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সূচীপত্র 
 

 

ক্র ষ্টশকরানাম পৃষ্ঠা 
১ ভূষ্টমকা  
২ স্বপ্ন সম্পককে ষ্টকছু কথা  
৩ স্বপ্ন হদখ্কল করেীয়  
৪ ষ্টমথযা স্বকপ্নর কথা ব্লা অনযায়  
৫ ভাকলা স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক  
৬ ককয়কষ্টি ভাকলা স্বকপ্নর উদাহরে  
৭ স্বপ্ন হদখ্কল যা করকত হকব্  
৮ খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল কী করকব্?  
৯ হক স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হদকব্?  
১০ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হযভাকব্ করা হয় তা-ই সাংঘষ্টিত হয়  
১১ তাব্ীকরর ষ্টব্ষ্টভন্ন প্রকার  
১২ কুরআকনর আয়াত ষ্টদকয় স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ককয়কষ্টি দৃিান্ত  
১৩ হাদীস ষ্টদকয় স্বকপ্নর ব্যাখ্যার ককয়কষ্টি দৃিান্ত  
১৪ ষ্টব্পরীত অথে-গ্রহেনীষ্টতকত স্বপ্ন ব্যাখ্যার দৃিান্ত  
১৫ ককয়কষ্টি প্রষ্টসদ্ধ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার ষ্টব্ব্রে  
১৬ মৃত ব্যষ্টিকক স্বকপ্ন হদখ্া  
১৭ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা সম্পককে ইমাম ইব্নুল কাইকয়যম রহ.-এর ষ্টকছু ব্িব্য  
১৮ ভাকলা স্বকপ্নর ব্াস্তব্ায়ন হদষ্টরকত হয়  
১৯ হশষ কথা  
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ভূষ্টমকা 
 

যার ষ্টনখু্ুঁত সৃষ্টি কুশলতায় অষ্টস্তত্ব লাভ ককরকছ এ ষ্টব্শ্ব জাহান। যার 

অসীম কুদরকতর অনুপম ষ্টনদশেন চাুঁদ-সুরুজ ও ষ্টসতারা-আসমান। যার 

করুো ষ্টিগ্ধ লালন-প্রষ্টতপালকন ধনয সকল জড় উষ্টিদ প্রাে। হসই মহান 

রাবু্বল আলামীকনর জনযই আমার সকাল-সন্ধ্যার হামদ-সানা, আমার 

ষ্টদব্স-রজনীর স্তুষ্টত-ব্ন্দনা। 

যার শুভাগমকন আুঁধার ঘুকচ মানব্তার পূব্ে ষ্টদগকন্ত এক নতুন সূকযের 

উদয় হল। মানব্তার মুষ্টির জনয মানুকষরই হাকত তাকয়কের মাষ্টি যার 

রকি রষ্টিত হকলা, হসই নব্ী রাহমাতুষ্টল্লল আলামীকনর প্রষ্টত আমার 

ষ্টব্রহী আত্মার সালাত ও সালাম। মদীনা স্বকপ্ন ষ্টব্কভার আমার হৃদকয়র 

হপ্রম-পয়গাম। 

মানুষ স্বপ্ন হদকখ্। ভাকলা স্বপ্ন হদকখ্ ব্কল সুন্দর স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ। হদকখ্ 

খ্ারাপ স্বপ্ন, ব্কল ভয়ানক এক স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ। আব্ার কখ্কনা ব্কল একষ্টি 

ব্াকজ স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ।  

আসকল স্বপ্ন কী? এ ষ্টনকয় গকব্ষো কম হয় ষ্টন, মানব্ সভযতার শুরু 

হথকক আজ পযেন্ত। হকউ ব্কলকছন, এিা একষ্টি মানষ্টসক চাপ হথকক 

আকস। হকউ ব্কলকছন, শারীষ্টরক ষ্টব্ষ্টভন্ন ভারসাকমযর ব্যাঘাত ঘিকল এিা 

হদখ্া যায়, হস অনুযায়ী। হকউ ব্কলকছন, সারাষ্টদন মকন যা কল্পনা ককর 
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তার প্রভাকব্ রাকত স্বপ্ন হদকখ্। স্বপ্ন আধুষ্টনক মকনাষ্টব্জ্ঞাকনরও একষ্টি 

ষ্টব্ষয়। 

আব্ার অকনকক স্বপ্ন না হদকখ্ও ব্কল এিা আমার স্বপ্ন ষ্টছল অথব্া 
আমার জীব্কনর স্বপ্ন এ রকম ষ্টছল না। মাকন, মকনর আশা, পষ্টরকল্পনা। 

তাই স্বকপ্নর অথে এখ্াকন রূপক। 

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক মানুকষর জনয পষ্টরপূেে জীব্ন ব্যব্স্থা 

ষ্টহকসকব্ একসকছ ইসলাম। এই ইসলাম মানুকষর স্বকপ্নর ব্যাপাকরও 

উদাসীন থাকক ষ্টন। স্বপ্ন সম্পককে তার একষ্টি ষ্টনজস্ব ব্িব্য আকছ। তার 

এ ব্িব্য হকাকনা দাশেষ্টনক ব্া ষ্টব্জ্ঞানীর ব্িকব্যর সাকথ ষ্টমকল যাকব্, 

এমনষ্টি জরুষ্টর নয়। ষ্টমকল হগকলও হকাকনা হদাষ হনই। 

স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা ষ্টব্কশষজ্ঞ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন রহ. ব্কলকছন, 

ْؤَيا ثاََلٌث: َحِديُث انلَّْفِس، » يَْطانالرُّ ِ  ِمنَ  َوبُْْشَى َوََتِْويُف الشَّ  «اّللَّ

“স্বপ্ন ষ্টতন ধরকনর হকয় থাকক। মকনর কল্পনা ও অষ্টভজ্ঞতা। শয়তাকনর 

ভয় প্রদশেন ও কুমন্ত্রো ও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক সুসাংব্াদ”।1 

ইসলাকম স্বকপ্নর একষ্টি গুরুত্ব আকছ। ষ্টনিঃসকন্দকহ এিা ইসলামী জ্ঞান-

ষ্টব্জ্ঞাকনর একষ্টি গুরুত্বপূেে ষ্টব্ষয়। এককচাখ্া ব্স্তুব্াদীরা ব্কল থাকক, 

‘মানুষ যখ্ন ঘুমায়, তখ্ন তার ম তার সৃ্মষ্টতগুকলা নাড়াচাড়া ককর। 

যাচাই-ব্াছাই ককর, ষ্টকছু পুনষ্টব্েনযাস ককর। তারপর সৃ্মষ্টতর োইকল যত্ন 

                                                           
1 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৭০১৭ 
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ককর হরকখ্ হদয়। এই কাজিা হস ককর মানুষ যখ্ন ঘুষ্টমকয় থাকক। 

মষ্টস্তকের এই কাজ-কমেই আমাকদর কাকছ ধরা হদয় স্বপ্ন ষ্টহকসকব্।’ 

কথািা শুনকত মন্দ নয়, তকব্ এষ্টি স্বকপ্নর একষ্টি প্রকার মাত্র। ব্াকী 

দু’প্রকার ষ্টক আপনাকদর মষ্টস্তকে ধরা পকড়? ইসলাম হতা ব্কল স্বপ্ন ষ্টতন 

প্রকার। হাদীকস হদখ্া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 

েজকরর সালাকতর পর মুসল্লীকদর ষ্টদকক মুখ্ ককর ব্সকতন। প্রায়ই 

ষ্টজকজ্ঞস করকতন, গত রাকত হতামাকদর হকউ ষ্টক হকাকনা স্বপ্ন হদকখ্ছ? 

আল-কুরআকন ইব্রাহীম আলাইষ্টহস সালাকমর স্বপ্ন, ইউসুে আলাইষ্টহস 

সালাকমর স্বকপ্নর কথা উকল্লখ্ আকছ। ইউসূে আলাইষ্টহস সালাকমর 

সমকয় ষ্টমশকরর ব্াদশার স্বপ্ন, তাুঁর হজলখ্ানার সঙ্গীকদর স্বপ্ন ও 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাকমর স্বপ্ন ষ্টনকয় হতা আল-

কুরআকন ষ্টব্স্তর আকলাচনা হকয়কছ।   

ষ্টমশকরর ব্াদশাহ তার সভাসকদর স্বপ্ন ষ্টব্কশষজ্ঞকদরকক ষ্টনজ স্বপ্ন 

সম্পককে প্রশ্ন ককরষ্টছল। জানকত হচকয়ষ্টছল, হসই স্বকপ্নর ব্যাখ্যা। তারা 

ব্কলষ্টছল, এিা একলাকমকলা অলীক স্বপ্ন। তারা এর ব্যাখ্যা ষ্টদকত পারল 

না। নব্ী ইউসুে আলাইষ্টহস সালাকমর সুন্দর ব্যাখ্যা ষ্টদকলন। ষ্টনকজর 

পক্ষ হথকক নয়। আল্লাহ তা‘আলার ষ্টশখ্াকনা ইলম হথকক।2 

আষ্টম ব্ক্ষযমাে ব্ইকত কুরআন ও সহীহ হাদীকসর আকলাকক স্বপ্ন ও তার 

ব্যাখ্যার ষ্টকছু হমৌষ্টলক ধারো হদওয়ার হচিা করব্। তকব্ কী স্বপ্ন হদখ্কল 

                                                           
2 সূরা ইউসূকের ৩৬ হথকক ৪৯ আয়াত দ্রিব্য 
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কী হয়, তা এখ্াকন ষ্টব্স্তাষ্টরতভাকব্ আকলাচনা করা হকব্ না। এিা ষ্টনষ্টদেি 

ককর আকলাচনা করা সম্ভব্ও নয়। মাকন এিা ব্াজাকর প্রচষ্টলত হকাকনা 

খ্াব্নামা নয়। স্বপ্ন সম্পককে হমৌষ্টলক ষ্টকছু আকলাচনা ও একষ্টি ধারো 

হদওয়ার প্রয়াস মাত্র। 

স্বপ্ন দ্রিার অব্স্থাকভকদ একই স্বকপ্নর ব্যাখ্যা ষ্টব্ষ্টভন্ন রকম হকত পাকর। 

স্বপ্ন ষ্টতন প্রকার:  

এক. মকন মকন যা সারাষ্টদন কল্পনা ককর তার প্রভাকব্ ঘুকমর মকধয 

ভাকলা-মন্দ ষ্টকছু হদখ্া। এগুকলা আরব্ীকত আদগাছু আহলাম ব্া অলীক 

স্বপ্ন ব্কল। 

দুই. শয়তাকনর কুমন্ত্রো ও প্রভাকব্ স্বপ্ন হদখ্া। সাধারেত এ সকল স্বপ্ন 

ভীষ্টতকর হকয় থাকক। 

ষ্টতন. আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক ইশারা-ইষ্টঙ্গত ষ্টহকসকব্ স্বপ্ন হদখ্া। 

ষ্টব্ষয়ষ্টি উপকর ব্ষ্টেেত হাদীকসও উকল্লখ্ হকয়কছ।  

আল্লাহ তা‘আলা আমাকদর এ কু্ষদ্র প্রকচিািুকু কবু্ল করুন। ব্ইষ্টিকক 

পাঠককদর কলযাকে গ্রহে করুন। আর আমরা আমাকদর সকল পাওনা 

ও প্রাষ্টি তার কাকছই আশা কষ্টর। ষ্টতষ্টন মুহষ্টসনকদর সৎকমে ব্যথে হকত 

হদন না। 

আবু্দল্লাহ শহীদ আ: রহমান 
১৭ রজব্ ১৪৩১ ষ্টহজরী 
৩০ জুন ২০১০ ইাং 
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স্বপ্ন সম্পককে ষ্টকছু কথা 

হাদীকস একসকছ: আবূ্ হুরায়রা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টতষ্টন 

ব্কলকছন, 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َيُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل » اُت »اّللَّ َ ِة إَِّلَّ الُمبَْشر « لَْم َيبَْق ِمَن انلُّبُوَّ
اُت؟ قَاَل:  َ اِِلَةُ »قَالُوا: َوَما الُمبَْشر ْؤَيا الصَّ  «الرُّ

“আষ্টম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক ব্লকত শুকনষ্টছ, ষ্টতষ্টন 

ব্কলন, নবু্ওয়াকত আর ষ্টকছু অব্ষ্টশি হনই, ব্াকী আকছ হকব্ল 

মুব্াশষ্টশরাত (সুসাংব্াদ)। সাহাব্ীগে প্রশ্ন করকলন, মুব্াশষ্টশরাত কী? 

