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আ�হতয্ােক্েন্াসম্ধ্নানয়; সমসয্া 

আম্রাজীবেনরা�থমাব�ুাআবদুলাম্েলক। অবুঝাবয়েসাওাআরাআিমা

একসে�াম্দর্স্য়ােযত্ম।াআম্র আর ওরাব্িড়ােথেকাখ্ব্রাআনতা

ওরাবড়াভ্ই।াআিমাযখনাদুিনয়্রাভ্েল্-ম�ািকছুইাবুঝত্মান্, তখনা

ও অেনকা িকছুই বুঝত।া ওা �্য়ইা ম্দর্স্া প্িলেয়া ব্িড়েতা েযত।া

পড়্শন্রাব্ইেররাজজেতরা�িতইাওরািছলাযতাআআহ।াবছরাপ্রান্া

হেতইােসাম্দর্স্য়ান্াপড়্রাজনযান্ন্াব্হ্ন্াখুুজেতাল্জল।াঅববযা

ওরা ব্ব্া ওেকা ম্দর্স্য়া পড়্েন্রা জনযা েেচ্য়া কসুরা কেরনা িন।া

একিদনােসাসিতযইাম্দর্স্েকািবদ্য়াজ্ন্ল।া 

ম্দর্স্ােথেকােেলায্ব্রাপরাঅেনকাবছরায্বতাত্রাসে�াআম্রা

েদখ্ান্ই।াম�বােছেড়াআিমাএক্েডিমকাপড়্শন্ােবশাকরল্ম। ওরা
সে�ােতমনােক্েন্ােয্জ্েয্জােনই।ােবে্র্রাকথ্ােযামেনাপেড়ান্, 

ত্া নয়।াআসেলা ওরা খবরা েনয়্রা েতমনা সুেয্জইা ঘেটিন।া একিদনা

বগড়্রাএকাইসল্মীাম্হিিেলাহহ্াা েদখ্ ওরাসে�।া েছ্টেবল্য়াওা

আম্রাব্িড়ােথেকাআন্াখ্ব্েরাআআহােদখ্তাবেলাওেকােপটুকাবেলা

ড্কত্ম।াএতিদনাপরাস্ক্েতওােসাব্লযক্েলরাকথ্ইামেনাকিরেয়া

িদল।া বলল, েদ্�া িকছুা খ্ওয়্।া আিমা েহেসা বলল্ম, য্কা ত্হেলা

অভয্সট্য়া খুবা একট্া েহরেিরা হয়িন।া ওেকা সসবতা েটপিটা আরা

প্পড়া খ্ওয়্ল্ম।া ত্রপরা পড়্শন্রা খ্িতেরা েচআ্মা েেলা এল্ম।া
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িতনা ম্সা পরা ব্িড়া এেসা শিনা আবদুলা ম্েলকা আ�হতয্া কেরেছ! 

ব্েপরাওপরার্জাকেরা জল্য়াি্ুসাল্িজেয়াআ�হননাকেরেছ।াশেনা

আিমা অব্কা হেয়া েজল্ম।া ত্রপরা ওরা ব্ব্-ম্’রা স্েথা স্ক্াা

করল্ম।া েসিদেনরা িববরণা শনল্মা ত্েদরা ক্েছ।া আবদুলা ম্েলকা

ন্িকা ব্ব্রাওপরা র্জাকেরা িতনিদনা ন্া েখেয়া েতুথরা িদেনাএেসাএা

ক্জা কেরা বেস।া িদনা ত্িরখা িমিলেয়া িহেসবা কেরা েদখল্মা আম্রা

স্েথা স্ক্েতরা িদনিটা িছলা ওরা মৃতুযরা আেজরা িদন।া হতব্কা হেয়া

েজল্ম।াইসাযিদাআিমাওেকা েপটাভেরাভ্তাখ্ওয়্ত্ম।া িতনিদেনরা

অন্হ্রীা িছলা বেলইা েব্ধা হয়া অবেবেশা ব্লযব�ুেকা েপেয়া অকপেটা

খ্ওয়্েন্রাআবদ্রাকেরিছল।াআরাত্েকইািক-ন্াব্লযক্েলরােদ্হ্য়া

িদেয়ােপটুকাবেলিছল্মাবেলাআিেস্েসাদ�াহেত ল্জল্ম।া      

আ�হতয্া বশিটরা সে�া অববযা পিরেয়া এা ঘটন্রা অেনকা আেজ।া

আম্েদরামহ�্রাএকিটাপিরতয�াব্স্য়াএকাযুবকাজল্য়াি্ুসািদেয়া

আ�হতয্াকেরিছল।াৈকেব্েররাঅবুঝামেনােসিদনাবড়ািব�য়াউপহ্রা

িদেয়িছলা আ�া একিটা ম্নুেশরা িন�্ণা েদহ।া তেবা �কৃতপেক 

কণক্েলরাত্িলবুলাইলমাআবদুলাম্েলেকরাআ�হননইা�থমাআম্েকা

িবপুলভ্েবা ন্ড়্া েদয়।া তখনইাআিমা শনেতা প্ই আ�হতয্া স�েকরা

ব্ঙ্লীা সম্েজা �েিলতা সতয-িমথয্া ন্ন্া কথ্।া ওরা ব্ব্-ম্'রা

ক্�্েভজ্াক�াআম্েকাবড়ইাআেবজ্�ুতাকের।াআম্েকােদেখাত্ুর্া

ক্ুদেতা ক্ুদেতা বেলিছেলন, 'হ্য়া একইা রকমা দু'িটা ব্�্া একসে�া
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ম্দর্স্য়ােযত।াআরাএখনাএকজনাজ্�্েতরাপিথক 'ম্ওল্ন্' আরা

আম্েদরা েছেলট্া িের�্য়ীা জ্হ্�্মী'! জ�দ্ত্া ব্ব্-ম্'রা মুেখা

স�্েনরািের�্য়ীাজ্হ্�্মব্সীাহব্রাকথ্াআম্েকা�বলভ্েবাক্ুিপেয়া

েদয়।া আম্রা মেনা ��া জ্েজা আ�হতয্ক্রীা মুসিলমা িকা িের�্য়ীা

জ্হ্�্মীাহেবনােযমনামেনাকেরাআম্েদরাসম্জ? শধুাত্ইানয়, আিমা

যখনা আবদুলা ম্েলেকরা কথ্া �রণা কেরা দু'আয়া েকুেদা উিহ, তখনা

েকউা েকউা বেলন, 'িছ, ওেদরাজনযা দু'আাকরেতা েনই'।া েসা েথেকইা

আ�হতয্ািনেয়াআম্রােককতত হলাআরাএাস�েকরাজ্ন্রাপরাএািনেয়া

েলখ্রা এবংা মুসিলমা সম্জেকা এা স�েকরা সিহকা কথ্া জ্ন্েন্রা

আআহ।াপ্হক, আজােলুনাএািবশেয়ইাজ্ন্ায্কান্ন্াকথ্।া 

আ�হতয্াকী?  

আ�হতয্াম্েনািনজেকািনেজা�ংসাকর্। িনজাআ�্েকােরমাকচাওা

য�ণ্া েদয়্। িনজা হ্েতা িনেজরা জীবেনরা য্বতীয় কমরক্েেরা

পিরসম্ি�াঘট্েন্। আম্েদরাব্ংল্েদেবাঅেনকান্রী-পুরশা িবেবশতা

যুবতীা েব্েনর্াজীবনাসংআ্েমরাপিরবেতরাজীবনা েথেকাপ্িলেয় য্ব্রা

জনযা আ�হতয্রা পথ েবেছা িনে�ন। তু� প্িরব্িরকা কলহ, 

িবদয্লেয়রাজমন্জনাপেথ বখ্েটেদরাউাপ্ত, ভ্েল্ব্স্য়া বযথরত্াওা

�ত্রণ্াইতয্িদেকােককাকেরাতরণীর্ এবংা�্মীর িনযর্তন-অতয্ে্র, 

েযকতুক সমসয্, �্মীরাঅথর্নিতকাঅকমত্, প্িরব্িরকাঅব্ি�ােথেকা



 

6 

 

ব্ুে্রাপথ িহেসেবাঅেনকামিহল্াআ�হতয্েকা েবেছা িনে�। এসবইা

বড়া ভুল, এসবা সমসয্া সব েদেব, সবা জ্িতেতা আেছ। আ�হতয্া

এসেবরােক্েন্াসু�ুাসম্ধ্নাব্াসিহক �িতক্রানয়।া 

বরীয়েতরাদৃিচেতাআ�হতয্  

পিব�াকুরআনােথেকা:  

এব্রােলুনায্ওয়্ায্কাআ�হতয্াস�েকরাআম্েদরাবরীয়তাকীাবেল? 

ইসল্েমরা দৃিচেত আ�হতয্া কবীর্া গন্হ। িবরেকরা পরা সবেো বড়া

গন্হ।াসকলািিকহিবদাএবংাে্রাম্জহ্েবইাআ�হতয্াহ্র্ম।াক্রণ,  
আ�্হা ত্'আল্া ম্নুশেকা মরণবীলা িহেসেবইা সৃিচা কেরেছন। ধনী-

জরীব, িব�্ন-মতখর, র্জ্-�জ্াসব্ইেকামরেতইাহেব।াপিব�াকুরআেনা

ইরব্দাহেয়েছ,  

﴿  ّ ٓ  ٖس َ�فۡ  ُُ ۡ ٱ �َِقةُ َذا َّ  ِت� َموۡ ل  ]  ٥٧: العغكبوت[ ﴾ ٥ َجُعونَ تُرۡ  َناإَِ�ۡ  ُُ

'�িতিটা �্ণা মৃতুযরা �্দা আ�্দনা করেব, ত্রপরা আম্রা ক্েছইা

েত্মর্া�তয্বিতরতাহেব।' {সতর্াআল-আনক্বতত, আয়্তা: ৫৭}   

আরাএা মৃতুযা দ্নাকেরনাএকম্�া িতিনই। িতিনা ছ্ড়্া েকউাক্উেকা

মৃতুযািদেতাপ্েরান্।াআ�্হাত্'আল্াবেলন,  
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 ]  ٥٦:  يو�س[ ﴾ ٥ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  ﴿

'িতিনইাজীবনাদ্নাকেরনাএবংামৃতুযাঘট্নাআরাত্ুরাক্েছইােত্ম্েদরা

�তয্বতরনাহেব।' {সতর্াইউনুস, আয়্তা: ৫৬}  

উপের্�াআয়্তদুিটা েথেকা বুঝ্া য্য়া ম্নুেশরা মৃতুযা ঘট্েন্রা ক্জিটা

একম্�াআ�্হর।াঅতএবােকউাযিদাক্জিটািনেজরাহ্েতাতুেলােনন, 

িনেজরামৃতুযাঘট্নািনেজরাহ্েতাতেবািতিনাঅনিধক্রােের্ইাকরেবন।া

আ�্হাত্াপছ�াকেরনান্।া েকউাঅনিধক্রা েের্া�তয্ব্াকেরান্।া

ইসল্েমাত্ইাআ�হতয্েক মহ্প্প বেলাজণযাকর্াহেয়েছ। এাক্জা

েথেকা িবরতাথ্কেতামহ্নাআ�্হ িবেবশভ্েব িনেদরবা দ্নাকেরেছনা

এবংাএরাপিরণ্েমরাকথ্াভ্বব্রাজনযাকেহ্রাওায�ণ্দ্য়ক ব্ি�রা

বণরন্া িদেয়া মহ্া পিব�া আলা কুরআেনা আয়্তা অবতীণরা কেরেছন। 
আ�্হার্ববুলাআল্মীনাবেলন,  

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ�  ﴿ َۚۡ  ا نُفَسُ�
َ
َ ٱ إِنّ  أ َۡ  َ�نَ  َّ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن ٢ ارَِحيمٗ  بُِ� ٰ ُعدۡ  لَِك َ�  امٗ َوُظلۡ  انٗ َ�

ٰ  َوَ�نَ  �ۚ نَارٗ  لِيهِ نُۡص  َف فََسوۡ  ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  ]  ٣٠  ،٢٩:  النسيء[ ﴾ ٣ �َِسً�ا َّ

