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এক বয্ি�রঘটনারএবংর্কছুরগুর �ুপরূভাবনা 
সকালর ৮টা। মুহা�দর ধড়ফড়র কে�র ঘুমর েথেকর লা্ফেয়র উঠল। 
্বছানার তযাার মাার ছুেটর োলর আল্ম�া�র ্দেক। �েয়াজনীয়র
েুাশাক্টর েব�রক�লরআল্ম�ার েথেক। তা�ু� ্কছুটার ্জ্�েয়র
হেলা। এ�ু�র মুখর �াখলর আয়নায়। ্নেজেকর একটুর ু্�ুা্টর
কে�র্নেয়রছুটলরদ�জারুােন।  

হায়রআ�াহ! ঘ�রেথেকরেব্�েয়রযা্�রঅথচরমুখটুকুওরেধায়ারহয়্ন!  

আজরমুহা�েদ�রতাড়ারআেছরৈবর ্ক। েসরআজরবড়রবয্। হােতর
কাজর অেনক। আোভাোইর সবর সা�েত হেব। অনযথায়র তােকর
সে�যরঅব্ধরকােজইরডুেবরথাকেতরহেব। উু্�তরহেতরুা�েবরনার
মীলােদ�রুুপযরমাহ্ফেল।  

া্বয্রহেয়রমুহা�দরআবা�রঘে�রএেলা। মুখ-হাতরধুেয়রমুহ� েতূইর
আবা�রেব্�েয়রএেলা। াা্ড়র্নেজর�াইভরকে�ইরছুটেলারঅ্ফেস�র
উে�েশ। অ্ফেসর েুৗেছরকাল্বললরনারকে� ডুেব োলরকােজ�র
মেধয। ্কছুকপর বােদর এ�া�র কাজরআ�র ঝােমলা�র ফাঁকর ােলইর
তা�র মুেঠােফােনরএক্টর েমেসজরএেলা। কাজরব�রকে�র মুহা�দর
নজ�র ্দেলার েমাবাইেল। েমাবাইেল�র েমেসজর ব�র অনর ক�ল। 
বাতূা্টর খুলেতইর েদখেতর েুলর : ‘্�য়র ভাই, তু্মর ্করআ�াহেকর
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ভােলাবােসা? ভােলাবােসার ্কর তাঁ�র �াস�ল েক?’ মেনর মেনর েসর
জবাবর্দল, অবশযই।  

তা�ু�? মুহা�দরুেড়র চেলর : ‘্ন�য়রআ�াহ�রজনযরভােলাবাসার
ঈমােন�রসবেচরমজবুতর�্শ।’ বাহ, সু��র্লেখেছরেতা!  

এবা�র েসর ু�বতূীর লাইনগেলােতর েচাখর বুলায়র : ‘য্দর তাঁেদ�র
ভােলাবাসা�র এইর হয়র মযূাদা, তাহেলর এওর ্কর স�বর েয, মীলাদ 
নবী�রভােলাবাসা  �কােশ�রমাধযমরহওয়ারসে�ওর ্করআম�ারতার
েহলায়রকা্টেয়রেদেবা?’ মুহা�দরম�বযরক�েতরলাালর : এরকীর? 
জা্নরনারেলাক্টরকীরবেল? আে�! এরেদ্খরসােলহ। ভাইরসােলহ 
আ�াহর েতামােকর েহদােয়তর ্দন। েমেসেজর কীর বলার হেয়েছ তার
ভুেলরমুেঠােফান্টরে�েখর্দল। বয্রহেয় ুড়লরঅসমা�রকাজগেলার
সমা�র ক�েত। আ�র হঠাৎর তখনইর মেনর ুড়ল, েসর েতার ফজ�র
সালাত আদায়রকে�্ন।  

একটুরভাবল, আুনারেথেকইরেভেবরঅবাকরহেলা, েকানর্জ্নস্টর
তােকরএরমুহ� েতূরসালােত� কথার��পরক্�েয়র্দেলা? �ায়ইরেতার
েসরফজ�রসালাত ুেড়রনা। হােত�রকাজরেফেলর মুহা�দরতড়াকর
কে�রলা্ফেয়রউঠল। ফজ�রসালাতরআদােয়রেসরঅ�ে� একরঅ �ুবূর
সাড়ারওরআ্�করতাড়নারেবাধরক�ল।  
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্দনাে�র মুহা�দর সবর কাজর েশষর ক�ল। মীলােদ যাবা�র ��্তর
েসে�রাা্ড়েতরচাুল। াা্ড়েতরবেসরভাবনা�রলাাামরেছেড়র্দল। 
মেন�র আ�্শেতর এেকর এেকর েভেসর উঠেতর লাালর সা�া্দেন�র
তাবৎরঘটনা। েমেসজ্ট�রকথা, ফজে��রসালােত� কথা, সকােল�র
তাড়াহেড়া� কথা- এমন্কর মুখর নার ধুেয়র ভুেলর েব্�েয়র আসা�র
কথা।  
্নেজর্নেজরএকটুরহাসল। হদেয়রঅনুভবরক�েলারশা্�, তৃ্�রওর
�শা্�। মুখর েথেকর েব্�েয়র এেলার : আলহামদু্ল�াহ। সকলর
�শংসারেকবলরআ�াহ�রজনয।  

েসর ্নেজর ্নেজ�রকােছর ্ফে�রএেলা। ্নেজ�রকােছইর ৈক্ফয়তর
তলবরক�লরবছে��রু�রবছ�রসালাত কাযারক�ার্বেশষতরফজ�র
নারুড়ারস�েকূ।  

আুনােকর েসর ��র ক�ল, তু্মর ্কর মেনর কে�া, আ্মর ্নয়্মতর
ফজ�র সালাত ুড়েলরএইর তৃ্�র ওর �শা্�র ধে�র �াখেতর ুা�ব? 
��পর হলর শােয়খর খােলেদ�র কথা। ্য্নর তা�র সে�র েযাাােযাার
কে�্ছেলন। তাাাদার ্দেয়্ছেলনর তােকর আোভাোইর মীলােদ 
হা্য�রহেত।  

শােয়খর খােলদর ্ফর বছ�র তা�র সে�র েযাাােযাার কে�ন। ��পর
ক্�েয়র েদনর ্মলাদু�বী�র গুর �ুপূর উুলেক�র কথা। আ�াহর
তােকরউ�মর্ব্নময়রদানরকুন।  
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তেবর হযা, তা�র মনইর তােকর বলল, এইর শােয়খর খােলদর েতার
েতামােকরএকবা�ওরফজ� সালােত�রকথার��পরক্�েয়র েদন্ন। 
্কংবার্ত্নরএেসরেতামােকরফজে��রসালােতর্নেয়রযান্ন। েযমনর
কে�নর ্ত্নরঈেদর ্মলাদু�বীেত! সা�ার বছ�র ্ত্নর বয্র থােকন। 
সালােত�র �্তর েতামােকর একটুকু তা্াদর েদনর না। েকবলর এইর
সময়্টরযখনরআেস, েতামােকর��পরকে�নর্ত্ন!  