ষ্টতষ্টন ব্লকলন: ভাকলা স্বপ্ন”।3 

এ হাদীস হথকক আমরা যা জানকত পারলাম: 

এক. স্বপ্ন নবু্ওয়াকতর একষ্টি অাংশ। নব্ী ও রাসূলকদর কাকছ ষ্টজব্রীল 

হযমন সরাসষ্টর অহী ষ্টনকয় আসকতন, হতমষ্টন স্বকপ্নর মাধযকম আল্লাহ 

তা‘আলার নব্ী ও রাসূলকদর কাকছ প্রতযাকদশ পাঠাকতন। 

দুই. মুসষ্টলম জীব্কন স্বপ্ন শুধু একষ্টি স্বপ্ন নয়। এিা হকত পাকর মহান 

সৃষ্টিকতো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক স্বপ্নদ্রিার প্রষ্টত একষ্টি ব্াতো। 

ষ্টতন. আল মুব্াশষ্টশরাত অথে সুসাংব্াদ। সষ্টঠক স্বপ্ন যা আল্লাহ তা‘আলার 

পক্ষ হথকক হকয় থাকক, তা স্বপ্ন দ্রিার জনয একষ্টি সুসাংব্াদ। হাদীকস 

                                                           
3 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬৯৯০ 
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একসকছ, আবূ্ হুরায়রা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলন, 

َماُن لَْم تََكْد تَْكِذُب، ُرْؤَيا الُمْؤِمِن َوُرْؤَيا الُمْؤمِ » ِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة إَِذا اْقََتََب الزَّ
ةِ  ْرَبِعنَي ُجْزًءا ِمَن انلُّبُوَّ

َ
  «َوأ

“ষ্টদন যত হযকত থাককব্, ষ্টকয়ামত ষ্টনককি হকব্, মুষ্টমনকদর স্বপ্নগুকলা 

তত ষ্টমথযা হকত দূকর থাককব্। ঈমানদাকরর স্বপ্ন হল নবু্ওয়াকতর 

ষ্টছচষ্টল্লশ ভাকগর একভাগ”।4 

অনয এক ব্েেনায় একসকছ,  

ْصَدقُُكْم ُرْؤَيا 
َ
ْصَدقُُكْم َحِديثًاَوأ

َ
 أ

“হতামাকদর মকধয হয হলাক যত হব্ষ্টশ সতযব্াষ্টদ হকব্ তার স্বপ্ন তত 

হব্ষ্টশ সকতয পষ্টরেত হকব্”।5 

এ হাদীস হথকক আমরা জানকত পারলাম: 

এক. মুষ্টমকনর জীব্কন স্বপ্ন একষ্টি গুরুত্বপূেে ষ্টব্ষয়। হকয়ামত যত 

ষ্টনককি আসকব্ ঈমানদাকরর স্বপ্ন তত হব্ষ্টশ সতয হকত থাককব্। 

দুই. ঈমানদাকরর জীব্কন স্বপ্ন এত গুরুত্ব রাকখ্ হয, তাকক নবু্ওয়াকতর 

ষ্টছচষ্টল্লশ ভাকগর এক ভাগ ব্লা হকয়কছ। 

                                                           
4 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬৯৯৪ 
5 সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২২৩ 



 

 

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিককাকে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা 
 8  

ষ্টতন. মানুষ যত হব্ষ্টশ সততা ও সতযব্াষ্টদতার চচো করকব্ হস ততকব্ষ্টশ 

সতয স্বপ্ন হদখ্কত পাকব্।  

চার. যষ্টদ হকউ চায় হস সতয স্বপ্ন হদকখ্ব্, হস হযন সৎ, সততা ও 

সতযব্াষ্টদতার সাকথ জীব্ন যাপন ককর। হাদীকস একসকছ, আবূ্ হুরায়রা 

রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টতষ্টন ব্কলন, আষ্টম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক ব্লকত শুকনষ্টছ: 

نََّما َرآِِن ِِف اْْلََقَظِة، ََّل َيتََمثَُّل »
َ
ْو لََكأ

َ
َمْن َرآِِن ِِف الَْمنَاِم فََسرَيَاِِن ِِف اْْلََقَظِة، أ

يَْطاُن ِب   «الشَّ

“হয ষ্টনদ্রার মকধয আমাকক হদকখ্ হস হযন ব্াস্তকব্ই আমাকক হদকখ্কছ। 

কারে, শয়তান আমার আকৃষ্টত ধারে করকত পাকর না”।6 

এ হাদীস হথকক আমরা জানকত পারলাম: 

এক. হয ব্যষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক স্বকপ্ন হদখ্কব্ 

হস সষ্টতয সষ্টতযই তাকক হদকখ্কছ। 

দুই. শয়তাকনর কুমন্ত্রো ও প্রভাকব্ মানুষ স্বপ্ন হদকখ্ থাকক। শয়তান 

মানুষকক ষ্টব্ষ্টভন্ন স্বপ্ন হদখ্াকত পাকর। ষ্টকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাকমর আকৃষ্টত ধকর হধাকা ষ্টদকত পাকর না। 

                                                           
6 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬৯৯৩; সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২৬৬ 
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ষ্টতন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক স্বকপ্ন হদখ্া একষ্টি 
হসৌভাগয। খু্ব্ কম ঈমানদারই আকছন, যারা এ হসৌভাগযষ্টি অজেন 

ককরকছন। 
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স্বপ্ন হদখ্কল করেীয় 

হাদীকস একসকছ: আবূ্ সাঈদ খু্দরী রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, 

ষ্টতষ্টন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক ব্লকত শুকনকছন: 

بَُّها، فَإِنََّما » َحُدُكْم ُرْؤَيا ُُيِ
َ
ى أ

َ
ْث بَِها، إَِذا َرأ َ َعلَيَْها َوْْلَُحدر ، فَلْيَْحَمِد اّللَّ ِ ِِهَ ِمَن اّللَّ

ا يَْكَرُه، ى َغرْيَ َذلَِك ِممَّ
َ
َها، َوََّل  َوإَِذا َرأ يَْطاِن، فَلْيَْستَِعْذ ِمْن ََشر فَِإنََّما ِِهَ ِمَن الشَّ

هُ  َحٍد، فَإِنََّها ََّل تَُُضُّ
َ
 «يَْذُكْرَها ِِل

“হতামাকদর হকউ যষ্টদ এমন স্বপ্ন হদকখ্ যা হস পছন্দ ককর, তাহকল 

জানকব্ হয তা আল্লাহর পক্ষ হথকক হদখ্াকনা হকয়কছ। তখ্ন হস হযন 

আল্লাহ তা‘আলার প্রশাংসা ককর ও অনযকদর কাকছ ব্েেনা ককর। আর 

যষ্টদ স্বপ্ন অপছকন্দর হয়, তাহকল বু্কে হনকব্ এিা শয়তাকনর পক্ষ হথকক 

হকয়কছ। তখ্ন হস শয়তাকনর ক্ষষ্টত হথকক আল্লাহ তা‘আলার কাকছ 

আশ্রয় প্রাথেনা করকব্ আর এ স্বকপ্নর কথা কাকরা কাকছ ব্লকব্ না। 

কারে খ্ারাপ স্বপ্ন তার হকাকনা ক্ষষ্টত করকত পারকব্ না”।7 

এ হাদীস হথকক আমরা জানকত পারলাম: 

এক. যা ষ্টকছু ভাকলা স্বপ্ন, হসিা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক হকয় 

থাকক। আর খ্ারাপ স্বপ্ন শয়তাকনর কুমন্ত্রো ও প্রভাকব্র কারকে হদকখ্ 

থাকক। 

দুই. ভাকলা স্বপ্ন হদখ্কল এমন ব্যষ্টির কাকছ ব্লা যাকব্, হয তাকক 

ভাকলাব্াকস। হয ভাকলাব্াকস না, এমন ব্যষ্টির কাকছ হকাকনা স্বকপ্নর কথা 

                                                           
7 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬৯৮৫ 



 

 

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিককাকে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা 
 11  

ব্লা যাকব্ না। হকত পাকর হস ভাকলা স্বপ্নষ্টির একষ্টি খ্ারাপ ব্যাখ্যা দাুঁড় 

কষ্টরকয় হদকব্। 

ষ্টতন. ভাকলা স্বপ্ন হদখ্কল আলহামদুষ্টলল্লাহ ব্কল আল্লাহ তা‘আলার 

প্রশাংসা করকত হকব্। 

চার. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল কাকরা কাকছ ব্লা উষ্টচৎ নয়। 

পাুঁচ. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল ষ্টনদ্রা হথকক জাগ্রত হওয়া মাত্র আল্লাহ 

তা‘আলার কাকছ আশ্রয় প্রাথেনা ককর ব্লকত হকব্ আউযুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ 

শাইতাষ্টনর রাজীম।  

হাদীকস একসকছ: আবূ্ কাতাদা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, নব্ী 

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

ى َشيْئًا يَْكَرُهُه فَلْيَنِْفْث »
َ
يَْطاِن، َفَمْن َرأ ، َواِلُلُْم ِمَن الشَّ ِ اِِلَُة ِمَن اّللَّ ْؤَيا الصَّ الرُّ

يْطَ  ُه َعْن ِشَماِِلِ ثاََلثًا َوْْلَتََعوَّْذ ِمَن الشَّ  «اِن، فَإِنََّها ََّل تَُُضُّ

“সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক হকয় থাকক আর খ্ারাপ স্বপ্ন 

শয়তাকনর পক্ষ হথকক। হকউ স্বকপ্ন খ্ারাপ ষ্টকছু হদখ্কল ব্াম পাকশ 

ষ্টতনব্ার থুথু ষ্টনকক্ষপ করকব্ আর শয়তান হথকক আশ্রয় প্রাথেনা করকব্। 

(এভাকব্ ব্লকব্, আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম) তাহকল এ 

স্বপ্ন তাকক ক্ষষ্টত করকত পারকব্ না”।8 

এ হাদীস হথকক আমরা জানকত পারলাম: 

                                                           
8 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬৯৯৫; সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২৬১ 
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এক. ভাকলা স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক হকয় থাকক। 

দুই. খ্ারাপ স্বপ্ন শয়তাকনর পক্ষ হথকক একস থাকক। 

ষ্টতন. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল সাকথ সাকথ ষ্টতনব্ার ব্াম ষ্টদকক থুথু হেকল 

আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাকনর রাজীম ব্লকত হকব্। তকব্ সষ্টতযকার 

থুথু হেলকব্ না। মাকন মুখ্ হথকক পাষ্টন ষ্টনগেত হকব্ না। শুধু আওয়াজ 

করকব্। হকননা হাদীকস নাোস শব্দ একসকছ। যার অথে এমন হাল্কা থুথু 

যাকত পাষ্টন ব্া হেষ্মা হনই। 

চার. এই আমলিা করকল খ্ারাপ স্বপ্ন ব্াস্তব্াষ্টয়ত হকব্ না। 

হাদীকস একসকছ: জাকব্র রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

ْؤَيا يَْكَرُهَها، فَلْيَبُْصْق َعْن يََسارِهِ ثاََلثًا » َحُدُكُم الرُّ
َ
ى أ

َ
َولْيَْستَِعْذ بِاهلِل ِمَن إَِذا رَأ

ِي ََكَن َعلَيْهِ  ْل َعْن َجنْبِِه اَّلَّ يَْطاِن ثاََلثًا، َوْْلَتََحوَّ  «الشَّ

“যষ্টদ হতামাকদর হকউ এমন স্বপ্ন হদকখ্ যা হস পছন্দ ককর না, তাহকল 

ষ্টতনব্ার ব্াম ষ্টদকক থুথু হদকব্। আর ষ্টতন ব্ার শয়তান হথকক আল্লাহ 

তা‘আলার কাকছ আশ্রয় চাকব্। (আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম 

ব্লকব্) আর হয পাকশ্বে শুকয়ষ্টছল, তা পষ্টরব্তেন করকব্। (অথোৎ পাশ্বে 

পষ্টরব্তেন ককর শুকব্।)”9 

হাদীস হথকক আমরা ষ্টশখ্কত পারলাম: 

                                                           
9 সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২৬২ 
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এক. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল ষ্টতনব্ার ব্াম ষ্টদকক থুথু ষ্টনকক্ষপ করা ও 

ষ্টতনব্ার আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম ব্লা তারপর পাশ্বে 

পষ্টরব্তেন ককর হশায়া সুন্নাত। 

দুই. পাশ্বে পষ্টরব্তেন করা মাকন হল, ডান কাকত শুকয় থাককল ব্াম ষ্টদকক 

ষ্টেরকব্। হতমষ্টন ব্াম কাকত শুকয় থাককল ডাকন ষ্টেরকব্। 
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ষ্টমথযা স্বকপ্নর কথা ব্লা অনযায় 

হাদীকস একসকছ: ওয়াকসলা ইব্নুল আছকা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু ব্কলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

ْو »
َ
ْو يُِرَي َعيْنَُه َما لَْم تََر، أ

َ
بِيِه، أ

َ
ِِعَ الرَُّجُل إََِل َغرْيِ أ ْن يَدَّ

َ
ْعَظِم الِفَرى أ

َ
ُقوُل يَ إِنَّ ِمْن أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َما لَْم َيُقْل   «لََعَ رَُسوِل اّللَّ

“সব্কচকয় ব্ড় ষ্টমথযা হল, হকাকনা ব্যষ্টি তার ষ্টনকজর ষ্টপতা ব্যতীত 

অকনযর সন্তান ব্কল দাব্ী করা। হয স্বপ্ন হস হদকখ্ ষ্টন তা ব্েেনা করা 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম যা ব্কলন ষ্টন তা তাুঁর 

ব্যপাকর ব্লা”।10  

হাদীস হথকক আমরা ষ্টশখ্কত পারলাম: 

সব্চকয় ব্ড় ষ্টমথযা হকলা ষ্টতনষ্টি,  

(ক) ষ্টনকজর ষ্টপতা ব্যতীত অনযকক ষ্টপতা ব্কল দাব্ী করা।  

(খ্) হয স্বপ্ন হদকখ্ ষ্টন তা ব্াষ্টনকয় ব্লা। অথেযাৎ ষ্টমথযা স্বপ্ন ব্েেনা করা।  

(গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম যা ব্কলন ষ্টন, তা তার 

কথা ব্কল চাষ্টলকয় হদওয়া। 

যারা ষ্টমথযা স্বপ্ন ব্েেনা ককর আর মকন ককর, একত এমন কী ক্ষষ্টত? 

তাকদর জনয এ হাদীস একষ্টি সাব্ধান ব্ােী। এিাকক হছাি পাপ ব্কল 

হদখ্ার হকাকনা অব্কাশ হনই।  

                                                           
10 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৩৫০৯ 
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সব্ ধরকনর ষ্টমথযাই অনযায়। এমনষ্টক হাষ্টস-ঠাট্টা ককর ষ্টমথযা ব্লাও পাপ, 

তকব্ ষ্টমথযার মকধয এ ষ্টতনষ্টি হল খু্ব্ই মারাত্মক।  

হয ষ্টপতা নয় তাকক ষ্টপতা ব্কল হলখ্া ব্া হঘাষো হদওয়া এমন অনযায় 

যার মাধযকম পষ্টরব্ার প্রথা ও ব্াংকশর উপর আঘাত আকস। আর মাতা-

ষ্টপতার অব্দানকক অস্বীকার করা হয়।  

হকউ ষ্টমথযা স্বকপ্নর ব্েেনা ষ্টদকল তার ব্যাখ্যা করা উষ্টচত নয়। আর যষ্টদ 

ব্যাখ্যা করা হয়, তাহকল তা সাংঘষ্টিত হকয় যায়। 

উদাহরে: 

এক ব্যষ্টি ইমাম ইব্ন সীরীন রহ.-এর কাকছ একস ব্লল, আষ্টম স্বকপ্ন 

হদখ্লাম, আমার হাকত হযন একষ্টি কাুঁকচর হপয়ালা। হসষ্টি হভকঙ্গ হগল 

ষ্টকন্তু তার পাষ্টন রকয় হগকছ। 

ইব্ন সীরীন রহ. ব্লকলন, তুষ্টম ষ্টকন্তু এ রকম হকাকনা স্বপ্ন হদকখ্া ষ্টন। 

হলাকষ্টি রাগ হকয় ব্লল, সুব্হানাল্লাহ! (আষ্টম ষ্টমকথয ব্ষ্টল ষ্টন) 

ইব্ন সীরীন রহ. ব্লকলন, যষ্টদ স্বপ্ন ষ্টমথযা হয়, তাহকল আমাকক 

হদাষাকরাপ করকত পারকব্ না।  

আর এ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হল, হতামার স্ত্রী মারা যাকব্ আর হপকির ব্াচ্চাষ্টি 

