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Read between the lines…

কিছু বই পড়তে হয় এি-কিঃশ্বাতে, কবরকেহীি! 
আর কিছু বই পড়তে হয় বহু-কিঃশ্বাতে,

থেতে-থেতে, কবরকে কিতয়! 
কিছু বই এিববার পড়তেই থেষ হতয় যবায়।

আর কিছু বই পড়তে হয় ববারববার! েবুও থেষ হয় িবা থযি।
কিছু বই থেখবা হয় শুধুই পতড় যবাওয়বার জি্য

আর কিছু বই থেখবা হয় ভবাবিবার থখবারবাি থেওয়বার জি্য!
কিছু বই পড়বার েেয় েবােতে হয় িবা, কিন্বা িরতে হয় িবা 

শুধুই পবােবা উেতে যবাওয়বা!
আর কিছু বই পড়বার জি্য েবােতে হয়,

েেয় কেতে হয়, েেয় কিতে হয়!
েবােবা পৃষ্বায় েবািবা িবাতেবা হরফতি
কিতয় আেতে হয় েতির আকগিিবায়।

কিছু বই থেখবা হয় েেয় িবােবাতিবার জি্য 
আর কিছু বই থেখবা হয় েেয়তি ধতর রবাখবার জি্য!

েবাই আপিবাতি বেকছ, 
থেখবার থিষ্বা িরুি! েতব থিবাখেবা বন্ধ িতর!

পড়বার থিষ্বা িরুি! েতব থেতে-থেতে! 
শুধু পড়বার জি্য পতড় যবাওয়বা িয়, বরং— 

পড়ুি! েবােুি! ভবাবুি!

প্রকেটি েবাইতির েবাতে কিন্বা িরুি!
আেতের কিয়তে পড়ুি!

িইতে থয শুধুই পবােবা উেতে যবাতবি, 
েৃে অন্রতি জীকবে িরতে পবারতবি কি?
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নম্রো ও সহনশতীেো প্রতয়াত�র খকছু যক্ত্র 80
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প্রথম অধ্ায়

একখদন মাখেক ইিনু খদনার (রখহমাহুল্াহ) োখচ্ছতেন এক জায়�া খদতয়। হঠাৎ 
যদিতেন পতথর ধাতর কান্াকাখট করতছ এক েুিক। েুিকখটর পরতন পুতরাতনা জামা। 
য�হারা উত্ািুত্া। মাখেক ইিনু খদনার েুিকখটতক যদতি খ�নতে পারতেন। ওর নাম 
উেিা। মাখেক যদিতেন, উেিার কপাে যথতক যোঁটায়-যোঁটায় ঘাম ঝরতছ। অথ� 
েিন খছে শতীেকাে! 

এই দৃশ্ যদতি িুিই অিাক হতেন মাখেক ইিনু খদনার। খেখন উেিাতক প্রশ্ন 
করতেন, ‘যহ েুিক, েুখম কাঁদছ যকন? আর এই শতীতের খদতন এভাতি ঘামছ যকন?’

জিাতি উেিা িেে, ‘একিার এই জায়�ায় আখম একখট গুনাহ কতরখছোম! আজ 
এই পথ খদতয় োওয়ার সময় যসই গুনাতহর কথা স্মরণ হতো। োই আখম আল্াহর 
ভতয় কাঁদখছ!’[1]

যদিুন! আমাতদর পূি্িে্তী েুত�র মুসখেমতদর খ�ন্তাভািনা যকমন খছে। আর আমরা? 
আমরা সকাে-সন্্া, খদন-রাে ২৪ ঘণ্া অসংি্ গুনাতহ খেপ্ত; অথ� আমাতদর 
যকাতনা খিকার যনই! আমরা যহতস-যিতে যিডাখচ্ছ, দুখনয়ার যভা�খিোতস মত্ত রতয়খছ। 
যেন আমাতদর খ�ন্তাভািনার যকাতনা কারণ যনই। এজন্ই েখদ যকউ আমাতদরতক 
িতে, ‘েুখম আল্াহতক ভয় কতরা! ইত্তাখকল্াহ!’—োহতে এই কথাখটতক আমরা 
অপমানজনক মতন কখর! আমরা যভতি খনই, যস আমাতক অপমান করতছ! 

অথ� জ্ানতীরা িতেন, ‘েখদ যকাতনা ি্খতি আপনাতক আল্াহতক ভয় করার কথা 
স্মরণ কখরতয় যদয়, ো হতে যস-ই আপনার প্রকৃে িন্ু। দুখনয়াভর সম্পদ পািার 
িদতে এমন িন্ু পাওয়াই অখধক যসৌভাত�্র খিষয়।’

[1]  োম্তীহুে �াখেেতীন, শাইি আিূে োইস সমরকন্দতী।
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ফেরেশতারেে ভয়ফেরেশতারেে ভয়[2]  

আল্াহ োআো িতেন, 

‘েবারবা েবাতের ওপর পরবাক্রেেবােী েবাতের পবােিিে্বাতি ভয় িতর এবং 
েবারবা যবা আতেে পবায়, েবা িতর।’[3]

রাসূে  িতেন, 

‘খনশ্চয়ই যেতরশোরা আল্াহর ভতয় কম্পমান অিস্ায় থাতক।’[4]

আরশ িহনকারতী যেতরশোতদর য�াি যথতক সি্দাই অশ্রু িইতে থাতক নদতীর মতো। 
েিন োরা মাথা েুতে িতেন, ‘সমস্ত পখিত্রো আল্াহর জন্! যেভাতি আল্াহতক 
ভয় করা উখ�ে খছে, যসভাতি আমরা আল্াহতক ভয় করতে পারখছনা!’ জিাতি 
আল্াহ িতেন, ‘িহু কসমকারতী আমার নাতম খমথ্া কসম কতর, খকন্তু োরা এ খিষতয় 
জাতন না।’

রাসূে  িতেন, 

‘খমরাতজর রাতে আখম যদিোম, আল্াহর ভতয় খজিরতীতের অিস্া একখট 
শেখছন্ কাপতডর মতো হতয় য�তছ!’[5]

একিার খজিরতীে (আোইখহস সাোম) নখি -এর কাতছ এতস কাঁদতে ো�তেন। 
নখি  িেতেন, ‘েুখম কাঁদছ যকন?’ জিাতি খজিরতীে িেতেন, ‘যেখদন যথতক 
আল্াহ জাহান্াম সৃখষ্ট কতরতছন, যসখদন যথতক আমার য�াি কিতনা শুকায়খন। সি 
সময় আল্াহর ভতয় আখম কাঁদখছ। েখদ আখম কিতনা োঁর অিাধ্ হই আর খেখন 
আমাতক জাহান্াতম খনতক্প কতরন—এই ভতয় আখম কাঁদখছ!’[6]

ইয়াখজদ আর-রুকাশতী িণ্না কতরন, ‘আরতশর �ারপাতশ খকছু যেতরশো আতছন। 
োরা সদাসি্দা ক্ন্দনরে অিস্ায় থাতকন। োতদর য�াি যথতক নদতীর মতো অশ্রুধারা 
িইতে থাতক। খকয়ামাে পে্ন্ত োরা এভাতিই কাঁদতে থাকতিন। োরা আল্াহর 
ভতয় এমনভাতি কম্পমান আতছন, যেন িাোস োতদরতক কাঁখপতয় খদতচ্ছ। োই 
আল্াহ োআো োতদরতক িতেন, ‘যহ আমার যেতরশোরা! যোমরা যো আমার 

[2]  মুিোসারু খমনহাখজে কাখসখদন, ইিনু কুদামা ।
[3] সূরা নাহে, ১৬ : ৫০।
[4] িাইহাখক, ৯১৪; োখরিু িা�দাদ, ১২/৩০৭।
[5] মুসনাদু আহমাদ, ৪/২৫-২৬।
[6] িাইহাখক, ৯১৫।



সাতথই আতছা, ো হতে ভয় পাচ্ছ যকন?’ জিাতি োরা িতেন, ‘যহ আমাতদর রি! 
আমরা যেভাতি আপনার সম্ান ও মে্াদার কথা জাখন, েখদ জখমতনর িাখসন্দারাও 
যসভাতি আপনার সম্ান ও মে্াদার কথা জানে, ো হতে োরা যকাতনা িাদ্-
পানতীয় উপতভা� করার অিসর যপে না, খিছানায় শে্া-গ্রহতণর খ�ন্তা করে না! 
োরা মরুভূখমতে �তে যেে এিং যেভাতি �রু খ�ৎকার কতর যসভাতি খ�ৎকার করতে 
থাকে!’

নবিরেে কান্ানবিরেে কান্া

ওয়াহাি িতেন, ‘জান্াে যথতক অিেরতণর পর আদম (আোইখহস সাোম) ৩০০ 
িছর কান্া কতরন। এই ৩০০ িছতর খেখন একিাতরর জতন্ও আসমাতনর খদতক মাথা 
েুতে োকানখন।’

ওয়াহাি ইিনু আে-ওয়ারদ িতেন, ‘খনতজর যছতের ি্াপাতর সুপাখরশ করার জন্ 
আল্াহ নূহ (আোইখহস সাোম)-যক খের্ার করতেন। এরপর নূহ (আোইখহস 
সাোম) িেতেন, ‘যহ আমার পােনকে্া, আমার ো জানা যনই এমন যকাতনা 
দরিাস্ত করা হতে আখম আপনার কাতছই আশ্রয় প্রাথ্না করখছ। আপখন েখদ 
আমাতক ক্মা না কতরন, দয়া না কতরন, ো হতে আখম ক্খেগ্রস্ত হি।’[7] 

এই ঘটনার কারতণ নূহ (আোইখহস সাোম) খেন শ িছর ক্ন্দন কতরন। এতে োঁর 
য�াতির খনত� পাখন প্রিাতহর দা� িতস োয়।’

মুজাখহদ (রখহমাহুল্াহ) িতেন, ‘েিন দাঊদ (আোইখহস সাোম) একখট ভুে 
করতেন, খেখন টানা ৪০ খদন আল্াহর কাতছ খসজদারে অিস্ায় পতড রইতেন। এই 
৪০ খদন খেখন এমনভাতি কান্াকাখট কতরন যে, োর য�াতির পাখনতে মাখট খভতজ 
োয়। আর যসিাতন যশওো ও েোপাো �খজতয় উতঠ। যোতকরা দাঊদ (আোইখহস 
সাোম)-যক যদিতে আসে। আর মতন করে খেখন অসুস্। খকন্তু দাঊদ (আোইখহস 
সাোম)-এর মতধ্ যকাতনা অসুস্ো খছে না। আল্াহর ভতয়ই এই অিস্া হতয়খছে 
োঁর।’

