
 

 

 



 

 

 

মাদদযদে দদদে আল্লায েথা স্মযণ য়… 
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জীফনন এভন ভানুল খুফ কভই দদনখছছ মাযা তাকয়া, ইখরা, অন্তনযয 

ছযশুদ্ধতা, ঈভানী ছফচক্ষণতা, উন্নত চছযত্র, উন্নত রুছচনফাধ, দুছনয়া ছফভুখতা, 

অনে তুছি, উম্মনতয প্রছত দযদ-ফযথা, ফাাদুছয, ইরনভয প্রছত বানরাফাায দক্ষনত্র 

াইখ াঈদ (ভুস্তপা আফু ইয়াছজনদয) ভত। তানক দদনখ ভনন ত ছতছন এই মুনগয 

দরাক না। ফযং আভানদয ভানঝ ছফচযণকাযী দকান ূফবূছয। 

এেজন আভীয, যক্ষে, উস্তাদ, ভুযুযি ও দেীর যতা! 
ইরাছভ ছফনেয জ্ঞান  বযতায দকন্দ্র ছভনযয অছধফাী এই ম্মাছনত ফযছিয 

ানথ আভায ম্পকব শুধ ু আভীয-ভাভুনযয নয়। ফযং ছতছন আভায জনয একজন 

উস্তাদ ছছনরন। আভায ভুরুছি ছছনরন এফং রূানী ছতা ছছনরন। আনর 

প্রনতযক আভীনযয তায ভাভুনযয ানথ এভন ম্পকবই য়া উছচৎ। ভারানা 

আফুর কারাভ আজাদ য. ভানজয ভনধয আভীনযয অফস্থান ছননয় খুফ গুরুত্বূণব 

একছি কথা ফনরনছন। ছতছন ভাভুনযয দক্ষনত্র আছভনযয ছননদবনয ‘দানা  

আনুগতয কযা’য অথব এফং কুযআন াছদন এয আরাদা আরাদা উনেনখয 

দকভত ফণবনা কযনত ছগনয় ফনরন:- 

১. জাভানতয ভনধয ইভানভয অফস্থান নরা মাতায ভানঝয খুুঁছিয ভত। আয তায 

কভবচাযীযা নরা মাতায চাকছতয নযায়। উম্মত দই মাতায ান দঘানয। আয মাতা 

দই খুুঁছিয ান দঘানয। ভানুল এই ছফনল দ্ধছতনত একছত্রত য়ায কাযনণ 

জাভাত ৃছি য়। এবানফই এই জাভাত একছি জীফন্ত দদনয আকৃছত ধাযণ কনয। 

২. াছদন উনেখ কযা নয়নছ, ‘আাভউ’ – অথবাৎ ‘দানা’। উনেয নরা 

উম্মত ইভানভয কথা খুফ ভননানমাগ ছদনয় শুননফ। এফং ছদক-ছননদবনা গ্রণ কযনফ। 

এই ‘দানা’ ব্দ দ্বাযা স্পি ফুঝা মায়, আভীয উম্মনতয ভানঝ শুধ ু আইন 

প্রনয়াগকাযী নয়, ফযং দ উম্মনতয ভুরুিী  ভুযছদ। তাই উম্মনতয উয 

জরুযী নরা আভীনযয কথা ভানায ছনয়নত ভননানমাগ ছদনয় শুননফ, এফং তায কথা 

দ্বাযা ছদকছননদবনা রাব কযনফ’। 

আছভ ূণব ইয়াছকননয ানথ ফরনত াছয াইখ াঈদ য. তায অধীনস্থনদয কানছ 

এই ধযনণয আভীনযয ভমবাদায অছধকাযী ছছনরন। 



 

 

হৃদয় যক্তোযী প্রথভ াক্ষাত 
আছভ ফব প্রথভ ২০০৫ ানরয শুরুয ছদনক উত্তয য়াছজছযস্তাননয ভীয আছর 

এরাকায় াইনখয ানথ াক্ষাত রানব ধনয ই। আভায ভুতাযাভ উস্তাদ ছজাছদ 

কছফ ছদ আান আছজজ য. এয াইনখয ানথ াক্ষানতয কথা ছছর। উস্তানদ 

ভুতাযাভ আভানক ফরনরন, “চর”। াইনখয ানথ তখন আর কায়দায াভছযক 

াখায আভীয াইখ খানরদ াফীফ য.  আনযা ছকছ ুভুজাছদ দনতা ছছনরন। 

এিা তখনকায কথা, মখন মবন্ত য়াছজছযস্তানন ভুজাছদযা দুফবর ছছর। আয 

াছকস্তাছন দনানদয ছি ছিারী ছছর। 

ভুজাছদযা ছদনন ঘনয থাকনতন। যাত নর কানজ, াক্ষানত দফয নতন। আভযা 

াইনখয ানথ যানত দদখা কযনত দফয রাভ। আফায যানতই ছপনয আায দযকায 

ছছর। ুতযাং দভারাকাত ংছক্ষপ্ত নরা এফং যস্পয ছযচয় মবন্তই ীভাফদ্ধ ছছর 

ছকছুিা। াইনখয জাদুভয় ফযছিত্ব প্রথভ াক্ষানতই ভন দকনে ছননরা। াইনখয ফয় 

তখন ঞ্চানয ছকছ ু দফছ ছছর। দভনছদয পানক পানক চভকাননা াদা দাছে 

াইনখয ফয় দক জানান ছদছির। াইনখয ভাথায় াদা াগছে দাবা াছির। 

াইনখয ফযছিনত্বয ানথ াগছেিা খুফ ভানানই ছছর। তায কাুঁনধ ছছর ফন্দুক, 

আয ধফধনফ াদা জাভায উয কানরা দকাি ছযছত ছছনরন। 

যফতবীনত মখন াইনখয ানথ দীঘব ভয় কািাননায ুনমাগ নয়নছ, তখন 

াইখনক খুফ ছযিন্ন দনয়ছছ। াইনখয া দথনক ভাথা মবন্ত দুছনয়া ছফভুখতা  

অভুখানছক্ষতায ছা থাকনতা। তা স্বনত্ব ফবদা ধফধনফ াদা দাাক যনত 

দদনখছছ। আভানদয আরাপনদয অনননক এভন ছছনরন, তাযা ছননজনদয অবানফয 

কথা কাউনক ফুঝনত ছদনতন না। কুযআনন ফছণবত গুণ তানদয ভানঝ ায়া মায়। 

দফছ দজদায কাযনণ তায কানর স্পি দাগ নে ছগনয়ছছর। ফবদাই দচাযায় 

একছি ভায়াফী াছ দরনগ থাকত। খুফ ধীনয ধীনয ছফশুদ্ধ আযছফনত কথা ফরনতন। 

অনযয কথা খুফ ভননানমাগ ছদনয় শুননতন। কায কথা কািনতন না। দকান 

ছফলনয় মছদ ছবন্ন ভত দালণ কযনতন তানর ভনন ত না দম, ছতছন ছবন্নভত 

দালণ কযনছন। এভন নযভ বানফ কথা ফরনতন দম, তায কথা এভছননতই অন্তনয 

ফন দমত। 



 

 

াইনখয ানথ এবানফই ম্পকব শুরু নয়ছছর। এযয তানক খুফ কাছ দথনক 

দদখা, পনয-ফাছেনত তায ানথ থাকা, কছিন ছদনগুছরনত তায ানথ অফস্থান 

কযায ভাধযনভ াইনখয কাছ দথনক অননক ছকছ ুদখায ুনমাগ দনয়ছছ। াইনখয 

ানথ থাকা ভয়গুনরা আভায জীফননয ফনচনয় ভূরযফান ভয়। আভায ভত 

ফযছিয দতা াইখনক জীফনন একফায দদখাই দৌবাগয ছছর। ছকন্তু আোয অনল 

দভনযফানীনত অননক দীঘব ভয় াইনখয ানথ কাছিনয়ছছ। এজনয মতই শুকছযয়া 

আদায় কছয তা কভ নফ। 

ফাড়াফাযড় দথদে ভুক্ত, দ্বীদনয স্পষ্ট ফুঝ  
মখন াইনখয ানথ াক্ষাত নয়ছছর তখন ছতছন াইখ উাভা ছফন রানদন য.  

