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সূরা কাহফে যা চকছু আফ�াচিত হফেফে

এক. দ্ীফনর বট্যাপাফর লফতনা

উদাহরর : আসহাবুল কাহ্ ফ-এর ঘটনা।

মুলতির উপায়
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২. দুআ করা।
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২. এবং আলখরাফতর স্মরর করা। 

লতন. ইলফমর লফতনা

উদাহরর : নলব মূসা আ. এবং সৎকম্ণশীল বান্া লখলির আ.-এর ঘটনা।

মুলতির উপায় 
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২. এবং বধি্ণ ধারর করা।

চার. ক্মতার লফতনা

উদাহরর : বাদশাহ জুলকারনাইফনর ঘটনা।

মুলতির উপায়
১. লবনয় অবলম্বন করা।
২. পরস্পর সহফিালগতা করা।
৩. এবং নট্যায়লবচার করা।



সূরা কাহফ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্াপট

আবদুল্াহ ইবনু আব্াস  বফলন, ‘রাসূলুল্াহ  এর নুবুওয়াফতর চচ্ণা ও 
দাওয়াফতর কাফজ মক্ার কুরাইশরা একসময় লবব্রত প্বাধ করফত োফক। মদীনার 
ইয়াহূদীরা রাসূল  সম্ফক্ণ কী বফল, জানার জনট্য তখন তারা নির ইবনু হালরস 
এবং ওকবা ইবনু আলব মুঈতফক পাঠায় তাফদর আললমফদর কাফে।

ইয়াহূদী আফলমরা তাফদরফক বফল, “তাফক লতনলট রেশ্ন করফবন। লতলন এসব 
রেফশ্নর সলঠক উত্র লদফত পারফল বুফে প্নফবন প্ি, লতলন আল্াহর রাসূল। অনট্যোয় 
বাফনায়াট গল্পকার।
এক. রোচীনকাফল একদল িুবক শহর প্েফ়ে চফল লগফয়লেল। প্স এক লবস্ময়কর 

ঘটনা। পুফরা ঘটনালট কী?
দুই. পৃলেবীর পূব্ণ ও পলচিম এবং সারা লবশ্ব সফর কফরলেল এক বট্যলতি। তার ঘটনা 

কী?
লতন. রূহ (রোর) কী?”

তারা মক্ায় লফফর এফস পুফরা ঘটনা খুফল বলল। তখন কুরাইশ প্নতৃবৃন্ রেশ্নগুফলা 
লনফয় হালজর হফলা রাসূল সা. এর কাফে।

তাফদর সব রেশ্ন শুফন রাসূল সা. বলফলন, “আগামীকাল উত্র প্দফবা।” লকন্তু 
ইনশাআল্াহ বলফত ভুফল প্গফলন লতলন। কুরাইশরা লফফর প্গল। রাসূল  রইফলন 
আল্াহ তাআলার পক্ প্েফক ওলহ আসার অফপক্ায়। লকন্তু প্সলদন প্তা ওলহ 
আসফলাই না; বরং এ অবস্ায় প্কফট প্গল পফনফরা লদন। এর মফধট্য লজবরীল -ও 
এফলন না, ওহীও নালিল হফলা না।



10  •  সূরা কাহফফর আফলাফক মুলতির মশাল

এ অবস্া প্দফখ ঠাট্া-লবদ্রূপ আরম্ভ কফর লদফলা কুরাইশরা। লবষয়লট রাসূল -প্ক 
খুবই দুঃলখত ও লচলতিত কফর প্তাফল। পফনফরা লদন পর লজবরীল  সূরা কাহফ 
লনফয় অবতরর করফলন। এফত এফক এফক রেশ্নগুফলার জবাফবর পাশাপালশ ওহীর 
লবলফম্বর কাররও বর্ণনা কফর প্দওয়া হফলা প্ি, ভলবষট্যফত প্কাফনা কাজ করার ওয়াদা 
করফল নলবলজ প্িন সাফে ইনশাআল্াহ বফলন।’ [1]

[1]   তাফসীরুত তাবারী, ১৫/১৪৩। (ঈষৎ সংফক্লপত) তফব রূহ লবষয়ক রেশ্নলটর জবাব সূরা বনী ঈসরাইল 
(ইসরা) ১৭:৮৫ প্ত প্দওয়া হফয়ফে। 



