
হ অভায হভয়ে! 

জীফন ােয়ে দাঁড়িয়ে ড়নজ হভয়েয প্রড়ি এক ড়িায িযন্ত গুরুত্বূর্ণ ঈয়দ 

মা িা দযকায মুফক, মুফিী, ড়ফফাড়ি ও ড়ফফাড়ি প্রড়িড়ি ভানুয়লয 

নফুাদ ও গ্রন্থনা: অব্দুল্লা ায়দ অর ভাদানী 

 

হ অভায হভয়ে! অড়ভ চড়ল্লয়য জগৎ ায য়ে ঞ্চায়য য়ে া হযয়েড়ি। হমৌফনয়ক ড়ফদাে 

ড়দয়ি মাড়ি , হও অভায  কাি হেয়ক ড়ফদাে ড়নয়ি চাে। নিুন হকান স্বপ্ন এফং ঈচ্চ অকাঙ্খা 

অয হনআ।   

অড়ভ য়নক হদ ও য ভ্রভর্ কয়যড়ি , ফহু জাড়িয াচমণ রাব কয়যড়ি এফং জীফন ও জগৎ 

ম্পয়কণ য়নক ধাযর্া য়জণন কয়যড়ি।  

অজ অভায কাি হেয়ক কয়েকড়ি কো শুন! কোগুয়রা ড়িক ও  ুস্পষ্ট। এগুয়রা অভায ফে 

ও ড়বজ্ঞিায অয়রায়কআ হিাভায়ক ফরড়ি। অড়ভ িািা অয হকঈ হিাভায়ক  এগুয়রা ফরয়ফ না।  

অড়ভ য়নক ড়রয়েড়ি, ড়ভম্বায়য ও ভায়ফয় দাড়ঁিয়ে য়নক বালর্ ড়দয়েড়ি, য়নক নীি হ 

কয়যড়ি। ঈত্তভ চড়যত্র জণয়নয অফান জাড়নয়েড়ি , ড়িরিা ফজণন ও কর প্রকায নযাে কাজ 

ফজণয়নয ডাক ড়দয়েড়ি। নাযীয়দযয়ক ঘয়য ড়পযয়ি ও কযুঅয়নয ুপ্রড়দ্ধ  ড়ফধান দণায অফযয়র্ 

অফৃি ওোয অফান জাড়নয়েড়ি , িায়দয হৌন্দমণযয়য স্থানগুয়রা হেয়ক  যােয়ি ফয়রড়ি। ড়রেয়ি 

ড়রেয়ি করভ এেন দুফণর য়ি চরয়ি , কো ফরায ভে ভুয়ে িা অিয়ক  মায়ি। এি ড়কিু 

কযায যও অড়ভ ভয়ন কড়য না হম , অভযা হকান িীর কাজ ভাজ হেয়ক দূয  কযয়ি 

হয়যড়ি। হফাোনা ড়দন ড়দন হফয়িআ চরয়ি , াাচাড়যি দ্রুি প্রাড়যি য়ি এফং  িীরিা 

হদ হেয়ক হদান্তয়য িড়িয়ে িয়ি। অভায ভয়ন ে হকান আরাভী হদআ এয অক্রভর্  

হেয়ক ভুক্ত নে। ড়ভয , ড়ড়যো িো ভগ্র ভধযপ্রায়চযয ীভা ায য়ে াড়কস্তান , 

ফাংরায়দ ভগ্র এড়োে এয অক্রভর্ হফয়িআ চরয়ি। ভড়রাযা হফয য়ি দণাীন য়ে , 

হৌন্দয়মণয স্থানগুয়রা প্রকা কয়য , ভুেভন্ডর, ফক্ষয়দ এফং হক ঈন্মুক্ত কয়য।   

অভায ধাযর্া, নীি কয়য অভযা পর আ ড়ন। হ অভায কনযা! িুড়ভ ড়ক জান হকন অভযা  

পর আ ড়ন ? ম্ভফিঃ অভযা এেনও গ্রর্য়মাগয ন্থাে নীি কযয়ি াড়য ড়ন এফং 

ংয়াধয়নয দযজাে হৌঁিয়ি াড়য ড়ন।  



হ অভায হভয়ে! অভযা হিাভায দ্বীনী হফানয়দযয়ক অল্লায বে হদড়েয়েড়ি, ড়কন্তু কাজ ে ড়ন। 

িঃয বফধয ম্পকণ ও ফযড়বচায়য ড়রপ্ত  ওোয কাযয়র্ বোফ হযায়গ অক্রান্ত ওোয 

ড়ফলয়ে িকণ কয়যড়ি , ড়কন্তু হকান পর আ ড়ন। এ  ড়ফলয়ে য়নক ফআ হরো য়েয়ি , ফহু ফক্তৃিা 

হদো য়েয়ি , িাও ফযেণ য়েয়ি। এেন অড়ভ  ক্লান্ত যীয়য যাড়জি সড়নয়কয নযাে ভেদান 

হিয়ি ড়ফদাে ড়নয়ি চাড়ি। অভযা ড়ফদাে ড়নয়ে  হিাভায দ্বীড়ন হফানয়দয আজ্জি-ম্ভ্রভ ও িীত্ব 

যক্ষায দাড়েত্ব হিাভায ায়িআ হিয়ি  ড়দড়ি, হিাভায ড়ফদগাভী হফানয়দযয়ক ঈদ্ধায ও 

ংয়াধয়নয ড়ফলেড়ি হিাভায ঈযআ হযয়ে ড়দয়ে হিাভায পরিায ড়দয়ক হচয়ে অড়ি।  

হ অভায হভয়ে! িুড়ভ হজয়ন হযয়ো হম , হিাভায হপাজি হিাভায ায়িআ। এ কো ড়িক হম , 

ায়য য়ে গ্রয ওোয়ি ুরুলয়কআ প্রেভ দােী কযা মাে। নাযীগর্ কেনআ প্রেয়ভ এ য়ে 

গ্রয ে না। িয়ফ িায়দয ম্মড়ি ফযিীি কেনআ  িাযা গ্রয য়ি ায়য না , নাযীগর্ নযভ 

না য়র ুরুয়লযা ক্ত ে না। ভড়রাগর্ দযজা েুয়র হদে অয ুরুয়লযা িায়ি প্রয়ফ কয়য।  

হ অভায হভয়ে! িুড়ভ মড়দ হচায়যয  জনয ঘয়যয দযজা েুয়র দাও অয হচায চুড়য কয়য াড়রয়ে 

মাওোয ভে িুড়ভ মড়দ ড়চৎকায কয়য  ফরঃ হ হরাক কর! অভায়ক াাময কয ? অভায়ক 

াাময কয, িায়র হিাভায হচচায়ভড়চ কযা ড়ক ড়িক য়ফ? হিাভায কান্নাকাড়িয়ি ড়ক রাব য়ফ? 