ঈসা (আোইখহস সাোম)-এর সামতন েিন মৃেু্র আতো�না হতো, েিন োঁর 
�ামডা যেতট রতি যির হতো।[8]

[7] সূরা হূদ, ১১ : ৪৭।
[8] মুিোসারু খমনহাখজে কাখসখদন, ইিনু কুদামা ।
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আল্াহে োসূরেে ভয়আল্াহে োসূরেে ভয়

আখয়শা (রখদয়াল্াহু আনহা) িতেন, ‘যমঘমাো যদিতে রাসূেুল্াহ -এর য�হারা 
খিিণ্ হতয় যেে। একিার খেখন ঘতর প্রতিশ করতেন, আতরকিার যিখরতয় আসতেন। 
একিার সামতন যেতেন, আতরকিার যপছতন যেতেন। যমঘ েিন িৃখষ্ট হতয় ঝতর 
যেে, েিন োঁর এই অিস্া দূর হতো।’ 

আখয়শা (রখদয়াল্াহু আনহা) োঁর এরূপ অিস্া হওয়ার কারণ খজতজ্স করতে খেখন 
িতেন, ‘েুখম খক জাতনা, হয়তো ো যসই যমঘ-ই হতি, যে সম্পতক্ হূদ (আোইখহস 
সাোম)-এর জাখে িতেখছে, “এই যো যমঘ, আমাতদরতক িৃখষ্ট খদতি।”’[9]

রাসূেুল্াহ  েিন সাোে পডতেন েিন োঁর িুক যথতক পাখন েুটাতনার মতো 
শদে হতো। খেখন এভাতি কান্া করতেন।[10]

একখদন রাসূে  আিদুল্াহ ইিনু মাসউদ (রখদয়াল্াহু আনহু)-এর কাছ যথতক 
কুরআন যশানার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। খেখন কুরআন শুনাতে শুনাতে েিন এই 
আয়াতে এতস যপৌঁছতেন, 

ِء َشِهيًدا
َ

ٰ َهُٰؤل ٍة بَِشِهيٍد وَِجئْنَا بَِك َعَ مَّ
ُ
فََكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمن ُكِّ أ

‘আর েখি িী অবস্বা েবঁাড়বাতব, যখি আকে থেতি আিব প্রকেটি উম্বাতের 
েধ্য থেতি অবস্বা বরি্বািবারী এবং আপিবাতি েবািব েবাতের ওপর অবস্বা 
বরি্বািবারীরূতপ।’[11]

েিন রাসূে  িেতেন, ‘থাতমা, েতথষ্ট হতয়তছ।’ আিদুল্াহ ইিনু মাসউদ 
(রখদয়াল্াহু আনহু) িতেন, আখম যদিোম োঁর দু’য�াি খদতয় অশ্রু প্রিাখহে হতচ্ছ।[12] 

ইিনুে কাইখয়্ম (রখহমাহুল্াহ) োঁর ‘োদুে মাআদ’ গ্রতথে িতেন, ‘নখিখজর কান্া 
খছে োঁর হাখসর মতোই মৃদু। খেখন উচ্চস্বতর কান্া করতেন না। �োর আওয়াজ উঁ�ু 
করতেন না। েুঁখপতয় েুঁখপতয় কাঁদতেন। যেভাতি হাখসর সময় খেখন উচ্চস্বতর হাসতেন 
না িরং মৃদু হাসতেন িা মু�খক হাসতেন। খকন্তু কান্ার সময় োর য�াি জতে ভতর 
যেে। এরপর যসই অশ্রু �খডতয় পডতে থাকে। নখিখজর পাতশ যকউ থাকতে যস 
নখি -এর িুক যথতক েুটন্ত পাখনর মতো কান্ার আওয়াজ শুনতে যপে। কিতনা 

[9] িুিাখর, ৪৪৫৪; মুসখেম, ১৪৯৭।
[10] নাসাখয়, ১১৯৯; আিূ দাঊদ, ৭৬৯।
[11] সূরা খনসা, ৪ : ৪১।
[12] িুিাখর।



খেখন কাঁদতেন মৃে ি্খতির প্রখে দয়ামায়া ও রহমে অনুভি করার কারতণ, আিার 
কিতনা কাঁদতেন উম্াতের প্রখে ভাতোিাসার কারতণ, আিার কিতনা কাঁদতেন 
উম্াতের পখরণখের কথা যভতি। আল্াহর ভতয়র কারতণও খেখন কাঁদতেন। 
কুরআন খেোওয়াে শুনতেও অশ্রু ঝরে নখিখজর য�াি যথতক। এই কান্া খছে 
ভখতি-ভাতোিাসা ও খিরহ খমখশ্রে। আল্াহর প্রখে খিনতীে হওয়ার কারতণই খেখন 
কাঁদতেন।’

সাহাবিরেে ভয়সাহাবিরেে ভয়

আিূ িকর (রখদয়াল্াহু আনহু) োঁর খজহ্া যটতন ধতর িেতেন, ‘এটা আমাতক ধ্ংস 
কতর খদতচ্ছ!’ 

খেখন আরও িেতেন, ‘হায়! আখম েখদ একখট �াছ হোম ো যকতট যেো হতো। 
অথিা েখদ একখট েো হোম, ো খ�খিতয় যেো হতো!’ 

একই কথা িেতেন োেহা, আিূদ দারদা এিং আিূ োর (রখদয়াল্াহু আনহুমা)।

আতরকিার আমতীরুে মুখমনতীন উমার ইিনুে িাত্তাি (রখদয়াল্াহু আনহু) রাতে টহে 
খদতে যির হতয়খছতেন। েিন খেখন একখট আয়াতের খেোওয়াে শুতন এমনভাতি 
অসুস্ হতয় য�তেন যে, কতয়কখদন পে্ন্ত খিছানায় পতড রইতেন।

আতরকিার খেখন একখট ঘাস উখঠতয় খনতেন মাখট যথতক। আর িেতেন, ‘হায়! আখম 
েখদ এই ঘাস হোম! েখদ সিাই আমার কথা ভুতে যেে। েখদ আখম আমার মাতয়র 
�ভ্ যথতক জন্ম না খনোম!’ 

অখধক ক্ন্দতনর কারতণ উমার (রখদয়াল্াহু আনহু)-এর য�হারায় দুইখট কাতো দা� 
পতডখছে। 

আর উসমান (রখদয়াল্াহু আনহু) িেতেন, ‘হায়! মৃেু্ই েখদ আমার যশষ পখরণখে 
হতো। েখদ আমাতক কিতনাই কির যথতক উঠাতনা না হতো!’ 

আিূ উিাইদা ইিনুে জাররাহ (রখদয়াল্াহু আনহু) িেতেন, ‘হায়! আখম েখদ একখট 
যভডা হোম আর আমাতক েিাই কতর যেো হতো! েখদ আমাতক রান্া কতর যঝাে-
মাংস যিতয় যশষ কতর যেো হতো!’

ইমরান ইিনু হুসাইন (রখদয়াল্াহু আনহু) িেতেন, ‘আমার ইচ্ছা হয়, আখম েখদ 
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ভস্মতীভূে ছাই হোম! আর িাোস এতস আমাতক উখডতয় খনতয় যেে!’ 

হুোইো (রখদয়াল্াহু আনহু) িেতেন, ‘হায়! েখদ এমন যকাতনা ি্খতি যপোম, 
যে আমার টাকা-পয়সার সি দাখয়ত্ব খনতয় খনে, ো হতে আখম দরজা িন্ কতর 
থাকোম। আমার কতক্ কাউতক প্রতিতশর অনুমখে খদোম না, যে পে্ন্ত না আখম 
মৃেু্িরণ করখছ, আর আল্াহ োআোর সাতথ সাক্াে করখছ।’

ইিনু আব্াস (রখদয়াল্াহু আনহুমা)-এর য�হারায় অশ্রু প্রিাতহর একখট দা� খছে। 
ো যদতি মতন হতো যেন একতজাডা পুতরাতনা খেো।

আখয়শা (রখদয়াল্াহু আনহা) িেতেন, ‘হায়! েখদ আমার কথা সিাই ভুতে যেে!’

আখে (রখদয়াল্াহু আনহু) িেতেন, ‘আল্াহর কসম! আখম আল্াহর রাসূতের 
সাহাখিতদর যদতিখছ। যোমাতদর যকউ োঁতদর সাতথ সাদৃশ্পূণ্ নয়। আল্াহর কসম! 
সকােতিোয় োঁতদর ঘুম ভাঙে উসতকা-িুসতকা �ুতে। ধূখেধূসখরে অিস্ায় ও 
ে্াকাতশ য�হারায়। অখধক খসজদাহর কারতণ োঁতদর হাঁটু ও কপাে খছে ছা�তের 
হাঁটুর মতো িসিতস। োঁরা রাে কাটাতেন আল্াহর খকোি খেোওয়াে কতর, রুকু-
খসজদাহ কতর। আর ঘুম ভাঙার পর েখদ োঁতদর সামতন আল্াহর কথা স্মরণ কখরতয় 
যদওয়া হতো, ো হতে োঁরা এমনভাতি কাঁপতেন যেভাতি ঝতডর িাোতস �াছপাো 
কাঁপতে থাতক। োঁতদর য�াি যথতক এমনভাতি অশ্রু ঝরে, োতে োঁতদর পখরতধয় 
কাপড খভতজ যেে। আল্াহর কসম! এটাই খছে োঁতদর অিস্া। আর আজ আখম 
এমন যোতকতদর যদখি োরা উদাসতীন হতয় ঘুখমতয় থাতক। আর যিতঘাতর রাে কাখটতয় 
যদয়।’[13]

মুসখেম ইিনু িখশর িতেন, ‘মৃেু্শে্ায় থাকাকাতে আিূ হুরায়রা (রখদয়াল্াহু 
আনহু) িুি কান্াকাখট শুরু করতেন। যোতকরা জানতে �াইে, ‘আপখন এভাতি 
কাঁদতছন যকন?’ জিাতি খেখন িেতেন, ‘আখম কাঁদখছ কারণ আমার সামতন এক 
খিরাট সের অতপক্া করতছ। অথ� এই সেতরর জন্ যেমন যকাতনা পাতথয় সংগ্রহ 
করতে পাখরখন। এই সামান্ পাতথয় খনতয় এে দতীঘ্ সের কতীভাতি যশষ করি? 
হায়! কাে খকয়ামাতের খদতন সি মানুতষর সাতথ আমাতকও একখত্রে করা হতি। 
এরপর একদেতক িো হতি জান্াতে যেতে। আতরকদেতক িো হতি জাহান্াতম 
যেতে। আখম যো জাখন না আখম যকান দতের মতধ্ শাখমে হি!’ এই িতে আিূ 
হুরায়রা ক্ন্দন করতে ো�তেন।’[14]

