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ভূর: াাআখ খাবরদ াঅর পুযাাআজ 

ানুফাদক: াঅফরৃল্লাবর াদী বফন াঅফরৃর জরীর 

বূবভকা: ককান ভানুলাআ বলুরয াউলবে নয়। তলফ ক ফযবিাআ াঈত্তভ কম বরু কযায য তফা কলয। াঅভালদয 
ফাযাআ ত্রুবি-বফচ্ুযবত যলয়লে। কখন ভুখ পলক ভুলখয দ্বাযা গুনা লয়লে। াাক্ষালত কায 
ভালরাচ্না কলযবে, কাাঈলক গাবর বদলয়বে, কখলনা ান্যায়বালফ ালন্যয ম্পলদয প্রবত াত ফাবিলয়বে, 
কখন এভন বজবনলয বদলক তাবকলয়বে মালত াঅল্লা ান্তুষ্ট ন। এবালফ কত ধযলণয গুনায কাজ 
াঅভযা কলযবে! এজন্যাআ দয়াভয় াঅল্লা তায়ারা ফান্দালদয াঈয তফা কযা াবযামে কলয বদলয়লেন। 
বতবন ফলরলেন, 

  َو ُت وُت وا ِإاَو اوالَّل ِإا َو ِإ يعًاا َو ُّي  َوعاواْل ُت ْل ِإ ُت وَوااَويَولَّل ُت ْلا ُّيُت ْللِإ ُت وَوا

“ক ভুবভনগণ, কতাভযা কলর াঅল্লায বনকি তফা কয। মালত কতাভযা পরতা রাব কযলত ায।”1  

বতবন াঅয ফলরলেন, 

وَوةًاانَوصُت حًاع   ُت وُت وا ِإاَو اوالَّل ِإا ُّيَو ْل

“কতাভযা াঅল্লায বনকি াঅন্তবযকবালফ তফা কয।”2 সুতযাাং প্রবতবি ালয জন্য ফান্দায তফা কযা 
াবযামে। 

তফা কাযীলদয প্রবত াঅল্লা াতযন্ত াঅনবন্দত ন 

াঅল্লা তায়ারা তফা কাযীলদয াতযন্ত বারফালন। ফান্দা মখন তায াযালধয জন্য ানুলাচ্নায় দগ্ধ 
লয় াঅল্লায বনকি ক্ষভা প্রাথেনা কলয তখন বতবন াতযন্ত াঅনবন্দত ন। াঅল্লা যব্বুর াঅরাভীন ফান্দায 
তফালত কী বযভাণ াঅনবন্দত ন তা বনলনাি াদীবিলত কদখুন, 

                                                           
1 ূযা নূয: ৩১ 

2 তাযীভ: ৮ 
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বপ্রয় নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এয খালদভ াঅফু াভমা াঅনা বফন ভাবরক যা. ফলরন, 
যাসুর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ফলরলেন,  

ا َو َو ٍةا ا َو َولَّل ُتا ِإ ا َورْل ِإ ا َوحَو ِإ ُت ْلا َو َو َوا َولَو اوَويِإ يِإ ِإا ا َو َو ْل وَوةِإا َو ْل ِإ ِإا ِإ ْل   والَّل ُتا َو ُّيْليَو ُتاوِإ ُّيَو ْل

“ককান করাক বফজন ভরু প্রান্তলয াঈি াবযলয় মাফায য ুনযায় তা কপযত কলর কম বযভাণ াঅনলন্দ 
াঈলদ্ববরত য় ভান াঅল্লা ফান্দায তফালত তায কচ্লয় কফব াঅনবন্দত ন।”3   

াঅয ী ভুবরলভয ফণেনায় যলয়লে,  

ا ِإ ُّيْل َوعا َوأَو َو ا ا ِإ ْل ُتا َو َولَو ُّيْل َوعاطَويَوع ُت ُتا َوشَويَوووُت ُتا َوأَو ِإسَو ا َو َو ٍةا َوعنُّيْل َولَو َوتْل لَو ِإ ِإاوِإأَورْل ِإ ا َوحَو ِإ ُت ْلا َوعوَوا َولَو ارَووحِإ ا ِإاَو ْل ِإا ِإ ْل ا ُّيَو ُت بُت وَوةِإا َو ْل ِإ ِإاحِإ  َو اَولَّل ُتا َوشَو  ا ُّيَويَوحًاعاوِإ ُّيَو ْل
ا اوالَّل ُت َّلا َونْلتَو اشِإ َّل ِإاواْل َويَو ِإ ا ِإ ْل طَوع ِإ َوعاثُت َّلا َوعلَو اوِإ َوعا َوعئِإ َوةًاا ِإ ْل َو ُتا َوأَوخَوذَواوِإخِإ ا ِإذَوواهُت َو ا َوذَواِإكَو لَو ِإ ِإا ُّيَو ُّيَو ُّيْل َوعاهُت َو ارَووحِإ ا ِإ ْل ا َو ِإسَو شَوجَويَو ًاا َوع ْلطَوجَوعَوا ِإياظِإلِّ َوعا َو ْل

اشِإ َّل ِإاواْل َويَو ِإا طَوأَوا ِإ ْل ا َوخْل   َو ْل ِإ ا َو َونَوعارَوو كَو

“ফান্দায তফালত াঅল্লা কতাভালদয ঐ ফযবি কথলক াবধক াঅনবন্দত ন, কম বফজন ভরু প্রান্তলয তায াঈি 
াবযলয় কপরর। মালত তায খাদয-ানীয় বের। াঈি াযালনা কাযলণ তা লয় গালেয োয়ায় এল রৄলয় 
ির। এভন বযবিবতলত ক ঠৎ কদখলত কর তায াঈি তায ালাআ দাাঁবিলয় াঅলে। তখন ক াঈলিয 
রাগাভ ধলয াঅনলন্দ াঈলদ্ববরত লয় ফরলত রাগর, “ক াঅল্লা,তুবভ াঅভায ফান্দা াঅবভ কতাভায প্রব!ু” াবত 
াঅনলন্দয কাযলণ ক এবালফ বরু কথা ফলর কপরর।”4   