জীষ্টব্ত থাককব্। 

এ কথা হশানার পর হলাকষ্টি ব্লল, আল্লাহর কসম! আষ্টম আসকল 

হকাকনা স্বপ্ন হদষ্টখ্ ষ্টন। 
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এর ষ্টকছুক্ষে পর তার একষ্টি সন্তান ভূষ্টমি হকয়কছ এব্াং তাকত আর স্ত্রী 

মারা হগকছ। (ইমাম যাহাব্ী রহ. প্রেীত ষ্টসয়ার আল-‘আলাম আন-

নুব্ালা) 

আকরকষ্টি উদাহরে: 

এক ব্যষ্টি উমার রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহুর কাকছ একস ব্লল, আষ্টম স্বকপ্ন 

হদকখ্ষ্টছ, জষ্টমন তরু-তাজা সবু্জ হকয়কছ। এরপর আব্ার শুষ্টককয় 

হগকছ। আব্ার সবু্জ-তরুতাজা হকয়কছ, আব্ার শুষ্টককয় হগকছ।  

উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু ব্লকলন, এর ব্যাখ্যা হকলা তুষ্টম প্রথকম মুষ্টমন 

থাককব্ পকর কাষ্টের হকয় যাকব্। আব্ার মুষ্টমন হকব্, এরপর আব্ার 

কাষ্টের হকয় যাকব্ আর কাষ্টের অব্স্থায় হতামার মৃতুয হকব্। এ কথা 

শুকন হলাকষ্টি ব্লল, আসকল আষ্টম এ রকম হকাকনা স্বপ্ন হদষ্টখ্ ষ্টন। উমার 

রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু ব্লকলন: 

رََُقُِضَي﴿ مأ
ي ِيَٱۡلأ تِييانََِفِيهََِٱَّلذ تيفأ يسأ  [  ١٤: يوسف] ﴾٤١ََت

“হয ষ্টব্ষকয় তুষ্টম প্রশ্ন ককরষ্টছকল তার ষ্টসদ্ধান্ত হকয় হগকছ। হতামার ষ্টব্ষকয় 

েয়সালা হকয় হগকছ হযমন েয়সালা হকয়ষ্টছল, ইউসূে আলাইষ্টহস 

সালাকমর সাথীর ব্যাপাকর।11 

তাই কখ্কনা কাল্পষ্টনক ব্া ষ্টমথযা স্বপ্ন ব্লা ও তার ব্যাখ্যা জানকত চাওয়া 

ষ্টঠক নয়। 

                                                           
11 মুসান্নাে আবু্দর রাযযাক, ব্েেনার সনদ সহীহ 
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ভাকলা স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক 

হাদীকস একসকছ: আবূ্ কাতাদাহ রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, নব্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

اِِلَُة » ْؤَيا الصَّ ، الرُّ ْث بَِها إَِّلَّ َمْن ُُيِبُّ ، فَاَل ُُيَدر َحُدُكْم َما ُُيِبُّ
َ
ى أ

َ
ِمَن اهلِل، فَإَِذا َرأ

َها،  يَْطاِن َوََشر ى َما يَْكَرُه فَلْيَتُْفْل َعْن يََسارِهِ ثاََلثًا َوْْلَتََعوَّْذ بِاهلِل ِمْن ََشر الشَّ
َ
َوإِْن َرأ

َها َحًدا فَإِنَّ
َ
ْث بَِها أ هُ  َوََّل ُُيَدر  «لَْن تَُُضَّ

“ভাকলা ও সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক হকয় থাকক আর 

খ্ারাপ স্বপ্ন শয়তাকনর পক্ষ হথকক। যষ্টদ হকউ ভাকলা স্বপ্ন হদকখ্ তাহকল 

তা শুধু তাককই ব্লকব্ হয তাকক ভাকলাব্াকস। অনয কাউকক ব্লকব্ না। 

আর যষ্টদ স্বকপ্ন খ্ারাপ ষ্টকছু হদকখ্ তাহকল শয়তান হথকক আল্লাহর আশ্রয় 

প্রাথেনা করকব্। (ব্লকব্, আউযুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম) এব্াং 

ব্াম ষ্টদকক ষ্টতনব্ার থুথু ষ্টনকক্ষপ করকব্। আর কাকরা কাকছ স্বকপ্নর কথা 

ব্লকব্ না। মকন রাখ্কব্ এ স্বপ্ন তার ক্ষষ্টত করকত পারকব্ না”।12 

এ হাদীস হথকক আমরা জানকত পারলাম: 

এক. ভাকলা স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক হকয় থাকক। 

দুই. খ্ারাপ স্বপ্ন শয়তাকনর পক্ষ হথকক একস থাকক। 

ষ্টতন. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল সাকথ সাকথ ষ্টতনব্ার ব্াম ষ্টদকক থুথু হেকল 

আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম ব্লকত হকব্। তকব্ সষ্টতযকার 

থুথু হেলকব্ না। মাকন মুখ্ হথকক পাষ্টন ষ্টনগেত হকব্ না। শুধু আওয়ায 
                                                           
12 সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২৬১ 
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করকব্। হকননা হাদীকস নাোস শব্দ একসকছ। যার অথে এমন হাল্কা থুথু 

যাকত পাষ্টন ব্া হেষ্মা হনই। 

চার. এই আমলিুকু করকল খ্ারাপ স্বপ্ন ব্াস্তব্াষ্টয়ত হকব্ না। 

পাুঁচ. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল কাকরা কাকছ তা ব্েেনা করকব্ না। 

ছয়. ভাকলা স্বপ্ন হদখ্কল তার কাকছই ব্েেনা করকব্ হয তাকক ভাকলাব্াকস। 

শত্রু ভাব্াপন্ন ব্া ষ্টহাংসুক ধরকনর কাকরা কাকছ ভাকলা স্বপ্নও ব্েেনা 

করকত হনই। কারে, হকত পাকর ভাকলা স্বপ্নষ্টির একষ্টি খ্ারাপ ব্যাখ্যা 

হস শুষ্টনকয় হদকব্। েকল অষ্টস্থরতা, দুিঃষ্টচন্তা ও উকেগ হব্কড় যাকব্। 

হদখু্ন ইউসুে আলাইষ্টহস সালাম স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছকলন:  

بِيهََِيُوُسُفََقياليََإِذَأ﴿
ي
بيِتََِۡل

ي
أ َٰٓ ََيي يأُتََإِّنِ

ي
دَيَريأ حي

ي
َيَأ ٗباَعيشي كي وأ ََكي مأسي رَيَويٱلشذ مي يَأَويٱلأقي

ي
َۡأريأ ُُ َُت

َِٰجِدينَيَِلَ َذَقيالي٤َََسي َُٰبني ََيي ََلي ُصصأ َََٰٓرُءأيياكَيَتيقأ ي تِكيَََعي وي ييِكيُدوا ََإِخأ يكيََفي يأًدا ََل َنَذإََِكي
َٰنَي يأطي َٰنََِٱلشذ نسي ِ

ُدّوَ َلِۡلأ بِيَ َعي  [  ٥  ،١: يوسف] ﴾٥َمُّ

“যখ্ন ইউসুে তার ষ্টপতাকক ব্লল, হহ আমার ষ্টপতা, আষ্টম হদকখ্ষ্টছ 

এগারষ্টি নক্ষত্র, সূযে ও চাুঁদকক, আষ্টম হদকখ্ষ্টছ তাকদরকক আমার প্রষ্টত 

ষ্টসজদাব্নত অব্স্থায়।’ হস ব্লল, হহ আমার পুত্র, তুষ্টম হতামার ভাইকদর 

ষ্টনকি হতামার স্বকপ্নর ব্েেনা ষ্টদও না, তাহকল তারা হতামার ষ্টব্রুকদ্ধ 
গভীর ষড়যন্ত্র করকব্। ষ্টনশ্চয় শয়তান মানুকষর প্রকাশয শত্রু”। [সূরা 

ইউসুে, আয়াত: ৪-৫] 

এ আয়াকত আমরা হদখ্লাম ইউসুে আলাইষ্টহস সালাম স্বপ্ন হদকখ্ তার 

ষ্টপতাকক ব্েেনা করকলন। আর ষ্টপতা আল্লাহ তা‘আলার নব্ী ইয়াকুব্ 
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আলাইষ্টহস সালাম তাকক স্বকপ্নর কথা ষ্টনজ ভাইকদর ব্লকত ষ্টনকষধ 

করকলন। কারে, ভাইকয়রা তাকক ভাকলাব্াসত না। ব্রাং ষ্টহাংসা করত। 
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ককয়কষ্টি ভাকলা স্বকপ্নর উদাহরে 

আল্লাহ তা‘আলা ব্কলন, 

ََُۡإِذَأ﴿ ُُ ََُيُِريكي نياِمكيََِفََٱّللذ يوَأَقيلِيٗل ََمي ل َۡأَوي ُُ َٰكي ى ري
ي
ثرِٗياَأ َۡأَكي ِشلأُت َۡأَلذفي ُت َٰزيعأ يني َلي َِفََوي

رَِ مأ
ي َِٰكنَذَٱۡلأ لي َيَوي َ َٱّللذ ۡي لذ ُۡ ََإِنذُهۥَسي لِي اتََِعي ُدورََِبِذي  [  ١٤: اَّلنفال] ﴾٤٣َٱلصُّ

“যখ্ন আল্লাহ হতামাকক স্বকপ্নর মকধয তাকদরকক স্বল্প সাংখ্যায় 
হদষ্টখ্কয়ষ্টছকলন। আর হতামাকক যষ্টদ ষ্টতষ্টন তাকদরকক হব্ষ্টশ সাংখ্যায় 

হদখ্াকতন, তাহকল অব্শযই হতামরা সাহসহারা হকয় পড়কত এব্াং ষ্টব্ষয়ষ্টি 
ষ্টনকয় ষ্টব্তকে করকত। ষ্টকন্তু আল্লাহ ষ্টনরাপত্তা ষ্টদকয়কছন। ষ্টনশ্চয় অন্তকর যা 

আকছ ষ্টতষ্টন হসসব্ ষ্টব্ষকয় অব্গত”। [সূরা আল-আনোল, আয়াত: ৪৩] 

ব্দর যুকদ্ধর প্রাক্কাকল আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক ষ্টব্জয় লাকভর 

সুন্দর স্বপ্ন হদষ্টখ্কয়ষ্টছকলন। তাকক শত্রু ব্াষ্টহনীর সাংখ্যা অকনক কম ককর 

হদষ্টখ্কয়কছন। হব্ষ্টশ ককর হদখ্াকল ষ্টতষ্টন হয়ত ভয় হপকয় হযকতন। তাই 

এষ্টি একষ্টি ভাকলা স্বপ্ন। এভাকব্ আল্লাহ তা‘আলা স্বকপ্নর মাধযকম তাুঁর 

নব্ী ও রাসূলকদর কাকছ অহী হপ্ররে করকতন। আল্লাহ তা‘আলা ব্কলন,  

دَأ﴿ قيََلذقي دي ََُصي ََُٱّللذ يياَريُسولي َ َٱلرُّءأ ّقِ ي
ُخلُنَذَبِٱۡلأ يدأ ِجدَيََلي أميسأ امَيَٱل يري آءَيَإِنَٱۡلأ ََُشي َِمنِيَيءياَٱّللذ

َۡأَُُميّلِقِيَي ُك ِينَيَرُُءوسي ّّصِ ُمقي ََوي َ َلي يافُوني َۡيََتي لِ عي اَفي َۡأَمي ي ليُموا ََل عيليََتيعأ َََُٰدونََِِمنَفيجي َلِكيَذي
تأٗحا  [  ٧٢: الفتح] ﴾٢٧َقيرِيًباَفي

“অব্শযই আল্লাহ তাুঁর রাসূলকক স্বপ্নষ্টি যথাযথভাকব্ সকতয পষ্টরেত ককর 
ষ্টদকয়কছন। হতামরা ইনশাআল্লাহ ষ্টনরাপকদ হতামাকদর মাথা মুণ্ডন ককর 

এব্াং চুল হছুঁকি ষ্টনভেকয় মসষ্টজদুল হারাকম অব্শযই প্রকব্শ করকব্। 
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অতিঃপর আল্লাহ হজকনকছন যা হতামরা জানকত না। সুতরাাং এ ছাড়াও 

ষ্টতষ্টন ষ্টদকলন এক ষ্টনকিব্তেী ষ্টব্জয়”। [সূরা আল-োতাহ, আয়াত: ২৭] 

আয়াত হথকক আমরা জানকত পারলাম, আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক 

মক্কা জয় করার স্বপ্ন হদষ্টখ্কয়ষ্টছকলন। আর হস স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলাই 

ব্াস্তব্ায়ন ককরষ্টছকলন। 

এমষ্টনভাকব্ আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আল-কুরআকন ষ্টমশকরর ব্াদশাহর 

স্বপ্ন ব্েেনা ককরকছন। হস স্বকপ্নর সুন্দর ব্যাখ্যা ককরষ্টছকলন নব্ী ইউসুে 

আলাইষ্টহস সালাম। ষ্টব্ষয়ষ্টি আল-কুরআকনর সূরা ইউসুকের ৪৩ আয়াত 

হথকক ৫৫ আয়াত পযেন্ত ব্ষ্টেেত হকয়কছ এব্াং হসখ্াকন হসই স্বকপ্নর 

ব্যাখ্যাও হদওয়া হকয়কছ। এর আকগ সূরার ৩৬ আয়াত হথকক ৪২ আয়াত 

পযেন্ত ইউসুে আলাইষ্টহস সালাকমর হজল জীব্কনর দু’জন সাথীর স্বপ্ন 

ও ইউসুে আলাইষ্টহস সালাম কতৃেক তার ব্যাখ্যা সম্পককে আকলাচনা 

করা হকয়কছ। 

স্বকপ্নর ব্যাখ্যা করা হয জ্ঞান-ষ্টব্জ্ঞাকনর একষ্টি ষ্টব্ষয় তা আল-কুরআকন 

নব্ী ইউসুকের ভাষায় ব্লা হকয়কছ এভাকব্:  

أُملأِكََِمنَيَءياتييأتيِنََقيدَأَريّبَِ﴿ تيِنََٱل لذمأ وِيلََِِمنَويعي
أ
ادِيِثَ َتيأ حي

ي َِٰتََفياِطرَيَٱۡلأ َٰوي مي َٱلسذ
ۡرِضَ

ي ََويٱۡلأ نتي
ي
ِۦَأ ِلّ نأيياَِفََوي ةِ ََٱدلُّ لِٗماَتيويفذِنََويٱٓأۡلِخري ِنََُمسأ ِقأ ۡلأ

ي
َٰلِِحيَيَويأ  ﴾١٠١َبِٱلصذ

 [  ٤٠٤: يوسف]

