ইসলােমর
িবধান
অনুযায়ী
মৃত
ব্যক্িতেক
স্বপ্েন
েদখেল
জরুরীভােব যা করা উিচৎ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ছাড়া েকউ বলেত পাের না। তেব অেনেকই ঘুেমর মধ্েয মৃত
ব্যক্িতেক স্বপ্ন েদেখন। ধের েনয়া হয় স্বপ্েনর মােঝ
ব্যক্িতেক েয অবস্থােত েদখা যায়, ওটাই তার প্রকৃত অবস্থা।

মৃত

অর্থ্যাৎ যিদ েকউ মৃত ব্যক্িতেক ভাল েপাশাক পরা অবস্থায় বা
সুস্বাস্েথর অিধকারী েদেখ, তাহেল বুঝেত হেব েস ভাল অবস্থায় আেছ।
আর যিদ জীর্ণ, শীর্ণ স্বাস্থ্য বা খারাপ েপাশােক েদেখ তাহেল
বুঝেত হেব, ভাল েনই। তার জন্য তখন েবিশ কের মাগিফরাত কামনা ও
েদাআ-প্রার্থনা করেত হেব।ইবেন ওমর রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক
বর্িণত, িবদ্েরাহীরা যখন উসমান (রা)- এর বাসভবন েঘরাও কেরিছল,
তখন উসমান (রা) বেলন, আিম গত রােত স্বপ্ন েদখলাম, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বলেলন, উসমান আমােদর সােথ তুিম
ইফতার করেব। আর ঐ িদনই উসমান (রা) শহীদ হেলন। (আল কাওয়ােয়দুল
হুসনা ফী তাবীিলর রুইয়া : শায়খ আব্দুল্লাহ িবন মুহাম্মাদ আস
সাদহান)
আনাস ইবেন মােলক (রা) েথেক বর্িণত, আবু মূসা আশ আশআরী (রা)
বলেলন, আিম স্বপ্েন েদখলাম, আিম একিট পাহােড়র কােছ েগলাম।
েদখলাম, পাহােড়র উপের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া
সাল্লাম রেয়েছন ও পােশ আবু বকর (রা)। আবু বকর (রা) তার হাত িদেয়
ওমর (রা) এর িদেক ইশারা করেছন। আিম আবু মূসা (রা) এ স্বপ্েনর কথা
শুেন বললাম, ইন্না িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ রােজউন। আল্লাহর
শপথ! ওমর (রা) েতা মারা যােবন! আচ্ছা আপিন িক িবষয়িট ওমর (রা)
িলেখ জানােবন?আবু মূসা (রা) বলেলন, আিম ওমর (রা) তার জীবদ্দশায
তার িনেজর মৃত্যু সংবাদ জানাব, এটা িক কের হয়?
এর কেয়কিদন পরই স্বপ্নটা সত্েয পিরণত হল। ওমর (রা) শহীদ হেয়
েগেলন। কারণ, মৃত্যু পরবর্তী সত্য জগত েথেক যা আেস, তা িমথ্যা
হেত পাের না। েসখােন অন্য েকােনা ব্যাখ্যা েদয়ার সুেযাগ েনই। (আল

কাওয়ােয়দুল হুসনা ফী
মুহাম্মাদ আস সাদহান)

তাবীিলর

রুইয়া

:

শায়খ

আব্দুল্লাহ

িবন

তাই মৃত ব্যক্িতেক স্বপ্েন েদখেল সর্বাবস্থায় জরুিরভােব তােদর
জন্য েদা‘আ ও ছাদাক্বা করা উিচত। মানুেষর স্বপ্ন িতন ধরেনর হেয়
থােক (ক) ভাল স্বপ্ন- যা আল্লাহর পক্ষ েথেক সুসংবাদ বহন কের (খ)
শয়তােনর পক্ষ েথেক- যা মানুষেক দুশ্িচন্তায় েফেল (গ) িনেজর েখয়াল
ও কল্পনা- যা স্বপ্েন েদখা যায় (মুসিলম হা/২২৬৩)।স্বপ্েন ভাল
িকছু েদখেল আল্লাহর শুকিরয়া আদায় করেব। চাইেল অন্যেকও েস িবষেয়
অবিহত করেব। আর খারাপ িকছু েদখেল শয়তান েথেক আশ্রয় চাইেব, বাম
িদেক িতনবার আঊযুিবল্লাহ বেল থুক মারেব এবং পার্শ্ব পিরবর্তন
করেব। কাউেক েস িবষেয় বলেব না (বুখারী হা/৭০৪৫)
িনউজিবিড৭১/আ/১২ জুন ,২০১৮

২০৭০ সােল
ইসলাম

শীর্ষ

ধর্ম

হেব

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবশ্ব জনসংখ্যার ৩৫% ভােগর েবিশ মানুষ হেব মুসিলম।
মার্িকন গেবষণা সংস্থা িপউ িরসার্চ েসন্টােরর গেবষণায় উেঠ এেস
এমন
তথ্য।
ইউেরাপ
জুেড়
বাড়েছ
মুসিলম
িবদ্েবষ।
সম্প্রিত
জঙ্িগেগাষ্িঠ আইএস-এর েদৗড়াত্ব ও আিদবাসী ঢলেক েকন্দ্র কের সারা
িবশ্েবর মুসিলমরা েকানঠাসা। এই পিরস্িথিতেত মার্িকন গেবষণা
সংস্থা িপউ িরসার্চ েসন্টােরর গেবষণায় সাধারণ জিরেপ উেঠ এেলা
ক্রেমই বৃদ্িধ পাচ্েছ ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর প্রবণতা। েসই ধারা
অব্যাহত থাকেল ২০৭০ সাল নাগাদ শীর্ষ ধর্েমর স্থােন অবস্থান করেব
ধর্মিট।
িপউ িরসার্চ েসন্টােরর দািব ২০১০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার িদক েথেক
শীর্ষ িছেলা ইন্েদােনিশয়া। িকন্তু ২০৫০ সােল েসই জায়াগা দখেল
েনেব ভারত। েসই সময় েদশিটর মুসিলম জনসংখ্যা দাঁড়ােব ৩১ েকািট ১০

লাখ। একই সময় ব্িরেটন এবং ফ্রান্েস কমেব ১৫০% খ্িরস্টান।
ইউেরােপর েমাট জনসংখ্যার ১০% হেব মুসিলম। ইউেরােপ ২০৫০ সােল
প্রিত ৫ জেনর এক জন হেব মুসিলম। আর সাব-সাহারা আফ্িরকায় প্রিত ১০
জেন ৪ হেব মুসিলম।
ব্িরেটনসহ পুেরা ইউেরােপই ইসলাম গ্রহেণর প্রবণতা বাড়েছ। নতুন
মুসিলমেদর েবিশরভাগই হচ্েছ তরুণ। এেদর বয়স ২৫-৩০ এর মধ্েয। তাই
ভিবষ্যেত মুসিলমেদর সংখ্যা বাড়েব এটাই স্বাভািবক। যুক্তরাষ্ট্েরর
একজন ধর্মান্তিরত মুসিলম রবার্ট ম্যাকগাও বেলন, আেমিরকায় ধর্মীয়
নীিত বাক্য প্রচাের রিববারেক গুরুত্ব েদওয় হয়। িকন্তু মুসিলমেদর
কােছ প্রিতিদেনর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই গুরুত্বপূর্ণ। মসিজেদর সবাই
একই পিরবােরর মত। আমােক েয তথ্যিট মুসিলম হওয়ার ক্েষত্ের েবিশ
উৎসািহত কেরেছ েসটা হচ্েছ মুসিলমরা িযশুেকই সকল ক্ষমতার উৎসভােব।
িকন্তু ইসলাম ধর্েম িতিন স্েরফ একজন নবী।
গেবষণা বলেছ ২০১০ সােল মুসিলম ও খ্িরস্টনােদর জনসংখ্যার েয
অবস্থান েসটা ২০৫০ সােল চেল আসেব প্রায় সমপর্যােয়। আর ২০৭০ সােল
খ্িরস্টানেদর টপেক যােবন মুসিলমরা। িপউ িরচার্স েসন্টােরর দািব
এই সমেয়র মধ্েয চার েকািট মানুষ খ্িরস্টান ধর্ম গ্রহণ করেব িঠকই
িকন্তু খ্িরস্টান ধর্ম েথেক ধর্মান্তিরত
যুক্তরাষ্ট্েরর এক িবশ্েলষক েডিডড উড
েসন্টােরর
পুেরাপুির

হেব সােড় ১০ েকািট।
বেলন, িপউ িরচার্স

গেবষণায় বলা হেয়েছ মুসিলমেদর ধারাবািহক বৃদ্িধ
সংখ্যা তাত্ত্িবক। কারণ পািরবািরক বা ধর্মীয় ধারা

েমেনই মুসিলমেদর সংখ্যা েবিশ হয়। আর একিট িবষয় হেলা মুসিলমরা
কখেনাই ধর্ম ত্যাগ কেরন না। গেবষণায় আেরা বলা হেয়েছ ২০৭০ সাল
নাগাদ িবশ্েবর জনসংখ্যাও বাড়েব প্রায় ৩৫%।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১২ জুন , ২০১৮

