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বনী ইসরাইলের সময় এক ছ াট্ট গ্রালম বারসসসা নালম অত্যন্ত ধাসমি ক এক বযসি স ে।
ত্ালক সন্ন্যাসী বো ছেলত্ পালর। ছস আল্লাহর একত্ববালে সবশ্বাস করত্ এবং সবশ্বাস
করত্ ছে ঈসা আোসহসসাোম আল্লাহর একজন রাসু ে।

ছসই গ্রালম সত্ন ভাই ও এক ছবান থাকলত্া । ছসই ভাইলের সজহালের জনয ডাকা হে ।
সকন্তু ত্ারা ছবানলক একা ছরলে ছেলত্ চাইে না। কার কাল রােলব সচন্তা করলত্
োগলো। গ্রামবাসস বারসসসার কথা বেে। কারণ গ্রালমর সবাই বারসসসালক উত্তম
চসরত্রবান সহসালব জানলত্া । ছত্া ত্ারা বারসসসার ছকল ছগে, েেন ত্ার কাল ত্ালের
ছবানলক রােলত্ চাইলে ছস রাসজ হে না এবং বেে ‘আসম অসভশপ্ত শয়ত্ালনর কা
ছথলক পানাহ চাই।’

কারণ ছস ভয় করস ে ছে ছস গুনালহ সেপ্ত হলয় ছেলত্ পালর। ত্েন শয়ত্ান বারসসসার
মলন কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) সেলত্ আসে। চাোক শয়ত্ান জানলত্া ছে বারসসসার মন
েু বই নরম। ছস কালন কালন বারসসসালক বেে – “ত্ারা েসে ভাে কাউলক ত্ালের
ছবালনর জনয েুুঁ লজ না পায় এবং োরাপ কালরা কাল ছমলয়টিলক ছরলে োয় ত্েন সক
হলব ! এই পসরণসত্ সক ছত্ামার ভুলের জনয নয়?”

বারসসসা বু ঝলত্ পালরসন ছে এটা শয়ত্ালনর কুমন্ত্রণা। মানু লের প্রসত্ েরলের কারলন
ছমলয়টিলক ছস সাহােয করলত্ রাসজ হে।
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ছস ছমলয়টিলক সগজিার সবপরীলত্ একটি ঘলর থাকলত্ সেে। সগজিার সামলন ছমলয়টির
জনয োবার ছরলে আসত্, ছমলয়টি সনলজ এলস োবার সনলয় ছেত্। বারসসসার সালথ ত্ার
ছেো হত্ না।

শয়ত্ান বারসসসার কাল আবার আসে এবং বেে, “ত্ুসম ছকন ছমলয়টির োবার ত্ার
ঘলরর সামলন ছরলে আলসা না? এর ফলে ছমলয়টালক ঘর ছথলক ছকউ এত্টা পথ একা
একা ছহুঁ লট ছবর হলত্ বা সফলর ছেলত্ ছেেলব না!”

বারসসসা রাসজ হে এবং ছমলয়টির ঘলরর সামলন োবার ছরলে আসলত্ শুরু করে।
শয়ত্ান এলত্ও েু সশ হে না, ছস আবার আসলো এবং কালন কালন বেে – ‘ছকন ত্ুসম
ত্ার ঘলর সভত্লর োবার সেলয় আলসা না? ফলে মানু ে ত্ালক ঘর ছথলক একা একা ছবর
হলত্ আর ঢুকলত্ ছেেত্ না!’ এবার বারসসসা ত্ার ঘলরর মলধয োবার সেলয় আসলত্
শুরু করে। শয়ত্ান আবার আসলো এবং বেে – ‘ছমলয়টার সালথ ছত্ামার কথা বো
উসচত্ ,এভালব একা থাকলে ছত্া ছস পাগে হলয় োলব’। বারসসসা ছমলয়টির কথা সচন্তা
কলর ত্ার সালথ রুলমর আডালে কথা বেলত্ শুরু করে ।

