয়া, ও ৩ সছজল সমজয়। সপাজটত  ল স বিিং ও মশাবর সতা আজগ 

সেজকই বছল। প্রজয়ােনীয় বেবনসগুজলা আর খা ার যা বছল স  বনজয় পজরর বদন রাজত 

বনবদত ষ্ট স্থাজন উপবস্থত হলাম। আজরা অজনক পবর ার এজসজছ।  

 ড় একটি োমাত ততরী হজয়জছ। এ িং োমাজতর একেন আবমর বনধতারণ করা হজয়জছ। 

আবমজরর বনজদত জশ দু বদন পজরর রাজত পুজরা োমাত পবিম বদজক অেতাৎ বমশজরর 

বদজক পাজয় সহজট রওয়ানা বদলাম। হাটজত হাটজত মজন পড়জছ বসবরয়ানজদর কো। 

অজনক  ছর আজগ তারাও এভাজ  সহজট সহজট সির কজরবছল। চলবছ আর দুবনয়ার 

এক  ীভৎস সচহারা সদখজত পাবে। প্রকৃবত অদু্ভত রকম রূপ ধারণ কজরজছ। এজকক 

োয়গায় এজকক রকম রূপ তার। সকাোও স  বকছু পুজড় সগজছ, সকাোও  রজি সঢজক 

সগজছ। সকাোও ভূবম ধজস সগজছ। সকাোও উল্কাপাজতর কারজণ ব শাল ব শাল গতত  সৃবষ্ট 

হজয় আজছ।   
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আসজল দাজ্জাল তার োদু ও প্রযুবক্তর িারা পুজরা প্রাকৃবতক বসজস্টমটাজকই 

এজলাজমজলা কজর বদজয়বছজলা। 

এছাড়াও সূজযতর আজলাজক দাজ্জাল এতবদন ব্ল্ক কজর সরজখবছজলা। তাই পৃবে ীজত 

ঠিকমজতা আজলা সপৌাঁছাবেজলানা। িজল পৃবে ীর প্রাকৃবতক ভারসাময সমূ্পণত নষ্ট হজয় 

সগজছ। এক ব দঘুজট অ স্থার সৃবষ্ট হজয়জছ। টিকা, সরবিজয়শন ও রাসায়বনক অজস্ত্রর 

 য হাজর অজনক মানুষ্ ও েী  েন্তু ব কলাঙ্গ (সোবম্ব) হজয় সগজছ।  

োয়গায় োগায় মানুষ্ মজর পজচ আজছ। ব বভন্ন স্থাপনায় আগুন জ্বলজছ। আমাজদর 

সম্বল এখন বেবকর আর সামানয বকছু েবমজয় রাখা পুরাজনা শুকজনা খা ার। আমরা 

মাগবর  সেজক িের পযতন্ত সির কবর। কারণ ব্ল্যাক স বরয়ার (সূজযতর আজলা আসজত না 

সদয়ার পদত া) এখন অজনকটাই সজর সগজছ। িজল বদজন আজলাবকত হজয় যায়। আর 

বদজনর আজলায় সির করাটা বরস্ক। আমাজদর োমাজতর আবমর সাজহ  সসই বরস্ক বনজত 

চান না। বদজনর স লায় আমরা বনরাপদ একটি স্থাজন তা ু সগজড়, আমল, তাবলম ও 

বেবকজরর মাধযজম কাটিজয় সদই। 

এক মাস এভাজ  চলজত চলজত আমরা ইরাক ও ইরাজনর  িত াজর এজস উপবস্থত 

হজয়বছ। আমাজদর বহজস  অনুযায়ী এখন দাজ্জাবল বসটির েবমজয় রাখা খা ার সশষ্ হজয় 

যাওয়ার কো। এরা এখন খা াজরর সন্ধ্াজন পুজরা পৃবে ীজত ছবড়জয় পড়জ । সাজে 

অনযরাও োকজ । সকাটি সকাটি মানুষ্রূপী েন্তু। তাই আমাজদর হাজত সময় খু  কম। 

আজরা প্রায় ১ সপ্তাজহর সির। এর মজধযই আমাজদরজক অ শযই তুর পাহাজড় সপৌাঁছাজত 

হজ ।  
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সিজরর গবত  াড়াজনার বনজদত শ বদজলন আবমর সাজহ । বতবন চাজেন আগামী ২/ ৩ 

