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গত শুক্রফায অভাদদয ভজজদদ খুতফা জদদরন প্রখযাত ফক্তা এফং আরাভী জচন্তাজফদ ডঃ অফ ু

অজভনা জফরার জপজর। জতজন জভম্বদয দাাঁজিদে প্রথদভ প্রশ্ন কযদরন , ‘গত এক প্তাদ মাযা ককান না 

ককান ভে শুকজযো কদয জজদা কদযদছন- একজিভাত্র জজদা , ককান জুয প্রদোজন কনআ , ককান 

জনজদিষ্ট ভে ফা জদদকয প্রদোজন কনআ , শুধুআ কৃতজ্ঞতা প্রকাদয উদেদয- তাাঁযা াত তুরনু ’। াত 

তাজধক ুরুদলয ভাদঝ কগানাগুনজত দজি াত উঠর। তদকিয খাজতদয ধদয জনরাভ য তরাে  

জতদনক ভজরায ভাদঝ েত এভন দজন জছদরন মাযা দৃজষ্টয অিাদর থাকাে এআ ংখযায 

ন্তবুিক্ত নজন। তা দর একাজাদযয ভাদঝ কৃতজ্ঞতা প্রকাকাযীয ংখযা দাাঁিাে জফ জন। 

তাদর স্বাবাজফকবাদফআ প্রশ্ন অদ , ‘এআ এক প্তাদ জক ফাকী নে অজ জদনয জীফদন এভন 

ককান ঘিনাআ ঘদিজন মায জনয তাাঁযা অল্লায কাদছ কৃতজ্ঞতা প্রকা কযদত াদযন?’ 

(মজদ অল্লায শুকজযো অদাে কযায জনয ‘শুকজযোয জজদা’ কযা  অফযক নে। ফযং ভুদখ 

অল্লায কৃতজ্ঞতা ূচক ব্দ, কমভন অর াভদুজরল্লা ফরায ভাধযদভ  থফা কফজ কফজ নপর 

আফাদত কযায ভাধযদভ কৃতজ্ঞতা অাদাে কযায মাে।- ম্পাদক)  

উত্তযিা স্পষ্ট। অভযা াযাক্ষণ জদফ কজয অভায জক াোয কথা , অভায জক াো উজচত জছর , 

অজভ জক াআজন, অদযকজন জক কর, ককন কর, অজভ ককন করাভ না আতযাজদ আতযাজদ। জকন্তু অজভ 

জক করাভ , জকবাদফ করাভ , ককন করাভ , জক কমাগযতায ফদর করাভ এআ জদফগুদরা অভাদদয 

কযা েনা। অভাদদয বাফায ভে কনআ এআ ুস্থ যীয ভন াফায জক কমাগযতা অভায জছর ফা অদছ 

কমখাদন ৃজথফীফযাী রক্ষ রক্ষ ভানুল প্রজতফন্ধী , দুযাদযাগয ফযাজধদত অক্রান্ত ফা েত াধাযণ 

কযাগফযাজধদতআ কষ্ট াদে। অভযা খাফায কিজফদর ফদ কবদফ কদজখনা এআ ভুূদতি কতজন ভানুল না 

কখদে ভাযা মাদে থফা ক’জন ডাস্টজফদন খাফায খুাঁদজ কফিাদে থচ অজভ াাঁচযকভ তযকাযী জদদে 

কখদে বাফজছ াদয ফাাে দনদযা যকভ তযকাযীয কথা। অভযা ফুক বদয জনশ্বা কনোয ভে 

স্মযণ কজযনা এআ ফাতািুকু কম এভন নাোদ অভায পুপুদয কবতয ঢুদক মাদে তায জনয 

ৃজষ্টকতিাদক চুজি কদয একিা ধনযফাদ জদদে কদো মাে। জ কথাে অভযা কৃতজ্ঞতা প্রকা কযায 

ভত ককান ঘিনা খুাঁদজ াআনা কাযণ অভযা কৃতজ্ঞ।  



জযজচত জদনযা প্রােআ নাজর কদযন জীফদনয প্রজত অভায দৃজষ্টদকাণ জতভাত্রাে যর কমিা েত 

জ জীফদনয ফাআ কপ্রাডাক্ট। তাদদয ফরফ , কষ্টগুদরাদক াআরাআি না কযা অয কদষ্টয নুজস্থজত 

