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সংরিপ্ত বেণ া............ 
ঘুম এক ধরন র মৃৈুু। ৈাই ঘুমান ার 
আনে মৃৈুুর জ ু প্রস্তুৈ হনয় শ ায়া উরিৎ। 
কুরআ  ও হাদীনসর রবরিন্ন উদৃ্ধরৈর 
আনলানক বিমা  র বনে শস রবষয়রিই 
ৈুনল ধরা হনয়নে। 
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ঘুমান ার আনে মরনের স্মরে 

 

র দ্রা এক ধরন র মৃৈুু। র দ্রায় রবনিার 
মা ুষ মৃৈ বুরির মনৈাই। পান র বারিনৈ 
িুরর-ডাকারৈ হনল শস শির পায়  া। খুব 
পাৈলা ঘুম  া হনল রবো ায় পান  শেনক 
শকউ উনে শেনলও শস বুঝনৈ পানর  া। 
অন ক কুম্ভকনেণর মা ুষনক শৈা ঘুমন্ত 
অবস্থায় এক ঘর শেনক আনরক ঘনর র নয় 
শেনলও োওর করনৈ পানর  া। আসনল 
মৃৈুু শৈা আত্মার স্থা ান্তর। মা ুনষর ধর 
িূরমনৈ োনক, রকন্তু ৈার আত্মা িনল 
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জান্নাৈ বা জাহান্নানমর রেকা ায়। আল্লাহর 
কবজায়।  

জীবরবজ্ঞান র িাষায়, প্রাে আনে এম  
শকান া তজব পদানেণর (বা জীনবর) জীবন র 
সমারপ্তনক মৃৈুু বনল। এর মধু রদনয় শেনম 
যায় প্রােীর-জীনবর শ্বস , খাদুগ্রহে, 
পররিল - সবই। মৃৈ মা ুষরি  আর কো 
বনল  া। হানস  া, কাাঁনদও  া। 
অ ন্তকানলর জ ু ৈার শিানখর পাপরি 
দু’শিা বুনজ যায়। এই শৈা মৃৈুু। এই শৈা 
রিররবদানয় আল্লাহর রিরািররৈ অনমাঘ 
রীরৈ। এ অর বাযণ। এ অবধাররৈ। আল্লাহ 
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ৈা‘আলা বনল ,  

ُُُّّكلُّ﴿  ﴾٥٧ُّتُۡرَجُعونَُُّّإََِلَۡناُُّثم ُُّّٱلَۡمۡوِت َُُّّذآئَِقةَُُُّّنۡفس 
 [  ٥٧: العنكبوت]

“প্ররৈরি প্রাে মৃৈুুর স্বাদ আস্বাদ  করনব, 
ৈারপর আমার কানেই শৈামরা প্রৈুাবরৈণৈ 
হনব।” [সূরা আল-‘আ কাবূৈ, আয়াৈ: 
৫৭]  

ঘুনমর বুাপাররিও শৈমর । যৈ বীর-
বাহাদুর শহা   া শক , এক সময় ঘুনমর 
কানে আপ ানক হার মা নৈ হনবই। র দ্রার 
শকানল ঢনল পিনৈ হনব মৃৈুুর মনৈাই। 
কুরআ  ও সহীহ হাদীস বলনে, র দ্রাকানল 
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মা ুনষর রূহ বা আত্মা র নয় শ ওয়া হয়, 
শযম  করা হয় ৈার মৃৈুুকানল। মরে এনস 
শেনল এ ঘুম হনয় যায় রিরর দ্রা অ ুোয় 
র দ্রা িুনি শেনল শস আবার জীব  রিনর 
পায়। আল্লাহ ৈা‘আলা বনল , 

﴿ُُّ ُُّّٱّلل  نُفَسَُُّّيَتَوّف 
َ
ُِّفَُُّّتُمۡتُُّّلَمَُُّّۡوٱل ِتَُُّّمۡوتَِهاُِّحيَُُّّٱۡۡل

َُّوُيۡرِسُلُُّّٱلَۡمۡوَتَُُّّعلَۡيَهاُّقََضىُُّّٱل ِتَُُّّفُيۡمِسُكَُُّّمَناِمَها ُّ
ۡخَرى ُّ

ُ
َجل ُُّّإَِل ُُّّٱۡۡل

َ
َسًّمىُُّّأ ىلَِكُُِّّفُُّّإِن ُُّّمل ُّل َِقۡوم ُُّّٓأَلَيىت َُُّّذ

ُرونَُّ  [  ٤٢: الزمر] ﴾٤٢َُُّّيَتَفك 

“আল্লাহ জীবগুনলার প্রাে হরে কনর  
ৈানদর মৃৈুুর সময় এবং যারা মনর র  
ৈানদর র দ্রার সময়। ৈারপর যার জ ু 
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রৈর  মৃৈুুর িয়সালা কনর  ৈার প্রাে 
রৈর  শরনখ শদ  এবং অ ুগুনলা রিররনয় 
শদ  একরি র রদণষ্ট সময় পযণন্ত। র শ্চয় 
এনৈ রিন্তা ীল সম্প্রদানয়র জ ু অন ক 
র দ ণ  রনয়নে।” [সূরা আয-যুমার, 
আয়াৈ: ৪২] 

অ ুত্র আল্লাহ বনল ,  

ِيَُّوُهوَُّ﴿ ۡلَُُِّّيَتَوف ىىُكمُّٱَّل  َُّجرَۡحُتمَُّماَُّوَيۡعلَمُُُّّبِٱَل 
َجل َُُِّّلُۡقَض ُُّّفِيهَُُِّّيۡبَعُثُكمُُُّّۡثم ُُّّبِٱنل َهارُِّ

َ
َسّم ٗ ُُّّأ ُُّثم ُُّّمل

َُّتۡعَملُونَُُُّّكنُتمُُّّۡبَِماُّيُنَب ُِئُكمُُّثم َُُّّمۡرِجُعُكمُُّّۡإََِلۡهُِّ
 [  ٦٠: االنعام] ﴾٦٠
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“আর রৈর ই রানৈ শৈামানদরনক মৃৈুু শদ  
এবং রদন  শৈামরা যা কামাই কর রৈর  ৈা 
জান  । ৈারপর রৈর  শৈামানদরনক রদন  
পু রায় জারেনয় ৈুনল , যানৈ র রদণষ্ট 
শময়াদ পূেণ করা হয়। ৈারপর ৈাাঁর রদনকই 
শৈামানদর প্রৈুাবৈণ । ৈারপর শৈামরা যা 
করনৈ রৈর  শৈামানদরনক শস রবষনয় 
অবরহৈ করনব ।” [সূরা আল-আ ‘আম, 
আয়াৈ: ৬০]  

