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َوَيْغِفْر لَُكْم  فَاتَِّبُعوِن ُيِْببُْكُم اللَّـُه  بُّوَن اللَّـَه  ِ
ُ

إِْن ُكنْتُْم ت ْل 
قُ

ُذنُوَبُكْمۗ َواللَّـُه َغُفوٌر رَِحيٌم

“বল, যশদ মতােরা আল্াহমক ভালবামসা, তাহমল আোর অনুসরণ 
কমরা। আল্াহ মতাোমদরমক ভামলাবাসমবন এবং মতাোমদর 

পাপসেূহ ষিো কমর মদমবন। আর আল্াহ অত্যন্ত ষিোিীল। পরে 
দয়ালু।”

[সূরা আমল-ইেরান ৩:৩১]
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লেখকের েথা

শযশন আোমদর োময়র মিময়ও মবশি ভামলাবামসন, সকল প্রিংসা মসই েহান 
রমবর। শকয়ােমতর েমতা কশঠন সেময়ও শযশন আোমদর কথা ভমুল যামবন না, দরূদ 
ও সালাে বশষকেত মহাক মসই নশব -এর ওপর।

একসেয় েুসশলেরা শিল সবার ওপমর। ভামলাভামব লষি করমল মদখা যামব, ময 
সেময় আেরা আল্াহর শকতাব ও রাসূল -এর সুন্াহ আঁকমি ধমরশিলাে, মস 
সেময় আল্াহ তা‘আলা আোমদর সম্াশনত কমরমিন। আর যখন আেরা ইসলাে 
িািা অন্য শকিুমত সম্ান খুঁমজশি, রাসূল -এর সুন্াহর মিময় অন্য শকিুমক মরেষ্ 
মভমবশি, তখন পমদ পমদ লাশছিত হময়শি। 

সাহাশবমদর জীবমন তাকামল মদখা যামব, তাঁরা সুন্াহ মেমন িলার ব্যাপামর 
শিমলন খুবই সতককে। যতভামব রাসূল -এর সুন্াহমক মেমন িলা যায়, ততভামবই 
তাঁরা োনার মিটিা কমরমিন। আনাস  একশদন রাসূল -মক তরকাশরর েমধ্য 
লাউময়র টুকমরাগুমলা মবমি মবমি মখমত মদমখশিমলন। ব্যস, এতটুকু মদমখই শতশন 
শনমজর জন্য লাউ পিন্দ কশরময় শনময়শিমলন। অথি না কখমনা রাসূল  তাঁমক 
লাউ খাবার শনমদকেি শদময়মিন, না এর মকামনা েযীলত বণকেনা কমরমিন।

ভ্রেমণর সেয় আব্ুল্াহ ইবমন উোর  েক্া ও েশদনার েধ্যবতকেী স্ামন মযমতন 
এবং দুপুরমবলা গামির িায়ায় শবরোে শনমতন। কারণ, শতশন রাসূল -মক একই 
জায়গায় একইভামব শবরোে শনমত মদমখমিন। একশদন ভ্রেমণর সেয় রাসূল  
প্রাকৃশতক ডামক সািা শদমত এক জায়গায় মথমেশিমলন। সেমর মবর হমল আবদুল্াহ
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ইবমন উোর -ও মস জায়গায় মথমে প্রাকৃশতক ডামক সািা শদমতন। কুররা 
ইবমন ইয়াস  যখন রাসূল -এর হামত বাইয়াত শনমত এমসশিমলন, তখন 
শতশন লষি করমলন রাসূল -এর জাোর মবাতাে মখালা রময়মি। এ জন্য িীমত 
শকংবা গরমে কখমনা শতশন জাোর মবাতাে লাগামতন না।

আেরা হয়মতা এই উদাহারণগুমলা কট্টরতা ভাবমত পাশর। তমব তাঁরা এগুমলা 
করমতন রাসূল -এর প্রশত ভামলাবাসা মথমক। তাই মতা দুশনয়া ও আশখরামত 
আল্াহ তা‘আলা তাঁমদর প্রশত সন্তুটি, তাঁরাও আল্াহর প্রশত সন্তুটি।

শন:সমন্দমহ পৃশথবীমত যত োনুষ এমসমিন, তামদর েমধ্য রাসূল  শিমলন 
সবকেমরেষ্। জীবমনর প্রশতশট মষিমরে শতশন দটৃিান্ত স্াপন কমর মগমিন। আর তাঁর 
দৃটিান্তই সবকেমরেষ্। আেরা যশদ তাঁমক ভামলামবমস মস সুন্াহগুমলার অনুসরণ কশর, 
তমব আল্াহ তা‘আলাও আোমদর ভামলাবাসমবন- 

بُّوَن اللَّـَه فَاتَِّبُعوِن ُيِْببُْكُم اللَّـُه َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَّـُه َغُفوٌر رَِحيٌم ِ
ُ

ْل إِْن ُكنْتُْم ت
قُ

“বমলা, যশদ মতােরা আল্াহমক ভামলাবামসা, তাহমল আোর অনুসরণ 
কমরা। আল্াহ মতাোমদর ভামলাবাসমবন এবং মতাোমদর পাপসেূহ ষিো কমর 

মদমবন। আর আল্াহ অত্যন্ত ষিোিীল। পরে দয়ালু।”[1]

 ➥ মকন সুন্াহ অনুসরণ করমত হমব?

িায়খ সাশলহ আল েুনাশজ্দ এই প্রমনের উত্তমর শলমখমিন, “রাসূল -এর 
সুন্াহ হমচ্ছ আোমদর েুশতির বাহন। শনরাপদ আরেয়স্ল। রাসূল  আোমদর 
সুন্াহ অনুসরণ করমত বমলমিন। অবমহলা করমত শনমষধ কমরমিন। শতশন বমলমিন,

بِانلََّواِجِذ  َعلَيَْها  وا  وََعضُّ بَِها  ُكوا  َتَمسَّ اِشِديَن  الرَّ َمْهِديِّنَي 
ْ
ال ُلََفاِء 

ْ
ال وَُسنَِّة  بُِسنَِّت  َفَعلَيُْكْم 

إِنَّ ُكَّ ُمَْدثٍَة بِْدَعٌة َوُكَّ بِْدَعٍة َضَللٌَة
ُموِر فَ

ُ ْ
َوإِيَّاُكْم َوُمَْدثَاِت ال

‘মতােরা অবি্যই আোর এবং আোর পমর মখালাোময় রামিদীমনর সুন্াহ 
মেমন িলমব। এগুমলা মেমন িলমব এবং িতি কমর আঁকমি ধরমব। আর 

(ধমেকের ব্যাপামর) সকল নতুন উদ্াশবত শবষময় সাবধান। মকননা, সকল নব-

[1] সূরা আমল-ইেরান ৩:৩১

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


লেখকের েথা  •  11

উদ্াশবত শবষয় হমচ্ছ শবদআত। আর সকল শবদআত হমচ্ছ পথভ্রটিতা।’[1]

শবদআত এবং শেতনা যখন প্রাধান্য শবস্ার করমব, তখন যারা সুন্াহ মেমন 
িলমবন তামদর মবশি পুরষ্ার মদয়া হমব। তামদর েযকোদা থাকমব অমনক ওপমর। 
কারণ, ম�ার অন্ধকামরর েমধ্য মথমকও তারা গুরাবা (অপশরশিত) শহমসমব 
মবঁমিমিন। োনুষমক সশঠক পমথ আনার মিটিা কমরমিন। রাসূল  বমলমিন, 

 ، َفُطوَب لِلُغَرَباِء
َ
 َغِريبًا ، وََسيَُعوُد َغِريبًا َكَما بََدأ

َ
إِنَّ اإلِسَلَم بََدأ

‘ইসলাে অপশরশিত অবস্ায় এমসমি। আর এটা শুরুর েমতাই অপশরশিত 
অবস্ায় শেমর যামব। তাই অপশরশিতমদর জন্য সুসংবাদ।’

শজমঞেস করা হমলা, ‘মহ আল্াহর রাসূল! তারা (অথকোৎ, এই অপশরশিতরা) 
কারা?’ শতশন বলমলন,

اذِليَن يَصلُُحوَن إَِذا فََسَد انلَّاُس

‘যখন োনুষ নীশতভ্রটি হমব, তখমনা তারা ন্যায়পরায়ণ থাকমব।’[2]

রাসূল  আরও বমলমিন, ‘সােমন মতাোমদর জন্য রময়মি ধধমযকের সেয়। মস 
সেয় ধধযকে অবলম্বন করা জ্লন্ত অঙ্ার ধমর রাখার েমতাই কশঠন হমব। (মস সেময়) 
যারা ভামলা কাজ করমব, তারা পঞ্াি জমনর সেপশরোণ পুরস্ার পামব।’

শজমঞেস করা হমলা, ‘মহ আল্াহর রাসূল! তামদর পঞ্াি জমনর সেপশরোণ?’ 

রাসূল  বলমলন, ‘মতাোমদর পঞ্াি জমনর সেপশরোণ।’[3]

মকামনা মকামনা বণকেনায় এমসমি, ‘তারা হমচ্ছ মসসব ব্যশতি, যারা আোর সুন্াহমক 

[1] হাশদসশট আবু দাউদ (৪৬০৭) উমল্খ কমরমিন এবং আলবানী  এমক সহীহ বমলমিন তার সহীহ আবু 
দাউদ গ্রমন্থ।
[2] আলবানী  হাশদসশটমক সহীহ বমলমিন তার শসলশসলা সশহহাহ গ্রমন্থ (১২৭৩)। হাশদসশট সহীহ েুসশলে 
গ্রমন্থও বশণকেত আমি (১৪৫)।
[3] হাশদসশট আবু দাউদ (৪৩৪১) এবং শতরশেযী (৩০৮৫) উমল্খ কমরমিন। আলবানী  হাশদসশটমক সহীহ 
বমলমিন তার শসলশসলাহ সশহহাহ (৪৯৪) গ্রমন্থ।

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


12  •  হারিয়ে যাওো মুয়্া

জীশবত করমব এবং োনুষমক তা মিখামব’।”[4]

রাসূল  আমরা বমলমিন, 

ْن 
َ
ْجِر ِمثَْل َمْن َعِمَل بَِها ِمْن َغْيِ أ

َ
ُ ِمَن ال

َ
إِنَّ ل

ِميتَْت َبْعِدي، فَ
ُ
ْحيَا ُسنًَّة ِمْن ُسنَِّت قَْد أ

َ
إِنَُّه َمْن أ

ُجورِِهْم َشيْئًا
ُ
َينُْقَص ِمْن أ

“ময আোর পমর আোর এেন মকামনা সুন্াহ জীশবত করমব যা ভুমল যাওয়া 
হময়মি, যতজন মলাক ঐ সুন্াহর ওপর আেল করমব, তামক সেপশরোণ 

পুরস্ার মদয়া হমব। যারা আেল করমি তামদর মথমক মকামনা সওয়াব কোমনা 
হমব না।”[5]

ইবমন উসাইশেন  বমলমিন,

يوم  إىل  بها  عمل  من  وأجر  أجرها  لك  يكن  فانرشها؛  السنة  لنرش  الفرصة  سمحت  لكما 
القيامة

“যশদ কামরা সােমন সুন্াহ জীশবত করার সুমযাগ আমস, তমব মস মযন তা 
কমর। শকয়ােত পযকেন্ত যতজন মস সুন্াহর ওপর আেল করমব, আপশন তার 

জমন্য সওয়াব মপমত থাকমবন।”[6]

একজন েুসশলে শহমসমব তাই আোমদর সবার কামি সুন্াহর গুরুত্ব স্পটি। রাসূল 
-এর হাশদমসর োধ্যমে আেরা এটাও বুঝমত মপমরশি; শেতনার সেময় সুন্াহমক 
আঁকমি ধরা, োনুষমক ভুমল যাওয়া সুন্াহ স্মরণ কশরময় মদয়া এবং হারামনা 
সুন্াহমক জীশবত করার েযকোদা কতখাশন। ঈোমনর দাশবদার মকামনা েুসশলেই এটা 
মথমক শনমজমক দূমর সশরময় রাখমত পামর না।

রাসূল -এর হারামনা সুন্াহমক পুনরুজ্ীশবত করার তািনা মথমকই হাশরময় 
যাওয়া েুমতিা বইশটর জন্ম। আোর জন্য কাজশট এমকবামরই সহজ কমর শদময়মিন 

[4] িায়মখর সম্ূণকে উত্তরশট পড়ুন: فضل اتلمسك بالسنة زمن انتشار الفساد 
https://islamqa.info/ar/89878
[5] সুনামন শতরশেযী, হাশদস নংঃ ২৬৭৭। আলবানী (রহ) এর েমত হাশদসশট হাসান, সহীহ ও যঈে সুনামন 
শতরশেযী, ৬/১৭৭
[6] িরহু শরয়াদুস সমলহীন, ৪/২১৫
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উস্াদ আলী হাম্ুদা (হাশে)। শবশ্বশবদ্যালয় জীবমনর শুরুমত উস্াদ আলী হাম্ুদার 
(হাশে) মলকিামরর সামথ পশরিয়। খুব দরদ শদময় কথা বমলন। উস্াদ মলমখনও 
মবি ভামলা। শুরু মথমকই তার Daily Revivals শসশরজশট খুব ভামলা লাগত। 
শতশন মসখামন এেন িশল্িশট শবষয় শনময় এমসমিন যা রাসূল  ও সাহাশব -এর 
েমধ্য প্রিশলত শিল, শকন্তু এখন হাশরময় মগমি। মস শসশরজগুমলা শনমজর েমতা কমর 
শলখমত থাশক হাশরময় যাওয়া েুমতিা নামে। আল্াহর সহায়তায় এটা এখন বইময়র 
রূপ মপময়মি। 

ইোে নববী  হাশদসুল আরবাইন  বা িশল্ি হাশদস নামে একশট বই শলমখশিমলন। 
নাে িশল্ি হাশদস হমলও মসখামন হাশদস শিল মোট ৪২শট। ইোে নববী -এর 
প্রশত ভামলাবাসা মথমক আোর ইচ্ছা শিল উস্াদ আলী হাম্ুদার (হাশে) শসশরজশটর 
সামথ আমরা ২শট অধ্যায় যতুি কমর মোট ৪২শট অধ্যাময় বইশট সাজামনার। তমব মিষ 
েুহূমতকে বইশটর িার‘ঈ সম্াদমকর পরােমিকে একশট অধ্যায় বাদ মদয়ায় মস ইচ্ছা পূরণ 
হয়শন। ৪১শট অধ্যাময় বইশট সাজামত হময়মি। 

িায়খ আবু বকর েুহাম্াদ যাকাশরয়া (হাশে) তার সীোহীন ব্যস্তা সম্বেও যমনের 
সামথ বইশট শনরীষিণ কমর শদময়মিন। আশে আল্াহর কামি িাই শতশন মযন িায়খমক 
দুশনয়া ও আশখরামত সম্াশনত কমরন।

আশে কৃতঞেতা জানাশচ্ছ, উস্াদ আবদুর রহোনমক (হাশে) শযশন আোমক 
মবি শকিু মষিমরে তথ্য শদময় সহায়তা কমরমিন। কুময়মটর বিীশন ভাইরা শবশভন্ 
সেময় আোমক অনুমপ্ররণা শদময়মি। তামদর জমন্যও রময়মি অমিষ ভামলাবাসা ও 
কৃতঞেতা। বইশটর প্রকািক মরাকন ভাই সব সেয় আোমক উৎসাহ শদময় শগময়মিন। 
আল্াহ তা‘আলা মযন তামক আরও মবশি মবশি ইসলামের মখদেত করার মতৌশেক 
মদন মস দু‘আই কশর। 

আশে আিা করব, এ বইশট পমি সবাই সুন্াহমক অন্যভামব মদখমত শিখমবন। 
ভামলাবাসমত শিখমবন। তারা বুঝমত শিখমবন, সুন্াহ োমন শুধু মযাহমরর আমগর 
িার রাকাত শকংবা োগশরমবর পর দুই রাকাত সালাত নয়। সুন্াহ হমত পামর 
দুপুর মবলা ঝুে বৃশটিমত মভজা। মকাথাও পশরষ্ার োশট মদখমল খাশল পাময় হাঁটা। 
সারাশদমনর ক্াশন্ত মিমষ রামতর মবলা শপ্রয়তোর সামথ হাঁটা। তার সামথ শেশটি শেশটি 
কথা বলা। 
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একোরে কুরআনই হমচ্ছ শবশুদ্ধ বই। এ িািা সব বইমতই কে-মবশি ভুলভ্রাশন্ত 
রময়মি। এ বইও তার ব্যশতক্রে নয়। বইশটমত ভামলা যা শকিু আমি তা আসোন ও 
জেীমনর রব আল্াহ তা‘আলার পষি মথমক। আর ভুল যা শকিু আমি তা আোর 
ও িয়তামনর পষি মথমক। বইশট মকামনা পাঠমকর শবন্দুোরে উপকার আসমল তার 
শনকট আোর অনমুরাধ থাকমব, শতশন মযন অবি্যই আোর জন্য দু‘আ কমরন। 
দু‘আ কমরন মযন আশে আোর জীবনটামক সুন্াহ শদময় সাজামত পাশর। শেতনামক 
পাি কাশটময় সরলপমথ িলমত পাশর।

শনশ্চয়ই শহদায়াত মকবল আল্াহ সুবহানু তা‘আলার পষি মথমকই আমস।

শিহাব আহমেদ তুশহন
yshihab05@gmail.com

১৪ িাবান, ১৪৩৯ শহজশর
কুময়ট, খুলনা।
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বহুেব্যবহৃত চিহ্ন

  ‘সল্াল্াহু আলাইশহ ওয়া সাল্াে’/ আল্াহ তাঁর উপর করুণা ও িাশন্ত বষকেণ 
করুন! (েুহাম্াদ -এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

  ‘আলাইশহস সালাে’/ তাঁর উপর িাশন্ত বশষকেত মহাক! (সাধারণত নশবমদর 
নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

  ‘আলাইহাস সালাে’/ তাঁর উপর িাশন্ত বশষকেত মহাক! (েহীয়সী নারীর 
নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

  ‘আলাইশহোস সালাে’/ উভময়র উপর িাশন্ত বশষকেত মহাক! (দুজন নশবর 
নাে একসামথ এমল, মিমষাতি নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

  ‘আলাইশহেুস সালাে’/ তামঁদর উপর িাশন্ত বশষকেত মহাক! (দুময়র অশধক 
নশবর নাে একসামথ এমল, মিমষাতি নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

  ‘রশদয়াল্াহু আনহু’/ আল্াহ তাঁর উপর সন্তুটি মহান! (সাহাশবর নামের পর 
ব্যবহৃত হয়।) 

  ‘রশদয়াল্াহু আনহা’/ আল্াহ তাঁর উপর সন্তুটি মহান! (েশহলা সাহাশবর 
নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

  ‘রশদয়াল্াহু আনহুো’/ আল্াহ উভময়র উপর সন্তুটি মহান! (দুজন সাহাশবর 
নাে একসামথ এমল, মিমষাতি নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

  ‘রশদয়াল্াহু আনহুে’/ আল্াহ তাঁমদর উপর সন্তুটি মহান! (দুময়র অশধক 
সাহাশবর নাে একসামথ এমল, মিমষাতি নামের পর ব্যবহৃত হয়।)  

  ‘রদিয়াল্াহু আনহুন্া’/ আল্াহ তাঁমদর উপর সন্তুটি মহান! (দুময়র অশধক 
েশহলা সাহাশবর নাে একসামথ এমল, মিমষাতি নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

  ‘রশহোহুল্াহ’/ আল্াহ তাঁর প্রশত দয়া করুন! (ময মকামনা সৎ ব্যশতির 
নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
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িত িত বির ধমর শবঞোনীরা একশট পদাথকে বানামনার জন্য অক্ান্ত পশররেে কমর 
মগমিন। তামদর জীবমনর লম্বা একশট সেয় এই বস্তু ধতশরর স্বপ্ন মদমখমিন। কী মসই 
বস্তু? সবাই এমক ডাকত ‘শেমলাসোরস মস্টান’ নামে। যার এক মিাঁয়ায় মলাহা, 
শসসার েমতা সস্া ধাতু স্বমণকে পশরণত হমতা। মযসব শবঞোনীরা এটা ধতশরর জন্য 
গমবষণা করমতন, তামদর বলা হমতা ‘আলমকশেস্ট’।

আোমদর জন্য এটা গাঁজাখশুর গল্প িািা শকিুই না। বামর! তা হয় কী কমর? একটা 
বস্তুর মিাঁয়ায় সবশকিু মসানা হময় যামব! তমব আলমকশেস্টরা শকন্তু সশত্যই শবশ্বাস 
করমতন এেন বস্তুর অশস্মত্ব। আইজাক শনউটন, রবাটকে বময়মলর েমতা বা�া বা�া 
শবঞোনীরা এর মপিমন �ণ্ার পর �ণ্া নটি কমরমিন। শকন্তু মসই অেূল্য পাথমরর 
মকামনা হশদস পানশন।

তমব সশত্য বলমত কী এেন বস্তুর অশস্ত্ব শকন্তু আসমলই রময়মি। এেনশক 
আোমদর হামতর নাগামলই রময়মি। আেরা িাইমলই পাশর মসই পরে আরধ্য 
পাথরশটমক শনমজর কমর শনমত। শকন্তু আেরা না তামক মকামনা গুরুত্ব শদই, না এমক 
শবশুদ্ধ করার শদমক মকামনা নজর শদই। মসটা হমচ্ছ—শনয়ত[1] বা উমদিি্য।

অমনমকর ভ্রু হয়মতা শবরশতিমত কুঁিমক উমঠমি। মকউ মকউ হয়মতা েমন েমন 
বলমিন, “আমর এটা আর ওটা শক এক হমলা নাশক?”

 : । আল কারাশে  বমলন, “(শনয়ত হমচ্ছ) োনমুষর েমনর ইচ্ছা।” (আয-যাশখরাহ(শনয়ত) انلية [1]
১/২৪০) 

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


মকের েথা  •  17

আসমলই মতা। এটা আর ওটা কখমনাই এক না। কারণ, শনয়ত মতা আর 
মলাহামক স্বমণকে পশরণত করমত পামর না। শনয়মতর ষিেতা মনই ষিণস্ায়ী মকামনা 
পদাথকেমক অন্য এক পদামথকে পশরণত করার। তমব আোমদর শনয়ত এেন এক কাজ 
করমত পামর যা মকামনা জাদুর পাথরই করমত পারমব না। শনয়তই পামর আোমদর 
প্রশতশদমনর সাধারণ কাজগুমলামক অসাধারণ কমর তুলমত। সাোন্য কাজগুমলামক 
শিরস্ায়ী আেমল পশরণত করমত। জান্ামতর পামথয় হমত।

খাওয়া, �ুোমনা, ম�ারা�ুশর করা, পিামিানা করা, োনুমষর সামথ মেিা, শবরোে 
মনয়া—আেরা প্রশতশদনই এ কাজগুমলা কশর। এর েমধ্য শকিু কাজ কশর অমথকের 
জন্য, শকিু কাজ শনমজমক শবরোে মদয়ার জন্য, আর শকিু শনিক শবমনাদমনর জন্য। 
আোমদর করা প্রশতটা কাজই একসেয় হাশরময় যামব তা যতই েূল্যবান মহাক না 
মকন। তমব যশদ প্রমত্যকটা কামজর সামথ আেরা ভামলা শনয়তমক যতুি করমত পাশর, 
তমব তা পশরণত হয় শিরস্ায়ী সম্মদ।

এ কারমণই সালােগণ তামদর সব কামজর সামথ শনয়মতর ব্যাপারশট ভামলােমতা 
জমুি আমি শক না মসশদমক কিা দৃশটি রাখমতন। 

েুআ‘য ইবমন জাবাল  বলমতন, 

“আশে �ুোই তারপর ইবাদত করার জন্য রামত উশঠ। আর আশে আল্াহর 
কামি আোর �ুোমনার জন্য পুরস্ার আিা কশর, মযেনটা আিা কশর আোর 

জাগরমণর জন্য।”[2]

শতশন �ুোমতন। তমব �ুোমনার আমগ শনয়ত কমর শনমতন মযন এ �ুে তামক নতুন 
উদ্যমে ইবাদত করমত িশতি মজাগায়। মিষরামতর শনস্ব্ধ নীরবতায় বহুষিণ তার 
রমবর সােমন দাঁশিময় থাকার সােথকে্য এমন মদয়। তাই �ুশেময়ও শতশন সওয়ামবর 
আিা করমতন।

ইবমন আবু জােরা  বলমতন, 

“আোর ইচ্ছা হয়, মযন আমলেরা তামদর পুমরাটা সেয় শদময় োনুষমক 
আেমলর জন্য শনয়তমক শঠক করমত শিষিা মদমবন। শকিু আমলে বমস বমস 

[2] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৭৩৩ 
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োনুষমক আর শকিু না শিশখময় শুধু এটাই মিখামবন। মকননা, শুধু শনয়মত 
�াটশতই বহু োনুমষর জীবমন ধ্ংস মডমক আমন।”[3]

ইবমন আবু জােরা -এর কথাটা শুনমত অবাক লাগমত পামর। তমব একবার 
শিন্তা কমর মদখুন মতা এত ভামলা ভামলা কাজ কমর কী লাভ যশদ মসটা আল্াহ 
তা‘আলা কবুলই না কমরন? যশদ মসটা আল্াহর সন্তুশটির জন্য না কমর শুধু োনুমষর 
সন্তুশটির জন্য করা হয়? 

এক শিষিমকর গল্প বশল। শতশন সহ আরও মবি কময়কজন ইয়ামেমনর এক 
িায়মখর দারমস বমস শিমলন। দারসশট মস িায়মখর বাসামতই হশচ্ছল। হঠাৎ কমর 
একজন দরজায় কিা নািল। িব্ শুমন মস শিষিক দরজা খুলমত মগমলন। শকন্তু 
িায়খ তামক থাশেময় শজমঞেস করমলন, “তুশে কী করমত িাচ্ছ?” 

শিষিক তখন বলমলন, “আশে দরজা খুলমত যাশচ্ছ।”

িায়খ আবার শজমঞেস করমলন, “শুধু দরজাই খুলমত যাচ্ছ?”

শতশন জবাব শদমলন, “হাঁ।”

এটা শুমন িায়খ বলমলন, “তাহমল আোমকই দরজা খুলমত দাও।” 

িায়খ দরজা খুলমলন। আবার দারমস এমলন। তারপর মসই শিষিমকর উমদিমি 
বলমলন, “তুশে মতা শুধু দরজাই খুলমত মিময়শিমল। তাই আশে মতাোমক থাশেময় 
শদময়শি।

 ➥ আর আশে মিময়শি :

 আোর ভাইমক সাহায্য করমত।[4]

 তার শদমক েুিশক মহমস সুন্াহ পালন করমত।[5]

[3] আল োদখাল : ১/৬ 
[4] রাসূল  বমলমিন, “মকউ যশদ তার ভাইময়র প্রময়াজন পূরণ কমর মদয়, তমব আল্াহ তা‘আলা তার 
প্রময়াজন পূরণ কমর মদমবন।” (সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৫৮০) 
[5] রাসূল  বমলমিন, “মতাোর ভাইময়র সােমন মতাোর হাশস হমচ্ছ সদকাস্বরূপ।” (সুনামন শতরশেযী, 
হাশদস নং : ১৯৫৬) 
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 তামক সালাে শদময় অশভবাদমনর সুন্াহ পালন করমত।[6]

 তার সামথ েুসাোহা কমর আমরকশট সুন্াহ পালন করমত।[7]

 আোর পামি তামক বসার জায়গা কমর শদমত।
 অশতশথমক সম্ান করার সুন্াহ পালন করমত।[8]

সুবহানাল্াহ! সাোন্য একশট কাজমক কীভামব শতশন পরমত পরমত সুন্াহ শদময় 
সাশজময় ইবাদমত পশরণত কমরমিন, তা শিন্তা করমলও অবাক হময় মযমত হয়। যারা 
সশত্যই আল্াহ তা‘আলার ইবাদত কমরন, তারা এভামবই শনমজর জীবমনর প্রশতটা 
কাজমক ইবাদমত পশরণত কমরন। দুশনয়ার সকল কামজর মপিমন তামদর একোরে 
উমদিি্য থামক আল্াহ তা‘আলার সন্তুশটি। আর যশদ কখমনা আল্াহ তা‘আলার 
সন্তুশটি িািা শুধু পাশথকেব স্বাথকে হাশসমলর জন্য মকামনা কাজ কমর মেমলন, তমব 
তারা অনুতপ্ত হন। তখন তামদর মদখমল েমন হয় মযন তারা েস্ বি গুনাহ কমর 
মেমলমিন।

তমব শনমজর পুমরা জীবনমক আল্াহর ইবাদমত কাশটময় মদয়া এমকবামর সহজ 
কথা নয়। জীবন োমন মতা শকিু শদমনরই সেশটি। তাই শদন মথমকই শুরু করা যাক।

 ➥ একটা কাগজ শনময় ঝটপট শতনশট কলাে কমর মেলুন :

 সকাল ৯টা মথমক শবকাল ৫টা।

 শবকাল ৫টা মথমক রাত ১১টা।

 রাত ১১টা মথমক সকাল ৯টা।

এবার প্রশতশট কলাে শনময় আলাদাভামব শিন্তা করুন। এই সেময় আপশন কী 
কী কমরমিন তা শনময় গভীরভামব ভাবুন। মকামনাশকিুই বাদ মদমবন না। খাওয়া-
দাওয়া মথমক শুরু কমর এেনশক বাথরুমে যাওয়ার ব্যাপারটাও না। এবার শিন্তা 
কমর মদখুন, এর েমধ্য মকান মকান কাজগুমলা আপশন আল্াহ তা‘আলার সন্তুশটির 
জন্য কমরমিন। কাজটা হয়মতা দশুনয়ামকশ্রিক হমত পামর, মকামনা সেস্যা মনই। 
তমব লষি্য রাখুন আপশন মসখামনও আল্াহর কাি মথমক সওয়াব আিা কমরমিন 

[6] একব্যশতি রাসূল -মক শজমঞেস করল, “ইসলামের সমবকোত্তে শদক মকানশট?” শতশন বলমলন, “অপরমক 
খাওয়ামনা আর মিনা-অমিনা সবাইমক সালাে মদয়া।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ১২) 
[7] রাসূল  বমলমিন, “যখন দুইজন েুসশলে এমক অপমরর সামথ সাষিাৎ কমর আর হাত মেলায়, তারা 
আলাদা হবার আমগই তামদর গুনাহসেূহ োে কমর মদয়া হয়।” (আবু দাউদ, হাশদস নং : ৫২১২)
[8] রাসূল  বমলমিন, “ময আল্াহ ও শকয়ােমতর ওপর শবশ্বাস রামখ, মস মযন তার অশতশথমক সম্ান 
কমর।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬১৩৮)
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শক না! মযেনটা করমতন েু‘আয ইবমন জাবাল । এবার মদখুন প্রশতটা কলামে 
আপশন কয়শট কাজ রাখমত পারমিন! এভামব আেরা শনমজই শনমজমক েূল্যায়ন 
করমত পাশর।

শনমজর শনয়তমক শঠক করমত দরকার কমঠার অধ্যবসায়। তাই মিটিা িাশলময় যান। 
বারবার শনমজমক প্রনে করুন, “আচ্ছা! আশে ময কাজটা করশি, মসটা শক আল্াহর 
সন্তুশটির জন্য নাশক োনুমষর সন্তুশটির জন্য? মসটা শক শিরস্ায়ী আশখরামতর জন্য 
না ষিণস্ায়ী দশুনয়ার জন্য?” একসেয় মদখমবন কলােগুমলা আমস্ আমস্ োঁকা 
মথমক ভরাট হমচ্ছ। আপনার জীবমনর প্রশতটা কাজই উত্তে শনয়ত বিারা পশরিাশলত 
হমচ্ছ।

এভামব ময শনমজর জীবমন করা প্রশতটা সাধারণ কাজমক ইবাদমত পশরণত করমত 
পামর তার মিময় সেল আর মক হমত পামর? আর তার মিময় দুভকোগা আর মক হমত 
পামর, ময শনমজর ইবাদতমক শদমনর পর শদন আরও সাধারণ কমর মেমল?

হয়মতা এতষিমণ আোমদর কামি পশরষ্ার হময় মগমি মকন ইোে বুখাশর  তার 
শবখ্যাত হাশদসগ্রন্থশট এই হাশদস শদময় শুরু কমরশিমলন,

َما ِلُكِّ امِرىٍء َما نََوى ْعَماُل بانلِّّياِت، َوإِنَّ
َ
إّنَما ال

“প্রমত্যক কাজ শনয়মতর সামথ সম্শককেত। আর োনুষ তার শনয়ত অনুযায়ী েল 
পামব।”[9]

[9] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ১

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


চিচরয়ার জকে্য

আোমদর েমতা দুবকেল ঈোমনর েুসশলেমদর জন্য দু‘আ হমচ্ছ সবমিময় সহজ 
কামজর েমধ্য একশট। আোমদর দু‘আর েমধ্য মকামনা আমবগ থামক না। আকশুত 
থামক না। মসখামন থামক শুধু মঠাঁট নািামনা। আেরা শনমজরাও বুঝমত পাশর না 
আেরা কী বলশি! আবার কখমনা কখমনা দু‘আমক আেরা আোমদর অলসতার 
িুমতা শহমসমব ব্যবহার কশর।

 ➥ মকামনা কশঠন কাজ করার েমতা ঈোন না থাকমল আেরা বশল :

 �পশরশস্শতর কারমণ আোর পমষি শকিু করা সম্ভব হমচ্ছ না। তমব 
দু‘আ কমর শদশচ্ছ।

 �দু‘আ িািা আোর পমষি শকিু করা সম্ভব না।

এখামন মোমটও দু‘আর গুরুত্বমক খামটা করা হমচ্ছ না; বরং দু‘আর মষিমরে 
আেরা আসমলই আন্তশরক শক না মস প্রনে করা হমচ্ছ। শনঃসমন্দমহ আেরা মিটিা 
িাশলময় যাব, আর সামথ সামথ দু‘আর োধ্যমে আল্াহ তা‘আলার সাহায্য িাইব। 

ইোে ইবনুল কাশয়্যে  বমলমিন, 

“দু‘আ আর আল্াহর কামি আরেয় মিময় সালাত আদায় করা হমচ্ছ অম্রের 
েমতা। ময অ্রে িালামচ্ছ মস যশদ দষি হয়, তমব অ্রে এেশনমতই ভামলা িলমব। 
শুধু অ্রে ধারমলা হমলই িলমব না। যশদ অ্রে শনখুঁত হয়, ত্রুশটেুতি হয় আর ময 
অ্রে িালামচ্ছ মসও িশতিিালী হয়, তমবই মকউ তামক থাোমত পারমব না। মস 
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িত্রুর অমনক ষিশত করমত পারমব।”[10]

এ কারমণ সীরামতর পাতায় পাতায় আেরা মদখমত পাই, জীবমনর মযমকামনা 
সংকটেয় েুহমূতকে রাসূল  আল্াহর কামি দু‘আ কমরমিন। কাতর হময় তাঁর কামি 
সাহায্য মিময়মিন।

বদমরর যমুদ্ধ রাসূল  আকুল হময় আল্াহ তা‘আলামক মডমকমিন। শতশন তাঁর 
হাত উঁিু কমর এেনভামব দু‘আ কমরশিমলন ময তাঁর িাদর োশটমত পমি শগময়শিল। 
বমলশিমলন, 

امهلل أجنز يل ما وعدتين، امهلل آت ما وعدتين، امهلل إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسلم 
ال تعبد يف الرض

“মহ আল্াহ, ময ওয়াদা তুশে আোয় শদময়শিমল তা পূরণ কমরা। মহ আল্াহ, 
আোমক যা মদয়ার ওয়াদা তুশে কমরশিমল তা আোমক দাও। আল্াহ মগা, 
আজ তশুে যশদ এই েুসশলে দলমক েরমত দাও, তমব এই পৃশথবীমত মকউ 

আর মতাোর ইবাদত করমব না।”[11]

উহুমদর যুদ্ধ শিল েুশেনমদর জন্য শবিাল একশট পরীষিা। মস যমুদ্ধ রাসূল  
তাঁর সাহাশবমদর দু‘আর জন্য সাশরবদ্ধ কমরশিমলন। তারপর আল্াহর শনকট দু‘আ 
কমরশিমলন, 

امهلل ابسط علينا من براكتك ورمحتك وفضلك ورزقك ، امهلل إين أسألك انلعيم املقيم اذلي 
ال يول وال يزول

“মহ আল্াহ, মতাোর ভান্ার মথমক আোমদর বরকত, রহেত, প্রািুযকে আর 
শরশযক দাও। মহ আল্াহ, আশে মতাোর কামি এেন স্ায়ী সুখ িাই যা কখমনা 

িমল যায় না। কমেও যায় না।”[12]

আর এখন ময দু‘আশট উমল্খ করব তা শনময় খুব ভামলাভামব শিন্তা করুন। 
আোমদর সেময় দু‘আশট খুবই প্রাসশঙ্ক। আহযামবর যুমদ্ধ েুিশরকরা িারশদক 
[10] আল-জাওয়াবুল কাশে : ১/১৫
[11] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৭৬৩
[12] েুসনামদ আহোদ, হাশদস নং : ১৫৪৯২
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মথমক েশদনামক শ�মর মেমলশিল। আোমদর সেময় শসশরয়ার আমলম্া, ইদশলব, 
মগৌতায় মযেনটা হময়মি, শঠক মতেনই। আজ মযেন শসশরয়ামত আোমদর েুসশলে 
ভাইরা প্রামণর ভময় রাত কাটামচ্ছন, সাহাশবমদর জীবমনও এেন সেয় এমসশিল। 
সাহাশবরাও শনমজমদর সন্তামনর জীবমনর কথা মভমব, ্রেীমদর ইজ্মতর কথা মভমব 
মপমরিান হময় যাশচ্ছমলন। রাসূল  তখন সাহাশবমদর একশট দু‘আ শিশখময় 
শদময়শিমলন,

اللَُّهمَّ اْسُتْ َعَوَراتِنَا ، َوآِمْن َروََعتِنَا

“মহ আল্াহ, আোমদর দুবকেলতা মঢমক দাও। আোমদর ভময় আশ্বাস দাও।”[13]

শতশন আরও দু’আ কমরমিন,

امهلل ُمزنل الكتاب ، رسيع احلساب ، اهزم الحزاب ، اهزمهم وزلزهلم

“মহ আল্াহ, তশুে শকতাব মপ্ররণকারী। দ্রুত শহসাবগ্রহণকারী। এ বাশহনীমক 
তুশে পরাশজত কমর দাও। কাঁশপময় দাও ওমদর শভত।”[14]

খায়বামরর যুমদ্ধ েুসশলেমদর খাবার েুশরময় যাশচ্ছল। খায়বার দমুগকে যাওয়ার সেয় 
সাহাশবরা রাসূল -মক খাবামরর শবষময় জানামল শতশন আল্াহর কামি হাত তুমল 
বমলশিমলন,

ْعِطيِهْم إِيَّاُه ، فَاْفتَْح 
ُ
ٌء أ ْن لَيَْس بِيَِدي َشْ

َ
ٌة َوأ ْن لَيَْسْت بِِهْم قُوَّ

َ
اللَُّهمَّ إِنََّك قَْد َعَرفَْت َحالَُهْم َوأ

َثََها َطَعاًما َووََدًك
ْ
ك

َ
ْعَظَم ُحُصونَِها ؛ أ

َ
َعلَيِْهْم أ

“মহ আল্াহ, তুশে এমদর অবস্া সম্মককে জামনা। আর এটাও জামনা, তামদর 
মকামনা িশতি মনই, আোর তামদরমক মদয়ার েমতাও শকিু মনই। তাই তামদর 
জন্য মস দগুকেটা জয় কমর দাও মযখামন সবমিময় মবশি খাবার রময়মি।”[15]

আর েক্া জময়র সেময়ও রাসূল  দু‘আর কথা ভুমল যানশন। েুিশরকরা 
হুদাইশবয়া সশন্ধ ভাঙার পর রাসূল  যখন েক্া জময়র শসদ্ধান্ত শনময়শিমলন,

[13] েুসনামদ আহোদ, হাশদস নং : ১০৯৯৬
[14] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ২৯৫৮৬
[15] তাশরমখ তাবাশর : ৩/১০
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তখন এই বমল শতশন আল্াহর শনকট দু‘আ কমরশিমলন,

امهلل خذ العيون والخبار عن قريش حىت نبغتها يف بلدها

“মহ আল্াহ, সব গুপ্তির ও খবরাখবর তুশে কুরাইিমদর মথমক দূমর রামখা। 
যামত আেরা তামদরমক তামদর এলাকামতই িেমক শদমত পাশর।”[16]

তাই শুধু মঠাঁট মনমি মযমকামনা দু‘আ কমরই দাশয়ত্ব মিষ হময় মগমি এেনটা 
ভাবমবন না। শসশরয়ার জমন্য, এ পশৃথবীমত শনযকোশতত সকল েুসশলে ভাইমবামনর 
জমন্য অন্তর মথমক দু‘আ করুন। শঠক মযভামব রাসূল  পশরশস্শত অনুযায়ী দু‘আ 
কমরমিন। আল্াহর কামি িান, শতশন মযন শসশরয়ামত আবার িাশন্ত কাময়ে কমর 
মদন। মসখামন মযন আয়লান কশুদকের েমতা মকামনা মিমলমক শভনমদমি পাশি জোমত 
শগময় জীবন হারামত না হয়।[17] ওেরান ডাকশনমির েমতা মকামনা মিমলর ধিিব 
মযন দুঃস্বমপ্ন পশরণত না হয়।[18]

ইউসমুের েমতা আর মকামনা যুবকমক মযন এক আ�ামত সব কামির োনুষমদর 
হাশরময় শবিাল এ পৃশথবীমত একা হময় মযমত না হয়।[19] আেরা মদখমত িাই না, 
আোমদর মকামনা মবান শনমজর ইজ্ত হারামনার ভময় এ কাপুরুষ উম্াহর প্রশত 
একরাি অশভোন শনময় আত্মহত্যা করমি।[20] ষিুধায় কাতর সন্তানমদর েুমখ খাবার 
তুমল শদমত পশততাবৃশত্তমক মবমি শনমচ্ছ।[21] আেরা িাইব, আল্াহ সুবহানু তা‘আলা 
মযন আোমদর মবানমদর, মবানমদর সন্তানমদর জন্য উত্তে শরশযমকর ব্যবস্া কমরন, 

[16] তাশরমখ তাবাশর : ৩/৪৭
[17] Aylan Kurdi’s story: How a small Syrian child came to be washed up on a beach in 
Turkey 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-
child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html
[18] Omran Daqneesh, young face of Aleppo suffering, seen on Syrian TV
https://edition.cnn.com/2017/06/07/middleeast/omran-daqneesh-syrian-tv-interview/index.
html
[19] ‘My entire family’s gone’: Syrian man says 25 relatives died in strike
https://edition.cnn.com/2017/04/05/middleeast/syrian-man-loses-family-in-attack/index.
html
[20] Tragic suicide note of Aleppo nurse who killed herself to avoid rape by Syrian army
http://metro.co.uk/2016/12/14/women-trapped-in-aleppo-committing-suicide-to-avoid-rape-
say-syrian-rebels-6321828/
[21] Women in Syria ‘forced to exchange sexual favours’ for UN aid
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/27/women-syria-forced-exchange-sexual-
favours-un-aid/
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মযেনটা শতশন কমরশিমলন খায়বামরর যুমদ্ধ। 

আজ মথমকই, আপনার দু‘আমত শসশরয়ার ভাই-মবানমদর কথা উমল্খ করুন। 
আল্াহর কামি িান, শতশন মযন জাশলেমদর ধ্ংস কমরন। িাশন্ত প্রশতষ্ার নামে যারা 
আমলম্া, ইদশলব, মগৌতার েমতা িহরগুমলা ধ্ংস কমরমি, আল্াহ মযন তামদর 
এেন িাশস্ দান কমরন যা মদমখ পৃশথবীর প্রমত্যক জাশলমের বুক ভময় মকঁমপ উঠমব। 

আল্াহ তা‘আলা মযন আবার শসশরয়ামত মসানাশল সযূকেমক উশদত কমরন। 
ভামলাবাসার বশৃটি শদময় রতিমভজা শসশরয়ামক জীশবত কমরন।
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‘The Golden Gate Bridge’ এর নাে শুমনমিন? শরিজশট আমেশরকার 
স্যান ফ্াশসিসমকামত অবশস্ত। সুইসাইমডর জন্য খুবই শবখ্যাত। প্রায় প্রশত সপ্তামহই 
এখামন গমি একজন োনুষ আত্মহত্যা কমর।[22]

আমেশরকা! কত োনমুষর স্বমপ্নর আমেশরকা। মসখামনর বাতাস শনমত পারমল নাশক 
জীবমন আর মকামনা দুঃখ-কটি থামক না। অথি ‘American Foundation for 
Suicide Prevention’-এর মদয়া তথ্যেমত, আমেশরকায় প্রশতশদন প্রায় ১২৩ 
জন োনুষ সুইসাইড কমর।[23]

বতকেোন শবমশ্বর সুপার পাওয়ার আমেশরকা। সারা শবমশ্ব তারা িাশন্তর মেশর কমর 
মবিায়। প্রযুশতি, শিষিা, সম্দ— সবই নাশক তার আমি। তারপমরও কী মযন মনই!

