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তাওবা করা উচিৎ 
গত ২২ নভেম্বর ঢাকার জাচিয়া ইসলাচিয়া দারুল উলুি িাদাচনয়া যাত্রাবাড়ীভত সাপ্তাচিক তাফচসরুল কুরআন িািচফভল 
দাওয়াত ও তাবচলভগর িলিান চবষভয় কথা বভলন িসচলভস দাওয়াতুল িভকর আচির ও গুলশান আজাদ িসচজভদর 
খচতব আল্লািা িািিুদুল িাসান। 

িজরভতর বয়ানচি আওয়ার ইসলাি টিাভয়চটিভফার ডিকভির পাঠভকর জন্য হুবহু তুভল ধভরভেন জবুাভয়দ ইসলাি 
ফয়সাল 

শুনচে ইজভতিা নাচক দুই োগ িভয় যাভে। কাকরাইল োগ করার কথা উঠভে। অথি আচি প্রধান উপভদষ্টা িওয়া সভেও 
চকেুই জাচন না! তাবচলগ একচিই আভে। আভগ টযিন চেল। নতুন একচি দল িভয়ভে-  তারা “এতাভয়চত পাচিি”।  এর 
নতুন দল গঠন  কভর তাবচলগ টথভক টবর িভয় টগভে। 

এখন পযিন্ত যা চকেু িভয়ভে, উলািাভয় টকরাি টিষ্টা করভে দ্বন্দ্ব টথভক িুক্ত করভত। সবাইভক টিলাভনা যায় চকনা। এতবড় 
চবপদ িুসলিাভনর ওপর আভসচন। নবীচজর যুভগ আসভে, এরপভর ইসলাভির ওপর এতবড় চবপদ আর আভসচন। আিার 
কাভে এিনচিই িভন িয়। 

টযখাভন এক িুসলিান অপর িুসলিানভক কাভফর বভল গাচল চদভে। ইহুচদ, চিস্টান, চিন্দু, কাচদয়াচনরাও এোভব গাচল 
টদয় না। চকেু তাবচলভগর অবুঝ (এতাভয়চত) োই এিন গাচল চদভে আজ। আভলিভদর চবচেন্ন জায়গায় আক্রিণ করা 
িভে। 

আভলিরা টতা েদ্র। তারা টতা বুভঝ। চকন্তু ওরা টতা আভগ টথভক গুণ্ডাচি করভতা এিন টলাক আভে। তারা এগুভলা 
িালাভে। আভলিভদর দ্বারা টতা এগুভলা সম্ভব নয়। আভলিরা টতা বুঝাভত টিষ্টা করভে। চকন্তু তারা বুভঝ না। 

আিরা টয বুঝাবার টিষ্টা করচে টসিাভক তারা িভন কভর দুবিলতা! তার িাভন আিরাও তাভদর িত লাচঠ ল ইয়া টনভি পচড়! 

টসচদন একজভন আিাভক চজভেস করভলা ইজভতিা কয়িা িভব? আচি বললাি, কয়চি িাভন? 
তবচলভগর ইজভতিা টতা একিাই িয়। আজভক সিাভজর িভধে এিা খুব িলভে আজকাল। 

টসচদন স্বরাষ্টর িন্ত্রণালভয় আিাভক এবং একজন ভক (িাওলানা জুবাভয়র সাভিব) ডাকভে, আর কাউভক ডাভক নাই। সবাই 
িভন করভে আজভক আভলিরা িাইর টখভয় আসভব। যারা আভলি চবভরাধী তারা িভন করভে আজভক সুভযাগ। 

আচি টগচে, বভস আচে। আচি চজভেস করলাি, দুচি ইজভতিা টকন িভব? তারা বভল, তবচলগ োগ িভয় টগভে! 

টক বলল? আচি না উপভদষ্টা? আচি টতা জানলাি না! োগ ি ইভলা টকাথায়? 

