সmাদেকর িচ
িpয় পাঠক
আ সালামু আলাikম oয়া রাহমাতু lাহ ।
আশা কির শরেতর e সুnর সমেয় আপনারা সবাi ভাল আেছন। িকছুিদন আেগ আমরা eক
পিবt মােস জীবনযাপন কেরিছ। রমজান েযমন িসয়াম সাধনার মাস, েতমিন আনেnরo মাস।
রমজােনর িসয়াম সাধনার মাধয্েম আমরা আসেল তাকoয়ার চচা কের থািক। িকn তাকoয়া
চচার িবষয়িট শুধু রমজান মােসi সীমাবd নয়, বরং তাকoয়ার েচতনা সারা বছরi aবয্াহত
থাকার কথা। তেব আমােদর সবার জীবেন কািkkত ei েচতনা লkয্ করা যায় না। aেনেক
েকান েকান েkেt তাকoয়ার আেলায় পথ চলেলo aনয্ েkেt েদখা যায় আবার
বয্িতkম । eর জনয্ eকিদেক েযমন আমােদর aসেচতনতা দায়ী, েতমিন রেয়েছ শয়তােনর
চয্ােল । আমােদর pাতয্ািহক জীবনযাপেনর িবিভn েkেt যখন আমরা তাকoয়া তথা
আlাহর কােছ জবাবিদিহতা সmেক গােফল থািক তখনi শয়তান আমােদর িব াn কের,
কের পথ
। তাi মােহ রমজােনর েচতনা আমােদর aবয্াহত রাখেত হেব সারািট বছরi।
তাহেল হয়েতা আমরা শয়তােনর চয্ােলে র িবরুেd হেত পারব িবজয়ী।
িpয় পাঠক, আপনারা aেনেকi হয়েতা aবগত আেছন েয, 8 েসেpmর পািলত হেয় থােক
‘আnজািতক সাkরতা িদবস'। eকিট িদবস যখন িব বয্াপী পািলত হয় তখন সহেজi ঐ
িদবসিটর গুরtু uপলিb করা যায়। সাkরতার সােথ akরjােনর সmক আেছ, তেব
jােনর aিভযাtা aনn , eর েযন েশষ েনi । তাiেতা আমরা বিল, েদালনা েথেক মৃতুয্
পযn aবয্াহত রাখেত হয় jােনর চচা । iসলােম jান চচােক েদয়া হেয়েছ িবেশষ
গুরtু । মহানবী স. pত ◌্ েযকমুসিলম নর-নারীর জনয্ jান aজনেক ফরজ বেল aিভিহত
কেরেছন। আজেক আমরা েয jানিভিtক সমােজর আকাkkা pকাশ করিছ, আেলািকত
সমােজর কথা বলিছ, তা িকn jান চচা ছাড়া সmব নয়। আnজািতক সাkরতা িদবস
uপলেk e িবষয়িট আবােরা আমােদর পাঠকেদর sরণ কিরেয় িদেয় আজেকর িচ eখােনi েশষ
করিছ।

েকারআেনর আেলা
আlাহ েকবল িশরেকর (aংিশদারী) পাপi মাফ কেরন না। eছাড়া আর যত পাপ আেছ
তা‐ যার জেনয্ icা মাফ কের েদন । েয েলাক আlাহর সে aনয্ কাuেক শরীক
করল েস েতা বড় িমথয্া রচনা করল eবং বড় ক ন গুনােহর কাজ করল। : সূরা আন
িনসা : 48
আlাহ তঁ ার নবীর pিত রহমত নািযল কেরন। আর আlাহর েফেরশতাগণ তঁ ার জনয্
রহমেতর েদায়া কেরন। aতeব, েহ ঈমানদারগণ! েতামরা তঁ ার pিত দরূদ পাঠ কর
eবং যথাযথভােব সালাম েপশ কর। সূরা আল আহযাব : 56
েহ ঈমানদারগণ! আlাহেক ভয় কর। আর েতামােদর েয সুদ েলাকেদর িনকট পাoনা
রেয়েছ তা েছেড় দাo, যিদ েতামরা মুিমন হেয় থাক। সূরা আল বাকারাহ : 279

হাদীেসর বাণী
আবদুlাহ iবেন uমার (রাঃ) েথেক বিণত । িতিন বেলন, রাসূলlু াহ (সঃ) বেলেছনঃ
েকােনা বয্িkেক দাoয়াত েদয়া হেল েস যিদ তা কবুল না কের, তেব েস আlাহ o
রাসূেলর নাফরমান◌ীকরেলা । আর েয িবনা দাoয়ােত pেবশ করেলা েস েচার হেয়
pেবশ করেলা eবং ডাকাত হেয় েবর হেলা । ‐ আবু দাuদ
আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) েথেক বিণত । রাসূলlু াহ (সঃ) বেলেছনঃ িকয়ামেতর িদন
েতামােদর মেধয্ আমার সব েচেয় িpয় o িনকটবত হেব তারা, যােদর চিরt
সবসুnর সর◌্ েবাtম । আর আমার িনকট সবচাiেত ঘৃণয্ বয্িk হেব তারা,
েতামােদর মেধয্ যারা িনকৃ চিরেtর , যােদর মুেখ কথার খ েফােট , যারা মুখ বঁািকেয়
গব o aহংকােরর সােথ কথা বেল। ‐ বায়হাকী : েমশকাত
আনাস (রাঃ) েথেক বিণত । িতিন বেলন, রাসূলlু াহ (সঃ) বেলেছনঃ দুঃখ‐কে
েতামােদর েকu েযেনা মৃতুয্ কামনা না কের। হঁ য্া চরম aবsায় েপঁৗেছ যিদ তার িকছু
বলেতi হয়, তেব েস েযেনা বেলঃ েহ আlাহ ! আমােক েস পযn জীিবত রােখা
যেতাkণ জীিবত থাকা আমার জনয্ কলয্াণকর হেব। আর তখন আমােক মৃতুয্ িদo,
যখন মৃতুয্বরণ করা আমার জেনয্ কলয্াণকর হেব। ‐ বুখারী

িচnাধারা

সাkরতা : নারী o বয়s িশkার pাসি কতা
শায়খ আবু iuসুফ
সৃি র েসরা জীব মানুেষর ে েtর
pধান কারণ তার আtসেচতনতা যা aনয্ জীেবর
েনi । আর আtসেচতনতার জনয্ pেয়াজন uপযুk িশkা । pিত বছর 8 েসেpmর
পািলত হয় ‘আnজািতক সাkরতা িদবস'। 1965 সােলর 17 নেভmর iuেনেsা e
িদনিটেক আnজািতক সাkরতা িদবস িহেসেব েঘাষণা কের। তার পরবত বছর েথেক
িব বয্াপী পািলত হেc িদনিট। বাংলােদেশর েভৗগিলক পিরসের সাkরতা শেbর pথম
uেlখ েদখা যায় 1901 সােল েলাক গণনার aিফিসয়াল নিথপেt । শুরেু ত িনেজর নাম িলখেত
েয কয়িট বণমালা pেয়াজন তা জানেলi তােক sাkর বলা হেতা । িকn যুেগর unিতর
সােথ সােথ আমােদর িশkাkেমo েলেগেছ pভু ত unিতর েছঁ ায়া । ফেল বৃিd পােc
সাkরতার পিরিধ। বতমােন e সাkরতার সে েযাগ হেয়েছ েযাগােযাগ , kমতায়ন ,
p িতরkা o সাংগঠিনক দkতা ।
সাkরতা eকিট েদেশর জনয্ aতয্n গুরtু পূণ িবষয়। েয েদেশ সাkরতার হার যত েবিশ েস
েদশ তত unত eবং েস েদেশর েলাক তত েবিশ সেচতন। কােজi সাkরতা o unয়ন eকিট
aপরিটর সােথ oতেpাতভােব জিড়ত। িশkা ছাড়া সাkরতা সmব নয়। তাi সাk রতা
িনেয় আেলাচনা করেত েগেল িশkার িবষয়িটo চেল আেস।
iসলােম সাkরতার গুরtু
iসলােম সাkরতা , িশkা o jানাজেনর oপর সেবাc গুরtু ােরাপ
করা হেয়েছ।
pেতয্ক মুসিলম নর-নারীর জনয্ jানাজনেক ফরয করা হেয়েছ। রাসূলlু াহ সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlাম বেলেছন, “iলম বা jান aেন¦ষণ করা pিতিট মুসলমােনর uপর ফরয”
[সুনান iবন মাজাহ, হাদীস নmর : 224]।
iবাদােতর ফযীলেতর েচেয় il aজেনর ফযীলত aেনক েবিশ । রাসূলlু াহ স. বেলন,
“iবাদােতর ফযীলেতর েচেয় iলেমর ফযীলত aিধক utম ” [মুসতাদরাক হািকম : 171]। iলম
িশk ◌াকরার জনয্ েয েকােনা ক করাo iবাদাত। রাসূলlু াহ স. বেলন, যিদ েকu il

িশkার মানেস েকােনা পেথ চেল, তেব আlাহ তার জনয্ জাnােতর পথ সহজ কের েদন ।
িফিরশতাগণ iলম িশkাথ র e কেমর pিত রািজ হেয় তােদর পাখনাগুেলা িবিছেয় েদন ।
jান aজনকারীর জনয্ আসমান o যম◌ীেনরসকেলi kমা pাথনা কের। eমনিক পািনর
মেধয্ মাছo তােদর জনয্ kমা pাথনা কের। তারকারািজর oপর চঁ ােদর েযমন মযাদা il ,
iবাদাতকারীর oপর আিলম (jান aজনকারী )-eর েতমনi মযাদা । আিলমরাi হেc
নবীেদর utরািধকারী । সুনান আবু দাuদ : 3641।
jানাজেন র জনয্ সাkরতা বা akরjান aতয্n গুরtু পূণ o বাsবমূখী মাধয্ম ।
akরjান ছাড়াo বণ o দশেনর মাধয্েম jানাজন করা যায়। তেব sাভািবকভােব
jান aজেনর জনয্ akরjান aতয্n গুরtু পূণ বেল kরআেন েঘাষণা করা হেয়েছ।
মহান আlাহ ‘কলম' বা akর jানেক jােনর মূল বাহন িহেসেব তু েল ধেরেছন। িতিন
েঘাষণা েদন, “আর েতামার রব মিহমািন¦ত। িযিন কলেমর সাহেযয্ িশkা িদেয়েছন। িশkা
িদেয়েছন মানুষেক যা েস জানত না”। [সূরা আলাক, আয়াত ◌ঃ3-5] eখােন বলা হেয়েছ, ‘কলম'
তথা akরjােনর সাহােযয্ মানবজািতেক jান দান করা হেয়েছ।
রাসূলlু াহ স. সাkরতা o িশkার aতয্n গুরtু িদেতন। বদেরর যুেd িকছু কািফর
েযাdা বnী িশশু-িকেশারেদর েলখা পড়া েশখােনার িবিনমেয় তােদরেক মুিk pদােনর
বয্বsা কেরন।
iসলােম jান aজেনর লkয্
iসলামী িবধান aনুযায়ী িশkার মূলনীিত হেব pরিতপালেকর নােম eবং আমােদর jান aজেনর
লkয্ হoয়া uিচত iহেলৗিকক কলয্ােণর পাশাপািশ পারেলৗিকক কলয্াণ িনি ত করা।
আlাহর সnি র জনয্ aিজত jানেক মানুষসহ আlাহর সকল সৃি র কলয্ােণ বয্বহার
করেত হেব। েকােনা pকার aকলয্াণ o aশািnর কােজ যােত aিজত j ◌ানবয্ব ত না
হয়, েসিদেক আমােদর eকাnভােব লkয্ রাখেত হেব।
বতমান সমেয় িশkাkেম পযাp unিত সািধত হেলo sাধীন মুসিলম জািতসttা িহেসেব
সিতয্কার িশkার েমৗিলক লkয্মাtা
aিজত হয়িন। eর pধান কারণ হেলা
আিখরাতমুখী কলয্াণেক বাদ িদেয় আমরা শুধু দুিনয়ামুখী কলয্াণেকi লkয্ িহেসেব িনধারন

করিছ। aথচ eর িবপরীত েমরুেত আমরা যিদ রাসূলlু াহ স. o সাহাবােদর যুেগ তাকাi তাহেল
েদখেবা েয, তখন সীিমত িশkােপাকরণ o সুেযাগ -সুিবধা থাকা সেtto তারা শতভাগ
সফলতা লাভ কেরিছল। কারণ তােদর িচnা -েচতনা, কামনা-বাসনা, ধয্া ন-ধারণা িছল সmণূ
আিখরাতমূখী। তারা আিখরাতেক uেdশয্ কের িশkা লাভ করেতন, eেত যিদ iহেলৗিকক িকছু
aিজত হয়, তােত েকােনা kিত েনi । তারা সবসময় ei েভেব তটs থাকেতন-আিখরােত
িকভােব আlাহর কােছ আিম নাজাত পােবা । আমরা যিদ িশkার e ধারা সুিনিদ
লkয্িsর কের রাসূলlু াহ স.-eর aনুসরেণ আধুিনক যুেগাপেযাগী িশkাkম আেজা তির
করেত পাির তাহেল eখনo শতভাগ সফলতা লাভ করা সmব ।
নারী-পুরষু সকেলর জনয্ সাkরতার গুরtু
মানবজািতর aধাংশ নারী জািতেক ajানতার anকাের েরেখ েকােনা জািত eিগেয় েযেত
পাের না। নারী o পুরেু ষর সমন¦েয় গ ত িd -চk e মানবসমােজর eক চাকা দুবল হেল তার
গিত থ হেত বাধয্ । নারী পিরবার, সমাজ o রাে র aিবেcদয্ a । eেদরo
যেথাপযুk িশkা gহণ করেত হেব। তাi iসলামী শরীয়ত নারী-পুরষু িনিবেশেষ িশkা
gহণেক আবশয্ক কেরেছ। কারণ আlাহর িনেদশ পালনে◌র বয্াপাের পুরষু রা েযমন
দািয়tpাp
নারীরাo েতমিন দািয়tpাpা । সুতরাং শরীয়েতর িবধানগুেলা পালন করেত
তােদরেকo িনয়মাবলী জানেত হেব। আর িনয়মাবলী জানার জনয্ সাkরতা o jানাজন
জরুরী।
রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম বেলেছন, “েয বয্িkর িনকট েকান দাসী আেছ,
aতঃপর েস তােক utম িশkায় িশিkতা করােলা eবং utম আদব িশkা িদল, তারপর
তােক আযাদ o িববাহ করেলা , তার জনয্ দুিট pিতদান রেয়েছ”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নmর
: 5083]
দাসীেদর িশkার বয্াপাের যখন হাদীেস e ধরেণর uত্সাহ pদান করা হেয়েছ েসখােন sাধীনা
নারীেদর বয্াপাের িশkার pেয়াজনীয়তা o তার গুরtু বণনার aবকাশ রােখ না। তেব
eেkেt uভয়েক শরীয়া িবেরাধী সকল কাজ েথেক িবরত থাকেত হেব। েযমন- পদা না করা
aথবা a ীল িশkা , kটতক o সািহতয্ -aপসংsিত
ৃ iতয্ািদেত িলp হoয়া।

হাদীস েথেক আেরা p মাণ পাoয়া যায় েয, সাহাবীেদর মধয্ েথেক aেনক মিহলা সাহাবী রাসূল
সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম eর িনকট eেস িবিভn মাস'আলা িজjাসা করেতন। মূলত
তারা তা jানাজেনর জনয্i করেতন। umলু মু'িমনীন ‘আিয়শা রািদআlাহু ‘আনহা বেলন,
“বুিdমতী নারী হেলন আনসােরর নার◌ীরা, dীেনর বুয্ পিt
gহেণর েkেt লjা
তােদরেক বাধা িদত না”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নmর : 130]
নারী-িশkার pেয়াজনীয়তা
নারী-িশkার uপর জািত o েদেশর ভিবষয্ত aেনকাংেশ িনভরশীল । সsােনর লালন-পালন,
আদর-যতœ, eবং িশkা -দীkার গুরদু ািয়t মাতার uপর। মাতার uপর যখন সsােনর
িশkা িনভর কের, তখন েস মােয়রo সুিশkার pেয়াজন রেয়েছ। কারণ মাতা িশিkত হেল
সsান aবশয্i িশিkত হেব। তাi েনেপািলয়ন বেলিছেলন, “আমােক eকিট সুিশিkত মা
দাo, আিম েতামািদগেক eকিট সুিশিkত জািত uপহার িদব”।
গৃহsািলর িদক েথেক েদখেত েগেলo নারী-িশkার যেথ আবশয্কতা রেয়েছ। aসুখ-িবসুখ
পুt -কনয্ােদর sাsয্িবিধ aনুযায়ী েসবা-শু ষা , সংসােরর pাতয্িহক আয়-বয্েয়র িহসাবিনকাশ iতয্ািদ aসংখয্ িনতয্ৈনিমিtক বয্াপাের িশিkতা মাতার uপেযািগতা পেদ পেদ
pমািণত হয়। িশিkতা নারীর হােত যিদ সংসােরর ভার নয্s থােক তাহেল সংসােরর unিত
হেবi iনশা আlাহ ।
সুতরাং নারীেদরেক িবদূষী রমণী িহেসেব গেড় েতালা তথা েদশ o জািতর ভিবষয্ত কলয্ােণর
লেkয্ আমােদর নারী সমাজেক যথাথ িশkায় িশিkত কের েতালা আমােদর কতবয্ ।
বয়s িশkা , apািত ািনক িশkা o সাkরতা aজেনর pিত uত্সাহ pদােন ধম য়
aবদান
বাংলােদেশ 85 হাজার gাম রেয়েছ। েমাট জনসংখয্ার 80 ভাগ gােম বাস কের। েছাটেবলা
েথেকi তারা sেল
ু যাoয়ার পিরবেত কােজ খাটেত aভয্s হেয়েছ। তাi পlী gােম বয়s
বয্িkরা aিশিkত রেয় েগেছ । aদৃে র uপরi তারা িনভরশীল । তারা িশশুেদর sেল
ু
েদয়ার পিরবেত মােঠর কােজ লাগােত aিধক আgহী । তাi বয়s িশkা aিধক pেয়াজন ।

বয়s িশkার জনয্ eক eকিট িনিদ
gামেক eকক ধের কাজ করেত হেব। eজনয্
o কমkশল কম র । কম র pধান দািয়t হেব
pথেমi pেয়াজন হেব u সাহী
িনেজর বয্িkেtর
pভাব িবsার কের gােমর েলাকজনেক িশkা gহেণ uত্সািহত
করা।
বয়s িশkাথ েক েকানkেমi বুঝেত েদয়া যােব না েয, েস eকজন িশিkত বয্িk
aেপkা হীন। বরং তােক e ধারণা িদেত হেব েয, েস aনয্ দশজেনর মত হেত পাের eবং তার
মেধয্ িশkা ল◌ােভরসমs kমতাi আেছ।
বয়s িশkার pিত iসলােমর রেয়েছ পূণ সমথন । আlাহর হাবীব রাসূলlু াহ সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlাম সাহাবীেদর সবে ণীর েলাকেদর dীন িশkা েদয়ার জনয্ িবিভn
sােন েpরণ করেতন। সহীহ বুখারী o মুসিলেমর eক হাদীেস eেসেছ, রাসূল সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlাম মু‘আয iবনু জাবল রািদআlাহু ‘আনহুেক iয়ামেন েpরণ কেরিছেলন।
নবী করীম সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম eর যুেগ আহলু সু ফাহ নােম pায় 70 জন
সাহাবীর eকিট দল িছল যােদর aিধকাংশi িছেলন বয়s । তারা সবদা রাসূলlু াহ সাlাlাহ ◌ু
‘আলাiিহ oয়াসাlােমর কাছ েথেক jানাজেনর জনয্ aেপkা করেতন। হাদীস শরীেফ
eেসেছ, uবাদা iবন সািমত বেলন, “আিম আহেল সু ফার িকছু েলাকেক িকতাব eবং kরআন
িশkা িদেয়িছ”। [সুনান আবু দাuদ, হাদীস নmর : 3418]
বয়s হoয়ায় লjার কারেণ িশkা তয্াগ করা iসলাম সম◌্ মতনয়। হাদীস শরীেফ eেসেছ
jানাজেনর েkেt লjা করেত েনi । eমনিক মিহলা সাহাবীরা লjােক uেপkা কের
মহানবী সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlােমর িনকট েথেক িবিভn মাস'আলা েজেন িনেতন।
তেব বয়sেদর তােদর িশkার জনয্ িনিদ
েকান pিত ােনর pেয়াজন েনi।
aিধকাংশ সময় gােমর জনসংখয্ার eক বয্াপক aংশ েবকার থােক। মােঠ ছয় মােসর েবিশ কাজ
থােক না। সাধারণত েদখা যায়, gােমর েলােকরা তােদর aবসর সময়টা aিতবািহত করার
জনয্ িনিদ
eকিট sান েবেছ েনয় । বয়s িশkা সmpসারণ করার লেk eমন sান
েবেছ েনয়া যায়।

p ◌াiমারীিশkার জনয্ েযমন সরকার দৃি িদেয়েছন েসরূপ সmpিত বয়sেদর িশkার
জনয্o কমসূিচ gহণ কেরেছন। e কমসূিচর শুরু gাম েথেক । pাiমারী িশkার ফল
আেs আেs পাoয়া যােব; িকn বয়sেদর িশkার ফল সােথ সােথ পাoয়া যােব।
বতমােন বহু sােন sা নীয় িশিkত তরুণেদর u সাহ udীপনায় গণিশkা েকnd েখালা
হেয়েছ। eসব েকেndর পিরচালকগণ আnিরক হেল িনরkরতা দূরীকরেণ েবিশ সময় লাগার
কথা নয়। pেতয্ক sল
ু , কেলজ তােদর িনজ িনজ pিত ােনর eকিট কk ‘ নশ িবদয্ালয় '
িহেসেব িচিhত কের েরাsার পালাkেম s ◌ু লতয্াগী মজীবী িকেশার -িকেশারী o
aিশিkত বয়sেদর িশkার বয্বsা করেত পােরন। 'ঊধপয ড়হব ◌ঃবধপযড়হব'- ei
ে াগানিটo eকিট সামািজক আেnালেন পিরণত করা যায়। যােত pিতিট িশিkত মানুষ
তার pিতেবশী eকজন িনরkরেক akর jান দান কের তার সামািজক দািয়t পালেন
eিগেয় আেসন।
সরকাির পিরকlনা েমাতােবক মসিজেদর iমাম বয়s িশkার বয্াপাের agণী ভূ িমকা gহণ
করেবন। তঁ ােক সিkয়ভােব সাহাযয্ করেবন gােমর জনসাধারণ।
আসুন আমরা সকেল িমেল আমােদর েদেশর সাkরতার হার বৃিd কির eবং e বয্াপাের যাবতীয়
কাযkম সেচতনতার সােথ পরি◌চালনাকির। আlাহ আমােদর সকলেক তাoফীক দান করুন।
আমীন!!
েলখক : খতীব, নূরানী জােম মসিজদ, িমরপুর, ঢাকা

িpয় কিবতা
মািটর pcেদ সবুেজর পতাকা
মনসুর আিজজ
মািটর pcেদ eঁেক িদেয়িছ সবুেজর পতাকা
বাতােসর েপেট েদাল খায় কৃ ষেকর pাণ
রিঙন sp েদালা েদয় আকােশর েচােখ
ধােনর িভতর িনঃ াস েবঁেচ থােক
হালাkর আঙু লগুেলা লাঙেলর ধারােলা ফলা ছুঁেয় যায়
kাiেভর িজভ শুেষ েনয় ভািট বাংলার পিল ভরা মািট
েসানািল বীেজর কােনল িচিবেয় খায়
িব বয্াংেকর মাথা েমাটা কৃ িষিবদ
eেলম েফির কের ফতু র কের িনরn চািষর জীবন।
eখন বীজগুেলা হাiিbড হেয় যায়
েবিনয়ার িজভগুেলা হাiিbড হেয় যায়
খােদয্র দামগুেলা হাiিbড হেয় যায়
ভারতীয় পেণয্র বাজার হাiিbড হেত হেত
sণলতার মেতা েপিচেয় ধের আমােদর gীবা
শুধু পেকেটর কিড়গুেলা হাiিbড হয় না কােরার
eক মুেঠা বীজ দাo pভু । আuশ আর আমেনর
মাঠ জুেড় েহমn ে◌রবনয্া eেন দাo
আর দাo গােনর sাধীনতা , pােণর sাধীনতা
কিবতার বুক জুেড় শেbর সmার ।

।

চয়ন

রাসূেলর (সা:) যুেগ নারী sাধীনতা
মূল: আবদুল হালীম আবু শুkাহ
aনুবাদ: মoলানা আবদুল মুনেয়ম; aধয্াপক আবুল কালাম পাটoয়ারী
মoলানা মুনাoয়ার েহাসাiন
॥

ঊনিtশ ॥
সমাজ েসবায় মিহলােদর aংশgহণঃ (িবিভnমুখী সামািজক কমতত্পরতার মাধয্েম )
িবিভn সভা-সিমিতেত পারsিরক সহেযািগতা
“হযরত আবদুল oয়ােহদ iবেন আiমান েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ আমার িপতা আমােক
বেলেছন, আিম eকিদন হযরত আেয়শা িসিdকা (রা)-eর কােছ েগলাম । িতিন সূিত কাপেড়র
eকিট জামা পিরিহত িছেলন, যার মূলয্ িছল পঁাচ িদরহাম। িতিন আমােক লkয্ কের বলেলনঃ
আমার ei দাসীর িদেক তু িম তািকেয় েদখ, েস ঘের ei েপাশাক পিরধান করেত গবেবাধ
কের। রসূলlু াহ (স)-eর যুেগ আমার ei ধরেনর eকিট জামা িছল। মদীনায় েকান মিহলা
সাজসjা করেত চাiেল েলাক পা েয় আমার জামািট ধার চাiেতা । ”
আগnক েমহমানেদর থাকা-খাoয়ার সুবয্বsা করা
“হযরত ফািতমা িবনেত কািয়স েথেক বিণতঃ .... uেm শুরাiক eকজন ধনাঢয্ আনসারী মিহলা
িছেলন। দান সাদকার বয্াপাের িতিন খুবi uদারহs িছেলন, তঁ ার বািড়েত েমহমােনর ভীড় েলেগ
থাকেতা । ” (মুসিলম)
s ◌াsয্ পিরচযা
“umলু আলা েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ uসমান iবেন মাযuন আমােদর eখােন aসুs হেয়
পড়েলন। তঁ ার iিnকাল পযn তঁ ার েসবা কেরিছলাম। ” (বুখারী)
সমাজ সংsার o তার গিতশীলতা বজায় রাখায় নারীর aংশgহণ (িবিভnমুখী রাজৈনিতক
কমতত্পরতার মাধয্েম )

কােফর aধুয্িষত সমাজ তয্াগ কের aনয্t িহজরত করা
“হযরত মারoয়ান o িমসoয়ার iবেন মাখরামা (রা) েথেক বিণত । তঁ ারা uভেয় বেলনঃ....
মুিমন মিহলাগণ িহজরত কের eেসিছেলন। uেm kলসুম িবনেত uকবা িবন আবু মু'ঈত যখন
রসূলlু াহ (স)-eর কােছ eেসিছেলন তখন িতিন িছেলন পিরণত বয়স◌্ কা। তঁ ার পিরবােরর
েলােকরা তঁ ােক িফিরেয় িনেত রসূলlু াহ (স) কােছ eেলা । িকn রসূলlু াহ (স) তঁ ােক িফিরেয়
েদনিন । : (বুখারী)
পরবত খলীফা িনবাচেন মিহলােদর ভূ িমকা (যুdকালীন সমেয় রাে র িনরাপtা
রkােথ )
“হযরত আবদুlাহ iবেন uমর (রা) েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ eকবার আিম হাফসার গৃেহ
pেবশ করলাম। িতিন বলেলন, তু িম িক জান, েতামার িপতা (পরবত ) খলীফা মেনানীত
কেরনিন? আিম বললাম, িতিন eটা করেত পােরন না। িতিন বলেলন, aবশয্i িতিন eটা করেত
পােরন। iবেন uমর বেলন, তারপর আিম e বয্াপাের আbার সােথ কথা বলব বেল তঁ ােক
p িত “িত িদলাম...। ” (মুসিলম)
aতয্াচারী শাসকেক asীকার করা
“আবু নoফল েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ... হযরত আবদুlাহ iবেন যুবােয়েরর হতয্াকাে র
পর হাjাজ িবন iuসুফ আসমা িবনেত আবু বকেরর কােছ আসল eবং তােক িজেjস করল,
আlাহর শt “র সােথ আিম েয আচরণ কেরিছ েস বয্াপাের আপনার মnবয্ িক? জবােব িতিন
বলেলনঃ ‘আিম মেন কির তু িম তার পািথব জীবন ন কেরছ আর েস েতামার পরকালীন জীবন
ন কের িদেয়েছ। রসূলlু াহ (স) বেলিছেলনঃ সাকীফ েগােt eকজন চরম িমথয্াবাদী o
eকজন ঘাতক রেয়েছ। িমথয্াবাদীেক আমরা েদেখিছ আর ঘাতক িহেসেব েতােক ছাড়া আর
কাuেক েদিখ না। আবু নoফল বেলনঃ eরপর হাjাজ তঁ ার কথার pিতবাদ না কের েসখান
েথেক uেঠ েগল । ” (মুসিলম)

