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ফন্তেয না ফরা কথা 

ীন্ততয মভৌনতা মবন্তঙ ফাতান্ত মেরন্তছ ফন্তেয মদারা। রদন্তক রদন্তক যরঙন পুন্তরয ভান্তযা আয দরিন্তনয ফাতা 
জানান রদন্তে ফন্তেয দাুন্তে উরিরত। ফবন্তল ভধযদুুন্তয ন্তযয রচঢারা ন্তথ তচন্তেয রফদায় ন্তি গ্রীন্তেয 
আগুন্তনয তা গান্তয় রাগন্তত শুরু কন্তযন্তছ। ফন্তেয নয়ন জুড়ান্তনা প্রকৃরতয উৎন্তফ ারভর ন্তত মক না চায়! 
ফন্তেয রিতীয়ন্তি রযফান্তয ছুন্তে রগন্তয়রছরাভ ফন্তেয যঙ গান্তয় ভােন্তত ভয়ভনরিং ন্তযয ব্রহ্মুে নন্তদয 
ান্তয। শুকন্তনা নদীয গুদাযা ঘান্তে রগন্তয়ই মেয মরাভ প্রকৃরতয নতুন াজ। মনৌকা রদন্তয় ভযা নদী ায ন্ততই 
ান্তযয ঘান্তে অবযথবনা জানার যক্তরার রভুর। রভুন্তরয এ যক্তরূ মচান্তে ভায়াঞ্জন ছরড়ন্তয় রদর। গ্রান্তভয মভন্ত াথ 
মফন্তয় মতই াভন্তন চরর ততই প্ররতরে দন্তিন্ত কান্তন আন্ত ঝযাাতায ভভবয ধ্বরন। একরদন্তক ুযন্তনান্তক রফদান্তয়য 
ুয, অনযরদন্তক নতুন্তনয আগভনফাতবা চাযরদন্তক। করফ যফীন্দ্রনান্তথয বালায় 

ুযান্তনা রফয ারনন্তছ, নফীন রভরন আরনন্তছ, 

নফীন ফে আইর নফীন জীফন পুোন্তত। 

আভায বাড়া ফাায াভন্তনয তুরনাভূরক রনরযরফরর থরে পাল্গুনজুন্তড় মছন্তয় রছর ঝযাাতায়। া মপরন্ততই ভভবয 
ধ্বরন কানন্তক চরকত কন্তযন্তছ। প্ররতরদন অরপন্ত মায়ায ন্তথ যাজধানীয ফনানীয ন্তথ ন্তথ মচান্তে ন্তড়ন্তছ 
ঝযাাতায রভরছর। তচন্তেয রিতীয়ান্তধব এন্ত এেন নতুন্তনয আগভনী মাবা। মনৌফারনীয প্রধান কামবারন্তয়য মু্মন্তেয 
ঘন ফুন্তজয মফষ্টনী এেন নতুন রকন্তায ফুন্তজ আয জীফ ন্তয় উন্ত ন্তছ। ফুজ ফনানীগুন্তরা তরুণ াতায় মচান্তে 
ুন্তেয আন্তফ ততরয কযন্তছ। 

ফন্তেয এ ঝযাাতায রভরছর আয নতুন্তনয আগভনী মলাগান কতবান্তফই না রচরেত ন্তয়ন্তছ কান্তফয  কথায়। ফরা 
য় রন শুধু এয এক ান্তেরতক রদক। মরে ুযান্তনয ঝন্তয মায়া আয নতুন্তনয আগভন্তনয রিা। অেন্তযয মচাে 
মভরন্তর গান্তছয াতায ভন্ততা আভান্তদয জীফনফৃন্তি ঝন্তয ড়ায গান মানা মায়। ঈভান্তনয কান োড়া কযন্তর 
নতুন্তনয আগভন ধ্বরনন্তত ান্তযয ডাক মানা মায়। 

