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প্রথম কথা
মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম
হামদ ও সালাহতর পর...
সার্ারণ র্ারণায় গে ও তকচ্ছা-কাজহনী জনছক অ্বসর কাটাহনা ও
হালকা জবহনাদন-সামগ্রী জহহসহব জবহবজিত। সার্ারণ গেকাজহনীগুহলা যারা গহেন ও পহেন এই দৃজিহকাণ তথহকই গহেপহে থাহকন। ইজতহাস ও সতযাশ্রয়ী গে-কাজহনীগুহলা জকন্তু ততমন
নয়। এর জকছু ততা সূত্রসমৃদ্ধ জনখাাঁদ সতয আর জকছু সূত্রহীন হহলও
পরম বাস্তব। কজিন জবষয়হক সহি ও স্মরণীয় করহত এবং সুকজিন
সতযহক গ্রহণহযাগয ও বরণীয় করহত এসব গহের িুজে তনই।
অ্হনক সময় ঘণ্টা-দু’ঘণ্টার জ্ঞানগর্ধ আহলািনাও পাাঁি জমজনহটর
গহে হৃদয়ঙ্গম করাহনা যায়। গে তখন গে থাহক না; হহয় ওহি
মস্তবে হাজতয়ার।
গে-কাজহনীর প্রজত মানুহষর স্বর্াবিাত ত াাঁক এবং এর বাস্তব
উপকার জবহবিনায় জনকট ও দূর অ্তীহতর প্রায় সকল দীনী মুরুব্বী
তাহদর তলখনী ও বয়াহন গহের বযবহার কহরহছন। তকান তকান
মুরুব্বীর ততা পছন্দনীয় গহের পৃথক সংকলনই জবদযমান।
মুরুব্বীগহণর নগণয অ্নুকারী হওয়ায় আজমও এর বাইহর নই। প্রায়
িজিশ বছহরর জশক্ষকতা ও দীনী জখদমহতর সুবাহদ ওয়াি-নসীহত
ও দরস-তাদরীহস আহলািয জবষয়হক স্পি ও সকহলর জনকট
তবার্গময করার িহে প্রিুর গে-কাজহনী বলা হহয়হছ। এগুহলার
তবজশরর্াগই বেহদর তথহক শ্রুত জকংবা তাহদর জকতাব তথহক
আহজরত।
বেহদর মত আজমও কামনা কজর, আমার সকল দীনী জখদমত
সংরজক্ষত তহাক। উহেশ্য, তাাঁহদর তথহক আহজরত ইলম ও জহকমত
এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কাহলর গহর্ধ হাজরহয় না যাক; জলজখতর্াহব

সংরজক্ষত তহাক। তস কারহণ আমার দীঘধ জদহনর তামান্না জছহলা,
আমার বলা জশক্ষণীয় গেগুহলাও তকউ সংরক্ষণ করার উহদযাগ
গ্রহণ করুক।
জপ্রয় শাগজরদ মাওলানা ইরফান জিয়া তয বছর জমশকাত িামা‘আহত
পহে; ওহদর দরহস আজম আমার এ তামান্নার কথা বযক্ত
কহরজছলাম। আিাহর তশাকর জবষয়জট তস গুরুহত্বর সহঙ্গ জনহয়হছ।
জবজর্ন্ন সমহয় বয়ান ও দরহস বলা গেগুহলা ওর র্াষায় জবেস্ত
কহরহছ। আমার তলখা জকতাবাজদ এবং জবগত সমহয়র ছাত্রহদর
তথহকও তবশ জকছু সংগ্রহ কহরহছ। তারপর কহপাি কহর, সূত্র
উদ্ধৃত কহর আমার কাহছ তপশ কহরহছ। বইজটর অ্হনকস্থাহন আজম
তদহখজছ এবং প্রহয়ািনীয় সংহশার্ন কহর জদহয়জছ।
দীনী কথামালার সহি-সরল উপস্থাপনাই আমার পছন্দ। এহক্ষহত্র
র্াষা-সাজহহতযর অ্নথধক বাগােম্বর আমার মহত উপকারী নয়। তস
জহহসহব গেগুহলার উপস্থাপনা র্াল তলহগহছ। প্রাথজমক কাি
জহহসহব গহের পজরমাণও সহতাষিনক। আমার পুরহনা ছাত্রহদর
তথহক আহরা বযাপকর্াহব সংগ্রহহর উহদযাগ জনহল আশা কজর জবষয়ববজিহত্র ও কহলবহর বইজট আরও সমৃদ্ধ হহব।
িীবহনর এই পেত তবলায় ছাত্রহদর তয তকান দীনী উহদযাগ আমাহক
যারপরনাই আনজন্দত কহর। দু‘আ কজর, আিাহ তা‘আলা
বইজটহক পািহকর িহে উপকারী করুন এবং মাওলানা ইরফান
জিয়াহক ইলম ও আমহল এবং তলখনীর জখদমহত আরও তারাক্কী
দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।
মনসূরুল হক
খলীফা, হযরতওয়ালা শাহ আবরারুল হক রহ.
প্রর্ান মুফতী, িাজম‘আ রাহমাজনয়া আরাজবয়া
নাহয়হব আমীর, মিজলহস দা’ওয়াতুল হক, বাংলাহদশ

দু’ হািার তিৌে সাহলর তশষ জদহক। অ্র্যয়হনর র্ারাবাজহকতায়
আমরা তখন জমশকাত িামা‘আহত। তসজদন জমশকাত শরীহফর
দরস িলজছহলা। দরস জদজচ্ছহলন উস্তাহদ মুহতারাম মুফতী সাহহব
দামাত বারাকাতুহুম।
মুফতী সাহহহবর দরহস বসার তসৌর্াগয যাহদর হহয়হছ জকংবা
সুহযাগ হহয়হছ তাাঁর বয়ান তশানার- তারা খুব র্াহলার্াহবই হুযুহরর
কথার আকষধণ সপহকধ অ্বগত আহছন। তস আকষধহণর সামহন
অ্মহনাহযাগী তশ্রাতাহকও হহত হয় একাত মহনাহযাগী। ববজিত্রময়
তমর্া মনহনর অ্জর্কারী প্রজতজট মানুষ খুব সহহিই আত্মস্থ কহর তনয়
তাাঁর আহলািনা। আহলািনার ফাাঁহক ফাাঁহক কুরআন-হাদীহসর
জবষয়বস্তুহক স্পি ও হৃদয়গ্রাহী করহত জতজন নান্দজনকর্াহব উপজস্থত
কহরন উপহযাগী সব ঘটনা আর গে।
ওজদহনর দরহসও হুযুর একটা গে বলজছহলন। গেজট বলার পর
আমাহদর হাজসর তরশ কাটার আহগই জতজন জকছুটা গম্ভীর হহয়
তগহলন। বলহলন, ‘মাহ মহর্যই ততা আজম জবজর্ন্ন হাদীহসর
বযাখযায় কত গে বজল! ততামরা জক এগুহলা তনাট কহরা, নাজক
জকছুক্ষণ তহহসই দাজয়ত্ব তশষ?’ এইটুকু বহল হুযুর সামাে
থামহলন। তারপর বলহলন, ‘ততামাহদর মহর্য একিন প্রস্তুত হও।
আমার পছহন্দর গেগুহলাহক একত্র কহর একটা সংকলন বতজর
কর।’
তসজদন তথহকই ইহচ্ছটা মহন মহন পুষজছলাম। আিাহ তা‘আলার
তমহহরবানীহত কািও শুরু কহরজছলাম সার্যমহতা। মুফতী সাহহব
হুযুহরর বয়ান, দরস আর জলজখত গ্রন্থাবলী তথহক িলজছহলা গে
সংগ্রহ। গেগুহলার মূল র্াবহক অ্ক্ষুণয তরহখই তসগুহলাহক জনহির
র্াষায় জিত্রাজয়ত করজছলাম। তসই সাহথ িালাজচ্ছলাম গেগুহলার
তমৌজলক সূহত্রর অ্নুসন্ধান।

রাহব্ব কারীহমর দরবাহর অ্সংখয শুকজরয়া! আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং
জকছু সুহৃদ ও শ্রহদ্ধয়িহনর একাত সহহযাজগতায় হুযুহরর পছহন্দর
অ্হনক গে ইহতামহর্য িমা হহয় তগহছ। তসসব গে তথহক
বাছাইকৃত জকছু গে জনহয়ই আপনাহদর হাহত এই ‘গহের
ততাহফা’।

ইরফান জিয়া
দারুত তাসনীফ, মা’হাদুল বুহুজসল ইসলাজময়া
বজসলা গাহডধন জসজট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১লা মুহাররম, ১৪৪১ জহিরী
১লা তসহেম্বর, ২০১৯ ঈসায়ী

অ্পধণ
মুহাম্মাদ মু‘আি জবন জিয়া
আট বছর বয়স তথহকই তয
‘গহের ততাহফা’
হাহত পাওয়ার িহে
উদগ্রীব হহয় আহছ...

সূিী
সীরাত তথহক তনয়া

সাম্রািয জফজরহয় দাও

অ্বহশহষ মানহত হহলা

নবীিীর ফায়সালায় নারাি

লািুকতার জনহরট িাদর

স্বাথধহীন শত্রুতা

জবশ্বাহসর তরবারী

তশষ নবীর তখাাঁহি

নবীিীর মা

গে তহব কে নয়

ক্ষমা কহরা হযরত

ঈমাহনর অ্নুর্ূজত

কা’বার িাজব

ইস্ তম র্ী খাহয়র হ্যায়

মিযুহদ্ধ নবীিী

রািয ও রািকো

সাহাবাহয় জকরাহমর গে

দাপতয জিজকৎসা

আশা জনরাশার তদালািল

মহনর বাঘ

নবীহপ্রহমর উচ্চাসন

দজে সমািার

প্রহয়ািনটা বে নয়

তমর্াবল বনাম বাহুবল

তখনও তর্াহলনজন

জ্ঞানী ও র্নী

জবচ্ছু, জকচ্ছু না

পানপাতার রাখাল

তলওয়াহর নয়

িাহহহল মুরাক্কাব

কমধফল

গিাল কাজহনী

জবচ্ছু তরহখ হাহত

জবশ্বহিাো পািশালা

ছাত্র মাহনই প্রশ্ন

সহি সংহশার্ন

সংহক্ষহপ আফহসাস

বের হাহত হাত

অ্হর্ধক রাহিযর জবজনমহয়

সঙ্গ গুণ

তিাহরর যুজক্ত

রঙ র্রবার িহে

অ্ে জবদযা র্য়ঙ্কর

তশখার আহছ অ্হনক জকছু

বখীহলর তযাগয তছহল

তবাঁহি থাকা ইজতহাস

বেহদর দীপ্ত িীবন

তযাগ মজহয়ান

এই হহলা জনয়ত

কপালহপাো

বাচ্চা পাওনাদার

কাহবল ও মাকবুল

বুযগ
ু ধীর রহস্য

তখাদার রহম বাহানা তখাাঁহি

সবজকছু তকনা যায় না

সবার িহে পাগজে

ইংহরি ও ইংহরজি

তখারাসাহনর উট

অ্র্াব যখন বর্হযধর

সমুদ্র হৃদয়

জখিুজে প্রসঙ্গ

জবনহয়র বৃজি

সীরাত তথহক তনয়া
অ্বহশহষ মানহত হহলা
তছহলটা জছহলা ইয়াহুদী। নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর
খাহদম। তবশ জকছুজদন র্হরই তস নবীিী সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাহমর তখদমত করজছহলা।
একজদন হিাৎ তস অ্সুস্থ হহয় পেহলা। তরাগীর শুশ্রƒষায় উপজস্থত
হওয়া নবীিীর অ্নুপম আদশধ। তহাক তস ইয়াহুদী বা খৃোন। তসই
অ্সুস্থ বালহকর তখাাঁি খবর জনহত রওয়ানা হহলন নবীিী সািািাহু
আলাইজহ ওয়াসািাম। সাহথ কহয়কিন সাহাবী।
তসখাহন তপৌাঁহছ নবীিী তদখহলন, তছহলজটর জপতা তার মাথার
সামহন দাাঁোহনা। তাওরাত পাি করহছ।
নবীিী সুস্পির্াহব িানহতন, তাাঁর বণধনা তাওরাত ইজিহল আহছ।
জতজন ইয়াহুদীহক তাওরাত পািরত তপহয় তাহক জদহয় কথাটা স্বীকার
করাহত িাইহলন।
ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আ. তক নবী মানার দাজব কহর। নবীিী
সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম ইয়াহুদীহক মূসা আ. -এর রহবর
কসম জদহলন। বলহলন, ‘হযরত মূসা আ. এর ওপর তাওরাত
নাজযলকারী রহবর শপথ, সজতয কহর বহলাহতা, আমার কথা জক
তাওরাহত তনই? আমার আজবর্ধাহবর বণধনা জক ততামরা তসখাহন
পাও না?
জকন্তু না, মূসা আ. -এর রহবর কসমও তস ইয়াহুদীর মহর্য তকাহনা
প্রজতজিয়া সৃজি করহলা না। তস পজরস্কার অ্স্বীকার কহর বসহলা।
বাবার এই জমথযািার তদহখ তছহল জস্থর থাকহত পারহলা না। তস বহল

উিহলা, তহ আিাহর রাসূল, আপনার গুণাবলীর কথা, আপনার
আজবর্ধাহবর কথা সবই আমরা তাওরাহত তপহয়জছ।
সহি সরল এ স্বীকাহরাজক্তর পর তছহলজটর তহদায়াহতর দরিা খুহল
তগহলা। তকহট তগহলা িহম থাকা তমহঘর আাঁর্ার। উচ্চ কহে বহল
উিহলা,
আশহাদু আিা ইলাহা ইিািাহ,
ওয়া আন্নাকা
রাসূলুিাহ।

গহের ততাহফা:
সহতযর প্রকাশ অ্বশ্যম্ভাবী। সতযই মানুষহক তহদায়াহতর পথ
তদখায়। সহতযর আহলা ফুটহল জমথযার আহলা পালাহত বার্য হয়।

লািুকতার জনহরট িাদর
পজবত্র কা’বা ঘর। মুসজলম উম্মাহর প্রাণহকন্দ্র। মযধাদা ও
অ্জর্িাহতযর প্রতীক। ইসলামপূবধ যুহগও এহক সম্মান ও তগৌরহবর
মার্যম মহন করহতা কুরাইশ তগাত্র। এ ঘহরর রক্ষণাহবক্ষহণর
কািহক তারা জনহিহদর দাজয়ত্ব মহন করহতা। জনহিহদর কজেত
পদ্ধজতহত হহলও তারা খানাহয় কা’বার সম্মান করহতা।
একজদন এক মজহলা কা’বার িার পাহশ র্ূজন জদজচ্ছহলা। হিাৎ
আগুহনর একটা ফুলজক উহে জগহয় লাগহলা কা’বার তগলাহফ।
আগুন তলহগ পুহে তগহলা কা’বা ঘর। কুরাইশ তগাত্র কা’বা ঘর
সংস্কাহরর জসদ্ধাত জনহলা। তলাহকরা স্বতঃস্ফূতধর্াহব এ কাহি
অ্ংশগ্রহণ করহলা।
কাহির সুজবর্ার িহে সবাই তর্তহরর স্বে বসন তরহখ পরহনর
অ্জতজরক্ত কাপে খুহল কাাঁহর্ তরহখ জদহয়জছহলা। তারপর তস
কাপহের ওপর বহন করজছহলা পাথর। এহত সবাই পুহরাপুজর জববস্ত্র
না হহলও হাটুর উপজরর্াগ অ্থধাৎ শরীহরর সতহরর জকছু অ্ংশ
জনশ্চয়ই তদখা যাজচ্ছহলা।
নবীিী তখন খুবই তছাট। এহকবাহর বালক। জতজনও তসখাহন
উপজস্থত হহয় পাথর বহন করহত লাগহলন। তহব অ্েহদর মহতা
তাাঁর কাহর্ তকান অ্জতজরক্ত তকান কাপে জছহলা না। এহকহতা কজি
কাাঁর্। তার ওপর খাজল কাাঁহর্ পাথর বহন করায় নবীিীর খুব কি
হজচ্ছহলা।
নবীিীর িািা আব্বাসও উপজস্থত জছহলন একাহি। র্াজতিার কি
তদহখ তার মায়া হহলা। জতজন বলহলন, তুজমও কাপেটা খুহল কাাঁহর্
জদহয় নাও, আরাম পাহব।

িািা আব্বাস নবীিীর ওপর দয়াদ্র হহয় তাাঁর অ্জতজরক্ত কাপে খুহল
ঘাহের ওপর রাখহত তগহলন। তর্তহরর স্বে বসন জনশ্চয় জছহলা।
তবু এতটুকু অ্নাবৃত হহতই নবীিী তবহুশ হহয় িজমহন পহে
তগহলন। জকছুক্ষণ পর তার জ্ঞান জফহর এহলা। জ্ঞান তফরার পরই
জতজন বলহত লাগহলন, আমার কাপে! আমার কাপে!
নবীিীহক কাপে পজরহয় তদয়া হহলা। এরপর তথহক তকাহনাজদন
তার সতর সামােতম তখালাও তদহখজন তকউ।

গহের ততাহফা:
পৃজথবীর সব র্াহলাগুহণর মূতধপ্রজতক জছহলন নবীিী। লািুকতার
গুহণও জতজন জছহলন পজরপূণধ। এই গুহণও তকউ তাাঁর সমকক্ষ হহত
পারহব না।

জবশ্বাহসর তরবারী
বদর যুহদ্ধর জদন। মুশজরক বাজহনীর সাহথ প্রিণ্ড লোই িলহছ।
বীহরর মহতা লোই করহছন হযরত উক্কাশা রাজযয়ািাহু তা‘আলা
আনহু। কিুকাটা কহর িলহছন কাহফরহদর।
হিাৎ তার তরবারীটা তর্হঙ্গ পেহলা। জতজন তপহরশান হহয় তগহলন।
িারজদহক শত্রুবাজহনী। কী উপায় হহব?
অ্বস্থা লক্ষ কহর নবীিী তার জদহক একজট ডাল ছুহে জদহলন।
বলহলন, ‘উক্কাশা, এটা জদহয় লোই িালাও।
অ্জবশ্বাসী তকউ এ দৃশ্য তদখহল হয়হতা হাসহব। তবাকা িাওরাহব
নবীিীহক। জকন্তু উক্কাশা ততা জছহলন একিন দৃঢ়জবশ্বাসী মুজমন।
জতজন নবীিীর তদয়া ডালহকই আকহে র্রহলন। তারপর তসটাহক
িালনা করহলন কাহফরহদর ওপর।
জিক তস সমহয়ই ডালজট পজরণত হহলা তরবারীহত। জবিয় অ্িধন
হওয়া পযধত জতজন তসজট জদহয়ই যুদ্ধ করহলন।
তরবারীজট জছহলা খুবই িমৎকার। লম্বা, র্ারাহলা, িকিহক ও
মিবুত। হযরত উক্কাশা রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু সবসময়
তসজটহক সাহথই রাখহতন। হযরত আবু বকর রাজযয়ািাহু তা‘আলা
আনহু -এর যামানায় জতজন ইহতকাল কহরন।
গহের ততাহফা:
সাহাবাহয় তকরাম নবীিীর প্রজতজট আিরণ-উচ্চারণহক দৃঢ়র্াহব
জবশ্বাস করহতন। পুহরা পৃজথবীর কাহছ তয জবষয়টা অ্জবশ্বাস্য;
নবীিীর কাছ তথহক তসটাহকই তাাঁরা পরম জনজশ্চহত তমহন জনহতন।
দুজনয়া-আহখরাহতর সকল জবষহয় এ জবশ্বাহসর ফলও তারা
তপহয়হছন ।

নবীিীর মা
আব্দুল মুত্তাজলহবর পুত্রবর্ূ আজমনা। নবীিী সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাহমর জপ্রয় মা। খুব তবজশ জদন তাাঁর তেহ পাওয়ার সুহযাগ
হয়জন নবীিীর। কারণ, িহের জকছুজদন পহরই তাহক হাজলমা
সা’জদয়ার ঘহর তযহত হহয়হছ।
হাজলমা সা’জদয়া জছহলন হাওয়াজযন তগাহত্রর। নবীিীর দুর্ মা
হওয়ার তসৌর্াগয অ্িধন কহর জতজন অ্তযত তেহহর সাহথ লাগাতার
দু’বছর নবীিীহক প্রজতপালন করহলন।
দু’বছর তপজরহয় তগহলা। হাজলমা নবীিীহক জফজরহয় তদওয়ার িহে
মক্কায় তগহলন। মক্কায় তখন মহামারী িলহছ। মা আজমনা হাজলমাহক
অ্নুহরার্ করহলন, আহরা জকছুজদন নবীিীহক তার কাহছ রাখহত।
হাজলমা নবীহক জফজরহয় জনহয় তগহলন। আহরা িার বছর তার কাহছই
থাকহলন নবীিী। এরপর তার বয়স যখন ছয় হহলা, মা আজমনার
তকাহল জফহর এহলন।
জকন্তু ততজদহন মা আজমনার িীবন সন্ধযা ঘজনহয় এহসহছ। নবীিী
তার কাহছ আসার জকছুজদন পরই জতজন তাহক জনহয় মদীনায়
তগহলন। উহেশ্য, স্বামী আব্দুিাহর কবর জযয়ারত এবং আত্মীয়
স্বিহনর সাহথ সাক্ষাত। তফরার পহথ আবওয়া নামক গ্রাহম মা
আজমনার ইহতকাল হহয় তগহলা। জিরজদহনর িহে মাহয়র আদর
হারাহলন নবীিী।
মা আজমনার সাহথ নবীিীর স্মৃজত খুবই স্বে। তবু এই টুকরা
স্মৃজতগুচ্ছই তাহক তাো কহর জফরহতা। মাহ মাহ ই জতজন তসসব
স্মৃজত আহবহগর সাহথ স্মরণ করহতন। মা আজমনা িহল যাওয়ার পর
নবীিীর মা বলহত রইহলন হাজলমা সা’জদয়া।

তুফাইল রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বণধনা কহরন, ‘আজম তখন
তছাট। রাসূহল পাক সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম একবার তগাশত
বণ্টন করজছহলন। িায়গাটার নাম জছহলা জিইররানা। হিাৎ
তদখলাম, একিন বৃদ্ধা মজহলা দূর তথহক আসহছন। জতজন নবীিীর
কাহছই এহলন। নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম তস মজহলার
বসার িহে জনহির গাহয়র িাদর খুহল জবজছহয় জদহলন। আশ্চযধ
হলাম। নবীিী জনহির পরহনর িাদর জবজছহয় জদহলন! তক এই
মজহলা?
অ্োে সাহাবাহয় তকরাহমর কাহছ প্রশ্ন কহর িানহত পারলাম,
জতজন আর তকউ নন। নবীিীর দুর্ মা হাজলমা সা’জদয়া।

গহের ততাহফা:
শ্রদ্ধা ও সম্মাহনর কী সুন্দর প্রকাশ। আপন মা ততা মাথার তাি। দুর্
মা’র িহেও কতটা শ্রদ্ধা তপাষণ কহরহছন নবীিী।

ক্ষমা কহরা হযরত
নবুওয়াহতর এগারতম বছর। রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাহমর িািা আবু তাহলব এবং স্ত্রী খাজদিা উর্হয় ইহতকাল
কহরহছন। স্বিন হারাহনার এই প্রিণ্ড তবদনা উহপক্ষা কহরই
দাওয়াহতর কাি িাজলহয় যাহচ্ছন জতজন।
জকন্তু কাহফরহদর অ্তযািার জদন জদন তবহেই িহলহছ। রাসূলুিাহ
সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর িহে মক্কায় অ্বস্থান করা দুজবধষহ
হহয় পেহছ। জতজন র্াবহছন, জকছুজদহনর িহে হহলও দাওয়াহতর
তক্ষত্র পজরবতধন করা দরকার।
এই র্াবনা তথহকই রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম
তাহয়হফ যাহবন বহল জিক করহলন। মক্কা তথহক একশ’ ততর
জকহলাজমটার দূহর তাহয়ফ। স্বীয় পালকপুত্র যাহয়দ ইবহন হাহরসহক
জনহয় রওয়ানা হহলন তাহয়হফর পহথ।
তাহয়হফ সম্ভ্রাত বংশ জহহসহব পজরজিত জছহলা ‘বনু সাকীফ’। আবহদ
ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব জতন র্াই জছহলা এই বংহশর কণধর্ার।
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম জিতা করহলন, তনতৃহত্বর
আসনর্ারীরা যজদ ইসলাম গ্রহণ কহর; অ্েরা এমজনহতই িহল
আসহব। নবীিী তাই বনু সাকীফ তগাহত্রর এই জতন র্াইহয়র সাহথ
সাক্ষাৎ করহলন।
ইসলাহমর দাওয়াত তপহয় তাহদর বযবহার জবগহে তগহলা। একিন
বলহলা, ‘আিাহ যজদ ততামাহক নবী বাজনহয়ই থাহকন তহব কা’বার
তগলাফ (মযধাদা) জছন্ন হহত িহলহছ।’
অ্ে র্াই বলহলা, ‘আিাহ জক নবী বানাহনার িহে আর কাউহক
খুাঁহি তপহলন না। নবী জক পাহয় তহাঁহট আহস। তকাহনা র্নী তলাক
অ্থবা সরদারহক নবী বানাহনা উজিত জছহলা।’

আহরক র্াই বলহলা,
না।’

‘আজম ততামার সাহথ তকাহনা কথাই বলব

নবীিী বলহলন, জিক আহছ। ততামরা আমার কথা মাহনা বা না
মাহনা, কাউহক ইসলাম কবুল করহত বার্া জদও না। আজম তিিা
কহর তদজখ, কাউহক তবা াহত পাজর জকনা।
নবীিী আবার পহথ নামহলন। তাহয়ফবাসীহদর তহদায়াহতর িহে
ঘুরহত লাগহলন। জকত তাহয়হফর সরদাররা বে নীিুতার পজরিয়
জদহলা। দুি তছহল আর বখাহটর দলহক তলজলহয় জদহলা নবীিীর
তপছহন।
নবীিী হাাঁটহছন। তপছহন ছুটহছ দুহির দল। িলহছ বযঙ্গ-জবদ্রুপ আর
গালাগাল। তসই সাহথ িলহছ ইট পাথর জনহক্ষপ। নবীিীহক পাগল
বলহছ তারা। পাথহরর আঘাহত হুযুহরর তদহ রক্তাক্ত। ক্লাত শ্রাত।
রহক্ত িুতা আটহক তগহছ পাহয়র সাহথ। তকাথাও একটু বসার
সুহযাগও পাহচ্ছন না জতজন। বসহত িাইহলই বহচি কহর উজিহয়
জদহচ্ছ।
যাহয়দ ইবহন হাহরস অ্হনক তিিা কহরও নবীিীহক পাথহরর
আঘাত তথহক রক্ষা করহত পারহলন না। জতজন জনহিও মারাত্মক
আহত হহলন। অ্বহশহষ অ্হনক কহি তাহয়ফ তথহক তবজরহয়
এহলন।
তাহয়ফ তথহক জতন মাইল দূহর একজট আঙ্গুহরর বাগান। নবীিী আর
যাহয়দ বাগাহনর ছায়ায় বহস পেহলন। একটু জবশ্রাম না জনহল পা
আর িলহছ না। বাগাহনর মাজলক দুই র্াই। উতবা আর শাইবা।
উর্হয়ই অ্মুসজলম। রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর
শরীর তদহখ তাহদর দয়া হহলা। তগালামহক আহদশ করহলা,
এহদরহক ুজে র্হর আঙ্গুর দাও।

তগালাহমর নাম জছহলা আোস। তস আঙ্গুর এহন জদহলা। রাসূলুিাহ
সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম জবসজমিাহ বহল আঙ্গুর মুহখ
জদহলন। নবীিীর মুহখ জবসজমিাহ শুহন আোস অ্বাক হহয় তগহলা।
বলহলা, এ বাকয ততা এখানকার তলাহকরা বহল না!
নবীিী তাহক প্রশ্ন করহলন,
কী?’