সামিরক aিভযােন নারীর aংশgহণ (নারীর pকৃ িতর সােথ সাম সয্শীল কােজর মাধয্েম )
খাদয্ সরবরাহ, েসবা-শু ƒষা o sানাnেরর েkেt দািয়t পালন
“রবী িবনেত মু'আuয়ায (রা) েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ রসূলlু াহ (স)-eর সােথ আমরা
যুেd েযতাম । েসখােন েযাdােদরেক পািন পান করােনা , েসবা-শু ƒষা করা eবং যুেd
হতাহতেদর মদীনায় িফিরেয় আনার কাজi আমরা করতাম। : (বুখারী)
“হযরত uেm আিতয়য্াহ আনসারী েথেক বিণত । িতিন বেলন◌ঃআিম রসূলlু াহ (স) eর সােথ
সাতিট যুেd aংশ িনেয়িছ। আিম পুরষু েদর বাহেনর িপছেন থাকতাম eবং তােদর জনয্ খাদয্
psত করতাম। আর আহতেদর o রুগীেদর েসবায় িনেয়ািজত থাকতাম। ” (মুসিলম)
পািরবািরক দািয়t পালেন সহায়তা কের eমন সব বৃিtমূলক কােজ মিহলােদর aংশgহণ
কৃ িষকােজ ভূ িমকা
“হযরত জােবর iবেন আবদুlাহ েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ আমার খালােক তালাক েদয়া হেল
িতিন idেতর মেধয্ গাছ েথেক েখজুর কাটেত চাiেলন। িকn eকিট েলাক তােক ঘর েথেক েবর
হেত িনেষধ করেলন। িতিন রসূলlু াহ (স)-eর কােছ eেস aিভেযাগ করেলন। িতিন
(রসূলlু াহ ) বলেলন, হঁ য্া , তু িম েতামার েখজুর কাটেত পার। তু িম েতা ঐগুেলা aবশয্i দান
করেব aথবা ভাল কােজ বয্বহার করেব। ” (মুসিলম)
পশুচারেণ তােদর ভূ িমকা
“হযরত সা'দ iবেন মু'আয েথেক বিণত । কা'ব iবেন মািলেকর eক দাসী মদীনার সালা পাহােড়
ছাগল চরাত। eকিদন eকিট বকির aসুs হেল েস তাকে◌ধের পাথর িদেয় যেবহ করল। e
বয্াপাের রসূলlু াহ (স)-েক িজেjস করা হেল িতিন তা খাoয়ার aনুমিত িদেলন। ” (বুখারী)
েরাগীর েসবায় ভূ িমকা
“হযরত আেয়শা (রা) েথেক বিণত। িতিন বেলনঃ সা'দ iবেন মু'আয খnেকর িদন আহত
হেলন। রসূলlু াহ (স) কােছ েথেক েসবার সুিবধােথ মসিজেদর মেধয্i তঁ ার জনয্ তঁ াবু খািটেয়
িদেলন। ” (বুখারী o মুসিলম)
হােফয iবেন হাজার বেলনঃ আহতেদর জনয্ মসিজেদর কােছ sািপত তঁ াবুেত হযরত সা'দ iবেন
মু'আযেক রাখেলন eবং eকজন মিহলা আহেতর শু ƒষায় িনেয়ািজত িছেলন। রসূলlু াহ (স)
বলেলনঃ সা'দেক uk মিহলার তঁ াবুেত রাখ যােত আিম কােছ েথেক তার েদখাশুনা করেত পাির। ”

পিরবাের নারীর মযাদা
েনককার stী সেবাtম পািথব সmদ
“হযরত আবদুlাহ iবেন uমর (রা) েথেক বিণত । িতিন বেলনঃ রসূলlু াহ (স) বেলেছনঃ
পৃিথবী eকিট সmদ আর তার utম সmদ হেc েনককার মিহলা। ” (মুসিলম)
sামী িনবাচেনর aিধকার
“হযরত আবু হুরায়রা (রা) েথেক বিণত । রসূলlু াহ (স) বেলেছনঃ িবধবা নারীর িনেদশ o
kমারীর aনুমিত বয্িতেরেক িববাহ েদয়া যােব না। ” (বুখারী o মুসিলম) (চলেব)

iবাদত - িযিকর o েদায়া
মাoলানা তাজুল iসলাম
eগার
িpয় পাঠক o পা কা, ঈদুল িফতেরর শুেভcা o aিভনnন জািনেয় শুরু করিছ িযকর o দুআর
িবভাগিট। আশা কির সকেল খুব ভােলাভােব আনেnর সােথi পিবt ঈদুল িফতর uদযাপন
কেরেছন। রহমত, বরকত, মাগিফরাত, নাজাত o জাnােতর বাতাবাহক পিবt মাসিট
আমােদর কাছ েথেক িবদায় িনেয় চেল েগল । েরেখ েগল আমােদর জনয্ eক গুcছ িশkার বাণী।
দীঘ eক মাস সoম পালন আমােদরেক েলাভ -লালসা, কামনা-বাসনা, েযৗন -আকাkkা ,
েভাগ -িবলাস পিরহােরর মাধয্েম আtসংযেমর িশkা িদেয় েগল । a ীল , aনথক , েধাকা ,
পরিনnা , িহংসা-িবেdষ iতয্ািদ েথেক িবরত থাকার মাধয্েম িশkা িদল সদাচারেণর। aেনয্র
দুঃখ-কষ◌্ টo বয্থা -েবদনা েবাঝার aনুভূিত aজন eবং দীঘ সময় uপবােসর মাধয্েম kধার
ু
িক jালা তা মেম মেম েটর পাoয়ার মাধয্েম pদান করেলা সহমিমতার িশkা । আরo
pদান করেলা পির মী o কমঠ হoয়ার িশkা । কারণ সoম জড়তা, aলসতা,
আরামিpয়তা iতয্ািদ েঝেড় েফেল iফতার, মাগিরেবর সালাত, রােতর খাবার, তারাবীর সালাত,
তাহাjুেদর সালাত, সাহরীর খাবার, ফজেরর সালাত, যুহেরর সালাত, আসেরর সালাত iতয্ািদ
iবাদাত পালেনর মাধয্েম কমঠ o পির মী কের তু েল। রমাযােনর e পিবt মাস সবেচেয় বড়
েয িশkািট আমােদরেক েদয় তা হেলা aপকম বজেনর িশkষা। রমাযােনর e িশkাগুেলা
আমােদর আমােদর ◌ঁ আঁকেড়ধরেত হেব। রমাযােনর পের iবাদাত-বেnগী িকছু কেম েযেত পাের,
িকn তাi বেল icাকৃ ত পােপর পেথ িফের যাoয়া যােব না। তাহেল রমাযােনর সকল পির ম
বািতল হেয় যােব। িনেজর কে aিজত কম বািতল কের েদয়ার মেতা েবাকািম o প◌াগলািম
আর িকছু i হেত পাের না। eক মুসিলম মনীষী বেলন, “েসসব বয্িkবগ কতi না মn , যারা
রমাযান ছাড়া আlাহেক িচেন না”। আমরা যিদ মেন কির, রমাযান মােস iবাদাত করাi যেথ
তাহেল e ভাবনা aস ত o ভু ল। কারণ, আlাহ বেলন “মৃতুয্ আসা পযn তু িম েতামার
রেবর iবাদাত কর”। সূরা 15 িহজর, আয়াত-99। িনয়িমত o aবয্াহতভােব iবাদাত করা
মু'িমেনর aনয্তম eকিট বিশ য্ । আমরা eক মাস aেনক েবিশ iবাদাত করলাম িকn পের
তা েছেড় িদলাম- eর েচেয় আlাহর aিধক িpয় হেলা , al iবাদাত করা eবং তা িনয়িমত

করা। umলু মু'িমনীন আিয়শা রা. বেলন, আl ◌াহরিনকট িpয় আমল হেলা যা িনয়িমত করা
হয়, যিদo তা কম হয়। সহীহ মুসিলম : 782।
আজ আমরা গুরtু পূণ eকিট িযকর সmেক জানেবা । তা হেলা , iসিতগফার। iসিতগফার
আরবী শb । eর aথ kমা pাথনা করা। মানুেষর জানা-aজানা, pকাশয্ -apকাশয্ o
েছাট -বড় গুনাহসমূেহর জনয্ আল◌্ লাহরিনকট kমা চাoয়াi হেলা iসিতগফার।
রাসূলlু াহ স. pিতিদন 70 েথেক 100 বার iসিতগফার পড়েতন। aথচ িতিন িছেলন িন াপ ,
তঁ ার পূবাপর সকল গুনাহ kমা কের েদয়া হেয়িছল। রাসূলlু াহ স. বেলন, আlাহর কসম
আিম িদেনর মেধয্ 70 বােররo েবিশ আlাহর কােছ kমা চাi eবং তাoবা কির। সহীহ বুখারী
: 6307। eিট eমন eক িযকর যা পড়ার জনয্ aযূ বা পিবtতা aজেনর pেয়াজন েনi ।
শরীর নাপাক থাকেলo e িযকর করা যায়। বাজাের যাoয়ার পেথ, aিফেস যাoয়ার পেথ, sেল
ু
যাoয়া-আসার পেথ, যানবাহেন আেরাহী aবsায় , বেস, শুেয়, দঁ ািড়েয়, রাnা করা aবsায়
iতয্ািদেত e িযকর করেত পাির। iসিতগফােরর সবেচেয় সহজ বাকয্ হেলা ‘আসতাগিফরুlা '
aথা আিম আlাহর িনকট kমা চািc । আর eর সেবাtম বাকয্ হেলা সাiিয়দুল
iসিতগফার, “আlাহুmা আনতা রাbী লা-iলাহা ilা আনতা, খালাকতানী, oয়াআনা
‘আবদুকা, oয়াআনা ‘আলা ‘আহিদকা ooয়া‘িদকা মাসতাতা‘তু , আ‘uযুিবকা িমন শারির মা
সানা‘তু , আবূu লাকা িব িন‘মািতকা আলাiয়া oয়া আবূu লাকা িবযামবী, ফাগিফরলী ফাinাহু
লা iয়াগিফরুয যুনবূ া ilা আনতা” aথা েহ আlাহ ! আপিন আমার রব, আপিন ছাড়া েকান
iলাহ েনi । আপিনi আমােক সৃি কেরেছন eবং আিম আপনার বাnদাহ। আিম আমার সামথ
aনুযায়ী আপনার সােথ কৃ ত oয়াদা o pিত “িত পালন করিছ। আমার কৃ ত সকল aনয্ায়
েথেক আপনার িনকট আ য় pাথনা করিছ। আমােক েদয়া আপনার িন‘আমত sীকার করিছ
eবং আিম আেরা sীকার করিছ আমার aপরাধ। কােজi আপিন আমােক kমা করুন।
েকননা aপরাধ েকবল আপনি◌ikমা করেত পােরন। রাসূলlু াহ স. বেলন, েয বয্িk িদেনর
েবলায় eর pিত িব াস েরেখ eিট পাঠ করেব eবং সnয্া হoয়ার পূেব ঐ িদেনi মৃতুয্বরণ
করেব েস জাnাতবাসীেদর anভু k
হেব। আর েয রােত eর pিত িব াস েরেখ তা পাঠ
করেব eবং সকাল হoয়ার পূেব মৃতুয্ বরণ করেব েস জাnাতবাসীর anভু k
হেব। সহীহ
বুখারী : 6306।

iসিতগফার dারা kমা লাভ হয়, বৃি বিষত হয়, সmদ o সnান -সnিত aিজত হয়।
পিবt kরআেন মহান আlাহ বেলন, “েতামােদর রেবর কােছ kমা চাo; িন য় িতিন পরম
kমাশীল । িতিন েতামােদর জনয্ pচু র বৃি েpরণ করেবন eবং েতামােদরেক ধন-সmদ
o সnান -সnিত িদেয় সাহাযয্ করেবন eবং েতামােদর জনয্ বাগ-বািগচা েদেবন আর েদেবন
নদী-নালা। সূরা 71 নূহ, আয়াত 10-12। আবার eর dারা ঈমানী o দিহক শিko বৃিd
পায়। মহান আlাহ বেলন, েতামরা েতামােদর রেবর িনকট kমা চাo aতপর তার িনকট
তাoবা কর, তাহেল িতিন েতামােদর uপর মুষলধাের বৃি পাঠােবন eবং েতামােদর শিkর
সােথ আেরা শিk বৃিd করেবন। আর েতামরা aপরাধী হেয় িবমুখ হেয়া না। সূরা 11 দ,
আয়াত-52। শুধু তাi নয়, বরং eর dারা utম েভাগ -uপকরণ লাভ করা যায়। মহান
আlাহ বেলন, আর েতা মরা েতামােদর রেবর কােছ kমা pাথনা কর। aতঃপর তার কােছ
িফের যাo, িতিন েতামােদরেক িনধািরত সময় পযn utম েভাগ -uপকরণ েদেবন । সূরা
11 দ, আয়াত-3। eর dারা েকবলমাt বাnার হক ছাড়া েছাট -বড় সকল pকােরর গুনাহ
িমেট যায়। মহান আlাহ বেলন, তু িম বল, েহ আমার ব◌াnাগণ! যারা িনেজেদর oপর বাড়াবািড়
কেরছ েতামরা আlাহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। aবশয্i আlাহ সকল পাপ kমা
কের েদেবন । িন য় িতিন kমাশীল পরম দয়ালু। সূরা 39 যুমার, আয়াত-53। িজহােদর
ময়দান েথেক পলায়েনর মেতা জঘনয্ aপরাধ করেলo তা kমা কের েদয়া হেব বেল হাদীেস
স◌ু সংবাদeেসেছ। গুনাহ মােফর পাশাপািশ তার গুনাহগুেলা েনকীেত পিরণত হয়। মহান আlাহ
বেলন, তেব েয তাoবা কের, ঈমান আেন eবং সত্কম কের। পিরণােম আlাহ তােদর
পাপগুেলােক পূণয্ dারা পিরবতন কের েদেবন ।
আlাহ aতীব kমাশীল , পরম দয়ালু। সূরা 25 ফু রকান, আয়াত-70।
েয কাoেমর েলােকরা েবিশ েবিশ kমা pাথনা কের আlাহর আযাব eেস তােদরেক ংস
কের না। মহান আlাহ বেলন, “যারা kমা pাথনা কের তােদরেক আlাহ ংস কেরন
না”। সূরা 8 আনফাল, আয়াত-33। িজহােদর ময়দান েথেক পািলেয় যাoয়ার মেতা aনয্ায়
uপহার হেলা
করেলo iসিতগফার dারা তা kমা হেয় যায়। মৃতেদর জনয্ সেবাtম
iসিতগফার। মৃত িপতা-মাতা o আtীয় sজেনর জনয্ iসিতগফার করেল তা টিনেকর মেতা
কাজ কের। আবু হুরায়রা রা. বেলন, রাসূলlু াহ স. বেলেছন, “জাnােত েকােনা eক
বয্িkর মযাদা হঠা বৃিd কের েদয়া হয়। েস বলেত থােক, িক কারেণ আমার মযাদা বৃিd

েপল । তােক বলা হয়, েতামার aমুক েছেলর iসিতগফােরর কারেণ” সুনান iবন মাজাহ :
3660।
বাnার iসিতগফােরর কারেণ মহান আlাহ সীমাহীন খুিশ হন। হাদীেস তঁ ার খুিশর তু লনা eভােব
করা হেয়েছ েয, eক বয্িk িবশাল জনমানবশূনয্ ভয় র মরুভূিমেত েথেমেছ । তার সােথ তার
বাহন, যার িপেঠ তার খাদয্ o পানীয় রেয়েছ। েস eকটু িব াম করেত েযেয় ঘুিমেয় িগেয়েছ।
েরাদ o িপপাসায় েস
ঘুম েথেক uেঠ েদেখ, তার বাহন হািরেয় িগেয়েছ। মরুভূিমর pচ
kাn হেয় িনি ত মৃতুয্েক েমেন িনেয় eকসময় aবসােদ ঘুিমেয় পেড়। ঘুম েথেক uেঠ েস
েদখেত পায় েয তার uট পােশi দঁ ািড়েয় আেছ। িনি ত মৃতুয্র হাত েথেক রkা েপেয় েস েয
পিরমাণ খুিশ হয়, েকােনা পাপী বাnা পাপ েথেক িফের আসেল বা তাoবা করেল আlাহ তার
েচেয় আরo েবিশ আনিnত হন। সহীহ বুখারী : 6308। আlাহ তার পাপী বাnার
iসিতগফার o তাoবােক কত ভােলাবােসন ।
কােরা আসমান o পৃিথবী পিরমাণ পাপ থাকেলo iসিতগফােরর মাধয্েম আlাহ তা kমা কের
েদন বেল pিত “িত িদেয়েছন। হাদীেস kদসীেত eেসেছ, মহান আlাহ বেলন, েহ আদম
সnান ! তু িম যতkণ আমােক ডাকেব o আমার করুণার আশা করেব আিম েতামােক ততkণ
kমা করেবা , তু িম যাi কর না েকন, েকােনা িকছু i পেরায়া করেবা না। েহ আদম
সnান ! যিদ েতামার পাপ আসমান sশ কের eরপরo তু িম iসিতগফার কর বা kমা চাo
আিম েতামােক kমা করেবা , েকােনা পেরায়া করেবা না। েহ আদম সnান ! তু িম যিদ
পৃিথবী পূণ পাপ িনেয় আমার কােছ হািজর হo, িকn িশরক েথেক মুk থাক, তা হেল আিম
পৃিথবী পূণ kমা েতামােক pদান করব। সুনান িতরিমযী : 3540। আমােদর িক আgহ
হয় না, মহান আlাহর e সুেযাগগুেলা লুেফ িনেত।
মানব মেনর sভাব aেনয্র ভু লt “িট o aনয্ায়গুেলা বড় কের েদখা o িনেজর aনয্ায়েক খুব
েছাট বা যুিkস ত বেল মেন করা। মু'িমেনর আিtক জীবন ংেস র eিট aনয্তম
কারণ। আমােদরেক সদা-সবদা িনেজর পােপর কথা িচnা করেত হেব eবং েছাট -বড় সকল
পাপ েথেক kমা েচেয় িনেজেক পাপমুk , পুত-পিবt o আlাহর নকেটয্র পেথ eিগেয় িনেত
হেব। আbুlাহ iবনু মাসuদ বেলন, মু'িমন বয্িk তঁ ার পাপেক খুব বড় কের েদেখন, েযন

িতিন পাহােড়র িনেচ বেস আেছন, ভয় পােcন , েয েকােনা সময় পাহাড়িট েভে তঁ ার oপর
পেড় যােব। আর পাপী মানুষ তার পাপেক খুবi হালকাভােব েদেখন, েযন eকিট uড়n মািছ তার
নােকর ডগায় বেসেছ, হাত নাড়ােলi uেড় যােব। সহীহ বুখারী : 6308।
আমরা েয েকােনা বােকয্ o েয েকােনা ভাষায় আlাহর নি◌কটkমা চাiেত পাির। e
েkেt ভাষা বা বােকয্র েচেয় মেনর aনুতাপ, aনুেশাচনা o আেবগ েবিশ pেয়াজনীয় । েয
ভাষা o বােকয্ kমা চাiেল মেনর আেবগ o aনুতাপ েবিশ pকাশ পােব েস ভাষা o বােকয্i
kমা চাoয়া uিচত। না বুেঝ আরবী বলার েচেয় বুেঝ বাংলা ভাষায় দু'আ করা utম । িকn
kরআন o হাদীেস বিণত দুআসমূহ aথ বুেঝ হুবহু বােকয্ বয্বহার করা আরo েবিশ utম ।
আবদ iবনু বুসর রা. বেলন, আিম রাসূলlু াহ স. েক বলেত শুেনিছ, েসৗভাগয্বান েস বয্িk
যার আমলনামায় aেনক iসিতগফার পাoয়া যােব। সুনান iবন মাজাহ : 3813। কােজi আসুন
আমরা ‘মািসক িজjাসা '-eর পাঠকগণ আর েদরী না কের আজ েথেক আমােদর ভা াের
iসিতগফার পু ীভূ ত করার pিতেযািগতায় েনেম পিড় eবং েসৗভাগয্বানেদর তািলকাভু k
হেয় যাi।

সাkাত্কার
iসরাiল iরােন হামলা করার aবsােন েনi
সাkাত্কাের iরােনর পররা মntী
আলী আকবর সােলহী
iরানে◌রপররা মntী
আলী আকবর সােলহী তার েদেশ iসরাiলী সামিরক হামলার আশংকার
কথা নাকচ কের িদেয় বেলেছন, েদশিট েতহরােনর uপর হামলা করার aবsােন েনi । িমসেরর
আল আহরাম পিtকা o aনয্ানয্ সংবাদ মাধয্েম েদয়া সাkা কাের িতিন eকথা বেলন। িতিন
বেলন, iসরাiেলর বতমােন যা aবsা তােত েদশিট iরােনর uপর হামলা করা বা যুd করার
aবsােন েনi । আর iহুদী রা িটর সংবাদপto েসকথা িনি ত কেরেছ। িতিন বেলন,
যুkরা
o iসরাiেলর সামিরক িবকl েবেছ েনয়ার iি ত eকথা pমাণ কের েয, aনয্
সকল িবকl বয্থ হেয়েছ। তেব পিরিsিত যাi েহাকনা েকন আমরা েয েকান সmাবয্তার
বয্াপাের psত রেয়িছ। িতিন iসরাiলেক ‘কয্াnারযুk িটuমার' িহেসেব uেlখ কের
বেলন, িনেজর ংস েডেক আনার জনয্ েদশিট হামলার বয্াপাের নতন kদন করিছ। িতিন
িমসরীয় পিtকার কােছ আশা pকাশ কেরন, িতন দশেকর শীতল সmেক র পর িমসর o iরান
sাভািবক সmক পুনpিত া করেব। িতিন িমসরেক e a েল েয েকান সংকেটর বয্াপাের
গুরtু পূণ sm িহেসেব বণনা কেরন। আলী আকবর সােলহী তার েদেশর পরমাণু কমসূচী
pে
আেলাচনা aবয্াহত রাখার uপর েজার েদন ।
আলী আকবর সােলহীর জn 1949 সােলর 24 মাচ iরােকর কারবালায়। েস সমেয় তােদর
পিরবার বয্বসািয়ক কারেণ iরােক বসবাস করেতন। িতিন বরুেতর আেমিরকান iuিনভািসিট
েথেক িবeসিস, ময্াসাচু েসটস iনিsিটuট aব েটকেনালিজ েথেক 1977 সােল িপeiচিড িডgী
aজন কেরন। িতিন শিরফ iuিনভািসিট aব েটকেনালিজেত সহেযাগী a যাপক oপের
চয্ােnলর িছেলন। eছাড়াo িতিন iরােনর িবjান eকােডমী o iটালীর আnজািতক
ttীয় পদাথ িবদয্া েকেndর সদসয্ িছেলন। 1997 সােল েpিসেডn েমাহাmদ খাতামী
তােক আnজািতক আনিবক শিk সংsা আiআie-েত iরােনর pিতিনিধ িনযুk কেরন
eবং 2005 পয n িতিন e পেদ িছেলন। সােলহী 2007 েথেক 2009 পযn iসলামী সেmলন
সংsা o আiিস'র সহকারী মহাসিচব িছেলন। 2009 সােল িতিন iরােনর আনিবক শিk
সংsার pধান হন। 2011 সােল েফb “য়ারী মােস েpিসেডn আহমািদেনজাদ আলী আকবর
সােলহীেক পররা মntী
িনযুk কেরন। িতিন ei পেদ মনুেচহর মুtাকীর sলািভিষk
হন। ajাত কারেণ মুtাকীেক েpিসেডn আহমািদেনজাদ বরখাs কেরন। আলী আকবর
সােলহী তার েযাগয্তা বেল েদশিটর বহু গুরtু পূণ পেদ দািয়t পালন কেরেছন। তার stীর
নাম জাহরা রাদ। তার সাkা কােরর িবsািরত িববরণ তু েল ধরা হেলা ।

p : iরােনর বয্াপাের iসরাiেলর হুমিকেক িকভােব েদখেছন?
utর : iসরাiল iরােনর uপর সামিরক হামলা পিরচালনা করেত পারেব না। েকননা েদশিট
iরােনর িবরুেd যুd করার মেতা aবsােন েনi । eটা আমার বkবয্ নয় iসরাiলী
সংবাদপto eকথাi বলেছ।
p : eকথা েকন বলেছন, িকেসর uপর িভিt কের?
utর : আেমিরকা o iসরাiেলর সামিরক িবকেlর কথা বেল নতন kদন করার aথ হেc
তােদর সব িবকli েশষ হেয় েগেছ । তেব আিম বলেবা , তারা েয পেথi যাকনা, সব
সmাবয্তাi েমাকােবলার psিত
আমরা িনিc । আিম মেন কির iসরাiল হেc
কয্াnারযু k eকিট িটuমার- যা eকিদন িনি h হেয় যােব। pস ত বলা যায়,
েpিসেডn মাহমুদ আহমািদেনজাদ ei iহুিদ রা িটেক মানবতার জনয্ িবষেফাড়া uেlখ
কের eর িবনাশ কামনা কেরন। aনুরপূ কথা বেলেছন, iরােনর সেবাc ধম য় েনতা
মুেছ েফলার আhান
আয়াতু lাহ আলী খােমিন। িতিন পৃিথবী েথেক iসরাiেলর aিst
জািনেয়েছন।
p : িমসেরর সে iরােনর আগামী িদেনর সmক েকমন হেব?
utর : আিম আশাবাদী, িতন দশেকর শীতল সmেকর aবসান ঘিটেয় িমসর o iরান সmক
পুন pিত া করেব। আিম মেন কির িমসর e a েলর eকিট aতয্n গুরtু পূr ণ েদশ eবং
আরব িবে eকিট মযাদার আসন েপেয় আসেছ। আিম মেন কির মধয্pাচয্ o utর
আি কার সাmpিতক ঘটনাবলী o সংকেটর মধয্িদেয় iসলামী িবে র ভিবষয্ ujjলতর
হেয় uঠেব। uেlখ করা েযেত পাের িমসেরর নব িনবািচত েpিসেডn েমাহাmদ মুরিস
সmpিত iরােন nযাম সেmলেন েযাগ িদেয়েছন eবং iরােনর সে সmেকর আভাস
িদেয়েছন। 1979 সােল iরােন iসলামী িবpেবর পর েথেক দু'েদেশর সmক িছn হেয় যায়।
2011 সােল িমসের িবpেবর পর iরান িমসের eকজন রা দূত িনেয়াগ কের। িমসরo
েতহরান kটনীিতক পাঠায়। eছাড়া িমসর সুেয়জ খাল হয়ে◌iরানী জাহাজ চলাচেলর aনুমিত েদয়
যা েমাবারেকর সময় িনিষd িছল।
p : দু েদেশর িশয়া সুnী মতেভদ কঁ াটা হেয় দঁ াড়ােব িক? েকননা iরান িশয়া pধান আর
িমসর সুিn pধান ।
utর : আমােদর ei দুi মাজহােবর মেধয্ েমৗিলক েকান তফা েনi । েয মতেভদ আেছ তা
আেমিরকা o iহুদীবাদীেদর সৃ । আিম মেন কির িমসর o iরান aিভn ধেম িব াসী o eকi
সভয্তার ধারক। uপিনেবশবাদ েগাtগত , ধম য় o বণবাদী বষেময্র সৃি করেছ যার

dারা সবাi kিতgs
িজiেয় রাখার কারণ।

হেc । আর eটাi আরব-iরান, িশয়া-সুnী িবেরাধ o uেtজনা

p : পরমাণু কমসূচী pে
আেলাচনার ভিবষয্ িক?
utর : পরমাণু কমসূচী pে
িব শিkর সােথ iরান আেরা আেলাচনা চায়।
isাmেল
আেলাচনার েকান iিতবাচক ফল বেয় না আনায় আেরা আেলাচনা pেয়াজন ।
ু
p : তু রেs আেলাচনায় েকান ফল হেলা না েকন?
utর : আিম িনি ত কের িকছু বলেত পারেবা না। সবিকছু sাভািবকভােব eিগেয় িনেত
চাiেল আেরা আেলাচনা pেয়াজন । আেলাচনায় বয্থতা বা aচলাবsা েকান পেkরi
sাথ রkা করেব না। আেলাচনার মধয্ িদেয়i েকবল মত পাথকয্ কিমেয় আনা েযেত
পাের। iরােনর iuেরিনয়াম সমৃিdকরেণর aিধকােরর িবষয়িট sীকার কের েনয়া uিচত।
আমর◌াবেল আসিছ iরান পরমাণু ast তিরর েচ া করেছ না- eটা শুধু েবসামিরক jালানী
সমসয্া সমাধােনর uেdেশয্ পিরচািলত।
p : আপনারা হরমুজ pণালী বn কের েদয়ার কথা বলেছন।
utর : iরান হরমুজ pণালী বn করেত চায়না। েকননা eটা uপসাগেরর eকিট গুরtু পূণ
েনৗপথ যা িদেয় িবে র েমাট েতল রpানীর 40 শতাংশ চালান পাঠােনা হয়। পারসয্
uপসাগর iরান eবং e a ল o আnজািতক সmpদােয়র জনয্ লাiফলাiন বা জীবনেরখা।
আমরা যুিkবাদী । আমরা ei লাiফলাiন েকেট িদেয় কােরা জনয্ দু:খ দুদশা বাড়ােত
রkায় aবশয্i সmব
চাiনা। তেব আমােদর বাধয্ করা হেল iরান ত◌ারসাবেভৗমt
সবিকছু করেব।
aনুবাদ : ফারজানা সুলতানা জবা

