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সংমিপ্ত বর্ণনা............. 
পৃমিবীতত িানুতের অমিত্ব ির্স্থায়ী। পৃমিবী বতি 
িানুতের জীবনপমরসর কেবলই ঈিান ও আিতলর 
পরীিার উতেতে প্রদত্ত। িানুেতে তাই খুব মহতসবী 
হতত হতব সিয় যাপতন। আেীদা ও আিতলর যিািণ 
অনুেীলতনর িাধযতি জীবনতে েতর তুলতত হতব 
অিণবহ, আল্লাহর িাগমিরাত ও পরোলীন োশ্বত 
জান্নাততর উপতযাগী। বিযিার্ প্রবতে এ মবেয়গুতলা 
মনতয়ই আতলা না েরা হতয়তে। 
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কে তুমি? 
   

কহ ইনসান! অল্প সিতয়র বযবধাতনই কতািার অমিত্ব এই 
ধরাপৃতে। েতয়েমদন পূতবণ দুমনয়ার বুতে কতািার সত্তা 
বলতত মেেুই মেতলা না। তুমি মেতল েল্পনাতীত। সিাতজ 
েত ঘটনা ঘটত; মেন্তু তুমি মে তার কোতনা খবর 
রাখতত? না, রাখতত না। োরর্, তখতনা হয়তবা কতািার 
বাবা-িা মববাহ বেতন আবদ্ধ হন মন। তাই কতা আল্লাহ 
তা‘আলা বতলন: 

َتۡىَۡهل ۡ﴿
َ
ۡۡأ نَسىنََِۡۡعَ ِ

ِنَِۡۡحيۡنۡٱۡل  رِۡۡم  ه  ۡۡيَُكنۡلَمۡ ۡٱدلَّ ُكوًراۡاۡ ۡ َشي  ذ   ﴾١ۡمَّ
 [١: ادلهر]

“িানুতের ওপর এিন মেেু সিয় অমতবামহত হতয়তে, 
যখন কস উতল্লখতযাগয কোতনা বস্তুই মেতল না।” [সূরা 
আদ-দাহর, আয়াত: ১] 
এই আয়াতত আল্লাহ তা‘আলা িানুতের দৃমি এে মনগূঢ় 
ততের মদতে আেৃি েতরতেন। িানুে যমদ সািানয জ্ঞান-
বুমদ্ধরও অমধোরী হয় এবং এই তে সম্পতেণ মেেুটা 
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ম ন্তা-ভাবনা েতর ততব এেমদতে মনতজর স্বরূপ তার 
োতে উদ্ভামসত হতব এবং অপর মদতে স্রিার অমিত্ব, তার 
জ্ঞান ও অপার েমিতত মবশ্বাস স্থাপন েরা োড়া তার 
গতযন্তর িােতব না।  
কহ ভাই! তুমি কেন গবণ েরে? তুমি কতা বীযণরূতপ বাবার 
ঔরে কিতে িাতয়র গতভণ সঞ্চামলত হতয়ে। অতঃপর 
প্রিতি রিমপণ্ড, পতর িাংসমপণ্ড আোর ধারর্ েতর 
িানবরূপী োয়াতত পমরর্ত হতয়ে। তুমি মে জান কসখাতন 
তুমি েী কখতয়ে? কখতয়ে িাতয়র কদতহর অপ্রতয়াজনীয় ও 
পমরতযি পদািণ। ভূমিি হওয়ার পর ম নতত না তুমি ডান-
বাি, ম নতত না বাবা-িা, বেু-বােব। কখতত জানতত না। 
খাইতয় মদতত হত অপরতে। আজ তুমি বড় বুমদ্ধিান হতয় 
বতসে; তাই না? আল্লাহর হুেুি আহোতির পতরায়া েরে 
না। তুমি মে িতন েরে কতািার এ েমি ম রস্থায়ী? 

