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 الرهِحيمِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن 

অরাভদুফরল্লাফ যফির অরাভীন, ওয়াস্-ারাতু ওয়াস্-ারাভু অরা াআফয়ফদর অফিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অফরী, 
ওয়া অাফফী, ওয়াভান তাফফয়াহুভ ফফ আাফনন আরা আয়াওফভদ্দীন, ফভনার ঈরাভা ওয়ার ভুজাফদীন, ওয়া অম্মাফতর ভুফরভীন, 
অভীন আয়া যািার অ’রাভীন। অম্মা ফা’দ,   

ভুতাযাভ বাআসয়যা! প্রথসভ অভযা কসরআ একফায দুরূদ যীপ সে ফনআ। 

ركت على إبراىيم وعلى آل اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم، كما صليت على ابراىيم وعلي آل إبراىيم، إنك ْحيد جميد، اللهم ابرك على دمحم وعلى آل دمحم، كما اب
 .إبراىيم إنك ْحيد جميد

শফ ফকছুফদন য অফাযও অভযা অসযকফি তামফকয়া ভজফরস াফজয সত শসযফছ, এআ জনয ভান অল্লা ুফানাহু ওয়া 
তা‘অরায দযফাসয শুকফযয়া অদায় কফয অরাভদুফরল্লা। 

ভুতাযাভ বাআসয়যা, অজসক শম ফফলয়ফি অসরাচনা কযায আচ্ছা কসযফছ তা সচ্ছ, ংকায।  

অভাসদয প্রসতযকসকআ জীফন চরায সথ সনক শনফতফাচক অচযণ ফনয়ন্ত্রণ কযসত য় ফা ফযায কযসত য়। অভাসদয শকঈ 
ওগুসরাসক ফযায কযসত াসয শকঈ াসয না। মাযা াসয তাযা তাসদয জীফসন পরতা রাব কসয। অয মাযা াসয না তাযা 
এক ভয় রফিত য়, নুতপ্ত য়।   

অভাসদযসক শমফ শনফতফাচক ফজফন একদভ ফযায কযসত য় তায ভসধয বুফআ গুত্বপূূণএ একফি ফজফন র ংকায। ফকন্তু 
ফাস্তফতা সচ্ছ অভযা সনসকআ এসক ফযায কযসত াফয না। অয এআ না াযায কাযসণ অভাসদয ক্ষফত মা ওয়ায় তা ফিক 
সচ্ছ। অভাসদয ইভান-অভর ল্প ল্প মা-আ অসছ তাও ফযফাদ সচ্ছ। কভ শফফ অভযা ফাআ এ শযাসে অক্রান্ত। অল্লা 
তাঅরা অভাসদয ফাআসক এ শযাে শথসক ভুফি নীফ কসযন।  

অভাসদয ফফফবন্ন জসনয ভসধয ফফফবন্ন বাসফ এ শযাসেয ফফপ্রএকা ঘসি থাসক। ঈদাযণত, অভাসদয শকঈ শকঈ দ্বীসনয ফযাাসয, 
শকাযঅন-াদীসয ফযাাসয ফনসজয ফুসঝয ওয এভনআ অস্থাীর শম, বাফবানা এভন শম, শকাযঅন-াদীসয ফযাাসয ফতফন মা 
ফুসঝন ওিাআ ফিক। নযযা শম মা-আ ফরুক ফআ বুর। এয ফযণফতসত ফতফন ফনসজয ফুসঝয ঈয ফবফি কসয য শকাযঅন-
াদীসয তাযীপ কসয মান। য়সতা তায বফযও শনআ শম ফতফন তাযীপ কযসছন।   

ফফসল কসয ফতএভাসন ফজাসদয ফফলয়গুসরাসক তাযীপ কসয মাযা ঈম্মতসক শোভযাীয ফদসক ফনসয় মাসচ্ছ, তাসদয ফধকাংআ 
এ শযাসে অক্রান্ত। এবাসফ তাযীপ কসয কসয তাযা ফনসজসদয দ্বীন-ইভান ধ্বং কসয ফদসচ্ছন। থচ তাাঁসদয শ বফযআ শনআ। 
অল্লা তাঅরা অভাসদয ফাআসক এ শযাে শথসক শপাজত কত্ন, অভীন। 

