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সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সর্বোত্তম সালাত ও সালাম সায়্যিদুল 
কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর উপর । যিনি বলেছেন- 

2৮301099624 55245০2945৩ 

অর্থঃ আমার পর পুরুষ জাতির জন্য নারী জাতির ফিতনা হতে অধিক 

ক্ষতিকর কিছু অবশিষ্ট থাকছে না । [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ২৭৮০] 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- 
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অর্থঃ মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে নারী, সন্তান, পুঞ্জিভূত সোনা- 
রোপা, দৃষ্টি আকর্ষণকারী ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্ত, ক্ষেত খামার ইত্যাদি 

লোভনীয় বস্তু সমূহকে। এসব তো দুনিয়ার জীবনের স্বল্প সময়ের ভোগ 
সাম্ৰীমাত্র আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান । [সুরা আল ইমরান- 
১৪] 

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 

অর্থঃ অবৈধ দৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহের মধ্য হতে একটি তীর । যে আল্লাহর 
ভয়ে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন যার স্বাদ তার 

অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে । [মুসতাদারাকে হাকিম হাদীস নং- ৭৮৭৫] 

পুরুষের জন্য নারী একটি অতি পুরনো সমস্যা বর্তমানে বিভিন্নভাবে নারী 
জাতিকে বেহায়া ও অশ্লীলতার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল 

| আর 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে 05 ১২ 

উপায় খুলে দেওয়ার ফলে সে সমস্যা এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে 
যে চরিত্রকে পুত পবিত্র রাখার কল্পনাটাও দূরহ হয়ে উঠেছে। ভোগবাদী 

ভীরু যুবকদের এই অশ্রীলতার সয়লাব হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 
কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে। আল্লাহর কাছেই অভিযোগ এবং তারই 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি । 

আমরা মনে করি কোরআন ও সুন্নাহতে জান্নাতী মেয়েদের যেসব কাহিনী 

ভয়াবহ ফিতনা হতে রক্ষা করা সম্ভব। যাতে তারা জানতে পারে দুনিয়ার এ 
জীবন এবং তার সব ভোগবিলাসই লয়শীল এবং জান্নাতের অন্য সমস্ত 
নিয়ামতের সাথে সাথে সেখানকার স্ত্রী ও তাদের সহিত মিলিত হওয়ার 
আনন্দটাও দুনিয়ার তুলনায় বহুগুনে তৃপ্তিদায়ক ও পরিপূর্ণ । এর ফলে হয়ত 

প্রকার হারাম উপভোগ হতে বেছে থাকবে । সামনের কয়েকটি পৃষ্ঠাতে আমি 
জান্নাতী মেয়েদের সৌন্দর্য ও অন্যান্য বিষয় সংশ্লিষ্ট বেচে নেওয়া কয়েকটি 
আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি । আল্লাহই তাওফীকদাতা এবং 
তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যেন এই লেখাটি ছারা আমাকে 
এবং সমস্ত মুসলিমদের উপকৃত করেন। শয়তানের তীর যেন লক্ষত্রষ্ট হয়। 
জান্নাতের হুরদের সাথে সুখময় মিলন থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। 

(আমীন) 
বিঃ দ্রঃ আমি পুস্তকটিতে মূলত কোরআনের তাফসীর এবং সহীহ হাদীসের 

দুর্বলতা উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দুর্বল হাদীসের মৃূলভাব তার পূর্বে 
বা পরে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর ও সহীহ হাদীসের সাথে সামর্থপূর্ণ এবং 
আলেমগণ এ সকল বর্ণনা অনুযায়ী হুরদের শারিরীক ও অন্যান্য বিষয়ের 

জান্নাতী পুরুষ ও নারীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সবই এই সমস্ত হাদীস 
হতেই গৃহীত ৷ প্রকৃত কথা এই যে এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে 
জান্নাতে যে তার ঢের বেশি আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

কারণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- 
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অর্থঃ আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন জিনিষ যা 
কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি আর কোনও 
অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি। 

আসলে এই পুস্তকে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি তার সবটুকুই আমাদের কল্পনার 

ভিতরে সুতরাং জান্নাতে সবটুকুই পাওয়া যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- 

99241565926 ৩৪০৫ (৩৬৪ LOSE 

অর্থঃ কোন মানুষ জানেই না আমি তাদের আমলের বিনিময়ে তাদের জন্য 
চোখ জুড়ানো কি বস্তু লুকায়িত রেখেছি। [সূরা সাজদাহ- ১৭] 

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন- 

4০ ০০০৮০ এ৪ 

জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের যতটুকু জানানো হয়েছে তা ছেড়ে দাও অর্থ্যাৎ 

জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের যা জানানো হয়েছে তা খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে 

জান্নাতে তার তুলনায় অনেক বেশি আছে। [বুখারী] 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন, সর্বনিম্ন স্
তরের 

জান্নাতি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ বলবেন তুমি চাও ফলে সে চাইতে থাকবে 

আল্লাহ তাকে বলবেন তোমার চাওয়া কি শেষ? সে বলবে হ্যা আল্লাহ তাকে 

বলবেন তোমার জন্য ভুমি যা চেয়েছ তার দ্বিগুন দেওয়া হল । (মুসলিম: হাদীস 

শহ- ১৮২] 
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মুসলিম শরীফের অনা বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ একজন জান্নাতীকে বলবেন 
তুমি চাও ফলে সে চাইতে থাকবে যখন তার সমস্ত চাওয়া শেষ হয়ে যাবে 

আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন- 

লা এল জলা এরা 

Etc 22002 IG GUS SEG, 11340 

এটা চাও ওটা চাও যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত বন্ত্রও ফুরিয়ে যাবে তখন 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন তুমি যা কিছু চেয়েছ তোমাকে তা 
দেওয়া হল এবং তার দশগুন দেওয়া হল । [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৮৮] 

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- 

.42203555 SETAC PEA] 

অর্থ: জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে তারা যা চায় এবং আমার নিকট রয়েছে 
অতিরিক্ত । [সুরা কৃফ- ৩৫] 

অর্থ্যাৎ তারা যা চাইবে আমি তার চেয়েও অধিক দেব। 

সুবহানাল্লাহ! অতএব তুমি নিশ্চিন্তে থাক আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতী 
করেন তবে যা কিছু বলা হয়েছে তুমি তার পুরো অংশই প্রাপ্ত হবে। বরং তার 
চেয়ে ঢের বেশি পাবে। এ কারণে জান্নাতের বর্ণনায় হাদীসের সনদ দুর্বল 
হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলভাব গ্রহণযোগ্য হয়। আল্লাহই সমস্ত প্রশংসার 
অধিকারী । আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন । আমিন। 



জান্নাতী হুর কী? 

মহান রাব্নুল আলামীন জান্নাতকে অপরূপ সাজে সুসহ্জিত করেছেন । সেখানে 
বসবাস করবে মহান আল্লাহর অতি প্রিয় নেককার বান্দাগন। তারা জান্নাতে 
তাদের মুমিন স্ত্রীদেরও পাবে । তাদের ইহজীবনের সদাচার ও নেক আমলের 
পুরষ্কার স্বরূপ আরো পাবে মহান আল্লাহর এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কল্পনার অতীত 
নৈসর্গিক রূপ ও গুণের অধিকারী ডাগর নয়না চিরযৌবনা স্বগীয় অন্মরী। 
যাদেরকে মহান আল্লাহ জান্নাতেই সৃষ্টি করেছেন। কুরআন ও হাদীসে 
যাদেরকে “হুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি এ 
হুর জান্নাতে নেককার বান্দাগণের স্ত্রী হিসেবে সবসময় তাদের সেবায় 
নিয়োজিত থাকবে। 

13=এটি একটি আরবি শব্দ, ৮7 এর বহুবচন । অর্থ শুভ্র বর্ণের নারী । 

১৪এটিও একটি আরবী শব্দ £৫:2শব্দের বহুবচন, অর্থ বড় বড় চোখবিশিষ্ট 
ডাগর নয়না নারী । এরা ঈর্ষণীয় রূপ চিত্তাকর্ষক লাবণ্যে ও অপরূপ 
সৌন্দর্যমাধূরীতে সকল সুন্দরীর অগ্রগামী । সৃষ্টির পর থেকে যুগযুগাস্তর অবধি 
ও এ সকল আনত নয়না অনিন্দ্য সুন্দরী ছরণণ তাদের স্ব স্ব প্রিয়তম স্বামীর 
জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুণছে। চাতক পাখির মত আপন স্বামীর 
সাক্ষাতের জন্য তাদের পথ পানে চেয়ে আছে। যতদিন পৃথিবীর বুকে এ 

করতে পারবে না, তবে হ্যা স্বপ্নযোগে তাদের দর্শন লাভ সম্ভব । 

হুরপণ জান্নাতে তাদের চির প্রতিক্ষীত প্রাণপ্রিয় স্বামীর সাক্ষাত পাবে এবং 
তাদের স্বামীরা হুরদের সাক্ষাতে পরিতৃপ্ত হবে। বলাই বাহুল্য হুরদের সাথে 
তাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের মিলন হবে পরকালে । তবে এখন থেকে তাদের 

সুনানে তিরমিধীতে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. সূত্রে বর্ণিত একটি 
হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 
পৃথিবীর কোন নারী যখন তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন তার জন্য নির্ধারিত 
আনত লোচনা জান্নাতী হুর স্ত্রী বলে, (হে হতভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট 
দিওনা । আল্লাহ তোমার সর্বনাশ ও ধ্বংস করুন । তিনি তোমার কাছে কয়েক 
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আসবেন। সারকথা, হুরেঈন মহান আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি, জান্নাতের 
অন্যতম নেয়ামত। অভিধানে জান্নাতী হুরের সংজ্ঞা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে যে 
‘হুর শব্দের অর্থ সুদর্শনা, ডাগরনয়না অচিত্তনীয় সুন্দরী ৷ যাদেরকে সাহিত্যের 
ভাষায় হরিণী নয়না বলা হয়। 

হুর কাকে বলেঃ 

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, হুর বলা হয় তাকে যার দর্শনে চোখ অবাক হয়ে 
যায়। কাপড়ের অন্তরালেও যার পা গুলো বাহির থেকে দেখা যায়। তাদের 
দেহ এতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হবে যে, তাদেরকে যে দেখবে তার চেহারার 
প্রতিচ্ছবি হুরদের কলিজাতে আয়নার মত দেখা যাবে । [তাফসীরে মুজাহিদ] 

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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অর্থঃ তথায় থাকবে আনত নয়না রমণীগণ । যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন দ্বীন ও 
মানব কখনো ব্যবহার করেনি। অতএব, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। 
[আর রাহমানঃ ৫৬-৫৮] | 

হযরত হাসান বসরী রাযি. বলেন, হুর যার চক্ষু যুগল খুব সাদা হবে এবং 
তার পুতুলি হবে ঘন কাল কৃষ্ণবৰ্ণ । 

চেহারার এজ্ধীল্য প্রকাশ পায় তখনই তাদের সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হয়। [বুশরাল 
মুহিব্বীন] 

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেন, ,= (হুর) হলো »1)৯ “হাওরা' এর 

বহুবচন । »।১৯. বলা হয় নারীকে যে যুবতী অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী 

হয়। ফর্শা চেহারায় ঘন কালো চোখের পুতুলি বিশিষ্ট । আর হুরেয়ীন বলা হয় 

এ নারীকে যার চক্ষুদ্বয় ডাগর ডাগর হয়ে থাকে । [হাদিল আরওয়াহ) 
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হুরদের জন্ম 

আল্লাহ তায়ালার বাণী (৬ শু 45 ১) 64555) অর্থ: জান্নাতী হুর 
এমন হবে যাদেরকে না কোন মানব স্পর্শ করেছে আর না কোন জ্নীন। এ 

আয়াতের তাফসীরে ইমাম শা'বী রহ. বলেন, এরা হবে দুনিয়ার পুরুষদের 

স্ত্রী। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোন পন্থায় সৃষ্টি করেছেন। 

যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান- 

1৫ 44. IATL 

অর্থঃ আমি তাদেরকে বিশেষ একটি পন্থায় সৃজন করেছি। অতঃপর তাদেরকে 
কুমারী বানিয়েছি । [সূরা ওয়াকিয়াহঃ ৩৫-৩৬] 

ইমাম শা*বী রহ. বলন, যখন থেকে তাদেরকে বিশেষ কোন পন্থায় সৃজন করা 
হবে তখন হতে তাদেরকে না কোন মানব স্পর্শ করবে না কোন দ্ববীন। 

[বায়হাকী] 

হাদীসঃ হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সা. এরশাদ 

ফরমান- 

91985105020 SAGE 
অর্থঃ হুরেয়ীনকে যাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে । [তাবরানী] 

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাযি. বলেন, আল্লাহ তায়ালা হুরদেরকে মাটি 

দ্বারা তৈরি করেননি । বরং তৈরি করেছেন কন্তরী, কর্পুর এবং জাফরান দ্বারা । 

আব্দুর রহমান রাযি. এবং হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার 

নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য এমন স্ত্রী রয়েছে, যাদের জন্ম আদম ও হাওয়া 

থেকে নয়; বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাফরান ছারা । 

তা'আলার কুদরত দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। যখনই তাদের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হয়ে 
যায় তখনই ফেরেশতারা তাদের উপর তাবু টানিয়ে দেন। [সিফাতুল জান্নাহ! 

- 
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হযরত যাবাহ কায়সী রহ. বলেন, আমি হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ. এর 
নিকট শুনেছি, জান্নীতুন নাঈম হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এবং জান্নাতুল 
আদনের মধ্যখানে অবস্থিত । তাতে এমন হুর রয়েছে যাদেরকে জান্নাতের 
গোলাপ ফুল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ জান্নাতে 

প্রবেশ করবে যারা কখনো গোনাহ করার ইচ্ছা করে না। আল্লাহ তা'আলার 
শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাআ্মাকে সামনে রেখে তার ভয়ে গোনাহ থেকে দূরত্ব বজায় 
রেখে চলে । [সিফাতুল জান্নাহ] 

করা হলো, হুরগণকে কোন বস্তু ছারা নির্মাণ করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, 

নো) ৮, £ খাল eff Tres 1 কিনা ENE 
১১61 0৫ ৩৯১০০ HID চে ৩৪৪০5 9420 C2 রব SED ৩৪ 

By ক ৪৪: ett pat 
-3৯ তা ২ MN তাকী জী 5৬৯১৬ 

তাদেরকে তিনটি বস্তু দ্বারা তৈরি করা হয়েছেঃ 

(১) তাদের নিম্নাংশ মেশ্ক দ্বারা, (২) মধ্যমাংশ আম্বর ছারা এবং (৩) 
উপরিভাগ কর্পুর দ্বারা। তাদের কেশবহর এবং ভ্রযুগল কৃষ্ণকায় হবে। 
এগুলোর মাঝে থাকবে নূরের রেখা | [ভাযকিরাতুল কুরতুবী] 

তিনি এরশাদ করেন- | 

লা MET er 0 ৮2৮1 BE জরি ও ৮ BT Eure se কা] ls 
CU IES 450 AN HAT এ 051 LES IME Ue এ 

Fe fe, 0] 2 রাশিদ EE লিল হল “ee লে ও Fi ত্র ৪ রা এর ক Al ৩৫০৪ 5035৫ 9128৮৮15১০৩ 905 ৩৫ LU EAE 

96 50 PA sll oa 5445৩ 
অর্থঃ আমি একদা হযরত জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ 
তা'আলা হুরেয়ীনদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হে 
মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আম্বর ও যাফরানের শাখা-প্রশাখা দ্বারা 
সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের উপর তাঁবু লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সর্বাগ্রে 
আল্লাহ তা'আলা তাদের স্তনদ্বয়কে তৈরি করেন সুগন্ধিযুক্ত সাদা রংয়ের কন্তুরী 



[ 

| 

কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে [০ ১৯ 

দ্বারা । অতঃপর তার উপরেই দেহের বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সৃষ্টি করা 
হয়। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুরেয়ীনের 
পায়ের আঙ্গুল হতে হাটু পর্যন্ত যাফরান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের হাঁটু 
থেকে বুক পর্যন্ত কন্তরীর সুগন্ধি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। বুক হতে গলা পর্যন্ত 
চমকদ্বার আম্বর দ্বারা। আর গলা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কর্পুর দ্বারা তৈরি 
করা হয়েছে। এরপর তাদের দেহে গুলে লালার সত্তর হাজার পোষাক 
পরিধান করিয়ে দেয়া হয়েছে । হুর যখন জান্নাতীর সামনে আসবে তখন তার 
চেহারা হতে এমন নূর ও আলো প্রকাশ পাবে যা সূর্যের কিরণের মত মনে 
হবে। তাদের বর্ণের স্বচ্ছতার কারণে তাদের পেটের ভেতরকার সকল কিছু 
পোষাকের আবরণ ভেদ করেও দেখা যাবে । তাদের মাথায় সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরীর 
কেশ বহরের চুটি থাকবে। প্রতিটি চুটি উঠানোর জন্য একজন করে খাদেম 
মোতায়েন থাকবে । হুর বলতে থাকবে, এগুলো হলো আল্লাহর ওলীগণের 
পুরক্কার এবং এ সকল আমলের প্রতিদান যা তারা বহু কষ্ট করে সম্পাদন 
করেছেন । [তাযকিরাতুল কুরতুবী] 

আল্লাহ তা'আলার বাণী- 455 $ ৬৪42৫ অর্থাৎ হুরগণ থাকবে তীবুর 

মধ্যে সংরক্ষিত। এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবুল আহওয়াস রহ. 
বলেন, আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌছেছে যে, একটি মেঘখন্ড আরশ হতে 
বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এ বৃষ্টির বিন্দু দ্বারা হুরদের সৃষ্টি করা হয়েছে এরপর 

হয়েছে। তীবুটির চওড়া হলো চল্লিশ মাইল। তাতে কোন দরজা থাকবে না। 
আল্লাহর দোস্তরা যখন এ তাবুর নিকটবর্তী হবে তখনই সেখানে রাস্তা বানিয়ে 
দেয়া হবে। যাতে করে জান্নাতীরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারে যে, হুরেয়ীন 
বাস্তবেই সংরক্ষিত ছিল। কোন ফেরেশতা, খেদমতগার এবং কোন মাখল্কের 
নযর তাদের উপর নিপতিত হয় নি। তাদের অস্তিত সকল মাখলুকের দৃষ্টি 
হতে অন্তরালে ছিল। [নেহায়া] 
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ছুরগণের বয়স 

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 

SH 9814৮558555 
অর্থ: “তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়ক্ষা রমণীগন।” 

এখানে জান্নাতের হুরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা সমান সমান হবে। 
সমান সমান হওয়ার অর্থ হলো, জান্নাতী কিশোরীরা সকলেই সম বয়সের 
হবে। আবার এটাও অর্থ হতে পারে, তাদের বয়স জান্নাতীদের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করলে বুঝা যাবে, তাদের মাঝে 
প্রেম-ভালবাসা ও সম্প্রীতি থাকবে । বয়সের তারতম্যের কারণে তাদের মাঝে 

দন্ধ-কলহ থাকবে না । যেমন সতীনদের মাঝে হয়ে থাকে । আর শেষোক্ত অর্থ 

ভাবমূর্তি ও রুচি অভিরুচিতে সামগ্্রস্য বিরাজ করবে । ফলে একে অপরের 
মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে । 

এখান থেকে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বয়সগত 
সামঞ্জস্যতা অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ, এর মাধ্যমেই উভয়ের মাঝে 
প্রেম-গ্রীতি ও ভালবাসা জন্মে। আর এ ভিত্তিতেই বৈবাহিক দাম্পত্য জীবন 
আনন্দময় ও সুখময় হয়ে থাকে | [মাআরেফুল কোরআন] 

জান্নাতী হুরেরা সকলে একই বয়সী হবে । অর্থ্যাৎ সকলেই ৩৩ বছর বয়সী 

হবে। 

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- 

পুচ সপন ৬৯০৬১ ডগ ৫9৮0৩ 
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অর্থঃ যারা মুত্তাকী তাদের জন্য থাকবে বাগান ও ঝরনা বিশিষ্ট নিরাপদ স্থান । 
তারা সুনদুস ও ইস্তাবরাকের পোশাক পরিহিত থাকবে । আমি টানাটানা চোখ 
বিশিষ্ট হুরদের সহিত তাদের জোড়া বেঁধে দেব। তারা সেখানে সমস্ত 

প্রকারের ফল চেয়ে পাঠাবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যুবরণ 
করবে না এবং মহান রব তাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন । 

এটা তোমার রবের অনুগ্রহ মাত্র নিশ্চয় এটা বড় সফলতা । [সূরা দুখান: ৫১-৫৮] 

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন- 
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অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে সুখময় বাগানে। তাদের রব তাদের যা কিছু 

দিয়েছে তারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের রব তাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি 

হতে মুক্তি দিবেন। (তাদের বলা হবে) তোমরা য়ে আমল করতে তার 

বিনিময়ে খুশি মনে খাও এবং পান কর। তারা সেখানে সারি সারি 

দেব (জোড়া বেঁধে দেব) টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের সহিত । যারা ঈমান 
এনেছে এবং তাদের বংশধরেরা তাদের অনুসরণ করেছে আমি তাদের কারও 

আমলে কোনরুপ কমতি না ঘটিয়েই সবাইকে জান্নাতের একই স্থানে রাখবে । 
প্রত্যেক ব্যক্তি যা আমল করেছে তার প্রতিদান পাবে। আমি তাদের ফল 

এবং তারা যে প্রাণীর মাংস খেতে পছন্দ করে তা খাওয়াব। তারা সেখানে 

পানীয়পূর্ণ পাত্র আদান-প্রদান করবে । সে পানীয়তে না আছে মাথা ব্যাথা 
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আর না আছে অবাধ্যতা । তাদের চারপাশে তাদের সেবার উদ্দেশ্যে 
বহুসংখ্যক বালক ছড়ানো মুক্তার মত সদা বিচরনশীল থাকবে । তারা 
পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে লিপ্ত হবে। তারা বলবে আমরা তো দুনিয়ার 
জীবনে সদা চিন্তিত ছিলাম । আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি 
আমাদের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আমরা তো পূর্বে তাকে 
ডাকতাম । নিশ্চয় তিনি তো খুবই দয়ালু এবং ওয়াদা পালনকারী । সুরা তুর: 
১৭-২৮] 

ছুরের শাব্দিক অর্থ 

bie 55১ ৬৬০ ১৪১০১ ৬৮ ৮০ onl ৮০৪ MET এ 154 
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১92৯ 

অর্থঃ হুর হল চোখের সাদা অংশ অত্যাধিক সাদা হওয়া আর কালো অংশ 
অত্যাধিক কালো হওয়া । চোখের মনি পরিপূর্ণ গোল হওয়া, পর্দা অত্যাধিক 
পাতলা হওয়া এবং তার চারপাশ কালো হওয়া এমনও বলা হয়ে থাকে যে, 
এর অর্থ চোখের মনিটি অতিমাত্রায় কালো হওয়া আর চোখের সাদা অংশটি 
তীব্র সাদা হওয়া এর সাথে সাথে গায়ের রংও উজ্জল হওয়া চায়। গায়ের রং 
যাদের শ্যাম বর্ণের তাদের হুর বলা চলে না। আজ জুহরী বলেন, হুর হওয়ার 
জন্য শর্ত হল তার চোখের যে বর্ণনা দেওয়া হল তার পাশাপাশি তার গায়ের 
রংও উজ্জল হবে | [লিসানুল আরব] 

মুজাহিদ বলেন- 

১৯০০) ৬৫১০০৪3০১৯৯), 

অর্থঃ হুর তো এসব মেয়েদের বলা হয় যাদের সৌন্দর্যে দৃষ্টি হয়রান হয়ে 
যায় । [সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সুরা দুখান| 
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হুর সম্পর্কে কুরআন কী বলে 

১. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 

05315155825 18545 পরি] eS ৮85 

অর্থ: “এবং সেখানে (জান্নাতে) তাদের (জান্নাতবাসীদের) জন্য থাকবে শুদ্ধ 
চারিনী রমণীকুল। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে ।” [সূরা বাকারা: 
আয়াত- ২৫] 

জান্নাতে পৃতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের মর্মার্থ হল তারা হবে যাবতীয় 
পার্থিব বাহ্যিক ও গঠনগত ক্ৰুটি-বিচ্যুতি এবং চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ 
পৃতপবিত্র ও মুক্ত, অনুরূপ মলমূত্র, রক্তশ্রাব, প্রসবোস্তর শ্রাব প্রভৃতি অবাঞ্চিত 

অভ্যন্তরীণ ক্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্র তাদের মধ্যে নেই। 

€5%2545551455532425552 
অর্থ: “তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে হেলান 
দিয়ে।” [সূরা ইয়াসী: আয়াত- ৫৬] 

(5 শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর ও দুনিয়ার স্ত্রী সকলেই অন্তর্ভুক্ত । 

৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে বলেন- 

কলা ৮6 4 পর ও জু. OE 
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অর্থঃ “তাদের (জান্নাতীদের) কাছে তাকবে একদল বিন্্র আয়ত লোচনা 
তরুণী, দেখতে তারা হবে সুরক্ষিত ডিম সদৃশ” । [সুরা সাফফাত: আয়াত ৪৮- 
৪৯] 

অর্থাৎ জান্নাতী হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এ যে, তারা হবে আনত নয়না যে স্বামীর 

ছাড়া অপর কোন পর পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে 
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হয় না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী ও তোমাকে আমার স্বামী করেছেন 
সমস্ত প্রশংসা তারই। 

আল্লামা ইবনে জাওযী রহ. এর এ প্রসঙ্গে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে, তারা 
আপন স্বামীদের দৃষ্টি অবনত রাখবে । অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন অনিন্দ্য 
সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন 
নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই জাগ্রত হবে না। 

এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুক্কায়িত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
আরবদের কাছে এরূপ তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল যে, ডিম পাখার নিচে 
লুক্ধায়িত থাকার কারণে তার ওপরে বাইরের ধুলিকনার কোন প্রভাব পড়তে 
পারে না ফলে এরা নিতান্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকে । তাছাড়া এর রং সাদা- 
হলুদভাব হয়ে থাকে যা আরবদের কাছে রমণীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় রং 
হিসেবে বিবেচিত। 

৪. অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৩৪১৮৪০১৫১৫৫ 
অর্থঃ আমি তাদেরকে আনত লোচনা স্ত্রীদের যুগলবন্ধি করে দেই । [সূরা দুখান: 
আয়াত- ৫৪] | 

(ওজাওওয়াজ) এর অর্থ এ বাক্যে অন্যের যুগল করে দেয়া পরে শব্দটি বিয়ে 

করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষীতে এখানে উদ্দেশ্য এ যে, 

সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধিবিধানের বাধ্য বাধকতা থাকবে না, 

কিন্ত সম্মানার্থে এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে । প্রথম অর্থের দিক থেকে উদ্দেশ্য 

হল, সেসব অপরূপ সুন্দরী আনত লোচনা রমণীদেরকে পুরঙ্কার স্বরূপ 

জান্নাতী পুরুষের যুগল করে দেয়া হবে। এর জন্য পৃথিবীর আনুষ্ঠানিক বিয়ের 

প্রয়োজন নেই । 

৫. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আরো বলেন- 
রা 
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অর্থঃ “তারা সারিবদ্ধ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবে । আমি তাদেরকে আনত 

লোচনা হুরদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে দিব ।” [সূরা ত্র: আয়াত- ২০] 

৬. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন- 

৬৬৪৮৫1৫৮৯55] ০9৬৬৪ 

অর্থঃ “তথায় থাকবে আনত নয়না (ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট) রমণীগণ, কোন দানব 

ও মানব ইতোপূর্বে তাদেরকে ব্যবহার করেনি । প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ 
রমণীগণ |” [সূরা আর রাহমানঃ আয়াত- ৫৬] 

ইতোপূর্বে কোন মানুষ ও যেসব রমণী দ্বিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে 

কোন জ্বিন স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। 

৭. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন- 

৫58 15৫ 

86548470054, 9৬1/৮৮৯০৮ 
অর্থঃ “তাবুতে অবস্থানকারী হুরগণ। কোন জ্বিন ও ইনসান ইতোপূর্বে 

তাদেরকে স্পর্শ করেনি ।” [সূরা আর রহমানঃ আয়াত- ৭২ ও ৭৪] 

৮. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন, 

পা টিটি 2৮৮7 55 এ 

,0%5419602515-9%৫41 280 9$6-45৮5 

অর্থঃ “তথায় থাকবে আনত নয়না (ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট) হুরগণ । আবরণে 

সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, এটি তাদের কৃতকর্মের পুরষ্কার স্বরূপ ৷” [সূরা ওয়াকিয়া, 

আয়াত: ২২-২৪] 

৯. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন- 

951৮৬. NSIS SEALE 

স্পিন রমণীগণকে বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি। অ
তঃপর 

তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, নবযৌবনা, আবেদনময়ী ।” [সূরা ওয়াকিয়া, 

আয়াত: ৩৫-৩৮] 
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জান্নাতের হুরগণের সাথে প্রত্যেক বার সহবাস করার পর পুনরায় তারা পূর্বের 
মত কুমারী হয়ে যাবে। 

করে রেখেছি, তারা মনোমুশ্ধকারিনী, মনোহারিণী ও সমবয়সী । তাদের 
ঈর্ষণীয় রূপ ও সৌন্দর্যমাধুরী বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
হুরগণ যেন লুক্কায়িত মুক্তাসদৃশ । নেককারগণ তাদের কৃত সৎকাজের পুরষ্কার 
স্বরূপ তাদের লাভ করবে । তাদের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য এত অধিক হবে যে 
সত্তর পাল্লা বস্ত্রের মধ্য হতে বিজলীর ন্যায় তা বিচ্ছুরিত হবে । হুরদের দেহ 
এরূপ স্বচ্ছ যে তাদের চর্ম ও মাংসের ভিতর দিয়ে দেহের অভ্যন্তরস্থ হাড় 
পর্যন্ত দেখা যাবে। | 

১০. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে ঘোষণা করেন- 

(1975 3 ০545 IES (০ ৬) SUE ০৫5 Ses 1385 94 
ETAT TP ET 

অর্থঃ “মুত্তাকীদের জন্য আপন পালনকর্তার নিকট এমন জান্নাত বা স্বীয় 

হবে ।” [সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত- ১৫] 

১১. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন- 
রঘু 555 শিট ra ঠ 85053৯25344 COGS 2 

অর্থঃ “সেখানে পবিত্রা স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান 
করব ।” [সূরা নিসাঃ আয়াত- ৫৭] 

হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা 

মহামহীম আল্লাহ বলেন- 
৫ . দ্রঃ 

৩৮৫৩ ৩ ৩৫৬ - ৫৪ ৬5৪) ৬1০৪ Bhs; 
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অর্থঃ তাদের জন্য সেখানে থাকবে চক্ষু অবনমিতকারী প্রশস্ত আখী বিশিষ্ট 
হুরেরা, তারা পালকের নিচে লুকায়িত ডিম্বের মত । [সূরা সাফফাত; ৪৮-৪৯] 

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন- 

C55 GS -৬৫ 55245 ০) 4০৮ ৯১৪। Sisal ৫49 
এ EE Ta 

৩৩৮০15৯1৬%-505৫ 

অর্থঃ সেসব জান্নাতের ভিতর থাকবে আখিযুগল অবনতকারী হুরেরা যাদের 
এর পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নাই। অতএব ওহে জিন ও মানুষ 

তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে । সে সকল 
মেয়েরা মুনি মুক্তার মত । [আর রাহমান, ৫৬-৫৮] 

আল্লাহর এই বানী সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন- 

wn ৩৮৪০] ৪৪ ৪ম 3 ols Bl lot dU USE 3 4১ লও 01 ES 
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অর্থঃ তুমি যখন ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবে 
দেখবে তাদের মুখ আয়না হতেও অধিক স্বচ্ছ। তাদের শরীরে যেসব 
অলংকার থাকবে তার ভিতর সবচেয়ে কম মানের রত্রটিও পূর্ব পশ্চিম 
আলোকিত করতে সক্ষম । আর তাদের শরীরে ৭০টি কাপড় থাকবে তার 
ভেদ করে পুরুষটির দৃষ্টি মেয়েটি পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত বা তার চেয়েও 
অধিক দুরতে পৌছে যাবে । [হাকেম তার মুসতাদরাকে সহীহ বলেছেন, ইবনে হিব্বান, 

ৃ দি শু শীল এ তি জল রা ৮৪৮, pp TEER MEL Ems & ৬০ ৬% F 4901 9521 পর KEN 80৮৮ কি হি তত 1525 OF 
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অর্থঃ প্রথম যে দল জান্নাতী হবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাদের মত, 

থাকবে দুজন করে স্ত্রী, প্রতিটি স্ত্রীর গায়ে থাকবে ৭০টি পোশাক, সেই 
পোশাক ভেদ করেও তার পায়ের মজ্জা দৃশ্যমান হবে । [সুনানে তিরমিযী, হাদীস 
নং: ২৫২২] 

অতএব এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসকে সত্যায়ন করে। 

অন্য বর্ণনায় আছে- 

রি :08, এ 346 4 ৫5 30৮5 ও 3, ৮০০৫ 9240 ১৪৩৪ ১৪ 

154৩০৩5৩৩৪9 
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অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন জান্নাতের মেয়েরা ৭০টি রেশমের কাপড় 
পরিহিত থাকবে সেগুলো ভেদ করেও তাদের পায়ের শুভ্র অংশ এবং মজ্জা 
দেখা যাবে। কারণ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন তারা ইয়াকৃত ও 

কোন সুতা প্রবেশ করাও তবে বাইরে থেকে তা দেখা যায় । [সুনানে তিরমিযী, 
হাদীস নং: ২৫৩৩] 

2108 (১৯৩ ০৮৪ ০6) 45 ০৮ 3১51 dbl dmb: 15 সাজাই 

লা 30254019553 শূর্চভাডি266 65) 
অর্থঃ উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ যে বলেন (তারা লুকানো ডিম্বের মত) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করুন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন জান্নাতী নারীরা হবে ডিমের খোসার নিচে যে পাতলা পর্দা থাকে সেই পর্দার মত কমল ও নমনীয়। [আত তাবারী, ইবনে 
কাসীর, দুররে মানছুর -এই হাদীসটি সনদের দিক হতে দুর্বল |] 
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অবনত দৃষ্টি সম্পন্না 

€৫5 595) ৩1০9৬০১৩১৪৯ 
অর্থঃ জান্নাতীদের জন্য থাকবে অবনত দৃষ্টি সম্পন্না টানাটানা চোখ বিশিষ্ট 
হুর । [সুরা সফফাত- ৪৮] 

ইবনে আব্বাস বলেন (১১) ৩। ৯০0) দৃষ্টি অবনতকারী এর অর্থ হল তারা 

তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। মুজাহিদ বলেছেন 

(১৪৯15) ৯৮ ০৯ ১৬ 5৪৯15) 4 ৩১ ও। ৮ 5) তারা কেবল তাদের 

স্বামীদের প্রতিই দৃষ্টিপাত করবে স্বীয় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে চাইবে না। 

কাওয়াইব 

মহান আল্লাহ বলেন, মুত্তাকীদের জন্য থাকবে সফলতা আঙ্গুর বিশিষ্ট বাগান 
এবং কাওয়াইব ও সমবয়স্কা হুরেরা । 

আয়াতে ব্যবহৃত “কাওয়ায়িব” শব্দের ব্যাখ্যায় আততাবারী ইবনে যায়েদ 
থেকে উল্লেখ করেছেন যে এর অর্থ হল- 

(১৩ ৬৯9৬৩ ৬৪ 50) 19 

অর্থঃ এ সকল মেয়েরা যাদের বক্ষ ফুলে উঠেছে এবং স্ফিত হয়েছে। 

1৬৮5 | I 45 ১ ০৩ ৫১৩ ১৬৬৪ ৬০০ Bll =~ ee 

জপ 

অর্থঃ কিয়াব এ সমস্ত মেয়েরা যাদের বক্ষ সদ্য উদিত হয়েছে এদের কাইবও 
বলা হয় এর বহুবচনই হল কাওয়াইব । (আন নিহায়াহ) 
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১৪৪০2, আপ [০৭ ৯৪, ক, ০৭১ ১৮ dhl ০৪৮০১, 

৯১১ sll ৬৬ ভাসি 1৬১ ০০৪৭ Gl ০৬৬০৮১1১৬০১ ৬ শত 

৯৪০1০০৭০০১৬ 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এসকল নারীদের কাওয়ায়িব বলে আখ্যায়িত 
করেছেন “কাওয়ায়িব” (কাইবুন) এর বহুবচন । আর তা বলা হয় এ সকল 
মেয়েদের, যাদের স্তন স্ফিত এবং গোল হয়ে উঠেছে, নিচের দিকে ঝুলে 
পড়েনি এটাই নারীদের সর্বোত্তম গঠন । কেবল মাত্র যুবতীদেরই এমন গঠন 
হয়ে থাকে। 

হাদীল আরওয়াহ নামক কিতাবে এর কাছাকাছি কথাই বলা হয়েছে, তবে 
সেখানে কিছুটা অতিরিক্ত বলা হয়েছে অর্থাৎ ডালিমের মত । 

তাদের সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে 
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6১058 Sas 2345 2 AE ০5৯ ৪১ ৩৪ এ 244 BH 

DE 0৫45 ৫5415099১24 ৫ ০৯৪%৪ 45 ৫45 

১৪ hg LEG 614 Ses Cee (এ 8450 ১৫ 3s এ 
Ed 02 3555) 

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন জান্নাতে একটি বাজার থাকবে সেখানে তারা 
প্রতি জুমআর দিন আসবে তারপর উত্তরের হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের 
চেহারা ও কাপড়ের উপর পড়বে তাতে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে, পরে 

আল্লাহর কসম আপনারা তো আমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর 
পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন। তারাও বলবে আল্লাহর কসম 
তোমরাও পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮৩৩] 
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মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং জান্নাতী হুর তথা ডাগর নয়না স্বগীয় 

অন্ধরীদের ঈর্ষণীয় রূপ লাবন্যের বর্ণনা এভাবে পেশ করেছেন- 

rds MEE 

অর্থঃ তাদের সৌন্দর্যমাধুরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা । [সূরা ওয়াকিয়া: আয়াত-২৩] 

তুলনা করা হয়েছে। কারণ, ঝিনুকের ভেতরস্থ মুক্তা যেভাবে সুরক্ষিত ও তার 

ও তাদের রূপলাবণ্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। আর এটি তো কেবল একটি 

অপার্থিব বিষয় সহজবোধ্য করার জন্য প্রয়াসমাত্র। অন্যথা জান্নাতী হুরদের 
অপার্থিব ও অকল্পনীয় রূপ লাবণ্যের সাথে পার্থিব মামুলী মুক্তার কিসের 

সম্পর্ক? এরূপ ধারনা পোষণও অবান্তর । পৃথিবীর মানুষের এ চর্মচক্ষু তো 

দূরের কথা, কোনদিন তাদের কল্পনাও হুরদের অপরূপ সৌন্দর্যের কিয়দাংশ 
আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি । 

হাদীস শরীফে তাদের কমনীয়তা সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, ডিমের 

খোসা ও তার ভেতরস্থ কুসুমের মাঝে যে একটি সাদা মসৃণ আবরণ থাকে 

তার সাথে তাদের শরীরের কমনীয়তা তুলনা করা হয়েছে। তাদের শরীরের 
মসৃণতা ও শুভ্রতা কল্পনাতীত যা কেউ কোনদিন অনুভব করতে পারেনি। 

জান্নাতী হুরের সে অবর্ণনীয় রূপের যতকিষিত বিবরণ হাদীসে রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোকে নিম্মে তুলে ধরা হল। 

ক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে 
কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ 
জান্নাতুল আদন তৈরি করার পর সাইয়্যিদুল মালায়িকা হযরত জিবরাঈল আ. 

কে ডেকে বললেন, আমি আমার বান্দাগণের জন্য যেসব নেয়ামত সৃষ্টি 

করেছি সেগুলো একবার দেখে এস। তখন তিনি মহান আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে 

| সমস্ত বেহেশতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখছিলেন । ইত্যবসরে হঠাৎ এক 

্বগীয়ি অক্সরী তাকে দেখে হেসে ওঠে । তার পরিচ্ছন্ন দত্তপাটির ঝলকানিতে 

সম জান্নাতুল আদন আলোকিত হয়ে গেল। তার এ ঈষৎ মুচকি হাসির 

দরুন পরিপাটি দত্তের দ্যুতিকে হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর নূর মনে করে 
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তাৎক্ষণিক এ ধারণা করে সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন যে, এটি হয়ত মহান 

আল্লাহর (তাজাল্লি) নূর । 

পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে হুরটি উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে আমিনুন্লাহ 

(জিবরাইল আ.)! মাথা উত্তোলন করে দেখুন। অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন 

করে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, সুবহানাল্লাহ। অর্থ্যাৎ যিনি তোমাকে 

এরূপ অপরূপ সৌন্দর্যমপ্িত করে সৃষ্টি করছেন আমি সে আল্লাহর পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি। জান্নাতী হুর পুনরায় বলল, আমিনুল্লাহ (আল্লাহর বিশ্বস্ত) 
জিবরাঈল আ.! আপনি জানেন কী আল্লাহ তায়ালা আমাকে কার জন্য সৃষ্টি 
করেছেন? তদুত্তরে জিবরাঈল বললেন, না। অতঃপর সে হুরটি বলল, 

আমাকে সে ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও 

কামনা-বাসনার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ও তীর সন্তষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। 

[দাকায়েকুল হাকায়েক- ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.] 

খ. বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 

মহান আল্লাহর ভয়, তার ইবাদতের দ্বারা এবং পরকালের আযাবের চিন্তায় 

তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অহর্ণিশ নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার অবস্থা দেখে তার 

সহচরগণ একদা জিজ্ঞেস করল, আপনার তো এর চেয়ে কম পরিশ্রম ও 

সাধনা আপনার মুক্তি ও সফলতা নিশ্চিত করবে ইনশাআল্লাহ । তবে আপনি 

কেন এত কষ্ট করছেন? তদুত্তরে তিনি অকপটে বললেন, কেন করব না বল! 

কারণ, আমি জানি ও বিশ্বাস করি, “যখন বেহেশতবাসীগণ স্ব স্ব স্থানে আসন 

গ্রহণ করবেন, তখন হঠাৎ এক নূরের চমক তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হবে যার 
আলোয় আটটি বেহেশতই আলোকিত হয়ে যাবে। এতদর্শনে 

বেহেশতবাসীগণ ধারণা করবে এটি নিশ্চয় মহান আল্লাহর বিশেষ সত্তাগত নূর 

ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অতঃপর সকলেই ওঠে সমবেতভাবে সে নূরকে 

সাজদা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে ঠিক সে মুহুর্তে একটি অদৃশ্য আওয়াজ 
শ্রুত হবে ‘তোমরা কেউ মস্তক অবনত কর না, তোমরা যা ধারণা করছ, এটি 
সে নূর নয়; বরং এটি হচ্ছে একটি জান্নাতী হুরের আপন স্বামীর সম্মুখে প্রদ্ 
কিঞ্চিৎ মুচকী হাসি থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা । 

গ. হযরত সুলাইমান রহ. জনৈক যুবককে গভীর সাধনায় নিমজ্জিত দেখে 
তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় যুবক বলল, আমি স্বপ্নযোগে জান্নাতের এমন 

সব সুরম্য প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করেছি, যা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত একটি ইট স্বর্ণের 
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ও অপরটি ছিল রূপার | সেসব মহলে আমি বহু অপরূপা সুন্দরী হুর দর্শন 

করেছি, যাদের রূপ লাবণ্য বর্ণনাতীত। তাদের একজন আমাকে দেখে ঈষৎ 

মৃদ্যু হেসেছিল। তার দত্তপাটির উজ্ধ্ীলতায় সমগ্র বেহেশত আলোকিত হয়ে 

গিয়েছিল । ইত্যবসরে সে আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে যুবক! তুমি যদি 

উত্তমরূপে মহান আল্লাহর আনুগত্য কর, তবে জান্নাতে তুমি আমাকে লাভ 

ঘ হযরত আমের ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ রহ. সূত্রে বর্ণিত একটি 

রেওয়ায়োতে উল্লেখ আছে যে, একজন জান্নাতবাসী তার জন্য নির্ধারিত 

হুরদের একজনের সাথে অবিরত ৭০ বছর অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ 

করতে থাকবে । এসময় সে অন্য কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। ৭০ 

বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখবে 

যে, প্রথম হুর অপেক্ষা অত্যধিক সুন্দরী রূপসী নূরানী চেহারার আরেকটি হুর 

তাকে সম্বোধন করে বলছে, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনার মধ্যে কী আমার কোন 

অংশ নেই? তদুত্তরে সে জান্নাতী বলবে, হে প্রেয়সী তুমি কে? প্রত্যুত্তরে সে 

অর্থঃ আমার নিকট আরো অধিক আছে। [সূরা কাফ: আয়াত- ৩৫] 

অতঃপর সে সরাসরি সশরীরে তার সাথে আনন্দ উপভোগে লিপ্ত হবে। 

এভাবে আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে ক্রমাগত ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, 
এসময়ে অন্য কোনদিকে তাকানোর প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করবে না। 

দীর্ঘ ৭০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ অন্যদিকে তার দৃষ্টি নিবন্ধ হওয়া 
মাত্র দেখতে পাবে, তদপেক্ষা অধিক গুণ রূপমাধুরীর অধিকারী এক হুরেঈন 

তার জন্য অপেক্ষামান। সে জান্নাতীকে সম্বোধন করে বলবে, আমার আকাঙ্খা 

পূরণ হওয়ার সময় হয়েছে । আমি আমার জন্য নির্ধারিত অংশ এখন প্রাপ্ত 

হব। তখন সে জান্নাতবাসী জিজ্ঞেস করবে হে রূপসী! তুমি কে? তদুত্তরে সে 
বলবে, ওহে আল্লাহর বন্ধু! মহান আল্লাহ যাদের ব্যাপারে নিম্মোক্ত বাণী 
আরোপ করেছেন, আমি তাদেরই একজন ৷ মহান আল্লাহ বলেছেন- 

= ত 
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অর্থঃ কেউই জানে না, সেসকল জার্নাতবাসীদের জন্য তাদের নেক আমলের 
প্রতিদান স্বরূপ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে চোখজুড়ানো কী কী নেয়ামত 
গোপন রাখা হয়েছে। [সূরা সাজদা: আয়াত- ১৭] 

উ. হযরত ছাবিত বুনানী রহ. বলেন, জান্নাতবাসী নিতান্ত আরামে দীর্ঘ সন্তর 
বছর পর্যন্ত হেলান দিয়ে বসে থাকবে ও তার পাশে তার প্রিয়তমা স্ত্রীগণ এ 
চাকর-নওকরগণ যথাস্থানে উপস্থিত থাকবে । ইত্যবসরে একবীক স্বগীয় 
অপরূপা অন্সরী যারা ইতোপূর্বে আপন প্রিয়তম স্বামী কখনো দেখেনি । এরা 
তার নাম ধরে বলবে, হে অমুক! আপনার নিকট কী আমাদের কোন অধিকার 
নেই? [সিফাতুল জান্নাত, জান্নাতকে হুসনে মানাযের] 

চ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ 
আছে, জান্নাতী রমণীগণ একত্রে ৭০টি নজরকাড়া পোশাক পরিধান করে 
থাকবে । তারপরও তাদের পায়ের ঘোছার শুভ্রতা, শরীরের সৌন্দর্যমাধুরী 
প্রভৃতি বাইরে থেকে পরিদৃষ্ট হবে । কারণ, মহান আল্লাহ বলেন- 

ত্র 

CE se sit 

অর্থঃ তারা যেন ইয়াকুত ও মারজান সদৃশ । [সূরা রহমান: আয়াত- ৫৮] 

উল্লেখ্য, ইয়াকৃত এমন একটি মূল্যবান কল্পনাতীত স্বচ্ছ পাথর যে, যদি এর 

দেখা যাবে । (জান্নাতকে হুসনে মানাযের-আল্লামা মুফতী ইমদাদুল্লাহ) 

ছ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ 
আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ একটি মূল্যবান আসনে 
উপবিষ্ট হবে । আসনটির দৈর্ঘ্য হবে পাচশ বছরের ভ্রমণ পথের সমান । 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- 

65 2 0555 
অর্থঃ ‘এবং আসন হবে সুদীর্ঘ ।' [সূরা ওয়াকিয়া: আয়াত- ৩৪] 
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বর্ণনাকারী বলেন, আসনটি হবে মূল্যবান লাল রঙ্গের ইয়াকৃত পাথর নির্মিত, 

এতে সবুজ যমরুদ পাথরের দু'টি ডানা এবং তার ওপর ৭০টি মোলায়েম 

বিছানা পাতা থাকবে, যে বিছানার চাপ হবে নূরের, বহিদৃশ্য হবে পাতলা 

রেশমের ও আস্তর হবে মোটা রেশমের তৈরি। ওপরের অংশ নীচের দিকে 

ঝুলিয়ে দিলে ৪০বছরেও তার তলদেশ স্পর্শ করতে পারবে না। সে 

আসনটিতে পরিণিতার জন্য একটি ঝুলানো পর্দা থাকবে। যেটি নির্মিত হবে 

মনিমুক্ত খচিত। তার ওপরে আবার ৭০টি নূরের পর্দা শোভিত থাকবে । 

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- 

95295594959 E355 22 

অর্থাৎ, জান্নাতবাসীগণ তাদের পত্নীদের সাথে বাসর ঘরের পর্দায় হেলান 

এভাবেই তাদের দীর্ঘ ৭০টি বছর কেটে যাবে। 

সুদীর্ঘ ৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাথা উত্তোলন করার সাথে সাথে 

দেখতে পাবেন, আরেক স্ত্রী তার সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে চুপিসারে তার 

দিকে তাকিয়ে আছে। একপর্যায়ে তাকে স্পর্শ করে বলবে, হে আল্লাহর বন্ধু! 

আপনার মধ্যে কী আমার কোন অংশ নেই? তদুত্তরে জান্রাতবাসী লোকটি 

বলবে, হে প্রেয়সী তুমি কে? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি আপনার সে সকল 

ত্রীদের একজন যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- 

.৩২৯০৫৩453 

অর্থ: ‘আমার নিকট আরো বেশী আছে।' [সূরা কাফ: আয়াত- ৩৫] 

অতঃপর সে জান্নাতবাসী স্বর্ণের ডানার সাহায্যে ওড়ে তার স্ত্রীর কাছে চলে 

যাবে । অতঃপর জান্নাতবাসী যখন তার সে স্ত্রীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাবে 
তখন প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা তাকে লক্ষগুণ সুন্দরী বলে মনে হবে। অবশেষে সে 
জান্নাতী লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ ৪০ বছর শুয়ে থাকবে । এর মধ্য 
স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে অথবা স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে এক মুহুর্তের জনাও 
বিচ্ছিন্ন হবে না। ৪০ বছর পর মাথা উত্তোলন করে দেখতে পাবে যে, তার 

মহলে একটি নূর আলো বিকিরণ করছে। এতে সে নিদারুণ বিস্মিত হয়ে 
বলবে, হে আল্লাহ! এ আবার কোন ফেরেশতা যে চুপিসারে আমাকে দেখছে? 
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অথবা মহান আল্লাহ আমার জন্য আবার এ কোন দীদার দিচ্ছেন? ইত্যবসরে 

সে ফেরেশতাসদৃশ আলো তাকে সম্বোধন করে বলবে, এটি কোন ফেরেশতা 

নয় অথবা তোমার পালনকর্তাও নন। তখন সে জান্নাতী নিতান্ত 
কৌতুহলোদীপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করবে তাহলে ওটা কী ছিল? প্রতুত্তরে ফেরেশতা 

বলবে, উনি হচ্ছেন তোমার দুনিয়ার প্রিয়তমা স্ত্রী, জান্নাতে তোমার সাথে 
থাকবে। সেই ইতোপূর্বে তোমাকে চুপিসারে দেখেছে। সেও তোমার শয্যা 

সঙ্গীনী হতে চায়। এ আলোর ঝলক তার সম্মুখের দাতের ঝিলিক মাত্র । 

এ কথা শুনে সে জান্নাতী লোকটি মাথা উত্তোলন করে তার দিকে তাকাবে। 
তখন সে বলবে, হে আল্লাহর অলী! মহান আল্লাহ আপনাকে যাদের ব্যাপারে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তাদেরই একজন । 

TAR AO TE 1: ৬৪৩৪৮৮৮5০৮2 

অর্থঃ কারো জানা নেই যে, ওই সকল জান্নাতীর জন্য দৃষ্টিনন্দন কী কী 
নেয়ামত গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর সিংহাসনটি' উড়ে তার নিকট গিয়ে 

পৌঁছবে । এ স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করার সাথে সাথে তার শেষ স্ত্রীর দীপ্তির নূর 
এক লক্ষগুণ বেড়ে যাবে । তারপর সে জান্নাতী আপন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ৪০ 

বছর পর্যন্ত আগলে রাখবে । পরস্পর কেউ কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে 
না। 

এ স্ত্রী যখন জান্নাতী লোকটির সম্মুখে দাড়াবে তখন সে ইয়াকুতের নুপুর 
পরিহিতা অবস্থায় দাড়াবে । এরূপ সুসজ্জিতা হয়ে সে যখন জান্নাতবাসী 
স্বামীর কাছে যাবে তখন তার অগ্রপশ্চাতে জান্নাতের পক্ষীকুল সুললিত কণ্ঠে 
গান শুনাবে। অতঃপর সে যখন আপন স্ত্রীর হাত স্পর্শ করবে তখন তার 
হাতটি হাড়ের মজ্জার চেয়েও কোমল পাবে। এছাড়া তার হাতে জান্নাতী 
আতরের সুঘাণ ও তার শরীরে থাকবে ৭০টি নূরের নজরকাড়া পোশাক । সে 
পোশাকের যেকোন একটি যদি পৃথিবীর বুকে নিক্ষেপ করা হয় তবে 

ূর্বপশ্চিম সমগ্র পৃথিবীই আলোকিত হয়ে যাবে । 

প্রকাশ থাকে যে, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দ্বারা, পোশাকগুলোতে 
খানিক স্বর্ণের কন্কর থাকবে, আর কিছু থাকবে রূপার ও কিছু মুক্তার । এসব 
পোশাক বাহারী রং ও মাকড়শার জালের চেয়েও হালকা ও ছবির চেয়ে 
পাতলা হবে। এসব পোশাক সৃন্মতা ও মসৃণতার দিক থেকে এতই উত্কর্ষিত 
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ও চমৎকৃত হবে যে, সে পোশাক পরিহিতা স্বগীয় অন্সরীদের পায়ের গোছার 
ভেতরস্থ মজ্জা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে । তার মসৃণ হাড্ডি, গোস্ত ও চামড়ার 

ভেতর হতেও চমকাতে থাকবে । পোশাকে ডান আস্তিনের ওপর লেখা থাকবে 
রত (5055 5 ৫44 45 4444) (সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর যিনি তার 

প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন) বাম আস্তিনে লেখা থাকবে (2 ওঁ 

9% ৬৫ ৫৪৫ %53) (সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের 

থেকে দুশ্চিন্তা বিদুরীত করেছেন। ও তার অন্তরে লেখা থাকবে (ঞ্ 9৮ 

এ, ৫4) 5) (হে আমার বন্ধু! আমি আপনার জন্যই, আপনার স্থানে আমি 
অন্য কাউকে চাই না) 

সে রমণীর বক্ষ হবে তার স্বামীর জন্য দর্পণ । আর জান্নাতী রমণী হবে 
মূল্যবান ইয়াকৃত পাথরের মত অত্যধিক স্বচ্ছ, পরিছন্ন এবং সৌন্দর্য্যমাধূরী 
হবে মূল্যবান মারজান পাথরের মত ৷ রূপলাবণ্যে ডিমের মত সাদা প্রোজ্জুল 
হবে। তদুপরি আপন স্বামীর জন্য সীমাহীন প্রেমময়ী । বয়সে হবে ২৫বছরের 

উঠবে। তার মুখনিসৃত সুললিত কণ্ঠের কথা শুনলে পুণ্যবান ও পাপাচারী 
সকলেই তার প্রেমে পড়বে । সে যখন আপন জান্নাতী স্বামীর সম্মুখে 

পা থেকে লক্ষগুণ বেড়ে যাবে । 

জ. একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, একটি জান্নাতী হুর যদি পৃথিবীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করে তবে মাটি হতে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র স্থান এমনভাবে আলোকিত ও 
উদ্ভাসিত হয়ে যেত যে, তাতে চন্দ্র ও সূর্যের আলো পর্যন্ত নিম্প্রভ হয়ে যেত। 
সমগ্র পৃথিবীর সুগন্ধিতে ভরে যেত। এমনকি যদি কোন জান্নাতী হুরের হাতের 

হারিয়ে ফেলত । জান্নাতের যেকোন একটি হুরের মাথার ওড়না বা হাতের চুড়ি 
যদি পৃথিবীতে রাখা হত, তবে উহার আলোর তীব্রতায় চন্দ্র ও সূর্যের আলোও 
ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মত হয়ে যেত। সারকথা, জান্নাতী হুরের কোন একটি 
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অংশ এ জগতে রাখা হলে জগতের সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যেত। 
[তাফসীরে কুরতুবী] 

ঝ. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বেহেশতের একজন বাদী বা 

খাদেম পৃথিবীতে প্রকাশ পেলে সমগ্র জগদ্াসী তার রূপমাধুরীতে এমনভাবে 

উম্মাদ হয়ে যেত যে, তাকে নিজের ভাগে আনার জন্য দস্তরমত পরস্পর 

রক্তক্ষয়ী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হত। পরিণামে তার ধ্বংস হয়ে যেত। জান্নাতী 

হুরের মাথার কেশগুচ্ছ এরূপ মসৃণ ও জ্যোতির্ময় যে, যদি কোন একটি হুর 
তার মাথার কেশগুচ্ছ পৃথিবীর দিকে খুলে ধরে, তবে তার আলোকচ্ছটায় 
সূর্যের আলোও নিম্প্রভ হয়ে যেত। জান্নাতবাসী পুরুষ কেবল একজন 
লাবণ্যময়ী হুরের দিকে তাকিয়ে থেকেই জান্নাতী দশ বছর বর্ণনাত্তরে সত্তর 
বছর কাটিয়ে দেবে। আরো বর্ণিত আছে, যদি একজন হুর পৃথিবীতে 

প্রকাশিত হত তবে নিকটতম ফেরেশতা কি রাসূল কেউই তাদের রূপে বিমুগ্ধ 
না হয়ে পারতেন না। 

ঞ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতে বায়দাখ নামক 

একটি ঝর্ণা থাকবে। এতে থাকবে ইয়াকৃত পাথর নির্মিত মিনার ৷ মিনারের 
তলদেশ থেকে একদল বালিকা আত্মপ্রকাশ করবে যারা সুললিত কণ্ঠে পবিত্র 
কুরআন তেলাওয়াত করবে। জান্নাতবাসীরা পরস্পর বলাবলি করবে, চল 

বায়দাখের দিকে যাই । সুতরাং তারা সেখানে যাবে ও সেসকল বালিকাদের 
সাথে করমর্দন করবে। এ সময় বালিকাদের কেউ কোন পুরুষকে পছন্দ 
করলে তার হাতে কজি স্পর্শ করবে। অতঃপর সে বালিকা উক্ত পুরুষের 
পেছনে পেছনে যেতে থাকবে ও তার জায়গাটি আরেক বালিকা এসে পূরণ 
করবে। 

ঠ. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি 

যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে “বিদাহ' নামক একটি স্থান 
দেখতে পেলাম । সেখানে মুক্ত, সবুজ জবরযুদ ও লাল ইয়াকৃত পাথরের তাবু 
টানানো ছিল। তার ভিতর থেকে একটি শব্দ ভেসে আসল, “আসসালামু 

আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিবরাঈল আ. কে জিজ্ঞেস করলাম, এটি 
কিসের শব্দ? তদুত্তরে তিনি বললেন, এরা হল কুরআনে বর্ণিত সে-ই 
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“মাকসূরাতে খিয়াম'। এরা আপনাকে সালাম করার অনুমতি চাইলে মহান 

আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন । 

অতঃপর তারা বলতে লাগল, ‘আমরা এতটাই সন্তুষ্ট যে আমাদের আর 

কখনো ক্রোধ-আক্রোশ হবে না। আমরা চিরঞ্জীব, কখনো আমাদের মৃত্যু 
হবে না। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুতে সুরক্ষিত 
হুরগণ তথা পবিত্র স্ত্রীগণের বিবরণ সম্বলিত আয়াতটি পাঠ করলেন। পবিত্র 
স্ত্রীগণ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন, এরা হায়েয-নিফাস, 

্রশ্রাব-পায়খানা, বায়ু, বীর্ষ প্রভৃতি হতে পবিত্র থাকবে। 

ড. এটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেন, বেহেশতবাসীর চরণ ও শিয়রে বসে দু'জন হুর সুললিত কণ্ঠে মহান 
আল্লাহর প্রশংসাকীর্তশ গাইতে থাকবে যা ইতোপূর্বে মানব-দানব কখনো 
শ্রবণ করেনি । সেখানে শয়তানের প্ররোচনামূলক কোন কিছুই থাকবে না। 

