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গুরুত্বটি ক োথোয়? 

আলিামদুযলল্লাি। র্মস্ত িামদ ও নোকর মিাি আল্লাি রাবু্বল আলামীশির েিয। 
দরুদ ও র্ালাম িযষসত্ নিাক িিী মুিাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর। আশরা র্ালাম িযষসত্ 
নিাক ত্াোঁর আিল ও র্ািািাশদর উপর।  

“প্রোযন্তর নখাোঁশে: ১” নির িয় ২০১৯ র্াশলর একুশে িইশমলায়। িইযি িযাপক 
পাঠকযপ্রয়ত্া পায় ত্খি। এই যর্যরেযি মূলত্ আরু্যিক নপ্রিাপি যিশির্িায় 
ইর্লাম র্ম্পশকস প্রজ্ঞার র্াশথ োিা ও োিাশিার একিা প্রশর্ষ্টা। নিি, িত্সমাশির 
এশত্া যিভ্রাযন্ত ও যির্ািশের মাশেও ইর্লাশমর েযক্তোলী িয়াি আমাশদর মাশে 
পষ্ট িশয় উশঠ, ইর্লাম পালশির নিশত্র আমাশদর মাশে নত্যর িয় আত্মযিশ্বার্ 
ও দৃঢ়ত্া।  

এখাশিই জ্ঞাশির েযক্ত—িতু্ি নপ্রিাপশি ত্াশক েযক্তোলী িয়াশি িাযের করা। 
এশত্ োং র্রা ঈমাশির র্মস্ত অযিশ্বার্ ও অপলাপ দূর িশয় নভত্শরর আর্ল 
েযক্ত প্রকাযেত্ িয়। এই েযক্তই ত্খি ঘুমন্ত ঈমািী অন্তশর োগরণ নত্যর কশর।  

উস্তাদ নিামাি আলী খাশির প্রযত্যি িয়াশি আল্লাির কালাশমর িূরগুশলা িতু্ি 
কশর উদ্ভাযর্ত্ িয়। নর্ই িূশরর আশলা ছযিশয় পশি লাশখা অন্তশর। োগযরত্ 
িয় িতু্ি প্রাশণর র্ন্ধাশি, আল্লাির র্াশথ যমযলত্ িিার প্রয়াশর্। নর্ই প্রশর্ষ্টা 
নিি অিন্ত প্রোযন্তর পথ নদখায়, যিশয় িায়—প্রোযন্তর নখাোঁশে।       

আমাশদর েিয নদা’আ করশিি, নিি আল্লাির কালাশমর িূরগুশলা যিশয় আশরা 
কাে করশত্ পাযর। এই পৃযথিী আল্লাির িূশরর প্রভায় ভাস্বর িশয় উঠুক।  

আিমাদ আল-র্ািা,  

প্রকােক, িুযকে পািযলোর 
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আমাদের কথা: শুরুটা… 

যিগত্ েত্াব্দীশত্ মুর্লমািশদর অিস্থা নদশখ কুর’আশির িযাপাশর একেি িক্তা খুি 
িাস্তি একযি কথা িশলযছশলি। যত্যি িশলযছশলি: পৃযথিীর র্িশর্শয় মােলুম গ্রন্থ 
কুর’আিুল কারীম। মুর্যলমশদর একযদশক রাশখি, আর কুর’আশির িাণীশক 
আশরকযদশক রাশখি। এর মােখাশি িহু িহু িাোঁর্া। ভাষা, অিুিাদ, অিাগ্রি, র্ময়র্ি 
অশিক িার্া। অশিক যিজ্ঞেশিরা িশল থাশকি, কুর’আশির ত্াফর্ীর র্িশর্শয় উোঁরু্ 
পিসাশয়র কাে এিাং এশিশত্র খুি র্ত্কসত্া অিলম্বি করশত্ িয়। র্িশেই ত্াফর্ীশর 
নকউ আর্শত্ র্ায় িা। কথাগুশলা খুিই নিৌযক্তক আর আর্শলই র্ত্কসত্া থাকা উযর্ত্।  

যকন্তু অযরযত্ক্ত র্ত্কসত্ার নেষশমে ফলাফল কী? আমার এক িনু্ধশক যেজ্ঞার্া 
কশরযছলাম, তু্যম যিয়যমত্ িামাি পশিা িা নকি? নি িলশলা, িখি আযম িামাি পযি 
ত্খি খুি ভালভাশি ওিু কযর, র্িশর্শয় রু্ন্দর আর পযরষ্কার োমা পযি, খুি ভালভাশি 
প্রস্তুযত্ যিই নিি নকাশিা খুোঁত্ িা থাশক। এগুশলা িখি করশত্ পাযর িা ত্খি িামাি পযি 
িা। ত্ার েত্সগুশলা খুিই ভাল এিাং এমযি করা উযর্ত্; যকন্তু র্ির্ময় যক এমিযি করা 
র্ম্ভি? এই েত্সগুশলা পুরণ িা িওয়ার কারশণ িযদ িামাশির মশত্া প্রযত্যদিকার র্িশর্শয় 
গুরুত্বপূণস ইিাদাত্ িাদ নদই, নেষ পিসন্ত ঐ অযত্যরক্ত েশত্সর নদািাই যদশয় েয়ত্ািই 
নত্া যেশত্ নগল। কুর’আশির িযাপাশরও ত্া-ই িশয়শছ।  

এর মাশি এই িা নি আশলমশদর মর্য নথশক নকউ এযগশয় আশর্যি। িহু আশলম অিিরত্ 
নর্ষ্টা কশরশছি। অশিশকই ত্াশদর ত্াফর্ীর শুশি উপকৃত্ িশচ্ছ, যকন্তু ত্ারা অশিকর্ময় 
এমি ভাষায় কথা িশল িা র্ার্ারণ মািুশষর কাশছ দুশিসার্য। যিশের েীিশির র্াশথ 
যমলাশত্ পাশর িা ওর্ি কথাগুশলা।  

র্ম্মাযিত্ আশলমরা ত্াশদর পাঠ-যর্শলিাশর্ পুশিসর যিভ্রান্ত দশলর র্মর্যা )শিমি মুযেসয়া, 
কাদরীয়া, োিযময়া, রাশফযদ ইত্যাযদ( আর যকভাশি ত্া নমাকাযিলা করশত্ িয় এ িযাপাশর 
খুিই দি। যকন্তু আমাশদর র্ম্মাযিত্ আশলমরা অশিকর্ময় এিা িুেশত্ পাশর িা নি 
িত্সমাি র্মশয়র মািুষ কী কী র্মর্যার মর্য যদশয় িাশচ্ছ। ফশল ত্াশদর ত্াফর্ীর িা 
ওয়াশে কুর’আশির প্রার্যঙ্গকত্া অশিক মুর্যলম খুোঁশে পাি িা। নখাদ ঈমাি-ইর্লাম 
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যিশয়ই অশিশকর মাশে র্মর্যা নদখা যদশয়শছ পাশ্চাশত্যর িাযস্তকযিাদী দেসশির িহুল 
প্রর্াশরর কারশণ। এর পরও িহু মািুষ কুর’আি িুেশত্ র্ায়, শুিশত্ র্ায়। ত্ারা নিভাশি 
ভাষা িযিিার কশর িি িশয়শছ, নি পযরশিে ও র্যাশলশের মুশখামুখী িশচ্ছ, নি িুশগর 
র্মর্যায় েেসযরত্ িশচ্ছ—িযদ নকউ এর্িশক যিশির্িা কশর িত্সমাি েীিশির র্াশথ 
যমযলশয় কুর’আিশক িুযেশয় নদয়, ত্ারা ত্া অিেযই শুিশত্ র্াইশি। যঠক এই কােযি 
কশরশছি উস্তাদ নিামাি আলী খাি।  

যত্যি যিশে র্মাশের অিয আি-দেেশির মশত্া িি িশয়শছি। এই িুশগর র্ার্ারণ 
মািুষ যকভাশি কথা িশল,  কী কী র্মর্যার মর্য যদশয় িাশচ্ছ, আর পাশ্চাত্য দেসশির 
প্রভাি যকভাশি মুর্যলশমর মশি র্মর্যা রৃ্যষ্ট কশর—এগুশলা যত্যি যিশেই অযভজ্ঞত্া নথশক 
িুশেশছি। েীিশির এক পিসাশয় কট্টর িাযস্তকও যছশলি। দেসি পিশত্ি শুরু্ এই কারশণ 
নি যকভাশি দেসি যদশয় র্মসশক আঘাত্ করা িায়।  

এরপর িখি িীশির পশথ এশর্শছি, যত্যি িশলযছশলি দেসি নথশক আর্া ত্ার র্কল 
যির্ািন্দ কুর’আি এশক এশক নভশঙ্গ রু্রমার কশর যদশয়শছ, িার একযিও অিযেষ্টয নিই। 
ত্ার এই অযভজ্ঞত্া নথশক ত্ার যেিশকর আশদশে িখি র্ার্ারণ মািুশষর ভাষায় 
কুর’আশির ত্াফর্ীর শুরু কশরশছি, খুি দ্রুত্ই মািুশষর মি েয় কশরশছি যত্যি; যিশেষ 
কশর র্ার্ারণত্ যেিায় যেযিত্ র্মাশের কাশছ।  

যত্যি এক নলকর্াশর িশলযছশলি—আযম আমার কাে করযছ, আপিারা িযদ উপকৃত্ 
নিাি ত্শি যিশের ভাষা অিুিাদ কশরি। আলিামদুযলল্লাি, আল্লাি আমাশদর ত্াওযফক 
যদশয়শছি ত্াোঁর কাে িাাংলাভাষায় অিুিাদ করার। আলিামদুযলল্লাি, আমাশদর এই কাে 
িাাংলাভাষাভাযষশদর মাশে একিা অিস্থাি নত্রী কশর যিশয়শছ। ত্ার কাে আরও নিকর্ই 
করশত্ আমরা িইশয়র কাে িাশত্ যিই অশিক আশগই। নলকর্ারগুশলা যিশয়, প্রশফেলাি 
প্রুফযরিার যিশয়, ভাষার মাি আশরা উন্নত্ কশর আমরা এশক এশক িই প্রকাে কশর 
িাযচ্ছ আলিামদুযলল্লাি।  

এ িই নথশক রয়াযি যিশর্শি িা লাভ আশর্ ত্া যদশয় আমারা আমাশদর িাযিাং এিাং 
অিযািয কাে স্বাচ্ছশন্দয র্ালাশত্ পারযছ আলিামদুযলল্লাি। “প্রোযন্তর নখাশেোঁ” যর্যরশের 
২য় পিস নির করশত্ নপশর আিারও আল্লাির কাশছ শুকযরয়া জ্ঞাপি করযছ। অিযািয 
র্কল িই এর মশত্া এই িইও ইিোআল্লাি আো করযছ আপিাশদর ভাল লাগশি।  

নেক্ট্রাম যমযিয়া [িাকিাাংলা যিম] 
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❁ 

উস্তাদ খনামান আলী  ান পন্তরন্তিন্তি 

 

“কুর’আি ত্ার নর্ৌন্দশিস যর্ত্তযিশমািিকারী; েশব্দর যদক নথশক 
যিশমািকারী; িাণীর যদক নথশক প্রিলত্র েযক্তোলী; র্ঙ্গযত্ ও 
ঐকত্াশির যদক নথশক মন্ত্রমুগ্ধকারী; এিাং রূ্িাযত্রূ্শির যদক 

নথশক আশ্চিসত্র”। 

— উস্তাদ নিামাি আলী খাি 

উস্তাদ নিামাি আলী খাি আল-কুর’আশির েব্দর্য়ি, েশব্দর িুযৎপযত্তগত্ অশথসর 
র্াশথ িাস্তি উদািরণ যদশয় িক্তিয প্রদাশির েিয র্ারা যিশশ্বই নিে যিখযাত্। 
আয়াশত্ িাশকযর র্রণ-গঠি, রূপক-উপমা, একযি রূ্রার র্াশথ অিয রূ্রার র্ঙ্গযত্ 
ও নর্তু্িন্ধি যিশয় র্মকপ্রদ ত্থয তু্শল র্শরি; িা রূ্রার্মূি পিার যদশক আগ্রি 
িাযিশয় নদয় গভীর উৎর্াশির র্াশথ। আল-কুর’আশির গভীর আয়াত্গুশলা 
অত্যন্ত র্িেভাশি যিশেষশণর েিয যত্যি নিে রু্যিপুণ পযরর্য় যদশয়শছি। িার 
প্রমাণ ত্াোঁর নলকর্াশর দকসেকশদর অত্যযর্ক আগ্রশিাদ্দীপক আিাশগািা নদশখ খুি 
র্িশেই অিুযমত্ িয়।  

ইাংশরযে োিা ও ইাংশরে-ভাষীশদর োিা র্ারা যিশশ্বর নলাশকশদর কাশছ যত্যি 
আল-কুর’আশির প্রযত্ ভাশলািার্াশক অিিয মাত্রায় যিশয় নগশছি। ত্াোঁর মার্যশম 
ইাংশরযেশত্ আল-কুর’আশির ভাষাগত্ মু’যেিার আশলার্িা িত্সমাি ত্রুণশদর 
কাশছ অশিক েিযপ্রয়ত্া নপশয়শছ। ত্াোঁর কুর’আশির আশলার্িা এত্িাই যপ্রয়ত্র 
নি র্রার্যর অিলাইি ওশয়যিিাশর িাাংলাশদে-র্ি যিশশ্বর ৯০যিরও অযর্ক 
নদশের নলাক অাংেগ্রিণ কশরযছশলি।  
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কুর’আশির যিস্ময়কর নেযিক নর্ৌন্দিস উপস্থাপিার েশিয যত্যি 
িাাংলাশদের্ি র্মগ্র যিশশ্বর মুর্যলম ত্রুণ প্রেশের কাশছ একেি 
েিযপ্রয় িযযক্তত্ব। কুর’আশির েব্দর্য়ি কত্িা রৃ্েিেীল, ভাষা 
কত্িা মশিামুগ্ধকর, অথস কত্িা নিৌযক্তক িশত্ পাশর—এগুশলাই 
উস্তাদ নিামাি আলী খাশির যর্ন্তাভািিা ও আশলার্িার যিষয়। ত্াোঁর 
িক্তশিয কুর’আশির অন্তগসত্ নর্ৌন্দিস ও মু’যেিা মািুশষর নর্াশখর 
র্ামশি যর্ত্রময়ী িশয় ফুশি ওশঠ। 

