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বেহাল 

 

মুসলমানদের মদযে অশিক্ষা-কুশিক্ষা আজ চরম পর্যাদে পপ ৌঁদেদে। শচন্তা িশি 

পলাপ পপদেদে। প ায িশি হাশরদে পেদলদে। প ামা োটাোটি কদর হাদট-

 াজাদর, মসশজদে, ইত্োশে স্থাদন শনরীহ পলাকজনদের মৃতু্ে ঘটাদনা এসদ রই 

জাজ্বলে উোহরণ। ইসলাদমর গলা কাটা ঐ  শেন হদেদে পর্শেন অনে 

যমযা লম্বীদের পেখাদেশখ মুসলমাদনরা রাজনীশত্ আর যমযদক পৃথক কদর 

শেদেশেল। এই পৃথক না করা পর্যন্ত রাষ্ট্র নােকদকই জামাোদত্র নামাদর্ 

ইমামশত্ করদত্  হদত্া। রাষ্ট্র নােকরা অননসলাশমক কময-কান্ড করদত্ পারদত্া 

না। ঐ পৃথকীকরদণর পরি এখন  লদত্ পগদল পূণয মাত্রার অশত্শরি মাত্রাে 

চদল। রাষ্ট্রনােকরা রাজনীশত্ আর যদমযর মদযে প ড়াজাল প ষ্টনী শেদে 

পরদখদেন।  রাজনীশত্দত্ শমথোচার শহটলাদরর পগাদেদ ল্সদকও হার 

মানাদেদে।  ত্ারা যমযহীন রাজনীশত্দক পখাৌঁ ড়া কদর পরদখদেন্।   

 

রাজনীশত্র  াইদর স্বল্প পশরসদরর সমাদজ পর্ যমীে শিক্ষার অভা  নাই  ত্া  লা 

র্াে না। আজ মসশজদে মসশজদে রদেদে মসশজে পশরচালনার এশিশকউটিভ 

কশমটি আর নামার্ পশরচলনার জনে একজন ইমাম। প িীরভাগ পক্ষদত্র 

এশিশকউটিভ কশমটির সভাপশত্ সমাদজর একজন প্রভা িালী  েশি হদে 

থাদকন ত্ার যমীে জ্ঞান পর্ পর্যাদের পহাক না পকন আর র্ত্ অল্প শেনই শত্শন 

পস সমাদজর  াশসন্দা পহান না পকন।  নানা মুনীর নানা মদত্র েরুণ শকিং া 

সভাপশত্র একনােকত্াশিক স্বভাদ র েরুন  শকিং া  অশযকািংি মুসল্লীদের 

মদযে িৃিংখলার অভা  পেদখ অদনদক কশমটিদত্ আসদত্ চান না।   
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পশ ত্র পকারাদণ  লা হদেদেেঃ “আলিফ িাম মীম। এ সেই লিতাব যাতত 

সিানই েতেহ সনই। পথ প্রদর্শনিারী পরতহযগারতদর জনয, যারা অদেখা 

বিষদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কদর এবং নামায প্রলতষ্ঠা িতর। আর আলম 

তাতদরতি সয রুযী দান িতরলি তা সথতি বযয় িতর এবং যারা লবশ্বাে স্থাপন 

িতরতি সেেব লবষতয়র উপর যা লিিু সতামার প্রলত অবতীর্শ হতয়তি এবং 

সেেব লবষতয়র উপর যা সতামার পূবশবতীতদর প্রলত অবতীর্শ হতয়তি। আর 

আতেরাততি যারা লনলিত বতি লবশ্বাে িতর। তারাই লনতজতদর পািনিতশ ার 

পক্ষ সথতি েুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথাথশ েফিিাম।” অদেখা শ ষদের 

