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বাংলােদেশ নাি�কযবাদদ  অপতঅপপা : �িপেপােধপ উঅায় 

একিট ৈকিফয়প :  
শুেপে একিট ক া অাপকেদপ রাপাে ত বলা পাখা ভােলা। এিট 
েযেহপু িবকৃপ মি�� নাি�কেদপ  অপতঅপপা িবষেয় �ামািণক 
�ব� পাে এখােন নাি�কেদপ েলখাপ নানা উ�ৃিপ  াকেব। 
নাি�কপা এমন িকছু ক া বেলেছন, এমন  ুিিকপ ক া 
িলেখেছন যা আসেল েকােনা ুিিস�� মানুেষপ অেক অ া বা 
উ�াপণ কপা স�ব নয়। বকমাণ ��েক �মাণিস� কপাপ �াে ত 
উ�ৃিপ িহেসেব পােদপ এমন  েনক  �হণেযাগয বববয ্ 
 �দল শ� পুেল ধপেপ হেয়েছ। আশা কিপ সহদয় অাপকগণ 
িবষয়িট কমাসুসপ দৃিৃেপ েদখেবন।  
নাি�কযবাদ স�েকত :  
নাি�কযবাদ (েংেপিজ ভাষায় : Atheism;  নযানয নাম :  
িনপদ�পবাদ, নাি�কপাবাদ) একিট দশতেনপ নাম যােপ  �প বা 
�ৃাপ  ি��েক �দকাপ কপা হয় না এবং স�ূণত েভভপ ্  
�াকৃিপক উঅােয় �কৃিপপ বযাখযা েদয়া হয়। আি�কযবাদ 
বজতনেকে নাি�কযবাদ বলা যায়।  নাি�কযবাদ িব�াস নয় বপং 
 িব�াস এবং যুিবপ ্অপ �িপি�প। িব�াস খ�ন নয় বপং 
িব�ােসপ  নুঅি�িপে এখােন মুখয। [বাংলা েউিকিঅিডয়া]  
েংেপিজ ‘এেি জম’ (Atheism) শে�প   ত হল নাি�কয বা 
িনপদ�পবাদ। এেি জম শ�িটপ উতঅি� হেয়েছ ি�ক ‘এে াস’ 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
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(ἄ θεος) শ�িট ে েক। শ�িট েসে সকল মানুষেক িনেদতশ কেপ 
যাপা  �েপপ  ি�� েনে বেল মেন কেপ এবং �িিলপ 
ধমত্েলাপ �িপ  �িব�াসেক যুিব �াপা �া� বেল �মাণ কেপ। 
িদনিদন মুব িি�া, সংশয়বাদদ িি�াধাপা এবং ধমতসমূেহপ 
সমােলািনা বৃি�প সে� সে� নাি�কযবােদপ্ �সাপ  টেছ। 
 ৃাদশ শপা�দেপ সবত� ম িকছু মানুষ িনেজেদপ নাি�ক বেল 
�দকৃিপ েদয়। বপতমান িবে�প জনসংখযাপ ২.৩% মানুষ িনেজেদপ 
নাি�ক বেল অিপিয় েদয় এবং ১১.৯% মানুষ েকান ধেমতে িব�াস 
কেপ না।  জঅােনপ ৬৪%  েক ৬৫% নাি�ক   বা ধেমত 
 িব�াসদ।  পািশয়ােপ এে সংখযা �ায় ৪৮% এবং েউেপািঅয় 
েউিনয়েন ৬% (েপািল) ে েক শু কেপ ৮৫% (সুেেডন) অযত�। 
অি�েমপ েদশ্েলােপ নাি�কেদপ সাধাপণভােব ধমতহদন বা 
অাপেলভিকক িবষয়সমূেহ  িব�াসদ িহেসেব গণয কপা হয়। 
িক� েবভ� ধেমতপ মপ েযসব ধেমত  �েপপ �িপ িব�াস �াঅন 
কপেপ হয় না, েসসব ধমতাললদেদপেক্ নাি�ক িহেসেব িবেবিনা 
কপা হয়।  িকছু নাি�ক বযিবগপভােব ধমতিনপেঅকপা, িহসু ধেমতপ 
দশতন, যুিববাদ, মানবপাবাদ এবং �কৃিপবােদ িব�াস কেপ।  
নাি�কপা েকােনা িবেশষ মপাদেশতপ  নুসাপদ নয় এবং পাপা  
িবেশষ েকােনা আিাপ  নু�ান্ অালন কেপ না।   তাত 
বযিবগপভােব েয েকউ, েয েকােনা মপাদেশতপ সম তক হেপ অােপ, 
নাি�কেদপ িমল শধুমাা এক জায়গায়ে, পা হেলা,  �েপপ 
 ি��েক  িব�াস কপা। [বাংলা মুব িব�েকাষ েউিকিঅিডয়া] 

http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A8
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7_%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
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বাংলােদেশ নাি�কযবাদদ পতঅপপাপ েগা াপ ক া :  
ধমত�াণ বাংলােদেশ নাি�েকপ সংখযা বপাবপে কম িছল। এপা 
সংখযায় কম হেল্ এেদপ �িাপ ্ বুি�বৃি�প বেল সংখযাগিপ� 
মানুেষপ িবঅপদেপ  ব�ান েনবাপ দুঃসাহস েদখােপ অাপেছ। 
মূলপ েগল শপা�দপ শুভােগ পািশয়াপ কিমউিনজেম িব�াসদপা এ 
েদেশ নাি�কপাপ �সাপ  িটেয়েছ। সাপািবে� সমাজপে�প 
জয়জয়কােপপ সে� হাপ ধেপ েসকুযলািপজম আপ েসকুযলািপজেমপ 
গভত ে েকে নাি�কযবাদ বা এেি জেমপ উ�ব ্ আগমন। 
সমাজপে�প েযভবেন এপা �ধানপ কেলজ-িব�িবদযালেয়প েমধাবদ 
ছাা-ছাাদেদপ মেধয পােদপ মপবাদ �িাপ কপেপ শু কেপ।  

সমসযা জজতিপপ সদয �াধদন  ভাবদ বাংলােদেশ এপা সহেজে 

পােদপ সােমযপ মুখেপািক ে�াগােন পুণ সমাজেক মু� কেপ। 

সমাজপে�প অপেনপ অপ এপা অিপবিপতপ বা�বপায় িনেজেদপ 

েভাল অা�ােপ  াকেল্ সােবিক ধমতিবে�ষ প া েসলামিবে�েষপ 

ধাপা িপকে বজায় পােখ। ধেমতপ িভি�েপ িবভািজপ অািক�ান পা� 

বয ত হ্য়ায় এপা েসটােক ধেমতপ িবেপািধপায় কােজ লাগায়। 

িসংহভাগ  মানদাপ নাপদ-অুুেষপ আে�াতসেগতপ বেদভলেপ অা্য়া 

 পযািাপদ ্  িবেবিক অািক�ােনপ িবুে� িবজয়েক এপা 

েসলােমপ িবুে� িবজয় িহেসেব িালাবাপ  অেকভশল �হণ 

কেপ।  
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�কােশয নাি�কযবােদপ �িাপ :  
�াধদন হবাপ  বযবিহপ অেপে বাংলােদেশ নাি�কযবােদপ �কাশয 
রঅ েদখা েদয়। ১৯৭৩ সােল পুণ কিব দাউদ হায়দাপ একিট 
কিবপায়  পয� েনাংপা ভাষায় নবদ মুহা�দ সাাাাাা ‘আলােিহ 
্য়াসাাাম, িযশিি� ্ েগভপমবু�েক িনেয় নযা্াপজনক কিবপা 
েলেখন। েয কয়িট লােেনপ জনয িপিন েদশ ছা েপ বাধয 
হেয়িছেলন পা িছল এমন :   
‘ �ুপ আলেখাা অিপিহপ িম ুযক বু� 
বুিধ বৃকপেল িযশ ভভ শয়পান, 
েমাহা�দ আেপক বদমাশ  
েিােখ মুেখ পাজনদিপপ ছাঅ।’  
সংবােদপ সািহপযঅাপায় ‘কােলা সূেযতপ কােলা েজযাত�ায় কােলা 
বনযায়’ নােম কিবপািট �কািশপ হয়। েকােভ েফেট অে  সাপা 
েদেশপ ধমত�াণ মানুষ। সমােলািনামুখপ হেয় ্েপ অুেপা মুসিলম 
জাহান। বাংলােদশ সপকাপ পখন িায় িন আ�জতািপকভােব 
মুসিলম সপকাপেদপ সাহাযয হাপােপ। ১৯৭৩ সােল বাধয হেয় 
সপকাপ পােক ে�ফপাপ কেপ। কিবেক িনপাঅ�ামূলক কা�িডেপ 
েনয়া হয়। ১৯৭৪ এপ ২০ েম স�যায় পাােক েজল ে েক মুিব 
েদ্য়া হয় এবং ’৭৪-এপ ২১েম ব�ব�ুপ িবেশষ িনেদতেশ 
সুেকভশেল কলকাপাগামদ একিট �ােেট পােক পুেল েদয়া হয়। 
্ে �ােেট েস ছা া আপ েকােনা যাাদ িছল না। পাাপ কােছ েস 
সময় িছল মাা ৬০ অয়সা এবং কাােধ েঝালােনা একটা েছাট বযাগ 
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(বযােগ িছল কিবপাপ বে, দু’েজা া শাটত, অযাা, ি�অাপ আপ 
টু �াশ।) কিবপ ভাষায়, ‘আমাপ েকান উঅায় িছল না। 
েমভলবাদদপা আমােক েমেপে েফলপ। সপকাপ্ হয়প আমাপ মৃপুয 
কামনা কপিছল।’  
’৭৬-এ দাউদ হায়দাপ পাপ অাসেঅাটত নবায়েনপ জনয কলকাপা� 
বাংলােদশ েডঅুিট হােকিমশেন জমা িদেল পা আটক কপা হয়। 
সামিপক শাসক ােসেন মুহ�দ এপশাদ কমপায় এেল িপিন 
আটক অাসেঅাটত েফপপ েিেয় আেবদন কেপন। পাপ অাসেঅাটত 
েফপেপপ ্অপ িনেষধারা জািপ কেপ এপশাদ সপকাপ্।  
কলকাপা িছল পাপ কােছ একদম  েিনা িবেদেশ েযখােন 
কাউেকে িিনেপন না। িপিন দমদম এয়াপেঅােটত েনেম � েম 
কাাদিছেলন। কলকাপায় িপিন � ম েগভপিকেশাপ ে ােষপ কােছ 
আ�য় অান। িপিন েসখােন এক মােসপ মেপা িছেলন। িপিন 
েসখােন েলখােলিখ শু কেপন। কলকাপাপ কিপন বা�বপাপ 
মােঝ িপিন দয ে�টসমযান অিাকায় েলখা শু কেপন। িনবতািসপ 
 ব�ায় ১৯৭৬ সােল িপিন ভাপেপ বাংলােদশ দূপাবােস নবায়েনপ 
জনয অাসেঅাটত জমা িদেল পা বােজয়ায় কপা হয়। ভাপপ ে েক্ 
পােক িনবতাসেন অাপােনাপ েিৃা কপা হয়। 
অাসেঅাটত ছা া  নয আেপকিট েদেশ �ায়দভােব বসবােস সমসযা 
েদখা েদয়। ভাপপ সপকাপ দািয়� িনেপ িায় না িনবতািসপ কিবপ। 
িপিন  নয েকােনা েদেশ্ েযেপ অােপন না অাসেঅােটতপ  ভােব। 
এমপাব�ায় পাপ অােশ এেস দাা ান কিবব�ু েনােবল িবজয়দ 
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জামতান কিব ্াাপ �াস। িপিন জামতান সপকােপপ উ�অযতােয় ক া 
বেল বাংলােদশ ে েক িনবতািসপ কিবেক পাজজনিপক আ�য় েদয়াপ 
বযব�া কেপন। ২২ েশ জুলাে ১৯৮৭ এপ েকােনা এক েভােপ 
জামতািনপ বািলতেন িগেয় েঅেছান দাউদ হায়দাপ। জািপসংে প 
িবেশষ ‘�ােভল ডকুেমাস’ িনেয় এখন  ুপেছন েদশা�েপ। 
ব�ব�ুপ িনেদতেশ েদশ ছা েপ বাধয হেয়িছেলন িপিন।  
িপিন �ায় ৩০িটপ মেপা বে িলেখেছন জামতান, িহিস, েংেপিজ, 
ে��, জাঅািনজ ্ �যািনশ ভাষায়। এছা া সায়ািহক ২০০০ এ 
�কািশপ হ্য়া পাপ আ�জজবিনক েলখা ‘সুপানিট সমামািাপ” 
২০০৭ সােল ধমতদয় মুলযেবােধ আ াপ েদয়াপ  িভেযােগ সপকাপ 
বােজয়ায় কেপ।  
�য়াপ ড. আহমদ শপদফ 
বাংলােদেশ নাি�কযবাদেক �কােশয বেল েব াবাপ িবষয় িহেসেব 
� ম �িপ�া কেপন ি��ােমপ �য়াপ রানঅাঅদ ড. আহমদ 
শপদফ। সাপা জদবন িপিন পাাপ ছাােদপ মেধয নাি�কযবাদ �িাপ 
কেপন। মাপা যাবাপ আেগ িপিন িনেজপ েদহখািন েমিডেকেল 
িিিকতসা েসবাপ জনয দান (?) কেপ যান। মহত িশেপানােম মূলপ 
একজন নাি�কেক আাাহপ সৃৃ মািট পাপ েঅেট ধাপেণ  �দকাপ 
জানায়। সাপা জদবেনপ অােঅপ ফসল �রঅ আাাহ পাােক মািটপ 
 েপ্ জায়গা অা্য়া ে েক বি�প পােখন।  
পাাপ জ� ১৯২১ খৃ�াে� ১৩ েফ�য়ািপ ি��াম েজলাপ অিটয়া 
উঅেজলাপ সূি�দ�দ �ােম। িঅপাপ নাম আ�ুল আিজজ ্ 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE
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মাপাপ নাম িমপাজ খাপুন। পাাপ িঅপা আ�ুল আিজজ িছেলন 
ি��ােমপ �ধানপম িশকা �িপ�ান ি��াম সপকািপ কেলিজেয়ট 
�ুেলপ একজন কপিণক। এ মুসিলম অিপবােপপ  সপ মহেল 
িশকাপ আেলা াুিকেয়িছল উিনশ শপেকে। পাাপ ষ� অূপতঅুুষ 
কােদপ পজা স�ােনপ জনয কাজদ েদভলেপপ সপদ ময়না 
েলাপি�ানদ অুাি িট িনজ হােপ নকল কেপিছেলন। পাাপ িঅপামহ 
আেন উি�ন (১৮৪০-১৯৩৭) িছেলন সপকািপ জজ েকােটতপ নকল 
নিবস। ি��ােমপ মুসলমানেদপ মেধয � ম এএাস অাস কপা 
এবং বাংলা সািহেপযপ িকংবদি� বেল খযাপ আ�ুল কিপম সািহপয 
িবশাপদ িছেলন পাাপ কাকা ্ িঅপৃ�িপম। জে�প অপ ে েক 
আহমদ শপদফ সািহপযিবশাপদ ্ পাাপ  দপ কােছ অুা ে�েহ 
লািলপ-অািলপ হেয়েছন। ফলপ  েনেকপ কােছে িপিন সািহপয 
িবশাপেদপ স�ান িহেসেব সুঅিপিিপ িছেলন। ১৯৪৭ সােলপ ৭ 
নেভলপ সােলহা মাহমুেদপ সে� িপিন অিপণয় সূো আব� হন। 
পাাপ মৃপুয ২৪েশ েফ�য়ািপ ১৯৯৯। [বাংলা েউিকিঅিডয়া]  
আহমদ শপদফ ১৯৩৮ সােল অিটয়া হাে�ুল হেপ � ম িবভােগ 
�েবিশকা অপদকায় উ�দণত হন। ১৯৪০ সােল োাপিমিডেয়ট এবং 
১৯৪২ সােল ি��াম কেলজ হেপ কৃিপে�প সে� �াপক অাস 
কেপন। অপবপতদকােল ১৯৪৪ সােল াাকা িব�িবদযালয় হেপ ২য় 
িবভােগ ৪ ত �ান  িধকাপ কেপ বাংলা ভাষা ্ সািহেপয 
�াপেকা�প িডি� লাভ কেপন। ১৯৬৭ সােল ৈসয়দ সুলপান পাাপ 
��াবলদ ্ পাাপ যুগ শদষতক  িভসসেভতপ জনয িঅএেিিড িডি� 

http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80_%E0%A6%A6%E0%A7%8C%E0%A6%B2%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
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লাভ কেপন। পাাপ িলিখপ অু�েকপ সংখযা শপািধক। পাাপ � ম 
স�ািদপ �� লায়লদ মজনু  ১৯৫৭ খৃ�াে� �কাশ কেপন। 
১৯৫৯ খৃ�াে� েমভিলক �� িবিিপ িি�া �কাশ কেপন। পাাপ 
িলিখপ �ে�প মেধয �েদশ  ে�ষা, মধযযুেগপ সািহপয সমাজ ্ 
সং�ৃিপপ রঅ, বাংলাপ সুিফ সািহপয, বাঙািলপ িি�া-েিপনাপ 
িববপতন ধাপা, বাংলাপ িব�বদ অটভূিম, এ শপেক আমােদপ 
জদবনধাপাপ রঅ েপখা, িনবতািিপ �ব�, �পযয় ্ �পযাশা এবং 
বাঙািল ্ বাংলা সািহপয �ভৃিপ উোখেযাগয। [�া্ব]  
েউিকিঅিডয়ায় পাাপ জদবনদ আেলািনায় ‘ধমতিবেপািধপা’ নােম 
একিট �প� উঅিশেপানাম িলিখপ হেয়েছ। েসখােন বলা হয়,  
‘িপিন জ�সূো মুসলমান হেল্ �ে ািষপ নাি�ক। কুসং�াপ, 
কুধা, েপাগ েশােক জজতিপপ, ধমতা�পায় আআ�  বেহিলপ সমাজ 
বযব�াপ িবুে� ে াহদ অুুষ ড. আহমদ শপদফেক ধমতা�পা শা  
্ � া িবেপািধপাপ কাপেণ মুপপাদ ে াষণা কপা হেয়িছল। ১৯৯৫ 
সােল এক  িসয়পনামাপ মাধযেম পাপ মপেণা�প িকু ্ েদহদান 
কপাপ ক া িলিঅব� কেপ িগেয়িছেলন। েস  িসয়পনামায় েলখা 
িছল, ‘িকু ে�� �পয�, আপ পব হেআ �াণ �পদক, কােজে 
েগাটা  � কবেপপ কদেটপ খাদয হ্য়াপ েিেয় মানুেষপ কােজ 
লাগােেপা বা�নদয়’। পাাপ  িসয়প  নুযায়দ মৃপুযপ অপ পাাপ 
মপেদহ াাকা েমিডেকল কেলেজপ িশকা তদেদপ িশকাপ উঅকপণ 
িহেসেব বযবহােপপ জনয দান কেপ েদয়া হয়।’   

http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
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নাি�কপা সংখযায় কম আপ িবগপ শপা�দপ বাম সংগপন্েলা 
পাজজনিপকভােব বয ত বা েকাণপাসা হেল্ পােদপ িশকায় দদিকপ 
এবং পােদপ মপবােদ অিপঅুৃ েলােকপাে বপতমান বাংলােদেশপ 
িসংহভাগ িমিডয়াপ �পযক-অেপাক কণতধাপ। িকছু বযিপ�ম বােদ 
নাি�কযবাদদপাে এ েদেশপ শদষত বুি�জদবদ। ফেল পােদপ শপধা 
িবভব সংগপন্েলাপ কমতসূিিেপ সম তেকপ সংখযা হাসযকপ হেল্ 
েদেশপ কপতা ্ অিপিালকেদপ �িপ পােদপ �ভাব লকযণদয়। 
সপদ ত িমিডয়া্েলা বপাবপ পােদপ ফুিলেয় ফাািঅেয় মহা্ু� 
িদেয় উঅ�াঅন কেপ। েসলামঅ�দেদপ  বেহলা ্  নুঅি�িপপ 
সুেযােগ আজেকপ বাংলােদেশ যপ ধাপাপ িমিডয়া আেছ 
সব্েলায়ে পােদপ �ভাব ্ দাঅট �ব সপয। পােদপ 
অিপিািলপ িমিডয়া্েলাপ �পাঅ এেপাটাে েবিশ েয এপ িবঅপদপ 
দাা ােনা  েনক  েনক কিপন বযাঅাপ।    
বপতমান �জে�প নাি�কযবাদদেদপ ্ু : 

আহমদ শপদেফপ অপ পাপ ভাবিশষয গণিধকৃপ ্ েদশা�িপপ স�া 

েলিখকা পসিলমা নাসিপন এবং পাপ মেপা আেপক রানঅাঅদ ড. 

