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েক সবেচেয় বড় ? 

 
আlাহ তায়ালা 
আর মাখলুেকর িভতর ?  
আকৃিতেত বড় - িতিমমাছ , হািত । 
 
drততায় বড় - সুiফট বাডর্ আর েলপাডর্ ।  
েসৗnেযর্ বড় - pজাপিত , ময়ূর , হিরণ ।  
শৃ লা , eকতা আর পির েম বড় -েমৗমািছ, িপঁপড়া ।  
িকnt মানুষ হেc সকল মাখলুেকর েভতর সবেচেয় বড় eবং ে  ; িকnt েকন ? jান ,চিরt আর েযাগয্তায় । আর 
মানুেষর েভতর সবেচেয় বড় মানুষ তারাi - যােদর jান , চিরt আর েযাগয্তা সবেচেয় েবিশ ।  

আমরা pথমতঃ কয্ািরয়ার গঠন বা মানবীয় unিতর িকছু েমৗিলক ফমুর্লার কথা আেলাচনা করেবা- aতঃপর কয্ািরয়ােরর 
িবিভn িদক সmেকর্ িবsািরত িবে ষণ করার েচ া করেবা iনশাআlাহ । চেলাi না তাহেল , আর েদির না কের r করা 
যাক আেtাnয়েনর পথ পিরkমা ।  

সুদৃঢ় আকাkা 

 
েকান পিরকlনা , তা যতi সুnর েহাক না েকন , ততkণ পযর্n বাsবািয়ত হয় না যতkণ না তার সােথ েযাগ হেব সুদৃঢ় 
আকাkা । নবুয়ত পাoয়ার পরপরi যখন রাসূল (সাঃ) -eর oপর েনেম  eেলা িবপেদর পর্বত ; eমনিক কুরাiশ 
েনতৃবৃn েজাটেবঁেধ দঁািড়েয় েগল বাধার পাহাড় হেয় । eমিন সমেয় , িসংহপুrষ আবু তািলবo ঘাবেড় িগেয় ভািতজা 
মুহাmদ (সাঃ) েক বলেলা , কুরাiশ েনতৃবৃেnর সােথ eকিট আেপাসরফা কের চলার জেনয্ । তখন ,তখন িক হেলা? 
আমােদর িpয় নবী িক ঘাবেড় েগেলন ? না , েমােটi না ।বরং িdgণ েতেজ বলেলন ,“oরা আমার eক হােত যিদ চnd 
eবং আেরক হােত সূযর্েকo eেন েদয় তবু আমার পথ েথেক আিম eক চুল পিরমাণo িবচুয্ত হেবানা ।” জীবেন eমন 
কিঠন a ীকার িছল বেলi মkার েসi িকেশার রাখাল বালকিট বড় হেয় সমg জাহােনর aিধপিত হেয়িছেলন। যার জীবন 
aধয্য়ণ কের েনেপািলয়েনর মত; িব িবখয্াত েসনাপিতo আ যর্ হেয় বেলিছেলন ,“মুহাmেদর যুdিবজেয়র ঘটনাgিল 
েদখেল মেন হয় িতিন েকান মানুষ নন ;বরং sয়ং েখাদা ! িকnt আবার তােক েখাদাo বলা যায়না কারণ িতিন যুেd িনেজ 
আহত হেয়েছন তার ৈসনয্রা মারা েগেছ; তাi েকান মানবীয় বুিd িদেয় তার ei aতয্া যর্ িবজয়েক িবে ষণ করা যায়না 
।”eত al সমেয় রাসূল (সাঃ) eর aিবsরনীয় সাফেলয্র েপছেন ধুমাt আlাহর সাহাযয্i নয় বরং তার সুদৃঢ় 
আকাkা eবং সাধনাo মূল কাযর্কারণ িহেসেব কাজ কেরেছ। আর তাiেতা আেমিরকার সবেচেয় সফল েpিসেডn 
আbাহাম িলংকন বেলেছন ,“ যিদ েকu গভীরভােব uিকল হoয়ার icা কের তেব aেধর্ক oকালিত পড়া হেয় যায় , আর 
বািক aেধর্কটা তােক বi পেড় িশখেত হয় ।” িঠক েতমিন আটলািnেকর oপর িদেয় সবার আেগ uেড় যাoয়া eেমিলয়া 
আরহাটর্ বেলেছন,“ আিম আটলািnেকর oপর িদেয় uেড় িগেয়িছলাম কারণ আিম uড়েত icা কেরিছলাম ।” িbেটেনর 
টাuনেশn aিফেসর eক কয্ািশয়ার , কলম িপষেত িপষেত হঠাৎ ভাবেলন ,হায় ! eভােবi িক জীবনটা েশষ হেয় যােব ? 
েযi ভাবা েসi কাজ , চাকুির েছেড় িদেলন িতিন । যাtা হেলা r। েশkপীয়ােরর pিতdndী ভােবন িনজেক eবং 
ভাবীকােল সিতয্i িতিন েশkপীয়ােরর সমকk, সািহেতয্ েনােবল  িবজয়ী জর্জ বানর্াডর্ শ হেয়িছেলন । সুতরাং বলা যায় , 
সুদৃঢ় icা বা আকাkা হেc সফলতার পূবর্শতর্ । আlাহ পাক কুরআেনর িবিভn জায়গায় বেলেছন, “যারা সুদৃঢ় pতয্য়ী 
তারাi সফলকাম”।  



 

 

সাধনা আর সাধনা 

 
ধু সুদৃঢ় আকাkা কের চুপিট কের েসাফায় বেস থাকেলi সাফলয্ আসেব ? না eেkবাের না ,eমনিক eকরিt 

আলিপনo eকচলু পিরমাণ নড়েব না । তাহেল uপায় ? হঁয্া , আকাkােক বাsবায়ন করেত চাiেল দরকার সাধনা আর 
সাধনা । েযমনিট রাসূল (সাঃ) িবজেয়র জেনয্ সব েছেড়ছুেড় পেনর বছর ধু ধয্ান কেরেছন , েতর বছর pচn ৈধযর্য্ ধের 
দাoয়াত িদেয়েছন , আর দশ বছর eমন িক মৃতুয্র পূবর্ মুhতর্ পযর্n িজহাদ চািলেয় েগেছন । iমাম বুখারী (রহ) কুরআেনর 
পর সবেচেয় েসরা gn বুখারী শরীফ রচনা করেত িগেয় , eকিট হািদস সংgেহ িতনশ মাiল েহঁেটেছন । িঠক েতমিন 
sটলয্ােnর রবাটর্ brস তার েদশেক sাধীন করার লেkয্ শিkশালী বৃেটেনর িবrেd পঁাচবার যুেd aবতীণর্ হেয় pিতবারi 
পরািজত হন । aতঃপর eক gহায় আtেগাপন aবsায় েদখেত পান eকিট মাকড়সা জাল বুনেত িগেয় পঁাচবার বয্থর্ হেয় 
ছয়বােরর বার সফল হয় । িতিন লিjত হেয় ei kুেদ মাকড়সা েথেক িশkা িনেয় ষ  বার যুেd aবতীণর্ হেয় বৃেটেনর 
িবrেd জয়লাভ কেরন । pায় eক হাজার নতুন িবষেয়র আিব ারক ৈবjািনক eিডসেনর মৃতুয্র পর িনuiয়কর্ পিtকায় 
েলখা হয় মানুেষর iিতহােস eিডসেনর মাথার দাম সবেচেয় েবিশ । কারণ eমন সৃজনশিk aনয্ কােরা মেধয্ েদখা যায়িন 
। aথচ 1879 সােলর 21aেkাবর তার আিবsৃত পৃিথবীর pথম ৈবdয্িতক বািতিট যখন jেল uঠেলা তখন ক’জন জানেতা 
েয িবগত d’বছের িতিন eিট িনেয় pায় দশ হাজার বার বয্থর্ েচ া কের আজ সফল হেয়েছন ! সিতয্ সাফেলয্র েপছেন িক 
িনদাrণ সাধনা । িবেটােফন সmবত সাধনায় সকল সুরকারেক ছািড়েয় যােবন । তার sরিলিপেত eমন eকিট দঁািড় েনi 
,যা anত বােরা বার কাটাকািট করা হয়িন । িগবন তার আtজীবনী নয়বার িলেখিছেলন । িতিন  শীতgী  সবসময়i েভার 
ছয়টায় পড়ার ঘের ঢুকেতন । eভােব িtশ বছেরর েচ ায় িব িবখয্াত ‘ িদ িডkাiন en ফল aফ েরামান emায়ার ’ 
gnিট েলেখন । বাটলার তার eনালিজ িলেখেছন িবশবার । আমরা মানুেষর সংgামী জীবেন েদিখ সাধনার মাধয্েম পৃিথবীর 
iিতহােস সবাiেক চমেক িদেয় িকভােব an মানুষ িমlন িব িবখয্াত কিব হেলন । eকজন an, বিধর মানুষ িবেটােফন 
িকভােব স ীত রচিয়তা হেলন । eকজন an, েবাবা আর বিধর েমেয় েহেলন িকলার িকভােব সাধনা কের চিbশ বছর 
বেয়েস তার কােজ সেবর্াc মাকর্ িনেয় িব,e পাস করেলন eবং পরবতর্ীেত ডkেরট িডিg aজর্ন করেলন । িকভােব eকজন 
কাঠুিরয়ার েছেল আর মুিদ েদাকানদার িবে র সবেচেয় pভাবশালী েদশ আেমিরকার সবেচেয় pভাবশালী েpিসেডn 
আbাহাম িলংকন হেলন। eসব িকছুর িপছেন যাdর মতi েয িবষয়িট কাজ কেরেছ তা হেচছ সাধনা- িনরবিcn সাধনা । 
আর তাiেতা ৈবjািনক eিডসন বেলেছন ,“pিতভা - eকভাগ েpরণা  আর িনরানbi ভাগ পির ম o সাধনা ।” 
লংেফেলা আেরা বেলেছন , “pিতভা মােন aপিরসীম পির ম ” সবাiেক চমেক িদেয় eকিট কথা বেলেছন ,েsলার 
“pিতভা বেল িকছু েনi । সাধনা কেরা-িসিdলাভ eকিদন হেবi।”  

   

সময়-eখনi uপযুk সময় 

 
েসেকn ,িমিনট ,ঘnা , িদবস, মাস আর িকছু বছেরর সমি  হেc আমােদর জীবন । েযমন েকu যিদ সtর বছর বঁােচ 
তেব তা ঘnার িহসােব হেব 6,13,632 ঘnা ; সংখয্াটা aেনক বড় মেন হয় তাi না। িকnt িহসাব কষেলi বুঝব জীবনটা 
কত েছাট ! েযমন ৈশশেবর aপিরপkতা o বাধর্েকয্র dবর্লতার জেনয্ যথাkেম পঁাচ o দশ বছর িহসাব েথেক বাদ িদেল 
েমাট বছর থােক প াn । eর িভতর ঘুম o িব ােম যােব pিতিদন কমপেk আট ঘnা। দঁাতbাশ েথেক r কের টয়েলট 
,oযু , নামায, েগাসল, খাoয়া, পিtকা পড়া. কাপড় পরা , যাতায়াত, গািড়র জেনয্ aেপkা , যানজট , চা-নাsা , 
েখলাধুলা , িটিভ েদখা , গlকরা iতয্ািদ ৈদনিnন আনুষি কতায় কমপেk pিতিদন যায় ছয় ঘnা । সুতরাং েমৗিলক 
কােজর সময় থাকেলা pিতিদন মাt দশ ঘnা । aথর্াৎ প াn বছর মােন সারা জীবেন মাt 2,00,890 কমর্ঘnা । তার 
িভতর আবার pায় পঁিচশ বছর েকেট যায় েলখাপড়ায় aথর্াৎ pstিতমূলক কােজ। aতঃপর মূলকােজর জেনয্ থােক 
িtশবছের মাt 1,09,580 কমর্ঘnা । দশ বছর বয়স েথেক pিতিদন eক ঘnা কের িটিভ েদখেল েমাট সময় যােব 
21,915 ঘnা, যা জীবেনর েমাট কমর্সমেয়র 5 ভােগর eক ভাগ। সুতরাং কেমর্র তুলনায় জীবেনর পিরিধ খুবi কম। আর 
তাi সময় ন  করা মােন জীবনেক ংস করা । আর তাi আlাহপাক সময় (আছর ) নামক সূরায় বেলন “সমেয়র কসম; 
িন য়i সমs মানুষ kিতর মেধয্ িনমিjত (যারা সমেয়র মূলয্ায়ন কেরনা)।” সুতরাং আমােদর pিতিট মুহূেতর্েক aতয্n 



 

 

িহেসব কের কােজ লাগােত হেব । আর e জেনয্ চাi eকিট পিরকিlত rিটন , আর েগাছােলা জীবন। 
 
িকnt তা কখন েথেক ? aবশয্i eখন েথেক । েকননা pবাদ আেছ, “সমেয়র eক েফঁাড় aসমেয়র দশ েফঁাড় ”।আর 
জীবেন বড় িকছু করেত হেল তা r করার eখনi uপযুk সময়। কারণ , আlাহর রাসূল (সাঃ) সমাজ সংsাের িহলফুল 
ফুযুল গেড়  তুেলিছেলন মাt eগার বছর বয়েস । েনেপািলয়ন iটালী জয়  কেরিছেলন মাt পঁিচশ বছর বয়েস । 
আiনsাiন েষাল বছর বয়েসi আেপিkক মতবাদ িনেয় pথম িচnা কেরন যা পরবতর্ীেত ছািbশ বছর বয়েস pমাণ 
কেরন। 1935 সােল, িনিখল ব  মুসিলম ছাt সেmলেন দশম ে নীর েচৗd বছেরর েয বালকিট  তার িবশ/পঁিচশ িমিনেটর 
ভাষেন সকল জঁাদেরল বkােক মাত কের িদেয়িছেলন সঁাiিtশ বছের পর িতিনi হেয়িছেলন বাংলােদেশ pথম েpিসেডn 
িবচারপিত আবু সাঈদ েচৗধুরী। 1931 সেন সpম ে ণীর েয েছেলিট ‘েবাmাi kিনকয্াল ’ পিtকা আেয়ািজত সারা 
ভারতবষর্বয্াপী িচtা ন pিতেযািগতায় pথম হন িতিনi utরকােল িশlাচাযর্ জয়নুল আেবিদন হেয়িছেলন। 1948 সােল 
মাt আঠােরা বছর বয়েস েয েছেলিট তৎকালীন পািকsােনর pথম িকেশার পিtকা ‘মুকুল’ eর পাঠক নয় সmাদক 
হেয়িছেলন, িতিন হন পরবতর্ীেত iuেনেsার সmানজনক আnর্জািতক কিল   পুরsার পাoয়া eিশয়েদর d’জেনর eকজন 
ডঃ আblুাহ আল মুিত । সুতরাং আজ েথেকi r েহাক িবজেয়র aিভযাtা । চেলা কিব তািলম েহােসেনর ভাষায় 
আমরাo েগেয় uিঠ:  

“আমরা জািতর শিk -ৈসনয্, মুkবুিd বীর , 
আমােদর তের শূেনয্ আসন জািতর কাnারীর ।”  

   

আlাহর কােছ pাথর্না 
রাসূল (সাঃ) তঁার শত বয্sতার িভতরo pিতিদন কমপেk ছয় েথেক আট ঘnা আlাহর iবাদােত কাটােতন । eমনিক 
বদর যুেdর েসi কিঠন মুহূেতর্ কােফরেদর িতন ভােগর eক ভাগ িনরstpায় মুসলমানেদর যুdেkেt েরেখ িতিন আlাহর 
কােছ pাথর্নায় বেস েগেলন । আর আlাহ িদেলন তােক চূড়াn িবজয় । নামাজরত aবsায় পােয় িবd তীর েটেন েবর 
করার পরo েটর পানিন িযিন , িতিনi হেয়িছেলন কািফরেদর tাস েশের েখাদা হযরত আলী হায়দার। আর তাiেতা 
েখলাফেতর যুেগ চীেনর eক েগােয়nা চীন সmােটর কােছ মুসলমানেদর বয্াপাের িরেপাটর্ কেরিছল-“ eেদর রাত কােট 
জায়নামােজ েকঁেদ েকেট , আর িদেনর েবলার আকাশ anকার হেয় যায় eেদর েঘাড়ার খুেরর দাপেট , uড়n ধুলায় ; 
সুতরাং eেদর েকu পরাs করেত পারেব না।” িঠক েতমিন যুেdর িবজেয়র মেতাi আtগঠেনর সাফেলয্র জেনয্o দরকার 
আlাহর কােছ aিবরত pাথর্না । েযমন আlাহi িশিখেয়েছন  েদায়া  “ েহ pভু আপিন আমােদর jান  বািড়েয় িদন ।” 
আধুিনক িবjানীরাo ধেমর্র িদেক ঝঁুেক পেড়েছন । িবjানীেদর িভতর সবেচেয় বড় েনােবল পাoয়া িবjানী eেল ী 
কমেরখ পৃিথবীর সবর্ািধক pচািরত  ‘িরডাসর্ ডাiেজs’ পিtকায় eক pবেn েলেখন , “pাথর্না eকজন মানুষেক সবেচেয় 
বড় মুিk দান করেত পাের । ei শিk কাlিনক শিk নয় মাধয্াকষর্েণর মেতাi তা aতয্n বাsব। eকজন ডাkার 
িহসােব আমার aিভjতা হল সমs oষুধ o িচিকৎসা েযখােন বয্থর্ েসখােন pাথর্নার েজাের মানুষ নবজীবন লাভ কেরেছন 
। েরিডয়ােমর মতi আেলা eবং শিk ছড়ায় pাথর্না। মানুেষর শিk সীিমত , িকnt pাথর্নার dারা েস aসীম শিkেক 
ডাকেত পাের িনেজর শিk বাড়াবার জেনয্। pাথর্না eমন eকিট শিk যার dারা মানুষ uপকার পায়i।” সুিpয় মিণমুkার 
িহরকখnরা, eেসা আমরা সবাi aসীম কrণাময় আlাহর কােছ হাত তুিল আর েদায়া কির তঁারi ভাষায় আমােদর জেনয্ 
িতিন বাধয্তামূলক কেরেছন pিতিদন েযিট কমপেk সেতরবার “. . . oেগা আমােদর pভু আমােদর সহজ সরল, 
সফলতার পথ েদখাo. . . .।” েছা মিণ ভাi-েবােনরা, eবার eরi ধারাবািহকতায় েতামােদর িনেয় িকছু েমৗিলক 
আেলাচনায় েযেত চাi। চেলাi না েদিখ aেনক aেনক  বড় হoয়ার জনয্ আমােদর আর িক িক দরকার!  

   



 

 

পড়েলখা আর পড়ােলখা 

আমরা আমােদর েছাট েবলায় নতাম পড়ােলখা কের েয গািড়েঘাড়ায় চেড় েস। আর d  েছেলরা ফঁািক েদয়ার জেনয্ 
বলেতা পড়ােলখা কের েয গািড় চাপা পেড় েস। আজ বড় হেয় েদখিছ িশিkত-aিশিkত সবাi গািড় চাপা পেড়। আর 
িশিkতরা গািড় িকেন েযসব গািড়েত চেড় িঠক েতমিন েলখাপড়া না কেরo আজকালকার মাsানরা নানা ভােব গািড় 
হঁাকায়। eেত িক আমরা হতাশ হেবা ? নাh কkেনাi না। কারণ আমরা জািন মাsানরা গািড় চালােলo তারা মানুেষর 
ভালবাসা পায় না, তেব eমনিক aেনক েkেt িনেজর িপতামাতারo না। তেব eকটা িজিনস তারা সবসময় েবিশ পায়- 
সমােজর সকেলর কাছ েথেকi পায়, েসিট হেলা ঘৃণা আর ঘৃণা। কােজi আমরা েলখাপড়া করেবা ধু গািড়েত চড়ার জনয্i 
নয়- বরং বড় aেনক বড় মানুেষর মেতা মানুষ হoয়ার জেনয্। sয়ং িব s া আlাহ তঁার সবেচেয় ে  েফেরশতা 
িজবরাiেলর মাধয্েম সবর্ে  মানুষ হযরত মুহাmদ (সাঃ) eর কােছ সবর্pথম e আসমানী িনেদর্শিট পাঠােলন, েতামরা 
জান েসi মহান grtপূণর্ িনেদর্শিট িক িছেলা ? েসi পিবtতম বাণীিট িছল -‘ikরা’ মােন ‘পড়’। েতামরা িক জান ? 
েকন আমােদর আশরাফুল মাখলকুাত aথর্াৎ সৃি র েসরা জীব বলা হয় ? েস eক মজার কািহনী, আদম (আ) েক সৃি র 
পরপরi eকিট চমৎকার pিতেযািগতা হেয়িছল। eকিদেক সকল েফেরশতা aপর িদেক আদম (আ) eকা। আlাহ িছেলন 
pধান িবচারক। pিতেযািগতায় িবষয়বst িছল ‘jান ’। আমােদর আিদ িপতা আদম (আ) েস pিতেযািগতায় চয্ািmয়ান 
হেয়িছেলন বেলi আমরা আশরাফুল মাখলুকাত েখতাব েপেয়িছ। রাসূল (সা) jান aজর্েনর grt বুঝােত িগেয় বেলেছন, 
‘েতামরা েদালনা েথেক কবর পযর্n jানাজর্ন কেরা।’eর আেগ পের েকান সময় jান aজর্ন েথেক বাদ েদয়া যায় িক ? 
jােনর শিkেতi eকিদন মুসলমানরা সারা পৃিথবীেক শাসন কেরেছ। 1250 সােল েsেনর টেলেডােত আজেকর সভয্ 
iuেরােপর িশkক মুসলমােনরা pথম িশkােকnd school of Orientation Studies sাপন কেরন। কেডর্াভােত 
পৃিথবীর pথম িব িবদয্ালয় মুসলমানরা sাপন কেরন। েযখােন সব সমেয় iuেরাপ, eিশয়া, আি কা মহােদেশর pায় দশ 
হাজার ছাt aধয্য়ন করেতা। যার বয্াপাের েযােশফেহেলর মnবয্ হেলা : 

 
Cordova Shone like lighthouse on the the darkness of Europe. আিম েসi সমেয়র কথা বলিছ 
যখন iuেরােপ ি sানেদর সবেচেয় বড় লাiেbিরিট িছল রানী iসােবলার যােত বiেয়র সংখয্া িছল মাt 201 িট। 
aপরিদেক তৎকালীন ফােতমীয় সাmােজয্র রাজধানী কায়েরােত মুসলমানেদর পাঠাগাের জমা িছল 10 লk বi। 
 
িঠক েসi সময় aসভয্ iuেরােপ মুসলমানেদর আিব ার পৃিথবী েগাল বলার aপরােধ িমঃ brেনােক জীবn পুিড়েয় মারা 
হয়, গয্ািলিলoেক িবjােনর pচােরর জেনয্ কারাগাের আটক করা হয় aবেশেষ an, বিধর হেয় িতিন েসখােনi মারা যান। 
কাগজ, ঘিড়, বাrদ, মানিচt, iuেরাপ েথেক ভারেতর রাsা eমনিক আেমিরকার আিব তর্া মুসলমােনরা। dভর্াগয্-আজেক 
তারাi িবে  সবেচেয প াদপদ জািত। কারণ eক সময় পৃিথবীর িশkক হেলo eখন তারাi সবেচেয় কম েলখাপড়া 
কের। aথচ রাসূল (সা) বেলেছন- jান হেc মুসলমানেদর হারােনা সmদ। 

 
সুতরাং বড় হােত হেল e িব টােক আবােরা জয় করেত চাiেল aেনক a-েন-ক েবিশ পড়ােলখা করেত হেব। মুসিলম 
ছাড়াo িবে  যারাi বড় হেয়েছন তারাi pচn পড়ােলখা কেরi বড় হেয়েছন। িযিন দািরdতার কারেণ ঘিড় িবিk কের 
িদেয় িদেন আধেপট েখেয় , সারািদন লাiেbিরেত পেড় থাকেতন আর পৃিথবীেক পিরমাপ করেতন। িতিনi  পরবতর্ীেত 
rপকথােকo ছািড়েয় িগেয় জগৎিবখয্াত েনেপািলয়ান হেয়িছেলন। েহেলন িকলার িছেলন সmণূর্ an; িকnt চkু ান aেনক 
aেনক েলােকর চাiেতo িতিন aিধক সংখয্ক বi পেড়েছন। সাধারেনর চাiেত কমপেk eকশ gণ eবং িনেজi িলেখেছন 
eগােরািট gn। আর েনােবল িবজয়ী বানর্াডর্শ, দািরdতার কারেণ মাt পঁাচ বছর sুেল েলখাপড়া করেত েপেরিছেলন িতিন । 
িকnt িতিনi িছেলন িবে  তার যুেগর সবর্ে  সািহিতয্ক। িতিন মাt সাত বছর বয়েস েসkপীয়ার , বুিনয়ান ,আিলফ 
লায়লা , বাiেবল pভৃিত aমর gn েশষ কেরন আর বােরা বছর বয়েস িডেকn , েশলী বigিল হজম কের েফেলন িতিন। 
আমরাo যিদ বড়  হেত চাi পড়া েলখার েকান িবকl েনi। আমােদর uপমহােদেশo েয সকল বয্িktেক মানুষ সবর্দা 
sরণ কের তারা pায় pেতয্েকi িছেলন মহাjাণী আর সুuc কয্ািরয়ার সমৃd। আlামা ডঃ iকবাল মাt িtশ বছর বয়েস 
বয্ািরsার o ডkেরট িডিg aজর্ন কেরন। কােয়েদ আজম মুহাmদ আলী িজnাহ মাt চিbশ চছর বছর বয়েস বয্ািরsার হন । 
ভারেতর জনক মহাtা গাnী , pথম pধানমntী েনেহr বয্ািরsার িছেলন। আমােদর নবাব সয্ার সিলমুlাহ, েশের বাংলা, 



 

 

েসাহরাoয়াদর্ী eরাo তােদর সমেয়র িবখয্াত িশkািবদ o বয্ািরsার িছেলন। তােদর কথা িচnা কের eেসা , েগালাপ 
কিলরা আমরা েmাগান েদi ‘িব টােক গড়েত হেল সবার আেগ িনেজেক গেড়া \’ eকজন মহান বয্িkর মহান কথা। িতিন 
যখন aসহায়ভােব রািশয়ার eক েরলেsশেন মারা যান তখন তার oভারেকােটর পেকেট পাoয়া যায় মূলয্বান eক বi 
‘দয্া েসiং aফ েpােফট েমাহাmদ ’। েসi েনােবল িবজয়ী িলo টলsয়েক বলা হেয়িছল জাতীয় unয়েনর জেনয্ আপিন 
যুব সমােজর pিত িকছু বলুন। িতিন বেলিছেলন আমার িতনিট পরামশর্ আেছ : 

 
1। পড় 
2। পড় 
3। আর পড় । 
eিট েযন মহান আlাহর েসi pথম বাণী ‘পড় েতামার েস pভুর নােম’ eর pিতফলন।  
 

pিতভা : জnগত ? নািক সাধনালb?  