[13]  মুিোসারু খমনহাখজে কাখসখদন, ইিনু কুদামা ।
[14] ইিনু সাদ, খহেইয়া।



উসমান ইিনু আিূ সু’দাহ িতেন, একিার খেখন উিাদা ইিনু সাখমে (রখদয়াল্াহু 
আনহু)-যক যদিতেন একখট উপে্কায় উপুড হতয় কান্াকাখট করতছন। খেখন 
উিাদাতক িেতেন, ‘যহ আিূ ওয়াখেদ! আপখন কান্াকাখট করতছন যকন? জিাতি 
উিাদা িেতেন, ‘এই জায়�ায় থাকাকাতে নখি -যক জাহান্াতমর খকছু দৃশ্ 
যদিাতনা হতয়খছে।’[15]

আিূ হুরায়রা (রখদয়াল্াহু আনহু) িতেন, ‘েিন এই আয়ােখট নাখেে হতো—

থেবােরবা কি এই কবষতয় আশ্চয্তববাধ িরছ? এবং হবােছ-ক্রন্দি িরছ িবা? 
থেবােরবা ক্রীড়বা-থিৌেুি িরছ...[16]

েিন মাসখজতদ নিখির িারান্দায় থাকা সাহাখিরা এে যিখশ কান্াকাখট করতেন 
যে, োতদর দাখড খভতজ য�ে এিং োতদর �াে খদতয় অশ্রু ঝরতে ো�ে। োতদর 
কান্াকাখটর শদে শুতন নখি  যসিাতন এতেন। খেখনও োতদর সাতথ কাঁদতে 
ো�তেন। এরপর রাসূে সাল্াল্াহু আোইখহ ওয়া সাল্াম িেতেন, ‘যে ি্খতি 
আল্াহর কাতছ খহসাতির ভতয় কান্াকাখট কতর যস জাহান্াতম প্রতিশ করতি না। 
েখদ যোমরা গুনাহ না করতে, ো হতে যোমাতদর মধ্ যথতক আল্াহ এমন একদে 
যোতকর উত্ান ঘটাতেন, োরা গুনাহ করে আর আল্াহ োতদরতক ক্মা কতর 
খদতেন।’[17]

আনাস (রখদয়াল্াহু আনহু) িতেন, েিন রাসূে  এই আয়াে পডতেন—

‘থেবােরবা থেই জবাহবান্বাতের আগুি থেতি রক্বা পবাওয়বার থিষ্বা িতরবা, যবার 
জ্বােবািী হতব েবািুষ ও পবাের; যবা প্রস্তুে িরবা হতয়তছ িবাকফরতের জি্য।’[18]

েিন নখি  িেতেন, ‘জাহান্াতমর আগুনতক এক হাজার িছর জ্াোতনার পর 
ো োে িণ্ ধারণ কতরতছ। এরপর আরও এক হাজার িছর জ্াোতনার পর ো সাদা 
িণ্ ধারণ কতরতছ। এরপর আরও এক হাজার িছর জ্াোতনার পর ো যঘার কৃষ্ণিণ্ 
ধারণ কতরতছ। এিন এর রং কাতো এিং এর অখনিখশিা কিতনা খনতভ োয় না।’

হাদতীতসর িণ্নাকারতী িতেন, ‘রাসূেুল্াহ -এর সামতন একজন হািশতী িতস খছে। 
যস এই হাদতীস শুতন কাঁদতে ো�ে। এমন সময় খজিরতীে (আোইখহস সাোম) 
যসিাতন এতেন এিং রাসূে -এর কাতছ ঐ ক্ন্দনরে যোকখট সম্পতক্ জানতে 

[15] আে-খহেইয়া, ভখেউম ৬, পৃ ১১০।
[16] সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৯-৬১
[17] িাইহাখক, োর�তীি, ভখেউম ৫, পৃষ্ঠা ১৯০।
[18] সূরা িাকারাহ, ২ : ২৪।
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�াইতেন। নখি  িেতেন, যস ইখথওখপয়ার অখধিাসতী। এরপর োর খকছু যনক 
আমতের কথা িেতেন। একথা শুতন খজিরতীে (আোইখহস সাোম) িেতেন, 
‘খনশ্চয়ই আল্াহ োআো িতেতছন, “আমার ইজ্জতের কসম! আমার িডতত্বর 
কসম! আমার মহান আরতশর কসম! েিন যকাতনা িান্দা আমার ভতয় ক্ন্দন কতর, 
েিন োর জন্ আখম জান্াতে হাখস-আনতন্দর ি্িস্া কতর খদই।”’

উমার (রখদয়াল্াহু আনহু) আল্াহর ভতয় ক্ন্দন করতেন। অখধক ক্ন্দতনর কারতণ 
োঁর য�হারায় দুইখট কাতো দা� িতস খ�তয়খছে। একিার খেখন জুমার িুেিা যদওয়ার 
সময় সূরা োকভতীর-এর এই আয়ােখট পডতেন—

ْحَضَْت
َ
ا أ َعِلَمْت َنْفٌس مَّ

‘েখি প্রতে্যতিই থজতি কিতব থে িী উপকস্ে িতরতছ।’[19]

এসময় আল্াহর শাখস্তর ভতয় োঁর কণ্ঠ ভারতী হতয় এে। খেখন আর খেোওয়াে 
করতে পারতেন না। আতরকিার রাখত্রকােতীন টহে যদওয়ার সময় উমার (রখদয়াল্াহু 
আনহু) একখট ঘর যথতক এই আয়াতের খেোওয়াে শুনতেন—

ُ ِمن َدافٍِع
َ

ا ل إِنَّ َعَذاَب َربَِّك لََواقٌِع   مَّ

‘আপিবার পবােিিে্বার েবাকতি অবে্যম্বাবী, েবা থিউ প্রকেতরবাধ িরতে 
পবারতব িবা।’[20]

এরপর খেখন অসুস্ হতয় য�তেন। প্রায় খিশ খদন ধতর খেখন অসুস্ থাকতেন।[21]

োখমম আদ-দারতী (রখদয়াল্াহু আনহু) একিার এই আয়ােখট পডতেন—

اِلَاِت الصَّ وََعِملُوا  آَمنُوا  يَن  ِ
َّ

َكل َْعلَُهْم 
َّ

ن ن 
َ
أ يِّئَاِت  السَّ اْجَتَُحوا  يَن  ِ

َّ
ال َحِسَب  ْم 

َ
 أ

ْيَاُهْم َوَمَماُتُهْم ۚ َساَء َما َيُْكُموَن َسَواًء مَّ

‘যবারবা দুস্কে ্উপবাজ্ি িতরতছ েবারবা কি েতি িতর থয, আকে েবাতেরতি 
থে থেবািতের েতেবা িতর থেব, যবারবা ঈেবাি আতি ও েৎিে ্িতর এবং 
েবাতের জীবি ও েুেু্য কি েেবাি হতব? েবাতের েবাকব িে েন্দ।’[22]

[19] সূরা োকভতীর, ৮১ : ১৪।
[20] সূরা েূর, ৫২ : ৭-৮।
[21] িাইহাখক, োর�তীি, ভখেউম ৫, পৃষ্ঠা ১৯৪।
[22] সূরা জাখছয়াহ, ৪৫ : ২১।



এরপর সকাে হওয়া পে্ন্ত খেখন এই আয়ােখট িারিার পডতে ো�তেন। আর 
কাঁদতে ো�তেন।

হুোইো (রখদয়াল্াহু আনহু) প্র�ুর কান্াকাখট করতেন। োঁতক খজতজ্স করা হতো, 
‘আপখন এে কাঁতদন যকন?’ খেখন িেতেন, ‘আখম জাখন না আমার সামতন কতী 
আতছ! খ�রকাতের সন্তুখষ্ট না খক খ�রকাতের অসন্তুখষ্ট?’

সা’দ ইিনু আে-আিরাম িতেন, ‘একিার আখম ইিনু মাসঊদ (রখদয়াল্াহু 
আনহু)-এর সাতথ হাঁটখছোম। আর খেখন এক কামাতরর পাশ খদতয় য�তেন। যসই 
কামার আগুতনর মধ্ যথতক একখট জ্েন্ত যোহার টুকরা যির কতর আনতো। এই 
দৃশ্ যদতি ইিনু মাসঊদ (রখদয়াল্াহু আনহু) যসিাতন দাঁখডতয় য�তেন। খেখন যসই 
জ্েন্ত যোহার দন্ড যদতি কাঁদতে ো�তেন!’

তাবিবয় ও পেিততীরেে মধ্ যে আল্াহে ভয় তাবিবয় ও পেিততীরেে মধ্ যে আল্াহে ভয় 

হারাম ইিনু হাইয়ান িেতেন, ‘আল্াহর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, আখম েখদ একটা 
�াছ হোম! আর যকাতনা উট এতস আমাতক যিতয় যেেে। আখম েখদ যসই উতটর 
মেমূত্র হতয় খনঃতশষ হতয় যেোম! হায়, আমাতক েখদ খকয়ামাতের খদন খি�াতরর জন্ 
উঠাতনা না হতো। খনশ্চয়ই আখম যসই ভয়ািহ খিপতদর খদনতক ভয় কখর!’

োইনুে আখিদতীন আখে ইিনুে হুসাইন (রখহমাহুল্াহ)-এর য�হারা ে্াকাতস হতয় 
যেে েিন খেখন ওেু কতর সাোতের প্রস্তুখে খনতেন। যোতকরা িেে, ‘আপনার 
য�হারা এমন হতয় য�তছ যকন?’ জিাতি খেখন িেতেন, ‘যোমরা খক জাতনা না, 
আখম কার সামতন দাঁডাতে োখচ্ছ?’