সূরা কাহফের বৈশিষ্ট্য ও উপকাশরতা

এক. আধ্াত্মিক ফত্িলত

সপ্তাহ জুফ়ে নূর সপ্তাহ জুফ়ে নূর 

রাসূল সা. বফলফেন, ‘জুমআর লদন প্ি সূরা কাহ্ ফ লতলাওয়াত করফব, দুই জুমআর 
মধট্যবত্ণী সমফয় তার জনট্য একলট নূফরর বট্যবস্া করা হফব।’ [2]

হাদীসলট এক নূরালন শলতির সুসংবাদ প্দয়। এ সূরার বরকতময় আয়াত দুট্যলত েল়েফয় 
আফলালকত কফর তুলফব আপনার অতিরফক। এর অতিলন্ণলহত রহসট্য ও মম্ণ উদ্াফর 
িত প্বলশ মফনাফিাগী হফবন, আপনার অলজ্ণত নূফরর শলতি ও রেভাব ততই বৃলদ্ 
পাফব।

স্বভাবতই মানুষ অতট্যতি ভুলরেবর। রেলতলনয়ত উদাসীনতা, রেবৃলত্ আর নানা 
অভট্যাফসর সাফে তার ল়োই চলফতই োফক। আর এসফবর মাধট্যফম দুলনয়া তাফক 
দূফর সলরফয় রাফখ ওলহর নূর প্েফক। এ কারফরই রাসূল  উপমা লহফসফব হাদীসলট 
বর্ণনা কফরফেন। সূরা কাহ্ প্ফর সাফে সংললিষ্ নূরলটর একলট প্ময়াদ আফে। সমফয়র 
সাফে কমফত কমফত এফকবাফর লনভু লনভু অবস্ায় চফল আফস এর দুট্যলত। আর 
তখনই মানুষ এ সূরার মূল লশক্াটুকু ভুলফত বফস। অতিফর কমফত োফক এর রেভাব। 
তখন এই নূর বা়োফনার জনট্য আবার নতুন কফর সূরালট লতলাওয়াত করফত হয়। এ 
কারফরই পফরর জুমআফতও আমরা সূরালট লতলাওয়াত কফর োলক। ফফল অবট্যাহত 
োফক এর ফলিলত।

জীবফনর অফনক আঁধার ওহীর নূর তো লহদায়াফতর আফলা ো়ো দূর হয় না। এই 
নূফরর মাধট্যফমই আমরা রেলতলট লবষফয়র সলঠক অবস্া উপললদ্ কলর। এর অভাফব 

[2]   বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, ৫৯৯৬। সনদ মাওকূফ হাসান। শাইখ আলবানী সলহহ বফলফেন। 
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আপলন হফবন পেভ্রষ্। লনফজ প্তা ধ্ংস হফবনই, অনট্যফকও ধ্ংফসর চূ়োফতি প্পৌঁফে 
প্দফবন।

সূরা কাহ্ প্ফ বলর্ণত রেধান চারলট ঘটনার নায়কগফরর সাফে এই বরকতময় নূফরর 
লবফশষ সম্ক্ণ রফয়ফে।

১. কাহ্ ফ তো গুহাবাসী িুবকরা এই নূর লাভ কফর পালে্ণব জীবফনর বাস্তবতা 
উপললদ্ করফত পাফর। কুফুফরর সাফে অলভজাত রোসাফদ বসবাফসর প্চফয় ঈমান 
লনফয় শ্বাপদসংকুল পব্ণফতর গুহায় বসবাস করফত অনুরোলরত হয় তারা। 

২. এই নূর লাভকারী এক দলরদ্র মুলমন প্বফে প্নন লনফল্ণাভ সাধনার পে। ধনী 
কালফফরর সম্দ তাফক একটুও টাফনলন। দালরফদ্রট্যর পরীক্ায় লতলন সাফফলট্যর 
সাফে উত্ীর্ণ হন। অেচ রোচুফি্ণর পরীক্ায় বট্যে্ণ হয় ধনী প্লাকলট।

৩. এই নূফরর ফফল এক সৎকম্ণশীল বান্া অনুধাবন কফরন তাকদীফরর অতিলন্ণলহত 
লকেু রহসট্য। সম্াদন কফরন এমন লকেু কাজ, িা বালহট্যক দৃলষ্ফত ক্লতকর; 
অেচ দীঘ্ণফময়ালদ বাস্তবতার লনলরফখ ব়েই উপকারী ও রেজ্াময়।