াঅল্লার াঅকফয! কত বফার এ াঅনন্দ! বন:লন্দল এবি এত ফি াঅনলন্দয বফলয় মা কায লক্ষ কল্পনা 
কযা ম্ভফ নয়। াঅবন বনলজয কথা কল্পনা করুন কম, াঅবন এভন এক ভরুবূবভলত াফিান কযলেন 
কমখালন াঅনায াঅল াল ককান ভানুল কনাআ। কনাআ ককান খাদয  ানীয়। এভন জনভানফ ূন্য 
ভরুবূবভলত াঅনায াঈি াবযলয় কগলে মালত াঅনায খাদয-ানীয় ভজুদ বের। াঅবন ালনক কখাাঁজা-
খুাঁবজ কলয াঈলিয ককান বদ কলরন না। বযললল, কফাঁলচ্ থাকায ফ াঅা কেলি বদলয় ককান গালেয 
বনলচ্ রৄলয় াবনফামে ভৃতুযয প্রয গুণলত রাগলরন। 

এভন বযবিবত কচ্াখ খুলরাআ ঠাৎ কদখলত কলরন, াঅনায াঈি াঅনায াভলন দাাঁবিলয় াঅলে। গালেয 
ালথ তায রাগাভ ফাাঁধা যলয়লে। তায াঈলয খাদয-ানীয় াআতযাবদ ফ বকেু বঠকভত াঅলে। তখন াঅবন 
াঅনলন্দ াঈলদ্ববরত লয় াঈলিয রাগাভ ালত বনলয় বচ্ৎকায কলয ফরলত রাগলরন, “ক াঅল্লা তুবভ াঅভায 

                                                           
3 ী ফুখাযী,ানুলেদ: তফা, া/৫৮৩৪, ালভরা 
4 ী ভুবরভ, ানুলেদ: তফা কযায প্রবত াঈৎা দান এফাং এলত খুব য়া, া/৪৯৩৪, ালভরা 



                 তওফা: জান্নাততয সাান                                                                                                                           3 

ফান্দা; াঅবভ কতাভায প্রবু”। াঅনলন্দ বতাবত জ্ঞান াবযলয় াঅবন াঈলটা কথা ফলর কপরলরন। াঅনায 
াঈলেশ্য বের এ কথা ফরা, “ক াঅল্লা, তুবভ াঅভায প্রবু; াঅবভ কতাভায ফান্দা।”  

াঅবন বক কল্পনা কযলত ালযন এ াঅনন্দ? াঅভায ধাযণা,াঅবন ফরলফন, হ্াাঁ। তালর কজলন যাখুন, 
এভন াফশ্যম্ভাফী ভৃতুযয রৃয়ায কথলক ুনজেীফন রাবকাযী ফযবিয কচ্লয় াঅল্লা ফান্দায তফায় কফব 
খুব ন। 

এবি ভূরত: দয়াভয় াঅল্লায ীভাীন দয়া  ানুগ্রলয ানুভ প্রভাণ ফন কলয। বতবন এ কাযলণ ফান্দায 
তফালত াঅনবন্দত ন না কম, াঅভালদয তফা তাাঁয ফি প্রলয়াজন। বতবন এফ কথলক ভুখালক্ষী ীন। 
ফযাং এিা তাাঁয ান্তীন দয়া, াবযীভ ক্ষভা  ানুভ বারফাায ফবাঃপ্রকা।  

সুতযাাং ক বপ্রয় ভুবরভ বাাআ, কার বফরম্ব না কলয দ্রুত েুলি াঅসুন এফাং ানুতপ্ত রদলয় াঅল্লায বনকি 
তফা করুন। 

ভান াঅল্লা ক্ষভাীর; বতবন াঅভালদযলক ক্ষভা কযলত চ্ান 

াঅল্লা তায়ারা বদলনয াযাধীলক ক্ষভা কযায জন্য যালত তাাঁয াত প্রাবযত কলযন। াঅয যালতয 
াযাধীলক ক্ষভায জন্য বদলন তাাঁয াত প্রাবযত কলযন। কমভন, াআভাভ ভুবরভ য. াঅফু ভূা াঅয়াযী 
কথলক ফণেনা কলযলেন,নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ফলরলেন, 

ا َوغْليِإوِإ َوع ا ِإ ْل احَو َّل ا َوطْللُتعَواواشَّل ْلسُت ا ُتسِإ ءُتاوالَّل ْللِإ ا ُتسِإ ءُتاوا ُّيَّل َوعرِإا َو ُّيَو ْلسُت ُتا َو َو ُتاوِإعا ُّيَّل َوعرِإااِإ َو ُت بَو ااِإ َو ُت بَو ا َو َولَّلا ُّيَو ْلسُت ُتا َو َو ُتاوِإعالَّل ْللِإ    ِإوَّلاوالَّل َوا َوزَّل

“াঅল্লা বদলনয াযাধীলক ক্ষভায জন্য যালত তাাঁয াত প্রাবযত কলযন। াঅয যালতয াযাধীলক ক্ষভায 
জন্য বদলন তাাঁয াত প্রাবযত কলযন। (বতবন এরূ কযলতাআ থালকন) কম মেন্ত না ূমে বিভ বদক কথলক 
াঈবদত য় (তথা বকয়াভত মেন্ত)।5 

যাূর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ াঅভালদয ানুযণীয়: 

বপ্রয় নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ খুফ কফী তফা-াআলেগপায কযলতন। কমভন াঅফু রযাাআযা যা. 
লত ফবণেত। বতবন ফলরন, াঅবভ যাূর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভলক ফরলত রৄলনবে,  

ا َو ْليِإ  َوا َويَّل ًاا ا ِإ ْل ا َو ْل ُّيَويَو ا ِإاَو ْل ِإا ِإ اواْل ُّيَو ْل ِإ اوالَّل َوا َو َو ُت بُت    َووالَّل ِإا ِإنِّ ا َو ْل ُّيَوغْل ِإيُت

                                                           
5  ী ভুবরভ। ানুলেদ: গুনা কথলক তফা কযলর তা কফুর য়া মবদ ফাযফয গুনা াংঘবিত য়, া/৪৯৫৪, ালভরা 
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“াঅল্লায থ, াঅবভ বদলন ত্তয ফালযয াবধক াঅল্লায বনকি তফা-াআলেগপায কবয।”6   

ী ভুবরলভ াঅলযকবি াদী ফবণেত লয়লে, নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ফলরলেন, 

ا ِإاَو ْل ِإا ِإعئَوةَوا َويَّل ٍةا ا ِإياواْل ُّيَو ْل ِإ ا ُت وُت وا ِإاَو اوالَّل ِإا َو ِإنِّيا َو ُت بُت   َوعا َو ُّي  َوعاوا َّلعاُت

“ক ভানফ ভণ্ডরী, কতাভযা াঅল্লায বনকি তফা কয। ককননা, াঅবভ বদলন এক ফায তফা কবয।” 7 

তফায াঈকাবযতা: 

