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সংবিপ্ত বণষনা............. 
বর্ষাকালে আমরা বহুমুখী দালন আপু্লৈ হই। এসব 
বন‘আমলৈর দাবব হলো এর স্রিা ও দাৈালক বনলয় 
বিন্তা করা। বন‘আমৈ দাৈার প্রবৈ আনৈ হলয় ৈাাঁর 
সব বনলদষর্ পােলন ব্রৈী হওয়া। বর্ষাকালে করণীয়, 
বর্ষার ভাবনা ও আমে কুরআন-সুন্নাহ’র উদৃ্ধবৈ বদলয় 
ৈুলে ধরা হলয়লে এ বনবলে। 
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বর্ষাকালের ববববধ ববধান 

রহমলৈর বারৈা আর অসংখয বন‘আমলৈর ডাবে বনলয় বি 
বের বাংো মুেুলক বর্ষা আলস। গ্রীলের ৈাপদালহ যখন 
মানুলর্র প্রাণ ওষ্ঠাগৈ, ৈখনই আসমান ঘেলক দয়ামলয়র 
দান রহমলৈর ধারা নামলৈ শুরু কলর। আকালর্ সাদা-
কালো ঘমল র ওড়াওবড়, বৃবির টুপটাপ র্ব্দ, ঝরঝর 
অববরে বাবরধারা, পাবনর রূপােী ঘেউ, মরা জোর্লয়র 
ঘযৌবন বিলর পাওয়া, ঘরালদ ঘপাড়া ৈামালট ৈরুেৈার 
সজীব হলয় ওঠা -সবই বর্ষার ঘসৌন্দযষ। সবুলজর তবভব-
ঐশ্বলযষই বর্ষার বন‘আমৈ ঘর্র্ নয়। এ ঋৈুলৈ মহান 
আল্লাহ আমালদর উপহার ঘদন বববিত্র িুে, িে ও 
সববজ। প্রকৃবৈলৈ ঘহলস ওলঠ গেরাজ, বাগানববোস, 
ঘশ্বৈরঙ্গন, টগর, জুাঁই, ঘকয়া ও কদমসহ আরও কৈ 
িুে। িলের ঘদাকালনর ঘর্াভা বাবড়লয় ঘদয় ঘপয়ারা, 
আমড়া, কামরাঙা, ঘডউয়া, জামরুে, েটকন, গাবসহ 
রকমাবর িে। সববজ ভাণ্ডালর ঘেৈার দৃবি কালড় ঘোঁরস, 
করল্লা, কাাঁকলরাে, বিবিঙ্গা, বঝঙ্গা, পটে, বরববটসহ ববববত্র 
সবুজ সববজ। নানা রঙ, ঘ্রাণ ও স্বালদ মানুর্ আকুে হয়। 
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ঘভর্জ গুলণও এসব িুে, িে ও সববজর জুবড় ঘমো 
ভার।  

বর্ষার বন‘আমৈ বনলয় বিন্তা করা: 

বর্ষায় এৈসব দালন আপু্লৈ হওয়াই ঘর্র্ নয়, পার্াপাবর্ 
কৃৈজ্ঞৈার দাবব হলো এসলবর স্রিা ও দাৈালক বনলয় 
বিন্তা করা। বন‘আমৈদাৈার প্রবৈ আনৈ হলয় ৈাাঁর সব 
বনলদষর্ পােলন ব্রৈী হওয়া। পববত্র কুরআলন বৃবির কো 
উলল্লখ কলর আল্লাহ ৈা‘আো নানা বাক-ভবঙ্গমায় আমালদর 
বিন্তা আকর্ষণ কলরলেন। আল্লাহ বলেলেন,       

ِيَ ََوُهوََ﴿ نَزَلََٱَّلذ
َ
َما ءََِِمنَََأ ۡخرَجَََۡما ءَ َٱلسذ

َ
ء ََُكَََُِنَباَتََبِهِۦََنافَأ َََشۡ

ۡخرَۡجَنا
َ
اَِمۡنهََُفَأ ۡرِجَََُخِِض  اَِمۡنهََُُّنخ اََحُب  ََتَاكِب  ََطلۡعَِهاَمِنَٱنلذۡخلَََِوِمنَََمخ

َّٰت َََدانَِية ََقِۡنَوانَ  ۡعَناب ََُمِنََۡوََجنذ
َ
ۡيُتونَََأ انََََوٱلزذ مذ اََوٱلرخ َوََغۡيَََُمۡشتَبِه 

ا ََُمتََشَّٰبِه َ  ۡثَمرَََإَِذا َََثَمرِهِۦ ََإَِلَََّٰٱنُظُرو 
َ
ََأ َّٰلُِكمََِۡفََإِنَذََوَيۡنعِهِۦ   َٓأَلَيَّٰت َََذ

 [  ٩٩: االنعام] ﴾٩٩َيُۡؤِمُنونَََُلَِقۡومَ 

“আর বৈবনই আসমান ঘেলক বর্ষণ কলরলেন বৃবি। 
অৈঃপর আমরা এ দ্বারা উৎপন্ন কলরবে সব জালৈর 
উবিদ। অৈঃপর আমরা ৈা ঘেলক ঘবর কলরবে সবুজ 
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ডাে-পাো। আমরা ৈা ঘেলক ঘবর কবর  ন সবন্নববি 
র্সযদানা। আর ঘখজুর বৃলির মাবে ঘেলক (লবর কবর) 
ঝুেন্ত ঘোকা। আর (ৈা দ্বারা উৎপন্ন কবর) আঙু্গর বাগান 
এবং সাদৃর্যপূণষ ও সাদৃর্যহীন যয়ৈুন ও আনার। ঘদখ 
ৈার িলের বদলক, যখন ঘস িেবান হয় এবং ৈার 
পাকার প্রবৈ। বনশ্চয় এলৈ বনদর্ষন রলয়লে এমন কাওলমর 
জনয যারা ঈমান আলন”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াৈ: 
৯৯] 

ِيَ َُهوََ﴿ نَزَلََٱَّلذ
َ
َما ءََِِمنَََأ ابَ َُمِۡنهََُلذُكمََما ء  ََٱلسذ َفِيهََِشَجرَ ََوِمۡنهََََُشَ

ۡرعَََبِهَََِلُكمَيُۢنبُِت١٠َََتُِسيُمونََ ۡيُتونَََٱلزذ ۡعَنََّٰبَََوٱنلذِخيَلَََوٱلزذ
َ
ََوٱۡۡل

َََُّٰكَََُِوِمن َّٰلَِكََِفََإِنَذَِتَ ٱثلذَمَر ُرونَََلَُِقۡومَ َٓأَليَةَ ََذ   ،١٠: انلحل] ﴾١١ََيَتَفكذ
١١  ] 

“বৈবনই ঘস সত্তা, বযবন আসমান ঘেলক পাবন বর্ষণ কলরন, 
যালৈ রলয়লে ঘৈামালদর জনয পানীয় এবং ৈা ঘেলক হয় 
উবিদ, যালৈ ঘৈামরা জন্তু িরাও। ৈার মাধযলম বৈবন 
ঘৈামালদর জনয উৎপন্ন কলরন িসে, যাইৈুন, ঘখজুর 
গাে, আঙু্গর এবং সকে িে-িোবদ। বনশ্চয় এলৈ 
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বনদর্ষন রলয়লে এমন কাওলমর জনয, যারা বিন্তা কলর”। 