৪. এই নূর লাভ কফরন ইলতহাফসর অনট্যতম রেভাবশালী সম্াট জুলকারনাইন। তাঁর 
শাসনবট্যবস্ায় নট্যায় ও সুলবচাফরর আফলা েল়েফয় প্দন লতলন। অননট্য এক সভট্যতার 
সূচনা ঘটান। মহান আল্াহ তাআলার সহফিালগতা লাভ কফর লতলন হাত বাল়েফয় 
প্দন অনট্যফদর সাহাফিট্য। লবশ্ব সভট্যতায় অননট্য দৃষ্াতি বতলর কফরন। 

আফরকলট দারুর বট্যাপার। কুরআফনর অফনক আফলাচট্য লবষয়ই একালধক সূরায় ঘুফর-
লফফর এফসফে। লকন্তু সূরা কাহফফর এই আফলাচট্য লবষয়গুফলা অনট্য প্কাফনা সূরায় 
প্নই। আর এই সূরার লশক্ায় এমন সব সমসট্যার সমাধান রফয়ফে, িা এভাফব লনলদ্ণষ্ 
কফর অনট্য প্কাফনা সূরায় উফল্খ করা হয়লন। 



দইু. ত্ফতনা প্েকক ত্নরাপত্া লাভ

িুদ্কালীন সংকফট রেলতলট প্দশ প্িভাফব তার নাগলরক সুরক্া ও লনরাপত্া লদফয় 
োফক, লফতনার ঘনঘটা প্দখা লদফল সূরা কাহ্ ফও লঠক প্সভাফবই সুরক্া প্দয়। 
বাতফল প্দয় লফতনার লবরুফদ্ ল়োইফয়র সলঠক পে ও পন্া। 

লফতনা চার রেকার। 
১. দ্ীন-ধম্ণ। লফতনা।
২. অে্ণ-সম্দ লফতনা।
৩. ইলম-জ্ান লফতনা।
৪. শলতি ও ক্মতার লফতনা।

সভট্যতার উত্ান, স্ালয়ত্ব ও অগ্রগলতর জনট্য লঠক এই চারলট লবষয়ই জরুলর। 
মানবজালতর অমূলট্য লনয়ামাত এগুফলা। লকন্তু অপবট্যবহাফরর ফফল এগুফলাই হফয় 
ওফঠ লবপি্ণয় ও অধঃপতফনর কারর।

সূরা কাহ্ ফ ঈমানফক শলতিশালী ও পূর্ণ করার পাশাপালশ সংরক্ফরর উপায়ও বাতফল 
প্দয়। প্িমন এই সূরাফত মানুফষর প্মৌললক শলতিমত্ার লতনলট শাখা তুফল ধরা হফয়ফে।

িো,
১. ইলম (জ্ান)
২. অে্ণ-সম্দ এবং
৩. ক্মতা ও রাজত্ব।

অে্ণাৎ এমন ইলম িা সৎপফে পলরচালনা কফর, এমন সম্দ িা সৎপফে চলফত 
সহায়ক হয় আর এমন রাজত্ব িা সৎপফের অলভিাত্াফক লনরাপদ ও সংরলক্ত 
রাফখ। কারর, দ্ীফনর ওপর লটফক োকফত এসফবর প্কাফনা লবকল্প প্নই। সলতট্য বলফত 
শুধু বট্যলতিমানুষ না, প্গাটা একলট সভট্যতার সাফলট্যও মূলত এই লনয়ামকগুফলার 
ওপর লনভ্ণরশীল।
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মানব সভট্যতার প্শৌি্ণবীি্ণ ও শলতিমত্ার রেধান এই লতন উপলক্ই আবার লনদারুর 
দুলব্ণপাক আর পরীক্ার প্ক্ত্। এক কোয় িাফক বলা চফল লফতনার উব্ণর ভূলম। 
জীবফনর রেলতলট ধাফপই আমরা তা প্দফখ এবং প্মাকালবলা কফর আসলে। মুলমনমাত্ই 
পালে্ণব জীবফন নানা লবপদাপফদর আঘাত আর শত্রুপফক্র লবষাতি দুরলভসলধির 
লশকার হফয় োফক। পাশাপালশ লনফজর নানালবধ দুব্ণলতা, হতাশা আর অবসাদ প্তা 
রফয়ফেই। 

জীবফনর রফ্রে রফ্রে এঁফট বসা লফতনার এসব বজ্র আঁটুলন প্েফক বাঁচার একমাত্ 
উপায় হফলা ওহীর আফলাকশলতিফক আঁকফ়ে ধরা। অে্ণাৎ কুরআফনর নূরালন শলতিফত 
বললয়ান হফয় ওঠা। আর তা রফয়ফে সূরা কাহ্ প্ফ। এলট আপনাফক লফতনার ঘনঘটা 
প্েফক লনলছিদ্র লনরাপত্া লদফত সক্ম।