যিযভন্ন আন্তেসাযত্ক র্ভা-শর্যমিার ও অিলাইশি ত্াোঁর িক্তিয শুশি অর্াংখয মািুষ 
ইর্লাশমর যদশক যফশর আর্শছ এিাং ইর্লাম গ্রিণ করশছ। যত্যি প্রায় ২০যিরও 
অযর্ক ত্াফর্ীর-গ্রন্থ পাঠ কশরশছি; র্াশথ আশরা নরফাশরন্স যকত্ািাযদ গশিষণা 
কশর নমাি ৩৫যিরও নিযে গ্রন্থ নথশক একযি আয়াত্ পাঠ কশর আমাশদর র্ামশি 
আল-কুর’আশির গভীর যেিাগুশলা খুি র্িেভাশি, আকষসণীয় পন্থায় ও িত্সমাি 
িাস্তিত্ার র্াশথ তু্শল র্শরি। ফশল কুর’আি িাযিশলর ইযত্িার্, যিখুোঁত্ 
েব্দর্য়শির কারণ, ভাষার অলঙ্কার, অশথসর গভীরত্া, িুযক্তর প্রখরত্া এিাং 
িযাকরণগত্ শুদ্ধত্ার যিষয়গুশলা ত্াোঁর আশলার্িায় ফুশি উশঠ অযত্ র্িশেই। 
ত্াই, অশিক ইর্লামী স্কলার নিামাি আলী খািশক আল-কুর’আশির ভাষাযিজ্ঞািী 
যির্াশি স্বীকৃযত্ যদশয়শছি। এছািাও েি এযেযর্শিা )Jonh Espisito) 
র্ম্পাযদত্ যিশশ্বর ৫০০ প্রভািোলী মুর্যলম ও ইর্লামী িযযক্তশত্বর ত্াযলকায়ও 
ত্াোঁর স্থাি অিযত্ম।  

এ মািুষযি েেগ্রিণ কশরি োমসাযির রাের্ািী িাযলসি েিশর। যকন্তু যেশু নিামাি 
নর্খাশি ছ’মার্ও থাশকিযি। ত্াোঁর িািা পাযকস্তাি দূত্ািাশর্ কাে করশত্ি। নর্ 
রূ্শত্র পযরিারর্ি ছয় মার্ িয়শর্ ত্াোঁশক পাযকস্তাশি র্শল আর্শত্ িয়। এখাশিও 
ত্াোঁর পযরিার দু’মাশর্র নিযে স্থায়ী িয়যি; র্শল িাি নর্ৌযদ আরশির রাের্ািী 
যরয়াশদ।  

ত্াোঁর প্রাথযমক যেিা শুরু িয় যরয়াশদ অিযস্থত্ একযি পাযকস্তাযি উদুস যমযিয়াম 
সু্কশল। ১৯৮৬ র্াল নথশক ১৯৯২ র্াল পিসন্ত ছয় িছর ত্াোঁর পযরিার যরয়াশদ 
অিস্থাি কশরি। এরপর ত্াোঁরা র্শল িাি আশমযরকায়। নর্খাশি যত্যি যিষ্টািশদর 
পযরর্াযলত্ একযি িাইসু্কশল ভযত্স িি। ফশল িতু্ি পযরশিশে র্িযকছুই ত্াোঁর 
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কাশছ যভন্ন মশি িশলা। যভন্ন ভাষা, যভন্ন পযরশিে। িনু্ধরা র্ি যভন্ন র্মস ও যভন্ন 
র্াংসৃ্কযত্ লালি কশর আর র্লা-নফরাও যভন্নভাশি। এই িতু্ি পযরশিশে যিশের 
অর্িায়ত্ব আযিষ্কার কশরি যত্যি। প্রায় দু’িছর পিসন্ত নকাশিা মুর্যলশমর নদখা 
পািযি যত্যি। শুক্রিাশর ক্লার্ থাকায় দু’িছর যত্যি েুমার র্ালাত্ও পিশত্ 
পাশরিযি। অথর্ ত্খি যত্যি র্শি িাইসু্কশলর ছাত্র।   

ত্াোঁর িনু্ধশদর আর্ার-আর্রশণর মশর্য নিযত্কত্া ও র্শমসর নকাশিা নছায়া যছল িা। 
ফশল যত্যিও র্ীশর র্ীশর ত্াশদর আর্ার-আর্রশণ অভযস্ত িশয় পশিি। ত্াশক িার্া 
নদয়ার মশত্া নকউ যছল িা; এমিযক ত্ার পযরিারও িা। একর্ময় ত্াোঁর মাশে 
প্রিল অপরার্শিার্ নেশগ উশঠ। যকন্তু যকছুই করার যছল িা। িয় ত্াশক র্মস 
ত্যাগ করশত্ িশি, িা িয় সু্কল ত্যাগ করশত্ িশি। ত্াোঁর দুভসাগয যছল নি অিয 
নকাথাও ভাশলা সু্কল িা থাকায় ত্ার পযরিার ত্াশক সু্কলও ত্যাগ করশত্ নদয়যি।  

সু্কল নেশষ যত্যি কশলশে ভযত্স িশলি। আশগর মশত্াই িনু্ধশদর র্াশথ র্লাশফরা। 
দীঘসযদশির র্মসিীি িনু্ধশদর র্াশথ র্লশত্-যফরশত্ একর্ময় যত্যি িাযস্তক িশয় 
পশিি। প্রায় দু’িছর যত্যি িাযস্তকত্া র্র্সা কশরি ও িাযস্তকশদর ত্াযিক এিাং 
দােসযিকশদর নলখাশোোঁখা পশি নফশলি। ইর্লাম নথশক ত্খি যত্যি অশিকিাই 
দূশর র্শল নগশছি।  

র্ময় িশলা যফশর আর্ার। নিামাি আলী খাি ইর্লাশম যফশর আর্শলি, ত্শি 
আশগর নর্শয় েত্গুণ গযত্শত্। িঠাৎ একযদি আশমযরকাি মুর্যলম সু্টশিন্ট 
এযাশর্াযর্শয়েশির )MSA) দু’েি র্দশর্যর র্াশথ ত্াোঁর নদখা িয়। ত্াোঁরা যিশেশদর 
মশর্য কুর’আশির আশলার্িা করযছশলি; যকছুিা ত্ফাশত্ নথশক যত্যি ত্া 
শুিযছশলি। িযদও এর্ি র্মস-কশমসর আলাপ ত্ার কাশছ ত্খি ভাশলা লাগশত্া 
িা। ত্ারা যিশেরাই এযগশয় এশর্ নিামাি আলী খাশির র্াশথ পযরযর্ত্ িশলি 
এিাং ছায়ার মশত্া ত্ার র্াশথ র্লাশফরা শুরু করশলি। ত্শি ত্ারা কখশিা 
র্রার্যর নিামাি আলী খািশক কুর’আি পিশত্ যকাংিা র্ালাত্ আদায় করশত্ 
িশলিযি। এমিযক কখশিা ইর্লাশমর দাওয়াত্ও নদিযি। যকন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, 
যদশির পর যদি ত্ারা নিামাি আলী খাশির র্াশথ র্ময় কািাশত্ লাগশলি। এশত্ই 
নিামাি আলী খাশির মশর্য িযাপক পযরিত্সশির শুরু িয়।  

একযদি ত্াশদর একেি নিামাি আলী খাশির র্ামশি র্ালাত্ পিশলি। নিামাি 
আলী খাশির কাশছ খুি খারাপ লাগশলা। কারণ, যত্যি র্ালাশত্র অশিক যকছুই 
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ভুশল নগশছি গত্ দু’িছশরর িাযস্তকত্ার কারশণ; এমিযক মাগযরশির িামাে 
কশত্া রাকাত্ ত্া-ও যত্যি ভুশল নগশছি। যিশের অোশন্তই যত্যি মুর্যলম সু্টশিন্ট 
এযাশর্াযর্শয়েশির এ দু’েি ভাইশক িনু্ধ ভািশত্ লাগশলি। এিাং ত্াোঁশদর কাছ 
নথশক অশিক যকছু যেখশত্ লাগশলি। র্ীশর র্ীশর ত্াোঁর অন্তশর পুিরায় ইর্লাম 
র্ম্পশকস র্শর্ত্িত্া িািশত্ থাশক।  

যত্যি কুর’আশির অিুিাদ পিা শুরু করশলি। আল্লামা ইউরু্ফ আলীর ইাংশরযে 
অিুিাদ নদখশলি। যকন্তু অিুিাশদর মার্যশম কুর’আি নিাো খুিই কষ্টকর মশি 
িশলা ত্াোঁর কাশছ। নকাথায় িাশকযর শুরু আর নকাথায় নেষ—এর্ি যকছু যত্যি 
িুেশত্ পারযছশলি িা। আয়াত্ িঠাৎ কশর নকশিা এক যিষয় নথশক অিয যিষশয় 
র্শল িায়—এর্ি যকছু যত্যি অিুিাদ পশি উপলযি করশত্ পারযছশলি িা। ত্খি 
যত্যি ভাশলাভাশি কুর’আি নিাোর েশিয গুগুশল র্ার্স করশত্ লাগশলি। 
ইন্টারশিশি ইর্লাশমর যিযভন্ন যিষয় যিশয় প্ররু্র নলকর্ার নপশলি। যকন্তু 
কুর’আশির র্ারািাযিক পাঠ নিাোর মশত্া এমি নকাশিা আশলার্িা ত্খশিা যত্যি 
পািযি িা ত্াশক কুর’আশির প্রযত্ আকষসণ র্শর রাখশি।  

কুর’আশির র্ারািাযিক আশলার্িা প্রথম যত্যি শুশিি ত্াোঁর কযমউযিযির একযি 
মর্যেশদ। মাশি রামাদাি উপলশি নর্ মর্যেশদ পাযকস্তাি নথশক একেি আশলম 
আশর্ি। িাম ইমাম িক্টর আবু্দর্ র্াযম। যত্যি প্রযত্যদি এক পারা কশর 
কুর’আশির অিুিাদ এিাং র্াংযিপ্ত ত্াফযর্র করশত্ি। র্কাশল দুই ঘণ্টা, যিকাশল 
র্ার ঘণ্টা এিাং ত্ারাযির পর রাত্ ১০িা পিসন্ত র্ারািাযিক আশলার্িা িশত্া। 
নিামাি আলী খাি িক্টর আবু্দর্ র্াযম এর র্কল আশলার্িায় অাংে নিি। এভাশি 
যত্যি র্মূ্পণস কুর’আশির ত্াফর্ীর শুশি নেষ কশরি নর্ই রামাদাশি। কুর’আশির 
এই র্ারািাযিক আশলার্িা শুশি ত্াোঁর কাশছ মশি িশয়শছ—‘যত্যি নিি এিারই 
প্রথম আল-কুর’আি শুিশছি’। এশত্ কুর’আশির প্রযত্ ত্াোঁর ভীষণ আগ্রি েশে। 
যত্যি ত্াোঁর উস্তাদ িক্টর আবু্দর্ র্াযমশক িশলি:  

‘আপযি নিভাশি ত্াফর্ীর কশরশছি, আযমও নর্ভাশি ত্াফর্ীর করশত্ র্াই’।  

িক্টর আবু্দর্ র্াযম ত্াোঁশক িলশলি, ‘ত্ািশল আশগ আরিী নেশখা’।  

নিামাি আলী খাি িলশলি: ‘আযম থাযক যিউইয়শকস, কশলে নেশষ র্ারাযদি কাে 
কযর, আযম কীভাশি নর্ৌযদ আরি নদশে যগশয় আরিী যেখশিা?’ 
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িক্টর আবু্দর্ র্াযম ত্াশক িলশলি: ‘তু্যম আগামী র্প্তাি নথশক এ মর্যেশদ আমার 
আরিী ক্লাশর্ আর্শত্ পাশরা’। এভাশি যত্যি িক্টর আবু্দর্ র্াযম-র কাশছ আরিী 
নেখা শুরু কশরি।  

পরিত্সীশত্ যত্যি িক্টর আবু্দর্ র্াযম-র িযাপাশর সৃ্মযত্র্ারণ কশর িশলি:  

“আমি তার কাছে মিছে কুর’আছের তাফমির শুেতাি। আিার 
জীবছে কুর’আছের এরকি জীবন্ত আছ াচো আমি আর পূছবে 
কখছো শুমেমে। ত ার আছ াচো শুছে িছে হছতা এই বুমি এখমে 
আিার উপর কুর’আে োমি  হছে, আিারই মবমিন্ন মবষছে। 
এতটাই জীবন্ত মে  আল্লাহর বাণীর যিিব আছ াচো”। 

এই ত্াফযর্রই ত্াশক আরিী নেখার যদশক উৎর্াযিত্ কশর, আল্লাির যদশক 
গভীরভাশি যফশর আর্ার উৎর্াি নিাগায়।  

যত্যি আরিী িযাকরণ যেশখি পাযকস্তাশি। নর্খাশি ১৯৯৩ র্াশল অিুযিত্ পরীিায় 
োত্ীয় পিসাশয়র নমর্া ত্াযলকায় প্রথম ১০ েশির মশর্য স্থাি দখল কশরি। যকন্তু 
আরিীশত্ ত্ার গভীর পিাশোিা শুরু িয় ১৯৯৯ র্াশল িুক্তরাশে িক্টর আবু্দর্ 
র্াযম-র ত্িাির্াশি।  

িক্টর আবু্দর্ র্াযম পাযকস্তাশির ফয়র্ালািাশদর কুর’আি কশলশের প্রযত্িাত্া 
অর্যি, যিযি মাশে মশর্য আশমযরকাশত্ নিশত্ি আরিী যেিাদাি এিাং 
কুর’আশির ত্াফযর্শরর উপশর িক্তিয রাখশত্। ত্ার অর্ীশি পিাশোিায় নিামাি 
আলী খাি আরিী ভাষা ও িযাকরশণর উপর ত্ীক্ষ্ম এিাং গভীর জ্ঞাি অেসি 
কশরি। পরিত্সীশত্ যত্যি িক্টর আবু্দর্ র্াযম-র কাশছ আশরা উপকৃত্ িি ত্ার 
র্মূ্পণস যেিাদাি পদ্ধযত্শক আত্মস্থ কশর। যত্যি িক্টর র্াযম-র করা কােগুশলাশক 
ইাংশরযেশত্ অিুিাদ কশরি ত্ার যিশের ছাত্রশদর উপকাশরর েিয এিাং ত্াোঁর 
প্রযত্যিত্ িাইযয়যিাি ইন্সযিযিউশিও নর্গুশলা পিাশত্ি।  

আরিী নেখারত্ অিস্থায় যত্যি ইন্টারশিশি খুোঁেশত্ আরিী যিষশয় যিযভন্ন যেযির্ 
খুোঁেশত্ লাগশলি। িঠাৎ একযদি ি. ত্াযরক আল-শর্ায়াইদাশির কুর’আশির 
মু’যেিা যিষয়ক প্রায় ১৫ ঘণ্টার একযি যভযিও যর্যরে আশলার্িা খুোঁশে পাি। 
এযি আরিীশত্ যছল। যত্যি রাত্যদি এগুশলা শুিশত্ থাকশলি, যকন্তু ত্খিও 
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আরিী নত্মি িা োিায় এগুশলা নত্মি িুেশত্ি িা। পশর র্মূ্পণস নলকর্ারিা 
আরিীশত্ যলশখ নফশলি। অযভর্াি নথশক প্রশত্যকযি েশব্দর অথস নির করশলি। 
এভাশি র্ীশর র্ীশর যত্যি আরিী নলকর্ার িুেশত্ শুরু করশলি। আমরা নি 
উস্তাশদর ভাষাগত্ মু’যেিা যিশয় প্ররু্র কাে নদযখ নর্গুশলার অিুশপ্ররণা এই 
নলকর্ার যর্যরেযির আশলার্ক োইখ ি. ত্াযরক আল-শর্ায়াইদাি নথশকই।  

