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অনুবাদেকর মুখব  

আ াহ-িনভরতার পর মসুিলম উ াহ’র াণশি  হল ত ণ জ , যবু 
সমাজ। তারাই এ জািতর কাি ত উ ল ভাত এবং তীি ত ত াশা; 
ইসলােমর সমৃি , উ িত ও িনরাপ ার মূল িভি ।  

িক  অত  আফেসােসর িবষয় হেলা, আমােদর ত ণ সমাজ আজ সবিদক 
থেক অধঃপিতত। নীিত নিতকতা মূল েবােধর অব েয় তারা কলুিষত। 

উ াহ'র িত িনেজেদর দািয়  ও কতেব র ব াপাের উদাসীন। দুিনয়ার বািহ ক 
চাকিচক  ও মাহনীয় আকষেণর বড়াজােল আব । মসুিলম যুবকেদর ঈষণীয় 
গৗরবাি ত ভবনিবজয়ী ইিতহাস স েক অেচতন। ব ি গত পািরবািরক ও 

সামািজক জীবন তথা সম  অ েন হতাশার অ কাের িনমি ত।  

এেহন পিরি িতেত যুবকেদরেক িনজ ীন স েক, িনজ দািয়  স েক, িনজ 
অবদান স েক সেচতন না কের িব ংসী রিঙন িমিডয়া ারা িনল তা ও 
জািহিলয়ােতর অতল সমুে  ডিবেয় দয়া হে । িবষা  মাদক, পণ ও হারাম 
িরেলশনিশপ ারা িছিনেয় নয়া হে  তােদর মূল েবাধ, অমূল  সময় ও জীবন। 
িবধমী ও শ েদর উপযপুির সি িলত আঘােত ইসলাম আজ অসহায়, 
আ য়হীন।  অব া দৃে  মেন হয়, অদৃশ  ঐশী সাহায  ছাড়া মুসলমানেদর 
জাগরেণর কােনা উপায়া র নই।  
যুবকেদর অবেচতন ত া থেক জািগেয় তলেত, তােদর চাখ থেক অ  
সম  পদা দরূীভত করার জেন , ীেনর পেথ িফরেত যেতা বাধার স খুীন 
হেত হয় তা থেক সহেজ উ রেণর পথ বাতেল দওয়ার জন , সেবাপির 
যুবকেদর িনজ ীেনর ছায়াতেল সমেবত হেত উ ু  করার জন  এই বইিট 
পথ দশেকর ভিমকা পালন করেব। বইিট িলেখেছন আরবিবে র অন তম 
দাঈ, ব  েণতা, হাজােরা যুবকেদর আইডল ড. আবদুল মািলক আল-
কািসম।  
আশা কির বইিট যবুকেদর সজাগ করেত, আপন রেবর পেথ িফের আসেত 
কাযকির ভিমকা পালন করেব। 
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লখেকর কথা 

সম  শংসা একমা  আ াহ তাআলার জন । িতিন আমােদর সুিনপুণভােব 
সৃি  কেরেছন এবং সিঠক পথ দশন কের সৗভাগ বান কেরেছন। দ দ ও 
সালাম বিষত হাক সবে  রাসুল, আমােদর নিবিজ সা া া  আলাইিহ 
ওয়াসা াম-এর ওপর এবং তাঁর পিরবার ও সাহাবােয় করােমর ওপর।   

ত ণেদর িনেয় লখার েয়াজনীয়তা অনুভব করিছলাম অেনকিদন যাবৎ। 
তােদর িনেয় লখা বইপু ক ব  ইত ািদ খুজঁিছলাম। িক  অিধক 

েয়াজনীয় হওয়া সে ও, খবু তা অবেলাকন করলাম। তাই আিম 
তােদর িনেয় িকছু লখার সংক  কির এবং আ াহর রা ায় িফরেত যােদর 
সামেন িবিভ  বাধার াচীর সৃি  হেয়েছ, যারা অ  মঘাবরেণর কারেণ 
আ াহর িদেক িফের আসেত িবল  করেছ, তােদর জন  অ র থেক 
ভােলাবাসার সিহত লখা  কির। 

অেনক িকছু িলেখিছ এমন নয়, বরং িবি   কেয়ক পৃ া িলেখিছ মা । 
আ াহ তাআলার কােছ িনেবদন করব, আ াহ তাআলা যন এই তার 
মেধ  বরকত দান কেরন এবং এর ারা ওই সম  ত ণ, উ েত 
মুহা ািদ—যােদর জন  আজ অধীর আ েহ অেপ মাণ, তােদর দীি মান 
চাখ থেক আঁধােরর সম  আবরণ দূরীকরেণ কাযকর ভিমকা রােখ। যন 

তারা ইসলােমর পতাকাতেল আ য় িনেয় আ াহ তাআলার কােফলার সে  
পথচলা  কের—এই হেলা ত াশা। 
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সূচনার পূেব 

 

হ আমার ত ণ ভাই! 

