
কুযঅনন ফর্ণিত অানফ কাাপ ফা গুাফাীয ঘটনা  তায র্ক্ষা 

র্ফত্র কুযঅনন অল্লাহ্ তাঅরা যম ভস্ত ঘটনা ঈনল্লখ কনযনেন , তায প্রনতেকর্ট ঘটনানতআ অভানদয জনে ননক র্ক্ষণীয় র্ফলয় যনয়নে। র্কন্তু 

অভানদয নননকআ যআ ঘটনাগুনরা এভনবানফ ঈস্থান কনযন , মানত র্ক্ষণীয় ফস্তুগুনরা ুস্পষ্ট নয় ঈনে না। ফক্তাগণ এ ভস্ত ঘটনা ফনর 

যরাতানদযনক কখন াান অফায কখন কাঁদান র্েকআ , র্কন্তু যমআ ঈনেনে ভান অল্লাহ্ ঘটনাগুনরা ঈনল্লখ কনযনেন , যআ ভুান 

ঈনেেগুনরা ননক যক্ষনত্র স্পষ্টআ যথনক মায়। কুযঅনন ফর্ণিত অানপ কাাপ ফা গুাফাীয অশ্চমিজনক ঘটনা কুযঅননয র্ক্ষণীয় 

ঘটনাভূনয নেতভ একর্ট ঘটনা। অনু অভযা তাপীনয আকনন কােীয  র্কাুর কুযঅননয অনরানক এআ র্ক্ষণীয় ঘটনা এফং তায 

র্ক্ষণীয় র্ফলয়গুনরা যজনন যনআ। 

 

যআ মুনগ যকান এক ইনদয র্দন যরাকগণ ভূর্তি ূজায নষু্ঠাননয ঈনেনে যফয র। এনত তাযা তানদয ভূর্তিগুনরায ননকটে রানবয জনে শু মফাআ 

ফা নোনে মা কযায তাআ কযনফ। র্কন্তু তানদয ভ্রান্ত  ম্মার্নত ফংনয একজন মুফক ভূর্তি ূজায এআ ভড়া যকান ক্রনভআ যভনন র্ননত 

াযর্েনরন না। তাযা যম ভস্ত কর্িত ভাফুনদয ঈানা কযর্ের , তা যদনখ র্তর্ন র্ফনফনকয কানে থভনক দাঁড়ানরন। নে তাঁয ভনন ঘুযাক 

খার্ির। তাঁয র্িন্তা  যিতনায় এক নতুন গর্তয ঞ্চায র। র্তর্ন জন ভানফ তোগ কনয িু কনয যফয নয় যগনরন। একর্ট গানেয নীনি র্গনয় 

যনযান নয় ফন যআনরন। 

 

র্কেুক্ষণ য তায ভতআ অনযকজন মুফক এন তায ানথ ফন ড়নরন। তায ভনন একআ নে। এক এক কনয াতজন মুফক এন একর্ত্রত 

নরন। কনরয ভনন প্রশ্ন একটাআ। র্নজ ানত গড়া কানেয  াথনযয ভূর্তি র্ক কনয অভানদয ভাফুদ নত ানয ? করোণ-করোনণয ক্ষভতাআ 

ফা যকাথায় যর তাযা? র্মর্ন এআ েুয ৃর্থফী ৃর্ষ্ট কনযনেন , এআ অকা-ফাতা নতযী কনযনেন , র্মর্ন অভানদয জীফন  ভযনণয একভাত্র 

ভার্রক, তাঁনক ফাদ র্দনয় এগুনরায এফাদত র্ক কনয ম্ভফ ? এআ াতজননয ভনধে যকান প্রকায যনক্তয ম্পকি র্ের না। র্কন্তু র্কেুক্ষনণয ভনধেআ 

ইভাননয ফন্ধনন তানদয একজন নেজননয ানথ অটনক যগনরন। তাযা কনরআ এক ফানকে যস্পনযয র্নকট জার্তয যরাকনদয ভূর্তি ূজা  

র্নকিয প্রর্ত ভননয নেনয কথা প্রকা কযনরন। তঃয তাযা ভা র্ফনেয ভানে তানদয প্রখয দৃর্ষ্ট ঘুযানরন। এনত তানদয ন্তযভূ 

তাীনদয অনরায় অনরার্কত নয় ঈের এফং অল্লায ভননার্নত দ্বীননয ন্ধান যনয় তানদয অত্মা এক নার্ফর প্রার্ন্ত রাব কযর।  তাযা 