ত্তন. দাজ্াকলর ত্ফতনা প্েকক রক্া

মানব সভট্যতার জনট্য সবফচফয় ব়ে আপদ ও কলঠনতম পরীক্া হফলা দাজ্াফলর 
লফতনা। এই লফতনা প্েফক লনরাপদ োকার মন্ত্র রফয়ফে সূরা কাহ্ প্ফ। দাজ্াফলর 
লফতনার পূব্ণাপর সম্ফক্ণ আফলাচনা করফল প্দখা িায়, পূফব্ণ বলর্ণত চারলট লফতনার 
সাফে দাজ্াফলর লফতনার ওতফরোত সম্ক্ণ রফয়ফে। এই চারলট লফতনা প্েফক 
লিলন আমিরক্া করফত পারফবন, আশা করা িায় প্ি, আগামীফত প্ধফয় আসা কলঠন 
দাজ্ালল লফতনার প্মাকালবলাফতও সফল হফবন লতলন।

আবূ দারদা রা. বফলন, রাসূল সা. বফলফেন, 

اِل جَّ َكْهِف ُعِصَم ِمَن ادلَّ
ْ
ِل ُسوَرِة ال وَّ

َ
َمْن َحِفَظ َعْشَ آيَاٍت ِمْن أ

‘প্ি বট্যলতি সূরা আল কাহ্ প্ফর রেেম দশলট আয়াত মুখস্ করফব, প্স 
দাজ্াফলর লফতনা প্েফক লনরাপদ োকফব।’ [3]

দাজ্াফলর আলবভ্ণাফবর আগ পি্ণতি তার এবং তার আগমফনর প্ক্ত্ রেস্তুফত 
লনফয়ালজত বালহনীর লবরুফদ্ আমাফদর রেেম আমলল রেলতফরাধ হফলা সূরা কাহ্ প্ফর 
শুরুর (১-১০) আয়াতসমূহ।

আবূ উমামা বালহলী রা. হফত বলর্ণত এক দীঘ্ণ হাদীফস রাসূল সা. বফলফেন,

يَْستَِغْث
ْ
نَّ َمَعُه َجنًَّة َونَاًرا، َفنَارُُه َجنٌَّة، وََجنَّتُُه نَاٌر، َفَمِن اْبتُِلَ بِنَارِهِ، فَل

َ
 َوإِنَّ ِمْن فِتْنَِتِه أ

ًما
َ

َكْهِف َفتَُكوَن َعلَيِْه بَرًْدا وََسل
ْ
 فََواتَِح ال

ْ
َْقَرأ َِّ، َولْ بِالل

‘দাজ্াফলর অনাসৃলষ্র মফধট্য একলট এই প্ি, তার সাফে জান্াত ও জাহান্াম 
োকফব। তফব তার জাহান্াম হফব জান্াত এবং তার জান্াত হফব জাহান্াম। 
প্ি বট্যলতি তার জাহান্াফমর লবপফদ পলতত হফব, প্স প্িন আল্াহর সাহািট্য 

[3]   সলহহ মুসললম, ৮০৯। 
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রোে্ণনা কফর এবং সূরা কাহ্ফ-এর রেেমাংশ লতলাওয়াত কফর।’ [4]

নাওয়াস লবন সামআন লকলাবী রা. প্েফক বলর্ণত, রাসূল সা. বফলন, 

َكْهِف
ْ
 َعلَيِْه فََواتَِح ُسوَرِة ال

ْ
يَْقَرأ

ْ
ْدَرَكُه ِمنُْكْم فَل

َ
َفَمْن أ

‘প্ি তার (দাজ্াফলর) মুফখামুলখ হফব, প্স প্িন সূরা কাহ্ প্ফর রেেম কফয়কলট 
আয়াত পাঠ কফর।’ [5]

লকন্তু রেশ্ন হফলা, আমরা লক এখনও দাজ্াফলর প্দখা পাইলন? তার আগমনপূব্ণ 
প্ক্ত্ বতলরর লবস্তৃত জাফল আটকা পল়েলন? িলদ তা-ই হয় তফব এমন কলঠন সমফয় 
দাজ্াফলর মুফখামুলখ দাঁল়েফয় সূরা কাহ্ ফ আমাফদর কী উপকাফর আসফে? এই 
রেফশ্নর উত্ফর অবশট্য আরও লকেু রেশ্ন উফঠ আফস। প্িমন,

