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ফ ুঁ দিয়ে এই চেরাগ দিভায়িা যায়ে িা! 
“দজহািী আয়দালি উপমহায়িশ” িািা প্রকার পরীক্ষার সম্ম খীি হওোর চপ্রক্ষাপয়ে 

প্রিত্ত একদে িরস! 

 

 

উস্তাি উসামা মাহম ি হাদফজাহুল্লাহ 

ম খপাত্র, আল কায়েিা উপমহায়িশ 

 

 

 

আস সাহাে উপমহায়িশ 

শাওোল ১৪৩৮ দহজদর 

 

আি িাসর দমদিোর সকল প্রকাশিা চপয়ে দভদজে করুি- 
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ওরা আল্লাহর দ্বীিয়ক ম য়খর ফ ুঁৎকায়র দিদভয়ে দিয়ে োে। দকন্তু ওরা জায়ি িা 

ফ ৎকার দিয়ে এই প্রিীপ চিভায়িা যায়ে িা। “দজহািী আয়দালি উপমহায়িশ” 

পাদকস্তায়ি িািা প্রকার পরীক্ষার সম্ম খীি হয়ে। এই চপ্রদক্ষয়ে িাওোে ও 

দকোয়লর মেিায়ির সকল ম জাদহি ও আিসারয়ির উয়েয়শে উস্তাি উসামা মাহম ি 

(হাদফজাহুল্লাহ) এর িরস। 

 

দেসদমল্লাদহর রহমাদির রদহম। 

সমস্ত প্রশংসা দেশ্ব জাহায়ির প্রদেপালয়কর এেং িরূি ও সালাম েদষিে চহাক 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লায়মর উপর। 

পেভূদম ো চপ্রক্ষাপে :  

অেীে দেি-োর েছয়র বেদশ্বক অঙ্গয়ি সারা পৃদিেীয়ে দজহািী আয়দালি এক 

দেয়শষ ও অিিে স্তয়র অদেোদহে কয়রয়ছ এেং এখয়িা করয়ছ। এই সময়ের ময়যে 

ভায়লা ও ময়দর মায়ে এক দেরাে পািিকে হয়েয়ছ। এই সময়ে পাদকস্তািী দজহায়িও 

উন্নদে অেিদে সাযি হয়েয়ছ। দজহায়ির িায়ম দজহািদেয়রাযী দকছ  ঘেিা ঘয়েয়ছ। 

এই ঘেিাগুয়লার েোপায়র আমায়ির জামাআয়ের পক্ষ চিয়ক সম্পকি িা িাকার 

োেিাও এয়সয়ছ। োরপয়রও ম জাদহিীয়ির উপর এই পরীক্ষার যামািা আরও েৃদি 

চপল এমিদক আজ দজহায়ির সায়ি সম্বন্ধয ক্ত দজহায়ির েিিাম রেিাকারী দকছ  

চলাক চঘাষণা দিয়ে ‘আইএসআই’-এর সায়ি দময়লয়ছ। এেং দিয়জ ছাড়া 

পাদকস্তায়ির দজহায়ির সায়ি জদড়ে সকল েেদক্তেগিয়ক চস শত্রুয়ির িালাল 

আখোদেে করয়ছ। এরই যারাোদহকোে এই কয়িাপকিি আল্লাহর অি গ্রয়হ 

আপিায়ির সাময়ি চপশ করদছ। আল্লাহ ো‘আলা কলোণকর কিা েলার ও 
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কলোণজিক কাজ করার োওফীক দিি। আল্লাহ ো‘আলা কিাগুয়লায়ক হক ও 

হয়কর অি সারীয়ির সাহাযে করার মাযেম োদিয়ে দিি। আল্লাহ ো‘আলা 

আমায়িরয়ক হয়কর পয়ি িৃঢ়পি রাখ ি। দেদি আমায়িরয়ক হয়কর সাহাযে করার 

োওফীক িসীে করুি। আদমি! 

এো মাম দল চকায়িা য গ িে!  

প্রাণদপ্রে ভাইয়েরা! এই য য়গর িাজ কো সেিিা আমায়ির স্মরয়ণ রাখয়ে হয়ে, এো 

ঈমায়ির জিে সাযারণ চকায়িা য গ িে, েরং অেেন্ত ভোেহ য গ। এো চসই য গ, 

যখি (হািীয়সর ভাষে অি যােী) চফেিা েৃদির িোে ম ষলযায়র েদষিে হয়ে। 

ً
ً
ْي كاِفرا  و ُيمس ِ

ً
 ُيصبح الرُجُل مؤِمنا

এক েেদক্ত সকায়ল ম সলমাি িাকয়ে আর সন্ধোে কায়ফর হয়ে যায়ে। 

ي مؤمنا وُيصِبُح كافًر ًو ُيمس ِ
ً
ا  

এেং সন্ধোে ম দমি িাকয়ে সকায়ল কায়ফর হয়ে যায়ে (িাউয দেল্লাহ!) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম এর কারণও েণিিা কয়রয়ছি। দেদি েয়লি, 

نيا قِليٍلً ُهْم و ِدْيَنُهْم ِبَعرٍض ِمَن الدُّ
َ
الق

َ
واٌم خ

ْ
ق

َ
 أ

َ
 َيِبيُع ِفيها

চস য য়গ মাি ষ ি দিোেী সামািে সম্পি ও দেলাদসোর জিে দিয়জর ঈমাি ও েদরত্র 

দেদি কয়র দিয়ে। 

অিে এক হািীয়স চসই য গয়ক চযাুঁকাোদজর য গ েলা হয়েয়ছ। দেদি েয়লি, 

ُب ِفيها
َّ
ذ

َ
ُق فيها الكاِذُبً ُيك ِدُق و ُيَصدَّ الصَّ  
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সেেোিীয়ক দমিোোিী ও দমিোোিীয়ক সেেোিী দহয়সয়ে মাি য়ষর কায়ছ প্রদসি 

কয়র চোলা হয়ে। 

ِمْيُن و ُيؤتَمُن فيها الخاِئُنً
َ
ُن فيها األ  و ُيخوَّ

দেশ্বস্তয়ক চখোিেকারী ও চখোিেকারীয়ক দেশ্বস্ত দহয়সয়ে প্রদসি কয়র চোলা 

হয়ে। 

চহ আল্লাহ! আমায়ির ঈমািয়ক দহফাযে করুি। আমায়ির হয়কর পয়ি অেল 

রাখ ি। হয়কর সহয়যাদগো করার োওফীক দিি। আমায়িরয়ক দ্বীয়ির আিসারয়ির 

সায়ি গিে করুি। আদমি!  

 

দজহাি ও পরীক্ষা : 

আল্লাহ ো‘আলা েয়লি, 

ِبريَن  م َوالصّٰ
ُ
ٰجِهديَن ِمنك

ُ
َم امل

َ
عل

َ
م َحّتٰى ن

ُ
ك َونَّ

ُ
َنبل

َ
مَول

ُ
خباَرك

َ
 أ

۟
َوا

ُ
بل

َ
َون  

َولَنَبلَُونَُّكم  অেশেই আদম চোমায়ির পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষার কারণ কী! দেদি 

েয়লি, م
ُ
ٰجِهديَن ِمنك

ُ
َم امل

َ
عل

َ
 চযি আদম আল্লাহর রাস্তাে লড়াইকারী, হাকীকী َحّتٰى ن

অয়িি জাি ক রোিকারী ম জাদহিয়ির সম্পয়কি চজয়ি দিয়ে পাদর। ًِبريَن  এেং  َوالصّٰ

দজহায়ির পয়ি সেয়রর সায়ি অদেেল েেদক্তয়ির সন্ধাি দময়ল।  م ُ
خباَرك

َ
 أ

۟
َوا

ُ
بل

َ
 এেং  َون

চোমরা চয িাদে কর ‘আদম ম দমি’, ‘আদম ম জাদহি’, চোমায়ির এ িাদের েোপায়র 

অেশেই আদম পরীক্ষা করে। আল্লাহর আয়রক ফরমাি হয়লা, 

نُتم 
َ
ؤِمنيَن َعلٰى ما أ

ُ
َر امل

َ
ُه ِلَيذ

َّ
ِب ۗما كاَن الل ّيِ

َّ
 ِمَن الط

َ
بيث

َ
يِه َحّتٰى َيميَز الخ

َ
َعل  
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আল্লাহর স ন্নে এো িে চয, চোমরা ম দমিগণ চয অেস্থাে আছ চস অেস্থােই 

চোমায়ির চছয়ড় চিওো হয়ে। েরং আল্লাহর দেয়শষ উয়েশে হয়লা, দেদি পরীক্ষা 

দিয়েি দেপি-মদসেে দিয়ে এেং কখয়িা দকছ  সফলোও দিয়েি,  

رًِّ م ِبالشَّ
ُ
بلوك

َ
ً َون

ً
يِر ِفتَنة

َ
َوالخ  

(আদম চোমায়ির ভায়লা ও মদ দ্বারা পরীক্ষা করে।) 

আল্লাহর উয়েশে কী? পরীক্ষা করা। আর পরীক্ষার দ্বারা উয়েশে কী? 

ِبً ّيِ
َّ
 ِمَن الط

َ
بيث

َ
 َحّتٰى َيميَز الخ

চযি খেীস (চিাংরা) েদেেে (উত্তম) চিয়ক পৃিক হয়ে যাে। 

দজহায়ির মেিায়ির ভায়েরা! আল্লাহ ো‘আলা মদ ও ভায়লা একস্থায়ি জমা কয়রি 

িা। আল্লাহ ো‘আলা আমায়ির ভায়লা োদিয়েয়ছি। এমিো হয়ে পায়র িা চয, এই 

দজহািী আয়দালয়ি দযদি আল্লাহর সন্তুদির জিে, ম সদলময়ির চহফাজয়ের জিে, 

ম সদলময়ির দহিাোয়ের জিে এেং োয়ির কলোয়ণর জিে দিয়জর সে দকছ  

ক রোদি করয়ছ, জীেিয়ক লোরীর মাযেয়ম োদজ লাগাে চস এেং চয ইখলাস ও 

আখলাক চিয়ক খাদল, চয দজহায়ির েিিাম রোে, যার কায়ছ দিয়জর জীেিসত্ত্বা, 

প্রদসদি, দিয়জর ি দিো কামাই করা উয়েশে, এই ি ই চেদণর চলাক একয়ত্র িাকয়ে 

পায়র িা। স্বণিয়ক খাুঁদে করার জিে অদিক য়ে ঢালয়ে হে, আগুয়ি গরম করয়ে হে, 

চযি মেলা আেজিিা িূরীভূে হয়ে খাুঁদে চসািা পৃিক হয়ে যাে। এমদিভায়ে আল্লাহ 

রাব্ব ল ইজ্জে ম দমিয়িরয়কও পরীক্ষার পায়ত্র চঢয়ল চিয়েি। দেদি েয়লি, 

هًُ
ُ
رٌح ِمثل

َ
وَم ق

َ
د َمسَّ الق

َ
ق

َ
رٌح ف

َ
م ق

ُ
 ِإن َيمَسسك

আজ যদি চোমায়ির উপর জমীি সংকীণি হয়ে যাে, োহয়ল চোমায়ির ি শময়ির 

উপয়রও এমি দিি অদেোদহে হে। 
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এই চয কখয়িা একজয়ির দেজে লাভ হে, অপরজয়ির উপর পরীক্ষা আয়স, 

একজয়ির জমীি দছদিয়ে চিো হে, ক্ষদের পর ক্ষদের সংোিই আসয়ে িায়ক, 

চরায়গ আিান্ত হে, অম ক ভাই শহীি হে, অম ক ভাই চগ্রফোর হে। আর 

দেপরীয়ে শত্রুরা শুয  সফলো আর দেজে লাভ  কয়র। চোমায়ির চকামর চভয়ঙ্গ 

দিয়েয়ছ, অকলোণ পছদকারীয়ির (ওয়ির দিকে অকলোণ পছদকারী) অকলোণ 

চিয়ক জদমি সাফ কয়র দিয়েয়ছ। আমার ভায়েরা! এো হক-োদেয়লর পদরেে িে। 

এই হার-দজে হক-োদেয়লর পদরেে িে। এমি চো সেিিাই হয়ে িায়ক।  

َها َبْيَنً  
ُ
َداِول

ُ
اُم ن يَّ

َ ْ
َك األ

ْ
اِسً َوِتل   النَّ

ঐ দিিগুয়লা যা আদম মাি য়ষর মায়ে ঘ রপাক করাই, উলে-পালে কদর। 

কখয়িা একজিয়ক ি দিোেী দেজে িাি কদর, কখয়িা আয়রক জিয়ক। চো এর 

দ্বারা উয়েশে দক? উয়েশে হয়লা পরীক্ষা করা।  

 