 ➥ ইোে ইবনুল কাশয়্যে  বলমতন,

 �“প্রমত্যক োনুমষর অন্তমরই রময়মি অশস্রতা, যা মকবল 
আল্াহর কামি শেমর মগমলই শঠক করা সম্ভব।

 �প্রমত্যক োনুমষর অন্তমর এক িূন্যতা রময়মি, মসটা মকবল 
আল্াহর কামি শেমর মগমলই দূর করা সম্ভব।

[22] People Committed Suicide At Golden Gate Bridge Nearly Once A Week Last Year
https://www.huffingtonpost.com/2014/02/25/golden-gate-bridge-suicide_n_4855880.html
[23] Suicide Statistics
https://afsp.org/about-suicide/suicide-statistics/
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 �প্রমত্যক োনুমষর অন্তমর রময়মি ভয় আর উৎকণ্া, যা মকবল 
আল্াহর কামি আরেয় শনমলই দূর করা সম্ভব।

 �আর প্রমত্যক োনুমষর অন্তমরই রময়মি হতািা, মযটা মকবল 
আল্াহর ওপমর সন্তুটি হমলই দূর করা সম্ভব।”[24]

এই বস্তুবাদী দুশনয়া আোমদর মিখায় আেরা যত মবশি মভাগ করমত পারব, তত 
মবশি সুখী হব। তাই মভামগর জন্য িুটমত থামকা। সারা জীবন সম্মদর পাহাি 
কমরও তাই একশদন েমন হয় কী মযন মনই! এক অপূণকেতা রময় মগমি। এ অপূণকেতা 
আল্াহর কাি মথমক দূমর থাকার। আল্াহমক বাদ শদময় এই ষিণস্ায়ী দুশনয়ার পূজা 
করার।

এই অপূণকেতা মকামনা শকিু শদময়ই পূরণ হমব না। সুন্দরী ্রেী শদময় না। ডুমলেক্স 
বাশি শদময় না। আইমোন, মরামলক্স, োশসকেশডজ—সবশকিুই ষিণস্ায়ী আনন্দ মদমব। 
অমনকটা ড্ামগর েমতা। তারপমর হৃদময়র মকামনা এক মকামণ জমে থাকা িূন্যতাটা 
আবার োথািািা শদময় উঠমব। োঝরামত �ুে মভমঙ মগমল শনমজমক খুব একা একা 
লাগমব। এ জীবনটা অথকেহীন েমন হমব।

তাই শেরমত হমব আল্াহর কামি। আচ্ছা! তাঁর কামি শেরমলই শক আবার জীবনটা 
রূপকথার েমতা সুখী হময় যামব? মোমটও না। দুঃখ-কটি মতা আসমবই। আসমব 
কশঠন শকিু পরীষিা। শকন্তু মকাথা মথমক মযন দানবীয় িশতি আসমব মসই কটিগুমলার 
েুমখােুশখ হবার। তপ্ত েরুভূশেমত সূমযকের শদমক তাশকময় “আহাদুন আহাদ” বলার।

মযেনটা রাসূল  বমলমিন,

اُء َشَكَر،  َصاَبتُْه رَسَّ
َ
ُمْؤِمِن، إِْن أ

ْ
 لِل

َّ
َحٍد إِال

َ
، َولَيَْس َذاَك ِل ْمَرُه لُكَُّه َخْيٌ

َ
ُمْؤِمِن، إِنَّ أ

ْ
ْمِر ال

َ
َعَجبًا ِل

ُ ا لَ اُء، َصَبَ فََكَن َخْيً َصاَبتُْه َضَّ
َ
ُ، َوإِْن أ

َ
ا ل فََكَن َخْيً

“েুশেমনর ব্যাপারটা খুবই আশ্চযকেজনক। যখন তার সামথ ভামলা শকিু �মট, 
তখন মস কৃতঞে হয় আর এটাই তার জন্য উত্তে। আর যখন তার মকামনা 

ষিশত হয়, তখন মস সবর কমর আর এটাও তার জন্য উত্তে।”[25]

[24] োদাশরজুস সামলশকন : ৩/১৫৬ 
[25] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৯৯৯
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তাই হুজুর হময় মগমলই ময, আর েন খারাপ হমব না, শবষণ্ণ লাগমব না; ব্যাপারটা 
কখমনাই এেন না। তমব আল্াহর ওপর ভরসা কমর একজন েুশেন মস কটিগুমলার 
েুমখােুশখ হমত পামর। িায়খ েুহাম্াদ ইবমন সাশলহ ইবমন উসাইশেন -মক 
শজমঞেস করা হময়শিল, “একজন েুশেন শক োনশসক অশস্রতায় ভুগমত পামর?” 
উশন জবামব বমলশিমলন,

“অবি্যই মস শবশভন্ োনশসক অশস্রতায় ভুগমত পামর। মস ভশবষ্যৎ শনময় 
উশবিগ্ন হমত পামর। অতীমতর ব্যাপামর তার েমন আেমসাস সৃশটি হমত পামর।”[26]

হুট কমরই আোমদর েন খারাপ হময় যায়। খুব শবষণ্ণ লামগ। এ শবিাল পশৃথবীমত 
শনমজমক খুব একা একা লামগ। তমব মস একা সেময়ও রাসূল -এর একশট নসীহা 
আোমদর সামথ আমি। শতশন আোমদর শবষণ্ণতা দূর করার জন্য একশট ওষমুধর কথা 
বমল মগমিন।

রাসূল  বমলমিন, “যশদ মকউ শবষণ্ণ হওয়ার পর বমল, 

َمِتَك، نَاِصيَِت بِيَِدَك، َماٍض يِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ قََضاُؤَك، 
َ
اللَُّهمَّ إِينِّ َعبُْدَك اْبُن َعبِْدَك اْبُن أ

ِقَك، 
ْ
َحًدا ِمْن َخل

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
َُه يِف ِكتَابَِك، أ نَْزتلْ

َ
ْو أ

َ
يَْت بِِه َنْفَسَك، أ لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ

َ
ْسأ

َ
أ

ِب، َونُوَر َصْدرِي، وََجَلَء ُحْزِن، 
ْ
ُقْرآَن َربِيَع قَل

ْ
َْعَل ال

َ
ْن ت

َ
َغيِْب ِعنَْدَك، أ

ْ
ِم ال

ْ
ثَْرَت بِِه يِف ِعل

ْ
ِو اْستَأ

َ
أ

وََذَهاَب َهمِّ

‘আল্াহ মগা, আশে মতা মতাোরই দাস। মতাোর দামসর পুরে আশে। আশে পুরে 
মতাোরই এক দাসীর। আোর কপাল মতাোর হামত। আোর ওপর মতাোর 

শনমদকেি অবি্যই কাযকেকর হমব। আর আোর ব্যাপামর তুশে ময েয়সালাই দাও 
না মকন, মসটাই সশঠক। আশে মতাোর কামি িাশচ্ছ, মতাোর প্রশতটা নামের 
উসীলায়। ময নাে তুশে শনমজর জন্য মরমখি। মকামনা শকতামব নাশযল কমরি। 
কাউমক শিশখময়ি অথবা শনমজর জমন্যই মরমখ শদময়ি। (আল্াহ মগা,) তুশে 
কুরআনমক বাশনময় দাও আোর হৃদময়র প্রিাশন্ত। আোর বমষির মজ্যাশত। 

দুঃমখর অপসারণকারী। আোর দুঃশশ্চন্তা দূরকারী।’

তমব আল্াহ তার শবষণ্ণতা ও দুঃখ দূর কমর মদমবন আর (অন্তরটা) আনন্দ শদময় 

[26] েতওয়া ইসলাশেয়া : ৪/৪৬৫
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পূণকে কমর মদমবন।” সাহাশবরা শজমঞেস করমলন,

“মহ আল্াহর রাসূল! আোমদর শক এই কথাগুমলা মিখা উশিত না?” রাসূল 
 বলমলন, “হাঁ, অবি্যই। ময মকউ এই কথাগুমলা শুনমব, তার এশট 

মিখা উশিত।”[27]

সংিয়বাদীরা হয়মতা এই হাশদসশট শুমন ভ্রু কুঁিমক বলমব, “তাহমল োনুষ এত 
এত টাকা খরি কমর শিশকৎসা করায় মকন? এই দু‘আশট পিমলই মতা পামর।” 
তমব আেরা মতা আল্াহ ও তাঁর রাসূমলর ওপর ঈোন এমনশি। আোমদর জন্য 
তাঁর কথাই যমথটি। আর যারা সশত্যই েন শদময় বমুঝ বুমঝ এই দু’আ পমিমি, তারা 
অবি্যই এই দু’আর উপকাশরতার কথা স্বীকার করমবন। 

িায়খ েুহাম্াদ ইবমন সাশলহ ইবমন উসাইশেন  বমলমিন,

“োনুমষর ঈোন আজ দুবকেল হময় মগমি। আজ তারা িশরয়াহমত ময 
আমরামগ্যর কথা বলা হময়মি, তা গ্রহণ করমত আগ্রহী নয়। িশরয়াহমত ময 
আমরামগ্যর কথা বলা হময়মি তার মিময় তারা ওষুমধর ওপমরই মবশি ভরসা 

কমর। শকন্তু যখন কারও ঈোন দৃঢ় থামক, িশরয়াহর এই আমরাগ্যগুমলা 
সম্ূণকে কাযকেকর হয়। এেনশক ওষুমধর মিময়ও এশট ভামলা কাজ কমর।”[28]

বতকেোন পশৃথবীমত প্রশত ৪০ মসমকমন্ একজন োনুষ সুইসাইড কমর।[29] এমদর 
েমধ্য অমনমকই সোমজর এশলট ক্ামসর মলাক। সব মথমকও কী মযন মনই তামদর। 
আশে আোর অশত ষিুদ্র জীবমন কখমনা মকামনা ঈোনদার োনুষমক সুইসাইড করমত 
মদশখশন। সুইসাইড করার কথা শুশনওশন। কারণ, তারা আল্াহর ওপর ভরসা কমর। 
তাই তখন আর কটি এমল সুইসাইড করমত ইচ্ছা করমব না। েমন হয় এই জীবন 
আর কশদমনর? একশদন ক্াশন্ত মিমষ শবরোে মনব। 

আেরা আল্াহর কামি িাই মযন উশন মস শদনটা আোমদর দুই জীবমনর মরেষ্ 
শদন বাশনময় মদন মযশদন আেরা তাঁর সামথ সাষিাৎ করব। জান্ামত তাঁর মদখা পাব।

[27] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ৩২৯ 
[28] েতওয়া ইসলাশেয়া : ৪/৪৬৫
[29] Suicide data
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
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ঝুম বৃচটিকত

বশৃটি হমচ্ছ। ঝুে বশৃটি।

 ➥ হুট কমর প্রিণ্ড বশৃটি শুরু হমল অশধকাংি োনুষ কী কমর? মদৌমি বশৃটির 
হাত মথমক বাঁিার মিটিা কমর। েুমখ েুমট ওমঠ শবরশতির িাপ : 

 “উে! বশৃটি হমচ্ছ।”

 “বশৃটি আসার আর সেয় মপল না?”

 “ধ্যাৎ! েরার বৃশটির জন্য শদনটাই োশট।”

মকামনারকমে গা বাঁশিময় বাসায় শগময় হাই ভশলউমে গান শুমন বাঙাশলরা 
বৃশটিশবলাস কমর। একটু মিৌশখন হমল হয়মতা ভুনা শখিুশি মখময় ঝািা �ুে।

আচ্ছা! বশৃটি এমল রাসূল  কী করমতন? শতশন শকন্তু মোমটও পাশলময় মযমতন 
না; বরং প্রিণ্ড খুশি হমতন। খুব সাবধানতার সামথ শতশন তাঁর পশবরে মদমহর শকিু 
অংি উন্মুতি কমর বশৃটির পরি মবালামতন।

আনাস  বমলন, “আেরা যখন রাসূল -এর সামথ শিলাে, তখন বশৃটি এল। 
শতশন িরীমরর শকিু অংি উন্মুতি কমর বশৃটিমক অনুভব করমলন। আেরা বললাে, 
“মহ রাসূলাল্াহ, আপশন এেন মকন করমলন?” শতশন বলমলন,

َ
نَُّه َحِديُث َعْهٍد بَِربِِّه َتَعاىل

َ
ِل
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“এটা (এই বৃশটি) এষিুশন আোর রমবর পষি মথমক এমসমি।”[30]

ইোে নববী  এ হাশদমসর ব্যাপামর বমলন,

“এই হাশদসশট তামদর জন্য দশলল যারা বমল, বৃশটির শুরুমত শনমজর সতর 
িািা িরীমরর অন্য মকামনা অংি উন্মুতি করমত বলা হময়মি। যামত কমর 

িরীমর বৃশটির পরি মবালামনা যায়।”[31]

ইোে কুরতুবী  এই হাশদস সম্মককে েন্তব্য কমরন,

“আোমদর নশব  বৃশটির বারাকাহ মপমত এেনটা করমতন। এর বিারা 
আমরাগ্য লাভ করমতন। কারণ, আল্াহ তা‘আলা বৃশটিমক রহেত, েমনারে 

এবং সংমিাধক বমল বণকেনা কমরমিন। এশট জীবন আনয়নকারী। আযাব 
দূরকারী। এই হাশদস আোমদর আরও মিখায় ময, প্রমত্যমকরই এই বষকেণমক 
সম্ান করা উশিত এবং এর সম্মককে শবরূপ েন্তব্য করা মথমক শবরত থাকা 

উশিত।”[32]

সাহাশবরা এই সুন্াহ অনুসরমণ খুবই আগ্রহী শিমলন। উসোন  বৃশটির শুরুমত 
শনমজমক উন্মুতি করমতন। আব্াস -ও একই কাজ করমতন। আলী  বৃশটির 
েমধ্য বমস থাকমতন আর বলমতন,

َعْرِش
ْ
َحِديُث َعْهٍد بِال

“এটা অবি্যই আরমির (অশধপশতর শনমদকেমি) এই োরেই এমসমি।”[33]

রাসূল  বৃশটি শুরু হমল দু‘আ করমতন,

اللَُّهَمّ َصِيّبًا نَافًِعا

“মহ আল্াহ, েুষলধারায় উপকারী বৃশটি বষকেণ করুন।”[34]

[30] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৮৯৮ 
[31] িরহু েুসশলে : ৬/১৯৬
[32] আল-েুেশহে : ২/৫৪৬
[33] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ২৬১৭৮
[34] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ১০৩২
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রাসূল  আরও বমলন, 

“এই দুইশট (দু‘আ) প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আযামনর সেময় দু‘আ আর 
বৃশটির সেময় দু‘আ।”[35]

খুব সেস্যা না হমল পমরর বার বশৃটি শুরু হমল মিটিা করুন না মদৌিামত। না 
পালামত। িাতাটা বন্ধ করুন। িলার পমথ একটুখাশন থেমক দাঁিান। িরীমরর শকিু 
অংি উন্মুতি করুন। আর মদহটামক বশৃটির সংস্পমিকে আসমত শদন। অনুভব করমত 
শদন আকাি মথমক আসা েহান আল্াহ তা‘আলার রহেতমক।

রাসূল -এর সুন্াহমক আবার জীশবত করুন।

[35] সুনামন আবু দাউদ, হাশদস নং : ২৫৪০; এ হাশদসগুমলা প্রথে বশৃটির সামথ সম্ৃতি।- িার‘ঈ সম্াদক
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চেচিকত দুজকে

একশবংি িতাব্ীমক বলা হয় শবঞোমনর যুগ। তথ্য-প্রযশুতির যুগ। শবঞোন আজ 
পুমরা পৃশথবীমক আোমদর কামি শনময় এমসমি। আর একই সামথ মকন মযন 
আোমদর কামির োনুষমদর শনময় শগময়মি অমনক দূমর। সারাশদমনর কাজ মিমষ 
আেরা মেইসবুক শনময় বশস। শরলাক্স েুমড শটশভ মদশখ। ্রেীমক মদয়ার েমতা সেয় 
মকাথায়?

রাসূল  শিমলন েুসশলেমদর মনতা। শতশন েসশজমদ ইোেশত করমতন। মলাকজন 
প্রনে করমল তার উত্তর শদমতন। শনমজর কাজ শনমজই করমতন। শনমজই শঠক করমতন 
শনমজর জুমতা। শনমজর কাপি শনমজই মসলাই করমতন, শনমজই শনমজর কাপি 
ধুমতন। যমুদ্ধর সেয় সবাইমক শদমতন প্রময়াজনীয় শদক-শনমদকেিনা। তারপর ব্যস্ 
শদন মিমষ রামতর একশট বি অংি আল্াহ তা‘আলার ইবাদত করমতন। এত শকিুর 
পমরও শতশন ্রেীমক সেয় শদমত ভুলমতন না—

ُث َواَكَن انلَِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم إَِذا َكَن بِاللَّيِْل َساَر َمَع َعئَِشَة َيتََحدَّ

“রাসূল  রামতর মবলায় আময়িা -এর সামথ হাঁটমতন। দুজন গল্প 
করমতন।”[36]

মযসব শববাশহত ব্যশতিরা প্রায়ই এ কাজশট কমরন, তারা অবি্যই জামনন, রামতর 
মবলা এভামব একসামথ হাঁটার অশভঞেতাটা মযন জীবনটামকই বদমল মদয়। সম্ককেটা 

[36] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৫২১১
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আরও েধুর কমর মতামল। দাম্ত্যজীবমন এমন মদয় নতুন এক োরো। শবময় োমনই 
রূপকথার জীবন নয়। এখামন মযেন শেশটি শেশটি কথা আমি, মরাোসি আমি; মতেশন 
আমি রাগ-অশভোন, কান্া। যশদ দাম্ত্যজীবমন সৃটি এই ভুল মবাঝাবুশঝমক দ্রুতই 
শঠক না করা হয়, তমব দাঁত মযেন ধীমর ধীমর ষিময় যায়, সম্ককেগুমলাও আমস্ 
আমস্ নটি হময় যায়। 

বহু োনুষই ধববাশহক জীবমনর শততিতায় জজকেশরত। সারাষিণ তারা শুধু এটা 
শনময়ই ভামবন। শনমজর জীবনটামক গুশিময় আশখরাত শনময় ভাবার সেয় তামদর 
হময় ওমঠ না। এেতাবস্ায়, এই সুন্াহগুমলাই পামর সাোন্য ভমুলর জন্য মভমঙ পিা 
সম্ককেগুমলামক নতুন কমর গিমত। 

ক্ান্ত শদন মিমষ একশদন রামতর মবলা মিটিা কমরই মদখুন না। শটশভটা বন্ধ করুন, 
মোবাইলটাও না হয় বাসামতই রাখুন। শপ্রয়তোমক শনময় একটু হাঁটমত মবর মহান। 
তার মিামখ মিাখ মরমখ ভামলাবাসার কথা বলুন। হামত হাত মরমখ হাশরময় যান দূমর 
মকাথাও।

মদখমবন আল্াহ তা‘আলাই স্বয়ং আপনামদর েমধ্য ভামলাবাসা সশৃটি কমর মদমবন। 
জীবনটামক রাশঙময় মদমবন এক অপাশথকেব আনমন্দ।

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


িবখাকেই তাঁর চেদি্শে লদখা

একটা দৃমি্যর কথা কল্পনা করুন মতা!

একশট দালামনর মভতর শবশভন্ মপিার মলাকজন মহঁমট যামচ্ছ। এমদর েমধ্য মকউ 
ইশজিশনয়ার, মকউ আশককেমটক্ট মকউবা ইমলশ্রিশিয়ান। স্বাভাশবকভামবই কী হমব? 

 ➥ প্রমত্যক মপিার মলাকজনই দালামনর মস অংি খুশঁটময় খুশঁটময় মদখমব, ময 
অংমি তার কেকেমষিমরের প্রময়াগ রময়মি।

 �একজন কাঠশেশ্রে েন শদময় দালামনর দরজা আর জানালাগুমলা 
মদখমবন।

 � শযশন আশককেমটক্ট শতশন খুশঁটময় খুঁশটময় দালামনর নকিা আর 
কারুকাযকে মদখমবন।

 �ইমলশ্রিশিয়ান গভীর েমনামযাগ শদময় দালামনর আমলাকসজ্া 
আর শবদু্যৎ-সংমযাগ শনময় ভাবমবন। 

 �আর শযশন শসশভল ইশজিশনয়ার শতশন শবশডিমঙর শপলারগুমলা শনময় 
গভীরভামব শিন্তা-ভাবনা করমবন।

একই অবস্া হয় প্রশতশট তাকওয়াবান েুসশলমের। এ দুশনয়ার সবশকিুমতই মস 
তার রমবর শনদিকেন খুমঁজ পায়।

যখন মস মকামনা ভয় পাওয়া িব্ মিামন, তখন তার স্মরমণ আমস শকয়ােমতর 
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কথা। মস সেময়র কথা যখন শিঙায় মিষ েঁু মদয়া হমব। যখন মস অন্ধকামরর 
েুমখােুশখ হয়, তখন তার কবমরর অন্ধকার জীবমনর কথা েমন পমি যায়। আবার 
তীরি গরমের সেময় তার েমন পমি যায় জাহান্ামের আগুমনর ভয়াবহতা। মস শিন্তা 
কমর, “এই গরে সইমত পাশর না, জাহান্ামের আগুন মকেন কমর সইব?” 

রাসূল  সবমিময় মবশি আল্াহ তা‘আলামক ভয় করমতন। সব সেয় তাঁর 
অন্তর েহান রমবর স্মরমণ ব্যস্ থাকত। শতশন এত মবশি আল্াহ তা‘আলার কথা 
ভাবমতন ময, জীবমনর প্রশতশট মষিমরেই দয়ােময়র শনদিকেন খুঁমজ মপমতন। রাসূল 
 শিমলন পমুরা পৃশথবীর মনতা। সবার জন্য মরালেমডল। সাহাবারা তামঁক পমদ 
পমদ অনুসরণ করমতন। ভামলাবাসমতন। রাসূল -এর সবখামন েহান আল্াহ 
তা‘আলার শনদিকেন মদখমত পারার গুণশট তামদর খুব নািা শদত। 

রাসূল  একশদন সাহাশবমদর শনময় বাজামরর েমধ্য হাঁটশিমলন। শতশন একটা 
িাগমলর সােমন আসমলন। িাগলটার কান শিল খুবই মিাট। শতশন এটার কান ধমর 
বলমলন, “মতাোমদর েমধ্য মক এটামক এক শদরহাে শদময় শকনমব?” তারা জবাব 
শদমলন, “আল্াহর িপথ! আেরা মতা এটামক জীশবত থাকা অবস্ামতই শকনতাে 
না। আর এখন মতা এটা েৃত। আেরা এটা শদময় কী করব?”

উত্তর শুমন রাসূল  বলমলন,

ْنيَا أْهَوُن َعَ اهلِل ِمْن َهَذا َعلَيُْكم فَواهلِل لدلُّ

“আল্াহর কসে কমর বলশি! মতাোমদর মিামখ এটা (িাগলটা) যত তুচ্ছ, 
আল্াহ তা‘আলার কামি এ দুশনয়া তার মিময়ও মবশি তুচ্ছ।”[37]

অন্য মকউ হমল হয়মতা নামক হাত মিমপ দ্রুত মসখান মথমক িমল মযত। শকন্তু 
রাসূল  এক েৃত িাগমলর েমধ্যও শিষিা খুমঁজ মপময়শিমলন। মস ঞোন শতশন 
সাহাশবমদর েমধ্য িশিময় শদমত মপমরশিমলন। তামদর এ দুশনয়াটা একটু অন্যভামব 
মদখমত শিশখময়শিমলন।

আমরকশদন রাসূল  লষি করমলন এক েশহলা পাগমলর েমতা তার হাশরময় 
যাওয়া শিশুমক খুঁজমি। অমনকষিণ পর মস বাচ্াশটমক খুমঁজ মপল। বমুক জশিময় 

[37] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৯৫৭
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ধমর শিশুটামক দুধ খাওয়ামত লাগল। একজন ো তার সন্তানমক পাগমলর েত 
খুঁজমবন, শিশুর ষিুধা শনবারমণর মিটিা করমবন, এটাই মতা স্বাভাশবক। শকন্তু অশত 
সাধারণ এই �টনার েমধ্যও রাসূল  অসাধারণত্ব খুঁমজ মপমলন। সাহাশবরাও এই 
দৃি্য মদখশিমলন। তাই শতশন সাহাশবমদর উমদিমি বলমলন, “মতােরা শক েমন কমরা 
এই েশহলা কখমনা তার বাচ্ামক আগুমনর েমধ্য িুমি মেলমত পারমব?” সাহাশবরা 
জবাব শদমলন, “আল্াহর কসে! কখমনাই মস এটা করমব না।” রাসূল  তখন 
বলমলন,

َها ِ
َ

رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِول
َ
اللَّـُه أ

“এই েশহলা তার সন্তামনর প্রশত যতটুকু েেতােয়ী, আল্াহ তাঁর বান্দার প্রশত 
এর মিময়ও মবশি দয়ােয়।”[38]

আোমদর সালােমদর শিন্তা-ভাবনাও রাসূল -এর েমতা শিল। মকামনা একশদন 
প্রিুর বশৃটি হশচ্ছল। মেম�র গজকেমন কান পাতাই দায়! এ অবস্ায় সবাই অবাক হময় 
মদখল উোর শবন আব্ুল আযীয  হাসমিন। এেন ধবরী আবহাওয়া মদমখও 
মলামকরা তাঁমক হাসার কারণ শজমঞেস করমল উশন বলমলন,

هذا صوت رمحة اهلل، فكيف لو سمعت صوت عذاب اهلل؟

“এটা মতা আল্াহ তা‘আলার রহেমতর িব্ (অথকোৎ বৃশটি)। যখন আল্াহ 
তা‘আলার আযামবর িব্ শুনমব তখন মতাোমদর অবস্া মকেন হমব?”[39]

জীবমনর প্রশতটা মষিমরে এভামব আল্াহ তা‘আলার শনদিকেন মদখমত পারাটা 
জাশনময় মদয়, একজন োনুমষর অন্তর কতটা নূমরর আমলায় আমলাশকত! েহান 
আল্াহ তা‘আলামক স্মরণ করমত তার ইউশটউব শভশডও মদখার প্রময়াজন মনই। 

[38] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৭৫৪
ইোে ইবমন তাইশেয়া  বমলন,

رَْحُم ِمنَْها
َ
إِنَُّه َمْن َجَعلََها رَِحيَمًة أ

َها فَ ِ
َ

اِت بَِول َواِلَ
ْ
رَْحِم ال

َ
رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن أ

َ
نَّ اللَّـَه أ

َ
َ أ َفبَنيَّ

“সবমিময় েেতােয়ী োময়র মিময়ও আল্াহ তা‘আলা তাঁর বান্দার প্রশত মবশি দয়ােয়। শযশন মসই োমক 
েেতােয়ী বাশনময়মিন, তাঁর দয়া মতা মসই োময়র মিময় মবশি হমবই।” (োজেু েতওয়া : ১৬/৪৪৮) 

[39] তাশরমখ শদোিক ইবমন আসাশকর : ৪৫/১৫৩

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


38  •  হারিয়ে যাওো মুয়্া

�ণ্ায় �ণ্ায় মেইসবুক স্ট্যাটাস পিার েুখামপষিীও মস নয়। বরং জীবমন �টা 
প্রশতটা �টনা মথমক মস তার রবমক খুমঁজ মনয়। োনুষমক তার স্রটিার অপার েশহোর 
কথা স্মরণ কশরময় মদয়। মযেনটা রাসূল  করমতন।

কতই-না ভামলা হমতা যশদ আেরা সবাই তাঁমদর েমতা কমর শিন্তা করমত পারতাে! 
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হাোে খাবাকরর লদাষ ো ধরা

 “ইয়াক থু! এগুমলা োনুষ খায়?”

 “উে! কী শবশ্রী!”

 “মকান ডাস্টশবন মথমক এটা শনময় আসমিা?”

এই কথাগুমলা আেরা প্রায়ই ডাইশনং মটশবমল শুমন থাশক। হয়মতা শনমজরাও 
বমল মেশল। আল্াহ তা‘আলা আোমদর ষিো করুন। আবু হুরাইরা  মথমক 
আেরা একশট হাশদস পাই, যা আোমদর এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করমত বমল। শতশন 
বমলন, 

َكلَُه َوإِْن لَْم يَْشتَِهِه 
َ
يُْت رَُسوَل اللَّـِه صىل اهلل عليه وسلم َعَب َطَعاًما َقطُّ َكَن إَِذا اْشتََهاُه أ

َ
َما َرأ

َسَكَت

“আশে রাসূল -মক কখমনা খাবামরর মদাষ ধরমত মদশখশন। শতশন ইচ্ছা 
হমল মকামনা খাবার মখমতন। আর েন না িাইমল িুপ থাকমতন।”[40]

একশদন রাসূল  এবং খাশলদ  উম্ুল েুশেনীন োয়েুনা -এর �মর প্রমবি 
করমলন। তামদর ভুনা বিমব্র[41] োংস মখমত মদয়া হমলা। রাসূল  মসখান মথমক 
খাওয়ার জন্য হাত বািামল শকিু েশহলা বলল, “রাসূল -মক কী খাওয়াচ্ছ তা 
আমগ তাঁমক জানাও।” তারা বলল, “মহ আল্াহর রাসূল, এটা হমচ্ছ বিব্।” এ 
কথা শুমন রাসূল  তাঁর হাত গুশটময় শনমলন।

[40] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২০৬৪
। আরমবর এক প্রকার জীব। মদখমত গুইসামপর েমতা। যশদও তা গুইসাপ নয়।(বিব্) الضب [41]
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এটা মদমখ খাশলদ  বলমলন, “মহ আল্াহর রাসূল, বিব্ খাওয়া শক হারাে?” 
রাসূল  খুব ভদ্রভামব খাবামরর মকামনা সোমলািনা না কমর জবাব শদমলন, 

ال ولكن لم يكن بأرض قويم فأجدين أعفه

“না। শকন্তু এশট আোমদর এলাকায় মনই। তাই আশে এটা খাওয়া পিন্দ কশর 
না।”

রাসূল -এর কামি সবুজ সংমকত মপময় খাশলদ  খাওয়া শুরু করমলন। 
শতশন বমলন,

“আশে মসশট মটমন শনময় মখমত থাকলাে। আর রাসূল  আোর শদমক 
তাশকময় থাকমলন।”[42]

 ➥ ইোে নববী  বমলন, “শনঃসমন্দমহ খাবামরর একশট আদব হমচ্ছ, 
এশটর ব্যাপামর সোমলািনা না করা। এটা না বলা :

 মবশি লবণ হময় মগমি।

 টক হময় মগমি।

 লবণই মতা হয়শন। 
 পাতলা হময় মগমি।
 �ন হময় মগমি।
 ভামলােমতা রান্াই হয়শন।”[43]

আোমদর কামি শকিু শকিু খাবার ভামলা না-ই লাগমত পামর। তার োমন এই না 
সবার কামিও মসটা খারাপ লাগমব। অমনমকই হয়মতা খাবারশট খায়। মখমত পিন্দ 
কমর। সকল হালাল খাবারই আল্াহ তা‘আলার শনয়ােত। আোমদর এ শনয়ােমতর 
জন্য শুকশরয়া আদায় করা উশিত। অোশজকেত কথা বলার মতা প্রনেই ওমঠ না! 

এই হাশদসশট আোমদর মিখায়, ভামলা না লাগমল মস খাবার না খাওয়া মদামষর 
শকিু না। আর এেনটা করমল তামত লজ্ারও শকিু মনই।

েুমখ কৃশরেে হাশস লাশগময় োনুষমক খুশি করার জন্য খাবার খাওয়ার প্রময়াজন মনই।

[42] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৯৪৫
[43] িরহু েুসশলে : ১৪/২৬
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হয়মতা হুট কমরই শনজকেমন আেরা মকামনা গুনামহ শলপ্ত হময় যাব। মস গুনাহ 
আোমদর অজামন্তই সবার সােমন প্রকািও কমর মেলব। শনমজর গুনামহর েল মতা 
শনমজমকই বইমত হমব।

শকন্তু গুনামহর িাশস্ মথমক বাঁিার শক মকামনা উপায়ই মনই?

হাঁ, আমি। ইবমন তাইশেয়া  অমনকগুমলা উপাময়র কথা বমলমিন। শতশন 
বমলন,

 ➥ “যখন মকামনা েুশেন গুনাহ কমর, দি উপাময় উতি গুনামহর িাশস্ মথমক 
মস েুতি হমত পামর : 

১) মস তওবা কমর আর তওবা করার কারমণ আল্াহ তা‘আলা 
তামক োে কমর মদন।[44]

২) শকংবা মস আল্াহর কামি ষিো িায়। তাই আল্াহ তামক ষিো 

[44] আবু হুরাইরা  মথমক বশণকেত, রাসূল  বমলমিন, “যশদ মতােরা এেনভামব গুনাহ করমত থামকা, ময 
মতাোমদর গুনাহ আসোন িঁুময় যায়, আর তারপর তওবা কমরা। (তবুও) মতাোমদর তওবা কবুল করা হমব।” 
(ইবমন োজাহ, হাশদস নং : ৪২৪৮)
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কমর মদন।[45]

৩) মস ভামলা ভামলা কাজ কমর। আর মস ভামলা কাজগুমলা 
প্রকৃশতগতভামবই খারাপ আেলগুমলামক শেশটময় মদয়।[46]

৪) ওই ব্যশতি জীশবত শকংবা েৃত থাকা অবস্ায় মকামনা েুশেন ভাই 
তামক ষিো করার জন্য আল্াহর কামি দু‘আ কমর।[47]

৫) অথবা তামদর েধ্য মথমক মকউ তামক উত্তে আেল উপহার মদয়।[48]

৬) যখন রাসূল  শকয়ােমতর শদন তার জমন্য িাোয়াত করমবন।[49]

৭) যখন আল্াহ তা‘আলা তামক দশুনয়ার জীবমন দুঃখ-কটি মদন আর 

[45] আবু হুরাইরা  মথমক বশণকেত, রাসূল  বমলমিন, “আল্াহ তা‘আলা বমলন, ‘আোর এক বান্দা গুনাহ 
কমর আর তারপর বমল, ‘মহ আল্াহ, আোর গুনাহ োে কমর শদন।’ তারপর আল্াহ তা‘আলা বমলন, ‘আোর 
বান্দা গুনাহ কমরমি আর এরপর বুঝমত মপমরমি, তার এক রব রময়মিন শযশন গুনামহর জন্য ষিো করমত 
পামরন, আবার িাশস্ও শদমত পামরন।’ মস পুনরায় গুনাহ কমর আর বমল, ‘মহ আোর রব, আোর গুনাহ োে 
কমর শদন।’ এরপর আল্াহ তা‘আলা বমলন, ‘আোর বান্দা গুনাহ কমরমি আর তারপর বুঝমত মপমরমি, তার 
এক রব রময়মিন শযশন গুনামহর জন্য ষিো করমত পামরন, আবার িাশস্ও শদমত পামরন।’ মস আবারও গুনাহ 
কমর আর বমল, ‘মহ আোর রব, আোর গুনাহ োে কমর শদন।’ তারপর আল্াহ তা‘আলা বমলন, ‘আোর বান্দা 
গুনাহ কমরমি আর এরপর বুঝমত মপমরমি, তার এক রব রময়মিন শযশন গুনামহর জন্য ষিো করমত পামরন, 
আবার তার শবিারও করমত পামরন। আশে আোর বান্দামক ষিো কমর শদলাে। তার যা ইচ্ছা মস তা করুক।’” 
(সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৭৫০৭) 
[46] আল্াহ তা‘আলা বমলন,

اِكِريَن َرى لذِلَّ
ْ
ـيِّئَاِت َذلَِك ِذك ََسنَاِت يُْذِهْبَ السَّ

ْ
َن اللَّيِْل إِنَّ احل َلَة َطَرَفِ انلََّهاِر َوُزلًَفا مِّ قِِم الصَّ

َ
َوأ

“আর শদমনর দুই প্রামন্তই নাোয শঠক রাখমব এবং রামতর প্রান্তভামগ পূণকে কাজ অবি্যই পাপ দূর কমর মদয়। 
যারা স্মরণ রামখ তামদর জন্য এশট এক েহাস্মারক।” (সূরা হুদ, ১১ : ১১৪) 

[47] েুশেনমদর জন্য দু‘আ করা নশবমদর সুন্াহ শিল। নূহ  আল্াহর কামি দু’আ কমরশিমলন,

 َتبَاًرا
َّ

الِِمنَي إِال  تَزِِد الظَّ
َ

ُمْؤِمنَاِت َوال
ْ
ُمْؤِمِننَي َوال

ْ
يَّ َولَِمن َدَخَل بَيِْتَ ُمْؤِمنًا َولِل رَبِّ اْغِفْر يِل َولَِواِلَ

“মহ আোর রব, আপশন আোমক, আোর শপতা-োতামক, যারা েুশেন হময় আোর গৃমহ প্রমবি কমর তামদর 
এবং েুশেন পুরুষ ও েুশেন নারীমদর ষিো করুন এবং জাশলেমদর মকবল ধ্ংসই বৃশদ্ধ করুন।” (সূরা নূহ, ৭১ 

: ২৮) 
[48] ইবমন আব্াস  হমত বশণকেত, “বানু সা‘ঈদাহর মনতা সা‘দ ইবনু উবাদাহ -এর ো োরা মগমলন। 
তখন শতশন অনুপশস্ত শিমলন। তারপর শতশন নশবর  শনকট এমস বলমলন, ‘মহ আল্াহর রাসূল, আোর 
অনুপশস্শতমত ো োরা মগমিন। এখন আশে যশদ তার পষি মথমক সদকাহ কশর, তমব তা শক তার মকামনা উপকামর 
আসমব?’ শতশন বমলন, ‘হাঁ।’ সা‘দ (রা) বলমলন, ‘তাহমল আপনামক সাষিী কমর আশে আোর শেখরামের 
বাগানশট তার জন্য সদকাহ করলাে’।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ২৭৬২)
[49] রাসূল  বমলমিন, “আশে শকয়াোমতর শদন োনবজাশতর মনতা হব এবং আশেই প্রথে ব্যশতি যার কবর 
খমুল যামব। আশেই প্রথে সুপাশরিকারী। আর আোর সুপাশরিই সবার প্রথমে গ্রহণ করা হমব।” (সহীহ েুসশলে, 
হাশদস নং : ২২৭৮)
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মসগুমলা তার গুনাহসেূহ েুমি মদয়।[50]

৮) অথবা আল্াহ তা‘আলা তামক কবমরর েমধ্য শেতনায় মেমলন 
আর গুনাহগুমলা োে কমর মদন।

৯) শকংবা আল্াহ তা‘আলা তামক শকয়ােমতর শদমনর ভয়াবহতা শদময় 
শেতনায় মেমলন আর তা তার গুনাহগুমলা শেশটময় মদয়।

১০) আর যখন পরে দয়ােয় তার প্রশত দয়া প্রদিকেন কমরন।”

ইবমন তাইশেয়া  এরপর বমলন,

 َنْفَسُه
َّ

ُة فََل يَلُوَمنَّ إال َعرَشَ
ْ
تُْه َهِذهِ ال

َ
ْخَطأ

َ
َفَمْن أ

“ময এই দিশট কামজ লাগামত ব্যথকে হয়, মস মযন মকবল শনমজমকই 
মদাষামরাপ কমর।”[51]

প্রথে দুইশট উপায় আবার পড়ুন। স্বণকে শদময় বাঁধাই কমর রাখার েমতা এই 
কথাগুমলাই হয়মতা আোমদর ভমুল যাওয়া এই সুন্াহমক আবার েমন কশরময় মদমব। 
এই সুন্াহশট মযন েশরয়া হময় শিৎকার করমি, সকল গুনাহগারমক কাতরকমণ্ 
অনুমরাধ করমি আবার এমক জীশবত করমত।

রাসূল  বমলন, 

ما من رجٍل يذنب ذنباً، ثمَّ يقوم فيتطهر، ثمَّ يصلِّ - وف رواية: ركعتني - ثمَّ يستغفر اهلل إال 
غفر اهلل ل

“যশদ মকউ মকামনা গুনাহ কমর মেমল, তারপর পশবরেতা অজকেন কমর দুই 
রাকাত সালাত আদায় কমর আর আল্াহর শনকট ষিো িায়, তমব আল্াহ 

তা‘আলা তামক ষিো কমর মদমবন।”[52]

আোমদর সকমলর বিারাই গুনাহ হমচ্ছ। কে শকংবা মবশি। রাসূল  বমলন,

[50] রাসূল  বমলমিন, “একজন েুসশলমের ওপমর এেন মকামনা শবপদ আমস না, যার বিারা আল্াহ তার 
গুনাহ ষিো কমরন না। এেনশক যখন তার গাময় কাঁটা েুমট তখমনা।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৫৬৪০)
[51] োজেু েতওয়া : ১০/৪৫-৪৬
[52] শতরশেযী, হাশদস নং : ৩২৭৬
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اٌء ُكُّ ابِْن آَدَم َخطَّ

“সকল আদে সন্তানই পাপী।”[53]

তমব েহান আল্াহ তা‘আলা আোমদর আিার বাণী শুশনময়মিন,

يًعا  نُوَب َجِ  َتْقنَُطوا ِمن رَّمْحَِة اللَّـِه إِنَّ اللَّـَه َيْغِفُر اذلُّ
َ

نُفِسِهْم ال
َ
فُوا َعَ أ رْسَ

َ
يَن أ ِ

َّ
قُْل يَا ِعبَاِدَي اذل

َغُفوُر الرَِّحيُم
ْ
إِنَُّه ُهَو ال

“বলুন, মহ আোর বান্দাগণ, যারা শনমজমদর ওপর জুলুে কমরি, মতােরা 
আল্াহর রহেত মথমক শনরাি হময়া না। শনশ্চয়ই আল্াহ সেস্ গুনাহ োে 

কমরন। শতশন ষিোিীল। পরে দয়ালু।”[54]

তাই গুনাহ হময় মগমল তওবা করুন। দুই রাকাত সালাত আদায় কমর মকঁমদ-
মকমট আল্াহর তা‘আলার কামি ষিো িান।

বারবার এই সুন্াহর প্রময়াগ করুন। শনরাি হমবন না।

[53] শতরশেযী, হাশদস নং : ২৬৮৭
[54] সূরা যুোর, ৩৯ : ৫৩
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“আশে জাশন না”

কথাটা শনমজর অঞেতা বহন কমর। মস শহমসমব শিন্তা কমর আেরা অমনমকই এটা 
স্বীকার করমত লজ্ামবাধ কশর। শনমজর অঞেতা স্বীকার করমত আোমদর কটি হয়। 
ইমগামত লামগ। আমলেমদর কথা বাদ শদই, অমনক িারে, দীমনর প্রিারক, পাবশলক 
শস্পকার এেনশক মসশদনই ইসলাে শনময় পিামিানা শুরু কমরমিন—

 ➥ এ ধরমনর মলাকমদর কাি মথমক এ কথা আর মিানা যায় না,

 “োে করমবন! এ ব্যাপামর আশে জাশন না।”

 “এ প্রমনের উত্তর আোর কামি মনই।” 

 “ষিো করমবন! এখন মতা জাশন না। তমব মজমন আপনামক জানাশচ্ছ, 
মকেন?”

এ কারমণই ইবমন সারহ  বমলশিমলন,

وقد صار »ال أدري« عند أهل زماننا هذا عيبًا!