[সূরা আন-নাহে, আয়াৈ: ১০-১১] 

لَمَۡ﴿
َ
نَذَتَرَََأ

َ
َََأ نَزَلََٱّللذ

َ
َما ءََِِمنَََأ ۡرِضََِفََيََنَّٰبِيعَََفََسلََكُهۥََما ءَ َٱلسذ

َ
َُثمَذَٱۡۡل

ََبِهِۦَُُيۡرِجَُ َََۡزرۡع  َّٰنُُهۥََتلًِفاّمخ ۡلَو
َ
َّٰهََُيَِهيجََُُثمَذَأ ى اََفََتَ َََيَۡعلُُهۥَُثمَذَُمۡصَفُر 

َّٰلَِكََِفََإِنَذَُحَطًَّٰما َ ِلََََّلِۡكَرىََََّٰذ و 
ُ
ۡلَبَّٰبََِِۡل

َ
 [  ٢١: الزمر] ﴾٢١َٱۡۡل

“ৈুবম বক ঘদখ না, আল্লাহ আকার্ ঘেলক পাবন বর্ষণ 
কলরন, অৈঃপর জবমলন ৈা প্রস্রবণ বহলসলব প্রবাবহৈ 
কলরন ৈারপর ৈা বদলয় নানা বলণষর িসে উৎপন্ন কলরন, 
ৈারপর ৈা শুবকলয় যায়। িলে ঘৈামরা ৈা ঘদখলৈ পাও 
হেুদ বলণষর ৈারপর বৈবন ৈা খড়-খুটায় পবরণৈ কলরন। 
এলৈ অবর্যই উপলদর্ রলয়লে বুবদ্ধমানলদর জনয”। [সূরা 
আয-যুমার, আয়াৈ: ২১] 

আমরা জাবন বর্ষার প্রকৃবৈ প্রবৈবট কববমনলক ঘমাবহৈ ও 
েন্দমুখর কলর। কবব বেলৈই বর্ষাকালে সৃবিসুলখর 
উল্লালস মালৈায়ারা হন। বাংো সাবহলৈযর এমন ঘকালনা 
কবব ঘনই বযবন বর্ষায় মুগ্ধ হলয় কাবয-সঙ্গীৈ রিনা কলরন 
বন। তকলর্ালর আবমও বকেু েড়া-কববৈা বেলখবে বর্ষার 
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খুবর্লৈ, বর্ষাদাৈার প্রর্ংসায়। তদবনক ইনবকোব, 
ইসোবমক িাউলের্ন বাংোলদর্ ঘেলক প্রকাবর্ৈ বর্শু-
বকলর্ার মযাগাবজন সবুজ সােীসহ বববভন্ন মাবসক, 
সাপ্তাবহক ও সামবয়ক পবত্রকায় ঘসসব প্রকাবর্ৈ হলয়লে। 
আমার বযবিগৈ বদনবেবপর পাৈা ওল্টালেও বর্ষা বনলয় 
অলনক বিবযই খুাঁলজ পাওয়া যালব। পববত্র কুরআলন বৃবি, 
বৃবির কারণ, বৃবির দান, বৃবির বর্িা ও বৃবির স্রিার কো 
বারবার ৈুলে ধরা হলয়লে বহু সূরায় এবং অসংখয 
আয়ালৈ। আকার্ ঘেলক অিুৈ এ সরে ৈরে দান না 
নামলে পৃবেবী শুবকলয় ঘযৈ। প্রাণ ও প্রকৃবৈ মলর ঘযলৈ। 

পাবখ গাইৈ না। িুে হাসৈ না। িে রসনা ঘমটাৈ না। 
জোধালর জেৈরঙ্গ বইৈ না। আল্লাহ ৈা‘আো বলেন,  

نَۡ﴿ مذ
َ
َمََّٰوَّٰتَََِخلَقَََأ ۡرَضََٱلسذ

َ
نَزَلَََوٱۡۡل

َ
َما ءََُِمِنَََلَُكمََوأ ۢنبَتۡنَاََما ءَ َٱلسذ

َ
َفَأ

اََبۡهَجة َََذاَتَََحَدا ئِقَََبِهِۦ نَلَُكمََََۡكنَََمذ
َ
ءَِلَّٰه َََشَجَرَها  ََتُۢنبُِتوا ََأ

َ
عَََأ َمذ

َ ِ ن٦٠َََيۡعِدلُونَََقَۡوم ََُهمََۡبَۡلََٱّللذ مذ
َ
ۡرَضَََجَعَلََأ

َ
اَٱۡۡل َّٰلََها ََوََجَعَلََقََرار  َِخَل

ا نَۡهَّٰر 
َ
ءَِلَّٰه َََحاِجًزا ََٱۡۡلَۡحَرۡينَََِبۡيَََوََجَعَلَََرَوَِّٰسَََلََهاَوََجَعَلََأ

َ
عَََأ ِ ََمذ َٱّللذ

ۡكََثُُهمََۡبَۡلَ
َ
 [  ٦١  ،٦٠: انلمل] ﴾٦١ََيۡعلَُمونََََلََأ
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“বরং বৈবন (লেষ্ঠ), বযবন আসমানসমূহ ও জবমনলক সৃবি 
কলরলেন এবং ঘৈামালদর জনয বৈবন আসমান ঘেলক পাবন 
বর্ষণ কলরন। অৈঃপর ৈা দ্বারা আবম মলনারম উদযান 
সৃবি কবর। ৈার বৃিাবদ উৎপন্ন করার িমৈা ঘৈামালদর 
ঘনই। আল্লাহর সলঙ্গ বক অনয ঘকালনা ইোহ আলে? বরং 
ৈারা এমন এক কওম যারা বর্কষ কলর। বরং বৈবন, বযবন 
জবমনলক আবাসলযাগয কলরলেন এবং ৈার মলধয প্রবাবহৈ 
কলরলেন নদী-নাো। আর ৈালৈ স্থাপন কলরলেন সুদৃঢ় 
পবষৈমাো এবং দুই সমুলের মধযখালন অন্তরায় সৃবি 
কলরলেন। আল্লাহর সলঙ্গ বক অনয ঘকালনা ইোহ আলে? 
বরং ৈালদর অবধকাংর্ই জালন না”। [সূরা আন-নামে, 
আয়াৈ: ৬০-৬১] 

لَمَۡ﴿
َ
نَذَتَرَََأ

َ
َََأ نَزَلََٱّللذ

َ
َما ءََِِمنَََأ ۡرُضَََفُتۡصبِحََُءَ َما ََٱلسذ

َ
ةً ََٱۡۡل َإِنَذَُّمَِۡضذ

ََ ََٱّللذ  [  ٦٣: احلج] ﴾٦٣ََخبِي ََلَِطيف 

“ৈুবম বক েিয কর না ঘয, আল্লাহ আকার্ ঘেলক পাবন 
বর্ষণ কলরন, যার িলে জবমন সবুজ-র্যামে হলয় ওলঠ। 
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বনশ্চয় আল্লাহ ঘেহপরায়ণ, সবষববর্লয় সমযকজ্ঞাৈ”। [সূরা 
আে-হাজ, আয়াৈ: ৬৩] 