ামায়ুন আজাদ বপতমান �জে�প নাি�কপায় অি কৃেপপ ভূিমকা 

পােখন। েউিকিঅিডয়ায় পাাপ ধমত অিপিেয় েলখা আেছ, ‘�ে ািষপ 

নাি�ক’। েসখােন পাাপ িব�াস ্ দশতন উঅিশেপানােম বলা 

হেয়েছ, ‘ামায়ুন আজাদ িছেলন �ে ািষপ নাি�ক। পাাপ  নযপম 
�েণাদনা িছল � া-িবেপািধপা। কিবপা, উঅনযাস ্ পিনা সবতাে 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95
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িপিন � ািবেপাধদ ্ সমােলািনামুখপ। িপিন সমাজপাি�ক 

  তনদিপেকে মুব মানেবপ মুব সমাজ গ াপ অেক  নুকূল বেল 

মেন কপেপন। [�া্ব] 

ামায়ুন আজাদ পাি খােলপ সযাপ জগদদশ ি� বসু 

ে�িটিটউশন ে েক ১৯৬২ সােল মাধযিমক অপদকায় উ�দণত হন। 

পাপঅপ ১৯৬৪ সােল াাকা কেলজ ে েক উ� মাধযিমক অাশ 

কেপন। েমধাবদ ছাা আজাদ ১৯৬৭ সােল াাকা িব�িবদযালয় ে েক 

বাংলায় �াপক িডি� এবং ১৯৬৮ সােল একে িবভাগ ে েক 

�াপেকা�প িডি�  জতন কেপন। উভয় েকোে িপিন � ম 

ে�ণদেপ � ম হন। ১৯৭৬ সােল িপিন এিডনবপা িব�িবদযালয়  

ে েক ভাষািবরােন িঅএেিিড িডি� লাভ কেপন। পাাপ গেবষণাপ 

িবষয় িছল বাংলা ভাষায় সবতনামদয়কপণ। পাাপ  দ লিপফা 

েকািহনুপ। পাাপ দুে কনযা েমভিল আজাদ, ি�পা আজাদ এবং 

একমাা অুা  ননয আজাদ। ামায়ুন আজাদ ১১ আগ� ২০০৪ 

সােল জামতািনপ িমউিনখ শহেপ মৃপুযবপণ কেপন। [�া্ব]  

১৯৯২ সােল �কািশপ হয় পাাপ �বে�প বে নাপদ। বাংলােদশ 

সপকাপ ১৯৯৫ সােল বেিট িনিষ� কেপ।  বশয ৪ বছপ অপ 
২০০০ সােল বেিট আবাপ অুনমূতি প হয়। পাাপ িলিখপ ‘আমাপ 

 িব�াস’ (১৯৯৭), ‘ধমতানুভূিপপ উঅক া ্  নযানয’ (২০০৪), 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AC%E0%A7%AA
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AC%E0%A7%AE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A7%A7%E0%A7%A7
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96
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‘�িপি�য়াশদলপাপ দদ ত ছায়াপ িনেি’ (১৯৯২) ‘১০,০০০, এবং 

আেপা একিট ধষতণ’ (২০০৩), এবং ‘অাক সাপ জিমন সাদ বাদ’ 

(২০০৪) �ভৃিপ বেেপ িপম ধমতিবে�ষ ্ রানঅােঅপ অিপিয় 

িদেয় ধমতিব�াস িবেশষপ েসলােমপ িবুে� মুব কৃঅাণ হােপ 

হামলা িািলেয়েছন। পাাপ িলিখপ  েনক্েলা বে ে েক েকবল 

িপম েসলামিবে�ষদ,  ুিিকপ ্ অাপকিনিসপ উঅনযাস ‘অাক 

সাপ জিমন সাদ বাদ’ িনেয় একিট �প� আেলািনা উঅ�াঅন 

কপিছ। এ ে েকে েয েকােনা অাপক েলখেকপ মেনাভাব, দৃিৃভি� 

্ েসলামিবে�ষ স�েকত অিপ�াপ ধাপণা অােবন আশা কিপ।  

ামায়ুন আজােদপ অাক সাপ জিমন সাদ বাদ : 

িবখযাপ ামায়ুন আজােদপ কুখযাপ অাক সাপ জিমন সাদ বাদ েবশ 
কবাপ শু কেপিছ।  িপ কেৃ্ দশম অৃ�া েঅেপােপ অািপ িন। 
স�বপ িপু তবােপপ মেপা এবাপ েশষ কপাপ অণ িনেয় শু কিপ। 
এবাপ্ বুিঝ পেণ ভ� িদেপ হয়। একিদেন ৩৮ অৃ�া অ া হয়। 
বাংলা শ�ভা�ােপপ �েপযক শ�-হপেফপ  �দল কুুিিঅূণত েহন 
বযবহাপ েনে যা িপিন এখােন আেনন িন। জািন না িশিিপ বণতনায় 
এমন  িশিদসুলভ উঅনযাস ি�পদয়িট পিনা কেপেছন িকনা।  � 
িবে�ষ, িনজতলা িম যা আপ কিনাপ  অবযবহাপ কদ ্ েকমন পা 
জানেপ এপেি আদশত েকােনা বে হয় না। সংবাদঅোপ মেপা 
উঅনযাস্ সমােজপ দঅতণ। েস  ে ত আেলািয উঅনযাস �েয়াজনদয় 
অাশ নালাপ্ অায় না। েলখক েজাপ কেপ েযসব িিপা ্ িিা 
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উঅ�াঅন কেপেছন পাপ দৃৃা� বাংলােদেশপ মুসিলম�ধান সমােজ 
একিট্ েদখােনা স�ব নয়।   ি িবেবেকপ মা া েখেয় েলখক 
এমনে সব িিপা বাংলােদেশপ েসলাম ্ ডানঅ�দ বৃহ�ম দল 
দুিটপ ্অপ িািঅেয়েছন। েসলামিবে�েষপ সে� সে� েলখক েয 
বাংলােদেশপ একিট ব  দেলপ দালািলপ এেজভা্ পাখেপন, পা 
এ উঅনযােসে � ম েটপ েঅলাম।  
�িপভা  াকেলে পা অূজনদয় নয়। সুসপ �িপভাপ িযিন  সুসপ 
�েয়াগ  টান, িপিন �ৃাপ  কৃপর বাসাে শধু নন; আে�া�িপ 
�ি� রানদ শয়পােনপ্ দাস। এপিদন েসলামিবে�ষদ জানা 
সে�্ েলখেকপ �িপভােক ��া কপপাম, এখন জানলাম িপিন 
শধু রানদ নন; রানঅাঅদ। এমনিক রানঅাঅদে শধু নন, 
িবেবক�িপব�দ্। েয েকােনা জািপ-ধেমতপ েলখক িকংবা িবদ� 
অাপক এমন িবকাপ�� বা�বপািববিজতপ আেপািঅপ িিপোপ 
উঅনযােসপ িনসা না কেপ অাপেবন না। এেদেশপ প াকি প িকছু 
�গিপশদল েলখক এপ অেক কদভােব সাফাে গান পা্ 
গেবষণাসােঅক বযাঅাপ। পেব িনেজেক �গিপশদলেদপ কাপােপ 
েদখােপে েয পাপা এমন আবজতনাপ ্ণ েগেয়  ােকন, পা 
গেবষণা ছা াে বলা যায়।  
েলখক �িপিট অৃ�ায় একািধক অযাপায় িবিভ� মানুষ ্ দেলপ 
িিপা হনেনপ �য়াস েঅেয়েছন। েকােনাটাে সবাপ সামেন 
উঅ�াঅনেযাগয নয়। েয েকােনা দৃৃা� িদেলে অাপকমাা ে �ায় 
নােক হাপ িদেপ বাধয হেবন। প ািঅ একিট অযাপা উোখ কেপ 
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সামানয িবে�ষণ না কপেল েকউ  য া িনসা বা িবে�ষ ছ ােনাপ 
 িভেযাগ আনেপ অােপন। পাে বাধয হেয়ে একিট উ�ৃিপ েঅশ 
কপিছ : ‘িজহািদ হািফজুি�নটা একটু েবপিমজ, মুেখ িমতকাপ 
িাঅদাি , �া�যটা্ ভােলা; একাে দু-িপনিট েদাকান ভাঙেপ 
অােপ, কেয়কিটেপ আ্ন লাগােপ অােপ, ্িল িালােপ অােপ, 
‘আাাা আকবপ’, ‘আিল আিল জুলিফ্াপ’ ব‘েল ছুিপ াুেকােপ 
অােপ; িফেপ এেস একিটপ অপ একিট এ�এ�এ� েদখেপ 
অােপ, সবে েিভয়ান, বে া দুধ আপ বে া মাজা ্প অছস, 
িাকপািনটােক েডেক এেন  �াখােনক ধ’েপ  পাল- যানাল-
ভযাজােনাল কপেপ অােপ, পাপঅপ উেপ িগেয়ে মধুপ �েপ ্য়াজ 
কপেপ অােপ, ফেপায়া িদেপ অােপ।’  
বাংলােদেশপ আনােি-কানােি েসলােমপ শা�প শাি�প সুমহান 
বাণদ �িাপ কেপ েব ােনা ্য়ােয়জেদপেক েলখক (১) িজহািদ ্ 
জি� (২) ধষতক ্ ল�ট এবং (৩) ভ� ্ িিপাহদন বানােপ 
েিেয়েছন। েয িকনা মুেখ দাি  েপেখ মানুেষপ বাি  বাি  েখেয় 
েমাটা-পাজা হেয় সংখযাল ুেদপ েদাকানঅাট ভােঙ, পােদপ বাি েপ 
 ি�সংেযাগ কেপ, আাাহপ নাম িনেয় মানুষ খুন কেপ, পাপঅপ 
�ু-িফ� েদেখ, েিভয়ান বাপবিণপােদপ েদেখ কােজপ েমেয়প সে� 
নানাভােব িবকৃপ েযভনািাপ িালায়। আপ এপসব  অকমত কেপ 
িপিন মধুপ সুেপ ্য়াজ কেপন আপ ফেপায়া েদন! অাপক বলুন, 
এমন মাপা�কসব িবঅপদপমুখদ িিপোপ একজন বযিব্ িক 
েদখােপ অাপেবন?  
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কদ িবঅেদপ ক া, এপ ব  ব  সব অি�প েলখকপা যখন 
েসলােমপ হক-বািপল নানা েফপকােক একসে� ্িলেয় েফেলন, 
পখন পােদপ মূখত্ বলেপ অািপ না। হেপ অােপ পাপা সরােন 
সব্েলা েসলােমপ সঅকশিবপ িিপা হনন কেপ েকাা ফেপ 
কপেপ িান। িনেিপ উ�ৃিপ েখয়াল কুন। িকভােব িপিন েপােনপ 
ক�প িশয়া আপ আফগােনপ ক�প সুি�েদপ এক কাপােপ 
এেনেছন। বাংলােদেশপ জামােপ েসলামসহ সব েসলািমেদপ 
একসে� ভজ ট অািকেয়েছন :  
‘িজহািদেদপ একিট মহান ্ণ হেআ পাপা মালাউন েমেয় অছস 
কেপ। আিম্ কিপ, ্েদপ একটু েখলােপ অাপেল ্পা উবতশদেদপ 
মেপা নােি; আমাপ িজহািদপা  বশয নািটাি অছস কেপ না, ্পা 
াুকেপ েবেপােপ অাপেলে শকিপয়া আদায় কেপ। এেপ �ধান 
�িপভা পােলবান েমাঃ হািফজুি�ন, ্ হয়েপা েফেপশপােদপ কােছ 
ে েক েকােনা হালুয়া লাভ কেপ; পেব েমাঃ েকপামপ আিল, েমাঃ 
েমা�ফা, েমাঃ আকবপ আিল্ কম যায় না, এটা আিম অছসে 
কিপ, িজহােদ েকােনা কম যা্য়া-যা্িয় েনে, পােপ েজাশ কেম 
যায়। ্পা যখন এেককিট মালাউন েমেয়প ্অপ িে , পখন ্পা 
মেন কেপ ্পা এেককিট নাছাপা নগপ �ংস কপেছ, যাপ িনেদতশ 
পেয়েছ। আিম আ�যত হে, ্পা ুাাা েখােমিনপ িকছুে অে  িন, 
িক� িি�া ্ কেমত পাােক্ ছাি েয় েগেছ।’  
না হেলা না। আপ্ একিট দৃৃা� পুেল ধপেপ হয় : ‘জামা  
িজহােদ েছলাম আমােক উ�দয় কেপ, আিম �ি� উে�জনা েবাধ 
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কিপ, ্ে উে�জনা েদেহপ িবেশষাে�প উে�জনাপ ে েক  েনক 
েবিশ পদ�,  েনক েবিশ �ি�; আিম েদখেপ অাে আিম েবােি 
উপিছ, আিম েবেহশেপপ �ে� িবেভাপ হেয় উিপ। ম্লানা 
ম্দুিদ, েমাম গাজািল, আয়াপুাা েখােমিনপ বে, আপ েকাপান-
হািদছ, েনয়ামুল েকাপআন, মুকেছদুল মেমিনন, েবেহে�প েজ্প 
অ’ে  আিম বুঝেপ অািপ এেপাকাল আিম ভুল অে  িছলাম, 
েদাজেগপ পা�ায় িছলাম, এখন আিম িপক অে  এেসিছ; এখােন 
সব সময়ে েখায়াব, সব সময়ে উে�জনা; অৃি বদেপ মুছলমান 
আপ েছলাম ছা া আপ িকছু  াকেব না, এ-িব�াস আমােক 
মাপাল ক’েপ েপােল- নাউজুিবাা, ‘মাপাল’ শ�িট িপক হয় িন, 
আাা আমােক মাফ কপেবন; এ-সময়ে আিম একিট িমতকাপ 
জদবন অাে। জামা  িজহােদ েছলােম েযাগ েদয়াপ অপ �ায় সবে 
অাে, েবেহশপ েপা অােবাে। েযাগ েদয়াপ কেয়ক মােসপ মেধয 
আিম জামা  িজহােদ েছলাম-এপ ‘মিদনাপু�িব’  �েলপ েনপা 
হেয় উিপ, আমাপ খুব েিৃা কপেপ হয় না; আমাপ �ধান েনপাপা 
বুঝেপ অােপন েয-িপিপশিট মা াছাপ পােলব এেলম িনেয় এ-
আ�িলক সং িট গিপপ, ্ে সব হােফিজয়া েফাপকািনয়া ক্িম 
কািমল দািখল সাধাপণ মা াছাপ পােলবানেদপ মা ায় ি লু েনে, 
েযমন পােদপ মা া্ েনে, পােদপ মগজ  নয জায়গায়; পাে েযাগ 
েদয়াপ কেয়ক মােসপ মেধযে আিম েনপা হেয় উিপ, যা আিম 
কখেনা হে িন।’  
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এ অযতােয় এেস আিম উঅনযােসপ বািক অৃ�া্েলায়্ নজপ বুলাে। 
আপ্ কপ েনাংপা বণতনা।  �দল পিনা। েলখক �ায় �িপিট 
অৃ�ায় িদেয়েছন েসলামঅ�দ আপ েলখেকপ ভাষায় িজহািদেদপ 
ধষতণ ্ নাপদিললাপ কিিপ িদগলপ বণতনা। েসলােমপ 
 নুসাপদেদপ নানা িিপাহদনপা, নৃামদ ্ ভ�ািমপ িপুপ 
উঅ�াঅনা। িশিিপ ভাষায় এবং  �দল বয়ােন েয এমন সািহপয 
ৈপিপ হেপ অােপ পা এ উঅনযাস না অ েল অাপেকপ িব�াস হপ 
না। েলখক পাপ একািধক ববেবয িনেজেক শধু নাি�ক িহেসেবে 
�মাণ কেপন িন, কুফিপপ শপত্েলা্ অূপণ কেপেছন।  
বেেমলা ে েক েফপাপ অে   রাপ অিপিয়ধাপদেদপ হামলায় 
িপিন �ি� আহপ হন। অপবপতদেপ িপিন িবেদেশ িিিকতসা িনেপ 
িগেয় পহসযজনকভােব মাপা যান। পাপ মৃপুযপ অপ এমন একজন 
ধমতিবে�ষদ আাাহে াহদপ জানাযা অ ােপ  �দকাপ কপায় 
মসিজেদপ েমামেক সমােলািনাপ িশকাপ হেপ হয়। েয েমাম 
প া দদনদাপেদপ সমােলািনা আপ কলি�প কপা িছল মৃপ 
েলাকিটপ জদবেনপ �ধানকমত পাপ জানাযা অ ােপ বাধয কপা হয় 
েপমিন এক েমামেক। নাি�ক আপ �গিপশদলেদপ �িবেপাধ আপ 
ভ�ািমপ এ্ এক নিজপ। আেপ বাবা, এপে যিদ পুিম েসলামেক 
 ৃণা কেপা, কুপআন আপ আাাহেক  �দকাপ কেপা পেব েকন 
েপামােক মৃপুযপ অপ েসলােমপ িনয়েম দাফন কপা হেব? েপামােক 
েপা মািটেপ অুােপ েপেখ আসা উিিপ।  
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এমন েদশ-ধমত ্ িবেবকিবেপাধদ েলখাপ জনয েলখেকপ মপেণা�প 
ফাািস েদ্য়া উিিপ। আপ আিখপােপ পােদপ  ব�া কদ হেব েস 
েপা বলােবাালয। যাপা এখেনা পাপ আদেশতপ ধাপক ্ �িাপক 
হেয় েবােি আেছন, পােদপেক সমেয়প আেগ েসাজা হেয় যাবাপ, 
সুঅে  িফেপ শাি�প জদবন লােভপ আ�ান জানাে। মপাপ অপ 
যখন আ�দয়-অিপজন-সুহদপা আঅনাপ জাহা�াম ে েক অিপাাণ 
আপ েবেহশপ কামনা কপেব, পাপ আেগে েহদােয়েপপ অ  
ধুন। অৃি বদপ জাগিপক রান-িবরােনপ অাশাঅািশ আাাহপ 
েদয়া  িবন�প রােনপ্ �াদ িনন। িনেজেক জানুন এবং 
আাাহেক িিনুন।  