উপর শ শ্বাস স্থাপন করদত্  লা হদেদে।  আর পকান যমীে শকত্াদ র উপর এই 

ভাদ   লা হে নাই। অদৃিে অজানা রদে র্াে। অজানাটা মঙ্গলকর  া 

অমঙ্গলকর হদত্ পাদর। শ জ্ঞজদনর কাজ হদলা অদৃদিের  োপাদর সা যানত্া 

অ লম্বন করা।  

আমাদের আদলাদত্ পর্যদ ক্ষদণর জানালা  পর্যদ ক্ষদণর  সামশিক উপাদের 

তু্লনাে র্ৎসামানে – ৯৯.৯% এর ও কম। (১ নিং শচত্র)।   পর্যদ ক্ষদণর  

সামশিক উপাদের মদযে রদেদে গামা পরশিদেিন, এি পরশিদেিন, 

অশত্দ গুণী রশি, দৃিেমান আদলা, ইনফ্রাদরি  া উত্তাপ পরশিদেিন, 

মাইদরাওদেভ, আর পরশিও ওদেভ। একমাত্র দৃিেমান আদলা োড়া আর 

পকানটাই আমাদের পচাদখর জানালা খুলদত্ পাদর না। িব্দ র্া কম্পন শেদে 

সৃশষ্ট হে ত্া শেদেও পর্যদ ক্ষণ করা র্াে। পর্মন মাতৃ্গদভয  ভ্রূদণর অ স্থান, ভূ-

গদভয  ও সমুদ্র গদভয  প্রকৃশত্ক সম্পদের অনুসন্ধান, ইত্োশে।   আল্লাহর সৃশষ্টদত্ 

অদৃদিের পশরমাণই অশযক। পর্যদ ক্ষদণর স  উপাে শেদেও স  শকেু যরা র্াে 

না। মাত্র ১৫% যরা র্াে।  াশক ৮৫%ই অন্ধকারাচ্ছন্ন।   
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১ নিং শচত্র। পর্যদ ক্ষদণর  সামশিক উপাে –  াম শেক পথদক গামা পরশিদেিন, 

এি পরশিদেিন, অশত্দ গুণী রশি, দৃিেমান আদলা, ইনফ্রাদরি  া উত্তাপ 

পরশিদেিন, মাইদরাওদেভ, ও পরশিও ওদেভ। প্রদত্েকটা সেসেই ত্রঙ্গ 

দেদঘযর পশরসদরর মদযে সীমা দ্ধ।  

https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/electromagnetic

-wireless-electronic-basics/ 

 

 ত্য মাদনর পজৌঁ দক সা পকাশভি ভাইরাদসর আ রণ আড়াআশড়ভাদ  প্রাে এক 

শমটাদরর (প্রার্ গজ কাঠির সমান) এক শমশলোিংদির এক েিমািংি  (≈ ০.১ 

মাইদরাশমটার)। একজন সিংরাশমত্  েশি  িারীশরক শনরাপে দূরদের 

 েশত্দরদক  দুই পথদক চার জনদক সিংরাশমত্ করদত্ পাদর।   এন৯৫ মুদখাি 

৯৫%-এর মত্ কমপদক্ষ ০.৩ মাইদরান আ রণীর কশণকা দূদর রাখদত্ পাদর।  

https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/electromagnetic-wireless-electronic-basics/
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/electromagnetic-wireless-electronic-basics/
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কার্যত্েঃ এই মুদখাি প্রাে ০.১ মাইদরাশমটার আ রণীর ৯৯.৮% কশণকা 