আবূ কাৈাদা রারদয়াল্লাহু ‘আ হু শেনক 
বরেণৈ,  
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اَلةِ قَاَل اِحنَي نَ » صىل اهلل عليه  -نلَِِّبُّ اُموا َعِن الصَّ
ْرَواَحُكْم ِحنَي شَ » وسلم 

َ
َ َقبََض أ َها  ،اءَ إِنَّ اَّللَّ َورَدَّ

 َفَقَضْوا َحَواِِئَُهْم َوتَوَض  . «ِحنَي َشاءَ 
ُ
ْن أ

َ
وا إََِل أ

ْت َفَقاَم فََصىلَّ  ْمُس َواْبيَضَّ  .«َطلََعِت الشَّ

“(একবার এক সিনর সাহাবানয় 
শকরানমর) যখ  সালানৈর সময় ঘুনম 
অরৈক্রম হনয় শেল,  বী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলনল , ‘র শ্চয় 
আল্লাহ যখ  শিনয়নে  শৈামানদর রূহ 
কবজা কনরনে  আবার ৈা শিরৈ 
রদনয়নে  যখ  রৈর  শিনয়নে ।’ অৈঃপর 
ৈারা প্রাকৃরৈক প্রনয়াজ  সারনল  ও অযু 
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করনল । এরপর যখ  সূনযণাদয় হনলা এবং 
আকা  িরসা হনলা, ৈারা সবাই দাাঁরিনয় 
সালাৈ আদায় কনর র নল ।”1  

আবূ জুহায়িা রারদয়াল্লাহু ‘আ হু বনল ,  

ََكَن رَُسوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِف َسَفرِهِ »
ي نَاُموا  ِ ْمُس اَّلَّ إِنَُّكْم ، َفَقاَل :ِفيِه َحَّتَّ َطلََعِت الشَّ

 ُ ْمَواتًا فََردَّ اَّللَّ
َ
ْرَواَحُكمْ ُكنْتُْم أ

َ
َفَمْن نَاَم  ،إََِلُْكْم أ

َها إَِذا اْستَيَْقَظ َعْن َصاَلةٍ فَ 
، َوَمْن نَِِسَ َصاَلةً لْيَُصلِّ

 .«فَلْيَُصلِّ إَِذا َذَكرَ 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস  ং ৭৪৭১। 
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“এক সিনর সাহাবীেে ঘুরমনয় পনিরেনল  
আর সূযণ উনে যাওয়ায় সালাৈ কাজা হনয় 
রেনয়রেল, ৈখ  রাসূলুল্লাহু োল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনল , শৈামরা মনর 
রেনয়রেনল, অৈঃপর আল্লাহ শৈামানদর রূহ 
রিররনয় রদনয়নে । সুৈরাং শয বুরি 
র দ্রামগ্নৈায় সালাৈ কাযা কনর শিনল শস 
শয  ৈা শজনেই আদায় কনর শ য়। আর শয 
সালানৈর কো িুনল যায়, শস শয  মন  
পিনৈই ৈা আদায় কনর শ য়।”2 

                                                           
2 ৈাবরা ী, মু‘জাম, হাদীস  ং ২৬৮,  াইখ 
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র দ্রা শযনহৈু মৃৈুুর  মু া, ৈাই আমানদর 
কৈণবু হনব র দ্রা েমন র আনে মরনের 
মনৈা প্রস্তুরৈ সম্পন্ন করা। আমানদর 
কাউনক যরদ বলা হয়, আপ ানক কনয়ক 
রমর ি সময় শদওয়া হনলা আপর  মৃৈুুর 
জ ু িূিান্তিানব প্রস্তুৈ শহা , আমরা কী 
করব? আমরা যৈ োনিল ও আল্লাহর দী  
সম্পনকণ উদাসী  হই  া শক , এ কোয় 
রকন্তু সবাই রসররয়াস হনয় যাব। পরিমরর 
কনর আমরা যোসম্ভব কৈণবুকাজ সমাধা 
করব। ৈাওবা কনর সবার কাে শেনক 
                                                                     

আলবা ী সহীহ বনলনে । 
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মািিাি শিনয় র ব। শকান া পাও াদার 
োকনল ৈার সনে সুরাহা কনর র ব 
ইৈুারদ। উপযুণি কুরআ  ও হাদীনসর 
উদৃ্ধরৈগুনলায় যরদ আমরা পররপূেণিানব 
রবশ্বাস স্থাপ  করর ৈাহনল ঘুমান ার 
আনেও আমানদর শৈম  একরি সুনযাে 
গ্রহে করনৈ হনব। আমরা শকউ জার   া 
রানৈর এ ঘুম অবন নষ রিরর দ্রায় পররেৈ 
হয় রক া।  

প্রযুরির উৎকনষণর এ যুনে মা ুষ কৈ 
রকেুই শৈা জান । রবজ্ঞা ীরা কৈ রকেুর 
সূত্রই শৈা আরবষ্কার কনর , সুানিলাইি 
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প্রযুরি রদনয়  ারক পৃরেবীর শকান া শকান া 
উন্নৈ শদ  সারা পৃরেবীর সবখান ই  জর 
রানখ, আবার শকান া শকান া শদন র দারব 
মহাসােনর একরি বল িাসনলও ৈানদর 
রাডানর ৈা ধরা পনি, মা ুষ মেলগ্রনহ 
বসৈ েিনে, শবাৈাম রিনপ হাজার মাইল 
দূর শেনক র িুণল লিুবস্তুনৈ অবুেণ 
রমসাইনলর আঘাৈ হা নে, অেি এৈসব 
প্রযুরি আর জ্ঞা -রবজ্ঞা  এখন া আল্লাহর 
শসই ১৪  ৈ বের আনের িুানলঞ্জ গ্রহে 
করনৈ পানর র । শক কনব মারা যানব ৈা 
উদ্ধানরর শকান া প্রযুরি এখন া আরবষৃ্কৈ 
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হয়র । শকান া মা ুষ জান   া শক কখ  
মারা যানব। আল্লাহর িাষায় :  