িনবn
হযরত ibািহম আঃ eর েদায়া o বাiতু lাh
জাফর আহমাদ

িশkা

খানােয় কা'বার কথা ucািরত হেলi েযi নামিট খুত dত দেয়র আয়নায় েভেস আেস, িতিন
হেলন মুসিলম জািতর aিবসংবািদত েনতা o িপতা হযরত ibািহম আলাiিহস সাlাম । িপতাপুt িমেলi িব iসলামী আেnালেনর ei েকndিট পুনিনমাণ কেরিছেলন। লkয্ uেdশয্ িছল, eখান েথেক িব মুসিলম িশরক uেcেদর দীkা িনেয় যার তার eলাকায় িশরক
uেcেদর আেnালন গেড় তু লেব। মানুষেক aসংখয্ িম যা pভু র নাগপাশ েথেক মুk কের
eক মহান pভু আlাহর িদেক িনেয় আসেব eবং eমন eকিট িশরকমুk সমাজ কােয়ম করেব
েযখােন শুধমু াt আlাহর সাবেভৗমti
কােয়ম থাকেব। বাiতু lাহ িনমােণর pাkােল
হযরত ibািহম আ: তঁ ার ভিবষয্ত utরসূরী pাণিpয় পুt হযরত iসম◌াiলআ:-েক সােথ
aনুধাবন করা হেল আমােদর
িনেয় েযi েদায়াগুেলা কেরিছেলন, েসগুেলার তা পয
সmািনত কা'বার েমহমান ছাড়াo সকল মুসিলেমর সমভােব uপকাের আসেব। তাi হj
ু o মুসিলম ভাiেবানেদর aনুরাধ করেবা েদায়াগুেলােক aনুধাবন করা।
গমিণcক
“sরণ কর েসi সমেয়র কথা যখন iবরাহি◌মেদায়া কেরিছল,“ েহ আমার রব! e শহরেক
িনরাপtার শহের পিরণত কেরা eবং আমার o আমার সnানেদরেক মূিতপূজা েথেক বঁাচাo।
েহ আমার রব! e মূিতগুেলা aেনকেক তার মেধয্ েঠেল িদেয়েছ, (হয়েতা আমার
সnানেদরেকo eরা পথ
করেত পাের, তাi তােদর মধয্ েথেক) েয আমার পেথ চলেব েস
আমার anরগত আর েয আমার িবপরীত পথ aবলmন করেব, েস েkেt aবিশয্ তু িম
kমাশীল o েমেহরবান । েহ আমার রব! আিম eকিট তৃ ণ পািনহীন uপতয্কায় িনেজর বংশধরেদর
eকিট aংশেক েতামার পিবt গৃেহর কােছ eেন বসবাস কিরেয়িছ। পরoয়ারিদগার! eটা আিম
e জনয্ কেরিছ েয, eরা eখােন নামায কােয়ম করেব। কােজi তু িম েলাকেদর মনেক eেদর pিত
আকৃ কেরা eবং ফলািদ িদেয় eেদর আহােরর বয্বsা কেরা , হয়েতা eরা েশাকরগুজার
হেব।
েহ পেরায়ারিদগার ! তু িম জােনা যা িকছু আমরা লুকাi eবং যা িকছু pকাশ কির। আর
যথাথi আlাহর কােছ িকছু i েগাপন েনi, না পৃিথবীতে◌না আকােশ“েশাকর েসi আlাহর ,

িযিন e বৃd বয়েস আমােক iসমাঈল o iসহােকর মেতা পুt িদেয়েছন। আসেল আমার রব
িন য়i েদায়া েশােনন । েহ আমার রব! আমােক নামায pিত াকারী কেরা eবং আমার
বংশধরেদর েথেকo (eমন েলাকেদর uঠাo যারা e কাজ করেব)। পরoয়ারিদগার! আমার
েদায়া কবুল কেরা । হে◌পরoয়ারিদগার! েযিদন িহসাব কােয়ম হেব েসিদন আমােক, আমার
িপতামাতােক eবং মুিমনেদরেক মাফ কের িদেয়া । ” (সুরা iবরািহম: 34-41)
আlাহ তা'আলা বেলন, “আর sরণ কেরা তখনকার কথা যখন আিম ei গৃহেক (কা'বা)
েলাকেদর জনয্ েকnd o িনরাপtার আ য়sল গণয্ কেরিছলাম eবং iবরাহি◌মেযখােন
iবাদাত করার জনয্ দঁ াড়ায় েস sানিটেক sায়ীভােব নামােযর sােন পিরণত করার হুkম
িদেয়িছলাম। আর ibািহম o iসমাঈলেক তাকীদ কের বেলিছলাম, আমার ei গৃহেক
তাoয়াফকারী, iিতকাফকারী o রুk-িসজদাকারীেদর জনয্ পাক-পিবt রােখা ।
◌্ রআর eo sরণ কেরা েয, ibািহ ম েদায়া কেরিছেলা : “েহ আমার রব! ei শহরেক শািn
o িনরাপtার শহর বািনেয় দাo। আর eর aিধবাসীেদর মধয্ েথেক যারা আlাহ o
আেখরাতেক মানেব তােদরেক সব রকেমর ফেলর আহায দান কেরা । ” জবােব তার রব বলেলন
: “আর েয মানেব না, দুিনয়ার গুিটকয় িদেনর জীবেনর সামgী আিম তােকo েদবে◌া । িকn সব
েশেষ তােক আিম জাহাnােমর আযােবর মেধয্ িনেkপ করেবা eবং েসিট িনকৃ তম আবাস।
আর sরণ কেরা , ibািহম o iসমাঈল যখন ei গৃেহর pাচীর িনমাণ করিছল, তারা েদায়া
কের বেলিছল :“েহ আমােদর রব! আমােদর ei িখদমত কবুল কের নাo। তু িম সবিকছু
বণকারী o সবিকছ◌ুjাত । েহ আমােদর রব! আমােদর দু'জনেক েতামার মুসিলম (িনেদেশর
aনুগত) বািনেয় দাo। আমােদর বংশ েথেক eমন eকিট জািতর সৃি কেরা েয হেব েতামার
মুসিলম (aনুগত)। আমােদর iবাদােতর পdিত বেল দাo eবং আমােদর ভু লt “িট মাফ কের
দাo। তু িম বড়i kমাশীল o aনুgহকারী । েহ আমােদর রব! eেদর মেধয্ sয়ং eেদর জািত
পিরসর েথেক eমন eকজন রসূল পাঠাo িযিন eেদরেক েতামার আয়াত পাঠ কের শুনােবন,
eেদরেক িকতার o িহকমত িশkা েদেবন eবং জীবন পিরশুd কের সুসিjত করেবন। aবিশয্
তু িম বড়i pিতপিtশালী o jানবান । ” (বাকারা:125-129)
ei েদায়াগুেলা েথেক aেনকগুেলা েমৗিলক িবষয় েবিরেয় আেস যার কেয়কিট eখােন uেlখ
করা হেলা মাt ।

1. িশরক kু জীবন যাপন করা
িশরক eকিট জুলমু । িশরেকর গুনাহ আlাহ তা'আলা কখেনা মাফ করেবন না। িশরক সমs
েনক আমলেক ংস কের েদয় । e িশরক বতমােন িবিভn রূপ ধারণ কের আমােদর সমােজর
সবাবsায় e িশরকেক পিরতয্াগ
রn্ ের রেnd pেবশ কেরেছ। জীবেনর সবেkেt
করেত হেব। িশরক মুk জীবন o সমাজ গঠন করার জনয্i হযরত iবরাহীম আঃ o হযরত
মুহাmদ স: আজীবন সংgাম কের েগেছন । যারা আlাহর েমহমান হেয় আlাহর ঘেরর কােছ
যােবন, তঁ ারা দেয়র কান েপেত শুনেবন, েসখানকার আকাশ-বাতােস িশরেকর
e দু'জন সংgামী মানুেষর েদায়া আেজা গু িরত হয়। মkা o
মুেলা পাটনকারী
মদীনার aিল-গিল, মাঠ-ঘাট o ধূ-ধূ মরুভূিমর pিতিট aনুপরমানুেত eবং হেjর সমg
পিরেবেশ রাসূল স: eর সংgামমুখর জীবেনর sিত
ৃ জিড়েয় আেছ। মেনর চkু িদেয় েদখেবন
মkা , মদীনা o তােয়েফর রাsায় eখেনা মানবতার দরদী নবী স: o হযরত েবলােলর লাল
রেkর কঁ াচা দাগ েযন eখেনা শুকায়িন। uহুেদর pাnরেক eখেনা কঁ ািপেয় তু েল িশরক
uেcেদর সংgােম শাহাদাত বরণকারী রাসূেলর aিত িpয়জন o সmািনত চাচাজান বীর েসনানী
আিমর হামজা রা:। জাnাতু ল বািকেত েদখেবন িশরক uেcেদ শত শত সাহাবােয় েকরােমর
শাহাদােতর নযরানার ujল িনদশন আেজা jল jল করেছ। িমনায় kরবানীর pাkােল
িপতা o পুt তথা হযরত
েচােখর সামেন িনেয় আসেবন িশরেকর মুেলা পাটনকারী
iবরািহম আ: o পুt হযরত iসমাiল আ:-eর তয্াগ o আlাহর আনুগেতয্র বাsব নমুনার
iিতহাস। জামরায় রমী করার সময় মেন করেবন আপিন িশরেকর kমntনাদানকারী শয়তানেকi
পাথর িনেkেপ kত -িবkত করেছন। হেjর েমৗসুেম মহান আlাহর সmািনত েমহমানগণ
তালিবয়া পােঠ বলেছন, “আিম uপিsত । আিম eেসিছ, েতামার েকান শরীক নাi, আিম
েতামারi িনকেট eেসিছ। তু িম eকক-েকহi েতামার শরীক নাi। ” e কথািটেক বাsব জীবেন
রূপায়ন করেত হেব। aনয্থায় eিট eক ধরেনর েমানােফকী আচরণ হেব।
2. মুসিলম হেত হেব
জnসূেt মুসলমান নয় বরং eকজন পিরপূণ মুসিলম হেত হেব, সারা জাহােনর pভু র uেdেশয্
করেত হেব, নি◌েজেকতার িনকট েসাপদ করেত হেব। জীবেনর pিতিট
িনেজেক u সগ
কথা o কাজ kরআন o সুnাহ aনুযায়ী হেত হেব। শুধু মাt পঁাচ oয়াk নামােয আlাহেক
pভু িহেসেব sীকার করা হেলা িকn জীবেনর িবশাল aংশেক মানুেষর তির আদেশর হােত

েসাপদ করেল িতিন মুসিলম নন বরং eকজন খািট ঁ েমানা িফক। হেj আlাহর ঘেরর কােছ
িগেয় বলা হেc , “েহ pভু েতামার ডােক আিম uপিsত । আিম eেসিছ, েতামার েকান
শরীক নাi, আিম েতামারi িনকেট eেসিছ। সকল pশংসা eকমাt েতামার জেনয্ । সব
িনয়ামত েতামারi দান, রাজt আর pভু t সবi েতামার । তু িম eকক-েকui েতামার
তার িবপরীত কায পিরলিkত হয়। e ধরেনর িdমুখী
শরীক নাi। ” aথচ বাsবেkেt
নীিত বা মুনােফকী আচরণ আমােদর জীবেনর সবেkেt
পিরতয্াগ করেত হেব। সিতয্কার
মুসিলম হেত হেব। মুসিলম কােক বেল? েয বয্িk আlাহর aনুগত হয়, আlাহেক িনেজর
মািলক, pভু o মাবুদ িহেসেব েমেন েনয়, িনজে◌েকপুেরাপুির আlাহর হােত েসাপদ কের েদয়
eবং দুিনয়ায় আlাহ pদt জীবন িবধান aনুযায়ী জীবন যাপন কের েস-i মুসিলম। e
আকীদা-িব াস o কমপdিতর নাম ‘iসলাম' মানবজািতর সৃি লg েথেক শুরু কের িবিভn
সমেয় দুিনয়ার িবিভn েদেশ o িবিভn জািতর মেধয্ েযসব নবী eেসেছন eিটi িছল তঁ ােদর সবার
দীন o জীবন িবধান।
3. নামায কােয়ম করা
আlাহর েদয়া iবাদাতগুেলার মেধয্ নামায ে
iবাদত। কারণ মানুষ নামােযর মাধয্েম
মহান আlাহ রাbলু আলামীেনর সামেন আপাদমsক aবনত কের েদয় eবং তঁ ারi শাহী দরবাের
েগাটা aবয়বi লুিটেয় েদয় । সৃি র সাথকতা eখােনi পিরsটু হয় িবধায় মানুষ আশরাফু ল
মাখলুকাত তথা সৃি র েসরা জীেব পিরণত হেয়েছ। aপর িদেক েযেহতু eকমাt নামােযর
মাধয্েমi eর pিতফলন ঘেট aথা eকমাt নামােযর মাধয্েমi মানুষ তার মযাদার সকল
pতীকেক আlাহর সামেন িবনা িdধায় নত কের েদয়, েস জনয্ aনয্ানয্ iবাদােতর তু লনায়
নামায ে
iবাদােত পিরণত হেয়েছ। েগাটা নামােয মানুষ তার সকল pকার aহংেবাধ ,
aযথা সব মযাদা , আিভজাতয্ , আিমt , গব -aহংকার, িহংসা-িবেdষ , মান-aিভমানেক eক
পােশ েঠেল িদেয় সারা জাহােনর pভূ , পরম দয়ালু মিনব, সাবেভৗম kমতার িনরংkশ মািলক,
পরাkমশালী রাজািধরাজ, ijত -aপমােনর eকমাt মািলেকর সামেন মযাদার pিতক তথা
মাথা, কপাল o নাক মািটেত লুিটেয় েদয় । আনুগেতয্র e সুnর দৃশয্িট নামায বয্িতত aনয্
েকান iবাদােত সুs ভােব পিরলিkত হয় না। iসলােমর েগাটা রূপিটi eখােন দৃশয্মান
হয়। iসলাম aথ আtসমপন । েসজদা হেলা e আtসমপেনর বাsবরূপ । আlাহর
সােথ মানুেষর সmক হেলা মিনব-েগালাম । মিনব-েগালােমর e সmক বাsবরূপ েদখার
ু েপ সমপণ
জনয্ েসজদাi হেলা uপযুk কম । কপাল-নাক মািটেত েরেখ েগাটা েদহ সmণরূ

কের িদেয় েগালাম তার মহান মিনেবর িনকট ধরনা েদয়ার e সিতয্i eক aভূ তপূব দৃশয্ ।
uবুিদয়ােতর বাsব pিতফলন বা pদশনী বা েগালাম িহেসেব েবঁেচ থাকার নামi সালাত।
সালােতর মেধয্ রুk o েসজদাi সবেচেয় েবশী uবুিদয়ােতর pিতফলন ঘটায়। নামােযর মাধয্েম
আনুগেতয্র e pিশkণ বয্িkর সালােতর বাiেরর সকল p কার কাজেক iসলােমর আেলােক
সুসংহত কের। eকজন বয্িk ঈমান gহণ কের iসলােমর েচৗহিdর মেধয্ pেবশ করার পর
পরi তার pথম o pধান বাধয্তামুলক কাজ হেলা নামায আদায় করা। ঈমান gহেণর পর
েয নামাযi সামেন আসেব তা তােক আদায় করেত হেব। e জনয্ নামায কােয়ম করার কথা বলা
হেয়েছ । নামায কােয়ম মােন iসলামী জীবন িবধান কােয়ম করা। দুিনয়ার যাবতীয় কাজ
আlাহর বাnাh িহেসেব করেত হেব। e aনূভূিতেক বার বার জীবn o pানবn কের তু লেব
নামায।
4. যা িকছু চাoয়ার আlাহর কােছi চাiেত হেব
“আর েহ নবী! আমার বাnা যিদ েতামার কােছ আমার সmেক িজেjস কের, তাহেল
তােদরেক বেল দাo, আিম তােদর কােছi আিছ। েয আমােক ডােক আিম তার ডাক শুিন eবং
জবাব েদi, কােজi তােদর আমার আহবােন সাড়া েদয়া eবং আমার oপর ঈমান আনা uিচত, e
কথা তু িম তােদর শুিনেয় দাo, হয়েতা সতয্ -সরল পেথর সnান পােব। ” (সুরা বাকারা: 186)
যিদo আl ◌াহরাbলু আলামীনেক আমােদর বাsব চkু dারা েদখেত পাi না eবং iিndেয়র
সাহােযয্ aনুভবo করেত পাির না, তথািপ তঁ ােক দূের মেন করা ক নয়। আlাহ তায়ালা
pেতয্ক বাnার aিত িনকেটi aবsান কেরন। pেতয্ক মানুষ icা করেল সব সময় তার
কােছ আিজ েপশ করেত পাের। eেত িতিন সবিকছু শুেনন। কারণ িতিন সািমuম বািছর বা
বণকারী o মহাd া । eমন িক মেন মেন যা আেবদন করা হয় তাo িতিন শুনেত পান।
শুধমু াt শুনেত পান না বরং েস সmেক িতিন িসdাno েঘাষণা কেরন। মানুষ ajতা o
মুখতার কারেণ েয সমs aলীক, কাlিনক o akম সত◌্ তােদরuপাসয্ o pভু গণয্ কের
তােদর কােছ েদৗেড় যায়, aথচ তারা তার েকান আেবদন িনেবদন শুনেত পায় না। eবং
আেবদেনর বয্াপাের েকান িসdাn gহেণর kমতাo তােদর েনi ।
আlাহ তায়ালা বাnাহর eত কাছাকািছ aবsান কেরন েয, েকান pকার মাধয্ম o সুপািরশ
ছাড়াi বাnাহ সরাসির সবt o সবসময় তঁ ার কােছ আেবদন o িনেবদন েপশ করেত পাের।
আlাহ তায়ালi eকমাt oহাব বা pকৃ ত দাতা। আমােদর সমাজ বয্বsায় িকছু িকছু িবষয়

মনেক দারুনভােব পীড়া েদয় । eর মেধয্ eকিট হেলা , িকছু িকছু মূখ মানুষ েসi pকৃ ত দাতা
আlাহ তায়ালােক বাদ িদেয় িবিভn বয্িk মানুেষর দরবাের সnান কামনা কের থােক। খুব
ভাল কের মেন রাখা pেয়াজন e ধরেনর আচরণ সুs িশরেকর anভু k । aথচ
সnান েদয়ার মািলক আlাহ রাbলু আলামীন। হযরত iবরািহম আ: েশষ বয়েস eেস আlাহর
কােছ বলেছন, “আিম আমার রেবর িদেক যািc , িতিনi আমােক পথ েদখােবন । েহ
পুt সnান দাo। (e েদাoয়ার জবােব)
পেরায়ারিদগার ! আমােক eকিট স কমশীল
আিম তােক eকিট ধযশীল পুেtর সুসংবাদ িদলাম। ” (সা- ফাত : 100-101) কােজi
আমােদর pেতয্কেক akম o বােনায়াট েখাদার dাের dাের মাথা ঠু েক মরার ajতা o
ঁ েফলা uিচত। eকজন বয্িk দুিনয়ায় জীবন যাপেনর জনয্ pতয্k
মূখতার েবড়াজাল িছেড়
বা পেরাkভােব , বsগত বা aবsগত যতিকছুর aভাব বা pেয়াজন হয়, সবগুেলারi
pকৃ ত দাতা eকমাt আlাহ তায়ালা। িবপেদ- আপেদ আlাহর oপর ভরসা o িব াস রাখা
uিচত। যার যা pেয়াজন , তা মহান দাতা, মহান pভু , মহান তtাবধায়ক , মহান বnু
আlাহ তায়ালার কােছi চাoয়া uিচত।
5. kরআন পড়েত হেব
আল kরআন মানুেষর দুিনয়া o আিখরােতর কলয্ােণর eকমাt বাতা । আlাহ রাbলু
আলামীেনর পk েথেক সবেশষ িব মানবতার eকমাt মুিkর সনদ। e মহা gn ছাড়া
মানুেষর মুিkর িচন◌্ তাকরা eকিট বাsবতােক uেপkা করা ছাড়া আর িকছুi নেহ।
বতমান e িবপযs
পৃিথবীটাi eর pধান sাkী । সারা পৃিথবী জুেড় মানব রিচত বা
মানুেষর মিs
তির আiন o কানুন িদেয় শািn আনয়েনর েচ া সাধনা করা হেc । িকn
শািn েতা দূেরর কথা, বরং মানুেষর জ◌ীবন দুিবসহ হেয় uঠেছ। আlাহর িসরাতু ল
মুsািকেমর পেথ kরআনi eকমাt িনি ত গাiড। দনিnন জীবেন kরআনi আমােদর
শিkশালী িমt । শয়তােনর িবরুেd eবং kরআেনর পেথর সংgােম e িকতাব আমােদরেক
শিk েযাগােব । আlাহর aেশষ েমেহরবানী o আমােদর েসৗভাগয্ েয, আেজা aিবক◌ৃ ত
aবsায় আল-kরআন আমােদর কােছ রেয়েছ, যা aনয্ েকান জািত বা সmpদােয়র কােছ
নাi। িকn aতয্n পিরতােপর িবষয় েয, kরআন েতলাoয়াত o aধয্য়েন আমরা আমােদর
মূল লkয্ o uেdশয্েক সামেন েরেখ eর সােথ জিড়ত হi না। kরআন েথেক পুেরাপুির o
সিতয্কার েহদায়াত লাভ সmব নয়, যতkণ পযn eর aথ aনুধাবন করা না যায়। শুধু

মাt সoয়ােবর uেdেশয্ েতলাoয়াত করা eবং পিবt gn , আধয্া Íি◌কতারpতীক , পিবt
মুেজজা iতয্ািদ বেল িচtেক শাn করার জনয্ e িকতাব aবতীণ হয়িন। বরং kরআন
eেসেছ মানব জীবেনর আমূল পিরবতন কের িদেত eবং নবজীবেনর িদেক পিরচািলত করেত।
6. kরআেনর আেলােক o রাসুেলর স: পেথ আtশুিd করেত হেব
হযরত iবরািহম আ: o iসমাঈল আ: িপতা-পুt িমেল মহান আlাহর কােছ aনাগত ভিবষয্েতর
কলয্াণ কামনায় েয েদায়ািট কেরিছেলন তার pিত গভীর মনেযাগ িনবd করুন। েদায়ািট
eবং aতয্িধক গুরেু tর দাবী রােখ। মুসিলম জািতর িপতা
aতয্n তা পযপুণ
েদায়ািটেত eকিট ধারাবািহকতা বজায় েরেখেছন । pথেমi ‘েতামার বাণী পেড় েশানােব ,
িdতীয় , িকতাব o িহকমত িশkা িদেব, তৃ তীয়, তাজিকয়াতু ন নফস বা আtশুিd বা চিরt
সংেশাধন করেব। তাহেল আমরা বলেত পাির আtশুিdর আেগ আেরা দু'িট ধাপ েপিরেয়
আসেত হেব। eখােন আর eকিট িবষয় খুব ভােলা কের মেন রাখেত হেব েয, আtশুিd
aবশয্i রাসূেল আকরাম স: eর েদখােনা পেথ হেত হেব। কারণ uেlিখত আয়ােত হযরত
ibািহম আ: pথেমi বেলেছন : ‘তােদর মেধয্ েথেকi eমন eকজন নবী পাঠাo। ' eর মাধয্েম
e িবষয়িটi সুস◌্ প হয় েয, নবীর িশkা o েদখােনা পেথi িনেজেক পিরশুd করেত হেব।
সমs আিmয়ােয় েকরাম আlাহর েদয়া jান , িহকমত o িকতাব aনুযায়ী মানুেষর চিরt
গঠন কেরেছন। আল-kরআেনর িবিভn জায়গায় নবীেদর নাম ধের ধের তােদরেক pথেমi iলম
o িহকমত িশkা েদয়ার কথা বলা হেয়েছ।
আমােদর বতমান সমাজ বয্বsায় ‘আধয্ািtকতা ', ‘তাkoয়া-মুtাকী ' o ‘তাজিকয়াতু ন
নফস' uিসলা, তাসাuফ, েবলােয়ত, কাশ o ফেয়জ শbগুেলার পিরচয় eবং eগুেলার বয্বহার
িনেয় aিতরি ত o বাড়াবািড় করা হয়। আtার পিরশুিdর কথা শুনেল জিটল িকছু পিরভাষা
o ক ন eক সাধনার জগত মানসপেট েভেস uেঠ। পৃিথবীর সকল ঝু ট-ঝােমলা েথেক মুk হেয়
েলাকালেয়র বাiের িনজন েকান sােন আlাহর দশন o aিত pাকৃ িতক েকান িকছু
হািছল করার ক ন কসরেত েলেগ যাoয়া।
আর e িদেক সমাজ-সংsিত
িনিবে
েভাগ করল,
ৃ , রাজনীিত o aথনীিত আlাহেdাহীরা
পৃিথবীর কতশত দুবল aসহায় নারী, পুরষু o িশশুরা জুলেু মর িশকার হেলা , সমাজ o সভয্তায়
কী পিরমাণ িবপযয় সৃি হেলা তােত তার েকানi পেরায়া নাi। e ধরেনর

আধয্ািtকতার মাধয্েম aথবা আlাহ o তঁ ার রাসূল স: eর দশেনর মাধয্েম িতিন সমাজ o
সভয্তার িক uপকার করেবন? িব মুসিলেমর কাnা , aসহায় িশশু, নারী o দুবল বনী
আদেমর বুক ফঁ াটা আতিচ কার পৃিথবীর আকাশ বাতাস ভারী কের তু েলেছ, aথচ তােদর
কণkহের তা েপঁৗেছনা । রােতর iথাের কান েপেত িযিন শুনেত পান না কাি র , িফিলিsন ,
আফগািনsান o iরােকর পাশিবক িনযাতেনর বিল আমার মা o েবােনর নীরব কাnা ।
িপতা-মাতা হারা রkাk aনাথ িশশুিটর aসহায় চাহিন যােদর িবেবেকর anরেক eকটু o
আহত কের না। িতিন আধয্া Íি◌কতারমাধয্েম আlাহর সােথ িক ধরেনর সখয্তা সৃি করেত
চান তা আমােদর বুেঝ আেস না। িতিন eমনi েবলােয়ত হািছল করেলন েয সবিকছু েদেখন িকn
aিনেশষ eক েঘার aমািনশা পৃিথবীর মুসিলম েদশ o জািতেক gাস করার িনিমেt kমশঃ
eিগেয় আসেছ, তা িতিন aনুভব করেত পােরন না। kরআন o হাদীেসর েকাথাo িক eমনিট
আেছ েয ঝু ট-ঝােমলার পৃিথবী বাদ িদেয় eকােn িনিবে
আlাহর iবাদাত করেত করেত
কামািলয়াত হািছল কের আlাহর েসফ কা ড ি◌েতপালে নরম বািলেস েহলান িদেয় পান িচবুেব
আর aনয্িদেক পৃিথবী েগাlায় েগল, না িক হেলা তােত তার িকছু যায় আেস না। আমার মেন
হয় সারা kরআন েখঁােজ e ধরেনর েকাণােকািন eকিট পেথরo সnান পাoয়া দুsর । আমার
দৃি েত e ধরেনর আধয্া Íি◌কতারেকান মূলয্ নাi। আlাহ তায়ালা বেলন : “েতামােদর িক
হেলা , েতামরা আlাহর পেথ aসহায় নর-নারী o িশশুেদর জনয্ লড়েব না, যারা দুবলতার
কারেণ িনযাতীত হেc ? তারা ফিরয়াদ করেছ, েহ আমােদর রব! ei জনপদ েথেক আমােদর েবর
কের িনেয় যাo, যার aিধবাসীরা জােলম eবং েতামার পk েথেক আমােদর েকান বnু ,
aিভভাবক o সাহাযয্কারী তির কের দাo। যারা ঈমােনর পথ aবলmন কেরেছ তারা আlাহর
পেথ লড়াi কের। আর যারা kফরীর পথ aবলmন কেরেছ তারা তাগুেতর পেথ লড়াi কের। ”
(সুরা আন িনসা : 75, 76) সুতরাং আtশুিd হেত হেব kরআন o রাসূল স: eর েদখােনা
পেথ।
uেlিখত েদায়াগুেলা েথেক আেরা aেনকগুেলা মানবীয় গুণ যা pেতয্ক মু'িমন নর-নারীর
মেধয্ থাকা pেয়াজন । যারা আlাহর েমহমান িহেসেব তঁ ার ঘেরর কােছ যােবন তােদরেক
aবশয্i uেlিখত গুণগুেলা িনেজেদর মেধয্ সৃি করার েচ া করেত হেব। aনয্থায় আপিন
বার বার তালিবয়া পেড় uপিsত হoয়ার েঘাষণা িদেলo, আlাহর হািজরা খাতায় আপনােক
aনুপিsিতi গণয্ করা হেব।
েলখক : িpিnপাল aিফসার, iসলামী বয্াংক বাংলােদশ িল: pধান কাযালয় -ঢাকা ।

সমেয়র ভাবনা
iরােন iসরাiলী হামলা আসn !
বাশােরর psান িনেয় আেলাচনায় রািজ িসিরয়া
মিতন মাহমুদ
iরােন হামলার বয্াপাের iসরাiল বহুিদন েথেকi psিত িনেc । যুkরা
ei হামলায়
pcn সমথন িদেয় যােc । aনয্িদেক iরানo হামলা pিতহত করার েঘাষণা িদেয়েছ।
iরান যুd eড়ােত যুkরা সহ শিkধর েদশগুেলার সে আেলাচনা শুররু পর পরi গুজব
uেঠেছ, েদশিটেত iসরাiিল হামলা আসn । েয েকান সময় ei হামলা হেত পাের।
iরােনর পারমাণিবক কমসূিচ িনেয় পঁাচ েদশ o জািতসংেঘর সংেগ েতহরােনর আেলাচনা েকান
agগিত ছাড়াi েশষ হেয়েছ। যুkরা
o iরােনর সংি
বয্িkেদর সে কথা বেল
iসরাiল-iরান uেtজনা কমার েকােনা iি ত পাoয়া যায়িন।
মািকন kটৈনিতক কমকতা রা iরােনর িবতিকত পারমাণিবক কমসূিচ বেnর আেলাচনার
agগিত িনেয় aেনকটা হতাশ। িকn েদশিটেত সামিরক হামলা চালােনা হেব ঝুঁ িকপূণ o
িবপjনক । iরােন হামলা চালােনা হেলo তার পারমাণিবক কমসূিচ কেয়ক বছর িপিছেয় েযেত
পাের। িকn eেত কের েদশিটর pিত আভয্nরীণ o বিহিবে র ক রপnীেদর সমথন
বাড়েব, যা েতহরানেক পারমাণিবক ast
তিরর সুেযাগ কের েদেব । ei ঝুঁ িকর কারেণi
iসরাiেলর aতীত o বতমােনর aেনক েনতাi iরােন সরাসির সামিরক হামলার িবষয়িট িবেবচনা
করার িবেরাধী । তেব iসরাiেলর বতমান pধানমntী
েবিনয়ািমন েনতািনয়াহু হামলা
চালােনার পেk । iসরাiেলর িমt যুkরাে র েpিসেডn pাথ িরপাবিলকান পািটর
েনতা িমট রমিন pধানমntী
েনতািনয়াহুর ei aবsানেক সমথন কেরন। iরান-iসরাiল
বতমান পিরিsিতেত যুkরাে র ‘িনরেপk aবsােনর ' জনয্ মািকন েpিসেডn বারাক
oবামারo সমােলাচনা কেরন রমিন। সmpিত eক িনবাচনী pচারণায় aংশ িনেয় রমিন
বেলন, বnরা
iসরাiেলর pিত েpিসেডn oবামার ei aবsান আমার দৃি েত
ু
eেকবােরi agহণেযাগয্ ।