াইখ আইভান জায়াছছয াছপজাহুো এয য দখাযাাননয আর কানয়দায 

দকন্দ্রীয় ছজম্মাদায ছছনরন। কামবত আর কায়দায ানথ ম্পৃি াভছযক, দায়াছত 

 ছযচারনাগত ফ ছফলয় তায কানছ আত। ুতযাং ছতছন আভানদয জনয 

আভীনযয স্থানন ছছনরন। আয আভযা অছধকাং ছজাছদ ছফলনয় তায কানছই 

দমতাভ। 

াইনখয ানথ আভানদয রম্বা বফিক ফব প্রথভ ২০০৫ ানর নয়নছ। তখন আছভ 

একছি ভাযকানজ অফস্থান কযছছরাভ। আভায ানথ এভন ছকছু াথী ছছর, মাযা 

তাকপীনযয দক্ষনত্র খুফ ফাোফাছে কযনতা। তাযা তানদয এই ভতাদব প্রচায 

কনযছছর। দ্বীছন জাভাতগুনরা তানদয ভূর িানগবি ছছর। াথীযা তানদয ফযাানয খুফ 

ফাোফাছে কযত এফং তানদয ছফরুনদ্ধ পনতায়া ছদনত খুফ ভজা দত। 

আভায এই অফস্থায় খুফ কি ছির। আছভ চাইরাভ এই ছফলয়গুনরা ফ আভীযনদয 

াভনন তুনর ধযফ। তাই াইখ আান আছজজ য.  আছভ াইখ াঈদ য. 

এয ানথ াক্ষাত কযরাভ এফং ফ ঘিনা তুনর ধযরাভ। াইখ তানদযনক দেনক 

খুফ ধভকানরন, এফং াইখ আফুর য়াছরদ  অনযানয আনরভনদয াভনন 

ফানরন। তানদয একজন াইনখয াভনন তায ভতাভত দথনক তফা কযর 

আনযকজন ছননজয ভনত অির যইর। তাই াইখ তানক জাভাত দথনক দফয কনয 

ছদনয় তায দদ ইযানক াছিনয় ছদনরন। 



 

 

উম্মদতয ফযথায় দগ্ধ যফত্র হৃদয় 
ছিক এভনই একছি ঘিনা এয ছকছুছদন নযই নয়নছ। দভুদ এরাকায দকতুই 

নাভক জায়গায় একছি ভাযকানজয ছজম্মাদায ছছনরন াইখ ইানুো ছভছযী য.। 

তায ভাযকানজ আভানক একছি দকাব কযাননায জনয ািাননা নয়ছছর। ছকছুছদন 

য াইখ ইানুো দখান দথনক চনর দগনরন। তায জায়গায় আনযকজন 

াইখ ছজম্মাদায নরন। ছতছন ছকছু ভাআরায় দকভত অফরম্বন কনযন ছন। 

স্থানীয় আনরভনদয ানথ তকব ছফতনকব ছরপ্ত নয় দগনরন। 

দভুদ এরাকায় ানাছপ ভামাফ ভানা য়। আয জভুায নাভানজয জনয ানাছপ 

ভামানফয তব দূয-দূযানন্তয গ্রানভ ায়া দমত না, তাই দখানন জুভা ত না। 

াইখ স্থানীয় আনরভনদয ানথ ছফফানদ জোনরন দকন এভস্ত জায়গায় জুভা য় 

না। জভুা েনত নফ। এ ছননয় একিা দনযাছনয অফস্থা ৃছি র। দুই ক্ষ দথনক 

দছরর দ কযা শুরু র। আছভ মখন াইখ াঈদ য. এয ানথ াক্ষানতয 

ুনমাগ দরাভ, তখন আছভ তানক ফ ফররাভ। ছতছন ানথ ানথ দই উস্তাদনক 

ছযনয় ছননয় অনয একজননক ছননয়াগ কযনরন। অথচ আছভ একদভ নতুন ছছরাভ। 

আয দই উস্তাদ কনয়ক ফছয মাফত ভয়দানন ছছনরন। 

এই দুই ঘিনা আভায কানছ স্পি কনয ছদর দম, আর কায়দায দকন্দ্রীয় দনতৃত্ব ফ 

ধযনণয ফাোফাছে ভুি। আর কানয়দা একছি ছযিন্ন, বাযাভযূণব ফুনঝয 

অছধকাযী এক জাভাত। উম্মনতয করযাণ  এই স্তনয দ্বীননয চাছদানক খুফ 

বানরাবানফ জাননন। তাই তাযা ভামাছফ দগাুঁোছভ, এফং দরীয় জীফাণ ু দথনক 

ম্পূণব ভুি। এ কাযনণই আো ুফানাহু য়া তা’আরা াইখ উাভা  তায 

ঙ্গীনদয প্রছত ভানুনলয অন্তয ঝুুঁছকনয় ছদনয়নছন। 

আর কানয়দা দদ, বালা, ফং, ভারাক  দনর ছফবি উম্মতনক আফায ছকতাফ, 

ুন্না  কানপযনদয ছফরুনদ্ধ ছজানদয উয একছত্রত কযায দাছয়ত্ব ছননজনদয 

কাুঁনধ ছননয়নছন। আছভ আোনক াক্ষী দযনখ ফরছছ - আছভ মত ফুজুগবনদয ানথ, 

ছফনল কনয াইখ াঈদ, আফু ইয়ায়া, আছতয়যাতুো, আব্দুো াঈদ, আফুর 

য়াছরদ, খানরদ াছফফ, ভনছুয াভী, উাভা ছকনী য. প্রভুখনদয ানথ মত ভয় 

কাছিনয়ছছ, আছভ এই মযতনদযনক দকান প্রকায ছফবাজন ছাো, ভস্ত উম্মনতয 

প্রছত বানরাফাা দালণ কযা, ফ ধযনণয দগাুঁোছভ দথনক ভুি থাকায দক্ষনত্র 



 

 