﴿َُ نَزَلَََوٱّللذ
َ
َما ءََِِمنَََأ ۡحَياََما ءَ َٱلسذ

َ
ۡرَضََبِهََِفَأ

َ
َِفََإِنَذََمۡوتَِها  َََبۡعدَََٱۡۡل

َّٰلَِكَ  [  ٦٥: انلحل] ﴾٦٥َيَۡسَمُعونَََُلَِقۡومَ َٓأَليَةَ ََذ

“আর আল্লাহ আসমান ঘেলক বৃবি বর্ষণ কলরলেন। 
অৈঃপর ৈা বদলয় জবমনলক ৈার মৃৈুযর পর সজীব 
কলরলেন। বনশ্চয় এলৈ বনদর্ষন রলয়লে ঘসই কাওলমর 
জনযা যারা শুলন”। [সূরা আন-নাহে, আয়াৈ: ৬৫] 

বৃবি আল্লাহর বনদর্ষন: 

বৃবি আল্লাহর অনযৈম বনদর্ষন। আমরা আল্লাহর ওপর 
ঈমান স্থাপন কবর ৈাাঁলক না ঘদলখ। ইহকালে আল্লাহলক 
ঘদখা সম্ভব নয়। বৈবন আমালদর িমষলিাখ ও কল্পনার 
অৈীৈ। আল্লাহলক ঘিনা যায় ৈাাঁর ঘপ্রবরৈ আসমানী গ্রন্থ 
ও নবীর মাধযলম, ৈাাঁর নাম ও গুলণর মাধযলম। বকন্তু না 
ঘদলখও ৈাাঁর অবিত্ব সম্পলকষ বনবশ্চৈ হওয়া যায় ৈাাঁর সৃি 
অসংখয বনদর্ষলনর মাধযলম। পববত্র কুরআলনর সূরা আর-
রূলম আল্লাহ ৈাাঁর ঘবর্ বকেু বনদর্ষলনর কো ৈুলে 
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ধলরলেন। অনয আরও বববভন্ন সূরালৈও বববভন্ন বনদর্ষলনর 
উলল্লখ আলে। ঘসসব বনদর্ষলনর অনযৈম হলো বৃবি। 
আল্লাহ বলেন, 

َقََيُرِيُكمَََُءاَيَّٰتِهِۦََوِمنَۡ﴿ اَٱۡلََبۡ اََخۡوف  ُِلَََوَطَمع  َما ءََِِمنََََوُيَنُ ََما ءَ َٱلسذ
ۦ ۡرَضََبِهَََِفُيۡۡحِ

َ
َّٰلَِكََِفََإِنَذََمۡوتَِها  َََبۡعدَََٱۡۡل  ﴾٢٤ََيۡعقِلُونَََُلَِقۡومَ َٓأَلَيَّٰت َََذ

 [  ٢٤: الروم]

“আর ৈাাঁর বনদর্ষনাববের মলধয রলয়লে বৈবন ঘৈামালদরলক 
ভয় ও ভরসাস্বরূপ ববদুযৎ ঘদখান, আর আসমান ঘেলক 
পাবন বর্ষণ কলরন। অৈঃপর ৈা দ্বারা জবমনলক ৈার 
মৃৈুযর পর পুনজষীববৈ কলরন। বনশ্চয় এর মলধয 
বনদর্ষনাববে রলয়লে ঘস কাওলমর জনয যারা অনুধাবন 
কলর”। [সূরা আর-রূম, আয়াৈ: ২৪] 

আলরক সূরায় আল্লাহ ৈা‘আো বলেন,  

َّٰتِهِۦ َََوِمنَۡ﴿ نذَكَََءاَي
َ
ۡرَضََتََرىَأ

َ
نَزنۡلَاَفَإَِذا َََخَِّٰشَعةَ َٱۡۡل

َ
َٱلَۡما ءََََعلَۡيَهاَأ

ِيَ َإِنَذََوَرَبۡتَ َٱۡهََتذۡتَ ۡحَياَهاَٱَّلذ
َ
َََّٰإِنذُهۥَٱلَۡمۡوَتَ ََلَُمۡۡحََِأ ء ََُكََََُِعَ َقَِديرَ َََشۡ

 [ ٣٩: فصلت] ﴾٣٩
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“ৈাাঁর আলরকবট বনদর্ষন হলো, ৈুবম জবমনলক ঘদখলৈ 
পাও শুষ্ক-অনুবষর, অৈঃপর যখন আমরা ৈার উপর পাবন 
বর্ষণ কবর ৈখন ৈা আলন্দাবেৈ ও স্ফীৈ হয়। বনশ্চয় বযবন 
জবমনলক জীববৈ কলরন বৈবন মৃৈলদরও জীববৈকারী। 
বনশ্চয় বৈবন সব বকেুর ওপর িমৈাবান”। [সূরা 
িুসবসোৈ, আয়াৈ: ৩৯] 

পাবনর জনয হাহাকার: 

ঘগে র্ৈাব্দীলৈ পৃবেবীর বড় বড় পরার্বিগুলো 
ঘৈেসম্পদ আহরণ জনয এলকর পর যুলদ্ধ জবড়লয়লে। 
ঘৈলের ৈরে ঘোলভ এলক অলনযর ঘপেলন ঘেলগ 
ঘেলকলে। মধযপ্রালিযর ঘৈে সমৃদ্ধ মুসবেম ঘদর্গুলোয় 
র্কুলনরা দৃবি বনবদ্ধ ঘরলখলে ৈরেলসানা খযাৈ ঘৈলের 
প্রবৈ। বৈষমান র্ৈাব্দীলৈ ঘদখা যালে যুলদ্ধর আড়ালে 
ভূবমকা রাখলে পরার্বিগুলোর অস্ত্র বববের অননবৈক 
স্বােষ। ভূৈত্ত্বববদ ও গলবর্কলদর মলৈ, আগামী র্ৈাব্দী 
পৃবেবীলৈ যুদ্ধ ও হানাহাবন হলৈ পালর পাবন বনলয়। 
সাম্প্রবৈক সময়গুলোয় উন্নৈ ববশ্বলক সবলিলয় ঘববর্ সরব 
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ঘদখা যালে জেবায়ু পবরবৈষন বনলয়। ক্লাইলমক্স ঘিঞ্জ 
এখন জাবৈসং সহ আন্তজষাবৈক সংগঠনগুলোর অনযৈম 
প্রধান আলোিয। ৈালদর বিবয, তববশ্বক উষ্ণায়লনর িলে 
পৃবেবীর বরিভাণ্ডারসমূহ গেলৈ শুরু কলরলে। এলৈ 
হুমবকর মুলখ রলয়লে উপকূেীয় অঞ্চলের প্রাণ ও প্রকৃবৈ। 
এবদলক পৃবেবীলৈ এখন ববশুদ্ধ পাবনর ির েমবনম্নমুখী। 
বাংোলদলর্র মলৈা নদীমাৈৃক ৈৃৈীয়ববলশ্বর ঘদলর্ও এখন 
র্হরাঞ্চলে ববশুদ্ধ পাবনর জনয হাহাকার পলড় যায় 
গ্রীেকালে। স্থানলভলদ টাকা বদলয় বকলন ঘখলৈ আল্লাহর 
দান ববশুদ্ধ পাবন। শুধু ঘবাৈেজাৈ বমনালরে ওয়াটার নয়, 
আজকাে িুৈপালের ঘরলিারাাঁ ও িা-স্টেগুলোলৈও পাবন 
বকলন ঘখলৈ হয় গ্লাস প্রবৈ ১ টাকা কলর।   