'আরা েত্মর্া িনেজেদরা হতয্া কের্া ন্। িন�য়ই আ�্হা েত্ম্েদরা

�িতা দয়্লু। এবংা েযা েকউা জুলুমাকের, অনয্য়ভ্েবাত্ (আ�হতয্) 

করেব, অববযই আিমা ত্েকা অি�দ�া করেব্, আ�্হরা পেকা ত্া 

সহজস্ধয।' {সতর্াআন-িনস্, আয়্তা: ২৯-৩০} 
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আেরকাআয়্েতাআ�্হাত্‘আল্াবেলন,  

ْ  َوَ�  ﴿ َۡ  تُلُۡقوا يِۡديُ�
َ
َّۡهلَُكةِ  إَِ�  بِ�    ]١٩٥: انقرة[ ﴾ ٱ

‘আরােত্মর্া িনজ হ্েত িনজেদরেক �ংেস িনেকপ কের্ ন্।’ {সতর্া

আল-ব্ক্র্, আয়্তা: ১৯৫}  

হ্দীেসান্ববীােথেকা:  

র্সুলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মওাত্ইাক্জিটােথেকান্ন্ভ্েবা

ব্রণাকেরেছন।াএােথেকাম্নুশেকাসতকরাকেরেছন।ােযমনা:  

ছ্িবতা িবনা িযহ্কা র্িদয়্�্হ আনহা েথেকা বিণরত, িতিনা বেলন, 

র্সতলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাবেলেছন,  

ءٍ  َ�ْفَسهُ  َ�تََا  َمنْ  « ىَشْ َب  اّلْ�يَي فى  ِ ِّ يَيَمةى  يَْومَ  نىهى  ُُ قى
ْ
 .» ال

‘েযাবযি�াদুিনয়্েতােক্েন্াববািদেয়ািনেজেকাহতয্াকরেব, িকয়্মেতরা

িদনাত্েকা েসাববা িদেয়ইাব্ি�া�দ্নাকর্াহেব।’ [বুখ্রীা : ৫৭০০; 

মুসিলমা: ১১০]  

অপরা একা হ্দীেছা রেয়েছ, আবতা হর্য়র্া র্িদয়্�্হ আনহা েথেকা

বিণরত, র্সুলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্ম বেলন,  
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َّى َمنْ  « نْ  َََر َّى ، َجَهّغمَ  نَيرى  فى  َ�ْهوَ  ، َ�ْفَسهُ  َ�َقتََا  َجبٍَا  مى َ ََ ا �ىيهى  َر ً يلى ا ََ ً َّ َ  �ىيَهي ُُ
نًَدا

َ
َّ  َوَمنْ  ، أ َ ّمي ََ هى  فى  َََسّمهُ  ، َ�ْفَسهُ  َ�َقتََا  ََ ا َجَهّغمَ  نَيرى  فى  َرتََحّسيهُ  ، يَدى ً يلى ا ََ ً َّ َ ُُ 

نًَدا �ىيَهي
َ
يَدةٍ  َ�ْفَسهُ  َ�تََا  َوَمنْ  ، أ َدى يَدَُهُ  ، بى هى  فى  َََحدى   ، يَدى

ُ
 َجَهّغمَ  نَيرى  فى  َ�ْطغىهى  فى  نىَهي َ�َأ

ا ً يلى ا ََ ً َّ َ نًَدا �ىيَهي ُُ
َ
 .» أ

‘েযা বযি� িনেজেকা প্হ্েড়রা ওপরা েথেকা িনেকপা কেরা আ�হতয্া

করেব, েসা জ্হ্�্েম য্েব।া েসখ্েনা সবরদ্া েসা ওইভ্েবা িনেজেকা

িনেকপা করেতা থ্কেব অন�ক্লা ধের। েযা বযি�া িবশপ্না কেরা

আ�হতয্াকরেব, েসাত্রািবশাত্রাহ্েতাথ্কেব।াজ্হ্�্েম সবরদ্ােসা

ওইভ্েবা িনেজেকা িবশ খ্ইেয়া ম্রেতা থ্কেব অন�ক্লা ধের। েযা
েক্েন্ ধ্র্েল্াঅ�া�্র্াআ�হতয্াকেরেছাত্রাক্েছাজ্হ্�্েমােস 

ধ্র্েল্া অ�া থ্কেবা য্রা �্র্া েসা সবরদ্া িনেজরা েপটেকা িুুড়েতা

থ্কেব। [সহীহাবুখ্রীা: ৫৪৪২; মুসিলম : ১০৯]   

আবতা হর্য়র্া র্িদয়্�্হ আনহা েথেকা বিণরত, র্সুলু�্হা স্�্�্হা

আল্ইিহাওয়্স্�্মাবেলন,  

غََق  َمنْ  « غََق  َ�َقتَلََهي اّلْ�يَي فى  َ�ْفَسهُ  ََ  فى  َطَعغََهي َ�ْفَسهُ  َطَعنَ  َوَمنْ  ، اَّيرى  فى  َ�ْفَسهُ  ََ
َّيرى  َّيرى  فى  اْ�تََحمَ  َ�ْفَسهُ  َ�َقتََا  ، اْ�تََحمَ  َوَمنى  ، ا   .»ا

‘েযাবযি�াি্ুসাল্িজেয়াআ�হতয্াকেরােসােদ্জেখ অনুরপভ্েবািনজা

হ্েতাি্ুিসরাব্ি�ােভ্জাকরেতাথ্কেব। আরােযাববর্র আঘ্তা�্র্া
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আ�হতয্াকের- েদ্জেখওােসােসভ্েবািনেজেকাব্ি�ােদেব। আরােযা

িনেজেক িনেকপাকের আ�হতয্াকরেব, িকয়্মেতরা িদনােসা িনেজেক 

উপরােথেকািনেকপাকেরাহতয্াকরেব।’ [সহীহাইবনািহ�্না: ৫৯৮৭; 

ত্বর্নীা: ৬২১] 

জুনদুবা ইবন আবদু�্হা র্িদয়্�্হ আনহ েথেকা বিণরত, িতিনা বেলন, 

র্সুলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাবেলেছন,  

َِ  َََجزىعَ  ُجْرحٌ  نىهى  رَُجٌا  َ�بْلَُ�مْ  َكنَ  �ىيَمنْ  َكنَ  « ََ
َ
ّكيغًي ََأ   َ�َمي يََدهُ  نىَهي َََحزّ  َى

َ
 َرقَأ

َّ  اّلمُ  ُ  قَيَل  َميَت  َح َّ   ا
َ
َر�ى  َََعيل

ََ ي نَي هى  َ�بْدى لَيْهى  َحّرْمُت  نىغَْفسى َّغةَ  َُ
ْ
 .» اْ

‘েত্ম্েদরা পতেবরক্রা একা েল্কা আহতা হেয়া েসা বযথ্া সহযা করেতা

প্েরিন। ত্ইা েস একখ্ন্া ে্কুা িদেয়া িনেজরা হ্তা িনেজইা েকেটা

েিেল। এরাপরার�করেণােসাম্র্ য্য়। আ�্হাবেলন, আম্রাব্�্া

িনেজেক হতয্াকর্রাবয্প্েরাবড়াত্ড়্হড়্ কেরােিেলেছ। ত্ইাআিমা

ত্রা জনযা জ্�্তা হ্র্মা কেরা িদল্ম।’ [বুখ্রীা : ৩২৭৬; মুসিলম : 

১১৩]  

আ�হতয্ােত্াদতেরাথ্কামৃতুযাক্মন্ওাৈবধানয়া 

আ�হতয্ােত্াদতেররাকথ্াআম্েদরাপিব�াএইাবরীয়তােক্েন্ািবপেদা

পেড়াব্াজীবনায�ন্য়াক্তরাহেয়া িনেজরামৃতুযাক্মন্াকরেতাপযর�া
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ব্রণাকেরেছ।া েযমনাআন্সা র্িদয়্�্হ আনহা েথেকা বিণরতা হেয়েছ, 

র্সতলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাবেলন,  

ّ  الَ  « ََ َحُدُ�مُ  َرتََمّغ
َ
ّ  الَْموَْت  أ ُُ ى إىنْ  نىهى  نََزَل  ل

ْحيى�ى  الّلُهمّ  ََلْيَُقاى  ُمتََمغّيًي نُدّ  الَ  َكنَ  ََ
َ
 أ

َيَيةُ  َكنَتى  َمي
ْ
ْ�ًا ال �ى  لى  ََ

َّ ا الَْوََيةُ  َكنَتى  إىَذا َوَََو ً�ْ  .» لى  ََ

‘েত্ম্েদরােকউােযনােক্েন্ািবপেদাপিততাহেয়ামৃতুযাক্মন্ান্াকের।া

মৃতুযাযিদাত্েকা�তয্ব্াকরেতইাহয়াতেবােসােযনাবেল, ‘েহাআ�্হা

আম্েকা েসাঅবিধাজীিবতার্খুন, যতকণাআম্রাজীবনট্াহয়াআম্রা

জনযা কলয্ণকর।া আরা আম্েকা তখনইা মৃতুযা িদনা যখনা মৃতুযইা হয়া

আম্রাজনযােেয়।’ [বুখ্রীা: ৫৬৭১; মুসিলমা: ৬৯৯০]  

আ�হতয্ক্রীাজ্ন্য্ান্াপড়্েন্া 

আ�হতয্াএতইাজিহরতাক্জােযাএরা�িতািধি্রাজ্িনেয় অনযেদরেকা

এা েথেকা সতকরা করেত র্সতলু�্হা স্�্�্হা আল্ইিহা ওয়্স্�্মা

আ�হতয্ক্রীরাজ্ন্য্াতয্জাকেরন। েযমনাজ্েবরািবনাস্মুর্ােথেকা

বিণরত, িতিনাবেলন,  

 َ تى
ُ
ّ  أ ِى

لم ُليه اهللا ص�- اَّ ّا  ََلَمْ  نىَمَليقىَص  َ�ْفَسهُ  َ�تََا  نىرَُجٍا  -َو ََ لَيْهى  يُ َُ. 
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‘নবীাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাসমীেপাএকাবযি�েকাআন্া হেল্া

িযিনা িনেজেকাতরব্রীরািল্া িদেয়া েমেরা েিেলেছ।ািেলা িতিন ত্রা

জ্ন্য্াপড়েলনান্।’ [মুসিলমা: ২৩০৯]  

অপরাবণরন্য়ারেয়েছ, জ্েবরািবনাস্মুর্ােথেকাবিণরত, িতিনাবেলন, 

نّ 
َ
نْ  رَُجال أ ْصَحيبى  مى

َ
ّ  أ ِى

ُ  َصّ�  اَّ َّ لَيْهى  ا لّمَ  َُ ََ َصيَ�تْهُ  َو
َ
َراحٌ  أ  َََدّب  ، نىهى  ََآلََمْت  ، جى

 
َ
ُ  قَْرنٍ  إىل

َ
هى  فى  ل يْفى ََ  َِ ََ

َ
ي ََأ ًَ ْلَق ّا  ََلَمْ  َ�ْفَسهُ  َ�َقتََا  مى ََ لَيْهى  يُ َُ  ّ ِى

َّ ُ  َصّ�  ا َّ لَيْهى  ا َُ 
لّمَ  ََ  " . َو

নবীা স্�্�্হা আল্ইিহা ওয়্স্�্েমরা একা স্হ্বীা আহতা হন।া এিটা

ত্েকা �েো য�ন্া েদয়।া তখনা িতিনা হ্ম্গিড়া িদেয়া একিটা িবংেয়রা

িদেকাএিজেয়া য্ন, য্াত্রাএকাতরব্িররা মেধযা িছল।াএরপরা িতিনা

এরািল্া েননাএবংাআ�হতয্াকেরন।াএাক্রেণার্সতলু�্হাস্�্�্হা

আল্ইিহাওয়্স্�্মাত্রাজ্ন্য্াপড়্নািন।া[ত্বর্নীা: ১৯২৩]  

আ�হতয্ক্রীরািক জ্ন্য্াপড়্ায্েবান্? 