দজহায়ির পয়ি দেপি আসার উয়েশে : 

চযগুয়লা আল্লাহ ো‘আলা দিজ দকোয়ে েণিিা কয়রয়ছি।   

প্রিম উয়েশে :  ম খদলস ও ইখলাস দেহীি চলায়কর ময়যে পািিকে।  

আল্লাহ ো‘আলা ফরমায়েয়ছি,  

ِذيَن آَمُنوا
َّ
ُه ال

َّ
َم الل

َ
  َوِلَيْعل

(চযি আল্লাহ ো‘আলা ঈমািিারয়ির েোপায়র জািয়ে পায়রি) 
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যার ফয়ল ম দমি এেং ম িায়ফক, ম খদলস ও গােয়র ম খদলস, ম জাদহি ও গােয়র 

ম জাদহি, দমিো এেং সয়েের ময়যে পািিকে িৃদিয়গাের হে, 

ِبً ّيِ
َّ
 ِمَن الط

َ
بيث

َ
 َحّتٰى َيميَز الخ

এেং খারাপ চিয়ক ভায়লা পৃিক হয়ে যাে। 

এেং চয মদ হওো সয়ত্ত্বও দিয়জয়ক ভায়লা েয়ল প্রকাশ কয়রয়ছ োরা চপছি দফয়র 

চভয়গ যায়ে এেং চয ভায়লা আল্লাহ ো‘আলা োয়ক িৃঢ় রাখয়েি এেং আল্লাহ 

ো‘আলা োয়িরয়ক সেে কয়র চিখায়েি। দমিোোিী চলায়করা স্রিা এেং সৃদিজীয়ের 

সাময়ি অপিস্থ ও পরাদজে হয়ে যাে। অিেদিয়ক সেেোিীয়ির আল্লাহ ো‘আলা 

ি দিো এেং আয়খরায়ে উচ্চ মযিািা িাি কয়রি।  

 

দদ্বেীে উয়েশে :  ঈমািিারয়ির উত্তম প্রদেিাি েৃদি করা।  

যখি দেপি আয়স, কি চেয়ড় যাে এেং সংকীণিো অি ভে হয়ে িায়ক েখি এর 

উয়েশে হয়ে ঈমািিারয়ির প্রদেিাি েৃদি করা হয়ে। 

ِءً
َ

َبال
ْ
ِم ال

َ
َجَزاِء َمَع ِعظ

ْ
ُم ال

َ
 ِعظ

অদযক কয়ির অদযক প্রদেিাি। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাম েয়লয়ছি, দেপি যে কদিি হয়ে, দেপি যে 

েড় হয়ে প্রদেিািও েে েৃদি পায়ে। জান্নায়ের ময়যে ঈমািিারয়ির জিে এেং 

ম জাদহিয়ির জিে আল্লাহ ো‘আলা অয়িকগুয়লা স্তর চরয়খয়ছি। যখি চকায়িা 

আল্লাহওোলার উপর দেপি আয়স েখি দেদি ময়ি কয়রি, এর দ্বারা আমার গুিাহ 

মাফ হয়ে এেং জান্নায়ের স্তরসমূহ চিয়ক অয়িক উচ্চ স্তর আল্লাহ ো‘আলা আমার 
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জিে চরয়খয়ছি। চসই স্তয়র চপৌঁছায়িা হয়ে এই পরীক্ষার উয়েশে। োই এ পরীক্ষা 

এয়সয়ছ, েয়ে বযযি যারণ শেি। প্রদেিায়ির দিেয়ে বযযি যারণ করয়ে হয়ে। চকাি 

দজদিয়সর উপর সের? ঈমায়ির উপর সের, দজহায়ির উপর সের এেং শদরেয়ের 

অি সরয়ণর উপর সের।  

 

েৃেীে উয়েশে : শহীিয়িরয়ক োছাই করা। 

আল্লাহ ো‘আলা ইরশাি কয়রি, ویتخذ منکم شھداء  অিিাৎ চোমায়ির মযে চিয়ক 

শহীিয়িরয়ক গ্রহণ করয়েি। আল্লাহ ো‘আলা োুঁর দপ্রে োদায়িরয়ক, যারা 

আল্লাহর রাস্তাে চের হয়েয়ছ, যারা আল্লাহ জিে দিয়জয়ক ক রোদি করার োমান্না 

কয়র, যায়ির অন্তর একদিষ্ঠোে পদরপূণি োয়িরয়ক দেদি দিয়জর কায়ছ চিয়ক দিয়ে 

চযয়ে োি। 

ى قلوبكم
ٰ
ر ال

ُ
نظ كن يَّ

ٰ
ْم و ل

ُ
ْم و ال أْمواِلك

ُ
جساِمك

َ
ى أ

ٰ
ُر إل

ُ
َه ال َينظ

ّٰ
 ِانَّ الل

দিশ্চেই আল্লাহ ো‘আলা চোমায়ির শরীয়রর দিয়ক োকাি িা এেং চোমায়ির 

মায়লর দিয়কও োকাি িা েরং দেদি চোমায়ির অন্তয়রর দিয়ক োকাি। 

আল্লাহ ো‘আলা অন্তয়রর অেস্থা জায়িি, অন্তরসমূহয়ক চিয়খি োই দেদি এই 

সমস্ত ম দমিয়িরয়ক দিয়জর কায়ছ চিয়ক দিয়ে চযয়ে োি, আর যখি দেদি োয়ক 

দিয়জর সাদন্নয়যে দিয়ে োি চো চসই ম হূয়েি োর শত্রুয়ক োর ওপর দেজেী কয়র 

চিি। েখি চস ি শময়ির চোমার আঘায়ে, ি শময়ির গুদলর আঘায়ে, ি শময়ির 

কয়িারোর কারয়ণ ও োর কি চিওোর মাযেয়ম শহীি হয়ে যাে। ি শমি খ দশ 

প্রকাশ কয়র। দকন্তু োস্তেো হয়ে োর মাযেয়ম ম দময়ির ইো পূণি হে, সারা 
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জীেয়ির আশা োস্তোদেে হে। োর মাযেয়ম চস োুঁর দিকািা চপয়ে যাে এেং চস 

োুঁর রয়ের পায়শ জান্নায়ে চপৌয়ছ যাে। 

 

েে িি উয়েশে : ম জাদহিয়ির প্রদশক্ষণ এেং সংয়শাযি। 

আল্লাহ ো‘আলা েয়লি, 

ذيَن ءاَمنوا
َّ
ُه ال

َّ
َص الل  َوِلُيَمّحِ

অিিাৎ চযি আল্লাহ ো‘আলা ম দমিয়ির সংয়শাযি করয়ে পায়রি। 

চসই ঈমািিায়রর উপর যখি চকায়িা দেপি আয়স েখি চস োর গুিায়হর উপর 

িৃদি চিে, চস দেয়রাদযো এেং দপদছয়ে পড়ার ময়িাভাে প্রকাশ কয়র িা েরং চস 

দিয়জর পযিায়লােিার সায়ি কাজ কয়র। সায়ি সায়ি চিৌয়ড় যাে এেং দিয়জয়ক 

পদরশুি কয়র চিে। চস েখি দিয়জয়ক পদরয়শাদযে কয়র, দিয়জর আয়দালিয়ক 

সংয়শাযি কয়র, দিয়জর জামায়ের ইসলাহ কয়র, দিয়জর পূণি সফরোয়ক আোর 

দিক কয়র চিে, েখি চস এই দেপয়ির মাযেয়ম দিয়জয়ক পদেত্র কয়র পদরষ্কার হয়ে 

যাে এেং োর দজহািী কাযিিম শদক্তশালী চিয়ক শদক্তশালী হে। দ্রুে চিয়ক 

দ্রুেোর সায়ি সাময়ি োয়ড়। অদভজ্ঞো অজিি হে এেং োর এই কাযিিম 

ম সলমাি জিসাযারয়ির জিে আরও অদযক রহমে এেং েরকয়ের কারণ হয়ে 

যাে।  

 

পঞ্চম উয়েশে : দ্বীয়ির ি শমিয়ির ধ্বংস করা। 

আল্লাহ ো‘আলা েয়লি, 
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اِفِريَنً
َ
ك

ْ
 َوَيْمَحَق ال

অিিাৎ যায়ে কায়ফরয়িরয়ক ধ্বংস করয়ে পায়রি। 

দ্বীয়ির শত্রুয়ির ধ্বংস এ দেপয়ির ময়যে ল দকয়ে িায়ক। ম দমিয়ির উপর যখি 

জায়লময়িরয়ক সামদেক দেজে চিওো হে েখি োয়ির িিাদম, দ্বীয়ির দেয়রাদযো 

এেং দ্বীিিারয়ির দেয়রাদযো, দ্বীয়ির দেরুয়ি োয়ির অন্তয়র চগাপি িাকা কদিি 

ঘৃণা এেং ে য়কর ময়যে ল কাদেে জায়িাোর চিয়কও চেদশ দহংস্র অন্তরো খ য়ল 

সাময়ি এয়স যাে। পাদকস্তায়ি এই জায়লময়ির অেস্থা চিখ ি! এখি চকমিভায়ে 

োয়ির িিাদম, দ্বীয়ির দেয়রাদযো এেং দ্বীিিারয়ির প্রদে ঘৃণা স্পি চিখা যায়ে। 

োংলায়িয়শর অেস্থা চিখ ি! োংলায়িয়শ ম দমি এেং ম সলমািয়ির সায়ি কে দকছ  

হয়ে যায়ে। স েরাং এই োদেলয়ির োদেল হওোো এই দেপয়ির ময়যে আরও 

অদযক স্পি হয়ে যাে। প্রয়েেক প্রেেক্ষকারী, ইিসাফ ও িোয়ের সায়ি কাজ 

সম্পািিকারীর অন্তয়র জায়লময়ির িিাদমর েোপায়র চকায়িা যরয়ির সয়দহ-সংশে 

িায়ক িা এেং আল্লাহ ো‘আলাও োয়ির দেরুয়ি প্রমাণ প্রদেষ্ঠা কয়র চিি, েখি 

োয়ির ধ্বংয়সর সমে দিকেেেিী হয়ে যাে। আল্লাহ ো‘আলা প িরাে প্রমাণ পদরপূণি 

কয়র োয়ির রদশয়ক োিা শুরু কয়র চিি, চযি ম দমিয়ির এই দেপয়ির মাযেয়ম 

মূলে ম জাদহিয়িরই উপকার হে। 

 

ষষ্ঠ উয়েশে : উম্মাহর চযাগে চিেৃত্ব বেদর। 

চহ আমার ভাইয়েরা! হয়কর আয়দালি, চহিায়েয়ের আয়দালি এমি কাযিিম, যা 

মাি ষয়ক চহিাোয়ের দিয়ক দিয়ে আয়স এেং মাি য়ষর চহিায়েয়ের জিে জায়লময়ির 

সায়ি লড়াই কয়র। এগুয়লা অি সরণীে েেদক্তত্ব এেং ইমাম েেেীে েলয়ে পায়র 

িা। হয়কর আয়দালয়ির জিে প্রয়েেক যামািায়েই এেং প্রয়েেক স্তয়র এমি দকছ  
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েেদক্ত প্রয়োজি, যায়ির একদিষ্ঠো-বযযি-িৃঢ়ো-দস্থরো ও দ্বীয়ির জিে ক রোদি চিয়খ 

