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নববষরর: আ�পযর্ াে্ান্ারদ্রুরউপেক 

আব্ার এাে্ নববষর। আব্াা্র নববষর উদয্পন উপোক িব�জুাড় 

অপায় কা্ হাব েক্িট েক্িট ডে্া। আতশব্িজ, উ�্ম নৃতয, গ্ন 

পিাাবশন, যুবক-যুবতীাদা �ুয়রিবিনময়, এক্া�রসময়রক্ট্ান্, ব�ুর

ব্�বীাদারউা�াশরেম্ব্ইে, েমইেরব্রস্ম্িজকরেয্গ্ায্াগারস্ইাটার

ম্ধযামর াুে্রিবিনময়, মদয প্ন ও ন্াী িনায় ফূিতর কা্সহ াকম্িা 

আায়্জানা মধয িদায় িবদ্য় েদয়্ হাব ২০১১ স্োক। বাু কা্ হাব 

২০১২ স্ে। েদাশা ফ্ইু �্া েহ্াটেগাে্ ওরপযরটনর টগাে্য়র 

আায়্জন কা্ হাব ন্ন্ অনু�্ানা। েম্ব্ইেরেক্�্িনগাে্ারহ্ওয়্র

েথাকরউপ্িজরতরঅাথরারেসেজানযরক্ব্জ্াারআায়্জনরকা্রহাবরো্ের

ধ্ঁধ্ান্রবষরবাুরউউসাবা। Happy new year 2012 েেে্য়রা্�্রওর

েদয়্েগাে্রসুাশ্িুতরহায়রউউাব।রনতুনরবষরাকরবাাুারউউসব কাাতর

িগায়রআাা্ কতরিকছুইরন্রকা্রহাব!  

আে্, আমা্র িকর েুাবর েদােিছরএকিট বছাাা িবদ্য়  ধু আনা�া 

িবষয়? েকবেই ফূিতর ও উ�্স �ক্াশা উপেক? ন্হ, এ েকবে 

আনা�া িবষয় হাত প্াা ন্। বাং এিট আম্াদা িা�্-ু্বন্র ও 

পযর্াে্ান্ার েম্কমর উপেক ৈব িক। েকন? ক্াু, একিট বছাাা 

স্াথ স্াথ আম্াদা জীবন ন্মক �্স্দ েথাক ৩৬৫ িদানা ৩৬৫িট 

প্থা োস পাড়। েছ্ট হায় আাস আম্াদা ন্িতদীঘর জীবন। আমা্ 
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িবগত বছািট িকু্াব ক্িটায়িছ, আগ্মী বছা িকু্াব ক্ট্াব্ এবং 

এ বছা আম্া অজরন কী কী? ইতযক্া আাা্ ন্ন্ �� িঘাা ধা্ 

উিাত আম্াদা োতন্ জগতাক।  

এেন আম্াদা আন�-উ�্াসা এতটুকু ফুাসত থ্ক্ার কথ্র নয়। 

এেন  ধু িহস্ব-িনক্শ েমে্ব্া সময়। া্সূেু�্হরস্�্�্হরআে্ইিহর

ওয়্স্�্ামারি�তীয় েেীফ্ উমা ইবনরে্�্বরা্িদয়্�্হরআনহ বােন, 

ة  أ  توزنوج، وتز�غوج للارض حيبةوج أنفس�م قة  أ  تيبةوج، وزنوج أعميع�م ق

  .جب، ، يو  خ ىف علي�م خيفية

‘েত্ম্াদা ক্াছ িহস্ব া্ওয়্া আাগর িনাজা্ই িনাজাদা িহস্ব 

স��র কাা ন্ও, েত্ম্াদা আমে ওজন কা্া আাগর িনাজা্ই 

িনাজাদা আমেসমূহ ওজন কাা ন্ও, িকয়্মত িদবাস েপশ হওয়্া 

জনয িনাজাদা ��ত কা। সুসি�ত হও েসিদানা জনয, েযিদন 

েত্ম্াদা স্মান েক্ান্ িকছু অ � থ্কাব ন্।’  