 
িবjানী আiনsাiন:  

aেনক সময় আমােদর মেন হয় আlাহ েবাধহয় িকছু মানুষেক জnগতভােবi pিতভা িদেয়েছন সুতরাং আমােদর েচ া 
করেলo খুব eকটা লাভ হেব না। eেত কের িনেজেদর িভতর aজােni eক ধরেনর িনিkয়তা েজঁেক বেস , আtunয়েনর 
গিত হেয় যায় থ। ei েতা েসিদন eকিট িবjান িবষয়ক পিtকা aহরহেত েদখলাম িকছু িনuেরালিজs গেবষণা কের 
বেলেছন, ৈবjািনক আiনsাiেনর সংরিkত মগজ সাধারণ মানুষ েথেক আলাদা, aেনকটা বড়। eটােক সতয্ ধের িনেয়o 
বলা যায় , eিট হেc eকিট আ যর্জনক বয্িতkম iংেরিজেত যােক বলা হয় িমরাকল আর iসলােমর দৃি েত বলা হয় 
েমােজজা। আlাহ তার কুদরিত বয্বsাপনায় মানুেষর িশkার জেনয্i কদািচৎ  eমনিট কের থােকন। আমার ধারণা িকছু 
ujjল বয্িতkম বাদ িদেল সাধারণভােব সকল মানুেষর pিতভাi আlাহ pদtভােব সমান। aতঃপর সাধনার কম েবিশর 
কারেণ pিতভার sুরেনর েkেt  hাসবৃিd ঘেট। আমরা aেনেকi pায়i বিল ‘আমার েকান েযাগয্তা েনi ..’। আমার 
মেন হয় iসলােমর দৃি েত আমােদর eটা বলার েকান সুেযাগ েনi । েকননা আlাহ বেলেছন ‘...িন য়i আিম পৃিথবীেত 
আমার খিলফা (মানুষেক) েpরণ করেবা ।’ খিলফা মােন হেc মহান আlাহর pিতিনিধ িকnt ধুমাt িনেজর পাড়া, gাম , 
থানা, েজলা বা েদেশর জেনয্ নয় বরং সমg পৃিথবীর জেনয্। সুতরাং িpয় বnুরা বুঝেতi পারেছা , pিতিট মানুষ িবেশষ 
কের মুসিলমেদর জnগতভােবi আlাহপাক কত বড় দািয়t িদেয়েছন। সুতরাং eটা িক ভাবা যায় েয বড়  িবশাল দািয়t 
আlাহ যােদর িদেলন তােদর িতিন েযাগয্তা কম িদেয়েছন ? aথবা িতিন জানেতনi না েয e মানুষটার েযাগয্তা কম । 
(নাuজুিবlাহ!) আlাহর oপর eত বড় aিভেযাগ েকu িক করেত পাের? সুতরাং যারা বেলন  “..আমার েকান েযাগয্তা 
েনi ...”। aথবা ‘..আমার েযাগয্তা কম ..’। তারা pকারাnের আlাহেকi aিভযkু কেরন, েকননা িতিনi েতা আমােদর 
সৃিs কেরেছন eবং সবর্j িহেসেবi ei িবশাল দািয়t আমােদর দান কেরেছন। আমােদর কােরা েযাগয্তা তুলনামূলক 
ভােব aনয্েদর চাiেত কম মেন হেল আমরা eতটুকু বলেত পাির েয, ...“আিম eখেনা আমার েযাগয্তার িবকাশ ঘটােত 
পািরিন।’ জন .িড . রকেফলার পথম জীবেন ঘnায় মাt চার েসn (মািকর্ন চার পয়সা ) িবিনমেয় আলু েkেত কাঠফাটা 
েরােদর িভতর েলাহার েকাদাল িদেয় কাজ  কেরেছন। aধয্বসায় o পির েমর িবিনমেয় িতিন পিরণত হেয়িছেলন েসi 
সময়কার আেমিরকার সবেচেয় েসরা ধনীেত। pায় ষাট বৎসর আেগ মৃতুয্র পূেবর্ িতিন d ’িবিলয়ন ডলার (pায় দশ হাজার 
েকািট টাকা ) eর মািলক হেয়িছেলন। যার সmদ eখনo েবেড় চেলেছ pিত িমিনেট pায় eকশ ডলার aথর্াৎ িদেন pায় 
72 লk টাকা কের। যিদo িতিন মুসিলম িছেলন না তবুo িতিন িনয়িমত pাথর্না করেতন , নাচেতন না ,িথেয়টাের েযেতন 
না কখনo মদয্পান eমন িক ধুমপান পযর্n করেতন না ।  

 



 

 

 
িবে র সবর্বহৃৎ সুপার কিmটার  

িকেশার বnুরা , ei িশেরানাম েদেখ েতামরা িক িবsেয় থ’ হেয় েগেল ? নািক ভাবেছা েয , আমার মাথািট eেkবাের 
খারাপ হেয় েগেছ ! নাh িবলকুল সব িঠক হয্ায় । হঁয্া ,aবশয্ আিম েতামােদর েক eখন েতামােদর aতসব মানুেষর মাথার 
কথাi বলেবা। ভাবছ e িবে ষণ  েন েতামােদর মাথাi আবার খারাপ হেয় যায় িক না ? যাক আlাহ ভরসা। আমােদর 
েদেহর িভতর মাt িতন পাun oজেনর মিsেsর গঠন সবেচেয় জিটল। eমিন পৃিথবীর সবর্ে  আিব ার কিmuটােরর 
েচেয় হাজার হাজার েকািট gণ জিটল। ডাkার oয়াlােরর মেত ৈবjািনক pণালীেত মানুেষর মত সমkমতার eকিট 
ৈবdয্িতক বা eটিমক মিss  ৈতির করেত চাiেল পেনর শত েকািট, েকািট টাকারo েবিশ pেয়াজন হেব। সংখয্ািটেক 
aংেক িলখেল দঁাড়ায় 1500,0000000,0000000 টাকা । aথর্াৎ েয পিরমাণ টাকা িদেয় বতর্মান সমেয়র aতয্াধুিনক 
pায় দশ হাজার েকািট কিmuটার েকনা সmব ।........েয়i থােমা, শরীের eকটু িচমিট েকেট েদেখােতা sp েদখেছা িকনা 
? আেরা মজার খবর ... ei মিs েক চালােত eক হাজার েকািট িকেলাoয়াট িবdয্ৎ eর pেয়াজন হেব। ৈদিনক চালু 
রাখার জেনয্ pেয়াজন হেব কনর্ফুিলর কাpাiেয়র মেতা িতন হাজার আড়াiশত িবdয্ৎ েকেndর সামিgক uৎপাদন। সাবধান 
েতামরা িকnt ভয় েপেয় েযo না , ei যািntক মিsেsর আয়তন হেব আঠােরািট eক’শ তলা িবিlংেয়র সমান । আমােদর 
মিsে র সবেচেয় oপেরর সাদা েঢu েখলােনা aংশেক কেটর্k বেল । sের sের িবনয্s ei কেটর্kেক সমাnরালভােব 
সাজােল eর আয়তন হেব d’হাজার বগর্মাiেলরo েবিশ aথর্াৎ pায় brনাi েদেশর সমান। েচৗdশত েকািট িনরেপk 
জীবেকাষ িদেয় কেটর্k গিঠত। e সকল পরsর িবিcn সmণূর্ eকক জীবেকাষেক িনuরন বলা হয়। egিল  eতi kুd 
েয কেয়কশত eকেt eকিট আলিপেনর মাথায় sান িনেত পাের। pিত েসেকেni শত শত হাজার হাজার িনuরন eেস 
েbiেনর pাথিমক sের জমা হেত থােক। eরা eেককিট iেলkিনক িসগনাল যা শরীেরর িবিভn aংেশর সােথ েযাগােযাগ 
রkা কের eবং মূল িনয়ntেণর আেদশ aিত drত হাজার েকািট েসেল ছিড়েয় েদয়। েbiেনর e সকল pিতিkয়া aেনক 
সময় েসেকেnর দশ লk ভােগর মাt eকভাগ সমেয় ঘটেত পাের । আমােদর েদেহর েমrদেnর মাধয্েম িনuরনgিল 
সারা শরীেরর যntপািতgিলেক সজীব o তৎপর রােখ। egিলর আবার aেনক sতnt িবভাগ রেয়েছ যার সংখয্া pায় 
250িট। েযমন েকান aংশ েশানার জেনয্. েকান aংশ বলার জনয্, েকান aংশ েদখার জনয্ আবার েকান aংশ 
aনুভূিতgিলেক েকndীয় কেnাল  টাoয়াের াnিমট করার জেনয্ বয্s থােক। eেত আবার বসােনা হেয়েছ eকিট sয়ংিkয় 
শিkশালী  ‘েমেমাির েসল’। যার কাজ হেলা িনতয্ নতুন সংgহ gিলেক যথাযথভােব সংরkন করা eবং pেয়াজেনর সময় 
তােক ‘ির oয়াin’ কের েমেমাির gিলেক সামেন িনেয় আসা। ei sৃিত সংরkণশালা pিত েসেকn 10িট নতুন বstেক 
sান কের িদেত পাের। পরম আ যর্র িবষয় হেc, পৃিথবীর সবর্কােলর সবর্pকােরর যাবতীয় তথয্ o তttেক eকt কের 
eক জায়গায় কের যিদ ei েমেমাির েসেল রাখা যায় তােত eর লk ভােগর eকভাগ জায়গাo পূরণ হেব না। 
সুবহানআlাহ ! আমরা আlাহর e মিহমার কিরয়া িকভােব আদায় করেবা েভেব কূলিকনারা পাi না। িpয় বnরুা, 
েতামরা িক aনুধাবন করেত পারেছা কত শিkশালী আমােদর e মিs  ! তেব dঃেখর িবষয়, আমরা eর হাজার ভােগর 
eকভাগo কােজ লাগােত পাির না। আধুিনক িবjান e িনেয় বয্াপক গেবষণা করেছ। হয়েতা aদূর ভিবষয্েত আমােদর 
pেতয্েকর আlাহ pদt ei মহাশিkশালী কিmuটার (মিss) েক কােজ লাগােত পারেবা। সুিpয় িকেশার বnুরা, আমরা 
e আেলাচনাটা েশষ করেত চাi eকজন মহামনীষীর বkবয্ িদেয় । িতিন বেলিছেলন , “েনা দাi েসলফ’ aথর্াৎ িনেজেক 
জােনা ।’ e েযন েসi আরিব pবােদরi pিত িন ‘মান আরাফা নাফসাh ফাkাদ আরাফা রাbাh’ aথর্াৎ েয 
বয্িk  িনজেক িচনেত  পারেলা েস তার pভুেক িচনেত পারেলা।   

 
বড়  যিদ হেত চাo 

বতর্মান পৃিথবীর সবেচেয় েমধাবী মানুষিট হেচছ আেমিরকার েপনিসলিভিনয়া রােজয্র েফিরস eলগার । 86 বৎসর বয়সী 
e aসাধারণ মানুষিট  sুল কেলেজর আনু ািনক িশkা না িনেয়o aেনক িবsয়কর কাn কেরেছন। আi .িকu েটs বা 
বুিdমাপক পরীkায় েফরীেসর বুdাংক 200 eর মেধয্ 197। pিত eকশ েকািট মানুেষর িভতর মাt eকজন বুdাংক 193 
eর uপর হoয়ার সmাবনা থােক। েস িহসােব পৃিথবীর বতর্মান pায় 6শ েকািট মানুেষর িভতর েফরীেসর মেতা মাt 6 জন 
েলাক থাকার কথা। িকnt জnগতভােব বুিd o েমধার েkেt েফরীেসর েকান pিতdndী েনi বলেলi চেল । pকৃতপেk 
েফরীস eকজন সুপার িজিনয়াস, oর বুিd সাধারণ eকজন মানুেষর িতনgণ . pিতভাবানেদর িdgণ। pিতভা সmেকর্ িতিন 



 

 

যা বেলন তা তার মত aিdতীয় েমধাবী বয্িkর কাছ  েথেক আশা করা যায় না। িতিন  বেলন , ‘pিতভা আর িকছু নয় 
পির ম। pিতভার িবকােশ কেঠার পির মi grtপূণর্।’ সুিpয় বnুরা , আমরা েদেখিছ সকল িজিনয়াসi pিতভা aজর্েনর 
জেনয্ পির েমর pিত grt িদেয়েছন। িকnt তােদর জীবেন আেরকিট িবষয় লkয্ কির তা হেc সুnর পdিত  বা েকৗশল। 
আমরা eখন aধয্য়েনর েkেt তােদর েসi সকল মূলয্বান পdিত সমূহ আেলাচনার েচ া করেবা।  
 
aধয্য়েনর পূেবর্ pstিতমূলক িবষয়সমূহ: 

aধয্য়েনর েটকিনক নয় বরং েয সকল পূবর্ pstিতর মাধয্েম আমরা িনেজেদর pিতভােক আেরা শািণত করেত পারেবা েস 
িবষয়gিল eখােন আেলাচনা করা হেয়েছঃ 

1. খাবার : খাবােরর পিরমােণর oপর মিss চালনা িনভর্র কের। ভালভােব মিss কােজ লাগােত চাiেল েপেট eকটু kুধা 
েরেখ েখেত হয়। রাসূল (সা) েয িনেজ alাহার কেরেছন o আমােদর করার জেনয্ বেলেছন তা aতয্n িবjান িভিtক । 
aিতেভাজেনর ফেল রk মাথা েথেক পাকsলীেত হজম িkয়ার জেনয্ েনেম আেস। তার ফেল মিsেsর িkয়ার বয্াঘাত 
হয়। তdrপ aনাহারo মিsেsর িkয়ার সমসয্া কের।িভ .eiচ .মটর্াম তার ‘‘িহuময্ান িনuি শান ” gেn ছাtেদর েমাট 
পঁাচবার েখেত বেলেছন। eর aথর্ হেc ছাtেদর বাের েবিশ েখেত হেব িকnt পিরমােণ কম। 

 
2. েকা িd : িনয়িমত েকা িd না হেল েপেট জমা খােদয্র aংশgিল পেচ েয গয্াস হয় তা মিsেsর uপর সরাসির 
িবষিkয়া সৃি  কের। eজেনয্ যােদর বদহজম আেছ তারা মাথার কাজ েবিশ করেত পাের না। 

 
3. চাi pচুর aিkেজন : মিss চালনাকােল কেটর্েkর িবেশষ িবেশষ েকেndর িনuরন পুে র মেধয্ aতয্n pবলেবেগ 
ৈবdয্িতক pবােহর নয্ায় eক pকার তীb pবাহ চলেত থােক। ৈবjািনকগণ ei pবােহর গিত েমেপ েদেখেছন। িনuরন-
সৃ  তর  pবােহর আঁকাবঁাকা েরখাgিল েসেকেn দশ েথেক পেনর বার পযর্n sিnত হয়। eেত েয িক পিরমাণ শিkর 
pেয়াজন হয় তা সহেজi aনুেময়। তাi যখনi মিsেsর িবেশষ েকnd সিkয় হেয় oেঠ , তখন রk েসখােন eেস 
সবর্pকার শিk যুিগেয় েদয়। রk েয শিk েদয় তার pধান dিট aংেশর  eকটা হেলা শকর্রা eবং aনয্টা হেলা aিkেজন। 
মিsে o কেঠার sায়িবক কােজর জনয্ েয পিরমাণ বাড়িত aিkেজেনর pেয়াজন হয় তার পিরমাণ sাভািবক েদহ ধারেণর 
জেনয্ েযটুকু aিkেজন pেয়াজন হয় তার চাiেত দশ েথেক িবশgণ েবিশ। সুতরাং ei aিতিরk aিkেজন যােত রk 
সংgহ করেত পাের তার জেনয্ pেতয্ক  মিs জীবীেক pতয্হ anত dঘnা মুkবাতােস কেঠার পির ম করেত হেব। 
আচাযর্ pফুl চnd eকাজিট না করায় পিরণত বয়েস খুবi aসুs হেয় যান। আর আমরা েদিখ রাসূল (সা ) সহ আেরা েয 
সকল মণীষী ধয্ান কেরেছন তারা pেতয্েকi েবেছ িনেয়েছন িব d বায়ুময় িনিরিবিল জায়গা। aথর্াৎ িব d aিkেজন 
মগেজর kমতােক শািণত কের। 

 
4. শরীেরর জনয্ ঘুম : ঘুম মিs জীবীেদর eক aমূলয্ ঔষধ। aেনেকi মেন কেরন যারা েবিশ পড়ােলখা কের তােদর কম 
ঘুমােলi চেল। িকnt ধারনািট ভুল। বরং তােদরi ঘুেমর দরকার হয় েবিশ। d’িট কারেণ তােদর ঘুেমর দরকার হয় েবিশ। 
pথমতঃ eেত কেটর্েkর িনuরনgিলর পিরপূণর্ িব াম ঘেট, িdতীয়তঃ িনdাকােল রk িনেজ িবেশািধত হয় eবং বাতাস 
েথেক pচুর পিরমােণ বাড়িত aিkেজন সংgহ কের েনয়। আর তাi চািচর্ল নbi বৎসর বয়েসo বার েথেক পেনর ঘnা 
কের মানিসক পির ম করেত পারেতন। েকননা িতিন েসi বয়েসi নয় ঘnা কের িনdা েযেতন। 

 
5. সময় o পিরেবশ : পড়ােলখার জনয্ সময় o পিরেবশ aতয্n grtপূণর্ িবষয়। মহাgn আল কুরআন aধয্য়েনর জেনয্ 
েশষরােতর সময়িটেক েবিশ uৎসািহত করা হেয়েছ। েকননা েস সমেয় সারা পৃিথবী থােক িনsb আর পিরেবশটা থােক 
aেনকটা ঠাnা। সুতরাং েকালাহলমুk পিরেবশ আর aেপkাকৃত ঠাnা আবহাoয়া মগজেক কাযর্করী করার জেনয্ েবিশ 
uপেযাগী । আর তাi গরম েদেশর চাiেত শীতpধান েদেশর মানুষ তুলনামূলকভােব েবিশ েমধাবী হয়। 
eকজন িকেশােরর গl বলেবা, েস মাiেলর পর মাiল েহঁেট িগেয় বi ধার কের eেন পড়েতা। তার পড়ার সময় িছল 



 

 

িদেনর কােজর েশেষ যখন সবাi ঘুিমেয় পড়েতা, কামরার মেধয্ চুিlেত eকটা নতুন কাঠ jািলেয় েসi আেলায় েস 
পড়েতা, ঘুেম ঢুেল না পড়া পযর্n। কালkেম েসi হেয়িছল যুkরাে র মহান েpিসেডn আbাহাম িলংকন।  

 
সবর্কিন  ৈবমািনক 

e পযর্ােয় েতামােদর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত চাi আমােদরi eক নতুন বnু বাংলার দামাল িকেশার ,যার কৃিতেt 
সবার বুক ভের যায়। আর েচােখ আেস আনেnর ar। েছেলিটর নাম আলী রািকব । 1999 সােলর 22েশ eিpল, তখন 
তার বয়স সেব মাt েতর বছর পঁাচ মাস। ঐ িদেনi েরাদ ঝলমল সকােল জীবেন pথমবার িবমােন চেড় নয়, eেkবাের 
িনেজ িবমান চািলেয় আকােশ uেঠিছল েস। আেমিরকার ে ািরডার aমর্nিবচ েডােমিsক eয়ারেপাটর্। েছা  রাকীব, 
gাunেচিকং েশেষ, কেnাল টাoয়ার েথেক িkয়ােরn েপেয় রানoেয়র oপর িদেয় 99 নট েবেগ সা-সা ছুেট চলা েসসনা-
172 েক eক iি  পিরমাণ টল েটেন ভূিমর সংেযাগ িবিcn কের তুেল eেনিছল ঊ র্পােন । হয়েতা তখন তার েপটটা 
িচনিচন করিছল , রিkম গালdিট ফয্াকােশ হেয়িছল , েচাখ dেটাo হেয়িছল িsর- আর eকটু eকটু ভয় েলেগিছল ৈবিক। 
িকnt তার পরi dরn ঈগেলর ডানা েমেল oড়ার aপার আনn। িবkুb ভয়াল আটলািnেকর d’হাজার িফট oপর িদেয় 
(eর oপের oঠার aনুমিত তার িছল না) । েস uেড়িছল pায় েপৗেন d’ঘnা । (oহ! গা ছমছম কের oঠার মেতা ঘটনা; 
তাi না?) সােথ সােথ েসi িপিc দিসয্ েছেলিট সৃি  করেলা eক নতুন েরকডর্, েস হেলা আটলািnেকর oপর িদেয় oড়া 
সবর্কিণ  বাংলােদশী ৈবমািনক । eর পেরর d’সpােহর েমাট ষাট ঘnা oেড়, েস নানা করসৎ রp কের । মেন হয় িচৎকার 
কের আটলািnেকর oপাের েখাদ আেমিরকায় েপঁৗেছ েদi আমােদর বুলn আoয়াজ সাবাস! রািকব,সাবাস!! 
 
মােক িনেয় oরা চার ভাiেবান থােক আেমিরকায় । বাবা আলীমুlাহ কুেয়ত eয়ারলাiেnর িসিনয়র iি িনয়ার , মামা 
েসখােনi কিmuটার iি িনয়ার, বড়ভাi আলীেরজা আেমিরকান eয়ারলাiেn eেরােsস iি িনয়ার িহসােব কমর্রত। 
িকেশার বnুরা েতামরা িক ভাবেছা eতিকছুর সুবােদi িক েস েপেয়িছল বণর্াঢয্ সুেযাগ ? িকnt না, আসল ঘটনা aনয্ রকম 
। েকmারলয্াn sুেলর জুিনয়র েলেভল পরীkায় েস কৃিতtপূণর্ িজিপ e 4.0 পেয়n aজর্ন কের। pিতিট িবষেয়র 
পরীkােতi 94 েথেক 100 নmর েপেলi েকবল তা aজর্ন করা সmব। তার মূল কৃিতt eখােনi, েস ei িজিপe 
পেয়েnর েkেt সেবর্াc মাকর্সধারী pথম বাংলােদশী । ধু িক তাi? কাuিn েবাডর্ aব eডুেকশেনর পk েথেক তােক 
েদয়া হয় নয্াশনাল জুিনয়ার aনাসর্ েসাসাiিটর পদক। আেরা আেছ, আেমিরকার েসরা িতনশ েমধাবী ছােtর সােথ 
oয়ািশংটন িডিস সফেরর আমntণ, eমনিক েখাদ েহায়াiট হাuেসo মন। িকnt রািকেবর জেনয্ সবেচেয় আকষর্ণীয় 
পুরsার িছল eমেbিরডাল eেরানিটকয্াল iuিনভািসর্িটর iয়ং ঈগল েpাgােমর আমntণিট। e েpাgােম pিত বছর 
আেমিরকার sুল পযর্ােয়র েমধাবী ছাtেদর িভতর েথেক েসরা পঁাচজনেক বাছাi করা হয় িবনা খরচায় িবমান চালনার 
pিশkণ েদoয়ার জেনয্। আমােদর আলী রাকীব হেলা, e বছর সমg আেমিরকা যুkরাে র েসi েসরা পঁাচজেনর eকজন। 
আমােদর েদেশর মুখ ujjল করার জনয্ চেলা আমরা সবাi তােক জানাi বুকভরা ভালবাসা আর aিভনnন। রািকবেদর 
বািড় নারায়ণগ  েজলা rপগ  থানার মুড়াপাড়া gােম। iস ভুিমকােতi কেtা কথা হেলা, জািন না েতামােদর eেtা 
পয্াচাল ভাল লােগ িকনা ? নািক েরেগেমেগ , আমার কিlত আকৃিত েবচারার pিত বারবার েচাখ রা াo ! যাk চেলা আর 
েদির নয়। ঝটপট r কির িকছু কােজর কাজ। 
চিbশ ঘnা পড়া 

েহিডং েদেখi েতামরা ৈহৈচ কেরা না িকnt। আমােক আেগভােগ eকটু েখালাসা করেত দাo। আcা বেলােতা, pিতিদন 
আমােদর কত ঘnা সময়? সবাi বলেব কয্ােনা, চিbশ ঘnা! eটা িক iলািsেকর মেতা েটেনটুেন eক-আধটু বড় করা 
যায়? হয়েতা েহেস কুিটকুিট হেয় বলেছা নাহ “eেkবাের না। eটা aসmব বয্াপার। আসেলo িঠক তাi। তাহেল uপায় ? 
চেলাi না েচ া কের েদখা যাক , েকান সমাধান েবর করা যায় িকনা? আমরা চিbশ ঘnায় aথর্াৎ সারািদেন েমাটামুিট 
pধান pধান িক িক কাজ কির? পড়া েলখা, েগাসল, খাoয়া, নামাজ, ঘুম, েখলাধুলা iতয্ািদ ...তাi না? eবার eেসা , 
আমরা eকটু িবে ষণ কির ...গািnজী েযখােন েগাসল করেতন েসখােন pিতিদন eকিট কের গীতার ে াক িলেখ রাখেতন। 
aতঃপর েগাসেলর সময় তা গােনর সুের সুের মুখs কের েফলেতন। আমরাo eভােব pিতিদন eকিট কের মহামনীষীেদর 
বাণী িশখেত পাির। আেমিরকার সবেচেয় জনিpয় েpিসেডn rজেভl aনয্ েলাকেদর সােথ কেথাপকথেনর সময়o ফঁাক 
িদেয় বi পড়েতন eবং gােম মেণর সময় pিতিদন pায় িতনিট কের বi পড়েতন। আর েনেপািলয়ান যুেd েগেলo তার 



 

 

সােথ থাকেতা eকিট চলমান লাiেbির eবং যুdেkেto িতিন বi পড়েতন। রাসূল (সা) eর oপর pচn রণা েনo নািজল 
হেতা মহাgn আল-কুরআন; আর িতিন তা যথাযথভােব আts করেতন। হযরত আলী (রা) eর বয্িkগত হািদস সংকলন 
‘সহীফা ’ সংরিkত থাকেতা সবর্দা তার তেলায়ােরর খােপর িভতর । কয্াডময্ান বার বৎসর বয়েস খিনর মজুর িহসােব 
জীবন আরm কেরন। ঝুিড় েথেক কয়লা খালােসর পর pিত di িমিনট aবকােশ খিনর anকাের মৃd আেলােত দঁািড়েয় 
eকটু বi পেড় িনেতন। আহােরর সময়o িতিন পড়া চািলেয় েযেতন। (আমরা anত বড় ভাi বা আbা, আmার সােথ e 
সময় কিঠন িবষয়gিল পযর্ােলাচনা করেত পাির)। eভােবi িতিন িনজেক sিশিkত কের যশ o খয্ািত aজর্ন কেরন। 
েসাহরাoয়ািদর্র েকা কািঠনয্ িছল, টয়েলেট েবিশ সময় লাগেতা তাi কেমােড বেসi িতিন েসিদেনর পিtকাgিল পেড় েশষ 
করেতন । মহাকিব েশখ সাদী ঘুেমর েঘােরi spেযােগ েপেয়িছেলন তার জগৎ িবখয্াত নােত রাসূল (সা) eর সবর্েশষ 
ে াক “সাl ু আলাiিহ oয়া আ’িলিহ”। aেনক িবখয্াত িবjানী ঘুেমর েঘােরi তােদর িবখয্াত আিব ােরর তtt েপেয়েছন। 
সুতরাং pমাণ হেলা, বi সােথ না থাকেলo চিbশ ঘnা pতয্k বা পেরাkভােব পড়ােলখায় থাকা যায়। তাহেল আমরা িক 
সারািদন ধুমাt পাঠয্বi িনেয় পেড় থাকেবা? ভাবেছা oহ! eটােতা কুiনাiেনর েচেয়o েতেতা। আসেল আিম িকnt 
েতামােদর সবর্kণ বiেয়র েপাকা বা েগাবেরেপাকার মত পাঠয্বi িনেয় পেড় থাকেত বলেবানা। েখঁাজ িনেয় েদখ , eবার 
যারা eস.eস.িস o eiচ .eস .িস পরীkায় িজিপe 5 েপেয়েছ তারা সেবর্াc 10/12 ঘnা কের পাঠয্বi পেড়েছ। আর 
বািক সময় পিtকা বা aনয্ানয্ বi পেড়েছ। সারািদন যারা ধু পাঠয্বi িনেয়i থােক তােদর িচnার জগৎ হেয় যায় সংকীণর্। 
তারা কখেনা খুব ভাল েরজাl করেত পােরনা। eমনিক aেনক েkেt মােয়র েকােলর িশ িটi েথেক যায়। সময় ন  হেব 
বেল সঁাতার কাটেত জােন না, সাiেকল চালােত জােন না। eমন িক aেনেক বলেত পারেবনা েচচিনয়া ,কেসােভা egিল 
িক? েকান বয্িkর নাম ? েকান টয্াবেলেটর নাম? নািক েকােনা েদেশর নাম? তাi aেনক েkেt তােদর জীবনটা হেয় যায় 
েসi েনৗযাtীর মেতা “েষাল আনাi িমেছ ” সুতরাং আমােদর পাঠয্বiেয়র  ফঁােক  ফঁােক িকছু সময় চিরtগঠেনর জেনয্ 
ধমর্ীয় gn ,সাধারণ jােনর জনয্ পিtকা ,aনুেpরণার জনয্ মহামনীষীেদর জীবনী পড়ার সময় রাখেত হেব। eেত কের 
পাঠয্িবষয়িট ভাল কের রp হেব । েযমন ধু েগাশত রাnা করেল খাoয়া যায় না, তার সােথ িদেত হয় েতল, মিরচ, আদা, 
রসুন, েপঁয়াজ, গরম মশলা iতয্ািদ । তেবi তা হয় মুখেরাচক আর হজমকারক। িsেনাজা বেলেছন ,“ভােলা খাদয্বstেত 
েপট ভের, িকnt ভােলা বi মানুেষর আtােক পিরতৃp কের ।” েদকােতর্ বেলেছন ,“ভােলা বi পড়াটা েযন গত শতকgিলর 
েসরা মানুষেদর সােথ কথা বলা।” iuেরাপ কঁাপােনা েনেপািলয়ান িক বেলেছন জান? 
 
