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 ভূর্মকা 
প্রর্ি বছর ৩১ র্ডণ্ডসম্বাণ্ডরর রাির্টণ্ডক র্বণ্ডের অণ্ডনক দদণ্ডশ থার্টি 
ফাস্ট রাি র্িণ্ডসণ্ডব আখযার্য়ি করা িণ্ডয় থাণ্ডক, ইদার্নাং আমাণ্ডদর 
দদণ্ডশও এই রাির্ট উক্ত নাণ্ডম আখযার্য়ি িণ্ডে। যর্দও ইাংণ্ডরজী 
নববর্ি উদযাপন দরওয়াজ  র্বণ্ডের অনযানয দদণ্ডশর সাণ্ডথ িাল 
র্মর্লণ্ডয় আমাণ্ডদর দদণ্ডশও আণ্ডে দথণ্ডক চণ্ডল আসণ্ডছ। র্কন্তু েি 
কণ্ডয়ক বছর দথণ্ডক বর্িবরণ্ডের সাণ্ডথ সাণ্ডথ দযাে িণ্ডয়ণ্ডছ এই নুিন 
কথার্ট “থার্টি ফাস্ট নাইট” যা িয়ণ্ডিা আণ্ডরা ১০-১৫ বছর আণ্ডে 
মানুর্ শুণ্ডন র্ন। 
র্প্রয় পাঠক আজ আপনাণ্ডদর সামণ্ডন আণ্ডলাচনা করণ্ডি চাই এ থার্টি 
ফাস্ট নাইট র্নণ্ডয়। 

র্নিঃসণ্ডেণ্ডি ‘থার্টি ফাস্ট নাইট’ এর্ট মুসর্লমণ্ডদর আর্বষ্কার করা 
দকাণ্ডনা কথা নয় বরাং এর্ট সবিপ্রথম অমুসর্লমরাই আর্বষ্কার কণ্ডরণ্ডছ, 
িাই আসুন দদর্খ িারা র্কভাণ্ডব এই রাির্ট উপণ্ডভাে কণ্ডর। 

এণ্ডকক দদণ্ডশ এণ্ডকক সাংসৃ্কর্ির মাধ্যণ্ডম বর্িবরে অনুর্িি িয়। 
একজন অনয জণ্ডনর োণ্ডয় পার্ন র্ছর্টণ্ডয় থাইলযাণ্ডের উৎসব, আঙুর 
দখণ্ডয় দেণ্ডনর উৎসব, নববণ্ডর্ির শুরুণ্ডি ঘুমাণ্ডল দচাণ্ডখর ভ্রু সাদা 
িণ্ডয় যায় দস কারণ্ডে শুরুর সময়টাণ্ডি না ঘুর্মণ্ডয় দকার্রয়ানণ্ডদর 
উৎসব, রাি ১২টা বাজার সাণ্ডথ সাণ্ডথ বাণ্ডরার্ট ঘণ্টা বাজাণ্ডনার 
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মাধ্যণ্ডম দমর্িণ্ডকার উৎসব, দভার িওয়ার সাণ্ডথ র্শক্ষকণ্ডদর  র্নকট 
দিীঘায়ু কামনা কণ্ডর   র্ভণ্ডয়িনাণ্ডমর উৎসব, পর্রবাণ্ডরর সব 
সদসযণ্ডদর একণ্ডে রাণ্ডে আিার করার মাধ্যণ্ডম আণ্ডজির্িনা উৎসব, 
সাদা দপার্াক পর্রধ্ান কণ্ডর ব্রার্জলবাসীর উৎসব পার্লি িয়। 

এই আর্বষ্কারকণ্ডদর উৎসব পালণ্ডনর পদ্ধর্ি দযখাণ্ডন র্কছু কুসাংস্কার 
এবাং র্কছু শালীন-অশালীন কমিকাে রণ্ডয়ণ্ডছ। 

আমাণ্ডদর দদণ্ডশর দপ্রক্ষাপণ্ডট নবার্বষৃ্কি এরাণ্ডির ভয়াবিিািঃ 

আমরা র্বণ্ডের র্িিীয় বৃিত্তম মুসর্লম রাষ্ট্র, আমাণ্ডদর দদণ্ডশ এই রাি 
পালন িণ্ডে, নাচ,োন, দবিায়াপনা এবাং চরম অশ্লীলিার দলণ্ডটষ্ট রূপ 
র্ডণ্ডজ পার্টির মাধ্যণ্ডম। 

র্প্রয় পাঠক, দুিঃখজনক িণ্ডলও বাস্তব সিয িল এই দয, বযর্ক্ত 
স্বাধ্ীনিা ও মডিান িওয়ার নাণ্ডম িরুে-িরুনীরা এরাণ্ডি ‘মাডিার’ 
িণ্ডে। 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্ি ওয়াসাল্লাম বণ্ডলণ্ডছন- 