শয়ত্ালনর কুমন্ত্রণায় এক সময় ত্ারা একই রুলম কথা বেলত্ োগে।

এভালব শয়ত্ান ত্ার কালজর কঠিন অংশ বাস্তবায়ন করে। এই পেি ালয় বারসসসা এবং
ছমলয়টা এলক অপলরর প্রসত্ দুবি ে হে এবং এক সময় বযসভচালর সেপ্ত হে। ছমলয়টি
গভিবত্ী হে , একটি বাচ্চা জন্ম সেে। বাচ্চা জলন্মর সময় শয়ত্ান বারসসসার কাল
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আবার আসে এবং বেে, “এটা ত্ুসম সক করলে? ছত্ামার পালপর প্রমাণ সসরলয় ছফে,
না হলে ছমলয়টির ভাইরা সফলর আসলে ছত্ামালক েু ন করলব!”

বারসসসা বাচ্চাটিলক েু ন করে এবং ঐ ঘলরর ছমলঝলত্ পু লত্ ছফেে।

শয়ত্ান এবার বেে , “ত্ুসম এক নারীর সন্তান হত্যা কলর এবং আশা কর ছে ছস
এটা কাউলক বেলব না?”

ত্েন বারসসসা ছমলয়টিলকও েু ন করে এবং ত্ালকও ঐ ঘলরর ছমলঝলত্ পু লত্ রােে।
ছমলয়টির ভাইরা সফলর আসলে ত্ালেরলক একটা সমথযা কবর ছেসেলয় বেে
“ছত্ামালের ছবান অসু লে মারা সগলয়ল এবং ঐ কবলর োফন করা হলয়ল ”। ত্ারা
বারসসসার কথা সবশ্বাস করে।

ছসই রালত্ শয়ত্ান সত্ন ভাইলক একই স্বপ্ন ছেোে ছে “বারসসসা ছত্ামালের ছবানলক
হত্যা কলরল , প্রমান সহসালব ছত্ামালের ছবান ছে ঘলর থাকত্ ত্ার ছমলঝ েুুঁ লড ছেেলত্
পালরা”। ঘু ম ভাঙ্গলে ত্ারা এলক অপরলক স্বলপ্নর কথা বেে এবং বু ঝলত্ পারে ত্ারা
সত্নজন একই স্বপ্ন ছেলেল ।

োচাই করার জনয ত্ারা বারসসসার এোকায় ছেলয় প্রথলম বারসসসার ছেোলনা কবর
েুুঁ ডে, ছেেে সক ু ছনই, এর পর ছে ঘলর ত্ালের ছবান থাকত্ ত্ারা ঐ ঘলরর ছমলঝ
েুুঁ লড ত্ালের ছবালনর এবং বাচ্চার োশ ছপে। ত্ারা বারসসসালক ধরে এবং বেলত্ বাধয
করলো আসলে সক হলয়স ে।

5|Page

ত্ারপর ত্ারা ত্ালক রাজার কাল সনলয় ছগলে রাজা ত্ালক সশরলেে করলত্ আলেশ
সেে। েেন বারসসসালক সশরলেে করলত্ সনলয় োওয়া হসেে ত্েন শয়ত্ান কাল
আবার আসে। এবার ওয়াসওয়াসা না, মানু লের রূপ সনলয় ছস আসে। এলস বেে,
“শুলনা বারসসসা, আসম হোম শয়ত্ান, ছত্ামার এই অবস্থা ছত্ামার সনলজর সচন্তায়
হয়সন, আসমই কলরস আর একমাত্র আসমই ছত্ামালক বাুঁচালত্ পাসর েসে ত্ুসম আমার
কথা ছমলন চে।” বারসসসা বেে, “আমালক সক করলত্ হলব?”

শয়ত্ান বেে” আমালক ছসজো কর আসম ছত্ামালক রক্ষা করলবা” ছত্া বাুঁচার জনয
মসরয়া হলয় বারসসসা শয়ত্ানলক সসজো করে এবং কালফর হলয় ছগে। সসজো করার
সালথ সালথ শয়ত্ান ত্ালক বেে – ‘আসম এেন ছত্ামার ছথলক মু ি। আসম আল্লাহলক
ভয় কসর সেসন সবশ্বজগলত্র প্রসত্পােক’। এই বলে শয়ত্ান ছসোন ছথলক পাোলো ,
এবং বারসসসার সশরলেে করা হে। ছকয়ামলত্র সেন বারসসসালক েেন জীসবত্ করা
হলব ত্েন ছস শয়ত্ানলক সসজো করলত্ করলত্ উলে োুঁডালব!