কনরআ ইভান যগান যাখায ঈয একভত নরন। কাযণ তানদয ফাদা র্ের ভূর্তি ূজক, ভুর্যক এফং র্নকিয ঈয প্রজানদযনক ফাধেকাযী।  

তাযা ভানজয নোনে যরাকনদয ানথআ ফা কযনত থাকনরন। র্কন্তু তানদয প্রনতেনকআ মখন একাকী ন তখন অল্লায এফাদনতয র্দনক 

ভননার্ননফ কনযন। যকান এক যানত তাযা মখন একর্ত্র নরন , তখন তানদয একজন নীিু অয়ানজ এফং ূণি তকিতায ানথ ফরনরনঃ য 

অভায ফন্ধুগণ! গতকার অর্ভ একর্ট খফয শুননর্ে। এর্ট মর্দ তে য়, (অভায ধাযণা তাআ) তানর র্িনযআ অভানদযনক অভানদয দ্বীন নত 

র্পর্যনয় যাখা নত ানয থফা অভানদয জীফন না কযা নত ানয। অর্ভ শুনরাভঃ অভানদয ফোাযর্ট এখন অয ফাদায কানে যগান নয়, 

অভানদয দ্বীন  অকীদায র্ফলয়র্ট এখন তায কানে স্পষ্ট নয়। যমআ দ্বীননক অভযা হৃদনয় যগঁনথ র্ননয়র্ে এফং মা অভানদয র্িন্তা-যিতনায 

র্ফনিদে ংন র্যণত নয়নে, তা এখন র্ফন্ন য়ায নথ। ুতযাং যতাভযা র্িন্তা কয এফং যতাভানদয র্দ্বান্ত যতাভযাআ গ্রণ কয। 

 

র্দ্বতীয়জন ফরনরনঃ খফযর্ট অর্ভ শুননর্ে। তনফ তা ভুনানপক এফং জ্ঞনদয প্রিায ভনন কনয ঈর্ড়নয় র্দনয়র্ে।  যক্ষনণআ খফযর্টয তেতা 



প্রভার্ণত র। তাযা ফরনরনঃ অভযা অভানদয দ্বীননয ঈয র্ফির থাকনফা। যম র্ফদআ অকু না যকন , তা ভাথা যনত যভনন র্ননফা। অল্লায 

তে দ্বীননক জানায য যকানবানফআ নূফিয যআ ভরূ্তি ূজায র্দনক যপযত মানফা না। 

গুজফ এখন নতে র্যণত র। ফাদা তানদয খফযর্ট যজনন যপরর। তানদযনক ঘয যথনক যফয কনয ফাদায দযফানয ার্জয কযা র।  

ফাদা ফররঃ যতাভযা যতাভানদয ফোাযর্ট যগান যাখনত যিষ্টা কনযে। র্কন্তু পর নত ায র্ন। অর্ভ জাননত যনযর্ে যম , যতাভযা ফাদা 

এফং তায প্রজানদয দ্বীন যেনড় র্দনয়ে। যতাভযা এভন এক নতুন দ্বীনন প্রনফ কনযে, যম ম্পনকি অর্ভ জার্ন না। যকাথা যথনক তা যতাভানদয কানে 

অগভণ কনযনে? অর্ভ যতাভানদযনক কখনআ এবানফ যেনড় র্দনফা না। অর্ভ জার্ন যতাভযা ম্ভ্রান্ত ফংনয যরাক। তাআ নেযা যতাভানদয কাযনণ 

র্ফভ্রান্ত নত ানয। এভন অঙ্কা মর্দ না থাকত তানর যতাভানদযনক ফাঁধা প্রদান কযতাভ না। 

 

মাআ যাক অর্ভ যতাভানদয ফোানয তাড়াহুড়া কযনত িার্ি না। যতাভযা র্িন্তা কয। য় যতাভযা অভায দ্বীনন যপযত অনফ নেথায় যতাভানদয 

ভাথাগুনরা যদ যথনক র্ফর্িন্ন নফ। 

তানদয ন্তযগুনরানক অল্লা ভজফুত কনয র্দনরন। ইভাননক র্ক্তারী কনয র্দনরন। তাযা ফরনরনঃ য ফাদা! অভযা এআ দ্বীনন কায ন্ধ 