তওবা! তওবা! এরেকমনরহীনর্চ�া? শােয়খরখােলদরেতারেনককা�র
বয্ি। অলী আ�াহর মানুষ। এটার কে�নর ্ত্নর নবীর সা�া�াহর
আলাই্হর ওয়াসা�ােম�র ভােলাবাসায়। তাঁ�র উ�র মযূাদা�র �্তর
স�ানর েদখােত। ভােলাবাসায়.......। হযা, ভােলাবাসার ৈবর ্কছুইর
নয়! েমেসজ্টেতরআজরযারুড়লাম। কতর সু��রকথার েসগেলা। 
মুেঠােফানটার েসরআবা� েব�রক�ল। ব�ুরসােলহর ে�্�তরবাতূা্টর
েব�র কে�র তার ুুন�ায়র ুড়েতর লাালর : ‘্�য়র ভাই, তু্মর ্কর
আ�াহেকর ভােলাবােসা? ভােলাবােসার ্কর তাঁ�র �াস�ল েক? ্ন�য়র
আ�াহরওরতাঁ�র�াস�েল�রভােলাবাসারঈমােন�রসবেচরমজবুতর্ভত।’  

একদমর খাঁ্টর কথা। মুহা�দর ্নেজেকর ��র ক�েলা। �াস�লু�াহ 
সা�া�াহরআলাই্হরওয়াসা�ামর্করবেলনর্নর: ঈমােন�রমজবুততমর
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�্শর হেলা, আ�াহ�র জনযইর ভােলাবাসার এবংর তাঁ�র জনযইর ঘৃপার
ক�া।’?0F

1  

                                                            

1. ম�লর হাদীস্টর হেলার : বা�া’ ্বনরআেযবর �া্দআ�াহ আনহর েথেকর ব্পূত, 

্ত্নরবেলন,  
ّ ص� بهللا عليه وسلم َ�َقيَل  ِِ

غبي ِعغاَد بيب َ�ق  ؟ ق لاغَي : ك  وا
َ
َرى بِإليَميِن أ ُّ ع 

َ
ر وَن أ تَدا

َ
َالة  : أ بلصب

َالة  َحَسغٌَة َولَياَس نَِذبَك ق لاغَي : قَيَل  نَ : بلصب َب َذَكرا َهيَد ، َ�َقيَل بلّصيَي   َ�َقيَل ِملاَل َذلَِ  َح ِ
ا
ي بل

ول  بِهللا ص� بهللا عليه وسلم  َّب ِف بِهللا « : ِملاَل َذلَِ  � مب قَيَل رَس 
ا
َرى بِإليَميِن بَ َ�ق  ع  وا

َ
أ

 ِ َب  اا   ِف ب
ا
  .»َوبل

নবীর সা�া�াহর আলাই্হর ওয়াসা�ােম�র কােছর আম�ার উু্ব�র ্ছলাম। ্ত্নর

বলেলন, েতাম�ার ্কর জােনার ঈমােন�র েকান �্শ্টর েব্শর মজবুত? আম�ার

বললাম, সালাত। ্ত্নরবলেলন, সালাতরেতারএক্টরেনকী�রকাজ, এটারতার

নয়। আম�ারবললাম, ্সয়াম। এবাে�ার্ত্নরআো�রমতইরবলেলন। এভােবর

আম�ার ্জহাদর ুযূ�র (ইসলােম�র সবর বড়র ইবাদতগেলা�) কথার উে�খর

ক�লাম। ্ত্নরএকইরউ��র্দেলন। অতু�র�াস�লু�াহরসা�া�াহরআলাই্হর

ওয়াসা�াম বলেলন, ‘ঈমােন�র মজবুততমর �্শর হেলা, আ�াহ�র জনযর

ভােলাবাসারএবংরআ�াহ� জনযইরঘৃপারক�া।’ [ইবনরআবীরশাইবা, মুসা�াফর : 

৩১০৬০; মুসনাদর্তয়া্লসী : ১/১০১;  সহীররজােমর: ৯৩৫২]  
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মুহা�দরুেড়র চেলর : ‘য্দরতাঁেদ�র ভােলাবাসা�রএইর হয়র মযূাদা, 
তাহেলর এওর ্কর স�বর েয, মীলাদ নবী�র ভােলাবাসার �কাশেক�র
উুায় হওয়ারসে�ওরআম�ারতারেহলায়রকা্টেয়রেদেবা?’  

সােলহ, েসর েতার আমা�র ুু�েনার ব�ু। বালযকালর েথেকইর তােকর
্চ্ন। তােকর সবূদার সবর ্বষেয়র উদযমীর ওর অনুস্�ৎসুর ্হেসেবর
েদেখর এেস্ছ। অেনয�র মেত�র �্তর তা�র যেথ�র  �ার থাকেলওর
্নেজ�র েবাধটােকর েসরকখেনারঅেনয�রকুপা�রওু�র েছেড়র েদয়র
না। নার বুেঝর েসর েকােনার বিবযর েমেনর েনয়র না। মেনর ুেড়র
এক্দনর �ােসর একর ্শককর বেল্ছেলন, ‘�াস�লু�াহর সা�া�াহর
আলাই্হরওয়াসা�ামরএকজনরঅলী�রসে�রমুসাফাহারক�েতরকব�র
েথেকরতাঁ�রদ্র মুবা�কর েব�রকে�র ্দেয়্ছেলন’। েসরসহেজরএর
কথার েমেনর ্নেতর ুা�্ছলর না। ফেলর েসর ্শকেক�র কােছর এইর
তেথয�রউৎসরস�েকূরজানেতরচাইেলা। তা�রযু্ি, এমনরেযেহতু 
েকােনার স�া্নতর বা �বীপর সাহাবী�র েকোর ঘেট্নর তাহেলর তার
অলী-বুযুাূেদ�রেকোরঘেটর্করকে�? আম�ারতা�রশা্পতরযু্িরওর
বয্িের�রকা্�শমারেদেখরঅ্ভভ� তরহেয়্ছলাম।   

আ�া, সােলহরয্দরজানীরহেয়রথােক, আ্মওরেতারতেবরজানহীনর
নই। আ্মরনারেভেবরতা�রসবরকথাও েতারেমেনর্নেতরুা্�রনা। 
সােলহর েতার ক��ু�ীর আেলমেদ�র সে�র উঠাবসার কে�, যা�ার
�াস�লু�াহ সা�া�াহরআলাই্হরওয়াসা�ামেকরভােলাবােসনরনা।  
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হায়র আ�াহ, কীর আ�যূ ! আ্মর সােলহর ওর তা�র সমর মনােদ�র
স�েকূরভাব্ছরতা�ার�াস�লু�াহ সা�া�াহরআলাই্হরওয়াসা�ামেকর
ভােলাবােসনর না! অথচর ্ত্নইর েতারআমােকর �াস�লু�াহ সা�া�াহর
আলাই্হর ওয়াসা�ােম�র ভােলাবাসায়র উুেচর ুড়ার এইর বাতূা্ট 
ে��পরকে�েছন! আমা�রমেনরআেছরাতরমােসরএরধ�েন�রএকজনর
বুযুোূ�রেুছেনরজুমা�রসালাতরআদায়রকে�্ছলাম। তােকরেতারনবী 
ে�েম�র সুবাসইরছড়ােতর েদখলাম। ্ত্নরতাঁ�র খুতবায়র�াস�লু�াহ 
সা�া�াহর আলাই্হর ওয়াসা�ােম�র স�ানােথূর েজা�ােলার বিবযর
�াখ্ছেলন। মুস�ীেদ�র ্ত্নর আ�ানর জানা্�েলনর �াস�লু�াহ 
সা�া�াহরআলাই্হরওয়াসা�াম স�েকূ ধৃ�তার�দশূনকা�ী সকলর
েদেশ�র ুপযর বয়কেট�র মাধযেমর ্নেজেদ�র ঈমানী দা্য়রর ুালনর
ক�েত। তখনর শধুর তাঁ�র মুেখইর এইর দ�কা�ী আ�ানর েশানার
যা্�ল। শােয়খর খােলেদ�রসে�র েদখার হেলরতােকওরএর বযাুাে�র
েসা�া�রবেলরমেনরহেলা। তদুু্�রসােলহরওরতা�রস�ীেদ�রেদ্খর
তা�ারসী�ােতর�াস�েল�রওু�ওরেবশরগুররেদন। একবা�রসােলহর
আমােকর তা�র একর সতীেথ�ূর সে�র ু্�চয়র ক্�েয়র েদন, ্য্নর
সী�ােতর �াস�েল�র ওু�র সহীহর হা্দসর ্নভূ� এক্টর ��র �চনার
কে�েছন। ব�ুর সুলাইমােন�র কথাওর উে�খর ক�ার যায়। ্ত্নর
েছাটেদ�রজনযরসহজরােদযরসী�াত া�রসংকলনর�কাশরকে�েছন।  