আল্লাহ ৈা‘আো পববত্র কুরআলন প্রায় জায়গায় পাবনর 
ঘনয়ামলৈর কো স্মরণ কবরলয় বদলয় ৈাাঁলক বনলয় বিন্তা 
করা, ৈাাঁর মাবরিাৈ োভ এবং ৈাাঁর প্রবৈ কৃৈজ্ঞৈাবনৈ 
হওয়ার কো বলেলেন। শুধু ৈাই নয়, অনযোয় বৈবন এ 
বন‘আমৈ বেবনলয় বনলৈ পালরন আজ ঘেলক প্রায় সালড় 
ঘিৌদ্দর্ বের আলগ ৈাও বলে বদলয়লেন। বৈবন না বদলে 
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এ বন‘আমৈ মানুর্ খুাঁলজও পালব না মলমষ হুাঁবর্য়াবরও 
বদলয়লেন নানাভালব। কলয়ক মাস আলগ বাংোলদলর্ ববরে 
এক  টনা  লট। সারা ঘদলর্ একলযালগ ববদুযৎ িলে যায়। 
ঘদর্জুলড় ঘনলম আলস ভীবৈ জাগাবনয়া অেকার। প্রায় 
িবির্  ন্টা ববদুযৈ বববেন্ন োকায় ঘজনালরটলরর মলৈা 
ববকল্প বযবস্থাগুলোও প্রায় ববকে হলয় যায়। ৈখন আমরা 
স্বলিালখ প্রৈযি কলরবে পাবনর বন‘আমৈ আল্লাহ সামবয়ক 
সমলয়র জনয ৈুলে বনলে মানুলর্র কী করুণ অবস্থা হলৈ 
পালর। আল্লাহ ৈা‘আো বলেলেন,  

نَزنۡلَا﴿
َ
َما ءَِٱلَِمنََََوأ َّٰهََُبَِقَدر َََما َء ََسذ ۡسَكنذ

َ
ۡرِضَ َِفََفَأ

َ
َََِّٰإَونذاَٱۡۡل ََذَهابَ َََعَ

 [  ١٨: املؤمنون] ﴾١٨َلََقَِّٰدُرونَََبِهِۦ

“আর আমরা আকার্ ঘেলক পবরবমৈভালব পাবন বর্ষণ 
কলরবে। অৈঃপর আমরা ৈা জবমলন সংরিণ কলরবে। 
আর অবর্যই আমরা ঘসটালক অপসারণ করলৈও সিম”। 
[সূরা আে-মুবমনূন, আয়াৈ: ১৮] 

বৃবির পূবষাভাস ঘ ার্ণায় ইনর্াআল্লাহ বো: 
আজলকর এ আধুবনক ববলশ্ব মানুর্ প্রাকৃবৈক অলনক 
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বকেুরই ববকল্প আববষ্কার কলরলে। ৈোবপ এক পযষালয় 
বগলয় মানবসৃি সব বকেুই প্রাকৃবৈক ৈো আল্লাহপ্রদত্ত 
উপকরলণর ওপর বনভষরর্ীে। আজলকর আবহাওয়া 
অবধদপ্তর প্রযুবির সাহাযয বনলয় আল্লাহর সৃি আোমৈ 
ঘদলখ বৃবির পূবষাভাস বলে। আবহাওয়াববদরা আলগ 
বেলৈন, ‘আগামীকাে অমুক অমুক স্থালন বৃবি হলৈ 
পালর’। এখন ৈারা ‘হলৈ পালর’ আর বলেন না, সরাসবর 
বলে ঘদন, ‘হলব’! এক ঘেবণর মানুর্ ঘয প্রযুবিগবষী 
জড়বর্িার প্রভালব ধমষীয় ববশ্বাস ও ঈমানী মূেযলবাধলক 
বুলড়া আঙুে ঘদখালৈ শুরু কলরলেন, ৈারই ইবঙ্গৈ খুাঁলজ 
বনলৈ পাবর আমরা আবহাওয়াববদলদর এ ধরলনর র্ব্দ 
িয়লন। বকন্তু ঈমানদাররা ববশ্বাস কলরন, ববজ্ঞান ঘয কারণ 
সোন কলর বযাখযা বা বিবয ঘদয়, আল্লাহ ৈা‘আো ওই 
কারলণরও স্রিা। বৈবন দৃর্য-অদৃর্য সব বকেুর কাবরগর। 
বৈবন িাইলে ৈাই কারণলকও অকারণ বাবনলয় ঘদন।  

لَمَۡ﴿
َ
نَذَتَرَََأ

َ
َََأ اَيُزِۡجََٱّللذ اَََيَۡعلُُهۥَُثمَذَبَۡيَنُهۥَيَُؤُلُِفََُثمَذََسَحاب  َُرََكم 

ُِلََِخَلَّٰلِهِۦَِمنَََُۡيُۡرجََُٱلَۡوۡدَقَََفََتَى َما ءََِِمنََََوُيَنُ َفِيَهاَِجَبالَ َِمنَٱلسذ
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نََعنََوَيۡۡصِفُُهۥَيََشا ءَََُمنَبِهِۦَُيِصيُبَفَََبََردَ َِمنَ  ََسَناَيََكادََُيََشا ُء ََمذ
بَۡصَّٰرََِيَۡذَهُبََبَۡرقِهِۦ

َ
 [  ٤٣: انلور] ﴾٤٣َبِٱۡۡل

“ৈুবম বক ঘদখ বন ঘয, আল্লাহ ঘম মাোলক পবরিাবেৈ 
কলরন, ৈারপর বৈবন ঘসগুলোলক একলত্র জুলড় ঘদন, 
ৈারপর ঘসগুলো স্তুপীকৃৈ কলরন, ৈারপর ৈুবম ঘদখলৈ 
পাও ৈার মধয ঘেলক বৃবির ঘিাাঁটা ঘবর হয়। আর বৈবন 
আকালর্ বস্থৈ ঘম মাোর পাহাড় ঘেলক বর্ো বর্ষণ 
কলরন। ৈারপর ৈা দ্বারা যালক ইো আ াৈ কলরন। 
আর যার কাে ঘেলক ইো ৈা সবরলয় ঘদন। এর 
ববদুযলৈর ঝেক দৃবির্বি প্রায় ঘকলড় ঘনয়”। [সূরা আন-
নূর, আয়াৈ: ৪৩]  

গৈ কলয়ক বের একাবধকবার এমন হলয়লে, গণমাধযলম 
বো হলো আগামীকাে বা আগামী এ কয়বদন বৃবি হলব 
বকংবা হলব না, অেি পরবদন ঘদখা ঘগে প্রিাবরৈ 
পূবষাভাসলক বমেযা বাবনলয় বৃবি হলয় হলো বকংবা হলো না। 
ৈাই আর সব ভববর্যৎ বাৈষার মলৈা আবহাওয়ার 
পূবষাভালসও উবিৈ ‘ইনর্াআল্লাহ’ ৈো ‘আল্লাহ যবদ িান’ 



 

16 

এ জাৈীয় র্ব্দ জুলড় ঘদওয়া। কুরআলনর ঘসই বর্িাটা 
ঘযন আমরা ঘকালনা অবস্থালৈই ভুলে না যাই। আল্লাহ 
ৈা‘আো বলেন, 

ََلَِشا ۡيءَ ََتُقولَنَذََوَلَ﴿ َّٰلَِكََفَاِعلَ َإُِنِ نَإِلذ ٢٣ََََغًداََذ
َ
ُ ََيََشا ءَََأ  ﴾ٱّللذ