প্রেেক্ষকারীরা চহিাোয়ের িাওোে চপয়ে যায়ে এেং োর পরেেিীয়ে আসা হয়কর 

পদিকয়ির িৃঢ়ো এেং দস্থরোর দশক্ষা হয়ে িাকয়ে। আল্লাহ ো‘আলা আমায়িরয়ক 

চিাো দশদখয়েয়ছি- 

ِقيَن ِإَماًما ُمتَّ
ْ
َنا ِلل

ْ
 َواْجَعل

আমায়িরয়ক ম ত্তাকীয়ির ইমাম োদিয়ে দিি। 

চহিাোয়ের পয়ি ইমাম হওো অদে সহজ কাজ িে। এই রাস্তা দেপয়ির মযে দিয়ে 

অদেোদহে হে। 

ً ُهنَّ مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
ِلَماٍت ف

َ
ُه ِبك ى ِإْبَراِهيَم َربُّ

َ
 َوِإِذ اْبَتل

অিিাৎ যখি আল্লাহ ো‘আলা ইব্রাদহময়ক দকছ  কায়জর মাযেয়ম পরীক্ষা দিয়লি, 

েখি দেদি ো পদরপূণি কয়রি। 

আল্লাহ ো‘আলা উিায়ক দেপয়ির ঘাুঁদেয়ে চফয়ল দিয়েদছয়লি, আর যখি দেদি 

োয়ে পাশ করয়লি, েখি আল্লাহ ো‘আলা োুঁয়ক েলয়লি, 

اس ِإَماًما َك ِللنَّ
ُ
ي َجاِعل ِ

ّ
 قاَل ِإن

অিিাৎ দিশ্চেই আদম চোমায়ক চলাকয়ির ওপর ইমাম োদিয়ে চিে। 

এো কখি েয়লয়ছি? দেপয়ির সম দ্র চিয়ক সফল হয়ে চের হওোর পর। চহ 

ভাইয়েরা! সদিক পয়ির উপর যখি কাউয়ক অি সরণীে এেং ইমাম োিায়িা হে, 

চযি পরেেিীরা এই অি সরণীে েেদক্তত্বয়ক চিয়খ দিয়জয়ির অন্তয়র দ্বীয়ির প্রদে 

ভালোসা েৃদি করয়ে পায়র, দ্বীয়ির উপর আমল করয়ে পায়র, দিয়ির পয়ি েড় 

েড় ক রোদির জিে দিয়জয়ক চপশ করয়ে পায়র, েখি এই সমস্ত েেদক্তয়ক আল্লাহ 



ফ ুঁ দিয়ে এই চেরাগ দিভায়িা যায়ে িা! || উস্তাি উসামা মাহম ি হাদফজাহুল্লাহ 

 

 

ো‘আলা দেপয়ির ময়যে চফয়ল পরীক্ষা কয়রি। আব্দ র রদশি গাজী রাদহমাহুল্লাহর 

িৃিান্ত চিখ ি। োয়কও এই দেপয়ির ঘাুঁদেয়ে চফলা হয়েদছল, েখি দেদি িৃঢ় এেং 

দস্থর হয়ে দগয়েদছয়লি, যার ফয়ল ইমাম হয়ে চগয়ছি। এই িৃিান্ত যা োরা চিদখয়ে 

চগয়ছি, যার ফয়ল পাদকস্তায়ির মাদেয়ে দজহায়ির কাযিিম িৃঢ়ভায়ে চগুঁয়ড় যাে। 

   

যখি জাি োুঁোয়িার জায়েজ রাস্তা েন্ধ হয়ে যাে। 

আমার ভাইয়েরা! যখি ম দমিয়ির উপর পরীক্ষা আয়স এেং োর জিে জাি 

োুঁোয়িার সকল জায়েয রাস্তা েন্ধ হয়ে যাে, েখি চস এমি চকায়িা িরজাে 

করাঘাে করয়ে পায়র িা, চয িরজা আল্লাহর কায়ছ অপছদিীে। চস এমি চকায়িা 

রাস্তাে চের হয়ে পায়র িা, চয রাস্তাে জাি চেুঁয়ে যাে, দকন্তু ঈমাি চিয়ক চস 

মাহরুম হয়ে যাে। এ কারয়ণই ম সা আ. ও চফরাউয়ির ঘেিাে যখি যাি কররা 

ঈমাি আয়ি আর চফরাউি চসই িওম সদলময়ির উপর োপ প্রয়োগ কয়র- ‘দফয়র 

এয়সা! দিজ যয়মি দফয়র এয়সা! ঐ দ্বীিয়ক চছয়ড় িাও! যদি দফয়র িা আস, দ্বীি 

পদরেেিি িা কর, আত্মসমপিি িা কর োহয়ল জোই হয়ে যায়ে, কেল হয়ে যায়ে, 

সমস্ত শরীর ে কয়রা ে কয়রা হয়ে যায়ে!’ েখি এই ম দমিরা এেং িওম সদলম 

আহয়ল ঈমািগণ চকাি দজদিয়সর কামিা কয়রি? োরা কী প্রািিিা কয়রয়ছি? োরা 

চফরাউয়ির সাময়ি িদে স্বীকার কয়রদি। ক্ষমা ও দিরাপত্তা োেদি। জীেি দফয়র 

পাওোর প্রািিিা কয়রদি। োরা ে য়ে দগয়েদছল চয, ঈমাি আিেয়ির সায়ি সায়ি 

চেুঁয়ে িাকার সকল রাস্তা েন্ধ হয়ে চগয়ছ। োই োুঁরা আল্লাহর কায়ছ ঈমায়ির উপর 

অেল িাকা ও ঈমায়ির উপয়রই মৃে েেরয়ণর চিাো কয়রয়ছি- 

َنا ُمْسِلِميَنً 
َّ
َوف

َ
ْيَنا َصْبًرا َوت

َ
ً َعل

ْ
رِغ

ْ
ف

َ
َنا أ   َربَّ
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চহ আল্লাহ! আমায়িরয়ক ঈমায়ির উপর িৃঢ় রাখ ি এেং এই ঈমায়ির সায়িই মৃে ে 

দিি।  

োুঁরা ঈমায়ির সায়ি মৃে ের কামিা কয়রয়ছি। োুঁরা এমি জীেি কামিা কয়রিদি, 

চয জীেয়ি েলায়ফরা চো দিকই করা যাে, ম দক্ত ও আজাদি চো দময়ল, দকন্তু ঈমাি 

চিয়ক মাহরুম হয়ে হে।  

 

পরীক্ষার সম্ম খীি হওোর মাদ্রাসা চিয়ক সিি গ্রহণকারী ইমাম।  

পাদকস্তায়ি পরীক্ষার এই মাদ্রাসা চিয়খা! এই মািরাসাে ল ইেদেলা (পরীক্ষার 

মাদ্রাসা) চিয়ক সিি গ্রহণকারী ইমাময়ির চিয়খা! এই মাদ্রাসা কে ইমাম বেদর 

কয়রয়ছ। মাওলািা দিজাম েীি শামযাই, ম ফেী জাদমল র রহমাি, গাজী শহীি রহ. -

এর দপো মাওলািা আ. রদশি গাজী রহ. ঐ সমে যখি সেে েলা মৃে ের িামান্তর 

দছল, েখি োরা ও োয়ির িোে অিেরা ঐ সময়ের অয়িক ইমাম, অয়িক উলামা 

এই পরীক্ষার ময়যে মািা দেদি কয়রয়ছি আর ইমাম হয়ে চগয়ছি। োরপর এই 

অল্প কয়েক েছয়রর ময়যে চিখ ি এই পরীক্ষার পাত্র চকমি ইমাময়ির বেদর 

কয়রয়ছি। মাওলািা িসীে খাি এর রহ. এর েেদক্তত্ব চিখ ি, দযদি আক রাহ খেক 

হক্কাদিো -এর দশক্ষক দছয়লি। মাওলািা আ. জাব্বার শায়কর, িা. ওসমাি, 

ম মোজ কািদর (আল্লাহ ো‘আলা োুঁয়ির উপর রহমে েষিণ করুি!) ‘িাওোয়ে 

আফগাি’ পদত্রকার পদরোলক হায়ফজ োইদেে িওোয (হায়ফজ আ. মদেি), এই 

চমজর িা. োয়রক, চমজর ও িাক্তারয়ির জিে উপমা! এই ইমাময়ির দফদরদস্ত 

সংদক্ষপ্ত দকছ  িে। এো অয়িক িীঘি। যারা পরীক্ষার পাত্র চিয়ক চের হয়েি 

মাদ্রাসাে ল ইেদেলা চিয়ক োুঁরা সিি দিয়েি। পাদকস্তাি এয়জদিগুয়লার শাদস্তর ও 

লাঞ্ছিার কামরা চিয়ক োমড়ায়ছলা লাশ হয়ে চের হয়েি। এ সকল ঘেিা এই 
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পেগামই দিয়ে যায়ে চয, আমরা হলাম িৃিান্ত। হয়কর উপর অেল হয়ে যাও! 

আল্লাহর দ্বীয়ির জিে িৃঢ় হয়ে যাও! আল্লাহর দ্বীয়ির জিে একত্র হয়ে যাও! 

আল্লাহর এই দ্বীয়ির জিে ওোদরস বেদর কয়রা! আর এরাই চসই ওোদরস, যা এই 

য য়গ আমরা চপয়েদছ। প্রয়েেক েেকাে চপয়েদছ আলহামি দলল্লাহ! পাদকস্তায়ির 

উপর, উপমহায়িয়শর উপর এো অয়িক েড় চিোমে। এো এই পরীক্ষার েরকে 

চয, আল্লাহ রাব্ব ল ইজ্জে এই ভূখয়ের ম সলমািয়ির এই উপমা চপশ কয়রয়ছি 

চয, এই উপমায়ির পয়ি েয়লা! জান্নায়ে চযয়ে োও? আল্লাহর সন্তুদি লাভ উয়েশে? 

আল্লাহ চোমার মাহে ে? আল্লাহর ম হাব্বে োও?  রাস্তা হয়লা এো, আর এরা এর 

ইমাম। এই ইমাময়ির চপছয়ি েয়লা এেং হয়কর এই পয়ি অেল িায়কা! (আল্লাহ 

োুঁয়ির উপর েোপক রহমে েষিণ করুি!) দজহায়ির মেিায়ি যারা ি শময়ির 

সাময়ি িৃঢ় চিয়কয়ছি, োয়ির উিাহরণও কম িে।  ‘অপায়রশি জারয়ে আযে’ 

এর পূয়েি ও পয়র অয়িক উিাহরণ রয়েয়ছ। উস্তাি আসলাম (কারী ইোদসি) রহ. 