এর যকছুযদি পর যত্যি ইন্টারশিশি নপশলি যমেশরর ইমাম মুত্ওয়াল্লী আল-
োরাওয়ী )রাযিমাহুল্লাি(-শক। ত্াোঁর আল-কুর’আশির িাস্তযিক ও েীিিঘযিি 
আরু্যিক ত্াফযর্র উস্তাদ নিামাি আলী খািশক আশরা নিযে অিুপ্রাযণত্ কশর। 
আল-কুর’আি এশত্ািা র্িে র্িে, আরু্যিক ও েীিিঘযিি িশত্ পাশর ত্ার 
উদািরণ এই আল-আিিার যিশ্বযিদযালশয়র গ্রযান্ড মুফযত্র ত্াফযর্র নথশকই 
যত্যি পাি। উিার নর্র্ি ত্াফযর্র নথশক রূ্রা ফাযত্িার িাাংলা অিুিাদ িই 
পাওয়া িায় ‘আল-ফাযত্িা’ )ত্াফযর্র আল-োরাওয়ী( িাশম।  

এরপর নপশলি কুর’আশির উপর নলখা ি. ফাশদল র্াশলি আল-র্ামারাইশয়র 
যিযভন্ন িই ও িকৃ্তত্া। এগুশলা নপশয় ত্াোঁর কাশছ মশি িশলা যত্যি জ্ঞাশির র্াগর 
নপশয় নগশছি। এর্ি পিশত্ ও শুিশত্ শুরু করশলি যত্যি। উস্তাশদর আল-
কুর’আশির নি রূ্িাযত্রূ্ি িণসিা ও যিযভন্ন েশব্দর অিুপম যিশেষণ পাই 
নর্গুশলার অশিকিা যত্যি ইিার নথশক নপশয়শছি। এখি েীযিত্ আশছি, অশিক 
িৃদ্ধ। ইযি ইরাশকর অযর্িার্ী।  

পাযকস্তাশির মযিলা আশলমা ফরিাত্ িােযম নথশক আল-কুর’আশির েশব্দ েশব্দ 
ত্াফযর্র পশিি পুশরািা।  

পাযকস্তাশির আরকেি যিখযাত্ মুফার্যর্র িা. এর্রার আিমাশদর ত্াফযর্শরর 
প্রযত্ ভাশলািার্াযি যছশলা আশরক যপ্রয়ত্া। এর্রার আিমাদ )রাযিমাহুল্লাি( 
ত্াফযর্র করশত্ি ২০যি ত্াফযর্র নথশক। উস্তাদ নিামাি আলী খাি িখিই 
নকাশিা আয়াত্ িুশে উঠশত্ িযথস িি ত্খিই এর্রার আিমাশদর ত্াফযর্র শুিশল 
নিি আল্লাি ত্াোঁর উপলযির দুয়ার খুশল যদশত্ি।  

িাদীর্ যিশয় পিাশোিা কশরশছি িত্সমাশি যিখযাত্ মুিাযদ্দর্ ও যরোলোস্ত্রযিদ 
োইখ ি. আকরাম িাদভী নথশক। যত্যি যছশলি োইখ আিুল িার্াি আলী িাদভী 
)রাযিমাহুল্লাি( এর ছাত্র এিাং ত্াোঁরই রু্পরামশেস যত্যি পযশ্চশম িাি। োইখ 
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আকরাম িাদভী িাদওয়াতু্ল উলামার উচ্চত্র যিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্র এিাং িাদীশর্ 
মাস্টার্স কশরি। এিাং িাদওয়াতু্ল উলামাশত্ েরীয়া যিষশয় পযিশয়শছি। এছািাও 
অথসিীযত্শত্ যিএ এিাং আরিী র্াযিশত্য যপএইর্যি কশরি। পযিশয়শছি অক্সশফািস 
যিশ্বযিদযালশয়ও।  

এভাশি যত্যি এশকর পর এক আশলম ও দাঈশদর আযিষ্কার কশরি আর ত্াোঁশদর 
নথশক জ্ঞাি আিরণ করশত্ থাকশলি। যদশির পর যদি পযরশ্রম করশলি। 
যিশেশক যিশে িারিার িার্য করশলি—শিভাশিই নিাক আরিী যেখশত্ িশি, 
আরিী িুেশত্ িশি। মািুষ িা র্ায় ত্া পায়। আল্লাি ত্াোঁর ইচ্ছা পূরণ কশরশছি। 
খুি অি র্মশয়র মশর্যই নিামাি আলী খাি আরিী ভাষা ও কুর’আশির ওপর 
অর্ার্ারণ পাযিত্য অেসি কশরি। র্মৎকার উপস্থাপিা, িুযক্তিুক্ত কথা, র্িে-
র্রলভাশি উপস্থাপিা পদ্ধযত্র কারশণ পৃযথিীর িািা প্রাশন্তর মািুষ আে 
কুর’আি নেখার েশিয ত্াোঁর কাশছ যভি করশছ। নকিল অিলাইশি িত্সমাশি ১০ 
িাোশররও নিযে ত্রুণ ত্াোঁর কাশছ আল-কুর’আি ও আরিী ভাষা যেখশছ এিাং 
গত্ যিে িছর র্শর র্লশছ ত্াোঁর আল-কুর’আি নেখা ও নেখাশিা।  

িত্সমাশি যত্যি যিশশ্বর যিযভন্ন নদে নথশক যিশয় আিাযর্কভাশি ইিশিযন্সভ 
এরাযিক ও আল-কুর’আি নেখাশিার কাশে যিশেশক পূণসরূশপ যিশয়াযেত্ 
নরশখশছি িাইযয়যিাি ইন্সযিযিউশি।  

আরিী ভাষায় কুর’আি উপলযির িযাপাশর যত্যি িশলি:  

“কুর’আনের এই অন ৌকককতার মানেই যে অকেন্দ্য যেদানেত 
রনেনে তা শুধু কুর’আনের অেুবাদ পনে যকানোভানবই আেরণ 
করা সম্ভব েে। কারণ অেবুানদর আসনত পানর ককেুটা বাতত া, 
ককন্তু আল্লাের অন ৌকককত্ব ও ত ার বাণীর যে গভীরতা যসটা 
যকানোভানবই আনস ো”  

যত্যি যর্দ্ধান্ত নিি—িত্ কষ্ট কশর যত্যি ইর্লাম ও কুর’আি যেশখশছি ত্ত্িা 
কষ্ট িাশত্ আর নকাশিা মুর্যলশমর করশত্ িা িয়। নর্েশিয যত্যি অিলাইশি 
িযাপক কািসক্রম পযরর্ালিা করশিি। যর্দ্ধান্ত অিুিায়ী ২০০৫ র্াশল যত্যি 
িাইযয়যিাি ইন্সযিযিউি )Bayyinah Institute) িাশম একযি র্াংস্থা গশি তু্শলি 
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এিাং িাইযয়যিাি যিযভ )Bayyinah.tv) িাশম আশরকযি ওশয়ির্াইি র্ালু কশরি। 
এই র্াইশি কুর’আশির নর্ৌন্দিস, আরিী ভাষা যেিা ও ইর্লাশমর ইযত্িাশর্র 
উপর িত্সমাশি প্রায় িাোরখাশিক যভযিও ক্লার্ রশয়শছ।  

মূলত্ দু’যি উশদ্দেযশক র্ামশি নরশখ যত্যি এর্ি কাে করশছি।  

প্রথমত্, মািুশষর েিয আরিী ভাষাশক এশকিাশর র্িে কশর নত্ালা; িাশত্ 
পৃযথিীর নিশকাশিা প্রান্ত নথশক মুর্যলম-অমুর্যলম যিযিসশেশষ নি-শকউ ইচ্ছা 
করশলই আরিী ভাষায় দি িশয় ওঠশত্ পাশর। যত্যি িাইযয়যিাি যিযভশত্ 
র্মৎকার-র্ি নকৌেশল মািুষশক আরিী নেখাি। নিশিতু্ উস্তাদ অশিক র্াংগ্রাম 
কশর আরিী যেশখশছি, ত্াই যত্যি োশিি কীভাশি নেখাশল মািুষ ত্ািাত্াযি 
আরিী ভাষায় দি িশয় ওঠশি।  

ত্াোঁর যিত্ীয় উশদ্দেয—মািুষশক কুর’আশির প্রযত্ আগ্রিী কশর নত্ালা। ত্াোঁর 
যিশ্বার্, মািুষশক প্রথশমই আরিী নেখাশিার ভয় নদখাশল নর্ কখশিা কুর’আশির 
স্বাদ যিশত্ পারশি িা। ত্াই, মািুষশক আশগ কুর’আশির স্বাদ পাইশয় যদশত্ িশি। 
ত্ারপর মািুষ যিে নথশকই আরিী যেখশত্ আগ্রিী িশি, নিমিযি স্বয়াং ত্াোঁর 
যিশের নিশত্র ঘশিশছ। যত্যি মশি কশরি, ত্াোঁর মশত্া লি লি ত্রুণ যদশেিারা 
িশয় আশছ। ত্াশদর কাশছ একিার িযদ কুর’আশির মু’যেিা তু্শল র্রা িায়, 
ত্ািশল ত্াশদর েীিিই পযরিযত্সত্ িশয় িাশি।  

অশিশক অযভশিাগ কশর, আরু্যিক ত্রুণরা কুর ’আি পশি িা , এরা আরিী পিশত্ 
র্ায় িা। উস্তাদ নিামাি আলী খাি এমি অযভশিাগ কশরি িা। ত্াোঁর কথা িশলা: 

“আমরা িযদ ত্রুণশদর েিয আরিী ভাষাশক র্িে কশর যদশত্ 
পারত্াম, অিেযই ত্ারা আরিী যেখশত্া। আমরা িযদ কুর’আিশক 
ত্াশদর কাশছ র্িে ভাষায় নপৌঁশছ যদশত্ পারত্াম, অিেযই ত্ারা 
ত্া গ্রিণ করশত্া। কারণ ইর্লাম মািুশষর স্বভািোত্ র্মস। র্িাই 
িশল—আরিী ভাষা ও কুর’আি নেখার েশিয আমার কাশছ আশর্া; 
যকন্তু আযম যিশেই কুর’আি নেখাশিার েশিয মািুশষর িাশর িাশর 
যগশয় উপযস্থত্ িশত্ র্াই”।  
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দীঘসযদি অিশে পশি থাকশল েযক্তোলী নলািাশত্ও মযরর্া পশি িশয় িায়। 
একেি মুর্লমাশির ঈমাশির িে িা যিশল নত্মযি অন্তশরর উপশর প্রশলপ পশি 
িায়, িষ্ট িশয় নিশত্ থাশক র্ির্াইশত্ গুরুত্বপূণস যেযির্ ‘আত্মা’। একিা প্রযাযক্টযর্াং 
মুর্যলম পযরিাশর েে যিশয়ও আমাশদর অশিশকই ইর্লাম নথশক, আল্লাির 
ভাশলািার্া নথশক দূশর র্শর িায়। ফশল নকাশিা কাশেই োযন্ত থাশক িা, যকছুশত্ই 
স্বযস্ত পাওয়া িায় িা। ত্খি েীিি নিি ছন্নছািা িশয় িায়। ফশল েীিশির প্রকৃত্ 
অথস িাযরশয় িায়।  

এর্ি যিশির্িায় উস্তাদ নিামাি আলী খাশির িকৃ্তত্ায় মাশে রশয়শছ আযত্মক 
প্রোযন্তর জ্ঞাি, আল্লাির িীি উপলযির প্রজ্ঞা ও নর্ৌন্দিস; নিগুশলা আমাশদর 
েীিশির র্াশথ প্রার্যঙ্গক এিাং অথসপূণস। ফশল এর্ি আশলার্িার মার্যশম আমাশদর 
আল্লািশক ভুশল িাওয়া আত্মা এক অিযযদগশন্তর নখাোঁে পায়, আল্লাির যদশক 
পুিরায় যফশর আর্ার নপ্ররণা নিাগায়।  

উস্তাদ নিামাশির যেিকত্া নপোয় আগমশির একযি দারুণ অযভজ্ঞত্া আশছ। 
যত্যি একিার নকাথাও নলকর্ার যদযচ্ছশলি ত্াোঁর আইযি-র র্াকযর রু্িাশদ। 
নর্খাশি MIT (মযার্ারু্শয়ি ইন্সযিযিউি অি নিকশিালযে, যিশশ্বর নর্রা প্রিুযক্ত 
যিশ্বযিদযালয়( এর একেি প্রশফর্রও উপযস্থত্ যছশলি। ত্াোঁর নলকর্ার নোিার 
পর নর্ই প্রশফর্র ত্াশক িশলি, আপযি একেি Natural Teacher, আপিার 
স্বভািগত্ প্রকৃযত্শত্ যেিকত্ার নিযেষ্টয রূ্িান্তভাশি যিদযমাি। এরপর যত্যি এই 
উৎর্ািপূণস কথায় দারুণ প্রভাযিত্ িি এিাং ত্াোঁর প্রিুযক্ত র্ম্পযকসত্ র্াকযর নছশি 
যদশয় পূণসরূশপ আল-কুর’আি ও আরিী ভাষার যেিকত্া নপোয় স্থায়ীভাশি র্শল 
আশর্ি। 

উস্তাদ নিামাি আলী খাশির অিিয যিশেষত্ব কী?  