অভাসদয কযণীয় 

অভযা মাযা ফজাদী প্লািপসভএ কাজ কফয, অভাসদয ন্তসয শমন শকানও বাসফআ এ শযাে না অস শফদসক ফভয় তকএ 
থাকসত সফ। াদীস ংকাসযয ফযচয় শদয়া সয়সছ, ংকায র, ক ফা তযসক স্বীকায কযা এফং ভানুলসক তুচ্ছ ভসন 
কযা। অভযা ফ ভয় ফনসজসক শছাি ভসন কযফ। য বাআসক ফে ভসন কযফ। ফনসজয ফুঝ ফুফি ও ফিান্তসক কবসনাআ চুোন্ত 
ভসন কযফ না। নয ফাআসক অভায শচসয় ফুফিভান, জ্ঞানী এফং দ্বীসনয জনয ফনসফফদত ভসন কযফ। ফ ভয় নয বাআসদযসক 
ম্মান কযফ। তাসদয শম শকান ভতাভত, প্লান ফযকল্পনা ও কাজসক ম্মান কযফ। 
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ংকাসযয ফফযীত র ফফনয়। অভাসদযসক ংকায ফযায কসয ফফনয় জএন কযসত সফ। কাযণ ফফনসয়য কাযসণ একজন 
ফযফিয ভমএাদা ফৃফি ায় ক্ষান্তসয ংকায ভানুলসক রাফিত কসয, দস্থ কসয। ংকাযী ফনসজসক ফে ভসন কসয ফকন্তু ভানুল 
তাসক তুচ্ছ ভসন কসয। ক্ষান্তসয ফফনয়ী ফনসজসক শছাি ভসন কসয পসর ভানুসলয দৃফিসত শ য় ম্মাসনয াস।   

ংকাযীয ঈভা 

অযফফ একফি েসল্প ংকাযীয বুফ চভৎকায একফি ঈভা শদয়া সয়সছ। ঈভাফি র, শকঈ মবন াাসেয চূোয় ঈসি ফনসচয 
ফদসক তাকায়, তবন ফনসচয ফফকছুআ তায কাসছ শছাি শছাি ভসন য়। ফনসজয দুআ শচাব ফদসয় াজাসযা ভানুলসক শ শছাি শছাি 
শদসব। অফায মাযা ফনসচ অসছ তাযাও তাসক শছািআ শদসব। একফদসক তায দুফি ভাস শচাব (মা ফদসয় শ ফনসজসক ফে অয 
ফাআসক শছাি শদবসছ) য ফদসক াজাসযা ভানুসলয াজায াজায শচাব। (মা ফদসয় তাযা তাসকআ শছাি শদবসছ) ফিক শতভফন 
ংকাযী ফযফি মবন ফাআসক তুচ্ছ ভসন কসয তবন তাসকও ফাআ তুচ্ছ ভসন কসয। 

প্রথভ া 

ংকায সচ্ছ কর াসয ভূর। অযফীসত ফরা য়, ঈমু্মর অভযাম-কর শযাসেয জননী। ৃফিজেসতয প্রথভ ভানফ সরন 
মযত অদভ অরাআফ ারাভ। অল্লা তাঅরা মবন শপসযতাসদযসক ভানফ-ৃফিয আচ্ছায কথা জাফনসয়ফছসরন তবন তাাঁযা 
ফরফছসরন, অফন এভন ভাবরুক শকন ৃফি কযসফন, মাযা ৃফথফীসত ননযাজয ঘিাসফ, এসক সনযয যি ঝযাসফ, থচ অভযাসতা 
অনায তাফী ও তাকদীস ভগ্ন অফছ। ভসন ভসন তাযা এও শবসফফছর, অল্লা তাঅরা ফকছুসতআ এভন কাঈসক ৃফি কযসফন 
না, শম অভাসদয শচসয় শফফ জানসফ এফং শম তাাঁয ফনকি অভাসদয শচসয় ফধক ম্মাফনত সফ। এসফয যও অল্লা তাঅরা 
মবন অদভ অরাআফ ারাভসক ৃফি কসয তাসদযসক ফরসরন, শতাভযা তাাঁসক ফজদা কয তবন ফাআ তাাঁয াভসন ফজদায় 
রুফিসয় সেন।      

এসতা র শপসযতাসদয ফস্থা। তাসদযসক মা-আ অসদ কযা র তা-আ তাযা কযসরন। ফকন্তু শপসযতাসদয ভাসঝ শফসে ওিা 
য়তান ভাফি অয অগুসনয মুফি াফজয কযর। শ অগুসনয নতফয ফসর ভাফিয নতফয অদভসক ফজদা কযসত স্বীকৃফত জানার। 

অল্লা তাঅরা ফসরন,   

 

 َوِإْذ قُ ْلَنا ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَّله ِإْبِليَس َأََبٰ َواْسَتْكب ََر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