হিাভায াায়মযয জনয হকঈ ড়ক এড়গয়ে অয়ফ? 

 হ অভায কনযা! িুড়ভ মড়দ জানয়ি ায হম , ুরুয়লযা য়ি হনকয়ি , অয িুড়ভ  ি হবিা , 

িায়র ড়কন্তু িুড়ভ হনকয়িয অক্রভর্ হেয়ক হবিায নযাে রােন কযয়ফ। িুড়ভ মড়দ জানয়ি ায 

হম, কর ুরুলআ হচায িায়র কৃয়র্য নযাে িুড়ভ হিাভায কর ভূরযফান ম্পদ  ুরুলয়দয 

হেয়ক হপজি কযায জয়নয ড়নু্দয়ক রুড়কয়ে যােয়ি। ভয়ন হযয়ো! হনকয়ি ড়কন্তু হবিায হগাি 

িািা নয ড়কিু চাে না। অয ুরুল হিাভায কাি হেয়ক মা ড়িড়নয়ে ড়নয়ি চাে িা  ড়কন্তু হবিায 

হগায়িয হচয়ে য়নক ভূরযফান। িা মড়দ হিাভায কাি হেয়ক চয়র মাে , িায়র হজয়ন যােয়ফ 

িা াড়যয়ে হিাভায হফয়ঁচ োকায হচয়ে ভয়য মাওো য়নক বার। হ হিাভায ফয়চয়ে  ভূরযফান 

ম্পদড়ি নষ্ট কযয়ি চাে , হিাভায ম্মায়নয ড়ফলেড়ি ড়িড়নয়ে ড়নয়ি চাে এফং হিাভায  ভূরয 

যত্নড়ি যর্ কযয়ি চাে। হড়ি য়ি হিাভায িীত্ব ও ড়ফত্রিা , মায ভয়ধয ড়নড়ি যয়েয়ি 

হিাভায ম্মান, মা ড়নয়ে িুড়ভ গফণ কয এফং মা ড়নয়ে িুড়ভ হফয়ঁচ োকয়ি চাও।  অল্লায ে! 

ুরুলয়িাভায এড়িয়কআ ড়নয়ে ড়নয়ি চাে। এড়ি িািা নয কো হকঈ ফরয়র িুড়ভ িা  ড়ফশ্বা 

কয়যা না।  

হ অভায হভয়ে!  ুরুল মেন হকান মুফিী ভড়রায ড়দয়ক দৃড়ষ্ট  হদে িেন হ ভড়রাড়িয়ক 

ফস্ত্রীন ফস্থাে কল্পনা কয়য। অল্লায ে!  হ অভায হভয়ে! এ িািা হ নয ড়কিু ড়চন্তা 



কয়য না। হিাভায়ক মড়দ হকঈ ফয়র , হ হিাভায ঈত্তভ  চড়যয়ত্র ভুগ্ধ , হিাভায অচায-ফযফয়য 

অকৃষ্ট এফং হ হকফর হিাভায ায়ে াধাযর্ একজন  ফন্ধুয ভিআ অচযর্ কয়য এফং হ 

ড়ায়ফআ হিাভায ায়ে কো ফরয়ি চাে িায়র িুড়ভ িা ড়ফশ্বা  কয়যা না। অল্লায ে! হ 

ড়ভেুযক। 

 হ অভায হভয়ে! মুফয়কযা হিাভায়দয অিায়র  হম ভস্ত কো ফয়র িা মড়দ হিাভযা শুনয়ি , 

িায়র এক বীলর্ বীড়িকয ড়ফলে জানয়ি াযয়ি। হকান  মুফক হিাভায ায়ে হম কোআ ফরুক , 

মিআ াুক , মি নযভ কয়েআ ফরুক ও মি হকাভর ব্দআ  ফযফায করুক , হড়ি িায অর 

হচাযা নে; ফযং হড়ি িায ৎ ঈয়েয ফাস্তফােয়নয  বূড়ভকা ও পাদঁ ফযিীি নয ড়কিু নে। 

ুয়কৌয়র হ মিআ হিাভায াভয়ন িা হগান যােুক।  অল্লায ে! এ িািা িায ঈয়েয 

নয ড়কিু নে।  

হ অভায হভয়ে! হ মড়দ হিাভায়ক িায লিময়েয জায়র অিকায়ি ায়য িায়র ড়ক য়ফ ? ড়ক 

য়ফ হিাভায ফস্থা? হিাভায ড়ক িা জানা অয়ি? একিু ড়চন্তা কয।   

হকান নাযী মড়দ এভন হকান দুষ্ট ুরুয়লয কফয়র য়ি  মাে, িেন হ েি হআ ুরুয়লয ায়ে 

ড়ভয়র কয়েক ড়ভড়নি কড়ল্পি স্বাদ ঈয়বাগ কযয়ফ। িাযয  ড়ক য়ফ ? িুড়ভ ড়ক িা জান ? 

যক্ষর্আ হ িায়ক বুয়র মায়ফ। হ িায়ক ড়দ্বিীেফায াওোয অা  হালর্ কযয়ফ। েি 

কয়েকফায়যয জনয িায়ক হয়র হয়িও ায়য ; িয়ফ স্বাভী ড়ায়ফ িায ায়ে  ড়চয ড়দন ফফা 

কযায জয়নয এফং স্বীে হমৌফন ায কযায জয়নয নে। হ ড়চয়যআ িায়ক বুয়র  মায়ফ। এড়িআ 

িয। ড়কন্তু হআ ভড়রাড়ি ড়চয ড়দন হআ স্বল্প ভে ঈয়বায়গয জ্বারা হবাগ কযয়ি োকয়ফ, মা 

কেনও হল য়ফ না। এও য়ি ায়য হম , হ িায হয়ি এভন করঙ্ক হযয়ে মায়ফ , মা হেয়ক 

কেনআ হ ড়যত্রার্ ায়ফ না। ড়চয ড়দন িায কায়র িাায িা োকয়ফ , হচাযাে দুড়িন্তায 

িাো িয়ফ। হ িায়ক হিয়ি ড়দয়ে অয়যকড়ি ড়কায েুঁজয়ি োকয়ফ এফং নিুন নিুন  িীয়দয 