চলিত মােসর েশষ িদেক পঁাচ েদশ (যুkরা
, যুkরাজয্ , চীন, রািশয়া o জামািন ) o
জািতসংেঘর পেk pধান আেলাচক কয্াথিরন aয্াsন iরােনর সেবাc েনতা আয়াতু lাহ
আলী খােমিনর pিতিনিধ সাiদ জািলিলর সে কথা বেল আেলাচনা শুররু বয্াপাের পদেkপ
েনেবন । নতু ন ei পদেkেপর aংশ িহেসেব েকৗশলগত বঠেকর uেদয্াগ েনoয়া হেত পাের।
ei বঠক শীষ আেলাচকেদ র মেধয্o হেত পাের। পঁাচ েদশ o জািতসংঘ eখেনা iরােনর সে
দর কষাকিষ িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা করেছ। eর aংশ িহেসেবi মািকন শীষ আেলাচক
oেয়িn েশরময্ান গত সpােহ েবiিজং, লnন o মেsা সফর কেরন। e pসে
সংি
eকজন মািকন কমকতা বেলন, ‘েশষ পযn আমরা eকমত হেত পারব। '
মািকন কমকতােদর মেত, iরােনর সে
আেলাচক েদশগুেলার eখন বড় ধরেনর
মতপাথকয্ রেয়েছ। iরান তার oপর েথেক সব ধরেনর aবেরাধ pতয্াহােরর িবিনমেয়
iuেরিনয়াম সমৃdকরণ 20 শতাংশ sের নািমেয় আনেত রািজ। তেব আেলাচক েদশগুেলা eেত
সn নয়। তারা েতহরােনর iuেরিনয়ােমর মজুদ শূেনয্র েকাঠায় নািমেয় আনেত চায়। তেব
েবিশ চাপ িদেল iরান আেলাচনা েথেক েবিরেয় িগেয় পারমাণিবক েবামা তিরর িদেক eিগেয় েযেত
পাের। eমনিক েদশিট আnজািতক আণিবক শিk সংsার (আiআie) পিরদশকেদর
সতrক রেয়েছ। সব িমিলেয় বাsবতা
বিহsার করেত পাের। েস বয্াপােরo যুkরা
হেলা , দুi পেkর আেলাচনায় eখেনা aচলাবsা রেয়েছ। কারণ, দুi পেkর মতপাথকয্
pকট । তাi iসরাiল eকতরফাভােব iরােন হামলার িসdাn িনেত পাের বেল আশ া
থাকেছi।
eিদেক iরােন নতু ন eকিট বয্ািলিsক েkপণাst
uেdাধন করা হেয়েছ। েpস ি◌েডn
নাম ফােতহমাহমুদ আহমািদেনজাদ েkপণাstিট
uেdাধন কেরন। নতু ন েkপণাstিটর
110। েpিসেডn আহমািদেনজাদ বেলন, তঁ ার েদশ pিতরkা -সামথয্ বাড়ােত চায়। তেব
আkমণা Íক uেdশয্ iরােনর েনi । জয় নয়, েকবল ‘আÍরkার ' লkয্ িনেয় iরােনর
pিতরkাবয্বs ◌াপিরচালনা করা হয়। e ছাড়া মানবতার মযাদা রkাo iরােনর eকিট
uেdশয্ । iরােনর রা ীয় সংবাদমাধয্ম iরনা জানায়, কেয়ক সpাহ আেগ sল েথেক sেল
িনেkপেযাগয্ েkপণাst
ফােতহ-110 eর সফল পরীkা চালােনা হেয়েছ। eসব ঘটনার
েpkাপেট iরােন েজাট িনরেপk শীষ সেmলন aনুি ত হয়। িব েনতৃ বৃn eেত েযাগ
েদন । বলা যায় iরান aতয্n সফলভােব নয্াম সেmলন সmn করেত েপেরেছ । যা তােদর

ভাবমযাদােক সমুnত কেরেছ। ei সেmলেনর আেয়াজন iরােনর aবsানেক কতটা সংহত
কের তা-i eখন েদখার িবষয়।
বাশার আল আসােদর psান িনেয় আেলাচনায় রািজ িসিরয়া
িসিরয়ায় চলমান রkkয়ী সিহংসতা িনরসেন েদশিটর uপpধানমntী
কাদির জািমল বেলেছন,
েpিসেডn বাশার আল-আসােদর psােনর uপায় িনেয় আেলাচনার জনয্ িসরীয় কতৃ পk
সmpিত সংবাদ সেm লেন e
psত রেয়েছ। ' মেsা সফের িগেয় িসিরয়ার uপpধানমntী
psাব েদন ।
িসিরয়ার uপpধানমntী
বেলন, ‘েpিসেডn আসাদেক পদতয্াগ করেত হেব- eমন পূবশত
জুেড় িদেয় েকােনা আেলাচনায় কািkkত সমাধােন েপঁৗছােনা যােব না। ' িতিন বেলন,
সমেঝাতায় েপঁৗছােনার জনয্ েয েকােনা িবষয় িনেয় আেলাচনা হেত পাের। eমনিক আমরা
েpিসেডn আসােদর psােনর বয্াপার িনেয়o আেলাচনা করেত রািজ। '
তেব দােমেsর রাজৈনিতক সূtগুেলা বলেছ, েpিসেডn আসাদ uপpধানমntী
জািমলেক
মেsা পািটেয়েছন আগামী নেভmের িসিরয়ার েpিসেডn িনবাচেনর সmাবয্ পিরকlনার
িবষেয় আেলাচনা করেত। oi িনবাচেন সব পেkর pাথ েক pিতdিn ¡তার aনুমিত
েদoয়া হেব। eর মেধয্ বতমান েpিসেডn আসাদo রেয়েছন। eর আেগ মািকন েpিসেডn
বারাক oবামা েহায়াiট হাuেস eক সংবাদ সেmলেন বেলন, িসিরয়ায় সরকারিবেরাধী িবেdাহ
দমেন রাসায়িনক ast বয্ব ত হেল তা হেব সীমা লংঘন। িতিন বেলন, ‘আমরা যিদ েকােনা
রাসায়িনক ast েমাতােয়ন বা eর বয্বহার েদখেত পাi, তাহেল eর পিরণিত ভয়াবহ হেব। '
সাংবািদকেদর oবামা বেলন, জীবাণু aেstর েমাতােয়ন বা বয্বহার ei a েল সিহংসতা
আরo ছিড়েয় েদেব । শুধু িসিরয়ায় নয়, iসরাiলসহ আশপােশর েদশগুেলােতo eর িবরূপ pভাব
uিdg । oবামার ei হুঁিশয়ািরর মাt eক িদেনর মাথায় িসিরয়া
পড়েব। e নি◌েয়যুkরা
সরকােরর শীষ পযায় েথেক েpিসেডn আসােদর psােনর বয্াপাের আেলাচনার েঘাষণা
eল।
যিদo িসিরয়ায় eকতরফা হামলা না চালােত পি মা িব েক হুঁিশয়ার কের িদেয়েছ রািশয়া o
চীন। িসিরয়ার oপর পি মা িব eকতরফাভােব হামলা চালােল তা আnজািতক আiন o

জািতসংঘ সনদেক ল ন করা হেব বেল মেন করেছ রািশয়া o চীন। রািশয়ার কমারসাn
ু eকজন কমকতার udিত
পিtকায় েদশিটর পররা মntণালেয়র নাম pকােশ aিনcক
ৃ
িদেয় বলা হেয়েছ, রািশয়া িব াস কের র◌াসায়িনকast বয্বহাের িসরীয় কতৃ পেkর
েকােনা aিভpায় েনi । সmpিত ei pিতেবদন pকািশত হয়।
eিদেক কাদির জািমেলর psােবর বয্াপাের মািকন পররা
মntণালেয়র মুখপাt
িভেkািরয়া নুলয্াn বেলেছন, ‘মেsার সংবাদ সেmলেন িসিরয়ার uপpধানমntী
েয
বkবয্ িদেয়েছন েস সংkাn pিতেবদনগুেলা আমরা েদেখিছ । সিতয্ বলেত িক, আমরা
তােত আ য হoয়ার মেতা নতু ন িকছু পাiিন। িসিরয়ার বাশার আল আসাদেক সের েযেতi
হেc eটা eখন aেনকটাi s । তেব কখন েসটা ঘটেব eখন েসটাi বড় p ।

নবী জীবেনর কথা
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নাদার iবেন হােরেসর িববরণ
আবু জাহেলর eসব কথা বলার পর নাদার iবেন হােরস uেঠ দঁ াড়ােলা । েস বলেলা , “েহ kরাiশ
জনতা, আlাহর শপথ, েতামােদর oপর eমন eক আপদ আপিতত হেয়েছ যার pিতকাের
েতামরা eখেনা েকান েকৗশল aবলmন করেত পারিন। মুহাম◌্ মাদিছল েতামােদর মেধয্
eকজন তরুণ িকেশার মাt । েস িছল েতামােদর মেধয্ সবািধক িpয় o সবেচেয়
পদাপণ করা মাti েস নতু ন িজিনস িনেয়
সতয্বাদী । েস িছল সবেচেয় িব s । েpৗঢ়েt
আিবভূ ত হেলা । তখন েতামরা তােক বলেল যাদুকর। না, আlাহর শপথ, েস যাদুকর নয়।
o ফুঁ কo আমরা েদেখিছ । েতামরা তােক
আমরা যাদুকরেদর েদেখিছ । তােদর তntমnt
বলেল েজয্ািতষী । আlাহর শপথ, েস েজয্ািতষী নয়। েজয্ািতষীেদর মারপয্াচ o রংঢং
আমরা aেনক শুেনিছ o েদেখিছ । েতামরা বলেল, েস কিব। না, আlাহর শপথ, েস কিবo
নয়। কিবতা আমরা aেনক েদেখিছ । সব রকেমর কিবতা েদেখছি◌। সময় সংগীত েথেক সাধারণ
গান পযn সবi আমােদর জানা। েতামরা বলেল, েস পাগল। িকn সতয্কথা হেলা , েস
পাগলo নয়। আমরা পাগল েদেখিছ । পাগেলর কথাবাতায় েয জড়তা, আেবাল তােবাল o
ভাবােবগ থােক, তা তঁ ার কথাবাতায় aনুপিsত । েহ kরাiশগণ, েতামরা িনেজেদর aবsাটা
খিতেয় েদখ । আlাহর শপথ, েতামােদর oপর eক ভয়াবহ মুসীবত আপিতত হেয়েছ। ”
নাদার iবেন হােরস িছল kরাiশেদর সবেচেয় kিটল o kচkী েনতােদর aনয্তম । রাসূলlু াহ
সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlামেক নানাভােব ক েদয়া o তঁ ার িবরুেd শt “তা করাi িছল
তার কাজ। েস হীরায় িকছু কাল কািটয়ে◌িছলeবং েসখান েথেক পারেসয্র রাজ-রাজােদর কািহনী
িশেখ eেসিছেলা । রুsম o iসিফিnয়ােরর uপাখয্ানo েস জানেতা । রাসূলlু াহ সাlাlাহু
আলাiিহ oয়াসাlাম যখনi েকান বঠেক বেস আlাহর বাণী েশানােতন eবং তঁ ার জািতেক
পূবতন জািতগুেলা িকভােব আlাহর েরােষর িশকার হেয় িগেয়েছ েসসব কথা uেlখ কের
হুঁিশয়ার করেতন, তখন রাসূলlু াহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlাম কথা েশষ কের uেঠ যাoয়া
মাti েস বলেতা , “েহ kরাiশগণ, আিম মুহাmােদর েচেয়o সুnর কািহনী বলেত পাির।

eেসা , আিম েতামােদরেক তঁ ার কথার েচেয় চটকদার কথা শুনাi। ” aতঃপর েস তােদরেক
প◌ারেসয্র রাজােদর eবং রুsম o iসিফিnয়ােরর uপাখয্ান েশানােতা । তারপর বলেতা ,
“মুহাmাদ আমার eসব কথার েচেয় িক সুnর কথা বলেত পাের?”
আবদুlাহ iবেন আbাস রািদয়াlাহু তায়ালা আনহু বলেতন, “নাদার iবেন হােরস সmেক
kরআেন আটিট আয়াত নািযল হেয়েছ। ”
যখনi তার সামেন আয়াতগুেলা পাঠ করা হয় তখনi েস বেলঃ eগুেলা েতা pাচীনকােলর
uপাখয্ান !” ei আয়াতিট eবং ‘pাচীন কােলর uপাখয্ান '-eর uেlখ aনয্ েযসব আয়ােত
হেয়েছ, তা ei নাদার iবেন হােরস সmেকi নািযল হেয়েছ।
দুবল মুসলমানেদর oপর মুশিরকেদর aতয্াচার
যারা iসলাম gহণ কের রাসূলlু ◌াহসাlাlাহু আলাiিহ oয়াসাlােমর aনুসরণ করিছেলা
েসসব সাহাবার oপর মুশিরকরা ভীষণ aতয্াচার চালােত লাগেলা । pেতয্ক েগাt তার
মধয্কার মুসলমানেদর oপর সবশিk িনেয় ঝঁ ািপেয় পড়েলা । েকাথাo বা তােদরেক anরীণ
েরেখ মারিপট কের, kু িপপাসায়
aবণনীয় ক িদেয়, েকাথাo বা িd -pহেরর
pচ
গরেমর সময় মkার েরৗdতp
মরুpাnের
শুiেয় িদেয় িনযাতন চালােত
থাকেলা । যারা দুবল eভােব িনযাতন চািলেয় তােদরেক iসলাম তয্াগ করেত বাধয্ করা
হেতা । েকu েকu aসহয্ িনযাতেনর চােপ iসলাম তয্াগ করেতা । আবার েকu েকu
সাহাযয্ সমথন েপত eবং eভােব আlাহ তােদরেক রkা করেতন।
আবু বাk রািদয়াlাহু আনহুর আযাদকৃ ত kীতদাস িবলাল eক সময় বনু জুমাহ েগােtর eক
বয্িkর kীতদাস িছেলন। তঁ ার নাম িছল িবলাল iবেন রাবাহ। তঁ ার মার নাম িছল হামামাহ।
িতিন তােদর মেধয্i আৈশশব লািলত পািলত হেয়িছেলন। িতিন eকজন িন াবান o পিবtা Í◌া
মুসিলম িছেলন। uমাiয়া iবেন খালাপ iবেন oয়াহাব iবেন হুযাফা iবেন জুমাহ েরৗdতp
দুপেু র তঁ ােক মkার মরুভূিমেত িনেয় িচ কের শুiেয় িদেতা । aতঃপর তঁ ার বুেকর oপর eকটা
pকা
পাথর চাপা িদেয় রাখার িনেদশ িদেতা । তারপর তােক বলেতা , “মুহাmাদেক
as ◌ীকারকের লাত o uযয্ার পূজা করেত রাজী না হেল আমৃতুয্ eভােবi থাকেত হেব। ” eেহন
ক ন যntণা েভােগর মু েতo িতিন বলেতন, “আহাদ“ আহাদ” aথা আlাহ eক,
আlাহ eক। িতিন eভােব িনযাতন েভােগর সময় যখন ‘আহাদ', ‘আহাদ' ucারণ করেতন,
তখন মােঝ মােঝ oয়ারাকা iবেন নাoেফল তঁ ার কাছ িদেয় েযেতন । িবলােলর ঐ কথা শুেন

oয়ারাকা iবেন নাoেফলo সােথ সােথ বলেতন, “আlাহর শপথ, েহ িবলাল, সতয্i আlাহ eক,
আlাহ eক। ” eরপর oয়ারাকা uমাiয়া iবেন খালােফর কােছ eবং িবলালেক িনযাতনকারী
বনী জুমাহ েগােtর aনয্ানয্েদর কােছ েযেয় বলেতন, “আlাহর শপথ, ei কারেণ েতামরা
যিদ তােক েমের েফল, তাহেল আিম তােক aবশয্i পুণয্বান মেন করেবা eবং তার পদধূিল
েনেবা । ” eকিদন েসখান িদেয় আবু বাk িসdীক রািদয়াlাহু আনহু যািcেলন । িতিন
েদখেলন িবলালেক েসi eকi পnায় িনযাতন করা হেc । িতিন uমাiয়া iবেন খালাফেক
বলেলন, “ei aসহায় মানুষটােক িনযাতন করেত েতামার িক eকটু o আlাহর ভয় হয় না?
আর কতিদন eটা চালােব।
েস বলেলা , “তু িমiেতা oেক খারাপ কেরেছা । eখন তু িমi oেক e aবsা েথেক েরহাi
দাo। ”
আবু বাk বলেলন, “আিম তাi করেবা । আমার কােছ oর েচেয়o তাগড়া o শিkশালী eকটা
েছেল আেছ। েস েতামার ধেমর aনুসারী। eর বদেল আিম তােক িদেয় েদেবা । ” েস বলেলা ,
“আিম রািজ। ” আবু বাk বলেলন, “আিম রািজ। েসটা েতামােক িদলাম। ” aতঃপর িতিন
েসটা িদেয় িদেলন uমাiয়ােক eবং uমাiয়ার কাছ েথেক েবলালেক িনেয় মুk কের িদেলন।
িহজরােতর আেগ আবু বাk িবলালসহ েমাট সাতজন নoমুসিলম েগালামেক স◌্ বাধীনকেরন।
eেদর মেধয্ িছেলন আেমর iবেন ফু হাiরা, uেm uবাiস eবং িযননীরা। িযননীরােক মুk করার
সময় তঁ ার েচাখ ন হেয় িগেয়িছল। kরাiশরা তা েদেখ বলেলা , “oর েচাখ ন হেয়েছ লাত
o uযয্ার aিভশােপi। ” িযননীরা বলেলন, “আlাহর ঘেরর শপথ, oরা িমথয্া বলেছ। লাত o
uযয্া ক◌ােরা kিত বা uপকার করেত পাের না। ” পের আlাহ তঁ ার েচাখ ভােলা কের
িদেয়িছেলন। (চলেব)

জুমার খুতবা
হারাম শরীেফ জুমার খুতবা
িবষয়: রমাযােনর পর আমােদর কী করণীয়?
খতীব: হুসাiন িবন আbুল আযীয আল শায়খ
pথম খুতবা
িন য়i সকল pসংশা আlাহর । আমরা তঁ ার pসংশা কির, তঁ ার কােছ সাহাযয্ চাi, তঁ ার
কােছ kমা চাi eবং তারi কােছ স ক পেথর িদশা চাi। আর আমরা আlাহর কােছ আমােদর
নফেসর kিত eবং কােজর খারাবী েথেক আ য় চাi। িতিন যােক স ক পথ pদশন কেরন,
তােক পথ কারী েকu েনi । আর যােক পথ াn কেরন, তােক স ক পেথর িদশা দানকারী
েকu েনi । আিম সাkয্ িদিc , আlাহ ছাড়া েকান iলাহ (uপাসয্ ) েনi । িতিন eকক, তঁ ার
েকান aংিশদার েনi । আিম আেরা সাkয্ িদিc , আমােদর নবী মুহাmাদ আlাহর বাnা o
রাসূল।
েহ আlাহ ! আপিন মুহাmাদ সা. eর uপর eবং তঁ ার পিরবার-পিরজন o সাহাবাগেণর uপর
রহমত, বরকত o শািn বষণ করুন।
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : েহ ঈমানদারগণ! আlাহেক ক েযভােব ভয় করা uিচ , ক
েসভােব ভয় করেত থাক eবং aবশয্i মুসলমান না হেয় মৃতুয্ বরণ কেরা না। [আল iমরান :
102]
িতিন আেরা iরশাদ কেরন : েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকতােক ভয় কর, িযিন
েতামােদরেক eক বয্ািk েথেক সৃি কেরেছন eবং তার েথেক তার stীেক সৃি কেরেছন।
আর িবsার কেরেছন তােদর দু'জন েথেক aগিণত পুরষু o নারী। আর আlাহেক ভয় কর, যার
নােম েতামরা eেক aপেরর কােছ যাচনা কের থাক eবং আtীয় -sজনেদর বয্াপাের সতকতা
aবলmন কর। নি◌ য়আlাহ েতামােদর বয্াপাের সেচতন রেয়েছন। [িনসা : 1]
িতিন আেরা iরশাদ কেরন : েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আlাহেক ভয় কর eবং স ক কথা
বল। িতিন েতামােদর আমল-আচরণ সংেশাধন করেবন eবং েতামােদর পাপসমূহ kমা কের

িদেবন। েয েকu আlাহ o তঁ ার রাসূেলর আনুগতয্ কের, েস aবশয্i মহা সাফলয্ aজন
করেব। [আল আহযাব : 70]
েহ মুসলমানগণ! সময় aিতkাn হoয়ার মেধয্ aেনক গুরtু পূণ uপেদশ রেয়েছ। িদবসরজনীর পালা বদেল মহা সতকবাণী রেয়েছ।
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : িন য়i িদবস-রজনীর পিরবতন eবং িতিন আসমান o যমীেন
যা িকছু সৃি কেরেছন; e সব িকছু র মেধয্i আlাহভীরুেদর জনয্ aেনক িনদশন রেয়েছ।
[iuনূস : 6]
সmািনত মুসলমানগণ!
মুসলমানরা তােদর pিতপালেকর সািnধয্ লােভর মধয্ িদেয় রমাযান মাস aিতবািহত কের eবং
তঁ ার নকটয্ লােভর জনয্ সকেলi েদাআ o কাnা -কািট কের। ফেল eর dারা তােদর anর
pশাn হয়, তােদর দয় আনিnত হয় eবং তােদর মন হয় আশাবািদ। আlাহ তাআলার
জনয্i সকল pসংশা ।
েহ মুসলমান ভাi!
আlাহর oপর ঈমান eবং তঁ ার pিত ভয় o sায়ী আনুগতয্ pকােশর মাধয্েমi মহান সফলতা
aজন হয়। e কারেণi পিবt kরআেনর িবিভn আয়ােত আlাহভীিত , সত্পথ , সdয্ বহার
o সত্কােজ aিবচল থাকার জনয্ আেদশ করা হেয়েছ।
আlাহ তাআলা রাসূলlু াহ সা. েক সেmাধন কের iরশাদ কেরন : তু িম aিবচল থাক, েযভােব
তু িম আেদশpাp । [হুদ : 112]
িতিন আেরা iরশাদ কেরন : েতামরা তঁ ার (আlাহর ) pিত aিবচল থাক eবং তঁ ার কােছ
kমা pাথনা কর। [ফু সিসলাত : 6]
e িবষেয় রাসূলlু াহ সা. eকিট aতয্n মুলয্বান uপেদশ িদেয়েছন। uপেদশিট বিণত হেয়েছ
সুিফয়ান সাkাফী রা. eর হাদীেস। িতিন যখন রাসূলlু াহ সা. eর কােছ গমন করেলন, তখন
িতিন বলেলন : েহ আlাহর রাসূল! আমােক iসলােমর eমন eকিট কথা বেল িদন, েয সmেক
আপনার পর আর কাuেক িজেjস করেবা না। রাসূলlু াহ সা. বলেলন : তু িম বল, “আিম
আlাহর pিত ঈমান আনলাম” aতপর eকথার uপর aিবচল থাক।

uপেরাk হাদীসিট eমন eকিট uপেদশ, যােত পিরপূণ ঈমান, স ক ধম -িব াস , স কাজ
করা o aস কাজ েথেক িবরত থাকার oপর aিবচল থাকার কথা রেয়েছ।
িন য়i ei uপেদশ জn েথেক মৃতুয্ পযn পালনীয়।
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : তু িম মৃতুয্ আসা
পযn েতামার পালনকতার iবাদত করেত থাক। [আল িহজর : 99]
রাসূলlু াহ সা. বেলন : েতামরা (আlাহর ) িনকটবত হo eবং eর oপর aিবচল থাক o
সুnােতর পাবিn কর। [মুসিলম]
েহ মুসলমান ভাiগণ!
আlাহ তাআলা যােক সত্কাজ o iবাদাত করার তাoফীক িদেয়েছন, তার কতবয্ হল; আlাহর
শুকিরয়া আদায় করা। আেরা েবশী ভাল কাজ করা eবং তা সবসময় করেত থাকা।
মুসলমানেদর েয িবষেয় সবেচেয় েবশী সাবধানতা aবলmন করা আবশয্ক তা হল, কথা o কােজর
মাধয্েম সৃি জী েবর সােথ সীমাল ন না করা aথবা তােদর aথ -সmদ আtসাত না করা
িকংবা e জাতীয় aনয্ িকছু না করা। েকননা সৃি জীেবর হক আlাহর কােছ aতয্n
গুরtু পূণ । eটা eমন eক aপরাধ যা aতয্াচািরত বয্িkর কাছ েথেক kমা পাoয়া ছাড়া
kমা করা হয়না।
আlাহ তাআলা iরশাদ করে◌ন: যারা িবনা aপরােধ মুিমন পুরষু o মুিমন নারীেদরেক ক
তারা িমথয্া aপবাদ o pকাশয্ পােপর েবাঝা বহন কের। [আল আহযাব : 58]

েদয়,

রাসূলlু াহ সা. বেলন : েয বয্ািk তার ভাiেয়র uপর aতয্াচার কের, তার uিচ (মৃতুয্র
পূেবi তার িনকট kমা েচেয় েনoয়া । েকননা িকয়ামত িদবেস) েকান িদনার-িদরহাম থাকেব
না। থাকেব শুধু েনক আমল। যা তার েথেক aতয্াচােরর পিরমাপ aনুযায়ী েনoয়া হেব। আর
যিদ তার েকান েনক আমল না থােক, তাহেল তার ভাi েথেক বদ আমলগুেলা িনেয় তার uপর
চািপেয় েদoয়া হেব। [বুখারী]
েজেন রাখুন! বড় পিরতাপ বা আফেসােসর িবষয় হল, েনক আমল থাকা sেto তা কােজ না
আসা। eটাi হল, pকৃ ত দািরdতা । আবু হুরাiরা রা. েথেক বিণত , রাসূলlু াহ সা.