আম্াদার�িতিটরপদাকাপরেুাবরেদে্রদাক্া, আমা্রকীরকািছ? এার

পিাম্ুরকী? হ্স্নরবছাীরািহম্হ�্হরবােন,  

 . حم جم عةدجق وقن عغد ،مف، فا  ك  م م،، ون  ك  عا�ه تأخر
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‘আ�্হরওইরব্�্ারওপারাহমরকাান, েযরত্ারপদাকাপরথ্াম।র(এবংর

িা�্রকাা) যিদরত্রআ�্হারজনযরহয়রত্রস��রকাারআারযিদরত্রহয়র

অনযরক্াওরজনযরতাবরত্রিবেিলতরকাা।’  

আমা্রেত্রিকি�উরেনকরআমেরকাাইরতৃি�ারেঢকুারতুিে।রইবনরআবীর

মুে্ইক্হ াহ. বােন, 

 �م  ين جلفيى ع  أ� �ث  � م  ن أصايا جلب ص� جم عليف وبلم

 !!نفسف،  ي  غ�م أحد يإوه منف ع ميمي  ج �  و يكئي 

‘আিমরি�শজনরনবীরস্�্�্হরআে্ইিহরওয়্স্�্ামারস্হ্বীাকরেপায়িছ, 

ত্ঁা্র�াতযাকইর িনাজার িনফ্করস�াকরর স �র িছােন।রত্ঁাদার েকউর

এমনর িছােনর ন্, িযিনর বোতনর েযর িতিনর িজবাীের এবংর িমক্ঈাোর

মাত্রঈম্ানারওপারআাছন।’ 

িবা�া অনযতম সংেয্গিা� মুসিেম ন্গিাাকা েদশর ব্ংে্াদাশ 

িটএসিসসহ উা�োয্গয স্ং�ৃিতকর  টগাে্াত থ্িটর ফ্�র ন্ইাট 

নববষর উদয্পাানা ন্াম েযু্াব েবহ্য়্ ও েবাে�্পন্, অব্ধ 

েযেন্া্া ও অ�ীিতকা ঘটন্া অবত্াু্ হয়, ত্র এাকব্াাইর

অনিুা�ত।র ব্ধয হায় সাক্াাক বযবব্ িনাত হয়। আইনশৃ�ে্র

ব্িহনীাক কড়্ িনা্প�্ �হুরকাাতর হয়। ২০০০ স্াে থ্িটর ফ্�র 
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ন্ইাট ব্ঁধন ন্ামা একিটরেমায় শ্াীিাকু্াবরে্ি�ত ও অপম্িনত 

হায়িছে।র য্র ব্ংে্াদাশা �িতিট ম্নুষাকর আহতর ওর অপম্িনতর

কাািছে।  

গতর বছারক্ব্জ্া সমু�র ৈসকাতর থ্িটরর ফ্�রর ন্ইটর প্েনরকাাতর

িগায়রকায়কজনর�্ুরহ্িাায়িছােন।রএারবছা দুায়করআাগ বয্ংকাকা 

একিট ন্ইট�্াব থ্িটর ফ্�র ন্ইাট �্ু িদাত হায়াছ কমপাক ৬০ 

জনাক। আহত হায়াছ আাা্ অানাক। থ্ইেয্াো ওই �্াব ত্া্ 

যেন আনা� আ�হ্া্ িউক তেনই ৈবদুযিতক শটরস্িকরাটা ম্ধযাম 

আগানা েেিেহ্ন িশে্ ত্াদা েব�ন কাা েনয়। িনিমাষই সম্ি� ঘাট 

সকে আন�-উ�্াসা। এাপাও িক েকউ িশক্ �হু কাাাছ? তওব্ 

কাা িফাা এাসাছ িাা শ্ি�া পাথ? অথা আ�্হ ত্আে্ বােন,  

َُّهم ﴿ َن ق ِي ُ َن ابي  ّمينن  َن ِن ٰ  ٱلۡعن ۡد�ن
ن
ابي  ُدَنن  ٱۡ� ِن ي  ٱلۡعن ۡ��ن