“হহ আমার রব্, আপষ্টন আমাকক রাজত্ব দান ককরকছন এব্াং স্বকপ্নর 

ব্যাখ্যা ষ্টশষ্টখ্কয়কছন। হহ আসমানসমূহ ও জষ্টমকনর স্রিা! দুষ্টনয়া ও 
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আষ্টখ্রাকত আপষ্টনই আমার অষ্টভভাব্ক, আমাকক মুসষ্টলম অব্স্থায় মৃতুয 
ষ্টদন এব্াং হনককারকদর সাকথ আমাকক যুি করুন”। [সূরা ইউসুে, 

আয়াত: ১০১] 

এমষ্টনভাকব্ সাহাব্ী আবু্দল্লাহ ইব্ন যাকয়দ ইব্ন আকব্দ রাষ্টব্বহী ও উমার 

ইব্নুল খ্াত্তাব্ রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুমা স্বকপ্ন আযান হদকখ্ষ্টছকলন। আর 

তাকদর স্বকপ্ন হদখ্া আযানককই সালাকতর ব্তেমান আযান ও ইকামত 

ষ্টহকসকব্ আমরা হদখ্কত পাষ্টি। তাকদর সুন্দর স্বপ্নগুকলা এভাকব্ই 

ইসলাকমর ষ্টনদশেন ষ্টহকসকব্ ব্াস্তকব্ রূপ লাভ ককরকছ অনন্তকাকলর 

জনয।  

আমাকদর আকরা মকন রাখ্কত হকব্ হয, ভাকলা ও সুন্দর স্বপ্নগুকলা কখ্কনা 

হুব্হু ব্াস্তব্রূকপ হদখ্া যায় আব্ার কখ্কনা রূপকভাকব্ ষ্টভন্ন আকৃষ্টতকত। 

হযমন, আযান হদওয়ার পদ্ধষ্টত সাংক্রান্ত স্বপ্ন হুব্হু হদখ্াকনা হকয়কছ। 

অপরষ্টদকক ইউসুে আলাইষ্টহস সালাকমর স্বপ্নগুকলা ষ্টভন্ন আকৃষ্টতকত 

রূপকভাকব্ হদখ্াকনা হকয়কছ। 
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স্বপ্ন হদখ্কল যা করকত হকব্ 

যষ্টদ হকউ ভাকলা স্বপ্ন হদকখ্ তাহকল তাকক ষ্টতনষ্টি কাজ করকত হকব্:  

এক. আল্লাহ তা‘আলার প্রশাংসা স্বরূপ আলহামদুষ্টলল্লাহ ব্লকত হকব্। 

দুই. এিা অনযকক সুসাংব্াদ ষ্টহকসকব্ জানাকব্।  

ষ্টতন. স্বপ্ন সম্পককে এমন ব্যষ্টিকদরকক জানাকব্ যারা তাকক ভাকলাব্াকস। 

হাদীকস একসকছ: আবূ্ সায়ীদ খু্দরী রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, 

ষ্টতষ্টন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক ব্লকত শুকনকছন, 

ْث بَِها، » َ َعلَيَْها َوْْلَُحدر ، فَلْيَْحَمِد اّللَّ ِ بَُّها، فَإِنََّما ِِهَ ِمَن اّللَّ َحُدُكْم ُرْؤَيا ُُيِ
َ
ى أ

َ
إَِذا َرأ

يَْطاِن، فَلْيَْستَِعْذ مِ  ا يَْكَرُه، فَإِنََّما ِِهَ ِمَن الشَّ ى َغرْيَ َذلَِك ِممَّ
َ
َها، َوََّل َوإَِذا َرأ ْن ََشر

هُ  َحٍد، فَإِنََّها ََّل تَُُضُّ
َ
 .«يَْذُكْرَها ِِل

“যখ্ন হতামাকদর হকউ এমন স্বপ্ন হদকখ্ যা তার ভাকলা লাকগ, তাহকল 

হস বু্কে হনকব্ এিা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক। তখ্ন হস এ স্বকপ্নর 

জনয আল্লাহ তা‘আলার প্রশাংসা করকব্ আর অনযকক এ ব্যাপাকর 

জানাকব্। আর যষ্টদ অনয স্বপ্ন হদকখ্ যা হস পছন্দ ককর না, তাহকল বু্কে 

হনকব্ এিা শয়তাকনর পক্ষ হথকক। তখ্ন হস এ স্বকপ্নর ক্ষষ্টত হথকক 

আল্লাহ তা‘আলার কাকছ আশ্রয় প্রাথেনা করকব্। (আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ 

শাইতাষ্টনর রাজীম ব্লকব্) এব্াং কাউকক এ স্বকপ্নর কথা ব্লকব্ না। মকন 

রাখ্কব্ এ স্বপ্ন তাকক ক্ষষ্টত করকব্ না”।13 

                                                           
13 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬৯৮৫ 
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স্বপ্ন ভাকলা হকল তা শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত অনয কাকরা কাকছ ব্লা ষ্টঠক 

নয়। এ কারকে ইয়াকুব্ ‘আলাইষ্টহস সালাম তাুঁর হছকল ইউসুে 

‘আলাইষ্টহস সালামকক ব্কলষ্টছকলন: 

َذَقياليَ﴿ َُٰبني ََيي ََلي ُصصأ َََٰٓرُءأيياكَيَتيقأ ي تِكيَََعي وي  [  ٥: يوسف] ﴾إِخأ

“হহ আমার ব্ৎস! হতামার স্বকপ্নর কথা হতামার ভাইকদর কাকছ ব্কলা 
না”। [সূরা ইউসুে, আয়াত: ৫]  
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খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল কী করকব্? 

হাদীকস একসকছ, আবূ্ কাতাদাহ রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, নব্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

« ، َحُدُكْم َما ُُيِبُّ
َ
ى أ

َ
اِِلَُة ِمَن اهلِل، فَإَِذا َرأ ْؤَيا الصَّ ، الرُّ ْث بَِها إَِّلَّ َمْن ُُيِبُّ فَاَل ُُيَدر

َها،  يَْطاِن َوََشر ى َما يَْكَرُه فَلْيَتُْفْل َعْن يََسارِهِ ثاََلثًا َوْْلَتََعوَّْذ بِاهلِل ِمْن ََشر الشَّ
َ
َوإِْن َرأ

هُ  َحًدا فَإِنََّها لَْن تَُُضَّ
َ
ْث بَِها أ  «َوََّل ُُيَدر

“ভাকলা ও সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হথকক হকয় থাকক আর 

খ্ারাপ স্বপ্ন হয় শয়তাকনর পক্ষ হথকক। যষ্টদ হকউ ভাকলা স্বপ্ন হদকখ্, 

তাহকল তা শুধু তাককই ব্লকব্, হয তাকক ভাকলাব্াকস। অনয কাউকক 

ব্লকব্ না। আর হকউ যষ্টদ স্বকপ্ন খ্ারাপ ষ্টকছু হদকখ্, তা হকল শয়তান 

হথকক আশ্রয় প্রাথেনা করকব্। (আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম 

ব্লকব্) এব্াং ব্াম ষ্টদকক ষ্টতনব্ার থুথু ষ্টনকক্ষপ করকব্। আর কাকরা কাকছ 

স্বকপ্নর কথা ব্লকব্ না। মকন রাখ্কব্, এ স্বপ্ন তার হকাকনাই ক্ষষ্টত করকত 

পারকব্ না”।14 

  

                                                           
14 সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২৬১ 
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খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল যা করকত হকব্: 

এক. এই খ্ারাপ স্বকপ্নর ক্ষষ্টত ও অষ্টনি হথকক আল্লাহ তা‘আলার কাকছ 

আশ্রয় প্রাথেনা করকত হকব্। এভাকব্ সকল প্রকার ক্ষষ্টত হথকক আল্লাহ 

তা‘আলার কাকছ আশ্রয় প্রাথেনা করা উষ্টচত। 

দুই. শয়তাকনর অষ্টনি ও কুমন্ত্রো হথকক আশ্রয় প্রাথেনা করকত হকব্ 

এব্াং এর জনয আউজুষ্টব্ল্লাষ্টহ ষ্টমনাশ শাইতাষ্টনর রাজীম পড়কত হকব্। 

কারে, খ্ারাপ স্বপ্ন শয়তাকনর কুপ্রভাকব্ হকয় থাকক। 

ষ্টতন. ব্াুঁ ষ্টদকক ষ্টতনব্ার থুথু ষ্টনকক্ষপ করকত হকব্। এিা করকত হকব্ 

শয়তাকনর প্রষ্টত ঘৃো প্রকাশ ও তার চক্রান্ত-কক অপমান করার জনয।  

চার. হয কাকত ঘুষ্টমকয় খ্ারাপ স্বপ্ন হদকখ্কছ তা পষ্টরব্তেন ককর অনয 

কাকত শুকত হকব্। অব্স্থাকক ব্দকল হদওয়ার ইষ্টঙ্গতস্বরূপ এিা করা হকয় 

থাকক। 

পাুঁচ. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল কাকরা কাকছ ব্লকব্ না। আর ষ্টনকজও এর 

ব্যাখ্যা করকত হচিা করকব্ না। কারে, হাদীকস একসকছ: জাকব্র 

রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টতষ্টন ব্কলন, 

يُْت ِِف »
َ
نَّ اَجاَء رَُجٌل إََِل انلَِِّبر َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلِل َرأ

َ
لَْمنَاِم َكأ

ِِس قُِطَع، قَاَل: فََضِحَك انلَِِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوقَاَل: 
ْ
يَْطانُ »َرأ  إَِذا لَِعَب الشَّ

ْث بِِه انلَّاَس  َحِدُكْم ِِف َمنَاِمِه، فَاَل ُُيَدر
َ
  «بِأ

“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাকমর কাকছ এক ব্যষ্টি একস ব্লল, 

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আষ্টম স্বকপ্ন হদকখ্ষ্টছ, আমার মাথা হককি হেলা হকয়কছ। 
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এ কথা শুকন নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম হহকস হেলকলন। আর 

ব্লকলন: ঘুকমর মকধয শয়তান হতামাকদর কাকরা সাকথ যষ্টদ দুিুষ্টম ককর, 

তকব্ তা মানুকষর কাকছ ব্লকব্ না”।15 

হাদীস হথকক আমরা জানকত পারলাম: 

এক. সাহাব্ীগে হকাকনা স্বপ্ন হদখ্কল নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাকমর কাকছ তার ব্যাখ্যা জানকত চাইকতন। তারা এভাকব্ হকাকনা 

স্বপ্নকক অযথা মকন না ককর এর গুরুত্ব ষ্টদকতন। 

দুই. খ্ারাপ স্বপ্ন হদখ্কল তা কাউকক ব্লকত হনই। 

ষ্টতন. খ্ারাপ ও হনষ্টতব্াচক স্বপ্ন শয়তাকনর একষ্টি কুমন্ত্রো। 

  

                                                           
15 সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নাং ২২৬৮ 
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হক স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হদকব্? 

এমন ব্যষ্টিই স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হদওয়ার অষ্টধকার রাকখ্, ষ্টযষ্টন কুরআন ও 

হাদীকসর জ্ঞান সম্পককে অষ্টভজ্ঞ ও স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীষ্টত সম্পককে 

ওয়াককেহাল। সাকথ সাকথ তাকক মানব্-দরদী ও সককলর প্রষ্টত 

কলযােকামী মকনাভাকব্র অষ্টধকারী হকত হকব্। তাই হতা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন,  

ْو ََعلًِما» 
َ
ْث بَِها إَِّلَّ نَاِصًحا أ َحُدُكْم ُرْؤَيا فاََل ُُيَدر

َ
ى أ

َ
 «إَِذا رَأ

“হতামাকদর হকউ স্বপ্ন হদখ্কল তা হযন আকলম ষ্টকাংব্া কলযােকামী 

ব্যতীত কাকরা কাকছ তা ব্েেনা না ককর”।16 

শাইখ্ আবু্দর রহমান আস সাদী রহ. ব্লকতন, স্বকপ্নর ব্যাখ্যা একষ্টি 

শরঈ ষ্টব্দযা। এিা ষ্টশক্ষা করা, ষ্টশক্ষা হদওয়া ও চচোর করকল আল্লাহ 

তা‘আলার পক্ষ হথকক প্রষ্টতদান পাওয়া যাকব্। আর স্বকপ্নর ব্যাখ্যা 

োতওয়ার মযোদা রাকখ্। 

তাইকতা হদষ্টখ্ ইউসুে আলাইষ্টহস সালাম স্বকপ্নর ব্যাখ্যাকক োতওয়া 
ব্কল আখ্যাষ্টয়ত ককরকছন। হযমন ষ্টতষ্টন তার হজল সঙ্গী দুজনকক তাকদর 

জানকত চাওয়া স্বকপ্নর ব্যাখ্যা জাষ্টনকয় ব্কলষ্টছকলন: 

رََُقُِضَي﴿ مأ
ي ِيَٱۡلأ تِييانََِفِيهََِٱَّلذ تيفأ يسأ  [  ١٤: يوسف] ﴾٤١َت

                                                           
16 হাককম, মুসতাদরাক, হাদীস নাং ৮১৭৭। শাইখ্ আলব্ানী হাদীসষ্টিকক সহীহ 
ব্কলকছন। 
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“হতামরা দু’জকন হয ষ্টব্ষকয় োতওয়া হচকয়ষ্টছকল তার েয়সালা হকয় 

হগকছ”। [সূরা ইউসুে, আয়াত: ৪১]  
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স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হযভাকব্ করা হয় তা-ই সাংঘষ্টিত হয় 

হাদীকস একসকছ: আনাস রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টতষ্টন ব্কলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

، َوَمثَُل َذلَِك َمثَُل رَُجٍل َرَفَع رِْجلَُه َفُهَو يَنْتَِظُر َمَت » ُ ْؤَيا َتَقُع لََعَ َما ُتَعَّبَّ َضُعَها، يَ  إِنَّ الرُّ
ْو ََعلًِما

َ
ْث بَِها إَِّلَّ نَاِصًحا أ َحُدُكْم ُرْؤَيا فاََل ُُيَدر

َ
ى أ

َ
 «فَإَِذا َرأ

“স্বকপ্নর হযভাকব্ ব্যাখ্যা করা হয় হসভাকব্ তা ব্াস্তব্াষ্টয়ত হয়। যখ্ন 

হতামাকদর হকউ স্বপ্ন হদখ্কব্ তখ্ন আকলম অথব্া কলযােকামী ব্যতীত 

কাকরা কাকছ তা ব্েেনা করকব্ না”।17 

আবূ্ দাউদ, ষ্টতরষ্টমযী, ইব্ন মাজাহ আবূ্ রাযীন আল-উকাইলী হথকক 

ব্েেনা ককরন, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, 

، فَإَِذا ُعَِّبَْت َوَقَعْت » ْؤَيا لََعَ رِْجِل َطائٍِر، َما لَْم ُتْعََّبْ  « .الرُّ