সাহাবাগণেক বেলন : েতামােদর মেধয্ গরীব েক? তারা বলেলন : আমােদর মেধয্ গরীব হল, যার
েকান সmদ েনi eবং েকান aথ েনi । রাসূলlু াহ সা. বেলন : আমার umেতর মধ◌্ েয
গরীব েস, েয সালাত, সাoম o যাকাত আদায় কেরেছ আবার কাuেক গািল িদেয়েছ aথবা িমথয্া
aপবাদ িদেয়েছ িকংবা pহার কেরেছ, রkপাত কেরেছ বা সmদ আtসাত কেরেছ। aতপর
েস (aতয্াচািরত বয্ািk ) তার েনক আমল েথেক (বদলা) িনেব eবং aপরজন তার আমল েথেক
বদলা িনেব। যিদ তার uপর আেরািপত দায় েশাধ করার পূেব তার আমল েশষ হেয় যায়,
তাহেল তােদর বদ আমলগুেলা িনেয় তার uপর চািপেয় েদoয়া হেব। aতপর তােক জাহাnােম
িনেপk করা হেব। [মুসিলম]
aতeব েতামরা আlাহর iবাদেত aিবচল থাক eবং েতামােদর pিতিট চাল-চলেন তার আেদশ
বাsবায়ন কর। তাহেল aবশয্i েতামর ◌াসফলকাম হেব।
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন : িন য়i যারা বেল, আমােদর পালনকতা আlাহ aতঃপর
aিবচল থােক, তােদর েকান ভয় েনi eবং তারা িচিnত হেব না। তারাi জাnােতর aিধকারী!
তারা তথায় িচরকাল থাকেব। তারা েয কাজ করত, eটা তারi pিতফল । [আহkাফ : 1415]
আমরা eতক◌্ ষণযা আেলাচনা করলাম o শুনলাম, আlাহ তােত বরকত দান করুন। আিম
আlাহর কােছ আমার, আপনােদর o সকল মুসলমানেদর জনয্ গুনাহ েথেক kমা pাথনা
করিছ। আপনারাo তঁ ার কােছ kমা pাথনা করুন। িন য়i িতিন kমাশীল o দয়াবান।
06/10/1433 িহজরী
aনুবাদ : সুলতান মাহমুদরু রহমান

pিতেবদন
মসিজদ কাuিnেলর হাসানা মেডল
যাকােতর aেথ sাবলmীর পেথ সoদাগর েহােসন েমাঃ সoদাগর েহাসন , বয়স: 38 বছর, িপতা-মৃত আঃ সামাদ, gাম - বাঘুিটয়া, নবgাম ,
মািনকগ । 3 বছর আেগo িতিন িছেলন eকজন হত দিরd িরকশা চালক। িনেজর সmদ
বলেত পিtক স◌ূ েt পাoয়া সামানয্ বসতিভটা। জnগতভােবi িতিন হত দিরd । িপতা
মৃতুয্র পর ভাiেয়র সংসার েথেক পৃথক হoয়ার পর েপশা িহেসেব েবেছ েনন িরকশাচালনা। িরকশা
চালােনা ছাড়া আর েকান কাজ না জানায় িরকশা চালােনা ছাড়া aনয্ েকান uপায় িছলনা
তার। সামানয্ আেয়র uপর িনভর কেরi চলেত থাকে◌5 জেনর সংসার। aসুsতা , aিতবৃি ,
pাকৃ িতক দুেযাগ বা aনয্ েকান কারেণ eকিদন িরকশা চালােত না পারেল ধার কয কের বা
মহাজন aথবা eনিজo েথেক চড়া সুেদ ঋণ িনেয় েকান মেত দু'েবলা েখেয় না েখেয় সংসার চলত।
তেব মসিজদ কাuিnল কতৃ ক পিরচািলত হাসানা pকেlর মা যেম pাp যাকােতর টাকায়
মাt 2 বছেরর মাথায় কপাল খুেলেছ েমা : সoদাগর েহােসেনর । eলাকায় সoদাগর েহােসন
eখন আর eকজন দিরd িরকশাচালক ণয় রীিতমত eকজন আদশ কৃ ষক। িতিন eখন
aেনকটাi sাবলmী । শুধু sাবলmী বলেল তােক aেনক খােটা করা হেব। নােমর সােথ তার
বতমান েপশা o ভােগয্র aেনক িমল রেয়েছ। আগামী কেয়ক বছেরর মেধয্ িতিন িনেজেক
eকজন pিতি ত o sাবলmী মানুষ িহেসেব গড়েত চান েসi সােথ যাকাত েদয়ারo আশাবাদ
বয্k কেরেছন।
হাসানা eকিট আরবী শb যার বাংলা aথ সুnর । মসিজদ কাuিnল যাকােতর মাধেম
দািরdয্ িবেমাচেনর েয িবjানসmত কমসূিচ gহণ কেরেছ তারi নাম হাসানা। মসিজদ
েকিndক 25 েথেক 35িট পিরবােরর সমন¦েয় গ ত eেককিট সিমিতর নাম হাসানা g “প।
মািনকগ েজলার সদর o সাটু িরয়া uপেজলার pায় 1031িট দিরd o aিত দিরd পিরবােরর
সমন¦েয় গঠন করা হেয়েছ e রকম 33 হাসানা g “প। eসব হাসানা g “প িনয়িntত হয়
চারিট হাসানা a েলর তttাবধােন ।

2009 সােলর জুন মােস মসিজদ কাuিnল pাথিমক ভােব বাছাi কের নবgাম iuিনয়নেক।
eরপর েবiজলাiন সােভ o িপআরe পdিতর মাধয্েম বাছাi করাহয় 310িট দিরd o
aিতদিরd পিরবারেক। গঠন করাহয় 10িট হ◌াসানাg “প eবং ei 10িট হাসানর 2নং হাসানা
g “েপর সদসয্ েমাঃ সoদাগর েহাসন । pিতিট হাসানা g “েপর সদসয্েদরেক ছয়িট kdু
দেল িবভk করা হয় eবং eকজন দলেনতা িনবাচন করা হয়। eসকল দলেনতােদর িনেয় গঠন
করা হয় 6 সদসয্ িবিশ হাসানা পিরচালনা কিমিট। pিতিট হাসানা g “েপর নােম পৃথক
বয্াংক aয্াকাun েখালা হেয়েছ eবং e সকল aয্াকাun পিরচালনার দািয়েt রেয়েছন
হাসানা g “েপর সভাপিত, েসেkটারী o মসিজদ কাuিnেলর eকজন pিতিনিধ । হাসানার ei
aয্াকাuেn মসিজদ কাuিnেলর পk েথেক pিত সদেসয্র নােম 10,000/- (দশ হাজার) টাক◌া
হাের িতনলk টাকা eককালীন জমা করা হয় eবং e টাকার পূণ o সমান মািলকানা েদয়া হেয়েছ
সিমিতর 30 জন সদসয্েক । হাসানার সদসয্রা িনেজেদর pেয়াজেন eখান েথেক িবিনেয়াগ
gহণ করেব eবং pেয়াজন েশেষ আবার তারা সিমিতর eকাuেn টাকা জমা রাখেব। েমাঃ
সoদাগর েহাসন হাসানা gপ েথেক pথেম দশ হাজার টাকার িবিনেয়াগ িনেয় 35 শতাংশ জিম
লীজ েনয় eবং তার িনেজর 5 শতাংশ িমিলেয় 40 শতাংশ জিমেত সবজী চাষ শুরু কেরন সoদাগর।
eর পরi েচৗিtশ হাজার টাকায় eকিট গরুর জনয্ িবিনেয়াগ িনেয় েমাটাতাজা কের eবং
ঈেদর সময় তা আঠার হাজার টাকা লােভ িবিk কেরন। লােভর টাকায় িকেনন eকিট বকনা
বাছু র যা বতমােন গভবতী eবং আনুমািনক বাজার মূলয্ pায় প াশ হাজার টাকা। সদসয্
হoয়ার পর েথেক e যাব হাসানা েথেক চার বাের লkািধক টাকা িবিনেয়াগ িনেয় 3িট গরু
েমাটা তাজাকরেণ িবিনেয়াগ িনেয়েছন। বতমােন েস দু'িট গরু pিতপালন করেছ eবং েস আশা
করেছ kরবানীর সময় গরু দু'িট pায় eক লk িtশ হাজার টাকায় িবিk করেব eবং খরচ
বােদ চার মােস তার প াশ হাজার টাকা লাভ হেব। eরi পাশাপািশ সবজী িবিk কের pিতিদন
pায় গেড় পঁাচশত টাকা আয় হেc । তা িদেয় তঁ ার 5 সদেসয্র সংসার চলেছ ভালমেতা ।
হাসানা gেপ বাড়েছ তার সmেদর পিরমাণ। বািড়েত েগেলo েবাঝা যায় তার পিরবােরর
সcলতার ছাপ। আিথক unিতর পাশাপািশ সাpািহক হাসানা িমিটং o জীবন ঘিন িশkা
েকnd হেত েমা : সoদাগর েহােসেনর পিরবােরর সকেলi নামাজ িশkা , পির ার
পিরcnতা , সামািজক আচার বয্বহারসহ জীবন ঘনি◌ িবিভn িবষয় সmেকo জানেত
পারেছন eবং তা pিতপালেনর েচ া করেছন। তার েছেল-েমেয়রাo িনয়িমত sেল
ু যােc ।

েমা : সoদাগর েহােসন জানান, আlাহর রহমেত eখন আিম আেগর েচেয় aেনক ভাল আিছ,
আমােক eখন আর িরকশা চালােত হয় না। আশা করিছ সুs েথেক কাজ করেত পারেল eবং
হাসানা েথেক সহেযাগীতা িনেয় eভােব আয় বধনমূলক কােজ লাগােত পারেল আগামী 3-4
বছেরর মেধয্ আমার পিরবারিট scল o সাবলmী পিরবাের পিরণত হেব i শাআlাহ । িতিন
আশা করেছন, আগামী কেয়ক বছেরর মেধয্ িতিন িনেজo দািরdয্িবেমাচেন
aবদান রাখেত
পারেবন। েমা : সoদাগর েহােসেন র মেতা eলাকায় sাবলmী হেcন েমা : হযরত আলী,
েসিলম, ফজল, সালমা েবগমসহ আরo হাসানা gেপর aেনক পিরবার।
sানীয় নবgাম iuিপ. েচয়ারময্ান েমা : নুরলু iসলাম নুরু জানান, নবgাম iuিনয়েন মসিজদ
কাuিnল কাজ শুরু করার পর েগাটা eলাকার িচti পােl েগেছ, যা eক কথায় aকlনীয় ।
মসিজদ কাuিnেলর হাসানা pকl -3 eর েpাgাম
aিফসার ফেয়জ েহােসন জানান,
pাথিমকভােব eকিtশ লk টাকা িদেয় e pকl চালু করা হেয়েছ। e eলাকায় সুিবধােভাগী
পিরবােরর সংখয্া 310িট। িবিভn বয্িk o pিত ােনর যাকাত o aনুদান েথেক সংgহ
করা হেয়েছ e aথ । 2009 সােল পঁাচ বছেরর জনয্ েনয়া e pকেlর েময়াদ েশষ হেয় আসেছ
uেlখ কের িতিন বেলন, হাসানা pকেlর মাধয্েম যাকাত gহীতারা িনেজরাi সিমিতবd হেয়
িনেজেদর aথ িবিনেয়ােগর মাধয্েম িনেজেদর কমসংsােনর বয্বsা করেছন। িতিন বেলন
মসিজদ কাuিnল হাসানা গ◌্ রুেপরসদসয্েদর pেয়াজনীয় pিশkন o িনিবড় মিনটিরং সহ
pেয়াজনীয় সকল সহেযািগতা িদেc । pকেlর 1ম পযােয়র েময়াদ েশষ হেয় েগেল হাসানা
gেপর সদসয্রাi e pকেl কাযkম চালু রাখেব eবং মসিজদ কাuিnল দূর েথেক তা
পযেবkণ করেব o pেয়াজনীয় সহায়তা pদান করেব। pথম পঁাচ ব সর মসিজদ
কাuিnেলর পk েথেক বয্বsাপনা বয্য় েমটােনা হেc eবং পঁাচ বছর েশেষ তারা চাiেল
মসিজদ কাuিnেলর সহেযািগতা িনেত পারেব eবং পিরচালনা বয্য়ভার বহন করেব হাসানা
gেপর সদসয্ারাi । pেতয্কিট হাসানা gপ হেয় uেঠেছ eকিট s -uেদয্াগী সমবায়
বয্াংেকরনয্ায় । যাকােতর টাকায় পিরচািলত হাসানা মেডল সারা েদেশ ছিড়েয় িদেত পারেল কেয়ক
বছেরর মেধয্ দািরdয্িবেমাচেন uেlখেযাগয্ agগতী সািধত হেব iনশাআlাহ ।
সংgহ : কাজী নািসরuিdন , সহ-পিরচালক, মসিজদ কাuিnল

মুসিলম িবে র খবর
পি মা aবেরােধর জবােব iরােন নয্াম সেmলন
পি মা aবেরাধ eবং িবিcnতার জবােব িবে র aনয্ানয্ েদশগুেলার সে সংহিতর
দৃ াnsরূপ
েজাট িনরেপk (নয্াম ) 120িট েদেশর সেmলেনর আেয়াজন কেরেছ iরান।
বাদবাকী িব েক যুkরাে র
iরানেক eকঘের করার েচ া েয বয্থ হেয়েছ e সেmলন
তারi pমাণ বেল মnবয্ কেরেছ েতহরান । গত 26 আগs সেmলেনর কাযkেমর
uেdাধন কের iরােনর পররা মntী
আিল আকবর সােলিহ বেলন, পরমাণু কমসূিচর জনয্
শািssরূপ iরােনর oপর পি মা িনেষধাjার িবরুেd e সেmলন সংহিতর eক aননয্
দৃ াn তু েল ধরেব বেলi আশা কেরন িতিন। 30 আগs আনু ািনকভােব সেmলন
uেdাধন কেরন iরােনর সেবাc ধম য় েনতা আয়াতু lাহ খােমনী। সpাহবয্াপী e
সেmলেন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুনসহ 120িট েদেশর শীষsানীয় েনতারা aংশgহণ
কেরন। eর সেmলেনর মেধয্ পি মা aবেরােধর ফেল েতহরান েয eখেনা বিহিব
েথেক
িবিcn হয়িন তাi েদখােনার সুেযাগ পােc iরান।
জামািনর sেল
ু iসলাম িশkা
জামািনর িশkাবয্বsায় ধমিশkার েতমন েকােনা জায়গা েনi । েকu চাiেল তা িনেজর
uেদয্ােগi িশখেত হেব। িকn eবার জামািনর সবেচেয় জনবহুল রাজয্ নথ রাiন
oেয়s ফািলয়া eেkেt uদাহরণ তির করল বলা যায়। sলগু
ু েলােত িদন িদন মুসলমান
ছাtছাtীেদর সংখয্া বাড়েছ। তাi pাথিমক sলগু
ু েলােত মুসলমান বাcােদর জনয্ নতু ন
iসলাম িশkার eকিট বi ছাপােনা হেয়েছ। iসলােমর নানা িশkা o িনয়মাবলী েশখােনা হেব
ei বiেয়র মাধয্েম । েসখােনর স◌্ kলগুেলার নতু ন েসশন' শুরু হেয়েছ।
e বয্াপাের বiিটর pকাশক মুহানাদ েখারিখেদ বলেলন, আমােদর uেdশয্ হেলা eমন eকিট
বi pকাশ করা যা সবার জনয্ হেব। আমরা েচ া কেরিছ আধুিন িবে iসলামী
মূলয্েবাধগুেলা
কীভােব বয্বহার করা যায়, তা eখানকার মুসলমান সmpদােয়র সামেন তু েল
ধরেত। ei বiিট 1ম o 2য় ে ণীেত পড়ােনা হেব।

সরকারী বাধায় ঈদ uদযাপন করেত পােরনিন েরািহ া মুসলমানরা
পিবt ঈদুল িফতর uদযাপন করেত পােরনিন িময়ানমােরর আরাকান রােজয্র েরািহ া
মুসলমানরা। িময়ানমার সরকােরর বাধার কারেণ েরািহ া মুসলমানরা ঈেদর নামাজo আদায়
করতে◌পােরনিন। েদশিটর মুসলমানেদর oপর েয ববর িনযাতন o িনপীড়ন চলেছ, e ঘটনা
তারi নতু ন pমাণ । sানীয় eক সাংবািদক জািনেয়েছন, িময়ানমার েসনাবািহনীর শীষ
পযােয়র কমকতারাpিত
gােমর েচয়ারময্ানেদর মােঝ eকিট কের ফরম িবতরণ কেরেছন
eবং oi ফরেম pিতিট gাম েথেক কমপেk 50 মুসিlর নাম o sাkর িনেয় সরকারী িবেশষ
দফতের বাধয্তামূলকভােব জমা িদেত হেয়েছ। eছাড়া িশশুেদর েজার কের ঘেরর বাiের eেন
িবsটু েদয়ার নােম তােদর ঈেদর খুিশ েদখােনার জনয্ িভিডo করা হেয়েছ। শুধু তাi নয়,
মংডু র utের নাকপুরা eলাকায় চার-পঁাচিট মসিজেদ জে◌ার কের মুসিlেদর ঢু িকেয় িভিডo করা
হেয়েছ।
রািশয়ার pথম iসলািমক েটিলিভশেনর সmpচার শুরু
রািশয়ার pথম iসলািমক েটিলিভশেনর সmpচার শুরু হেয়েছ। গত 19 আগs পিবt iদুল
িফতেরর িদেন চালু হেয়েছ ei েটিলিভশন । iসলািম মূলয্েবাধ o আধয্া Íি◌কতাpচার করাi
eeল-আরিটিভ নােমর ei েটিলিভশন েsশন েখালার uেdশয্ বেল জািনেয়েছ রুশ বাতা সংsা
রাi েনাভিs । ei েটিলিভশেনর pধান সmাদক রুsম আিরফদজাহনভ বেলেছন, “pথম
িদন েথেকi eকিট পাবিলক েটিলিভশন িহেসেব আমরা ei িটিভ চয্ােনেলর কাযkম শুরু
কেরিছ। ' বয্িkগত aথ সাহাযয্ o সরকাির aনুদান িনেয় গঠন করা হেয়েছ ei েটিলিভশেনর
তহিবল। বাশেকারেতাsান , তাতােরsান eবং utর কেকশাস a েলর ছয়িট রুশ
pজাতnt
eeল-আরিটিভ'র সmpচার a েলর আoতাভু k । eeল-আরিটিভ'র pধান
সmাদক রুsম আিরফদজাহনভ iuেরা -eিশয়ান েটিলিভশন o েরিডo সmpচার eকােডিমর
ভাiস েpিসেডn িহেসেবo দািয়t পালন করেছন।
iরান-আieie বঠক সাফলয্ ছাড়াi েশষ
aিsয়ার রাজধানী িভেয়নায় গত 24 আগs iরােনর সে আবােরা আেলাচনায় বেস
আnজািতক আণিবক শিk সংsা (আieie) বঠেক iরােনর pিতিনিধদেলর েনতৃ t েদন
আলী আসগর সুলতািনেয়। aনয্িদেক আieie'র pিতিনিধ দেলর েনতৃ t েদন সংsািটর uপমহাসিচব হারময্ান েনকােয়টস । iরােনর পরমাণু কমসূিচ সংkাn aমীমাংিসত িবষয়গুেলা

িনেয়i বঠেক আেলাচনা হেয়েছ। িকছু িদন আেগ iরান eক িচ র মাধয্েম aমীমাংিসত
iসুয্গেু লা িনেয় আেলাচনায় বসার আgহ pকাশ কেরিছল। তেব বঠক েশষ পযn েকান
তিরর েচ া করেছ বেল
সাফলয্ aজন ছাড়াi েশষ হেয়েছ। iরান পরমাণু ast
যুkরা সহ পা ােতয্র েদশগুেলা দািব কের আসেলo eখন পযn e িবষেয় েকান pমাণ
uপsাপন করেত পােরিন। আieie'র eখন পযn e সংkাn েকান pমাণ খুেঁ জ পায়িন।
eরপরo পা াতয্ iরােনর oপর চাপ বাড়ােত িনেষধাjা আেরােপর পাশাপািশ হামলার হুমিক
িদেয় আসেছ।
িসিরয়ার স ট িনেয় আ িলক বঠক চায় িমসর
িসিরয়ার স ট িনরসেনর uপায় খুজঁ েত েসৗিদ আরব, তু রs o iরানেক িনেয় বঠেক বসেত
চান িমসেরর পররা মntী
েমাহাmদ কােমল আমর। বঠেকর জনয্ িনধািরত েদশগুেলার
মেধয্ িসিরয়ার িমt o িবেরাধী uভয়পki আেছ। 17 মাস ধের িবেdাহীেদর সে
লড়াiরত িসিরয়ার েpিসেডn বাশার আল আসাদেক সমথন িদেয় যােc আ িলক িমt েদশ
iরান। aপরিদেক, িমসরসহ েসৗিদ আরব o তু রs আসােদর শাসেনর aবসান চায়। চলিত
ম◌ােসরpথম িদেক েসৗিদ আরেব iসলািমক েদশগুেলার েজাট oআiিস'র শীষ সেmলেন e
বঠেকর পিরকlনা েপশ কেরিছেলন িমসেরর েpিসেডn েমাহাmদ মুরিস। e িবষেয় িমসেরর
পররা
মntণালেয়র মুখপাt আমর েরাশিদ বেলন, e ধরেনর eকিট বঠক আেয়াজেনর
সmাবনা o তার ফল িনেয় আমরা ধারাবািহক আেলাচনা চািলেয় যািc । তেব বঠকিট কেব
aনুি ত হেব তা িতিন জানানিন।
িলিবয়ার sরা মntীর
পদতয্াগ
িলিবয়ায় সুিফ মুসিলম সাধকেদর কবর o মসিজদ গুিঁ ড়েয় েদoয়া েঠকােত যেথ পদেkপ gহণ
করা হয়িন বেল সমােলাচনার মুেখ 26 আগs পদতয্াগ কেরেছন েদশিটর s রা মntী
ফাoিজ আবেদল আল। িলিবয়ার দুিট শহেরর িজলতান o িtেপািলর দুিট সুিফ sাপনা
বুলেডাজার িদেয় গুিঁ ড়েয় েদoয়া হয়। কমকতারা বলেছন, aিত-রkণশীল মুসিলম েগা ী
ei হামলা চািলেয়েছ। েদশিটর সদয্ kমতা েনoয়া িনবািচত নতু ন জাতীয় কংেgস eক জরুির
বঠেক বেসন। e সময় সরকােরর িনরাপtা বািহনী ei ঘটনা েঠকােত পােরিন বেল সমােলাচনা
করা হয়। sরা মntী
ফাoিজ আবেদেলর সহেযাগী িজয়াদ মুফতাহ বেলন,
sরা মntী
ফাoিজ আবেদল আর তার িবরুেd জাতীয় পিরষেদ agহণেযাগয্
ভাষা
বয্বহােরর pিতবােদ পদতয্াগ কেরেছন। ” সংgেহ :আহমদ রািফদ ফারহান

িবjােনর খবর
iনিকuেবটের জn িনেলা 65 ময়ূর ছানা
িশকার আর আবাসsল
ংেসর কারেণ iিতমেধয্i েদশ েথেক িবলুp হেয়েছ বিণল েপখম
েতালা pাণী ময়ূর। তেব িবলুp pায় ei নয়নকাড়া pাণীেক pজেnর কােছ হািজর করেত
uেদয্াগ িনেয়েছ বাংলােদশ সরক◌ার। ময়ূেরর িডম েথেক বাcা ফু টােনার জনয্ ছয়িট
iনিকuেবটর sাপন করা হেয়েছ মীরপুেরর ঢাকা িচিড়য়াখানায়। গত আড়াi মােস ei
iনিকuেবটের িডেমর েখালস েভেঙ েবিরেয় eেসেছ 65িট ময়ূর ছানা। pায় 30 িদন
iনিকuেবটেরর তােপ ফু েট বাiের eেসেছ ছানাগুেলা । গত বছর িডম ফু েট আেলার মুখ
েদখে◌িছেলা 24িট ছানা। eিদেক েকবল িচিড়য়াখানায় না েরেখ নতু ন জnােনা কেয়কিট ছানা
পরীkামূলকভােব বেন েছেড় েদখার পরামশ িদেয়েছন pািণগেবষকরা । eকi সােথ ময়ূেরর
জনয্ িচিড়য়াখানার ছয়িট খঁাচা েমােটi পযাp নয় বেল aিভমত pকাশ কেরেছন pাণী
কমকতা মানছুরা হািছন। গেবষকেদর দািবর মুেখ আগামী বছেরর মেধয্ iনিকuেবটর
বাড়ােনার আ াস িদেয়েছন িচিড়য়াখানা িকuেরটর eিবeম শহীদulাহ । eসময় ময়ূর িনেয়
বেদিশক বািণেজয্র পিরকlনার কথাo জািনেয়েছন িতিন।
বািড়েত pকৃ িতর েছঁ ায়া
আেমিরকার েনভাদা a রােজয্র েবাlার শহের দৃি নnন eক a া িলকা গেড় uেঠেছ।
েযেকােনা িবেনাদন েকেndর েচেয় েকােনা aংেশ কম নয় eিট। নাম েনভাদা ময্ানসন ।
বয্িkমািলকানাধীন e a ািলকার কাজ েশষ করেত 30 লাখ ডলার বয্য় হেয়েছ। কী েনi
eেত! নীল পািনর েফায়ারা , আেgয়িগির , aিভজাত শয়নকk , েখলার মাঠ, রুিচশীল কারুকায
সবi রেয়েছ। বার◌াnা েথেক দূর পাহােড়র pাকৃ িতক দৃশয্ েয কােরা মেন িভn রকম aনুভূিত
সৃি করেব। a ািলকার pিতিট জায়গা জুেড় রুিচশীলতার িচh । েদেখ মেন হেব িশlীর
তু িলেত আঁকা ছিব। unত রুিচশীলতার sাkর েনভাদা ময্ানসেনর কাজ েশষ হেয়েছ 2004
সােল। সােড় চার িবঘার জিমর oপর নয় হাজার 245 বগফু েটর a ািলকািট গেড় uেঠেছ।
eেত রেয়েছ নীল পািন ঝরনা o দীঘ সঁাতার কাটার বয্বsা , ছয়িট শয়নকk , মােবল
লাগােনা সাতিট েগাসলখানা , দুিট ফয্ািমিট কk , সুিবশাল aিতিথ কk o পিরপািট ডাiিনং।
ঁ । বারাnা েথেক
রেয়েছ eকিট dতগিতসmn িলফট o েবশ কেয়কিট কােঠর নকশা করা িসিড়
পাহািড় দৃশয্ েদেখ মন জুিড়েয় যায়। মেন হয় pকৃ িত েযন ধরা েদেব । রেয়েছ নীল পািনর
েফায়ারায় সঁাতার কাটার বয্বsা । eর মেধয্ েগাপন গত , যা িশশুেদর আনেn িভn
মাtা েযাগ করেব। তার পােশi েখলার চম কার বয্বsা । েটিনেসর মাঠ। শীেতর সময়
কkগুেলার তাপমাtা িনয়ntণ o গা গরম করেত ময্ানসেনর েভতের পঁাচিট কৃ িtম

আেgয়িগিরর বয্বsা রেয়েছ। রেয়েছ eকিট গয্ােরজ , যােত পঁাচিটরo েবিশ গািড় aনায়ােস
রাখা যােব। eকিট সমৃd লাiেbির , যা বiিpয় মানুষেক আকৃ করেব। eoeল আবাসন
িনমাণ pিত ান eিট তির কেরেছ।
u ায়েনর েমাকােবলা করেব মােছর েতল
u ায়েনর েমাকােবলা করেত হেল বাতােস িমেথন গয্ােসর আিধকয্ ঘটেত েদয়া চলেব না।
পিরেবেশ িমেথন গয্াস ছিড়েয় পড়া আটকােত দারুণ দাoয়াi বাতেলেছন iuিনভািসিট কেলজ
ডাবিলেনর িবjানী ডা. েলারাiন িলিলস। কিদন আেগ হয্ােরােগেট েসাসাiিট ফর েজনােরল
মাiেkাবােয়ালিজর
বািষক সভায় হািজর হেয় জািনেয়েছন, িমেথন গয্ােসর হাত েথেক েরহাi
েপেত গরু, মিহষ, েভড়া, ছাগল eেদর pিতিদেনর খাবােরর সে মােছর েতল খাiেয় যান।
খাবার খায় তার দুi শতাংশ পিরমাণ িফস aেয়ল খাoয়ােলi হেব। যত গরু, মিহষ, েভড়া, ছাগল
আেছ, তােদর যিদ pিতিদন মােছর েতল খাiেয় েযেত পােরন িফ-বছর 90 হাজার েকািট টন
িমেথন গয্ােসর বায়ুম েল আসা আটকােনা যােব। uেlখয্ , আয়তেনর িনিরেখ কাবনডাi
akাiেডর েচেয় িমেথন গয্াস 20 গুণ েবিশ kিত -শিkধর । িমেথন হেলা বণ o গnহীন
eক pকােরর দাহয্ গয্াস যা খিনর aভয্nের , জলাভূ িমেত তির হয়। েসরকম গরু-ছাগেলর
aেnt িমেথন u পাদক বয্াকেটিরয়ার কারেণ েপৗিsকনািল , েপেট, পাকsিলেত ei গয্াস
হয়, যা েগাবর eবং বাতকেমর মাধয্েম বাতােস ছিড়েয় পেড়। ডা. েলারাiিন আেরা
জািনেয়েছন, গরু, ছাগল, মিহষ, েভড়ােক মােছর েতল বা িফস aেয়ল কয্াপসুল খাoয়ােল oেদর
হােট রk স ালন বাড়েব, রk সংবহন বয্বsা চা া হেব eবং মাংেসর গুণ-sাদo বৃিd
পােব।
গুিঁ ড়র চk জািনেয় িদেc হাজার বছেরর জলবায়ু
গােছর কারেণi আমরা pকৃ িতেক জানিছ। pিতটা গােছর কা কাটার পর গুিঁ ড়র েভতর েয
চk আেছ তা েদখা যায়। আর eসব চেkর েভতের লুিকেয় আেছ পিরেবশ o জলবায়ুর নানা
তথয্ । eমনিক দু'হাজার বছেরর জলবায়ু সmিকত তথয্o । pিতটা গাছ েবেড় uেঠ, গুিঁ ড়র
চki েসটার pমাণ । pিতবছর গাছগুেলা বােড় আর নতু ন কের eকিট চেkর সৃি হয়।
কারণ pিত বছর গােছর ছাল বাড়েছ। আর েসi ছালগুেলা eসব চেkর সৃি কের।
চkগুেলা েদেখ েবাঝা যায় তাপমাt েসবছর েকমন িছল। আেরা জানা যায় বৃি পাত ,
দাবানল িকংবা agু পাত সmেক । েযমন তাপমাtা েবিশ হেল গােছর গুিঁ ড়র চেkর েসi
aংশিট শk হেব। আবার বৃি পাত হেব েয বছর, েসi বছর গুিঁ ড়িট েবিশ কের বাড়েব । তার
মােন েসবার গােছর ছালিট েমাটা হেব। জামািনর মাin iuিনভািসিটর বৃk গেবষণা
িবভােগর পিরচালক iয়ান eসপার। aেনকিদন ধেরi িতিন গােছর ei বৃিd eবং তার oপর
পিরেবেশর pভাব িনেয় গেবষণা করেছন। িতিন জানান, গুিঁ ড়র েভতেরর ei চkগুেলােক

