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বফধ ম্পর্কেয কাযর্ে বফদনা-ঈৎকণ্ঠা 

 

প্রশ্ন: অজ্জভ ফর্েভার্ন ভানজ্জক জ্জদক বের্ক খুফআ ঙ্কটান্ন ভ কাটাজ্জি। ভৃরু্ু ছাড়া নু জ্জকছু জ্জনর্ বাফর্র্ াযজ্জছ 

না। অজ্জভ অভায বজ্জফলুৎ ংক্রান্ত বকার্না জ্জফলর্আ বাফর্র্ াযজ্জছ না। ভৃরু্ু ফুর্ীর্ নু জ্জকছু জ্জনর্ অজ্জভ বাফর্র্ 

াজ্জি না। র্া র্ে অজ্জভ এ ভুূর্র্ে ভযর্র্ চাআ না। অল্লায কার্ছ অভায অা, অজ্জভ বম া কর্যজ্জছ জ্জর্জ্জন র্া 

ক্ষভা কর্য বদর্ফন।  

অভায ভুাটা র্রা, জ্জফগর্ কর্ক ভার্ একজ্জট নাযীয ার্ে গবীয ম্পর্কে জজ্জড়র্ র্ড়জ্জছ। ভূরর্ঃ র্ায ার্ে 

ম্পকে কযা অভায বকার্না আিাআ জ্জছর না, র্র্ফ বম কাযর্ে অজ্জভ র্ায কাছাকাজ্জছ এর্জ্জছ র্া র্রা অজ্জভ র্ার্ক 

ফুঝার্র্ বচর্জ্জছ মার্র্ ব অত্মর্ুায আিা বের্ক র্য অর্। ব অত্মর্ুা কযর্ফ ফর্র ভনজ্জিয কর্যজ্জছর। ব 

ঈচ্চভাত্রা টুাফর্রট গ্রে কযর্। অজ্জভ র্ার্ক অত্মর্ুায া বের্ক ফাাঁচার্নায জনু নানা ঈর্দ  বচষ্টা 

কযর্াভ। অভায আিা জ্জছর র্ার্ক জাান্নার্র্ জ্জনজ্জর্র্ া বের্ক ফাাঁচার্না। র্র্ফ মা ঘটর র্া র্রা, ক্রভান্বর্ 

অভার্দয ভার্ঝ ম্পকে ঘজ্জনষ্ঠ র্রা। র্র্ফ অভযা কখর্না াভাজ্জজক কার্জ জ্জরপ্ত আ জ্জন। এ ধযর্নয কার্জ জ্জরপ্ত 

ায বকার্না আিা অভায জ্জছর না। এ বভর্জ্জট জ্জফফাজ্জর্া। ভুা র্রা, ব দাজ্জফ কযর্ছ, অজ্জভ একফায র্ায 

ার্ে াযীজ্জযকবার্ফ জ্জভর্রজ্জছ। অজ্জভ র্ায কো জ্জফশ্বা কজ্জয না। বকননা অজ্জভ কখর্না অভায কাড় খুর্র জ্জন। র্র্ফ 

ব জ্জছর ধেনগ্ন। অভায ব র্ি, অজ্জভ র্র্া বকার্না া কর্য বপর্রজ্জছ। মজ্জদ অজ্জভ র্ায ার্ে াযীজ্জযকবার্ফ 

জ্জভজ্জরর্ আ জ্জন। র্র্ফ মজ্জদ জ্জর্ু র্ায দাজ্জফ নুমাী এরূ কভে কর্য োজ্জক, র্র্ফ বর্া অভায যক্ষা বনআ। অজ্জভ 

র্ার্ক জ্জফশ্বা কজ্জয না। কাযে অজ্জভ ফুঝর্র্ বর্যজ্জছ, ব অভায বার্রা চা না। অয র্ায অত্মর্ুায জ্জবনজ্জট 

জ্জছর অভায জ্জনকটফর্েী ায জনু জ্জনছক একজ্জট ছরনা।  

ফর্েভার্ন অজ্জভ খুফআ জ্জচজ্জন্তর্, ঈৎকজ্জণ্ঠর্। অজ্জভ ঘুভার্র্ াজ্জয না। বকার্না জ্জকছু কযর্র্ াজ্জয না। মা র্র্ছ র্ায 

