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দুটি ঘিনার তথ্য উদ্ঘািন 

প্রথ্ম ঘিনা: 

ভদীনায া५খ ४ভদদয স্বপ্ন ফা একটি  'জরুযী ফাতধা' পদিাকট কদয 

টফতযণ টিক তথয ७দ্ঘািন 

'একটি জ রু€যী ফাতধা ’ নাদভ একটি টফজ্ঞান ফহুটদন থথদক ভুটরভ ভাদজ প্রচাটযত দে ४দে।  

টফজ্ঞানটিয টফলে ফস্তু র - ভদীনা ভুনাোযায ३জ্ঞাত টযচে জননক া५খ ४ভদদয স্বপ্ন থমাদগ 

প্রাপ্ত একটি ‚३টেেত নাভা‛।  
দুফধর ६ভাদনয টকেু १খযক ভুরভান  এত টফশ্বা কদয  বে-বীটত  ४া-४কা •খা কাদয ७ক্ত 

‘३টেেত নাভা ’ োটদেদে ফা পদিা কট কদয তা াধাযণ ভানুদলয ভাদে ফযাক াদয টফটর কদযদে 

এফ१ কযদে। থকননা ७ক্ত ३টেেত নাভা যাটয ভানফী (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো াল্লাভ) থথদক 

প্রাপ্ত ফদর দাফী কযা দেদে। ३টেেদত যারুুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো াল্লাভ) ফদরদেন: 

 ‚থম ফযটক্ত  এ५ ३টেেত নাভা োটদে ভানুদলয ভাদে টফতযণ কযদফ থ ४ভায াপ४ত াদফ , 

জান্নাদতয ३টধফাী দফ , ফযফাে প্রচুয রাবফান দফ , ঋণ গ্রস্থ ফযটক্ত ঋণ ভুক্ত দফ। ३যটদদক 

এিাদক োাদত গটিভট কযদর তায ভৃতুয দফ , ३টফশ্বা কযদর কাদপয দে মাদফ , ४ল্লাহ য যভত 

থথদক ফটিত দফ , ४ভায াপা४ত থথদক ভায €ভ দফ।‛ া५খ ४ভদ ४ল্লাহ য নাদভ থ কদয 

ফদরন এটি মটদ টভথযা ে তদফ তায ভৃতুয থমন কাদপদযয ভৃতুয ে .. .. .. ५তযাটদ।  

প্রকৃত দে এটি একটি টভথযা , জার  ফাদনাোি ‘३টেেত নাভা ’। ७দেয প্রদণাটদত বাদফ াধাযণ 

ভানুদলয ६ভান ४টকদাদক ধ্ব१ কযায জনয এিা প্রস্তুত কযা দেদে। এয াদথ ५রাভ তথা 

কুয४ন-াদীদয দূ •যতভ থকান ম্পকধ থন५। এয ভাধযদভ যারুুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো 

াল্লাভ) এয ७য ম্পূণধ রূদ টভথযা থযা কযা দেদে। ३থচ টতটন এযাদ কদযন: 

 ‚থম ফযটক্ত ५ Žোকৃত বাদফ ४ভায ७য টভথযা থযা কদয থ থমন টনজ ফাস্থান জাান্নাদভ টনটদধষ্ট 

কদয  থনে। (ফুখাযী, ভুটরভ) 

५রাভ ম্পদকধ  াভানয জ্ঞাদনয ३টধকাযী একজন াধাযণ টফদফক ম্পন্ন ফযটক্ত ७ক্ত ३টেেত নাভা 

াভানয থখোর কাদয াি কযদর५ তায টভথযাফাদীতা স্পষ্টবাদফ ধযদত াযদফ। টকন্তু ३তযন্ত 

দু२খজনক দর তয থম থফ টকেু १খযক যরভনা ভানুল ७ক্ত টভথযা ३টেেত নাভায স্বীকায দে 

টনদজদদয দূফধর ६ভাদনয প্রকা ঘটিদেদেন। তা५ তাদদয ६ভানদক তযতাজা কযায জনয ७ক্ত টফলদেয 

দধা ७দমাচন কযা ভীচীন ভদন কযটে। 

४ল্লাহ  তা ’४রা ७ম্মদত ভুাম্মদীয জনয ५রাভ ধভধদক একভাত্র জীফন ফযফস্থা রূদ ভদনানীত 

কদযদেন। ७ায প্রটতটি স্তযদক  •ণধতা টদদেদেন। এফ१ তা०য যারু ভুাম্মদ  (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো 