অফভ মবন শপসযতাসদযসক ফররাভ, শতাভযা অদভসক শজদা কসযা তবন আফফর ছাো ফাআ শজদা কযর। শ (শজদা 
কযসত) স্বীকৃফত জানার এফং ংকায কযর। শ ফছর কাসপযসদয ন্তবুএি। (ূযা ফাকাযা ২ : ৩৪) 

 

এআ র ৃফি জেসতয ভসধয প্রথভ া। কী ফছর াফি? াফি ফছর, ংকায। এ াসয কাযসণআ য়তান জান্নাত শথসক 
ফফতাফেত র, ফচয ফবপ্ত র। ভানুসলয ত্রুতায শঘালণা ফদসয় ৃফথফীসত শনসভ এর। কত ি থ শ শফদন কসযফছর, 
কুযঅসনয বালায়, 

 



 

 

ংকায ধ্বংসয ভূর 

ُعَدنه ََلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ   . َأْكثَ َرُىْم َشاِكرِينَ َوََّل ََتُِد ۖ   ُثُه َِلتِي َن هُهم مِّن بَ ْْيِ َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْْيَاِِنِْم َوَعن ََشَائِِلِهمْ  .َقاَل فَِبَما َأْغَويْ َتِِن ََلَق ْ

শ ফরর, অফন শমসতু অভাসক থচুযত কসযসছন তাআ অফভ ফযআ তাসদয জসনয অনায যর সথ ফস থাকফ। এযয 
অফভ তাসদয কাসছ অফ তাসদয াভসনয ফদক শথসক, শছন শথসক, ডান ফদক শথসক এফং ফাভ ফদক শথসক। অফন তাসদয 

ফধকাংসকআ কৃতজ্ঞ াসফন না। (ূযাঅ‘যাপ ৭ : ১৬-১৭) 

 

এআ শম য়তাসনয থ এফং এয য শথসকআ শ ফফভ্রান্ত কসয মাসচ্ছ ফফন অদভসক, এয ভূসর শতা শআ ংকাযআ তাআ না? 

ফতএভান ভসয়য াযীফযক শযাসেয ভসধয বয়ংকয একফি শযাে সচ্ছ কযান্সায। এ শযাে ফকছুফদন ভানফ শদস রুফকসয় শথসক 
একভয় প্রকা ায়। অয মবন প্রকা ায় তবনআ শআ শযােী ফচফকৎা কযায জনয ফস্থয সয় মায়। শতা শযাে প্রকা 
াওয়া, শযােীয যীসয শযাসেয অরাভত পুসি ওিা এগুসরাও এক প্রকায ফনঅভত। কাযণ এয ভাধযসভআ শযােীয ফচফকৎায থ 
ঈসমাফচত য়। এআ কযান্সাসযয ভসতাআ ফযং তায শচসয় বয়ংকয একফি অফিক শযাে র ংকায। এ শযােফি এভন শম, শকঈ 
শকঈ ফনসজও ফুঝসত াসয না শম তায ভসধয ংকায অসছ। শযাসেয নুবূফতআ মবন না থাসক তবন এয ফচফকৎায কথা 
বাফসফ কীবাসফ? 

ংকায কী?   

এ প্রসেয যর ঈিয সচ্ছ, শকাসনা ফফলসয় ফনসজসক ফে ভসন কসয নয ভানুলসক তুচ্ছ ভসন কযায নাভআ র ংকায। 
ফাস্তসফআ শম ফযফি শছাি- ফয়স, ফবজ্ঞতায়, ফি-াভসথএ তাসক শছাি ভসন কযায নাভ ংকায নয়। ফযং ংকায সচ্ছ, শ 
শছাি ফসর তাসক তুচ্ছ জ্ঞান কযা এফং ফনসজসক তায শচসয় ঈিভ ভসন কযা। মায ফযাংক একাঈসে কাফেকাফে িাকা অসছ, শ 
শতা শম ফকনা ফদন অসন ফদন বায় তাসক থএফফসি শছাি ভসন কযসতআ াসয। এিা ংকায নয়। ংকায সচ্ছ তাসক তাফচ্ছরয 
কযা, েযীফ ফসর শয় কযা। 

এফি একফি ঘাতক ফযাফধ  

এআ ঘাতক ফযাফধয কথা ফফস কুযঅসন নানা বাসফ ফচফসত সয়সছ। ঘাতক ফযাফধ এ জনয ফররাভ, কাযণ তা ভানুসলয 
ন্তযজেতসক ফতসর ফতসর শল কসয শদয়। অয এয যকারীন ক্ষফত শতা অসছআ। 