পশরস্রা ণ করার ক্ষমা রাদখ। (Rengasamy et al., 2017)।  

 
এমনও মসশজে রদেদে পর্খাদন ইমাদমর সাযে নাই  মুসল্লীদের মুদখাি পরদত্ 

 লার। র্শেও  া ইমাম শ শ্বাস কদর অদৃিে সৃশষ্টদত্। মসশজে পশরচালনা কশমটির 

অনুদমােন োড়া পকারাদণর এই শিক্ষার আহ ান করদত্ পারদ ন না। এই 

শিক্ষাশভশত্তক সা যান াণী কার্যকরী  া প্রচার করদত্ পারদ ন না। ইমামরা হদে 

থাদকন পকারাণ-হাশেদস  ুেৎপশত্তসম্পন্ন। শ জ্ঞাদন  লদত্ পগদল ত্ারা অজ্ঞান।  

মসশজে পশরচালনা কশমটি ও ইমাম উভদের েরুন ইমাদমর  শনকট পথদক 

পকাশভি-১৯ এর উপর যময-শ জ্ঞানসম্মত্ পখাৎ া, মুদখাি  ে হাদর পরস্পদরর 

উপকাশরত্া, মুসল্লীদের মদযে পরাগপ্রশত্দিযক  ক্ষমত্া  া ইশমউশনটির 

ত্ারত্মে,  ঝুৌঁ শকিস্তদের খাশত্দর অঝুৌঁ শকিস্তদের একটু  ত্োগ স্বীকাদরর 

আহ ান, ইত্োশে আিা করা দুষ্কর  

আনাস শ ন মাদলক  ণযনা কদরদেন পর্ রসূলুল্লাহ (সােঃ)  দলদেন নামাদর্ 

োৌঁ ড়াদনা সাশর পসাজা করদত্ কারণ উশন (সােঃ)  দলদেন উনার (সােঃ) শপেদন 

আমােদরদক পেখদত্ পপদত্ন ( Source: Sunan al-Tirmidhī 

2910)। জামাোদত্ নামাদর্ পরস্পদরর মদযে োৌঁ ক না পরদখ সাশর পসাজা 

করদত্ হদ । কাৌঁ দযর সিংদগ কাৌঁ য শমলাদে ও পাদের সিংদগ পা শমলাে োৌঁ ড়াদল 

কাত্ার পসাজা রাখা সম্ভ ।  

আবু্দল্লাহ ই ন ‘ওমর  ণযনা কদরদেনেঃ রসূলুল্লাহ (সােঃ)  দলদেন “ পত্ামাদের 

সাশর পসাজা কর; কাৌঁ দয কাৌঁ য শমলাদে োৌঁ ড়াও; োৌঁ ক স্থান পুরন কর; পত্ামার 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7224694/#bib40
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ভাইদের হাদত্  াযা শেও না (সাশর পসাজা করার জনে সমু্মদখ  া শপেদন পেলা 

শেদল)। িেত্াদনর জনে োৌঁ ক পরখ না। পর্ একটা সাশর পুরন করদ  আল্লাহ 

ত্াদক পুরসৃ্কত্ করদ ন, আর পর্ সাশর  া কাত্ার ভাঙ্গদ  আল্লাহ ত্াদক 

পশরত্োগ করদ ন। (Narrated by Abu Dawood, 666; al-

Nasaa’i, 819. Classed as saheeh by al-Albaani in 

Saheeh Abi Dawood, 620).  

নূ’মান ই ন  িীর  ণযনা কদরদেনেঃ “আল্লাহ রসূল (সােঃ) পলাকজনদের 

পেখদত্ মুখ শেরাদলন আর  শত্ন  ার  লদলন, ‘ পত্ামাদের কাত্ার পসাজা 

কদরা; পত্ামরা শনদজরা কাত্ার পসাজা না করদল আল্লাহ পত্ামাদের অন্তদর 

শ ভাজন সৃশষ্ট কদর শেদ ন।’ আর আশম পেখলাম পলাকজনদের কাৌঁ দয কাৌঁ য, 

হাৌঁ টুদত্ হাৌঁ টু, পগাড়াশলদত্ পগাড়াশল শমলাদে োৌঁ ড়াদত্” (Narrated by 

Abu Dawood, 662; classed as saheeh by al-Albaani 

in Saheeh Abi Dawood, 616).  