ইমাম দছয়লি। অয়িক েড় উপমা দছয়লি। আল্লাহ োুঁয়ক জান্নাে ল দফরিাউস িদসে 

করুি। দেদি আমায়ির অেেন্ত দপ্রে ভাই ও েড় সম্মাদিে ভাই দছয়লি। আমায়ির 

উসামা ইব্রাদহম ভাই (যার দজহাদি িাম জদহর ভাই ও আমজাি ভাই) আমায়ির 

সকয়লর জিে োুঁর জীেিীয়েও আিশি দছল। আর এখি যখি আল্লাহর কায়ছ েয়ল 

চগয়ছি, আল্লাহ োয়ির োছাই কয়রয়ছি; চো উপমা হয়ে রয়েয়ছি। োংলায়িয়শর 

আমায়ির অেেন্ত দপ্রে, দেশ্বস্ত, সেেোিী, োহাি র ও সাহদসকোর ছদে, মহাি চিো 

স হাইল ভাই (োদরক োংলায়িশী ভাই), দহদ স্তায়ির অেেন্ত দপ্রে ভাই হােিারাোি 

এলাকা চিয়ক এয়সয়ছি এেং এখায়ি এই কায়ফলাে খ ি চঢয়লয়ছি, ম হোরাম 

কারী উমর রহ. আল্লাহ োুঁয়ির উপর েোপক রহমে িাদযল করুি ও োুঁয়ির ময়ো 

অিেয়ির উপর অি গ্রহ করুি। আল্লাহ ো‘আলা আমায়িরয়ক এই কায়ফলা চিয়ক 

এক ম হূয়েির জিেও পৃিক িা করুি। এই কায়ফলাে আমায়ির িৃঢ়পি রাখ ি। 
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আল্লাহ ো‘আলা এই সকল ম সলমািয়িরয়ক যায়ির অন্তয়র ইখলাস আয়ছ, যারা 

আল্লাহর দ্বীিয়ক ি সরে করয়ে োে, আল্লাহ োয়িরয়ক দজহািী কায়ফলাে শাদমল 

করুি।  

 

িফসাদি খায়হশাে : এক মারাত্মক পরীক্ষা 

দপ্রে ভাইয়েরা! পরীক্ষার আরও একদে প্রকার আয়ছ। উপয়র চয প্রকার েণিিা করা 

হয়েয়ছ চসো চো ম শদকল, দেপিাপি,  সংকীণিো ও কিয়েশ ইেোদির পরীক্ষা 

দছল। আরও এক প্রকার পরীক্ষা আয়ছ, চযদে এই সকল পরীক্ষা চিয়ক চেদশ 

ভোেহ ও চেদশ ম শদকল! এো হয়লা মাি য়ষর িফয়সর কামিা-োসিার পরীক্ষা। ো 

হয়লা যি-সম্পি, চভাগ সামগ্রী, প্রদসদি, চিেৃয়ত্বর ম হাব্বে ঈমাি ও দজহায়ির 

কয়ির উপর অেল িাকার পদরেয়েি দিরাপত্তা ও শাদন্তলায়ভর কামিার পরীক্ষা। 

আল্লাহর শপি! িফয়সর এই কামিা ও ম হাব্বে অিে সকল চফেিা চিয়ক চেদশ 

ভোেহ! চেদশ ভারী! আোর েখি এই পরীক্ষা আরও েৃদি পাে, চেদশ ভাদর হয়ে 

যাে, যখি সফর িীঘি হে দকন্তু সাহাযে ও দেজে অয়িক িূর পযিন্ত িৃদিয়গাের হে 

িা। চের চো হয়েদছল এই উয়েয়শে চয, জ ল য়মর দভে চভয়ঙ্গ ে রমার হয়ে যায়ে; 

পাুঁে েছর, িা হয়ল আে ো িশ েছয়রর ময়যে কাে ল চিয়ক দিদল্ল পযিন্ত শরীেয়ের 

োো িৃদিয়গাের হয়ে, দকন্তু যখি এই মদিল িজয়র িা আয়স চো এমি ম হূয়েি খ ে 

কম চলায়করাই অেল িাকয়ে পায়র। দিয়জর সফর জাদর রাখয়ে পায়র। আল্লাহ 

রাব্ব ল ইজ্জে আমায়ির ও আপিায়ির এর ময়যে শাদমল রাখ ি! আমায়ির িৃঢ় 

রাখ ি!  

পরীক্ষার সমে অেলো প্রিশিি করা ম জাদহিীয়ির গুণােলী : 
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এমি পরীক্ষার সময়ে যারা িাুঁদড়য়ে যাে ও িাুঁদড়য়ে িায়ক োরা ঈমায়ির হক 

আিাে কয়র। আমার ভাইয়েরা! ঈমাি আল্লাহর আমািে। এই সপ্ত আকাশ উপর 

চিয়ক আল্লাহ ো‘আলার মহাি আমািে। এেং এো চকেল ঐ চলায়করাই উিায়ে 

পায়র, যারা এর চযাগে। ঐ মহাি গুণােলীর অদযকারী চসৌভাগেোিয়ির অদেদরক্ত 

দকছ  গুণ স্মরণ কদরয়ে চিওোর জিে চপশ করয়ে োই।  

আত্মসমপিণ ও ইখলাস 

আত্মসমপিণ ও ইখলায়স পদরপূণি চলায়করা দিয়জর চকায়িা ভায়লা গুণ, দিয়জর 

চকায়িা চসৌদযি, দিয়জর চযাগেোর সম্বন্ধ দিয়জর দিয়ক কয়র িা। যোয়িও িে, 

অন্তয়রও িে, এমিদক আময়লর মাযেয়মও িে। চস ময়ি কয়র চয, আমার চসৌদযি, 

আমার চযাগেো, আমার কাজগুয়লা, আমার এই চছাে চছাে কাজ, এই সেদকছ  

আমার োহুেয়ল ও দিয়জর শদক্তর েয়িৌলয়ে িে। এমি ম দমি েেদক্ত  َة وَّ
ُ
 َحْوَل وال ق

َ
ال

 ِباللًّٰ
َّ

ه، و ما توِفيِقْي ِإال
ّٰ
 ِبالل

َّ
 লা হাওলা ওোলা ক ওোো ইল্লা দেল্লাহ, ওোমা) ِإال

োওফীকী ইল্লা দেল্লাহ) এর উপর ঈমাি রায়খ চয, এ সকল চযাগেো আল্লাহ 

ো‘আলা দিয়েয়ছি। আল্লাহ োওফীক িা দিয়ল আদম চকায়িা চসৌদযি, চকায়িা 

চযাগেো অজিি করয়ে পারোম িা। এই চলায়করা দিয়জয়ক এেং দিয়জর সেদকছ  

আল্লাহর কায়ছ চসাপিি কয়র চিে। দিয়জর রজ্জ য়ক আল্লাহর হাওলা কয়র চিে চয, 

আল্লাহ োয়ক চযদিয়ক  ঘ রাে চস সন্তুি িায়ক। োর মাকসািই হয়লা আল্লাহ 

ো‘আলার সন্তুদি। োকী আল্লাহ ো‘আলা োুঁয়ির চকমি পদরয়েয়শ রাখয়েি, চকাি 

যরয়ির রাস্তা চিয়েি, পাহায়ড়র উপর েড়ায়েি, িাদক মেিায়ি োলায়েি এো 

আল্লাহর মদজি। স েরাং চস ًِه ّٰ
ى الل

ٰ
مِرْي ِإل

َ
ُض أ ّوِ

َ
ف

ُ
 আল্লাহ ো‘আলার কায়ছ দিয়জর)  َو أ

সেদকছ  চসাপিি কয়র দিলাম।) -এই োণী উচ্চারণ কয়র। এমি চলাকয়ির প্রশংসা 

মাি য়ষর করার প্রয়োজি হে িা। চস মাি য়ষর প্রশংসাোণী পছদ কয়র িা। চস 
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দিয়জর প্রশংসা চশািয়ল পলােি কয়র। চকউ োর প্রশংসা করুক -এো চস পছদ 

কয়র িা, এর উপর সন্তুিও হে িা। চস প্রশংসা লায়ভর আসাে মাি য়ষর দিয়ক 

োকাে িা। চস োে িা চয, মাি ষ োর প্রশংসা করুক। এজিে চয, চস চকেল 

আল্লাহয়ক চিখায়িার জিে সে দকছ  কয়র।  

 

দেিে: 

এই চলাকয়ির উপর যখি পরীক্ষা আয়স, োই ো চিোমে পাওোর আকৃদেয়ে 

চহাক, দেজে ও শদক্ত অজিয়ির স রয়ে চহাক অিো চিোমে দছদিয়ে চিওোর 

স রয়ে চহাক। উভে স রয়ে োর দেিে েৃদি পাে। চস োর রয়ের সাময়ি ে য়ক 

পয়র। দিয়জর রয়ের সাময়ি অক্ষমো প্রকাশ কয়র এেং আল্লাহর োদায়ির 

সাময়িও চস দেিেী হয়ে যাে। স েরাং এই অদেদরক্ত পরীক্ষা আল্লাহর বিকেে 

লায়ভর কারণ হে এেং আল্লাহর োদায়ির জিেও চস আরও অদযক চকামল ও 

িোল  হয়ে যাে।  

 

স িৃঢ় দেশ্বাস: 

এমি চলাকয়ির উপর যখি আল্লাহর পরীক্ষা দেপি ও েদঞ্চে হওোর আকৃদেয়ে 

আয়স এেং োর ময়যে েৃদি পাে েখি আল্লাহর সাহায়যের উপর োর দেশ্বাস 

কখয়িা িড়েয়ড় হয়ে যাে িা, েরং স িৃঢ় হয়ে িায়ক। চস জািয়ে পায়র আল্লাহ 

োড়াোদড় সাহাযে পািায়েি। দকন্তু যদি োর সাহাযে আসয়ে চিরী হে, েখি চস 

দিয়জর প্রজ্ঞাোি রয়ের চহকময়ের উপর সন্তুি িায়ক। চস ে েয়ে পায়র চয,  
َ

ال

ِمِن قضاًء اال كان خيًرا لهًُ
ْ
ُمؤ

ْ
ُه ِلل

ّٰ
َي الل  আল্লাহ ো‘আলা ম দমিয়ির জিে চয ফােসালা َيْقض ِ
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কয়রি োর ময়যেই ম দময়ির কলোণ দিদহে। এই দেলম্ব োুঁর ঈমায়ির জিে, আহয়ল 

ঈমািয়ির জিে, সমস্ত উম্ময়ের জিে এেং সকল মাি য়ষর জিে চস কলোণকর ময়ি 

কয়র। এেং এই আসাে সাময়ি োয়ড় চয, এখি িে চো কাল সাহাযে আসয়ে। 

চিদর হয়ে চো এই চিদরর কারণ চস এো ময়ি কয়র চয, এর ময়যে আল্লাহর 

চহকমে রয়েয়ছ। চস আল্লাহর চহকময়ের উপর দেশ্বাস রায়খ এেং চস হাদকম 

রয়ের এই ফােসালার উপর সন্তুি িায়ক।  

 

আল্লাহর ম হাব্বে: 

োুঁর ক্ষে-দেক্ষে দিল ও রক্তাক্ত শরীয়রর জিে এোও োস্তদেক উপশম দহসায়ে 

সােেস্ত হে চয, চস আল্লাহর মাহে ে োদা। এেং এোও আল্লাহর ম হাব্বে। এই 

পরীক্ষার জিে োুঁয়ক োছাই করা হয়েয়ছ। আল্লাহ ো‘আলা যখি চকায়িা জাদেয়ক 

পছদ কয়রি েখি োয়ির পরীক্ষার সম্ম খীি কয়রি। স েরাং োয়ির সকল ‘আহ’ 

এেং সকল ি ুঃখ-কি আল্লাহর রাস্তার সকল চেিিা, সকল ভেভীদে, আল্লাহর 

বিকেে, আল্লাহর সায়ি আরও চেদশ ম হাব্বে এেং আল্লাহর মাগদফরাে লায়ভর 

কারণ হয়ে যাে। এেং এোই আসল লক্ষ-উয়েশে হওো োই।  

 

সাহাযে ও দেজয়ের প্রদে দেশ্বাস: 

মেিায়ি সাহাযে ও দেজে, চয ইসলামাোয়ি শদরেে োস্তোেি হয়ে যায়ে, এই 

জাদের দখলাফে েেেস্থার চিখা দমলয়ে, আল্লাহর রহমে পায়ে, োয়ির উপর 

আল্লাহর রহমে িাদযল হয়ে, দিদল্লয়ে োওদহয়ির োো িৃদিয়গাের হয়ে, দহদ স্তায়ির 

ম সলমািরা জ ল ম চিয়ক ম দক্ত পায়ে। এই দেজে ও সাহায়যের েোপায়র আল্লাহ 
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ো‘আলা েয়লি, এ চক্ষয়ত্রও দিরাশ হয়ো িা; এর চিয়কও চোমরা মাহরুম হয়ে িা 

ইিশাআল্লাহ!  