তুজম তকান এলাকার? ততামার র্মধ

তস বলহলা, ‘আজম খৃোন। জননওয়ার অ্জর্বাসী।’
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম তার উত্তর শুহন বলহলন,
‘তুজম ততা তনককার মানুষ ইউনুস ইবহন মাত্তার এলাকার তলাক।’
একথা শুহন আোস আহরা তবজশ অ্বাক হহয় তগহলা। বলহলা,
‘আপজন তাহক কীর্াহব তিহনন?’
নবীিী বলহলন, ‘জতজন আমার র্াই। জতজনও নবী জছহলন। আজমও
নবী।’
একথার পর আোস নবীিীর হাত,
লাগহলা।

পা ও কপাহল িুমু তখহত

বাগাহন বহসই রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম দু’হাত
উপহর তুলহলন। না, তাহয়ফবাসীর িহে তকাহনা বদ দু‘আ
করহলন না। বরং জনহির দুবধলতা ও উপায়হীনতার কথা বহল
আিাহর কাহছ জনহিহক সমপধণ করহলন। দীন প্রিাহরর িহে
আিাহর কাহছ শজক্ত কামনা করহলন।
জপ্রয়নবী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর দু‘আর পর জিবরাঈল
আ. এহস উপজস্থত হহলন। সাহথ তাহয়হফর দু’ পাহাহের
দাজয়ত্বশীল তফহরশতা। তারা বলহলা, হুযুর আপজন অ্নুমজত জদন।

দুই পাহােহক আমরা একত্র কহর জদই। জনহস্পজষত কহর জদই দুই
পাহাহের মাহ অ্বস্থানকারী তাহয়ফবাসীহক।
নবীিীর অ্তর তকাঁহপ উিহলা। আহন্দাজলত হহলা মমতার সাগর।
বলহলন, ‘না, না। এমন করার তকাহনা দরকার তনই। ওরা ইসলাম
গ্রহণ কহরজন। জকন্তু হহত পাহর ওহদর আগামী প্রিে মুসলমান
হহব।’
উম্মহতর প্রজত এতটাই রহমজদল জছহলন নবীিী! তাাঁর এক বণধনা
অ্নুযায়ী দীহনর িহে সকল নবীর তিহয় তবজশ জনযধাজতত হহয়হছন
জতজনই।
আহরকবার বহলহছন,
‘আমার িীবহন সবহিহয় মারাত্মক
জনযধাজতত হহয়জছ তাহয়হফ।’

গহের ততাহফা:
নবীিীর এহতাসব কি স্বীকার জছহলা শুর্ু দীন প্রিাহরর িহে।
দাওয়াত ইলািাহর িহে। আমরা জক তাাঁর তদখাহনা পথ আকহে
র্রহত তপহরজছ। এ পহথ তাাঁর রহক্তর ঋণ তশার্ করা ততা অ্সম্ভব;
কমপহক্ষ তিিাও জক কহরজছ?

কা’বার িাজব
পজবত্র কা’বা ঘর। মুসজলম উম্মাহর প্রাণহকন্দ্র। মযধাদা ও
আজর্িাহতযর প্রতীক।
ইসলামপূবধ যুহগও এহক সম্মাহনর তযাগয মহন করা হহতা। কা’বা
ঘরহক তকন্দ্র কহর তকাহনা তখদমহতর সুহযাগ এহল তসটাহক
তসৌর্াহগযর কারণ মহন করা হহতা। এ কাহি যারা জনবধাজিত হহতন
সমাহি তারা পজরজিত হহতন সম্মাজনত ও মযধাদাবান জহহসহব।
এ কারহণই কা’বা ঘহরর তখদমতহক র্াগ কহর তদয়া হহতা জবজর্ন্ন
তগাহত্রর জবজর্ন্ন মানুহষর মাহ । তযমন, হািীহদরহক যমযহমর
পাজন পান করাহতন হযরত আব্বাস রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু।
আহরা জকছু দাজয়ত্ব জছহলা নবীিীর িািা আবু তাহলহবর ওপর। এই
র্ারাবাজহকতায় কা’বা ঘহরর িাজবর দাজয়হত্ব জছহলন হযরত উসমান
ইবহন তলহা রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু।
জহিরহতর আহগর কথা। তখন প্রহতযক তসাম ও বৃহস্পজতবার কা’বা
ঘহরর দরিা খুহল তদয়া হহতা। এ দু’জদন তলাহকরা বাইতুিায়
প্রহবহশর তসৌর্াগয লার্ করহতা। একজদন নবীিী সািািাহু
আলাইজহ ওয়াসািাম কহয়কিন সাহাবাহক জনহয় বাইতুিায় প্রহবশ
করহত িাইহলন। জকন্তু বার্া হহয় দাাঁোহলন হযরত উসমান ইবহন
তলহা। জতজন তখনও মুসলমান হনজন।
নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম কা’বার িাজব না পাওয়াহক
অ্পমান মহন কহর তক্ষহপ তগহলন না। জনি বংশ আজর্িাতয তদজখহয়
তিার কহর প্রহবশও করহত িাইহলন না। বরং অ্তযত বর্হযধর সাহথ
উসমাহনর বার্া তমহন জনহলন। বলহলন, উসমান, ‘একজদন তুজম
এই িাজব আমার হাহত তদখহত পাহব। আজম তখন যাহক ইহচ্ছ
িাজবটা তদব।’

নবীিীর এই কথার জপহি উসমান বলহলন, ‘এমন জদন যজদ আহস
তাহহল তসটা হহব কুরাইশ বংহশর অ্পমান ও অ্পদস্ত হওয়ার
জদন।’ নবীিী বলহলন, ‘না, না, বরং তসজদন কুরাইশ বংশ
হহব যথাথধ সম্মাহনর অ্জর্কারী। পাহব মুজক্তর স্বাদ।’
নবীিীর এই কথা উসমাহনর হৃদহয় আশ্চযধরকম প্রজতজিয়া সৃজি
করহলা। তার জবশ্বাস িহে তগহলা, মুহাম্মদ যা বলহছন তা
অ্বশ্যই ঘটহব। তসই মুহুহতধই জতজন ইসলাম গ্রহহণর সংকে কহর
তফলহলন।
উসমান ইবহন তলহার এই ইহচ্ছর কথা িানহত পারহলা তার
সম্প্রদায়। সবাই জমহল তাহক জছ জছ করহত লাগহলা। তাহদর কজিন
র্ৎধসনায় ইসলাম কবুল করা হহলা না উসমাহনর।
*** *** *** ***
মক্কা জবিহয়র জদন। মক্কার সবজকছুই তসজদন রাসূলুিাহ সািািাহু
আলাইজহ ওয়াসািাহমর অ্র্ীন। হুযুর সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাম উসমাহনর কাহছ কা’বার িাজব িাইহলন। বরকতময় তস
িাজব সাহথ সাহথ তাাঁর হাহত তুহল জদহলন উসমান। িাজব জনহয়
আিাহর রাসূল সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম জনি হাহত
বাইতুিাহর দরিা খুলহলন। তর্তহর প্রহবশ কহর দুই রাক‘আত
নামায আদায় করহলন।
বাইহর তখন অ্হপক্ষমান িনতা। রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাম তবর হওয়ার পর সবাই সীমাহীন তকৌতুহল জনহয়
তাজকহয় রইহলা তাাঁর জদহক। কাহক তদয়া হহব আি কা’বার িাজব।
তক পাহব এই মুবারক দাজয়ত্ব?
হযরত আব্বাস এবং আলী রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহুও উপজস্থত
জছহলন তসখাহন। দু’িনই এ িাজব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করজছহলন।

এমনজক তারা এ বযাপাহর আহবদনও কহরজছহলন রাসূহল আকরাম
সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর কাহছ।
জকন্তু না, সব িেনা কেনার অ্বসান ঘজটহয় নবীিী দরাি গলায়
ডাকহলন উসমান ইবহন তলহাহক। তার হাহতই জদহলন কা’বার
িাজব। বলহলন, ‘এখন তথহক এ িাজব ততামার বংশর্হরর হাহতই
থাকহব। এহকবাহর তকয়ামত পযধত। ততামাহদর হাত তথহক এ িাজব
তকউ জনহত িাইহল তস হহব িাজলম, অ্তযািারী।’
উসমান ইবহন তলহা নবীিীর কাছ তথহক িাজব জনহয় িহল
যাজচ্ছহলন। নবীিী তাহক তডহক বলহলন, ‘কী, আজম যা
বহলজছলাম তাই হহলা না?’
উসমাহনর মহন পহে তগহলা জহিরহতর আহগর ঘটনা। মহন পহে
তগহলা নবীিীর তস কথা, ‘একজদন এ িাজব আমার হাহত তদখহত
পাহব’।
এসব র্াবহত র্াবহত জবশ্বাহসর আহলায় র্হর উিহলা উসমাহনর
মন। হৃদহয়র গর্ীর তথহক জতজন বহল উিহলন, ‘আপনার কথা
জনঃসহন্দহহ বাস্তবাজয়ত হহয়হছ। আজম সাক্ষয জদজচ্ছ, আপজন
আিাহর রাসূল। সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম।’

গহের ততাহফা:
বযজক্তগত রাগ র্হর না রাখা এবং প্রহতযক হকদারহক তার হক
আদায় করা ইসলাহমর তমৌজলক নীজতর অ্তর্ুধক্ত। এই ঘটনার মহর্য
দুহটা নীজতই িমৎকারর্াহব ফুহট উহিহছ।

মিযুহদ্ধ নবীিী
তলাকটার নাম রুকানা। জপতার নাম আবহদ ইয়াযীদ। কুরাইশ
বংহশর পাহলাওয়ান জহহসহব প্রজসদ্ধ। একজদন মক্কার এক
উপতযকায় তার সাহথ নবীিীর তদখা। তস সময় নবীিী পুহরা দস্তুর
দাওয়াহতর কাি করহছন। জদহন রাহত মানুষহক তডহক িলহছন
ইসলাহমর জদহক।
রুকানাহক তপহয় নবীিী বলহলন, ‘রুকানা! ততামার জক আিাহর
র্য় তনই, আমার দাওয়াত কবুল করহছা না তকন?’
রুকানা উত্তর জদহলা, ‘আমার যজদ দৃঢ় জবশ্বাস হহয় যায় তয ততামার
কথাগুহলা সতয, তাহহল অ্বশ্যই ততামার অ্নুসরণ করহবা।’
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম তাহক একটা প্রস্তাব
জদহলন। বলহলন, ‘যজদ আজম ততামাহক কুজস্তহত হাজরহয় জদই তহব
জক আমার কথাহক সতয মহন করহব?’
রুকানার তিাখ কপাহল উহি তগহলা। মুহাম্মদ (সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাম) জকনা তাহক কুজস্তর আহ্বান করহছন। িরম অ্বাক হওয়া
সহেও তস কুজস্তহত সম্মত হহলা। শতধ রইহলা,
কুজস্তহত
পরািয়বরণকারী জবহিতাহক তদহব একশ’ তর্ো।
রুকানা উহি দাাঁোহলা কুজস্তর িহে। তিাহখর পলহক তাহক র্রাশায়ী
কহর তফলহলন নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম। তাহক
সপূণধ পরার্ূত কহর তার ওপর তিহপ বসহলন। রুকানার জবশ্বাস
হহচ্ছ না। তস আহরা একশ’ তর্োর শহতধ আবার কুজস্তর আহ্বান
করহলা। নবীিী এবারও তাহক র্রাশায়ী করহলন।
রুকানা আশ্চহযধর সাহথ বলহত লাগহলা,
তফহল জদহচ্ছা!

মুহাম্মদ! তুজম আমাহক

রুকানা তখনও জবষয়টা র্াহলার্াহব বুহ উিহত পাহরজন। তস
আহরকবার নবীিীহক আহ্বান করহলা। একশ’ তর্োর শতধ রইহলা
এবারও।
তৃতীয়বার নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম তাহক কুহপাকাত
করার পর তস বলহত লাগহলা, মুহাম্মদ! আপনার পূহবধ তকউ
আমার জপি িজমহন তছাাঁয়াহত পাহরজন।
রুকানার র্াষায় মুহাম্মদ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম জছহলন
তার কাহছ সবহিহয় অ্পছহন্দর বযজক্ত। জকন্তু এই ঘটনার পর জতজন
হহয় তগহলন সবহিহয় জপ্রয় মানুষ। তাই তদজর না কহর রুকানা
দীজক্ষত হহলন জপ্রয় মানুহষর র্হমধ। নবীিীও এ নওমুসজলহমর সাহথ
িমৎকার আিরণ করহলন। তার কাছ তথহক পাওনা তর্োগুহলা
জদহয় জদহলন তাহকই।

গহের ততাহফা:
শুর্ু আর্যাজত্মক জদক জদহয় নয়; শারীজরকর্াহবও নবীিী জছহলন
পৃজথবীর তশ্রষ্ঠতম মানুষ। জতজন জছহলন এ পৃজথবীর সুন্দর ও শুদ্ধতম
মহামানব।

সাহাবাহয় জকরাহমর গে
আশা জনরাশার তদালািল
তলাক তদখাহনার িহে ঈমান এহনহছ, অ্থি অ্তহর জবশ্বাস তনই,
এর নাম হহলা মুনাজফক। নবীিীর সমহয় মদীনার তবশ জকছু তলাক
স্বাথধ হাজসহলর িহে বাজহ্যকর্াহব মুসলমান হহয়জছহলা। জকন্তু
অ্তহর তারা জছহলা পাকা তবঈমান।
রাসূহল পাক সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম প্রহতযক মুনাজফকহক
জিনহতন। জকন্তু তাহদর পজরিয় কখহনা সাহাবাহয় তকরাহমর সামহন
প্রকাশ কহরনজন।
তহব একিনহক নবীিী মুনাজফহকর পূণধ তাজলকা িাজনহয়জছহলন।
জতজন হহচ্ছন, হযরত হুযাইফা রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু।
মদীনায় তকাহনা তলাক ইহতকাল করহল সাহাবাহয় তকরাম লক্ষ
করহতন, হযরত হুযাইফা তস িানাযায় অ্ংশগ্রহণ করহছন জক না!
জতজন নামাহয শরীক হহয়হছন মাহন তস বযজক্ত মুনাজফহকর তাজলকায়
তনই। আর যজদ জতজন শরীক না হহয় থাহকন, তাহহল মৃতবযজক্ত
মুনাজফহকর তাজলকার্ুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আহছ।
একবার হযরত উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু হযরত হুযাইফা
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু এর কাহছ তগহলন। বলহলন,
হুযাইফা, আিাহর তদাহাই! বলুন না আমার নাম জক মুনাজফহকর
তাজলকায় আহছ?
আশ্চযধ! হযরত উমর জনহির বযাপাহর মুনাজফক হওয়ার আশঙ্কা
করহছন। অ্থি রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম তাাঁর
বযাপাহর ইরশাদ কহরহছন, উমর িান্নাতী।

আর হযরত উমর র্াবহছন, হুযুর সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম
যখন এই সুসংবাদ প্রদান কহরহছন তখন হয়ত আমার আমল র্াহলা
জছহলা। জকন্তু এমনওহতা হহত পাহর, সুসংবাহদর পর তকাহনা
বদআমহলর কারহণ মুনাজফকহদর অ্তর্ুধক্ত হহয় জগহয়জছ।

গহের ততাহফা:
ঈমানদাহরর কতধবয হহলা, সবসময় আিাহর র্হয় র্ীত থাকা।
আবার তাাঁর রহমত তথহক জনরাশও না হওয়া। সাহাবাহয় তকরাহমর
অ্বস্থা এমনই জছহলা। জনহিহদর বযাপাহর তারা সবসময় আশা
জনরাশার তদালািহল থাকহতন।

নবীহপ্রহমর উচ্চাসন
নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর ইহতকাহলর কহয়ক জদন
আহগ। জতজন একজট বাজহনী প্রস্তুত করহলন। তনতৃহত্ব উসামা জবন
যাহয়দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু। বসজনক জহহসহব আহছন আবু
বকর উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহুম -এর মত মহান সাহাবীরা।
বাজহনী প্রস্তুত হহলা। জফজলস্তীহনর উহেহশ রওয়ানা হহব। জকন্তু তার
আহগই ইহতকাল হহয় তগহলা নবীিীর। স্থজগত হহলা বাজহনীর
অ্জর্যাত্রা।
সাহাবাহয় তকরাম বযস্ত হহলন রাসূহলর কাফন দাফহন। নবীিীর
কাফন দাফন তশষ হহলা। খলীফাতুল মুসজলমীন আবু বকর জসেীক
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু কাহফলাহক রওয়ানা হহত আহদশ
করহলন। আশ্চাযধাজিত হহলন সাহাবাহয় তকরাম। রাসূলুিাহ
সািািাহ আলাইজহ ওয়াসািাহমর ইহতকাল পরবতধী সংকটময়
মুহূতধ। এ অ্বস্থায় জক মদীনাহক খাজল করা জিক হহব? আপজত্ত
িানাহলন তারা। হযরত উমর রা.ও এ আপজত্তর সাহথ একমত।
আবু রা. বকর জনি জসদ্ধাহত অ্টল। জতজন অ্বশ্যই রওয়ানা করহবন
কাহফলাহক। তার কথা হহলা, ‘এই বাজহনী প্রস্তুত কহরহছন স্বয়ং
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম। রওয়ানা করাবার
ইহচ্ছও তাাঁর জছহলা। সুতরাং রাসূহলর ইহচ্ছ অ্বশ্যই পূরণ করহত
হহব। এহত তকাহনা র্রহণর প্রজতবন্ধকতা গ্রাহ্য করা হহব না।’
কাহফলা রওয়ানা হহলা। ময়দাহন শত্রু বাজহনীর সাহথ তমাকাজবলাও
হহলা। যুদ্ধ তশহষ জবিয়ী তবহশ প্রতযাবতধন করহলা তারা।
আহরা জকছু এলাকার কাহফররা রাসূহলর ইহতকালহক সুবণধ সুহযাগ
মহন কহর ষেযহে জলপ্ত জছহলা। এ বাজহনীর তজেৎ পদহক্ষপ তদহখ
তারাও র্য় তপহয় তগহলা। ষেযে তথহক জনবৃত হহলা ওরা।

গহের ততাহফা:
নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর হুকুম তাজমল করার
বযাপাহর সাহাবাহয় তকরাহমর এমনই দৃঢ়প্রজতজ্ঞ জছহলন। এহক্ষহত্র
তারা তকাহনা প্রজতবন্ধকতা বা আশঙ্কার পহরায়া করহতন না।

প্রহয়ািনটা বে নয়
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু-র একিন জলজপকার দরকার।
তাহক এক ইয়াহুদী তরুহণর তখাাঁি তদয়া হহলা। হস্তজলজপহত তস
খুবই পারদশধী। তস তরুণহক একাত সজিব জহহসহব জনহয়াগ তদয়ার
পরামশধ জদহলা তকউ তকউ।
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু রাজি হহলন না। বলহলন,
‘মুসলমানহদর বাদ জদহয় অ্মুসজলমহক অ্তরঙ্গ বানাহত আিাহ
তা‘আলা জনহষর্ কহরহছন। আজম কুরআহনর এই জনহষর্ অ্মাে
করহত পারব না।
গহের ততাহফা:
পাজথধব প্রহয়ািহনর তক্ষহত্রও আিাহর আহদহশর সামহন জনহিহক
সপূণধ তসাপদধ কহর তদয়াই হহলা খাাঁজট ঈমানদাহরর কাি।

তখনও তর্াহলনজন
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু মৃতুযশযযায় শাজয়ত। শরীহরর
যখম তথহক অ্হ ার র্ারায় রক্ত রহছ। এক যুবক তাহক তদখহত
এহলা। তার লুজঙ্গ টাখনুর জনহি ুলহছ। হযরত উমর রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহু তসই মুমূষধ অ্বস্থায় বহল ওিহলন, এই যুবক!
টাখনুর উপহর কাপে ওিাও। কারণ, টাখনুর জনহি কাপে পরহত
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম জনহষর্ কহরহছন।
গহের ততাহফা:
মৃতুযর সমহয়ও অ্সৎকাহির জনহষহর্র এই দৃশ্য! এটা শুর্ু ফারুকী
তিতনা থাকহলই সম্ভব।

জবচ্ছু, জকচ্ছু না
তারা জছহলন জত্রশ িন। মরুপহথর যাত্রী। আরহবর তকান এলাকায়
দীন প্রিাহরর িহে যাজচ্ছহলন। পাজিহয়হছন স্বয়ং রাসূহল আকরাম
সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম।
পহথ যাত্রা জবরজত হহলা। জত্রশিহনর এই কাহফলাজট একজট গ্রাহম
অ্বস্থান জনহলা। তস সময় আরহবর তমহমানদাজরর খযাজত জছল
জবশ্বহিাো। তকাহনা কাহফলা তকাথাও উপজস্থত হহল তমহমানদাজরর
কথা বলহত হহতা না। মানুষ জনহি তথহকই পরম হৃদযতার সাহথ
কাহফলার তমহমানদাজর করহতা।
জকন্তু এ গ্রাহম আরহবর জিরায়ত এ জনয়হমর বযজতিম ঘটহলা। তারা
রাসূহল আকরাম সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম -এর সাহাবীহদর
আজতহথয়তা করহত অ্স্বীকৃজত িানাহলা।
কাহফলার সবাই জনরাশ। খাবাহরর িহে অ্ে উপায় তবর করহত
হহব। জিক এমন সময় গ্রাহমর মানুষ দলহবাঁহর্ উপজস্থত হহলা তাহদর
কাহছ। কী বযাপার? িানা তগহলা, তগাহত্রর সদধারহক জবচ্ছু দংশন
কহরহছ। জবহষর যেণায় তস অ্জস্থর। জকন্তু এর তকাহনা প্রজতহষর্ক
তারা খুাঁহি পাহচ্ছ না। জনরুপায় হহয় সবাই কাহফলার কাহছ
এহসহছ। উহেশ্য, এমন তকাহনা তলাহকর সন্ধান করা তয
ােফুাঁহকর মার্যহম জবষ নামাহত পাহর।
এই কাহফলাহত জছহলন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহু। জতজন র্াবহলন, এই ততা সুহযাগ। ইহচ্ছ করহল
আমার সাথীহদর িহে জকছু খাহদযর বযবস্থা করহত পাজর। জতজন
বলহলন, ‘হ্যাাঁ আজম ােফুাঁক িাজন। জকন্তু জবজনমহয় আমাহক জকছু
জদহত হহব।

গ্রাহমর তলাহকরা আশার আহলা তদখহত তপহলা। আবু সাঈদ খুদরীর
কথায় তারা এক বাহকয রাজি হহয় তগল। বলহলা, আমরা ততামাহক
জত্রশটা ছাগল জদহবা।
আবূ সাঈদ খুদরী সদধাহরর ক্ষতস্থাহন ােফুাঁক করহলন। বতধমান
সমহয় ােফুাঁক বলহত আমরা তযমন- ‘ছু মতর ছু’ টাইহপর
ােফুাঁক বুজ , ততমন জকছু না। জতজন শুর্ু সাতবার সূরা ফাজতহা
পহে তার ওপর দম করহলন। তস সপূণধ র্াহলা হহয় তগহলা।
শতধ জহহসহব তগাহত্রর তলাহকরা জত্রশজট ছাগল পাজিহয় জদহলা। তসই
সাহথ পািাহলা অ্হনক খাদয। কাহফলার সবাই জছহলা ক্ষুর্াতধ। তৃজপ্তর
সাহথ তারা তস খাবার তখহলা। তমহমানদারীর খাবার তখহত তকাহনা
অ্সুজবর্া তনই। জকন্তু ছাগহলর বযাপাহর পরস্পহর মতজবহরার্ হহয়
তগহলা। তকউ বলহলা, এগুহলা তনয়া যাহব। আর তকউ বলহলা,
না, জবজনময় জহহসহব এগুহলা তনয়া যাহব না।
সমার্াহনর িহে সবাই এহলন রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাহমর দরবাহর। জতজন আবূ সাঈদ খুদরী রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহুহক জিজ্ঞাসা করহলন, তুজম জকর্াহব িানহল, সূরা
ফাজতহা জবষ তথহক মুজক্ত তদয়? জতজন বলহলন, হুযুর! আমার
জবশ্বাস জছহলা, আিাহর ইহচ্ছয় এর দ্বারা তস আহরাগয লার্ করহব।
এরপর ছাগলগুহলা গ্রহহণর প্রসঙ্গ এহলা। রাসূল সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাম বলহলন, এগুহলা ততামরা জনহিহদর মহর্য বণ্টন কহর
নাও। রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম শুর্ু এইটুকু বহলই
িুপ থাকহলন না। বরং এগুহলা তয সপূণধ ববর্ তা তবা াবার িহে
বলহলন, ‘আমার িহেও তরখ’।
গহের ততাহফা:

কুরআন মানুহষর রুহানী জিজকৎসার পাশাপাজশ শারীজরক জিজকৎসাও
কহর থাহক। এ জিজকৎসার কাহছ জবচ্ছুও জকচ্ছু না।