াল্লাভ) থ ५রাভদক ২৩ ফেদযয জীফদন টযূণধ রূদ ফাস্তফাটেত কদযদেন। ३ত२য স্বীে 
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७ম্মতদক স্বŽে  স্পষ্ট দরীদরয ७য থযদখ টগদেদেন, মায যাত  টদন ফযাফয। এয ভদধয থগানীেতা 

ফা যাখ ঢাক ফরদত টকেু থন५। এযাদ দে: 

  (  دينًا اإلسالو نكى ورضيت نعًتي عهيكى وأتًًت دينكى نكى أكًهت انيوو )

 ‚४জ ४টভ থতাভাদদয দ্বীনদক থতাভাদদয জনয ূণধাঙ্গ কদয টদরাভ , থতাভাদদয প্রটত ४ভায থনোভত 

ম্পূণধ কদয টদরাভ এফ१ ५রাভদক থতাভাদদয জীফন ফযফ স্থা টদদফ ভদনানীত কযরাভ। " ( ূ•যা 

ভাদেদাহ  - ৩)  

থচৌে ত ফেয দয এ५ ३জ্ঞাত ३টেেত নাভাে এভন ७দ্ভি দাফী কযা দেদে থম , থম ফযটক্ত ७া 

টনদজ দি ३যদক িদত টদদফ থ তায জােগা জান্নাদত কদয টনদফ, ४য থম এয টফযীত ফরদফ থ 

যারুুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো াল্লাভ) এয াপা४ত ফটিত দফ। থমন ५া টফত্র কুয४দনয 

চা५দত ७ত্তভ এফ१ ভমধাদা ূণধ। এ কথাটি টভথযা োয জনয এ জ্ঞানিুকু५ মদথষ্ট থম , থক মটদ টফত্র 

কুয४ন টনদজ াি কদয এফ१ ३যদক িদত থদে ফা ७ায াজায াজায কট ভানুদলয ভাদে 

টফতযণ কদয তফু থ জান্নাত থতা দ •থযয কথা জান্নাদতয ঘ্রাণ াদফ না মতেণ মধন্ত •  ७ায প্রটত 

६ভান এদন থ ३নুমােী ४ভর না কযদফ। এভটন বাদফ থক এয (কুয४দনয) প্রটত ६ভান থযদখ 

যীেদতয ३নুাযী োয য ७ায থকান কট মটদ টফতযণ না কদয ফা ३যদক দি না থানাে 

তফু থতা থ টকোভত টদফদ যারুুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো াল্লাভ) এয াপা४ত থথদক 

ফটিত দফ না।  

তুযা१ এ५ একটি টভথযা কথা५ দেীন বাদফ ভ•ণধ ३টেেত নাভাটি ফাদনাোি এফ१ ७ায টরখক 

থভ্রষ্ট োয স্পষ্ট প্রভাণ ফন কদয। মটদ টরখক তায তযতায জনয াজায ফায থ কদয না 

থকন। থকননা ५ফটর টভথযা থ কদয ४ভাদদয টতা-ভাতা ४দভ-াো(४२)থক জান্নাত থথদক 

থফয কদযটের। 

তাোিা এ५ ३টেেত নাভা টভথযা োয ४য কদেকটি প্রভাণ র: থখ ४ভদদয দাফী থভাতাদফক 

যারুুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু ४রা५ ো াল্লাভ) তাদক এক প্তাদয ভদধয ৭ াজায থরাক কাদপয 

३ফস্থাে ভাযা মাোয १ফাদ টদদেদেন। এ १ফাদটি ३দৃয টফলে १ক্রান্ত ४য দোতীত বাদফ 

তা०য(াল্লাল্লাহু ४রা५ ো াল্লাভ) পাদতয য ३দৃয টফলদে থকান १ফাদ ভ•ণধ রূদ ফন্ধ দে 

থগদে। তুযা१ এিা টকবাদফ ম্ভফ থম টতটন ভৃতুযয য গাদেফ ম্পদকধ জ্ঞান যাদখন ? ३থচ 

জীফোদত५ এরূ দাফী টতটন কখদনা কদযন টন? ४ল্লাহ  তা’४রা ফদরন: 

   ( انغيب أعهى ال و اهلل خزائن  عندي نكى أقول ال قم) 