িীত্ব ও ম্ভ্রভ যর্ কযায নুন্ধায়ন হফয য়ফ।  

হ অভায হভয়ে! এবায়ফ একড়ি মুফক গড়র্ি নাযীয়ক নষ্ট কযয়রও অভায়দয জায়রভ ভাজ 

িায়ক একড়দন ক্ষভা কয়য  ড়দয়ফ। ভাজ ফরয়ফঃ একড়ি মুফক ে াযা ড়ির। হ ুয়ে ড়পয়য 

এয়য়ি। এআ জুায়ি হ েি  ভায়জয কায়ি গৃীি য়ফ এফং কয়রআ িায়ক গ্রর্ কয়য 

ড়নয়ফ। অয িুড়ভ ভাড়নি , রাড়িি য়ে ড়চযড়দন য়ি োকয়ফ। অজীফন হিাভায জীফয়ন 

কাড়রভা হরয়গ োকয়ফ , হকান ড়দন িা ড়ফড়িন্ন  য়ফ না। অভায়দয জায়রভ ভাজ কেনআ 

হিাভায়ক ক্ষভা কযয়ফ না।   

হ অভায হভয়ে! হিাভায ম্মান হিাভায ায়িআ হযয়ে ড়দরাভ এফং হিাভায আজ্জি-অভ্রু ও 



ভমণাদা যক্ষায দাড়েত্ব হিাভায ঈযআ হিয়ি ড়দরাভ। ুিযাং হিাভায হফানয়দযয়ক ঈয়দ দাও, 

ড়ফদগভীয়দযয়ক ংয়াধন কয এফং ুয়ে ড়পড়যয়ে অন।  

হ অভায হভয়ে!  িুড়ভ িায়দযয়ক ফরঃ হ অভায  হফান! ে চরায ভে হকান ুরুল মড়দ 

হিাভায ড়দয়ক িাড়কয়ে হদয়ে িয়ফ িুড়ভ িায হেয়ক ড়ফভুে  য়ে মাও এফং হিাভায হচাযা নয 

ড়দয়ক ঘুড়যয়ে হপর। এয যও মড়দ িায কাি হেয়ক য়ন্দ  জনক হকান অচযর্ নবুফ কয 

ড়কংফা হ হিাভায গায়ে াি ড়দয়ি চাে েফা কোয ভাধযয়ভ হিাভায়ক  ড়ফযক্ত কযয়ি ঈদযি 

ে িায়র হিাভায া হেয়ক জুিা েুয়র িায ভাোে অঘাি কয। িুড়ভ মড়দ এ  কাজড়ি কযয়ি 

ায িায়র হদেয়ফ য়েয কয়রআ হিাভায ক্ষ ড়নয়ফ , হিাভায়কআ াাময কযয়ফ। হ  অয 

কেনও হিাভায ভি নয হকান নাযীয ঈয ৎ দৃড়ষ্ট ড়দয়ফ না। হ মড়দ ড়িযআ হিাভায়ক  

িন্দ কয়য োয়ক, িায়র হিাভায এআ অচযয়র্ িায হুঁ ড়পযয়ফ , িাওফা কযয়ফ এফং হিাভায 

ায়ে ারার ম্পকণ গিায জয়নয সফধ ন্থা ফরম্বয়নয ড়দয়ক গ্রয য়ফ।  

হ অভায হভয়ে! শুন! নাযীগর্ মি ঈচ্চ ভমণাদাআ জণন করুক , ড়ক্ষা ও জ্ঞায়ন মিআ গ্রগড়ি  

রাব করুক এফং ধন-ম্পদ ও ুেযাড়ি মিআ অেত্ত করুক , এয়ি িায়দয প্রকিৃ প্রিযাা  ূর্ণ 

য়ফ না , িায়দয ভান-ভমণাদা , প্রড়দ্ধিা, ুেযাড়ি, ধন-ম্পদ িায়দয ভনয়ক ান্ত  কযয়ফ না। 

ড়ফফা ও স্বাভীয াড়ন্নধযআ হকফর ড়দয়ি ায়য িায়দযয়ক নাড়ফর াড়ন্ত , এয ভাধযয়ভআ ূযর্ 

য়ি ায়য িায়দয প্রিযাা।   

নাযীগর্ িেনআ প্রকৃি াড়ন্ত েুঁয়জ াে, মেন হ একজন ৎ ও অদণ স্ত্রী য়ি ায়য, ম্মাড়নি 

একজন ভা য়ি ায়য এফং একড়ি ফাড়ি ও ড়যফায়যয ড়যচারক য়ি ায়য। এ হক্ষয়ত্র একজন 

াধাযর্ নাযী হেয়ক শুরু কয়য যার্ী , যাজকনযা, ড়বয়নত্রী, ড়ফশ্ব ুন্দযীয ভায়ে হকান ােণকয 

হনআ। কয়রয হক্ষয়ত্রআ একআ কো। এ হক্ষয়ত্র অড়ভ নাভ ঈয়ল্লে না কয়য দু’জন নাযীয ঈদাযর্ 

ড়দয়ি চাআ। অড়ভ িায়দযয়ক  ড়চড়ন ও জাড়ন। িাযা ঈচ্চ ড়ড়ক্ষিা , ধনফিী ও ুাড়ড়িযক। স্বাভী 

াযা য়ে িাযঁা  প্রাে াগর ফস্থাে হফয়ঁচ অয়িন। কয়েক ড়দন অয়গও িায়দয জীফন ড়ির 

স্বাবাড়ফক, ভুয়ে ড়ির  াড়ঁ অয অনয়ন্দ ড়ির বযুয িায়দয জীফন। িায়দয ফআ অয়ি। 

াড়যয়েয়ি শুধু স্বাভী। 

ড়ফফা য়ি প্রড়িড়ি নাযীয য়ফণাচ্চ কাভনা। এড়িআ িায়দয ভয়নয ফানা। এড়ি ড়দয়েআ  িায়দয 

ভান প্রবু িায়দযয়ক ৃড়ষ্ট কয়যয়িন। হ মড়দ ারণায়ভয়েয দযও য়ে মাে  ড়কংফা হকান 

যায়েয প্রধানভেী ফা হপ্রড়য়ডেও য়ে মাে িোড়ও িায়দয ভয়নয  প্রকৃি ফানা ূর্ণ য়ফ না , 

মিক্ষর্ না একজন ফঈ য়ে স্বাভীয ঘয়য প্রয়ফ কযয়ি াযয়ফ।  



হ অভায হভয়ে! হজয়ন হযয়ো! একফায মড়দ হকান হভয়েয জীফয়ন করঙ্ক হনয়ভ অয় এফং িায 

ভাজ মড়দ িা হজয়ন হপয়র িয়ফ হকঈ িায়ক স্ত্রী ড়য়য়ফ গ্রর্ কযয়ফ না। এভন ড়ক হমআ  ুরুল 

িায়ক নষ্ট কয়যয়ি হও িায়ক ড়ফয়ে কয়য ড়নয়জয ংায গিয়ি যাজী য়ফ না। েচ হ  ড়ফয়েয 

ড়ভেযা ওোদা কয়য িায িীত্ব ও ম্ভ্রভ নষ্ট কয়যয়ি এফং ভয়নয চাড়দা ূযর্ কয়য  হকয়ি 