َُُّّإِن ُّ﴿ اَعةُِِّعۡلمُُُِّّعنَدهُۥُّٱّلل  ُِلُُّّٱلس  َُّويَۡعلَمُُُّّٱۡلَغۡيَثَُُّّوُيَن 
رَۡحاِم ُُِّّفَُُّّما

َ
ُُّّتَۡدرِيَُّوَماُّٱۡۡل اَذاَُّنۡفس  َُّغٗدا ُُّّتَۡكِسُبُُّّم 

ُُّّتَۡدرِيَُّوَما ي َُُِّّنۡفُس 
َ
ُُّّبِأ ۡرض 

َ
َُُّّإِن َُُّّتُموُت ُُّّأ َُّعلِيم ُُّّٱّلل 

 [  ٣٤: لقمان] ﴾٣٤َُُّّخبُِي ُّ

“র শ্চয় আল্লাহর র কি রকয়ামনৈর জ্ঞা  
রনয়নে। আর রৈর  বৃরষ্ট বষণে কনর  এবং 
জরায়ূনৈ যা আনে, ৈা রৈর  জান  । আর 
শকউ জান   া আোমীকাল শস কী অজণ  
করনব এবং শকউ জান   া শকান্ স্থান  শস 
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মারা যানব। র শ্চয় আল্লাহ সবণজ্ঞ, সমুক 
অবরহৈ।” [সূরা লুকমা , আয়াৈ: ৩৪] 

হুাাঁ ঘুমান ার আনে আমানদর সব রহসাব-
র কা  কনর শ ায়া উরিৎ। সারারদন র 
কমণকানের পযণানলাি া জরুরী। উরিৎ 
হনলা, আল্লাহ ও ৈার বান্দার শকান া হক 
অ াদায়ী শেনক শেনল শসিা আদায় করা। 
শযম  সারারদ  কমণবুস্তৈা বা  য়ৈান র 
প্রবঞ্চ ায় শকান া সালাৈ বাদ রেনয় োকনল 
শসিা অব ুই আদায় কনর র ব। আল্লাহর 
শকান া বান্দানক কো বা কানজ কষ্ট রদনয় 
োকনল ৈার কাে শেনক মাি শিনয় শ ব। 
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শমাবাইনলর যুনে এখ  এ কাজ কৈ সহজ 
হনয় শেনে। আমরা আল্লাহর কানে কী 
অজুহাৈ রদব? মাত্র দু’িাকা খরি কনর 
শিান  বলনৈ পারর, িাই আজ শৈামার 
সনে খারাপ বুবহার কনররে মাি কনর 
দাও রকংবা িাই, আজ শৈামার েীবৈ 
কনররে িমা কনর দাও ইৈুারদ। এিানব 
র নজই র নজর রহসাব র নয় কবনর যাওয়ার 
জ ু ঘুমান ার আনে প্রস্তুরৈ সম্পন্ন করর। 
উমার রারদয়াল্লাহু ‘আ হুর শসই রবখুাৈ 
বােীরি আমরা স্মরে করনৈ পারর, রৈর  
বনলনে ,  
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ْن ُُتَاَسبُوا َوِزنُوا »
َ
ْنُفَسُكْم َقبَْل أ

َ
حاِسبُوا أ

ْن تُوَزنُوا، َوتَ 
َ
ْنُفَسُكْم َقبْل أ

َ
ْكَبِ أ

َ
، َزيَّنُوا لِلَْعْرِض األ

 .«ََف ِمنُْكْم َخاِفيَة  يَْوَم ُتْعَرُضوَن اَل َتْ 

“শৈামানদর কানে রহসাব িাওয়ার আনে 
র নজরাই র নজনদর রহসাব সম্পন্ন কনর 
 াও, শৈামানদর আমল ওজ  করার আনে 
র নজরাই র নজনদর আমলসমূহ ওজ  কনর 
 াও, রকয়ামৈ রদবনস শপ  হওয়ার জ ু 
র নজনদর প্রস্তুৈ কনরা। সুসরিৈ হও 
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শসরদন র জ ু, শযরদ  শৈামানদর সামন  
শকান া রকেু অস্পষ্ট োকনব  া।”3  

ঘুমান ার আনে শসই রদ রির কো মন  
করা উরিৈ শযরদ  আমার সব কমণিল 
সমু্মনখ উপরস্থৈ পাব, শকান া রকেু 
শরকনডণর বাইনর োকনব  া, আর শকউ 
কারও উপকানরও আসনব  া। আল্লাহর 
িাষায় পিু :  

ورُُِِّّفُُّّنُفِخَُُّّفَإَِذا﴿ ُِّتُّوَُُحِل١٣ََُُُّّّوىِحَدة َُُّّنۡفَخة ُُّّٱلصل
ۡرُضُّ

َ
َباُلُُّّٱۡۡل َتاَُّوٱۡۡلِ ةُُّّٗفَُدك  َُّفَيۡوَمئِذ ١٤َُُُّّّوىِحَدةَُُّّٗدك 

                                                           
3 মুোন্নাি, ইব  আবী  াইবা, হাদীস  ং ৩৫৬০০। 
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ِت١٥ُُُّّّٱلَۡواقَِعةَُُُّّوَقَعِتُّ َمآءَُُُّّوٱنَشق  ُّيَۡوَمئِذ ُُّّفَِهَُُّّٱلس 
رَۡجآئَِها ََُُّّعَ َُُّّوٱلَۡملَُك١٦َُُُّّّواهَِية ُّ

َ
َُّرب َِكَُُّّعۡرَشَُُّّويَۡحِمُلُُّّأ

ََُّتَۡفىَُُّّلُُُّّتۡعَرُضونَُُّّذ ُّيَۡوَمئ١٧ُُُِّّّثََمىنَِية ُُّّيَۡوَمئِذ ُُّّفَۡوَقُهمُّۡ
ا١٨َُُّّخافَِية ُُِّّمنُكمُّۡ م 

َ
وِتََُُّّمنُُّّۡفَأ

ُ
ُّبَِيِمينِهِۦُّكَِتىَبُهۥُّأ

١٩ُُُّّّكَِتىبَِيهُُّّۡٱۡقَرُءوا َُُّّهآُؤمَُُُّّفَيُقوُلُّ َُُّّظَننُتُُّّإِن ِ ن ِ
َ
ُُّمَلىق ُُّّأ