 ‚ফরুন (থ যারু) ४টভ দাফী কটয না থম ४ভায কাদে ४ল্লাহ য বাণ্ডায যদেদে। তাোিা ४টভ ३দৃয 

টফলে ম্পদকধ থকান জ্ঞান যাটখ না।‛ )•যা ४ন४ভ - ৫০) 

 টতটন ४য ফদরন: 

 ( اهلل إال انغيب واألرض انسًاوات في ين يعهى ال قم) 
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 ‚ফরুন (থ নফী) নদবাভণ্ডর  বূভণ্ডদর ४ল্লাহ  ফযতীত থক७ গাদেদফয থকান খফয জাদন না। ‛ )ূ•যা 

নভর -৬৫) 

३টেেত নাভাে ४য ফরা দেদে : এটি োটদে টফতযণ কযদর- ঋণগ্রস্থ ফযটক্ত ঋণ ভুক্ত দফ , 

ফযফাে প্রচুয রাবফান ো মাদফ।  এটি একটি কটিত কথা। থকননা ७ক্ত ७দেদয টফত্র 

কুয४ন োটদে টফটর কযদর তা ূ •ণধ দফ এ যকভ থকান টনশ্চেতা থন५। ४দর এ ফযটক্ত াধাযণ 

ভানুলদক ४ল্লাহ  টফভ •খ কযায জনয এ ধযদনয  ন্থা ३ফরম্বন কদযদে। একভাত্র ४ল্লাহ ५ থম কর 

করযাণ-३করযাদণয ভাটরক , মাফতীে ३বাফ থভাচন কাযী , ঋণভুক্ত কাযী , ४দযাগয দানকাযী তথা 

কর েভতায ३টধকাযী - থকান টকেু চা५দত দর ফা ४া কযদর থম একভাত্র তা०য দযফাদয५ তা 

কযদত দফ - এ५ টফশ্বাদক টফনষ্ট কযায জনয ७দেয প্রদণাটদত বাদফ ७ক্ত ফাদনাোি ३টেেত নাভায 

३ফতাযণা কদযদে। ४ভযা থধা०কাফাটজ  েতাদনয লিমন্ত্র • থথদক ४ল্লাহ য টনকি ४শ্রে প্রাথধনা 

কযটে। 

३টেেত নাভাে ফরা দেদে: এিা ৩০ খানা োটদে টফতযণ কযদর ১৪টদদনয ভদধয পর াো 

মাদফ। ४য োাদত গটিভট কযদর তায ভৃতুয দফ। - না७মুটফল্লাহ -- কুয४ন-াদী ম্পদকধ থতা 

এরূ থকান কথা ফরা েটন? এয চা५দত ফি থধা०কাফাটজ ४য টক দত াদয ! থকননা ३१খয ভানুল 

এিা োটদে টফটর কদযদে , টকন' কাদযা থকান ७কায দেদে , এযকভ থকান প্রভাণ থতা াো মাে 

টন? ४ফায ३१খয ভানুল এিাদক ভথধন না কদয ভৃতুযফযণ কদযদে তায থতা থকান १ফাদ াো 

মাে টন? 

ম্মাটনত ািক! ४ভযা ४ল্লাহ দক ােয থযদখ ফরটে -এটি ভ•ণধ টভথযা একটি ३টেেত নাভা। থচৌে 

ত ফেয য টযূণধ দ্বীদনয ভাদে একটি নতুন १দমাজন োিা ४য টকেু५ নে। এয াদথ 

५রাদভয থকান ম্পকধ থন५। ফতধভান মুদগ ভানুল নানা প্রকায াাচাদয টরপ্ত -এ কথা টন२দেদ 

তয। াাচায টযতযাগ কযায জনয কুয४ন  াদীদ ফহু ४দরাচনা দেদে। নাভাম-থযাজা তথা 

কর প্রকায ५ফাদত টিকবাদফ ४দাদেয ফযাাদয •ণধ তাটগদ এদদে। তুযা१ ভানুদলয থদাোদতয 

জনয কুয४ন-াদী টক মদথষ্ট নে , থম এ ধযদনয টভথযা একটি ३টেেত নাভায ভাধযদভ ভানুলদক 

থদাদেত কযদত দফ? 