উল্লশখত্ মসশজদে এক পশরচালনা কশমটি ঠিক কদরশেদলন পর্ মুদখািযারী  

ঝুৌঁ শকিস্তরা পপেদন দূদর  অনে কাত্াদর োৌঁ ড়াদ ন।  মুদখািশ হীন সাহসীরা 

সমু্মদখর কাত্াদর োৌঁ ড়াদ ন। এইরূপ সাহসীরা র্শে মুদখাি পরদত্ন ত্াহদল 

অশত্ অনাোদস দু যল শচদত্তর মুসল্লীও কাৌঁ দয কাৌঁ য শমশলদে োৌঁ ড়াদত্ পারদত্ন। 

মসশজে পশরচালনা কশমটির যমীে জ্ঞাদনর মাত্রা এমনই পর্ হশেদসর শ রুদদ্ধ 

েদত্াো শেদে থাদকন। শনদজরা মসশজদে থাকা অ স্থাে মুদখাি পরার একটু  

ত্োগ স্বীকার কদর অনেদকও পর্ একই কাত্াদর টানদ  পস আিাে গুৌঁদড়  াশল। 
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ইসলাম  দল মুসলমাদনরা এদক অদনের ভাই। পকউ শুযু দুভয াদগে পড়দলই  পর্ 

পস ভাগে ানদের সাহার্ে করার কথা ত্া না, দুভয াদগে পর্ন না পদড় পসশেদকও 

পখোল রাখার কথা। ইিংদরজীদত্  লা হদে থাদক Precaution is better than 

cure.  আনাস (রােঃ)  ণযনা কদরদেনেঃ রসূলুল্লাহ (সােঃ)  দলদেন পর্, শনদজর 

জনে পকউ র্া ভাল মদন কদর অদনের জনে ত্া মদন না করদল সশত্েকাদরর 

ঈমানোর হওো র্াে না [Sahîh al-Bukhârî and Sahîh Muslim]. 

স ারই িরীদরর ইমুউশনটি একই রকম  না। পকান পশর াদরর একমাত্র 

উপাজয নক্ষম  েশি পকাশভদি অসুস্থ হদল পশর দর অচলা স্থার সৃশষ্ট হদত্ 

পাদর।  মুদখাি পরার েরুণ র্শে অদনের রক্ষা করা  ুঝাে, ত্দ  পসই মুদখাদি 

আপশত্ত থাকার কথা না।  উপদরর হাশেসই  দল শেদচ্ছ শ ভাজন পথদক 

সা যানত্া অ লম্বন করদত্।  ভাই ভাইদের সম্পকয  পমদন চলদত্ হদল 

পসশেদকও পখোল রাখা কত্য  ে। র্ারা একজন আর একজদনর খাশত্দর একটা 

মুদখাি  ে হার করদত্ পারদ ন না ত্ারাই হদে  দস সমাদজর  া কশমউশনটির 

পনতৃ্ ৃন্্দ। মুদখাি ত্াদের শনকট  ড় প াঝা। সমদ ত্ নামাদর্ পশরচালনা 

কশমটির শসদ্ধান্ত কত্খাশন ইসলামসম্মত্ ত্া সহদজই অনুদমে।  পকান এক 

মুসল্লী জানাদলন পর্ পশরচালনা কশমটির পনত্াদক মুদখাি  ে হারদরর কথা 

 লার েরুন ত্াদক পেত্না সৃশষ্টর পোদষ পোষাদরাপ করা হদে।দে।  এইস   

পনত্াদের পক  ুঝাদ ন? পকাথাে পেত্না আর পকাথাে মুদখাদির উপকাশরত্া! 

মসশজদের স  মুসল্লী একই পশর াদরর সেসে না। রুশর্দরাজগাদরর েরুন 

ত্াদেরদক শ শভন্ন পলাকজদনর সিংদগ শমিদত্ হে।  পক শক  হন করদে ত্া 

অদৃিে রদে র্াে। পক কাদক সিংরাশমত্ কদর থাকদে অজানা রদে র্াে। তৃ্ত্ীে 

 ুষ্টাদরর পরও অদনদক পকাশভদি আরান্ত হওোর পরকিয  রদেদে।  
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এমত্া স্থাে পনত্াদেরদক পরামিয শেদল পরামিযোত্া পেত্না সৃশষ্টকারী  হদে 

থাদকন।  এই পত্া আমাদের জ্ঞাদনর  হর।  

 

স াই পর্ন  আত্নদকশিক হদে পরদকশিকত্া ভুদল পগশে।  স্বীকার করা হে 

এক  ৃদন্ত  াৌঁ যা , শকন্তু এদক অপদরর পূ যাপর অ স্থাে সম েথী না।  ািংলা ভাষার 

কশ রাও সম েথী হ ার কথা  দলদেন।  

“ আপনা রাখদ   েথয জী ন সাযনা, 

পস জনম শ দশ্বর ত্দর পরাদথয কামনা।” 

“আপনাতর িতয় লবব্রত রলহতত আতে নাই সিহ অবনী পতর 

েিতির ততর েিতি আমরা, প্রততযতি সমারা পতরর ততর”  

“স াই পর্ পত্ার মাদের পেদল 

রাখশ  কাদর, কাদর পেদল? 