অেনেকাসম্েজাঅেনেকামেনাকেরনােকউাআ�হতয্াকরেলাত্রাবুিঝা

জ্ন্য্া পড়্া য্েবা ন্।া ওপেররা হ্দীসিটওা েকউা �ম্ণা িহেসেবা

উপ�্পনা কেরন।া ত্েদরা এা ধ্রণ্া সিহকা নয়।া ক্রণা এা হ্দীেসরা

বয্খয্য়া�খয্তাহ্দীসাবয্খয্ত্াইম্মান্ববীারহ. বেলন,    
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و ِا  , ع قيَا نفسه لعَيينهال يَ� : وذ  ِا الديد َلا شن يقول  "
 وأنو وقيل السن واَيع وقتيَة وميلك، مِ ب ُمر نن ُبد العززز واووااع 

اَِ  وأجينوا ُن  ِا الديد نأن، يَ� ُليه : حغيفة والليَع وجي � العلميء 
لم لم يَا ُليه نغفسه اجرا للغيس ُن مثا َعله  ص� وصلت ، اهللا ُليه َو

  . انت� " ةالَحين ُليه

‘এাহ্দীসেকাত্ুর্া�ম্ণা িহেসেবােপবাকেরন, ম্নুশেকাসতকরাকর্রা

জনযায্র্াআ�হতয্ক্রীরাজ্ন্য্াপড়্াহেবান্াবেলামতােদন।াএিটা

উমরািবনাআশুলাআযীযাওাআওয্ঈ রহ.-এরামত।াতেবাহ্স্নাবছরী, 

ইবর্হীমা নখঈ, ক্ত্দ্, ম্েলক, আবতা হ্নীি্, ব্েিঈা ওা সকলা

আিলেমরা মত্মত হেল্, ত্রাজ্ন্য্া পড়্ হেব।াউপের্�া হ্দীেসরা

বয্খয্য়া ত্ুর্া বেলন, র্সতলু�্হা স্�্�্হা আল্ইিহা ওয়্স্�্মা মতলতা

অনযেদরেকা এা ধরেনরা ম�া ক্জা েথেকা সতকরা কর্রা জনযইা

আ�হতয্ক্রীরা জ্ন্য্া পড়্েন্া েথেকা িবরতা েথেকেছন।া আরা

স্হ্বীজণা ত্ুরা �েলাএমনা বযি�রাজ্ন্য্া পেড়েছন।া [ন্ববী, ব্রহা

মুসিলমা: ৭/৪৭]  

ত্ইাজণযম্নযাআেলমাওা িবেবশাধমরীয়াবযি�যেদরাজনযাকরণীয়াহেল্া

আ�হতয্ক্রীরাজ্ন্য্ান্াপড়্েন্।াবরংাস্ধ্রণাক্উেকািদেয়াত্েদরা

জ্ন্য্া পিড়েয়া েদয়্।া এা সত�া ধেরই আম্েদরা সম্েজ উ�া



 

14 

 

বযি�যস��া আেলেমরা �েলা অেনকা েকে�া স্ধ্রণ বযি�যস��া

আেলমা�্র্াআ�হতয্ক্রীরাজ্ন্য্রাস্ল্তাপড়্েন্াহয়।া 

আ�হতয্ক্রীািকািের�্য়ীাজ্হ্�্মীা? 

েকউাযখনািনেজেকাহতয্াকেরাতখনােসািনেজেকামতলতাআ�্হরাজজবা

ওাে�্েধরা িবক্েরাপিরণতাকের।া েসাআ�্হরাই�্ধীন।াক্রণ, ত্া

েক্েন্ািবরকীাক্জানয়।াএকম্�ািবরকইাএমনাগন্হাআ�্হায্াকম্াা

ন্ কর্রােঘ্শণ্ািদেয়েছন। আ�্হাত্‘আল্াইরব্দাকেরন, 

َ  إِنّ  ﴿ َّ ن َ�ۡغفِرُ  َ�  ٱ
َ
كَ  أ ۚ  لَِمن َ�ٰلِكَ  ُدونَ  َما َو�َۡغفِرُ  بِهِۦ �ُۡ�َ ِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَمن �ََشآُء َّ  بِ�

ّل  َ�َقدۡ  ََ  ۢ�َٰ�َ  ]  ١١٦:  النسيء[ ﴾ ١ بَعِيًدا ََ

‘িন�য় আ�্হ কম্ কেরন ন্ ত্ুর স্েথ বরীক কর্েক এবং এ ছ্ড়্ 

য্েক ে্ন কম্ কেরন। আর েয আ�্হর স্েথ বরীক কের েস েত্ 

েঘ্র পথ�চত্য় পথ�চ হল।’ {সতর্াআন-িনস্, আয়্তা: ৪৮}  

িবরকা ছ্ড়্া য্া আেছা ত্া আ�্হরা ই�্ধীন।া আরাআ�হতয্া িবরকা

নয়।া েতমিনা িযন্, েুির, মদযা প্ন- সবিকছুইা গন্হা বেট।া তেবা ত্া

িবরকানয়।াএসেবা িল�াবযি�াআ�্হরাই�্ধীনাথ্কেব।া েকউাযখনা

এসবাগন্েহািল�াহেয়াম্র্ায্েবাআ�্হাে্ইেলাত্েকাকম্াকরেবন- 

ত্রা েনকক্জগেল্রা বেদকলেতা িকংব্া ইসল্েমা িব�্েসরা িভি�েত।া
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আরা িতিনাে্ইেলাত্েকাত্রাঅপর্ধাঅনুপ্েতাত্েকাব্ি�া েদেবন।া

অতপরােসাগন্হােথেকাপিব�াহব্রাপরাত্েকাজ্হ্�্মােথেকােবরা

কর্া হেব।া আহেলা সু�তা ওয়্লা জ্ম্েতরা িব�্সা মেতা েসা িেরা

জ্হ্�্মীাহেবান্।ােক্েন্াগন্হজ্রইাঅন�ক্লাজ্হ্�্েম থ্কেবান্।া

খুনী, মদযপািকংব্াঅনযােক্েন্াঅপর্ধীওানয়।ািক�াওপেরােযমনাবল্া

হেল্, আ�্হাে্ইেলাত্েকাব্ি�ােদেবন, ত্রাঅপর্ধাঅনুয্য়ীাত্েকা

আজ্বােদেবনাত্রপরাত্েকাজ্হ্�্মােথেকােবরাকরেবন। একম্�া

ক্েিরর্ইা শধুা জ্হ্�্েমা অন�ক্লা থ্কেব।া আ�্হেতা অিব�্সীা

মুবিরকাক্েিরর্ইা শধুা জ্হ্�্েমা িেরক্লা থ্কেব। য্র্াআ�্হা ওা

ত্ুরা র্সতলা স্�্�্হাআল্ইিহা ওয়্স্�্মেকা িমথয্া �িতপ�াকেরেছ।াা

র্সতলু�্াস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাআনীতাদীনেকায্র্ অ�ীক্রা

কেরেছ।া 

তেবা শধু খ্েরজীা ওা মুত্িজল্া স�দ্য়া মেনা কেরা আ�হতয্ক্রীা

িেরক্লা জ্হ্�্েমা থ্কেব।া ত্েদরা মেতা গন্হজ্রা বযি�র্ওা িেরা

জ্হ্�্মী।াএাদু’িটাদলইা�্�ােিরক্।াএিটাত্েদরা�্�ামত।ােকনন্া

আহেলা সু�তা ওয়্লা জ্ম্তা তথ্া র্সতলু�্হা স্�্�্হা আল্ইিহা

ওয়্স্�্েমরা স্হ্বীবৃ�া এবংা িকয়্মতা পযর�া আজতা ত্ুরা আদবরা 

অনুস্রীেদরা মতা হেল্, গন্হজ্রা বযি�র্া িেরা জ্হ্�্মীা হেবা ন্। 
ক্রণাগন্হজ্রাম্ে�ইা েসা িনেজেকাঅপর্ধীাভ্েব।াবরং বয়ত্েনরা

�ের্েন্য়া ব্া �বৃি�রা ত্ড়ন্য়া েসা গন্েহা জিড়েয়া পেড়।া ত্ইা েসা
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অন�ক্লা জ্হ্�্মীা হেবা ন্।া বরংাআ�্হা ে্ইেলা ত্েকাকম্া কেরা

েদেবনাএবংাত্েকাত্রাঈম্েনরাবেদকলেতাজ্�্েতা�েববাকর্েবন।া

অনযথ্য়া ত্েকাত্রা স্জ্া েভ্জাকর্রা পরাজ্হ্�্মা েথেকাজ্�্েতা

�েববা কর্েবন।া আরা এা বয্প্েরা হ্দীেসরা েক্েন্া অভ্বা েনইা েযা

ম্নুশা জ্হ্�্েমা �েববা করেবা অতপরা স্জ্া েখেটা েসখ্না েথেকা

জ্�্েতাদ্িখলাহেব।াঅববযােকউাযিদািনেজরাগন্হেকাৈবধামেনাকেরা

ব্াআ�্হরািবধ্েনরাসে�াকুিরীববতাগন্হাকেরাব্াআ�হতয্াকেরা

তেবাসব্রামেতােসাজ্হ্�্মী।াজ্হ্�্মইাত্রা�্য়ীািহক্ন্।াআ�্হা

আম্েদরােহি্যতাকরন।া 

আ�হতয্ক্রীর জনযািকাদু‘আাকর্ায্েবা?     

তেবাএসেবরাঅথরাএইানয়ােয েকউাআ�হতয্াকরেলাত্রাজনযাকম্া

ওারহমেতরা দু‘আাকর্ায্েবান্া েযমনিটাআম্েদরাসম্েজরাঅেনেকা

মেনাকেরন।াএসবাবরংাঅিধকাপ্পীাহওয়্রাদরণাওই বযি�রাজনযা

আের্ েবিবা েবিবা দু‘আ কর্ উিেত। আ�হতয্া েক্েন্া কুিুরীাক্জ 

নয়, য্রাম্ধযেমাম্নুশাঈম্নােথেকাখ্িরজাহেয়ায্য়। দু‘আাকর্ায্েবা

ন্া েকবলাওইা বযি�রাজনযা েযা ঈম্নহীনাঅব�্য়া ম্র্া য্য়।াএেদরা

স�েকরাআ�্হাত্‘আল্াবেলন,  

َۡ  َسَوآءٌ  ﴿ ۡسَتۡغَفۡرَت  َعلَۡيِه
َ
َۡ  أ مۡ  لَُه

َ
َۡ  أ َ َۡ  �َۡسَتۡغفِرۡ  ل ُ  َ�ۡغفِرَ  لَن لَُه َّ َۚۡ  ٱ َ  إِنّ  لَُه َّ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ

 ]  ٦: اشغيَقون[ ﴾ ٦ ٱلَۡ�ِٰسقِ�َ  ٱلَۡقۡومَ 
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‘তুিম ত্েদর জনয কম্ �্থরন্ কর অথব্ ন্ কর, উভয়িট ত্েদর 

েকে� সম্ন। আ�্হ ত্েদরেক কখেন্ কম্ করেবন ন্। অববযই 

আ�্হ প্প্ে্রী স�দ্য়েক েহদ্য়্ত েদন ন্।’ {সতর্াআল-মুন্িিকত ন, 

আয়্তা: ০৬}  

অনযাআয়্েতািতিনাবেলন,  

ّرةٗ  ﴿ ََ ۡۡعَِ�  َۡ َس َۡ إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُه ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُه
َ
َۡ أ ۚ  ٱۡسَتۡغفِۡر لَُه َۡ ُ لَُه َّ فَلَن َ�ۡغفَِر ٱ

ُ َ� َ�ۡهِدي  َّ ۦِ  َوٱ ِِ ِ َورَُسو َّ ْ بِ� َۡ َفَفُروا ّ�ُه
َ
: الو�ة [  ﴾ ٨ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡ�ِٰسقَِ� َ�ٰلَِك بِ�

80  [ 

‘তুিম ত্েদর জনয কম্ ে্ও, অথব্ ত্েদর জনয কম্ ন্ ে্ও। যিদ 

তুিম ত্েদর জনয স�র ব্র কম্ ে্ও, তবুও আ�্হ ত্েদরেক কখেন্ 

কম্ করেবন ন্। ক্রণ ত্র্ আ�্হ ও ত্ুর র্সতেলর স্েথ কুিরী 

কেরেছ, আর আ�্হ ি্িসক েল্কেদরেক িহদ্য়্ত েদন ন্।’ {সতর্া

আত-ত্ওব্, আয়্তা: ১১৩-১১৪}  

একইাসতর্য়াঅপরাএকাআয়্েতাআ�্হাবেলন,  

ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�عۡ  ﴿
ُ
ْ أ ْ لِلُۡمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡسَتۡغفُِروا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َّ ِِ َوٱ ِِ ِد َما َ�َن لِلّن

 َۡ ّ�ُه
َ
َ َۡ َِ  َما تَ�َّ�َ لَُه ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحي

َ
�ِيهِ إِّ� َعن  ١أ

َ
ِِ  ََ ٰهِي ََ َوَما َ�َن ٱۡستِۡغَفاُر إِبۡ
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 ٖ نُّهۥ َعُدوِٞ وََعَدَهآ  ّموِۡعَدة
َ
ۥٓ َ ُ َِ َٞ  إِيّافُ فَلَّما تَ�َّ�َ  ّ�ٰفٌ َحلِي

َ َِ  ََ ٰهِي ََ  ِمۡنُهۚ إِّن إِبۡ
َ
أ ّ َّ �َ ِ ّ ِ َِ ١﴾ 

 ]  ١١٤-١١٣: و�ة ال[ 

 ‘নবী ও মুিমনেদর জনয উিেত নয় েয, ত্র্ মুবিরকেদর জনয কম্ 

�্থরন্ করেব। যিদও ত্র্ আ�ীয় হয়। ত্েদর িনকট এট্ �চ হেয় 

য্ওয়্র পর েয, িন�য় ত্র্ ��িলত আগেনর অিধব্সী। িনজ িপত্র 

জনয ইবর্হীেমর কম্ �্থরন্ েত্ িছল একিট ওয়্দ্র ক্রেণ, েয 

ওয়্দ্ েস ত্েক িদেয়িছল। অতঃপর যখন ত্র িনকট �চ হেয় েজল 

েয, িন�য় েস আ�্হর ব�, েস ত্র স্েথ স�কর িছ� করল। িন�য় 

ইবর্হীম িছল অিধক �্থরন্ক্রী ও সহনবীল।’ {সতর্া আত-ত্ওব্, 

আয়্তা: ১১৩-১১৪}  

অতএবাআম্েদরাউিেতাআ�হতয্ক্রীরাজনযাবরংাআরওােবিবােবিবা

দু‘আাকর্। ত্রাম্জিির্তাওাকম্রাজনযাএবংাত্রাওপরারহমতাওা

দয়্রাজনযাআ�্হরাক্েছাঅিধকাপিরম্েণা�্থরন্াকর্।া হেতাপ্েরা

আ�্হাত্‘আল্াএসবাদু‘আাকবুলাকেরাত্েকাম্িাকেরােদেবন।া 

ম্নুশােকনাএবংাকখনাআ�হতয্াকের? 

ভ্বব্রািবশয়াহেল্াম্নুশাকখনাআ�হতয্াকের ? যখনাম্নুেশরাজ্ন-

বুি� ওা উপলি�-অনুধ্বনা বি�া েল্পা প্য়, িনেজেকা েসা অসহ্য় ওা

ভরস্হীন ভ্েব, তখনই েসাআ�হতয্াকেরাবেস। ন্ন্াসমসয্য়াপেড়া
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ম্নুশাআ�হতয্রাএা িনি�তাপথা েবেছা েনয়।াত্রামেধযাউে�খেয্জযা

হেল্ : ১. �্মী-�ীরা মেধযা ��াওাকলহ এবং েযকতুকা িনেয়াঝজড়্-

িবব্দেকা েককা কেরা আ�হতয্। ২. অিভভ্বকা তথ্া িপত্-ম্ত্া ওা

েছেল-েমেয়রা মেধযাঅিভম্নজিনতাআ�হতয্।া ৩. পরীক্য়াঅকৃতক্যরা

হওয়্রা�িতিকয়্য় ছ্�-ছ্�ীেদরাআ�হতয্।া৪. আের্জযােথেকাহত্বা

হেয়াজিটলাওা দুর্ের্জযা বয্িধআ�া য�ণ্ক্তরা বযি�রাআ�হতয্। ৫. 

ে�েমাব্ ভ্েল্ব্স্য়াবযথরাব্া�ত্িরতাওািমথয্াঅিভনেয়রাি্ুেদাপড়্া

ন্রীা ব্া পুরেশরা আ�হতয্। ৬. বযবস্-ব্িণেজযা ব্া েবয়্রা ব্জ্েরা

ব্রব্রা বযথরা হওয়্া ম্নুশা ব্া তরণ-যুব্রাআ�হতয্। ৭. �ত্পব্লীা
ব�রাহ্েত ধর্াপড়্ােথেকাব্ুেেতাআ�হতয্াইতয্িদ।  

আ�হতয্ ের্েধাকরণীয়া 

ম্নুেশরাজীবেনরা�িতিটা িদনাএকারকমাক্েটান্।া বযি�জতাজীবন, 

প্িরব্িরক জীবন, স্ম্িজকা জীবন, র্�ীয়া জীবনা সবর�ইা পিরবতরনা

হেতা থ্েক।া কখেন্া িদন ক্েটা সুেখ, কখেন্া ক্েটা দুঃেখ।া কখেন্া

আেসা স�লত্।া আব্র কখেন্া েদখ্া েদয় দির�ত্।া কখেন্া থ্েকা

�্েুযরাকখেন্াআব্রাঅভ্ব-অনটন। কখেন্ােভ্জাকেরাসু�ত্ কখেন্া

আ�্�া হেয়া পেড়া ের্জা েব্েক।া কখেন্া েদখ্া েদয়া সুিদন, আব্রা

কখেন্া আেস দুিভরক।া কখেন্া আেসা িবজয়, আব্রা কখেন্া আেসা

পর্জয়।াকখেন্াআেসা স�্নাআব্রাকখেন্ েদখ্া েদয়া ল্�ন্। এা
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অব�্াশধুাবতরম্নাআম্েদরাসমেয়ইাহেয়াথ্েক, ত্ানয়।াএট্াযুজাযুজা

ধেরাএভ্েবইাআবিতরতাহেয়াআসেছ।াআ�্হােযমনাবেলন,  

﴿  َّ ٰ  ٱۡ�ََسَنةَ  ٱلّسيِِئَةِ  َمَ�نَ  بَّدۡ�َا ُُ َّ ْ  َح ْ  َ�َفوا ّس  قَدۡ  ّوقَالُوا آءُ  َءابَآَءنَا ََ ّ ّّ آءُ  ٱل ّ ّّ  َوٱل
َخۡذَ�ُٰهَ

َ
َۡ  َ�ۡغَتةٗ  فَأ راف[ ﴾ ٩ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوُه  ]  ٩٤: اُال

‘ত্রপরাআিমাম�াঅব�্েকাভ্লাঅব�্া�্র্াবদেলািদেয়িছ।াঅবেবেশা

ত্র্ �্েুযরা ল্ভা কেরেছা এবংা বেলেছ, ‘আম্েদরা ব্প-দ্দ্েদরেকওা

দুদরব্াওাআন� �বরাকেরেছ’। {সতর্াআল-আর্ি, আয়্তা৯৫}  

েযেহতুািবপদ-আপদ, কচ-েব্কাআম্েদরািনতযস�ীাত্ইাসম্জােথেকা

আ�হতয্ািনমত রেলা�থমতাদরক্রাপুের্ সম্জাবযব�্য় ইসল্েমরািবক্া

ওাআদেবররাব্�বাঅনুবীলন।াক্রণ, ম্নুশাআ�হতয্রাপথােবেছােনয়া

হত্ব্রা েরমা মুহত েতর।া আরা অনুবীলনরতা মুসিলমা জীবেনা হত্ব্রা

েক্েন্া�্নােনই।াআ�্হাবেলন,  

َۡادِيَ  قُۡل  ﴿ ِينَ  َ�ٰعِ َّ ْ  ٱ فُوا َ�ۡ
َ
ٰ  أ َ�َ  َۡ نُفِسِه

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا َّ َ  إِنّ  ٱ َّ  َ�ۡغفِرُ  ٱ

نُوَب  َّ ۚ  ٱ َُ  ٱلَۡغُفورُ  ُهوَ  إِنُّهۥ َ�ِيًعا    ]٥٢: الزمر[ ﴾ ٥ ٱلّرِحي

বল, ‘েহ আম্র ব্�্জণ, য্র্ িনজেদর উপর ব্ড়্ব্িড় কেরছ েত্মর্ 

আ�্হর রহমত েথেক িনর্ব হেয়্ ন্। অববযই আ�্হ সকল প্প 
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কম্ কের েদেবন। িন�য় িতিন কম্বীল, পরম দয়্লু’। {সতর্াআয-

যুম্র, আয়্তা: ৫২}  

েযা বযি�া িব�্সা কেরা য্বতীয়া ভ্েল্-ম�া সবইা আ�্হরা ই�্ধীন।া

এবংা আ�্হা য্-ইা কেরনা ব্�্রা ত্েতা েক্েন্া ন্া েক্েন্া কলয্ণা

িনিহতা থ্েক, েসাকখেন্া িনেজরাজীবনা�দীপা িনেজইা িনভ্ব্রা মতা

হহক্রীা িস�্�া িনেতা প্েরা ন্।া েসা েত্া হ্জ্রা িবপেদওা অিবেলা

থ্কেবাএা িব�্েসা েযাআ�্হাআম্েকাপরীক্াকরেছন।াএাপরীক্য়া

উ�ীণরা হেলা অববযইা িতিনাআম্েকা পুর�ৃতাকরেবন। ত্ইাআ�হতয্া

�িতের্েধা �থমা দরক্রা ইসল্মীা িবক্া এবংা ৈদনি�না জীবনা

ইসল্েমরা ব্�ব্নুবীলন।া িনেো একিটা আ�হতয্া সং�্�া একিটা

পিরসংখয্নাতুেলাধরিছ, েসিটইা�ম্ণাকরেবাআম্েদরাএাদ্িবাকতট্া

যথ্থর।া 

পিরসংখয্না অনুয্য়ীা সবগেল্া কমুযিন্া অধুযিশতা েদবা সহা েবক�া ও 

উ�তা িবে�রা েসকুযল্রা েদবগেল্েতাআ�হতয্রা হ্রাসবেেেয়া েবিব। 
�থম প�্বিটােদেবরামেধযামুসিলমাঅধুযিশতাএকিটাম্�ােদবাআেছ। 
�থম পুে্�রিটােদেবরামেধযাম্�াে্রিটামুসিলমাঅধুযিশতােদবাআেছ। 
েদবগেল্ হে�া ক্জ্খ�্ন, িকরিজজ�্ন, তুকরেমিন�্ন, ওা

উজেবিক�্ন। মজ্র বয্প্রাহে�াএইাে্রিটােদবইাকমুযিন্াব্িশতা

েস্িভেয়তার্িবয়্রাঅধীেনািছল। ন�ইেয়রাদবেকােস্িভেয়তার্িবয়্া
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েভে�ায্ওয়্য়াএইােদবগেল্ওা�্ধীনাহয়। ত্রাম্েনােদবগেল্াহয়তা
কমুযিনজেমরাববব্দীা�ভ্বােথেকাআেজ্ােসভ্েব মু�াহেতাপ্ের িন। 