নুযণ কনয প্রনফ কর্য র্ন , ফাধে নয় নয় এফং জ্ঞাতানয নয়। অভানদয ুস্থ র্ফনফক  র্পতযাত অভানদযনক ডাক র্দনয়নে। অভযা 

যআ ডানক াড়া র্দনয়র্ে। র্ফনফক অভানদযনক অনরার্কত কনযনে। তায অনরানতআ অভযা িরর্ে। অল্লা এক  র্দ্বতীয়। তায যকান যীক 

যনআ। অভযা তাঁনক োড়া অয কাঈনকআ ডাকনফা না। অয অভানদয জার্তয যরানকযা ন্ধ নয় ননেয তাকরীদ কনয ভূর্তি ূজা কযনে , যম 

ফোানয তানদয কানে যকান দরীর-প্রভাণ যনআ। এআ র অভানদয যল কথা। এখন অনায মা খুী কযনত ানযন। 

 

এযয ফাদা ফররঃ এফায মা। অগাভীকার ফেআ অনফ। অর্ভ যতাভানদয ফোানয পয়ারা প্রদান কযনফা।  তাযা র্পনয এন যাভি 

কযনত রাগনরন এফং প্রনতেনকআ স্বীয় ভনতয িাকা ঘুযানত রাগনরন। তানদয একজন ফরনরনঃ ফাদা যমনতু অভানদয ফোাযর্ট যজননআ 

যপনরনে, তাআ তায ধভর্ক  হুভর্কয ভনধে যথনক অভানদয যকান রাব যনআ। অভযা ঐ গুায র্দনক দ্বীন র্ননয় ার্রনয় মানফা। মর্দ তা নফ এআ 

প্রস্ত যদনয তুরনায় খুফ ন্ধকায  ংকীণি। র্কন্তু অভযা যখানন প্রস্ত ভনন এক অল্লায এফাদত কযনত াযনফা , মা অভযা এআ র্ফার 

যানজে কযনত কযনত াযর্ে না। এভন যদন অভানদয ফফা কযানত যকান করোণ যনআ , যমখানন অভযা র্নযানদ অভানদয অকীদা-র্ফো 

নমুায়ী দ্বীন ারন কযনত ার্য না এফং এভন বূর্ভনত অভানদয ফফা কযা র্েক নফ না , যমখানন অভানদয র্েক র্ফোনয র্ফরুনে নে 

একর্ট ফার্তর ভত িার্নয় যদয়া নি।  

তুযাং কনরআ এআ কথায় একভত নয় যগনরন। তাযা পয াভগ্রী নতযী কনয র্নজ যদ যেনড় এক জানা নথয ঈনেনে দ্বীন র্ননয় র্জযত 

শুরু কযনরন। নথ একর্ট কুকুয তানদয াথী নয় যগর , একআ নথ িরনত রাগর , তানদয ানথ বারফাায ফন্ধনন অটনক যগর এফং তানদয 

প্রযী য়ায দার্য়ত্ব ারনন র্ননজনক র্ননজআ ভননার্নত কযর। বারনক বারফানর এফং ৎ যরানকয ািনমি যগনর অল্লায র্প্রয় য়া মায় , 

এআ প্রাণীর্ট য়তফা তা নুধাফন কযনত ক্ষভ নয়র্ের। থ িরনত িরনত এক ভয় তাযা গুায় যৌনে যগনরন। য়তফা যখানন তাযা অল্লায 

যদয়া র্যর্জক যথনক পর-পরার্দ যনয় যগনরন এফং েণিায র্যিন্ন র্ভর্ষ্ট ার্ন ান কযনরন। দীঘি থ িরায য পনযয ক্লার্ন্ত দূয কযায জনে 

র্যরান্ত যীয র্ননয় যখানন তাযা াভানে র্ফরানভয র্নয়নত গুায ভধেকায মভীনন ভাথা যযনখ শুনয় ড়নরন। শুনয় ড়ায ানথ ানথআ ারকা 

ঘুভ নুবফ কযনরন এফং যআ ারকা ঘুনভয থ ধনযআ গবীয র্নদ্রা িনর অর। 



নযয র্দন র্নর্দিষ্ট ভনয় ফাদায দযফানয ার্জয না য়ানত তায যরানকযা তানদয নুন্ধানন যফয র। এভন র্ক তাযা যআ গুায দযজা 

মিন্ত যৌঁনে যগর। র্কন্তু র্জযনতয নথ ভক্কায ভুর্যকযা যারূ াল্লাল্লাহু অরাআর্ য়া াল্লাভ  অফু ফকয (যাঃ)এয ন্ধানন যফয নয় গানয 