দ্বীননয অনযানয দভননত ফযস্ত আনরভনদয দথনক দফছ অগ্রগাভী দনয়ছছ। তানদয 

অন্তনয দ্বীন ইরানভয ছপছকয, উম্মনতয ছচন্তা এভন বানফ দছনয় ছছর দম, অনযানয 

ইখনতরাপগুনরা একদভ বুনর ছগনয়ছছনরন। 

তানদয ানথ ফছয ফছয অফস্থান কযা, কার-ন্ধ্যা, পনয ফাছেনত, ফবদা 

াাাছ থাকা স্বনত্ব দকান ছদন এভন দকান ফাকয তাযা ফনরনছন, মা আভায 

ভামাফ  ভতাদব ছযতযানগ উদু্বদ্ধ কনয। কখন আছভ দকান ইরছভ ছফলয় 

আনরাচনা শুরু কযনর তাযা গাম্ভীমবতায ানথ ইনানপয ানথ ছননজনদয 

ভতাভত দ কযনতন। ছকন্তু ছফযীত ভনতয ফযছিনক দকান প্রকায আঘাত কযা 

ছাো। দরৌছককতা কনয দীঘবকার এভন আচযণ ম্ভফ নয়। ফযং এিা তানদয ফাস্তফ 

ভননয অফস্থা  ইরছভ আভছর দক্ষনত্রয প্রাধানয দদয়ায দ্ধছত ছছর। এিা াইখ 

আব্দুো আমমাভ, াইখ উাভা ছফন রানদন, দভাো উভয য. এয দাফনতয 

ফযকত ছছর। তাযা ফবদা উম্মনতয ছচন্তায় ছচছন্তত থাকনতন। এই উম্মতই তানদয 

ছযফায, এিাই তানদয তানছমভ, এিাই তানদয ভারাক ছছর। 

াইে াঈদ য. আভীয  
াইখ াঈদ য. এয আনদন ২০০৬ ানর আভযা উত্তয য়াছজছযস্তান দথনক 

দছক্ষণ য়াছজছযস্তানন চনর আরাভ। এযয কনয়ক ফছয দিাই আভানদয প্রধান 

অফস্থানস্থর  ছজানদয প্রধান ঘাুঁছি ছছর। াইখ য. কনয়কছদন যযই য়ানা 

আনতন। আয এছদনক এনরই আভায উয ছফনল দৃছি ছদনতন। আভানদয 

ভাযকানজ থাকনতন। আভানদযনক নতুন খফয দানানতন। অনযানয যণাঙ্গননয খফয 

ফরনতন। আভানদয কাযগুজাছয শুননতন। ছতছন শুনন ছফনেলণ কযনতন, াভননয 

যাভব ছদনতন। তাযয অনযানয ভাযকানজ াক্ষানতয জনয দমনতন। াইনখয 

আায় আভানদয ভনধয নতুন উদযভতা কাজ কযত। 

াইে য. এয াদত ফাইআত 
াইনখয ানথ ম্পকব ছদনছদন ফােনত রাগনরা। দল মবন্ত একছদন ছতছন যাছয 

আর কায়দায ানত ফাইআনতয       কযনরন। আছভ তাযই ানত াইখ 

আছতয়াতুোনয উছস্থছতনত াইখ উাভা ছফন রানদন য. এয      ফাইআত 

      এফং আর কায়দায ানথ ছজাছদ কাজ কযায অছঙ্গকায কযরাভ। 



 

 

াইে াঈদ য. ও াযেস্তাদনয যজাদ 
ঐভয় াছকস্তানন জাছভয়া াপায দুুঃখজনক ঘিনা াভনন আর। াইনখয 

অন্তয যাগ  কনি বযা ছছর। তাযয াইখ উাভা ছফন রানদন য. এয ভভবস্পবী 

বালণ দ আগুনণয দতজ আনযা ফাছেনয় ছদনরা। াইখ াঈদ য. অননক 

বধমবীর, নীর, বদ্র  নযভ দভজানজয ভানলু ছছনরন। খুফ উনত্তজনাকয 

ছযছস্থছতনত অতযন্ত বধমব ধাযণ কযনতন। ছকন্তু দবানীন ছনযযাধ দভনয়নদয 

উয াভরা াইখনক অছস্থয কনয তুনরছছর। এই ঘিনায য াইখ তায 

ভননানমানগয ফে একছি অং এই দদন জনগনণয উয দচন ফা তাগুতনদযনক 

তাোননা এফং াছকস্তানন যীয়ত প্রছতষ্ঠায দচিায ছছনন ফযয় কনযনছন। াইখ 

ছননজয অন্তনযয ফযথা আভানদয অন্তনয ছদনয়নছন এফং আভানদযনক আনভছযকা 

 তায প্রধান নমাগী াক দনানদয ছফরুনদ্ধ দায়াত  ছজাদ উবয় ভয়দানন 

নাভায আনদ কনযনছন। 

২০০৮ এয ভাঝাভাছঝ ভয় আভযা দছক্ষণ য়াছজছযস্তাননয য়ানা দথনক দভুনদ 

চনর এরাভ। দভুনদ াইনখয ানথ দদখা াক্ষাত আনযা দফনে দগর। এিা দ 

ভনয়য কথা মখন ুনযা দভুদ দথনক দনাফাছনী দফয নয় ছগনয়ছছর। দভয় 

ুনযা দভুদ কছফরা আছভয ফাইতুো দভুনদয দনতৃনত্ব ছছর। ভুজাছদযা ছনববনয় 

দঘাযানপযা কযনত াযনতা। াইখ প্রায়ই আভায ঘনয আনতন এফং একনত্র যাছত্র 

মান কযনতন। আভযা াইনখয আায অনক্ষায় ফন থাকতাভ এফং অননক প্রশ্ন 

জভা কনয যাখতাভ। াইখ ফ শুনন অন্তয প্রান্তকাযী উত্তয ছদনতন। াছকস্তাননয 

ছজাছদ আনন্দারননয ফযাানয ছফস্তাছযত বফিক ত। তায জনয প্রনশ্নয অননক ফে 

তাছরকা বতছয কনয যাখতাভ। আয াইখ অতযন্ত বধমব কানয আভানদয ফ 

উত্তয ছদনতন। 

াইে য. এেজন ভুযুযি 
এই বফিকগুনরানত শুধ ু ছজাছদ ছফলয়ই আনরাচনা ত না। ফযং ছতছন ূক্ষ্মবানফ 

আভানদয তযছফয়ত কযনত থাকনতন। অছধকাং নাভানজয যই াইখ নাভানজয 

গুরুত্ব, আোয ানথ ম্পকব, ইখরা ইতযাছদ ছফলনয় ফয়ান কযনতন। ুনমাগ 

দনর আভায তাজছফনদয বুরগুছর ছিক কযনতন। আভায আমান ইকাভত 



 

 