আেরা ভােলা কের েবাঝা যায় যখন েসগুেলা পাহািড় a েল বােড়। iয়ান eসপার'র কথায়,
“uদাহরণsরূপ uঁচু পাহািড় eলাকায় খুব ঠা ার মেধয্ গাছগুেলা েবেড় oেঠ। তাi
sাভািবকভােবi গােছর গুিঁ ড়র েভতেরর চkগুেলা খুব িচকন হেয় থােক। eবং eটা eকিট নয়,
পাহােড়র গােয় বৃেkর সািরগুেলার aেনক গােছর গুিঁ ড়েতi ei ধরেনর পয্াটান েদখা যায়। ”
গেবষকরা গােছর গুিঁ ড়র েভতেরর পাথকয্ িনেয় গেবষণা চািলেয়েছন িফনলয্ােnর utের , েযটা
মূলত পাহািড় a ল eবং েযখােন খুব ঠা া । eমনিক শীতকােল eকটা েগাটা নদীo েসখােন
জেম যায়। আর েসখানকার সুিবধা হেলা , েকবল জীিবত গাছ নয়, মৃত গাছ িনেয়o তারা গেবষণা
করেত পারেছন, জানােলন iয়ান eসপার। বলেলন, “িফনলয্ােn aেনক েলক আেছ। েকান
গাছ যখন েনi েলেক পেড় যায়, তখন েসটা হাজার বছর ধের েসখােন aিবকৃ ত aবsায় পেড়
থাকেত পাের। ” ei কারেণ eসপার আর তার সহকারীরা eiখানকার গােছর oপর গেবষণা কের
গত দুi হাজার বছেরর জলবায়◌ু সmেক তথয্ জানেত েপেরেছন । তােদর eকজন মাkস
েকাখেবক , িযিন মাin iuিনভািসিটর গেবষণাগােরর pধান । িতিন eকিট গােছর গুিঁ ড়েত
করাত েমিশন িদেয় কাটেলন। যntচািলত ei করাতিট েদখেত েপিnেলর মেতা েচাখা আর
েদড় েসিnিমটার চoড়া। গুিঁ ড়র েভতর েথেক কাটা টু কেরাটা িতিন পরীkা করেছন। তার
আেগ টু কেরািট মসৃণ কের িনেলন। গুিঁ ড়র টু কেরািটর েভতেরর pিতিট চk মােন eেককিট
নীেচ েরেখ
কের বছর। চkগুেলা েবশ s । eবার টু কেরািটেক মাiেkােsােপর
পরীkা কের েদখেছন । গুিঁ ড়র েভতেরর চkগুেলার েয বঁাক রেয়েছ েসগুেলা নানা তথয্ বহন
করেছ। েযমন েয বছরিট েবিশ ঠা া িছল, েসi সময় গাছিট তু লনামূলকভােব িচকন হেয়
েবেড়েছ । eভােব aেনকগুেলা গােছর টু কেরা তারা পরীkা কের েদখেলন । e বয্াপাের মাkস
েকাখেবক বলেলন, “ei েয বঁাকগুেলা েদখা যােc গুিঁ ড়র েভতের, eর oপর িভিt কের নানা
িবষয় েবাঝার েচ া করা হয়। িচকন চক◌্ েরর oপর িনভর কের ei বঁাকগুেলােক
সুপারiেmাজ করা হয়। ei পরীkণ খািল েচােখo েযমন করা যায়, েতমিন গািণিতকভােবo
করা হয়। eiভােব গেবষকরা গত সাত হাজার বছেরর জলবায়ুর eকিট ধারণা েপেয়েছন ।
iেnােনিশয়ায় িবরল pজািতর গnােরর সnান
iেnােনিশয়ার eকিট জাতীয় পােক গে◌াপন কয্ােমরা িদেয় িবরল pজািতর সাতিট সুমাtীয়
গ ােরর িচt ধারণ করা হেয়েছ। সুমাtা dীেপর utরা েল aবিsত মাun িলuসার
নয্াশনাল পােক গত 26 বছের e pজািতর েকােনা গ ার েদখা যায়িন eবং e সব গ ার
িবলুp হেয় েগেছ বেল মেন করা হেয়িছল। িলuসার inা রনয্াশনাল ফাuেnশন পিরচািলত
pকেlর দলেনতা তারিমিজ e কথা জানান। গত বছেরর জুন েথেক eবং চলিত বছেরর eিpল
পযn e পােক 28িট iন ােরড কয্ােমরা বসােনা হয়। eসব কয্ােমরায় েতালা 1000িট
ছিবেত ছয়িট মাদী eবং eকিট মদা সুমাtীয় গ ার েদখা েগেছ । তারিমিজ বেলন, িলuসার
জাতীয় পােক েয সুমাtীয় গ ার আেছ তা িনেয় সব জlনা -কlনার aবসান ঘটােব ei সব

ছিব। আর e কারেণ িবরল pজািতর e গ ার pজািত সংরkেণর pেচ া আেরা
েজারদার হেব বেলo আশাবাদ বয্k কেরন িতিন। গত 20 বছের সুমাtীয় গ ােরর সংখয্া
200 গ ার িটেক আেছ বেল
50 শতাংশ hাস েপয়ে◌েছ। বতমােন িবে e ধরেনর aনু
মেন করা হয়। েবিশরভাগ েkেt গ ার aৈবধ িশকারীেদর হােত pাণ হারায়। গ ােরর
িশংসহ aনয্ানয্ a -pতয্
শিkবধক নানা কিবরািজ ঔষধ তিরেত বয্ব ত হয়। e
ছাড়া aৈবধভােব বন-জ ল uজাড় করায় ◌ংসহেয় যােc গ ােরর আবাসsল ।
সবেচেয় বড় pজাপিতর সnান
িবে র সবেচেয় বড় pজািতর pজাপিত মেন করা হয় আটলাসেক। ei জােতর pজাপিত
আকাের 30 েসিnিমটার পযn
হয়। আেমিরকার েচsার িচিড়য়াখানায় ei আটলাস
pজাপিতর বংশবৃিdর কাজ চলেছ। চলিত সpােহ েসখানকার মথ েথেক pথম pজাপিতিট
ডানা েমেলেছ । তেব মন খারাপ করার মেতা িবষয় হেলা aিনnয্ সুnর ei pজাপিতর আয়ু
মাt eক সpাহ । আটলাস খুেঁ জ পাoয়া যায় মূলত দিkণ -পূব eিশয়ায়। eর মাথার িদকটা
aেনকটা সােপর মুেখর মেতা । তেব eর পাখাজুেড় থােক হেরক রেঙর েমলা । e pজািত র
pজাপিতর মেধয্ নারীেদর পাখা o দিহক আকার পুরেু ষর তু লনায় িকছুটা বড় হয়। eরা িডম
পােড় মািটর িনেচর ঠা া আবহাoয়ায়। িডেমর oপর জিড়েয় থােক সাদা আবরণ। সংিkp
জীবনকাল হoয়ায় eরা dত বােড় o বংশ িবsার কের। eেদর pধান খাবার জয্ামাiকান েচির
ফল o কমলা জাতীয় ধরেনর ফল। তাi e জােতর গােছর বাগােন আটলাস pজাপিতর েদখা
পাoয়া যায় েবিশ ।
ূ
লাল মিরচ sলতা
কমায়
ূ
aিতিরk ঝালযুk লাল মিরচ িতন uপােয় েদেহর sলতা
কমায় বেল জািনেয়েছন বৃেটেনর
eকদল গেবষক। তােদর মেত, e জাতীয় মিরচ েদেহর চিব hাস কের, kধা
ু দমন কের eবং
কয্াল িরর পিরমাণ কমায়। ময্ানেচsার েমে াপিলটন iuিনভািসিটর খাদয্িবjানী িsেফন
েহােয়িটংেয়র গেবষণায় pমাণ হয়, মিরেচর েভতর েয uপাদান রেয়েছ তা েদেহ চিব েরােধ
িবেশষ ভূ িমকা রােখ। ঝাল লাল মিরেচর রাসায়িনক uপাদান েদেহ তীb তাপpবাহ সৃি কের
eবং আমাে নািলন হরেমান েরােধ সহায়তা কের। ফেল শরীের চিবর পিরমাণ কেম যায়।
e ছাড়া লাল মিরচ মিsে
চিব কমােনার জনয্ বাতা পাঠায়। ফেল dত েদেহর চিব
পুেড় যায়। েদেহর জনয্ aতয্n kিতকর ময্াি ফ চিব লাল মিরচ dারা দমন করা
সmব । শরীের e জাতীয় চিবর pভােব দেরােগর আশ া aেনকাংেশ েবেড় যায়। তাi
েহােয়িটং বেলেছন, pিতিদেনর খাদয্ তািলকায় যিদ মিরচ থােক তাহেল oজন কমােত তা সাহাযয্
করেব।

ম লgেহর আেরা িকছু ছিব পা েয়েছ েরাবট যান িকuিরoিসিট
ম লgেহর আরo িকছু রিঙন ছিব পা েয়েছ নাসার েরাবট যান িকuিরoিসিট। নাসা সূt
জািনয়ে◌েছ, eবার ম েলর েগiল েkটার গhেরর িদগnবয্াপী ছিব পা েয়েছ িকuিরoিসিট।
নাসার িবjানীরা বেলেছন, েয ক'িট ছিব পৃিথবীেত eেসেছ, ম লgেহ eরiমেধয্ তার কেয়ক
গুণ েবিশ পযেবkণ কের েফেলেছ িকuিরoিসিট। পাশাপািশ েনিভেগশন কয্ােমরায় েতালা
সাদাকােলা ছিবগুেলাo ডাuনেলাড করেত শুরু কেরেছন িবjানীরা । িকuিরoিসিট o
েনিভেগশন কয্ােমরার ছিবগুেলােক পাশাপািশ েরেখ িবে ষণ করা হেব। েগiল েkটােরর
পাশাপািশ, ম েলর িকছু নুিড় পাথেরর ছিবo পা েয়েছ িকuিরoিসিট। aবতরেণর সমেয়i বড়
েকানo পাথর েভেঙ নুিড়গুেলা তির হেয়েছ বেল িবjানীেদর ধারণ◌া। ম লgেহর িবিভn
aংেশর ছিব েতালার পাশাপািশ েসখােন িকছু খননকাজo চালােব িকuিরoিসিট। eেত ম েলর
ভূ -pকৃ িতর িবিভn sের pাচীন যুেগ সি ত খিনজ েমৗেলর সnান পাoয়া যােব।
িবjানীরা আশা করেছন, েসসব পদাথ িবে ষণ কের জানা যােব, ম লgেহ েকােনািদন
pা েণর aিst িছল িক না। েথেক থাকেল েকন তা ম ল েথেক িবলুp হেয় েগল ।
িsয়ািরং ধরেত হেব না আর; গািড় চলেব েচােখর iশারায়
েচােখর বা আ েু লর iশারায় েমাটর গািড় চলেব; ডােন-বােম ঘুরেব, ভাবেত পােরন? হঁ য্া
pেকৗশলীরা eমন eক গািড় তির কেরেছন যা চালােত হেল িsয়ািরং হুiেল হাত েরেখ বেস
থাকেত হেব না; বরং চালেকর iশারা বুঝেত পারেব গািড় eবং েসভােবi পথ চলেব aনায়ােস। e
জনয্ তারা eকিট যnt
তির কেরেছন। চালেকর iশারা-iি ত বয্বহার কের e যেntর
মাধয্েম গািড় চালােনা যােব। e জনয্ iন া ের বা aবেহিলত রি র েসnর বসােনা থাকেব
গািড়র ডয্াশেবােড । আর eর িভিtেত েচােখর iি ত বা হােতর iশারােক গািড়
িনয়ntেণ বয্বহার করা হেব। গািড়েত e জনয্ লুকােনা থাকেব eকিট কিmuপার । তােক
েশখােনা হেব েকান iি েতর িক মােন। তেব ভু েল েচাখ iশারা করেল গািড় েযন ulা পাlা পথ চলা শুরু না কের িকংবা aনাকাক◌্ িসkত কাজ না কের তারo বয্বsা রাখা হেয়েছ।
aথা e যnt েকানটা যথাথ iি ত eবং েকানটা iি ত তা বুঝেত পারেব। iি েত
েয শুধু গািড় চলেব বা থামেব তা নয় বরং গািড়র েভতেরর েরিডo, eয়ার kলার সবi চালু o বn
করা যােব। eমনিক চালক েমাবাiল েফান বয্বহার করেত পারেবন iি ত কের। আগামী
দু'বছেরর মেধয্ e গািড়র পরীkামূলক সংsরণ তির করা হেব বেল আশা করা যােc ।
সুs জীবেনর বnু রােতর আঁধার
শুধiু আেলার পথযাtী হেল চলেব না, anকারেক ভােলাবাসাo জরুির। eমনটাi দািব
মািকন িচিক সকেদর । িবজিল বািতর েরাশনাiেয় নগরজীবন েথেক ক◌াযত হািরেয়েছ
িদন-রােতর ফারাক। িচিক সকরা বলেছন, তার েনিতবাচক pভাব পড়েছ মানবশরীের।

জিবক িকছু pিkয়া sাভািবক িনয়েম চেল anকােরi গভীর রােত কৃ িtম আেলা ,
কিmuটার , িটিভর aিতিরk বয্বহাের েসi শরীরবৃtীয় কাজকম বয্হত হয়। যার েজের
দেরাগ বা ডায়ােবিটস েতা বেটi, হেত পাের কয্ানসারo । তােদর বkবয্ , বায়ু-জলশbদূষেণর মেতা কৃ িtম আেলাo eক রকেমর ‘দূষণ- দতয্ '। তেব রােত আেলার বয্বহাের
িকছুটা সতক হেল িবপদ aেনকটাi eড়ােনা সmব । কেয়কেশা েকািট বছর ধের আেলা আঁধািরর ছেn ঘুরেছ পৃিথবী। oi চেkর িনয়েম চেলেছ জীবজগত। আিদম মানুষ চকমিক ঘেষ
আগুন jালােনা িশখেতi বদল শুর।ু সভয্তা যত eিগেয়েছ anকােরর ‘দখল' িনেয়েছ মশাল,
েমামবািত , ল ন । িবদুয্েতর বািত আিব ােরর পর েদড়েশা বছের anকােরর দাপট kেম
কেমেছ। anকারেক সবেতাভােব ‘জয়' করার মেধয্i সভয্তার agগিত বেল মানেত
িশেখেছ মানুষ। eখন সূয as েগেলo দুিনয়া জুেড় শত-শত শহের anকার নােম না। আর
eখােনi িবপদ। আেমিরকার িচিক সকেদর
সংগঠন ‘আেমিরকান েমিডকয্াল
aয্ােসািসেয়শন '(eeমe) সmpিত eক িরেপােট জািনেয়েছ, রাsার েভপার-বািত েথেক ঘেরর
িনয়ন, গািড়র েহডলাiট েথেক েটিলিভশন, কিmuটার , েমাবাiল েফােনর আেলা রােত দূষণ
ছড়ায় সবi। ‘লাiট পিলuশন: aয্াযাডভাস েহলথ eেফkস aফ লাiট-টাiম লাiিটং' নােম oi
িরেপােটর মূল বkবয্ রােত ujjল কৃ িtম আেলায় েবিশkণ থাকেল ঘুেমােত aসুিবধা
েতা হয়i, eেত মানিসক চাপ o হতাশা েবেড় েযেত পাের। দেরাগ , ডায়ােবিটস বা শরীের েমদ
জমার আশ া বাড়েত পাের। eমনিক হেত পাের sন o pেsট কয্ানসারo । কী ভােব?
মািকন িচিক সকরা জানােcন , িদন-রােতর ছেnর িনয়েম কাজ কের ø◌ায়ুতnt , েদেহর
িকছু েকাষo । মানব-মিsে র িবেশষ gিn েথেক েমলােটািনন নােম eকিট হরেমান
েবেরায় তারi iশারায়। েমলােটািনন শিkশালী aয্ািn -aিkডয্াn (শরীেরর পেk
kিতকারক পদাথ pশমন কের)। জিবক ঘিড়র (বােয়ালিজকয্াল kক ) পিরচালকo
বেট। িচিক সকরা বেলেছন, oi হরেমান ঘুেমর সহায়ক, দেরাগ , ডায়ােবিটস েরাধ
করেত সাহাযয্ কের। sন বা pেsট কয্ানসার রুখেতo হরেমানিট গুরtু পূণ ভ◌ূ িমকা
েনয় । িচিক সকেদর বkবয্ , রােত 8-10 ঘ া anকাের থাকেল মানবশরীের sাভািবক
পিরমাণ েমলােটািনন তির হয়। েবিশkণ ujjল কৃ িtম আেলায় থাকেল তার
pিতিkয়ায় oi হরেমান তিরর pিkয়া বয্হত হয়। িবেশষত িশশু eবং alবয়সী
েছেলেমেয়েদর েkেt eর pভাব আরo েবিশ । তেব e িনেয় আরo গেবষণার pেয়াজন
সংsা eবং আnজািতক
রেয়েছ বেলo িরেপােট uেlখ করা হেয়েছ। িব sাsয্
কয্ানসার গেবষণা সংsা (inারনয্াশনাল eেজিn ফর িরসাচ aন কয্ানসার ) কেয়ক বছর
আেগ পৃথক সমীkায় জািনেয়িছল, িদেনর আেলা eবং রােতর anকােরর ম েয ভারসাময্
সুsতার জনয্ aতয্n গুরtু পূণ । কমেkত িদেনর বদেল aনয্ িশফেট (নন-েড িশ )

কাজ করেল জিবক-ঘিড়র sাভািবক ছn বয্াহত হয়। তা েথেক মানবেদেহ কয্ানসার
ছড়ােনারo সmাবনা থােক। iংলয্াn eবং আেমিরকার গেবষকেদর পরীkায় জানা যায়,
সংেবদনশীল েকাষ রেয়েছ।
মানুেষর েচােখর েরিটনায় িবেশষ িকছু েসnর ' aথা
েমলােটািনন তির eবং শরীেরর জিবক-ঘিড়র িনয়ntেণর
বয্াপাের েসগুেলার ভূ িমকা
গুরtু পূণ । সংgেহ : নিকব

পােথয়: মাসআলা-মাসােয়ল
মাo: মুহাmাদ তাজুল iসলাম

জামােত aংশgহেণর আদবসমূহ :
পূেবi আমরা আেলাচনা কেরিছলাম েয, শরয়ী েকােনা oযর না থাকেল জামাত বজন করা
িকছু েতi ক নয়। pিতিট মু'িমেনরi জামােতর pিত সেচতন o আgহী হoয়া uিচত। িনেm
আমরা জামােত aংশgহেণর িকছু আদব uেlখ করিছ।
বাসায় aযূ কের জামােতর uেdশয্ েবর হoয়া
জামােত aংশgহেণর জনয্ বাসা েথেক aযূ কের িবনেয়র সােথ েবর হoয়া জরুরী। িবিভn
হাদীেস eর ফযীলত o গুরtু আেলাচনা করা হেয়েছ। রাসূলlু াহ স. বেলন, “েয বয্িk aযূ
কের মসিজেদ আেস, েস বয্িk আlাহর েমহমান । আর েমজবােনর (আlাহর ) দািয়t
হেলা , েমহমানেদর খািতর করা” [িসলিসলাতু স সহীহাহ, হাদীস : 1169]। aপর eক বণনায়
রাসূলlু াহ স. বেলন, “েতামােদর েকu যখন বাসায় সুnরভােব aযূ কের জামােতর জনয্ েবর
হয় তার ডান পােয়র pিতিট কদেম আlাহ তার জনয্ েনকী েলেখন আর বাম পােয়র pিতিট
কদেম তার গুনাহ মাজনা কেরন। aতঃপর মসিজেদ eেস জামােত সালাত আদায় করেল তােক
kমা কের েদয়া হয়” [সুনান আবু দাuদ, হাদীস : 563]।
জামােত aংশgহেণর জনয্ ছু টাছু িট না করা
জামােত aংশgহেণর সময় পিথমেধয্ iকামাত শুনেল বা iমাম সােহব রুkেত চেল েগেল তাড়াহুেড়া
কের বা ছুটাছুিট কের েদৗেড় িগেয় জামােত শরীক হoয়া ক নয়। রাসূলlু াহ স. বেলন,
“েতামরা ধীর o শাnভােব (মসিজেদ বা জামাআেত) যাo। iমােমর সে সালােতর যতটু k
aংশ পাo ততটু k পেড় নাo eবং েযটু k aংশ ছুেট যায় তা eকাকী পূণ কের নাo” [িমশকাতু ল
মাসাবীহ, হাদীস : 686]।
পির ার -পিরcn েপাষাক পিরধান কের যাoয়া
জামােত হািজর হoয়ার সময় সালাত আদায়কারী বয্িk পির ার -পিরcn েপাষাক পিরধান
করা গুরtু পূণ
িবষয়। কারণ, জামাত হেলা মুসিলম umাহর িমলন েমলা । েসখােন

aপির ার o েনাংড়া েপাষাক পিরধান কের uপিsত হoয়া েমােটi uিচত নয়। মহান
আlাহ সালাত আদােয়র সময় পির ার েপাষাক পিরধােনর িনেদশ িদেয় বেলন, “েহ বনী
আদম! েতাম রা pিত সালােত েতামােদর utম o সুnর েপাষাক aবলmন কেরা ” [সূরা
আ‘রাফ, আয়াত : 31]।
aতয্n পিরতােপর িবষয় হেলা , আমরা aেনেকi েপাষােকর েসৗnেযর
pিত সেচতন
নi। দুিনয়ার েকােনা দরবাের uপিsত হoয়ার সময় কi আমরা সুnর o ভােলা
েপাষাকিট চয়ন কের থািক। িকn যখন সrবময় kমতাবান আlাহর দরবাের uপিsত হi
তখন e িবষয়িটর pিত aেনেকi aেসচতন থািক যা eেকবােরi ক নয়।
হােতর আ লু সমূেহর মােঝ েখঁাজাখঁািজ না করা
জামােতর হািজর হoয়ার জনয্ মসিজেদ গমন করার সময় হােতর আ লু সমূেহর মােঝ েখঁাজাখঁািজ
না করা। কারণ, জামােতর uেdেশয্ েবর হoয়ার পর েথেক ঘের না েফরা পযn েস েযন
সালােতi থােক। রাসূলlু াহ স. বেলন, “যখন েতামােদর েকu বাসায় aযূ কের মসিজেদ আেস
তখন ঘের না িফরা পযn েস সালােতi থােক। সুতরাং েস েযন হােতর আ লু সমূেহর মােঝ
েখঁাজাখঁািজ না কের” [িমশকাতু ল মাসাবীহ, হাদীস : 994]।
সবpকার দুগn দূর কের েনয়া
জামােত aংশgহেণর সময় সবশরীর েথেক সবpকার দুগn দুর কের েনয়া জরুরী।
ঁ , রসুন, িবিড়-িসগােরট iতয্ািদর দুগn দুর কের েনয়া
েলবােসর, মুেখর, ঘােমর, কঁ াচা িপয়াজ
আবশয্ক । যােত েস গn dারা িফিরশতা o পােশর নামাযী েলাক ক না পায় eবং তার
ঁ , রসুন
pিত নামাযীেদর ঘৃণার uেdক না হয়। মহানবী স. বেলন, “েয বয্িk (কঁ াচা) িপয়াজ
বা kরাস (দুগnযুk সিb ) খােব েস েযন আমােদর মসিজেদ আমােদর িনকটবত না হয়।
েকননা, েয বs dারা মানুষ ক পায় েসi বsেত িফিরশতারাo ক েপেয় থ◌ােকন[সহীহ
বুখারী, হাদীস : 855]।
uপেরাk আেলাচনা েথেক আমরা বুঝেত পারলাম েয, জামােত aংশgহেণর জনয্ িনিদ
কিতপয় আদব রেয়েছ। জামােত aংশgহেণর পূেব েসসব আদব িবেবচনায় রাখা uিচত।
আlাহ আমােদর সকলেক তা েমেন চলার তাoফীক দান করুন। আমীন!! (চলেব)

পােথয় : iসলােম হালাল-হারাম
মাoলানা আবদুর রহীম
1ম পব
যােদর সােথ িববাহ হারাম
মহান আlাহ সুবহানাহু oয়াতায়ালা যােদর সােথ িববাহ হারাম কেরেছন e সmিকত সুs
িবধান মহাgn আল kরআেন বণনা কেরেছন। আlাহ তায়ালা বেলন“েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর জনয্ েজারপূবক নারীেদর utরাধীকারী হেয় বসা েমােটi
হালাল নয়। আর েতামরা েয েমাহরানা তােদরেক িদেয়েছা তার িকছু aংশ তােদরেক ক
করাo েতামােদর জনয্ হালাল নয়। তেব তারা যিদ েকান সুs
িদেয় আtসা
চিরtহীনতার কােজ িলp হয় (তাহেল aবশয্i েতামরা তােদরেক ক েদবার aিধকারী হেব)
তােদর সােথ সdােব জীবন যাপন কেরা । যিদ তারা েতামােদর কােছ aপছnনীয় হয়, তাহেল
হেত পাের eকটা িজিনস েতামরা পছn কেরানা । িকn আlাহ তায়ালা তার মেধয্ aেনক
কলয্াণ েরেখেছন । আর যিদ েতামরা eক stীর জায়গায় aনয্ stী আনার সংকl কেরi
থােকা , তাহেল েতামরা তােক sপীকৃ ত সm দ িদেয় থাকেলo তা েথেক িকছুi িফিরেয়
িনেয়ানা । েতামরা িক িমথয্া aপবাদ িদেয় o সুs জুলমু কের তা িফিরেয় েনেব? আর
েতামরা তা েনেবi বা িক কের। যখন েতামরা পরsেরর sাদ gহণ কেরেছা eবং তারা
েতামােদর কাছ েথেক পাকােপাk a ীকার িনেয়েছ। আর েতামােদর িপতা েয সব stী
লে◌াকেক িবেয় কেরেছ তােদরেক েকানkেমi িবেয় কেরানা । তেব আেগ যা হেয় েগেছ তা হেয়
েগেছ । আসেল eটা eকটা িনলjতা pসূত কাজ। aপছnনীয় o িনকৃ আচরণ।
েতামােদর জনয্ হারাম করা হেয়েছ েতামােদর মা, কনয্া , েবান , ফু ফু , খালা, ভািতিজ, ভািগনী
o েতামােদর েসi সমs মােক যারা েতামা েদর দুধ পান কিরেয়েছ eবং েতামােদর দুধ েবান ,
েতামােদর stীেদর মা, o েতামােদর stীেদর েমেয়েদরেক যারা েতামােদর েকােল মানুষ
হেয়েছ, েসi সমs stীেদর েমেয়েদরেক যােদর সােথ েতামােদর sামী -stীর সmক
pিতি ত হেয়েছ, aনয্থায় যিদ (শুধমু াt িবেয় হয় eবং) sামী -stীর সmক pিতি ত
না হয়। তাহেল তােদরেক বাদ িদেয় তােদর েমেয়েদর িবেয় করেল) েতামােদর েকান জবাবিদিহ
করেত হেবনা eবং েতামােদর ঔরসজাত পুtেদর stীেদরেকo । আর দু'েবানেক eকসােথ
িবেয় করাo েতামােদর জনয্ হারাম করা হেয়েছ। তেব যা pথেম হেয় েগেছ তা হেয় েগেছ ।
আl ◌াহতায়ালা kমাশীল o করুণাময়। (সূরা িনসা: 19-23)

uপেরাk kরআনুল কারীেমর আয়াতসমূেহর বয্াখয্া িনেm তু েল ধরা হেলা ।
1. eর aথ হেলা , sামীর মৃতুয্র পর তার পিরবােরর েলােকরা তার িবধবােক মীরাসী
সmিt মেন কের তার aিভভাবক o oয়ািরস হেয় না বেস। sামী মের েগলে◌stী idত
পালন করার পর sাধীনভােব icা মেতা eবং যােক icা িবেয় করেত পাের।
2. তােদর চিরtহীনতার শািs েদবার জনয্ e বয্বsা gহণ করেব, তােদর সmদ লুট কের
(চলেব....)
খাবার জনয্ নয়।

বলুন েদিখ
ফারজানা iয়াসিমন জাnাতী
িজjাসার সব িবভাগi সবার জনয্ । তেব ‘বলুন েদিখ’ িবভাগিট িবেশষ কের তরুণেদর জনয্ ।
স ক utরদাতােদর মেধয্ 3 জনেক পুরsত
ৃ করা হেব লটারীর মাধয্েম । আগামী 20
তািরেখর মেধয্ utর পাঠােত হেব।
eক মুসলমােনর oপর aপর মুসলমােনর aেনকগুেলা হক রেয়েছ। িবিভn হাদীস েথেক eগুেলা
জানা যায়। আবু হুরায়রা রািদ আlাহু আনহু েথেক বিণত , নবী কারীম সাlাlাহু আলাiিহ
oয়াসাlাম বেলন, মুসলমােনর oপর মুসলমােনর পঁাচিট হক রেয়েছ। eক. সালােমর জবাব
েদয়া । েকােনা েকােনা বণনায় রেয়েছ, পরsর সালােত সালাম েদয়া । দুi. েরািগেক
েদখেত যাoয়া। িতন. জানাযার সালাত o দাফেন শরীক হoয়া। চার. দাoয়াত কবুল করা।
পঁাচ. হঁ ািচদানকারীর জবাব েদয়া । aথা েকu হঁ ািচ িদেয় ‘আলহামদু িলlাহ ’ বলেল তার
utের iয়ারহামুকাlাহ বলা। হাদীসিট মুtফাক আলাiিহ। মুসিলম শরীেফর eক বণনায়
ছ'িট হেকর কথা রেয়েছ। uিlিখত পঁাচিট eবং ষ িট হেলা , েকােনা মুসিলম ভাi পরামশ
বা uপেদশ চাiেল তােক পরামশ বা uপেদশ েদয়া । eছাড়াo আেরা হক রেয়েছ যা aনয্ হাদীস
েথেক pতীয়মান ।
p

-1. eক মুসলমােনর oপর aপর মুসলমােনর ক'িট হক রেয়েছ?
ক. 5িট
খ. 6িট
গ. eরo aিধক

p

-2. হাদীসdেয় েয ক'িট হেকর কথা রেয়েছ তmেধয্ eকিট হেলা
ক. বি◌বাহেদয়া
খ. সালাম েদয়া
গ. jান িশkা েদয়া

p

-3. eক মুসলমােনর oপর aপর মুসলমােনর েয ক’িট হক রেয়েছ তmেধয্ eকিট হেলা
ক. হািচ িদেয় আলহমদু িলlাহ বলা
খ. েরািগর জনয্ দুআ করা
গ. দাoয়াত কবুল করা

p

-4. হািচদানকারীর জবােব িক বলেত হয়?
ক. আলহামদু িলlাহ
খ. iয়াহদীkমুlািহ oয়াiuসলীহ বালাkম
গ. iয়ারহামুকাlাহ

p

-5. ছ'িট হেকর কথা েয হাদীেস eেসেছ তােত aিতিরk হকিট িক?
ক. পরsর সালাম েদয়া
খ. েরািগেক েদখেত যাoয়া
গ. পরামশ বা uপেদশ েদয়া