একই নাদে সকল ভাদে 

পর্দত্ হদ  পর ওপাদর।” 

 

পদরাপিার এিটি লবতর্ষ গুর্। ইিংদরজীদত্  লা হে Live and let live. 

অদনের প্রশত্ একটু সম েথী হদল এইরূপ শ ভাজন নীশত্ মসশজে পশরচালনা 

কশমটি চালু করদত্ পাদর না।  শনদজর অ স্থা পেদখ স াইদক শ চার করা র্াে 

না। রশ  োকুর িহর াসীদের শনদে  দলদেনেঃ 

“ইদটর পদর ইট, মাদঝ মানুষ কীট, 

নাইদকা ভাল াসা, নাইদকা পেহ।” 
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কারণ, িহর াসীরা পািাপাশি োসাোশস কদর  াস করদলও ত্াদের মযে 

সমাজ দ্ধত্ার েরুন পর্ পারস্পশরক সমৃ্পশত্ গদড় উো প্রদোজন ত্া উদে না। 

মসশজদের মুসল্লীদের মদযে যদমযর ত্াশগদে পারস্পশরক fellow feelings এর 

অভা   পেখদল রশ  োকুদরর পর্যদ ক্ষদণর সিংদগ শমল পাওো র্াে।     

মুদখাদি র্শে পকানই উপকার ত্দ  এোর পপাটয , পপাষ্ট অশেস, অশেস-

আোলত্, সু্কল-কদলজ, পিাসারী পটাসয, ইত্োশেদত্ পকন  ে হার করা হদে 

থাদক?  ঐ সমস্ত স্থাদন পকউ হেদত্া কাউদক পচদনও না, ভাই ভাই সম্পকয  

ভা া পত্া দূদরর কথা। ত্ ুও ত্ারা  পরস্পদরর অমঙ্গদলর  োপাদর কত্খাশন 

র্ত্ন ান ত্া শচন্তাই করা র্াে না র্শে উশল্লশখত্ মসশজদের  ে স্থার সিংদগ তু্লনা 

করা র্াে। 

 

নূত্ন  এক সভাপশত্ পক মুদখাি পরার কথা  লদল উত্তর করদলন পর্,  মুদখাি 

মোদন্ডটরী না। মোদন্ডটরীর প্রশ্ন পকন আসদ  র্শে আমরা পকারাশণক 

শিক্ষাশভত্তক সা যান হই?  র্শে অদৃিেদত্ আমরা শ শ্বাস কশর – একজদনর 

অদৃিে শ ষে আর একজনদক অদৃিেভাদ  আঘাত্ হানদত্ পাদর - ত্দ  ত্ার 

েলােল শহসাদ ই মুদখাি  ে হাদরর প্রদোজনীেত্া আদস।  পেদির সরকাদরর 

মুসলমানদের মুদখাি পরদত্  লার প্রশ্নই আদস না।  CDC-র পূদ য 

মুসলমানদেরই  রিং উশচত্ শেল স াইদক মুদখাি পরার পরামিয পেওো।  আর 

একজন  ািংলা ভাষার কশ  পগদেদেনেঃ 

 

" লিরেুেী জন ভ্রতম লি িেন, 

বযলথত সবদন বুলিতত পাতর? 
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িী যাতনা লবতষ বুলিতব সে িীতে 

িভু অর্ী লবতষ দংতর্লন যাতর ? 