নতুন-ুযান্তনয ারাফদন্তরয এ ইরতা ফবজনস্বীকৃত তয। শুধু প্রকৃরত নয়; জগৎ-িংান্তয একই রনয়ভ। মত 
পর কযারযয়াযই মাক না মকন ফয়ন্তয চাকা ঘুযন্তত ঘুযন্তত এক মবান্তয় চাকরয মথন্তক রযোয়াডব কযন্তত য়। এই 
মরদন ২০১৫ রফশ্বকা রিন্তকে ভারিন্তত মদো মগর রফশ্ব চযারম্পয়ন অন্তেররয়ায পর অরধনায়ক ভাইন্তকর ক্লাকব 
গন্তফবয ট্ররপ উন্তমাচন্তনয াাার য়ানন্তড রিন্তকেন্তক রফদায় ফরন্তরন। শ্রীরোয ফবকান্তরয অনযতভ পর 
ফযােভযান  রিন্তকন্তেয রফস্ময়কয প্ররতবা কুভায াঙ্গাকাযা মথন্তক রনন্তয় রচযতরুণ ফুভফুভ আরিরদ রফদায় 
জানান্তরন য়ানন্তড রিন্তকেন্তক। শুধু রিন্তকে ফা পুেফর মকন রফশ্বজয়ী ফ অঙ্গন্তনয তাযকান্তকই এ ন্তথ চরন্তত 
য়। নতুনন্তদয জনয ুযন্তনান্তদয জায়গা মছন্তড় রদন্তত য়। 

তাই যকান্তর রফশ্বাী প্রন্ততযন্তকয উরচৎ ঝযায আন্তগই যকান্তরয অনে জীফন্তনয জনয প্রস্তুত য়া। আল্লায 
বালায়,  

َها﴿ حُّ
َ
أ ٌَ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ َُوا ْ  َءاَي َ  ٱتذُقوا ََُظرت  ٱّللذ س   َوۡلت ا َجفت َيتت  يذ ْ  هَِغد    قَدذ ه  َوٱتذُقوا َ َ  إِنذ  ٱّللذ ر  ٱّللذ ا َختُِي ًَ ِ وُونَ  ة ًَ ْ  َوَل  ١٨ َتعت ٌَ  تَُكوٍُوا ِي ْ  َلٱَّلذ َ  نَُسوا  ٱّللذ

نَسىُٰهىت 
َ
ه  فَأ ٍُفَسُهىت

َ
ْوَلَٰٓئَِك  أ

ُ
 [  ٨١  ،٨١: احلرش] ﴾١٩ ٱهتَفِٰسُقونَ  ُهىُ  أ
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“ম ইফ মরাক মাযা ঈভান এন্তনছ, মতাভযা আল্লা তা‘আরান্তক বয় কন্তযা। আয প্রন্ততযক ফযরক্তয উরচৎ, 
আগাভীকান্তরয জনয ম কী মপ্রযণ কন্তয, তা রচো কযা। আল্লা তা‘আরান্তক বয় কযন্তত থাক। মতাভযা মা কন্তযা, 
আল্লা তা‘আরা ম ম্পন্তকব েফয যান্তেন। মতাভযা তান্তদয ভন্ততা ন্তয়া না, মাযা আল্লা তা‘আরান্তক বুন্তর মগন্তছ। 
পন্তর আল্লা তা‘আরা তান্তদয আত্মরফসৃ্মত কন্তয রদন্তয়ন্তছন। তাযাই অফাধয।” [ূযা আর-ায, আয়াত: ১৮-১৯] 

রকন্তয ভায়ায়, মকান ম মধাোঁকায় আভযা অন্তভাঘ তয বুন্তর আরছ? যকান্তরয অফযম্ভাফী ফাস্তফতায় উন্নারকতা 
মদোরে? ভান আল্লা কত রযষ্কায বালায় আভান্তদয ফুরঝন্তয় ফরন্তছন। মদেুন,  

آءُ  إَِذا﴿ ًَ َِحارُ  ِإَوَذا ٢ ٱٍتَََثَتت  ٱهتَمَوالُِب  ِإَوَذا ١ ٱٍَفَطَرتت  ٱلسذ َرتت  ٱۡلت َِثَتت  ٱهتُقُتورُ  ِإَوَذا ٣ فُّجِ ًَتت  ٤ ُبعت س   َعوِ ا َجفت َيتت  يذ َرتت  قَدذ خذ
َ
 ٥ َوأ