এসেব�রু�ওরকীভােবর ব্লরতা�ার �াস�লু�াহ সা�া�াহরআলাই্হর
ওয়াসা�ামেকর ভােলাবােসর না? েযর বয্ির সু�েত�রঅনুস�পরকে�র
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এবংর ্বদ‘আতর বজূনর কে�রআ�র �াস�েল�র ুদা�র অনুস�পর যা�র
জীবেন�র�ত, েযরযথাথূরম�লযায়নরকে�র�াস�ল সা�া�াহরআলাই্হর
ওয়াসা�ােম� সী�াত, সু�াহ ওরশ�ীয়তেক, কীরকে�রতা�রস�েকূর
বলার যায় ্ত্নর �াস�লু�াহ সা�া�াহর আলাই্হর ওয়াসা�ামেকর
ভােলাবােসনরনা!    

হযা, আজেক�রফজ�রসালােত� ব�কতইরয্দরহয়রএইরেহদায়াতরওর
েসৗভাায, তাহেলরেযরবয্ির্দন-�াতরঅ��হ�র�াস�লু�াহ�রআনীতর
দীেন�রছেকর্নেজেকরসীমাব�র�ােখ, কত ব�কতইরনারেসরেদখেতর
ুায়। যােহাক, ঈেদর্মলাদু�বীরুালনরেতারভােলারকাজইরবেট। এর
েতার েকবলর ্যক�, নবী�র ওু�র দরদর ুাঠর ওর কলযাপর কােজর
সমেবতর হওয়া�র নাম। এেক ্বদ‘আতর বলার একর ‘অনু্চতর
কেঠা�তা’ ওর‘অযা্চতরোাঁড়ামী’ ৈবর্ক?  

‘অনু্চতরকেঠা�তা’ ওর ‘অযা্চতরোাঁড়ামী’ ‘অনু্চতরকেঠা�তা’ ওর
‘অযা্চতরোাঁড়ামী’ – এভােবরেসরবাকয্টরআওড়ােতরথােক।  

কেয়ক েসেক�র ু�। আ�ার �কৃতুেকর �াস�লু�াহ সা�া�াহর
আলাই্হরওয়াসা�ামরযারবজূনরকে�েছন, সকলরমুসলমােন�র ে �র
জামাতরযারকে�নর্ন, তারক�ারঅ�েয়াজনীয়রনা্করতা�ারযারবজূনর
ক�েছরতাইরঅ�েয়াজনীয়? আহ আ্মর েযর ্চ�া মাথায়র নারএেনর
ুা�্ছরনা।    
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মুহা�দর মুহ�তূকালরভাবল, তা�ু�রএক্টরুাব্লকরউদযােনর  ুেকর
ুড়ল। এখােনর্কছুটারসময়রকাটােনারযাক। েকামলরুানীয়রেুেটর
চালানরকে�রএকটুরঠা�ারহওয়ারদ�কা�।  

মুহ�দর একুােশর ্ােয়র বসল। ওেয়টা�েকর এক�াসর ুু্দনার
্ছটােনারেলবু�রজুসর্দেতরবলল। একটুর্�লযা�ডরহল। মেনা�মর
জায়াা্টরতােকরমু�রক�ল। উদযােন�রেসৗ�যূরওরু্�ুাটযরতােকর
সজীব কে� তুলল।  

অক�াৎরতা�রএইরসু�� সমেয়রেছদরটানলরগ্টকয়রদু�ুরবালেক�র
হ�া। ও�ার অেশাভনর আচ�পর ক�েছ। মুহা�দর েখয়ালর কে�র
েদখল, াালাাালরআ�রম�রবাকযইরওেদ�রুা�র্�করঅ্ভবাদেন�র
ভাষা। ্কছুকপর বােদইরও�ার ্ববাদরশুরক�ল। হ�োালরেশানার
োল। আ�র েদখেতর নার েদখেতইর ও�ার দুইর ভাোর ্বভির হেয়র
ুড়ল। ওমার েসর ্ক! �্তুেক�র ওু�র হামলা�র জনযর ওেদ�র
একজনর ধা�ােলার অ�র এবংর চাকুর েব�র ক�ল! আ�াহ�র দয়ার নার
হেলর দু’একজনর েবাধর হয়র খুনইর হেয়র েযত। অদ�ে�র ুু্লেশ�র
এক্টরাা্ড়রএেসরথামল। একজনরুু্লশরাা্ড়রেথেকরেনেমরুােয়র
েহঁেটরএইরউদযােন�র্দেকইরএ্ােয়রআস্ছলরহালকারনা্ারক�েত। 
েছেলগেলার তােকর েদেখইর ছুেটর ুালাল। মেনর মেনর েসরআ�াহ�র
েশাক�র আদায়র ক�ল। এইর েতা, ্ত্নর দয়ার নার ক�েলর এখােনর
আজরেকউরএকজনরখুনইরহেয়রেযত।  



12 

 

আসেলর এইর সু��র জায়াা্টেতর একজনর ্ন�াু�া�কীর থাকার
দ�কা�। নয়েতারেযরেকােনারমুহ� েতূরেকােনারঅ�ী্তক�রঘটনারঘেট 
যােব। েতমনর নার হেলর ব�ংর এ্টর ব�র কে�র েদওয়াইর ে য়। 
অনযথায় এ্টর হেবর েসসবর অু�াধী�র অভয়া�পযর যােদ�র কমূকাকর
সমােজরশধুরঅশা্�রবৃ্�েতরসহায়তা কে�।  

হযা, যােতর কলযােপ�র েচেয়র অকলযােপ�র ্দকইর েব্শ, তার ্নেয়র
্স�া�র ুুন্বূেবচনার ক�াইর ে য়। এইর ুেয়ে�র এেসর মুহা�দর
্নেজইর্নেজ�রসে�রতকূরজ্ড়েয়রোল। এভােবরঅেনকরমীলােদইর
েতার ম�র ওর অকলযাপর চচূা হয় েব্শ। আ�াহ�র কসম, ও�ার
্মলাদু�বীরউদযাুােন�রনােমরমদরওরা্�কারেসবনরকে�। অেনকর
মীলােদইরস�াস্�রআ�াহ�র্নেদূশরললনরক�ারহয়। নৃতয-াানরওর
না�ী-ুুুেষ�র অবাধর েমলােমশার হয়। এেতার �াস�েল�র �কৃতর
ভােলাবাসা�রনমুনারহেতরুাে�রনা। তেবরআলহামদু্ল�াহরআ্মরেযর
মীলােদ উু্�তরহই। আমা�রু্�বা�-ু্�জনরেযরমীলাদরঅনু�ানর
কে�রথােক, েসগেলা এসবর্বদ‘আতরেথেকর্ন�াুদ। ্বদ‘আত! 
আ্মরকীরবললাম? ্বদ‘আত! কীরকে�রউ�া�পরক�লামরএইরশ�?  