মুহাম্দ ইিনু ওয়াখস (রখহমাহুল্াহ) রাতের অখধকাংশ সময় কান্াকাখট কতর 
কাটাতেন। 

আর উমার ইিনু আিখদে আেতীে (রখহমাহুল্াহ)-এর সামতন েখদ মৃেু্র আতো�না 
করা হতো, খেখন এমনভাতি কাঁপতেন যেভাতি পাখির ছানা কাঁপতে থাতক। আর 
এমনভাতি কাঁদতেন যে, োঁর দাখড খভতজ যেে।

এক রাতে খেখন অতনক কান্াকাখট করতে ো�তেন। োঁর সাতথ িাখডর যোতকরাও 
কান্াকাখট করতে ো�ে। েিন উমাতরর স্ততী োখেমা িেতেন, ‘যহ আমতীরুে 
মুখমনতীন! আপনার এমন অিস্া হতয়তছ যকন? আপখন যকন কাঁদতছন?’ খেখন 
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জিাি খদতেন, ‘আখম যসই খদতনর কথা স্মরণ করখছোম, েিন মানুষ আল্াহর 
সামতন দাঁডাতি। আর োতদর একদেতক জান্াতে যেতে িো হতি, আতরক দেতক 
জাহান্াতমর জ্েন্ত আগুতন খনতক্প করা হতি।’

একথা িতেই খেখন খ�ৎকার কতর উঠতেন।

একিার আব্াসতীয় িেতীো আে-মনসুর যজরুজাতেতম য�তেন। েিন যসিানকার 
একখট িানকার পাতশ এতস োত্রাখিরখে করতেন। যসই িানকায় এতস উমার ইিনু 
আিখদে আেতীে (রখহমাহুল্াহ) রাখত্রোপন করতেন। িেতীো মনসুর জানতে �াইতেন, 
‘যোমরা েখদ উমার ইিনু আিখদে আেতীে-এর ি্াপাতর যকাতনা আশ্চে্জনক ঘটনা 
যদতি থাতকা, ো হতে যসসি ঘটনা আমাতক িণ্না কতরা।’ 

জিাতি এক ি্খতি িেে, ‘এক রাতে খেখন এই ঘতরর ছাতদর ওপর খছতেন। এই 
ঘরখটর ছাদ খছে মাতি্ে পাথর বিারা খনখম্ে। আখম যদিোম ছাতদর ওপর যথতক 
পাখন �খডতয় পডতছ। ছাতদর ওপর কতী হতয়তছ যদিার জন্ আখম যসিাতন য�োম। 
খ�তয় যদিোম উমার ইিনু আিখদে আেতীে (রখহমাহুল্াহ) খসজদাহরে অিস্ায় 
আতছন। আর োঁর য�াি যথতক অখিরাম অশ্রুধারা িইতছ! ছাদ যথতক যসই অশ্রু 
�খডতয় পাতশর নাোয় পডতছ!’

ইিরাহতীম ইিনু ঈসা আে-ইয়াশকারতী িতেন, ‘একিার আখম িাহরাইতনর এক 
যোতকর কাতছ য�োম। যসই যোকখট খছে দুখনয়াখিমুি। যস দুখনয়ার সিখকছু যথতক 
খনতজতক গুখটতয় খনতয়খছে। যস একাকতী সময় কাটাে। একিার যস আখিরাতের খকছু 
কথা স্মরণ করে আর মৃেু্র আতো�না করতে ো�ে। এরপর েুঁখপতয় েুঁখপতয় 
কাঁদতে ো�ে। আর এতেই োঁর মৃেু্ হতয় য�ে!’

মাসমা’ (রখহমাহুল্াহ) িতেন, ‘একিার আিদুে ওয়াখহদ ইিখন োইদ িুেিা 
খদখচ্ছতেন। যসই িুেিায় উপখস্ে যোতকর মতধ্ �ারজন ি্খতি মৃেু্িরণ করে!’

ইয়াখজদ ইিনু মুরখশদ (রখহমাহুল্াহ) প্রায়ই কাঁদতেন আর িেতেন, ‘আল্াহর কসম! 
েখদ আমার রি আমাতক িাথরুতম িখন্দ কতর শাখস্ত যদওয়ার যঘাষণা খদতেন, েিুও 
এটা আজতীিন কান্াকাখট করার জন্ েতথষ্ট হতো। অথ� খেখন োঁর িান্দাতদরতক 
জাখনতয়তছন, োতদরতক জাহান্াতমর আগুতন শাখস্ত যদওয়া হতি। এরপতরও কতীভাতি 
আমরা োঁর অিাধ্ হতে পাখর?’

সাখর আস-সাকাখে িতেন, ‘প্রখেখদন আখম আমার য�হারার খদতক োকাই। আর 
ভতয়-ভতয় ভাখি, েখদ আল্াহর অিাধ্োর কারতণ খেখন আমার য�হারাতক কাতো 



কতর যদন!’[23] 

পাঠক! এই খছে যেতরশোিৃন্দ, আখম্য়া (আোইখহমুস সাোম) ও পূি্িে্তী যনককার 
িান্দাতদর মতধ্ থাকা আল্াহর ভতয়র খকছু খিিরণ। োতদর যথতক আমাতদরই যো 
আল্াহতক যিখশ ভয় করা ও কান্াকাখট করা উখ�ে। 

আসতে আল্াহতক ভয় করার খিষয়খট িান্দার গুনাতহর পখরমাতণর ওপর খনভ্রশতীে 
নয়। োর গুনাহ েে যিখশ, যস আল্াহতক েে ভয় কতর—খিষয়খট এমন নয়। িরং 
োর অন্তর েে পখরষ্ার এিং োর অন্ততর আল্াহর ি্াপাতর েে যিখশ ভাতোিাসা 
ও ভখতি-শ্রদ্া আতছ, আল্াহর ি্াপাতর জ্ান আতছ, যস আল্াহতক েে যিখশ ভয় 
কতর। এজন্ই আল্াহ োআো িতেতছন, 

‘আল্বাহর ববান্দবাতের েতধ্য থিবে জ্বািীরবাই েবঁাতি ভয় িতর।’[24]

আমরা যো মূি্ ও অজ্! এ কারতণই আমরা খনতজতদরতক খনরাপদ মতন কখর আল্াহর 
শাখস্ত যথতক। আর আমাতদর অন্ততরর কাখঠতন্র ি্াপাতর যকাতনা খ�ন্তাভািনা কখর 
না। 

যে অন্তর স্বচ্ছ, যসই অন্ততর সামান্ ইেতমর যছাঁয়া যপতেই আগুন জ্তে উতঠ।

আর যে অন্তর েে কখঠন োতে হাজার ওয়াজ নখসহে করতেও যকাতনা ভািান্তর 
হয় না।

এজন্ই সাোেতদর যকউ যকউ িেতেন, ‘আখম এক দরতিশতক িেোম, “আমাতক 
খকছু উপতদশ খদন।” জিাতি খেখন িেতেন, “খনতজতক যসই ি্খতির জায়�ায় খ�ন্তা 
কতরা, োতক �ারখদক যথতক খহংস্র জতীিজন্তু ও খিষাতি সাপখিচ্ছু খঘতর আতছ। েখদ এক 
মুহূতে্র জন্ অসেক্ হও, ো হতে খহংস্র জন্তু যোমাতক যিতয় যেেতি অথিা যকাতনা 
সাপ-খিচ্ছু যোমাতক ধ্ংস করতি। েিন যোমার অন্ততর যে পখরমাণ ভয়ভতীখে এিং 
সেক্ো থাতক, েুখম আল্াহর ি্াপাতর যসইরকম সািধান হতয় োও!”’

িোই িাহুে্, এিাতন সেক্ো যিাঝাতনার জন্ এই দৃষ্টান্ত যদওয়া হতয়তছ। নইতে 
আল্াহর প্রখে ভয় আর সাপ-খিচ্ছুর প্রখে ভয় যো কিতনাই এক নয়। আল্াহতক 
ভয় করার মতধ্ও ভখতি ও ভাতোিাসা খমতশ থাতক।

েতি দুখনয়াতে আমাতদর অিস্ানতক যসই দরতিতশর যদওয়া দৃষ্টাতন্তর সাতথ যমোতে 
িাধা যনই। কারণ, এই দুখনয়া একখট অখভশপ্ত জায়�া। একজন মুখমন সিসময় খ�ন্তা 

[23] মুিোসারু খমনহাখজে কাখসখদন, ইিনু কুদামা , পৃ ৩১৯-৩২৩।
[24] সূরা োখের, ৩৫ : ২৮।
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করতি, যস দুখনয়াতে খিপদগ্রস্ত অিস্ায় আতছ। �ারখদক যথতক োতক খঘতর আতছ 
অসংি্ সাপ-খিচ্ছু ও খিষাতি জতীিজন্তু। 

যে মুখমতনর অন্তদৃ্খষ্ট আতছ, যস আরও সূক্ষ্মভাতি খ�ন্তা করতে িুঝতে পারতি, এই 
সাপ-খিচ্ছু োর �ারপাতশ নয় িরং োর অন্ততরর যভেতরই আসন য�তড আতছ। 
এগুতো প্রকাশ পায় খহংসা, যক্াধ, রা�, ঘৃণা, �ি্-অহংকার খকংিা যোক যদিাতনার 
ইচ্ছার মতধ্। েিনই যস অসেক্ হয়, েিনই এগুতো োতক যভের যথতক কুতর 
কুতর যিতে থাতক। দুখনয়াতে আমাতদর য�াতির সামতন পদ্া পতড আতছ, োই আমরা 
ওতদরতক যদিতে পাখচ্ছ না। খকন্তু যেখদন �াখয়তির পদ্া উতঠ োতি, আর আমাতদরতক 
কিতর মাখট �াপা খদতয় আসা হতি, যসখদন আমরা খনতজর য�াতিই এসি সাপ-খিচ্ছু 
যদিতে পাি। এসি সাপ-খিচ্ছু খমতশ আতছ আমাতদর আমে-আিোক ও �াখরখত্রক 
বিখশতষ্ট্র মতধ্। োই িুখদ্মান ি্খতির জন্ করণতীয় হতি, মৃেু্র আত�ই খনতজর 
যভেতর িাস করা এসি সাপ-খিচ্ছুতক খনমূ্ে করা। নইতে আ�ামতীকাে এরাই 
আমাতদর কুতর কুতর িাতি। আর প্রখেমুহূতে্ দংশন কতর খিতষর েন্ত্রণা খদতে থাকতি।

েশ প্রকাে কান্ােশ প্রকাে কান্া

ইিনুে কাইখয়্ম (রখহমাহুল্াহ) োঁর ‘োদুে মাআদ’ িইতে দশ প্রকার কান্ার কথা 
িতেতছন। এগুতো হতচ্ছ—

১. দয়া ও রহমতের কারতণ কান্া।
২. ভয় ও ভখতির কারতণ কান্া।
৩. ভাতোিাসা ও খিরতহর কারতণ কান্া।
৪. িুখশ ও আনতন্দর কারতণ কান্া।
৫. যকাতনা (বদখহক) েন্ত্রণার কষ্ট সহ্ করতে না যপতর কান্া।
৬. (মানখসক) দুঃতির কারতণ কান্া।
৭. ক্াখন্ত ও দুি্েোর কারতণ কান্া।
৮. খনোতকর কারতণ কান্া; যে কান্ায় য�াতি অশ্রু আতস খঠকই খকন্তু অন্ততর 

যকাতনা ভািান্তর হয় না!
৯. ভাডাতট খিোপকারতীর কান্া। ইসোতমর আত�র েুত� আরতি এ ধরতনর 

খকছু খিোপকারতী পাওয়া যেে। যকাতনা অনুষ্ঠাতন োতদরতক পয়সা খদতে 
োরা এতস খিোপ কতর কাঁদতে থাকে। এভাতি ি্াপক হই�ই কতর একটা 



যশাকািহ পখরখস্খে সৃখষ্ট করার য�ষ্টা করে, যেন যশষকৃে্ানুষ্ঠাতন আ�ে 
ি্খতিরা মতন কতর অমুক ি্খতির মৃেু্তে সিাই িুি কষ্ট পাতচ্ছ। এভাতি 
কান্াকাখট করতে নখি  স্পষ্টভাষায় খনতষধ কতরতছন।

১০. খনতি্াতধর কান্া। েিন যকাতনা ি্খতি আতরক ি্খতিতক কাঁদতে যদতি, যস 
খনতজও কাঁদতে থাতক; অথ� যস জাতন না অন্ ি্খতি কতী কারতণ কাঁদতছ!

