
 

 

1 
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দ্ধতিয ফযাাদয নতা 
 

উস্তাে াঅফু মুফাাআো াতপজাহুল্লা 
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প্রশ্ন- ম্প্রতি একতি প্রকানী থেদক এযদোগানদক তনদয় একতি ফাআ থফয দয়দে। এয 

াঅদগ ানয াঅদযকতি প্রকানী থেদক একতি ফাআ থফয য়। থযাার তভতিয়ায় এয দে-

তফদে াদনক থরখাদরতখ দে। এ তফলয়তি তনদয় াঅভাদেয থকান তকেু কযণীয় াঅদে তকনা?  

উস্তাে াঅফু মুফাাআো াতপজাহুল্লাাঃ তফতভল্লাতয যাভাতনয যাতভ। ফিতভান ভদয়য ভুতরভ 

উম্মাদয ভাদে ‚এযদোগান‛ একতি পযাক্টয দয় োাঁতিদয়দে। তফদল কদয থাযার তভতিয়াদি 

এাআ তফলদয়য চচতা যীতিভি বাাআযার িতক। তকন্তু থাযার তভতিয়ায বাচুতয়ার ফাস্তফিা াঅয 

ফাস্তফ েুতনয়ায ফাস্তফিা কখনাআ এক নয়। এাআ তফলয়তি ফুোয ভন ভানতকিা াঅভাদেয তিতয 

কযদি দফ। িাাআ এাআ ফযাাদয তকেু তনদেতনা াঅভাদেয থজদন যাখা জরুযী। 

একোগুদরা এাআ থপ্রতেদি ফরা দর এগুদরা াঅভবাদফ থপফুদকয কর াআুযয থেদে 

প্রদমাজয। একতি তজতন াঅভাদেয থফাো েযকায থম, থপফুদকয বাাআযা, াআরাভীক 

থতরদেতিযা, এভনতক মাদেয 'ভানাদজয থতরদেতি' ধযা য় - িাযা াঅয াঅভযা এক 

জগদি ফফা কতয না। িাদেয জনয তফলয়গুদরা াদনকাাংদাআ িাতিক তকেু াঅদরাচনায 

তফলয়। িকততফিকত, রাাআক-স্ট্যািাদয ভাভরা। াঅভাদেয জনয এাআ তফলয়গুদরা জীফন-ভযণ, 

ফন্দীত্ব-ভুতি, থজর-জুরুভ াঅয তিযকায তফলদয়য ভাভরা। াঅতভ বাাআদেয থোি কযায জনয 

ফরতে না। থিা াঅভায উদেয না। াঅভায দয়ন্ট খুফ জ। থমাআ জাাদজয কম্পা থনাআ 

াঅয থমাআ জাাদজয কম্পা াঅদে - েুাআতি ভান নয়।  
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মুফকদেয প্রতি োয়া’য দ্ধতিয ফযাাদয নতা- উস্তাে াঅফু মুফাাআো াতপজাহুল্লা  
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থপফুদকয বাাআযা থমফ থরখাদরতখ কদযন, থমফ াআুয তনদয় ভয় থেন, ভািাভাতি কদযন, 