বদজনর মজধয সপৌাঁছাজত। কারণ পৃবে ীজত একটা গুে  ছবড়জয়জছ সয, বিবলবস্তবনজত 

নাবক খা ার আজছ আর তা াবড়য়া সাগজর পান সযাগয পাবন আজছ। তাই স াই সসবদজক 

ছুাঁ জট আসজছ। এ খ জর স াই সপজরশান হজয় সগলাম এ িং আমাজদর গবত  াবড়জয় 

বদলাম, যবদও আমরা অজনক ক্লান্ত।  

এ ার বদজনর বকছু অিংজশও সিজরর বসোন্ত হজলা। িজল আলহামদুবলিাহ বতনবদজনর 

মাোয় আমরা বমশজর এজস উপবস্থত হলাম। আর কজয়কঘন্টা পর আমরা তুর পাহাজড়র 

সদখা পাজ া ইনশাআিাহ। অ জশজষ্ আমাজদর কাবঙ্খত প তজতর সদখা সপজয় সগলাম 

আলহামদুবলিাহ। স াই আিাহর দর াজর শুকবরয়া আদায় করলাম। আজরা কজয়কটি 

মুসবলম োমাত ব বভন্ন সদশ সেজক এজসজছ। অজনজক আজগই পাহাজড় উজে সগজছ। 

আজরা বকছু োমাত নাবক পজে আজছ। 

আমরা উপজর উোর েনয অজপক্ষা করবছ। পাহাজড়র পাদজদজশ  জস আবছ। 

(পাহাড়টি বমসজরর দবক্ষণ সাইনা সেলায় অ বস্থত। সাইনার মূল শহজরর নাম 

'আত তুর'।  ড় শহজরর নাম- শারমুশ শাইখ। পাহাড়টির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ সেজক ২২৮৫ 

বমটার। এই পাহাড়জক ো াজল মূসা নাজম নামকরণ করা হজয়জছ। সাইনা অজনক 

গুরুত্বপূণত একটি সেলা এ িং এই এলাকার নাম কুরআন মােীজদ উজিখ হজয়জছ। এই 

পাহাবড় এলাকায় এক প্রকার গাছ হয় যা সেজক সতল ততবর হয়। সাইনা ন ীজদর 

 রকতময় ভূবম। এই এলাকায় অজনক ন ী রাসূজলর আগমন ঘজটজছ। এখাজনই রজয়জছ 

সসই ঐবতহাবসক‘ো াজল মূসা”, অজনক ন ীজদর ক র,  নী ইসরাঈজলর ‘তীহ’ 

নামক ময়দান । আজরা অজনক ঐবতহাবসক ঘটনার সাজে এই মাটি ও পাহাড় সমৃ্পক্ত।) 
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আলহামদুবলিাহ, আে এই পাহাজড় বনজচ  জস আবছ। একটু পর উপজর উেজ া 