নাি�কযবাদদেদপ অৃ�েঅাষকপায় সমােবশ :  

নাি�কযবাদদ পতঅপপাপ আেপকিট ব  দৃৃা� উঅ�াঅন কপা 

যাক। বাংলােদেশ স�িপ একিট পাজজনিপক দেলপ িকছু েনপাপ 

ফাািসপ দািবেপ পাজধানদ শাহবাগ ি�েপ বাম ্ নাি�কেদপ 

েনপৃে� কি প গণজাগপণ সমােবশ  নুি�প হয়। একদল 

দলিনপেঅক পুেণপ হােপ শাহবাগ ি�েপ জামায়ােপ েসলামদপ 

েনপা কােদপ েমাাাপ ফাািসপ দািবেপ আেসালেনপ সূিনা। েগা ায় 

পােদপ দািব্েলা্ িছল  পাজজনিপক। আেয়াজকপা যিদ্ 

পাজনদিপকেদপ বববয না েদবাপ যুিব েদিখেয় বলেবন, শুপ  

মেপা েশষ অযত� আেসালন পাপ িনপেঅক িিপা বজায় েপেখেছ।  

পেব বা�বপা হেলা, অপবপতদেপ �েমে এ আেসালন দলদয় 
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েলাকেদপ িনয়�েণ িেল যায়। সপকাপ িনেজে এে আেসালেনপ 

অৃ�েঅাষকপা িদেপ শু কেপ। এ বযাঅােপ িবিভ� অিাকায় প য 

�কািশপ হেয়েছ। এিদেক েদেশপ বাম  ধুযিষপ েসলামিবে�ষদ 

িমিডয়া্েলা এ আেসালন ে েক পােদপ আিদ �া ত উ�ােপ মিপয়া 

হেয় ্েপ। ফেল দািবপ পািলকায় এেক এেক েযাগ হয় নানা 

 গণপাি�ক, েসলামিবে�ষদ ্ েদশিবেপাধদ ধাপা।  

দািব হেপ অাপপ  অপাধদেদপ ফাািস িাে যিদ সিপযে পাপা েদাষদ 

হেয়  ােকন।   ি এখন কি প সব পাজাকােপপে ফাািস দািব 

কপা হেআ। পােপ্ সমসযা িছল না যিদ �কৃপে সবাে পাজাকাপ 

হেপন। এখন পাজাকাপ বলেপে েি�প কপা হেআ একিট 

স�দায় িকংবা িনিবতিাপভােব টুিঅ-দাি ্য়ালােদপ িদেক। আপ্ 

ভয়�প �বণপা হেলা, বামেদপ মপলিব ে�াগােন গলা না 

েমলােলে পােক বলা হেআ পাজাকাপ! �াধদনপাপ ে াষক িজয়া্ 

পাজাকাপ! বাংলােদেশপ �অিপ ব�ব�ুপ মৃপুযেপ িনভতয় ্  কুক 

�িপবাদকাপদ মুিবযুে�প  ননয বদপ কােদপ িসি�কদ্ পাজাকাপ! 

বিল, আেসালেনপ ফেল যিদ একশ পাজাকােপপ েযাগয শাি� হয় 

আপ ফাািস হয় মাা একজন িনেদতাষ বযিবপ পেব িক লােভপ েিেয় 

কিপে েবিশ হেব না? আেনশাে প ভাষায় েপা দশজন  অপাধদপ 

শাি�প েিেয় একজন িনপঅপাধদেক বাািােনা উ�ম।  
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সেসহ েনে িনপেঅক অটভূিমেপ দাাি েয় েয েকােনা  অপাধদপ 

নযাযয ্ �াঅয শাি� দািব কপা একিট �শংসনদয় কাজ। এ কােজ 

আপ সবাপ মেপা আমাপ্ সম তন ��াপদপ। িক� পাে বেল িক 
এ আেসালেনপ �িপ সম তনেক েদেশপ �িপ ভােলাবাসাপ 

 অিপহাযত শপত মেন কপা যায়? েকােনা কাপেণ এ আেসালেন 

সম তন না কপেপ অাপেল িক পাপ েদশে�ম িমে য হেয় যােব? 

সাধাপণ মানুষ আ ােলপ  েনক খবপ জােনন না। িমিডয়াপ 

কাপসািজ আপ অুপুলেখলা  েনেকে বুঝেপ অােপন না। িক� 

িযিন  �পােলপ খবপ পােখন, িমিডয়াপ েভপেপপ  ব�া যাপ 

নখদঅতেন িপিন েপা িভ�মপ িদেপে অােপন। এমপাব�ায় 

েদশে�িমক িহেসেব পাপ দািয়� নয় িক  নযেদপ্ �পািপপ 

হ্য়া ে েক সাবধান কপা?  েনযপ �া ত হািসেলপ ্িট হ্য়া 

ে েক সপকত কপা?  

একিট শাি�অূণত গণজমােয়েপ েকন েসলাম ্ মুসলমােনপ অেক 

দাা ােনা আমাপ েদশ ্ নয়ািদগ� েঅা ােনা হেব? েকন িভ�মপ 

�কাশ কপায় গণমাধযমেক ামিক েদয়া হেব? দলদয় বযিবপ 

 অপােধ েকন বযাংক ্ আি তক �িপ�ােন হামলা কপা হেব? 

িভ�মপ েঅাষণ কপেলে েকন পাপ নাগিপক� বািপেলপ দানবদয় 

ামিক �দান কপা হেব? েকন শাহবােগ  নুি�প েসলাম ্ 

েদশদয় সং�ৃিপিবেপাধদ কমতকাে�প খবপ পুেল ধপায় একিট 
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ৈদিনেকপ স�াদেকপ শাি�, কাপাদ� ্ মৃপুয কামনা কপা হেব? 

েকন পাজাকােপপ শাি� িা্য়াপ নােম টুিঅ-দাি সহ সব েসলামদ 

েঅাশাকেক েহয় কপা হেব। েসলাম িিতাকাপদেদপ িিপা হনন কপা 

হেব? একিট ভােলা কােজপ ছুেপায় িক দশিট মস কাজেক ��য় 

েদয়া যায়? আজ যাপা েদশে�েম গদগদ হেয় অে  েনেমেছন 

েফলানদপ লাশ যখন িপনিদন অযত� ভাপেপপ কাাটাপােপ ঝুেলিছল 

পখন পাপা েকা ায় িছেলন? অ�ােসপু, েশয়াপবাজাপ আপ 

হলমােকতপ কুিমপ-দসুযেদপ  অপাধ েদেখ পােদপ েদশে�ম েকন 

েজেগ উপল না? �াক হাসঅাপােল পুণদ িিিকতসক ধিষতপা হেয় 

খুন হেল েকন পাপা জাগেলন না? �িপিদন কপ  সহায় নাপদ 

ধিষতপা ্ খুন হেআন পােদপ  িনযতাপেন জি পেদপ িবিাপ েিেয় 

েকন পাপা অে  নােমন িন? মসিজেদপ মােেক আযােনপ সুেপ 

যাপা েপাগদেদপ কেৃপ ক া বেলন, পাপা েকন বাপেডম ্ িঅিজ 

হাসঅাপােলপ অােশ মােসপ অপ মাস এপ িিতকাপ-েিিােমিিেপ 

েপাগদেদপ কৃ  নুধাবন কেপন না? িমিডয়া এেদপ েঅছেন হা্য়া 

িদেপ  াকায়  সহায় েপাগদ িকংবা হাসঅাপাল দুিটপ িিিকতসকপা 

এপ িবুে� আ্য়াজ েপালাপ সাহস অােআন না।  

িনপঅপাধ মানুষেক যাপা হপযা কেপেছ, িনপদহ মা-েবানেক েয 

নপঅশপা ধষতণ কেপেছ পােদপ মৃপুযদ� দািব েপা কুপআেনপে 

দািব। িক� এেদপ ফাািসপ দািবপ সে� কক েমলাবাপ অপ 
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শাহবােগ আপ যা হেআ একজন মুসিলম িহেসেব পাপ ক’িট কাজ 

আমপা সম তন কপেপ অািপ? নাি-গান, নাপদ-অুুেষপ েখালােমলা 

ে াষাে ািষ, মে� পুণদেদপ উ�াা নৃপয িকংবা গলা ফাটােনা গান 

্ ে�াগান, মানুেষপ েিহাপা িবকৃিপ, �াণদপ ছিব  �ন েপযািদ- 

সব্েলাে েসলােমপ দৃিৃেপ িপম গিহতপ কাজ। েকােনা মুসিলম 

এসব সম তন কপেপ অােপন না। �কৃপ  অপাধদপ শাি�প দািব 

�িপিট মুসিলেমপে কপা উিিপ। িক� এসেবপ েকােনাটাপ সে� 

আাাহপ �িপ িব�াসদ েকউ জি প হেপ অােপন না। আেসালন 

ে েক েয কমতসূিি্েলা ে ািষপ হেআ পাপ মেধয্ েপা আমােদপ 

িনজ� সং�ৃিপপ েকােনা ছাঅ েনে। িবজাপদয় েমাম ��লন আপ 

েমভন�প পদিপ িিতা েকন আমােদপ �িপবােদপ ভাষা হেব?! 

জাহানাপা েমােমপ �িপকৃিপ �াঅন আপ পাপ সামেন িি�দয় 

অ�িপেপ ��া িনেবদন কপা হেব েকান দুঃেখ?!  

শাহবােগপ আেসালন পাপ কুমািপ� হািপেয়েছ।  বশয 

আেসালেনপ  েনক  ি�কনযা পােদপ মূলযবান েস িজিনসিট 

হািপেয়েছন  েনক আেগে। বয়ে�ভেদপ সে� আ�া আপ  িনৃ 

হবাপ এমন সুেযাগ পাজধানদপ েকান জুিটে বা লুেফ িনেপ িােেব 

না।  দূেপ িব�িবদযালেয়প ফাাকা হল্  েনেকপ জনয সুবণত 

সুেযাগ বেয় এেনেছ। আপ সপকােপপ �পযক সাহাযয-সহেযািগপা 

এবং বামদল্েলাপ েনপৃ�্ এ আেসালেনপ সপদ� হপণ 
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কেপেছ। �কােশয সােঅপ মেপা কেপ মানুষ হপযাকাপদ স�াসদেদপ 

মে�  ব�ান্ এেক কলি�প কেপেছ। কািদয়ানদ ্ পাজাকাপ 

নুুল েসলাম আজ দল বদেলেছন বেল িপিন হেয় েগেছন 

�াধদনপাপ �অেকপ েলাক! হায় অিপহাস, পাজাকাপ নুুল 

েসলাম্ এখন ফাািসপ দািবপ মে� কক েমলােআন! বিল, ব�ুপা 

আমােক কমা কেপা। স�ব হেল আমাপ ��্েলাপ সপযিন� উ�প 

পালাশ কেপা। 

সময় হেয়েছ শাহবাগ প া নাি�কযবাদদেদপ সদমাল�েনপ িবুে� 

আ্য়াজ েপালাপ। শাহবােগ যা হেআ পাপ ভােলা-মস িবে�ষণ 

কপাপ। েেপামেধয  বশয েস আ্য়াজ ধদেপ ধদেপ িবিভ� িদক 

ে েক উপেপ্ শু কেপেছ। অিাকাপ ভাষয মেপ, সপকােপপ শদষত 

অযতােয় ৈবপেক্ শাহবাগ উ�ুব কপাপ িস�া� হয়। িক� েশষ 

অযত� সপকােপ  াকা �পাঅশালদ বাম েনপৃে�প �ভােব পা হেয় 

উপেছ না। এখনে যিদ শভ েবাধস�� েলােকপা এপ েিপ-েনিপ 

িনেয় আ্য়াজ না েপােলন পেব েদেশপ সবতনাশ হেয় যােব। এ 

েদেশপ িনপাঅ�া ্  ি�� ামিকপ অ েব। িবঅক মপ দমন আপ 

একদলদয় েলজু বৃি�প ফযািসবাদদ মেনাভাব �িপ�া অােব। আজ 

আঅনাপা যিদ ক া না বেলন, পেব কালেক এপা মুিবেযা�া 

েকাটাপ মেপা শাহবাগ েকাটা বপাে�প দািব পুলেব সপকািপ অেদ। 

েমাম সাহেবগণ যিদ এপ িবুে� মুসাদেদপ সজাগ না কেপন 
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পেব এ েদেশ েসলাম িবঅ� হেয় অ েব। আঅনাপ িমলােপপ 

িবুে�্ ে�াগান উপেব। আজ এপা প- েপ পুে পাজাকাপ বলেপ 

বলেপ ে- েপ পুে েসলাম পুে পাজাকাপ্ বেল বেসেছ!  

দলমপ িনিবতেশেষ বাংলােদেশপ সবতে�ণদপ মানুষ যখন এে নাি�ক 
�গাপেদপ  ৃৃপাপ িবুে� �িপবােদ েফেট অে ন, পাসূলুাাহ 
সাাাাাা ‘আলােিহ ্য়াসাাােমপ �িপ ভােলাবাসাপ  অিপহাযত 
শপত অূপেণ দ� হদেয় অে  েনেম এেদপ শাি� দািব কেপন, পখন 
বাংলােদেশপ নাি�কযবাদ�ভািবপ িমিডয়া্েলা এটােক একিট 
দেলপ অেকপ দালািল আেসালন বেল িনজতলা িম যা �িাপণা 
িালােপ  ােক। উঅপ� িমিডয়া্েলা শাহবাগ ্ নাি�কেদপ অেক 
িনলত্ িম যািাপ ্ হলুদ সাংবািদকপা িািলেয় যায়। 
আজ কেয়কিদন মনটা ব ে ভাপা�া�। েকবলে িমিডয়াপ হলুদ 
সাংবািদকপাপ বিল হেআ আমােদপ সবাপ ি�য় মাপৃভূিম। আমাপ 
দৃঢ় িব�াস যাপা শহদদ হেলন আপ যাপা ্িল িািলেয়েছন- উভয় 
অক পাসূলুাাহ সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাামেক ভােলাবােসন। 
সমমনা দুে দল মানুষ েকন একজন আেপকজনেক হপযা কপেপ 
উদযপ হেব?! হেলা শধু িনলত্ , িবেবক ্ �কৃপ েদশে�মহদন 
িমিডয়া্েলাপ কাপেণ। দলকানাপা ছা া শাহবােগপ আেসালন 
সম তন বা �পযাখযানকাপদ উভয় ে�ণদপ েকউে পাসূলেক 
 স�ানকাপদপ সম তক হেপ অােপন না। হেলন েকবল িমিডয়াপ 
িাপুিপপ িশকাপ হেয়। একে�ণদপ িমিডয়া নবদপ সে� েবয়াদিব 
কপাপ �িপবাদেক বানােআ যু�াঅপাধদেদপ বাািােনাপ ষ য�, 
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আেপক ে�ণদপ িমিডয়া শাহবােগপ আেসালনেক বলেছ েসলাম 
�ংেসপ ষ য�। উভয়অক িকছু বাগা লপ কেপেছন িনেজেদপ 
�াে ত।   ি পাপা েদেশপ �িপ পাকান িন।  
শাহবােগপ আেসালন িনেয় আমােদপ মা াবয াপ িকছু িছল না, 
যিদ না েসখােন পাসূলেক কটাককাপদ েকউ আ�ায়ক সংগপক 
হেপন। আমাপ পাসূলেক গািল েদেবন আপ উহ অযত� কপেপ 
েদেবন না, পা েপা হয় না। পাজনদিপিবদেদপ বিল, আঅনােদপ 
গিদ আঅনােদপে  াকুক, আমােদপ িফিপেয় িদন শধু  মােনপ 
িযেসগদ আপ েসলােমপ �িপ ভােলাবাসা �কােশপ  িধকাপ। 
আমপা পাসূেলপ ভােলাবাসাপ জায়গায় েকােনা আঅস কপেপ অািপ 
না।  
নাি�কযবাদদেদপ ভ�ািম :  

সপয ক া বলেলে যিদ হাজদ সােহেবপ মুখ খাপাঅ বলা হয় 

পাহেল পাপা আবাপ িকভােব মুববুি�প িিতাকাপদ দািব কেপন? 