 [  ٢٤  ،٢٣: الكهف]

“আর ঘকালনা বকেুর বযাপালর ৈুবম ঘমালটই বেলব না ঘয, 
‘বনশ্চয় আবম ৈা আগামীকাে করব’, ৈলব (বেলব, আবম 
করব) ‘আল্লাহ যবদ িান’।” [সূরা আে-কাহি, আয়াৈ: 
২৩-২৪]  

বৃবিপূবষ বাৈাস ও ঘম লদৌড়: 

বৃবির আগমুহূলৈষ আকালর্ ঘমল র আনালগানা ঘদখা যায়। 
ববলর্র্ৈ বর্ষার অবযববহৈ পলর আসা কার্িুলের 
অসাধারণ ঘসৌন্দলযষর ঋৈু র্রলৈর ঘপাঁজা ঘমল র 
েুলকািুবর কালক না মুগ্ধ কলর। ঈর্াণলকালণ যখন ঘমল র 
 ন টা ঘদখা যায়, ৈখন প্রবাবহৈ হয় হৃদয় জুড়ালনা 
র্ীৈে বায়ু। ৈারপর বৃবির ধারায় োৈ হলয় আমরা 
আনবন্দৈ হই। বৃবির বনমষে পাবনলৈ বসি হলয় আমালদর 
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ঘদহ-মন হয় পববত্র। এও আল্লাহর অকৃপণ দান। আল্লাহ 
ৈা‘আো বলেন,  

﴿َُ ِيَٱّللذ َّٰحَََيُرِۡسُلََٱَّلذ َما ءََِِفََۥَفيَبُۡسُطهَََُسَحاب اََفتُثِيََُٱلُرَِي َيََشا ءَََُكيَۡفََٱلسذ
اََويَۡجَعلُُهۥ ََمِنَََُۡيُۡرجََُٱلَۡوۡدَقَََفََتَىَكَِسف  َّٰلِهۦِ  َصاَبََفَإِذَا ََِخَل

َ
َيََشا ءَََُمنَبِهِۦَأ

َۦ َمِنَۡ ِ ونَََُهمََۡإِذَاَِعبَادِه  [  ٤٨: الروم] ﴾٤٨َيَۡستَبِِۡشُ

‘‘আল্লাহ, বযবন বাৈাস ঘপ্ররণ কলরন িলে ৈা ঘম মাোলক 
ধাওয়া কলর; অৈঃপর বৈবন ঘম মাোলক ঘযমন ইো 
আকালর্ েবড়লয় ঘদন এবং ৈালক খণ্ড-ববখণ্ড কলর ঘদন, িলে 
ৈুবম ঘদখলৈ পাও, ৈার মধয ঘেলক বনগষৈ হয় বাবরধারা। 
অৈঃপর যখন বৈবন ৈাাঁর বান্দালদর মলধয যালদর উপর ইো 
বাবর বর্ষণ কলরন, ৈখন ৈারা হয় আনবন্দৈ”। [সূরা আর-
রূম, আয়াৈ: ৪৮] 

ِيَ ََوُهوََ﴿ رَۡسَلََٱَّلذ
َ
ََيََديَََۡبۡيَََبُِۡشَ اَٱلُرَِيَّٰحَََأ نَزنۡلَاَرَۡۡحَتِهۦِ 

َ
َما ءََِِمنََََوأ َٱلسذ

اََما ءَ   [  ٤٧: الفرقان] ﴾٤٨ََطُهور 

“আর বৈবনই ৈাাঁর রহমলৈর (বৃবির) প্রাক্কালে 
সুসংবাদস্বরূপ বায়ু পাবঠলয়লেন এবং আমরা আকার্ 
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ঘেলক পববত্র পাবন বর্ষণ কলরবে”। [সূরা আে-িুরকান, 
আয়াৈ: ৪৭] 

ِيَُهوََ﴿ َقََيُرِيُكمََُٱَّلذ اَٱۡلََبۡ اََخۡوف  َحاَبَََوُينِشئَََُوَطَمع  َٱثلَُِقاَلََٱلسذ
 [  ١٢: الرعد] ﴾١٢

“বৈবনই ভয় ও আর্া সঞ্চার করার জনয ঘৈামালদরলক 
ববজেী ঘদখান এবং বৈবন ভারী ঘম মাো সৃবি কলরন”। 
[সূরা আর-রা‘দ, আয়াৈ: ১২] 

বৃবির অনাকাবিৈ ববড়ম্বনা: 

হযা, বর্ষা এলে বকেু ববড়ম্বনাও আমালদর বপেু ঘনয়। 
আমালদর অবযবস্থাপনায় অবৈবর্ষায় বনযার আগমন  লট। 
অসংখয মানুর্  রলদার হাবরলয় অবণষনীয় কলি ঘভালগ। 
পে ালটর করুণ দর্া ঘহৈু বর্ষা যৈই মুগ্ধ করুক, বৃবির 
বদন  র ঘেলক ঘবর হলৈ মন িায় না। ঘকালনা দরকারী 
কালজ বাইলর োকলে বনলজলক পাবনববন্দ বলে মলন হয়। 
এর দায় সমূ্পণষ আমালদর। আল্লাহ ৈা‘আো ঘস কো 
কুরআলন বলে বদলয়লেন,  



 

19 

ََِِفََٱۡلَفَسادَََُظَهرََ﴿ يِۡديََكَسَبۡتََبَِماََوٱۡۡلَۡحرََِٱۡلََبُ
َ
َِِلُِذيَقُهمَٱنلذاِسََأ

ِيََبۡعَضَ  [  ٤١: الروم] ﴾٤١َيَۡرِجُعونَََلََعلذُهمَََۡعِملُوا ََٱَّلذ

“মানুলর্র কৃৈকলমষর দরুন স্থলে ও সমুলে িাসাদ প্রকার্ 
পায়। যার িলে আল্লাহ ৈালদর কবৈপয় কৃৈকলমষর স্বাদ 
ৈালদরলক আস্বাদন করান, যালৈ ৈারা বিলর আলস”। 

[সূরা আর-রূম, আয়াৈ: ৪১] 

বািবৈাও ৈাই সািয ঘদয়। বাংোলদলর্র দুই প্রধান 
নগরী োকা ও িট্টগ্রালম বর্ষাকালে ববড়ম্বনার ঘর্র্ োলক 
না। এ বের বর্ষায় রাজধানীলৈ জোবদ্ধৈা অৈীলৈর সব 
ঘরকডষ ঘভলঙ ঘদয়। মাত্র দু’বদলনর ৫৪ বমবেবমটার বৃবিলৈ 
রাজধানীর বহু এোকার অবেগবেলৈ ঘৈা বলটই, 
জোবদ্ধৈা ঘদখা ঘদয় প্রধান ও গুরুত্বপূণষ অলনক 
সড়লকও। ঘদর্জুলড় সমালোিনা হয় নববনবষাবিৈ দুই 
নগরবপৈার। উিুৈ পবরবস্থবৈলৈ ৈদন্ত কবমবট গঠন করা 
হয়। ৈারা বরলপালটষ ঘডসলকা, রাজউক, বসবট 
কলপষালরর্নসহ নগলরর বববভন্ন সরকাবর ববভালগর মলধয 
সমন্বয়হীনৈালক দায়ী কলরন। ৈাোড়া নগরববলর্র্জ্ঞরা 
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বরাবরই বলে আসলেন, অপবরকবল্পৈ স্থাপনা বনমষাণ, 
জোধার ববেীন, অবৈবরি বজষয, বজষয বনষ্কার্ন বযবস্থাপনা 
সংকট, খাে দখে কলর অনবধ স্থাপনা বনমষাণ জোবদ্ধৈার 
প্রধান কারণ। বোবাহুেয এর সবই মানবসৃি সমসযা এবং 
মানুলর্রই বযেষৈা। উন্নৈ ঘদর্গুলোলৈ এসব বযবস্থাপনা 
উন্নৈ হওয়ায় ৈারা আল্লাহর দান বৃবির বন‘আমৈ ঘভাগ 
কলরন। ৈালদর জনয ববড়ম্বনার কারণ খুব কমই হলৈ 
পালর।   