“স্বপ্ন হকলা, উড়ন্ত পাকয়র মকতা। (যা ভাকলা ও খ্ারাপ উভকয়র সম্ভাব্না 

রাকখ্) যতক্ষে না তার ব্যাখ্যা করা হয়। যখ্ন একষ্টি ব্যাখ্যা হদওয়া হয় 

তখ্ন তা ব্াস্তব্াষ্টয়ত হয়”।18  

হাদীকস আকরা একসকছ: আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টতষ্টন 

ব্কলন, 

                                                           
17 হাককম, মুসতাদরাক, হাদীস নাং ৮১৭৭। শাইখ্ আলব্ানী হাদীসষ্টিকক সহীহ 
ব্কলকছন। 

18 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৯১৪; আবূ্ দাউদ, হাদীস নাং ৫০২০ 
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ْهِل الَْمِدينَِة لََها َزْوٌج تَاِجٌر ََيْتَِلُف، فَََكنَْت تََرى ُرْؤيَا »
َ
ٌة ِمْن أ

َ
ُُكََّما ََغَب ََكنَِت اْمَرأ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  ِِت رَُسوَل اّللَّ
ْ
َعنَْها َزوُْجَها، َوقَلََّما يَِغيُب إَِّلَّ تََرَكَها َحاِماًل، َفتَأ

نَّ َساِرَيَة 
َ
يُْت ِفيَما يََرى انلَّائُِم أ

َ
َكِِن َحاِماًل، فََرأ َفتَُقوُل: إِنَّ َزْوِِج َخَرَج تَاِجًرا، َفََتَ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: بَيْ  ْعَوَر، َفَقاَل رَُسوُل اّللَّ
َ
ُت ُغاَلًما أ ِنر َوََلْ

َ
ِِت انَْكََسَْت، َوأ

ا» يَن ُغاَلًما بَرًّ ُ َتَعاََل َصاِِلًا، َوتَِِلِ ، يَرِْجُع َزوُْجِك َعلَيِْك إِْن َشاَء اّللَّ نَْت فَََك « َخرْيٌ
ْو ثاََل 

َ
، أ َتنْيِ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفيَُقوُل: َذلَِك تََراَها َمرَّ ِِت رَُسوَل اّللَّ

ْ
ُّ َذلَِك، تَأ ُُ ثًا 

ِ َصَّلَّ  ِتيِه، َورَُسوُل اّللَّ
ْ
لََها، َفرَيِْجُع َزوُْجَها، َوتَِِلُ ُغاَلًما، فََجاَءْت يَْوًما َكَما ََكنَْت تَأ

ْت 
َ
ِ  اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََغئٌِب، َوقَْد َرأ لِنَي رَُسوَل اّللَّ

َ
ْؤَيا، َفُقلُْت لََها: َعمَّ تَْسأ تِلَْك الرُّ

ِ َصَّلَّ  َراَها، فَآِِت رَُسوَل اّللَّ
ُ
؟ َفَقالَْت: ُرْؤَيا ُكنُْت أ ِ َمَة اّللَّ

َ
َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَا أ

ُِلُ َعنَْها؟ َفيَُقوُل: َخرْيًا، 
َ
ْسأ

َ
يِِن مَ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم فَأ ْخَِّبِ

َ
ا َفيَُكوُن َكَما قَاَل: َفُقلُْت: فَأ

ْعرَِضَها َعلَيِْه، َكَما ُكنُْت 
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم فَأ ِِتَ رَُسوُل اّللَّ

ْ
؟ قَالَْت: َحتَّ يَأ ِِهَ

ِ لَِِئْ َص  تِِْن، َفُقلُْت: َواّللَّ ْخََّبَ
َ
ِ َما تََرْكتَُها َحتَّ أ ْعِرُض، فََواَّللَّ

َ
ُموَتنَّ َدقَْت ُرْؤَياِك َْلَ أ

يَن ُغاَلًما فَاِجًرا، َفَقَعَدْت َتبِِْك، َوقَالَْت: َما ِِل ِحنَي َعرَْضُت َعلَيِْك  َزوُْجِك، َوتَِِلِ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوِِهَ َتبِِْك، َفَقاَل لََها: َما لََها يَا  ُرْؤَياَي، فََدَخَل رَُسوُل اّللَّ

لُْت لََها، ]ص:ََعئَِشةُ  وَّ
َ
، َوَما تَأ تُُه اْْلَََّبَ ْخََّبْ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه 2831؟ فَأ [ َفَقاَل رَُسوُل اّللَّ

ْؤَيا »وََسلََّم: َمْه يَا ََعئَِشُة  ، فَإِنَّ الرُّ ْؤَيا فَاْعَُّبُوَها لََعَ اْْلرَْيِ ُتْم لِلُْمْسِلِم الرُّ إَِذا َعََّبْ
ْت ُغاَلًما تَُكوُن لََعَ َما َيْعَُّبُ  َراَها إَِّلَّ َوََلَ

ُ
ِ َزوُْجَها، َوََّل أ َها َصاِحبَُها، َفَماَت، َواّللَّ

  «فَاِجًرا

“মদীনার অষ্টধব্াসী এক মষ্টহলার স্বামী ষ্টছল ব্যব্সায়ী। ব্যব্সাষ্টয়ক কাকজ 

ষ্টব্ষ্টভন্ন হদকশ আসা যাওয়া করত হস। যখ্নই তার স্বামী ষ্টব্কদকশ হযত 

তখ্নই হস নারী স্বপ্ন হদখ্ত। আর তার স্বামী সব্েদা তাকক গভেব্তী 
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হরকখ্ হযত। একষ্টদন হস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাকমর 

কাকছ একস ব্লল, আমার স্বামী সেকর হগকছ। আষ্টম গভেব্তী। আষ্টম 

স্বপ্ন হদখ্লাম, আমার ঘকরর হচৌকাঠ হভকঙ্গ হগকছ। আর আষ্টম একষ্টি 

এক হচাখ্ কানা সন্তান প্রসব্ ককরষ্টছ। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্লকলন: ভাকলা স্বপ্ন হদকখ্কছা। 

ইনশাআল্লাহ হতামার স্বামী হতামার কাকছ সহীহ-সুস্থ অব্স্থায় ষ্টেকর 

আসকব্ আর তুষ্টম একষ্টি সুস্থ-সুন্দর সন্তান প্রসব্ করকব্।  

এভাকব্ হস দুব্ার ব্া ষ্টতনব্ার স্বপ্ন হদকখ্কছ। আর প্রষ্টতব্ারই রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাকমর কাকছ একসকছ। ষ্টতষ্টন প্রষ্টতব্ার এরকম 

ব্যাখ্যাই ষ্টদকয়কছন। আর প্রষ্টতব্ার হস রকমই ব্াস্তব্াষ্টয়ত হকয়কছ। 

একষ্টদন মষ্টহলা আকগর মতই আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাম তখ্ন অনুপষ্টস্থত ষ্টছকলন। হস স্বপ্ন হদকখ্ই একসকছ। আষ্টম 

তাকক প্রশ্ন করলাম, হহ আল্লাহর ব্ান্দী! তুষ্টম রাসুলুল্লাহর ষ্টনকি কী 

ষ্টজকজ্ঞস করকব্? হস ব্লল, আষ্টম একষ্টি স্বপ্ন প্রায়ই হদষ্টখ্। অতপর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাকমর কাকছ আষ্টস। ষ্টতষ্টন সুন্দর 

ব্যাখ্যা হদন। হসিাই ব্াস্তকব্ পষ্টরেত হয়।  

আষ্টম ব্ললাম, তুষ্টম আমাকক ব্ল, কী স্বপ্ন হদকখ্কছা? হস ব্লল, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম আসুক, তারপর ব্লব্। আষ্টম 

তাকক ব্ারব্ার অনুকরাধ করকত লাগলাম স্বপ্নষ্টি ব্লার জনয- হযমনষ্টি 

আমার অভযাস। অব্কশকষ হস আমাকক স্বকপ্নর কথা ব্লকত ব্াধয হল। 

আষ্টম ব্ললাম, আল্লাহর কসম! হতামার স্বপ্ন যষ্টদ সষ্টতয হয়, তাহকল 
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হতামার স্বামী মারা যাকব্। আর তুষ্টম একষ্টি অপূেোঙ্গ ব্া অসুস্থ হছকল 

প্রসব্ করকব্। 

তখ্ন মষ্টহলাষ্টি ব্কস কাুঁদকত লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাম একস ব্লকলন: হহ আকয়শা! এর কী হকয়কছ? আষ্টম পুকরা 

ঘিনা ও স্বপ্ন সম্পককে আমার হদওয়া ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামকক জানালাম। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্লকলন: হহ আকয়শা, এিা কী 

করকল? যখ্ন হকাকনা মুসলমাকনর স্বকপ্নর ব্যাখ্যা করকব্ তখ্ন সুন্দর ও 

কলযােকর ব্যাখ্যা হদকব্। মকন রাখ্কব্ স্বকপ্নর হয ব্যাখ্যা হদওয়া হয়, 

ব্াস্তকব্ তাই সাংঘষ্টিত হয়। আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা ব্কলন, আল্লাহ 

তা‘আলার কী ইিা জাষ্টন না। মষ্টহলাষ্টির স্বামী মারা হগল আর হদখ্লাম 

হস একষ্টি অসুস্থ অপূেোঙ্গ হছকল প্রসব্ করল”।19 

  

                                                           
19 দারামী, ইব্ন হাজার রহ. হাদীসষ্টিকক হাসান ব্কল অষ্টভষ্টহত ককরকছন। 
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হাদীস হথকক ষ্টশক্ষা ও জ্ঞাতব্য: 

এক. স্বপ্ন ব্েেনা করার হক্ষকত্র সাব্ধানতা অব্লম্বন করকত হকব্। যাকক 

তাকক স্বকপ্নর কথা ব্লা উষ্টচত নয়। 

দুই. সব্েদা আকলম, শুভাকাঙ্ক্ষীর কাকছ স্বকপ্নর কথা ব্লকব্। হয 

শুভাকাঙ্ক্ষী নয় তার কাকছ হকাকনা ধরকনর স্বকপ্নর কথা ব্লকব্ না। 

ষ্টতন. স্বপ্ন একষ্টি উড়ন্ত পাকয়র মকতা। এ কথার অথে হল শূকনয েুষ্টলকয় 

রাখ্া পা হযমন হয হকাকনা সময় মাষ্টিকত রাখ্া যায় আব্ার নীকচ আগুন 

থাককল তাকতও রাখ্া যায়। স্বপ্ন এমনই, এর ব্যাখ্যা ভাকলা করা যায় 

আব্ার খ্ারাপও করা যায়। হয ব্যাখ্যাই করা হহাক, হসষ্টিই সাংঘষ্টিত 

হকব্। 

চার. মদীনার এই মষ্টহলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাকমর 

কাকছ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা জানকত আসকতন। স্বপ্নষ্টি ব্াষ্টহযক দৃষ্টিকত খ্ারাপ 

হকলও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ভাকলা ও সুন্দর ব্যাখ্যা 

ককর ষ্টদকয়কছন। তাই স্বপ্ন দ্রিার পষ্টরষ্টচতকদর মকধয ষ্টযষ্টন সব্কচকয় ভাকলা 

আকলম তার কাকছ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা জানকত চাওয়া উষ্টচত। 

পাুঁচ. প্রশ্ন হকত পাকর, আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা হকন এ ধরকনর 

ব্যাখ্যা ষ্টদকলন? এর উত্তর হকলা: 

(ক) এ মষ্টহলার স্বকপ্নর ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 

কীভাকব্ ককরকছন আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা তা জানকতন না। তাই 

ষ্টতষ্টন ষ্টনকজর পক্ষ হথকক ব্যাখ্যা ককরকছন। 
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(খ্) আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা স্বকপ্নর ব্াষ্টহযক ষ্টদক সামকন হরকখ্ ব্যাখ্যা 

ষ্টদকয়কছন। ঘকরর হচৌকাঠ োরা স্বামী বু্কেকছন। আর এক হচাখ্ অন্ধ্ 

সন্তান োরা অপূেোঙ্গ সন্তান বু্কেকছন।  

(গ) স্বকপ্নর খ্ারাপ ব্া অশুভ ব্যাখ্যা করা অনুষ্টচত। স্বপ্ন ব্যাখ্যার এ 

মূলনীষ্টতর কথা আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা আকগ হথকক জানকতন না। 

এ ঘিনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম তাকক 

জাষ্টনকয়কছন। েকল ষ্টতষ্টন ষ্টব্ষয়ষ্টি জানকত হপকরকছন। 

(ঘ) এ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা এভাকব্ করা হযত, যা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাম করকতন। তাহল ঘকরর হচৌকাঠ হভকঙ্গ যাওয়ার অথে হকলা, 

ঘর প্রশস্ত হকব্। প্রাচুযে ও সিলতা আসকব্। আর এক হচাখ্ কানা 

সন্তাকনর অথে হল, সন্তানষ্টি তার হচাখ্ ষ্টদকয় শুধু ভাকলা ষ্টব্ষয় হদখ্কব্। 

এিা হকলা দূরব্তেী ব্যাখ্যা। আর আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা ককরকছন 

ষ্টনকিব্তেী ব্যাখ্যা। 

ছয়. যার কাকছ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা চাওয়া হকব্, ষ্টতষ্টন যষ্টদ জাকনন, এর ব্যাখ্যা 

খ্ারাপ তকব্ ষ্টতষ্টন তা ব্লকব্ন না। যথাসম্ভব্ ভাকলা ব্যাখ্যা ককর হদকব্ন। 

নয়কতা চুপ থাককব্ন। অথব্া ব্লকব্ন, আল্লাহ ভাকলা জাকনন। 

সায়ীদ ইব্ন মানসূর ব্েেনা ককরন, আতা রহ. সব্ সময় ব্লকতন: স্বকপ্নর 

ব্যাখ্যা যা হদওয়া হয়, হসিাই সাংঘষ্টিত হয়।20 

                                                           
20 োতহুল ব্ারী 
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প্রশ্ন হকত পাকর তাহকল তাকদীকরর ব্যাপারিা কী হকব্? উত্তর হসাজা। 

তাকদীকর এভাকব্ই হলখ্া আকছ হয, অমুক ব্যষ্টি এভাকব্ ব্যাখ্যা করকব্। 

আর তাই সাংঘষ্টিত হকব্। ষ্টকন্তু আমাকদর কতেব্য হকব্, কখ্কনা খ্ারাপ 
ব্া অশুভ ব্যাখ্যা না হদওয়া। তাকদীকর কী আকছ আমরা তা জাষ্টন না। 

এ জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম হয হকাকনা মানুকষর 

কাকছ স্বকপ্নর কথা ব্লকত ষ্টনকষধ ককরকছন। স্বকপ্নর কথা শুধু তাকক ব্লা 

যাকব্ হয আকলম, ব্নু্ধ্, শুভাকাঙ্ক্ষী ও কলযােকামী। এ ছাড়া অনয কাকরা 

কাকছ নয়। 

আকরকষ্টি ঘিনা: 

এক মষ্টহলা একষ্টি দুগ্ধকপাষয ষ্টশশুকক ষ্টনকয় ইমাম ইব্ন সীরীন রহ.র 

ষ্টশক্ষার মজষ্টলকস আসল। ষ্টতষ্টন ইমাকমর ছাত্রকদর কাকছ ষ্টজকজ্ঞস 

করকলন, ইমাম সাকহব্ হকাথায়? ইমাম সাকহকব্র একজন হব্াকা ছাত্র 

ব্লল, আপষ্টন তার কাকছ হকন একসকছন? 