এক জজজন নে। কষ্টগুদরাদক মত াআরাআি কযা ে ততআ তা ফদ্ধ জরাদে ফযাঙাজচয ভত ংখয 

দুঃদখয জন্ম জদদত থাদক , ভযাগুদরাদত মত যঙ চিাদনা ে ততআ তা কচুজযানা ভত চাজযজদক 

কথদক কছাঁদক ধযদত থাদক , জীফনদক মতআ কভজিদকদিড কদয কদখা ে ততআ তা দুজফিল কফাধ দত 

থাদক। অয এদক জ কদয জনদর যদযানযাদয কলাংদয ভত কর জি একভে খুদরআ 

মাে, ফ জদফ অজনআ জভদর মাে মজদ তা জদফাধয ফা অদদৌ কফাধয দফ এভন গযাযাজি ককউ 

জদদত ফাধয নন।  

উবেদক্ষদত্রআ জীফনদক ফুঝদত চাো ফা কজাযূফিক এয জদফ জভরাদত মাো এক জনষ্ফর প্রদচষ্টা। 

উযন্তু জীফন কযারকুদরিদয জদফ কলায ফস্তু নে , কাদজ রাগাফায এফং উদবাগ কযায জজজন। 

তাদর শুধু শুধু এত জচন্তা , এত অদরাচনা মিাদরাচনা , এত াাকায , এত প্রাজপ্ত প্রাজপ্তয জদফ 

জভজরদে জক দফ ? তায কচদে মজদ অজদকয এআ ভুূতিজিদকআ কর জচন্তায ককন্দ্রজফন্দু , কর 

পরতায উৎভুখ ধদয জনদে কাদজ কনদভ িা মাে তাদর জকছু পরাপর অা কযা কমদত াদয। 

মা চাআরাভ তাআ াোআ জকন্তু শুধু পরতা নে ফযং দনকদক্ষদত্র প্রদচষ্টািাআ পরতায 

আনজডদকিয, পরাপর শুধু এয ক্ষুদ্রতভ ং ভাত্র। এআিুকু ফুদঝ জনদরআ জীফদনয জদফিা দনক 

জ দে মাে। অয প্রদচষ্টায গজতধাযা জনেন্ত্রণ কযা কগদর কলতক াপরয াোিা জনজিত কযা 

মাে।  

গতকার জছর এআ ফছদযয ফদচদে য উষ্ণ তপ্ত অফাোয জদন , তদুজয জছর দাোত। 

দাোদত মাো অভায জনয ফদচদে কষ্টদােক াভাজজক দাজেত্বগুদরায একজি , তফু জনষ্কৃজত কনআ। 

ঠাণ্ডা াজন জদদে ভাথা ছুছু কদয জবজজদে গযভ অয াযাজদন ছাত্রছাত্রী িাদনায পদর উদ্ভূত 

ভাথাফযথািাদক কভািাভুজি জনেন্ত্রদণ এদন শুধু উজস্থজত জানান জদদে চদর অায উদেদয  ’ফাাে 

কগরাভ। জকন্তু মাফায য উৎুক করাতা কগাষ্ঠীয প্রশ্নাফরী অিদক যাখর ন্ধযা মিন্ত। তন্মদধয এক 

বাফী খুফ দুঃখ কদয ফরদরন তাাঁয এক অত্মীো ভাযা মাফায জকছজুদদনয কবতয তাাঁয স্বাভী ুনজফিফা 

কদযন, এদত কদয বাফীয ভদন প্রদশ্নয উদে ে , ‘ুরুদলয ভদন বারফাা ফরদত অদদৌ জকছু জক 

অদছ?’ বাফীয কছদরভানুজল প্রদশ্ন াজ কদে কগর। তাাঁদক ফররাভ , ‘কম দু ’জন ভানুদলয ভাদঝ 