اِضيَة ُُِّّعيَشة ُُِّّفَُُّّفُهو٢٠َُُُِّّّحَسابَِيهُّۡ َُّجن ة ُُِّّف٢١ُُُّّّر 
ُبوا ُُُُّّكُوا ٢٣ُُُّّّانَِية ُّدَُُُّّقُطوُفَها٢٢ََُُّّعَِلَة ُّ ُّبَِمآُُّّاُّ َ َُّهنِٓيَُُّّوٱۡۡشَ

ۡسلَۡفُتمُّۡ
َ
ي امُُِِّّفُُّّأ

َ
ا٢٤ُُّّٱۡۡلَاَِلَةُِّٱۡۡل م 

َ
وِتََُُّّمنَُُّّۡوأ

ُ
ُّكَِتىَبُهۥُّأ

وَتُُّّلَمَُُّّۡيىلَۡيتَِنَُُّّفَيُقوُلُُّّبِِشَماِِلِۦ
ُ
ۡدرَُُِّّولَم٢٥ُُُّّّۡكَِتىبَِيهُُّّۡأ

َ
ُّأ

ىلَۡيَتَها٢٦ُُِّّحَسابَِيهَُُّّۡما ٢٧ُُُّّّٓةَُّٱۡلَقاِضيَََُُّّكنَِتَُُّّي ۡغَنىَُُّّما
َ
ُّأ

ُّ ِ َُُّّهلََك٢٨َُُُّّّماَِلَهۡ َُُّّعن  ِ : احلاقة] ﴾٢٩ُُُّّسۡلَطىنَِيهَُُّّۡعن 
٢٩  ،١٣  ]    
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“অৈঃপর যখ  র ংোয় িুাঁক শদওয়া হনব- 
একরি মাত্র িুাঁক। আর যমী  ও 
পবণৈমালানক সররনয় শ ওয়া হনব এবং মাত্র 
একরি আঘানৈ এগুনলা িূেণ-রবিূেণ হনয় 
যানব। িনল শস রদ  মহাঘি া সংঘরিৈ 
হনব। আর আসমা  রবদীেণ হনয় যানব। 
িনল শসরদ  ৈা হনয় যানব দুবণল রবরিপ্ত। 
রিরর ৈােে আসমান র রবরিন্ন প্রানন্ত 
োকনব। শসরদ  শৈামার রনবর আর নক 
আিজ  রিরর ৈা ৈানদর উনবণ বহ  
করনব। শসরদ  শৈামানদরনক উপরস্থৈ করা 
হনব। শৈামানদর শকা  শোপ ীয়ৈাই 
শোপ  োকনব  া। ৈখ  যার আমল ামা 
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ৈার ডা  হানৈ শদয়া হনব শস বলনব, 
‘ াও, আমার আমল ামা পনি শদখ’। 

‘আমার দৃঢ় রবশ্বাস রেল শয, আরম আমার 
রহসানবর সমু্মখী  হব’। সুৈরাং শস 
সনন্তাষজ ক জীবন  োকনব। সুউচ্চ 
জান্নানৈ, ৈার িলসমূহ র কিবৈণী োকনব। 
(বলা হনব,) ‘রবেৈ রদ সমূনহ শৈামরা যা 
অনগ্র শপ্ররে কনরে ৈার রবর মনয় শৈামরা 
ৈৃরপ্ত সহকানর খাও ও পা  কর’। রকন্তু 
যার আমল ামা ৈার বাম হানৈ শদওয়া 
হনব শস বলনব, ‘হায়, আমানক যরদ আমার 
আমল ামা শদওয়া  া হৈ’! ‘আর যরদ 
আরম  া জা ৈাম আমার রহসাব’! ‘হায়, 
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মৃৈুুই যরদ আমার িূিান্ত িয়সালা হৈ’! 
‘আমার সম্পদ আমার শকান া কানজই 
আসল  া!’ ‘আমার িমৈাও আমার শেনক 
িনল শেল!” [সূরা আল-হাক্কা, আয়াৈ: ১৩-
২৯] 

আনরক সূরায় আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামী  
বনল ,  

ةَُُُّّجآَءتُُِّّفَإَِذا﴿ آخ  ِخيهُُِِّّمنُُّّۡٱلَۡمۡرءُُُّّيَفِرلُُّّيَۡوم٣٣َُُُّّّٱلص 
َ
ُّأ

ِهِۦ٣٤ُّ م 
ُ
بِيهَُُِّّوأ

َ
ُّلُِك ٣٦َُُُِّّّوَبنِيهَُُِّّوَصىِحَبتِهِۦ٣٥َُُّّوأ

ِنُُّّۡٱۡمرِي ُّ ن ُُّّيَۡوَمئِذ ُُُّّهمُّۡم 
ۡ
ُّيَۡوَمئِذ ُُّّوُُجوه ٣٧ُُُُّّّيۡغنِيهَُُِّّشأ

ۡسفَِرة ُّ ة َُُّّضاِحَكة ٣٨ُُُّّّمل ۡسَتۡبِِشَ ُّيَۡوَمئِذ َُُّّووُُجوه ٣٩ُُُّّّمل
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[  ٤١  ،٣٣: عبس] ﴾٤١َُّقََتَة ُُّّتَۡرَهُقَها٤٠َُُّّغََبَة َُُّّعلَۡيَها
    

“অৈঃপর যখ  রবকি (রকয়ামৈ রদবনসর) 
আওয়াজ আসনব, শসরদ  মা ুষ পারলনয় 
যানব ৈার িাই শেনক, ৈার মা ও ৈার 
বাবা শেনক, ৈার স্ত্রী ও ৈার সন্তা -সন্তরৈ 
শেনক। শসরদ  ৈানদর প্রনৈুনকরই একরি 
গুরুৈর অবস্থা োকনব, যা ৈানক বুরৈবুস্ত 
কনর রাখনব। শসরদ  রকেু রকেু শিহারা 
উজ্জ্বল হনব। সহাসু, প্রিুল্ল। আর রকেু 
রকেু শিহারার উপর শসরদ  োকনব 
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মরল ৈা। কারলমা শসগুনলানক আচ্ছন্ন 
করনব।” [সূরা আবাসা, আয়াৈ: ৩৩-৪১]  

ঘুমান ার আনে আমরা মুহাসাবা ৈো 
আত্মপযণানলাি ার পা াপার  রকয়ামৈ 
রদবনস হা নরর শসই রবিারলনগ্নর 
কঙ্কিাপন্ন মুহূৈণগুনলার কোও মন  করনৈ 
পারর, যার পু ঃপু ঃ রববরে রদনয়নে  শখাদ 
শস রদবনসর মহারবিারক। আল্লাহ ৈা‘আলা 
বনল ,  