নদিযন্দি েীিশির অশিক যকছুই মশি িয়—এিা নকি এমি? ওিা নকি অমি 
িয়? নকি এর্ি এমি িয় িা? র্িযকছু ‘এরকম নকি’ িয় িাইশপর প্রশ্ন োশগ।  

এিা যিযশ্চত্ নি এইর্শির উত্তর আমাশদর রি আল্লাি ত্া’আলার নদওয়া 
েীিিযির্াশি পযরষ্কারভাশিই আশছ। যকন্তু নর্গুশলা কীভাশি িুেশত্ িয়, নর্গুশলার 
কারণ কী, কীভাশি মশির এই র্ময় ও প্রশ্নগুশলাশক "র্ালিা" করশত্ িয় ত্া 
আমাশদর মশত্া অযর্কাাংে নলাশকর কাশছই অোিা। এর্ি প্রশ্নগুশলাশত্ দােসযিক 
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দৃযষ্টভযঙ্গর র্াশথ আযত্মক যিশ্বার্ িুক্ত রশয়শছ; ফশল এমি মািুষ পাওয়া দুষ্কর 
িারা অমি প্রশশ্নর উত্তর যদশত্ পাশর। যকন্তু নিামাি আলী খাশির নলকর্াশর 
নর্র্শির দােসযিক ও আর্যাযত্মক উত্তর রশয়শছ িাস্তযিক েীিশির আশলাশক। 
ফশল আমাশদর মশত্া িুিকশদর মশি নেশগ ওঠা র্ার্ারণ ও র্মর্যামূলক অশিক 
যেজ্ঞার্ার অর্ার্ারণ রু্ন্দর র্মার্াি পাওয়া িায় উস্তাশদর আল-কুর’আশির 
আশলার্িায়।  

আমাশদর অশিশকরই েীিশির একিা িাস্তি অথর্ অমরৃ্ণ অযভজ্ঞত্া িশলা—
র্ার্ারণত্ যকশোর-ত্রুণরা গশি ওঠার র্মশয় িীি-ইর্লামর্াংক্রান্ত প্ররু্র প্রশশ্নর 
র্মু্মখীি িশত্ িয়। িশত্ পাশর নর্িা পদসা যিশয়, নকাশিা র্মাশলাযর্ত্ প্রশ্ন যিশয়, 
যফকি অথিা র্মসীয় ত্ি-র্াংক্রান্ত যিষয়, িা নকাশিা অেীল যিষয়শক কীভাশি 
নমাকাশিলা করশত্ িশি ত্া যিশয়। অথিা কীভাশি দাি করশত্ িয়, যিয়যাত্ 
নকমি থাকা উযর্ত্—এরকম িাোশরা প্রশশ্নর উত্তর োিশত্ ইশচ্ছ কশর। অথর্ 
এই যিশ্বার্ী ত্রুণ-ত্রুণীরা উত্তর িা নপশয় নেশষ ভুল করশত্ থাশক। এভাশি 
অশিক েমাশিা প্রশশ্নর যভশি একযদি িয়শত্া র্শমসর পশথ র্লার ইশচ্ছিাই ত্াশদর 
িাযরশয় িায়।  

কুর’আশির স্বত্ঃসূ্ফত্স পিাশোিা, ইর্লামশক ত্রুণ প্রেশের কাশছ রু্ন্দর কশর 
উপস্থাপিার আশয়ােি আমাশদর র্মাশে খুিই কম। এই অদু্ভত্ অিস্থায় 
আমাশদর মশত্া নছশল-শমশয়শদর েিয অশেষ রিমত্ অিলাইশির পাওয়া যিযভন্ন 
আশলম ও দাঈরা—িারা ত্রুণ প্রেশের র্াশথ নখালাশমলা আলাপ কশরি, 
কীভাশি যর্ন্তা করশত্ িয় নেখাি, কীভাশি ভািশত্ িয় নর্িা নদখাি। আর নর্র্ি 
যভযিও ইন্টারশিশি খুিই র্িেলভয। এর্শির মাশে উস্তাদ নিামাি আলী খাি 
একেি অিযত্ম যেিক যিশর্শি আযিভূসত্ িশয়শছি। িস্তুত্ঃ নিদায়াশত্র মাযলক 
নত্া একমাত্র আল্লাি রু্িিািাহু ওয়া ত্া’আলাই।  

উস্তাদ নিামাি আলী খাশির িক্তশিযর রু্ন্দর যদক িশলা, যত্যি অযত্ র্ার্ারণ আর 
র্রল ভাষায় ত্রুণশদর নিার্গময িিার মত্ি কশর যিষয়গুশলা আশলার্িা কশরি। 
ত্ার এশককিা নলকর্ার নোিার পর ওই যিষশয় আর খিকা ও প্রশ্ন অিযেষ্ট 
থাশক িা। এিাং িীি পালি করার িযাপাশর নকাশিা র্শন্দি ও অেুিাত্ থাশক 
িা। এইিুকু িুেশত্ িশল িয়শত্া আমাশদরশক পৃিার পর পৃিা পিশত্ িশত্া। এই 
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র্িে-র্রল অথর্ গভীর ও িহুমুখী প্রজ্ঞার কারশণ আমাশদরশক আল্লাির িাণী 
আশরা কাশছ িাশি, আল্লাির িীি পালশি যিশেশদর আশরা উৎর্াি িাশি।  

উস্তাদ যিশেই একযি ঘিিা তু্শল র্শরযছশলি নিখাশি আল্লাির িাণী কুর’আি 
মােীশদর আশলার্িায় ত্ার অিিযত্া উশঠ আশর্। যত্যি িশলি, অশিক মা ত্াশদর 
র্ন্তািশক নোর কশর ত্াোঁর নলকর্ার ও নর্যমিাশর পাঠাি িা যিশে যিশয় আশর্ি; 
িাশত্ কশর ত্ারা ত্াোঁর নলকর্ার শুিশত্ পাশর ও ইর্লাশমর পশথ আর্শত্ পাশর। 
যকন্তু একিার িখি উস্তাশদর কুর’আশির আশলার্িা শুশি, এরপর অশিশকই 
আশিগেযিত্ কশে িশলশছি—আযম নিি েীিশি এই প্রথম আল্লাির িাণী 
শুিলাম! এত্ গভীর ও অশলৌযকক কুর’আশির িাণী এর আশগ আযম আর কখশিা 
শুযিযি। এরপর ত্ারা যিশেরাই যিয়যমত্ ইর্লামী র্ভা-শর্যমিার ও পাঠগুশলাশত্ 
আর্শত্া! যক অর্ার্ারণ র্মৎকার িণসিা িশল এইর্ি প্রায় িশখ িাওয়া, ইর্লাশমর 
প্রযত্ অিীিাপ্রিণ নছশল-শমশয়রা যিে ইচ্ছায় আশর্ ও অিযশদর যিশয় আশর্ 
উস্তাদ নিামাি আলী খাশির নলকর্ার শুিশত্! 

মুর্যলম উম্মাির িযাপাশর অিযরা নিখাশি নকিল অযভশিাগ আর র্মর্যা যর্যিত্ 
কশর, নর্খাশি নিামাি আলী নদশখি স্বপ্ন ও র্ম্ভািিার িার। যত্যি ত্রুণশদর 
মাশে র্িশর্শয় নিযে র্ম্ভািিা নদখশত্ পাি। উম্মাির ৭০ ভাগ ত্রুণশক িযদ 
নকিল র্যঠক অিুশপ্ররণা নদয়া িায়, ত্াোঁর যিশ্বার্, যিশশ্বর নর্িারািাই পাশি িাশি। 
যত্যি মশি কশরি, মুর্যলমশদর দাযয়ত্ব িশলা নকিল ত্রুণশদর কাশছ র্িে 
পদ্ধযত্শত্ কুর’আশির িাণী নপৌঁশছ নদয়া; িাযক দাযয়ত্ব আল্লাির। যত্যিই র্ি 
করশিি।  

একই মাটিনত একই বৃষ্টির পাকে পোর পনরও যেভানব কভন্ন কভন্ন 
ফু -ফসন র জন্ম েে, একই ওেী মােুনের কানে যপ াোনত 
পারন  যসরকম োজানরা রকনমর সম্ভাবো ও পকরবতত নের 
সূচো েনব।  

নিামাি আলী খাশির যর্ন্তাভািিা র্িার েশিয িশলও যিশেষ গুরুত্ব নদি 
ত্রুণশদর। এ কারশণই র্ম্ভিত্ র্ারা পৃযথিীর লি লি ত্রুণরা উস্তাদ নিামাি 
আলী খািশক ত্াশদর েশিয আদেস মশি কশর। ত্াোঁর িক্তিযগুশলা র্ারা যিশশ্বর 
ত্রুণশদর কাশছ এত্িাই েিযপ্রয় িশয়শছ নি, যিশশ্বর িািা প্রাশন্তর ত্রুণরা 
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ত্াশদর যিশেশদর ভাষায় নিামাি আলী খাশির িক্তিযগুশলা অিুিাদ করশছ। িাাংলা 
ভাষায় ত্াোঁর অশিকগুশলা িকৃ্তত্া িাযিাং, র্াি-িাইশিল, এিাং আযিসশকল পযরশিেি 
কশরশছ NAKBangla যিম ও ওশয়ির্াইি। আল-কুর’আিশক মািুশষর র্ামশি 
েীিন্ত কশর নত্ালার নিশত্র নিামাি আলী খাি এক অতু্লিীয় িযযক্তত্ব এিাং 
একযি একক প্রযত্িাশি পযরণত্ িশয়শছ।  

যত্যি ত্াোঁর আশলার্িায় খুি কমই িাদীর্ আশিি। নকি এমিিা কশরি ত্ার 
কারণ িণসিায় িশলি: আল-কুর’আশির প্রযত্যি আয়াশত্র জ্ঞাি, প্রজ্ঞা ও নিদায়াত্ 
এত্িা গভীর ও যিসৃ্তত্ নি প্রযত্যি আয়াত্ যিশয়ই অশিক দীঘস র্ময় পিসন্ত 
আশলার্িা করা িায়। ত্িুও িযদ িাদীর্ আিার প্রশয়ােি িয় যত্যি িাদীর্গুশলাশক 
মুিাযদ্দর্শদর কাশছ পাযঠশয় নদি নিি নর্গুশলার শুদ্ধাশুযদ্ধ িার্াই-িাছাই কশর 
যদশত্ পাশরি এিাং ত্ার আশলার্িায় আিশত্ পাশরি।  

ইশত্াপূশিস পযরিার, স্বামী-স্ত্রী, র্ন্তাি, যপত্ামাত্া ইত্যাযদ িযপশক উস্তাশদর 
নলকর্ার র্াংকযলত্ িশয় “িন্ধি” িাশম একযি র্ািা োগাশিা িই প্রকাযেত্ 
িশয়শছ। উস্তাদ নর্িা শুশি প্রোংর্া কশরশছি এিাং আমাশদরশক যকছু র্াশেেিও 
যদশয়যছশলি। এরপর ২০১৯ র্াশল প্রকাযেত্ িয় অিযত্ম নিস্টশর্লার িই 
“প্রোযন্তর নখাোঁশে: ১”। এরপর ২০২০ র্াশল প্রকাযেত্ িয় কুর’আশির ভাযষক 
অলঙ্কাশরর উপর “উপমার নেযিকত্ায় মুগ্ধময় কুর’আি” িইযি। এরপর 
কুর’আশির পারায় পারায় নি রোিযল আল্লাি ত্া’আলা র্াযেশয় নরশখশছি, 
নর্গুশলা যিশয় প্রকাযেত্ িশয়শছ “কুর’আশির রে”।  

উস্তাশদর েিয এিাং আমাশদর েিয নদা’আ করশিি নিি এ পথ র্লায় আমরা 
আশরা ভাশলা যকছু যদশত্ পাযর, আশরা রু্ন্দরভাশি। 

 

 

 



 

প্রশান্তির খ াোঁজে – ২  

24 

 

❁ 

ন্তিিাশীল হওয়ার গুরুত্ব 

 

িখি নকাশিা কম িয়র্ী নকউ আমাশক এশর্ প্রশ্ন কশর, এমিযক পূণস িয়ষ্ক 
নকউও িশত্ পাশর—আযম আমার র্িকমসীশদর কীভাশি িযাখযা কশর নিাোশিা নি 
আযম নরািা নরশখযছ? নিশিতু্ ওরা মুর্যলম িয়, ওরা ভাশি এভাশি র্ারাযদি িা 
নখশয় থাকািা ভারী অদূ্ভত্। আপযি যক আমাশক এর একিা রু্ন্দর উত্তর যদশত্ 
পাশরি িাশত্ আযম আমার র্িকমসীশদর নিাোশত্ পাযর? 

আমার িনু্ধরা যিষ্টািশদর িযাশলাইি পাযিসশত্ িাশচ্ছ। র্িকমসীরা িাশচ্ছ যক্রর্মার্ 
পাযিসশত্। আযম কীভাশি ওশদর িলশিা আযম নিশত্ পারযছ িা। কীভাশি আযম 
িযাখযা করশিা নি আযম এর্ি যকছুশত্ নিাগ নদই িা। 

এ র্রশির প্ররু্র প্রশ্ন আশছ। অিযশদর নিাোশত্ র্ািািয করশত্ আপযি িয়শত্া 
এগুশলার উত্তর খুোঁেশছি। এর্ি প্রশ্ন আপযি ভাশলা উশদ্দশেযই করশছি। যকন্তু 
এই প্রশ্নগুশলা আমাশক কী িলশছ োশিি? 

—িলশছ নি আমাশদর কীভাশি ভািশত্ িয়, কীভাশি যর্ন্তা করশত্ িয় ত্া 
যেযখযি। আর কুর’আশির আশলাশক নত্া িয়ই। 

আরু্ি, যর্ন্তােীল িওয়া িযাপারিা কুর'আশির আশলাশক নিাোর নর্ষ্টা কযর। নদযখ 
এ িযাপারিার গুরুত্ব কত্িুকু। 



 

প্রশান্তির খ াোঁজে – ২  

25 

িখি নকউ আপিাশক িশল নি ‘র্শলা িযাশলাইি পাযিসশত্ িাই’, আপযি িযদ 
োিশত্ি কীভাশি যর্ন্তা করশত্ িয়, ত্খি ত্াশক উশিা প্রশ্ন করশত্ি:  

‘িযাশলাইি কী? তু্যম এিা নকি উদিাপি করশছা? ‘আযম নকি িাযচ্ছ িা?’ এই 
প্রশশ্নর আশগ তু্যম আমাশক িশলা ‘তু্যম নকশিা যক্লওশপট্রার মশত্া নর্শে, িা িাযিস 
িশয় অপযরযর্ত্শদর দরোয় দরোয় খািার র্াইশত্ িাশচ্ছা? আমরা এই অযত্ 
নিৌযক্তক)!( কােিা করশত্ িািার আশগ তু্যম আমাশক িশলা তু্যম ‘নকাি উশদ্দশেয 
এিা কর’। এরপর আযম িলযছ আযম নকি এিা কযর িা’।  

অিযভাশি িলশত্ নগশল, নির্ি মািুষ এর্ি আেগুযি কান্ড করশছ, ত্ারাই উশিা 
আমাশদর যেশজ্ঞর্ করশছ নকি আমরা ওর্ি অদু্ভত্ কাে করযছ িা! নকি ওর্শি 
অাংে যিযচ্ছ িা! আর আমরা মশি করযছ আমাশদরশক িযাখযা কশর নিাোশত্ িশি 
আমরা নকশিা ওর্ি করযছ িা! এর কারণ িশচ্ছ, আমাশদর যর্ন্তা-ভািিািা 
আমাশদর কাশছ েষ্ট িয়। আমাশদর িুেশত্ িশি নকািিা যমথযা, নকািিা 
আেগুযি।  

আর আমাশদর আত্মযিশ্বার্ থাকশত্ িশি এিাং ভািিার েষ্টত্া থাকশত্, িশি 
িাশত্ আমরা িলশত্ পাযর—নোি, এখাশি র্মর্যািা আমার িয়, আযম আর্শল 
আমার েীিিশক যিযি আমাশক রৃ্যষ্ট কশরশছি ত্াোঁর যদশক যফযরশয় যিযচ্ছ। আল্লাহ র 
অশেষ অিুগ্রশি আযম অন্তত্ এিা োযি নি আমার েীিশির একিা উশদ্দেয 
আশছ; িা িাির যকাংিা অিযযকছু নর্শে র্কশলি র্াংগ্রি করার নর্শয় অথিা িীশুর 
েিয উৎর্ি করশত্ যগশয় মাত্াল িিার নর্শয় অশিক নিযে গুরুত্বপূণস। িীশুশক 
স্মরণ করার কী এক মিৎ)!( উপায়! পাযিসশত্ যগশয় মাত্াল িও! পযরিাশরর 
নলাকেিশদর গালাগাযল কর!  