দতরায়ানতয ফ বুর ছতছনই ছিক কনযনছন। তাযয আর তযছফয়ত দতা ছনজ 

আভর দ্বাযা কযনতন। ুফানাো! তায নাভাজ কত ুন্দয ছছর। তায ভত ুন্দয 

নাভাজ আদায়কাযী আয কাউনক দদছখছন। 

দদখা দগনছ াইখ য়নতা ভাজ যাষ্ট্র ম্পনকব জমফা ৃছিকাযী আনরাচনায ভনধয 

আনছন। এভন ভয় আমান নর ানথ ানথ ছতছন উনি দমনতন। দমন ছতছন 

আমাননযই অনক্ষায় ছছনরন এফং তায ভন নাভানজই আিনক ছছর। তাযয গুরুত্ব 

কানয অজ ুকযনতন  নপর আদায় কযনতন। এযয নাভাজ োনতন। ছতছন 

উছস্থত থাকা অফস্থায় ছতছনই নাভাজ োনতন। ছতছন ানপজ ছছনরন। তাই তানক 

ভুজাছদযা াইখ ানপজ নানভ অফছত কযত। 

ছতছন খুফ ধীযছস্থয বানফ দতরায়াত কযনতন। অন্তয প্রান্তকাযী দতরায়াত 

কযনতন। প্রনতযক ব্দ ফানকযয ক আদায় কযনতন। ভনন ত অথব ভনভবয প্রছত 

গবীয ভননানমাগ কানয ছতছন দতরায়াত কযনছন। রুকু দজদা ছকয়াভ ফই 

রম্বা কযনতন। তায ছছনন নাভাজ েনর ফুঝা দমত আো-য়ারানদয নাভাজ 

দচানখয ীতরতা ছকবানফ ত। আভায ভনন য় াইনখয কাজ, ছদ্ধান্ত  ভনয় 

ফযকত য়ায যয নরা নাভানজয প্রছত তায গুরুত্ব। কাযণ দমই ফযছিয নাভাজ 

ছিক নয় মায় তায জীফননয ফ কাজ ছিক নয় মায়। 

াযাছদন বফিক, ফয়ান, ভজছর পনযয ক্লাছন্তয য ছতছন তাাজ্জুনদ উনি 

দমনতন। আভায ভনন নে না দম, আছভ কখন তানক তাাজ্জুনদ উিনত দদছখছন। 

ফযস্ততায দরুন মছদ ছতছন যাত দুইিায় ঘুভানতন তা পজনযয কভনক্ষ এক ঘণ্টা 

আনগ উনি নপর আদায় কযনতন। এফং দুআ  দতরায়ানত ভয় কািানতন। 

তাাজ্জুনদয এভন নছজয আছভ আয দদছখছন। দভাি কথা তায ফয়াননয আনগ তায 

আভরই তায ছনকিস্থনদয জনয তযছফয়ত  তাজছকয়ায একছি াভান ছছর। 

েুযআদনয ঘয 
াইনখয কুযআননয ানথ ঈলবণীয় ম্পকব ছছর। মখন এফং দমখানন ুনমাগ দনতন 

কুযআন যীপ খুনর দতরায়ানত ছরপ্ত নয় দমনতন। ছতছন তায ঘনযয 

দরাকনদযনক কুযআন দপ্রছভক ফাছননয়ছছনরন। তায ন্তানাছদযা ফাই ানপজ ছছর। 

াইনখয একজন ছনকিতভ াথী আভানক ফনরনছন, তায স্ত্রী একফায যভজান 



 

 

ভান াইনখয ঘনয দগর। ঘনয ঢুনকই ভনন নরা দভৌভাছছ গুণগুণ কযনছ। ঘনযয 

ফ জায়গা দথনক ারকা ারকা আয়াজ আছছর। দছাি ফে ফাই দতরায়ানত 

ভগুর ছছর। 

কথাফাতবায ভানঝ াইনখয স্ত্রী ঐ দফাননক ছজজ্ঞাা কযনরন ছদনন কতিুকু 

দতরায়াত য় যভজানন। দ ফরর – দুই-ছতন াযা। একথা শুনন ঘনযয ফাই 

আশ্চমব র। দ ভছরা দনযান নয় ফরর, “আছভ ছক বুর ছকছ ুফররাভ? ফাই 

এভন আশ্চমব নরা দকন?” াইনখয স্ত্রী ফরনরন, “আনর আভায দছাি ফাচ্চা 

ছদনন দ াযায কভ দতরায়ানতয কথা কেনা কনয না”। াইখ তানদযনক 

এভন বানফ বতছয কনযছছনরন। 

ফান্দায ে আদাদয়য যিন্তা 
াইনখয ানথ চরানপযা দ্বাযা আোয নকয ানথ ফান্দায ক ছকবানফ আদায় 

কযনত য় তা খুফ বানরাবানফ দখা দমত। ছতছন ছননজয আভর  ছযাত দ্বাযা 

দদছখনয় ছদনয় দগনছন। ছতছন গীফত কযনতন না, গীফত য কযনতন না। 

ভুরভাননদয প্রছত ুধাযণা ফাোফাছে মবানয়য দফছ ছছর। আভযা মছদ তায াভনন 

করযাণকাভী নয় কানযা দদাল ফণবনা কযতাভ তানর ছতছন তা মাচাই কযায জনয 

দজযা শুরু কযনতন। তুছভ ছননজ শুনননছ? তুছভ দদনখছ নাছক কানযা কানছ শুননছ? 

মায কাছ দথনক শুননছ দছক ছননজ দদনখনছ না দ কানযা কানছ শুনননছ? দম 

দদনখনছ দ দকান নব্দ এই কথা ফনরনছ? ফণবনাকাযী কতিুকু গ্রণনমাগয? 

দভািকথা এভন প্রশ্ন শুরু কনয ছদনতন দম, দদাল ফণবনাকাযী ছননজই আত্মযক্ষায 

ছজনন চনর দমত। এজনয তায আানয ভানুনলয অবযা নয় ছগনয়ছছর দম, 

দকান কথা মাচাই ছাো ফণবনা না কযা। ভুরভাননদয ফযাানয মথাম্ভফ বানরা 

ধাযণা যাখা। 

াইনখয আচযনণয দ্বাযা আভযা ফুঝনত দনযছছ, দাছয়ত্বীর ফযছিযা মছদ ফ কান 

কথা শুনন তানর ুনযা দনরয ভানঝ তায প্রবাফ েনফ এফং অন্তনযয ছফত্রতা 

ফাছক থাকনফ না।  



 

 

ভুরভাদনয যদক্তয ফযাাদয তেক তা 
াইনখয অন্তনয ফবদা কানপযনদয প্রছত দক্ষাব ছফযাজ কযত। আয ভুছভননদয 

যনিয ফযাানয খুফ অনুবূছত ম্পন্ন ছছনরন। ভুরভাননয প্রনতযক দপাুঁিা যনিয 

দথনক দফুঁনচ থাকনতন। ভুছরভ অধুযছলত এরাকায় কানপয ভুযতানদয ছফরুনদ্ধ 

মুনদ্ধয ভয় ভুরভাননয যি প্রফাছত য়ায খুফ ম্ভাফনা থানক। এভন 

ছযছস্থছতনত মছদ াইখ য. এয ভত তকবতা না থানক তানর অননক বয়ংকয 

ঘিনা ঘিনত ানয। াইখ য. এফযাানয াথীনদয খুফ বানরা তযছফয়ত কনযনছন। 

ভুরভাননয ক্ষছত য়ায আংকায় অননক অানযননয ছদ্ধান্ত ছযতযাগ 

কনযনছন! 