তফা কযলর বতনবি ফি ফি াঈকাবযতা রাব য়। মথা:  

১ভ: াঅল্লা  তাাঁয যাসুলরয বনলদে ারন। াঅয তাাঁয বনলদে ারলনাআ বনবত াঅলে াআ  যকালরয 
যভ কৌবাগয,ভৃবি  করযাণ। 

২য়: যাূর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এয ানুযণ। কাযণ, বতবন বদলন এক ফায তফা কযলতন। 
াঅয যাূর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এয ানুযলণয ভাধযলভাআ াঅল্লায বারফাা াজেন কযা মায়। 
ভান াঅল্লা ফলরন, 

ااَو ُت ْلا ا ُت ْل ُت ْلا ُت ِإ   وَواوالَّل َوا َوع َّل ِإيُت نِإيا ُت ْل ِإ ْل ُت ُتاوالَّل ُتا َو ُّيَوغْل ِإيْل    ُتلْلا ِإوْل

“ক নফী, াঅবন ফলর বদন, কতাভযা মবদ াঅল্লালক বারফালা তলফ াঅভায ানুযণ কয তলফ াঅল্লা  
কতাভালদযলক বারফালফন এফাং কতাভালদযলক ক্ষভা কযলফন।” (ূযা আতর ইভযান: ৩১)   

৩য়: তফায ভাধযলভ গুনা ভূ ককফর কভাচ্ন কযা য় না ফযাং কগুলরা কনকীলত রূান্তবযত কলয কদয়া 
য়।  াঅল্লা তায়ারা ফলরন, 

اوالَّل ُتا َو ِّ َوع ِإ ِإ ْلاحَوسَو َوعاٍةا ا ُّيُت َو ِّلُت ا َوعاِإ ًاعا َوأُت اَو  ِإكَو ا َو  َو َوا َو َو ِإلَوا َو َو ًا ا َوعبَو ا َو ْل   ِإ َّل

 “বকন্তু মাযা তফা কলয, বফশ্বা িান কলয এফাং ৎকভে কলয, াঅল্লা তালদয গুনা গুলরালক কনকী দ্বাযা 
বযফবতেত কলয বদলফন।” (ূযা আর পুযকান: ৭০) 

সুবপ্রয় দীবন বাাআ  কফান, াঅভযা তফায ভত্ব  ভমোদা এফাং তফা কাযীয প্রবত ভান াঅল্লায 
বারফাা ম্পলকে জানলত াযরাভ। াঅয জানলত াযরাভ, নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ফে 
                                                           
6 ী ফুখাযী। ানুলেদ: বদলন-যালত নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এয তফা, া/৫৮৩২, ালভরা 
7
 ী ভুলরভ, অনুতেদ: অলধক লযভাতে ইলিগপায কযা ভুিাাফ, া/৪৮৭১  
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ফেলেষ্ঠ ভানুল  ফোবধক াঅল্লালক বয় কাযী য়া স্বলত্ব কত াবধক বযভালণ তফা কযলতন। 
তালর এখন াঅভালদয বচ্ন্তা কযায দযকায াঅভালদয কী কযণীয়? ফােফতা র, াঅভযা কতা ফিাআ রৃফের। 
াঅভযা াাংখয ালয ভলধয াফুডুফু খাবে। তাাআ নয় বক?  

াতএফ, এখন াঅভালদয কতেফয, কার বফরম্ব না কলয তফা কযা এফাং ালয ুাঁবত রৃগেন্ধভয় জগত লত 
কফয লয় ানাবফর সুন্দয  াঅলরাবকত বফুলন বপলয াঅা। াঅভালদয াঈবচ্ৎ বচ্য াবন্তয নীি জান্নালতয 
প্রতযাা কযা এফাং জান্নালত বপ্রয় নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এয প্রবতলফী য়ায াঅকাঙ্ক্ষা 
কালণ কযা। 

াঅযফী কবফ ফলরন, 

কাজ কয ক াশ্বত: গৃলয তলয  

কযজয়ান মায দালযায়ান।  

িব মায াঅভদ াঅয বনভোতা যভান। 

কুেযী ভ ভাবি াঅয স্বণে োিালনা ববূভ। 

ফুজ প্রকৃবত রতা-গুল্ময় জাপযান যলয়লে চ্ুবভ। 

ক াঅফা ববূভয বদলরন বদা াঅভদ বপ্রয়তভ। 

বফলেতা মায দয়ায াথায ভবনফ াঅন জন। 

বনবত যালত ডালক বজফযীর বকনলফ ক ঘয কক কগা? 

াঅাঁধায ভাবিলয় ারালতয তলয যাবিলত তফ জালগা। 

তফায তোফরী:  

কজলন যাখা দযকায কম, তফায জন্য কবতয় তে যলয়লে। এ কর তে াললক্ষ ককফর তফা কফুর 
লত ালয; ান্যথায় নয়। গুনা মবদ ফান্দা  াঅল্লায ালথ াংবিষ্ট য়; ায ককান ভানুললয ালথ 
াংবিষ্ট না য় তলফ তায জন্য বতনবি তে। মথা: 

 ১ভ তে: তৎক্ষণাৎ গুনা লত বফযত থাকা।  
 ২য় তে: গুনালয জন্য রবিত য়া। 
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 ৩য় তে: ুনযায় াঈি গুনা না কযায দৃঢ় াংকল্প কযা।  

াঈলল্লবখত বতনবি তে ূযণ না লর তফা কফুর লফ না। 

াঅয ান্যায় মবদ ান্য ভানুললয ালথ াংবিষ্ট য় তলফ তায জন্য চ্ায বি তে। াঈলল্লবখত বতনবি লতেয 
ালথ চ্তুথে তে র, ম্ভফ লর মায াবধকায যণ কযা লয়লে তায ালথ বফলয়বি সুযাা কলয কনয়া। 
কমভন, কায াথে-ম্পদ াঅত্মাৎ কযা লর তা ভাবরলকয বনকি বপবযলয় বদলত লফ। ালগাচ্লয  কায 
ভালরাচ্না কযা লর তায ালথ বফলয়বি বভিভাি কলয কনয়া। তলফ মবদ তা ম্ভফ না য় তলফ াঈি ফযবিয 
জন্য কফব কফব কদায়া কযলত লফ এফাং তায ক্ষ কথলক দান-দকা কযলত লফ। 