ছেেু ন শয়ত্ান সকভালব বারসসসালক ফাুঁলে ছফলেস ে। ছস এলসস ে বন্ধুর ছবলশ,
ভালো ভালো কথা বেলত্ আর আপাত্:দৃসিলত্ ভালো কালজ উৎসাহ সেলত্, সকন্তু
আসলে ছস স লো সবলচলয় বড শত্রু!

আল্লাহ বলেন,
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ত্ালের দৃিান্ত শয়ত্ান ছে মানু েলক বলে কুফসর কলরা। অত্ঃপর েেন ছস কুফসর কলর
, ত্েন শয়ত্ান বলে: আসম ছত্ামার ছথলক মু ি। আসম সবশ্বজগলত্র প্রসত্পােক
আল্লাহলক ভয় কসর।

[সু রা হাশর ৫৯:১৬]

ঘটনা ছথলক সশক্ষা:

১) শয়ত্ান কেলনাই আপনালক সরাসসর এলস সশরক করলত্ বেলব না। ছস সব সময়ই
আপনালক ভালো ভালো কারণ ছেসেলয় ছধাুঁকায় ছফেলব, এবং শয়ত্ান আমালের ছে
কালরা চাইলত্ই ছবশী ধধেি যশীে, ত্াই ছস বার বার সফলর আসলব। কালজই আমরা
সবসময়ই আল্লাহর কাল আশ্রয় চাইলবা শয়ত্ালনর কুমন্ত্রণা ছথলক রক্ষা পাওয়ার জনয।

২) কেলনাই ভাবলবন না ছে আপনার অলনক জ্ঞান আল , সবচার-বু সি আল , শয়ত্ান
সক ু লত্ই আপনালক ছধাুঁকায় ছফেলত্ পারলব না। বরং, প্রকৃত্ জ্ঞানীরা শয়ত্ালনর ফাুঁলে
পডার ভয় সবচাইলত্ ছবশী কলর। এই কারলণই আপসন ছেেলবন আলেমলের ত্াকওয়া
(আল্লাহভীসত্) সবচাইলত্ ছবশী।
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৩) কাসহনীটা সনলয় সচন্তা করুন। শয়ত্ান েসে প্রথলমই এলস বারসসসালক বেত্ –
‘আমালক সসজো কর’ – বারসসসা কেলনাই ত্া করলত্া না। সকন্তু শয়ত্ান ত্ার
পসরকল্পনা মাসফক ধীলর ধীলর একটার পর একটা ছ াট ছ াট ধালপ বারসসসালক সেলয়
ভুে কসরলয় অবলশলে ত্ালক এমনভালব ধ্বংস কলর ছেয় ছে জীবন রক্ষার ত্াসগলে ছস
অবলশলে সশরক কলর ছফলে, ছে পাপ আল্লাহ সক ু লত্ই ক্ষমা করলবন না।

৪) ছশে কথা, আল্লাহ ো করলত্ আমালের সনলেধ কলরল ন, ত্া ছথলক আমরা সবরত্
থাকলবা। সনলজ ছথলক েু সি ছেয়ার ছচিা করব না ছে – এটা করলে সক হয়? এ আর
এমন সক? আল্লাহ সনলেধ করলে সক হলব ছেেলত্ ছত্া মলন হয় এটা একটা ভালো
কাজ! এটা ছত্া ছ াট্ট একটা পাপ! না, আল্লাহর ছে ছকান অবাধযত্াই পালপর পলথ
সনলয় োয়, আপাত্:দৃসিলত্ পাপটা েত্ ছ াটই ছহাক না ছকন, ছ াট পাপই বড পালপর
সেলক টালন, বড পাপ টালন কুফরীর সেলক।

———————-
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ছরফালরন্স:

১। ইমাম আনওয়ার আে আওোসকর ছেকচার – The story of Barsisa

২। Story of Barsisa, the worshipper
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