ঢ. বর্ণিত আছে যে, যদি কোন হুরেঈন সাত দরিয়ায় একবার থুথু নিক্ষেপ 

করে তবে দরিয়ার তিক্ত জলরাশি মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত। 
তাদের গান এত মধুর হবে, যা কোন কর্ণ ইতোপূর্বে শ্রবণ করেনি । [শারহুস 
সুদূর] 

ণ. ইবনে যায়েদ রহ. সূত্রে বর্ণিত আছে, জান্নাতের হুরগণ আপন স্বামীকে 
সম্বোধন করে বলবে, আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম! তোমার চেয়ে 

অধিক সুদর্শন পুরুষ আল্লাহর জান্নাতে কাউকে দেখিনি । কাজেই সমস্ত 

প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমার স্বামী বানিয়েছেন এবং 

আমাকে বানিয়েছেন তোমার স্ত্রী । [হাশিয়ায়ে জালালাইন] 

ত. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি 

কোন জান্নাতী হুর আকাশ থেকে তার হাতের তালু পৃথিবীর দিকে খুলে ধরে 
তাহলে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হয়ে যাবে। 

থ. একটি নিতদ্ধ হাদীসে রাসুলে আলাহী সাল্লাল্লাহু জালাইহি ওয়া সায়া 
ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের হুরগণের হাডিডির ভেতরস্থ মজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে 
তার পরিধেয় সত্তর পাল্লা পোশাক ভেদ করে । [হাশিয়ায়ে জালালাইন] 

দ. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি 
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উদ্ভাসিত হয়ে যাবে । এমনকি কেবল তার মাথার পরিধেয় ওড়ানাটিও পৃথিবী 
ও পৃথিবীর মধ্যস্তিত যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম । [বুখারী] 

বেহেশতের মধ্যে হুরগণ একত্রিত হয়ে শান্ত ও মধুর সুরে উচ্চঃশবন্দে সমবেত 

কণ্ঠে গাইতে থাকবে- 

(০ ETS NOES Tet] 

(055509৫1024 

5455৩919004 

44 এ SE LIYE 
আমরা অনন্ত জীবন্ত, কখনো আমরা মরব না। আমরা শান্তি রুপিনী আমরা 

দুঃখক্রিষ্টা নহি । আমরা বিনম্ব মধুর, আমরা অগ্নিশৰ্মা নহি। যিনি আমাদের ও 

আমরা যার জন্য তিনি বড়ই ভাগ্যবান ।' [তিরমিযী] 

ন. একটি হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 

করেছেন, জান্নাতবাসী মানুষ সত্তর পাল্লা বিছানার ওপরে আরাম করবে। 
ইত্যবসরে পিছন দিক হতে একটি জান্নাতী হুর এসে তার স্কন্ধে হাত বুলাতে 

তাকবে। তখন সে বেহেশতী ছরের দিকে ফিরে হুরের জানত লোচনা 

অলংকারে ব্যবহৃত সর্বনিকৃষ্ট লুলু পাথরটিও পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র পৃথিবী 
আলোকিত করে ফেলবে । অতঃপর, সে হুর বেহেশতী লোকটিকে সালাম 
করবে । সে বেহেশতী সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করবে তুমি কে? তদুত্তরে 
সে বলবে, আমি আপনার প্রিয়তমাদের অন্যতম | সে হুরের শরীরেও সত্তরটি 

পোশাক থাকবে । তথাপি বেহেশতী ব্যক্তির চক্ষুর দৃষ্টি এ সত্তরটি কাপড় ভেদ 

এমন যার সর্ধনিকৃষ্ট পাথরটির ওজ্জলতা পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত করে 

ফেলবে । [মুসনাদে আহমদ] 

প. বেহেশতী পুরুষগণের স্ত্রীগণ হবে আনত লোচনা ও কৃষ্ণনয়না। তাদের 
দেখে মনে হবে, তারা যেন গুপ্ত ডিম্বকোষ সদৃশ । প্রত্যেক হুরের দু'টি 
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আঙ্গুলের মধ্যে সত্তরটি করে অলংকার থাকবে । সেসব অলংকার এরূপ স্বচ্ছ 
যে তার পশ্চাৎ ভাগ থেকে সম্মুখ ভাগ দেখা যাবে। 

ফ. একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

যখন সেসব ফল ভাঙ্গতে যাবে তখন তন্মধ্য হতে নানাবিধ বাহারী পোশাকে 
সুসজ্জিতা একজন অপূর্ব রূপসী কুমারী যুবতী হুর বের হয়ে এসে এ 
বেহেশতীর সেবায় নিযুক্ত হবে। 

ব. যদি বেহেশতের একটি রমণী দুনিয়ার দিকে একবার উঁকি মেরে তাকায় 
তবে সমগ্র পৃথিবীবাসী তার অকল্পনীয় রূপের আভায় আলোকিত ও সুরভিত 
হয়ে যেত। সে রমণীর মাথার একটি কেশ দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ 
থেকে শ্রেয়। 

তারা সর্বদাই তাবু আবদ্ধ থাকবে 

আল্লাহর বানী (৮9 2 ৬1৮285 54 ) অর্থ: হুরেরা থাকবে তাবুতে 

আবদ্ধ । [আর রাহমান-৭২] 

এই আয়াতের ব্যাখা সম্পর্কে আততাবারী তার তাফসীরে বিভিন্ন মত উল্লেখ 
করেছেন 

১. মুজাহিদ বলেন- 

০৯১৬৯৩৯১৪১৬ ০৫৯15014০৯১০৬০১৩৪৯৩১ ৩৬৪) ০৮০ ০) 

তাদের মন প্রাণ এবং দৃষ্টি তাদের স্বামীদের নিকট আবদ্ধ থাকবে 

ফলে তাদের নিজ স্বামীদের ছাড়া অন্য কাউকে তারা কামনা করে 
না। 

২. আবুল আলিয়া বলেন- (৬ 3 ১০৯০) তারা তাবুতে আবদ্ধ। 

৩. দাহহাক বলেন- (৬১ ০৮১০ ১ ৪৬০ 3 ৩৬৯৯) তারা 
তাবুতে আবদ্ধ । সেখান থেকে কখনও বের হয় না। 
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৪. হাসান বলেন- (0৯50 3 ৩৬,১) ০৯ ০৯:০০) তারা পর্দার 

ভিতর আবদ্ধ, রাস্তায় রাস্তায় চলা ফেরা করে বেড়ায় না। 

আত তাবারী তার তাফসীরে সকল মত উল্লেখের পর বলেছেন: 

১১/৫৯1১)। 4০401 9 Sls nai GEV ০৬৪ ১১৯৭ ০৪ ৩) 1৯০11) 
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অর্থঃ সঠিক মত হল আসলে তারা তাদের স্বামীদের জন্য তাবুতে আবদ্ধ 

G daz! els, Sb nas © al sll ০৬৫ ৩৪৮০১ So এ) ৪০) 

UL oss Gd) Abst 55308 9 wel এ১১ ৩৭১৬ Ns ney) 
৩৭৯৯ Ol ৬০০০১ ০০৮০৬] Sls) sll ডাক তো) 325 Soll sla 

৩11 3 nal 0 440১1) ree 5 ইসস্এ১ ০৬৪ জল Gl ust ১৪০3 

(৯৯5৩2৩০৪041 0১৯৭। ০০৬] fot ০০০ ০১ 

মেয়েদের সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাবু থেকে বের 
হয়ে বাড়ির আঙিনা ও বাগানে ঘোরাঘুরি করবে না। যেমনটি রাজাদের 
পর্দানশীল ও রক্ষনশীল স্ত্রীরা করে থাকে । কেননা ভ্রমন বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে 
বাগান বা দর্শনীয় স্থান সমূহে যাওয়া হতে তাদের নিষেধ করা হয় না। 
অতএব পর্দানশীল হওয়া সতেও দাসদাসীদের মত বাগান বা অন্য কোথাও 
যাওয়া যেতে পারে | |হাদীল আরওয়াহ] 

সেই স্ত্রী কত তৃপ্তিদায়ক যে তার স্বামীর প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট যে নিক স্বামী 
ছাড়া অন্য কাউকে শ্রেয় জ্ঞান করে না এবং তার দৃষ্টি এতই পবিত্র যে অন্য 
কোন পুরুষকে সে কখনও দেখেনি! দুনিয়ার কোন মেয়ে,'কি এমন পবিত্রতার 
দাবি করতে পারে? 
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ছুরদের পবিত্রতার অর্থ 

আল্লাহ তায়ালা একাধিক স্থানে বলেছেন, “অর্থাৎ এবং তাদের জন্য থাকবে 

পবিত্ৰা স্ত্রীগণ ।' 

/5।১০৮%)১৫) ৩১৫) al ৩ UG 0) 8১৮০ 015) ১০৪১) 

tls sls Gls 

অর্থঃ সেসব স্ত্রীরা হায়েজ, প্রসাব পায়খানা, থুথু, কফ বীর্য ও বাচ্চা প্রসব 
হতে পবিত্র থাকবে । (অর্থাৎ এসব কিছুই থাকবে না) 

আছে তবে সেখানে কার্য ও সন্তানের কথা উল্লেখ নেই । 

আত তাবারী বলেন- 

Sule hs SVS Sl Eu AE oll ihe: 5) 
Gl, 00০০1১৬৯৭। ০৯115 1 ১০01১ Fadl ৬ Sl dal sla 

Cal 2 ls ০০০১১]5৪৯৯) ৩৩ MS aCe, 

অর্থঃ পবিত্রতার অর্থ হল সেসব স্ত্রীগণ সমস্ত প্রকারের কষ্টদায়ক ও নোংরা 
বস্তু হতে পবিত্র তারা কোন অপবাদে কলংকিত নয় । এবং হায়েজ, নিফাস, 
প্রসাব পায়খানা, থুথু, কফ ইত্যাদি যা কিছু নোংরা অপবিত্র ও অপছন্দনীয় 
দোষ ত্রুটি বা অভিযোগ দুনিয়ার মেয়েদের থাকে তারা তা থেকে পুরোপুরি 
মুক্ত ৷ 

০০46৮০51১১৩, 10১০৯ 5 yn abl od ১৪৮) 

অঃ তারা পায়খানা প্রত সম প্রকারের ঘৃণিত বর ও পাপ কলকে থেকে 
ৰ 
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আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াধিদ বলেন- 

৩০১২ ALS ১1 18০৪৮ ৩০৯ ৩০১৭ 01505:93 ০০৯০১ BNE hall) 

০৪৬৭৪১১০০৩৮ 9১ 

অর্থঃ পবিত্র অর্থ হল তাদের হায়েজ হবে না। দুনিয়ার মেয়েরা পবিত্র নই 
তুমি কি দেখো না তাদের হায়েজ হয় সে সময় তারা সলাত পড়ে না, সওম 

পালন করে না। 

ইবনে কাছীর কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেন- ৩ ১)১ ০৫ ১ অর্থঃ তাদের 

হায়েজ হবেনা, কোন অন্য কোন কষ্টও ভোগ করতে হয় না। 

কুমারিতৃও পবিভ্রতারই অংশ 
আল্লাহ বলেন- i , 

GAGE - EG ACLS SEGAL) 
অর্থঃ আমি তাদের পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিণত 
করব । তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী । [সুরা ওয়াকিয়া, ৩৫-৩৭] 

Usk ols ls dle dbl 4৮40 dsm Samm UE Garda on lw? 

al ১৮:90 Gos LEG ০১ 0০ ৮৬ ৬৮৩। Gl des 52 4৯%ও 

Abs 
অর্থঃ সালামাহ ইবনে ইয়াধখীদ আল জু’ফী থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমি 
আল্লাহর বানী- ‘আমি তাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করব এবং তাদের কুমারীতে 
পরিনত করব’ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে বলতে শুনেছি দুনিয়াতে যারা বিবাহিত ছিল বা আবিবাহিত ছিল 
প্রত্যেককেই জান্নাতী হলে কুমরারীতে রূপান্তরীত করা হবে । [সিফাতুল জান্নাহ 
আবু নাঈম আল ইসপাহানী] 

dmb ds Lal ৩৭ ৯৯০ 4০০১৭৪৪৭১4৮ ৪০৩। ০৯৮৩৮ 
abl ৮ abl ০ JS 20 ৪4০৩৪ 0০০৩ 48169) alms 4০০ এ) ৬০ Bl 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে 90 ৪৫ 

০১4৪০ 4৯ এপ এনা GS ৩৯৩৩ "jms 55 হল ০] ০৮১ ০০ 

JES ts Ste Sl ৩০ ৪৪] Dd ciate d=, a5 

১৬৮ Lad O31 13] LS এ ও SUIS els ৩] + alms ০ এ] ৩০ 

1641 

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে 

আমি জান্নাতী হই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 

কোন বৃদ্ধ জান্নাতী হবে না। তারপর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসল। আয়েশা রা. বললেন, আপনি বৃদ্ধ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো ঠিকই বলেছি যখন 

করে দেবেন । [হাদীল আরওয়াহ ইবনে আল কারিম] 

মিশকাতের বর্ণনায় এসেছে এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন- 

(৫ 5644454195৬ 

অর্থঃ আমি তাদের পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিনত 

করব । তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী । [সূরা ওয়াকিয়া
, ৩৫-৩৮] 

অন্য বর্ণনায় আসছে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত 

করা হবে তাদের মধ্যে এসব বৃদ্ধ মহিলারাও থাকবে যারা দুনিয়াতে দীর্ঘকাল 
মাস বান কমার কারণে ব্িপতি মারিয়ে ফেলেছিল | লাল বারি নর 

| 

(এ সকল হাদীসসমূহের সত্যতা সন্দেহাতীত নই। তবে নিম্মোক্ত হাদীস 
এগুলোর মুলভাবকে সত্যায়ন করে) 
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অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে একজন ঘোষক ঘোষণা 
করবে তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে 
জীবিত থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে যুবক থাকবে 
কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সুখে থাকবে কখনও দুঃখী হবে না। 
[মুসলিম- ২৮৩৭] 

দুনিয়াতেও কুমারী মেয়ে বিবাহ করতে পারাটা বেশি তৃপ্তিদায়ক ও সম্মানের 
বিষয় বলে মনে করা হয়। 

সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) এর সম্মান বর্ণনা প্রসঙ্গে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বলেছিল 

হিলছ 

(০১০ ৬১১ 5 ৮55৮০ ৮১১-। ৮৫১) LSS AC 55) 

অর্থঃ তিনি কোন অকুমারি মেয়ে বিবাহ করেননি তিনি যে স্ত্রীকে তালাক 

দিয়েছেন তাকে আমাদের মধ্যকার কেউ বিবাহ করার সাহস পায়নি । [মুসনাদে 
আহমদ, তাফসীরুত তাবারী, ইবনে কাসীর, সুআইব আল আরনাউত এই হাদীসকে হাসান 

বলেছেন] 
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অর্থঃ আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, যদি আপনি এমন প্রান্তরে 

লা 
৫৯ 

| 
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অবত্তরন করেন যেখানে একটি বৃক্ষ থেকে খাওয়া হয়েছে আর অপরটি হতে 
খাওয়া হয়নি । আপনি কোনটি হতে আপনার উটকে খাওয়াবেন? 

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, “যে বৃক্ষে এর পূর্বে কেউ উট খাওয়ায়নি 

সেটিতে ৷” উক্ত বক্তব্য হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) উদ্দেশ্য ছিল তিনি 
আল্লাহর রাসূলের স্ত্রীদের (রাঃ) মধ্যে একমাত্র কুমারী । (ফলে রাসূলুল্লাহ অন্য 
স্ত্রীদের (রাঃ) উপর তার শ্রেষ্ঠতু রয়েছে) 

হযরত জাবির রা. যখন একজন বিধবাকে বিবাহ করলেন আল্লাহর রাসূল 

555 52৫ 
অর্থঃ কুমারী মেয়ে বিবাহ করলেনা কেন! তুমিও তার সাথে খেলা করতে এবং 
সেও তোমার সাথে খেলা করতো । [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং- ৭১৫] 

কিন্তু বর্তমানে পূর্বে বৈধ বা অবৈধভাবে নিজের কুমারিত্ব খুইয়ে বসেনি এমন 
মেয়ের সংখ্যা দুর্লভ । আর যদি পাওয়া যায়ও তবু কুমারী মেয়ে বিবাহ করার 
পর প্রথম দিনেই সে তার কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলে । একবার স্বামীর সাথে 
রাত্রি যাপনের পর তাকে আর কুমারী বলা যায় না। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ 
করার পর হতে একজন জান্নাতী প্রতিবার কেবল কুমারী মেয়ের সহিতই 
মিলিত হবে। 

34৯1 হলখ। ০৮101 ০৯১ ১৪৭ ৭ড ০৩৪৪৪) অব: ৯4০০ 
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অর্থঃ আবু মুজিল্য বলেন আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে আল্লাহর বানী 
(জান্নাতবাসীদের বিনোদনে ব্যস্ত থাকবে) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন 

তারা কুমারীদের কুমারীতৃ ভঙ্গে ব্যস্ত থাকবে (অর্থাৎ একের পর এক বনু 
সংখক কুমারীর সহিত মিলিত হতে থাকবে । আল্লাহ জান্নাতীদের ব্যস্ততা 
বলতে এটাকেই বুঝিয়েছেন) । [তাফসীরে ইবনে কাসীর, আততাবারী] 
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অর্থঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্নিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হয়েছিল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, জান্নাতে আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হব? যেভাবে 
আমরা তাদের সহিত দুনিয়াতে মিলিত হই তিনি বললেন, হ্যা মুহাম্মাদের 
প্রাণ যার হাতে তার শপথ একজন পুরুষ এক সকালেই ১০০ কৃমারীর সহিত 
মিলিত হবে । (আল জামে/দুররে মানছুর] 

এই হাদীস সম্পর্কে ইবনে আল কায়্যিম বলেন- 

AG ০১০০০৬ ৪ ৮০035 ৩৯ ৪৮৩ UG, Es ৩৬৫ onl dd 0015৬ ১৪০১) 
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অর্থঃ এই হাদীসের রাবী যায়েদ সম্পর্কে ইবনে মুইন বলেন সে নেককার 

ব্যক্তি কিন্তু মুররা বলেছেন সে কিছুই নই, সে দুর্বল তবে তার হাদীস লেখা 
যায়। আবু হাতীমও এমনই বলেছেন দারে কুতনী বলেছেন সে নেককার 
ব্যক্তি। নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন । আস সা'দী বলেছেন, সে আস্থাভাজন 
ব্যক্তি ইবনে কায়্যিম বলেন- সে নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, 

শু"বা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন । [হাদীল আরওয়াহ] 

অর্থাৎ ইবনে আল কায়্যিম (রহ.) হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। 

অন্য একটি সহীহ হাদীসে অনুরুপ বর্ণনা এসেছে- 

&১।3:৯০-/১১০৫০৩০৯৭০৯৪০৯১।৩) 
অর্থঃ নিশ্চয় জান্নাতের একজন পুরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সহিত 
মিলিত হবে। | 

সুতরাং এই হাদীসটি পূর্বেরটিকে সত্যায়ন করে। 
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প্রশ্ন হতে পারে সে সকল নারীদের সহিত একজন মিলিত হবে তাদের সহিত 

কি পুনরায় আর মিলন হবে না? 

এ ব্যাপারে হাদীসে পাকে বর্ণিত হচ্ছে- 
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অর্থঃ আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

মিলিত হবে তখনই সেসব স্ত্রীরা আবার কুমারী হয়ে যাবে । [ভিবরানী, হাদীল 
আরওয়াহ] 

JG 513 (01405 40০০০৪4০৭0৮ 4৯ 4৮০৩০৪৯১৯০০ 
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অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করা 

হল আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হবো? তিনি বললেন 

হ্যা, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! এবং সে সময় তোমরা তাদের খুবই 

পুনরায় পবিত্র হয়ে যাবে, কুমারী হয়ে যাবে । [সহীহ ইবনে হিব্বান, সিলসিলাতুল 
আহাদীন আসসাহীহাহ হাদীস: ৩৩৫১] 

tad al ny a : alms dale dbl 0০4১1০৮১০৯৮ হাতে 1৩ 
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অর্থঃ আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীরা কি জান্নাতে স্ত্রীর সহিত মিলিত হবে? তিনি 
বললেন হ্যা । যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ তারা তখন মেয়েগুলোকে 
ভীষণভাবে চেপে ধরবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে 
ইশারা করে দেখালেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আরও বললেন কিন্তু সেখানে মনী (বীর্ম) নির্গত হবে না এবং মৃত্যুও নেই। 
[আবু নাঈম আল ইস্পাহানীর সিফাতুল জান্নাহ! 
স্ প্র 
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হাদীসটি দুর্বল তবে তা পুরোপুরিভাবে আগের সহীহ হাদীসটির সহিত 
সামজ্জস্যপূর্ণ এখানে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং বললেন কোন মনী নেই, 

মৃত্যুও নেই এদুটি বিষয়ই কোরআন ছারা প্রমাণিত জান্নাতীদের মৃত্যু না 

5১১ হলো ১15) 5৩৯৩৭ 
ABAD AY 

অর্থঃ প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুবরণ করবে না এবং তাদের 
রব তাদের ভীষণ শাস্তি হতে মুক্তি দেবেন, এটা তোমার রবের অনুগ্রহ মাত্র 
এটা এক মহাসফলতা | [সুরা দুখান: ৫৬-৫৭] 

আর মনির বিষয়টি পবিত্রতার ব্যাখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে। 

আল্লাহর রাসূল হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন এ কথাটি সহীহ হাদীসটিতে 

উল্লেখ না থাকলেও শক্তভাবে আলিঙ্গন করার কথা সেখানেও উল্লেখিত 

রয়েছে এ অর্থে আরবীতে (0৮১) “দাহমান” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার 

অর্থ সম্পর্কে ইবনে আল আছির বলেন- 

6 6০5৫ 22485 4৯৬ 4০96 Cols Ey ১595 CED % 
৮৪৫5৬242525 /% ১৯১০০ nll, 

অর্থঃ সহবাসের সময় স্ত্রীর উপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করা বা তাকে আন্দোলিত 

করার মাধ্যমে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা । হাদীসে বলা হয়েছে দাহ্মান, 

দাহমান অর্থাৎ শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ একের পর এক 

অনবরত এমন করতে থাকা । (আন নিহাইয়া] 

দুনিয়াতেও পুরুষদের পক্ষ হতে মেয়েদের উপর এমনটিই হয়ে থাক অন্য 

(এপ পাত ১৪১০৯ -০)৮)১। ৬৪৩০:০পলী1% 

এত আত তু লই লতি ৪ হুল 
36৩৫ ১৮০১০ পা কাপ AG 
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অর্থঃ যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর বিশেষ চার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে অবস্থান 
গ্রহণ করে এবং তাকে পরিশ্রান্ত সহবাস করে তখনই তার উপর গোসল 

ওয়াজিব হয়ে যায় । [বুখারী ও মুসলিম] 

সাহাবারা যখন জান্নাতে স্ত্রী মিলন হবে কি না এ বিষয়ে নবীজিকে প্রশ্ন 

করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানিয়ে দিলেন শুধু 

মিলন হবে তাই নই বরং দুনিয়াতে যেমন তোমরা মেয়েদের নিজেদের 

বাহুবন্ধনে তোমাদের ইচ্ছেমত আন্দোলিত হবে এবং অতিমাত্রায় পিষ্ট হবে 

মনতুষ্টির জন্য । তবে পার্থক্য এই যে দুনিয়াতে স্ত্রীরা অভিযোগ করে, অবাধ্য 
হয় বা বিরক্তি প্রকাশ করে কিন্তু চিরযৌবনা সেসব মায়াবিনীরা তোমাদের 

কাছে অতিরিক্ততার অভিযোগ করবে না, ক্লান্তি হয়ে বিশ্রাম নেবে না বরং 
তুমি যেমন তাকে উপভোগ করছো সেও তোমাকে উপভোগ করবে। 
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অর্থঃ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীদের কথা 
উল্লেখ করলে একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, তাদের মধ্যে কি নেককার স্ত্রী 
থাকবে? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নেককার 

দুনিয়াতে করে থাক এবং তারা তোমাদের উপভোগ করবে কিন্তু কোন সন্তান 
জন্মাবে না। [হাকিম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বুখারী মুসলিমের 
শর্তে সহীহ, ইমাম যাহাবী রহ. অবশ্য হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন] 

যে তোমাকে উপভোগ করে তার সাথে মিলিত হওয়ার তৃপ্তি কেমন হতে 
পারে! তার অঙ্গ পরত্যঙ্গ স্থীর থাকবেনা । যে স্থানে হাত রাখলে তুমি শিহরিত 
হও তারা সে স্থানেই হাত রাখবে এভাবে তার প্রতিটি সঞ্চালন হবে তোমার 
চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে। 

আল্লাহ বলেন- 
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অর্থঃ আমি তাদের সৃষ্টি করেছি পরিপূর্ণভাবে এবং তাদের করেছি কুমারী তারা 

প্রেমময় ও সমবয়ক্কা | [আল ওয়াকিয়া, ৩৫-৩৭] 

এই আয়াতে ব্যবহৃত “উরুবান” শব্দটির ব্যাখ্যায় ইবনে আল কায়্যিম বলেন- 

xh 00549] 2৮৯০০] ১৯ Sasol ৮৩০০৩] ৬ ১০ 9১৮) ০ Ul 

(৬৯১১ ib Ses eile ৩০ ৩৬০ এড ০৬৪০ এপস ১০৭ Bs 

(59 El ৪১১০০] ০১6৭৬ 

অর্থঃ ইবনে আল আরাবী বলেন “আরুব” বলা হয় এসব মেয়েদের যারা 

স্বামীর অনুগত এবং স্বামীকে ভীষণ প্রিয় জ্ঞান করে আবু উবাইদ বলেছেন 

যারা স্বামীর সহিত উত্তম সঙ্গ দেয় । ইবনে আল কায়্যিম বলেন তার উদ্দেশ্য 

হল যেসব মেয়েরা সহবাসের সময় নমনিয়তা অবলম্বন করে এবং উত্তম 

মুয়ামালাত করে যো করলে, বললে স্বামী খুশী হয় সে তাই করবে এক্ষেত্রে 

সে কোনরুপ লজ্জা করবে না) । [হাদীল আরওয়াহ] 

দুনিয়ার কোন মেয়ে ওভাবে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। বেশিরভাগ 

সময়ই তারা বুঝতে পারেনা তুমি কি চাও। ওদের পিছনে সময় ব্যয় করে 

আখিরাতের এই মহা মুল্যবান রত্ন হারানো বোকার পরিচয় বৈকি! দুনিয়ার 

অপবিত্র ও অসুচি মেয়েদের প্রেমে পড়ে যারা জীবন যৌবন খোয়াচ্ছে তাদের 

পিছু নিও না। নিজেকে এসব মায়াবী হরিণের প্রেমে ডুবিয়ে দাও। নিজের 

সাগরে ডুবিয়ে রাখবে। 

G ০০ Le ৩০৭০ ৪১০৫ 5305) :0১8 ols 4৫০ dbl jr dil ০৮০০৬ 

স্বর্ন, ৮৪৯1১ dz) dol ৩০ ০৫৫১ ০১) ৩১ ৬৩ 

৩০৪১-০১-১৯ পতিত 2৯50 ০০০৭১ ৬০০৩ ৬৮৪৮ ০৯১০৬ 

০৭১১৭) (৮১৫ dlls dr ni Ls = aS age ১৩৮৫ 

০ ৩৯১ ০৮২১৮৯2৯০০৫ 2১১৬ Gee dD 4০৯০৪০৪ 
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অর্থঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন যার 

হাতে আমার প্রাণ তার শপথ যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন 

জান্নাতবাসীরা তাদের স্ত্রী ও বাসস্থানের সহিত তার থেকেও বেশি পরিচিত 

হবে । তাদের মধ্যকার প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ যেসব নারী সৃষ্টি করেছেন তাদের 

মধ্যে ৭২ জনের মালিক হবে। এঁ সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে ২ জন হবে আদমের 

বংশধর (অর্থাৎ মানুষ) অন্যদের উপর তাদের মর্যাদা থাকবে কারন তারা 

আল্লাহর ইবাদত করত । এঁ সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে প্রথমটি ইয়াকুতের তৈরি 
একটি ঘরে প্রবেশ করবে একটি রত্বদ্বারা বেষ্টিত সোনার তৈরী খাটের উপর 

শায়িত হবে । তার গায়ে সুনদূস ও ইস্তাবরাকের ৭০টি পোশাক থাকবে। 
পুরুষটি তার হাত মেয়েটির কাধের মাঝে রাখবে সে তার হাত মেয়েটির 

বুকের ভিতর দিয়ে সমস্ত পোশাক, হাড় চামড়া ও মাংস ভেদ করে দেখতে 

পাবে। এবং সে মেয়েটির হাড়ের ভিতর যে মজ্জা আছে তাও দেখতে পাবে। 

যেভাবে সচ্ছ রত্বের ভিতর যে সুতা থাকে তোমরা তা দেখতে পাও । 

মেয়েটির কলিজা হবে ছেলেটির জন্য আয়নার মত এবং ছেলেটির কলিজা 
হবে মেয়েটির জন্য আয়নার মত। ছেলেটি মেয়েটির সহিত মিলত হবে 

না। ছেলেটি যত বারই মেয়েটির নিকট আসবে তাকে কুমারী অবস্থায় পাবে । 

পুরুষের বিশেষ স্থান কখনও নমনিয় হবে না এবং মেয়েদের উক্ত স্থান কখনই 
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(অসহনীতার) অভিযোগ করবে না। এই অবস্থা যখন (দীর্ঘক্ষণ চলতে 

থাকবে) তখন একটি ঘোষনা শোনা যাবে । আমরা জানি তুমি কখনও ক্ষান্ত 

হবে না কিন্তু জান্নাতে তো মনি (বীর্য) নেই (অর্থ্যাৎ সে জন্য অপেক্ষা করার 

দরকার নেই) আর তোমার অন্য অনেক স্ত্রীর রয়েছে (সুতরাং এখন এই 

মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীদের প্রতি মনোযোগ দাও) তারপর সে একে একে 

প্রতিটি স্ত্রীর নিকট যাবে । সে যে স্ত্রীর নিকটই যাবে সে বলবে আল্লাহর কসম 

জান্নাতের ভিতর আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর অন্য কিছুই আমি দেখিনি। এবং 

আপনি আমার নিকট অন্য যে কোন বস্তু তুলনায় বেশি প্রিয় । [হাদীল আরওয়াহ 

ইবনে আল কায়্যিম, পৃ: ৪৯৮] 

এই হাদীস উল্লেখের পর তিনি বলেন- 

১৬৯1 ৬০৪১2৯৩১৪৩১০। 6১১১3১61১৩৯ ০৪৬৭ 4৯৮৮ ৬১), 
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অর্থঃ এই হাদীসটি ইসমাইল ইবনে রাফে' এককভাবে বর্ণনা করেছেন 
তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে 

আহমদ, ইয়াহইয়া এবং আরও অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন দারে কুতনী 
এবং অন্যান্যরা বলেছেন তার হাদীস গ্রহনযোগ্য নয় তবে তিরমিযী বলেছেন 

আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি সে নির্ভরযোগ্য, তার হাদীস গ্রহন করা 

যায় (ইবনে কায়্যেম বলেন) আমাকে আমাদের শায়খ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ 
বলেছেন এই হাদীস অনেকগুলো হাদীসের সমষ্টি ইসমাঈল এবং অন্যান্যরা 
সেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম সেসব হাদীস 
সম্পর্কে পৃথক একটি বইও রচনা করেছেন আর এই হাদীসে যা কিছু 
উল্লেখিত রয়েছে তার সবই অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত ও পরিচিত (আল্লাহই 
ভাল জানেন) | |হাদীল আরওয়াহ, পৃ: ৪৯৯] 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে এ ৫€ 

এ আনন্দ ও তৃপ্তির কথা কল্পনা হতেই দুনিয়ার আনন্দ ফিকে 

ভিতর সোনার খাটে অতি লম্বা সময় মিলিত হওয়ার জন্য, তাদের মুখে প্রেম 

ভালবাসার কথা শুনার জন্য কি দুনিয়ার এই তুচ্ছ আনন্দ পরিত্যাগ করা যায় 

না! বেশিরভাগ সময়ই যা বয়ে আনে অবসাদ ও অনুশোচনা । 

সমবয়স্কা কুমারী নারীগণ 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 

sco. El EINE NUL ILC) 
অর্থঃ পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য, রয়েছে উদ্যান ও আঙ্গুর । 

সমবয়স্কা পূর্ণ যৌবনা তরুণী । [সূরা নাবা: ৩১-৩৩] 

ফায়দাঃ <৬ শব্দটি (০৬ ৪) এর বহুবচন । আর (৬ 6) বলা হয় স্ফীত 

স্তন বিশিষ্টা নারী। এ আয়াতের উক্ত বাচনভঙ্গি দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, 

জান্নাতী রমণীদের স্তন আনারের মত গোল ও ফোলা থাকবে। নিচের দিকে 

ঝুলে পড়বে না। (হাদিল আরওয়াহ) | 

স্বামীদের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারিণী হুর 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, (৫15 (৫৮ তারা খুবপ্রিয়তমা ও সমবয়স্কা 
হবে । [সূরা ওয়াকিয়াহ: ৩৭] 

9 

৬/শব্দটি 35% শব্দের বহুবচন। 532 বলা হয় এঁ নারীকে যে তার 
স্বামীর জন্য উৎসর্গপ্রাণ হয়, স্বামীর পছন্দের স্ত্রী হয়, নায-নখরাপূর্ণ ও 
অভিমানী হয়। রং, ঢং করে চলে। স্বভাবে চাঞ্জল্য ও প্রফুল্লতা বিরাজ করে। 
জীবন দিয়ে স্বামীকে ভালবাসা দেয়। যাই হোক আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য 
আয়াতে জান্নাতী রমণীদের বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্যের বিবরণ 
দেয়ার পাশাপাশি তাদের চরিত্রগত সৌন্দর্য ও মাধুর্যতাকেও একত্রিত করে 

by | 
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৩৬১০৮৪/৩৮এ এ 
অর্থ: তারা এমন হুর, পূর্বে যাদের সাথে কোন মানবও সহবাস করেনি এবং 
কোন ভ্রীনও নয় । [সুরা রহমান- ৫৬] 

ফায়দা আলোচ্য আয়াতে ৬৮ (তমাস) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর 

এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ালো যে, 

জান্নাতবাসীদেরকে যেসব হুর দেয়া হবে তাদের সাথে না কোন মানব সহবাস 

করেছে আর না কোন ভীন। 

আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, যেসব হুরকে মানবজাতির জন্য তৈরি 

করা হয়েছে তাদেরকে কোন মানব স্পর্শ করেনি এবং যেসব হুরকে দানব 

গোষ্ঠির জন্য তৈরি করা হয়েছে তাদেরকে কোন জীন স্পর্শ করেনি । 

আবার এ অর্থও হতে পারে যে, দুনিয়াতে যেমন নারীদের উপর দ্বীন সওয়ার 

হয়, জান্নাতে এমনটি হওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না। 

ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও এসব হুরগণ ধ্বংস হবে 

না। কারণ তাদেরকে চিরস্থায়ী করে বানানো হয়েছে । [হাদিল আরওয়াহ] 

আলোচ্য আয়াতের আলোকে অধিকাংশ আলেমগণের বক্তব্য হলো, জীনদের 

মধ্য হতে যারা মুমিন ও ঈমানদার হবে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। 

যেমন কাফের জ্রীনরা জাহান্নামে যাবে । 

স্বামীদের জন্য ছুরদের ভালবাসা 
চি চা. দরদ র্যা রি 
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অর্থঃ মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে যদি কোন পুরুষকে তার স্ত্রী কষ্ট 
দেয় তবে তার জান্নাতের স্ত্রী বলে, ওরে হতভাগিনী! ওকে কষ্ট দিসনে ও তো 

তোর কাছে মাত্র কয়দিনের জন্য রয়েছে দ্রুতই সে আমাদের নিকট চলে 
আসবে । [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ১১৭৪] 

দুর থেকেই যে আপনাকে এত ভালবাসে যখন আপনি তার সহিত একত্রে 

অবস্থান করবেন তখন আপনার প্রতি তার ভালবাসা কোন পর্যায়ের হতে 

শশারে! 
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অর্থঃ সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা উবাইদ ইবনে উমাইর আললাইসী থেকে বর্ণনা 

করেন যখন কাফির এবং মুসলিমরা পরস্পর মুখোমুখী হয়, আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তায়ালা হুরদের প্রথম আসমানে নামিয়ে দেন যখন তারা দেখে তাদের 

স্বামী সামনে অগ্রসর হচ্ছে তারা বলে হে আল্লাহ! তাকে দৃঢ় রাখ আর যদি 

সে পালিয়ে যায়, তাহলে তারা আড়াল হয়ে যায়। আর যদি সে নিহত হয়, 

তবে তারা নিচে নেমে আসে এবং তারা চেহারা হতে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে 

এবং বলে হে আল্লাহ! যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন 

কর। হে আল্লাহ, যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর। 
আব্দুল্লাহ ইবনে আল মুবারক কিতাবুল জিহাদে, হাকেম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন 

মুস্তাদরাকে হাকেমের রেওয়ায়েতে এসেছে- 
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অর্থঃ তারা যখন তার মুখ হতে ধুলি ঝেড়ে ফেলবে তখন সে বলবে আমি 
তোমাদের আর তোমরা বলবে আমরা ভোমার। তারপর তাকে ১০০টি 

পোশাক পরানো হয় । যদি সবগুলোকে একত্রে ভাজ করা হয় তবে দুআঙ্গুলের 
মধ্যবর্তী স্থানই সেগুলোকে ধারন করতে পারবে । সে পোশাক কোন মানুষের 

তৈরী নই বরং তা জান্নাতী পোশাক। 
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অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি জাহান্নামের ভয়বাহতার কথা উল্লেখ 
করলেন কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রেখে বললেন, মুস্তাকীদের দলে দলে 
জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতে দরজার নিকট পৌঁছে 
যাবে সেখানে তারা একটি গাছের গুড়ি থেকে দুটি ঝরনা প্রবাহিত দেখতে 
পাবে তারা একটি ঝরনার নিকটবর্তী হয়ে সেখান থেকে পান করলে তাদের 
পেটে যা কিছু অপবিত্র বা ক্ষতিকর বস্তু ছিল তার দূর হয়ে যাবে। তারপর 
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তারা অন্য ঝরনাটির নিকট যাবে এবং সেখানে হতে পবিত্রতা অর্জন করবে । 
তারপর হতে তাদের চোখে মুখে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে তাদের চুল আর 

পরিবর্তিত ও এলোমেলো হবে না যেন খুব উত্তমরূপে তেল দেওয়া 
হয়েছে। তারপর তারা জারাতে পৌছে যাবে এবং তাদের বলা হবে সালামুন 

ইকম নিশ্চয় আপনারা খুবই সৌভাগ্যবান অতএব চিরস্থায়ীভাবে এখানে 

আসতে দেখল তাকে নিয়ে আনন্দ করে। তারা বলতে থাকবে আপনি 

সুসংবাদ গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনার জন্য এই সম্মান প্রস্তুত রেখেছেন। এ 

হাজীর হয়ে বলবে অমুক এসেছে এ বালক ব্যক্তিটির সেই নাম উল্লেখ করবে 

যার মাধ্যমে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হত। শুনে তার স্ত্রী ভীষণ খুশি হয়ে বলবে 
তুমি তাকে দেখেছ? বালকটি বলবে হ্যা আমি উনাকে দেখেছি এবং তিনি 

হয়ে যাবে তারা দরজায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে । তারপর যখন সে 

হলুদ বিভিন্ন রং এর প্রাসাদ তারপর সে তার মাথা উত্তোলন করে চাদের 

আল্লাহর পূর্ব হতেই এমন সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করতেন যে, জান্নাতীরা ব্যাথা পাবে 
না তবে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেত। তারপর সে তার মাথা নিচু করলে 
দেখতে পাবে অসংখ্য স্ত্রী। সাজানো পাত্র আর সারি সারি আসন এবং 

আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আমাদের এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তিনি পথ না 
দেখালে আমরা কখনই পথ পেতাম না। 

তারপর একজন ঘোষক ঘোষনা করবে তোমরা এখানে জীবিত অবস্থায় 
থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে কখনও 
এখান হতে তোমাদের বের হতে হবে না। তোমরা এখানে সুস্থ অবস্থায় 
থাকবে কখনও অসুস্থ হবে। |আভতারগীৰ ওয়া তারহীব, বাবুন ফি সিফাতি দুখ 
আহলিল জান্নাহ্ আল জান্নাহ............ [ 
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একই ধরনের আরও একটি বর্ণনাতে এসেছে- 
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অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ বলেন- = ll oa ৮৪০ ৯) 

0১৪১ (অর্থাৎ সেদিন মুস্তাকীদের মেহমান অবস্থায় রহমানের সম্মুখে হাজির 

করা হবে আলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাহন ছাড়া কি মেহমান হয়? আল্লাহর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ 
যখনই তারা তাদের কবর হতে বের হবে তখনই তাদের সাদা উঠের পিটে 
তোলা হবে। এ সমস্ত উঠের পাখা থাকবে এবং তার পিঠের উপর আসনটি 
হবে সোনার তৈরী তাদের জুতার ফিতা হবে নূর এবং তা চকচক করবে প্রতি 
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হবে দেখতে পাবে জান্নাতের দরজার বালাসমূহ লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরী 

এবং তার নিচের পাতটি সোনার । জান্নাতের দরজার নিকটেই তারা একটি 

গাছ দেখতে পাবে যার গোড়া হতে দুটি ঝরনা প্রবাহিত হবে। এ দুটি ঝরনার 
একটি হতে তারা যখন পান করবে তাদের চেহারাতে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে 

আর অন্যটিতে ওযু করার পর তাদের চুল আর কখনও এলোমেলো হবে না। 
তারপর তারা জান্নাতের দরজায় অবস্থিত ইয়াকুতের বালা দ্বারা সোনার পাতে 
আঘাত করলে সেই আওয়াজ শুনে প্রতিটি হুর বুঝে যাবে যে, তাদের স্বামী 
আগমন করেছে। তারা খুবই তাড়াহুড়া শুরু করে দেবে এবং খাদেমকে 

পাঠাবে খোজ নেওয়ার জন্য । খাদেম দরজা খুলে দেবে। যদি আল্লাহ্ পূর্ব 
হতেই তার অন্তরে খাদেম চিনিয়ে না দিতেন তবে মে খাদেমকে দেখামাত্র 

সাজদা করে বসত । তার মুখে যে নূর ও উজ্জলতা দেখতে পাবে সে কারণে । 

খাদেম বলবে আমি আপনার খাদেম ফলে সে তাকে অনুসরণ করে তার স্ত্রীর 
নিকট গমন করবে । তার স্ত্রী চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং তাবু হতে বের হয়ে 
তাকে আলিঙ্গন করবে এবং বলতে থাকবে আপনি আমার ভালবাসা আর 

প্রফুল্ল কখনও বিষন্ন হব না, আমি চিরকাল অবস্থান করবো, কখনও বিদায় 
নেব না। [ইবনে আবিদদুনইয়া কি সিফাতিল জান্নাহ, আততারগীব ওয়াততারহীব, ইবনে 
আল কায়্যিম হাদিল আরওয়াহ] 

এই দুটি হাদীসকে আলবানী রহ. দুর্বল বলেছেন কিন্তু হাদীস দুটিতে যা বলা 
হয়েছে তা অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত । প্রথম হাদীসটি সহীহ | সেখানে বলা 
হয়েছে দুনিয়াতে কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে তার স্ত্রী কষ্ট দিলে জান্নাতে অবস্থিত 
তার জন্য নির্ধারিত হুর এ স্ত্রীকে ভর্থসনা করে সুতরাং যে জান্নাত থেকেই 
তার স্বামীর প্রতি এত মমতাময়ী সে যে তাকে চোখের সামনে উপস্থিত 
নেই আনন্দে চঞল হয়ে দিকবিদিক হারিয়ে ফেলবে এত মোটেও অত্যুজি 
গা | 

নবার উচিত প্রতিক্ষারত সেই স্ত্রীর খুশি ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য 
নিজেকে তৈরী করা। যাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
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অর্থঃ যদি জান্নাতের কোন নারী পৃথিবীর দিকে উকি দিত ভবে আকাশ ও 

অভ্যন্তরভাগ সুগন্ধে ভরে যেত। আর তার মাথার উপর যে ওড়নাটি থাকবে 
তা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম । [বুখারী কিতাবুর রিকাক 
বাবু সিফাতিল জান্নাহ........ তিরমিযী, মিশকাত, আততারশীব ওয়াত তারহীব, ইবনে 

স্বামী এবং স্ত্রীর ভালবাসা বলতে সাধারণত একটি বিশেষ বিষয়কেই বুঝিয়ে 

থাকে । একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে এর অর্থ সে তার সহিত মিলিত 
হতে ভীষণভাবে আগ্রহী । যদি কারও স্ত্রী তাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি 
ভালবাসে কিন্তু তার সহিত নির্জনবাসের ব্যাপারে তার আগ্রহে কোন কমতি 

থাকে, তবে তার স্বামী কখনো সুখী নয়, এমনও বলা যায় নাযে সেতার 
স্বামীকে ভালবাসে । স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কেবল তখনও পূর্ণতা পায় যখন 
উভয়ে উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় এজন্য পুরুষের সক্ষমতার 

xl de es 

অর্থ: আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কোন 
পুরুষ প্রয়োজন পূরনের জন্য তার স্ত্রীকে ডাকে তবে সে তার ডাকে সাড়া দিক 
যদিও সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে । [সুনানে তিরমিযী, মিশকাত, রিয়াদুস সালিহীন] 

(৮৮০০2৫১০৬০০) rT 1৩4421১3৫17 ১০০৯০ ০১19) 

অর্থঃ যখন কোন পুরুষ স্বীয় প্রয়োজনে তার স্ত্রীকে ডাকে আর সে আসতে 
অস্বীকার করে তবে সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর 
অভিশাপ বর্ষন করে । [মুত্তাফারুন আলাইহি] 

এই যদি হয় দুনিয়ার স্ত্রীদের উপর নির্দেশ তবে জান্নাতের হুরদের অবস্থা 
কেমন হবে! কিন্তু স্বামীর এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা কোনও স্ত্রীর 



ভি 
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পক্ষেই সম্ভব হবে না যদি না তার মধ্যেও স্বামীর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা 
বিদ্যমান থাকে। 

| দুর্বলভাবে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে- 

| অর্থঃ সর্বোত্তম স্ত্রী সে যে স্বামীর নিকট উত্তেজিত চাহিদা সম্পন্ন অথচ অন্য 
৷ সময় লাজুক ও স্বতী । [আল জামি] 

হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও তার মর্মার্থ যে সঠিক তা পূর্বের 
আলোচনা হতেই স্পষ্ট বোঝা গেছে। 

৷ জান্নাতের হুরদের অনন্য গুণাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে তারা তাদের 
৷ স্বামীর প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের দেহ, মন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত 
__ নির্জনবাসের প্রতি তীব্রভাবে আগ্রহী হবে দীর্ঘ সময় বা বারবার গমন তার 

আগ্রহে কোনরুপ কমতি ঘটাতে পারবে না, তার চাহিদাও কখনও নিঃশেষ 
হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- 

(9652০064421 
অর্থঃ আমি তাদের (দুনিয়ার যেসব মেয়েরা বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করার পর জান্নাতী হবে) নতুনভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের 
কুমারীতে পরিণত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী । [সুরা 
ওয়াকিয়া: ৩৫-৩৭] 

মার হাতের জামী গা নদে (১৪) উবার পদ নক 
“তত | 

তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে ৫10৬০ (১) 0। নল 4১) 
উরুবান হল সেই সব মেয়েরা যারা স্বাযীদের প্রেমে পাগল । আততাবারী 

| 
! 
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১. (.3৬1৯৯:০)১৪০ (৫৮০) :4৯ ০৮৮৮ ও ৩) ইবনে আব্বাস বলেন 

উরুবান (৩১2) অর্থ: (৩৮1৯) শব্দটি ইশক (৬৬) থেকে 
এসেছে অর্থ্যাৎ তারা স্বামীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট । 

২. ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত আছে 41১১১৯)। ০(:৯। ৬১) 

(৬৪৯1১) তারা হল এঁ সব মেয়েরা যারা স্বামীর প্রতি তীব্র 

ভালাবাসা রাখে । 

৩. ইকরামাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- (৯৯৬| &) এরা হল এসব 

করার চেষ্টা করে। 

৪. সাইদ ইবনে জুবাইর বলেন- (৬৫৮১)! ০১৪০৯৪ 9১)। 22) 

(৬৯) হল এঁ সব মেয়েরা যারা তাদের স্বামীদের প্রতি কামনা 

রাখে। 

৫. আবু উবাইদ বলেন- 

(১০ $)।:2504-4৯৪০৯ ৮। ও ১১) 5 ০৪০৯০ ও) 4০) 

উদ্ভীকে (একটি বিশেষ সময়) এই নামে অভিহিত করা হয়! 

আবু উবাইদের মতটি ইবনে হাযারা ফাতহুল বারীতে এবং বদরুদ্দীন আল 

আয়নী উমদাতুল কারীতে উল্লেখ করেছেন। 

তাফসীরে আলুসীতে আছে মুজাহিদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ৬৯৬ ৬৫) 

(৪1501 ৬:৪৪ 3১। অর্থঃ ওসব মেয়েরা স্বামীদের কামনা করে এবং 

তাদের ভিতর সে বিষয়ক প্রবল উত্তেজনা রয়েছে। 
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ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ আননাওয়ফেলী বলেন, 2১৬০] ৪১৪৯] ৮,১৯)) 

(১4০9 ৬৯১৯ অর্থঃ আরুব হল এসব মেয়েরা যারা এমনিতে ভীষণ লাজুক 
কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হওয়ার সময় সব লজ্জা খুইয়ে বসে । তারপর তিনি 
কোন একজন কবির লেখা একটি কবিতা পড়লেন যার অর্থঃ ১৬ ৬৯১৯) 

(00৬ ০$)1৯৮৯-৯৯)19১--1৯৬ 131 (০ ৯অর্থঃ নির্জনে স্বামীর সহিত 
সহ অবস্থানে তারা পোশাক খুলতেও দ্বিধা করেনা কিন্তু যখনই তাদের স্বামী 
বের হয়ে যায় তারা ভীষণ লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়। 

ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি দুর্বল হাদীস এসেছে- 

০:০৩ 5) ৩০9 CES ০৯১১৪ dbl 209 হক 404০০২০০৬৮০ 

৩৬১১1৯১০১৩৪ Le Il ০৬। ০৭ ৭0৪৮ ৩৮ এপ Ci) ১৯৯। ০ 
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অর্থঃ যাকেই আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাকে তিনি ৭২ জন স্ত্রীর 
সহিত বিবাহ দিবেন, দুজন হবে টানা টানা চোখবিশিষ্ট হুর। আর বাকীরা 
যারা জাহান্নামী হয়েছে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ছিল তারা জাহান্নামী হওয়ার 
কারণে জান্নাতীরা সেগুলোর উত্তরাধিকার হবে। সেসব নারীদের প্রত্যেক 
মিলনের প্রতি ভীষণভাবে আকাঙিব হবে আর ছেলেটি কখনও নমনীয় হবে 
না। 

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও আয়াতের মর্মার্থের সাথে তা 
নোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ওয়া লিল্লাহিল হামদ আয়াতের তাফসীরে আমরা পূর্বে যা 
ছি করেছি ইবনে আল কায়্যিম তা একস্থানে সংকলিত করেছেন। 

ইবনে আল কায়্যিম বলেন- 

১১১। ৩৩০] ৩৬ 3৬1৯0০1৮১1৮ ৯৪০৬০১১৪৭১ 
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উত্তেজনা সম্পন্ন, আকারে ইঙ্গিতে স্বামীকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে এমন। 
এসব শব্দই মুফাসসিররা ব্যবহার করেছেন । [হাদীল আরওয়াহ] 

সুবহানাল্লাহ উল্লেখিত আয়াতটির ভিতর যে আকর্ষণীয় গুণ লুকিয়ে আছে 
দুনিয়ার কোন স্ত্রী তার তিল পরিমানের অধিকারীও হতে পারে না। দুনিয়াতে 

প্রয়োজনের সময়ও সে লঙ্জাজনিত' জড়তার কারণে স্বামীর জন্য নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে না। কিন্তু জান্নাতের স্ত্রীরা লঙ্জাশীলতার 
পাশাপাশি প্রয়োজনের সময় যা করলে স্বামী সন্তরষ্ট হয় তা করতে পুরো প্রস্তুত 
থাকবে । কারণ তাদের নিজেদেরও স্বামীদের প্রতি অসীম প্রয়োজন থাকবে । 
কৃত্রিমতা নই বরং নিজের প্রয়োজন এবং স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার 
কারণেই তাদের সহিত প্রতিটি মিলন পরিপূর্ণ তৃপ্তিদায়ক হবে । 

জান্নাতী হুর কিসের তৈরী 

ক. একটি হাদীসে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, মহান আল্লাহ হুরদের মুখমন্ডলকে চার প্রকারের রং দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন; যথা- ক. সবুজ খ. সাদা, গ. হলুদ, ঘ. লাল। তাদের শরীর ক. 
জাফরান, খ. মিশৃক, গ. আশর ও ঘ. কাফুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাদের 

উরু হতে স্তন পর্যন্ত মিশৃক দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। স্তন হতে ঘাড় পর্যন্ত 

আম্বর দ্বারা এবং ঘাড় হতে মাথা পর্যন্ত কাফুর ছারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা 
যদি দুনিয়াতে একবার থুথু ফেলে তবে সমগ্র পৃথিবী সুরভিত মিশকে পরিণত 
হবে। তাদের প্রত্যেকের বুকে স্ব স্ব স্বামীর ও আল্লাহর যেকোন একটি নাম 
অঙ্কিত থাকবে । তাদের প্রত্যেকের হাতে দু'জোড়া করে সোনার কাকন 
শোভিত থাকবে । হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি আংটি ও দু'পায়ে দশটি মুক্তার 
তৈরি পাজের (পায়ের খারু) থাকবে । | 
খ. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত 
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যাদেরকে নূর দ্বারা তৈরি করেছেন। দেখলে মনে হবে, যেন প্রকৃষ্ট সাদা 
ইয়াকৃত ও প্রবাল সদৃশ। তারা এতটাই আনত নয়না হবে যে, তারা আপন 
স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তাদের শরীর ইতোপূর্বে 
মানব ও দানবের কেউ স্পর্শ করেনি। যখনই আপন স্বামী তাদের সাথে 
সহবাসের মনস্থ করবে তখনই তাদেরকে কুমারী হিসেবে পাবে । বিভিন্ন রঙ্গের 
সত্তরটি ভূষণে ভূষিত থাকবে । 

তবে ওই সজ্জিত সত্তর স্তরের পোশাক তাদের জন্য এতটাই হালকা হবে যে, 

মনে হবে একটি কেশ বহন করছে। তাদের পায়ের গোছার মজ্জা, গোস্ত, 
হাড়, চামড়া এবং পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাবে । যেমন 

সাদা শিশির মধ্যে লাল রং এর শরাব পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় । তাদের কেশ 

জুলফি বা পাৰ্শ্বচুল মুক্তা ও ইয়াকুত খচিত হবে। 

গ. হযরত মালেক ইবনে দিনার রহ. জান্নাতী হুরদের প্রশংসায় বলেন, তারা 
কাফুর, মেশক ও জাফরান ছারা তৈরি। তাতে নূর ও মুক্তাখচিত থাকবে। 

তারা লবণাক্ত পানিতে থুথু ফেললে সে পানি সুমিষ্ট হয়ে যাবে । মৃতব্যক্তির 

সাথে কথা বললে জিন্দা হয়ে যাবে। তাদের হাতের কজ্ি সূর্যের সামনে 
রাখলে সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অন্ধকারে আসলে আলোকিত হয়ে 
যাবে। সুসঙ্জিতা হয়ে দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করলে সমগ্র জগত বিমোহিত হয়ে 
যাবে। তারা মেশক ও জাফরানের উদ্যানে লালিত পালিত হয়। ইয়াকৃত ও 

মারজানের শাখায় খেলাধুলা করে। জান্নাতের তাসনীম নহরের সুপেয় পানি 
পান করে। তারা ভালবাসা বদলায় না। 

ঘ. মালেক ইবনে দিনার রহ. বলেন, ফেরদাউস বেহেশতের অন্তর্গত আদন 

বেহেশতের ভেতরে হুরগণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাদেরকে বেহেশতের 

গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। 

উ. বেহেশতবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য বিশেষ পার্ক থাকবে । সেখানে 

জায়গায় জায়গায় মুক্তার তাবু থাকবে, যার একেকটি তাবুর প্রস্থ হবে ষাট 
মাইল দীর্ঘ। সেসব বিশালায়তন তাবুকে এরূপ মুক্তার সাথে তুলনা করা 
যেতে পারে যাতে কোন প্রবেশ ছার নেই। এ দরজাবিহীন তাবুর মধ্যে 
অসংখ্য পরিচারিকা থাকবে। যাদেরকে কোন ফেরেশতা অথবা বেহেশতী 
খাদেম ইতোপূর্ব কখনো দেখেনি । তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 
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সেসব তাবুর মধ্যে সুদর্শনা ও সচ্চরিত্রা রমণীগণ বিদ্যমান রয়েছে । মহান 
আল্লাহ স্বয়ং যাদের সৌন্দর্ষমাধুরীর প্রশংসা করেন-অন্যের সাধ্য কী এর চেয়ে 
অধিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে? 