এই মুহূফত্ণ আমাফদর জনট্য প্ক প্বলশ ক্লতকর? দাজ্াল, নালক পেভ্রষ্ প্নতৃবৃন্? 
দাজ্াল নালক লবলকফয় িাওয়া লকেু ভণ্ড আললম ও পলণ্ডত? দাজ্াল, নালক জনলরেয় 
তারকারা? রেলতলনয়ত মানুষফক ভ্রালতির প্ব়োজাফল আটফক জাহান্াফমর লদফক লনফয় 
িাফছে এরা। চলুন, এসব রেফশ্নর উত্র প্জফন লনই সাহালব আবূ ির লগফারী রা. এর 
মুখ প্েফকই। লতলন বফলন, 

َعَ ْخَوفُِن 
َ
أ اِل  جَّ ادلَّ َفَقاَل: “لََغْيُ  وََسلََّم  َعلَيِْه  الُل  الِل َصلَّ  َمَع رَُسوِل  ْمِش 

َ
أ  ُكنُْت 

ْخَوفَُك َعَ
َ
اِل أ جَّ ي َغْيُ ادلَّ ِ

َّ
ُت: يَا رَُسوَل الِل، َما َهَذا ال

ْ
ثًا. قَاَل: قُل

َ
ِت “ قَالََها ثَل مَّ

ُ
 أ

ًة ُمِضلِّنَي ئِمَّ
َ
ِتَك؟ قَاَل: “أ مَّ

ُ
 أ

‘একলদন আলম রাসূল সা. এর সাফে পে চললেলাম। এমন সময় লতলন 
বলফলন, “দাজ্াল ো়োও আমার উম্াফতর জনট্য আরও ভয়ংকর লবষয় 
রফয়ফে!” কোলট লতনবার বফলন লতলন। বললাম, “লবষয়লট কী, নলবলজ?” 

লতলন বলফলন, “পেভ্রষ্ প্নতা।”’ [6]

লবপেগামী প্নতা বনাম দাজ্াল লবপেগামী প্নতা বনাম দাজ্াল 

দাজ্াফলর কপাফল ‘কালফর’ প্লখা োকফব।[7] লকন্তু এসব প্নতার কপাফল তা োকফব 
না। দাজ্াল লফতনা ে়োফব প্খালাফমলা জনসমফক্। লকন্তু এরা রেকাফশট্য ও প্গাপফন, 

[4]   সুনানু ইবনু মাজাহ, ৪০৭৭। সনদ হাসান গরীব। 
[5]   সলহহ মুসললম, ২৯৩৭। সুনানু আবূ দাউদ, ৪৩২১। সনদ সলহহ। 
[6]   মুসনাদু আহমাদ, ২১২৯৬। সনদ সলহহ ললগাইলরলহ। 
[7]   সলহহ মুসললম, ২৯৩৩। 



লতন. দাজ্াফলর লফতনা প্েফক রক্া  •  17

জনসমফক্ ও লবফশষ লবফশষ প্ক্ফত্ বট্যাপক লফতনা সৃলষ্ কফর আসফে। সূরা কাহ্ ফ 
শুধু দাজ্াফলর লফতনাফকই না, তার পোবলম্বী অনট্যানট্য লফতনাফকও উফ্াচন কফর 
প্দয়। ফফল ঈমান বাঁচাফত সফচষ্ হয় এর লতলাওয়াতকারী। এরকমই আফরক লফতনা 
নুবুওয়াফতর লমেট্যা দালবদার ভণ্ডনলবর দল।

আবদুল্াহ ইবনু উমার রা. প্েফক বলর্ণত এক হাদীফস রাসূল সা. বফলফেন, 

ابًا  َكذَّ
ً

ال ِثنَي َدجَّ
َ

اَعِة ثَل إِنَّ َبنْيَ يََدِي السَّ

‘লকয়ামাফতর আফগ লত্শজন লমেট্যাবাদী দাজ্াফলর আলবভ্ণাব ঘটফব।’ [8]