হযা, শুথর আ�াহ�, এেতার ্বদ‘আতর ৈবর ্কছুইর নয়। মুহা�দ, 
তু্মরভাবেছারেতামােদ�রমীলাদ এসবর্ন্ষ�রম�াচা�রেথেকরমুি। 
্ক�রেসখােনরঅনযর্ন্ষ�র্বষয়রেতার�েয়েছ। তু্মরেসসবরুছ�র
ক�র এবংর েসসেবর তু্মর অভয্র বেলর তার েট�র ুাওর না। আ�র
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েতামােদ�রএইরমীলাদ, তােদ�রেযরমীলাদেকর্বদ‘আতরবলেলরেসইর
ুযূােয়রেযরএক্দনরউ�ীতরহেবরনারতা�রাযা�া্�রেকাথায়?   

�ভাবতইর তু্মর বলেব, না। আম�া ও আমােদ�র শােয়খ�া এবংর
আমােদ�র �ুবূর ুুুষ�ার দীঘূ্দনর ধে�ইর ্মলাদু�বীর ুালনর কে�র
আস্ছ। আমােদ�র ্নয়েমর েকােনার বযতযয়র হয় ্ন। 
আলহামদু্ল�াহরওসবর্বদ‘আতওরআমােদ�ররশূরকে� ্ন।  

মুহা�দ, তু্মর্করমেনরকে�ারনারআ�ু�াহ�ারেযর্মলাদু�বীরুালনর
ক�েতার তার একর সময়র ভােলাইর ্ছল। এক্দনর ্ঠকর েতামােদ�র
মীলােদ�র মেতাইর ্নেদূাষর ্ছল। েখাঁজর ্নেয়র েদখর আজর তা�াইর
্মলাদু�বীরউৎসবরুালেনরবাদযযযরবযবহা�রশুরকে�েছ। এমন্কর
আ�ু�াহ�র একর আ�ীয়র আমােকর বেলেছ, তা�ার মীলােদ�র
অনু�ানা্দেতরমাদকেকওরঅ�ভুূিরকে�েছ। হযা, আমা�র্ঠকরমেনর
আেছ। সে�হরনাইরও�ারএসবর্ঠকরক�েছরনা।  

্ক�রেকনরও�ারভুলরক�েছ? আমােদ�ওর্করভুলরক�ারস�ব নয়? 
এটার  ্করস�বরনয়র েয, আম�াওরএক্দনরতােদ�রমেতারক�েতর
লাাব? না, নাহ। ও�ার ভুলর ক�েছ। আ্মর এটার োাঁড়ামীবশতর
বল্ছরনা। বল্ছরকা�প, তা�ারআমােদ�র �ুবূসু�ী�ার যারকে�েছনর
তার্বকৃতরওরু্�ব্তূতরক�া�রেমহনতরকে�েছ।  
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আ�া, মীলাদ ুুে�াটাইর্করআমােদ�র �ুবূসু�ীেদ�রুেথরু্�বতূনর
ওর ্বকৃ্তর সাধনর নয়? এর কথার হদেয়র উদয়র হওয়ার মাার তকূর
্মইেয়রএেলা। ভাবনা�র্দা�রে�খারেছাটরহেয়রএেলা। ্ঠকরবেট। 
তেবরএটারেতারভােলারকাজ।  

এর ্চ�ার মাথায়রউদয়রহওয়া�রু�র েথেকইর মুহা�দরঅ�্্ েবাধর
ক�েতরলাাল। আোভাোইরমীলােদরউু্�তরহবা�রআ�হরহা্�েয়র
েফলল। কামনারক�েতরলাাল, য্দরসােলেহ�রসে�রসাকাৎরহয়। 
তেবরতা�রসে�রুযূােলাচনারক�ারেযত।  

্ক�র সােলহর েকাথায়? তা�র কােছর েুৗছাই বার স�বর ্কেস? 
মুহা�দরতা�রেমাবাইেলরেমেসজরঅুশেন�রইনবে�র্ােয়রুু�েনার
েমেসজগেলার ুড়েতর লাােলা। এ�র মেধযর েসর ্কছু্দন আোর
ুাঠােনার সােলেহ�রআে�ক্টর েমেসজর খঁুেজর েুল। সােলহরতােতর
্লেখেছর : ‘আু্নর ্ক�র ্নেজ�র জনযর াা্ড়র ্কনেতর ্ােয়র তার
ুছে��রভা�রঅেনয�র ওু�র েছেড়র েদনর না। ভােলার �যাটর ্কেনর
্নেজ�র সুু্চর ওরআ্ভজােতয�র �কাশর ঘটােতর চান। ু্�বা�েকর
চমেকর ্দেতর চান। বড়র ্কছু ্কনেতই েতার আু্নর অেনয�র
মতামতেকর ুা�ার েদনর না। ব�ংর ্নেজ�র ু্চর ওর ুছ�েকইর
অ�া্ধকা�রেদন।’  
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মুহা�দরুেড়রচেলর : ‘তাহেলরআু্ন ্নেজ�রদীনদা�ী�রবযাুাে�র
েযরেসৗ�যূরওরৈব্চাযরআনেতরচানরআ�াহেকরখু্শরক�ারজনয, তার
্নবূাচেন�রভা�রেকনরেছেড়রেদনরঅেনয�রওু�?’  

নাহ, আ�াহ�রকসম, এর যু্িরআ্ম মানেতরুা্�র না। আ�াহ�র
ইবাদেত�রবযাুাে�রআ্মরেখয়াল-খু্শরমতরযারতারক�েতরুা্�রনা। 
আ্মর এমনর েকােনার কােজর ইবাদতর মেনর কে�র আমা�র জীবেন�র
ম�লযবানর সমেয়�র সামানযওর বযয়র ক�েতর �াযী নই, যারআ্খ�ােতর
আমা�রকলযাপরবেয়রআনেবরনা। েযরকাজরআ�াহ�রস�্�রঅজূেনর
ভ� ্মকার�াখেবরনা। অেনক সুর�রওরআুাতরসু��রইবাদতওর্কর
কখেনার্বদ‘আত হেতরুাে�রনা? ুকা�ে�রঅেনকরেতেতারকাজওর
েতারসু�তরহেতরুাে�।  

েম্করযু্ি�র �ুজা�ীরহেতর্ােয়র্কর্বজরআেলমেদ�রমতরছাড়াইর
এর্বষয়্ট�রসমাধােনরেুৗছেবা? মীলােদ�রুেকরযা�ারসাফাইরাানর
তােদ�রবুযুাূদশূনরেচহা�ার েদেখরােলরযােবা? অনযরেযসবরআেলমর
সেতয�রবাতূার্নেয়রআেসন, যােদ�রকথারশেনরআমা�রমেন�রদুয়া�র
খুেলর যায়, যােদ�র বিবযর শনেলরআমা�র ্চে�রসাড়ার ুেড়, আ্মর
তােদ�রকােছর ্ােয়ইর ্বষয়্টরস�েকূর ্ব্া্�তরজানেতরচাইেবা। 
যা�ারশধুরেমৗসুমীরইশেকর�াস�েল�রকথারবেলনরতা�ারনয়; জীবেন�র
�্ত্টর কেমূর যা�া �াস�লু�াহর সা�া�াহর আলাই্হর ওয়াসা�ামেকর
অনুস�পরকে�নরতােদ�রকথাইরআ্মর�হপরক�েবা।  
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এইর ্ব�ুেতর এেসইর মুহা�েদ�র সামেনর দৃশযুটর ু্�রা�র হেতর
লাাল। েসর জীবেন�র নতুনর নকশারআকঁেতর লাাল। সহসার তা�র
সামেনর অেনকগেলার ্স�া�র ্ভড়র ক�ল। েযনর েসর �ুবূর েথেকইর
এসবর্��রকে�রে�েখ্ছল।  