িতিন বেলেছন ,“anত ষাট হাজার বi  সে  না থাকেল জীবন aচল ।” ভারেত বৃিটশ িশkাবয্বsার pবতর্ক জন েমকেল 
বেলেছন আরo মজার কথা, বরং pচুর বi িনেয় গরীব হেয় িচেলােকাঠায় থাকেবা,তবু eমন রাজা হেত চাiনা েয বi 
পড়েত ভােলাবােস না ।” আর সবচাiেত চরম কথািট বেলেছন নমর্ান েমলর, “আিম চাi বi পাঠরত aবsায় েযন আমার 
মৃতুয্ হয় ।” আর রাসূল (সা)  বেলেছন সবচাiেত মূলয্বান কথািট,“jান হেc েতামােদর হারােনা সmদ, সুতরাং েযখােন  

তা পাo কুিড়েয় নাo।’’ 

 
পড়ার সুnর পdিত 

মানুেষর েদেহর oজেনর চিlশ ভােগর eকভাগ হেলা তার মিsে র oজন । আর েমৗমািছর েদেহর oজেনর eকশত 
সাতচিlশ ভােগর eকভাগ হেলা মিsে র oজন । kুd ei পত gিল মিs েক পূণর্ভােব বয্বহার কের । তােদর বানােনা 
কাrকাযর্ময় েমৗচাক আর তােদর শাসনবয্বsা েদখেলi তা বুঝা যায় । হাজার মানুেষর েভতর eকজনo তার মিsে র পূণর্ 
বয্বহার করেত পাের না বরং সবর্দা মাথােক eকিট েবাঝা িহেসেবi িনেয় েবড়ায়। িকnt েবড়ােনার জনয্ েতা আর মাথার 
দরকার েনi eকিট েমrদn হেলi চেল। যাক বnুরা,eকটু েবাধহয় কড়া কথা বেল েফললাম। েডাn মাin, আসেল 
কথাটা িকnt েতামােদর uেdেশয্ বলা হয়িন। বরং আিম সহ সবর্সাধারেণর জেনয্i eিট pেযাজয্। eবার eেসা, আমরা েদিখ 
িকভােব আমােদর মাথােক পূণর্ভােব কােজ লাগােনা যায়। anত পড়ার কােজ । আেমিরকার কেলজ o 
িব িবদয্ালয়gেলােত পড়ার জেনয্ eকিট সুnর িসেsম বয্বহার করা হয়। সংেkেপ eটােক বলা হয় SQ3R system; 
The SQ3R stands for;  

 



 

 

 

 
 
Survey (সামিgকভােব েদখা, জিরপ বা পিরদশর্ন করা, পরীkা করা, সামিgকভােব পযর্ােলাচনা করা): 
 
aথর্াৎ পিঠতবয্ বi বা aধয্ায়েক সামিgকভােব eক নজর েদখা। eজেনয্ ভূিমকা, সূিচপt, aধয্ায়সমূেহর সংিkpসার 
েদেখ েনয়া । যােত কের সামিgক বi সmেকর্i eকিট pাথিমক ধারনা হয় eবং eেত সকল aধয্ােয়i aেপkাকৃত সহজ 
o পিরিচত লাগেব। 

Question (p , p  েবাধক বাকয্): 

ধুমাt aধয্ােয় েদয়া p  বা সয্ারেদর সােজশেনর pstিত িনেলi হেব না। পিঠত িবষেয়র দশিদক েথেক যত pকার p  
হেত পাের তা খুঁেজ েবর করেত হেব। aতঃপর িশkক, aিভjজন, সহায়ক, aনয্ানয্ বi েথেক তা সংgহ করেত হেব । 
eেত কের, েস aধয্ায় সmেকর্ সামিgক ধারনা হেব। েযখান েথেকi p  আসুক তা হেব ‘জলবৎ তরলং’। 
 
Read (পড়, পড়েত পারা, aথর্ udার করা):  

aতঃপর udারকৃত utর সহকাের aধয্ায়িট ভালভােব পড়া। pিতিট শেbর aথর্ বুেঝ বুেঝ পড়া। মেনর িভতর পিঠত 
িবষেয়র eকিট িচt  ৈতরী করা। pিতিট পয্ারার িক-oয়াডর্ সমূহ (েয শb েদখেল সমg পয্ারািটi মেন আেস) পােশ রি ন 
েপিnল িদেয় িলেখ রাখা। মূলয্বান বাকয্ বা udৃিতর িনেচ রি ন েপিnল িদেয় দািগেয় রাখা। eেত কের পরবতর্ীেত 
দশভােগর eকভাগ সমেয় তা িরিভশন েদয়া যােব । 
 
Recite (আবিৃt করা, িফিরিs েদoয়া, েতলাoয়াত করা) : 

eকিট িবষয়েক খুব ভালভােব আts করার জনয্ বারবার আবৃিtর েকান িবকl েনi। সূরা আর-রাহমােনর সবেচেয় 
েমৗিলক বkবয্ “aতeব মানুষেদর রেবর েকান িনয়ামতেক েতামরা asীকার করেব ” আয়াতিট মানুষেদর ভালভােব 
hদয় ম করােনার জেনয্ 78 আয়ােতর e সূরায় বাকয্িট 31 বার বয্বহার করা হেয়েছ। বতর্মােনo পৃিথবীেত pায় িtশ লk 
কুরআেন হােফজ আেছন । তারা মহাgn আল কুরআেনর pায় 6666 টা আয়াত েজর, জবর, েপশ, েনাkা সহকাের মুখs 
কেরেছন। যিদo eটা আlাহর কালােমর eকটা মুিজজা আর তার পেরi আেছ হােফজেদর বারংবার আবৃিt। সুতরাং 
েমৗিলক িবষয়সমূহ বারবার আবৃিt করা দরকার। 
 
Revise(পুনিবর্েবচনা করা, সংেশাধন o মােনাnয়েনর uেdেশয্ পুনবর্ার পড়া): 

eকিট িবষয় আts হoয়ার পর pথম কেয়কিদন কেয়ক বার েহেঁট েহঁেট, সকােল মিনর্ংoয়ােকর্র ফঁােক ফঁােক বা পড়ার 
েটিবেল বেস েচাখ বn কের, বi না েদেখ িরিভশন েদয়ার েচ া করেত হেব। আর পরবতর্ীেত তা আেরা ভালভােব ঝালাi 
করার জনয্i সmব হেল সpােহ eকবার aথবা কমপেk মােস eকবার িরিভশন িদেয় তারপর না েদেখ েলখা uিচত। 
ৈদিনক িকছু িকছু আর রমজান মােস তারািবহ নামােজ সমg কুরআনেক িরিভশন িদেয় হােফজরা ei িবশাল কুরআন 
মজীদেক পু ানুপু ভােব মুখs রাখেছন। 

আজেক ধুমাt আেমিরকায় চালু eকিট আদশর্ িসেsমেক েতামােদর সামেন িবে ষণ করলাম। eিটেক বাsবায়ন করা r 
কেরা। েদখ েতামােদর েকান unিত হেc িকনা? 

e পযর্ােয় eকিট মজার কথা বলিছ, েযিট বেলেছন ািnস েবকন, কতgিল বiেক ধু চাখেত হেব , কতgিলেক িগলেত 
হেব eবং  িকছুসংখয্ক বiেক িচবুেত o হজম করেত হেব।” eখন দািয়tটা েতামােদর ঘােড়i থাকেলা, মগজ,িবেবক আর 



 

 

বড়েদর aিভjতা েথেক বুঝেত হেব েকানিট েকান ধরেনর বi। কারণ eকিট iটালীয় pবাদ হেলা, “খারাপ বiেয়র চাiেত 
িনকৃ তম তsর আর েনi ” সুতরাং সাবধান! 

eবার eকটা d:েখর কািহনী  বলেত চাi। কারণ েসানার চামচ মুেখ েদoয়া মানুষ েবিশ বড় হেত পােরনা। বরং যারা বয্িk 
o সমােজর d:খ বুেক ধারণ কের তা pিতেরােধ eক dদর্মনীয় শিk িনেজর িভতর সৃি  করেত পাের, iিতহাস সাkী 
তারাi হয় মহামানব। 

eস eম আিশকুর রহমান। েস যেশার েবােডর্র aধীেন গত ‘99 সােল eiচ eস িস পরীkায় মানিবক িবভাগ েথেক তৃতীয় 
sান aিধকার কেরেছ। েস েলাহাগাড়া আদশর্ মহািবদয্ালয় েথেক িতন িবষেয় েলটারসহ 870 নmর েপেয়েছ। িকnt হায় 
dভর্াগয্! তার িপতা েশখ িফেরাজ আহমদ (বাদশা িময়া ) সহায় সmদহীন, কপদর্কশূনয্ eবং িদন eেন িদন খাoয়া eক 
সামানয্ বগর্া চাষী। মা 'নুন আনেত পানতা ফুরায়’ eমন সংসােরর গৃিহনী। গত পরীkায় েস েকান pাiেভটo পড়েত 
পােরিন। আর eবার েকাথাo ভিতর্ হoয়াo সমসয্া। eকিট pিতভা িক eমিন কেরi ঝের যােব? আশপােশ ছিড়েয় আেছ 
eমন হাজােরা আিশকুর। তােদর েখঁাজ কর। তােদর হাত ধর ! সmাবয্ সহেযািগতা কর।  
 
েমারা েকন iংেরিজ িশখেবা  

eকিট গl বলিছ েশান, আর o হঁয্া, eটা eকদম সিতয্ গl িকnt! েশানi তাহেল oহ ! িক, ভ র দঁাতােলা ডাiেনাসর 
! মেন হয় েযন হঠাৎ েকান ভুতুেড় gহ েথেক লািফেয় পেড়েছ। িকnt eিক! oর িবশাল েপেটর িনেচ eকঝাক রং-েবরংেয়র 
িশ  েদখা যােc। oরা কারা? িক oেদর পিরচয়? েসানাঝরা েরাdুেরর eক সুnর সকাল। েসিদন িছল কয্ােলnােরর েশষ 
মাথায় ’99 সােলর বােরাi aেkাবর। তখন আগারগঁাoেয়র জাতীয় িবjান যাdঘেরর সূযর্ঘিড়েত সকাল নয়টা ছুiছুঁi 
করেছ। হঠাৎ কয্াচকয্াচ েbক কেষ pধান ফটেকর সামেন থমেক দাড়ােলা eকিট kীম কালােরর টেয়াটা হােয়ছ। আর তার 
দরজািট খুলেতi েযন টেণর্েডার েবেগ েবিরেয় eেলা eকঝাক রি ন pজাপিত। আর uেড় েবড়ােত লাগেলা িবjান 
যাdঘেরর pেজkসমুেহর e মাথা েথেক o মাথা। মুেখ তােদর ৈখ েফাটার মতi বাংলা iংেরিজ p । তােদর utর িদেয় 
শাn করেত রীিতমত গলদঘমর্ হেc যাdঘেরর কমর্কতর্ারা। হয়েতা কমর্কতর্ােদর েঠঁােটর কােছ কান পাতেলi েশানা েযত 
িবড়িবেড় ucারন ‘uফ িক িবc ুেদর পাlায় পেড়িছের বাবা ! হঁয্া ,eটা হলফ কের বলা যায় , তােদর iংেরিজ p বােন 
জজর্িরত েকান সাধারণ বয্িki e কথা বলেত বাধয্। eরা সাধারেণর কােছ ঐ িবjান যাdঘেরর ডাiেনাসেরর চাiেতo 
শিkশালী। eর কারণ eকিটi , বাংলার পাশাপািশ আnজর্ািতক ভাষা iংেরিজর oপর eেদর দkতা। oরা কারা ? 
 
িক oেদর পিরচয়? oরা হেc iসলামী বয্াংক sুল en কেলজ (iংিলশ িমিডয়াম) eর েp grপ েথেক েকিজ পযর্ােয়র 
ছাtছাtী। যােদর বয়স মাt চার েথেক সাত সাত বছেরর িভতের। oরা iংেরিজ ধু পড়েতi পাের তাi নয়, বরং বলেত 
পাের, িলখেত পাের, আেরকজেনর কথা বুঝেত পাের eমন িক আবৃিt িকংবা গানo গাiেত পাের। aেনেকi বেলন 
iংেরিজ িশখেল মানুষ িবেদশীেদর মেতাi চিরt শূনয্ হেয় যায়। eমনিক তােদর ধমর্o ন  হেয় যায়। িকnt eরা eেদর 
aবsা িক? eরা নামাজ  পেড় , গজল গায় আর সিতয্i সুnর চিরেtর aিধকারী। eরা বতর্মােন আnজর্ািতক ভাষা iংেরিজ 
েশখার পাশাপািশ িশখেছ মহািবে র আদশর্ iসলাম । 

েতামরা হয়েতা ভাবেত পােরা হঠাৎ বৃিটশ -ভারেতর িশkা uপেদ া জন ময্াকেলর মেতা আিমo েকন iংেরিজর পেk 
oকালিত করিছ। আসেল কারন dিট সm ূনর্ িভn। জন ময্াকেল েচেয়িছেলন তৎকালীন ভারতবষর্েক শাসন করার জনয্ eমন 
eকদল iংেরিজ িশিkত েলাক ৈতরী করেত যারা রেk বেণর্ হেব ভারতীয় িকnt িচnায় কেমর্ হেব বৃিটশ। eককথায় 
বৃিটশেদর দালাল। আর আমরা চাi মানুেষর jান, েযাগয্তা আর aিভবয্িk pকােশ েযেহতু ভাষার েকানi িবকl েনi 
সুতরাং শিkশালী ভাষাসমুহ আমােদর আয়েt থাকা দরকার। আcা বnুরা, েতামরা  িক জান বতর্মান িবে র সবর্ািধক 
মানুষ েকান ভাষায় কাথা বেল ? েচাখ বn কের eকটু িচnা কেরi েদখনা। িক খঁুেজ েপেল মেনর িবশাল ভুবেন eর utর? 
আcা বলিছ তাহেল েশান, েসিট হেc মাnািরন (চাiিনজ ) ভাষা। uh! আবার নাক িসটেক বেলা না “িক eক িবদঘুেট 
ভাষার নাম বেlন জীবেন িনিন।” 



 

 

আসেল জািত িহসােব সংখয্ায় চাiিনজরা িবে র সংখয্াগির  (pায় েসায়া’শ েকািট ) হoয়ায় e ভাষার aবsা eমন। িকnt 
জািত িহেসেব েদখেল েদখা যােব পৃিথবীেত iংেরজ ভাষাভাষীর সংখয্া সবর্ািধক। aপরিদেক িবে র pায় সকল জািতi 
তােদর িdতীয় ভাষা িহসােব iংেরিজর বয্বহার কের থােক। েস িহসােবi iংেরিজ eখন আর ধুমাt iংেরজেদর ভাষা নয় 
বরং িব জনীন ভাষা। aপরিদেক েয িমিডয়া o তথয্pযুিk আজ িনয়ntণ করেছ সারা পৃিথবী তার পঁচানbi ভাগi 
iংেরিজেত। ধু িক তাi, বয্বসা বেলা, ucিশkা বেলা, েযাগােযাগ বেলা, িবjান বেলা, সািহতয্ বেলা সব িকছুর 
িসংহভাগ iংেরিজ ভাষার করায়েt। eমনিক eিশয়ার pথম েনােবল িবজয়ী রবীndনাথ ঠাকুরo গীতা লীর জেনয্ েনােবল 
পুর ার েপেতন না যিদ না তা aনূিদত হেতা iংেরিজ ভাষায়। eক কথায় iংেরিজ ছাড়া বতর্মান িব  aচল। আিম বলিছ না 
েতামােদর pেতয্েকi ডঃ মুহmদ শহীdlাহর মেতা বhভাষািবদ হেত হেব। তেব বাংলার পাশাপািশ eকজন েযাগয্ মানুষ 
িহেসেব েতামােদর iংেরিজ জানা দরকার। িঠক েতমিন eকজন মুসিলম িহেসেব জানা দরকার কুরআেনর o জাnােতর 
ভাষা আরিব। আর েতামােদর আরিব েশখার সবেচেয় uপযুk মাস হেc রমজান মাস। েযেহতু রমজান মাস কুরআন 
নািজেলর মাস , রহমত o বরকেতর মাস সুতরাং e মােস আরিব eবং সহীহ কুরআন েতলাoয়াত েশখা সবেচেয় 
সহজতর। তেব আজেক আমরা iংেরিজর grেtর িবষেয়i কথা বলেবা। আlাহ রাbলু আ’লামীন ভাষা িশkার 
grtােরাপ কেরেছন। িতিন বেলেছন “আlামাhল বায়ান ’ aথর্াৎ িতিন মানুষেক কথা বলার (ভাষা বয্বহােরর ) িশkা 
িদেয়েছন। রাসূল (সা) তঁার িনযুk পররা মntী যােয়দ iবেন সােবত আনসারীেক ihদীেদর িভতর dীেনর দাoয়াত েদয়ার 
জেনয্ তােদর ভাষা িহbr িশখেত বেলন। যােয়দ (রা) মাt েতরিদেন িহbr ভাষা আts কেরন। িতিন aপরাপর চারিট 
ভাষায়o কথা বলেত পারেতন । সুতরাং বতর্মান সমেয় iসলামেক সারা পৃিথবীেত ছিড়েয় েদoয়ার জনয্ iংেরিজ ভাষা 
জানা দরকার। িব িবখয্াত , জয্ািমিতর জনক িপথােগারাস বলেতন, ‘মানুেষর জীবন aিলিmক েগমেসর মেতা। িকছু 
েলাক পুরsার েনয়ার জেনয্ মােঠ েখলেত নােম, aনয্রা দশর্েকর কােছ েছাটখাট রঙচেঙ িজিনস িবিk কের সামানয্ লােভর 
আশায়। আর eক ধরেনর েলাক আেছ যারা িকছু চায় না , েকবল তামাশা েদেখ ’িকেশার বnুরা , েতামােদর ভাবেত হেব 
েতামরা েকান দেল থাকেত চাo! 

 
 
   1. চয্ািmয়ান হoয়া pতয্াশী েখেলায়াড়েদর দেল ? 

 
   2. সামানয্ লাভ pতয্াশী িবেkতােদর দেল ? 

 
   3. ধু হাততািল েদয়া দশর্কেদর দেল ? 

 
 
যিদ, চয্ািmয়ান হoয়া pতয্াশী েখেলায়াড়েদর দেল েযেত চাo তাহেল ক  করেত হেব, সাধনা করেত হেব। eকিট কrণ 
ঘটনার কথা েতামােদর বলিছ, েতামােদর িক মেন আেছ 12 নেভmর 1997  সােল ভারেতর মািটেত dিট েসৗিদ o 
কাজাখsােনর িবমান মুেখামুিখ সংঘেষর্ িব s হয়? eেত uভয় িবমােনর pায় 349 যাtীর সবাi মারা যায়। েতামরা িক 
জান e সংঘেষর্র কারণ িক? কাজাকাsােনর পাiলটেক কেnালrম েথেক বলা হেয়িছল েস েযন তার িবমানেক আরo 
oপের না তুেল, কারণ েসi সমাnরােল eকিট েসৗিদ িবমান আসেছ। িকnt িক dভর্াগয্! কাজাখ পাiলট iংেরিজ েসi 
িনেদর্শিট বুঝেত পােরিন। যার ফেল ei ভয়াবহ ংসযj। 

কrণতম ঘটনা বলিছ , েতামরা েতা জানi 1945 সােলর 6 আগs জাপােনর িহেরািশমা শহের আেমিরকা ছুেড় মাের 
িবে র সবর্pথম eটমেবামা 'িলটলবয়'। িকnt তার িপছেন কারণ িছল কেয়কিদন আেগ মািকর্ন েনৗবnর পালর্হারবাের 
জাপােনর ংসযj। আর তার িপছেন কারণ িছল ঐ iংেরিজ না বুঝা। িমtবািহনীর eকিট েগাপন েবতারবাতর্া জাপানীরা 
ধরেত েপেরিছল। িকnt তার কেয়কিট শেbর (iংেরিজ aথর্) তারা ভুলভােব বুেঝিছল। ফেল তারা ধের েনয় আেমিরকা 
পালর্হারবার েথেক জাপান আkমেণর pstিত িনেc। আর ei iংেরিজ না বুেঝ, ভুল ধারণার িভিtেতi তারা আেগভােগ 



 

 

পালর্হারবাের হামলা কের। যার ফলrিতেতi সংঘিটত হয় sরণকােলর ভয়াবহতম িহেরািশমা o নাগাসািকর েবামা 
হামলা। সুতরাং বুঝেতi পারেছা বতর্মান সমেয় iংেরিজ না জানাটা ধু unিত েথেক িপিছেয় থাকাi নয় বরং aেনক েkেt 
আtহতয্ারo শািমল। grt িনেয় eত আেলাচনার পর হয়েতা েতামরা রাগ কের বলেছা েঢর হেয়েছ আর দরকার েনi । 
eখন মেন হয় েতামােদর p  থাকেব বরং বলুন িকভােব r করা যায়। আসেল e r করার িবষয়িটi িকnt কিঠন । 
কেয়ক বছর আেগ iতালীেত di বnুর িভতর ‘িডম আেগ না মুরগী আেগ ’ e িনেয় pথেম িবতকর্ , aতঃপর ঝগড়া 
তারপর eকজন কতৃর্ক আেরক িpয় বnুেক gিল কের হতয্া ..। সুতরাং eখােনo iংেরিজ িবেশষjেদর িভতের িবতকর্ , 
gামার আেগ না েsােকন আেগ ? আিম গরীব মানুষ (iংেরিজেত) তাi e ধরেনর ucাে র িবতেকর্ জড়ােত চাi না। তেব 
সব িকছুরi eকিট pাকৃিতক িদক আেছ েযমন eকটু িচnা করেলi আমরাi খঁুেজ পাব িকভােব আমরা েছা েবলায় ভাষা 
িশেখিছ। েযমন আমরা যখন কথা বিল তখন েছা  িশ রা েচাখ বড় বড় কের aবাক হেয় তািকেয় থােক, তার মােন 
মেনােযাগ িদেয় েশােন। তারপর ধীের ধীের মা- আ, মামা ,আlা-হ iতয্ািদ শb িদেয় তার কথা বলা r কের। eর 
aেনক পের েস পড়েত িশেখ, ধীের ধীের িলখেত eবং সবেশেষ gামার aথর্াৎ িনয়মকানুন । eকথািট pমােণর দরকার 
েনi, eকিট েছা  িশ র িদেক তাকােলi বুঝা যায়। আমরা সকেলi, মাতৃভাষা িশkার e পdিত aবলmন কেরিছ। সুতরাং 
আমরা iংেরিজo িশখেবা pাকৃিতক পdিতেত। 

1. েবিশ েবিশ েশানা : (িবিটিভ িনuজ ,িবিবিস, িসeনeন, েsােকন কয্ােসট ) 

2. ভুল েহাক d েহাক েবিশ েবিশ বলা : eজেনয্ িনিদর্  পাটর্নার থাকেল eবং সpােহ কমপেk eকিদন পযর্ােলাচনা বা 
িবতেকর্র বয্বsা থাকেল ভােলা হয়।  

3. না বুঝেলo পড়া: পাঠয্বi , pিতিদনi িনuজ েপপার , িবে র েসরা েসরা েলখকেদর েলখা গেlর বi iতয্ািদ পড়া। 

4. েবিশ েবিশ েলখা : বnু –বাnবেদর কােছ িচিঠপt , পিtকায় িচিঠপেtর কলােম িনয়িমত েলখা। 

5. শbভাnার বাড়ােনা : pিতিদন কমপেk 10িট শb মুখs করা eবং িনয়িমত েসgিলর বয্বহার করা । 

6. মােঝ মােঝi gামার েদখা : েলখনী , কথাবাতর্ােক  সিঠক রাখার জেনয্ মােঝ মােঝi gামার বi েদখা জrির। 
 