কম ফযবি ক্ষভায কমাগয নয় 

নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এক প্রকায ভানুললয কথা ফলরলেন, মালদযলক াঅল্লা ক্ষভা কযলফন 
না। াঅভযা কমন এ প্রকায করাকলদয ান্তবুেি না লয় মাাআ ক ফযাালয াফধান থাকলত লফ। াঅল্লায 
বনকি এলদয কথলক ানা চ্াাআ। 

ী ফুখাযীলত ফবণেত লয়লে, নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ফলরলেন, 

ا ا َوعا ُت َووُتا َو ِإلْلتُت ا َو ُّيَويَو ُتاوالَّل ُتا ا ُّيَو ُّيَو ُت لَو ا َو َو ًاا اثُت َّلا ُتصْل ِإحَوا َو َو ْل ا ُّيَويْل َولَواوايَّل ُتلُتاوِإعالَّل ْللِإ  ُتل ا ُت َّل ِإ ا ُتيَوع ًا ا ِإ َّلاواْل ُتجَوعهِإيِإ  َوا ا َو ِإوَّلا ِإ َواواْل َوجَوعهي ا َووْل
اوالَّل ِإا َو ْل ُتا يَو ا ِإ ُّيْل ا َوسْل ُّيُتيُت ُتارَوو  ُتا َو ُتصْل ِإحُتا َو ْلشِإ ُت اوَوعاَو وا ا َو َو ْل   واْل َوعرِإحَوةَوا َوذَووا َو َوذَو

“াঅভায াঈম্মলতয করলকাআ ক্ষভা কলয কদয়া লফ। তলফ ঐ কর করাকলক ক্ষভা কযা লফ না মাযা া 
কযায য তা ালন্যয বনকি প্রকা কলয কদয়। ালন্যয বনকি প্রকা কযায একবি বদক র, ককান ফযবি 
যালতয াঅাঁধালয ককান গুনা কযর এফাং ভান াঅল্লা তায ািা কগান কলয যাখলরন। বকন্তু কবায লর 
ক বনলজাআ ান্য ভানুললয বনকি ফরর, ক াঈভুক, জালনা, যালত াঅবভ এাআ এাআ কাজ কলযবে। াযা যাত 
াঅল্লা তায ািালক কঢলক কযলখবেলরন বকন্তু কবায লর বনলজাআ াঅল্লায কঢলক যাখা বফলয়বি প্রকা কলয 
বদর।”8   

মাযা াাচ্ায কাযায য াঅফায ভানুললয াভলন ফলর কফিায় কম, াঅবভ এাআ এাআ কাজ কলযবে াঅল্লা 
তালদযলক ক্ষভা কযলফন না। াঅল্লায বনকি এ কাজ কথলক ানা চ্াাআ। 

ভয় পুবযলয় মায়ায ূলফোআ তফা কযা াঅফশ্যক: 

                                                           
8
 ী ফুখাযী, অনুতেদ: ঈভানদায ফযলিয লনতজয সগানীয়তা যক্ষা কযা, া/ ৫৬০৮  
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তফায ভয় পুবযলয় মাফায ূলফোআ াঅভালদয তফা কযা াঅফশ্যক। কাযণ, তফায জন্য বনধোবযত ভয় 
াবতফাবত য়ায লয াঅল্লা তফা কফুর কযলফন না। নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ফলরলেন, 

وَوةَواواْليَو ْل ِإا َوعااَو ْلا ُّيُتغَويْل ِإيْلا    ِإوَّلاوالَّل َوا ُّيَو ْل َولُتا ُّيَو ْل

“াঅল্লা ফান্দায তফা কফুর কলযন মতক্ষণ না কণ্ঠনারীয বনকি দভ াঅল ( বকন্তু কণ্ঠনারীয বনকি দভ 
এল কগলর তখন াঅয তফা কফুর কযা য় না)।”9   

াঅল্লা ফলরন, 

وَوا اواْل ا ِإنِّيا ُّيُت ْلتُت ا َوعلَو ا َوحَو َوهُت ُتاواْل َو ْلاُت ا ِإذَوواحَو َويَو احَو َّل   ا ُّيَويْل َولُت وَواواسَّل ِّ َوعاِإ وَوةُتااِإلَّلذِإ  َو اوا ُّيَّل ْل   َواَو ْلسَوتِإ

“ঐ ফ  করালকয জন্য তফা কনাআ, মাযা া কযলত থালক-এভন বক মখন ভৃতুয এল মায় তখন ফরলত 
থালক এখন তফা কযবে।" ( বনাাঃ ১৮) 

প্রখযাত াাফী াঅফু রযাাআযা (যা:) লত ফবণেত।  বতবন ফলরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ 
ফলরলেন:  

اوالَّل ُتا َولَو ْل ِإا ا َوغْليِإوِإ َوعا َوعبَو ا ِإ ْل ا َوطْللُتعَواواشَّل ْلسُت ا ُّيَو ْللَوا َووْل ا َوعبَو    َو ْل

“বিভ বদক লত ূলমোদলয়য ূলফে ( বকয়াভলতয ূলফে) কম তফা কলয াঅল্লা তায তফা কফুর 
কলযন।”10 

সুতযাাং াঅভযা বক জাবন কখন ভৃতুয দূত াঅভালদয রৃয়ালয এল াঈবিত য়? এভন কতা লত ালয কম, 
াঅজ ন্ধযা মেন্ত কৌাঁেলত াযফ না- এভন বক এাআ বরখাবি লি কল কযায ূলফোআ াঅভায-াঅনায কদ 
লত প্রাণ াবখ াঈলি মালফ। াতএফ,াঅসুন াঅভযা দ্রুত তফা কবয। তফায থ এখলনা াঈন্মুি। াঅল্লা 
াঅভালদযলক তফা কাযীলদয ান্তবুেি কলয বনন। 

তফাকাযীলদয রৃবি ঘিনা 

প্রথভ ঘিনা: াঅফু াাইদ াদ বফন ভাবরক বভন বনান খুদযী যা. লত ফবণেত। নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া 
াল্লাভ ফলরন,  