অথর্ আমরা িাযক নর্খাশি িা যগশয় নদাষ করযছ?! আমাশদরশক িযাখযা কশর 
নিাোশত্ িশি ওশদরশক!? আমার মশি িশচ্ছ আপিাশক িযাখযা করশত্ িশি 
যিশেশক?! আপিার র্িকমসীশদর প্রযত্ আপিাশক অশর্ৌেিযমুলক আর্রণ করশত্ 
িশি িা, যকন্তু আপিার অন্তত্ যর্ন্তা-ভািিািা েষ্ট িশত্ িশি। এিাং এিা 
অত্ীশত্র নিশকাশিা র্মশয়র নর্শয় এখি অশিক নিযে গুরুত্বপূণস।  
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কারণ, নিশিতু্ আযম যিযভন্ন স্থাশি ভ্রমণ কযর আর এর্ি প্রশ্ন আমার কাশছ 
অশিক নিযে প্রকি িশয় নদখা নদয়। আপযি মুর্যলম প্রর্াি নদশেই িযদ িাি 
নিখাশি ইর্লাম যেিা নদয়া িয়, নছশল-নমশয়রা কুর’আি নত্লাওয়াত্ করশত্ 
যেখশছ, নিখাশি মর্যেদগুশলা ভরপুর—এমির্ি োয়গাশত্ও কম িয়র্ীরা প্রশ্ন 
কশর:  

‘আমরা কীভাশি এশত্া যিযশ্চত্ভাশি িলশত্ পাযর ইর্লামই িশচ্ছ প্রকৃত্ 
র্মস?’  

‘আযম এই যভযিও নদখযছলাম এিাং আমার যকছু প্রশ্ন আশছ, আযম যঠক 
োযি িা কীভাশি েিাি নদশিা’।  

নকউ নকউ িলশছ নি ‘কুর’আশি মত্দ্বিত্ত্া আশছ’।  

নকউ নকউ িলশছ ‘রারু্লুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص আর্শল িিী যছশলি িা’। এিাং এভাশি ওরা 
অজ্ঞত্া ভশর প্রশ্ন করশছ।   

আযম যঠক োযি িা ওশদর প্রশশ্নর কী উত্তর নদশিা…ত্শি আযম নদা’আ করশত্ 
োযি, আযম মুখস্ত কশরযছ। আযম িামাে কীভাশি পিশত্ িয় োযি, আযম খুি 
রু্ন্দরভাশি অিু করশত্ োযি যকন্তু আযম আমার র্মসশক কীভাশি Defend 
(প্রযত্রিা( করশত্ িয় োযি িা।  

এখি যকছু ইউযিউি যভযিওর প্রর্ঙ্গ আশর্—এিা একিা র্মর্যা। আমরা জ্ঞািশক 
গুরুত্ব যদযচ্ছ যকন্তু যর্ন্তা করািাশক গুরুত্ব যদযচ্ছ িা। এখি নিশকউ নিশকাশিা 
র্রশির র্মাশলার্িা করশত্ পাশর, একিা ইউযিউি যভযিও নপাস্ট করশত্ পাশর, 
ব্লশগ যলখশত্ পাশর, অথিা অিলাইশি যলখশত্ পাশর। আর আমাশদর ত্রুণরা, 
এমিযক পুণসিয়ষ্করা ওর্ি পশি এিাং এশত্া অিশত্ই ওিারা র্রাোয়ী িশয় িাি। 
ত্ারা যকছু নোশি অথিা পশি। আর িাস্তিত্া িশচ্ছ ত্ারা এর্ি শুিশিই, এর্ি 
নদখশিিই—এই উেুক্ত ইন্টারশিশির িুশগ আপযি এিা িন্ধ করশত্ পারশিি িা।  
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আপনারা এই দ্বীননর প্রতি অননক আক্রমণ দেখনেন। এটা হনেই—এটা 
আনের দেনকাননা সমনের দেনক দেতি হনে। প্রতিতনেিই ঘটনি োকনে। 
এেং েি তমানন ইসলানমর তিক্ষা প্রচার করার দচষ্টার চাইনি ইসলানমর 
প্রতি আক্রমণ অননক অননক দেতি। িাই আমরা তননেরা েতে না েুতি 
কীভানে তচন্তা করনি হে আর েোে তেনি হে, িাহনল োইনরর তেক 
দেনক আমানেরনক দেনখ মনন হনে আমরা মুসতলম, আমরা নামাে পড়তি 
এেং আমানের মসতেেগুনলা ভরা, তকনু্ত দভিনর দভিনর আমানের অন্তর 
ও মনন ক্রমােি িূনয হনে োনছি, দ্বীন তননে আমানের স্পষ্টিা কনম 
োনছি। এেনয এই েুনে তচন্তািীল হওো, তচন্তা করনি দিখা খুে দেিী 
প্রনোেন।  

অশিক মুর্যলম র্মাশে এই রীযত্ িদশল িাশচ্ছ। যকন্তু এিা প্রায় দেক র্শর িশয় 
আর্শছ নি অশিক মুর্যলম র্মাশে আর্শল দুই র্রশির মুর্যলম আশছ। একিা 
গ্রুপ মুর্যলম িশচ্ছ পুশরা পািা, গ্রাম, পযরিাশরর র্িাই একমত্ িয় নি আমরা 
আমাশদর িীিশক গুরুশত্বর র্াশথ গ্রিণ করশিা, আমাশদর র্ন্তািশদর কুর’আি 
যেখশত্ পাঠাশিা, এরপর ওশদরশক ঊলামা িািাশিা। ত্ারা যফশর আর্শি, 
ত্ারািীি পিশি, মর্যেশদ দারর্ যদশি এিাং আমরা র্মসীয় যেিািা র্শর রাখশিা। 
িত্িা র্ম্ভি এই যেিার আশলাশক েীিি-িাপি করশিা। মুর্যলম নদশে, মুর্যলম 
র্মাশে এরকম অশিক মািুষ আশছ। 

অিযযদশক, আশরকিা গ্রুপ িারা এশদর নদশখ িশল—এরা র্মস যিশয় এশত্া নিযে 
িযস্ত নি পৃযথিীর িাস্তিত্ায় কী িশচ্ছ ত্াই োশি িা, ত্াশদর নকাশিা স্নাত্ক যিযগ্র 
নিই, ত্ারা দেসিোশস্ত্রর ১, ২-ও োশি িা; ত্ারা যকছুই োশি িা। ত্ারা োশি 
িা যরর্ািস িযকাংর্ কী িলশত্ র্াইশছ, অথিা আরু্যিক র্মাশলার্িা কী, িা 
র্শন্দিিাদ কী। ত্ারা োশি িা নিজ্ঞাযিক মত্িাদ কী—ত্ারা এর্শির যকছুই 
োশি িা। যকন্তু আমরা একিু র্মসীয় জ্ঞাি রাখশিা, কারণ আমার িািা-মা র্াি 
আযম এর্ি যেযখ। ত্ারা র্াি আযম এর্ি প্রাথসিা-িাথসিা কযর যকন্তু আযম অিেযই 
কশলশে িাশিা। নর্খাি নথশক র্যত্যকার যেিা অেসি করশিা আর ঐর্ি নগাোঁিা 
র্াযমসক নথশক একদম দূশর থাকশিা। এই দৃেযিাও মুর্যলম যিশশ্বই ঘিশছ।  
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এরকম পুশরা েিশগািীই আশছ িারা দাযির্ি কাউশক নদখশল, অথিা যিোি 
পযরযিত্ কাউশক নদখশল অিযযদক যদশয় নিশি র্শল িায় আর ভাশি ‘ওর্ি মািুষ 
উম্মাদ’।   

ওরা…আযম োযি িা ওরা কী যর্ন্তা কশর, ওরা অিয িুশগ িার্ করশছ, অিয 
েত্াব্দীশত্ পশি আশছ। এরা িযদ র্ামািযত্ম র্াযমসক কাউশক নদশখ, অথিা িারা 
ত্াশদর র্মস পুশরাদশম নমশি র্লার নর্ষ্টা করশছ—র্িশেশষ ওরা িা ভাশি ত্া 
িশলা:  

‘এ মািুষগুশলা িযাত্। এরা যিশেশদর যিশয় ভািশত্ই োশি িা। ওরা নকমি 
নর্শকশল!’ 

এ র্রশির যর্ন্তার েিশগািী িািশছ। আর এরাও মুর্লমাি! রু্িিািআল্লাি! 

আর ইর্লামই একমাত্র িীি িা মাশক্সসর িক্তশিযর এশকিাশরই িযযত্ক্রম। োমসাি 
িক্তিয িা অিুিাদ করশল মাশি দাোঁিায়— 

“র্মস িশছ মািুশষর েিয আযফম। র্মস িশছ মাদশকর মশত্া িা মািুষশক যিশের 
েিয েষ্টভাশি যর্ন্তা করশত্ িার্া নদয়।”  

এিা মািুষশক যিয়ন্ত্রণ করার েিয র্াশর্সর একিা মার্যম মাত্র। মাশক্সসর এই িক্তিয 
র্াশর্সর নিশত্র র্যত্য। ত্ারা িাইশিল পাঠ করা যিষ্টািশদর েিয যিযষদ্ধ কশরযছল। 
িখি নরামাি র্াম্রােয যিস্টাযিযি িা িহু ঈশ্বরিাদশক ত্াশদর র্রকারী র্মস যিশর্শি 
নঘাষণা করশলা, ত্খি ত্ারা র্ার্ারণ যিষ্টািশদর েিয িাইশিল পাঠ যিযষদ্ধ নঘাষণা 
করশলা। ত্খি নকউ এর একিা কযপও নপশত্ পারশত্া িা। নপাপ অশিযর েিয 
অিুিাদ কশর যদশত্া। তু্যম যর্ন্তা করশত্ পারশি িা, প্রশ্ন করশত্ পারশি িা।  

এই নি র্ারণািা ‘র্মস মািুষশক পযরষ্কার ভাশি ভািশত্ িার্া নদয়’, আমাশদর 
নকাশিা িই, নকাশিা পযিত্র কালাম নিই। কুর’আি শুরু নথশক নেষ পিসন্ত পিশল 
নদখশিি নি এশত্ িরাং উশিা অিুশিাগ করা িশয়শছ নি ‘মািুষ, নত্ামরা যক যর্ন্তা 
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করশি িা?, একিু মাথা খািাশি িা?’।  تَْعِقلُونَ  أَفََل  ﴾নত্ামরা যক যর্ন্তা করশি িা? ﴿ 
[রূ্রা িাকারা: ৪৪] 

تَْعِقلُونَ  لَعَلَُّكمْ   ﴾নিি নত্ামরা যর্ন্তা-গশিষণা কর﴿ [রূ্রা িাকারা: ৭৩],  ْيَْعِقلُونَ  َل  فَُهم  
﴾ত্ারা যর্ন্তা কশর িা﴿ [রূ্রা িাকারা: ১৭১]—এিা শুরু্ জ্ঞাি অেসশির উপরই 
গুরুত্ব আশরাপ কশরযি, এিা িারিার যর্ন্তা করার িযাপাশর গুরুত্ব যদশয়শছ, িশলশছ 
যর্ন্তা করশত্।  

 أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم َل يَْعِقلُوَن َشْيئًا َوَل يَْهتَدُوَن 

﴾আচ্ছা, ত্াশদর িাপ-দাদারা িযদ একিুও িুযদ্ধ খাযিশয় কাে িা কশর নথশক 
থাশক এিাং র্ত্য-র্যঠক পশথর র্ন্ধাি িা নপশয় থাশক, ত্ািশলও যক ত্ারা ত্াশদর 
অিুর্রণ কশর নিশত্ থাকশি?  ﴿ [রু্রা িাকারা: ১৭০] 

ত্াশদর পূিসপুরুষ যিশেরা যর্ন্তা কশরযি, আর ত্াশদর অিুর্রণ কশর পরিত্সীরাও 
নকাশিা র্ািািয পায় িা। এিাই একমাত্র র্মস িা মািুষশক ভািশত্ িশলশছ। অথর্ 
দুঃখেিক িযাপার িশচ্ছ, আমরা র্শর নিই নি আমরা িযদ র্মস র্ম্পশকস একিু 
োযি, এিুকু োযি নি কীভাশি প্রাথসিা করশত্ িয়, যিযকর-আেকার করশত্ িয়—
ত্শি র্শর নিই নি িীি যিশয় আর নিযে যকছু োিশত্ িশি িা। ভাযি আমাশক 
আর যর্ন্তা করশত্ িশি িা।  

ওয়াল্লাযি, এই িীি, কুর’আি িযদ আপিার েিয যকছু কশর ত্া িশলা 
এিা আপিাশক ভািাশি, যর্ন্তা করশত্ িলশি; এই একযি কাে অন্তত্ 
কুর’আি আপিার েিয করশি। এই প্রযত্যিয়ত্ ভািিার স্বচ্ছত্া, 
আপিার েীিশির উশদ্দেয যিশয় যর্ন্তার েষ্টত্া, আল্লাহ শক স্মরণ 
করা, িযায়পরায়ণত্া, উযর্ত্-অিুযর্ত্, নকািিা যঠক, নকািিা ভুল—
এর্ি যিশয় আপযি যর্ন্তা এিাশত্ পারশিি িা। এই মািি অযভজ্ঞত্ায় 
এমি যকছু নিই িা আল্লাহ  যর্ন্তা-ভািিা ছািা নছশি যদশয়শছি। 

﴾যিশ্চয়ই আর্মাি ও িমীশির রৃ্যষ্টশত্, রাত্ ও যদশির আিত্সশি এিাং িদীশত্ 
নিৌকার্মূশির র্লার্শল মািুশষর েিয কলযাণ রশয়শছ। আর আল্লাি আকাে নথশক 
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নি পাযি িাযিল কশরশছি, ত্া িারা মৃত্ িমীিশক র্েীি কশর তু্শলশছি এিাং 
ত্াশত্ ছযিশয় যদশয়শছি র্িরকম েীি-েন্তু। আর আিিাওয়া পযরিত্সশি এিাং 
নি নমঘমালা ত্াোঁরই হুকুশম আর্মাি ও িমীশির মাশে যির্রণ কশর, যিশ্চয়ই নর্-
র্মস্ত যিষশয়র মাশে িুযদ্ধমাি র্ম্প্রদাশয়র েশিয রশয়শছ যিদেসি।﴿ [রু্রা িাকারা: 
১৬৪] 