আভানদয এভন অননক ত্রু আনছ, মাযা ভাদ্রাা, ভছজদ, ফাজায, গ্রাভ - দকান 

জায়গায় াভরা কযনত ছানে না। ফছন্দনদয াছি দবনঙ ছদনত ছদ্বধা কনয না। এভন 

ছংস্র দুভননয উয াভরা কযায দক্ষনত্র ছননজনক ান্ত যাখা, উনত্তজনাকয 

ভুূনতব যীয়নতয উয অির থাকা জ ছফলয় নয়। ছকন্তু আরাভদছুরো াইখ 

য. এই ভস্ত ভুূনতব ছননজনক যীয়নতয উয অির দযনখনছন। াযাভ দতা দূনয, 

নন্দজনক ছফলয় দথনক দফুঁনচ দথনকনছন। 

দকান একছি তনথয একজন াথীয উয বযা কযনতন না। ফযং কনয়কজননয 

কাছ দথনক খফয ছননতন। ত্রু দকান স্তনযয এফং দকান প্রকানযয তা খফয ছননতন। 

দখানন ভুরভান আনছ ছক না তা খুফ মাচাই কযনতন। ফারুদ অনস্ত্রয ছযভাণ  

দকায়াছরছিয ছাফ খুফ কছিনবানফ ছননতন। মানত ক্ষয় ক্ষছত শুধু িানগবনিয উয 

ীভাফদ্ধ থানক। ছতছন আভানক ফরনতন - ফতবভানন ফাোফাছে ভিু তকব াক্ষী খুফ 

কভ আনছ। এজনয একজননয কথায উয বযা কযনফ না। তায এই তকব 

দনক্ষনয কাযনণ আরাভদুছরো ছফগত াত ফছয মাফত আর কায়দায 

াছকস্তাছন ভজুাছদযা এভন াভরা খুফ কভ কনযনছ, মা যীয়নত ছনছলদ্ধ। তানদয 

ভস্ত াভরায ভূর িানগবি নরা - াছকস্তানন অফছস্থত আনভছযকা  তায 

ইউনযাীয় দজানিয স্বাথব এফং আনভছযকায নমাগী াছকস্তাছন দনা  দগানয়ন্দা 

কযাম্প। 



 

 

ভুরভানদদয এেতায জনয াগরাযা দিষ্টা 
ভুরভাননদয এক কযায জনয াইখ য. এয অন্তনয একছি ছফনল জমফা  ইিা 

ছছর। ছতছন য়াছজয  দভুদ দগানত্রয ভুজাছদনদযনক এক প্লািপনভব আনায 

জনয, আনায-ভুাছজয ভজুাছদনদয ভানঝ ম্পকব ভজফুত কযায জনয কনয়ক 

ফছয অক্লান্ত ছযশ্রভ কনযনছন। 

াইনখয অননক ভয় ভতছফনযাধ দূয কযা, ঝগো ছভিাননা এফং ভানুনলয ভানঝ 

ঈভানী ভ্রাতৃত্বনফাধ বতছয কযনত ফযয় নয়নছ। তাযই প্রনচিায় শুযা ইনত্তাদুর 

ভুজাছদীন গিন নয়নছ। এই শুযায ভনধয দতছযনক তানরফান াছকস্তাননয আভীয 

ফাইতুো দভুদ ছদ য., য়াছজছযস্তাননয দুই ফে দগাত্র আতভান জাই  

আভাদ জাই এয ছজাছদ দনতৃত্ব, দাউে দগানত্রয ছজাছদ দনতৃত্ব এই শুযায় ছছর। 

আনযা আশ্চনমবয ছফলয় নরা শুযায ফাই ছভনর াইখ াঈদ য. দক ছননজনদয 

আভীয দভনন ছননয়ছছর। 

মাযা য়াছজয  দভুনদয া-দফছজয ম্পকব এফং আযফ-অনাযনফয দভজাজ, 

রুছচ-ংস্কৃছতয াথবকয জাননন তায ফুঝনফন দম, এই ঐকয একছি ভুছজমা ছছর। 

মছদ এই শুযা এক-দদে ফছয ছছর। যফতবীনত আভীয ফাইতুো দভুনদয 

াাদানতয য ছফছবন্ন ছযছস্থছতয কাযনণ আয শুযা ফাছক যাখা ম্ভফ য়ছন। ছকন্তু 

এিা াইনখয একছি ঐছতাছক কাজ ছছর। এয দ্বাযা প্রভাণ য় মছদ একছনষ্ঠ, 

প্রজ্ঞাফান, ছনুঃস্বাথব দনতৃত্ব ায়া মায় তানর আজ এই উম্মত ভস্ত ছফনবদ 

বুনর দই দনতৃনত্বয অধীনন এক নয় চরনফ। 

ছনুঃনন্দন আজ এই ধযনণয ঐকয গিন কযা এফং দখাযাানন অফছস্থত 

ভুজাছদনদযনক ুৃঙ্খরবানফ গছিত কনয ইভাযনত ইরাছভয়ায অধীনন ছননয় আা 

খুফই জরুযী। 

দগাত্রীয় ভজুাছদযা ছাো নযয াছকস্তাছন ভজুাছদনদয ভানঝ ুম্পকব গিন  

একতা ৃছিয দাছয়ত্ব াইখ ছননয়ছছনরন। তায রাগাতায দচিায পনর প্রায় ১০ছি 

াছকস্তাছন ছজাছদ ভজভয়ুায আভীযগণ দভুদ এরাকায ভাছকন নাভক জায়গায় 

একছত্রত নয়ছছনরন। দখানন একছি বফিক র। তানত াছকস্তাননয ভস্ত 

ভুজাছদনদয এক িানগবি য়া এফং যস্পনয দমৌথবানফ কাজ কযায 



 

 

ফাস্তফছবছত্তক দনক্ষনয ফযাানয ছফস্তাছযত আনরাচনা য়। এই বফিকছি ম্ভফত 

২০০৯ ানরয শুরুয ছদনক নয়ছছর। তাযয ২০০৯ ানরয দনলয ছদনক 

আনযকছি বফিক য়। তানত াইখ পানত (উভান ছযী) য.  আনযা ছকছ ু

ভুজাছদ দনতাযা যীক ন। তাযয ২০১০ ফা ১১ ানর আনযা একছি বফিক 

উত্তয য়াছজছযস্তাননয ছভযান া এরাকায় অনুছষ্ঠত য়। এভস্ত বফিক 

াছকস্তাননয ভজুাছদনদয ভানঝ ম্পকব ফৃছদ্ধয দক্ষনত্র ছফযাি বূছভকা দযনখনছ এফং 

ছচন্তা ছপছকনযয এক কযায দক্ষনত্র অননক অফদান দযনখনছ। আর কায়দা 

উভানদ গিন এই প্রনচিায পর। 

াইখ য. এয দল দুই-ছতন ফছয এই এক কাজ ফাস্তফায়নন দকনিনছ। তায 

একিাই প্রনচিাই ছছর দম, কীবানফ াছকস্তাননয ফ ভুজাছদ গ্রুগুনরানক এক 

কযা মায়। াইনখয ভাথায় ছছর দম, ফাইনক ইভাযনত ইরাছভয়া আপগাছনস্তাননয 

অধীননই এক কযা মানফ। এিা জরুযী এফং যয়ী চাছদা। ছকন্তু আযফ অনাযনফয 

কনয়ক েজন গ্রু এফং ছফনয অছধক দদনয ভুজাছদনদযনক এক প্লািপনভব 

আনা এত কছিন  াানেয ভত বাযী কাজ দম, াইখ াঈনদয ভত 

ছম্মতয়ারা, বধমবীর, নীর, আো প্রদত্ত দমাগযতায অছধকাযী  প্রজ্ঞাূণব 

ফযছিযাই এয ফাস্তফায়ন কযনত ানয। 

ুদযা ঘয আল্লায যাস্তায় েুযফান দয় দগদে 
াইখ য. ফ দনরয ভুজাছদনদয ভানঝ ভান গ্রণনমাগয ছছনরন। ফাই তানক 