 
িনেজর নামিট পযর্n আমােদর বেলিন। তবু আমােদর বnুেtর হাত oর িদেক pসািরত থাকেব। েকননা, আমরা েয 
ভালবাসা িদেয় িব টােক জয় করেত চাi। oর eকিট েমৗিলক gণ আেছ- o মারাtক সাহসী , eেkবাের dধর্ষর্ সাহসী।  
েদখi না সুেমাকুিsর দীঘর্িদনবয্াপী িব চয্ািmয়ান দানবাকৃিতর েকািনিশিকেক েস েকমন কের মুখ  েভংেচ চয্ােল  
কেরেছ। ভাবখানা ei “বয্াটা েতামােক আিম কুচ পরoয়ােনিহ কির ।” েতামােদর িকnt আিম বলেবা না েতামরাo ei 
িবcিুটর মেতা রাsা ঘােট বড়েদর eমন চয্ােল  ছুেড় মােরা। বরং েতামােদর আজ বলেবা তার চাiেতo eকিট কিঠন 
চয্ােল  gহণ করার জনয্। িক বেলা , পারেব ? কারণ আিম যােদর িনেয় িলখিছ, তােদর িভতর েথেকi েবিরেয় আসেব 
নতুন সহsােbর আলী ,খািলদ , তােরক , েমাহাmদ iবেন কােসম eবং সুমাiয়া , জয়নব , আেয়শা o ফােতমা। সুতরাং 
তােদর aিভধােন aসmব বলেত খুব কম িবষয়i আেছ। যােদর িচিঠেত নীল নেদর িকেয় যাoয়া পািন pবািহত হেতা, 
যােদর তাকবীের পারেসয্র apিতহত েsাতিsনী পরািজত হেতা। যােদর েঘাড়ার খুেরর দাপেট পৃিথবী pকিmত হেতা, 
তারা িক eক আlাহ ছাড়া আর েকান িকছুেক ভয় েপেত পাের? aসmব - eিট হেতi পাের না। েতা ,থাক eেtাসব কথা। 
েতামােদরেক েয চয্ােল  েমাকােবলার আহবান আিম জানােত চাi েসিট হেলা –eকিবংশ শতাbীর চয্ােল । 
 
aবশয্ ,e কথািট বুেঝ না বুেঝ aেনেকi বেল। eর aথর্ িক? eর aথর্ সংেkেপ বলা খুবi কিঠন । তবু েচ া করা যাক, 
েকমন? েসিট হেলা ei আজেক যারা িব েক শাসন করেছ েসi পা াতয্, তােদর হােত েকান শিkশালী বা সুnর আদশর্ 
েনi। তবু েকন তারা িব েক শাসন করেত পারেছ ? কারণ তােদর আেছ;  

 



 

 

 

 1. মানবীয় েযাগয্তা (েযমন ঐকয্ , েদশেpম , jানsৃহা , সাধনা ,পযর্ােলাচনা করা eবং সমােলাচনা gহেণর মানিসকতা 
iতয্ািদ ) 

2. কেমর্র দkতা (েযমন পির মিpয়তা , িন া, সময়ানুবিতর্তা ,দািয়tেবাধ iতয্ািদ) 

3. pযুিkর শিk (েযমন কিmuটার , িমিডয়া , কিমuিনেকশন iতয্ািদ ) 

আর আমােদর হােত আেছ িবে র  সবচাiেত শিkশালী আর সুnরতম আদশর্ আল iসলাম । তবু েকন আমরা 
পা ােতয্র  dারা িনযর্ািতত , পযুর্দs -িকংবা কমপেk তােদর মুখােপkী eর কারণ,  

1. আমােদর মানবীয় েযাগয্তা কািkত পিরমাণ িবকিশত হয়িন। 

2. আলসয্ বা দািয়tানুভূিতর aভােব কেমর্র দkতা সৃি  হয়িন। 

3. pযুিkর শিk  েযমন কিmuটার , িমিডয়া , কিমuিনেকশন iতয্ািদ  েনi বলেলi চেল। 

ভাiেবােনরা , েতামরা েতা জােনা আজ pযুিkর unয়ন হেc রেকেটর গিতেত, আর মানবীয় চিরt আর ভােলাবাসার পতন 
হেc ulার গিতেত। আজ আকাশেছঁায়া a ািলকা হেc িকnt েকান ঘেরi মানিসক pশািn েনi। ম লgেহর সােথ 
েযাগােযাগ হেc িকn , িনেজর pিতেবশী eমনিক িনেজর sজনেদর সােথ েকান েযাগােযাগ েনi। তাi েযমন pযুিkর 
unয়ন হেc বয্াপকভােব িঠক েতমিন পাlা িদেয় হতাশা , aশািn আর হতয্া আtহতয্ার হারo েবেড়েছ। eর কারণ 
eকিটi, বতর্মান পৃিথবীর শাসকরা বstগত o pযুিkতগত unয়েনর pিত নজর িদেলo মন o আtার unয়েনর 
িদেক  তারা েকানi নজর েদয়িন। তাi aেনেক আেkপ কের বেলন “িবjান আমােদর িদেয়েছ েবগ িকnt েকেড় িনেয়েছ 
আেবগ ।” আসেল েদাষটা িবjান বয্াটার নয়। বরং যারা িবjান চচর্া কেরেছ তােদর । কারণ তারা িবjােনর সােথ ধেমর্র 
েযাগ করেত পােরিন aথবা েদাষটা আমােদর যারা ধমর্ েপেয়িছ িকnt eর সােথ িবjানেক যুk কিরিন। 
 
সুতরাং eকিবংশ শতাbীর চয্ােল  হেলা ei- 

 1. হয় ,িব  pযুিkর বয্াপক unয়ন সেtto হতাশা , মারামাির , হানাহািনেত ংস হেয় যােব। 

2. aথবা , আমােদর েযাগয্তা aজর্ন করেত হেব - যােদর হােত িবে র সবেচেয় শিkশালী আদশর্ iসলাম আেছ। যােত 
কের আমরা eর সােথ িবjােনর সমnয় eবং তা pেয়াগ করেত পাির। 

সুতরাং আমােদর জনয্ eকিবংশ শতাbীর চয্ােল  হেলা iসলােমর শিkেক আেরা সেতজ করার পাশাপািশ , িব মােনর 
েযাগয্তা , দkতা আর pযুিkর unয়ন সাধন। যােত কের আর ংেসাnুখ পা ােতয্র মুখােপkী নয় - বরং আমরাi িদেত 
পাির িবে  আবার েনতৃt। ধু েনতৃt লােভর জনয্i িক eটা দরকার ? না, বরং িব মানবতার কলয্াণ o aনািবল শািnর 
জনয্i eটা দরকার। িক, িpয় ভাiেবােনরা েতামরা িক পারেব আজেকর িবে o শাসক পা ােতয্র েমাকােবলায় েযাগয্তা 
aজর্েনর চয্ােল  েমাকােবলা করেত ? হঁয্া েতামােদর পারেতi হেব eবং তা eখন েথেকi r করেত হেব। কারন িব  
আজ েতামােদর জনয্ aেপkা করেছ। পয্ারাডাiজ লেsর কিব, মহাকিব িমlন বেলেছন : The childhood shows 
the man as morning as morning shows the day. 

eেসা আবার তাকাi ei kুেদ সুেমা কুিsগীর িদেক, েস েযমন সাহস িনেয় িব চয্ািmয়ন েকািনিশিকর িবrেd rেখ 
দঁািড়েয়েছ; চয্ােল  কেরেছ; আমরাo িঠক েতমিন েযাগয্তা aজর্েনর যুেd শিkশালী পা াতয্েক aনুকরণ করেবা না , 
বরং 



 

 

 
তােক হািরেয় েদব , তােক চয্ােল  করেবা। সবাi বেলা , iনশাআlাহ। 

 
 
aিধকাংশ সময় eকটা সতয্-েকৗতুক িদেয় r করা আমার বদ aভয্াস। আজেকo তার বয্িতkম করার iেc েনi। তবু; 
eকটু বয্িতkম , েকৗতুকটা হেব সবার েশেষ। আটিট েদেশর রা pধানরা জাপােনর দিkেণর dীপ oিকনাoয়ার নােগা 
শহের 
 
িমিলত হন। ei আটিট েদশেক বলা হয় িজ eiট (িজ-8)। েতামােদর মেন রাখার সুিবধােথর্ েদশgিলর নাম বলিছ 
আেমিরকা, জাপান, কানাডা , বৃেটন , াn , iটালী , জামর্ানী o রািশয়া। যিদo গত পঁাচ বছর জাপােন aথর্ৈনিতক মnা 
চলেছ তবুo সািমেটর আেয়াজেন েরকডর্ পিরমাণ টাকা বয্য় করা হয়। বৃেটেনর েটিলgাফ িলেখেছ, eর আেগ িজ eiট 
সািমেট aনয্ানয্ েদেশ যত টাকা বয্য় করা হেয়িছল জাপান eবার তার প াশ gন েবিশ খরচ কেরেছ। e বয্েয়র পরমাণ 
হেলা 80 িবিলয়ন iেয়ন aথর্াৎ 500িমিলয়ন বৃিটশ পাun। েতামরা জানেত চাo বাংলােদশী টাকায় কত হেত পাের ? pায় 
চার হাজার েকািট টাকা। e পিরমাণ টাকা িদেয় িবে র দিরd েদশgিলর pায় েসায়া েকািট িশ র িশkার খরচ চালােনা 
েযত । eটাo eক ধরেনর েকৗতুক বেট! েয eেককজন রা pধােনর িপছেন বয্য় হেয়েছ pায় 15 লk দিরdিশ র সািবর্ক 
িশkার বয্য় । eবার চেলা ধনাঢয্তায় িহমালয় সমান েসi জাপােনর আেরকটা িচt েদিখ। সািমেটর মাস খােনক আেগ 
জাপােনর নবিনবর্ািচত pধানমntী িম. েমাির িগেয়িছেলন িজ eiেটর িলডারেদর ফমর্াল দাoয়াত িদেত eবং েয সব িবষেয় 
আেলাচনা হেব তার আiিডয়া িদেত। তখন িতিন আেমিরকার েpিসেডn িkনটেনর সােথ সাkাৎ কেরন। জাপােনর 
pধানমntী িহসােব eটাi িছল তার িknেনর সােথ pথম সাkাৎ। সাkাৎকােরর আেগ েমািরেক তার সহেযাগীরা পরামশর্ 
িদেয়িছেলন pথম সাkােত েমাির েযন d ’eকিট কথা iংেরিজেত বেলন। uেlখয্, জাপােনর pধানমntী aনয্ েকান েদেশর 
েনতােদর সােথ কথা বলার সময় সবর্দা েদাভাষীর সাহাযয্ েনন। যাi েহাক , েমািরেক কেয়কিট iংেরিজ বাকয্ েশখােনা 
হয়। আেমিরকায় িগেয় িkনটেনর সােথ েদখা করার সময় েমাির pথম iংেরিজ বাকয্িটi d কের বলেত পােরন। তােক 
েশখােনা হেয়িছল হয্াnেশক করার সময় How are you বলেত। utের িkনটন বলেবন , I am fine and you? 
েমাির সংেkেপ বলেবন Me too, e পযর্ni। তারপর েদাভাষীর মাধয্েম কথা বলেবন। িতিন যখন িkনটেনর সে  
হয্াnেশক করিছেলন তখন েমাির বেলন, Who are you ? ( িতিন How ভুেল িগেয় Who বেল েফেলন ) িবচkণ 
িkনটন েহেস utর েদন, I am husbend of Hillary (আিম িহলারীর হাসবয্াn) . েমািরo না বুেঝ েতাতাপািখর 
মেতা তার িশখােনা Me too! বেলন । (আিমo িহলারীর হাসবয্াn ) বলাi বাhলয্ , uেlিখত di েনতার e আেলাচনার 
কথা হাসেত হাসেত জাপান েরিডo -র eকিট নয্ােরটর েকৗতুক কের 22 জুলাi 2000 তািরখ সকােল pচার কের। 
েমািরর aবsা েদেখ আমরাo মির ! মির ! তেব তার eকিট gণ sীকার করেতi হেব , েসi েবরিসক নয্ােরটেরর চাকুরী 
েখেয় তােক িতিন েজেল পুেরনিন। আমােদর েদেশ হেল েবচারার িক েয হেতা আlাহ মালুম । ভুল সবারi হেত পাের িকnt 
eখােনi হেলা unত েদেশর সােথ আমােদর পাথর্কয্। 

েয েকান ভাষা ভালভােব আয়t করার জনয্ সবেচেয় েবিশ দরকার েভাকাবুলারী বা শb ভাnার। তারপর শb সািজেয় 
বাকয্ ৈতির েস েতা েতামােদর জেনয্ নিসয্ ! তাi না ? েতামরা েতা জান েকান কাজ িবসিমlাহ বেল r করেল তােত 
বরকত হয় । আর েসi িবসিমlাহর pতীক হেচছ 19। eবার eেসা, আমরাo iংেরিজেত ভাল কথাবাতর্া বলা বাড়ােনার 
জনয্ 19িট ময্ািজক ফমূর্লাi আেলাচনা কির : 

1. েভাকাবুলারী বাড়ােনার জনয্ “জুিনয়র oয়াডর্ মাsার েগম” েখলা যা ঢাকার নীলেkেত পাoয়া যায় । 
2. iংেরিজ পিtকা পেড় তার aপিরিচত শbgিল দািগেয় রাখা eবং িডকশনারীেত েথেক েশখা । 
3. eকi সােথ eকিট শেbর নাuন , ভাবর্ o eডেজkিটভ েশখা; খাতার িভতর সাির সাির কের িলেখ িশখেল আেরা   ভাল 
হয় । 
4. িবিভn েলখােলিখেত pিতিনয়ত নতুন শb েলখা  eেত কের বানান d হেব। 
5. কমপেk pিতিদন 5িট কের নতুন শb েশখা, যা টুকেরা কােডর্ িলেখ সবর্দা শােটর্র পেকেট রাখা েযেত পাের। 
6. িনয়িমত িনuজ eট েটন eবং িব.িব.িস eর oয়াlর্ সািভর্েসর iংেরিজ খবর েশানা । 



 

 

7. িবেদশীেদর সােথ কথা বলার সকল সুেযাগ কােজ লাগােনা। 
8. বয্িkগত সকল কমর্সূিচ বা বাজােরর তািলকা iংেরিজেত করা । 
9. েকান ভাল কাটুর্ন বা pামাণয্ aনু ােনর িভিডo বারবার েদখা। 
10. িকছু iংেরিজ কিবতা , গান বা udৃিত মুখs করা eবং কথাবাতর্ায় কােজ লাগােনা । 
11. eকিট েভাকাবুলারী েনাট খাতা বানােনা eবং aবসের পড়া , েযমন বােসর জেনয্ দঁািড়েয় থাকা aবsায় বা যানজেট 
পেড়। 
12. eকজন িবেদশী ে n ৈতির eবং তার সােথ িনয়িমত িচিঠ েযাগােযাগ করা। 
13. eকিট কিমক বুক বা িপকচার বুক সংgহ কের iংেরিজেত তার িববরন েদয়ার েচ া করা । 
14. সবর্দাi eকিট পেকট িডকশনারী কােছ রাখার েচ া করা eবং তা কােজ লাগােনা । 
15. pায়i iংেরিজ ভdতাসূচক বাকয্gিল বয্বহার করা ; েযমন সয্ির ,থয্াংক iu, oেয়লকাম, হাu আর iu। 
16. eকিট iংেরিজ েরিডo েpাgাম েরকডর্ করা; তার সংিkp aংশ েন তা বn কের , িনেজ বলার েচ া করা । 
17. সহজ iংেরিজ গেlর বigিল পড়া। 
18. িনেজর পিরবােরর িভতের eবং বnুেদর িনেয় eকিট grপ কের েsােকেনর িনয়িমত চর্চা করা । 
19. e বয্াপাের সুিনিদর্  মািসক পিরকlনা েনয়া eবং pিতিদন েশায়ার সময় o সpােহ কমপেk eকবার সময় িনেয় তার 
পযর্ােলাচনা করা। 
 
আlাহ আমােদর িব বয্াপী েনতৃt েদয়ার জনয্ iংেরিজ ভাষা ভালভােব আয়t করার েতৗিফক িদন।  
 
eবার েতামােদরo িতনিট সহজ কুiজ ধরেবা। আশা কির পারেব । কুiজ gিল িনmrপ ; 
 
1. iংেরিজেত সবেচেয় বড় aথর্েবাধক শbিট িক ? 
2. সবgিল iংেরিজ বণর্মালা eেক eেক বয্বহার কের eকিট aথর্েবাধক বাকয্ ৈতির করা। 
3. বৃেটেনর েকান রানী ভাল iংেরিজ বলেত পারেতন না ? eবং েকন ? 
 
  
 

 
েয যত ভাষারi পিnত েহাকনা েকন েছা েবলায় মােয়র মুখ েথেক েশখা ভাষায়i তার সবেচেয় আপন ভাষা, সবেচেয় d 
ভাষা , েয ভাষায় েস কঁােদ েয ভাষায় হােস। েতামরা েতা জান েসi 1757 সােল বৃিটশরা বাংলা দখল কেরিছল। েকেড় 
িনেয়িছল আমােদর মাতৃভাষা আর iংেরিজেক আমােদর oপর চািপেয় িদেয়িছল। আর আজ আড়াiশ বছেরর বয্বধােন 
বাংলা হানা িদেয়েছ েখাদ iংেরজেদর জnভূিমেত। েশান েছা  d’িট সতয্ ঘটনা:  

(eক) রংপুেরর সােড় 3 বছেরর pিতভাবান েছা  েমেয় মাহেজিবন iসলাম েমৗ; 1 িম: 5 েসেকn সমেয়র মেধয্ 109িট 
েমৗিলক পদােথর্র নাম বলেত পাের eর িভতর হাiে ােজন েথেক সবর্েশষ আিব তৃ েমৗিলক পদাথর্ িমটােনিরয়াম পযর্n 
আেছ।  
 
(di) আমার eক েছা  ভািg তৃতীয় ে নীর ছাtী মুমতািহনা নূর ছn, িকেশার কেnর eক পাগলী পাঠক। হােত পাoয়া 
মাti হাপুস hপুস সব গlgিল সাবাড় কের েফেল ? তার েপেট pায় eকশিটর oপর গl আেছ। েসিদন আমােক কােছ 
েপেয়i েস বিn কের েফলেলা । aতঃপর সারা িদেন িনেয় িদল pায় 17িটর oপর গl। ধু িক তাi ? েস eকজন 
kুেদ কিবo বেট ; ফারজানার uপহার েদoয়া পয্ােডর িভতর েস টুকটুক কের িলেখ িদল eকিট মজার ছড়া 

 
 
 



 

 

 

েছা  পািখ েছা  পািখ  
 
আমার কােছ আয়না  
 
েতােক আিম েদব  
 
হাজার টাকার গয়না। 
 
আমার িব াস েতামরা সবাi েচ া করেল eর চাiেতo ভােলা pিতভার পিরচয় িদেত পারেব। eবার চেলা আমরা কােজর 
কথায় চেল আিস। আlাহর রাসলু(সা) eক হািদেস বেলেছন , “েতামরা jানাজর্েনর uেdেশয্ pেয়াজেন চীন েদেশ যাo 
”। েতামরা িক জান চীন েদশ েকান িদেক ? িঠক আমােদর utের সুিবশাল িহমালয় আর িতbত মালভূিমরo uপের। 
আcা eখনi েতামােদর eকিট কুiজ ধির , িক ভয় েপেয় েগেল ? নাh েতামরা েতা সাহসী েসনা ভয় েপেল েতা চলেব 
না। আcা বেলা েতা চঁাদ েথেক পৃিথবীর েকান sাপতয্ কমর্িট েদখা যায়। eক.... di . . . িতন িমিনট -িক পারেলনা ! 
তেব েশান েসিট হেc চীেনর মহাpাচীর। েসi চীন েদেশর eক যুবক নাম তার লী iয়াং। িতিন যখন েলনযুয়া eকােডমীেত 
পড়েতন , তখন পরীkায় iংেরিজেত েফল কেরন। েতামরা হয়েতা বলেব eটা আবার eকটা ঘটনা হেলা ? নাh eর পেরi 
আেছ মজার ঘটনা। েফল কের েস েগল মহােkেপ। eরপর iংেরিজেক মজা েদখােনার জনয্ যার সােথi েদখা হয় ধু 
iংেরিজেত কথা বেল eমনিক গাছ , লাiটেপাs পযর্n তার িবশৃংখল iংেরিজ েশানা েথেক েরহাi পায়না। aেনক 
aেনকিদন পর আজ তার িক aবsা জােনা? চীেন েস আজ pায় 30 হাজার মানুেষর সরাসির iংেরিজ িশkক। আর 
পেরাkভােব তার কােছ িশkা িনেয়েছ pায় 10 েকািট 40 লk চীনা নাগিরক। 
 
সুতরাং আমরাo িসিরয়াসিল েচ া করেল eমনিট হেত েকন পারেবা না ! eেসা আমােদর ei aিভযানেক আেরা েবগবান 
কির , r েহাক আমােদর িব জয়ী সাধনা। 
 
      Your boss has a bigger vocabulary then you have 
 
            That’s one good reason why he's your boss.  
 
 

 

মেনােযাগ-সংেযাগ 
 
“আেমিরকার eকিট শহের ucতর িবjান েকেnd sায়ীভােব বাস করার জনয্ ৈবjািনক আiনsাiনেক eকিট চমৎকার 
বািড় েদoয়া হেয়িছল। eকিদন িনকটবতর্ী িpnটন কেলেজ েফান কের eক ভdেলাক eকজন ডীনেক চাiেলন । ডীন ঘের 
েনi েন িতিন তার েসেkটািরর কােছ আiনsাiেনর বাসার িঠকানািট জানেত চাiেলন। েসেkটাির সিবনেয় জানােলন, 
দয়াকের আমােক মাফ করেবন , ড: আiনsাiন eকটু িনিরিবিল থাকেত চান বেল িঠকানা কাuেক েদয়া বারণ আেছ । 
েটিলেফােনর aপরpােnর ভdেলাক িকছুkণ চুপ েথেক িফসিফিসেয় বলেলন , মাফ করেবন ! আিম sয়ং আiনsাiন 
বলিছ, বাসা েথেক eকটু েবড়ােত েবর হেয়িছলাম। eখন আমার বাসার িঠকানািট eকদম ভুেল েগিছ। 
 
চেলা আেরকিট গl পিড়- 

আজ েথেক pায় eকশত পঁাচ বৎসর আেগ 1895 সােল ৈসয়দ আbুস সামাদ জngহণ কেরন। সামােদর আেরকিট ঘটনা 
rপকথােকo েযন হার মানায়। েখাদ ফুটবেলর জnsান বৃেটেনর লnন েsিডয়ােম িতিন েখলেছন। বৃিটশেদর িবrেd। েবশ 



 

 

দূর েথেক সামােদর eকিট শট করা বল বৃিটশ পেkর েগালবাের েলেগ িফের আসেলা। িকnt সামাদ েরফারীর কােছ 
চয্ােল  কের বসেলা েয েতামােদর েগালেপাs aবশয্i িকছুটা িনচু আেছ , তাi আিম েগাল দািব করিছ। pথেম েরফারী 
তার কথা েহেসi uিড়েয় িদল , িকnt েস নােছাড়বাnা। aবেশেষ aেনক তকর্িবতেকর্র পর েরফারী তািcেলয্র সােথ েমেপ 
েদখেলা । িকnt eিক aবাক কাn ! েদখা যােc সামােদর কথাi িঠক। েগালবারিট pায় েদড় iি  িনচু। eমতাবsায় বািতল 
হoয়া েগালিট িহসােব ধরা হেলা। িকnt ei ঘটনা তৎকালীন ফুটবল িবে  বয্াপক আেলাড়ন সৃি  করেলা। eত সুkািতসুk 
িহসাব িকভােব সmব? িব  ফুটবলােরর iিতহােস eমন িনভুর্ল শট eবং চয্ােল  করার মেতা ফুটবলার আজo জnায়িন। 
পাkা ছয় ফুট লmা ei ফুটবেলর যাdকর সmেকর্ aেনক িকংবদিn ছিড়েয় আেছ। েসi েছা েবলা েথেকi িতিন নািক 
eকিট েটিনস বল িনেয় ি বিলং করেত করেত সবর্t , মােঠ-ঘােট েযেতন। eমনিক eমতাবsায় বাজার েথেকo ঘুের 
আসেতন। eভােবi বেলর uপর তার চুmেকর মেতা pভাব ৈতির হেয়িছল। বল েযন তার পােয় আঠার মেতাi েলেগ 
থাকেতা। িতিন েযন েসi iংেরিজ pবাদিটi িনেজর জীবেন বাsবায়ন কেরিছেলন Practice makes a man perfect 
.আiনsাiেনর েকৗতুক েথেক আমরা িশkা পাi eকজন েমধাবী েলাকo যিদ eকিট সাধারণ িবষয়েক grt না েদয় তেব 
েসিট তার মেন নাo থাকেত পাের aপরিদেক ফুটবেলর যাdকর সামােদর জীবন েথেক আমরা িশkা পাi eকিট জিটল 
িবষয়েকo যিদ খুব grt েদoয়া হয়, বারবার চচর্া করা হয় তেব তা জলবৎ তরলং হেয় যায়। e dিট িবষয়েক সামেন 
রাখেল আমরা মূলত: eকিট িবষেয়র grtেকi  খঁুেজ পাi েসিট হেc  “মেনােযাগ”। 

েতামরা জান িক sরণশিk বা েমধা নামক gpধেনর েগাপন চািবিট  িক ? eকিট েচাখ বn কের ধয্ান কেরi বেলানা ,কী 
পারেছা না, িচিচং.....ফাক ? আের েসেতা আলী বাবা আর চিlশ েচােরর ঘটনা। আসেল িবষয়িট িকnt আমরা eকটু আেগi 
বেল িদেয়িছ , িক eখন ধরেত েপেরেছা ? হঁয্া েসিট হেc -মেনােযাগ । ‘iuজ iuর েমেমারী ’ নামক gেn েলখক 
বেলেছন “মানব মিss তেথয্ ভারাkাn হoয়া aসmব , মানব মিss pিত েসেকেn দশিটর uপর িভn িভn আiেটম 
ধারেণ সkম।” তা সেtto আমােদর sৃিত িব ােটর কারণ িক, েকন মেন থােকনা ? eর কারণ হেc হয়েতা grtহীনভােব 
আমরা তথয্gিল gহণ কেরিছ । হয়েতা েস সময় আমরা aনয্মনs িছলাম বা aনয্েকান কােজ বয্s িছলাম aথবা তিড়ৎ 
গিতেত কাজিট করা হেয়েছ । েস জনয্ তথয্gিল মিsেsর তথয্বয্াংেক িঠকভােব সংরিkত হয়িন। uপেরাk gেn আেরা 
বলা হেয়েছ “বয্িতkমী d ’eকজন ছাড়া বাকী সবার sৃিতশিk pায় eকi ।” eকিট মজার কথা বলিছ। েতামরা 
eেkবাের থ বেন যােব না েতা ? তাহেল বলিছ েশান, েতামােদর sৃিতশিk আiনsাiন ,িনuটন ,আর সেkিটেসর তুলনায় 
েকান aংেশi কম নয়। েতামরা ভাবেছা েবচারার মাথাটাi েশষতক তালেগাল পািকেয় েগল িকনা? সিতয্ বলিছ , আমার 
মাথািট eকদম িঠক আেছ, আর কথািট ঐ িবখয্াত বi “iuজ iuর েমেমারী ’ eর বkবয্।। আসল ঘটনা হেc সবi 
মেনােযােগর েখলা। আiনsাiন িনেজর বাসার নাmারিটo মেন রাখেত পােরনিন pেয়াজনীয় grt o মেনােযাগ েদনিন 
বেল। েতমিন আমরা যা পাির না তা ei মেনােযােগর aভােবর কারেণi। ei মেনােযাগ কােক বেল ? সাধারন 
aেথর্  ‘েকান িবেশষ িবষেয়র  oপর িবেশষভােব মেনািনেবশ করাi মেনােযাগ ’। েযমন আমােদর িpয় েখলা িkেকেটর 
কথাi ধরা যাক । যখন oয়ািসম আকরাম বল করেছ তখন আমােদর নজর থােক ধুমাt তার িদেকi , eরপর হয়েতা 
pিতপেkর েটnুলকােরর বয্ােটর িদেক  ‘aতঃপর বলিট েযিদেক ছুেট  যায় েসিদেক । তখন িকnt aনয্ানয্ েখেলায়াড়েদর 
pিত আমােদর েতমন নজর থােক না যার ফেল িঠক তখন তারা েক িক করেছ আমরা বলেত পারেবা না। িবখয্াত 
মেনািবjানী িগলেফাডর্ বেলন, “মানুষ যা pতয্k করেত চেলেছ তা িনবর্াচন করার pিkয়ােকi মেনােযাগ বলা হয়। 
েতামােদর কী েসiসব েগাপন ফমূর্লা বেল েদব যার মাধয্েম েতামরা েতামােদর েসi কাংিখত sরনশিkর gpধনেক 
udার করেত পারেব? িক বলেবা? হঁয্া বলেত পাির তেব তার আেগ কথা িদেত হেব e ফমূর্লায় েলখাপড়া  কের যিদ 
েতামােদর েরজাl ভাল হয় তেব িকntš◌ু— আমােক ফুলেপট িমি  খাoয়ােত হেব । িক িঠক েতা ? তাহেল eক eক কের 
বলিছ েশান। 
 
         1. ujjলতা : সাধারেণর িভতর eকিট ujjল িজিনস আমােদর মেনােযাগ কােড়। সুতরাং আমােদর uিচত বi বা 
েনােটর grtপূণর্ িবষয় সমুহ রিঙন মাকর্ার িদেয় দািগেয় পড়া । 

 
         2. িবিcnতা : aেনক মানুেষর ভীেড় আলাদা eকজেনর pিত নজর পেড় । িঠক তdƒপ েকান েনােটর েমৗিলক 
পেয়ngিল আলাদা কের ডান পােশ িলখেল সহেজi মেনােযাগ আকষর্ণ কের। 



 

 

 
         3. বয্বহার : eকিট িবষয় বয্বহার করেল তা সহেজi মেন থােক। েযমন eকিট মটর গািড়র iি িনয়ােরর চাiেত 
eকজন সািটর্িফেকট ছাড়া েমকার মটরগািড়র েমরামেতর কাজ ভাল বুেঝ। সুতরাং পড়া eকিট িবষয়েক বারবার চচর্া eবং 
েলখার মাধয্েম pেয়াগ করেল তা সহেজi মেন থােক। 

ভাল েরজাl করেত হেল 

িব  িবখয্াত ফরািস নাটয্কার eবং হাসয্রিসক মঁিলয়ার (1622-1673) eকবার েসরেবাণর্ িব িবদয্ালেয়র eক 
aধয্াপকেক গl েশানািcেলন। গlটা eরকম  “eক গnমুখর্ ধনী জিমদার পয্ািরস েথেক alিদেনর জনয্ gােমর 
বািড়েত eেসেছন। িনেজর িpয় েঘাড়ার িপেঠ সoয়ার হেয় িতিন gােম েবড়ােত েবর হেয়েছন । রাsার ধাের eক নতুন 
বািড় েদেখ িতিন থমেক দঁাড়ােলন। েসখােন aেনক েছেলেমেয়র ভীড় েদেখ তার েকৗতূহল হেলা। eকজন েছেলেক েডেক 
িতিন রাজকীয় গাmীেযর্ িজেjস করেলন  ‘eখােন কী হেc? 