এখন একিা সঙ্কি িলভে। োইভয় োইভয় ঝগড়া করভেন। টস সঙ্কি টিিাভত িভব। আিরা টিষ্টা করচে। গত ইজভতিা 
টতা সুন্দরোভব িভয় টগভে। সািভনও োভলাোভব িভব। আিরা সভিষ্ট থাকভবা। 

তখন একজন বলল, োগ িভে টতা। একচি এতাভয়ত পাচিি টবর িভয়ভে… 

আচি বললাি, এিা টতা এতাভয়ত পাচিি, তবচলভগর পাচিি না। দুই োই িভল বাপ িারা টগভল জচির োগ িয়। চকন্তু আিরা 
টতা োগ িচে না। আি রা তবচলগ এক আচে। ওরা (এতাভয়চতরা) টবর িভয় নতুন দল বাচনভয়ভে। ওরা ইজভতিার জন্য 
একচি িাঠ বাচনভয় চনক। ওরা কাকরাইল টকন যাভব? ওরা এতাভয়ভতর একচি িাকিাজ বাচনভয় চনক। 

টযগুভলা তাবচলগ টথভক টবর িভয় টগভে এগুভলা এতাভয়ত পাচিি, তাবচলভগর টকউ না। এতাভয়চতরা আলাদা িাকিাজ চকভন 
চনক, িাঠ আভরকিা বানাক। এিাভতা (কাকরাইল িাকিাজ, িঙ্গী িয়দান) টতা তাবচলগ ওয়ালাভদর। 
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এিাভত তুচি োগ বসাভত িাও টকন? তুচি টতা টবচশর টবচশ… পালক পুত্র!  পালক পুত্র ওয়াচরস পায়?? আপন 
োই িভত িয়।  

এই কথাগুভলা স্বরাষ্টর  িন্ত্রণালভয় বলার পর, স্বরাষ্ট্রিন্ত্রীভক প্রশ্ন করলাি-  তার (িাওলানা সাদ) চক তাচরখ টদওয়ার 
অচধকার আভে? তাভদর ঢুকভতই টতা টদয়চন! তাচরখ টদভব টকান অচধকাভর? টসই তাচরখ চদভয় আভরকিা টজাড় করার 
কথা বলভেন? অচধকার আভে তার? 

তারা বলল, না। তািভল? যান টশষ। 

তারপর িযরত বভলন-  ‘এখন অভনভক বলভে আভর হুজুর ( আল্লািা িািিুদুল িাসান)  টয প োি ধরভলা তা 
টতা টখয়ালই আভসচন! !  কথা সতে চকনা? 

ওরা টবর িভয় টগভে তবচলগ টথভক। চবচেন্ন নাভি ইসলাভির টখদিত িভে (িুয়াচিন কচিচি, ইিাি পচরষদ ইতোচদ।) 
তারাও একচি টবর কভরভে। 

ওরা যচদ চফভর আভস তবচলভগ তভব টকাভনা বাধা টনই। ওরা সারা বাংলাভদশ টথভক রুজু কভর চফভর আসুক। বলুক আজ 
টথভক আিরা আর এতাভয়ত পাচিি না, আিরা তবচলভগর চফভর এভসচে। এলান কভর চদক। 

িট্টগ্রাি টথভক একজন এতাভয়চত িুরচি টফান চদভয়ভেন। চজভেস করভলন, হুজুর আপচন নাচক এিন বভলচেভলন? 

আচি বললাি, ‘েলু বভল থাকভল বভলন? বলল, না চঠকই বভলভেন। 

টতা, কী করভবন? না, আজ টথভক আচি চনভজভক আর এতাভয়ত পাচিি বলব না। 

আচি বললাি, “আপচন োভলা বুভঝভেন,  এখন সবাভই ক বভল টদন সবাই টযন রুজু কভর টনয়। সবাই রুজু 
িভয়,  সবাই চিভল রুজুনািা িট্টগ্রাভির পচিয়া িাদরাসায় পাচঠভয় টদন। আিরা সবাই চিভল একসাভথ ইজভতিা 
একচি করব। দুচি করব না। দুচি িভল ঝগড়া িভব। ঝগড়া, িারািাচর এিা তবচলগ নাচক? 