য়িয়ি। ফযং হ মেন ড়ফয়েয ভাধযয়ভ হকান নাযীয়ক ঘয়য ঈিায়ি চাআয়ফ িেন িায়ক ফাদ ড়দয়ে 

নয একড়ি ম্ভ্রান্ত , ম্মাড়নি, বদ্র, িী ও ড়ফত্র নাযীয়কআ েুঁজয়ফ। হকননা হ  কেনআ চাআয়ফ 

না হম, িায স্ত্রী হাক একজন নষ্ট নাযী, ঘয়যয ড়যচারক হাক একজন ড়নকৃষ্ট ভড়রা এফং িায 

ন্তানয়দয ভািা হাক একজন ফযড়বচাযীনী। ড়নয়জ পায়ক ও াী য়েও হ  চাআয়ফ িায স্ত্রীড়ি 

হাক পুয়রয ভি ড়ফত্র। এভন ড়ক মেন হ ড়নয়জয া আিা ূর্ণ কযায  জনয ায়য ফাজায়য 

হকান াীষ্ট ভড়রায়ক েুঁয়জ ায়ফ না এফং ড়ফয়ে িািা ড়নয়জয হমৌন  চাড়দা ূর্ণ কযায হকান 

যাস্তা েুঁয়জ ায়ফ না িেন হ আরায়ভয ুন্নাি নমুােী ড়ফয়েয  ভাধযয়ভ কাঈয়ক ড়নয়জয স্ত্রী 

ফানায়নায ন্ধায়ন হফয য়ফ। হ হকান ড়িিায়ক ফা নষ্ট  ভড়রায়ক কেনআ ঘয়যয স্ত্রী ফানায়ি 

যাজী য়ফ না।  

হ অভায হভয়ে! িুড়ভ হিাভায হফানয়দযয়ক ফরঃ হ হফান! িুড়ভ ড়ক জান ুরুয়লযা হকন হিাভায 

কায়ি অয়ি চাে ? হকন হিাভায়ক  ড়নয়ে বায়ফ ? কাযর্ িুড়ভ েুফ ুন্দযী এফং মুফিী। হ 

হিাভায হৌন্দমণযয়য াগর। িাআ হ হিাভায চাযায় ঘুয়য এফং হিাভায়ক ড়নয়েআ বায়ফ। এেন 

অভায প্রশ্ন র , হিাভায এআ হমৌফন ও  হৌন্দমণয ড়ক ড়চযকার োকয়ফ ? দুড়নোয়ি হকান ড়জড়ন 

ড়ক ড়চযস্থােী য়েয়ি ? ড়শুয ড়শুকার  ড়ক হল ে না ? ুন্দযীয হৌন্দমণয ড়ক অজীফন োয়ক ? 

হিাভায হফান মড়দ ড়ফফায়য ভাধযয়ভ  ড়যফায গিয়ন অত্মড়নয়োগ না কয়য এফং আরায়ভয 

ত্রুয়দয লিময়েয ড়কায়য ড়যর্ি য়ে আরাভী াড়যফাড়যক জীফয়নয গড়িয ফাআয়য চয়র হময়ি 

চাে িায়র িায়ক প্রশ্ন কযঃ হ হফান!  িুড়ভ মেন ফৃদ্ধ য়ফ , মেন হিাভায ড়ি ও হকাভয ফাঁকা 

য়ফ এফং হদয়য হৌন্দমণয ড়ফরীন  য়ফ িেন হক হিাভায দাড়েত্ব ড়নয়ফ ? হিাভায ড়যচমণাআ ফা 

কযয়ফ হক? িা ড়ক হিাভায জানা অয়ি ? মাযা িায হফা কযয়ফ , িাযা য়ি িায হিয়র-হভয়ে , 

নািী-নাত্নী। অয হ যার্ীয ভি  ড়ংায়ন ফয় ড়যফায়যয নযয়দযয়ক ড়যচারনা কযয়ফ। 

এেন িুড়ভ ড়চন্ত কয , িুড়ভ ড়ক কযয়ফ ? ড়ফফায়য ভাধযয়ভ িুড়ভ ড়ক এক ড়নভণর াড়ন্তয ংায 

যচনা কযয়ফ ? না ফযড়বচাযীনী য়ে  স্বল্প ভে ঈয়বাগ কয়য হিাভায বড়ফলযৎ জীফনয়ক 

ন্ধকায়যয ড়দয়ক হিয়র ড়দয়ফ? স্থােী ুয়েয ড়ফড়নভয়ে স্থােী ুে ক্রে কযা ড়ক হকান ফুড়দ্ধভায়নয 

কাজ য়ফ ? মুফক ফেয়য াভানয  ড়ফরাড়িা ড়ক হলকায়রয করুর্ ড়যর্ড়িয ভান য়ফ ? 

কেনআ য়ফ না।   

আঈয়যা ভ্রভর্কাযী এক  মণকি ফয়রনঃ অড়ভ হফরড়জোয়ভয হকান এক য়যয যাস্তায হভায়ি 

দাঁড়িয়েড়িরাভ। এভন ভে  দচাযী াযাায়যয জনয ড়গনযার েুয়র হদো য়র হদেরাভ 



একজন ফৃদ্ধা যাস্তা ায য়ি  চায়ি। হ এিআ দুফণর ড়ির হম , িায াি-া কাঁড়ির। 

গাড়িগুয়রা প্রাে িায ঈয ড়দয়ে  ঈয়ি মাওোয ঈক্রভ ড়ির। হকঈ িায াি ধযড়ির না। 

অভায ায়েয একজন মুফকয়ক ভড়রাড়িয  াি ধয়য াাময কযয়ি ফররাভ। িেন ৪০ ফিয 

মাফৎ হফরড়জোয়ভ ফফাকাযী অভায এক ফন্ধু  ফরয়রনঃ এআ ভড়রাড়ি এক ভে এআ য়যয 

নযিভ ুন্দযী ড়য়য়ফ কয়রয কায়ি ড়যড়চি ড়ির।  ুরুয়লযা িায ঈয দৃড়ষ্ট হপরায 

প্রড়িয়মাড়গিাে ড়রপ্ত ি, িায ংষ্পণ হয়ি য়কয়িয েণ েযচ কযি এফং িায ায়ে একফায 

য়রও কযভদণন কযায প্রয়চষ্টা কযি।   

এআ ভড়রাড়িয মেন হমৌফন ও হৌন্দমণয চয়র হগর , িেন িায াি ধয়য একিু াাময কযায 

জনয একজন হরাকও হ ায়ি না! এ যকভ ঘিনা একড়ি নে; ি ি াওো মায়ফ।  

হ অভায হভয়ে!  হিাভায োযা হফানয়দযয়ক এ ফ কো ফয়র ঈয়দ দাও , িায়দযয়ক 

ভভণাড়ন্তক করুর্ ড়যর্ড়িয  কো শুনাও। আঈয়যা-অয়ভড়যকায মুফিীয়দয ে ধযা হেয়ক 

হিাভায ইভানদায হফানয়দযয়ক িকণ কয  এফং হযায়গ অক্রান্ত ওোয ূয়ফণআ িায়দয ভয়ধয 

প্রড়িয়লধক হযান কয।   

হ অভায হভয়ে! অড়ভ এ কো ফরড়ি না হম , হিাভায প্রয়চষ্টাে ভুড়রভ যভনীগর্ এক রায়প 

প্রেভ মাভানায ভুড়রভ নাযীয়দয ভি য়ে মায়ফ। এড়ি ম্ভফ। কাযর্ ফিণভায়ন ভুড়রভ 

নাযীগর্ হম ফস্থাে এয় হৌঁয়িয়ি, িা এক রায়প এয় হৌঁয়ি ড়ন। িাযা প্রেয়ভ ভাোয চুয়রয 