দুই

ধর্েমর

মানুেষর

িবেয়র

পদ্ধিত !
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িনজ িনজ ধর্মীয় িবশ্বাস অটুট েরেখ সংসার করেছন অেনক
দম্পিত। েবেড় উঠেছ নতুন একিট প্রজন্ম, যােদর উত্তরািধকার সূত্ের
ধর্মীয় েকান পিরচয় েনই। এটােক সমােজর অেনক বড় পিরবর্তন বলেছন
সমাজ িবজ্ঞানীরা ধর্ম পিরবর্তন না কেরই দু’িট িভন্ন ধর্মাবলম্বী
মানুেষর মধ্েয িবেয়র ঘটনা বাড়েছ। একই ধর্েমর দু’জন িবেয় কের ঘর
সংসার করেত হেব এমন ধারণা েথেক েবর হেয় আসেছন অেনেকই। দুই ধর্েমর
দু’জন তােদর িনজ িনজ ধর্মীয় িবশ্বাস িঠক েরেখ িবেয় করেছন। আচারআচরণ পালন করেছন েয যার িবশ্বাস মত। এভােব েদেশর আইন অনুযায়ী
িবেয় কের সংসার করেছন অসংখ্য দম্পিত।
ঢাকাসহ েদেশর িবিভন্ন স্থােন এ ধরেনর জুিট এখন অেনক। আর এই িবেয়র
ফেল েবেড় উঠেছ নতুন একিট প্রজন্ম। যারা উত্তরািধকার সূত্ের েকান
ধর্মীয় পিরচয় বহন করেছন না। আধুিনক সমােজ েসটা প্রেয়াজনও মেন
করেছন না অেনেক। এই উত্তরািধকারীেদর মধ্েয আবার েকউ েকউ িনেজই
একিট ধর্ম েবেছ িনচ্েছন। আবার েকউ েকউ ধর্ম িবশ্বাস েথেক সের
আসেছন। তেব রাষ্ট্র আইন কের এমন িবেয়র ব্যবস্থা করেলও এইসব
পিরবােরর সম্পত্িত বন্টেনর জন্য েকান আইন েনই। বাংলােদেশ ইসলাম,
িহন্দু ও খৃষ্টান ধর্মীয় আইেন সম্পত্িত ভাগ হয়। িকন্তু এই
পিরবােরর সম্পত্িত যিদ বাবা-মা ভাগ কের িদেয় না যান বা উইল না
কেরন, তেব ভাগ করার েকান িনয়ম েনই।
বাংলােদেশর িবেশষ িববাহ আইন ১৮৭২ (সংেশািধত ২০০৭) অনুযায়ী এই
িবেয় হচ্েছ। এই আইন অনুযায়ী, একজন মুসলমান, িহন্দু, খ্রীষ্টান,
েবৗদ্ধ, িশখ, ইহুিদ বা অন্য েয েকান ধর্েমর েয েকউ েয কােরা সােথ
িবেয় করেত পারেব। ধর্েমর পিরবর্তন করা প্রেয়াজন হেব না। অথবা
দু’জনই ধর্মীয় িবশ্বাস বাদ িদেয় িবেয় করেত পারেব। অথবা একজন
অন্যজেনর ধর্ম েমেন িনেত পারেব। তেব নাবালেকর সােথ েকউ িবেয় করেত
পারেব না। আইন অনুযায়ী এই িবেয় েরিজষ্ট্ির করার জন্য সরকার
একজনেক িনেয়াগ িদেয়েছ। বাংলােদেশ একজনই এই িবেয় পিড়েয় থােকন।
প্রায় প্রিতমােসই এই িবেয় হচ্েছ। গত কেয়ক বছের এই িবেয়র হার
েবেড়েছ। ১৯৮৩ সাল েথেক এপর্যন্ত এক িহেসেব েদখা েগেছ, প্রায় ৫০০
দম্পত্িত েকান ধর্ম পিরবর্তন না কেরই এমন িবেয় কেরেছন। এেদর

মধ্েয েছেল িহন্দু, েমেয় মুসলমান। িকম্বা েছেল মুসলমান, েমেয়
িহন্দু ধর্েম িবশ্বাসী। অেনেক আেছন আেবেগ িবেয় করেছন। অেনেক েজেন
বুেঝ গন্িড ভাঙ্গার তািগেদ। অেনক পিরবার আেছ এই িবেয় েমেন
িনচ্েছন, আবার অেনক পিরবার আেছ যারা মানেছন না।
প্রসঙ্গত, সরকািরভােব এমন িবেয় পড়ােনার একমাত্র স্থান পুরােনা
ঢাকার পাটুয়াটুিল। প্রােণশ সমাদ্দার এই িবেয়র েরিজস্ট্রার। একই
সােথ িতিন রাজধানীর পাটুয়াটুিলর শরত্চন্দ্র ব্রাহ্ম প্রচারক
িনবােসর আচার্য ও ট্রাস্িট। েসখােনই থােকন িতিন। শুধু ঢাকা নয়
েদেশর অন্যান্য েজলা েথেকও েছেল েমেয়রা আেস িবেয় করেত। িবেশষ কের
যারা েদেশর বাইের েযেত চায় তােদর আসেতই হয়। কারণ েকার্েট িবেয়
করেল িবেয় েরিজস্ট্িরর েকান প্রমাণপত্র পাওয়া যায় না। অবশ্য
েকার্েট দুই ধর্েমর দু’জন িবেয় করেত পাের না। অেনক সময় যারা জােন
না তারা প্রথেম েকার্েট যায়। আর তখন আইনজীবীরা এখােন িনেয় আেস।
এখােন িবেয় হেলও িডেভার্স করােনা যায় না। ওটা করেত হয় েকার্েট।
আইন মেত, িবেয়র ১৪ িদন আেগ েরিজস্ট্রােরর কােছ েনািটস িদেত হয়।
এরমধ্েয কােরা েকান আপত্িত থাকেল েস তা জানােব। তারপর িতনজন
সাক্ষী আর পাঁচ হাজার টাকা িনেয় হািজর হেত হেব। িনর্িদষ্ট ছেক
েছেল-েমেয় দু’জন স্বাক্ষর করেব আর স্বাক্ষর করেব িতনজন সাক্ষী।
এেতই হেয় যােব দু’জেনর িবেয়। সামািজক আর েকান আনুষ্ঠািনকতা এখােন
েনই। তেব িবেয়র পের েকউ েকউ িমস্িট িনেয় আেসন। উপস্িথত সবাই
িমষ্িট েখেয় নব দম্পিতর মঙ্গল কামনা কেরন।
আরও উল্েলখ্য, েলখক িকন্তু এই রকম িবেয়র একদম পক্ষপাতী নন। শুধু
আইন টা তুেল ধরেত এই প্রয়াস।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১২ জুন , ২০১৮

মার্িকন ডাক্তার মুসিলম েরাগী

েদেখ ইসলাম গ্রহণ করেলন!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সম্প্রিত মার্িকন িশশু ও নারী িবেশষজ্ঞ ডা. ইউ এস অিরিভয়া
ইসলাম গ্রহণ কেরন। িনেজর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্েগ ডা. অিরিভয়া বেলন,
আিম আেমিরকার একিট হাসপাতােল নারী ও িশশু িবেশষজ্ঞ িহেসেব কাজ
কির। একিদন হাসপাতােল এক আরব মুসিলম নারী এেলন বাচ্চা প্রসেবর
জন্য।
সম্প্রিত মার্িকন িশশু ও নারী িবেশষজ্ঞ ডা. ইউ এস অিরিভয়া ইসলাম
গ্রহণ কেরন। িনেজর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্েগ ডা. অিরিভয়া বেলন, আিম
আেমিরকার একিট হাসপাতােল নারী ও িশশু িবেশষজ্ঞ িহেসেব কাজ কির।
একিদন হাসপাতােল এক আরব মুসিলম নারী এেলন বাচ্চা প্রসেবর জন্য।
প্রসেবর পূর্ব মুহূর্েত িতিন ব্যথায় কাতরাচ্িছেলন।
প্রসব মুহূর্ত ঘিনেয় তােক জানালাম, আিম বাসায় যাচ্িছ, আর আপনার
বাচ্চা প্রসেবর দািয়ত্ব অর্পণ কের যাচ্িছ অন্য এক ডাক্তােরর
হােত। মিহলা হঠাৎ কাঁদেত লাগেলন, দ্িবধা ও শঙ্কায় িচৎকার জুেড়
িদেলন, ‘না না, আিম েকােনা পুরুষ ডাক্তােরর সাহায্য চাই না।
আিম তার কথা শুেন অবাক হেয় েগলাম। এমতাবস্থায় তার স্বামী আমােক
জানােলন, েস চাইেছ তার কােছ েযন েকােনা পুরুেষর আগমন না ঘেট।
কারণ েস সাবালক হওয়া েথেক িনেয় আজ পর্যন্ত আপন বাপ, ভাই ও মামা
প্রভৃিত মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য েকউ তার েচহারা েদেখ িন।
ডাক্তার অিরিভয়া বেলন িবনেয়র সঙ্েগ তার স্বামী আমােক জানােলন, েস
চাচ্েছ তার কােছ েযন েকােনা পর-পুরুষ না আেস। কারণ, প্রাপ্ত
বয়েসর পর েথেক আজ পর্যন্ত বাপ, ভাই ও মামা প্রমুখ আপনজন ছাড়া
েকােনা পর-পুরুষ তােক েদেখিন।
অিরিভয়া বেলন আিম অবাক হেয় েহেস উঠলাম! চরম িবস্িমেয়র সঙ্েগ
বললাম, আিম এমন একজন নারী, আেমিরকান কেতা পুরুষ আমার েচহারা
েদেখেছ। গুেণ েশষ করেত পারেবা না। আরব্য নারীর আেবদেনর
ব্যাকুলতায় আিম সাড়া িদলাম। বাসায় না িগেয় তার বাচ্চা প্রসেবর
অেপক্ষায় থাকলাম। তার েকাল আেলািকত হেলা। মােয়র েকােল হাসেলা
িশশু।

পরিদন তার সন্তান জন্েমর আনন্েদ অংশ েনই। িচিকৎসা িবজ্ঞান মেত
উপেদশ িদই, প্রসেবর পর চল্িলশিদন দাম্পত্যিমলন েথেক িবরত থাকেবন।
আেমিরকান অেনক নারী প্রসেবর পরও দাম্পত্যিমলন অব্যহত রাখার কারেণ
অভ্যান্তরীণ সংক্রমণ এবং সন্তান প্রসবঘিটত জ্বের েভােগন। সুতরাং
চল্িলশ িদেনর আেগ এসব িকছু নয়। এ ৪০ িদন পুষ্িটকর খাদ্য গ্রহণ
করেবন।
ভারী কাজ েথেক দূের থাকােবন। আমার দীর্ঘিদেনর গেবষণা মািট কের
িদেয় আরব্য নারী বলেলন, আমােদর ইসলাম ধর্মমেতও প্রসব উত্তর
চল্িলশ িদন দাম্পত্যিমলন িনিষদ্ধ কেরেছ। পিবত্র হওয়া পর্যন্ত
নারীেদর নামাজ েরাজা ও েকারআন পােঠও িবধান েনই। মার্িকন এই
ডাক্তার বেলন,
প্রসূিতর কথা শুেন আিম থমেক েগলাম! িবস্ময় িবমূঢ় হলাম! আমােদর
এত্েতা গেবষণা আর এত্েতা পিরশ্রেমর পর েতা েকবল আমরা ইসলােমর
িশক্ষা পর্যন্তই
নবজাতকেক েদখেত।

েপৗঁছলাম!