ِحّبوَنها ۖ 
ُ
خرٰى ت

ُ
أ ريٌب ََۗ

َ
تٌح ق

َ
ِه َوف

َّ
صٌر ِمَن الل

َ
ن  

এেং চযো চোমরাও পছদ কর। 

দেন্তা করুি, ‘চযো চোমরা পছদ কর’। আল্লাহ ো‘আলা চো অম খায়পক্ষী, চযো 

চোমরা পছদ কর। চক এো পছদ কয়র িা চয, আল্লাহর শদরেে োস্তোেি 

চহাক? আমরা সোই পছদ কদর চয, আমায়ির দেজে লাভ চহাক, সাহাযে চপয়ে 

যাই। আল্লারহ দ্বীিয়ক আমরা এই ি দিোর ময়যে দেোরক দহসায়ে চিখে। চো 

আল্লাহ ো‘আলা েয়লি, চোমরা চযদে পছদ কর চসোও দিকেেেিী; চেদশ িূয়র 

িে। 

ؤِمنيَنً
ُ
ِر امل ِ

ّ
 َوَبش

স সংোি চো ম দমিয়ির জিে। 

চয ম দমি দেশ্বাস কয়র চয, আল্লাহ আমার মাদলক, আমার খাদলক, আমার হাদকম, 

দেদি সম্মাি িাি কয়রি, লাঞ্চিা চিি, জীেি িাি কয়রি এেং মৃে ে চিি। চয 

ি দিোর সকল দেষয়ে এই দেশ্বাস রায়খ চয, যখি আল্লাহ ো‘আলা ইো কয়রি 

েখি আমার উপর এই কি আসয়ে, আর যদি িা োি োহয়ল চো এই সেদকছ  

অজিি হয়ে। েখিও এো আমায়ক চকায়িা প্রকার পীড়া চিে িা। চো আল্লাহ 

ো‘আলা েয়লি, 

ؤِمنيَنً
ُ
ِر امل ِ

ّ
 َوَبش

ঐ ম দমিয়িরয়ক স সংোি িাও; দেজয়ের স সংোি, আল্লাহর ি সরয়ের স সংোি। 

আল্লাহ ো‘আলা আমায়ির িূেিলয়ির ম দমি োদিয়েয়ছি এেং দেদি আমায়ির এই 
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চসৌভাগেোিয়ির ময়যে শাদমল কয়রয়ছি। আল্লাহ আমায়িরয়ক এই পরীক্ষাে এেং 

সকল পরীক্ষাে উত্তীণি করুি। আমায়ির চয ভাই কয়েিখািা’ে রয়েয়ছ, আমায়ির 

চয ভাই পাদকস্তায়ির এয়জদির কায়ছ েদদ রয়েয়ছ, সকল দ্বীদি জামাআে, দজহািী 

িয়লর ম জাদহিগণ, ম দমিগি ও িােীগিয়ক আল্লাহ ো‘আলা আত্মসমপিিকারী 

োদিয়ে দিি। আমীি! 

 

 

িৃঢ়ো প্রিশিিকারী ম জাদহিীয়ির ভূদমকা : 

পরীক্ষার ি দিোেী ফলাফল :  

ঈমাি ও দ্বীয়ির েড়ত্ব অন্তয়র চগুঁয়ি যাওো। ম দমিরা যখি দেপিাপয়ি িৃঢ়ো 

চিখাে, কয়ির সমে বযযিযারণ কয়র েখি োুঁরা ে েয়ে পায়র চয, এই পরীক্ষার 

দ্বারা োয়িরয়ক এক মহাি উয়েয়শে এক দেশাল কয়ির দিসায়ে অদেোদহে হয়ে। 

োয়ির প্রদশক্ষণ চিওো হয়ে। অেুঃপর হয়কর জিে যখি চস দিরাপি ও স্থীরোর 

ক রোদি চিে, অন্তয়রর কামিা-োসিায়ক যখি চস চময়র চফয়ল, সেয়েয়ে দপ্রে 

সািীয়ির শাহািায়ের ফয়ল োর অন্তর যখয়ম জজিদরে হে, সেয়েয়ে 

দিকোত্মীেয়ির চিয়ক চস িূয়র সয়র যাে, দিয়জর চিয়শর ক রোদি কয়র, দহজরয়ের 

মাযেয়ম উন্মায়ির ময়ো জীেি চেয়ছ চিে, দজহাি ও দকোয়লর মেিায়ি, িাওোয়ের 

মেিায়ি সেিপ্রকার ভেভীদে ও আশঙ্কার সম্ম খীি হয়ল অেল িায়ক, েখি এই 

সকল ক রোদির েয়িৌলয়ে ঈমাি ও উচ্চাকাঙ্খার মাহাত্ম োর হৃিয়ের গভীয়র 

চগুঁয়ি যাে। অেুঃপর চস চকায়িা মূয়লেই এই লক্ষে দেদি কয়র িা। এই অদভশপ্ত 

ি দিোর কয়েকদে দিশ্বায়সর জিে আয়খরােয়ক দেদি কয়র চিে িা। 
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চলাভ ও উপয়ঢৌকয়ির চমাকায়েলাে ম দময়ির জোে : 

যদি কখয়িা ি দিোর উপয়ঢৌকি এমি মাি য়ষর জিে হে চয শে োযা সয়ত্ত্বও 

দজহাি পদরেোগ কয়রদি, েখি দেদভন্ন চলায়কর মাযেয়ম োয়ির উপয়ঢৌকি চিওো 

হে। দকন্তু যখি ম দমিরা এই উপয়ঢৌকিয়ক লাদি চময়র চফয়ল চিে েখি এই 

শেোি, জায়লম ও হেোকারীরা ম দমিয়িরয়ক দিরাপত্তার জীেি চিদখয়ে েয়ল চয, 

চিখ চকমি ভায়লা জীেি! আর চোমরা চকািাে আছ? পাহায়ড় উন্মায়ির জীেি 

যাপি করছ! এর জোয়ে ম দমিরা েয়ল, 

ى 
َ
نى ِإل

َ
دعون

َ
جٰوِة َوت ى النَّ

َ
م ِإل

ُ
دعوك

َ
وِم ما لى أ

َ
الّنارًَِوٰيق  

চহ চলাকসকল! আদম চোমায়িরয়ক িাজায়ের দিয়ক আহ্বাি কদর, আর চোমরা 

আমায়ক আগুয়ির দিয়ক আহ্বাি কর? 

আদম চোমায়িরয়ক আল্লাহর দ্বীয়ির দিয়ক, োুঁর শদরেয়ের দিয়ক, ি দিো ও 

আয়খরায়ের সফলোর দিয়ক এেং উুঁচ্চোর দিয়ক আহোি কদর, আর চোমরা 

লাঞ্চিা, দজল্লদে, িীেো ও এই পুঁো ি দিোর দিয়ক আহোি করছ? চোমারা 

আমায়ক আগুয়ির দিয়ক িাকছ?  

ِهً  
َّ
كُفَر ِبالل

َ
نى أِل

َ
دعون

َ
 ت

চোমরা আমায়ক আহ্বাি করছ, চযি আদম আল্লাহর িা-শুকদরো কদর? 

يَس لى ِبِه ِعلٌمً
َ
شِرَك ِبِه ما ل

ُ
 َوأ

োুঁর সায়ি দশরক কদর, যার েোপায়র আমার ইলম চিই? 

এই ক ফদর চিযায়মর সাময়ি মািা িে কদর? এই জ ল মোদজর দিেয়মর সাময়ি 

আত্মসমপিি কদর? আদম আল্লাহয়ক োি দিয়ে আয়মদরকায়ক প্রভ  দহয়সয়ে গ্রহণ 
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করে? আয়মদরকার চগালাময়ির সাময়ি ে য়ক যাে? আল্লাহর দ্বীয়ির আিালয়ের 

িীদে আমায়ক কী েয়ল? োুঁর দ্বীি আমার চিয়ক কী োে? োুঁর োওো ও কামিা 

চছয়ড় চোমায়ির ও চোমায়ির প্রভ য়ির োওোর উপর, চোমায়ির ইলাহ 

আয়মদরকার োওোর উপর এয়স যাই? চোমায়ির ম লদহি ও ম শদরক প্রভ য়ির 

োওো পাওো চময়ি চিে? চকিিা চোমরা চো এই পাদকস্তািয়ক ম লদহিয়ির (দ্বীি 

েোগীয়ির) আড্ডাখািা োিায়ে োও। পাদকস্তািয়ক ম শদরকয়ির দেেরণগাহ োিায়ে 

োও।  আর আদম 

ً
 
نا

َ
رًِ َوأ فّٰ

َ
ى الَعزيِز الغ

َ
م ِإل

ُ
دعوك

َ
أ  

আদম চোমায়িরয়ক সম্মাদিে ক্ষমাশীল রয়ের দিয়ক আহোি কদর। 

يِهً  
َ
نى ِإل

َ
دعون

َ
ما ت نَّ

َ
 ال َجَرَم أ

চোমরা যার দিয়ক আমায়ক আহোি কয়রা 

نيا َوال ِفى الءاِخَرةًِ  ِفى الدُّ
ٌ
ُه َدعَوة

َ
يَس ل

َ
 ل

ি দিো ও আয়খরায়ে োর চকায়িা গুরুত্ব ো স্থাি চিই। 

ِهً
َّ
ى الل

َ
نا ِإل نَّ َمَردَّ

َ
   َوأ

আমায়ির ও চোমায়ির প্রেোেেিিস্থাি চো আল্লাহর দিয়কই। 

سِرفيَنً
ُ
نَّ امل

َ
 َوأ

যারা োড়াোদড় কয়র, আল্লাহর েন্ধ য়ির সায়ি, আল্লাহর রাস্তার সায়ি, দজহায়ির 

সায়ি শত্রুো রায়খ, আল্লাহর রাস্তার ম সাদফরয়ির সায়ি, দ্বীয়ির উলামায়ির সায়ি, 

মািায়রয়সর উপর জ ল ম কয়র, আয়লময়ির অসম্মাি কয়র 
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صٰحُب الّنارًِ
َ
 ُهم أ

োরা সকয়লই জাহান্নায়মর অদযোসী হয়ে। আর োরাই েলয়ে 

م ۚ
ُ
ك

َ
قوُل ل

َ
روَن ما أ

ُ
َسَتذك

َ
 ف

আমরা যা দকছ  েললাম সেই চোমরা স্বরণ করয়ে। 

ِه ۚ
َّ
ى الل

َ
ْمِري ِإل

َ
ُض أ ّوِ

َ
ف

ُ
 َوأ

আমার দেষে আদম আল্লাহর কায়ছ চসাপিি করলাম। 

ِعَباِدً
ْ
َه َبِصيٌر ِبال

َّ
 ِإنَّ الل

দিশ্চেই আল্লাহ ো‘আলা োদায়ির সেদকছ  চিয়খি। 

 

হুমদক-যমদকর দেপরীয়ে ম দমিয়ির কমিিীদে : 

যখি ম দমিয়ির সাময়ি ি দিোর যি-চিৌলে ও দেদভন্ন উপয়ঢৌকি উপস্থাপি কয়র 

েেিি হয়ে যাে, েখি ম দমিয়ির দেরুয়ি পদত্রকাে ও চসাশোল দমদিোে দলখাদলদখ 

শুরু হয়ে যাে, দেদভ েোয়িয়ল এয়স োরোর েলয়ে িায়ক, সমস্ত মাযেম প্রয়োগ 

কয়র যখি সফল িা হে েখি অেীে স্বরণ কদরয়ে ভে চিখায়িা হে চয, 

চোমায়ির ভদেষেে অন্ধকার! চোমরা েন্ধ পয়ি যাে! েন্ধ পি!  