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, এ সকল জান্নাতী হুর তাবুতে সুরক্ষিত 
রয়েছে। এরা হলেন আল্লাহর মনোনীত, এদের আকৃতি অত্যন্ত নয়নাভিরাম, 
চিত্তাকর্ষক ও পুতপবিত্র। তাদেরকে রহমতের মেঘমালা হতে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। যখন সে মেঘমালা হতে বারিধারা বর্ষিত হয়। তখন পানির পরিবর্তে 
লাবণ্যময়ী পরিচারিকা ও অপরূপা স্বর্গীয় অন্নরীগণ বর্ষিত হয় তারা মহান 
আরশের নূরের তৈরি এবং তারা মুক্তার তারুতে সুরক্ষিত রয়েছে। সৃষ্টির পর 
হতে তারা কাউকে দেখেনি এবং তাদেরকেও কেহই দেখেনি । সর্বপ্রথম 

করতে থাকবে । যতদিন মহান আল্লাহর ইচ্ছা উক্ত নিয়ামত উপভোগে তারা 
বিভোর থাকবে । জান্নাতবাসী পুরুষগণ এসব তাবুর পাশে গিয়ে এর কোন 
প্রবেশ দ্বার দেখতে না পেয়ে ঠায় দাড়িয়ে থাকবে । ইত্যবসরে মহান আল্লাহু 
তায়ালা তাদের চোখের সামনে তাবুর দরজা উম্মুক্ত করে দিবেন। তাদের 
চোখের সামনে দরজা খোলার তাৎপর্য হল, যাতে এসকল জান্নাতবাসী 
মুমিনগণ জানতে পারে যে, এসব তাবুর ভেতরে তাদের জন্য যেসকল 
অপরূপা রমণী সুরক্ষিত রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সৃষ্টিকুলের কেউ অবগত নয়। 

সাক্ষাৎ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মুমিনগণ আরো জানতে পারবে যে, 
জীবদ্দশায় এ সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ আজ পূরণ করলেন। 

মহান আল্লাহ বলেন- 

৬৬ ১৮484) 9854055550 PE 
অর্থঃ তোমাদের (হুর) স্ত্রীগণ তাবুর ভেতরে সুরক্ষিত আছে। ইতোপূর্বে কোন 
মানব অথবা দানব তাদেরকে স্পর্শ করেনি । [সূরা রহমানঃ আয়াত-৫৭] 

বেহেশতীগণ তাদের অপরূপা সুদর্শণা স্ত্রীদেরকে সাথে করে পরিপাটি ও 
সুপরিসর গৃহে সিংহাসনের ওপর উপবেশন করবে । অতঃপর তারা বাহারী 
রংয়ের রকমারী পোশাক ও নানা ডিজাইনের অলংকার দ্বারা সজ্জিত হবে। 
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তারপর মধুর মিলনে লিপ্ত হবে । একবার মিলনেই দীর্ঘ ৪০ বছর অতিবাহিত 

হয়ে যাবে। এ সময়ে প্রত্যেক জান্নাতী পুরুষের শরীরে একশ সবল যুবকের 

শক্তি সঞ্চারিত হবে। প্রতিক্রিয়ায় বির্যপাতের পরিবর্তে মৃগনাভীর সুবাস 
বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। 

হযরত আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের হুরগণের মধ্য হতে যদি 

একজনও আকাশ হতে জগতবাসীর দিকে একটু থুথু ফেলত তবে আকাশ ও 

যমীনের মধ্যস্থিত সবকিছু আলোকিত হয়ে যেত। তার সুগন্ধিতে সমস্ত পৃথিবী 
বিমোহিত হয়ে যেত। 

মুসলমানদের প্রতি ছুরদের চাহিদা 
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অর্থঃ নামাধী যখন সালাম ফিরায় অতঃপর একথা না বলে যে, হে আল্লাহ 

আমাকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় দাও, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আমাকে 

লোকটি কি এতই অক্ষম হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জাহান্নাম 

হতে আশ্রয় চাইলো না, জান্নাত বলতে থাকে, আফসোস! লোকটি কি এতই 

অপরাগ হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত প্রত্যাশা করলো 

না। হুরগণ বলতে থাকে, আফসোস! লোকটি কি এতই অক্ষম হয়ে গেল যে, 

সে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ আমাকে হুরদের 

সাথে বিয়ে করিয়ে দাও । 
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ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 
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অর্থঃ মুসলমান যখন নামাযে দাড়ায় তখন তার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হয়। 
তার মাঝে এবং তার প্রভুর মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়। হুরেরা তার দিকে 

মুখ করে বসে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন থুথু নিক্ষেপ না করে এবং 

নাকের শ্রেম্মা ত্যাগ না করে । [তাবরানী] 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 
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৯ ৪ 

অর্থঃ যে ব্যক্তি অল্প আহার করে নামাযরত অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয় তার 
জন্য হুরগণ সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে । 

হযরত ইউসুফ ইবনে ইহবাত রহ. বলেন, আমার নিকট একথা পৌছেছে যে, 
যখন আযান দেয়া হয় আর তার শ্রোতারা নিম্নোক্ত দোয়া না পাঠ করে তখন 
হুরেরা বলতে থাকে, হে লোক! তোমাকে কোন জিনিস আমাদের থেকে 
অনীহা করে দিল? দোয়াটি হলো- 

॥ ৮ 
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51501540109 
অর্থঃ হে আল্লাহ! শ্রুত এই আহবানের তুমিই প্রভু যা গ্রহীত ও গ্রহণযোগ্য । 
তুমি শান্তি বর্ষণ করো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নন সার রা পরিমাপ! এবং আমাকে হুরেয়ীনের সাথে বিয়ে 

রয়ে দাও । 
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ফায়াদাঃ আযানের একটি প্রসিদ্ধ দো'আ রয়েছে যা আমাদের সকলেরই 

জানা । সেই দোআ পাঠ করার পর উক্ত দো"আটিও পড়ে নেয়া উত্তম। কারণ, 

দো'আটিতে অতিরিক্ত একটি প্রার্থনা রয়েছে। আর তা হলা হুরেয়ীনের 

প্রার্থনা । উক্ত দো"আটি মুখস্থ না থাকলে পূর্ব প্রসিদ্ধ দো"আটিই পড়বে । এর 

পরে মনে মনে আল্লাহ তা'আলার নিকট হুরের প্রার্থনা করে নিবে । 

হাদীসঃ হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, যখন 
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অর্থঃ আমি হুরের কপালদেশকে দেখেছি পূর্ণিমার পূর্ণাঙ্গ চাদের মত। যার 

উচ্চতা হলো এক হাজার ত্রিশ হাত বরাবর । তার মাথায় ছিল একশত খোপা 

ও একশত চুঁটি । প্রত্যেক টুটি ছিল পূর্ণিমার চাদ অপেক্ষা আরো উজ্জ্বল । তার 

মাথায় ছিল মোতির তাজ। তার কপালে পড়া ছিল জহরতের মালা । এঁ 

জহরতে দুটি লাইন লেখা ছিল । প্রথম লাইনে লেখা ছিল- 

PSE dE os) 
আর দ্বিতীয় লাইনে লেখা ছিল- 

YAMA pono 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি আমার মত হুরের প্রত্যাশী, সে যেন অবশ্যই আল্লাহ 

তা'আলার আনুগত্য করে।” 
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অতঃপর জিবরাঈল আ. আমাকে বললো, হে মুহাম্মাদ! এ জাতীয় হুর 
আপনার উম্মতের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। অতএব, আপনিও সুসংবাদ 

গ্রহণ করুন এবং আপনার উম্মতকেও এ সুসংবাদ প্রদান করুন। তাদেরকে 

আদেশ দিন যাতে নেক আমলের জন্য তারা অদম্য চেষ্টা চালিয়ে ঘায়। 

জান্নাতীদের জন্য ছরদের দো'আ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 
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অর্থঃ হুরেয়ীন সংখ্যায় তোমাদের চেয়েও অনেক বেশী । তারা আপন আপন 

স্বামীদের জন্য এ দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! আমার স্বামীকে ধর্মীয় 

কর্মকান্ডে সহায়তা করো। তার অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ধাবমান 
করে দাও । ইয়া আরহামার রাহেমীন! নিজের বিশেষ নৈকট্যের মাধ্যমে তাকে 

আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়ে দাও । |আত্তারপীব ওর়াত্তারহীব] 

হুরদের পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত রমযান মাসের জন্য সাজানো হয় এবং অলংকরণ করা হয় । অতঃপর 

বাতাস প্রবাহিত হয় ৷ বাতাসটিকে “মাসীরাহ' বলা হয়। এ বাতাসের প্রবাহে 
জান্নাতের গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় এবং দরজাসমূহের কড়ায় আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়। তা হতে এমন ক্ষীণ ও সুন্দর শব্দ নির্গত হতে থাকে, কোন 
শ্রবণকারী তার চেয়ে অধিক সুন্দর শব্দ আর কখনো শুনতে পায়নি । হুরগণ 
জান্নাতের এক প্রান্তে দাড়িয়ে ডেকে ডেকে বলতে থাকে, আছে কোন এমন 

দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের সথে বিয়ে করিয়ে দেন? 

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান, হে রেযওয়ান (জান্নাতের নিয়ন্ত্রক ও 
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পর্যবেক্ষক)! জান্নাতের সবকটি দরজা খুলে দাও। হে মালেক ( দোযখের 
দারোগা)! রমযানের মাহাত্ম্য রক্ষার্থে জাহান্নামের সবগুলো দরজা বন্ধ করে 

দাও । [বায়হাকী] 

হুরগণের ইস্তিকবাল (রিসিপশন) 

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রহ. বলেন, হুরেয়ীনগণ আপন আপন 
স্বামীর সাথে জান্নাতের দরজায় সাক্ষাত করবে। তারা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর 

কণ্ঠে বলতে থাকবে, আমরা যুগ যুগ ধরে আপনাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। 
আমরা আপনাদের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট । কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা 

সর্বদা জান্নাতে থাকবো কখনো এখান থেকে বের হবো না । আমরা চিরঞ্জীব, 
কখনো মারা যাবো না। তারা একথাও বলবে, আপনি আমার প্রেমিক, আর 
আমি আপনার প্রেমাম্পদ। আমরা আপনারই জন্য। আমার সাথে বন্ধুত্ব 
করার মত আপনি ছাড়া আর কেউ নেই । [সিফাতুল জান্নাহ] 

সাক্ষাতের জন্য হুরগণের স্পৃহা 
হযরত ইবনে আবিল হাওয়ারী রহ. বলেন, জান্নাতী রমণীদের মধ্য হতে এক 
রমণী তার চাকরানীকে বলতে থাকবে, তোর নাশ হোক! জলদি গিয়ে 
দেখতো আল্লাহর ওলী যে আমার স্বামী হব সে কোথায়? কি হলো তার? এত 
দেরী হচ্ছে কেন? চাকরানী তৎক্ষনাত দৌড়ে যাবে । ফিরতে দেরী দেখে হুর 
আরেকজনকে পাঠাবে । তারও দেরী দেখে তৃতীয় আরো একজনকে পাঠাবে । 
ইতোমধ্যে প্রথম জন দৌড়ে এসে বলতে থাকবে, আমি তাকে মীযানে দেখে 
এসেছি। এরপর দ্বিতীয় জন এসে বলবে, আমি তাকে পুলসিরাতের কাছে 
দেখে এসেছি। এরপর তৃতীয় জন এসে বলবে, সে তো জান্নাতে ঢুকে 
পড়েছে। এ খবর শুনে হুর আনন্দে ও উল্লাসে জান্নাতের দরজায় দৌড়ে গিয়ে 
তার ইস্তিকবাল করবে এবং তার সাথে আলিঙ্গন করবে । তখন এ চিরস্থায়ী 
হুরের পবিত্র দেহ হতে এক ধরনের সুঘাণ নির্গত হবে যা এ জান্নাতীর নাকের 
ছিদ্র ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করবে । [সিফাতুল জান্নাহ] 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 
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অর্থঃ যে ব্যক্তি রোযা রাখে তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় । 

তার অঙ্গসমূহ তাসবীহ আদায় করতে থাকে। আসমানবাসীরা তার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে থাকে । আর যদি সে নফল নামায আদায় করে তাহলে তার 

জন্য আসমানকে আলোকসজ্জা করা হয়। তার হুরেয়ীন তার জন্য দোয়া 
করতে থাকে যে, হে আল্লাহ আপনি তার রূহ কবজ করে নিন। যাতে 

তাড়াতাড়ি তার সাথে সাক্ষাত সম্ভব হয় । আমি তার সাক্ষাতের প্রত্যাশী। 

হযরত রবীয়া ইবনে কুলসুম রহ. বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ. একবার 

আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তার আশপাশে আমরা কতেক যুবক 

একত্রিত ছিলাম । তিনি আমাদেরকে বললেন, হে যুবকদল! তোমরা কি 

হুরেয়ীনের সাক্ষাত কামনা করো না? তোমরা হুরেয়ীনের সাক্ষাতের প্রত্যাশা 

করো এবং সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নেক আমল করতে থাকো । 

হুরের তাসবীহ 

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর রহ. বলেন, যখন হুরেয়নি তাসবীহ পাঠ করে 

তখন জান্নাতের প্রত্যেক গাছের শাখা-প্রশাখার ফুল উদগত হয়ে যায়। 

হরে লোবা 
হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন- 

০ 
25055455186 96৮84 
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অর্থঃ জান্নাতে একটি হুর রয়েছে । যার নাম হলো লো'বা। যদি সে আপন 

পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। তার বক্ষদেশে লেখা রয়েছে, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আমার মত হুরের সাথে তার সাক্ষাত হোক তাহলে যেন সে 
অবশ্যই আমার প্রতিপালকের আনুগত্য করে এবং সতকর্মপরায়ন হয়। 

ফায়দাঃ হাফেয ইবনে কাইয়্যিম রহ. উক্ত রেওয়ায়েতটিকে হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এতে এ কথাও উল্লেখ 
করেছেন যে, জান্নাতের অপরাপর সকল হুরগণ তার সৌন্দর্যের উপর অবাক। 
তারা তার কাধের উপর হাত মেরে বলে থাকে, হে লো'বা! তোমার মোবারক 

হোক। তোমার প্রত্যাশীরা যদি তোমার রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হয়ে 

যায়, তাহলে তারা তোমাকে পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা চালাবে । 

হুর প্রাপ্তির সন্ধানে 

এক যুবক ও তার হুর 

হযরত আবু সুলায়মান দারানী রহ. বলেন, ইরাকে এক যুবক ছিল খুব ইবাদত 
শজার। একবার সে এক বন্ধুর সাথে মন্কা ভ্রমণে গেল। সে যে কাফেলার 

সাথে ছিল, এ কাফেলা যখনই কোথাও যাত্রা বিরতি করতো তৎক্ষণাত সে 

সেখানে নামাযে দাড়িয়ে যেত। লোকেরা যেখানে খানা খেত আর সে রোযা 

রাখতো । পুরো ভ্রমণে তার দোস্ত তাকে কিছু বললো না। ভ্রমণ, শেষে যখন 

এবাদতে নিমগ্ন দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা বল দেখি, কোন বস্তু তোমাকে 

এবাদতের উপর এত বেশী উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। সে বলল, আমি একদিন 
নিদ্রার ঘোরে জান্নাতের মহলসমূহের একটি মহল দেখতে পাই। যার একটি 

ইট ছিল স্বর্ণের আরেকটি ছিল রূপার । যার একটি কল্কর ছিল ইয়াকুতের এবং 
অপরটি ছিল যবরজদের । তাতে দাড়ানো ছিল একজন ছুরেয়ীন। যে তার 
কেশ বহরকে মেলে রেখেছিল। সে রূপার পোষাকে আচ্ছাদিত ছিল। সে 

আমাকে বলতে লাগলো, হে প্রবৃত্তির পূজারী! আমার তালাশে লেগে যাও। 
আল্লাহর কাছে আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকো । আল্লাহর কসম! 

আমি তোমার প্রত্যাশায় প্রত্যহ নতুন নতুন ভঙ্গিতে সাজ গোজ করে আসছি। 
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বন্ধু! আমার এসব পরিশ্রম যা তুমি আমার মাঝে দেখতে পেয়েছ, তা এ 
হুরের প্রত্যাশাতেই। হযরত আবু সুলায়মান দারানী রহ.এর ঘটনা উল্লেখ 
করে বলেন, এতগুলো পরিশ্রম তো শুধু একটি মাত্র হুরের প্রত্যাশায় । আর 

যদি এর চেয়ে বেশী হুরের প্রত্যাশা হয় তাহেল সে জন্য কত বেশী পরিশ্রম 

করা চাই। 

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. 

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. কে একবার তার শাগরিদরা কঠিন পরিশ্রমে 
ভয়কাতর অবস্থায় দেখতে পেল। শাগরিদরা বলতে লাগলো, শায়খ! আপনি 

যদি এ মুজাহাদায় কিছুটা কমতি করে দেন তাহলেও আপনি আপনার গন্তব্যে 
পৌছতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ! একথা শুনে তিনি বললেন, কেনই বা 

প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো না আমি শুনতে পেয়েছি, জান্নাতীরা আপন বাসভবনে 

অবস্থান করবে, তাদের উপর অনেক বড় একটি নূর প্রকাশ পাবে । এ নূরের 

কারণে আট জান্নাত আলোকিত ও বিকিরিত হয়ে যাবে । জান্নাতবাসীরা মনে 

করতে থাকবে নূরটি আল্লাহর পক্ষ হতে আসছে। তাই তারা সকলে সিজদায় 

পড়ে যাবে । তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে, তোমরা আপন 

আপন মাথা উঠাও। এটা এ নূর নয় যা তোমরা মনে করেছো । এ নূর তো 
একটি হুরের চেহারার আলো । সে তার স্বামীর সামনে গিয়ে সামান্য মুচকি 

হাসি দিয়েছে। এ হাসির কারণে এ নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 

ভাই! যে ব্যক্তি পরমা সুন্দরী হুরদের প্রত্যাশায় মুজাহাদা চালিয়ে যায় তার 
নিন্দা করার কে আছে? যে ব্যক্তি আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুজাহাদা করে 
তার নিন্দা করার কে আছে? অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত ছন্দমালা আবৃত্তি 
করলেন, ূ 
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অর্থ: যার ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদাউস তার আর ক্ষতি কিসের। চাই তার 

জীবনে যতই দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করুক না কেন। সে চলছে মসজিদ পানে, 

ভীর্ণ-শীর্ণ বদনে ভয়কাতর হয়ে চাদরাবৃত হয়ে । হে নফস! তোর ধৈর্য হয় না 
আগুনের উপর ৷ সময় এসেছে, এখন বদবখতীর পর নেকবখতী অবলম্বন 

কর । [রওযুর রায়াহীন! 

8105 0৬ SIG 06546556 5৬ AI UE LT ৩৮ 
1 CEN uF HE SAG bg 5d SE 

অর্থঃ যে ব্যক্তি আপন ক্রোধ ও গোস্বার ঢোক গিলে ফেলে । গোস্বা প্রয়োগ 

মাখলুকাতের সামনে ডাকবেন । তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে যে, হুরদের মধ্য 

হতে তার যাকে পছন্দ হয় তাকে সে নিয়ে যাবে। 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, 

25526 চর্বি CAROLS গত 91 ৫6358558৩৩5 
8৫০1৫) % 09055 864৮৬ ৩545 02590482055 ৩ 99৫ 

অর্থঃ তিনটি কাজ এমন রয়েছে যার মধ্যে তার একটিও বিদ্যমান থাকবে তার 
বিয়ে হবে ছুরেয়ীনের সাথে । কাজগুলো হলো- (১) যার নিকট গোপনে কোন 
আমানত রাখা হলো, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এ আমানতকে 

যথাযথ পুরণ করলো । (২) যে ব্যক্তি নিজের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল। 

(৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরায়ে এখলাস পাঠ করলো। 
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ফায়দাঃ উক্ত আমলগুলোর মধ্য হতে যে কোন আমল যত বার করা হবে 

আল্লাহ তা'আলা তাকে ততগুলো হুর দান করবেন । 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 

Es EEA NEY 

অর্থঃ “আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে ভূমণ্ুল ও নভোমশুলের চাবিসমূহ।” 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উসমান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি এ সম্পর্কে 
রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও 
যমীনের এ সকল চাবিগুলো কী যা দ্বারা জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়? হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 
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যে ব্যক্তি এ কালিমা সকাল-বিকাল দশবার পাঠ করবে তাকে শয়তানের ক্ষতি 
হতে হেফাজত করা হবে। তাকে এক কিনতার পুরষ্কার দেয়া হবে । জান্নাতে 

হবে। যদি এ দিন তার মউত চলে আসে তাহলে তাকে শহীদ হওয়ার মহর 
এটে দেয়া হবে । [মাজমাউয যাওয়ায়েদ] 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে (৪ ৭৯ 

হুর পেতে হলে 

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী রহ. বলেন, আমি এক বছর হজ্জের 

উদ্দেশ্যে গেলাম । একদা মন্ধার বাজারে পায়চারী করতে লাগলাম । দেখতে 

পেলাম, জনৈক বৃদ্ধলোক একটি বীদীর হাত ধরে আছে। বাদীটির রং 
বিবর্তিত ও ফ্যাকাসে ৷ জীর্ণশীর্ণ দেহাবয়ব। চেহারায় নূর ঝলমল করছে। 
তার মুখমন্ডল হতে ঠিকরে পড়ছে আলোকরশ্ি। এ বৃদ্ধটি তার হাত ধরে 

হক ছেড়ে বলছে, কে আছে এ বীদী কেনার মত? আছে কি কেউ এর 

প্রত্যাশী? কেউ কি দিবে আমাকে এর বিনিময়ে বিশটি দীনার বা তার চেয়ে 

বেশী? একে বিক্রি করতে পারলে তার দোষক্রটি হতে আমি মুক্ত হতে পারি। 

বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকটির কাছে গেলাম। দাম তো আগেই জেনে 

ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! এতে কি কি দোষ-ক্রুটি রয়েছে? বৃদ্ধ 

বলল, বাদীটি পাগলী। সব সময় চিন্তাযুক্ত ও অস্থির থাকে। রাত জেগে 

এবাদতে মশগুল থাকে । দিনভর রোযা রাখে । না কিছু খায় না কিছু পান 

করে। একা একা ও নির্জনে থাকতে অভ্যস্ত সে। এসব কথা শুনে আমার মন 

নিয়ে এলাম । দেখলাম সে মস্তিষ্ক অবনত করে রেখেছে । অতঃপর সে আমার 

দিকে মাথা উঠিয়ে বলতে লাগল, হে আমার ছোট মনিব! আল্লাহ আপনার 

উপর রহম করুন। আপনি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি 

ইরাকের অধিবাসী । সে বলল, বসরার না কুফার? আমি বললাম, কোনটাই 

নয়। সে বললো, তাহলে হয়তো ইসলামের রাজধানী সে বাগদাদ নগরীর । 

আমি বললাম, হ্যা, সে বললো, ওয়াহ ওয়াহ! এ শহরটি আবেদ ও যাহেদ 
তথা দুনিয়াত্যাগী তাপসদের শহর । বর্ণনাকারী বলেন, আমি অবাক হয়ে 
গেলাম! সে একজন বীাদী। এ কক্ষে এ কক্ষে তার বিচরণ । দশের ফরমায়েশ 

পালন করতে করতে যার সময় কাটে সে আবার কিভাবে আবেদ ও যাহেদের 

খবর রাখে? অতঃপর আমি তার দিকে মনোযোগী হয়ে হাসি ঠাট্টা করতে 

হাতেম সাজিস্তানী, মারূপ কারখী, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী, রাবেয়া 
আদাবিয়া, শাওয়ানা এবং মায়মূনা প্রমুখ বুযুর্গদেরকে। আমি বললাম, 
এসকল বুযূর্গদেরকে তুমি কিভাবে কোথেকে চিনো? সে বলল, হে যুবক! 

আমি কেনই বা তাদেরকে চিনবো না? খোদার কসম! তারা তো হলেন 
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অন্তরজগতের ডাক্তার ও চিকিৎসক । তারা প্রেমিকদেরকে প্রেমাম্পদের পথ 

বাতলে দেন। এরপর আমি বললাম, হে বাদী! আমিই তো হলাম সেই 

মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী। সে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি আল্লাহ 
তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলাম, যাতে তিনি আমাকে আপনার সাথে 

সাক্ষাত করিয়ে দেন। আপনার সাথেই মনোমুগ্ধকর আওয়াজের কি অবস্থা, 
যদ্বারা আপনি শিষ্যদের মুর্দা অন্তরগুলোকে জীবিত করে তুলেন এবং 

শ্রোতাদের চক্ষুদ্ধয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়? আমি বললাম, তা পূর্ব হালতেই বহাল 
রয়েছে। সে বলল, কসম খোদার, আপনি আমাকে কুরআনের কিছু শোনান। 

আমি তার সামনে 2৯%॥ 9৮914 243 পড়ে শুনালাম। এতটুকু শুনে সে 

এক বিকট চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেল। আমি তার মুখে পানি ছিটিয়ে 

দিলাম। সে চেতনা ফিরে পেল। সে আবারও বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! এটা 

তো তার নাম মাত্র । যদি আমি তাকে চিনতে পারি এবং জান্নাতে দেখতে 

পারি তাহলে আমার অবস্থাটাই না কি হবে? হে আবু আবদুল্লাহ! খোদা 

তোমার উপর রহম করুন। আরও কিছু তেলাওয়াত করো । অতঃপর আমি এ 

আয়াত পাঠ করলাম- 

১৯১১1১61551 GEE এ ও yD কা চে ৩৮৫ এ 

6425445লগন্ল 
অর্থঃ যারা গোনাহ করছে তারা কি একথা ধারণা করে যে, আমি তাদেরকে 

ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের সাথে বরাবর করবো? তাদের জীবন তাদের 

মরণ কি তাদের বরাবর হতে পারে? কাফেররা যা যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা কতই 

না মন্দ ও খারাপ। 

সে বললো, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি না কোন মূর্তির পূজা করেছি আর ন
া 

অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করেছি। খোদা তোমার উপর রহম করুন, তুমি 
আরো পড়তে থাকো । অতঃপর আমি এ আয়াত পাঠ করলাম- 

# fl নি £ রর ক গর্ত গা oe ৮ ক pr ৰ Pl ৫ ৮4: 
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অর্থঃ “আমি যালেমদের জন্য এমন আগুন তৈরি করে রেখেছি যার তাবুসমূহ তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তারা যদি পানি প্রত্যাশা করে তাহলে 
তাদেরকে দেয়া হয় এমন উত্তপ্ত গরম পানি যা তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসে 

দেয় । তা কতই না মন্দ পানীয় । তাদের ঠিকানা কতই না মন্দ ৷” [সূরা কাহাফ: 
২৯! 

সে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি তো নিজের নফসের সাথে নৈরাশ্যকে 
আবশ্যক করে রেখেছো। নিজের দিলকে আশা ও ভয়ের মাঝে স্থান দাও । 

খোদা তোমার উপর রহম করুন। কিছু আশাব্যঞ্জক আয়াত তেলাওয়াত 
করুন| অতঃপর আমি পাঠ করলাম, 

896553185655081875555850-85555578% 
অর্থাৎ সেদিন কতক চেহারা হবে হাস্যোজ্জল ও প্রফুল্ন। আর কতক চেহারা 
হবে সজীব ও সতেজ, তাকিয়ে থাকবে তার প্রতিপালকের দিকে । সে বললো, 
আমার অন্তরে সেই প্রতিপালকের দর্শনস্পৃহা কতই না বেড়ে যাবে যেদিন 
তিনি আপন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটাবেন। হে আবু আব্দুল্লাহ! 
আরো পড়ে যাও। খোদা তোমার উপর রহম করুন। অতঃপর আমি পাঠ 

রর ? = FP s a HE টি রর নেন 

৯6৬৪৩০৪৪৫৫৮ 0১4৬4 CIN, SE Ss sky 

অর্থঃ তাদের আশপাশে বিচরণ করতে থাকবে চিরস্থায়ী বালকেরা, পানপাত্র 
কুঁজা ও সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে । [সূরা ওয়াকিয়াহঃ ১৭-১৮] 

অতঃপর সে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার মনে হচ্ছে, আপনি হুরকে 
পয়গাম দিয়ে রেখেছেন? তার মহর হিসেবে কি কিছু খরচ করেছেন? আমি 

বললাম, তুমিই বলে দাও দেখি তার মহরানা কি হতে পারে? আমি তো এক 
দরিদ্র লোক । সে বললো, রাত্রি জাগরণকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিন। 

সবসময় রোযা রাখতে থাকুন। ফকীর-মিসকীনদেরকে ভালবাসতে থাকুন । এ 
কথাগুলো বলেই সে বেশ হয়ে পড়ে গেল। আমি তার চেহারায় পানি 
ছিটিয়ে দিলাম । সে চেতন হয়ে কিছু মোনাজাত করলো । মোনাজাত করতে 
করতে সে আবারো জ্ঞান হারালো । আমি তার নিকট গিয়ে দেখি সে আল্লাহ 
প্রিয় হয়ে গিয়েছে। তার এ মৃত্যুতে আমি খুব মর্মাহত হয়ে পড়েছি । অতঃপর 

৬ 
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আমি বাজারে গেলাম তার কাফন-দাফনের সরঞ্জমাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে । ফিরে 

এসে দেখি তাকে কাফন দেয়া হয়ে গেছে। তার দেহে খুশবু লাগানো রয়েছে। 

তার উপর জান্নাতের দু'জোড়া সবুজ কাপড়ও পড়ে আছে। কাফনের উপর 

দু'টি লাইন লেখা রয়েছে। প্রথম লাইনে লেখা- 

41026555520 125 

৩৮৮45৮6৬৬555%85884% 
অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার দোস্তদের কোন ভয় নেই এবং নেই কোন 

ধরনের দুশ্চিন্তা ও হতাশা । 

জানাযার নামায আদায় করতঃ তাকে দাফন করলাম । অতঃপর তার শিয়রে 
দাড়িয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ করলাম ও কাদতে কাদতে আপন কক্ষে ফিরে 
এলাম ৷ দুই রাকাআত নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । স্বপ্নে দেখলাম এ বাদী 
জান্নাতে বিচরণ করছে। জান্নাতী পোশাক পরিধান করে জাফরান বেষ্টিত 

সিংহাসনে বসে আছে। সুন্দুস ও ইস্তাবরাকের ফরশ তার জন্য বিছানো । 
মাথায় মোতি ও জহরতের মুকুট । পায়ে ইয়াকুতের জুতা । যার থেকে আশ্বর 
ও মিশকের সুঘাণ ভেসে আসছে। তার চেহারাখানা সূর্য ও পূর্ণিমার চাদের 

মত ঝলমল করছে। আমি তাকে বললাম, থামো! তোমার কোন আমল 

তোমাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছে? সে বললো, ফকীর-মিসকীনদের 
ভালবাসা । ইস্তেগফারের আধিক্য এবং মুসলমানের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু 
সরিয়ে দেয়া। এ আমলগুলোই আমাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। 

জান্নাতীদের জন্য হুরদের সংখ্যা 

হাদীসঃ হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ বলেন, 

RA তপ্ত জীপ পপ EF #7 জী লা Hea তা ক ন রর 5০] এ এ ৪ PF: 08 Echt MULT OB a LAG MANES 
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অর্থঃ জান্নাতীদেরকে সন্তরজন স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেয়া হবে । জিজ্ঞাসা করা 

হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একজন পুরুষ কি তাদের আশা পূরণের ক্ষমতা 

রাখবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, একজন 

পুরুষকে একশত পুরুষের শক্তি দেয়া হবে । 

বাহাত্তরজন স্ত্রী 

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- 

৩৫654190565 08:52475 05469812৫৫0 0 

(৩০৪০০৫ 

অর্থঃ জান্নাতে মু'মিনদেরকে ৭২ জন স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেয়া হবে। সত্তর জন 

হবে জান্নাতী আর দুই জন হবে দুনিয়ার স্ত্রী ৷ [ইবনে আসাকের] 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

(৩4258255058 EG 225 এ ধা গুন MH SH SY 
পা # 

.282912248 ৩৫505১৫5577 24 

অর্থঃ একজন আদনা (নিম্ুস্তরের) জান্নাতীর আশি হাজার খাদেম থাকবে, 
বাহাত্তরজন স্ত্রী থাকবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য লু'লু* ইয়াকুত এবং 

ভালা রাবির রা nLite 

| 

জাহাননামীদের স্ত্রীরাও জান্নাতীদের ভাগে 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 
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৬৫2452605৫9 65 IE ঞ॥। 2 918 SAS lf ৩5৩ 
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অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা যাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাকেই বাহাত্বর জন্য 

মীরাস সূত্রে জান্নাতীরা অতিরিক্ত পেয়ে যাবে । তাদের প্রত্যেকেরই যোনিম্বার 

স্বামীর প্রত্যাশা করতে থাকবে এবং জান্নাতীরও এমন পুরুষাঙ্গ থাকবে যা 
দুর্বল ও নিস্তেজ হবে না । [ইবনে মাজাহ! 

ফায়দাঃ এখানে জাহান্নামীদের মীরাস বলা হয়েছে । এর অর্থ হলো, প্রত্যেক 

জাহান্নামীর জন্যেও জান্নাতে দু'টি করে স্ত্রী বরাদ্দ থাকবে । আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মুমিনদের দান করে দিবেন। 

এক আদনা জান্নাতীর স্ত্রীর সংখ্যা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

প্র Fayette [TE পে লী লক FEE tg ER লশ ত জন Les 
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অর্থঃ একজন আদনা জান্নাতীর জান্নাত হবে সাত স্তর বিশিষ্ট । সে বাস করবে 
ষষ্ঠ স্তরে। তার উপরে থাকবে সপ্তম স্তর । তার তিনশ" খাদেম থাকবে । তার 
সামনে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা ন্বর্ণ-রূপার তিনশত পেয়ালায় খাদ্য সামশ্রী পেশ 
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করা হবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে এমন খাদ্য থাকবে যা অন্য কোন পেয়ালাতে 
থাকবে না। জান্নাতী সেগুলোর সবশেষ পেয়ালা এ আগ্রহ নিয়ে ভক্ষণ করবে 
যে আগ্রহে সে প্রথম পেয়ালা ভক্ষণ করেছে । সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! 

আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে সকল জান্নাতবাসীকে খানা- 
খাওয়াবো । এরপরও তার নে*আমত একটুও কমে যাবে না। তার স্ত্রী হিসেবে 
বাহাত্তরজন হুরেয়ীন থাকবে । তাদের প্রত্যেকের নিতম্ব হবে পৃথিবীর এক 
মাইল সমপরিমাণ । 

সাড়ে বারো হাজার স্ত্রী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

PACA Td রর ঠ পে ০ LUNG ad 2 EH Lad Pl 283) (212 
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অর্থঃ জান্নাতী পুরুষকে পাঁচশত হুর দেয়া হবে এবং চার হাজার কুমারী ও 
আট হাজার বিবাহিত নারীর সাথে বিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতী তাদের 

প্রত্যেকের সাথে দুনিয়ার জিন্দেগী বরাবর সময়ব্যাপী মু'আনাকা করবে। 

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

৫ হু এ SSIs ১৩ SIGN LAN Gs RI BESS 
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অর্থঃ প্রত্যেক জান্নাতী পুরুষকে চার হাজার কুমারী মেয়ে, আট হাজার বন্ধ্যা 
নারী এবং একশত হুরের সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়া হবে । এরা সকলে প্রত্যেক 

ঃ 

E\ 
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সপ্তম দিনে একত্রিত হয়ে ই ক অন মে 
তেমন সুমধুর কণ্ঠস্বর কোন মাখলু: EU নি 

সুসংবাদ হে এ লোক, যার জন্য আমরা হয়েছি পাগল আর সে হয়েছে 
আমাদের জন্য ডন্মাদপ্রাণ। 

দুনিয়ার নারী জান্নাতে হাদীসঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, হুযুরে পাক 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

গান ৬৮45 ৫ অর্থ জান্নাতে সবচেয়ে কম হাবে দুনিয়াবী নারীগণ । [মুসনাদে আহ্মা | 
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হাদীসঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

ও এর এরি নও এপ 4৩ এরা অতি ৫3 এ 
5588] 

অর্থঃ আমি জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখেছি যে, জাহান্নামীদের অধিকাংশই 

হলো ফকীর মিসকীন। 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

EES ET 9৫586555291 G5 SII SG 
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Hl 

অর্থঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সদকা করতে থাকো এবং বেশী বেশী 

ইন্তিগফার পাঠ করতে থাকো, কারণ, আমি জাহান্নামে অধিকাংশ 

নারীদেরকেই দেখতে পেয়েছি । একথা শুনে এক নারী যে খুবই বাকপটু ছিল, 
বলে উঠলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি দোষ করেছিঃ জাহান্নামে আমরা 
কেন বেশী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা 

অধিক পরিমাণে নিন্দা ও অভিশাপ করে থাকো এবং স্বামীদের অবাধ্য ও 

অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো । 

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, এটা জান্নাতে প্রবেশ করার প্রথমার্ধের কথা, 
যখন সকলে জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে । কিন্তু পরবর্তীতে নবীগণের 

সুপারিশ ও আল্লাহ্ তা'আলার করুণায় অনেককে জাহান্নাম হতে জান্নাতে 

আনা হবে, যারা কালেমা পাঠ করেছিল। তখন জান্নাতে নারীদের সংখ্যা 
পুরুষের দিগুণ হয়ে যাবে । ফলে প্রত্যেক পুরুষের ভাগে দুইজন করে দুনিয়ার 

স্ত্রী জুটবে। (তাষকিরাতুল কুরতুবী) 
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জান্নাতীর স্ত্রীগণ 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 

8৫৮০৫107824 

অর্থঃ জান্নাতীদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রী । [সূরা বাকারা] 

হাদীসঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. বলেন, হুযুর স
াল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এরশাদ করেন- 

GNI HU Al 5844 

অর্থঃ জান্নাতী রমণীগণ খতুশ্রাব, পেশাব-পায়খানা, শ্রেস্মা ও থুথু হতে পাক 

হবে । [হাকিম] 

অনুরূপভাবে জান্নাতী হুরগণ নিন্দনীয় আচার-আচরণ হতেও পবিত্র থাকবে। 
তাদের মুখ অশালীন ও অশ্লীল বাক্যালাপ হতে নিষ্কলুষ থাকবে । তাদের 
চক্ষুদ্বয় শুধু তাদের স্বামীদেরকেই দেখবে । অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত করা 
থেকে পবিত্র থাকবে । তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদিও ময়লা-আবর্জনাযুক্ত হবে না। 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

রা 5 ০? ৫5৫ ৫৫ ০ | 24 
255065248৬4 LEST ডিও 68896 Ss Es 64494 59 

4৬৩5৮ 5৫০ গস রদ 
ATE a BB AGS; LL SINS ddl G3 22025502 

(Ea (5558%02 পি এনা 

অর্থঃ লে দলনি সারা সার হারার তের এর সুর 
চাদের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে । তারা জান্নাতে না থুথু নিক্ষেপ করবে, না 
শ্লেম্মা ত্যাগ করবে, না পেশাব-পায়খানা করবে । তাদের বর্তন ও চিরুনী হবে 
রূপার। তাদের আঙ্গারা হবে আগর ডালের । তাদের ঘাম হবে মেশৃকের। 
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তাদের প্রত্যেকেরই দুই দুইজন করে স্ত্রী থাকবে । তাদের পোষাকের আবরণ 

পরস্পরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সকলে এক অন্তরের মতই থাকবে । 

তারা সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠে অভ্যস্ত থাকবে। 

জান্নাতী রমণীদের সৌন্দর্য 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 
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অর্থ: আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও 

তন্ধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। এক ধনুক সমপরিমাণ জান্নাতী ভূখন্ড দুনিয়া 

ও তন্মধ্যকার সবকিছু অপেক্ষা বেশী মুল্যবান। যদি জান্নাতী রমণীদের কেউ 

যাবে। পুরো দুনিয়া সুঘাণে মোহিত হয়ে যাবে। হুরের মাথার উড়নার মূল্য 

দুনিয়া এবং তন্মধ্যকার সকল বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশী। 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী ৩% ৬৫6 

0৬:21? এর ব্যাখ্যায় এরশাদ করেন- 
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যাবে। তার দেহের একটি নগণ্য মোতিও পৃথিবীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী 
স্থানকে আলোকিত করে ফেলবে । তার উপর সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। 

কিন্তু এরপরও এঁ পোষাক ভেদ করে তার পায়ের নলির মগজ দেখা যাবে। 

ছরের মোহরানা 

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- 

#3 = Fa Fd রশ এ এ L এ নি = ৫48 ৪4৬৪৬১৭4965 54 095401955%7 ৯১0৮ 
Fale fees pag লা ছি EE se aswel লা ৮45 GEE 4 155 03 ৬৪05 NGS VIE উচু ০৫21৯); 

? সিন, ভি, 6১558558556 
অর্থঃ হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, 
তাদেরকে আপনি এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার পাদদেশে নহরসমূহ 
প্রবাহমান থাকবে, যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে তখনই 
তারা বলবে, এতো অবিকল সেই ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ 
করেছিলাম । বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং 

অবস্থান করবে । [সূরা বাকারা: ২৫] 

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রহ. বলেন, দুনিয়াকে ত্যাগ করা কঠিন বিষয় । 
তবে পরকালীন নেয়ামতসমূহ ফউত হয়ে যাওয়া একটি জঘন্য বিষয় । অথচ 
দুনিয়াকে ত্যাগ করা আখেরাতের মোহরানা স্বরূপ । 

হাদীসঃ জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

ডিএ 
অর্থঃ মসজিদ পরিষ্কার করা ছরেয়ীনের মহ্রানা। 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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অর্থঃ হে আলী! হুরেয়ীনের মহর আদায় কর। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু 

সরিয়ে দেয়া এবং মসজিদ হতে খড়কুটা বের করা হুরেয়ীনের মোহরানা । 

[মুদনাদুল ফেরদাউস] 

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

FENG ১2 ৬06 tal 343342 

অর্থঃ মুষ্ঠি ভরে খেজুর সদকা করা এবং রুটির টুকরো সদকা করা হুরেয়ীনের 

মোহরানা । 

বিয়ে করে আনে অঢেল সম্পদের মোহরানা দিয়ে। অথচ সাধারণ একটি 

সদকা করেও হুরেয়ীনকে নিয়ে আসা যায় । [তাযকেরাতুল কুরতবী] 

মসজিদে হারামে জালা আলমুকরী রহ. এর খেদমতে হাজির ছিলাম । 
আমাদের নিকট দিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ দেহের এক বৃদ্ধ অতিক্রম করলো । হযরত 
জালা রহ. তার নিকট গেলেন। কিছুক্ষণ তার নিকট বসে থেকে আমদের 
কাছে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি এ বৃদ্ধকে চিনো? আমরা 
আরয করলাম, আমরা তাকে চিনি না। তিনি বলেন, এ বৃদ্ধ কুরআনে পাক 
চার হাজার বার খতম করে একটি হুর ক্রয় করেছে। তিনি স্বগ্রযোগে এ 
হুরকে দেখতে গেয়েছেন জান্নাতী পোশাকে আচ্ছাদিত এবং জান্নাতী 
অলংকারে অলংকৃত অবস্থায় । তিনি হুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কার 
জন্য? সে উত্তরে বলেছে, আমি এ হুর যাকে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট 
হতে চার হাজার বার কুরআন খতম করে ক্রয় করেছিলেন। 

হযরত সাহনুন রহ. বলেন, মিসরে সায়ীদ নামক জনৈক লোক বসবাস 
করতো । তার মা ছিল ইবাদতগুযার। লোকটি যখন রাতে নফল নামাযে 
দাড়াতো তখন তার মা ও তার পেছনে এসে দীড়িয়ে যেত। নামায পড়তে 
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পড়তে সায়ীদ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো তখন তার পেছন থেকে বলে 
উঠতেন, হে সায়ীদ! এ ব্যক্তি কখনো ঘুমাতে পারে না যে ব্যক্তি দোষখকে 
ভয় করে এবং জান্নাতের সুন্দরী হুরের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। 
অতঃপর সে আবারো দাড়িয়ে প্রফুল্ল চিত্তে নামায আদায় করতো । 

হযরত সাবেত রা. হতে বর্ণিত, আমার আব্বাজন ছিলেন রাত্রি জেগে 
ইবাদতকারী লোকদের একজন । তিনি বলেন, আমি স্বপ্নুযোগে এমন একজন 
রমণী দেখতে পেয়েছি যার সাথে দুনিয়ার রমণীদের কোন মিল নেই । আমি 
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? সে উত্তরে বলল, আমি হলাম, হুর। 
আল্লাহর বাদী। আমি বললাম, তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। সে 

নিকট প্রস্তাব দিন এবং আমার মোহরানা আদায় করুন । আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, তোমার মোহরানার হক কি? সে উত্তরে বললো, লম্বা লম্বা তাহাজ্জুদ 
নামায় । 

এ প্রসঙ্গে কবি বলেন- 

হে লোক সকল! যে হুরকে বিয়ে করার জন্য তার পর্দার ভেতরে প্রস্তাব 
পাঠিয়েছে, এবং যে তার প্রত্যাশা করছে, অলস হয়ো না। উৎফুল্ল ও প্রফুল্ল 
হও । দাড়িয়ে যাও। আপন নফসকে ধৈর্যের জিহাদ শিক্ষা দাও । লোকজন 

জল্পনায় নির্জনে বসবাস করার শপথ করে নাও । যখন তোমার উপর রাত 

কারণ, এটা হলো ছরের মোহরানা । তোমার চক্ষুদ্বয় যখন তাকে সামনে 
দেখতে পাবে তখন তোমার নযরে পড়বে তার বক্ষদেশের আনারগুলো। সে 

হারটি শোভা পাবে। তাকে দেখার পর তুমি পৃথিবীতে যত রং ঢং ও 
রূপলাবণ্য দেখতে পেয়েছিলে সবই তার সামনে তুচ্ছ মনে হবে। 

হযরত মুযির আলাকারী রহ. বলেন, এক রাতে আমার উপর ঘুমের এত 
বেশী চাপ হলো আমি আমার ওষযীফা ইত্যাদি আদায় করা ছাড়াই শুয়ে 
পড়লাম ৷ স্বপ্নে পূর্ণিমার চাদের মত একজন রূপসী মেয়ে দেখতে পেলাম । 
তার হাতে ছিল একটি কাগজ। সে বলল, শায়েখ আপনি কি এটা পড়তে 
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পারেন? আমি বললাম, কেনই বা নয়? বলল, তাহলে পড়ুন। আমি কাগজটি 

খুললাম, দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে- 

dll 90505০৮৯৯০৭] ০৯৬3৩১15৩৩০] | 
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অর্থঃ পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং আরাম আয়েশ তোমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস 

এবং তার দীর্ঘ ছায়া থেকে গাফেল করে রেখেছে । আর নিদ্বার স্বাদ তোমাকে 

জান্নাতের বালাখানা এবং সুন্দরী ও রূপসী রমণীদের সাথে বিনোদন করা 

থেকে গাফেল রেখেছে । উঠো! জাগ্রত হও । নিদ্রায় বিভোর হওয়া অপেক্ষা 

তাহাজ্জুদে দীড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা লক্ষগুণে উত্তম । 

কসম খোদার যখনই এ ছন্দগুলো আমার মনে পড়ে যায় তখন আমার চোখ 

হতে ঘুম শেষ হয়ে যায়। 

ছরদের সাথে সহবাস 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান- 

FEE 
ne 43 BUG 355 

অর্থঃ আমি তাদেরকে হুরেয়ীনের সাথে বিয়ে করিয়ে দেব। [সূরা তুর- ২০] 

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন- 

RE ETS RSA FEE Te PAL 
অর্থঃ সেদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে । [সূরা ইয়াসীন- ৫৫] 

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, I 
ব্যস্ততা থাকবে কুমারী নারীদের নিয়ে । 
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হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত 
ইকরিমা ও ইমাম আওযায়ী রহ. থেকেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত। 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতীরা কি 

আপন স্ত্রীর সাথে সহবাসও করবে? হুযুর সা. এরশাদ করবেন, [৬১১ 

2১০১১ চরম উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সাথে সহবাস করবে, তবে সেখানে 

কোন বীর্য থাকবে না এবং মৃত্যু থাকবে না। 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

(0484567314৭ 

অর্থঃ প্রত্যেক মুমিনকে জান্নাতে একশ পুরুষের শক্তি দেয়া হবে। অর্থ্যাৎ 
সহবাসের ক্ষেত্রে........... | [ভিরমিষী! 

আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবো? হুযুর সা. এরশাদ 

পারবে । 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

লে ক্র shige লা জলা জা লা La F হ্রলাল লহ EL রর 
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অর্থঃ জান্নাতীদের পেশাব ও জানাবাত (নাপাকী) তাদের বাহুর পাশ দিয়ে 
ঘাম হয়ে প্রবাহিত হবে। পা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌছতে তা কন্ত্ররী হয়ে যাবে। 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো- 

Fe লতি রি [Ene Cope পপ এ লস এ জি লু ও 1০ ৬৬4: 25159 5 তি 7১3 6৮ ৬64 06 2) 5 
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অর্থঃ আমরা কি জান্নাতে সহবাস করবো? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হ্যা, কসম এঁ সত্তার যার কুদরতী হাতে আমার 

জীবন, চরম উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সাথে সহবাস করবে । জান্নাতী যখনই 

(সহবাস শেষে) আপন স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ সে পবিত্র হয়ে 
যাবে এবং কুমারিতৃও ফেরত পাবে। 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

MEISE a A HII OA 

অর্থঃ জান্নাতীরা যখন তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে তখন তারা পুনরায় 
কুমারী হয়ে যাবে। 

গর্ভ ও গর্ভপাত 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

EET 2953455454662 3 SHAAN) 

অর্থঃ কোন জান্নাতী যখন কোন সন্তানের প্রত্যাশা করবে, তখন স্ত্রীর 
গর্ভধারণ, প্রসব এবং সন্তানের বয়স বৃদ্ধি পাওয়া মুহুর্তের মধ্যেই হয়ে যাবে । 

হুরদের সাথে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাক্ষাত 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আ.-কে বললেন- 

৩৫5৬658৩20৩ Efe 6 জা FG SS ৩০৩ 
এ Bh এপ রি. 28০55 টিটি গঠ পাঠা রী পা 222 132 DBS I 58 DBUGES LET DONS 2156 22 NK 

Fd 

অর্থঃ হে জিবরাঈল আমাকে হুরেয়ীনের নিকট নিয়ে যাও । জিবরাঈল আ.. 
তাকে হুরদের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
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তোমরা কারা? তারা আরয করলো, আমরা হলাম, সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন 
লোকদের স্ত্রী । যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর কখনো বের হবে না। চির 
যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। পবিত্র ও পরিষ্কার থাকবে, কখনো 

আবর্জনাযুক্ত হবে না। 

হুরগণের সঙ্গীত 

রয়েছে। যার উভয় কিনারায় কুমারী মেয়েরা মুখোমুখী হয়ে দাড়ানো আছে। 
তারা এত সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে যা কোন মাখলুখ ইতিপূর্বে শুনতে 
পায়নি। জান্নাতী ইতোপূর্বে এর চাইতে অধিক মজাদার ও আনন্দদায়ক বস্তু 
আর কিছু দেখতে পাবে না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা 

হলো, তারা এ সমধুর ললিত কণ্ঠে কার গুণ গাইতে থাকবে । তিনি উত্তরে 
বললেন, তারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও গুনগাণ, প্রশংসাবাণী এবং 
পবিত্রতা গাইতে থাকবে । 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

১৫] চে 90245355157 5 SIG I পা 4435৯: ৬৬ 

90451 ৩ ওটাও 4 4০৯৮৮০০৫৩৩০ ও 
1৮3386540৩9? 

অর্থঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মাথা ও পায়ের দিকে দুই জন হুর 
বসে থাকবে। তারা খুব সুমধুর কণ্ঠে গান গাইতে থাকবে । যে আওয়াজ 
ইতোপূর্বে কোন মানব বা দানব শুনতে পায়নি । আর এটা শয়তানের কোন 

বাজনা হবে না; বরং তা হবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তার পবিত্রতা । 
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অর্থঃ জান্নাতী স্ত্রীরা আপন আপন স্বামীর নিকট বসে এত সুন্দর মনকাড়া সুরে 

গান গাইতে থাকবে, যা ইতোপূর্বে কোন মাখলুক শুনতে পায়নি। তাদের 

গানের একাংশ হলো- 

2 পি রে ৫ নহা A ? 1 ৰ ০ 025856-21525005)-00 ৩12] ০০ 
El 

অর্থঃ আমরা সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী, আমরা উন্নত লোকের স্ত্রী। আমাদের 
স্বামীগণ তাদের চোখের শীতলতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত 
করে থাকে। 

তারা আরো গাইবে- 

yp 

অর্থঃ আমরা চিরকাল জীবিত থাকবো, কখনো শেষ হবো না। চিরকাল 
নিরাপদ থাকবো, কখনো ভীত-সন্ত্স্ত হবো না। চিরকাল জান্নাতে বসবাস 
করবো, কখন আমাদেরকে বের করা হবে না। 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 

40559065604 ৩240 এও এ 4১৮1৫! 

অর্থঃ আমরা হলাম সুশ্রী ও পরমা সুন্দরী জান্নাতী হুর । আমরা প্রদত্ত হয়েছি 
আমাদের স্বামীদের জন্য । 
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আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 8885 22816 এর তাফসীরে ইমাম 

তামিলার্থে বাতাস জান্নাতী মোতির ঝুপড়িতে প্রবাহিত হতে থাকবে । ফলে 

জুপড়ির এক গাছ অন্য গাছের সাথে টক্কর খেতে থাকবে । যার ফলে জান্ন
াতে 

এক ধরনের সুমধুর শব্দের সৃষ্টি হবে। তখন জান্নাতের সকল গাছে ফুল এসে 

যাবে। 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 

J SAIN LSS SII 5 ৮45$01৬৫এু 

III ELIA LLY 

অর্থঃ জান্নাতে হুরেয়ীনগণের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এঁ সমাবেশে 

হুরগণ এমন সুমধুর কণ্ঠস্বরে গান গাইতে থাকবে যা ইতিপূর্বে কোন মাখলুক 

কখনো শুনতে পায়নি । তারা বলতে থাকবে- আমরা চিরঞ্জীব, চিরন্তন, মারা 

যাবনা কভু, আমরা পালিত নে*আমতের বাহারে দুঃখ ছুইবে না কভু । আমরা 

চির সন্তুষ্ট, চিরসুখী অসন্তুষ্ট হবো না কভু । সুসংবাদ হে এ লোক, যার জন্য 

আমরা হয়েছি পাগল আর তুমি হয়েছো আমাদের তরে উন্মাদপ্রাণ। 

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যখন হুরেয়ীনগণ উপরোক্ত সঙ্গী গাইতে থাকবে 

তখন দুনিয়ার স্ত্রীরা তাদের সঙ্গীতের জবাব দিবে এভাবে- 

পর্ণ 

॥ 

৫১5 ৮০৫ HI ক 2,4, টা নী মুর ৪ 

৫৮৮00 ৮০৪4 ALS Ls STN 

৫৮8 ০৫ পাতা 24291 কু ৫25 ST et ne 25০৫5 এনে 
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অর্থঃ আমরা পড়েছি নামায, তোমরা পড়োনি তা; আমরা রেখেছি রোযা, 

তোমরা রাখনি তা । ওযু করেছিলাম মোরা, তোমরা ওযু বিনে; আমরা করেছি 
দান-সদকা, তোমরা ছিরে সদকা বিনে। 
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হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এ জবাবের মাধ্যমে দুনিয়াতে স্ত্রীগণ জান্নাতী 
হুরেয়ীনের উপর জয়ী হয়ে যাবে । 

করলো, জান্নাতে কি গান-বাদ্যও থাকবে? আমার তো সুমধুর কণ্ঠস্বর খুব 

প্রিয়। তিনি উত্তরে বললেন, শপথ এঁ সত্তার যার কুদরতী হাতে ইবনে শিহাব 

যুহরীর প্রাণ, অবশ্যই সেখানে গানবাদ্য থাকবে । জান্নাতে একটি গাছ হবে 

যার ফল হবে লু'লু এবং যবরজদের। তার নিচে থাকবে অল্প বয়স্কা 

তরুণীদের সমাবেশ। তারা সেখানে অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরে কুরআন 

তেলাওয়াত করবে এবং বলবে, আমরা নে'আমতের বাহারে লালিত-পালিত 

হয়েছি। আমরা চিরকাল থাকবো, কখনো মারা যাবো না। এগুলো শুনে এ 

গাছের একাংশ অন্য অংশের উপর এক ধরনের কোমল শব্দে টকরাও খেতে 

থাকবে । তখন এ তরুণীরা আবারো তার জবাব পেশ করতে থাকবে। 

জান্নাতীরা এটা স্থির করতে পারবে না যে, এ তরুণীদের আওয়াজ বেশী 

সুন্দর না এ গাছের আওয়াজ বেশী সুন্দর | [তিরমিযী] 

জান্নাতী রমণীরা দুনিয়ার স্বামীদেরকে দেখে ফেলবে 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 

28 54১92019541 0545756$980 3৬768555585 
40155484545 

অর্থঃ দুনিয়ার স্ত্রী যখনই তাদের স্বামীদেরকে কোন কষ্ট দেয় তখনই তাদের 
জান্নাতী স্ত্রী তথা হুরগণ দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, খোদা 
তোকে হত্যা করে দেক, স্বামীকে কষ্ট দিও না। তারা ক্ষণিকের জন্য 
তোমাদের মেহমান । অচিরেই তারা তোকে ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে 
আসবে। 

তোমরা কি এটা পছন্দ করো যে, তোমরা জান্নাতে থেকেও আপন আপন 
দুনিয়াবী স্বামীকে দেখতে পাও । তারা উত্তরে বলে, হ্যা তখন তাদের সামনের 
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থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের মধ্যকার দরজা খুলে দেয়া হয়। 
সুতরাং তারা আপন আপন স্বামীদেরকে দেখে নেয় এবং সনাক্ত করে নেয়। 

তারা আপন স্বামীর অপেক্ষায় এত বেশী অস্থির হয়ে থাকে যে দুনিয়াবী স্ত্রী 
যার স্বামী বহুদিন ধরে দূর কোন দেশে গিয়ে অবস্থান করছে। কেমন যেন 
দুনিয়াবী স্ত্রী এবং জান্নাতী হুরদের মাঝে এমন ঝগড়া-ঝাটি হতে থাকে যেমন 
দুনিয়াতে দুই সতীনের মাঝে হয়ে থাকে । তাই দুনিয়াবী স্ত্রী যখনই স্বামীকে 
কোন ধরনের কষ্ট দিতে থাকে তখনই তারা খুব কষ্ট পেতে থাকে এবং বলতে 
থাকে তোমাদের উপর আফসোস! তোমরা আপন স্থামীদেরকে প্রয়োজনে 
ছেড়ে দাও । সে তো তোমাদের নিকট কয়েক দিনের মেহমান মাত্র । তোমরা 
তাদেরকে কষ্ট দিও না। তাকে কষ্ট দিলে আমরা মনে খুব ব্যাথা পাই। সে 

তো জান্নাতের শাহজাদা । |তাযকিরাতুল কুরতুবী] 

দেখতে থাকবে । যখন প্রথম দলটি হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর হয়ে 

হে অমুক! এ যে তোমার স্বামী দেখা যাচ্ছে। তখন সেও বলতে থাকবে, হ্যা, 
খোদার কসম এ তো আমার স্বামী । [সিফাতুল জান্নাহ] 

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মাদ মা'সুম 
নকশবন্দী মুজাদ্দেদী রহ. বলেন, আমি যখন হেরেম শরীফে দাখিল হলাম ও 

ভাওয়াফ শুরু করলাম, তখন নারী-পুরুষের একটি জামাআত দেখতে পেলাম 

যারা খুব সুন্দর ভঙ্গিতে আমার সাথে পূর্ণ আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার সাথে 

তাওয়াফ করছে। তারা মাঝে মধ্যে বাইতুল্লাহকে চুমুও খেত এবং 
মোআনাকাও করতো । তাদের পা ছিল যমিনে আর মাথা চিল আসমানে । 

হলো জান্নাতের হুর । [জামেয়ে কারামাতুল আওলিয়া] 

ফায়দাঃ ফেরেশতাদের বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার বিষয়টিতো বহু হাদীসের 
মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্তু হুরগণের তাওয়াফ করার বিষয়টি কোন হাদীসে 
অধমের দৃষ্টিতে পড়েনি। তবে তাদের বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার 
কোন দূরের বিষয় নই। তাই উক্ত তথ্যটিকে সত্যায়ন করার কোন 
নেই। হযরত মুহাম্মাদ মাসুম নকশবন্দী মুজাদ্দেদী রহ. এর বেলায়াতের 
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মাকাম ও অসংখ্য কারামত আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট 
এবং উলামায়ে দেওবন্দের নিকট সর্বস্বীকৃত ও সমাদৃত ৷ হুরদের ও তাওয়াফ 
তাদের এবাদত স্বরপ ছিল না, বরং তা ছিল তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করণার্থে। 
আর এই হুরগণ যেই জান্নাতীর বিবাহে যাবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি করণার্থেও 
এ হুরদের তাওয়াফ করানো হয়ে থাকে । 

দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রী জান্নাতেও স্বামী-স্ত্রী থাকবে 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, আমার নিকট একথা পৌছেছে যে, যে 

ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে এ স্ত্রী তার জান্নাতেরও স্ত্রী হবে। 

হবে। এবং এ স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ না 
হতে হবে। 

হযরত ইকরিমা রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর রাযি. এর কন্যা 
আসমা হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন। হযরত 
যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. এর উপর কঠোরতা প্রদর্শন করতেন । হযরত 
আসমা রাযি. স্বীয় পিতার খেদমতে এসে এসব কঠোরতার অভিযোগ পেশ 
করতেন। 

জান্নাতে স্ত্রীর সংখ্যা 

দুনিয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের ৪টি বিবাহ করার 
অনুমতি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী শরীয়তে আরো অধিক বিবাহের অনুমতি ছিল। 
সহীহ হাদীসে এসেছে সুলাইমান (আঃ) এর ১০০জন স্ত্রী ছিল। অবাধ্য 
কাফিরদের কেউ কেউ ততোধিক বিবাহ করেছে। জান্নাত যেহেতু সর্বোচ্চ 
আকাঙ্খিত স্থান যেখানে সমস্ত আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হবে এবং একজনকে 
দেওয়া হবে তার কল্পনা ও চাওয়ার চেয়েও বেশি । হাদিসে এসেছে- 

ALAS ৪ ৯০৮ ১১ ৬৭ ১ ১১৩১৬০১০০২০ ১১৯/০১১৪। 
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অর্থ: আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন জিনিস যা 
কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি আর কোন 
অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি । |বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ! 
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অর্থঃ সর্বনিশ্ন জান্নাতী সেই ব্যক্তি যে একবার হাটবে এবং একবার হামা দেবে 
কখনও কখনও আগুন তাকে স্পর্শ করবে । যখন সে জাহান্নামের আগুন হতে 
দূরে চলে যাবে তখন জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলবে সেই সত্তার বড়ই 
মহান যিনি আমাকে তোমা হতে মুক্তি দিলেন। কেননা আল্লাহ (জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাকে এমন এক নেয়ামত দান করলেন যা তিনি পূর্বের 

এবং পরের অন্য কোন সৃষ্টিকে করেন নাই। তারপর তার সামনে একটি গাছ 
দৃশ্যমান হবে সে বলবে হে আমার রব আমাকে উক্ত গাছের নিকট নিয়ে চল 
যাতে আমি তার ছাড়া হতে উপকৃত হতে পারি এবং তা হতে পানি পান 

করতে পারি। আল্লাহ বলবেন, আমি যদি তোমার এই আবদারটি রক্ষা করি 

তবে তুমি হয়তো অন্য একটি আবদার করে বসবে। সে আল্লাহর সাথে 
বারবার ওয়াদা করবে যে আমি এর পর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তার 
ইচ্ছা পুরণ করবেন কারন সে যে কষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে তা সহ্য করার মত 

নই। তারপর আল্লাহ তাকে উক্ত গাছটির নিকটবর্তী করবেন সে তার নিচে 

ছায়া্রহন করবে এবং পানি পান করবে । এরপর তার সামনে অন্য আর 

একটি গাছ দৃশ্যমান হবে, যেটি আগেরটি অপেক্ষা উত্তম। সে বলবে, হে 
আমার রব! আমাকে এ গাছটির নিকটে নিয়ে চল। যাতে আমি তার নিচে 
ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং পানি পান করতে পারি। আমি আপনার নিকট 

এরপর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি তো ওয়াদা করেছিলে 
আর কিছুই চাইবে না। তোমার এই আবদার পুরা করলে হয়তো তুমি অন্য 

কোন আবদার করবে। সে আল্লাহর সহিত ওয়াদা করবে যে, আমি আর 
কিছুই চাইব না আল্লাহ তার ইচ্ছা পুরা করবেন কারণ সে অসহনীয় অবস্থার 
মোকাবিলা করছে। এরপর সে জান্নাতের দরজার নিকটে একটি গাছ দেখতে 
পাবে যেটি আগের দুটির চেয়ে উত্তম, সে বলবে হে আমার রব আমাকে এ 
গাছটির নিকট নিয়ে চলুন আমি এরপর আপনার কাছে আর কিছুই চাইব না। 
আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর পূর্বেও এমন ওয়াদা করনি? সে বলবে হ্যা। 
কিন্তু এরপর আমি আর কিছুই চাইব না। আল্লাহর তার ইচ্ছা পুরা করবেন 

কারণ সে অসহনীয় বস্তু দেখেছে। এবার সে জান্নাতবাসীদের কণ্ঠ শুনতে 
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পাবে (তাদের আনন্দ উল্লাশময় কষ্ঠ) সে বলবে হে আমার প্রভু আপনি 
আমাকে এর ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, ওহে আদমের পুত্র! 