َها حُّ
َ
أ ٌُ  َيَٰٓ نَسٰ ِ

ِي ٦ ٱهتَمرِيىِ  ةَِرّبَِك  َغرذكَ  َيا ٱۡلت ىَٰك  َخوََقَك  ٱَّلذ يِّ  ِفٓ  ٧ َفَعَدلََك  فََسوذ
َ
ا ُصوَرة   أ َتَك  َشآءَ  يذ ةُونَ  ةَنت  لََكذ  ٨ َركذ ٌِ  تَُكّذِ  ٩ ةِٱّلِي

ونَ  ٫ َكٰتِبِيَ  لَِراٗيا ٪ هََحٰفِِظيَ  َعوَيتُكىت  ِإَونذ  ًُ وَ َعوُونَ  َيا َحعت ةتَرارَ  إِنذ  ٬ َتفت
َ ارَ  ِإَونذ  ٭ ٍَعِيم   هَِف  ٱۡلت َجَها ٮ َجِحيم   هَِف  ٱهتُفجذ وَوت  يَوتمَ  يَصت

 ٌِ  [  ٨١  ،٨: االًفطار] ﴾ٯ ٱّلِي

“মেন আকা রফদীণব ন্তফ, মেন নিেগুন্তরা ঝন্তয ড়ন্তফ, মেন ভুদ্রন্তক উত্তার কন্তয মতারা ন্তফ এফিং মেন 
কফযগুন্তরা উন্তমারচত ন্তফ, তেন প্রন্ততযন্তক মজন্তন মনন্তফ ম রক অন্তগ্র মপ্রযণ কন্তযন্তছ আয রক শ্চান্তত মছন্তড় এন্তন্তছ। 
ম ভানুল, রকন্ত মতাভান্তক মতাভায ভাভরভ যফ ম্পন্তকব রফভ্রাে কযর? রমরন মতাভান্তক ৃরষ্ট কন্তযন্তছন, অতঃয 
মতাভান্তক ুরফনযস্ত কন্তযন্তছন এফিং ুলভ কন্তযন্তছন। রমরন মতাভান্তক তাোঁয ইোভন্ততা আকৃরতয গ ন কন্তযন্তছন। কেন 
রফভ্রাে ন্তয়া না; ফযিং মতাভযা দান-প্ররতদানন্তক রভথযা ভন্তন কন্তযা। অফযই মতাভান্তদয য তত্ত্বাফধায়ক রনমুক্ত 
আন্তছন ম্মারনত ‘আভর মরেকযা। তাযা জান্তন মা মতাভযা কন্তযা। ৎকভবীরযা থাকন্তফ জান্নান্তত এফিং াীযা 
থাকন্তফ জাান্নান্তভ; তাযা রফচায রদফন্ত তথায় প্রন্তফ কযন্তফ।” [ূযা ইনরপতায, আয়াত: ১-১৫] 

ারথবফ জীফনই মল নয়। যকান্তরয কযারযয়ায মমন ভৃদ্ধ য় ফ পর ভানুন্তলয এেনই ম রফলন্তয় ন্তচতন 
য়া উরচত। াদ্দাদ ইফন আউছ যারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথন্তক ফরণবত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘আরাইর য়াাল্লাভ 
ফন্তরন,  

، وََعِىَل لَِىا َبْعَد ا» ٍُ ِ امَْكيُِّس َوْي َداَن َجْفَص ا، ُثهَّ َتَىَّنَّ لََعَ اّللَّ ََ َوا ََ  ٍُ ْتتََع َجْفَص
َ
 «لَْىوِْت، َوامَْعاِجُز، َوْي أ

“প্রকৃত ফুরদ্ধভান ই ফযরক্ত, মম রনন্তজয নপন্তক রনয়ন্ত্রন্তণ যান্তে এফিং ভৃতুয-যফতবী ভন্তয়য জনয (আন্তেযান্ততয 
পরতা এফিং কারভয়ারফয জনয) ‘আভর কন্তয। িােন্তয মফাকা  ফযথব ঐ ফযরক্ত, মম রনন্তজন্তক রনন্তজয নপন্তয 
(প্রফৃরত্তয) অধীন ফারনন্তয় মনয় (অথবাৎ আল্লায আকাভ মছন্তড় রদন্তয় রনন্তজয নপন্তয চারদা অনুমায়ী চন্তর)। 

এতদসত্ত্বেও সস আল্লাহর কাত্ত্বে প্রতযাশা করত্ত্বত থাত্ত্বক।” (রতযরভমী, াদী নিং ২৪৫৯)1 