শম ংকায য়তানসক ‘য়তাসন’ ফযণত কসযসছ, ফবপ্ত কসযসছ, যভত শথসক ফফিত কসযসছ, শ ংকাসযয ভন্দ ফদক 
ম্পসকএ অয ফকছু না ফরসরও চসর।  

অল্লা তায়ারা ফসরসছন-  

 
اْْلَقِّ  ِبَغْیِ  اَّْلَْرضِ  ِفی يَ َتَكب هُرْونَ  الهِذْينَ  ٰاٰيِتیَ  َعنْ  َسَاْصِرفُ   

ৃফথফীসত মাযা নযায়বাসফ ংকায কসয তাসদযসক অফভ অভায ফনদএনাফফর শথসক ফফভুব কসয যাবফ। (ূযা অ‘যাপ ৭:১৪৬) 

 
﴾٢٢﴿ اْلُمْسَتْكِِبِينَ  ُيُِبُّ  ََّل  ِإنهوُ  ۖ   يُ ْعِلُنونَ  َوَما ُيِسرُّونَ  َما يَ ْعَلمُ  الله وَ  َأنه  َجَرمَ  ََّل  ﴾٢٢﴿ مُّْسَتْكِِبُونَ  َوُىم مُّنِكَرةٌ  قُ ُلوبُ ُهم اِبِْلِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  ََّل  فَالهِذينَ  ۖ   َواِحدٌ  ِإلَٰ وٌ  ِإلَٰ ُهُكمْ   



 

 

ংকায ধ্বংসয ভূর 

শতাভাসদয ভাফুদ এক ভাফুদ। ুতযাং মাযা অসবযাসত ইভান যাসব না তাসদয ন্তসয ফফশ্বা ফিভূর সয় শেসছ এফং তাযা 
ংকাসয ফরপ্ত। স্পি কথা, তাযা মা শোসন কসয তা অল্লা জাসনন এফং মা প্রকাসয কসয তাও। ফনশ্চয়আ ফতফন ংকাযীসক 

ছন্দ কসযন না। (ূযা নার ১৬:২২-২৩) 

 

অয়াতগুসরায ফক্ষা 
ঈিৃত অয়াতগুসরা শথসক অভযা শম ফক্ষা াআ তা সচ্ছ, 
১. ংকাযী ফযফিসক অল্লা তাাঁয ফনদএনাফরী শথসক ফফভুব কসয যাসবন। তায ন্তয ও শচাবসক ফতফন তয নুধাফন এফং 
ফিক থ ফসরাকন কযা শথসক ‘ন্ধ’ কসয শদন। অল্লা তাঅরা ফফস কুযঅসনয ফহু জায়োয় অভাসদযসক তাাঁয 
ফনদএনাফফর ফনসয় ফচন্তা কযায ফনসদএ ফদসয়সছন। এ ফচন্তা একজন ফযফিয াভসন অল্লা াসকয ফেবপূ, কুদযত এফং অভাসদয 
ওয তাাঁয ীভাীন নগ্রসয ফফলয়ফি পুফিসয় শতাসর। তবন স্বাবাফফক বাসফআ ভান প্রবুয কাসছ শ ফনসজসক মূ্পণএ রূস াঁস 
ফদসত প্রস্তুত য়, কৃতজ্ঞতায় ফজদাফনত য়। তাআ অল্লা মফদ কাঈসক তাাঁয ওফ ফনদএন শথসক ফফভুব কসয যাসবন তাসর শ 
শম দ্বীসনয যরথ শথসকও ফছিসক মাসফ তা ফরাআ ফাহুরয।  

২. ংকায শকফর তাযাআ কযসত াসয অল্লায প্রফত এফং যকাসরয প্রফত মাসদয ইভান শনআ, ফফশ্বা শনআ। 

৩. অল্লা তাঅরা ংকাযীসক ছন্দ কসযন না। কী আকার অয কী যকার, একজন ভানুসলয াফন্ত, রািনা অয ভূ 
ফিনায জসনয এযসয ফক অয ফকছু রাসে? 

‘অল্লা ফএফিভান’ এ ফফশ্বা মাসদয অসছ তাসদযসক এ কথা ভানসতআ সফ শম, প্রকৃত ম্মান শসত সর ফযআ অল্লা 
তাঅরায ফপ্রয়াস সত সফ।  

ংকায শম কী বয়াফ তা ফপ্রয়নফী াল্লাল্লাহু অরাআফ ওয়া াল্লাভ অভাসদযসক ুস্পি বাসফআ ফসর ফদসয়সছন। 

একফি াদী রক্ষয কত্ন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআফ ওয়া াল্লাভ ফসরসছন, 

 
َقالُ  قَ ْلِبوِ  ِف  َكانَ  َمنْ  اجلَنهةَ  َيْدُخلُ  َّلَ  َقالُ  قَ ْلِبوِ  ِف  َكانَ  َمنْ  النهارَ  َيْدُخلُ  َوَّلَ  ِكِْبٍ، ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبهةٍ  ِمث ْ ِإْيَانٍ  ِمنْ  َحبهةٍ  ِمث ْ . 