পাপা কদভােব অপমপ সিহ�ুপাপ অাপ েদন? িবঅক মপ সহয 

কপাপ ক া বেলন? কদভােব পাপা  নযেদপ উ�বাদদ আপ 

েমভলবাদদ বেলন? েখাদ পাপাে িক �িপি�য়াশদল  শভ শিব 

নন? পাপা আজ পােদপ অুপেনা যপ আদিশতক শশ পেয়েছ, 

সবােেক এে আেসালেনপ মাধযেম  ােয়ল কপেপ িােেছ। কাউেক 

এপ িবঅেক েকােনা েযভিবক ��্ পুলেপ িদেআ না। গণদািবপ 
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েিেয় েগা�দ ্ ে�ণদগপ দািবে েবিশ উ�ািপপ হেআ। এে হেলা 

নাি�কেদপ �কৃপ সপপা।  

নাি�কপা পােদপ পাজজনিপক ্ুপ িবুে� বলেল �াধদন মপ 

�কােশপ ক া বেলন না,   ি শপ েকািট মানুেষপ ি�য়পম 

বযিব�, সবতািধক ভােলাবাসাপ অাা মানবপাপ মুিবপ দূপ নবদ 

মুহা�দ মু�াফা সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাােমপ িনেবতাধ িকংবা 

িবেবকহদন সমােলািনা কপা হেল, পাাপ িবুে�  শালদন কটূিব 

কপা হেল েদাহাে েদয়া হয় এে মপ �কােশপ �াধদনপাপ! েনপাপ 

সমােলািনা কপায় পতকণাপ িাকিপ হাপায়, িদন না েঅেপােপে 

েজেল বিস কপা হয়   ি পাসূলুাাহ সাাাাাা আলােিহ 

্য়াসাাােমপ সমােলািনা এবং েসলামেক পদ� কটাককাপদ উ�াদ 

�গাপেদপ পা� েদয় িনপাঅবাপ জনয গানমযান! নাি�কেদপ ভ�ািম 

আপ ি�মুখদ নদিপপ দৃৃাে�প  ভাব েনে। 

মুববুি�প িিতাকাপদপা োাপেনট �গ্েলায় েয ভাষা ্ ভি� �িাপ 

কেপ েব ান, পা পােদপ  �পােলপ জদবেনপ মেপাে  ৃণয। 

 কিনদয়  �দল এবং  সহনদয় িম যায় ভপা।   ি এ েদেশপ 

বাম-নাি�ক  ধুযিষপ িমিডয়া্েলা বপাবপ পােদপে অক িনেয় 

এেসেছ। এ্ এক ি�িািপপা। আবাপ এেদপ ভ�ািম আপ মুেখাশ 

উে�ািেনপ উেদযাগ েনয়ায় বামিনয়ি�প সপকাপ্ এমন উেদযাগ 

েনয় যা শপা�দপ  নযপম ে�� ভ�ািমপ  নযপম। েসলামঅ�দ 
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িমিডয়ায় নাি�ক �গাপেদপ েসলাম ্ পাসূল  বমাননাপ সংবাদ 

�কাশ হেল যখন সাপা েদশ �িপবােদ েফেট অে  পখন পােদপ 

িবুে� নামকা্য়াে� বযব�া িনেয় এসব �িাপ বে�প বযব�া 

েনয়া হয়! আপ ‘উ�ািন’ ্ ‘ধমতাবননা’প  িভেযােগ ে�ফপাপ কপা 

হয়  নযায় মানুেষপ সামেন পুেল ধপা মাহমুদুপ পহমানেক। 

পাসূলেক কটুিব কপা  অপাধ নয়; কটুিবপ সংবাদ �িাপ কপা 

 অপাধ। কদ িবিিা মুসিলম েদশ! হায় েসলুকাস!  

োাপেনেট নাি�কযবাদদ �িাপণাপ আিধঅপয :  

প য�যুিবপ �সােপ মপ �কােশপ  নযপম জনি�য় মাধযম হেয় 

্পা �গেক একে�ণদপ যুবক েসলােমপ িবুে� কুতসা পটনাপ ্ 

ধমতদয় িবে�ষ ছ ােনাপ হািপয়াপ িহেসেব বযবহাপ কপেছ। ধমতে াহদ 

্ নাি�ক যুবেগা�দ মহান আাাহ, অিবা �� আল-কুপআন, 

মহানুভব নবদ মুহা�দ সাাাাাা ‘আলােিহ ্য়াসাাাম,  দ, 

সালাপ, িসয়াম ্ হজ স�েকত কদযত ভাষায় িবেষা�াপ কেপ 

মুসলমানেদপ  মান ্ আকদদায় আ াপ হানেছ। পােদপ কুতিসপ 

্  �দল েলখা অ েল েয েকােনা মুসলমােনপ ি�প  াকা কিপন 

হেয় অে । এমনিক িবেবকবান  মুসিলমেদপ্ গা িশউেপ ্পাপ 

ক া। �েগ েসলামদ িবধান, পদিপ-নদিপেক কটাক কপা হেআ 

�কােশপ  েযাগয ভাষায়। নবদ-পাসূলেদপ িবুে� কািিনক 

কািহনদ ্ মপামপ েলখা হেআ  বলদলায়। ধমতে াহদ �গাপেদপ 
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মেধয  নযপম িছেলন িমপঅুেপ খুন হ্য়া শাহবাগ আেসালেনপ 

 নযপম উেদযাবা আহেমদ পািজব হায়দাপ ্পেফ  াবা বাবা। 

িনহপ ধমতে াহদ নাি�ক �গাপ পািজব :  

েসলাম িবে�ষদ কুখযাপ �গাপ পািজব আপপায়দপ হােপ খুন 

হেয়েছ। েস শধু একজন �ে ািষপ নাি�ক, ধমতে াহদ মুপপাদে 

িছল না, য াপদিপ একজন ল�ট ্ নাপদেলালুঅ েনশাকাপদ্ 

িছল। পি�কা�ের েসসব খবর েবিরেয়েছ। রািজব খুন 
হওয়ার পর েথেকই এর জনয বাাংােেেের একক 
ইসংামী েেংর িবরেে  িিেোেের  আংু েোংা 

হেয়েছ।  থচ পিুংিে েেে� �থেমে িজরাসাবাদ কপা 

হেয়েছ পাপ  দ ্ ে�িমকােক।  কু�েল পাপ লযাঅটেঅ নাপদপ 

িুল অা্য়া েগেছ বেল পােদপ িজরাসাবাদ কপা হেয়েছ।   

ৈদিনক েনিকলােব পািজব নােমপ এ আেলািিপ েসলামিবে�ষদ 

�গাপ স�েকত েজেন  বাক হেয় েগলাম। েস যা িলেখেছ পা 

মুসিলম বা  মুসিলম েপা দূেপপ ক া েকােনা ভ  মানুেষপ ভাষা 

হেপ অােপ না। েস েকা া্ েকা া্ িনেজপ এবং িনজ সপদ তেদপ 

অদপ ড. ামায়ুন আজাদেক্ ছাি েয় েগেছ। ্সব িলেখ েস 
িনেজেক েসলাম ে েক িছ� কেপ িনেয়েছ।  
পািজব ‘নুপানদ িাঅা’ নােমপ একিট �েগ িনয়িমপ েলখােলিখ 

কপপ। েসখােন ‘েমাহা�েকপ (েমাহা�দ+আহা�ক) সেফদ লুি�, 
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 দ েমাবাপক আপ  েদপ জামােপপ িহ�িপ, িালা ্ কুলুখ, 

িসজদা, েহপা ্হা, েফপািপ ্ খুমতা েখজুপ, িসয়াম সাধনাপ 

েিপবৃ�, লা ােয়া েদ, মদ ্ েমাহা�ক, আজল’ েপযািদ 

িশেপানােম েবশ িকছু িবপিকতপ �গ িলেখেছন। 

েফসবুেক েসলামেক কটাক কেপ পািজেবপ িকছু ম�বয : 

সামািজক েযাগােযােগপ জনি�য় ্েয়বসােট েফসবুক ে ােট েদখা 

েগেছ, ২০০৭ সােলপ ১১ নেভলপ Ahmed Rajib Haider 

েফসবুক এ জেয়ন কেপ। পাপ েফসবুক আেিড-

https://www.facebook.com/rha.rajib। ২০১০ সােলপ ১০ 

েসে�লপ পািপেখ েস পাপ েফসবুক �যাটােস িলেখেছন, ১০ 

হাজাপ মানুষ হপযাপ �ামাণয  িভেযাগ মা ায় িনেয় ১১ েসে�লপ 

হপযা বািষতকদেপ মুসলমানেদপ ধমতদয় উতসব অালন কপটা 

মানিবক?’ (স�বপ এিদন মুসলমানেদপ  েদপ িদন িছল)। 

গপ ২৭ েসে�লপ ২০১২ পািপেখ িলেখেছন, ‘সবাে পােপক-

েকােকা আপ হািসনা-খােলদাপ িবেদেশ টাকা অািােপপ  টনা িনেয় 

েপালঅা  কেপ েফলেছ... এিদেক �িপ বছপ সবাপ েিােখপ 

সামেন িদেয় কেয়ক লাখ হাজদ েয িমিলয়ন িমিলয়ন টাকা েসভিদ 

আপেব োেল িদেয় আসেছ েসটা েকউ টু শ�টা কেপ না...!!’ 
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২০১১ সােল িনজ েফসবুক �যাটােস মুসলমানেদপ িনেয় কটাক 

কেপ িলেখেছন, “মুসিলমেদপ ‘েটপিপ�’ আখযা েদয়া  নযায়, 

পােদপ জনয উঅযুব নাম হেলা ‘িসিপয়াল িকলাপ’!” 

আবাপ ২৮  ে�াবপ ২০১২ পািপেখ আেপক েফসবুক �যাটােস 

িলেখেছন, ‘আমপা  �প নামক কাপ্ জাপজ না... আমােদপ 

বাবা-মােয়পা িনেজেদপ ৈদিহক িমলেনপ মাধযেম আমােদপ জ� 

িদেয়েছ! আমাপ �ৃা আমাপ েজেনিটক বাবা-মা, আিম পােদপ 

সৃিৃ। আবাপ আিম আমাপ স�ানেদপ �ৃা...পাপা আমাপ সৃিৃ!!! 

আপ এে অুেপা �কৃয়ািটেপ বাবা-মােয়প বােেপ যিদ কাউেক 

ধনযবাদ িদেপ হয়, েস হেলা ধাাদ   বা ডাবাপ ্ নাসত!’  

আপ্ িকছু েসলামিবে�ষদ নাি�ক �গাপ :  

পািজেবপ অাশাঅািশ আপ্ েযসব �গাপ শাহবােগপ আেসালেনপ 

েনপৃে� পেয়েছ, পােদপ মেধয একটা ব   ংশ দদ তিদন ধেপ 

কুুিিঅূণত ভাষায় েসলামিবে�ষদ েলখােলিখ িািলেয় আসেছ। 

এেদপ মেধয  নযপম হেলা ডা. েমপান এেি সপকাপ,  িম 

পহমান িঅয়াল, আিপফ েজবিপক, িনেজেক নাি�ক দািবকাপদ 

আিসফ মিহউি�ন, েসলামিবে�ষদ একিট পাজজনিপক দেলপ 

ক�পঅ�দ �গাপ ে�ািহম খিলল (সবাক) �মুখ। [নয়া িদগ� ্ 

আমাপ েদশ] 
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এছা া েংলযাভ �বাসদ ্ে পাজজনিপক দেলপ এক �গাপ 

আিপফুপ পহমানেক েদখা যায় নানা আঅি�কপ ম�বয কপেপ। 

পােদপ মেধয আিসফ মিহউি�ন সামেনপ সািপেপ ে েক শাহবােগপ 

আেসালেন েনপৃ� িদেআ। আিসফ মিহউি�েনপ িবুে�  িভেযাগ, 

েস িনেজেক নাি�ক দািব কপেল্ পাপ যপ মা াবয া েসলাম ধমত 

িনেয়। পেব কখন্ কখন্ সম�েয়প  ংশ িহেসেব  নয একিট 

ধেমতপ্ সমােলািনা কেপ  ােক েস। একিট িবেশষ ধেমতপ  

 নুসাপদ হেল্ েস মুসিলম নাম ধাপণ কেপ েসলামেক িবপিকতপ 

কপেপ এসব  অ�িাপ িালােআ বেল্ সামািজক েযাগােযাগ 

সােট্েলায়  িভেযাগ কপা হয়। িনেি বপতমােন সি�য় কেয়কজন 

বাম ্ পাম  পানাপ পাজনদিপপ সম তক নাি�ক �গােপপ 

কটাকঅূণত এপকম িকছু ম�বয পুেল ধপা হেলা :  

কুপআেনপ আয়াপ ্ েসলাম িনেয় আিসফ মিহউি�েনপ কটাক : 

আিসফ মিহউি�ন একজন �ে ািষপ নাি�ক। েস কিমউিনজেম 

িব�াসদ। শাহবােগ � ম সমােবেশ েস একিট িমিছেল েনপৃ� 

েদয়। একিট ছিবেপ েদখা যায় এ ধপেনপ আেসালেন েনপৃ� 
েদয়াপ জনয েসলামিবে�ষদ বৃহত দেলপ বুি�জদবদ ড. মুহ�দ 

জাফপ েকবাল ্েিদন পােক িঅপ িাঅে  ধনযবাদ জানােআন। 

আিসফ মিহউি�ন (গপ ০৪ েসে�লপ, ২০১১ পাপ ১১:০০) �েগ 

একিট েঅা� িলেখেছন। েসখােন েসলাম ্ কুপআনেক কটাক 
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কেপ পাপ েলখা হেলা : ‘িবসিমািহপ পহমািনপ পািহম। 

আউজুিবাা িহিমনাশ শােপািনপ নাি�কািনপ নািজম।’ 

গপ বছেপপ ৫ েম অিবা কুপআন শপদফেক মহাঅিবা 

‘আহা�েকািঅিডয়া’ েলখাপ মেপা্ ধৃৃপা েদখায় এ �গাপ। পেব 

অেপ পদ� �িপবােদপ মুেখ এ েঅা�িট েস পাপ েফসবুক ে েক 

সিপেয় েফেল (এপ ি�ন শট এখন্ আেছ)। 

আিসফ মিহউি�ন পাপ েফসবুক ্য়ােল অৃি বদপ সবতযুেগপ 

সবতকােলপ সবতে�� মহামানব পাসূল মুহা�দ সাাাাাা ‘আলােিহ 

্য়াসাাামেক িনেয় িলেখন, ‘মুহা�দ িনেজেক আেডল বা 

িনেজেকে  �প না বেল একিট কিিপ  �পেক উঅ�াঅন 

কেপেছন। মানুষ েযন বযিবঅূজায় আসব না হয়, পােকে েযন 

মানুষ  �প বািনেয় অূজা কপেপ শু না কেপ, েস বযাঅােপ িপিন 

কেপাপ িছেলন। পাে পাপ সম� পিনাে িপিন আাাপ নােম 

িািলেয় িদেয়েছন, এপ পিিয়পা িহেসেব আাােক সৃিৃ কেপেছন!’ 

আেপক েঅাে� এে কুলা�াপ িলেখেছন, ‘ধমতা� মুসিলমেদপ 

উে�জনাপ েশষ েনে। পােদপ সকল আেসালন-সং�ােমপ 

েক�িবসু হেআ েক মুহা�েদপ ছিব আাকেলা, েক ধেমতপ 

সমােলািনা কপেলা।   ি এেপ মুহা�দ/আাাপ কখনে িকছু 

যােব আসেব না। বযাঅাপটা এমন নয় েয, মুহা�েদপ ছিব আাকা 

হেল �েগত মুহা�দ সােহব কেৃ কাাদেপ কাাদেপ আ�হপযা 



 

34 

কপেছন! আফেসােসপ বযাঅাপ হেআ, পাপ উ�পপা িপকে পােক 

একজন অদেপ অিপণপ কেপেছ।’  

েফসবুেক িব�নবদপ একিট কািিনক ছিবেক েদিখেয় িপিন 

িলেখেছন, এে ছিবটা মুহা�েদপ উ�াদ উ�পেদপ উে�েশয একটা 

জবাব হেপ অােপ।’  

েসলােমপ িবধান অদতা বা েবাপকা িনেয় িপিন িলেখেছন, ‘েবাপখা 

অপাটা সম তন কিপ না, েবাপখা িহজাব মূলপ আপিবপ ববতপ 

সমােজপ �পদক। একটা সমােজ  পযিধক েবাপখাপ �াদুভতাব 

 াকা মােন হেআ েসে সমােজপ অুুষ্েলা সব এক একটা 

ধষতক, েসে ধষতকেদপ হাপ ে েক বাািাপ জনয সকল নাপদেক 

একটা েজলখানা িনেয় িলােফপা কপেপ হয়। এেসব  জুহােপ 

নাপদেক যুগ যুগ ধেপ বসদ কেপ পাখা হেয়েছ, কখন্  েপপ 

েভপেপ, আবাপ কখন্ েবাপখা নামক িলমান েজলখানাপ 

েভপেপ।’ 

েসলামেক ে�� ৈবিশৃয দান িনেয়্ কটাক কেপ িপিন িলেখেছন, 

‘ধািমতকেদপ মা ায় �া তিি�া  ােক েয, এে উঅকােপ েস অপকােল 

াপ অােব। এমনিক পাপা েকান দিপ , দু�, অ�ু মানুষেক 

েদখেল্ েবিশপভাগ সময়ে �া তঅেপপ মেপা িনেজপ ক াে 

ভােব। আপ যিদ ্ে অ�ু েলাকিটপ ক া ভােব্, পােপ্ পােদপ 

মা ায়  ােক �েগত াপদ স�েমপ  �দল িি�া।’  
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পাপ মেপ, ‘জনগেণপ সুখ ্   তজনিপক সােমযপ জনয সবত� ম 