ْهِل  ِمنْ  ِصنَْفانِ »
َ
رَُهَما، لَمْ  انلَّارِ  أ

َ
ْذنَاِب  ِسيَاط   َمَعُهمْ  َقْوم   أ

َ
ُبونَ  ابْلََقرِ  َكأ  بَِها يَْْضِ

ْسِنَمةِ  رُُءوُسُهنَّ  ،َمائاَِلت   ُمِمياَلت   ََعِرَيات   ََكِسيَات   َونَِساء   انلَّاَس،
َ
 ابْلُْخِت  َكأ
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ْدنَ  َواَل  اْْلَنََّة، يَْدُخلْنَ  اَل  الَْمائِلَِة،  َكَذا َمِسرَيةِ  ِمنْ  يَلُوَجدُ  ِرحيََها َوإِنَّ  ِرحيََها، ََيِ
 «َوَكَذا

 দুই দেেীর জািান্নামী রণ্ডয়ণ্ডছ, যাণ্ডদর আর্ম এখনও দদর্খর্ন।  এমন 
সম্প্রদায়, যাণ্ডদর িাণ্ডি েরু পর্রচালনা করার লার্ঠ থাকণ্ডব। িা িারা 
িারা মানুর্ণ্ডক  প্রিার করণ্ডব। আর নগ্ন দপার্াক পর্রধ্ানকারী নারী, 
যারা পুরুর্ণ্ডদরণ্ডক র্নণ্ডজণ্ডদর র্দণ্ডক আকৃষ্ট  কণ্ডর এবাং র্নণ্ডজরাও 
পুরুণ্ডর্র র্দণ্ডক আকৃষ্ট িণ্ডব। তাদের মাথা বক্র উচুঁ কাঁধ 
বববিষ্ট উদের  নযায়। িারা জান্নাণ্ডি প্রণ্ডবশ করণ্ডি পারণ্ডব না। 
এমনর্ক জান্নাণ্ডির সুের্িও পাণ্ডব না। অথচ এর সুের্ি এি এি দূর 
দথণ্ডক পাওয়া যায়’। - মুসর্লম, ২১২৮। 

কুরআন ও িাদীণ্ডসর দৃর্ষ্টভর্ি: 

প্রথমিিঃ আমরা মুসর্লম র্িণ্ডসণ্ডব আমাণ্ডদর জীবণ্ডনর সবর্কছুই িণ্ডি 
িণ্ডব ইসলাণ্ডমর আণ্ডলাণ্ডক, অথচ এই ইসলাম িার র্নজস্ব বর্িবরে 
অথিাৎ আরবী বর্িবরণ্ডের কথাও িার দকাণ্ডনা অনুসারীণ্ডক বণ্ডল র্ন।  

র্িিীয়িিঃ রাি এবাং র্দন, আল্লাির সৃর্ষ্টর অন্তভুিক্ত, িাই িাাঁর সৃর্ষ্টণ্ডক 
িাাঁর র্বধ্ান দমািাণ্ডবক বযবিার এবাং দভাে ও উপণ্ডভাে করাই 
সমীর্চন। িাই আসুন আমার দদর্খ রাি সম্পণ্ডকি আল্লাহ্ র্ক 
বণ্ডলণ্ডছন? 
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সূরা আন-নাবার ১০-১১ নাং আয়াণ্ডি আল্লাহ্ িা‘আলা বণ্ডলন, 

َۡل  وََجَعۡلَنا ﴿ َاٗسا ٱَّلي   [  ٠٠  ،٠١: انلبا] ﴾ ١١ َمَعاٗشا ٱنليَهارَ  وََجَعۡلَنا ١٠ ِلب

অথি, “রািণ্ডক কণ্ডরর্ছ আবরে আর র্দনণ্ডক কণ্ডরর্ছ জীর্বকা অজিণ্ডনর 
সময়। 

আল্লাি িা‘আলা সূরা ইউনুণ্ডসর -৬৭ নাং আয়াণ্ডি আরও বণ্ডলন,  

ي ُهوَ  ﴿ ب َل  لَُكمُ  َجَعَل  ٱَّلي ۡ بتَۡسُكُنوا   ٱَّلي ب  ل بيه ا   َوٱنليَهارَ  ف ً  [  ٧٦: يونس] ﴾ُمۡبِصب

অথিিঃ “র্ির্ন দিামাণ্ডদর জনয তিরী কণ্ডরণ্ডছন রাি; যাণ্ডি কণ্ডর 
দিামরা িাণ্ডি প্রশার্ন্ত লাভ করণ্ডি পার, আর র্দন র্দণ্ডয়ণ্ডছন দশিন 
করার জনয। 

অনুরূপভাণ্ডব সূরা আল-কাসাণ্ডসর ৭৩ নাং আয়াণ্ডি আল্লাহ্ িা’লা 
বণ্ডলণ্ডছন, 

ن ﴿ ۦب َومب به ت َۡل  لَُكمُ  َجَعَل  ريۡۡحَ بتَۡسُكُنوا   َوٱنليَهارَ  ٱَّلي ب  ل بيه َبَۡتُغوا   ف ن َوِلب ۦب مب به  فَۡضل
 [  ٦٧: القصص] ﴾ ٧٣ تَۡشُكُرونَ  َولََعليُكمۡ 