েছেলিট বলেলা eটা িব িবদয্ালয়। eখােন হাজার া (ফরাসী মুdা) জমা িদেল িপ.eiচ.িড. িডিg পাoয়া যায়। যারা হােত 
বা পােয়র বুেড়া আ ুেল িটপছাপ িদেত পাের তারা eক হাজার া জমা িদেলi িডgী েপেয় যায়। জিমদার েতা েবজায় খুিশ 
হেয় েভতের েগেলন। কড়কেড় eকহাজার া জমা িদেয় িভিসর কাছ েথেক িটপছাপ িদেয় িডgী িনেয় eেলন। বািড় েফরার 
পেথ হঠাৎ তার মেন হেলা হায়! আিম িক েবাকা ,আমার েঘাড়ার জনয্o েতা eকিট িডgী আনেত পারতাম। েযi ভাবা েসi 
কাজ , িফের িগেয় িভিসেক বলেলন, ei িনন আেরা eক হাজার া আমার েঘাড়া আশা কির anত পােয় িটপছাপ িদেত 
পারেব, সুতরাং তােকo eকিট িডgী িদন । িকছুkণ জিমদােরর মুেখর িদেক তািকেয় েথেক aবেশেষ িভিস বলেলন , সয্ির 
আমরা ধু গাধােদরi ডkেরট িদেয় থািক , েঘাড়ােদর িদi না। 

েতামােদর eক ভুবনিবজয়ী হািসমাখা aথচ pিতভাদীp kুেদ মুজািহেদর সােথ পিরচয় কিরেয় িদিc; হs েলখা 
pিতেযািগতায় েস পরপর কেয়ক বছর তার grেপ েজলা চয্ািmয়ান । সাiিkং , বয্াডিমnন, িkেকট pভৃিতেত তার 
pিতdিndতা করেত সমবয়সীরা েতা বেটi বেড়ারাo পযর্n ভয় পায়। বiেয়র সােথ তার সmকর্টা চুmেকর মেতাi 
শিkশালী , তার বi পড়ার sাiল েদখেলi েকবল েতামরা বুঝেত। নাম তার েযাবােয়র, হঁয্া , রাসূল (সা) eর ফুফােতা 
ভাi সাহাবা েযাবােয়র (রা)-eর েস িমতা। আর তাi েতা নামাজ কাজা হoয়া েতা দূেরর কথা বরং pিতমােস তার কম 
oয়াk নামাজi জামায়াত ছাড়া পড়া হয়। ei বয়েসi তার আঠােরািট সূরা মুখs আর েতলাoয়াতটা eতi সহীহ েয 
বড়রাo তার সামেন iমামিত করেত ভয় পায় , পােছ কখন iচেড়পাকার মেতা েলাকমা িদেয় বেস। েতামরা হয়েতা িটpনী 
েকেট বলেছা; হেব না তার েতা েলখাপড়া িনেয় আমােদর মেতা eত েটনশন েনi। তেব নi না , তার েস aধয্ােয়র 
কািহনী। েস তৃতীয় ে ণীর ফাsবয় , যিদo তার kােসর েসেকn বেয়র নামo েযাবােয়র । িকnt uভেয়র pিত বছেরর 
মােকর্র পাথর্কয্ েবশ বড় রকেমর , aথর্াৎ sুলজীবেনর r েথেকi বলা যায় েস apিতdndী। oহ, ভাল কথা-েস eকজন 
kুেদ কিবo বেট , তার িতন মােসর আদেরর েছাট েবানেক িনেয় েস eকিট ছড়া িলেখেছ , মজার েসi ছড়ািট েতামােদর 
বলেত , েলাভ সামলােত পারিছ না: 

েছা  বাবু তুিলমিণ 
সবাi ডােক টুিলমিণ; 
সবসময় ভাল থােক 
েরেগ েগেলi , েজারেস কঁােদ। 
মােঝ মােঝ ভােলা হেয় যায় 
তখনi েস আদর পায় 

ঘুেমর মেধয্o থােক হািস 
মােঝ মােঝ েদয় হঁািচ।  
 
সুিpয় ভাiেবােনরা েতামরা িক বুঝেত েপেরেছা েকৗতুক eবং েযাবােয়র কািহনীিট েতামােদর বলার মতলবটা িক? মতলব 



 

 

হেc েতামােদর সামেন ei সুtটা তুেল ধরা েয, আমােদর সমােজর িকছু েলাক আেছ যারা েযাগয্তা aজর্ন ছাড়াi েসi 
মূখর্ জিমদােরর মেতা ধু সািটর্িফেকট aজর্ন করেত চায়, আমরাo তােদর মেতা হেল চলেব না eবং eর পাশাপািশ 
আমােদর েছাট েবলা েথেকi kুেদ েযাবােয়র eর মেতা বhমুখী pিতভা িবকােশর িদেক নজর রাখেত হেব। pচn িজিনয়াস 
বা sরণশিkসmnেদর িনেয় টানা দশ বৎসর িসিরয়াস গেবষণা কেরেছন আেমিরকার eেkটার iuিনভািসর্িটর pেফসর 
মাiেকল হাo। e িবষেয়র oপর িতিন তার aবদােনর জনয্ িপ.eiচ.িড িডgীo েপেয়েছন। িতিন িকছু মারাtক কথা বেল 
সারা িবে  ঝড় তুেলেছন েসgিল হেলা “সাধারণ মানুষ o িজিনয়াসেদর িভতর েকান পাথর্কয্ েনi ।” তার মেত 
িজিনয়াসরা pেতয্েকi ৈতির হয় , পিরsার কথায় তারা ধীের ধীের িনেজরাi িনেজেদর ৈতির কের েনন। তেব e pসে  
eকিট িবষেয়র oপর িতিন খুবi grt েদন, েসিট হেলা পািরবািরক শািn । েয পিরবাের যত েবিশ শািn আেছ eবং 
েযখােন েছাট েছেলেমেয়রা যতেবিশ হািসখুিশ পিরেবেশর মেধয্ বড় হেত পাের েস পিরবার েথেক ততেবিশ িজিনয়াস জn 
েনয়ার সmাবনা েবিশ । e েkেt জীবন স ীর aনুেpরণাo aেনক aেনক েবিশ grtপূণর্ । িতিন আেরা বেলেছন 
পৃিথবীেত যারাi বড় কাজ কেরন তার সব ঘটনার ৈবjািনক বয্াখয্া েদoয়া সmব। েকu aেলৗিকক শিkর বেল িকছু 
কেরন না। সব িকছুরi বাsব কারণ আেছ। pেফসর হাo িbিলয়াn সাiিnিফক মাin িনেয়o কাজ কেরেছন। e pসে  
িতিন বেলন, “গাছ েথেক আেপল পড়েত েদেখi িনuটন তার িথuরী েপেয় যানিন বরং eর আেগ িনuটন ঘnার পর ঘnা 
জয্ািমিতর িবিভn জিটল িবষয় গেবষনা কেরছন। যখন িতিন আেপলিট পড়েত েদেখন তার কােছ eকিট সমসয্া পিরsার 
হেয় যায়। “আiনsাiন সmেকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন , তার পিরবাের পিরেবশ ভাল িছল eবং েসখান েথেক িতিন 
pচুর uৎসাহ পান যা তােক জগৎিবখয্াত হেত সহায়তা কের। pেফসর হাo eর মেত eকজন মানুেষর সাফেলয্র মূল িবষয় 
হেc “বয্িkগত পির ম, কাজ করার সুেযাগ, পািরবািরক uৎসাহ eবং শািn।” িতিন আেরা েজার িদেয় বেলন পিরবাের 
টাকার েচেয় শািnর েবিশ pেয়াজন। e কারেণ সবারi uিচত পিরবােরর িদেক লkয্ রাখা। হয়েতা e কারেণi আমােদর 
েদেশ eকিট pবাদ pচিলত আেছ, ‘েয সংসার চালােত জােন েস েদশo চালােত জােন। ’ pেফসর হাo তার িনেজর েলখা 
বi ‘হাu টু িব e িkেয়িটভ িজিনয়াস iন েটন iিজ েsেজস ; ‘িগভ iuর চাil e েবটার sাটর্ ’ িজিনয়াস ekেpin 
egিলেত িতিন আেরা িবsািরতভােব uপেরাk িবষয়gিল uেlখ কেরেছন। যা আমােদর েতা বেটi , আমােদর িপতামাতা 
o িশkকেদর জনয্o grtপূণর্। েতামােদর aেনেকরi েতা েবশ আেগi eস.eস.িস eবং দািখল পরীkা েশষ হেয়েছ। 
আমরা নেত পাির কী eখন েতামােদর সময় িকভােব কাটেছ ? ei েশান , েতামােদর eখনকার সময়টা িকnt খুবi 
grtপূনর্। ei মুhূেতর্ েতামােদর দরকার নটরেডম, ঢাকা, হিলkস eবং লালমািটয়া কেলেজর মেতা eকিট ভাল কেলেজ 
ভিতর্ হoয়া। আর েজলা পযর্ােয় সবচাiেত ভাল কেলজেকi টােগর্ট করা। আর ভাষাগত দkতা বাড়ােনার জনয্ িবেশষ কের 
iংেরিজর pিত grt েদয়া দরকার। আর সামেন যােদর eiচ,eস,িস o আলীম, ফািজল, কািমল পরীkা তােদর aবsা 
েতা আlাহi ভাল জােনন। e সংখয্ািট যখন তােদর কােছ েপঁৗছেব তখন েতা তােদর নািভ াস aবsা, কারণ তখন 
টেণর্েডার মেতা পরীkা চলেছ, eিট ছুেয় েদখার সময়টা পযর্n তােদর েনi। তবুo েতামরা েসiসব ভাiেবানেদর কােছ 
ei বাতর্া েপৗেছ িদেত পােরা েয ei েলখািট পড়েল তােদরo চলমান পরীkােতo েবশ লাভ হেব। তাi মূলত িটপস 
আকাের তােদর পরীkার িদনgিলর জনয্ পরামশর্ িদিc। পরীkার িদেনর জেনয্ েতামােদর িকছূ েমৗিলক িটপস িদিcঃ  
 
         1. পূণর্ িব াম ,ভাল খাবার , েগাসল কের সুnর কাপড় পের পরীkার pstিত েনয়া যােত মানিসক আনn থােক। 
কারণ মন aিsর হেল aেনক জানা িবষয় েলখা যায় না। 
         2. Admit Card, কমপেk িতনিট ভাল কলম, 2িট di কালােরর মাকর্ার েপন। েযমন pেয়াজন েতমিন জয্ািমিত 
বk gিছেয় েনয়া দরকার । 
         3. হেল যাoয়ার পূেবর্র িতন চার ঘnায় মুখs utরgেলার ধু Sub point gেলােত েচাখ বুলােনা । 
         4. আlাহর সাহাযয্ েচেয় 2 রাকাত নফল নামাজ পেড় হেল যাoয়া । 
         5. p  পাoয়ার পূেবর্ খাতাটা ভঁাজ কের সুnর কের সাজােনা। 
         6. p  পাoয়ার পর মেনােযাগ িদেয় কমপেk  2 বার p টা আগােগাড়া ভাল কের পেড় বুেঝ েনয়া, হােত েপেয়i 
েলখা r না করা। eবং সmাবয্ utর েদয়ার জনয্ বাছাi করা । 
         7. pিতিট utেরর জেনয্ pে র পাশাপািশ সময় ভাগ কের িলেখ েফলা eবং েযgেলার utর েদয়ার icা তা সহজ 
েথেক কিঠন eভােব িসিরয়াল কের েসভােব utর েলখা। েযমন p  পড়ার জনয্ 10.00-10.10িমঃ 
 
  



 

 

 
                  

1নং pে র utর -10.10-10.40 িমঃ 
 
2নং pে র utর -10.40-11.10 িমঃ iতয্ািদ। 
 
 8. িরিভশেনর জেনয্ কমপেk 20িমঃ সময় হােত রাখা , িরিভশন েদয়া , pেয়াজনীয় সংেশাধনী করা eবং di কালােরর 
কলম িদেয় pেয়াজনীয় আnারলাiন করা । 
 9. eরপর আlাহর কােছ ধু েদায়া আর েদায়া , কারন আlাহ সবi করেত পােরন । আর তার িpয় বাnােদর সাহাযয্ o 
িবজেয়র oয়াদা েতা িতিনi কেরেছন। 
 
বnুরা, আtunয়েনর pচn ucাস িনেয় আমরা সবাi েগেয় uিঠ আমােদর জাতীয় কিবর িকছু বিল  ucারণ;  
 
রiব নােকা বd খঁাচায় েদখব eবার ভুবন ঘুের-  
 
আকাশ -বাতাস চnd -তারায় সাগর-জেল পাহাড়-চেূড় । 
 
আমার সীমার বাধন টুেট- 
 
দশ িদেকেত পড়েবা লুেট ; 
 
পাতাল েছেড় নামব িনেচ ,uঠব আবার আকাশ ফঁুেড় ; 
 
িব -জগৎ েদখব আিম আপন হােতর মুেঠায় পুের ।  
 
 

 

আমােদর sেণর্াjjল iিতহাস 

বkা িহসােব মাকর্েটােয়ন তখনo িবখয্াত হনিন। েsেজ দািড়েয় েলাকেদর মেনামুg করার মেতা  যাd কলােকৗশল তখনo 
িতিন রp করেত পােরনিন। েসi সময় দূের eক শহর হেত িতিন বkৃতা েদয়ার আমntণ েপেলন। ঐ শহেরর ে াতােদর 
eকিট বদনাম িছল েকu ভাল বkৃতা িদেত না পারেল তারা পঁচা িডম ছুড়েতা। মাকর্েটােয়ন তাi েলাকেদর হালচাল বুঝেত 
ভেয় ভেয় বাজাের েগেলন । েসখােন eক েদাকান েথেক িফসিফিসেয় িজেjস করেলন ‘মশাi, শহের নািক আজ eক 
নামজাদা বkা বkৃতা রাখেবন ? 

েদাকানী তার িদেক আড়েচােখ তািকেয় বলেলা - েনিছ বেট ,তেব বkােক আিম িচিননা বা তার নাম িক তাo আিম জািন 
না। মাকর্ আ যর্ হেয় বলেলা- েসিক ! আপনার খেdররাo িক তার নাম জােন না। েদাকানী eবার েযন eকটু মেনােযাগী 
হেয় বলেলা - হঁয্া , েবাধহয় তারা জােন , আর তাi েতা যারা আজ টাuন হেল বkৃতা নেত যােব তারা আমার েদাকােনর 
সব পঁচা িডমgিল িকেন িনেয় েগেছ। মাকর্ রীিতমত আতি ত হেয় বলেলা -েকন ? েকন ? েদাকানী মুচিক েহেস বলেলা -
েকন আবার! ভােলা বkৃতা িদেত না পারেল বkার েচহারা রািঙেয় েদয়ার জনয্। 

েসিদন মাকর্ তার ভােগ িঠক কতিট পঁচা িডম েপেয়িছল জানা যায়িন (eটা েকu বেল নািক ?) তেব েসিদেনর িশkা িনেয় 
েস utরকােল eকজন জগৎিবখয্াত বkা হেত েপেরিছেলন । 



 

 

eেসা েতামােদর সােথ eখন পিরচয় কিরেয় েদi eক রেয়ল েব ল টাiগােরর সােথ। িক ভড়েক েগেল নািক ? ভাবেছা , 
eটা িক সিতয্i সুnরবেনর িব িবখয্াত ভয়াল দশর্েনর েসi বাঘ ! oের বাপের ! কখন না জািন হালমু কের বেস। oহ! 
 
সয্ির , আিম যােদর িনেয় িলখিছ তারা েতা ভড়েক যাoয়ার মেতা েকu নয়। আর িগেয়, ei রেয়ল েব ল ভয়ালদশর্নীয় 
েকান জnto নয় বরং aিনnয্ সুnর eক মানুষ । তার নামিট জানার আেগ চেলা তার ৈকেশােরর eক মজার কািহনী িন । 
“gােমর sুেলর েস pথম ে নীর ছাt , বয়স কতiবা, পঁাচ বৎসেরর eক aবুঝ িশ । পাঠশালায় েযi osাদ েকান পড়া 
িদেতন aমিন েস তা চট কের মুখs কের েফলেতা। আর osাদেক িনেয় বলেতা, সয্ার পড়া েশষ হেয় েগেছ আেরা েবিশ 
পড়া েদন। osাদ তাjব হেয় বলেতন eিক ! তুিম eেতা তাড়াতািড় মুখs কের েফেলেছা , িকnt েতামার স ীরা েতা 
eখনo পােরিন । বালকিট চট কের utর িদত “oরা না পারেল আিম কী করব? oেদর জনয্ িক আিমo বেস থাকেবা।আিম 
eকাi বiিট পেড় েশষ কের েফলেবা। osাদ aবাক হেল বলেতন িকnt বi েশষ করার জনয্ েতামার eত আgহ েকন বাপু 
? বালকিট বলেতা বাঃ ের! ei বiিট েশষ না হেল আbু নতুন বi িকেন েদেব না েয ! আমার েয আেরা নতুন বi চাi । 
নতুন নতুন বi পড়া চাi। kােস বরাবরi িতিন pথম sান aিধকার করেতন। বেলােতা eবার তার নামটা িক ? মেন হয় 
িচনেত পােরািন। আcা িঠক আেছ , eবার তার তrন বয়েসর eকিট কািহনী বলেবা। eলাকায় থাকেতা মsবড় কাবলী 
েজায়ান। গােয় aসুেরর শিk। পা ায় gােমর েকান যুবকi তার সােথ েপের uঠেতা না। মান ijেতর p  হেয় 
দঁািড়েয়েছ। aবেশেষ gােমর সকল েছেল েসi তrন নoেজায়ানেক ধরেলা। eমন পরাজেয়র কািহনী েন েস তrেণর 
গােয়র রk টগবগ কের uঠেলা। গেজর্ uঠেলা েস কী ! eত বড় aপমান , চল েদিখ েক বয্াটা পাহেলায়ান। েকাথাকার 
েকান কাবিলoয়ালা। oেক েদখােবা মজা । r হেলা eবার পা া লড়াi । িমিনট না েযতi কাবলী েজায়ান েচােখ সেষর্ 
ফুল েদখেত লাগেলা। েসi তrনিট eমন শkভােব oর আ লু েচেপ ধরেলা েয eবার কাবলীর আ লু েফেট রk েবrেত 
থাকেলা ।aসহয্ যntণায় েবচারা মরণ িচৎকার িদেয় বসেলা। oর aসহায় aবsা েদেখ হাত েছেড় িদল বা ালী তrন। 
কাবলী পালােত পালােত িচৎকার কের বলেলা, “বা াল েম ভী কাবলী েজায়ান হয্ায় ”। িক eখনo িচনেত পেরািন ? মেন 
হয় aেনেক িচেন েফেলেছা । আcা eবার তার যুবক বয়েসর eকিট ঘটনা বলিছ , 1895 সােলর কথা যুবক iংেরিজেত 
eম.e পরীkা েদয়ার pstিত িনেc। মাt ছ’মাস পেরi পরীkা। আর ঘুরাঘুির নয় , দাবােখলা নয়, r কেরেছন 
পড়া নার লড়াi । হঠাৎ eক িহnু বnু eেস হািজর । আর  eেসi েখঁাচা িদেয় বnিুট যুবকেক বলেলা -কী, aংেকর ভেয় 
বুিঝ iংেরিজ িনেয় পরীkা িদc ? তার মােন ? বiেয়র পাতা েথেক মুখ তুেল চাiেলা যুবক , েচােখ মুেখ তার িবsয়, কী 
বলেত চাiেছা তুিম ? 

আগত বnুিট বলেলা -না ,বলিছলাম িক ,মুসিলম ছাtেদর েতা eকিট dনর্াম আেছ। 

িক dনর্াম ? তারা েকান মগেজর কােজ েনi । তারা aেনক ভয় পায়। aংক নািক তােদর মাথায় েঢােক না । 

-কী বলেল তুিম ? মুসিলম ছাtরা a  েদেখ ভয় পায় ? সহসা েযন বােঘর মেতাi গেজর্i uঠেলা যুবকিট । 

-নয়েতা কী! আগত বnুিট বলেলা , a  েদেখ ভয় পাo বেলi েতা ধু মুখs িবদয্া িদেয় iংেরিজ পরীkা িদc। যিদ a  
িনেয় পরীkা িদেত পারেত তেব না হয় বুঝতাম েতামার মাথার েজার । 

-িঠক আেছ, তা-i হেব। যুবকিট সেজাের েটিবেল মু াঘাত কের বেল uঠেলা , আিম আেগ a  পরীkা িদব। মুসিলম 
েছেলরা েয ভয় পায় না তা েদিখেয় েদব। েযi কথা েসi কাজ। ‘মরদ কা বাত হািত কা দঁাত। ’ েতজsী যুবকিট েজদ 
কের কলকাতা িব িবদয্ালেয়র েsশাল পারিমশন িনেয় মাt ছ’মােসর pstিতেতi aে  েরকডর্ সংখয্ক নাmার িনেয় eম 
e পাস করেলা। সবাiেক তাক লািগেয় িদেলা। iিতমেধয্i হয়েতা সবাi বুেঝ েগছ আমরা কােক িনেয় আেলাচনা করিছ । 
1962 সােল িতিন dিনয়া েথেক িবদায় িনেয়েছন সােড় 88 বছর বয়েস। eবার িন য়i েতামােদর কােছ জলবৎ তরলঙ 
পিরsার হেয় েগেছ আমরা কার কথা বললাম। হঁয্া , িতিন আমােদর সবার পিরিচত সবার গেবর্র েশের বাংলা e েক 
ফজলুল হক । েতামােদর কােছ uপেরর েকৗতুকিট eবং েশের বাংলার e কািহনীিট বলার uেdশয্ িক জােনা? েকৗতুক 
েথেক আমরা িশkা েনব, েকান েkেt eকজন dবর্ল মানুষo যিদo েস িবষয়িট িনেয় িসিরয়াসিল েচ া কের তেব েস ঐ 
িবষেয় ঈষর্ণীয় সফলতা aজর্ন করেত পাের। আর েশের বাংলার ঘটনা েথেক আমরা িশkা পাi pচn সাহস আর চয্ােল  
gহন করার মেতা মানিসকতা থাকেল মানুষ বড় ধরেনর বাধাo টপকােত পাের । তেব eখােন আেরকিট p  আমােদর 



 

 

মােঝ ৈতির হয়, েশের বাংলােক করা িহnু বnুিটর p  েথেক। সিতয্i িক মুসিলমরা jান িবjােন আর বুিdবৃিtক িদক 
িদেয় aপরাপর জািতর তুলনায় প াতপদ িছল ? িবেশষ কের aনয্ানয্ জািত যখন ধু ম ল নয় বরং মহা মহা aিভযান 
কের মহািব  ৈথ ৈথ কের েফলেছ তখন jানিবjােন মুসিলমেদর কrণ aবsা sাভািবকভােবi নব pজেnর hদেয় p িট 
তীেরর ফলার মেতাi িবঁধেছ । আর আিমo আমার েলখােত েবিশ েবিশ আধুিনক সমেয়র মানুেষর (যারা েবিশরভাগi 
aমুসিলম uদাহরণ েদয়ায় েছা মিণ পাঠকেদর কােছ sভাবত:i ধারণা হেয়েছ হয়েতা সিতয্i মুসিলমেদর িভতর 
েpরণাদানকারী মনীষীর সংখয্া খুবi কম। তাi িবেবেকর তািগেদi eমন িকছু ujjল মুসিলম েজয্ািতেsর uদাহরণ 
েতামােদর সামেন েপশ করেত চাi। তেব েজেন রাখ তােদর aবদান শত শত বi িলেখo েশষ করা যােবনা। আর আমরা 