জনু অজ্জভ রজ্জির্। অল্লায কার্ছ প্রােেনা কজ্জয, জ্জর্জ্জন বমন অভার্ক ক্ষভা কর্য বদন। অজ্জভ বর্া শুধু র্ার্ক অগুন 

বের্ক ফাাঁচার্র্ বচর্জ্জছ। র্র্ফ এখন অভায ব র্ি, অজ্জভ জ্জনর্জর্ক ধ্বং কযায কাযে র্জ্জছ। 

ঈত্তয: অর-াভদুজ্জরল্লা 

প্রেভর্: ঐ নাযীয ফনু্ধত্ব বের্ক অল্লায কার্ছ র্াফা কযর্র্ র্ফ। ঐ নাযীয ার্ে ম্পকে কযা, বভর্র্দয ার্ে 

একাকী ায ফুাার্য রাগাভ বছর্ড় জ্জদর্ বম নুাকভে অজ্জন কর্যর্ছন র্া া  গুনা। এ ধযর্নয ার্য 

জনু অল্লায অমাফ-াজ্জি জ্জনধোজ্জযর্ যর্র্ছ।  

জ্জির্ীর্: ঐ নাযীয ার্ে কর ম্পকে িাীবার্ফ কর্েন কযর্র্ র্ফ। নু বকার্না নাযীয ার্ে এ ধযর্নয 

ম্পকে যাখা মার্ফ না। বকননা এধযর্নয জ্জধকাং ম্পর্কেয বল জ্জযেজ্জর্ র্রা জ্জমনা-ফুজ্জবচায েফা জ্জনজ্জলদ্ধ 

াযাভবার্ফ স্বাদ গ্রে (নাঈমুজ্জফল্লা)। মজ্জদ শুরুর্র্, অনায কোভর্র্া, ম্পকেটা জ্জছর জ্জনষ্করুল। র্র্ফ র্ান 

ভানুর্লয ভার্ঝ যর্েয ভর্র্াআ জ্জফচযে কর্য। অয বজর্ন যাখুন যনাযীয ার্ে ম্পকের্ক কখর্না জ্জনষ্পা, জ্জনষ্করুল 

ফরা মা না।  
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এখন অনায মা ঈজ্জচর্, র্া র্রা দ্রুর্ র্াফা কযা। ঈত্তভ র্াফা। অয র্ায দ্ধজ্জর্ র্রা মা র্র্ছ ব ফুাার্য 

রজ্জির্ া। এ ম্পকে জ্জযূেেবার্ফ জ্জযর্ুাগ কযা। নু বকার্না াযাভ ম্পকে কার্ভ না কযায জনু 

জ্জর্ুকায র্েে দৃঢ় প্রর্ুী া। এ খাযা ভজ্জরাজ্জট অনার্ক বফাঝার্র্ চার্ি অজ্জন র্ায ার্ে খাযা কাজ 

কর্যর্ছন। বজ্জফলুর্র্ মার্র্ র্ায ার্ে খাযা কার্জ জ্জরপ্ত ন ব জনু ব এটার্ক ছুর্া জ্জর্র্ফ ফুফায কযর্র্ 

চার্ি। মজ্জদ ঐ ভজ্জরায দাজ্জফ নুমাী র্ায ার্ে খাযা কাজ কর্য োর্কন, র্ার্র বমন র্ান এটার্ক 

ুর্মাগ জ্জর্র্ফ ফুফায কযর্র্ না ার্য এফং অল্লায যভর্ বের্ক অনার্ক জ্জনযা না কর্য বদ। নুো 

র্ান অনার্ক কুর্ে বটর্ন জ্জনর্ মার্ফ এফং খাযা কার্জ জ্জরপ্ত ায জ্জফলজ্জট রু্ি জ্ঞান কযার্ফ। ফাযফায এ 

কার্জ জ্জরপ্ত কযার্ফ এফং একমোর্ ব র্াফা কযা দুষ্কয র্ জ্জগর্র্ছ ফর্র প্রর্ফাধ বদর্ফ। র্ান এ ধযর্নয 