ফতর ফযভাণ ংকায মায ন্তসয অসছ শ জান্নাসত প্রসফ কযসফ না, অয ফতর ফযভাণ ইভান মায ন্তসয অসছ শ 
(ফচযস্থায়ী বাসফ) শদাজসব মাসফ না। জাসভ ফতযফভমী, াদী ১৯৯৮ 

দুফি ফফলয় রক্ষণীয় 

এক. ংকাযী ফযফি জান্নাসত শমসত াযসফ না। জান্নাসত শমসত সর ‘করসফ ারীভ’ থএাৎ ংকায ও ফ ধযসনয অফিক 
ফযাফধভুি ফযশুি ন্তয ফনসয় অল্লায কাসছ ঈফস্থত সত সফ। 

দুআ. াদীস জান্নাসতয ফফযীসত শদাজসবয কথা ফরা সয়সছ অয ইভাসনয ফফযীসত ংকাসযয কথা ফরা সয়সছ। থচ 
ইভাসনয ফফযীত শতা কুপয অায কথা ফছর। এ শথসক শফাঝা মাসচ্ছ, াদীস কত কফিন বাসফ ংকাযসক ফচফসত কযা 
সয়সছ, ফফনু্দ ফযভাণ ংকায ফনসয়ও শকঈ জান্নাসত শমসত াযসফ না! 

ঈফস্থত এক বাআঃ বাআ তায ভাসন ফক ফতর ফযভাণ ংকায থাকসর ইভান থাসক না?  



 

 

ংকায ধ্বংসয ভূর 

ঈস্তাম াফপঃ ফফলয় সচ্ছ ফতর ফযভাণ ংকাযআ এক ভয় ংকাযীয ইভান নি কযা মএন্ত ফনসয় মায়। ংকায শম 
ভানুলসক কতিা ন্ধ ও ফাস্তফতাফফভুব কসয শতাসর, শআ দৃিান্তও যসয়সছ কুযঅসন কাযীসভ।  

এ মএন্ত মত াী মত া কসযসছ, শপযাঈন ও নভত্সদয সে ফক কাযও াসয তুরনা চসর! তাযা া ও ফাধযতায কর 
ীভা রঙ্ঘন কসযফছর। এ সফয ভূসর ফছর তাসদয ংকায।  

তাযা মবন ংকায কসয ফনসজসক ফে অয নযসদযসক তুচ্ছ বাফসত শুত্ কযর, এযআ এক মএাসয় ফনসজসদযসক ‘শবাদা’ ফসর 
দাফফ কসয ফর। 

শকঈ মবন অল্লা তাঅরায সে শকান ফযফি ফা ফস্তুসক ফযক কসয, াদীসয বালয নুমায়ী শিা য় ফসচসয় ফে কফফযা 
শোনা।   

এ ফযসকয শোনা অল্লা কবসনা ক্ষভা কযসফন না। এ শতা র অল্লায সে ফযক কযায ফযণফত। তাসর শকঈ মফদ 
ফনসজসকআ শবাদা ফসর দাফফ কসয তাসর তায যাধিা শম কতিা জঘনয তা ফক ফসর শফাঝাসনা মাসফ? 
ভক্কায ভুফযকযা শম যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআফ ওয়াাল্লাভসক নফী ফসসফ শভসন শনয়ফন, এয ভূসরও ফছর এআ ংকায। 
ংকাসযয কাযসণআ ূফফতএী নফীেণসক তাাঁসদয জাফত ফভথযাফাদী অবযাফয়ত কসযফছর। ভক্কায ভুফযকসদয কথা ফফস কুযঅসন 
এবাসফ অসরাফচত সয়সছ- 

 
 َعِظيمٍ  اْلَقْريَ ت َْْيِ  مِّنَ  رَُجلٍ  َعَلىٰ  اْلُقْرآنُ  َىٰ َذا نُزِّلَ  َلْوََّل  َوَقاُلوا

তাযা ফসর, এআ কুযঅন শকন দুআ এরাকায শকাসনা ভান ফযফিয ওয ফতীণএ র না! (ূযা মুবত্প ৪৩:৩১) 

শাকযঃ ংকায শথসক ভুফিয ঈায় 

ংকায শথসক ভুি থাকসত সর কী কযসত সফ-শ থও ফাতসর ফদসয়সছ অভাসদয ফফস কুযঅন। শ থ শাকয ও 
কৃতজ্ঞতায থ। ফান্দা মবন শাকয অদায় কযসফ, কৃতজ্ঞতায় ফজদাফনত সফ, ফফকছুসকআ অল্লায ফনঅভত ফসর ভসনপ্রাসণ 
স্বীকায কযসফ তবন তায কাসছ ংকায অসফ শকাসেসক? 