তলওয়াহর নয়
হযরত উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু এর যুগ। িার জদহক
ইসলাহমর িয়িয়কার। প্রজতজদনই তকাহনা না তকাহনা র্ূখ ণ্ড
ইসলামী সাম্রাহির অ্তর্ুধক্ত হহচ্ছ।
র্ারাবাজহক জবিহয়র পথ র্হর ইসলামী তসনাদল উপজস্থত হহলা
বাইতুল মাকজদহস। তসখাহনর ইয়াহুদী-খৃোনরা জিযয়া প্রদাহন
সম্মত হহলা। জবনা যুহদ্ধ জবজিত হহলা তিরুিাহলম।
জিযয়া এক র্রহনর টযাক্স। এর মাহন হহচ্ছ, মুসলমানরা
অ্মুসজলমহদর িান-মাল জহফািহতর দাজয়ত্ব তনহব। জবজনমহয় জনজদধি
পজরমাণ কর তারা মুসলমানহদরহক প্রদান করহব।
িুজক্ত সপন্ন হহয় তগহলা। ইসলামী তখলাফহতর পক্ষ তথহক তাহদর
জনরাপত্তার িহে বসে তমাতাহয়ন করা হহলা। তারাও প্রজত বছর
‘জিযয়া’ জদহত থাকহলা।
জকছুজদন পহরর কথা। আহরকজট যুদ্ধহক্ষহত্র মুসলমানহদর বসে
সংকট তদখা জদহলা। তকউ তকউ পরামশধ জদহলা, বাইতুল মাকজদহস
অ্হনক বসে আহছ। তাহদরহক তকাহনা যুহদ্ধ অ্ংশগ্রহণ করহত হহচ্ছ
না। সুতরাং তাহদরহক যুহদ্ধ পাজিহয় তদয়া তহাক।
হযরত উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, এটা করা তযহত
পাহর। তহব তার আহগ আহরকজট কাি করহত হহব।
তিরুিাহলহমর বাজসন্দাহদর একত্র কহর বলহত হহব, ততামাহদর
সুরক্ষার দাজয়ত্বপালহনর িহে আমরা বসে তমাতাহয়ন কহরজছলাম।
জকন্তু বসে সংকহটর কারহণ তাহদরহক সজরহয় তফলহত হহচ্ছ। এখন
আমরা তযহহতু আমাহদর দাজয়ত্ব পালন করহত পারজছ না তস িহে
এ বছর ততামরা তয কর প্রদান কহরছ, তা জফজরহয় জদজচ্ছ।

গহের ততাহফা:
এই হহচ্ছ ইসলাম। এই হহচ্ছ মুসলমানহদর রািনীজত। তয নীজত
সবাইহক স্বমজহমায় আকৃি কহর, তটহন জনহয় যায় সহতযর পাহন।

কমধফল
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তখন খলীফাতুল মুসজলমীন। তার
আদালহত এক তলাক ফজরয়াদ জনহয় এহলা। জনহির তছহলর জবরুহদ্ধ
ফজরয়াদ। তছহল তার ওপর িুলুম কহর।
খলীফা তছহলহক তলব করহলন। তার কাহছ এ আিরহণর বকজফয়ত
িাইহলন। তছহল বকজফয়ত না জদহয় বলহলা, আমীরুল মুজমনীন,
শুর্ু জক সতাহনর ওপরই জপতার সব পাওনা আর অ্জর্কার? জপতার
কাহছ জক সতাহনর তকাহনাই পাওনা তনই?
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, হ্যাাঁ, অ্বশ্যই আহছ।
সতাহনর িহেও রহয়হছ জপতার জকছু কতধবয।
‘সতান তযন আিাহওয়ালা হয় তসিহে জপতা সবধপ্রথম তকাহনা
দীনদার মজহলাহক জবহয় করহব।
এরপর সতান িে জনহল সুন্দর ও র্াহলা তদহখ নাম রাখহব। কারণ
মানুহষর নাম তার িজরহত্রর মহর্য প্রর্াব তফহল।
এরপর পোহলখার বয়স হহল সতানহক দীনী তা’লীম জদহব।
প্রাপ্ত বয়স্ক হহয় তগহল তাহক দীনদার পাত্র-পাত্রীর সাহথ জবহয় জদহয়
জদহব।’
সতাহনর িহে জপতার এসব কতধহবযর কথা শুহন তস যুবক বলহত
লাগহলা, আমীরুল মুজমনীন, আমার জপতা ততা এসব দাজয়হত্বর
একটাও পালন কহরনজন।
‘জতজন জবহয় করার সময় দীনদারীর তখাাঁিখবর না জনহয় তকবল
তসৌন্দযধ তদহখ এক মজহলাহক জবহয় কহরহছন। তস মজহলা িজরত্রহীনা
ও তবপদধা।

িে তনয়ার পর আমার এমন নাম তরহখহছন তযটার অ্থধ হহলা,
নদধমার কীট।
তশখার বয়স হওয়ার পর আমাহক তকাহনা রকম দীনী তা’লীম না
জদহয় কািকহমধ লাজগহয় জদহয়হছন।’
তছহলর এ বক্তবয হযরত উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু যািাই
করহলন। তদখহলন, তস জিকই বলহছ। জতজন তছহলর জপতাহক
বলহলন, আসল িাজলম ততা তুজম। তুজমই আহগ তছহলর ওপর
িুলুম কহরহছা। তস িুলুহমর ফল এখন ততামাহকই তর্াগ করহত
হহব।

গহের ততাহফা:
সতানাজদ এক জদহক আিাহ তা‘আলার জবরাট তনয়ামত। অ্েজদহক
জবশাল পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীণধ হহত হহল সতানহক খুবই
সতকধতার সাহথ তারজবয়াত করহত হয়।

সাম্রািয জফজরহয় দাও
তসকাহলর পরাশজক্ত তরাম। মুসলমানহদর সহঙ্গ িলজছহলা তাহদর
র্ারাবাজহক সংঘাত। হযরত মু‘আজবয়া রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু
তখন জসজরয়ায়। অ্বস্থার পজরহপ্রজক্ষহত জতজন জনজদধি সমহয়র িহে
যুদ্ধ বহন্ধর সজন্ধ করহলন। এ সমহয়র মহর্য তকউ কাহরা ওপর
আিমণ করহব না।
সময় এজগহয় িলহলা। সজন্ধর তময়াদ তশষ হহয় এহলা। মু‘আজবয়া
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু একজট তকৌশল অ্বলম্বন করহলন।
তময়াদ তশষ হবার আহগই জতজন সীমাহত বসে সমাহবশ করহলন।
তহব হামলা না কহর অ্হপক্ষায় রইহলন।
তময়াহদর তশষ তাজরখ। সূযধ সহবমাত্র অ্স্ত তগহছ। হযরত মু‘আজবয়া
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তসনাদলহক অ্জর্যাহনর হুকুম জদহলন।
শত্রু পক্ষ জছহলা সপূণধ অ্প্রস্তুত। তারা তর্হবজছহলা, তময়াদ তশষ
হবার পর মুসলমানরা প্রস্তুজত তনহব। তারপর হহব হামলা। জকন্তু
মুসলমানহদর এই আিমকা হামলায় তারা জদহশহারা হহয় তগহলা।
তাহদরহক অ্প্রস্তুত তরহখ হযরত মু‘আজবয়া রাজযয়ািাহু তা‘আলা
আনহু এজগহয় িলহলন। শহহরর পর শহর, তদহশর পর তদশ তার
পদতহল আসহত লাগহলা।
এই অ্প্রজতহরার্য অ্গ্রযাত্রার মহর্যই হিাৎ তদখা তগহলা এক
অ্শ্বাহরাহী জিৎকার করহত করহত তপছন তথহক এজগহয় আসহছ।
মু‘আজবয়া রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তথহম তগহলন। র্াবহলন,
অ্শ্বাহরাহী আমীরুল মুজমনীহনর পক্ষ তথহক তকাহনা পয়গাম জনহয়
এহসহছ।

অ্শ্বাহরাহী কাছাকাজছ িহল এহলা। উচ্চস্বহর বলহত লাগহলা,
‘আিাহু আকবার, আিাহু আকবার, আিাহর বান্দারা তথহম
যাও!’
আহরা কাছাকাজছ আসার পর তস অ্শ্বাহরাহীহক তিনা তগহলা। হযরত
আমর ইবনুল আবাসা রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু। হযরত
মু‘আজবয়া রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তাহক জিজ্ঞাসা করহলন,
বযাপার কী?
জতজন বলহলন, মুজমহনর নীজত হহলা, প্রজতজ্ঞা রক্ষা করা। প্রজতজ্ঞা
র্ঙ্গ করা মুজমহনর নীজত নয়।
মু‘আজবয়া বলহলন, আজমহতা িুজক্ত র্ঙ্গ কজরজন। তময়াদ তশষ হবার
পরই ততা আিমণ কহরজছ।
আমর ইবনুল আবাসা রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন,
আপজন তময়াহদর তর্তহর সীমাত এলাকায় তসনা সমাহবশ
কহরহছন। এটা িুজক্তজবহরার্ী কাি। আজম জনি কাহন শুহনজছ,
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম বহলহছন, ততামাহদর
সাহথ যজদ তকাহনা িাজত সজন্ধ কহর তাহহল িুজক্তর তময়াদ তশষ হওয়া
ছাো অ্থবা তাহদরহক স্পির্াহব িানাহনা ছাো তস িুজক্ত র্ঙ্গ করা
যাহব না এমনজক যুহদ্ধর িহে অ্গ্রসর হওয়াও যাহব না।
হযরত মু‘আজবয়া রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তকাঁহপ উিহলন।
জনহির অ্জনচ্ছাহতও রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর
জনহদধশ অ্মাে হওয়ায় জতজন কুকহে তগহলন। তৎক্ষণাৎ তঘাষণা
জদহলন, যত এলাকা জবজিত হহয়হছ সব জফজরহয় দাও।

গহের ততাহফা:

ইজতহাহসর একমাত্র ঘটনা। িুজক্তর্ঙ্গ তথহক তবাঁহি থাকার িহে
জবজিত এলাকা জফজরহয় তদয়া হহলা। এটা সম্ভব হহয়হছ শুর্ু একজট
কারহণ। সাম্রািয জবস্তার তাহদর উহেশ্য জছহলা না। বরং তাহদর
উহেশ্য জছহলা আিাহর হুকুহম আিাহর িজমহন দীন কাহয়ম করা।
আিাহর হুকুম পালন করহত হয় তারই জনহদধজশত পন্থায়। আিাহর
হুকুম হহচ্ছ, প্রজতজ্ঞা রক্ষা করা। সুতরাং প্রজতজ্ঞা র্হঙ্গর সামাে
আর্াস তপহয়ই জপছু হটহলা তসনাপজত। জপছু হটহলা বসেরা।
ইজতহাহসর পাতায় তলখা হল- ‘জবজিত এলাকা তফরৎ তদয়ার
নিীর জবহীন দৃিাত’।

নবীিীর ফায়সালায় নারাি
দু’িন তলাক। একিন মুসলমান। নাম জবশর। অ্েিন ইয়াহুদী।
দু’িহনর মহর্য তকাহনা এক জবষহয় গো হহলা। প্রিণ্ড গো।
ইয়াহুদী বলহলা, িহলা আমরা ফায়সালার িহে নবীিীর কাহছ
যাই। জকন্তু জবশর বলহলা, না িহলা আমরা ইয়াহুদী তনতা কা’তবর
কাহছ যাই।
আশ্চযধ! ইয়াহুদী িাইহছ নবীিীর কাহছ তযহত। আর মুসলমান হহয়ও
তস জকনা িাইহছ ইয়াহুদী তনতার কাহছ তযহত?
আসহল জবশর জছহলা শুর্ু নাহমই মুসলমান। তর্তহর তর্তহর
মুনাজফক। আর এই গোর মহর্য তসই জছহলা অ্পরার্ী। তার িানা
জছহলা, তদহতর পর নবীিী তার জবপহক্ষই রায় তদহবন। এ কারহণ
তস নবীিীর কাহছ না জগহয় ইয়াহুদী তনতার কাহছ তযহত িাইহলা।
আর ইয়াহুদী জছহলা সহতযর পহক্ষ। তার পূণধ আস্থা জছহলা নবীিীর
ওপর। তস িানহতা নবীিী অ্বশ্যই ইনসাফপূণধ ফায়সালা করহবন।
আর ইনসাহফর রায় তার পহক্ষই যাহব। জবিারক জনর্ধারণ জনহয়
দু’িহনর মহর্য কতক্ষণ বিসা হহলা। অ্বহশহষ তারা উর্হয়ই
রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািামহক জবিারক জহহসহব
মানহত সম্মত হহলা।
মামলা গোহলা নবীিীর দরবাহর। রাসূহল পাক সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািাম ঘটনার তদত করহলন। তারপর ফায়সালা করহলন
ইয়াহুদীর পহক্ষ। জকন্তু মুনাজফক জবশর ফায়সালা মানহত অ্স্বীকৃজত
িানাহলা।
তস মহন মহন এক নতুন ফজন্দ আটহলা। র্াবহলা, জবষয়জটর
ফায়সালা হযরত উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তক জদহয় করাহত
হহব। জতজন ইয়াহুদীহদর প্রজত কহিার। আর আমাহক বাজহ্যকর্াহব

সবাই মুসলমানই মহন কহর। সুতরাং উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা
আনহু মুসলমান জহহসহব আমার পহক্ষই ফায়সালা করহবন।
সব তর্হব জবশর ইয়াহুদীহক উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু -এর
কাহছ যাওয়ার প্রস্তাব করহলা। ইয়াহুদী রািী হহলা। দু’িন উপজস্থত
হহলা উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু -এর কাহছ।
ইয়াহুদী প্রথহমই হযরত উমরহক বলহলা, ‘জপ্রয়নবী ইহতামহর্য
আমাহদর বযাপারটা তিহনহছন। আমার পহক্ষ ফায়সালাও
কহরহছন। জকন্তু জবশর নবীিীর ফায়সালা মানহত িাইহছ না।’ উমর
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু জবশরহক প্রশ্ন করহলন, ‘বযাপারটা জক
আসহলই এমন?’ জবশর বলহলা, ‘হ্যাাঁ’।
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, দাাঁোও আজম একটু
ঘর তথহক আসজছ। জতজন একজট তরবারী জনহয় ঘর তথহক তবরুহলন।
এক আঘাহত হতযা কহর তফলহলন মুনাজফকহক। তারপর বলহলন,
‘জপ্রয় নবীর ফায়সালায় তয সন্তুি হয় না তার উপযুক্ত শাজস্ত এটাই।’

স্বাথধহীন শত্রুতা
দু’িহনর মহর্য লোই িলহছ। প্রিণ্ড লোই। একজদহক রাসূহল
কারীম সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর িামাতা হযরত আলী
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু। অ্েজদহক এক ইয়াহুদী।
অ্হনক্ষণ লোই িলহলা। এক পযধাহয় আলী রাজযয়ািাহু তা‘আলা
আনহু তস ইয়াহুদীহক কুহপাকাত কহর তফলহলন। িহে বসহলন তার
বুহকর ওপর। ইয়াহুদী সপূণধ পরার্ূত। তালওয়াহরর এক
আঘাহতই আলাদা হহয় যাহব তার মাথা। জকন্তু শজক্তহত না তপহরও
জনরস্ত হহলা না ইয়াহুদী। থুথু তমহর বসহলা আলী রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহু এর মুহখ।
থুথু তমহর তস ইয়াহুদী মহন মহন র্াবহলা সময় আর তবজশ তনই।
এখুজন তস মৃতুযবরণ করহত যাহচ্ছ। থুথু না জদহল হয়হতা তবাঁহি
থাকার আশা সামাে হহলও করা তযহতা। এখনহতা আর তকান
আশাই বাজক থাকহলা না।
জকন্তু তার সব র্ারণাহক র্ুল প্রমাজণত কহর আলী রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহু তার বুক তথহক উহি দাাঁোহলন। তছহে জদহলন
তাহক। ইয়াহুদী জবস্মহয় থ হহয় তগহলা। শত্রুহক মুহিায় তপহয়ও
তকউ এর্াহব তছহে তদয়? এর কারণ কী হহত পাহর? জবস্ময় র্হর
রাখহত না তপহর তস আলী রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তক জিহজ্ঞস
কহর বসহলা।
আলী রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, ততামার সাহথ
লোইহয়র উহেশ্য জছহলা আিাহর সন্তুজি। তকাহনা স্বাথধ বা বযজক্তগত
তিার্ এহত িজেত জছহলা না। জকন্তু তুজম থুথু তদয়ার পর আমার মহন
সামাে হহলও তিার্ সৃজি হহয়হছ। এই ততা- আিাহর সন্তুজির
সাহথ জমহশ তগহলা আমার বযজক্তগত স্বাথধ। এ স্বাথধ জনহয় ততামাহক

হতযা করহল তসটা হহব জনষ্ফল কাি। তকাহনা সওয়াব পাহবা না
আজম। তাই আিাহর সন্তুজির সামহন বযজক্তগত স্বাথধহক কুরবানী
কহর ততামাহক তছহে জদলাম।
ইয়াহুদী এই প্রথম তদখহলা এমন স্বাথধহীন শত্রুতা। প্রবৃজত্তর
তছাাঁয়ামুক্ত িমৎকার এ আদশধ তদহখ তখনই তস মুসলমান হহয়
তগহলা।

গহের ততাহফা:
সাহাবাহয় তকরাহমর িীবহন স্বাথধপরতা এবং প্রজতজহংসার তলশমাত্র
জছহলানা। তাহদর বন্ধুতা এবং শত্রুতা সবই জছহলা আিাহর িহে।

তশষ নবীর তখাাঁহি
যাহয়দ ইবহন সা’নাহ। ইয়াহুদীহদর বে পজণ্ডত। তাওরাহতর
জবহশষজ্ঞ। প্রিুর অ্থধ সপহদর মাজলক।
একজদন রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম ঘর তথহক
তবজরহয়হছন। সাহথ হযরত আলী ইবহন আজব তাহলব রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহু। এমন সময় এক গ্রাময বযজক্ত সওয়ারী জনহয় হাজির
হহলা। এক গ্রাহমর দুজর্ধহক্ষর কথা বহল তসখাহনর মুসলমানহদর
িহে সাহাযয িাইহলা। নবীিী সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম
হযরত আলী রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু এর জদহক তাকাহলন।
তারপর জনহি তথহকই বলহলন, আচ্ছা, ততামার কাহছ ততা জকছু
তনই।
জিক এ সমহয় নবীিীর জদহক এজগহয় এহলা ইয়াহুদী পজণ্ডত যাহয়দ
ইবহন সা’নাহ। বলহলা, আজম আপনাহক জকছু নগদ অ্থধ প্রদান
করহত পাজর। জবজনমহয় আপজন জনজদধি একজট সমহয়র তর্তর অ্মুক
বাগাহনর তখিুর আমাহক তদহবন।
নবীিী বলহলন, তশাহনা ইয়াহুদী। জনজদধি বাগাহনর তখিুর জদহত
পারহবা না। তহব জনজদধি পজরমাণ তখিুহরর জবজনমহয় তুজম টাকা
জদহত পাহরা। সময় মহতা ততামাহক তখিুর জদহয় তদয়া হহব।
যাহয়দ রাজি হহয় তগহলা। তস িাইজছহলা তযহকাহনার্াহব নবীিীর
সাহথ একটা তলনহদন তহাক। জনহির থহল খুহল আজশ জমসকাল স্বণধ
নবীিীহক অ্গ্রীম জদহলা। নবীিী স্বণধ মুদ্রাগুহলা ওই সাহাযযপ্রাথধী
বযজক্তহক জদহয় বলহলন, এগুহলা জনহয় তাহদর সাহাযয কহরা।
জকছুজদন পর। জনর্ধাজরত সময় আসার তখনও দু’ জতনজদন বাজক।
নবীিী তসজদন এক সাহাবীর িানাযা আদায় করজছহলন। সাহথ

জছহলন আবু বকর, উমর সহ একদল সাহাবী। জিক তস সমহয় যাহয়দ
ইবহন সা’নাহ তার পাওনা আদাহয়র িহে উপজস্থত হহলা।
িানাযা তশহষ নবীিী একজট তদয়াহলর ছায়ায় বসার িহে এজগহয়
তগহলন। জকন্তু তার আহগই নবীিীর িামা তিহপ র্রহলা যাহয়দ।
তগাস্বা র্রা দৃজিহত তাজকহয় বলহলা, কী বযাপার মুহাম্মদ! তুজম জক
পাওনা আদায় করহব না? তখাদার কসম, আব্দুল মুত্তাজলহবর
বংহশর সবাই পাওনা আদাহয় গজেমজস কহর। ততামাহদর
টালবাহানা সপহকধ আজম আহগ তথহকই িানতাম।
যাহয়দ ইবহন সা’নাহ-র কথা শুনজছহলন হযরত উমর রাজযয়ািাহু
তা‘আলা আনহু। রাহগ তার তিাখ জিকহর তবজরহয় আসার উপিম।
জতজন বলহলন, এই আিাহর শত্রু, আিাহর রাসূলহক তুজম এমন
কথা বলহছা? আমার সামহন তাাঁর সাহথ এমন আিরণ করহছা?
আিাহর শপথ, যজদ নবীিীর প্রাহণর ুাঁজক না থাকহতা তরবারীর
আঘাহত ততামার মাথা উজেহয় জদতাম।
নবীিী উমহরর কথা শুহন মুিজক হাসহলন। বলহলন, ‘উমর,
ততামার কাছ তথহক আমরা দু’িনই আহরা র্াহলা জকছু আশা
করজছলাম। র্াহলা হহতা যজদ তুজম রাগ না কহর আমাহক পাওনা
আদাহয়র পরামশধ জদহত আর তাহক র্াহলার্াহব িাইহত আহদশ
করহত। যাও উমর, তার পাওনা আদায় কহর দাও। তসই সাহথ
ততামার র্মহকর জবজনমহয় তাহক জবশ সা’ অ্জতজরক্ত তখিুর জদহয়
দাও।’
নবীিীর কথা অ্নুযায়ী হযরত উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু
তার পাওনা পজরহশার্ করহলন। অ্জতজরক্ত জবশ সা’ তপহয় যাহয়দ
ইবহন সা’নাহ অ্বাক হহলন। বলহলন, এ অ্জতজরক্ত তখিুর কী
িহে?

উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, এটা রাসূলুিাহ
সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাহমর আহদশ। ততামার সাহথ
কহিারতার জবজনময়।
যাহয়দ ইবহন সা’নাহ বলহলন, উমর, আমাহক তিহনা?
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, তক তুজম?
- আজম যাহয়দ ইবহন সা’নাহ।
- তসই ইয়াহুদী পজণ্ডত?
- হ্যাাঁ, তসই পজণ্ডত।
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু যাহয়দ ইবহন সা’নার নাম
ইহতাপূহবধ শুহনহছন। জতজন অ্বাক হহলন। তাওরাহতর এহতা বে
পজণ্ডত। জবরাট সপদশালী মানুষ। তস তকন সামাে জকছু পাওনার
িহে নবীিীর সাহথ এমন আিরণ করহলা? জতজন তাহক প্রশ্ন
করহলন, তুজম তকন আিাহর রাসূহলর সাহথ এমন করহত তগহল?
যাহয়দ ইবহন সা’নাহ বলহলন, ‘উমর, তাওরাহত থাকা তশষ
নবীর আলামতগুহলা আজম তমলাজচ্ছলাম নবীিীর সাহথ। এহক এহক
সবই জমহল জগহয়জছল। সবগুহলাই তদহখ তফহলজছলাম তার মাহ ।
জকন্তু দুহটা আলামত তমলাহনা বাজক রহয় জগহয়জছহলা।
এক. তশষ নবীর সজহষ্ণুতা তার জনবুধজদ্ধতার ওপর প্রবল থাকহব।
দুই. তার সাহথ তকউ মুহখধর আিরণ করহল জতজন সহবধাচ্চ
সহনশীলতার পজরিয় তদহবন।
আজম সুহযাগ খুাঁিজছলাম। তযর্াহবই তহাক মুহাম্মহদর সহনশীলতা
তকমন তা মাপহত হহব। তদখহত হহব তার সজহষ্ণুতা আর জনবুধজদ্ধতার
পজরমাণ। আমার তলনহদহনর উহেশ্য জছহলা এটাই। এ তলনহদহনর

মার্যহম আি আজম তস দুহটা আলামতও নবীিীর মাহ
তগলাম। উমর, আজম ততামাহক সাক্ষী তরহখ সন্তুি জিহত্ত-

তপহয়

আিাহহক আমার রব,
ইসলামহক আমার র্মধ,
আর মুহাম্মদ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািামহক আমার নবী জহহসহব
তমহন জনজচ্ছ।’
উমর রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু-এর সামহন ইসলাম গ্রহণ করার
পর নবীিীর সামহন উপজস্থত হহয়ও জনহির ইসলাহমর কথা প্রকাশ
করহলন জতজন।
একজদহনই সফলতার পহথ অ্হনক দূর এজগহয় জগহয়জছহলন যাহয়দ
ইবহন সা’নাহ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু। এরপর তাহক আর
তপছহন তাকাহত হয়জন। সবধহশষ তাবূহকর জিহাহদ জতজন অ্তযত
সাহহসর সাহথ শত্রুপহক্ষর জদহক এজগহয় যান। এজগহয় যান
জিরশাজতর জিকানা িান্নাহতর জদহক ...।

গহের ততাহফা:
তহদায়াহতর অ্হিষায় তয থাহক; তাহক অ্বশ্যই আিাহ তা‘আলা
সজিক পথ তদখান।

গে তহব কে নয়
ঈমাহনর অ্নুর্ূজত
তলাকটা আহগ মুসলমান জছহলা। শুর্ু তাই নয়। জছহলা হাহফয এবং
আহলম। এক মসজিহদর ইমাম।
একজদন জক হহলা- তলাকটা উযু ছাো নামাহয ইমামজত করহলা।
এরপর কহয়কজদন তকহট তগহলা। মহন মহন তস র্াবহলা, উযু ছাো
ততা নামায পজেহয় জদলাম। কই, তকাহনা আযাব ততা এহলা না।
আিাহর আযাব আহস জকনা তদখার িহে তস মজরয়া জছহলা। তাই
আহরকটু দুঃসাহস তদজখহয় এবার তস তগাসল ফরয অ্বস্থায় নামায
পোহলা। না, এবাহরা তকাহনা আযাব এহলা না।
এখন তার দৃঢ় জবশ্বাস িহে তগহলা, আসহল আিাহ বলহত তকউ
তনই। নাউযুজবিাহ। এই জবশ্বাহসর কারহণ তস ইসলাম র্মধ তযাগ
করহলা।
জকছুজদন পর তার তদখা হহলা আহরক আহলহমর সাহথ। তার সামহন
তস তিার গলায় দাজব করহলা আিাহর অ্নজস্তহত্বর কথা। দলীল
জহহসহব তপশ করহলা জনহির ঘটনা। বলহলা, আিাহ বহল জকছু
থাকহল এহতাজদহন আমার ওপর অ্বশ্যই আযাব আসহতা।
তস আহলম মুিজক তহহস বলহলা, র্াবহছা ততামার ওপর তকাহনা
আযাব আহসজন? এ ততামার র্ুল র্ারণা। আহর, আযাব ততা শুরু
হহয় জগহয়হছ প্রথম জদন তথহকই।
প্রথম আযাব, উযু ছাো নামায পোহনার কারহণ সব মুসিীর
গুনাহ ততামার ঘাহে তিহপহছ।
জদ্বতীয় আযাব, এ গুনাহ তথহক তাওবা ততামার নসীহব তিাহটজন।

এরপর র্ীহর র্ীহর আযাহবর পজরমাণ শুর্ুই তবহেহছ। এই তয তুজম
তবঈমান হহয় তগহছা। ঈমাহনর নূর জনহর্ তগহছ ততামার হৃদয়
তথহক; এটাও ততা আিাহর মস্ত বে এক আযাব।

গহের ততাহফা:
জকন্তু এ আযাব বু হত হহলও জকছু অ্নুর্ূজত থাকা দরকার। যজদ
কাহরা হৃদয় তথহক তস আযাব অ্নুর্াবন করার শজক্তটুকুও হাজরহয়
যায় তাহহল ততা আর জকছুই করার থাহক না!