“আোমদর সেময় ‘আশে জাশন না’ বলাটামক লজ্াজনক ভাবা হয়!”[55]

আল্াহু আকবার! ইবমন সারহ  এ কথা তার সেময়র মলাকমদর ব্যাপামর 
বমলমিন। শতশন ২৫০ শহজরীমত োরা শগময়শিমলন। মসটা আজ মথমক প্রায় ১২০০ 
[55] আরশি‘েু েুলতাকা আহশলল হাশদস : ৩, ১০১/৪৭২
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বির আমগর কথা। মস সেময়র মিময় আেরা এখন ইলে-আেমল অমনক শপশিময় 
আশি। তাহমল আোমদর জন্য মতা কথাটা আরও মবশি প্রমযাজ্য। 

আোমদর রাসূল  শিমলন োনুমষর েমধ্য সবমিময় ঞোনী ব্যশতি। শকন্তু তারপমরও 
শতশন ‘আশে জাশন না’ বলমত লজ্া মপমতন না। শতশন বমলমিন, 

اَراٌت  ُُدوَد َكفَّ
ْ
ْدرِي احل

َ
؟ َوَما أ

َ
ْم ال

َ
نَِبيًّا َكَن أ

َ
َقْرَننْيِ أ

ْ
ْدرِي ُذو ال

َ
؟ َوَما أ

َ
ْم ال

َ
لَِعينًا َكَن أ

َ
ْدرِي ُتبٌَّع أ

َ
َما أ

َ
ْم ال

َ
ْهِلَها أ

َ
ِل

“আশে জাশন না তুব্া অশভিপ্ত শক না। যুলকারনাইন নশব শিমলন শক না 
তাও আোর জানা মনই। আোর মতা এটাও জানা মনই, হমদর িাশস্ কারও 

গুনাহ ধুময় মেমল শক না।”[56]

রাসূল -এর এই অসাধারণ শবনয় আর কথা বলার মষিমরে সাবধানতা সাহাবা 
এবং আোমদর সালােমদর খুবই প্রভাশবত কমরশিল। 

রাসূল  এর সবমিময় �শনষ্ সাহাশব আবু বকর  বলমতন,

ْعلَُم
َ
 أ

َ
ُت يِف ِكتَاِب اللَّـِه َما ال

ْ
نَا قُل

َ
رٍْض تُِقلُّيِن؟ إَِذا أ

َ
يُّ أ

َ
يُّ َسَماٍء تُِظلُّيِن، َوأ

َ
أ

“মকান আকাি আোমক িায়া মদমব আর মকান জশেন আোমক বহন করমব, 
যশদ আশে কুরআন সম্মককে না মজমন কথা বশল?”[57]

সাহাশব ইবমন োসউদ  বলমতন,

َمْن أْفىَت انلَّاَس يِف ُكِّ َما يَْستَْفتُونَُه َفُهَو َمْنُوٌن

“ময োনুমষর সব প্রমনের উত্তর মদয়, মস একজন উন্মাদ।”[58]

আব্ুর রহোন ইবমন আবু লায়লা  বমলন, 

“আশে রাসূল -এর ১২০ জন সাহাশবর সামথ মদখা কমরশি। তামদর 

[56] বায়হাকী, হাশদস নং : ১৭৫৯৫
[57] তােসীর ইবমন কাশসর : ১/১১
[58] ইবানাতুল কুবরা : ১/৪১৮
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একজনমক একশট প্রনে শজমঞেস করা হমল তারা অপরজনমক শজমঞেস করমত 
বলমতন। মসই অপরজনমক শজমঞেস করমল শতশন আবার আমরকজনমক 
শজমঞেস করমত বলমতন। এভামব শজমঞেস করমত করমত আবার প্রথে 

ব্যশতির কামি মেরত আসমত হমতা। প্রমত্যমকই আিা করত, তার অপর ভাই 
তামক উত্তর মদয়ার মবাঝা মথমক রষিা করমবন।”[59]

শেকমহর জগমত শকংবদশন্ত আমলে ইোে োশলক -মক একবার একশট ব্যাপামর 
প্রনে করা হময়শিল। উশন উত্তর শদমলন, “আোর জানা মনই।” প্রনেকারী তামক উত্তর 
মদয়ার অনুমরাধ কমর বলল, “আমর এটা মতা সাোন্য একটা ব্যাপার (উত্তর শদময়ই 
শদন না!)।” এ কথা শুমন ইোে োশলক  প্রিণ্ড মরমগ শগময় বলমলন, 

ِق َعلَيَْك قَْوال ثَِقيل
ْ
ليس يف العلم شء خفيف، ألم تسمع قول جل ثناؤه: إِنَّا َسنُل

“ইলমের মকামনা ব্যাপারই সাোন্য না। তুশে শক কুরআমনর এ আয়াতশট[60] 
পমিাশন—‘শনশ্চয়ই আেরা মতাোর প্রশত এক অশত ভারী বাণী নাশযল 

কমরশি’?”[61]

আল্াহু আকবার!

তারা ‘আশে জাশন না’ বলমত একটুও লজ্া মপমতন না। ভয় মপমতন না। কারণ, 
তারা জানমতন তামদর উত্তর হমচ্ছ আল্াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল -এর পষি 
মথমক শসগমনিারস্বরূপ। একই কথা আপনার মষিমরেও হয়মতা খামট! আপনামক 
আল্াহ তা‘আলা একশট লে্যাটেমেকে ইসলাে প্রিামরর সুমযাগ শদময়মিন। বহু োনুষ 
আপনার কথা মিামন। োনার মিটিা কমর। তাই আপশন যশদ মকামনা েতােত, 
মলকিার, মপাস্ট, কমেন্ট অঞোতবিত কমরন, তমব মজমন রাখুন আপশন একশট 
জাল স্বাষির শদমলন। এ জাশলয়াশত আল্াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল -এর সামথ। 
একবার এটার ভয়াবহতা শনময় শিন্তা করুন। 

আোমদর সেময় সবারই সব শবষময় মকামনা না-মকামনা েতােত আমি। মসটা 
শনকামবর ব্যাপামর মহাক, দাশি রাখার ব্যাপামর মহাক শকংবা কুরআমনর মকামনা 

[59] বাদাশয়উল োওয়াইদ : ৩/২৭৫-২৭৬
[60] সূরা েুযযাশম্ল, ৭৩ : ৫
[61] বাদাশয়উল োওয়াইদ : ৩/২৭৬
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আয়াত অথবা রাসূল -এর মকামনা হাশদমসর ব্যাপামর মহাক। ইসলামের ব্যাপামর 
কথা বলা আোমদর কামি একদে োেুশল ব্যাপার। আেরা অমনক শকিু জানার ভাব 
ধশর। এ কারমণই িা‘বী , হাসান বসরী  ও আল আসাদী বলমতন,

إن أحدكم يلفت يف املسألة، لو وردت ع عمر بن الطاب جلمع هلا أهل بدر

“মতাোমদর েমধ্য মকউ মকউ এেন সব ব্যাপামর েতওয়া শদময় মেমল, যশদ 
উোর -মক মস ব্যাপামর প্রনে করা হমতা, উশন পরােমিকের জন্য সব বাদশর 

সাহাশবমদর একরে করমতন।”[62]

 ➥ আোমদর সালােরা সবাইমক সাবধান কমর যা যা বমলমিন তা আবার 
পড়ুন। এ ব্যাপারগুমলা মবাঝার মিটিা করুন : 

 আপনার সব ব্যাপামর েতােত থাকার প্রময়াজন মনই।

 আর যশদ েতােত মথমকই থামক, তমব তা প্রিার করার প্রময়াজন মনই।

 তারপমরও যশদ প্রিার করমতই হয়, তমব তা এমকবামর সবাইমক 
জানামনার দরকার মনই।

 তাও যশদ সবাইমক জানামতই হয়, তমব সংমিাধন করা হমল মরমগ 
যাওয়ার প্রময়াজন মনই।

এরপর মথমক মকামনা শবষময় েতােত মদয়ার আমগ শঠকেমতা ভাবুন। যা বলমিন 
মস ব্যাপামর আপশন শনশশ্চত মতা? যশদ না জানা থামক শকংবা আপনার েমধ্য 
মকামনা সংিয় মথমক থামক, তমব শনশবিকেধায় বলুন—“আশে জাশন না।” এটা বলা 
োমনই আপশন মিাট হময় শগময়মিন এেন না। ইোে োশলক  বলমত মপমরমিন, 
সম্াশনত সাহাশবরাও বলমত মপমরমিন, এেনশক রাসূল -ও শনঃসংমকামি ‘আশে 
জাশন না’ বলমত মপমরমিন। আেরা শক তাঁমদর মিময়ও বি মকউ? আোমদর সম্ান 
শক তাঁমদর মিময়ও মবশি?

আোর-আপনার ‘আশে জাশন না’ বলমত লজ্া মকাথায়?

[62] বাদাশয়উল োওয়াইদ : ৩/২৭৬
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আমলেমদর সােমন বমস তামদর কথা শুনমত পারা খুবই ভামগ্যর ব্যাপার। তামদর 
পাময়র সােমন িুপিাপ বমস থাকমলও অমনক শকিু মিখা যায়। তাহমল নশবমদর কামি 
থাকমত পারমল কী অসাধারণ অশভঞেতা হমতা ভাবা যায়? আর যশদ সাহাবামদর 
সামথ সবকেকামলর মরেষ্ োনব রাসূল -এর সঙ্ পাওয়া মযত, তাহমল? আল্াহু 
আকবার!

শুধু আল্াহ তা‘আলাই জামনন কতই-না অসাধারণ ও পশবরে শিল মসই 
আসরগুমলা। রাসূল  সাহাবামদর জান্াত-জাহান্ামের কথা েমন কশরময় শদমতন। 
আল্াহ তা‘আলামক ভয় করমত বলমতন। মসখামন মকামনা অশ্ীল কথাবাতকো 
হমতা না। অনথকেক বাক্যালামপ তাঁরা �ণ্ার পর �ণ্া নটি করমতন না। এত পাপ-
পশকিলতােুতি ধবঠমক মথমকও রাসূল  বারবার আল্াহ তা‘আলার কামি ষিো 
িাইমতন।

সাহাশব ইবমন উোর  এ ব্যাপারশট লষি কমরশিমলন। শতশন বমলন,“শুধু এক 
ধবঠমকই আেরা এক ি বার গুনমত পারতাে ময,

রাসূল  বলমিন,

اُب الرَِّحيُم نَْت اتلَّوَّ
َ
، إِنََّك أ َّ  رَبِّ اْغِفْر يِل، َوتُْب َعَ

‘মহ আোর রব, আোমক ষিো কমর শদন। আোর তওবা গ্রহণ করুন। আপশন 
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মতা মসই দয়ােয় সত্তা শযশন তওবা কবুল কমরন।’[63]

তাঁর মদহ শিল সাহাবামদর সামথ। তামদর সামথ শতশন গল্প করমতন। তামদর কথা 
শুনমতন। তামদর আনমন্দ শতশনও আনশন্দত হমতন। মকউ কটি মপমল তামক সান্ত্বনা 
শদমতন। শকন্তু তাঁর েন? মসটা জমুি শিল তাঁর স্রটিার সামথ। মস অন্তর সাোন্য সেয় 
তাঁর রবমক স্মরণ করমত না পারমল অশস্র হময় উঠত।

 ➥ আোমদর সেময় এই সুন্াহশট এত প্রময়াজনীয় মকন?

যশদ রাসূল  সাহাবামদর সামথ মথমকই এক ি বার আল্াহ তা‘আলামক স্মরণ 
কমরন, তাঁর কামি ষিো িান, তাহমল আোমদর কতবার আল্াহ তা‘আলামক স্মরণ 
করা উশিত? তাঁর কামি ষিো িাওয়া উশিত? আোমদর আড্া মতা অিালীন কথা 
িািা িমলই না। অমনক ভদ্র আলাপিাশরতামতও আেরা ইসলামের কথা বলমতই 
লজ্া পাই। আর যশদ বশলও, তমব আোমদর উপস্াপনার দুবকেলতায় মহাক আর 
ঈোমনর দবুকেলতায় মহাক, তারা আোমদর কথা শুনমতও িায় না।

অমনক সেয় না িাইমলও আোমদর এেন সব মলাকমদর সামথ বসমত হয় যামদর 
আেরা পিন্দ কশর না। তামদর সামথ খুব মবশি কথা বলমত িাই না। আোমদর ভয় 
হয়, তামদর সামথ বসমল আোমদর উপকামরর মিময় ষিশতই মবশি হমব। মনাংরা 
শিন্তায় অন্তরটা কলুশষত হময় যামব। শকন্তু পশরমবি আোমদর বাধ্য কমর। আেরা 
সবাই-ই কে-মবশি এেন পশরশস্শতমত পমিশি। এ অবস্ায় করণীয় কী? 

এই সুন্াহর প্রময়াগ করুন। আোমদর সেময় এশটর মকামনা শবকল্প মনই।

ইোে ইবনুল কাশয়্যে  এ শবরিতকর অবস্ার কথা বলমত শগময় অলংকারপণূকে 
ভাষায় বমলমিন,

“কখমনা কখমনা কাউমক যশদ বাধ্য হময় োরোশতশরতি ‘েুবাহাত’[64]-এর 
ধবঠমক থাকমত হয়, তমব মস মযন এ ধরমনর আসরমক তার সাধ্য অনুযায়ী 

আল্াহর আনুগমত্যর েজশলমস রূপান্তমরর মিটিা কমর।

[63] আবু দাউদ, হাদীস নং : ১৫১৬
 । এশট বলমত এেন শকিু শবষয়মক মবাঝামনা হয় যা সওয়াব শকংবা গুনাহ মকামনাশটই(েুবাহাত) املباحات [64]
শনময় আমস না। শকন্তু এ ব্যাপারগুমলামত খুব মবশি শলপ্ত থাকা প্রিংসনীয় নয়।
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মস মযন শনমজর েমধ্য সাহস রামখ। শনমজর অন্তরমক দৃঢ় কমর। িয়তামনর 
কথায় কান না মদয়। িয়তান মতা শেসশেস কমর বলমবই, ‘তুশে মতা মলাক 

মদখামনার জন্য এেন করি। তুশে আসমল িাচ্ছ সবাই যামত মতাোমক আলাদা 
নজমর মদমখ।’

িয়তামনর এই মধাঁকামক একটুও পাত্তা মদয়া যামব না। আল্াহর সাহায্য 
িাইমত হমব। আর শনমজর সাধ্য অনুযায়ী সবাইমক প্রভাশবত করার মিটিা 

করমত হমব।”[65]

শকন্তু যশদ এেন মকামনা উপায় না থামক? যশদ েজশলসটা এেন হয় ময, মসখামন 
না ইসলামের কথা বলা যামব আর না মসখামন মথমক িমল আসা যামব?

 ➥ ইবনুল কাশয়্যে  মস মষিমরে িেৎকার একশট সোধান শদময়মিন : 

“শকন্তু সশত্যই যশদ মকউ তা না করমত পামর, তমব মস মযন ওই েজশলস 
মথমক শনমজর অন্তরমক এেনভামব সশরময় মনয় মযভামব মস েয়দার তাল 

মথমক আঁি িশিময় মনয়। মস যামত মসখামন মথমকও না থামক। তামদর কামি 
মথমকও দূমর থামক। মজমগও �ুশেময় থামক। মস তামদর মদমখও মদখমি 

না। শুমনও শুনমি না। কারণ, মস তার েনমক তামদর কাি মথমক সশরময় 
মেমলমি। শনময় মগমি সবমিময় ওপমর। আরমির পামি সব পশবরে রুমহর 

সামথ।

মস েন আল্াহর প্রিংসা করমি। তাঁর েশহোর কথা বলমি।”[66]

এেনটা করমত পারা খুবই কশঠন। মসটা স্মরণ কশরময় শদময় ইোে ইবনুল কাশয়্যে 
 এই বমল মিষ কমরন :

وما أصعب هذا وأشقه ع انلفوس، وإنه ليسي ع من يرسه اهلل عليه

“ময কামরার অন্তমরর জন্য এটা কতই-না দুঃসাধ্য! তমব তার জন্য নয়, যার 
জন্য আল্াহ তা সহজ কমর মদন।”[67]

[65] োদাশরজুস সামলকীন : ১/৪৫৩-৪৫৪
[66] োদাশরজুস সামলকীন : ১/৪৫৪
[67] োদাশরজুস সামলকীন : ১/৪৫৪

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


“ওকে লদখচি ো লে?”

সব সেয় বমল বমল োনুমষর েমধ্য পশরবতকেন আনা যায় না। োমঝ োমঝ তামদর 
অনুভব কশরময় মবাঝামত হয়। তামদর শদমক েেতার হাত বাশিময় শদমত হয়। রাসূল 
-এর শিল োনুষমক প্রভাশবত করার অসাধারণ ষিেতা। তাই এ শদকশটমত 
শতশন কিা নজর রাখমতন। সবার মখয়াল রাখমতন।

বুরাইদা  বমলন,

“রাসূল  আনসারমদর মখাঁজখবর শনমতন। যারা অসসু্ হমতা তামদর 
মদখমত মযমতন এবং তামদর অবস্ার ব্যাপামর সবাইমক শজমঞেস 

করমতন।”[68]

শতশন প্রিণ্ড ব্যস্ থাকমতন। ্রেীমদর সেয় শদমতন, েসশজমদ ইোেশত 
করমতন, োনুষমক নসীহা শদমতন, আল্াহর রাস্ায় শজহাদ করমতন। তারপমরও 
ব্যশতিশবমিমষর খবর শনমত শতশন ভুলমতন না।

 �তাবুমকর যমুদ্ধর কথাই একবার ভাবুন। মস যুমদ্ধ েুসশলে 
শিশবমর শরেি হাজার সাহাশব শিমলন। এত শবিাল মসনাবাশহনীর েমধ্য মথমকও 
শতশন কাব ইবমন োশলক -এর কথা ভুমল যানশন। কাব ইবমন োশলক 
-মক মদখমত না মপময় শতশন সবাইমক শজমঞেস করমলন,

 َما َفَعَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك

[68] আল-হাশকে, হাশদস নং : ১৪১৬
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“কাব ইবমন োশলমকর কী হময়মি?”[69]

 �আবু হুরাইরা  মথমক বশণকেত, “কৃষ্ণবমণকের এক েশহলা েসশজমদ 
ঝাড়ু শদত। একশদন মস োরা মগল। রাসূল  তার ব্যাপামর শজমঞেস করমল 
তাঁমক বলা হমলা, ‘ওই েশহলা োরা শগময়মি।’ রাসূল  তখন বলমলন,

ُّوِن َعَ َقْبِهِ فََل ُكنْتُْم آَذْنتُُموِن بِِه ُدل
َ
 أ

‘মতােরা আোমক জানাওশন মকন? আোমক তার কবর মদশখময় দাও।’তারপর 
শতশন তার কবমর মগমলন এবং জানাযার সালাত আদায় করমলন।”[70]

 �অনুমিািনায় সাশবত ইবমন কাময়স  যখন সবার সামথ মদখা 
করা বন্ধ কমর শদময় বাসায় শনমজমক বন্দী কমর মরমখশিমলন, তখন তা আর 
কারও নজমর না এমলও রাসূল -এর নজমর শঠকই এমসশিল। সাশবত ইবমন 
কাময়স  মভমবশিমলন শতশন জাহান্ামের অশধবাসী হময় মগমিন। জাহান্ামের 
আগুন িািা তার আর মকামনা শঠকানা মনই আশখরামত।

রাসূল  তখন তার উমদিমি্য বমলশিমলন,

َنَِّة
ْ
ْهِل اجل

َ
 بَْل ُهَو ِمْن أ

“(জাহান্ামে নয়) মস মতা জান্ামত থাকমব।”[71]

একবার শিন্তা কমর মদখুন মতা, সাশবত -এর অবস্া কতটা মিািনীয় হমতা 
যশদ রাসূল  তার খবর জানমত না িাইমতন? আেরা শক জাশন কত সাশবত 
আজ একই অবস্ায় আমি? শপ্রয়জনমদর কাি মথমক েেতার একশট িব্ মিানার 
হাহাকামর তামদর জীবনটা কাটামচ্ছ? আোমদর সবার জীবমনই এেন কামির োনুষ 
আমি। যারা আোমদর একশট মোন, একশট মেমসমজর জন্য পথ মিময় থামক। শকন্তু 
আোমদর সেয় হময় ওমঠ না। 

তমব রাসূল  শঠকই সেয় মবর করমত পারমতন। শুধু রাসূল  নয়, এটা 
অন্যান্য নশবমদরও সুন্াহ শিল। সুলাইোন -এর রামজ্য োনুষ, পশু-পাশখ, 

[69] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৭৬৯
[70] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৫৮
[71] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১১৯
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শজন—সবই শিল। তারপমরও শুধু একশট পাশখর না থাকাটা তার নজর এশিময় 
যায়শন। শতশন বমলশিমলন, 

َغائِِبنَي
ْ
ْم َكَن ِمَن ال

َ
ُهْدُهَد أ

ْ
رَى ال

َ
 أ

َ
 َما يِلَ ال

“কী ব্যাপার! হুদহুদমক মতা মদখশি না। নাশক মস আমসইশন?”[72]

এরাই হমচ্ছন প্রকৃত পুনজকোগরণকারী। তাঁরা ব্যশতিশবমিষ মথমক শুরু কমর পমুরা 
জাশতমক বদমল শদমত পারমতন। আজমকর শদমন আধুশনক প্রযশুতির সুশবধার কথা 
বলা শুরু করমল হয়মতা থাো কশঠন হময় যামব। শকন্তু এ প্রযশুতি আোমদর কাি 
মথমক অমনক শকিু শনময়ও মগমি। আজ প্রযশুতির বাতুলতায় আোমদর কাি মথমক 
হাশরময় মগমি অশত েূল্যবান এই সুন্াহশট। 

ইসলাশেক ময মপাস্ট শকংবা মেমসজগুমলা আেরা আোমদর মসািাল শেশডয়ামত 
মিয়ার কশর তার অমনক গুরুত্ব রময়মি। শকন্তু মসখামনই আোমদর দাশয়ত্ব মিষ না; 
বরং মসখান মথমকই শুরু। হাঁ, আেরা হয়মতা শনমজমদর সেয় বাশঁিময়শি, অল্প সেময় 
অমনকমক দাওয়াহ শদময়শি। শকন্তু োনুষমক বদমল শদমত প্রময়াজন আরও একটু 
েেতা। তামক একটু আলাদা মিামখ মদখা। ভামলাবাসার অদৃি্য হাত বাশিময় মদয়া।

 ➥ ব্যস্ শদন মথমক শকিুটা সেয় মবর কমর তামদর মেমসজ মদয়া :

 “নাশেস! কী অবস্া মতাোর?”

 “আশসে! অমনকশদন হময়মি মতাোর সামথ মদখা হয় না। তশুে ভামলা 
আমিা মতা?”

 “রশন! তুশে িমল যাওয়ার পর আসমরর পর শনমজমক খুব একা একা 
লামগ।”

আেরা শনমজরাও জাশন এেন একশট মেমসজ মপমল আোমদর কতটা ভামলা 
লামগ। মস োনুষটার প্রশত তখন আেরা গভীর েেতা অনুভব কশর। অমনক সেয় 
এেনও হয়, িায়খ তার কথা জানমত িাইমব বমল অমনমক লজ্ায় েসশজমদ ক্াস 
করমত যায়। যত সেস্যাই থাকুক, কখমনা ক্াস শেস মদয় না। আশে জাশন, আপশন 
ব্যস্। ব্যস্ মতা আশেও। তমব আেরা শনশ্চয়ই নশবমদর মিময় মবশি ব্যস্ না। তাঁরা 
শঠকই সেয় মবর করমত পারমতন। একটু ইচ্ছা থাকমল হয়মতা আেরাও পারব।
[72] সূরা আন-নাোল, ২৭ : ২০
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রাসূল -এর আমরকশট সুন্াহ যা অমনমকই ভুমল শগময়মি। ময সুন্াহশট 
আোমদর জাশনময় মদয় রাসূল -এর অন্তর আসমল মকাথায় জুমি শিল। সব সেয় 
কার স্মরমণ ব্যস্ থাকত। রাসূল  বমলমিন,

“ময ব্যশতি পশরপূণকেভামব ওযু করমব, তারপর আকামির শদমক তাশকময়[73] বলমব, 

ُ ًدا َعبُْدُه َورَُسولُ نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ

َ
يَك ل  َشِ

َ
 اهلُل، وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

‘আশে সাষি্য শদশচ্ছ, আল্াহ িািা মকামনা সত্য ইলাহ মনই, তাঁর মকামনা 
িরীক মনই। আশে আরও সাষি্য শদশচ্ছ, েুহাম্াদ  তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

জান্ামতর আটশট দরজাই তার জন্য খুমল মদয়া হমব। ওই ব্যশতি ময দরজা 
শদময় ইচ্ছা করমব, মস দরজা শদময়ই প্রমবি করমত পারমব।”[74]

প্রায়ই রাসূল  এ কাজশট করমতন। গভীর েমনামযামগ আকামির শদমক 
তাকামতন। এক সাহাশবর বণকেনায়,

َماِء  السَّ
َ

َسُه إِىل
ْ
ا يَْرَفُع َرأ  َواَكَن َكِثًيا ِممَّ

“আর শতশন (রাসূল ) প্রায়ই আকামির শদমক োথা তুলমতন।”[75]

[73] ‘আকামির শদমক তাশকময়’ এ অংিটুকুর সনদ দুবকেল।-িার‘ঈ সম্াদক 
[74] সুনামন নাসাঈ, হাশদস নং : ১৪৯
[75] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৫৩১
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উম্ুল েুশেনীন সালাোহ  বমলন, “রাসূল  যখনই আোর �র মথমক মবর 
হমতন, তখনই আকামির শদমক তাকামতন। আর বলমতন,

ْظلََم
ُ
ْو أ

َ
ْظِلَم أ

َ
ْو أ

َ
، أ َّ ْو ُيَْهَل َعِ

َ
ْجَهَل أ

َ
ْو أ

َ
، أ َزلَّ

ُ
ْو أ

َ
ِزلَّ أ

َ
ْو أ

َ
، أ َضلَّ

ُ
ْو أ

َ
ِضلَّ أ

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
اللُهمَّ إِينِّ أ

“মহ আল্াহ, আশে আপনার কামি আরেয় িাই কাউমক পথভ্রটি করা মথমক 
শকংবা শনমজ পথভ্রটি হওয়া মথমক। কাউমক ভুল করামনা মথমক শকংবা শনমজ 
ভুল করা মথমক। েূমখকের েমতা আিরণ করা মথমক শকংবা অন্য মকউ আোর 
সামথ েূমখকের েমতা আিরণ করুক তা মথমক। কারও ওপর জুলুে করা মথমক 

শকংবা অন্য কারও আোর ওপর জুলুে করা মথমক।”[76]

এেনশক �মর থাকার সেময়ও রাসূল  বারবার ওপমরর শদমক তাকামতন। েৃতু্যর 
সেময় রাসূল  আোমদর ো আময়িা -এর �মর শিমলন। মস সেময়র কথা

আময়িা  বণকেনা কমরন,

فرفع رأسه إىل السماء وقال : يف الرفيق الع . يف الرفيق الع

“তারপর শতশন আকামির শদমক তাকামলন আর বলমলন, ‘রশেকুল আলার 
সামথ। রশেকুল আলার সামথ’।”[77]

এেনশক রাসূমলর  বারবার আকামির শদমক তাকামনার কথা আল্াহ তা‘আলা 
কুরআমনও উমল্খ কমরমিন : 

َماء قَْد نََرى َتَقلَُّب وَْجِهَك يِف السَّ

[76] তাবারানী, হাশদস নং : ৪১৩
[77] আময়িা  বমলন, “যখন রাসূল  সুস্ শিমলন, উশন বলমতন, ‘মকামনা নশবর জান ততষিণ পযকেন্ত 
কবয করা হয় না যতষিণ পযকেন্ত না তামঁক জান্ামত তাঁর আবাস মদখামনা হয় এবং শসদ্ধান্ত মনয়ার সমুযাগ মদয়া 
হয়।’ যখন শতশন েৃতু্যর শনকটবতকেী হমলন, তাঁর োথা শিল আোর ঊরুমত। শতশন অঞোন হময় মগমলন এবং একটু 
পমর ঞোন শেমর মপমলন। তারপর �মরর িামদর শদমক তাশকময় বলমলন, ‘মহ আল্াহ, আোমক উমচ্ সোসীন 
বন্ধুর সমঙ্ (শেশলত করুন)।’ আশে (েমন েমন বললাে) ‘শতশন অবি্যই আোমদর মবমি মনমবন না।’ তারপর 
আশে বুঝমত পারলাে সুস্ থাকা অবস্ায় শতশন আসমল কী বুশঝময়শিমলন।”(সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৪৬৩)
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“শনশ্চয়ই আশে আপনামক বারবার আকামির শদমক তাকামত মদশখ।”[78]

এটা সবাই জামন, মকামনা শকিুর শদমক বারবার তাকামনার অথকে হমচ্ছ, মস 
শজশনসটার প্রশত তার হৃদময় আলাদা টান রময়মি। প্রকৃতপমষি কখমনা কখমনা 
বারবার তাকামনার েমলই হৃদময় আকষকেণ সৃশটি হয়। এ কারমণ পশবরে কুরআমন 
শবপরীত শলমঙ্র কাউমক মদখমল দৃশটি নত রাখমত বলা হময়মি।[79]

মকউ শক কখমনা মখয়াল কমরমিন, পশবরে কুরআমন যতবার ‘আসোন ও জশেন’ 
এর কথা বলা হময়মি, প্রায় সব মষিমরেই আসোমনর কথা আমগ বলা হময়মি?[80] 
এটা মোমটও মকামনা কাকতালীয় ব্যাপার না। ভামলাভামব মখয়াল করমল মদখা 
যায়, মযসব আয়ামত আোমদর শিন্তা-ভাবনা করমত বলা হময়মি, মসসব আয়ামত 
আসোমনর কথা আমগ উমল্খ করা হময়মি। এটার মপিমন শক আলাদা মকামনা 
কারণ রময়মি?

হাঁ! অবি্যই রময়মি। আোমদর ওপমর ময আকাি রময়মি মসটা অবি্যই শবমিষ 

[78] রাসূল  যখন েশদনায় শহজরত করমলন, মসখামন অশধকাংি োনুষ শিল ইহুশদ। আল্াহ তা’আলা তাঁমক 
বায়তুল েুকাদিামসর শদমক শেমর সালাত পিার শনমদকেি শদময়শিমলন। এমত ইহুশদরা খুবই খুশি হময়শিল (কারণ, 
বায়তুল েুকাদিাস তামদরও শকবলা শিল)। শতশন কময়ক োস পযকেন্ত ওই শদমক শেমরই সালাত আদায় কমরন। 
শকন্তু তাঁর েমনাবাসনা শিল ইরিাহীে -এর শকবলাহ (অথকোৎ কাবা)। প্রায়ই শতশন আকামির শদমক মিাখ তমুল 
তাকামতন। অবমিমষ এই আয়াতশট অবতীণকে হয়। (ইবমন কাশসর)
[79] আল্াহ তা‘আলা বমলন,َ

ََّ َخِبٌي بَِما يَْصنَُعون ْزَك لَُهْم إِنَّ اهلل
َ
بَْصارِِهْم َوَيَْفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أ

َ
وا ِمْن أ ُمْؤِمِننَي َيُغضُّ

ْ
ِّل قُل ل

بَْصارِِهنَّ َوَيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ
َ
ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
ِّل َوقُل ل

“েুশেনমদর বলুন, তারা মযন তামদর দৃশটি নত রামখ এবং তামদর লজ্াস্ামনর মহোযত কমর। এমত তামদর 
জন্য খুব পশবরেতা আমি। শনশ্চয়ই তারা যা কমর আল্াহ তা জামনন। ঈোনদার নারীমদর বলুন, তারা মযন 

তামদর দৃশটিমক নত রামখ এবং তামদর লজ্াস্ামনর মহোযত কমর। (সূরা নূর ২৪ : ৩০-৩১)
[80] পশবরে কুরআমন মযখামন মযখামন “আসোন ও জশেন” এর কথা বলা হময়মি, তার খুব কে জায়গামতই 
জশেমনর কথা প্রথমে বলা হময়মি। মযেন : সূরা বাকারাহর ২৯ নং আয়ামত, সূরা ত্ব-হার ৪ নং আয়ামত। 
অন্যশদমক, মযসব আয়ামত আসোমনর কথা আমগ বলা হময়মি, মসসমবর সংখ্যা অমনক মবশি। মযেন : সূরা 
আরামের ৫৪ নং আয়ামত, সূরা ইউনুমসর ৩ নং আয়ামত, সূরা হুমদর ৭ নং আয়ামত, সূরা েুরকামনর ৫৯ 
নং আয়ামত, সূরা সাজদাহর ৪ নং আয়ামত, সূরা ক্ামের ৩৮ নং আয়ামত, সূরা হাদীমদর ৪ নং আয়ামত, সূরা 
নাশয‘আমতর ২৭-৩৩ নং আয়ামত, সূরা িােমসর ৫-৬ নং আয়ামত।
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শকিু।[81]

এই শবস্ৃত আকাি আপনামক করুণােয় আল্াহ তা‘আলার কথা েমন কশরময় 
মদমব। তাঁর স্মরমণ আপনার অন্তরমক শবগশলত কমর মদমব। তাই মিাখ দশুটমক 
েুতিভামব আকামির শদমক তাকামত শদন। শবমিষ কমর যখন মকামনা দু‘আ করমিন, 
কুরআমনর মকামনা আয়াত শনময় শিন্তা-ভাবনা করমিন। এেনশক এমলামেমলা পাময় 
যখন আপশন কাজ করমত যান, িলার পমথ একটু আকামির শদমক তাশকময়ই মদখুন 
না। মদখমবন : 

 কীভামব আল্াহর প্রশত আপনার শবনয় মবমি যায়। 

 কীভামব আপনার মভতমর োনুষমক মবশি সেীহ করার প্রবণতা কমে যায়। 

 কীভামব আল্াহ-ভীশত মবমি যায়।
 কীভামব োনুষমক ভয় পাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। 
 কীভামব শুধু আল্াহর প্রশত শনভকেরতা এবং আনুগত্য মবমি যায়।  
 কীভামব োনুমষর প্রশত শনভকেরতা আর আনুগত্য কমে যায়।[82]

[81] ইোে বুখাশর  তাঁর সহীহ হাশদসগ্রমন্থর একশট অধ্যাময়র নাে শদময়মিন :  السماء  অথকোৎ رفع ابلرص إىل 
আকামির শদমক দৃশটি উমত্তালন করা। শতশন মসখামন পশবরে কুরআমনর এ আয়াতমক উদ্ধৃত কমরমিন : 

بِِل َكيَْف ُخِلَقْت ِ
ْ

 اإل
َ

فََل َينُْظُروَن إِىل
َ
أ

َماِء َكيَْف ُرفَِعْت  السَّ
َ

َوإىِل

“তমব শক তারা উমটর প্রশত দৃশটিপাত কমর না, কীভামব তা সৃশটি করা হময়মি? আর আকামির শদমক, কীভামব 
তা ঊমধ্কে স্াপন করা হময়মি?” (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ১৮-১৯) 

[82] তমব এশটও োথায় রাখমত হমব ময, সালাতরত অবস্ায় আকামির শদমক তাকামনা ধবধ নয়। আনাস ইবনু 
োশলক  হমত বশণকেত, “রাসূল  বমলমিন, ‘মলাকমদর কী হমলা ময, তারা সালামত আকামির শদমক মিাখ 
তুমল তাকায়?” এ ব্যাপামর শতশন কমঠার বতিব্য রাখমলন; এেনশক শতশন বলমলন, ‘মযন তারা অবি্যই এ হমত 
শবরত থামক, অন্যথায় অবি্যই তামদর দৃশটিিশতি মকমি মনয়া হমব’।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৭৫০)
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আোমদর জীবনটা কামট আনন্দ-মবদনার মদালািমল। মসখামন এই মতা উল্াস! 
আর তারপমরই মবদনায় েুষমি পিা। তমব কারও জীবনই পুমরাটা কমটি কামট না। 
োমঝ োমঝ েহান আল্াহ তা‘আলা তাঁর অপার অনুগ্রহ শদময় আোমদর জীবনটামক 
আনমন্দ পূণকে কমর মদন। এক অপাশথকেব সুখানুভব েনটামক শবমভার কমর মেমল।

খুব খুশি হমল আেরা কী কশর?

মজামর মদৌি শদময় িূমন্য ঝাঁপ শদই। িূমন্য থাকা অবস্ামতই বাতামস �ুশষ শদই। 
শকংবা আকণকে শবস্ীণকে হাশস শদময় শভ-সাইন মদখাই। 

রাসূল  খুশি হমল শক করমতন জামনন? অমনকটা আেরা যা কশর তার একদে 
উম্াটাই করমতন। আেরা মতা িূমন্য ঝাঁপ শদই। আর উশন?

 ➥ সাহাশব আবু হুরাইরা -এর েুমখই মিানা যাক :

“রাসূল  যখন খুব খুশি হমতন শকংবা মকামনা আনমন্দর সংবাদ শুনমতন, 
তখন শসজদায় লুশটময় পিমতন।”[83]

ইবনুল কাশয়্যে  এ ব্যাপামর বমলন, “রাসূল  এবং তাঁর সাহাবারা যখন 
মকামনা আনমন্দর সংবাদ মপমতন শকংবা তাঁমদর কাি মথমক মকামনা কটি দূর হময় 
মযত, তাঁরা শসজদায় লুশটময় পমি কৃতঞেতা প্রকাি করমতন।”[84]

[83] সুনামন আবু দাউদ, হাশদস নং : ২৭৭৪
[84] েুখতাসার যাদুল ো’আদ : ১/২৭
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ইবনুল কুদাো  উমল্খ কমরমিন, আবু বকর  ইয়াোো যুমদ্ধ শবজময়র 
সংবাদ শুমন শসজদায় লুশটময় পমিশিমলন। আলী  ও অন্যান্য সাহাবারাও খুশির 
সংবাদ মপমল একই কাজ করমতন।[85]

আোমদর সবার জীবমনই এেন খুশির সংবাদ আমস। একটা পরীষিায় মেইল করা 
শনময় আেরা মটনিমন থাশক, তারপর মদখা যায় মবি ভামলােমতাই মস পরীষিায় 
উতমর শগময়শি।

শকংবা হয়মতা আপশন প্রিণ্ড অসুস্। মকামনা শরিটমেন্টই কাজ করমি না। ডাতিার 
আপনার ব্াড মটস্ট করমত শদমলন। আর আপশনও দুরুদুরু বুমক শরমপাটকে হামত 
মপময় মদখমলন মতেন শকিুই হয়শন।

অথবা হমত পামর, একশট গুনাহ মথমক আপশন মবর হমত পারমিন না। অমনক 
মিটিা কমরও না। যখনই একা থামকন, হঠাৎ কমর গুনাহ কমর মেমলন। আপশন 
এ অবস্া মথমক অমনকশদন ধমর মবর হমত মিটিা করমিন। তারপর আল্াহ তাঁর 
শনজ অনুগ্রমহ আপনামক মস গুনাহ মথমক েুতি করমলন। এখন আপশন শনয়শেত 
তাহাজু্দ পিমত পামরন। েজমরর সালাত জাোমত পিমত আর সেস্যা হয় না।

এেন আনন্দদায়ক েুহূতকে যখন আল্াহ তা‘আলা আপনার জীবমন শনময় আমসন, 
তখন কী করমবন? 

 ➥ শসজদায় লুশটময় পড়ুন।

অমনক আমলমের েমত, এই সুন্াহ পালন করার সেয় সালামতর িতকেসেূহ পূরণ 
জরুশর নয়। তাই ময অবস্ামত আেরা থাকব, মস অবস্ামতই শসজদায় লশুটময় পিা 
যামব।[86]

[85] আল-েুগনী : ১/৪৪৯
[86] িায়খ ইবমন উসাইশেন  বমলন, “মকামনা কটি দূর হমল অথবা মকামনা খুশির সংবাদ এমল মিাকমরর 
শসজদা আদায় করা হয়। এটা সালামতর বাইমর শতলওয়ামতর শসজদা করার েমতাই। মকামনা মকামনা আমলে 
বমলমিন, এ শসজদার জন্য ওযু করমত হমব এবং তাকবীর শদমত হমব। আবার মকউ মকউ বমলমিন, শুধু প্রথে 
তাকবীর শদমলই িলমব। তারপর শসজদায় পমি মযমত হমব। এরপর বলমব,

سبحان ريب الع

‘আোর রমবর পশবরেতা ও েশহো ম�াষণা করশি, শযশন সবার ওপমর।’
তারপর (শনমজর পিন্দেমতা) দু‘আ করমব।” (েতওয়া আরকানুল ইসলাে : ১/৩৬২) 
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মকউ যখন এই সুন্াহশট পালন কমর তখন মস আসমল কী মবাঝামত িাইমি? 
মস মযন আল্াহমক বলমি, পশৃথবীর সবাইমক বলমি, শনমজমক শনমজই বলমি, 
“মহ আল্াহ, আোর শনমজর এই ব্যাপামর মকামনা ষিেতাই শিল না। শনশ্চয়ই তশুে 
আোমক মতাোর শনজ অনুগ্রমহ এ সেলতা দান কমরি। আল্াহ মগা, এ জন্যই 
আশে আোর কপাল োশটমত শবশিময় শদময়শি। আোর শবনম্র কৃতঞেতা জানাশচ্ছ 
মতাোমক।

আর কাউমক নয়, শুধুই মতাোমক।”
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চেচে আগুকের মকধ্য হাঁটকত 
লিকয়চিকেে

‘আল্াহর ওপর ভরসা করা’

প্রমত্যক মনককার মলামকর েমধ্য এই গুণশট রময়মি। এই গুণশট রপ্ত করমত 
পারমল সুমখর সবমিময় বি দরজাশট আোমদর জন্য খমুল যায়। মকান মস দরজা? 
মসশট হমচ্ছ আল্াহ তা‘আলামক ভরসার দরজা। এ শবশ্বাস শনমজর েমধ্য রাখা ময, 
আোর জন্য যা সবমিময় ভামলা হমব, শতশন আোমক তা-ই দান করমবন।

এভামব যারা ভাবমত পামর, তামদর েমন কখমনা অশস্রতা দানা বাঁধমত পামর 
না। তারা মনমগশটভ কথা বমল সবাইমক হতাি কমর মদয় না। তামদর োনশসকতাই 
এেনভামব গমি ওমঠ ময, েুহূমতকের জমন্যও হতািা-শনরািামক তারা েমনর মভতর 
স্ান মদয় না। এক অনাশবল প্রিাশন্তমত তামদর মদহ-েন শবমভার হময় থামক। কারণ, 
তারা আল্াহর ওপর ভরসা রামখ। তাঁর কাি মথমক মসরাটা আিা কমর। আর 
আসোন ও জশেমনর রব তামদর মসরাটাই মদন।

আল্াহ তা‘আলা বমলন,

إِْن َذَكَرِن يِف َنْفِسِه َذَكْرتُُه يِف َنْفِس، َوإِْن َذَكَرِن 
نَا َمَعُه إَِذا َذَكَرِن، فَ

َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َعبِْدي ِب، َوأ

َ
أ

َّ ِذَراًع  ِْه ِذَراًع، َوإِْن َتَقرََّب إِيلَ
َ

بُْت إِيل َّ بِِشْبٍ َتَقرَّ يِف َمَلٍ َذَكْرتُُه يِف َمَلٍ َخْيٍ ِمنُْهْم، َوإِْن َتَقرََّب إِيلَ
تَيْتُُه َهْرَولًَة

َ
تَايِن َيْمِش أ

َ
ِْه بَاًع، َوإِْن أ

َ
بُْت إِيل َتَقرَّ
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“আোর বান্দার প্রশত আশে শঠক মতেন মযেনটা মস আোর প্রশত ধারণা 
কমর। আর আশে তার সামথ সাহায্য-সহমযাশগতা শনময় থাশক, যখন মস 

আোমক স্মরণ কমর। তাই মস যশদ আোমক েমন েমন স্মরণ কমর, তাহমল 
আশেও তামক আোর েমন স্মরণ কশর। মস যশদ মকামনা েজশলমস আোমক 
স্মরণ কমর, তাহমল আশে তামক তামদর মিময় উত্তে ব্যশতিমদর েজশলমস 

স্মরণ কশর।”[87]

এর মিময় আনমন্দর আর কী হমত পামর ময, আেরা আোমদর রমবর কাি মথমক 
যা আিা করব শতশন আোমদর শঠক তা-ই মদমবন? খুব কে োনুষই এেন কমর 
ভাবমত পামর। এেন িাশন্তর জীবন শনময় বাঁিমত পামর। 

মতেশন একজন োনুষ শিমলন িায়খুল ইসলাে ইোে ইবমন তাইশেয়া । যার 
েন শিল তার রমবর প্রশত আস্ায় পশরপূণকে। একবার শবদআশতমদর সামথ শবতমককের 
সেয় শতশন আল্াহ তা‘আলার প্রশত অশবিল আস্া মদশখময়শিমলন।[88] যারা তা 
মদমখমি, আর যারা তা শুমনমি—কারও পমষিই তা মভালা সম্ভব নয়।

এই শবদআশতরা খুব শবখ্যাত হময় ওমঠ। এরা নানা ধরমনর িলিাতুরী করমত 
পারত। আগুমনর েমধ্য শদময় মহঁমট তারা মলাকজনমক অবাক কমর শদত। তাই 
োনুষজন েুগ্ধ হময় তামদর অনুসরণ করা শুরু করল। ইবমন তাইশেয়া  সবাইমক 
তামদর প্রতারণা মবাঝামলন। শতশন মলাকমদর বলমলন, মকামনা অমলৌশককতা 
নয়, আসমল এই মলাকগুমলা তামদর গাময় শবশভন্ আগুন-শনমরাধক পদাথকে মেমখ 
আগুমনর েমধ্য হাঁটমি। শকন্তু মক মিামন কার কথা! 