তামার কােছ আিম একিট ছা  িচিঠ রণ করিছ। এই ছা  িচিঠেত 
তামার জন  আমার মেনর সব কথা বলা স ব নয়। আিম ধু তামােক 

একট সেচতন করেত চাি  এবং তামােক এই অেঘার অেচতনতা থেক 
জা ত করেত চাি । 

আিম জািন তিম নতন নতন িবষয় জানেত সব সময় চ  আ হী। তামার 
মূল বান সময় থেক আমােক অ  একট সময় দাও এবং মেনােযাগ িদেয় 
আমার কথা েলা শােনা, তামার অ রেক এখােন উপি ত কেরা। এরপর 
িস া  তামার হােত। 

ভাই আমার! 

আেলাচনার েত তিম যিদ তামার হাত আমার হােত রােখা এবং তামার 
চাখ আমার অ র ও লখায় িনব  কেরা, তাহেল আিম অবশ ই তামার 
িত কত  হব এবং এটা তামার উদারতার মাণ িহেসেব িবেবিচত হেব। 

আিম তামার জন  উপােদয় উপেভাগ  উৎক  িকছু কথা িলখার চ া করব, 
ইন-শা-আ াহ। 

মূল আেলাচনা র পূেব আিম তামােক কেয়কটা ঘটনা বলেত চাই, যার 
িকছু আমার চে  দখা, িকছু মানুেষর মেুখ শানা; মানেুষর মেুখ কত 
ঘটনাই তা আমােদর নেত হয়। তাই তিম কপণতা না কের আমার িত 
একট উদার হেয় মেনােযাগসহকাের এ েলা পড়েব এবং আেলাচনা শেষ 

সহকাের তামার মতামত কাশ করেব। 
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আ াহ তাআলা তামােক মু ািকনেদর ইমাম বািনেয় িদন এবং মুসিলম 
সনাপিতেদর একজন িবজয়ী সিনক বািনেয় িদন, তামােক ইসলাম ও 

মুসলমানেদর তীি ত বতারা বািনেয় িদন। আিমন। 

অবশ ই তামার মােঝ এমন িতভা সু  আেছ য, তামার মেতা দীি মান 
বীর বাহাদরু যবুেকর হাত থেক ইসলােমর পতাকা কখেনা পিতত হেব না। 

 

গহীন জ েলর এক কােণ 

ী কালীন ছুিট শষ। ব রা সকেল পৃিথবীর আনােচ-কানােচ ঘুের এেস 
িবিভ  ঘটনার সা ী হেয়, িবিচ  সব িব - কিত অবেলাকন কের আজ 
একি ত হেয়েছ। ক িক দেখেছ তা বণনা করেছ, ক িক েনেছ তা 
আেলাচনা করেছ। 

একজন তা হািসর কারেণ কথাই বলেত পারেছ না, দীঘসময় স িখলিখল 
কের হাসল। স তার আেমিরকা ট র এবং সখােন ইমারেজি  িবমান 
ল াি ং এর ঘটনা বণনা করেছ। 

আেরকজন িছল মণ এবং দুঃসাহিসক অিভযােন আস । হিরণ, খরেগাশ 
ইত ািদ ধাওয়া কের িশকার করেত করেত স আি কায় পৗঁেছ িগেয়িছল। 
তার ঘটনািট িছল খুবই মজার। 

স বলল, আিম আি কায় িগেয়িছলাম। আি কার ভিম, জনমানবহীন ঘন 
জ ল মণ কেরিছ। াকিতক এমন এমন আকষণীয় মেনারম দৃশ  দেখিছ, 
সারাজীবন কউ তা দখেলও িবরি ভাব আসেব না। এমনই এক ঘন 
জ েল আমােদর সামেন অদেূর দখেত পলাম একিট উঁচ িবি ং। আমার 
মেন হেলা এটা হয়েতা কান সরকাির বড় কমকতার বাংেলা হেব অথবা 
কােনা স দশালী ব ি র অবকাশ যাপেনর সাদ হেব। িক  আিম যখন 