স ক utরিট িলেখ আমােদর কানায় পাঠান
গত স◌ংখয্ার স ক utর
1. ঘ 2. গ 3. খ 4. ক 5. ক
পুরsার েপেলন যারা :
1. সাগর িবরামপুর, িদনাজপুর
2. ফােতমা েজাহরা হািজগ , ফিরদপুর
3. িবলােয়ত েহােসন , নবাবপুর, ঢাকা
utর পাঠাবার কানা:
মািসক িজjাসা , বাড়ী নং-15, েসানারগঁাo
ঢাকা-1230

জনপথ, েসkর -7, utরা ,

আপনার sাsয্
eন াk

o eর িচিকত্সা

ডা: েমা : েমায়ােjম

েহােসন eফআরিসিপ

েরাগ িনণেয়র িনেদিশকা
পশুর সািnধয্ , পশুর চামড়া-েগাশত iতয্ািদর সািnধয্ বােয়া েটেরািরজম ,
বয্থামুk চামড়ার কাল পচন দাগ (Black eschar) যা শরীেরর unk
aংেশ হেয় থােক।
ু
ননেsিসক ু লাiক িসmটম যা dত াসক
eবং সk eর িদেক চেল যায়। বুেকর ঙ-রটহ
করেল েমিডেsনাল oয়াiেডিনং eবং ু রাল ikশান েদখা যােব।
িkিনকয্াল িনেদিশকা
ক) uপসগসমূহ :
1. চামড়ার eন াk (Cutaneous Anthrax) :
আkাn পশুর তথা Anthrax Spores eর সািnেধয্ আসেল দু'সpােহর মেধয্ চু লকানীর
নয্ায় মুেখ পািন যুk েরশ uেঠ। eরপর ei েরশ পািনযুk বড় েরশ e রূপ েনয় । eর পর ঘা
eবং তা পচন ধের eবং েশষ পযn তা bাক eসকার e রূপ েনয় । ei ঘা বয্থামুk হেয়
থােক তেব বয্থা হেয় থােক sাফাiেলা কkাল o েsপেটাকক ◌্ কালpদােহর কারেণ।
ঘােয়র পাে
ফু লা o পািনযুk েরশ থােক আkাn sােনর পােশ িলmেনাডসমূহ ফু লেত
পাের, jর , শরীর বয্থা , মাথা বয্থা , aরুিচ, বিম হেত পাের। েরাগ মূলত সীিমত পযােয়
থােক, তেব কখনo কখনo রেkর মাধয্েম ছিড়েয় েসপািসস aথবা েমিননজাiিটসo হেত পারে◌।
2. ােসর eন াk (Inhalahonel Anthrax) :
জীবানু pেবেশর গেড় দশিদেনর মেধয্ েরাগ সংkিমত হয়। দু'পযােয় আমরা েরােগর
uপসগেক বণনা করেত পাির।
pাথিমক পযায় : ei পযােয় ভাiরাল ু eর মতi মেন হেব। েযমন- jর , শরীর বয্থা ,
মাথা বয্থা , াসক , কফ eবং নাক-গলা-লয্ািরk e কনেজশান েদখা েদয় ।
িdতীয় পযায় : ei পযােয় বুক বয্থা , েsিসস eবং েমিননজাiিটস হেয় থােক।

3. গয্ােsা -iেnsাiনাল eন াk (Gastrointestinal Anthrax) :
eেত jর , েপট বয্থা , বিম, শk পায়খানা eবং 2-5 িদেনর মেধয্ ডায়িরয়া হতে◌পাের। েপেট
ঘা হেত পাের, যা েথেক রkkরণo হেত পাের, েপট ফু টা হেত পাের। ei ধরেনর eন ােkর
েkেt নালীর সমসয্া হয়। েযমন েলাকাল বা গলার পাে র িলm েনাডগুেলা বড় হেয়
যায়, সাভাiকয্াল iিডমা, গলায় েঢাক িগলেত ক aনুভব হয়, াসতেntর
uপেরর aংেশ
pিতব nকতা সৃি হয়।
খ. লয্াবেরটির ফলাফল (Laboratory Findings) :
সুিনিদ
িকছু eেত েদখা যায় না। pাথিমক পযােয় ডiঈ/ঞঈ sাভািবক থােক, পরবত েত
চড়ষু o ঞঈ িকছু টা েবেড় যায়। X-ray chest-Hemorrhagic plural fluid
iনেহেলশনাল eন ােkর েkেt eমনিট পাoয়া যায়। েমিননজাiিটস eন ােkর েkেt
েসিরbাল ু iডo হেয় থােক। gাম েsiন eনকয্াপসুেলেটড রড েচiন kরাল
ু
ু iড ,
েসিরbাল ু iড bাড কালসার চামড়ার ঘা েত পাoয়া যায়। েরাগ িনণয়টােক esাবিলs
করা যায় eন ােkর জীবাণু চামড়ার ঘা, রk , ু রাল ু iড o েসিরbাল iড েথেক
কালচার কের জীবাণু িনণেয়র মাধয্েম কালসারটা করেত হেব ঔষধ শুরু করার আেগ। ঔষধ শুরু
করেল জীবাণু নাo পাoয়া েযেত পাের।
গ. iেমিজং (Imaging Studies) :
iনেহেলশনাল েkেt
ডদ
রটঢধমথরটযদ েমিডেsনাল oয়াiেডিনং হয় িহেমােরিজক
িলমেপিতনাiটি◌স eর কারেণ eমনিট হয়।
ু রাল iফু শান হেয় থােক। লাে র
কনেসািলেডশানo হেত পাের।

িচিকত্সা (Treatment) :
pথম সািরর eেজnস :
িসেpা ু kয্ািসিলন
- 500 িমঃ gাম 12 ঘ ার anর মুেখ খােব eবং 400 িমঃ gাম
আiিভ 12 ঘ া anর ।
ডিkসাiিkন 100 িমঃ gাম 12 ঘnা anর মুেখ aথবা আi.িভ।

িdতীয় সারীর eেজnস :
eেমাkািসিলন 500 িমঃ gাম 8 ঘ া anর মুেখ খােব েপিনিসিলন িজ 2 িমঃ i.u 4 ঘ া
anর আi.িভ
aলটারেনিটভ eেজnসঃ
িরেফমিপিসন, 10 িমঃ gাম /েকিজ/েড/ oরালী বা আiিভ িkনডামাiিসন 450-600 িমঃ gাম
8 ঘ া anর oরালী aথবা আi.িভ।
kািরে ামাiিসন
500 িমঃ gাম 12 ঘnা anর oরালী iরাiে ামাiিসন 500 িমঃ gামঃ
6 ঘ া anর আi.িভ েডনেকামাiিসন 1 gাম 12 ঘ া anর আi.িভ iিমেপেনম 500 িমঃ
gাম 6 ঘ া anর আi.িভ।
aনয্ানয্ েkােরাkiেনালনস
যা gাম পিজিটভ বয্াকেটিরয়ার েkেt কাযকর েযমন,
িলভে াkািসন , েমাkাে াkািসন
, iনেহেলশনাল aথবা িকuেটিনয়াস eন াk -eর
েkেt কমিবেনশান েথরাপী েযমন, েkারkiেনালনস
eবং িরেপমিপিসন। িসে ল াগ
েথরাপীটা েpাফাiেলিkেসর
জনয্ aিধক gহণেযাগয্ ।
ঔষধ েসবেনর িনধার ি◌তসময়ঃ
চামড়ার eন াk eর জনয্ 7-10 িদন
iনেহেলশনাল, গয্ােsাiনেট
eবং িডেসিমেনেটেডর েkেt
বােয়ােটেরািরজম eর েkেt 60 িদন।
েpাফাiেপেলিkমঃ
eিnবােয়ািটক - 100 িদন
েভিkেনশন - 3 েডাজ eকমাস বয্বধােন িনেত হেব।

14 িদন

েভিkন - েসল মুk B. anthracis (attenuated strain) েপাগেনািসস
(Poognosis):
চামড়ার টভদরটস - aিধকাংশ েkেti জিটলতা ছাড়া ভাল হেয় যায়। iনেহেলশানাল eবং
গয্ােsা
iন eর েkেt 85%।

eন াk

িকভােব ছড়ায়

eন াk মূলত গবাদী পশুর েরাগ , েযমন- েভড়া, গরু, েঘাড়া , ছাগল pভৃ িত পশু ei েরােগ
আk ◌াn হয়। eন াk i. anthracis নামক eকধরেনর gাম পিজিটভ েsার ফিমং
eেরাক বড় dারা হেয় থােক। ei েরাগ আkাn পশু, পশুর চামড়া-েগাশত -দুধ, বজ ,
বসবাসsেলর মািট pভৃ িত েথেক মানুেষর মােঝ ছিড়েয় পেড়। aেনক সময় বােয়ােটরিরজেমo
ei েরাগ ছড়ায়।

বাংলােদেশ eন াk
বাংলােদেশ eন াk ছড়ােc গবাদী পশুতথা গরু o ছাগেলর মাধয্েম । েভড়া-েঘাড়ার আবাদ
বাংলােদেশ েতমন eকটা হয় না বলেলi চেল। ei পযn যত eন াk েরাগী সনাk করা
হেয়েছ pায় সবi িকuেটিনয়াস তথা চামড়ার eন াk । আমার জানামত েরাগী eখনo মারা
গবাদী পশুগেু লােক
যায় নাi। তবু সাবধানতা aবলmন করা দরকার। ei েkেt
aিধবাসীেদর eকটা
েভিkেনেটড কের িনেত হেব। সােথ সােথ আkাnsােনর
eিnমাiেkািবয়াল
াগ েpাফাiেলিkস
িহসােব aথবা েভিkেনশান করা েযেত পাের।
আতি ত না হেয় ধেযয্র সােথ পিরিsিত েমাকােবলা করেত হেব। পশু িচকি◌ত্সকগেণর
পরামশ িনেয় পশুর পিরচযা করেত হেব। আkাn পশু জেবহ না কের মািটর গভীের পুেত
েফলেত হেব। eেত েরাগ সংkমেণর মাtা aেনকটা কেম যােব।
েচmার : েমিডেনাভা , 5/e, ধানমnী , ঢাকা।

আপনার িজjাসা
জবাব িদেcন - মাoলানা মুহাmাদ তাজুল iসলাম
েরজাuল, ঢাকা
p -1. eলেকাহল খাoয়ার পর চিlশিদন পযn সালাত o সoম কবুল হয় না, eটা িক
স ক?
utর : eলেকাহল খাoয়ার ফেল চিlশিদন পযn সালাত কবুল হয় না- তা হাদীেস রেয়েছ।
রাসূলlু াহ স. বেলন, েয বয্িk মদ পান করেলা , চিlশ িদন পযn তার সালাত কবুল করা
হেব না। যিদ েস তoবা কের তেব আlাহ তােক kমা কের েদন । সুনান িতরিমযী : 1862।
তেব eর aথ ei নয় েয, িতিন সালাত েথেক িবরত থাকেত পারেবন। বরং সালােতর ফরিযয়ত
আদােয়র জনয্ তােক তা আদায় করেতi হেব। মদ পােনর কারেণ চিlশ িদেনর েরাযা কবুল হেব
না, হাদীস েথেক eরূপ িকছু জানা যায় না।
িমেসস মাহবুবা, বসুnরা , ঢাকা
p -2. a ীল ছিব ছাড়া েটিলিভশন েদখা জােয়য িক?
utর : েটিলিভশন eকিট যnt । eর মাধয্েম আপিন iসলামী aনু ান বা kরআন
িতলাoয়াত aথবা e ধরেনর ভােলা aনু ান েদখেল আপনার সাoয়াব হেব iনশা আlাহ । েয
eেত ভােলা aনু ান েদখােব eবং েয তা েদখেব েস e িনয়ামেতর শুকিরয়া jাপন করেলা আর
েয eেত aনয্ায় o a ীল িকছু েদখেব েস িনয়ামেতর kফরী করেলা । পােtর েকােনা
েদাষ েনi । পােtর েভতের যিদ দুধ খাoয়া হয় তাহেল তা হেব হালাল। আর যিদ পােtর
েভতের মদ খাoয়া হয় তা হেব হারাম। eর মাধয্েম আপিন ভােলা িকছু েদখেল তার ফলাফল হেব
ভােলা aথা আপিন সাoয়াব পােবন। খারাপ িজিনস েদখেল তার ফলাফল হেব খারাপ।
aথা আপনার আমলনামায় গুনাহ েলখা হেব। আlাহi সবj ।
p -3. আরবী বণ ‘রা' eর oপর যবর হেল ucারণ িকভােব হেব?
utর : আরবী বণ ‘রা' eর oপর যবর হেল তা পুর (েমা টা) কের ‘র' পড়েত হেব। েযমন
রসূলlু াহ , রbী , রহমান, রহীম iতয্ািদ ।
ু
রাজারবাগ েথেক নাম pকােশ aিনcক
p -4. েবিবর বয়স ছয় মাস, েস psাব করেল কাপড় নাপাক হেব িক?
utর : েবিবর বয়স যতi েহাক তার psাব নাপাক। তেব েবিব যিদ পুt সnান হয় eবং
মােয়র দুধ ছাড়া বািহেরর েকােনা খাবার না েখেয় থােক তাহেল তার psাব কাপেড় লাগেল
েসখােন পািন িছিটেয় িদেলi তা পিবt হেয় যােব। রাসূলlু াহ স. বেলন, কনয্া িশশুর psাব

েধৗত কের eবং পুt িশশুর psােব পািন িছিটেয় পিবt করেত হয় (যতkণ না েস বািহেরর
খাবার খায়)। সুনান আবু দাuদ : 376।
আনজুমান আরা, utরা , ঢাকা
p -5. েমেয়েদর মািসক চলাকালীন সময় kরআন sশ করা যায় না; কিmuটাের পড়া যােব
িক?
utর : মািসক aবsায় kরআন শরীফ sশ করা যােব না eবং pাতয্িহক দু‘আ কালাম
ছাড়া kরআন শরীফ িতলাoয়াত করা েথেক িবরত থাকেত হবে◌। তা kরআন মাজীদ েথেক েহাক
বা কিmuটার েথেক বা aনয্ িকছু েথেক । eটাi aিধকাংশ আিলেমর মত। তেব েকােনা
েকােনা iসলািমক sলার েযমন iমাম iবনু তাiিময়া o iবনু বায pমুখ কিmuটাের পড়া
যােব বেল মত েপাষণ কেরন।
সােয়দুর রহমান, খুলনা
p -6. আমার িনকট 2/3 জন েলােকর হj করার মত নগদ aথ আেছ। আিম e বছর
হেj েযেত চাi। আমার stীেক আমার সােথ িনেত আিম িক বাধয্ ?
utর : িj না। আপনার stীর oপর হj ফরয না হেল আপিন তােক িনেত বাধয্ নন।
p -7. আিম জািন, বstহীন হেল aযূ ন হয় না। বাথরুেম বstহীন aবsায়o aযূ
করা য◌ােবিক?
utর : িজ হয্া , করা যােব। তেব utম হেলা েপাশাক পিরধান কেরi aযূ করা।
eন.eiচ. েচৗধুরী , চ gাম
p -8. 10/11 মাস পূেব আমার বাসায় eক েজাড়া কবুতর eেস বাসা েবঁেধেছ eবং বাcা
িদেc । আিম েস বাcা েথেক খািc । e পযn েকােনা মািলক eেস কবুতেরর দািব
কেরিন। যিদ গুনাহ হেয় থােক তেব eক েজাড়া কবুতেরর দাম েকােনা গরীবেক দান কের িদেল
তার বাcা খাoয়া জািয়য হেব িক? জািয়য না হেল আমার িক করণীয়।
utর : pথেম যখন আপনার বাসায় কবুতর বাসা বািনেয়েছ তখনi আপনার uিচত িছল
েসগুেলােক আ য় না েদয়া । েযসব pাণী ঘুের িফের আহারে◌রবয্বsা করেত পাের েসগুেলােক
আ য় েদয়া ক নয়। রাসূলlু াহ স. বেলন, তু িম েকন তােক আ য় িদc , aথচ েস
sাধীন । পািন o খাবার েখেয় েবঁেচ থাকেত সkম । সহীহ বুখারী : 2428। মািলেকর aনুমিত
ছাড়া eগুেলার বাcা খাoয়া বধ হেc না। আপিন eগুেলার মািলকেক েখঁাজেত থাক◌ু নeবং
েপেয় েগেল e পযn েয পিরমাণ বাcা েখেয়েছন eগুেলার েপছেন আপনার খরচ বােদ েসগুেলার
মূলয্ তােক িদেয় িদেলi হেব। গরীবেক eগুেলার মূলয্ িদেলo eগুেলার বাcা আপিন েখেত

পারেবন না। eক বছর েখঁাজ করার পর মািলক পাoয়া না েগেল তখন eর মািলক আপিন হেয়
যােবন। তেব েসেk েt কখেনা eর pকৃ ত মািলক আসেল খরচ বাদ িদেয় আপনােক বাcার
মূলয্সহ তা েফরত িদেত হেব।
p -9. দুআ কবুেলর জনয্ রাসূলlু াহ বা সাহাবােদর oয়াসীলা েদয়া যােব িক?
utর : আlাহর িনকট বাnা সরাসির েকােনা িকছু চাiেল েসটা েপঁৗেছ যায়। আlাহ eবং
বাnার মাঝখােন েকােনা পদা বা মাধয্ম েনi । আlাহ বেলন, েতামরা আমােক ডােকা
আিম েতামােদর ডােক সাড়া িদব। সূরা 40 গািফর, আয়াত-60। েযখােন আlাহ বাnার
সরাসির ডােক সাড়া েদয়ার কথা বেলেছন েসখােন নবী রাসূেলর oয়াসীলা েদবার েকােনা
pেয়াজন েনi ।
p -10. সেহাদর ভাi pিতবnী , তােক য◌াকােতরটাকা েদয়া যােব িক?
utর : আপনার সেহাদর ভাi যিদ যাকাত gহেণর েযাগয্ হয় তাহেল তােক আপিন যাকােতর
aথ িদেত পারেবন। দান-aনুদােনর েkেt আtীয়েক agািধকার েদয়ার pিত iসলামী
করা হেয়েছ। রাসূলlু াহ স. বেলন, aনাtীয় aভাবীেক দান করেল তা
শরীয়েত u সািহত
শুধু দানi হেব। আর আtীয় aভাবীেক দান করেল দােনর পাশাপািশ আtীয়তার সmক aটু ট
রাখার সাoয়াবo পাoয়া যােব। সুনান নাসায়ী : 2582।
p -11. তারািবর সালাত 8 রাকাআত পড়েল হেব িক?
utর : তারাবীর সালাত 8 রাকাআত পড়েল হেব না- eরূপ বলার েকােনা সুেযাগ েনi ।
িযিন 8 রাক◌াতপড়েবন িতিন 8 রাকােতর সাoয়াব পােবন আর িযিন eর েচেয় েবিশ পড়েবন িতিন
আেরা েবিশ সাoয়াব পােবন। তেব e িনেয় েকােনা ঝগড়া বা গnেগাল করা যােব না। e
িনেয় িফতনা ফয্াসাদ সৃি করা ক হেব না। তারাবীর সালাত 8 রাকাত আদায় করা
যেতাটু k না সাoয়ােবর কাজ e িনেয় গnেগাল করা হেব তার েচেয় aেনক েবিশ aনয্ায়
কাজ।
p -12. মাথায় কাপড় ছাড়া aযূ করা যােব িক?
utর : িজ হয্া , মাথায় কাপড় ছাড়া aযূ করা যােব। eেত aযূর েকােনা
নজরুল iসলাম, বনানী, ঢাকা
p

-13. সহদর ভাiেক যাকােতর টাকা েদয়া যােব িক?

kিত হেব না।

utর : সেহাদর ভাi যিদ যাকাত েনয়ার uপযুk হন তাহেল তােক যাকােতর aথ েদয়া
যােব। দান-aনুদােনর েkেt aনাtীেয়র oপর atীয়েক আgািধকার েদয়া খুবi সাoয়ােবর
কাজ।
p -14. িকয়ামুল লাiল কােক বেল?
utর : িকয়াম শেbর aথ , দঁ াড়ােনা , সmn করা, িনেয়ািজত করা, pিতি ত করা
iতয্া িদ। আর লাiল শেbর aথ রাত। িকয়ামুল লাiল aথ রােতর eকটা aংশ iবাদােত
িনেয়ািজত করা। হেত পাের েস iবাদাতিট kরআন িতলাoয়াত, সালাত, িযকর iতয্ািদ । রােত
েয েকােনা iবাদাত করেলi তা হেব িকয়ামুল লাiেলর anভু k । েসi aেথi তাহাjুেদর
সালাত o তারাবীর সালাতেক িকয়ামুল লাiল বলা হেয় থােক।
p -15. নফল বা সুnাত নামায বেস আদায় করা যায় িক?
utর : ফরেযর নয্ায় সুnাত o নফল সালােতর েkেto শিk থাকেল দঁ ািড়েয়i সালাত
আদায় করা utম । তেব নফল বা সুnাত বেস আদায় করেত চাiেল েস সুেযাগo রেয়েছ।
সাoয়াব লাভ
কারণ e েkেt iসলামী শরীয়ত কি◌ছুটািশিথলতা িদেয়েছ। েসেkেt পূণা
হেব না। রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম বেলেছন, “েয বয্িk দঁ ািড়েয় সালাত
আদায় করেলা েস সেবাtম কাজ করেলা । আর েয বেস সালাত আদায় করেলা তার জনয্
দঁ ািড়েয় সালাত আদায়কারীর aেধক সাoয়াব eবং েয শুেয় সালাত আদায় করেলা তার জনয্ বেস
সালাত আদায়কারীর aেধক সাoয়াব” [সুনান iবনু মাজাহ : 1231]।
ু
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p -16. েয কসেমিটk eলেকাহলযুk তা বয্বহার করা যােব িক?
utর : সংরkণজিনত কারেণ কসেমিটk -e েয সামানয্ eলেকাহল বয্বহার করা হয়
েকবলমাt ekটারনাল iuজ-eর েkেt েসিট হারাম নয়।
p -17. েমেয়েদর েনকাব পিরধােনর iসলািমক িবধান িক?
utর : েবারকা পরা eবং েনকাব েদয়া খুবi ভােলা কথা। eটা পদার সেবাc sর ।
আlাহ বেলন, েহ নবী, তু িম েতামার stীেদর , কনয্ােদর o মু'িমনেদর নারীেদরেক বল, তারা
েযন তােদর িজলবােবর িকছু aংশ িনেজেদর uপর ঝু িলেয় েদয় । সূরা 33 আহযাব, আয়াত-59।
িজলবাব eমন েপাশাক যা পুেরা শরীরেক আcািদত কের। তেব যিদ েকu েবারকা পের
েনকাব না েদয় aথা মুখ েখালা রােখ তাহেল তােকo েবপদা বলা যােব না। কারণ iসলামী

শরীয়েত দু'িট মেতর কথাi uেlখ আেছ। সুতরাং েয েকােনা
পাের।

eকিট মত aনুসরণ করা েযেত

p -18. েরাযা aবsায় েছেল েমেয়েদর সােথ গাল-মn করেল েরাযার িক েকােনা kিত
হেব?
utর : kিত েতা িকছুটা হেবi। েরাযা েরেখ েরাযার পিরপnী কাজ করেল েরাযার
সাoয়াব কম হেব। রাসূলlু াহ স. বেলন, েতামােদর েকu েযিদন েরায ◌ারােখ েসিদন েযন েস
a ীল কাজ o েশারেগাল না কের। বরং aনয্রা তার সােথ গালমn বা ঝগড়া করেত চাiেল
েস েযন বেল ‘আিম েরাযাদার '। সহীহ মুসিলম : 1151।
p -19. েমেয়েদর সুগিn বয্বহােরর িবধান িক?
utর : েমেয়রা ঘের তার sামীর জনয্ সুগিn বয্বহার করেত পারেব ত◌ােতেকােনা
িনেষধাjা েনi । তেব বািহের েবর হoয়ার সময় সুগিn বয্বহার করা িনেষধ। eমনিক
মসিজেদ যাoয়ার জনয্o সুগিn বয্বহার করা িনেষধ। রাসূলlু াহ স. বেলন, েয নারী বািহেরর
েলাকেদর uেdশয্ সুগিn বয্বহার কের তােদর মােঝ েবর হয় েস িযনাকারীনী। সুনান নাসায়ী
: 5126। aপর বণনায় রেয়েছ, িতিন বেলন, েয নারী সুগিn বয্বহার কের মসিজেদ েগল,
েগাসল করার আগ পযn তার সালাত কবুল করা হেব না। iবনু মাজাহ : 4002।
ু
নাম pকােশ aিনcক
p -20. আমার sামী িকছুিদন আেগ হাট eটয্াক কের মারা যায়। তার েকােনা ভাi
েনi । আেছ শুধু দুi েবা ন। আমার sামী দুi কনয্া o আমােক েরেখ মারা যান। তার বাবা o
মা জীিবত। বাবার সmিtর েবিশর ভাগi মােক িদেয় িদেয়েছন। uk সmিtর oয়ািরস
সmেক জানেত চাi।
utর : আপনার সnােনর দাদার েযেহতু দুi কনয্া ছাড়া আর েকােনা পুt সnান েনi তথা
আপনার সnানেদর েকান ে◌া চাচা েনi েসেহতু তােদর দাদার সmিt হেত stী o েমেয়েদর
aংশ েদয়ার পর েযটা বাকী থাকেব েসটা তারা পােব।
p -21. আমার িবেয়র সময় েমাট 14 ভির েসানা uপহার িহেসেব পাi। আমার sামী
িকছু িদন আেগ মারা েগেছন । আমার দু'িট কনয্া সnান রেয়েছ। আিম আমার েসানা েথেক 6
ভির কের আমার কনয্ােদর িদেয় িদেত চাi। বাকী 2 ভির আমার বয্বহােরর জনয্ েরেখ িদেত
চাi। আমার কনয্াগণ নাবােলগ, uk েসানার যাকাত িদেত হেব িকনা?

utর : িজ না, uk েসানার যাকাত িদেত হেব না। কারণ, েসানা ভাগ কের েদয়ার পর
আপনােদর কােরা িনকেটi যাকােতর িনসাব পিরমাণ েসানা থাকে◌না। তেব e েkেt আপনার
েমেয়েদরেক েদয়া sণ আপিন তােদর aনুেমাদন ছাড়া িবিk বা বয্বহার করা ক হেব না।
মাহমুদ আলী, িনu isাটন েরাড , ঢাকা
p -22. জুমআ
ু র বয়ােন েকােনা eক iমাম সােহব বেলন, রাসূলlু াহ স.-eর জn তািরখ
িনেয় নািক ঐিতহািসকগেণর মােঝ িবিভn মত রেয়েছ, কথািট িক স ক? ঈেদ িমলাদুnবী
uপলেk আমােদর েদেশ pচিলত িমিছল o আlাহু আকবার িলিখত পতাকা uেtালন eবং
কেয়কজন িমেল eকসােথ দরূদ পাঠ করা নািক িবদআত?
utর : জুমআ
ু র বয়ােন iমাম সােহব যা বেলেছন তা স কi বেলেছন। কারণ, সহীহ হাদীস েথেক
জানা যায় রাসূলlু াহ স. েসামবার জngহণ কেরন। িকn েকান মােস o েকান তািরেখ
জngহণ কেরন তার পেk শিkশালী েকােনা বণনা পাoয়া যায়িন। ফেল ঐিতহািসকগণ
গেবষণার িভিtেত eকািধক মাস o eকািধক তািরেখর কথা uেlখ কেরেছন।
p -23. আিম যিদ বছেরর শুরু েথেক িবিভn সময় যাকাতে◌রিনয়ত কের দান কির। বছর
েশেষ যাকােতর িহসাব করার পর তা েথেক েসটা বাদ েদi তাহেল িক আমার যাকাত আদায় হেব?
utর : িj হঁ য্া , আপনার যাকাত আদায় হেয় যােব। iসলািম শরীয়েত aিgম যাকাত েদয়ার
aনুমিত রেয়েছ। দুi বছেরর aিgম যাকােতর িবধান খুবi pেযাজয্ । আলী রা. েথেক
বিণত , িতিন বেলন, রাসূলlু াহ স. আbাস রা. েথেক দু'বছেরর aিgম যাকাত আদায় কেরন
[সুনান আবু দাuদ : 1624]।
েমাসাmাত নািজয়া, ময়মনিসংহ
p -24. আিম িববািহতা, বাবার aবsা েবিশ ভােলা না। আমার েছাট েবান েলখা পড়া
কের। e aবsায় আমার সmেদর যাকােতর aথ কী আম◌ারেছাট েবানেক িদেত পারেবা ?
utর : িজ, আপনার েছাট েবানেক আপিন যাকােতর টাকা িদেত পারেবন। আপনার
সংসারভু k নয় eমন আtীয় েযমন আপনার ভাi, েবান , েমেয় বা িনকট আtীয় যিদ যাকাত
েনয়ার েযাগয্ হয় তাহেল তােদরেকo যাকাত েদয়া যােব। দান-aনুদােনর েkেt আtীয়েক
agািধকার দে◌য়ারpিত iসলামী শরীয়েত u সািহত
করা হেয়েছ। রাসূলlু াহ স. বেলন,
aনাtীয় aভাবীেক দান করেল তা শুধু দানi হেব। আর আtীয় aভাবীেক দান করেল দােনর
পাশাপািশ আtীয়তার সmক aটু ট রাখার সাoয়াবo পাoয়া যােব। সুনান নাসায়ী : 2582।
p -25. আমার েকােনা সnান েনi, আিম মারা েগেল আমার েমাহরানার টাকা মূলত েক
পােব? আমার sামী নািক আমার িপতা-মাতা?