এ জনট্যই ইলম একলট লনরাপত্া প্বষ্নী, িা মানুফষর দ্ীন ও দুলনয়াফক শঙ্ামুতি 
রাফখ।

রেখট্যাত তালবঈ হাসান বসরী রহ. বলফতন, 

ْدبََرْت َعَرَفَها ُكُّ َجاِهٍل
َ
ْقبَلَْت َعَرَفَها ُكُّ َعلٍِم، َوإَِذا أ

َ
ِفتْنََة إَِذا أ

ْ
إِنَّ َهِذهِ ال

‘লফতনা িখন আফস, তখন তাফক লচনফত পাফরন শুধু আললমগর। আর তা 
চফল িাওয়ার পর রেলতলট জালহল (অজ্) প্লাকও তা লচনফত পাফর।’ [9]

সূরা কাহ্ প্ফর মম্ণ অনুধাবফনর প্চষ্া আপনাফক প্দফব সময়মফতা লফতনা প্চনার প্সই 
ইলম। প্সইসাফে রেলত শুক্বার এর লতলাওয়াত আপনার অতিফর প্সই ইলমফক 
রাখফব লচরসবুজ। কলব বফলন, 

َْوِم َعيْنًا َعَ َغِد ُ ِف الْ
َ

نَّ ل
َ
يِِه ... َكأ

ْ
ُموِر بَِرأ

ُ ْ
ْعَقاِب ال

َ
بَِصٌي بِأ

‘মুলমন প্তা রেলতলট মতামফতর পলররলত সম্ফক্ণ সজাগ দৃলষ্ রাফখ,
প্িন আজফকর প্চাফখই প্স লদলবট্য আগামীকাল প্দফখ োফক!’ [10]

[8]   মুসনাদু আহমাদ, ৫৯৮৫। সনদ সলহহ ললগাইলরলহ।
[9]   ইবনু সা’আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৭/ ১৬৫। 
[10]   ইমাম খরাইতী, মাকালরমুল আখলাক, ৩০৪ [৯৩৩]। 
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সূরা কাহ্ প্ফর লতলাওয়াত লফলরশতাফদর সহফিালগতার পে ত্বরালবিত কফর। অতিফর 
আফন রেশালতিদায়ক লবফশষ রহমত। তাই হতাশাগ্রস্ত অতিফর রেশালতির লনিগ্ধ পরশ 
চাইফল সূরা কাহ্ ফ লতলাওয়াত করুন। 

সাহালব বারা লবন আলিব রা. বফলন, 

تُْه َسَحابٌَة، ، َفتََغشَّ نْيِ
 َجانِِبِه ِحَصاٌن َمْرُبوٌط بَِشَطنَ

َ
 ُسوَرَة الَكْهِف، َوإِل

ُ
 َكَن رَُجٌل َيْقَرأ

َت انلَِّبَّ َصلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم
َ
أ ْصبََح 

َ
أ ا  فَلَمَّ َينِْفُر،  فَرَُسُه  َوتَْدنُو وََجَعَل  تَْدنُو   فََجَعلَْت 

لَْت بِالُقْرآِن ِكينَُة َتَنَّ َك السَّ
ْ
ُ َفَقاَل: »تِل

َ
»فََذَكَر َذلَِك ل

‘(আসহাবুর রাসূফলর) জননক বট্যলতি ‘সূরা কাহ্ফ’ লতলাওয়াত করলেফলন। 
তার প্ঘা়োলট দুলট রলশ লদফয় তার পাফশ বাঁধা লেল এসময়। হঠাৎ প্কাো প্েফক 
প্িন এক টুকফরা প্মঘ এফস োয়া লদফত শুরু কফর। ক্ফমই লনফচর লদফক প্নফম 
আসফত োফক প্মঘখণ্ডলট। তার প্ঘা়োলট ভফয় লাফালালফ শুরু কফর প্দয়।

সকাল প্বলা তার মুফখ ঘটনালট শুফন নলবলজ সা. বলফলন, “প্সলট লেল কুরআন 
লতলাওয়াফতর কারফর নালিল হওয়া ‘সাকীনা’(লবফশষ রেশালতি)।”’ [11]

লনফচর ঘটনালট মূলত সাহালব উসাইদ ইবনু হুিাইর রা. এর। বলর্ণত আফে প্ি,

এক রাফত লতলন সালাফত সূরা কাহ্ ফ পাঠ করলেফলন। তাঁর প্ঘা়োলট পাফশই বাঁধা 
লেল তখন। হঠাৎ প্ঘা়োলট ভফয় লালফফয় উফঠ েুটােুলট শুরু করল। লতলাওয়াত বধি 
করফতই আবার শাতি! এরকম একালধকবার ঘটল। এ সময় প্ঘা়োলটর কাফেই বফস 
লেল তাঁর প্েফল ইয়াহইয়া। তাঁর ভয় হলছেল প্ি, প্ঘা়োলট না আবার ইয়াহইয়াফক 
পদদললত কফর প্ফফল! প্েফলফক সলরফয় আনার সময় আকাফশর লদফক তালকফয় লকেু 