টযদদল কর ভুরভাদনয টনকি ४ভাদদয ४দফদন- ४ুন! জীফদনয কর থেদত্র এক ४ল্লায 

টনকি ম্পূণধ রূদ ४ত্মভধণ কটয। মাফতীে প্রাথধনা তা०য কাদে५ টনদফদন কটয। ফ টকেু টযতযাগ 

কদয কুয४ন-াদী ४०কদি ধটয। ४ল্লাহ  এফ१ ত্বদীে যাদুরয থদাদেতদক দফধা Žচ্চ ম্মান থদ५। 

४য ५রাদভয ত্রুদদয লিমন্ত্রদক ফানচার কযায জনয টিক ५রাভী টো ३জধন কদয ६ভানদক 

ভজফুত কটয। 

থ ४ল্লাহ ! তুটভ ভুরভানদদয ফতধভান ३ফস্থা াটফধক ७ন্নটত দা। তাদদযদক ক দথ টযচাটরত 

কয। এফ१ কর প্রকায াাচায থথদক তফা কযায তাটপক দা। টনশ্চে তুটভ তফা কফুর কাযী 

এফ१ ফ টকেুয ७য েভতাফান। ४ভীন ॥    
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টিতীয় ঘিনা: 

'কাপদন জিাদনা ধ' ম্পটকধত ঘিনায টিক তথয ७দ্ঘািন 

টত্রকান্তদয প্রচাটযত (নাভাম তযাগকাযীয াটস্ত স্বরূ) কাপদন জিাদনা ३জগয ধ ম্পটকধত ঘিনাটি 

ম্পূণধ টভথযা  ফাদনাোি। তায ७জ্জ্বর প্রভাণ ५া५ থম, থক  এ५ १ফাদ টযদফন কদযদে তায থকান 

দী াো মাে না। এত ফি ভহুয ঘিনা ঘিদফ ३থচ তায প্রতযেদধী ३জ্ঞাত টযচে ফযটক্ত দফ 

५া রূকথা ফ५ ४য টকেু५ নে। ५া ফাদনাোি োয ४য একটি প্রভাণ র-থকান থকান ফণধনাে 

ফরা দেদে থম , ३জগযটি কফদয াো থগদে। ४ফায থকান ফণধনাে এদদে থম , ३ত্র াটি 

ভটজদদ নফফীয টনকদি কাপদনয ভদধয াো থগদে .. ..। প্রকা থাদক থম , এ ঘিনায তযতা 

३স্বীকায কদয থৌটদ ४যদফয '४র-ভাদীনা' নাভক একটি দদটনক টত্রকা টফফৃটত প্রদান কদযদে। 

টযদদল এ ম্পদকধ থৌটদ ४যদফয ভানযফয ভুপটত া५খ ভুাম্মদ টফন োদরহ  ४র ७া५টভন থম 

পদতাো প্রদান কদযদেন এখাদন ফা१রাে তা ३নুটদত র: 

"ভৃত রাদয াদথ জটিত থাকা ३ত্র ३জগয াটিয েটফ (মায টেদন এ५ দাফী কযা দেদে থম ५া 

োরাত তযাগ কযায াটস্ত স্বরূ) প্রচায কযা জাদেজ নে। কাযণ ५া একজন ३জ্ঞাতনাভা ফযটক্ত 

কতৃধক টযদফটত १ফাদ। তাোিা কুয४ন-াদীদ এফ१ টফদ্বানদদয কথাে- োরাত তযাগ  তাদত 

३রতা কযা থথদক থম তকধীকযণ এদদে তা५ মদথষ্ট  থফটনোমকাযী ঐ १ফাদ দত মা 

টযদফটত এভন দূযফতধী ভাধযভ দ্বাযা মায থকান টবটত্ত থন५। ४টভ ४ভায ভুটরভ বা५দদযদক এ 

ধযদনয টবটত্তীন দৃয এফ१ ३নুরূ টকেু প্রচায কযা থথদক তকধ কযটে। ४য ४ল্লায টনকি প্রাথধনা 

কযটে টতটন থমন ४ভাদদযদক জাগ্রত জ্ঞান কাদয তয দথয ४হ্বানকাযীদদয ३ন্ত•বুক্ত কদয থনন। 

টনশ্চে টতটন ফধ থশ্রাতা এফ१ ফধভে েভতায ३টধকাযী।  

ীর থভায 

ভুাম্মদ টফন োদর  ४র ७া५টভন (যা:) 

 

প্রণেদন: া५খ ভুা: ४ব্দুল্লা ४র কাপী 

ম্পাদনাে: া५খ ४বু্দল্লাটর াদী 
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