ইস্ তম র্ী খাহয়র হ্যায়...
রািা জহন্দু র্মধালম্বী। তার জবহশষ উপহদিা মুসলমান। দরবাহর এবং
সফহর সবসময়ই তস রািার সাহথ থাকহতা। রািাও এ সহকারীর
প্রজত জছহলন খুবই অ্নুরক্ত। এক মুহূহতধর িহেও তাহক হাতছাো
করহত িাইহতন না।
রািার এ উপহদিার একটা জবহশষ অ্র্যাস জছহলা, র্াহলা মন্দ
যাই ঘটহতা, তস শুর্ু বলহতা, ‘ইস্ তম র্ী খাহয়র হ্যায়। এর
মহর্যও কলযাণ আহছ।’ যা হহয়হছ র্াহলার িহেই হহয়হছ।
একবার রািা তগহছন জশকাহর। সাহথ মুসলমান সহকারী। জদহনর
শুরুহত আবহাওয়া র্াহলাই জছহলা। হিাৎ বৃজি এহলা। মুষলর্াহর
বৃজি। উপহদিা সহমত রািা জবপহদ পহে তগহলন। তকানরকম
একটা বে গাহছর জনহি আশ্রয় জনহলন। র্াহলা আবহাওয়া তদহখ
তবর হহয়জছহলন। এমন হহব বু হত পারহল রািা তবরই হহতন না।
অ্হনক্ষণ পহর বৃজি কমহলা। রািার জশকাহরর ইহচ্ছ তশষ হহয়
তগহছ। রািপ্রাসাহদ তফরার িহে রওয়ানা হহলন। বৃজি কমহল কী
হহব। পথঘাট হহয় তগহছ জপজচ্ছল ও জবপদশঙ্কুল। অ্নর্যস্ত পাহয়
রািা হাাঁটা শুরু করহলন।
জকন্তু যা আশঙ্কা করা হজচ্ছহলা তাই হহলা। কদধমাক্ত পহথ রািার পা
জপছহল তগহলা। কাদায় মাখামাজখ হহয় সহকারীর কাাঁহর্ র্র কহর
রািপ্রাসাহদ জফহর বু হত পারহলন, অ্বস্থা র্ারণার িাইহতও
খারাপ। ডান পা’টা এহকবাহর তর্হঙ্গ তগহছ। রািজিজকৎসক বহলহছ
পা’টা সারহত দীঘধজদন সময় লাগহব। এসময়টা রািাহক পজরপূণধ
শযযাশায়ী থাকহত হহব।
এমন আশঙ্কািনক অ্বস্থাহতও রািার তস সহকারী বলহলা, ‘ইস্
তম র্ী খাহয়র হ্যায়। এর মহর্যও কলযাণ আহছ’। তার এ কথা শুহন

রািা র্য়ঙ্করর্াহব তরহগ তগহলন। এমনজক তাহক জনহির সহকারীর
পদ তথহক বরখাস্ত কহর দরবার তথহক জবদায় কহর জদহলন।
জনহির বরখাহস্তর সংবাদ তপহয়ও তসই ঈমানদার উিীর বলহলা,
‘ইস তম র্ী খাহয়র হ্যায়। আমার িাকজর হারাহনার মহর্যও কলযাণ
আহছ’।
*** *** *** ***
তবশ জকছুজদন পর। রািার র্াঙ্গা পা’ তসহর উহিহছ। তহব পা’টা
মারাত্মকর্াহব র্াঙ্গার কারহণ জকছুটা তখাো হহয় তগহছন। হাটহত
তগহল একজদহক কাত হহয় হাহটন। এমন অ্বস্থাহতই তার জশকাহর
তবর হহত ইহচ্ছ করহলা। আহগ এ র্রহনর সফহর রািার সঙ্গ জদহতা
মুসলমান উপহদিা। এখন তস িাকজরিুযত। তস কারহণ রািা একাই
তবর হহলন।
প্রহরী জবহীন রািা একটা জশকাহরর জপছু জনহয় অ্হনকদূর এজগহয়
তগহলন। গর্ীর িঙ্গল তথহক তফরার পহথ এক ডাকাত দহলর কবহল
পরহলন জতজন। রািার সাহথ তকান অ্থধকজে জছহলা না। তারপরও
তার হাত পা’ তবাঁহর্ ডাকাত দল তাহদর সদধাহরর কাহছ জনহয়
তগহলা।
তসখাহন জনহয় যাওয়ার পর রািা বু হত পারহলন অ্থধকজে না
তপহয়ও তাহক র্হর আনার কারণ হহলা, প্রজত বছর এই ডাকাত
দল জনহিহদর তদবতার উহেহশ্য একিন সুস্থ-সবল মানুষহক বজল
তদয়। রািার নাদুস নুদুস শরীর তাহদর খুবই পছন্দ হহয়হছ। তস
কারহণই তাহক বজল জদহত সদধাহরর কাহছ জনহয় এহসহছ।
ডাকাত সদধার রািাহক তদখহলন। বজল তদয়ার িহে আপাতদৃজিহত
খুবই উপযুক্ত মহন হহচ্ছ। এমন নাদুস নুদুস জনখুাঁত মানুষহকই বজল
তদয়ার িহে তখাাঁিা হজচ্ছহলা। ‘জনখুাঁত’ শব্দটা মহন আসহতই তার

মহন হহলা- আহর, র্হর আনা তলাকটার ততা হাত পা’ বাাঁর্া।
একটু হাজটহয় তদখহল তকমন হয়। জনখুাঁত হওয়ার িহে ততা
শারীজরক গিহনর পাশাপাজশ িলন-বলনও সুন্দর হহত হয়।
রািাহক হাত পা’র বাাঁর্ন খুহল হাটাহনা হহলা। সামাে িলার পরই
তিাখ কপাহল উিহলা ডাকাত সদধাহরর। আহর, এহতা তদখজছ
তখাো। না, না, এহক জদহয় বজলর কাি হহব না। এই তখাোহক
বজল জদহল তদবতা তুি না হহয় আহরা রুি হহবন। িলজদ এহক তছহে
দাও।
*** *** *** ***
রািদরবাহর জফহরই রািা মেীহক পাজিহয় তার তস মুসলমান
সহকারীহক সসম্মাহন তলব করহলন। জতজন বু হত তপহরহছন,
আহগর সফহর তার পা’টা তর্হঙ্গ যাওয়ায় আি তার িীবনটাই তবাঁহি
তগহছ। সুতরাং তার পা’ র্াঙ্গার পর মুসলমান উপহদিা তয
বহলহছ- ইস্ তম র্ী খাহয়র হ্যায়, তা যথাথধই বহলহছ।
তারপরও একটা প্রশ্ন রািার মহন ঘুরপাক তখহত থাহক। জতজন
উপহদিাহক বহলন, ‘আমার পা’ র্াঙ্গার মহর্য তয কলযাণ জছহলা
তাহতা বু হত পাললাম। জকন্তু ততামার িাকজর হারাহনার মহর্য কী
কলযাণ জছহলা? িাকজর হাজরহয়ও ততা তুজম বহলছ, ইস্ তম র্ী
খাহয়র হ্যায়!
ঈমানদার উপহদিা উত্তর জদহলা, ‘রািা মশায়, এখহনা তবাহ ন
জন, কী কলযাণ জছহলা!
আজম যজদ িাকজরহত বহাল থাকতাম তাহহল ততা স্বার্াজবকর্াহবই
আপনার সাহথ জশকাহরর সফহর থাকতাম। কারণ, এর্রহনর
সফহর আজম ছাো তকউ আপনার সাহথ থাকার কথা না।

আপনার সাহথ সফহর থাকহল আমরা দুিনই ডাকাতদহলর হাহত
বন্দী হতাম। ডাকাত দল বজল তদয়ার িহে আপনাহক পছন্দ
করহলও আমাহক সাহথ জনহয় তযহতা। তযন আজম তাহদর আস্তানার
খবর কাউহক না বলহত পাজর।
এরপর যখন আপনার খুাঁত প্রকাশ তপহতা তখন আপনার কাছ তথহক
জনরাশ হহয় আমাহকই বজল জদহতা। কারণ, আপনার শরীহর
খুাঁতযুক্ত হহয় তগহলও আমার শরীর ততা এখহনা জনখুাঁত।
এবার বু হত তপহরহছন িাকজর হারাহনার মহর্যও আমার িহে কী
জবরাট কলযাণ জছহলা? আপনাহক বাাঁিাহনার সাহথ সাহথ আিাহ
আমার প্রাণও রক্ষা কহরহছন।
রািা তসই মুসজলম উিীরহক আহগর পহদ বহাল করহলন।
ঈমানদার উিীহরর মুখ তথহক খুব স্বার্াজবকর্াহব উচ্চাজরত হহলা,
ইস্ তম র্ী খাহয়র হ্যায়...।

গহের ততাহফা:
আমাহদর বদনজন্দন িীবহন ঘহট যাওয়া প্রহতযকজট জবষয় আমাহদর
র্াহলার িহেই হয়। জকছু হয়হতা আমরা বু হত পাজর, জকছু
বু হত পাজর না। তসিহে আিাহর ইহচ্ছর কাহছ জনহিহক সাঁহপ
তদয়ার মহর্যই রহয়হছ অ্তহরর প্রশাজত।

রািয ও রািকো
িাজরফ আহমদ। একিন তমর্াবী তরুণ। র্নী জপতার একমাত্র
সতান। জকছুজদন হহলা কজপউটার ইজিজনয়াজরং তশষ কহর
তবজরহয়হছ।
তছাটহবলা তথহক একটা সময় পযধত র্হমধর প্রজত িাজরহফর শ্রদ্ধাহবার্
জছহলা। নামায পেহতা মাহ মহর্যই। র্হমধর অ্োে আিার
আিরহণও তস অ্র্যস্ত জছহলা। জকন্তু জকছুজদন হহলা র্হমধর তবশজকছু
বযাপাহর িাজরহফর মহন প্রশ্ন বতজর হহয়হছ। তাই দীন ঈমাহনর ওপর
আহগর মহতা আর আস্থা রাখহত পারহছ না।
ওর সবহি’ বে প্রশ্ন, ‘বান্দাহক িান্নাত জদহত িাইহল ততা আিাহ
এমজনহতই জদহত পাহরন। তার িহে আবার ইবাদত বহন্দগীর শতধ
কহরহছন তকন?’ এ িহে ওর কথা হহলা, ‘ইবাদহতর কি কহর
িীবহনর আনন্দ নি করার তকাহনা দরকার তনই। হাহত থাকা
সময়গুহলা ফুজতধর মহর্য কাজটহয় তদয়াই বুজদ্ধমাহনর লক্ষণ!’
জনহির বতজর প্রহশ্নর মহর্য িজেহয় পহেহছ িাজরফ। অ্জবরাম
ঘুরপাক খাহচ্ছ তসসব প্রহশ্নর মাহ । জিক এমন সময় তার িীবহন
ঘটহলা বে বে দু’টা ঘটনা। ওর বাবা মা একসাহথ মারা তগহলা
তরাড এজক্সহডহন্ট। কহয়কজদন পরই তশয়ার বািার ধ্বহস িাজরহফর
সব অ্থধ হাওয়া হহয় তগহলা। তলাপাট হহয় তগহলা ওর কহয়ক তকাজট
টাকা।
িাজরহফর দু’তিাহখ অ্ন্ধকার তনহম এহলা। িীবনহক মহন হহলা
জকনারাহীন। ওর অ্হনক স্বপ্ন জছহলা, একটা সফটওয়যার তকাপাজন
প্রজতষ্ঠা করার। এরপর র্ীহর র্ীহর তটকহনালজি িগহতর সমস্ত পণয
বািারিাত করার ইহচ্ছও জছহলা ওর। তসসব স্বপ্ন পূরণ হওয়া ততা

দূহরর কথা, এখন তবাঁহি থাকার অ্বলম্বন পাওয়াই দুষ্কর হহয়
পহেহছ। মহন িাইহছ একটা ফাাঁজসর দজে সংগ্রহ কহর ুহল পেহত।
*** *** *** ***
মাওলানা আবুল হাসান সাহহব। িাজরহফর এলাকার জবজশি আহলম
ও দাঈ। বযবসাহয়র িগহতও রহয়হছ তার সরব পদিারণা।
পাজরবাজরক বযবসাহয়র সূহত্র জতজন এখন গ্রুপ অ্ব ইন্রাজের
মাজলক। বযবসাজয়ক একটা কাহি জমড্লইহের সফর তশহষ আিই
তদহশ জফহরহছন।
এর আহগ অ্হনকবার জতজন িাজরহফর মহনর সহন্দহ জনরসন করার
তিিা কহরহছন। সফল হনজন। আিহক তদহশ জফহর িাজরহফর
দূঘটধ নার কথা িানহত তপহর জতজন মহন মহন একটা ছক আাঁকহলন।
তারপর তদখা করহলন ওর সাহথ।
মাওলানা আবুল হাসান সাহহব িাজরফহক অ্দ্ভুত একটা প্রস্তাব
জদহলন। বলহলন, ‘আজম ততামাহক একশ’ তকাজট টাকা তদব।
সম্মজত থাকহল ততামার সাহথ জবহয় তদব আমার তমহয়হক। তহব এর
িহে আমার একটা শতধ আহছ।’
‘কী শতধ?’ িাজরফ আগ্রহর্হর িানহত িাইহলা।
‘ততামাহক একজদন আমার কথামহতা িলহত হহব। আজম যা বজল
তাই করহত হহব। এরপর তুজম স্বার্ীন। টাকা জনহয় যা ইহচ্ছ তাই
করহত পাহরা।’
এহতা সামাে শহতধর জবজনমহয় এত জবরাট পাওনা! িাজরহফর প্রথহম
অ্জবশ্বাস লাগজছহলা। জকন্তু মাওলানা সাহহব জমথযা আশ্বাস জদহচ্ছন
না, এতটুকু আস্থা িাজরহফর আহছ। এ আস্থা তথহকই ও মাওলানা
সাহহহবর প্রস্তাহব রাজি হহয় তগহলা।

গহের ততাহফা:
িাজরফ এই প্রস্তাহব রাজি হওয়ার পর মাওলানা সাহহব আসল
কথায় এহলন। বলহলন, ‘তদহখা িাজরফ, একশ’ তকাজট টাকার
িহে তুজম একজদন আমার কথামহতা িলহত কত সহহি রাজি হহয়
তগহছা! একবারও বহলাজন, আপজন জদহত িাইহল ততা এমজনহতই
জদহত পাহরন। তার িহে আবার শতধ তকন?
তুজম তর্হবছ, এতগুহলা টাকা তয তদহব, সামাে জকছু শতধ তদয়ার
অ্জর্কার তার স্বার্াজবকর্াহবই আহছ। এ যুজক্ত আর জনহির সারা
িীবহনর শাজতর কথা তর্হব তুজম একজদহনর স্বার্ীনতাহক হারাহত
অ্নায়াহসই রাজি হহয় তগহছা।
তসই তুজমই তাহহল এটা তকন র্াবহছা না, িান্নাহতর অ্বাজরত
তনয়ামত জযজন তদহবন, তাাঁরও রহয়হছ জকছু শতধ তদয়ার অ্জর্কার!
এরহি’ বে কথা হহলা, আিাহ তা‘আলা আমাহদর তযসব শতধ
জদহয়হছন তসগুহলা খুবই সহি ও সামাে। কারণ, পরকাহলর
িীবহনর তুলনায় দুজনয়ার িীবনটা একজদহনর তিহয়ও কম। তাহহল
এ সামাে সমহয় আিাহর ইহচ্ছমত িীবনযাপন করহত সমস্যা
তকাথায়?
তমর্াবী তছহল িাজরফ। জবষয়টা বু হত ওর সময় লাগহলা না। সব
প্রহশ্নর িট জনজমহষই খুহল তগহলা। জনহিহক আিাহর ইহচ্ছর কাহছ
সমপধণ করহত আর তকাহনা জদ্বর্া রইহলা না।

দাপতয জিজকৎসা
এক মজহলা খুব অ্শাজতহত জছহলা। স্বামীর সাহথ জকছুহতই বজনবনা
হজচ্ছহলা না। অ্হনক তর্হব তস মজহলা একিন হক্কানী পীহরর কাহছ
তাবীয তিহয় পািাহলা।
পীর সাহহব জকছু তখাাঁি খবর জনহয় তস মজহলার িহে পাজনপো
পািাহলন। জনয়ম বহল জদহলন, যখন স্বামী রাগ করহব তখন স্ত্রীহক
তস পাজনপো মুহখ জনহয় রাখহত হহব। তগলা যাহব না।
জকছুজদন এ জনয়ম পালহনর পর সংবাদ এহলাঅ্র্ূতপূবধ শাজত জবরাি করহছ।

তস সংসাহর

পীর সাহহহবর কাহছর এক মুরীদ জবনহয়র সাহথ বলহলা, ‘হুিুর,
আপনার পাজনপো ততা খুব সুন্দর কাি কহরহছ। জকন্তু তস পাজন
বযবহাহরর জনয়মজট খুবই আিীব মহন হহয়হছ। পাজনপো মুহখ
রাখার জনয়মজট আহগ কখহনা শুজনজন’।
হুিুর বলহলন, ‘তশাহনা, তস সংসাহর গোর মূল কারণ জছহলা,
স্ত্রী তবজশ কথা বলহতা। স্ত্রীর জবজর্ন্ন রকম কথা শুহন স্বামী আহরা
তবজশ তরহগ তযহতা। পাজন পো মুহখ রাখার কারহণ স্ত্রীর কথা বলা
বন্ধ হহয়হছ। সাহথ সাহথ সংসাহর শাজত জফহর এহসহছ।

গহের ততাহফা:
হক্কানী পীর জহহসহব মুরীদহদর সমস্যার সমার্ান জদহত হহল
ইলহমর সাহথ সাহথ জহকমতও থাকহত হয়। মানুহষর স্বর্াব-িজরত্র
সপহকধ িানহত হয় গর্ীরর্াহব।

মহনর বাঘ
গ্রাহমর তমহিাপহথর র্াহর একটা বাাঁশ াে। এক তলাক তসটার পাশ
জদহয় গ্রাহম আসজছহলা। গ্রাহম তপৌাঁহছই তলাকটা র্হয় কাাঁপহত
লাগহলা। তলাকিন বযাপার তবা ার িহে তাহক জঘহর র্রহলা।
তলাকটা ইজঙ্গত করহলা বাাঁশ াহের জদহক। বলহলা,
অ্হনকগুহলা বাঘ আহছ।’
তলাকিন তার কথা শুহন তিাাঁট উল্টাহলা। বলহলা,
িায়গায় অ্তগুহলা বাঘ কী কহর থাকহত পাহর?’

‘এইখাহন
‘এত তছাহটা

তলাকটা বলহলা, ‘কমপহক্ষ জতনটা বাঘ ততা অ্বশ্যই আহছ।’
গ্রাহমর তলাহকরা এবারও প্রবলর্াহব অ্স্বীকৃজত িানাহলা। বলহলা,
‘জতনটা বাঘ থাকহলও তকউ না তকউ অ্বশ্যই তদখহতা।’
তলাকটা এবার হাল তছহে তদবার র্জঙ্গহত বলহলা,
ততা জনজশ্চত আহছ।’

‘একটা বাঘ

সবাই তাহক বলহলা, ‘আহর তবাকা, একটা বাঘও যজদ থাকহতা,
তাহহল জক মাহ মাহ তসটা তলাকালহয় হানা জদহতা না? আমাহদর
গরু ছাগহলর ওপর িোও হহতা না?’
তস তলাহকর জবপুল উৎসাহ একদম িুপহস তগহলা। মাথা িুলকাহত
িুলকাহত বলহলা, ‘আপনারা বলহছন, একটা বাঘও তনই।
তাহহল আজম তয ‘খস খস’ আওয়াি তপলাম তসটা কীহসর?’
গহের ততাহফা:
আহার, জনদ্রা এবং র্য়। জতনটা জিজনস খুবই আহপজক্ষক। যহতা
অ্র্যাস করহব তহতাই বােহব। র্য়হক তয তবজশ প্রশ্রয় জদহব তাহক
খাওয়ার িহে বহনর বাহঘর তকাহনা প্রহয়ািন পেহব না; মহনর
বাঘই যহথি।

দজে সমািার
প্রািীন এক কুয়া। অ্হনকজদন যাবৎ বযবহার হয় না। আগাছা আর
লতাপাতা িহে কুয়ার মুখটা তঢহক তগহছ। র্াহলার্াহব লক্ষ না
করহল িলার পহথ হিাৎ তবা ার উপায় তনই, এখাহন একটা কুয়া
আহছ।
এক পজথক বযস্ত হহয় তকাথাও যাজচ্ছহলা। তখয়াল করহত না তপহর
তস পা জদহয় তফলহলা তসই কুয়ার মুহখ। এক টকায় তনহম তগহলা
পঞ্চাশ ফুট গর্ীহর। কুয়ার জনহি জছহলা আগাছা আর পাতার তমাটা
স্তর। হায়াতও জছহলা তলাকটার, তাই প্রাহণ তবাঁহি রইহলা।
প্রাথজমক র্াক্কা সামলামবার পর তলাকটা বু হত পারহলা, কুয়ার
তর্তহরর তদয়ালটা খুবই মসৃন। তর্তহর এমন তকাহনা খাাঁি বা র্রার
বস্তু তনই তযটা অ্বলম্বন কহর ওপহর ওিা সম্ভব। বাইহরর সাহাযয
ছাো বাজহ্যকর্াহব বাাঁিার তকাহনা সম্ভাবনা তনই। প্রাণ বাাঁিাহত
তলাকটা জিৎকার শুরু করহলা। তার জিৎকাহর তলাকিন এজগহয়
এহলা। সবাই জমহল তাহক ওিাবার জিতা শুরু করহলা।
একিন বুজদ্ধমাহনর পরামহশধ কুয়ায় একজট দজে তফলা হহলা।
তলাকটাহক বলা হহলা দজেটা র্াহলা কহর তকামহর বাাঁর্হত। এরপর
সবাই জমহল তটহন তাহক ওপহর তুলহলা।
*** *** *** ***
কহয়কজদন পর। পাহশর গ্রাহমর এক তলাক লম্বা এক তাল গাহছ
উহিহছ। ওিার সময় ততা তরতর কহর উহি তগহছ। জকন্তু ওপর তথহক
জনহির জদহক তাজকহয় তার আত্মা খাাঁিা ছােবার উপিম। এখন আর
নামহত সাহস হহচ্ছ না।
তলাহকরা গাহছর জনহি িহো হহলা। কাহরা মাথায় বুজদ্ধ আসহছ না,
জকর্াহব ওহক নামাহনা যায়। অ্হনক্ষণ মাথা খাটাবার পরও যখন

তকউ তকাহনা সমার্ান তবর করহত পারহলা না, এজগহয় এহলা এক
বযজক্ত। কুয়া তথহক মানুষ ওিাবার ঘটনায় তস উপজস্থত জছহলা। তার
পরামশধ অ্নুযায়ী জবরাট এক দজে আনা হহলা। তারপর তসটাহক
বাাঁহশর মার্যহম তপৌাঁছাহনা হহলা তাল গাহছ থাকা তলাকটার কাহছ।
তাহক আহদশ করা হহলা দজের সাহথ জনহিহক র্াহলার্াহব তবাঁহর্
জনহত। এরপর ...।
হ্যাাঁ, এরপর পরবতধী পদহক্ষহপর পালা। পরামশধদাতার পরবতধী
আহদহশ সবাই জমহল টান জদহলা দজেহত। তলাকটার িজমহন নামার
দরকার জছহলা। তনহমও এহলা। জকন্তু যা হবার তাই হহলা।
পুনশ্চ:
তলাকটার মৃতুযর পরও বুজদ্ধমান (!) পরামশধদাতা বলজছহলা,
ঘটনাটা ততা বু লাম না। আজম জনহির িহক্ষ তদখলাম দজে জদয়া
ওই তলাকটাহর কুয়া জথকা উিাইহলা। উিাহনার পরও ততা তলাকটা
বাইিা জছহলা। জকন্তু এই তলাকটা মইরা তগহলা কযান? আমরা ততা
এহর দজে জদয়াই নামাইলাম!