তার সৗ য দখেত দখেত তার কােছ গলাম, তখনই আমার ধারণা ভল 
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মািণত হেলা। আিম দখেত পলাম, সটা কােনা সরকাির কমচারী বা 
ধনীর অ ািলকা নয়; বরং আমােক অবাক কের িদেয় আমার সামেন 

উ ািসত হেলাএকটা িগজা; আিশ বছর বয়িস এক বৃ  পাদির যার 
দখভাল কের। চার-ডাকাত, িহং  প -পািখ পূণ এক ভয়ংকর অনািব ত 

এই গহীন জ েল স িগজার এক কােণ ২০ িফেটর মেতা জায়গায় ছােটা 
একিট কামরায় বসবাস কের। সখােন আমােদর সাধারণ জীবনযাপেনর জন  
যসব িজিনেসর েয়াজন হয় তার িকছুই নই। সখােন না কােনা ফান 

আেছ, না িবদু ৎ, না আেছ পািন। এমনিক আমােদর িনত িদেনর েয়াজনীয় 
অভ  সবাসাম ীও নই। স সকাল-িবকাল এই িগজায় বেস াথনা 
করেত থােক, াি  এেল বা ঘুম চাপেল িগজা-সংল  ছােটা কামড়ায় 
িব াম হণ কের।  

এখােন ভাবার িবষয় হেলা য, এই পাদির িকেসর জন  এই গহীন জ েল 
ধারাবািহক চি শ বছর যাবৎ সাধারণ সুেযাগ-সুিবধা থেক বি ত এই 
ছােটা কামরায় অব ান করেছ (!) 

অবশ ই তার কােনা অিভ  ল  আেছযার জন  স এই কে র 
জীবনেকও হািসমুেখ বরণ কের িনেয়েছ। ভাবা যায় !! চি শিট বছর এমন 
একিট অনািব ত ােন স একাকী ক  করেছ, পির ম করেছগহীন 
জ েল বাঘ-ভা েুকর আ ানায়।  

চি শ বছর স এখােন কন অব ান করেছ, তা আিম তামােক বলিছ এবং 
তামার সু কিত ও িব  আিকদার কারেণ তিম অবশ ই তার া তা 

বুঝেত পারেব এবং তােক পিরহাস করেব। 

স একিট পিরবিতত িবকত ধেমর িত এবং পিতত একিট রা ার িত 
মানুষেক আ ান কের; স মানুষেক ি ধেমর িত আ ান কের, স 
মানুষেক ি ান বানায়। 



   
 

মঘা  ঈমান     

িক  া  হওয়া সে ও দীঘ সময় ধের ধেযর সােথ স তার পেথ হাঁটেছ, 
তার উে েশ র িত কেঠার পির ম কের যাে । আি কার ঘন জ েল 
উ া  কান িশকার খুেঁজ বড়াে । কখেনা কখেনা তার িশকাের পিরণত 
হয় কােনা অনাহারী মুসিলম বৃ  অথবা এিতম িশ  িকংবা অসহায় অসু  
মিহলা। আবার কখেনা কখেনা বছরেক বছর অিতবািহত হেয় যায় তার কথা 
কউ েন না, তার িবষা  জােল কউ পা দয় না। িক  স আপন িব াি  

ও উে েশ  অটল। তার  উে শ  হেলা তার ধম। 

একিট া  িমথ া ধেমর িত আ ানকারী ল  ল  সংখ ার স একজন 
সাধারণ ব ি  মা । সভ  দুিনয়া থেক িবি  একিট গহীন জ েল িবিভ  
সময় ওষধুপ , খাবার ও েয়াজনীয় আসবাবসাম ী, যা তার দাওয়ােতর 
একিট বড় মাধ ম, এ েলা সরবরােহর জন  তার িটম হিলক ার িনেয় 
আেস। এখােন কাজ শষ কের, তারা আবার অন  জায়গায় উড়াল দয়, 
যখােন আরও একজন বৃ  বা তামার মেতা যুবক আেছ। তােক সাহায  

কের তার া  ধেমর িত দাওয়াত দওয়ার চ া চালায়। এভােবই তারা 
তােদর িমশন চািলেয় যাে  দুিনয়াজুেড়। 