অবস্া মবগশতক মদমখ ইবমন তাইশেয়া  একশদন এ মলাকগুমলার সামথ 
তমককে অংি শনমলন। শবতমককের একপযকোময় উমত্তজনা িরে আকামর মপৌঁিাল। শবতককে 
মসশদমনর জন্য স্শগত করা হমলা। উভয়পষিই পরশদন আবার তমককে অংি শনমত 
রাশজ হমলা। মসশদনকার অনুভূশতর কথা বলমত শগময় ইবমন তাইশেয়া  বমলন,

“মসশদন আশে ইশস্খারা সালাত[89] পিলাে। আল্াহ তা‘আলার কামি 

[87] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৭৪০৫
[88] িরহুল আশকদাতুত ত্বহাশব : ১/৩৯৮
االستخارة  [89]  । মকামনা শবষময় সশঠক শসদ্ধান্ত মনয়ার জন্য আল্াহ তা’আলার(সালাতুল ইশস্খারা) صلة 
সাহায্য মিময় সালাত আদায় করামক ইশস্খারার সালাত বলা হয়।
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সাহায্য িাইলাে। শতশন মযন আোমক সহমযাশগতা কমরন। সশঠক পথ মদখান। 
আশে বারবার তাঁমক ডাকমত থাকলাে। একসেয় আোর েমন হমলা, যশদ 
আোমক আগুমন প্রমবি করমত হয়, তমব আশে তা-ই করব। এ শবশ্বাস 

আোর েমধ্য জন্মাল ময, যশদ আশে আগুমন প্রমবি কশরও, তমব তা আোর 
জন্য ঠান্া ও শনরাপদ হময় যামব। আগুন ইরিাহীে -এর জন্য যা হময়মি, 

[90]আোর জন্যও তা-ই হমব।”

পরশদন আবার শবতককে শুরু হমলা। একসেয় প্রশতপষি মজার গলায় দাশব করল, 
“আেরা আগুমনর েমধ্য হাঁটমত পাশর।” প্রশতবারই এই মভশকি মদশখময় তারা পার 
মপময়মি। শকন্তু এবার ইবমন তাইশেয়া -এর জবাব শুমন এরা হতভম্ব হময় মগল। 
ইবমন তাইশেয়া  বলমলন, “আগুমনর েমধ্য মতা আশেও হাঁটমত পাশর। তাহমল 
এক কাজ করা যাক! আেরা উভয়ই আগুমনর েমধ্য শদময় হাঁটব। আর ময তা 
করমত শগময় পুমি েরমব, তার ওপর মযন আল্াহ তা‘আলার লানত বশষকেত হয়।” 
শবদআশতমদর মনতা এ কথা শুমন সামথ সামথই রাশজ হময় মগল।

শকন্তু ইবমন তাইশেয়া  একশট িতকে জমুি শদমলন, “তমব আোর একশট িতকে 
আমি। আেরা প্রমত্যমকই শনমজর িরীমর গরে পাশন আর শসরকা মেমখ মনব, শঠক 
আমি?” এ িতকে শুমন প্রশতপষি শবিধায় পমি মগল। ভময় তামদর েুমখর রং বদমল 
মগল। ইবমন তাইশেয়া  বারবার তামদর উমদিমি ি্যামলজি িুমি শদমত থাকমলন। 
একসেয় এরা মলজ গুশটময় পালাল। উপশস্ত দিকেকরা উল্শসত হময় কুরআমনর এই 
আয়াত পিল,

َفُغِلبُوا ُهنَالَِك َواْنَقلَبُوا َصاِغِريَن

[90] আল্াহ তা’আলা বমলন,
وا آلَِهتَُكْم إِْن ُكنْتُْم فَاِعِلنَي قُوُه َوانرُْصُ قَالُوا َحرِّ

ٰ إِبَْراِهيَم
نَا يَا نَاُر ُكوِن بَرًْدا وََسَلًما َعَ

ْ
قُل

يَن ْخرَسِ
َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
َراُدوا بِِه َكيًْدا فََجَعل

َ
َوأ

“তারা বলল, ‘তামক আগুমন পুশিময় দাও এবং মতাোমদর মদবমদবীমদর সাহায্য কমরা, যশদ মতােরা শকিু 
করমত িাও।’

আশে বললাে, ‘মহ আগুন, তুশে িীতল ও শনরাপদ হময় যাও ইরিাহীমের জন্য।’
আর তারা তার শবরুমদ্ধ িক্রান্ত কমরশিল, শকন্তু আশে তামদর সবমিময় মবশি ষিশতগ্রস্ কমর শদলাে।” (সূরা 

আশম্বয়া ২১ : ৬৮-৭০) 
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“তাই মসখামন তারা পরাশজত হমলা এবং লাশছিত হময় মগল।”[91]

ইোে ইবমন তাইশেয়া  এভামবই শনমজর জীবনমক আল্াহর কামি সমঁপ শদময় 
তাঁর ওপর ভরসা কমরশিমলন। আপনার আল্াহর ওপর ভরসা কতখাশন?

 ➥ যশদ কখমনা আপনার েমন এই শিন্তাগুমলা মখমল যায় : 

 �সশুদ ব্যাংমক িাকশর মিমি মদয়ার পর, “এই একটা িাকশর-ই মতা 
শিল। এখন শক আর মকাথাও িাকশর পাব? এত এত টাকা কই মথমক আসমব? 
কী মখময় বাঁিব?”

 �“আশে জাশন মপ্রে করা হারাে। অমনক মিটিা কমরশি। তাও 
িািমত পাশর না। মেময়টার িশররে যশদও ভামলা না। শকন্তু ও মতা আোমক অমনক 
ভামলাবামস। ওর েমতা কমর আোমক আর মক ভামলাবাসমব?”

 �“শসগামরট খাওয়া শঠক না আশে জাশন। শকন্তু অমনক মিটিা কমরও 
শসগামরট িািমত পারশি না। শকিুষিণ শসগামরট না মখমলই অশস্র লাগা শুরু 
হয়।” 

 �“পদকো মতা অবি্যই করা উশিত। শকন্তু মবশিষিণ েুখ মঢমক রাখমল 
আোর দে বন্ধ হময় আসমত িায়। বান্ধবীরা মবারখা পরমত মদখমলই শটটকাশর 
মদয়।” 

 ➥ তাহমল শনমজমক প্রনে করুন : 

 �“আল্াহর প্রশত আোর ভরসা শক এতটাই কমে শগময়মি?”

 �“আল্াহর জন্য শকিু ত্যাগ করমল শতশন এরমিময়ও উত্তে শকিু 
আোমক দান করমবন—আশে শক এ শবশ্বাস রাখমত পারশি না?”

 �“আোর ঈোন শক এতটাই দুবকেল হময় মগমি?”

 �“দুশনয়ার সাোন্য শকিু শবষময় আশে যার ওপর ভরসা করমত 
পাশর না, তাঁর কাি মথমক ভামলা শকিু আিা করমত পাশর না, তাহমল পরকামল 
কীভামব আশে তাঁর কাি মথমক উত্তে প্রশতদান আিা কশর?”

[91] সূরা আরাে, ৭ : ১১৯

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


66  •  হারিয়ে যাওো মুয়্া

ইবমন োসউদ  বলমতন,

“আশে আল্াহর নামে িপথ কমর বলশি! মকামনা েুশেন যশদ আল্াহর কাি 
মথমক মসরাটা আিা না কমর, তাহমল মস মসরাটা পামব না। আল্াহর িপথ! 

ময আল্াহর কামি সমবকোত্তে আিা কমর, আল্াহ তামক তার আিানুযায়ী 
উত্তে শকিু দান কমরন। ভামলা যা শকিু আমি তা মতা রময়মি আল্াহর 

শনকমটই।”[92]

তাই জীবমন শবপদ এমল আল্াহর ওপর ভরসা করুন। তাঁর শনকট আরেয় িান। 
ভুল কমর গুনাহ কমর মেলমল আল্াহর কামি ষিো িান। এ ভরসা রাখুন ময, শতশন 
আোমদর োে কমর মদমবন। আল্াহর কাি মথমক মসরাটা আিা করার পমরও যশদ 
জীবমন দুঃখ-কটি আসমতই থামক, তাহমল মজমন শনন, এটা আপনার গুনামহর 
কারমণই। এর বিারা আল্াহ তা‘আলা আপনার শকিু গুনাহ োে কমর শদমচ্ছন।

আল্াহ তা‘আলা পরে দয়ালু। শতশন ভামলাবামসন আোমদর ষিো করমত। 
এমকবামর তাঁর অবাধ্য না হময় মগমল শতশন োনুষমক িাশস্ মদন না। ইবনুল কাশয়্যে 
 কতই-না সুন্দরভামব আল্াহ তা‘আলার েশহোর কথা েুশটময় তুমলমিন :

“শতশন পথভ্রটিমদর সংমিাধন কমরন। গামেলমদর অন্তরমক তাঁর শদমক 
শেশরময় আমনন। গুনাহগারমদর তওবা কবুল কমরন। যারা ভুল পমথ িমল 

তামদর শতশনই সশঠক পথ মদখান। শবপদগ্রস্মদর রষিা কমরন। অঞেমদর ঞোন 
দান কমরন। শবভ্রান্তমদর সশঠক পমথর সন্ধান মদন। যারা তাঁমক ভুমল যায় 
তামদর শতশন বারবার েমন কশরময় মদন। পথহারা পশথকমদর আরেয় মদন।

“যারা তাঁর শবরুদ্ধািরণ করমতই থামক, একগুঁময় হময় েুখ শেশরময় মনয়—
তামদরমক শতশন বারবার শনমজর কামি ডামকন। (এরপমরও যশদ তারা না 

মিামন) মকবল তখনই শতশন তামদর িাশস্ মদন।”[93]

[92] ইবমন আশবদ দুশনয়া : ১/৯৬
[93] োওয়াইদ : ১/১৬১
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প্রবাদ আমি, “দাঁত থাকমত দাঁমতর েযকোদা মনই।” এটা আরও ভামলা মবাঝা যায় 
যখন আোমদর কারও মগািাশল েিমক যায়, আঙুল বাঁকা হময় যায়, আর হাশড্ 
ভাঙমল মতা কথাই মনই! মকামনা মকামনা হাি মভমঙ মগমল আেরা আর িলামেরাই 
করমত পাশর না। সারাষিণ শুময়বমস কাটামত হয়। আেরা তখন বুঝমত পাশর কী 
শনয়ােতই না আল্াহ তা‘আলা আোমদর দান কমরমিন। 

এ শনয়ােমতর কথা স্মরণ কশরময় শদময় রাসূল  বমলমিন,

َصَدقٌَة،  ااِلثْننَْيِ  َبنْيَ  َيْعِدُل  ْمُس،  الشَّ ِفيِه  َتْطلُُع  يَْوٍم  ُكَّ  َصَدقٌَة،  َعلَيِْه  انلَّاِس  ِمَن  ُسَلَم  ُكُّ 
يِّبَُة َصَدقٌَة،  ْو يَْرَفُع َعلَيَْها َمتَاَعُه َصَدقٌَة، َوالَكَِمُة الطَّ

َ
َوُيِعنُي الرَُّجَل َعَ َدابَِّتِه َفيَْحِمُل َعلَيَْها، أ

ِريِق َصَدقٌَة َذى َعِن الطَّ
َ
َلِة َصَدقٌَة، َوُيِميُط ال  الصَّ

َ
َوُكُّ ُخْطَوٍة َيُْطوَها إىِل

“প্রশতশদন সূযকে ওঠার পর োনুমষর প্রমত্যক গ্রশন্থর জন্য সদকা রময়মি। দুজন 
োনুমষর েমধ্য েীোংসা কমর মদয়া সদকা। োনুষমক শনজ বাহমনর ওপর 

বসামনা, তার োলাোল উশঠময় শদময় সাহায্য করাও সদকা। ভামলা কথা বলা 
সদকা। সদকা রময়মি সালামতর জন্য প্রশতশট কদে মেলার েমধ্য। রাস্া মথমক 

কটিদায়ক শজশনস সশরময় মেলাও সদকাহ।”[94]

প্রশতশদন আোমদর ওপর কী পশরোণ সদকা রময়মি তা জানমত প্রথমে জানা 
প্রময়াজন আোমদর িরীমর কয়শট গ্রশন্থ রময়মি। রাসূল  জাশনময়মিন, আোমদর 

[94] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ২৯৮৯
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িরীমর ৩৬০শট গ্রশন্থ রময়মি।[95] তাই ময প্রশতশদন ৩৬০শট সদকা আদায় করমত 
পারমব মস,

فَإنَُّه ُيْمِس يَوَمئٍِذ وقَْد زَْحَزَح نَفَسُه َعِن انلَّاِر

“মসশদমনর েমতা শনমজমক জাহান্াে মথমক দূমর সশরময় মেলল।”[96]

শকন্তু এটা মতা ভয়াবহ শিন্তার ব্যাপার। প্রশতশদন ৩৬০শট সদকা! মকামনাশদন কটি 
কমর আেরা এশট আদায় করমত পারমলও আমরকশদন মদখা যামব তা আর পারলাে 
না। আশখরামত আল্াহ তা‘আলা যশদ এই শনয়ােত সম্মককে শজমঞেস কমরন তমব 
কী জবাব মদমবা?

এখনই হতাি হময় যামবন না। আলহােদুশলল্াহ। বাঁিার অমনকগুমলা উপায় 
আমি। তার েমধ্য একশট হমচ্ছ,

َح َعتَاِن يَْرَكُعُهَما ِمَن الضُّ
ْ
َوُيِْزُئ ِمْن َذلَِك َرك

“আর দুই রাকাত দুহার সালাত এ সবশকিু শেশটময় মদয়।”[97]

যারা এতষিণ, কীভামব প্রশতশদন ৩৬০শট সদকা করমবন তা শনময় আকাি-কুসেু 
শিন্তা করশিমলন, তারা আিা কশর খুব যমনের সামথ এখন মথমক দুহার সালাত 
আদায় করমবন।

দুহার সালাত কয় রাকাত পিমবন?

আময়িা -মক শজমঞেস করা হময়শিল রাসূল  কত রাকাত দুহার সালাত 
পিমতন। উশন উত্তমর বমলশিমলন,

ْرَبَع َرَكَعاٍت َوَيِزيُد َما َشاَء
َ
أ

[95] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১০০৭
[96] ইবমন শহব্ান, হাশদস নং : ৩৩৮০
[97] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৭২০
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“িার রাকাত। তমব ইচ্ছা হমল মবশিও পিমতন।”[98]

তমব রাসূল  মথমক দুই রাকাত সালাত আদায় করার শনমদকেিনা পাওয়া যায়। যা 
একটু আমগই উমল্খ করা হময়মি।[99] এ িািা আবু হুরাইরা  বমলমিন, 

 ➥ “আোর বন্ধু  আোমক শতনশট কাজ করমত উপমদি শদময়মিন :

 প্রশতোমস শতন শদন শসয়াে পালন করা।

 দুই রাকাত দুহার সালাত আদায় করা।

 আর �ুোমত যাওয়ার আমগ শবতমরর সালাত আদায় করা।”[100]

দুহার সালামতর সেয় কখন মথমক?

িায়খ ইবমন উসাইশেন  দুহার সালামতর সেয় উমল্খ কমরমিন, সমূযকোদময়র 
পমনমরা শেশনট পর মথমক মযাহমরর সালামতর দি শেশনট আগ পযকেন্ত।[101]

সমূযকের তাপ শকিুটা কিা হবার পর দুহার সালাত পিা ভামলা। রাসূল  
বমলমিন,

ِفَصاُل  
ْ
ابِنَي ِحنَي تَْرَمُض ال وَّ

َ
َصَلُة ال

“আল্াহর শদমক ধাশবতমদর সালামতর সেয় হয় যখন উট িাবমকর পাময় 
গরে মসকা লাগার সেয় হময় থামক।”[102]

দুহার সালামতর সেয় শুমন হয়মতা অমনমকর উৎসামহ ভাটা পমি মগমি। মস 
সেময় মতা আেরা ক্াস, অশেস, ব্যবসা—এসমব প্রিণ্ড ব্যস্ থাশক। এ সেয় সালাত 
আদায় করা খুবই কশঠন।

[98] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৭১৯
[99] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৭২০
[100] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ১৯৮১
[101] িরহুল েুেশত : ৪/১২২
[102] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৭৪৮
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শঠক এ কারমণই রাসূল  বমলমিন,

وَّاٌب
َ
 أ

َّ
َح إِال  ُيَافُِظ َعَ َصَلِة الضُّ

َ
ال

“একোরে আওয়াবই যনে কমর দুহার সালাত পমি।”[103]

‘আওয়াব’ হমচ্ছ একশট প্রিংসনীয় গুণ। এশট শদময় এেন কাউমক মবাঝামনা হয়, 
ময সব সেয় আল্াহর কামি তওবা কমর শেমর যায়। আল্াহ তা‘আলা আইয়ু্যব 
-এর কথা কুরআমন এভামব উমল্খ কমরমিন,

وَّاٌب
َ
َعبُْد ۗ إِنَُّه أ

ْ
إِنَّا وََجْدنَاُه َصابًِرا ۗ نِْعَم ال

“শনশ্চয়ই আশে তামক ধধযকেিীল মপময়শি। মস কতই-না উত্তে বান্দা! সশত্যই 
মস শিল আোর অশভেুখী (আওয়াব)।”[104]

েহান আল্াহ তা‘আলা আোমদর তামদর একজন করুন যামদর কামি জান্াতমক 
আনা হমব। যামদর সম্মককে আল্াহ তা‘আলা বমলমিন,

ُمتَِّقنَي َغْيَ بَِعيٍد 
ْ
َنَُّة لِل

ْ
ْزِلَفِت اجل

ُ
َوأ

اٍب َحِفيٍظ وَّ
َ
َهَٰذا َما تُوَعُدوَن ِلُكِّ أ

“যারা আল্াহমক ভয় কমর তামদর জন্য জান্াতমক শনকমট আনা হমব, তা 
মোমটই দূমর থাকমব না। এরই প্রশতশ্রুশত মতাোমদর মদয়া হময়শিল—প্রমত্যক 

আওয়াব, শহোযাতকারীর জন্য।”[105]

[103] েুসতাদরাক হাশকে, হাশদস নং : ১১৮২
[104] সূরা মসায়াদ, ৩৮ : ৪৪
[105] সূরা কাে, ৫০ : ৩১-৩২
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ক্ান্ত শদন মিমষ বাশি শেরমিন। ষিুধার জ্ালায় কাশহল। এেন সেয় আগুনগরে 
ভামতর সামথ মযমকামনা শকিুই আেরা গপ গপ কমর মখময় মেলমত পাশর। েুঁ শদময়, 
শজভ পুশিময়, হামত গরে ি্যাকা মখময় এভামব গরে খাবার মখমত আেরা মকন মযন 
খুব উপমভাগ কশর।

তমব আেরা হয়মতা মজমন অবাক হব, এভামব আগুনগরে খাবার কটি কমর 
খাওয়া রাসূল -এর সুন্াহর একদে শবপরীত।[106] যখন আবু বকর -এর 
কন্যা আসো  সাশরদ[107] ধতশর করমতন, শতশন তা মঢমক শদমতন মযন খাবামরর 
মধাঁয়া প্রিশেত হময় যায়। শতশন বলমতন,

[106] দুঃখজনকভামব, খাবামরর মষিমরে রাসূল  ময সুন্াহ অনুসরণ কমরমিন, তার উম্াটা করাই মযন 
আেরা শনমজমদর জন্য দাশয়ত্ব বাশনময় মেমলশি।

 �রাসূল  আোমদর বাে হাত শদময় খাবার মখমত শনমষধ কমর বমলমিন, “মতাোমদর মকউ যখন 
আহার কমর, তখন মস মযন ডান হামত খায়। আর যখন পান কমর মস মযন ডান হামত পান কমর। কারণ, িয়তান বাে 
হামত আহার কমর এবং বাে হামত পান কমর।” (সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২০২০) অথি বাে হামত খাবার খাওয়ামক 
আেরা মতেন খারাপভামব মদশখ না।

 �একসামথ মখমত বসমল রাসূল  শনমজর শদক মথমক খাবার খাওয়া শুরু করমত বলমিন। 
অথি আেরা মদশখ কার কার শদমক ভামলা খাবার আমি। মসখান মথমকই মিাঁ শদময় খাবার খাওয়া শুরু কশর। রাসূল  
একবার এক বালকমক বমলশিমলন, “মিমল! শবসশেল্াহ বমল ডান হামত আহার কমরা এবং মতাোর কাি মথমক খাও।” 
(সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৫৩৭৬) 

 � মহলান শদময় খাবার খাওয়া আোমদর আমরকশট বদ-অভ্যাস। অথি রাসূল  বলমতন, 
“মহলান মদয়া অবস্ায় আশে আহার কশর না।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৫৩৯৯)  

 � মকাথাও মখমত মগমল শকিু অংি উশচ্ছটি মরমখ মদয়ামক আেরা ভদ্রতা েমন কশর। অথি রাসূল 
 খাবার মেমল না মরমখ মিমট মিমট মখমতন। আনাস  মথমক বশণকেত, “রাসূল  যখন মকামনা খাবার মখমতন 
তখন তাঁর আঙুল শতনশট মিমট শনমতন এবং শতশন বলমতন, ‘যশদ মতাোমদর কারও মলাকো পমি যায় তমব মস মযন তা 
মথমক েয়লা দূর কমর এর খাদ্যটুকু মখময় মেমল। িয়তামনর জন্য মযন তা মরমখ না মদয়।’ আর শতশন আোমদর বাসন 
েুমি মখমত আমদি শদময়মিন এবং বমলমিন, ‘মতােরা মতা জামনা না, খাবামরর মকান অংমি বরকত আমি।’” (সহীহ 
েুসশলে, হাশদস নং : ২০৩৪) 

يد [107] ِ
। োংমসর মঝামল শভশজময় বানামনা রুশট। রাসূল  এ খাবারশট খুব পিন্দ করমতন।(সাশরদ) الثَّ
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إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول : إنه أعظم للبكة

“আশে রাসূল -মক বলমত শুমনশি, ‘এেনটা করমল বারাকাহ মবমি 
যায়’।”[108]

আবু হুরাইরা  বলমতন,

ال يؤك طعام حىت يذهب خباره

“মধাঁয়া না প্রিশেত হওয়া পযকেন্ত খাবার খাওয়া উশিত না।”[109]

এরপর মথমক মধাঁয়া ওঠা খাবার মখমত শগময় শনমজর জাো মনাংরা না কমর, 
কামপকেমটর বামরাটা না বাশজময় আর শজহ্া না পুশিময় শকিুষিণ অমপষিা করুন। 

োনুষ মরমগ শগময় গরে হময় মগমল মস ঠান্া না হওয়া পযকেন্ত আেরা তার সামথ 
কথা বশল না। কারণ, রাগাশবিত অবস্ায় তামক শকিু মবাঝামত মগমল উপকামরর 
মিময় ষিশতই মবশি হমব। খাবামরর মষিমরেও একই কথা। ঠান্া অবস্ামতই খাবার 
আোমদর জন্য মবশি উপকারী।

[108] ইবমন শহব্ান, হাশদস নং : ৫২০৭
[109] বায়হাশক, হাশদস নং : ৪২৮
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ভয় লপকে

ভয় মক না পায়? 

োমঝ োমঝ ভয় পাওয়া দরকার। ভয় না মপমল আেরা শবপমদর অশস্ত্ব মটরই 
মপতাে না। মবমখয়ামল শনমজর জীবমন ধ্ংস মডমক আনতাে। তমব োরোশতশরতি 
ভয় মপমল স্বাভাশবক জীবনযাপন করাই কটিকর হময় পমি। তাই োরোশতশরতি 
ভয় মথমক শনমজমক রষিা করা জরুশর। আর তা করমত একশট সুন্াহ রাসূল  
আোমদর শিশখময়মিন।

উকবাহ ইবমন আশের  বমলন,

“জুহো এবং আবওয়ার েধ্যকার একশট জায়গায় আশে রাসূল -এর 
সামথ ভ্রেণ করশিলাে। হঠাৎ কমর আেরা শনমজমদর ঝমিা বাতাস এবং গাঢ় 
অন্ধকামরর েমধ্য আশবষ্ার করলাে। রাসূল  সূরা োলাক্ এবং সূরা নাস 

পিা শুরু করমলন।

আর আোমক বলমলন,

يَا ُعْقبَُة، َتَعوَّْذ بِِهَما َفَما َتَعوََّذ ُمتََعوٌِّذ بِِمثِْلِهَما

“উকবা! এ দুইশট সূরা পমি সুরষিা িাও। মকননা, আরেয় প্রাথকেনা করার জন্য 
এ দুইশট সূরার মিময় আর মকামনা শকিুই উত্তে হমত পামর না।”[110]

[110] সুনামন আবু দাউদ, হাশদস নং : ১৪৬৩
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মিাটমবলায় আেরা অমনমকই হয়মতা সূরা োশতহার পর এই দুইশট সূরা েুখস্ 
কমরশি সালাত আদাময়র জন্য। অথি আেরা শনমজরাও জাশন না, এ দুইশট সূরা 
আোমদর জীবমন কতই-না দরকাশর! রাসূল  রামতর মবলায় �ুোমত যাওয়ার 
আমগ এ সূরা দুইশট পিমতন।[111]

এ দুশট সূরা সম্মককে ইোে ইবনুল কাশয়্যে  বমলন,

“এতষিণ আমলািনার উমদিি্য শিল, সবাইমক এই দুইশট সূরার গুরুত্ব 
মবাঝামনা। আোমদর প্রশতশদমনর জীবমন এই দুইশট সূরার প্রময়াজনীয়তা 
উপলশব্ধ করামনা। এটার গুরুত্ব এতটাই মবশি ময, এই দুইশট সূরা িািা 

ভামলাভামব মবঁমি থাকা অসম্ভব। জাদু দূর করমত, বদনজর মথমক, সকল 
প্রকার অশনটি মথমক রষিা করমত এমদর জুশি মনই। বাতাস, খাবার, পাশন 
এেনশক মপািামকর মিময়ও সবার এই দুইশট সূরা মবশি প্রময়াজন।”[112]

মিটিা করুন, এই দুইশট সূরার প্রময়াজনীয়তা সব সেয় োথায় রাখমত। সূরা দশুট 
অন্তমর ও জবামন সব সেয় ধারণ করমত।

প্রিণ্ড ভময়র সেয়, দুঃশশ্চন্তার সেয় এই দুইশট সূরা পমি আল্াহর কামি সাহায্য 
িান। শতশন যশদ আোমদর রষিা কমরন, তমব কারও শক ষিেতা আমি আোমদর 
মকামনা ষিশত করার?

[111] আময়িা  মথমক বশণকেত, “রাসূল  প্রশতরামত মিায়ার জন্য তাঁর শবিানায় এমস দুহাত একরে কমর 
সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা োলাক্ পমি (হামত) েঁুক শদমতন। তারপর মসই হাত পমুরা িরীমর মবালামতন। 
শতশন োথা মথমক শুরু করমতন, তারপর েুখেণ্ডল, িরীমরর সম্ুখভাগ, এরপর িরীমরর মযখামন মযখামন হাত 
মপৌিঁামনা সম্ভব। শতশন এরূপ শতনবার করমতন।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৫০১৭)
[112] বাদাশয়উল োওয়াইদ : ২/১৯৯
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লে ঋণ জান্াকত চেকয় োয়

মবশি মবশি সওয়াব অজকেন করমত িাইমল ইবাদমতর মকামনা শবকল্প মনই। ইবাদত 
বলমত আোমদর োথায় সবার প্রথমে আমস সালাত পিা, শসয়াে পালন করা, 
কুরআন শতলওয়াত করা। সমন্দহ মনই, এসব খুবই েযকোদােয় ইবাদত। তমব আরও 
শকিু কাজ আমি, মযগুমলা করমল আল্াহ তা‘আলা শনমজই মস আেল বহুগুমণ 
বাশিময় মদন। মতেনই একশট কাজ হমচ্ছ, োনুষমক সুদেুতি ঋণ মদয়া। আবু দারদা 
 বমলন,

َق بِِهَما تََصدَّ
َ
ْن أ

َ
َّ ِمْن أ َحبُّ إِيلَ

َ
قْرَِض رَُجًل ِدينَاَريِْن أ

ُ
ْن أ

َ َ
ل

“কাউমক দুই শদনার ঋণ মদয়া আোর কামি এ দুশট শদনার কাউমক সদকা 
শহমসমব শদময় মদয়ার মিময়ও মবশি শপ্রয়।”[113]

অমনমক হয়মতা ভাবমিন, যশদ মস আোমক ঋণ মেরত শদমত না পামর? েজার 
ব্যাপার, দশুনয়া যখন তার দুয়ার আোমদর জন্য বন্ধ কমর মদয়, তখন আল্াহ 
তা‘আলা আোমদর জন্য তাঁর অসীে ভান্ার উন্মুতি কমরন। যামক ঋণ মদয়া 
হময়মি, মস যশদ তা মেরত শদমত মদশর কমর তখন আল্াহ তা‘আলা আোমদর জন্য 
মস ঋমণর সওয়াব বহুগুমণ শেশরময় মদন।

[113] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ২২৬৮২
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রাসূল  বমলমিন,

ْيُن فأنظَرُه فلَُه  ْيُن فإذا حلَّ الَّ ا فله بكلِّ يوٍم مثلَُه صَدقٌَة ]..[ قبَل أْن يلَّ الَّ من أنظَر مْعرِسً
بكلِّ يوٍم مثلَيِْه صدقًَة

“শনশদকেটি সেময় পুমরা ঋণ শেশরময় শদমত শহেশিে খামচ্ছ এেন ঋণগ্রস্ 
ব্যশতিমক ময মদনা শেশরময় মদয়ার জন্য সেয় মদয়, ওই ব্যশতিমক এেন সওয়াব 
মদয়া হমব মযন মস প্রশতশদনই সেপশরোণ টাকা সদকা কমরমি। আর ময সেয় 

িমল যাওয়ার পমরও ঋণগ্রস্ ব্যশতিমক আরও সেয় মদয়, তামক অশতক্রে 
হওয়া প্রশতশদমনর জন্য এেন সওয়াব মদয়া হমব, মযন মস প্রশতশদন ধার মদয়া 

টাকার মিময় শবিগুণ পশরোণ টাকা সদকা কমরমি।”[114]

এ হাশদমস ময কী শবিাল সওয়ামবর কথা বলা হময়মি তা হয়মতা অমনমকই ধরমত 
পামরনশন।

 ➥ একটা উদাহারণ শদময় বশুঝময় শদশচ্ছ : 

ধরা যাক, খাশলদ কশরেমক ২,০০০ টাকা ধার শদমলা জানুয়াশর োমসর ১ তাশরমখ। 
তারা একেত হমলা ময, জুলাই োমসর ১ তাশরমখ কশরে মস টাকা মেরত পামব। 
তাহমল খাশলদ এ িয় োমস কত টাকা সদকা মদয়ার সওয়াব মপল? এটা মবর করমত 
রমকট সাময়শন্টস্ট হবার প্রময়াজন মনই।

৬ োমস ১৮০ শদন। ওপমরর হাশদস অনুযায়ী, খাশলদ প্রশতশদনই ২,০০০ টাকা 
কমর সদকা মদয়ার সওয়াব পামচ্ছ। তাহমল, ৬ োমস মস পামচ্ছ (১৮০×২,০০০) 
শতন লষি ষাট হাজার টাকা সদকা করার সওয়াব।

শকন্তু মকামনা কারমণ কশরে মস টাকা ৬ োস পর মেরত শদমত পারল না। তাহমল, 
এরপমরর প্রশতশদমনর জন্য খাশলদ পামচ্ছ (দুই হাজার টাকার শবিগুণ) ৪,০০০ 
টাকা সদকা করার সওয়াব। যশদ আরও ৬ োস পর কশরে টাকা মেরত মদয় তাহমল 
খাশলদ এ ৬ োমস আরও (১৮০×৪,০০০) সাত লষি শবি হাজার টাকা সদকা 
করার সওয়াব মপময় মগল।

[114] েুসনামদ আহোদ, হাশদস নং : ২৩০৪৬
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খাশলদ শকন্তু কশরেমক শদময়শিল োরে ২,০০০ টাকা। দুশনয়ার শহসাব অনুযায়ী, 
তার ২,০০০ টাকার পুরস্ারই পাওয়া উশিত। শকন্তু ইসলামে মস পামচ্ছ 
(৩,৬০,০০০+৭,২০,০০০) সবকেমোট দি লষি আশি হাজার টাকা সদকা করার 
সওয়াব। 

একজন েধ্যশবত্ত োনুষ হয়মতা সারাজীবমনও এত টাকা সদকা করমত পারমব না। 
শকন্তু তার ভাইমক ঋণ মদয়ার োধ্যমে মস সহমজই সেপশরোণ টাকা সদকা করার 
সওয়াব মপমত পামর।

َواللَّـُه يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء

“আর আল্াহ যামক ইচ্ছা কমরন, তার জন্য বাশিময় মদন।”[115]

[115] সূরা বাকারা, ২ : ২৬১
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সেয় বদমল মগমি। তাই োনুষও বদমল মগমি। বদমল মগমি সবার শিন্তা-ভাবনা। 
অমনক শকিুর োনদণ্ডই আর আমগর েমতা মনই।

একসেয় যা আোমদর সালােমদর জন্য শিল েূশতকেোন আতকি, আজ বহু োনুষ 
মস শজশনমসর শপিমনই িুটমি। মসটামকই জীবমনর একোরে সেলতা েমন করমি। 
মযটার কথা েমন হমল তামদর েন শবষামদ মিময় মযত, আজ অমনমকর েন মসটার 
জন্য আকুল হময় আমি। কী মসটা?

খ্যাশত। োনুমষর প্রিংসা পাওয়া। সবার েুমখ েুমখ শনমজর নাে িশিময় পিা।

তমব যামদর েনটা আশখরামতর সামথ জমুি শিল, তারা কখমনা এ দুশনয়ার সস্া 
সুনাে িানশন। োনুমষর েুমখ বাহবা না মপমল তারা েন খারাপ করমতন না। কারণ, 
তারা আল্াহর জন্য কাজ করমতন। তাঁর কামিই প্রশতদান িাইমতন।

তাই তারা খ্যাশত মথমক পাশলময় মবিামতন। মলেলাইমট নয়, বরং পদকোর 
অন্তরামল মথমকই কাজ করমত ভামলাবাসমতন। সাোন্য আত্মতুশটি তামদর ভামলা 
আেলগুমলামক নটি কমর মদয় শকনা, এ ভয় তামদর সব সেয় তটস্ কমর রাখত।

ইবমন েুহাইরীয  এই বমল আল্াহর শনকট দু’আ করমতন,

امهلل إين أسألك ذكراً خامًل
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“মহ আল্াহ, আশে আপনার কামি িাই (সবার শনকট মযন আোর) মবশি 
সুনাে না থামক।”[116]

তারা পাদপ্রদীমপর আমলা মথমক দূমর থাকমত িাইমতন। বারবার আল্াহর শনকট 
োনুমষর সুনাে মথমক আরেয় িাইমতন। তারা িাইমতন, োনুমষর শনকট অপশরশিত 
হময় বাঁিমত। অশত সাধারণ একজন শহমসমবই জীবনটা কাশটময় শদমত। সাোন্য শকিু 
খাবার মখময় জীবনধারণ করমত। একজন দাস মযভামব োশটমত বমস, মসভামবই 
বসমত।

সাহাশব আব্ুল্াহ ইবমন োসউদ  একশদন বাসার বাইমর মবর হমলন। োনুষজন 
তার িারশদমক শভি করা শুরু করমল উশন তামদর শদমক শেমর বলমলন,

علَم تتبعون؟ واهلل لو تعلمون ما أغلق عليه باب ما تبعين منكم رجلن

“মতােরা আোর শপমি শপমি আসি মকন? মতােরা যশদ বন্ধ দরজার মভতমর 
আোর আসল অবস্া জানমত, আল্াহর কসে! মতাোমদর েমধ্য দুইজনও 

আোমক অনুসরণ করমত না।”[117]

ইোে আহোদ ইবমন হাম্বল -এর কথা মক না জামন! শকংবদশন্ত আমলে। 
সবার শপ্রয় ইোে। তার িািা একশদন তামক মদখমত আসমলন। মস সেময় আহোদ 
ইবমন হাম্বল -এর খ্যাশত িারশদমক িশিময় পমিমি। সবাই তামক এক নামে 
মিমন। এেন একজন ঞোনী ব্যশতির সেময় থাকমত মপমর সবাই খুশি। শকন্তু আহোদ 
ইবমন হাম্বল  কতটুকু খুশি শিমলন? তার িািা মদখমত মপমলন, আহোদ ইবমন 
হাম্বল  খুবই অশস্র সেয় কাটামচ্ছন। দুহাত শদময় েুখ মঢমক আমিন। শতশন 
আহোদ ইবমন হাম্বল -মক এত অশস্রতার কারণ শজমঞেস করমলন। আহোদ 
ইবমন হাম্বল  তখন োথা তুমল বলমলন,

“িািা! যামদর খ্যাশত কে, তারা কতই-না ভামলা আমি!”[118]

তামক আরও বলমত মিানা মযত—“আশে িাই েক্ার শনজকেন মকামনা উপত্যকায় 
থাকমত। মযখামন মকউ আোমক শিনমব না। খ্যাশত আোমক খুব কটি শদমচ্ছ। প্রমত্যক 
[116] তােসীর ইবমন কাশসর : ৬/৩৪২
[117] আরশি’েু েুলতাকা আহশলল হাশদস : ৫, ২০/১৫৪
[118] তাশরমখ শদোিক ইবমন আসাশকর : ৫/৩০৯
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সকামল-সন্ধ্যায় আশে শনমজর েৃতু্য কােনা[119] কশর।”[120]

ইরিাশহে ইবন আদহাে  বলমতন, “ময খ্যাশত কােনা কমর, মস আসমল 
আল্াহর প্রশত আন্তশরক নয়।”[121]

যখন আইয়ু্যব আস শসখশতয়াশন  মকামনা েজশলমসর পাি শদময় মযমতন, 
তামদর সালাে শদমতন। সবাই তামক শিনমত মপমর উচ্ছামসর সামথ সালামের উত্তর 
শনত। এটা মদমখ শতশন আেমসাস কমর বলমতন,

كأن ذلك نقمة، كأن ذلك نقمة

“মযন আোমক িাশস্ মদয়া হমচ্ছ। মযন আোমক িাশস্ মদয়া হমচ্ছ।”

শতশন বলমতন, “আোর ভয় হয় খ্যাশতর কারমণ মিষ পযকেন্ত আল্াহর কামি 
আোমদর মকামনা ভামলা আেলই থাকমব না।”[122]

তারা শভআইশপ শটমকট িাইমতন না। আলাদা প্রমটাকল কােনা করমতন না। 
এেন োনুষ হয়মতা আোমদর সেময়ও রময়মিন। তামদর কয়জন েমলায়ার হমলা, 
স্ট্যাটামস কয়টা লাইক পিল, এটা শনময় তামদর োথাব্যথা মনই। তারা শুধু আল্াহর 
জন্য কাজ কমর যান। মক কী বলল, সোমলািনা করল না প্রিংসা করল, তা শনময় 
[119] দুশনয়াশব কারমণ রাসূল  আোমদর েৃতু্য কােনা করমত শনমষধ কমরমিন। রাসূল  বমলন, “মতাোমদর 
েমধ্য মকউ মযন েৃতু্য আসার আমগই তা কােনা না কমর শকংবা েৃতু্য প্রাথকেনা কমর দু’আ না কমর। কারণ, 
মতাোমদর েমধ্য যখন মকউ োরা যায়, তখন তার ভামলা আেলগুমলা বন্ধ হময় যায়। আর েুশেনমদর দী�কে জীবন 
মতা তার ভামলা কাজ আরও বাশিময় মদয়।” (সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৬৮২) 
তমব শেতনার আিকিা থাকমল সাধারণভামব েৃতু্য কােনা করার অনুেশত রময়মি। রাসূল  এই বমল আল্াহর 
শনকট দু’আ করমতন, 

َوفَاُة َخْيًا يِل
ْ
يِن إَِذا َكنَِت ال

ا يِل، َوتََوفَّ َيَاُة َخْيً
ْ
ْحِييِن َما َكنَِت احل

َ
اللَُّهمَّ أ

 “মহ আল্াহ, আোমক বাঁশিময় রাখুন যতষিণ মবঁমি থাকাই আোর জন্য ভামলা। আর আোয় েৃতু্য দান করুন, 
যখন েৃতু্যই আোর জন্য উত্তে।” (ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ২৯৩৪৭) 

শতশন আরও দু’আ করমতন,
َْك َغْيَ َمْفتُوٍن

َ
رَْدَت بِِعبَاِدَك فِتْنًَة فَاقِْبْضيِن إِيل

َ
َوإَِذا أ

 “আর যশদ আপশন আপনার বান্দার জন্য শেতনা শনধকোরণ কমরই রামখন, তমব শেতনা আসার আমগই আোমক 
আপনার কামি শনময় যান।” (শতরশেযী, হাশদস নং : ৩২৩৩)

আর আল্াহর রাস্ায় িাহাদাত কােনা করা শুধু ধবধই নয়; বরং পিন্দনীয়। রাসূল  বমলন, “ময 
আন্তশরকভামব আল্াহর শনকট িাহাদাত কােনা করমব, আল্াহ তামক িহীমদর েযকোদা দান করমবন; এেনশক মস 
যশদ তার শবিানায় োরা যায় তবুও।” (সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৯০৯) 
[120] শসয়ারু আলাশেন নুবালা : ১১/২১৬
[121] শসয়ারু আলাশেন নুবালা : ৭/৩৯৩
[122] তাওয়াদূ‘য়ু খুেুল শল ইবমন আশবদ দুশনয়া হাশদস নং : ৫৬ 
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তামদর ভ্রুমষিপ করার সেয় মনই।

বহু োনুমষর শনকট খ্যাশতর মিময় শেশটি আর শকিুই হমত পামর না। তমব আোমদর 
সালােমদর শনকট খ্যাশতর স্বাদ শিল অশতোরোয় মতমতা। খাশলদ ইবমন ো‘দান  
এর ক্ামস যখন িারেসংখ্যা মবমি মযত, তখন শতশন খ্যাশতর ভময় ক্াস মথমক মবর 
হময় মযমতন। একই কারমণ আবুল আশলয়া -এর হালাকায় িারেসংখ্যা শতমনর 
মবশি হমলই শতশন উমঠ িমল মযমতন।

আবু বকর ইবমন ‘আইয়াি -মক একবার শজমঞেস করা হময়শিল,

“ইরিাহীে আন নাখা‘য়ী -এর ক্ামস আপশন সমবকোচ্ কতজন িারেমক 
মদমখশিমলন? শতশন বলমলন, ‘সমবকোচ্ িার কী পাঁিজনমক।”[123]

আোমদর সেময় মকামনা আমলে দূমর থাকুন, মকামনা পাবশলক শস্পকারও শক 
দি-শবিজমনর েজশলমস আসমবন? আর যশদ আসার পর কাউমকই না পান, তমব 
তারা মকেন মরমগ যামবন ভাবা যায়?

সংখ্যা শদময় শক ভামলা কাজ োপা যায়? একজন োনুমষর অমনক েমলায়ার 
থাকমত পামর। হমত পামর তার কথা বহু োনুষ মিামন। শকন্তু মস কথা তামদর জীবন 
বদমল মদয় না। আবার আমরকজমনর কথা হয়মতা সাোন্য শকিু োনুষ মিামন, শকন্তু 
মস কথা তামদর নতুনভামব ভাবমত মিখায়। অন্তরটামক আল্াহর স্মরমণ শবগশলত 
কমর মদয়। েুখ শদময় আসা কথা মতা কান পযকেন্ত মপৌিঁায়। শকন্তু ময কথা অন্তর মথমক 
আমস, তা অন্তমরই মপৌঁিায়।

আপনামক েমলা কমর এেন োনুষ শক খুবই কে?

তাহমল আল্াহ তা‘আলামক ধন্যবাদ শদন। কারণ, এখন আপনার ভুলগুমলা 
মবশি োনুমষর কামি মপৌঁিামচ্ছ না। োনুমষর শদমক না তাশকময় আপনার পমষি 
আল্াহর শদমক মোকাস করা সহজ। আপনার েমন অহংকার দানা বাঁধার সম্ভাবনা 
কে। শনমজমক বি ভাবার সম্ভাবনা ষিীণ।

[123] েুখতাসার শসোশতস সােওয়া শল ইবশনল জাওযী, পৃষ্া : ১৬৭

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


82  •  হারিয়ে যাওো মুয়্া

রাসূল  বমলমিন,

َِراَسِة َكَن يِف 
ْ
ٍة قََدَماُه إِْن َكَن يِف احل ُسُه ُمْغَبَّ

ْ
ْشَعَث َرأ

َ
ُطوَب ِلَعبٍْد آِخٍذ بِِعنَاِن فَرَِسِه يِف َسِبيِل اللَّـِه أ

ْع ُ َوإِْن َشَفَع لَْم يَُشفَّ
َ

َذَن لَْم يُؤَْذْن ل
ْ
ِة إِْن اْستَأ

اقَ اقَِة َكَن يِف السَّ َِراَسِة َوإِْن َكَن يِف السَّ
ْ
احل

“ওই ব্যশতির জন্য সুসংবাদ ময ম�ািার লাগাে ধমর আল্াহর পমথ প্রস্তুত 
রময়মি। তার িুল এমলামেমলা, পা ধূশলেয়। তামক পাহারায় রাখা হমলও মস 
সন্তুটি, আবার একদে মপিমনর কাতামর রাখা হমলও মস খুশি। মস কারও 

সাষিামতর অনুেশত িাইমল তামক অনুেশত মদয়া হয় না এবং মকামনা শবষময় 
সুপাশরি করমল তার সুপাশরি গ্রহণ করা হয় না।”[124]

আজও বহু োনুষ োনুষমক আল্াহর পমথ ডাকমি। আল্াহর পমথ সংগ্রাে করমি। 
তামদর েমধ্য কজন খ্যাশত মথমক দমূর থাকমত িান? সবার মিাখ ধাশঁধময় নয়, বরং 
পদকোর অন্তরামল নীরমব কাজ কমর শনমজর জীবনটামক ইসলামের জন্য শবশলময় 
শদমত িান? 