َُُُّّوَيۡومَُّ﴿ ِ َباَلُُّّنَُسي  ۡرَضَُُّّوتََرىُّٱۡۡلِ
َ
ُّبَارَِزةُُّّٗٱۡۡل

َنىُهمُّۡ َحٗداُِّمۡنُهمُُُّّۡنَغادِرُُّّۡفَلَمُُّّۡوََحَِشۡ
َ
ىُُّّوَُعرُِضوا ٤٧ُُُّّّأ ََُّعَ

اَُّرب َِكُّ َلَُُّّخلَۡقَنىُكمَُُّّۡكَماُِّجۡئُتُمونَاُّل َقدَُُّّۡصف ٗ و 
َ
ِۢۚ ُّأ ة َُّمر 
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ل نُّزََعۡمُتمُُّّۡبَۡلُّ
َ
َۡعَلُُّّأ َُّوُوِضع٤٨َُُُّّّوِۡعٗدام ُُّّلَُكمَُّّن 

اُُّمۡشفِقِيَُُّّٱلُۡمۡجرِِميََُُّّفََتَىُّٱۡلِكَتىُبُّ ُّفِيهُُِِّّمم 
ىَوۡيلََتَناَُّوَيُقولُونَُّ ُُّيَغادِرَُُُّّلُُّّٱۡلِكَتىبَُُِّّهىَذاَُّمالَُُِّّي

َُُّّٓكبَِية َُُّّوَلَُُّّصغَِيةُّٗ ىَها ُُّّإِل  ۡحَصى
َ
َُّعِملُوا َُُّّماَُّوَوَجُدوا ُُّّأ

ا ُّ َحدَُُّّٗربلَكَُُّّيۡظلِمَُُُّّوَلَُُّّحاِِضٗ
َ
  ،٤٧: الكهف] ﴾٤٩ُُّّاأ

٤٩  ] 

“আর শযরদ  আমরা পাহািনক িলমা  
করব এবং ৈুরম যমী নক শদখনৈ পানব 
দৃ ুমা , আর আরম ৈানদরনক একত্র 
করব। অৈঃপর ৈানদর কাউনকই োিব 
 া। আর ৈানদরনক শৈামার রনবর সামন  
উপরস্থৈ করা হনব কাৈারবদ্ধ কনর। 
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(আল্লাহ বলনব ) ‘শৈামরা আমার কানে 
এনসে শৈম িানব, শযম  আমরা 
শৈামানদরনক প্রেমবার সৃরষ্ট কনররেলাম; 
বরং শৈামরা শৈা শিনবরেনল আরম 
শৈামানদর জ ু শকান া প্ররৈশ্রুৈ মুহূৈণ 
রারখ র ’। আর আমল ামা রাখা হনব। 
ৈখ  ৈুরম অপরাধীনদরনক শদখনৈ পানব 
িীৈ, ৈানৈ যা রনয়নে ৈার কারনে। আর 
ৈারা বলনব, ‘হায় বংস আমানদর! কী হল 
এ রকৈানবর! ৈা শোি-বি রকেুই োনি  া, 
শুধু সংরিে কনর’ এবং ৈারা যা কনরনে, 
ৈা হারযর পানব। আর শৈামার রব কানরা 
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প্ররৈ জুলুম কনর   া।” [সূরা আল-কাহি, 
আয়াৈ: ৪৭-৪৯]  

সূরা রযলযানল আল্লাহ শস মুহূনৈণর 
দৃ ুগুনলার িমৎকার রিত্র ৈুনল ধনরনে । 
রৈর  বনল ,  

ۡرُضُُُّّزلۡزِلَِتُُّّإَِذاُّ﴿
َ
ُُّّۡٱۡۡل ۡخرََجِت١َُُُّّّزالََهازِل

َ
ۡرُضَُُّّوأ

َ
ُّٱۡۡل

ۡثَقالََها
َ
نَسىنَُُُّّوقَاَل٢ُُُّّّأ ُثُُّّيَۡوَمئِذ ٣ُُُّّّلََهاَُّماُّٱۡۡلِ ِ ُُُّتَد 

ۡخَبارََها
َ
ن ٤ُُُّّّأ

َ
ۡوَحىَُُّّرب َكُُّّبِأ

َ
ُّيَۡصُدرُُُّّيَۡوَمئِذ ٥ُُُّّّلََهاُّأ

ۡشَتاٗتاُّٱنل اُسُّ
َ
ۡوا ُُّّأ ۡعَمىلَُهمُُّّۡل ُِيَ

َ
ُِّمۡثَقاَلَُُّّيۡعَمۡلَُُّّفَمن٦ُُّّأ

ة ُّ ة ُُِّّمۡثَقاَلَُُّّيۡعَمۡلَُُّّوَمن٧ُُّّيََرهُۥُّاَخۡيَُُّّٗذر  اَُّذر  ُّيََرُهۥَُّۡش ٗ
 [  ٨  ،١: الزلزلة] ﴾٨ُّ
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“যখ  প্রিে কম্পন  যমী  প্রকরম্পৈ হনব, 
আর যমী  ৈার শবাঝা শবর কনর রদনব, 
আর মা ুষ বলনব, ‘এর কী হনলা?’ শসরদ  
যমী  ৈার বৃত্তান্ত বেণ া করনব, শযনহৈু 
শৈামার রব ৈানক র নদণ  রদনয়নে । 
শসরদ  মা ুষ রবরিপ্তিানব শবর হনয় আসনব 
যানৈ শদখান া যায় ৈানদরনক ৈানদর 
র জনদর কৃৈকমণ। অৈএব, শকউ অেু 
পররমাে িানলা কাজ করনল ৈা শস শদখনব, 
আর শকউ অেু পররমাে খারাপ কাজ 
করনল ৈাও শস শদখনব।” [সূরা আয-
রযলযাল, আয়াৈ: ১-৮] 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর মুনখও আমরা শস রবিার 
রদবনসর রববরে শু নৈ পাই। ‘আদী ইব  
হানৈম রারদয়াল্লাহু ‘আ হু শেনক বরেণৈ, 
রাসূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বনল ,  

َحد  إاِلَّ َسيََُكُِّمُه َربُّهُ »
َ
لَيَْس بَيْنَُه َوبَيْنَُه  ،َما ِمنُْكْم أ