                                                           
9
 লতযলভমী, সুনান ইফতন ভাজা, ী ইফতন লব্বান, াান, আরফানী  

10
 ী ভুবরভ, ানুলেদ: াবধক বযভালণ াআবেগপায কযা ভুোাফ, াদী নাং ৭০৩৬ 
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يِإ  َوا يَوةًاا َو ِإسْل ا ِإنَّل ُتا ُّيَو َولَوا ِإسْل ا َوأَو َوع ُتا ُّيَو َوعلَو ا َولَو ارَووهِإبٍة ا َو ُتلَّل َورْل ِإ او ْل لِإ ا َوهْل ا َو ْللَو ِإ ا َو ْل انُّيَو ْلسًاعا َوسَوأَولَو يِإ  َو يَوةًاا َو ِإسْل لَو ُت ْلارَو ُتٌلا ُّيَو َولَوا ِإسْل ا َوعوَوا ُّيَو ُّيْل  َوعوَوا ِإ  َو ْل
ا ُّيَو َولْلااَو ُتا ا ِإنَّل ُتا ُّيَو َولَوا ِإعئَوةَوانُّيَو ْلسٍة ا ُّيَو َوعلَو ا َوعاِإ ٍة ا َولَو ارَو ُتلٍة ا َو ُتلَّل َورْل ِإ او ْل لِإ ا َوهْل ا َو ْللَو ِإ ا َو ْل ا ُّيَو َو ُّيَولَو ُتا َو َو َّللَواوِإ ِإا ِإعئَوةًااثُت َّلا َوأَولَو ا َو وَوةٍةا ُّيَو َوعلَو ا ُّيَو ْل نُّيَو ْلسًاعا ُّيَو َولْلااَو ُتا ِإ ْل

ا ِإاَو ا عْل ا ُّيَويْل ِإ اوالَّل َوا َويَو ُت ْلا َو َو وا َو ِإوَّلاوِإ َوعا ُتنَوع ًاعا ُّيَويْل ُت ُت وَواوالَّل َوا َوع ْل ُت ْل ا َوذَووا َو َوذَو ا ِإاَو ا َورْل ِإ وَوةِإاونْلطَولِإقْل اوُّيَو ُّيْل َو ُتا َووُّيَو ْل َواوا ُّيَّل ْل ا َو ُت لُت انُّيَويَو ْلا َو َو ْل وَوةٍةا ُّيَو َوعلَو ا ُّيَو ْل  ِإ ْل
ئِإ َوةُتا ا َو َو ا ُّيَو َوعاَوتْل ئِإ َوةُتاواْليَوذَووبِإ ئِإ َوةُتاوايَّلحْل َوةِإا َو َو َو ا ِإ  ِإا َو َو ا َوعخْل َوصَو َوتْل اواطَّليِإ قَوا َو َوع ُتاواْل َو ْلاُت ءٍةا َوعنْلطَولَوقَواحَو َّل ا ِإذَووانَوصَو َو ا َو ْل ا َو ِإنُّيَّل َوعا َورْل ُت  َورْل ِإكَو

ا ا َوجَويَولُت  ُتاوُّيَو ُّيْل ُّيَو ُت ْلا ُّيَو َوعلَو يًاوا َو  ا َوأَو َوعهُت ْلا َولَوٌكا ِإيا ُت رَو ِإا دَو ِإيٍّ ا ِإنَّل ُتااَو ْلا ُّيَويْل َولْلاخَو ُّيْل ئِإ َوةُتاواْليَوذَووبِإ ا َو َو اوِإ َولْل ِإ ِإا ِإاَو اوالَّل ِإا َو َوعاَوتْل وايَّلحْل َوةِإا َوعءَوا َوعئِإ ًاعا ُت ْل ِإ ًا
ئِإ َوةُتاوايَّلحْل َوةِإا اواَّل ِإيا َورَوودَوا ُّيَو َو َو َو ْل ُتا َو َو َورْل ِإ ااَو ُتا ُّيَو َوع ُت  ُتا ُّيَو َو َو ُت  ُتا َودْلنَو ا ِإاَو او ْل َورْل َو ْل ِإا َو ِإاَو ا َو َّل ِإ ِإ َوعا َوعوَوا َودْلنَو ا ُّيَو ُت َو   ِإ سُت وا َوعاوُّيَو ْل َواو ْل

“কতাভালদয াঅলগয াঈম্মলত এক করাক বের। ক বনযানব্বাআ জন করাক খুন কযায য বজলজ্ঞ কযর, 
রৃবনয়ায ফলচ্লয় ফি াঅলরভ কক? তালক এক খৃষ্টান াদ্রীয ন্ধান কদয়া র। ক াঈি াদ্রীয বনকি বগলয় 
বজলজ্ঞ কযলরা, এ বযবিবতলত তায বক তফা কযায সুলমাগ াঅলে? াদ্রী জফাফ বদর: “না।” এলত ক 
েুি লয় াদ্রীলক তযা কলয এক খুন ূণে কযলরা। 

াতাঃয াঅফায ক রৃবনয়ায কেষ্ঠ াঅলরভ ম্পলকে বজলজ্ঞ কযর। এফায তালক এক াঅলরলভয ন্ধান 
কদয়া র। তাাঁয বনকি বগলয় ক ফরর: ক এক ভানুল খুন কলযে। তায বক ককান তফায সুলমাগ াঅলে? 
াঅলরভ ফরলরন, “হ্াাঁ, তফায থ কতা কখারা াঅলে। তফায াভলন ককান বকেু প্রবতফন্ধক নাাআ। তলফ 
তুবভ াভুক এরাকায় মা, কখালন াঅল্লায াআফাদত গুজায বকেু ভানুল ফফা কলয। তালদয ালথ তুবভ 
াঅল্লায াআফাদত কয। াঅয কতাভায এরাকায় বপলয এলা না। িা খাযা এরাকা। 

এ কথা রৄলন ক ফযবি াঈি এরাকায াঈলেলশ্য যয়ানা বদর। লথয ভাঝখালন াঅলর ক ভৃতুয ফযণ 
কযর। াতাঃয যভলতয বপবযতাগণ এফাং াঅজালফয বপবযতাগণ এল তায ফযাালয বফফালদ বরপ্ত 
র। যভলতয বপবযতাগণ ফরলরন, এাআ ফযবি কমলতু তফা কলযলে এফাং াঅল্লায প্রবত ভন-প্রাণ 
ভেণ কলয এললে। (সুতযাাং াঅভযা তালক বনলয় মাফ।) 

াঅজালফয বপবযতাগণ ফরলরন, এ করাকবি কখলনা ককান ৎকাজ কলয বন। (সুতযাাং াঅভযা তালক বনলয় 
মাফ।) এলন াফিায় তালদয বনকি ান্য এক বপবযতা ভানুললয রূ ধলয এল রৃ দলরয ভালঝ পয়ারা 
কলয বদলরন। বতবন ফরলরন, করাকবি কমখান কথলক এলবের এফাং কমখালন মাবের এাআ রৃাআ এরাকায দূযত্ব 
বযভা কয। কম এরাকায বনকিফতেী লফ তদনুমায়ী ক ক্ষ তালক বনলয় মালফ। 