[11]   সলহহ বুখারী, ৫০১১। 
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একটা প্দখফত প্পফলন লতলন। পরলদন সকাফল পুফরা ঘটনা খুফল বলফলন রাসূল সা.-
এর কাফে। শুফন নলবলজ সা. বলফলন, ‘ইশ্ ! িলদ লতলাওয়াত চাললফয় প্িফত, ইবনু 
হুিাইর (রাঃ)! িলদ চাললফয় প্িফত!’

ইবনু হুিাইর রা. আরি করফলন, ‘আসফল আমার প্েফলটা প্ঘা়োর কাফে োকায় 
ভয় প্পফয় প্গলেলাম। এসময় মাো ওপফর ওঠাফতই প্দখলাম প্মফঘর মফতা কী প্িন 
একটা। আফলাও প্বফরাফছে। লকন্তু বাইফর আসার পর প্দলখ লকেু প্নই।’ তখন নলব 
সাল্াল্াহু আলাইলহ ওয়াসাল্াম বলফলন, ‘ওটা কী লেল, জাফনা?’ বলফলন, ‘না।’ 
রাসূল সা. বলফলন, ‘তাঁরা লেল একদল লফলরশতা। প্তামার লতলাওয়াত শুফন 
প্তামার কাফে এফসলেল। তুলম িলদ সকাল পি্ণতি লতলাওয়াত করফত, তারাও ততক্র 
পি্ণতি এখাফন অবস্ান করত। তাফদরফক প্দখফতও প্পত মানুষজন।’ [12]

কুরআন লতলাওয়াফত মগ্ন বট্যলতির অজাফতিই তার চালরপাফশ অদৃশট্য লকেু ঘফট প্িফত 
োফক। চুপচাপ তার লতলাওয়াত শুনফত োফকন লফলরশতাগর। প্নফম আফস সাকীনা 
নামক লবফশষ রাহমাহ। আমরা এসফবর লকেুই প্দখফত পাই না। তফব শতভাগ 
সতট্যবাদী রাসূল সা. এর বারীর রেলত দৃঢ় লবশ্বাস রালখ এবং এ সবলকেুফক সতট্য বফল 
প্মফন প্নই।

সূরা কাহ্ প্ফর রেলত সাহালবগফরর দুলন্ণবার আকষ্ণর লেল। প্কউ প্কউ প্তা সালাত 
প়োকাফল একালধক লতরলবদ্ হফয়ও সালাত ভাফেনলন এই সাকীনার লনিগ্ধতায়। 
এমনই এক ঘটনা ঘফট সাহালব আব্াদ ইবনু বাশীর রা. এর সাফে। চতুে্ণ লহজলরফত 
রাসূল সা. বনু গাতফাফনর দুই শাখা প্গাফত্র লবরুফদ্ িুফদ্ প্বর হন। ইলতহাফস তা 
‘গািওয়াতু িাতুর লরকা’ নাফম রেলসদ্। অলভিাফনর এক রাফত আম্ার ইবনু ইয়ালসর 
রা. এর সাফে পাহারায় পাঠাফনা হয় আব্াদ ইবনু বাশীর রা. প্ক। আব্াদ ইবনু 
বাশীর রা. এর পালা আসফল লতলন সালাফত দাঁল়েফয় িান। পাফশই শুফয় ঘুলমফয় 
িান আম্ার ইবনু ইয়ালসর রা.। ইফতামফধট্য শত্রুপফক্র একজন গুপ্তচর আশপাফশর 
প্কাফনা লটলা প্েফক মুসললম বালহনীর ওপর নজরদালরর প্চষ্া চালালছেল। দূফর একলট 
োয়ামূলত্ণফক ঠায় দাঁল়েফয় োকফত প্দফখ প্স। প্মাক্ম সুফিাগ বুফে কালফর প্লাকলট 
একলট লতর আব্াদ ইবনু বাশীর রা. এর লদফক েুঁফ়ে মাফর। লতরলট এফস সালাতরত 
সাহালবর গাফয় লবদ্ হফল লতলন এক হাফত তা প্টফন প্বর কফর েুঁফ়ে প্ফফলন। সালাত 
লকন্তু ভাফেনলন। এবার দুরাচারী মুশলরফকর লদ্তীয় লতরলটও অবট্যে্ণ লনশানায় আঘাত 
হাফন। এবারও লতলন লবদ্ লতর খুফল প্ফফল লদফয় সালাফত মগ্ন োফকন। তৃতীয় লতফরর 