একাং েুয়রয়ি, িাযয ুয়যািাআ। িঃয কাি হিাি কযয়ি শুরু কয়যয়ি। ধীয়য ধীয়য দীঘণ 

ড়দয়নয ফযফধায়ন িাযা জাড়িয ুরুলয়দয গাড়পরড়িয ুয়মায়গ ফিণভায়নয দুঃেজনক ড়যড়স্থড়িয 

ড়কায য়েয়ি। িাযা েি কল্পনাও কযয়ি ায়য ড়ন হম, ড়ফলেড়ি এ মণন্ত ড়গয়ে হৌঁিয়ফ।  

িুড়ভ মড়দ হিাি একড়ি ঘড়িয কািায ড়দয়ক িাকাও িায়র হদেয়ফ , হড়ি নিয়ি না; ফযং অন 

স্থায়নআ ফস্থান কযয়ি। িুড়ভ মড়দ দুআ ঘো য ুনযাে ঘড়িয কায়ি হপযি অ , িায়র 

হদেয়ফ কািা এেন অয়গয স্থায়ন হনআ। হদেয়ফ হড়ি য়নক গ্রয য়েয়ি। এভড়নবায়ফ ড়শু 

জন্মগ্রর্ কয়য একড়দয়নআ মুফক য়ে মাে না এফং মুফক য়ে এক রায়প ফৃয়দ্ধ ড়যর্ি ে না ; 

ফযং ড়দয়নয য  যাি, যায়িয য ড়দন , ভায়য য ভা , ফিয়যয য ফিয ড়িক্রভ কযায 

ভাধযয়ভ হ ড়ফড়বন্ন  ফস্থা ড়িক্রভ কয়য। এভড়নবায়ফআ জাড়িয ফস্থা ড়যফিণন ে এফং বার 

হেয়ক ভন্দ ও ভন্দ  হেয়ক বারয ড়দয়ক ধাড়ফি ে।   

িীর ড়ত্রকা, ড়নকৃষ্ট ভযাগাড়জন , ঈরঙ্গ ড়িয়নভা, ড়ফড়বন্ন ড়িড়ব চযায়নর , আোযয়ে, পায়ক ও 

াীষ্টয়দয প্রয়যাচনা য়ফণাড়য ভুড়রভ  যভনীয়দযয়ক নষ্ট কযায লিময়েয ং ড়য়য়ফ 

আরায়ভয ত্রুয়দয ড়ফযাভ প্রয়চষ্টায পয়র ফিণভান ভুড়রভ নাযীয়দয ফস্থা এভন মণায়ে এয় 

হৌঁয়িয়ি, মা আরাভ ঘৃর্ায ায়ে  প্রিযােযান কয়য। ড়িড়ব চযায়নয়র হদো মাে একজন ুরুল 

একজন মুফিী হভয়েয়ক াি ধয়য  নাচায়ি, যস্পয জড়িয়ে ধযয়ি , গায়র গার ও ফুয়ক ফুক 



রাগায়ি। ড়িড়বয দণায াভয়ন ড়ক  হআ ভড়রায ড়িা-ভািা ও মুফক-মফিী বাআ-হফান োয়ক 

না? এ ধযয়র্য ড়িা-ভািা ড়ক িায়দয এআ  নাড়েকা হভয়েড়িয়ক ড়চনয়ি ায়য না ? িাযা ড়ক 

ভুড়রভ নে? হকান ভুড়রভ ড়ক িায হভয়েয়ক এআ  ফস্থাে হদেয়ি িন্দ কযয়ি ায়য ? এআ 

দৃয ড়ক হচাে েুয়র হদেয়ি ায়য? িায হভয়েয়ক ড়নয়ে নয একজন ুরুল এবায়ফ হেরা কযয়ফ 

অয হ িা ঈয়বাগ কযয়ফ- এড়ি হকান ভুড়রভ ভেণন কযয়ি  ায়য ড়ক? আরাভ হিা দূয়যয 

কো, এভনড়ক খ্রষ্টান ও ড়িূজকয়দয ধভণও িা ভেণন কয়য না। িায়দয আড়িা াি কযয়রআ 

এ কোয প্রভার্ ড়ভয়র। ড়কিু ড়কিু হক্ষয়ত্র ও হফ ড়কিু  ভুড়রভ হদয় ভুড়রভ নাযী-ুরুয়লয 

চাড়যড়ত্রক ফস্থা এআ মণায়ে ড়গয়ে হিয়কয়ি হম, ভানলু হিা দূয়যয কো; শুযাও িা গ্রর্ কযয়ি 

ায়য না।  

দু’ড়ি হভাযগ মেন একড়ি ভুযগীয  ড়নকিফিণী ে , িেন ভুযগীড়িয়ক ড়নয়জয ড়নেেয়ন ড়নয়ে 

হনওোয জনয হভাযগ দু ’ড়ি যস্পয  েগিা কয়য এফং একড়ি নযড়িয়ক িাড়িয়ে হদে। ড়কন্তু 

িুড়ভ হদেয়ফ হম, ড়ভয, হরফানন ও ফাংরায়দয়য কক্সফাজায়যয ভুদ্র সকিভূয় এফং োকায 

াকণভূয় ভুড়রভ নাযীয়দয  ফস্থা েুফআ হাচনীে। িায়দয ভুে , ভাো, হি, ড়ি এভন ড়ক 

ফআ ঈন্মক্ত। শুধু িাআ নে ; ফস্থা এ মণায়ে হৌঁয়িয়ি হম , দু’জন ুরুল ড়ভয়র একজন 

ভড়রায়ক বাগাবাড়গ কয়য ঈয়বাগ  কযয়ি। এআ ফস্থা ড়ক হকান শু ভেণন কয়য ? একড়ি 

হভাযগ ড়ক চাে হম, িায অেয়ত্তয ভুযগীড়িয ঈয অয়যকড়ি হভাযগ এয় অয়যান করুক?  