গহের ততাহফা:
সব পদ্ধজত সব িায়গায় কাহি লাহগ না। তসিহে স্থান-কালপাহত্রর জবহবিনাহবার্ খুবই দরকার।

তমর্াবল বনাম বাহুবল
বাদশাহর দরবাহরর দুই কমধিারী। একিন িিাদ। অ্েিন
উিীর। িিাহদর স্বাস্থয র্াহলা। তপজশহত প্রিুর শজক্ত। ফাাঁজস ও
অ্োে দণ্ড প্রহয়াগ করহত তার এ বাহুবহলর প্রহয়ািন হয়।
স্বাহস্থযর জদক জদহয় উিীর অ্জতসার্ারণ। তার কািও কম।
রািদরবাহরর কাজয়ক কমধগুহলাহত তার অ্ংশগ্রহণ তনই বলহলই
িহল। তার মূল কাি হহচ্ছ, রািাহক জবজর্ন্ন জবষহয় পরামশধ তদয়া।
একজদন িিাদ রািার কাহছ কািুমািু কহর অ্জর্হযাগ তপশ করহলা।
বাদশাহ নামদার, উিীহরর তি’ আমার শজক্ত অ্হনক তবজশ।
রািকাহযধ আমার খাটুজনও তবজশ হহয় থাহক। জকন্তু তার তবতন তবজশ।
আমারটা কম। এটা তমহন জনহত আমার কি হয়।
বাদশাহ বলহলন, ‘জবষয়টা আজম তর্হব তদখব। তার আহগ তুজম
এক কাি কহরা। রািপ্রাসাহদর দহরািায় একটা মাদী কুকুহরর
বাচ্চা তদয়ার কথা। তসটার কী অ্বস্থা তদহখ আহসা।’
িিাদ খুব িলজদ তদহখ এহস িানায়, ‘জি িাহাাঁপনা,
বাচ্চা প্রসব কহরহছ’।

কুকুরটা

বাদশাহ বহলন, ‘বাচ্চাগুহলার গাহয়র রঙ কী?’
িিাদ বহল,
বলজছ’।

‘বাদশাহ নামদার,

আজম এক্ষুজন তদহখ এহস

িিাদ বাচ্চাগুহলার গাহয়র রঙ তদহখ এহস িানায়।
বাদশাহ তাহক প্রশ্ন কহরন, ‘আচ্ছা, কয়টা বাচ্চা প্রসব কহরহছ?’
িিাদ উত্তর তদয়, ‘তসটা ততা লক্ষ কজরজন’।
বাদশাহ বহলন, ‘জিক আহছ, তদহখ আহসা।’

িিাদ তদহখ এহস িানায়, িাহাাঁপনা, কুকুরজট তমাট পাাঁিটা বাচ্চা
প্রসব কহরহছ।
বাদশাহ এবার বহলন, ‘পাাঁিটা বাচ্চার মহর্য কয়টা নর, কয়টা
মাদী?’
িিাদ বহল, ‘িাহাাঁপনা,
এহস বলহত হহব।’

আজম খুবই দুঃজখত,

এটাও তদহখ

িিাদ কুকুহরর বাচ্চাগুহলা আবার তদহখ এহস বাদশাহহক নর
মাদীর সংখযা িানায়।
বাদশাহ তাহক দাাঁোহত বলহলন। তার সামহনই তলব করহলন
উিীরহক। বলহলন, ‘উিীর মহাশয়, প্রাসাহদর দহরািায় একটা
কুকুর গর্ধবতী জছহলা, তদখুন ততা কী অ্বস্থা?’
উিীর তদহখ এহস বাচ্চা প্রসহবর কথা িানাহলন। বাদশাহ তাহক
প্রশ্ন করহলন,
- কয়টা বাচ্চা?
-পাাঁিটা।
- গাহয়র রঙ?
- দুহটা কাহলা, দুহটা বাদামী, একটা লাল।
- নর মাদী?
- জতনটা নর, দুহটা মাদী।
- সবগুহলা সুস্থ?
- তমাটামুজট, তহব একটা অ্সুস্থ, দুর্ তখহত পারহছ না।
বাদশাহ বলহলন, ‘জিক আহছ, দরবাহরর পশু জিজকৎসকহক বহল
তসটার জিজকৎসার বযবস্থা কহরন।

গহের ততাহফা:
উিীর িহল যাবার পর বাদশাহ িিাহদর জদহক তাকাহলন।
বলহলন, ‘ততামাহক িারবার পাজিহয়ও তয কািটা করাহনা যায়জন
তসটা উিীর একবাহরই কহর এহসহছন। এরপরও জক তুজম তার
িাইহত তবজশ তবতন আশা কহরা? মহন রাখহব, বাহুবহলর তি’
তমর্াবহলর মূলয অ্হনক তবজশ।

জ্ঞানী ও র্নী
এক র্ান বযবসায়ী বািাহর যাহচ্ছ র্ান জবজি করহত। তার কমধিারী
একটা লম্বা কাহির দু’ মাথায় দুহটা টুকজর ুজলহয় তসটা কাাঁহর্ বহন
কহর জনহয় যাহচ্ছ। টুকজর দুহটা র্াহন র্জতধ।
বািাহর যাওয়ার পহথই অ্হর্ধক র্ান জবজি হহয় তগহলা। একপাহশর
টুকজর খাজল হহয় তগহছ। তস পাশটা হালকা হহয় যাওয়ায়
কমধিারীজটর বহন করহত কি হহচ্ছ। বািাহর তপৌাঁছুহত এখহনা তবশ
বাজক। অ্হনক তর্হব তলাকটা রাস্তা তথহক জকছু ইট পাথর সংগ্রহ কহর
খাজল টুকজরটায় তরহখ জদহলা। এহত কহর আবার দু’পাহশর র্ার
সমান হহয় তগহলা।
এক জ্ঞানী বযজক্ত এ অ্বস্থা তদহখ খুবই আশ্চযধ হহলন। জতজন এজগহয়
এহস তলাকটাহক বলহলন, ‘আপনার কমধিারী ততা খামকা কি
করহছ। একপাহশর র্ান অ্হর্ধক কহর খাজল টুকজরটায় জদহলই ততা
দু’জদহকর র্ার সমান হহয় যায়।
তলাকটা তর্হব তদখহলা, তাইহতা। তাোতাজে ইটগুহলা তফহল
একপাহশর টুকজর খাজল কহর তসটাহত অ্েপাশ তথহক অ্হর্ধক র্ান
রাখহলা। বাহ, দুপাহশর র্ারই সমান। আবার ইহটর তবা া কহম
যাওয়ায় অ্হনক হালকাও হহয় তগহছ।
কািটা করার পর তলাকজট জ্ঞানী বযজক্তজটর সীমাহীন শুকজরয়া
আদায় করহলা। হিাৎ তার মহন হহলা, এহতা কম বুজদ্ধর অ্জর্কারী
হওয়া পরও ততা আমার তমাটামুজট র্াহলাই র্ন-সপদ আহছ।
তাহহল এই জ্ঞানী বযজক্তজটর জনশ্চয়ই আহরা অ্হনক সপদ আহছ।
তস জনশ্চয়ই আমার িাইহতও বে বযবসায়ী।

র্াবহত র্াবহত তলাকটা জ্ঞানী বযজক্তহক প্রশ্নই কহর বসহলা,
িনাব, আপনার কমধিারীরা মাল বহন করার সময় জক এই পদ্ধজতই
অ্বলম্বন কহর?
জ্ঞানী বযজক্ত উত্তহর বলহলন, ‘না িনাব, আিাহ আমাহক র্াহলাই
তরহখহছন। তহব আপজন তযমন র্াবহছন ততমন প্রািুহযধ র্রা িীবন
আমার নয়। আজম তকান বযবসায়ী নই এবং আমার তকান কমধিারীও
তনই। বরং আজম এক প্রজতষ্ঠাহন জশক্ষকতা কজর।
জ্ঞানী বযজক্তর কথা শুহন র্ান বযবসায়ী আতহক উিহলা। তার মুখ
তথহক আনমহনই তবর হহয় তগহলা, ‘বহলন কী, আপনার জ্ঞান
তাহহল কী কাহি লাগহলা! তসটাহতা তদখজছ আপনাহক র্নী বানাহত
পাহরজন। আপনার কাছ তথহক বুজদ্ধ জনহল আমাহকও দাজরদ্র তাো
করহব।
বযবসায়ী কথাগুহলা বহলই শুর্ু ক্ষাত হহলা না। খুব দ্রুত র্ানগুহলা
একপাহশর টুকজরহত জনহয় খাজল টুকজরহত আবার ইট-পাথর তুহল
জনহলা।

গহের ততাহফা:
জ্ঞাহনর কদর একমাত্র জ্ঞানীই করহত পাহর। মূহখধর কাহছ জ্ঞাহনর
তিহয় ইট-পাথহরর দামই তবজশ।

পানপাতার রাখাল
এক আহলম জনহি পান তখহতন না। জকন্তু পান খাওয়ার সরিামাজদ
সবসময় তার কাহছ প্রস্তুত থাকহতা। সঙ্গী সাথী ও তমহমানহদর খুব
শানদারর্াহব পান খাওয়াহতন।
জনহি পাহন অ্র্যস্ত না হহয়ও পান জনহয় তার উৎসাহহর জবষয়টা জছল
খুবই আশ্চহযধর। একজদন একিন তাহক জিহজ্ঞসই কহর বসহলা।
হযরত, ‘আপজন সবসময় আমাহদর পান খাওয়ান। জনহি কখনই
খান না। এর রহস্য কী?’
আহলম সাহহব মুিজক তহহস বহলন, ‘ বর্যধ ও জস্থরতা আসার
অ্েতম একজট মার্যম হহলা বকরী প্রজতপালন। এর মার্যহম আিাহ
তা‘আলা অ্হনক নবীহকই বর্হযধর পাি দান কহরহছন। ’
‘জকন্তু হযরত!’ প্রশ্নকারীর অ্বাক হওয়ার মাত্রা আহরা তবহে যায়।
‘বকরী িোহনার সাহথ আপনার পান খাওয়াহনার কী সপকধ?’
আহলম সাহহহবর হাজসটা আহরকটু িওো হহলা। জনহির সঙ্গী
সাথীহদর বযাপাহর জতজন জনজশ্চত জছহলন তয, তাহদর বযপাহর
রজসকতা করহল তারা কি পাহবন না। তাই জতজন রজসকতা কহর
বলহলন, ‘বকরী প্রজতপালন ততা আজম্বয়াহয় জকরাম আলাইজহমুস
সালাহমর সুন্নত। এই সুন্নতটা আজম তছাটহবলায় পালন করহত
পাজরজন, তাই আমার কাহছ আগত মানুষহদর পান িাবাহনা তদহখ
জনহিহক রাখাল কেনা কজর।’
গহের ততাহফা:
রজসকতার মহর্যও সুন্নহতর স্মরণ। খুবই িমৎকার একজট জবষয়।
তহব রজসকতার সময় অ্বশ্যই লক্ষ রাখহত হহব তযহনা তসজট কাহরা
মযধাদাক্ষুণকারী এবং কহির কারণ না হয়।

িাহহহল মুরাক্কাব
এক তলাক যুহদ্ধর ময়দান তথহক এহসহছ। এহসই খুব বোই করহছ।
বলহছ, আিহক আমার হাত তথহক তকউ জনস্তার পায়জন। হািার
হািার শত্রুর পা’ তকহট জদহয়জছ। আলাদা কহর জদহয়জছ শরীর
তথহক।
তস তলাহকর ‘হামবো’ র্াব তদহখ এক তলাক প্রশ্ন কহর বসহলা,
তুজম শত্রুর গলা না তকহট পা কাটহত তগহল তকন?
কজথত বীর ভ্রু কুাঁিহক তাকাহলা প্রশ্নকারীর জদহক। বলহলা, এটাও
তবাহ া না! আহর, গলা ততা তাহদর আহগ তথহকই কাটা জছহলা।
এখন আজম তসই কাটা গলা আবার কাটহত যাহবা? এতটাই তবাকা
মহন কহরহছা আমাহক?
তলাকটার কথা শুহন প্রশ্নকারী এহকবাহর িুপ হহয় তগহলা। কী আর
বলা যাহব এই িাহহহল মুরাক্কাবহক?

গহের ততাহফা:
তয তলাক অ্জ্ঞ জকন্তু জনহির অ্জ্ঞতা সপহকধ িাহন তাহক বলা হয়
িাহহল বা মূখধ। আর জনহির অ্জ্ঞতা সপহকধ যার তকান খবর তনই।
বরং অ্জ্ঞতা সহেও জনহিহক অ্হনক জ্ঞানী মহন কহর তাহক বলা
হয় িাহহহল মুরাক্কাব। জদ্বগুণ মূখধ।

গিাল কাজহনী
খুলনা অ্ঞ্চহলর প্রজসদ্ধ একটা শব্দ হহলা ‘গিাল’। তযসব মানুষ
স্থান-কাল-পাত্র তবা ার তিিা না কহরই জকছু কহর তফহল বা বহল
তফহল; তাহদরহক তস অ্ঞ্চহল গিাল বহল।
এমজন এক গিাহলর কাজহনী। জনবুধজদ্ধতার কারহণ তস জনি এলাকায়
গিাল জহসাহব পজরজিত জছহলা। প্রহতযকটা কাহি তাহক শুনহত
হহতা গিাল সহম্বার্ন। রাহগ দুঃহখ তস জসদ্ধাত জনহলা, এই
এলাকায় তস আর থাকহব না। এমন তকান এলাকায় িহল যাহব
তযখাহনর তলাকিন তাহক গিাল জহহসহব তিহন না।
যা র্াবা তাই কাি। তলাকটা একজদহক রওয়ানা হহয় তগহলা।
এলাকার পর এলাকা তযাগ কহর িলহত লাগহলা। সামহন একটা
নদী। তখয়া পারাপাহরর বযবস্থা আহছ। যাত্রীরা তনৌকার অ্হপক্ষায়
পাহে দাাঁজেহয় আহছ। এক সময় তনৌকা এহলা। ঘাহট এখহনা
পুহরাপুজর র্ীহেজন। তনৌকা ঘাহট র্ীেহল প্রথহম ওপাহরর যাত্রীরা
নামহব। তারপর এপাহরর যাত্রীরা উিহব। তস িহে সবাই
সাজরবদ্ধর্াহব অ্হপক্ষা করহছ।
জকন্তু তস তলাকটার তর সইহলা না। তনৌকাটা ঘাহট তর্োর আহগই
তস এক লাহফ তনৌকায় উহি পেহলা। তনৌকা প্রিণ্ডর্াহব দুহল
উিহলা। যাত্রীরা আতজঙ্কত হহয় তগহলা। সবার মুখ জদহয় সমস্বহর
তবর হহয় এহলা, ‘এই গিালটা আবার তকাহেহক এহলা তর?’
যাত্রীহদর এ কথা শুহন তলাকটা খুবই আশ্চযধ হহলা। আহর, আজম
তয গিাল তা এখানকার তলাহকরা জকর্াহব িানহলা! মহন মহন
জকছুটা দুঃখও অ্নুর্ব করহলা। যাহ, তযই গিাল শহব্দর কারহণ
এলাকা ছােলাম তসই শব্দ এখহনা শুনহত হহচ্ছ।

গহের ততাহফা:
জকন্তু আফহসাস কহর কী লার্। এলাকা ছােহলই ততা আর তবকুবী
জপছু ছাহে না। তবকুবীহক তযাগ করহত হহল আলাদার্াহব তরজবয়ত
জনহত হয়।

জবচ্ছু তরহখ হাহত...
এক তলাহকর হাহত জবচ্ছু দংশন করহছ। তস জিৎকার কহর বলহছ,
তক আছ আমাহক বাাঁিাও, যেণায় অ্জতষ্ঠ হহয় যাজচ্ছ।
তলাহকরা ছুহট এহস তদখহলা, জবচ্ছুটা যথারীজত তার হাত কামহে
আহছ। সবাই তাহক বলহলা, আহর তুজম ততামার হাতটা াো
জদহচ্ছা না তকন, তাহহলই ততা জবচ্ছুটা দূহর জছটহক পেহব!
তলাকটা বলহলা, ‘না, এটাহক সরাহনা যাহব না। জবচ্ছুটাহক হাহত
তরহখই আমার বযথা কমাহনার বযবস্থা করহত হহব।’
তার কথা শুহন সবাই এহক এহক তকহট পেহলা।

গহের ততাহফা:
জবচ্ছুটাহক হাহত তরহখই তস বযথার মলম িাহচ্ছ। এর্াহব জক বযথা
কমহব? সমস্যার মূল কারণহক না সজরহয় সমার্ান কখহনাই সম্ভব
নয়।

ছাত্র মাহনই প্রশ্ন
এক তলাক তখলা তদখাহব। তখলা তদখাহনার আহগ তস শতধ জদহলা,
র্াইহয়রা, এখাহন তকান ছাত্র থাকহল আজম তখলা তদখাহবা না।
শতধ শুহন তলাহকরা তসখাহন উপজস্থত ছাত্রহদরহক সজরহয় জদহলা।
এরপর তলাকটা তখলা তদখাহনা শুরু করহলা। একটা পাতা তবর কহর
বলহলা, এই পাতাটা বেই আিীব পাতা। এটা পাজনহত পেহল
কুমীর হহয় যায় আবার মাজটহত পেহল বাহঘ পজরণত হয়।
তার প্রদজশধত পাতাটা তদহখ তলাহকরা খুবই অ্বাক হহলা। পাতাটা
একটু ছুাঁহয় তদখার িহে সবাই হুহোহুজে শুরু করহলা।
এক কমবয়সী ছাত্র তলাহকর র্ীহে তসখাহন রহয় জগহয়জছহলা। তস
প্রশ্ন কহর বসহলা, ‘যজদ পাতাটা অ্হর্ধক পাজনহত আর অ্হর্ধক
মাজটহত পহর তাহহল কী হহব’?
ছাত্রজটর এ প্রহশ্ন তলাকজট র্যাবািযাকা তখহয় তগহলা। বলহলা,
‘আহগই বহলজছলাম, তকান ছাত্র থাকহল আজম তখলা তদখাহবা না’।

গহের ততাহফা:
এিহেই আকাজবরগণ বহল তগহছন,
" "طالب علم وہ ہے جسکے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سوال چکر کاٹے
“তাহলহব ইলম এমন মানুষহক বহল, যার মাথায় সবসময় তকান
না তকান প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।”

সংহক্ষহপ আফহসাস
মুফতী সাহহব হুিুহরর এক তশ্রজণ জনহি এক ছাত্র জছহলা।
িামা‘আহতর সজম্মজলত তকান কাহিই তসই ছাহত্রর নাগাল পাওয়া
তযহতা না।
তহব কাি তশষ হওয়ার পরপরই হাজির হহয় তযহতা তস। আফহসাস
কহর বলহতা, ‘আহা, কাি তশষ হহয় তগহলা। আজম ততা থাকহত
পারলাম না।’
এতটুকু বহলই তস ছাত্র আবার জনহির কাহি তলহগ তযহতা। তযন
জকছুই হয়জন। পরবতধী কাহির সময় আবার গাহয়ব।
একজদন সবাই জমহল তাহক র্রহলা। বলহলা, ‘তশান, কাি করহত
পারহল করহল করহব না করহল নাই। ততামাহক ছাোই আমাহদর
কাি হহয় যায়। তশষহমষ এহস ততামার এই সংহক্ষহপ আফহসাহসর
তকাহনা দরকার নাই।

গহের ততাহফা:
তখন তথহকই ছাত্রমহহল কথাটা প্রবাহদ পজরণত হয়। কাহি ফাাঁজক
তদয়ার অ্পর নাম হহয় যায় সংহক্ষহপ আফহসাস করা।

অ্হর্ধক রাহিযর জবজনমহয়
এক বাদশাহর তখয়াল িাপহলা- রাহিয তার তি’ প্রখর তমর্ার
অ্জর্কারী তকউ আহছ জকনা পরীক্ষা করহব। তসিহে রািযময়
তঘাষণা কহর তদয়া হহলা- তকউ যজদ বাদশাহক নতুন তকান ঘটনা
তশানাহত পাহর তাহহল তাহক অ্হর্ধক রািয জলহখ তদয়া হহব। তসই
সাহথ এটাও তঘাষণা করা হহলা- যজদ তকউ ঘটনা তশানাহত এহস
নতুন জকছু বলহত বযথধ হয় তাহহল তার গদধান যাহব।
অ্হর্ধক রাহিযর তলাহর্ মানুষ দহল দহল আসহত লাগহলা। জকন্তু
তদখা তগহলা জবষয়টাহক যহতাটা সহি মহন করা হহয়জছহলা তহতাটা
সহি নয়। বাদশাহহক তযই ঘটনাই তশানাহনা হয়, জনহির প্রখর
তমর্াবহল একবার শুহনই তস ঘটনা জতজন হুবহু শুজনহয় তদন। বহলন,
এ ঘটনা ততা আজম আহগ তথহকই িাজন।
তলাহকরা র্ীষণ জবপহদ পহে তগহলা। ঘটনাটা বাদশার কাহছ নতুন
না পুরান তা বু হত হহল একবার ততা কমপহক্ষ তাহক তশানাহতই
হহব। জকন্তু সপূণধ নতুন ঘটনাও মাত্র একবার শুহনই বাদশাহ হুবহু
শুজনহয় জদহচ্ছন। তকানর্াহবই বাদশাহর মুখ তথহক নতুনহত্বর
স্বীকৃজত আদায় করা যাহচ্ছ না। বরং বযথধতার দাহয় সবাইহক বন্দী
করা হহয়হছ। নতুন ঘটনা তশানাহত না পারায় এহদরহক হতযা করা
হহব।
এতগুহলা মানুহষর িীবন জবপন্ন তদহখ একিন বুজদ্ধমান মানুষ
এজগহয় এহলন। বাদশাহ তাহক আহগই সতকধ করহলন। ‘তদহখা,
অ্হনক তলাক এজরমহর্য এহসহছ। নতুন ঘটনা তশানাহত না তপহর
সবাই মৃতুযর প্রহর গুনহছ। ওহদর কাতাহর তযহত না িাইহল আহগই
সটহক পে’।

বাদশাহর সতকধবাণীর পরও তলাকটা রাজি হহলা। বাদশাহ মেীহক
জনহয় ঘটনা শুনহত বসহলন। তলাকটা বলহত শুরু করহলা,
‘বাদশাহ নামদার! অ্হনক আহগর কথা। এহদহশর জসংহাসহন তখন
আপনার জপতা। একজদন আপনার জপতা জনিধন এক কুয়ায় পহে
জগহয়জছহলন। আমার জপতা তখন তাহক তসখান তথহক উদ্ধার
কহরজছহলন। আপনার মরহুম জপতা আমার জপতার প্রজত কৃতজ্ঞ হহয়
তাহক কথা জদহয়জছহলন অ্হর্ধক রািয জলহখ তদহবন। জকন্তু
কহয়কজদন পহরই আপনার জপতার ইহতকাল হহয় যায়। ফহল জতজন
তার ওয়াদা পূরণ কহর তযহত পাহরন জন। এই হহলা ঘটনা।’
ঘটনাটা শুহন বাদশাহ জদ্বমুখী িাহপ পহে তগহলন। তযজদহকই যান
অ্হর্ধক রািয িহল যায়। যজদ বহলন, ঘটনাটা আজম আহগ তথহকই
িাজন তাহহল বলা হহব, জিক আহছ, আপজন আপনার জপতার
ওয়াদা আপজন পূরণ করুন। জপতার ওয়াদা পূরণ করাও ততা
গুরুত্বপূণধ একজট জবষয়। আর যজদ বহলন, ঘটনাটা আমার িানা
তনই। তাহহলও নতুন ঘটনা তশানাহনার জবজনমহয় তস তপহয় যাহব
অ্হর্ধক রািয।
বাদশাহ তিাহখ অ্ন্ধকার তদখহছন। জনহির হাহত অ্হর্ধক রািত্ব
অ্হের হাহত তুহল জদহত হহব। জকন্তু করার জকছুই তনই। অ্হর্ধক
রাহিযর মায়া তযাগ করহতই হহব। কৃত ওয়াদা পূরণ করহত না
পারহল বাকী অ্হর্ধহকও তার তকান মূলয থাকহব না। জতজন তস
বযজক্তহক অ্হর্ধক রাহিযর দজলল কহর জদহলন।
দজলল হাহত তপহয়ই তস বযজক্ত বলহলা, ‘বাদশাহ, আমার অ্ংহশর
এ রািয আজম জবজি করহত িাই। আপজন জক জকনহত িান?
বাদশাহ অ্বাক হহলন। বহল কী এই তলাক! রািয বুহ তপহত না
তপহতই জবজি। তকান িালাজক তনই ততা। বাদশাহর আশঙ্কা হহচ্ছ।

আবার জনহির রািয জফহর পাবার আগ্রহও তার আহছ। আশঙ্কার
সাহথই জিহজ্ঞস করহলন, জবজনমহয় তুজম কী িাও?
তলাকজট বলহলা, ‘আপনাহক নতুন ঘটনা তশানাহত না পারা সকল
বন্দীর মুজক্ত িাই।
বাদশাহ লজজ্জত হহলন। রািত্ব তপহয়ও তার জবজনমহয় এই তলাক
তবগুনাহ মানুষগুহলাহক বাাঁিাহত িাহচ্ছ। আর জতজন এহদর বাদশাহ
হহয় জকনা হতযার তখয়াজলহত তমহত উিহছন। সবাইহক মুজক্ত জদহয়
বাদশাহ বুজদ্ধমান তলাকটাহক জনহির পরামশধদাতা বাজনহয় জনহলন।

গহের ততাহফা:
জনহিহক সবিাতা র্াবার তকাহনা কারণ তনই। জ্ঞান বুজদ্ধহত তকউই
স্বয়ংসপূণধ নয়।

তিাহরর যুজক্ত
একদল তিার সবসময় সঙ্ঘবদ্ধর্াহব িুজর করহতা। িুজরর কাহি তারা
জছহলা খুবই পারদশধী। তদহশর মানুষ তাহদর যেণায় অ্জস্থর হহয়
উিজছহলা। তকানর্াহবই তিাহরর দলটাহক র্রা যাজচ্ছহলা না।
িনসার্ারহণর তিার দাবীর পজরহপ্রজক্ষহত সরকার একদল তিৌকস
তগাহয়ন্দা জনহয়াগ জদহলা। তগাহয়ন্দারা তাহদর সহবধাচ্চ প্রহিিা বযয়
কহর তিাহরর দলটাহক আটক কহর জবিাহরর সম্মুখীন করহলা।
আদালহতর কাযধিম শুরু হওয়ার আহগ তিারহদর দলহনতা
বলহলা, ‘মাননীয় জবিারক, জবিার শুরু হওয়ার আহগ আমার
জকছু কথা আহছ।’ তার কথা শুহন আদালত কহক্ষর সবাই নহেিহে
উিহলা। কী বলহত িায় দলহনতা!
জবিারহকর অ্নুমজতর পর দলহনতা বলহত শুরু করহলা, ‘মাননীয়
জবিারক, আমরা মূলত অ্সংখয মানুহষর কলযাণ জিতায় িুজর কহর
থাজক। আমাহদর িুজরর তপছহন তদহশর বৃহত্তর স্বাথধ লুজকহয় আহছ।’
দলহনতার কথা শুহন এবার জবিারকও নহেিহে বসহলন। বহল কী,
িুজরর তপছহন তদহশর স্বাথধ! বলহলন, ‘জিক আহছ, জবষয়টা তুজম
আমাহদর বুজ হয় বহলা।’
তিারহনতা বলহলা, ‘আমরা িুজর করজছ বহলই তদহশ অ্সংখয
আলমাজর বতজর হহচ্ছ। এ জশহের মার্যহম হািাহরা জমজস্ত্রর িীজবকা
জনবধাহ হহচ্ছ। আমাহদর িুজরর র্হয়ই তদহশ লক্ষ লক্ষ তালা জবজি
হহচ্ছ। মানুষ বযাংহক টাকা রাখহছ। ফহল বযাংকগুহলা হািার হািার
তকাজট টাকার বযবসা করহত পারহছ। লাহখা মানুহষর কমধসংস্থান
হহচ্ছ তসগুহলাহত। আমরা িুজর বন্ধ কহর জদহল এই সব জকছুই বন্ধ
হহয় তযহতা।

আমাহদর অ্বদান কম নয় মাননীয় জবিারক। তদহশ বতধমাহন
অ্সংখয িুজরর মামলা হহচ্ছ; এসব মামলার মার্যহম হািার হািার
উজকল-িি-বযাজরোহরর উপািধহনর পথ সুগম হহচ্ছ; এটাও ততা
আমাহদর অ্বদান।’
তিারহনতার বক্তহবযর পর অ্হনহক র্াবজছহলা, এবারও তবার্হয়
তিাহরর দল তবাঁহি যাহব। দলহনতার এমন অ্কাটয যুজক্তর উত্তর তদয়া
ততা অ্সম্ভব।
জকত জবিারক জছহলন জবিক্ষণ এবং শরঈ জবষহয় জ্ঞাত। জতজন
বলহলন, ‘ততামরা অ্হনক মানুহষর কলযাণজিতা কহরহছা বহট।
জকন্তু তসটা করহত করহত জনহিহদর কথা র্াবহতই র্ুহল তগহছা।
একটু জিতা করহলই ততামরা বু হত পারহত- জনহির িহে
কলযাণকামনার প্রথম র্াপ হহলা, জনহিহক অ্োয় তথহক বাাঁিাহনা।
এটাই হহচ্ছ প্রহতযহকর প্রথম কতধবয। তসই কতধবয আদায় না কহর
অ্হের কলযাণজিতা করহত তক ততামাহদর বহলজছহলা? জমজস্ত্র,
তালা বযবসায়ী, বযাংক কতৃধপক্ষ, উজকল, জবিারক সবাই জমহল
জক ততামাহদর দাজয়ত্ব জদহয়জছহলা তাহদর িীজবকার কথা জিতা
করহত? জবিারহকর বক্তবয শুহন তিারহনতার মাথা জনিু হহয় তগহলা।

গহের ততাহফা:
১. দুজনয়ার জবিাহরই যজদ এমন যুজক্ত কাহি না লাহগ তাহহল
জকয়ামহতর জদন যজদ আিাহর দরবাহর দাাঁজেহয় বজল, ‘তহ আিাহ,
আমরা জনহিহদর প্রহয়ািহন গুনাহ কজরজন; জনহিহদর প্রহয়ািহন
হারাম পহথ উপািধন কজরজন। বরং জবজব, বাচ্চা, র্াই, তবান,
সংসার ইতযাজদর প্রহয়ািহন আমাহদরহক হারাম পহথ তযহত
হহয়হছ, - এ র্রহনর তখাো যুজক্ত জক আিাহর দরবাহর জটকহব?