েু’ফোঁটা ফ�াধেে পাবনে মূেযেেু’ফোঁটা ফ�াধেে পাবনে মূেযে

আল্াহ সুিহানাহু ওয়া োআোর ভতয় দু’যোটা য�াতির পাখন যেেতে পারা য�াটা 
পৃখথিতীর প্রশাখন্ত, পখরেৃখপ্ত এিং মুগ্ধোর য�তয় অতনক যিখশ উত্তম। এটা এমন এক 
ি্িসাখয়ক পণ্, োর মূে্ হতচ্ছ খকয়ামাতের ভয়ািহ খদতন আল্াহর আরতশর খনত� 
ছায়া োভ এিং জাহান্াম যথতক মুখতি। এই য�াতির পাখন আল্াহ োআোর কাতছ 
অতনক খপ্রয়। আল্াহ োআো িতেন,

َقِّ
ْ
ا َعَرفُوا ِمَن ال ْمِع ِممَّ ْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ادلَّ

َ
 الرَُّسوِل تََرٰى أ

َ
نِزَل إِل

ُ
ۚ َوإَِذا َسِمُعوا َما أ

‘আর েবারবা রবােূতের প্রকে যবা অবেীর ্ হতয়তছ েবা যখি শুতি, েখি 
আপকি েবাতের থিবাখ অশ্রু কবগকেে থেখতে পবাতবি।’

নখি  িতেতছন,

،َِّ الل َخْشيَِة  ِف  ُدُموٍع  ِمْن  َقْطَرٌة  ثََريِْن، 
َ
َوأ َقْطَرَتْيِ  ِمْن   َِّ الل  

َ
إِل َحبَّ 

َ
أ ٌء  َشْ  لَيَْس 

ثٌَر ِف فَِريَضٍة
َ
َوأ  ،َِّ ثٌَر ِف َسِبيِل الل

َ
ثََراِن: فَأ

َ
ا األ مَّ

َ
َوأ  ،َِّ ُتَهَراُق ِف َسِبيِل الل َدٍم   َوَقْطَرُة 

َِّ  ِمْن فََرائِِض الل

‘আল্াহর কাতছ সিত�তয় পছন্দনতীয় হতো দুখট যোঁটা এিং দুখট খ�হ্ন। একখট 
হতো আল্াহর ভতয় কান্ার অশ্রুতোঁটা এিং আতরকখট হতো আল্াহর 
পতথ প্রিাখহে হওয়া রততির যোঁটা। আর খ�হ্ন দুতটা হতো, আল্াহর পতথ 
আঘাতের খ�হ্ন এিং আল্াহর খনধ্াখরে যকাতনা েরে ইিাদাে আদাতয়র 
খ�হ্ন।’[25]

[25] খেরখমখে, ১৬৬৯।
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আল্াহর নখি  আরও িতেতছন,

ُْرُس ِف َسِبيِل
َ

َِّ، َوَعْيٌ بَاتَْت ت ُهَما انلَّاُر: َعْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة الل  َتَمسُّ
َ

 َعيْنَاِن ل

َِّ الل

‘জাহান্াতমর আগুন দুখট য�ািতক স্পশ্ করতি না; ১. যে য�াি আল্াহর 
ভতয় কাঁতদ আর; ২. যে য�াি আল্াহর পতথ পাহারায় খনঘু্ম রাে কাটায়।’[26]

নখি  িতেতছন,

ِع ْ َِّ َحتَّ َيُعوَد اللََّبُ ِف الضَّ  يَِلُج انلَّاَر رَُجٌل بََكى ِمْن َخْشيَِة الل
َ

ل

‘দুধ যদাহন করার পর ো যেমন আর পাোতন খেখরতয় যনওয়া োয় না, 
যেমখন যে ি্খতি আল্াহর ভতয় কাঁতদ, যসও জাহান্াতম োতি না।’[27]

সামুরা ইিনু জুনদুি (রখদয়াল্াহু আনহু) িতেতছন, আল্াহর নখি  ঘর যথতক 
যির হতয় আমাতদর সামতন এতেন। মদতীনাতে আমরা েিন সাখরিদ্ হতয় খছোম। 
আমাতদর সামতন দাঁখডতয় খেখন িেতেন, 

ْهَوى ِف انلَّاِر، فََجاَءتُْه َدْمَعتُُه
َ
ِتْ قَْد أ مَّ

ُ
 ِمْن أ

ً
يُْت رَُجل

َ
َارَِحَة َعَجبًا.... َرأ

ْ
يُْت ال

َ
ْ َرأ  إِنِّ

ِتْ بََكى ِمْن َخْشيَِة الِل فَاْستَنَقَذتُْه ِمْن َذلَِك
َّ
ال

‘�ে রাতে আখম এক আশ্চে্জনক স্বপ্ন যদতিখছ। ...আখম যদিোম আমার 
উম্াতের এক ি্খতি জাহান্াতম প্রায় পতড োখচ্ছে। এমন সময় যসই এক 
যোঁটা অশ্রু এতস োতক উদ্ার করে, ো যস আল্াহর ভতয় কান্ার মতধ্ 
যেতেখছে।’[28] 

আল্াহর নখি  খছতেন খনষ্াপ। োঁর আত�র ও পতরর সমস্ত গুনাহ আল্াহ মাে 
কতর খদতয়খছতেন। োরপরও নখি -এর অিস্া এমন খছে যে, খেখন আল্াহর 
ভতয় ি্াকুে হতয় কাঁদতেন। আিদুল্াহ ইিনু খশিিতীর (রখদয়াল্াহু আনহু) যথতক 
িখণ্ে। খেখন িতেতছন, আখম নখি -এর কাতছ য�োম। খেখন েিন সাোে 

[26]  খেরখমখে, ১৬৩৯।
[27]  খেরখমখে, ২৩১১।
[28]  আে ওয়াখিেুস সাইখয়ি খেে কাখেখমে োইখয়ি, ৮২; أخرجه الافظ أبو األع املديين بإسناد حسن جدا 



পডখছতেন। কান্ার কারতণ োঁর িুক যথতক যেকখ� ট�ি�াখনর মতো শদে আসখছে।[29]

আিদুল্াহ ইিনু ঈসা (রখহমাহুল্াহ) িতেতছন, কান্ার কারতণ উমার (রখদয়াল্াহু 
আনহু)-এর য�হারাতে দুখট কাতো দা� পতড খ�তয়খছে।[30] 

সাোমা ইিনু হাজে (রখহমাহুল্াহ) িতেতছন, মৃেু্শে্ায় আিূ হুরায়রা (রখদয়াল্াহু 
আনহু) কাঁদখছতেন। কারণ খজতজ্স করা হতে খেখন িেতেন, দুখনয়া যছতড যেতে 
হতি এ জন্ কাঁদখছ এমনটা যভতিা না। আসতে আখম কাঁদখছ এটা যভতি, আমার 
�ন্তি্ যো অতনক দূর, অথ� আমার পাতথয় সামান্। আমার অিস্া এমন যে, আখম 
জান্াে এিং জাহান্াতমর মধ্িে্তী একখট ঘাঁখটতে অিস্ান করখছ। জাখন না জান্াে 
আর জাহান্াতমর মাতঝ যকান খদতক আমাতক খনতয় োওয়া হতি।[31]

ইসোখম খিতবের েৃেতীয় িেতীো খছতেন উসমান ইিনু আেোন (রখদয়াল্াহু আনহু)। 
খেখন খছতেন যসসি যসৌভা�্িান সাহাখিতদর অন্েম োতদরতক আল্াহর নখি  
োঁতদর জতীখিে অিস্াতেই জান্াতের সুসংিাদ খদতয়খছতেন। ো সত্বেও কিতরর 
পাতশ দাঁখডতয় খেখন এে যিখশ কাঁদতেন যে, দাখড পে্ন্ত খভখজতয় যেেতেন। োঁতক 
প্রশ্ন করা হতো, জান্াে-জাহান্াতমর আতো�নার সময় যো আপখন কাঁতদন না, খকন্তু 
কির যদিতে এে যিখশ কাঁতদন যকন? উসমান (রখদয়াল্াহু আনহু) িেতেন, নখি 
 িতেতছন, 

يَْسُ ِمنُْه، َوإِْن لَْم َينُْج
َ
َا ِمنُْه َفَما َبْعَدُه أ

َ
إِْن ن

ٍل ِمْن َمنَاِزِل اآلِخَرِة، فَ ُل َمْنِ وَّ
َ
 إِنَّ الَقْبَ أ

َشدُّ ِمنُْه
َ
ِمنُْه َفَما َبْعَدُه أ

‘কির হতো আখিরাতের ঘাঁখটসমূতহর মতধ্ প্রথম ঘাঁখট। এিাতন যকউ 
মুখতি যপতয় য�তে পরিে্তী ঘাঁখটগুতোতে মুখতি পাওয়া োর জন্ িুি সহজ 
হতয় োতি। আর এিাতন মুখতি না যপতে পরিে্তী ঘাঁখটগুতো আরও যিখশ 
কখঠন হতয় োতি।’