যতলদন ভতব, না হতব না হতব, 

 সতামার অবস্থা আমার েম; 

ঈষৎ হালেতব শুতন না শুলনতব, 

বুতি না বুলিতব যাতনা মম।” 

A wearer knows where the shoes pinch. এিমাত্র 

ভুক্তপভাগীরাই অপর ভুিদভাগীর দুঃে-সবদনা বুিতত পাদর। আর ইসলাম 

অভুক্তপভাগী হদেও ভুিদভাগীর দুঃে-সবদনা বুঝার ত্াশগে শেদেদে।  

 
আবু্দল্লাহ শ ন মাসুে  ণযনা কদরদেনেঃ আল্লাহ রসূল (সােঃ)  দলদেন পর্ 

পকারাদণর একটা অক্ষর পাে করদল ১০টা পনকী শমলদ । আশলে লাম মীম 

 লদত্ শত্নটা হরে  ুঝাদেদেন (Source: Sunan al-Tirmidhī 

2910)  

আমরা মুসলমাদনরা অত্েদল্পই তু্ষ্ট – পকারাদণর এক অক্ষর পদড় ১০ পনকী 

অজয দনই সন্তষ্ট। আমাদের অশযকািংিই আর ী পকারাণ পাদে অভেস্ত শকন্তু 

সামানেত্মও  ুঝার জনে অনু াে পাদে অনভেস্ত।  

পকারাণ না  ুদঝ পড়ার কারদণ আমরা পর্ন Penny wise pond foolish-এর 

মত্ কাজ কদর থশক। পকাশভদির প্রথদমর শেদক র্খন পশরষ্কার পশরচ্ছন্নত্া 

পমদন চলদত্  াইর পথদক এদস হাত্ যুোর অভোস করদত্  লা হদলা, আমরা 

 লা শুরু কদরশেলাম পর্ মুহম্মে (সােঃ) ১৪০০  ের পূদ য হাত্ পযাোর কথা 
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 দল পগদেন।  এর পচদে গুরুেপূণয শেল পর্ অদৃিে  স্তুদত্ শ শ্বাস করা র্ার 

সিংদগ অঙ্গাঙ্গীভাদ  জশড়ত্ রদেদে সা যানত্া অ লম্বন করা। ১৮৯২ সাদল 

Dmitri Ivanovsky অদৃিে  স্তু ভাইরাস আশ ষ্কার কদরন। ত্খনই 

আমরা  লদত্ পারত্াম অদৃিে সৃশষ্টর কথা পকারাণ  দলদে ১৪০০  ের পূদ য। 

পকারাদণ অদৃিে  স্তুর ইশঙ্গত্ না পজদন  হাত্ পযাোর প্রদোজনীেত্ার কৃশত্ে 

ো ী করদত্শেলাম। 

ইোনীিং মসশজদে চালু হদেদে “You guys”। সদম্বাযন। ব্রাোসয  া ব্রাোসয 

এোন্ড শসসটাসয উদে র্াওোর পর্যাে।  া া-মাদের উপশস্থশত্দত্ শুযু পকান 

সন্তানই না, সন্তানোড়ারাও এমন সদম্বাযন কদর চদলদেন। মুসলমানদের মদযে 

 াদোশলকোল রি সম্পকয  থাকদলও ত্াদের মদযে এদেদক  ড় সম্পকয  রদেদে 

এক যমীে  াৌঁ যন। শপত্া-পুদত্রর সম্পকয যারীরাও যমীে  াৌঁ যদন ভাই ভাই।  

আ ু  কর (রােঃ) রসূলুল্লাহ (সােঃ)-এর শ্বশুর শেদলনা।  রসূলুল্লাহ (সােঃ)-এর ভাই 

সদম্বাযদন আ ু  কর (রােঃ) প্রশ্ন করদল  রসূলুল্লাহ (সােঃ)  দলন পর্, ত্াৌঁ রা 

ইসলাদম ভাই ভাই সম্পদকয র।  

ইসলাদমর সম্পকয  রদির সম্পদকয র উপদর স্থান পাে। পকান এক রু্দদ্ধ আ ু 

 কর (রােঃ)-র পেদল   া ার শ রুদদ্ধ রু্দ্ধ করদত্শেদলন। পর ত্ীদত্ পেদল 

 া াদক  দলন পর্ কদেক  ার   া া ত্ার পেদল ত্র ারীর আঘাদত্র মদযে 

এদসশেদলন, শকন্তু পেদল ত্াৌঁ দক আঘাত্ কদরশেদলন না। আ ু  কর (রােঃ) 