বৃবি ঘমৌসুলম রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লালমর 
আমে: 

এই পৃবেবীর সৃজন, রাৈ-বদলনর আবৈষন ও ঘমৌসুলমর 
পবরবৈষন মহান আল্লাহ ৈা‘আোর কুদরলৈর বনদর্ষন। 
প্রলৈযক ঘমৌসুলমর পবরবৈষন দ্বারা উলদ্দর্য ঘকবে 
বান্দালদর পরীিা করা ঘয বান্দা সবষাবস্থায় মহান 
আল্লাহলক স্মরণ কলর বক না এবং ৈাাঁর বনলদষবর্ৈ পলে 
িলে বক না। রাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
উম্মৈলক এরই দীিা বদলয় বগলয়লেন। ৈাই ঝড়-বৃবির 
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ঘমৌসুলমও আমালদর প্রবৈ একই বনলদষর্ আববৈষৈ হলব। 
প্রলৈযক ঈমানদালরর কৈষবয জীবলনর সব অনুর্লঙ্গ 
আল্লাহর রাসূলের আদর্ষ ৈো সুন্নালৈর অনুসরণ করা। 
আল্লাহর রাসূলের অনুসরলণই বনবহৈ রলয়লে মানবজাবৈর 
ইহকােীন কেযাণ ও পরকােীন মুবি। আল্লাহ ৈা‘আো 
বলেন,  

ََِرَُسولََِِفَََلُكمََََۡكنَََلذَقدَۡ﴿ ۡسَوة ََٱّللذ
ُ
َََيَۡرُجوا ََََكنَََلَُِمنََحَسَنة ََأ َٱّللذ

ََََوَذَكرَََٱٓأۡلِخرََََوٱِۡلَۡومََ اَٱّللذ  [  ٢١: االحزاب] ﴾٢١ََكثِي 

“অবর্যই ঘৈামালদর জনয রাসূেুল্লাহর মলধয রলয়লে উত্তম 
আদর্ষ ৈালদর জনয যারা আল্লাহ ও পরকাে প্রৈযার্া কলর 
এবং আল্লাহলক অবধক স্মরণ কলর”। [সূরা আে-আহযাব, 
আয়াৈ: ২১]   

পবরৈালপর ববর্য় র্ড়ঋৈুর তববিত্রযসমৃদ্ধ প্রকৃবৈর ঘদর্ 
সংখযাগবরষ্ঠ মুসবেলমর বাংোলদলর্ সুন্নৈগুলো অবলহবেৈ 
রলয় ঘগলে। খুব কম বযবিই আমেগুলো সম্পলকষ ধারণা 
রালখন।  

বৃবিকালের ৬ সুন্নাৈ আমে: 
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১. বৃবির পাবন স্পর্ষ করা : বৃবির প্রবৈবট ঘিাাঁটা নালম 
রহমলৈর ধারা হলয়। ৈাই সুন্নাৈ হলো বৃবির ঘোাঁয়া ঘপলৈ 
বস্ত্রাংর্ ঘমলে ধরা। প্রখযাৈ সাহাবী আনাস রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন,   

َصاَبنَا َوََنُْن َمَع رَُسوِل اهللِ َصَّلى اهلُل َعلَيِْه وََسلىَم َمَطٌر، قَاَل: فََحََسَ 
َ
أ

َصابَُه ِمَن الَْمَطِر، َفُقلْ 
َ
نَا: رَُسوُل اهللِ َصَّلى اهللُ َعلَيِْه وََسلىَم ثَْوَبُه، َحَّتى أ

نىُه َحِديُث َعْهٍد بَِربِِّه َتَعاَل »يَا رَُسوَل اهلِل لَِم َصنَْعَت َهَذا؟ قَاَل: 
َ
 «ِِل

“আমরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লালমর সলঙ্গ 
োকাকালে একবার বৃবি নামে। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম ৈখন ৈাাঁর পবরলধয় প্রসাবরৈ 
করলেন যালৈ পাবন ৈাাঁলক স্পর্ষ করলৈ পালর। আমরা 
বেোম, ঘহ আল্লাহর রাসূে, আপবন ঘকন এমন করলেন? 
বৈবন বেলেন, কারণ ৈা ৈার মহান রলবর কাে ঘেলক 
মাত্রই এলসলে”।1 

                                                           
1 সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ৮৯৮। 
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২. বৃবির ঘদা‘আ পড়া : আকার্ ঘেলক যখন বৃবির ধারা 
নালম, একবট ঘদা‘আ পড়া সুন্নাৈ। মা আলয়র্া রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহা বলেন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
বৃবি হলৈ ঘদখলে বেলৈন, 

 «نَافًِعا َصيِّبًا اللىُهمى »

“আল্লহুম্মা োইবয়বান নাবি‘আ”। অেষাৎ ঘহ আল্লাহ, 
উপকারী বৃবি আমালদর ওপর বর্ষণ করুন (যালৈ েে, 
ধ্বস বা আযালবর মলৈা ঘকালনা অমঙ্গে বনবহৈ ঘনই)।2 

৩. বৃবি িোকালে ঘদা‘আ করা : বৃবি িোকালে ঘদা‘আ 
কবূে হয় ৈাই এ সময় ঘদা‘আর জনয েুলি ঘনওয়া 
সুন্নাৈ। সাহে ইবন সা‘দ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 

ََعُء ِعنَْد انلَِّداِء، وَِعنْ » اِن ادلُّ ْو قَلىَما تَُردى
َ
اِن، أ ِس ثِنْتَاِن اَل تَُردى

ْ
َد اْْلَأ

ثَِِن ِرْزُق ْبُن َسِعيِد بِْن «ِحنَي يُلِْحُم َبْعُضُهْم َبْعًضا ، قَاَل ُموََس، وََحدى

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩২। 
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ِِب َحاِزٍم، َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد، َعِن انلىِِبِّ َصَّلى اهلُل 
َ
َعبِْد الرىْْحَِن، َعْن أ

 «َوَوقُْت الَْمَطرِ »َعلَيِْه وََسلىَم قَاَل: 

“দুই সমলয়র ঘদা‘আ ঘিরৈ ঘদওয়া হয় না বকংবা (বৈবন 
বলেলেন,) খুব কমই ঘিরৈ ঘদওয়া হয়: আযালনর সময় 
ঘদা‘আ এবং যুদ্ধলিলত্রর ঘদা‘আ যখন এলক অপলরর 
মুলখামুবখ হয়। অনয বণষনা মলৈ, বৃবির সমলয়র ঘদা‘আ”।3 