তাযা দূযত্ব ভার এফাং কম এরাকায় মায়ায ক াআো কলযবের তায বনকিফতেী কর। াতাঃয যভলতয 
বপবযতাগণ তালক বনলয় চ্লর কগর।11   

                                                           
11

  ী ভুলরভ। অনুতেদ: তযা কাযীয তওফা কফরু তফ মলদও তযায ংখযা প্রচুয লযভান য়। া/৪৯৬৭  
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ী ফুখাযীয এক ফণেনায় যলয়লে, াঈি করাকবি বার গ্রাভবিয এক বফঘত বনকলি বের। বফধায় তালক 
ৎলরাকলদয ান্তবুেি কলয কনয়া র। ী ভুলরতভয ান্য ফণেনায় াঅলে,  

ا ا ُّيَو َويَّلوِإيا ا  َوعلَو ا ُّيَو َوع َو ِإ ا ا  ِإاَو اهذِإ ِإا َووْل ااَو ُتا:ا َوأَو حَو اوهللا ُّيَويَوعاَو ا ِإا اهذِإ ِإا َووْل اوِإشِإ ْليٍةا ُّيَوغُت ِإيَو   ِإ سُت وا َوعاو ُّيْل ُّيَو ُت عا ا ُّيَو َو َو ُت  ُتا ِإا اهذِإ ِإا َو ُّيْليَوبَو

“াঅল্লা খাযা গ্রাভবিলক একিু দূলয লয মায়ায এফাং বার গ্রাভবিলক একিু বনকলি াঅায বনলদে 
বদলয় ফরলরন, রৃবি গ্রালভয দূযত্ব ভা। বপবযতাগণ দূযত্ব বযভা কলয াঈি করাকবিলক বালরা গ্রাভবিয 
এক বফঘত বযভাণ বনকলি কলরন পলর াঅল্লা তালক ক্ষভা কলয কদয়া র। 

২য় ঘিনা: প্রখযাত াাফী াঅফু নাাআদ াআভযান বফন রাাআন খুমাাই যা. লত ফবণেত। জুাাআনা কগালিয এক 
নাযী ফযববচ্ালযয ভাধযলভ গবেফতী লয় বগলয়বের। ক নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ এয বনকি এল 
ফরর, ক াঅল্লায যাসুর, াঅবভ দ ফা াবেয াঈমুি লয় কগবে। াঅভায াঈয তা কামেকয করুন। 

নফী তায াবববাফকলক কডলক ফরলরন, এলক বনলয় মা। তায ালথ বার ফযাফায কযলফ। ন্তান ববূভষ্ঠ 
লর তালক াঅভায বনকি বনলয় এলা। 

ভবরাবিয াবববাফক তাাআ কযলরন। এফায নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ভবরালক কাি বদলয় 
ফাাঁধায বনলদে বদলয় যজভ (াথয লনতক্ষ কতয তযা) কামেকয কযায পযভান জাবয কযলরন। 

াতাঃয নফী াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ ভবরায জানামা িায জন্য াগ্রয লর াঈভয যা. ফরলরন, 
ক াঅল্লায যাসুর, াঅবন এ ভবরায জানামা িলফন াথচ্ ক কতা ফযববচ্ায কলযলে? তখন নফী 
াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ াঈত্তয বদলরন, 

اوِإ ُّيَو ْلسِإ َوعااِإلَّل ِإا ُّيَويَوعاَو  ا َوعدَواْل ا َووْل وَوةًاا َو ْل َولَوا ِإ ْل ا ُّيَو ْل اَو يَو ُّيْل ُت ْلا َوهَولْلا َو َو ْل اواْل َو ِإ  َوةِإااَو َو ِإ لِإ ا َوهْل اوُّيَو ْل َوا َو ْليِإ  َوا ِإ ْل ا ُتسِإ َوتْل وَوةًاااَو ْل ا ُّيَو ْل ا َوعوَوتْل  اَو َو ْل

“এ ভবরা এভনবালফ তফা কলযলে কম, তা মবদ ভদীনায ত্তয জন াবধফাীয ভলধয ফণ্টন কলয কদয়া য় 
তলফ কলরয জন্য তা মলথষ্ট লফ। কম ফযবি াঅল্লায ন্তুবষ্টয াঈলেলশ্য বনলজলক বফি কযর, তায কচ্লয় 
াঈত্তভ াঅয কালক ালফ?”12   

ক মুফক, 

ক মুফক, তুবভ বক ঐ বজবনলয কথা স্মযণ কলযা মা কতাভায জীফলনয  ফ সুখ ও াঅনন্দ-বফরালক 
ধূবরাৎ কলয বদলফ ?  

                                                           
12

 ী ভুলরভ, অনুতেদ: সম ফযলি লনতজয লজনায কথা স্বীকায কতয। া/৩২০৯  
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তুবভ বক স্মযণ কলযা ক বদলনয কথা কম বদন তুবভ লফ বনজেন কফলযয ফাবন্দা? 

ক বদলনয কথা বক কতাভায স্মযণ য় কম বদন কতাভালক স্ত্রী-বযফায, াঅত্মীয়-স্বজন, ািা-প্রবতলফী ধন-
ম্পদ, ফন্ধ-ুফান্ধফ ফ বকেু কথলক বফবেন্ন লত লফ? 

কফলযয াংকীণেতা  ঘুিঘুলি ান্ধকালযয কথা বক কতাভায স্মবৃতলত কবল াঈলঠ? 

কফলযয বফবীবলকাভয়  বয়ঙ্কয াফিা বক কতাভায স্মযণ য়? 

কফলযয াবেয বনষ্ঠুযতা এফাং বফলধয া-বফেুয দাংলনয কথা বক কতাভায ভলন বয় ৃবষ্ট কলয? 

চ্াফুলকয বনষ্ঠুয কলাঘালত জজেবযত য়ায কথা বক কতাভায রদয়কক নািা কদয়? 

কফলযয াবেয বলয় বক কতাভায ান্তযাত্মা প্রকবম্পত য়? 

ভুনকায-নাবকয বপবযতা দ্বলয়য প্রলেয বঠক জফাফ বক বদলত াযলফ তুবভ? 

ানুরূবালফ কফলযয াপুযন্ত সুখ  ানাবফর াবন্তয কথা কখন বক কতাভালদয রদয় লি জাগ্রত 
লয়লে? 