থগুদরায ভদধয থকান তনতেতষ্ট তনয়ভ থনাআ। ঘিনায থরাদি এদকক 'াআুয' াঅদ। বাাআযা থিা 

তনদয় ফযস্ত ন। াঅনাযা চাাআদর এিা তভতরদয় থেখদি াদযন। এোিা থাযার তভতিয়া 

ত্তাগিবাদফ খুফ াঅত্মদকতিক একিা জায়গা। ািযন্ত মাতে থরাক এাআ জায়গায় এদ 

নাোন দয় দি। 

কাযণ থল মতন্ত থপফুক একিা ফাজায। াঅতন ফাজাদয মাদফন। থেখদফন াভদন েুাআজন 

‘এযদোগান’ তনদয় কো ফরদে। াঅতন এিা তনদয় ভাো ঘাভাদফন না। াঅদযকিু াভদন তগদয় 

থেখদফন াঅদযা তিনজন এিা তনদয় িকত কযথে। িখন াদিা াঅনায ভাোয় মুতি িকত 

াঅদি শুরু কযদফ। াঅদযকিু াঅগাদর থেখদফন চাযজন এিা তনদয় েগিা কিদে। িখন 

থেখদফন াঅনায াি তনত কযদে তকেু একিা ফরায জনয। 

থপফুক র এযকভ একিা জায়গা। এখাদন থকানিা গুরুত্বূণত াঅয থকানিা াগুরুত্বূণত এিা 

কীদয তবতত্তদি তনধতাযন য়? কদিা থফী জন ঐ তফলয় তনদয় কো ফরদে িা তনদয়। এাআ 

কাযদণ থেখদফন দ্বীতন াদকতর ফদরন ফা জাদর াদকতর - ঘুদযতপদয প্রতি প্তাদয থম াআুয 

বাাআযার - থিা তনদয়াআ ফাাআ কো ফদর। ােতকয র জাদর িাাঁয জাারদিয জায়গা থেদক 

ফদর দ্বীনী াদকতর িায জায়গা থেদক। 

াঅভায এাআ কোগুদরা ফরায উদেয র, এিুকু াঅনাদেয ফুোদনা থম - থপফুদক 

ভািাভাতি য়া থফতযবাগ তফলয় াঅদর খুফ ঠুনদকা। এগুদরায তেদন াঅক্বীো-ভানাদজয 
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তকাংফা োয়া োদক না। োদক ঠুনদকা নানা তফলয়। াঅভযা মতে এগুদরায তেদন তি 

িাদর াঅভযা এাআ নষ্ট চদেয ভদধয াঅিকা দি মাদফা। 

থেখুন বাাআযা, াাফী যাতজয়াল্লাহু াঅনহুভ যা কো ফরদিন, াঅভযা কো ফতর। াাফীগণ 

যাতজয়াল্লাহু াঅনহুভ নিুন বূখদে তগদয় ভানুদলয াভদন চরাদপযা কযদিন, াল্প একিু 

কোফািতা ফরদিন। ভানুল িাদিাআ াআরাদভয প্রতি াঅকৃষ্ট দিা। ফা-োোয ধভত থেদি 

িাতদে াঅদিা। াঅয াঅতন াঅতভ ঘন্টায য ঘন্টা কো ফতর - তকন্তু থিায থকান িাীয 

য় না। এিা থকন? কোাআ থিা? াতভয খান, িাদযক থভান্না, াঅনয়ায াঅর াঅরাতক, 

াআউুপ াঅর উয়াাআতয াআন্টাযদনদি তরদখ োয়া কদযদেন। াঅভাদেয থপফুদকয থতরদেতি 

বাাআযা কদযন। িপাৎিা কাআ বাাআ? থকান জায়গায়?  

িপাি র তকায কযদি থফয য়া ফাঘ াঅয যাদিয খাফাদযয য তযরযাক্স কযদি থফয 

য়া তফিার এয ভি। এযা েুাআজন এক না, িাদেয ভদধয াঅকাািার ােতকয! াঅতভ 

াঅফাদযা ফতর, াঅতভ বাাআদেয থোি কযতে না, াঅল্লা িাাঁদেয উত্তভ প্রতিোন তেন াঅভীন। 

তকন্তু বাাআযা তনদজদেয ফুে থেদক তনদজদেয জায়গা থেদক থরখাদরতখ কদযন। থমিায ভদধয 

থকান কাঠাদভা থনাআ। উদেযীন এদরাদভদরা থরখা। াঅভাদেয এফ কদয তফরাতিা কযায 

ভয় থনাআ। ভদন যাখদফন - াঅতন তকাদযয জনয থফয য়া ফাঘ। াঅনায একিা তনতেতষ্ট 

উদেয াঅদে। াঅনায প্রতিিা কাজ র থাআ উদেয াজতদনয জনয কযা। এাআবাদফ 
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াঅভাদেয তচন্তা কযদি দফ থম,  াঅভাদেয উয একিা োতয়ত্ব াঅদে। একিা াদনক ফি 

জন াঅদে।  

াঅতন াঅতভ - াঅভযা খুফ াধাযণ থরাক। াধাযদণয থচদয় াধাযণ। থকান তফদলত্ব থনাআ 

াঅভায। াঅতভ তকেুাআ না। তকন্তু থম োতয়ত্বিা াঅল্লা াঅনাদক তেদয়দেন, এিা াধাযণ না। 

ৃতেফীদি প্রায় ৭০০ থকাতি ভানুল াঅদে। তাফ কদয থেদখন -  ২০০ থকাতি ভুতরভ াঅদে। 

তাফ কদয থেদখন কদিা রে থরাদকয ভধয থেদক ফাোাআ কদয াঅনাদক এাআ োতয়ত্ব থেয়া 

দয়দে। াঅল্লা াঅনাদক ফাোাআ কদযদেন। থকন কদযদেন? থিা তক থকান উদেয োিা? 