৪. বৃবি ঘর্লর্ ঘদা‘আ পড়া : বৃবি ঘর্র্ হওয়ার পর একবট 
ঘদা‘আ পড়লৈ হয় যার মাধযলম ঈমালনর পবরিয় ঘদওয়া 
হয়। যালয়দ ইবন খালেদ জুহানী বলেন,  

بِْح بِاحلَُديِْبيَِة » ِ َصَّلى اهلُل َعلَيِْه وََسلىَم َصاَلَة الصُّ َصَّلى نَلَا رَُسوُل اَّللى
ْقبََل لََعَ انلىاِس، َفَقاَل: 

َ
ا انََْصََف أ لََعَ إِثِْر َسَماٍء ََكنَْت ِمَن اللىيْلَِة، فَلَمى

ْصبََح َهْل تَْدُروَن مَ 
َ
ْعلَُم، قَاَل: " أ

َ
ُ َورَُسوُُلُ أ اَذا قَاَل َربُُّكْم؟ قَالُوا: اَّللى

ِ َورَْْحَتِِه،  ا َمْن قَاَل: ُمِطْرنَا بَِفْضِل اَّللى مى
َ
ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمٌن ِِب َوََكفٌِر، فَأ

                                                           
3 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২৫৪০। র্াইখ আেবানী হাদীসবটলক হাসান 
বলেলেন। ঘদখুন: বসেবসো সহীহা ১৪৬৯। 
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ا َمْن قَاَل: بِنَوِْء  مى
َ
َكَذا َوَكَذا، فََذلَِك ُمْؤِمٌن ِِب َوََكفٌِر بِالَكْوَكِب، َوأ

 «فََذلَِك ََكفٌِر ِِب َوُمْؤِمٌن بِالَكْوَكِب 

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম হুদায়ববয়ায় 
রালৈ বৃবির পর আমালদর বনলয় সাোৈ আদায় করলেন। 
সাোৈ ঘর্লর্ বৈবন ঘোকজলনর মুলখামুবখ হলেন। বৈবন 
বেলেন, ঘৈামরা বক জালনা ঘৈামালদর রব কী বলেলেন? 
ৈারা বেলেন, আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূেই ভালো জালনন। 
বৈবন বলেলেন, আমার বান্দালদর ঘকউ আমার প্রবৈ ঈমান 
বনলয় আর ঘকউ ঘকউ আমালক অস্বীকার কলর প্রভালৈ 
উপনীৈ হলয়লে। ঘয বলেলে, ‘মুবৈরনা ববিাদবেল্লাবহ 
ওয়ারাহমাবৈহী’ ৈো আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা 
বৃবি প্রাপ্ত হলয়বে। িলে ঘস আমার প্রবৈ ঈমান আর 
ৈারকার প্রবৈ কুিরী ঘদবখলয়লে। আর ঘয বলেলে, অমুক 
অমুক ৈারকার কারলণ, ঘস আমার প্রবৈ অববশ্বাসী আর 
ৈারকার প্রবৈ ববশ্বাসী”।4 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৬; মুসবেম, হাদীস নং ১৫। 
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৫. অবৈবৃবি বলের জনয ঘদা‘আ পড়া : বৃবি ঘযমন অলনক 
সুববলধ ঘডলক আলন অবৈবৃবি ঘৈমবন নানা অসুববলধর 
কারণ হয়। ৈাই অবৈবৃবি বলেও আল্লাহর রাসূে 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম আমালদর আমে 
বর্বখলয়লেন। আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বণষনা কলরন,    

نى »
َ
، وَِجاهَ  ََكنَ  بَاٍب  ِمنْ  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  َدَخَل  رَُجاًل  أ ِ  َورَُسوُل  الِمنََْبِ  اَّللى

ِ  رَُسوَل  فَاْستَْقبََل  ،ََيُْطُب  قَائِمٌ  وََسلىمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلى   اهللُ  َصَّلى  اَّللى
ِ  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  قَائًِما، وََسلىمَ  َعلَيْهِ   َواْنَقَطَعِت  الَمَواِِش، َهلََكِت : اَّللى

بُُل، َ  فَاْدعُ  السُّ ِ  رَُسوُل  فََرَفعَ : قَاَل  يُِغيثُنَا، اَّللى  وََسلىمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلى  اَّللى
نَُس  قَاَل  «اْسِقنَا اللىُهمى  اْسِقنَا، اللىُهمى  اْسِقنَا، اللىُهمى »: اَل َفقَ  يََديِْه،

َ
 َوالَ : أ

 ِ َماءِ  ِف  نََرى َما َواَّللى  بَيْنَنَا َوَما َشيْئًا َوالَ  قََزَعةً  َوالَ  َسَحاٍب، ِمنْ  السى
 ِمثُْل  َسَحابَةٌ  َوَرائِهِ  ِمنْ  َفَطلََعْت : قَاَل  َدارٍ  َوالَ  َبيٍْت، ِمنْ  َسلْعٍ  َوَبنْيَ 

ِْس، ا الُّتُّ َطِت  فَلَمى َماَء، تَوَسى ْمَطَرْت، ُثمى  انْتَََشَْت  السى
َ
ِ : قَاَل  أ  َما َواَّللى

ْينَا
َ
ْمَس  َرأ  اجلُُمَعةِ  ِف  اَْلاِب  َذلَِك  ِمنْ  رَُجٌل  َدَخَل  ُثمى  ِستًّا، الشى

ِ  َورَُسوُل  الُمْقِبلَِة،  فَاْستَْقبَلَهُ  ََيُْطُب، قَائِمٌ  مَ وََسلى  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلى  اَّللى
ِ  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  قَائًِما، ْمَواُل  َهلََكِت : اَّللى

َ
بُُل، َواْنَقَطَعِت  اِل  فَاْدعُ  السُّ

 َ ِ  رَُسوُل  فََرَفعَ : قَاَل  ُيْمِسْكَها، اَّللى  ُثمى  يََديِْه، وََسلىمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلى  اَّللى
 َواآلَجامِ  َواجِلبَالِ  اآلََكمِ  لََعَ  اللىُهمى  َعلَيْنَا، َوالَ  اََلْنَا،َحوَ  اللىُهمى »: قَاَل 
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َراِب  وِْديَةِ  َوالظِّ
َ
َجرِ  َوَمنَابِِت  َواِل  نَْمِش  وََخرَْجنَا فَانَْقَطَعْت،: قَاَل  «الشى