ম্পকি ম্পূণি স্বাথি জনবিয- কম স্বাদথিয জযভা ে ম্পদদয জযভাদণ , কদোয ক্ষভতায জযভাদ , 

চুদরয দদদঘিয , চাভিায যদঙ জকংফা কাজ কযায কমাগযতাে- তাদক জক বারফাা ফরা মাে ? জফশুদ্ধ 

বারফাা কতা শুধু কদক্ষদত্রআ দত াদয কমখাদন একজন শুধু কদদফ , অদযকজন শুধু াদফ , এভন 

ম্পকি শুধুভাত্র ৃজষ্টকতিায াদথআ ম্ভফ। এয একিা প্রজতপরন দু ’জন ভানুদলয ভাদঝ ৃজষ্ট দত 



াদয মজদ দু ’জদনয ফন্ধুত্ব ৃজষ্টকতিায ন্তুজষ্ট জিনদক ককন্দ্র কদয গদি দঠ , মজদ দু ’জন ফযজক্ত 

যস্পযদক বারফাদ ককফর তাাঁয ন্তুজষ্টয জনযআ। কদক্ষদত্র ম্পকিিা ককফর াজথিফ চাো াোয 

ফরদে ীভাফদ্ধ থাদকনা , তাআ এদক দযয দনক ত্রুজি ৃজষ্টকতিায ন্তুজষ্টয উদেদয বায রুক 

কদয কমদত াদয , একজদনয াজথিফ জীফন ভদেয ীভাফদ্ধতায কাদছ ায ভানদর ক চাে 

যজন স্রষ্টা প্রদত্ত ীভাফদ্ধতাগুদরা কভদন চদর ফাকী জীফন জতফাজত করুক তঃয নন্ত 

জীফদন অফায উবদে নতুন ংায াতদফ , তাআ ক ভাযা কগদর তায স্বাভী ফা স্ত্রী জফদে কদয 

স্বাবাজফক জীফনমান কযদফ এিা তায কাদছ স্বাবাজফক ফা এভনজক কষ্ট াফায ভত ককান ফযাায 

ভদন েনা’। এবাদফআ অভাদদয কমদকাদনা যাকন জয-যাকন মজদ ৃজষ্টকতিা প্রদত্ত ভূরনীজত দ্বাযা 

জফচায কদয জীফনদক জযচাজরত কযা মাে তাদর জীফনদক অভযা জ এফং 

অনকভজিদকদিডরূদ কদখদত াজয।  

তখন প্রশ্ন অদ- ৃজথফীদত এত করুলতা , এত জিরতা , এত অজফরতা , এত যাজকতা- এয 

ভাদঝ জক কদয বার থাজক ? কদক্ষদত্র াল্টা প্রশ্ন কযা মাে , এয জনয দােী কক , এয ভাধান 

ককাথাে? কমদকাদনা জযফতিদনযআ কতা শুরু কযদত ে জনদজদক জদদে! অজভ জক জনদজদক করুলমকু্ত , 