আেরকিদন

এক

িশশু

িবেশষজ্ঞ

এেলন

িতিন িশশুর মােক বলেলন, বাচ্চােক ডান কােত েশায়ােবন! ডান কাত
িশশুর সাস্থ্েযর জন্য উপকারী! িশশুর হৃদস্পন্দন স্বাভািবক থােক!
আেরকিদন এক িশশু িবেশষজ্ঞ এেলন নবজাতকেক েদখেত। িতিন িশশুর মােয়র
উদ্েদেশ বলেলন, বাচ্চােক যিদ ডান কােত েশায়ান তেব তা িশশুর
স্বাস্থ্েযর জন্য ভােলা। এেত কের তার হৃদস্পন্দন স্বাভািবক থােক।
িশশুর বাবা তখন বেল উঠেলন, আমরা সবাই সবসময় এ িনয়ম েমেন চিল।
আমরা সর্বদা
সাল্লাল্লাহু

ডান পাশ হেয় ঘুমাই। এটা আমােদর নবী মুহাম্মদ
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সুন্নত। এ কথা শুেন আিম

িবস্মেয় থ হেয় েগলাম!!
এই জ্ঞান লাভ করেত আমােদর জীবনটাই পার করলাম আর েস িকনা তার ধর্ম
েথেকই এ িশক্ষা েপেয় এেসেছ! ফেল আিম এ ধর্ম সম্পর্েক জানার
িসদ্ধান্ত িনলাম। ইসলাম সম্পর্েক পড়াশুনার জন্য আিম এক মােসর
ছুিট িনলাম এবং আেমিরকার অন্য শহের চেল েগলাম,
েযখােন একিট ইসলািমক েসন্টার রেয়েছ। েসখােন আিম অিধকাংশ সময় নানা
িজজ্ঞাসা আর প্রশ্েনাত্তেরর মধ্েয কাটালাম। অেনক আরব ও আেমিরকান
মুসলমােনর সঙ্েগ উঠাবসা করলাম। আলহামদুিলল্লাহ এর কেয়ক মােসর
মাথায় আিম ইসলাম গ্রহেণর েঘাষণা িদলাম।

প্রসেবর পূর্ব মুহূর্েত িতিন ব্যথায় কাতরাচ্িছেলন। প্রসব মুহূর্ত
ঘিনেয় তােক জানালাম, আিম বাসায় যাচ্িছ, আর আপনার বাচ্চা প্রসেবর
দািয়ত্ব অর্পণ কের যাচ্িছ অন্য এক ডাক্তােরর হােত। মিহলা হঠাৎ
কাঁদেত লাগেলন, দ্িবধা ও শঙ্কায় িচৎকার জুেড় িদেলন, ‘না না, আিম
েকােনা পুরুষ ডাক্তােরর সাহায্য চাই না।
আিম তার কথা শুেন অবাক হেয় েগলাম। এমতাবস্থায় তার স্বামী আমােক
জানােলন, েস চাইেছ তার কােছ েযন েকােনা পুরুেষর আগমন না ঘেট।
কারণ েস সাবালক হওয়া েথেক িনেয় আজ পর্যন্ত আপন বাপ, ভাই ও মামা
প্রভৃিত মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য েকউ তার েচহারা েদেখ িন।
সম্প্রিত মার্িকন িশশু ও নারী িবেশষজ্ঞ ডা. ইউ এস অিরিভয়া ইসলাম
গ্রহণ কেরন। িনেজর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্েগ ডা. অিরিভয়া বেলন, আিম
আেমিরকার একিট হাসপাতােল নারী ও িশশু িবেশষজ্ঞ িহেসেব কাজ কির।
একিদন হাসপাতােল এক আরব মুসিলম নারী এেলন বাচ্চা প্রসেবর জন্য।
প্রসেবর পূর্ব মুহূর্েত িতিন ব্যথায় কাতরাচ্িছেলন।
প্রসব মুহূর্ত ঘিনেয় তােক জানালাম, আিম বাসায় যাচ্িছ, আর আপনার
বাচ্চা প্রসেবর দািয়ত্ব অর্পণ কের যাচ্িছ অন্য এক ডাক্তােরর
হােত। মিহলা হঠাৎ কাঁদেত লাগেলন, দ্িবধা ও শঙ্কায় িচৎকার জুেড়
িদেলন, ‘না না, আিম েকােনা পুরুষ ডাক্তােরর সাহায্য চাই না।
আিম তার কথা শুেন অবাক হেয় েগলাম। এমতাবস্থায় তার স্বামী আমােক
জানােলন, েস চাইেছ তার কােছ েযন েকােনা পুরুেষর আগমন না ঘেট।
কারণ েস সাবালক হওয়া েথেক িনেয় আজ পর্যন্ত আপন বাপ, ভাই ও মামা
প্রভৃিত মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য েকউ তার েচহারা েদেখ িন। ডাক্তার
অিরিভয়া বেলন িবনেয়র সঙ্েগ তার স্বামী আমােক জানােলন, েস চাচ্েছ
তার কােছ েযন েকােনা পর-পুরুষ না আেস।
কারণ, প্রাপ্ত বয়েসর পর েথেক আজ পর্যন্ত বাপ, ভাই ও মামা প্রমুখ
আপনজন ছাড়া েকােনা পর-পুরুষ তােক েদেখিন। অিরিভয়া বেলন আিম অবাক
হেয় েহেস উঠলাম! চরম িবস্িমেয়র সঙ্েগ বললাম, আিম এমন একজন নারী,
আেমিরকান কেতা পুরুষ আমার েচহারা েদেখেছ। গুেণ েশষ করেত পারেবা
না। আরব্য নারীর আেবদেনর ব্যাকুলতায় আিম সাড়া িদলাম।
বাসায় না িগেয় তার বাচ্চা প্রসেবর অেপক্ষায় থাকলাম। তার েকাল
আেলািকত হেলা। মােয়র েকােল হাসেলা িশশু। পরিদন তার সন্তান জন্েমর
আনন্েদ অংশ েনই। িচিকৎসা িবজ্ঞান মেত উপেদশ িদই, প্রসেবর পর
চল্িলশিদন দাম্পত্যিমলন েথেক িবরত থাকেবন। আেমিরকান অেনক নারী

প্রসেবর পরও দাম্পত্যিমলন অব্যহত রাখার কারেণ
সংক্রমণ এবং সন্তান প্রসবঘিটত জ্বের েভােগন।

অভ্যান্তরীণ

সুতরাং চল্িলশ িদেনর আেগ এসব িকছু নয়। এ ৪০ িদন পুষ্িটকর খাদ্য
গ্রহণ করেবন। ভারী কাজ েথেক দূের থাকােবন। আমার দীর্ঘিদেনর
গেবষণা মািট কের িদেয় আরব্য নারী বলেলন, আমােদর ইসলাম ধর্মমেতও
প্রসব উত্তর চল্িলশ িদন দাম্পত্যিমলন িনিষদ্ধ কেরেছ।
পিবত্র হওয়া পর্যন্ত নারীেদর নামাজ েরাজা ও েকারআন পােঠও িবধান
েনই। মার্িকন এই ডাক্তার বেলন, প্রসূিতর কথা শুেন আিম থমেক
েগলাম! িবস্ময় িবমূঢ় হলাম! আমােদর এত্েতা গেবষণা আর এত্েতা
পিরশ্রেমর পর েতা েকবল আমরা ইসলােমর িশক্ষা পর্যন্তই েপৗঁছলাম!
আেরকিদন এক িশশু িবেশষজ্ঞ এেলন নবজাতকেক েদখেত। িতিন িশশুর মােক
বলেলন, বাচ্চােক ডান কােত েশায়ােবন! ডান কাত িশশুর সাস্থ্েযর
জন্য উপকারী! িশশুর হৃদস্পন্দন স্বাভািবক থােক! আেরকিদন এক িশশু
িবেশষজ্ঞ এেলন নবজাতকেক েদখেত। িতিন িশশুর মােয়র উদ্েদেশ বলেলন,
বাচ্চােক যিদ ডান কােত েশায়ান তেব তা িশশুর স্বাস্থ্েযর জন্য
ভােলা।
এেত কের তার হৃদস্পন্দন স্বাভািবক থােক। িশশুর বাবা তখন বেল
উঠেলন, আমরা সবাই সবসময় এ িনয়ম েমেন চিল। আমরা সর্বদা ডান পাশ
হেয় ঘুমাই। এটা আমােদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর সুন্নত। এ কথা শুেন আিম িবস্মেয় থ হেয় েগলাম!! এই
জ্ঞান লাভ করেত আমােদর জীবনটাই পার করলাম আর েস িকনা তার ধর্ম
েথেকই এ িশক্ষা েপেয় এেসেছ!
ফেল আিম এ ধর্ম সম্পর্েক জানার িসদ্ধান্ত িনলাম। ইসলাম সম্পর্েক
পড়াশুনার জন্য আিম এক মােসর ছুিট িনলাম এবং আেমিরকার অন্য শহের
চেল েগলাম, েযখােন একিট ইসলািমক েসন্টার রেয়েছ।
েসখােন আিম অিধকাংশ সময় নানা িজজ্ঞাসা আর প্রশ্েনাত্তেরর মধ্েয
কাটালাম। অেনক আরব ও আেমিরকান মুসলমােনর সঙ্েগ উঠাবসা করলাম।
আলহামদুিলল্লাহ এর কেয়ক মােসর মাথায় আিম ইসলাম গ্রহেণর েঘাষণা
িদলাম।
ডাক্তার অিরিভয়া বেলন িবনেয়র সঙ্েগ তার স্বামী আমােক জানােলন, েস
চাচ্েছ তার কােছ েযন েকােনা পর-পুরুষ না আেস। কারণ, প্রাপ্ত
বয়েসর পর েথেক আজ পর্যন্ত বাপ, ভাই ও মামা প্রমুখ আপনজন ছাড়া