োয মিন্ত যৌঁনে র্গনয় যমবানফ ন্ধ নয় র্গনয়র্ের অল্লা তাঅরা যবানফআ তানদযনক ন্ধ কনয র্দনরন। 

র্দননয য অন যাত। যানতয য র্দন। ায নয় যগর ফেনযয য ফেয। মুফকগণ শুনয় অনেন। গবীয র্নদ্রা তানদযনক অিন্ন কনয অনে। 

ফাআনযয কভি ফেস্ত জীফননয ানথ তানদয যকান ম্পকি যনআ , র্ফজর্রয গজিন , ফাতানয প্রিন্ডতা এফং ৃর্থফীয যকান ঘটনাআ তানদয ঘুনভয 

ফোঘাত ঘটানত ানয র্ন। ূমি ঈর্দত য়ায ভয় ডান ান যনর র্গনয় গুায র্েদ্র র্দনয় াভানে অনরা প্রনফ কনয এফং অল্লায হুকুনভ 

তানদযনক াভানে অনরা  তা প্রদান কনয। র্কন্তু ূনমিয প্রখয ঈত্তা তানত প্রনফ কনয না। অল্লায আিায় তানদয যীযনক যপাজনতয জনে 

স্ত মায়ায ভয় ূমি একটু ফাভ র্দনক যনর মায়। কুকুযর্ট তায দুআ ফাহু প্রার্যত কনয ফীনযয ভত প্রযীয কানজ গুায ফাআনয ফস্থানযত।  

তাযা যখানন ভানে ভানে ডানন ফানভ ােি র্যফতিন কযনেন। যক অনে এভন যম এআ দৃে যদনখ বয় ানফ না? 

গবীয র্নদ্রায় র্তন নয় ফেয ায নয় যগর। এফায তাযা ক্ষধুা  র্াায় দুফির যীয র্ননয় জাগ্রত নরন। তাযা বাফনরন ভয় যফী র্তক্রভ 

য় র্ন এফং আর্তানয িাকা গুায ভনুখআ থভনক যনয়নে। তানদয একজন ফরনরনঃ য অভায ফন্ধগণ! অভায ভনন য় এখানন অভযা দীঘি ভয় 

ঘুর্ভনয় ায কনযর্ে। যতাভানদয ভতাভত র্ক? 

নেজন ফরনরনঃ অভায ভনন য় ূণি একর্দন অভযা র্নর্দ্রত র্েরাভ। কাযণ যম ধযনণয ক্ষুধা  র্াা অভযা নুবফ কযর্ে , তানত তাআ ভনন 

য়। 

তৃতীয়জন ফরনরনঃ কানর ঘুর্ভনয়র্ে। এআ যদনখা ূমি এখন ডনুফ মায় র্ন। অভায ভনন য় একর্ট র্দফনয র্কয়দাংআ অভযা র্নদ্রায় র্তক্রভ 

কনযর্ে।  

িতুথিজন ফরনরনঃ োনড়া এ ফ ভতনবদ। অল্লাআ বার জাননন , অভযা কতকার এখানন ঘুর্ভনয়র্ে। ভূর কথা নি অভায প্রিুয ক্ষুধা নুবফ 

নি। ভনন নি কনয়ক র্দন মাফৎ না যখনয় অর্ে। অভানদয একজননয ঈর্িত এখনআ নয র্গনয় র্কেু খাদে ক্রয় কনয র্ননয় অকু। তনফ তানক 

ফেআ তকিতা  াফধানতা ফরম্বন কযনত নফ। কাযণ যরানকযা মর্দ অভানদয ফস্থান ম্পনকি যজনন যপনর তনফ তাযা অভানদযনক তো 

কযনত ানয র্কংফা অভানদযনক র্পতনায় যপনর দ্বীন ারন যথনক র্ফযত যাখনত ানয। তানক অনযকর্ট র্ফলনয় াফধান নত নফ। যকানবানফআ 

যমন াযাভ খাদে ক্রয় কযা না য়। য জনে য মািাআ-ফাোআ কনয ারার খাদের্টআ ক্রয় কযনফ। 

 

তানদয একজন াফধান  ূণি তকিতায ানথ বীত ন্ত্রস্ত ফস্থায় নয প্রনফ কযনরন। র্তর্ন যদখনরন যকান র্কেুআ অয অনগয ভত যনআ। 