নুবূজ্জর্ অনায ভর্ধু ফদ্ধজ্জযকয কযর্র্ চা। র্র্ফ অল্লায যভর্ ুজ্জযফুাপ্ত। র্াআ অজ্জন দ্রুর্ র্াফা 

করুন। অল্লা র্া‘অরা ফর্রন, 
ِيوََۡۡيَٰعَِبادِيَۡۡكُل ۡ﴿ ْۡۡٱَّلذ َا فُ َ ۡس 

َ
ۡىۡأ ٍِمۡ ََۡعَ ىُفِص

َ
َْۡۡلۡۡأ َا َيُط َةِِۡۡنوَۡتل  ِهۡۡرذۡح  َۡۡإِنۡذۡٱللذ فِرُۡۡٱللذ ىََُبَۡۡيغ  هۡۡٱَّلُّ ۥََۡجِيًعا ًُ ََۡۡإِىذ  [٣٥ٌٌّّ:ٌّالزمر]ٌّ﴾٥٣ۡٱلرذِحيمُۡۡٱل َغُفَرٌُُۡۡ

‚ফর, ব অভায ফান্দাগে, মাযা জ্জনজর্দয য ফাড়াফাজ্জড় কর্যছ বর্াভযা অল্লায যভর্ বের্ক জ্জনযা র্া না। 

ফুআ অল্লা কর া ক্ষভা কর্য বদর্ফন। জ্জনশ্চ জ্জর্জ্জন ক্ষভাীর, যভ দারু‛। [ূযা অম-মুভায, অার্: 

৫৩]  

বম ফুজ্জে র্ু  খার্র র্াফা কর্য অল্লা র্ায র্াফা কফুর কর্যন। অল্লা র্া‘অরা ফর্রন, 
ِيوَۡ﴿ ُعَنََۡۡلَۡۡوٱَّلذ َِۡۡنعَۡۡيَد  اۡٱللذ ًٍ َٰ ُجلَُنََۡۡوَلَۡۡءاَخرَۡۡإَِل َسَۡۡيل  َُۡۡحرذمَۡۡٱلذِتۡۡٱنلذف  ۡۡٱللذ َقِّۡۡإِلذ ىََُنۡهَۡوَلۡۡبِٱۡل  َعل َۡۡوَنوۡيَز  َٰلَِمَۡۡيف  ثَاٗناۡيَل قََۡۡذ

َ
٦٨ۡۡۡأ ۡيَُضََٰعف 

َ مَۡۡٱل َعَذاُبَۡۡلُۡ ُلۡ ۡٱل لَِيََٰهةِۡۡيَ اىًاۡػِيًِۦَۡوَيخ  ٍَ ٦٩ُۡۡۡم ْوَلىئَِمَۡۡصَٰلِٗحاَۡعَهٗلۡۡوََعِهَلَۡۡوَءاَنوَۡۡثَاَبَۡۡنوۡإِلذ
ُ
ُلۡۡفَأ ُُۡۡيَبّدِ ۡۡٱللذ ٍِمۡ ۡ ََۡشّيِ ِ ۡ ۡاث َُۡۡوََكنََۡۡحَصَنَٰت  ۡٱللذ

 [٧٦ٌٌٌٌّّّّ،٧٦:ٌّالفرقان]ٌّ﴾٪٦ۡرذِحيٗهاَۡغُفَٗرا

‚অয মাযা অল্লায ার্ে নু আরার্ক ডার্ক না এফং মাযা অল্লা বম নাপর্ক র্ুা কযা জ্জনর্লধ কর্যর্ছন 

মোেে কাযে ছাড়া র্ার্ক র্ুা কর্য না। অয মাযা ফুজ্জবচায কর্য না। অয বম র্া কযর্ফ ব অমাফপ্রাপ্ত র্ফ। 

জ্জকাভর্র্য জ্জদন র্ায অমাফ ফজ্জধের্ কযা র্ফ এফং বখার্ন ব ভাজ্জনর্ ফিা িাী র্ফ। র্র্ফ বম র্াফা 

কর্য, ইভান অর্ন এফং ৎকভে কর্য। জ্জযোর্ভ অল্লা র্ার্দয াগুর্রার্ক ুেু িাযা জ্জযফর্েন কর্য বদর্ফন। 