অিধক�, েদবাে্রিটামুসিলমাঅধুযিশতাহেলওামুসিলমেদরাবতকর্াহ্র 

মধয�্েেযরা েদবগেল্রা মেত্া অতা েবিব ন্। িেলা এইা েদবগেল্েতা

অমুসিলমেদরামেধয হয়তাআ�হতয্রাহ্রােবিব, আরােসিটাহওয়্ট্ইা

�্ভ্িবক। ক্রণ, মুসিলম অধুযিশতা অনয্নযা েদেবা আ�হতয্রা হ্রা

খুবইাকম। েযমনা ইর্েনা�িতাআড়্ই লেকাম্�াএকজনাআ�হতয্া

কের; িসিরয়্েতা�িতাপ্ুোলেকাএকজন; আরািমবের �িতাদবালেকা

একজন।  

��াহে�ােযখ্েনাকমুযিন্াঅধুযিশতােদবাসহােবক�াওাউ�তািবে�র 

েসকুযল্রােদবগেল্েতাআ�হতয্রাহ্রাঅেনকােবিব – েসখ্েনামুসিলমা

অধুযিশত েদবগেল্েতাআ�হতয্রাহ্রাএতাকমােকন? এরােপছেনাকীা

ক্রণাথ্কেতাপ্েরাবেল আপন্র্ামেনাকেরন? ক্রণােত্ােসিটইায্রা

�িতা আমর্া ইি�তা করল্ম।া মুসিলমা সম্েজা বতা অবকেয়রা পরওা

এখেন্া ত্কদীেররা ভ্েল্-ম�া িস�্�া এবংা আ�্হরা ওপরা আ�্রা

িবক্রাক্রেণইাএাহ্রাএতাকম।া 

আ�হতয্ সং�্�াএকিটাপিরসংখয্ন 

No. Country Rate No. Country Rate 
1. Lithuania 81.0 49. Netherlands 18.7 

http://www.shodalap.org/?p=185
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2. Belarus 73.6 50. Kyrgyzstan 18.5 
3.  Russia  67.9 51. Argentina 17.6 
4. Sri Lanka  61.4 52. Turkmenistan 17.3 
5. Hungary  53.5 53. Mauritius 17.0 
6. Slovenia  53.2  54. Spain 15.8 
7. Kazakhstan  53.1 55. Thailand 15.8 
8. Latvia  51.6 56. Zimbabwe 15.8 
9. Japan  48.0 57. Saint Lucia 15.4 

10. Ukraine 47.9 58. Belize 15.0 
11. Guyana 45.4 59. Ecuador 14.4 
12. Korea 43.7 60. Italy 14.4 
13. Estonia 42.8 61. Nicaragua     14.4 
14. Belgium 42.6 62. EI Salvador 13.8 
15. Finland 40.7 63. Britain 13.6 
16. Croatia 40.2 64. Macedonia 13.5 
17. Serbia 39.5 65. Puerto Rico 12.7 
18. Moldova 36.6 66. Costa Rica   12.5 
19. France  35.6 67. Israel 12.5 
20. Switzerland 35.2 68. Panama 12.5 
21. Hong Kong 35.1 69. Malta 11.9 
22. Poland 32.4 70. Colombia 11.5 
23. Austria 31.7 71. Uzbekistan 11.1 
24. C Republic 31.1 72. Venezuela 10.2 
25. Uruguay 30.9 73. Seychelles  9.1 
26. China 27.8 74. Brazil 8.7 
27. Denmark 27.3 75. Mexico 8.4 
28. Sweden 26.6 76. Albania  8.0 
29. Bulgaria 26.4 77. Bahamas 7.3 
30. Germany 26.3 78. Greece   7.1 



 

24 

 

31. Trinidad 25.8 79. Grenadians 6.8 
32. Slovakia 25.7 80. Paraguay 6.1 
33. Romania 25.5 81. Bahrain 5.4 
34. Cuba 24.8 82. Tajikistan 5.2 
35. Suriname 24.2 83. Georgia 4.5 
36. New Zealand    24.0 84. Guatemala 4.3 
37. Bosnia 23.6 85. Philippines 4.2 
38. Norway 23.1 86. Kuwait 3.9 
39. Canada 22.7 87. Armenia 3.7 
40. Portugal 22.4 88. D republic   3.5 
41. Iceland 22.3 89. Azerbaijan  2.3 
42. USA 22.2 90. S.T. Principe 1.8 
43. Luxembourg  22.0 91. Peru 1.7 
44. Australia  21.8 92. Barbados 1.4 
45. India 21.3 93. Iran 0.4 
46. Chili  20.9 94. Jamaica 0.3 
47. Singapore  20.6 95. Syria  0.2 
48.  Ireland  19.5 96. Egypt   0.1 
সত�া: http://www.shodalap.org/?p=185  

এা েত্া েজলাস্ধ্রণভ্েবা�েয্জযাকরণীয়।াএাছ্ড়্ওাওপেরাআমর্া

আ�হতয্রা ক্রণা েযগেল্া তুেলা ধেরিছ, সুিনিদরচভ্েবা েসসেবর 

�িতক্রািহেসেবাকরণীয়গেল্াযথ্�েমাএমনা:    

১. পৃিথবীরাসংঘ্তময়াজীবেনাম্েঝাম্েঝা�্মী-�ীরামেধযামেন্ম্িলনযা

হেব- এট্ই �্ভ্িবক। আ�্হা কুরআেনা বেলেছন, �্মী-�ীা এেকা

http://www.shodalap.org/?p=185
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অপেররা পির�দ �রপ। এেকা অপেররা ব্ি�দ্ত্া ওা ব্ি�দ্�ী। 
ইরব্দাহেয়েছ,  

َۡ  ِ�َاٞس  ُهنّ  ﴿ َۡ  ّلُ� نُت
َ
 ]  ١٨٧: انقرة[ ﴾ ١ لُّهّن   ِ�َاٞس  َوأ

‘ত্র্ েত্ম্েদর জনয পির�দ এবং েত্মর্ ত্েদর জনয পির�দ’। 
{সতর্াআল-ব্ক্র্, আয়্তা: ১৮৭}  

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ  ﴿
َ
َۡ  ِمِنۡ  لَُ�َ َخلَقَ  أ نُفِسُ�

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ  بَيَۡنُ�َ وََجَعَل  إَِ�َۡها لِِتَۡسُكُنٓوا

ۚ  ّمَوّدةٗ     ]٢١: الروم[ ﴾ ٢ َ�َتَفّكُرونَ  لَِِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنّ  َورَۡ�ًَة

‘আর ত্ুর িনদবরন্বলীর মেধয রেয়েছ েয, িতিন েত্ম্েদর জনয 

েত্ম্েদর েথেকই �ীেদর সৃিচ কেরেছন, য্েত েত্মর্ ত্েদর ক্েছ 

�ব্ি� প্ও। আর িতিন েত্ম্েদর মেধয ভ্েল্ব্স্ ও দয়্ সৃিচ 

কেরেছন। িন�য় এর মেধয িনদবরন্বলী রেয়েছ েস কওেমর জনয, য্র্ 

িে�্ কের।’ {সতর্াআর-রম, আয়্তা: ২১}  

েদ্শ-গণািনেয়ইাম্নুশ। ক্রওাম্েঝাসব গেণরাএক�াসম্হ্রািবরল। 
�্মীরা েযমনা িকছুা গণা থ্েকা েতমিনা িকছুা েদ্শও থ্েক। �ীরা

বয্প্েরওাএকথ্াসমভ্েবা�েয্জয। ত্ইাউভয়েকাসুখ-দুঃখাভ্জ কেরা

িনেতা হেব। িনেজেদরা মেধযা সংল্প-সহেয্িজত্-সমেঝ্ত্-সহমিমরত্া

থ্কেতাহেব। উভয়েকাৈধযরাধ্রণাকরেতাহেব। তদুপির আ�্হরাক্েছা
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পর�েররাজনযা দু‘আাকরেতা হেব।াআ�্হা �য়ংাআম্েদরা েসা দু‘আা

িবক্ািদেয়েছন, এইাদু‘আিটাআমর্ািনয়িমতাপড়ব।াইরব্দাহেয়েছ,  

ََّنا ﴿ ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر
َ
ۡ�ُ�ٖ  قُّرةَ  َوُذِرِّ�ٰتَِنا أ

َ
 ﴾ ٧ إَِماًما لِلُۡمّتقِ�َ  َوٱۡجَعلَۡنا أ

 ]  ٧٤: الفرقين[

‘েহ আম্েদর রব, আপিন আম্েদরেক এমন �ী ও স�্ন্িদ দ্ন 

করন য্র্ আম্েদর েকু বীতল করেব। আর আপিন আম্েদরেক 

মু�্কীেদর েনত্ ব্িনেয় িদন’। {সতর্াআল-িুরক্ন, আয়্তা: ৭৪}  

২. িপত্-ম্ত্রা�থমাক্জাহেবাস�্নেকাড্�্র, ইি�িনয়্র, উিকলা

ব্ায্-ইাব্ন্না েকনাসবর�থমাত্েকাকুরআনাওা�েয়্জনীয়াইসল্মীা

জ্না িবিখেয়া তেবইা অনযা েক্েন্া িকছুা েবখ্েন্।া ি�তীয়তা ত্েদরেকা

ইসল্মীাক্য়দ্য়াল্লন-প্লনাস�েকরাজ্নাল্ভাকরেতাহেব।াত্হেলা

বুঝেতা প্রেবন, কখনা স�্নেকা ব্সনা কর্া য্েবা আরা কীভ্েবা

স�্নেকাব্সনাকরেতাহেবান্।ান্া েজেনা�কৃতাতথযান্া েবরাকেরা

স্ব্লকা স�্নেদরা অযথ্া বক্ঝক্ওা পিরহ্রা করেতা হেব।া এমনা

ম্নিসকাকচান্াত্েদরাকখেন্ােদয়্ায্েবান্ায্াত্েদরেকাআ�হতয্রা

মেত্ােরমাপদেকপািদেত ব্ধযাকের। সেবর্পিরাস�্েনরাজনযও িপত্-

ম্ত্াউপের্ে�িখত আ�্হরািবিখেয়ােদয়্াদু‘আিটাপড়েবন।া 
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৩. িবক্থরীেদরাম্েঝাপ্িরব্িরকভ্েবাএবংাত্েদরাপ্হযাবইেয়রাম্েঝা

আ�্হরাওপরাভরস্, হত্ব্াজয়াকর্াএবংাকিহনামুহত েতরাৈধযরাধ্রেণরা

িবক্াশরােথেকইােুেকািদেতাহেব।াআরাছ্�-ছ্�ীেদরাকতরবযাহেল্, 

স্র্াবছরািহকামতাপড়্েলখ্াকর্, িবক্গরাওাব্ব্-ম্েয়রাকথ্মতা

�িতিদনারিটনােমেনাপ্হযামুখ�াকর্।াপরীক্াঘিনেয়াএেলাঅিতির�া

েেচ্রাপ্ব্প্িবাআ�্হরাক্েছাস্ল্তাপেড়া িবেবশভ্েবা দু‘আাকর্া

েযেতা প্ের।া েহা আ�্হ। আপিনইা েত্া জ্ন-�িতভ্-েমধ্া ওা িলা

েদয়্রা ম্িলক। এগেল্া িদেয়া আম্েকা অনুআহা করনা য্েতা আিমা

পরীক্য়া ভ্েল্ িলা করেতা প্ির। সেবর্পিরা পড়েতা বস্রা সময়, 

পরীক্রা হেলা িবশয়া মেনা ন্া এেল, স্ল্েতরা পরা এবংা সমসময়া

আ�্হরােবখ্েন্াব্কযিটাপড়েতাপ্েরন।াআ�্হাইরব্দাকেরন,  

   ]١١٤: طه[ ﴾ ١ ِعلۡٗما زِۡدِ�  ّرِبِ  َوقُل ﴿

‘আরা তুিমা বেল্, েহা �ভু। আম্রা জ্না বৃি�া করন’। {সতর্া ত-হ্, 

আয়্তা: ১১৪} 

৪. ম্র্�কাওাকচদ্য়কাঅসুেখাপড়েলাএাকথ্ামেনাকর্ােয, দুিনয়্া

হেল্ামুিমেনরাপরীক্রা�্ন।াের্জ-িবসুখািদেয়াআ�্হাম্নুশেকাপরীক্া

কেরন।া আরা আ�্হা ত্ুরা ি�য়া ব্�্েদরইা েবিবা পরীক্য়া েিেলন। 

আ�্হাবেলন, 
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ٓ  َولََقدۡ  ﴿ رَۡسلَۡنا
َ
�ٖ  إَِ�ٰ  أ ََ ُ