মষ্টহলাষ্টি ব্লল, আষ্টম এ হছকলষ্টির ব্যাপাকর একষ্টি স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ, তার 

ব্যাখ্যা জানার জনয একসষ্টছ। ছাত্রষ্টি ব্লল, কী স্বপ্ন হদকখ্কছন? মষ্টহলাষ্টি 

ব্লল, আষ্টম হদকখ্ষ্টছ আমার এ হছকলষ্টি সাগর হথকক পাষ্টন পান করকছ। 

ছাত্রষ্টি তাড়াতাষ্টড় ব্যাখ্যা ষ্টদল, ব্লল, তাহকল হতা হস হপি েুকল মারা 

যাকব্। তৎক্ষোৎ ষ্টশশুষ্টির হপি েুকল উঠল। আর ষ্টচৎকার ককর মারা 

হগল। মষ্টহলাষ্টি কাুঁদা শুরু করল। এরই মকধয ইমাম সাকহব্ একস 

পড়কলন। ঘিনা শুকন ষ্টতষ্টন ব্লকলন: যষ্টদ তুষ্টম স্বকপ্নর ব্যাখ্যা না ককর 
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হছকড় ষ্টদকত তাহকল হছকলষ্টি এ হদকশর সব্কচকয় ব্ড় আকলম ও ষ্টব্োন 

হত। 

সাগকরর অথে শুধু পাকনর অকযাগয হনানা পাষ্টনই নয়। সাগকরর ব্যাখ্যা 

হল, মষ্টন-মুিা, হীরা, প্রব্াল। কাকজই ষ্টযষ্টন স্বকপ্নর ব্যাখ্যা করকব্ন ষ্টতষ্টন 

সব্ সময় ইষ্টতব্াচক ও কলযােকর ব্যাখ্যা করার হচিা করকব্ন।21 

  

                                                           
21 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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তাব্ীকরর ষ্টব্ষ্টভন্ন প্রকার 

তাব্ীর মাকন স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। যার মাধযকম স্বকপ্নর ব্যাখ্যা করা হয় তার 

ষ্টব্কব্চনায় ককয়ক প্রকার হকয় থাকক। 

ইমাম ব্গভী রহ. ব্কলন: ব্যাখ্যা করার ষ্টদক ষ্টদকয় স্বপ্ন ককয়ক প্রকার 

হকত পাকর।  

প্রথমত: আল-কুরআকনর আয়াত ষ্টদকয় স্বকপ্নর ব্যাখ্যা প্রদান করা। 

ষ্টেতীয়ত: হাদীকস রাসূল ষ্টদকয় স্বকপ্নর ব্যাখ্যা করা। 

তৃতীয়ত: মানুকষ মাকে প্রচষ্টলত ষ্টব্ষ্টভন্ন প্রষ্টসদ্ধ উষ্টি ষ্টদকয় স্বকপ্নর ব্যাখ্যা 

করা। 

চতুথেত: কখ্কনা ষ্টব্পরীত অথে-গ্রহেনীষ্টতর আকলাকক স্বকপ্নর ব্যাখ্যা করা। 
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কুরআকনর আয়াত ষ্টদকয় স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ককয়কষ্টি দৃিান্ত 

স্বকপ্ন রষ্টশ হদখ্ার অথে হকলা, ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রষ্টতশ্রুষ্টত। এ ব্যাখ্যাষ্টি 

আল-কুরআকনর ষ্টনকনাি আয়াত হথকক গ্রহে করা হকয়কছ। 

تيِصُموا َ﴿ ََِِِبيبألََِويٱعأ ِيٗعاَٱّللذ  [  ٤٠٤: عمران ال] ﴾َجي

“হতামরা আল্লাহ তা‘আলার রষ্টশকক শিভাকব্ ধারে ককরা”। [সূরা আকল 

ইমরান, আয়াত: ১০৩] 

স্বকপ্ন হনৌকা ব্া জাহাজ হদখ্ার ব্যাখ্যা হল মুষ্টি পাওয়া। এ অথেষ্টি আল-

কুরআকনর এ আয়াত হথকক হনওয়া হকয়কছ। 

َٰهَُ﴿ جنييأني
ي
ََفيأ َٰبي حي صأ

ي
أ فِينيةَِوي ََٓٱلسذ ا ُي َٰ لأني عي َٰليِميَيَءياييةََٗويجي  [  ٤٥: العنكبوت] ﴾١٥َّلِلأعي

“আমরা তাকক উদ্ধার ককরষ্টছ এব্াং উদ্ধার ককরষ্টছ জাহাকজর 
আকরাহীকদর”। [সূরা আল-‘আনকাবূ্ত, আয়াত: ১৫] 

স্বকপ্ন কাঠ হদখ্ার ব্যাখ্যা হকলা, মুনাকেকী ব্া কপিতা। এ ব্যাখ্যাষ্টি 

আল-কুরআকনর এ আয়াত হথকক হনওয়া হকয়কছ, হযখ্াকন আল্লাহ 

তা‘আলা মুনাষ্টেককদর সম্পককে ব্কলকছন, 

َۡأ﴿ ُُ نذ
ي
أ ة  ََُخُشب ََكي نذدي سي  [  ١: املنافقون] ﴾َمُّ

“হযন তারা হদওয়াকল হঠস হদওয়া কাকঠর মতই”। [সূরা আল-

মুনাষ্টেকূন, আয়াত: ৪] 
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পাথর স্বপ্ন হদখ্কল তার ব্যাখ্যা হকব্ অন্তকরর ককঠারতা ও পাষণ্ডতা। এ 

ব্যাখ্যাষ্টি আল-কুরআকনর এ আয়াত হথকক গ্রহে করা হকয়কছ, হযখ্াকন 

আল্লাহ তা‘আলা ব্কলন, 

َۡذ﴿ ََُث تأ دََِّمِنَ َقُلُوُبُكَۡقيسي َٰلِكيََبيعأ اريةََِفيِهَيَذي ِجي ٱۡلأ وَأَكي
ي
دََُّأ شي

ي
ويٗة ََأ  [  ٢١: ابلقرة] ﴾َقيسأ

“অতিঃপর হতামাকদর অন্তরগুকলা কষ্টঠন হকয় হগল, হযন তা পাথকরর 
মকতা ষ্টকাংব্া তার হচকয়ও শি”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াত: ৭৪] 

যষ্টদ স্বকপ্ন হরাগ-ব্যষ্টধ হদখ্া হয়, তাহকল তার ব্যাখ্যা হকব্ মুনাষ্টেক। 

কারে, আল্লাহ তা‘আলা মুনাষ্টেককদর সম্পককে ব্কলকছন, 

َُِِۡفَ﴿ ِ وب
ََقُلُ ريض   [  ٤٠: ابلقرة] ﴾١٠َمذ

“তাকদর অন্তকর রকয়কছ ব্যষ্টধ”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াত: ১০]  

যষ্টদ স্বকপ্ন হগাশত হখ্কত হদকখ্ তাহকল তার অথে হকত পাকর গীব্ত ব্া 

পরষ্টনন্দা। হকননা গীব্ত সম্পককে আল্লাহ তা‘আলা ব্কলন, 

﴿َ ُُيِبُّ
ي
َۡأَأ ُدُك حي

ي
نَأ

ي
ُكليََأ

أ
َۡيَييأ أ ِخيهََِۡلي

ي
يأٗتاَأ  [  ٤٧: اِلجرات] ﴾َمي

“হতামাকদর হকউ ষ্টক পছন্দ করকব্ তার মৃত ভাইকয়র হগাশত খ্াকব্?” 

[সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]  

এই হয ব্যাখ্যার কথাগুকলা ব্লা হকলা, এগুকলা হয এমন হকতই হকব্ তা 

জরুষ্টর নয়। আব্ার সককলর ব্যাপাকর ব্যাখ্যা একষ্টিই হকব্, তাও ষ্টঠক 

নয়। একজন হরাগীর স্বপ্ন আর সুস্থ মানুকষর স্বকপ্নর ব্যাখ্যা এক রকম 

হকব্ না। যষ্টদও স্বপ্ন এক রকম হয়। হতমষ্টন একজন মুি মানুষ ও 
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একজন ব্ন্দী মানুকষর স্বকপ্নর ব্যাখ্যা এক রকম হকব্ না। স্বকপ্নর ব্যাখ্যায় 

হযমন স্বপ্ন দ্রিার অব্স্থা লক্ষয করা হকব্ হতমষ্টন স্বকপ্ন যা হদকখ্কছ তার 

অব্স্থাও হদখ্কত হকব্। হযমন হকউ স্বকপ্ন দষ্টড় ব্া রষ্টশ হদখ্ল। একজন 

স্বকপ্ন হদখ্ল হস একষ্টি মজবু্ত রষ্টশ হপকয়কছ। যা হছুঁড়া যাকি না। 

আকরকজন হদখ্ল, হস একিা রষ্টশ ধকরকছ ষ্টকন্তু তা ষ্টছল নরম। দুকিা 

স্বকপ্নর ব্যাখ্যার মকধয ষ্টব্শাল পাথেকয হকব্। 

এক ব্যষ্টি ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন রহ.র কাকছ ব্লল, আষ্টম স্বপ্ন 

হদখ্লাম হয আষ্টম আযান ষ্টদষ্টি। ষ্টতষ্টন ব্লকলন, এর ব্যাখ্যা হল, তুষ্টম 

হজ করকব্। আকরক ব্যষ্টি একস ব্লল, আষ্টম স্বকপ্ন হদকখ্ষ্টছ হয, আষ্টম 

আযান ষ্টদষ্টি। ষ্টতষ্টন ব্লকলন, এর অথে হল, চুষ্টরর অপরাকধ হতামার 

হাত কািা যাকব্। 

হলাককরা ষ্টজকজ্ঞস করল, আপষ্টন একই স্বকপ্নর দু’ধরকনর ব্যাখ্যা 

করকলন? ষ্টতষ্টন ব্লকলন, প্রথম হলাকষ্টি হনক আমল ষ্টপ্রয়। হস ভাকলা 

কাজ ককর থাকক। হস জনয তার স্বকপ্নর ব্যাখ্যা হনক আমল হকত পাকর। 

আষ্টম আল-কুরআকনর আয়াত- 

ّذِن﴿
ي
أ يجََِّٱنلذاِسََِفََوي  [  ٧٢: اِلج] ﴾َبِٱۡلأ

“তুষ্টম মানুকষর মাকে হকজর জনয আযান তথা এলান দাও”। [সূরা আল-

হজ, আয়াত: ২৭] 

আর ষ্টেতীয় ব্যষ্টি হকি পাপাচারী। তাই তার স্বকপ্নর ব্যাখ্যা পাকপর 

শাষ্টস্তই মানায়। তাই আষ্টম আল-কুরআকনর আয়াত- 
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َۡذ﴿ ذذنَيَُث
ي
ّذِنَ َأ اَُمؤي ُي ُت يذ

ي
َۡأَٱلأعِريََُأ َٰرِقُونَيَإِنذُك  [  ٢٠: يوسف] ﴾٧٠َليسي

“অতিঃপর এক মুয়াষ্টিন (কঘাষোকারী) আযান (কঘাষো) ষ্টদল, হহ 
কাকেলা! হতামরা হতা হচার”। [সূরা ইউসুে, আয়াত: ৭০] 
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হাদীস ষ্টদকয় স্বকপ্নর ব্যাখ্যার ককয়কষ্টি দৃিান্ত 

স্বকপ্ন কাক হদখ্ার ব্যাখ্যা হকলা, পাপাচারী পুরুষ। কারে, রাসুলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম কাককর নাম হরকখ্কছন োকসক মাকন, 

পাপী।  

হতমষ্টন ইুঁদুর স্বকপ্ন হদখ্ার ব্যাখ্যা হল, পাপাচারী নারী। কারে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ইুঁদুকরর নাম হরকখ্কছন োকসকা। মাকন 

পাপাচারী মষ্টহলা। 

স্বকপ্ন পাুঁজর ব্া পাুঁজকরর হাড় হদখ্কল এর ব্যাখ্যা হকব্, নারী। কারে, 

নারীকক পাুঁজকরর হাড় ষ্টদকয় সৃষ্টি করা হকয়কছ ব্কল হাদীকস একসকছ। 

এমষ্টনভাকব্ কাুঁকচর পানপাত্র স্বপ্ন হদখ্ার ব্যাখ্যা হকলা, নারী। কারে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম কাুঁকচর পানপাত্রকক নারীর 

রূপক অকথে ব্যব্হার ককরকছন। হযমন, ষ্টতষ্টন ব্কলকছন,  

ْْنََشُة، ََّل تَْكَِسِ الَقَواِريرَ »
َ
 «ُرَويَْدَك يَا أ

“হহ আনজাশা! আকর আকস্ত চল, নয়কতা কাুঁকচর পান-পাত্রগুকলা হভকঙ্গ 

যাকব্”।22 

এখ্াকন কাুঁকচর পান-পাত্র ব্লকত ষ্টতষ্টন সেরসঙ্গী হমকয়কদর বু্ষ্টেকয়কছন। 

মাকন তাড়াতাষ্টড় হাুঁিকল হমকয়রা হপছকন পকড় যাকব্। তাই তাকদর জনয 

ষ্টতষ্টন ধীকর ধীকর পথ চলকত ব্লকলন। 

                                                           
22 সহীহ বু্খ্ারী, হাদীস নাং ৬২১১ 
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ষ্টব্পরীত অথে-গ্রহেনীষ্টতকত স্বপ্ন ব্যাখ্যার দৃিান্ত 

হকাকনা ব্যষ্টি স্বকপ্ন ভীষ্টতকর ষ্টকছু হদখ্ল ব্া ভয় হপল। তার অব্স্থার 

ষ্টব্কব্চনায় এর ব্যাখ্যা হকত পাকর শাষ্টন্ত ও ষ্টনরাপত্তা। হযমন, আল্লাহর 

তা‘আলার ব্ােী:  