ময পমথ আোমদর দুশনয়াশবেুখ সালােরা মহঁমটমিন, মস নীরস পমথ হাঁটমত 
আেরা কজন রাশজ আশি?[125]

[124] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ২৮৮৬
[125] তমব শবষয়শট শনয়মতর সামথ সম্ৃতি। যামদর উমদিি্য হমব মবশি োনুষমক উপকৃত করা, তামদর কথা 
এখামন বলা উমদিি্য নয়।-িার‘ঈ সম্াদক
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েক্ায় একবার খুব অদ্ভুত একশট দৃি্য মদখা শগময়শিল। খুব শসশরয়াস েুমখ একজন 
োনুষ দুইটা মিমলর কথা শুনমি। কামি এমস সবাই বুঝমত পারল, মিমল দশুট তামক 
শবশভন্ ইসলাশেক উদ্ধৃশত েুখস্ মিানামচ্ছ আর শতশন তামদর শুধমর শদমচ্ছন।

অবাক করা শবষয় হমচ্ছ, মিমল দুইশট শকন্তু আলাদা আলাদা শবষয় পমি মিানামচ্ছ। 
শকন্তু তারপমরও শতশন একইসামথ তামদর কথা শুনমত পারমিন। ভুল হমল শুধমর 
শদমত পারমিন। উনার এই গুমণ সবাই েুগ্ধ হময় শগময়শিল।

েুগ্ধ হবার কারণ হমচ্ছ, এেনটা করমত পারা সহজ শকিু না। অমনক আধশুনক 
শনউমরাসাময়শন্টমস্টর েমত, আোমদর েশস্মষ্র গঠনই এেন ময, মসটা অমনক 
কাজ একসামথ ভামলাভামব করমত পামত না।[126] আর এটা করা স্বাস্্যসম্ত নয়, 
েলপ্রসূও নয়। বারবার এক কাজ মথমক আমরক কামজ েমনামযাগ শদমত শদমত মদখা 
যায় মকামনা কাজই করা হয়শন। আর করা হমলও আিানুরূপ হয়শন। 

একসামথ অমনক কাজ করার শবষয়শটমক ইংশলমি বলা হয় Multitasking। 
Multitasking হমচ্ছ কশম্উটার সাময়মসির একশট পশরভাষা। আোমদর মরিইন 
ময রকে একসামথ অমনকগুমলা কাজ ভামলােমতা করমত পামর না, কশম্উটামরর 
মষিমরেও একই কথা খামট। যশদও সবাই েমন কমর, আেরা কশম্উটামর একসামথ 
অমনকগুমলা কাজ করমত পারশি। আসমল কশম্উটামরর প্রমসসর এত দ্রুত এক 

[126]https://www.theguardian.com/science/2015/jan/18/modern-world-bad-for-brain-
daniel-j-levitin-organized-mind-information-overload
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মপ্রাগ্রাে মথমক আমরক মপ্রাগ্রামে সুইি কমর ময, আোমদর মরিইন তা ধরমত পামর 
না। তাই আোমদর েমন হয় কশম্উটার হয়মতা সবগুমলা কাজ একই সামথ একই 
সেময় করমি।[127] সেস্যা হমচ্ছ, কশম্উটামরর প্রমসসর মযভামব দ্রুত সুইি কমর 
এক মপ্রাগ্রাে মথমক আমরক মপ্রাগ্রামে, আোমদর মরিইন এত দ্রুত এক শবষয় মথমক 
আমরক শবষময় মোকাস সরামত পামর না। তাই জগাশখিুশি বামধ।

আোমদর হৃদয় খুব মবশি শবষয়মক একসামথ স্ান শদমত পামর না। একশট শবষয়মক 
মবশি গুরুত্ব শদমল আমরকশট মসখান মথমক উধাও হময় যায়। ময মিমল গান মিানামত 
আসতি, কুরআমনর প্রশত ভামলাবাসা কখমনা তার হৃদময় স্ান পামব না। োনবীর 
মপ্রমে আসতি হময় পিমল, রমবর প্রশত ভামলাবাসা মস হৃদয় মথমক িমল যায়। 
শক্রমকট মখলায় শপ্রয় দমলর হার মদমখ ময মিমল কামঁদ, পৃশথবীর শবশভন্ প্রামন্ত 
েুসশলে উম্াহর কটি তামক স্পিকে করমব এ সম্ভাবনা ষিীণ। এ কারমণ আল্াহ 
তা‘আলা বমলন,

بَنْيِ يِف َجْوفِِه
ْ
َما َجَعَل اللَّـُه لِرَُجٍل ِمْن قَل

“আল্াহ মকামনা োনুমষর অভ্যন্তমর দুশট হৃদয় সৃশটি কমরনশন।”[128]

শঠক এ কারমণই যখন দুশনয়ার শিন্তায় আেরা শদন-রাত েিগুল থাশক, 
আশখরামতর শিন্তা আোমদর োথা মথমক উধাও হময় যায়। দুশনয়া এেন ময, তা খুব 
সহমজ আোমদর োয়ার বাঁধমন মবঁমধ মেমল। শকন্তু আোমদর আসল শঠকানা মতা 
আশখরামত। রাসূল  তাই দুশনয়ার শকিু পিন্দ হময় মগমল বলমতন,

بليك إن العيش عيش اآلخرة

“মতাোর ডামক সািা শদমত আশে হাশজর (মহ আল্াহ)। আসল জীবন মতা 
আশখরামতর জীবন।”[129]

 ➥ শতশন মযন শনমজমক স্মরণ কশরময় শদমতন : 

[127] The Myth of Multitasking: How Doing It All Gets Nothing Done- Dave Crenshaw, 
page: 30.
[128] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪
[129] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ১৫৮০৬
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 �আশে আল্াহর ডামক সািা শদশচ্ছ। শনমজর প্রবশৃত্তর ডামক না, 
অন্য কারও ডামক না।

 �আশে আল্াহর কামি ষিণস্ায়ী দুশনয়ার জীবন না, বরং শিরস্ায়ী 
আশখরাত কােনা করশি।

 �দুশনয়ার কারমণ আশে আোর মিষ শঠকানামক ভুমল যাইশন।

ইোে নববী  এ সম্মককে বমলন,

“যশদ মকউ মকামনা শকিু মদমখ েুগ্ধ হময় যায় তমব মস মযন বমল,

بليك إن العيش عيش اآلخرة

“মতাোর ডামক সািা শদমত আশে হাশজর (মহ আল্াহ)। আসল জীবন মতা 
আশখরামতর জীবন।”[130]

একজন েুসশলে শহমসমব আোমদর মেইন মোকাস হমচ্ছ আশখরাত। শকন্তু এই 
দুশনয়ার িাকশিক্য খুব সহমজই আোমদরমক আোমদর মোকাস মথমক বাইমর শনময় 
যায়। এরপর যখনই এ দশুনয়া আপনামক েুগ্ধ করমব, এশট বলুন। দুশনয়ার োয়ায় 
শনমজমক না মবঁমধ পরকামলর জন্য জীবনটামক মগািান।

[130] িরহু েুসশলে : ৮/৯১
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চেকজর হীেতা প্রোি েরা

 ➥ ইবাদত কী?

আেরা ইবাদত বলমত সাধারণত সালাত, শসয়াে, হজ্—এসবমকই বমুঝ থাশক। 
সমন্দহ মনই, এগুমলা হমচ্ছ দীন ইসলামের স্ম্ভ। খুবই গুরুত্বপূণকে ইবাদত। তমব 
ইবাদমতর ধারণা শুধু এসমবই সীোবদ্ধ না। ইবাদতমক েূলত দুইভামগ ভাগ করা 
হয় : 

 �বাশহ্যক ইবাদত। মযেন : সালাত, শসয়াে, হজ্, সদকাহ।

 �আশত্মক ইবাদত। মযেন : আল্াহ তা‘আলামক ভয় করা, তাঁর 
ওপর ভরসা করা, দুশনয়ার সবশকিুর মিময় তাঁমক মবশি ভামলাবাসা।

এখন মযটা শনময় বলব মসটা শবিতীয় প্রকার ইবাদত। এ ইবাদতশট আশত্মক। 
এেনশক সকল ইবাদমতর েূল উমদিি্য হমচ্ছ এশট অজকেন করমত পারা। এশট হমচ্ছ, 
আল্াহর কামি শনমজর হীনতা প্রকাি করা। আসোন ও জশেমনর রমবর সােমন 
শনমজর তুচ্ছতার ম�াষণা মদয়া। এশট হমচ্ছ : 

 �যখন আেরা অনুভব কশর, আোমদর অশস্ত্ব তাঁর দয়ার ওপর 
শনভকেরিীল।

 �যখন আেরা আল্াহর উমদিমি শসজদা কমর োথা ওঠাই। শকন্তু 
হৃদয়টা তখমনা শসজদার জায়গামতই পমি থামক।

 �যখন আেরা সবার সামথ হাশসেুমখ কথা বশল, গল্প কশর, শকন্তু 
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হৃদময়র মভতর মথমক আল্াহর উমদিমি বমল উশঠ, “আল্াহ মগা, আোমক 
আোর ইচ্ছার ওপর মিমি শদময়া না। মতাোর দয়া ও ষিো িািা আশে এক 
েুহতূকেও বািঁমত পারব না। আশে শেসশকন। মতাোর ষিোর কাঙাল। তুশে যশদ 
আোয় ষিো না কমরা, আোয় পথ না মদখাও, তমব আশে মকাথায় যাব? আল্াহ 
মগা, পৃশথবীর কারও যশদ আোর গুনাহ সম্মককে সাোন্য ধারণাও থাকত, তারা 
আোর শদমক থুতুও শনমষিপ করত না। শকন্তু পাহািসে গুনাহ থাকার পমরও 
তুশে আোয় বাঁশিময় মরমখি। আোমক শনরাি হমত শনমষধ কমরি।”

কখমনা শক এেনটা অনুভব কমরমিন? না পারমল রাসূল -এর এই দু‘আশট 
শনময় শিন্তা করুন :

وعظم،  وميخ،  وبرصي،  سميع،  لك  خشع  أسلمت.  ولك  آمنت،  وبك  ركعت،  لك  امهلل 
وعصب

“মহ আল্াহ, আশে মতাোর প্রশত নত হই, মতাোর ওপর ঈোন আশন 
আর মতাোর কামিই শনমজমক সেপকেণ কশর। আোর রেবণ, আোর দিকেন, 
আোর মেধা, আোর হাি, আোর শিরা-উপশিরা সবশকিুই মতাোর শদমক 

সেশপকেত।”[131]

লষি করুন, োনুমষর েমধ্য সবমিময় উত্তে হময়ও কীভামব রাসূল  শনমজর 
দুবকেলতা তাঁর রমবর শনকট প্রকাি করমিন। আর এেনটা করমত পারাই হমচ্ছ সকল 
ইবাদমতর েূল দাশব।[132] এ ইবাদতই জান্ামত প্রমবমির সবমিময় বি দরজা। শকন্তু 
এটা বলা একটুও বািাবাশি হমব না ময, আেরা প্রায় সবাই আজ ইবাদমতর এই 
স্বাদ মথমক শনমজমক বশঞ্ত কমর মরমখশি। ইোে ইবনুল কাশয়্যে  তাই শলমখমিন:

“আশে ইবাদমতর সকল দরজা শদময়ই আল্াহর ধনকট্য অজকেন করার মিটিা 
কমরশি। শকন্তু যখনই আশে মকামনা দরজার কামি যাওয়ার মিটিা কমরশি, আশে 

মসখামন োনুমষর এত শভি মদমখশি ময প্রমবি করমত পাশরশন।”[133]

অথকোৎ সালাত, শসয়াে, সদকাহ, দাওয়াহ—এই ইবাদতগুমলা োনুষ এত মবশি 
[131] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৭৭১
[132] আশভধাশনকভামব العبادة (ইবাদত) বলমত শনমজমক সেপকেণ করামক মবাঝামনা হয়। শনমজর হীনতা প্রকাি 
করামনামক মবাঝামনা হয়। এ কারমণ আরবরা طريق ُمَعبَّْد (তশরকুন েু’আব্াদ) বলমত এেন রাস্ামক মবাঝায় যা 
বহু োনুষ হাঁটার কারমণ সেতল হময় মগমি।
[133] োদাশরজুস সামলকীন : ১/৪২৯
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পশরোমণ কমর থামক ময, এ মষিমরে সবার সামথ প্রশতমযাশগতা করা মবি কশঠন। 
তাই ইবনুল কাশয়্যে  এ দরজাগুমলা শদময় প্রমবি করমত পামরনশন। তাহমল কী 
উপায়? মসটা ইবনুল কাশয়্যেই  বমল শদময়মিন,

َق،   ُمَعوِّ
َ

 ُمَزاِحَم ِفيِه َوال
َ

وَْسُعُه، َوال
َ
ِْه َوأ

َ
قَْرُب بَاٍب إِيل

َ
إَِذا ُهَو أ

لِّ َوااِلفِْتَقاِر، فَ َحىتَّ ِجئُْت بَاَب اذلُّ
ْدَخليَِن َعلَيِْه

َ
َخَذ بِيَِدي َوأ

َ
إَِذا ُهَو ُسبَْحانَُه قَْد أ

ْن وََضْعُت قََديِم يِف َعتَبَِتِه، فَ
َ
 أ

َّ
َفَما ُهَو إِال

“(এভামব মিটিা করমত করমত) আশে (আল্াহর কামি) ‘হীনতা ও দশরদ্রতা’ 
প্রকামির দরজার সােমন এলাে। আশে মদখলাে এ দরজা শদময়ই সবমিময় 
দ্রুত আল্াহর ধনকট্য অজকেন করা যামব। আর দরজাশটও মবি প্রিস্। শকন্তু 

অবাক হময় মদখলাে, এ দরজার সােমন মকামনা শভিই মনই, মকামনা বাধাও 
মনই। মভতমর পা রাখার সামথ সামথই শতশন শনজ হামত আোমক মভতমর 

শনময় এমলন আর আশে মভতমর হাঁটার সুমযাগ মপলাে।”[134]

ইবনুল কাশয়্যে -এর েমত আসোন ও জশেমনর োশলমকর কামি শনমজর 
হীনতা প্রকাি করমত পারা, েমনর দাশরদ্র্য প্রকাি করমত পারার ব্যথকেতাই বহু 
োনুষমক আল্াহ তা‘আলার ধনকট্য অজকেন করমত শদমচ্ছ না। আর এখামনই আেরা 
অমনমকই শপশিময় পিশি। পাথকেক্যটা শঠক এখামনই।

আোমদর মলবাস নয়, সুন্দর কমর কথা বলার গুণও নয়, শকংবা তুমখাি মকামনা 
ইসলাশেক মপাস্টও আোমদর আলাদা কমর না। অমনক বি মসশলমরিশট হমত পারাও 
আোমদর আল্াহর কামি শনময় যায় না। সশত্য বলমত, আল্াহর সামথ শনজকেমন 
আোমদর সম্ককেই আোমদর অন্য সবার মথমক আলাদা কমর, েযকোদাবান কমর। এ 
সম্মককের কথা মকউ জামন না, মকউ মদমখ না। তমব যার মদখা যমথটি, শতশন শঠকই 
মদমখন। 

আেরা কনকমন িীমতর রামত মজমগ মজমগ আল্াহ তা‘আলার ইবাদত কশর। 
গ্রীমমের প্রখর মরামদ শসয়াে পালন কশর। সদকা কশর। ইলে অজকেমনর মিটিা কশর। 
দূর-দূরামন্ত িমল যাই। সবশকিুর মপিমন একটাই উমদিি্য—আল্াহ তা‘আলার ষিো 
অজকেন করা, তাঁর ধনকট্য পাওয়া।

অথি কত কামিই রময়মি আল্াহর ষিো। কত কামিই না রময়মি েুশতি।
[134] োদাশরজুস সামলকীন : ১/৪২৯
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আকো জ্াচেকয়কিে লতা?

পুরুষমদর জন্য েসশজমদ সালাত পিার বাধ্যবাধকতা, েসশজমদ সালাত পিার 
সওয়ামবর কথা আেরা সবাই-ই কে-মবশি জাশন। শকন্তু আেরা শক জাশন কখমনা 
কখমনা েসশজমদর মিময় বাসামতই সালাত পিা উত্তে?

 ➥ রাসূল -এর এই হাশদসশট লষি করুন : 

 الَمْكتُوَبَة
َّ

َلِة َصَلُة الَمرِْء يِف بَيِْتِه إِال فَْضَل الصَّ
َ
إِنَّ أ

َها انلَّاُس يِف ُبيُوتُِكْم، فَ يُّ
َ
فََصلُّوا أ

 “মহ মলাকসকল, মতােরা �মর সালাত আদায় কমরা। কারণ, েরয সালাত 
িািা সকল সালাত �মর পিাই উত্তে।”[135]

রাসূল  এই হাশদসশট েশদনার মলাকমদর উমদিমি্য বমলশিমলন। যামদর সােমন 
শিল োসশজদুন নববীমত সালাত পিার সমুযাগ। তারপমরও শতশন তামদর �মর 
সালাত পিমত উবিুদ্ধ কমরমিন। রাসূল  আোমদর আরও জাশনময়মিন,

ُع الرجل يف بيِتِه يزيُد ع تطوُِّعه عنَد انلاس، كفْضِل صلة الرجل يف جاعٍة ع صلتِه  تطوُّ
وحَده

 “সবার সােমন সালাত পিার মিময় কারও জমন্য �মর সালাত পিা ততটাই 
ভামলা, যতটা ভামলা কারও একা একা সালাত পিার মিময় জাোমত সালাত 

[135] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৭৩১
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আদায় করা।”[136]

এ কারমণ মকামনা মকামনা আমলে উমল্খ কমরমিন, বাসায় বমস নেল সালাত 
আদায় করা সবমিময় পশবরে শতনশট েসশজমদ[137] নেল সালাত আদায় করার 
মিময়ও উত্তে।[138]

আবার মকউ মকউ বমলমিন, কাবার েমধ্য নেল সালাত আদায় করার মিময়ও 
�মর নেল সালাত আদায় করা উত্তে।[139]

অথি আেরা সবাই এ শবিাল সওয়াব মথমক না জানার কারমণ শনমজমক বশঞ্ত 
কশর। েসশজমদ এশট আরও ভামলাভামব লষি করা যায়। মদখা যায়, েরয সালাত 
মিমষ বাশক সালাতটুকু পিমত সবাই সামথ সামথই দাশঁিময় যামচ্ছ। অথি রাসূল 
-এর সুন্াহ শিল বাসায় শগময় সালাত আদায় করা।[140]

ইোে নববী  এ ব্যাপামর বমলমিন,

“(নেল সালাত �মর পিাই) ভামলা। কারণ, এমত মলাক মদখামনার মকামনা 
ব্যাপার থামক না আর এর েমল শনমজর ভামলা আেলগুমলা নটি হবার 

আিকিাও থামক না। এই সালাতগুমলা বিারা �র বরকতপূণকে হয়। (আল্াহ 
তা‘আলার) রহেত ও মেমরিতারা (মস �মর) অবতীণকে হয়। আর িয়তান 

মসখান মথমক পাশলময় যায়।”[141]

আোমদর সকল সালাত েসশজদমকশ্রিক হময় যাওয়ায় সালামতর কল্যাণ মথমক 
আোমদর �র বশঞ্ত হয়। এেনটা করমত রাসূল  শনমষধ কমর বমলমিন,

اْجَعلُوا يِف ُبيُوتُِكْم ِمْن َصَلتُِكْم َواَل َتتَِّخُذوَها ُقبُوًرا

[136] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ৬৪৫৫
[137] ১. োসশজদুল হারাে, েক্া; ২. োসশজদুন নববী, েশদনা; ৩. োসশজদুল আকসা, মজরুজামলে। 
[138] োতাশলবু উশলন নুহা : ২/৩৮৩
[139] দাশললুল োশলশহন : ৬/৬০১
[140] আময়িা (রা) বমলন, “রাসূল  মযাহমরর সালামতর আমগ আোর �মর িার রাকাত সালাত আদায় 
করমতন। এরপর মবশরময় শগময় মলাকমদর শনময় জাোমত সালাত আদায় করমতন। তারপর �মর এমস দু-রাকাত 
সালাত আদায় করমতন। আর শতশন মলাকমদর শনময় োগশরমবর সালাত আদায় করমতন। এরপর �মর এমস দু-
রাকাত সালাত আদায় করমতন। আর ইিার সালাত মলাকমদর শনময় আদায় করমতন। তারপর আোর �মর এমস 
দু-রাকাত পিমতন এবং শতশন রামতর মবলা নয় রাকাত সালাত আদায় করমতন, যার োমঝ শবতরও রময়মি।” 
(সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৭৩০)
[141] িরহু েুসশলে : ৬/৬৮
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“শকিু সালাত �মর পমিা। মতাোমদর �রমক কবর বাশনময় মেমলা না।”[142]

আেরা সুন্দর সুন্দর মপইশন্টং লাশগময়, শসশলং এ ঝািবাশত ঝুশলময়, নানান রমঙর 
বাল্ব জ্াশলময় আোমদর �রমক আমলাশকত করমত িাই। অথি ময কাজটা সশত্যই 
আোমদর �রমক আমলাশকত কমর মসটার কথা ভুমল যাই।

ময আমলার কথা বমলমিন উোর  : 

ُروا ُبيُوتَُكْم َصَلُة الرَُّجِل يِف بَيِْتِه نُوٌر، َفنَوِّ

“�মর সালাত আদায় করা হমচ্ছ নূর। এর বিারা মতাোমদর �রমক আমলাশকত 
কমরা।”[143]

[142] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৩২
[143] ইবমন আশব িাইবা, হাশদস নং : ৬৪৬০
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 “এই মোন শনময়ি মতা?”

 “িাশব শনমত ভুমল মযময়া না শকন্তু।”

 “খবরদার! মসাময়টার না পমর মবর হমব না। বাইমর প্রিণ্ড িীত।” 

এ কথাগুমলা প্রায়ই আেরা আোমদর শপ্রয়জনমদর বশল যখন তারা বাসার বাইমর 
মবর হয়। আেরা তামদর ভামলা িাই। এ জন্য তামদর যামত অসুশবধা না হয় মসশদমক 
খুব ভামলােমতা মখয়াল কশর। আর এেনটা করা অবি্যই উশিত। তমব ওপমরর 
শলস্টগুমলার সামথ এটা জুমি শদমল মকেন হয়? 

রাসূল  বমলন,

إذا خرجت من مزنلك فصل ركعتني تمنعانك خمرج السوء، وإذا دخلت مزنلك فصل ركعتني 
تمنعانك مدخل السوء

“বাসা মথমক মবর হবার সেয় দুই রাকাত সালাত পিমব। এটা মতাোমক 
মবর হবার অশনটি মথমক রষিা করমব। আবার যখন বাশিমত শেমর আসমব 

তখন দুই রাকাত সালাত পিমব। এটা মতাোমক প্রমবমির অশনটি মথমক রষিা 
করমব।”[144]

‘অশনটি’ বলমত আসমল এখামন কী মবাঝামনা হমচ্ছ তার ব্যাখ্যায় ইোে োনাওই 
 বমলন,
[144] েুসনামদ বাযযার, হাশদস নং : ৮৫৬৭
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أي ما عساه خارج ابليت من السوء

“মকউ বাসার বাইমর খারাপ যা শকিুর সম্ুখীন হমত পামর, এটা (অশনটি) 
শদময় তা-ই মবাঝামনা হমচ্ছ।”[145]

শনমজমক আর শনমজর কামির োনুষমদর সম্ভাব্য সব রকে শবপদ মথমক রষিার 
জন্য রাসূল  আোমদর সুন্দর একশট উপায় বমল শদময়মিন। এ দুই রাকাত সালাত 
আদায় করা শক খুব কমটির শকিু? 

তারপমরও যামদর জন্য এই কাজ করা কমটির, তামদর জন্য আরও সহজ শকিু 
আমি। রাসূল  বমলন, “যশদ মকউ বাসা মথমক মবর হবার সেয় বমল :

 بِاللَّـِه
َّ
َة إِال ُت َعَ اللَّـِه اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

ْ ِمْسِب اللَّـِه تََوكَّ

‘আল্াহর নামে শুরু করশি। তাঁর ওপর ভরসা করশি। আল্াহ সাহায্য িািা 
কারও অকল্যাণ মথমক বাঁিার মকামনা উপায় মনই আর ভামলা কাজ করারও 

মকামনা সাোথকে্য মনই।’

তখন মেমরিতা তামক বমল, ‘তশুে শহদায়াত মপময়ি, মতাোমক সব ধরমনর 
শবপদ মথমক রষিা করা হময়মি এবং এ দু‘আই মতাোর জন্য যমথটি হময়মি।’ তখন 
িয়তান তার মথমক আলাদা হময় যায়, আর অন্য িয়তান তামক বমল,

‘এখন তুশে তার কী ষিশত করমত পারমব? মস শহদায়াত মপময়মি, এ দু‘আ 
তার জন্য যমথটি হময়মি এবং তামক সেস্ শবপদ মথমক রষিা করা হময়মি।’[146]

[145] েয়দুল ক্দীর : ১/৩১৪
[146] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৫০৯৫
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অমনক সেয় মদখা যায়, মদয়ামল ভর শদময় আেরা দাশঁিময় দাঁশিময় জমুতা পরার 
মিটিা করশি। সবমিময় মবশি সেস্যা হয়, যখন আেরা এভামব শু পরার মিটিা কশর। 
দাশঁিময় দাঁশিময় জুমতার মভতমর পা মঢাকামত মবি কসরত করমত হয়। এভামব জুতা 
পরমত শুধু সেয় ময মবশি লামগ তা না, কটিও মবশি করমত হয়। একই কাজ যশদ 
রাসূল -এর শনমদকেিনা মেমন করা হয়, তাহমল কটি শকন্তু অমনকটাই কমে যামব। 

জাশবর  বমলমিন,

ْن يَنْتَِعَل الرَُّجُل قَائًِما
َ
َنَه رَُسوُل اللَّـِه َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

“কাউমক দাঁশিময় জুমতা পরমত রাসূল  শনমষধ কমরমিন।”[147]

ইোে োনাওই  এই হাশদমসর ব্যাপামর েন্তব্য কমরমিন,

“(রাসূল -এর) এই শনমদকেিনাশট আসমল উপমদি। কারণ, (দাঁশিময় 
পরার মিময়) বমস বমস জুমতা পরা মবি সহজ। আত-শতশব  এবং 

অন্যান্যরা এই হাশদস মথমক এই শসদ্ধান্ত শদময়মিন ময, (দাঁশিময় দাঁশিময় 
জুমতা পরার) শনমষধাঞো শুধু মসসব জুমতা পরার ব্যাপামর খামট, মযগুমলা 

দাঁশিময় পরা কশঠন। মযেন : খুেে[148] ।”[149]

[147] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৪১৩৫
। িােিার মোজা।(খুেে) ُخّف [148]
[149] েয়দুল ক্দীর : ৬/৩৪১
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তাই, মযসব জমুতা দাশঁিময় পরা কটিকর না, তা এই শনমষধাঞোর বাইমর। মযেন : 
আেরা ময স্যামন্লগুমলা পশর তা দাঁশিময় পরমত মকামনা কটিই হয় না। অন্যশদমক, 
শু যশদ দাঁশিময় পরা হয়, তখন ময কসরত কমর এশট পরমত হয়, তা বাইমর মথমক 
মদখমল মবি দৃশটিকটু লামগ। 

একবার মভমব মদখুন, ইসলাে কত যমনের সামথ আোমদর বাশহ্যক-অভ্যন্তরীণ 
সকল শবষময় মখয়াল মরমখমি। তাই আেরা বাশহ্যকভামব সুন্াহর অনুসরণ করব 
শকন্তু আোমদর কথায়, আিরমণ সুন্াহর প্রকাি পামব না, এেনটা হওয়া শক উশিত?

এই সুন্াহ শদময় শুরু করুন। এভামব জীবমনর প্রশতশট মষিরে সুন্াহ শদময় সাশজময় 
মেলুন। 
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মুিচেম ভাইকয়র িাকথ হাত 
লমোকোর িময়

েুসশলেমদর েমধ্য পারস্পশরক ভামলাবাসা বৃশদ্ধর জন্য মবি শকিু শিটিািার রাসূল 
 আোমদর শিশখময়মিন। এর েমধ্য একশট হমচ্ছ, মদখা হমল সালাে শবশনেয় কমর 
হাত মেলামনা। এশট েুসশলেমদর েমধ্য মসৌহাদকে্য বাশিময় মদয়। মভতমর মকামনা রাগ, 
�ৃণা থাকমল তা দূর কমর মদয়। রাসূল  বমলন,

قَا ْن َيْفَتِ
َ
 ُغِفَر لَُهَما َقبَْل أ

َّ
تَِقيَاِن، َفيَتََصافََحاِن إِال

ْ
َما ِمْن ُمْسِلَمنْيِ يَل

“যখন দুইজন েুসশলে এমক অপমরর সামথ সাষিাৎ কমর আর হাত মেলায়, 
তারা আলাদা হবার আমগই তামদর গুনাহসেূহ োে কমর মদয়া হয়।”[150]

সম্াশনত সাহাশবরাও এই সুন্াহ অনুসরণ করমতন। কাতাদা  বমলন, “আশে 
আনাস ইবমন োশলক -মক শজমঞেস করলাে, ‘রাসূল -এর সাহাশবমদর েমধ্য 
শক েুসাোহা[151] িালু শিল?’ শতশন বলমলন, ‘হাঁ’।”[152]

ইোে নববী  বমলন, “এ ব্যাপামর আমলেগণ একেত ময, সাষিামতর সেয় 

[150] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৫২১২
 । একজমনর হামতর সামথ আমরকজমনর হামতর পাশ্বকেমদি মেলামনামক আরশবমত(েুসাোহা) املصافحة [151]
েুসাোহা বলা হয়।
[152] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬২৬৩
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হাত মেলামনা সুন্াহ।”[153]

তমব শুধু মলাক মদখামনা হাত মেলামনা নয়, কীভামব আন্তশরকতা শনময় হাত 
মেলামত হমব তার দটৃিান্তও শতশন মরমখ মগমিন। আনাস ইবমন োশলক  বমলন, 

َم إَِذا َصافََح رَُجًل لَْم َيزْنِْع يََدُه ِمْن يَِدهِ َحىتَّ يَُكوَن الرَُّجُل 
َكَن رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اللَّـُه َعلَيِْه وََسلَّ

ي َيزْنُِع ِ
َّ

ُهَو اذل

“রাসূল  যখন কারও সামথ সাষিাৎ করমতন, অপর ব্যশতিই প্রথমে হাত 
সশরময় না মনয়া পযকেন্ত শতশন শনজ মথমক হাত সরামতন না।”[154]

ঞোমন-েযকোদায় সবার মথমক ওপমর মথমকও শতশন কতই-না দরদ মদখামতন! 
োনুমষর অনুভূশতর শদমক নজর রাখমতন। তামদর গুরুত্ব শদমতন। ভামলাবাসমতন।

সাোন্য হাত মেলামনার সেময়ই শতশন কত েেতা প্রকাি করমতন! যারা সাোন্য 
কারমণই েুসশলেমদর বয়কট কমর, তার ভাইময়র সামথ সাষিাৎ করা বন্ধ কমর মদয়, 
তামদর ব্যাপামর উশন কী বলমতন ভাবা যায়?

এরপর মথমক মকামনা েুসশলে ভাইময়র সামথ মদখা হমল এই সুন্াহ অনুসরমণর 
মিটিা করুন। আোমদর সেময় এশট খুবই গুরুত্বপূণকে একশট সুন্াহ।

দাশে সুন্াহ!

[153] োতহুল বাশর : ১১/৫৫ 
[154] শু‘আবুল ঈোন, হাশদস নং : ৭৭৮০
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ভরকপট খাওয়া?

‘মপটপূজা’ নামে একশট িব্ আোমদর েমধ্য খুব জনশপ্রয়। িব্শট শুমন েমন হয় 
আেরা খাওয়ার জন্য বাঁশি। বািঁার জন্য খাই না। যখন মখমত বসব, মপট না ভরা 
পযকেন্ত গপ গপ কমর খাওয়া আোমদর অভ্যাস হময় মগমি। আোমদর জন্য রাসূল 
-এর একশট সতককেবাণী রময়মি। শতশন বমলমিন, 

ِقيَاَمِة
ْ
َثُُهْم ُجوًع يَْوَم ال

ْ
ك

َ
ْنيَا أ َثَ انلَّاِس ِشبًَعا يِف الُّ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

“আজ যামদর মপট পূণকে থাকমব, শকয়ােমতর শদন তারাই সবমিময় মবশি 
ষিুধাতকে থাকমব।”[155]

এ হাশদসশট মিানার পর সাহাশব আবু জুহাইো  আর কখমনাই মপটভমর 
খানশন।[156]

আজ আেরা প্রায়ই শনমজমদর ঈোমনর দবুকেলতা শনময় আিকিা প্রকাি কশর। 
অন্তমরর কাশঠন্য শনময় আমষিপ কশর। সীরাত পিমত বসমল সাহাশবমদর ঈোনবিীপ্ত 
জীবনী মদমখ অবাক হময় যাই। তারা মযভামব আল্াহর রাস্ায় শনমজমক শবশলময় 
শদমত পারমতন, কুরআন শুমন অমঝামর কাঁদমতন, রামতর পর রাত সালামত 
দাশঁিময় থাকমতন—মকন আেরা তা পাশর না? কারণ, তারা দুশনয়ার জন্য বাঁিমতন 
না, খাওয়া-দাওয়া আর টাকাপয়সা কাোমনাই তামদর জীবমনর একোরে উমদিি্য 

[155] শতরশেযী, হাশদস নং : ২৪৭৮
[156] উেদাতুল কাশর : ২১/৫৩
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শিল না।

ইোে আহোদ -মক শজমঞেস করা হময়শিল : 

ِبِه ِرقًَّة َوُهَو يَْشبَُع
ْ
ُد الرَُّجُل ِمْن قَل َيِ

“যার মপট পূণকে মস শক অন্তমর মকােলতা অনুভব করমত পামর?”

শতশন বলমলন,

 ما أرى

“আশে েমন কশর না।”[157]

মলাকোন হাশকে  তাঁর মিমলমক উপমদি শদময় বমলশিমলন,

يا بين، إذا امتألت املعدة نامت الفكرة، وخرست احلكمة، وقعدت العضاء عن العبادة

“মিমল! যার মপট পূণকে থামক, তার শিন্তা করার ষিেতা �ুশেময় যায়। তার 
প্রঞো িুপ হময় যায়। আর তার অঙ্-প্রত্যমঙ্ আল্াহর ইবাদত করার স্পৃহা 

েমর যায়।”[158]

উোর  মলাকমদর উমদিমি্য একশদন বমলশিমলন, “আল্াহর কসে! আশে 
িাইমল মতাোমদর সবার মিময় ভামলা মপািাক পরমত পরতাে। সবমিময় ভামলা খাবার 
মখমত পারতাে। আর সবমিময় শবলাসবহুলভামব জীবনযাপন করমত পারতাে। শকন্তু 
আশে শুমনশি আল্াহ তা‘আলা শকিু মলাকমক এই বমল শতরস্ার করমবন : 

ُكنْتُْم  بَِما  ُهوِن 
ْ
ال َعَذاَب  َْزْوَن 

ُ
َْوَم ت فَايلْ بَِها  َواْستَْمتَْعتُْم  ْنيَا  الُّ َحيَاتُِكُم  يِف  َطيِّبَاتُِكْم  ْذَهبْتُْم 

َ
أ

َقِّ َوبَِما ُكنْتُْم َتْفُسُقوَن
ْ
رِْض بَِغْيِ احل

َ ْ
تَْستَْكِبُوَن يِف ال

‘মতােরা মতাোমদর পাশথকেব জীবমনই মতাোমদর অংমির শনয়ােতগুমলা 
শনঃমিষ কমর কমর মভাগ কমরি। তাই আজ মতাোমদর অপোনজনক িাশস্ 

[157] জাশে‘উল উলেু : ২/৪৬৯
[158] তেসীরুল েওদু‘ঈ : ১/২২২
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বিারা প্রশতেল মদয়া হমব। কারণ, মতােরা দুশনয়ামত অহংকার কমরশিমল। 
মতােরা শিমল নােরোন’[159] ।”[160]

ইচ্ছা থাকমল ভরমপমট না খাওয়ার এই সুন্াহশট আেরা সবমিময় ভামলাভামব 
রপ্ত করমত পাশর রোদামনর সেয়। তারপর বাশক বির এই সুন্াহ পালমনর মিটিা 
কমর মযমত পাশর। আোমদর ভামলাভামব মবঁমি থাকার জন্য শকন্তু খুব মবশি খাবামরর 
প্রময়াজন মনই। প্রময়াজনটুকু পূরণ কমর সবার উশিত আশখরামতর শদমক মোকাস 
করা। আোমদর শিরস্ায়ী শঠকানা মতা মসখামনই।

রাসূল  বমলমিন, 

لٍت يُِقْمَن ُصلبَه ، فإن كن ال مالَة ، فثُلٌُث 
ْ
ك

ُ
ا من بطٍن ، حبسِب ابِن آدَم أ ما مأل آديمٌّ وعًء شًّ

لطعاِمه ، و ثُلٌُث لرشابِه ، و ثُلٌُث نلَفِسه

“োনুষ এেন মকামনা পারেই পূণকে কমরশন, যা মপমটর িাইমত েন্দ । সাোন্য 
খাবারই যমথটি আদেসন্তামনর জন্য যা তার শপঠমক মসাজা রাখমব। শকন্তু 
তারপমরও যশদ মতােরা মবশি মখমতই িাও; তমব মপমটর এক-তৃতীয়াংি 

খাবামরর জন্য, এক-তৃতীয়াংি পাশনর জন্য আর এক-তৃতীয়াংি শনশ্বামসর 
জন্য রাখমব।”[161]

[159] সূরা আহকাে, ৪৬ : ২০
[160] শহশলয়াতুল আওশলয়া : ১/৪৯
[161] শতরশেযী, হাশদস নং : ২৩৮০
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লভাকরর আকোয়

মভামরর মসানাশল আমলা পমি িারশদকটা স্বমণকের েমতা িকিক করমি। কামি 
মকাথাও েধুর সমুর মকাশকল ডাকমি। বাতামস মভমস মবিামচ্ছ সজীবতার ঘ্াণ। 
পৃশথবীর অশধকাংি োনুষ তখন শবমভামর �ুমোমচ্ছ। তমব রহোমনর বান্দারা শদনটামক 
শুরু করমি তামদর রবমক স্মরণ কমর। রাসূল -এর সুন্াহমক অনুসরণ কমর। 
আর মস সুন্াহ হমচ্ছ েজমরর পর সূযকে ওঠা পযকেন্ত েসশজমদ বমস মথমক আল্াহর 
কথা স্মরণ করা। তাঁর শযশকমর অন্তরটামক প্রিান্ত করা।

সমন্দহ মনই, আোমদর সেময় এই সুন্াহশট সবার েমধ্য মথমক ধীমর ধীমর হাশরময় 
যামচ্ছ। সাধারণ োনুষ দমূর থাক, অমনক তশলবুল ইলেও এখন এই সুন্াহশট পালন 
করমত গশিেশস কমর। দুশনয়ার সাোন্য শকিু ব্যস্তা তামদর এই সুন্াহ মথমক দমূর 
সশরময় মনয়।

আর আোমদর েমতা সাধারণ োনুমষরা? আোমদর ধদনশন্দন রুশটন আর রাসূল 
-এর রুশটন মেলামল েমন হমব আেরা তাঁর সামথ প্রশতমযাশগতা করশি। তমব 
মসটা অনুসরমণর প্রশতমযাশগতা না, তাঁর রুশটমনর সামথ আোমদর রুশটনটামক কত 
শবপরীতভামব সাজামনা যায় মসটার প্রশতমযাশগতা। রাসূল  ইিার সালামতর পর 
খুব কে সেয়ই মজমগ থাকমতন। রামত যখন এক-তৃতীয়াংি বাশক থাকত, তখন �ুে 
মথমক উমঠ সালামত দাঁশিময় মযমতন। োঝরামতর সুনসান নীরবতায় তাঁর োশলকমক 
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স্মরণ করমতন।[162]

অন্যশদমক আেরা? আোমদর মতা রাত শুরুই হয় ইিার পমর। বিীশন কাজ করার 
িুমতা শদময় আেরা গভীর রাত পযকেন্ত মজমগ থাশক। তারপর মবশির ভাগ সেময়ই 
েজর শেস কমর মেশল। আর যশদ েজর পশিও, তমব মসটা অমধকেক �ুমে থাকা 
অবস্ায়। মকামনােমতা সালাে শেশরময়ই আবার শবিানায় গা এশলময় শদই।

রাসূল  েজমরর পর কী করমতন? মিানা যাক সাহাশব জাশবর ইবমন সােুরার 
 েুখ মথমক : 

إَِذا َطلََعْت قَاَم
ْمُس، فَ بَْح َحىتَّ َتْطلَُع الشَّ ي يَُصلِّ ِفيِه الصُّ ِ

َّ
ُه اذل

َّ
 َيُقوُم ِمْن ُمَصل

َ
َكَن ال

“রাসূল  মভামরর সালাত আদায় করার পর সূযকে না ওঠা পযকেন্ত শনমজর 
জায়গা মিমি উমঠ মযমতন না। সযূকে ওঠার পর শতশন উঠমতন।”[163]

আল্াহ তা‘আলা সকালমক কমরমিন বরকতেয়।[164] তাই আল্াহর বিীমনর 
অনুসারী হময় পমুরা সকাল �ুশেময় কাটামনা সাহাশবমদর শনকট শিল খুবই 
অপিন্দনীয়। মভামরর সেময় �ুোমনার কথা বলমত শগময় সাহাশব আব্ুল্াহ ইবমন 
োসউদ  বমলন,

ْسلَْمُت
َ
َح ُمنُْذ أ َما نِْمُت نَْوَمَة الضُّ

“ইসলাে গ্রহমণর পর মথমক কখমনাই আশে এ সেময় �ুোইশন।”[165]

[162] ইবমন আব্াস  মথমক বশণকেত, শতশন বমলন, “আশে আোর খালা োয়েুনা  এর কামি রামতর মবলায় 
শিলাে। (ইিার পর) রাসূল  শকিুষিণ তাঁর পশরবামরর সামথ গল্প কমর শুময় পিমলন। তারপর রামতর মিষ 
তৃতীয়াংমি শতশন উঠমলন এবং আসোমনর শদমক তাশকময় বলমলন,

َاِب
ْ

بل
َ
وِل ال

ُ
رِْض َواْخِتَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر آليَاٍت ل

َ
َمَواِت َوال ِق السَّ

ْ
 إِنَّ يِف َخل

‘শনশ্চয়ই আসোনসেূহ ও জশেমনর সৃশটিমত এবং রাত ও শদমনর আবতকেমনর েমধ্য রময়মি শবমবকসম্ন্মদর 
জন্য বহু শনদকেিন।’ (সূরা আমল ইেরান, ৩ : ১১৯) 

 এরপর দাঁিামলন এবং ওযু কমর শেসওয়াক কমর এগামরা রাকাআত সালাত আদায় করমলন। তারপর শবলাল  
আযান শদমল শতশন দু-রাকাআত সালাত আদায় করমলন। এরপর মবর হময় েজমরর সালাত আদায় করমলন।” 
(সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৫৬৯) 
[163] আরশি’েু েুলতাকা আহশলল হাশদস : ৫, ৫১/৩৩১
[164] সাখর আল গামেশদ  মথমক বশণকেত, “রাসূল  বমলমিন, ‘মহ আল্াহ, আোর উম্াত শদমনর শুরুমত 
ময কাজ করমব, তামত বরকত দাও।’ মকামনা বাশহনী মপ্ররণ করমল শকংবা মসনাবাশহনী পাঠামল শতশন তা শদমনর 
শুরুমতই করমতন।” (সহীহ ইবমন শহব্ান, হাশদস নং : ৪৭৫৪)
[165] আনসাশবল আিরাে শলল বালাযুরী : ১১/২১৯
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আোমদর সালােমদর শনকট এ সেময়র গুরুমত্বর কথা ভামলাভামব মবাঝা যায় 