আমার সাথে তোমার সম্পর্ক কে ছিন্ন করবে! তুমি কি সন্তুষ্ট আছ যে 

তোমাকে দুনিয়ার দ্বীগুণ পরিমান দান করি সে বলবে আপনি কি আমার সাথে 

তামাশা করছেন অথচ আপনি সমস্ত বিশ্বের প্রভূ । এই স্থানে আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ হাসলেন এবং বললেন তোমরা কি আমাকে প্রশ্ন করবে না আমি কেন 

হাসলাম । তারা বলল আপনি কেন হাসলেন তিনি বললেন এই হাদীসটি 

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কেন হাসলেন তিনি বললেন তার এ কথা 
শুনে আল্লাহ তায়ালাও হাসবেন এবং বলবেন আমি তোমার সাথে তামাশা 

করছিনা বরং আমি যা খুশি তাই করতে পারি। 

অন্য বর্ণনায় আসছে এ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আল্লাহ 
বলবেন এখন তুমি যা খুশি চাও । তার সব চাওয়া শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ 
তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, বলবেন এটা চাও ওটা চাও | যখন চাওয়ার মত 

সবই ফুরিয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন তোমাকে দশগুন দিলাম । তারপর সে তার 

আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আপনার জন্য আমাদের এবং আমাদের জন্য আপনাকে 

সৃষ্টি করছেন। সে শুধু বলবে আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে 
দেওয়া হয়নি । [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৩১০] 
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একজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে তার পর জাহান্নামের 

ভিতর একবার চুবানি দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোন সুখ ভোগ 

করেছ? ভুমি কখনও কল্যাণকর কিছু পেয়েছ কি? সে বলবে না হে আমার 
প্রভু তোমার কসম । একইভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ব্যক্তিকে নিয়ে এসে 
জান্নাতের এক পরশ দেওয়ার পর প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোনও দুঃখ 
পেয়েছ? জীবনে কখনও কষ্টদায়ক কিছু অনুভব করেছো কি? সে বলবে না হে 
আমার রব তোমার কসম আমি কখনও কোন কষ্ট পানি আমি কখনও কোন 

সমস্যায় পড়িনি । [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮০৭] 

অতএব যে নিয়ামত কল্পনার চেয়েও বেশি চাওয়ার চেয়েও অধিক যার এক 

পরশ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দেয় তা দুনিয়ার তুলনায় কত 
বেশি হবে। 

আল্লাহ তায়ালা বালেন- 

জল জল F 

শপ তত | aE EPL ৮ EY + তক (755 afl 055 U5 8820 250 8 EG nosh 2 asl U5 

অর্থঃ দুনিয়াতে তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা অল্প সময়ের সামান্য 
ভোগ বিলাস এবং প্রতারনা মাত্র আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা তো উত্তম 
এবং স্থায়ী । [সুরা কাসাস- ৬০] 

অতএব, দুনিয়াতে কোন পুরুষ যদি ১০০ বা ততোধিক মেয়েকে সঙ্গিনী 
হিসাবে পেয়ে থাকে ভবে আখিরাতে তা কতগুণ হতে পারে | আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 

ded di shies হকি dl asl 3 এ ds pl 

অর্থঃ নিশ্চয় জান্নাতের একজন পুরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সহিত 
মিলিত হবে । [আলবানী রহ. তার সিলসিলাতুস সহীহাতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন] 

স্ত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে 
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অর্থঃ জান্নাতে একজন পুরুষের হেলান দেওয়া অবস্থায় একপাশ হতে অন্য 

পাশে ফেরার মধ্যে ৭০ বছরের ব্যবধান থাকবে। তারপর তার নিকট একজন 

মেয়ে আসবে সে তার কাধে আঘাত করবে (মোল্লা আলী কারী মিরকাতে 

বলেন- অর্থাৎ এই আঘাত হবে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য) 

মেয়েটির গাছের সর্ব নিশ্ল রতুটিও পূর্ব পশ্চিমকে আলোকিত করে দিতে 

সক্ষম । মেয়েটি সালাম দিলে ছেলেটি উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করবে তুমি কে? সে 

বলবে আমি অতিরিক্ত | [মিশকাত, আত-তারগীব ওয়া আত তারহীব] 

মোল্লা আলী কারী বলেন- 

62550565808 

অর্থঃ আল্লাহ বলেন (তারা সেখানে তাদের মনে যা ইচ্ছা হবে তার সবই 

পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে অতিরিক্ত । [সুরা কাফ- ৩৫] 

হাদীসে অতিরিক্ত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য । [মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতুল 

মাসাবিহ] 
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অর্থঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতের 

নিয়ামত সমূহের মধ্যে এও যে, তারা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমনে বের 

হবে। জুমআর দিনে জিন ও লাগাম পরিহিত প্রস্তুত ঘোড়া নিয়ে আসা হবে 

সে ঘোড়া প্রসাব বা পায়খানা করবে না। তারা তাতে সওয়ার হয়ে আল্লাহ 

যতদূর চান (বহুদূর) ভ্রমন করবে তখন একখগু মেঘ আসবে সেই মেঘের 

ভিতর এমন কিছু থাকবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান 

কখনও শোনেনি। তারা বলবে (আমাদের উপর অমুক জিনিসের) বৃষ্টি বর্ষণ 

কর। ফলে (তারা যা কামনা করবে) তা বর্ষিত হতে থাকবে এমনকি তাদের 

ইচ্ছার চেয়েও অধিক হয়ে যাবে । এরপর আল্লাহ আরামদায়ক বায়ু প্রেরণ 

করবেন যা তাদের ডানে বামে ও তাদের ঘোড়ার সামনের লোমে এবং তাদের 

চুলে মিশৃক ছড়িয়ে দেবে। প্রতিটি ব্যক্তির তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী লম্বা চ
ুল 

থাকবে। মিশ্ক সেই চুল, পোশাক এবং অন্যান্য স্থানে লাগবে । তারা 

চলতেই থাকবে এমনটি আল্লাহ যতদূর চান (বহুদূর) পৌঁছে যাবে তখন 

(কোন একজন পুরুষের উদ্দেশ্যে) একজন মেয়ের ডাক শোনা যাবে। সে 

বলবে ওহে আল্লাহর বান্দা আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার নাই? 

ছেলেটি বলবে তুমি কি? তুমি কে? মেয়েটি বলবে আমি তোমার স্ত্রী, আমি 

তোমার ভালবাসা । সে বলবে আমি তো তোমার স্থান সম্পর্কে বেখবর 

ছিলাম। মেয়েটি বলবে তুমি কি শোননি যে আল্লাহ বলেছেন নেককারদের 
জন্য আমি চোখ জুড়ানো কি কি লুকিয়ে রেখেছি তা কেউ জানে না। ছেলেটি 
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বলবে হ্যা নিশ্চয়। (আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন) এমন হতেই পারে যে, এই সাক্ষাতের পর ছেলেটির সাথে মেয়েটির 
৪০ বছর আর দেখা হবে না। বিভিন্ন ভোগ এবং আনন্দ ছেলেটিকে ব্যস্ত 
রাখবে । [সিফাতুল জান্নাহ ইবনে আবিদ্দুনইয়া] 
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অর্থঃ কাছির ইবনে আল মুররাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি অতিরিক্ত 
বিষয় এই যে এক খণ্ড মেঘ জান্নাীতেবাসীদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে 
মেঘটি বলবে আমি কি বর্ষণ করব? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষণ করবে। 
কাছির বলতেন আমি যদি এমন সুযোগ পাই তো আমি বলব আমাদের উপর 
সুন্দর সাজে সঙ্জিতা কম বয়স্কা বালিকা বর্ষণ কর। [সিফাতুল জান্নাহ ইবনে 
আবিদদুনইয়া, সিফাতুল জান্নাহ আবু নাঈম আল ইস্পাহানী] 
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অর্থঃ একদল জান্নাতবাসীর উপর একটি মেঘ ছেয়ে থাকবে। মেঘটি বলবে 
আমি তোমাদের উপর কি বর্ধন করব? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষন 
করবে এমনকি একজন ব্যক্তি বলে বসবে আমাদের উপর স্ফীত স্তন সম্পন্না 
যুবতী বর্ষণ কর । [তাফসীরে তারাবী] 

হুরদের সুরেলা কণ্ঠের গান 
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অর্থঃ আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীদের 

কল্যানময়ী আমরা সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গিনী | [আত তারণীব ওয়াত তারহীব] 
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অর্থঃ আবু উমামা (রঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মাথা ও 
পদপুলের নিকট দুইজন টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুর বসবে এবং তাকে গান 
শোনাবে এমন সুরেলা কণ্ঠে কোন সৃষ্টি কখনও তেমন কণ্ঠ শোনেনি । [আত- 
ভারগীব ওয়াভ ভারহীব] 
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অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

এমন সুন্দর কন্ঠে গান করে যে কোন সৃষ্টি তেমন কণ্ঠ শোনেনি তারা বলে- 

চিরস্থায়ী আমাদের ধ্বংস নাই 

আমরা চিরসুখী দুঃখ আমাদের স্পর্শ করেনা 

আমরা সন্তুষ্ট কখনও রাগান্বিত হয় না। 

তারা সৌভাগ্যবান যারা আমাদের হল এবং আমরা তাদের হলাম । [তিরমিযী, 
আলবানী রহ. দুর্বল বলেছেন] 

দুনিয়াতে এমন ভাগোর অধিকারী কে আছে যার প্রেয়সী তার উপর কখনও 
অসন্তুষ্ট হয়না এবং তাকেও রাগান্বিত করে না! অতএব দুনিয়ার স্বল্প সময়ের 
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ভোগ ও আনন্দকে উপেক্ষা করে আখিরাতের চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ আনন্দের 

জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে কেউ রাজী আছে কি? 

বর্ণিত আছে মালিক ইবনে দিনার একদিন বসরার রাস্তায় হাটছিলেন। 
সেসময় তিনি কোন এক ধনী ব্যক্তির একটি দাসী দেখতে পেলেন যে 

আরোহী অবস্থায় ছিল এবং তার সেবার করার জন্য সাথে কিছু খাদেমও 

ছিল। তাকে দেখামাত্র মালিক ইবনে দিনার উচুস্বরে বললেন- 

ওহে দাসী তোমাকে কি তোমার মালিক বিক্রয় করবে? 

দাসীটি এবার বলল- যদি তিনি আমাকে বিক্রয় করেনই তবু কি আপনার মত 
কেউ আমাকে কিনতে পারবে? 

মালিক বললেন- হ্যা । আমি তা পারি। তোমার চেয়ে উত্তম দাসীও আমি 
কিনতে পারি। 

একথা শুনে দাসীটি হাসল । এবং (তার সাথে থাকা কাউকে) মালিককে তার 
বাসস্থলে নিয়ে আসতে বলল । বাসায় ফিরে সে তার মনিবের সাথে সবকিছু 
খুলে বললে সেও হাসল এবং মালিককে তার সামনে হাজীর করতে বলল। 

শ্রদ্ধা সৃষ্টি হল। সে বলল- 

-আপনি কি চান? 

মালিক বললেন- আপনার দাসীটি আমার নিকট বিক্রয় করুন। 

সে বলল- আপনি কি তার দাম দিতে পারবেন? 

মালিক বললেনঃ আমার কাছে তো দাসীটির দাম চুষে ফেলে দেওয়া হয়েছে 
এমন দুটি খেজুরের আটির সমান । 

তার কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাসল । ধনী ব্যক্তিটি বলল- 

-কিভাবে আপনার নিকট এই দাসীটির মূলা এরকম হতে পারে? 

তিনি বললেন- কারণ দাসীটির ভিতর অগনিত ক্রুটি রয়েছে । 
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লোকটি বলল- তার ভিতর কি কি ক্রটি রয়েছে? 

মালিক এবার বলতে আরম্ভ করলেন- সে সুগন্ধি ব্যবহার না করলে তার শরীর 
দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, মিসওয়াক না করলে মুখ গন্ধ হয়ে যায়, চিরুনি ও তেল 

ব্যবহার না করলে মাথায় উকুন হয় এবং চুল এলোমেলো হয়ে যায় । কিছুকাল 

বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে যায়। তার হায়েজ হয়, তার ভিতর প্রসাব পায়খানার 
মত ময়লা আবর্জনা রয়েছে। তার মন খারাপ হয়, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষন্ন 
হয়। সম্ভবত সে আপনাকে কেবল নিজ স্বার্থেই ভালবাসে এবং আপনি তাকে 
সুখে রেখেছেন বলেই আপনাকে পছন্দ করে। আপনি তার নিকট যা কিছু চান 
সে আপনার সব চাহিদা পুরা করতে অক্ষম। যতটুকু প্রেম সে প্রকাশ করে 
তার পুরোটা সত্য নই। আপনার পর যে কোন পুরুষই তার জীবনে আসবে 
তাকে সে আপনার মতই ভালবাসবে ও পছন্দ করবে। আপনি আপনার 
দাসীটির জন্য যে মূল্য চেয়েছেন তার তুলনায় অনেক কম মুল্যে আমি এমন 
এক দাসী ক্রয় করব যা কাফুর, মিশুক এবং রত্ন দিয়ে তৈরী। তার লালা 
সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত করলে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি মিষ্টি হয়ে যাবে । তার 
মিষ্টি কন্ঠের ডাক শুনলে মৃতও সাড়া দেবে। যদি তার হাতের কবজি প্রকাশ 
হয়ে পড়ে তবে সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তাতে গ্রহণ লেগে যাবে । আধার 
আলোকিত ও উজ্জল হয়ে উঠবে। যদি সে তার পোশাক ও অলংকারসহ 
দিগন্তে দৃশ্যমান হয় তবে অসীম ও অনন্ত দিগন্ত সুগন্ধ ও অলংকৃত হয়ে 
যাবে। সে বেড়ে উঠেছে মিশ্ক জাফরানের বাগানে, ইয়াকৃতের তৈরী ঘরে । 
নিয়ামতের তাবুর অভ্যন্তরেই সে কেবল বিচরণ করেছে এবং তাসনীম নামক 
ঝর্ণার পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারন করেছে। সে তার ওয়াদার খেলাফ করে না 
তার ভালবাসা পরিবর্তিত হয় না। তাহলে এদুজন দাসীর মধ্যে কে বেশি মূল্য 
পাওয়ার যোগ্য! 

ধনী ব্যক্তিটি বলল- আপনি যে মেয়েটির কথা বললেন সেই বেশি মূল্যের 
যোগ্য । 

মালিক ইবনে দিনার বললেন- এমন মেয়ে বিদ্যমান এবং সহজলভ্য । তা 
ক্রয়ের জন্য যে কোন মুহুর্তে প্রস্তাব করা যেতে পারে । 

লোকটি বলল- আল্লাহ আপনাকে রহম করুন তার মূল্য কি? 
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তিনি বললেন- পছন্দনীয় কিছু পাওয়ার জন্য সব চেয়ে কম যা ব্যয় করা হয় 
তাই তার মূল্য । শুধু এতটুকু যে, তুমি তোমার রাতের একটি অংশে অন্য 

সকল ব্যস্ততা থেকে অবসর নিয়ে ইখলাসের সহিত দুই রাকাআত সালাত 
পড়বে । তোমার খাবার সামনে হাজীর হলে নিজে অভুক্ত থেকেও ক্ষুধার্ত 

ব্যক্তিকে খাওয়াবে । অথবা পথ হতে পাথর বা আবর্জনা সরিয়ে ফেলবে । কম 
এবং প্রয়োজনীয় পরিমানে সম্ভষ্ট থেকেই এই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত 
করবে । এই ধোকা ও প্রতারনাময় জিন্দেগী যেন তোমার মনযোগ আকর্ষন না 

করে। তুমি এখানে অল্পে তুষ্ট হলে আগামীকাল কিয়ামতের দিন নিরাপদে 
সম্মানিত অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারবে । এবং মহাসম্মানিত প্রভুর সান্নিধ্য 

সুখময় স্থানে চিরস্থায়ী হতে পারবে । 

ইবনে আল কায়্যিম বলেন- 
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অর্থঃ কি আফসোস! সেই বোকার জন্য যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে এবং 

সেই বুদ্ধিগ্রতিবন্ধির জন্য যে জ্ঞানের খোলসে পরে থাকে এরা দুনিয়ার 
ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে জান্নাতের স্থায়ী ও মহামূল্যবান নেয়ামত 
বিক্রয় করে দেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমান বিস্তৃত জান্নাতের বিনিময়ে 
বিপদসংকুল ও দুর্দশাময় জেলখানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। চিরস্থায়ী ও উত্তম 

বাসস্থান যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত তার পরিবর্তে সংকীর্ন উটের 
আস্তাবলকে শ্রেয় জ্ঞান করে যার পরিনাম হল ধ্বংস ও লয়। এবং কুমারী 

ুম্থতাবের অধিকারী ভীনপুরুষের সহিত গোপন প্রনয়কারীনীদের পিছু সময় 
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ক্ষেপন করে । তাবুতে আবদ্ধ হুরদের পরিবর্তে হাট বাজারে রাস্তাঘাটে সদা 

সর্বদা বিচরনশীলদের পছন্দ করে। সুস্বাদু পবিত্র পানীয়র নহরের পরিবর্তে 
নাপাক পানীয় গলধঃকরণ করে । যা বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দ্বীন দুনিয়া বিনাশ 

করে । [হাদীল আরওয়াহ! 

(৮০ ০৮০ ৩ wl ০৮০৭ Gl SS Ol. lal) এ ১০০৪) ৪ ৩) ১৪ 

৬৯৯] )১ ০৩ ৪১ ৩৩৩০০) ১০০1১ Dlr Al 

অতএব এখনই সময় সঠিক রাস্তা ধরার, উত্তম বাসস্থানের জন্য দুনিয়াকে 

পরিত্যাগ করার, তবেই তোমাকে ভালবাসবে একজন প্রেয়সী যে প্রেমময়া, 

ধ্বংসশীল দুনিয়ার মেয়েদের থেকে সাবধান থাকো, তারা ফিতনা সৃষ্টি করে 

এবং খিয়ানত করে । 

যে সকল শহীদ ও আরেফের সাথে জান্নাতী হুরগণ প্রেম নিবেদন করেছিল 

মারযিয়া! তুমি কোথায়? 

একদিন মুজাহিদ সাথীদের নিয়ে বসেছিলাম । তখন আমরা জিহাদে যাওয়ার 

জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমনকি সকল সাথীর মাঝে সোমবার সকালে রওয়ানা 

হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলাম। ইত্যবসরে সে মজলিসে উপস্থিত জনৈক 

ব্যক্তি পাঠ করল, 
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অর্থঃ “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও 

সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে । তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ 

অব্যাহত রাখবে শত্রুকে বধ করা অথবা নিজে নিহত হওয়া পর্যস্ত। [সূরা 
তাওবাঃ আয়াত- ১১১] 

তার বক্তব্য শুনে মাত্র পনের বছরের এক কিশোর দাড়িয়ে গেল। পিতার 
মৃত্যুর কারণে সে তখন অঢেল সম্পদের উত্তরাধিকারী । ছেলেটি বলল, হে 

- ৮ 
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আব্দুল ওয়াহিদ! আমি আমার জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রয় 
করে দিলাম ৷ তার এ আবেগ দেখে আমি বললাম, তরবারির আঘাত অত্যন্ত 
কঠিন, ধার তীক্ষ আর তুমি সবেমাত্র কিশোর । আমার মনে হচ্ছে, তুমি এত 
বড় কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না এবং এ বিক্রয়ের ব্যাপারে 
অক্ষম হয়ে পড়বে । কিশোর ছেলেটি আমাকে বলল, আব্দুল ওয়াহিদ! আমি 

সাক্ষী রেখে বলছি, আমি জান্নাতের বিনিময়ে আমার জীবন ও যাবতীয় সম্পদ 

বিক্রয় করে দিলাম । 

এবার তার দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখে আমরাই নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে 
লাগলাম । মনে মনে বললাম, একজন কিশোর বালক যে কাজটি বাস্তবে করে 
দেখাতে পারে অথচ আমরা সেটি পারি না। তারপর সে কিশোরটি কেবল 
নিজের ব্যবহৃত ঘোড়া, অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় খাদ্যসমাগ্রী ছাড়া সবকিছু সদকা 
করে দিল। জিহাদে যাত্রার দিন সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। বলল, 
“আসসালামু আলাইকা ইয়া আবদাল ওয়াহিদ! আমি বললাম, ওয়া 
আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর আমরা 
জিহাদের রওয়ানা হলাম । 

ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত কিশোরটি আমাদের সাথে চলল ৷ সেখানে গিয়ে সে 
দিনের বেলা রোযা রাখে আর রাতে দাড়িয়ে নামায আদায় করে । আমাদের 
যথাসাধ্য খিদমত করে, মাঠে ঘোড়া চরায়। আমরা ঘুমিয়ে পড়লে প্রহ্রার 
দায়িত্বও সে পালন করে। এভাবে আমরা চলতে চলতে এক পর্যায়ে 
তদানীন্তন রোম সাম্রাজ্য গিয়ে পৌছি। 

একদিন হঠাৎ ছেলেটি চিৎকার করতে করতে আমাদের নিকট ছুটে এসে 
বলছিল, হায়, “মারযিয়া! তুমি কোথায়? হায় মারযিয়া* তুমি কোথায়? তার 

করেছে অথবা সে উম্মাদ হয়ে গেছে। অবিরত চিৎকার করতে করতে এক 
পর্যায়ে সে আমার কাছে এসে আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে আব্দুল 
ওয়াহেদ! আমি আর ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারছি না। হায়, “মারঘিয়া! 
ভুমি কোথায়? 

তখন আমি বললাম, সেহের বস আমার! “মারযিয়া' কে? তদুত্তরে সে বলল, 
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আমাকে বলল, চল! তোমাকে “মারযিয়া'র নিকট নিয়ে যাব । আমি ওঠে তার 

সাথে রওয়ানা দিলাম, ভদ্রলোক তখন আমাকে নিয়ে একটি উদ্যানে প্রবেশ 

করল, যেখানে অপরিবর্তনীয় পানির নহর প্রবাহিত। তার দু'তীরে ডাগর 

নয়না হুরগণ আকর্ষণীয় পোশাক ও নানা অলংকারে এমন অভাবনীয় সাজে 

সজ্জিতা হয়ে আছে, যা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। তারা আমাকে দেখে 

নিতান্ত আনন্দিত ও বিমোহিত হয়ে বলল, ইনি “মারযিয়া* এর স্বামী । 

আমি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের 

মাঝে কী “মারযিয়া' আছে? তারা বলল, না, আমাদের মাঝে নেই। আমরা 

তীর সেবিকা বা নগণ্য বাদী মাত্র। আপনি আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন। 
অতঃপর আমি আরো সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, একটি উদ্যানের বুক 

চিরে নির্মল দুধের নহর প্রবাহিত। যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না। 

সেখানে সর্বপ্রকার শোভা বিদ্যমান। একদল হুর দেখতে পেলাম । যাদের 

রূপসৌন্দর্যে আমি বিমুগ্ধ ও পাগল হয়ে গেলাম । তারা আমাকে দেখে নিতান্ত 

আনন্দিত ও বিমোহিত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ, ইনি “মারযিয়া'র স্বামী । 

আমাদের নিকট এসেছে। আমি তখন সালাম দিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 
তোমাদের মধ্যে কী “মারযিয়া' আছে? তারা সালামের উত্তর দিয়ে বলল, হে 

আল্লাহর বন্ধু! আমরা তার সেবিকা বা বাদী, আপনি আরো সামনে অগ্রসর 

হোন। 

আমি সামনে অগ্রসর হয়ে একটি শরাবের নহর দেখতে পেলাম । তার তীরে 

এমন সব অপরূপা হুর বসে আছে, যাদের দেখে পশ্চাতে ফেলে আসা সব 

হুরদের কথা ভুলে গেলাম । আমি সালাম দিয়ে বললাম, তোমাদের মাঝে কী 

“মারযিয়া' আছে? তদুত্তরে তারা বলল, না বরং আমরা তার বাদী ও সেবিকা, 
আপনি সামনে অগ্রসর হোন। 

আমি সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, একটি বিশুদ্ধ মধুর নহর ও তার দু'তীর 
ঘেঁষে নয়নাভিরাম একটি উদ্যান। সে উদ্যানে উজ্জ্বল আলোকিত ও 

অভাবনীয় রূপ ও নজরকাড়া সুন্দরী অসংখ্য হুর বসে আছে। যাদের দেখে 
আমি পশ্চাতে ফেলে আসা সকল হুরদের কথা ভুলে গেলাম । আমি সালাম 
দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কী “মারযিয়া' আছে? তারা বলল, হে 
আল্লাহর বন্ধু! আমরা তার সেবিকা । আপনি আরো সামনে অগ্রসর হোন। 
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অতঃপর আরো সামনে অগ্রসর হয়ে মুক্তানির্মিত একটি সুদৃশ্য তাবু দেখতে 
পেলাম। দরজায় একটি হুর দাড়িয়ে আছে। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও 

অলংকারের বিবরণ প্রদান আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার । আমাকে দেখা মাত্রই 
সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগল, হে “মারযিয়া”! তোমার স্বামী এসে 

গেছে। 

অতঃপর আমি তাবুটির নিকটে গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, মারযিয়া 

তার পালক্কে উপবিষ্ট । তার পালক্কটি স্বর্ণনির্মিত এবং মূল্যবান ইয়াকুত ও 
মুক্তা দ্বারা কারুকার্য খচিত। আমি তাকে দেখে আত্মহারা হয়ে গেলাম । সে 

বলল, শাবাস! হে আল্লাহর বন্ধু! আমাদের নিকট তোমার পৌছার সময় 

ঘনিয়ে এসেছে । আমি তখন তাকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হলাম । সে বলল 

রূহ বিদ্যমান। ইনশাআল্লাহ তুমি আজ রাতে আমাদের সাথে নৈশভোজে 
অংশগ্রহণ করবে । এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। হে আব্দুর রহমান! 

আমি এখন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। 

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে জাহেদ আব্দুর রহমান) রহ. বলেন, তখনো আমাদের 
কথাবার্তা শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে শত্রুদের একটি বাহিনী আমাদের দিকে 
এগিয়ে এসে আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করল । আমরাও তাদের 
ওপর আক্রমণ করলাম । কিশোর বালকটিও তাদের ওপর আক্রমণ করল। 
সে নয়জন শক্র সৈন্যকে হত্যা করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । আমি তার নিকটে 
পৌছে দেখলাম, সে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। আমাকে দেখে সে মুখ ভরে 
হাসল, তারপর চিরবিদায় নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করল। 

আয়না তুমি কোথায়? 

বুনানী রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন। জনৈক যুবক বহুদিন যাবত জিহাদে শরিক 
ছিল। সবসময় তার মনপ্রাণ শাহাদাতের অদম্য বাসনায় উজ্জীবিত থাকত। 
একদিন হঠাৎ তার বিয়ে করবার ইচ্ছে জাগল | মনে মনে ভাবল, শহীদ হতে 

আসি। 
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এ ভাবনা নিয়ে তিনি তাবুর ভিতর ঘুমিয়ে পড়লেন । যোহরের নামাযের সময় 

হলে সাথীরা তাকে নামাযের জন্য জাগিয়ে তুলল । নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি কান্না 
জুড়ে দিলেন । তার অবস্থা দেখে অন্য সাথীরা এ ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, 
না জানি তার কোন কষ্ট হচ্ছে? তদুত্তরে যুবকটি জানাল, না, আমার কোন কষ্ট 
হয়নি তবে আমি একটি মজার স্বপ্ন দেখেছি। 

“জনৈক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, তোমার আয়না (হরিণ চক্ষু বিশিষ্ট) 
হুরের নিকট চলো। এরপর আমরা উভয়ে একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে একটি 
দৃষ্টিনন্দন মনোমুগ্ধকর পুষ্পোদ্যানে পৌছলাম। এত সুন্দর উদ্যান আমি 
জীবনে কখনো দেখিনি। বাগানের মধ্যে দশজন অপূর্ব সুন্দরী তরুণী 
বসেছিল । এত সুন্দরী তরুনী জীবনে আমি কখনো দেখিনি । ভাবলাম, আয়না 

হুর এদের মধ্যেই হয়ত কেউ হবে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে 
আয়না হুর কে? তারা বলল, আয়না হুরের তাবু আরো সামনে । আমরা তার 
পরিচারিকা মাত্র। 

অতঃপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে পূর্বের চেয়ে আরো মনোরম একটি 
উদ্যানে প্রবেশ করলাম । সেখানে পূর্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী বিশজন সুন্দরী 
বসে আছে। ভাবলাম, আমার আয়না অবশ্যই এদের মধ্যে কেউ হবেন। 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে আয়না কে? তদুত্তরে তরুণীরা বলল, 
আয়নার তাবু আরো সামনে । আমরা তার দাসী-বাদী মাত্র । 

এরপর আমরা অনুরূপ আরেকটি বাগান অতিক্রম করলাম । সেখানেও পূর্বের 
মত রূপসী রমণীরা বসেছিল । কিন্তু আয়নাকে খুজে পেলাম না। অবশেষে 
লাল ইয়াকুত পাথর নির্মিত এক সুরম্য প্রাসাদের নিকটে পৌছলাম । মহলের 
চতুর্পাশ্বস্থ পরিবেশ উজ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। আমার জনৈক 
সঙ্গী বলল, তুমি ভিতরে যাও, ভিতরে ঢুকে এক অপরূপা সুন্দরীকে দেখতে 
পেলাম । ইয়াকৃতের চাকচিক্য অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল তার রূপলাবণ্য । কয়েক 
মূহুর্ত একান্তে বসে তার সাথে কথা বলছিলাম । ইত্যবসরে আমার জনৈক 
সঙ্গী আমাকে ডেকে বলল, চলো ফিরে যাই। 

অনিচ্ছা সত্বেও আমি ওঠে দীড়ালাম। তখন আয়না আমার কাপড়ের প্রান্ত 
টেনে ধরে বলল, আজ আমার সাথে ইফতার করে যাওনা বন্ধ! এমন 
আনন্দঘন মুহুর্তে তোমরা আমার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছ। তাই আমি কীদছিলাম। 
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আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এ 

চেপে শত্রুর উপর চড়াও হলো। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল, আর 
মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার বলে উঠল । আর এ মূহুর্তে যুবকটি শত্রু পক্ষের 
এক তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করল । অতঃপর জান্নাতে পৌছে ইফতার 
করল আয়না হুরের সাথে । [কিতাবুল জিহাদ: ইবনে মুবারক রহ] 

হুরের আঙ্গুলের পাচটি চিহ্ন তার বাহুতে চমকাচ্ছিল 

মুজাহিদ এসে যথারীতি জিহাদে অংশগ্রহণ করল, কিন্তু সে সবসময় নিজের 
একটি হাত আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখতো । আমরা অনেক চেষ্টা করেও 
তার হাতটি দেখতে ব্যর্থ হই । এতে আমরা ভেবে ছিলাম, সম্ভবত তার হাতে 
বড় ধরণের কোন রোগ হয়েছে, তাই আমরাও তার সাথে মিলে খানা খেতে 
চাইতাম না । অবশেষে তার এক সাথী রহস্য উদঘাটন করল, আসলে তোমরা 
যা ভাবছ প্রকৃত ব্যাপারটি তা নয়। তোমরা গোপনে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস 
করলেই প্রকৃত সত্যটি বেরিয়ে আসবে। 

অতঃপর একদিন আমরা তাকে নির্জনে ডেকে নিতান্ত অনুরোধ ও বিনীতভাবে 

জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি একজন ইউরোপিয়ান । আমাদের অদূরেই 
ইংরেজদের এলাকা, সে কারণে তাদের সাথে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ 
লেগেই থাকে । 

বের হই। আমাদের চিরাচরিত নিয়ম ছিল, দিনের বেলা পাহাড়ের গুহায় 
লুকিয়ে থাকতাম আর রাতে দুশমনদের ওপর অতর্কিত হামলা করতাম। 
একদা আমরা একটি পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম । হঠাৎ দেখলাম, গুহা 
হতে একজন কাফির সৈনিক বের হয়ে সে আমাদের দেখে দ্রুত সটকে 
পড়ল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, তার পশ্চাদ অনুসরণ করে আরো 
একশ' কাফির সৈন্য উক্ত গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করল । এরাও এ ভেবে 
গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল যাতে রাতের আধারে মুসলমানদের ওপর 
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কোনরূপ বাক্য ব্যয় ছাড়াই তাদের ও আমাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে 
যায়। সে ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধে প্রথমদিকে আমাদের ১১ মুজাহিদ সাথী 

শাহাদাত বরণ করল এবং আমরা তাদের ৪৫ সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে 

দেই। 

পুনরায় ছিতীয় দফা তারা আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে, সে আক্রমণে 

কেবল আমি ব্যতীত আমাদের সকল সাথীই শাহাদত বরণ করল । তবে আমি 

গুরুতর আহত হই। শত্রুরা আমাকে শহীদ ভেবে ছেড়ে চলে গেল। আমি 

গুরুতর আহত অবস্থায় শহীদগণের মাঝে পড়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখতে 

পেলাম, সুদূর আকাশ হতে এক ঝাক অপরূপা সুন্দরী তরুণী নেমে এসেছে 

যাদের ঈর্ষণীয় রূপ ও সৌন্দর্য মাধুরী চির অতুলনীয় । তাদের প্রত্যেকেই এক 
একজন শহীদের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলছিল, “এ শহীদ আমার বন্টনে 
পড়েছে, একথা বলেই সে শহীদকে নিজের সাথে উঠিয়ে নিয়ে যেত।' 

ইত্যবসরে একটি হুর দৌড়ে আমার নিকট এসে বলল, এ শহীদ আমার ভাগে 

পড়েছে । অতঃপর সে আমার বাহু স্পর্শ করতেই অনুভব করল, আমি এখনো 

জীবিত। তখন রাগ করে আমার হাতটি তাৎক্ষণিক ছেড়ে দিয়ে বলল, হায়! 

তুমি এখনো জীবিত! একথা বলেই সে আমার কাছ থেকে চলে গেল । এবার 

আপনারা দেখুন, জান্নাতী হুরের স্পর্শে আমার হাতের কী অবস্থা হয়েছে। 

ঘটনা বর্ণনাকারী বললেন, আমরা তার বাহুটির দিকে তাকালে দেখতে 
পেলাম- তার বাহুতে হুরের পাঁচটি আঙ্গুলের চিহ্ন স্পষ্ট বসে রয়েছে, যা 

অত্যন্ত চমকাচ্ছিল । [ইবনে নুহাস: ৬৮৮ পৃঃ] 

জান্নাতী হুরের হাতে শরবত পান 

শরীক ছিলাম । তখন আমাদের সাথে জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, সে 
কখনো কিছু খেত না, পান করত না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি 
আজ এগার দিন পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন। এ সময়ে না আপনি কিছু 
খেয়েছেন আর না কিছু পান করেছেন, আপনি কী করে এভাবে খাবারবিহীন 
থাকতে পারেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি যেদিন তোমাদের কাছ থেকে 
বিদায় নিব, সেদিন তোমাদের নিকট সবকিছু খুলে বলব। 
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আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন অনুথহ করে সেটি পূরণ করুন। তখন 

তিনি বললেন, তবে শুনুন, আসল ব্যাপার হল, একটি যুদ্ধে আমরা চারশ" 

মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলাম । সে যুদ্ধে একপ্রকার অসতর্কাবস্থায় শত্রসৈন্য 
আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসে । কেবল আমি ব্যতীত আমাদের 
অন্যসব সাথী এতে শহীদ হয়, আমি গুরুতর আহত হয়ে শহীদদের মধ্যে 

অসহায় অবস্থায় কাতরাতে থাকি। অতঃপর সূর্ধান্তের সময় হলে আমি 

আকাশের দিক হতে এক অপার্থিব সুঘ্বাণ অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি 
চক্ষু খুলে নিতান্ত উৎকৃষ্টমানের পোশাক পরিহিত অপরূপা সুন্দরী একবীক 
তরুণী দেখতে পাই, যারা হাতে পানির গ্রাস নিয়ে প্রত্যেক শহীদকে পানি 
পান করাচ্ছিল। এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আমি আমার চক্ষু বন্ধ করে নিলাম। 

মুখেও পানি দাও, খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন কর; যাতে আকাশের ফটক বন্ধ 

হওয়ার পূর্বেই আমরা ফিরে যেতে পারি। তখন তাদের মধ্যে অন্য একটি 

মেয়ে বলে উঠল, আমরা একাকীভাবে পানি পান করাবো? কারণ, এর মধ্যে 

তো এখনো জীবনের যৎকিঞ্চিত অবশিষ্ট আছে। আরেকজন বলল, আরে 

বোন! এত চিন্তা কর না তো, আসছিই যখন একেও পান করিয়ে দাও। 

অতঃপর মেয়েটি আমার মুখে পানি ঢেলে দেয়। সে পানি পান করার পর 

থেকে অদ্যবধি আমার কোন পানাহারের প্রয়োজন নেই । 

ঘটনাঃ-২: আফগান জিহাদের প্রথম দিকে ঘটনা, একদিন বোমারু বিমানের 

প্রচন্ড শব্দে কান ফাটার উপক্রম হয়েছিল। বোমারু বিমানটি ভূপাতিত করার 
জন্য মুজাহিদগণ এন্টি-এয়ারক্রাফট গানের সাহায্যে মুর্মৃহ ফায়ারিং 
করছিলেন। কিছুক্ষণ পর বোমা বর্ষণ বন্ধ হলে পাহাড়ের চূড়ায় গিরি কন্দর 
হতে উথ্িত ধোয়ার কুন্ডলী দেখে শত্রুদের বোমা বর্ষণের স্থান নির্ণয় করা 
যাচ্ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর কমান্ডার ভয়াবহ বোমা বর্ষণের কারণে অত্যন্ত 
উৎ্কষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি বোমা বর্ষণের পরই মুজাহিদগণকে কয়েকটি 

মুজাহিদগণ ধোয়ার কুন্ডলি লক্ষ্য করে সম্মুখে এগুচ্ছিলেন। কয়েকটি পাহাড় 
অতিক্রম করে তারা একটি স্থানে উপনীত হলেন। যেখানে ধোয়ার 
দেখা যাচ্ছিল বটে কিন্তু সেখানে কোন আহত মুজাহিদ বা শহীদের সন্ধান 

রা 
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পাওয়া গেল না। মুজাহিদগণ আরো সামনে একটি খোলা ময়দানের দিকে 

অগ্রসর হলেন। হঠাৎ সকলের সম্মুখে অগ্রসরমান মুজাহিদ থেমে গেলেন। 
তিনি অত্যন্ত সতর্ক পদে অগ্রসর হতে লাগলেন। খোলা ময়দানে পৌছে 
মুজাহিদগণ নিরীক্ষণ করলেন, এক বিস্ময়কর দৃশ্য । 

কারো অঙ্গহানি ঘটেছে, তবে সকলের দেহ নিথর, শীরব। কারোরই কোন 

সাড়া-শব্দ নেই। মুজাহিদগণ এ আট সাথীকে তাদের পোশাক ও অস্ত্রের 
আঘাতের চিহ্ন দেখে চিনলেন। এরা সকলেই পুরাতন সাথী । তাকওয়া ও 

বাহাদুরীর অনন্য গুণে তারা সকলের নিকট সমাদৃত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। 
আজকের বোমা বর্ষণে তারা শত্রুদের প্রতিহিংসার শিকার । মুজাহিদগণ 
অশ্রুসিক্ত নয়নে শহীদদের নিকট অগ্রসর হলেন। সকলের নিথর দেহ সুন্নাত 
অনুযায়ী সোজা করে রাখলেন । তাদের উজ্জল মুখমন্ডল পূর্বের চেয়ে অধিক 
উজ্জল দেখাচ্ছিল। 

এভাবে সাতজনকে একত্রিত করার পর তারা অষ্টম জনের দিকে অগ্রসর 

হলেন। তিনি সকলের থেকে একটু ব্যবধানে পড়েছিলেন । তার নিকটে পৌছে 

চিবুচ্ছিলেন। এতে তার ঠোটের নীচের অংশ অনেকটা ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। 
হার্ট ও শিরা পরীক্ষার পর বুঝা গেল তিনি এখনো জীবিত, ভবে জ্ঞান হারিয়ে 

ফেলেছেন । উক্ত মুজাহিদ এমনভাবে ঠোট চিবুচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন মজা 

করে কোন সুস্বাদু খাবার খাচ্ছেন । মুজাহিদগণ তাকে কাধে করে নিরাপদ 

স্থানে নিয়ে আসছেন। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিলেন । কিছুক্ষণ পর তার 

জ্ঞান ফিরে আসলো । চোখ খুলে তিনি বিস্মিতভাবে আশেপাশের সকলকে 

দেখতে লাগলেন । মুজাহিদগণ তাকে বলল, আলহামদুলিল্লাহ । আপনি বেঁচে 

আছেন তবে অন্য সাথীরা শহীদ হয়ে গেছে। 

এরপর সকলেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অজ্ঞান অবস্থায় এত 

সজোরে ঠোট চিবুচ্ছিলেন কেন? সে বলল, না আমি তো এমন করিনি। 

আমার ঠোঁট তো ঠিকই আছে। সকলেই যখন একই কথা বলছিল তখন তিনি 

নিজের ঠোটে হাত স্পর্শ করার পর তাদের কথা বিশ্বাস করেন। এর কিছুক্ষণ 

পর তার সম্বিত ফিরে এলে একে একে করে সব কথাই তার মনে পড়লো । 
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তিনি বললেন, আমরা আট সাথী অমুক স্থানে ব্যাংকারে অবস্থান করছিলাম । 
হঠাৎ বোমারু বিমানের অতর্কিত আক্রমণে সকল সাথী শহীদ হয়ে যায়। 
আমিও আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ইত্যবসরে দেখতে পেলাম, দু'টি 

সুদর্শন হুর আসলো । তাদের হাতে একটি বালতি ও পেয়ালা ছিল। তারা 
বালতি থেকে পেয়ালা ভরে আমার সাথীদের পানীয় পান করালেন। 

তারপর একজন আমার নিকট এসে পেয়ালাটি আমার ঠোটে ধরলেন। 

পেয়ালার পানীয় আমার ঠোট স্পর্শ করছিল মাত্র ইত্যবসরে দ্বিতীয় জন 

বলল, ওকে দিও না, সে এখনো জীবিত। এ সুস্বাদু পানীয় পান করার 

হকদার সে এখনো হয়নি। একথা শুনার পর তাৎক্ষণিক পেয়ালাটি আমার 

ঠোট থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু সামান্য শরবত আমার নীচের ঠোট স্পর্শ 
করেছিল । সে পানীয় এতটাই সুস্বাদু ও সুমিষ্ট শীতল ছিল যে, আমি নিজের 
অজান্তে আমার ঠোট চুষছিলাম। সে সুস্বাদু পানীয়ের শীতলতা ও অসাধারণ 
স্বাদে আমি সবকিছু ভূলে গেলাম। এমনকি আমার নিজের ঠোট নিজে 
কামড়াচ্ছিলাম । তাও টের পেলাম না। 

ঘটনা-৩: হযরত মাযহার নানুতভী রহ. নামে জনৈক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি 
অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও পরহেযগার ছিলেন । তিনি সব সময় জিহবা দ্বারা ঠোট 
চাটতেন। অবশ্য তার এ অভ্যাসটি সাধারণভাবে সকলের কাছেই অপছন্দনীয় 
ছিল। অহর্ণিশ তার খানকায় শত শত লোক থাকত । তাদের মধ্যে দুনিয়াদার 
বহু লোকও তার খানকায় যাতায়াত করত । হযরতের এ অভ্যাস সকলের 
কাছেই অপ্রিয় ছিল, কিন্তু তার অসাধারণ জালালাতের কারণে কেউ এর মূল 
রহস্য উদঘাটনের কৌতুহল নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস পেত না। 

প্রতিটি মজলিসে কোন সাহসী ব্যক্তি অবশ্যই উপস্থিত থাকে । এমন এক 

বলল, আমি একটি রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে চাই, আশা করি ক্রটি-বিচ্যুতি 
ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে এটা কেবল আমার একার প্রশ্ন নয় বরং 
এটা সর্বস্তরের মানুষের অন্তরের বদ্ধমূল একটি রহস্যময় প্রশ্ন । 
হযরত মাযহার নানুততী রহ. তার কথা শুনে বললেন, তুমি নিঃসঙ্কোচে 
তোমার মনে সব কথা খুলে বলতে পার। এ অভয় বাণী পেয়ে সে অত্যন্ত 

নয় হযরত। কিন্তু আপনি একটি আচরণ সবসময় করে বেড়াচ্ছেন যা 
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আমাদেরকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলছে, বীব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলছে। 

এতদুত্তরে অত্যন্ত ইতস্ততার সাথে হযরত বললেন, রহস্য বা কারণ তো 
একটা আছেই, সেটি উন্মোচেন করতে মন সায় দিচ্ছে না, তথাপিও 

সহ্কারে শোন, 

“এতিহাসিক শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 

রশীদ আহদ গঙ্গুহী রহ. এর সাথে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম । সে যুদ্ধে 
ইংরেজদের হাতে যারা শাহাদত বরণ করেছিলেন, তাদেরকে সুদূর আকাশ 
হতে জান্নাতী হুর অবতরণ করে শরবত পান করিয়ে ছিল। আমিও ওই সকল 

হুরদের কার্যাবলী চুপিসারে অবলোকন করছিলাম ইত্যবসরে সুদূর আকাশ 
হতে একটি হুর হাতে শরবতের পিয়ালা নিয়ে আমাকে পান করানোর জন্য 
আমার সম্মুখে উপস্থিত । কিন্তু তার পিছনে পিছনে আরেকজন হুর এসে প্রথম 
হুরকে বলল, একে শরবত পান করিও না। তাকে জান্নাতী শরবত পান 
করানোর সময় এখনো হয়নি। কেননা, তার দেহে এখনো দুনিয়ার জীবন 
অবশিষ্ট রয়েছে। তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদ ও বাকবিতপ্ডার ফাকে 
পিয়ালার শরবতের নীচের অংশ আমার ঠোট স্পর্শ করে, সাথে সাথে আমার 
সম্বিত ফিরে আসলে আমার ঠোটে এত স্বাদ অনুভব করি, যার দৃষ্টান্ত সমগ্র 
পৃথিবীর কোথাও নেই। আমি সে স্বাদ আজও ঠোটের মধ্যে অনুভব করছি, 
তাই আমি ঠোটের চুষণ থেকে অভাবনীয় স্বাদ গ্রহণ করছি। এটিই হল 
আমার ঠোট চুষার অন্তর্নিহিত রহস্য । 
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অভিন্ন পথের যাত্রী হে শহীদান 
আবু হামজা ও আবু উছমান 

প্রাণপ্রিয় আমার বন্ধুগণ! সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এভাবেই চলে 

গেলে না ফেরার দেশে! তোমরা কত মহান ছিলে সে তো সবাই বুঝতে 

পারছে তোমাদের বিদায়ের পরে। শক্ররাও তোমাদের প্রশংসার পঞ্চমুখ । 

পথের শহীদান। আনন্দ ও বেদনার দোলাচলে আশায় সবাই বুকে বেধেছে, 

তোমাদের দেখা মিলবে নবী-সিন্দিকীন, শহীদ-সালেহীনের নূরাণী মজমায়। 

আমীন। 

বন্ধু আবু উছমান! তোমাকে যে সবাই হৃদয় উজাড় করে ভালবাসতো, দূর 
থেকে দেখলে কাছে টেনে নিত, এর কারণ তো তোমার (সেই সব অনন্য 

গুণ, যা এখন একেবারেই দুর্লভ) স্বভাবসুলভ লঙ্জাশীলতা। সুমহান 

আখলাক, পৌরষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা, বিশেষত হালাল রিযিকের 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি। এসকল গুণই তোমাকে সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত 

করেছিল । 

তোমার আরেকটি গুণ ছিল, যখন যেখানে থাকতে যে অবস্থায় থাকতে 

তোমার হাতে কোন না কোন কিতাব থাকত । বিশেষত উসূলে ফিকহের প্রতি 

তোমার আকর্ষণ ছিল অন্য রকম । ইলমের সাগরে ডুব দিয়ে তুলে আনতে 

হীরা-জহরত, মণিমুক্তা। খুঁটে খুটে জড়ো করতে দুর্লভ সব মানিক। 

আমার খুব মনে পড়ছে, তুমি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলে এবং আবু 
ইসহাক সিরাজীর ভক্ত ছিলে । আর আবু ইসহাক তার উত্তাদ ফকীহ মুহাম্মাদ 

হাসানের সুত্রে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । শায়েখ মুহাম্মাদ হাসানই 
আবু ইসহাক সিরাজীকে উসূলে ফিকহের সনদ দিয়েছিলেন। 

প্রিয় পাঠক! বন্ধুবর আবু উছমান প্রকৃতপক্ষেই একজন জ্ঞানপিপাসু ছিল, 
ডক্টরেট বা সার্টিফিকেটের প্রতি তার কোন বিশেষ আগ্রহ ছিল না । ফলে সিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ডক্টরেট থাকা সত্তেও জ্ঞানের গভীরতা ও শাস্ত্রের 
বিদগ্ধতা অর্জনের লক্ষ্যে নদওয়াতুল উলামা থেকে পুনরায় ডক্টরেট করতে 

চাচ্ছিল। আমিও তাকে সাহস ও রসদ যোগাচ্ছিলাম, কারণ সেখানে আছেন 
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নদবী। সফরের জন্য সে পূর্ণ প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আখেরাতের 
সফর তাকে এ ইলমী সফর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তবে তার সৌভাগ্য ' 
আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, যা তার জন্য 
আসমানের সকল ছার উম্মুক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকেও শাহাদাত 
নছীব করেন এবং আবু উছমানের সাথে জান্নাতে একত্র করেন । আমীন। 

পক্ষান্তরে বন্ধুবর আবু হামজা, দৈহিক দিক থেকে তার বয়স কম হলেও 
আত্মিকভাবে তিনি ছিলেন অনেক বড় হৃদয়ের অধিকারী । তার সঙ্গে প্রথম 
দেখা হয়েছিল ইসলামাবাদে আমার বাড়ীতে । বাদামী বর্ণের ছিপছিপে 
গড়নের টগবগে যুবক । চোখের তারায় যেন প্রতিভার স্ফুরণ ঘটছে। সেদিন 
সে ঘরে ঢুকে চুপচাপ এক কোনায় গিয়ে বসেছিল। আমি আসার পর সে 
নিজেকে গোলামের মত আমার সামনে পেশ করল, এ সময় আমি 
যুগোস্রোভাকিয়ার উপর পড়াশোনা করছিলাম । পরবর্তীতে জিহাদের ডাকে, 
শাহাদাতের তামান্নায় সব ছেড়ে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিলাম। তারপর 
‘বদর’ অঞ্চলে পৌছে গেলাম । আবু হামজাও সেখানে থাকত । তো যতবার 
তার সাথে সেনা ছাউনীতে দেখা হত তাকে খুব উদ্যমী-প্রাণচঞ্চল কর্মমুখর 
মনে হত। আরব হয়েও সে আফগান মুজাহিদদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে 
থাকত । তাদের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিত। যখনই আমি ওদের 
ছাউনীতে যেতাম, দেখতাম সবার আগে সে উঠে গিয়ে চা-নাশতা হাযির 
করত। খাবারের সময় সেই বাসনপত্র ধুয়ে পরিবেশন করত । এবং দূরে বসে 
সবার খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করত । খাওয়া শেষে সব গুছিয়ে পরিষ্কার 
করে আনত । এবং প্রতিটি মুহুর্তে তাদের থেকে বিভিন্নভাবে ইস্তেফাদা করত। 
একবার আমি তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। 
তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম। সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করল, কেউ 
নেতিবাচক কিছু বলল না। তাদের সবার সম্মিলিত বক্তব্য আবু হামজাই 
একমাত্র আরব যুবক যে সমস্ত আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে আফগানদের 
কৃচ্ছতাপূর্ণ, কষ্টসহিষ্ণ্ জীবনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। 
মুজাহিদদের খেদমতে নিজেকে সে এমনভাবে উজাড় করে দিয়েছিল যে, 
অন্যরা তাকে লজ্জা করত। 

একদিন তাকে তেলাওয়াত করতে শুনে কাছে গিয়ে বসলাম । দীর্ঘক্ষণ মুগ্ধ 
হয়ে তার তেলাওয়াত শুনলাম । আমার জানা ছিল না সে হাফেজে কোরআন । 
তাই মনে মনে খুব তামান্না করলাম ছেলেটা যদি হিফজ করত! তেলাওয়াত 
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শেষে তাকে বললাম, তুমি যদি একটু একটু করে মুখস্থ শুরু করতে! তখন সে 
বলল, আমি রামাল্লাহর প্রসিদ্ধ শায়েখ মুহাম্মাদ কাসেম-এর কাছে তাজবীদ 
এবং হিফজ পড়েছি । শুনে আমি যারপরনাই খুশি হলাম। 

হঠাৎ একদিন খবর এল আবু হামজাও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে 
হাজিরা দিয়েছে আল্লাহর দরবারে । এভাবেই ধ্ুবতারার মত জ্বলে উঠে হঠাৎ 
নিভে গেল তার জীবন । তাকে হারিয়ে আমরা আসলে একজন নিঃসার্থ বন্ধু, 
প্রাণপ্রিয় ভাই ও আল্লাহর রাস্তার খাঁটি মুজাহিদকে হারিয়েছি। তার মত মহান 
ব্যক্তিত এই বিশ্বজগতে খুব কমই পেয়েছি। 

আসলে শাহাদাত এমনই মহিমান্বিত সুমহান মর্যাদা- যা কেউ চাইলেও অর্জন 
করতে পারে না। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ দান ও দয়া, যা তিনি 
শুধু যোগ্য ব্যক্তিকেই দান করে থাকেন । বলা যায় এটা মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আসমানী নির্বাচন। মানবজাতির শ্রেষ্ঠাংশকে বাছাই করা হয় 
আসমানবাসী ফিরেশতাদের সঙ্গে সহাবস্থানের জন্য। যেমন কোরআন 

ইরশাদ হয়েছে- 91১৬ ৯১১০৬৩১5 “আর তিনি গ্রহণ করেন তোমাদের মধ্য 

থেকে কিছু (নির্বাচিত) শহীদ ।' 

বলা যায়, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্লভ সৌভাগ্যবানদের জন্য সুনির্বাচন ও 
মনোনয়ন। যাতে এই শহীদরা জান্নাতে আল্লাহর সবচে প্রিয় বান্দা নবীদের 
সোহবতে থাকতে পারে । যেমন ইরশাদ হয়েছে- 
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অর্থঃ “আর যারা আনুগত্য করে আল্লাহর এবং রাসুলের, তারা (জান্নাতে) এ 
লোকদের সঙ্গে থাকবে যাদেরকে আল্লাহ রিয়া ও সন্তুষ্টির নেয়ামত দান 
করেছেন- অর্থাৎ নবীগণ সিদ্দিকীন, শহীদান ও সালেহীনদের সঙ্গে 
(থাকবে) । আর চিরসঙ্গী তারা কত উত্তম!” [সুরা নিসা, আয়াত- ৬৯] 

আবু উছমান ও আবু হামজা তারা দু'জনই বীরবিক্রমে মাথা উচু করে 
সৌভাগ্যের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। কারণ তারা জমীনে শহীদী মৃত্যু লাভ 
করেছে এবং আসমানে সন্তুষ্টির সনদ লাভ করেছে। কবির ভাষায়- 
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আয় রব! তাদেরকে তুমি একান্ত করে কামিয়াব করেছো, 

তুমি তো মহান, তবে আমাকে কীভাবে মাহরুম করেছো! 

চোখের পলকে তোমরা চলে গেলে বহু দূরে, 

রেখে গেলে একরাশ বেদনা । 

তবু আমরা খুশি, এ কথা ভেবে যে- 

মহান আল্লাহর সাক্ষাতে তোমরা হয়েছো ধন্য । 

এমন পরিস্থিতিতে এ কবিতাই শুধু আবৃত্তি করতে পারি আপন ভাইয়ের 
কবরে দীড়িয়ে। 

হযরত আয়েশা রা. যা বলেছিলেন- 

দীর্ঘ যুগ আমরা এমন অভিন্ন সত্তা ছিলাম যে, 

লোকে বলত এদের বুঝি কেউ আলাদা করতে পারবে না। 

কিন্তু মৃত্যুর থাবায় যখন আলাদা হতেই হল, 

তখন মনে হচ্ছে একমুহূর্তও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম না। 

সবশেষে হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আরয, যতদিন বাচিয়ে রাখবেন, 
সৌভাগ্যের জীবন দান করুন । যখন মৃত্যু দিবেন শহীদী মৃত্যু নীব করেন। 
আর হাশরের মাঠে উম্মতে মুহাম্মাদীর নাজাতপ্রাপ্ত কাতারে শামিল করেন। 
তারপর আবু উছমান ও আবু হামজার সঙ্গে সাক্ষাৎ দান করেন। 

আমীন । ইয়া রাব্বাল আলামীন । 
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দুই শহীদানকে অভিনন্দন 

শহীদ আবু হামজা ও আবু উছমানকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও হৃদয়-নিংড়ানো 

সমবেদনা । দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নয় প্রদেশের মুজাহিদ কমাণ্ডার, তোমাদের 
ভাই মুহাম্মাদ ইসমাঈলের পক্ষ থেকে সকল মুজাহিদ ও তাদের বন্ধু- 
শুভাকাজফ্লীদের উদ্দেশ্যে- 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ 

আল্লাহ বলেছেন- 
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অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং 

হয় । [সুরা বাকারা, আয়াত- ১৫৪] 

দানকারী প্রতেক্যের জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের দুআ করছে এবং তাদের 
আন্তরিক মোকাবরকবাদ জানাচ্ছে । আর এই শহীদদের শীর্ষে রয়েছেন- মহান 
বীরপুরুষ ও বীরযোদ্ধা আবু হামজা ও আবু উছুমান। তারা দু'জন মূলত 
হেরাথে এসেছিলেন তাদের সহপাঠি মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। 
কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের পরম সৌভাগ্য দান করেছেন। তাদের 

মত মহান পুরুষের ভীষণ প্রয়োজন ছিল মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব 
ফিরিয়ে আনার জন্য । কিন্তু আল্লাহর ফায়ছালাই শিরোধার্য। তো আমাদের 
সকলের পক্ষ থেকে তাদের শহীদ আত্মার জন্য এবং তাদের সকল আত্মীয় ও 

শুভাকাজ্কীদের জন্য উষ্ণ সংবর্ধনা। আল্লাহ সকলকে ছবরে জামীল নছীব 
করুন এবং তারা দু'জনসহ সকল শহীদকে আল্লাহ নিজের শান মত আজর ও 
জাযা দান করুন । আমীন । 

কমাপ্তার 

মুহাম্মাদ ইসমাইল 
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বিদায় বন্ধু ইয়াহইয়া 
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অবলম্বন। তোমার পকেট থেকে পাওয়া একটি চিরকুট একথাই বলে দিচ্ছে। 

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছো, সে বলেছে, তুমি নাকি এই আয়াতটি 
শাহাদাতের আগের দিন রাতে লিখেছ, যেটি ছিল তোমার জীবনের শেষ 
রাত। 

তোমার সফরসঙ্গীদের কাছ সব শুনে আমার মনে হচ্ছে, তোমার মনে 
সবসময় ঘুরে ফিরে শুধু একটা কথাই আসতে যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় 
শহীদ হবো। তাই তো তুমি সফরসঙ্গীদেরকে বলতে, আমার রক্তের শেষ 
ফৌটা এবং আমার শক্তি-সামর্থের শেষ বিন্দুটুকুও বিলিয়ে দেয় আল্লাহর 
রাস্তায় । আমার জীবন বিসর্জন দেব বন্দুকের গুলি ও ট্যাংক-কামানের গোলার 
বিকট শব্দের মাঝে, যে শব্দে জেগে উঠবে গাফলতের ঘোরে হারিয়ে যাওয়া 
মুসলিম উম্মাহর । জালিমের জুলুম-অত্যাচার ও যাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে 

পারে না; যাদের ঘুম তখনই ভাঙ্গে যখন গলায় ছুরি ধরা হয় কিংবা মাথায় 
বন্দুকের নাল ঠোকানো হয়। তারপর তাদেরকে গ্রাস করে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার 
মৃত্যু। 

বন্ধু ইয়াহইয়া! এমনও তো হয়েছে, তুমি বলেছ, খুব শীঘ্রই আমি শাহাদাত 
লাভ করব। তখন অন্যরা বলেছে, নিজেকে এত বড় মনে করো কেন? তখন 
তুমি বলেছ, আল্লাহর পানাহ! বড়তৃ প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু 
হৃদয়ের গভীরে থেকে এমন কিছুই আমি শুনতে পাই। আরাফার বরকতময় 

পরিস্থিতির বিভীষিকায় সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল, তখন তুমি সমস্ত ভয়-ভীতি 
দূরে ঠেলে অন্যদের সঙ্গে সেহরী করতে গেলে । কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে- 
আরাফার দিন রোযা রাখলে আল্লাহ দুই বছরের গোনাহ মাফ করে দেন। আর 
যদি আরাফার ময়দান হয় অগ্নিঝরা মরুভূমি, যেখানে আকাশ থেকে অয়নিবৃষ্টি 
ঝরে। সেই আরাফার রোযার ছাওয়াব তো হবে বে-হিসাব। 
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ও জাহান্নামের মাঝখানে সত্তর খন্দকের (কোটি কোটি মাইলের) দূরত্ব সৃষ্টি 

করে দেন। এসব ফযীলত স্মরণ করে যখন তুমি অন্যদের সঙ্গে সেহরী 
করতে উঠলে, তখন তুমি দস্তরখানে না গিয়ে গোসলখানার দিকে এগিয়ে 

গেলে । সবাই চিৎকার করে ডাকতে লাগল ইয়াহইয়া, সেহরীর সময় প্রায় 

শেষ, আগে সেহরী খেয়ে নাও । তখন তুমি বললেন, আগে আমার গোসল 

প্রয়োজন, তবে অবশ্যই সেটা ফরজ গোসল নয়; বরং জান্নাতের হুরদেরকে 

স্বাগত জানানোর জন্য আনন্দের গোসল । কারণ স্বপ্নে আমি জান্নাত থেকে 

দেখেছি। তারা দুনিয়ার সাধারণ কোনো নারী হতেই পারে না। কিন্তু 
আফসোস! যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তোমার শাহাদাত লাভ হল না। সঙ্গীরা 

মশকারা করে বলতে লাগল, কোথায় গেল তোমার হুর-পরীরা? 