শাকয কযায থএআ র, অভায মা প্রাফপ্ত, ফআ অল্লায ফনঅভত ও নুগ্র। এবাসন অভায শকাসনাআ কৃফতবপূ শনআ। এ বাফনা 
মায ভসন দা জােত্ক থাসক, ংকায তায ভসন ফাা ফাাঁধসতআ াসয না।  

ূযা কাসপ দুআ ফযফিয ঈভা শদয়া সয়সছ এবাসফ 

 
ُهَما َوَجَعْلَنا بَِنْخلٍ  َوَحَفْفَناُِهَا َأْعَنابٍ  ِمنْ  َجن هت َْْيِ  َِلََحِدِِهَا َجَعْلَنا رهُجَلْْيِ  مهَثًَل  ََلُم َواْضِربْ - ن َ  زَْرًعا بَ ي ْ

ًئا ِمْنوُ  َتْظِلمْ  َولَْ  ُأُكَلَها آَتتْ  اجْلَن هت َْْيِ  ِكْلَتا  نَ َهًرا ِخََلََلَُما َوَفجهْرنَ  َشي ْ
 نَ َفًرا َوَأَعزُّ  َماًَّل  ِمنكَ  َأْكثَ رُ  َأنَ  ُُيَاِورُهُ  َوُىوَ  ِلَصاِحِبوِ  َقالَ ف َ  ََثَرٌ  َلوُ  وََكانَ 

ْفِسوِ  َظالٌِ  َوُىوَ  َجن هَتوُ  َوَدَخلَ   أََبًدا َىِذهِ  تَِبيدَ  َأن َأُظنُّ  َما َقالَ  لِّن َ
ًرا ََلَِجَدنه  َربِّ  ِإَل  رُِّددتُّ  َولَِئن َقائَِمةً  السهاَعةَ  َأُظنُّ  َوَما َها َخي ْ ن ْ  ُمنَقَلًبا مِّ

 رَُجًَل  َسوهاكَ  ُثُه  نُّْطَفةٍ  ِمن ُثُه  تُ َرابٍ  ِمن َخَلَقكَ  اِبلهِذي َأَكَفْرتَ  ُُيَاِورُهُ  َوُىوَ  َصاِحُبوُ  َلوُ  َقالَ 
 َأَحًدا ِبَربِّ  ُأْشِركُ  َوََّل  َربِّ  اَّللهُ  ُىوَ  لهِكنها

ةَ  ََّل  اَّللهُ  َشاء َما قُ ْلتَ  َجن هَتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْوََّل   َوَوَلًدا َماًَّل  ِمنكَ  َأَقله  َأنَ  تُ َرنِ  ِإن اِبَّللهِ  ِإَّله  قُ وه
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থএঃ তুফভ তাসদয াভসন দুআ ফযফিয ঈভা শ কয, মাসদয একজনসক অফভ অেুসযয দুফি ফাোন ফদসয়ফছরাভ এফং শ 

দুফিসক শবজুয োছ দ্বাযা শঘযাও কসয ফদসয়ফছরাভ অয ফাোন দুফিয ভাঝবানসক যসক্ষস ফাফনসয়ফছরাভ।  
ঈবয় ফাোন ফযূণএ পর দান কযত এফং শকাসনাফিআ পরদাসন শকাসনা ত্রুফি কযত না। অফভ ফাোন দুফিয ভাঝবাসন একফি 

নয প্রফাফত কসযফছরাভ।  
শআ ফযফিয প্রচুয ধনম্পদ ফজএত র। তঃয শ কথাচ্ছসর তায েীসক ফরর : অভায থএম্পদও শতাভায শচসয় শফফ 

এফং দরফরও শতাভায শচসয় ফিারী। 
ফনজ িায প্রফত শ জুরুভ কসযফছর অয এ ফস্থায় শ তায ফাোসন প্রসফ কযর। শ ফরর, অফভ ভসন কফয না, এ ফাোন 