utর : আপনার মৃতুয্র পর আপনার sামী o িপতা-মাতা সকেল জীিবত থাকেল তারা
pেতয্েকi আপনার e টাকা েথেক aংশ পােবন। আপনার েমাহরানা েথেক sামী পােবন 50%,
িপতা পােবন 33.33% eবং মা প◌ােবন16.67%।
ু
নাম pকােশ aিনcক
p -26. াiভােরর েবানাস যাকােতর টাকা েথেক েদয়া যােব িকনা?
utর : িজ না, যাকােতর টাকা েথেক েবানাস েদয়া যােব না।
আনজুমান আরা েবগম, utরা , ঢাকা
p -27. সালােত রুk বা সাজদায় বাংলা ভাষায় দুআ করা যােব িক?
utর : আরবী ভাষায় দুআ জােনন না eমন বয্িk সালােতর মেধয্ বাংলা ভাষায় দুআ করেত
পারেবন বেল aেনক iসলািমক sলার মেন কেরন। তেব পাশাপািশ আরবী দুআ আয়t করার
আpাণ েচ া চালােত হেব eবং তা আয়t করার পর আরবী ভাষায়i দুআ করেত হেব।
p -28. iিতকাফ করা আমার খুব শখ। িকন◌্ তুআমার বাসায় aনয্ েকােনা সাহাযয্কারী
না থাকায় আিম iিতকােফ বসেল আমার sামী o সnানেদর aসুিবধা হেব। eমতাবsায় আিম
িক করেবা ?
utর : iিতকাফ আপনার জনয্ eকিট সুnাত iবাদাত। িকn sামী o সnানেদর দািয়t
পালন আপনার oপর ফরয iবাদাত। সুnাত iবাদাত পালন করার জনয্ ফরয দািয়েt বয্াঘাত
ঘটােনা যােব না। তেব হঁ য্া , আপনার sামী o সnানরা যিদ সn িচেt
তা aনুেমাদন
কের তাহেল আপিন iিতকােফ বসেত পােরন।
শাoন iসলাম
p -29. spেদাষ
হেল েরাযা ভাে িক?
হেল েরাযার েকােনা
kিত হেব না। রাসূলlু াহ
utর : িj না। spেদাষ
সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, িতনিট িবষয় সাoম ভ কের না, তার eকিট হেলা ,
spেদাষ
[সুনান িতরিমযী : 652]।
ু
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p -30. আিম আমার যাকােতর টাকা েথেক মাদরাসার মুফিত সােহেবর েবতন িদেত পারেবা
িক?
utর : িজ না। যাকােতর টাকা েথেক মুফিত সােহেবর েবতন েদয়া যােব না।

p -31. আমার aিফস েথেক আমার বািড়র মসিজেদর জনয্ িকছু টাকা িনেয়িছ ? েসটা িক
আিম মাদরাসার িশkেকর েবতন বাবদ বয্য় করেত পারেবা ?
utর : মসিজেদর জনয্ টাকা u েয় মাদরাসার িশkেকর েবতন েদয়া জািয়য হেব না। বরং
তা হেব pতারণ ◌া। রাসূলlু াহ স. বেলন, েয আমােদর কােরা সােথ pতারণা কের েস আমােদর
দলভু k নয়। সহীহ মুসিলম : 161। মসিজেদর খােত uঠােনা টাকা মসিজেদর unয়ন বা
মসিজদ sাফেদর সmািন বাবদ খরচ করেত হেব।
ডাঃ তরীkল iসলাম
p -32: eক েলাক 3 লাখ টাকা েরেখ মারা িগেয়েছন। মারা যাoয়ার সময় িতিন stী , দুi
েছেল o eক েমেয় েরেখ যান। মৃতুয্র আেগ িতিন বেল যান, তার েরেখ যাoয়া e টাকা তার
সnান o stীর মােঝ সমানভােব ভাগ কের িদেত। তার e কথা রাখা িক জরুরী?
utর : তার েরেখ যাoয়া 3 লাখ টাকােক িতিন তার utরািধকারীেদর মােঝ সমানভােব
বnেনর েয কথা বেল িগেয়েছন তা kরআন o হাদীেসর সােথ aস িতপূণ িবধায় তা পালন করা
জরুরী নয়। বরং pেতয্কেক তার নয্াযয্ aংশ েদয়াi জরুরী। শরীয়েতর দৃি েত মৃত
বয্িkর stী পােবন 12.50% তথা 37500/- টাকা, দুi ভাi পােবন 70.00% তথা
105000/- কের 21000/- টাকা আর েবান প◌ােবন17.50% তথা 52500/- টাকা।
ু
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p -33. আমার sেণর িকছু চু িড় ভাি েয় aনয্ aলংকার বানােনার জনয্ েদাকােন
িদেয়িছ। eখন আমার িক e sেণর যাকাত িদেত হেব?
utর : িজ হয্া , আপনার e sেণর যাকাত িদেত হেব। eর ভির িহসাব কের মূলয্মান েথেক
20% বাদ িদেয় বাকীটার 2.5% যাকাত আদায় করেত হেব।
আিমর েহােসন , রহমত মি ল , হাটহাজারী েরাড , চ gাম
p -34. eকজন আিলম বুখারী শরীেফর udিত
ৃ িদেয় বেলন, 99 িট খুন কের kমা চাiেল
আlাহ kমা কের িদেবন। কথািট িক ক? e ধরেণর কথা বেল বেল েপশাদার খুনীেক আেরা
েবিশ খুেনর িদেক u সািহত করা হেc নােতা ?
utর : আিলম সােহব হাদীেসর udিত
ৃ িদেয় েয কথািট বেলেছন তা যথাথi বেলেছন। সহীহ
বুখারী o সহীহ মুসিলমসহ pায় হাদীস gেni e হাদীসিট eেসেছ। মািসক িজjাসার জুলাi2012 সংখয্ায় ‘বলুন েদিখ' িবভােগ পুেরা হাদীসিট সূtসহ বিণত হেয়েছ। আপিন েসখান েথেক
তা েদেখ িনেত পােরন। e হাদীেস খুনীেদর u সািহত করা হেয়েছ- eভােব না বেল আমরা যিদ
বিল, আমােদর সমােজর েযসব েলাক েজেন বা না েজেন পাপ কের িদেশহারা হেয় ভাবেছ আমার
জনয্ মেন হয় সংেশাধেনর েকােনা পথ েখালা েনi, e হাদীস তােদর সংেশাধেনর পথ

unক
ু ◌্ তকের িদেc , তাহেল eর েবিশ েবিশ pচার করা uিচত। মানুষ যেতা বড় aনয্ায় কের
থাkক না েকন, যখনi েস স ক পেথ আসেত চাiেব তখনi তার জনয্ পথ েখালা রেয়েছ। েস
খািট মেন তাoবা করেল তার সকল aনয্ায়i মােযাগয্ ।
p -35. িফতরা eবং যাকােতর টাকা েভে eকািধক বয্িkর ম েয দান করেত পারব িক?
utর : িj হঁ য্া । যাকাত eবং িফতরার টাকা eকািধক বয্িkর মেধয্ দান করেল তা আদায়
হেয় যােব। e বয্াপাের শরীয়েতর েকােনা বাধা েনi । তেব সবেচেয় utম পnা হেc
সমােজর েভতর েথেক িনবাচন কের খুবi গরীব িকছু েলাক ক কের eকজন eকজন কের pিত
বছর যাকাত বা িফতরা েদয়া eবং তঁ ােক e বয্াপাের pেয়াজনীয় পরামশ pদান করা, যােত
কের টাকাগুেলা ঐ গরীব েলাকিট eমনভােব কােজ লাগােবন েয, পরবত বছের িতিন আর
যাকাত gহীতার পযােয় না থােকন। আেs আেs ঐ েলাকিট বরং যাকাত দানকারীেদর
anভু k
হেয় যান। eভােব পিরকl ি◌তভােবসমাজ unয়েনর লেkয্ যাকাত বা িফতরা
আদায় করা সবেচেয় utম । েভে েভে aেনেকর মােঝ যাকাত আদায় না কের বরং eভােব
আদায় করা uিচত।
সাহাবুdীন সজল, েসগুনবািগচা, ঢাকা
p -36. aেনেক বেলন, icা কের দািড় না রাখেল বা েকেট েফলেল কবীরা গুনাহ হয়। আবার
লে◌াক েদখােনা দািড় রাখেল নািক হেব না, eকমুি হেত হেব। আসেল স ক িনয়মিট িক?
দািড় েকেট েফলেল নবী করীম স. eর কিলজার oপর আঘাত করা হয়- e কথািট িক ক? আমার
pচু র eলািজর সমসয্া থাকায় দািড় eকটু বড় হেলi pচn চু লকায় eবং aেনক
asিsেবাধ
হয়। ক তখনi আিম দািড় েকেট েফিল । sাটেনস eর জনয্ না। eমন
aবsায় দািড় কাটেল িক গুনাহ হেব িক না eবং েসটা কবীরা গুনােহর পযােয় পড়েব িকনা?
utর : দািড় রাখা গুরtু পূণ eকিট iসলামী িবধান। e িনেদশেক েকu বেলেছন oয়ািজব,
আবার েকu বেলেছন সুnাত । দািড়র বয্াপাের aেনকগুেলা হাদীস রেয়ছে◌েযগুেলার সারমম
হেলা েতামরা দািড়েক লmা কেরা । িতিন স. বেলেছন, “েতামরা েগঁাফ েছাট কর eবং
দািড়েক েছেড় দাo” [সহীহ বুখারী : 5443]। aপর বণনায় বেলেছন, েতামরা iয়া দী o
নাসারােদর বপরীt কেরা । তারা েগঁাফ বড় কের eবং দািড় েছাট কের। কােজi েতামরা
দািড় লmা কেরা eবং েগঁাফ েছাট কেরা । দািড় না রাখার ফেল েয aপরাধগুেলা হেয় থােক
তা হেলা , ক. নারীেদর সােথ সাদৃশয্তা aজন , খ. iসলােমর গুরtু পূণ িবধান ল ন , গ.
সুnােতর িবরুdাচারণ eবং ঘ. iয়া দী-নাসারােদর aনুকরণ। দািড় েকেট েফলেল নবী করীম স.
eর কিলজার oপর আঘাত করা হয়- eরূপ েকান কথা ক◌ু রআন-হাদীেসর েকাথায়o েনi । দািড়
রাখেল eলািজর সমসয্া হয় বেলেছন, আমার মেন হয় pথম কেয়কিদন আপনার eরূপ aবsা
হেত পাের। পের েসটা ক হেয় যােব। আশা o ভয় e দু'িটর সমন¦েয় iসলামেক আঁকেড় ধরেত

হেব। আজেক যিদ িবধান থাকেতা , েয দািড় রাখেব না আlাহর পk েথেক আগুন eেস ত◌ােক
jািলেয় িদেব তাহেল েসটােক ভয় কের েযভােব pিতিট মানুষ দািড় রাখেতা েসভােবi আমােদর
আlাহর িবধান মানা uিচত। eলািজর বয্াপাের আপিন ভােলা ডাkােরর পরামশ িনেত
পােরন।
মিরয়ম েবগম, utরা , ঢাকা
p -37. হাদীস েথেক জানা যায়, umােত মুহাmাদী 73 দেল িবভk হেব। তার মেধয্
েকবল eকিট দলi স ক পেথ আেছন। eিদেক pেতয্ক দলi দাবী কেরন েয, তারাi স ক দল।
সাধারণ মানুষ িকভােব স ক দল িচনেব?
utর : স ক দল কারা েসটােতা রাসূলlু াহ স. e হাদীেসi বেল িদেয়েছন, যারা রাসূলlু াহ o
সাহাবােদর পদাংক aনুসরণ কের তথা kরআন o স ক সুnার pকৃ ত aনুসারী। সাধারণ মানুষ
তার িবেবক বুিd িদেয় িবেবচনা করেব কারা kরআন o স ক সুnার pকৃ ত aনুসারী। যােদর
মােঝ e গুণ পাoয়া যােব তােদর aনুসরণ করেব। মূলতঃ iসলামী jান সকলেকi হািসল করেত
হেব eবং iসলািম চিরto সকলেক aজন করেত হেব। kরআন o হ◌াদীেসরjান aজেনর
িবকl িকছু েনi । রাসূলlু াহ স. বেলন, আিম েতামােদর মােঝ দু'িট বs েরেখ যািc ,
েতামরা যেতািদন eগুেলােক আঁকেড় ধরেব তেতািদন পথ
হেব না। আlাহর িকতাব
o নবীর সুnাত । মুআtা মািলক : 3338। e দু'েটােক পােথয় বািনেয় আমােদর eিগেয়
েযেত হেব।
p -38. eকা eক েpেট খাoয়ার েচেয় কেয়কজন িমেল eক েpেট খাoয়ায় বরকত হয় eবং
eক মু'িমেনর ঝু টা aনয্ মু'িমেনর জনয্ িশফা (েরাগ ভােলা হয়)। তা সহীহ হাদীেস আেছ িকনা
জানােবন?
utর : eকা eক েpেট খাoয়ার েচেয় কেয়কজন িমেল eক েpেট খাoয়ায় বরকত রেয়েছকথািট স ক। eকদা eক েলাক রাসূলlু াহ স.েক বলেলন, আমরা খাi কi িকn পিরতৃ p
হেত পাির না। রাসূলlু াহ স. বলেলন, সmবত েতামরা পৃথক পৃথকভােব েখেয় থােকা ।
কেয়কজেন িমেল eক েpেট খাo eবং সকেল িবসিমlাহ বেল খাo; তাহেল তােত বরকত পােব।
মুসনাদ আহমাদ : 16078। তাছাড়া রাসূলlু াহ স.-eর বাণী, eক জেনর খাবার দু'জেনর জনয্ ,
দু'জেনর খাবার চার জেনর জনয্ eবং চার জেনর খাবার আটজেনর জনয্ যেথ - তা
জামাতবdভােব খাoয়ার েkেt েবিশ pেযাজয্ । তেব ‘মু'িমেনর ঝু টা িশফা' বেল েয
হাদীসিট আমােদর সমােজ pচিলত রেয়েছ তার েকােনা িভিt েনi । eিট জাল হাদীস।

নুরলু হক ভূ ঞা, সায়দাবাদ, ঢাকা
p -39. kরআেনর েকাথায়o যাকাত শতকরা 2.5 ভাগ িদেত হেব বলা হয়িন; কােজi eিট
িকেসর িভিtেত
বলা হয়।
utর : iসলােমর িবধানগুেলা kরআন o সুnাহ uভেয়র সমন¦েয় pবিতত । kরআেন
যিদo শতকারা 2.5 ভােগর কথা বলা হয়িন িকn বহু হাদীেস 40 ভােগর 1 ভােগর কথা বলা
হেয়েছ। আর 40 ভােগর 1 ভাগ সমান 2.5%।
p -40. সূরা বাকারার 253 নং আয়ােত আlাহ তাআলা বেলেছন, রাসূলেদর মেধয্ কাuেক
কাuেক aপরজেনর oপর ফযীলত িদেয়িছ। িকn 285 নং আয়ােত বলা হেয়েছ, আমরা
রাসূলেদর মেধয্ েকােনা পাথকয্ কির না। তা হেল eটা িক সাংঘিষক নয়।
utর : সূরা বাকারার 285 নং আয়ােত ‘আমরা রাসূলেদর মেধয্ েকােনা পাথকয্ কির না'
dারা uেdশয্ হেলা , ঈমান আনার েkেt আমরা তােদর মােঝ েকােনা পাথকয্ কির
না। eমন নয় েয তােদর কেতেকর pিত ঈমান eেনিছ আবার কেতকেক asীকার কেরিছ।
বরং তােদর pেতয্েকর pিতi ঈমান eেনিছ। মযাদার িদক েথেক তােদর মােঝ পাথকয্ কির
না- eখােন তা বুঝােনা হয়িন। কােজi আর েকােনা সংঘষ থাকেলা না।
বাদল, রা ামািট , চ gাম
p -41. আমার stী সাত মােসর গভবতী িছল। েকােনা কারেণ আিম সnান চাiিন
িবধায় icাকৃ তভােব েকৗ শেল তার তলেপেট আঘাত কির। আঘােতর 12/14 ঘnা পর
হাসপাতােল পূণা
eকিট পুt সnান জn েনয় । 2/3 িদন sাভািবক থাকার পর
িচিক সারত aবsায় সnানিট মারা যায়। e ঘটনার পর আিম মানুিসকভােব িনেজেক
সnান হতয্াকারী মেন কির eবং 60 িদন েরাযা পালনসহ pায়i তাoবার স◌ালাতআদায়
কির। eখন আর িক িক pায়ি ত করেল আিম ei েগানাহ েথেক মুিk েপেত পাির?
utর : আপনার আঘােতর কারেণi েয আপনার সnানিট মারা িগেয়েছ েসটা িনি ত হেলন
িকভােব? আlাহ তােক 2/3 িদেনর হায়াত িদেয় দুিনয়ােত পা েয়িছেলন। তা েশষ হেয় যাoয়ায়
েস মারা িগেয়েছ। জীবন-মৃতুয্ আlাহর হােত। সুতরাং িনেজেক সnান হতয্াকারী মেন কের
েভে পড়া ক হেব না। তেব eটা ক, আপিন েয কাজিট কেরেছন েসিট মারাtক aনয্ায়
কাজ কেরেছন। আমরা খুবi আনিnত েয, আপিন আপনার aনয্ায়িট বুঝেত েপের aনুতp
হেয়েছন। আপিন েযভােব আlাহর িনকট kমা েচেয়েছন তাi যেথ । আর েবিশ েবিশ
আlাহর কােছ দুআ করুন, e সnানেক আlাহ েযন আপনােদর জাnােতর যাoয়ার oয়াসীলা
িহেসেব কবুল কেরন।

েগালাম িকবিরয়া, iিরকসন েকাmািন , ঢাকা
p -42. আমার stীর 10 ভির sণ রেয়েছ। আিম eগুেলার যাকাত িকভােব pদান
করেবা ?
utর : 10 ভির sেণর বতমান মােকট েভলু েজেন তা েথেক 20% বাদ িদেয় বাকী aেথর
40 ভােগর 1 ভাগ তথা 2.5% যাকাত আদায় করেত হেব।
মাহবুবা রহমান, বািরধারা, ঢাকা
p -43. যাকােতর টাকা মসিজদ িনমােণর কােজ pদান করা যােব িক?
utর : িজ না। যাকােতর টাকা মসিজদ বা মাদর◌াসািনমােণর কােজ pদান করা যােব না।
কারণ, যাকােতর aথ বয্িkেক মািলক বািনেয় pদান করেত হয়। মসিজদ বা মাদরাসা
িনমােণর কােজ তা আদায় করেল বয্িk মািলকানায় pদান করা হয় না।
p -44. কােজর েমেয় বা েছেলেক েবতন ছাড়া যাকােতর aথ েথেক aিতিরk টাকা দি◌েয়
সাহাযয্ করা যােব িক?
utর : কােজর েমেয় বা েছেলেক যাকােতর aথ েদয়া যােব না, তা বলেবা না। তেব যাকােতর
টাকা িদেয় সাহাযয্ করার পর পের তা িনেয় েখাটা িদেল েসটা হেব বড়i aনয্ায় কাজ। aেনক
সময় কােজর েছেল বা েমেয়েদর বলা হয়, েতার িবপেদ েতােক eত টাকা িদেয় সাহাযয্
কেরিছলাম, আর তু i িকনা আমার সােথ eরূপ করিল বা তু i িকনা eখন আমার বাসার কাজ েছেড়
চেল যািcস iতয্ািদ । eরূপ েখাটা েদয়া জঘনয্ aপরাধ। e aনয্ায় েথেক েবঁেছ থাকা যােব
বেল িনি ত হেল তখন কােজর েছেল বা েমেয়েক যাকােতর aথ েথেক সাহাযয্ করা যােব।
েমাঃ শাহাদাত েহাসাiন , নবাবপুর েরাড , ঢাকা-1100
p -45. িকছু েলাক kরআেনর আয়াত ‘oয়াবতাগু iলাiিহল oয়াসীলা' uেlখ কের বেল,
oয়াসীলা মােন পীর, বুযগু ধরা। তারা আেরা বেল, িবপদ, মুসীবত, দুঃখ-ক দূর করার o
আlাহর শািs েথেক রkা পাoয়ার জনয্ eসব oয়াসীলার সাহাযয্ িনেত হেব। e িবষেয়
iসল◌ােমরদৃি ভংিগ কী?
utর : kরআেনর আয়ােত oয়াসীলা dারা uেdশয্ হেলা ‘আlাহর নকটয্ লােভর
uপায়'। aথা আlাহ আেদশ পালন o িনেষধ বজেনর মাধয্েম তার নকটয্ লাভ করা।
তাহেল আয়ােতর aথ হয় ‘আlাহর িদেক ধািবত হoয়ার জনয্ েতামরা uপায় খুজঁ েত
থােকা । eর dারা পীর বা বুযগু ধরা aথ েনয়া েমােটi ক নয়।
কারo aসীলা িদেয় আlাহর কােছ িকছু চাiেত হেব eরকম ধারণা আসেলi স ক নয়। আlাহর
কােছ সরাসির চাoয়ার সুিবধা রেয়েছ আমােদর। আমরা যার aসীলা িদেয় আlাহর কােছ

চাiেবা , তার চাiেত aেনক েবিশ ভােলাবােসন আlাহ আমােদরেক। িবপদ, মুস◌ীবত, দুঃখক দূর করার মতা রােখন েকবলমাt আlাহ তাআলা। সুতরাং aসীলা েদবার েকােনা
pেয়াজন েনi । িকয়ামেতর ক ন িদেন নবী রাসূলগণ আlাহ কােছ সুপািরশ করার aপারগতা
pকাশ করেবন। েকবলমাt মুহাmাদ সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlাম -েক aনুমিত
pদােনর পর িতিন তঁ ার umাত aথা আমােদর জনয্ সুপািরশ করেবন। আlাহ আমােদর
বাধয্ কেরনিন বা শত েদনিন কারo মাধয্েম তঁ ার কােছ চাoয়ার বা যাবার। আlাহ eবং
বাnার মােঝ েকােনা েদয়াল েনi বা েকােনা মাধয্ম েনi । আlাহ পিবt kরআেন
বেলেছন, “আিম তােদর িনকেটi আিছ, আিম আহবানকারীর আহবােন সাড়া েদi” [সূরা বাকারা :
186]। আিম যখনi আlাহর sরণ করব তখনi আিম আlাহেক েপেয় যােবা । আlাহ
eবং বাnার সmক সরাসির। যারা মূিত পুজারী তারা িকn e ধরেনর কথা বেল থােক েয,
আমরা আসেল মূিতর মাধয্েম ভগবানেক েপেত চাi। মািটর মূিত েকবলi eকিট মাধয্ম ।
েতমিন আমরাo েকােনা েকােনা েkেt আlাহর চাiেত রাসূলেক েবিশ গুরtু িদেয় থািক
eবং রাসূেলর চাiেত পীরেক আরo েবিশ মযাদা িদেয় থািক, যা িশরেকর পযােয় পেড়। আর
িশরেকর গুনাহ আlাহ মাফ কেরন না। আমােদরেক রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ
oয়াসাlামেকi eকমাt aনুসরণ করেত হেব, aনয্ কাuেক নয়। রাসূলlু াহ সাlাlাহু
‘আলাiিহ oয়াসাlােমর জীবনi হেc আমােদর জনয্ utম আদশ । েকােনা পীর eর
চাiেত ভােলা েকােনা িকছু িদেত পােরন না। রাসূলlু াহ সাlাlাহু ‘আলাiিহ oয়াসাlাম
বেলেছন েয, “আিম েতামােদর কােছ দু'িট িজিনস েরেখ যািc । eকিট হেc kরআন মাজীদ eবং
aনয্িট আমার সুnাহ । e দু'িটেক আঁকেড় ধরেল আর িকছুর pেয়াজন েনi” [মু‘আtা
মািলক : 1594]।
p -46. aেনক িবেয়েত িবশাল aংেকর েমাহরানা ধায করা হয়, যা পিরেশাধ করা হয় না,
aেনক সময় তা পিরেশাধ করা েছেলর সাধয্াতীত থােক। ধােযর সময় বলা হয়, েমাহরানা
েদয় বা েক, েনয়i বা েক? তেব বংশ মযাদা aনুযায়ী বড় aংেকর েমাহরানা ধায করেত
হেব। eটা িক বধ?
utর : েমাহরানার পিরমাণ হেব বর o কেন uভেয়র আথ -সামািজক aবsার সােথ
সাম সয্পূণ । েমাহরানা েযন বেরর পেk pদান করা সmব eবং কেনর সামািজক
সmােনর স◌ােথস িতপূণ হয় েসিদেক লkয্ রাখা গুরtু পূণ িবষয়। সামথয্ থাকা সেtt
েমাহরানা কম ধায করা aথবা সামথয্ েনi িকn েমাহরানা েবিশ ধায করা েকােনাটাi
ক নয়।
েমাহরানা eকাni কেনর পাoনা eবং েমাহরানা ধায করার জনয্ নয়, pদান করার জনয্ ।
মহান আlাহ পবি◌t kরআেন বেলন, েতামরা stীেদর
েমাহরানা আনিnত িচেt
sতঃpবৃt
হেয় pদান কেরা । সূরা 4 িনসা, আয়াত-4। েমাহরানা পিরেশাধ না করা বা

শুধমু াt ধায করার জনয্ ধায করা বধ নয়। aনুরপূ ভােব পিরেশাধ না কের stীর কােছ
তা মাফ চাoয়াo বধ নয়। eরূপ মাফ করােল তা জ◌ািয়যহেব না। stী মাফ না করেল
েমাহরানা আদায় ছাড়া sামী মারা েগেল েস বয্িভচারী হেয় িকয়ামেত আlাহর সােথ সাkাত
করেব বেল হাদীেস uেlখ করা হেয়েছ।
রােশদা েবগম, চ gাম
p -47. মািসক চলা aবsায় kরআেনর েটkট েনi শুধু aনুবাদ রেয়েছ eরূপ aনুবাদ gn
পড়া যােব িকনা?
utর : িজ হঁ য্া , kরআেনর েটkট েনi eরূপ aনুবাদ gn মািসক চলা aবsায় পড়া যােব।
কারণ, তা kরআেনর anভু k
নয়। আর িনেষধ হেলা , kরআেনর েটkট sশ করা বা
িতলাoয়ােতর uেdেশয্ তা পাঠ করা।
p -48. গতকাল আমােক eক আিলম সােহব বেলন, bযব ত sেণর যাকাত িদেত হেব না;
কথািট িক স ক?
utর : বয্ব ত sেণর যাকােতর িবষেয় সাহাবীেদর যুগ েথেকi মতেভদ চেল আসেছ। e
িবষেয় দু'িট মত রেয়েছ, eক. বয্ব ত sেণর যাকাত িদেত হেব না। দুi. যাকাত িদেত হেব।
তেব gহণেযাগয্ মত হেলা বয্ব ত sেণরo যাকাত দি◌েতহেব। পিবt kরআেন আlাহ
বেলন, যারা sণ -রূপা পুি ভু ত কের eবং eগুেলার যাকাত বা হক েদয় না তােদর জনয্
রেয়েছ ক ন শািs eবং eগুেলােক জাহাnােমর আগুেন utp কের তােদর শরীের েসক েদয়া
হেব। e আয়ােত আlাহ বয্ব ত o বয্বসায়ী sেণর মেধয্ পাথকয্ কেরনিন। তাছাড়া
রাসূলlু াহ স.-eর আমল িছল, বয্ব ত sেণর যাকাত pদান করা। িতিন আেয়শা রা.েক
বেলন, sেণর যাকাত না িদেল েতামার জাহাnােম যাoয়ার জনয্ e sণi যেথ । aপর
বণনায় রেয়েছ, eক কনয্ার হােত sেণর েমাটা দু'িট চু িড় েদেখ নবীজী তার মােঝ িজেjস
কেরন, তু িম িক eগুেলার যাকাত দাo। েস বলল না। নবীজী বলেলন, তু িম িক চাo েয, eর
িবিনমেয় আlাহ েতামােক িকয়ামেত িদন জাহাnােমর আগুেনর দু'িট চু িড় পিরধান করান। েস
চু িড় দু'িট খুেল রাসূলlু াহ স.েক িদেয় বলল, eগুেলা আlাহ o তঁ ার রাসূেলর জনয্ । সুনান
নাসয়ী : 2479। kরআন o হাদীেসর e আেলাচনা েথেক সুs েয, বয্ব ত sেণর যাকাত
িদেত হেব।
নািসমা uবায়দুlাহ , গুলশান, ঢাকা
p -49. আমার দু'িট য্াট রেয়েছ, eকিটেত আিম থািক আর aপরিট ভাড়া িদিc । েযটা
ভাড়া িদিc েসটার যাকাত িকভােব িদব?

utর : েয য্াটিট আপিন ভাড়া িদc ে◌ন, তার ভাড়া েথেক যিদ আপনার িনকট যাকােতর
িনসাব পিরমাণ টাকা জেম eবং েসটার েময়াদ eক বছর পূত হয় তাহেল েস টাকার চিlশ ভােগর
eক ভাগ যাকাত pদান করেবন। য্ােটর মূেলয্র oপর যাকাত িদেত হেব না।
ু
নাম pকােশ aিনcক
p -50. যাকােতর টাকা িদেয় মাদরাসায় িকতাব kয় কের েদয়া যােব িক?
utর : িজ না। যাকােতর টাকা িদেয় মাদরাসায় িকতাব kয় কের েদয়া যােব না। যাকাত
আদােয়র শত হেলা eর হকদারেক eর মািলক বািনেয় েদয়া । মাদরাসায় িকতাব kয় কের িদেল
তা মাদরাসায় oয়াকফ হেয় যায়, কােরা বয্িkগত মািলকানাধীন থােক না। তাi যাকাত
আদায় হেব না। eক বা eকািধক ছাtেক িকতাব িকেন িদেল তােত যাকাত আদায় হেব।
ei িবভােগ আপিনo p
পাঠােত পােরন
p
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