ধুমাt তােদর jানাজর্েনর সাধনা িনেয়i সামানয্ িকছু িলখিছ । পরবতর্ীেত তােদর aবদান িনেয় ফঁােক ফঁােক েলখার icা 
থাকেলা iনশাআlাহ।  

iমাম আবু হািনফার দাদা িছেলন eকজন iরানী kীতদাস। তার িপতা eকজন সামানয্ কাপেড়র বয্বসায়ী েথেক eকজন 
সoদাগের rপাnিরত হেয়িছেলন। িতিন তার পুেtর েমধােক aনুধাবন করেত েপেরিছেলন। তাi তােক বয্বসােয় না 
লািগেয় ucিশkা দােন মেনােযাগী হন। আবু হািনফা al বয়েসi কুরআেন হােফজ হন। আরিব ভাষা সািহেতয্ তার িছল 
aসামানয্ দখল। িতিন jােনর তুলনায় ধনসmদ বা পদবীেক েকানi grt িদেতন না। তাi তার সুনাম েন কুফা নগরীর 
েscাচারী গভনর্র iবেন hরায়রা তােক কুফার কাজীর মেতা grtপূনর্ পদ gহেনর aনুেরাধ কেরন। িকnt jােনর পাগল 
আবু হািনফা তা gহেণ asীকৃিত জানান। েকানভােবi রািজ করােত না েপের aবেশেষ েসi ববর্র গভনর্র তােক েবঁেধ েবত 
মারার আেদশ েদন। কিথত আেছ eগার িদন ধের pতয্হ দশ ঘা কের েদাররা েমেরo তােক রািজ করােনা যায়িন। তেব 
দািmক খিলফা আল মনসুর তােক kমা কেরিন। আব ুহািনফার aপরাধ িছল তার িনভর্ীক s বািদতা। িতিন  মানুেষর 
oপর খিলফার জুলুম eবং তার aৈনসলািমক কােজর সমােলাচনা করেতন। ei aপরােধ আল মনসুর তােক  কারাগাের 
িনেkপ কেরন eবং িবষ pেয়ােগ হতয্া কেরন। জনসাধারণ তােক eতi সmােনর েচােখ েদখেতা েয , তার মৃতুয্র pায় দশ 
িদন ধের তার জানাজার নামাজ হেয়িছল eবং pেতয্কিদন গেড় pায় প াশ হাজার েলাক ei নামােজ শািমল হেতা। iমাম 
আবু হািনফা মুসিলম জুিরসpেডn বা বয্বহার শােstর জnদাতা। তার িশষয্েদর িভতর মুহাmদ , আব ুiuসুফ o জাফেরর 
নাম আজ iিতহাস pিসd। ei মশhর িশষয্tয়সহ চিlশজন িশষয্ িনেয় আবু হািনফা eকিট কিমিট গঠণ কেরন, মুসিলম 
বয্বহার শাst pণয়েনর জনয্ eকিট কিমিট pায় দীঘর্ িtশ বৎসর সাধনা কের মুসিলম আiন মহােকাষ গঠন কেরন। ‘ei 
সাধনায় িবমুg হেয় মশhর জামর্ান পিnত ভনেkমার বেলেছন , eিট iসলােমর সবেচেয় ে  o বুিdর ধারণাতীত ফল ’। 
 
aপরিদেক িফহিরs নামক িবখয্াত gnসূিচ pেণতা েমাহাmদ iবেন নািদেমর মেত, জািবর iবেন হাiয়ান di হাজােরর o 
aিধক gn রচনা কেরিছেলন। ধু িচিকৎসা -িবষয়কi তার পাচঁশ gn িছল। আর িবjােনর oপরo তার সমসংখয্ক বi 
িছল যার িভতর eকখািন িছল di হাজার পৃ া সmিলত। েচৗdশত আঠােরা শতক পযর্n তার িলিখত gngিল iuেরাপ o 
eিশয়ার িবjান চচর্ার েkেt সবেচেয় েবিশ pভাব িবsার কেরিছল। িকিময়া বা রসায়েনর oপরi তার eকশত gেnর 
সnান েমেল। আর তাi তােক রসায়ন শােstর জnদাতা বলা হয়। িতিন jােনর জনয্ eতটাi পাগলপারা িছেলন েয 
বিল ভােব বেলেছন , “আমার ধনেদৗলত , টাকাকিড় আমার েছেলরা , ভাiেয়রা ভাগ কের েভাগ করেব। িকnt jােনর 
দরজায় বারবার আঘাত কের আিম েয িশkা িদেয় েগলাম , তাi আমার তাজ িহসােব িচরকাল েশাভা পােব।”  
 
আbাসীয় খিলফা আল মামুেনর শাসনকালেক মুসিলম jানিবjান চচর্ার sণর্যুগ বলা েযেত পাের। িতিন jানিবjােনর 
aনুশীলেনর জনয্ েদশ িবেদেশর মশhর িচিকৎসক , ৈবjািনক , গািণিতক , েজয্ািতিবর্দ ঐিতহািসক , সািহিতয্ক , কিব , 
আiনজীবী , মুহােdস, তাফিসরকারকেদর িনেজর দরবাের  জেড়া কেরন । aতঃপর তােদর িনেয় দাrল িহকমা তথা 
িবjান নগরী pিতি ত কের তােদর গেবষণার সবর্ািধক সুেযাগ o পিরেবশ দান কেরন । আল মামুন তােদর সমেবত 
pেচ ায় িহbr o gীক jানভাnারেক uজাড় কের আরিবেত aনুবাদ o rপায়ণ করেত বdপিরকর িছেলন। িঠক eমন eক 
েpkাপেট 780 ি ােb মুসা আল খািরজমী জngহণ কেরন। যার িসdাngিল মধয্যুেগর গিণতশাstেক আcn কের 
েরেখেছ। তার িপতা pথম জীবেন eকজন ডাকাত িছেলন , িতিন েখারসােনর সড়েক রাহাজািন কের েবড়াতন । aতঃপর 
তার মানিসকতার পিরবতর্ন হয় eবং বাগদােদ eকমেন jান চচর্া কেরন। তারi িতনপুt মুহাmদ ,আহmদ ,আর হাসান 
আরব িবjান সাধনার iিতহােস aমর হেয় আেছন। েসi সমেয়i তােদর বািড়েত eকিট িনজs গেবষণাগার িছল eবং 
তারা েসখােন িদনরাত েজয্ািতষশাst িনেয় গেবষণা চালােতন। eেদর িভতর মুহাmদ তথা মুসা আল খািরজমী সবর্ািধক 
েমধাবী িছেলন। িতিন বাগদাদ িব িবদয্ালেয় ucিশkা gহন কেরন। িতিন ধু আরবী নয় বরং িহbr , gীক o সংsৃত 
ভাষারo সুপিnত িছেলন । িতিন eকাধাের েভৗগিলক, েজয্িতিবর্দ , গিণতিবদ o দাশর্িনক িছেলন। আল মামুেনর pেচ ায় 



 

 

িতিনসহ সtরজন ভূতttিবদ িমেল ‘সুরত আল আরদ ’ বা পৃিথবীর  pথম েgাব ৈতির কেরন। eটাi পরবতর্ীেত পৃিথবীর 
মানিচt aংকেন মেডল িহসােব গৃহীত হয়। ঐিতহািসক iবেন খালdেনর মেত খািরজমীi আজেকর বীজগিনেতর জনক।  
 
সুিpয় বnুরা , আল কুরআেনর পরi সবেচেয় িব d gnিটর নাম েতামরা জান িক? হয়েতা eকগাল েহেস বলেব আের 
eিটেতা বুখারী শরীফ। হঁয্া , eখন তারi রচিয়তা iমাম বুখারীর কথা বলেবা। তার পুেরা নাম হেলা আবু আবdlাহ 
মুহাmদ iবেন iসমাiল আল বুখারী। al বেয়েসi িতিন িপতােক হারান িকnt েsহময়ী মা িছেলন eকজন aতয্n ধািমর্ক 
o িবdষী মিহলা। বরাবরi িতিন পুেtর sাsয্ o িশkার িদেক নজর রাখেতন। তাi iমাম বুখারী েছা েবলা েথেকi 
eমনভােব গেড় uেঠিছেলন েয েকান হািদস eকবার মাt নেলi তার সনদসহ িনভুর্লভােব সারা জীবন মেন রাখেত 
পারেতন। pায় কুিড় বছর বয়েস বুখারী মাতা o কিন  াতাসহ মkায় হj পালন কেরন eবং পিরেশেষ েসখােন কুরআন 
হািদেসর বয্াপক jান চচর্ায় িলp হন। েসi বয়েস মkায় aবsানকােলi িতিন রাসুল (সা) রoজার পাে র্ বেস বেস akাn 
পির ম কের েজয্াৎsা রাতসমুেহ সারা রাত েজেগ ‘কাদায়া আল সাহাবা oয়াল তােবিয়ন’ o ‘আল তিরক আল কিবর’ 
নামক dিট pিসd ঐিতহািসক gn রচনা কেরন। iিতহােস তার গভীর aনুরাগ িছল । িতিন বলেতন ‘eমন েকান নাম 
iিতহােস নাi যার সmেn েকান িবেশষ কািহনী আমার জানা েনi ।” aতঃপর িতিন েদশ মেন েবর হন eবং pায় চিlশ 
বছর আজেকর মধয্pােচয্র েদশসমুেহ বয্াপকভােব মন কের েসখানকার pায় eক হাজােররo েবিশ jানীেদর সুহবত 
লাভ কেরন eবং তােদর িনকট েথেক বয্াপক ভােব হািদস সংgহ কেরন। িতিন সবর্সাকুেলয্ pায় ছয় লk হািদস সংgহ 
কেরন যার িভতর pায় di লk তার কns িছল। ei িবরাট হািদস সংgেহর  িভতর aেনক যাচাi বাছাi  কের িতিন মাt 
নয় হাজার হািদস সহীহ িহসােব gহন কের আল জামী আল সহীহ নােম তা সংকলন কেরন। মাt eকিট হািদস সংgেহর 
জনয্ িতিন কেয়কশত মাiল সফর কেরন। িতিন খুবi আtসmান েবাধসmn িছেলন। eকবার  েবাখারার শাসক তার 
পুtেদর িশkা েদয়ার জনয্ বুখারীেক তলব কেরন িকnt বুখারী e আমntণ pতয্াখান কের বেলিছেলন  “িশkা gহণ করেত 
হেল শাহজাদােদরেকi আমার পণর্ কুিটের আসেত হেব।  

eবার েতামােদর সােথ পিরচয় কিরেয় েদব সূেযর্াদেয়র েদশ  জাপােনর eক মজার বnুর সােথ। তার নাম িহেরাতাদা 
oেতাতা। েতামরা নেল হয়েতা আতেক uঠেব। আসেল িতিন জnগতভােবi জেnিছেলন  সmণূর্ হাত পা ছাড়াi। আlাহর 
ei পৃিথবীেত েকান মানুষi sয়ংmণূর্ নয়। তাi কােরা dিট হাত পা থাকেলi েযমন গবর্ করা uিচত নয় , িঠক েতমিন 
যােদর eেkেt aপূণর্তা আেছ, তােদরo েভে  পড়া uিচত নয়। তাi 23 বৎসর বেয়ািস oেতাতা মুখ েগামরা কের বেস 
থােকনিন, সmণূর্ হাত-পা ছাড়াi িতিন তার েযাগয্তা pমান কেরেছন। ei িবকলা  জাপানী তrেণর েলখা বi সmpিত 
জাপােন েতা বেটi সারা িবে i আেলাড়ন তুেলেছ। ছিবেত তার eক বi ‘েনা oয়াn পারেফk ’ eর iংেরিজ aনুবাদ 
িনেয়  িতিন eক তrণীর সােথ কথা বেলেছন। িতিন ei বiেয় জাপােনর সামথর্য্বান েলাক o িবকলা  েলাকেদর পাথর্কয্ 
ঘুিচেয় েদয়ার আহবান কেরেছন । aথর্াৎ oেতাতা আজ জীবন যুেd eক িবজয়ী বীর। আমােদর aেনক বnুi আেছ  যারা 
eরকম pিতবnী হoয়ার পরo আজ আমােদর জনয্ aনুেpরণার uৎস। আমার িpয়বnু দশম ে নীর ছাt জnাn আজাহার 
eর কথা আজ মেন পেড় । েস an হেয়o দাবা েখলায় eক সময়কার গাজীপুর েজলা চয্ািmয়নেক হািরেয় িদেয়িছল । 
আমার eক খালােতা ভাi সাহস কের তার সােথ েখলেত িগেয় েগা-হারা হেলা । pথম সাkােতর সময় েস আমােক eকিট 

 কাগেজ anেদর েbiলী পdিতেত eকিট েলখা িলেখ িদেয়িছল । আজo যা আমার িনতয্স ী , তােত েলখা আেছ 
‘আlাহ আপনােদর ম ল কrন , আমােদর েদখেত আসার জেনয্ ধনয্বাদ।’ আেরক বnু িলটন asম ে ণী পযর্n পেড়েছ 
। জnগতভােব েস েবাবা , aথচ মন তার সবর্দা কথা বলার জনয্ আঁকুপঁাকু কের । pথম সাkােতi েস তার eকিট কাগেজ 
িলখেলা ,আমার নাম িলটন , আমােক িক েতামার ভাল েলেগেছ? তােক ভােলা না েবেস েকu থাকেত পারেব না। েস 
eকজন মৃৎিশেlর দk কািরগর , তার দk হােতর েছঁায়ায় মািটর কয্ানভােস ফুেট oেঠ বণর্াঢয্ সব pাকৃিতক দৃশয্ । আর 
hদেয়o তার েসi বণর্াঢয্তার বাগান , আমােদর হাত ধের েজার কের তার িনজহােত েমাছা  সবেচেয় বড় েচয়ারgেলােত 
বিসেয় িদল। বাজার েথেক চা আনােলা , েকান ভােবi না েখেয় েযেত েদেব না। তার েসi আকুিতভরা ছলছল েচােখর 
আেবদন ফঁািক িদেয় পািলেয় আেস eটা কার সাধয্ ! আেরক ভাi কাজল , সিতয্i েচাখ তার কাজল কােলা িকnt eকিট 
েচােখ আেলা েনi , eকিট পা পয্ারালাiজড । কিmuটাের রেয়েছ তার pচn দkতা ।জীবন সংgােম সাহিসকতার সােথ 
eিগেয় চলেত েস pিতjাবd । ধু তাi নয় ,সারােদেশর মানিসক pিতবnীেদর সংগঠন ডblিসিড -eর েস eকজন 
েকndীয় েনতা । aেনক েযাগয্তা থাকার পরo হয়েতা তারা আমােদর েদেশর সামিgক aবয্বsার কারেণ drত egেত 
পারেছ না। িকnt unত েদশgিলেত িক aবsা? চেলা আমরা eকটু েখঁাজ েনi মাiেকল েকালময্ান , আiিবeম েকাmািনর 
েgাবাল aপােরশনস িবভােগর ভাiস েpিসেডn। িভেয়তনাম যুেd aংশ িনেয়িছেলন , েবামা িবকল করেত িগেয় dেটা 



 

 

হােতরi কিb পযর্n হািরেয় েফেলেছন িতিন । িকnt সাহস হারানিন । যুd েশেষ আজ জীবনযুেd িতিন eখন িবে র eক 
grtপূণর্ িসপাহসালার । িkস হারময্ান , আেমিরকার েksর বয্াংেকর কাsমার সািভর্স িরেpেজেnিটভ িহসােব কাজ 
করেছন। িতিন eকজন েকায়ি েpিজক aথর্াৎ dেটা হাত eবং dেটা পােয়র েকানিকছুi নাড়ােত পােরন না । চাকিরেত 
জেয়ন করার সময় আেবদনপt sাkেরর জনয্ তার মুেখ কলম gেজ িদেত হেয়িছল িরk’িটং েবােডর্র েচয়ারময্ােক। ভেয়স 
a◌্যািkেভেটড েটকেনালিজ বা কnsর চািলত pযুিkর সাহােযয্ হারময্ান ধু তার কিmuটারেক বেল েদন িক িক করেত 
হেব। মুহূেতর্র মেধয্ েসসব আেদশ তািমল হেয় ফুেঠ oেঠ কিmuটােরর মিনটের । ধুমাt আেমিরকােত eসব িবেশষ 
নাগিরেকর সংখয্া pায় সােড় পঁাচ েকািট । eেদর  িভতর যারা কমর্জীবী তােদর oপর pায় িtশ বছর লাগাতার সমীkা 
চািলেয় েদখা েগেছ , িকছু িকছু কােজ eরা সাধারণ মানুষেদর চাiেত দkতায় eিগেয় আেছ। তােদর গড়পরতা দkতা , 
িব sতা আর িনয়মিন  uপিsিত aেনক েkেti তােদর eিগেয় িনেয় যায় মািলক পেkর খুবi কাছাকািছ । বতর্মান 
শতাbীর েবsেসলার বুক ‘e িbফ িহিs aব টাiম ’ gেnর েলখক িsেফন হিকং। বতর্মান িবে র সবচাiেত pিতভাধর ei 
িবjানী মটর িনuরন িডিজেজ আkাn হেয়o ভেয়স eিkেভেটড েটকেনালিজ বয্বহার কের hiলেচয়াের বেস ধু 
কথাবাতর্া, eমনিক েচােখর পাতা নড়াচড়ার মাধয্েম eেকর পর eক তার গেবষণার কাজ েশষ  করেছন। হায়! আমােদর 
েদেশo যিদ েসi পিরেবশ o সুেযাগ সৃি  করা েযত, যােত কের ei সকল pিতবnীেদর িভতর েথেক েবিরেয় আসেতা 
িজিনয়াসরা । আমরা pাণ খুেল েসi সকল বnুেদর  জনয্ েদায়া করেবা। চেলা eবার r কির আমােদর  আেলাচনার 
ধারাবািহকতা , েকমন?  

আল-িকnী মুসিলম জগেতর ‘আল ফাiলাসুফ ’ বা ে  দাশর্িনক িহসােব iিতহােস aমর হেয় আেছন ; পাশাপািশ 
েমৗিলক িবjান সাধনায়o তার নাম আরব জগেত সবচাiেত িবখয্াত। তার পুেরা নাম িছল আবু iuসুফ iয়াকুব iবেন 
iসহাক আল িকnী । িতিন 813 সােল কুফায় জngহন কেরন । আল িকnী eকাধাের কুরআন , হািদস , িফকাহ, 
iিতহাস , দশর্ন, ভাষাতtt , রাজনীিত . িচিকৎসািবদয্া , পদাথর্িবjান ,aংকশাst , েজয্ািতিবর্দয্ায় িবশারদ িছেলন। আর 
স ীেতo তার আকষর্ণ কম িছলনা। eরকম বােরািট sতnt িবষেয় িবেশষj হoয়ার পরo িতিন আরবী , gীক, িহbr , 
iরানী, িসরীয়াক eমনিক সংsৃতসহ ছয়িট ভাষায় aসাধারণ বুৎপিt aজর্ন কেরন। েষাল শতক পযর্n জগেত েয সব 
মহামনীষী জngহন কেরেছন তােদর মেধয্ বার জেনর িভতর eকজন িহসােব আল িকnীেক গণয্ করা হয় । িতিন দশর্ন 
,ভাষাতtt, রাজনীিত , aংকশাst , েজয্ািতিবর্দয্ায় eবং সংগীেতর oপর pায় diশত পয়ষি খানা gn রচনা কেরন। আজo 
iuেরােপ আল-িকnীেক দশর্েনর pথম পিরচায়ক o ভাষয্কার িহসােব dা করা হয়।  

িতিbয়া বা িচিকৎসাশােst মুসিলমেদর িভতর সবর্ােপkা pথম uেlখেযাগয্ সাধক িছেলন আলী iবেন সহল রbান আল 
তাবারী । িতিন সmবত আট শতেকর েশেষর িদেক তাবারীsােন জngহণ কেরন। িতিন আরিব ছাড়াo িসিরয়াক ,ফারিস , 
িহbr ভাষায় সুপিnত িছেলন । আলী তাবারী িচিকৎসা িবষেয় কেয়কিট gn রচনা কেরন। তার মেধয্ ‘েফরেদৗস আল 
িহকমাহ িফ আল -িতbত বা ঔষেধর sগর্ নামক gnিটi সবেচেয় uেlখেযাগয্। eিটেক আরেব িচিকৎসা িবjােনর pথম 
িব েকাষ বলা েযেত পাের । 

বতর্মান iরােনর রাজধানী েতহরােনর anগর্ত রায নগের 855 ি sােb আবু বকর েমাহাmদ iবেন জাকািরয়া জngহণ 
কেরন। 1220 সােল েমা লেদর হােত ংেসর আেগ e শহরিট মুসিলম জাহােন jানিবjােনর জনয্ িবখয্াত িছল। েসi 
জনয্ আবু বকর জnভূিমর নামানুসাের িনেজর িনসব আল রাযী gহণ কেরন।িতিন আলেকমী িনেয় গেবষনা করেতন িকnt 
তার সবেচেয় বড় aবদান িচিকৎসাশােst । িতিন নানা িবষেয় কমপেk diশত gn রচনা কেরিছেলন তার িভতর 
িচিকৎসাশােsti pায় eকশত । তার সবেচেয বড় কীিতর্ হেc বসn o হাম েরাগ সmেn ‘আল জুদারী oয়াল হাসাবাহ’ 
নামক পুsকিট । ei gnিট লয্ািটন o iuেরাপীয় সকল ভাষােতi তরজমা করা হয় । ধু iংেরিজ ভাষােতi 1498 সাল 
েথেক 1866 সাল পযর্n eিট চিlশবার মুিdত o pকািশত হয় । তার আেরকিট ে  aবদান হেc ‘আল-হাবী ’ সবর্pকার 
েরাগ সmেn িবশদ আেলাচনাসহ িচিকৎসা pণালী o ঔষেধর বয্বsা সmিলত eকখািন আিভধািনক gn। eিট কুিড় খেn 
সমাp হয়। বতর্মােন eর দশিট খেnর aিst আেছ । আল-হাবী iuেরাপীয় িচnারােজয্ aসামানয্ pভাব িবsার কেরন । 
1486  সােলর পর হেত iuেরােপর pেতয্ক েদেশi ei বiিট kমাগত drত o pকািশত হেত থােক। eর নবম খnিট 
iuেরােপর pেতয্ক িব িবদয্ালেয়র িবেশষ পুsক িহসােব েষালশতক পযর্n িনিদর্  িছল । আল রাযীর jানাজর্েনর েকমন 
আgহ িছল eিট তার িনেmাk বkবয্ েথেকi বুঝা যায় “যারা আমার সাহচেযর্ eেসেছন , িকংবা আমার েখঁাজ রােখন, 
তারাi জােনন jান আহরেণর আমার কী আকুল আgহ , কী তীb েনশা । িকেশারকাল হেতi আমার সকল uদয্ম , ei 



 

 

eকিট মাt েনশায় বয্িয়ত হেয়েছ। যখনi েকান নতুন বi হােতর কােছ েপেয়িছ , িকংবা েকান jানীর সnান েপেয়িছ 
তখনi aনয্ সকল কাজ েফেল , বh আিথর্ক তয্াগ sীকার কেরo িনিব  মেন বiখানা পাঠ কেরিছ িকংবা েস jানীর িনকট 
যথাসাধয্ িশkা gহণ কেরিছ । jান সাধনায় আমার eমন aদময্ uৎসাহ o aসাধারণ সিহ তুার ফেলi মাt eক বৎসের 
আিম কুিড় হাজার পৃ ার েমৗিলক রচনা িলেখিছ (pিতিদন pায় ষাট পৃ া কের ) eবং তাo তািবজ েলখার মেতাi ঝরঝের 
akের । pায় পেনর বৎসর আিম বয্য় কেরিছ আমার িবরাট িচিকৎসািবধান িলখেত । িদনরােt eমন কেঠার পির ম 
কেরিছ েয , েশেষ আিম দৃি শিk হািরেয় েফিল । িকnt eখনo আমার jান িপপাসা েমেটিন। আজo আিম aনয্েক িদেয় 
বi পিড়েয় িন িকংবা আমার রচনা েলখাi ।” আবু জাফর মুহাmদ iসেন জরীর আল তাবারী িছেলন জািতেত iরানী। 
িতিন iরােনর সবেচেয় িগিরসংকলু sান তাবািরsােন 838 সােল জngহন কেরন ।িতিন আরবী ভাষা o সািহতয্, iিতহাস , 
দশর্ন , তকর্শাst o ভূতেtt গভীর jানাজর্ন কেরন। e সময় তার সবেচেয় েবিশ আকষর্ণ িছেলা কুরআেনর তাফিসর o 
হািদেস । িতিন jানীেদর সংsেশর্ িগেয় সরাসির jানাজর্েনর জনয্ আরব ছাড়াo িমসর ,িসিরয়া iরাক iরান pভৃিত েদশ 
কেয়ক বছর সফর কেরন । eসময় তােক বhিদন aধর্াহাের eমনিক aনাহােরo কাটােত হেয়েছ। eকবার aবsা eত 
েশাচনীয় হেয় oেঠ েয , uপযুর্পির কেয়কিদন aনাহাের কািটেয় pাণ বঁাচােনার জনয্ িনেজর জামার dিট হাতারi িবিনমেয় 
তােক rিট সংgহ করেত হেয়িছল। আল তাবারী iসলােমর iিতহােস aমর হেয় আেছন eকজন ে  তাফসীের  কুরআন 
eবং eকজন ে  ঐিতহািসক িহেসেব । তার তাফিসেরর নাম ‘জািম আল-বায়ান িফ তাফসীর আর-কুরআন । eিট 
বতর্মােন সুবৃহৎ িtশিট খেn pকািশত। তাবারীর িবখয্াত iিতহাস gেnর নাম ‘আখবার আল রাসূল oয়াল মুলুক ’aথর্াৎ 
পয়গাmর o রাজােদর iিতহাস । বতর্মােন iিতহাস gnখািন মাt পেনর খেn pকািশত হয়। িকnt পিnতেদর িব াস, আসল 
iিতহাস gnখািন eর কমপেk দশgন িছল। কিথত আেছ েয , eকশত প াশখেn সমাp ei িবশাল iিতহাস যখন তার 
ছাtরা পড়েত asীকার কের , তখন িতিন আেkপ কের aধুনা pকািশত পেনেরা খেnর সার সংকলনিট কেরিছেলন। ei 
িবরাট gেn সৃি র আিদকাল েথেক 915 সাল পযর্n িব  iিতহােসর বণর্না আেছ। jানানুশীলেন তার জীবনেক িতিন 
িকভােব uৎসগর্ কেরিছেলন তার পিরচয় েমেল যখন আমরা জানেত পাির েয , িতিন kমাগত চিlশ বছর যাবত ৈদিনক 
চিlশ পৃ া কের  েমৗিলক েলখা রচনা করেতন (aথর্াৎ e সমেয় িতিন রচনা কেরন pায় পঁাচ লk চুরািশ হাজার পৃ া )  
 
858 সােল হাররান a েল আল-বাtানী জngহণ কেরন । বালয্কােল িতিন বাগদােদর িবখয্াত িব িবদয্ালয়সমূেহ িশkা 
লাভ কেরন। মাt uিনশ বৎসর বয়েসi আল-বাtানী বাগদাদ তয্াগ কের েফারাত নদীর পূবর্ uপকূলs আল রাkা নামক 
sােন গমন  eবং েসখােন আমৃতুয্ িতিন গেবষণায় িলp থােকন । eখােন তার িনজs গেবষণাগার o গেবষণার uপেযাগী 
pেয়াজনীয় যntপািত িছল। িতিন গিণতশাst eবং  েজয্ািতিবর্দয্ায় eকজন েমৗিলক গেবষক িছেলন। edিট িবষেয় িতিন 
aেনক েমৗিলক gn রচনা কেরন। িকnt dভর্াগয্kেম তার aিধকাংশi আজ কােলর করালgােস হািরেয় েগেছ।  
 