ফযড়বচায শুধু ভানফ জাড়িয কায়িআ ঘৃর্ীি নে , ড়কিু ড়কিু ফনয শুও এআ যাধয়ক ঘৃর্া কয়য।   

ী ফুোযীয়ি এআ ভয়ভণ অভয ড়ফন  ভােভুন হেয়ক ফড়র্ণি য়েয়ি হম , ড়িড়ন ফয়রনঃ “আোভায়ন 

োকাফস্থাে অড়ভ একদা একড়ি ঈঁচু  স্থায়ন িাগর চযাড়িরাভ। হদেরাভ একড়ি ুরুল ফানয 

একড়ি নাযী ফানয়যয ায়িয ঈয ভাো  হযয়ে শুয়ে অয়ি। ুরুল ফানযড়িয হচয়ে কভ ফেয়য 

অয়যকড়ি ফানয এয় স্ত্রী ফানযড়িয়ক  হোচঁা ভাযর। এয়ি স্ত্রী ফানযড়ি ুরুল ফানয়যয ভাোয নীচ 

হেয়ক চুচা াি হফয কয়য  অগি ফানযড়িয ড়য়ি চরয়ি োকর। ড়কিু দূয ড়গয়ে ফানযড়ি স্ত্রী 

ফানয়যয ায়ে ককুয়ভণ  ড়রপ্ত র। িাযয স্ত্রী ফানযড়ি ড়পয়য এয় ধীয়য ধীয়য িায মুগয়রয 

(স্বাভীয) গায়রয নীয়চ  াি যাোয হচষ্টা কযয়িআ হ হয়যান য়ে হজয়গ ঈির। স্ত্রী ফানযড়িয 

যীয়যয গন্ধ হয়েআ  ড়চৎকায কযয়ি শুরু কযর। এয়ি একদর ফানয একড়ত্রি র। ুরুল 

ফানযড়ি ড়চৎকায কয়য ায়ি  স্ত্রী ফানযড়িয ড়দয়ক আড়ঙ্গি কয়য ফযড়বচায়যয কোড়ি যায 

ফানযয়ক ফেুায়ি রাগর।  ফানযগুয়রা ডায়ন ফায়ভ েুঁজা-েুড়জ কয়য যাধী ফানযড়ি ধয়য ড়নয়ে 

অর। অভয ড়ফন ভােভুন  ফয়রনঃ অড়ভ হআ ফানযড়িয়ক ড়চয়ন হযয়েড়িরাভ। িাযা ঈবয়েয 

জনয গিণ েনন কযয়রা এফং িাযা  ঈবেয়কআ যজভ কযয়রা। অভয ড়ফন ভােভুন ফয়রনঃ অড়ভ 

ফনী অদভ িািাও নযানয ৃড়ষ্টয ভয়ধযও যজভ হদয়েড়ি।  



নয ফর্ণনাে অভয ড়ফন ভােভুন ফয়রনঃ ফানযগুয়রায ােয ভাযায দৃয  হদয়ে অড়ভ সধমণধাযর্ 

কযয়ি না হয়য অড়ভও িায়দয ায়ে ােয ভাযরাভ।  

ভুড়রভ হদয়য সু্কর, কয়রজ ও ড়ফশ্বড়ফদযারেগুয়রায়ি ভুড়রভ মুফকযা ভুড়রভ ভুড়রভ মুফিী 

হভয়েয়দয ায়আ ভাো , ভুে ও ফুক েুয়র ফয়ি। ভুড়রভ ড়িা-ভািাগর্ হস্বিাে িায়দয 

কনযায়দয জনয এড়িয়কআ হফয়ি ড়নয়ি।  

হ অভায হভয়ে! ভুড়রভ হভয়েয়দয এআ ফস্থা  একড়দয়ন ড়যফিণন য়ফ না। এক রায়প িাযা 

ূয়ফণআ হআ অর ফস্থাে ড়পয়য মায়ফ না ; ফযং অভযা হবায়ফআ িায়দযয়ক ধীয়য ধীয়য ূয়ফণয 

ফস্থাে হপযি ড়নয়ে মাওোয হচষ্টা কযফ , হমবায়ফ মণােক্রয়ভ িাযা ফিণভায়নয করুর্ ও 

দুঃেজনক ফস্থাে এয় হৌঁয়িয়ি।  

অভায়দয াভয়ন ে য়নক দীঘণ। ে মড়দ য়নক দীঘণ ে , অয িায ড়ফকল্প ংড়ক্ষপ্ত  নয 

হকান ে না োকয়র হম ফযড়ক্ত ে দীয়ঘণয ড়বয়মাগ কয়য মাত্রা শুরু কযয়ফ না , হ কেনও 

িায গন্তফয স্থায়ন হৌঁিয়ি াযয়ফ না।  

হ অভায হভয়ে!  িুড়ভ প্রেয়ভ  ভুড়রভ নাযীয়দযয়ক ুরুলয়দয ায়ে হোরায়ভরা ঈিা-ফা , 

চরায়পযা এফং ড়ক্ষা হক্ষয়ত্র  হফদণা য়ে  ড়ক্ষাে প্রয়ফ কযয়ি ড়নলধ কয। হআ ায়ে  

ড়ক্ষায োযা ড়দকগুয়রা  িুয়র ধয। িুড়ভ িায়দযয়ক ভুে হেয়ক যােয়ি ফর। মড়দও ড়পিনায 

অঙ্কা না োকয়র অড়ভ ভুে  োকায়ক ওোড়জফ ভয়ন কড়য না। ভুে েুয়র যাস্তাে চরায হচয়ে 

ড়নজণয়ন ভুে হেয়ক ুরুয়লয  াক্ষাৎ কযা ড়ধক ড়ফদজনক , স্বাভীয নুড়স্থয়ি স্বাভীয ঘয়য 

স্বাভীয ফন্ধুয াভয়ন ফয় গল্প কযা, অযােন কযা অয ায়য দযজা েুয়র হদো একআ কো। 

বাড়ণড়িয়ি ািীয  ায়ে কযভদণন কযা নযাে , িায ায়ে ড়ফযাভ কো ও হিড়রয়পান 

চাড়রয়ে মাওো ক্ষড়িকয , এক ায়ে ড়ফদযারয়ে মাওো নড়ুচি , ফান্ধফীয ায়ে গৃ ড়ক্ষয়কয 

রুয়ভ একড়ত্রি ওো যাধ।  

হ অভায হভয়ে!  িুড়ভ এ ড়ফলেড়ি বুয়র হময়ো না হম , অল্লাহ্ হিাভায়ক নাযী  ড়য়য়ফ ড়ৃষ্ট 