২. প্রহতযক বাজতল দলই জনহিহদর পহক্ষ তকাহনা না তকাহনা যুজক্ত
তপশ কহর। জকন্তু যুজক্ত জদহত পারহলই তকাহনা জবষয় গ্রহণহযাগয হহয়
যায় না। গ্রহণহযাগয হহত হহল যুজক্তর পাশাপাজশ বাস্তবতাও থাকহত
হয়।

অ্ে জবদযা র্য়ঙ্কর
আরবীহত একটা প্রবাদ আহছ.ًُز ْر ِغ ّباً تز َد ْد ُح ّبا
এ প্রবাহদর সরল অ্থধ হহলা, ‘জবরজত জদহয় তদখা কহরা, মহব্বত
বােহব।’ অ্থধাৎ কাহরা সাহথ ঘন ঘন তদখা করহল মহব্বত কহম
যায়। সুতরাং মহব্বত অ্টুট রাখহত হহল ঘন ঘন তদখা না কহর মাহ
মাহ জবরজত দাও।
এক তলাক সামাে জকছু আরবী িানহতা। জকন্তু অ্হনক জকছু িানার
র্াব তদখাহতা। একবার তার সামহন তলাহকরা একটা প্রািীন আরবী
জকতাব জনহয় এহলা। তস জকতাহব এ আরবী প্রবাদটা তলখা জছহলা।
জকন্তু তস জকতাহবর সব তলখা জছহলা যবর-হযর-হপশ জবহীন। ফহল
প্রবাদটা তদখাজচ্ছহলা এমন.زرغبا تزدد حبا
তস বযজক্ত বাকযটাহত বহু কহি জনহির মনমহতা যবর-হযর লাগাহলা।
মনগো যবর-হযর লাগাহনার পাশাপাজশ গাইন -এর নুকতাহক
বানাহলা সাজকন। বা-হক পেহলা নূন। তার জবদযার তিাহর বাকযটার
আকৃজত হহলা এই.َز َر ْعنا َت ْز َد ْد َح ّنا

এই হাস্যকর সূরহত বাকযটাহক পোর পর তস আবার জনহির মহতা
কহর বযাখযাও করহলা। বলহলা, এ বাহকযর অ্থধ হহচ্ছ- অ্হনক
আহগ একটা কওম জছহলা। তারা আিাহর নাফরমানীহত জলপ্ত
হহয়জছহলা। ফহল তাহদর উপর তনহম এহসজছহলা আিাহর আযাব।
এিহেই তারা বহলজছহলা- ‘হায়, আমরা ততা শস্য তরাপণ
কহরজছলাম। জকন্তু (আিাহর আযাহব) সব শস্য তমহহদী গাহছ
পজরণত হহয়হছ।

গহের ততাহফা:
অ্সপূণধ জ্ঞান সবসমসয়ই আশঙ্কািনক। কারণ, অ্সপূণধ জ্ঞাহনর
অ্জর্কারী বযজক্তর মহন কখনই জনহির অ্সপূণধতার অ্নুর্ূজত সৃজি
হয় না।

বখীহলর তযাগয তছহল
এক কৃপণ ফিহরর সময় ঘুম তথহক উহিহছ। উযু ইহস্তিা করার
িহে তমামবাজত তেহলহছ। নামাহযর প্রস্তুজত তশষ কহর রওয়ানা
হহয়হছ মসজিহদর জদহক।
মসজিহদ প্রহবশ করহতই তার মহন হহলা- আহর, তমামবাজতটা
ততা জনজর্হয় আজসজন। কাউহক বহলও আজসজন। বাসায় অ্বশ্য তছাট
তছহলটা আহছ। জকন্তু তার তয আহক্কল; তাহত তস তনর্াহব বহল মহন
হয় না।
ঘজের জদহক তাজকহয় তদখহলা। নামাহযর আহরা দশ জমজনট বাকী।
নামায পেহত লাগহব কমপহক্ষ দশ জমজনট। বাসায় জফরহত পাাঁি
জমজনট। এই পাঁজিশ জমজনহট তমামবাজতর হায়াত তশষ হহয় যাহব।
তর্হব তর্হব তার শরীর তঘহম উিহলা। নাহ, নামাহযর আহগই
বাসায় জগহয় তমাম জনজর্হয় আসহত হহব। তর্হব আর তদজর করহলা
না তস। রওয়ানা হহয় তগহলা বাসার জদহক।
বাবাহক এহতা তাোতাজে বাসায় জফরহত তদহখ তছহল আশ্চযধ হয়।
কী বযাপার বাবা, নামায তশষ? বাবা উত্তর তদয়, ‘নামায তশষ
হয়জন। তমামবাজতটা তনর্াহনার িহে আসহত হহলা’।
তছহল জবরক্ত হহয় বহল, তমামবাজতর জিতায় তফরত এহল। তুজম
তবর হওয়ার সাহথ সাহথই ততা আজম তসটা জনজর্হয় জদহয়জছ। জকন্তু
এর তি’ দরকাজর আহরকটা জবষহয়র প্রজত জক তুজম লক্ষ কহরছ?
‘তকান জবষহয়র কথা বলজছস?’ বাবা প্রশ্ন কহর।
তছহলর কুজঞ্চত ভ্রু আহরা কুজঞ্চত হয়। বহল, ‘বাবা, তমামবাজত
তনর্াহনার িহে ততামার এই অ্নথধক তফরত আসায় তয কতটুকু
িুতা ক্ষয় হহয় তগহলা তসটার কথা জিতা কহরছ?

বাবার মুহখ জবিহয়র হাজস। বহলন, ‘ততার বাপ আজম। আজম জক
ততার তিহয় কম বুজ ? তদখ ততা আমার িুতা তকাথায় আহছ?
তছহল বাবার জদহক র্াহলা কহর লক্ষ কহর আশ্বস্ত হয়। নাহ্, তার
বাবা র্ুল কহরনজন। মসজিদ তথহক তফরত আসার সময় জিকই
িুতাহিাো বগহল তুহল জনহয়হছন।

গহের ততাহফা:
বেহদর মহর্য র্াহলা বা মন্দ তয অ্র্যাসই থাকুক না তকহনা;
তছাটরা অ্বহিতনর্াহবই তস অ্র্যাস লালন করহত শুরু কহর।
তসিহে বেহদর উজিৎ- খুবই সহিতনর্াহব জনহিহদর মন্দ
অ্র্যাসগুহলাহক ত হে তফলা।

বেহদর দীপ্ত িীবন
এই হহলা জনয়ত
ইমাম বুখারী রহ. একটা পণয জবজি করহবন। এক তিতার সাহথ
কথা হহলা। পাাঁি হািার তদরহাম মুনাফা জদহয় পণযটা জনহত িাইহলা
তস। ইমাম বুখারী তখনই পণযটা জবজি না কহর বলহলন, আিহকর
রাতটা আজম তর্হব তদখব।
তিতা িহল যাওয়ার পর জতজন জকছুক্ষণ জিতা করহলন। তার কাহছ
মহন হহলা, তিতার বলা দামটা জিকই আহছ। মহন মহন জতজন এই
তিতার কাহছই জবজি করহবন বহল জিক করহলন।
পরজদন আহরক তিতা এহলা। তস লার্ জদহত িাইহলা দশ হািার
তদরহাম। আহগর তিতা তথহক জদ্বগুণ। স্বার্াজবকর্াহব এ তিতার
কাহছ জবজি করার অ্জর্কার আহছ ইমাম বুখারীর। কারণ প্রথম
তিতার সাহথ িুজক্ত এখহনা সপন্ন হয়জন। শুর্ু কথা হহয়হছ। তেফ
মাসআলার জদহক তাকাহল তস তিতার কাহছ জবজি করা তার িহে
িরুরী নয়।
জকন্তু জতজন র্াবহলন অ্ে কথা। প্রথম তিতার সাহথ কথা িূোত
হয়জন ততা কী হহয়হছ? আজম ততা তার কাহছ জবজি করার জনয়ত
জিকই কহর তফহলজছলাম। আিাহর সামহন আজম জনয়তর্ঙ্গকারী
হহত িাই না।
এসব তর্হব দ্বীগুণমূহলযর প্রস্তাব তপহয়ও জনয়তহক পাল্টাহত রাজি
হহলন না ইমাম বুখারী। জদ্বতীয় তিতাহক জফজরহয় জদহলন। জিজনসটা
জবজি করহলন প্রথম তিতার কাহছই।
গহের ততাহফা:

ওয়াদার পাশাপাজশ মুজমহনর জনয়হতরও অ্হনক মূলয রহয়হছ।
উপযুক্ত কারণ ছাো র্াহলা তকাহনা জনয়তহক পজরবতধন করাও তার
িহে তশার্নীয় নয়।

বাচ্চা পাওনাদার
শায়খ আহমাদ খাযরুয়াহ জছহলন আজতহথয়তা এবং পহরাপকাহরর
িহে জবখযাত। তার কাছ তথহক সাহাযয ছাো তকউ জফহর তযহতা
না। পহরাপকাহরর িহে জতজন ঋণ করহতও কুোহবার্ করহতন না।
জনহির ঘর-বাজে, খানকাহ সবই তার ঋহণর কারহণ দায়বদ্ধ
জছহলা।
তখন জতজন মৃতুয শযযায় শাজয়ত। সারা িীবহনর ঋহণর তবা া তাাঁর
কাাঁহর্। ঋণ পজরহশার্ করহত করহত ঘর-বাজে খানকাহ সব িহল
তগহছ। এরপরও রহয় তগহছ িারশ’ জদনাহরর পাওনা। পাওনাদাররা
িমা হহয় আহছ তার িারপাহশ। সবাই জনহির পাওনার বযাপাহর
জিজতত। শায়খ িহল তগহল তাহদর পাওনার কী হহব, এটাই সবার
র্াবনা।
জকন্তু শায়হখর জিতা দু’জটএক. এতগুহলা তলাক তার বাসায় এহসহছ,
করা দরকার।

এহদর তমহমানদারী

দুই. এহদর পাওনাগুহলাও তমটাহনা দরকার। জকন্তু বাজহ্যকর্াহব
তকান বযবস্থা তদখা যাহচ্ছ না। তহব তার জবশ্বাস আহছ আিাহ
তা‘আলা অ্বশ্যই একটা বযবস্থা করহবন।
শায়হখর র্াবনার মাহ ই তসখাহন উপজস্থত হহলা এক বালক।
মাথায় হালুয়ার পাত্র। হালুয়ার তফজরওয়ালা। তার আওয়াি তপহয়
শায়খ খাহদমহক ইশারা করহলন। সবটুকু হালুয়া জকহন উপজস্থত
তলাকহদর খাওয়াহত বলহলন।
খাহদম বালকহক প্রশ্ন করহলা, ‘সবটুকু হালুয়া কত রাখহব?’
তছহল উত্তর জদহলা, ‘আর্া জদনার তথহক একটু তবজশ জদহত হহব।’
খাহদম দামাদাজম কহর তাহক আর্া জদনাহর রাজি করহলা।

তকনাহবিা সপন্ন হওয়ার পর তর্তহর প্রহবশ কহর তছহলটা হালুয়ার
পাত্র শায়হখর সামহন রাখহলা। শায়খ সবাইহক হালুয়া তখহত আহ্বান
করহলন। পাওনাদাররা হুমজে তখহয় পেহলা হালুয়ার ওপর।
পাওনাপ্রাজপ্তর জনশ্চয়তা থাক বা না থাক। নগদ হালুয়া তথহক তকউ
বজঞ্চত হহত িাইহলা না।
জকছুক্ষহণর মহর্য হালুয়া তশষ হহয় এহলা। খুশীহত িকিক কহর
উিহলা বালহকর মুখ। আি খুব তাোতাজে জবজি তশষ হহয় তগহছ।
এবার টাকাটা আব্বাহক জদহয়ই ছুট জদহব তস। তখলার্ূলার িহে
আি অ্-হন-ক সময় পাওয়া যাহব।
হাজস হাজস মুখ জনহয় বালক শায়হখর জদহক এগুহলা। হালুয়ার মূলয
পাবার প্রতযাশায় হাত বাজেহয় জদহলা তার জদহক।
শায়খ বলহলন, ‘তবটা, আমার কাহছ যজদ তদয়ার মহতা টাকা
থাকহতা, তাহহল জক এই তলাকগুহলা আমার সামহন বহস
থাকহতা? এই তয তুজম যাহদরহক তদখহছা, সবাই আমার
পাওনাদার। তুজমও এহদর সাহথ বহস পহো, তদখা যাক আিাহ
তা‘আলা তকান বযবস্থা কহরন জক না।’
শায়হখর কথা শুহন আতহঙ্ক লাল হহয় উিহলা বালহকর মুখ। সারা
শরীহর ঘাম তছহে জদহলা। বাবাহক কী িবাব তদহব তস? তার
সামহন খাজল হাহত উপজস্থত হহল জবরাট অ্সুজবর্া হহয় যাহব। তার
িহে কী মারাত্মক শাজস্ত তয অ্হপক্ষা করহছ তা কেনা কহরই তস
কাাঁদহত লাগহলা।
শায়খও এটাই িাইজছহলন। আিাহর কাছ তথহক ঋণমুজক্তর বযবস্থা
আদাহয়র িহেই জতজন এমনটা করজছহলন। জতজন িানহতন,
মাসুম বাচ্চার কান্না আিাহর দরবাহর সাো তফহল তদহব। এই কান্না
শুহন আিাহ অ্বশ্যই তকাহনা না তকান বযবস্থা করহবন।

আসর পযধত তছহলটা কাাঁদহত লাগহলা। নামাহযর পর সবাই
তদখহলা, এক তলাক তশতরী হাহত শায়হখর দরবাহর প্রহবশ
করহছ। শায়হখর তকান র্নাঢয মুরীদ হাজদয়া পাজিহয়হছ। আশ্চহযধর
জবষয় হহলা, তশতরীহত থাকা টাকা আর শায়হখর ঋহণর পজরমাণ
এক। পূণধ িারশ’ জদনার। সাহথ খুিরা আর্া জদনার।

গহের ততাহফা:
বাচ্চাহদর সাহথ আিাহ তা‘আলার জবহশষ রহমত থাহক। অ্হনক
সময় তাহদর উজসলাহতই আমাহদর দু‘আ কবুল হয়। তছাট ও
দুবধলহদর উসীলাহতই আমাহদর জরজযক প্রদান করা হয়।

বুযুগধীর রহস্য
হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী রহ.। তস সমহয়র একিন
প্রজসদ্ধ বুযুগধ। অ্হনক দূর দুরাতর তথহক তলাকিন তার মুরীদ হওয়ার
িহে আসহতা।
এক তখারাসানী বযজক্ত শাহ সাহহহবর প্রজসজদ্ধর কথা শুনহলা। তারও
মন িাইহলা হযরহতর কাহছ বাই‘আত হহব। হািার মাইল সফর
কহর তস উপজস্থত হহলা শাহ সাহহহবর বাজেহত।
জতজন বাজেহত জছহলন না। তখারাসানী বাইহর তথহক সম্মাহনর সাহথ
প্রশ্ন করহলা, ‘হযরত জক বাজেহত আহছন?’
অ্ন্দর মহল তথহক জবজব সাহহহবর কে তর্হস এহলা, ‘জকহসর
আবার হযরত? আজম ততা রাতজদন তার কাহছই আজছ। তার মহর্য
বুযুগধীর কী আহছ?’
তখারাসানী তবিারা তর্হঙ্গ পেহলা। প্রজতহবশীহদর কাহছ আফহসাস
কহর বলহলা, ‘ এত দূর তথহক এলাম মুরীদ হওয়ার িহে। আর
জবজব সাহহবা বলহছন, জতজন বুযুগধই নন!’
প্রজতহবশীরা তাহক সাতনা জদহলা। বলহলা, ‘তুজম স্ত্রীর কথায় কান
জদও না। ওই ময়দাহন যাও। তসখাহন শাহ সাহহবহক পাহব।’
তস তাই করহলা। প্রজতহবশীহদর কথা অ্নুযায়ী ময়দাহনর জদহক
রওয়ানা হহলা। তদখহলা, শাহ সাহহব একজট বাহঘর ওপর
আহরাহণ কহর আসহছন। শুর্ু তাই নয়। লাকজের এক তবা াও
িাজপহয়হছন তস বাহঘর ওপর।
শাহ সাহহব তখারাসানী বযজক্তহক তদখহলন। আাঁি করহত পারহলন
তয তস জবজব সাহহহবর কথা শুহন এহসহছ। জতজন বলহলন, ‘তশান
আমার স্ত্রীও আিাহর এক বান্দী। আজম যজদ তাহক তালাক জদই

তাহহল তার অ্ে কাহরা সাহথ জবহয় হহব এবং তাহক কি তদহব।
কী দরকার আিাহর আহরক বান্দাহক কহি তফলার। তার তিহয়
র্াহলা আজমই আিাহর এই বান্দীর জতক্ততা সহ্য করজছ। আমার
বদহমিািী স্ত্রীর জবজনমহয় আিাহ তা‘আলা আমাহক বুযুগধীর
তনয়ামত দান কহরহছন। এখন বাঘও আমার অ্নুগত। আিাহর এই
বণ্টহন আজম তুি।’

গহের ততাহফা:
জকছু তপহত হহল জকছু জবসিধনও জদহত হয়। বুযগধহদর িীবহন বে
হওয়ার তপছহন বে বে তযাগ লুজকহয় থাহক; তযটা সার্ারণত
আমাহদর নিহর পহে না।

সবজকছু তকনা যায় না
হযরত থানবী রহ. এর দরবাহর জকছু টাকা এহলা। সাহথ একটা
পত্র। তাহত তলখা, ছাত্রহদর জদহয় আমার িহে দু‘আ করাহবন।
হযরত থানবী রহ. এর দরবাহরর জনয়ম জছহলা, হাজদয়া জদহল দু‘আ
িাওয়া যাহব না, আর দু‘আ িাইহত হহল হাজদয়া তদয়া যাহব না।
জতজন তস তলাহকর টাকা গ্রহণ না কহর তফরৎ পািাহলন। সাহথ জলহখ
জদহলন- এখাহন দু‘আর তকাহনা তদাকান তনই।
তলাকটা আবার টাকা পািাহলা। এবার জলখহলা, আমার র্ুল হহয়
তগহছ, আজম দু‘আ িাজচ্ছ না। দয়া কহর আমার টাকাটা কবুল
করুন।
হযরত থানবী রহ. এবার টাকা গ্রহণ কহর তস তলাকহক জলহখ
পািাহলন, আপনার িহে এমজনহতই দু‘আ করা হহয়হছ। জকন্তু
টাকা জদহয় দু‘আ িাওয়ার অ্জর্কার আপনার তনই। দু‘আ ততা করা
উজিৎ আপনাহদর। কারণ আমরা আপনাহদর টাকা গ্রহণ কহর
র্াহলা কাহি খরি করার বযবস্থা কজর।

গহের ততাহফা:
মাদরাসা মসজিদ সহ দীহনর তযহকাহনা কাহি দান করার তক্ষহত্র
দরকার হহলা, পজরপূণধ ইখলাস। আর দান গ্রহণ করার তক্ষহত্র
প্রহয়ািন, অ্মুখাহপজক্ষতা। আিহকর সমহয় এ দুহটারই খুব
অ্র্াব।

ইংহরি ও ইংহরজি
হযরত থানবী রহ. এর এক মুরীদ। মুফতী আব্দুল কুেূস সাহহহবর
জপতা। জনহির এক তছহলহক জদহলন মাদরাসায়। অ্েটাহক স্কুহল।
কািটা করার পর তার মহন হহলা, জবষয়টা শাহয়খহক িানাহনা
দরকার।
যা র্াবা তাই কাি। শাহয়হখর কাহছ জতজন জিজি জলখহলন, হযরত,
আমার দুই তছহল। একিনহক দীন তশখার িহে মাদরাসায় জদহয়জছ
অ্েিনহক স্কুহল।
থানবী রহ. তস জিজির উত্তর জদহলন। জলখহলন, ‘তয সতানহক তুজম
স্কুহল জদহয়হছা তার দীন ঈমাহনর তহফািহতর িহে কী বযবস্থা
তরহখহছা?’
আিহকর তকাহনা আর্ুজনক মুসজলম হহল হয়হতা িবাব জদহতা,
‘তকন? একিন মওলবী সাহহবহক ততা তরহখ জদহয়জছ। জতজন
সপ্তাহহ দু’জদন এহস আমার বাচ্চাহক পজেহয় যান।’
জকন্তু এই র্ক্ত জছহলন হযরত থানবী রহ. এর রুজি সপহকধ সিাগ।
জতজন এই জিজির তকাহনা উত্তর জদহলন না। প্রথহম তছহলহক স্কুল
তথহক এহন মাদরাসায় র্জতধ করহলন। তারপর থানবী রহ. তক
িানাহলন, ‘হযরত তস তছহলহকও মাদরাসায় র্জতধ কহর জদহয়জছ।’
তিহন খুজশ হহলন হযরত থানবী রাহমাতুিাজহ আলাইজহ।
গহের ততাহফা:
স্কুল-কহলহি ইংহরজি তশখা আসহল জনহষর্ নয়। জনহষর্ হহলা তস
জশক্ষা অ্িধন কহর ইংহরি হহয় যাওয়া। জকন্তু স্বার্াজবকর্াহবই
স্কুহলর তবজশর র্াগ জশক্ষক থাহক দীন তথহক অ্হনক দূহর। এর
প্রর্াব পহে জশক্ষাথধীর ওপর। এই প্রর্াব তথহক মুক্ত হহয় দীন ঈমান
তহফািত করা খুবই কিকর হহয় পহে।

অ্র্াব যখন বর্হযধর
শাইখুল হাদীস হযরত যাকাজরয়া রহ. একবার এক যুবকহক নামায
পেহত তদখহলন। সীমাহীন একাগ্রতা ও র্ীর জস্থরর্াহব নামায
আদায় করহছ। বযাপারটা তদহখ জতজন অ্তযত িমৎকৃত হহলন। যুবক
বয়হস এমন নামায সজতযই প্রশংসনীয়।
একটুপর যুবহকর নামায তশষ হহলা। মসজিদ তথহক তবর হহত জগহয়
এক বৃহদ্ধর সাহথ তার র্াক্কা তলহগ তগহলা। বৃদ্ধ জনশ্চয় ইহচ্ছ কহর
তাহক র্াক্কা তদনজন। জকন্তু তারপরও সহ্য হহলা না যুবহকর। তস
তাহক মারাত্মক একটা গাজল জদহয় বসহলা।
যাকাজরয়া রহ. অ্বাক হহলন। এমন সুন্দর নামায পহে তয যুবক
তার বযবহাহরর এই নমুনা!। জতজন বু হত পারহলন, যুবক
সুন্দরর্াহব নামায পোর অ্নুশীলন কহরহছ,
জকন্তু বর্হযধর
অ্নুশীলন কহরজন।

গহের ততাহফা:
নামায ততা পেহত হয় জদহন পাাঁিবার। তুলনামূলক কম অ্নুশীলহনই
এটা সুন্দর হহয় যায়। জকন্তু বর্হযধর পজরিয় জদহত হয় জদহনর পুহরা
সময়। তস িহে এটাহক বাহগ আনহত হহল অ্হনক তবজশ
অ্নুশীলহনর প্রহয়ািন হয়।

জখিুজে প্রসঙ্গ
হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান তদওবন্দী রহ.। শাইখুল জহন্দ
নাহম জযজন পজরজিজত। সারা িীবন ইলহম ওহীর তখদমত কহর
তগহছন। গহে তগহছন অ্সংখয আহলহম দীন। পাশাপাজশ তার িীবন
তকহটহছ বৃজটশহবজনয়াহদর জবরুহদ্ধ আহন্দালন আর সংগ্রাহম।
িীবহনর জবশাল একটা সময় কাজটহয়হছন বন্দী হহয়।
তার মৃতুযর পর এক তলাক তাহক স্বহপ্ন তদখহলা। বলহলা, হযরত,
আিাহ আপনার সাহথ কী মু‘আমালা কহরহছন?
শাইখুল জহন্দ রহ. িবাহব বলহলন, আিাহ তা‘আলা আমাহক
নািাত জদহয়হছন। তহব আশ্চহযধর জবষয় হহলা, সারা িীবহনর
তখদমত আর আহন্দালন তকাহনাটাই আমার নািাহতর সময়
আহলািনায় আহসজন। আহলািনায় এহসহছ আমার পাজরবাজরক
িীবহনর তছাট্ট একজট ঘটনা।
একজদন আমার স্ত্রী জখিুেীহত লবণ কম জদহয়জছহলা। কি হওয়া
সহেও আজম তসজদন হাজসমুহখ তস জখিুজে তখহয় জনহয়জছলাম। স্ত্রীহক
জকছুই বজলজন। এ কািহক পছন্দ কহর আিাহ তা‘আলা আমাহক
মাফ কহর জদহয়হছন।

গহের ততাহফা:
িীবহন িলার পহথ আমরা তছাটখাট অ্হনক র্াহলা জবষয়হক তুচ্ছ
মহন কহর ছুহে তফজল। অ্থি জদন তশহষ তসটাই হহত পাহর আমাহদর
িহে মহা দরকারী, নািাহতর উসীলা।