১. এমনরেকােনারসংশয়া��রইবাদেতরআ্মরজড়াবরনারেযরস�েকূর
আ্মর জা্নর নার তার আ�াহর তা‘আলােকর খু্শর ক�েবর নার অখু্শ। 
দীেন�র ্ব্ধ-্বধানর সুর�, ্দবােলােক�র নযায়র সবূজনর দৃ্��াহয। 
এেতর েকােনার সে�হ �ুপূর বার অর�র কােজর জড়ােনা�র �েয়াজনর
েনই। আ্মরয্দরএ�রহকরওরদায়দা্য়ররআদােয়রসেচ�রহই, তেবর
অনযর্কছুেতরমেনােযাারেদবা�রঅবকাশইরেনই। 

২. আজরআ্মরমীলােদ উু্�তরহেবার না। এ�ু�রআ�রকখেনার
নয়। এ�র বদেলরআজরআমােকরআ�াহরআমা�র নতুনর জ�র দানর
কে�েছন। আজর েথেকর আ্মর নতুনর মানুষ। আজর েথেকর আ্মর
�্তর মুহ� েতরূ নবী�র জনযর উৎসবর ক�েবা। উৎসবর ক�েবার তাঁ�র
সু�তরবা্বায়েন�রমাধযেম। উদযাুনরক�বরতাঁ�রআনুােতয�রমধযর
্দেয়। এবংরসময়রমেতারফজ�রসালাত ওরঅনযরসালাত আদােয়�র
মাধযেম। উদযাুনরক�েবারজীবেন�র�্ত্টরঅ�েনরতাঁেকর্বচা�কর
মানা�র মাধযেম। আ�াহ�রকসম, এখনইরআ্মরএ�র�াদরঅনুভবর
ক�্ছ। এর েযনর এমনর ্ম�তার যা�রআ�াদর েভাার ক�্ছরআমা�র
েদহরওরমেন। েসইরজ�রকতরনারসু��রযারআ্মরউুেভাারক�্ছ। 
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আ্মর েতার েকবলরআমা�র ে�মারেদ�ইর অনুক�পর ক�ব। আ্মর
তাঁ�রসে�রজী্বতরথাকবর�্ত্টরনী�বতায়রওরস�বতায়। 

৩. আমােদ�রদা্য়ররআেলমেদ�রউুেদশর বপরক�া। তােদ�েকর
স�ানরওরমুহা�তরক�া। তাইরবেলরকাে�ারকােছরআমােদ�রজানর
ব�কর �াখেতরুা্�র না। ্কয়ামেত�র ্দনর ্হসাবর েতার ্নেজেকইর
্দেতর হেব। তাইর আমােদ�র ক�পীয়, আম�ার েযর কােজর তাঁেদ�র
অনুস�পর ক�বর েসটার সু�তর নার ্বদ‘আতর তার বুঝেতর হেব। 
অনুধাবনর ক�েতর হেবর এ�র মাধযেমর আ�াহর তা‘আলা�র ৈনকটযর
অজূনর হেবর ্ক-না। কা�প, আেলম�াওর কখেনার ভুলর কে�ন। 
কখেনারঅভযাসরবার�বৃ্��রদাসররেথেকরেব্�েয়রআসেতরুাে�নর
না। অতএবর ুৃ্থবী�র েকােনার আেলমেকর আ্মর সবূর ্বষেয়র
অনুস�েপ�রেকোরনবী�রসমতুলযরবানােতরুা্�রনা।  

৪. আশার ক্�র আ�াহর তা‘আলার আমােকর তাঁ�র �াস�েল�র বাপী�র
মাধযেমর উুকৃতর হবা�র তাওফীকর েদেবন। �াস�লু�াহ সা�া�াহর
আলাই্হর ওয়াসা�ােম�র ভাষযর মেত, জা�ােত�র কােছর ্নেয়র যায়র
এবংরজাহা�ামরেথেকরদ�ে�র্নেয়রযায়রএমনরেকােনার্জ্নসরেনইরযার
্ত্নরআমােদ�র সুর�রবেলরেদনর্ন। সুত�াংরএ�ু�রআ্মরআ�র
েকানর্জ্নস্ট�র�তযাশারক�েতরুা্�? দীেন�রস্ঠকরবুঝরদােন�র
জনযর মুহা�দ আ�াহর তা‘আলা�র �্তর শক্�য়ার জাুনর ক�ল। 
াা্ড়েতর উেঠর�াটূর ্দেয়র ে�্ডওরঅনরক�েলা। আ�রসে�র সে�র
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শনেতরেুলরশায়খরসাউদরআশ-শ�াইমরসুল্লতরকেের্তলাওয়াতর
ক�েছনর:  

ََّمۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدقٗ ﴿ َََعۡدٗ�ۚ ََ ِميُع  ّ� ا  َّ ََ لس ُُ ََ  ِِِۚۚ ِت ََ ِ ََ ِِ ََ ََّدِ ُُ  
ِۚ إِن  ١َعلِيُم لِۡ  َّ ِِ ل ِِي ََ ََ َع   َ

ِِ  ضُِللو
َ َۡ َُ  ِ  ل  َ ََ �ۡ

َ
 ن طُِعۡع �

ۡم إِّ� َ�ُۡرُصََن  ُُ ِو  ١ضَّعَُِعََن إِّ� لِّنّ   ۡن  َُ  ضَِل ۡعلَُم 
َ
� ََ ُُ إِّن َرّ�َك 

َِِدضَ   ۡعلَُم بِٱسُۡمۡه
َ
� ََ ُُ ََ ِِيلِِِۚۖ  ََ  ]١١٧ -١١٥ :نعي بأل[﴾ ١َع  

‘আ�র েতামা�র �েব�র বাপীর সতযর ওর নযায়ু�ায়পতা�র ্দকর েথেকর
ু্� �ুপূর হেয়েছ। তাঁ�র বাপীসম�েহ�র েকানর ু্�বতূনকা�ীর েনই। 
আ�র্ত্নইরসবূে াতারওরসবূজানী। আ�রয্দরতু্মরযা�ারযমীেনর
আেছর তােদ�র অ্ধকাংেশ�র আনুাতযর ক�, তেবর তা�ার েতামােকর
আ�াহ�রুথরেথেকর্বচুযতরক�েব। তা�ারশধুরধা�পা�ইরঅনুস�পর
কে�রএবংরতা�ারশধুরঅনুমানইরকে�। ্ন�য়রেতামা�র�বরঅ্ধকর
অবাতরতা�রস�েকূ, েযরতাঁ�রুথরেথেকর্বচুযতরহয়রএবংর্ত্নর
অ্ধকরঅবাতর্হদায়াত�া�েদ�রস�েকূ।’ {স��ারআল-আন‘আম, 
আয়াত : ১১৫-১১৭}   

আমা�র্�য়রভাই, এ্টরএকরবয্ি�রবা্বরঘটনারআ�াহরতা‘আলা 
যা�র অ�ে�র ্নেজ�র মেত�র ওু�র �াস�লু�াহর সা�া�াহর আলাই্হর
ওয়াসা�ােম�র মতেকর �ধানযর েদবা�র ন��র দানর কে�েছন। 
�াস�লু�াহেকর আদশূর ওর ইমামর ্হেসেবর �হপর ক�া�র তাওফীকর
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্দেয়েছন। তাইরেতার ্ত্নরসকমরহেয়েছনরতাঁ�র �ুপরূআনুাতযরওর
��াতীতর অনুস�েপ। সফলর হেয়েছনর দীেন�র মেধযর নতুনর ্কছুর
উ�াবনরেথেকর্নেজেকরবাঁ্চেয়র�াখেত।  