দশ শতেকর মাঝামািঝ eকজন শাn pকৃিতর kুdাকৃিত তুকর্ী েপাশাক -পরা বৃdেলাক আেলেpার হামদানী আমীর 
সােয়ফuেdৗলার দরবাের uপিsত হন। তােক আট -দশিট ভাষায় aনগর্ল কথা বলেত েদেখ eবং iসলামী ধমর্তেtt , দশর্ন 
, িবjান , িচিকৎসা , eমনিক কিবতা o গােন তার aগাধ পািnতয্ o পারদিশর্তা েদেখ gণgাহী আমীর তােক সmােনর 
সােথ আপন দরবাের sান েদন। eর িকছুিদেনর িভতরi তােক সভাপিতর মযর্াদা দান কেরন। ei jানী েলাকিটi pােচয্র 
মুয়ািlম-সানী তথা িdতীয় িশkাgr আবু নাসর মুহাmাদ আল ফারাবী। িতিন আকৃিতেত kুd , চkুতারকা আেরা kুd eবং 
সামানয্ কেয়ক গািছ rেশািভত পুrষ িছেলন। িতিন  িববাহ কেরিছেলন িকনা বা তার পুt-কনয্া িছল িকনা , িকছুi জানা 
যায় না। িকnt aদময্ jানsৃহা তােক জnভূিম তয্াগ করেত pলুb কের। কাজীর মেতা সmািনত পেদ isফা িদেয় পঁিচশ 
বৎসর বয়েস তৎকালীন jান িবjােনর েকndভূিম বাগদােদ িতিন গমন কেরন । pায় সtরিট িবরাট েনাটবুেক দশর্নশােstর 
সারাংশ িতিন িলিপবd কেরিছেলন । ফারাবী eিরিsটেলর আtা সmnীয় gnিট eকশরo েবিশ বার eবং পদাথর্িবদয্া 
িবষয়িট চিlশবার পাঠ কেরিছেলন । eখােন uেlখেযাগয্ েয , pােচয্র সুধী সমােজ eিরsটল মুয়ািlম আuয়াল বা 
আিদgr o ফারাবী মুয়ািlম সানী বা িdতীয় gr িহসােব পিরিচত। মুসিলম দাশর্িনকেদর িপরািমেড তার নাম সেবর্াc । 
িতিনi iসলােমর pথম িব েকাষ রচিয়তা o মুসিলম তকর্শােstর জnদাতা ।   

ঐিতহািসক o ভূতািttক হাসান আিল আল মাসুদী বাগদােদ সmবত নয় শতেকর েশেষর িদেক জngহন কেরন। আল-
মাসুদী বােলয্i uc িশkা pাp হন। iিতহাস , দশর্ন , নয্ায়শাst , ভূেগাল, েজয্ািতষশাst o pানীতেtt তার aসাধারণ 
বুৎপিt জেn , সািহতয্-সংগীত o কিবতা রচনােতo িতিন িসdহs িছেলন । িতিন সমসামিয়ক আেলমেদর মেতাi িব াস 
করেতন “আর -িরহলাহ িফ-তালাব আল iলম ” aথর্াৎ সফর করেল jানবৃিd aবশয্mাবী । তাi পেথর েমােহ েযৗবেনi 



 

 

িতিন মেণ বিহগর্ত হন o pায় aধর্ শতাbীবয্াপী তৎকালীন dিনয়া চেষ েবড়ান । আল মাসুদী তার দীঘর্ সফেরর aিভjতা 
েথেক েশষ জীবেন সুবৃহৎ gn ‘মাrফ আল-যাহাব oয় মায়ািদন আল জoহর ’বা ‘েসানালী ময়দান হীরার খিন ।’ pণয়ন 
কেরন ।ei িবরাট iিতহাস ভূেগােলর িব েকাষ খািন িtশিট খেn সমাp। ei জনয্ তােক মুসিলম ঐিতহািসকেদর িভতর 
েহেরােডাটাস বলা হয় । uk gেnর uপkমিনকায় মাসুদী িনেজi বেলেছন ‘iিতহাস রচনার পূেবর্ িতিন প াশজন মশhর 
ঐিতহািসেকর gn পাঠ কের তথয্ সংgহ কেরেছন । eিটর aসmণূর্ aংশ িtশ খেn িভেয়নার gnাগাের রিkত আেছ। 
আlাহপাক মুসলমানেদর uেdেশয্ বেলেছন, “েতামরাi সেবর্াtম জািত। মানবতার কলয্ােণর জেনয্ েতামােদর সৃি  করা 
হেয়েছ” aথচ আজ আমরা পৃিথবীর েয িদেকi তাকাi না েকন , কী েদখেত পাi ? েদখেত পাi সারা পৃিথবীেত 
মুসলমােনরা আজেক চরম প াতপদতা , ব না আর সবর্gাসী িনযর্াতেনর িশকার। তাহেল িক আlাহর েঘাষণা কখনo 
িমথয্া হেত পাের ? না বরং আসল সতয্ হেলা , যােদর uেdেশয্ ei েঘাষণা িদেয়েছন আমরা েসi সিতয্কার মুসলমান 
হেত পািরিন।  

েযাগয্তাi বড় শিk 

গামা পাহেলায়ান আর কিব আlামা iকবাল িছেলন eক জায়গার মানুষ; েসi সূেt uভেয়র মেধয্ বnুto িছল । িখলাফত 
আেnালেনর eক সভায় uভেয়i uপিsত। হঠাৎ কিব দঁািড়েয় বলেলন , eiবার গামা সােহব বতর্মান পিরিsিতেত 
আমােদর কতর্বয্ সmেকর্ িকছু বলেবন । সকেল ৈহ ৈচ কের uঠেলা ‘ হঁয্া ’, ‘হঁয্া’  নব, আমরা গামা সােহেবর বkৃতা 

নেবা । গামা সােহেবর না-না আতর্িচৎকার সকেলর uৎসােহর বনয্ায় েভেস েগল। aগতয্া িতিন uঠেলন ; aিত কে  
বলেলন , “ভাi সকল, আপনারা েদেহর শিk বাড়ােনার জনয্ হােমশা সকাল সnয্া কুিs করেবন। কাপা গলায় e কয়িট 
কথা বলেত বলেত িতিন বেস পড়েলন । rমাল িদেয় কপােলর ঘাম মুছেত মুছেত বলেলন, েরাজ সকােল আিম eকহাজার 
ৈবঠক েদi eক জররা ঘাম েদখা যায়না , আর ei েরর পুত কিব আমােক িক মুশিকেল েফেলেছন েয আমার শরীর 
ঘােম িভেজ যােc ।” oপেরর েকৗতুকিট েথেক আমরা িক িশkা পাi ? আমরা িশkা পাi শারীিরক শিkেত eকজন যতi 
বলীয়ান েহাক না েকন jােনর শিkেত যিদ েস দk না হয় , তেব কত aসহায় হেয় েযেত পাের । eবার িনেচর uদাহরণ 
েথেক িশখেবা শারীিরক শিkেত dবর্ল হেয়o েকমন কের মানুষ icাশিk বেল বলীয়ান হেয় বড় হেত পাের ।  
 
1974 সােলর কথা। 21 বছর বয়সী eক েকািরয়ান তrনী তার pথম সnান pসব করেলন । মােয়াবািন মরণ যntণায় 
ছটফট করিছল , eকজন inানর্ী ডাkার তার িচিকৎসা েসবায় িনেয়ািজত িছল। aবেশেষ 9 পাun oজেনর eক পুtসnান 
ভুিম  হল । িকnt eিক , নবজাতেকর কেn েকান সাড়া েনi । আঁৎেক uঠেলা ডাkার , িকছুkণ েচ া কেরo িবেশষ ফল 
হলনা । িশ িটর শরীর নীল হেয় েগল । “আিম dঃিখত o আর েবঁেচ েনi ” ডাkার িশ িটর িপতামাতােক সমেবদনা 
জািনেয় , eকিট কাপেড় মৃত িশ েক জিড়েয় তােক তুেল িদেয় িবদায় িনেলন । বয্িথত িপতা iয়ং জাং চুং িনেজর pথম 
সnােনর কবর খঁুড়েত বাiের যাoয়ার পরi মােয়াবািন পাগেলর মত কাপেড় জড়ােনা েদহিট বুেক জিড়েয় ধের পরম 
pশািnেত আেs আেs ঘুিমেয় পড়ল । pায় d ’ঘnা পর মােয়াবািন েজেগ uঠল , তার েকােল সnান হঠাৎ নেড় uেঠেছ। 
িশ র গােয়র চামড়া eখন েগালাপী বণর্ ধারণ কেরেছ । kেম তার িনঃ ােসর শbo পাoয়া েগল eবং হঠাৎ কঁাদেত r 
করল িশ িট । িচৎকার কের uঠল মােয়াবািন , আমার সnান েবঁেচ আেছ! ei aেলৗিকক িশ িটর নাম হান-কী। জnমুহূেতর্ 
ডাkােরর ভুেলর কারেণ হানÑকীর েসেনর grtপূণর্ নাভর্ েকেট যাoয়ায় েস েসেরbাল পালিস েরােগ আkাn হেয়িছল । 
oর বয়স di বছর হoয়ার পরo েস হঁাটেত বা ভালমত কথা বলেত পাের না । uিdg মা 1978 সােল চার বছর বয়সী 
হান-কীেক বড় ডাkার েদখােলন । ডাkার েসেরbাল পালিস শনাk কের বলেলন, e েরাগ কখেনা ভাল হয় না। িকnt 
মােয়াবিন তার সnানেক uপযুk মানুষ কের গেড় তুলেত আবােরা সংকlবd হেলন ।িতিন pিতবnী িশ েদর sুেল হান-
কীেক ভিতর্ করার জনয্ েখঁাজখবর িনেত েগেলন। েদখেলন িশ েদর েচয়ােরর সােথ িশকল িদেয় েবেধ রাখা হেয়েছ। না হান 
-কীেক e aবsার িদেক িতিন ভাবেতo পােরন না। মােয়াবািন হান-কীেক eকজন ডাkােরর কােছ িনেয় তার আiিকu 
েট  করেলন, ডাkার েদখেলন িশ িটর আiিকu গড় সাধারণ িশ েদর চাiেত aেনক oপের eবং েস খুব বুিdমান । 
মােয়র আtিব াস েগল েবেড় । eরপর িতিন ডাkােরর েদয়া আiিকu িরেপাটর্সহ হান-কীেক pাiমারী sুেল ভিতর্ করােত 
সkম হেলন। পেরর িদন মােয়াবািন তার 65 পাun oজেনর পুtেক কঁােধ িনেয় sুেল আনা-েনয়া করেত লাগেলন। েদেখ 
েলাকজন হাসাহািস কের িকnt মােয়াবিন aটল aিবচল। হান-কী aিতকে  পািখর থাবার মত েপিnল ধরেত পারত eবং 
pচn aধয্বসােয়র সােথ েস কাগেজ আঁচড় েকেট সিঠক utরিট িলখত । sুেল oর চার বছর পার হoয়ার পর eবং 
eকসময় িনেজর পােয় হঁাটেত েচ া কেরo সফল হল েস । মােয়াবিন oর সবর্kেণর স ী বnু । e ছাড়া  আর সবাi হান-



 

 

কীেক eিড়েয় চেল oর adুত আচরেণর জনয্। eভােব বছেরর পর বছর গিড়েয় eকসময় সবাiেক aবাক কের িদেয় uc 
নmর েপেয় মাধয্িমক সািটর্িফেকট পরীkায় পাস কের েস। মােয়াবািনর sেpর পােল েজার হাoয়া লােগ eবার । িসuল 
নয্াশনাল iuিনভর্ািসিট েকািরয়ার সবেচ ’ মযর্াদাশীল িব িবদয্ালয়। eখােন 5 হাজার সীেটর জনয্ পঁাচ লkািধক ছাt 
পরীkা েদয় । aথর্াৎ pিত আসেনর জনয্ eকশ জন। eখােন ভিতর্ পরীkায় pথমবাের aনুtীণর্ হেয়o দমল না হান-কী। 
পেরর বছর 1993 সােল eক নতনু iিতহাস সৃি  করল হান-কী । pথমবােরর মত eকজন েসেরbাল পালিস েরাগী িসuল 
নয্াশনাল িবmিবদয্ালেয় পড়ার সুেযাগ কের িনেল। হান-কী জাতীয় বীেরর মত মযর্াদা েপল। েকািরয়ার েpিসেডn িকম য়ং 
সাম িনেজ েটিলেফান কের aিভনnন জানােলন তােক । 1994 সােলর েম মােস িসuেলর েসজং কালচারাল েসnাের eক 
জমকােলা aনু ােন েকািরয়ার pধানমntী লী iয়ং ডাক ম  েথেক মাiেক মােয়াবািনর নাম েঘাষণা করেলন eবং হল ভিতর্ 
হেষর্াৎফুl দশর্করা aিভনিnত করল তােক । pধানমntী তার হােত ‘পয্ােরn aব িদ iয়ার ’ সািটর্িফেকট তুেল িদেলন । 
1995 সােল iuিনভািসর্িটর িdতীয় বছের হান-কী সেবর্াc নmর েপেয় eকােডিমক sলারিশপ লাভ কের । 
 
চেলা eবার , ভূেগাল শােst মুসলমানেদর aবদান িনেয় িকছু বিল । ভূেগাল শােst তােদর aননয্ aবদােনর িপছেন aনয্তম 
কারণ হেc হj পালন। pেতয্ক সামথর্বান মুসিলেমর জনয্ হj ফরয ,আর তাi সারািবে র মুসিলমেদর কােছ মkা তথা 
আরব েভৗেগািলকভােবi aতয্n  grtপূণর্ । pথমত: মkােক েকnd কের নানা pকার ভুল-িচt aি ত হেত থােক । 
aবেশেষ, খিলফা আল মামুেনর pেচ ায় আল খােরিজমী ঊনসtরজন ভূতttিবদসহ কেঠার সাধনা কের eকখািন ‘সুরাত 
আল আরদ ’ বা dিনয়ার বাsব rপ দঁাড় করান । eটাi পরবতর্ীকােল পৃিথবীর মানিচt a েন মেডল িহসােব কাজ কের । 
তােত পৃিথবীর আবহাoয়ার তারতময্ aনুসাের সাতিট iকিলম বা মnেল ভাগ করা হেয়িছল । আজ আমরা সাগরেবি ত 
সp-মহােদেশ িবভk েয পৃিথবীর বাsব rেপর সােথ পিরিচত , তার িনভুর্ল পিরকlনা মুসিলম ভুতttিবদেদর হােতi 
রিচত হেয়িছল eগােরা –শ’ বৎসর আেগ ।  

িব  মােঝ শীষর্ হব 

 
 
You will glad to know that my group score H.D (Higher distinction, that means above 
85%) with marks of 97% and mine was the best and highest score project in Grifith 
University's History of 47 years. I was crying when they announced my name as a 
Bangladeshi student and my national song playing at that time & I had my flag in my 
hand. That was the most memorable day in my life & they selected my project in 
National Australian Universities Software Compititon.  

uপেরাk i-েমiলিট পািঠেয়েছন বাংলােদশী ছাt সাjাdল iসলাম aেsিলয়ার নামকরা িgিফথ িব িবদয্ালয় েথেক 
কিmuটার িবষয়ক েলখক জনাব শািমম তুষােরর কােছ । i-েমiেলর hদয়gাহী বkেবয্ ফুেট uেঠেছ তার বয্িkগত 
সাফলয্ o েদশেpেমর eক aনবদয্ িচt। বাংলােদশী েছেল সাjাdল iসলাম েসখােন মাsার aব iনফরেমশন 
েটকেনালিজেত eম eস কেরেছন। ডাটােবজ েডভলপেমn iন oরাকল িবষেয় eখন িতিন ডkেরট করেছন। তার i-
েমiেল েড pেজk  আর সফটoয়ার কমিপিটশেনর কথা বলা হেয়েছ তা ঘেটেছ তার eম eস eর েশষ েসিমsাের । 
aেsিলয়ান বnুেদর সােথ িনেয় িতনমাস akাn পির ম কের pেজkিট েশষ কেরন সাjাদ। িgিফথ iuিনভািসর্িটর 
হলrেম সমs িশkক আর িসেলকশন েবােডর্র সামেন eেক eেক uপsাপন করা হয় সকল grেপর pেজkসমূহ । 
সাjােদর grপ aজর্ন কের হায়ার িডিsংসন  মাকর্স। aথর্াৎ 85% eর uপের নাmার। তােদর ৈতির সফটoয়য্ারিট eতi 
ভাল হেয়িছল েয িসেলকশন কিমিট তােদর grপেক েমাট 97% নাmার দান কেরন । আনু ািনকভােব েঘাষনা করা হয় 
বাংলােদশী েছেল সাjােদর ৈতির pেজেkর pাp নmর িgিফথ িব িবদয্ালেয়র িবগত 47 বৎসেরর সকল েরকডর্ েভে  
িদেয়েছ। িব িবদয্ালেয়র হলrেম বাজােনা হেলা বাংলােদেশর জাতীয় স ীত। হােত লাল সবুজ পতাকা আর বুেক সমg 
সবুজ বাংলােক ধারণ কের কাnায় েভে  পড়েলা গিবর্ত সাjাদ। িনেজর সাফলয্ নয় বরং েস কাnার িপছেন িছল 
েদশেক  ঊে র্ তুেল ধরার eক aপািথর্ব আনn । eখােনi েশষ নয়  aেsিলয়ায় বাংলােদেশর িবজয়গঁাথা । eর 
কেয়কিদন পেরi eকিট িচিঠ পান সাjাদ । তার ৈতির pেজk েগাটা aেsিলয়ার সকল িব িবদয্ালেয়র েভতের pথম sান 
aিধকার কেরেছ। কতৃর্পk তােক আমntণ জািনেয়েছন আনু ািনকভােব পুরsার gহণ করার জনয্ । েস aনু ােন িগেয় 



 

 

আেরক েচাখ িভজােনা দৃেশয্র সাkী হন িতিন। uপিsত হাজার হাজার সফটoয়য্ার িনমর্াতা, আর িবেশষেjর সামেন 
বাংলােদশী ছাt িহসােব পুরsার gহেনর সময় aেsিলয়ান পতাকার oপের uড়ােনা হয় বাংলােদেশর লাল সবুজ পতাকা । 
চেলা বnুরা , আমরা সবাi আমােদর গবর্ েসi সাjােদর জনয্ hদেয়র সবটুকু ভােলাবাসা eকt কের ucারণ কির 
মারহাবা, মারহাবা! আর আমােদর ei িন কয্া াrর মেতা লািফেয় লািফেয় চেল যাক সবুজ sেদশ েথেক েসi সুদূর 
aেsিলয়ায় , িpয় ভাi সাjােদর কােছ ।  

েচােখর আেলা নয় .মেনর আেলােত িব  জয় 

চেলা eবার েতামােদর িনেয় uড়াল েদi েদেশর মায়া কািটেয় িবেদেশ। চেলা পিরিচত হi ৈদিহকভােব aপূণর্া  িকnt 
মানিসকভােব খুবi শিkশালী িকছু ভাiয়ার সােথ eবং নেভাচািরণী eক েবােনর সােথ । েতামােদর মেতাi িফিলপাiেনর 
eক েছেল নাম েবেয়নেভিনেডা কয্ােনািডজােডা সংেkেপ িবেয়ন । বয়স িকnt মাt েষাল । ময্ািনলার iuিনভর্িসিট aফ 
সােnাথমােস পেলিটকয্াল সােয়েn েস ei েকবল aনাসর্ r কেরেছ । বলা যায় আমােদর তুলনায় eকটু আেগভােগi , 
তাiনা? পড়ােশানার pিত তার ভীষণ আgহ । তার icা আেছ eখানকার পড়ােশানা েশষ কেরi a◌্যািটিনo ল sুেল েস 
আiন িবষেয় ucতর িডgী েনেব। েতামরা িক জান a◌্যািটিনo ল sুল খুব নামকরা pিত ান? eখােন চাn পাoয়া িকnt 
েমােটi সহজ বয্াপার নয় । তারপরo িবেয়ন সুদৃঢ় আtিব াসী, sুেলর kাসgিলেত েস বরাবরi ভােলা েgড েপেয় 
eেসেছ । তার িব াস eসব েgেডর েজােরi েস েকান eকিট sলারশীপ জুিটেয় িঠকi ঢুেক পড়েব a◌্যািটিনoেত । 
িনেজর বেয়িস আর দশটা েছেলর মেতাi হািসখুিশ আর বয্s সময় কাটায় িবেয়ন। িনয়িমত kাস কের । বাসা েথেক 
inারেনেটর মাধয্েম লাiেbির oয়াকর্ কের। aবসের আ া েদয় inারেনেটর চয্াটrম gেলােত ঢুেক । পড়া না , পির ম 
, জীবনযাtা , sp, িবেনাদন সবিদক হেতi িবেয়েনর সে  নানা িমল তার সহপাঠীেদর । aিমল েকবল eকটাi । iস ! 
েস aনয্েদর মেতা েচােখ েদেখ না। পৃিথবীর রং rপ েস আsাদন করেত পােরনা । িবেয়ন েদেখ তার মেনর েচাখ িদেয় 
তার গাঢ় aনুভূিত িদেয় । হায় ! েগাটা dিনয়ার পেনর েকািট দৃি হীন মানুেষর মেধয্ েসo eকজন । মেনর েচাখ েমেল 
সাদা ছিড় হাত eিগেয় চলা বয্িতkম eকজন । aসাধারন মেনর েজারi িবেয়নেক eমন বয্িতkমী কের তুেলেছ । 
দূরােরাগয্ eক িনuেরালিজকয্াল িডজaডর্ােরর কারেণ জn েথেকi দৃি হীন েস। eমনিক সমসয্া হয় বাম কােন নেত । 
তারপরo েথেম থােকিন িবেয়ন । িsন িরিডং সফটoয়য্ার , িsচ িসনেথসাiজার eর মেতা a◌্যিসসিটভ েটকেনালিজর 
সাহাযয্ িনেয় চমৎকার দkতা aজর্ন কেরেছ েস কিmuটার বয্বহাের। িফিলপটাin bাin iuিনয়ন পিরচািলত কিmuটার 
িলটােরিস েকাসর্ েশষ কেরেছ েস সাফেলয্র সােথ।  

সুিpয় ভাiেবােনরা , চেলা eবার আেরক বnুর সােথ পিরচয় হi । িফিলপাiন েথেক হাজার হাজার মাiল দূের eেkবাের 
pশাn মহাসাগর পািড় িদেয় আেমিরকার oিহo নগরীেত েছেলিটর বাস । নাম সুেলমান গিকiট । িক পিরিচত লাগেছ 
নামটা ? হঁয্া ,তার জn তুরেs ,জািতেত েস মুসিলম। পঁাচ বৎসর বয়েসর সময় তার পিরবার sায়ীভােব আেমিরকায় চেল 
আেস। eখন তার বয়স eকুশ । oিহরo iuিনভািসর্িট aব টেলেডােত gাজুেয়শন করেছ সুেলমান । পাশাপিশ কাজ করেছ 
কিmuটার ফামর্ iেnািলডাটা েটকেনালিজেত । di বৎসর বয়স হেতi েস দৃি হীন । িকnt iেnিলডাটা কেপর্ােরশেন 
বািষর্ক 14 হাজার ডলােরর চাকুরীটা বাগােত ei ant তার েকান সমসয্াi কেরিন । বরং 70 িমিলয়ন ডলােরর 
েকাmািনেত কিmuটার েটকিনিশয়ান eবং েpাgামার িহসােব তােক রাজকীয় সmান েদখােনা হয় । 
 
di বৎসর বয়েসর সমেয়i েরিটনাiিটস িপগেমেnাসা নামক জিটল eকটা aসুেখ েচােখর েজয্ািত হারােত r কের 
সুেলমান। unত িচিকৎসার েখঁােজ সুেলমানেক বুেক িনেয় েখাদ আেমিরকার মােয়া িkিনেক ছুেট আেসন তার বাবা। িকnt 
হায়! িব িবখয্াত েমিডকয্াল েসnারিটo বয্থর্ হয় তােদর sp পূরেণ । তেব ডাkার বাবােক পরামশর্ েদন , সুেলমানেক 
সাধারণ েছেলেমেয়র মেতাi সমান grt িদেয় মানুষ করেত েকান pকার েহলােফলা না করেত। েস কথা েনi eেkবাের 
টািকর্ েথেক সপিরবাের আেমিরকায় sায়ীভােব চেল আেসন তার বাবা। েছেলেক ভিতর্ কের েদন sুেল । sুল পযর্ােয়i 
সুেলমােনর aসামানয্ sৃিতশিkর কথা ছিড়েয় পেড় চািরিদেক। diবার েনi েয েকান িকছু মুখs কের েফলেত পাের েস 
। দৃি শিk সmn aনয্ানয্ সহপাঠীেদর সােথ সমান তােল পাlা িদেয় েস aসামানয্ কৃিতেtর সােথ sুেলর গিn িডি েয় 
ভিতর্ হয় কেলেজ। eকিদন কেলেজর বুেলিটন েবােডর্ ঝুলােনা iেnিলডাটার িরkিুটং eেডর কথা কােন আেস তার। 
a◌্যাpাi কের সুেলমান। পড়ােশানার পাশাপািশ কিmuটার হাডর্oয়ার o সফটoয়য্ােরর কাজ দাrণভােব িশেখেছ েস। 
eকজন ফুলটাiম েpাgামার eবং কিmuটার েটকিনিশয়ানেক রীিতমত ছঁাটাi কের পুেরা দািয়t বুিঝেয় েদoয়া হয় 
তােক। aবশয্ সুেলমান েস িব ােসর মযর্াদা েরেখেছ। েছাট বড় aসংখয্ pেজেk তার েকাmািনর েটকিনকয্াল েনতৃt 



 

 

িদেয়েছ েস। eখনo কাজ করেছ েস সমান তােল। েস ছাড়াo আরo pায় সােড় িতনশত কমর্চারী কমর্কতর্া আেছন 
iেnলডাটা কেপর্ােরশন । িকnt েসi হেলা eকমাt কমর্কতর্া েয চিbশ ঘnা aনকেল থােক। aথর্াৎ িদনরাত যখনi ডাকা 
েহাক aিফেস eেস কােজ বেস যায় েস । দৃি হীন সুেলমানi eখন 70 িমিলয়ন ডলার েকাmািনিটর টপ াবল টার। 
হয়েতা ভিবষয্েত নতুন আেমিরকা গঠেন েস হেব eকজন পিথকৃৎ। বnুরা, e সকল uদাহরেণর মাধয্েম আমরা জানেত 
পারলাম ৈদিহক aপূণর্তা eমনিক anto মানুেষর জীবেন েকান বাধা নয় বরং egিলেকi শিk িহসােব কােজ লািগেয় 
dবর্ার গিতেত eিগেয় যাoয়া যায় সmখুপােন।  

ei ফঁােক েছা  েবানেদর uেdেশয্o বলেত চাi , ধু েমেয় হেয় জnাবার কারেণi িক jান িবjান আর unয়েন 
েতামােদর িপিছেয় থাকা িঠক হেব ? eটা eক ধরেনর হীনমনয্তা নয় িক? রাসূল (সা) eর সময়o আল হািদস sরণ o 
সংরkেন আেয়শা (রা) eর aবsান িছল িdতীয়। বতর্মান সমেয় iরােন eকজন পদর্ানশীন মিহলাi ভাiস েpিসেডn 
িহসােব েনতৃt িদেcন। আজেক েতামােদর d-িতনজন জগিdখয্াত মিহলার সােথ পিরচয় কিরেয় িদব।  
 