যা কপেপ হেব, পা হেআ �ািপ�ািনক ধেমতপ উেআদ।’ পেব 

েসলাম ধমত িনেয় এমন  বমাননামূলক ্ উসকািনমূলক েঅা� 

েলখায় েপভিহদদ জনপাপ �ি� আেসালেনপ িােঅ েশষ অযত�  

আিসফ মিহউি�নসহ েবশ কেয়কজন �গাপেক ে�ফপাপ কপা 

হেয়েছ। এেদপ কেয়কজনেক িপমােভ্ েন্য়া হেয়েছ। পেব 

অাশাঅািশ েযভােব এেদপ মুেখাশ উে�ািনকাপদ িমিডয়াপ 

সমােলািনা ্ ামিক েদয়া হেআ পােপ পােদপ শাি� িনি�প 

হ্য়া িনেয় আমােদপ মেন যে ৃ সেসহ পেয়েছ০

1।  

বলা দপকাপ, কােপা মেন িব�াস না জ�ােল িপিন িব�াস না্ 

কপেপ অােপ। ধমত পােক জবপদি� কপেপ বেল িন। িক� েকউ 
িােেলে বাক�াধদনপাপ নােম িবভতস ্ িবকৃপ ভাষায় েকািট 

েকািট মানুেষপ ��া ্ ভােলাবাসাপ েকে� আ াপ কপেপ অােপ 

না। সকল ধমত এমনিক প াকি প ধমতিনেপঅকবাদ্ নািক পাে 
বেল। আমােদপ সংিবধান ্ সপকােপপ ভাষয্ পাে। সুপপাং 
েকউ যিদ েদেশ  শাি� সৃিৃকাপদ িকছু �গােপপ অেক দাা ান 

পেব পাপা্ েপা সমান  অপাধদ। 

                                                           
1 সবতেশষ সংবাদ হেআ, এ সপকাপ পােদপ দু’জনেক েছে  িদেয়েছ।  অপ 

জনেক সহ পােদপ সবােেক েদেশপ বােেপ অািপেয় েদ্য়াপ িি�া কপেছ। 

[স�াদক]  
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এিদেক আিপফুপ পহমান (া�াপসহ নানা নােম েলেখ) িলেখেছন, 

‘আিম মেন কিপ আাা িবষয়টা মুহা�েদপ একটা বুজুিক। 

িছট�� মুহা�দ পাপ হযালুিসেনশেনপ সময় মেন কপেপা িজ�ােল 

আেেছ, পাে আাাপ কািিনক কািহনদ বািনেয় ধমত ৈপিপ কেপেছ। 

নাম িদেয়েছ েজলাম। এে হেলা আাা িবষেয় আসল কািহনদ।’  

িহজাব িনেয় আিপফ িলেখেছন, ‘িহজাব হেলা েছভিদ েনাংপািমপ 

িূ া�... কু�ােদপ কােলা কাঅে প কালিাপ। এেক বাংলােদেশ 

াুকেপ েদয়াটাে একটা ব  পকেমপ ্নাহ...!! িহজােবপ িবুে� 

েঅা�েপা আসবে। েসলামদ অুুষপে�প ছা্পা।’ 

ে�ািহম খিলল নােমপ এক �পাপক সবাক নােম িলেখেছন, ‘িমজতা 

সা দপ ে�াফােট িঅকিাপ সুসপ। িনেজপ  জাে�ে লুল ফালােেপ 

েআা কপতােছ...’ আলআ্য়াম আল আনয়াম (আ্য়ামদ লদগ 

িপু�দ জােনায়ােপপ নযায়)। সুপা েগা. আ, আয়াপ-৪২০।’ 

ধমত িনেয় সবাক িলেখেছ, ‘শয়েপপ বা�াপা বানােেছ একখান 

বােলপ ধমত। েবভ... (এপটা  �দল শ� েয উোখ কপা স�ব হেলা 

না) িকছু ক া কেেছ, আপ... ফালােনাপ অপ িকছু ক া বেল। 

দুেটাে শালােগা ধপতবয হেেছ। িব�াস হালকা কেপা �া তবসদ 

ক া্লান যািাে কেপা আবাপ ধািমতকপাে বািহপ কেপেলা িবপাট 

কযাপফা। পাপঅপ ধেমতপ েগায়া বােপ হেেছ ল�পে-পােিয়যবাল, 
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বাল কােয়দা, বালকাপুল িজহাদ, েসাগাবুপ হাহপদপ। ধমতেপ্... 

ধেমতপ েসাগা িদয়া অয়দা হ্য়া ববতপ্লানেপ্... ।’ 

শধু পাে নয়, এ নাি�কেদপ  েনেকপ েফসবুেক েসলামেক িনেয় 

নানা কটূিবকপ �যাটাস েবশ েদখা যােআ। িপক এমিন আশপাফুল 

েসলাম পাপুল নােম এক নাি�ক িকছুিদন আেগ েফসবুক 

�যাটােস িলেখেছ, ‘সাহস  াকেল একবাপ শাহাবাগ আয় 

পাজাকােপপ িুদাপা, েপােদপ মুহা�দ (স.) আপ িনজামদ বাঅেক 

এেক  েনযপ েঅােদপ েভপপ াুকােবা।’ (নাউজুিবাাহ) [েসভজেনয :   

ৈদিনক আমাপ েদশ ্ নয়া িদগ�, ১৮ ্ ২০ েফ�য়ািপ ২০১৩ 

সংখযা]   

এসব িনেয় সামািজক েযাগােযাগ সােট্েলােপ পদিপমপ 

েপালঅা  হয়। উসকািনমূলক ্ িপম ধৃৃপাঅূণত এসব ম�েবযপ 
�িপবাদ ্ েসলাম ধেমতপ নানা িদক িনেয় য াসাধয েঅা� িদেয় 

যান েসলামঅ�দ �গাপপা। পাপা নাি�কেদপ েদয়া নানা যুিব 

খ�েনপ অাশাঅািশ সামািজক েযাগােযাগ সােট্েলােপ েফসবুক 

বযবহাপকাপদ ্ �গাপেদপ এমন ধৃৃপাঅূণত ববেবযপ জনয পােদপ 

িবিােপপ মুেখামুিখ কপাপ আ�ান জানান। এ বযাঅােপ েসলামি�য় 

মুসিলমেদপ সপকত  াকাপ আ�ান্ জানােনা হয়।  
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� ম আেলা না � ম কােলা? 

িূ া� সফলপাপ অপ বয তপাপ অে  যাাা- এে জগেপপ িনয়ম। 

িনপেঅকপা, ব�িন�পা ্ েদশে�েমপ সােনেবাডত লািগেয় � ম 

আেলা বাংলােদেশপ শদষত ্ সফলপম অিাকাপ েখপাব  জতন 

কেপেছ। িূ া� বয তপা ছা া  জতেনপ আপ িকছুে  বিশৃ েনে 

এপ।   ি পােদপ ভা্পাবাজদ ে�াগান্েলাপ  সাপপা স�েকত 

েসলামঅ�দ বা ডানপা শধু নয়; এ েদেশপ বাম ্ �েগাাদয় 

ধমতিবে�ষদ ে�ণদ অযত� কখেনা সেসহ েঅাষণ কেপ িন। জাপদয় 

সংসেদ্ � ম আেলা নােমপ � ম কােলাপ িবুে� দদ ত 

সমােলািনা হেয়েছ। জি�বােদপ সে� স�াদেকপ স�ৃবপা, 

একিট েদেশপ �িপ পাপ েগাঅন এেজভা এবং দুে েনাদেক 

মােনােসপ েিৃা িনেয়্ বা ক া হেয়েছ িমিডয়াঅা ায় 

‘িমশনািপিনভতপ অিাকা খযাপ’ এ ৈদিনেকপ িবুে�। �ানদয় সমৃ� 

সং�ৃিপ �ংস কেপ ধষতেণপ পাজধানদপ লকব অা্য়া অােশপ 

েদেশপ  �দল ্ েঅভ�িলক সং�ৃিপ �িলন ্ উতসািহপকপেণ 

এপ  বদান  ন�দকাযত।  

সবতদা শাি� ্ �গিপপ ক া বলেল্ িব�য়কপভােব অিাকািট 

জ�ল� ে েক েলেগ আেছ শাি� ্ �গিপপ ধমত েসলাম ্ পাপ 

 নুসাপদেদপ েঅছেন। েসলামিবে�ষদেদপ মিহমাি�পকপণ এবং 

েসলাম ্ মুসলমােনপ িিপা হনেন ধাপাবািহকপা ্ 
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আেঅাসহদনপায় � ম আেলাপ  ব�ান সবাপ ্অেপ। একিদেক 

েসলােমপ িবঅকশিবপ শপজেনপ সমােবশেক হাজােপা-লােখা 

জনপাপ মহাসমােবশ িহেসেব পুেল ধপা  নযিদেক লকািধক 

েসলামে�মদপ �প�ূপত সমােবশেক  নিপদদ ত ্  ্ু�অূণত 

িহেসেব উঅ�াঅন িকংবা এেকবােপে পুেল না ধপা এপ অিলিস।  

� ম আেলা েয সবেি খাপাঅ কাজিট কেপ সবাপ  েগািেপ পা 

হেলা েকােনা েকােনা  নযােয়প বযাঅােপ এবং েসলাম ্ 

মুসলমােনপ জনয েিপবািক িকংবা উতসাহবধতক সংবাদ িবষেয় 

েবাবা শয়পােনপ ভূিমকা �হণ কেপ। ২০১১ সােলপ েসে�লেপপ 

একিট  টনা উোখ কপা যাক। িবউিট অালতাপ িহেসেব অাপেসানাপ 

 েনক নামডাক পেয়েছ। পাজধানদ জুে   েনক শাখা পেয়েছ 

অাপেসানাপ। শ�বাপ ৩০ েসে�লপ ২০১১ অাপেসানাপ বনানদ 

শাখা ে েক একিট লুকােনা কযােমপা উ�াপ কপা হয়। এ িনেয় 

অাপেসানা কপৃতঅক এবং এক আেনজদবদ মিহলা �াহেকপ সে� 

পুমুল হ�েগােলপ সৃিৃ হয়। িবষয়িট িনেয় সাপােদেশ ৈহ ৈি অে  

যায়। �েপযক িমিডয়ায় খবপিট ফলা্ কেপ �িাপ হয়। িক� 
অাপেসানাপ মািলক বযিবগপভােব � ম আেলা স�াদেকপ ব�ু 

হ্য়ায় অিাকািট লাগাপাপ এ িবষেয় িনপবপা অালন কেপ। 

িবিভ� সামািজক েযাগােযােগপ সােেট একিট ছিব �িািপপ হয়। 

পােপ েদখা যায় অাপেসানাপ মািলক কািনজ আলমােসপ সে� 
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হােসযাাল েিহাপায় কপমদতন কপেছন মিপউপ পহমান। এ  টনায় 

েসকুলাপ অাপকপা্ � ম আেলাপ ভূিমকায় �ি� কুষ ্ মমতাহপ 

হন।  

� ম আেলা সাংবািদেকপ কুপআন  বমাননা :  

� ম আেলাপ যু� স�াদক কলািম� ্ গিকাপ আিনসুল হক। 
িপিন একিট বে িলেখেছন ‘ছিহ পাজাকাপনামা’ নােম। কুপআেনপ 

আয়াপ িনেয় এ ধপেনপ বয�-িব�অা�ক পিনা বাংলা ভাষায় 

নিজপিবহদন। বাংলা সািহেপযপ েসপা কিব-সািহিপযকপা শপ শপ 

বছপ ধেপ অিবা কুপআেনপ �শংসা কেপ বা কিবপা-গান পিনা 

কেপেছন, এখেনা কপেছ এবং ভিবষযেপ্ কপেবন। জাপদয় কিব 

কাজদ নজুল েসলাম কিব নবদন ি� েসনেক িনেয় েলখা 

‘নবদনি�’ কিবপায় িনেজেক ‘েকাপআেনপ কিব’ বেল অিপিয় 

িদেয়েছন। নজুল েকাপআেনপ আমঅাপা  ংেশপ কাবযানুবাদ 

কেপেছন। গােন ্ কিবপায় অিবা েকাপআেনপ সূপা ফােপহাপ 

 নুবাদ কেপেছন েগালাম েমা�ফা, সুিফয়া কামাল, ফপুখ 

আহমদ, মিপউপ পহমান মিাকসহ বাংলােদেশপ � ম সািপপ 

 েনক কিব-সািহিপযক। 

বাংলা সািহেপযপ এক সমেয়প জনি�য় কিব ্ িি�ািবদ েশখ 

ফজলুল কিপম অিবা কুপআন িনেয় পিনা কেপেছন সুদদ ত 

 নবদয কিবপা ‘েকাপ-আন’। এ কিবপায় িপিন িলেখেছন—‘িব�-
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মানব ম�ল-েসপু আমােদপ েফাপকান’ এবং ‘িব� মানব মুিবপ 

েহপু আমােদপ েকাপআন’। িহসু ধমতাবললদ ভাে িগিপশ ি� েসন 

কুপআেনপ গদয  নুবাদ কেপেছন। কিব সেপয�না  দ� 

কুপআেনপ কেয়কিট সূপাপ  নুবাদ কেপেছন কিবপায়।  নয 

ধমতাবললদ হেল্ এেদপ িবুে� কখন্ কুপআন িবকৃিপপ 

 িভেযাগ ্েপ িন। সেিপন মহল িব�য় �কাশ কেপেছ, 

বাংলােদেশপ একজন মুসলমান েলখক ্ সাংবািদক হেয় 

আিনসুল হক কদভােব এ ধপেনপ ভয়াবহ িবকৃপ পিনা েলখা 

িলখেপ অাপেলন? 

পাপ একিট বয�া�ক পিনায় অিবা কুপআেনপ কেয়কিট 

আয়াপেক স�ূণত িব�অা�ক ভাষায় েলখা হয়। েলখািট িনেয় 

েফসবুক, �গসহ সামািজক েযাগােযােগপ িবিভ� সােট এবং 

সেিপনমহেল বযাঅক েকােভপ সৃিৃ হেয়েছ। স�িপ 

েসলামিবে�ষদ িহেসেব অিপিিপ সিলায়পন �েগ আিনসুল হেকপ 

‘ছিহ পাজাকাপনামা’ েলখািট �কাশ অায়। সেিপন �গাপ ্ 

েফসবুক বযবহাপকাপদপা সে� সে� েলখািট িনেয় পদ� েকাভ 

�কাশ কেপন। এে েকাভ ধদেপ ধদেপ িবিভ� মহেল ছি েয় অে । 
 বশয আিনসুল হেকপ এ েলখািট � ম �কাশ অায় ১৯৯১ 

সােলপ ১২ এি�ল অূবতাভাস অিাকায়। ১৯৯৩ সােল েলখািট 

আিনসুল হেকপ ‘গদযকাটুতন’ বেেপ �ান অায়। ২০১০ সােল এে 
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বেিট অুনপায় মু ণ কেপ �কাশনা �িপ�ান সেসশ। বেিটেপ 

অদতানিসন নাপদ ্ দাি -টুিঅধাপদ আেলমেদপ িনেয় বয�িিা 

এােকেছন িশিশপ ভ�ািাযত।  

অিবা কুপআেনপ � ম সূপাপ � ম আয়ােপ বলা হেয়েছ—‘সম� 

�শংসা জগেপপ �িপঅালক আাাহপ’। আিনসুল হক পাপ ‘সিহ 
পাজাকাপনামা’য় িলেখেছন, ‘সম� �শংসা পাজাকাপগেণপ’। সূপা 
ফােপহাপ আেপকিট আয়ােপ বলা হেয়েছ, ‘আমপা েকবল 

েপামাপে েবাদপ কিপ এবং েপামাপে কােছ সাহাযয িাে।’ 

আিনসুল হক বয� ্ িবকৃপ কেপ িলেখেছন, ‘আপ েপামপা 

পাজাকােপপ �শংসা কেপা, আপ পাজাকাপেদপ সাহাযয �া তনা 

কেপা।’ 

অিবা কুপআেনপ সূপা দুহাপ ৪ নং আয়ােপ বলা হেয়েছ, 

‘িনঃসেসেহ েপামােদপ জনয অপবপতদ যুগ অূবতবপতদ যুেগপ েিেয় 

ভােলা।’ আিনসুল হক িব�অ কেপ িলেখেছন, ‘িন�য়ে 

পাজাকাপগেণপ জনয  পদেপপ িােেপ ভিবেষযক উ�ম কিপয়া 

সৃজন কপা হেয়ােছ।’ 

অিবা কুপআেনপ সূপা িনসাপ ৩ নং আয়ােপ বলা হয়, ‘আপ 

েপামপা ভয় কপ েয, েয়ািপম েমেয়েদপ হক য ায ভােব অূণত 

কপেপ অাপেব না; পেব েসসব েমেয়েদপ মধয ে েক যােদপ ভােলা 

লােগ িবেয় কেপ না্ দুে, িপন বা িাপিট অযত�। আপ যিদ এরঅ 
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আশ�া কপ েয, পােদপ মেধয নযায়স�প আিপণ বজায় পাখেপ 

অাপেব না, পেব একজনেকে (িববাহ কপ),   বা েপামােদপ 

 িধকাপভুব দাসদেদপ (িববাহ কপ)।’ আিনসুল হক এ আয়ােপপ 

িবঅপদেপ বয� কেপ িলেখেছন, ‘েসে বযিবে উ�ম পাজাকাপ, েয 

িববাহ কিপেব, একিট, দুেিট, িপনিট, িাপিট, েযরঅ েস েেআ 

কেপ আপ পাহাপ জনয ৈবধ কপা হেয়ােছ ডান হােপপ 

 িধকাপভুব দাসদেদপ, আপ পাহাপা েভাগ কিপেপ অািপেব 

বাঙািলপমণদগণেক,  িঅি পাহােদপ সিহপ আদল কিপবাপ 

দপকাপ হেেব না। �পণ পািখ্, মােলগিণমপগেণপ সিহপ িমিলপ 

হেবাপ অে  েকােনারঅ বাধা  ািকেলা না।’  

অিবা কুপআেনপ সূপা মুপসালােপপ ১৬ নলপ আয়ােপ বলা হয়, 

‘আিম িক আেগপ েলাকেদপ ( িব�াসদ জােলম) �ংস কিপিন?’ 