মানুষেদর ি ান বানােনার এই যু  মারা ক এবং ধমা েরর এই িমশন 
ংসা ক, এখােন কােনা নমনীয়তা বা সহনশীলতা নই। তারা তােদর 

স দ, তােদর সময় এবং তােদর সম  মতা তােদর ীেনর পেথ 
অক ভােব খরচ কের িদে । 

ি ান বানােনার এই িমশেন তােদর েচ ার একিট সংি  তথ  তামােক 
িদি । আমার এই তথ  কয়াশার ন ায় সাধারণ িকছু নয় য, সূেযর আেলায় 
িবলীন হেয় যােব; বরং তা একিট িতকর মুষলধার বৃি , যা অসংখ  
কাঁটাগাছ এবং অগিণত অনুবর জিম উৎপাদন কেরেছ। 

১৯৯৬ সােল মা  এক বৎসের তারা এমন ভয়াবহ কাজ স াদন কেরেছ, 
যার সংখ া েলা খয়াল কেরা— 
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(১) তােদর এই িমশন বা বায়েনর জন  তারা য অথ জমা কেরেছ, তার 
পিরমাণ হল ১৯৩ িবিলয়ন মািকন ডলার। 

(২) ি ান িমশনািরর সংখ া ২৩ হাজার ৩০০। পাদির সহকাের যখােন 
িমশেন পাঠােনা হয় তার সংখ া ৪ হাজার ৫০০। 

(৩) িনেজেদর দেশ য সম  পাদিররা কাজ কের তােদর সংখ া হেলা ৪৬ 
লাখ ৩৫ হাজার  ৫০০। আর যারা দেশর বাইের, িবেদেশ কাজ কের 
তােদর সংখ া হেলা  ৩ লাখ ৯৮ হাজার। 

(৪) ি ান িমশনািরর মািলকানার অ ভ  রিডও এবং টিলেফান 
শেনর সংখ া হেলা ৩ হাজার ২০০ এবং িবতরণকত ইি েলর 

সংখ া হেলা ১৭ কািট ৮৩ লাখ ১৭ হাজার।  

                                                           
 িকছু পূণ পিরসংখ ান 

 ক. ১৮৮১ সেন বাংলােদেশ িত ৬০০০ মানুেষ একজন ি ান িছল। ২০০০ সেন তা এেস দাঁড়ায় 
১১ জেন একজন। ২০২৫ ত তােদর ল  হেলা িত িতনজেন একজন।  

খ. ইে ােনিশয়ায় গত চি শ বছের ি ানেদর মাট সংখ া ১.৩ িমিলয়ন থেক ১১ িমিলয়েন উ ীত 
হেয়েছ।  

গ. ১৯৬০ এর পূেব নপােল কােনা ি ান অিফিশয়ািল বসবােসর সুেযাগ পত না। এখন সখােন 
৭৫টা জলার সব েলােত চাচ আেছ। বতমােন নপােল ায় অধ িমিলয়ন ি ান জনসংখ া 
রেয়েছ।  

ঘ. ২০০৫ এ ভারত িছল পিৃথবীর ৭ম বৃহ ম ি ধমী দশ। ২০২৫ এ তা ৫ম এ উ ীত হেব। 
 ঙ. Book of Acts-এ একজন চাচ িলডার তার ব েক িলেখন, ‘ তামােদর শি শালী াথনায় -

ভ জানুয়ারী থেক জুন ২০০৬ এর মেধ  ৪৪৫২ জনেক র া কেরেছন (ধমা র কেরেছন) 
এবং ১৫০টা চাচ াপন কেরেছন। াথনার অনুেরাধ : আমােদর ল  ২০০৬ এ ৩০০ চাচ 

াপন করা এবং ৯০০০ মানষুেক র া করা (ধমা র করা)।’ 
     ি ধম চারক জেমর বেলন, ‘ তামােদর পূণ কাজ হেলা, মুসিলমেক ইসলাম থেক বর 

করা। যন স এমন এক সৃে  পিরণত হয়, যার সােথ আ াহর কােনা স ক নই।’  
      খ াত ি ধম চারক হনরী জসব বেলন, ি ান িমশনাির ল েলােত িশ া হেলা লে  

পৗঁছােনার মাধ ম মা । আর সই ল  হেলা, মানুষেক মাসীেহর নতে  িনেয় আসা, আর 
তােদর এমনভােব িশ া দয়া যন তারা মাসীহী জনগেণ পিরণত হয়; পিরণত হয় মািসহী 
গা ীেত। ি ান-িমশনারীরা িশ া-িচিকৎসা ইত ািদ সবার মাধ েম বা সরাসির ইি ল চােরর 

মাধ েম মানুষেক ধমা িরত কের থােক। 
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ভাই আমার, 

এই তথ  এবং সংখ া দেখ তিম এবং আিম খুবই লি ত হব। অথচ 
আমােদর অেনক মুসলমান ভাই এমনও আেছন, যারা সারা জীবেন তােদর 
ীেনর জন  একিট টাকাও খরচ কের না! 