ۡۡلَِك  ِمِن أ َخۡذَ�ُٰهَ َ�
َ
َسآءِ  فَأ

ۡ
آءِ  بِ�ۡ�َأ ّ ّّ َۡ  َوٱل ُّعونَ  لََعّلُه َّ  ٤ َ�َت

 ]  ٤٢: االنعيم[ ﴾

‘আরাঅববযইাআিমা েত্ম্রাপতেবরা িবিভ�াকওেমরাক্েছার্সতলা ে�রণা

কেরিছ। অতঃপরা আিমা ত্েদরেকা দ্ির�যা ওা দুঃখা �্র্া প্কড়্ওা

কেরিছ, য্েতাত্র্াঅনুনয় িবনয়াকের’। {সতর্াআল-আনআম, আয়্তা

৪২}  

আমর্া েদখেতাপ্ি�াআ�্হাএাআয়্েতা ‘ব্ছ্’ ওা ‘দ্রর্’ দুেট্াবশা

বযবহ্র কেরেছন।া  ব্ছ্া বেশরা অথরা হল, কিহনা অভ্বা ওা দির�ত্, 

জীবেন্পকরেণরাসংকট।াআর দ্রর্াবেশরাঅথরাহল, বরীরাওা�্ে�যরা

িবিভ�াের্জাবযিধ। 

ত্ইা কিহনা ের্জা হেলা কতরবযা হেল্, িেিকাস্রা প্ব্প্িবা আ�্হরা

ক্েছা �িতিনয়তা অনুনয়-িবনয়সহা আের্জযা ক্মন্া কর্।া স্ল্েতা 

দ্ুিড়েয়াত্ুরাক্েছা�্থরন্াজ্ন্েন্। দ্ুড়্েতান্ প্রেলাবেসাপড়্, ত্া
ন্াপ্রেলাশেয়াএবংাত্ওান্াপ্রেলাইব্র্য়াপড়্। আমর্াআ�্হরা

ক্েছাএাদু‘আিটওাকরেতাপ্ির।ােহাআম্রারব। আম্েকাের্েজাকচা

িদে�। আপিনােত্াদয়্লুেদরামেধয সবরেে�াদয়্লু। আম্েকাের্জ-মু�া

করন। আইয়ুবা আল্ইিহসা স্ল্ম ত্ুরা ভীশণা অসুেখা এ দু‘আা 

পেড়িছেলন। কুরআেনাইরব্দাহেয়েছ,  



 

29 

 

يّوَب  ﴿
َ
ۥٓ  نَاَدىٰ  إِذۡ  َوَ َُّه ِ�ِ  َر

َ
ّسِ�َ  َ ََ  ّ ّّ نَت  ٱل

َ
َُ  َوأ رَۡح

َ
ِٰ�ِ�َ  أ َّ    ]٨٣: االنبييء[ ﴾ ٨ ٱل

‘আর �রণ কর আইউেবর কথ্, যখন েস ত্র রবেক আ�্ন কের 

বেলিছল, ‘আিম দুঃখ-কেচ পিতত হেয়িছ। আর আপিন েত্ সবরেে� 

দয়্লু’। {সতর্াআল-আি�য়্, আয়্তা: ৮৩}  

৫. বযবস্য়ী ভ্ইেদরা�থেমা মেনা র্খেতা হেবা বযবস্য়া বলেতা ল্ভ-

কিতরােখল্।াবযবস্াহ্ল্লাহেলাত্েতাঅঅাল্েভইাবরকতাহয়।াত্ইা

বযবস্য়াস্মিয়কােক্েন্া েল্কস্েনাএেকব্েরা মুশেড়ান্াপেড়াস্মেনা

এিজেয়ােযেতাহেব।ার্সতলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাবযবস্য়ীা

ভ্ইেদরাউে�েবােযসবািবেবশািনেদরবন্ািদেয়েছন ত্ােজেনাতদনুয্য়ীা

আমলাকরেতাহেব।াউে�াস্ল্ম্ার্িদয়্�্হ আনহ্ােথেকাবিণরত, িতিনা

বেলন, র্সতলু�্হা স্�্�্হা আল্ইিহা ওয়্স্�্মা �েতযকা িরযা

স্ল্েতরাপরাএইাদু‘আিটাপড়েতন,  

ِّ  ، اللُّهمّ « لَُك  إى
َ
أ َْ
َ
ْاقًي أ لًْمي ، َطيّبًي رى ُى  »ُمتََقّبال َوَ�َمال ، نَيَىًعي َو

‘েহাআ�্হাআিমাআপন্রা ক্েছা হ্ল্লা িরযক, উপক্রীা ইলমা এবংা

ম্কবুলাআমলা�্থরন্া করিছ।’ [মুস্�্ি, আবদুরা র্যয্কা : ৩১৯১; 

ত্বর্নীা: ১৯১৬৮]  
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সুতর্ংার্সতলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্েমরাএাআমলিটাআমর্ওা

িনয়িমতা করেতা প্ির।া আবতা হর্য়র্া র্িদয়্�্হ আনহা েথেকা বিণরতা

িনেেরা দু‘আিটওা পড়েতা প্িরা আমর্া িনয়িমত।া িপত্া র্সতলু�্হা

স্�্�্হা আল্ইিহা ওয়্স্�্েমরা ক্েছা ি্েতম্া র্িদয়্�্হ আনহ্া

একজনাখ্েদমাে্ইেতাআসেলািতিনাত্ুেকাএাদু‘আািবিখেয়ােদনা:    

َعْرشى  َورَّب  ، الّسبْعى  الّسَميَواتى  رَّب  اللُّهمّ «
ْ
يمى  ال َعظى

ْ
ّ  َورَّب  َرّ�غَي ، ال ءٍ  ُُ َل  ، َشْ  ُمْ�ى

ياى  اّلْوَراةى  ى
ْ
� ُقْرآنى  َواإلى

ْ
يمى  َوال َعظى

ْ
نَْت  ، ال

َ
ّوُل  أ

َ
ءٌ  َ�بْلََك  ََلَيَْس  او نَْت  ، َشْ

َ
رُ  َوأ َى  اآل

ءٌ  َ�ْعَدكَ  ََلَيَْس  نَْت  ، َشْ
َ
رُ  َوأ ءٌ  ََْوقََك  ََلَيَْس  الّظي ى نَْت  ، َشْ

َ
نُ  َوأ َيطى

ْ
 َُونََك  ََلَيَْس  ان

ءٌ  ْغغىغَي اّلْرنَ  َ�ّغي اقْضى  ، َشْ
َ
نَ  َوأ َفْقرى  مى

ْ
 .»ال

‘েহাআ�্হ, স�্ক্েবরারব, আরেবাআযীেমরাঅিধপিত, আম্েদরারবা

এবংা �িতিটা িজিনেসরা রব, ত্ওর্ত, ইি�লা ওা মহ্া কুরআেনরা

অবতরণক্রী, আপিনইা সবরা �থম; অতএবা আপন্রা আেজা েক্েন্া

িজিনসােনই।াআপিনইাসবরােবশ; অতএবাআপন্রাপেরােক্েন্ািজিনসা

েনই। আপিনইা য্েহর; অতএবা ওপরা িকছুা েনই।া আপিনইা ব্েতন;  

অতএবাআপন্রাঅজ্তািকছুইােনই। আপিনাআম্েদর ঋণাপিরেব্ধা

করনাএবংাঅভ্বাওাদ্ির�ােথেকাআম্েদরামুি�ািদন।’ [িতরিমযীা : 

৩৪৮১; মুসিলমা: ৭০৬৪]  

িতরিমযীরা অপরা একা বণরন্য়া একইা দু‘আা স�েকরা আবতা হর্য়র্া

র্িদয়্�্হ আনহা বেলন, র্সতলু�্হা স্�্�্হা আল্ইিহা ওয়্স্�্মা
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ত্ুেদরেকা ঘুম্েন্রা পতেবরা এা দু‘আা পড়্রা িবক্া েদন।া [িতরিমযীা : 

৩৪০০] 

৬. আ�হতয্রা কথ্া মেন আসেলা এা িবপদা েথেকা রক্কেঅা নিলা

ন্ম্েযাদ্ুিড়েয় য্ওয়্াএবংািসজদ্য়ািজেয়ািবনীতভ্েবাআ�্হরাআআহ-

দয়্-স্হ্যযা ক্মন্া কর্ �েয়্জন। �িতা মুহত েতরা ৈধযরা ধ্রণা করেতা

হেব। েম্টাকথ্াযখনইা িনেজেকাঅসহ্য়াওাআব্হতামেনাহয়াএবংা

আ�হতয্রা িে�্া আেস তখনইা মেনা করেতা হেবা এখনা বয়ত্না

এেসেছ। ইসল্েমাআ�হতয্া ন্জ্েয়যা এবংা এর পিরণিতা জ্হ্�্ম। 
ত্ইা এা েথেকা দতেরা থ্ক্া ব্�নীয়। স্েথা স্েথা মেন করেত হেবা

আ�্হইাআম্রা সহ্য়াএবংাআব্রাআেল্। ত্ইা প্ুো ওয়্�ািরজা

ন্ম্যা পড়্র স্েথা নিলা ন্ম্েযরা ম্ধযেমা আ�্হরা দয়্া ওা স্হ্যযা

ক্মন্াকরেতাহেব। �িত মুহত েতরাসবরাঅথর্াাৈধযরাধ্রণাকরেতাহেব। 
এেতা ইনব্আ�্হা মনা ওা হদয় �ব্�া থ্কেবা এবংা িবপদা দুরীভত তা

হেব। 

৭. এছ্ড়্ওা বহা ছ্�-ছ্�ীরা জীবনা িবসজরনা িদেতা হে�-কৃি�মা

ভ্েল্ব্স্র, িমথয্াঅিভনেয়রাি্ুেদাপেড়, অ�তয্িবতাআব্-আক্�্রা

িেল। আরা এসেবরা েপছেনা সবেো বড়া হ্তা রেয়েছা েবপদর্া ওা

অ�ীলত্র। একিটা সুখী, ব্ি�ময়, সু�রা সম্জা জহেনা ব্লীনত্পতণর, 

রিেস�ত, ম্িজরতা েববা ভত শ্, ে্লা েলনা ওাআে্র-আেরেণরা গরযা
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অপিরসীম। অব্লীনােববাভত শ্ ওাআে্র-আেরণাম্নুেশরামধযক্রাপশা

বৃি�েকাজ্িজেয়াতুেল। কুািসতাক্মন্েক উে�িজতাকের। এেতান্ন্া

রকমা প্িরব্িরকা ওা স্ম্িজকা িববৃ�ল্া েদখ্া েদয়। ন্ন্ ধরেনরা

প্পকমরা সংঘিটতা হয়। মহ্িবপযরয়, অনয্য়া ওা অপর্ধা েথেকা ব্ুে্রা

জনয মহ্নাআ�্হা িবধ্নেকা েমেনােল্ইাসেবর্�মাপপ্। পদর্রাওপরা
গরয্ের্পাকের মহ্নাআ�্হাবেলন,  

ِِ  َ�ٰنَِسآءَ  ﴿ ِِ ّ  ٱ�ّ ُُ َحدٖ  لَۡس
َ
ۚ  إِنِ  ٱلنَِِسآءِ  ِمِنَ  َكأ ّ ُُ  َ�َيۡطَمعَ  بِ�لَۡقۡولِ  َ�َۡضۡعنَ  فََ�  ٱّ�َقۡي

ِي َّ َرٞض  قَلِۡۡهِۦ ِ�  ٱ ّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  َوقَۡرنَ  ٣ ّمۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُلۡنَ  ََ َّ جَ  َ� ّ َّ �َ 
ِٰهلِّيةِ  ََ �  ٱلۡ وَ�ٰ

ُ ِۡ قِۡمنَ  ٱ
َ
َكٰوةَ  َوَءا�ِ�َ  ٱلّصلَٰوةَ  َوأ َّ ِطۡعنَ  ٱل

َ
َ  َوأ َّ ۥٓۚ  ٱ ُ َِ ُ  يُرِ�دُ  إِّ�َما َورَُسو َّ  ٱ

َُ  ِ�ُۡذهَِب  ۡهَل  ٱلرِِۡجَس  َعنُ�
َ
َۡ  ٱۡ�َيۡتِ  أ  ]  ٣٣  ،٣٢:  االحزاب[ ﴾ ٣ َ�ۡطِهٗ�� َوُ�َطِهَِرُ�

‘েহ নবী প�ীজণ, েত্মর্ অনয েক্ন ন্রীর মত নও। যিদ েত্মর্ 

ত্কওয়্ অবল�ন কর, তেব (পরপুরেশর স্েথ) েক্মল কে� কথ্ 

বেল্ ন্, ত্হেল য্র অ�ের বযিধ রেয়েছ েস �লু� হয়। আর েত্মর্ 

নয্য়সংজত কথ্ বলেব। আর েত্মর্ িনজ জৃেহ অব�্ন করেব এবং 

�্ক- জ্েহলী যুেজর মত েসক�যর �দবরন কের্ ন্। আর েত্মর্ 

স্ল্ত ক্েয়ম কর, য্ক্ত �দ্ন কর এবং আ�্হ ও ত্ুর র্সতেলর 

আনুজতয কর। েহ নবী পিরব্র, আ�্হ েত্ েকবল ে্ন েত্ম্েদর 

েথেক অপিব�ত্েক দতরীভত ত করেত এবং েত্ম্েদরেক স�তণররেপ 

পিব� করেত।’ {সতর্ আল-আহয্ব, আয়্ত : ৩২-৩৩}  
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আ�্হ ত্‘আল্ মুিমন ন্রীেদর িনেদরব িদেয়েছন, ত্র্ েযন ত্েদর 

দৃিচ অবনত র্েখ। আপন ই�ত রক্ কের এবং আকশরণীয় অ�গেল্ 

আবৃত র্েখ। য্েত েক্েন্ অসু� অ�র ব্ অসংযত দৃিচর অিধক্রী 

পুরশ ত্র িটিকিটও �বর করেত ন্ প্য়। আ�্হ ত্‘আল্ বেলন,  

ٰرِهِنّ  ِمنۡ  َ�ۡغُضۡضنَ  لِِلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  َوقُل ﴿  ََ بۡ
َ
ِۡۡدينَ  َوَ�  فُُروَجُهنّ  َوَ�ۡحَفۡظنَ  َ  زِ�نََتُهنّ  ُ�

ۖ  َظَهرَ  َما إِّ�  َۡنَ  ِمۡنَها ِ ّۡ ُُمرِهِنّ  َوۡ�َ ِِ  ٰ    ]  ٣١:  اَور[ ﴾ ُجُيوَِِهّنۖ  َ�َ

‘আর মুিমন ন্রীেদরেক বল, ত্র্ ত্েদর দৃিচেক সংযত র্খেব এবং 

ত্েদর ল�্�্েনর িহি্যত করেব। আর য্ স্ধ্রণত �ক্ব প্য় ত্ 

ছ্ড়্ ত্েদর েসক�যর ত্র্ �ক্ব করেব ন্। ত্র্ েযন ত্েদর ওড়ন্ 

িদেয় বকেদবেক আবৃত কের র্েখ।’ {সতর্ আন-নতর, আয়্ত : ৩১} 

এইাআ�হতয্রাম্ধযেম অেনকাঅবল্াসতী ন্রীরাজীবেনরাম্য়্াতয্জা

করেতাহে�াােযকতুকেল্ভী নরিপব্েেদরা�তযকাওাপের্কািনযর্তেনরা

ক্রেণ। এসবা আসেলা প্িরব্িরকা অব্ি�রইা অংব। প্িরব্িরকা

অব্ি�াের্েধওা�থেমাদরক্রাপিরব্েরাইসল্েমরােের্াব্ড়্েন্াতথ্া

ইসল্মীা পিরব্রা জেড়া েত্ল্। �শড়-�্শড়ীসহা পুরেশরা পিরব্েররা

সব্ইেকামেনার্খেতাহেবােযকতুেকরান্েমােক্েন্ািকছুাআহণইাত্েদরা

জনযা ৈবধা নয়।া ইসল্েমা েযকতুেকরা েক্েন্া �্না েনই।া ম্নুেশরা

আ�িরকা �দ্না ছ্ড়্া েক্েন্া িকছুা আহণইা ৈবধা নয়।াআ�্হা র্�ুলা

আল্মীনাইরব্দাকেরন,  
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ِينَ  َ�َ  ٱلّس�ِيُل  إِّ�َما ﴿ َّ ُۡۡغونَ  ٱ�ّاَس  َ�ۡظلُِمونَ  ٱ �ِض  ِ�  َوَ�
َ ِۡ �  بَِغۡ�ِ  ٱ �َِك  ٱۡ�َِقِ ٰ ََ ْو

ُ
َۡ  أ  لَُه

َٞ  َعَذاٌب  �ِ
َ
 ]  ٤٢: اللورى[ ﴾ ٤ أ

‘অিভেয্জােকবলাত্েদরািবরে�, য্র্াম্নুেশরাওপর অতয্ে্রাে্ল্য়া

এবংাপৃিথবীেতাঅনয্য়ভ্েবািবে�্হাকেরােবড়্য়। ত্েদরাজেনয রেয়েছা

য�ণ্দ্য়কাব্ি�’। {সতর্ আব-বতর্, আয়্তা: ৪২}  

র্সতলু�্হাস্�্�্হাআল্ইিহাওয়্স্�্মাবেলন,  

ّا  الَ  « ى يبى  إىالّ  ُمْسلىمٍ  اْمرىئٍ  َميُل  ََ هى  نىطى  .» َ�ْفسى
‘েক্েন্া মুসিলেমরা স�দা ত্রা আ�িরকা অনুেম্দনা ছ্ড়্া েক্েন্া

বযি�রাজনযাহ্ল্লানয়।’ [ব্ইহ্কীা: ৫৪৯২; সুন্নাকুবর্া: ১১৩২৫]  

আ�হতয্ সং�্�ািকছুাতথয :  

১. আ�হতয্ক্রীেদরােেেয়াএেতােেচ্ক্রীরাসংখয্ািতনগণ।  

২. খুনীেদরাতুলন্য়াআ�হতয্ক্রীরাসংখয্ািতনগণ।  

৩. মিহল্েদরামেধযাআ�হতয্ �েেচ্াসবেোেবিব।া 

৪. সিলাআ�হতয্য়াপুরশেদরাসংখয্ােবিব।া  
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৫. ন্রীর্াআ�হতয্ কেরােবিবা�্ণন্বক্রীাঅসুধােখেয়াএবংাআগেনা