জবশ্বহিাো পািশালা
গওহরডাঙ্গা মাদরাসার এক বালক। মীযান বা নাহহবমীহর পহে।
তস প্রায় পঞ্চাশ বছর আহগর কথা। তখন মাদরাসায় জবদুযহতর
বযবস্থা জছহলা না। রাহতর তবলা তকহরাজসহনর আহলাহত িলহতা
পোহশানা। প্রহতযক ছাহত্রর জছহলা আলাদা আলাদা কুজপ বা
হাজরহকন। ছাত্ররা জনি খরহি ততল জকহন তসগুহলা োলাহতা। ততল
তশষ হহয় এহল আহগর্াহগই ততল জকহন রাখহতা।
এই তছহলজটরও একবার তকহরাজসন ফুজরহয় এহলা। তকহরাজসন
জকনহত তযহত হহব শহহর। বার্য হহয়ই তছহলজট শহহর তগহলা। তয
তদাকান তথহক তকহরাজসন জকনহত হহব তসটা জছহলা এক জহন্দুর
তদাকান। তছহলজট অ্বাক হহয় লক্ষয করহলা, তদাকাহনর একজট
দশধনীয় স্থাহন তলখা‘িলহব জকহস র্াবহছা জমহছ, তুজম র্াববার তক?
যার র্াবনা র্াবহছন জতজন, তুজম র্াহবা তাহক।’
লাইন দু’জট তরখাপাত করহলা তছহলজটর মহন। তাইহতা আজম বে
হহয় জকর্াহব উপািধন করহবা, জকর্াহব খাহবা আর জকর্াহব
িলহবা, এসব ততা জনতাতই জমহছ র্াবনা। এসব র্াবার মাজলক
ততা আিাহ তা‘আলা। আমার কাি হহলা ইলম অ্িধন কহর তাাঁহক
র্াবহত তশখা আর তাাঁর দীহনর িহে কাি কহর যাওয়া।
র্াবুক তছহল তকহরাজসন জকহন জফহর এহলা মাদরাসায়। হৃদহয়
অ্জঙ্কত হহয় রইহলা দু’জট লাইন। এ দু’লাইহনর জশক্ষাহক জনহির
সারা িীবহন প্রজতফজলত করার িহে তস প্রজতজ্ঞাবদ্ধ হহলা।
তছহলজট সজতযই তার প্রজতজ্ঞা রক্ষা করহত তপহরহছ। িীবহনর বহু
িোই উৎরাই পাজে জদহয় তসই তছহলজট আি আমাহদর সামহন
মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম জহহসহব েলেল করহছন।

গহের ততাহফা:
বে হহত হহল সব জকছু তথহকই সবক হাজসল করহত হয়। পুহরা
জবশ্বহক জনহির পািশালা বাজনহয় তসখান তথহক প্রহয়ািন মাজফক
ক্ষুদ্রাজতক্ষুদ্র জবষহয়ও সবক হাজসল করহত হয়।

সহি সংহশার্ন
গেটা গওহরডাঙ্গা মাদরাসার। বতধমাহন এটা তগাপালগি তিলায়।
তস সমহয় এ মাদরাসা বৃহত্তর ফজরদপুহরর অ্তর্ুধক্ত জছহলা। এ
মাদরাসাহতই এক সময় তলখাপো কহরহছন বতধমাহনর নজন্দত
আহলহম দীন, মুফতী মনসূরুল হক সাহহব দামাত বারাকাতুহুম।
মুফতী সাহহব হুিুর তখন মার্যজমক তকান এক তশ্রণীহত পহেন।
মাদরাসার িজমহন লাউ গাছ লাগাহনা হহয়জছহলা। এক সময় লাউহয়
র্হর উিহলা মািা। এখন এগুহলা তপহে তফলার সময় হহয়হছ।
মাদরাসার ছাত্ররা আনহন্দর সাহথ কাি করহত বতরী হহয় তগহলা।
কাহি তনহম তারা দু’র্াহগ র্াগ হহয় হহলা। একটা দল গাছ তথহক
লাউগুহলা আলাদা করহত লাগহলা। অ্েরা তসগুহলা এহন িমা
করহত লাগহলা মাদরাসার আজঙ্গনায়।
একিন উস্তাদ মাদরাসার তগহট দাাঁজেহয় পুহরা অ্বস্থা তদখজছহলন।
কী িমৎকার এ দৃশ্য। ছাত্ররা লাইন তবাঁহর্ আসহছ। প্রহতযহকর দুই
হাহত দুহটা কহর লাউ। হিাৎ তার দৃজি পেহলা এক ছাহত্রর ওপর।
তার এক হাহত একজট লাউ। অ্ে হাতটা খাজল। অ্থি লাউগুহলার
তয ওিন, তাহত দুই হাহত দু’টা অ্নায়াহসই আনা যায়।
উস্তাদ জকছুক্ষণ জিতা করহলন। বু হত পারহলন, অ্লসতার
কারহণই তছহলটা এমন করহছ। এরকম ক্ষুদ্র জবষহয়র অ্লসতাই
এক সময় তাহক বে অ্লস কহর তুলহত পাহর। উস্তাদিী িাইহলন,
তছহলটার মর্যকার অ্লসতা অ্ঙ্কুহরই উৎপাজটত তহাক। অ্লসতার
প্রজত ওর ঘৃণা সৃজি তহাক িীবহনর শুরু তথহকই।
এসব তর্হব জতজন মুিজক তহহস তসই ছাত্রহক লক্ষয কহর বলহলন,
‘এজক, তুজম ততা তদখজছ মাশাআিাহ পুহরা লাউটাই জনহয় এহসছ!’

উস্তাহদর এ কথায় িমৎকার কাি হহলা। ছাত্রজট তার হাহতর লাউটা
তরহখই ছুটহলা। দুহটা কহর লাউ আনহত হহব। কাহির গজতও
বাোহত হহব। এতক্ষহণর কাযা জকছুটা হহলও যজদ আদায় করা যায়!

গহের ততাহফা:
সহি সংহশার্নই আসহল গ্রহণহযাগয ও তবজশ ফলপ্রসু। সুতরাং
সহির্াহব যজদ কাউহক সংহশার্ন করা সম্ভব হয় তাহহল অ্যথা
কহিারতা করা তবাকামী।

বের হাহত হাত
এক.
মুফতী সাহহহবর বাজে। খুলনার পাইকগাছা থানার কমলাপুর গ্রাম।
হুিুহরর বাজের সামহন ততা এখন জপিঢালা িকিহক হাইওহয়। জকন্তু
তয সমহয়র কথা বলজছ তখন এ রাস্তা জছল শুর্ুই মাজটর। বষধাকাহল
তা হহয় উিহতা জপজচ্ছল ও জবপদশঙ্কুল। পা জটহপ জটহপ অ্তযত
সতকধতার সাহথ হাাঁটহত হহতা। একটু এজদক ওজদক হহলই তসহরহছ।
একবার হুিুহরর সাহথ পাইকগাছা তবোহত তগহছন রাহমাজনয়ার
বতধমান উস্তাদ মাওলানা উবাইদুিাহ হািারী সাহহব দা.বা.। তস
সমহয় জতজন তছাট। বয়স বেহিার তিৌে পহনর। রাহমাজনয়ারই
ছাত্র।
তখন বষধাকাল। মাজটর রাস্তা যথারীজত জপজচ্ছল। তসখান তথহক
তফরার সময় মুফতী সাহহব হািারী সাহহহবর হাত র্হর পা জটহপ
জটহপ হাাঁটজছহলন। জকন্তু পহনর বছহরর দূরত বালহকর িহে ততা
এমন র্ীর লহয়র হাাঁটা সহ্য হওয়ার কথা না। হািারী সাহহব তাই
মুফতী সাহহহবর হাত তথহক ছাো পাওয়ার িহে বযস্ত হহয়
উিজছহলন।
জকছুক্ষণ পর। জপজচ্ছল রাস্তার পজরমাণ জকছুটা কহম এহসহছ। মুফতী
সাহহব হািারী সাহহবহক জিজ্ঞাসা করহলন, ‘কী, হাত তছহে
িলহত পারহব?’
হািারী সাহহব ততা অ্হপক্ষাহতই জছহলন। তিাহর মাথা তনহে
বলহলন, ‘হ্যাাঁ, পারহবা।
বালহকর ইহচ্ছ পূরহণ মুফতী সাহহব তার হাত তছহে জদহলন।
হািারী সাহহব মহনর আনহন্দ র্াই র্াই কহর সামহন এজগহয়

তগহলন। জকন্তু খুব সামােই। কহয়ক কদম এজগহয়ই র্পাস। সারা
গা কাদায় মাখামাজখ হহয় তগহলা।
মুফতী সাহহব পাহশর এক পুকুর তথহক তাহক পজরস্কার করহলন।
বাকী পথটুকু তার হাত প্রিণ্ডর্াহব আকহে রাখহলন হািারী সাহহব।
দুই.
হযরত তশখ সাদী রহ. তখন তছাহটা। একবার তার জপতার সাহথ
বািাহর তগহছন। বািাহরর র্ীহে প্রহবহশর আহগ তার জপতা
বলহলন, ‘আমার হাত জকন্তু জকছুহতই ছােহব না’।
র্ীহের মহর্য এক পযধাহয় তছাট্ট সাদী অ্িাহতই তার জপতার হাত
তছহে জদহলন। হাজরহয় তগহলন িনসমুহদ্র। কাাঁদহত কাাঁদহত এজদক
তসজদক ঘুরহত লাগহলন।
দীঘধ তখাাঁিাখুজাঁ ির পর তার জপতা তাহক তপহয় এক র্মক লাগাহলন।
বলহলন, ‘বহলজছলাম না, আমার হাত ছােহব না।”
গহের ততাহফা:
সার্ারণ জশশুহদর িহে ততা এটা শুর্ুই র্মক। জকন্তু জপতার র্মক
এবং এ ঘটনা তথহক তশখ সাদী জবরাট জশক্ষা গ্রহণ করহলন। জতজন
বু হত পারহলন, ‘জপতার হাহত হাত না থাকহল তযমন মানুষ জদক
র্ুহল হাজরহয় যায়, জিক ততমজন তকান কাহমল শাইহখর হাত না
র্হর থাকহলও তাহক িীবহনর তখলা ঘহর পহদ পহদ তহািট তখহত
হয়।

সঙ্গ গুণ
হযরত হারদুয়ীর দরবার। শৃঙ্খলা আর জবোহসর তুলনাহীন
জনহকতন। এই দরবাহর আগমনকারীহদর প্রজতজট নোিো লক্ষয
করা হয়। র্ুলগুহলা শুর্হর তদয়া হয় স্পি র্াষায়।
হারদুয়ীর হযরত তখন হায়াহত। একবার তার কাহছ তগহলন
মিজলহস দাওয়াতুল হক বাংলাহদহশর আমীর মাওলানা মাহমূদুল
হাসান সাহহব দা.বা.। মাওলানা যখন তসখাহন তপৌাঁছহলন আবরারুল
হক রহ. সাক্ষাহতর কামরায় জছহলন না।
অ্হপক্ষা করহত লাগহলন মাহমূদুল হাসান সাহহব। শাহয়হখর
সাক্ষাত আকাঙ্ক্ষায় জকছুটা অ্জস্থর। কাাঁহর্র রুমালটা পাহশই
তরহখহছন।
এমন সময় হারদুয়ীর হযরত প্রহবশ করহলন কামরায়। হযরতহক
তদহখ বযজতবযস্ত হহয় উহি দাাঁোহলন মাহমূদুল হাসান সাহহব। পাহশ
রাখা রুমালটা তুলহত র্ুহল তগহলন।
তীক্ষ্ণ দৃজিহত তাকাহলন আবরারুল হক সাহহব। বলহলন, ‘এটা
জক রুমাল রাখার তকাহনা িায়গা হহলা? হয় কাাঁহর্ রাহখা, না হয়
কাপে রাখার েযান্ড আহছ তসখাহন রাহখা।’

গহের ততাহফা:
সজতয, আমাহদর তিাহখ যা জনর্ুধল একিন মুসজলহ সংস্কারহকর
তিাহখ তাই জনহরট র্ুহল প্রজতপন্ন হয়। িীবহন িলার পহথ তযসব
র্ুল জনতাতই অ্র্যাসবহস হহয় যায় তসগুহলাও শাহয়হখর সংস্পহষধ
এহক এহক তশার্রাহত থাহক। িীবন এজগহয় িহল আহলাজকত পহথর
জদহক...।

রঙ র্রবার িহে...
তসবার মুফতী সাহহব তগহছন হারদুয়ীহত। সাহথ িাজম‘আ
রাহমাজনয়ার মুহতাজমম মাওলানা জহফযুর রহমান সাহহব দা.বা.।
তপৌাঁছার পর হারদূয়ী হযরত তাহদর বলহলন, আপনাহদর
ইখজতয়ার। ইহচ্ছ করহল তমহমানখানায় থাকহত পাহরন আবার
কুতুবখানায়ও থাকহত পাহরন।
তাাঁরা জনহিহদর মহর্য পরামশধ কহর কুতুবখানায় থাকাহক র্াহলা
মহন কহর তসখাহন ঢুহক পেহলন। র্াবহলন, যাক থাকার
বযাপারটা তাহহল জনষ্পজত্ত হহয় তগহলা। এবার অ্োে জফজকর করা
যায়।
জকন্তু না বযাপারটা তশষ হয়জন। হযরহতর কাহছ সংবাদ তগহলা ঢাকার
তমহমানরা কুতুবখানায় ঢুহকহছন। জতজন তাাঁহদরহক ডাকাহলন।
জনহিহদর তখয়াল খুজশ মহতা কুতুবখানায় ঢুহক পোর জবষহয়
বকজফয়ত িাইহলন। হযরহতর কথায় মুফতী সাহহব এবং জহফযুর
রহমান সাহহব এহকবাহর িহোসহো হহয় তগহলন। বু হতই
পারহছন না- কী র্ুল হহয় তগহছ। হযরত জনহিই ততা কুতুবখানা ও
তমহমানখানার তয তকান একটায় থাকার ইখজতয়ার আমাহদর
জদহয়জছহলন। এখন আবার হযরত বকজফয়ত িাইহছন! মুফতী সাহহব
এবং জহফযুর রহমান সাহহব খুবই আশ্চযধ হহলন। জকন্তু জকছুই না
বহল হযরহতর সামহন আদহবর সাহথ বহস রইহলন।
হারদুয়ী হযরত বু হত পারহলন। তাই জবষয়টা তাহদর সামহন স্পি
করহলন। বলহলন, ‘আপনাহদরহক আজম দুই কহক্ষর তযহকাহনা
একজট গ্রহণ করার ইখজতয়ার জদহয়জছলাম, জিক আহছ। জকন্তু উজিৎ
জছহলা, ইখজতয়ার পাওয়ার পর আপনারা জনহিহদর মহর্য পরামশধ
করহবন। এরপর আমাহক িানাহবন তয, আমরা দুই কামরার মহর্য

এটাহক গ্রহণ কহরজছ। এরপর আজম যখন তস কামরায় থাকার
অ্নুমজত তদব তখন মাল-সামানা জনহয় আপনারা তসখাহন যাহবন।
এটাই জছহলা স্বার্াজবক প্রজিয়া। তা না কহর জনহিরাই একটাহত
ঢুহক পেহলন। এটা জক জিক হহলা?’

গহের ততাহফা:
এর্াহবই হারদুয়ী হযরত তাাঁর দরবাহর আগত তমহমানহদর প্রজতজট
পদহক্ষপ লক্ষ করহতন। প্রজতজট নোিো তদহখ জনর্ধারণ করহতন
তরাগ। আর তস অ্নুযায়ী জদহতন রুহানী তপ্রসজিপশন, আত্মশুজদ্ধর
পথজনহদধশ।

তশখার আহছ অ্হনক জকছু
হযরত হারদূয়ী রহ. -এর দরবাহরর সাহথ পািক ততা ইহতামহর্য
পজরজিত হহয়হছন। তাাঁর মিজলহস িা পজরহবশহনর জনয়মটা জছহলা
খুবই িমৎকার। প্রথহম সবার কাহছ িাহয়র কাপ তপৌাঁহছ তযত।
এরপর আসত তকটজলর্জতধ গরম পজন। তারপর জট বযাগ আর জিজন।
সবাই জনহির প্রহয়ািনমহতা সবজকছু জনহয় জনত।
মাহ মাহ হারদূয়ীর হযরত তাাঁর কাহছ আগত ইসলাহপ্রাথধীহদর
জদহয়ও এসব তখদমত জনহতন। উহেশ্য, তছাটখাট প্রহতযকটা
জবষহয় তাহদর সংহশার্ন করা।
তসবার মুফতী মনসূরুল হক সাহহব জছহলন হযরহতর দরবাহর।
নাস্তার পর িাহয়র সরিাম জবতরহণর পবধ এহলা। হযরত দাজয়ত্ব
জদহলন মনসূরুল হক সাহহবহক। আহদশ তপহয়ই কাপ জবতরণ শুরু
করহলন জতজন।
হারদূয়ীর হযরত তাজকহয় আহছন তার জদহক। তদখহছন কাপ
জবতরহণর দৃশ্য। কহয়কটা কাপ জবতরহণর পরই তাহক থাজমহয়
জদহলন হযরত। বলহলন, ‘আহর, আপজনহতা তদখজছ িাহয়র
কাপও বণ্টন করহত পাহরন না!
হযরহতর কথা শুহন থমহক তগহলন মুফতী সাহহব। বাজহ্যকর্াহব
ততা সব জিকই মহন হহচ্ছ। শুরু করা হহয়হছ ডান জদক তথহকই।
অ্োে আদহবর প্রজতও লক্ষ রাখা হহয়হছ যথাসার্য। তাহহল র্ুলটা
হহলা তকাথায়?
হারদূয়ীর হযরত বলহলন, ‘ তদখুন, আপনার হাহতর তেহত রাখা
সবগুহলা কাপ জকন্তু একরকম না। এর মহর্য জকছু আহছ অ্হনক
আহগর তকনা। তবশ পুরহনা হহয় তগহছ। জকছু আহছ মা ারী মাহনর।
আর জকছু এহকবাহর নতুন।

এখন আপজন যজদ তকান রকম বাছ জবিার না কহর জবতরণ করহত
থাহকন, তাহহল তকউ হয়হতা পাহব নতুনটা, আবার তার পহরর
িনই পাহব পুরহনাটা। পুরাহনাটা তয পাহব তস মহন করহত পাহর,
আপজন ইহচ্ছ কহর তাহক অ্পমান কহরহছন। তেহত নতুন কাপ থাকা
সহেও তাহক পুরাহনাটা জদহয়হছন।
তাই আপনার উজিৎ জছহলা, সবহি’ নতুন কাপগুহলা সবধপ্রথম
জবতরণ কহর তফলা। নতুন কাপ যারা পাহব তারা জনশ্চয়ই মন খারাপ
করহব না।
এরপর মা ারী মাহনর কাপগুহলা জবতরণ করা। এহদরও মন খরাপ
করার সুহযাগ তনই। কারণ, নতুন কাপ ইহতামহর্য তশষ হহয়
তগহছ।
সবহশহষ পুরাহনা কাপগুহলা জবতরণ করা। এখন আর তকউ এই
র্ারণা করহত পারহব না তয, আপজন ইহচ্ছ কহর তাহক পুরাহনা
কাপ জদহয়হছন। এখনহতা বাকী আহছই পুরাহনাগুহলা। িা পান
করহত হহল তাহক পুরাহনাটাই জনহত হহব।’
গহের ততাহফা:
হারদূয়ী হযরহতর কথা শুহন আনহন্দ মুফতী সাহহহবর তিাহখ পাজন
িহল এহলা। িাহয়র কাপ জবতরণ করার মহতা একটা জবষয়!
বযাপারটাহক অ্হনহক হয়হতা খুবই সার্ারণ মহন করহব। জকন্তু এই
একটা আদব তশখার িহেও তাহক আসহত হহয়হছ একিন কাহমল
পীহরর দরবাহর।
এই সফহর তার খরি হহয়হছ প্রায় জবশ হািার টাকা। এখন মহন
হহচ্ছ, জবশ হািার টাকা বযহয়র এমন প্রজতটা সফহর যজদ এমন
একজট জশক্ষাও অ্িধন হয়; তবু তসটা হহব সামাে তযাহগ জবরাট

প্রাজপ্ত। কারণ, এসব জশক্ষা কখনই অ্হথধর জবজনমহয় পাওয়া যায়
না। জকনহত হয় হৃদহয়র দাহম।

তবাঁহি থাকা ইজতহাস
তযাগ মজহয়ান
মানুষ সৃজিগতর্াহবই সতান জপ্রয়। সতান লাহর্র আকাঙ্ক্ষা তার
মহনর মহর্য জবরাি কহর। যারা দীঘধজদন জনঃসতান থাহক তাহদর ততা
এই বাসনা িহমই তীব্র হহত থাহক।
হযরত ইবরাহীম আ. জছহলন জনঃসতান। জতজন আিাহর দরবাহর
দু‘আ করহলন, ‘তহ আিাহ, আমাহক তনক সতান দান করুন।’
মহান আিাহ দু‘আ কবুল করহলন। ইবরাহীম আ. তক সুসংবাদ
জদহলন, ততামাহক একিন তছহল তদয়া হহব। তয হহব বুজদ্ধমান। স্ত্রী
হাহিরার তকাল আহলাজকত কহর িে জনহলন ইসমাঈল আলাইজহস
সালাম।
সব জপতারাই তছহল সতান জনহয় স্বপ্ন তবাহনন। তছহল বে হহব। সব
কাহি তার সহহযাজগতা করহব, এই রকম হািাহরা স্বপ্ন তিাহখর
তারায় র্াহস। জশশু ইসমাঈল র্ীহর র্ীহর বে হহত লাগহলন। এক
সময় জতজন জপতার সাহথ িলাহফরার উপযুক্ত হহলন। তছাটখাট
কাহি তাহক সাহাযয করার সামথধয অ্িধন করহলন।
এমন সময় জপতা ইবরাহীম তদখহলন অ্দ্ভুত এক স্বপ্ন। স্বহপ্ন তাহক
বলা হহচ্ছ, তুজম ততামার জপ্রয় বস্তু কুরবানী কহরা। পর পর জতন
জদন তদখহলন এই স্বপ্ন। প্রজতজদনই জতজন একশ’ কহর উট, দুম্বা
কুরবানী করহলন।
জকন্তু তারপরও একই স্বপ্ন। ইবরাহীম আ. জিতায় পহে তগহলন। জপ্রয়
বস্তু বলহত কী বু াহনা হহচ্ছ? এক সময় বু হত পারহলন। হ্যাাঁ
তাইহতা, ইসমাঈলই ততা তার কাহছ সবহিহয় জপ্রয় বস্তু। তার মাহন
তাহকই কুরবানী করহত বলা হহচ্ছ?

ইবরাহীম আ. মনজস্থর কহর তফলহলন ইসমাঈলহক আিাহর িহে
কুরবানী করহবন। জকন্তু তার আহগ ততা ইসমাঈহলর মতামতটাও
িানা দরকার।
জতজন তছহলহক বলহলন, তবটা, আজম স্বহপ্ন তদখলাম ততামাহক
কুরবানী করজছ। বহলা তবটা, ততামার মত কী? ইসমাঈহলর তখন
কতই বা বয়স। বাহরা জকংবা ততহরা। সহব মাত্র বকশহর উত্তীণধ
হহয়হছন। জকন্তু তার কথায় প্রকাশ তপল পজরণত বুজদ্ধর আর্া। জতজন
বলহলন, শ্রহদ্ধয় জপতা, আপজন জনজশ্চহত এ আহদশ বাস্তবায়ন
করুন। আিাহর আহদহশর সামহন আমাহক পজরপূণধ বর্যধর্ারণকারী
পাহবন। জপতা পুহত্রর জক িমৎকার জমল। জপতা স্বহপ্ন আহদশ
তপহলন। তস আহদশ পালহন জতজন দৃঢ়বদ্ধ।
আর তছহল প্রদশধন করহলা জবনয় ও বশ্যতার িরম পরাকাষ্ঠা। এই
আহদহশর তযৌজক্তকতা জনহয় তকাহনা প্রশ্ন না কহর জনহিহক
সপূণধরূহপ সাঁহপ জদহলা।
জপতা-পুত্র রওয়ানা হহলন কুরবানী স্থহল। শয়তানও বহস থাকহলা
না। এক এক কহর জতন বার জপতা-পুত্রহক তর্াাঁকা জদহত তিিা
করহলা। জতনবারই ইবরাহীম আ. তাহক কংকর তমহর তাজেহয়
জদহলন।
শয়তাহনর প্রতারণা উহপক্ষা কহর তারা তপৌাঁহছ তগহলন কুরবানী
স্থহল। কুরবানীর িহে প্রস্তুত হহলন। তছহলহক শুইহয় িাজলহয়
জদহলন ছুজর।
ইবরাহীম আ. ছুজর িালাহচ্ছন সহিাহর। জকন্তু গলা কাটহছ না।
বযাপার কী? ইসমাঈল বলহলন, ‘জপতা, আমার তিহারা তদখার
কারহন হয়হতা আপনার তেহ উথহল উিহছ। আপজন পূণধ শজক্ত

প্রহয়াগ করহত পারহছন না। আমাহক উপুে কহর শুইহয় জদন।’
তছহলর কথা অ্নুযায়ী তাহক উপুে কহর ছুজর িালাহলন জপতা।
জকন্তু ততক্ষহণ জপতা-পুহত্রর অ্জি পরীক্ষা িূোত পযধাহয় তপৌাঁহছ
তগহছ। তযাহগর সহবধাচ্চ পরীক্ষায় উর্হয় উত্তীণধ হহয় তগহছন। তস
মুহুহতধই আকাশ তথহক আওয়াি এহলা, তহ ইবরাহীম, জনশ্চয়ই
আপজন আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়হনর িহে ত্রুজটহীনর্াহব তিিা
কহরহছন।
ইবরাহীম আ. আওয়াি শুহন তাকাহলন। জিবরাঈল আ. এহসহছন।
সাহথ একজট দুম্বা। আিাহ তা‘আলার পািাহনা সুন্দর এই তবহহশতী
দুম্বা ইসমাঈহলর পজরবহতধ কুরবানী করা হহলা।

গহের ততাহফা:
১. আিাহর তযহকাহনা আহদহশর সামহন জনহিহক সপূণধ নত কহর
জদহত হহব।
২. দীহনর তখদমহত তযহকাহনা আহ্বান তশানা মাত্রই লাব্বাইক বলহত
হহব।
৩. শত কি-মুজসবহতও দীহনর পহথ অ্টল ও অ্জবিল থাকহত হহব।
৪. দীন-দুজনয়ার সকল কাহি জবশ্বাস রাখহত হহব তয, বান্দার কাি
হহচ্ছ তিিা করা; সাহাযয ও ফলাফল একমাত্র আিাহর হাহত।