দীড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললে, খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের সঙ্গে 

মিলিত হব ইনশাআল্লাহ । 

অবশেষে হাযির হল সেই ৭ই মুহাররম, যেদিনের প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে 
দীর্ঘদিন এবং লাভ করলে তোমার চিরদিনের লালিত স্বপ্ন । আমৃত্যু কাজিক্ষত 

হয়ে যায় এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে । আস্তে আস্তে তুমি লুটিয়ে 

পড়লে মাটিতে । তুমি লুটালে মাটিতে, তোমার রক্ত পৌছে গেল আসমানে । 

শহীদী রক্তের জারাতী সৌরভে আকাশ-বাতাস সুরভিত হল। তোমার 

জানাযায় শরীক প্রত্যেকেই সেই সৌরভে ধন্য হয়েছে। একবাক্যে সবাই 
স্বীকার করেছে, এমন জান্নাতী সৌরভ জীবনে আর কোনদিন কেউ লাভ 
করেনি। কেউ কেউ তো বলেছেন- তোমার জানাযা বহনকারী গাড়ী থেকে 
পাঁচশ মিটার দূরে থেকেও তারা সেই জান্নাতী খুশবু পেয়েছে। তাই সবার দৃঢ় 
বিশ্বাস, তুমি এখন জান্নাতের পাখী হয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছো এবং 

বলেছেন, বহু শহীদের জানাযা আমি দেখেছি, কিন্তু তার মত সুবাস আর 
কোন জানাযাতেই আমি পাইনি। ডাক্তার আবু মুহাম্মাদ বলেছেন 
হাসপাতালের হীমাগারে থেকে তার দেহ বের করার তিন দিন পর আমি 
সেখানে প্রবেশ করেছিলাম । তখনো আমি সেই জান্নাতী খুশবু পেয়েছিলাম ! 

রা 
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তোমার কাপড়-চোপড় থেকে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে। অথচ তখন 
আমি কোন আতরও ব্যবহার করিনি । 

বন্ধু ইয়াহইয়া! আফগানিস্তানের ওয়ারদাক অঞ্চল তোমার খুব প্রিয় ছিল। 

এজন্যই তুমি ওয়ারদাকের প্রতিটি এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতে ৷ সবার খোজ- 

করতে । তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করতে । পর্যাপ্ত অন্ন-বন্ত্র ও অস্ত্রের 
যোগান সরবরাহ করতে । ওয়ারদাক অঞ্চলের প্রতি তোমার এই সীমাহীন 
আকর্ষণের কারণে তোমার নামের সাথে ওয়ারদাকী লকব পর্যন্ত যুক্ত হয়ে 

গিয়েছিল। কিন্তু তুমি হে ইয়াহইয়া, নিমিষেই মিলিয়ে গেলে । সবাইকে নির্বাক 
করে হঠাৎ পাড়ি জমালে পরপারে । আফসোস! মাত্র বিশ বছর বয়সেই 
আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে । জীবনের যৌবনটাকেই দেখার সুযোগ হলো 
না। তবে খুশির বিষয় এই যে, তুমি চলে গেলেও রেখে গেছো প্রশংসা ও সু- 
আলোচনা । আশা করি আল্লাহও তার ফিরিশতাদের মাহফিলে তোমার 

জান্নাতী ইস্তেকবালের ইন্তেযাম করেছেন । 

দুআ করি- আল্লাহ আমাদেরকেও সৌভাগ্যের জীবন দান করুন । শাহাদাতের 

মৃত্যু দান করুন এবং নবী ছিদ্দীকিনের সঙ্গে হাশর করুন। আর আমাদের 
সকলের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম জাযা ও আজর দান করুন । সেই সঙ্গে তার 

মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্রীয়-স্বজনকে ছবরে জামিল নছীব করুন। আর 

তোমাকে যেন আমাদের সকলের পক্ষে সুপারিশকারী বানিয়ে দেন। 

সবশেষে সেই আয়াতটিই তিলাওয়াত করব, যা ছিল তোমার জীবনে শেষ 

0555 Dis HGF ভা as BES ০১৪৬4 
অর্থঃ “আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো 
না, বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট থেকে বিশেষ রিযিকপ্রাপ্ত ।' 

[সুরা আল ইমরান, আয়াত- ১৬৯] 
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শহীদ ইয়াহইয়ার সর্বশেষ পত্র 

একজন মুমিন মুজাহিদ নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে সদা সজাগ 

থাকে । ফলে তার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় সুচিন্তিত ও সুদৃঢ় । সে সামনে অগ্রসর 

হয় বীরদর্পে। দ্বিধাদ্বন্থ ও দোদুল্যতা কখনোই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 
পাহাড়নম বিপদও তাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। তার চলার পথ হোক 

কণ্টকাকীর্ণ কিংবা কুসুমাস্তীর্ণ, চলার গতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। কারণ 
তার বুকে রয়েছে “ফি সাবীলিল্লাহ্র' অসীম শক্তি। 

উপরের এই কথাগুলোর জলন্ত প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত শহীদ ইয়াহইয়ার জীবনের 
শেষ পত্রটি- 

এখানে আফগানিস্তানের গিরি-গুহায় আমি খুব ভাল আছি। অনাবিল সুখ ও 
পরম সৌভাগ্যের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো এখানে আমি যাপন করছি। যদিও 
সারাক্ষণ মাথার উপরে শত্রু বিমান উড়তে থাকে, ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বৃষ্টির মত 

গোলাবর্ষণ অবিরাম চলতে থাকে । ট্যাংক-কামানের গোলার বিকট শব্দে 

আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে । যদিও মৃত্যুর ফেরেশতারা জান্নাতী কাফনসহ 
প্রতি মুহূর্তে আমাদের ইস্তেকবালে উদগ্রীব থাকে। তবুও আমি বুকে হাত 
রেখে বলতে পারি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো আমি এখানেই উপভোগ করছি। 

তীব্র শীত ও কুয়াশায় চোখের সামনে যখন মৃত্যুর পর্দা নেমে আসে, প্রচণ্ড 

নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি। কারণ আমি আছি আল্লাহ্র রাস্তায়, 
জিহাদের ময়দানে । যে জিহাদকে আমি মনে করি মুসলিম উম্মাহর হারানো 

গর্ব ও গৌরব ফিরিয়ে আনার এবং আল্লাহর নিশ্চিত সম্ভষ্টি অর্জনের একমাত্র 

পথ | 

মর্যাদার মহাসড়ক 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । যিনি সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনি চাইলেই 

সকল মুশকিল আসান করেন । 

হামদ ও ছালাতের পন্ব- 

সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহর তাকদীর এই ফায়ছালা করে রেখেছে যে, যখনই 
কোন জাতি ও সম্প্রদায় মাথা সোজা করে দীড়াতে চাইবে, যখনই মর্ধাদার 
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স্বাতন্ত্রয ও স্বকীয়তার রাজপথে উঠে আসতে চাইবে তখনই তাদের কলিজার 

ট্ুকরোগুলোকে উৎসর্গ করতে হবে। জাতি ও গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ সদস্যগুলোকে 

আত্রবিসর্জন দিতে হবে । তবে কুদরতের লীলা এই যে, আত্মোৎসর্গকারী এই 

সদস্যদের প্রকৃত মূল্য ও কদর সমাজের দৃষ্টিকে সবসময়ই এড়িয়ে যায়। 

তাদের আহামরি কোন সামাজিক পরিচিতি থাকে না। অথচ তাদের কারণেই 

পুরো সমাজ ও গোষ্ঠী নিরাপদ থাকে। তাদের কারণেই সমগ্র জাতি আল্লাহর 

পক্ষ থেকে রিযিক ও সাহায্য লাভ করতে থাকে । কিন্তু কেউই বুঝে উঠতে 

পারে না। 

অথচ এরাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী । কারণ এরাই আল্লাহর কাছে পৌছার সহজ ও 

সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুজে পেয়েছে। যদিও অন্যরা এদের হালচাল দেখে করুণা করে 

এবং এদের চিন্তা চেতনাকে ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত মনে করে। এমনকি কেউ কেউ 

বিদ্রুপও করে। 

সমাজের এই নগণ্য সদস্যরাই আসলে সবার মাথার মুকুট । যদিও 

সমাজপতিরা তাদেরকে হেয় করে । অভিজাতরা তাদের থেকে দূরে থাকে। 

এরা হচ্ছে হৃদয়-রাজ্যের রাজা । কোমল আখলাক ও উন্নত আচরণ দ্বারা 

সবার হৃদয় জয় করে নেয়। যেখানে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা সৈন্য সামন্ত 

দিয়ে স্যালুট আদায় করে। ঠিক যেমন বাদশা হারুনুর রশীদের মা হযরত 

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর দরসের হালকায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে 

দোজানু হয়ে বসতে দেখে বলেছিলেন- এরাই হচ্ছেন প্রকৃত বাদশা । হারুন 

তো অন্ত্রসৈন্যের রাজা এই মুজাহিদদের সনদ স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনুল 

মোবারকই দিয়েছেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল- প্রকৃত বাদশা কারাঃ 

রাস্তায় পড়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, নিকৃষ্ট লোক কারা? তিনি 
বললেন, যারা নিজেদের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্যদের দুনিয়া মেরামত করতে 

চায়, তারাই হচ্ছে নিকৃষ্ট ইনসান। 

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, যা শুধু মুজাহিদরাই পারে, মুজাহিদরাই করে । 
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মুজাহিদরাই ইসলামের বৃক্ষকে বিলুপ্ত ও বিশুষ্ক হওয়া থেকে সর্বদা রক্ষা করে 
আসছে। কারণ সবুজ বৃক্ষের সিঞ্চন পানি দিয়ে হলেও ইসলাম বৃক্ষের 
সঞ্জীবনী কিন্তু মুমিনের বুকের তাজা খুন। 

এই মুজাহিদরা দুনিয়া-আখেরাতে সমান প্রশংসা ও সৌভাগ্যের হকদার । 

তাদের দেখলে আল্লাহ ও রাসুলের কথা স্মরণ হয়। তাদের আলোচনায় 
কলিজা ঠাণ্ডা হয়। সর্বোপরি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে এমন জান্নাত যার 
প্রশস্ততা সাত আসমান ও যমীনের সমান। তাদের সান্নিধ্যে আসার জন্য 
প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে জান্নাতের হুর-গেলমানরা । 

এরা তো এ সকল মুজাহিদীন, নবী ও ছিদ্দীকিনের পরেই যাদের মর্তবা ও 
মর্যাদা; বরং আল্লাহর নবী, “আল্লাহর পরেই যার স্থান' স্বয়ং তিনিই বারবার 
শাহাদাত কামনা করে বলছেন- আমার মন চায়, আমি যদি শহীদ হতাম, 
অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবন দান করা হত, আমি আবার শহীদ হতাম। 

শহীদ হতাম। 

অন্য হাদীসে আছে- আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল, এক বিকাল 
অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম ৷” 

বোখারীর অন্য হাদীসে আছে- সুসংবাদ এ ব্যক্তির জন্য যে নিজের ঘোড়ার 
লাগাম টেনে ধরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে । তার মাথার চুল 
এলোমেলো, পা"দুটো ধুলোমলিন। সমাজে সে এতটাই অবহেলিত যে, কারো 
দরজায় অনুমতি চাইলে প্রত্যাখ্যাত হয়। কোন সুপারিশ করলে অগ্রাহ্য হয়। 
সিপাহসালার তাকে পাহারায় রাখলে নিঃসংক্কোচে পাহারা খাটে । অভিযানে 
সবার পিছনে রাখলে খুশি মনে রাজি থাকে । কোন প্রকার আপত্তি করে না। 
অন্য হাদীসে আল্লাহর নবী এই ব্যক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে উল্লেখ 
করেছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হল- যে মেষপাল নিয়ে সবার থেকে 
আলাদা হয়ে (পাহাড়ের চূড়ায়) যাবে এবং যাকাত ছদকাসহ আল্লাহর যাবতীয় 
হক আদায় করবে । আর সবচে’ নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে- যে নিজে আল্লাহর নামে 
নি চর যিনি 
* হাদীসটি যদিও প্রচার ও প্রসিদ্ধি পেয়েছে তাবলীগী ভাইদের কল্যাণে, কিন্তু হাদিসটির প্রকৃত 
ক্ষেত্র হল জিহাদ। একইভাবে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত সমস্ত 4 ১ তথা আল্লাহর রাস্তা 
দ্বারা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদ। 
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দোহাই দিয়ে (আল্লাহর নাম ব্যবহার করে) মানুষের কাছে চায় । কিন্তু অন্য 
কেউ তার কাছে আল্লাহর নামে চাইলে কিছুই দেয় না। মুজাহিদরা আল্লাহর 
রাস্তায় লড়াই করে নিজেরা বাচার জন্য এবং পুরো জাতিকে বাচানোর জন্য । 
তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অন্যদেরকে জীবনের স্বাদ ভোগ করানোর জন্য । 
কারণ তাদের সামনে আল্লাহর রাসুলের এই বাণী সদা জাগরুক থাকে- 
“আমাদের মধ্যে যে নিহত হবে সে সরাসরি জান্নাতে পৌছে যাবে ।” 

মৃত্যু আমাদের কাছে তার চেয়ে অধিক প্রিয় । মুজাহিদরা তো আল্লাহর এমন 
বান্দা, যারা মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় না, বরৎ মৃত্যুর গন্ধ পেলে সেখানে 
ছুটে যায় মৃত্যুর সন্ধানে । 

আসে সেখানেই তারা ছুটে যায়; বরং তারা উড়ে যায় এবং মজলুমের 
সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়; প্রয়োজনে জীবনটাই দিয়ে দেয়। আমাদের 
আলোচিত মুজাহিদগণও এসকল অনন্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | তারা 
নিজ নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়, জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন 
করেছেন। তারা কলমের কালিতে ইতহাসের বই না লিখে বুকের লাল রক্ত 
ঢেলে নিজেদের গর্ব ও গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছেন । তারপর মহান 
রবের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। 

একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত- আমরা শব্দ ও মর্মের পার্থক্য বুঝি 
না। কাজ ও কার্ধকারণকে গুলিয়ে ফেলি। দেহ ও আত্মার পার্থক্যের সঠিক 
মূল্যায়ন করতে জানি না। ফলে বড়দের কর্ম ও কীর্তির ন্যুনতম মূল্যায়ন 
করতে পারি না। আমাদের দৃষ্টিতে কৃষকের চাষাবাদ আর বিজ্ঞানীর আবিষ্কার 
প্রায় একই রকম মনে হয়। 

মুজাহিদদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ওঠা-বসা ও নিবিড়ভাবে তাদের সম্পর্কে 
চলাফেরা করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষভাবে কিছু 
গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেন । সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে তুলে ধরা 
হ্ল- 

১, গীবত থেকে নিজের যবানকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা । 
২. ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অখণ্ড ভালোবাসা পোষণ করা । 
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৩. নীরবে-নিভূতে কাজ করা; শুহরত-শোরগোল এড়িয়ে চলা । 
৪. আমীরের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা । 
৫. নির্দেশ ও নির্দেশনা পালনে “কেনো-কিস্তর* পরিহার করা । 
৬. উলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয়দের প্রতি সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা, 

ছোট-বড় সকলের প্রতি যথাযথ শিষ্টাচার লজ্জাশীলতা রক্ষা করা । 
৭. অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে হলেও বাহিনীর সঙ্গে ঘাটিতে স্বতযন্ফূ্ত 

অবস্থান করা; শুধু স্বস্তি ও শান্তির খোজে ঘাটি না ছাড়া । 
৮. সাধারণ মুসলমানদের সু-আলোচনায় পঞ্চমুখ থাকা এবং নিজের 

প্রতি ইহসান করার মানসিকতা একেবারেই না থাকা । 

বুঝেছে এবং আল্লাহ্র পরিচয় হাছিল করতে পেরেছে। 

আমাদের আলোচিত তিন শহীদের কথা একটু বলা যাক। 

আবু হামজা, নীরবে কাজ করতে সে পছন্দ করত । ছোট-বড়, বিশিষ্ট-সাধারণ 
সবার প্রতি তার ছিল সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা । আরব থেকে এসে 
আফগানদেরকে সে একেবারে আপন করে নিয়েছিল । আফগানরাও তাকে 

নিজেদের করে নিয়েছিল । সবশেষে আল্লাহ্ও তাকে কাছে ডেকে নিলেন। 

আবু উছমান, তার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো- অখণ্ড আনুগত্য । সফরের আগে সে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করল- যাবো না থাকবো? আমি বললাম, যাও । ব্যস, আর 
কোন কথা নেই, কোন প্রশ্ন নেই। সোজা রওয়ানা হয়ে গেল জিহাদের সফরে 
এবং শেষ পর্যন্ত আখেরাতের সফরে; সবাইকে চিরবিদায় জানিয়ে । 

পক্ষান্তরে ইয়াহইয়া, সে ছিল সদা হাস্যোজ্জ্বল কর্মঠ একজন যুবক । যখন যে 
দায়িত্ব আসত, সেটা যত কষ্টসাধ্যই হোক হাসিমুখে আঞ্জাম দিত। হৃদয়টা 
ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ। জদ্রতার সঙ্গে রসিকতা করা ছিল তার অনন্য এক 
গুণ। তাকেও আল্লাহ নিয়ে গেলেন। আল্লাহ তাদেরসহ সকল শহীদদের 
জান্নাতের উচ্চ মাকাম নছীব করুন । আমীন । 
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শহীদ আব্দুল ওয়াহহাব 

বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের সন্তান আব্দুল ওয়াহহাব। সোনার চামচ মুখে 
করে তার জন্ম। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মাঝেই তার প্রতিপালন । 
পরিণত বয়সে নিজেও পেয়েছিল ঈর্ষণীয় এক পদ। সামাজিক এঁতিহ্য ও 
আভিজাত্যে তার পরিবার ছিল শীর্ষস্থানীয় । শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি 
কোনখানেই তার কোন অভাব ছিল না। পারিবারিক আভিজাত্য থেকেই সে 
পেয়েছিল কোমল স্বভাব ও উন্নত চরিত্র। মাঝেমধ্যে আমি হয়রান হয়ে 
ভাবতাম, এমন মহান আখলাক শিখলো কোথেকে? এমন পরিবেশে বেড়ে 
উঠে জিহাদের পথেই বা আসলো কীভাবে? অর্থ-প্রাচূর্যের যে অনিবার্য 
উপসর্গ- অহং, অহমিকা অমান্যতা ও অবাধ্যতা, কোনটাই দেখি ওর মধ্যে 
নেই। এক বছর আগে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন সে বলেছিল, 

আল্লাহর রাস্তায় । আমি জানতাম পরিবারের কেউ আমাকে সমর্থন করবে না। 
তাই কারো পরোয়া না করে বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। 
কারণ, একটু নির্জন হলেই আমার কানে ভেসে আসে মজলুমের ফরিয়াদ । 
দৃষ্টি বন্ধ করলেই অন্ত্দৃষ্টিতে দেখতে পাই আমার মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু 
লুষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের আর্তচিৎকারে যমীন প্রকম্পিত হচ্ছে। অথচ কোন 
মানবহদয় একটু সদয় হয় না। কারো শ্রবণশক্তি উৎকর্ণ হওয়ার অবকাশ পায় 
না। কিন্তু আমি যে শুনতে পাই বহু দূর থেকে । আমি যে দেখতে পাই পর্দার 
ওপার থেকে । তাই আমি কীভাবে বসে থাকতে পারি। দেখে-শুনেও না 
বোঝার ভান করতে পারি । কবি বড় সুন্দর বলেছেন- 

নীরবতা ভেঙ্গে সে যদি একবার মুখ খুলত 

দেখতে শব্দ নয় আগুনের গোলা আর রক্তের ফোয়ারা ছুটত। 

যারা দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে তারা কথা একটু কমই বলে। 
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শহীদ আব্দুল ওয়াহহাবের ওছিয়ত 

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, দুরুদ ও সালাম তার নবীর উপর, সালাম তার 

নির্বাচিত বান্দাদের উদ্দেশ্যে । 

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ। এটা 

পরিবার ও আপনজনদের উদ্দেশ্যে লেখা আমার ওছিয়ত। 

আমি শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে থাকা অর্থকড়ি ও পোশাক- 

পরিচ্ছদ মুজাহিদ ও মুহাজিরদের কল্যাণে গঠিত সংস্থা “আল আমানাত”-এ 

জমা করা হবে। 

আমার মা এবং ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বলছি- আমি আফগানিস্তানের 

জিহাদে শরীক হয়েছি, একথা আমার কাছে দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট 

হওয়ার পর যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার উপর জিহাদ করা ফরজে আইন 

হয়ে গেছে। আবেগের বশবর্তী হয়ে হুট করেই আমি এখানে চলে আসিনি । 

সুতরাং তোমাদের এই ভেবে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই যে, আমি 
বিভ্রান্ত হয়ে এপথে এসেছি। | 

আমার মেয়েকে বলছি- মামণি আমার! তুমি ভাল করেই জানো যে, অঢেল 

সম্পদ, অনেক স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্তেও আমি সবসময় একাকী 

থাকতাম ৷ কারণ জীবনের শুরু থেকেই আমি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বিশেষ কিছু 
চিন্তা অনুভূতি হৃদয়ের গভীরে সযত্নে লালন করে আসছি। বহু ঝড়-ঝাপটা 
গেছে আমার উপর দিয়ে, কিন্তু এই চেতনাগুলোকে আমি ত্যাগ করিনি। 
একারণে মানুষ আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে দুর্ব্যবহার করেছে, 
এমনকি অমানবিক আচরণও করেছে, শুধু এবং শুধু আমার এই চিন্তা ও 
চেতনাগুলোর কারণে । মা আমার! আমার সেই চিন্তাগুলোর অন্যতম হচ্ছে- 

ইসলাম শুধু ছালাত-ছিয়াম আর তেলাওয়াতের নাম নয়; বরং ইসলামের 
পর্ণাঙ্গতার জন্য ছিয়াম-ছালাত কায়েম যেমন জরুরী; রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও একই 
রকম গুরুত্বপূর্ণ । কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি হাতে তরবারী ধরাও 
অপরিহার্য । আর শাস্তি প্রতিষ্ঠার নামে অস্ত্র ত্যাগ করার পশ্চিমা যে চক্রান্ত 
তাতে আর কখনো ফেঁসে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। | 
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তদুপরি আমি শয়তানের দোসর কাফির-মুশরিক ও ইহুদি খুস্টানদেরকে প্রচণ্ড 
ঘৃণা করি। এতদিন ওদের বিরুদ্ধে যবান ও কলম দ্বারা এবং হৃদয় ও 
হৃদয়বৃত্তি ছারা লড়াই করেছি। কিন্তু এখন সময় হয়েছে ওদের উপর চূড়ান্ত 
হামলা করার । 

মা আমার! তুমি মন খারাপ করো না। তোমার বাবার সৌভাগ্য, একইসঙ্গে 
সে কবি-সাহিত্যিক, লেখক-কলামিষ্ট এবং বীরবিক্রম মুজাহিদ । 

সত্যিই আমি বড় সৌভাগ্যবান। কারণ আমার জীবনটা সুখময়, আমার মৃত্যু 
শহীদি মৃত্যু । 

মা আমার! তুমি চেষ্টা করো খাটি মুমিন হিসাবে জীবন যাপন করার ৷ আর 
তোমার পক্ষে সম্ভব ছোট-বড় সকল উপায়ে জিহাদ ফী সাবীল্লাহ অব্যাহত 
রাখতে নির্জনে গভীরভাবে চিন্তা করবে, আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে 
পাঠিয়েছেন কী উদ্দেশ্যে? সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করো, আর সুখে-দুঃখে, 
বিপদে-আপনদে সর্বাবস্থায় কোরআনকে আঁকড়ে থাকবে । 

বিদায় মা আমার! শীঘ্রই দেখা হবে জান্নাতে, মহান আল্লাহর দরবারে । 

সারা বিশ্বের সকল মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি- সাধারণত সবাই 

মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ হিসেবে। 
ফলে সবাই জীবনকে ধারণ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। আর আমি 

প্রকৃত সফল কে? 

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে- ইসলামকে আকড়ে থাকতে হবে শুধু 
মুখের দাবীতে নয়, কাজে-কর্মে ও কর্মতৎপরতায়, সর্বোপরি আল্লাহর রাস্তায় 
সশস্ত্র জিহাদে শরীক হয়ে । কারণ ইসলাম শুধু কয়েক রাকাত নামায আর 

মৌসুমী কিছু ইবাদত-বন্দেগীর নাম নয়; বরং নবী-জীবনের সামগ্রিক 
কার্যক্রমের সমষ্টিকেই বলা হয় ইসলাম। 

শয়তানের ধোকা, আত্মার প্রবৃত্তি, ইহুদি-খৃষ্টান ও ইবলিসের দোসরদের সুক্ষ 
ষড়যন্ত্র, সুতরাং এ ব্যাপারে সবাই সাবধান। 
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আর প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য করণীয় হচ্ছে- সর্বোউপায়ে যেকোন মূল্যে 
সাধ্যমত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া । যুদ্ধ মানেই অস্ত্রের ঝনঝনানি 
নয়; অর্থনৈতিক, চিন্তানৈতিক, মনস্তাত্তিক ও হদয়বৃত্তিক উপায়ে পরিচালিত 
যুদ্ধ অনেক সময় সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে 
শক্রশিবিরে। সুতরাং সর্বোউপায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে শক্রর বিরুদ্ধে 
ঝাঁপিয়ে পড়া সকলের কর্তব্য । 

শরীয়ত-নির্দেশিত ওছিয়ত 

আমার সমগ্র সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আমীরুল মুজাহিদীন শায়েখ আব্দুর 
রসুলির রব ছাইয়াফ এর মাধ্যমে সকল মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। 
বাকী সম্পদ শরীয়তসম্মত পন্থায় আমার ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হবে। 
অর্থাৎ অর্ধেক আমার মেয়ে পাবে । এক ষষ্ঠাংশ আমার মায়ের জন্য । আর 
অবশিষ্ট সম্পদ আমার ভাই ও বোনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে । বন্টন 
আরো নিখুঁত করার জন্য বিজ্ঞ কোন আলিমের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। 

আয় আল্লাহ! যত মানুষের উপর আমার হক ছিল আমি সব মাফ করে 
দিলাম । সুতরাং তুমিও আমার সকল গুণাহ বিচ্যুতি মাফ করে দাও । 

মায়ের কাছে লেখা পত্র 

হামদ ও ছালাতের পর 

আল্লাহর তাকদীর ও ফায়ছালার উপর পূর্ণ আস্থা ও অটল বিশ্বাস নিয়ে আমি 
নীচের কথাগুলো লিখছি। 

শুরু থেকেই আমার জীবনটা ছিল অন্যরকম। সবার থেকে কিছুটা ভিন্ন। 
আমার হাসি-আনন্দ ও দুঃখবেদনা, সবকিছুই ছিল অভ্ুত। জীবনের চাকা 
ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আজ আমি এখানে, আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে । 

হয়ত আপনি ভাবেন, এখানে আমার কী কাজ? তো এখানে আমার একমাত্র 
কাজ হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর ফরয করা একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদত ৷ যা দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত আমি ভুলে ছিলাম। এখানে আবার নতুন করে 
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সেটা ফিরে এসেছে। যেসকল মহান পুরুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করে তা 

ফিরিয়ে এনেছেন আল্লাহ তাদেরকে আপন শান মোতাবেক জাযা দান করুন। 

মা, বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে রূঢ় আচরণ, দুর্ব্যবহার আর অবাধ্যতা করা 
আমার উদ্দেশ্য নয়। আবার কারো দ্বারা প্রতারিত বা বিশেষ কোন ঘটনায় 

প্ররোচিত হয়ে আমি এখানে আসিনি । সত্যি তো এটাই যে, আমি ঘর থেকে 

বের হয়েছি এমন এক অবস্থায় যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে চলে 
গিয়েছিল! ইসলাম ও মুসলমানরা চরম হুমকির মুখে পড়েছিল। ইসলামকে 
ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছিল। মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুষ্ঠিত হচ্ছিল। 
কিন্তু আফসোস! সবাই নীরব দর্শকের ভুমিকায় তামাশা দেখছিল, আরব 
বিশ্বের নামিদামি প্রচার-মাধ্যমগ্ডুলো যার জঘণ্য প্রমাণ । সাধারণ-অসাধারণ 
সবাই নির্বিকার নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে আর ফুর্তি করছে। যার পরিণতি 

লাঞ্ছনার মৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে। 

বলুন মা, এমন পরিস্থিতিতেও কি ঘরে বসে থাকা আমাকে শোভা পেত? তাই 
আমি এবং আমার সহযোদ্ধারা এখানে সমবেত হয়েছি, নিজেদের সর্বস্ব 

কালিমাকে উচু করার জন্য । 

খুব ভাল হত যদি এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আপনার এবং পরিবারের অন্যান্য 
সদস্যদের সহযোগিতা না হোক অন্তত একটু সহমর্মিতা পেতাম । 

যাই হোক, আমাদের তো অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ নেই, আমরা শুধু 
সামনে এগিয়ে যাবো । গুলি লাগবে আমাদের বুকে; পিঠে নয়। সুতরাং 
তোমরা আমাদের সমালোচনা না করে কামিয়াবী কামনা করো । কারণ 
পরিস্থিতি এমন বিভীষিকাময় যে, পাষণ্ডের পাথর-হৃদয়ও গলে যাবে । আর 

যার বুকে হৃদয় আছে এবং সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সামান্য 
বেদনা ও সমবেদনা আছে তার হৃদয় ফেটেই যাবে । কথা হয়তো অনেক লম্বা 

হয়ে গেল ৷ বিদায়-বেলায় আরো কত কথা এসে যেতে চায়, তবে জীবনের 
শেষ আবদার হিসাবে তোমাদের কাছে আমার বিদায়ী আকৃতি- যখনই 

দিনের আলোয়, চাদের জোসনায়, রাতের আঁধারে, অমাবস্যার অমানিশায় । 
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আন্দোলনের তরঙ্গ জোয়ারের সময়; স্মরণ করো আর শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা 
করো । 

এখন এমন একটি মুহূর্ত যখন ভিন্ন কোন চিন্তা মাথায় আসার সুযোগ পায় না। কথা বলতে চাইলে ভাষা তালাশ করে পাওয়া যায় না। আর এগুলোর [জনই বা কী? ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি, মানযিলে মাকসুদে রওয়ানা 
হয়েছি, এখন শুধু পৌছার অপেক্ষা । কোথায় পৌছব? যেখানে আমার আগে পৌ আমার পূর্ববর্তী শহীদরা। যেখানে আমার জন্য ইন্তেযার করছে 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । যেখানে আমি পাবো মহান রবের পরম 
সম্ভষ্টি । আমার চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত। 

ইতি 
আব্দুল ওয়াহহাব 

যে মানুষের চোখে গাজী, আল্লাহর দরবারে শহীদ। 

শহীদ আব্দুস সামাদ, আমার দেখা সবচে' আদর্শবান, সুশীল, সন্ান্ত ও 
আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত সবার সামনে নিজেকে সে অনন্য এক আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। সে ছিল কোমল আখলাক ও উত্তম চরিত্রে অধিকারী। নীরবে কাজ করত, কথা একেবারেই বলত না। তার নিরংকুশ আনুগত্য ছিল প্রশংসনীয় । কখনো তাকে “কী-কেন” বলতে শোনা 
যায়নি। কথা বলত ছ্বার্থহীন। সিদ্ধান্তে সর্বদা অটল থাকত ৷ দোদুলাতা বা 
আমতা আমতা ভাব কখনো তার মধ্যে দেখা যায়নি। মুখে কিছু না বললেও 
তার অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যেত, মনে মনে যেন সে এই কবিতার পংক্তিটিই 
আওড়াতে থাকে । 

415১1 3 ৩3১ ৬5০০ * ৫ ৩৯৮ এ CSS ও 
৷ চোখ খুললে কতজনকেই তো দেখা যায় 
তবে সত্যিকার মানুষ পাওয়া সত্যিই বড় দয়া 
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একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, জিহাদের আসল হুকুম কী? আমি 
বললাম ফরজে আইন । সে বলল, তাহলে আর দেরি কেন! ব্যস, সে বেরিয়ে 
পড়ল । সে ছিল তার মায়ের একমাত্র সন্তান । তার জিহাদে বের হওয়ার কথা 
শুনে তার মায়ের আত্মহারা ও পাগলপ্রায় অবস্থা । 

কলিজার টুকরা ছেলেকে লক্ষ্য করে তিনি এমন মর্মস্পর্শী একটি পত্র 
লিখেছেন, যা পড়ে চোখের পানি ধরে রাখা অসম্ভব । প্রতিটি হরফে হৃদয় 

অসহায় একজন মায়ের পক্ষে কীই বা করার ছিল, শূণ্য হৃদয়ের হাহাকার 
ছাড়া...... “আর বাছা কিরে আয়, এভাবে একা ফেলে যাস না, নিষ্ঠুরভাবে 
কবরে ঠেলে দিস না।” 

শাহাদাত ছাড়া আর কিছুই তাকে ফেরাতে পারে না। তাই সে জিহাদে শরীক 
হল এবং গুরুতর আহত হয়ে কিছুদিন পর শাহাদাত বরণ করল । তাকে 
অন্যান্য শহীদদের সঙ্গে দাফন করা হল। কেয়ামতের দিন শহীদদের কাতারে 
তাকে দেখে আমরা আনন্দিত হব ইনশাআল্লাহ । 

ছিল, যা আমাদের সকলের জন্যই হতে পারত জীবন চলার পথে অমূল্য 
পাথেয় । কিন্তু আল্লাহর এই মুখলিছ বান্দা ওছিয়ত করে গেছে যাতে তার 
সম্পর্কে স্পষ্টভাবে, সুনির্দিষ্ট করে কিছু না বলা হয়। তাই তার ওছিয়তের 

হচ্ছে। 

লাথে। 
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বাবার কাছে লেখা পাত্র 

৪ জুলাই- ১৯৮৫ইং 

৫ই শাবান- ১৪০৫ হিজরী 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

হামদ ও সালাতের পর অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আপনাদের প্রতি রইল 
সালাম ও উষ্ণ সম্ভাষণ । আরো জানাই ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা । ঈদের 
অনাবিল আনন্দ আল্লাহ যেন আপনাদের মাঝে সারা বছর অমলিন রাখেন। 
সুখ-সচ্চলতা ও শান্তি নিরাপত্তা যেন সবাইকে বেষ্টন করে রাখে আজীবন। 

আমি খুব লজ্জিত, এই দীর্ঘসময় কোন প্রকার যোগযোগ করতে পারিনি বলে। 
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ খুবই গুরুতৃপূর্ণ ও স্পর্শকাতর একটি 
অভিযানে শরীক ছিলাম। তো আপনারা আমার জন্য বিন্দুমাত্র পেরেশান 
হবেন না। এখানে আমি খুব ভাল আছি। অনেক দিন পর আপনাদের কাছে 
চিঠি লিখতে বসে হৃদয়ের গভীরে অন্যরকম এক পুলক অনুভব করছি। কিন্তু 
আফসোস... পত্রটা শেষ করা আর সম্ভব হলো না । কারণ ডাক এসে পড়েছে 
নতুন অভিযানের | নতুন এক দিগন্ত উম্মোচনের । তো সবশেষে আপনাদের 
কাছে আমার মিনতি- (হতে পারে এটা আমার জীবনের শেষ আবদার) 
কখনো কোন পরিস্থিতিতে বাতিলের সামনে মাথা নত করবেন না। জটিল 
থেকে জটিলতম পরিস্থিতিতে মনোবল হারাবেন না। আল্লাহর কাছে সাহায্য 
চাইবেন। অবশ্যই তিনি সাহায্য করবেন। কে আছে তিনি ছাড়া, সাহায্য 
করতে পারে?! 

(শহীদ হামদী আল-বান্না) 

লাল-শ্যামলা বর্ণের সুঠাম যুবক হামদী আল-বান্না । তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়েছিল কাফেলাসহ এক অভিযানে যাওয়ার পথে। বলা হয়, আফগানিস্তানের 
মাটিতে তিনিই প্রথম মিসরীয় শহীদ। স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন 
বাকসংযমী। সচরাচর তাকে কথা বলতে দেখা যেত না। তবে যখন মুখ 
খুলতেন মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তার বুকে থেকে আগ্নেয়গিরির 
লাভার মত উপরে বের হতো । 
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প্রথম সাক্ষাতে তার পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত কারগুজারি জেনেছিলাম খুব মিষ্টি 

ভাষায়, কোমল আওয়াজে, স্মিত অভিব্যক্তিসহ। সেদিন কথাগুলো তিনি 

বলেছিলেন- আমার নাম হামদী আল-বান্না। আমি মিসর থেকে এসেছি। 

পেশায় আমি একজন প্রকৌশলী । মিসর থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চতর 

শিক্ষার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে গিয়েছিলাম । কিন্তু মনের অবস্থা দ্রুততম সময়ের 

মধ্যেই পরিবর্তন হয়ে গেল । পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখেই মিসরে ফিরে এলাম। 
ধীরে ধীরে আমার চারপাশ, চেনা পরিবেশ অপরিচিত হয়ে উঠতে লাগল। 

এখন আর আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে না। নরম বিছানা, গরম 

খাবার, মনোরম আবহ কোন কিছুতে স্বস্তি পাই না। ব্যস সব ফেলে বেরিয়ে 

এভাবে চলে এলাম আফগানিস্তানে । কারণ হাদিসে যে জান্নাতী যুবকের 

বিবরণ এসেছে- “ঘোড়ার লাগাম ধরে উড়ে চলে, মজলুমের ফরিয়াদ শুনে 

মৃত্যুর তালাশে”। সেই জান্নাতী যুবক হওয়ার জন্য আফগানিস্তানই উত্তম 
ক্ষেত্র। 

তো এই হল সেই মিসরীয় যুবকের কারগুজারি। আফগানিস্তানে আসার পর 

থেকে তিনি মুজাহিদদের ঘাটিতে ঘাঁটিতে গিয়ে খোজ খবর নিতেন- কোথায় 

এখন সবচে" ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান চলছে। সবচেয়ে গুরুতর ও স্পর্শকাতর 
অভিযানগুলোতেই তিনি অংশ নিতেন। এরই ধারাবাহিকতায় মৌলভী গোলাম 

মুহাম্মাদ গরীব-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অত্যন্ত কার্যকরি ও ভীতিসংকুল এক 

অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে এ যুদ্ধে মুজাহিদ 
বাহিনী বিজয় লাভ করে । এটা ছিল শাবান মাসের ঘটনা । সেখান থেকে 

ফিরে রমযান মাসেই আরেকটি অভিযানে শরীক হলেন । আমার সৌভাগ্য যে, 

১ম, ২য় ও ৩য় রমযানে তার সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে । তখন 

তিনি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি সমান করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 
দেখতাম তিনি নীরবে-নিঃশব্দে কাজ করছেন। মুখে কোন কথা নেই, কোন 

হৈচৈ-হুলস্থুল নেই। আত্মনিমগ্ন হয়ে কাজ করছেন। ক্রান্তি-বিরক্তি কোন 
কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না। তার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, সঙ্গী- 

সাথীর সেবায় নিজেকে মিটিয়ে দেয়া । তার অভ্যাস ছিল সবার খাওয়া শেষ 

হওয়ার পর খেতে বসা। তিনি দূরে বসে অপেক্ষা করতেন, যখন সবাই 

দস্তরখান থেকে ফারেগ হতো তখন তিনি দস্তরখান ঝেড়ে রুটির টুকরা ও 
ভগ্নাংশগ্তলো জড়ো করতেন, আর সব কাপের উচ্ছিষ্ট চা কাপে জমা 

_-১৯০ 
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করতেন। ব্যস এতটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আঙুল চেটে খাওয়া, 
বাসন পরিষ্কার করে খাওয়ার সুন্নাত খুব ইহতেমামের সঙ্গে পালন করতেন। 
আর সোম ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক রোযার সুন্নাত আমল করতেন। 

পাচই রমযান সকাল দশটার দিকে ভয়াবহ এক বিমান হামলায় তিনি 
শাহাদাত লাভ করেন। মুজাহিদ বাহিনির অবস্থান লক্ষ্য করে শক্রদের 

বোমারু বিমান থেকে বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণ চলছিল। গোলার আঘাতে 
বিশাল এক পাথরখণ্ড উপর থেকে ধ্বসে সরাসরি তার মাথার উপর এসে 

পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার রূহ পরওয়াজ করে চলে যায় মহান আল্লাহর 

সান্নিধ্যে । 

পরিবারের কাছে লেখা তার পত্র 

শ্রদ্ধেয় মা-বাবা ও প্রিয় ভাই-বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ। 

হামদ ও ছালাতের পর আমি তোমাদেরকে শোনাতে চাই আল্লাহ ও তার 
রাসুলের বাণী- 

টু (৮575১1555১৬ 

আমিও তোমাদের স্মরণ করবো । আর তোমরা আমার শোকর করো, নাশুকরি 

করো না। হে ঈমানদারগণ, তোমরা ছবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, 

নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত । কিন্তু তোমরা 
অনুভব করো না। আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, কিছুটা 
ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জন-সম্পদ ও ফলাফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে, 

(তখন তোমাদের করণীয় হল ধৈর্যধারণ করা । কারণ ছবরকারীদের সম্পর্কে 

ইরশাদ হচ্ছে, আর আপনি সুসংবাদ দান করুন ছবরকারীদেরকে) যারা 
বিপদ-আক্রান্ত হলে বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা 

আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো । তাদেরই উপর বর্ষিত হয় তাদের রবের পক্ষ 
থেকে অসংখ্য ছালাত এবং রহমত, আর তারাই সফলকাম। 
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আর যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও, কিংবা (স্বাভবিক) মৃত্যুবরণ 
করো তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মাগফিরাত 
ও রহমত, যা তোমাদের সঞ্চয় করা যাবতীয় কিছু থেকে উত্তম। 

তোমরা কিছুতেই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত (এবং) তাদের রবের 
কাছে রিষিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে 
তারা ভীষণ খুশী। আর তারা আনন্দিত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ 
নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে এবং এই কারণে যে, আল্লাহ মুমনিদের আমল নষ্ট 
করেন না। 

অন্যত্রে এসেছে- প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । কেয়ামতের দিন 
তোমাদেরকে তোমাদের আজর পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হবে । সুতরাং যাকে 
জাহান্নাম থেকে দূরে সরানো হবে এবং জান্নাতে দাখেল করানো হবে, সেই 
সফলকাম হবে । আর পার্থিব জীবনতো ধোকার সামধি মাত্র । 

আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং জান্নাতের মধ্যে তার জন্য নির্ধারিত স্থান 
তাকে দেখিয়ে দেন। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। 
আর কেয়ামতের বিভীষিকা থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন। 

অন্য বর্ণনায় আছে শহীদের মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হয়, যে মুকুটের 
একটি হীরার মূল্য দুনিয়া ও তার সকল সম্পদ থেকেও অনেক বেশী । আর 
তাকে বিবাহ করানো হবে জান্নাতের ৭২ জন হুরের সঙ্গে। তদুপরি তার 
সত্তরজন জাহান্নামী আত্মীয়ের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করা হবে। 

কবি কত চমৎকার বলেছেন- 

প্রাণপ্রিয় মুহাম্মাদ ও তার সাহাবীদের সাথে 

মা তুমি কেদো না জোরে। 

তোমরা কেউ বোঝাও না আমার মাকে! তিনি যেন না কীদেন, তিনি যেন 
ধৈর্য ধরেন। 



আমি আছি আমার রবের নিকট, খুব ভাল আছি। তিনি আমাকে রিযিক দেন, 
হেদায়েত দেন। হয়ত আমি বঞ্চিত তোমাদের জানাযা থেকে, কিন্তু আমার 

আমি থাকি নবীর পরশে সাহাবীদের প্রতিবেশে, পরম শান্তি ও চিরস্থায়ী 

আসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ 

হামদ ও সালাতের পর আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওছিয়ত করছি। আর 
যখনই তোমাদের দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার ও 

ক্ষতিপূরণ হিসাবে নেক আমল করে নেবে । আর মানুষের সঙ্গে সর্বোত্তম 
আচরণ করবে । 

আমার ইন্তেকালের পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যেন পালন করা হয়- 

>. 

২. 

৩. 

8. 

- ব্যাগসহ আমার ব্যবহারের সমস্ত সামানপত্র ইয়াতিম-মিসকীনদের 

* আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি গরীব মুজাহিদদেরকে এবং 

কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে ॥ ১৪৮ 

যমীনের জানাযার তার দরকারই বা কী আছে? 

পাতার ফীকে-ফাকে। 

সৌভাগ্যের আলয়ে। 

ইতি- হামদী 

শহীদ হামদীর ওছিয়ত 

ইন্তেকালের পর কাছাকাছি কোন জায়গায় আমাকে দাফন করবে, 
দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করবে না। 
আমার কবরে কোন চিহ্ন রাখবে না; বরং মাটির সঙ্গে সমান করে 
দিবে। 
গায়ের কাপড়েই কাফন দেবে, নতুন কাপড়ে নয়। 
তবে জিহাদ ও মুজাহিদদের উপকার হয় এমন বস্তু খুলে নেবে। 

জন্য ছদকা করে দেবে। 

ভাই আবু উবাইদকে দান করা হবে। 
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৭. আমার শাহাদাতের পর যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিন-তারিখ 
উল্লেখ করে আমার পরিবারের কাছে পত্র পাঠাবে। 

আফগানিস্তানের মাটিতে তিউনিসিয়ার প্রথম শহীদ 

হে যুদ্ধবিদ্ধন্ত আফগানিস্তান! তোমার তো চাই আরো উৎসর্গ, আরো রক্ত 

পাক-পবিব্র, তোমার তো চাই আরো গাজী, আরো শহীদান!! 

মর্দে মুজাহিদ কাছ থেকে, দূর থেকে, গ্রাম ও শহর থেকে, প্রত্যন্ত অঞ্চল ও 
আলোঝলমল শহর থেকে । দলে দলে উড়ে আসছে আল্লাহর দলের সিপাহী । 

বাচলে গাজী; মরলে শহীদ, সবাই হতে চায় জান্নাতের পাখী । 

আবু আকাবা 

সর্বপ্রথম । আফগানিস্তানের মাটিতে তিনিই সর্বপ্রথম তিউনিসীয় শহীদ। 
তিউনিসিয়ার রাজধানীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বেড়ে 
উঠেছেন। বড় হয়ে তিনি একটি কারখানায় কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর 

দরসের হালকায় তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। পরবর্তীতে তিনি 
স্বদেশে ফিরে গেলেন । কিন্তু মুসলমানদের মজলুমানা হালত তাকে এতটাই 
অস্থির-বেচায়ন করে তুলল যে, তিনি ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন 

সবছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন আল্লাহর রাস্তায় । প্রথমে তুরক্ষে এবং সেখান থেকে 

ফ্রান্সে গেলেন। এভাবে উত্কণ্ঠা-অস্থিরতার মধ্যে একে একে দশ মাস কেটে 
গেল। পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল তখন তিনি স্থির সিদ্ধান্তে 

উপনীত হলেন যে, চিরস্থায়ী শান্তির জন্য তিনি প্রয়োজনে নিজের জীবন 

উৎসর্গ করে দেবেন। তো তিনি আল্লাহর জন্য স্বজন ও সংসার ত্যাগ করে 
আফগানিস্তানে এসে পেয়েছেন অন্যরকম স্বজন-সংসার, যাদের প্রত্যেকেই 

এখানে একত্র হয়েছে অভিন্ন উদ্দেশ্যে, আল্লাহর কালিমাকে আল্লাহর যমীনে 

বুলন্দ করতে । যাদের শ্লোগান হচ্ছে আল্লাহু আকবার । মনে তামান্না হচ্ছে 
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শাহাদাত। মদীনায় দরসের হালকায় প্রথম সাক্ষাতের পর, আফগানিস্তানে 
তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হল। তারপর আমরা নিজ নিজ ঘাটিতে 
পৌছে গেলাম। রমযানে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হল। বিদায়ের সময় যখন 
মোআনাকা করলাম, অজানা এক অনুভূতি ও বিদায়ী উষ্ণতা অনুভব 
করলাম । কথা ছিল আমাদের বিদায়ের তিনদিন পর তিনি (অভিযান স্থগিত 
করে) প্যারিসে স্ত্রীর সংস্পর্শে যাবেন। কিন্তু তাকদীর তার জন্য লিখে 
রেখেছিল নতুন এক ওয়াদা । স্ত্রীর কাছে নয়; স্বয়ং আল্লাহর কাছে যাওয়ার 
ফায়ছালা । 

১২ ই শাওয়াল আল্লাহর এই বান্দা অযু করা অবস্থায় ভয়ংকর এক বিমান 
হামলায় শাহাদাত লাভ করেন এবং আল্লাহর দরবারে চলে যান। 

শহীদ আবু আকাবা (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) ছিলেন স্বচ্ছ হৃদয় ও সংযত 
যবানের অধিকারী । অপ্রয়োজনীয় কথার তো প্রশ্বই আসে না, এমনকি 
প্রয়োজনীয় কথাও হিসাব করে বলতেন । দীর্ঘ সময় তার পাশে বসে থেকেও 
অনেক সময় একটা টু শব্দ পর্যন্ত শোনা যেত না। তার হৃদয় ছিল অত্যন্ত 
উদার, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ তো দুরের কথা; অপ্রসন্নতা পর্যন্ত ছিল না 
তার হৃদয়ে। তিনি শহীদ হামদী আল-বান্নার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। 
হামদীর বিচ্ছেদের পর তিনি নিজেও একই পথে শহীদদের শোভাযাত্রায় 
অংশগ্রহণ করে চলে যান জান্নাতে । অবশ্যই আল্লাহ আবু আকবাকে জান্নাতের 
উচ্চ মাকাম নছীব করেছেন। তার জানাযা থেকে ছড়িয়ে পড়া জান্নাতী খুশবু 
তো এ বিশ্বাসই স্থির করে। 

শহীদ আবু আকাবার ওছিয়ত 

হামদ ও ছালাতের পর- 

আল্লাহ যখন আমাকে শাহাদাত নছীব করবেন তখন তোমরা আমার স্ত্রী ও 
পরিবারকে সুসংবাদটি জানাবে এবং তাদের মাধ্যমে আমার আরব 
ভাইদেরকে দিয়ে আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে । কারণ আফগানদের 
মধ্যে কিছু ভুল পন্থা প্রচলিত আছে। যেমন শহীদের জানাযার সঙ্গে তার 
ব্যবহারের কাপড় ও আসবাবপত্র দাফন করে দেওয়া ইত্যাদি । তাই আমার 
ইচ্ছা আরবরা আমার দাফন-কাফন করুক। যাতে দুনিয়া থেকে আমার শেষ 
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বিদায় এ ধরণের ভুল বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পায় এবং আল্লাহর সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ আরো সুন্দর হয়। 

স্ত্রীকে লেখা তার মর্মস্পর্শী পত্র 

প্রিয়তমা! আশা করি আমার আল্লাহ তোমাকে অনেক ভাল রেখেছেন। কারণ 
আমার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তিনিই আমার এবং তোমার সবচে" 
আপন । আমার শাহাদাতের সুসংবাদ যখন তোমার কাছে পৌছবে তখন 
সাবধান! আমাদের আল্লাহকে ভূল বুঝো না। ভুলেও যেন তোমার চিন্তায় না 
আসে যে, আল্লাহ ওয়াদা রক্ষা করেননি । আমাকে সময়মত তোমার কাছে 
পৌছে দেননি । এটা ভেবো না, বরং এই বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল 
থাকো যে, এখন তিনিই তোমার একমাত্র আপন, তার উপরই তুমি ভরসা 
করতে পারো। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে, আল্লাহ 
একমাত্র দয়ালু, একমাত্র শ্লেহশীল, একমাত্র দাতা, অনুগ্রহশীল। যেখানে 

মমতাশীল। সুতরাং তার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় গ্রহণ করো। তার 

করবেন। সবার থেকে এবং সবকিছু থেকে তোমাকে আগলে রাখবেন । আর 
সবশেষে তোমাকে আমার কাছে পৌছে দেবেন জান্নাতে । 

প্রিয়তমা আমার! জীবনে বছ কষ্ট করেছো। আরেকটু কষ্ট করো, আরেকটু 
ধৈর্য ধরো। তবে অবশ্যই সেটা যেন হয় আল্লাহর এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির 

জন্য, তোমার যা কিছু কষ্ট তা তো শুধু এজন্যই যে আমি সশরীরে তোমার 
পাশে নেই। আমি আছি আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর নির্দেশ পালনের 

উদ্দেশ্যেই । সুতরাং তিনি আমাকে এবং তোমাকে একা ছেড়ে দেবেন না। 
তুমি শুধু নিয়ত করো যে, সমস্ত কষ্ট আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সয়ে থাকবো । 
ব্যস! তাহলেই তুমি প্রায় প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করবে যে, আল্লাহর সাহায্য, 
মমতা, ভালবাসা, সর্বদা তোমার সঙ্গে আছে। যেমনটি আমার ক্ষেত্রে 

ঘটেছে। যখনই আমি এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করেছি যে, আমার 
সবকিছু আল্লাহর সম্তষ্টির জন্য তখনই আমি এক অপার্থিব শক্তি ও স্বস্তি লাভ 
করেছি। আমার আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুধাবন করেছি। 
আর তখনই মনে হত সব ফেলে এখনই চলে যাই আমার আল্লাহর কাছে। 
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সবশেষে বলি প্রেয়সী আমার! হয়তো আমি দ্বীনের জন্য তোমার থেকে দূরে 
ছিলাম, কিন্তু এক মুহুর্তের জন্য আমার হৃদয় তোমাকে ভুলে থাকতে পারেনি, 

পড়ে মরুভূমির কোলে, তখন... ঠিক তখনই জেগে ওঠে ভিতরের অন্তরাত্মা 
ছুটে যায় তোমার কাছে একটু তোমার মুখখানা দেখবে বলে । তোমাকে একটু 
সঙ্গ দেবে বলে । কিন্তু আর ফেরে না, ফিরে আসতে চায় না। তবু তাকে 
আসতে হয় মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিয়ে । তো প্রিয়তমা আমার! জীবনে 
কখনোই আমি তোমাকে ভূলে থাকিনি; থাকতে পারিনি। কখনো ভুলে 
থাকবোও না ইনশাআল্লাহ । আমি তোমাকে স্মরণ করবো, মনে মনে, আমার 

আল্লাহর দরবারে । আর প্রার্থনা করব, তিনি যেন আমাকে আর তোমাকে 
একত্র করেন জান্নাতে, চিরস্থায়ী সুখের সংসারে । আমীন । 

ইতি মুহাম্মাদ 

রোববার, ৭ই মার্চ- ১৯৮৬ খৃঃ 
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ম্যাগাজিনের বিশতম সংখ্যায় যখন আবু আকাবার শাহাদাতের সংবাদটি ছাপা 
হলো তখন সমগ্র তিউনিসিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হল। আফগানিস্তানের 

জিহাদ এবং সেখানকার মুজাহিদদের কার্যক্রম নতুন করে আলোচনায় উঠে 
আসল । বিশতম সংখ্যার যে কয়টি নুসখা (কপি) তিউনিসিয়ায় পৌছেছিল 
সেগুলোই তারা সবাই মিলে পালাক্রমে এবং পর্যায়ক্রমে পড়ে ফেলল । আর 

আবু আকাবার মা-বাবাকে মারহাবা ও সংবর্ধনা দিতে শুরু করল । 

গ্রামের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করে এবং তার সঙ্গে খোলামেলা বিস্তারিত আলোচনা 
করে । সেই আলোচনারই চুম্বকাংশ এখানে ভুলে ধরা হল- 

প্রতিনিধিঃ আপনার সন্তানকে আল্লাহ শাহাদাতের মত সর্বোচ্চ মর্যাদা দান 
করেছেন। তো এ বিষয়ে যদি আপনার অনুভূতি আমাদেরকে একটু বলতেন! 

পিতাঃ আল্লাহ আমাকে একজন সম্ভান দান করেছিলেন। অনেক বড় আশা 

নিয়ে তার নাম রেখেছিলাম মুহাম্মাদ । কিন্তু কিছু দিন পর আল্লাহু তাকে নিয়ে 

গেলেন। পুনরায় পুত্র সন্তান দান করলেন । তার নামও রাখলাম মুহাম্মাদ, 

এক আশা নিয়ে । আল্লাহ তাকেও নিয়ে গেলেন । সর্বশেষ আমার এই পুত্রের 
জন্ম হল। এবারও আমি তার নাম রাখলাম মুহাম্মাদ । আরো বড় আশা- 
আকাঙ্ক্ষা নিয়ে । আমার বড় সৌভাগ্য, আল্লাহ তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা শাহাদাত 

নছীব করেছেন। আমি আমার আল্লাহর ফায়সালায়, তার দানে ও দয়ায় 

মহাখুশী, সীমাহীন আনন্দিত। 

প্রতিনিধিঃ তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলুন! 

পিতাঃ সে আমার ও তার মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ও সীমাহীন সদাচারী 

ছিল। ঘরে-বাইরে কথায়-কাজে-কর্মে এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই সে ছিল অত্যন্ত 

বিশ্বস্ত ও আমানতদার । 

গান্তির্য ছিল তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য । অপ্রয়োজনীয় কথা ও কৌতূহল 
এড়িয়ে চলতো । আল্লাহ ও তার রাসুলের কথা, মৃত্যু ও পরকালের 

আলোচনায় সে খুব আপুত হত। ইসলাম ও মুসলমানদের চিন্তা-পেরেশানি 
নিজের বুকে ধারণ করত । মুসলিম উম্মাহর দুঃখ-দুদর্শা সবসময় তাকে 
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চিন্তামগ্ন ও আত্মসমাহিত করে রাখত। আর সবসময় সে আল্লাহর কাছে 
আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য ও বিজয় কামনা করত। 

প্রতিনিধিঃ মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেয়ার পর কি তিনি পত্র-যোগাযোগ 
অব্যাহত রেখেছিলেন? 

পিতাঃ হ্যা.. সে নিয়মিত আমাকে পত্র লিখত । আর বারবার অনুরোধ করত, 
আমি যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। তবে তার চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলত, 

সে স্পষ্ট করে তার মাকে উদ্দেশ্যের কথা বলে যায়নি । সে নতুন বিবাহ করার 
কারণে তার মা হয়তো এ মহুর্তে তাকে সম্মতি দিত না। 

প্রতিনিধিঃ শাহাদাতের সংবাদ শোনার পর তার মায়ের অবস্থা কেমন 

হয়েছিল? 

পিতাঃ সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ মায়ের মনে কী ঝড় তুলতে পারে সেটাতে শুধু 
এ মা-ই অনুভব করতে পারে, বলে বোঝাতে হয়তো তিনিও পারবেন না। 
আর আমিতো একজন বাবা! সুতরাং সেটা আমার কল্পনারও বাইরের বিষয়, 

হ্যা বাহির থেকে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, তিনি শোকে যেমন 

দিশেহারা হয়েছিলেন, একইসঙ্গে আনন্দে আত্মহারাও হয়ে পড়েছিলেন। 

আচমকা মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে পাথর হওয়ারই কথা । আবার শাহাদাতের 

সুসংবাদে আনন্দে আত্মাহরা হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ তিনি একজন 

সন্তানকে হলেও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতে পেরেছেন। 

প্রতিনিধিঃ তার স্ত্রী কি জানতেন তার জিহাদে যাওয়া সম্পর্কে? 

পিতাঃ হ্যা.. সে জানত, তদুপরি সে সবসময় চাইত স্বামীর সঙ্গে সেও 

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরীক হবে, তার পক্ষে যে উপায়ে সম্ভব। যেমন- 

মুজাহিদদের কাপড়-চোপড় ধোয়া, সেলাই করা, অসুস্থদের সেবাশুশ্রীষা করা, 

রান্না-বান্না করা ও পানি বয়ে আনা ইত্যাদি । 

প্রতিনিধিঃ শাহাদাতের খবর তার স্ত্রী কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন? 