আলহামি দলল্লাহ! এো েন্ধ পি িে, এো মহাসড়ক! এো মহাসড়ক! এই পি 

আল্লাহর দিয়ক যাে। আমরা েন্ধ পয়ি যাদে িা। আলহামি দলল্লাহ! চযদিি আমরা 

দিয়জয়ির ঘর চিয়ক চের হয়েদছ ইখলায়সর সায়ি চের হয়েদছ। চক চোমায়ির 

েয়লয়ছ চস এজিে চের হয়েয়ছ চয, চস ফ্লাে োিায়ে, েড়েড় গাদড় দিয়ে, খ ে 

প্রদসদি অজিি করয়ে, েড়েড় জােগা দিয়জর িায়ম দলখয়ে? চস জায়ি চয, চস েীফ 
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অফ আদমি স্টাফ হয়ে িা। এই পয়ির ম জাদহি চযদিি ঘর চিয়ক চের হয়েয়ছ 

চসদিি দসিান্ত দিয়েই চের হয়েয়ছ। চস ঐ শায়মর দিয়ক চের হয়েয়ছ, চয শাম 

সম্পয়কি চোমরা ভে চিখাও- হেো! হেো! মৃে ে!, চয শাহািাে সম্পয়কি চোমরা ভে 

চিখায়ে, চস চো চসই শাহািাে লায়ভর জিেই চের হয়েয়ছ! যখি োুঁর উপর োপ 

প্রয়োগ করা হে, হুমদক চিওো হে েখি এই ম দমিয়ির উপমা ঐ িরোরী 

িওম সদলয়মর ময়ো হে, যারা চফরাউয়ির িরোয়র ম সলমাি হয়েয়ছ। যখি 

চফরাউি োয়ির ভে চিখাল- 

ٍف 
َ

ْم ِمْن ِخال
ُ
ك

َ
ْرُجل

َ
ْم َوأ

ُ
ْيِدَيك

َ
َعنَّ أ ِ

ّ
ط

َ
ق

ُ َ
َل

َ
ِلًف

ْ
خ وِع النَّ

ُ
ْم ِفي ُجذ

ُ
ك َبنَّ ِ

ّ
َصل

ُ َ
َوأل   

আদম চোমায়ির হাে পা উল্টাদিয়ক চিয়ক চকয়ে চফলে, চখজ য়রর কায়ে চোমায়ির 

শুদলয়ে েড়াে, চোমায়ির ফাদস চিে। 

চকউ োুঁেয়ে পারয়ে িা। চোমা চময়র চিে, দমসাইল চময়র চিে, মািাে গুদল করে, 

হেো কয়র চফলে, চজলখািা ও দরমায়ে ঢ দকয়ে চিে। চফরাউি যখি োয়িরয়ক 

ভে চিখাে েখি োরা েয়ল, 

ا
َ
َرن

َ
ط

َ
ِذي ف

َّ
َناِت َوال َبّيِ

ْ
ا ِمَن ال

َ
ى َما َجاَءن

َ
ِثَرَك َعل

ْ
ؤ

ُ
ْن ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
 ق

োরা েলল, দকছ য়েই আমরা চোমায়ক প্রাযািে দিে িা, চয স্পি সেে আমায়ির 

দিয়কে এয়সয়ছ োর উপর এেং দযদি আমায়ির সৃদি কয়রয়ছি োর উপর। 

আল্লাহর শপি! কখয়িা আমরা এ সেে চছয়ড় চিে িা। দকছ য়েই চোমায়ির সাময়ি 

ে কে িা। এজিে চয, আমরা সেে দেয়ি চফয়লদছ। জীেয়ির রাস্তা চপয়ে দগয়েদছ চয, 

চকািদে মহাসড়ক আর চকািদে েন্ধ গদল। আমরা ে য়ে চফয়লদছ চকািদে উন্নদে 

চকািদে অেিদে, চকািদে উুঁে ো আর চকািদে িীেো। আল্লাহর শপি! আমরা 
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চোমার দ্বীয়ি দফয়র আসে িা। চোমার সাময়ি ে কে িা। অেুঃপর আগ্রসর হয়ে 

চফরাউয়ির সাময়ি েলল, 

اٍضً
َ
َت ق

ْ
ن
َ
ِض َما أ

ْ
اق

َ
 ف

ে দম যা করার কর! 

َيا
ْ
ن  الدُّ

َ
َحَياة

ْ
ي َهِذِه ال ْقض ِ

َ
َما ت  ِإنَّ

ে দম চো চকেল এই ি দিোয়েই করয়ে পারয়ে! 

চোমরা চকেল এই ি দিোর জীেয়িই দকছ  করয়ে পারয়ে। আমায়ির আয়খরায়ের 

জীেয়ি চোমায়ির চকায়িা হস্তয়ক্ষপ চিই। ফাুঁদস দিয়ল চো িাও। এছাড়া আর কী 

করয়ে পারয়ে? চোমরা িাক্তার উসমাি রহ. -এর চকায়িা ক্ষদে করয়ে চপয়রছ? 

এই যায়িরয়ক চোমরা ফাুঁদস দিে; ি ই দেিশে ভাইয়ক চোমরা ফাুঁদস দিয়েছ, 

োরা চো জান্নায়ে চপৌয়ছ চগয়ছ ইিশাআল্লাহ। ি দিোয়েই চোমায়ির ক্ষমো আয়ছ। 

আয়খরায়ে চোমায়ির চকায়িা ক্ষমো চিই। এমি ম দমিগণ শদক্তশালীর চেয়ে 

শদক্তশালীয়ির চমাকায়েলােও দিয়জর এই মহাি ও অে লিীে সম্পি ঈমাি, আময়ল 

সায়লহ, িাওোে ও দজহাি ইেোদির দহফাজে মূল দেষে ময়ি কয়র। এরাই ঐ 

ম খদলস চলাক, যায়ির মাযেয়ম আল্লাহ ো‘আলা এই খাুঁদে ও মহাি দ্বীয়ির িাওোে 

ছদড়য়ে চিি। িােী এমি চলায়করাই হে। োয়ির মাযেয়ম িাওোে ছদড়য়ে পয়ড়। 

এমি ম খদলসয়িরয়ক আল্লাহ ো‘আলা ক ফয়রর ম কাদেলা করার জিে, ক ফদরয়ক 

খেম করার জিে এেং এই অন্ধকারয়ক িূরীভূে করার জিে োছাই কয়রি। আল্লাহ 

ো‘আলা আমায়ির সোইয়ক োয়ির অন্তভ িক্ত করুি। আমরা সোই িূেিল। আমরা 

চিাো কদর, যোি দ্বারা েদল, আল্লাহ ো‘আলা কাযিে অন্তর চিয়ক এমি েদিয়ে 

দিি। দেদি এমি ম দমিয়ির দসফাে আমায়ির িাি করুি। আমরা খ েই িূেিল। 

দেদি আমায়ির সাহাযে করুি। দেদি আমায়ির শদক্ত ও োওফীক িাি করুি।  
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পরীক্ষা চিয়ক পলােিকারীয়ির ভূদমকা : 

আসল পরীক্ষার সমে অেস্থাি পদরেেিি করা!  

আরও একদে গুণ ইদেহায়স পাওো যাে এেং ভদেষেয়েও পাওো যায়ে। দকছ  

হেভাগা এমিও আয়ছ, চয দিরাপি ও শাদন্তপূণি অেস্থাে হয়কর কিা েয়ল। চকিিা 

এই সময়ে হক কিা েলয়ে কি হে িা। এই সময়ে হক কিা েলয়লও প রষ্কার 

পাওো যাে। দকন্তু যখিই পরীক্ষার সম্ম খীি হে, দেপিাপি চেয়ড় যাে, েখিই োুঁর 

ঈমাি, িৃদিভদঙ্গ এেং োর উচ্চ লক্ষে িড়েয়ড় হয়ে যাে। চস দিয়জর পি ও 

িৃদিভদঙ্গর েরীকার উপর দদ্বেীেোর িৃদি চফয়ল ফােসালা কয়র।  

ক রআয়ির িকশা চেয়ি আয়ি! 

দকন্তু এই িজয়র সাদি েখি হে যখি পরীক্ষা মািার উপয়র আয়স। দিরাপত্তার 

সমে িে। ে েিার ও জ্ঞািীয়ির এই কিা েখি আর এলহাম হে িা, যখি চিহ ও 

জীেি আশঙ্কার সম্ম খীি িা হে। অপায়রশি িা হে। যখি ম জাদহিরা দেজেী হে, 

যখি অয়িক এলাকা োয়ির ক্ষমোযীি িায়ক, েখি ম জাদহিয়ির কিা চশািা হে। 

োয়ির উপমা আল্লাহ ো‘আলা এভায়ে চিি- 

َكً ْصٌر ِمْن َرّبِ
َ
ِئْن َجاَء ن

َ
 َول

যদি চোমার রয়ের পক্ষ চিয়ক সাহাযে ও দেজে আয়স 

ْمً
ُ
ا َمَعك نَّ

ُ
ا ك نَّ ِإنَّ

ُ
َيُقول

َ
 ل

োুঁরা েয়ল আমরা চো চোমায়ির সায়িই দছলাম। 
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আমরা চো পূয়েিও চোমায়ির সায়ি দছলাম এখিও আদছ। আমরা যখি ঐ দিয়ক 

দছলাম, েখি ঐ দিয়ক চোমায়ির কিাই েলোম, চোমায়ির প্রশংসা করোম, 

দলখয়ল চোমায়ির পয়ক্ষ দলখোম। আমরা চযখায়িই িাদক চোমায়ির ম জাদহিয়ির 

পক্ষপাদেত্ব ও অদভভােকত্ব কদর। চোমরা কি ও দেপয়ি দছয়ল চো আমরা 

চসদিয়ক আরও চেদশ দেপয়ি দছলাম। 

ْمً
ُ
ا َمَعك نَّ

ُ
ا ك  ِإنَّ

আমরা চোমায়ির হাে ও োহু, চোমায়ির জোি। 

يَنً ِ
َ
َعامل

ْ
َم ِبَما ِفي ُصُدوِر ال

َ
ْعل

َ
ُه ِبأ

َّ
ْيَس الل

َ
َول

َ
 أ

আল্লাহ দক দেশ্বজগয়ের সকয়লর অন্তয়রর দেষয়ে অদযক অেগে িি? 

দেদি জায়িি কার অন্তয়র কী আয়ছ। অেুঃপর দেদি েয়লি, আদম এ অেস্থাে চছয়ড় 

চিে িা। 

َمُنوا 
َ
ِذيَن آ

َّ
ُه ال

َّ
َمنَّ الل

َ
َيْعل

َ
َناِفِقيَنًَول

ُ ْ
َمنَّ امل

َ
َيْعل

َ
َول  

আল্লাহ অশেই চজয়ি চিয়েি কারা প্রকৃে ম দমি এেং কারা ম িাদফক। 

আল্লাহ আমায়ির দিফায়কর দসফাে চিয়ক চহফাজে করুি। 

মাি ষ চিয়ক আগে দেপি আল্লাহর আযায়ের সমে লে ময়ি করা! 

যখি দেপি আয়স েখি এই চলায়করা এই দেপিয়ক আল্লাহর আযাে ময়ি করয়ে 

িায়ক। উন্মািিা, ি শময়ির চমাকাদেলা করা, ভেভীদে, অস স্থো এেং অেয়রায 

ইেোদিয়ক আল্লাহর আযায়ের সমে লে ময়ি কয়র। এেং ‘আইএসআই’ 

এয়জদিগুয়লার শাদস্তপ্রিাি, েদদ করা আল্লাহর আযায়ের সমাি ময়ি কয়র। 

ِهً
َّ
ا ِبالل َمنَّ

َ
اِس َمْن َيُقوُل آ  َوِمَن النَّ
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দকছ  চলাক এমি আয়ছ যারা েয়ল চয, আমরা ঈমাি এয়িদছ আল্লার উপর, 

ِهً
َّ
وِذَي ِفي الل

ُ
ا أ

َ
ِإذ

َ
 ف

যখিই আল্লাহর জিে োয়ির কি চিওো হে, 

ِهً
َّ
اِب الل

َ
َعذ

َ
اِس ك  النَّ

َ
 َجَعَل ِفْتَنة

োরা েখি মাি য়ষর চিওো শাদস্তয়ক আল্লাহর আযাে ময়ি করয়ে িায়ক। 

চস দিয়জর যারিা অি যােী এই উন্মািিা, অেয়রায, চগ্রপ্তার হওো এেং চিৌড়-

োপয়ক চস আসল শাদস্ত ময়ি করয়ে িায়ক। আর আল্লাহর আযাে এো চো 

োয়ির চখোয়লই আয়স িা। এো ঈমািী িূেিলোর কারয়ণ হে। এোই কারণ চয, 

এই হেভাগারা এই শাদস্তয়ক আসল শাদস্ত ময়ি করয়ে িায়ক। অিে আল্লাহর 

আযাে এমি, যার চকায়িা কল্পিাই করা যাে িা। 

 
َ

َيْوَمِئٍذ ال
َ
َحٌدًف

َ
ُه أ

َ
اق

َ
 ُيوِثُق َوث

َ
َحٌدَوال

َ
اَبُه أ

َ
ُب َعذ ِ

ّ
ُيَعذ  

চস দিি এমি শাদস্ত চিওো হয়ে, চযমি শাদস্ত চকউ কখয়িা চিেদি। এমি 

পাকড়াও করা হয়ে, চযমি পাকড়াও চকউ কখয়িা কয়রদি। 

 

আত্মসমপিি কয়র ‘জ্ঞািী’ ময়ি করা! 