ি ভুক্ত , নাজফর এফং ুৃঙ্খর কযায প্রো জনদেজছ জকনা তায জফাফ না জদদে ককান জধকাদয 

দনযয জদদক ঙ্গুজরজনদদি কজয? অজভ মজদ ককফর অভাদক ুন্দয কযদত াজয তাদত ৃজথফী কথদক 

একজি ুন্দয কতা কদভ মাে! অজভ মতআ জনদজদক একক ভদন কজযনা ককন , অভায চাযাদ 

কতজন অভাদক নুযণ কদয তা জানদত কদর অভযা েত বদে ািিদপর কযতাভ। ুতযাং, শুজদ্ধ 

জবমাদনয শুরুিা দত দফ অভাদক জদদে , ফাকীিা স্বাবাজফক প্রজক্রোে ঘিদফ। জকন্তু অভাদদয 

ভযা কার অভযা জনদজ কযায কচদে নযদক কযায জনদদি জদদত বারফাজ। তাআ জনদজয কতা 

জযফতিন েআনা , দযয জযফতিদনয ূচনায প্রশ্ন উদে েনা কাযণ অভায জদ্বভুজখতা তাদক 

ফীতরদ্ধ কদয কপদরদছ- তাদর জযফতিদনয ম্ভাফনািুকুআ ফা ৃজষ্ট দফ ককাথা কথদক ? অভযা 

াোয কমাগযতা জিন না কদযআ াোয অা কজয , চু কদয কথদক জযফতিদনয অা কজয , 

জনদজদক বুদরয ঊদবি ভদন কদয দনযয কদাল কখাাঁজায কচষ্টা কজয। পদর তাআ ে মা ফায কথা। 

স্থজফযতা, তাা, জনযাা, দুযাা নাভক কনদগজিব ব্দগুদরা অভাদদয বাআযাদয ভত কছাঁদক ধদয। 

এয কথদক জযত্রাদণয ফদচদে জ উাে কার অভায দক্ষ মতিুকু কযা ম্ভফ তা ততায াদথ 

কদয মাো এফং ফাকীিুকুয ফযাাদয ৃজষ্টকতিায য অস্থা যাখা।  

কছািদফরাে অজভ জছরাভ এক ঘযকুদনা ফআ কাকা , ৃজথফীয াদথ অভায ককানপ্রকায ম্পকি 

জছদরানা। অফধুাজফদত ক্লা কদবদন বজতি যীক্ষা জদদত কগদর এক জিজি জক্ষদকয াদথ জযচে 

ে। জতজন অভাদক যান্স জক্রিান যান্ডাযদনয ‘দয অগজর ডাকজরং ’ গল্পজি জযজডং িদত কদন 



এফং এয কথদক জকছ ুপ্রশ্ন জজদজ্ঞ কদযন। এআ জশুদতাল গল্পজি জতজন কমবাদফ ফুজঝদে ফদরন তাদত 

ঐ কে জভজনদিআ অভায জীফদনয কভাি ঘুদয মাে। অভযা াযাজীফন দনযয জদদক তাজকদে থাজক- 

দনযয প্রজতবা , া, কৌন্দমি ফজকছু অভাদদয জনদজয কমাগযতায ফযাাদয উত্তদযাত্তয জন্দান 

কদয কতাদর। জকন্তু অভযা জনদজদদয কবতদয ুপ্ত গুণাফরী াজনদে তুরদর খফু দজআ কদাকায ং 

াফক কথদক জনদজদক যাজাাঁদ রূান্তজযত কযদত াজয। যফতিীদত জানদত াজয যায মখন জনজ 

কদদ থাকদতন তখন তাাঁয প্রজতদফী জছর এক জফদদজ জযফায। তাাঁযা প্রজতজদন কদখা দর তাাঁদক জক 

কমন ফরত, জতজন ফুঝদতন না তাআ াত্তা জদদতন না। একজদন তাাঁয জদনজি খুফ খাযা মাজের , থচ 

মায াদথআ কদদখ দে ক ফরদছ , ‘গুড ভজনিং’। কভজাজ জতজযজক্ষ দত দত মখন প্রজতদফীয াদথ 

কদদখ কার অয তাাঁযা কআ একআ দুদফিাধয ম্ভালদণ তাাঁদক জবফাদন জানার , জতজন যাদগ কপদি 

িদরন, ‘জক ফরদছন আংদযজজদত ফদরন , জকছআু ফুজঝনা অনাযা জক ফরদত চাআদছন! ’ প্রজতদফী 

বযাফাচযাকা কখদে ফরর, ‘অজভ ফদরজছ অারাভু অরাআকুভ , এয থি অল্লা অনায প্রজত াজন্ত 

ফজলিত করুন’।  
(ফয ককান ভুজরভদক ারাভ কদো আরাভ ভথিন কদয না।-ম্পাদক) 