পিতাঃ আলহামদুলিল্লাহ, খুব শান্ত-কোমলভাবে, দৃঢ়চিত্তে সে তা গ্রহণ 

করেছে; বরং আল্লাহ তাকে গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন । কোন প্রকার 

উৎকণ্ঠা অস্থিরতা তার মধ্যে দেখা যায়নি। আর এখনো সে আগের মত 
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জিহাদে শরীক হওয়ার জযবা ও তীব্র বাসনা পোষণ করে । তার একটাই 
প্রত্যাশা, আফগানিস্তানকে সে কাফের মুশরিকদের কবজামুক্ত স্বাধীনভাবে 
দেখবে । 

প্রতিনিধিঃ শহীদ মুহাম্মাদ (আবু আকাবা) ছাড়া আরও কোন জীবিত পুত্র 
সন্তান কি আছে আপনার? 

পিতাঃ হ্যা.. তার অন্য বড় একজন ভাই আছে এবং ছোট একজন ভাই 
আছে । সে ছিল মেঝো। 

প্রতিনিধিঃ মুহাম্মাদের শাহাদাত তার ভাইদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করেছিল? 

পিতাঃ ছোটজন ভাইয়ের শাহাদাতকে নিজেরও শাহাদাত মনে করে আনন্দে 
উদ্বেলিত ছিল। কিন্তু বড় ছেলের কষ্ট ছিল একটাই যে, ছোট হয়েও সে 
শাহাদাতের মর্যাদা পেল, অথচ আল্লাহ তার ভাগ্যে এখনো তা লেখেন। আর 
আমার মেয়েরা ভাইয়ের শাহাদাতে যারপরনাই আনন্দিত। 

প্রতিনিধিঃ আপনার অন্যান্য ছেলেরা কি তাদের ভাইয়ের পথ অনুসরণ করার 
কথা ভাবছে? 

পিতাঃ দেখুন, চিন্তা-ভাবনা এক বিষয়, চিন্তার বাস্তবায়ন ভিন্ন বিষয়। তো 
বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ হয়তো তাদের পক্ষে 
সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু মনে দৃঢ় সংকল্প রাখা এটাতো ন্যুনতম ঈমানের দাবী । 
এতটুকু আমার প্রত্যেক সন্তানের মধ্যেই আছে- আলহামদুলিল্লাহ। 
আফসোস, আমার যদি এখন জৌওয়ানী থাকত, অন্তত কিছুটা শক্তি থাকত! 

প্রতিনিধিঃ আমাদের আফগান মুজাহিদ ভাইদের এখন লোকবলের চেয়ে 
অর্থের প্রয়োজনটা অনেক বেশী, যা আপনারা আরবরা অন্যদের চেয়ে বেশী 
মেটাতে পারেন। তো এটা বুঝেও আপনারা শুধু সশরীরে অংশগ্রহণের কথা 
ভাবছেন, অর্থনৈতিক সহায়তার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন? 

পিতাঃ হ্যা... ঠিকই বলেছেন, মুজাহিদদের এখন অর্থনৈতিক সংকটটাই 
প্রকোট আকার ধারণ করেছে এবং এই মুহূর্তে আর্থিক সাহায্য তাদের 
অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের দায়িত্ব তার সাধ্যের 
সীমানায় আবদ্ধ । সুতরাং অর্থের প্রয়োজন মেটাতে যদি নাও পারি, অন্তত 
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লোকবলের যোগান দিয়ে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করি। কুফর 
শক্তি এটা বুঝুক যে, মুসলিম উম্মাহ এখানো এক দেহের মতই আছে। এক 
অঙ্গ আক্রান্ত হলে অন্যরা নীরব থাকবে না । তাদের মাঝে হৃদয়ের সেই বন্ধন 
এখনো অট্ুট-মজবুত, যা দেশ ও জাতি এবং ভাষা ও বর্ণের বন্ধনের চেয়ে 
হাজারো গুণ বেশী শক্তিশালী । 

প্রতিনিধিঃ জনাব একটু যদি খোলাছা করতেন, বন্ধন বলে কী বোঝাতে 
চাচ্ছেন? মাফ করবেন- আপনার অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি? 

পিতাঃ আসলে বন্ধন বা এক্যশক্তি বলে আমি সেদিকেই ইঙ্গিত করেছি যা 
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‘তোমরা এই সমগ্র মুসলিম জাতি এক অভিন্ন জাতি । তোমাদের পরিচয় ও 
বৈশিষ্ট্য-সত্তা অভিন্ন । তোমাদের সকলের খালিক ও মাবুদ একজন- আমি 
আল্লাহ । তো এই যে আল্লাহ অসীম এক শক্তি ও বন্ধনের কথা বলেছেন, 
আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি । 

শহীদ আবু আছেম মুহাম্মাদ উছমান 

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর, ছালাত ও ছালাম শেষ নবীর উপর। 

আভিজাত্য থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেউ ধন-সম্পদের পাহাড়ে 
চড়ে মর্যাদা ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কেউ আবার বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে 
যশ-খ্যাতি অর্জন করে। আর কিছু মানুষ জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করে নিজের 
প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। ফলে দুনিয়াজোড়া খ্যাত, চোখ ধাধানো সম্মান তার 
পদচুম্ধন করে। আর হাতে গোনা দু'চারজন মানুষ আছে, যারা খ্যাতি ও 
প্রসিদ্ধির পরোয়া করে না। এমনকি ইতিহাস তাদের নাগাল পর্যন্ত পায় না। 
কারণ তারা ইতিহাস হতে চায় নাঃ বরং তারা ইতিহাস সৃষ্টি করতে চায়। 

ইতিহাস রচনা করে যায় । ইজ্জত-সম্মানের নতুন নতুন মানচিত্র এঁকে যায়। 
গর্ব ও গৌরবের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে যায়। সেই মহান ও মহিমান্বিত 
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ব্যক্তিরা হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ। যারা অনন্ত সম্মান ও অনন্য 

লাভ করার জন্য। তারা জনতা থেকে নিরুদ্দেশ হয় নির্জনতায় নিবীড়ভাবে 
মিশে থাকার জন্য । সেই মহান ব্যক্তিদের অন্যতম হচ্ছেন শহীদ আবু আছেম 
মুহাম্মাদ উছমান। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত টগবগে একজন যুবক। তিনি জনুগ্রহণ 
করেন ধন-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় মধ্যম স্তরের একটি 

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে উদ্বেগ-উৎ্কষ্ঠার মধ্যে । ফলে 
তার তারবিয়াত ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কোন সদয় হাত এগিয়ে 
আসেনি । তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধনের গুরুদায়িতক কোন 
আদর্শ শিক্ষকের হাতে পড়েনি। তা সত্তেও তিনি মানবতার সেই দুর্যোগের 
মুহুর্তে নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে কঠিন এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। আর লক্ষ্য যখন বড় হয় এবং গন্তব্য যখন অজানা, তখন 
পথের প্রতিকূলতা, দুর্গমতা ও বন্ধুরতা শুধু বৃদ্ধি পেতে থাকে । আলোচ্য 
শহীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। হ্যা... উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল আল্লাহর 
সন্তরষ্টিঃ তাই পদে পদে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন, এবং সঠিক পথে 
তাকে পরিচালিত করেছেন। প্রথমেই আল্লাহ তার অন্তরে নিজের কালাম 
কোরআনের আকর্ষণ দান করেছেন। ফলে তিনি কোরআনের কিরাত 
তেলাওয়াত, তাজবীদ তারতীল এবং কোরআনের যাবতীয় আদব শিক্ষা 
দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্ণ কোরআন হিফজ করেছিলেন । এভাবে তিনি 
মুজাহিদদের ইমাম ও উত্তাযে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই নামায পড়াতেন 
এবং নামাযের পর সবাইকে কোরআন পড়াতেন । কোরআনের মুহাব্বত তার 
হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তাই দেখা যেত সবাই এক সাথে বসে 
কথাবার্তা বলছে, গল্প-গুজব করছে, মাঝখান থেকে তিনি আস্তে করে উঠে 
পাশের কামরায় গিয়ে তিলাওয়াতে মশগুল হয়েছেন। সম্মান করে সবাই 
তাকে কারী সাহেব বলে ডাকত। রমযান শুরু হওয়ার পর তার তিলাওয়াতে 
মুগ্ধ হয়ে সবাই তার পিছনে তারাবীহ পড়ার জন্য সমবেত হল । তার 
তিলাওয়াত এত মধুর ছিল যে, শুনে মনে হত কোরআন বুঝি এইমাত্র নাযিল 
হচ্ছে। একবার সে আমার কাছে কোরআনের অন্য কিরাতগুলোও শেখার 
আরযি জানালো । আমি বললাম, তোমার জন্য আবু হাফসের কিতাবটিই 
যথেষ্ট । 
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এখন কিরাতের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন বেশী । এরই ফাকে তার পরিবারের 
পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য অব্যাহত চাপ আসছিল । একবার তো তার হবু স্ত্রীর 
সঙ্গে ফোনালাপ পর্যন্ত করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার একটাই কথা, আমি অন্য 
কোথাও বিবাহ বসব না। তুমি এসে বিবাহ করে আবার চলে যাও। সেও 
নিজের বক্তব্যে অনড় ছিল। আমি আসব না, তুমি অন্য কোথাও বিবাহ 
বসো । 

অভিযানের ক্ষেত্রও পরিবর্তন হল। মুজাহিদ বাহিনী পেশওয়ার ছেড়ে 
পাঞ্চশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। আবু আছেমও পেশওয়ারকে চিরবিদায় 
জানিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পাঞ্চ শে পৌঁছে সেখানকার বীর বাহাদুর 
সিপাহসালার আহমাদ শাহ মাসউদ-এর শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে 

আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই। আর কোরআনের ইলম ও আরবী 
ভাষা শিখতে চাই। শায়েখ আহমাদ শাহ মাসউদ রমযানের বাকী 

হওয়ার পাশাপাশি আদর্শ একজন শিক্ষকও। মাত্র এক বছরে তিনি প্রায় 

শুদ্ধভাবে তারতীলের সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছিলেন। সপ্তাহের 

সোম-বৃহস্পতিবার দুটি সুন্নত রোযা এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের নিয়মিত 
আমলে তিনি তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন । 

রমযান বিদায় নিল। ঈদের চাদ শাওয়ালও ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হলো, কিন্তু 
অভিযান সমাপ্ত হলো না। একে একে এগার মাস কেটে গেল। বছর ঘুরে 
আবার শাবানের চাদ দেখা গেল । রমযানের আর ক'দিন বাকী? আবু আছেম 

হিসাব করে আর আফসোস করে, আহা! রমযান তো এসে গেল, গতবারের 

লাইলাতুল কদর কি আমার শাহাদাত সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছে! এবারের 
কদর কি সেই তাকদীর নিয়ে হাযির হবে! রমযানের শাহাদাত যে ভিন্ন 
মর্ধাদার!! অনন্য মরতবার!!! 

অবশেষে ১৪ই রমযান ১৪০৬ হিজরীর সেই দিনটি এসে গেল৷ অভিযানে 

অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদের নাম লিপিবদ্ধ করা হল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
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এখন কিরাতের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন বেশী । এরই ফাকে তার পরিবারের 
পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য অব্যাহত চাপ আসছিল । একবার তো তার হবু স্ত্রীর 
সঙ্গে ফোনালাপ পর্যন্ত করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার একটাই কথা, আমি অন্য 
কোথাও বিবাহ বসব না। তুমি এসে বিবাহ করে আবার চলে যাও। সেও 
নিজের বক্তব্যে অনড় ছিল। আমি আসব না, তুমি অন্য কোথাও বিবাহ 
বসো । 

অভিযানের ক্ষেত্রও পরিবর্তন হল। মুজাহিদ বাহিনী পেশওয়ার ছেড়ে 
পাঞ্চশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। আবু আছেমও পেশওয়ারকে চিরবিদায় 
জানিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পাঞ্চ শে পৌঁছে সেখানকার বীর বাহাদুর 
সিপাহসালার আহমাদ শাহ মাসউদ-এর শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে 

আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই। আর কোরআনের ইলম ও আরবী 
ভাষা শিখতে চাই। শায়েখ আহমাদ শাহ মাসউদ রমযানের বাকী 

হওয়ার পাশাপাশি আদর্শ একজন শিক্ষকও। মাত্র এক বছরে তিনি প্রায় 

শুদ্ধভাবে তারতীলের সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছিলেন। সপ্তাহের 

সোম-বৃহস্পতিবার দুটি সুন্নত রোযা এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের নিয়মিত 
আমলে তিনি তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন । 

রমযান বিদায় নিল। ঈদের চাদ শাওয়ালও ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হলো, কিন্তু 
অভিযান সমাপ্ত হলো না। একে একে এগার মাস কেটে গেল। বছর ঘুরে 
আবার শাবানের চাদ দেখা গেল । রমযানের আর ক'দিন বাকী? আবু আছেম 

হিসাব করে আর আফসোস করে, আহা! রমযান তো এসে গেল, গতবারের 

লাইলাতুল কদর কি আমার শাহাদাত সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছে! এবারের 
কদর কি সেই তাকদীর নিয়ে হাযির হবে! রমযানের শাহাদাত যে ভিন্ন 
মর্ধাদার!! অনন্য মরতবার!!! 

অবশেষে ১৪ই রমযান ১৪০৬ হিজরীর সেই দিনটি এসে গেল৷ অভিযানে 

অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদের নাম লিপিবদ্ধ করা হল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
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এই যে, ১১০জন মুজাহিদের নাম তালিকাভুক্ত করা হলো। কারো নামের 

সঙ্গেই শহীদ লেখা হল না, অথচ আবু আছেমের নামের সঙ্গে লেখা হল 

প্রস্ততকারীকে লক্ষ্য করে বলল, কী ভাই ছফীউল্লাহ! আমরা মোটে দু'জন মাত্র 
আরব। তার মধ্যে তুমি আবার একজনকে আল্লাহর দরবারে পাঠিয়ে দিচ্ছো! 

ছফীউল্লাহ বলল, আল্লাহর কসম, সে আর ফিরে আসবে না। তার চেহারার 

আল্লাহর কসম, সে এই যুদ্ধেই শহীদ হয়ে যবে। আসলে একেই বলে 
মুমিনের “কেয়ামত” । 

অভিযানের গুরুতৃতা চিন্তা করে পরদিন সবাই রোযা ভাঙার রোখছোত গ্রহণ 

করল কেবল দুইজন ছাড়া । আবু আছেম ও শাহ কালান্দর। মুজাহিদরা 

শক্রবাহিনীর দুর্গের নিকট পৌছে গেল। তখন উপর থেকে বৃষ্টির মত বুলেট 

ছুটে আসতে লাগল । এদিকে আবু আছেমের দায়িতৃটাই ছিল এমন যে তাকে 

এই বুলেট-ৃষ্টির মধ্যেই নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে হবে। কারণ 

শত্রদুর্গের লৌহদারে মাইন পুঁততে না পারলে কোন প্রকার প্রতিরোধ করাই 
সম্ভব না। আর এই গুরুদায়িতুটা আবু আছেমের উপর | তাই তিনি কালবিলম্ব 

না করে সিংহের সাহস নিয়ে, চিতার ক্ষিপ্রতায় পৌছে গেলেন কাঙ্ক্ষিত 

স্থানে । শত্রুর প্রতিরোধের প্রথম ও চূড়ান্ত স্তর দুর্গের দরজার নীচে । মুহুর্তের 

মধ্যে সেখানে মাইন (বিক্ষোরক) রেখে ফিরে গেলেন সতর্ক অবস্থানে । 

বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল লৌহদার ও অনতিক্রম্য দেয়াল ধ্বসে 

পড়ল চোখের পলকে । মুজাহিদরা আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে এগিয়ে 

চলল সদর্পে। কাফের-মুশরিকরা তখন জান বাচাতে ব্যস্ত । এমন সময় 

অজ্ঞাত দিক থেকে দুটি বুলেট এসে আঘাত হানল। আল্লাহু আকবার! 

কাফেলার অগ্রভাগে থাকা দুই রোযাদার মুজাহিদ আবু আছেম ও শাহ 

কালান্দারের বুকে । সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেল মহান আল্লাহর দরবারে । 

অল্পক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হল । যেন তালের সঙ্গে করা 

আল্লাহর পুরোনো ওয়াদা পূরণের জন্যই শুধু তাদেরকে শাহাদাত দান করা। 

কারণ এছাড়া আর কোন ক্ষয়ক্ষতি মুসলমানদেরকে শিকার করতে হয়নি। 
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তার শোকে কাতর সবাই 

আবু আছেমের মুত্যর সংবাদ সবার উপর বনের মতো আপতিত হলো । 
মুজাহিদরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, তাদের ইমাম ও উস্তাদ 
তাদেরকে ফেলে চলে গেছেন আল্লাহর দরবারে । তার শোকে সবাই যেন 

পাথর হয়ে গেল। নিস্তব্ধতা সর্বত্র ছেড়ে গেল। হতবিহবলতা সবাইকে গ্রাস 
করে ফেলল। পরিচয় ভুলে, অন্তরঙ্গতা হারিয়ে সবাই যেন নিঃসঙ্গ হয়ে 
পড়ল। সবাই আছে, কিন্তু কেউ নেই, সবই আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই 
নেই। ফজরের আযান হল, নামাযের সময় হল, কিন্তু ইমামের জায়গায় 
দাড়াবে কে? নামায শেষে হালকা তো বসল কিন্তু উত্তাদের মসনদ খালিই 

পড়ে থাকল। 

শোক সন্তস্ত আবহে এই কবিতা পংক্তিটিই যেন প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছিল- 

শব্দ তো ভেসে আসছে কানে, 

কিন্তু বেলালের রূহ নেই এ আযানের টানে । 

সবাই যেন সাস্তবনার ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছে। তাই চোখের অশ্রকেই 
সান্ত্বনার উপায় বানিয়ে এখন সবাই শুধু অশ্রু বিনিময় করছে। দস্তরখানে 

বাসন আছে, আবু আছেম নেই। গাছের তলে বিছানা আছে, কিন্তু বিছানার 

মালিক তো বিদায় নিয়েছে। তার শোকে কেউ কেউ স্বাভাবিকতা হারিয়ে 

প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। কিন্তু এমন কেন হলো? এরা সবাইতো রণাঙ্গনের 

লড়াকু সৈনিক । জীবন-মৃত্যু নিয়েই যাদের খেলা। চোখের সামনে নিজের 

সহযোদ্ধার জীবন যেতে দেখেছে। বাপ-ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের লাশের সারি 

দেখেছে। তার পাশে দীড়িয়ে যুদ্ধ করা সৈনিকের বুকে গুলি লেগে ছটফট 
করে মরতে দেখেছে। তারপরও এদের মধ্যে এত শোক ঢুকল কোথেকে? 

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শায়েখ আহমাদ শাহ মুজাহিদদেরকে বহু দূরের 
এক অঞ্চলে ঘুরিয়ে এনেছিলেন, যাতে সবাই তার কথা ভুলে যেতে পারে। 

শহীদ আবু আছেমের শেষ ঠিকানা তৈরী করা হল আফগানিস্তানের সুউচ্চ 

একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন শাশ্বত একটি ধর্ম, যা মানচিত্রের 

গঞ্জিতে আবদ্ধ নয় । 
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আয় আল্লাহ! আবু আছেম সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে শুধু তোমার সন্তুষ্টির 
জন্য। সুতরাং তুমিও তাকে খুশী করে দাও । জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম নছীব 
করো । আমীন । 

শহীদ আবু আব্দুল হক 

যখনই আমাদের কোন ভাই শাহাদাত লাভ করে আল্লাহর দরবারে চলে যায়, 
সঙ্গে করে নিয়ে যায় আমাদের ভক্তি-্রদ্ধা ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা । 
আর রেখে যায় এমন কিছু স্মৃতি যা আমাদের শুকনো চোখকে সিক্ত করে 
দেয়; শক্ত হৃদয়কে কোমল করে দেয়। আমরা তাদের কাছ থেকে পাই 
হৃদয়ের স্বচ্ছতা, মনোবলের উচ্ছতা, কর্তব্য পালনের একনিষ্তা, ক্লান্তি ও 
অবসাদহীন কর্মতৎপরতা । আর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি এমন আবেগ- 

 জযবা ও শক্তি-প্রেরণা, যা শত্রুর মোকাবিলায় হয়ে থাকে আগুনের গোলা । 
আর মুমিনদের জন্য হয়ে থাকে অন্ধকারে পথচলার আলোকবর্তিকা । 

শহীদ আবু আব্দুল হক পেশায় একজন প্রকৌশলী ছিলেন। আল্লাহর যমীনে 
আমার দেখা ভালো মানুষদের অন্যতম ছিলেন। তার প্রতিটি আচরণ ও 
উচ্চারণ আমার হৃদয়ে গভীর লেখাপাত করেছে। তার খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলো 
আমার হৃদয় আকাশে তারা হয়ে ভ্বলত্বূল করছে। 

(ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার) গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন । সেখানে তার সুখ- 
স্বাচ্ছন্দে ও ভোগবিলাসের জমজমাট ব্যবস্থা ছিল। এমন আড়ম্বরপূর্ণ জীবন 
ত্যাগ করে তিনি পাড়ি জমালেন পর্বত-মরুভূমির দেশ আফগানিস্তানে । 

যেখানে আছে শুধু পাথর, বরফ, আর ভয়ংকর বন-জঙ্গল। তার স্ত্রী তাকে 

ফিরাতে বু চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে তাকে কোনোভাবেই 
ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ আল্লাহর বাহিনীর যারা সৈনিক, তাদের 
সামনে সবসময় দ্বলদ্বল করে- 
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অর্থঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের বিরাট এক পরীক্ষা । 
আর (উড়ে যেতে পারলে) তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট বিরাট 
প্রতিদান । 

যাহোক, শাহাদাতের তামান্নায় তিনি ছুটে এসেছেন আফগানিস্তানে। তবে 
আপাতত কোন অভিযান কর্মসূচী না থাকায় তিনি একটি বেতার কোম্পানিতে 
চাকুরি নিলেন। আর যে কোনো সময় জিহাদের ডাক আসলে ঝাপিয়ে পড়ার 
অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন সুযোগ এল। তিনি দৌড়ে 

না। যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে তিনি ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে । 

চাকুরি ছেড়ে এবার তিনি তৈরী করলেন একটি গবেষণাগার বিভিন্ন 
বৈদ্যুতিক সরঙ্জামাদির সাহায্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তার রাত-দিনের 
কাজ; বরং বলা ভাল রাত-দিনের ইবাদত ৷ কারণ তিনি তার এই গবেষণাকে 
ইসলাম ও মুসলমানদের, বিশেষভাবে জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণে 
নিয়োজিত করেছিলেন । শত্রুর মোকাবেলায় সাধ্যমত শক্তি অর্জনের যে ফরজ 

করতেন এবং এটাকে ফরজ মনে করতেন। ফলে তিনি এটাকে নফল 
ইবাদতের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। গবেষণাকর্মে তার আত্মনিমগ্ন ও 
আত্মবিভোরতা দেখলে মনে হতো সাধক বুঝি তার সাধনা ও ধ্যানমগ্নতায় 
আত্মবিলুপ্ত হয়ে আছে। সেখানে কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মাঝে 
মধ্যে আমি খুবই অল্প সময়ের জন্য তার কাছে যেতাম। মিষ্টি হাসি ও মিষ্ট 
ভাষায় তিনি আমাকে স্বাগত জানাতেন। অবশ্য তার গবেষণাকর্মে ব্যাঘাত 
ঘটছে ভেবে আমার নিজের কাছেও সংকোচ লাগত ৷ তবু দায়িত্ব মনে করে 
যেতাম । তিনিও এই সুযোগে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। 
পরামর্শগুলো সেরে নিতেন। তার কথার ভাবে বুঝা যেত, আমার আসার 
অপেক্ষায় ছিলেন। তার জিজ্ঞাসার আদা ও আন্দায, তার আচরণ ও 
উচ্চারণের শিষ্টাচার, সৌজন্য ও ভুদ্বাচার সত্যিই অতুলনীয়। তার সামনে 

গেছি সোনালী যুগে । 

যাহোক দীর্ঘ এক বছর এই মহান সাধক তার গবেষণাকর্মে ধ্যাণমগ্ন থেকেই 
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পরিবারের কোন খৌজ-খবর রেখেছিলেন । এক বছর পর তার স্ত্রীও একমাত্র 
কন্যা জন্মের পর যার মুখ পর্যন্ত দেখা হয়নি- আল্লাহ তাদের মাঝে মিলন 
ঘটালেন স্ত্রী-কন্যাকে পেয়ে তিনি খুশি হলেন, তবে আত্মহারা হলেন না। 
নিজের উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেলেন না। তাই নিজের জীবনকে দুই ভাগে 
ভাগ করে নিলেন। একভাগ তার ইবাদত-বন্দেগী (তথা গবেষণাকর্মের) জন্য, 
আরেক ভাগ সংসারের জন্য। পরবর্তী জীবন তিনি এভাবেই কাটিয়েছেন। 
এক রাত হুজরাখানায়, একরাত ইবাদতখানায়। মাঝেমধ্যে এমন হতো যে, 

সময়গুলো কাজে লাগানোর জন্য । কিন্তু ওটার প্রতি মনোনিবেশ দেখে স্ত্রীর 

গায়রত হতো এবং কিছুটা অভিমানের সুরে সে বলত, আমার রাতে আবার 
আমার সতীনকে টেনে এনেছো কেন? তার গবেষণার কর্ম ও মন্ত্রগুলোকে স্ত্রী 
নিজের সতীন বিবেচনা করত । 

জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অতি কচ্ছ। সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবন ছিল তার । 
মাত্র সাত রুপিতেই তার নিজের খরচ ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে নিতেন। 
রিয়ালের হিসাবে যা মাত্র এক রিয়াল ও সিকি রিয়াল তথা সোয়া এক রিয়াল 
সমপরিমাণ হয়। তার ঘরে ঢুকলে প্রথমেই মনে পড়বে হযরত আবু যর 

গিফারী, হযরত সালমান ফারসী রা.-এর মতো যাহিদ সাহাবীদের কথা । 

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম তিনি হাসপাতালে ভর্তি। ছুটে গিয়ে দেখলাম 

পুরো শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবে চেহারাটা বরাবরের মতো 
হাস্যোজ্জল। আমাকে দেখে তার উজ্জ্বল চেহারা আরো উজ্জবিলতর হল। 

মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, তাপমাত্রা কিছুটা অস্বাভাবিক। ভিতরের অবস্থা 

এতটা নাযুক, বাহির থেকে সেটা বোঝার উপায় নেই। দোয়া-দুরুদ পড়ে 
ঝাড়ফুঁক করলাম । 

এই অসুস্থতার মধ্যেই একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তাকে একটি কাগজ দিয়েছেন। তার নাম লেখা রয়েছে এবং 

নামের সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে “শহীদ” শব্দটিও লেখা রয়েছে। আনন্দে আত্মহারা 

হয়ে তিনি সঙ্গী (সেবা শুশ্রাষায় নিয়োজিত) খাদেমকে ডেকে বললেন- আমার 

শাহাদাতের সময় এসে গেছে। কাগজ-কলম নিয়ে আমার ওছিয়ত লিখে 

ফেলো । সঙ্গী ভাবল, রোগের ভীব্রতায় অস্বাভাবিক হয়ে এসব বলছেন । কিন্তু 

তার স্বাভাবিকতা ও স্থিরতা দেখে পরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো 

৯ J 
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হাসপাতালের বিছানায়। এখানে শাহাদাত আসবে কীভাবে? সেজন্য তো 
আপনাকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। তিনি শান্তকষ্ঠে বললেন, আমি চৌকিতে 
নিযুক্ত একজন সৈনিক। আর শাহাদাতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ। কারণ 

হবে, কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করবে (সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে, 
ফলে) অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয় 
আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা । অবশ্যই তিনি তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে প্রবেশ 
করাবেন । আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল । 

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় 
(জিহাদের) বের হওয়ার উদ্দেশ্যে সওয়ারীর পাদানিতে পা রাখল সে সাপের 
দংশনে (হিংস্র) প্রাণীর আক্রমণে, কিংবা সুস্থ-স্বভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ 
করলেও আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন । [হাদিসটি ইমাম আহমাদ 
বর্ণনা করেছেন, হাদিসের সব রাবী ছিকাহ] 

তার অছিয়ত লেখার জন্য খাদেম তাড়াহুড়া করে কাগজ-কলম নিয়ে বসল। 
সেই ওছিয়তের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল- 

...আমি আমার দেহ ও আত্মা, বরং আমার সমগ্র সত্তা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ 
করে দিয়েছিলাম । তাই কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ত্যাগ করে 
আমি এখানে এসেছিলাম । পরবর্তীতে যখন আমাকে দীর্ঘ মেয়াদে এখানে 
চৌকি পাহারার দায়িতৃ দেয়া হল। তখন আমার স্ত্রী-কন্যা আমার কাছে চলে 
আসল । তবে তারা আমার কাছে থাকলেও আমার সময় ও সঙ্গ খুবই সামান্য 
পেয়েছে । আর চৌকি পাহারায় গুরু দায়িত্বের পাশাপাশি আমি প্রকৌশলীর 
কাজও করেছি, কারণ আফগানিস্তানে এই পেশার মানুষ নেই বললেই চলে। 
তাই মুসলমানদের ফায়দার কথা চিন্তা করে কিছু সময় এঁ কাজেও ব্যয় 
করেছি। আমার দেহটা যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং করতো । কিন্তু আমার মনটা 
সবসময় পড়ে থাকত রণাঙ্গনে । সারাদিনের হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যখনই 
কোন শহীদের জানাযা দেখতাম, তার কাফন থেকে জান্নাতী খুশবু পেতাম 
সঙ্গে ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে যেত। দিল-কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। 

যাহোক, আমার ইন্তেকালের পর আব্দুল্লাহ আযযাম-কে যেন সংবাদ পৌছানো 
হয়। যাতে তিনি আমার স্ত্রীকে খবরটা পৌছে দিতে পারেন। আবু আব্দুল হক 
তার এই ওছিয়ত সমাপ্ত করেছেন এই আয়াতের মাধ্যমে- 
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ie EIU MW AU sic SE; 

অর্থঃ মৃদ্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে । এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে । [সুরা 
ক্কাফ, আয়াত- ১৯] 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযা কাধে নিয়ে যাচ্ছেন। নবীজীর সঙ্গে 
জানাযা বহনকারী কাফেলায় তার স্বামীও রয়েছেন। তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 
কে এ মহান সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জানাযা বহনে স্বয়ং নবীজি শরীক 

হয়েছেন? 

তখন স্বামী উত্তর দিলেন, এই জানাযা একজন শহীদের, আহ! এই শহীদের 
জায়গায় যদি আমি হতাম! 

অবশেষে আবু আব্দুল হক ইন্তেকাল করলেন। স্বামীর ইন্তেকালের সংবাদ স্ত্রীর 
জন্য কতটা বিভীবিকাপূর্ণ ছিল সেটা বোঝানোর ভাষা আমার নেই। যাহোক, 
স্বামীকে শেষবারের মত দেখার জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী আবু আব্দুল 
হকের স্ত্রীকে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম । স্বামীর নিথর দেহ 
বিছানায় পড়া দেখে স্ত্রী মূৰ্ছা গেল। তখনও শহীদ আব্দুল হকের চেহারায় এক 
টুকরো মিষ্টি হাসির আভা জ্বলজ্বল করছিল। জ্ঞান ফেরার পর স্ত্রী বলল, 

একনজর দেখার সুযোগ করে দিতেন! আহ! আব্দুল হক, কোথায় গেলেন 
আমায় একা রেখে!! 

তার কাফন-জানাযার পর দাফনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভাবগন্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ 
এক শোভাযাত্রায় তাকে নিয়ে যাওয়া হল ঠিক এঁ স্থানে, যেখানে নিজের শেষ 
শয্যার রচনার তামান্না । তিনি মাঝেমধ্যেই প্রকাশ করতেন তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব 
শহীদ ইয়াহইয়ার পাশে এক বিশেষ স্থানে । আল্লাহ স্বাক্ষী, শহীদ আবু আব্দুল 
হকের মৃত্যুতে আমি যে পরিমাণ শোকাহত হয়েছিলাম এবং কান্নায় ভেঙে 
পড়েছিলাম অন্য কারো ক্ষেত্রে এমন হয়নি । আল্লাহ তাকে জান্নাতের উপযুক্ত 
মাকাম নছীব করুন । আমীন। 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে ০] ১৬৬ 

শহীদ আনাস তুকী 

'ানাসের মত ছেলেদের কাজ হলো মজার মজার খাবার আর নিত্যনতুন শখ 
পূরণের জন্য নায-নখরা করা । তবে পরিবারের ছ্ীনদারির কল্যাণে সে যুবক 
বয়সে মসজিদের মুয়াজ্জিনির দায়িত্ব গহণ করল । মহল্লার মসজিদে তার 

ভরাট কণ্ঠের আযান সবাইকে টেনে আনতো নামাযের জামাআতে । তার 
কোমল স্মজাব ও স্মিত অভিব্যক্তি মুসম্লীদের ব্যায় জয় করে মিত । তাই 
সবাই তাকে ভালবাসত, বাহবা দিত । 

এমন মুখরিত পরিবেশ ছেড়ে সে আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হল। 

যারা ভয়ে লাফ দিয়ে খাটে ওঠে এবং পটকার সামান্য শব্দে যারা কাথা মুড়ি 
দিয়ে লুকিয়ে পড়ে। তাদের মতো সন্তান কিনা হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে, 
ট্যাংক-কামানের বিকট শব্দের সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। আয় 
আল্লাহ! এটা তোমার কুদরতের কারিশমা ছাড়া আর কী হতে পারে! 

ওহ্ প্রাণপ্রিয় আনাস! তোমার সেই মিষ্টি হাসি মানুষ এখন কোথায় পাবে? 
তোমার সেই ভরাট কণ্ঠ মুসল্লিরা এখন কোথায় তালাশ করবে? গগন বিদীর্ণ 
করা ট্যাংকের সামনে আর কে বুক পেতে দেবে!! 

তুমি তো চলে গেলে তোমার আল্লাহর জান্নীতে। সবুজ পাখী হয়ে ঘুরে 
বেড়াবে সেখানে, উড়ে উড়ে গিয়ে বসবে আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে। 

সৌভাগ্যবান বলতে হয় তোমার মা-বাবাকে, এখন তারা গর্ব করছে তোমাকে 
নিয়ে। আর গর্ব করা আসলে তাদেরকেই সাজে । কারণ কেয়ামতের ভয়াবহ 

ফিকিরে। সুপারিশ করবে সম্তরজন জাহান্নামীর পক্ষে । সেদিন তোমার মাথায় 
শোভা পাবে মর্যাদার মুকুট । যে মুকুটের একটি হীরা দুনিয়ার সবকিছুর মূল্য 
ছাড়িয়ে যাবে। 

আমরা শুধু আশা করতে পারি, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে পারি, হে 
আল্লাহ! আমাদেরকেও দান করো শহীদী মৃত্যু, আমাদের হাশর করো শহীদ 
ভাইদের সাথে । আর জায়গা দাও জান্নাতে তাদের পরিবেশে । আমীন । 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে 0) ১৬৭ 

শহীদ আব্দুর রহমান 

চিনেছিলাম তার বাদামী বর্ণ ও উজ্জ্বল চেহারা দেখে । তার চোখের তারায় 
জ্বলজুল করছিল চারিত্রিক পবিত্রতা ও শুচি শুভ্রতা। ১৪০৬ হিজরীর রমযানে 
মুজাহিদদের একটি ঘাটিতে তাকে আমি গভীরভাবে চিনতে পেরেছিলাম । 
প্রচণ্ড শীতের পাশাপাশি শত্রুদের অব্যাহত বিমান হামলা, রকেট-লাঞ্চার ও 

করেছিল । তুষার ঝরা সেই প্রাণঘাতী শীতের মধ্যে তার একমাত্র আবা* কেউ 
একজন ব্যবহার শুরু করেছিল । তীব্র শীতে দুই দিনেই সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে 

পড়ল। তখন অনন্যোপায় হয়ে তার কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে; বরং 

ভীষণ লজ্জা ও সংকোচের সঙ্গে থাকে । আরেকবার বোমার আঘাতে তার পা 

ভেঙে গিয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে অন্যদের কাধে ভর করে চলতে হতো। 
মাঝেমধ্যেই সে বলে উঠতো, ভাই তোমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিতে আমার 

এত খারাপ লাগছে যে, পা ভেঙেও আমার এত খারাপ লাগছে না। 

সুস্থ হয়ে আব্দুর রহমান আবার রণাঙ্গনে । এবার তার সুযোগ হল 

মুজাহিদদের সেনাপতি “সাইয়্যেদ বায'-এর অধীনে যুদ্ধ করার। সাইয়্যেদ 
বায অত্যন্ত মুত্তাকী-পরহেযগার একজন আলেমে দ্বীন এবং আফগান 

মুজাহিদদের সিপাহসালার । তিনিই রুশ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে 

ছেড়েছিলেন । 
যুদ্ধ গুরু হয়ে গেল। শক্রবাহিনী বিশাল ট্যাংকবহর ও একঝীক জঙ্গি বিমান 
নিয়ে হামলা শুরু করল। কিন্তু সাইয়্যেদ বাষের দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে 
তারা মুজাহিদদের ঘাটিতে প্রবেশ করতে পারল না। ফলে মুজাহিদ 
প্রথমবারের মত এক প্লাটফর্মে দাড়িয়ে নির্বিঘ্নে শক্রর মোকাবিলা করল | আর 
ইতিহাস দেখল মাত্র আঠার বছর বয়সের তরুণ আব্দুর রহমানের বীরতু ও 
রণকৌশল। অবশেষে আল্লাহর রহমত ও নুছরতে মুজাহিদ বাহিনী বিজয় 
লাভ করল। কিন্তু আফসোস! এ বিজয় লেখা হল শহীদ আনাস, আব্দুর 

রহমান এবং সাইয়্যেদ বাধ-এর মত মহান বীরপুরুষদের তাজা রক্তের 

বিনিময়ে । আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নছীব করুন। 

আমীন । 

* আবা- আরবদের পোশাক বিশেষ ৷ আমাদের দেশে খতীবরা জামার উপর (জুব্বা সদৃশ) 
কালো যে পোশাকটি পরিধান করে থাকে। 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে 1] ১৬৮ 

শহীদ আহমাদ তিউনিসী 

বন্ধু আহমাদ! তোমার সৌভাগ্য বড় ঈর্ষণীয় । তাকদীর তোমাকে সুদূর আরব 
থেকে উড়িয়ে আনল এমন ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য দান করার জন্য! রণাঙ্গনে যখন 

পড়ছে, সেই গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে তুমি রোযা রাখলে এ আশায় যে, 
আল্লাহ তোমার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। কারণ হাদীসে 
এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় রোযা রাখবে, আল্লাহ 

আমি ভেবে অবাক হই যে, কীভাবে তুমি ইতালীর মত জঘণ্য দেশ থেকে 
আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে আসতে পারলে! নারী-সুরা, মদ-জুয়া, যিনা 

গোলা বারুদের গন্ধ ছোটে, ট্যাংক-কামানের গোলা ছুটে । 

সবাই স্বপ্ন দেখছিল, ভবিষ্যতে তুমি বৈমানিক হবে । তোমার বাবা ভাবছিল, 
ডাক্তারী পড়ে তুমি প্রফেসর হবে। তো কে এখন তোমার সেই খালি জায়গা 
পূরণ করবে? নাকি সবাই দিবাস্বপ্রে বিভোর ছিল, আর তুমি ছিলে নতুন 
ইতিহাস রচনার বাস্তব জগতে । তাই তো তুমি সব ভুলে আপন করে 
নিয়েছিলে কোরআন শরীফকে। আর জীবনসঙ্গী বা নিয়েছিলে তোমার 
বন্দুককে। যা ছিল তোমার আশা-আকাজ্কার প্রতীক। এই বন্দুকই ছিল 
তোমার হৃদয়-নিভৃতে স্বপ্ন দেখানোর প্রদীপ । তোমার বাবা আজীবন চিকিৎসা 
সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, যিনি স্বপ্ন দেখতেন ভবিষ্যতে তুমি 
মেডিকেল কলেজের প্রফেসর হবে, কিংবা নামিদামি একজন ডাক্তার হবে। 
তিনি যখন তোমার শাহাদাতের সংবাদ শুনবেন তখন কীভাবে নিজেকে 
সামলাবেন? কী বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবেন? মাত্র তিন দিনে তুমি যেভাবে 
আফগানদের হৃদয় জয় করেছো, তাতে তোমার শাহাদাতের সংবাদ তাদের 
মাথার উপর বজ্ব হয়ে পড়বে । তাদের হৃদয়জগতে অন্তহীন এক হাহাকার 
সৃষ্টি করবে। 

তোমার সহযোদ্ধা মানছুর, উছমান এবং তোমার কমাপ্তার সিরীন জামাল 
তোমার রক্ত থেকে জান্নাতী খুশবুর ঘ্বাণ পেয়েছে। সুতরাং এখন তো সবার 
আফসোস আরো বেড়ে যাবে। 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে 5 ১৬৯ 

আচ্ছা আহমাদ! সত্যিই কি তুমি জানতে আজ তোমার শাহাদাত নছীব হবে? 
তোমার রবের সঙ্গে কি তোমার কোন গোপন ওয়াদা হয়েছিল? নইলে কেনো 
তুমি অভিযানের আগে মানছরকে বলেছিলে- “বিদায় বন্ধু”, দেখা হবে 
জান্নাতে! আর মুহুর্তের মধ্যে চলে গেলে সবার আড়ালে, আর আপন রবের 
সঙ্গে মিলিত হলে রোযা রেখে! 

সালাম বন্ধু আহমাদ, সালাম । তোমাকে জানাই আমাদের বিদায় সালাম । 
আশা করি দেখা হবে জান্নাতে । দুআ করি আল্লাহ তোমাকে, আমাকে, 
আমাদের সবাইকে একত্র করবেন জান্নাতে, নবী-সিদ্দিকীন, সালেহীন, 
শহীদানের বরকতময় কাফেলাতে। 

শহীদ আব্দুল জাব্বার 

আল্লাহর মাহবুব বান্দা, আমাদের সকলের প্রিয়পাত্র হে আব্দুল জাব্বার! 
রোযাকে আপন করে নিয়েই কি তুমি আল্লাহর আপন হয়েছো? সফরে-হজরে, 
আবাসে-প্রবাসে, শীতের আরামে, গ্রীষ্মের গরমে কখনো কেউ তোমাকে রোযা 

ভাঙতে দেখেনি । জীবনে একবারও কি তোমার “রোখছোত* গ্রহণ'-এর সাধ 

হয়, কখনো দীর্ঘ উচু দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। রোযা রেখে 
এটা কীভাবে সম্ভব হতো তোমার পক্ষে? এ কাফেলায় একইসাথে তোমার 

বড় আবু দুজানাও ছিল, বড় হিসাবে তুমি তাকেও তো অনুসরণ করতে 
পারতে । নাকি তুমি আরো বড় কাউকে অনুসরণ করেছো । জান্নাতে আরো 
উচ্চ মাকাম হাছিলের জন্য?! 

এখনো আমার চোখে ভাসছে, তোমার চেহারা, সেই অমায়িক দীপ্তি, যা দেখে 
চোখ জুড়িয়ে যেত, কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কিন্তু তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্জা শুধু 
বেড়েই চলত । আরো একটু তাকিয়ে থাকতে চায়, হৃদয়াত্মা আরো শীতল 

হতে চায় । কেন হঠাৎ করে এভাবে চলে গেলে? তুমিও কি ব্যাকুল হয়েছিলে 
অন্য কারো আকর্ষণে?! 

* রোখছাত অর্থ: ছাড়, অবকাশ, কোন আমল করা না করার এখতিয়ার । 
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ওহে মহান জাব্বারের প্রিয় আব্দুল জাব্বার! বিদায়বেলা একটু কি অভিমান 
হয়েছিল আমাদের উপর? তুমি পানি চেয়েছিলে, কিন্তু দেইনি বলে! সেই দৃশ্য 

এগিয়ে যাচ্ছিলে বীর বিক্রমে, তখন তোমাকে আচমকা আঘাত হানল 

কামানের গোলা । ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তুমি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে 
পড়লে । আর আবু খালেদ দৌড়ে এসে তোমাকে কোলে তুলে নিল । এমনই 

গেলাম পানির দিকে, কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করল তোমাকে পানি দিতে শেষ 
বিদায়ের সময় জানি না ডাক্তার কেন এমন করল, আর আমরাই বা কেন 
এমন করলাম! মাফ করে দিয়ো বন্ধু, আবার দেখা হবে জান্নাতে । আমীন । 

শহীদ আহমাদ আয-যাহরানীর পিতার পক্ষ হতে 

ডক্টর আব্দুল্লাহ আযযামের প্রতি 

আল্লাহর পথে আমার ভাই শায়েখ আবদুল্লাহ আযযাম! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। 

তোমার মোবারক চিঠি আমার কাছে পৌছেছে, যাতে তুমি আমার পুত্র 
আহমাদের মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছো, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ 

তোমাকে আমার পক্ষ হতে এবং মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম জাযা দান 

করুন। আর উম্মতকে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করার এবং গাফলতের 

ঘোর থেকে জাগ্রত করার যে উত্তম প্রচেষ্টায় তুমি আত্মনিমগ্ন হয়েছো, 
আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন, আমিন। 

আল্লাহর পথে হে আমার ভাই! আমি পুরানো সামরিক অফিসার ইহুদীদের 
বিরুদ্ধে ৮৪ বছর পূর্বে এক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম এবং তাতে কিছু 
বীরত্বের দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিলাম । তবে তা খুবই সামান্য ও নগণ্য । 

তদুপরি সেটা ছিল ব্যক্তিগত একটি প্রচেষ্টা, যা তোমার এই মোবারক 
জিহাদের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল । তবে এই জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 
সুস্পষ্ট, যা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর 
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তুমি নিজেও যেহেতু একই পথের পথিক, তাই তোমার কাছে এগুলো বলা 
মানে মায়ের কাছে নানীর বাড়ির গল্প বলা। 

যাহোক, আল্লাহর ইচ্ছায় এই জিহাদই যামানার এই দুর্দিনে উত্তম বৃষ্টির 
ন্যায় যা বর্ষিত হয়েছে এমন কিছু অন্তরে যা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে 
এবং তাকে রব হিসেবে মান্য করে এবং ইসলামকে ধর্মরূপে এবং মুহাম্মদ 
(সা.)কে নবীরূপে এবং জিহাদকে পথরূপে এবং কুরআনকে জীবনবিধান- 
রূপে গ্রহণ করে। 

আল্লাহর শপথ! জিহাদ বড়ই লাভজনক ব্যবসা । আর তাতেই রয়েছে 
দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও মর্ধাদা। মাটির টান এবং দেহের স্থূলতা 
থেকে বেঁচে থাকার এটাই উপায় । এতেই রয়েছে স্বস্তি ও আস্থা এবং শান্তি 
ও নিরাপত্তা। আর এটাই হচ্ছে ইসলাম, যার অবস্থান অন্যসব ধর্মের 
উপরে । আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিঃসন্দেহে যে তাকওয়া অবলম্বন 
করবে এবং সবর করবে (আল্লাহ তাদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না) কেননা 
আল্লাহ সদাচারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। সুতরাং হে ভাই! আমি 
তোমাকে এবং নিজেকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। 

ইতি 
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শহীদ আহমাদের স্মরণে আমীরের স্মৃতিচারণমূলক পত্র 

প্রতিদিনই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরী মৃত্যু কোন না কোন যুবককে 
ছিনিয়ে নিচ্ছে । আর সে চলে যাওয়ার পরই তার মর্যাদা বুঝে আসছে। 
যেন সে হঠাৎ, বিশাল ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, এতদিন যে ছিল খুব 
সাধারণ একজন যুবক । তায়েফ এবং অহিলায় আল্লাহর অভিমুখী বহু যুবক 
আছে। আহমাদ তাদেরই একজন, এখানেই লে প্রতিপালিত হয়েছে। 
আফগানযুদ্ধ এখন সমগ্র তায়েফের; বরং গোটা মুসলিমবিশ্বের আলোচনার 
বিষয়। দুনিয়াজোড়া এসব আলোচনা থেকে আহমাদের পরিবারও বাদ 
যায়নি। আফগান জিহাদ সম্পর্কে কথা-বার্তাই এই পরিবারে ব্যস্ততা হয়ে 
উঠেছে বিশেষভাবে । কেননা এই পরিবারের সন্তানেরা জেনে নিয়েছে যে, 
জিহাদ ফরযে আইন। যা আদায় করতে হয় জান এবং মাল উভয়টি 
বিসর্জন দিয়ে । এক্ষেত্রে এমনকি মা-বাবার অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না। 

আহমাদের বড় ভাই এসেছিল আফগান জিহাদের ঘটনা ও তার প্রকৃতি 
এবং এতে তার কী ভূমিকা পালন করা উচিৎ, সেটা জানার জন্য । তখনই 
প্রথম আমি আহ্মাদকে আমার ঘাটিতে দেখেছিলাম । সেটা ছিল ১৪০৬ 
হিজরীর রামাযানের ঘটনা । তখন তার সাথে ছিল তার বড় ভাই। তিনি 
ছিলেন চাকুরীজীবী। তিনি এসে আমার তাবুতে বসলেন এবং আমাকে 

এটা ফরযে আইন, এ ব্যাপারে মা-বাবার অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। 
তিনি এতটুকুতেই চাকুরী থেকে পদত্যাগ করলেন এবং জিহাদে বের 
হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে দেশে ফিরলেন। তার পাশেই ছিল সদা 
হাস্যমান এক তরুণ । আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, 
সে এ কেতাদুরস্ত চাকুরিজীবীর ভাই । তাকে লক্ষ্য করে বললাম, তুমি হলে 
আল্লাহ্র রাস্তার সিংহ । 

রামাযানের শেষের দিকে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম । সময় তার 
আপন গতিতে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একদিন আমি আহমাদকে দেখলাম, 

তীব্র আকাজ্ক্ষায় ছটফট করছে। যেন আয়তলোচনা হুরদের সাক্ষাতের 
জনা সে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। 
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তার বড় একটি গুণ ছিল, নির্মল কৌতুক এবং স্বভাবসুন্নর হাসি মশকরা, 
যা তার সরল হৃদয় এবং স্বচ্ছ স্বভাবের পরিচয় বহন করতো । কৃত্রিমতা বা 
উপহাসের কদর্য কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারত না। 

যারা শীতকালে আমার ক্যাম্প দেখেছেন তারা জানেন যে, শীতকালে 
সেখানে কী কষ্টটাই না করতে হয়। সেখানে তখন তাপমাত্রা ০.২ ডিশ্রিতে 
নেমে যায় । তখন পাত্রে গরম পানি রাখলেও জমে বরফ হয়ে যায়। অযুর 

সময় দীড়িতে সামান্য পানি লেগে থাকলেও জমে বরফখণ্ডে পরিণত হয়। 

মোটকথা শীতকালে এ অঞ্চলে খুবই কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হয় যা খুব 
কম মানুষই সহ্য করতে পারে । আমি তাদের মাঝে প্রায় দশদিন অবস্থান 

করেছিলাম । তো আমি তাদেরকে ঈর্ধা করতাম এবং তাদের সহ্যক্ষমতা 
দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করতাম । যেখানে ভর দুপুরেও বাতাস এতটাই 

হীম শীতল যে, সূর্য মাথার উপরে থাকা সত্তেও বাতাসের ঝাপটায় শরীরে 
কাঁপুনি ধরে যায়। তবুও ফজরের পর থেকে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত 

তাদের উৎসাহ ও পরিশ্রমী মানসিকতা দেখে তাদের প্রতি আমার অন্তরে 

কিলোমিটার কাছে গিয়ে অবস্থান করতো । আমি আশংকা করতাম যে, 

কখন জানি শত্রুরা তাদেরকে ছো মেরে তুলে নিয়ে যায়। শত্রুদের 

গোয়েন্দাগিরির খবর তো আমার জানা ছিল । তাই প্রায়ই আমার আশংকা 
হত যে কখন জানি বোমা বর্ষণ শুরু হয় এবং তাদেরকে মিটিয়ে দেয়া হয়। 

অবস্থান করে। কিন্তু তারা বলল, যত মূল্যই দিতে হোক, যত কোরবানীই 
করতে হোক, তারা তাদের অবস্থানে অনড় থাকবে। 

আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা 

শ'খানেক ট্যাংক, অস্ত্রবোঝাই গাড়ী বহর, সাথে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমার 

বিমান)। সে মুচকি হেসে বলল, ইনশাআল্লাহ আমরা তার মোকাবেলা 
করবো এবং যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরিয়ে দেবো । তখন আমিও 
তার জওয়াব শুনে মুচকি হাসলাম । আরেকজনকেও একই প্রশ্ন করলাম। 
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সে বলল, আসমানে আল্লাহ আছেন, আর যমীনে আছে আবু আব্দুল্লাহ 
(এই দু'জনই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট)। আমি যখন তাদের ছেড়ে 
আসছি তখন তারা রাতদিন এক করে তাদের অবস্থানস্থল সুদৃঢ় করার 
কাজে ব্যস্ত । অথচ তারা ছিল বিলাসী যুবকের দল। যারা এখনো জীবনের 
ধাক্কা খায়নি এবং অভিজ্ঞ ও পরিপকৃ হয়ে উঠেনি, যেমনটি হওয়া দরকার 
ছিল। কিন্তু তাদের মনোবল ছিল আকাশচুম্বী । 

কবি বলেছেন- 

মনোবল যদি উচ্চ হয়, তবে দেহ তার উদ্দেশ্য পূরণে ক্লান্ত হয় তারা 
বলতো, অবশ্যই কমিউনিস্টদের এই পথ মুক্ত করা দরকার । তাদের 
কেউই কাজ ছাড়া থাকতো না। একবার তাদের মধ্য হতে সাতজন শত্রু 
শিবিরের মাত্র দুই মিটার দূরে তাবু গেড়ে ওৎ পেতে থাকল । আমি তাদের 
দুঃসাহস এবং অবিচলতা দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। তারা দীর্ঘক্ষণ 
এভাবে ছিল । আর সবাই তাদের জন্য দোয়া করছিল । 

তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন তারা পিপাসার্ত হয়ে মৃত্যুঘাটে হাজির 
হয় কিংবা তারা বারুদ থেকে শহীদী কাফনের জান্নাতী ঘ্বাণ পায়। আর 
আহমদতো সরাসরি মৃত্যুকেই খুঁজে বেড়াত। সে অনেকদিন যাবংই কেমন 
যেন জান্নাতি খুশবু পেত। তাই সে অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য উদগ্রীব 
হয়ে থাকত । কোন ক্যাম্প বেশি দিন অভিযানের বাইরে থাকলে সে অন্য 
ক্যাম্পের খোজে বেরিয়ে পড়ত। যেখানে খুব বেশী বেশী অভিযান 
পরিচালিত হয়। সে বলেছিল, এটাই আমার শেষ অভিযান । যদি শাহাদাত 
লাভ না হয় তাহলে এরপর কান্দাহারে চলে যাবো । কিন্তু সে জানতো না 

যে আল্লাহ অন্য কিছু চান, আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান। 
অবশেষে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন। আমরা আশা 

করি আল্লাহ তার শাহাদাত বরণ কবুল করেছেন। 

সে ছিল সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতকারী। সে সুমধুর কণ্ঠে 
গজলও গাইত। সে তার ভাইদেরকে আনন্দ দিত এবং তাদের ক্লান্তি দূর 
করতো গজল গেয়ে গেয়ে। তায়েফ থেকে যারা এসেছিল তারা চাইতো 
আহমাদই তাদের নামাজের ইমামতি করুক। শায়খ তামীম তার 
তেলাওয়াত পছন্দ করতেন এবং তার পিছনে নামাজ পড়ে প্রশান্তি লাভ 
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করতেন । আমি পরে জেনেছি যে, তার কিছু ক্যাসেটও আছে, যা তায়েফে 

এবং অন্যান্য জায়গায় বিক্রি হয়। আর আহমাদের মুখের আযান ছিল 
বড়ই চমত্কার । 

অভিযানের একদিন আগে আমি তাদের সাথে ছিলাম এবং তাদের সাথেই 
রাত কাটিয়েছি । তখন আহমাদের এক সাথী আমাকে বলল, জুমআর রাত্রে 
যখন আহমাদের পাহারার দায়িত্ব ছিল তখন সে সারা রাত তাহাজ্জুদের 
মধ্যেই কাটিয়েছে। 

আবু ফায়ছাল নামে আরেকজন আমাকে বলেছে, “আমার সাথে একমাস 
আগে আহমাদের দেখা হয়েছিল, তখন সে আমাকে মুছহাফ হাদিয়া 
দিয়েছিল এবং বলেছিল, যখনই আপনি তা তেলাওয়াতের জন্য খুলবেন 
তখনই আমার শাহাদাতের দোয়া করবেন। আহমাদ ও তার ভাই মুহাম্মদ 
সারা তায়েফে দাঈ হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা উভয়ই সৎ কাজের 
আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে অভ্যস্ত ছিল। আমার মনে 
পড়ে, এক জুমার দিন সকালে আহমাদ গল্প-গুজব ও হাসি-মশকরায় লিপ্ত 
কিছু যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদেরকে এই অবস্থায় দেখে সে 
বলল, ভাইয়েরা! আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকো। সে অন্যদেরকে 
বলছিলো, আজ জুমার দিন, তোমরা সূরা কাহাফ পড়তে ভুলে যেওনা । 

আহমাদ হয়ত অনুভব করছিলো যে, এটাই দুনিয়াতে তার শেষ দিন। তাই 
তায়েফ থেকে আগত তার ভাই আবু হুযাইফাকে বিদায়ের সময় বলল, মা- 

শহীদ হয়ে যাবো। 

থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো । আহ! বিদায়ের সেই উষ্ণ মুহূর্তগুলো কত দ্রুত 
অতিক্রান্ত হয়। প্রত্যেকেই আশংকা করে যে, হয়ত আর দেখা হবে না 
ভাইয়ের সাথে। কিন্তু কিছু যুবক তখনো শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য 
প্রস্তুত হয়নি। তাই দায়িত্বশীল তাদেরকে শরীক হতে নিষেধ করলেন, আর 

তারা কান্নাকাটি শুরু করল এবং বিভিন্রজনকে দায়িতৃশীলের কাছে 

যাওয়ার অনুমতি দেন। 
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যাহোক, অবশেষে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। জুমার দিন দোয়া কবুলের 

সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে গোলা বর্ষণ শুরু হল। আমি অভিযান পর্যবেক্ষণ 

করছিলাম । দেখলাম, গোলা শত্রুর কেন্দ্রগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং তাদের 

ঘ্াটিগলোকে আগুনের লেলিহান শিখা গিলে গিলে খাচ্ছে । আহমাদ ছিলো 

অগ্রবর্তী কেন্দ্রগুলোতে । সে ২৭ নম্বর কামানের ক্ষেপণ পর্যবেক্ষণ 

করছিলো এবং মাঝে মাঝে গোলা পতনের স্থান উকি মেরে দেখছিল। 

আবার কখনো কামান দাগাচ্ছিল। তো সে আল্লাহর শত্রুদের পুড়ে যাওয়া 

দেখে বুকের চাপা ক্ষোভ উপশমের উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে গেল আর 

চিৎকার করে বলতে লাগল, লিল্লাহে তাকবীর! আল্লাহু আকবার!! 

জুমার দিনের সূর্যাস্তের সাথে সাথে আহমাদের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল। 
তার সঙ্গীরা তাকে ডাকতে লাগল কিন্ত সে কোন জওয়াব দিচ্ছিলনা। 
অবশেষে ইয়াহইয়া এগিয়ে গিয়ে দেখল, আহমাদ রক্তে রঞ্জিত হয়ে 
মাটিতে পড়ে আছে। আল্লাহর নবীর হাদীসের সেই সুসংবাদ মনে পড়ল, 
যেখানে জান্নাতী যুবকের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে- “সে ঘোড়ার লাগাম 
ধরে ছুটে চলে মৃত্যুর দিকে, যেখান থেকে ফরিয়াদ ভেসে আসে । আল্লাহর 
রাস্তায় যার চুল এলোমেলো এবং পা ধুলিমলিন হয়েছে।” আহমাদ সে 
জান্নাতী যুবকদেরই একজন ইনশা আল্লাহ । 

কাছে খবর পৌঁছল যে, আহমাদ ২৭ নম্বর কামানের নিকট শহীদ হয়ে 
গেছে। খবর শোনামাত্র তায়েফের ছেলেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, কেননা 
তারা ছিল তার সেই শৈশবের বন্ধু। তারপর পরিস্থিতি যখন শান্ত হল 
তখন যুবকেরা একে অপরকে তার শাহাদাতের সম্ভাষণ জানাতে লাগল 
এবং তারা কামনা করছিল যেন তারাও শাহাদাত লাভ করে এবং আল্লাহ 
তাদের শাহাদাত কবুল করেন। 

যুবকেরা কাতারবন্দী হয়ে দীড়িয়ে গেল এবং রাতের এই গভীর অন্ধকারে 
এবং সেই অঞ্চলে সেই গোলা বৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার লাশ হাজিরের দাবী 
জানাল এবং তারা পীড়াপিড়ি করতে লাগল তাকে বিদায় জানাবার জন্য। 
তখন আমরা তাদেরকে বললাম, পথ স্পষ্ট না হওয়ায় এবং রণাঙ্গণ ভীষণ 
আকার ধারণ করায় এখন যাওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । তাছাড়া সুন্নত হচ্ছে, 
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শহীদকে তার শাহাদাত বরণের স্থানে দাফন করা; অন্য কোথাও স্থানান্তর 
না করা। যেমন হাদীসে এসেছে, একদল সাহাবী তাদের শহীদগণকে 
মদীনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহর রাসূলের (সা.) ঘোষক ঘোষণা 
দিলেন যে, শহীদদেরকে যেন তাদের শাহাদাত বরণের স্থানে ফিরিয়ে নেয়া 
হয়। 

শত্রুর গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্ধকারের যানায় ভর করে কিছু যুবক 
চুপিসারে গিয়ে আহমাদের মৃতদেহে উপস্থিত করল। তখনও তার মুখে 
ছিল সেই মৃদু হাসি যা জীবিতাবস্থায় তার বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সহযোদ্ধা 
আবু হুযাইফা বললো, আমি আহমাদের মৃতদেহ থেকে অন্যরকম এক 
খুশবুর সুঘাণ অনুভব করছি। 

পাহারার সময় আহমাদ যে কামরায় অবস্থান করতো তার সামনেই তার 
জন্য স্থায়ী আরামের ঘর (কবর) তৈরী করা হল। তাকে কবর দেয়ার জন্য 
এবং তাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য আবু হুযাইফা 
তার পবিত্র দেহ বহন করেছিল । চক্ষু অশ্রু ধরে রাখতে পারছিল না, যদিও 
হৃদয়ে ছিল আহমাদের শাহাদাত বরণে, তার জান্নাতী হওয়ার খুশী ও 
আনন্দ। 

আবু হুযাইফা এবং আরো যারা নির্মল ও শান্ত এই আহমাদকে 
'জীবীতাবস্থায় দেখেছে তাদের এই মৃহ্র্তগুলোতে মনে পড়ে যেতেই পারে 
মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) এর কথা। আর মনে হতে পারে সেই 
চিরন্তন বাণীগুলো যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসআবকে উহুদের দিন বিদায় 

উত্তম পোশাক এবং তোমার চেয়ে সুন্দর চুলের অধিকারী কেউ ছিল না। 
আর এখন তুমি এলোমেলো চুল আর এক চাদরে (কবরে যাচ্ছো)! 