এমি দেজ্ঞ ও স্থাি দিণিেকারী দিয়জর অেস্থায়ক অেেন্ত দেজ্ঞদেে ও দেয়েষক 

ভােয়ে িায়ক। চস েৎক্ষণাৎ পি পদরেেিি কয়র চফয়ল। দমসাঈল, অেয়রায, 

চোদম্বং এেং উন্মািিার মায়ে ভে ও ত্রায়সর মায়ে দক হয়েয়ছ এর ফােসালা? 

অেুঃপর দেয়েক ও দিজ ে য়ের ফােসালা হয়ে যাে। দকন্তু এই হেভাগা এখায়িও 

িায়ম িা। যখি শেোয়ির কায়ছ দিয়জরাই দিয়জয়িরয়ক চসাপিি কয়র চিে েখি 
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শেোি দকভায়ে োয়ির চছয়ড় চিয়ে? অেুঃপর চস হক ও হয়কর পদিকয়ির চছয়ড় 

জায়লময়ির কাোয়র পযিন্ত দগয়ে িাুঁড়াে। আর এোয়কই চস দেজ্ঞো ময়ি করয়ে 

িায়ক। এোয়কই সমজিারী েলয়ে িায়ক। চসই আোর দিয়জয়ক জ্ঞািপাপী ভায়ে। 

আল্লাহ এমি সমেিারী চিয়ক আমায়ির চহফাজে করুি। দেদি আমায়ির প্রিম 

কাোয়রর ম দিয়ির অন্তভ িক্ত োিাি। ঈমায়ির পর আমায়ির ে ে িাি করুি। 

  

আল্লাহর সায়ি ম োমালা : আল্লাহ চিয়ক চকািাে দগয়ে োুঁেয়ে পারয়ে?  

আল্লাহ রাব্ব ল ইজ্জে মৃে ে চিয়ক পলােিকারী এই দেজ্ঞয়লাকয়ির সম্পয়কি 

ক রআয়ি েয়লি, 

ِفَرارًُ
ْ
ُم ال

ُ
َعك

َ
ْن َيْنف

َ
ْل ل

ُ
ْتِلً ق

َ
ق

ْ
ِو ال

َ
ْوِت أ

َ ْ
ْم ِمَن امل

ُ
َرْرت

َ
ِإْن ف  

আপদি েল ি, যদি চোমরা মৃে েভয়ে পলােি কর চয, চোদম্বংয়ে মারা যায়ে, চগ্রপ্তার 

হয়ে, দিহে হয়ে, এমদিভায়ে যারা পরীক্ষা চিয়ক পলােি কয়র োয়ির েয়ল দিি- 

ِفَراُرً
ْ
ُم ال

ُ
َعك

َ
ْن َيْنف

َ
 ل

পলােি চোমায়ির চকায়িা উপকায়রই আসয়ে িা। 

োই চোমরা আজ ি শময়ির িূয়গি দগয়ে েয়স িাক এেং চসখায়ি চোমায়ির অয়িক 

েন্ধ ও হয়ে যাক, দকন্তু চসখায়িও চোমরা োুঁেয়ে পারয়ে িা। 

ً
ً

ِليال
َ
 ق

َّ
ُعوَن ِإال َمتَّ

ُ
 ت

َ
ا ال

ً
 َوِإذ

এয়কোয়র অল্প দকছ দিি চোমরা চভাগ করয়ে পারয়ে।  



ফ ুঁ দিয়ে এই চেরাগ দিভায়িা যায়ে িা! || উস্তাি উসামা মাহম ি হাদফজাহুল্লাহ 

 

 

কেদিি োুঁেয়ে পারয়ে? পাুঁে েছর, িশ েছর, ষাে-সত্তর-আদশ েছর? কেদিি 

অদেোদহে করয়ে? চকাদে েছর? এে েছর জীেি যাপি করয়ে? আয়খরায়ের 

ম কায়েলাে এই জীেি কেে ক ? োই আল্লাহ ো‘আলা েয়লি, 

ِهً
َّ
ْم ِمَن الل

ُ
ِذي َيْعِصُمك

َّ
ا ال

َ
ْل َمْن ذ

ُ
 ق

েয়ল দিি, আল্লাহ চিয়ক চক চোমায়ির োুঁোয়ে? 

ْم 
ُ
َراَد ِبك

َ
ْو أ

َ
ْم ُسوًءا أ

ُ
َراَد ِبك

َ
ًِإْن أ

ً
َرْحَمة  

যদি দেদি চোমায়ির েোপায়র মদ ফােসালা কয়রি ো অি গ্রয়হর ইে কয়রি, 

ِصيًرا
َ
 ن

َ
ا َوال ِه َوِليًّ

َّ
ُهْم ِمْن ُدوِن الل

َ
 َيِجُدوَن ل

َ
 َوال

োরা আল্লাহ েেেীে অিে কাউয়ক োয়ির অদভভােক ো সাহাযেকারী পায়ে িা। 

চকউ চোমায়ির সাহাযে করয়ে িা, চোমায়ির োুঁোয়ে িা। চকায়িা চসফ হাউস পায়ে 

িা। আজ চোমরা ি শময়ির চসফ হাউয়স েয়স আছ, কাল চোমায়ির চকািাও স্থাি 

হয়ে িা। আয়মদরকা চোমায়ক োুঁোয়ে পারয়ে িা। চকায়িা ম লদহি ো ম শদরক 

োুঁোয়ে পারয়ে িা। ি দিোর চকায়িা োদহিী চোমায়ক োুঁোয়ে পারয়ে িা।  

চহ আমার ভাই! আল্লাহ চিয়ক চকািাও দগয়ে োুঁেয়ে পারয়ে? আল্লাহ আমায়ির 

ঈমাি িাি করুি। আমায়ির সাহাযে করুি। দেদি আমায়ির লাগাম যয়র রাখ ি। 

সেিিা আমায়ির এই চিাো করা উদেৎ- 

اِفِريَنً
َ
ك

ْ
ْوِم ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا َعل

َ
ُصْرن

ْ
َداَمَنا َوان

ْ
ق

َ
ْت أ ّبِ

َ
ْيَنا َصْبًرا َوث

َ
 َعل

ْ
رِغ

ْ
ف

َ
َنا أ  َربَّ

চহ রে! আমায়ির ময়ি বযযিে সৃদি কয়র দিি এেং আমায়িরয়ক িৃঢ়পি রাখ ি! 

কাদফর চগাষ্ঠীর উপর আমায়ির সাহাযে করুি। 

اِفرًِ
َ
ك

ْ
ْوِم ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا َعل

َ
ُصْرن

ْ
َداَمَنا َوان

ْ
ق

َ
ْت أ ّبِ

َ
ا َوث

َ
ْمِرن

َ
َنا ِفي أ

َ
وَبَنا َوِإْسَراف

ُ
ن
ُ
َنا ذ

َ
ِفْر ل

ْ
َنا اغ يَنًَربَّ  
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চহ আমায়ির রে! আমায়ির গুিাহগুয়লা ক্ষমা করুি, আমায়ির োড়াোদড়গুয়লাও 

মাফ করুি, আমায়ির পা’গুয়লা িৃঢ় করুি, কাদফর জাদের উপর আমায়ির সাহাযে 

করুি। 

চহ আল্লাহ! আমায়ির অন্তর মজে ে করুি, চফেিার এই জামািাে অন্তরয়ক 

ঈমায়ির উপর জদময়ে রাখ ি। এেং এই চিাো করা  

َنا ُمْسِلِميَنً
َّ
َوف

َ
ْيَنا َصْبًرا َوت

َ
 َعل

ْ
رِغ

ْ
ف

َ
َنا أ  َربَّ

চহ রে! আমায়ির জিে বযয়যিের দ্বার খ য়ল দিি এেং আমায়িরয়ক ম সলমাি দহসায়ে 

মৃে ে িাি করুি। 

 

পরীক্ষা ও আল্লাহর োণী : 

আমার দপ্রে ভাইয়েরা! আপিায়ির দিকে আয়েিি করয়ে োই, এখয়িা 
ম জাদহিীয়ির উপর পরীক্ষার সমে েলয়ছ। প্রয়েেক ম জাদহি, প্রয়েেক িােী এই 
স্তয়র অেশেই সূরা আহযায়ের োফসীর (যদি োফসীর দফ দজলাদলল ক রআি 
পাওো যাে চো এর চিয়ক, আর যদি িা পাওো যাে োহয়ল দিভিরয়যাগে চকায়িা 
োফসীয়রর দকোে চিয়ক) পয়ড় চিয়েি। সূরা োওো, সূরা আিফাল, আয়ল 
ইমরাি অেশেই পয়ড় চিয়েি। আল্লাহর শপি! আমার ভাইয়েরা! এই দকোে দযদা 
দকোে। এো আল্লাহর পক্ষ চিয়ক ম য়জযা। 

ْمً
ُ
ُرك

ْ
ْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذك

ُ
ْيك

َ
َنا ِإل

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ْد أ

َ
ق

َ
 ل

আল্লাহ েয়লি, অেশেই আদম চোমায়ির দিকে এমি দকোে পাদিয়েদছ, যার ময়যে 
চোমায়ির আয়লােিা রয়েয়ছ। 

আমার আপিার আয়লােিা আয়ছ। 
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وَنً
ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف

َ
 أ

চোমরা দক ে েয়ে িা? 

ময়ি হে চযি চকারআি আজ িাদযল হয়েয়ছ। আল্লাহর এই দকোে আজ ঐ 
অেস্থাগুয়লার েোপায়র কিা েলয়ছ, চযগুয়লার চেহারা দভন্ন দভন্ন, িাম দভন্ন দভন্ন, 
দকন্তু ভূদমকা একই। পরীক্ষা আমার ও আপিার জিে চয, চক চকাি ভূদমকা পালি 
কয়র, চকাি িয়লর ময়যে আপদি দভড়য়ছি। আল্লাহ ো‘আলা আমায়ির প্রয়েেকয়ক 
এই োওফীক িাি করুি চযি, আমরা ক রআি পড়য়ে পাদর, ক রআয়ির িূর দিয়ে 
এই অেস্থাগুয়লা চিখয়ে ও ে েয়ে পাদর। 

  

পরীক্ষা কলোয়ণর কারণ হে : 

আমার অদে দপ্রে ম জাদহি ভাইয়েরা! দজহায়ি অংশগ্রহণকারী সকল কলোণপ্রাপ্ত 
ম জাদহি ভাইয়েরা! োই আপদি আমায়ির জামায়ের চহাি ো জামায়ের োদহয়র 
চহাি সকল দজহািী িােীয়িরয়ক,যারা িাওোয়ের মেিায়ি দিফােী দজহায়ির মহাি 
রণয়ক্ষয়ত্র লড়াই করয়ছি; সকল দজহািী আিসারয়িরয়ক, যারা দজহায়ি সাহাযে 
করয়ছি এেং এখয়িা দজহায়ি সাহাযে করা দিয়জর চসৌভাগে ময়ি করয়ছি- আল্লাহর 
এই সকল দসংহয়িরয়ক আদম ম োরকোি জািাই!  