ْمِس  ِف    «الشى

“জুমু‘আর বদন এক বযবি বমম্বরমুখী দরজা বদলয় 
মসবজলদ প্রলবর্ করলেন। ৈখন রাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম দাাঁবড়লয় খুৈবা বদবেলেন। ঘোকবট 
রাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লালমর সনু্মলখ 
দণ্ডায়মান হলয় বেে, ঘহ আল্লাহর রাসূে! জীবজন্তু 
মৃৈুযমুলখ পবৈৈ হলয়লে, পে রুদ্ধ হলয় ঘগলে, আল্লাহর 
কালে আমালদর জনয বৃবি প্রােষনা করুন। ৈৎিণাৎ 
রাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম দু হাৈ 
সম্প্রসাবরৈ কলর ঘদা‘আ করলৈ োগলেন, ঘহ আল্লাহ! 
আমালদর বৃবি দান কলরা! ঘহ আল্লাহ! আমালদর বৃবি দান 
কলরা! ঘহ আল্লাহ! আমালদর বৃবি দান কলরা! আনাস 
বলেন, আল্লাহর র্পে! ৈখন আকালর্ আমরা ঘকালনা 
জমাট বা বববেন্ন আকালরর ঘম  ঘদবখ বন, (বৃবির) অনয 
বকেু (আোমৈও) ঘদবখ বন। আমালদর এবং সাে‘ 
পাহালড়র মালঝ ঘকালনা  র বা গৃলহর আড়ালেও ঘম  বেে 
না। বৈবন বলেন, অৈপর সাে‘ পাহালড়র আড়াে ঘেলক 
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পাবখর পালয়র মলৈা ঘমল র আববভষাব  টে। ঘম  যখন 
মধয গগলণ এলো, েবড়লয় পড়ে। ৈারপর বৃবি নামে। 
আনাস বলেন, আল্লাহর র্পে! পরবৈষী েয় বদন যাবৎ 
আমরা সূযষ ঘদবখ বন। সপ্তাহালন্ত পরবৈষী জুমু‘আয় পুনরায় 
ঐ বযবি যখন মসবজলদ প্রলবর্ কলর ৈখন রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম খুৈবারৈ অবস্থায়, ঐ 
বযবি আরয করলেন, ঘহ আল্লাহর রাসূে! ধন-সম্পদ সব 
নি হলয় যালে, পাবনলৈ পে রুদ্ধ হলয় ঘগলে, আল্লাহর 
কালে বৃবি বে হওয়ার প্রােষনা করুন। আনাস বলেন, 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম দুই হাৈ উাঁবিলয় 
ঘদা‘আ করলেন, ‘আল্লাহুম্মা হাওয়াোইনা ওয়াো 
‘আোইনা’- অেষাৎ ঘহ আল্লাহ! আমালদর ওপর ঘেলক 
আর্পালর্র অঞ্চলে সবরলয় দাও, পাহাড়-মরু, খাে-ববে ও 
বনাঞ্চলের বদলক সবরলয় নাও! বণষনাকারী বলেন, ৈখনই 
বৃবি বে হলয় যায়, অৈঃপর আমরা সাোৈ ঘর্লর্ ঘরালদর 
মলধয ঘবর হই”।5 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০১৩; সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ৮৯৭। 
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৬. ঝলড়র সময় ঘদা‘আ : আল্লাহ ৈা‘আো কখলনা ঝড়-
বজ্রপাৈ দান কলরন। এর মাধযলম বৈবন গালিে বান্দালক 
সৈকষ কলরন, সলিৈন বান্দালক ৈাাঁর প্রবৈ বনমগ্ন কলরন। 
কখলনা উদ্ধৈ জনপদবাসীলক এর মাধযলম র্ালয়িাও 
কলরন। ঘযমন কলরবেলেন পূলবষর বববভন্ন জাবৈলগাষ্ঠীলক। 
ঝড় এলে ঘযলহৈু আমরা এর কারণ বুঝলৈ পাবর না, 
ৈাই এ সময় আল্লাহর কালে এর কেযাণ কামনা করা 
এবং অকেযাণ ঘেলক আেয় প্রােষনা করা ঈমানদালরর 
কৈষবয। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লালমর 
বপ্রয়ৈমা স্ত্রী আলয়র্া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ঘেলক ববণষৈ, 
বৈবন বলেন,  

يُح، َعَصَفِت  إَِذا وََسلىمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلى  انلىِِبُّ  ََكنَ »  إِّنِّ  اللُهمى »: قَاَل  الرِّ
لَُك 

َ
ْسأ

َ
رِْسلَْت  َما وََخْْيَ  يَها،فِ  َما وََخْْيَ  َخْْيََها، أ

ُ
ُعوذُ  بِِه، أ

َ
 ِمنْ  بَِك  َوأ

َها، رِْسلَْت  َما َوََشِّ  ِفيَها، َما َوََشِّ  ََشِّ
ُ
 ََتَيىلَِت  َوإَِذا: قَالَْت  ،«بِهِ  أ

َماُء، َ  السى ْقبََل  وََدَخَل، وََخَرجَ  لَْونُُه، َتَغْيى
َ
ْدبََر، َوأ

َ
 ُُسِّيَ  َمَطَرْت، فَإَِذا َوأ

ْْلُُه،: ََعئَِشةُ  قَالَْت  وَْجِهِه، ِف  َذلَِك  َعَرفُْت فَ  َعنُْه،
َ
 يَا لََعلىُه،: " َفَقاَل  فََسأ

ا﴿: ََعدٍ  قَْومُ  قَاَل  َكَما ََعئَِشةُ  ۡوهََُفَلَمذ
َ
اََرأ ۡسَتۡقبَِلَََعرِض  ۡودِيَتِِهمََۡمخ

َ
ََقالُوا ََأ

َََهََّٰذا ۡمِطُرنَا َََعرِض   «[٢٤: االحقاف] ﴾مخ
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“যখন প্রবে ঝড় বইলৈা রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম বেলৈন, ঘহ আল্লাহ আবম ঘৈামার কালে এ 
ঝলড়র কেযাণ কামনা করবে। ঘয কেযাণ রলয়লে এর 
মলধয এবং ঘয কেযাণ পাঠালনা হলয়লে এর সালে। আর 
ঘৈামার কালে আেয় প্রােষনা করবে এ ঝলড়র অকেযাণ 
হলৈ। ঘয অকেযাণ এর মলধয রলয়লে এবং ঘয অকেযাণ 
বদলয় এলক পাঠালনা হলয়লে।’ আলয়র্া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা 
বলেন, ‘যখন আকার্ ঘম ােন্ন হলৈা এবং ঝলড়া বাৈাস 
বইৈ; রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লালমর 
ঘিহারায় দুবশ্চন্তার ঘরখা িুলট উঠৈ। এ অবস্থায় এবদক-
ঘসবদক পায়িাবর করলৈ োকলৈন এবং এ ঘদা‘আ পড়লৈ 
োকলৈন, ‘আল্লাহুম্মা ইবন্ন আসআেুকা খাইরাহা ওয়া 
খাইরা মা-বিহা ওয়া খাইরা মা-উরবসোৈ বববহ, ওয়া 
আঊজু ববকা বমন র্াবরষহা-ওয়া র্াবরষ মা-বিহা-ওয়া র্াবরষ 
মা-উরবসোৈ বববহ।’ অৈঃপর যখন বৃবি হলৈা, ৈখন 
বৈবন র্ান্ত হলৈন।’ আলয়র্া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা আলরা 
বলেন, ‘আবম রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লামলক এ ববর্লয় বজলজ্ঞস করোম, ঘোকজন ঘম  
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ঘদখলে বৃবির আর্ায় আনবন্দৈ হলয় োলক, আর আপবন 
এলৈ ঘপলরর্ান হলয় োলকন?’ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘আবম এ ঘভলব র্বিৈ হই 
ঘয ৈা আমার উম্মলৈর ওপর আযাব বহলসলব পবৈৈ হয় 
বক না, ঘকননা পূবষবৈষী উম্মৈলদর ওপর এ পদ্ধবৈলৈ 
‘আযাব পবৈৈ হলয়বেে। ঘযমন কুরআলন এলসলে, 
“অৈঃপর যখন ৈারা ৈালদর উপৈযকার বদলক ঘম মাো 
ঘদখে ৈখন ৈারা বেে, এ ঘম মাো আমালদরলক বৃবি 
বদলব”। [সূরা আে-আহকাি, আয়াৈ: ২৪]6 

সমাপ্ত 

                                                           
6 সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ৮০৯৯ 