ْيَمنَ  ،تَرُُْجَان  
َ
َم ِمْن َفيَنُْظُر أ  ِمنُْه فاََل يََرى إاِلَّ َما قَدَّ

َم ِمنْهُ َعَمِلهِ 
َ
ْشأ

َ
مَ  ، َوَينُْظُر أ ، فاََل يََرى إاِلَّ َما قَدَّ

،  انلَّاَر تِلَْقاَء وَْجِههِ َوَينُْظُر َبنْيَ يََديِْه فَاَل يََرى إاِلَّ 
 .«اَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرةٍ فَاتَُّقوا انلَّ 
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“শৈামানদর প্রনৈুক বুরির সানে আল্লাহ 
ৈাআলা সরাসরর কো বলনব , মাঝখান  
শকান া শদািাষী োকনব  া। ৈখ  শস 
ৈার  ডা  রদনক ৈাকানব এবং  শসখান  শস 
ৈার কৃৈ  আমল োিা আর রকেুই শদখনব 
 া।  শস বাম রদনক ৈাকানব, শসখান ও শস 
ৈার কৃৈ আমল োিা অ ুরকেু শদখনব  া। 
শস ৈার সামন র রদনক ৈাকানব এবং 
আগু  োিা আর রকেুই শদখনৈ পানব  া। 
সুৈরাং আগু  শেনক বানিাাঁ যরদও শুকন া 
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শখজুনরর এক িুকনরা অেবা একরি িানলা 
কো বুয় কনর হয়।”4 

মন  রাখনৈ হনব, মৃৈুু মান  শুধু পরপানর 
পারি জমান া  য়, মৃৈুু মান  রবিানরর 
কােেিায় দাাঁিান া। আজ যার মৃৈুু হনলা, 
এৈরদ  শস পৃরেবীনৈ স্বাধী  রেল। যখ  
যা ইচ্ছা করার  রি রেল,  ুায়-অ ুায়, 
িরমাবরদারী- ািরমা ী সবরকেুর সমা  
িমৈা রেল। শস রক আল্লাহর পূেণ 
িরমাবরদার রেল,  া অন ক  ািরমা ীও 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস  ং ৭৫১২। 
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ৈার দ্বারা হনয়নে? প্রকান ু-অপ্রকান ু 
গু াহর কাজ হনয়নে? আজ আল্লাহ ৈানক 
ডাক রদনয়নে  রহসানবর জ ু। এ ডানক 
সািা  া শদওয়ার উপায় শ ই। স্বজ -
রপ্রয়জ নদর সাধু শ ই, ৈানক শকাোও 
লুরকনয় রানখ। 

আজ ৈানক আল্লাহর কানে আত্মসমপণে 
করনৈ হনয়নে। এখ  ৈানক কবনর 
 ামান া হনব, রিরর ৈারা আসনব, ৈানক 
প্রশ্ন করা হনব- শৈামার রব শক, শৈামার 
দী  কী এবং রযর  শৈামানদর কানে শপ্রররৈ 
হনয়রেনল  রৈর  শক? ৈার শোিা জীবন র 
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কমণই হনব এসব প্রনশ্নর জবাব। শস রক 
সারা জীব  ঈমান  অরবিল রেনলা? সুন্নানৈ 
অিল রেনলা? ইসলানমর িরয রবধা  
সালাৈ, সাওম, হজ, যাকাৈ, পদণা-পুর দা, 
শল নদ , সৈৈা, অন ুর হক আদায় 
ইৈুারদ রবধা  রক শস যোযেিানব পাল  
কনরনে? 

এরপর সমূ্পেণ ইসলামী রীরৈনৈ এবং 
আল্লাহর র নদণর ৈ ও  বী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর শ খান া পদ্ধরৈনৈ 
 যুা গ্রহে করা এবং ৈার সুান্নৈ মনৈা 
র দ্রা শেনক জাগ্রৈ হওয়া। সহীহ 
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হাদীসসমূনহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম কৈৃণক র দ্রার পূবণাপর শব  রকেু 
আদব ও আমল এবং বহু দু‘আ ও রযকনরর 
র িা পাই, প্ররৈরি ঈমা দানরর কৈণবু 
হনব হকু্কল্লাহ ও হকু্কল ইবাদ ৈো আল্লাহ 
ও ৈাাঁর বান্দানদর হকসমূহ আদানয়র 
পা াপার  এসব আমল যোসম্ভব শবর  
শবর  সম্পাদ  করা। শযম ,  

১- অপ্রনয়াজন  রাৈ  া শজনে দ্রুৈ ঘুরমনয় 
পিা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম এ ার সালানৈর আনে ঘুমান া 
এবং সালানৈর পর অনহৈুক েল্প-গুজব 
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করা খুব অপেন্দ করনৈ । অেি 
দুঃখজ ক সৈু হনলা, আমরা আজকাল 
শিরলরি ন  ইরিয়া  রসররয়াল রকংবা 
রাজন রৈক আলানপর িক শ া শুন  মধু 
রানৈ ঘুমানৈ যাই।  

২- আনরক দরকারী আমল আয়াৈুল কুররস 
পিা। হাদীনসর একরি িমৎকার ঘি া  া 
শলখার শলাি সামলানৈ পাররে  া। আবূ 
হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আ হু বনল , 

« ِ َِِن رَُسوُل اَّللَّ ْفِظ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َوَّكَّ ِِبِ
َعامِ  ،َزََكِة َرَمَضانَ  تَاِِن آٍت فََجَعَل ََيْثُو ِمَن الطَّ

َ
 ،فَأ

َخْذتُهُ 
َ
ْرَفَعنََّك إِ  ،فَأ

َ
ِ أل ِ َوقُلُْت َواَّللَّ  -ََل رَُسوِل اَّللَّ
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َّ ِعيَال   ،. قَاَل إِِنِّ حُمْتَاج  -صىل اهلل عليه وسلم  ،ولَََعَ
ْصبَْحُت 

َ
َوِِل َحاَجة  َشِديَدة  . قَاَل فََخلَّيُْت َعنُْه فَأ

بَا ُهَريَْرَة » -صىل اهلل عليه وسلم  -َفَقاَل انلَِِّبُّ 
َ
يَا أ

ِسرُيَك اْْلَارَِحةَ مَ 
َ
 «.ا َفَعَل أ

ِ َشََك َحاَجًة َشِديَدةً َوِعيَااًل  قَاَل   قُلُْت يَا رَُسوَل اَّللَّ
َما إِنَّ »فََخلَّيُْت َسِبيلَُه . قَاَل  ،فَرَِِحْتُهُ 