েকােনা পর-পুরুষ তােক েদেখিন। অিরিভয়া বেলন আিম অবাক হেয় েহেস
উঠলাম!
চরম িবস্িমেয়র সঙ্েগ বললাম, আিম এমন একজন নারী, আেমিরকান কেতা
পুরুষ আমার েচহারা েদেখেছ। গুেণ েশষ করেত পারেবা না। আরব্য নারীর
আেবদেনর ব্যাকুলতায় আিম সাড়া িদলাম। বাসায় না িগেয় তার বাচ্চা
প্রসেবর অেপক্ষায় থাকলাম।
আলহামদুিলল্লাহ এর কেয়ক মােসর মাথায় আিম ইসলাম গ্রহেণর েঘাষণা
িদলাম।এই জ্ঞান লাভ করেত আমােদর জীবনটাই পার করলাম আর েস িকনা
তার ধর্ম েথেকই এ িশক্ষা েপেয় এেসেছ! ফেল আিম এ ধর্ম সম্পর্েক
জানার িসদ্ধান্ত িনলাম।
ইসলাম সম্পর্েক পড়াশুনার জন্য আিম এক মােসর ছুিট িনলাম এবং
আেমিরকার অন্য শহের চেল েগলাম, েযখােন একিট ইসলািমক েসন্টার
রেয়েছ। েসখােন আিম অিধকাংশ সময় নানা িজজ্ঞাসা আর প্রশ্েনাত্তেরর
মধ্েয কাটালাম। অেনক আরব ও আেমিরকান মুসলমােনর সঙ্েগ উঠাবসা
করলাম। আলহামদুিলল্লাহ এর কেয়ক মােসর মাথায় আিম ইসলাম গ্রহেণর
েঘাষণা িদলাম।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ১১ জুন , ২০১৮

রমজােনর প্রিত রােত েয েদায়া
পড়েল ৪০ বছেরর গুনাহ মাফ হেয়
যায়!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রিত রােত েয েদায়া পড়েল- পিবত্র রমজান মােস হেলা
ত্যােগর মাস। অর্থ্যাৎ এ মােস সকল খারাপ কাজ েথেক িনেজেক দূের
রাখা যায়। এই মাসিট ক্ষমা পাওয়ার মাস, এই মাসিট অেশষ সওয়াব
হািসেলর মাস। এই মােসই পিবত্র েকারআন নািজল হেয়েছ। এই মােসই এমন

রাত আেছ েয রাত হাজার মােসর েচেয়ও উত্তম। ফেল মুসিলম উম্মাহর
জন্য এই মােসর গুরুত্ব বেল েশষ করা যােব না।
েয ব্যক্িত রমযােনর প্রিতিট রােত
চল্িলশ বছেরর গুনাহ মাফ করা হেব :

িনম্েনাক্ত

েদায়া

পড়েব

তার

َ
ِاَﻟﻠَّﻬ ُﻢَّ ر َبَّ ﺷ َﻬ ْﺮ ِ ر َﻣَﻀ َﺎنَ اﻟَّﺬِيْ أ ﻧْﺰ َﻟْﺖَ ﻓ ِﻴ ْﻪ
َاﻟْﻘُﺮ ْآنَ و اﻗ ْﺘَﺮ َﺿ ْﺖَ ﻋ َﻠَﻰ ﻋ ِﺒَﺎد ِك َ ﻓ ِﻴ ْﻪِ اﻟﺼ ّ ِﻴَﺎم
َّﺻ َﻞ ِّ ﻋ َﻠَﻰ ﻣُﺤ َﻤَّﺪٍ وَ آل ِ ﻣُﺤ َﻤَّﺪٍ وَ ار ْزُﻗ ْﻨِﻲ ْ ﺣ َﺞ
َﺑ َﻴ ْﺘِﻚ َ اﻟْﺤ َﺮ َامِ ﻓ ِﻲ ْ ﻋ َﺎﻣِﻲ ْ ﻫَﺬ َا وَ ﻓ ِﻲ ْ ﻛ ُﻞ ِّ ﻋ َﺎمٍ و
َاﻏ ْﻔِﺮ ْﻟِــﻲ ﺗِﻠْــﻚ َ اﻟﺬ ُّﻧُــﻮْبَ اﻟْﻌِﻈ َــﺎمَ ﻓ َﺈ ﻧَّــﻪُ ﻻ
ْ
ِ
َّ
َ
َ
َ
ُﻳَﻐْﻔِﺮ ُﻫَﺎ ﻏ ﻴ ْﺮ ُك ﻳَﺎ ر َﺣ ْﻤَﺎنُ ﻳَﺎ ﻋ ﻼ م
অর্থ: েহ আল্লাহ্! েহ রমযান মােসর প্রভু! েয মােস তুিম পিবত্র
েকারআন অবতীর্ণ কেরছ এবং এ মােস তুিম েতামার বান্দােদর ওপর েরাজা
ফরজ কেরছ। েহ আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরেদর ওপর
সালাম ও দরূদ প্েররণ কর। এ বছর এবং প্রিত বছর েতামার পিবত্র ঘর
কাবায় হজ্ব করার েতৗিফক দান কেরা। আমার সকল বড় পাপ ক্ষমা কের
দাও। েকননা, তুিম ছাড়া আর েকউই পাপ ক্ষমা করেত পাের না। েহ দয়ালু
ও সর্বজ্ঞানী!
এছাড়া রমজােনর ২৬ তািরেখর সূর্যাস্েতর সময় ‘সুবহানাল্লািহ ওয়াল
হামদু িলল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার’ ৪০ বার
পাঠ করেল ৪০ বছেরর সগীরা গুনাহ মাফ ও শেবকদেরর িনয়্যােত সন্ধ্যায়
েগাসল করেল সমস্ত েগানাহ মাফ হয়।
িনউজিবিড৭১/আর/ ৮ জুন , ২০১৮

েয
সব
মানুেষর

আমেল
মহান
রুিজ-েরাজগার

আল্লাহ
বািড়েয়

েদন!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এ পৃিথবীেত মানুেষর সবেচেয় েবিশ েপেরশািন হেলা খাবার
িনেয়। এছাড়া মানুষ সমােজ িনেজ সব েচেয় বড় কের তুেল ধের সম্মােনর
পাত্র হেত চায়। অথচ এ দুিট িজিনেসিরই মািলক মহান আল্লাহ। পিবত্র
েকারআেনর সূরা সাবার ৩৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ ‘বল, আমার
প্রিতপালক েতা তাঁহার বান্দােদর মধ্েয যাহার প্রিত ইচ্ছা িরিজক
বর্িধত কেরন এবং যাহার প্রিত ইচ্ছা সীিমত কেরন। েতামরা যাহা িকছু
ব্যয়
কিরেব
িতিন
তার
প্রিতদান
িদেবন।
িতিনই
শ্েরষ্ঠ
িরিজকদাতা।’আল্লাহ জীিবকা বা িরিজেকর মািলক। িতিনই মানুষেক িরিজক
েদন।
উপেরাক্ত আয়ােত েয িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করা হেয়েছ েসিট হেলা
আল্লাহ ইচ্ছা করেলই েয েকােনা ব্যক্িতর িরিজক বািড়েয় িদেত পােরন,
েতমিন িতিন তা কিমেয় িদেতও পােরন। আল্লাহ েযেহতু মানুষেক সম্পদ
েদন, েসেহতু মানুষ যিদ আল্লাহর িনর্েদিশত পেথ েস সম্পদ ব্যয় কের
তেব
িতিন
বান্দােক
তার
িবিনময়
দান
করার
ব্যাপােরও
প্রিতশ্রুিতবদ্ধ। আল্লাহ ইচ্ছা করেলই েয কাউেক পর্যাপ্ত িরিজক
িদেত পােরন। সব মানুেষর জন্য পর্যাপ্ত িরিজেকর ব্যবস্থা করেত
পােরন। িকন্তু েস ক্েষত্ের এক মানুেষর সঙ্েগ অন্য মানুেষর
িনর্ভরতার সম্পর্ক নষ্ট হেতা। মানুেষর মধ্েয এেক অপরেক েতায়াক্কা
না করার মেনাভাব েদখা িদত।
িতিন তাহার ইচ্ছামেতা পিরমােণই নািজল কিরয়া থােকন। িতিন তাহার
বান্দািদগেক সম্যক জােনন ও েদেখন।’ পিবত্র েকারআেনর উপেরাক্ত
আয়ােতর িভত্িতেত বলা যায়, পৃিথবীর সব মানুষেক পর্যাপ্ত িরিজক ও
েনয়ামত
েদওয়া
হেল
ধন-সম্পদ
প্রাচুর্েযর
কারেণ
েকউ
কারও
মুখােপক্ষী থাকত না। লক্ষ্য করেল েদখা যােব, মানুেষর ধন যত বােড়
েলাভ-লালসা তত বােড়। ফেল সবাই পর্যাপ্ত ধন-সম্পেদর মািলক হেল
পারস্পিরক েরষােরিষ ও প্রিতদ্বন্দ্িবতার মেনাভাব েবেড় েযত।
আল্লাহর প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার কারেণ ধনীরা যােদর
সম্পদ েনই তােদর কােছও িবিভন্ন ক্েষত্ের মুখােপক্ষী থােক। আবার
যােদর সম্পদ েনই ধনীেদর সঙ্েগ তােদরও মুখােপক্িষতা গেড় উেঠেছ।
আল্লাহ িরিজেকর মািলক িবধায় পাথরখণ্েডর মধ্েয বসবাসকারী ক্ষুদ্র