একই যকভ ম্মান কযত। তায কথা দপনর দদয়া ফায জনয কছিন ছছর। তায 

উছস্থছত ফ ভুজাছদনদয ভানঝ একছি দার ছননফ কাজ কযত। ফায ছফো 

ছছর তায উছস্থছতনত মছদ ভতছফনযাধ য় তানর তা ীভা অছতক্রভ কযনফ না 

এফং ছতছন জছির ভযায জ ভাধান কনয ছদনফন। একাযনণ তায াছকস্তানন 

অফস্থান আনভছযকায ভাথাফযথায কাযণ নয় দাুঁোয়। তাই ুনমাগ দনয়ই তানক 

তায ছযফায  তযা কযনত ছদ্বধা কনযছন। একছদন তায ফাবফনন াভরা কনয 

তানক, তায স্ত্রী, তায ফ দভনয়, আনাযী কনয়কজন ভছরা  ছভাইর ছননক্ষ 

কনয ছদ কনয দদয়। এযয তায দুই ফে দছনরনক দরান াভরা কনয তযা 

কনয। 



 

 

এখানন াইখ য. এয জীফননয আনযা ছকছু ুন্দয ছদক আনরাচনা কযনর বানরাই 

নফ। 

উত্তভ ফযফস্থানায দমাগযতা 
াইখ য. ফযফস্থানায় অননক দমাগয ভানুল ছছনরন। ছতছন ভযাননজনভন্ট াইনে ছ 

এইচ ছে কনযছছনরন। স্ববাফগত বানফ ছতছন অননক ছযাছি ভানুল ছছনরন। 

াভাছজক ছফলয়গুনরা খুফ গুছানরা বানফ কযনত ছন্দ কযনতন। ছতছন শুধ ুআর 

কায়দায ছজাছদ গ্রুগুনরানকই না ফযং দগাত্রীয় ভুজাছদ গ্রুগুনরানক 

ফযফস্থানা দেছনং কছযনয়নছন এফং কাজগুনরানক গুছছনয় কযায দ্ধছত 

ছছখনয়নছন। পরশ্রুছতনত ছকছ ু দগাত্রীয় গ্রু ছননজনদয প্রচছরত দ্ধছত দছনে 

াইনখয ছখাননা দ্ধছতনত ছননজনদযনক গিন কনযনছ এফং অনস্ত্রয স্বেতা স্বনত্ব 

অননক ফে কাজ ম্পাদন কনযনছ। 

ইরদভয যাা 
াইখ যয়ী ইরনভ দমাগয ছছনরন। ছতছন াইখ উাভা য., আইভান জায়াছছয 

া., এফং অনযানয আনরভ  ছজাছদ ফযছিনত্বয দাফত দনয়ছছনরন। তাই তায 

ভনধয ইরছভ দমাগযতা অজবন নয়ছছর। অননক ভুজাছদ দনতৃত্ব তায ভতাভতনক 

গুরুত্ব দদন।  স স      প্রকাছত াইনখয ফয়ান  তারানয় দখাযাান 

ভযাগাছজনন প্রকাছত াইনখয প্রফন্ধ্ েনর ফুঝা মায় াইনখয ইরছভ দমাগযতা 

কত! 

াইখ ইভাভ ইফনন তাইছভয়া য.  ইফনুর কাছয়যভ য. এয প্রছত ছফনল আগ্রী 

ছছনরন। তানদয ছকতাফ দফছ ভুতারা কযনতন। এছাো াইনখয কছম্পউিানয 

অননক ছকতাফ ছছর। দখান দথনক ভনয় ভনয় ভুতারা কযনতন। াইখ 

আভানক প্রফন্ধ্ ছরখনত এফং ফয়ান কযায জনয উৎাছত কযনতন। ছফনল কনয 

ছছত্তন ভযাগাছজন দফয কযায প্রছত খুফ তাছগদ কযনতন। ংখযায ননয ছফ কছ 

ছননজয গাছেনত যাখনতন এফং প্রনয়াজন ভত দরাকনদযনক ছদনতন। 



 

 

দাওয়াদতয প্রযত আগ্র 
াইখ য. এয অন্তনয দায়ানতয খুফ আগ্র ছছর। অননক ভয় াইখ 

াছকস্তাননয উনেখনমাগয ভাদ্রাায উরাভানয় দকযাভ  দ্বীছন জাভানতয দনতানদয 

নানভ দায়াছত ছচছি ছরনখ আভানদয ানত ছদনতন দৌুঁনছ দদয়ায জনয। ছননজ 

দগাত্রীয় এরাকায় দ্বীছন কানজয প্রায, অনযায় দূযীকযণ, ছজানদয দায়াত 

প্রচানযয কানজ ছরপ্ত থাকনতন। দমখাননই ফনতন দখাননই দায়াত  

তাফরীনগয ছকছু না ছকছু কাজ কযনতন। মায ানথই দদখা কযনতন তানকই ছকছ ু

নছত কযনতন। ইফাদত কযায প্রছত উৎাছত কযনতন। ছজানদয ানথ ম্পকব 

কযায তাছগদ ছদনতন। ভানঝ ভানঝ অনযানয দনরয ভুজাছদ দনতানদযনক ছননয় 

এযকভ বফিক কযনতন। দখানন শুধ ু দ্বীছন দায়াত  তযছফয়নতয আনরাচনাই 

কযনতন। ছজাদ ফা াভাছজক ছফলয়গুনরা উনেখ কযনতন না। 

এযকভ দুইছি দাযা কযায ুনমাগ আভায নয়নছ। একছিনত ছছনরন ছদ 

ফাইতুো দভুদ য., তায োন াত ভারানা য়াছরউয যভান ছদ য. 

এফং তানদয ছকছু ছনকিতভ াথী। এই দাযা দুইছদন ফযাী নয়ছছর। আর 

কায়দায ক্ষ দথনক উছস্থত ছছনরন াইখ আফ ু ইয়ায়া, াইখ আছতয়াতুো, 

াইখ খানরদ াছফফ, াইখ জুফানয়য যফরন্দ  আনযা ছকছ ু াইখ। অনুফাদ 

আছভ কনযছছ। গণতন্ত্র  ছজানদয অননক ইরছভ আনরাচনা নয়নছ। 

াইখ দভুদ এরাকায় আভয ছফর ভারুপ নাছ আছনর ভুনকায ছফবাগ প্রছতষ্ঠা 

কযায উয গুরুত্বানযা কযনরন। াইখ ফাযফায উৎা দদয়ানত দভুনদ 

াছকস্তাননয াভরায কনয়ক ভা ূনফব আভীয ফাইতুো দভুদ ছননজই এই 

ছফবাগ প্রছতষ্ঠা কনযন। দভুদ এরাকানক ছফছবন্ন দজানন বাগ কনয এনকক 

এরাকায় এনককজন আনরভনক এই দাছয়ত্ব দদন। শুরুনত এই কাজ ভুজাছদনদয 

ভানঝ চারু কযনরন। দ্বীননয উয চরা, নাভানজয গুরুত্ব দদয়া, ছকছু প্রচছরত 

দফদআতনক ছযতযাগ কযা, ছফচায পয়ারা যীয়ত অনুমায়ী কযা ইতযাছদয উয 

দজায দদয়া য়। াছকস্তাননয াভরায নয এই ছফবাগ চারু ছছর এফং 

ভুজাছদনদয ছজযত অফস্থায় চারু ছছর। এখন মবন্ত এই ছফবাগ চারু আনছ। 

আা কছয আো চাইনর এই আভর াইখ াঈনদয একছি দকানয় জাছযয়া 

আভর ছননফ গণয নফ। 



 