1963 সাল, রাশান নেভাচারী ভয্ােলিnনা েতেরসেকাভা মহাশূনয্ পির মন কেরন। মহাশূেনয্ িতিনi িছেলন pথম মিহলা 
নেভাচারী । 1983 সােলর আগ পযর্n আেমিরকায় মহা নয্যােন নেভাচারী িহেসেব েকান নারী িনবর্ািচত হনিন। আেমিরকায় 
pথমবােরর মত 1983 সােল মহাশূনয্যােনর জনয্ eকজন নারী নেভাচারী িহেসেব িনবর্ািচত হন । 32 বৎসেরর সয্ািল 
রাiড েsস শাটল চয্ােল ার মহাশূেনয্ পির মন কেরন । সয্ািলর পের aেনক েমেয়i নেভাযাtী হেয়েছন িকnt 
নেভাযােনর েনতা হেয়েছন মাt eকজন । িতিন হেলন eেপােলা 11 িমশেন েsস শাটল কলািmয়ার কমাnার eিলন 
কিলn । আেমিরকার েsস শাটল কলািmয়ার মহাকাশযাtােক নাসা কমর্কতর্ারা sরনীয় কের রাখেত চাiেলন eেপােলা-
11 র u য়েনর িtশতম বািষর্কী পালেনর মাধয্েম । কমর্কতর্ারা চাiেলন ei িবেশষ িদনিটেতi  কলািmয়া মহাশূেনয্ যাtা 
কrক। কলািmয়া েsস াiটিটর পাiলট িসেট বেস আেছন eিলন কিলn-আেমিরকার েকান েsস াiেটর pথম 
মিহলা কমাnার । তার মহাকাশযানিট আকােশ uড়াল িদল আর নারীেদর iিতহােসর ৈতরী করেলা eক েগৗরেবাjjল 
িবজয়গঁাথা। 
 
েছাট থাকেবা না েমারা িচরিদন 

   চেলা eকটু েবিড়েয় আিস েসi  1945/46 সােলর ঢাকা িব িবদয্ালেয়র eকমাt হল সিলমুlাহ হেল। েসখােন বািষর্ক 
পুরsার িবতরণী aনু ান হেc । ডায়ােস আেছন হল ছাt সংসেদর সভাপিত ,পরবতর্ীেত ঢাকা িব িবদয্ালেয়র িভিস ডkর 
েমায়ােjম েহােসন। িক আ যর্ বয্াপার েদখ, eকজন িব িবদয্ালেয়র েছেল pায় pিতিট িবষেয়i pথম sান aিধকার 
কেরেছ। বাংলা রচনা, বাংলা িবতকর্ , বাংলা বkৃতা , বাংলা uপিsত বkৃতা pিতিট িবষেয় েস pথম sান aিধকার কেরেছ। 

ধু িক তাi ! সবর্ািধক আiেটেম pথম হoয়ার সুবােদ আবার eকিট িবেশষ পুরsার । েদখ েকমন পাতলা িছপিছেপ 
েচহারা . েচােখ চশমা , মাথায় তুকর্ী টুিপ , েশরoয়ানী o েচাs পাজামা পিরিহত েছেলিট । ডায়াস েথেক eকিট িবষেয় 
pথম হoয়ার জনয্ তার নাম েঘািষত হেc, েসi পুরsার িনেয় িনজ আসেন বসেত বসেত আবার তার নাম েঘািষত হেc । 
সবকিট িবষেয়র pথম ধুমাt আজেক েযন েসi েছেলিটর জনয্i uৎসগর্ীকৃত। ডায়াস - টু -িনজ েচয়ার বারংবার oঠানামা 
করেত েসi েছেলিট খুবi কমর্kাn । aথচ িবজেয়র ভাsরেজয্ািত তার মুেখ েদদীপয্মান েছেলিটর কৃিতেtর sাkর েরেখ 
চলেছ। পার মতা েদেখ মেন হয়, e িনেয়i বুিঝ কােট তার সারা িদনরাত। িকnt না, পড়ােলখােত েস সমানতােল 
কৃিতtপূনর্ -েমি েক েস সিmিলত েমধাতািলকায় 5ম eবং আi,e পরীkায় 6  sান aিধকার কের। ধু িক তাi , iংেরিজ 
aনােসর্ ফাsর্kাস ফাsর্ আর মাsােসর্o ফাsর্kাস। aতঃপর চিlশ বৎসর বয়েস eকজন নামকরা কৃিতছাt িহসােব িতিন 
কয্ামbীজ েথেক িপ eiচ িড কেরন। নাহ! েতামােদর েবাধহয় আর তর সiেছনা। েক ei েছেলিট ? িতিন হেলন ৈসয়দ 
আলী আশরাফ । হঁয্া - হঁয্া িতিনi হেলন মরhম ডkর ৈসয়দ আলী আশরাফ , বাংলােদেশর pথম েবসরকাির েলেভেলর 
িব িবদয্ালয় দাrল iহসােনর pিত াতা িভিস। 1998 সােলর 7 আগs িতিন ei ন র dিনয়া েচেড় চেল েগেছন 
িচরিদেনর তের । িতিন eক রtগভর্া মােয়র সnান , তারা পঁাচ ভাi পঁাচ েবান িছেলন । বড় ভাi aধয্াপক ৈসয়দ আলী 
আহসান –জাতীয় aধয্াপক o সােবক রাজশাহী eবং জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র িভিস (মরhম), িdতীয় aধয্াপক ৈসয়দ 
আলী েরজা pখয্াত েহািমoপয্ািথক ডাkার ,aধয্াপক ৈসয়দ আলী নকী দাrল iহসােনর বতর্মান েpািভিস , ৈসয়দ আলী 
তকী eক সময়কার বাংলার িশkক । eেসা আমরাo ei মহাপুrেষর মেতা হoয়ার জনয্ েচ া কির ।  
 



 

 

inারেনট বদেল িদেয়েছ পি মা িকেশারেদর জীবনযাtা । েবসবল, বােsটবল , েটিনস িনেয় েমেত থাকা িকেশার 
িকেশারীরা eখন েমেত থাকেছ কিmuটার িনেয়। যারা eকটু সৃজনশীল তারা বয্s হেয় পেড়েছ oেয়বেপজ িডজাiন , 
oেয়ব েহািsং িনেয়। িরসাচর্ কিmuটার iেকানিমk নােমর eকিট সংsার িহসােব েগাটা আেমিরকার pায় লkািধক িকেশার 
িকেশারী eখন inারেনটেক বয্বহার কের িকছু না িকছু uপাজর্ন করেছ। inারেনট েথেক আয় কের রীিতমত ধনকুেবর 
হoয়ার uদাহরনটা িকnt aনয্িদেক। 8 েথেক 18 বছর বয়সী 100 জন inােpনuয়ার eর oপর জিরপ চািলেয় েদেখেছ 
iয়ং িবজ ময্াগািজন। শীষর্sানীয় 4 জন িকেশার uেদয্াkার গড় আয় pায় চার লk 33 হাজার ডলার। eরা সবাi 
inারেনট েথেক লাখপিত হেয়েছ i-কমাসর্ আর oেয়ব িডজাiেনর কাজ কের । aবশয্ লাখপিতেদর সবাi েয খুব 
েভেবিচেn কাজ r কেরেছ তা নয়। সামানয্ েমধা, সামানয্ আলাপ, সামানয্ eডেভ ার েথেকi r aেনক সময় 
aসামানয্ ঘটনার নায়ক হেয় েগেছ তারা। anত মাiেকল ফারিডেকর েkেt েতা eিkেডni িছল সমs ঘটনার uৎস । 
1997 সােল েস সময় মাiেকল ফারিডেকর বয়স িছল মাt 15 বছর । কানাডার টেরেnােত বাবা-মােয়র সােথ থাকেতা 
েস। েsফ মজা করার জনয্ বািড়র গয্ােরেজ বেস বেস eকিট oেয়বসাiট ৈতির কের েস। 

inারেনট িকভােব কাজ কের েস িবষেয় িকছু েলখা আর ছিব িছল েস সাiেট । e সাiেটi eকবার িভিজট করেত আেস 
16 বছেরর aে িলয়ান িকেশার মাiেকল েহময্ান । চয্াট rম েথেক ধীের ধীের আলাপ জেম oেঠ পেনর েষাল বছেরর di 
সমমনা িকেশােরর মেধয্ । e আকিsক আলাপ েথেকi eক সময় েবিরেয় আেস েহl সাiট ৈতিরর আiিডয়া। 
 
100 ডলার খরচ কের মাi েডsটপ ডট কম নােমর eকিট েডােমiেন েনম েকেন ফারিডক আর েহময্ান িমেল। 
oেয়বসাiেট েদয়ার জনয্ uiেnাজ সংkাn িটপস , েগমস আর aনয্ iনফরেমশেনর gেলা িনেজরাi েজাগাড় কের eখান 
-oখান েথেক। oেয়ব সাiট েহাs করার জনয্ েয সাভর্ার েsস দরকার তাo ময্ােনজ করা হয় eকিট েকাmািনর সে  কথা 
বেল । েকাmািন িবনা পয়সায় তােদর oেয়বসাiেটর জনয্ জায়গা কের েদেব, িবিনমেয় সাiেট েদখােত হেব oi 
েকাmািনর িবjাপন । eকমত হেয় কাজ r কের েদয় di িকেশার । তােদর েচােখ তখন eডেভ ােরর েনশা । 
 
aথচ িবsেয়র িবষয় হেলা , পৃিথবীর di pােnর e dজন িকেশার িকnt eেতা বড় eকটা কােজর আেগ সামনাসামিন 
eকবার েদখাo কেরিন। eমনিক েটিলেফােনo মাt di eকবার কথা হেয়েছ তােদর । iেমiেল তােদর পিরচয় , i-
েমiেল আলাপ i-েমiেলi সখয্তা। আজ েথেক পাচ ঁবছর আেগo eমন িকছু কােরা ভাবনােতi আসেতানা । 1998 েতi 
মাi েডsটপ ডট কেম দশর্নাথর্ীo সংখয্া েবেড় দঁাড়ায় মােস 10 হাজার। বুিd কের eকটা eডভাটর্াiিজং ফােমর্র সে  চুিk 
কের তারা। oেয়বসাiেট িবjাপন েদখােনা বাবদ মােস আয় করেত থােক হাজার হাজার ডলার। মাiেkাসফট 
uiনিজেপর মেতা েকাmািনo িবjাপেনর জনয্ েযাগােযাগ কের তােদর সে । e সময়i তােদর সুিবধার জনয্ aেsিলয়ার 
েছেড় কানাডায় চেল আেস েহময্ান। কানাডায় আসার পর di িকেশার িমেল আেরা বড়সেড়া কের েতােল সাiেটর 
কাযর্kম। তােদর সাiেট দশর্ক সংখয্া েবেড় দঁাড়ায় মােস 10 লাখ। মািসক uপাজর্ন হেয় দাড়ায় 30 হাজার ডলার । 
inারেনট ডট-কম নােমর eকটা pিতি ত েকাmািন েথেক e সময় psাব আেস মাi েডsটপ ডট-কম িকেন েনয়ার। 
aেনক আলাপ আেলাচনার পর িনেজেদর শেখর েকাmািনেক aেনয্র হােত তুেল ফারিডক -েহময্ান। িবিনময় মূলয্টা aবশয্ 
িঠকi বুেঝ েনয় তারা । pাথিমকভােব dজেনর ভােগ পেড় 4 িমিলয়ন ডলার কের। সে  inারেনট ডট-কম েকাmািনর 
িকছু েশয়ার। েকাmািনর লাভ যােতা বাড়েব , সারা জীবন ধের তার eকটা লভয্াংশ েপেতi থাকেব e di িকেশার ।  
 
চড়া দােম মাi েডsটপ ডট-কম িবিkর পের sাভািবকভােব িমিডয়ার কােছ হট আiেটেম পিরণত হয় ফারিডক েহময্ান । 
িনেজেদর aিভjতার বয্াপাের িবিভn জায়গায় পয়সার িবিনমেয় েলকচার িদেত r কের তারা। সে  েযাগ েদয় 
ফারিডেকর গালর্ে n কয্ােরাiেরা। েমেয়েদরেক িক কের আেরা pযুিkমুখী করা যায় েস িবষেয় কাজ করেতা কয্েরাiেরা । 
eভােবi eক সময় মাiেkাসফেটর eক কতর্াবয্ািkর নজের পেড় যায় তারা। ফারিডক আর কয্ােরাiেরার চাকুিরর বয্বsা 
করা হয় মাiেkাসফেট। িকেশার-িকেশারীরা িক ধরেনর সফটoয়য্ার পছn কের, িক ধরেনর েগমস েখেল, েকান ধরেনর 
oেয়বসাiেট িভিজট করেত েবিশ sাcnেবাধ কের েস িবষেয় নতুন pজেnর দৃি ভি  মাiেkাসফটেক জানােনা হেব 
তােদর কাজ । তােদর েদয়া তথয্ aনুযায়ী মাiেkাসফট তােদর পরবতর্ী সফটoয়য্ার েগমস বা oেয়ব সািভর্সgেলােক 
আেরা আকষর্ণীয় কের সািজেয় তুলেব। তেব মাiেkাসফেটর চাকির িনেয়i িকnt ধু েমেত েনi ফারিডক। বাiবািড ডট-
কম নােমর আেরকটা oেয়বসাiট খুেলেছ েস । আলাদা eকটা aিফস ভাড়া কেরেছ । 20 জন কমর্চারী eখন কাজ করেছ 
18 বছর বয়সী ei িকেশােরর েকাmািনেত । সবেচেয় মজার বয্াপার হেলা , েছেলর pেজk aংশ েনয়ার জনয্ eনিসআর 



 

 

েকাmািনর ময্ােনিজং পাটর্নােরর কাজ েছেড় বাiবািড ডট- কেমর pধান িনবর্াহী িহসােব েযাগ িদেয়েছন 45 বছর বয়সী 
মাiেকেলর বাবা।  

তারপরo সবেচেয় দািম হেলা পড়ােশানা 

inারেনেটর কলয্ােন পি েমর িকেশারেদর aেনেকi আজ বািড়গািড় aিফেসর মািলক। রাতভর কিmuটােরর সামেন 
বেস েথেক aতয্n চড়া দােম িনেজেদর ei aসমেয়র সাফলয্ িকনেছ তারা। aিধকাংশi sুেল যাoয়া বn কেরেছ। di 
eকজন েতা েঘাষণাi কের িদেয়েছ, পড়ােশানা েশষ করার েকােনা icাi তােদর েনi। তেব eেদর মেধয্ কেয়কজন আেছ 
আt uপলিb ছঁুেয়েছ যােদর। হাভর্ােড পড়ার সময় িচপলট ডট-কম ৈতির কেরিছল 23 বছেরর aমর েগােয়ল। িচপলট 
েথেক েথেক িমিলয়ন ডলার eেসেছ তার পেকেট । িকnt হাভর্ােডর gাজুেয়শন েনয়া হয়িন তার । তাi েতা িবিভn 
সাkাৎকাের সুেযাগ েপেলi পড়ােশানা েশষ করার কথা বেল aমর eবং বেল পড়ােশানা েশষ কের তারপর inারেনট 
বয্বসােয় েঢাকার কথা । লাখপিত মাiেকল ফারেডেকরo েসi eকi মত । হয়েতা 18 বছর বয়েসi তার eকাuেn আেছ 
কঁািড়কঁািড় টাকা , আেছ মাiেkাসফেটর চািব , ঝকঝেক aিফস । তারপর িশগিগরi gাজুেয়শন কমিpট করার জনয্ sুেল 
িফের যােব েস। eর কারণ aবশয্ তার বাবার uপেদশ। িতিনi েবাঝােত েপেরেছন ফারিডকেক, যেতা িকছুi থাকুক 
েতামার সবেচেয় দািম হেলা পড়ােশানা । ঢাকার বন ী আiিডয়াল sুেলর 6  ে নীর ছাt 11 বছেরর aিমত । aিমত খুব 
েমধাবী , pাণবn আর িসিরয়াস আtিব াসী । 11 মাস েস েয় েয় রেয়েছ হাসপাতােল dরােরাগয্ oয়াil েপািলo 
েরােগ । তার বাবা জািনেয়েছ, eসমেয় তার হাত-পা কাযর্kম িছলনা । তার sাভািবক াস-p ােসর বয্বsা করেত হেc 
যািntক uপােয় । eমতাবsােতo েস হাসপাতােলর েবেড েয় পড়া েশষ কেরেছ।  aেনক বi, পt-পিtকা । aতয্n 
আtিব াসী েছেল েস ।sাধীন o sাভািবক াস-p ােসর জনয্ দরকার তার কৃিtম েপসেমকার । যা আেমিরকা 
েথেক  আনেত হেব , দাম েততািlশ লk টাকা । বাবার aস িতর কথা বুঝেত েপের বাবােক সাnনা িদেয় েস বেল, ঢাকা 
শহের eত েলাক সবাi eকিট কের টাকা িদেলi েতা হেয় যায় । িমিডয়ার বেদৗলেত drত ছিড়েয় পেড় e খবর। গত 
aেkাবর পযর্n 80 লk টাকা সংgহ হেয়েছ । েতামােদর মত sুল -কেলজ ছাt-ছাtীরা, সাধারণ মানুষ , িমক eমনিক 
নাম pকােশ aিনcকু েবকার পযর্n তােক 6শত টাকা িদেয়েছন। তার ঘটনায় আমােদর জনয্ িশkা হেলা আtিব াস িদেয় 
িকভােব িব জয় করা যায়। আর মানিবক কারেণ িকভােব eিগেয় েযেত হয়। আমরা aিমেতর মেতা aিমত আtিব াসী 
হেত চাi ।  

 
কােলর শপথ ,মানুষ মূলতঃi বড় kিতর মেধয্ িনমিjত ; 
েসi েলাকেদর ছাড়া, যাহারা ঈমান আিনয়ােছ o েনক আমল কিরয়ােছ 
eবং eকজন aপরজনেক হক uপেদশ িদয়ােছ o ৈধযর্ ধারেণ uৎসাহ িদয়ােছ । 
 
-সূরা আল আসর   
 
spঃ 
 
েতামরা যিদ সিতয্i  সুnর কয্িরয়ার গঠন করেত চাo তাহেল িকnt েতামােদর sp েদখা িশখেত হেব । sেpর কথা েন 
েতামরা ভয় েপেয় েগেল িক ? সয্ির েতামরােতা েস রকমিট aথর্াৎ ভীতুর িডম নo । আর আিমo িকnt েতামােদর েক  েসi 
ভূত -েpেতর sেpর কথা বিলিন । eবার আসা যাক আসল কথায় । e sp হেc বড় হoয়ার । aেনক aেনক বড় হoয়ার 
sp । আর িনেজর uপর সুদৃঢ় আtিব ােসর চমৎকার সব কথা । চেলা িকছূ uদাহরন  েজেন িনi ।  

     eক .হাজার বছর ধের েদৗড়িবদরা 4 িমিনেট eক মাiল েদৗড়ােনার pেচ া চািলেয়  িসdাn িনেয়িছেলন েয, eটা 
aসmব । ৈদিহক গঠেনর কারেণi তা মানুেষর পেk কিsনকােলo সmব নয়। মানুেষর হােড়র কাঠােমা o ফুসফুেসর 
 
গঠন dেটাi e সাফেলয্র পেথ anরায় বেল িবেশষjরা মেন করেতন। দ’হাজার বছর পার হেয় েগল eভােবi ।তারপরi 
eল eক ভিদন । eকজন মানুষ pমাণ করেলন েয িবেশষjেদর e ধারনা ভুল । তারপর ঘটেলা আেরা aেলৗিকক ঘটনা 
। রজার বয্ািনsার pথম 4 িমিনেট eক মাiল েদৗেড়র েরকডর্ sাপন কের o 6 সpােহর মেধয্i জন লয্ািn পুেরা 2 



 

 

েসেকেnর বয্বধােন বয্ািনsােরর েরকডর্ ভ  কের নতুন েরকডর্ sাপন কেরন । আর তারপর e পযর্n হাজােরর েবিশ 
েদৗড়িবদ 4 িমিনেটর েরকডর্ ভ  কেরেছন। যখন aসmব মেন করা হেতা, তখন েকui পােরনিন। আর eকবার করা সmব 
িব াস করার পর েরকডর্ ভা ার িহিড়ক পেড় যায় । 

     di . িবjানী টমাস eিডসন িব াস করেতন েয ,িতিন eকিট সিঠক ৈবdয্িতক বািত ৈতির করেত পারেবন ।ei 
িব াসi তােক গেবষণার েkেt দশ হাজার বার বয্থর্তার পরo eিগেয় িনেয় েগেছ । িতিন সkম হেয়িছেলন সিঠক ধাতু 
pেয়াগ  কের যথাথর্  ৈবdয্িতক বািত িনমর্াণ করেত । িবমান আিবsারক রাiট াতৃdয়, িবjানী জগিদশ চnd বসু সহ 
aসংখয্ িবjানীর সাফলয্ তােদর আtিব াস o aধয্বসােয়র ফেলi aিজর্ত  হেয়েছ ।  

     িতন. েনােবল পুরsার িবজয়ী আiিরশ নাটয্কার জজর্ বানর্াডশ মাt 5 বছর sুেল েলখাপড়া কেরেছন । দািরdতার 
কারেণ মাt 15 বছর বয়েস মােস আমােদর টাকায় 40 টাকা েবতেন েকরানীর কাজ েনন। িকnt িতিন েলখক হেত 
েচেয়িছেলন eবং িব াস করেতন eকিদন িতিন eকজন বড় েলখক হেবন । eমনিক েশkিপয়ারেকo িতিন aিতkম 
করেবন । তাi িতিন pিতিদন িনয়িমত েলখাপড়া r কেরন। বাধয্তামূলকভােব pিতিদন 10 পৃ া , েকানিদন না পারেল 
পেরর িদন িবশ পৃ া । েলখক িহেসেব pিত া লাভ করেত তার 9 বছর সময় েলেগিছল । েলখক জীবেনর pথম 9 বছের 
তার েলখা েথেক আয় হেয়িছল আমােদর টাকায় মাt 300 টাকা । িকnt তার িব াসi তােক eিগেয় িনেয় েগেছ । েলখক 
িহেসেবi পরবতর্ী জীবেন uপাজর্ন কেরেছন লাখ লাখ টাকা। তার চাiেতo বড় কথা, িব বয্াপী শা ত কােলর খয্ািত তার 
সািহেতয্ েনােবল পুরsার ।  

     চার .মািকর্ন ধনকুেবর enু কােনর্গীর কথাi ধর। িতিন তার সমেয়র সবেচেয় বড় ধনকুেবর িছেলন । ধু িক তাi ! 
তার েpরণায় আেমিরকােত হাজার হাজার িবিলoিনয়ার ৈতির হেয়েছ। িকnt eকসময় িতিন িছেলন বিsর েছেল । 12বছর 
যখন তার বয়স ,তার েপাশাক eত মিলন o েনাংরা িছল েয , দােরায়ান তােক পাবিলক পােকর্ pেবশ করেত েদয়িন । 
তখন িতিন pিতjা কেরিছেলন েয, eকিদন তার টাকা হেব েসিদন িতিন পাকর্িট িকেন েফলেবন । িতিন েস পাকর্িট 
িকেনিছেলন । পােকর্ নতুন eকিট সাiনেবাডর্ লািগেয়িছেলন । তােত িলখা িছল, আজ েথেক িদেন বা রােত েয েকান সমেয় 
েয েকান মানুষ েয েকান েপাশােক ei পােকর্ pেবশ করেত পারেব। মৃতুয্র পূেবর্ িতিন তার সকল সmদ জনিহতকার কােজ 
দান কের যান।  

     পাচ.ঁ মেনর মুিkিদেয় মানুষ েয েরাগ o ৈদিহক প tুেক o asীকার করেত পাের তার pমাণ িবjানী িsেফন হিকং । 
িলখেত পােরন না,কথা বলেত পােরন না, dরােরাগয্ েমাটর িনuেরান বয্ািধেত kমাnেয় িনঃেশষ হoয়ার পেথ eিগেয় 
েযেত েযেতo িতিন িবেশষভােব ৈতির কিmuটােরর সহেযািগতায় রচনা কেরেছন বতর্মান যুেগর িবjান জগেতর সবেচেয় 
আেলাড়ন সি কারী gn ‘e bীফ িহিs aব টাiম ’। েযিট েবsেসলােরর আখয্া েপেয় iেতামেধয্i িবিk হেয়েছ pায় 30 
লk কিপ। hiল েচয়ার েথেক তুেল যােক িবছানায় িনেত হয় ,িতিন aবলীলায় মহািব  পি মণ কের uপহার িদেয়েছন 
িব  সৃি র নতুন তt। আiনsাiেনর পর তােকi মেন করা হেc িবে র pধান িবjানী ।  

     ছয় . কােফরেদর aতয্াচাের তখন মুসলমােনরা পিবt কাবার পােশ দাড়ঁােত পাের না। eত aতয্াচার আর কতিদন 
সহয্ করা যায় । রাসূল (সা) েক িগেয় eক সাহাবী কাতর কেn বলেলন “আlার সাহাযয্ কখন আসেব ” িব ােস বলীয়ান 
রাসূল (সা) রাগািnত  হেয় হেলন aেনক কথার পর বলেলন aবশয্i iসলাম pিত া হেব eবং সমg আরব ভূভােগ 
মানুেষর িনরাপtা িবি ত করার মেতা েকu থাকেব না । মাt পেনর বছর পেরi তার iিnকােলর সময় iসলামী রাে র 
আয়তন হেয়িছল pায় িtশ লk বগর্ িকেলািমটার ।  

     িনuেরা সাiিnsরা বেলন , মানব মিss সবর্াধুিনক কিmuটােরর েচেয়o কমপেk দশ লk gণ েবিশ kমতাসmn । তাi দােমর িহেসেব করেল eকিট কিmuটােরর দাম যিদ 50 হাজার টাকা হয় তাহেল আমােদর eেককজেনর েbেনর দাম দঁাড়ােc কমপেk 50,000 েকািট টাকা । 
আমরা সব সময় কমপেk পঁাচহাজার েকািট টাকার মূেলয্র সmদ িনজ ঘােড়র uপরi বেয় েবড়ািc। eরপরo যিদ আিম তুিম গিরব থািক তাহেল আমােদর দািরেdর কারণ aভাব নয় , sভাব । কারণ আমরা েbেনর মাt 4 েথেক 5 শতাংশ kমতা বয্বহার করিছ। আর pিতভাবানরা সফল 

বয্িkরা ei েbেনর kমতার 10 েথেক 15 শতাংশ বয্বহার করেছন। তুিমo যিদ েbেনর ei kমতােক  eেদর মত বয্বহার করেত পােরা তাহেল িনঃসেnেহ সফল o খয্ািতমান হেত পারেব । তাহেল চেলাi না আজ েথেকi েলেগ পিড় । আlাহ আমােদর সহায় হuন। আিমন  

 