কপালহপাো
এক.
তলাকটার নাম জছহলা উমাইয়া ইবহন খালফ। ডাক নাম আবু
সফওয়ান। মক্কার কাহফরহদর একটা কজবলার সদধার।
মদীনার অ্র্ীবাসী একিন সাহাবী জছহলন হযরত সা’দ ইবহন
মু‘আি রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু। ইসলাম গ্রহহণর আহগ তথহকই
উমাইয়া ইবহন খালহফর সাহথ তার বন্ধুত্ব জছহলা। উমাইয়া যখন
মদীনায় তযহতা, সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু-এর বাজেহত
উিহতা। আর সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তকান কাহি মক্কায়
এহল উমাইয়ার বাজেহত উিহতন।
জহিরহতর পহরর কথা। হযরত সা’দ ইবহন মু‘আি উমরার
উহেহশ্য মক্কায় এহলন। যথারীজত উিহলন উমাইয়ার বাজেহত।
সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু তাহক বলহলন, আমার
তাওয়াহফর িহে জনরাপদ ও জনজরজবজল একটা সময় তবর কহরা।
উমাইয়া হযরত সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহুহক জনহয় মর্য
দুপুহর তবর হহলা।
হিাৎ তদখা হহয় তগল আবু িাহহলর সাহথ। তস বলহলা, তহ আবু
সফওয়ান, ততামার সাহথ এটা তক ? উমাইয়া বলহলা, এ হহলা
সা’দ। এবার আবু িাহল তাকাহলা সা’দ ইবহন মু‘আহির জদহক।
বলহলা, ‘আশ্চধয! ততামরা পূবধপুরুহষর র্মধ তথহক জবিুযত একটা
তগাজষ্ঠহক সাহাযয করার নাহম ততামাহদর শহর মদীনায় আশ্রয়
জদহয়ছ। এরপরও মক্কায় এহস খুব জনরাপদ র্াহব জনজশ্চহতই
তাওয়াফ করছ! তখাদার কসম, যজদ ততামার সাহথ আবু সফওয়ান
না থাকহতা, জনহির পজরবাহরর কাহছ তুজম সজহ সাহলম জফহর
তযহত পারহত না।’

আবু িাহহলর আওয়াহির ওপর আওয়াি উাঁিু কহর সা’দ
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, ‘আহর, তুজম যজদ আি
আমাহক তাওয়াফ করহত বার্া জদহত, তাহহল আজম ততামার িহে
মদীনা হহয় জসজরয়ায় যাওয়ার পথ বন্ধ কহর জদতাম।’
সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু-এ কথা শুহন উমাইয়া মহন মহন
তপহরশান হহয় উিহলা। না িাজন সা’তদর একথায় আবু িাহল
আবার তার ওপর রাগ কহর বহস! তস সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা
আনহুহক বলহলা, সা’দ! আমাহদর সদধার আবুল হাকাহমর সাহথ
উাঁিু আওয়াহি কথা বহলা না।’
উমাইয়ার এ উপহদশ এক টকায় উজেহয় জদহলন হযরত সা’দ
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু। বলহলন, রাহখা ততামার উপহদশ।
তখাদার কসম, আজম নবীিীহক বলহত শুহনজছ, জতজন ততামাহক
হতযা করহবন।
এ কথা শুহন উমাইয়া আবু িাহহলর উপজস্থজতর কথা তবমালুম র্ুহল
তগহলা। রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািাম এর কথার ওপর
তার জবশ্বাস জছহলা। তাই তস সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু-এর
কাহছ জিজ্ঞাসা করহত লাগহলা, মুহাম্মাদ আমাহক তকাথায় হতযা
করহব, মক্কায়? সা’দ রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহু বলহলন, ‘তা
িাজন না।’
ঘহর জফহর উমাইয়া তার স্ত্রীহক সব খুহল বলহলা। হতযার স্থান
সপহকধ সা’তদর কাছ তথহক জকছু িানহত না পারহলও উমাইয়া
বলহলা, আজম আর জকছুহতই মক্কা তথহক তবর হহবা না।
বদহরর যুহদ্ধর সময়। জনহিহদর বযবসায়ী কাহফলাহক রক্ষা করার
িহে আবু িাহল তবর হহলা বাজহনী তযাগাে করহত। উমাইয়ার
কাহছও তস এহলা। উমাইয়া রাজি হজচ্ছহলা না। তার মহন হজচ্ছহলা,

মক্কা তথহক তবর হহলই তস মৃতুযর মুহখ পজতত হহব। আবু িাহল
বলহলা, ‘আবু সফওয়ান, তুজম মক্কার সদধারস্থানীয় তলাক। তুজম
যজদ হাল তছহে দাও অ্েরাও জপজছহয় যাহব।
আবু িাহহলর পীোপীজেহত উমাইয়া রাজি হহলা। জকন্তু তস মহন
মহন জিক করহলা, মক্কার সহবধাৎকৃি উট জকনহব। তযন সুহযাগ
তপহলই তর্হগ আসা যায়।
উমাইয়া তার স্ত্রীহক বলহলা, আমার যুদ্ধসামগ্রী বতজর কহর দাও।
স্ত্রী তাহক র্জবষ্যৎবাণীর কথা মহন কজরহয় জদহলা। বলহলা, তুজম
জক ততামার মদীনার র্াইহয়র কথা র্ুহল তগছ? উমাইয়া বলহলা,
তস কথা জক তর্ালা যায়? আজম ততা জকছুদূর জগহয়ই জফহর আসব।
কাজফরহদর বাজহনী রওয়ানা হহলা। পহথ তযখাহনই কাহফলা
থামহলা, উমাইয়া জনহির বাহনটাহক মাথার কাহছ তবাঁহর্ রাখহলা।
সুহযাগ খুাঁিহত লাগহলা িহল আসার। জকন্তু একবাহরর িহেও
সুহযাগ এহলা না। বাজহনী তপৌাঁহছ তগহলা বদর প্রাঙ্গহন।
উমাইয়ার আর তফরা হহলা না মক্কায়। বদর প্রাঙ্গহনই িীবনলীলা
সাঙ্গ হহলা তার। তপাো কপাহল সারা িীবহনর িহে এাঁহট তগহলা
বঞ্চনার জিহ্ন।

দুই.
আহরক কমবখহতর নাম জছহলা উবাই ইবহন খালফ। তস একটা
তঘাো পালহতা। তসটাহক আদর-যত্ন কহর অ্হনক জকছু খাওয়াত।
জহিরহতর আহগ তস রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািামহক
বলহতা, এ তঘাোয় িহে আজম ততামাহক হতযা করব।
কত বে র্ৃিতা! সরাসজর রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ
ওয়াসািামহক হতযার হুমজক! নাউযুজবিাহ। নবীিী সািািাহু

আলাইজহ ওয়াসািাম তাহক বলহলন,
ততামাহক হতযা করব।

ইনশাআিাহ আজমই

উহুহদর যুহদ্ধ তস রাসূলুিাহ সািািাহু আলাইজহ ওয়াসািামহক হহে
হহয় খুাঁিজছহলা। বলজছহলা, ‘আি যজদ জতজন তবাঁহি যান তহব
আমার আর রক্ষা তনই।’ একসময় তস নবীিীহক তপহয় তগহলা।
সাহাবাহয় জকরাম িাজচ্ছহলন দূর তথহকই তাহক তশষ কহর জদহত।
নবীিী বলহলন, ‘তাহক আমার কাহছ আসহত দাও।’ কাহছ এহস
তস নবীিীর ওপর হামলা করার প্রস্তুজত জনহলা। নবীিী হযরত হাজরস
রাজযয়ািাহু তা‘আলা আনহুর কাছ তথহক একটা বশধা জনহয় তার
জদহক জনহক্ষপ করহলন। বশধা তার ঘাহে শুর্ু একটা আাঁিে বতজর
করহলা।
এ সামাে আঘাত তপহয়ই তস পালাবার পথ খুাঁিহত লাগহলা।
পালাবার সময় তস কহয়কবার তঘাো তথহক পহে তগহলা। ষাহের
মহতা জিৎকার কহর বলহত লাগহলা, মুহাম্মদ আমাহক তশষ কহর
তফহলহছ।
দহলর কাহফররা তাহক সাতনা জদহয় বলহলা, এটাহতা সামাে
আাঁিরমাত্র। জিতার জকছু তনই। তস বলহলা, ‘মক্কায় থাকহত মুহাম্মাদ
বহলজছহলা, আজম ততামাহক কতল করব। আি যজদ তস আমার
জদহক থুথুও জনহক্ষপ করহতা, আজম মারা তযতাম।’
আবু সুজফয়ান তাহক লজ্জা জদহয় বলহলা, ‘এই সামাে আঘাহত
এহতা জিৎকার করছ?’ উবাই ইবহন খালফ বলহলা, লাত উজ্জার
কসম, আমার এই যেনা যজদ পুহরা জহিাযবাসীহক র্াগ কহর তদয়া
হয়, সবাই ধ্বংস হহয় যাহব!

মারাত্মক এই যেনা জপছু ছােহলা না তার। মুশজরক বাজহনীর সাহথ
মক্কার তপৌাঁছার একজদন আহগ পহথই এই কপালহপাো মৃতুযর মুহখ
পজতত হহলা।

গহের ততাহফা:
রাহমাতুজিল আলামীহনর আঘাহত জনহত। এরহিহয় কপালহপাো
আর তক আহছ? জনহিহদর কৃতকমধই এহদর অ্জতদ্রুত লাঞ্চনার
জদহক তটহন জনহয়হছ।

কাহবল ও মাকবুল
কাহবল ও মাকবুল। পাশাপাজশ দুজট শব্দ। কাহবল শহব্দর অ্থধ
তযাগয। আর মাকবুল শহব্দর অ্থধ করা যায় গ্রহণহযাগয।
বাজহ্যকর্াহব জদক তথহক শব্দ দু’জট কাছাকাজছ হহলও দুহটার অ্হথধ
জবস্তর পাথধকয রহয়হছ। একটা মানুষ কাহবজলয়যাত অ্িধন কহরহছ
মাহন হহলা, তার মহর্য কাি করার তযাগযতা বতজর হহয়হছ। জকন্তু
তসই তযাগযতা কাহি তলহগহছ জকনা তস কথার উহিখ জকন্তু
কাহবজলয়যাত শহব্দ তনই।
এর জবপরীহত কাহরা অ্জিধত তযাগযতা যখন কাহি তলহগ যায়।
তযাগযতা তযমনই থাকুক না তকন, তসটা যখন আিাহর কাহছ
গ্রহণহযাগয হহয় যায়, তখন তস মাকবুল জহসাহব জবহবজিত হয়।
এিহেই তদখা যায় অ্হনক কাহবল মানুষ মাকবুল না হওয়ার
কারহণ তাহক জদহয় তকান কাি হহচ্ছ না। আবার অ্হনক সার্ারণ
মানুষও মাকবুল হওয়ার কারহণ তার মার্যহম আিাহ অ্হনক কাি
জনহচ্ছন। এ তথহক তবা া যায়, কাহবজলয়যাত ততা জকছু জকছু তক্ষহত্র
অ্বশ্যই প্রহয়ািন জকন্তু তার তিহয় তবজশ প্রহয়ািন মাকবুজলয়যাহতর।
হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সার্ারণত জনহির ক্লাহস জদ্বতীয়
স্থান অ্জর্কার করহতন। প্রথম স্থান অ্জর্কার করহতন জিটাগাংহয়র
এক আহলম। জকন্তু পরবতধীহত যখন আনওয়ার শাহ রহ. তদওবহন্দর
শাইখুল হাদীস হহলন। তসই প্রথম স্থান অ্জর্কারী বযজক্ত বসহলন
তাাঁর দরহস। দরহস উলুম ও ফুনুহনর এমন তোত বহয় তগহলা তয,
তসই নম্বহর আউয়াল মানুষজটরও বু হত কি হহয় তগহলা।

তখাদার রহম বাহানা তখাাঁহি
দারুল উলুম তদওবন্দ। তযখাহন র্জতধ হওয়ার িহে ছাত্ররা
জনহিহদর রাতজদন এক কহর তফহল। প্রজতবছর হািার হািার ছাত্র
পরীক্ষা জদহয় সুহযাগ পায় কহয়ক শ’। তসখাহন র্জতধ পরীক্ষা িলহছ।
দু’িন উস্তাদ তমৌজখক পরীক্ষা জনহচ্ছন। র্জতধচ্ছু এক ছাত্রহক প্রশ্ন
করা হহলা,  الحمد لوليه- এর মহর্য  واوটা তকান واو
ছাত্র উত্তর জদহলা, واو عاطفة
প্রর্ান পরীক্ষক তাহক পাশ নম্বর জদহয় জদহলন।
সহকারী পরীক্ষক তাহক বলহলন, ‘হুিুর, তার উত্তর ততা সজিক
হয়জন। এরপরও তাহক নম্বর জদহয় জদহলন তয!
হুিুর উত্তর জদহলন, ‘তছহলটার উত্তহর কমপহক্ষ এতটুকু ততা বু া
তগহলা তয, তস নাহু পহেহছ। তা না হয় তস  واو عاطفة-এর কথা
জকর্াহব বলহলা?’

গহের ততাহফা:
সামাে এক বাহানায় এ তাহলহব ইলহমর র্জতধর বযবস্থা হহয়
তগহলা। আিাহর রহমত ততা শুর্ু বাহানা তখাাঁহি। কখন কীর্াহব
জমহল যাহব, তক িাহন?

সবার িহে পাগজে
প্রায় জতন দশক আহগর কথা। তস সময় বাংলাহদহশর বে বে
মাহজফহল ওয়াি করার িহে দাওয়াত তদয়া হহতা মাওলানা
আব্দুিাহ দরখাস্তী সাহহবহক। এহদহশর মানুষহক দীহনর কথা
তশানাহত সুদূর পাজকস্তান তথহক জতজন আসহতন।
একবাহরর ঘটনা। তকান এক মাদরাসার ফাহরগীন ছাত্রহদর পাগজে
প্রদান করা হহব। এ উপলহক্ষ আহয়াজিত মাহজফহল তাহক দাওয়াত
তদয়া হহলা। সার্ারণত সব মাদরাসাহতই দাওরাহয় হাদীস
সমাপনকারী ছাত্রহদরহক সম্মান প্রকাশ ও দাজয়হত্বর অ্নুর্ূজত সৃজির
িহে পাগজে প্রদান করা হয়।
তস মাহজফহল মাওলানা আব্দুিাহ দরখাস্তী সাহহব প্রাসজঙ্গক বয়ান
তশহষ ছাত্রহদর মাথায় পাগজে পজরহয় জদহত লাগহলন। এমন সময়
কহয়কিন সার্ারণ তশ্রাতা দাবী কহর বসহলা, তাহদরহকও পাগজে
জদহত হহব। তাহদর যুজক্ত হহলা, ‘এই পাগজে হহলা বরকহতর
পাগজে। এ বরকত তথহক আমরাও বজঞ্চত হহত িাই না।’ এ কথা
শুহন অ্েরাও উৎসাহী হহয় উিহলা। সবাই পাগজে পাওয়ার দাবী
করহত লাগহলা।
মাওলানা আব্দুিাহ দরখাস্তী সাহহব িাইহল িনসার্ারহণর দাবী
সহহিই উজেহয় জদহত পারহতন। এ মাহজফহলর প্রকৃত উহেশ্য
বণধনা কহর তাহদর এ দাবীর অ্সারতা খুব মিবুতর্াহবই প্রমাণ
করহত পারহতন।
আর এমন জকছু জতজন করহল তসটা হহতা খুবই স্বার্াজবক। কারণ
এমন গণহাহর পাগজে প্রদাহনর িহে এ মাহজফহলর আহয়ািন করা
হয়জন। তাছাো এত অ্জর্ক পজরমাহণ পাগজে আহগ তথহক প্রস্তুতও
করা হয়জন।

জকন্তু এতসব যুজক্ত থাকা সহেও মাওলানা এতগুহলা মানুহষর মন
র্াঙ্গহত িাইহলন না। জতজন বলহলন, জিক আহছ, আপনাহদর
সবাইহক পাগজে তদয়া হহব।
মাহজফল কতৃধপক্ষ হায় হায় কহর উিহলা। কী উপায় হহব এখন?
এহতা পাগজে এক সাহথ তকাথায় পাওয়া যাহব?
এজদহক মাওলানা তার কাযধিম শুরু কহর জদহলন। বলহলন,
আপনারা সবাই জনি জনি টুজপ খুহল হাহত জনন। জনহয়হছন? জিক
আহছ, এবার সবাই জনি জনি টুজপ আবার মাথায় পজরর্ান করুন।
পজরর্ান কহরহছন? এই ততা হহয় তগল পাগজে প্রদান। আমার পক্ষ
তথহক আপনারা সবাই পাগজে তপহয় তগহলন।
মাহজফল িুহে হাজসর তরাল বহয় তগহলা।

গহের ততাহফা:
এ হাজস তকাহনা তামাশার হাজস জছহলা না। বরং এজট জছহলা প্রাজপ্ত
আর আনহন্দর জনমধল হাজস।

তখারাসাহনর উট
মাওলানা আব্দুিাহ দরখাস্তী সাহহহবর বয়াহনর আহরকজট মিার
জবষয় জছহলা, তাাঁর বয়ান িলাকাহল তকউ দাাঁজেহয় তগহল জতজন
বলহতন,
خراسان کا اونٹ! تو بیھ کھڑا ہو گیا ؟
‘তখারাসাহনর উট, তুজমও দাাঁজেহয় তগহছা?’
উহিখয, উহটর মহর্য অ্জস্থরতা খুব তবজশ। বজসহয় রাখহল উহি
পেহত িায়। তবাঁহর্ রাখহলও তয তকান উপাহয় তর্হগ তযহত িায়।
এসব উহটর মহর্য আবার তখারাসাহনর উট পৃজথবীখযাত।
দ্বীনী মাহজফলগুহলাহতও অ্হনক সময় তদখা যায় জকছু মানুষ তকান
প্রহয়ািন ছাোই ওিাউজি করহত থাহক। তাহদর তদহখ মহন হয়
উহটর মহতা অ্জস্থর। দীনী কথা শুনহত র্াহলা লাগহছ না।
এ র্রহনর তলাকহদরহকই আব্দুিাহ দরখাস্তী সাহহব ‘তখারাসানী
উট’ বহল সহম্বার্ন করহতন। তহব এহদর মহর্য কাহরা সজতযকাহরর
ওযরও থাকহত পাহর। তসিহে পরক্ষহণই হাস্যরস জমজলহয়
বলহতন,
 سب کہو سبحان اللہ۔،شاید مولوی صاحب کو پیشاب لگ گیا
‘মহন হয় তমৌলজব সাহবর ইহস্তিা তিহপহছ,
সুবহানািাহ’।

সবাই বলুন

গহের ততাহফা:
বেহদর রজসকতার মহর্যও লুজকহয় থাহক নসীহহতর সমৃদ্ধ র্াণ্ডার।

সমুদ্র হৃদয়
হািী আব্দুল মাহলক রহ.। বাংলাহদহশর জবজশি র্নাঢয বযজক্ত
জছহলন। সপহদর পাশাপাজশ আিাহ তা‘আলা তাহক আহরা অ্হনক
জনয়ামত দান কহরজছহলন। কুরআন ও মাদাহরহস দীজনয়যার
তখদমহত তার মহতা অ্গ্রসরমান বযজক্ত খুব কমই পাওয়া যায়।
িাজম‘আ রাহমাজনয়া আরাজবয়া ও বাংলাহদশ নূরানী তা’লীমুল
কুরআহনর মহতা প্রজতষ্ঠাহনর সাহথ জতজন িজেহয় জছহলন আিীবন।
সবসময় পহে থাকহতন উলামাহয় তকরাহমর তসাহবহত।
ঘটনাটা তার এক আত্মীহয়র। জতজনও জছহলন বুযুগধহদর
তসাহবতপ্রাপ্ত। জতজন যখন কাাঁিা বািাহর তযহতন, এহকবাহর তবলা
তশষ কহর তযহতন।
কাাঁিা বািাহর সার্ারণত সবাই সকাল সকাল যায়। এই সময় মাছ
সবজি সবজকছু থাহক টাটকা। জকন্তু জতজন বািাহর তযহতন সন্ধযার
পর। তারপর তবহছ তবহছ জকহন আনহতন পাঁিা মাছ আর সবজি।
কারণ জিজ্ঞাসা করহল বলহতন, এরা ততা এই সব পাঁিা মাছ আর
সবজি জনহিহদর কহির পুাঁজি খরি কহরই জকহনহছ। এখন জদন
তশহষ এগুহলা তকউ জকনহত িাইহছ না। ফহল লার্ করা ততা দূহরর
কথা, এরা পুাঁজিই হারাহত বহসহছ। আমাহক ততা আিাহ তা‘আলা
সঙ্গজত জদহয়হছন। আজম যজদ স্বাহদর জিতা বাদ জদহয় এগুহলা জকহন
তফজল তাহহল এহদর কত বে উপকারটাই না হহব!
মহৎপ্রাণ এই বযজক্ত যখন দু’হাহতর বযাগ র্জতধ কহর এসব পাঁিা মাছ
জকহন বাসায় জফরহতন, তার স্ত্রী তখন সারাজদহনর কািকহমধর
র্কহল ক্লাত শ্রাত। হয়ত সহবমাত্র জবছানায় গা’টা এজলহয় জদহয়হছন।
জকন্তু জতজনও কম নন। তার স্বামী একাই সব সওয়াব জনহয় তনহবন

তা জক হয়? তাই জতজনও আরাম জবশ্রাম বাদ জদহয় তলহগ তযহতন
মাছ কুটার কাহি। ...

গহের ততাহফা:
অ্হের িহে জনহির সুখহক জবসিধন তদয়া খুব সহি কাি নয়।
এর িহে সমুহদ্রর মহতা একটা হৃদহয়র প্রহয়ািন হয়।

জবনহয়র বৃজি
জমসর। অ্সংখয ওলীর তদশ। উলামাহয় তকরাহমর তদশ। একবার
জমসহর প্রিণ্ড দুজর্ধক্ষ হহলা। বৃজিও বন্ধ অ্হনকজদন র্হর।
শহহরর তলাহকরা বৃজির িহে অ্হনক দু‘আ করহলা। জকন্তু লার্
হহলা না। অ্বহশহষ তারা এহলা তস সমহয়র সবহিহয় বে বুযুগধ যুন্নুন
জমসরী রহ. -এর কাহছ। বলহলা, হুযুর, আপজন আমাহদর িহে
দু‘আ কহরন। আিাহ তযন আমাহদর বৃজি দান কহরন। এই দুজর্ধক্ষ
তথহক আমাহদর উদ্ধার কহরন।
যুন্নুন জমসরী উত্তর জদহলন, ইনশাআিাহ আজম দু‘আ করহবা। জকন্তু
আহরকটা কথা তশান। আিাহ তা‘আলা কুরআহন ইরশাদ
কহরহছন, ‘দুজনয়াহত ততামাহদর ওপর তয দুহযধাগ, দুজর্ধক্ষ আহস
তা ততামাহদর পাহপর কারহণই আহস, ( সূরা রূম: ৪১)।’ এই তয
এখন বৃজি হহচ্ছ না। এর মাহন আমরাও পাহপ জলপ্ত আজছ। এর ফহল
আিাহ বৃজি বন্ধ কহর জদহয়হছন।
এিহে সবধপ্রথম আমাহদর একটা কাি করহত হহব। এ শহহরর
সবহিহয় বে পাপী তয তাহক শহর তথহক তবর হহয় তযহত হহব।
তলাহকরা হযরত যুন্নুন জমসরী রহ. এর কথা শুহন এহক অ্পহরর
মুহখর জদহক তাকাহত শুরু করহলা। শহহরর সবহিহয় বে পাপীহক
শনাক্ত করা! এটা ততা বলহত তগহল অ্সম্ভব।
হযরত যুন্নুন জমসরী বলহলন, জিতার তকাহনা কারণ তনই। আমার
মহন হয় আজমই সবহিহয় বে পাপী। আজম শহর তথহক তবর হহয়
যাজচ্ছ। ইনশাআিাহ, এরপরই এখাহন বৃজি হহব।
তলাহকরা হায় হায় কহর উিহলা। শহহরর সবহিহয় বে বুযুগধ
জনহিহক সবহিহয় বে পাপী দাবী করহছন। তবর হহয় যাহচ্ছন শহর
তথহক। কী উপায় হহব?

রাহতর আাঁর্ার ঘজনহয় এহলা। হযরত যুন্নুন জমসরী িাদর মুজে জদহয়
জমসর তযাগ করহলন।
তস রাহতই জমসহর প্রিুর বৃজি হহলা।

গহের ততাহফা:
এ বৃজি হযরত যুন্নুন জমসরী রহ. এর শহর তযাহগর কারহণ হয়জন,
হহয়হছ তাাঁর জবনহয়র কারহণ।

গ্রন্থপজি
 আল কুরআনুল কারীম।
 তাফসীহর ইবহন আবী হাহতম: দারুল জফকর, দাহমশক,
জসজরয়া।
 তাফসীহর ইবহন কাসীর: দারুল হাদীস, কায়হরা, জমসর।
 তাফসীহর মাযহারী: দারুল কুতুজবল ইলজময়যাহ, ববরুত।
 তাফসীহর রুহুল মা‘আনী: দারু ইহয়াজয়ত তুরাজসল আরাবী,
ববরুত।
 মা‘আজরফুল কুরআন: ইদারাতুল মা‘আজরফ,
করািী,
পাজকস্তান।
 সহীহ বুখারী, দারু ইবজন হাযম, কায়হরা, জমশর।
 সহীহ ইবহন জহব্বান: মুআস্সাসাতুর জরসালাহ, ববরুত,
তলবানন।
 সুনাহন জতরজমযী: দারু ইবজন হাযম, ববরুত, তলবানন।
 সুনাহন আবু দাউদ: মুআস্সাসাতুর রাইয়ান,
ববরুত,
তলবানন।

 দালাহয়লুন নবুওয়াহ: দারুল কুতুজবল ইলজময়যাহ, ববরুত।
 আস সীরাতুন্নাবাজবয়যাহ জলবজন জহশাম: দারু ইহয়াজয়ত তুরাজসল
আরাবী, ববরুত।
 আল জবদায়া ওয়ান জনহায়া: দারুল কুতুজবল ইলজময়যাহ,
ববরুত।
 উসদুল গাবাহ: দারুল কুতুজবল ইলজময়যাহ,
ববরুত,
তলবানন।
 তারীহখ জদমাশক: দারুল জফকর ববরুত, তলবানন।
 আল কানযুল মুতাওয়ারী: মুআস্সাসাতুল খলীল আল
ইসলাজময়যা, পাজকস্তান।
 শরহুল আিামা আযযুরকানী: দারুল কুতুজবল ইলজময়যাহ,
ববরুত।
 কাশফুল বারী: দারুল জকতাব, তদওবন্দ।
 ইসলাহমর তসৌন্দযধ: মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.),
মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা।
 তকলীহদ মসনবী: আশরাফী বুক জডহপা, তদওবন্দ, ইজন্ডয়া।
 ইসলামী জযহন্দগী: মুফতী মনসূরুল হক (দা. বা.),
মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা।