ব�তরআ�াহ�র ্�য়রওরুছ�সইরহকরতথারসেতয�রমানদকর ্ক�র
ভােলারু্চরেবাধর্কংবারবংশরু���া�রমাধযেমর্নধূা�পরক�ারযায়র
না। বযাুকরসংখযকরমানুেষ�রকােজ�রমাধযেমরেচনারযায়রনা। এমনর
জােন�রফয়সালা�রমাধযেমওরজানারযায়রনা, যারশ�ীয়েত�রআেলায়র
আেলা্কতরনয়। েতম্নরএমনরবয্ি�রঅ�রঅনুক�েপ�রমাধযেমওর
নয়, যা�র বিেবয�র েুছেনর আ�াহর তা‘আলা�র কােছর �হপেযাাযর
েকােনার�মাপরেনই।  

তেবরেযরস্তযকা�ােথূর ্হদায়াতর�তযাশীরহেব, তা�ু�রআ�াহরওর
তাঁ�র �াস�েল�র ্নেদূ্শতরুেথর নবর উ�াবনর নয়; স��পূরআনুাতযর
েদখােব, েসর ্ক�র তা�র কা্�তর লেকর েুৗছেবই। আবুর য�র
্াফা�ীর �া্দআ�াহর আনহর েথেকর ব্পূত, �াস�লু�াহর সা�া�াহর
আলাই্হরওয়াসা�ামরবেলন, আ�াহরতা‘আলারবেলেছন, 

ما « ِد�  ها
َ
وِ� أ د  تَها ت ه  فَيسا  َمنا َهَد�ا

ب
 إَِ
ما َايل  ّم   ّ   .» يَي ِعَِيِدى 

‘েহর আমা�র বা�া, েতাম�ার সবাইর ্ব�া�, েকবলর আ্মর যােকর
স্ঠকর ুেথর ু্�চা্লতর ক্�। অতএবর েতাম�ার আমা�র কােছইর
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স্ঠকর ুেথ�র জনযর �াথূনার কে�া। আ্মর েতামােদ�র ্হদায়াতর
েদব।’ [মুস্লমর: ৬৭৩৭]   

্হদায়ােত�রুথরছাড়ারঅনয ুথরস�েকূর্ত্নরবেলন,  

نّ ﴿
َ
� َۡ  ِ� ِصَ�ت  َذاَ�ت  ََ ۖ ٱفَ  اَِقِيمٗ ُم َهُ َ�  طَُِّع ََ  ْ َا َِ ل طَعَُِّع َُ َو ّرَق  س ََ َِ  َع  بُِ�مۡ  ََ

ِِيلِِِ  ت ۚۚ ََ ت  ُِِ�مۡ َ� ُِّقَنَ  ََِعّلُ�مۡ ۚ بِِِ  ُ�مََّصٮ  ]١٥٣ :بألنعي [ ﴾ََ

‘আ�রএ্টরেতারআমা�রেসাজারুথ। সুত�াংরেতাম�ারতা�রঅনুস�পর
ক�র এবংর অনযানযর ুথর অনুস�পর কে�ার না, তাহেলর তার
েতামােদ�েকরতাঁ� ুথরেথেকর ্ব্��রকে�রেদেব। এগেলার ্ত্নর
েতামােদ�েকর ্নেদূশর ্দেয়েছন, যােতর েতাম�ারতাকওয়ারঅবললনর
ক�।’ {স��ারআল-আন‘আম, আয়াত : ১৫৩}  

্নেজ�রইে�রমতরচলারএকর্ব�া�রস�দােয়�র্ন�ারক�েতর্ােয়র
আ�াহরতা ‘আলারবেলন,   

ا ِّن ّ ل إِّ�  ضَعَُِّعَنَ  إِن﴿ َُ  ل ىََ ََهۡ  ََ
َ ُسۖ َۡ َُ ََِقدۡ  ن ََ  ٓ مَجا ُُ ِ  َء ۡ ل ّرّ�ِِهمُ  ُّ  ﴾ُهَدىٰ س

 ] ٢٣ : جمبي[

‘তা�ার েতার েকবলরঅনুমানরএবংর ্নেজ�ার যার চায়, তা�রঅনুস�পর
কে�। অথচর তােদ�র কােছর তােদ�র �েব�র ুকর েথেকর ্হদায়াতর
এেসেছ।’ {স��ারআন-নাজম, আয়াত : ২৩}   
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মীলাদ স�েকূরযখনর েকউরেখালারমেন, মানুেষ�র�ভাবমুিরহেয়র
ভাবেবন, �ুপূরশ�ীয়েত�র�মাপা্দরসামেনর�াখেবন, ্ত্নর ্ন্�তর
উুল্�র ক�েবন, মীলােদ�র উে�শযর ভােলার হেতর ুাে�; ্ক�র
মীলাদ েকােনার ভােলার কাজর হেতর ুাে�র না। কা�প, মীলাদ বার
্মলাদু�বী�রআ্বরা�রমােনইরদীেন�রমেধযর নতুনর ্কছুর সংেযাজনর
ক�া। তা�ু�র এেতর ্ব্ভ�র মুস্লমর েদেশর নানার ম�র ্বষয়র ওর
খা�াুরঅনুষ�রেযাারক�ারহয়। মীলােদ সহজরেযর্বষয়্টরঅহ�হইর
হয়র তার হেলা, এেতর অংশ�হপকা�ী�ার  মীলােদ�র মেধযর ্কয়ামর
কে�ন। এ�রজনযরতা�ারআোরেথেকইর��্তর্নেয়র�ােখন। েকউর
এেলরেযভােবরদাঁড়ােনারহয়র ্ঠকরেসভােবরদাঁড়ান। েসখােনর সুা্�র
্ছ্টেয়রাভী�রআেবারআ�রু�মরতৃ্�র ্নেয়রাীেত�রসুে�রাাওয়ার
হয়র:  

‘�াাতমরেমা�রেচােখ�রআেলা, �াাতম, �াাতম, 

�াাতমরওেহরহেসেন�রনানা, �াাতম, �াাতম।’ 

আ�ওরেযমনরাাওয়ারহয়র:  

‘তু্মরেযরন�ে��ওরছ্ব, তু্মরেযর্ন্খেল�র�্ব। 

তু্মরনারএেলরদু্নয়ায়, হতরনারএরধ�া�রস্ব।’ 

ইয়ারনবীরসালাইরমুআলাইকা, 



22 

 

ইয়ারহাবীবরসালাইরমুআলাইকা।’ 

অেনকর মীলােদ াে�র ই্�তকৃতরঅেনকর ্ন্ষ�র ্বষয়র দৃ্�োাচ�র
হয়। েকােনাটােতর স�াস্�র কুফ্�র কাজর ুযূ�র সংঘ্টতর হয়। 
েযমনর বেলেছনর শােয়খর আ�ু�র �হমানর আকীল, একসময়র যা�র
স�কূর্ছলরতথাক্থতরএইরতাসাউফু�ীেদ�রসে�।   

এর জনযইর এসবর ্বদ‘আত, যােকর অেনেকর নানযর মেনর কে�ন; 
সমােলাচনা� েযাাযওর মেনর কে�নর না, তা-ইর ্ক�র একর ুযূােয়র
্ােয়রঅেনকগেলার্বদ‘আেত�রেমাহনায়রু্�পতরহয়। তখনরআ�র
এসবর ছাড়ার মীলাদইর হয়র না। মীলাদ তখনর রুর েনয়র ্বশালর
আকােশ�, যা�রমােঝরএসবরআব্তূতরহেতরথােক। রুা�্�তরহয়র
এক্টরেমৗসুেম� যারেথেকরএসেব�র্ব্া�রঘেট। এটােকইরঅেনকর
আেলমরবেলন, ‘আল-্বদ‘আতুলরমু�া�াবা’ বার্বদ‘আতরসম্�।   