আকাে-মাযি, যদি-রাযত্র, নমঘমালা, ভার্মাি োিাে—িা যকছু তু্যম নদশখা, ‘  اٰيت  
يَْعِقلُونَ  ل ِقَْوم   ’ ﴾এগুশলা র্ি যিদেসি ত্াশদর েিয িারা যর্ন্তা কশর।﴿ এগুশলা র্ি 

আল্লাহ র যিদেসি। এমি নকাশিা অযভজ্ঞত্া নিই িার েিয নকাশিা আয়াত্ িা 
যিদেসি নিই। এিাং এই যিদেসশির উশদ্দেয কী? িাশত্ নত্ামরা যর্ন্তা করশত্ 
পাশরা। িাশত্ আমরা যর্ন্তা করশত্ পাযর।  

আমরা োযত্গত্ভাশি খুিই যর্ন্তােীল োযত্ িিার কথা। িুযদ্ধমত্তার োয়গা নথশক 
খুি িযস্ত থাকার কথা। আর এগুশলা আমাশদর অন্তশর আল্লাহ র স্মরণশক আশরা 
গভীর করার কথা।  

আমরা িত্িণ আল্লাহ র কথাশক পুশরাপুযর গুরুত্ব িা যদযচ্ছ, ত্ত্িণ এমি মািুষ 
িশত্ পারশিা িা িারা ভািিার েষ্টত্াশক গুরুত্ব নদয়। আমরা িয়শত্া নর্ই 
একই নর্াোঁকায় পশি িাশিা িার কথা িলা িশয়শছ িিী ইর্রাঈলশদরশক, আিশল 
যকত্ািীশদর )ইহুযদ-খৃষ্টাি( র্ম্পশকস। 

ْنُهمْ  َوَكثِير   ۖ   قُلُوبُُهمْ  فَقََستْ  اْْلََمدُ  فََطالَعَلَْيِهمُ  قَْبلُ  ِمن  اْلِكتَابَ  أُوتُوا َكالَِّذينَ  يَُكونُوا َوَل   م ِ
 فَاِسقُونَ 

﴾ত্ারা ত্াশদর মশত্া নিি িা িয় িাশদরশক পূশিস যকত্াি নদয়া িশয়যছল। ত্াশদর 
উপর রু্দীঘসকাল অযত্ক্রান্ত িশয়শছ, অত্ঃপর ত্াশদর অন্তঃকরণ কযঠি িশয় 
নগশছ। ত্াশদর অযর্কাাংেই পাপার্ারী।﴿ [রু্রা িাদীদ: ১৬] 

"নত্ামরা ঐর্কল আিশল যকত্ািীশদর মশত্া িশয়া িা, িারা নত্ামাশদর পূশিস 
এশর্যছল, অশিক দীঘস র্ময় পর”—এই কথািা অিুগ্রি কশর একিু নখয়াল কশর 
পিুি। এিা খুিই গুরুত্বপূণস। আল্লাহ  িশলশছি, িখি একিা োযত্ একত্র িয়, 
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আল্লাহ  ত্াশদর মাশে িিী-রারূ্ল পাঠাি, ত্াোঁর িাত্সা পাঠাি। আল্লাির িাত্সাযি 
থাশক শুদ্ধ। নর্ই িাত্সা প্রথম প্রেশের নলাশকরা িারা গ্রিণ কশর ত্ারা ত্া 
পুশরাপুযর িুশে এিাং নর্ অিুিায়ী েীিি-িাপি কশর। যকন্তু কশয়ক পশরর 
প্রেশের কাশছ ঐ িাত্সাগুশলা শুরু্ আিুিাযিকত্া িাকী নথশক িায়। নকিল এর 
িযিরাঙ্গিুকু িাকী নথশক িায়। যকন্তু ঐ িীশির নভত্রিা, িীশির যিিসার্, ভািিার 
উশেক করার মশত্া িাত্সাযি িা মািুশষর নভত্র এিাং িাযির পযরশুদ্ধ করার কথা; 
িা র্মােশক িাইশরর যদক নথশক এিাং মািুশষর মিি ও অন্তরশক নভত্র নথশক 
রু্ন্দর করার কথা—এইর্ি অদৃেয িশয় িায়।  ُاْْلََمدُ  فََطالَعَلَْيِهم  - এিাং একযি 
যিষয়ই িাযক নথশক িায় নর্িা িশলা: আমরা যঠক এখি নিখািিায় আযছ—
যর্ন্তািীি নলাশক পযরণত্ িশয়যছ। আমরা এখি নি অিস্থাশি আযছ ত্া খুিই 
দুঃখেিক।  

আযম মশি করশত্ পাযর প্রযত্ িছরই প্রায়ই নকউ আমাশক উদুসশত্ ই-শমইল 
পাঠায় িা ভশয়র্ নমশর্ে পাঠায়। ত্ারা োিশত্ র্ায় ‘ইিাদত্ করার রাত্ 
নকািযি?’ নকাি রাশত্ আমাশদর যকছু প্রাথসিা করা উযর্ত্?’ এই প্রশ্নিুকু আমাশক 
অশিক যকছু িশল, এইিুকুশত্ই র্মস র্ীযমত্ িশয় যগশয়শছ অশিশকর েিয, এইিুকুই 
িাকী আশছ।  

আপিার কী মশি িয়, অিয নিশকাশিা র্মশয়র নর্শয় ঈশদর িামাশি আমরা নকশিা 
এত্ মািুষ নদযখ? আপযি অিাক িশয় আযিষ্কার কশরি, এরা র্িাই এখাশি! 
র্িাই িাাংলাশদশের! এরা নকাশেশক এশলা? আপযি োশিি ওরা নকাথা নথশক 
এশর্শছ? িি ইিাদাত্গুশলা িা কশর, নছাি ইিাদাত্ ইিাদাত্গুশলা যিশয় িইর্ই 
নফশল নদয়। ওরা নকিল ঈশদর িামাশে এশর্শছ কারণ র্শমসর মূল মূল যেযিশর্র 
প্রযত্ আগ্রিিা র্িার কশম িাশচ্ছ। র্শমসর এর্ি নছাি-খাশিা যিষয়ই িাকী আশছ। 
এিুকুই িাকী আশছ, আর নিযে যকছু িয়।  

আল্লাহ  আজ্জা ওয়াজ্বাল আমাশদরশক েষ্টভাশি যর্ন্তা করার নত্ৌযফক যদি, িাশত্ 
আমাশদর এই নত্ৌযফক দাি কশরি নিি আমরা যর্ন্তােীল এক প্রেে গশি 
তু্লশত্ পাযর; িারা িীি যিশয় েষ্টভাশি যর্ন্তা করশত্ পাশর এিাং এর যেিাগুশলা 
র্ারণ করশত্ পাশর। এিাং এর িক্তিযিুকু খুি পযরষ্কারভাশি র্মাশের র্িার কাশছ 
নপৌঁশছ যদশত্ পাশর।  
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❀ 

আল্লাহ প্রশ্ন করাজক উৎিান্তহি কজরন  

‘প্রশ্ন’ মাশি অজ্ঞত্া ছাযপশয় পযরষ্কারভাশি নদখার আকাঙ্ক্ষা, র্ত্য োিার িার্িা। 
এেিয আল্লাি ‘আিিা ওয়া োল প্রশ্ন করাশক কুর’আশি উৎর্াযিত্ কশরশছি। 
নিমি, কুর’আশির অিযত্ম জ্ঞািগভস একযি রূ্রা, রূ্রা ইউরু্শফ আল্লাি িলশছি 

ل ِلسَّا ئِِلينَ  َءاٰيت   َوإِْخَوتِِهۦ   يُوُسفَ  فِى  َكانَ  لَّقَدْ   ﴾ইউরু্ফ আর ত্াোঁর ভাইশদর মশর্য অশিক 
যিদেসি-যেিা রশয়শছ ত্াশদর েিয িারা প্রশ্ন কশর।﴿ [রূ্রা ইউরু্ফ: ৭]। মাশে 
মাশেই আল্লাি িশলি এখাশি যিদেসি রশয়শছ, মুত্তাযকশদর েিয নিদায়াত্ রশয়শছ, 
স্মরণকারীশদর েিয নিদায়াত্ রশয়শছ, কৃত্জ্ঞশদর েিয নিদায়াত্ রশয়শছ। আর 
এই আয়াশত্ আল্লাি ত্াশদর প্রোংর্া করশছি িারা প্রশ্ন কশর।  

অিযকথায় িলশত্ নগশল, এই িীশি আপিাশক অিুর্যন্ধৎরু্ মশির অযর্কারী িশত্ 
িশি। আপিার উযর্ত্ িা নকাশিা যকছুশক প্রশ্ন করা ছািাই গ্রিণ করা। আপিার 
যেজ্ঞার্া করা ও নিাো উযর্ত্ এিাং যিশের েিয দৃঢ় যিশ্বার্ নত্রী করা উযর্ত্। 
একইভাশি রারূ্ল ملسو هيلع هللا ىلص এর কাশছ নলাকেি আর্ত্ এিাং িািাি র্রশির প্রশ্ন 
করত্, র্ি র্রশির প্রশ্নই করত্। িখি ত্ারা প্রশ্ন করত্ আল্লাি ত্াশদর 
র্মাশলার্িা কশরিযি। আল্লাি এমিযক ত্াশদর িাম উশল্লখ করশত্ি এিাং 
ত্াশদরশক কুর’আশির অাংশে পযরণত্ কশর র্ম্মাযিত্ করশত্ি। নিমি, 

َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  يَْسـَٔلُونَكَ    

﴾নলাশকরা আপিাশক মদ ও েুয়া র্ম্পশকস যেজ্ঞার্া কশর।﴿ [রূ্রা িাকারা: ২১৯] 
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যর্ন্তা করুি, নকউ রারূ্ল ملسو هيلع هللا ىلص এর কাশছ আর্ল এিাং যেজ্ঞার্া করল: মদ আর 
যক অত্ খারাপ যেযির্? নকি এযি এত্ িি যিষয়? নকি আমরা মদপাি করশত্ 
পাযর িা?  

আপযি িয়ত্ যর্ন্তা করশত্ি, আল্লাহ  িয়ত্ নকাশিা র্রশির যত্রস্কার করশিি 
িারা প্রশ্ন করার ের্সা নদখায়। যকন্তু িযাপারিা ত্া িয়। প্রশশ্নর েিাশি আল্লাি 
নকিল উত্তরিাই িাযেল করশত্ পারশত্ি। যকন্তু ত্ারা নি প্রশ্ন কশরশছ নর্িাও 
আল্লাি উশল্লখ কশরশছি।  

আপিারা োশিি, আমরা যিশ্বার্ কযর নি কুর’আশির প্রশত্যকযি েব্দ আল্লাির 
পি নথশক িাযিল িশয়শছ; এর নকৌেলগত্ যদক আশছ, রশয়শছ একযি উশদ্দেয। 
এর নকাশিা যকছুই িািযত্ িয়। এর নথশক নকাশিা যকছুই নফশল নদওয়া িাশি 
িা, নকাশিা যকছু নিাগও করা িাশি িা। ত্াই প্রশত্যক যকছুই একদম পযরমাশণ 
আশছ যঠক নিভাশি থাকা উযর্ত্।  

আল্লাি মশদর িযাপাশর নকিল এিা-ওিা িলশত্ পারশত্ি। িলশত্ পারশত্ি এিা 
নত্ামাশদর েিয এমি িা এিা নত্ামাশদর েিয খারাপ। আল্লাি িা িলশত্ র্াইশত্ি 
িলশত্ পারশত্ি। আল্লাি প্রথশম এই িাস্তিত্ার স্বীকৃযত্ যদশলি নি ত্ারা এশর্শছ 
এিাং যেজ্ঞার্া কশরশছ। ত্াশদর যেজ্ঞার্ার স্বীকৃযত্িুকুও আল্লাি উশল্লখ কশরশছি: 
‘ত্ারা মশদর িযাপাশর আপিাশক যেজ্ঞার্া করল। ত্ারা আপিাশক েুয়ার িযাপাশর 
যেজ্ঞার্া করল’। 

فِيهِ  قِتَال   اْلَحَرامِ  الشَّْهرِ  َعنِ  يَْسـَٔلُونَكَ    

﴾ত্ারা আপিাশক পযিত্র মাশর্র িযাপাশর যেজ্ঞার্া কশরশছ।﴿ [রূ্রা িাকারা: ২১৭] 

িাস্তিত্া িশলা, মািুশষর কাশছ আয়াশত্র এই অাংেিা ‘ত্ারা যেজ্ঞার্া কশরশছ’, 
নত্মি গুরুত্বপূণস িয়। ত্ারা োশি নকউ যেজ্ঞার্া কশরশছ। ত্াশদর কাশছ নকিল 
উত্তরিা গুরুত্বপূণস। যকন্তু, নকি নকিল উত্তরিা িশল নদওয়া িশচ্ছ িা? আর্শল 
এিা করার অিযত্ম একিা ফায়দা িশলা: িারা এশর্ প্রশ্ন করল নর্র্ি মািুষশক 
আল্লাি স্বীকৃযত্ যদশচ্ছি, র্ম্মাযিত্ করশছি। এখি এ র্মস্ত নলাক িারা প্রশ্ন 
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কশরশছ ত্ারা যর্রত্শর কুর’আশির অাংে িশয় নগল। আমরা িখি এর্ি আয়াত্ 
নত্লাওয়াত্ কযর, আমরা মূলত্ ত্াশদরশকও নত্লাওয়াত্ কযর।  

ত্াই প্রশ্ন করািা এই িীশি খুিই মিৎ একিা যেযির্। এিাং এিা এমি একিা 
যেযির্ আমরা িার যিন্দা কযর িা। িাস্তি র্ত্য িশলা, একদম শুরু নথশকই 
আপিারা কুর’আশি নদখশত্ পাশিি—আল্লাি ‘আিিা ওয়া োল িখি আমাশদর 
নফশরেত্াশদর কাযিিী এিাং আদম আলাইযির্ র্ালাশমর রৃ্যষ্টর কথা িণসিা 
কশরশছি। নর্ই কাযিিীর শুরুশত্ই একযি র্াঞ্চলযকর মূহুশত্সর রৃ্যষ্ট কশর, নর্িা 
িশলা: নফশরেত্ারা আর্শল একযি প্রশ্ন কশরযছল।  

َما َء    ا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

﴾আপযি যক পৃযথিীশত্ এমি কাউশক পাঠাশিি নি দাঙ্গা-িাঙ্গামার রৃ্যষ্ট করশি 
এিাং রক্তপাত্ ঘিাশি?  ﴿ [রূ্রা িাকারা: ৩০]  

ত্ারা প্রশ্ন করল। এিাং নফশরেত্াশদর িযাপাশর নি যিষয়যি অযিশ্বার্য আমরা 
োযি, আমাশদর যিশ্বার্ অিুিায়ী: এক, নফশরেত্ারা আল্লাির অিার্য িি িা,  

َ َما  أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن   لَّ يَْعُصوَن َّللاَّ

﴾আল্লাি ত্াশদরশক িা করার েিয আশদে নদি, ত্ারা ত্াই কশর। ﴿ 

 [রূ্রা আত্-ত্ািরীম: ৬]  

يُْؤَمُرونَ  َما َويَْفعَلُونَ   : ﴾ত্াশদরশক িা িলা িশি ত্ারা ত্া-ই করশি।﴿ ত্ারা িা 
কশর ত্া িশলা আল্লাির কীযত্স নঘাষণা করা এিাং আল্লাির কাশছ মাগযফরাত্ 
কামিা করা। ত্ারা নখাদাশোিী িয়, িরাং র্ির্ময় আল্লাির প্রযত্ অিুগত্। এিাং 
এই একই নফশরেত্ারা আল্লািশক প্রশ্ন কশর—আপযি নকি মািষশক দুযিয়াশত্ 
পাঠাশচ্ছি? এর অথসই-িা কী? অিযকথায় িলশল, প্রশ্ন করা মাশিই নখাদাশোযিত্া 
িয়, এিা নকাশিা র্মর্যা িয়। এিা নকাশিা িাশে কাে িা। িযদ ত্া-ই িশত্া 
ত্শি নফশরেত্ারা কখশিাই প্রশ্ন করত্ িা। 
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ভুল নদখশল, ভুল মশি িশল শুদ্ধিা নেশি যিশিা। অন্ধভাশি নকাশিা অিযায় নমশি 
নিশিা িা প্রশ্ন করার জ্ঞাি থাকার পর। র্ািািারা ভুল-শুদ্ধ আল্লাির রারূ্শলর 
কাশছ যেশজ্ঞর্ কশর নেশি যিশত্ি। এরপর র্যঠকিা আমল করশত্ি। আল্লাি 
নিি আমাশদরশকও নর্ই যিম্মত্ নদি। আমীি।  
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❁ 

জ্ঞান আজে না আমল আজে? 
 