আিনসুল হক এ আয়ােপপ বয� কেপ িলখেলন, ‘গযািলিল্ নােমপ 

এক অািঅ�  পদেপ সপয  �দকাপ কিপয়ািছল এবং েস িক �ায় 

হয় নাে িপম শাি�।’ 

অিবা কুপআেনপ সূপা নাবাপ ৩১-৩৪ নলপ আয়ােপ বলা হেয়েছ, 

‘ অপিদেক অপেহজগাপ েলাকেদপ জনয পেয়েছ িপম সাফলয। 

(পা হেআ) বাগবািগিা, আ�ুপ (ফেলপ সমােপাহ), (আেপা আেছ) 

অূণত েযভবনা সমবয়সদ সুসপদ পুণদ।’ আিনসুল হক এ আয়ােপপ 

িবকৃপ কেপ িলেখেছন, ‘আপ পাহােদপ জনয সুসংবাদ। পাহােদপ 
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জনয  েঅকা কিপেপেছ পাে�প শদষতঅদ আপ  ন� েযভবনা নাপদ 

আপ  ন� েযভবন পুণ। েক আেছ, েয উ�ম সেসশ, মসৃণ 

পলেদশ ্ ৈপলাব ্হযেদশ অছস কেপ না।’  

এভােবে কুপআেনপ আয়াপেক িবকৃপ কেপ আিনসুল হক 

িলেখেছন, ‘েপামপা েপামােদপ �ভু অািক�ােনপ �শংসা কপ। 

িন�য় েপামােদপ �ভু অািক�ানদপা কমপাশদল।’  

আিনসুল হেকপ ‘ছিহ পাজাকাপনামা’ েলখািটপ �িপিট বােকযে 

অিবা কুপআেনপ বাকভি� ্ কুপআেনপ বাংলা  নুবােদপ �ািসক 

ভাষা বযবহাপ কেপ কুপআেনপ আয়াপেক বয� ্ িবকৃপ কপা 

হেয়েছ। ২০১০ সােল ‘সেসশ’ ে েক �কািশপ আিনসুল হেকপ 

বেিটেপ ‘ছিহ পাজাকাপনামা’ ছা া্ ‘আেয়ােম জােহিলয়াপ’, 

‘নিমেনশন োাপিভউ গােড’সহ কেয়কিট েলখায় েসলািম 

সং�ৃিপপ িবিভ� িদক িনেয় িব�অ কপা হেয়েছ। [ৈদিনক আমাপ 

েদশ, বৃহ�িপবাপ ২৮/০৩/২০১৩]  

� ম আেলাপ ফান মযাগািজেন মহানবদেক িনেয় কাটুতন :  

১৭ েসে�লপ ২০০৭ পািপেখ �কািশপ � ম আেলাপ েকভপুক 

মযাগািজন আলিঅেনপ ৪৩১পম সংখযায় �ান অা্য়া একিট কাটুতন 

িনেয় বাংলােদেশ সমােলািনাপ ঝ  ্েপ। কাটুতনিটেপ একিট 
অূণতবয়� মানুেষপ সে� একজন বালেকপ সংলােঅ বালকিট 

েসলােমপ নবদ মুহা�দ সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাােমপ নাম 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A6%87_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%AD
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িনেয় একিট েকভপুক কেপ। ২০ বছপ বয়সদ কাটুতিন� আিপফুপ 

পহমােনপ আাকা কাটুতনিটপ িবষয়ব� একজন বয়� মানুেষপ সে� 

িব াল হােপ এক বালেকপ আলাঅিািপপা। কাটুতনিটপ িলিখপ 

সংলাঅে মূলপ িবপেকতপ কাপণ হেয় দাা ায়। যখন বালকিটেক 

পাপ নাম িজরাসা কপা হয় পখন েস নােমপ আেগ ‘মুহা�দ’ 

উোখ কেপ না, যা বাংলােদেশপ মুসিলম স�দায় েসলাম 

ধেমতপ নবদ মুহা�দ সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাােমপ স�ানাে ত 

বযবহপ কেপ।  �জ েলাকিট েছেলিটেক সকল নােমপ আেগ এে 

শ� বযবহাপ কপেপ বেল। কাটুতেনপ েশষ  ংেশ যখন েলাকিট 
জানেপ িায় েয, বালকিটপ হােপ কদ, পখন জবােব েস বেল 

‘মুহা�দ িব াল’।  

েদেশপ ধমত�াণ েকািট েকািট মুসিলম এবং হাজাপ হাজাপ আেলম-

উলামা কাটুতনিটপ পদ� �িপবাদ জানান।  আেয়াজন কপা হয় 

গণ�িপবােদপ। যা ২০০৭ সােলপ শুেপ িালু হ্য়া বাংলােদেশপ 

পতকালদন প�াবধায়ক সপকােপপ আমেল িনিষ� িছল। এপ 

ধাপাবািহকপায় পা�ায় সং ােপপ সৃিৃ হয়। ধমতদয় েনপৃবগত 

সপকােপপ সে� আনু�ািনক ৈবপক কেপন। দািব জানান � ম 

আেলাপ  নুেমাদন েকে  েনয়াপ। পতকালদন প�াবধায়ক সপকাপ 
আলিঅেনপ ৪৩১পম সংখযািটপ িব�য় িনিষ� ে াষণা কেপ। এপ 
সকল কিঅ বােজয়ায় কেপ। ে�য়াপ কপা হয় কাটুতনিটপ পিিয়পা 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6
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আিপফুপ পহমানেক। অপবপতদেপ আলিঅন ্ মূল অিাকা � ম 

আেলাপ স�াদক মিপউপ পহমান ৈদিনকিটেপ একিট িলিখপ 

ম�েবয কাটুতনিটপ জনয কমা�া তনা কেপন। এিট �কােশপ জনয 

িপিন  নুপাঅ �কাশ কেপন। েসলামঅ�দেদপ �ি� িােঅপ মুেখ 

পতকালদন বায়পুল মুকাপপেমপ খপদব মা্লানা উবােদুল হেকপ 

হােপ হাপ েপেখ �কােশয প্বা কেপন।  
বাংলােদেশ যপ্েলা েসলামদ অিপভাষা আজ পা�া-মশকপা ্ 

 অ�িােপপ িশকাপ েযমন ফেপায়া, পালাক, িহাা িবেয়, েমভলবাদ 

েপযািদ শ� েসসেবপ েঅছেন্ �ধান ভূিমকা এে � ম আেলাপ। 

এ অিাকাে মূলপ সবাপ আেগ এসব শ�েক েনিপবািক িহেসেব 

�িাপ কেপ। আেলমেদপ যপটা েহয় এ অিাকা কেপেছ  বিশৃ 

সব অিাকা িমেল্ পা অােপ িন।  

এে অিাকািট টাকা িদেয় েকনাপ েপা ��ে ্েপ না। পােদপ 

 অসাংবািদকপা স�েকত সজাগ  াকেপ েকবল  নলােেন অি । 

আজকাল  নলােেন্ পােদপ এে�েস ি�ক কপেপ ুিিেপ 

বােধ। েহফাজেপপ লংমািত িনেয় কপা িলড িনউেজ অিাকািট 

বেলেছ, ‘আাাহ, পাসুল ্ েসলািম  নুশাসেনপ িবুে� 

কটূিবকাপদ কি প নাি�ক �গাপেদপ...’। �েগ েসলাম  বমাননাপ 
িবষয়িট েযখােন সাপােদেশপ মানুেষপ কােছ িদবােলােকপ মপ 

অিপ�াপ েসখােন � ম আেলা িকভােব ‘কি প’ শ� েলেখ?! 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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খািনক বােদ েবলা ১১টায় েখাদ � ম আেলাে  নলােেনপ িলিপ 

আঅেডেট ‘ধমত িনেয়  বমাননাকপ ম�েবযপ  িভেযােগ ে�য়াপ ৩’ 

শদষতক সংবােদ বেলেছ, ‘উঅকিমশনাপ েমালযা নজুল েসলােমপ 

ভাষয, ে�য়াপ হ্য়া িপনজন োাপেনট বযবহাপ কেপ ধমত িনেয় 

 বমাননাকপ ম�বয িলখেপন। পাােদপ কাছ ে েক উ�াপ হ্য়া 

কি�উটাপ, লযাঅটঅ ্ হাডতিড� ে েক এপ �মাণ অা্য়া 

েগেছ।’ �মািণপ যিদ হয় পাহেল কি প হয় িকভােব? 

বামেদপ আসল িিপপ 

এে বামপাে েপা ে�ফপাপকৃপ �ে ািষপ নাি�কেদপ মুিব 

েিেয়েছন বাক ্ মপ�কােশপ �াধদনপাপ েদাহাে িদেয়। এপাে 

আবাপ িকভােব িবশাল জনেগা�দপ মপ �কােশপ সমােবেশ 

�িপেপােধপ ক া বেলন?! আসেল  েনক আেগ ে েকে 

�িবেপািধপা ্ �া তঅপপা এেদপ �ভাব িহেসেব �িপি�প। এপা 

িনেজেদপ �াে তপ জনয েহন কাজ েনে কেপ না। েহন ক া েনে 

বেল না। িনেজেদপ সুিবধাপ জনয এপা টুিঅ অেপ সামািজক 

কােজপ  ংশ িহেসেব বছেপ দুেয়কবাপ মসিজেদ যায়। কখেনা 

গণযমানয পাজনদিপিবদ েকউ মাপা েগেল পাপ জানাজায়  ংশ 

েনয়। এে েমনন-েনু-শাহিপয়াপ কিবপ গংপাে েঅটু-অূজাপদ 

খাজােদপ দখেল  াকা ফাউেভশেন িগেয় িমলাদু�বদসহ নানা 

হালুয়া-ুিটপ ে�া�ােম হািজপ হেয় ভাগ বসায়।   
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কলািম� ৈসয়দ আবুল মকসুদ য া তে িলেখেছন, ‘যাাপা আেগ 

মা�তদয় প� আ্ ােপন, পাাপা এখন আম-ছালাপে�প �ববা 

হেয়েছন। মা�তবাদ, েলিননবাদ ্ মা্ েস পুংেয়প িি�াধাপা 

বাংলােদশ ে েক িনবতািসপ হেয়েছ। গপ ৪২ বছেপ বুে া মাে�তপ 

উ�পপা—পাাপা মে�া পিপকাপ েহান বা েবেিজং পিপকাপ েহান—

সব েবসামিপক ্ সামিপক শাসেকপ ে�আােসবেকপ দািয়� অালন 

কেপেছন। ফেল এখন পাাপা �ায় িবলুয় এক �জািপ। েকােনা 

বযিবপ কােছ একিট ছালাপ েয কদপ, ব  শাসক দল্েলাপ কােছ 

বামেদপ েস দাম্ েনে। শাসক দল্েলাপ কােছ ব�দয় বামপা 

েছা া ছালাপ েিেয় েবিশ িকছু নন।’ [ৈদিনক � ম আেলা, 

০৯/০৪/১৩] 

বামপা ফেপায়াপ িবুে� কপ আেসালনে না কেপ বয ত হেলা। 

  ি এপাে দুিদন অপঅপ িনপযনপুন ফেপায়া জািপ কেপ। 

বামেদপ সা�িপক ফেপায়া হেলা, আি�ক-নাি�ক িনধতাপণ 

কপেবন আাাহ। এে ‘াজুপ’পা আবাপ েক? এে িশিকপ 

 বতািদনেদপ েক বুঝােব নাি�ক ফেপায়া েদবাপ দািয়� আাাহপ 

নয়। আাাহ েয িবধান ্ আেন িদেয়েছন, পাপ আেলােক 

আাাহপ িবধান িবষেয় অাপদশতদ আাাহপ বাসা প া আেলম-

উলামাে এ িবষেয় ফেপায়া েদেবন।  
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এপাে �ধানম�দেক কুপআন-সু�াহ িবেপাধদ নাপদনদিপ অাশ, 

সংিবধান ে েক আাাহপ ্অপ আ�া ্ িব�াস িবলুিয় এবং 

ধমতিনপেঅকপা সংেযাজেন বাধয কেপ পাাপ ্ পাাপ দেলপ মহা 

সবতনাশ কেপেছ। এপাে িসংহভাগ মুসলমােনপ পেব েকনা 

মুিবযু�েক েসলােমপ �িপঅক বািনেয় েছে েছ। এপাে েবঅ ু 
শাহবাগদেদপ েনপা েমপানেক �ধানম�দপ িবুে� াািশয়ািপ 

উ�াপেণপ সাহস িদেয়েছ। এপাে আজ একিট �াধদন েদেশপ 

নাগিপকেক দুে িশিবেপ িবভব কেপ েদেশপ িনপাঅ�া, শাি� ্ 

 �গিপেক �� ্ শ�াপ মুেখ েপেল িদেয়েছ। েিপহাস 

অযতােলািনা কপেল েদখা যােব, এে বােমপা �িপিট সপকােপপ 

আমেল পােদপ েভাল অাে� ব  ব  সব সুেযাগ বািগেয় িনেয়েছ। 

আজ সাপা েদেশপ আি�ককূল এে নাি�ক�ধান বামেদপ িবুে� 

একা�া হেয়েছ। সম� অৃি বদপ শাি�প মহান দূপ মহানবদ 

সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাােমপ  বমাননাপ �িপবােদ লংমােিতপ 

অপ শাঅলা ি�েপ ঐিপহািসক েয মহাসমােবশ  নুি�প হেলা, 

পােপ বামেদপ ৈপিপ কপা অিপবহন ধমত ট, �িপেপােধপ ে াষণা 

এবং ্িটকয় শাহবািগপ বৃ া আ�ালন বািলপ বাােধপ মেপা েভেস 

িগেয়েছ।  

শপ বাধািবঅি� িডি�েয় অ�াশ ষাট মােল অ  েহােট েহফাজেপপ 

সমােবেশ েযাগ িদেয় �ায় িাশ লােখপ মেপা মানুষ জািনেয় 
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িদেয়েছন এ েদেশ বামেদপ পাাে েনে। এেদেশ পাসূল ে�িমক লাখ 

লাখ মুসিলম  ুিমেয় েনে। �েয়াজেন পাাপা পব িদেপ জােনন। 

অােপন েয েকােনা পযাগ �দকাপ কপেপ্। ৬ মােিতপ (২০১৩) 

সমােবেশ মানুষ েয আঅযায়ন, অপিহজপষণা ্ �া তপযােগপ  সংখয 

নিজপ েঅশ কেপেছন পা এ েদেশপ েিপহােস িবপল। পাপ েদখা 

েমেল েকবল ম্া-মদদনাপ অিবা ভূিমেপে। এ িবশাল সমােবেশ 

আগপ নবদে�িমকপা েসিদন যিদ  ুপু্ িনেকঅ কপেপন পেব 

পােপ্ শাহবােগপ সপকািপ িনপাঅ�ায়  াকা নবয েদশে�িমকপা 

েভেস েযপ। উঅি�প আেশেক পাসূলেদপ এক িসিকভাগ মূাপযাগ 

কপেল পােপ শাহবাগ বােনপ েপাে  েভেস েযপ।  

িক� েসলােমপ শাি�প িশকায় দদিকপ লােখা মুসিলম সব 

পাজনদিপিবদেক হপাশ কেপ জািনেয় িদেয়েছ আমপা  শাি� িাে 

না। শাি�ে আমােদপ �ধান  ে�ষা। পাে পাপা অিপি�িপ  নুকূল 
 াকেল্ পােদপ �িপঅক হেয় দাা ােনা �ে ািষপ শশেদপ িদেক 

অা বা ায় িন।   ি এপঅপ্ েহফাজেপপ শাি�ি�য় হপপােলপ 

িবুে� এে েবয়াদব শাহবািগপা লািপ হােপ পাজঅে  েনেমেছ। 

গণপে�প কবপ পিনা কেপ কমপাসদন দেলপ ্ভা-অা�াপা্ 

বাংলাপ সবুজ ভূিমেক পেব লাল কেপেছ আেলম-পােলেব 

েলমেদপ অিবা পেব। এপ েঅছেন্ �ধান ভূিমকা েপেখেছ এে 
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সুিবধবাদদ বােমপা। েহফাজেপপ কমতসূিিপ  অবযাখযা কেপ এপাে 

পাজঅে  নািমেয় িদেয়েছ পােদপ নাপদকমতদেদপ।  

সময় এেসেছ এে কুলা�াপ বামেগা�দপ িবুে� ুেখ দাা াবাপ। 

সময় হেয়েছ দল-মপ িনিবতেশেষ সকল পা্িহদদ জনপাপ ি�য়পম 

বযিব� পাসূেল আপাবদ সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাােমপ স�ান 

পকায় �িপেপাধ গে  েপালাপ। আাাহপ আেনেক যাপা বুেঝ না 

বুেঝ ববতপ ্ মধযযুগদয় বেল আখযািয়প কেপ আজে পােদপ 

বযাঅােপ িস�া� িনেপ হেব।  

নাি�কযবাদদ  অপতঅপপা েমাকােবলায় কপণদয় 

উে�েগপ িবষয় হেলা এমন ধমতহদেনপ সংখযা েকবল েবে ে 

িেলেছ। এক পািজব েলাকা�েপ িক� বা পািজব  নলােেন। 

নাি�কেদপ ্অপ হামলা এপ েকােনা সু�ু সমাধান নয়। �েয়াজন 

পােদপ িবুে� বুি�বৃি�ক ল াে কপা। িমিডয়াযুে� েনেম পােদপ 

অপা� কপা। এপ িদন যাপা েফসবুক �গেক  বেহলা কেপেছন, 

সময় হেয়েছ পাােদপ নে িে  বসাপ। সময় হেয়েছ জািপপ 

কা�ািপেদপ িমিডয়াপ ্ু�  নুধাবন কেপ িমিডয়া �িপ�ায় 

এিগেয় আসাপ।  

 বশয শধু বুি�বৃি�ক ল ােেয় হেব না। এেদপ ভাষা ্ বববয 

এপটাে েনাংপা েয এসেবপ জবাব েদয়াটা্ েকান ভ  মানুেষপ 

ুিিেপ আেস না। সুপপাং পাজজনিপকভােব্ এেদপ েমাকােবলা 
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কপেপ হেব। শাি�অূণত আেসালেন সপকাপেক বাধয কপেপ হেব 