মীলাদগেলােতর কীর হয়র তার জানা�র জনযর ্মশে�র অ্ভবাসীর একর
বৃ্টশরৈসনযরমযাকফাসূনর�পীতর ‘্মশে�রমীলাদ’ বই্টরুেড়রেদখার
েযেতরুাে�। মীলাদ ্নেয়র্ত্নরেজা�রঅনুস�ানরচালান। অেনকর
জায়াায়র মীলাদ ুযূেবকপর কে�ন। বই্টেতর ্ত্নর যার েদেখেছনর
তা-ইর ্লেখেছন। এসবর ্বব�েপ�র েকোর েকাথাওর তােকর
অ্ত��েন�রেদােষরঅ্ভযুিরক�ারযায়রনা। ্ত্নরেকবলরএকজনর
্ব্�তর দশূেক�র ভ� ্মকায়র স�লর ্বব�পর ্দেয়র োেছন। �ােচয�র
সমাজগেলা�রআচা�-অনু�ােন�রওু�র্ব্�রােবষপার�েয়েছরতা�। 
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মীলােদ�রুেক-্বুেকর্ক�রতা�র্কছুরবলা� েনই। তা�রভ� ্মকার
েকবলর্ববৃ্তরওর্বব�পরুযূ�রসী্মত। ্ত্নরঅেনকগেলারমীলাদ 
অনু�ােন�রবপূনারতুেলরধে�েছন, যা�রসবগেলারজানেতর্ত্নর�ায়র
বছ�খােনকর সময়র বযয়র কে�েছন। যুার যুা ধে�র এমনর আচা�-
অনু�ানরচেলরআসেছ। স্তযরবলেতরকীরএসবরেদেখরশধুরশয়তানই 
খু্শ হয়। এসবর আচা�র দীেন�র মম ূ ম�েলর আঘাতর হােন। 
তাওহীেদ� সুদী� েচতনার�ংসরকে�। আ�াহরআমােদ� মীলাদর
েথেকর্হফাযতরকুন।   

েহর জানর স��র েলােক�া, এ্টর ্ফে�র আসা�র এবংর ্নেজেকর
েশাধ�াবা�রআ�ান। আু্নর অতীেতর যার বুেঝেছন, েযর সী�াে�র
উুনীতর হেয়েছন, তা�র ্বু�ীেতর য্দর সতযর বার হকর দী�র ওর
উ�া্সতরহয়, তেবরেসরসেতযর ্ফে�রআসেতরআ�র ্বললরক�েবনর
না। মেনর �াখেবন, সতযর সনাতন। সতযর ্চ��ন। এবংর সতযইর
েকবলরঅনুস�পীয়।  

ভােলাবাসারএক্টরহদয়াতরআমল। বা্হযকরঅ�-�তযে��রআচা�-
আচ�পর এ�র ্নদশূন। অমুকর দলর অনযেদ�র েথেকর �াস�লু�াহর
সা�া�াহ আলাই্হরওয়াসা�ামেকর েব্শরভােলাবােস, এটার েকােনার
দাবী�র ্বষয়র নয়। এমনর দাবীওর অবা��, আম�ার যার ক্�র যা�ার
এসবরকে�রনা, নবীরসা�া�াহরআলাই্হরওয়াসা�ােম�রে�্মকরনয় 
তা�া। কা�প, সাহাবীেদ�রস�েকূরযারবলারহেবরু�ীকারনারকে�র
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তা-ইর সতযর মেনর ক�া�র ্দনর াত হেয়েছ। তাঁেদ�র স�েকূর যার
ইে�রতাইরবলেবরকীভােব। তাঁ�ারেতারক্ঠনরওরসহজ- সবইর �ুপূর
কে�র ্ােয়েছন। �্ত্টর েকোরদীনর�্ত�ারকে�েছন। আ�াহ�র
দীনরওরতাঁ�রহাবীেব�রভােলাবাসায়রতাঁ�ারে �ের�রআসেনরসমাসীনর
্ছেলন। এেতরআ�র সং�াে��র ্কছুর েনই। আেছর শধুর অনুস�পর
আ�রঅনুক�পরক�া�। �েয়াজন শধুরএেকরআদশূর ্হেসেবর�হপর
ক�া। বয্িাতভােবর আহতর ক�ার এর েলখা�র অ্ভ�ায়র নয়। 
উে�শযরেকবলর�চলরউুােয়রএবংরদ�দরেমশােনারকথায়রমানুষেকর
সতযরবুঝােনা।   

ইসলােমর োা�ী�ী্তর বার োা�ী্বে�ষর এবংর ‘ভােলার েচহা�ায়র ম�র
ছড়ােনা�র েচেয়র ক্তক�র ্কছুর েনই’। এ�র েচেয়র আ�র েকােনার
েখলায়র শয়তানর এতর েব্শর খু্শর হয়র না। এর ছাড়ারআ�র েকােনার
উুােয়রমানুষেকর্নেয়রশয়তানরএেতাটারসফলরেখলারেখেলরনা।  

�কৃতুেকরেযরএকমাারআ�াহ�রদাসররকে�, েতেতারহেলওরেসর
সতযেকরহদেয়রধা�পরকে�। সবেচ’ অ্�য়রবয্িরবলেলওরসতযেকর
েসর েমেনর েনয়। েতম্নর েসর ্মথযার ু্�তযাারকে�, য্দওরতােতর
তা�র �াথূর বার মেন�র টানর থােক। একইভােবর েসর ্মেথয�র �্তর
�েকুইর কে�র না, য্দওর তা�র বাু-ভাইর বার কােছ�র েকউর এ�র
ুকরেনয়।  
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সাবধান, তা�ার হয়েতার ্নেজেদ�র ভুলর বুঝেতর ুাে�নর না। আ�র
তা�ারআুনা�রসমােলাচনারক�েবরএরশ�ায়রআু্নরতােদ�র�্তর
দুবূলরহেবনরনা। এটারতােদ�রমেতারআুনােকওরভুলরুেথর ্নেয়র
যােব। এ�ারআুনােকরবা্তেল�রুেকর্নেয়রযােব। সতযরউ�া্সতর
হবা�র ু�র আ�র বা্তেল�র ুক েনবা� সুেযাার েনই। অনযথায়র
আু্নওর তােদ�র একজনর হেয়র যােবন। আ���ীর তা�র া্�মা�র
অ�তাে��র ডুেবর থােক। এেক�ু�র একর েসর তা�র অু�াধর শধুর
বা্ড়েয়ইরচেল। বাু-দাদার েথেকরচেলরআসেছরবেলইরতারক�েতর
হেবর এমনর ভাবা�র অবকাশর েনই। েদখুনর আ�াহর তা‘আলার কীর
বেলন,  

ُكََن ﴿ َِ َِۡم َۡ ُهم بِِِۚ ُم ََ َۡلِِِۚ  �َ  ِ ُّ ا  َٗ ۡيَ�تُهۡم كَِ�ت ََ ۡم َءا
َ
َََجۡدنَآ  ٢� ْ إِنّا  َٓا ُ ِۡ قَاس بَ

َُِدََن  ۡه ترُِِم مو ََ ٰ َءا َ ََ �ن  نّا  ُّ
ُ
� ٰ َ ََ َ�َ�ت  ٢َءابَآَءنَا  َۡلَِك ِ  ََ �َ  ُِ ۡلَنا  ََ ۡر

َ
آ � َُ سَِك 

ترُِِم ََ ٰ َءا َ ََ �ن  نّا  ُّ
ُ
� ٰ َ ََ ٓ َءابَآَءنَا  َََجۡدنَا ٓ إِنّا  ا َُ ۡوَفَُ ُُ  ََ ِ  نِّذضّر إِّ� قَا ُّ َِ�ن   قَۡر