এই ঘিিাযি কশয়ক িাোর িছর আশগ ঘশিযছশলা। এক খৃস্টাি দরশিে, িাম 
ত্ার েুরাইে। ত্াশকই যঘশরই ঘিিাযি। আমাশদর িুশগ ত্াশক েেস িলা নিশত্ 
পাশর, প্রার্ীি িাম েুরাইে।  

যত্যি যছশলি খৃস্টাি দরশিে। অত্ীশত্র দরশিেশদর রীযত্ অিুিায়ী যত্যি 
যিশেশক র্মাে নথশক যিযচ্ছন্ন কশর নরশখযছশলি। আর অিিরত্ আল্লাি 
রু্িিািাহু ওয়া ত্া’আলার ইিাদশত্ মগ্ন থাকশত্ি। দুযিয়ার িস্তুিাযদ যিষশয়র 
প্রযত্ উদাযর্ি থাকার কারশণ র্িশর্শয় যিম্নমাশির নপাোক পরশত্ি, র্কল 
আিন্দ-যিশিাদি নথশক যিরত্ থাকশত্ি।  

ত্াোঁর র্াশথ ত্াোঁর মা যছশলি নকিল। যত্যি একেি িৃদ্ধা মযিলা। একযদি নকাশিা 
কারশণ েুরাইেশক ত্াোঁর মাশয়র দরকার পিশলা। ত্াই যত্যি েুরাইশের 
ইিাদত্খািায় আর্শলি। যকন্তু ইিাদত্খািায় প্রশিে করশত্ পারশলি িা। কারণ, 
ইর্লামপূিস িুশগর োযত্র্মূশির যফকিী যিয়ম অিুিায়ী পযিত্র স্থাশি িারীশদর 
প্রশিে যিযষদ্ধ যছশলা।  

ত্াই েুরাইশের মা িাযির নথশকই িাকশলি, “েুরাইে, একিু র্ািািয লাগশি। 
আশর্া নত্া!” েুরাইে নর্ র্মশয় ইিাদত্ করযছশলি। যত্যি ভািশলি, “নি 
আল্লাি, িামাি পিশত্ থাকশিা িাযক মাশয়র িাশক র্ািা যদশিা?” েুরাইে িামাি 
র্াযলশয় নগশলি, মাশয়র িাশক র্ািা যদশলি িা।  
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পশরর যদি আিাশরা ত্াোঁর মা আর্শলি। ত্াশক িাকশলি। যকন্তু েুরাইে আেও 
িামাশি। আিাশরা যত্যি িলশলি, “নি আল্লাি! িামাশির উপর মাশক প্রার্ািয 
যদশিা? িামািশকই প্রার্ািয যদই।”  

যত্যি ভািশলি এিাই র্াযমসকত্া, এিাই পুশণযর কাে।  

তৃ্ত্ীয়িাশরর মশত্া একই ঘিিা ঘিশলা। েুরাইে মাশক উশপিা কশর আিাশরা 
িামাি র্াযলশয় নগশলি। ত্খি ত্াোঁর মা নরশগ নগশলি। পরপর যত্ি যদি! একমাত্র 
নছশলর কাছ নথশক র্ািািয র্াশচ্ছি, অথর্ নছশল র্ািািয করশত্ আর্শছ িা। 
রাশগর মাথায় নছশলর যিরুশদ্ধ নদা’আ করশলি। আর আপিারা োশিি নি 
র্ন্তাশির পশি নিাক আর যিপশি নিাক, যপত্ামাত্ার নদা’আ কিুল িয়। নত্া 
যত্যি িলশলি,  

“নি আল্লাি, েুরাইশের মরণ নিি ত্ত্িণ িা িয় িত্িণ িা নর্ নিেযাশদর মুখ 
নদখশছ।”  

অথসাৎ ত্ার র্ম্মাি-ইজ্জত্ রু্যলস্মাৎ কশর যদি, পযত্ত্াশদর র্াশথ নিি ত্াশক 
নদখা িায়। রাশগর মাথায় এ কথা িলশলি যত্যি।  

আল্লাি আিিা ওয়া োল িৃদ্ধা মাশয়র নদা’আ কিুল করশলি। ঘিিাযির অিযত্ম 
একযি নর্ৌন্দিস এযি নি আল্লাি আিার একইর্াশথ েুরাইশের র্ম্মািও রিা 
করশলি।  

নত্া এক নিেযা যিশেশক েুরাইশের কাশছ অপসণ করশলা। েুরাইে ত্ার প্রযত্ 
ভ্রুশিপ করশলি িা, উশপিা করশলি। ফশল নর্ই নিেযা নরশগ নগশলা।  

নরশগ যগশয় নর্ েিশরর নলাকেশির কাশছ যগশয় িলশলা, “নত্ামরা যক র্াও 
েুরাইেশক আযম প্রলুি কশর যিপশদ নফযল?”  

ত্ারা িলশলা, “িযাোঁ।”  
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নত্া নিেযা একিা কূির্াল র্ালশলা। নিশিতু্ েুরাইে ত্ার প্রশরার্িায় পা যদশলি 
িা, েুরাইশের কাশছ ত্ার নকাশিা গযত্ িযচ্ছশলা িা, ত্খি নর্ আশরক নলাশকর 
মার্যশম নিেযাযি গভসিত্ী িশয় পিশলা। নলাকিা যছশলা এক রাখাল, কৃষক। এিাং 
ত্খি েিশরর নলাকেশির র্ামশি নিেযাযি দািী করশলা, “এযি েুরাইশের 
র্ন্তাি।”  

ঘিিার কারশণ নলাকেি খুি নিশপ নগশলা। নত্া ত্ারা েুরাইশের ইিাদত্খািায় 
নগশলা। ইিাদত্খািা নভশে ধ্বাংর্ কশর যদশলা। েুরাইেশক েুত্া আর লাযঠ যদশয় 
মারশত্ শুরু করশলা। েুরাইে িলশলি,  

“কী িশয়শছ? কী কশরযছ আযম?”  

ত্ারা িলশলা, “এ নিেযা িলশছ ত্ার র্ন্তাশির যপত্া িশল তু্যম!”  

র্াশথ র্াশথ েুরাইশের স্মরণ িশলা ত্াোঁর মাশয়র নদা’আ। যত্যি িলশলি, “এিা 
আমার মাশয়র নদা’আ, িা নর্াশখর র্ামশি ঘিশছ। আমার িাশম এই অদ্বিযত্ক 
কাে করার অযভশিাগ এশর্শছ।”  

যত্যি িলশলি, “আমাশক দুই রাকাত্ িামাি পিশত্ দাও।” ত্ারপর যত্যি দুই 
রাকাত্ িামাি পিশলি, এিাং িাচ্চাযিশক নখাোঁর্া যদশয় িলশলি, “কথা িশলা! 
নত্ামার যপত্া নক?” এিাং িাচ্চাযি, নি যছশলা মািি ইযত্িাশর্ নর্ই অযত্ অি 
র্াংখযকশদর একেি িারা নকাশল থাকশত্ই কথা িশলযছশলা। িাচ্চাযি িলশলা, 
“আমার িািা ঐ রাখাল।”  

িখি নলাকেি এিা নদখশলা, ত্ারা েুরাইশের কাশছ িমা র্াইশলা। ত্ারা এক 
অশলৌযকক ঘিিা নদখশত্ নপশলা নর্াশখর র্ামশি। ত্ারা িলশলা, “আমরা নত্ামার 
ইিাদত্খািা নর্ািা-রূপা যদশয় আিাশরা নত্যর কশর যদশিা।”  

“িা, কাদা আর িালু যদশয়ই ত্া নত্যর কশর দাও, নিমিিা আশগ যছশলা। আমাশক 
ইিাদশত্ মগ্ন থাকশত্ দাও।”  
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িযদও আল্লাি আিিা ওয়া োল মাশয়র িদশদা’আ কিুল কশরযছশলি, নেষশমষ 
েুরাইশের র্ম্মািও যকন্তু রিা কশরযছশলি। মাশি, উভয়ই যঠকঠাক যছল। 

যকন্তু নি যিষয়যিশত্ আর্শল আযম এখাশি নোর যদশত্ র্াই, এ িাদীশর্র এক 
িণসিায় িিী ملسو هيلع هللا ىلص িশলশছি,  

িয়শত্া যত্যি র্ি োশমলা নথশক নরিাই নপশত্ি, নকিল িযদ ত্াোঁর জ্ঞাি থাকশত্া। 
এযি নর্র্ি িাদীশর্র একযি, আশরা অশিক িাদীর্ আশছ নির্ি িাদীর্গুশলা 
যিঃর্শন্দশি নি প্রমাণ কশর, একেি জ্ঞািী আশলশমর মিসাদা অিিরত্ 
ইিাদত্কারী নথশক অশিক নিেী।  

েুরাইে নরািা রাখশত্ি, িামাি পিশত্ি, যিকর করশত্ি, দুযিয়া নথশক যিযচ্ছন্ন 
িশয় থাকশত্ি। যকন্তু ত্াোঁর ইিাদশত্র িযাপাশর ত্াোঁর জ্ঞাি যছশলা িা। যদিশেশষ 
নর্িাই ত্াোঁর েিয কাল িশয় দাোঁিাশলা; িযদও ত্াোঁর ইিাদশত্র েিয আল্লাি আিিা 
ওয়া োল যিপদ নথশক ত্াোঁশক উদ্ধার কশরশছি। 

এ ঘিিাযি ইিাদশত্র আমশলর উপর জ্ঞাশির মিসাদা যিশয় ইযঙ্গত্ যদশচ্ছ; িযদও 
ইিাদশত্র আমল অিেযই রিমত্পূণস এিাং পযিত্র, যকন্তু র্কল ফরশির পর 
র্িশর্শয় পযিত্র আমল িশলা জ্ঞাি। কারণ জ্ঞাি ছািা আমল ভুল িশত্ পাশর, 
জ্ঞাি যদশয়ই র্যঠক আমল নদখশত্ িয়, র্যঠক পথ নপশত্ িয়। জ্ঞািই িূর, এই 
আশলা যদশয়ই আমরা অন্ধকাশর নদযখ। 
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❀ 
অন্ধ অনুিরণকারী  

 

আল্লাহ  রু্িিািাহু ওয়া ত্া’আলা িশলি:  

ۖ   ِإنَّ  السَّْمعَ  َواْلبََصرَ  َواْلفَُؤادَ  ُكل   أُوٰل ِئكَ  َكانَ  َعْنهُ  َمْسـُٔولً   َوَل  تَْقفُ  َما َلْيسَ  لَكَ  بِهۦِ  ِعْلم   

﴾নি যিষশয় নত্ামার জ্ঞাি নিই ত্া নঘাশরর িশে অিুর্রণ কশরা িা। িা তু্যম 
পযরপূণসভাশি োি িা ত্ার নপছশি ছুশিা িা। যিশ্চয় কণস, র্িু এিাং অন্তর 
)অযত্রযেত্ আশিগ িা উচ্ছ্বযর্ত্ আশিগ( র্িযকছুর িযাপাশরই যেজ্ঞার্া করা 
িশি।﴿ [রূ্রা িিী ইেরাঈল: ৩৬] 

আল্লাি এর্িশক নিে গুরুশত্বর র্াশথই যিশয়শছি। আপিারা িারা আরিী ভাষার 
র্াশথ পযরযর্ত্ ত্ারা িুেশিি। নির্ি উপাদাশির কথা এখাশি িলা িশয়শছ, 
নর্গুশলা গাইশর ‘আযকল (নি-র্শির নকাশিা ভাশলা-মন্দ যিশেষশণর িমত্া নিই)। 
ত্ার মাশি এিার অথস িওয়া উযর্ত্ ‘ও-র্কল যেযির্’। যকন্তু আল্লাহ  পাক 
কুর’আশি িশলি কুলু্ল উলাইকা (ত্ারা প্রশত্যশকই)। মাশি এশদরশক ভাশলা-মন্দ 
যির্াশরর মশত্া নশ্রিত্ব যদশয় উশল্লখ করা িশয়শছ। যত্যি প্রকৃত্পশি আশরা 
উচ্চস্থাি যদশচ্ছি।  