উসমান (রখদয়াল্াহু আনহু) িতেন, নখি  আরও িতেতছন, 

ْفَظُع ِمنُْه
َ
 َوالَقْبُ أ

َّ
يُْت َمنَْظًرا َقطُّ إِل

َ
َما َرأ

[29]  নাসাখয়, ১২১৪।
[30]  খসোেুস সেওয়াহ, ি. ১; পৃ. ১০৭।
[31]  েুহদ খে আহমাদ ইিখন হাম্ে, ১২৬। 
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‘আখম কিতরর দৃতশ্র য�তয় যিখশ ভয়ঙ্কর দৃশ্ আর যদখিখন।’[32]

আিদুে আো আে-োইখম (রখহমাহুল্াহ) িতেতছন, ইেম-প্রাখপ্তর পরও েখদ 
কারও কান্া না আতস, ো হতে িুঝতে হতি যে উপকারতী ইেম োর ভাত�্ জুতটখন।[33]

সুেয়ান সাওখর (রখহমাহুল্াহ) িতেতছন, কান্ার দশখট অংশ রতয়তছ। োর নয়খট 
অংশ হতো যোক যদিাতনার জন্। একখট অংশ শুধু আল্াহর জন্। িছতর একিারও 
েখদ যস অংশখট এতস পতড, ো হতে িান্দার নাজাতের জন্ যসখটই েতথষ্ট হতয় োতি।

খকয়ামাতের খদন িান্দার খিরুতদ্ সাক্্ গ্রহণ করা হতি। যসখদন োর মুি িন্ কতর 
যদওয়া হতি। েিন োর অঙ্গপ্রে্ঙ্গ, স্ান এিং সময় সাক্্ যদতি। য�াতির পাখন 
েিন িান্দার পতক্ সাক্্ যদতি। েতে যস মুখতি যপতয় োতি। এজন্ সাখিে িুনাখন 
(রখহমাহুল্াহ) িেতেন, মাসখজতদর প্রখেখট িুঁখটর কাতছ আখম কুরআন পতডখছ এিং 
অশ্রু ঝখরতয়খছ। 

পাঠক! একিার খনতজর অিস্া খনতয় ভািুন! যকান সাহতস আপখন গুনাহ করতছন! 
েখদ এই অিস্ায় মৃেু্ �তে আতস, ো হতে কতী পখরণখে হতি আপনার?

জননক সাোে সিসময় কান্াকাখট করতেন। এ ি্াপাতর োতক খজতজ্স করা হতে 
খেখন িেতেন, ‘আমার ভয় হয়, হয়তো আল্াহ োআো আমার খদতক োখকতয় 
িেতিন, েুখম আমার কাছ যথতক �তে োও। আখম যোমার ওপর রা�াখবিে।’ এ 
কারতণ সুখেয়ান সাওখর (রখহমাহুল্াহ) ক্ন্দন কতর িেতেন, ‘আমার ভয় হয়, েখদ 
মৃেু্র সময় আমার কাছ যথতক ঈমান খছখনতয় যনওয়া হয়!’

ইসমাঈে ইিনু োকাখরয়া িতেতছন, হািতীি ইিনু মুহাম্াদ খছতেন োর প্রখেতিশতী। 
খেখন িতেন, ‘প্রখেখদন সন্্ায় আখম শুনোম যস কান্াকাখট করতছ। প্রখেখদন 
সকাতেও োতক কাঁদতে শুনোম। োই একখদন োঁর স্ততীর কাতছ খ�তয় খজজ্াসা 
করোম, োঁর কতী হতয়তছ? সকাতেও যস কান্াকাখট কতর! সন্্ায়ও কান্াকাখট কতর! 
োঁর স্ততী জিাি খদে, ‘আল্াহর কসম! েিন সন্্া আতস েিন যস খ�ন্তা কতর, হয়তো 
আ�ামতীকাে সকাে পে্ন্ত িাঁ�তি না। আর েিন সকাে আতস, েিন যস খ�ন্তা কতর 
হয়তো সন্্া পে্ন্ত িাঁ�তি না!’

আমাতদর যনককার পূি্সূখররা আল্াহর ভতয় অখধক কান্াকাখট করতেন। অখধক 
ক্ন্দতনর জন্ ইয়াখেদ আে-রাকাশতীর সমাতো�না করা হতো। একিার োতক 
জননক ি্খতি িেে, ‘েখদ জাহান্াতমর আগুন শুধুমাত্র আপনার জন্ই সৃখষ্ট করা 

[32]  খেরখমখে, ২৩০৮।
[33]  েুহদ খে আহমাদ ইিখন হাম্ে, ১৩৭।



হতো, মতন হয় আপখন এরত�তয় যিখশ কাঁদতেন না!’ খেখন িেতেন, ‘আমার ভাই-
যিরাদর, সাখথ ও খজন-ইনসাতনর মতধ্ আখম িাতদ আর যকউ খক জাহান্াতম োিার 
অখধক উপেুতি আতছ?’

একিার আো আস-সুোমতীতক প্রশ্ন করা হতো, ‘আপনার এে দুঃি কতীতসর?’ খেখন 
িেতেন, ‘যোমার জতন্ আেতসাস! মৃেু্ আমার ঘাতডর ওপর এতস পতডতছ, কির 
আমার িাখড, আর খি�াতরর খদতন আমাতক দাঁডাতে হতি জাহান্াতমর ওপতর রািা 
পুেখসরাতের ওপর। অথ� আখম জাখন না আমার কতী পখরণখে হতি!’

একরাতে হাসান িাসখর (রখহমাহুল্াহ) কান্ারে অিস্ায় ঘুম যথতক উঠতেন। োঁর 
কান্ার শদে শুতন িাখডর যোতকরা ঘুম যথতক যজত� উঠে। োরা িেে, ‘আপখন 
কাঁদতছন যকন?’ খেখন িেতেন, ‘একখট গুনাতহর কথা স্মরণ হওয়ায় আখম 
কান্াকাখট করখছ।’

আসুন! আল্াহে জনযে কাঁবে!আসুন! আল্াহে জনযে কাঁবে!

কতীভাতি আল্াহর ভতয় কান্াকাখট করি, আমাতদর যো কান্া আতস না! এই প্রশ্ন 
আমাতদর অতনতকর। খিবেি্াে ইসোখম প্রতশ্নাত্ততরর ওতয়িসাইট ইসোমখকউএ 
(islamqa.info)-যে একিার জননক প্রশ্নকারতী প্রশ্ন কতরখছতেন, ‘আখম একজন 
পুরুষ। আখম কিতনা কাঁখদ না। আখম হাদতীতস পডোম, দুইখট �ক্ুতক জাহান্াতমর 
আগুন স্পশ্ করতি না; োর একখট হতচ্ছ, যে য�াি আল্াহর ভতয় কাঁতদ। এিন 
আমাতক খকছু উপায় িেুন, কতীভাতি আখম আল্াহর ভতয় কাঁদতে পাখর? আল্াহ 
আপনাতক উত্তম প্রখেদান খদন!’[34]

আসুন, এর খকছু উপায় জানা োক।
১. অন্ততর আল্াহর ভয় জাগ্রে করা।
২. কুরআন খেোওয়াে করা ও এর অথ্ খনতয় খ�ন্তা করা।
৩. খনজ্তন আল্াহর ভতয় কান্া করার পুর্ার খনতয় খ�ন্তা করা।
৪. খনতজর পাপ ও অন্ততরর দুরািস্া খনতয় খ�ন্তা করা। এই অিস্ায় আমার মৃেু্ হতে 

কতী পখরণখে হতি, এই খিষয় খনতয় ভািা।
৫. অনুেপ্ত হওয়া; আল্াহর প্রখে দাখয়ত্ব পােতন আমাতদর কে কমখে হতয়তছ, 

অন্ততর এমন অনুভূখে জাগ্রে করা, যিখশ যিখশ োওিা-ইসখে�োর করা।

[34]  োেওয়া নং ৪৬৯১১। 
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৬. িারাপ মৃেু্র ভতয় কান্া করা।
৭. অন্তর যকামেকারতী িুেিা ও ওয়াজ-নখসহে যশানা।

আল্াহে ভরয় কান্া কোে আেও বকছু উপায়আল্াহে ভরয় কান্া কোে আেও বকছু উপায়

১. আল্াহর ভয় িা োকওয়া অজ্তনর জন্ প্রাণান্তকর য�ষ্টা করা, এ ি্াপাতর 
আন্তখরক হওয়া।

২. জ্ান অজ্ন করা।
৩. যিখশ যিখশ মৃেু্র স্মরণ করা।
৪. মৃেু্র পতর যে-সকে কখঠন পরতীক্া ও ভয়-ভতীখের সম্ুিতীন হতে হতি, যসগুতো 

খনতয় �ভতীরভাতি খ�ন্তা করা।
৫. যিখশ যিখশ কিরস্ান খেয়ারে করা।
৬. দুখনয়ার িদতে আখিরােতক মূে েক্্ িানাতনা।
৭. কুরআতনর অথ্ খনতয় খ�ন্তা করা।
৮. যিখশ যিখশ কুরআন খেোওয়াে যশানা এিং অন্তর যকামেকারতী িই-পুস্তক পডা।
৯. যিখশ যিখশ ইসখে�োর করা ও খনতজই খনতজর খহসাি যনওয়া।
১০. সাোতের প্রখে েত্নিান হওয়া, িুশু-িুেুর সাতথ সাোে আদায় করা।
১১. কান্া না এতে যজার কতর কান্া করা! কাঁদতে খনতজতক িাধ্ করা।
১২. ওয়াজ-নখসহে যশানা।
১৩. অন্ততরর ি্াখধ যথতক খনতজতক পখরশুদ্ করা। যেমন- খহংসা, পরশ্রীকােরো, 

যধাঁকািাখজ ইে্াখদ যথতক যিঁত� থাকা।
১৪. যিখশ যিখশ নেে ইিাদাে করা।
১৫. দুখনয়ার েুচ্ছো খনতয় খ�ন্তা করা এিং দুখনয়াখিমুি হওয়া।
১৬. ইয়ােতীম-খমসকতীতনর প্রখে দয়ােু হওয়া; ইয়ােতীতমর মাথায় হাে িুখেতয় যদওয়া 

ও োতদরতক িািার িাওয়াতনা, খিপদগ্রস্ততক সাহাে্ করা।
১৭. যিহুদা হাখস-োমাশা কখমতয় যদওয়া।
১৮. খনতজর আমতের ি্াপাতর ভতীে থাকা। হয়তো আল্াহ আমার আমে কিুে 

করতিন না—সিসময় এই খ�ন্তা করা।
১৯. যনককার পূি্সূখর�ণ কতীভাতি আল্াহর ভতয় কাঁদতেন, যসই িণ্নাগুতো পডা 