َُِدََن  ۡق َوۡم َعلَۡيِِ َءابَآءَ  ٢ُو َََجد َدىت ِمّما  ُۡ
َ
ُُِ�م بِه َۡ ِجۡت َ س ََ

َ
� َِ ت َٰ َٓاْ َ ُ ُ�ۡمۖ قَاس

ُِرََن  ُِم بِِِۚ َ�َت ۡل َِ ۡر
ُ
 ]٤٢-٢١:زخرفبل[ ﴾٢إِنّا بَِمآ �

‘আ্মর ্কর তােদ�েকর কু�আেন�র �ুেবূর েকানর ্কতাবর ্দেয়্ছ, 
অতঃু�রতা�ারতার দৃঢ়ভােবরধা�পরকে�রআেছ? ব�ংরতা�ার বেল, 
‘আম�ার ্ন�য়রআমােদ�র ্ুতৃুুুষেদ�েকরএকরমতাদেশূ�রউু�র
েুেয়্ছ, আ�র ্ন�য়র আম�ার তােদ�র ুদা�র অনুস�েপর
্হদায়াত�া�র হব’। আ�রএভােবইর েতামােদ�র �ুেবূর যখনইরআ্মর
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েকানর জনুেদর সতকূকা�ীর ুা্ঠেয়্ছ, তখনইর েসখানকা�র
্বলাস্�য়�ার বেলেছ, ‘্ন�য়রআম�ারআমােদ�র ্ুতৃুুুষেদ�েকর
একরমতাদেশূ�রউু�রেুেয়্ছরএবংর্ন�য়রআম�ারতােদ�রুদা�র
অনুস�পর ক�ব’। তখনর েসর (সতকূকা�ী) বেলেছ, ‘েতাম�ার
েতামােদ�র ্ুতৃুুুষেদ� েযর মতাদেশূর েুেয়ছ, আ্মর য্দর
েতামােদ�রকােছরতা�রেচেয়রউৎকৃ�রুেথর্নেয়রআ্সরতবুওর্ক’? 
(েতাম�ার তােদ�র অনুস�পর ক�েব?) তা�ার বেলেছ, ‘্ন�য়র
েতামােদ�েকর যার ্দেয়র ুাঠােনার হেয়েছর আম�ার তা�র
অ�ীকা�কা�ী।’ {স��ারআয-যুখুফ, আয়াত : ২১-২৪}    

আমােদ� কােছরঅনুস�পীয়রকা�ারতার েযমনরআোইরবেলর েদওয়ার
হেয়েছ। েতম্নর দীেন�রনােমর েযর নানার বদদীনর চালুর হেবরতা�ওর
ভ্বষযৎর বাপীর ক�ার হেয়েছর েচৗ�শর বছ�র আো। ই�বাযর ্বনর
সা্�য়ার �া্দআ�াহর আনহর েথেকর ব্পূত, �াস�লু�াহর সা�া�াহর
আলাই্হরওয়াসা�ামরবেলন,  

ما  « وِصيم 
 
َوى أ ِ  نَِتقا َب عِ  ب ما يَعةِ  َوبلسب َب ّيي َ�ِاًدب َو�ِنا  َوبل ِِ ِِنبه   َحََ

 يَِعشا  َمنا  فَ
ما  ِتالَفًي فََسَ�َى َ�عاِدى ِمغام  ما  َكِلً�ب بخا َِ  َ�َعلَيام 

ّب غبةِ  سِس   لََفيءِ  وَس 
ا
ِديّ�َ  بل َمها

ا
 بل

بِشِدينَ  وب بلرب ك  وب نَِهي َََمسب ُّ ما  نِييبَوبِجذِ  َعلَياَهي وََع اَدثَيِت  َو�ِيبي�  ورِ  َو�  م 
 
 فَِِنب  بأل

ب  اَدثَةٍ  ُ  َعةٌ  �  ب  نِدا  ُ َعةٍ  َو  .» َاَاللَةٌ  نِدا

‘আ্মর েতামােদ�েকর আ�াহ�র ভয়র এবংর আনুােতয�র অ্সয়তর
ক�্ছ। য্দওর েকােনার দাসর েতামােদ�র েনতৃরর েদয়। আমা�র
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ু�বতূীকােলর যা�ার েবঁেচর থাকেব, তা�ার অেনকর ্বভ্ির েদখেতর
ুােব। েতাম�ারতখনরআমা�রওরআমা�র ্হদায়াত�া�র েখালাফােয়র
�া্শদা�রআদশূরঅনুস�পরক�েব। এেকরদৃঢ়ভােবরআঁকেড়রধ�েব। 
আ�রেতাম�ার(দীেন�রবযাুাে�) নবরউ�া্বতর্বষয়রেথেকরসাবধানর
থাকেব। কা�পর �্ত্টর নবর উ�া্বতর ্বষয়ইর (্বদ‘আত) 
ুথ��তা।’ [মুসনাদর আহমদর : ১৭১৮৪; আব� দাউদর : ৪৬০৯; 
্ত�্মযী : ২৬৭৬; বাইহাকী, শআবুলরঈমানর: ৭১১০।] 

হযাইফাতুলর ইয়ামানর �া্দআ�াহর আনহর বেলন, ‘েযর েকােনার
ইবাদতরেযটার�াস�লু�াহ�রসাহাবী�ারকে�ন ্ন, েতাম�ারতারক�েবর
না। েকননার অ�বতূী�ার (সাহাবী�া) �ু বূবতূীেদ�র জনযর েকােনার
কথাইরবাদর�ােখনর্ন।’ [শা্তবী, ই‘েতসামর: ১/৬৮৩] 

ইবনরমাজশ�নরবেলন, ‘আ্মরমােলকেকরবলেতরশেন্ছর : েযরবয্ির
ুুনযর মেনর কে�র ইসলােমর নতুনর ্কছুর উ�াবনর ক�েব, েসর েযনর
মুহা�দরসা�া�াহরআলাই্হরওয়াসা�ামরে�সালােত�রদা্য়ররঅ �ুপূর
ে�েখেছনরবেলরদাবীরক�ল। েকননা, আ�াহরতা‘আলারবেলেছন,  

�ۡ  مَ َۡ ۡ�َ ل
َ
دِضَنُ�مۡ  َُِ�مۡ  ُت َملۡ �  (আজরআ্মরেতামােদ�রজনযরেতামােদ�র

দীনেকর �ুপূরক�লাম’।१F

2) সুত�াংর েস্দনরযারদীেন�রঅংশর ্ছলরনার

                                                            

2. স��ারআল-মা্য়দা, আয়াতর: ০৩।  
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আজর তার দীেন�র অংশর হেতর ুাে�র না।’ [শা্তবী, ই‘েতসামর : 
১/২৩]    

আয়র আ�াহ, ্জব�াঈল, মীকাঈলর ওর ইস�াফীেল�র �ব, দৃশয-
অদৃেশয�রজাতারএবংরআসমান-যমীেন�র��া, েতামা�রবা�া�ারযার
্নেয়র্বে�াধরক�তরেসর্বষেয়রতু্মইরফয়সালারেদেব। ্বে�াধ �ুপূর
্বষেয়র তু্মর আমােদ�র স্ঠকর ুথর েদখাও। যােকর তু্মর চাওর
তােকইরেকবলরতু্মরস�লরুথরেদখাও।   

কৃতজতা �ীকা� 

(আ�বীরআল-বায়ানরু্াকারেথেকর�কা্শতর‘আ�-�াফীকর্ফ 
্�হলা্তলরহা�’) 