এ ব াপাের অবশ ই তিম আমার সােথ একমত হেব য, িকয়ামেতর িদন 
অবশ ই আ াহ তাআলা তামােক তামার যৗবন স েক িজে স করেবন 
য, তিম তা কান কােজ ব য় কেরছ? িকয়ামেতর সই ভয়াবহ িদেন মহা 

পরা মশালী আ াহ তাআলার সামেন তিম কী জবাব দেব? 

ি য় ভাই! 

তামার সামেন কিলজায় আঘাতকারী এবং অ র িছ িবি কারী আরও 
একিট তথ  িদি —১৯৬৫ সােল বাংলােদেশর চ াম শহের ি ানেদর 
একিট হাসপাতাল তির করা হয়, ওই সময় বাংলােদেশ একজন ি ানও 
খুঁেজ পাওয়া যত না। িক  এখন সখােন ি ােনর সংখ া দাঁিড়েয়েছ চি শ 
হাজার। 

গাটা বাংলােদেশ ১৯৭২ সােল ি ান অিধবাসীেদর সংখ া িছল মা  দুই 
লাখ। ১৯৯১ সােল স সংখ া িগেয় পৗঁেছেছ ৫ লােখ! 

ি য় ভাই!  

একট িচ া কের দেখা, এই সংখ া কতটা ভয়াবহ এবং এই সংখ ার পছেন 
তারা কত ম আর অথ-স দ ব য় করেছ এবং কত ত াগ ীকার করেছ! 
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একিট ঘটনা 

একজন সেচতন সভ  পরেহজগার ভােলা মানেুষর মুেখ েনিছ, িতিন 
বেলেছন, ‘আমরা এমন এক জামানায় বসবাস করিছ, ভল িস া েলা 
যখােন সাদের গৃহীত হয়, আ াহ তাআলার আেদশ-িনেষধ েলা যখােন 

অে েশ িবলীন হয়, যা আমােদর মন মেতা হয়, স েলা আমরা হণ কির। 
আর যা আমােদর মেনর িব ে  হয়, স েলা আমরা উেপ া কির।’ 

িতিন বেলন, কেয়ক মাস পূেব আমার সােথ ঘেট যাওয়া একিট ঘটনা 

আপনার সােথ শয়ার করিছআিম আমার এক িনকটা ীয় ও একইসে  
দূরবতী ব ি র কথা বলিছ। বংশীয়ভােব স আমার িনকেটর, িক  ীেনর 
িদক িদেয় স আমার দেূরর। তার জীবেনর ভতর-বািহেরর িব ািরত আমার 
জানা িছল। স নামাজ পড়েতা না এবং ইসলােমর কান িবধান বা আেদশ-
িনেষধ মানেতা না।  

আিম তােক নামাজ পড়ার জন  বরাবরই  উৎসাহ িদতাম এবং এ-িবষেয় তার 
সােথ সমেয় সমেয় অ -িব র আেলাচনা করতাম। তােক বাঝােনার চ া 
করতাম য, এই জীবন চােখর পলেক অিত তই চেল যােব। িক  স 
সবদা দাদুল মান থাকত এবং মেন করত য, তার হায়াত অেনক দীঘ হেব 
এবং তার জীবন-সফেরর এখনও অেনকটা পথ বািক। মানুষ মা ই এই 
িত  বা বতা স েক জােন য, তার জীবন একিদন শষ হেয় যােব এবং 
তার মৃত  হেব । স-ও এ কথা জানত, িক  আমেল না এেন উদাসীন হেয় 
থাকত এবং উেপ া কের চলত। 