াঅনায জনয থকান তযকল্পনা োিা? এিা তক দি াদয? তমতন ভাকা থেদক শুরু কদয 

ােৃয তিএনএ মতন্ত ুচারুবাদফ তনখুি বাদফ ৃতষ্ট কদযদেন, তিতন এভতন এভতন তকেু কদযন? 

াঅল্লায ানা।  

এিা ফুদেন বাাআ। াঅতন াধাযণ - াঅতভ াধাযণ - াঅতভ েুফতর - াঅতভ াদমাগয। তকন্তু থম 

কাজিা াঅল্লা াঅভাদেয তেদয়দেন - এিা কযদিাআ দফ। এফাং এিায জন ফুদে কযদি 

দফ। াঅভায ভদনাদমাগ যাদনা মাদফ না, ানযদেয ভদিা তনতিি ঘুভ াঅতভ তেদি াযদফা না। 

ানযদেয ভদিা াঅতভ তযরযাক্স কযদি াযদফা না। াঅভায একিা তভন াঅদে, এিা ভাোয় 

যাদখন। 
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বাাআদেয ফিতভান িদকতয তকেু াঅতভ থেদখতে। এখাদন াঅেততক থকান াঅদরাচনা থিভন থনাআ। 

থক কখন কী ফদরদে, াঅয কী ফদর নাাআ, থকান প্রকানী কী কদয, না কদয - এফ তনদয় 

পুমুর কোফািতা। এগুদরায াদে াঅভাদেয কী থরনদেন?  

শ্রীরাংকা তনদয় ফাাআ ভানফিা থেখাদে। বাাআদেয ুদমাগ তের এাআ তফলদয় াঅভ ভানুদলয ফুে 

তিয়ায কযা। ায'াআ এফাং থকৌরগি তেক তিয়ায কযা। থিা কযদর এাআ িদকতয থচদয় 

াদনক বাদরা কাজ দিা। তকন্তু থিা না কদয িকত দে। এগুদরা তেনদদল ােতীন তফলয়।  

িাাআ এিা ভদন যাখদফন থম ানরাাআদন এফাং াঅভাদেয কাজ ফভয় াঅভাদেয থভৌতরক 

উদেযগুদরা াভদন তনদয় দফ। থভৌতরক থভদজ াভদন তনদয় াঅদি দফ। এবাদফ 

াআুযদকতিক নয়। 

াঅদযক বাাআ এয প্রশ্ন- াঅভযা তক এযদোগানদক তনদয় িকততফিকত এয তফলয়গুদরা এতিদয় 

মাফ? 

উস্তাে াঅফু মুফাাআো াতপজাহুল্লাাঃ াঅভবাদফ াঅতভ এাআ ফযাাদয একভি নাআ। ফযতি 

এযদোগান তনদয় াঅভাদেয াঅগ্র থনাআ। থ কী কযদরা না কযদরা িাদি াঅভাদেয তকেু 

মায় াঅদ না। তকন্তু মখন ভানুদলয াভদন থকান ভূতিত তিতয য় িখন থিা বাঙ্গদি য়। 

এযদোগাদনয প্রতি জাভায়াদি াআরাতভয ভুগ্ধিা স্বাবাতফক। উনাযা এদককভয় এদকক 

তজতনদয থপ্রদভ দিন। কখদনা াআযান, কখদনা িুযস্ক, কখদনা তিউতনতয়া। তকন্তু 

এযদোগাদনয প্রতি কতভ াঙ্গদনয ভুগ্ধিায তফদলত্ব াঅদে- 
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প্রেভি, কতভদেয ফি একিা াাং ভিাদযি াআরাদভয তেদক েুাঁদক িায ি রেণ। 