ঘযফার্ড়গুনরা র্যফতিন নয় যগনে। ুযাতন র্যতোক্ত ঘনযয স্থনর র্ফার প্রাাদ যাবা ানি। অনগয যাজপ্রাাগুনরা র্যতেক্ত ফস্থায় নড় 

অনে। র্তর্ন এখন যম ভস্ত যিাযা যদখনেন যগুনরা র্যর্িত যকান যরানকয যিাযা নয়। নদীয যরাত অনগয ভতআ িরনে ফনয় , র্যফর্তিত রূ 

ধাযণ কনয ঘযফার্ড়  ফন-ফনানী র্েকআ অনে। শুধুন যনআ অনগয ভানলুগুনরা। 

তায দৃর্ষ্ট র্ফির্রত র, এর্দক যর্দক যিাখ ঘুযাননানত যরানকযা নে যালণ কযনত রাগর এফং তায িরায বর্িনত ভানুনলয নে দানা যফঁনধ 

ঈের। র্যননল যরানকযা তানক র্ঘনয ধযর।ঈর্স্থত যরাকনদয একজন তানক র্জনজ্ঞ কযরঃ অর্ন র্ক এখানন নে যদ যথনক এননেন ? 

এত র্িন্তা কযনেন র্ক র্ননয়? নুন্ধানআ ফা কযনেন কী? 



 

র্তর্ন ফরনরনঃ অর্ভ এখানন র্যর্িত যকঈ নআ। অর্ভ র্কেু খাদে ক্রয় কযনত িাআ। র্কন্তু যকাথায় তা র্ফর্ক্র নি অর্ভ তা জার্ন না। একজন 

যরাক তায াত ধনয খানদেয যদাকানন র্ননয় যগর। যখানন র্গনয় র্তর্ন যযাায নতযী কনয়কর্ট র্দযাভ যফয কযনরন। যদাকাননয ভার্রক 

র্দযাভগুনরা ানত র্ননয় ঘুর্যনয় র্পর্যনয় যদখনরনঃ তা র্তন ফেনযয র্ধক ভয় ূনফি র্নর্ভিত নয়নে। য বাফর এআ ফের্ক্ত য়ত যকান গুপ্তধন 

যনয়নেন। ম্ভফতঃ এআ র্দযাভগুনরা োড়া তায কানে র্ফুর র্যভাণ র্দযাভ যনয়নে। যদাকাননয ভার্রক ফাজানযয যরাকনদযনক যডনক 

একর্ত্রত কযর।  

এফায গুাফাী যরাকর্ট ফরনরনঃ য যরাক কর! যদখুনঃ অনায মা বাফনেন , র্ফলয়র্ট অনর যতভন নয়। এআ ভদূ্রাগুনরা রুকার্য়ত ংখে 

ম্পনদয যকান ং নয়। গতকার ভাননুলয ানথ যকান এক যরননদননয ভয় তা অভায স্তগত নয়নে। অয এআ যতা অজ অর্ভ তা র্দনয় র্কেু 

খাদে ক্রয় কযনত িার্ি। অনাযা তানত এত অশ্চমিনফাধ কযনেন যকন ? এয যকান কাযণ যতা অর্ভ খঁুনজ ার্ি না। অয যকনআ ফা নেনয 

ঈয র্নবিয কনয অভায র্ফরুনে গুপ্তধন ায়ায এফং তা রুর্কনয় যাখায ফাদ র্দনিন? 

এআ কথা ফনর তানদয ফোাযর্ট ভাননুলয কানে প্রকার্ত নয় মায়ায বনয় র্তর্ন স্থান তোগ কযনত িাআনরন। র্কন্তু যরানকযা র্কেুনতআ তানক 

যেনড় র্দনত যার্জ র না। র্বড় যবনি র্দনয় একাকী তায ানথ নম্র বালায় কথা ফরনত রাগর। কথা-ফাতিায এক মিানয় তাযা মখন জাননত াযর 

যম, র্তর্ন নিন র্তন ত নয় ফেয ূনফি জানরভ  কানপয ফাদায াকড়া যথনক রায়নকাযী ম্ভ্রান্ত ফংনয াত জন মুফনকয একজন 

তখন তাযা অয অশ্চামিার্িত র। তাযা অয জাননত াযর যম , তাযা নরন ঐ ভস্ত মুফক মানদয তারান ফাদা কর প্রনিষ্টাআ 