অল্লা র্ীফ ক্ষভাীর, যভ দারু‛। [ূযা অর-পুযকান, অার্: ৬৭-৬৯]  

অবু্দল্লা আফন ভাঈদ যাজ্জদাল্লাহু ‘অনহু বের্ক ফজ্জেের্, ‚এক ফুজ্জে এক যনাযীর্ক চুম্বন কর্য যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআজ্জ াাল্লার্ভয কার্ছ এর্রা, ব ঘটনাজ্জট  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআজ্জ াাল্লাভর্ক ফরর, র্ঃয অর-

কুযঅর্নয এ অার্গুর্রা নাজ্জমর র্রা: 
كِمِۡ﴿

َ
ةََۡۡوأ ََٰ لَ ارَِۡۡطَرَفِۡۡٱلصذ ٍَ ََصَنَِٰتۡۡإِنۡذۡٱَّلذ ِل ّۡۡنِوََۡۡوُزلَٗفاۡٱنلذ َۡۡٱۡل  ٌِب  ۡۡيُذ  ّيِ َٰلَِمۡۡاِتۡ ۡ َۡٱلصذ َرىََٰۡۡذ َٰنِرِيوَۡۡذِن   [١١١ٌٌّّ:ٌّهود]ٌّ﴾١١٤ۡلِلذذ

‚অয রু্জ্জভ ারার্ কার্ভ কয জ্জদফর্য দু’প্রার্ন্ত এফং যার্র্য প্রেভ ংর্, জ্জনশ্চ বার্রাকাজ ভন্দকাজর্ক জ্জভজ্জটর্ 

বদ। এজ্জট ঈর্দ গ্রেকাযীর্দয জনু ঈর্দ‛। [ূযা ূদ, অার্: ১১৪] বরাকজ্জট ফরর্রন, এটা জ্জক অভায জনু 

ব অল্লায যাূর! জ্জর্জ্জন ফরর্রন: অভায ঈম্মর্র্য ভর্ধু বম ফুজ্জে এ নুমাী অভর কযর্ফ র্ায জনু। (নু এক 

ফেেনা) জ্জর্জ্জন ফরর্রন: পার্া (েোৎ বমৌনার্ে জ্জমনা-ফুজ্জবচার্যয মো ফুর্ীর্) বম ফুজ্জে যনাযীয ার্ে বকার্না 

জ্জকছু কযর‛। (ী ভুজ্জরভ: অর্-র্াফা/৪৯৬৪)  
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অয অজ্জন বফজ্জ বফজ্জ ৎ কভে, ারার্, আর্িগপায আর্ুাজ্জদ করুন। বার্রা  ধাজ্জভেক েী বখাাঁর্জ জ্জনন, মাযা এ 

াযাভ ম্পর্কেয জ্জফকল্প র্র্ ার্য। অয বজর্ন যাখুন, র্াফায দযজা দা ঈনু্মে, জ্জকাভর্ মেন্ত। অল্লা 

র্া‘অরা ভৃরু্ুয গড়গড়া শুরুয অগ মেন্ত র্াফা কফুর কর্যন।  

ফর্র্ল ফরর্র্ চাআ, অনার্ক যী‘অর্জ্জদ্ধ ে বফর্ছ জ্জনর্র্ র্ফ, মার্র্ অল্লা চার্ বর্া জ্জনর্জর্ক জ্জপামর্ 

কযর্র্ াযর্ফন েোৎ জ্জফফা। জ্জফফার্য ভাধুর্ভ অজ্জন এ জার্ী াযাভ কর্ভে জ্জনজ্জর্র্ া বের্ক ফাাঁচার্র্ 

াযর্ফন।  

অল্লা অভার্দযর্ক  অনার্ক, জ্জর্জ্জন মা ছন্দ কর্যন  বার্রাফার্ন, র্া কযায র্াপীক দান করুন। নফী 

াল্লাল্লাহু অরাআজ্জ াাল্লার্ভয প্রজ্জর্ অল্লা যভর্ ফজ্জলের্ বাক। 

 

ঈৎ: 

প্রর্শ্নাত্তর্য আরাভ 

াআখ ভুাম্মাদ ার্র অর-ভুনাজ্জিদ 
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