কফলযয প্রলেয বঠক জফাফ কদয়ায জন্য প্রস্তুবত গ্রণ করুন 

কফলযয প্রলেয জফাফ প্রস্তুত করুন। প্রস্তুত কান বঠকবালফ াঈত্তয কদয়ায জন্য। াঅাঈন বফন াঅব্দুল্লা 
ালয কথা স্মযণ কলয কাাঁদলতন াঅয ফরলতন,  

“ায় াঅপলা! াঅবভ কতবালফ না াঅল্লায নাপাযভানী কলযবে!  

আল্লা আভাতক কত-ত  লনয়াভত লদতয়তেন তাযযও আলভ তাাঁয অফাধযতা কতযলে! 

ায় আপতা!  প্রফৃলিয তাড়নায় কত  অন্যায় কয রাভ! লকন্তু প্রফৃলিয স আকলষে চতর সগতরও  তাাঁয 
কুপ্রবাফ সতা আভায লনকট যতয় সগতে!  

াঅপলা! বকবালফ ভৃতুযলক বলুর থাবক অথচ ভৃতুয কতা াঅভালক বলুর না! 

ায়! াঅভালক মবদ ককয়াভলতয বদন প্রবযু ম্মখুীন না লত ত! 

বকবালফ ভৃতুয কথলক কফলযায়া থাবক াথচ্ ভৃতুয কতা  এতিুকুয জন্য াঅভালক বলুর না! 
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বকবালফ যবিন জীফন াঅভালক াতোবনলত বদলত ালয াথচ্ এক বয়াফ কবঠন বদন াঅভায াভলন 
ালক্ষা কযলে! 

ককন াঅভায বযতা দীঘে য় না াথচ্ াঅবভ জাবন না াঅভায বযণবত কী লফ? 

কম গৃ াঅভায নয় ক গৃলয প্রবত বক বালফ াঅভায াঅবি ফৃবি কলত ালয? 

বক বালফ এিালক াঅভায বচ্যিায়ী াঅফাির ফানালত াবয াথচ্ াঅভায াঅফা ববূভ কতা ান্যি? 

বকবালফাআ এয প্রবত াঅভায াঅবি এফাং াঅকাঙ্ক্ষা এত প্রফর লত ালয াথচ্ এয কচ্লয় াল্পাআ কতা 
াঅভায জন্য মলথষ্ট? 

বকবালফ এ াবথেফ জগতলক াগ্রাবধকায বদলত াবয াথচ্ াআলতাূলফে মাযা এলক াগ্রাবধকায বদলয়বের তাযা 
ক্ষবতগ্রে লয়লে? 

ককন তফায দযজা ফন্ধ লয় মায়ায ূলফে কনক কাজ কযায জন্য েুিলত াযবে না? 

এ নশ্বয জগলতয প্রবত াঅভায ককনাআ ফা এলতা প্রফর াঅকলেণ মা একবদন াঅভালক কেলি চ্লর মালফ?” 

াতএফ ক মুফক, তফা কযলত ারতা কলযা না। াঅল্লা ভাপ কলয বদলফন-এাআ বযায় তফা কযলত 
কার বফরম্ব কলযা না।  কখন একথা ফলরা না কম, এখন কতা কমৌফন কার; ফয় লর তফা কলয কনফ। 
কাযণ, ভৃতুয ফুলঝ না ককান মুফক-ফৃি,ধনী-দবযদ্র, বকাংফা ককান াঅভীয-ভন্ত্রী। কম মাাআ কাক না ককন 
ফাাআলক ভৃতুয াফশ্যাআ গ্রা কযলফ। 

কবফ ফলরন, 

ফর াীলয কনয় কমন াঅবজ ভৃতুযয প্রস্তুবত  

ভৃতুয তাালয রাআলফ বঘবয; কনাআ ককান গবত। 

মুফক কত ফৃি র কালরয চ্েফাাঁলক। 

াতীত ককফর াতীত যয় কপযালনা মায় না তালক। 

াীজন ায় কাআ স্বত্বায় য় না ককন ন্ত্রে  

ি ালত ধলযন বমবন াাচ্াযীলদয ে।  

ককান এক বদন কদখলফ ক কম ঙ্কি াপুযান। 
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াগণন ক্লাবন্ত, কষ্ট প্রলকাল ককাঁল াঈলঠ কদ-প্রাণ। 

াঅয কতবদন এভবন কলয াঅফীয ভাখা গায়  

থাকলফ ডুলফ মুফক তুবভ বলফয তাভাায়? 

রৃবনয়া বয়াী লয়লো ফযাকুর রৃবনয়াদাযীয ভালঝ। 

ডাকলে কতাভায় ভৃতুযয দূত কার, বফলকর, াাঁলঝ। 

ক্ষবণলকয লয য়ত লফ াঅফা কফয গায়। 

তফ ুবকনা ক গফে বলয জীফন কাবিলয় কদয়। 

বদফ-মাভী কভলে কভালদয ফয়লয গবতধাযা 

কাভনা-ফানা ফািালত কভাযা তফু াঅত্মাযা! 

াঅল্লা াঅভালদযলক এ ঘুভ কথলক জাগ্রত করুন। াঅভালদযলক ভৃতুয তায যফতেী জীফলনয কথা স্মযণ 
কযায কচ্তনা দান করুন এফাং াঅভালদয ান্তলয দান করুন তাাঁয কনয়াভত যাজীয কৃতজ্ঞতা াঅদায়  তায 
স্তুবত জ্ঞালনয ানুলপ্রযণা। 

তফায প্রবতদান 

াঅভায ফিফয কল কযায ূলফোআ য়ত াঅবন াঅভালক বজলজ্ঞ কযলত ালযন তফা কযলর এফাং াঅল্লা 
ভুখী লর াঅভায কী রাব লফ? াঅবভ এলত কী প্রবতদান াফ? াঅবভ ফরফ, এয একভাি প্রবতদান- বচ্য 
াবন্তয নীি জান্নাত। 

ী ফুখাযী  ভুবরলভ াঅফু রযাাআযা যা. লত ফবণেত। যাসুরুল্লা াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ 
ফলরলেন, াঅল্লা তায়ারা ফলরন,  

اوَوشَويٍةا ا َولَو ا ُّيَولْلبِإ اخَوطَويَو ا َو َو ا ُتذُتٌوا َو ِإيَوتْل ا َو َو ا َو ْلٌ ارَو َواْل ااِإيِإ َوعدِإ َواواصَّلعاِإ ِإ  َوا َوعا َو   َو ْل َودْلاُت