এফায যাদযয থতভত খাফায ারা, উজন ফরদরন, 'অ! াজন্ত, একিু াজন্ত। যাাঁ, এিাআ কতা অভায 

চাআ! কম জাজতয জবফাদন এত ুন্দয , তায যীজতনীজত না জাজন কত ুন্দয! ’ তখন জতজন ঐ 

প্রজতদফীয াদথ কথাফাতিা ফদর জানদত াদযন এজি ককান জনজদিষ্ট কদদয ফা জাজতয নে ফযং ভগ্র 

ভুজরভ উম্মায ম্ভালণ।  

যফতিীদত জতজন করখািা কদয , কজদন, ফুদঝ আরাভ গ্রণ কদযন। জতজন জছদরন অভাদদয কর 

জক্ষদকয অদি। ককন তা ফুঝদত াজয কমজদন অভাদদয জফজ্ঞান জক্ষক অভাদদয তাাঁয ঘয জযদিন 

কযদত জনদে মান। স্কুদরয ভাদঠয নযাদ জছর তাাঁয অযজব কমখাদন জতজন ফফা কযদতন। 

একজন ফযাদচরদযয ফাায জযেন্নতা কদদখ ফাক দর অভযা অয কফজ ফাক রাভ কম 

তাাঁয ককান খাি কনআ, কিজফর কনআ। জতজন যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআজ ো াল্লাভ) এয জীফনী দি 

জনদজয জীফনদক জঠক কবাদফআ াজাদনায জদ্ধান্ত কনন। নযভ জফছানাে শুদে মায ঘুভ অত না 

জতজন এখন ভাজিদত জফছানা কদত ভা অযাদভ ঘুভাদতন , াযা জীফন দু’াদত কাাঁিাচাভচ জদদে কখদে 

বযস্ত এআ ফযজক্ত ডান াদতয জতন অঙু্গর ফযাফায কদয কখদতন , স্কুদর ািি-যাি যদর স্কুদরয 

ফাআদয ফভে অরখাল্লা যদতন, 

(স্বতিফয কম, অরখাল্লা যা, ভাজিদত জফছানা কদত ঘুভাদনা, অয খাোয কক্ষদত্র জতন অঙু্গর 

ফযাফায কযা আতযাজদ জফলেগুদরা র বযাগত ফা ফযফাজযক ুন্নত, আফাদতগত ুন্নত নে। তাআ 



কগুদরা নুযণ কযা ভুরভানগণ জনদদিজত নে। ককউ কযদত চাআদর িা তায ফযজক্তগত 

জবরুজচ। জাদেম অদছ। না কযদর ককান ভযা নাআ।–ম্পাদক) 

 প্রজতজদন কুয’অন এফং াজদ িদতন এফং এআ জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদদয িাদনায পাাঁদক অয ফন্ধুদদয 

অড্ডাে জফতযণ কযদতন। তাাঁয জযফায তাাঁদক জযতযাগ কদয জকন্তু ভানুল তাাঁদক ফযণ কদয কনে। 

ফদচদে ফি কথা ৃজষ্টকতিায াজন্নধয তাাঁদক কর দুঃখ নুদমাগ বুজরদে কদে। এবাদফআ ভানুল 

জনদজদক জযফতিন কযায ভাধযদভ যদক জযফজতিত দত নুপ্রাজণত কযদত াদয!  

ুতযাং, অভায কম ফন্ধুযা জীফনদক কজঠন কািয ফাাঁধায ককদর কদখদত বযস্ত তাদদয অহ্বান 

জানাআ, ৃজথফীিাদক একফায অভায এফং অভাদদয ভত াধাযণ ভানুলগুদরায দৃজষ্ট জদদে কদখুন , 

জযফতিনিা জনদজদক জদদেআ শুরু করুন , েত াাঁজি াাঁজি া া কদয অভযা কৌাঁদছ মাফ অভাদদয 

অকাঙ্ক্ষায স্বনি জখদয- ত্ত্বয না কৌাঁছদর ক্ষজত কনআ , থিা বারআ রাগদফ , ভ্রভণিা কজঠন ভদন 

দফনা।  

(কানায ফাংরাদদ ব্লগ কথদক ংগৃীত) 