আিম তােক বেলিছতিম কত বছর বাঁচেব? িবশ বছর, ি শ বছর বা আিশ 
বছর? তারপর কী হেব? িদন যতই দীঘ হাক রাত যতই খােটা হাক, 
এভােবই দখেত দখেত তামার জীবেনর িদন েলা অতীেত িবলীন হেয় 
যােব! তামার হায়াত শষ হেয় যােব এবং তামার মৃত  হেব। িক  স 
আমার কথার তমন  িদত না। 
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এক অ কার রােত শয়তান তার ওপর ভর করল এবং তােক আ াহ 
তাআলার রণ থেক গােফল কের িদেলা, ফেল স নােহর অতল গ ের 
পদচারণ করেত থাকল। অফর  , জীবেনর সৗরভ, দুিনয়ার চাকিচক  
তােক ধাঁকায় ফেল িদেলা। হঠাৎ স-রােত কােনা আগাম িব ি  ছাড়াই 
তার বািড়েত চেল এেলা এমন এক মহমান, য জীবেন ধু একবারই 
সা াৎ কের, িক  তার সা াৎ হয় অেনক ভারী, অেনক ক দায়ক। স 
এমন মহমান যােক কখেনা তািড়েয় দওয়া যায় না, িবনা নািটেশ স চেল 
আেস। য কখেনা আপন কাজ হেত এক িব ু িবল  কের না। 

স হয়েতা-বা অেনক চ া কেরেছ তার থেক একট সময় িভ া নওয়ার 
বা তােক আেরকট িবল  করােনার। অথবা স কামনা কেরেছ তার সে  
বাঝাপড়া কের তােক িবদায় জানােনার। ওষধু, ডা ার, ধন-স দ ও 

স ানস িত ারা তার থেক িনেজেক বাঁচােনার; িক  তার সম  চ া 
িবফেল গেছ, ব থতায় পযবিসত হেয়েছ। বেড়া-বেড়া আশা, পাহাড় সমান 

 সবিকছুই হাওয়ায় িমিলেয় িবলীন হেয় গেছ। িতর ার সম  
উপকরণ তার কােছ উপি ত থাকা সে ও তার বািড়েত এমন একিট ঘটনা 
ঘেটেছ, যা ঘটা সকেলর জীবেনই অন ীকায। 

অব ার ভয়াবহতায় তার গলা িকেয় ঘড়ঘড় শ  কেরেছ, তার াস ব  
হেয় গেছ, তার আ া তােক ছেড় চেল গেছ। এখন তার সামেন উপি ত 
কিঠন কিঠন । জা াত, জাহা াম! 

(পাঠক, তিম যিদ তামার সমােজ তামার চাখটােক একট ঘুরাও, তাহেল 
এমন মানুষ অেনক দখেত পােব, যারা উদাসীনতায় ম  থাকাকালীন 
অক াৎ মৃত র আ মেণর  িশকার হেয়েছ।) 

আমার সমােজ স-ই থম ব ি  নয়, য এত ত দুিনয়া ছেড় চেল 
িগেয়েছ বা স-ই একমা  যুবক না, যােক আমরা যৗবেন হািরেয়িছ। িক  
তার জীবনটা িছল দুেযাগ ও দুগিতর। আর তার মৃত টা িছল িশ ণীয়, 
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দৃ া মূলক। তার মৃত র িদন, গাসল, জানাজা, অতঃপর দাফেনর িদনিট 
িছল রণীয়। 

অেনেকই তার জানাজা থেক অনুপি ত িছল, আিম িছলাম তােদর অে । 
আিম কীভােব ওই ব ি র জানাজায় অংশ হণ করব, আ াহ এবং তারঁ 
রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম যার জানাজা পড়েত িনেষধ কেরেছন! 

আিম তামােক জািনেয় রািখ য, আমার ছােটা শহের িকছু মানুষ এমন 
আেছ, যােদর ীেন দুবলতা রেয়েছ, যােদর ঈমােন গ েগাল রেয়েছ। তােদর 
মােঝ অেনকেক শয়তান ীয় ধাঁকার ধু জােল আব  কেরেছ, ফেল স 

কােশ  কথায় এবং কােজ ‘িনফািক’ কাশ কেরেছ। 

আিম তার জানাজায় শিরক না হওয়ার কারেণ তার পিরবার এবং তার 
সািথরা আমােক অেনক িতর ার কেরেছ। িবিভ ভােব আমার িদেক দােষর 
িতর িনে প কের আমােক লাি ত করার চ া কেরেছ। একবার আমােদর 
পািরবািরক মািসক মজিলেস সকেল িমেল আমােক টােগেট পিরণত 
কেরিছল। যখােন যুবক-বৃ  সহ আমােদর পিরবার এবং পিরবােরর বাইেরর 
অেনক লাক উপি ত িছল।  