কনযর্ের, র্কন্তু তানদয যকান ন্ধান ায়া মায় র্ন। মুফকর্ট এফায অয র্ঙ্কত নয় ড়নরন। কাযণ এখন যরানকযা তানদয ফোাযর্ট যজনন 

যপনরনে। তাআ র্তর্ন র্নজনয  তাঁয াথীনদয জীফন নানয বনয় ারানত ঈনদোত নরন। 

যরাকনদয ভনধে নত একজন ফররঃ য বাআ! তুর্ভ বয় কনযা না। তুর্ভ যমআ জানরভ ফাদায বয় কযে , য যতা প্রায় র্তন ফেয অনগআ ধ্বং 

নয়নে। এখন র্মর্ন এআ যানজেয ফাদা র্তর্ন অর্ন  অনায াথীনদয ভতআ একজন ভরু্ভন ফাো। এফায ফরুনঃ অনায নোনে াথীগণ 

যকাথায়? 

মুফকর্ট এফায অর ঘটনা জাননত াযনরন। আর্তানয যআ দীঘি দযূত্ব র্তর্ন ঈরর্ি কযনত াযনরন, মা তানক ভানফ ভাজ যথনক অরাদা 

কনয যযনখনে। র্তর্ন ফুেনত াযনরনঃ এখন র্তর্ন ভাননুলয ভানে িরভান একর্ট োয়া ফেতীত অয র্কেুআ নন। এযয র্তর্ন যরাকনদয ঈনেনে 

ফরনরনঃ অভানক গুায বেন্তনয ফন্ধুনদয কানে যমনত দা। অর্ভ তানদযনক অভায  অনানদয ফস্থা ম্পনকি ংফাদ যদফ। তাযা দীঘিক্ষণ 

মাফৎ অভায নক্ষায় অনেন। অভায অঙ্কা নি, তাযা অভায ফোানয র্ির্ন্তত অনেন। 

তখনকায ফাদা তানদয খফযর্ট যজনন যপরনরন। র্তর্ন গুাফাীনদয ানথ াক্ষাত কযায জনে ফোকুর নয় ঈেনরন এফং দ্রুত গুায র্দনক 

িনর অনরন। র্তর্ন তানদযনক ঈজ্জর যিাযায় জীর্ফত ফস্থায় যদখনত যনরন। তানদয ানথ ভুাপাা  অর্রিন কযনরন। র্তর্ন তানদযনক 

যাজপ্রাানদ অফান জানানরন এফং তথায় স্থায়ীবানফ ফফানয অভন্ত্রন জানানরন। 

তাযা াপ জার্ননয় র্দনরনঃ নতুনবানফ জীফন মানন অভানদয যকান অগ্র যনআ। অভানদয ঘযফার্ড়গুনরা র্ফরীন নয় যগনে , র্তা-ভাতা  

ন্তান-ন্তর্দয যকঈ জীর্ফত যনআ এফং অভানদয ভানে এফং স্বাবার্ফক জীফন-মাননয ভানে দীঘি র্দন মাফৎ যকান যমাগতূ্র যনআ। ুতযাং এআ 

ার্থিফ জীফননয র্দনক র্পনয র্গনয় অয রাব র্ক? 



 

তঃয তাযা অল্লায ননকটে রানবয অনফদন কযনরন , তাঁয কানে যপযত মায়ানকআ েে কযনরন এফং তাঁয প্রস্ত যভত দ্বাযা তানদযনক 

যেনক র্ননত প্রাথিনা কযনরন। র্কেুক্ষনণয ভনধেআ তাযা ভতূেয যকানর েনর ড়নরন। যদ যথনক তানদয প্রাণ র্িয র্দননয জনে র্ফর্িন্ন নয় যগর। 

 

এআ ঘটনায় যম ভস্ত র্ক্ষণীয় র্ফলয় যনয়নেঃ  

১) তাীদনক যভনন যনয়া ভাননুলয র্পতযার্ত তথা ৃর্ষ্টগত স্ববাফ। থিাৎ যকান ভানুলনক মর্দ তায স্ববাজাত ধনভিয ঈয যেনড় যদয়া য় এফং 

ফাআনযয যকান যগাভযা ফের্ক্ত ফা যগাষ্ঠী তানক র্ফভ্রান্ত না কনয , তানর য অল্লায একত্বফানদয যঘালণা র্দনফ, তাযআ এফাদত কযনফ এফং তাঁয 