পতঙ্েগর ক্ষুধাও িতিন িনবারণ কেরন। ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার
মাধ্যেম এ ক্েষত্ের িতিন েয শৃঙ্খলা প্রিতষ্ঠা কেরেছন তা েকবল
অেলৗিকক সত্তার পক্েষই সম্ভব। তাই জীিবকার জন্য অযথা অস্িথরতা
কাম্য নয়। সবাই তার বরাদ্দকৃত সময় ও জীিবকা েশষ কেরই দুিনয়া েথেক
িবদায় হেব। ইবেন আদম দুিনয়ায় আসার আেগই আল্লাহ তায়ালা তার জীিবকা
িলেখ েরেখেছন। ইবেন মাসউদ (রা.) েথেক বর্িণত হািদেস রাসুল (সা.)
বেলন, ‘েতামােদর প্রত্েযেক তার মােয়র েপেট ৪০ িদন শুক্র িহেসেব
থােক। অতঃপর রক্তিপন্ড হেয় থােক। অতঃপর মাংসিপ রূপান্তিরত হয়।
এরপর তার কােছ েফেরশতা পাঠােনা হয়, েস তার মােঝ রুহ প্রেবশ কের
আর তােক চারিট িবষয় িলেখ েদয়ার জন্য িনর্েদশ েদয়া হয়- জীিবকা,
তার সময় বা বয়স এবং েস িক েসৗভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান।’
(েবাখাির মুসিলম)।
িকছু আমল রেয়েছ, যা িরিজক বাড়ায়। জীিবকার ক্েষত্ের স্বয়ং আল্লাহ
তায়ালা এর িশক্ষা িদেয়েছন। শিরয়ত এসব আমেলর ব্যাপাের উৎসািহত ও
অনুপ্রািণত কেরেছ। এসব আমেলর মােঝ সর্বপ্রথম হচ্েছ তাকওয়া অর্জন
করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালােক ভয় করা। েয আল্লাহেক ভয় করেব,
তাকওয়া অর্জন করেব, আল্লাহ তায়ালা তােক এমনভােব িরিজক দান করেবন
েয, েস তা ভাবেতও পারেব না। আর আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার সত্য।
আল্লাহ তায়ালা বেলন, ‘আর েয আল্লাহেক ভয় কের, আল্লাহ তার জন্য
িনষ্কৃিতর পথ কের েদন এবং তােক তার ধারণাতীত জায়গা েথেক িরিজক
েদেবন।’ (সূরা তালাক : ২-৩)। এমনভােব তােক জীিবকা দান করেবন েয,
েস ধারণাও করেত পারেব না। েয জায়গার ব্যাপাের তার আশা-প্রত্যাশাও
িছল না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কেরন, ‘আর যিদ েস জনপেদর অিধবাসীরা
ঈমান আনত এবং পরেহজগাির অবলম্বন করত, তেব আিম তােদর প্রিত আসমািন
ও পার্িথব েনয়ামতগুেলা উন্মুক্ত কের িদতাম।’ (সূরা আরাফ : ৯৬)।
বান্দা তার পালনকর্তােক ভয় করেব েগাপেন এবং প্রকাশ্েয। ভয় করেব
তার িনেজর ক্েষত্ের, তার পিরবার-পিরজন, অর্থ-সম্পদ, কাজকর্ম ও
তার সব কােজর ক্েষত্ের। িরিজক বােড় এমন আমেলর মধ্েয আেরকিট
হচ্েছ, অিধক পিরমােণ এস্েতগফার পড়া এবং তা িনয়িমত করা। আল্লাহ
তায়ালা তাঁর নবী নুহ (আ.) এর কথা বলেত িগেয় বেলন, ‘অতঃপর বেলিছ,
েতামরা েতামােদর পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কেরা। িতিন অত্যন্ত
ক্ষমাশীল। েতামােদর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তিত বািড়েয় েদেবন,
েতামােদর জন্য উদ্যান স্থাপন করেবন এবং েতামােদর জন্য নদীনালা
প্রবািহত করেবন।’ (সূরা নুহ : ১০-১২)।
অন্যিদেক হুদ (আ.) এর কথা বলেত িগেয় এরশাদ কেরন, ‘আর েহ আমার

কওম! েতামােদর পালনকর্তার কােছ েতামরা ক্ষমা প্রার্থনা কেরা,
অতঃপর তারই প্রিত মেনািনেবশ কেরা; িতিন আসমান েথেক েতামােদর ওপর
বৃষ্িটধারা প্েররণ করেবন এবং েতামােদর শক্িতর ওপর শক্িত বৃদ্িধ
করেবন, েতামরা িকন্তু অপরাধীেদর মেতা িবমুখ হইও না।’ (সূরা হুদ :
৫২)। হািদেস এেসেছ, ‘েয ব্যক্িত অিধক পিরমােণ এস্েতগফার পড়েব
আল্লাহ তায়ালা তােক সব দুশ্িচন্তা ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থা েথেক
মুক্ত কের েদেবন এবং ধারণাতীতভােব তােক জীিবকা দান করেবন।’ (আবু
দাউদ)। কুরতুিব (রহ.) বেলন, ‘এেত েবাঝা যায়, এস্েতগফাের িরিজক
বােড় এবং বৃষ্িট বর্িষত হয়।’ জীিবকার প্রধান একিট িবষয় হচ্েছ
আল্লাহ তায়ালার ওপর যথাযথ ভরসা করা। হৃদয় মাওলার সঙ্েগ যুক্ত
থাকেব।
সব ক্েষত্ের তাঁর কােছই সমর্পণ করেব। েয ব্যক্িত আল্লাহ তায়ালার
ওপর ভরসা করেব, েস তার সব প্রেয়াজেনর জন্য যেথষ্ট এবং তার সব
অকল্যাণ ও ক্ষিতকর িবষয় িতিন প্রিতহত করেবন এবং ধারণাতীতভােব
তােক জীিবকা দান করেবন। হািদেস এেসেছ, ‘যিদ েতামরা আল্লাহ
তায়ালার ওপর সিঠক ও যথাযথভােব ভরসা কেরা, তাহেল িতিন েতামােদর
পািখর মেতা জীিবকা দান করেবন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় সবাই েবর হয় আর
েপটপূর্িত কের িবকােল বাসায় িফের।’ (আহমাদ, িতরিমিজ)। ইবেন রজব
(রহ.) বেলন, ‘তাওয়াক্কুল ও ভরসার ক্েষত্ের হািদসিট মূলনীিত
িহেসেব গৃহীত। আর তাওয়াক্কুল ও ভরসা জীিবকার িবিভন্ন আমল ও
মাধ্যেমর অন্যতম।’ পূর্বসূিরেদর অেনেক বলেতন, ‘আল্লাহর ওপর ভরসা
কেরা তাহেল
হেব।’

েকােনা

কষ্ট-ক্েলশ

ছাড়াই

েতামার

িরিজেকর

ব্যবস্থা

এক্েষত্ের একিট িবষয় ভােলা কের জানা প্রেয়াজন েয, মাধ্যম গ্রহণ
করা বা েকােনা িকছু পাওয়ার জন্য েচষ্টা করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার
পিরপন্থী নয়, বরং জ্ঞানী আেলম-ওলামারা বেলন, প্রেচষ্টা করা এবং
মাধ্যম গ্রহণ করাই হচ্েছ আল্লাহর আনুগত্য। আর হৃদয় িদেয় ভরসা করা
তার প্রিত ঈমােনর নামান্তর। আর মাধ্যম গ্রহণ করার ব্যাপাের
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কেরন, ‘িতিন েতামােদর জন্য পৃিথবীেক সুগম
কেরেছন, অতএব েতামরা তার কাঁেধ িবচরণ কেরা এবং তার েদয়া িরিজক
আহার কেরা।’ (সূরা মুলক : ১৫)।
‘েকউ েকউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধােন েদেশ-িবেদেশ যােব।’ (সূরা
মুজ্জাম্িমল : ২০)। ওমর (রা.) বেলন, ‘েতামােদর েকউ েযন জীিবকার
সন্ধান না কের বেস বেস এ কথা না বেল, েহ আল্লাহ আমােক িরিজক দাও,
কারণ েতামরা জান আকাশ কখনও স্বর্ণ-রুপা বর্ষণ কের না।’ বরকতময়

জীিবকা পাওয়ার আেরকিট অন্যতম সূত্র হচ্েছ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়
রাখা।
হািদেস এেসেছ, ‘যার জীিবকার প্রসারতা ও জীবেনর ব্যাপ্িত তােক
আনন্িদত কের, েস েযন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রােখ।’ (েবাখাির)।
আল্লাহ তায়ালার েহকমত ও অনুগ্রেহর মধ্েয এিট একিট েয, িতিন দানসদকা ও আল্লাহর পেথ খরচ করার মধ্েযও অফুরন্ত জীিবকার ব্যবস্থা
েরেখেছন। তাই েয আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেব িতিন তার িবপরীেত তােক
দান কেরন এবং তার কােছ যা আেছ তােত বরকত দান কেরন।
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কেরন, ‘েতামরা যা িকছু ব্যয় কেরা, িতিন তার
িবিনময় েদন। িতিন উত্তম িরিজকদাতা।’ (সূরা সাবা : ৩৯)। দুিনয়ােত
আল্লাহ তায়ালা এর পিরবর্েত িকছু িদেয় এবং তােত বরকত িদেয় এর
িবিনময় দান কেরন। আর আেখরােত উত্তম প্রিতদান ও িবশাল সওয়ােবর
মাধ্যেম িবিনময় দান কেরন।
েকারআেন এেসেছ, ‘শয়তান েতামােদর অভাব-অনটেনর ভীিত প্রদর্শন কের
এবং অশ্লীলতার আেদশ েদয়। পক্ষান্তের আল্লাহ েতামােদর িনেজর পক্ষ
েথেক ক্ষমা ও েবিশ অনুগ্রেহর ওয়াদা কেরন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়,
সুিবজ্ঞ।’ (সূরা বাকারা : ২৬৮)।
ইবেন আব্বাস (রা.) বেলন, ‘দুইিট িবষয় আল্লাহর পক্ষ েথেক, আর
দুইিট িবষয় শয়তােনর পক্ষ েথেক। শয়তান অভাব-অনটেনর ভয় েদখায়, আর
বেল দান কেরা না, িনেজর কােছ েরেখ দাও। ভিবষ্যেত েতামার প্রেয়াজন
হেব। আর অশ্লীলতার আেদশ েদয়। অন্যিদেক আল্লাহ তায়ালা েগানাহ ও
পােপর জন্য ক্ষমার ওয়াদা কেরন এবং িরিজেক অনুগ্রেহর অঙ্গীকার
কেরন।’ তাই েবিশ কের দান করা চাই। এেত আল্লাহর পক্ষ েথেক িবশাল ও
ব্যাপক িবিনমেয়র সুসংবাদ রেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ৭ জুন , ২০১৮

এক বার েয েদায়া পড়েল ১ হাজার
িদন পর্যন্ত েনকী েলখা হয়
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মহান আল্লাহ তাআলা আমােদরেক অেনক যত্ন কের সৃষ্িট কেরেছন।
আল্লাহ তাআলার মত কের আমােদরেক আর েকউ ভােলাবােসন না। আর
ভােলাবাসেত পােরনও না। আর আল্লাহ তাআলা তার প্রদর্িশত পেথর
পিথকেদর জন্য প্রস্তুত কের েরেখেছন জান্নাত।
যার তলেদশ িদেয় সুিমষ্ট নহর প্রবািহত কের িদেয়েছন। আর আল্লাহ
তাআলার পেরই আমােদরেক অত্যিধক ভােলাবােসন আমােদর প্রাণপ্িরয়
রাসূল (সাঃ)।
রাসূল (সাঃ)সব সময় িচন্তা করেতন িকভােব আমরা নাযাত েপেত পাির,
িকভােব আমরা দুিনয়া ও আিখরােত শান্িত েপেত পাির। িতিন আজীবন
আমােদরেক িশিখেয় েগেছন িকভােব আমরা অল্প পিরশ্রেম অিধক লাভবান
হেত পাির।
এরই ধারাবািহকতায় িতিন আমােদরেক িশিখেয় িগেয়েছন েছাট্ট একিট আমল
। েয আমলিট করার ফিজলত অপিরসীম। আসুন আজ েথেক আমরা েচষ্টা কির
েছাট্ট এই আমলিট সব সময় করার। আর অর্জন কির দুিনয়া ও আিখরােতর
সফলতা।
েছাট্ট একিট
আহলুও।”

