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বূতভওা 

ْنُفِعَِا ،   
َ
ْوِر أ َْ ُُشُ ٌِ ُْٔذ ةِاِ  ُّ َونَْعخَْغِفُصُه ، َوَنُؿـ ُسُه َونَْعخَِؿيُِْ ٍَ ُس ِ ، حَنْ ٍْ إِنَّ اْْلَ

اِدَي  َْ َْ يُّْضِيِو اُ فَاَل  ٌَ ِسهِ اُ فَاَل ُمِضوَّ ََلُ ، َو ْٓ َْ يَّ ٌَ اِِلَا ،  ٍَ ْع
َ
َْ َظِحّئَاِت أ ٌِ َو

ًسا َعتُْسُه  ٍَّ نَّ حُمَ
َ
ُس أ َٓ ْش

َ
يَْم ََلُ ، َوأ ْن الَّ إََِلَ إاِلَّ اُ وَْخَسُه اَل َُشِ

َ
ُس أ َٓ ْش

َ
ََلُ ، َوأ

َُلُ   ْٔ َورَُظ
তনশ্চাআ মাফতী প্রাংা াঅল্লা তা ‘াঅরায চনয। াঅভযা 

তাযাআ প্রাংা ওতয, তায ওাজঙ াাময ঘাাআ, তায তনওট ক্ষভা 

প্রাথথনা ওতয। াঅল্লায তনওট াঅভযা াঅভাজদয প্রফৃতিয াতনষ্টতা 

 াঅভাজদয ওভথভূজয ঔাযা তযণতত থথজও াঅশ্র ওাভনা 

ওতয। াঅল্লা মাজও থদাজত থদন, তাজও থকাভযা ওযায থওাঈ 

থনাআ। াঅয মাজও থকাভযা ওজযন তাজও থদাজত থদায থওাঈ 

থনাআ। াঅতভ াক্ষয তদতি, াঅল্লা ঙাড়া থওাজনা ততযওায াআরা 

থনাআ, তততন এওও, তায থওাজনা তযও থনাআ। াঅয াক্ষয তদতি, 

ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ াঅল্লায ফান্দা  যাূর। 

ারাত  ারাভ নাতমর থাও তায াঈয, তায তযফায-তযচন 

 তায াাফীজদয াঈয এফাং মাযা তওাভত াফতধ াআাজনয 

াজথ তাজদয ানুযণ ওজযন তাজদয াঈয। 
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ফতথভান ভজ মুফ ভাজচয দুযফস্থা  তাজদয ননততও তন এত 

থফত ফৃতি থজজঙ মা ফরায াজক্ষা যাজঔ না। এবাজফ ঘরজত 

থাওজর, ভুতরভ ভাজচয াফস্থা থম থওাথা তকজ দাাঁড়াজফ তা 

ওল্পনাতীত। তাাআ মুফ ভাচজও তাজদয া -ভৃতুযয াত থথজও 

যক্ষা ওযা এফাং তনতশ্চত ধ্বাং থথজও ফাাঁঘাজনায থঘষ্টা ওযা 

াঅভাজদয ওজরয ননততও দাতত্ব। এ দাতত্বজফাধ থথজও এ ফাআতট 

াংওরজনয থপ্রযণা াাআ। এ ফাআতট ফতথভান ভজয মুফ ভাজচয 

তফতবন্ন ভযা এফাং এগুজরায ভাধান তুজর ধযায থঘষ্টা ওযা 

জজঙ। াঅা ওতয াঠও ফনু্ধযা ফাআতট জড় াঈওৃত জফন এফাং 

ধ্বাংজয াত থথজও তনজচজও যক্ষা ওযজত জঘষ্ট জফন। াঅল্লা 

যাবু্বর াঅরাভীজনয তনওট প্রাথথনা তততন থমন াঅভাজদযজও বাজরা 

ওভথ ওযায তাতপও থদন এফাং ঔাযা  ভন্দ ওভথ জত 

থপাচত ওজযন। াঅভীন 

চাজওয াঈল্লা াঅফুর ঔাজয  
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থমৌফজনয গুরুত্ব:   

এওচন ভানুজলয চীফজনয ফজঘজ গুরুত্বূণথ ভুূতথ জরা তায 
থমৌফনওার। থমৌফনওারজও এওচন ভানুজলয চীফজনয স্বণথ মুক 
ফরা থমজত াজয। তওন্তু এ থমৌফনওার ভানুজলয চনয থমভতন 
গুরুত্বূণথ থতভতন ছুাঁতওূণথ। থমৌফনজও তনন্ত্রণ ওযা চ ওাচ 
ন, তওন্তু ম্ভফ। থ পর ফযতি থম তায থমৌফনজও তনন্ত্রণ 
ওযজত াজয এফাং ওাজচ রাকাজত াজয। 