َ
ُه قَْد َكَذبََك أ

نَُّه َسيَ . «وََسيَُعودُ 
َ
ِ َفَعَرفُْت أ  -ُعوُد ِلَقْوِل رَُسوِل اَّللَّ

 فََجاَء . فََرَصْدتُهُ إِنَُّه َسيَُعودُ  - عليه وسلم صىل اهلل
ْرَفَعنََّك إََِل 

َ
َخْذتُُه َفُقلُْت أل

َ
َعاِم فَأ ََيْثُو ِمَن الطَّ

ِ رَُسو . قَاَل َدْعِِن فَإِِنِّ -صىل اهلل عليه وسلم -ِل اَّللَّ
ُعودُ  ،حُمْتَاج  

َ
َّ ِعيَال  اَل أ فََخلَّيُْت  ،فَرَِِحْتُهُ  ،ولَََعَ
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ْصبَْحُت 
َ
ِ  ،َسِبيلَُه فَأ صىل اهلل - َفَقاَل َِل رَُسوُل اَّللَّ

بَا ُهَريَْرةَ » -عليه وسلم 
َ
ِسرُيكَ يَا أ

َ
 .«، َما َفَعَل أ

ِ َشََك َحاَجًة َشِديَدًة َوِعيَاالً    ،قُلُْت يَا رَُسوَل اَّللَّ
َما إِنَّ ». قَاَل فََخلَّيُْت َسِبيلَهُ فَرَِِحْتُُه 

َ
ُه قَْد َكَذبََك أ

َعامِ فََرَصْدتُُه اثلَّاثِلََة فََجاَء ََيْ . «وََسيَُعودُ   ،ثُو ِمَن الطَّ
 ِ ْرَفَعنََّك إََِل رَُسوِل اَّللَّ

َ
َخْذتُُه َفُقلُْت أل

َ
صىل اهلل  -فَأ

نََّك تَزْ  ،-عليه وسلم 
َ
اٍت أ ُعُم وََهَذا آِخُر ثاََلِث َمرَّ

َعلِّْمَك ََكَِماٍت َينَْفُعَك الَ َتُعودُ ُثمَّ َتُعودُ 
ُ
. قَاَل َدْعِِن أ

ُ بَِها  .«اَّللَّ

 آيََة قُلُْت َما  
ْ
َويَْت إََِل فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
ُهَو قَاَل إَِذا أ

ُ اَل إََِلَ إاِلَّ ُهَو الََْحُّ الَْقيُّوُم ( َحَّتَّ  الُْكرِِْسِّ )اَّللَّ
ِ َحافِظ   ،َتِْتَم اآليَةَ  فَإِنََّك لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن اَّللَّ
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لَّيُْت َسِبيلَُه َواَل َيْقَرَبنََّك َشيَْطان  َحَّتَّ تُْصِبَح . فَخَ 
ْصبَْحُت 

َ
ِ  ،فَأ صىل اهلل عليه  -َفَقاَل َِل رَُسوُل اَّللَّ

ِسرُيَك اْْلَارَِحةَ َما َفَعَل » -وسلم 
َ
قُلُْت يَا رَُسوَل . « أ

نَُّه ُيَعلُِّمِِن ََكَِماٍت 
َ
ِ َزَعَم أ ُ بَِها ،اَّللَّ  ،َينَْفُعِِن اَّللَّ

 «.َما ِهَ »فََخلَّيُْت َسِبيلَُه. قَاَل 

 آيََة قُ  
ْ
َويَْت إََِل فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
لُْت قَاَل َِل إَِذا أ

ُ اَل إََِلَ إاِلَّ ُهَو  لَِها َحَّتَّ َتِْتَم )اَّللَّ وَّ
َ
الُْكرِِْسِّ ِمْن أ

 ِ الََْحُّ الَْقيُّوُم ( َوقَاَل َِل لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن اَّللَّ
َوََكنُوا  ،ِبحَ َحافِظ  َواَل َيْقَرَبَك َشيَْطان  َحَّتَّ تُْص 
ٍء لََعَ اْْلرَْيِ . َفَقاَل انلَِِّبُّ  ْحَرَص ََشْ

َ
صىل اهلل  -أ

َما إِنَُّه قَْد َصَدقََك وَُهَو َكُذوب  » -عليه وسلم 
َ
 ،أ
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بَا ُهَريَْرةَ  َتْعلَُم َمْن ُتَاِطُب ُمنُْذ ثاََلِث 
َ
. «ََلَاٍل يَا أ

   .«َذاَك َشيَْطان  » . قَاَل الَ قَاَل 

“(একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমানক রমযান র যাকাৈ 
(রিৎরার মাল-ধ ) শদখান া া করার 
দারয়ত্ব শদ । বস্তুৈঃ (আরম পাহারা 
রদরচ্ছলাম ইৈুবসনর) একজ  আেম কারী 
এনস আাঁজলা িনর খাদুবস্তু র নৈ লােল। 
আরম ৈানক ধরলাম এবং বললাম, ‘শৈানক 
অব ুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর কানে শপ  করব।’ শস 
আনবদ  করল, আরম একজ  সরৈুকানরর 
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অিাবী। পররবানরর িরেনপাষনের দারয়ত্ব 
আমার ওপর, আমার দারুে অিাব।’ 
কানজই আরম ৈানক শেনি রদলাম। 

সকানল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর সামন  হারযর হলাম, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলনল , ‘শহ আবূ হুরায়রা! েৈ রানৈ 
শৈামার বন্দী কী আিরে কনরনে’? আরম 
বললাম, ‘শহ আল্লাহর রাসূল! শস ৈার 
অিাব ও (অসহায়) পররবার-সন্তান র 
অরিনযাে জা াল। সুৈরাং ৈার প্ররৈ 
আমার দয়া হনল আরম ৈানক শেনি 
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রদলাম।’ রৈর  বলনল , ‘সৈকণ শেনকা, শস 
আবার আসনব’। 

আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর আ ুরূপ উরি শুন  সুর রশ্চৈ 
হলাম শয, শস আবার আসনব। কানজই 
আরম ৈার প্রৈীিায় োকলাম। শস (পূবণবৎ) 
এনস আাঁজলা িনর খাদুবস্তু র নৈ লােল। 
আরম বললাম, ‘অব ুই শৈানক রাসূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর কানে 
শপ  করব।’ শস বলল, ‘আরম অিাবী, 
পররবানরর দায়ত্ব আমার ওপর, (আমানক 
শেনি দাও) আরম আর আসব  া।’ সুৈরাং 
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আমার মন  দয়া হল। আরম ৈানক শেনি 
রদলাম। 

সকানল উনে যখ  রাসূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর কানে শেলাম 
ৈখ ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমানক বলনল , ‘‘আবূ 
হুরাইরা! েৈ রানৈ শৈামার বন্দী কী 
আিরে কনরনে’? আরম বললাম, ‘ইয়া 
রাসূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম! 
শস ৈার অিাব ও অসহায় সন্তান র-
পররবানরর অরিনযাে জা াল। সুৈরাং 
আমার মন  দয়া হনল আরম ৈানক শেনি 
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রদলাম’। রৈর  বলনল , ‘সৈকণ শেনকা, শস 
আবার আসনব’। 

সুৈরাং ৈৃৈীয়বার ৈার প্রৈীিায় রইলাম। 
শস (এনস) অঞ্জলী িনর খাদুবস্তু র নৈ 
লােল। আরম ৈানক ধনর বললাম ‘‘এবানর 
শৈানক রাসূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর দরবানর হারযর করবই।’ এিা 
রৈ বানরর মনধু শ ষবার। ‘রিনর আসনবা 
 া’ বনল ৈুই আবার রিনর এনসরেস।’’ শস 
বলল ‘ৈুরম আমানক শেনি দাও, আরম 
শৈামানক এম  কৈকগুনলা  ব্দ র রখনয় 
রদব, যার দ্বারা আল্লাহ শৈামার উপকার 
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করনব ।’ আরম বললাম ‘শসগুনলা কী?’ শস 
বলল, ‘যখ  ৈুরম (ঘুমাবার জ ু) রবো ায় 
যানব, ৈখ  আয়াৈুল কুরসী পাে কনর 
(ঘুমানব) ৈাহনল শৈামার জ ু আল্লাহর 
পি শেনক একজ  রিক র যুি হনব। 
আর সকাল পযণন্ত শৈামার কানে  য়ৈা  
আসনৈ পারনব  া’। 

সুৈরাং আরম ৈানক শেনি রদলাম। আবার 
সকানল (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর কানে শেলাম) রৈর  আমানক 
বলনল , ‘‘শৈামার বন্দী কী আিরে 
কনরনে?’’ আরম বললাম, ‘শহ আল্লাহর 
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রাসূল! শস বলল, ‘‘আরম শৈামানক এম  
করৈপয়  ব্দ র রখনয় রদব, যার দ্বারা 
আল্লাহ আমার কলুাে করনব ।’’ রবধায় 
আরম ৈানক শেনি রদলাম রৈর  বলনল  
‘‘শস  ব্দগুনলা কী?’’ আরম বললাম, ‘শস 
আমানক বলল, ‘‘যখ  ৈুরম রবো ায় 
(ন ায়ার জ ু) যানব, ৈখ  আয়াৈুল কুরসী 
শুরু শেনক শ ষ পযণন্ত পনি শ নব।’’ শস 
আমানক আর বলল, “ৈার কারনে আল্লাহর 
ৈরি শেনক সবণদা শৈামার জ ু একজ  
রিক র যুি োকনব। আর সকাল পযণন্ত 
শৈামার কানে  য়ৈা  আসনৈ পারনব 
 া’’। 
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(এ কো শুন ) রৈর  সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলনল , ‘‘শ ান া! শস র নজ 
িীষে রমেুাবাদী; রকন্তু শৈামানক সৈু কো 
বনলনে। শহ আবূ হুরায়রা! ৈুরম জা , রৈ  
রাৈ ধনর ৈুরম কার সনে কো বলরেনল?’’ 
আরম বললাম, ‘জী  া।’ রৈর  বলনল , 
‘‘শস রেল  য়ৈা ’’।5  

৩- সনবণাপরর ঘুমান ার আনে-পনরর শদা‘আ 
পিা। বারা ইব  আনযব রারদয়াল্লাহু ‘আ হু 
শেনক বরেণৈ, রৈর  বনল ,  

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হাদীস  ং ৩০৩৩। 
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نَّ »
َ
َخذَ  إَِذا ََكنَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
 أ

ْحيَا، بِاْسِمَك  اللُهمَّ »: قَاَل  َمْضَجَعهُ 
َ
 َوبِاْسِمَك  أ

ُموُت 
َ
ِ  احْلَْمدُ »: قَاَل  اْستَيَْقَظ  َوإَِذا «أ ِي َّلِلَّ ْحيَانَا اَّلَّ

َ
 أ

َماَتنَا، َبْعَدَما
َ
 «النُُّشورُ  َوإََِلْهِ  أ

“ বী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখ  
 যুা গ্রহে করনৈ , রৈর  বলনৈ , 

উচ্চারে: আল্লহুম্মা রবসরমকা আহইয়া ও 
রবসরমকা আমূৈু।  

অেণ: শহ আল্লাহ আপ ার  ানম মৃৈুুবরে 
করলাম এবং আপ ার  ানমই জীরবৈ 
হব।) আর ঘুম শেনক জাগ্রৈ হওয়ার পর 
বলনৈ ,  
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উচ্চারে: আলহামদুরলল্লারহল্লাযী আহইয়া া 
বাদা মা আমাৈা া ওয়া ইলাইরহনু্নশুর। 

অেণ: যাবৈীয় প্র ংসা আল্লাহর জ ু রযর  
আমানক মৃৈুু শদওয়ার পর জীরবৈ কনর 
রদনয়নে  এবং ৈার কানেই রিনর যাব।”6 

আমানদর ইসলাম হাউনজই ঘুমান ার 
আনে-পনরর রযরকর ও শদা‘আসমূহ এবং 
আদব রবষনয় একারধক শলখা রনয়নে, 
রহস ুল মুসরলম গ্রনেও রবরিন্ন রযরকর ও 
শদা‘আ রনয়নে আমরা শসগুনলা সংগ্রহ কনর 

                                                           
6 সহীহ মুসরলম, হাদীস  ং ২৭১১। 
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আমল করনৈ পারর। আল্লাহ আমানদর 
ৈাওিীক দা  করু । 