কবসনা ধ্বং সফ।  
অভায ধাযণা, ফকয়াভত কবসনাআ সফ না। অয অভাসক অভায প্রফতারসকয কাসছ মফদ ফপফযসয় শনয়া য় তসফ অফভ ফনফশ্চত, 
অফভ এয শচসয়ও ঈৎকৃি স্থান াফ। তায েী কথাচ্ছসর তাসক ফরর, ‘তুফভ ফক শআ িায সে কুপফয কযছ, ফমফন শতাভাসক 

ৃফি কসযসছন ভাফি শথসক, তাযয শুক্র শথসক এফং তাযয শতাভাসক একজন ুস্থফর ভানুসল ফযণত কসযসছন?  
অভায ফযাায শতা এআ শম, অফভ ফফশ্বা কফয, অল্লাআ অভায প্রবু এফং অফভ অভায প্রবুয সে কাঈসক ফযক ভাফন না।  

তুফভ মবন ফনজ ফাোসন প্রসফ কযফছসর, তবন তুফভ শকন ফরসর না; ভা-া-অল্লা, রা কুঈওয়াতা আল্লা ফফল্লা (অল্লা মা চান 
তা-আ য়, অল্লায তাওফপক ছাো কাযও শকাসনা ক্ষভতা শনআ)! (ূযা কাপ (১৮) : ৩২-৩৯) 

এআ শতা শাকয ও কৃতজ্ঞতায তারীভ-তুফভ শতাভায ফাোন শদসব শকন ফরসর না, ‘অল্লা মা চান তা-আ য়’! 

একফি ঘিনা 

ভুতাযফযপ আফসন অফদুল্লা য. ফছসরন ফফবযাত এক ফুমুেএ। ভুাল্লাফ নাভক এক শরাক তায া ফদসয় শযফভ কাে সয 
দম্ভবসয শাঁসি মাফচ্ছর। ফুমুেএ তাসক ফরসরন : এবাসফ াাঁিছ শকন? শ াল্টা প্রে ছুসে শদয়, অফন জাসনন, অফভ শক? 
ভুতাযফযপ য. ঈিসয মা ফসরফছসরন তা অভাসদয ফায ন্তসয ফরসব যাবায ভসতা। ফতফন ফসরফছসরন- 

 

ف ةَ  و آِخُركَ  م ِذر ة ، نُْطف ةَ  أوَُّلكَ   .َ  اْلع ِذر ة َت ِْملَُ ذِلكَ  ب  ْيَ  ِفْيم ا و أ ْنتَ  ق ِذر ة ، ِجي ْ

থএ: শতাভায ূচনা ুাঁফতেন্ধভয় ফীসমএ, ভাফপ্ত েফরত রাস অয এ দুসয়য ভাসঝ তুফভ এক ফফষ্ঠাফাী শদ। (তাপীসয কুযতুফী, 
ূযা ভাঅফযসজয ৩৯ নিয অয়াসতয তাপীয দ্রিফয) 

 
এআ শতা র অভাসদয াকীকত। তাআ ংকায কযায ুসমাে শকাথায়? অফন শকাফি শকাফি িাকায ভাফরক? কী ফনশ্চয়তা 
অসছ শম, জীফসনয শল ফদন মএন্ত তা অনায াসত থাকসফ? 
অজ ফমফন ক্ষভতায কুযফসত অীন, মায দাসি ুসযা এরাকা কম্পভান, এআ ক্ষভতা ও দাসিয স্থাফয়সবপূয েযাযাফে শদসফ শক?  
কার শফরায ধনীসয তুআ পফকয ন্ধযা শফরা’-এ শতা অভাসদয চাযাসয শদবা ফাস্তফতা। 

অজ অফন মাসক তুচ্ছ ভসন কযসছন, শয় প্রফতন্ন কযসছন, বফফলযসত অফন শম তায ধীনস্থ সয় মাসফন না - এয কী 
ফফশ্বা অসছ?  

চরভান একফি ঈদাযণ ফদআ। অভাসদয প্রফতসফী শদ বাযসতয প্রধান ভন্ত্রী নসযন্দ্র শভাফদ। ফতফন শছসরসফরায় শপফয কসয চা 
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ফফফক্র কযসতন। অয এবন শ ংকাসযয শকান ভনসদ ফস অসছ তা শতা ফাযআ জানা অসছ। ফণএফাদ শমবাসন চযসভ। 
অসভফযকায ভসতা শদস কৃষ্ণাে ওফাভা শশ্বতােসদয ওয দাসিয সে িানা অি ফছয ছফে ঘুফযসয়সছ।  
এ-আ মবন দুফনয়ায ফাস্তফতা, তাসর ংকায কীস? ংকাসযয ভসধয রািনা ছাো বাসরা ফকছুআ শনআ।  