 

স্থানীয় ভুজাযদদদয ংদাধদনয দিষ্টা  
এভন একছি দকাব উত্তয য়াছজছযস্তাননয স্থানীয় ভুজাছদনদয ছননয় নয়ছছর। 

ছতন ছদন ফযাী ছছর দ দকাব। দখানন আছভ অনুফাদক ছছরাভ। াইখ আফ ু

ইয়ায়া ছরছফ য. ছজাদ  তাছদ ম্পনকব খুফ ুন্দয একছি ফয়ান কনযছছনরন। 

াইখ াঈদ য. তাজছফদ োনরন এফং ফযফস্থানা ম্পনকব একছি দয ছদনরন। 

াইখ খানরদ াছফফ য. মুনদ্ধয দকৌর ম্পনকব ছননজয দীঘব অছবজ্ঞতায 

আনরাচনা কযনরন। াইখ আছতয়াতুো য. তাজছকয়া ম্পনকব দয ছদনরন। 

অনযানয াইখগণ ফিফয দযনখনছন। নাভানজয ইভাভছত উত্তয য়ছজছযস্তাননয 

আভীয ানফ কযনতন। 

একছি উনেখনমাগয কথা নরা াইখ াঈদ য.  ফ াইখগণ স্থানীয় 

ভুজাছদনদয ভননাতছুিয জনয ানাছপ ভাজাফ অনুমায়ী নাভাজ নেনছন। অজ ু

কনযনছন। ইকাভত ছদনয়নছন। ছদ ফাইতুো দভুদ য. এয খাননয দকানব 

এই আভর কনযনছন। ছনশ্চয় আনায ভুজাছদনদয ভানঝ ম্পকব ফৃছদ্ধকযনণ এফং 

ছফছবন্ন ভামানফয দরাকনদযনক এক ত্রুয ছফরুনদ্ধ রোই কযায জনয এক কযায় 

আর কায়দায ইরছভ আভছর এই হৃদনয়য প্রস্ততা, উুঁচু দৃছি এফং ইরানভয ছিক 

ফুনঝয অননক ফে অফদান যনয়নছ। ছনশ্চয়ই এই কামব দ্ধছত উম্মনতয দনতৃত্ব 

দানকাযী ভস্ত ফযছিফগব ছফনল কনয ছজানদয আভীযনদয জনয অনুযণ দমাগয। 

া ও ফাাদযুয 
এই দায়াছত দযনদয ানথ াইখ য. অননক ানয অছধকাযী ছছনরন। 

াইনখয এই ছদকছি আভযা দফছ ফুঝনত দনযছছ মখন াছকস্তান আছভব দভুনদ 

াভরা কনযনছ। তখন াইখ য. ফাইতুো দভুনদয ানথ ফাযফায াক্ষাত 

কযনত রাগনরন। তায ানথ াক্ষাত কনয যণাঙ্গন ছনধবাযণ কযা, মদু্ধ ছযকেনা 

কযা, এফং মুদ্ধ প্রস্তুছত ফাোননায প্রছত উৎাছত কযনত রাগনরন। াইখ য. এই 

মুনদ্ধ আছথবক, াভছযক এফং বনয ছদনয় াাময কনযনছন। দভুছদ ভুজাছদনদয 

কাুঁনধ কাুঁধ ছভছরনয় দাুঁছেনয়নছন। 

ঐ ভয় দজি ছফভাননয খুফ াভরা ছির। তাই ভস্ত াথীযা ফাযফায ফরছছর 

াইখ দমন দভুদ দছনে উত্তয য়াছজছযস্তানন চনর মান। ছকন্তু াইখ স্থর াভরা 



 

 

কযা মবন্ত দখাননই ছছনরন। ছতছন ভাছকন ফযয়ান্দ এরাকায় ছগনয় মুদ্ধ দক্ষত্র 

ছযদবন কনযনছন। াথীনদয গুরুত্বূণব যাভব ছদনয়নছন। াছকস্তাছন বনযনদযনক 

ফাুঁধা দদয়ায জনয ভাইন ছফছাননা এফং যাস্তায় ফাুঁধা ৃছিয ফযফস্থা কনযনছন। 

দভুনদ ভুজাছদনদয াাতানরয প্রনয়াজন ূযা কনযনছন। দভুনদয এক ভাথা 

দথনক অনয ভাথা মবন্ত চনল দফছেনয়নছন। 

অননক ফায ছফভাননয ছনছক্ষপ্ত ছভাইর তায ছনকনি এন নেনছ। তখন াথীযা 

দই অফস্থায় তায প্রান্ত ছচত্ত দদনখ আশ্চমব নয় দগনছ। 

দযুনয়া যফভুেতা ও অভুোদযক্ষতা 
াইনখয জীফননয আনযকছি উনেখনমাগয ছদক নরা - দুছনয়া ছফভখুতা। আভযা 

তানক ফবদা দুছনয়া দথনক দূনয দনয়ছছ।  

াইখ আছতয়াতুো য. ফনরন, আছভ মখন ইযান পয কনয আরাভ তখন 

াথীযা আভায  ছযফানযয জনয একছি ংকীণব দছাি ঘয থাকায জনয ছদনয়ছছর। 

আছভ ছচন্তা কযছছরাভ এই ঘনয দতা বানরাবানফ আযাভ কযা মায় না। াইখ 

াঈদ এফং অনযানয াইখযা ভনন য় খুফ বানরা ঘনয ফা কনযন। একছদন 

আভানক াইখ াঈদ য. তায ঘনয ছননয় দগনরন। আছভ দদখরাভ ছতছন একছি 

ছাগর থাকায দছাি অন্ধ্কায দখানক ছযষ্কায কনয থাকায জায়গা ফাছননয়নছন। 

এই অফস্থা দদনখ আছভ ভনন ভনন খুফ রছজ্জত রাভ এফং আস্তাগছপরুো 

েরাভ। 

দতভছনবানফ আনযক ফায গযনভয দভৌুনভ, দুুনয প্রচণ্ড গযনভয ভনধয আছভ গাছে 

ছননয় একছি কানজ দফয রাভ। দদছখ যাস্তায এক ান াইখ াঈদ য. এয গাছে 

দাুঁোননা আনছ। আছভ ছগনয় তায গাছেনত উিরাভ। উনি দদছখ ছতছন ঘানভ একদভ 

দগার নয় দগনছন। তায গাছেয এছ নি ছছর। ছতছন কানযা জনয অনক্ষা 

কযছছনরন। দকউ ছচনন দপরায আংকায় গাছেয কাুঁচ খুরছছনরন না। আছভ 

তানক এই গযভ উনক্ষা কনয ছজাছদ কানজ ফযস্ত দদখরাভ। ছনুঃনন্দন আভযা 

তানক কখন আযাভ ছপ্রয় দুছনয়ানরাবী াইছন। 

আয ছনশ্চয়ই দম দুছনয়া ছযতযাগ কনযন, তানক দুছনয়ায দরাব ফা বয় দদখাননা 

ম্ভফ য় না। 



 

 