এেদপ আেেনপ আ্পায় আনেপ। �গ্েলায় আিম িকছুিদন 

এেদপ সে� ক া বেলিছ। এেদপ েনাংপািম এপটাে জ নয েয 

আঅিন এেদপ সে� ক া বলাপ ুিি হািপেয় েফলেবন। আমােদপ 

েজাটব� আেসালেনপ মাধযেম এেদপ েমাকােবলা কপেপ হেব। 

আপ এেদপ  নলােেনপ কুকদিপত  ফলােেন জনসাধাপেণপ সামেন 

আনেপ হেব। পখনে এেদপেক য ায ভােব �িপেপাধ কপা স�ব 

হেব। েমা�াক া কুকুেপপ মা ায় হাপ বুলােল েকােনাে লাভ হেব 

না। কখেনা ‘েযমন কুকুপ েপমন মু্েপ’প বযব�া্ কপেপ হেব। 

আমাপ েফসবুক ব�ু মা্লানা আবদুল হক িপকে বেলেছন, 

আবহমান বাংলা আ�ধমতদয় স�দিপপ েদশ। ৯০ শপাংশ মুসিলম-

 ধুযিষপ হেল্ এ েদেশ  নয সব সংখযাল ু ধমতেগা�দ সমান 

 িধকাপ ্ মযতাদা িনেয় বসবাস কেপ। ধেমতপ িদক ে েক এখােন 

েকউ কােপা �িপঅক নয়। সকল ধেমতপে দদ ত ঐিপহয আেছ, 

কমেবিশ িনজ� সং�ৃিপ্ আেছ। েকবল একিট ধমত- হযাা, ধমতে -

এপ বােেপ। এ ধেমতপ নাম নাি�কয। বাংলােদেশ নাি�েকযপ 

েকােনা িভি� েনে, ঐিপহয েনে, সং�ৃিপ েনে। ভুােেফাা ্ নয়, 

বপং এটা একটা আমদািনকৃপ উঅ ব।  

নাি�কপা েসে একমাা  ধেমতপ ধমত, যা েকােনা নদিপেবােধ 

িব�াস কেপ না। ফেল, আেেনপ েিাখ ফাািক েদ্য়া স�ব হেল 
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একজন নাি�েকপ খুন বা ধষতণ না-কপবাপ েকােনা কাপণ েনে। 

 পএব নাি�ক আপ  মানুষ সমা তক শ�। িক� মানুেষপ মুেখাশ 

অেপ  ােক বেল এ  মানুষেদপ আমপা �ায়ে িিনেপ ভুল কিপ। 

মানুেষপ সমােজ মানুেষপ সে� িমেশ  াকাপ �েয়াজেনে  মানুষ 

নাি�কেদপেক ছ�েবশ ধাপণ কপেপ হয়। ছ�েবশ  অিপহাযত। 

এপা বাস কেপ গা োেক, আ�অিপিয় লুিকেয়। কাঅুুেষপ মেপা 

মােঝমেধয েলাকেদখােনা সালাপ আদায় কেপ। মপেল জানাযায়্ 

 ংশ েনয়। পাে নাি�ক মােনে ভ�। কাপণ েস েখালাখুিল 

কখেনাে বলেপ অােপ না েয, েস নাি�ক।  

পেব আশাপ ক া, েষাল েকািট মানুেষপ মেধয নাি�েকপ সংখযা 

আঙুেল েগানা যােব, এপ কম।  নযিদেক শ�াপ ক া হল, কম 

হেল্ এপা কখেনাে বেস েনে। মানুেষপ িব�� সমােজ 

সাপাকণে এপা িসাদ কাটেছ োদুেপপ মেপা। এেদপ িনিবতপাম 

পতঅপপায় বাংলােদেশ এখন  েনক োদুেপপ গপত। েদেশপ 

�াধদনপাপ িভি�ভূিমপ সুপকাপ �েয়াজেন এে োদুপ্িলেক 

পাি েয় েদ্য়াপ েকােনা িবকি েনে। কােজে বাংলােদেশপ 

িব�াসদ জনগেণপ সবতােঅকা �েয়াজনদয় আেসালন হেলা ‘নাি�ক 

েখদা্ আেসালন’, সবেি’ ্ু�অূণত ে�াগান হেলা : ‘নাি�কমুব 

বাংলােদশ িাে!  
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দপকাপ েসলােমপ সঅেক একািধক িমিডয়া :  

বাংলােদেশ যখনে েসলােমপ ্অপ আ�জতািপক বা �ানদয় েকােনা 

িবঅদ বা আ�াসন এেসেছ, পখনে নপুন কেপ েসলামঅ�দেদপ 

িনজ� িমিডয়াপ ্ু�  নুধাবন কেপন সবাে। সব্েলা িমিডয়া 

যখন একেযােগ সপযেক িম যা আপ িম যােক সপয বানায়, িনলত্ 

হলুদ সাংবািদকপাপ মাধযেম েসলােমপ �অেকপ েলাকেদপ 

খলনায়ক আপ �কৃপ খলনায়কেদপ নায়ক বানায়, পখনে সবাে 

িনেজেদপ িমিডয়াপ শূনযপা েবাধ কেপন। িক� অিপি�িপ �াভািবক 

হেপ না হেপে এে বা�বপা ্  ভােবপ ক া ভুেল যান। 

িদনিদন েযখােন আধুিনক িমিডয়াপ শাখা-�শাখা ডালঅালা েমলেছ, 

েসখােন বাংলােদেশ �কৃপ েসলামে�মদ একিট জাপদয় ৈদিনক্ 

েনে। এে নাি�ক ্ পােদপ েদাসপেদপ েমাকােবলায় এখনে 

 নিপিবলেল দপকাপ একািধক জাপদয় ৈদিনক এবং একািধক 

িমিডয়া।  

নাি�কেদপ �িপেপােধপ উঅায় :  

এখন ে েকে এে আেসালেনপ নপুন রঅ েদয়া দপকাপ। 

েসলামদ  পানাপ  েনক ভােেয়প েফসবুক আেিড আেছ। নােম 

েবনােম িকছু likepage ৈপিপ কেপ েস্েলােক েক� কেপ 

সকলেক জমােয়প কপেপ হেব। এে েঅজ্েলায় সাধাপণ 
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মানুেষপ �েবেশপ বযব�া পাখেপ হেব। সাপােদেশপ েমধাবদ 

েছেলেদপ িদেয় এডিমন অযােনল ৈপিপ কপেপ হেব।  

আপােপা�ত বয়সদ মুসিলমেক মািজতপ  নলােনাপ হেপ উতসািহপ 

কপেপ হেব। েঅজ্েলায় ধমতদয় িবষেয়প েিেয় সামািজক িবষয় 

েবিশ েঅা� িদেপ হেব। সাধাপণ �াউজাপেদপ সামেন নাি�কেদপ 

ভ�ািম ্ আসল মুেখাশ উে�ািন কেপ িদেপ হেব।  েনেকপ 

কােছ এে ��াব্েলা  বা�প মেন হেপ অােপ। পােদপ বলব, 

কেয়কিদন িনয়িমপ সাধাপণ  নলােনাপ হেয় এে অিপেবশ্েলা 

 ুেপ েদখুন।  পঅপ আঅিন্ আমাপ সে� একমপ হেয় বলেবন 

এসব কপা উিিপ।  স�ব মেন হেল্ িকছু কপাপ েনে। ভুেল 

যােবন না আপব বসে�প িসিপয়া, িলিবয়া, িমসপ এমনিক 

প াকি প শাহবােগপ আেসালেনপ ডাক্ িক�  নলােেনে েদয়া 

হেয়েছ।  

সংেকেঅ বলা যায়, � ম কাজ হেব নাি�কেদপ কুকদিপত জািপপ 
সামেন �কাশ কপা, ি�পদয় কাজ পািলকা কেপ ্ে সব 
কুলা�ােপপ �গ বািপেলপ জনয সপকাপেক আি�েমটাম েদ্য়া, 
পৃপদয় কাজ েসলামদ �গ ৈপিপ কপা এবং িপু ত কাজ আগামদ 
পুণ �জ�েক বাািােপ সপকতপাপ সে� ্ে খাপাঅ �গ্েলা 
ে েক িবপপ পাখাপ বযব�া কপা।  
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এ েকো সবেি েবিশ মেনােযাগ িদেপ হেব িশককপা ্ িমিডয়াপ 
�িপ। কাপণ, এ দুে েঅশায় যুব হেয়ে বামধাপাপ েলােকপা 
পােদপ িশকা ্ িি�া-েিপনা মানুেষপ মেধয ছি েয় িদেয়েছন। 
রােপ- রােপ েদেশপ মুসিলম জনেগা�দেক েসলামিবেপাধদ 
নাি�কযবাদদ িি�াধাপায় �ভািবপ ্ আআ� কেপেছন। েমধাবদ 
েসলামি�য় িশকানুপাগদ েলাকেদপ আজ ঝাািঅেয় অ েপ হেব এ 
দুে েঅশায়। আমপা যপ েদিপ কপব, পপ েবিশ কিপ হেয় যােব। 
 িপস�প আমােদপ এিদেক মেনােযাগদ হেপ হেব।  
্পা েসলােমপ েকােনা কিপ কপেপ অাপেব না :  
আমােদপ সাহস হাপাবাপ িকছু েনে। েসলােমপ শশপা যপে 
আদাঅািন েখেয় েিৃা কুক আমপা িপক  াকেল েসলােমপ 
েকােনা কিপ কপেপ অাপেব না েনশাআাাহ। পােদপ সব েকভশল 
িবফেল যােব। আাাহ পা‘আলা বেলন,  

﴿  ْ ۖ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا ُ َّ �  ُ َّ  ]  ٥٤: عمران ال[ ﴾ ٥ �ۡلَ�ِٰكرِ�نَ  َخۡ�ُ  َو�
‘আপ পাপা কুটেকভশল কেপেছ এবং আাাহ েকভশল কেপেছন। 
আপ আাাহ উ�ম েকভশলকাপদ।’ {সূপা আেল েমপান, আয়াপ : 
৫৪}  
্েদপপ েসলাম িনমূতেলপ েিৃা েকােনািদন সফল হেব না। বপং 
েসলাম পাপ আেলায় উ�ািসপ হেব েনশাআাাহ। আাাহ 
পা‘আলা বেলন,  
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ن يُرِ�ُدونَ  ﴿
َ
ْ  ُٔ ُ�ۡطِ�  أ ِ  نُورَ  وا َّ ۡفَ�ٰهِِهمۡ  �

َ
َ�  بِأ

ۡ
ُ  َوَ�� َّ �  ٓ َّ ِ ن ِ

َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  نُوَرهُۥ يُِِمّ  أ

ِيٓ  ُهوَ  ٣ �ۡلَ�ٰفُِرونَ  َّ رَۡسَل  �
َ
 ينِ ��ِّ  َ�َ  ِ�ُۡظِهَرهُۥ �ۡ�َّقِ  َودِينِ  بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَ�ُۥ أ

 ]  ٣٣  ،٣٢: الو�ة[ ﴾ ٣ �لُۡمۡ�ُِ�ونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  ُ�ِّهِۦ
‘পাপা আাাহপ নূপেক িনবতািঅপ কপেপ িায় পােদপ মুেখপ (ফুাক) 
�াপা, িক� আাাহ েপা পাাপ নূপ অিপঅূণত কপা ছা া  নয িকছু িান 
না, যিদ্ কািফপপা  অছস কেপ। িপিনে পাাপ পাসূলেক 
িহদায়াপ ্ সপয দদনসহ ে�পণ কেপেছন, যােপ িপিন এেক 
সকল দদেনপ ্অপ িবজয়দ কেপন, যিদ্ মুশিপকপা  অছস 
কেপ।’ {সূপা আপ-পা্বা, আয়াপ : ৩২-৩৩}  
আেপক আয়ােপ আাাহ পা‘আলা বেলন,   

ْ  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ  ﴿ ِ  نُورَ  وا َّ ۡفَ�ٰهِِهمۡ  �
َ
ُ  بِأ َّ ٰ  َكرِهَ  َولَوۡ  نُورِهِۦ ُمِِمّ  َو�  ٨ ِفُرونَ �ۡلَ�

 ]  ٨: الصف[ ﴾
‘পাপা পােদপ মুেখপ ফুতকােপ আাাহপ নূপেক িনিভেয় িদেপ িায়, 
িক� আাাহ পাাপ নূপেক অূণতপাদানকাপদ। যিদ্ কািফপপা পা 
 অছস কেপ।’ {সূপা আস-সফ, আয়াপ : ৮}  
আমােদপ কাজ হেব সেবতা� েিৃা বযয় কপা এবং স�াবয সব 
েকভশল �েয়াগ কপা। িনেি উোিখপ আাাহপ বাণদ ে েকে 
আমপা িনেজেদপ কমতেকভশল িনধতাপণ কপেপ অািপ। আাাহ 
পা‘আলা বেলন,  

 ِ�َ  بِٱّلِ�  َوَ�ِٰدلُۡهم �ۡ�ََسَنةِ�  َو�لَۡموِۡعَظةِ بِٱۡ�ِۡكَمةِ َرّ�َِك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  �ۡدعُ  ﴿
ۡحَسُنۚ 

َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  َرّ�َك  ِِنّ  أ

َ
ّل  بَِمن أ ۡعلَمُ  وَُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن ََ

َ
َِِدينَ  أ  ﴾ ١ بِٱلُۡمۡه

 ]  ١٢٥: الحل[
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‘পুিম েপামপা পেবপ অে  িহকমপ ্ সুসপ উঅেদেশপ মাধযেম 
আ�ান কপ এবং সুসপপম অ�ায় পােদপ সে� িবপকত কপ। 
িন�য় একমাা েপামাপ পবে জােনন েক পাপ অ  ে েক �ৃ 
হেয়েছ এবং িহদায়াপ�ায়েদপ িপিন খুব ভাল কেপে জােনন।’ 
{সূপা আন-নাহল, আয়াপ : ১২৫}  
েসলােমপ শশেদপ িনমূতেল েিৃা যিদ সেবতা� হয় পেব আাাহ 
আমােদপ িবজয়দ কপেবনে। �েয়াজেন িপিন েফেপশপা িদেয় 
আমােদপ সাহাযয কপেবন। িনেিপ আয়াপ্েলায় লকয কুন। 
আাাহ পাপুল ‘আলামদন বেলন,  

﴿  ْ ِعّدوا
َ
ُِم�سۡ  ّما لَُهم َوأ ِ  َعُدوّ  بِهِۦ تُۡرهُِبونَ  �ۡ�َۡيلِ  ّرَِ�اِط  َوِمن ُُّو�ٖ  ّمِن ََِطۡع َّ � 

ُ  َ�ۡعلَُموَ�ُهمُ  ََ  ُدونِهِمۡ  ِمن َوَءاَخرِ�نَ  وََعُدوُّ�مۡ  َّ ْ  َوَما َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  �  ِمن تُنفُِقوا
ءٖ  ِ  َسبِيلِ  ِ�  َ�ۡ َّ �  َّ ُِمۡ  َِِ�ُۡ�مۡ  يَُو ن

َ
ْ  ۞�ن ٦ نَ ُ�ۡظلَُمو ََ  َوأ  لِلّسۡلمِ  َجَنُحوا

ۡ  لََها فَٱۡجَنحۡ  َّ ِۚ  َ�َ  َوتََو َّ ْ  �ن ٦ �ۡلَعلِيمُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  ِِنُّهۥ � ن يُرِ�ُدٓوا
َ
 َ�َۡدُعوكَ  أ

ۚ  َحۡسَبَك  فَِِنّ  ُ َّ ِيٓ  ُهوَ  � َّ يَّدكَ  �
َ
 ]  ٦٢  ،٦٠: االنفيل[ ﴾ ٦ َو�ِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  بَِنۡ�ِهِۦ َ

‘আপ পােদপ মুকািবলাপ জনয েপামােদপ সাম তয  নুযায়দ শিব ্ 
 � বািহনদ ��প কপ, পা �াপা েপামপা ভয় েদখােব আাাহপ 
শশ ্ েপামােদপ শশেদপেক এবং এপা ছা া  নযেদপেক্, 
যােদপেক েপামপা জান না, আাাহ পােদপেক জােনন। আপ 
েপামপা যা আাাহপ পা�ায় খপি কপ, পা েপামােদপেক অিপঅূণত 
েদয়া হেব, আপ েপামােদপেক যুলম কপা হেব না। আপ যিদ পাপা 
সি�প �িপ ঝুােক অে , পাহেল পুিম্ পাপ �িপ ঝুােক অ , আপ 
আাাহপ উঅপ পা্য়া্ুল কপ, িন�য় িপিন সবতে�াপা, সবতর। 
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আপ যিদ পাপা েপামােক েধাাকা িদেপ িায়, পাহেল েপামাপ জনয 
আাাহে যে ৃ। িপিনে েপামােক শিবশালদ কেপেছন পাাপ সাহাযয 
্ মুিমনেদপ �াপা। {সূপা আল-আনফাল, আয়াপ : ৬০-৬২}  
আমােদপ কাজ নাি�কেদপ সাধযমপ সুঅে  িফিপেয় আনেপ েিৃা 
কপা। আমপা সুঅ  েদখােনাপ অপ্ যিদ িফেপ না আেস পেব 
আাাহ পােদপ স�েকত েপা বেলে িদেয়েছন। িপিনে পােদপ 
িবিােপপ ভাপ িনেয়েছন। আাাহ পা‘আলা বেলন,  

ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ىٰ  ِِّمنِ  أ َ�َ�ۡ�  َ�َ  ِ َّ ٰ  َوُهوَ  �ۡلَكِذَب  � ََ ُ  �ۡ�ِۡسَ�ِٰم�  َِِ�  يُۡد َّ  ََ  َو�

ٰلِِم�َ  �ۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َّ  ]  ٧: الصف[ ﴾ ٧ �ل
‘েসে বযিবপ েিেয়  িধক যািলম আপ েক? েয আাাহ স�েকত 
িম যা পিনা কেপ,   ি পােক েসলােমপ িদেক আ�ান কপা হয়। 
আপ আাাহ যািলম স�দায়েক িহদায়াপ কেপন না।’ {সূপা আস-
সফ, আয়াপ : ৭}  
আেপক আয়ােপ  বাধযািাপদেদপ সপকত কেপ আাাহ বেলন,  

﴿  ََ ّ  َو ََ َۡس ِينَ  ََ َّ �  ْ ْۚ  َ�َفُروا  ]  ٥٩: االنفيل[ ﴾ ٥ ُ�ۡعِجُزونَ  ََ  ِِّ�ُهمۡ  َسَبُقٓوا
‘আপ কািফপপা েযন কখন্ মেন না কেপ েয, পাপা (আযােবপ) 
নাগােলপ বােেপ িেল িগেয়েছ, িন�য় পাপা (আাাহেক আযাব 
�দােন)  কম কপেপ অােপ না।’ {সূপা আল-আনফাল, আয়াপ : 
৫৯} 
 নয আয়ােপ আাাহ পাপুল ‘আলামদন বেলন,  

ۡعَرَض  َوَمنۡ  ﴿
َ
ۥ فَِِنّ  ذِۡكرِي َعن أ نٗ�  يَشةٗ َمعِ  َ�ُ هُۥ ََ ۡ�َ�ٰ  �ۡلقَِ�َٰمةِ يَۡومَ  َوَ�ُۡ�ُ