“াঅবভ াঅভায ৎকভে ীর ফান্দালদয জন্য এভন ফ াভগ্রী প্রস্তুত কলয কযলখবে মা ককান ভনফ চ্ক্ষু 
াফলরাকন কলযবন বকাংফা ককান ভানফ ভলন মায কল্পনা াঈলদ্রক য় বন।”13 
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 ী ফুখাযী া/৩০০৫ ও ভুলরভ, া/৫০৫০(াদীত কুদী) 
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ী ফুখাযীলত াঅয ফবণেত লয়লে, াঅফু াযায়যা যা.  ফলরন, যাসুর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ 
ফলরলেন,  

نُّيْل َوعا َو َوعا ِإ  َوع اوا   ٌيا ِإ ْل ا ِإياواْلجَو َّلةِإاخَو ُّيْل عُتا َو ْلطٍة    َو ْل ِإ

“জান্নালতয এক ধনুক ভবযভাণ িান রৃবনয়া  তম্মধযবিত ফবকেু কথলক াঈত্তভ।”14  

ী ফুখাযীলত ার বফন াদ যা. লত ফবণেত, বতবন ফলরন, াঅবভ যাসুর াল্লাল্লার াঅরাাআব য়া াল্লাভ 
কক ফরলত রৄলনবে,  

نُّيْل َوعا َو َوعا ِإ  َوع ٌيا ِإ َواوا   ا ِإياواْلجَو َّلةِإاخَو ُّيْل عُتا َو ْلطٍة   َو ْل ِإ

“জান্নালতয এক েবি ভবযভাণ িান রৃবনয়া  তম্মধযবিত ফ বকেু লত াঈত্তভ।” (ী ফুখাযী)  

জগত বফখযাত ভবনলী াআভাভ াআফলন কাাআলয়ভ য. ফলরন, কম গৃ াঅল্লা স্বলে বনভোণ কযায য তা তাাঁয বপ্রয় 
ফান্দা-ফান্দীলদযয জন্য াঅফাির বললফ বনধোযণ কলযলেন এফাং যভত  লন্তাল দ্বাযা বযূণে কলয 
বদলয়লেন ক গৃলয বকবালফ ভূরয বযভা কযা মায়? 

জান্নালতয বনভোণশরী  াঈকযণ াভগ্রী: 

 াঅবন মবদ জান্নালতয বনভোণশরী  াঈকযণ াভগ্রী ম্পলকে জানলত চ্ান তালর বনলন তা াঈিান 
কযবে: 

• জান্নালতয ভাবি কুেযী  জাপযান ভৃি। 
• জান্নালতয োলদ াঅল্লায াঅয াফবিত। 
• জান্নালতয নুবি াথয গুলরা এক একবি ভাভূরযফান ভবন-ভুিা। 
• প্রাালদয প্রবতবি াআি স্বলণেয ততবয। 
• ফৃক্ষযাবজয কগািা গুলরা াধাযণ কাঠ নয় ফযাং স্বণে  কযৌলযয ততবয। 
• এগুলরায পর-পরাবদ ভিকায ভত ফি, ভাখলনয কচ্লয় নযভ এফাং ভধুয কচ্লয় বভবষ্ট।  
• এগুলরায ি-ল্লফ ভৃণ কালিয কচ্লয় সুন্দয। 
• এয নদী-প্রস্রফণ ককানবি রৃলধয, মায াধ বযফতেন য় না। ককানবি যালফয মা ানকাযীলদয 

যনা তৃপ্ত কযলফ। াঅয ককানবি বযষ্কায-স্বে ভধুয। 
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 ী ফুখাযী, অনুতেদ: জান্নাততয লফফযে এফং জান্নাত ৃলি কযা তয়তে। া/৩০১১  
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• এয খাদয াভগ্রী র জান্নাবতলদয েন্দ ভাবপক বফবচ্ি ধযলণয পরভূর  নানা জালতয 
াবখয ভাাং। 

• ানীয় র তানীভ ( সুভধযু ানীয় বফলল) মানজফীর (াঅদা)  কূেয বভবেত। 
• জান্নালতয প্রাাদগুলরায রৃাআ দযজায কচ্ৌকালঠয ভলধয চ্বল্ল ফেলযয লথয ফযফধান। 
• এয ভধযবিত ফৃক্ষযাবজয োয়ায তদঘেয লে, এলককবি ফৃলক্ষয োয়াতলর একজন দ্রুত গবত 

ম্পন্ন কঘািা য়ায এক াজায ফেয ধলয দ্রুত কফলগ কঘািা েুবিলয় াবতেভ কযলত 
াযলফ না। 

• এয বযবধ র, একজন বনন ভমেদায াবধকাযী জান্নাতী তায যাজলত্বয বযীভা, খাি-ারাং, 
প্রাাদ এফাং ফাগ-ফাবগচ্ায ববতয বদলয় রৃ াজায ফেয চ্রলত াযলফ। 

• জান্নালতয তাাঁফু এফাং গম্বুজগুলরা ভবণ- ভুিায ততবয। প্রবতবি তাাঁফুয ববতলযয প্রেতা লাি 
ভাাআলরয থ। 

• াঅয জান্নাবতলদয বযলধয় র, স্বণে খবচ্ত কযবভ কাাক। 
• তালদয স্ত্রীগণ লফ াঈন্নত ফক্ষা, ভফয়স্কা তরুণী। মালদয াি-প্রতযলি কমৌফলনয সুধা 

প্রফভান। কগারালয াবি এফাং াঅলর দৃ গণ্ডলদ। ডাবরভ দৃ াঈন্নত ফক্ষলদ। 
ভবন-ভুিা দৃ াবযফি দন্তযাবজ। াতরা, কভনীয়  াঅকলেণীয় ককাভয। ভুখ ভণ্ডলরয 
কৌন্দমে েিায় কমন চ্ন্দ্র-ূমে প্রফাবত য়, াঅয ভৃরৃ াবলত কমন বফরৃযৎ চ্ভকায়। এযা 
তারুলণয কলরাআ ভফয়স্কা। তালদয কৌন্দমে কমন াঅকালয চ্ন্দ্র-ূমে কক ায ভানায়। 

বযললল রৃয়া কবয, ভান াঅল্লা তায়ারা কমন, াঅভালদযলক তফা কযায তপীক দান কলযন এফাং 
তায তফা কাযী ফান্দালদয ান্তবূেি কলয কনন। বতবন ফে কোতা  রৃয়া কফুর কাযী।  
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