ৃরথফীয স্র ভায়াজার, অমুত ফযস্ততা আয ফ দারয়ত্বন্তক একরদন রফদায় জানান্ততই ন্তফ। মকান্তনা অজুাতই 
আভান্তদয এ জগন্তত অভয কযন্তত াযন্তফ না। একরদন ফাইন্তকই দাোঁড়ান্তত ন্তফ রফচাযরদফন্তয ভাররক যন্তফয 
াভন্তন। রন্তফ রদন্তত ন্তফ তাোঁয মদয়া ফ রন‘আভন্ততয। যাবু্বর ‘আরাভীন ফন্তরন, 

ٓ  إِنذ ﴿ ََا ََا إِنذ  ُثىذ  ٢٥ إِيَاَبُهىت  إََِلت  ]  ٥٢  ،٥١: امغاشيث[ ﴾٢٦ ِحَساَبُهى َعوَيت

“রনশ্চয় আভাযই রনকে তান্তদয প্রতযাফতবন। তাযয রনশ্চয় তান্তদয রাফ-রনকা আভাযই দারয়ন্তত্ব।” [ূযা আর-
গারয়া, আয়াত: ২৫-২৬] 

                                                            
1 ায়ে আরাফনী াদীছরেন্তক মঈপ ফন্তরন্তছন।  
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আফূ ফাযমা আরাভী যারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথন্তক ফরণবত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘আরাইর য়াাল্লাভ ফন্তরন,  

ٍِ ِفيَه َفَعَل، وَ » ْفٌَاُه، َوَخْي ِعنِْى
َ
َل َخْي ُخُىِرهِ ِفيَىا أ

َ
ََ اَل تَُزوُل قََدَوا َختٍْد يَْوَم امِقيَاَوِث َحَّتَّ يُْصأ ْْ ْحَي ا

َ
ِ ِوْي أ ِِ ، َوَخْي َخْي َوا ٍُ ْجَفَق

َ
ٍُ َوِفيَه أ َصتَ

ةََْلهُ 
َ
ٍِ ِفيَه أ  «ِجْصِى

“রকয়াভন্ততয রদন ততিণ মবে ফান্দায দুই া নড়ন্তফ না, মতিণ:  
১. ম তায জীফন ম্পন্তকব রজজ্ঞারত ন্তফ, মকাথায় তা মল কন্তযন্তছ?  
২. তায জ্ঞান ম্পন্তকব রজজ্ঞারত ন্তফ, কীন্ত তা কান্তজ রারগন্তয়ন্তছ?  
৩. তায ম্পদ ম্পন্তকব রজজ্ঞারত ন্তফ, মকাথা মথন্তক তা উাজবন কন্তযন্তছ?  
৪. আয মকাথায় তা ফযয় কন্তযন্তছ?  
৫. তায মদ (ন্তদন্তয অঙ্গ-প্রতযঙ্গ/ন্তমৌফন/ুিতা) ম্পন্তকব রজজ্ঞারত ন্তফ, মকাথায় তা িয় কন্তযন্তছ?” (রতযরভমী, 
াদী নিং ২৪১৭) 
রকয়াভন্ততয যীিায় কী প্রশ্ন ন্তফ? -তা পাোঁ ন্তয় মগন্তছ। যীিায মকন্তন্দ্র উরিত য়ায আন্তগ রনরশ্চতবান্তফই 
মজন্তন মারে কী প্রশ্ন ন্তফ। কান্তজই উত্তয প্রস্তুত কযা জ। আভযা রক তা প্রস্তুত কন্তযরছ? ম রদন্তনয যীিায় মম 
মকান্তনা নকর চরন্তফ না। াই মডরপন্তনন রবরড পুন্তেন্তজ ুন্তযা ‘আভরনাভা তুন্তর ধযা ন্তফ। বুরবার উত্তয রদন্তয় 
ায য়ায মকান্তনা ুন্তমাগ থাকন্তফ না। মকান্তনা ঘুল-ফের রদন্তয় ায ায়ায যাস্তা মনই। মনই িভতায 
অফযফান্তয া নম্বয রদন্তত ফাধয কযায মকান্তনা ুন্তমাগ। মনই স্বজনপ্রীরতয ভাধযন্তভ উন্তদ্দয ররদ্ধয অফকা। 

ভাি 
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