েদায়াঃ-

“জাযাআল্লাহু

আন্না

মুহাম্মাদান

মা-হুয়া

নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ কেরন, েয ব্যক্িত ১ বার এই েদায়া পাঠ
করেব, ৭০ জন েফেরশতা এক হাজার িদন পর্যন্ত িবরিতহীনভােব উহার
সাওয়াব িলখেত থাকেব।
হযরত ইবরাহীম আঃ েক যখন আগুেন পুিড়েয় মারার জন্য নমরুদ ৮
মাইলপিরমান জায়গা আগুন জ্বালােলা , তখন একটা নতুন সমস্যা েদখা
িদল।
আগুেনর উত্তাপ এতই েবিশ িছল েয তার কােছ েপৗছােনা যাচ্িছল না।
তাই একটা চরক বানােনা হল যার মাধ্যেম ইবরাহীম (আঃ) েক ছুেড়
আগুেন িনক্েষপ করা যায়।

িকন্তু রহমেতর েফেরশতা রা চরেকর একপােশ ভর কের থাকায় চরক ঘুরােনা
যাচ্িছল না।
তখন শয়তান নমরুদেক কুবুদ্িধ িদল িকছু নগ্ন েমেয়(পিততা) এেন চরেকর
সামেন বিসেয় িদেত, কারন এ অবস্থায় েফেরশতারা থাকেত পারেব না। তাই
করা হল এবং েফেরশতারা চেল েগল, ইবরাহীম (আঃ) েক আগুেন িনক্েষপ
করেত তারা সক্ষম হেলন।
পরবর্িতেত ঐ েমেয়গুেলােক রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করা
হল এবং তােদর মাথায় তীলক পরােনা হল। েযটা এখন আমােদর কােছ িটপ
নােম পিরিচত।
অতএব যারা বেল— মিহলােদর েসৗন্দর্য সব জায়গায় এবং এই েদাহাই িদেয়
িটপ েক িনেজেদর জন্য ৈবধ মেন কেরন, তারা যুগযুগ ধের িনেজেদর েকান
পিরচয় বহন করেছন তা একবার েভেব েদখেবন ?
পিততার

পিরচয়

েবাঝােনার

জন্য

েয

িটপ

ব্যবহার

করা

আমােদর উপমহােদেশ ফ্যাশন! ওেহ! মুসিলম নারীরা,এই
জানার পর ও িক আপিন/আপনারা কপােল িটপ পড়েবন??

হত,
সত্য

তা

আজ

কথাটা

সূত্রঃ
* তাফসীের মা-েরফুল কুরআন, হযরত ইবরািহম (আঃ) মূলগ্রন্থ।
* তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৩-১২৪; ছালাবী
* আিদ গ্রন্থ, কাসাসুল আম্িবয়া, পৃষ্ঠাঃ ৮১, আিদ ইসলামী ইিতহাস
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ৭ জুন , ২০১৮

িডিজটাল

পদ্ধিতেত

যাকাত

প্রদােনর সহজ
করেলন পার্থ

উপায়

আিবষ্কার

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িডিজটাল পদ্ধিতেত যাকাত প্রদােনর সহজ উপায় আিবষ্কার করেলন
২০ দলীয় েজােটর অন্যতম শীর্ষ েনতা জাতীয় পার্িটর(িবিজিপ)’র
েচয়্যারম্যান ব্যিরস্টার আন্দািলব রহমান পার্থ। সম্প্রিত সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যম েফসবুেক এই িনেয় িবস্তািরত জানােলন পার্থ
িনেজই।
িতিন তার েভিরফাইড েফসবুক েপইেজ এ প্রসঙ্েগ জানান, ব্যাপারটা
প্রথম আমার মাথায় আেস ২০১৫ সােল। েকন যাকাত কার্েডর মাধ্যেম েদয়া
যােব না ? যিদও েডিবট আর ক্েরিডট কার্ড িদেয় যাকাত েদয়া যায়
িকন্তু েডিবট কার্ড িদেয় এলেকাহল ও েকনা যায় আর ক্েরিডট কার্ড এর
মধ্েয সুদ (িরবা) এর ব্যাপারটা েথেকই যায়। আমার প্রথম েথেকই
ইচ্ছা িছেলা শুধু মাত্র যাকাত এর জন্য আলাদা কার্ড এবং payment
method বানােনার যার নাম হেব ‘Zakat Card’. The idea was to
bring Zakat within the line of modern technology.’
‘আিম কখনই ইঞ্িজিনয়ািরং এর ছাত্র িছলাম না আর তাই এই পন্থা
বানােনা অেনকটা মহাসমুদ্ের সাঁতরােনার মেতা িছল আমার জন্য। গত
দুই বছের এমন েকােনা ক্েরিডট কার্ড, েডিবট কার্ড আর এিটএম কার্ড
এর Patent মেন হয় বািক েনই যা পড়া বািক আেছ। তারপরও ঢাকােত দুইটা
েছাট ভাই যারা িকনা ইঞ্িজিনয়ার তােদর সােথ পরামর্শ কের এটা েশষ
কেরিছ। ইিতমধ্েযই আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক আগ্রহ প্রকাশ কেরেছ
“Zakat Card” িনেয় কাজ করার।’
‘এই যাকাত কার্ড এর অেনক ধরেনর ব্যাবহার আেছ। বাংলােদেশ যত মানুষ
যাকাত প্রাপ্য তােদর database থাকেব যােত িবেদশ েথেক েযেকােনা
প্রবাসী িকংবা েদেশ বেসই েয েকউ ঐ website এ েযেয় তােদর পছন্দ
মেতা কাউেক বা প্রিতষ্ঠানেক যাকাত প্রদান করেত পারেব। এ ছাড়াও
ব্যাংেক েযমন ক্েরিডট বা েডিবট কার্ড েদয়া হয় েতমন যাকাত কার্ডও
থাকেব যার মাধ্যেম সারাবছর যাকাত িদেত পারেব এবং সিঠক িহসাব রাখা
সম্ভব হেব। এছাড়াও আরও অেনক বহুমুখী ব্যাবহার আেছ আর আমার
িবশ্বাস এই পন্থার ওপর িভত্িত কের আরও েমধাবী েছেলেমেয়রা

ভিবষ্যেত অেনক িকছু আিবস্কার করেব।’
‘এমন একটা সময় আসেব যখন পৃিথবীেত নগদহীন অর্থনীিত ( cashless
economy) হেব আর তখিন এর ব্যবহার অেনক েবেড় যােব। প্রথম ছিবটা
PATENT CERTIFICATE আর দ্িবতীয়টা আিবষ্কােরর িকংবা INVENTION এর
প্রকািশত বাংলােদশ সরকােরর েগেজট।’
‘ইসলােমর জন্য আমার েছাট্ট একটু কাজ আল্লাহ কবুল করুক। আিম
আল্লাহ্’র কােছ অেনক কৃতজ্ঞ েয আল্লাহ্ আমােক এই কাজ করার সুেযাগ
িদেয়েছ।’
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ৭ জুন , ২০১৮

৩০
েরাজার
মধ্েয
স্বামী
স্ত্রীর সহবাস করার িনয়ম িক?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েরাজার মধ্েয স্বামী স্ত্রীর – রমজান হেলা সংযেমর মাস।
রমজান মােস স্ত্রী সহবাস িনেয় ইসলামী িবধান। েরাজায় েয
িজিনসগুেলা েথেক িবরত থাকেত হয় তার মধ্েয একিট হচ্েছ েযৗন
সম্পর্ক বা সহবাস। েকউ যিদ েরাজা থাকা অবস্থায় এই কাজিট কের বেস
তেব তার েরাজা হেব না।
এর প্রমাণ হচ্েছ সূরা বাকারােত আল্লাহ্র বক্তব্যঃ “েরাযার রােত
েতামােদর স্ত্রীেদর সােথ সহবাস করা েতামােদর জন্য হালাল করা
হেয়েছ”। [আল-বাকারাঃ ১৮৭] এই আয়াত েথেক প্রমািণত হয় েয েরাজার
িদেন সহবাস হালাল করা হয়িন।
েকােনা স্বামী যিদ েজার কের স্ত্রীর সােথ েযৗনসম্পর্ক কেরন
েসক্েষত্ের স্বামীর েরাজা েভঙ্েগ েগেলও স্ত্রীর েরাজা ভাঙেব না।
এর কারণ আমরা আেগ উল্েলখ কেরিছ।
আল্লাহর রাসূল (সা.) ইবন ‘আব্বাস বর্িণত হাদীেস উল্েলখ কেরেছনঃ

“িনশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার উম্মেতর ওপর েথেক ত্রুিটিবচ্যুিত, ভুেল
যাওয়া ও েজার কিরেয় করােনা কাজেক মার্জনা কেরেছন”। [প্রসঙ্গত
আজকাল েযেহতু খবর পাওয়া যাচ্েছ নারীরা েজার কের পুরুষেদর িবেয়
করেছন, ভিবষ্যেত পুরুষেদর জন্য অনুরূপ িফকিহ আেলাচনা করেত হেত
পাের।
েযৗন সম্পর্ক বলেত শিরআর ভাষায় েবাঝােনা হচ্েছ পুরুষাঙ্েগর
(penis) সােথ স্ত্রী-অঙ্েগর (vagina) িমলন। এক্েষত্ের বীর্যপাত
শর্ত নয়। অর্থাৎ এই দুই অঙ্গ সংস্পর্েশ আসেলই েরাজা েভঙ্েগ যােব,
বীর্যপােতর ঘটনা না ঘটেলও।
শায়খ সােলহ ইবন আল-‘উসায়মীন এই মতিটই ব্যক্ত কেরেছন। েযৗন িমলেনর
দ্বারা েকউ েরাজা ভাঙেল েসই েরাজা পরবর্তীেত কাযা করেত হেব এবং
“ভারী কাফ্ফারা” িদেত হেব। েসই প্রসঙ্গ পের আসেছ।
শারীিরক স্পর্শ বা চুম্বন স্বামী-স্ত্রীর মােঝ কামনাবসত শারীিরক
স্পর্শ েযমন fondling বা foreplay অথবা স্েরফ চুমুর কারেণ েরাজা
ভাঙেব না। তেব এর ফেল যিদ বীর্যপাত ঘেট েসক্েষত্ের েরাজা েভঙ্েগ
যােব। তাই েরাজার সময় এগুেলা পিরহার করাই উত্তম। চুম্বন যিদ
কামনাবশত না হয় েসক্েষত্ের ক্ষিত েনই।
স্বতঃপ্রেণািদত হেয় বীর্যপাত ঘটােনা যিদ েকউ স্বতঃপ্রেণািদত হেয়
িনেজর বীর্যপাত (ejaculation) ঘটান েসক্েষত্ের তার েরাজা েভঙ্েগ
যােব। েযমন িনেজ হস্তৈমথুেনর (masturbation) মাধ্যেম অথবা স্ত্রী
কর্তৃক হস্তৈমথুেনর মাধ্যেম যিদ বীর্যপাত ঘেট তাহেল েরাজা ভাঙেব।
েকােনা ব্যক্িত যিদ েযৗনউত্েতজক েকােনা িকছু েদেখ, েশােন বা পেড়
–
এক্েষত্ের
বীর্যপাত
ঘটেল
তার
েরাজা
ভাঙেব।
এক্েষত্ের
স্বতঃপ্রেণািদত ভােব করা েকােনা কােজর ফেল বীর্যপাত ঘটেল েরাজা
ভাঙেব।
এভােব েরাজা েভঙ্েগ েগেল কাযা করাই যেথষ্ট, েযৗনিমলেনর ক্েষত্ের
েয ভারী কাফ্ফারা িদেত হয় েসিট িদেত হেব না। স্বতঃপ্রেণািদতভােব
ঘটােনা বীর্যপােতর ফেল েয েরাজা ভাঙেব তার প্রমাণ হচ্েছ হাদীস
কুদসীেত আল্লাহ বলেছনঃ “েস (বান্দা) আমার জন্যই খাদ্য, পানীয় ও
কামনা-বাসনা পিরত্যাগ কের”।
[বুখারী] যুক্িতসংগত কারেণই েয ব্যক্িত িনেজ উদ্েযাগ িনেয়
বীর্যপাত ঘটায় েস কামনা-বাসনা বা “শাহওয়াহ” পিরত্যাগ করল না। তেব

বীর্যপাত যিদ স্বতঃপ্রেণািদত ভােব না হয় েসক্েষত্ের েরাজা ভাঙেব
না।
েযমন স্বপ্নেদােষর (wet dream) ফেল েরাজা ভাঙেব না। েকােনা
ব্যক্িতর িচন্তায় যিদ আচমকা েকােনা েযৗন ভাবনা এেস উদয় হয় বা
েকােনা েযৗন উত্েতজক িচন্তা চেল আেস যা েস স্বতঃপ্রেণািদত ভােব
মাথায় আেনিন এবং এর ফেল যিদ বীর্যপাত ঘেট েসক্েষত্ের েরাজা ভাঙেব
না।
মাযী ও মানীর মােঝ পৃথকীকরণ বীর্যপাত প্রসঙ্েগ আমােদর দুিট তরলেক
আলাদা করেত হেব। এেদর একিট হচ্েছ মাযী (ـــــﺬي
)اﻟﻤـ। মাযী হচ্েছ
েযিটেক ইংেরিজেত বলা হয় pre-seminal fluid। এিট একিট স্বচ্ছ
িপচ্িছল পদার্থ যা চূড়ান্ত বীর্যপােতর আেগ িনঃসিরত হয় েফাঁটায়
েফাঁটায়।
মাযী

িনঃসরেণর

ফেল

েরাজা

ভােঙ

না

(যিদ

না

েসটা

েযৗনিমলেনর

ক্েষত্ের হেয় থােক, েযক্েষত্ের পুরুষাঙ্েগর সােথ েযািনর িমলনই
যেথষ্ট েরাজা ভাঙার জন্য)। শুধু মাযী িনঃসরেণর ফেল েযেহতু েরাজা
ভােঙ না, কাযারও প্রশ্ন আসেছ না। যিদও ইমাম মােলেকর একিট বর্ণনা
অনুযায়ী িতিন মাযী িনঃসরণেক েরাজা ভাঙার কারণ িহেসেব েদেখেছন,
িকন্তু অিধকাংশ ‘উলামা এেক েরাজা ভাঙার কারণ িহেসেব েদেখন না।
মানী হচ্েছ যােক ইংেরিজেত বলা হয় semen বা বাংলায় বীর্য। মানী
েবর হেয় আেস চূড়ান্ত বীর্যপােতর সময় দফায় দফায়। এিটর সাদা
িথকিথেক একিট পদার্থ। মানী েবর হেলই েকবল েরাজা ভাঙেব
উপেরল্িলিখত কারণগুেলােত। এ ব্যাপাের েকােনা ইখিতলাফ েনই।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ৭ জুন , ২০১৮

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) েথেক আদম
(আঃ) পর্যন্ত পূর্ব পুরুষগেণর

তািলকা !!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হযরত মুহাম্মদ েমাস্তফা (সাঃ) েথেক এেকবাের হযরত আদম (আঃ)
পর্যন্ত পূর্বপুরুষগেণর তািলকা
এক নজের েদেখ িনন:⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣
হযরত মুহাম্মদ েমাস্তফা (সাঃ)
তাঁহার িপতা আব্দুল্লাহ,
তাঁহার িপতা আব্দুল েমাত্তািলব,
তাঁহার িপতা হািসম,
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার

িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা

আব্দ মানাফ,
কুছাই,
িকলাব,
মুরাহ,
কা’ব
লুই,
গািলব,
ফাহর,
মািলক,
আননাদর,
িকনান,
খুজাইমা,
মুদরাইকা,
ইলাস,
মুদার,

তাঁহার িপতা িনজার,
তাঁহার িপতা মা’দ,
তাঁহার িপতা আদনান,
তাঁহার িপতা আওয়াদ,
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার

িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা

হুমাইসা,
সালামান,
আওয,
বুয,
কামওয়াল,

তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার

িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা

ওবাই,
আওয়ান,
নািসদ,
িহযা,
বালদাস,
ইয়াদলাফ,
তািবখ,
জািহম,
নািহস,
মািখ,
আ”েয়ফ
আবকার,
উবাইদ,
আদ দাহা,
হামদান,

তাঁহার িপতা সানবার,
তাঁহার িপতা ইয়াসিরিব,
তাঁহার িপতা ইয়াহিজন,
তাঁহার িপতা ইয়ালহান,
তাঁহার িপতা ইরাওয়া,
তাঁহার িপতা আইিয,
তাঁহার িপতা িযশান,
তাঁহার িপতা আইছার,
তাঁহার িপতা আফনাদ,
তাঁহার িপতা আইহাম,
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার

িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা

মুকািসর,
নািহস,
যািরহ,
সািম,
মায্িয,
ইওয়াদ,
ইরাম,
িহদার,
হযরত ইসমাইল (আঃ),
হযরত ইবরািহম (আঃ),
তারক
নাহুর,

তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার
তাঁহার

িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা
িপতা

সারুয,
রা’উ,
ফািহয,
আবীর,
আফরাহশাদ,
সা’ম,
হযরত নূহ (আঃ),
লািমক,
মাতু সািলখ,
হযরত ঈদ্রীস (আঃ),
ইয়ািরদ,
মালহািলল,
িকনান,
আনস,
হযরত শীস (আঃ),

তাঁহার িপতা হযরত আদম (আঃ)
িনউজিবিড৭১/আর/ ৬ জুন , ২০১৮

প্রথমবােরর মেতা সম্পূর্ণ েরশম
িদেয় পিবত্র েকারআন শিরফ ৈতির
!!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবশ্েবর ইিতহােস প্রথমবােরর মেতা সম্পূর্ণ েরশম িদেয়
পিবত্র েকারআন শিরফ ৈতির করা হেয়েছ আফগািনস্তােন। আফগািনস্তােন
৩৮ জন েখাশনিবশ িমেল দুই বছর ধের এ েকারআন শিরফ ৈতির কেরেছন।
েরশেম অলঙ্করণকৃত এ েকারআন শিরফিট েমাট ৬১০িট পৃষ্ঠা রেয়েছ। যার
ওজন প্রায় ৬ েকিজ। আফগািনস্তােন অবস্িথত ব্িরিটশ ফাউন্েডশেনর
সহায়তায় প্রিশক্ষণ িনেয় এ েকারআন শিরফ ৈতির কেরেছন েকাশনিবশরা।

ওই দেলর েনতা ৬৬ বছর
আফগািনস্তােন িলিপিবদ্যার
এবং
পিবত্র
গ্রন্েথর
আফগািনস্তােনর সংস্কৃিতরই

বয়সী খাজা কামারুদ্িদন িচশিত বেলন,
িদন েশষ হেয় যায়িন। েসটা প্রমাণ করা
সম্মােন
এিট
করা
হেয়েছ।
অলঙ্করণ
অংশ েসটাও প্রমাণ করা হেলা।

িনউজিবিড৭১/আর/ ৬ জুন , ২০১৮

হযরত িখিযর ও মূসা
অসাধারন এক কািহনী

(আঃ)-এর

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হযরত িখিযর ও মূসা (আঃ)- হযরত ইবনু আব্বাস (রা:) হ’েত
বর্িণত িতিন বেলন, হযরত উবাই ইবনু কা‘ব (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:)
হ’েত আমােদর িনকট বর্ণনা কেরেছন েয, হযরত মূসা (আঃ) একদা বনী
ইসরাঈেলর এক সমােবেশ ভাষণ িদেত দাঁড়ােল তাঁেক িজজ্েঞস করা হ’ল,
েকান ব্যক্িত সর্বািধক জ্ঞানী? িতিন বলেলন, আিমই সর্বািধক
জ্ঞানী। জ্ঞানেক আল্লাহর িদেক েসাপর্দ না করার কারেণ আল্লাহ্
তােক িতরস্কার কের বলেলন, বরং দু’সাগেরর সঙ্গমস্থেল আমার এক
বান্দা আেছ, িযিন েতামার েচেয় অিধক জ্ঞানী।
হযরত মূসা (আঃ) বলেলন, ‘েহ আমার প্রিতপালক! তার িনকট েপৗছােত েক
আমােক সাহায্য্ করেব? কখেনা সুফইয়ান এভােব বর্ণনা কেরেছন, আিম
িকভােব তাঁর সােথ সাক্ষাৎ করেত পাির? তখন বলা হ’ল, তুিম একিট
থিলেত কের একিট মাছ নাও। েযখােন তুিম মাছিট হারােব, েসখােনই আমার
েস বান্দা আেছ। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) একিট মাছ ধরেলন এবং থিলেত
রাখেলন।
অতঃপর মাছ িনেয় তাঁর সঙ্গী ইউশা িবন নূনেক সােথ িনেয় চলেলন। েশষ
পর্যন্ত তারা একিট পাথেরর কােছ েপৗছেলন এবং তার উপর মাথা েরেখ
িবশ্রাম িনেলন।মূসা (আঃ) ঘুিমেয় পড়েলন। এ সময় মাছিট থিল েথেক েবর
হেয় লািফেয় সমুদ্ের চেল েগল। অতঃপর েস সমুদ্ের সুড়ঙ্েগর মত পথ
কের িনল।আর আল্লাহ্ মাছিটর চলার পেথ পািনর প্রবাহ থািমেয় িদেলন।