তবচলগ টতা িাইর খায়, িাইর টদয় না। যারা িারািাচর কভর তারা কখভনা তবচলভগ অে েস্ত ন নয়।তাভদর তবচলভগ টিার, 
িুনাভফক ঢুভক টগভে। দলাদচল সৃচষ্ট কভর। তবচলভগ টতা িারািাচর, গালাগাচল নাই।  

এক জায়গায় প্রশ্ন করভলা হুজুর আিরা কী করব? বললাি, “টয গালাগাচল কভর তাভক বাদ চদন। টকাভনা আভলি 
গালাগাচল কভর না,  যচদ গালাগাচল কভর তভব টসও বাদ…! ” 

আচি ১২ বের আভগ টয সংভশাধনী চদভয়চেলাি তা সংভশাধন করভল আজভক এ অবস্থা িভতা না। এখন বভল, “আভর 
হুজুর টতা চঠক বলচেল! ! ” 

ওই টয আিরা িভন করচেলাি, আভলি প্রভয়াজভন নাই। এরা োভলা কাজ করভতভে, যভথষ্ট । টখয়াল কচর নাই আিরা। 
এখন চবশ্বাস করচে। এত সুন্দর আখলাক, িচরত্র-  স্কুল, কভলজ, টবশ ো পাড়া টথভক টলাক ধভর ধভর এভন কাচলিা 
পড়াইয়া িুচপ, জািা পড়াইয়া বুযুগি বাচনভয় চদভয়ভে। তাভত টকাভনা সভন্দি নাই।  

চকন্তু েলু আভলিভদর িভয়ভে এই। আভলিরা চবশ্বাস কভর সরল িভন সব তাভদর ওপর টেভড় চদভয়ভে! 

এখন ওরা টিয়ার টপভয় ব ইসা টগভে, এখন আর আভলি দরকার নাই!! এই কথাগুভলা আচি ১২ বের আভগ একচি ব ইভয় 
চলভখচেলাি, ‘আচির আভলি িভত িভব,  গাইভর আভলি আচির িভত পারভবনা। তা যচদ ১২ বের  আভগ 
িানত তািভল আজ এিন টফতনা িভতা না। 

১০০ জভনর ১০০ জন আভলি বাদ চদভয় এখন ১০০ জভনর আচির িভলা একজন ইংভরজ!! 
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ইংভরজ রা চক বুঝভব দ্বীন? এই টয আয়াত পড়ভতচে বভলন টতা চকেু বঝুভতভো? আভলি োড়া দ্বীভনর কাজ িভল 
চকোভব? 

আিরা এইিা বুচঝ নাই, আিাভদর েলু িভয়ভে। আভগর টথভক এিা করা উচিত চেল। এখন ফল চক িভলা? 

টি উলািারা! টতািরা োবচেভল, আিরা িাদরাসা, ইিািচত চনভয় থাচক, আর তারা খুব োভলা কাজ করভতভে। টতািরা 
চবশ্বাস করচেভল, তাভদর িাধেভি চবরাি কাজ িভে, িভব। 

চকন্তু সিভয় প্রকাশ পাভব, টতািরা টযিাভক োভলা িভন করচেভল, টসিা টতািাভদর জ ন ে কচঠন খারাপ িভব।  

এিার িভধে আভগ টথভকই আিাভদর িাত না থাকার কারভণ কাচদয়াচন টয শক্ত গাচল চদভত পাভরচন কখভনা আজ তারা 
(এতাভয়চতরা) টসই গাচল চদভে। বলভে আভলি দরকার নাই তাবচলভগ!! 

আল্লাির রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص বভল টগভেন, “আভলি োড়া আচি কাউভক দ্বীভনর কাভজর দাচয়ে চদভয় যাইচন। আভলিভদর 

টদখভব,  আটলিভদর সাভথ চিভল কাজ করভব টতািরা। আভলিরা টযিা বভল টসিা টিভন করভব।” এিা বভল আল্লাির 
রাসুল সা.  এর ওয়ারাসাতুল আচম্বয়া ।  

আর তারা বভল আিরা আল্লাির রাসুল সা. এর কাজ করব, চকন্তু আল্লাির রাসুল সা. এর কথা বাদ চদভয়!! তাভদর টতা 
উচিত চেল এই কথা বলা, ‘আিাভদর েলু িভয় টগভে, আিরা িাফ িাই।’ িাফ িাইভব দূভরর কথা এখন টতা 
লাচঠ চনভয় আভস! !  

 