এই ভরা মজিলেস একজন অিভেযােগর কাষমু  তরবাির িনেয় িব পা ক 
ভাষায় িচৎকার কের সকলেক িনেয় আমােক উে শ  কের বলেত 

লাগলতিম িক আ ীয়তার ব ন র া করেব না, মুসলমােনর হক আদায় 
করেব না? আমােদর িনকট  একজন মারা গেছ, অথচ তামার কােনা 
ভিমকা দখেত পলাম না, তামার কােনা পদে প আমােদর দৃি েগাচর 
হেলা না! বরং সকেল উপি ত থাকেলও তিম অনুপি ত িছেল তার 
জানাজায় (!)। 

উপি ত জনতার চােখ িতর ার, হাত নাড়াচাড়ায় িন া, মাথার ইি েত 
তার কথার সমথন এবং তার ে র উ েরর আেবদন দখেত পলাম। 
কমন যন তারা বলেছ য, তিম কন সহমিমতার হক আদায় করেল না? 

একজন তা কােশ ই িব প কের বেল ফলল, ‘নামাজ পেড়া, রাজা 
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রােখা অথচ িনকটা ীেয়র হক আদায় কেরা না! পিরবােরর দািয়  পালন 
কেরা না! এটা আবার কান ধরেনর ীন পালন করা ! ? 

অতঃপর দেয়র গভীর থেক িহংসা ক াস িনেয় বলেত লাগলতিম 
িনেজেক ীনদার দািব কেরা, ীনেক িনেজর তীক িহেসেব হণ কেরছ, 
অথচ তিম ীেনর মৗিলক িবষয়সমূহ পালন কেরা না। তিম তা িরয়াকার, 
লাক দখােনার জন  ইবাদত কেরা; তামার আমেল কােনা একিন তা 
নই—পুেরাটাই মিক-অ ঃসারশূন । 

মানুষ যখন রেগ কথা বেল তখন তার কথার উ র িদেত যােব না। এেত 
ধু তকই বৃি  পােব কান সমাধান খাঁেজ পােব না বা তামার কথা তােক 

বুঝােত পারেব না। তাই আিম তােদরেক ইে মেতা কথা বলেত িদলাম এবং 
িনেজেক তােদর িতেরর ল ব  িহেসেব মন  করলাম। একপযােয় তােদর 
অিধকাংেশর তণীর খািল হেয় গল। তারপর আিম সকলেক িনেয় থম 

কথকেক বললামআ া আপিন যিদ মাগিরেবর নামাজ চার রাকাত 
পেড়ন, তা িক জােয়জ হেব? স কােনা উ র না িদেয় চপ থাকল এবং তার 

 নাড়াচাড়া করেত লাগল। অ তভােব বাকার মেতা আমার িদেক তািকেয় 
রইল। আমার ে র উ র িদে  না দেখ আিম তােক একই  আবারও 
করলাম এবং মজিলেসর সকলেক িনেয় বেড়া গলায় তার কােছ উ র 
জানেত চাইলাম। িক  স এবারও চপ থাকেলা আমার ে র কান উ র 

িদল না। এভােব িতনবার  করার পর স বললনা, মাগিরেবর নামাজ 
চার রাকাত পড়েল জােয়য হেব না। 

আিম বললামভােলা কথা, িক  কন ? কারণ এটা আ াহ ও তারঁ 
রাসুেলর আেদশ। সুতরাং কান আমল যিদ আ াহ ও তাঁর রাসূেলর আেদশ 
মেন, যতটক করেত বলা হেয়েছ ততটক আদায় করা হয় কবল তখনই 
সই আমল হণেযাগ  হেব। অন থায় তা হণেযাগ  হেব না।  

আিম ল  করলাম কউই আমার কথার সােথ ি মত করেছ না। বরং 
সকেলই আমার কথা মেনােযাগ িদেয় নেছ। তাই আিম এটােক সুবণসুেযাগ 
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মেন কের বলেত থাকলাম। মাগিরেবর নামাজ চার রাকাত আদায় করেল তা 
আদায় হেব না। কারণ তা আ াহর আেদেশর িবপিরত। অন  িদেক একথা 
তা আমরা সকেলই জািন য, যিদ কান মসুলমান ই াকতভােব নামাজ 
ছেড় দয়। যমন রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম বেলেছন, 