 ➥ ইোে আওযা’ঈ -এর বতিব্য মথমক :

“েজমরর সেয় আোমদর সালােরা এত িান্তভামব বমস থাকমতন মযন 
তামদর োথার ওপর পাশখ বমস আমি। তারা এতটাই েন শদময় আল্াহ 

তা‘আলামক স্মরণ করমতন ময, দূর মথমক তামদর মকামনা শপ্রয় োনুষ এমলও 
তারা তার শদমক শেমর তাকামতন না। সূযকে না ওঠা পযকেন্ত তারা এ অবস্ামতই 

থাকমতন।”[166]

এ সুন্াহশট এখন শবলুপ্তপ্রায়। আপনার যশদ একবার মদখার ইচ্ছা হয় োনুষ 
কীভামব আজ এই সুন্াহশটমক ভমুল শগময়মি, তাহমল একশদন েজমরর পর দি 
শেশনট অমপষিা কমরই মদখুন না। মদখমবন, েসশজদ একদে োঁকা হময় মগমি। 
এেনও হমত পামর, শকিুষিণ পর েুয়াশজ্ন শনমজই এমস আপনামক বাসায় শগময় 
শযশকর করমত বলমবন।

হয়মতা এ কারমণই আোমদর সেময় খুব কে োনুষই এ সুন্াহ অনুসরণ কমরন। 
প্রশতশদন এই সুন্াহ পালন করমত পারা খুবই কশঠন। এ জন্য প্রময়াজন দৃঢ় প্রশতঞো। 
আল্াহর রাসূল -এর প্রশত গভীর ভামলাবাসা। তাঁমক ভামলামবমস শনমজর 
শবরোে আর �ুমের সেয়টুকু ত্যাগ করার োনশসকতা থাকা। তমব একবার এ অভ্যাস 
রপ্ত করমত পারমল তখন মবাঝা যামব মকন আোমদর সালােরা এমক এত গুরুত্ব 
শদমতন। এ সুন্াহ মযন আোমদর অন্তরমক এমকবামরই বদমল মদমব। তাকওয়া 
বহুগুমণ বাশিময় মদমব। তাই যারা একবার অন্তমর এর প্রভাবমক অনুভব কমরমিন, 
পরবতকেী সেয় এই সুন্াহ তামদর জীবমনর একশট অপশরহাযকে শবষয় হময় দাঁশিময়শিল।

এ কারমণই ইোে ইবমন তাইশেয়া  সকাল মথমক প্রায় দুপুর পযকেন্ত একটানা 
বমস বমস আল্াহ তা‘আলার শযশকর করমতন। তার িারে ইবনুল কাশয়্যে -মক 
শতশন বলমতন,

هذه غدوىت لو لم أتغدى غدوىت سقطت قوىت

[166] তাশরমখ শদোিক শল ইবমন আসাশকর : ৩৫/১৮৪-৮৫
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“এ হমচ্ছ আোর সকামলর নািতা। এটা না করমল আশে দুবকেল হময় যাই।”[167]

ইবমন তাইশেয়া  শকন্তু মোমটও বাশিময় বমলনশন; বরং শনমজর েমনর কথাই 
বমলমিন। শনমজ যা অনুভব কমরমিন তা-ই তার িারেমক বমলমিন। এই সুন্াহ 
ইবমন তাইশেয়া -এর আশত্মক উন্শতমত খুব সহায়তা কমরশিল। অন্তরটামক নূর 
শদময় পশরপূণকে কমর শদময়শিল। মস নমূরর ঝলক শুধু ইবমন তাইশেয়া -মকই নয়, 
তার অসংখ্য িারে ও অনুসারীমদরও আমলার শদিা শদময়মি।

দাওয়াহ, পিামিানা, পশরবার—মকামনাশকিুই এ মষিমরে তামদর জন্য বাধা হময় 
দািঁামত পামরশন। মভামরর আমলায় আপশন আবার শেমর পামবন আমগর মসই 
অনুভূশতগুমলামক। শঠক মসই সেময়র অনুভশূতগুমলা, যখন আপশন প্রথে হৃদয় 
শদময় ইসলােমক অনুভব কমরশিমলন। আবার আপনার অন্তরটা আল্াহর স্মরমণ 
শবগশলত হমব। ঈোমনর শেশটি স্বামদ হৃদয়টা পশরপূণকে হমব। েনটা ভমর যামব অনাশবল 
প্রিাশন্তমত।

আশত্মক এই উপকারটুকুই যমথটি ময কাউমক এই সুন্াহ পালমন উৎসাহী করমত। 
তমব এখামনই মিষ নয়। আনাস  মথমক বশণকেত, “রাসূল  বমলমিন, (১) 
ময জাে‘আমতর সামথ েজমরর সালাত আদায় কমর, (২) তারপর সূমযকোদয় পযকেন্ত 
মসখামন বমস মথমক আল্াহর শযশকর করমব এবং (৩) এরপর দুই রাকাআত সালাত 
আদায় করমব, তার জন্য একশট হজ্ ও উেরা পালমনর সওয়াব হমব। আনাস  

এরপর বমলন, রাসূল  বমলমিন, ‘ওই ব্যশতির জন্য হজ্ ও উেরার পশরপূণকে 
সওয়াব হমব, পশরপূণকে সওয়াব হমব, পশরপূণকে সওয়াব হমব।”[168]

দুশনয়ার সাোন্য ব্যাপামর আেরা কতই-না সমিতন! অথি আল্াহর রাসূল  
আোমদর পশরপূণকে হজ্ ও উেরার সওয়ামবর কথা বমল শগময়মিন যশদ আেরা এই 
সুন্াহ পালন করমত পাশর।

 ➥ তাই আল্াহর নাে শনময় কাল মথমকই শুরু করা যাক :

 �যশদ প্রশতশদন করা আপনার জন্য কটিকর হময় যায়, তাহমল 
প্রথমে না হয় সপ্তামহ একশদন কমরই এই সুন্াহ পালন করা শুরু করুন।

[167] দারসুল িায়খ আময়দ আল কারশন : ১৮/১৭
[168] সুনান আত-শতরশেযী, হাশদস নং : ৫৮৬
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 �প্রময়াজমন সামথ এেন একজনমক শনময় যান, ময শকনা আপনামক 
এই সুন্াহ পালমন সহায়তা করমব।

 �এ সেময় এ কয়শট কাজ খুব েন শদময় করুন :

 কুরআন পিা।

 আল্াহ তা‘আলার শযশকর করা।

 শবশভন্ দ‘ুআ পিা।

 সকামলর শযশকরগুমলা করা।

 জীবমনর উমদিি্য শনময় গভীরভামব শিন্তা করা, কুরআন 
শনময় ভাবা।

 �সমূযকোদময়র ১৫ শেশনট বা তারমিময় একটু পমর দুই রাকাত 
(সম্ভব হমল এর মিময় মবশি) সালাত আদায় করুন।

ওপমরর কাজগুমলা করমত পারমল মদখমবন কীভামব আপনার কশঠন হৃদয় 
আবার নরে হময় মগমি। আবার আপশন কুরআন পমি কাঁদমত পারমিন। দুশনয়ার 
সবশকিুর িাইমত আপনার রবমক মবশি ভামলাবাসমত পারমিন।

ভামলাবাসার মস অনুভূশত মকাশট মকাশট টাকা শদময়ও মকনা সম্ভব নয়।
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ময সুন্াহশটর কথা এখন বলব, মসটার কথা আজ প্রায় সবাই-ই ভমুল শগময়মি। 
অমনমক হয়মতা এেন সুন্াহ আমি মজমনই অবাক হময় যামব। এ সুন্াহশট হমচ্ছ 
বাশির একশট অংি সালামতর জন্য শনশদকেটি কমর মেলা। বাশির েমধ্যই একশট েসশজদ 
বাশনময় মেলা।

আময়িা  বমলন,

َف َوُتَطيََّب ْن ُتنَظَّ
َ
وِر َوأ َمَساِجِد يِف الُّ

ْ
َمَر رَُسوُل اللَّـِه صىل اهلل عليه وسلم بِِبنَاِء ال

َ
أ

“রাসূল  আোমদর বাশিমত বাশিমত েসশজদ বানামত বলমতন। আর মস 
েসশজদমক পশরষ্ার ও সুবাশসত রাখমত বলমতন।”[169]

মকামনা মকামনা আমলে বমলমিন, এ হাশদমস وِر  বলমত কারও অঞ্লমক الُّ
মবাঝামনা হময়মি। অন্যরা বমলমিন, এশট শদময় বাশিমকই মবাঝামনা হময়মি। 

শবিতীয় েতশটমক ইতবান ইবমন োশলক -এর এই হাশদসশট[170] সেথকেন 
জানামচ্ছ। শতশন বমলন,

“একশদন আশে রাসূল -এর কামি মগলাে। বললাে, ‘আোর মিামখর দৃশটি 
কমে মগমি। কখমনা কখমনা বন্যার পাশনর কারমণ আোর েসশজমদ মযমত 

[169] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৪৫৫
[170] ওপমরর হাশদস এবং শনমির হাশদস এর মষিমরে আলাদা।-িার‘ঈ সম্াদক
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খুব সেস্যা হয়। তাই আোর ইচ্ছা, আপশন যশদ আোর বাসায় এমস সালাত 
আদায় করমতন, তমব আশে পরবতকেী সেয় ওই জায়গাশটমক আোর সালামতর 

স্ান বাশনময় মেলতাে।”

তার এই শবনীত অনুমরামধ রাসূল  সািা শদময় বলমলন, 

ْفَعُل إِْن َشاَء اللَّـُه 
َ
أ

‘ইন িা আল্াহ! আশে এটা করব।’[171]

ইবমন োশলক  এরপর বমলন,

“পরশদন রাসূল  আবু বকর -মক সামথ শনময় আোর বাসায় এমলন। 
সূযকে তখন আগুন িিামচ্ছ। শতশন মভতমর প্রমবমির অনুেশত িাইমল আশে 

তাঁমক। অনুেশত শদলাে। শতশন না বমসই শজমঞেস করমলন, 

َ ِمْن بَيِْتَك؟ َصلِّ
ُ
ْن أ

َ
ِبُّ أ

ُ
ْيَن ت

َ
أ

“আশে মকাথায় সালাত পিমল তুশে খুশি হমব?”

আশে তাঁমক একশট শনশদকেটি জায়গা মদশখময় শদলাে। শতশন মসখামন সালাত 
আদায় করমলন। আর আেরা তাঁর মপিমন সালাত আদায় করলাে।”[172]

আবু বকর -ও এই সুন্াহ অনুসরণ করমতন। তাঁর কন্যা আময়িা বমলমিন, 

 الُقْرآَن
ُ
ِب بَْكٍر، فَابْتََن َمْسِجًدا بِِفنَاِء َدارِهِ َوَبَرَز، فََكَن يَُصلِّ ِفيِه، َوَيْقَرأ

َ
 ُثمَّ بََدا ل

“তারপর আবু বকর  শনমজর বাশির িত্বমর সালামতর জন্য একশট জায়গা 
বানামলন। শতশন মসখামন সালাত আদায় করমতন আর কুরআন শতলওয়াত 

করমতন।”[173]

আশে জাশন অমনমকই েমন েমন বলমিন, “আোমদর বাসা মতা অমনক মিাট! 

[171] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬৮৬
[172] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬৮৬
[173] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৭৬
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আোমদর বাসায় এেন জায়গা কীভামব বানাব?”

যতটুকু জায়াগা আলাদা করমবন তা ময আপনার বাসা মথমক আলাদা হমত হমব 
শকংবা সম্ূণকে পৃথক একটা রুেমক সালাত পিার জন্য বরাদি করমত হমব এেন 
মকামনা কথা মনই; বরং বাসার েমধ্য সাোন্য একটু জায়গা আলাদা করমলই হমব। 
মসখামন সবাই শুধু সালাত পিমব। মদখমত যামত ভামলা মদখায় এ জন্য িাইমল 
আপশন কামপকেট শকংবা োদুর শবশিময় শদমত পামরন। অবি্যই মখয়াল রাখমবন, 
জায়গাটা মযন সব সেয় পশরষ্ার থামক। সুবাশসত থামক। মযন িাইমলন আপশন 
মসখামন কুরআন শনময় বমস মযমত পামরন। নেল সালাত পিমত পামরন। আর 
রাসূল  আোমদর নেল সালাত �মর পিমত উৎসাশহত কমরমিন।[174]

যারা িারীশরক অসুস্তার কারমণ েসশজমদ সালাত আদায় করমত পারমিন না, 
তারা এখন িাইমলই মসখামন সালাত আদায় করমত পারমবন। বাশির মেময়মদরও 
এখন আর সালামতর জায়গা শনময় শিন্তা করমত হমচ্ছ না। পশরবামরর সবাই 
একসামথ বমস মসখামন কুরআন পিমত পামরন। হাশদমসর মকামনা বই মথমক শকিু 
অংি প্রশতশদন মসখামন পিা মযমত পামর। 

সবমিময় বি কথা বাসার সবাই এমত কমর সালামতর গুরুত্ব বুঝমত পারমব। সবার 
েমধ্য সালামতর প্রশত ভামলাবাসা সৃশটি হমব। হয়মতা আপনার বাশিমত সালামতর এত 
সুন্দর ব্যবস্া মদমখ অমনমক শনমজর বাসামতও এেন একটা জায়গা বানামত িাইমব। 

েধ্যরামতর সুনসান নীরবতায় শকিু �র নূমরর আমলায় আমলাশকত হময় যামব।

[174] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৩২
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যাময়দ ইবমন সাশবত । খুব কে বয়মসই শতশন কুরআমনর মবি কময়কশট সূরা 
েুখস্ কমর মেমলশিমলন। অল্প বয়মসই তার মেধা শিল মবি তীক্ষ্ণ। রাসূল  তার 
মভতমরর প্রশতভা খুব ভামলাভামব বুঝমত মপমরশিমলন। তাই শতশন তামক বলমলন, 

يَا َزيُْد، َتَعلَّْم يِل ِكتَاَب َيُهوَد

“যাময়দ! আশে িাই তুশে আোর জন্য ইহুশদমদর ভাষাটা শিখমব।”

ভামলাভামব একটা ভাষা পিমত-শলখমত অমনক মেধাবী মলামকরও বির খামনক 
মলমগ যায়। যাময়দ -এর ক’বির মলমগশিল? শতশন শনমজই এ ব্যাপামর বমলমিন,

“আশে তামদর ভাষা শিমখ মেমলশিলাে। মস ভাষা শিখমত আোর োরে 
পমনমরা শদন মলমগশিল। তখন ইহুশদরা রাসূল -এর কামি মকামনা শিশঠ 

পাঠামল তা আশে তাঁমক পমি মিানাতাে। আবার শতশন ইহুশদমদর কামি 
মকামনা শিশঠ পাঠামল আশে তা শলমখ শদতাে।”[175]

রাসূল  এভামবই তাঁর কামির োনুষমদর মথমক মসরাটা মবর কমর শনমত 
পারমতন। তামদর প্রশতভামক শিনমত পারমতন। মস প্রশতভার শবকামি সাহায্য 
করমতন। িাইমল এেন অসংখ্য উদাহরণ মদয়া যায়। 

শকিু শকিু স্মৃশত আেরা কখমনাই ভুশল না। ভুলমত পাশর না। মস স্মৃশত আনমন্দর 

[175] েুসনামদ আহোদ, হাশদস নং : ২১৬১৮
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হমত পামর। আবার কমটিরও হমত পামর। ধরা যাক সাোন্য ভমুলর কারমণ আপনার 
শিষিক আপনামক সবার সােমন মিাট করমলন। সবাই আপনামক শনময় হাসাহাশস 
করল। অমনক বি হময় যাবার পমরও মস স্মৃশত আপনামক তািা কমর মবিামব। 

আবার ধরা যাক সােমন পরীষিা। আপশন প্রিণ্ড মেধাবী। শকন্তু ব্যশতিগত শকিু 
কারমণ ভামলাভামব পিামিানা করমত পামরনশন। স্যার আপনামক মডমক শনময় 
বলমলন, “এ কয়শদন ভামলা কমর পমিা। আোর মতাোর প্রশত শবশ্বাস আমি। তুশে 
শঠকই ভামলা করমব।” সাোন্য এ কথাই আপনামক প্রিণ্ড অনুমপ্ররণা শদমলা। মদখা 
মগল মরজা্ অন্য মযমকামনা বামরর মিময় অমনক ভামলা হময়মি। 

শঠক জায়গায় শঠক কথা বলমত পারমল োনুমষর েমন তা অমনক প্রভাব মেমল। 
তাই এখন মথমক পশরবামরর খাবার মটশবমল, বন্ধুমদর সামথ মরস্টুমরমন্ট, এেনশক 
অনলাইমনও কারও েমধ্য মকামনা প্রশতভা মদখমত মপমল তামক মপ্ররণা শদন। মিটিা 
করুন তার এই প্রশতভামক মযন মস আল্াহ তা‘আলার সন্তুশটিমত ব্যয় করমত পামর। 
দুশনয়ার সামথ সামথ আশখরাতটামকও মগািামত পামর। মদখমবন আপনার সাোন্য 
কথা বিারা অনপু্রাশণত হময় মস অমনক বি শকিু কমর মেমলমি। মসটা আপশন 
মতা বমটই মস শনমজও কখমনা কল্পনা করমত পামরশন। ইশতহাস মথমক এেন দশুট 
উদাহারণ শদশচ্ছ :

ইোে যাহাবী -এর উস্াদ শিমলন িায়খ শবরযাশল । একশদন শতশন যাহাবী 
-মক উমদিি্য কমর বলমলন,

 إن خطك يشبه خط املحدثني

“মতাোর হামতর মলখা মতা মদশখ েুহাশদিসমদর েমতা।”

যাহাবী  বমলন,

فحبب اهلل إيّل علم احلديث

“মসশদন মথমক আল্াহ আোর অন্তমর হাশদমসর প্রশত ভামলাবাসা মঢমল 
শদমলন।”[176]

[176] আরশি’েু েুলতাকা আহশলল হাশদস : ৩, ১৯/১৪৪
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ইোে যাহাবী  এরপর মবি কময়কশট বই শলমখ মগমিন। ময বইগুমলা িািা 
আজ আোমদর লাইমরিশর অপূণকে মথমক যায়। ঞোনতৃষ্ণা অপূণকে রময় যায়।

ইোে বুখাশর । তার নাে সােমন এমলই আোমদর সহীহ বুখাশরর কথা েমন 
পমি যায়। অথি শুরুমত শতশন শনমজই জানমতন না ময, শতশন এত অসাধারণ একশট 
বই শলখমবন। ময বইমক আেরা েুসশলেরা কুরআমনর পর সবমিময় শনভুকেল গ্রন্থ বশল। 
কীভামব শতশন এ বই মলখা শুরু কমরশিমলন মসটার গল্প বলমত শগময় ইোে বুখারী 
 বমলন,

“আেরা ইসহাক ইবমন রাহওশয়য়াহর সামথ বমস শিলাে। একসেয় শতশন 
আোমক বলমলন, ‘তুশে মকন রাসূল -এর সহীহ হাশদসগুমলা শনময় 

একশট সংশষিপ্ত বই শলখি না?’ সামথ সামথই এ বইটা মলখার জন্য আোর 
অন্তমর দরদ সৃশটি হময় মগল। আশে বইটা সংকলন করা শুরু করলাে।”[177]

মস সেময় ইোে বুখাশর -এর বয়স কত শিল জামনন? োরে মষামলা বির। 
শতশন তার জীবমনর বাশক ১৬ বির এই অসাধারণ গ্রন্থ সংকলমনর মপিমন ব্যয় 
কমরন। ময অশবিল অধ্যবসায় আর শনষ্ার স্বাষির শতশন এ বইমত মরমখ মগমিন, তা 
আজীবন ইশতহামসর পাতায় মলখা থাকমব।

আজমকর শদমন ইসলামের শবশভন্ শবশধ-শবধান জানার জন্য আেরা ইোে বুখাশর 
-এর এই বইময়র ওপর কতখাশন শনভকেরিীল? অমনক। শতশন আোমদর জন্য 
একশট েুমতিার ভান্ার মরমখ মগমিন। মস েুমতিা রাসূল -এর পষি মথমক। 
আল্াহ তা‘আলার পষি মথমক। যতশদন ইসলাে থাকমব আেরা তার কথা স্মরণ 
করব। তার জন্য দু‘আ করব। শতশন কবমর মথমক মস সওয়াব মপমত থাকমবন। আর 
আল্াহ িাইমল শযশন এই অসাধারণ বইশট সংকলন করমত ইোে বুখাশর -মক 
পরােিকে শদময়শিমলন, তামকও আল্াহ তা‘আলা পুরস্ৃত করমবন।

সাোন্য শকিু কথাই এভামবই অসংখ্য োনুমষর জীবন বদমল শদমত পামর। বদমল 
শদমত পামর মবঁমি থাকার োমনটা। জীবমনর উমদিি্যটা। মস এেন শকিু কমর মেলমত 
পামর, যা বিারা অসংখ্য োনুষ উপকৃত হমব। সামথ সামথ আপনার আেলনাোও 
ভারী হময় মযমত পামর।

[177] োতহুল বাশর : ১/৭
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কামির োনুষমদর শনময়ই প্রথমে শুরু করুন। তামদর প্রশতভামক শিনুন। উৎসাহ 
শদন। প্রশতভার শবকাি �টামত সাহায্য করুন। েুখ শদময় সাোন্য কথা বলমত আপনার 
মতেন কটিই হমব না। মকামনা টাকাও লাগমব না।

শকন্তু সাোন্য এই কথাই মসই োনুষটার জীবন বদমল মদমব।
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বাচিকত লেরার আকে

েসশজদ হমচ্ছ প্রিাশন্তর জায়গা। এ দুশনয়ার মনাংরাশে মথমক েসশজদ আোমদর 
ষিশণমকর জন্য েুশতি মদয়। এখামন মেমরিতারা আমস। পশৃথবীর সব দুয়ার মথমক 
শনরাি হময় অসহায় োনুষরা এখামনই আরেয় িায়। তাঁর কামিই িায়, যার ভান্ার 
কখমনা মিষ হয় না। েসশজদ হমচ্ছ আল্াহর শনকট সবমিময় শপ্রয় স্ান। এখামন 
যারা আমস সবাই তাঁর অশতশথ। তাই মতা �মর-অশেমস নানা কামজ ব্যস্ থাকমলও 
একজন েুশেমনর অন্তর সব সেয় েসশজমদর সামথ মলমটে থামক।

রাসূল  বমলমিন,

ْن يُْكِرَم 
َ
َمُزوِر أ

ْ
َمْسِجَد، َفُهَو َزائُِر اهلِل، وََحقٌّ َعَ ال

ْ
َت ال

َ
وُُضوَء، ُثمَّ أ

ْ
ْحَسَن ال

َ
 يِف بَيِْتِه فَأ

َ
أ َمْن تَوَضَّ

ائَِر الزَّ

“ময বাসায় যথাযথভামব ওযু কমর, তারপর েসশজমদ সালাত পিমত যায়; 
মস আল্াহর অশতশথ হময় যায়। আর এটা কতকোর দাশয়ত্ব ময, মস অশতশথমক 

সম্ান করমব।”[178]

রাসূল  মকামনা সের মিমষ সবকেপ্রথে েসশজমদ মযমতন। কাব ইবমন োশলক 
 বমলন,

، ُثمَّ َجلََس لِلنَّاِس َعتَنْيِ
ْ
َكُع ِفيِه َرك َمْسِجِد، َفَيْ

ْ
 بِال

َ
َواَكَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفٍر، بََدأ

[178] তাবারানী, হাশদস নং : ৬১৩৯
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“মকামনা সের মথমক আসার পর, রাসূল  প্রথমে েসশজমদ শগময় দুই 
রাকাত সালাত আদায় করমতন। তারপর মলাকজমনর সামথ বসমতন।”[179]

সাহাশবমদরও শতশন একই কাজ করমত বলমতন। জাশবর ইবমন আব্ুল্াহ  

একবার সের মিমষ শেমর আসার পর রাসূল  তামক বমলশিমলন,

ائت املسجد فصل فيه ركعتني 

 “েসশজমদ শগময় দুই রাকাত সালাত পমি নাও।”[180]

আর আেরা কী কশর? লম্বা জাশনকে মিমষ বাসায় এমস এক-দুই সপ্তামহর জন্য 
েসশজদ মথমক উধাও হময় যাই। মকউ েসশজমদ মযমত বলমল বশল :

 “জাশনকে কমর প্রিণ্ড টায়াডকে হময় মগশি।”

 “মকবলই মতা এলাে। একটু মরস্ট শনময় শনই।” 

 “আর বমলা না! সারা িরীর ে্যািে্যাি করমি।”
 “আমর আমগ মতা মফ্ি হময় শনই। তারপর না েসশজমদ যাব।”

তমব রাসূল  আর সাহাশবরা শকন্তু মকামনা অজুহাত দাঁি করামতন না। তারা 
লম্বা সের মিমষ সরাসশর েসশজমদ িমল মযমতন। েরুভূশের তপ্ত বুমক কখমনা 
মহঁমট, কখমনা উমটর শপমঠ িমি তারা অমনক ক্ান্ত হময় মযমতন। এত ক্াশন্তও 
তামদর দুই রাকাত সালাত আদায় করা মথমক শবরত রাখমত পারত না। আোমদর 
মযাগামযাগব্যবস্া মতা মস সেময়র তুলনায় অমনক ভামলা। তামদর তুলনায় আোমদর 
মকামনা কটিই হয় না। তাহমল আেরা পারব না মকন? 

এ সুন্াহ অমনকটা রুলামরর েমতা। এশট আোমদর জাশনময় মদয়, আসমলই শক 
আেরা রাসূল -এর সুন্াহমক ভামলাবাশস? নাশক পিন্দ হমল োশন আর কটি হমল 
বাদ শদই? 

[179] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৪৪১৮
[180] আবু দাউদ, হাশদস নং : ১৮৩৩
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গলায় গলায় ভাব। একজন আমরকজনমক িািা িমলই না। তারপর একশদন হুট 
কমর তুচ্ছ একটা শবষয় শনময় ঝগিা। ব্যস! কথা বলা বন্ধ। বন্ধ েুখ মদখামদশখও। 
একজন ডামন মগমল আমরকজন যায় বাঁময়।

এেন অবস্া কার জীবমন আমসশন? দিজমনর েমধ্য নয়জনই বলমব তামদর এই 
শততি অশভঞেতার েমধ্য শদময় মযমত হময়মি। মসটা হমত পামর স্বােীর সামথ ্রেীর, 
বাবার সামথ মিমলর, ভাইময়র সামথ মবামনর, বন্ধুর সামথ বন্ধুর। আেরা শনমজরাই 
সম্মককের এই টানামপামিমন পমিশি। শকংবা কাউমক না-কাউমক এ নাজুক অবস্ার 
েমধ্য শদময় মযমত মদমখশি।

একজন েুসশলে শহমসমব আোমদর জীবমনর উমদিি্য কী? এককথায় ষিণস্ায়ী 
দুশনয়ার পরীষিায় ভামলাভামব পাি কমর শিরস্ায়ী জান্াত অজকেন করা। মস অজকেমনর 
সােমন আজ কত বাধা আোমদর সােমন রময়মি : 

 অন্তমর শনষ্ার অভাব।

 যিাকাঙ্কা। 

 অলসতা।
 ইবাদমত অনীহা। 
আত্মতুশটি।
 অহংকার।
 মগাপমন গুনামহ শলপ্ত হময় পিা।
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তমব পাহািসে গুনাহ থাকার পমরও ভময়র সামথ সামথ আেরা আিা করমত 
পাশর, আল্াহ তা‘আলা আোমদর োে কমর মদমবন।[181] শকন্তু শুধু ঝগিার কারমণ 
যশদ আল্াহ তা‘আলা আোমদর ষিো না কমরন তমব আোমদর জন্য আশখরামতর 
পরীষিায় পাি করা অমনক কশঠন হময় পিমব। রাসূল  বমলমিন, 

اْمَرًءا   
َّ
إِال َشيْئًا،  باهلِل  يرُْشُِك  اْمِرٍئ ال  ِلُكِّ  اهلُل  َفيَْغِفُر  اثْننَْيِ وََخْيٍس،  ْعَماُل يف كِّ 

َ
ال ُتْعَرُض 

َكنَْت بَيْنَُه َوَبنْيَ أِخيِه َشْحنَاُء، فَيُقوُل: اتُْرُكوا هَذيِْن َحىتَّ يَْصَطِلَحا

“প্রমত্যক মসাে ও বৃহস্পশতবার আেলসেূহ আল্াহর কামি মপি করা হয়। 
আর আল্াহর সামথ িরীক কমরশন এেন সবাইমক ষিো কমর মদয়া হয়। তমব 

মসই ব্যশতিমক নয়, যার সামথ তার অন্য েুসশলে ভাইময়র িত্রুতা থামক। 
(তামদর সম্মককে) বলা হয়, ‘এই দুইজনমক (ষিো করা হমব) না, যতষিণ 

পযকেন্ত তারা শেটোট না কমর’।”[182]

এ জমন্যই ঈোনদারমদর একশট দল সব সেয় েুসশলে ভাইমদর েমধ্য িলা শববাদ 
মেটামনার মিটিা কমর এমসমিন। তারা বুঝমত মপমরশিমলন সালাত, শসয়াে এবং 
সদকার মিময়ও এ কাজশট মবশি উত্তে। মকননা, রাসূল  বমলমিন,

َذاِت  إِْصَلُح  قَاَل:   بىََل  قَالُوا:  َدقَِة؟   َوالصَّ يَاِم،  َوالصِّ َلِة،  َدرََجِة الصَّ ِمْن  فَْضَل 
َ
بِأ ُكْم  ْخِبُ

ُ
أ  

َ
ال

َ
أ

َنْيِ ابلْ

“আশে শক মতাোমদর বলব না মকান কাজশট সালাত, শসয়াে এবং সদকার 
মিময়ও ভামলা? তারা বলল, ‘শজ, বলুন।’ রাসূল  বলমলন, ‘মসটা হমচ্ছ 

োনুমষর েধ্যকার শববাদ শেশটময় মদয়া’।”[183]

রাসূল  এমক সদকার সামথ তুলনা কমরমিন। তমব এ সদকা করমত মকামনা 
টাকার প্রময়াজন পিমব না—

[181] রাসূল  বমলমিন, “আল্াহ তা‘আলা বমলন, ‘মহ আদেসন্তান, যতষিণ তুশে আোমক ডাকমব এবং 
ষিোর আিা রাখমব, ততষিণ আশে মতাোমক ষিো করব। মতাোর অবস্া যা-ই মহাক না মকন, আশে মকামনা 
পমরায়া কশর না। মহ আদেসন্তান, মতাোর গুনাহ যশদ আকাি িুঁময় যায়, আর তারপর তুশে আোর শনকট ষিো 
িাও, আশে মতাোমক ষিো কমর মদমবা। আশে মকামনা পমরায়া কশর না। মহ আদেসন্তান, তুশে যশদ পশৃথবীসে 
গুনাহ শনময় আোর কামি আমসা এবং আোর সামথ কাউমক িরীক না কমর থামকা, তাহমল আশে পশৃথবী পশরোণ 
ষিো শনময় মতাোর শনকট উপশস্ত হব।” (সুনামন শতরশেযী, হাশদস নং : ৩৫৪০)
[182] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৫৬৫
[183] েুসনামদ আহোদ, হাশদস নং : ২৭৫০৮
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أفضل الصدقة إصلح ذات ابلني

“সবমিময় উত্তে সদকা হমচ্ছ োনুমষর শববাদ শেশটময় মদয়া।”[184]

রাসূল  যখন শুমনশিমলন, কুবা এলাকার মলামকরা শববামদ শলপ্ত হময় এমক 
অমন্যর শদমক পাথর িুমি োরমি, শতশন সামথ সামথই বমলশিমলন,

اذهبوا بنا نصلح بينهم

“িমলা মসখামন যাই আর তামদর েধ্যকার শববাদ শেশটময় শদই।”[185]

কারও েমধ্য ঝগিা হমল আেরা কী কশর? দাশঁিময় দাঁশিময় তাোিা মদশখ, েজা 
শনই, কার মদাষ মবশি তা শনময় আমরকজমনর সামথ গল্প কশর। তমব রাসূল  আর 
তাঁর সাহাবারা শিমলন আোমদর মিময় অমনক আলাদা। তাঁরা কথা বলমতন খুব কে 
শকন্তু কমর মদখামতন অমনক মবশি। কখমনা মভমব মদমখমিন :

 িয়তামনর কতগুমলা িক্রান্ত তাঁরা নস্যাৎ কমরমিন?

 কত ভাঙা �র তাঁরা মজািা লাশগময়মিন?

 কত োনুমষর দু‘আ তাঁরা অজকেন কমরমিন? 
 োনুষমক এ েহৎ কামজর শদমক আহ্ান কমর কী পশরোণ সওয়াব 

তাঁরা অজকেন কমরমিন?

তাই আজ মথমকই কামজ মলমগ পড়ুন। োনুষ শববাদ মেটামনার সাধ্যেমতা মিটিা 
করুন। এ শববাদ হমত পামর স্বােীর সামথ ্রেীর, ভাইময়র সামথ মবামনর, সন্তামনর 
সামথ বাবা-োময়র। শিন্তা করুন কীভামব তামদর এই শববাদ শেশটময় মেলা যায়। 
প্রময়াজমন : 

 এেন কময়কজমনর সামথ কথা বলুন যারা কাজশট করমত আগ্রহী হমব।

 আগ্রহীমদর শনময় একশট দল বাশনময় মেলুন।[186]

 কীভামব শববাদ মেটামনা যামব তা শনময় সবাই গভীরভামব ভাবুন।
[184] তাবারানী, হাশদস নং : ৬৯
[185] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ২৬৯৩
[186] সোমজ িাশন্ত প্রশতষ্ায় রাসূল  ‘শহলেুল েুজুল’ নামে একশট দমলর সামথ যুতি শিমলন। মিটিা কমর 
মদখুন, বৃহৎ পশরসমর আপনারাও মতেন শকিু করমত পামরন শক না!

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


118  •  হারিয়ে যাওো মুয়্া

 আল্াহর কামি দু‘আ করুন মযন শতশন শববাদী দুই পমষির েনটামক 
নরে কমর মদন। 

সবমিমষ আল্াহর কামি িান, শতশন মযন আপনামদর এই ভামলা কাজশট কবুল 
কমর মনন। সালাত, শসয়াে আর সদকার মিময়ও উত্তে এই আেমলর জন্য আশখরামত 
আপনামদর পুরসৃ্ত কমরন।

সকল উত্তে প্রশতদান মতা রময়মি তাঁর শনকমটই।
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মাঝরাকতর দুুঃস্বপ্ন লঠোকত

সবমিময় ষিেতাধর মদি শহমসমব আেরা হয়মতা ভাশব আমেশরকার োনুষরা 
সবমিময় সুখী জীবনযাপন কমর। তমব ‘Anxiety and Depression Association 
of America’-এর একশট শরমপাটকে অনুযায়ী, প্রায় ৪ মকাশট আমেশরকান দী�কেমেয়াশদ 
শবশভন্ শনদ্রাজশনত অসুমখ ভুগমি। আর ২ মকাশট োনুষ অশভমযাগ কমরমি, তারা 
�ুমের সেয় নানা শততি অশভঞেতার সম্ুখীন হয়।[187]

আসমলই �ুমের জগৎটা খুব রহস্যেয়। বাস্বতার সামথ এর মলনা-মদনা কতই-না 
কে! আল্াহ তা‘আলা তাই কুরআমন েৃতু্য আর �ুেমক পািাপাশি উমল্খ কমরমিন। 

আল্াহ তা‘আলা বমলন,

َجٌل ُمَسمًّ ُثمَّ 
َ
ي َيتََوفَّاُكْم بِاللَّيِْل َوَيْعلَُم َما َجرَْحتُْم بِانلََّهاِر ُثمَّ َيبَْعثُُكْم ِفيِه يِلُْقَضٰ أ ِ

َّ
َوُهَو اذل

ِْه َمرِْجُعُكْم ُثمَّ يُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن
َ

إِيل

“শতশনই রামত মতাোমদর েৃতু্য মদন আর যা শকিু মতােরা শদমনর মবলায় 
কমরা, তা জামনন। তারপর শতশন মতাোমদর শদমন আবার জাশগময় মতামলন, 
যামত শনশদকেটি মেয়াদ পূণকে হয়। তারপর তাঁর শদমকই মতাোমদর প্রত্যাবতকেন। 

[187] https://adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/sleep-disorders
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তখন মতােরা যা করমত মস শবষময় শতশন মতাোমদর জাশনময় মদমবন।”[188]

ইোে কুরতুশব  এ শবষময় বমলন,

انلوم واملوت يمعهما انقطاع تعلق الروح بابلدن

“�ুে আর েৃতু্যর েমধ্য শেল রময়মি। এ দুই অবস্ায় মদহ মথমক রুহ আলাদা 
হময় যায়।”[189]

�ুমের জগৎ শনময় আোমদর ধারণা খুব একটা পশরষ্ার না। শকন্তু এটা আেরা 
সহমজই বুঝমত পাশর, মজমগ থাকার মিময় �ুশেময় থাকার সেময়ই আেরা মবশি 
িয়তামনর আক্রেণ শিকার হই। িয়তান আোমদর এেন শকিু মদখামত পামর, 
করামত পামর—বাস্মব যা করা আোমদর জন্য কখমনা কখমনা খুবই লজ্ার, 
কখমনা কখমনা �ৃণার। এ জন্য অমনমকই �ুে শনময় শবশভন্ সেস্যার কথা অশভমযাগ 
কমর থামকন।[190] মকউ দুঃস্বমপ্নর কথা বমলন। মকউ বা বমলন মবাবায় ধরার শততি 
অশভঞেতার কথা। মকউ মকউ আবার ডাতিার-কশবরাজমদর কামি ওষুমধর জন্য 
মদৌিামদৌশি কমর। অথি আেরা অমনমকই রাসূল -এর একশট সুন্াহর কথা 
ভুমল যাই।

মসটা হমচ্ছ �ুোমনার আমগ ওযু করার সুন্াহ। এর উপকাশরতার কথা বলমত শগময় 
ইবমন হাজার  শলমখমিন, 

“(প্রথেত) পশবরে হময় �ুমের সেয় মস োরা মগমল, মস পশরপূণকে অবস্ামতই 
থাকমব। (শবিতীয়ত) ওযু অবস্ায় �ুে আোমদর সত্য স্বপ্ন মদখায় আর 

[188] সূরা আন’আে, ৬ : ৬০
রাসূল  আল্াহর শনকট এই বমল দু‘আ করমতন,

ِْه النُُّشوُر
َ

َماَتنَا َوإيِل
َ
ْحيَانَا َبْعَد َما أ

َ
ي أ ِ

َّ
احلَْمُد لِلَّـِه اذل

“সকল প্রিংসা আল্াহ তা‘আলার শযশন েৃতু্যর পর আোমদর আবার জীশবত কমরমিন। আর তাঁর শদমকই 
আোমদর প্রত্যাবতকেন।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬৩১২)

[189] োতহুল বাশর : ১১/১১৪
ইবমন হাজার  উমল্খ কমরমিন, “�ুেমক েৃতু্য বলা হয়। মকউ যখন �ুোয়, তখন মস শিন্তা করমত পামর না, 
নিািিাও করমত পামর না। এটা মতা েৃতু্যর েমতাই।” (োতহুল বাশর : ১১/১১৪)
[190] এক পশরসংখ্যামন উমঠ এমসমি, অন্যান্য মদমির তুলনায় বাংলামদমির োনুষই শনদ্রাজশনত সেস্যায় 
সবমিময় মবশি মভামগ। এ মদমির িতকরা প্রায় ৪২ ভাগ নারী এ সেস্যায় ভমুগ থামক। পুরুষমদর মষিমরে যশদও 
তা অমপষিাকৃত কে (প্রায় ২৪ িতাংি), তমব এমকবামর উশিময় মদয়ার েমতা না। 
https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/global_145sleeplessness_

epidemic146/
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িয়তামনর োঁদ মথমক রষিা কমর।”[191]

এর উপকাশরতা এখামনই মিষ না। রাসূল  বমলমিন,

َملَُك: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعبِْدَك فَُلٍن، 
ْ
، قَاَل ال

َّ
َمْن بَاَت َطاِهًرا بَاَت يِف ِشَعارِهِ َملٌَك فَلَْم يَْستَيِْقْظ إِال

إِنَُّه بَاَت َطاِهًرا
فَ

“যশদ মকউ রামতর মবলা পশবরে অবস্ায় �ুমোমত যায়, তমব একজন 
মেমরিতা তার কামি আমস। রামত মস যখনই �ুে মথমক ওমঠ মেমরিতা 

তখন বমল, ‘মহ আল্াহ, আপনার এই বান্দাশটমক োে কমর শদন। মকননা, 
মস পশবরে হময় �ুমোমত শগময়মি।’”[192]

কামির োনুষমদর শদময়ই শুরু করুন। বাসার সবাইমক ওযু অবস্ায় �ুোমনার 
তাশগদ শদন। মদখমবন োঝরামত আপনামক আর “বাঁিাও! বািঁাও! পাশন! পাশন!” 
শিৎকার শুনমত হমচ্ছ না। পাশনর জন্য মদৌিামতও হমচ্ছ না।

[191] োতহুল বাশর : ১১/১১০
[192] োতহুল বাশর : ১১/১১০
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আোপ লিকষ

আেরা এেন এক সোমজ বাস কশর ময, িাইমলও সব সেয় দীশন পশরমবমি 
থাকা সম্ভব না। জীবমন িলার বাঁমক শবশভন্ ধমেকের, বমণকের, িশরমরের োনুমষর 
সামথ আোমদর শেিমত হয়। কথা বলমত হয়। আর তাই সবার সামথ আোমদর 
অশভঞেতাও এক রকে হয় না। আলাপিাশরতায় ইচ্ছায়-অশনচ্ছায় আোমদর শুনমত 
হয় পরশনন্দা, অমহতুক কথাবাতকো। কখমনা কখমনা খুবই অশ্ীল ও কুরুশিপূণকে কথা 
শুমন েনটা ভারী হময় যায়। দুঃমখর ব্যাপার, োমঝ োমঝ আেরা শনমজরাও েুখ 
েসমক অযাশিত কথা বমল মেশল। তারপর অনমুিািনায় ভুশগ। এেন সেয় নটি করা 
েজশলস মথমক ওঠার পর আেরা অনুভব কশর আোমদর অন্তরটা মকেন মযন কশঠন 
হময় মগমি। আমগর েমতা আর আল্াহভীশত কাজ করমি না।  

তমব আিা করা যায়, এই সুন্াহশট অনুসরণ করমল আেরা অন্তমরর কাশঠন্য 
মথমক েুশতি পাব। রাসূল  বমলমিন, 

“ময মকউ এেন েজশলমস বমস, যামত খুব মবশি ধহ-হুমল্াি হয়,তারপর মস 
েজশলস ত্যাগ করার সেয় বমল,

َْك
َ

تُوُب إيل
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
 إَِل إِال

َّ
ْن ال

َ
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، أْشَهُد أ

‘প্রিংসার সামথ মতাোর পশবরেতা বণকেনা করশি মহ আল্াহ, আশে সাষি্য 
শদশচ্ছ, তুশে িািা মকামনা সত্য ইলাহ মনই। আশে মতাোর শনকট ষিো প্রাথকেনা 

করশি আর মতাোর শদমকই প্রত্যাবতকেন করশি।’
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তমব মস েজশলমস করা গুনামহর জন্য তামক ষিো কমর মদয়া হয়।”[193]

হয়মতা এখন আেরা বুঝমত পারশি, মকন রাসূল  পশবরে জবামন এই দু‘আ 
সব সেয় মলমগ থাকত।

আোমদর ো আময়িা  তাই বমলমিন, 

 َختََم 
َّ

 َصىلَّ َصَلًة إِال
َ

 تََل قُْرآنًا، َوال
َ

، َوال َما َجلََس رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َمِْلًسا َقطُّ
َذلَِك بَِكِلَماٍت

“রাসূল  মকামনা েজশলমস বমসমিন, কুরআন শতলওয়াত কমরমিন শকংবা 
সালাত আদায় কমরমিন অথি এই দু’আ পমিনশন এেনটা কখমনাই হয়শন।”[194]

আময়িা  রাসূল -মক এভামব দু‘আ পিার ব্যাপামর শজমঞেস করমল শতশন 
বমলশিমলন, 

اَرًة ُ َكفَّ
َ

ا ُكنَّ ل ، َوَمْن قَاَل َشًّ َْيِ
ْ
ُ َطاَبٌع َعَ َذلَِك ال

َ
ا ُخِتَم ل َمْن قَاَل َخْيً

“ময ভামলা ভামলা কথা বমলমি, এই দু‘আ তার মসই ভামলা কথাগুমলামক 
শসল কমর মদমব। আর ময বামজ কথা বমলমি, এই দু‘আ তার খারাপ 

কথাগুমলামক দূমর শনময় যামব।”[195]

ভামলা আেলগুমলা যশদ শসল করা হয় তমব তা আল্াহর কামি মনয়া হয়। 
আল্াহ তা‘আলা মস আেল কবুল কমর মনন। আচ্ছা! একবার ভাবুন মতা, আল্াহ 
তা‘আলার শযশকমরর েজশলমস মথমকই যশদ রাসূল  এভামব আল্াহ তা‘আলার 
কামি দু‘আ কমরন, তমব আোমদর জন্য এই দু‘আ কতখাশন প্রময়াজন? 