ইনশাআিাহ। অ জশজষ্ সসই সুজযাগটাও চজল এজলা। আমাজদর োমাত পাহাজড়র 

একটি গুহায় আশ্রয় সপজলা। পুজরা পাহাজড় ব বভন্ন সদজশর মুবমনজদর আনাজগানা সদখা 

যাজে।  াবক এক সপ্তাজহর মজধয অনযরাও চজল এজসজছ, মাশাআিাহ। আর যারা 

আসজত পাজরবন তারা বনে বনে অিজল বনজেজদরজক গৃহ ন্দী কজর বনজয়জছ। আসজল 

১ % মুবমন ছাড়া  াবক স াই এখন মানুষ্রূপী অদু্ভত এক প্রাণীজত পবরণত হজয়জছ। 

এজদর জ্ঞান,  ুবে, ব জ ক, মান তা বকেু সনই। আজছ শুধু বহিংরতা আর   তরতা।   

এজদর একটি ব শাল দল তা াবড়য়া সাগজরর কাজছ এজস সদজখ সসখাজন সকাজনা পাবন 

সনই। োকজ ই  া বকভাজ ? এজদরই প্রেম দল সয সসই পাবন সশষ্ কজর সিজলজছ, 

এটা তারা ভুজলই সগজছ। ওখাজন পাবন না সপজয় তারা আজরা বহিংর হজয় উেজলা। 

চারবদজক ধ্বিংস লীলা শুরু কজরজছ। এবদজক আমরা সহ সকল স্থাজন সকল মুবমনরা 

দীঘতবদন অ রুে োকায় অবস্থর হজয় উেজলা। এতবদন খানা পাবন ছাড়া শুধুই বেবকর 

বদজয় পার কজরজছ স াই। এখন আর পারজছনা। তাই ঈসা (আ:) সহ সকল মুবমন 

আিাহর দর াজর সদাআ করা শুরু করজলন। বকছুবদন সদায়ার পর আিাহ তায়ালা 

দুবনয়ার  ুজক একটি েী াণু সছজড় বদজলন। আিাহর ইোয় এই েী াণু সকল 

অ াধযজদরজক সমজর সিলজলা। পুজরা পৃবে ী েুজড় এজদর লাশ পজর আজছ। এ ার সদখা 

বদজয়জছ আজরক সমসযা। 

এজদর লাজশর ঘজন্ধ্ পুজরা পৃবে ী দুঘতন্ধ্ময় ও দূবষ্ত হজয় সগজছ। িজল স র হওয়া 

যাজেনা। তাই মুবমনরা আ ার সদাআ করায় আিাহ তায়ালা এজদর লাশজক  ড়  ড় 

পাবখর িারা দূজর বনজয় সিজল বদজলন এ িং ভারী  ৃবষ্ট বদজয় পুজরা পৃবে ীজক ধুজয় 

পবরষ্কার কজর বদজলন। ধীজর ধীজর পৃবে ীর পবরজ শ ঠিক হজয় সগজলা। একদম প্রাকৃবতক। 

একদম পবরেন্ন। একদম ব শুে। একদম……………………  
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================================================== 

 

আবু্ব, আবু্ব। এই আবু্ব। আবু্বউউউউ।  

সচাখ সমজল সদবখ আমার সছজল আমাজক িাকজছ। 

সগাসল কজর এশার নামাে পজড় বনজের ব ছানায়  জস একটা বকতা  সদখজত সদখজত 

কখন সয ঘুবমজয় পজড়বছলাম সখয়ালই সনই। তার মাজন এতক্ষন আবম স্বপ্ন 

সদখবছলাম?? 

স্মার্ত  পৃমথেী, আেট্রা স্মার্ত  মসটি, আধুমেক সংসৃ্কমতর োড়ি কাড়ো জাদুর িিত া: 

মেপযতস্ত দুমেো: 

ইিাি িাহদী, দাজ্জাে ও ঈসা আোইমহস সাোি: (হতযা ও মেজে) 

তুর পাহাড়ের পড়থ: 

এগুজলা স ই স্বপ্ন বছল?? অেচ কত  াস্ত  মজন হজয়জছ। বক আিযত  যাপার?? স বকছু 

সযন  াস্তজ  অনুভ  করবছলাম। আে  কান্ড।   

তজ  এগুজলা স্বপ্ন হজলও সামজনর ভব ষ্যজত সতা এমবন হজত যাজে। হু হু না হজলও 

অজনক বকছুই এমনটাই হজ   জল মজন হজে।  াবক সতা আিাহ তাআলাই ভাজলা 

োজনন। 

 

সিাপ্ত 