[12]   সলহহ বুখারী, ৫০১৮। তফব ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় সূরা কাহ্ প্ফর পলরবফত্ণ সূরা বাকারার উফল্খ 
রফয়ফে। সম্ভবত এই ঘটনা একালধকবার ঘফটফে লকংবা একই সালাফত একালধক রাকাআফত এই ঘটনা ঘফটফে 
আর প্কাফনা রাকাআফত সূরা বাকারা, প্কাফনা রাকাআফত কাহ্ ফ এবং প্কাফনা রাকাআফত সূরা ফুরকান পাঠ 
কফরফেন।  ফাতহুল বারী, ৯/ ৬৩-৬৫। 
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প্বলায়ও একই। তফব এরপর লতলন রুকুফত চফল িান। রুকু, লসজদাহ ও ববঠক প্শফষ 
সালাম লফলরফয় রতিাতি অবস্ায় সগিী আম্ার ইবনু ইয়ালসর রা. প্ক জালগফয় প্তাফলন 
লতলন। ঘুম প্েফক উফঠ প্তা আম্ার রা. এর চক্ু োনাব়ো! লবস্ময়ভরা কফঠে লতলন 
বফলন, ‘এ কী কফরে ভাই! রেেম লতর লাগফতই আমাফক ডাকফল না প্কন? আব্াদ 
ইবনু বাশীর রা. বলফলন,

نِّ
َ
 أ

َ
 ِمنَْها، فَلَْول

َ
فُْرغ

َ
ْقَطَعَها َحتَّ أ

َ
ْن أ

َ
َكْهُف، َوَكِرْهُت أ

ْ
 ُكنُْت ِف سورة أقرأها َوِهَ ال

فُْت َولَْو ْفِظِه َما انَْصَ َمَرِن رَُسوُل الِل َصلَّ الل عليه وََسلََّم ِبِ
َ
َضيَِّع َثْغًرا أ

ُ
ْن أ

َ
 َخِشيُت أ

ِتَ َعَ َنْفِس
ُ
أ

সূরা কাহ্ ফ লতলাওয়াত করলেলাম। সূরালট প্শষ না কফর রুকুফত প্িফত মন 
সায় লদলছেল না। িলদ রাসূল সা. এর অলপ্ণত দালয়ফত্ব অবফহলার আশঙ্া না 

োকত, তাহফল জীবন চফল প্গফলও সালাত ভােতাম না। [13]

পাঠক! মূল বইলট আপনার হাফত তুফল প্দওয়ার আফগ আলম অধম মহান আল্াহর 
দরবাফর এই কামনা কলর প্ি, বইলট পফ়ে আপলন প্িন এর সাফে চলমান বাস্তবতার 
সমবিয় করফত প্শফখন। রেলত শুক্বার প্িন পূর্ণ সূরা কাহ্ ফ লতলাওয়াফতর জনট্য 
সুলনলদ্ণষ্ সময় প্বর করফত পাফরন। সপ্তাহাফতি সাফফলট্যর সবকলট শাখা প্িন চফল 
আফস আপনার হাফতর মুফঠায়। বতলর হয় লনফজফক োল়েফয় িাওয়ার নতুন নতুন 
উপলক্। মহান রফবর দরবাফর ইসলতগফার ও তাওবা কফর লফফর আসুন শালতি ও 
সাফফলট্যর রাজপফে। 

সূরা কাহ্ প্ফ োকা লবষয় চারলটফক আলম দুলট লশফরানাফম উফল্খ কফরলে। িাফত পাঠক 
লহফসফব আপলন পুফরা লবষয়লট লবফবক এবং আফবগ উভয় উপললদ্ প্েফকই সহফজ 
অনুধাবন করফত পাফরন। 

[13]   ওয়ালকদী, লকতাবুল মাগািী, ১/ ৩৯৭। বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াহ, ৩/ ৩৭৯। ইমাম ওয়ালকদী 
হালদফসর প্ক্ফত্ দুব্ণল হফলও সীরাত ও মাগািী তো ইসলাফমর িুফদ্র ইলতহাস সম্ফক্ণ লতলন গ্রহরফিাগট্য। সনদ 
সলহহ ললগাইলরলহ। 