 এটা হমত পামর মরস্টুমরমন্টর খাবার মিমষ ওঠার আমগ।

 মকামনা এক সন্ধ্যায় বাসায় সবার একসামথ গল্পগুজব মিমষ। 

 প্রশতশদন সালাত এবং কুরআন শতলওয়াত মিমষ। 
 বন্ধুমদর সামথ আড্া মদয়ার পমর।

[193] সুনামন শতরশেযী, হাশদস নং : ৩৪৩৩
[194] সুনামন নাসাঈ, হাশদস নং : ১০০৬৭
[195] নাসাঈ, হাশদস নং : ১০০৬৭
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 মসািাল শেশডয়ামত ি্যাট মিমষ।

এই সুন্াহশট অনুসরমণর মিটিা করুন। সবাইমক অনুসরণ করমত উৎসাহ শদন। 
আল্াহ তা‘আলামক স্মরণ কমর শনমজর ভামলা আেলগুমলা কবুল কশরময় শনন। 
খারাপ কথাগুমলামক এক ধাক্ায় পাশঠময় শদন বহুদূমর।
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তাঁর ওপর ভরিা েরা

দাশে সম্দ আেরা অবি্যই রাস্া�ামট মেমল রাশখ না। বাসার েমধ্য আলোশরমত 
খুব ভামলা কমর তালা মেমর মরমখ শদই। মবশি দাশে হমল অমনমক ব্যাংমক মরমখ 
মদয়। ব্যাংক মথমক মকউ শনমত পারমব না বমল তশৃপ্তর মঢকুর মতামল। তমব শকিু 
সম্দ আমি আেরা যা মকাথাও জো কমর রাখমত পাশর না। আোমদর ভামলাবাসার 
োনুষমদর, সন্তানমদর, জীবনসঙ্ীমদর আেরা মকাথায় রাখব? তারা মতা আোমদর 
কামিই সবমিময় ভামলা থামক। আোমদর দীনও মতেন একশট শবষয়। এটামক মকামনা 
ব্যাংক জো কমর রাখমত পামর না।

আেরা সবাই জাশন, আল্াহ তা‘আলার একশট নাে হমচ্ছ احلفيظ (আল-হাশেয)। 
অথকোৎ, শযশন সংরষিণ কমরন। মভমব মদখুন মতা, আল্াহ তা‘আলা যশদ আোমদর 
দীন সংরষিমণর দাশয়ত্ব শনমতন, তমব শক আোমদর মকামনা দুঃশশ্চন্তা থাকত? শকন্তু 
এেনটা শক সম্ভব? ইবমন উোর  বলমিন, সম্ভব। শতশন তার এক বন্ধুমক শবদায় 
মদয়ার সেয় বমলশিমলন, 

َِكيُم: إِنَّ اهلَل إَِذا اْستُوِدَع َشيْئًا 
ْ
َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل:  قَاَل لُْقَماُن احل

َماَنتََك
َ
ْستَوِْدُع اهلَل َدْينََك، َوأ

َ
َحِفَظُه، َوإيِنِّ أ

“আশে রাসূল -মক বলমত শুমনশি, মলাকোন হাশকে বমলমিন, ‘মকউ 
যশদ মকামনা শকিুমত আল্াহর ওপর ভরসা কমর, তমব আল্াহ মসটার 

শহোযত কমরন।’ আর তাই আশে মতাোমদর দীন ও আোনত আল্াহর ওপর 
ন্যস্ করশি।”[196]

[196] নাসাঈ, হাশদস নং : ১০২৭৩
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এ হাশদসশট বিারা যারা মকাথাও দী�কেশদমনর সেমর যামচ্ছ তামদর উপমদি মদয়া 
মযমত পামর। কারণ, বাসায় সবার সােমন মকামনা গুনাহ করার মিময় দূমর মকাথাও 
শগময় গুনামহ শলপ্ত হময় পিা অমনক সহজ। তমব আল্াহর দীন শুধু েুসাশেরমদর 
উপমদি শদময় মিষ হময় যামব এেনটা কখমনাই নয়। আোমদর মজমন হয়মতা ভামলা 
লাগমব, আেরা মযমকামনা শকিুমতই আল্াহর ওপর িূিান্ত ভরসা করমল, শতশন 
অবি্যই তা সংরষিণ করমবন। এ শনময় অবাক করা একশট কাশহশন রময়মি।

তখন উোর -এর শখলােমতর সেয়। একশদন উোর  এক মলাকমক 
তার মিমলসহ মদখমলন। শতশন তামদর েধ্যকার সাদৃি্য মদমখ অবাক হময় মগমলন। 
মলাকশট তখন বলল, “মহ আশেরুল েুশেনীন! আল্াহর কসে! ও যখন জন্ম মনয়, 
তখন ওর ো েৃত শিল।” এ কথা শুমন উোর  অবাক হময় শজমঞেস করমলন, 
“আোমক বমলা মতা আসমল কী হময়শিল?”

মলাকশট তখন বলা শুরু করল, “ওর ো যখন গভকেবতী তখন আশে সেমর 
যাওয়ার প্রস্তুশত শনশচ্ছলাে। মস আোমক বলল, ‘আোর এ অবস্ায় তশুে মকেন 
কমর আোয় একা মেমল যাচ্ছ?’ আশে তামক বললাে, ‘মতাোর গমভকে যা আমি তার 
ব্যাপামর আশে আল্াহমক ভরসা করশি।’

সের মিমষ আশে বাশি শেমর এলাে। বাসায় এমস ওর নাে ধমর ডাকলাে শকন্তু 
মকউ সািা শদমলা না। আশে জানমত পারলাে, ও আর মবঁমি মনই। কাঁদমত কাঁদমত 
ওর কবমরর কামি মগলাে।

মসশদন সন্ধ্যামবলায় আশে আোর এক ভাইময়র সামথ বমস শিলাে। ওর কবরটা 
আোমদর সােমনই শিল। হঠাৎ কমর ওর কবমরর শদমক তাশকময় আোর েমন হমলা 
মসখামন আগুন জ্লমি। আশে আোর ভাইমক এটা মদখামল ও বলল, ‘আেরা মতা 
এটা মস োরা যাওয়ার পর মথমকই মদমখ আসশি।’ 

আশে বললাে, ‘আল্াহর কসে! মস খুবই ধাশেকেক নারী শিল। সব সেয় শনমজর 
পশবরেতা বজায় রাখত। সালাত পিত, শসয়াে পালন করত।’ তখশন বাসায় শেমর 
শগময় আোর কুঠারশট শনময় তার কবমরর কামি এলাে। এমস মদশখ, কবর আমগ 
মথমকই মখালা। তাশকময় মদখলাে, আোর ্রেীর লাি বসা অবস্ায় রময়মি। আর 
আোর মিমলটা ওর সােমন হাোগুশি শদমচ্ছ। আর আশে শুনলাে আকাি মথমক 
একশট কণ্স্বর বলমি, 
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أيها املستودع ربه وديعته خذ وديعتك

‘মহ ভরসাকারী! তুশে মতাোর রমবর ওপর ভরসা কমরশিমল। মতাোর সম্দ 
শনময় নাও।’

তাই আশে মিমলটামক মকামল তুমল শনলাে। আর মস সন্তানমকই আপশন এখন 
মদখমত পামচ্ছন, মহ আশেরুল েুশেনীন।”[197]

মকামনা সমন্দহ মনই, আল্াহ িাইমল তার ্রেীমকও শহোযত করমত পারমতন। 
শকন্তু আল্াহর পশরকল্পনা শিল অন্যরকে। আর তাঁর করা সবশকিু যুশতির আমলামক 
মবাঝা সম্ভব না। মবাঝা উশিতও না। 

তাই আজ মথমক মকামনা ব্যাংমকর ওপর ভরসা না কমর শনমজর জীবমনর সবশকিু 
শদময় আল্াহর ওপর ভরসা করুন। এ কথাগুমলা েুখস্ কমর মেলুন। মকামনা শকিু 
শনময় খুব দুঃশশ্চন্তায় পমি মগমল শনমজমক শনমজই মিানামবন। কাউমক মকামনা শকিু 
শনময় দুঃশশ্চন্তা করমত মদখমল তামক এটা বমল সান্ত্বনা মদমবন। এই শবশ্বাস শনমজর 
েমধ্য রাখমবন, আল-হাশেমযর ওপর সশত্যই ভরসা করমল শতশন শনরাি কমরন না। 

িায়খ আবদুর রহোন আস-সা‘শদ  বমলমিন, “আল-হাশেয মতা শতশন শযশন 
তাঁর সকল সৃশটির শহোযত কমরন। তাঁর ঞোমন যা শকিু আমি, শতশন যা শকিু অশস্মত্ব 
এমনমিন, সবশকিুর শহোযত শতশন কমরন। শতশন তাঁর বান্দামক গুনাহ মথমক রষিা 
কমরন। শবপদ মথমক েুতি কমরন। শতশন সকল অবস্ায় তামদর মখয়াল রামখন।”[198]

ْ َعَ اللَّـِه َفُهَو َحْسبُُه   َيْتَِسُب ۗ َوَمْن َيتََوكَّ
َ

ُ خَمْرًَجا َوَيْرُزقُْه ِمْن َحيُْث ال
َ

َوَمْن َيتَِّق اللَّـَه َيَْعْل ل
ْمِرهِ

َ
ۗ إِنَّ اللَّـَه بَاِلُغ أ

“ময আল্াহর তাকওয়া অবলম্বন কমর, আল্াহ তার জন্য (সেস্যা মথমক 
উদ্ধার পাওয়ার) মকামনা না-মকামনা পথ মবর কমর মদমবন। এবং শতশন তামক 

এেন জায়গা মথমক শরশযক মদমবন যা মস কল্পনাও করমত পারমব না। ময 
আল্াহর ওপর ভরসা কমর, তার জন্য শতশনই যমথটি। আল্াহ শনমজর কাজ 

সম্ূণকে করমবন-ই।”[199]

[197] তাবারানী, হাশদস নং : ৮২৪
[198] তােসীমর সাশদ : ১/৯৪৭
[199] সূরা আত-ত্বলাক, ৬৫ : ২-৩
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এখন িাইমলও একা থাকা খুব কশঠন। স্মাটকেমোন, ইন্টারমনট সব সেয় আোমদর 
সামথ থামক। না িাইমলও মিাট্ট পমকমট আেরা পুমরা দুশনয়া শনময় �ুশর। োনুমষর 
সামথ মেিা, কথা বলা—খারাপ শকিু না। শকন্তু অত্যশধক গালগমল্প ব্যস্ থাকমল 
একসেয় আল্াহমক মদয়ার েমতা সেয় খুমঁজ পাওয়া কটি হয়। তাঁর সামথ আোমদর 
দূরত্ব সশৃটি হয়। জীবমনর প্রধান উমদিি্যই িমল যায় মোকামসর বাইমর।

দুশনয়াটামক একপামি মরমখ পরকামলর শিন্তা শনমজর মভতর জাগ্রত করমত খুব 
গুরুত্বপূণকে একশট সুন্াহ রাসূল  আোমদর শিশখময়মিন। মসটা হমচ্ছ কবরস্ামন 
যাওয়া। প্রথমে এটা হারাে শিল। কারণ, সাহাশবরা তখন মকবলই েূশতকেপূজা মিমি 
ইসলামে প্রমবি কমরমিন। মস সেময় কবরস্ামন মগমল তামদর বিারা িরীয়তশবমরাধী 
মকামনা কাজ হময় যাওয়ার আিকিা শিল। শকন্তু একবার যখন ঈোন তামদর হৃদময় 
মগঁমথ শগময়শিল, তখন রাসূল  তামদর কবরস্ামন যাওয়ার অনুেশত মদন। 

রাসূল  বমলন,

ُقبُوِر، فَُزوُروَها
ْ
ُكنُْت َنَهيْتُُكْم َعْن ِزَياَرِة ال

“আশে মতাোমদর প্রথমে কবরস্ামন মযমত শনমষধ কমরশিলাে। শকন্তু এখন 
মতােরা মযমত পামরা।”[200]

কবরস্ামন যাওয়ার উপকাশরতার কথা বলমত শগময় শতশন বমলন,
[200] ইবমন োজাহ, হাশদস নং : ১৫৭১
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ُر اآلِخَرَة َها تَُذكِّ إِنَّ
فَ

“কারণ, এশট মতাোমদর আশখরামতর কথা েমন কশরময় মদমব।”[201]

মস সেময় েুসশলেরা থাকমতন েরুভূশের শনজকেন এলাকায়। তামদরই যশদ রাসূল 
 আশখরামতর কথা স্মরণ করমত কবরস্ামন মযমত বলমতন, তাহমল আোমদর 
জন্য এশট মতা আরও অমনক মবশি দরকার। কবরস্ামন যাওয়ার মষিমরে শকিু শবধান 
রময়মি। শকিু কাজ আমি যা কখমনাই কবরস্ামন শগময় করা যামব না। প্রথমে মসগুমলা 
সম্মককে ভামলাভামব মজমন শনন। তারপর সেয় কমর োমঝ োমঝ কবরস্ামন যান। 
েৃতমদর জন্য দু‘আ করুন। বলুন: 

ُل اهلَل 
َ
ْسأ

َ
ا، إِْن َشاَء اهلُل لََلِحُقوَن، أ

ُمْسِلِمنَي، َوإِنَّ
ْ
ُمْؤِمِننَي َوال

ْ
يَاِر ِمَن ال ْهَل الِّ

َ
َلُم َعلَيُْكْم أ السَّ
َعاِفيََة

ْ
َا َولَُكُم ال

َ
نل

“আপনামদর ওপর িাশন্ত বশষকেত মহাক মহ েুশেন ও েুসশলে কবরবাসীরা। ইন 
িা আল্াহ, আেরা আপনামদর সামথ মযাগ শদশচ্ছ। আল্াহর কামি আোমদর 

এবং আপনামদর জন্য শনরাপত্তা প্রাথকেনা কশর।”[202]

কবরস্ামন শগময় জীবমনর উমদিি্য শনময় গভীরভামব ভাবুন। মকন আপশন এই 
পৃশথবীমত এমসমিন, কী করমিন এখামন আর মকাথায় বা যামচ্ছন! আজ এই কবমর 
যারা আমিন, তারাও শকন্তু একশদন আোমদর েমতাই শিমলন। তারা এই পৃশথবী 
দাশপময় মবশিময়মিন। শঠক আোমদর েমতা কমরই তারা মহমসমিন, মকঁমদমিন, 
ভামলামবমসমিন। আোমদর েমতাই তামদর বন্ধু শিল। শিল ্রেী, সন্তান, বন্ধ-ুবান্ধব। 
তারপর একশদন তারা পশৃথবীর বুক মথমক হাশরময় মগমিন। 

আোমদর ভামগ্যও �টমব একই পশরণশত। ময পশৃথবীর মপিমন আেরা সারাটা 
জীবন িুটশি, মসই পৃশথবী মথমকই একশদন সবাইমক শরতিহমস্ শেরমত হমব।

[201] শতরশেযী, হাশদস নং : ১০৫৪
[202] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৯৭৫

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


চেতো লথকে দূকর থােুে, ভাকো 

থােুে

আোমদর ইশতহাসশবদরা সাবাি ইবমন শরবশয় নামে অদ্ভুত এক মলামকর কথা 
উমল্খ কমরমিন। তার জীবমনর শদমক তাকামল ময মকউ িেমক যামব :

 � মস প্রথমে সাজাহ্  নামের এক ভণ্ড েশহলা নশবর ওপর ঈোন 
আমন। ওই েশহলার জন্য সাবাি আজান শদত। পমর মসখান মথমক মস তওবা 
কমর।

 �তারপর ন্যায়পরায়ণ খশলো উসোন  এর শবরুমদ্ধ মস শবমদ্রাহ 
কমর আর তামক হত্যা করায় অংি মনয়। পমর মস তওবা কমর।

 �এরপর আশেরুল েুশেনীন আলী -এর শবরুমদ্ধ মস খামরশজমদর 
পমষি যুমদ্ধ অংিগ্রহণ কমর। তমব দ্রুত মস তওবা কমর আলী -এর শিশবমর 
িমল আমস।

 �এখামনই মিষ না। এরপর মস এেন ধসন্যমদর দমল মযাগ মদয়, 
যারা হুসাইন -মক হত্যা কমরমি। শকন্তু হঠাৎ কমর সাবাি শনমজর অবস্ান 
পশরবতকেন কমর মেমল। যারা হুসাইন -এর হত্যার শবিামরর দাশব জানাশচ্ছল, 
তামদর দমল মস মযাগ মদয়।

 �গল্প আরও আমি। এরপর সাবাি েুখতার ইবমন উবাইদুল্াহর 
অনুসারী হময় যায়। পমর মস তওবা কমর। আর যারা েুখতামরর শবপমষি যুদ্ধ 

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com
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করমি তামদর দমল মযাগ মদয়।[203]

 ➥ সাবামির গল্প মথমক আেরা কী শিষিা পাই?

আেরা বুঝমত পাশর, মকউ শনমজমক যশদ বারবার শেতনার কামি শনময় যায়, তমব 
প্রশতবারই মস বি রকমের ভুল কমর মেলমত পামর। শনমজর ঈোনমক ধ্ংস কমর 
মেলমত পামর।

মিষ সেময় োনবজাশত ময শেতনার সম্ুখীন হমব মসশটর কথা বলমত শগময় রাসূল 
 বমলন,

يَُعْذ بِِه
ْ
ْو َمَعاًذا، فَل

َ
 أ

ً
َجأ

ْ
فُْه، َفَمْن وََجَد َمل َمْن ترََشََّف لََها تَْسترَْشِ

“ময শেতনার শদমক তাকামব, শেতনা তামক মপময় বসমব। তখন মকউ যশদ 
মকামনা আরেয়স্ল শকংবা শনরাপদ জায়গা পায়, তাহমল মস মযন মসখামন 

আত্মরষিা কমর।”[204]

এ কারমণই শুধু ব্যশভিার না, ব্যশভিামরর ধামরকামি মযমতও আল্াহ তা‘আলা 
আোমদর শনমষধ কমরমিন :

نَا ۗ إِنَُّه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسِبيًل  َتْقَرُبوا الزِّ
َ

َوال

“আর মতােরা ব্যশভিামরর কামিও মযময়া না। শনশ্চয়ই তা অশ্ীল কাজ ও 
বামজ পথ।”[205]

তমব আোমদর কুযুশতির মতা মিষ মনই। মকউ বলমতই পামর :

 �“আমর! শুধু মকৌতূহল মথমক মদমখশি। মতেন শকিু না।”

 �“আশে মতা শুধু সবার েতােতটা জানমত মিময়শি।”

 �“এসব না মদখমল, না জানমল সতককে হব কীভামব?”

 �“আোর শনমজর ওপর শবশ্বাস আমি। এসমব আোর সেস্যা হয় 

[203] আল ইসাবা শে তােয়ীশযস সাহাবা : ৩/৩০২-৩০৩
[204] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৭০৮২
[205] সূরা ইসরা, ১৭ : ৩২
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না। শনমজমক কমট্াল করমত পাশর।”

আর এরপর শকিু বুঝমত পারার আমগই শেতনা তামক িারশদক মথমক শ�মর ধমর। 
মসখান মথমক আর মবর হমত মদয় না। মস ডুমব যায় গুনামহর সাগমর।

আর এখন মতা শেতনায় পা শপিমল যাওয়া মযমকামনা সেময়র মিময় অমনক 
সহজ। আেরা িাইমলই এখন মযমকামনা জায়গায় িমল মযমত পাশর। মসাি্যাল 
লে্যাটেমেকে যা ইচ্ছা বলমত পাশর। মদখমত পাশর। তমব যারা শনমজর ঈোন সম্মককে 
সমিতন, শনমজর আশখরাত সম্মককে সমিতন, তারা রাসূল -এর নসীহার গুরুত্ব 
মবামঝ। তারা শেতনা মথমক গা বাঁশিময় িমল। মসটা হমত পামর :

 � মকামনা শেতনাযুতি অনলাইন ওময়বসাইট শভশজট করা।

 � মকামনা েুসশলমের স্্যান্াল �াঁটমত যাওয়া। 

 �এেন শকিু মদখা যা শনমজর ঈোনমক নাশিময় মদয়। 

এেন শকিু সােমন এমলই মিাখ বন্ধ কমর মেলুন। দ্রুত মসখান মথমক মবর হময় 
যান। ভশবষ্যমত যামত এেন শকিু সােমন না আসমত পামর মস ব্যবস্া করুন। শেতনা 
মথমক মদৌমি পালান। মজমন রাখমবন, এসব মথমক দমূর থাকমলই সেল হওয়া যায়। 
ভামলা থাকা যায়।

রাসূল  বমলন,

ِفَتَ
ْ
ِعيَد لََمْن ُجنَِّب ال  إِنَّ السَّ

“যামক শেতনা মথমক দূমর রাখা হমলা, মস-ই মতা মসৌভাগ্যবান হমলা।”[206]

শনমজর ঈোনমক পরীষিায় মেলমবন না। এ পরীষিায় মেল করমল শকন্তু েহাশবপদ।

[206] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৪২৬৩
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 মিহারার উজ্জ্বলতা বাশিময় মদয়।

 অন্তমর নূর বশৃদ্ধ কমর।

 শরশযক প্রিস্ কমর মদয়।

 িরীমর িশতি বাশিময় মদয়।

 োনুমষর অন্তমর ভামলাবাসা সৃশটি কমর।  

সাহাশব আব্ুল্াহ ইবমন আব্াস -এর েমত এগুমলা হমচ্ছ আোমদর ভামলা 
কামজর েলােল।[207] শকন্তু শতশন এখামনই মথমে যানশন। এরপর শতশন গুনামহর 
কুপ্রভাব শনময় কথা বমলমিন :

 মিহারা কুৎশসত কমর মেমল।[208]

 হৃদময় কাশলো মলপন কমর।[209]

[207] রাওদাতুল েুশহশব্ন : ১/৪৪১
[208] ইবনুল কাশয়্যে  বমলন, “রাত গভীর হমল মযভামব মকামনা ব্যশতি আঁধারমক অনুভব কমর মসভামব 
একজন পাপী তার অন্তমর খুঁমজ পামব অন্ধকারমক। বাশহ্যক অন্ধকামর মযেন মস মিাখ শদময় শঠকেমতা মদখমত 
পায় না, শঠক একইভামব েমনর এই অন্ধকারও প্রভাব মেমল তার অন্তমর। কারণ, (আল্াহ তা‘আলার প্রশত) 
আনুগত্য হমচ্ছ নূর, আর অবাধ্যতা হমচ্ছ আঁধার। অন্ধকার যত বািমব, তার সংিয়ও তত বািমব। একসেময় 
মস শবদআমত শলপ্ত হমব। পথভ্রটি হমব। মস হমচ্ছ এক অমন্ধর েমতা। ময �ুট�ুমট অন্ধকামর রামতর মবলা মবর 
হময়মি। এভামব শনমজর অজামন্তই মস শনমজর ধ্ংস মডমক এমনমি। এই অন্ধকার একসেয় অমনক মবমি শগময় 
তার মিাখমক মঢমক মদয়। েুমখ আবরণ মেমল মদয়। একসেয় সবাই তার মিহারায় কদযকেতা মদখমত পায়।” (আল-
জাওয়াবুল কাশে : ১/৫৬)
[209] ইোে োশলক  ইোে িাশে’ই  এর অসাধারণ মেধা আর প্রশতভা মদমখ েুগ্ধ হময় বমলশিমলন, 
“আোর েমন হয় আল্াহ তা‘আলা মতাোর অন্তমর এই নূর মঢমল শদময়মিন। এমক গুনামহর অন্ধকার শদময় দূর 
কমর শদময়া না।” (আল-জাওয়াবুল কাশে : ১/৫২)
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 শরশযক কশেময় মদয়।[210]

 মদহমক দুবকেল কমর মেমল।[211]

 মলাকজমনর েমন �ৃণা সৃশটি কমর।[212]

গুনাহ এভামবই সবশদক শদময় আোমদর শবপযকেস্ কমর মেমল। গুনামহর সেয়টুকু 
হয়মতা খুব উপমভাগ করা যায়। শকন্তু এরপমরর অনুভূশতটা মকেন? লজ্ার, 
অনুমিািনার, অপোমনর। হয়মতা মকউ মদমখশন। মদমখ মেলমল অপোন করত। 
‘ভণ্ড’ বমল গাশল শদত। শকন্তু অমন্যর কামি অপোশনত হওয়া যতটা লজ্ার তার 
মিময় মতা অমনক মবশি লজ্ার শনমজর কামি প্রশতশনয়ত অপোশনত হওয়া। এ 
অপোন সব সেয় শনমজমক শ�মর ধমর। �ুোমনা যায় না। োনুমষর সামথ কথা বলমত 
লজ্া লামগ। আল্াহর সােমন দাঁিামত লজ্া লামগ। 

এভামব ডা. মজশকল আর শে. হাইমডর জীবন শনময় মবঁমি থাকা সশত্যই অমনক 
কমটির। শকন্তু গুনাহ মথমক পমুরাপুশর মবঁমি থাকা মতা আর সম্ভব না। তাই রাসূল  
আোমদর শকিু উপায় বমল শদময়মিন। এগুমলা অনুসরণ করমল আোমদর জানা-
অজানা অমনক গুনাহই পরে দয়ােয় ষিো কমর মদমবন। আোমদর েৃত অন্তরমক 
আবার জীশবত করমবন।

 ➥ এেন পাঁিশট উপায় হমচ্ছ:

১) খাবামরর পর গুনাহ োে : 

রাসূল  বমলমিন, “যশদ মকউ খাবার খাওয়ার পর বমল,

ٍة  قُوَّ
َ

َعاَم، َوَرَزقَِنيِه ِمْن َغْيِ َحْوٍل ِمينِّ َوال ْطَعَميِن َهَذا الطَّ
َ
ي أ ِ

َّ
َْمُد لِلَّـِه اذل

ْ
احل

[210] রাসূল  বমলমিন, “োনুষ তার গুনামহর কারমণ শরশযক মথমক বশঞ্ত হয়।” (ইবমন শহব্ান, হাশদস 
নং : ৮৭২)
[211] শুধু তা-ই না, গুনাহ োনুমষর তওবা করার ষিেতামকও মকমি মনয়। ইবনুল কাশয়্যে  বমলন, “গুনাহ 
োনুমষর ইচ্ছািশতিমক দুবকেল কমর মেমল। গুনাহ করার আকাঙ্কা বাশিময় মদয়। কশেময় মদয় তওবা করার 
ইচ্ছামক। একসেয় তার আর তওবা করার মকামনা ইচ্ছাই থামক না। (আর তওবা করমলও দায়সারামগামির 
তওবা কমর) মস ষিো িায়, অনমুিািনা প্রকাি কমর। শকন্তু মসটা েুমখর মঠাঁট নািামনা িািা আর শকিুই না। তার 
তওবা মতা শেথু্যকমদর তওবার েমতা। (ময েুমখ তওবা করমলও) মভতমর মভতমর শঠকই গুনাহ করার ধান্দায় 
থামক। তার ইচ্ছা থামক মস গুনামহর ওপরই অটল থাকার। (আল-জাওয়াবুল কাশে : ১/৫৬) 
[212] একজন সালাে বলমতন, “মকামনা গুনাহ করমল আোর বাহন এেনশক আোর ্রেীর েমধ্যও আশে এর 
প্রভাব মদখমত মপতাে।” (আল-জাওয়াবুল কাশে : ১/৫৪)
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েখকো িমুকরের লেো লদকখকিে?  •  135

‘সকল প্রিংসা তাঁর শযশন আোমক এই খাবার খাইময়মিন। আোর শনমজর এ 
ব্যাপামর মকামনা িশতি বা ষিেতা শিল না।’

তার পূমবকের সকল গুনাহ োে কমর মদয়া হমব।”[213]

২) কাপি পশরধামনর পর গুনাহ োে : 

রাসূল  বমলমিন, “যশদ মকউ জাো গাময় শদময় বমল,

ٍة  قُوَّ
َ

، َوال ي َكَسايِن َهَذا اثلَّوَْب َوَرَزقَِنيِه ِمْن َغْيِ َحْوٍل ِمينِّ ِ
َّ

َِّ اذل َْمُد هلِل
ْ
احل

‘সকল প্রিংসা তাঁর শযশন আোমক এই জাো পশরময়মিন আর এশটমক আোর 
জন্য বরকতেয় কমরমিন। আোর শনমজর এ ব্যাপামর মকামনা িশতি বা ষিেতা 

শিল না।’

তার আমগর সব গুনাহ োে কমর মদয়া হমব।”[214]

৩) সালাত মিষ কমর গুনাহ োে :

রাসূল  বমলমিন, “ময ব্যশতি প্রমত্যক সালামতর পর ৩৩ বার কমর বলমব, 

 ُسبْحاَن اهلل

‘আল্াহ কতই-না পশবরে-েহান।’

َْمُد هلل 
ْ
 احَل

‘সকল প্রিংসা আল্াহর জন্য।’

َب
ْ
ك

َ
 اهلََل أ

[213] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৪০২৩
[214] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৪০২৩
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‘আল্াহ সবমিময় বি।’

এভামব মোট ৯৯ বার। এরপর ১০০ বার করার জন্য শনমির দু‘আ বলমব, 

ٍء قَِديٌْر َْمُد َو ُهَو َع ُكِّ َشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ ل

َ
يَْك ل  اهلل وَْحَدُه اَل َشِ

َّ
 اَل إَِل إِال

‘একোরে আল্াহ িািা প্রকৃত মকামনা ইলাহ মনই। তাঁর মকামনা িরীক মনই। 
রাজত্ব তাঁরই। তাঁর জন্যই সকল প্রিংসা। শতশন সবশকিুর ওপর ষিেতাবান।’

তার গুনাহসেূহ োে কমর মদয়া হমব যশদও তা সেুমদ্রর মেনার পশরোণ 
হয়।”[215]

৪) অবসর সেময় গুনাহ োে :

রাসূল  বমলমিন, “পৃশথবীমত এেন মকউ মনই ময বমল,

 بِاللَّـِه
َّ
َة إِال َبُ َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ

ْ
ك

َ
 اللَّـُه َواللَّـُه أ

َّ
َ إِال

َ
 اَل إِل

‘আল্াহ িািা মকামনা সত্য ইলাহ মনই। শতশন সবার িাইমত বি। তাঁর সাহায্য 
িািা মকামনা উপায় ও িশতি মনই।’

আর তার গুনাহসেূহ োে করা হয় না, এেনশক তা সেুমদ্রর মেনার পশরোণ 
হমলও।”[216]

রাসূল  আরও বমলমিন, “ময প্রশতশদন ১০০ বার বলমব,

 ُسبَْحاَن اهلِل َوحِبَْمِدهِ

‘প্রিংসাসহ আশে আল্াহর পশবরেতা ও েশহো ম�াষণা করশি।’

তার গুনাহসেূহ োে কমর মদয়া হমব যশদও তা সেুমদ্রর মেনার পশরোণ হয়।[217]

[215] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ৫৯৭
[216] শতরশেযী, হাশদস নং : ৩৪৬০
[217] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৬৯১
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৫) �ুমোমত যাবার আমগ গুনাহ োে :

রাসূল  বমলমিন, “যশদ মকউ �ুমোমত যাবার আমগ বমল,

َة   قُوَّ
َ

 َحْوَل َوال
َ

ٍء قَِديٌر، ال َْمُد َوُهَو َعَ ُكِّ َشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، ل

َ
يَك ل  َشِ

َ
 اللَّـُه وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ال

َبُ
ْ
ك

َ
 اللَّـُه َواللَّـُه أ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
َْمُد لِلَّـِه َوال

ْ
 بِاللَّـِه، ُسبَْحاَن اللَّـِه َواحل

َّ
إِال

 ‘আল্াহ িািা মকামনা সত্য ইলাহ মনই। তাঁর মকামনা িরীক মনই। রাজত্ব 
তাঁরই। তাঁর জন্যই সকল প্রিংসা। শতশন সকল শবষময়র ওপর ষিেতাবান। 

আল্াহর সাহায্য িািা মকামনা উপায় ও িশতি মনই। আল্াহ কতই-না পশবরে-
েহান। তাঁর জন্যই সকল প্রিংসা। আল্াহ িািা মকামনা প্রকৃত ইলাহ মনই। 

আর শতশন সবার িাইমত বি।’

তার গুনাহসেূহ োে কমর মদয়া হমব যশদও তা সেুমদ্রর মেনার পশরোণ 
হয়।”[218]

আপনার আরশব পিায় এখমনা সেস্যা মথমক থাকমল ময আরশব ভামলা পামর 
তার কাি মথমক দু‘আগুমলা শিমখ শনন। সম্ভব হমল মরকডকে কমর শনন। তারপর 
প্রশতশদন এই দু‘আগুমলা পড়ুন।

 ➥ তমব এই ব্যাপারগুমলাও ভুমল মগমল িলমব না :

 �আল্াহ তা‘আলা শনমজই আোমদরমক আোমদর গুনাহসেূে 
োে কশরময় মনয়ার এই অোর শদময়মিন। তাই েমন মকামনা শনরািা রাখা যামব 
না।

 �এই দু‘আগুমলা কবুল হমল আপনার কাবীরা গুনাহও ময েুমি 
যামব তা শকন্তু না। কাবীরা গুনামহর জন্য আলাদাভামব আন্তশরক তওবা করমত 
হমব।

 �এই দু‘আ পাঠ করার েমল তামদর গুনাহ োে হমব, যারা মকামনা 

[218] ইবমন শহব্ান, হাশদস নং : ৫৫২৮
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গুনামহর ওপর অটল থামক না। শকংবা ভশবষ্যমত আবার ইচ্ছা কমর মকামনা 
গুনাহ করার ইচ্ছা েমনর েমধ্য পুমষ রামখ না।

 �সশত্যকামরর তওবা আোমদর জীবমনর সব গুনাহ েুমি মেমল।

শনমজর ইচ্ছােমতা গুনাহ করব আর তারপর যখন েন িাইমব দু‘আগুমলা পমি 
গুনাহ োে কশরময় মনব, এেন শিন্তা কখমনাই রাখা যামব না। যারা এেনটা ভামব 
তামদর সাবধান কমর ইবমন বাত্তাল  বমলন,

“মকউ মযন এটা না েমন কমর ময, হারাে কােনায় শলপ্ত মথমক আর আল্াহর 
দীন ও তাঁর মবঁমধ মদয়া সীো প্রশতশনয়ত লঙ্ঘন কমর সারাশদন শুধু এই 

দু‘আগুমলা পমিই পশবরে ও পাপেুতি হওয়া যামব। 

আল্াহর ভয় ও উত্তে কাজ িািা শুধু েুমখ েুমখ এই কথাগুমলা বলার মকামনা 
োমনই হয় না।”[219]

েহান আল্াহ তা‘আলা তাঁর অসীে দয়া বিারা আোমদর গুনাহসেূহ োমের 
অমনকগুমলা সমুযাগ ধতশর কমর শদময়মিন। শনমজর প্রবশৃত্তর উপাসনা কমর ময এই 
সুমযাগগুমলা নটি কমর, তার মিময় আহাম্ক আর মক হমত পামর?

[219] িরহুল যরকাশন আলা েুয়াত্তা : ২/৩৩
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সব কামজর মপিমনই আেরা অজুহাত প্রস্তুত রাশখ। মস অজুহাত শঠক মহাক আর 
যত মখাঁিাই মহাক। কীভামব মযন আেরা শঠকই আোমদর কাজমক সবার সােমন শঠক 
প্রোণ করমত একটা না একটা যুশতি মপময় যাই।

োরোশতশরতি দুশনয়ার হালাল শবষময় ব্যস্ থাকাটামকই উদাহারণ শহমসমব ধরা যাক। 
জীবমনর মবশির ভাগ সেয় দশুনয়া শনময় ব্যস্ থাকায়, আেরা আল্াহ তা‘আলামক 
ভুমল যাই। ভুমল যাই একশদন আোমদরমক আোমদর রমবর সােমন দাঁিামত হমব। 
পৃশথবীমত কীভামব শনমজর সেয়গুমলা কাশটময়শি তার শহসাব শদমত হমব। এভামব 
একসেয় আেরা আল্াহ তা‘আলার সামথ সাষিাৎ করার শবষয়শটই �ৃণা করা শুরু 
কশর। যখন মকউ আোমদর আল্াহ তা‘আলামক মবশি মবশি ভয় করমত বমল, তখন 
জবাব শদই, “আমর! আশে শক হারাে শকিু করশি?” হয়মতা হারাে শকিু করশি না। 
তমব ব্যস্ শিশডউল মথমক শকিুটা সেয় মবর কমর শক আোমদর িারপামি তাকামনার 
সেয় হমব? 

 ➥ েুসশলে উম্াহ আজ জায়গায় জায়গায় োর খামচ্ছ :

আোমদর সন্তামনরা খাদ্যাভামব ধুঁমক ধুঁমক োরা যামচ্ছ।[220]

[220] খাদ্যাভামব ইয়ামেমনর প্রায় ৪ লষি শিশু আজ েৃতু্যর সমু্খীন। প্রায় ৯ লষি শিশু ডাময়শরয়া ও কমলরামত 
আক্রান্ত। শবমিষঞেরা বলমিন, সাম্প্রশতক সেময় এটাই হমব পৃশথবীমত �মট যাওয়া সবমিময় বি দুশভকেষি। এেনশক 
ইয়ামেমনর অবস্া ২০১১ সামল মসাোশলয়ামত �মট যাওয়া দুশভকেমষির মিময়ও (মযখামন প্রায় আিাই লষি োনুষ 
োরা শগময়শিল) োরাত্মক হমত পামর।
 https://www.unicef.org/infobycountry/yemen_85651.html
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আোমদর ভাইমদর হত্যা করা হমচ্ছ।[221]

মবানমদর ধষকেণ করা হমচ্ছ।[222]

অসহায় েুসশলেমদর মদি মথমক তাশিময় মদয়া হমচ্ছ।[223]

এটা স্বাভাশবক ময, আেরা আোমদর ভাই-মবানমদর কমটি ব্যশথত হব।[224] তামদর 
জন্য সাধ্যেমতা যা করা যায় তা-ই করব। আোমদর ভাইমদর অনাহামর কমটি মরমখ 
দুশনয়ার মভাগ-শবলামস জীবনটা পার কমর মদমবা না। শকন্তু বাস্মব মদখা যায়, বহু 
েুসশলেই তার ভাইমদর কমটির শদমক ভ্রুমষিপ কমর না। মবমি মনয় এক আরামের 
জীবনমক। তামদর শিন্তা-ভাবনা মকবল এই দশুনয়ামক শ�মরই আবশতকেত হয়।

এই দীমনর জন্য সমবকোচ্ ত্যাগ তখনই সম্ভব যশদ আেরা এই দুশনয়ার নগণ্যতা 
অনুভব করমত পাশর। আর মসটা অনুভব করার একশট উপায় রাসূল  আোমদর 
[221] শরমপাটকে অনুসামর শসশরয়ার যমুদ্ধ প্রায় িার লষি োনুষ প্রাণ হাশরময়মি। পািঁ লষি োনুষ প্রামণর ভময় মদি 
ত্যাগ কমরমি। িয় লষি োনুষমক হমত হময়মি বাস্তুহারা।
 http://edition.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html
[222] পৃশথবীমত সবমিময় মবশি শেশলটাশর আশেকে শদময় ম�রা জায়গার নাে শকন্তু ইরাক অথবা শসশরয়া নয়। 
জায়গাশটর নাে কাশ্ীর। এখামন প্রায় ৬ লষি শেশলটাশর আশেকে রময়মি। কাশ্ীমরর সাধারণ োনুষমক সব সেয় 
ভীত-সন্ত্রস্ রাখার জন্য এরা ধষকেণমক হাশতয়ার শহমসমব ব্যবহার কমর। শুধু ২০০৬-১৩ সামলই প্রায় ১৩৩৬ 
জন নারীমক ধষকেণ করার শরমপাটকে এমসমি। এমদর েমধ্য অমনমকর বয়সই ১৮ এর শনমি। তমব প্রকৃত সংখ্যাটা 
আরও অমনক মবশি। ইশন্য়ান গভনকেমেন্ট মসখামন যথাযথ তদন্ত করার সমুযাগ মদয় না। আবার যারা শরমপাটকে 
কমর, তামদর পশরবারমক প্রিাসন মথমক নানা প্রকার হুেশক মদয়া হয়। তাই ভময় অমনমকই শরমপাটকে কমর না। যার 
কারমণ প্রকৃত সংখ্যাটা মবর করা সম্ভব হয়শন। ২০০৫ সামল ‘Médecins Sans Frontières’-এর একশট সামভকেমত 
যামদর সাষিাৎকার মনয়া হয় তামদর েমধ্য ১১.২% জানায় তারা িারীশরকভামব লাশছিত হময়মি। প্রশত সাতজমনর 
একজন জানায় তারা কাউমক না-কাউমক ধশষকেত হমত মদমখমি। 
অশধকৃত কাশ্ীমর ইশন্য়া তামদর সবমিময় ন্যাক্ারজনক ইশতহামসর সৃশটি কমর ১৯৯১ সামলর ২৩ মি মেব্রুয়াশর। 
মসশদন কাশ্ীমরর দুইশট গ্রামে সািকে অপামরিমনর নামে বহু নারীমক ধষকেণ করা হয়। মস নারীমদর আর মকাথাও 
শবময় হয়শন। এেনশক এই দুই গ্রামের মেময়রা এরপর আর কখমনাই অন্য এলাকা মথমক শবময়র প্রস্াব পায়শন। 
http://www.huffingtonpost.co.uk/rita-pal/rape-in-kashmir_b_3372513.html
http://www.milligazette.com/news/7188-1336-rape-cases-in-kashmir-in-seven-years-
conviction-rate-woefully-low
[223] এ জুলুমের উদাহারণ আোমদর প্রশতমবিী রাম্রেই রময়মি। UN-এর একশট শরমপামটকে যামদর বলা হময়মি, 
“The most oppressed people on Earth”।
২০১৭ সামলর পূমবকেই প্রায় ১,৪০,০০০ মরাশহঙ্া েুসশলেমদর মজার কমর তামদর বাশি মথমক উমচ্ছদ করা 
হময়মি। তামদর বাশি�র জ্াশলময় মদয়া হময়মি। ১ লষি মরাশহঙ্া মনৌকার োধ্যমে পাশ্বকেবতকেী মদি বাংলামদি, 
থাইল্যান্ আর োলময়শিয়ামত পাশলময়মি। এই েুহূমতকেও পালামনার মিটিা করমি বহু োনুষ।
আর মভতমর যারা আটমক পমি আমি আমি তামদর অবস্া আরও নাজুক। তামদর নাগশরকত্ব মথমক বশঞ্ত 
করা হময়মি, মকমি মনয়া হময়মি সকল মেৌশলক অশধকার। তারা অনুেশত িািা শবময় করমত পামর না, মকাথাও 
কাজ করমত পামর না এেনশক ভ্রেণও করমত পামর না। শুধু ২০১৭ সামলই ৮ লষি মরাশহঙ্ামদর আরেয় শদমত 
বাংলামদমি একশট িরণাথকেী শিশবর বানামত হময়শিল। 
http://endgenocide.org/conflict-areas/burma/
http://time.com/4089276/burma-rohingya-genocide-report-documentary/
http://edition.cnn.com/2017/10/06/asia/bangladesh-rohingya-new-camp/index.html
[224] রাসূল  বমলমিন, “তশুে েুশেনমদর পারস্পশরক দয়া-ভামলাবাসা ও সহানুভূশত প্রদিকেমন একশট মদমহর 
ন্যায় মদখমত পামব। যখন মদমহর একশট অঙ্ মরামগ আক্রান্ত হয়, তখন িরীমরর পুমরা মদহ রাত জামগ আর জ্মর 
মভামগ।” (সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬০১১)

www.BookBDarchive.Com

http://edition.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/rita-pal/rape-in-kashmir_b_3372513.html
http://www.milligazette.com/news/7188-1336-rape-cases-in-kashmir-in-seven-years-conviction-rate-woefully-low
http://www.milligazette.com/news/7188-1336-rape-cases-in-kashmir-in-seven-years-conviction-rate-woefully-low
http://endgenocide.org/conflict-areas/burma/
http://time.com/4089276/burma-rohingya-genocide-report-documentary/
http://edition.cnn.com/2017/10/06/asia/bangladesh-rohingya-new-camp/index.html
http://www.BookBDarchive.Com


খাচে পাকয় হাঁটা  •  141

শিশখময় শদময়মিন। একজন সাহাশব বমলমিন, 

ْحيَانًا
َ
ْتَِفَ أ

َ
ْن ن

َ
ُمُرنَا أ

ْ
َكَن انلَِّبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَأ

“রাসূল  আোমদর খাশল পাময় হাঁটমত শনমদকেি শদমতন।”[225]

খাশল পাময় হাঁটমল শনমজর ষিুদ্রতা উপলশব্ধ হয়। শনমজর অসহায়ত্ব মবাঝা যায়। এ 
দুশনয়ার নগণ্যতা অনুভব করা যায়। এ কারমণই ইোে আল োনাওই  বমলমিন,

“যশদ মকউ শনশশ্চত থামক ময তার পাময় মকামনা েয়লা লাগমব না শকংবা 
মকামনা ষিশত হমব না, তাহমল শনমজর েনটামক নরে করার জন্য োমঝ োমঝ 
খাশল পাময় হাঁটা উশিত। এ জন্যই বশণকেত আমি, রাসূল  কখমনা জুমতাসহ, 
আবার কখমনা বা জুমতা িািা হাঁটমতন। সাহাবারাও একই কাজ করমতন।”[226]

আেরা শটশভমত অমনকমকই খাশল পাময় হাঁটমত মদশখ। উপন্যামসর বই পমি সারা 
রাত খাশল পাময় হাঁটার পাগলাশেও অমনমক কমর। অথি আেরা যশদ রাসূল -এর 
ভামলামবমস খাশল পাময় হাঁটাতাে, তমব শকিু সওয়াব আোমদর আেলনাোয় মযাগ 
হমতা। অন্তমর তাকওয়া মবমি মযত। হাশরময় যাওয়া এই সুন্াহশট আোমদর মিামখ 
আঙুল শদময় শনমজর অসহায়ত্ব বশুঝময় মদয়। এই মবাধ আোমদর োমঝ এমন মদয়—
আেরা হশচ্ছ শেসশকন। আোমদর জীবমন যা শকিু আমি সবই তাঁর মদয়া। েহাশবমশ্বর 
স্রটিার সােমন এই দুশনয়া শকিুই না। 

আেরা শকমসর মপিমন িুটশি?