ن
َُّهمۡ  ٱۡ� ُعونن  لنعن  ﴾ ٢ قنرۡجي

   ]٢١:  جلسجدة[

‘আা অবশযই আিম ত্াদাাক গরতা আজ্াবা পূাবর েঘু আজ্ব 

আ�্দন কা্ব, য্াত ত্া্ িফাা আাস। {আিেফ-ে্ম-মীম আস-

স্জদ্হ, আয়্ত : ২১}  

অনযরএকরআয়্াতরআ�্হরবােন,  



 

7 

ا ﴿ هن ُّ َن � يقنن  ٓن َّ ْ ءنامن  ٱ ْ  َُوا وا َُ َّ ن  ٱ َّ ُظرۡ  ٱ ۡ�َن ۡت  ّما �نۡفٞس  َن من َّ َٖ�  َن ْ  ليغن وا َُ َّ ۚ  َنٱ ن َّ ن  ِينّ  ٱ َّ  ٱ
 ۢ بيُ� ا خن يمن َُونن  ب �ن  ١ َنۡعمن ْ  َن يقنن  تنُ�ونُوا َّ � ْ  َن نُسوا ن  � َّ ٮُٰهمۡ  ٱ �سن

ن
ُهمۚۡ  فنأ نُفسن

ن
��يكن  أ َن َْ

ُ
 ُهمُ  أ

ونن  َُ ٰسي  ]  ١٩  ،١٨: جرش[ ﴾ ١ ٱلۡ�ن

‘েহ ঈম্নদ্াগু, েত্মা্ আ�্হাক ুয় কা; আা �াতযাকা উিাত 

িা�্ কাা েদে্ েস আগ্মীক্াো জনয িক ে�াু কাাাছ; েত্মা্ 

আ�্হাক ুয় কা। েত্মা্ য্ কা িন�য় আ�্হ েস িবষায় সমযক 

অবিহত। েত্মা্ ত্াদা মত হইও ন্, য্া্ আ�্হাক ুুাে িগায়িছে 

ফাে আ�্হও ত্াদাাক আ�িব�ৃত কাা িদায়িছােন; আা ত্া্ই হে 

ফ্িসক।’ {সূা্রআে-হ্শা, আয়্তর: ১৮, ১৯}  

আমা্ সব অিুু্বকই া্ই আম্াদা েক্মেমিত স�্নাদা জীবন 

েহ্ক িনাা্গ, িনাট্ে ও অন্িবে সু�া। িক� আমা্ িক েুাব 

েদােিছ নববাষরা মাত্ এরপ ন্ন্ উপোক যেন িনাজাদা শ্সানা 

ব্ঁধন একটু িশিথে কিা, একটু সুায্গ েদই গ�্িেক্ �ব্াহ গ্ 

ু্স্ব্া তেনই ত্াদাাক ব�ু-সতীথরা্ িনায় য্য় েকযহীন স্মিয়ক 

সুাো জীবান। ম্দক ও েনশ্া ুুবান। েয ুুবন একিট শ্� পুি�ত 

জীবনাক কাা অশ্� পঁূিত-গ�ময়। েয জগত একজন ু� সুাব্ধ 

স�্নাক ব্ন্য় ম্-ব্ব্’া অব্ধয ওরঅি�য়।  
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ইদ্নীং �িত বছাই েদে্ য্াে থ্িটর ফ্�র ন্ইট উদয্পন কাাত 

তরু-তরুীা্ অিধক সংেয্য় া্�্য় েবরব্া সুায্গ প্াে। ু্বাত 

অব্ক ে্াগ িনাজাদা কিেজ্া টুকাা্ েমায়িটাক পযর� আমা্ মধয 

া্াত পাথ-েহ্াটাে য্ব্া সুায্গ েদই? এই েয শত শত তরুী দুপুা 

া্াত া্�্য় েবিাায় আসাছন, এা্ সব্ই িক অিুু্বকহীন? ন্িক 

এাদা অিুু্বকা্ স�্নাদা ব�্হীন জীবনাক স্দাা েমান 

িনায়াছন?  