তদ্বিীয়ি, তফশ্ব যাজননতিক ফাস্তফিায ফযাাদয িাাঁদেয াদনদকয ফুদেয ঘািতি োকায রেণ। 

থমদিু এযদোগাদনয স্তা হুাংকায শুদনাআ উনাযা িাাঁদক তফার ফীয বাফদি শুরু কদযদেন। 

িৃিীয়ি, ভুজাততেনদেয ফেদর এযদোগানদক ভেতন কযদি িাযা থফী াঅগ্র এফাং 

স্বােন্দযদফাধ কদযন। এিা াদনক তকেু াআতঙ্গি কদয। 

চিুেতি, ভানুল াভাতনি এফাং েুফতর াফস্থায় োকদর, থ ম্মাদনয স্বপ্ন থেখা ফন্ধ কদয 

থেয়। এিায একিা ফাস্তফ প্রভাণ এাআফ ঘিনা। 

এাআ ফ কাযদণ এযদোগাদনয ভি থনিাদেয ফাস্তফিা র - িাযা এাআ কর ভুতরভদেয 

াঅদফগদক ফযফায কদয। াঅয াঅভাদেয ফাস্তফিা র - াঅভযা ফাযফায ফযফহৃি াআ। এযকভ 

দ্ধতিদি উম্মায জনয বাদরা তকেু াঅদফ না। এাআ ফযাাযগুদরা তনয়তভি াঅভাদেয কোয 

ভদধয উদঠ াঅা উতচৎ। িদফ খা বাদফ িাাঁদক তনদয় কাজ কযায প্রদয়াজনীয়িা াঅদে ফদর 

ভদন য় না। ফযাং ফিতভাদন াঅগাভী এক ভা াঅভাদেয তফদলবাদফ ারা চত্বয এফাং 

যফিতী ৬ ফেদয তকবাদফ াভাদনয থফাো ফািদরা - থিা তনদয় থপাকা কযা েযকায।  

কাতপয, ভুযিাে, থকুরাযযা থমভন প্রতি ২১থ থপব্রুয়াতয, ২৬ থ ভাচত, ১৬ তিদম্বদয একাআ 

গীি গায়, ফেয ফেয একাআ কো ফদর মায় - াঅভাদেয প্রতি ফেয ফায ফায এাআ ভদয় 

ভানুলদক ভদন কতযদয় তেদি দফ।  
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স্মযণ কয ারা চত্বয - স্মযণ কয াফাগ - স্মযণ কয াঅদাদয গল্প - াংফধতনা - 

িাগুদিয ফাস্তফিা -গণিদেয ফাস্তফিা। তকবাদফ াঅভাদেয তমল্লতি ফািদে - এগুদরা ফাযফায 

ভদন কতযদয় তেদি দফ। 

াঅতভ থল একিা কো ফতর। াঅা কতয এখান থেদক দজ তফলয়িা ফুেদফন। এিা থক রম্বা 

কযায জনয না ফযাং এিা একিা পভুতরায ভি িাাআ াঅনাদেয াদে থয়ায কযতে।  

থেখুন, থপফুদকয থতরদেতি বাাআযা তরদখন, াঅয াঅভাদেয একজন বাাআ তরখদিন। নাভ 

ফরতে না, াঅনাযা িাাঁদক জাদনন। াঅনাযা একিু তচন্তা কদয থেখুন িাাঁয থরখায িাীয 

থকভন তের? াঅভযা ভায়াযাদি থপফুদকয থরখা তনদয় তচন্তা কযতে। তকন্তু বাাআ তরখদিন 

াঅয থপফুদকয থেদরদদর বাাআদয়য থরখা তনদয় তচন্তায় দি থমদিা। ভানুদলয তচন্তা 

ফেরাদিা। থপফুক জুদি িকত শুরু দয় থমদিা। এফাং বাাআ ঐফ তফলয় গুদরা তনদয় ফরদিন 

থমগুদরা তনদয় াঅদর কো ফরা েযকায। িাফরীগ ফদরন, াঅদর াতে ফদরন, জাভাি 

ফদরন - ফাাআদক বাাআ নািা তেদয়তেদরন। াপরয থকফর াঅল্লায কাে থেদক।  

এিা থকন দয়দে? তকবাদফ দয়দে? এিা তনদয় তচন্তা কদযন বাাআযা। াআনাাঅল্লা াদনক 

তকেু তিয়ায দয় মাদফ। 

 