[225] আবু দাউদ, হাশদস নং : ৪১৬০
[226] েয়দুল ক্দীর : ১/৩১৭
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এক ব্যশতির কথা ভাবুন। বাসার সবাই তার আময়র ওপর শনভকেরিীল। তার 
টাকা শদময় মিমলমেময়মদর শটউিশনর টাকা শদমত হয়, বাশিভািা মদয়া হয়। সবশকিু 
মজাগাি করমত প্রশতোমসই তামক মবি শহেশিে মখমত হয়। তার োথার েমধ্য 
রময়মি পাহািসে ঋমণর মবাঝা। এর ওপর আবার একশদন অশেমস যাওয়ার পর 
তার োথায় শবনা মেম� বজ্রপাত হমলা। ে্যামনজার তামক রুমে মডমক শনময় বলমলন, 
“আেরা দুঃশখত! সােমনর োমস আপনামক িাঁটাই করা হমব।”

এই মলাকশটর আর মকামনা আয় মনই। মকামনা সঞ্য়ও মনই। আশে আপনামদর 
শজমঞেস কশর : 

 �এই মলাক শক মস রামত ভামলাভামব �ুোমত পারমব?

 � মস শক পারমব শুময়-বমস সেয় নটি করমত?

 � মস শক পাগমলর েমতা এক জায়গা মথমক আমরক জায়গায় 
মদৌিামব না সােমনর োস আসার আমগই আময়র একশট ব্যবস্া করমত?

শুধু মস না আেরা সবাই-ই একই আিরণ করব। এেনশক মকউ মকউ এ সেয় 
এতটাই শনরাি হময় পমি ময, আত্মহত্যা পযকেন্ত কমর মেমল। জাপামন এশট সবমিময় 
মবশি মদখা যায়। যারা আত্মহত্যা কমর ইনসু্যমরসি মকাম্াশনগুমলা তামদর পশরবারমক 
মবি শকিু টাকা মদয়। তাই যখন মকামনা উপায়ই আর সােমন মখালা থামক না, তারা 
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আত্মহত্যার পথই মবমি মনয়।[227]

এবার রাসূল -এর এই হাশদসশট শনময় শকিুষিণ ভাবা যাক, 

ٍم يُنْتََفُع بِِه ، 
ْ
ْو ِعل

َ
نَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إِال ِمْن ثَلثٍَة : إِال ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة ، أ ِ

ْ
إَِذا َماَت اإل

ُ ٍ َصاِلٍح يَْدُعو لَ
َ

ْو َول
َ
أ

“যখন মকউ োরা যায়, শতনশট মষিরে িািা তার সকল ভামলা আেল বন্ধ 
হময় যায়। (১) তার মসই সদকা যা োনুমষর উপকার করমত প্রবহোন থামক। 
(২) তার মসই ইলে যা বিারা উপকৃত হওয়া যায়। (৩) আর ভামলা সন্তান 

ময তার জন্য দু’আ কমর।”[228]

দুশনয়ার জীবমন মযভামব কখমনা কখমনা আোমদর সকল আময়র পথ বন্ধ হময় 
যায়, মতেশন এেন একটা শদন আসমব মযশদন শুধু দশুনয়ামত না আশখরামতও সওয়াব 
লামভর পথ বন্ধ হময় যামব। দশুনয়ামত এক জায়গায় আয় বন্ধ হময় মগমল আেরা 
অন্য জায়গায় খুঁজমত পাশর, শকন্তু েৃতু্য এমস মগমল আোমদর সােমন আর মকামনা 
পথই মখালা থাকমব না। আেরা জাশন না কখন আোমদর অশেমসর ে্যামনজার এমস 
আোমদর িাকশর মথমক িাঁটাই করমব শকংবা অবসমরর আমগ আমদৌ করমব শক না 
তাও আোমদর অজানা। তমব এটা মতা জাশন ময, েৃতু্য-পমরায়ানা আোমদর সবার 
কপামল মলখা হময় মগমি। আেরা সবাই জাশন, একশদন আোমদর েরমত হমব। 
যামদর শ�মর আজ দুশনয়ামত আোমদর মিাটািুশট, যামদর েুমখ হাশস মোটামত আেরা 
নাওয়া-খাওয়া ভুমল শগময়শি, তারাই একশদন আোমদর ভুমল যামব। অথি অশেমস 
িাঁটাইময়র মনাশটি মপমল আেরা যতটা অশস্র হই, েৃতু্য শকন্তু মস তুলনায় আোমদর 
একটুও ভাবায় না। 

আোমদর অমনমকর জমন্যই েমর যাওয়া োমনই সকল ভামলা আেল বন্ধ হময় 
যাওয়া। তমব সবার জন্য না। তারা কবমর মথমকও দুশনয়ামত করা তামদর ভামলা 
আেমলর সওয়াব মপমত থামক। আর শকয়ােত পযকেন্ত মস সওয়াব বশৃদ্ধ মপমত থামক। 
তাই শনমজমক শজমঞেস করুন, আশে কীভামব তামদর েমতা হমত পারব? এ জন্য 
আোর কী কী করমত হমব? এখন কী কী করা উশিত? 

[227] Why does Japan have such a high suicide rate?
http://www.bbc.com/news/world-33362387
[228] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৬৩১
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যশদ অমনক মভমবও মকামনা কূল-শকনারা না পান, তমব রাসূল -এর এই 
হাশদমস আপনার জন্য কময়কশট গাইডলাইন রময়মি : 

سبٌع َيري للعبد أجُرهنَّ وهو يف قبه بعد موته: َمن علَّم علًما، أو أجرى نهًرا، أو حفر برًئا، أو 
غرس خنًل، أو بن مسجًدا، أو ورَّث مصحًفا، أو ترك وًلا يستغفر ل بعد موته

 “েৃতু্যর পর কবমর মথমকও োনুষ সাতশট মষিমরে সওয়াব লাভ কমর। (১) 
ময োনুষমক ইলে শিষিা শদময়মি। (২) নদী ধতশর কমর শদময়মি। (৩) কূপ 
খনন কমরমি। (৪) গাি লাশগময়মি। (৫) েসশজদ ধতশর কমরমি। (৬) 

কাউমক কুরআন শদময়মি। (৭) একশট ভামলা সন্তান মরমখ শগময়মি ময েৃতু্যর 
পর তার জন্য দু‘আ কমরমি।”[229]

আজ আেরা অমনক ভাষায় কথা বশল। শকন্তু কাল শকয়ােমতর শদমন যখন 
আোমদর সােমন আেলনাো আনা হমব, জান্াত-জাহান্ােমক মদখামনা হমব, 
আল্াহ তা‘আলা আোমদর শবিার করমবন, মসশদন শুধু একশট ভাষাই থাকমব—
“আোমদর আেমলর ভাষা।”

তাই আজ মথমকই রাসূল -এর এই উপমদিশট ভামলাভামব োথায় মঢাকান। 
ভামলাভামব ভাবুন, আপনার পমষি এেন কী করা সম্ভব যার সুেল আপশন েৃতু্যর 
পমরও মভাগ করমত পারমবন। একা না পারমল বন্ধুমদর শনময় একশট গ্রুপ বাশনময় 
মেলুন। কময়কশট আইশডয়া শদশচ্ছ : 

 � শবশভন্ ইসলাশেক মলকিামরর প্রশতশলশপ ধতশর কমর মেলুন। 
এরপর তা মসািাল শেশডয়ামত িশিময় শদন। 

 � মকামনা ইসলাশেক বই প্রকাি করমত সহমযাশগতা করুন। 

 �যশদ আপশন শলখমত ভামলাবামসন, তাহমল নসীহােূলক একশট 
বই শলমখ মেলুন। তমব সাধারণ োনুমষর উশিত, মকামনা শবঞে আমলেমক শদময় 
বইশটমত মকামনা ভুল আমি শক না তা যািাই কশরময় মনয়া।

 � মকামনা তশলবুল ইলেমক অথকে শদময় সহায়তা করুন।

 � মিমলমেময়মদর এেনভামব োনুষ করুন মযন তারা বি হময় 

[229] শুয়াবুল ঈোন, হাশদস নং : ৩১৭৫
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খাশলদ শবন ওয়াশলদ , সালাহউশদিন আইয়ুবী -এর েমতা শহমরা হয়। 
তারা এই উম্াহর জন্য লমি। আপনার জন্য তখন শুধু তারা না, পুমরা উম্াহই 
দু’আ করমব। 

 �একামডশেক ব্যাকগ্রাউন্ ভামলা থাকমল মকামনা ইসলাশেক 
স্ুমল সেয় শদন। সম্ভব না হমল অথকে শদময় সহায়তা করুন।

 �সবাই শেমল একশট এশতেখানা ধতশর করার মিটিা করুন। 
প্রময়াজমন এলাকার শবত্তবানমদর সাহায্য শনন।

 �একশট ইয়ু্যথ ক্াব বাশনময় মেলুন। তমব মসখামন ভামলা পশরমবি 
রাখমবন। মখয়াল রাখমবন, তরুণরা মযন মসখামন এমস শকিু শিখমত পামর।

 �একশট ইসলাশেক ওময়বসাইট ধতশর করমত পামরন, মযখামন 
োনুষ ইসলাে সম্মককে শবশুদ্ধ ঞোন পামব।

 �সবাইমক সামথ শনময় মকামনা আমলমের সংস্পমিকে থাকমত 
পামরন। মক জামন! একশট মলকিারই হয়মতা বহু োনুমষর জীবন বদমল শদমত 
পামর।

 �োনুমষর েমধ্য শববাদ মেটামনার জন্য ‘শহলেুল েুযুল’-এর েমতা 
একশট সংস্া খুমল মেলমত পামরন।

 � শবশভন্ ইসলাশেক বই সবাইমক শগেট করমত পামরন। 

 �ডাতিারমদর শনময় সপ্তামহর একশট শনশদকেটি শদন োনুষমক েসশজমদ 
শবনােূমল্য শিশকৎসামসবা মদয়ার ব্যবস্া করমত পামরন।

 ➥ ইোে ইবনুল কাশয়্যে  বমলমিন, 

“কতই-না েযকোদার মস স্ান, কতই-না সম্ামনর অশধকারী মস! যখন মকউ 
শনমজমক দুশনয়ার কামজ ব্যস্ রাখমি শকংবা হয়মতা (দুশনয়ামত না) কবমর 

তার মদহ পমি যামচ্ছ, শকন্তু তবুও তার আেলনাোয় ভামলা ভামলা কাজ যুতি 
হমচ্ছ। মস সওয়াব এেন এেন জায়গা মথমক আসমি, মযটার কথা মস কখমনা 

শিন্তাও কমরশন। আল্াহর কসে! এটাই হমচ্ছ প্রকৃত সম্ান। সবমিময় বি 
অজকেন। আর এ সম্ান অজকেন করমতই সবার প্রশতমযাশগতা করা উশিত।”[230]

[230] তাশরকুল শহজরাতাইন : ১/৩৫৩
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প্রায়ই আেরা অন্তমরর কাশঠমন্যর অশভমযাগ কশর। আল্াহ তা‘আলার প্রশত 
আমগর েমতা আর ভয় কাজ করমি না বমল আেমসাস কশর। অন্তমরর মযমকামনা 
অসুমখর জন্য সবমিময় কাযকেকর ওষুধ হমচ্ছ মবশি মবশি েৃতু্যমক স্মরণ করা। েৃতু্যর 
কথা স্মরণ হমল আোমদর েমন পমি যায়, একশদন আোমদরমক আোমদর রমবর 
সােমন দািঁামত হমব। দশুনয়ামত আোমদর করা কামজর জন্য জবাবশদশহ করমত হমব। 
জীবমন দুঃখ-কটি এমলও তখন আেরা মেমন শনমত শিশখ। ষিণস্ায়ী দুশনয়ার মিময় 
শিরস্ায়ী আশখরামত মবশি েমনামযাগ মদয়ার মিটিা কশর।

দাক্াক  বমলমিন,

َمن أكث ذكر املوت أكرمه اهلل بثلث : بتعجيل اتلوبة , وقناعة يف القلب , ونشاط يف العبادة 
, وَمن نس املوت عقبه اهلل بثلث : بتسويف اتلوبة , وترك الرضا بالقليل , وتكاسل يف 

العبادة

“ময মবশি মবশি েৃতু্যমক স্মরণ করমব, আল্াহ তা‘আলা শতনভামব তামক 
সম্াশনত করমবন। (১) দ্রুত তওবা করার সুমযাগ মদমবন, (২) অন্তমর 

প্রিাশন্ত এমন মদমবন, (৩) আর ইবাদমত আগ্রহ সৃশটি কমর মদমবন। 
অন্যশদমক ময েৃতু্যমক ভুমল যায় মস শতনশট মষিমরে খুব ভুগমব। (১) তওবা 

মদশরমত করা, (২) অন্তমর িাশন্তর অভাব, (৩) আর ইবাদমত অলসতা।”[231]

[231] আরশিেু েুলতাকা আহশলল হাশদস : ১, ৮০/১০৩ 
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অিীয়ত েকর োওয়া  •  147

 ➥ এ কারমণ আোমদর সালােরা শবশভন্ভামব শনমজমদর অন্তমর সব সেয় 
েৃত্যর শিন্তামক জাগ্রত করমত মিটিা করমতন : 

 �তারা প্রায়ই কবরস্ামন মযমতন। যারা িমল মগমি তামদর মদমখ 
েৃতু্যর কথা স্মরণ করমতন। ভাবমতন “আোমকও একশদন একই পশরণশত বরণ 
করমত হমব।”

 � মকউ মকউ তামদর বাশির শনমি গতকে খনন করমতন। োমঝ োমঝ 
তারা মস গমতকে শুময় থাকমতন। তামদর অশন্তে পশরণশতর কথা ভাবমতন।[232]

 �আর মকউ মকউ রাসূল -এর শনমদকেি মোতামবক দ্রুত তামদর 
অসীয়তনাো শলমখ মেলমতন। 

রাসূল  বমলমিন, 

 َووَِصيَّتُُه َمْكتُوَبٌة ِعنَْدُه
َّ
ْلَتَنْيِ إِال

َ
ٌء يُوِص ِفيِه، يَِبيُت يل ُ َشْ

َ
َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ل

“অসীয়তমযাগ্য শকিু রময়মি এেন মকামনা েুসশলমের উশিত নয় ময, মস 
দুরাত কাটামব অথি তার কামি অসীয়ত শলশখত থাকমব না।”[233]

ইবমন উোর  বমলমিন, 

 وَِعنِْدي وَِصيَِّت
َّ
َِّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل َذلَِك إِال ْلٌَة ُمنُْذ َسِمْعُت رَُسوَل اهلل

َ
َّ يل َما َمرَّْت َعَ

“রাসূল -এর এই হাশদস মিানার পর আশে আোর অসীয়তনাোশট িািা 
এক রাতও কাটাইশন।”[234]

েৃতু্যমক আেরা অমনক দূমরর শবষয় েমন কশর। তরুণরা েমন কমর, “আমর েৃতু্য! 
অমনক দূমরর ব্যাপার। বহুত সেয় বাশক আমি।” এ ধরমনর োনশসকতা শনময় িলার 
কারমণ গুনাহ করমত আেরা ভয় পাই না। ভাশব, “পমর তওবা কমর মনব মন।” 
শকন্তু মস সেয় আর আমস না। তারপর হুট কমর একশদন েৃতু্য এমস যায়। অসীয়ত 

[232] যশদও আেরা এেন শকিু করমত বশল না। -িার‘ঈ সম্াদক 
[233] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ২৭৩৮
[234] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৬২৭
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মলখার এ সুন্াহশট জীশবত করমল শুধু ময উত্তরাশধকারীরা তামদর হক্ পামব তা না; 
বরং আোমদর শনমজমদর েমধ্যও েৃতু্যভয় জাগ্রত হমব। যখন দুশনয়া আোমদর খুব 
মবশি ব্যস্ কমর মেলমব, তখন অসীয়তশট পিার সামথ সামথ আবার আোমদর 
েৃতু্যর কথা স্মরণ হমব। আেরা মদখব মসখামন মলখা :

 �“এভামব আোমক মগাসল কশরময়া।”

 �“আোমক এ জায়গায় দােন মকামরা।” 

 �“আোর জানাযার সালাত যামত আোর ভাই পিায়।” 

সহজ করার জন্য একশট নেুনা অসীয়তনাো শদশচ্ছ। আপশন এটা শদময় শুরু করমত 
পামরন। এর শকিু অংি আপনামক আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বদলামত হমব। আর 
হাঁ, মলখা মিষ হবার পর উশকলমক মদখামনার আমগ অবি্যই মকামনা আমলেমক 
অসীয়তনাোশট মদশখময় মনমবন। 

আল্াহ তা‘আলা মযন আোমদর গুনাহগুমলা োে কমর মদন। আোমদর জান্াত 
দান কমর দুশনয়ার অপ্রাশপ্তগুমলা দূর কমর মদন। 
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 ِمْسِب اهلِل الرمَّْحِٰن الرَِّحيِْم

আল্াহর নাে শনময় শুরু করশি। সকল প্রিংসা তাঁর জমন্যই। তাঁর হামতই সকল 
ষিেতা ও রাজত্ব। সালাত ও সালাে বশষকেত মহাক মিষ নশব েুহাম্াদ -এর ওপর।

এ অসীয়তনাোশট (নাে) এর পষি মথমক। তার বাশি (শঠকানা)।

১. প্রত্যাহার : 

আশে আোর পূমবকের সকল অসীয়তনাো এবং এ সংক্রান্ত সকল সাষি্য বাশতল 
ম�াষণা করশি। 

২. ঈোমনর ম�াষণা :

আশে সাষি্য শদশচ্ছ আল্াহ িািা মকামনা সত্য ইলাহ মনই। শতশন এক ও অশবিতীয়। 
তাঁর মকামনা িরীক মনই। শতশন পরে দয়ােয়। শতশনই আসোন ও জশেমন যা শকিু 
আমি সবশকিুর সৃশটিকতকো। শতশন ইরিাশহে , েূসা , ঈসা  ও েুহাম্াদ 
-সহ সকল নশবর স্রটিা। তাঁমদর শতশন এ পশৃথবীমত পাশঠময়মিন োনুষমক 
অন্ধকার মথমক আমলামত মনয়ার জমন্য। আশে সাষি্য শদশচ্ছ, েুহাম্াদ  তাঁর 
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বান্দা ও রাসূল। েুহাম্াদ  হমচ্ছন মিষ নশব। আশে আরও সাষি্য শদশচ্ছ, জান্াত 
সত্য। জাহান্াে সত্য। আোমদর সােমন ময শকয়ােত আসমি মসটাও সত্য। এ শবষময় 
মকামনা সমন্দহ-ই মনই ময, েৃতু্যর পমর আল্াহ তা‘আলা প্রথে মথমক মিষ পযকেন্ত 
সকল প্রজমন্মর োনবজাশতমক আবার জীশবত করমবন।

আশে আোর আত্মীয়, বন্ধু ও আোর সকল েুসশলে ভাই-মবানমদর নসীহা 
করশি, যারা আোর পমর মবঁমি থাকমব তারা মযন সশত্যকামরর েুসশলে শহমসমব 
বাঁিার মিটিা কমর। তারা মযন আসোন ও জশেমনর স্রটিা আল্াহ তা‘আলার কামি 
শনমজমক সেশপকেত কমর। আর তামঁক যথাযথভামব ভয় কমর। তারা মযন সবশকিুর 
মিময় আল্াহ ও তাঁর রাসূল -মক মবশি গুরুত্ব মদয়। মবশি ভামলাবামস। তাঁরা 
মযন জীবমনর প্রশতশট মষিমরে রাসূল -মক অনুসরণ কমর। 

আশে তামঁদর স্মরণ কশরময় শদশচ্ছ, সবাইমকই তার জন্য ময সেয় মবঁমধ মদয়া 
হময়মি, মস সেময়ই েরমত হমব। এর আমগও না, পমরও না। আোমদর জমন্মর বহু 
আমগই এটা শলশখত হময় মগমি। েৃতু্য তামদর জন্য িরে দুমভকোগ মডমক আমন যারা 
এর সম্মককে মবখবর থামক। এর জন্য প্রস্তুশত মনয় না। তাই আোর েৃতু্যর জন্য মবশি 
দুঃশখত হময়া না। েমন মরমখা, একশদন মতাোমকও আোর পশরণশত বরণ করমত 
হমব। শনমজর েৃতু্যর জন্য প্রস্তুশত নাও। েৃতু্য খুবই শনকমট। 

মতােরা ধধযকে ধরমব। ইসলাে নারী ও পুরুষমদর সমবকোচ্ শতন শদন মিাক করার 
অনুেশত মদয়। অবি্য একজন শবধবামক তার ইদিমতর সেয় পযকেন্ত অমপষিা করমত 
হমব। শবলাপ কমর কান্াকাশট করা, োরোশতশরতি মিাক প্রকাি করা ইসলামে শনশষদ্ধ। 
আোর জমন্য মতােরা এেনটা করমব না। মকউ করমল বাঁধা মদমব। 

আশে আোর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুসহ সবাইমক অনুমরাধ করশি, শনমজরা শবশ্বাস 
করুক আর না করুক, তারা মযন আোর শবশ্বাসমক সম্ান কমর। তারা মযন আোর 
শনমদকেিনাগুমলামক সম্ান কমর আর আশে অসীয়তনাোয় যা যা শলমখ যাশচ্ছ তা 
পশরবতকেমনর মিটিা না কমর। তারা মযন আোমক মসভামবই দােন কমর মযভামব আশে 
মিময়শি। মসভামবই আোর সম্দ বণ্ন কমর, মযভামব আশে মিময়শি। তারা মযন 
আল্াহ তা‘আলামক ভয় কমর। শনশ্চয়ই আল্াহ তা‘আলা মকামনা জুলুেকারীমক 
ভামলাবামসন না। 
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৩. জানাযা ও দােমনর ব্যাপামর :

যারা আোমক েরমত মদখমব, তারা মযন আোমক বারবার িাহাদাহ পিার কথা 
েমন কশরময় মদয়। আশে আোর আত্মীয়মদর শনমদকেিনা শদশচ্ছ, তারা মযন ইসলাশে 
িশরয়াহ অনুযায়ী আোর মগাসল মদয়, জানাযা পিায় আর দােন মদয়। েৃতু্যর সামথ 
সামথই যত দ্রুত সম্ভব আোয় মযন দােন মদয়া হয়। অবি্যই আোর লামি মযন 
মকামনা েয়নাতদন্ত করা না হয়। আর যশদ েয়নাতদন্ত িািা মকামনা উপায় না থামক, 
তমব মসটা মযন ‘MRI Scan’-সহ করা হয়। আোর বাবার কবমরর কািাকাশি মযন 
আোয় দােন করা হয়।

আশে জাশন, এসব শকিু অষিমর অষিমর পালন করা মতাোমদর জন্য কশঠন। তমব 
মতাোমদর প্রশত অনুমরাধ থাকমব, মতােরা এসব শকিু োনার সমবকোচ্ মিটিা করমব। 
পশরশস্শতর কারমণ যশদ মকামনা িাি মদয়ার প্রময়াজন পমি, তমব অন্তত মেৌশলক 
শবষয়াশদমত মকামনা িাি মদমব না।

৪. সম্মদর ব্যাপামর : 

আশে অনমুরাধ করশি, আোর সকল ঋণ মযন দ্রুত মিাধ কমর মদয়া হয়। আোর 
ঋণসংক্রান্ত সবশকিু মলখা আমি (জায়গার নাে) এবং (নাে) ও (নাে) এ ব্যাপামর 
অবগত ময, কার কার কামি আশে কত টাকা ঋণগ্রস্। আশে তামদর োনুমষর হক্ 
শেশরময় মদয়ার দাশয়ত্ব শদময়শি। তারা িাইমল অন্য কাউমক এর জমন্য েমনানীত 
করমত পামর। 

আশে আোর মোট সম্মদর এক-তৃতীয়াংি যা শকনা (টাকার পশরোণ) সদকাময় 
জাশরয়া শহসামব দান করমত বমল যাশচ্ছ। আিা করশি, এমত কমর কবমর আশে স্বশস্ 
পাব। 

ইসলামের উত্তরাশধকার আইন অনুযায়ী মযন আোর অবশিটি সম্দ বণ্ন করা 
হয়। সবমিমষ আশে আোর পশরবামরর সবাইমক, আোর বন্ধু-বান্ধব ও কামির 
োনুষমদর অনুমরাধ করশি, তারা মযন আোর জন্য মবশি মবশি দু‘আ কমর। তারা 
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মযন আল্াহর কামি আোর জন্য ষিো প্রাথকেনা কমর। মযসব েুসশলে আোমক 
শনময় বামজ কথা বমলমি, আোমক কটি শদময়মি, আশে তামদর ষিো কমর শদলাে। 
একইভামব, আশে যামদর কটি শদময়শি, তামদর কামি ষিো িাশচ্ছ। তারা মযন আোমক 
ষিো কমর মদয়। 

৫. শনবকোহক েমনানয়ন : 

আশে (নাে)-মক, বাশি (শঠকানা) এবং (নাে)-মক, বাশি (শঠকানা); আোর 
অসীয়মতর শনবকোহক শহমসমব েমনানীত করশি। তামদর অনুমরাধ করশি, অসীয়মত যা 
যা মলখা আমি তা শঠক মসভামবই বাস্বায়ন করার।

এ অসয়ীতনাোশট স্বাষির করশি....................সামল। 

আোর স্বাষির :

প্রথে সাষিীর স্বাষির :

নাে :

শঠকানা :

মপিা :

শবিতীয় সাষিীর স্বাষির :

নাে :

শঠকানা :

মপিা :
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ইশতহাস শনময় যারা একটু পিামিানা কমরমিল তারা ক্রুমসড যুমদ্ধ যখন 
শরিটিানমদর হামত মজরুজামলমের পতন হময়শিল শকংবা মস্পমন েুসশলেমদর পতমনর 
পর মসখামন কী নাজুক পশরশস্শত সশৃটি হময়শিল, মস সম্মককে মবি ভামলােমতাই 
জামনন। েুসশলেমদর রমতির বন্যায় মস এলাকাগুমলা লোশবত হময়শিল। বহু েুসশলে 
প্রামণর ভময় মদি ত্যাগ কমরশিল। আর বাশকরা শনজ ধেকে ত্যাগ কমর হময় শগময়শিল 
শরিটিান।

তারপর অমনক শদন িমল শগময়মি। এখন হয়মতা েুসশলেমদর আর অম্রের েুমখ 
ধেকে ত্যাগ করমত বলা হয় না, তমব আল্াহর িত্রুরা শকন্তু বমস মনই। তাঁরা ইসলামের 
শবরুমদ্ধ বইময়র পর বই শলমখ যামচ্ছ। রাসূল -এর শনষ্াপ িশরমরে কাশলো 
মলপমনর মিটিা করমি। টাইে ে্যাগাশজন বলমি, মদি ি বির সেময়র ব্যবধামন 
(১৮০০ মথমক ১৯৫০) ইসলামের শবরুমদ্ধ ষাট হাজামররও মবশি বই মলখা 
হময়মি। অথকোৎ, প্রশতশদন একশটরও মবশি বই মলখা হময়মি।[235]

অনলাইমন-অেলাইমন এসব অপপ্রিার ইচ্ছায়-অশনচ্ছায় আোমদর মিামখ 
পিমি। মযমহতু ইসলাে শনময় আেরা মবশির ভাগই শনয়েতাশন্ত্রক পিামিানা কশর 
না, তাই এসব মদমখ খুব সহমজই শবভ্রান্ত হময় যাই। ঈোন শনময় সংিময় পমি যাই। 
িয়তান আর তাঁর অনুসারীরা এভামবই আোমদর জীবমনর সবমিময় েূল্যবান সম্দ 
দীন ইসলােমক ঝুশঁকর েুমখ মেমল শদময়মি। 

[235] http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601790416,00.html
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সমন্দহ মনই আোমদর সেময় ঈোন শনময় মবঁমি থাকমত হমল এসব শেতনা মথমক 
যথাসম্ভব গা বাশঁিময় িলমত হমব। মবশি মবশি ঞোনাজকেন করমত হমব। েমন রাখমত 
হমব, এ ব্যাপারশটর সামথ আোর অনন্তকামলর িাশন্ত অথবা অনন্তকামলর িাশস্ 
জশিত। হুট কমর মকামনা শসদ্ধান্ত মনয়া যামব না। আল্াহর কামি সাহায্য িাইমত 
হমব। 

সমন্দহ শজশনসটা খুব দূশষত। একবার েমনর মভতমর ঢুমক মগমল সহমজ মবর হমত 
িায় না। যখন আেরা একা থাশক িয়তান তখন আোমদর েন শনময় মখলা কমর। 
এেন এেন সব শিন্তা ঢুশকময় মদয় যা েুমখ উচ্ারণ করমতও আেরা �ৃণা কশর।

তমব আোমদর মজমন হয়মতা ভামলা লাগমব,সাহাশবরাও িয়তামনর ওয়াসওয়াসার 
শিকার হমতন। তারা রাসূল -মক বমলশিমলন, “আোমদর েমন এেন সব 
শিন্তা আমস, যা েুমখ আনাও আেরা জ�ন্য পাপ েমন কশর।” রাসূল  তামদর 
বমলশিমলন,

يُح اإِليَماِن َذاَك َصِ

“এটা সুস্পটি ঈোমনর শিহ্ন।”[236]

ইোে নববী  শলমখমিন,

“রাসূল  ‘এটা সুস্পটি ঈোমনর শিহ্ন’ বলমত সাহাশবমদর বুশঝময়মিন; 
মতােরা িয়তামনর এই ওয়াসওয়াসামক ময �ৃণামযাগ্য মভমবি, এটাই 

মতাোমদর েধ্যকার ঈোমনর শিহ্ন প্রকাি কমরমি। কারণ, মতােরা এটা 
উচ্ারণ করমতও সাহস পাওশন। শবশ্বাস করা দূমর থাকুক, মতােরা এটা 

বলমতও ভয় মপময়ি। এেনটা তার মষিমরেই হওয়া সম্ভব যার যথাযথ ঈোন 
রময়মি।”[237]

অমনমক হয়মতা বলমবন, “এটা মকেন কথা? যথাযথ ঈোন থাকমল সমন্দহ 
আসমব মকাথা মথমক?” এ প্রমনের উত্তর আোমদর একজন সালাে শদময়মিন। 
একবার একজন তার কামি শগময় বমলশিল, “ইহুশদ-শরিটিানরা বমল, ‘আেরা মকামনা 

[236] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ১৩২
[237] িরহু েুসশলে : ২/১৫৪

www.BookBDarchive.Com

http://www.BookBDarchive.Com


িুন্দর লিকষর অকপক্ায়  •  155

ওয়াসওয়াসা অনুভব কশর না’।” শতশন তখন বমলমিন, 

ََراِب
ْ
َيِْت ال

ْ
يَْطاُن بِابل  َصَدقُوا َوَما يَْصنَُع الشَّ

 “তারা শঠকই বমলমি! ময বাশি ধ্ংস হময় মগমি, তামত আক্রেণ কমর 
িয়তামনর লাভটা কী?”[238]

তাই আজ মথমক যশদ িয়তামনর শেসোস শুনমত পান, তমব শনমজর ঈোন 
শনময় সমন্দমহ পমি যামবন না; বরং েমন করমবন আপনার েমধ্য ঈোন আমি 
বমলই িয়তান আপনামক এভামব জ্ালামচ্ছ। েমনর মভতর খি খি করমল মকামনা 
আমলমের িরণাপন্ হময় তামক এ ব্যাপামর শজমঞেস করুন। দয়া কমর আল্াহর 
িত্রুমদর কাি মথমক ইসলাে শিখমবন না।

পািাপাশি এটাও োথায় রাখমবন, ইসলামের শকিু শকিু শবষয় আমি যা সমূ্ণকে 
শবশ্বামসর। মসখামন যশুতি খাটামনা যায় না। খাটামনা উশিতও না। তাই ইসলামের 
সবশকিু যুশতি শদময় শবিার করমত মিটিা করমবন না। এেনটা করমত িাইমল, িয়তান 
আপনামক আবার সমন্দমহ মেমল মদমব। 

রাসূল  বমলমিন, “িয়তান মতাোমদর কামি আমস, আর শজমঞেস কমর, 
‘মতাোমক মক সশৃটি কমরমি?’ মস বমল, ‘আল্াহ।’ িয়তান এরপর বমল, ‘আল্াহমক 
মক সৃশটি কমরমি?’ মতাোমদর কারও এেন অবস্া হমল মস মযন বমল, 

آَمنُْت بِالِلَّـِه َورُُسِلِه

‘আশে আল্াহ ও তাঁর রাসূমলর ওপর ঈোন রাশখ।’

তখন মস িয়তান িমল যামব।”[239]

আোমদর োথায় রাখমত হমব, েৃতু্যর আগ পযকেন্ত িয়তান সব সেয় িাইমব 
আোমদর ঈোনহারা করমত। রাসূল  তাই আল্াহর শনকট দু’আ করমতন, 

ُعوُذ بَِك ِمَن الَغَرِق َواحلََرِق َوالَهَرِم ، 
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَتَدِّي ، َوأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَهدِم ، َوأ

َ
َّلُهمَّ إِينِّ أ ال

[238] েজেু েতওয়া : ২২/৬০৯
[239] েুসনামদ আহোদ, হাশদস নং : ২৬২০৩
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ُعوُذ 
َ
ُموَت يِف َسِبيِلَك ُمدبًِرا ، َوأ

َ
ن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
يَطاُن ِعنَد الَموِت ، َوأ ن َيتََخبََّطيِن الشَّ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
َوأ

يًغا ِ
َ

ُموَت ل
َ
ن أ

َ
بَِك أ

 “মহ আল্াহ, আশে মতাোর কামি আরেয় িাই মকাথাও িাপা পিা মথমক, 
ওপর মথমক পমি যাওয়া মথমক, ডুমব যাওয়া মথমক, পুমি যাওয়া মথমক, 

প্রিণ্ড বাধকেমক্য উপনীত হময় যাওয়া মথমক। আশে মতাোর কামি আরেয় িাই 
মযন িয়তান েৃতু্যর সেয় আোর ওপর শনয়ন্ত্রণ শনময় আোমক সংিময় না 

মেলমত পামর। আশে মতাোর কামি আরেয় িাই; সারা জীবন মতাোর পমথ 
লমি, মিষ সেময় পৃষ্প্রদিকেন কমর োরা যাওয়া মথমক। আর আশে মতাোর 

কামি আরেয় িাই শবষধর হুল শকংবা কােমি োরা যাওয়া মথমক।”[240]

সারা জীবন আল্াহর রাস্ায় লমি, োনুষমক আল্াহর পমথ মডমক মিষ সেময় 
যশদ আোমদর ঈোনহারা অবস্ায় েরমত হয় এর মিময় আেমসামসর আর কী হমত 
পামর? 

ইোে ইবমন তাইশেয়া  বমলমিন, “েৃতু্যর সেয় িয়তান আদেসন্তানমক 
সবমিময় মবশি প্রমরাশিত করমত িায়। কারণ, এ সেয়টা খুব গুরুত্বপূণকে। রাসূল  
বমলমিন, 

عَماُل خِبََواِتيِمَها
َ
ال

‘মিষ কীভামব হময়মি তা শদময়ই আেল শবিার করা হয়।’[241]

শতশন আরও বমলমিন, ‘একজন োনুষ হয়মতা (োনুমষর দশৃটিমত) জান্াতী 
মলাকমদর েমতা ভামলা কাজ করমত পামর। একসেয় এেন হয় ময, তার আর 
জান্ামতর েমধ্য মকবল এক হাত ব্যবধান। এেন সেয় তাকদীর তার ওপর প্রাধান্য 
শবস্ার কমর আর অেশন মস জাহান্ােীমদর েমতা আেল শুরু কমর মদয়। েমল 
মস জাহান্ামে প্রমবি কমর। আমরকজন (োনুমষর দৃশটিমত) জাহান্ােীমদর েমতা 
আেল করমত থামক। এেনশক তার আর জাহান্ামের েমধ্য তখন মকবল এক হাত 
ব্যবধান থামক। এেন সেয় তাকদীর তার ওপর প্রাধান্য শবস্ার কমর আর তখন মস 

[240] আবু দাউদ, হাশদস নং : ১৫৫২
[241] সহীহ বুখাশর, হাশদস নং : ৬৪৯৩
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জান্াতীমদর আেল করা শুরু কমর মদয়। েমল মস জান্ামত প্রমবি কমর।’[242]

তাই বলা হময় থামক, েৃতু্যর সেময়ই িয়তান আদেসন্তামনর সবমিময় মবশি ষিশত 
করমত িায়। মস তার সহিরমদর বমল, ‘এমক ভামলােমতা ধমরা। এ যশদ এখন 
মতাোর হাত মথমক েসমক যায়, আর কখমনাই তশুে এমক পামব না’।”[243]

ইোে আহোদ ইবমন হাম্বাল  যখন োরা যাশচ্ছমলন, তখন তার মিমল শিল 
তার পামি বসা। তার মিমল হঠাৎ শুনমত মপল বাবা বলমি, “না, এখমনা না। না, 
এখমনা না।” শতশন মবি কময়কবার এেন বলমলন। মিমল বাবামক এটা বলার কারণ 
শজমঞেস করমল আহোদ ইবমন হাম্বল বলমলন, “িয়তান আোর পামি দাঁশিময় 
শিল। মস শনমজর আঙুল কােিাশচ্ছল আর বলশিল, 

يا أمحد ُفتَّيِن

 “আহোদ! তুশে মতা আোর হাত মথমক েসমক যাচ্ছ (আশে মতা মতাোমক 
পথভ্রটি করমত পারলাে না)!”

আর তাই আশে বললাে, 

ال بعد ، ال حىت أموت

 “না, এখমনা না। যতষিণ পযকেন্ত না োরা যাশচ্ছ, ততষিণ পযকেন্ত না।”[244]

তাই আোমদর উশিত আল্াহর শনকট সব সেয় দু‘আ করা যামত শতশন আোমদর 
েুসশলে শহমসমব েৃতু্য দান কমরন। শের‘আউমনর জাদুকররা আল্াহর শনদিকেন মদমখ 
ঈোন আনার পর দু‘আ কমরশিল। শের‘আউনমক উমদিি্য কমর বমলশিল,

نَا ُمْسِلِمنَي ا َوتََوفَّ  َعلَيْنَا َصْبً
ْ
فِْرغ

َ
ا َجاَءْتنَا ۗ َربَّنَا أ ْن آَمنَّا بِآيَاِت َربِّنَا لَمَّ

َ
 أ

َّ
 َوَما َتنِْقُم ِمنَّا إِال

“তুশে আোমদর মথমক প্রশতমিাধ গ্রহণ করি শুধু এ কারমণ ময, আেরা 
আোমদর রমবর আয়াতসেূমহর প্রশত ঈোন এমনশি, যখন তা আোমদর 

[242] সহীহ েুসশলে, হাশদস নং : ২৬৪৩
[243] োজেু েতওয়া : ৪/২৫৫
[244]  তাদশকরাহ : ১/১৮৬
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কামি এমসমি। মহ আোমদর রব, আোমদর জমন্য ধধমযকের বিার খুমল দাও এবং 
েুসশলে শহসামব আোমদর েৃতু্য দান কমরা।”[245]

জীবমনর লম্বা একটা সেয় কামির োনুষমদর ভামলাবাসা মথমক বশঞ্ত হময় 
ইউসেু  দু আ কমরশিমলন : 

نَْت َوِليِّ 
َ
رِْض أ

َ ْ
َماَواِت َوال َحاِديِث ۗ فَاِطَر السَّ

َ ْ
ِويِل ال

ْ
ِك وََعلَّْمتَيِن ِمْن تَأ

ْ
ُمل

ْ
رَبِّ قَْد آتَيْتيَِن ِمَن ال

احِلِنَي ِْقيِن بِالصَّ
ْ
حل

َ
ِخَرِة ۗ تََوفَّيِن ُمْسِلًما َوأ

ْ
ْنيَا َواآل يِف الُّ

“মহ আোর রব, তুশে আোমক রাজত্ব দান কমরি। স্বমপ্নর ব্যাখ্যা শিশখময়ি। 
মহ আসোনসেূহ ও জশেমনর স্রটিা! দুশনয়া ও আশখরামত তুশেই আোর 

অশভভাবক। আোমক েুসশলে অবস্ায় েৃতু্য দাও আর মনককারমদর সামথ 
আোমক যুতি কমরা।”[246]

আোমদর সবাইমকই েরমত হমব। মসটা আজ মহাক বা কাল। আল্াহ তা‘আলা 
মযন জীশবত থাকা অবস্ায় আোমদর িয়তামনর সকল ষিযন্ত্র মোকামবলার িশতি 
মদন। আর যখন েৃতু্যর আসমব, তখন িয়তামনর সকল শেতনামক পাি কাশটময় 
আোমদর একশট সুন্দর েৃতু্য দান কমরন। নশ্বর এই পৃশথবীমত আোমদর েুখ মথমক 
মবর হওয়া মিষ কথাশট মযন হয় : [247]

 اللَّـُه
َّ

َ إِال
َ

 إِل
َ

ال

[245] সূরা আল আরাে, ৭ : ১২৬
[246] সূরা ইউসুে, ১২ : ১০১
[247] রাসূল  বমলমিন, “যার মিষ কথা হমব ‘লা ইলাহা ইল্াল্াহ’ মস জান্ামত প্রমবি করমব।” (আবু 
দাউদ, হাশদস নং : ৩১১৬) 
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সমর্পণ এর প্রকাশিত বইসমূহ
শবশ্বামসর মযৌশতিকতা          ডা. রাোন আহমেদ

সংবিৎ          জাকাবিয়া মাসুদ

অ্াবটিড�াট          আশিাফুল আলম সাবকফ

অন্ধকাি থেডক আডলাডে          মুহাম্াদ মুশবফকুি িহমান বমনাি

জীিডনি সহজ পাঠ           থিহনুমা বিনে আবনস

থিৌদ্রময়ী          ১৬ জন থলবিকা

সালাহউদ্ীন আইয়ুিী (িহ.)      শাইি আিদুল্াহ নাবসহ উলওয়ান (িহ.)

হাবিডয় যাওয়া মুড্া             বশহাি আহডমদ তুবহন

হুজুি হডয় হাডসা থকন?          হুজুি হডয় টিম

প্রকাশিতব্য বইসমূহ
িাোয়ন       মুসুবলম বমব�য়া

অংশু         থহাসাইন শাবকল

বশশুডোষ বসবিজ        সংস্ািকবৃন্দ 

ইসলাডম বিবযডকি ধািণা           মুফেী আব্দুল্াহ মাসুম 

থক থোমাি িি? 

থক থোমাি নবি?

কী থোমাি দ্ীন?

জােীয়োিাদ 

বিডয় 
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