কয়যয়িন। অয হিাভায ািীয়ক ফাড়নয়েয়িন ুরুল। হিাভায়দয প্রয়িযয়কয  ভয়ধযআ এভন 

ঈাদান মুক্ত কযা য়েয়ি , মায কাযয়র্ হিাভায়দয এয়ক য়যয ড়দয়ক েুয়ক য়ি।  ুিযাং 

হিাভায়দয হকঈআ এভন ড়ক ৃড়েফীয কর ভানলু ড়ভয়র হচষ্টা কযয়রও অল্লায ৃড়ষ্টয়ি  হকান 

ড়যফিণন অনেন কযয়ি ক্ষভ নে। িাযা কেনআ নাযী-ুরুয়লয ফযফধান ঈড়িয়ে ড়দয়ে ঈবেয়ক 

ভান কযয়ি াযয়ফ না এফং নাযী-ুরুয়লয যস্পয়যয ড়দয়ক অকলণর্য়ক হিকায়ি াযয়ফ না।  



মাযা বযিায নায়ভ নাযী-ুরুয়লয ভধযকায ফযফধান ঈড়িয়ে ড়দয়ি চাে এফং ঈবে  হের্ীয জনয 

ভান ড়ধকায প্রড়িষ্ঠায দাফী জাড়নয়ে কভণয়ক্ষয়ত্র ড়ভড়েি য়ে মাওোয  অফান জানাে িাযা 

ড়ভেুযক। কাযর্ এয ভাধযয়ভ িাযা ড়নয়জয়দয ভয়নয চাড়দা হভিায়ি চাে  এফং য়নযয স্ত্রী-

কনযায়ক ায় ফড়য়ে নাযীয়দয হৌন্দমণয ঈয়বাগ কযয়ি চাে। হআ ায়ে  অযও ড়কিু কযায 

ুয়মাগ হয়র িাও কযয়ি চাে। ড়কন্তু এ কোড়ি এেনও িাযা হোরাা কয়য ফরায া ায়ি 

না। ুিযাং িাযা নাযীয়দয ভ ড়ধকায প্রড়িষ্ঠা , বযিা ও ঈন্নেয়নয হম ুয িুরয়ি িা ড়নিক 

স্তা ফক্তফয িািা অয ড়কিু নে। এ ভস্ত কোয ড়িয়ন  িাাজ্জফু-িাভােুন, বযিা, ঈন্নড়ি 

জণন অয়দৌ িায়দয ঈয়েয নে।   

িাযা হম ড়ভেুযক িায অয়যকড়ি কাযর্ র , হমআ আঈয়যা-অয়ভড়যকায়ক িাযা ড়নয়জয়দয অদণ 

ভয়ন কয়য এফং মায়দযয়ক িাযা বযিা, ংস্কৃড়ি ও ঈন্নড়িয ে প্রদণক ভয়ন কয়য ভূরি িাযা 

প্রকৃি িযয়ক ঈরড়ি কযয়ি ায়য ড়ন। িাযা হমড়িয়ক বযিা ও ংস্কৃড়ি ভয়ন কযয়ি , িা 

ভূরিঃ িয ও বযিা নে ; ফযং হড়ি য়ি আঈয়যা-অয়ভড়যকা হেয়ক অভদানীকৃি িয ও 

বযিা। িায়দয ধাযর্াে নাচ , গান, হফাোনা, ঈরঙ্গ ধণঈরঙ্গ ওো , সু্কর, কয়রজ ও  

ড়ফশ্বড়ফদযারয়ে ড়ক্ষাে ং হনওো , নাযীয়দয হেরায ভায়ি নাভা এফং ভুদ্র সকয়ি  ড়গয়ে 

ফস্ত্রীন য়ে হগার কযাআ বযিা ও ংস্কৃড়িয ভানদন্ড। অয প্রায়চযয হদ িো  ভুড়রভয়দয 

ভড়জদ, ভাদযাা, ভদীনা, দায়ভস্ক এফং অর-অজায ড়ফশ্বড়ফদযার কর আরাভী  

প্রড়িষ্ঠায়ন হম ঈন্নি চড়যত্র , ুড়ক্ষা, নাযী-ুরুয়লয ফাড়যক ও অবযন্তযীন  ড়ফত্রিায প্রড়ক্ষর্ 

হদো ে িায়দয ধাযর্াে িা ভুড়রভয়দয িাদভুেী ওোয এফং  বযিা ও ংস্কৃড়িয ড়দক 

হেয়ক ড়ড়িয়ে োকায নযিভ কাযর্।   

আঈয়যা-অয়ভড়যকা হেয়ক ঘুয়য অা ফা হোয়ন ফফাকাযী ংেয ড়যফায নাযী-ুরুয়লয 

হোরায়ভরা চরায়পযায়ি  ন্তুষ্ট নে এফং এড়ি িায়দযয়ক াড়ন্ত ড়দয়ি ফযেণ য়েয়ি। িাআ অজ 

িাযা ড়ফকয়ল্পয ন্ধান কযয়ি। 

 হ অভায হভয়ে! আঈয়যা-অয়ভড়যকাে এভন ংেয ড়িা-ভািা অয়ি , মাযা িায়দয মুফিী 

হভয়েয়দযয়ক মুফক রুলয়দয ায়ে চরায়পযা কযয়ি ও ড়ভয়ি হদে না। িাযা  িায়দয 

ন্তানয়দযয়ক ড়য়নভাে হময়ি হদে না। শুধু িাআ নে ; িাযা িায়দয ঘয়য িীরিা ও  

হফােনাভুক্ত চযায়নর ফযিীি নয ড়কিু েুকাে না। েচ ড়যিায়য ড়ফলে য়ি অজ  

ড়ধকাং ভুড়রভ হদয়য ভুড়রভয়দয ঘয এগুয়রা হেয়ক ভুক্ত নে।  

এক হের্ীয  ফুড়দ্ধজীড়ফয কো য়ি , ড়ক্ষা প্রফর হমৌন অকাঙ্খায়ক ধভন কয়য , চড়যত্র 

ংয়াধন কয়য  এফং হদ হেয়ক ফািড়ি হমৌন চাড়দায়ক দূয কয়য হদে। অড়ভ িায়দয জফায়ফ 

ফরয়ি চাআ হম , অনাযা ড়ক যাড়োয ড়দয়ক িাড়কয়ে হদয়েন না ? হমআ যাড়ো হকান ধয়ভণ 



ড়ফশ্বা কয়য না , হকান াদ্রীয ঈয়দয় কর্ণাি কয়য না , িাযা ড়ক ড়ক্ষা ও নাযী-ুরুয়লয 

 ফস্থায়নয োযা ড়যর্ায়ভয ড়কায য়ে িা হেয়ক হপযি অায হঘালর্া হদে ড়ন?  