প্রবাফ প্রযতযত্ত 
াইনখয এভস্ত গুনণয কাযনণ আো তানক এক ছফনল ধযনণয প্রবাফ দান 

কনযছছনরন। াইনখয ভায়া-ভভতা, দয়া-ভিত স্বনত্ব তায াভনন জেে নয় 

ফনত ত। ছনফ কনয কথা ফরনত ত। প্রবাফ আোয দান। আো হুজুয 

াোোহু আরাইছ য়াাোভনক দান কযছছনরন। দম ফযছি মত দফছ ুন্ননতয 

অনুাযী নফ তায প্রবাফ আো দতভন দান কযনফন। াইখ াঈদ য. এয 

প্রবাফ দকভন ছছর তা ফুঝায জনয একছি উদাযণ ছদই। 

একফায এক ছিছব াংফাছদক  কযাচী দপ্র ক্লানফয ছযচারক াইনখয একছি 

াক্ষাতকায দনয়ায জনয আর। াইনখয এিা প্রথভ ছিছব াক্ষাতকায ছছর। 

াংফাছদক অননক ুযননা ছছর। য়া উছচৎ ছছর দম, াংফাছদক স্বাবাছফক থাকনফ 

আয াইনখয একিু বয় বয় রাগনফ। ছকন্তু াইখ খুফ ছস্থয ছছনরন। ছকন্তু াংফাছদক 

াইনখয াভনন কাাকাছ শুরু কনয ছদনয়ছছর। তখন আভায ানথ ছদ ভুআফ 

বাই ছছনরন। এ-দৃয দদনখ ারাপনদয এ কথা ফুনঝ আর দম, “তুছভ 

আোনক মতিুকু বয় কযনফ, ভানলু দতাভানক ততিুকুই বয় কযনফ”। 

ফকদল াক্ষাত 
দল ভনয় এন াইখ আভানক ানথ যাখনত রাগনরন। ফাছেনত ছননয় দমনতন। 

তায ানথ থাকা ভুূতবগুনরা এভন স্বানদয ছছর দম, ছকছুছদন তায াক্ষাত না দনর 

ভন দকভন কযত। তানক দদখনরই ভনন প্রাছন্ত আত। াইখ আভানক দদনখ 

ভুচছক ানতন। ঘুভানর আভযা এনক অযনক স্বনে দদখতাভ। একফায আভানক 

ছতছন ফরনরন, “আছভ স্বনে দদখরাভ তুছভ আভায কানছ ভুজাছদনদয ভানঝ ম্পকব 

কভ য়ায অছবনমাগ কনয কাুঁদছ”। এযয ছতছন ভুচছক দুঁন ফরনরন, “আো 

দতাভায এই দযদনক কফুর করুন। ভুজাছদনদয ভানঝ একতা বতছয কনয দদন”। 

াইনখয ানথ দল াক্ষাত নয়ছছর উত্তয য়াছজছযস্তাননয ‘ফুইয়া’ নাভক একছি 

জায়গায় এক আনাযীয ঘনয। (ায়! আছভ ছক তখন জানতাভ দম, এয ছকছুছদন 

নযই াইখ আনযক আনাযীয ঘনয ছদ নয় মানফন!)। আভায কানছ অননক 

প্রশ্ন জভা ছছর। আছভ াইনখয ানথ দুই ছদন ছছরাভ। ছদ্বতীয় ছদন আয দথনক 

যাত একিা মবন্ত াইনখয কান ঝারাারা কনযছছ। াইখ প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকা 



 

 

স্বনত্ব াযজ্জ্বর দচাযায় বধমব কানয আভায ভস্ত কথা শুনননছন এফং উত্তয 

ছদনয়নছন। আভায ছকছ ুবুর শুধনয ছদনয়নছন।  

একছি নন্দূণব জায়গায় াভরা কযায কথা ছছর, াইখ ছননলধ কযনরন। 

নফীননদয রাগাভ এভন ছফচক্ষণ ফুজুগবনদয ানত থাকা উছচৎ মানত দজা-হুনয 

ভানঝ ভতা ফজায় থানক। আছভ উমনফক বাইনদয একছি গ্রুনয ানথ ইখছতরাপ 

দূয কযায জনয াইখনক দনক্ষ ছননত ফররাভ। াইখ গ্রণ কযনরন এফং 

আভায ানথ ছকছু ছফলনয় একভত নরন। যাত মখন একিা ফানজ তখন আভায 

কথা দল র। াইনখয ছঝভুছন আছছর। তখন ছতছন ভভতায ানথ ফরনরন, 

“আভানদয কথা ছক দল? একিু ঘুভাফ না!” 

এিাই আভানদয দল বফিক ছছর। াইখ তাাজ্জুনদয ভয় উনি দগনরন এফং 

ফাইনক জাছগনয় ছদনরন। পজনযয য আছভ ছফদায় ছননয় য়ানা চনর আরাভ।  

এেটি ফটফৃদক্ষয েতক ন 
য়ানা দৌুঁছায দুই ছদন নযই াইনখয হৃদয় ছফদাযক াাদানতয ংফাদ শুনরাভ। 

দচানখয াছন থাভানত াযরাভ না। আোই বানরা জাননন এই উম্মনতয কত 

ন্তান এক দয়াীর ছতা াছযনয় দপনরনছ।  

তায াাদানতয য াইখ উাভা ছফন রানদন য. াইখ আছতয়াতুোয কানছ 

একছি ছচছি াছিনয় ছছনরন। ছতছন ছরনখনছন, “আছভ প্রথনভ আভানক  

আনানদযনক ান্ত্বনা ছদছি। আো আভানদয বাই াইখ াঈদনক যভত দান 

করুন। আয ছতছন দম াাদানতয ভাকাভ আা কযনতন তা আো তানক দান 

করুন। তায বধমব  নীরতানক দনছকয াোয় যাখুন।  

ছতছন শুধুভাত্র আোয দ্বীননয াানমযয জনয ছজানদয ভয়দানন ছত্র ফছয 

কাছিনয়নছন। আভযা তায ফযাানয এভনই ধাযণা যাছখ। আোই আর ছাফ 

গ্রীতা। ছতছন য়াছজছযস্তানন ত্রুনদয ছংস্র াভরায মথামথ দভাকানফরা 

কনযনছন। ফ ধযনণয অফস্থায় অছফচর ছছনরন। বধমব কানয কাজ কনযনছন। 

আোয পয়ারায উয ন্তুি ছছনরন।  

শুধ ুএতিুকু নয় ফযং ছতছন আোয যাস্তায় কি কযায ভানঝ াছন্ত দনতন। ছতছন 

কখন অছবনমাগ কযনতন না। এই যাস্তায় ছননজ  ছননজয ছপ্রয়নদয জীফননক 



 

 

কুযফান কনযনছন। আভযা তায ফযাানয এভন ধাযণা কছয, আোয াভনন অনয 

কানযা ছফত্রতা ফণবনা কছয না। ” 

াইখ দতা আভানদয দথনক ৃথক নয় দগনছন। ছকন্তু আভানদয ভন দথনক ছতছন 

ৃথক নছন। এভন চভৎকায চছযনত্রয ভানলু, এভন উম্মনতয দযছদ, এভন ছযিন্ন 

ভননয অছধকাযী ভানুনলয দদখা আয দকানছদন াফ ছকনা দক জানন? 

আো তায াাদাতনক কফুর করুন। তায ানথ জান্নানত থাকায তাছপক দান 

করুন। তায ভত ভুছন ভানুনলয কদয কযায তাছপক দান করুন। আভীন। 

 

************* 