অথিিঃ “র্ির্নই স্বীয় রিমণ্ডি দিামাণ্ডদা জনয রািও র্দন কণ্ডরণ্ডছন, 
যাণ্ডি দিামরা িাণ্ডি র্বোম গ্রিে ও িাাঁর অনুগ্রি অণ্ডের্ে কর এবাং 
যাণ্ডি দিামরা কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কর। 
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সূরা আল-মুযযার্ম্মণ্ডলর ১-৩ নাং আয়াণ্ডি আল্লাহ্ িা’লা বণ্ডলন,  

َها ﴿ يُّ
َ

أ ُل  َيَٰٓ ب م  َل  قُمب  ١ ٱلُۡمزي ۡ بّلي  ٱَّلي بيٗل  إ ب  ٢ قَل ۥ  ن  ب  ۡصَفُه و
َ

ۡنهُ  ٱنُقۡص  أ بيًل  مب وۡ  ٣ قَل
َ

بدۡ  أ  ز
ب   [  ٤  ،٠: املزمل] ﴾َعلَۡيه

অথিিঃ “দি বস্ত্রাবৃি, রার্েণ্ডি দোয়মান দিান র্কছু অাংশ বাদ র্দণ্ডয়, 
অধ্িরার্ে অথবা িদণ্ডপক্ষা র্কছু কম অথবা িদণ্ডপক্ষা দবশী। 

িািণ্ডল এখান দথণ্ডক বুঝা যাণ্ডে দয রাণ্ডির মূল কাজ িল মানুর্ 
আরাম করণ্ডব এবাং রাণ্ডির র্কছু অাংশ আল্লাির ইবাদাণ্ডি অর্িবার্িি 
করণ্ডব। 

িাদীণ্ডস রাি সম্পণ্ডকি রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইর্ি ওয়াসাল্লাম 
বণ্ডলন, 

 اآلخر الليل ثلث يبىق حني يللة لك ادلنيا السماء إىل وتعاىل تبارك ربنا يزنل»
 هل، فأغفر يستغفرين من فأعطيه، يسألين من هل، فأستجيب يدعوين من: فيقول

 «الفجر ينفجر حىت

অথিিঃ“ রাণ্ডির এক িৃিীয়াাংশ বাকী থাকণ্ডি আমাণ্ডদর রব পৃর্থবীর 
র্নকটবিিী আকাণ্ডশ দনণ্ডম আণ্ডসন এবাং  বলণ্ডি থাণ্ডকন, দক আমাণ্ডক 
ডাকণ্ডব, আর্ম িার ডাণ্ডক সাড়া দদব, দক আমার র্নকট র্কছু চাইণ্ডব 
আর্ম িাণ্ডক িা র্দব, দক আমার র্নকট ক্ষমা চাইণ্ডব আর্ম িাণ্ডক 
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ক্ষমা করব, এভাণ্ডব ফযর িওয়া পযিন্ত িা চলণ্ডি থাণ্ডক। (বুখারী, 
িাদীস নাং ১১৪৫; মুসর্লম, িাদীস নাং-৭৫৮)। 

র্প্রয় পাঠক, মিান আল্লাহ্ যখন মানবমেলীণ্ডক এভাণ্ডব আহ্বান 
করণ্ডি থাণ্ডক িখন দকউ র্ক কণ্ডর অশ্লীলিা এবাং দবিায়াপনায় মগ্ন 
থাকণ্ডি পাণ্ডর  ?!  

িাই আমাণ্ডদর উর্চি আল্লািণ্ডক ভয় করা এবাং অনযায় অশ্লীলিা 
দথণ্ডক র্বরি দথণ্ডক জীবনণ্ডক আল্লাির র্নণ্ডদির্শি পন্থায় অর্িবার্িি 
করা। এ রার্ে উদযাপন করা দথণ্ডক র্নণ্ডজণ্ডক ও পর্রবার-পর্রজন, 
সন্তান-সন্তুর্িণ্ডক বাাঁর্চণ্ডয় রাখা। কারে এ জািীয় উৎসব পালন 
অববধ্, িারাম ও র্বজািীয় সাংসৃ্কর্ির অনুসরে-অনুকরে। অথচ 
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইর্ি ওয়াসাল্লাম বণ্ডলণ্ডছন,  

 «ِمنُْهمْ  َفُهوَ  بَِقْوم   تََشبَّهَ  َمنْ »

“দয দকউ অনয দকাণ্ডনা জািীর সামঞ্জসযিা র্বধ্ান করণ্ডব দস িাণ্ডদর 
মণ্ডধ্য েেয িণ্ডব”। [আবু দাউদ: ৪০৩১] 