ও আখিরাে খনতয় খ�ন্তা করা।
২০. অসুস্ ি্খতিতদর যদিতে োওয়া।

নতীরতি-খনভৃতে আল্াহর কথা স্মরণ কতর অশ্রুপাে করা যকাতনা সহজ কাজ নয়। 
�াইতেই সিাই এই কাজ করতে পাতর না। এই কাজখট কখঠন িতেই আল্াহর রাসূে 
 আমাতদরতক জাখনতয়তছন, ‘োরা আল্াহর কথা স্মরণ কতর খনজ্তন অশ্রুপাে 
কতর, োতদরতক খি�াতরর খদতন আরতশর ছায়ায় আশ্রয় যদওয়া হতি।’ 

েখদ যকউ সখে্কার অতথ্ই আল্াহ োআোর িডত্ব, মহানুভিো ও উদারো খনতয় 
খ�ন্তা কতর, আর েখদ এর খিপরতীতে িান্দা খহতসতি আমাতদর ি্থ্ো, েুচ্ছো, 
অপরাধ, অপার�ো ও অকৃেজ্োর কথা খ�ন্তা কতর, ো হতে স্বেঃস্ূে্ভাতিই 
আমাতদর য�াতি পাখন �তে আতস আল্াহর প্রখে কৃেজ্োর কারতণ। 

আল্াহ োআোর খনয়ামাে খনতয় খ�ন্তাভািনা করার পাশাপাখশ আল্াহর শখতি ও 
শাখস্ত খনতয়ও খ�ন্তা করা উখ�ে। েিন আল্াহর শাখস্তর ভতয়ও আমরা কাঁদতে পারি।

আল্াহরক ভয় কোে উপকাবেতাআল্াহরক ভয় কোে উপকাবেতা

সাধারণে ভয় শদেখটতক একখট যনখেিা�ক খিষয় খহতসতি যদিা হয়। খকন্তু আল্াহতক 
ভয় করার অতনক উপকাখরো আতছ। এই ভয় অন্ আর দশটা দুখনয়াখি ভতয়র মতো 
নয়। আল্াহতক ভয় করার কতয়কখট খহকমাহ এরকম—

১. প্রথম কথা হতো, আমরা আল্াহতক ভয় করতে িাধ্! কারণ, আল্াহ োআো 
খনতজই কুরআতনর খিখভন্ জায়�ায় আল্াহতক ভয় করার আতদশ খদতয়তছন।

২. এখট ঈমাতনর শে্। আল্াহতক ভয় করা ছাডা ঈমান অজ্ন করা োয় না।
৩. রাসূে  ও সকে নখি-রাসূে�ণ আল্াহতক ভয় করতেন।
৪. আত�র েুত�র যনককার ি্খতিিত�্র বিখশষ্ট্ খছে আল্াহতক ভয় করা। 
৫. দুখনয়াতে সুি শাখন্ত ও খস্খেশতীেো অজ্তনর জন্ও আল্াহতক ভয় কতর �েতে 

হয়। কারণ, মানুতষর মন যথতক আল্াহর ভয় উতঠ য�তে সিিাতন খিশৃঙ্খো ও 
পাপা�ার যদিা যদয়।

৬. োর মতধ্ আল্াহর ভয় আতছ, যস ভাতো কাজ করতে উৎসাখহে হয়।
৭. আল্াহর ভয় থাকার কারতণ আমরা ভুেত্রুখট যথতক আল্াহর কাতছ ক্মা �াই, 

অনুতশা�না ও োওিা কখর।
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সাদাকাহ

এিার আখম আপনাতদরতক একখট যছাট্ট কাখহখন যশানাতে �াখচ্ছ। কাখহখনখট িণ্না 
কতরতছন েক্টর সাখেহ আস-সাখেহ (রখহমাহুল্াহ)। 

শাইি িেখছতেন, ‘এিন আখম আপনাতদরতক একখট সে্ কাখহখন যশানাতে �াই। 
কাখহখনখট ঘতটখছে আজ যথতক প্রায় ১০০ িছর আত� যসৌখদ আরতি। আিারও 
িেখছ, এটা সে্ ঘটনা! সে্ ঘটনা!’

এরপর শাইি িেতেন, ‘আজ যথতক প্রায় ১০০ িছর আত�র ঘটনা। পতর এই 
ঘটনাখট খিখভন্ যরখেও যটেশতনও প্র�ার করা হতয়খছে।

ইিনু জাদয়ান নাতম এক ি্খতি খছতেন। োর অতনক উট খছে। শতীতের যশতষ েিন 
িসন্তকাে আসে, েিন খেখন উটগুতোর অিস্া যদিতে যেতেন। আল্াহর রহমতে 
সিগুতো উট সুস্-সিে এিং সুস্বাতস্র অখধকারতী খছে। িসন্তকাতে উতটর িাচ্চা 
প্রসি হয়। িাচ্চাগুতো দুধ িাওয়ার জন্ মা উটনতীর কাতছ আসে। োই ইিনু 
জাদয়ান োতদরতক যদিতে য�তেন। 

আল্াহর রহমতে উটনতীগুতো এে সুস্বাতস্্র অখধকারতী খছে যে, ওতদর ওোন দুতধ 
পখরপূণ্ থাকে। উতটর িাচ্চা মা উটনতীর কাতছ োওয়া মাত্রই যসই ওোন যথতক দুধ 
ঝরতে থাকে! আল্াহ োআো োতক এেই িরকে খদতয়খছতেন।

একখদতনর ঘটনা স্মরণ কতর ইিনু জাদয়ান িতেন, ‘একখদন আখম মুগ্ধ হতয় আমার 
উটনতী আর োর িাচ্চার খদতক োখকতয় খছোম। হঠাৎ আমার স্মরণ হতো, আমার 
প্রখেতিশতীর অিস্া যো িুি িারাপ। যস িুিই �খরি। োর সােখট যছাট যছাট যমতয় 
আতছ। েিন আমার যিয়াে হতো, আখম যো �াইতে োতদরতক সাহাে্ করতে 
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পাখর। আল্াহর সন্তুখষ্টর জন্ আখম এই উটনতী ও োর িাচ্চাতক সাদাকাহ করতে পাখর 
আমার �খরি প্রখেতিশতীতক। 

তখন আমি এই আয়াততর কথা স্মরণ করলাি—

ََّ بِِه َعِليٌم إِنَّ الل
ٍء فَ بُّوَن ۚ َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْ ِ

ُ
ا ت ٰ تُنِفُقوا ِممَّ ِبَّ َحتَّ

ْ
لَن َتنَالُوا ال

‘িকমিরিবাতেও িে্যবার েবাভ িরতে পবারতব িবা, যকে থেবােবাতের কপ্রয় বস্তু 
থেতি থেবােরবা ব্যয় িবা িতরবা। আর থেবােরবা যবা কিছু ব্যয় িতরবা, আল্বাহ 
েবা জবাতিি।’[43]

যসই উটনতীখট খছে আমার সিত�তয় খপ্রয় সম্পদ। োই আখম যসই উটনতী ও োর 
িাচ্চাখট খনতয় প্রখেতিশতীর িাখডর দরজায় খ�তয় হাখজর হোম। আর কডা যনতড 
িেোম, ‘আপনার জতন্ এখট আমার পক্ যথতক একখট উপহার। দয়া কতর এই 
উপহার গ্রহণ করুন!’ 

একথা শুতন প্রখেতিশতীর য�হারা উজ্জ্বে হতয় উঠে। খেখন এেই িুখশ হতয় য�তেন 
যে, কতী িেতিন যভতি পাখচ্ছতেন না!

এরপর আল্াহর অনুগ্রতহ খেখন যসই উতটর দুধ যথতক উপকৃে হতে ো�তেন। যস ও 
োর যমতয়রা উতটর দুধ যিে এিং উটতক খিখভন্ কাতজ ো�াে। উতটর খপতঠ োকখড 
িহন কতর িাজাতর খনতয় খিখক্ করে। োরা উতটর িাচ্চাখট িড হওয়ার অতপক্া 
করতে ো�ে। িড হতে যসখট খিখক্ কতর োরা খকছু অথ্ পাতি। এভাতি োতদর 
দুঃি-দুদ্শার খকছুটা োঘি হতো।

িসন্তকাে যশষ হতয় এে। এরপর শুরু হতো কখঠন গ্রতীষ্মকাে! �াখরখদতক িরা, 
অনািৃখষ্ট আর উত্তাপ! যকাথাও পাখন পাওয়া যেে না। েিন যিদুইনরা হতন্ হতয় 
�াখরখদতক পাখন আর ঘাতসর যিাঁজ করে। ইিনু জাদয়ান খনতজও খছতেন একজন 
যিদুইন। োর ো খকছু সম্পদ খছে যসগুতো খনতয় যস ঐ জায়�া যছতড অন্ জায়�ায় 
�তে য�ে এিং পাখনর যিাঁজ করতে ো�ে। মরুভূখমতে ‘দুহুে’ নাতম এক ধরতনর 
�ে্ থাতক। এই �তে্র খনত� পাখন পাওয়া োয়।[44] মরুভূখমর খকছু এোকায় মাখটর 
খনত� পাখনর প্রিাহ থাতক। ‘দুহুে’ হতো যসই প্রিাতহর ওপতরর মুি। এসি �তে্র 
ি্াপাতর যিদুইনরা িুি ভাতো যিাঁজিির রাতি। কারণ, মরুভূখমতে খটতক থাকার 
জন্ এগুতোই োতদর প্রধান সহায়।

[43] সূরা আ-খে ইমরান, ৩ : ৯২।
[44]  https://saudigazette.com.sa/article/593814



ইিনু জাদয়ান িেে, ‘একখদন আখম এমনই একখট �তে্ যনতম য�োম, যেন যসিান 
যথতক খকছু পাখন খনতয় আসতে পাখর।’

েক্টর সাখেহ িতেন, ‘ইিনু জাদয়ান যসই �তে্ ঢুকে। আর োর খেন পুত্র �তে্র 
পাতশ অতপক্া করতে ো�ে। এভাতি দতীঘ্ সময় যকতট য�ে। খকন্তু �ে্ যথতক 
ইিনু জাদয়ান যির হতয় এে না। এই দৃশ্ যদতিও যছতেতদর মতধ্ যকাতনা ভািান্তর 
যদিা য�ে না। এমনখক একখদন-দুইখদন কতর খেনখদন যকতট য�ে। অিতশতষ োরা 
খপোর ি্াপাতর হাে যছতড খদে।