শ্রিণেযক্ত খুিই গুরুত্বপূণস যিষয়। আপিার র্ারণা খুিই ওেিদার। আর আপযি 
নকমি অিুভি করশছি নর্িাও আল্লাহ র কাশছ খুিই গুরুত্বপূণস। এিাং যত্যি 
“এশদর প্রশত্যকযি র্ম্পশকস নকযফয়ত্ ত্লি করা িশি” িলার মার্যশম এশক 
ত্াৎপিসপূণস কশর তু্শলশছি। ত্াই আল্লাি িলশছি এযি খুিই গুরুত্বপূণস একযি 
যিষয় িা আদশত্ আপিার যিশ্বদৃযষ্ট এিাং আপযি যকভাশি আল্লাির র্মু্মশখ 
উপযস্থত্ িশিি ত্া পযরিত্সি কশর যদশি।  
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প্রথম অাংে: ‘তু্যম িা োি িা ত্া অিুর্রণ কশরা িা’। এখাশি যকছু র্ার্ারণ 
যিষয় রশয়শছ িা আযম কুর’আশির উপর আশলাকপাশত্র পাোপাযে আপিাশদর 
োিাশত্ র্াই। অিেয র্মসীয় োয়গা নথশক আমরা আমাশদর র্শমসর নকাশিাযকছুই 
যিশেরা িা নেশি অিুর্রণ কযর িা, িযদ িা আমরা আত্মযিশ্বাশর্র র্াশথ িলশত্ 
পাযর এযি আল্লাহ র িাণী িা রারূ্ল ملسو هيلع هللا ىلص এর িাণী নথশক এশর্শছ।  

নকাশিাযকছু কুর’আশি আশছ এিাং আপযি ত্া শুিশলি। িা কাউশক িলশত্ 
শুিশলি এই আয়াত্যি কুর’আশি রশয়শছ, আর আয়াত্যি এই যিষয় র্ম্পশকস 
িশল। িখি আমাশদর এশক অপশরর র্াশথ আশলার্িা িয় ত্খি অশিক র্ময় 
আমরা এমি কথা িযল নি এই যিষশয় আযমর্ি আমাশদর অযর্কাাংেই নত্মি 
জ্ঞাশির অযর্কারী িই। আমরা নিযে যকছু োযি িা। আমরা এখাশি-ওখাশি দু-
র্ার লাইি শুশিযছ। এিার অি যকছু োযি, ওিার অি যকছু োযি। আর মাশে 
মাশে আমরা একেি আশরকেশির র্াশথ যকছু যিষয় যিশয় কথা র্ালার্াযল কযর 
এশক অিযশক উপশদে নদওয়ার েিয।  

আমরা একিা আয়াত্ িা একিা িাযদর্ এরকমভাশি উদৃ্ধত্ কশর থাযক। যকন্তু 
প্রায়ই র্ময়ই আমরা োযি িা নর্ই আয়াত্ িা িাযদর্ আর্শল কী যিষশয় আলাপ 
করশছ। ফশল আমরা র্শর যিই নিশিতু্ আমরা আয়াশত্র অিুিাদ শুশিযছ িা 
আয়াশত্র অথস কী ত্া নকাশিারকম োযি, ত্াই নর্িা এই পযরযস্থযত্শত্ প্রশয়াগ 
করা িায়। উদািরণস্বরুপ, নকউ একেি আশরকেশির কাশছ একযি িাযদর্ 
উদৃ্ধত্ করল: আপযি োশিি আপিার এযি করা উযর্ত্। কারণ রারূ্ল  ملسو هيلع هللا ىلص এযি 
িশলশছি। 

—আচ্ছা, নকাথায় যত্যি এযি িশলশছি। 

—হুম, এযি িুখারীশত্ আশছ এিাং এযি র্যিি। 

দারুণ! এযি যিশুদ্ধ িাযদর্, আযম িুেশত্ নপশরযছ। আযম িযল,   

‘যত্যি কাশক এযি িশলশছি? কখি িশলশছি? এ যিষশয় যত্যি আর কী িশলশছি? 
যত্যি িার উশদ্দশেয িশলশছি নর্ই িযযক্ত এযি যকভাশি িুশেশছি? ত্াশদর 
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প্রযত্যক্রয়া কী যছল? ত্ারা যক যঠক এযকভাশি এযি িুশেশছি নিভাশি আপযি 
আমাশক িুোশত্ র্াশচ্ছি? িাযক এমি যকছু যছল িা আপযি োশিি িা?’ 

এখাশি প্রর্ঙ্গ থাশক, থাশক িাযিশলর িৃিৎ নকাশিা নপ্রিাপি। নিমিিা র্রুণ, 
আপিার দুেি িনু্ধ নপছশি কথা িলশছ এিাং আপযি নিোঁশি িাশচ্ছি। ত্াশদর 
নথশক একযি িাকয শুিশলি একেি আশরকেিশক িলশছ: ‘িনু্ধ, আেশক 
নত্ামাশক নেষ কশর যদি’। এখাশি আপযি নকিল নর্ই অাংেযি শুিশল ‘িনু্ধ, 
আেশক নত্ামাশক নেষ কশর যদি।” এিাং আপযি নর্ অিস্থায় এই িশল নিোঁশি 
র্শল নগশলি—আযম পুযলেশক এ িযাপাশর োিাি। কারণ এই ভাইযি অিয 
ভাইযিশক িত্যা করশি। এযি র্যিি, যিশুদ্ধভাশি যলযপিদ্ধ করা িশয়শছ। এযি 
র্ত্য, নর্ এযি িশলশছ।  

যকন্তু নর্ নকিল িলযছল—আযম নত্ামাশক িাশস্কিিল মাশঠ ধ্বাংর্ িা পরাযেত্ 
করি। নর্ নকিল িলযছল—আযম নত্ামাশক র্াক্কা নদিার আশগ ভাশলাই ভাশলাই 
আমাশক যিশয় মো কর িন্ধ কর। নর্ র্মূ্পণস যভন্ন যেযির্ িুযেশয়শছ, ত্াই িয় 
যক? ঘিিার নপ্রিাপি িা প্রর্ঙ্গ র্ি পযরিত্সি কশর নদয়। ত্াই, আপযি িযদ 
নকিল িশলি—'নদখুি! িইশত্ এযি রশয়শছ। এযিই িলা িশয়শছ’। ত্ার মাশি 
এই িা নি আপযি প্রর্ঙ্গযি র্রশত্ নপশরশছি। এযিও জ্ঞাি ছািা কথা িলা। 
এিাও আদশত্ পযরপূণসভাশি যকছু িা নেশি কথা িলা। এিাং এভাশি িলািা নিে 
যিপজ্জিক। ত্ার মাশি আপযি এিাং আযম িুেশত্ অিম এিাং ত্া আমরা অিয 
আশরকেশির উপর র্াযপশয় যদযচ্ছ। এভাশি ত্াশদর েীিিশক আশরা কযঠি কশর 
তু্লযছ। 

ত্াই আমাশদর র্ত্কস িওয়া উযর্ত্, খুি িশের র্াশথ র্ত্কস িওয়া উযর্ত্। 
আপিারা নর্িসয র্রা িা শুকযরয়া আদায় করার িযাপাশর, িা এ োত্ীয় যিষশয়র 
র্ার্ারণ উপশদেগুযল োশিি। এিা ভাল। যকন্তু এখাশি আশরা যকছু যিষয়ও 
রশয়শছ। নকাশিা যিষয়শক ত্ার প্রর্শঙ্গর িাইশর এশি গ্রিণ করার একযি উদািরণ 
আযম আপিাশদরশক যদি।  

একেি মা আমার কাশছ আর্শলি। ত্ার র্ন্তাি যিশয় যত্যি খুিই িত্াে। নছশল 
িামাে আদায় করা িন্ধ কশর যদশয়শছ। নর্ নিো করশছ, মদপাি করশছ। িার্াও 
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নছশি র্শল যগশয়যছল, নকাশিা এক গালসশেশন্ডর র্াশথ ির্িার্ করশছ। এই নলাক 
র্কল প্রকার গুিাি করশছ, ত্াই িা?  

এই মা খুিই ত্াকওয়ািাি ও র্াযমসক মািুষ। যত্যি ত্ার র্ন্তািশক িারিার 
উপশদে যদশত্ যদশত্ মািযর্কভাশি মারাত্মক নভশঙ্গ পশিশছি। নেষশমে যত্যি 
িাল নছশি যদশয়শছি। নেশষ যত্যি িলশলি—আযম আমার র্ন্তািশক িললাম ‘তু্যম  
আর আমার র্ন্তাি িও।’ আযম নি এযি িশলযছ ত্াশত্ আযম অন্তশর োযন্ত 
নপশয়যছ। এমিযক আল্লাি িুি (আ)-নক িশলশছি: ‘যিশ্চয় নর্ আপিার 
পযরিারভুক্ত িয়। যিশ্চয় নর্ অর্ৎকমসপরায়ণ ।’  

িুি )আ( িখি নিৌকায় যছশলি এিাং ত্াোঁর র্ন্তাি িখি িুশি িাযচ্ছল, যত্যি 
িলশলি—এযি আমার পযরিার। আল্লাি িুি )আ(-শক িলশলি— ‘এযি আপিার 
পযরিার িয়। নর্ নমাশিও ভাল নকউ িয়’।  

নত্া, নর্ই মযিলা িলশলি, িযাোঁ আমার র্ন্তািও নমাশিই ভাল নকউ িয়। ত্াই িুি 
)আলাইযির্ র্ালাম( িা িশলশছি আযমও ত্া িলার যর্দ্ধান্ত যিলাম।  

‘আপযি আমার যিশের মাশয়র মত্ি। এক নর্শকশন্ডর েিয িরু্ি। আপযি যক 
আপিার র্ন্তািশক ৯৫০ িছর িািত্ দাওয়াি যদশয়শছি? এিাং আল্লাি আপিার 
কাশছ যক নর্ আর আপিার র্ন্তাি িয় িশল আল্লাি নকাশিা ওিী িাযিল কশরশছ? 
কত্ র্ময় র্শর আপযি এই র্মর্যার র্মু্মখীি িশচ্ছি?’ 

—গত্ ৯ মার্ র্শর। 

আচ্ছা, ত্ািশল িুি )আ(-শক উদৃ্ধত্ করার আশগ আপিার আশরা ৯৪৯ িছর পার 
করশত্ িশি। মযািাম, োন্ত নিাি। নর্ এখশিা আপিার র্ন্তাি। ত্ার েিয আপযি 
দু’আ করুি। ত্ার অিস্থা িত্াোেিক যকন্তু ত্ার েিয ত্াশক ত্যােযপুত্র করশত্ 
িশি িা। আপযি কুর’আি নথশক একযি আয়াত্ যিশয় এশর্ এর মার্যশম ত্াশক 
আঘাত্ কশর িলশত্ পাশরি িা—আমার কাে নেষ। িা, এযি একযি অপরার্। 
এিাই “নি যিষশয় নত্ামার জ্ঞাি নিই ত্া নঘাশরর িশে অিুর্রণ কশরা িা ।”  
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এই েব্দগুশলা আিাশরা স্মরণ করুি—শত্ামরা ত্াশদর মশত্া িশয়া িা িারা 
িশলযছল: ‘আমরা শুিলাম’, যকন্তু ত্ারা প্রকৃত্পশি নোশিযি। ত্ারা প্রকৃত্পশি 
গভীরভাশি যর্ন্তা কশরযি ।’ এ কারশণই আল্লাহ  িশলি:  

أَْقفَالَُها   قُلُوب   َعٰلى  أَمْ  اْلقُْرَءانَ  يَتَدَبَُّرونَ  أَفََل   

﴾ত্ারা যক কু’রআি র্ম্পশকস গভীর যর্ন্তা কশর িা? িা ত্াশদর অন্তর ত্ালািদ্ধ? ﴿ 
[রূ্রা মুিাম্মদ: ২৪] 

আপযি এখাি নথশক িযদ অিয নকাশিা যকছুও মশি িা রাশখি নকিল এই অাংেযি 
মশি রাখুি—নির্ি নলাক কুর’আি যিশয় গভীরভাশি যর্ন্তা কশর িা, আল্লাি 
রু্িিািাহু ওয়া ত্া’আলা ত্াশদর িযাপাশর িলশছি; নকি ত্ারা গভীরভাশি যর্ন্তা 
কশর িা? যত্যি িশলি: কারণ ত্াশদর অন্তর ত্ালািদ্ধ। এযি ত্াশদর যিশেশদরই 
র্মর্যা। ত্াশদর অন্তশর ত্াশদর যিশেশদরই ত্ালা নদওয়া।  

এর অথস কী? ত্ার মাশি আপিার পিপাযত্ত্ব নদাষ রশয়শছ। আমার পিপাযত্ত্ব 
রশয়শছ। এমি যকছু িযাপার রশয়শছ িা আমাশক ভীত্ কশর।  

এমি যকছু যিষয় রশয়শছ িা আমাশক রাগাযিত্ কশর। এমি যকছু যিষয় রশয়শছ 
িা আযম আর্শলই আমার নছশল-শমশয় িা স্ত্রীর উপর র্াযপশয় যদশত্ র্াই, এমিযক 
আমার যপত্ামাত্ার উপরও। আযম ত্াশদর র্াশথ ত্কস করশত্ র্াই এিাং প্রমাণ 
করশত্ র্াই নি আযম র্যঠক। আমার অন্তর ইযত্মশর্য এ িযাপাশর যস্থর নি আযম 
ত্াশদরশক ভুল প্রমাণ করি। এরপর আযম আল্লাির িাণীর যিকি আর্ি এিাং 
একযি আয়াত্ িা রারূ্ল ملسو هيلع هللا ىلص এর একযি িাযদর্ নির করার নর্ষ্টা করি, িাশত্ 
আযম ত্াশদর মুশখর উপর উদৃ্ধত্ করশত্ পাযর। এর উশদ্দেয থাশক নিি আযম 
ত্শকস যেত্শত্ পাযর এিাং ত্াশদর েিয আযম িা র্াই ত্া-ই নিি ত্ারা কশর ত্া 
যিযশ্চত্ করশত্ পাযর।  

আন্তম আল্লাহর ন্তকিাজের ন্তনকট আল্লাহর িিুন্তি খ াোঁোর 
েনে আন্তিন্তন, আন্তম এজিন্তি এমন একন্তট অস্ত্র  ুোঁজে খের 



 

প্রশান্তির খ াোঁজে – ২  

45 

করজি যা আমার কথার যুজে েেেহার করজি পারে। এন্তটও 
অিজির উপর একন্তট িীল-খমাহর। এরকমন্তট করা আল্লাহর 
িাজথও একন্তট অপরাধ। খকউ কুর’আজনর আয়াি ো 
আমাজদর ন্তপ্রয় নেী ملسو هيلع هللا ىلص এর হান্তদি উেৃি করা মাজন এই না 
খয িারা খকাজনা অপরাধ করজি না। এন্তটও—খয ন্তেষজয় 
খিামার জ্ঞান খনই িা খ াজরর েজশ অনুিরণ কজরা না।  

এ কারশণই আল্লাি িলশছি—আপিার আশিশগর িযাপাশরও প্রশ্ন করা িশি। 
শ্রিণ, দৃযষ্ট, হৃদয়—এশদর প্রশত্যকযি র্ম্পশকস নকযফয়ত্ ত্লি করা িশি। িয়শত্া 
আপিার রাগ-শক্রাশর্র কারশণ আপযি র্মসীয়, আল্লাহ র পযিত্র িাণী আপিার 
যিশের উশদ্দশেয িযিিার করা শুরু কশরশছি। 

 

  