 

অয়ভড়যকায প্রয়ঙ্গ অড়। ত্র-ড়ত্রকায ড়যয়ায়িণ প্রকা য়ি হম , ড়ফফাড়ি িাত্রীয়দয ভয়ধয 

গবণফিীয ংেযা হোয়ন দ্রুি ফৃড়দ্ধ ায়ি। এড়ি িায়দয নযিভ একড়ি ড়ফযাি ভযা। 

অনাযা ড়ক ভুড়রভ হদয়য ড়ফশ্বড়ফদযারেগুয়রায়িও এভন ভযা হদেয়ি চান? 

 ফিণভান ভয়ে অয়ভড়যকা এআ ভযা হেয়ক ড়যত্রার্ াওোয জনয হমৌন য়চিনিা ফা হক্স 

ড়ক্ষা নায়ভ একড়ি ড়ফলে  ড়য়রফায়য ন্তবূণক্ত কয়য িা িাত্র-িাত্রীয়দযয়ক াি দান কযয়ি। 

অড়ভ ভয়ন কড়য এয  ভাধযয়ভ িাযা অগুয়নয ভয়ধয হয়রার োরয়ি। ল্প ফেস্ক ড়নয়দণাল 

ফাড়রকায ভয়ধয  রুকাড়েি হমৌন স্পৃায়কআ িাযা জাড়গয়ে িুরয়ি। সু্কর মণায়েয িাত্রীয়দযয়ক 

িাযা কন্ডভ  ফযফায়যয প্রড়ক্ষর্ ড়দয়ি এফং একজন ুরুল ড়নজণয়ন একজন ভড়রায ায়ে ড়ক 

কয়য িাযা ঈিড়ি ফেয়য ফাড়রকায়দযয়ক িাও ড়ক্ষ ড়দয়ি। অভায়দয ভয়ধয ফফাকাযী এক 

ধযয়র্য ভানলু  নাভধাযী েিান অভায়দযয়কও িায়দয কভণকায়ন্ডয নুযর্ কযায অফান 

জানায়ি।  

হ অভায হভয়ে! অড়ভ এ কো ফরড়ি না হম , মুফয়কযা হিাভায কো ফনি ভস্তয়ক হভয়ন 

ড়নয়ফ। অড়ভ জাড়ন িাযা হিাভায কো প্রিযােযান কযয়ফ এফং হিাভায়ক হফাকা ফরয়ফ। কাযর্ 

িাযা ভয়ন  কযয়ফ হম , িুড়ভ িায়দযয়ক হমৌফয়নয স্বাদ ঈয়বাক কযয়ি ফাধঁা ড়দি এফং 

িায়দযয়ক হবায়গয  ভুয়দ্র ািঁায কািয়ি ভানা কযি। ুিযাং িুড়ভ মুফকয়দযয়ক এিা ফরয়ি 

মায়ফ না ; ফযং িুড়ভ  ঈয়দ ড়দয়ফ হিাভায ভুড়ভন-ভুড়রভ হফানয়দযয়ক , হভয়েয়দযয়ক। িকণ 

কযয়ফ অভায হেয়য  কনযায়দযয়ক। হকননা আফরীয়য পায়ঁদ য়ি হিাভায হফায়নযাআ েভ্রষ্ট 

ে এফং িাযাআ ড়বকড়িয়ভ  ড়যর্ি ে। ুিযাং হিাভায়দয হকঈ হমন এভন কায়জ গ্রয না 

ে, মায ড়যর্াভ শুব ে না।  মাযা নাযীয স্বাধীনিায গান গাে , িায়দয ঈন্নেয়নয কো ফয়র , 

িায়দযয়ক ড়ক্ষা ও  দণাীন হভরায়ভায অফান জানাে হিাভযা িায়দয কোে কর্ণাি 

কয়যা না। কাযর্ এ ভস্ত  েিানয়দয ড়ধকাংয়য স্ত্রী-ন্তান ও ড়যফায হনআ। িাযা হকফর 

হিাভায়দযয়ক ঈয়বাগ কযয়ি চাে।  

হ অভায হভয়ে! িুড়ভ হিাভায হফানয়দযয়ক ফরঃ অড়ভ হিাভায়দযয়ক হম ঈয়দ  ড়দড়ি, িায 

ড়ফড়নভয়ে অড়ভ ড়কিুআ চাআ না। শুধু হিাভায়দযয়ক ধঃিয়নয াি হেয়ক যক্ষা  কযয়ি চাআ , 

হিাভায়দয করযার্ চাআ , ড়ফত্র জীফয়নয ন্ধান ড়দয়ি এফং অড়ভ ড়নয়জয জনয মা  বারফাড়, 

হিাভায়দয জনযও িাআ কাভনা কড়য।  



হ অভায হভয়ে! এয়দয কফয়র য়ি হকান  নাযী মড়দ িায ভূরয ম্পদ াযাে , িায ভমণাদা 

নষ্ট ে এফং ম্ভ্রভ ও িীত্ব চয়র  মাে, িায়র িায াযায়না ম্মান দুড়নোয হকঈ ুনযাে 

হপযি ড়দয়ি াযয়ফ না। হকান নাযী মড়দ স্বীে আজ্জি াযা য়ে ভাজ হেয়ক ড়িিয়ক য়ি হকঈ 

িায াি ধযয়ফ না এফং িায ড়দয়ক  াায়মযয াি প্রাড়যি কযয়ফ না। েচ মি ড়দন হআ 

নাযীয যীয়য হমৌফন ফড়ষ্ট ড়ির  িিড়দন াীষ্টযা িায হৌন্দমণযয়য চাযায় ঘুয ঘুয কয়যয়ি 

এফং িায প্রংা কয়যয়ি।  হমৌফন চয়র মাওোয ায়ে ায়েআ ককুযু হমভন ভৃি জন্তুয ভাং 

বক্ষর্ কয়য াড্ডীগুয়রা হপয়র হযয়ে চয়র মাে ড়িক হিভড়ন িাযা িায়ক হযয়ে দূয়য চয়র মাে।  

হ অভায হভয়ে! এআ ড়ির হিাভায প্রড়ি অভায ংড়ক্ষপ্ত ঈয়দ। হিাভায়ক মা ফররাভ , িাআ 

িয। এড়ি িািা হকঈ  মড়দ হিাভায়ক নয কো ফয়র , িুড়ভ িা ড়ফশ্বা কয়যা না। হজয়ন হযয়ো! 

হিাভায ায়িআ হিাভায়দয  ও ুরুলয়দয ংয়াধয়নয চাড়ফকাড়ি ; অভায়দয ায়ি নে। িুড়ভ 

চাআয়র ড়নয়জয়ক , হিাভায হফানয়দযয়ক  এফং ভগ্র জাড়িয়ক ংয়াধন কযয়ি ায।   হিাভায 

ঈয অল্লায ক্ষ য়ি াড়ন্ত ও যভি ফড়লণি হাক।  

 

হিাভায ড়িা,  

৩০/৪/২০১২আং  
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