কতািার কযৌবতন েখতনা ভাটা পড়তব না? ক তয় কদখ 
মির‘আউতনর মদতে কোিায় তার রাজত্ব? োরুতনর িাল-
সম্পদ মে তাতে আল্লাহর ‘আযাব কিতে রিা েরতত 
কপতরতে? কতািার জীবন িুদ্র হতল েী হতব; কতািাতে 
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পামড় মদতত হতব জীবন কনৌোর প্রমতমট ঘামট। তুমি কয 
সৃমি কসরা িাখলুে। শুধু তা-ই নও, তুমি নবীেূল মেরিমন 
সরওয়াতর োতয়নাত িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাতির কেে উম্মতদর দলভুি। ভয় কনই, এগুতত 
িাতো। কতািার পূতবণ আর কেউ মে জান্নাতত কযতত 
পারতব? না, েখতনা না। িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাতির উম্মতই সবণপ্রিি জান্নাতত প্রতবে েরার 
কসৌভাগয লাভ েরতব।  
তুমি অবেয জান, দুমনয়াতত যার িযণাদা সবত তয় কবমে 
তার দাময়ত্বও সবত তয় কবমে। অতএব, িযণাদা কপতয় বতস 
িােতল  লতব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাতির পি কিতে অমপণত দাময়ত্ব কপতয় দুবণার 
গমততত এমগতয় কযতত হতব। অতীত জীবতনর সিয়টুেু 
কতা পূবণ কিতেই হাতোড়া, আর ভমবেযত জীবন কতা 
অমনমিত। তাহতল এবার েী েরতব? বতস িােতল  লতব 
না। আজই োযণ সম্পাদন েরব বতল প্রমতজ্ঞাবদ্ধ হতত 
হতব। এমদতে আজতের মদনমট হতলা অতীত ও 
ভমবেযততর সংতযাগস্থল, যার কোতনা স্থায়ীত্ব কনই। এর 
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গমত অতযন্ত প্রবল। অতএব, সিয়তে োতজ লামগতয় এর 
কিতে কতািার প্রাপয েড়ায়-গণ্ডায় আদায় েতর মনতত 
হতব। তুমি কতািার কযৌবনোল সম্পতেণ মজজ্ঞামসত হতব 
অবেযই।  
কহ বেু! তুমি মনতজতে ম নতত পার মন, তুমি কয 
কিতরোতার ক তয়ও উত্তি। তুমি আল্লাহর দরবাতর 
আতলাম ত বযমি। তুমি আল্লাহ তা‘আলার মিমরেতাতদর 
বেু। কতািার মবতয়াতগ আসিাতনর দরজাসিূহ োাঁদতব। 
তাহতল মে তুমি দুমনয়ার কিাহ তযাগ েতর আতখরাততর 
কসৌভাতগযর মদতে ধামবত হতব না? কজতন রাখতব, 
আমখরাততর প্রিি ঘামট েবর। তুমি জান, েবতর কতািার 
েী অবস্থা হতব? েবর প্রমতমদন ম ৎোর েতর বলতত 
িাতে: আমি কপাে-িােতড়র ঘর, আমি মনজণন বাসস্থান, 
এখাতন ধনী-দমরদ্র, রাজা-প্রজা সবই সিান। কতািার 
কোতনা ম হ্ন বামে িােতব না। ততব তুমি যমদ আল্লাহর 
খাাঁমট অলী হতত পার তাহতল মতমন হয়ত কতািাতে 
মহিাযত েরতবন। মতমন তিায় কতািাতে জান্নাততর 
কপাোে পরাতত পাতরন ও মবোনা মবমেতয় মদতত পাতরন। 
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যমদ কসিায় তুমি আল্লাহর কন‘আিত কভাগ েরতত  াও 
তাহতল কতািাতে আল্লাহর হুেুি িানতত হতব ও নবীর 
আদেণ িতনপ্রাতর্ গ্রহর্ েরতত হতব। কোতনা প্রোর 
মবদ‘আততর আেয় কনওয়া যাতব না।  
েবর পতির যাত্রী! তুমি মে জান, েবর িাতে কতািাতে 
েত েমিন প্রতের সমু্মখীন হতত হতব? আসতব দুই 
মিমরেতা এেতযাতগ, কতািাতে উমিতয় বসাতবন এেসাতি। 
অতঃপর এেসতে প্রে েরা হতব: 
কতািার রব কে?  

কস মদন আল্লাহর অনুগ্রহ বযতীত আর কোতনা উপায় 
িােতব না। তাই  ল আল্লাহর অনুগ্রহ অজণন েরার পতি 
অগ্রসর হই। এর জনয যমদ দুমনয়ার মেেু তযাগ েরতত 
হয় তবুও মপেপা হওয়া যাতব না।  
এ দুমনয়া কনহাতয়তই তুচ্ছ। কনই কোতনা এর িূলয। 
োতির-িুেমরে সেতলই সিানভাতব কভাগ েরতে। 
তাইততা হাদীতস এতসতে:  

ن يَا ََكنَت   لَو  » ل   ادلُّ ن دَ  َتع د  وَضة   َجنَاحَ  اّلَل   ع  ن َها ََكف ًرا َسَق  َما َبع   م 
َبةَ   «َماء   ََش 
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“যমদ আল্লাহর োতে দুমনয়ার িূলয িোর পাখার সিান হত, 
তাহতল োতিরতদরতে মতমন এেটু পামনও পান েরাততন 
না।” (মতরমিযী, হাদীস নং ২৩২০) 
ভয় কনই বেু ভয় কনই। আল্লাহর রহিততর মদতে অগ্রসর 
হতত না হততই তা কতািাতে স্পেণ েরতব কদৌমড়তয়। 
িহাপ্রলতয় সবমেেু ধ্বংস হওয়ার সাতি সাতি কতািার 
অমিত্বও মে মবলীন হতয় যাতব? না, তুমি কতা মবলীন হওয়ার 
িততা নও। মিতীয়বার যখন মসংগায় িূে কদওয়া হতব 
তখনই কতািার দণ্ডায়িান হতত হতব এে িহা পরাক্রিোলী 
বাদোহ’র দরবাতর। তার সািতন মহসাব মদতত হতব মততল 
মততল। কস মদন সেল িানুে িােতব হতভম্ব, মনরব-মনিব্ধ 
পমরমস্থমততত সেতলই িােতব মেংেতণবযমবিূঢ়। তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি প্রিি েিা বতল সুপামরে 
েতর কতািাতে জান্নাতত মনতয় যাতবন।  
তাই আসুন, প্রিতি মনতজতে ম তন িুহাম্মাতদর তরীোয় 
আল্লাহর ইবাদত েতর মনতজতে জান্নাতত যাওয়ার উপযুি 
েতর মনই। আল্লাহ আিাতদর সেলতে তাওিীে দান েরুন। 
আিীন। 