ম দমি হওোর জিে ঈমাি, ইখলাস ও শরীেয়ের অি সরণ করা শেি। আল্লাহ 
ো‘আলা আমায়িরয়ক ও আপিায়িরয়ক এই শেি পূরয়ির োওদফক দিি। আল্লাহর 
শপি! আমার ভাইয়েরা! পাদকস্তাদি দজহাি ও দহয়দর দজহায়ির উপর চয পরীক্ষা 
এয়সয়ছ, আমরা সকয়ল এর উপর আল্লাহর শুকদরো আিাে কদর। আমরা এই 
চিোমে চপয়ে সন্তুি ও খ দশ। আল্লাহ আমায়ির ইয়স্তকামাে িাি করুি। এই 
পরীক্ষার ময়যেই কলোণ দিদহে। আল্লাহর শপি! দহজরে ও দজহায়ির মেিায়ি 
চযখায়িই ম জাদহিীিরা ি শময়ির সাময়ি অেল আয়ছি, ি শমিয়ক আল্লাহর 
দিিশিিসমূহ চিখায়েি, চসখায়িই সেিপ্রকার দেপি ম দসেে, চোদম্বং, অেদকিে 
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আিমণ, উন্মািিাকর পদরদস্থদের ম য়খাম দখ হয়েি। চযখায়িই এই গুরাোরা 
ম জাদহিীয়ির স রয়ে, িাওোয়ের মেিায়ি েীরয়ত্বর স রয়ে মাি ষয়ক আল্লাহর দিয়ক 
িাকয়ছি চসখায়িই িাজ্জাদল দমদিোর সকল শেোি ও দেশৃঙ্খলা সৃদিকারীরা দময়ল 
ইসলাম ও দজহায়ির এই ম োরক িাওোয়ের উপর আিমণ োলায়ে। চজল ও 
দরমায়ে প্রয়েশকারী মহাি ম দমিগণ চফরাউয়ির চগালাময়ির দ্বারা আেদেিে সকল 
শাদস্তর ম কাদেলাে অেল িাকয়ছি আর আহাি আহাি কয়র দেৎকার করয়ছি, েে  
আত্মসমপিি করয়ছি িা। দেগয়ড় যায়েি িা। এই সকল মহি য েকয়ির রক্ত দিয়ে 
আজ উপমহায়িয়শ ঈমাি ও ইখলায়সর এক মহাি ইদেহাস দলদপেি হয়ে। এো 
সাইয়েেি আহমি শহীি রহ. এর কায়ফলার যারাোদহকো, এো ইসলামী চরয়িসার 
অগ্রপদিকয়ির িে ি অযোে। এো ঐ ইদেহাস, যার মাযেয়ম আল্লাহর েন্ধ য়ির এক 
দেরাে সংখো ও আপদি লাভোি হয়েি, আোর উম্ময়ের চখোিেকারী দকছ  
গাোরও িৃদিয়গাের হয়ে। দকন্তু আলহামি দলল্লাহ উপমহায়িয়শর দজহায়ির উপর 
আেদেিে এই পরীক্ষা চিোমে স্বরূপ এয়সয়ছ। এো রহমে, চকিিা এমি 
চখোিেকারীয়ির জিে জমীি অেেন্ত কদিি ও সংকীণি হয়ে দগয়েয়ছ। োয়ির রাস্তা 
েন্ধ হয়ে দগয়েয়ছ। দজহায়ির অন্তভ িক্ত চিয়ক োয়ির জিে চখলার পি েন্ধ হয়ে 
চগয়ছ। আলহামি দলল্লাহ! োরা এখি োয়ির ময়ো অিেয়ির দিয়কই দফয়র যায়ে। 
স েরাং আদম সকল কলোণপ্রাপ্ত ম জাদহি, দজহায়ির িােী ও আিসারয়ির সম্বন্ধ 
কয়র েলদছ; োয়ির দিকে আয়েিি করদছ চয, ‘জরয়ে আযে অপায়রশি’ চিয়ক 
দিয়ে আজ পযিন্ত যে পরীক্ষা এয়সয়ছ ও আসয়ছ, এই পরীক্ষাগুয়লা দিয়জর জিে 
কলোণজিক ময়ি করয়েি। এই পরীক্ষা পাদকস্তায়ির ম সদলময়ির জিে, দহদ স্তায়ির 
ম সদলময়ির জিে, ইমারয়ে ইসলদমো আফগাদিস্তায়ির ম োরক কায়ফলার ম জাদহি 
ও োয়ির সহয়যাগী জিসাযারয়ণর জিে। এই পরীক্ষা কলোণজিক ময়ি করয়েি। 
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চোমরা এোয়ক অকলোণকর ময়ি করয়ে িা, েরং এো চোমায়ির জিে 
কলোণকর। 
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উপমহায়িয়শর দজহািী আয়দালয়ির গুরুত্ব অন্তয়র জাগ্রে রাখ ি! 

পরেেিী আয়েিি এই চয, আমার ভাইয়েরা! পাদকস্তািী দজহায়ির এই ম োরক 

আয়দালি এো গাযওোয়ে দহয়দর আয়দালি, োর গুরুত্ব ও মযিািা অন্তয়র সিা 

জাগ্রে রাখ ি। এো ক ফর ও ইলহায়ির ম কাদেলাে ইসলাম ও ম সলমািয়ির 

প্রদেয়রায়যর আয়দালি। এো দজহাদি আয়দালি, আয়মদরকার চগালাম, চিৌলে ও 

প্রদসদির পূজারী চজিায়রলয়ির ম কাদেলাে ম খদলস, ম দমি ও মাজল ম জিোর 

আয়দালি। এো উপমহায়িয়শ আয়মদরকা ও োর সায়ি অদঙ্গকারােি ম শদরক 

দহদ য়ির অপশাসয়ির খেম করার আয়দালি। এো ঐ প্রদেয়রায আয়দালি, যার 

উয়েশে হয়লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এো দ্বীয়ির চহফাজে, দ্বীিিারয়ির চহফাজে 

এেং উলামায়ে দ্বীয়ির চহফাজে করার আয়দালি। এো পাদকস্তায়ির মাজল ম 

জিোয়ক দহদ স্তায়ির ম শদরক োদহিীর ম কাদেলাে দিরাপত্তা দেযায়ির আয়দালি। 

এো আল্লাহর শাসি েেেস্থা, আল্লাহর জিে ঘৃণা, আল্লাহর জিে েন্ধ ত্ব ও শত্রুো 

চপাষয়ণর শরেী িীদেমালার উপর গয়ড় উিা আয়দালি। এই আয়দালি 

আয়মদরকার ক ফদর শাসি েেেস্থা খেম করা ও দজহািী আয়দালয়ির প্রদেয়রায 

েেেস্থা ও ো স্থাদেত্ব করয়ণর আয়দালি। এো ইসলাম দেজয়ের জিে িাওোে ও 

দজহায়ির শরেী পন্থা অেলম্বি এেং এর দেপরীয়ে শরীেে পদরপন্থী সকল পন্থা 

েজিয়ির আয়দালি। এো ক ফর, দিফাক, স্বািিদসদি ও চযাুঁকাোদজর দেপরীয়ে 

ঈমাি, ইখলাস, সেো ও আমািেিাদরোর আয়দালি। এো মূখিোর দেপরীয়ে 

ইসলাম এেং ইিসায়ফর আয়দালি। এো ঐ আয়দালি, যা আফগাদিস্তাি ও 

পাদকস্তায়ির দেদভন্ন চগাত্র চিয়ক শুরু হয়ে করাদে, ইসলামাোি, ঢাকা, ফদরিপ র, 

দিল্লী, হােিারাোি, রুকি, গুজরাে ও আসাম চিয়ক শুরু কয়র এখি োমিাে কিম 

রাখয়ছ। এই আয়দালয়ির দভদত্ত স্থাপয়ি লক্ষ লক্ষ ম সলমায়ির চিাো, হাজার 

হাজার ম খদলয়সর ইখলাস এেং অগদিে আল্লাহর অলীয়ির অশ্রু েয়ড়য়ছ এেং 
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োয়ির ‘আহ্’ ধ্বদি ও চিাো চশায়ি আল্লাহ ো‘আলা এয়ক িাুঁড় কদরয়েয়ছি। এই 

আয়দালি আল্লাহ িাুঁড় কদরয়েয়ছি; এো চসিাঘাুঁদের চভেয়র প্রদেষ্ঠা লাভ কয়রদি। 

েরং এর শুরু হয়েয়ছ চসিাঘাুঁদের চমাকাদেলাে। এো েখি প্রদেষ্ঠা লাভ কয়রয়ছ, 

যখি চজিায়রলরা আফগাদিস্তাি চিয়ক কাশ্মীর পযিন্ত দজহাি েন্ধ করার ও ইসলাম 

দমদেয়ে চিওোর কসম চখয়েদছল। এো েখি শুরু হয়েয়ছ, যখি জাদের মা-

চোয়িরা দেকৃে চজিায়রলয়ির ময়িাোঞ্ছা পূরয়ণর কারোর হয়ে দগয়েদছল। এই 

আয়দালয়ির োো আযাি চগাত্রগুয়লা চিয়ক ঐ সমে উয়িয়ছ, যখি আমর দেল 

মারুফ ও িাদহ আদিল ম িকায়রর অপরায়য দশশু, েৃৃ্ি ও মদহলায়ির পযিন্ত জ্বাদলয়ে 

ভষ্ম করা হয়েদছল। এজিে আয়েিি হয়লা চহ আমার ভাইয়েরা! এই দজহািী 

আয়দালিয়ক কখয়িা এে হালকা ময়ি করয়েি িা চয, ো চজলখািার কায়লা 

ক িদরয়ে শাদস্ত ও ি য়ভিায়গর অেল গহেয়র হাদরয়ে যায়ে, রাজনিদেক সন্ত্রাসীয়ির 

চশেি িৃদিয়ে পয়ড় যায়ে অিো আইএসআই ও রাদজদস খদেস এয়জদির েৎপরো 

ো খেম কয়র চফলয়ে। িা! ইিশাআল্লাহ! এমিো কখয়িা হয়ে িা। এো আল্লাহ 

চহফাজে করয়েি। চকিিা এো উত্তম েৃক্ষ। এর দভদত্ত ঐ চিককার েেদক্তগণ 

স্থাপি কয়রয়ছি, যারা দিয়জয়ির সে দকছ  ক রোি কয়রয়ছি এেং আল্লাহর দিকে 

চপৌঁয়ছ চগয়ছি। এো ঐ আল্লাহর অলীয়ির আয়দালি, যারা আজও দজহায়ি শাদমল 

আয়ছি-আলহামি দলল্লাহ! এেং োরা অগদিে। োরা আমায়ির জামায়ের চভেয়রও 

আয়ছি, আমায়ির জামায়ের োদহয়রও আয়ছি। চস সমে অদে দিকয়ে, যখি এ 

আয়দালি স িূর আফগাদিস্তাি চিয়ক দিল্লী ও ঢাকা পযিন্ত োগুয়ের ইশারাে 

েলমাি োয়ির প ে ল হয়ে িে েরং এই সকল োগুে ও শেোিয়ির চখলাফ 

ইসলাম ও ম সদলম জিসাযায়ণর চহফাজে, োয়ির চহিাোে এেং োয়ির 

কলোণকামী এেং মহাি আয়দালি রূয়প প্রদেষ্ঠা লাভ করয়ে ইিশাআল্লাহ! শাহ 

আব্দ ল আযীয ও সাইয়েেি আহমি শহীি রহ.-এর ইসলামী উপমহায়িয়শর চসই 
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স্বপ্ন োস্তোেি হয়ে ইিশাআল্লাহ। চয স্বপ্ন োস্তোেয়ির জিে সাইয়েেি আহমি 

শহীি রহ.-এর কায়ফলা দিল্লী চিয়ক কাদাহার, দসন্ধ  চিয়ক চপশাওোর এেং 

োলায়কাে পযন্ত মাদে অি সন্ধাি কয়রয়ছি। আল্লাহ আমায়িরয়ক, আমায়ির 

জামােয়ক এেং এই ভূদমর অিোিে কলোণপ্রাপ্ত ম জাদহিগণয়ক এই ম োরক 

োহরীক প্রদেষ্ঠা করার োওফীক িাি করুি। আমায়িরয়ক এই আয়দালয়ির জিে 

কে ল করুি। এেং আল্লাহ এই ম োরক আয়দালয়ির হক আিাে করার 

োওফীকও আমায়ির িাি করুি। আল্লাহ আমায়ির সকল ম জাদহিয়ক পাদকস্তাি ও 

দহদ স্তায়ির সকল ম সলমায়ির জিে রহমে ও চহিাোয়ের মাযেম দহয়সয়ে মি র 

কয়র দিি।  

আমীি! ইো রব্বাল আলাদমি!! 
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রব্বািা োকাব্বাল দমন্না ইন্নাকা আিোস সাদমউল আদলম 

اُب  وَّ َت التَّ
ْ
ن
َ
َك أ ْيَنا ِإنَّ

َ
ْب َعل

ُ
ِحيُمًَوت الرَّ  

ওোে ে আলাইিা ইন্নাকা আিোে োওোে র রহীম। 
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