স্বাগতম তোমায় হে তায়েফ! তোমার সুললিত কণ্ঠের অধিকারী সেই শহীদ 
মুআযযিনের জন্য । আর তার মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য তার আছে 
শাহাদাত ও শাফা“আতের সুসংবাদ । সিংহের অভয়ারণ্যের সেই সিংহ চলে 
গেল। 
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হে আহমাদের আপন ভাইয়েরা! তৃিলাল, ইয়াহইয়া, সাঈদ, উমর, আব্দুল 
ওয়াহহাব ও অন্যান্যরা! এই সিংহ তো চলে গেলেন, কিন্তু তোমাদের 
সামনে পথ করে দিয়ে গেলেন। তো তোমরা কি তারই পিছু পিছু একই 
পথের যাত্রী হবে? 

হে আহমাদের বন্ধুগণ! আহমাদ তো চলে গেলেন এবং তোমাদের কাছে 
সত্যের প্রমাণ রেখে গেলেন, এরপর তো তোমাদের বসে থাকার কোন 
অজুহাত বাকী নেই! 

হে আহমাদের আত্মীয়গণ! সেই পথ থেকে পিছিয়ে থাকা তোমাদের উচিৎ 
হবে না, দুনিয়া ও আখেরাতে যে পথের পথিকের যিম্মা গ্রহণ করেছে স্বয়ং 
আল্লাহ পাক! 

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতুল 
ফেরদাউসে আহমাদের সঙ্গে একত্রিত করেন। 

শহীদের পরিবারের প্রতি প্রেরিত চিঠি 

সম্মানিত চাচাজান আব্দুল্লাহ ইবনে আয-যাহরানীকে আল্লাহ নিজের হিফজ 
ও আমানের মধ্যে রাখুন । 

সম্মানিতা চাচিজান আহমাদের মাতাকেও আল্লাহ আপন হেফাজতে রাখুন, 
আমীন। 

আহমাদের আপন ভাইগণ, তিিলাল, ইয়াহইয়া, সাঈদ, উমর, আব্দুল 
ওহহাব, মুহাম্মদ, বানাদার সকলকেই আল্লাহ আপন হেফাজতে রাখুন । 

আহমাদের বোনদেরকে আল্লাহ সাহায্য করুন এবং সবরে জামীলের 
তাওফীকৃ দান করুন। 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 

আল্লাহ বলেছেন- ' 

“নিঃসন্দেহে সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে । তবে শহীদগণ মৃত্যুর সাথে 
সাথে দুনিয়ার গৌরব এবং আখেরাতের সফলতার নিশ্চয়তা লাভ করেন। 
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আসলে শাহাদাত বরণের মানে হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে 
বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়া । যেমন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, আর প্র 

জেনে নেন এ লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে, তোমাদের মধ্য হতে এবং 
যেন তিনি গ্রহণ করেন তোমাদের মধ্য হতে কিছু শহীদ ।” 

সমুন্নত করে রাখে, তার পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করে। সর্বোপরি তাদের 
সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার কাজে নিজেদের জীবন কোরবান করে। 

কত জাতি এমন আছে যাদেরকে স্মরণীয় করে রেখে গেছে এবং অস্তিত্ব 
রক্ষা করে গেছে এবং তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছে 
তাদেরই মধ্য হতে কোন আত্মমর্যাদাশীল যুবক । 

হে আহমাদের পরিবার! তোমরা এমন এক পরিবার যাদেরকে মানুষ 
আহমাদের নামে চিনবে । যেই আহমাদকে আল্লাহ পরবর্তীদের মাঝে 
প্রশংসনীয় করেছেন। তার স্মরণে তোমরাও স্মরণীয় হবে এবং তার 
পরিচয়ে তোমরাও পরিচিত হবে। বহুকাল যাবৎ এই উম্মত গাফলতের 

অস্ডিত্ত টিকে থাকার জন্য এদের জেগে থাকার কোন বিকল্প নেই। এখন 
এই উম্মতকে জাগিয়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তের চল এবং 

অস্ত্রের আওয়াজ । আর যুবকদের এই পবিত্র রক্তই এই উম্মতকে নতুন 

করে জাগিয়ে তুলবে এবং জীবনের নিষ্প্রাণ নদীতে সৃষ্টি করবে তরঙ্গ- 
জোয়ার। 

সীরাতুল মুস্তাকীমের এই দ্বীন তখনই সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠে যখন সে 
তার সত্যনিষ্ঠ ও মুখলিছ সেনাদের রক্তে সিঞ্চিত হয়। এই দ্বীনের সূদীর্ঘ 
ইতিহাস মুজাহিদীনের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গে ভরপুর। যার বিনিময়ে আল্লাহ 
তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতে একশ'টি বিশেষ মর্ধাদা। 

উলামায়ে উম্মত সবাই এবিষয়ে একমত যে, এখন জান-মাল দ্বারা 
আল্লাহর রাস্ড্রয় জিহাদ করা ফরযে আইন। আর পরিস্থিতি এখন এত 
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ভয়াবহ যে, পিতা-মাতার অনুমতিরও এখন প্রয়োজন নেই । তবে নারীদের 
জন্য মাহরাম ছাড়া বের হওয়ার অনুমতি নেই। 

যেই পবিত্র ভূমিগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, যেই সম্পদণ্ডলো লুণ্ঠিত 

লক্ষ্য করে বলছে- মুসলিম নারী শত্রু শিবিরে হয়ে আছে বন্দী, তুবও হে 
মুসলিম তুমি শান্ত চিত্তে বসে আছো! জাগায় জাগায় আজ মুসলিম নারী 
হচ্ছে নির্যাতিতা, আর তুমি হে যুবক ব্যস্ত হয়ে আছো আরাম-আয়েশের 
ভালাশে! 

আহমাদের সমবয়সীরা যখন কার-রেসের খেলায় মত্ত ছিল, তখন আহমাদ 
কামান-গোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো! আধুনিক শহরগুলোতে, নগ্নতা ও 
যৌনতার উন্মাদনায় ডুবে থেকেই আজ কাল যুবকেরা তাদের ছুটি কাটায়। 

গন্ধ আর ট্যাঙ্ক-কামানের বিকট শব্দের মাঝেই তার সময় কাটতো । 
কবি বলেছেন- 

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান হল ঘোড়ার পিঠ আর সময়ের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কিতাব 
আজ-কালের যুবকরা তো যৌবনের অস্থিরতায় সুরেলা গান আর হৈচৈ 
বাজনা শোনা কিংবা নোতরা-নগ্ন ছায়াছবি দেখা ছাড়া ঘুমাতেই পারে না। 
কিন্তু আহমাদ! মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহর রাস্তায় সে 
রাত জেগে কাটাতো। আর রাতের প্রহ্রগুলোতে তাসবীহ-তাহাজ্ছুদ আর 
ইস্তেগফারে সমাহিত হয়ে থাকত | আজ-কাল মানুষ দুনিয়াদারদের নৈকট্য 
অর্জন এবং তাদের মোসাহেবদের কাছে আসা-যাওয়ার মধ্যেই মর্যাদা 

মাঝেই মর্যাদা । তাই দুনিয়া তার চোখে এতই ছোট হয়ে গিয়েছিল যে, 
তার অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্ড্বুর করতে পারেনি । কারণ সেই হাদীছ 
শরীফ সে ভাল করেই জেনেছে, তুমি দুনিয়া বিমুখ হও আল্লাহ তোমাকে 
ভালবাসবেন। আর লোকদের কাছে যা আছে তা থেকে বিমুখ হলেই 
কেবল মানুষ তোমাকে ভালবাসবে । 
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এখানেই শেষ করছি, যদিও অন্তরে বলার মত অনেক কথাই আছে এবং 

হৃদয়েও আছে অনেক ব্যথা-বেদনা । তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি 

যে, আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি কামনা করি, আমার প্রতিটি 
সন্তানই যেন আল্লাহ্র রাস্ডয় শাহাদাত লাভে ধন্য হয়। আল্লাহর কাছে 

আশা রাখি তিনি আমাদেরকে তারই পথে শাহাদাত দান করবেন। 

তোমরা বড় সৌভাগ্যবান তোমাদের এই শহীদ পুত্রের জন্য, ইনশাআল্লাহ 

সে দুনিয়াতে তোমাদের জন্য মর্যাদা ও প্রশংসা বয়ে আনবে । আর 

আখেরাতে আনবে সুফারিশ ও উচু মরতবা । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীছ দ্বারা- শহীদের 

রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেয়া হবে । মৃত্যুর সময় 
সে জান্নাতে তার বাসস্থান দেখতে পাবে। কেয়ামতের দিন সমস্ড় ভয়- 

ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে । আর তাকে পরানো হবে মর্যাদার মুকুট, 
যাতে খচিত ইয়াকুত সমগ্র দুনিয়া ও তাতে বিদ্যমান সকল সম্পদ থেকে 
শ্রেষ্ঠ । আর তাকে বাহাত্তর জন আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ দেয়া 

কবুল করা হবে । (সহীহ হাদীস) 

ইনশাআল্লাহ আমরা এপথেরই পথিক থাকবো আর আল্লাহ্র কাছে আমরা 
জীবনের সুসমাপ্তি আশা করব। 

ইতি 

তোমাদ
ের 

ভাই আব্দুল্লাহ আযযাম 

মঙ্গলবার, ২ শাবান, 5৪০৭ চছিজরী 

মোতাবেক ১২. এপ্রিল, ১৯৮৭ ঈসোয়ী 
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হামদ ও ছালাতের পর- 

আল্লাহর আমোঘ বিধান হিসাবে, প্রতিদিনই কোন না কোন মুজাহিদ 
শাহাদাত লাভে ধন্য হচ্ছেন। যাদের মৃত্যুর পরই শুধু আমরা বুঝতে পারছি 
যে তারা ছিলেন সাধারণ বেশে অসাধারণ মানুষ । 

আহমাদ নামে এক তায়েফী যুবকের কথা জানি, যার জন্ম ও প্রতিপালন 
হয়েছে এমন একটি পরিবারে যার সদস্যভুক্ত ছিলো নিবেদিতপ্রাণ কিছু 
যুবক । আর বহু মুসলিম জনপদে বিশেষ করে তায়েফের প্রতিটি পরিবারে 
আফগান জিহাদের বিষয়টি ছিলো তাদের নৈশআলোচনার একমাত্র বিষয়। 
আফগান ভূমিতে যে সকল লোমহর্ষক ঘটনা ঘটত সেসব জিহাদী 
আলোচনাই তাদের রাতদিনের ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছিল । তারা জানতো, 
বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন । জানমাল ব্যয় করে জিহাদ করা 
প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্যকর্তব্য। আর যে কোন ফরযে আইন 
পালনের জন্য মা-বাবার অনুমতির প্রয়োজন নেই। 

আহ্মাদের প্রতিটি ভাই ছিলো সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কর্মরত। একবার তার বড় ভাই আফগানিস্জ্লনে 
এসেছিলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার করণীয় কী, আর বাস্ডুবে তিনি কী 
ভূমিকা পালন করতে পারবেন, সে বিষয়ে ধারণা নেয়ার জন্য। সেই 
সুবাদে আমার তাবুতেও এসেছিলেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে । আহমাদের সঙ্গে 
সেদিনই আমার প্রথম সাক্ষাত। মৃদুহাস্যোজ্জল চেহারার উঠতি বয়সী 
টগবগে তরুণ। প্রথম দেখাতেই আমার মনে হলো, ভবিষ্যতে সে হবে 
আল্লাহর পথের মহান মুজাহিদ । আফগান রণাঙ্গনের সিংহ। 

তার বড় ভাই জানতে চাইল, আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার শরয়ী বিধান 
কী? আমি বললাম, ফরযে আইন । যা পালনের জন্য মা-বাবার অনুমতিরও 
প্রয়োজন নেই । ব্যস্ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে তিনি রওয়ানা হলেন। 
মনে মনে সংকল্প করলেন দেশে ফিরে চাকুরী থেকে ইস্তেফা দিয়ে দিবেন। 
এরপর সবটুকু সময় জিহাদের জন্য ব্যয় করবেন। 
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_ রমযান বিদায় নিলো । সময়ের কাটা বহুদুর অতিক্রম করল । দীর্ঘদিন পর 
জীবনে দ্বিতীয়বার যখন তার দেখা পেলাম, সেই “দেখার কথা" গুলোই 
এখন আমি বলবো। 

শাহাদাতের তামান্নায় বিভোর, হুরে আয়নার প্রেমে পাগল এই যুবকটি 

স্বজন ও স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে ছুটে এসেছে জিহাদের ময়দানে । তবে 
চেহারায় (সেই পরিচিত) মৃদু হাসি এবং স্বভাব রসিকতার ছাপ এখনো 
বিদ্যমান । আর তার মত সরল সোজা, উচ্চ হিম্মত ও মনোবলের অধিকারী 
যুবকের জন্য তা দোষের কিছু নয়। কারণ তার স্বভাব চরিত্র এবং হদয়াত্মা 
এমনই স্বচ্ছ ছিল যে লৌকিকতা বাকচতুরতা কী জিনিস, সে যেন তা 
জানতই না। এহলো আহমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং এটাই তার ব্যক্তিত্ব 
গঠনের মূল উপাদান । আমি তার প্রশংসার অতিরঞ্জন করিনি, তাকে আমি 
এভাবেই চিনি, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই অধিক অবগত । 

তো জাযি অঞ্চলের অধিবাসির জন্য শীতকাল কতটা কষ্টকর যারা সেখানে 
জীবনে একবার গিয়েছে তারা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছে । সেখানকার 
তাপমাত্রা কমতে কমতে ০.২ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছে। আমি দেখেছি 
সেখানে গরম পানি দিয়ে মুখ ধুলেও সংগে সংগে তা চেহারায় জমাট বেঁধে 
যায় এবং দাড়িগুলো বরফ হয়ে যায়। তবে কোন কোন মরদে মুজাহিদ 
এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য সহকারে থাকতে পারেন। আমি তাদের মাঝে প্রায় 
দশ দিন অবস্থান করেছিলাম । তাদের পাহাড়সম ধৈর্য ও অবিচলতা দেখে 
আমার ঈর্ধা হতো। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, ভোরের সেই কনকনে 
শীত তারা কীভাবে সহ্য করছে। দ্বীপ্রহরের সূর্যতাপও হাত পা অবশ করে 
দিতে চায়। আরও মুগ্ধ হতাম তাদের কর্মোদ্যম দেখে । ফজর থেকে 
মাগরিব পর্যন্ত তাদের কোন অবসর নেই। এটাই তাদের প্রতিদিনের 
অভ্যাস। এই যুবকদলটি সবসময় মুজাহিদ শিবির থেকে প্রায় ৪১ কি.মি. 
দূরে পবর্ত-চূড়ায় অবস্থান করত । যা শত্রুদলের সবচেয়ে নিকটতম ঘাটি । 
মাত্র সারে তিন কি.মি'র ব্যবধানে কামিউনিস্টদের কেন্দ্রিয় ঘাটি । আমার 

খুবই আশংকা হত সমরশক্তিতে সমৃদ্ধ শত্ুবাহিনী কখন জানি এই ক্ষুদ্র 
মুজাহিদ বাহিনীকে ছো মেরে নিয়ে যায়। ভয়ে আমার বুকটা তাদের জন্য 
সবসময় দৃরুদূরু করতো । না জানি কখন শত্বুরা তাদের উপর আকস্মাৎ 
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অনুরোধ করতাম তারা যেন ফিরে গিয়ে মুসলিম শিবিরের আশে পাশে 
কোথাও ঘাটি নির্মাণ করে । কিন্তু তারা কোন মুল্যেই এঁ স্থান ছাড়তে রাজি 
নয়, এতে যত বড় কোরবানিই করতে হোক, তাতে তারা প্রস্তুত । 

তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা শত্রু বাহিনী যদি ট্যাক-কামান, 
জঙ্গিবিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এক যোগে হামলা চালায় তখন তোমরা 
কী করবে? এখান থেকে সরে পড়বে, নাকি বুকচিতিয়ে লড়াই করবে? সে 

আক্রমণ করে তাদেরকে পিছু হঠতে বাধ্য করবো । 

আমিও তাকে এক টুকরো হাসি উপহার দিলাম । আরেকজনকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, শত্রুবাহিনী যদি একযোগে তোমাদের উপর চতুর্মুখী হামলা করে 
তখন তোমরা কী করবে? সে বলল, তাদের মোকাবেলায় প্রথমেতো 
আল্লাহ আছেন আসমানে । তারপর যমীনে আছে বাপের বেটা আব্দুল্লাহ । 
তাদের বিষয়ে আমার কোন পেরেশানি নেই, যদিও তারা রাতদিন একাকার 
করে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং নিজেদের এলাকার নিরাপত্তা সুসংহত করছে। 

দল, এখনও যাদের জীবনযুদ্ধে নামার সময় হয়নি, যুদ্ধের ঘণ্টার আওয়াজ 
কানে আসেনি । কিন্তু আমাদের হিম্মত ও মনোবল আকাশের উচ্চতায় । 

কবি তো বলেছেন- 

মন যদি হয় উচ্চাভিলাষী + লক্ষ্য পূরণে হাপিয়ে ওঠে সুঠামদেহী 

তাদের টার্গেট ছিলো, যে কোন মুল্যে কমিউনিস্টদের এ ঘাটিগুলা উড়িয়ে 
দেয়া এবং মুজাহিদদের মুল আস্ডুনা কাবুলের পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করা । তাদের কর্মতৎ্পরতা সদাক্রিয়াশীল, কারো অবসর যাপনের তেমন 

সুযোগ হয়ে ওঠে না। দেখলাম সাতজন বীর মুজাহিদ শত্রু শিবিরের ২শ' 
মিটার দূরত্বে গিয়ে তাবু স্থাপন করলো এবং শত্বুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 

করতে লাগল । তাদের সাহস ও অবিচলতা দেখে আমি হতবাক হয়ে 

গেলাম । অন্যরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে থাকলো । 
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কবি কত চমৎকার বলেছেন- 

এরা তো এমন যুবক মৃত্যুর ঘাটে 

পাড়ি জমায় বিসর্জন দিতে তুচ্ছ প্রাণ 

গোলা-বারুদের ধোয়ায় যারা 

খুঁজে পায় জান্নাতের সুঘাণ 

এমনই ছিলো আহমাদের অবস্থা। সর্বদা সে মৃত্যুর প্রতিক্ষায় থাকতো, 
তার আশা ছিলো, যে কোন যুদ্ধে সে শহীদ হয়ে যাবে । তাই জাি অঞ্চল 

ছেড়ে অন্য জায়গা তালাশ করতে আগ্রহী হলো । সে মুখে যদিও বলতো 

এই হামলা তৎপরতা শেষে আমরা কানদাহার ফিরে যাবো, কিন্তু তার মন 
বলতো, আল্লাহ তো অন্য কিছু চান, তিনি চান আমাকে আপন সান্নিধ্যে 
নিয়ে যেতে, (ইনশাআল্লাহ) যেমনটা আমার সাথিরা আমার জন্য দোআ 
করে; আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাতের জন্য কবুল করে নেন। 

আহমাদ কোমল স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করতো এবং আবেগভরা কণ্ঠে 

ইসলামী সঙ্গীত গাইতো । আহত সাথীদের কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য 

সঙ্গীত গেয়ে তাদের প্রশান্তি দিতো । তায়েফের এক বিশিষ্ট দল তার পিছে 
নামাজ পড়তে খুবই আগ্রহী ছিলো। শায়েখ তামীম তার সুরের পাগল 
ছিলেন। তার পিছে নামাজ পড়তে অন্যরকম প্রশান্তি লাভ করতেন। 

ক্যাসেটও আছে, শহর বাজারে বিক্রি হয়। আক্রমণের আগের দিন আমি 

মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গেই ছিলাম। তাদের সংগেই রাত যাপন করেছি, 
আহমাদের এক সঙ্গী বললো, জুমুআর রাতে পাহারার পুরো সময়টা 

আহমাদ তাহাজ্জুদে কাটিয়েছে। 

আবু ফায়সাল তার একটি ঘটনা শুনালো; এক মাস পূর্বে আহমাদের সংগে 
আমার দেখা হয়েছিলো । সে আমাকে একটি কোরআন শরীফ দিয়ে বলল, 

এই যে! যখনই তেলাওয়াত করবে তখনই কিন্তু আমার জন্য দোআ 

করতে হবে, আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাত দান করেন। 
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আহমাদ এবং তার ভাই মুহাম্মাদ গোটা তায়েফে দ্বীনের দাঈ হিসাবে 
পরিচিত ছিলো । জিহাদের ময়দানেও তারা তাদের দাওয়াতী মিশন চালু 
রেখেছিলো । ১৯ শে সাবান জুমুআর দিন সকালে আহমাদ হাটছিলো। 
তখন সে কয়েকজন যুবককে গল্পগুজব, হাসি মশকরা করতে দেখল । তাই 

দরদভরা কণ্ঠে তাদের বললো ভাই! বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো। 
আরেক দলকে বললো ভাই! আজ জুমুআর দিন, সুরা কাহ্ফ তেলাওয়াত 

করতে ভুলো না। 

আহমাদ হয়তো বুঝতে পারছিলো, আজই তার জীবনের শেষ দিন, তাই 
তার ভাই আবু হুজায়ফাকে বিদায় জানিয়ে বললো, আব্বা আম্মাকে আমার 

সালাম বলো, খুব সম্ভব আজকেই আমি শাহাদাত বরণ করবো । যুদ্ধে 

যাওয়ার জন্য মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে কাতার বেঁধে দাড়ালো । চোখে 

সবার অশ্রুঝরণা, প্রতিটি ফৌটায় কী মর্মবেদনার প্রকাশ । হয়ত এটাই শেষ 

দেখা । বিদায়ের মুহূর্তগুলো কেন এমন তিক্ত হয়! অপরদিকে কিছু তরুণ 

অনুমতি দেননি। কারণ এখনো তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত হয়নি এবং 

যুদ্ধের কলাকৌশল আয়তে আসেনি। তারা একবার এর কাছে যায় 

আরেকবার ওর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে বলে, ভাই আমাদের জন্য একটু 

সুপারিশ করুন, কমাণ্ডার যেন যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন। 

পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বাহিনী অগ্রসর হলো জিহাদের ময়দানে । জুমআর দিন, 
সন্ধ্যা ছয়টায় দোআ কবুলের মুহূর্তে মুজাহিদরা আক্রমণ করল । ফলে শত্রু 
শিবিরে আগুন ধরে গেলো সবকিছু জ্বালিয়ে পুরিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। 

আমি সে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম । মুজাহিদরা গোলা বারুদ নিক্ষেপ 

করছে আর শত্রু ছাউনিতে আগুন ধরে যাচ্ছে এবং তাদের ঘাটিগুলো একটা 

একটা করে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। 

আহমাদ ছিলো সবার আগে । শত্রুদের নিকটতম ঘাটিতে । তারত্বাবধানে 

গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে কোথায় কোথায় 
গোলা পড়ছে । আবার মাঝে মাঝে বন্দুক তাক করে শক্র কামানের উপর 

গোলা বর্ষণ করছে। (কিছুক্ষণ পর) সে আরো সামনে অগ্রসর হলো স্বচক্ষে 

আল্লাহর দুশমনদের পোড়া লাশ দেখে যাতে একটু আত্মপ্রশান্তি লাভ হয়। 
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সামনে গিয়েই সে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো সাবাশ সাবাশ । 

জুমআর দিন সূর্যাস্তের সময় আহমাদের কোন সাড়াশব্দ নেই । (দূর থেকে) 

সবাই ডাকছে কিন্তু সে নীরব, ইয়াহইয়া নামে এক ভাই কাছে গিয়ে দেখে 

আহমাদ পড়ে আছে রক্তে রঞ্জিত দেহ, ধুলো মলিন চেহারা । 

আমার চোখের সামনে উজ্জ্বলরূপে ভাস্বর হয়ে উঠল নবীজীর এই চিরন্তন 
বাণী- 

“চিরসুখের সুসংবাদ এঁ বান্দার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য যে 

ঘোড়ার লাগাম হাতে সদা প্রস্তুত থাকে । চুল দাড়ি এলোমেলো, পা"দুটি 
ধুলোমলিন, (শক্ত এলাকায় প্রবেশকালে) যদি সে বাহিনীর সামনে থাকে 
তাহলে নিরাপত্তা-বিধানে পূর্ণরূপে সচেষ্ট থাকে, (আর প্রত্যাবর্তনকালে) 
বাহিনীর পশ্চাতে থাকলে সামনে আসার চেষ্টা করে না (বরং পুরো বাহিনীর 
নিরাপত্তায় সজাগ থাকে)। আর সমাজে সে এতই সাদামাটা হয়ে থাকে 
যে, গুরুতৃহীনতার কারণে কারো দরজায় অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি 
দেয়া হয় না এবং সুফারিশ করলে তা গ্রহণ করা হয় না” 

এভাবেই সিংহরাজ বিদায় নিলো, আমরা উপস্থিত মুজাহিদরা নিকটেই এক 

স্থান থেকে আহমাদের দেহ চোখে চোখে রাখছিলাম। চতুর্দিকে খবর 

ছড়িয়ে পড়লো; আহমাদ শাহাদাত বরণ করেছে। তায়েফী মুজাহিদগণ 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো । কারণ শৈশব থেকে তার সংগে তাদের সম্পর্ক। 

এরপর সবাই আহমাদের শাহাদাত আনন্দ বিনিময় করলো । সবার একটাই 
তামান্না, আল্লাহ যেন আমাকেও শাহাদাত দান করেন এবং আহমাদ ও 
আমাদের সবার শাহাদাতকে মাকবুল করেন। মুজাহিদ বাহিনী সমবেত 

শত্রুরা এ এলাকায় বৃষ্টির মত গোলা বারুদ নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। কিন্তু 
তারা দাফন করার জন্য যে কোন মুল্যে তার লাশ উদ্ধার করেই ছাড়বে। 

আমরা উপস্থিতরা বললাম, এই মুহূর্তে কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ 

অন্ধকারে পথঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তদুপরি যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ংকর রূপ 
ধারন করছে, এছাড়াও সুন্নাত তো হলো শাহীদানকে আপন স্থানেই দাফন 
করা । যেমনটি যাদুল মা'আদ গ্রন্থে এসেছে- 
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“শাহীদানকে আপনস্থানেই দাফন করা সুন্নাত, স্থানান্তর করা উচিৎ নয়, 

নবী (সা.) এর আদেশে ঘোষণা করা হলো, শহীদগণকে যেন যুদ্ধের 
ময়দানে আপনস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হয়।” 

গোপনে আহ্মাদের কাছে গিয়ে হাজির হলো । তারা দেখল, তার চেহারা 
চাদের মত উজ্জ্বল । তার ভাই আবু হুযায়ফা বললো, আমি তার দেহ থেকে 
সুঘাণ পেয়েছি । পাহারাদান কালে সে যে কুঠিতে অবস্থান করতো সেখানে 
এবং আশে পাশে শুধু ঘ্বাণ আর ঘ্বাণ। (তার জন্য) কবর খনন করা হলো, 

দাফন করলো । 

ভাই শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছে। 

আহমাদ ছিলো হযরত মুহআব ইবনে উমাইর (রা.)এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। 
শুরু জীবনে সে কত ভোগবিলাসী ছিলো কত সুখ স্বাচছন্দে আরাম আয়েশে 
তার দিন তিন ফুরাতো। কিন্তু জিহাদী জীবনে এসে তার কত করুণ 
হালত। আবু হ্যায়ফা এবং যারা তার উভয় জীবন দেখেছে হয়ত তাদের 

স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিলো মুছআব ইবনে উমাইয়ের ছবি। তাই তারা 

নবী (সা.) মুছআব ইবনে উমাইরকে উহুদ প্রান্তরে- 

“মক্কায় তোমাকে দেখেছি, কত নরম কমল পোশাক পরতে । তোমার 

চুলগুলো ছিলো কত সুন্দর পরিপাটি । আর এখন তোমার কী অবস্থা। 
এলোমেলো চুল, মোটা চাদরে আবৃত তোমার দেহ। ধন্য হে তায়েফ ধন্য। 
তুমি হতে পেরেছো শহীদের জন্মভূমি | 

শোন- আহ্মাদের মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন ধন্য তোমরা দোজাহানে, 
কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে সাক্ষ্য ও সুফারিশের সনদ পেয়ে গেছো তোমরা । 
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পরকালে পাবে চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা জান্নাত (ইনশাআল্লাহ) । 

শুনে রাখো আহমাদের সাত ভাই (তিলাল, ইয়াহইয়া, সাইদ, উমার, আঃ 
ওয়াহাব, মুহাম্মাদ, বিনদার) আল্লাহর সিংহ আহমাদ তোমাদের সামনে 
শাহাদাদের পথ সুগম করে গিয়েছে । এখন তার অনুসরণ করা তোমাদের 
দায়িত্ব । 

শোন হে বন্ধুবান্ধব! তোমাদের আহমাদ জিহাদ করে শহীদ হলো, এখন 
তোমাদের ব্যাখ্যা-যুক্তির পথ বন্ধ, বসে থাকার কোন অবকাশ নেই। ওহে 

আহমাদের আত্মীয় স্বজন! কেন তোমরা পিছিয়ে থাকবে আল্লাহর রাস্তা 
থেকে, উভয় জাহানে এ পখের পথিকের যিম্মাদার তো আল্লাহ নিজে । 

সব শেষে তোমার কাছে হে আল্লাহ একটাই প্রার্থনা ফিরদাউস জান্নাতে 

আমরা যেন আহমাদের দেখা পাই। 

শ্রদ্ধেয় চাচা ও চাচি জান। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ আপনাদেরকে 

ছবরে জামিল দান করুন এবং সবার কাফিল ও উত্তম রক্ষক হয়ে যান। 

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক সালাম জানাই। এটাই পৃথিবীর নেযাম, 

বিশেষ পুরস্কার; দুনিয়া, আখিরাতে নিশ্চিত মর্যাদা ও সফলতা । শহীদী 
মৃত্যু আল্লাহর কাছে অনেক দামি, যা তিনি শুধু তার নির্বাচিত 

বান্দাদেরকেই দিয়ে থাকেন । কোরআনের ভাষায়- 

আর এভাবেই আমি মানুষের মাঝে তাদের (উত্থান পতনের দিনগুলোকে 

পালাক্রমে অদল বদল করাতে থাকি...) এবং যাতে আল্লাহ প্রকৃত 
ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে গ্রহণ করেন কিছু 
শহীদ । 
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পৃথিবীর বুকে যে জাতিই অমর হয়েছে তার পিছনে রয়েছে এমন কিছু 
কালজয়ী মহান পুরুষের ত্যাগ ও কোরবানি যারা স্বধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আপন জাতির মর্যাদা ও ইজ্জত 
আবরু রক্ষার্থে জীবন বাজি রেখে লড়েছেন। পক্ষান্তরে যে ধর্মে জান 
মালের কোন নিরাপত্তা নেই, দুর্বল-অসহায়ের কোন ঠাই নেই, মা-বোনদের 
ইজ্জত আবরু লুণ্ঠিত হয়। না আছে মানবতা, না আছে কোন মূল্যবোধ সে 
জাতি বড় কপাল-পোড়া। কত জনপদ ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে 
শুধু মাত্র একজন বীরপুরুষের কারণে । পৃথিবীর মানুষ আপনাদেরকে 
আহমাদ-পরিবার হিসেবে চিনবে । তার প্রশংসা করতে গিয়ে আপনাদের 
আলোচনা করবে। মুসলিম উম্মাহ বহুকাল গাফলতের গভীর ঘুমে 
নিমজ্জিত ছিলো, (ফলে তারা এখন শক্রর চতুমুরখখী আগ্রাসনের শিকার) 
এখন অস্ত্র তরবারি ধারন ছাড়া কোন গতি নেই । জীবন বাজি রেখে লড়ে 
যেতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। এজন্য প্রয়োজন আহমাদের মত বীরসেনা 
যুবকদের যাদের কারণে মৃতপ্রায় উম্মাহ নতুন জীবন ফিরে পাবে। 

ইসলাম নামের বৃক্ষটিকে পরিচর্যা না করলে, বুকের তাজা খুনে সিঞ্চিত না 
করলে যে শুকিয়ে (মারা) যাবে । যুগেযুগে বহু সিংহপুরুষ বুকের তাজা রক্ত 
ঢেলে এ বৃক্ষকে সজীব রেখেছে এবং নিজেরা সফলকাম হয়েছে । কারণ 
শহীদী মৃত্যু হলো জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ উপায় । আর জান্নাতে 
রয়েছে একশটি বিশেষ মর্যাদা, যা আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে 
রেখেছেন। আলেম উলামা, ফাতীহ, মুহাদ্দিস মুফাচ্ছির সবাই একমত যে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে জানমাল ব্যয় করে জিহাদ করা ফরযে আইন। 
সন্তানের জন্য মা-বাবার, খণপ্রস্তের জন্য পাওনাদারের, স্বামীর জন্য স্ত্রীর 
অনুমতির প্রয়োজন নেই এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। 
রর দি পা, মারার বায হারান হারা বের মারার বাগ 

| 

বাইতুল মাকদিস শত্রুদের দখলে, প্রতিনিয়ত তারা মুসলিমদের ধনসম্পদ 
ছিনতাই করছে, ইজ্জত আবরু লুষ্ঠন করছে, মুসলিম ভূখণ্ুগুলোতে 
আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে । আরাকান, আফগান, চেচনিয়া, বসনিয়া, 
কাশ্মির, ফিলিস্তিন এখন আর্তনাদ করে বলছে, ওহে মুসলিম যুবক ওহে 
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গায়রত, আত্মমর্যাদা, কবে আমার মুক্তি মিলবে শত্রুর কবল থেকে। 

অভিশপ্ত ইহুদী নাসারার দখল থেকে । ওহে মুসলিম যুবক এখনো তুমি 
ঘরে বসে, প্রশান্ত মনে, অথচ তোমারই মা-বোন হিংস্র হায়েনাদের 
কবলে । ওহে মুসলিম, তুমি এখনো আরাম আয়েশে, ভোগ বিলাসে, অথম 
মুসলিম নারীরা নির্যাতিত শত্রুর কারাগারে । 

প্রিয় আহমাদ-পরিবার! আপনাদের আহমাদ তো এমন ছেলে যখন তার 

কাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তখন সে জিহাদের জন্য কামান রাইফেলের 
প্রশিক্ষণে ব্যস্ত। সমবয়সীরা যখন আনন্দ ভ্রমনে ছুটে যায় দেশ বিদেশে, 

আকাজ্জায় বিভোর হয়ে মৃত্যুর প্রহর গোনে। 

তারা যেখানে ছবি দেখতে দেখতে গান শুনতে শুনতে আরামের নিদ্রায় 

এস্তেগফার আর তাহাজ্জুদের বিছানায় । 

মানুষ মর্যাদা চায়, সম্মান চায় তাই দুনিয়ার পিছে ছুটে বেড়ায় । ধনীদের 

চেয়েছে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে, দুনিয়াকে পদপিষ্ঠ করে, তাই সে 
পেয়েছে প্রকৃত মর্যাদা । তার চিন্তায় ছিলো হাদিছে নববীর এই শিক্ষা- 

“দুনিয়া থেকে বিমুখ হও আল্লাহর ভালোবাসা পাবে, মানুষ থেকে 
নিমুঁখাপেক্ষী হও মানুষের ভালোবাসা পাবে । (আর এটাই প্রকৃত মর্যাদা) 
আপনাদেরকে বলার মতো বুকে জমে আছে অনেক কথা অনেক ব্যথা 
অনেক ব্যাকুলতা, অনেক অস্থিরতা, তবে এখন আর কথা দীর্ঘ করতে 
চাইনা, একটি কথা বলেই আমি শেষ করবো- 
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আমি আমার নিজের সন্তানদের জন্যও | 
ভালে সবাইকে সালে তারে শাপ করে নল আপনাদের ভাগ 

আমায় ঈর্দা হয়, এক পার্থামেই আপনারা কামিয়ান রানে 

শাফায়াত এবং প্রকৃত মর্যাদা (ইনশাল্লাহ)। ০৪৭ 

শেষে আপনাদেরকে একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই (' 

আপনাদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের বেদনার উপশম ৷) সির 

রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদের বিষয়ে বলেছেন, শহীদের জন্য 
পক কাছে রয়েছে সাতটি রা (3) রে পথম বোটা বে 
চপ করে দেয়া হয়। (২) এবং জান্নাতে সে 

্ সা hearts পপ 
কপ মহাবিপদ কে PEO [8 alge 

রে হাসানের তাজ পরবে, যার একটি হিরার মুলা দুনিয়া ও 
৯৯৪ সপ ্ হাজারো গুণ বেশী । (৬) বাহাত্তরজন জান্নাতী 
চা বিবাহ দেয়া হবে। (৭) নিজ বংশের সম্তরজনের 

সুপারিশ কবুল করা হবে। li 

ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই এ 
সবাইকে খাতেমা সস সি SR 

ইতি 

আব্দুল্লাহ আযযাম 
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উত্তরপত্র 

আহমাদের পিতার পক্ষ থেকে ড. আব্দুল্লাহ আযযাম এর কাছে। 

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম 

আমার দ্বীনী ভাই মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আযযাম! আসসালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্ ওয়াবারাকাতৃহ্ 

আপনার চিঠি পেয়েছি, জানতে পারলাম আমার পুত্র আহমাদ শাহাদত 
বরণ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন) আলহামদুলিল্লাহ 
(আল্লাহর ফায়সালায়) আমি সন্তুষ্ট ॥ ' 

আল্লাহ আপনাকে আমার এবং সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় 
দান করুন। মুসলিম উম্মাহর পুনঃজাগরণ এবং পরাধিনতার নিম্মভূমি 
থেকে উত্তরণের জন্য আপনি যে জিহাদী তৎপরতা চালাচ্ছেন আল্লাহ যেন 
তা কামিয়াব করেন এবং মুবারক করেন । 

আমার দ্বীনী ভাই! দীর্ঘ ৪৮ বছর যাবত আমি সামরিক বিভাগে কর্মরত, 

রয়েছে কিন্তু তা ছিলো একেবারেই দুর্লভ বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা মাত্র । 

এ মহা বরকতপূর্ণ জিহাদ আর এ সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ কখনো এক হতে পারে 
না। নিখাদ স্বর্ণ মুদ্রা আর খাদযুক্ত ভেজাল মুদ্রা কী এক হতে পারে? 
কখনো না। কোন ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণ ছাড়াই জিহাদের গল্ডব্য সুস্পষ্ট, 
সোজা জান্নাত। লক্ষ্য উদ্দেশ্যও পরিষ্কার, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। 

দেখেছেন । আল্লাহ যেন এই জিহাদকে সমস্ত কল্যাণের উৎস বানিয়ে দেন, 
এখন তো ইহুদী খৃষ্টানরা জিহাদের বিপক্ষে নানা অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার 
চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান তা সত্য মনে করে জিহাদ 

জীবনবিধান হিসাবে মানে। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারাই তো 
হত 
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প্রকৃত সৌভাগ্যবান, জিহাদই সর্বোৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসা, দুনিয়া 

আখিরাতের ইজ্জত মর্যাদা আত্মার প্রশান্তি, আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধিকারী এবং 

ইসলামের সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় । 

আল্লাহ পাক বলেন- 

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে (তার জন্য 

রয়েছে পূর্ণ প্রতিদান) কারণ আল্লাহ তায়ালা নেককারদের প্রতিদান নষ্ট 
করেন না। সবশেষে আপনাকে এবং নিজেকে তাকওয়ার ওছিয়ত করছি। 

আসসালামুআলাইকুম । 

| ইতি আহমাদের পিতা 

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়াহ আযযাহরানী 

শহীদ পরিবারের উদ্দেশ্যে আমীরের পত্র 

হে মা, কলিজার টুকরা সন্তানকে হারিয়ে নিশ্চয়ই আপনি সীমাহীন বেদনাহত, 
শোকের সাগরে নিমজ্জিত। তবে আপনার এই সন্তান যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় 
উৎসর্গ হয়েছেন তাই আপনার আফসোস করার কোন কারণ নেই। বরং 
নিজেকে আপনি গর্বিত ও সৌভাগ্যবান মা ভাবতে পারেন । কারণ এই সন্তান 

যাবে । আপনি শুধু দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল ও 

মাকবুল করেন। 

শহীদের ভাই ও বোনেরা, ভাইয়ের শোক ভুলে এখন তোমরা মাথা উঁচু করে 
দাড়াও ৷ হা-হুতাশের কান্না বন্ধ করে প্রাপ্তি ও তৃপ্তির আনন্দে, সুখ ও 
সৌভাগ্যের অনুভূতিতে আপ্লুত হও । 

শহীদের সম্মানিত পিতা- ধন্য আপনি, ধন্য আপনার পরিবারের প্রতিটি 
সদস্য। আপনারা তাকে আল্লাহর রাস্তার নিভঁকি এক সিংহ-সৈনিক হিসাবে 
গড়ে তুলেছেন । আমরা তার মুখেই শুনেছি আপনাদের কথা । 

সুতরাং নিজের শোককে শক্তিতে পরিণত করুন, দুঃখ-যাতনাকে সাহস- 
উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করুন। আর মহান আল্লাহ যে পরম সৌভাগ্য আপনাকে 
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প্রেরণ করুন। কোন সন্দেহ নেই, আপনার শহীদ পুত্র আল্লাহর অতি প্রিয় 
পাত্র। এ জন্য আমাদের অনেক পরে আসা সত্তেও আল্লাহ তাকে আমাদের 
আগেই নিজের কাছে ডেকে নিলেন। 

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সুখময় জীবন দান করুন । শহীদী মৃত্যু নছীব 
করুন। আপনার হাবীবের এতীম উম্মতের দলভুক্ত করে পুনরুখিত করুন। 
আমীন। 

আমরা ক্ষুদ্র একটি অভিযান শেষ করে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্প জাজী পর্বতে 
ফিরে আসলাম । সেদিন ছিল ৩০ই রমযান । আজকের রাতটা হল চাদরাত। 
আর আগামীকাল হল ঈদের দিন। এদিকে শক্রুপক্ষ মরণপণ লড়াই চালিয়ে 
যাচ্ছে আমাদের কেন্দ্র দখল করার জন্য । আর দখল সম্ভব না হলে গুঁড়িয়ে 
দেয়ার জন্য । আর মুজাহিদ বাহিনী মাথায় কাফন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে 
কোন মূল্যে নিজেদের প্রধান ঘাটি রক্ষা করার জন্য । যখনই শক্রপক্ষ এগিয়ে 

পুনরায় ট্যাংক-কামান নিয়ে হামলা চালাচ্ছে । মুজাহিদ জোয়ানরাও রকেট 
লাঞ্চার ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তাদের ঘায়েল করছে । এক পর্যায়ে শক্রবাহিনী 
রণাঙ্গন থেকে সটকে পড়লো । তখনও মুজাহিদরা সতর্কাবস্থান ত্যাগ করল 
না। এবার শক্ররা বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ হয়ে গেল। একদল ট্যাংক, 
আরেকদল কামান, আরেক ইউনিট জঙ্গিবিমান, এভাবে চতুর্দিক থেকে 
একযোগে সর্বশক্তি নিযুক্ত করে আক্রমণ শুরু করল। তুমুল যুদ্ধ চলছে। 

দিচ্ছে তাদের লাশগুলো সরিয়ে নেয়ার জন্য । মুজাহিদরা দূরবীণের সাহায্যে 
উপভোগ করছে তাদের এই করুণ দৃশ্য । নীল চোখের লাল লাল রাশিয়ান 
চেহারাগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে তাদের লাশ উদ্ধার 
করতে এসে লুটিয়ে পড়ছে আরো কিছু যিন্দা জিসিম, মুরদা দিল কাফির। 

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে রাত যখন আঁধারের পর্দা বিস্তার করল তখন হাই 
কমাপ্তার নির্দেশ দিলেন, এখন সবাই বিশ্রামে চলে যান । আগামীকাল সকলে 
আমরা আবার শুরু করব নতুন উদ্যমে । তখন বিমান বিধ্বংসী কামান- 
বাহিনির প্রধান সাইফুল্লাহ বলে উঠলো, আমরা এখান থেকে কিছুতেই সরবো 
না, যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হবে, অথবা শাহাদাত হাছিল হবে। শক্রুপক্ষ যদি 
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অগ্রসর হতে চায় আমাদের রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে তবেই তাদের আগে 

অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে তাহলে মনে রেখ, কেয়ামতের দিন আমি সম্পূর্ণ 

দায়মুক্ত থাকব । 

তখন শুধু নির্দেশ লংঘনের ভয়ে সে ময়দান থেকে চলে আসল । তবে পরদিন 
সকালে ফরজ পড়েই বাহিনীসহ ময়দানে চলে গেল । তাদের বাহিনীতে আলী 
এং হুসাইন নামের দুই বন্ধুও ছিল। তারা দু'জনই আল্লাহর ওয়াস্তে একে 
অপরকে মুহাব্বত করত । 

ফজরের পর আমি বিশ্রাম করছিলাম । তীবুতে আমার সঙ্গে শায়েখ তামীম 
আদনানীও ছিল । হঠাৎ জঙ্গি বিমানের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম । সেই সাথে 
বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পাহারায় নিযুক্ত 
সাথীরা চিৎকার করে বলতে লাগল, আপনারা তাবু ছেড়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে 
আশ্রয় নিন। বাইরে বের হয়ে দেখলাম, কালো ধোয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। 

গন্ধ শুকে মনে হচ্ছে বিমান থেকে বোমার সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসও ছোড়া 

হয়েছে। পরিস্থিতি সামলে আমরা বসে পড়লাম রেডিওর সামনে, বেতারে 

তখন যুদ্ধের সংবাদ সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই একটি অসমর্থিত 
সূত্র থেকে ঘোষণা করা হল, তিনজন আরব যোদ্ধা শহীদ হয়েছেন । কিছুক্ষণ 
পর আমাদের প্রতিনিধি সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করে পুনঃপ্রচার করল- 

আমাদের তিন আরব বন্ধু আলী, হুসাইন এবং. নুরুল হক কিছুক্ষণ পূর্বে 
শাহাদাত লাভ করে আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন । 

এই যুদ্ধে যে তিনজন শহীদ হলেন তাদের প্রত্যেকেই শাহাদাতের জন্য সদা 
ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। এক মুহূর্তের জন্য রণাঙ্গনের বাইরে যেতেন না। 
শহীদ আলীকে তো কতবার বলতে শুনেছি, আহ! এই অভিযানে আল্লাহ যদি 
আমাকে শাহাদাত নছীব করতেন! 

আর হুসাইন- সে তো ছিল আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজন সবসময় একসঙ্গে 
থাকতো । ছায়ার মত একে অপরের সঙ্গী হয়ে থাকত । 

হুসাইন বয়সে ছোট ছিল। সে তার-্য-উচ্ছল টগবগে যুবক ছিল । তার কণ্ঠ 

ছিল অবিশ্বাস্য মধুর। তেলাওয়াত শুনলে মনে হত, এ যেন হযরত দাউদ 

আ.-এর কাছ থেকে পাওয়া কণ্ঠস্বর | . .. 
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তার অন্যতম গুরুদায়িতু ছিল, মুজাহিদদের অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করা এবং তেল 

প্রয়োগের মাধ্যমে শাণিত রাখা । এ কারণেই তার কাপড়-চোপড়ে প্রায়ই 
তেল-মোবিলের দাগ লেগে থাকত । কী শীত, কী গরম, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা 
ক্ষুধা-পিপাসা উপেক্ষা করে নিজের দায়িত্ব পালনে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকত । 

আলী এবং হুসাইন- যাদের জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে একসঙ্গে- তাদের 
জীবনের প্রাপ্তিময় ও তৃপ্তিময় সমাণ্তিও ঘটল একসঙ্গে। একইসঙ্গে দুজনের 
শাহাদাতের মাধ্যমে । এমনকি দুজনের স্থায়ী ঠিকানাও হল এক কবরে। 
তাদের এই অবস্থা আমাকে মনে করিয়ে দিল স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সেই বাণী- 

২৯13 25 ০) ০৮৪ 1১৬১ 

হযরত জাবের রা.-এর বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম এবং হযরত আমর 
ইবনুল জামুহ যখন উহুদ যুদ্ধে একসঙ্গে শাহাদাত বরণ করলেন তখন তাদের 
দুজন সম্পর্কে নবীজী বললেন- “আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বতকারী দুই বন্ধুকে 
এক কবরেই দাফন করো ।” 

এভাবেই আল্লাহ শহীদ আলীর ইচ্ছা পুরণ করলেন । কারণ রমযানে অভিযান 
শুরুর আগে তিনি বলেছিলেন, তোমরা সবাই ঈদ-আনন্দ উপভোগের প্রস্তুতি 
নিচ্ছো। কিন্তু আলীর ঈদ তা হবে সাত আসমানের উপরে, আল্লাহর 
দরবারে । 

পক্ষান্তরে শহীদ নুরুল হক- সে ছিল আল্লাহর সত্তষ্টির জন্য খালেছ 
হিজরতকারী। ইখলাছ ও নিষ্ঠা ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য । প্রথমবার সে 
জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল ইউরোপ থেকে । 
কিন্তু সিরিয়ার সীমান্তে এসে আটকা পড়ে এবং দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। 
তাই সে দ্বিতীয়বার হজ্জের উদ্দেশ্যে হিজাযে গিয়ে সেখান থেকে সরাসরি 
আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এভাবে পেশওয়ারে পৌছার পর যখন 
সে দেখল শায়েখ সাইয়াফ আফগান সন্তানদের তালীম-তারবিয়াতের 
উদ্দেশ্যে মাদরাসা করেছেন, তখন সে এই মহৎ কাজে শরীক হওয়ার জন্য 
শায়েখের কাছে থেকে গেল। কোরআন-হাদীসের তালীমের পাশাপাশি 
সবাইকে সে কারাত-ফাইট-এরও প্রশিক্ষণ দিতে থাকল । কিন্তু যখনই শুনতে 
পেল জাজী পর্বতের অভিযানের কথা, সঙ্গে সঙ্গে সে রণাঙ্গনে ছুটে গেল। 
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আর আল্লাহরও কী ইচ্ছা, প্রথম অভিযানেই তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান 
করলেন। 

রণাঙ্গনের পরিস্থিতি খুবই নাষুক, যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। বৃষ্টির মত 
গোলা ও বোমা বর্ষণ করে চলেছে রাশিয়ান বাহীনি। তাদের টার্গেট 
মুজাহিদদের মারকাষ গুঁড়িয়ে দেয়া। তবে মুজাহিদ বাহিনীও সমান তালে 
লড়ে যাচ্ছে। জীবন বাজি রেখে তারা মারকাযকে রক্ষা করছে। শত্রু বাহিনীর 
ট্যাংক-বিমান ধ্বংস করার জন্য মুহুর্মুহু কামান দাগাচ্ছে এবং রকেট লাঞ্চার 
রা দিয়ায় নানার মলিন গড়ি বনি রাজি 

শা | 

এই অভিযান পরিচালনার আগে তাদের সবচে' দক্ষ, অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো 
বাহিনীকে পাচটি ইউনিটে বিভক্ত করেছিল । ফুলে তারা চুতর্দিক থেকে 
একযোগে মুজাহিদদের মারকায দখলের জন্য হামলা শুরু করেছিল। তারা 
আকার-আকৃতিতে যেমন দানবের মত, তেমনি উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক 
আন্ত্রেশন্ত্রে ছিল সজ্জিত ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন মেরিন সেনাদের নিয়ে গর্ব 

করে এবং তাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনী মনে করে, ঠিক 
সোভিয়েত রাশিয়াও এই কমান্ডো বাহিনীকে নিজ দেশের সবচে' মুল্যবান 
সম্পদ মনে করে এবং একেকজন সৈন্যের পিছনে তারা কোটি কোটি ডলার 
ব্যয় করে। এমন সুসজ্জিত দুর্ধর্ষ একটি বাহিনীকে এই নিরস্ত্র মুজাহিদরা 
এভাবে নাস্তানাবুদ করে দেবে- এটা কেউ স্বপ্নেও হয়তো কল্পনা করেনি । কিন্তু 
আল্লাহ যখন কোন ফায়সালা করেন এবং আল্লাহ্র বাহিনী যখন আল্লাহর 
উপর পূর্ণ ভরসা করে তখন এভাবেই সবকিছু ঘটতে থাকে । আর ইসলামের 
অভিনব সব ইতিহাস এবং নতুন নতুন মানচিত্র রচিত হয়ে চলে । 

মেশিনগানে থাকা একটি গুলির সবকটি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
ছুড়ে দিল। পরে দেখা গেলো আল্লাহর ইচ্ছায় তার গুলিতে কমাণ্ডো বাহিনীর 

আঘাতে পুরো রাশিয়ান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং দিশেহারা হয়ে 
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দিকবিদিক ছুটাছুটি করছে। ঠিক এ মুহূর্তেই ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনা, যা 
কদাচিৎ আল্লাহ ঘটিয়ে থাকেন তার দুঃসাহসী সিংহদের মাধ্যমে । 

ইকরামা রা.-এর কথা । তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আমৃত্যু 
জিহাদ করে শহীদ হওয়ার শপথ করেছেন । যুদ্ধের ময়দানেও তারা বুক উঁচু 
করে সামনে এগিয়ে চলেছেন। তাদের সামনের সারিতে রয়েছে মানছুর, 
আবুল ফজল ও আব্দুল্লাহ । যুদ্ধের এক পর্যায়ে শুরু হলো মাঠ দখলের 
প্রতিযোগিতা । উভয় পক্ষ হাতবোমা ছুঁড়ে রণাঙ্গন নিজেদের দখলে আনার 
চেষ্টায় ব্যস্ত। এমন সময় দেখা গেলো, একজন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে ছোড়া 
একটি হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটার পর আরেক রাশিয়ান এ বোমার টুকরাগডলো 
তালাশ করছে । আর যাকে লক্ষ্য করে- ছোড়া হয়েছে সেই মুজাহিদ অস্ত্র হাতে 
নিকটেই একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে আছে। যখনই সে দেখল রাশিয়ান 
সৈন্য অন্যমনস্ক, সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। 

যাহোক, আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং একেবারে প্রত্যক্ষ সাহায্যে এমন মহা 
গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে মুজাহিদদের বিজয় হলো। কমাণ্ডো বাহিনির বেশ কিছু 
সেনাসদস্য মারা পড়ল। ফলে বাকীরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হলো । 
ফলে খুব অল্প সময়েই আমাদের বিজয় নিশ্চিত হল। 

শহীদ মানছুর 

শহীদ মানছুরকে দেখলেই আমার আবু দুজানার কথা মনে পড়ে যেতো । দীর্ঘ 
চার মাস আমি তার সঙ্গে ছিলাম । তার আচরণ ও উচ্চারণে মুগ্ধ হয়ে আমি 
তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবেসে ছিলাম ৷ প্রথম সাক্ষাতেই আমি 
বলেছিলাম, তোমাকে আবু দুজানার মত দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষেই আবু 
দুজানার সঙ্গে তার স্বভাবে ও অবয়বে অনেক দিক থেকে মিল ছিল। আবু 
দুজানা ছিল লম্বা সুঠামদেহী একজন মহানুভব বীরপুরুষ। বীরত্ব ও মহত্ব ছিল 
তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। এসব গুণ মানছুরের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তদুপরি 
তারা উভয়ই ছিল কোরআনের হাফেজ, অত্যন্ত বাকসংযমী, লাজুক স্বভাবের । 

অন্রচালনায় সে খুবই দক্ষ ছিল। সহযোদ্ধারা তাকে ভালোবেসে নিজেদের 
ইমাম বানিয়েছিল । দ্বীন ও শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ে সে কোরআন-হাদীসের 
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দলীল ও সাহাবায়ে কেরামের আমল তালাশ করতো । সে সুন্নতের পরিপূর্ণ 
অনুসারী ছিল। বিদআতের ঘোর বিরোধী ছিল। কারো মুখে কোন ঘটনা 
শুনলে সেটা পূর্ববতীদের জীবনাচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতো । তাদের সঙ্গে 
মিলে গেলে গ্রহণ করতো, অন্যথায় বর্জন করতো । তার চেহারার দীপ্তি ও 
চোখের চাহনীতে প্রখর মেধার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হত। আমি যখনই 
কোন হাদীস লিখে দিতাম, সবার আগে সে মুখস্থ করে ফেলত । 

২৭ বছরের এই টগবগে যুবকের জন্ম মিশরের এক পাহাড়ি অঞ্চলে । ফলে 
সংগ্রাম-পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপন তাকে আলাদা করে শিখতে হয়নি। 
তদুপরি বংশপরাম্পরায় আরব্য পৌরুষ ও বীরত্বের উত্তরাধিকারতো পেয়েই 
ছিল। সে সঙ্গে কায়রো বিশ্বীবিদ্যালয় থেকে ভাষা ও সাহিত্যের উপর 
ডক্টোরেটও করেছিল। 

এ বছর ১৯ শে রমযান সে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তার 
তাকদীরে লিখে রেখেছিলেন, রমযানের শেষে প্রতিদানের (ঈদের) রাতে 
সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সর্বোচ্চ প্রতিদান জান্নাতুল ফেরদাউস সে গ্রহণ 
করবে । এজন্য প্রথম অভিযানে সে অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। পরবর্তীতে 
ঈদের রাতে আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। 

তুমি তো হে মানছুর চলে গেলে আল্লাহর কাছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে রেখে 
গেল দগদগে ক্ষত জানি না এ ক্ষত শুকাবে কবে । নাকি আজীবন ঝরে যাবে 
ফৌটা ফৌটা রক্ত । তবে এত বেদনার মাঝেও পরম প্রাপ্তি ও আত্মার আশ্বস্তি 
একটাই- তুমি শাহাদাত লাভ করেছো । তুমি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়েছো । 
আমাদের জন্য সুপারিশের অধিকার সংরক্ষণ করেছো। দোয়া করি আল্লাহ 
তোমার শাহাদাত কবুল করুন। তোমাকে আবু দুজানার সঙ্গে ইন্লিয়্যিনে 
মিলিত করুন। সবশেষে আমাদেরকে তোমার পথ অনুসরণ করার তাওফিক 
দান করুন । আমীন। 

শহীদ আবু জাফর শামী 

এখন পর্যন্ত যাদের আলোচনা বিগত হয়েছে, শহীদ আবু জাফর তাদের মধ্যে 
বয়সে সবচে’ বড়। তার বয়স প্রায় ত্রিশ, তার অবস্থাটাও একটু ভিন্ন। সে 

তার দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ স্ত্রীকে রেখে চলে এসেছে। শুধু নিজে না; 
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সঙ্গে; আপন ভাইকেও নিয়ে এসেছে । দুনিয়া ছেড়ে তারা আখেরাতের জন্য 
এসেছে। দ্বীনের উপর চেপে বসা বাতিলের পরাশক্তিকে পরাজিত করার জনা 
এসেছে। এবং সর্বশক্তি দিয়ে সিরিয়ার বুক থেকে বাতিলের শিকড় উপড়ে 

ফেলার জন্য এখানে এই কান্দাহারে চলে এসেছে। আর এই কান্দাহার পূর্ব 
থেকেই ইসলামী শরীয়া ব্যবস্থা, মা-বোনদের সমন্ত্রম রক্ষার প্রচেষ্টা, অসংখ্য 
উলামায়ে কেরামের পুণ্যভূমি ইত্যাদি দিক থেকে সুপরিচিত । এ পর্যন্ত এখানে 
প্রায় এক হাজার মুজাহিদ শহীদ হয়েছে । হিজাব নিষিদ্ধ আইন জনগনের 
উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য বাদশাহ্ জহির শাহ্ খান মুহাম্মাদের পরিচালনায় 
যে বাহিনী পর্দানশীন মা-বোনদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, মুজাহিদগণ 
তাদের বিরুদ্ধে এখনো যুদ্ধ করে যাচ্ছে। 