﴿ۡ ُُ ذ نلي ُبيّدِ َلي دََِّمِنَ َوي َۡأَبيعأ ُِ ِ ف وأ ٗناَخي مأ
ي
 [  ٥٥: انلور] ﴾أ

“ষ্টতষ্টন তাকদর ভয়-ভীষ্টতকক শাষ্টন্ত ও ষ্টনরাপত্তায় পষ্টরব্তেন ককর 
হদকব্ন”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫] 

এমষ্টনভাকব্ স্বকপ্ন কান্না হদখ্কল এর ব্যাখ্যা হকত পাকর আনন্দ। স্বকপ্ন 

হাসকত হদখ্কল এর ব্যাখ্যা হকত পাকর দুিঃখ্-কি। এ ষ্টব্পরীত অথে-

গ্রহেনীষ্টত স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার রহসয হল, স্বকপ্নর দাষ্টয়ত্বশীল ষ্টেষ্টরশতা 

যখ্ন স্বকপ্ন ইষ্টঙ্গত প্রদান ককর তখ্ন হস ষ্টব্ষয়ষ্টি উকটা ককর হদখ্ায়। 

কারে, ষ্টনদ্রা আর জাগ্রত অব্স্থা একিা আকরকিার ষ্টব্পরীত। 
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ককয়কষ্টি প্রষ্টসদ্ধ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার ষ্টব্ব্রে 

তাব্ীর ব্া স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন রহ.র কাকছ এক 

মষ্টহলা আসল। ষ্টতষ্টন তখ্ন দুপুকরর খ্াব্ার খ্াষ্টিকলন। মষ্টহলা ব্লল, 

হহ আবূ্ ব্কর! আষ্টম একষ্টি স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ। ইব্ন সীরীন রহ. ব্লকলন, 

তুষ্টম একু্ষষ্টে ব্লকব্ না আমাকক হখ্কত হদকব্? মষ্টহলা ব্লল, ষ্টঠক আকছ, 

আপষ্টন খ্াওয়া হশষ করুন। খ্াওয়া হশষ করার পর ষ্টতষ্টন মষ্টহলাকক 

ব্লকলন: এখ্ন ব্ল, হতামার হদখ্া স্বপ্ন। মষ্টহলা ব্লল: আষ্টম হদখ্লাম, 

আকাকশর চন্দ্র সাতষ্টি তারা (সুরাইয়া)-এর মকধয ঢুকক হগল। এরপর 

স্বকপ্নর মকধয হলাককরা আমাকক ব্লল, ইব্ন সীরীকনর কাকছ খ্ব্রিা 

তাড়াতাষ্টড় হপৌঁকছ দাও। 

ইব্ন সীরীন ব্লকলন, ষ্টধক! হতামাকক। কী হদখ্কল? আব্ার ব্ল। এভাকব্ 

ককয়কব্ার ষ্টতষ্টন ব্লকলন। আর ষ্টতষ্টন খু্ব্ অষ্টস্থর হকয় হগকলন। তার 

হচহারা ষ্টব্ব্েে হকয় হগল। তার হব্ান তাকক ষ্টজকজ্ঞস করল, কী হকয়কছ? 

ষ্টতষ্টন ব্লকলন, এ মষ্টহলাষ্টি ব্লকছ আষ্টম সাত ষ্টদন পর মারা যাব্। 

ব্েেনাকারী আসআছ ব্কলন, ষ্টঠক সাত ষ্টদকনর মাথায় আমরা ইমাম ইব্ন 

সীরীনকক দােন করলাম।23 

আনাস রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টতষ্টন ব্কলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম স্বকপ্নর কথা শুনকত পছন্দ করকতন। 

ষ্টতষ্টন একষ্টদন ষ্টজকজ্ঞস করকলন, হতামাকদর মকধয হকউ গত রাকত স্বপ্ন 

                                                           
23 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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হদকখ্ছ? আকয়শা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা ব্লকলন: আষ্টম স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ, 

আকাশ হথকক ষ্টতনষ্টি চাুঁদ আমার ঘকরর মকধয পষ্টতত হকয়কছ। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্লকলন: হতামার স্বপ্ন যষ্টদ সষ্টতয হয়, 

তাহকল হতামার ঘকর পৃষ্টথব্ীর হশ্রষ্ঠ ষ্টতন জন মানুষকক দােন করা হকব্।  

এরপকর হতা পযোয়ক্রকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম, আবূ্ 

ব্কর রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু ও উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুকক তার ঘকর দােন 

করা হকয়কছ।24 

ইরাককর শাসক হািাজ ইব্ন ইউসুে একষ্টদন স্বকপ্ন হদখ্কলন, আকাশ 
হথকক জান্নাকতর হুর সাদৃশ দুকিা দাসী অব্তীেে হকলা। একজনকক ষ্টতষ্টন 

ধরকত পারকলন অনয জন আকাকশ উকঠ হগল। স্বপ্ন হদকখ্ ষ্টতষ্টন খু্ব্ 

খু্শী হকলন। এর ব্যাখ্যা জানার জনয ইমাম ইব্ন সীরীনকক ডাককলন। 

ইব্ন সীরীন রহ. ব্লকলন: এর ব্যাখ্যা হল, দুকিা ষ্টব্কদ্রাহ (ষ্টেতনা) 

সাংঘষ্টিত হকব্। আপষ্টন একষ্টির হমাকাকব্লা করকব্ন। অনযষ্টিকক আপষ্টন 

পাকব্ন না। (হয়ত আপনার পকর আসকব্) 

পকর হদখ্া হগল হািাজ ইব্ন ইউসুে, ইব্নুল আসআকছর ষ্টব্কদ্রাহ 

হমাকাকব্লা করকলন। আর ইব্নুল মুলাহহাকব্র ষ্টব্কদ্রাহ ষ্টতষ্টন হদকখ্ 

যানষ্টন। 

কীভাকব্ এ ব্যাখ্যা হদওয়া হকলা? এর রহসয কী? 

                                                           
24 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান। ব্েেনায়: মুস্তাদরাক হাককম 
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এ স্বকপ্ন দুকিা ইষ্টঙ্গত ষ্টছল। প্রথমষ্টি দাসী আর ষ্টেতীয়ষ্টি হকলা জান্নাকতর 

হুর। 

দুকিা ইষ্টঙ্গত পরস্পর ষ্টব্করাধী। কারে, হুর হল সুরষ্টক্ষত। ষ্টকন্তু দাসী 

সুরষ্টক্ষত নয়। অপর ষ্টদকক হুকরর ষ্টব্ষয়ষ্টি দৃশযমান নয়, আর দাসীর 

ষ্টব্ষয়ষ্টি দৃশযমান। স্বপ্ন ব্যাখ্যার ষ্টনয়ম হল, এ রকম পরস্পর ষ্টব্করাধী 

ইষ্টঙ্গত হদখ্কল ব্াস্তব্ ব্া দৃশযমান ইষ্টঙ্গত গ্রহে করা হকব্। এ ষ্টব্কব্চনায় 

এখ্াকন দাসী হদখ্ার ষ্টব্ষয়ষ্টি গ্রহে করা হকলা আর হুকরর ষ্টব্ষয়ষ্টি গ্রহে 

করা হল না। 

আর দাসী হকলা স্ত্রী নয়, এমন হমকয় হলাক। আর হমকয় হলাক হল 

ষ্টেতনা-ষ্টব্শৃাংখ্লার উপকরে। হকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাম ব্কলকছন, আমার চকল যাওয়ার পর আমার উম্মকতর ওপর 

সব্কচকয় ক্ষষ্টতকর ষ্টেতনা ষ্টহকসকব্ হমকয়কদর হরকখ্ হগলাম। তাই ইমাম 

ইব্ন সীরীন এ রকম ব্যাখ্যা ককরকছন।25 

এক ব্যষ্টি ইমাম জাের সাষ্টদককর কাকছ একস ব্লল, আষ্টম একষ্টি স্বপ্ন 

হদকখ্ষ্টছ। স্বপ্নষ্টি হকলা, একষ্টি কাুঁকচর হপয়ালা আকছ আমার। আষ্টম তা 

হথকক পানাহার কষ্টর। ষ্টকন্তু তার মকধয একষ্টি ষ্টপুঁপড়া হদখ্লাম। হসও 

তা হথকক খ্াব্ার খ্ায়। এর অথে কী? 

ইমাম সাকহব্ ব্লকলন, হতামার ষ্টক স্ত্রী আকছ? হস ব্লল, হযাুঁ। ষ্টতষ্টন 

আব্ার ষ্টজকজ্ঞস করকলন, হতামার ব্াসায় ষ্টক হকাকনা পুরুষ কাকজর 
                                                           
25 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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হলাক (দাস) আকছ? হস ব্লল, হযাুঁ আকছ। ষ্টতষ্টন ব্লকলন, কাকজর 

হলাকষ্টিকক ষ্টব্দায় ককর দাও। তাকক রাখ্ায় হতামার হকাকনা কলযাে 

হনই। 

হলাকষ্টি ব্াড়ী ষ্টগকয় স্ত্রীকক স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা ব্লল। স্ত্রী ব্লল, 

এখ্ন হতামার ষ্টসদ্ধান্ত কী? হলাকষ্টি ব্লল, আষ্টম দাসষ্টিকক ষ্টব্ষ্টক্র ককর 

ষ্টব্দায় ককর হদব্। স্ত্রী ব্লল, যষ্টদ তাকক ষ্টব্দায় ককরা তাহকল আমাকক 

তালাক দাও। হলাকষ্টি স্ত্রীকক তালাক ষ্টদল। স্ত্রী দাসষ্টিকক ষ্টককন ষ্টনল ও 

তাকক ষ্টব্কয় করল। 

এ স্বকপ্নর মকধয ষ্টতনষ্টি ষ্টব্ষয়কক ইষ্টঙ্গত ষ্টহকসকব্ ধরা হকয়কছ। প্রথম 

হকলা, পুরুষ হলাকষ্টি। ষ্টেতীয় হকলা, হপয়ালা। আর তৃতীয়ষ্টি হকলা, 

ষ্টপুঁপড়া। 

ইমাম জাের সাকদক রহ. ব্যাখ্া করার আকগ পুরুষ হলাকষ্টিকক হজকন 
ষ্টনকলন। আর এভাকব্ই কাকরা স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার আকগ তার সম্পককে 

হজকন ষ্টনকত হয়। 

ষ্টেতীয় ইষ্টঙ্গত, কাুঁকচর হপয়ালা োরা স্ত্রীকক বু্োয়। কারে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম নারীকদর কাুঁকচর পাকত্রর সাকথ তুলনা 

ককরকছন। হযমন, পূকব্োি আকলাচনায় তুকল ধরা হকয়কছ।  

তার হথকক পানাহার করার অথে হকলা সহব্াস। আর ষ্টপুঁপড়া ও তার 

খ্াওয়ার অথে হকলা হস তার স্ত্রীকত অাংশগ্রহে ককর। ষ্টপুঁপড়া োরা দুব্েল 
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সত্তা ও হচার বু্োয়। হস এমনভাকব্ খ্ায়, হকউ হদকখ্ না। এর মাকন 

কাকজর হলাকষ্টি ষ্টপুঁপড়ার মকতা চুষ্টপসাকর তার স্ত্রীকক হভাগ ককর।26 

মৃত  

  

                                                           
26 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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ব্যষ্টিকক স্বকপ্ন হদখ্া 

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন রহ. ব্কলন: যষ্টদ স্বকপ্ন হকউ মৃত ব্যষ্টিকক 

হদকখ্ তাহকল তাকক হয অব্স্থায় হদখ্কব্ হসিাই ব্াস্তব্ ব্কল ধরা হকব্। 

তাকক যা ব্লকত শুনকব্, হসিা সষ্টতয ব্কল ধরা হকব্। কারে, হস এমন 

জগকত অব্স্থান করকছ হযখ্াকন সতয ছাড়া আর ষ্টকছু হনই। 

যষ্টদ হকউ মৃত ব্যষ্টিকক ভাকলা হপাশাক পরা অব্স্থায় ব্া সুস্বাকস্থর 

অষ্টধকারী হদকখ্, তাহকল বু্েকত হকব্ হস ভাকলা অব্স্থায় আকছ। আর 

যষ্টদ জীেে, শীেে স্বাস্থয ব্া খ্ারাপ হপাশাকক হদকখ্ তাহকল বু্েকত হকব্, 

ভাকলা হনই। তার জনয তখ্ন হব্ষ্টশ ককর মাগষ্টেরাত কামনা ও হদা‘আ-

প্রাথেনা করকত হকব্। 

ককয়কষ্টি উদাহরে: 

ইব্ন উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, ষ্টব্কদ্রাহীরা যখ্ন উসমান 

রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুর ব্াসভব্ন হঘরাও করল। তখ্ন উসমান রাষ্টদয়াল্লাহু 

আনহু ব্কলন, আষ্টম গত রাকত স্বপ্ন হদখ্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ব্লকলন, উসমান আমাকদর সাকথ তুষ্টম ইেতার 

করকব্। ষ্টঠক ঐ ষ্টদনই উসমান রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু শহীদ হকলন।27 

আনাস ইব্ন মাকলক রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হথকক ব্ষ্টেেত, আবূ্ মূসা 

আশআরী রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু ব্কলন, আষ্টম স্বকপ্ন হদখ্লাম, আষ্টম একষ্টি 

                                                           
27 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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পাহাকড়র কাকছ হগলাম। হদষ্টখ্, পাহাকড়র উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম রকয়কছন আর পাকশ আবূ্ ব্কর রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু। 

আবূ্ ব্কর রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু তাুঁর হাত ষ্টদকয় উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুর 

ষ্টদকক ইশারা করকছন। 

আষ্টম আবূ্ মূসা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুর এ স্বকপ্নর কথা শুকন ব্ললাম, ইন্না 

ষ্টলল্লাষ্টহ ওয়া ইন্না ইলাইষ্টহ রাকজউন। আল্লাহর শপথ! উমার রাষ্টদয়াল্লাহু 

আনহু হতা মারা যাকব্ন! আিা আপষ্টন ষ্টক ষ্টব্ষয়ষ্টি উমার রাষ্টদয়াল্লাহু 

আনহুকক ষ্টলকখ্ জানাকব্ন? আবূ্ মূসা রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু ব্লকলন, আষ্টম 

উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুকক তাুঁর জীব্দ্দশায় তাুঁর ষ্টনকজর মৃতুয সাংব্াদ 

জানাব্, এিা কী ককর হয়? এর ককয়কষ্টদন পরই স্বপ্নিা সকতয পষ্টরেত 
হকলা। উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু শহীদ হকয় হগকলন। কারে, মৃতুয 