পুেড়।াআরাপুরশর্ােবিবাকেরাআে�য়্�াবযবহ্রাকের।  

৬. িবব্িহতা িবেবশত য্েদরা স�্ন রেয়েছা এমনা দ�িতেদর মেধযা

আ�হতয্রাহ্রাকম।   

৭. আ�হতয্ক্রীেদরা হ্র সবেো েবিবা িবে�রা �য্িিেনিভয়্ন 

েদবগেল্েত।  

৮. �িতাদবজনাআ�হতয্ক্রীরাপ্ুোজনইাআ�হতয্রাআেজােক্েন্া

ন্াব্তর্াব্ লকণােরেখায্য়।া 

৯. যু�ক্লীনাওাজ্তীয়াসংকেটরাসময়াআ�হতয্রাহ্রাসবেোকম। 

আয়াআ�্হ, সকলা�েররান্রী-পুরশ ওাস�্ন-স�িতেকাআ�হতয্রা

মত মহ্প্পা েথেকা েবুেো থ্ক্রা মতাজ্না বুি�া ওা ধমরীয়া অনুব্সনা

েমেনােল্রামত সুিে�্াওােেতন্াদ্নাকরন।াআমীন 


	আমার জীবনের প্রথম বন্ধু আবদুল মালেক। অবুঝ বয়সে ও আর আমি একসঙ্গে মাদরাসায় যেতাম। আমার আর ওর বাড়ি থেকে খাবার আনত ওর বড় ভাই। আমি যখন দুনিয়ার ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতাম না, তখন ও অনেক কিছুই বুঝত। ও প্রায়ই মাদরাসা পালিয়ে বাড়িতে যেত। পড়াশুনার বাইরের জগতের প্রতি...
	মাদরাসা থেকে চলে যাবার পর অনেক বছর যাবত তার সঙ্গে আমার দেখা নাই। মক্তব ছেড়ে আমি একাডেমিক পড়াশুনা শেষ করলাম। ওর সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। বেচারার কথা যে মনে পড়ে না, তা নয়। আসলে ওর খবর নেয়ার তেমন সুযোগই ঘটেনি। একদিন বগুড়ার এক ইসলামী মাহফিলে হঠাৎ দেখা...
	আত্মহত্যা শব্দটির সঙ্গে অবশ্য পরিচয় এ ঘটনার অনেক আগে। আমাদের মহল্লার একটি পরিত্যক্ত বাসায় এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কৈশোরের অবুঝ মনে সেদিন বড় বিস্ময় উপহার দিয়েছিল আস্ত একটি মানুষের নিষ্প্রাণ দেহ। তবে প্রকৃতপক্ষে ক্ষণকালের তালিবুল ইলম আব...
	আত্মহত্যা কী?
	আত্মহত্যা মানে নিজকে নিজে ধ্বংস করা। নিজ আত্মাকে চরম কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া। নিজ হাতে নিজের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানো। আমাদের বাংলাদেশে অনেক নারী-পুরুষ বিশেষত যুবতী বোনেরা জীবন সংগ্রামের পরিবর্তে জীবন থেকে পালিয়ে যাবার জন্য আত্মহত্যার ...
	শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা
	পবিত্র কুরআন থেকে :
	এবার চলুন যাওয়া যাক আত্মহত্যা সম্পর্কে আমাদের শরীয়ত কী বলে? ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। শিরকের পর সবচে বড় গুনাহ। সকল ফিকহবিদ এবং চার মাজহাবেই আত্মহত্যা হারাম। কারণ,  আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মরণশীল হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। ধনী-গরীব, বিদ্বান-মূর...
	﴿ كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ ٥٧ ﴾ [العنكبوت: ٥٧]
	'প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' {সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত : ৫৭}
	আর এ মৃত্যু দান করেন একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউ কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
	﴿ هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٥٦ ﴾ [يونس : ٥٦]
	'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।' {সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৬}
	উপরোক্ত আয়াতদুটি থেকে বুঝা যায় মানুষের মৃত্যু ঘটানোর কাজটি একমাত্র আল্লাহর। অতএব কেউ যদি কাজটি নিজের হাতে তুলে নেন, নিজের মৃত্যু ঘটান নিজের হাতে তবে তিনি অনধিকার চর্চাই করবেন। আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। কেউ অনধিকার চর্চা প্রত্যাশা করে না। ইসলামে তাই আত্...
	﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ ﴾ [النساء : ٢٩،  ٣٠]
	'আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। এবং যে কেউ জুলুম করে, অন্যায়ভাবে তা (আত্মহত্যা) করবে, অবশ্যই আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ করবো, আল্লাহর পক্ষে তা  সহজসাধ্য।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৯-৩০}
	আরেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
	﴿ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]
	‘আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫}
	হাদীসে নাববী থেকে :
	রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই কাজটি থেকে নানাভাবে বারণ করেছেন। এ থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন। যেমন :
	ছাবিত বিন যিহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
	‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে।’ [বুখারী : ৫৭০০; মুসলিম : ১১০]
	অপর এক হাদীছে রয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
	« مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهْوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا ف...
	‘যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। সেখানে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে তার বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে বি...
	আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
	‘যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে দোজখে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শার আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে- দোজখেও সে সেভাবে নিজেকে শাস্তি দেবে। আর যে নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে নিজেকে উপর থেকে নিক...
	জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
	‘তোমাদের পূর্বেকার এক লোক আহত হয়ে সে ব্যথা সহ্য করতে পারেনি। তাই সে একখানা চাকু দিয়ে নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলে। এর পর রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তাই আমি তার জন্য জান্নাত হা...
	আত্মহত্যা তো দূরে থাক মৃত্যু কামনাও বৈধ নয়
	আত্মহত্যা তো দূরের কথা আমাদের পবিত্র এই শরীয়ত কোনো বিপদে পড়ে বা জীবন যন্ত্রনায় কাতর হয়ে নিজের মৃত্যু কামনা করতে পর্যন্ত বারণ করেছে। যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
	‘তোমাদের কেউ যেন কোনো বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। মৃত্যু যদি তাকে প্রত্যাশা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, ‘হে আল্লাহ আমাকে সে অবধি জীবিত রাখুন, যতক্ষণ আমার জীবনটা হয় আমার জন্য কল্যাণকর। আর আমাকে তখনই মৃত্যু দিন যখন মৃত্যুই হয় আমার জন্য শ্রেয়।’ [বুখ...
	আত্মহত্যাকারী জানাযা না পড়ানো
	আত্মহত্যা এতই গর্হিত কাজ যে এর প্রতি ধিক্কার জানিয়ে অন্যদেরকে এ থেকে সতর্ক করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকারীর জানাযা ত্যাগ করেন। যেমন জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
	‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে এক ব্যক্তিকে আনা হলো যিনি নিজেকে তরবারীর ফলা দিয়ে মেরে ফেলেছে। ফলে তিনি তার জানাযা পড়লেন না।’ [মুসলিম : ২৩০৯]
	অপর বর্ণনায় রয়েছে, জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী আহত হন। এটি তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রনা দেয়। তখন তিনি হামাগুড়ি দিয়ে একটি শিংয়ের দিকে এগিয়ে যান, যা তার এক তরবারির মধ্যে ছিল। এরপর তিনি এর ফলা নেন এবং আত্মহত্যা করেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস...
	আত্মহত্যাকারীর কি জানাযা পড়া যাবে না?
	অনেকে সমাজে অনেকে মনে করেন কেউ আত্মহত্যা করলে তার বুঝি জানাযা পড়া যাবে না। ওপরের হাদীসটিও কেউ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা ইমাম নাববী রহ. বলেন,
	‘এ হাদীসকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, মানুষকে সতর্ক করার জন্য যারা আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া হবে না বলে মত দেন। এটি উমর বিন আব্দুল আযীয ও আওযাঈ রহ.-এর মত। তবে হাসান বছরী, ইবরাহীম নখঈ, কাতাদা, মালেক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও সকল আলিমের মতামত হলো, তার জান...
	তাই গণ্যমান্য আলেম ও বিশেষ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জন্য করণীয় হলো আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়ানো। বরং সাধারণ কাউকে দিয়ে তাদের জানাযা পড়িয়ে দেয়া। এ সূত্র ধরেই আমাদের সমাজে উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেমের স্থলে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেম দ্ব...
	আত্মহত্যাকারী কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী ?
	কেউ যখন নিজেকে হত্যা করে তখন সে নিজেকে মূলত আল্লাহর গজব ও ক্রোধের শিকারে পরিণত করে। সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কারণ, তা কোনো শিরকী কাজ নয়। একমাত্র শিরকই এমন গুনাহ আল্লাহ যা ক্ষমা  না করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,
	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦ ﴾ [النساء : ١١٦]
	‘নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪৮}
	শিরক ছাড়া যা আছে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আর আত্মহত্যা শিরক নয়। তেমনি যিনা, চুরি, মদ্য পান- সবকিছুই গুনাহ বটে। তবে তা শিরক নয়। এসবে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। কেউ যখন এসব গুনাহে লিপ্ত হয়ে মারা যাবে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন- তার নেককাজগুলোর...
	তবে শুধু খারেজী ও মুতাজিলা সম্প্রদায় মনে করে আত্মহত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাদের মতে গুনাহগার ব্যক্তিরাও চির জাহান্নামী। এ দু’টি দলই ভ্রান্ত ফেরকা। এটি তাদের ভ্রান্ত মত। কেননা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্...
	আত্মহত্যাকারীর জন্য কি দু‘আ করা যাবে ?
	তবে এসবের অর্থ এই নয় যে কেউ আত্মহত্যা করলে তার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু‘আ করা যাবে না যেমনটি আমাদের সমাজের অনেকে মনে করেন। এসব বরং অধিক পাপী হওয়ার দরুণ ওই ব্যক্তির জন্য আরো বেশি বেশি দু‘আ করা উচিত। আত্মহত্যা কোনো কুফুরী কাজ নয়, যার মাধ্যমে মানুষ ঈমান থে...
	﴿ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٦ ﴾ [المنافقون: ٦]
	‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়টি তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।’ {সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত : ০৬}
	অন্য আয়াতে তিনি বলেন,
	﴿ ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٨٠ ﴾  [التوبة : 80]
	‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও, অথবা তাদের জন্য ক্ষমা না চাও। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা চাও, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়াত দেন না।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়া...
	একই সূরায় অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,
	﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ١١٣ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡع...
	‘নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী। নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা ...
	অতএব আমাদের উচিত আত্মহত্যাকারীর জন্য বরং আরও বেশি বেশি দু‘আ করা। তার মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য এবং তার ওপর রহমত ও দয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে প্রার্থনা করা। হতে পারে আল্লাহ তা‘আলা এসব দু‘আ কবুল করে তাকে মাফ করে দেবেন।
	মানুষ কেন এবং কখন আত্মহত্যা করে?
	ভাববার বিষয় হলো মানুষ কখন আত্মহত্যা করে ? যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপলব্ধি-অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজেকে সে অসহায় ও ভরসাহীন ভাবে, তখনই সে আত্মহত্যা করে বসে। নানা সমস্যায় পড়ে মানুষ আত্মহত্যার এ নিন্দিত পথ বেছে নেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. স্...
	আত্মহত্যা রোধে করণীয়
	মানুষের জীবনের প্রতিটি দিন এক রকম কাটে না। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বত্রই পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো দিন কাটে সুখে, কখনো কাটে দুঃখে। কখনো আসে সচ্ছলতা। আবার কখনো দেখা দেয় দরিদ্রতা। কখনো থাকে প্রাচুর্য কখনো আবার অভাব-...
	﴿ ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلۡحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدۡ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٩٥ ﴾ [الاعراف: ٩٤]
	‘তারপর আমি মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্য লাভ করেছে এবং বলেছে, ‘আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দুর্দশা ও আনন্দ স্পর্শ করেছে’। {সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৯৫}
	যেহেতু বিপদ-আপদ, কষ্ট-শোক আমাদের নিত্যসঙ্গী তাই সমাজ থেকে আত্মহত্যা নির্মূলে প্রথমত দরকার পুরো সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব অনুশীলন। কারণ, মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় হতাশার চরম মুহূর্তে। আর অনুশীলনরত মুসলিম জীবনে হতাশার কোনো স্থান ...
	﴿ قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ ﴾ [الزمر: ٥٢]
	বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। {সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৫২}
	যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যাবতীয় ভালো-মন্দ সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এবং আল্লাহ যা-ই করেন বান্দার তাতে কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, সে কখনো নিজের জীবন প্রদীপ নিজেই নিভাবার মত হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে তো হাজার বিপদেও অবিচল থাকবে এ বিশ্বাসে যে আল্ল...
	আত্মহত্যা সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান
	এ তো গেল সাধারণভাবে প্রযোজ্য করণীয়। এ ছাড়াও ওপরে আমরা আত্মহত্যার কারণ যেগুলো তুলে ধরেছি, সুনির্দিষ্টভাবে সেসবের প্রতিকার হিসেবে করণীয়গুলো যথাক্রমে এমন :
	১. পৃথিবীর সংঘাতময় জীবনে মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হবে- এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিচ্ছদ স্বরূপ। একে অপরের শান্তিদাতা ও শান্তিদাত্রী। ইরশাদ হয়েছে,
	﴿ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ ١٨٧ ﴾ [البقرة: ١٨٧]
	‘তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ’। {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৭}
	﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم: ٢١]
	‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।’ ...
	দোষ-গুণ নিয়েই মানুষ। কারও মাঝে সব গুণের একত্র সমাহার বিরল। স্বামীর যেমন কিছু গুণ থাকে তেমনি কিছু দোষও থাকে। স্ত্রীর ব্যাপারেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাই উভয়কে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে হবে। নিজেদের মধ্যে সংলাপ-সহযোগিতা-সমঝোতা-সহমর্মিতা থাকতে হবে। উভয়কে ...
	﴿ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤ ﴾ [الفرقان: ٧٤]
	‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৭৪}
	২. পিতা-মাতার প্রথম কাজ হবে সন্তানকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল বা যা-ই বানান কেন সর্বপ্রথম তাকে কুরআন ও প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান শিখিয়ে তবেই অন্য কোনো কিছু শেখানো। দ্বিতীয়ত তাদেরকে ইসলামী কায়দায় লালন-পালন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারবেন,...
	৩. শিক্ষার্থীদের মাঝে পারিবারিকভাবে এবং তাদের পাঠ্য বইয়ের মাঝে আল্লাহর ওপর ভরসা, হতাশা জয় করা এবং কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা শুরু থেকেই ঢুকে দিতে হবে। আর ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য হলো, সারা বছর ঠিক মত পড়ালেখা করা, শিক্ষাগুরু ও বাবা-মায়ের কথামত প্...
	‘আর তুমি বলো, হে প্রভু। আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন’। {সূরা ত-হা, আয়াত : ১১৪}
	৪. মারাত্মক ও কষ্টদায়ক অসুখে পড়লে এ কথা মনে করা যে, দুনিয়া হলো মুমিনের পরীক্ষার স্থান। রোগ-বিসুখ দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরই বেশি পরীক্ষায় ফেলেন। আল্লাহ বলেন,
	﴿ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٖ مِّن قَبۡلِكَ فَأَخَذۡنَٰهُم بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَتَضَرَّعُونَ ٤٢ ﴾ [الانعام: ٤٢]
	‘আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন কওমের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে’। {সূরা আল-আনআম, আয়াত ৪২}
	আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ এ আয়াতে ‘বাছা’ ও ‘দাররা’ দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাছা শব্দের অর্থ হল, কঠিন অভাব ও দরিদ্রতা, জীবনোপকরণের সংকট। আর দাররা শব্দের অর্থ হল, শরীর ও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন রোগ ব্যধি।
	তাই কঠিন রোগ হলে কর্তব্য হলো, চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত অনুনয়-বিনয়সহ আরোগ্য কামনা করা। সালাতে  দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানানো। দাঁড়াতে না পারলে বসে পড়া, তা না পারলে শুয়ে এবং তাও না পারলে ইশারায় পড়া। আমরা আল্লাহর কাছে এ দু‘আটি...
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	‘আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু’। {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩}
	৫. ব্যবসায়ী ভাইদের প্রথমে মনে রাখতে হবে ব্যবসায় বলতে লাভ-ক্ষতির খেলা। ব্যবসা হালাল হলে তাতে অল্প লাভেই বরকত হয়। তাই ব্যবসায় সাময়িক কোনো লোকসানে একেবারে মুষড়ে না পড়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ী ভাইদের উদ্দ...
	‘হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে হালাল রিযক, উপকারী ইলম এবং মাকবুল আমল প্রার্থনা করছি।’ [মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক : ৩১৯১; তাবরানী : ১৯১৬৮]
	সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আমলটি আমরাও নিয়মিত করতে পারি। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিচের দু‘আটিও পড়তে পারি আমরা নিয়মিত। পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন খাদ...
	‘হে আল্লাহ, সপ্তাকাশের রব, আরশে আযীমের অধিপতি, আমাদের রব এবং প্রতিটি জিনিসের রব, তাওরাত, ইঞ্জিল ও মহা কুরআনের অবতরণকারী, আপনিই সর্ব প্রথম; অতএব আপনার আগে কোনো জিনিস নেই। আপনিই সর্ব শেষ; অতএব আপনার পরে কোনো জিনিস নেই। আপনিই যাহের; অতএব ওপর কিছু নেই। আপ...
	তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় একই দু‘আ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ঘুমানোর পূর্বে এ দু‘আ পড়ার শিক্ষা দেন। [তিরমিযী : ৩৪০০]
	৬. আত্মহত্যার কথা মনে আসলে এ বিপদ থেকে রক্ষাকল্পে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং সিজদায় গিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহর আগ্রহ-দয়া-সাহায্য কামনা করা প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মোট কথা যখনই নিজেকে অসহায় ও আশাহত মনে হয় এবং আত্মহত্যার চিন্...