মুিমন ও কােফেরর মােঝ পাথক কারী হল নামাজ।2 

আিম মজিলেসর িদেক িফের বললামআমােদরেক আেদশ করা হেয়েছ, 
কান কােফর-মুশিরেকর জানাজায় অংশ হণ না করেত, তােক গাসল না 

করােত, তােক মুসলমানেদর কবর ােন দাফন না করেত। আিম এই আেদশ 
মেন িনেয়িছ এবং তা অনুসরণ কেরিছ এবং তা আমার জীবেন বা বায়ন 

কেরিছ। তাই আিম মাগিরেবর নামাজ যমন আ াহ তাআলার আেদশ 
অনুযায়ী িতন রাকাত পেড়িছ, অনু প বনামািজর জানাজা ছেড় িদেয়িছ 
আ াহ তাআলারই আেদেশর অনুসরেণ। 

পুেরা মজিলেস নীরবতা ছেয় গল, তরবাির েলা পুনরায় কাষব  হেলা 
এবং সত  উ ািসত হওয়ার সােথ সােথই সকেলই শা  হেলা। আিমও খুিশ 
হলাম, িনেজর জেয়র জন  নয়; বরং মজিলেস সত  কথার সুরিভ ছিড়েয় 
দওয়ার জন । 

বণনাকারী বেলনতারপর অেনকিদন অিতবািহত হেয় গল। আিম অত  
আ েযর সােথ ল  করলাম য, আমােদর মহ ার িকছু ত ণ, যারা এই 
ঘটনা দেখেছ এবং েনেছ, তারা িনেজেদর সংেশাধন কের িনে । 
িনেজেদর জীবেনর িহেসব কষেত  কেরেছ নতনভােব। তােদর ভতর 
এই ভয় তির হেয় গেছ য, তােদর ে ও যন আবার এমন না হয় য, 

                                                           
 সিহহ মুসিলম 
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তােদর জানাজায় কােনা লাক পাওয়া যােব না। আমার এই িনকটা ীেয়র 
মৃত  তার পরবতীেদর জন  রহমত প িছল এবং অন ান  সকেলর জন ই 
দৃ া মূলক িছল। 

মুসলমানেদর মেুখ আ াহ তাআলার এই িচর সত  বাণী অিবরামভােব 
উ ািরত হে — 

ِهِ 
ْ َ  ٰ َ َ َُقْم   

َ
بًَدا َوال

َ
نُْهم ماَت أ َحٍد ِمّ

َ
ٰ أ َ َ  تَُصِلّ 

َ
َوال

ِ َوَماتُوا وَُهْم فَاِسُقونَ  ۖ◌  ِ ِ َورَُسو َفُروا بِا َ ُهْم    إِ

আর তােদর মধ  থেক কােরা মৃত  হেল কখনও তার 
জানাজার নামাজ  পড়েব না এবং তার কবের দাঁড়ােবন 
না। তারা তা আ াহর িত অ ীকিত াপন কেরেছ 
এবং রসূেলর িতও। ব তঃ তারা নাফরমান অব ায় 
মৃত  বরণ কেরেছ।3 

 এবং রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম এর এই কথা তারা সকেলই 
রণ কের যাে —‘কােফর ও আমােদর মােঝ পিরচায়ক হে  নামাজ; য 

নামাজ ছেড় িদেলা স কােফর’।4 

সুতরাং ভাই আমার, এভােব দখেত দখেতই তগিতেত জীবন চেল যােব, 
জীবেনর ডােয়ির এক সময় ব  হেয় যােব এবং েত ক ব ি  তার কতকম 
দখেত পােব এবং তার ফল ভাগ করেব। অতএব, তিম িনেজর অব া 

পযেব ণ করার জন  িনেজর অ দৃি েক একট সািরত কেরা। সামেন 
আগত মহমানেক াগত জানােনার জন  তামার হাত সািরত কেরা এবং 
তার িত যথাযথভােব হণ কেরা। কননা, স িতিট মাস িতিট িদন 
অিতবািহত হওয়ার সােথ সােথ তামার িদেকই আগমন করেছ। তাই তিম 
রাে  কািরেমর িদেক িফের যাও। িফের যাও তাঁর রহমেতর িদেক। 
                                                           
[3] সুরা তাওবা : ৮৪। 
[4] সুনানুত িতরিমিজ : ২৬২১। এখােন ধমক দওয়া উে শ । -অনুবাদক  