পরব্তেী সতয জগত হথকক যা আকস, তা ষ্টমথযা হকত পাকর না। হসখ্াকন 

অনয হকাকনা ব্যাখ্যা হদওয়ার সুকযাগ হনই।28 

  

                                                           
28 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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স্বকপ্নর ব্যাখ্যা সম্পককে ইমাম ইব্নুল কাইকয়যম রহ.-এর ষ্টকছু ব্িব্য 

ব্াস্তব্ জীব্কন ঘিকব্ এমন ষ্টকছু আকৃষ্টত-প্রকৃষ্টত আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 

তার ব্ান্দাকদর হদষ্টখ্কয় থাককন। এ হদখ্াকনািা স্বকপ্ন কখ্কনা সরাসষ্টর 

আব্ার কখ্কনা ইষ্টঙ্গত ব্া প্রতীকী ব্াতোয় হকয় থাকক। হযমন আমরা ব্কল 

থাষ্টক, স্বকপ্ন কাপড় ব্া জামা হদখ্ার মাকন হল দীন-ধমে। যষ্টদ কাপড় 

ভাকলা ও ব্ড় হদখ্া হয়, তকব্ তা দীন-ধমে, তাকওয়া-পরকহজগারীর 

উন্নষ্টত ষ্টনকদেশ ককর। আর তা যষ্টদ মষ্টলন, সাংকীেে, হছুঁড়া-োিা হদখ্া 

হয় তকব্ তা দীন-ধকমের অব্নষ্টত ব্কল মকন করা হকয় থাকক। 

দীন-ধমে হযমন মানুকষর আত্মাকক রক্ষা ককর, হপাশাক হতমষ্টন মানুকষর 

শরীর-স্বাস্থযকক ষ্টহোযত ককর। এ জনয হপাশাক আর ধমে একক অপকরর 

ইষ্টঙ্গত ব্হন ককর। 

স্বকপ্ন আগুন হদখ্া মাকন ষ্টেতনা ব্া ষ্টব্শৃঙ্খলা আর অরাজকতা ষ্টনকদেশ 

ককর। কারে, আগুন দৃশযমান ধন-সম্পদ জ্বাষ্টলকয় হদয় আর ষ্টেতনা-

অরাজকতা মানুকষর অন্তর জ্বালায়। মানুষকক অষ্টস্থর ককর হতাকল। 

নক্ষত্র ব্া তারকা স্বকপ্ন হদখ্কল তার অথে হয় আকলম-উলামা, জ্ঞানী-

গুষ্টে। কারে, আকলম-উলামা ও জ্ঞানীরা মানুষকক পথ প্রদশেন ককরন। 

আকলার সন্ধ্ান হদন। 

স্বকপ্ন ইয়াহূদী হদখ্ার অথে হকলা দীন-ধকমের ষ্টব্ষকয় অব্াধযতা আর খৃ্িান 

হদখ্ার অথে হকলা, দীন-ধকমে ষ্টব্দ‘আত প্রব্তেন ও ধমেীয় ষ্টব্ষকয় 

পথভ্রিতা। 
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স্বকপ্ন হলৌহ হদখ্ার অথে হকলা, শষ্টি। 

আর দাষ্টড়-পাল্লা হদখ্ার অথে হকলা, নযায়পরায়েতা। 

স্বকপ্ন সাপ হদখ্ার অথে হকলা, শত্রু। 

স্বকপ্ন ষ্টনকচ পকড় হযকত হদখ্ার অথে হকলা, অব্নষ্টত আর উকবে উঠকত 

হদখ্ার অথে হকলা, উন্নষ্টত। 

হকাকনা অসুস্থ ব্যষ্টি যষ্টদ স্বকপ্ন হদকখ্ হস চুপচাপ ঘর হথকক হব্র হকয় 

যাকি, তাহকল এর অথে হকব্ মৃতুয। আর যষ্টদ হস স্বপ্ন হদকখ্ কথা ব্লকত 

ব্লকত হস ঘর হথকক হব্র হকয় যাকি, তাহকল এর অথে হকব্ জীব্ন ও 

সুস্থতা। 

যষ্টদ হকাকনা ব্যষ্টি স্বপ্ন হদকখ্ হয, তার মৃতুয হকি, তাহকল এর অথে হকব্ 

হস পাপাচার হথকক তাওব্া করকব্। হকননা মৃতুয মাকন হকলা, আল্লাহর 

ষ্টদকক ষ্টেকর যাওয়া। হযমন, আল্লাহ তা‘আলা ব্কলন: 

َۡذَ﴿ ٓوا ََُث ََُردُّ ََِإِلي ََُۡٱّللذ ُُ َٰ ليى وأ َ َمي يّقِ
 [  ٢٧: اَّلنعام] ﴾َٱۡلأ

“অতিঃপর তাকদরকক ষ্টেষ্টরকয় হনওয়া হকব্ তাকদর সষ্টতযকার প্রভু 
আল্লাহর কাকছ”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৬২] 

এখ্াকন ষ্টেষ্টরকয় হনওয়া মাকন মৃতুয। আর তাওব্া অথে ষ্টেকর আসা। 

উমার ইব্নুল খ্াত্তাব্ রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু হাকব্ছ ইব্ন সাআদ আত-

তাঈকক ষ্টব্চারক ষ্টহকসকব্ ষ্টনকয়াগ ষ্টদকলন। একষ্টদন হাকব্ছ উমার 

রাষ্টদয়াল্লাহু আনহুকক ব্লকলন, হহ আমীরুল মুষ্টমনীন! আষ্টম স্বকপ্ন 
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হদখ্লাম, চাুঁদ আর সূযে যুদ্ধ করকছ। আর নক্ষত্রগুকলা দু’পকক্ষ ষ্টব্ভি 

হকয় হগকছ। উমার রাষ্টদয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুকন ষ্টজকজ্ঞস করকলন, 

তখ্ন তুষ্টম কার পকক্ষ ষ্টছকল? চাুঁকদর পকক্ষ না সূকযের? 

ষ্টতষ্টন উত্তকর ব্লকলন, আষ্টম চাুঁকদর পকক্ষ ষ্টছলাম। উমার রাষ্টদয়াল্লাহু 

আনহু তাকক ব্লকলন, তাহকল আষ্টম হতামার ষ্টনকয়াগ প্রতযাহার ককর 

ষ্টনলাম। কারে, তুষ্টম একষ্টি মুকছ যাওয়া শষ্টির পকক্ষ ষ্টছকল। আল্লাহ 

তা‘আলা ব্কলন: 

لأنيا﴿ عي أليََويجي ارَيَٱَلذ ُي َ َويٱنلذ ِ ََٓءياييتييأ نيا وأ ألََِءياييةَيَفيميحي ََٓٱَلذ لأنيا عي ارََِءياييةَيَويجي ُي ةََٗٱنلذ  ﴾ُمبأِّصي
 [  ٤٧: اَّلرساء]

“আর আমরা রাত ও ষ্টদনকক ককরষ্টছ দুকিা ষ্টনদশেন। অতিঃপর মুকছ 

ষ্টদকয়ষ্টছ রাকতর ষ্টনদশেন (চাুঁদকক) আর ষ্টদকনর ষ্টনদশেন (সূযে) হক ককরষ্টছ 
আকলাকময়”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১২]  

আর তুষ্টম একষ্টি ষ্টব্ভ্রাষ্টন্তকত ষ্টনহত হকব্। পকর হদখ্া হগল সষ্টতযই হস 

ষ্টসেেীকনর যুকদ্ধ ষ্টসষ্টরয়াব্াসীকদর দকল হথকক ষ্টনহত হকলা।29 

স্বকপ্ন ব্াগান হদখ্ার অথে হকলা, কাজ ও চাকুরী। আর ব্াগান পুকড় যাওয়া 

হদখ্কল অথে হকব্ হব্কারত্ব ও পতন। 

  

                                                           
29 সূত্র: আল ইসাব্াহ েী তামীষ্টযস সাহাব্াহ: ইব্ন হাজার রহ. 
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ভাকলা স্বকপ্নর ব্াস্তব্ায়ন হদরীকত হয় 

হয স্বকপ্নর েলােল ভাকলা তা ব্াস্তব্ায়কন হদরী হয়। আর যার েলােল 

খ্ারাপ তার ব্াস্তব্ায়কন হকান হদরী হয় না। হদখু্ন, ইউসুে আলাইষ্টহস 

সালাম স্বকপ্ন হদকখ্ষ্টছকলন, চন্দ্র, সূযে আর এগারষ্টি নক্ষত্র তাকক সাজদাহ 

ককরকছ। তার এ স্বপ্নিার ব্াস্তব্ায়ন অকনক ব্ছর পর হকয়কছ। 

ইব্ন সীরীন রহ.র দরব্াকর একষ্টি ষ্টশশুর মৃতুযর কাষ্টহনীকত আমরা 

হদখ্লাম, খ্ারাপ স্বকপ্নর ব্াস্তব্ায়ন তাড়াতাষ্টড় হকয় হগল। 

মক্কী জীব্কন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম একব্ার স্বপ্ন 

হদখ্কলন, আবূ্ জাহল জান্নাকত হঘারাকেরা করকছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ভাব্কলন, তাহকল আবূ্ জাহল ইসলাম গ্রহে 

করকব্। ষ্টকন্তু করল না। মক্কা ষ্টব্জকয়র পর যখ্ন আবূ্ জাহকলর হছকল 

ইকরামা ইসলাম গ্রহে করকলন। তখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 

ওয়াসাল্লাম ব্লকলন, এিাই ষ্টছল তার হসই স্বকপ্নরই ব্াস্তব্ায়ন।30 

  

                                                           
30 আল কাওয়াকয়দুল হুসনা েী তাব্ীষ্টলর রুইয়া: শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আস 
সাদহান 
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হশষ কথা 

আমার এ ষ্টব্ষকয় হলখ্ার উকদ্দশয ষ্টকন্তু পাঠককদর স্বকপ্নর ব্যাখ্যা ষ্টশক্ষা হদওয়া 

নয়, ব্রাং দীনী সকচতনতা বৃ্ষ্টদ্ধ করা। আর এিা হয উলূকম ইসলাষ্টময়ার একষ্টি 
ষ্টব্ষয় হস ব্যাপাকর ধারো হদওয়া। আজ আমরা যারা ইসলাকমর জনয ষ্টনকব্ষ্টদত, 

তারাও হযন ষ্টদকন ষ্টদকন ব্স্তুব্াদী আর হভাগব্াদী হকয় যাষ্টি। হয ষ্টব্ষকয় ব্াজাকর 

চাষ্টহদা হনই, মানুষ গুরুত্ব হদয় না (হস ষ্টব্ষয়গুকলা যত ইসলামী সাংেৃষ্টতর 

ষ্টব্ষয় হহাক) তা আকলাচনা করকত চাই না।  

ইমাম মাকলক রহ.-হক প্রশ্ন করা হকয়ষ্টছল, সককল ষ্টক স্বকপ্নর তাব্ীর ব্া ব্যাখ্যা 

করকব্? ষ্টতষ্টন ব্কলষ্টছকলন, নবু্ওয়াকতর একষ্টি ষ্টব্ষয় ষ্টনকয় ষ্টক তামাশা করা 

যায়? 

হয ব্যষ্টি সষ্টঠক ও সুন্দরভাকব্ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা ষ্টদকত জানকব্, শুধু হস-ই ব্যাখ্যা 

হদকব্। যষ্টদ স্বপ্নিা ভাকলা হয়, তাহকল ব্কল হদকব্। আর যষ্টদ স্বপ্নিা খ্ারাপ 

হয়, তাহকল ভাকলা ব্যাখ্যা হদকব্। তা সম্ভব্ না হকল চুপ থাককব্।31 

হসৌদী আরকব্র প্রখ্যাত আকলম ও আল-কুরআকনর তােসীরষ্টব্দ, শাইখ্ আবু্দর 

রহমান আস সাদী রহ. ব্লকতন: স্বকপ্নর তাব্ীর ব্া ব্যাখ্যা উলূমুশ শরইয়যার 

একষ্টি ষ্টব্ষয়। এষ্টি ষ্টশক্ষা করা ও ষ্টশক্ষা দান করার কারকে আল্লাহ তা‘আলা 

সওয়াব্ ও প্রষ্টতদান হদকব্ন।32 

  

                                                           
31 মুসান্নাে ইব্ন আষ্টব্ শাইব্া 
32 তাইসীরুল কারীম আর রহমান েী তােসীষ্টরল কালাষ্টমল মান্নান 
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এ ব্ইষ্টি সাংকলকন হযসব্ গ্রকের সাহাযয হনওয়া হকয়কছ  

  الكتاب هلذا املراجع أهم

 هللا اجلار اهلل جار بن اهلل عبد للشيخ – بها يتعلق وما الرؤيا -2

 اهلل رمحه سريين بن حممد لإلمام  - اِلحالم تفسري -1

 مدحم بن اهلل عبد للشيخ – الرؤى تأويل ِف اِلسىن القواعد -8

 السدحان

 خِلون ابن مقدمة -4

 اهلل رمحه القيم ابن لإلمام - املوقعني إعالم -5

 الرمحن دعب للشيخ املنان الكم تفسري ِف الرمحن الكريم تيسري -6

 اهلل رمحه – السعدي
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মা নুষ স্বপ্ন হদকখ্। ভাকলা স্বপ্ন হদকখ্ ব্কল সুন্দর স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ। হদকখ্ 

খ্ারাপ স্বপ্ন, ব্কল ভয়ানক এক স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ। আব্ার কখ্কনা ব্কল একষ্টি 

ব্াকজ স্বপ্ন হদকখ্ষ্টছ।  

আসকল স্বপ্ন কী? এ ষ্টনকয় গকব্ষো কম হয় ষ্টন, মানব্ সভযতার শুরু 

হথকক আজ পযেন্ত। হকউ ব্কলকছন, এিা একষ্টি মানষ্টসক চাপ হথকক 

আকস। হকউ ব্কলকছন, শারীষ্টরক ষ্টব্ষ্টভন্ন ভারসাকমযর ব্যাঘাত ঘিকল এিা 

হদখ্া যায়। হকউ ব্কলকছন, সারাষ্টদন মকন যা কল্পনা ককর তার প্রভাকব্ 

রাকত স্বপ্ন হদকখ্। আকলাচয গ্রকে স্বকপ্নর সাংজ্ঞায়ন, স্বকপ্নর প্রকার, 

কীভাকব্ স্বকপ্নর ব্যাখ্যা ষ্টদকত হয়, ব্যষ্টি জীব্কন স্বপ্ন-ব্যাখ্যার প্রভাব্ 

ইতযাষ্টদ ষ্টব্ষয় কুরআন সুন্নাহর আকলাকক তুকল ধরা হকয়কছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিককাকে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা 
 59  

 

 

 

 

 

 