রণাঙ্গনে আবু জাফর ও তার ভাই 

তারা দুই ভাই আফগানিস্তানে এসেছে ইসলামের পতাকা উডটীন করতে । 
এবং মুসলমানদের মর্যাদার রক্ষার সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই রণাঙ্গনে 
গেলেই তারা একে অপরকে শাহাদাতের জন্য উৎসাহ দিয়ে আবৃত্তি করত- 

আল্লাহর নামে জিহাদ করো 
মলে যদি আল্লাহর ভয় পোষণ করো, 

দুনিয়া হবে তোমার হস্তগত 
আর আল্লাহ হবেন রাষী সন্তুষ্ট । 
জান-মাল দ্বারা জিহাদ করো 

সেখানে অসংখ্য হুর গেলমান 
তোমারই জন্য অপেক্ষমান । 

জীবনের শেষ যুদ্ধ 

ওরা দুই ভাই সবসময় কয়েকজন আরবের সাথে অবস্থান করতো, কিছুদিন 
পর তাদের কাছে একটি অভিযানের খবর এল । তাদের আশঃকা হল, আরব 

ভাইয়েরা তাদেরকে অভিযানে শরীক হতে দিবে না। তাই তারা অন্য এক 
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সেনাপতির দলে যোগ দিলো । কিন্তু সেই সেনাপতি অভিযানের প্রস্তুতি 
নিলেও তাদেরকে সঙ্গে নিতে রাজী হলো না। তখন তারা পুরনো সাথী আবু 
খুবাইবকে ধরল, আমীরের কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করতে । অবশেষে 
তাদেরকে অভিযানে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো । শাহাদাতের তামান্না 
বুকে ধারণ করে দলগুলো অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলো । তাদের 
দলটি ছিল একটু পিছনে । আবু জাফর তার সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে 
গেল । আর খুঁজতে লাগলো কোথায় শাহাদাত তাকে বরণ করে নেবে। যেমন 
হাদীসে জান্নাতী যুবকের বিবরণ এসেছে- “ঘোড়ার লাগাম ধরে ছুটে চলে 
যেখানেই কোন অভিযানের খবর পায় সেখানেই ছুটে যায়। আর তার অন্তর 

মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায় ৷” 

শাহাদাত 

মুজাহিদদের উপর প্রচণ্ড হামলা হল। তাই মুজাহিদরা গুটিয়ে আসতে লাগল। 
এরই মধ্যে আবু জাফরের ডান হাতে একটা বোমা এসে পড়ল । আগুনের 
কিছু স্ফুলিঙ্গ তার বুকেও আঘাত হানল। সে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে 
পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই তাকে কাধে তুলে ঘাটিতে নিয়ে আসল। 
তার যথাযথ সেবাশুশ্রাধা চলা সত্তেও দীর্ঘ পাচ ঘণ্টা রক্তক্ষরণের পর সে 
শাহাদাত বরণ করলো । এক মুজাহিদ বলেছেন- আমি আগেই তার চেহারায় 
শাহাদাতের নুর দেখেছি। কিন্তু তাকে বলিনি । আর শাহাদাতের পর তো তার 
চেহারা এত ঝলমলে হলো যেন পূর্ণিমার চাদ। আলহামদুলিল্লাহ। সপ্তাহের 
শ্রেষ্ঠ দিন শুক্রবারে সে শাহাদাত বরণ করলো । মুজাহিদরা তার মৃত্যুতে খুবই 
শোকাহত হল। যেন সে কতকাল তাদের মাঝে অবস্থান করেছে। অথচ সে 
তাদের মাঝে ছিল মাত্র নয় দিন। কিন্তু সে ছিল প্রাণচঞ্চল । অমায়িক চরিত্রের 
অধিকারী । তাই অল্পকদিনেই সকলের ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছিল৷ 
আমরা আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন জান্নাতে আমাদেরকে তার 
সাথে একত্র করেন এবং আফগানিস্তানে ও ফিলিস্তিনে চক্ষুশীতলকারী নুছরাত 
নাযিল করেন। তদুপরি একটি ইসলামী রাষ্ট্র দান করে মানবতার পিপাসা দূর 
করেন। আমীন। 
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রক্তভেজা অছিয়ত 

তার পকেটে পাওয়া রক্তভেজা অছিয়ত- 

আলহামদুলিল্লাহ ৷ দুরুদ ও সালামের পর, আমি নিজেকে এবং তোমাদেরকে 
সর্বাবস্থায় তাকওয়ার অছিয়ত করছি। আরো অছিয়ত করছি আল্লাহর 
আনুগত্যের এবং নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেচে থাকার । আর মা-বাবাকে 
তাকওয়া ও ধৈর্য ধারণের অছিয়ত করছি। কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যু সবার 
কাছেই আসবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়েই আসবে । সুতরাং 
তোমরা দুঃখিত হয়োনা। কেননা শহীদ তার প্রতিপালকের নিকট জীবিত। 
আপন রবের পক্ষ থেকে তাকে রিযিক প্রদান করা হয়। আর শহীদের জন্য 
আল্লাহর নিকট রয়েছে বিশেষ মর্যাদা এবং বিশেষ মহব্বত । আর আমার 

প্রতিপালন করা হয়। আর আমার স্ত্রীর তো জানাই আছে যে জিহাদ ফরযে 

আইন । আল্লাহ তাকে তার ধৈর্যের প্রতিদান হিসাবে দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত 

কল্যাণ দান করুন। সকল বিষয়ে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট । তার কাছে 
আমার একমাত্র চাওয়া, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সন্তানদেরকে 

ঈমান, তাকওয়া ও জিহাদের পরিবেশে গড়ে তোলে । আর তার পুত্রকে 
জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যেমন তার স্বামীকে (আমাকে) উদ্বুদ্ধ করেছে। 
আর মেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা দান করবে । এবং তাদেরকে 
মুজাহিদদের সাথে বিবাহ দিবে । আমি তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তার নিজের 
ব্যাপারে সে স্বাধীন। আর আমার আত্মীয়-স্বজন এবং ভাইদেরকে বলছি, 
বিশেষ করে যুবকদেরকে হিতাকাঙ্খা হিসাবে বলছি- নিঃসন্দেহে ইসলামে 
জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম । আর এখানে আফগানিস্তানে নিজ চোখে তোমরা 
জিহাদ ও ছবরের জীবন দেখতে পাবে । আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি জিহাদে 
যাওয়ার সামর্থ রাখে অথচ সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে ডুবে থাকে সে 
গুণাহগার। সুতরাং হে আমার যুবক ভাইয়েরা! আল্লাহর দ্বীনের জন্য 

নিজেদেরকে উৎসর্গ করো । আফগানিস্তানে মুজাহিদরা যখন কোন আরব 
যুবককে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দেখে তখন তাদের মনোবল দৃঢ় হয়। 
এবং ফলে লড়াই ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে যেতে সংকোচ বোধ করে। 

আমার ধন-সম্পদের বিষয়ে আমি আলাদা অছিয়ত লিখে আমার স্ত্রীর কাছে 

রেখে এসেছি । আবারো বলছি, তোমরা দুঃখিত হয়ো না, ধৈর্য ধারণ করো । 
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হে আমার স্ত্রী! ইনশাআল্লাহ তুমি হবে জান্নাতে আয়তলোচনা হুরদের 
সরদার । আর যুবক ভাইদের হিতাকাজক্মী হিসাবে বলছি, আল্লাহর শত্রুরা সব 
জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সারা বিশ্বে তারাই খুন-ধর্ষণ, লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ 
চালাচ্ছে। অথচ জিহাদকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ । সুতরাং দুনিয়ার ভোগ- 
বিলাস ছেড়ে আফগানিস্তানের যমীনে এসো। আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বপ্রকার 
কল্যাণ দান করুন | আমীন। 

তোমরা তো জানো যে, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে, ফিলিপাইনে, ইরিত্রিয়ায়, 
পৃথিবীর আরো বিভিন্ন জায়গায় জিহাদ চলছে। একই লক্ষ্যে একই উদ্দেশ্যে । 
সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে জিহাদের জন্য উৎসর্গ করো। আসসালামু 
আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। 

ই্ভি 

আল্লাহ্র দান ও দয়ার মুখাপেক্ষী 

তোমাদের ভাই। 

আসাদুল্লাহ পক্ষ হতে শহীদ ভাইয়ের আত্মার উদ্দেশ্যে 

হে আমার শহীদ ভাই! আশা করি আল্লাহ তোমার শাহাদাত কবুল করেছেন। 
হে আমার মায়ের পেটের ভাই! শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সঙ্গী! রক্তের 

ভ্রাতৃত্ব এবং জিহাদের ভ্রাতৃত আমাদেরকে একত্র করেছে। আল্লাহর জন্য 
আমরা একত্র হয়েছি। এখন আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়েছি। তুমিতো রক্তের 
নদী পাড়ি দিয়েছো, আমি আছি তোমার পিছনে, যদিও পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু 
এই পথ ইনশাআল্লাহ ছাড়বো না। 

তুমি হে ভাই! কত দূর থেকে এসেছো । যখন জেনেছো জিহাদ ফরযে আইন 
তখন থেকে আমি তোমাকে লক্ষ্য করেছি এবং অনুভব করেছি তোমার মাঝে ' 
জন্ম নিয়েছে এমন এক আগ্নেয়গিরি যার কখনো নেভার ছিল না। না তুমি 
কোন ব্যাখার আশ্রয় নিলে, না কোন ওযর তালাশ করলে; বরং শিশুদের 

চিত্কার, আহতদের হাহাকার; আর নারীদের আর্তনাদ- এসব তোমার 

অন্তরাত্মাকে জলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করেছিল । আর তোমার অন্তর 
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তখনি শান্ত হলো যখন তুমি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে মুজাহিদদের বিজয় 
কেতন ওড়ানো দেখলে । একসময় তুমি উদ্বুদ্ধ হলে এবং আফগানিস্তানের 
মাটিতে জানের বাজি লাগিয়ে দিলে এই আশায় যে, হয়তো ইসলামের 
কোনো উপকার হবে। দুনিয়ার সমস্ত ঝুট-ঝামেলা পিছনে ফেলে স্ত্রী 
সন্তানদের আল্লাহর হাওয়ালা করে ইজ্জত ও মর্যাদার জীবন জিহাদকে বেছে 
নিয়ে। এসব যুবকদের কথা ভেবে তুমি কত আফসোস করতে, যারা 

ইসলামের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিহাদকে ছেড়ে শুধু বেঁচে থাকাকেই 
তাদের জীবনের সৌভাগ্য মনে করছে। তোমার কি মনে পড়ে, একবার 
মুজাহিদরা রাশিয়ানদের থেকে কিছু বারুদ ছিনিয়ে নিলো । তারপর শক্রর অস্ত্র 
দিয়ে তুমি শত্রুর মোকাবিলা করতে গেলে । তখন তোমাকে দেখেছি বুক উঁচু 
করে মাথায় আমামা বেঁধে ইসলামের এক সৈনিক হিসাবে দাড়িয়ে আছো। 
আর বলছো, হায়! আমার ভাইয়েরা যদি জানতো, কী মর্যাদার জীবন এটা! 

আফগান ভাইদের মাঝে মাত্র কয়েকদিন কাটিয়েছো তাতেই তারা তোমার 
সদা মৃদু হাসি ও প্রাণচাঞ্চল্যের কারণে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। 
এমনকি তারা তোমার চেহারায় শাহাদাতের আলোকচ্ছটাও দেখেছে। 
আমিতো বিশ্বাসই করতে পারছিনা যে, তুমি এত দ্রুত চলে গেলে । এইতো 
সেদিন একসাথে আমরা শীতের প্রকোপ ভোগ করেছি। একসাথে চা-রুটি 
খেয়েছি । হাসি-কান্না ভাগাভাগি করেছি। 

আর হঠাৎ করে এভাবে তুমি আমাদের ফেলে চলে গেলে । আমার সামনেই 
তুমি যুদ্ধ করতে করতে গোলার আঘাতে পড়ে গেলে । আর ফিনকি দিয়ে 
তোমার পবিত্র দেহ থেকে রক্ত ছুটতে লাগল। আমার অন্তর্ক্ষু চর্মচক্ষুর 
আগেই তা অবলোকন .করেছে। আমি নিজ হাতে তোমার জানাযা বহন 
করেছি। তখন আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তুমি চলে গেছো, এজন্য 
নয়, বরং এ জন্য যে, আমি তোমার মত প্রিয় ভাইকে, প্রিয় বন্ধুকে 
হারিয়েছি। তুমি যখন আমাকে উপদেশ দিতে আমার হৃদয়ে তা বড়ই প্রভাব 
ফেলতো। একসাথে আমরা শৈশব-যৌবন পার করেছি। আর এই সেদিন 
আমাদের মাঝ থেকে তোমার আলোকজ্জবল মিষ্টি হাসির চেহারাটি হারিয়ে 
গেলো । আল্লাহ তোমাকেই শাহাদাতের জন্য নির্বাচন করলেন । আমরা দুজন 
একই খন্দকে থাকা সত্বেও শাহাদাতের জন্য তুমিই নির্বাচিত হলে । তুমি চলে 
গেলে. চিরশান্তির জান্নাতে। আর আমি একা পড়ে রইলাম এই নশ্বর 
পৃথিবীতে । আমার এখন চাওয়া-পাওয়া একটাই, শাহাদাত বরণ করে তোমার 



কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে এ ২০৬ 

সাথে মিলিত হওয়া । আজ আমি গর্ব করি তোমাকে নিয়ে । তোমার শাহাদাত 
নিয়ে। এখন সবাই আমাকে শহীদের ভাই হিসাবে চেনে । মানুষ এলাকার 
শাম ভুলে গেছে। কিন্তু তোমায় ভোলেনি। তুমি কি জানো, তোমার পরিচিত 

উঠল এবং শাহাদাতের তামান্না তাদেরকে ঘরছাড়া করল। শত শত কিতাব 
আর বক্তৃতা যাদেরকে জাগাতে পারল না। তোমার একার শাহাদাত 
তাদেরকে জাগিয়ে তুলল! 

জিহাদের ময়দানে আমরা একসাথে পথ চলেছি। লক্ষ্য ছিল একটাই, 
জিহাদের বৃক্ষকে আমরা বুকের তাজা রক্ত ছারা সিঞ্িত করবো এবং বিশ্বের 
সকল মুসলিম যুবকের জন্য আমরা আদর্শ হয়ে থাকবো । 
প্রিয় ভাই আমার! ভেবো না যে, তুমি চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে গেছি। 
কিংবা আমার দৃঢ় প্রত্যয়ে শিথিলতা এসে গেছে। কিংবা তোমার বিয়োগে 
মনোবল হারিয়ে পিছুটান দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি। কক্ষণও নয়, বরং 
আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমিও একই পথে চলতে থাকবো । যতক্ষণ 
আমার রক্ত তোমার খুনের সাথে মিশে না যায় । সবশেষে তোমার জন্য এবং 

চিরশান্তির জান্নাতে দাখেল করেন। 

ইতি 
তোমার ভাই আসাদুল্লাহ 

শহীদ আবু জাফরের স্ত্রীর পত্র 

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে খরিদ 
করে নিয়েছেন তাদের জান ও মাল। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে 
জান্নাত । তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। ফলে আল্লাহর শত্রুকে হত্যা 
করে এবং নিজেরা নিহত হয় । 

এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমা সমুন্নতকারী শহীদানের স্ত্রীদের 

আমার স্বামীর শাহাদাতবরণের খবর আমার কাছে পৌছেছে। প্রথমে এ 
সংবাদে আমি খুবই ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু খুব দ্রুতই 

৫. 
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আল্লাহ আমার হৃদয়ে সাকীনা ও শীতলতার পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে 

আমি তার শাহাদাতবরণ এবং জান্নাত লাভের কথা ভেবে আল্তাহর শোকর 

আদায় করলাম এবং স্মরণ করতে লাগলাম, আল্লাহ তায়ালা শহীদানের জন্য 

কী কী প্রতিদান ও মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন । আর সাইয়্যিদুল মুজাহিদীন 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক যবানের ঘোষণা হচ্ছে- 

“শহীদের জন্য তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে ছয়টি পুরস্কার । ১. তার 

প্রথম রূক্ত-ফৌটাটি প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে 

এবং সে জান্রাতে তার স্থান ও অবস্থান দেখতে পাবে । ২. তাকে কবরের 

আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে। ৩. কিয়ামত-দিবসের বিভীষিকা থেকে 

নিরাপদতা প্রদান করা হবে । ৪. তাকে মধযার্দার বিশেষ মুকুট পরানো হবে। 

সেই মুকুটের একটি ইয়াকুত সারা দুনিয়া ও তার সকল কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। 
৫. তাকে বাহাত্তর জন আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে । ৬. তার 

পরিবারের সত্তর জনের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।” 

আমার সকল মুজাহিদ! আমার স্বামী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের যে 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে তাতে আমি এবং আমার সন্তানেরা এবং 
তার মা-বাবাসহ্ পুরা খান্দান নিজেদেরকে মর্যাদাবান মনে করছি । আল্লাহকে 

নিয়ত করেছি, যাতে তাদেরকে তাদের বাবার পথের পথিক বানাতে পারি। 
সুতরাং হে আফগানিস্তান! তোমাকে স্বাগত জানাই, এই জিহাদ এবং এই 
শহীদের জন্য! আমরা দোআ করি আল্লাহ তোমাদের নুছরাত করুন এবং 
তোমাদেরকে অবিচল রাখুন । আর বিজয়তো মুমিনের সর্বদার সঙ্গী । সুতরাং 

হে আমার বোনেরা! আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী শহীদদের জন্য আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি-প্রতিদানের কথা স্মরণ করে আমরা যেন আমাদের জান ও 

জীবনগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় এগিয়ে দেই। তাহলেই ইনশাআল্লাহ বিজয় 
আসবে এবং কাফের মুশরিকরা পর্যুদন্ত হবে । পরিশেষে আল্লাহর রাসুলের 

রুহ সবুজ পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। 

মাআস সালাম 

তোমাদের বোন উম্মে জাফর 
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বর্তমান যুব সমাজ 

সকল প্রশংসা আল্লাহর ৷ দুরুদ ও সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি । বর্তমানে সারা মুসলিম বিশে যুবকরা একটা দোদুল্যমান 
অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগ-বিলাসের এত 
এত সামশ্রী- একদিকে তাদেরকে রঙিন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে। 
অন্যদিকে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা এবং দ্বীন ও দুনিয়ার নাযুক অবস্থা 
তাদেরকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। একদিকে জীবনের নিত্য 

উপার্জনে ব্যস্ত সময় কাটায়। অন্যদিকে দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত 

তাড়নায় উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করে । এভাবে দোটানার মধ্যে তাদের জীবন 

চলছে। তবে কিছু যুবকের সৌভাগ্যতারা উদিত হয়। আর তারা সুখময় 

জীবনের মায়া ও মোহ ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। 

এবং জীবনের এত সব মোহনীয় বন্ধনমুক্ত হয়ে এই গৌরবময় ময়দানে এসে 

হাজির হয়। আর মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশায় রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই 

চালিয়ে যায়। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে মজলুম মুসলমানদের উপর নির্যাতন- 

নিপীড়নের স্টামরোলার চালানো সত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর পথ ছাড়েনি । 
জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে নির্মূল করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করার পরও 

নতুন মুজাহিদ বাহিনি তৈরী হচ্ছে এবং নতুন উদ্দীপনায় মুসলমানরা জেগে 

উঠছে। কিছু যুবক এখনও আছেন যাদের অন্তরে আছে আফগান জিহাদের 
প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ। তাই তারা দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে 

মুজাহিদীনের এই মোবারক কাফেলায় শামিল হতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে 
আসেন। 

ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাবো, ফুরাত ও দজলার 
শহর ইরাক সর্বদাই মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বিপদাক্রাত্ত এবং সবচেয়ে 
দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল । এক্ষেত্রে তাতারী হামলার ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট । যার 

মাধ্যমে আব্বাসী খেলাফতের পতন ঘটেছে, এবং সে যুগের হিসাব অনুযায়ী 
অন্তত আট লাখ মুসলিম গণহত্যার শিকার হয়েছে। যাদেরকে নির্মমভাবে 
জবাই করা হয়েছে। আর আশির দশকের দুর্যোগের কথা বলার ভাষা আমার 

নেই। কিন্তু এতসব দুর্যোগ ইরাকী যুবকদেরকে জিহাদের প্রতি তাদের 
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গৌরবময় দায়িত্বের কথা ভুলিয়ে দিতে পারেনি । আফগানিস্তানের মাটিতে 
অপূর্ব সব দাস্তান ছারা তারা তা প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ 

কেউ আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাদেরই 

মধ্যে একজন- শহীদ মুহাম্মাদ ফারুক (আলী মোস্তফা) । 

শহীদ মুহাম্মাদ ফারুক 

কারকুক প্রদেশের কুফরা অঞ্চলে হতদরিদ্র এক ছোট্ট পরিবারে তিনি জন্মখহণ 
করেন। বিভিন্ন বাধা-প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি লেখাপড়া চালিয়ে 

গিয়েছেন। আল্লাহর পথের দাঈ হিসাবেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। এবং 
এক্ষেত্রে তিনি কিছু পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়েছিলেন, যা আসলে প্রত্যেক দায়ীর 

ক্ষেত্রেই ঘটে । আল্লাহ তায়ালা বলেন- “মানুষ কি ভেবেছে যে, তারা বলবে, 

“আমরা ঈমান এনেছি'। আর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, কোন পরীক্ষাও 

করা হবে না ? [সুরা আনকারুত, আয়াত- ২] 

প্রায় এক বছর তিনি জেলের অন্ধকারে কাটিয়েছেন, সে সময় তিনি দশ পারা 

কোরআন হেফ্জ করেছেন। জেলের মধ্যেই তিনি সোম ও বৃহস্পতিবার 
রোযা রাখতেন । আরো যারা তার সাথে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, 

তাদের প্রতি ইহসান ও কোরবানীর অপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন । তাদের 

দেখতাম, হয় তিনি বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছেন, অথবা দীড়িয়ে 

জিহাদের প্রতি ছিল তার হৃদয়ের টান তাই তিনি ইরাকের মাটি ছেড়ে এমন 
কোথাও যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যেখানে জান্নাতের ঘ্বাণে আর 
তরবারির বঙ্কারে তার দিন-রাত কেটে যাবে। তিনি ডাক্তারী পড়াশুনা 

করেছিলেন । কিন্তু মন তার পড়ে থাকতো জিহাদের ময়দানে ৷ তবে সাথীদের 

গীড়াপীড়িতে অবশ্য ডাক্তারী শেষ করেছিলেন । যাতে জিহাদের ময়দানে তা 
কাজে আসে । একসময় তিনি সব ফেলে রণাঙ্গনে চলে এলেন । তিনি যেই 
দলে ছিলেন, সেই দলের আমীর একদিন ঘোষণা করলেন যে, তাদের হাতে 
থাকা সকল অর্থ ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং যে কোন একজন ঝুঁকি নিতে হবে। 
মুজাহিদদের কেন্দ্র থেকে অর্থ আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তো কে প্রস্তুত 

১৪ 
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আছো? কিন্তু কেউই দাড়ালো না, কেননা রাস্তার প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি বাঁকে 
মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। আর কারো কাছেই এমন কোন কাগজ পত্র নেই, যা 
রাস্তার চেক পোস্টগুলোতে পুলিশদের রোষানল থেকে তাদের রক্ষা করবে; 
বরং তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সরকারের কাছে পূর্ব পরিচিত, যা তাদেরকে 
সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। সুতরাং রাস্তায় বের হওয়া মানেই হল মৃত্যুর দিকে 
অগ্রসর হওয়া । সেই মুহূর্তে তিনি দাড়িয়ে গেলেন এবং সাথীদের রক্ষার 

গেলেন। তার এই ঘটনা খন্দকযুদ্ধের রাতে হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান 

ওয়াসাল্লাম কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য সাহাবাদের থেকে একজনের বের 
হওয়া কামনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া কেউই বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত 
হননি । তো শহীদ ফারুক যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তার হৃদয়ে ছিল শহীদী 
মওতের তামান্না । তার এক সঙ্গী বলেছে- আমি গাড়ীতে তার সাথে ছিলাম। 
যখন গুরুত্বপূর্ণ কোন চেক পোস্টের কাছে এসে পৌছতাম, তখনই আমি 
তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, ওদেরকে দেখানোর মত আপনার কাছে কী আছে? 
তিনি বললেন- রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসার পাথেয় ছাড়া আর কিছুই 
নেই। আল্লাহ আমাদেরকে প্রস্ততি নিতে বলেছেন। তাই আমরা যথাসম্ভব 
প্রস্তুতি নিয়েছি । কিন্তু জাগতিক কোন প্রস্ততি নিতে পারিনি, তাই আমার কাছে 
শুধু রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমানের পাথেয়টুকুই আছে। এ কথাগুলো 
আমার হৃদয়ের গভীরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমনিতে এই 
চেকপোস্টে খুব কঠিনভাবে চেক করা হতো। কিন্তু সেদিন মুহূর্ত কয়েক 
অতিক্রম না করতেই দায়িতৃশীল অফিসার সব গাড়ীকে চেক করা ছাড়াই চলে 
যাওয়ার জন্য ইশারা করলো । তো এটা ছিল মহান আল্লাহ পাকের কালামের 
বাস্তব প্রমাণ । 

যেমন তিনি বলেছেন- “যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সকল 

প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। এবং তাকে তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিক 
দান করেন। যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। 

নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা করতে পারেন। আল্লাহ সকল কিছুর জন্য তাকদীর 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন।” 

পরবর্তীতে তিনি ইরানে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে পৌছে গেলেন 

আফগানিস্তানে । যেখানে মুজাহিদ বীর পুরুষরা রক্ত আর অসত্যের মাঝে 
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মিশে যায়। হারাত অঞ্চলে পৌছে তিনি পরবর্তীতে রণাঙ্গনে তার চিকিৎসার 

কাজে লাগলেন। পরবর্তীতে সেখানেই তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন 

করলেন। আল্লাহর কী ইচ্ছা! শাহাদাতের জন্য তাকে ময়দানে ছুটে যেতে 

হয়নি; বরং শাহাদাত তাকে এসে আলিঙ্গন করেছে তার কর্মস্থলে । এভাবেই 
তিনি আল্লাহর নিকট পৌছে গেলেন এবং আল্লাহর পথের পথিক সেই মহান 

দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। যাদের কবর ছড়িয়ে আছে আফগানিস্তানের 

সুবিস্তৃত পর্বতভূমির নীচে । আর ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন যে, 
এই জিহাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদ; কোন জাতীয়বাদী লড়াই নয়। 

যদিও তাতে কোরবানী ও ঈছার এবং সবর ও মর্ষদার ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের 

সন্তানদের জন্যই থাকবে সর্বোচ্চ স্থান। হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা 

করছি। আর আপনার প্রশংসাসহ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ 

নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তাওবা 

করছি। 

বিস্ময়কর এক কাফেলা 

হামদ ও সালাতের পর, মুমনিদের এই কাফেলা বড় বিস্ময়কর কাফেলা। 

যাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কাফেলা । এদের প্রত্যেকে তাদের চিন্তা- 

চেতনা, ধ্যান-ধারণা সব বিষয়ই বিস্ময়কর । তারা বেঁচে থাকে এসব গুণাহ 

থেকে যেসবের দিকে মানুষ আজ পতঙ্গদলের মত ছুটছে। সুতরাং তারা 

অবশ্যই সুসংবাদ লাভের যোগ্য। দূর থেকে তাদের দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় দৃষ্টি 

অবনত হয়ে আসে। তাদের শোকে মুমিনের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, তারা 

তাদের এই অবস্থাতেই সন্তষ্ট । যদিও কাফের মুশরিকরা তাদেরকে তাড়িয়ে 

বেড়ায়, তবুও তারা সুখী, প্রতি মুহুর্তে মৃত্যুর প্রহর গুণে গুণে তারা উম্মতের 

জন্য জাহেলিয়াতের নির্জন মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ তৈরী করে চলেছে। 

মৃত্যুকে তারা এমন ভালোবাসে যেমন দুনিয়ার কাফের মুর্দারা জীবনকে 

ভালোবাসে । যেমন হাদীসে এসেছে- ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের অন্তর 

মৃত্যুকে খুজে বেড়ায় । কবি বলেছেন- | 

আমাদের জন্য লড়ছে তারা, মৃত্যুকে তারা করে না ভয়। 
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জীবন বড়ই দীর্ঘ হয়ে গেল, পয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল । হায়! যদি আরো 

আগেই এই বিস্ময়কর কাফেলার সাক্ষাত পেতাম! এই দীর্ঘ জীবনইতো 
আমাদেরকে জান্নাতী হুর-গেলমান, কল্পনাতীত নায-নেয়ামত থেকে দূরে 

সরিয়ে রেখেছে। অবশ্য অনেকে এখনই অনুভব করে যে, তারা দুনিয়ায় 

থেকেও জান্নাতে আছে। হাদিসে এসেছে- "দুনিয়ায় এমন একটি জান্নাত 
আছে, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করেনি, সে আখেরাতের জান্নাতেও প্রবেশ 

করতে পারবেনা ।' 

(হৃদয়ের পাতা থেকে যা কখনোই মোছা যাবে না) 

এ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে, যখন এই যুবকের সাথে আমার প্রথম দেখা 
হয়। সেদিন মক্কা মোকাররমায় দুই চিকিৎসকের সঙ্গে সে আমাকে স্বাগত 
জানাতে এসেছিলো । দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বেশ জোশ-জযবাওয়ালা, 
টগবগে, তেজদীন্ত নওজোয়ান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোন গোত্রের? 
সে বলল- আওরাস গোত্রের সর্বোচ্চ শাখার ৷ তারপরেই বললাম- তোমার 

জোশ-জযবাতো দেহাবয়ব ও মুখাবয়ব থেকে ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে। তা 
এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকতে চাও? তোমার জন্য ভালো হবে কয়েক 

বছর আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো । সাথে সাথে সে বলে 
উঠলো, আমি প্রস্তুত। আমি বললাম, ঠিক আছে। আগামীকাল তুমি বিমানে 
আমার সঙ্গী হবে। সে বলল, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন। শীঘ্ই আমি 

আমার ব্যাগ নিয়ে আসছি। গাড়ী আমাদের নিয়ে তার অবস্থানের উদ্দেশ্যে 

চলল । অল্লক্ষণেই আমরা পৌছে গেলাম । সে তার সমস্ত সামান নিয়ে নিল। 

তার সমস্ত উপার্জন সেখানেই ছিল। তারপর গাড়ী আমাদেরকে নিয়ে জেন্দার 

উদ্দেশ্যে ছুটে চলল । সে তার সামানাদি, ব্যাগ-পত্র, এবং জামা-কাপড় 

আমার সামানের সঙ্গেই গুছিয়ে রাখল । আমি তাকে বললাম, তোমার 

সামানগুলো আলাদা একটা কার্টুনে রাখলে ভালো হতো না? আমার তো মনে 

হয় তুমি আমার সাথে সফর করতে পারবে না। সে আমাকে আশ্বস্ত করে 

জোর দিয়ে বলল, অবশ্যই আমি আপনার সাথে সফর করবো ইনশাআল্লাহ । 

আমি বললাম, তোমার পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট কিছুই নেই। তার উপর 

এখন হজ্বের সময় । বিমানগুলো সব ভরে ভরে আসছে। সে বলল, আল্লাহ 
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চাইলে সবই সহজ হয়ে যেতে পারে । অবশ্য বেশ কিছুদিন যাবৎ সে মন্কায় 

নিয়মবিরুদ্ধভাবে অবস্থান করছিল । পরে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। ফলে 

দায়িত্বশীল অফিসারের মন নরম হল। তারপর আমি মারযুককে নিয়ে 

ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌছলাম। সেখানে সম্রান্ত এক ভাই আমাদেরকে 

স্বাগত জানালো । সে কিছুদিন আমাদের সাথে ছিল। তখন সে আমাদের খুব 

খাতির-যত্র করত । আল্লাহর রাস্তায় আগত ভাইদের সেবার এই লোকের 

প্রাণপণ চেষ্টা দেখে মারযুক বলত, হে আল্লাহ! আপনি আমার হায়াত থেকে 

কিছু অংশ তার হায়াতে লিখে দিন। যেন সে মুসলমানদের খেদমতে দীর্ঘ 

সময় ব্যয় করতে পারে। মারযুক এক মাস পেশোয়ারে কাটাল। এই সময় 

তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেল। কিন্তু এটা তার কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। 

একমাস কেটে গেল। এ সময় মারযুককে সবসময় কাফেলা প্রস্তুত করার 

কাজেই ব্যস্ত দেখা যেতো। তাই আব্দুল্লাহ আনাস তাকে পেয়ে এতই 
আনন্দিত হয়েছিল, যেন আকাশের চাদ হাতে পেয়েছে। কাফেলা প্রধানের 

যেতো । আব্দুল্লাহ আনাস চাইতো, পেশোয়ারের সবাইকেই সাথে নিয়ে যাবে। 

আমি বলতাম, কেন নয়? অবশ্যই রাজী করো সবাইকে! তখন আনাস 

আমাকে তার মুখে সর্বদা লেগে থাকা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে চলে যেতো । 

অবশেষে মারযুক অভিযানমুখী একটি দলের সাথে নাহরাইন অঞ্চল বিজয়ে 
শরীক হল। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে বিভিন্ন চিঠি আসতে লাগলো । 
চিঠিতে সে তার শাহাদাতের প্রতি অশেষ তামান্না প্রকাশ করতো । আরো 
লিখতো, তোমাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকলাম । অবশেষে সে নিজেই 
একদিন এসে পড়লো । বলল, শুধু আপনাকে দেখার জন্যই এসেছি। সে 
আমার কাছে কিছুদিন ছিল। এ সময় তার পাসপোর্ট তৈরী করার কথা 
বলেছিল । কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে ফেরার প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে এক মুহূর্তও 
সে স্থির থাকতে পারতো না। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে তখন বিরাজ করছিল 
শৌর্য-বীর্ষের ভূমি “তুখারে' ফেরার চিন্তা । 

মারযুক চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা কাফেলা প্রধানের দফতের একসাথে 
দাড়িয়ে ছিলাম । কিন্তু কে জানতো এটাই ছিলো তার সাথে আমার শেষ 
সাক্ষাত! তাকদীরে সেটাই লেখা ছিলো । তুখারের যাত্রাপথে গাড়ী উল্টে সে 
শহীদ হয়ে যায় । তার রূহ মহান রবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় । সহীহ হাদীসে 
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বর্ণিত আছে- “যে ব্যক্তি রেকাবে পা রাখলো আর তার বাহন তাকে ফেলে 
দিলো এবং মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললো, ফলে সে মৃত্যুবরণ করল, কিংবা 
কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করলো, কিংবা যে কোন দুর্ঘটনায় 
মৃত্যুবরণ করলো- সে শহীদ” । 

তার ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি তাকে 
শহীদ হিসাবে কবুল করবেন, সে ছিল মানববেশী আগ্নেয়গিরি, যা শুধু 
বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। তদুপরি ছিল বিশিষ্ট দাঈ। বর্তমান যুগের 
মুসলিম চিন্তাবিদদের লেখা সম্পর্কে তার ছিল সুবিস্তৃত অধ্যয়ন ৷ জামিয়াতুল 
জাযায়িবে ইসলামী কর্মশালাগুলো পরিচালনায় সে ছিল ছাত্রদের অগ্রপথিক। 

জান্নাতে আল্লাহ তার মাকাম উচু করুন । আমীন । 

শহীদ আবুল হারিছ ইয়েমেনী 

শহীদ আবুল হারিছ। সর্বদা চুপচাপ থাকা এবং পরিমিত কথা বলা ছিল তার 
অনন্য বৈশিষ্ট্য। সবসময় সে দৃষ্টি অবনত রাখত । শুধু যার সাথে কথা বলত 
তার দিকেই তাকাত। তার ললাটে ছিল এক উজ্জল দীন্তি। স্থভাব-লাজুকতা 
তার সৌন্দর্য ও গাল্টীর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে মিষ্টি মধুর সুরে 
কোরআন তিলাওয়াত করতো । তার সাথী-সঙ্গীরা বলতো- সব সময়ই আমরা 
তার কাছ থেকে ইসলামী চরিত্রের বাস্তব রূপ দেখতে পেয়েছি । কখনোও সে 
আমাদের সাথে রূঢ় আচরণ করেনি । ইয়েমেনবাসী হওয়ায় এমনিতেই তার 
মধ্যে ছিল প্রজ্ঞা ও গম্ভীরতা। জিহাদে এসে তার গার্ভীর্য আরো বেড়ে 
গিয়েছিল। সে ছয়মাস গওরবন্দে অবস্থান করেছে। তারপর মারযুকের সাথে 
একই গাড়ীতে শাহাদাতবরণ করেছে। বলা যায়, একটি ধ্রুবতারা হঠাৎ করেই 
উদিত হয়েছিল । আবার সবার অজান্তে মিলিয়েও গেল । কিংবা বলতে পারো 
ইসলামের গোলাব বাগানে অনেক সম্ভাবনাময় একটি কলি এসেছিল । কিন্তু 
প্রস্মুটিত হওয়ার আগেই তা ঝরে পড়ল । কিংবা বলা যায়, একটি সুন্দর স্বপ্ন 
আমাদের সবাইকে আচ্ছন্ন ও সম্মোহিত করে রেখেছিল । কিন্তু বাস্তবতা লাভ 
করার আগেই তা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল। 
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শহীদ আবু জিহাদ 
সর্বপ্রথম আমি তাকে দেখেছি সাদা'-এর সেনাছাউনীতে সুন্দর সুঠাম এক 
যুবক। তার সুদর্শন চেহারাকে লাজুকতা ও গণ্ভতীরতা আরো দীপ্তিময় করে 
রেখেছে। প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে সে বলতে লাগল- “এখানে এ পর্যন্ত 
পৌছতে আমাকে কত যে কষ্ট পোহাতে হয়েছে । কত মানুষের নিন্দা শুনতে 
হয়েছে। আমি শুধু ভাবতাম, কীভাবে এই জীবন থেকে মুক্তি পাবো, যে 
জীবনের নেই কোন সজীবতা, আর না পাওয়া যায় হৃদয়ের স্বচ্ছতা । 
দুনিয়াদাররা দুনিয়া নিয়েই ডুবে আছে। তাই তাদের কথার কোন আছর 
আমার অন্তরে ছিল না। তারা যতই বক বক করতো সেসব কথা আমার মধ্যে 
সামান্যও তরঙ্গ সৃষ্টি করতো না”। 

কিন্তু আমার অবাক লাগছিলো যে, সে আমাকে এত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা 
শোনাচ্ছে, অথচ তার মুখে দাড়ি নেই কেন? পরে জানতে পারলাম তার মুখে 
দাড়ি ছিল। কিন্তু দূতাবাস থেকে ভিসা না পাওয়ায় দাড়ি কামাতে বাধ্য 
হয়েছে। 

মসজিদে শহীদের এক শহীদ 

আবু জিহাদ ছিল সব বিষয়ে সিরিয়াস। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষ করে 
ইলেকট্রিকের উপর পড়াশোনা করেছে এবং কিছুদিন এসব নিয়ে কাজ 
করেছে। তারপর হঠাৎ দুনিয়া ছেড়ে শহীদ ও শাহাদাতের ভূমিতে চলে 
এসেছে। ঘটনা এই যে- ওমানের জাবালুত তাজে, মসজিদে শহীদে সে 
উত্তায তামীম আল-আদনানীর একটি ওয়াজ শুনেছিল, তখনই তার মধ্যে 
শাহাদাতের তামান্না পয়দা হয়ে গেল। তার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো 
যে, কেয়ামতের দিন যারা ইয়াকুত পাথরের তৈরী মুকুট পরিধান করবে আমি 

তাদের একজন হবে। 

হাদীসের বাণী- শহীদের জন্য তার রবের নিকট রয়েছে সাতটি প্রতিদান। 

১. রক্তের প্রথম ফৌটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। 
২. জান্নাতে সে নিজের অবস্থান ও বাসস্থান দেখতে পাবে। 

৩. তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। 
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৪. সে কিয়ামাতের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবে। 

৫. তাকে ইয়াকুত পাথরের তৈরী এমন মুকুট পরানো হবে যা দুনিয়ার সকল 
কিছুর চেয়ে উত্তম । 

৬. তাকে বাহান্তরজন আয়ত্রলোচনা ছুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে। 

৭. কিয়ামতের দিন তার পরিবারের সম্তরজনের বিষয়ে তার শাফায়াত কবুল 
করা হবে। 

সাদা' এর মসজিদটি বাস্তবেই শহীদানের মসজিদ 

এই মসজিদটি অন্যান্য সাধারণ মসজিদের মত নয়। এ মসজিদের খুঁটিগ্রলো 
কত রাব্রিজাগরণকারীকে তপ্ত অশ্রু ঝরাতে দেখেছে! কত মুমিনকে জান্নাতের 
জন্য বিলাপ করতে শুনেছে! তার চার দেয়ালের মাঝে কত লোক আল্লাহর 

কোরবান করে দিয়েছে! এমন কত মুজাহিদ এ মসজিদের পাশ দিয়ে চলে 
গেছে, যারা বীরত্বের অভাবনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। যাদের নাম ইতিহাসের 
পাতায় চির সমুজ্জল হয়ে থাকবে । আমরা এই মসজিদটির নাম দিয়েছি 
“শহীদ ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান মসজিদ” । যিনি আফগানিস্তানে ইসলামী 
আন্দোলনের প্রথম শহীদ । 

ভুখারের পথে 

পৌছার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। তারা যাত্রা শুরুও করেছিল। কিন্তু তাকদীরে ছিল 
অন্য কিছু । কিছুদূর না যেতেই তুষারপাত শুরু হল । ফলে তাদের কাফেলা 
যাত্রা বাতিল করতে বাধ্য হলো । নুরিস্তানের পথে বরফের পাহাড়ে তারা 
বিপদসংকুল অবস্থায় পতিত। তারপরেই তারা ফেরার ইচ্ছা করল। 
পরবর্তীতে তারা অনা পথে যাত্রা শুরু করে। সে অঞ্চলের গিরিপথগ্ুলোতে 

বহু মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। আন্দোলনের শুরুর দিকে এই ভূমিতে শহীদ 
হয়েছেন সা'দ আর রাশুদ এবং আব্দুল ওয়াহহাব আল-গামিদী | এবার এ 

ভূমি আহমাদ আবু জিহাদকেও বুকে টেনে নিল। এভাবে চোখের পলকে এই 
মর্দে মুজাহিদের জীবনে মৃত্যুর পর্দা নেমে এল । আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া 
করি, তিনি যেন আমাদেরকে ফেরদাউসের আলা মাকামে একত্র করেন। 
নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সৰ্ব্লষ্টা । 
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শহীদের অছিয়তনামা 

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্নুল আলামীনের জন্য । যিনি ইরশাদ করেছেন- “আর 

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব সমরশক্তি প্রস্তুত করো” । আরো বলেছেন- 

দুরুদ ও সালাম সাইয়্যেদুল মুজাহিদীন, ইমামুল মুস্তাকীন হযরত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। বাদ আরয, এটি আমার পরিবার 
পরিজনের প্রতি একান্ত অছিয়ত। 

আমি আবু জিহাদ বলছি- আমার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে আল্লাহর ভয় 
অর্জন করার এবং তার আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলার অছিয়ত করছি। আর 

সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া চাচ্ছি। 

শ্রদ্ধেয় মা-বাবা ও প্রিয় ভাই বোনেরা! শোনো! আমি যে পথ অনুসরণ 
করেছি, আল্লাহ আমাদেরকে সে পথেই চলার আদেশ করেছেন। যেমন 

আল্লাহ পাক বলেছেন- “এই হচ্ছে আমার সরল পথ। তোমরা এই পথ 

অনুসরণ করো । অন্যান্য বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সেসব পথ 

তোমাদেরকে আমার পথ থেকে বিচ্যুত করবে ।” আর সরল পথ হচ্ছে এই 

দ্বীন, এই আকীদা-বিশ্বাস যা মানুষকে রূহের খোরাক যোগায় এবং জীবনের 

চলার পথ মসৃণ করে । নবীগণ, ছিদ্দিকীন ও মুজাহিদীনের এক বিরাট জামাত 

এই পথ পাড়ি দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ পথের যাত্রা অব্যাহত থাকবে । 

জন্য কিছু মর্দে মুমিনের ৷ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেমন প্রয়োজন হয় কিছু 

জান কোরবানের, যেমন প্রয়োজন হয় অত্যাচারির উপর দাসত্বের কষাঘাত 

করার, তেমনি উম্মাহর গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন কিছু 

মর্দে মুজাহিদের ৷ জিহাদের পথই হচ্ছে সেই গৌরব ও ইজ্জত ফিরিয়ে আনার 

পথ । 

ইতি 

আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের মুহতাজ 

আবু জিহাদ । 

১/৪/১৪০৮ মোতাবেক ২/১১/১৯৮৭ 
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এক নেয়ামত। কারণ দাঈ যেখানেই থাকে সেখানেই আল্লাহর দিকে 
বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী হিসাবে অবস্থান করে। বিপদে-আপদে মানুষ 
তার কাছে ছুটে আসে । যখন একটার পর একটা মুহীবত নেমে আনে । তখন 

মানুষ তার শরণাপন্ন হয়। তাই বলা যায়, মানুষের খাবার পানীয়র যত 

আনুগত্য মা-বাবার আনুগত্যের চেয়ে বেশী জরুরী। যেমনটা হাদীসে 

এসেছে- “তাদের জন্য সমুদ্রের মাছ এবং আসমান-যমীনের বাসিন্দারা 
ইন্তেগফার করতে থাকে'। 

তাদের জন্য অকল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তো সৌভাগ্যবান সেই 
সাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরো কয়েকজন হলেন- আল্লাহর ইবাদতের মাঝে 
বেড়ে ওঠা যুবক এবং মসজিদের সাথে লেগে থাকা হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। 

দাঈরা তো এমন যে, মন্দ জিনিসের সামনে তাদের দৃষ্টি নত হয়ে আসে। 
অকল্যাণের পথে তাদের পা পড়ে না। রাত্রি জাগরণ আর সর্বদা কোরআন 

তেলাওয়াতের মাঝেই তারা ডুবে থাকেন। যখনই জান্নাতের সুসহবাদওয়ালা 

কোন আয়াত পড়েন, জান্নাতের তামান্নায় তাদের চোখে পানি চলে আসে। 

ফুঁপিয়ে ওঠেন যেন জাহান্নাম চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আমার মা- 
বাবা এই যুবকদের জন্য কোরবান হন। মানুষ যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে, 
তখন এরা আল্লাহর সঙ্গে গোপন অভিসারে মজে ওঠেন। মানুষ যখন 
পানাহারে লিপ্ত হয় তখন তারা রোযা রাখেন । সর্বদা চুপচাপ থাকেন। 
প্রয়োজন ছাড়া একটি কথাও বলেন না। উম্মতের চিন্তায় সর্বদা পেরেশান 
থাকেন। যেন সারা উম্মতের হিদায়াতের দায়িতি তাদের উপরই বর্তেছে। 
আমাদের ধারণা অনুযায়ী আবু মুহাম্মাদ ছিলেন এই নীরব সাধকদের 
একজন । আবু মুহাম্মাদ ছিলেন সেই দাঈদের একজন, যাদের মিষ্টি হাসি বহু 
মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। হঠাৎই যাদের প্রতি মানুষ অন্যরকম 
আকর্ষণ অনুভব করে। যাদের মাঝে রয়েছে নেতৃত্বের গুণ । আবু মুহাম্মাদ 
যখনই কাউকে কষ্টের শেকায়েত করতে শুনতো তখনই তার কাছে ছবর ও 
ধৈর্যের ফযীলত তুলে ধরতো। যখনই কাউকে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যেতে 
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দেখতো, তখন যুগে যুগে মর্দে মুজাহিদদের রণাঙ্গনে অবিচলতা ও দৃঢ়তার 
ঘটনা শোনাতো । তার সর্বক্ষণের কাজই ছিল যুবকদেরকে তারবিয়াত করা । 
আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে আরো গভীর, আরো নিবিড়, আরো দৃঢ় ও 
সুদৃঢ় করা। 

আবু মুহাম্মাদের জন্ম তাইয শহরে । সে ছিল আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব ও প্রখর 
মেধার অধিকারী | পড়ালেখায় সবসময়ই সে ছিল প্রথম সারির ছাত্র । দ্বাদশ 
শ্রেণীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করছিল। তাই 
সরকারী খরচে তাকে জামিয়াতুস সউদ (রিয়াদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো 
হয়েছিল। সেখানে সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করত। সে সময় জাধিরাতুল 
আরবের দলগুলো আগ্নেয়গিরি আর জ্বলত্ত অঙ্গার উদগীরণের ভূমি খোরাসানে 
আসতে শুরু করল । সেটা ছিল শীতকাল । আর এখানে আসার সেটাই উত্তম 
সময়। সেই দলগ্তলোর সাথে আবু আহ্মাদও এসেছিল । তখনই তার অন্তরে 
জিহাদের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছিল। ফলে তার দেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে 
গেল, কিন্তু অন্তর পড়ে রইল মুজাহিদীনের মাঝে । রিয়াদে শুধু তার দেহটাই 
ন্নয়ে গেলো, সবার সাথে পানাহার করে, এখাসে সেখানে ঘুরে বেড়ায় । অথচ 
তার সমগ্র সত্তা ও আত্মাজুড়ে শুধুই জিহাদ ও মুজাহিদীন । যারা উম্মাহর জন্য 
রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করে না। ফলে এ সময় সে পরিচিতজনদের মাঝে সে 
অপরিচিত হয়ে পড়লো । রুমীর ভাষায়- “গৌরবের সঙ্গ তোমাকে সকল 
নিঃসঙ্গতার অনুভূতি থেকে রক্ষা করেছে। তাই পরিচিতজনদের মাঝেও আজ 
তুমি অপরিচিত হয়ে পড়েছো। বাস্তবতা আর কল্পনার মাঝে যেমন বিরাট 
পার্থক্য । তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা আর বীরদের 
বীরতের অনন্য উপাখ্যানের মাঝেও আছে বিরাট পার্থক্য ।” 

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করাটা আবু মুহাম্মাদের নিকট অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। 
এখানে শুধু রসায়ন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে । মিশ্রনের বিভিন্ন প্রকারাদি, 
কোনটা মৌলিক পদার্থ, কোনটা গৌণ, কোনটা অপরিহার্য । আর কোনটা না 
হলেও চলবে ইত্যাদি। নিরস ও নিম্প্রয়োজনীয় আলোচনা । যেখানে 
সাধারণত বলাবলি হতো এসবের আবিষ্কারকরা কবে বিগত হয়েছে । অথচ 
এসবের আলোচনা বঙ্গ হচ্ছে না। এসব মিশ্রণ, যৌগিক পদার্থের আলোচনা 
শুনতে শুনতে কান ব্যথা হয়ে গেছে। সেখানে আবু মুহাম্মাদের কী অবস্থা সে 
তো বলাই বাহুল্য । সুতরাং যে কোন মূল্যে এ অবস্থার অবসান ঘটানো অতি 
জরুরী । তাই সে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং জিহাদ ফী 
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এবং আবু মুহাম্মাদও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করল। চরিত্রের সৌন্দর্য দিয়ে 
সবাইকে সে মুদ্ধ করল। বাক-সংযম, যিকির-আযকার, কোরআন 
তেলাওয়াত, স্বভাবসুলভ বিনয়, সর্বদা সঙ্গী সাথীদের স্বতঃস্ফূর্ত সেবা করা 
ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অল্প দিনেই সে সকলের প্রিয়পাত্রে 
পরিণত হল। 

মর্যাদাশীল ব্যক্তির লক্ষ্য হয়ে থাকে দুটি জিনিস। ১. হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয় 
অর্জন ২. না হয় মৃত্যুমুখে নিজেকে অর্পণ । 

অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে গেল, যার প্রতীক্ষায় কেটে গেছে দীর্ঘ সময় । হঠাৎ 
একদিন ক্যাম্পের দিকে একটি গোলা ছুটে এল। শূন্যে থাকতেই সেটি 
বিস্ফোরিত হল এবং আবু মুহাম্মাদ ও তার দুই সঙ্গী আক্রান্ত হল। শীঘ্রই 

গেলেন। ইনি ছিলেন প্রখ্যাত দাঈ আদনান সাদুদ্দীনের জামাতা ৷ তিনি আবু 
মুহান্মাদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে শুরু করলেন । অল্পক্মণেই তার শ্বাস- 
প্রশ্বাস মোটামুটি স্বাভাবিক হলো। তার আঘাত ছিল দুই পায়ে এবং বুকে, 
তাই গাড়ী আনা হলো এবং আবু মুহাম্মাদকে নিয়ে তিনি হাসপাতালের 
উদ্দেশ্যে ছুটলেন। গাড়ীতে আবু মুহাম্মাদ যিকির-আযকার করছিলেন । এমন 
কঠিন মুহূর্তে যিকির করা হয়তো আল্লাহ্র ভালো লেগেছিল । তাই তিনি ডাক 
দিলেন। আর বান্দাও ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলো নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্য 
জান্নাতে । সেটা ছিল রমযানের ১৯তম দিন। আবুল বাশার তাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন কেমন বোধ করছো? উত্তরে সে বলল- পৌছে গেছি, পৌছে 
গেছি!! সেটাই ছিল তার উচ্চারিত শেষ বাক্য । তার ইত্তিকালের পর আকাশ- 
বাতাস যেন জান্নাতী খুশবুতে ভরে উঠল । ডাক্তার আবুল বাশার বলেন- 
‘আমি বুঝতে পারলাম আবু মুহাম্মাদের রূহ আল্লাহর কাছে চলে গেছে।" 

আল্লাহ যেন তাই করেন । আল্লাহ যেন কবুল করেন । আমীন । 

আবু মুহাম্মাদ এভাবেই শাহাদাতবরণ করল । সে ছিল আমাদের চোখের 
তারা । তাকে ঘিরে আমাদের কত আশা-আকাকক্ষা ছিল । তার হৃদয়েও কত 
সবুজ স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় কখনো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো । কখনো 
করুণ সুরে গান গেয়ে উঠতো । আসলে সে ছিল এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি । 
বয়স এখনো তেইশের যৌবন পার করেনি । অথচ উম্মাহর চিন্তায় তার চুলে 
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পাক ধরে গিয়েছিল। চোখে মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। সর্বদা নেক 

কথা ও নেক কাজে নিমগ্ন থাকতো । নযরের হেফাজত করতো । সর্বদা 

মৃদুহাসি তার মুখে লেগেই থাকতো । 

বন্ধ-বান্ধবদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে খোদাভীরু, মর্ধাদাশীল এক তরুণ। 

থেকে ঝরে পড়তো প্রতিজ্ঞার বিন্দুকণা। তার বুকে ছিল সদাজাগ্তত এক 

আকাঙ্কা । আরো গভীরে ছিল জ্বলন্ত এক অঙ্গার, যা প্রায়ই জ্বলে উঠত । আর 

কখনো কখনো তা শিখায়িত হতো, সে ছিল উদ্যম ও জীবনীশক্তির এক 

অনন্য রাপ। 

এলাকার মসজিদে মসজিদে সে ঘুরে বেড়াতো । আর আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ও 

প্রজ্ঞা বিতরণ করতো । ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিতো । আর 

সমবয়সী যুবকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করতো । যখন সে সঙ্গী 

সাথীদের খেদমতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হতো, তখনও এসব বাদ যেতো না! বরং 
সর্বদা সে সৈনিকদেরকে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষাদানে 
নিয়োজিত থাকতো । এমনকি এসব কাজে সে তার আমীরের এতটাই সন্তুষ্টি 

অর্জন করেছিলো যে, তিনি তাকে শিক্ষকদের মুশরিফ (প্রশিক্ষক) নিযুক্ত 
করেছিলেন। এসকল গুণের কল্যাণে সে সৈনিকদের ভালোবাসা পেয়েছিলো । 
সকলেই তাকে সম্মান ও ভালোবাসার চোখে দেখতো । ঈমান আমল মনোবল 
ও উচ্চাকাজ্্ষা সবকিছুতেই সে ছিল অনন্য । যখন কোন ইলমী বিষয়ে বিতর্ক 
করতো, তখন প্রতিপক্ষকে কষ্টদায়ক কথা বলতো না। যখন কোন মজলিসে 

উপস্থিত হত, তখন সবাইকে আল্লাহর কথা বলতো । উম্মতের দুঃখ-দুর্দশার 
কথা বলতো, আর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের দুরাবস্থার কাহিনী শোনাতো। 
জীবনের একটি পর্যায়ে গিয়ে অনৈসলামি সমাজে থাকা তার জন্য দুঃসহ হয়ে 
উঠলো । তাই সে মুজাহিদীনের সাথে যোগ দিল । সর্বদা সে প্রথম কাতারে 
থাকতো । সে ছিল ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এবং ঈছার ও পরোপকারের এক 
উজ্জ্বল নমুনা । দুনিয়ার সার্টিফিকেটতো সে লাভ করেছিলো । তবে এটাও 
বুঝতে পেরেছিলো যে, এই সার্টিফিকেট একেবারেই ক্ষণস্থায়ী । এটা আমার 
তেমন কোন কাজেই আসবে না । তাই তা ছুড়ে ফেললো । তারপর সুউচ্চ 
মর্যাদা শাহাদাতের খোজে বের হয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত 
হলো জিহাদের ভূমি আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে । সে শাহাদাতবরণ করল 
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আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য । যা কখনোই নীচু হবে না । যার মর্যাদা 
সর্বদাই আকাশের উচ্চতায় থাকবে । যার আহবান নবুওয়াতের মতই স্থায়ী । 

হে শহীদ! তুমি ছিলে শিক্ষার্থী। আজ হয়ে গেলে আমাদের শিক্ষক। 
ইসলামের সুমহান পথে জানবাজি রাখার শিক্ষা দিলে আমরা শিখলাম, 
আকীদা হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা । মাতৃভূমি হচ্ছে “দারুল ইসলাম’ । 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আমাদের সংবিধান হল আল কোরআন। 
আমাদের পথ হচ্ছে জিহাদ । (আমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস) 
(হে শহীদ!) তুমি আমাদের শিক্ষা দিলে- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে 
বের হওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবনের বদ্ধভূমি থেকে বেরিয়ে চির শান্তির পথে যাত্রা 
করা। জড়তা ও স্থুলতার জীবন থেকে বেরিয়ে অপার্থিব এক স্বগীয় জীবনে 
পদার্পণ করা এবং মানবতার আসল ও সুমহান আদর্শের বাস্তবায়ন করা। 
সবকিছুর ভালোবাসার উপর দ্বীন ইসলামের ভালোবাসাকে প্রাধাণ্য দেয়া এবং 

করা। 

চলে গেলে । তবে আমরা কখনোই তোমাকে ভুলবো না, বরং তোমার শোকই 
হবে আমাদের এগিয়ে চলার শক্তি । আর আল্লাহর কিতাবের সেই আয়াত তো 

মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট বিশেষ 
রিষিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাদেরকে যেই অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে তারা 
আনন্দিত |" 

এই আয়াত শুনব, আর আমাদের শোক হালকা হবে । আমরা জানি প্রতিদিনই 

মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। কিন্তু শহীদ কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। আমরা 

সর্বক্ষেত্রে দুনিয়াকে বিদায় জানায় নিজের শরীর ছাড়া । সুতরাং স্বাগতম 

তোমায় হে শহীদ আৰু মুহাম্মাদ! স্বাগতম । আরো যারা তোমার আগেই 
বিদায় নিয়েছে। তোমার শাহাদাত যেন হয় এমন অনন্ত আগ্নেয়গিরি যা 

প্রতিমুহূর্তে নিক্ষেপ করবে বর্বর কাফেরদের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার ও 
অগ্নিগোলা । তোমার রক্তেই লেখা হোক শাহাদাতপত্র । আর ঢেলে দেয়া হোক 
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তাতে তোমার উত্তম আহবান । তোমার সবুজ স্বপ্ন দিয়েই একদিন বাস্তবায়িত 

হবে ‘খেলাফতে রাশেদাহ' এবং আফগানিস্তানের মাটিতে কায়েম হবে 

ইসলামী রাষ্ট্র । সুতরাং তুমি সম্ভাষণ গ্রহণ করো এবং আশ্বস্ত থাকো । সেদিন 
বেশী দূরে নয়, যেদিন হতাশার সব কালো মেঘ কেটে যাবে । সারা বিশ্বে 
বিজয়ের পতাকা উডটীন হবে । তোমার পবিত্র রক্তেই সিঞ্চিত হবে স্বাধীনতার 
লাল বৃক্ষ । যে গোলাপিণ্ড তোমায় আঘাত করেছে সেটা হলো সুমিষ্ট পানির 
ঝর্ণা। যা সর্বযুগে ইজ্জত-আবরুর পিপাসায় পিপাসার্তদেরকে তৃপ্ত করেছে। 

ছিনিয়ে এনেছে। যারা শাহাদাতের রক্তপথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে। যারা 
আফগানিস্তানের পাহাড়ে পবিত্র রক্তের লাল অক্ষরে লিখে গেছে- 

“শাহাদাতের মৃত্যু হল সা*আদাতের পুনর্জন্ম” । | 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 

[শীঘ্রই আসছে দ্বিতীয় খণ্ড] 
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