َ
 أ

تَِ�ٓ  لِمَ  َرّبِ  َُاَل  ١ ۡ�َ�ٰ  َحَ�ۡ
َ
َِۡك  َكَ�ٰلَِك  َُاَل  ١ بَِصٗ�� ُكنُت  َوَُدۡ  أ �َ

َ
َُِنا َ ٰ  َءاَ�
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 ۖ ََِها ََ  َمنۡ  َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  ١ تُنَ�ٰ  �ۡ�َۡومَ  َوَ�َ�ٰلَِك  فَنَِسي َ�ۡ
َ
 َ�ِٰت � ِمنۢ يُؤۡ  َولَمۡ  أ

دّ  ��ِخَرةِ  َولََعَذاُب  َرّ�ِهۦِۚ  ََ َ
ٰ  أ ََ ۡۡ فَلَمۡ  ١ َوََ

َ
ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  لَُهمۡ  َ�ۡهدِ  أ

َ
 ّمِنَ  َ�ۡبلَُهم أ

ْوِ�  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  ِِنّ  َمَ�ِٰكنِِهمۚۡ  ِ�  َ�ۡمُشونَ  �ۡلُقُرونِ 
ُ
ِ�ّ  ٰ�َُّ� ١  ََ  َ�َِمةٞ  َولَۡو

َجلٞ  لَِزاٗما لََ�نَ  ّرّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت 
َ
 ]  ١٢٩  ،١٢٤: طه[ ﴾ ١ ّمَسّ�ٗ  َوأ

‘আপ েয আমাপ �পণ ে েক মুখ িফিপেয় েনেব, পাপ জনয  হেব 
িন�য় এক সংকুিিপ জদবন এবং আিম পােক িকয়ামপ িদবেস 
উপােবা  �  ব�ায়। েস বলেব, ‘েহ আমাপ পব, েকন আঅিন 
আমােক  �  ব�ায় উপােলন?   ি আিম েপা িছলাম দৃিৃশিব 
স��?  িপিন বলেবন, ‘এমিনভােবে েপামাপ কােছ আমাপ 
িনদশতনাবলদ এেসিছল, িক� পুিম পা ভুেল িগেয়িছেল এবং 
েসভােবে আজ েপামােক ভুেল যা্য়া হল’। আপ এভােবে আিম 
�িপফল দান কিপ পােক, েয বা াবাি  কেপ এবং পাপ পেবপ 
িনদশতনাবলদেপ  মান আেন না। আপ আিখপােপপ আযাব েপা 
 বশযে কেপাপপপ ্  িধকপপ �ায়দ। এিট িক পােদপেক সতঅ  
�দশতন কপল না েয, আিম পােদপ অূেবত কপ মানবেগা�দেক �ংস 
কেপ িদেয়িছ, যােদপ বাসভূিমেপ পাপা িবিপণ কেপ? িন�য় এপ 
মেধয পেয়েছ িবেবকস��েদপ জনয িনদশতন। আপ যিদ েপামাপ 
পেবপ অক ে েক অূবত িস�া� ্ একিট কাল িনধতািপপ হেয় না 
 াকপ, পেব আশ শাি�  বশয�াবদ হপ।’ {সূপা �-হা, আয়াপ : 
১২৪-১২৯}  
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আাাহ ্ পাাপ পাসূেলপ �িপ ভােলাবাসা :  
আাাহ ্ পাাপ পাসূলেক �াণািধক ভােলাবাসা আমােদপ  মােনপ 
শপত। আাাহ ্ পাসূলেক যাপা কটাক কেপ পােদপ যিদ বুিঝেয় 
েফপােনা স�ব না হয় পেব পােদপ সে� স�কতেআদ কপেপ 
হেব। আাাহ পা‘আলা েপশাদ কেপন,  

ّ�َها ﴿
َ
� ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  ََ  َءاَمُنوا ِِّخُذوا ۡوِ�َآءَ  وََعُدوُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�

َ
 َِِ�ِۡهم تُۡلُقونَ  أ

ْ  َوَُدۡ  بِٱلَۡمَوّدةِ  ن �يّاُ�مۡ  �لّرُسوَل  ُ�ۡرُِجونَ  �ۡ�َّقِ  ّمِنَ  َجآَءُ�م بَِما َ�َفُروا
َ
 أ

 ْ ِ  تُۡؤِمُنوا َّ ُِمۡ  ِِن َرّ�ُِ�مۡ  بِٱ ُِمۡ  ُكن �  َو�بَِِۡغآءَ  َسبِيِ�  ِ�  ِجَ�ٰٗدا َخرَۡج اِ� ََ ۡر َِ 
ونَ  ّ ِِ ُ ۠  بِٱلَۡمَوّدةِ  َِِ�ِۡهم ُ نَا

َ
ۡعلَمُ  َوَ

َ
ٓ  أ ُِمۡ  بَِما ۡخَفۡي

َ
ٓ  أ ُِمۚۡ  َوَما ۡعلَن

َ
 ِمنُ�مۡ  َ�ۡفَعۡلهُ  َوَمن أ

ّل  َ�َقدۡ   ]  ١: المتحغة[ ﴾ ١ �لّسبِيلِ  َسَوآءَ  ََ
‘েহ  মানদাপগণ, েপামপা আমাপ ্ েপামােদপ শশেদপেক 
ব�ুরেঅ �হণ কেপ পােদপ �িপ ভােলাবাসা �দশতন কেপা না, 
  ি েপামােদপ কােছ েয সপয এেসেছ পা পাপা  �দকাপ কেপেছ 
এবং পাসূলেক ্ েপামােদপেক েবপ কেপ িদেয়েছ এজনয েয, 
েপামপা েপামােদপ পব আাাহপ �িপ  মান এেনছ। েপামপা যিদ 
আমাপ অে  সং�ােম ্ আমাপ স�িৃপ স�ােন েবপ হ্ (পেব 
কািফপেদপেক ব�ুরেঅ �হণ কেপা না।) েপামপা েগাঅেন পােদপ 
সে� ব�ু� �কাশ কপ   ি েপামপা যা েগাঅন কপ এবং যা 
�কাশ কপ পা আিম জািন। েপামােদপ মেধয েয এমন কপেব েস 
সপল অ  হেপ িবিুযপ হেব।’ {সূপা আল-মুমপািহনা, আয়াপ : ১} 
 মুসিলমেদপ সে� আমপা সুসপভােব সত �িপেবশদ িহেসেব 
বসবাস কপেপ ধমতদয়ভােব বাধয। পেব যাপা ধমতিবে�ষদ পােদপেক 
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কখেনা ব�ু িহেসেব �হেণপ সুেযাগ েনে। আমােদপ ব�ুপা-
িমাপা হেব েকবল  মানদাপেদপ সে�। আাাহ সুবহানাা 
্য়াপা‘আলা বেলন,   

ُ  َوِ�ُّ�مُ  ِِّ�َما ﴿ َّ ِينَ  َورَُسوُ�ُۥ � َّ ْ  َو� ِينَ  َءاَمُنوا َّ  َوُ�ۡؤتُونَ  �لّصلَٰوةَ  يُقِيُمونَ  �
 ]  ٥٥: دة اليئ[ ﴾ ٥ َ�ٰكُِعونَ  َوُهمۡ  �لّزَكٰوةَ 

‘েপামােদপ ব�ু েকবল আাাহ, পাাপ পাসূল ্ মুিমনগণ, যাপা 
সালাপ কােয়ম কেপ এবং যাকাপ �দান কেপ িবনদপ হেয়।’ {সূপা 
আল-মািয়দা, আয়াপ : ৫৫}  
হাদদেস এেসেছ, আনাস পািযয়াাাা ‘আনা ে েক বিণতপ, িপিন 
বেলন, পাসূলুাাহ সাাাাাা ‘আলােিহ ্য়াসাাাম বেলন,  

ُ�ونَ «
َ
َّ أ ، َح َحُدُم، 

َ
ُمُن أ َُع�َ  َال يُم  ج 

َ
ُِ أ وُ َواّلي ُ

َ
وُ َوَوه َحّب هَُل ُه ُمن  َواُهُ

َ
 »أ

‘েপামােদপ মেধয েকউ পপকণ অযত� অূণত মু’িমন হেপ অাপেব না, 
যপকণ না আিম পাপ িনকট পাপ িঅপা-মাপা, স�ান-স�িপ এবং 
সকল মানুেষপ িােেপ  িধক ি�য় না হে। [বুখাপদ : ১৫;  
মুসিলম : ৬৯] 
 নয হাদদেস এেসেছ, জািবপ েবন আবদুাাহ পািদয়াাাা ‘আনা 
ে েক বিণতপ, িপিন বেলন, পাসূলুাাহ সাাাাাা আলােিহ 
্য়াসাাাম বেলন,  

غّ،َ « ََ ُُ َعغَي ُه َو ّّ ا ُ� ُ�َّمدص َ� د  َْ  �ُ َسَن الَهد  ح 
َ
، َوأ ُِ ُاتَيُ� اّ،ُ َسَن الَُدي ح 

َ
 »هُّن أ

‘সেবতা�ম বাণদ হেআ আাাহপ বাণদ এবং সেবতা�ম িিপা হেআ 
মুহা�েদপ িিপা।’ [বুখাপদ : ৬০৯৮; মুসিলম : ৮৬৭] 
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উঅিপউব আয়াপ ্ হাদদস্েলা ে েক এক া �পদয়মান হয় েয, 
আমােদপ মুসিলম ্ মু’িমন িহেসেব অিপিয় িদেপ িােেল 
সবত� ম আাাহ ্ পাাপ পাসূল  সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাামেক 
ভােলাবাসেপ হেব। শধু পাে নয় ভােলাবাসাপ বিহঃ�কাশ্ 
 টেব। একটা উদাহপণ িদেল বুেঝ আসেব, পা হেলা, আমাপ 
িঅপা-মাপােক েকউ গািল েদয় েস সময় আিম যপটুকু পাগ কিপ 
পাপ েিেয়্ শপ্ণ েবিশ পাগ আসেব যখন েকউ আমাপ আাাহ 
্ পাাপ পাসূল সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাাম িনেয় েকউ েকােনা 
কটুিব কপেব। পেবে আমাপ ভােলাবাসাপ অপদকায় উ�দণত হব।  
আমপা এে নাি�কেদপ সে� িকরঅ আিপণ কপব ? 
 পএব কুলা�াপ নাি�কেদপ সে� আমােদপ েকােনা ধপেনপ 
ভােলাবাসা ্ িমাপা পাখা যােব না। আমপা পখনে অূণত মুিমন 
হেপ অাপব যখন আমােদপ স�েকতপ মাঅকািপ হেব আাাহ ্ 
পাাপ পাসূেলপ ভােলাবাসা। েয আাাহ ্ পাাপ পাসূলেক 
ভােলাবাসেব েস আমাপ ব�ু, েয বাসেব না েস আমাপ অপম িমা 
হেপ অােপ না। কাপণ, মহান আাাহ সুবহানাা ্য়া পা‘আলা 
বেলন, 

ِ  يُۡؤِمُنونَ  َُۡوٗما َ�ِدُ  َّ ﴿ َّ َ  َحآدّ  نۡ مَ  يَُوآّدونَ  ��ِخرِ  َو�ۡ�َۡومِ  بِٱ َّ  َولَوۡ  َورَُسوَ�ُۥ �
 ْ وۡ  َءابَآَءُهمۡ  َ�نُٓوا

َ
َۡۡنآَءُهمۡ  أ

َ
وۡ  َ

َ
وۡ  ِِۡخَ�َٰ�ُهمۡ  أ

َ
ٰ�َِك  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ ََ ْو

ُ
ََِب  أ  ُُلُو�ِِهمُ  ِ�  َك

يَ�ٰنَ  يَّدُهم �ۡ�ِ
َ
ٰٖت  َوُ�ۡدِخلُُهمۡ  ّمِۡنُهۖ  بُِروحٖ  َوَ َّ نَۡ�ٰ  َ�َِِۡها ِمن َ�ۡرِي َج

َ
 َ�ِٰ�ِينَ  رُ �ۡ�

 ۚ ُ  رَِ�َ  �ِيَها َّ ْ  َ�ۡنُهمۡ  � وا َُ ٰ�َِك  َ�ۡنهُۚ  َوَر ََ ْو
ُ
ِۚ  ِحۡزُب  أ َّ �  ٓ ََ ِ  ِحۡزَب  ِِنّ  ََ َّ  ُهمُ  �

 ]  ٢٢: الجيدلة[ ﴾ ٢ �لُۡمۡفلُِحونَ 
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‘আাাহ ্ অপকােলপ �িপ িব�াসদ এমন েকােনা জািপেক অােব 
না েয, পাপা আাাহ ্ পাাপ পাসূেলপ িবু�ািাপদেদপেক 
ভােলাবােস, েহান এে িবু�ািাপদ পােদপ িঅপা, অুা, ভাে   বা 
পােদপ েগাাদয় েকউ। এেদপ  �েপ আাাহ  মান িলেখ 
িদেয়েছন এবং পাাপ অক ে েক রহ �াপা পােদপ শিবশালদ 
কেপেছন। িপিন পােদপ �েবশ কপােবন এমন জা�াপসমূেহ যাপ 
িনেি িদেয় ঝণতাধাপাসমূহ �বািহপ হয়। েসখােন পাপা �ায়দ হেব। 
আাাহ পােদপ �িপ স�ৃ হেয়েছন এবং পাপা্ আাাহপ �িপ 
স�ৃ হেয়েছ। এপা হল আাাহপ দল। েজেন পাখ, িন�য় আাাহপ 
দলে সফলকাম।’ {সূপা মুজাদালা, আয়াপ : ২২} 
এেদপ ব�ুরেঅ �হেণপ সমােলািনায় আাাহ পা‘আলা বেলন, 

ََِوّلۡونَ  ّمِۡنُهمۡ  ثِٗ��كَ  تََرىٰ  ﴿ ِينَ  َ� َّ �  ْۚ نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  َُّدَمۡت  َما َ�ِۡئَس  َ�َفُروا
َ
ن أ

َ
 أ

ُ  َسِخَط  َّ ونَ  ُهمۡ  �ۡلَعَذاِب  َوِ�  َعَلۡيِهمۡ  � ْ  َولَوۡ  ٨ َ�ِٰ�ُ ِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�نُوا َّ  َو�ُِّ�ِّ  بِٱ
 ٓ نزَِل  َوَما

ُ
َُذوُهمۡ  َما َِِ�ۡهِ  أ َّ �  

َ
ِٰ�نّ  ۡوِ�َآءَ أ ََ : دة اليئ[ ﴾ ٨ َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ  َكثِٗ�� َو

٨١  ،٨٠  [ 
‘পােদপ  েনকেক পুিম কােফপেদপ সে� িমাপা কপেপ েদখেব, 
কপ িনকৃৃ পােদপ কৃপকমত। েয কাপেণ আাাহ পােদপ ্অপ 
পাগাি�প হেয়েছন, পােদপ শাি� েভাগ �ায়দ হেব। পাপা আাাহ, 
নাবদ ্ পাাপ ্অপ যা  বপদণত হেয়েছ পােপ  মান আনেল 
পােদপেক ব�ুরেঅ �হণ কপপ না। িক� পােদপ  েনক 
ফােসক।’ {সুপা মািয়দাহ, আয়াপ : ৮০-৮১} 
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হাদদেস কুদসদেপ এেসেছ, আবূ াপায়পা পািদয়াাাা ‘আনা ে েক 
বিণতপ, পাসূলুাাহ সাাাাাা ‘আলােিহ ্য়াসাাাম বেলন,  

ْ تُُه نُيلَر ُ� :  قَيَل هُّن اّ،َ  ََ َقد  ذ ََ  َمن  َىَدِ ُل َوُلاي 
‘আাাহ পা‘আলা বেলন, েয বযিব আমাপ েকােনা ব�ুপ সে� 
শশপা কপল আিম পাপ িবুে� যুে�প ে াষণা িদলাম। [বুখাপদ :  
৬৫০২]  
এে নাি�কপা এপ ব   অপাধদ েয এেদপ জনয এমনিক আাাহপ 
কােছ কমা �া তনা বা পহমেপপ দু‘আ কপা যােব না। আাাহ 
সুবহানাা ্য়া পা‘আলা বেলন, 

ِينَ  لِلّنِ�ِّ  َ�نَ  َما ﴿ َّ ْ  َو� ن َءاَمُنٓوا
َ
ْ  أ َِۡغفُِروا ْ  َولَوۡ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  �َۡس ْوِ�  َ�نُٓوا

ُ
 ُُۡرَ�ٰ  أ

ّ�ُهمۡ  لَُهمۡ  تَبَّ�َ  َما َۡۡعدِ  ِمنۢ 
َ
ۡصَ�ُٰب  َ

َ
 ]  ١١٣: الو�ة[ ﴾ ١ �ۡ�َِحيمِ  أ

‘নবদ ্ মু’িমনেদপ জনয আ�দয় �জন হেল্ মুশিপকেদপ জনয 
কমা �া তনা কপা সংগপ নয় যখন পা সু�ৃ হেয় েগেছ েয, 
িনি�পে পাপা জাহা�ামদ।’ {সূপা আপ-পা্বা, আয়াপ : ১১৩} 
উঅেপাব আেলািনা ে েক এ ক া �পদয়মান হয় েয, যাপা 
আাাহ এবং পাসূলুাাহ সাাাাাা আলােিহ ্য়াসাাােমপ 
িবু�আিাপণ কপেব পােদপ সে� েকােনা পকম েযাগােযাগ প া 
ভােলাবাসা ্ িমাপা পাখা যােব না। এমনিক �ে ািষপ নাি�ক 
িহেসেব মৃপুয বপণকাপদেদপ জনয কমা ্ পহমেপপ দু‘আ কপা 
যােব না।  
 বেশেষ �া তনা, আাাহ এে েদশ ্ জািপেক পকা কুন। এ 
েদেশ েসলাম ্ মুসলমােনপ ে্প-আ� েহফাযপ কুন। 
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আাাহ নাি�কেদপ সুমিপ এবং আি�কেদপ মজবুিপ ( মােন 
দৃঢ়পা) দান কুন। েসলােমপ �অেকপ েলাকেদপ শিব বৃি� 
কুন এবং িমিডয়াপ  ে  সি্প হ্য়াপ পা্ফদক দান কুন। 
আমদন।  