 দলশেদলন পর্ পেদল র্শে ত্াৌঁ র ত্র ারীর অযীদন আসদত্া শত্শন ত্াদক অক্ষত্ 

রাখদত্ন না।  

আ ু হুরােরা  ণযনা কদরদেন্ পর্ আেম সন্তান পরার্া রাখা োড়া অনে একটা 

ভাল কাদজর জনে ১০ পথদক ৭০০ গুণ সওো  পপদে থাকদ ন। আর পরার্া 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Ivanovsky
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রাখার পুরষ্কার আল্লাহ ত্াোলা শনদজ শেদ ন কারণ আল্লাহর জনে পস  ত্ার 

 াসনা ও আহার ত্োগ কদরদে । পরার্াোদরর দুইটা মুহূত্য   আনদন্দর হদে 

থাদক – একটা পরার্া ভাঙ্গার সমে  আর অনেটা হদচ্ছ আল্লাহর সিংদগ 

সাক্ষাদত্র সমর্। আল্লাহর দৃশষ্টদত্ পরার্াোদরর মুদখর গন্ধ মৃগনাশভ পথদক 

সুগশন্ধকর (Al-Bukhari) ) 

পশ ত্র রমর্ান মাস আসন্ন। স  মসশজদেই ত্ারা ীহ নামার্ আেে করা হদ । 

পর্স  মসশজদে শনেশমত্ ইমাম থাদকন না পসস  মসশজদেও পরার্ার জনে 

ইমাম শনদোগ কর হদচ্ছ। জামাোদত্ ত্ারা ীহ নামার্ রসূলুল্লাহ (সােঃ)- চালু 

কদরন নাই। চালু কদরশেদলন ওমর (রােঃ)। ) রসূলুল্লাহ (সােঃ)- রমর্ান মাদস 

কদেক  ার  কদর পকারাণ িরীে খত্ম শেদত্ন। আজ মুসলমাদনরা রমর্ান 

মাদস পকারাণ খত্ম শেদে থাদকন ত্ারা ীহ নামাদর্র মাযেদম। শনদজরা পদড় 

 ুঝদ ন ও ত্া পথদক শিক্ষা শনদ ন এই  ে স্থাটা এশড়দে চদলন। একমাত্র 

ইমামই পকারাণ খত্ম শেদে থাদকন আর মুসল্লীগণ ত্া শুদন থাদকন। অদনের 

পকারাণ পাে পিানা আর শনদজর পকারাণ পাে পত্া এক সমান হদত্ পাদর না। 

ত্ারা ীহ নামাদর্র মযে শেদে পকারাদণর জ্ঞানভান্ডার মুসলমানদের মদযে 

প্রদ ি কদর থাক না কারণ স াই আর ী  ুদঝ না। ।  

উত্তমটা হে র্শে ত্ারা এই পকাশভদির সমদে মুদখাি  ে হার কদর অদযযক 

সমে ত্ারা ীহ পদড় আর অদযযক সমে  ুদঝসুদঝ পকারাণ পত্লাওোত্ কদরন। 

সমসো হদচ্ছ জ্ঞাদনর কথা  লদত্ পগদল কথা কাটাকাটি শুরু হদে থাদক র্া 

এশড়দে চলদত্ ইসলাদম শনদেয ি রদেদে পর্ সত্ে  দল জাদন ত্ার জনেও।  

রসূলুল্লাহ (সােঃ)  দলদেনেঃ “I guarantee a house in Paradise for 

one who gives up arguing, even if he is in the right; and I 
guarantee a house in the middle of Paradise for one who 
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abandons lying even when joking for the sake of fun; and I 
guarantee a house in the highest part of the Paradise for 
the one who had good manners” (Sunan Abu Dawud, Hadith 

No. 4500).  টম লাইন এটাই হে -Where ignorance is a bliss, 

it is foolish to be wise. 
 

 