োরা িেতে ো�ে, ‘হয়তো আমাতদর আব্াতক যকাতনা খিষাতি সাপ-খিচ্ছু কামড 
খদতয়তছ। এতে খেখন �তে্র যভেতর মারা য�তছন। অথিা �তে্র যভেতর মাখট ধ্তস 
মারা য�তছন। খকংিা বোসরুদ্ হতয়ও মারা যেতে পাতরন।’ 

োরা যেন খপোর মৃেু্র জতন্ই অতপক্া করখছে। এমন সন্তান যথতক আমরা 
আল্াহর কাতছ আশ্রয় �াই! আসতে ঐ সন্তাতনরা খপোর যরতি োওয়া সম্পখত্তর 
মাখেক হওয়ার যোভ করখছে।

োই খেনখদন পর োরা িাখড খেতর এে এিং খপোর অিখশষ্ট সম্পখত্ত খনতজতদর মতধ্ 
ভা�-িাতটায়ারা কতর খনে। হঠাৎ োতদর যিয়াে হতো োতদর িািার একখট উটনতী 
খছে। িািা যসই উটনতীখট দান কতরখছে োতদর �খরি প্রখেতিশতীতক। একথা স্মরণ 
হিার পর খেন যছতে খমতে য�ে যসই প্রখেতিশতীর কাতছ। োতক িেে, ‘আপখন 
আমাতদরতক আব্ার যদওয়া যসই উটনতী খেখরতয় খদন। এর িদতে আপনাতক অন্ 
একখট উট খদখচ্ছ। আর েখদ এতে রাখজ না হন, ো হতে আপনাতক খকছুই যদি না। 
আর আত�র উটনতীটাও যজার কতর যকতড যনি!’

একথা শুতন প্রখেতিশতী আশ্চে্ হতয় য�ে! যস িেে, ‘আখম যোমাতদর িািার কাতছ 
এ ি্াপাতর নাখেশ করি।’ েিন যছতেরা িেে, ‘আমাতদর আব্া যো মারা য�তছ!’ 

প্রখেতিশতী িেে, ‘কতীভাতি মারা য�তছ? যকাথায় মারা য�তছ?’ 

েিন যছতেরা সি খকছুর খিস্তাখরে িণ্না খদে। োরা িেে, োতদর খপো মরুভূখমর 
একখট �তে্ যনতম পাখন যিাঁজ করখছে। এরপর যসিান যথতক যির হতে পাতরখন।

একথা শুতন প্রখেতিশতী খ�ৎকার কতর িেে, ‘আল্াহর কসম! আমাতক এক্ুখণ ঐ 
জায়�ায় খনতয় োও! যোমাতদর উটনতী খনতয় োও। এটা খনতয় ো িুখশ োই কতরা। 
এর খিখনমতয় অন্ উট যদওয়ার দরকার যনই। শুধু আমাতক যোমাতদর িািার কাতছ 
খনতয় োও!’
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এরপর যছতেরা যসই প্রখেতিশতীতক মরুভূখমর ঐ জায়�াখটতে খনতয় য�ে। ঐ 
প্রখেতিশতী খনতজর যকামতর দখড যিঁতধ আর হাতে একখট যমামিাখে খনতয় যসই �তে্ 
যনতম য�ে। এরপর হামাগুখড খদতয় �তে্র যভেতর যেতে ো�ে। এভাতি �েতে 
�েতে এক জায়�ায় খ�তয় যস খকছুটা আর্্ো ও যভজা মাখটর ঘ্াণ যপে। আরও 
খকছুদূর এখ�তয় োওয়ার পর যস একজন মানুতষর কােরাতনার শদে শুনতে যপে!

অন্কাতরর মতধ্ ভাতোমতো হােডাতনার পর যস িুঝতে পারে, এটা আসতে 
একজন মানুতষর মাথা! আর যসই ি্খতি খছে ইিনু জাদয়ান!

প্রখেতিশতী ইিনু জাদয়াতনর মুতির কাতছ হাে খনতয় যদিে, এিতনা বোস-প্রবোস 
�েতছ! োর মাতন ইিনু জাদয়ান এিতনা যিঁত� আতছ! এক সপ্তাহ ধতর এই �তে্ 
থাকার পতরও োর মৃেু্ হয়খন! কতী আশ্চে্ ঘটনা! 

প্রখেতিশতী ইিনু জাদয়াতনর য�াতি একখট কাতো পখট্ট যিঁতধ োতক িাইতর খনতয় 
এে। যেন হঠাৎ সূতে্র আতোতে এতস োর য�াি ঝেতস না োয়। এরপর োতক 
খকছু যিজুর আর পাখন িাওয়াতো। এরপর োতক খনতজর খপতঠ কতর িাখডতে খনতয় 
এে এিং ধতীতর ধতীতর যসিা শুশ্রূষা কতর োতক সুস্ কতর েুেে। এরপর প্রখেতিশতী 
জানতে �াইে, ‘আল্াহর নাতম প্রশ্ন করখছ! আমাতক িেুন, এই এক সপ্তাহ ধতর 
মাখটর খনত�র �তে্ আপখন কতীভাতি যিঁত� খছতেন? এিাতন যো যকাতনা মানুতষর 
যিঁত� থাকার কথা নয়!’

ইিনু জাদয়ান িেে, ‘আখম যোমাতক একখট আশ্চে্ ঘটনা িেখছ! খনঃসতন্দতহ 
ঘটনাটা িুিই আশ্চে্জনক। আখম পাখনর যিাঁতজ �তে্ যনতম য�োম। খকছুদূর 
োওয়ার পর আখম পথ হাখরতয় যেেোম। �তে্র খনত� পাখন খছে। �ারখদক যথতক 
আমার কাতছ পাখন আসতে ো�ে। পথ হারাতনার পর আখম ভািোম, আপােে এই 
পাখনর কাতছ থাখক। অন্তে পাখন পান কতর হতেও যিঁত� থাকতে পারি। খকন্তু শুধু 
পাখন যিতয় আর কেখদন খটতক থাকা োয়! প্র�ন্ড ক্ুধায় আখম কাের হতয় য�োম। 
খকছুতেই ক্ুধার েন্ত্রণা সহ্ করতে পারখছোম না। খেনখদন পর ক্ুধার কষ্ট প্রকট 
আকার ধারণ করে। যেন আমার যদহতক যিতয় যেেতে ো�ে। েিন আখম খপতঠর 
ওপর ভর কতর শুতয় পডোম আর খনতজতক পুতরাপুখর আল্াহর কাতছ সঁতপ খদোম। 
আমার জতীিন-মৃেু্ সিখকছু আল্াহর হাতে যসাপদ্ কতর খদোম। এমন সময় আখম 
অনুভি করোম, আমার মুতির ওপতর যক যেন দুধ যঢতে খদতচ্ছ! যসই অন্কাতরর 
মতধ্ আখম যদিতে যপোম, একখট দুতধর পাত্র আমার মুতির কাতছ আসতছ। আখম 
যসই পাত্র যথতক দুধ পান করতে ো�োম। আমার ক্ুধা খমতট য�তে যসই পাত্রখট 
আিার য�াতির সামতন যথতক অদৃশ্ হতয় যেে। এই ঘটনা খদতন খেনিার কতর ঘটতে 
ো�ে। খকন্তু যশতষর দুই খদন আখম আর দুতধর পাত্র যদিতে পাইখন। জাখন না কতী 



কারতণ এটা িন্ হতয় য�ে!’

একথা শুতন প্রখেতিশতী িেে, ‘এর কারণ আখম জাখন! েুখম যসটা শুনতে আশ্চে্ 
হতয় োতি! েুখম আমাতক যে উটনতী খদতয়খছতে আখম যসই উটনতীর দুধ পান করোম। 
খকন্তু �ে দুইখদন আত� যোমার যছতেরা এতস যসই উটনতীটা যকতড খনতয় োয়। োরা 
িেে, েুখম না খক মারা য�ছ! এিার আখম সি িুঝতে পারখছ! আমার ধারণা, েুখম 
আল্াহর সন্তুখষ্টর উতদেতশ্ যে উটনতী আমাতক দান কতরখছতে, আল্াহ যোমাতক যসই 
উটনতীর দুধ িাইতয়খছতেন অতেৌখককভাতি!’ 

খপ্রয় মুসখেম ভাই ও যিাতনরা! সাদাকাহ আল্াহর যক্াধ খমখটতয় যদয়, খিপদ যথতক 
মুখতি যদয়। আল্াহ িতেন, 

‘আর থয আল্বাহতি ভয় িতর, আল্বাহ েবার জতি্য কিসৃ্ককের পে িতর 
থেতবি। এবং েবাতি েবার ধবাররবােীে জবায়গবা থেতি করযি থেতবি। থয 
ব্যকতি আল্বাহর ওপর ভরেবা িতর েবার জতি্য কেকিই যতেষ্।’[45]

গাপন োরনে েযীেতগাপন োরনে েযীেত

খকয়ামাতের যসই ভয়ািহ খদতন আল্াহর আরতশর খনত� ছায়া পাওয়ার জন্ অন্েম 
আমে হতো য�াপতন দান-সাদাকাহ করা। 

কুরআন-হাদতীতস যিখশ যিখশ দান-সাদাকাহ করতে িো হতয়তছ। মানুতষর অভ্াস 
হতো, যস মতন কতর ধনসম্পদ োর খনতজর হাতের কামাই। এগুতোর মাখেকও 
যস। িাস্তিো হতো, োর কাতছ থাকা সম্পতদর প্রকৃে মাখেক যস নয়। আসতে 
এগুতো আল্াহ োআোর সম্পদ, ো খেখন অনুগ্রহ কতর আমাতদর খদতয়তছন। োঁর 
উতদেশ্ হতো পরতীক্া করা। এজন্ই একজন মারা োওয়ার পর অন্রা যস সম্পতদর 
উত্তরাখধকারতী হয়। িাস্ততিই েখদ এগুতো ি্খতিখিতশতষর সম্পদ হতো, ো হতে োর 
মাখেকানায় থাকে যস মৃেু্র সময় যসগুতো খনতয় যেে। কুরআতন খিখভন্ জায়�ায় 
দান-সাদাকাহর কথা িোর পাশাপাখশ আল্াহ এটাও িুখঝতয় খদতয়তছন যে, এসি 
সম্পতদর মাখেকও খেখন। সূরা িাকারার শুরুতে খেখন মুত্তাকতী যোকতদর �ারখট 
বিখশতষ্ট্র আতো�না কতরতছন। যসিাতন খেখন িতেতছন,

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن َوِممَّ

[45] সূরা ত্বাোক, ৬৫ : ২-৩।
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