এফায মফদ দ্বীনী প্রসে ফফর, শবাসনও একআ কথা। অফন সনক ফে ভুজাফদ, অনায ধীসন ফহু বাআ ফজাসদয কাজ 
কযসছন, ফকংফা অফন সনক ফে অসফদ, চাযফদসক অনায ুবযাফত, সনক আরসভয ফধকাযী অফন, ফাআ অনাসক 
অল্লাভা ফসর, ফকংফা অফন দুাত বসয দান-দকা কসযন, চাযফদসক ‘াসতভ তাই’ ফসর ফযফচত, থফা আরাসভয একফনষ্ঠ 
বাসদভ ফসসফ অফন ুফযফচত, তাআ ফসর ফক ংকায কযায শকান ুসমাে অসছ? মাযা অনায শচসয় দুফএর, আফাদত-
ফসন্দফেসত, আরসভ-অভসর ফএসক্ষসস, তাসদযসক শকাসনা বাসফ তাফচ্ছরয কযায ুসমাে অসছ?  

ফ ভয় ভসন যাবসত সফ, অল্লায কাসছ অভসরয ‘ফযভাণ’ ভূর ফজফন নয়। অভসরয ‘ভান’িাআ র ভূর। শাক তা ফযভাসণ 
াভানয। 
কুযঅসনয বালায় অল্লা তা’অরা ফসরন:  

 
ٰقىُكمْ  للاِ  ِعْندَ  اَْكَرَمُكمْ  ِانه   . َات ْ

অল্লায কাসছ ফসচসয় ম্মাফনত শ-আ, শম শতাভাসদয ভসধয ফসচসয় ভুিাকী। -ূযা হুজুযাত ৪৯: ১৩ 

 
তাআ ফাযত শম দুফএর, শক জাসন-তাকওয়ায ফিসত অল্লা তাঅরায দৃফিসত শ ফর সয় ঈসিসছ ফকনা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
অরাআফ ওয়াাল্লাভ ফসরসছন- 

 
مَ  ل وَْ ِِبأل بْ و ابَِ م ْدُفوعَ  أ ْشع ثَ  ُربَّ أل ب  ّرهَُ للاَِ ع ل ى أ ْقس  . 

থএ: কত এসরাসভসরাসকী এভন অসছ, মাসক দযজায় দযজায় তাফেসয় শদয়া য়, থচ শ মফদ অল্লায নাসভ শকাসনা কভ 
কসয ফস, অল্লা তা ূণএ কসয শদন! -ী ভুফরভ, াদী ২৬২২ 

ুফানাল্লা!! অল্লা তায়ারা অভাসদযসক ংকায ফযায কসয ফফনয়ী ওয়ায তাওপীক দান কসযন। অভীন। 
ঈফস্থত এক বাআঃ ভুতাযাভ বাআ! অভায কাসছ ফহুফদন অসে এক সিাফযকা চারক একফি ফফলয় জানসত শচসয়ফছসরন। শফি 
সরা- শকঈ মফদ নাভাজ না সে, তাসর ফক তাসক তাফচ্ছরয কযা মাসফ? এয কী জফাফ সত াসয বাআ?  

ঈস্তাদ াফপঃ শরাকফি নাভাম না সেও মফদ নাভাসময প্রফত এফং দ্বীসনয কর ফফলসয়য প্রফত ভািত যাসব তাসর তাসক 
তাফচ্ছরয না কসয ফুঝাসনা ঈফচত। অয মফদ ফযফতক্রভ য় তসফ ফবন্ন কথা।   

ভুতাযাভ বাআসয়যা, অজসকয অসরাচনা এবাসনআ শল কযফছ। অল্লা তা’অরা অভাসদয ফাআসক ংকায ও ফ ধযসনয 
অফিক ফযাফধভুি ফযশুি ন্তয ফনসয় অল্লায কাসছ ঈফস্থত ওয়ায তাওপীক দান কত্ন। অভীন। অল্লা তা’অরা অভাসদয 
ফাআসক আবরাসয াসথ ফজাদ ও াাদাসতয সথ ফফচর থাকায তাওপীক দান কত্ক। 

অভযা কসর ভজফর শথসক ঈিায শদায়ািা সে ফনআ। 

 

 إليك وأتوب أنت،أستغفرك إَّل َّلإلو وحبمدك،أشهدأن اللهم سبحانك

 امجعْي واصحابو وآلو دمحم خلقو خی على تعال للا وصلى
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 رابلعاملْي هلل اْلمد ان وآخردعوان

 

************ 

 