মান া্ে্ উিাউ আম্াদা একটু অসতরকত্া জনয যিদ স�্না্ 

িবপথগ্মী হব্া সুায্গ প্য়। তাব এা কিতা �থম িশক্া হাত হাব 

আম্াকই। সম্াজ ম্থ্ িনাু হাব আম্াই। আপন ঔাসজ্ত স�্ানা 

জনয ম্নুাষা কটু-ক্টবযও হজম কাাত হাব েকবে আম্াক। ত্ছ্ড়্ 

মাাুা পাাও এা জনয কিত েপ্হ্াত হাব। আবদু�্হর ইবনর উমার

া্িদয়্�্হর আনহম্র েথাকর বিুরত, া্সূেু�্হর স্�্�্হর আে্ইিহর

ওয়্স্�্মরইাশ্দরকাান,   

ُ�مْ  َ جٍع  ُ ُّ�مْ «
ّ ُُ  َوجلرُّجُ   ،َ ِ�ّيِتفِ  َ�نْ  َوَمْسُؤوٌه  َ جٍع  جِإلَ ي ُ  .َ ِ�ّيِتفِ  َ�نْ  َمْسُؤوٌه  َو

ْ،ِلفِ  ِف  َ جٍع 
َ
ةُ  ،َ ِ�ّيِتفِ  َ�نْ  َمْسُؤوٌه  َوْ،وَ  أ

َ
 َ�نْ  َوَمْسُؤوعَةٌ  َزوِْجَ�ي َ�يِْث  ِف  َ جِ�يَةٌ  َوجلَْمْرأ

َيِ� ُ  َ ِ�ّيِتَ�ي
ْ
ُ�مْ  َ ِ�ّيِتفِ  َ�نْ  َوَمْسُؤوٌه  َبيِّدهِ  َ يهِ  ِف  َ جٍع  َوجل

ّ ُُ  َ�نْ  َوَمْسُؤوٌه  َ جٍع  َو

  .»َ ِ�ّيِتفِ 
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‘েত্ম্াদা �াতযাকই দ্িয়�শীে আা সব্ই েত্মা্ িজজ্িসত হাব 

িনজ দ্িয়� স�াকর। ইম্ম একজন দ্িয়�শীে; িতিন ত্ঁা দ্িয়� 

স�াকর িজজ্িসত হাবন। পুরষ দ্িয়�শীে ত্া পিাব্াাা; েস 

িজজ্িসত হাব ত্া দ্িয়� স�াকর। মিহে্ দ্িয়�শীে ত্া �্মীা 

গৃাহা; েস িজজ্িসত হাব ত্া দ্িয়� স�াকর। ুৃতযও একজন 

দ্িয়�শীে, েস িজজ্িসত হাব ত্া মুিনাবা স�দ স�াকর।  

(এককথ্য়) েত্মা্ সব্ই দ্িয়�শীে আা সব্ই িজজ্িসত হাব েস 

দ্িয়� স�াকর।’ [বুে্াী : ৮৪৪, জুমআ আধয্য়]  

অতএবর আম্াদার যুবস�দ্য়াকর েযমনর সংযতর হাতর হাব, েতমিনর

অিুু্বকাদাওরএকটুর সজ্গর হাতর হাব।রআ�্হ আম্াদা সকোক 

সিউক বুঝ দ্ন করন। আমীন।  

 

 