এফাদনত নে র্কেুনক যীক কযনফ না। যমভনর্ট নয়নের্র ঘটনায় ফর্ণিত মুফকনদয যক্ষনত্র। 

২) রৃ্থফীনত তাীদ প্রর্তষ্ঠায় মুফকনদয বূর্ভকা খুফআ গুরুত্বণূি। 

 

৩) ভরূ্তি ঁূজা, রী-অরীয়ানদয ঁূজা এফং র্নকিয নক্ষ যকান দরীর যনআ। 

 

৪) প্রনয়াজনন তে যগান কযা জানয়ম অনে। র্কন্তু তা কর ভনয়য জনে নয়। 

 

৫) ানয ানথ তাীনদয ফাণী প্রকানে প্রিায কযা জরুযী। 

 

৬) র্নজ যদন দ্বীন ারন কযনত র্গনয় র্পতনায বয় থাকনর দ্বীন র্ননয় রায়ন কযা অফেক। 

 

৭) অানফ কাানপয ঘটনা অল্লায র্ফনল একর্ট ফড় র্নদিন। তনফ তায যিনয় ফড় র্নদিন নি , অভান-মভীন, িন্দ্র-নূমিয ৃর্ষ্ট এফং 

র্দফা যার্ত্রয অগভণ  প্রস্থান। 

 

৮) র্ফদানদ একভাত্র অল্লায ঈয বযা কযা এফং তাঁয দয়া কাভনা কযা জরুযী। 

 

৯) যকান ভতফাদ, ভাজাফ  অভর গ্রণ কযায যক্ষনত্র কায ন্ধ নুযণ না কনয দরীর নুন্ধান কযা জরুযী। 

 

১০) অল্লাহ্ তাঅরা তাঁয ফাোনদয যখদভনতয জনে ফড় ফড় ভাখরুকনক ফাধে কনযন। 



 

১১) একজন দাই প্রনয়াজনন তকিতা ফরম্বন কযনফন। র্ফনল কনয মখন তাঁয র্েনন ত্রুযা লড়মন্ত্র শুরু কনয। 

 

১২) নুখ-দুঃনখ ারার রুজী নুন্ধান কযা জরুযী। 

 

১৩) র্িন্তা  গনফলণা কনয কুযঅন  কুযঅনন ফর্ণিত ঘটনাগুনরা ধেয়ন কযা ঈর্িৎ। 

 

১৪) র্ফনা প্রনয়াজনন ভতনবদ কযা থিীন। যমভন গুাফাীনদয নাভ, কুকুযর্টয নাভ  তায যং ম্পনকি ঘাটাঘার্ট কনয যকান রাব যনআ। 

 

১৫) বর্ফলেনত যকান কাজ কযনত আিা কযনর প্রথনভ আনা-অল্লাহ্ ফরনত যফ। 

 

১৬) প্রর্তকূর র্যর্স্থর্তনত নতেয ঈয র্ফির থাকায গুরুত্ব র্যীভ। 

 

১৭) অানফ কাানপয স্থান  কার কুযঅন  ী াদীনে ঈনল্লখ কযা য় র্ন। ুতযাং তা খঁুনজ যফড়াননানত অভানদয যকান রাব যনআ। 

ঘটনার্ট ঐ প্রকায গানয়নফয ন্তবূিক্ত, মা অল্লা তাঅরা তাঁয নফীনক জার্ননয়নেন। তনফ তায স্থান  কার অভযা জাননত ার্য র্ন। 

 

১৮) নফী াল্লাল্লাহু গানয়নফয কর খফয জাননতন না। মর্দ জাননতন , তানর ীয নক্ষায় না যথনক প্রশ্ন কযায ানথ ানথআ তানদযনক 

ঘটনার্ট ফনর র্দনতন। 

১৯) অানফ কাাপগণ যম গুায় ফস্থান কনযর্েনরন তা গানয়নফয ন্তবূিক্ত। এয র্েকানা অল্লা োড়া যকঈ জাননন না। যকঈ মর্দ এয স্থান 

র্নর্দিষ্ট কনয ফনর য অল্লায নানভ র্ভথো যিনাকাযীয ন্তবূিক্ত নফ। 

 

২০) কাযাভনত অরীয়া তে। তানত র্ফো কযা অনর নু্নাত য়ার জাভাঅনতয অকীদায ন্তবূিক্ত। 

 

২১) তাীদ  র্নকিয ভনধে াথিকে কযায যমাগেতা জিন কযা জরুযী। নেথায় তাীনদয ঈয প্রর্তর্ষ্ঠত থাকা ম্ভফ নয়। 