ফেল তার গমনপথিট সুড়ঙ্েগর মত হেয় েগল। অতঃপর তারা উভেয় অবিশষ্ট
রাত এবং পুেরা িদন পথ চলেলন।
পরিদন সকােল হযরত মূসা (আঃ) তার সাথীেক বলেলন, আমরা েতা সফের
ক্লান্ত হেয় পেড়িছ, আমােদর খাবার িনেয় এস।হযরত মূসা (আঃ)-েক
আল্লাহ্ েয স্থােন যাবার কথা বেলিছেলন, েসই স্থান অিতক্রম করার
পূর্ব পর্যন্ত িতিন েকানরূপ ক্লান্িতেবাধ কেরনিন।
সাথী ইউশা িবন নুন তখন বলল, আপিন িক েভেব েদেখেছন, েয পাথরিটর
িনকট আমরা িবশ্রাম িনেয়িছলাম েসখােনই মাছিট অদ্ভুতভােব সমুদ্েরর
মধ্েয চেল েগেছ।িকন্তু আিম মাছিটর কথা আপনােক বলেত ভুেল
িগেয়িছলাম। মূলত: শয়তানই আমােক এ কথা ভুিলেয় িদেয়েছ। বর্ণনাকারী
বেলন, পথিট মােছর জন্য িছল একিট সুড়ঙ্েগর মত আর তাঁেদর জন্য িছল
আশ্চর্যজনক ব্যাপার।
হযরত মূসা (আঃ) বলেলন, আমরা েতা েসই স্থানিটরই অনুসন্ধান করিছ।
অতঃপর তারা তােদর পদিচহ্ন ধের িফের চলেলন এবং ঐ পাথেরর িনকেট
েপৗঁেছ েদখেলন, এক ব্যক্িত কাপড় মুিড় িদেয় বেস আেছন। মূসা (আঃ)
তাঁেক সালাম িদেলন। িতিন সালােমর জবাব িদেয় বলেলন, এখােন সালাম
িক কের এেলা? িতিন বলেলন, আিম মূসা। িখিযর িজজ্েঞস করেলন, আপিন
িক বনী ইসরাঈল বংশীয় মূসা? মূসা (আঃ) বলেলন, হ্যাঁ। আিম এেসিছ
এজন্য েয, সত্য পেথর েয জ্ঞান আপনােক দান করা হেয়েছ, তা হ’েত
আপিন আমােক িশক্ষা িদেবন। িখিযর বলেলন, েহ মূসা! আমার আল্লাহ্
প্রদত্ত িকছু জ্ঞান আেছ, যা আপিন জােনন না।
আর আপিনও আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন িকছু জ্ঞােনর অিধকারী, যা আিম জািন
না। মূসা (আঃ) বলেলন, আিম িক আপনার সাথী হ’েত পাির? িখিযর বলেলন,
‘আপিন িকছুেতই আমার সােথ ৈধর্যধারণ করেত পারেবন না। েয িবষয়
আপনার জ্ঞােনর আওতাধীন নয় েস িবষেয় আপিন ৈধর্যধারণ করেবন েকমন
কের?’ মূসা (আঃ) বলেলন, ‘ইনশাআল্লাহ্ আপিন আমােক ৈধর্যশীল পােবন
এবং আপনার েকান আেদশ আিম অমান্য করব না’ (কাহফ ৬৭-৬৯) ।
অতঃপর তাঁরা দু’জেন সাগেরর িকনারা ধের েহঁেট চলেলন। তখন একিট
েনৗকা তােদর পাশ িদেয় যাচ্িছল। তারা তােদরেক েনৗকায় তুেল েনওয়ার
জন্য অনুেরাধ করেলন।
তারা িখিযর-েক িচনেত েপের িবনা ভাড়ায় তাঁেদরেক েনৗকায় তুেল
িনেলা। যখন তাঁরা দু’জেন েনৗকায় চড়েলন, তখন একিট চড়ুই পািখ এেস
েনৗকািটর িকনারায় বসল এবং সমুদ্র েথেক এক েফাঁটা বা দুই েফাঁটা

পািন পান করল। িখিযর বলেলন, ‘েহ মুসা! আমার ও আপনার জ্ঞােনর
দ্বারা আল্লাহ্ জ্ঞান হ’েত ততটুকুও কেমিন যত টুকু এ পািখিট তাঁর
েঠােটর দ্বারা সাগেরর পািন হ্রাস কেরেছ’।
তখন িখিযর একিট কুড়াল িনেয় েনৗকািটর একটা তক্তা খুেল েফলেলন।
মূসা (আঃ) অকস্মাৎ দৃষ্িট িদেতই েদখেত েপেলন েয, িতিন কুড়াল িদেয়
একিট তক্তা খুেল েফেলেছন। তখন িতিন তাঁেক বলেলন, আপিন এিক করেলন?
এ েলােকরা িবনা ভাড়ায় আমােদরেক েনৗকায় তুেল িনেলা, আর আপিন
তােদরেক ডুিবেয় েদয়ার জন্য েনৗকা িছদ্র কের িদেলন? আপিন েতা একিট
গুরুতর কাজ করেলন।
িখিযর বলেলন, আিম িক বিলিন েয, আপিন আমার সােথ ৈধর্যধারণ করেত
পারেবন না। মূসা (আঃ) বলেলন, আমার ভুেলর জন্য আমােক অপরাধী করেবন
না এবং আমার এ ব্যবহাের আমার প্রিত কেঠার হেবন না।মূসা (আঃ)-এর
পক্ষ েথেক প্রথম এ কথািট িছল ভুলক্রেম।
অতঃপর তাঁরা যখন উভেয় সমুদ্র পার হেলন, তখন তারা একিট বালেকর পাশ
িদেয় অিতক্রম করেলন, েয অন্যান্য বালকেদর সােথ েখলা করিছল। িখিযর
েছেলিটর মাথা েদহ হ’েত িছন্ন কের েফলেলন। হযরত মুসা (আঃ) বলেলন,
আপিন একিট িনষ্পাপ িশশুেক িবনা অপরােধ হত্যা করেলন? আপিন খুবই
খারাপ একটা কাজ করেলন। িখিযর বলেলন, আিম িক বিলিন েয, আপিন আমার
সােথ ৈধর্যধারণ করেত পারেবন না। মূসা (আঃ) বলেলন, এরপর যিদ আিম
আপনােক আর েকান প্রশ্ন কির, তাহ’েল আমােক আর সঙ্েগ রাখেবন না।
অতঃপর উভেয় চলেত লাগেলন। চলেত চলেত তাঁরা একিট জনপেদর অিধবাসীেদর
িনকট েপৗঁেছ তােদর িনকট িকছু খাবার চাইেলন। িকন্তু জনপদ বাসী
তােদর দু’জেনর েমহমানদারী করেত অস্বীকার করল। েসখােন তারা একিট
প্রাচীর েদখেত েপেলন, যা েভঙ্েগ পড়ার উপক্রম হেয়িছল।হযরত িখিযর
প্রাচীরিট েমরামত কের সুদৃঢ় কের িদেলন। হযরত মুসা (আঃ) বলেলন, এই
বসিতর েলাকেদর িনকট এেস আমরা খাবার চাইলাম।
তারা েমহমানদারী করেত অস্বীকার করল। অথচ আপিন এেদর েদয়াল েসাজা
কের িদেলন। আপিন েতা ইচ্ছা করেল এর জন্য পািরশ্রিমক গ্রহণ করেত
পারেতন। হযরত িখিযর বলেলন, এবার আমার এবং আপনার মধ্েয িবচ্েছদ
হেয় েগল।এক্ষেণ েয িবষেয় আপিন ৈধর্যধারণ করেত পােরনিন, আিম এর
তাৎপর্য বেল িদচ্িছ।
েনৗকািটর
ব্যাপার
িছল
এই
েয,
েসিট
ব্যক্িতর।তারা সমুদ্ের জীিবকা অন্েবষণ

িছল
করত।

কেয়কজন
দিরদ্র
আিম েনৗকািটেক

ত্রুিটযুক্ত কের িদেত চাইলাম। কারণ, তােদর সামেন িছল এক রাজা, েয
ভাল েনৗকা েপেলই েজারপূর্বক েকেড় িনত। তারপর যখন এটােক দখল করেত
েলাক আসল, তখন িছদ্রযুক্ত েদেখ েছেড় িদল। অতঃপর েনৗকাওয়ালারা
একটা কাঠ দ্বারা েনৗকািট েমরামত কের িনেলা।
আর বালকিট সূচনা লগ্েনই িছল কােফর। আর েস িছল তার ঈমানদার বাবামার বড়ই আদেরর সন্তান । আিম আশঙ্কা করলাম েয, েস বড় হেয় অবাধ্যতা
ও কুফির দ্বারা তােদরেক কষ্ট িদেব। অতঃপর আিম ইচ্ছা করলাম েয,
তােদর পালনকর্তা তােদরেক তার েচেয় পিবত্রতায় ও ভালবাসায় ঘিনষ্ঠতর
একিট শ্েরষ্ঠ সন্তান দান করুন। আর প্রাচীেরর ব্যাপার এই েয, েসিট
িছল নগেরর দু’জন ইয়াতীম বালেকর।
এর নীেচ িছল তােদর গুপ্তধন। তােদর িপতা িছেলন সৎকর্ম পরায়ণ।
সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াপরেবশ হেয় ইচ্ছা েপাষণ করেলন েয, তারা
েযৗবেন পদার্পণ কের িনেজেদর গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আিম িনজ ইচ্ছায়
এসব কিরিন। আপিন েয িবষয়গুেলােত ৈধর্যধারণ করেত পােরনিন, এই হ’ল
তার ব্যাখ্যা ।
(কাহফ ৭৯-৮২; ছহীহ বুখারী হা/৩৪০১)
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