 

২২) র্তন ত নয় ফেয য তানদযনক জীর্ফত কযা এটাআ প্রভাণ কনয যম ভৃতুেয য ুনরুত্থান তে, র্কয়াভত তে। এনত যকান নে যনআ। 



 

২৩) রূ এফং যদ ঈবনয়যআ ুনরুত্থান নফ। যকননা অানফ কাাপগণ এবানফআ জীর্ফত নয়র্েনরন। 

 

২৪) যনক্তয ম্পনকিয যিনয় ইভাননয ম্পকি র্ধক ভজফুত য়া অফেক। ঘটনায় ফর্ণিত মুফকনদয ভনধে যনক্তয যকান ম্পকি না থাকনর 

ইভান  তাীনদয ফন্ধনন তাযা অফে নয় একআ নথয র্থক নয় মান। 

 

২৫) যদায়াত অল্লায ক্ষ নত তাঁয ফাোয প্রর্ত র্ফযাট একর্ট যনয়াভত। ফাোয ঈর্িত ফি ফস্থায় অল্লায কানে যদায়াত প্রাথিনা কযা। 

 

২৬) ঘনযয ভনধে কুকুয যাখা র্নর্লে। তাআ কুকুযর্টনক গুায ফাআনয যাখা নয়র্ের। 

 

২৭) বার যরানকয নি থাকনর বার ফনর য়া মায় এফং বার র্ননফ র্যর্ির্ত ায়া মায়। কুকুযর্ট তানদয ানথ থাকায কাযনণ কুযঅনন 

তায নাভ ঈনল্লর্খত নয়নে। য নক্ষ ৎ যরানকয নি থাকনর ৎ নয় মায়ায ম্ভাফনা যথনক র্নযাদ নয়। 

 

২৮) কফনযয ঈয ভর্জদ ফা গম্বুজ র্নভিাণ কযা অভানদয যীয়নত র্নর্লে। 

 

২৯) ফার্তর ন্থীযা নে এফং নুভাননয নুযণ কনয থানক। র্েক যকান দরীর তানদয ানত যনআ। 

 

৩০) ফয় ফৃর্ে নর এফং র্বজ্ঞতা দীঘি নরআ ভানুল জ্ঞানী নয় মায় না। এআ মুফকগণ ফয়ন কভ নর তাযা তে ঈদঘাটনন ক্ষভ নয়নেন। 

থি যআ জার্তয ভনধে ংখে ফয়স্ক  র্বজ্ঞ যরাক থাকা নে র্েক নথয ন্ধান ায় র্ন। 

 

৩১) এখান যথনক প্রভার্ণত য় যম ূমি িরভান; র্স্থয নয়। অল্লা তাঅরা ফনরনঃ তুর্ভ মূিনক যদখনফ, মখন ঈর্দত য়, তানদয গুা যথনক া 

যকনট ডানর্দনক িনর মায় এফং মখন স্ত মায়, তানদয যথনক া যকনট ফাভর্দনক িনর মায়। 

 

৩২) প্রযী র্ননফ কুকুয প্রর্তারন কযা জানয়ম অনে। 

 

৩৩) যকান র্ফলনয় জ্ঞান না থাকনর তা অল্লায র্দনক যাদি কনয ফরনত নফ অল্লাআ বার জাননন। 



 

৩৪) অল্লা কখন দ্বীননয দাইনদয ইভানী র্ক্ত যীক্ষা কযায জনে তানদয র্ফরুনে ত্রুনদযনক র্ক্তারী কনয যদন। তখন দাইনদয ঈর্িত নধমি 

ধাযণ কযা। 

 

৩৫) তাযা ংখোয় র্েনরন াত জন। কাযণ অল্লা তাঅরা প্রথভ দু’র্ট ংখোয প্রর্তফাদ কনয তৃতীয়র্টয যক্ষনত্র র্কেুআ ফনরন র্ন। এনত ফুো যগর 

যল ংখোর্টআ র্েক। 

 

৩৬) যম ফের্ক্ত পনতায়া যদয়ায যমাগে নয়, তায কানে পনতায়া িায়া র্েক নয়। 

 

ংকরন  গ্রন্থনা:  

াআখ অবু্দল্লা ানদ (র্রান্স, ভদীনা আরাভী র্ফের্ফদোরয়, যৌদী অযফ) 

 

 