এওচন মুফজওয চনয  বার থাওাটা ঔুফাআ  ঘযাজরতজাং জর  তায 
ঔাযা াটা াতযন্ত চ। ওাযণ , এ ভটাজত এওচন 
মুফওজও াতঙাতন তদজ ডাও থত থাজও াাংঔয া শুবতি। াঅতভ 
এটাজও এবাজফ প্রওা ওতয থম , ওঘুয াতায াতন থমভন টরভর 
ওজয থম থওাজনা ভুূজতথ জড় থমজত াজয , তঠও থতভতন এওচন  
মুফও থম  থওাজনা ভ নষ্ট জ থমজত াজয।  থম থওাজনা ভ 
জ থমজত াজয তায চীফজনয ফ তওঙু এজরাজভজরা।  ফতথভান  
ভজ থকাটা তফ থেয তদও তাওাজর াঅভযা থদঔজত াাআ, ফতথভাজন 
মুফও থশ্রতণ  তফতবন্ন ধযজনয  ভযা  াংওজট তনততত।  তাযা 
তাজদয চীফজনয রক্ষয াঈজেয ম্পজওথ মূ্পণথ াঈদাীন। তাাআ মুফ 
ভাচজও জঘতন ওযা এফাং তাজদযজও াশুবতিয ওযার ঘ্রা 
থথজও যক্ষা ওযায চনয থঘষ্টা াঅভাজদয ননততও দাতত্ব। 
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তনজে াঅভযা থমৌফজনয গুরুত্ব, াআরাজভয প্রঘায-প্রাজয মুফওজদয 
বূতভওা এফাং মুফও থশ্রণী ধ্বাংজয তফতবন্ন াঈওযণগুজরা াঈজল্লঔ 
ওযফ, মাজত মুফওযা তাজদয ভূরয াঈজেয ম্পজওথ াফকত জত 
াজয এফাং থম ফ ওাযজণ মুফ ভাচ ধ্বাংজয দ্বাযপ্রাজন্ত 
তনততত , থ ফ ওাযণ থথজও দূজয থথজও তাযা তাজদয 
তনজচজদয যক্ষা ওযজত াজয এফাং বাফ তযণতত জত 
তনজচজদয ফাাঁঘাজত াজয।   

এওচন ভানুজলয থমৌফনওারাআ র, তায চীফজনয স্বণথ মুক এফাং 
ওভথ ম্পাদন, ওযাতযায কঠন  থনও াঅভর ওযায ভুঔয ভ। 
এ ভতটজও থম ওাজচ রাকাজফ থ াঈন্নতত ওযজত াযজফ। াঅয 
থম এ ভতটজও থরা-থঔরা নষ্ট ওযজফ থ চীফজন থওাজনা 
াঈন্নতত ওযজত াযজফ না। ওাযণ, ভানুজলয থমৌফনওার , দুতট 
দুফথরতা- ফারযওার  ফাধথওয ওার-এয ভাজছ এওতট ফরতা  ফা 
তি। ুতযাাং এ ভতটজও জফথাচ্চ গুরুত্ব থদা  ওাজচ 
রাকাজনায চনয থঘষ্টা ওযাাআ জরা ফুতিভাজনয ওাচ এফাং তায 
চীফজনয ুফণথ ুজমাক। এ ওাযজণাআ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ ফজরন,  

شتاةم كتو ْصمم، وصدخم كتو ظلٍم، وغِاك / اغخًِ مخعا كتو مخط»
  «كتو فلصك، وفصاغم كتو شغيم، وخياحم كتو مٔحم
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‚থতাভযা াাঁঘতট তচতনজও াাঁঘতট তচতনজয ূজফথ কতণভত-ুফণথ 
ুজমাক- ভজন ওয। থতাভায থমৌফনজও ওাজচ রাকা ফাধথওয 
াঅায ূজফথ, থতাভায ুস্থতাজও ওাজচ রাকা থতাভায াুস্থতায 
ূজফথ, থতাভায িরতাজও ওাজচ রাকা ািরতায ূজফথ, 
থতাভায াফযতাজও ওাজচ রাকা থতাভায ফযস্ততায ূজফথ, াঅয 
থতাভায াাতজও ওাজচ রাকা থতাভায ভৃতুয াঅায ূজফথ‛।1  

াআভাভ াঅভদ াঅভদ য. ফজরন, ‚াঅতভ থমৌফনজও এভন ফস্তুয 
াজথাআ তুরনা ওতয, থম ফস্তুতট ক্ষতণজওয চনয াঅভায ফকজরয 
নীজঘ থাজও, তাযয তা াতযজ মা‛। 

থমৌফনওার র, াআফাদত ফজন্দকী  াঅল্লায ননওটয রাব ওযায 
এওতট ভুঔয ভ। এতট থফত তদন স্থাী  না। থমৌফন ভানুজলয 
চীফজন এওচন াঅকন্তুও থভভাজনয ভত । থতট ভানুজলয চীফজন 
এওফায াঅজ াঅফায ঔুফ দ্রুত ঘজর মা। ফুতিভান থ- থম তায 
থমৌফনজও ওাজচ রাকা এফাং বতফলযৎ চীফন  তথা ফাধথজওযয চনয 
াজথ তজজফ গ্রণ ওজয । মতদ থওাজনা ফুতিভান থমৌফনজও 
ওাজচ না রাকা, তঔন তায াঅপজাজয াঅয ান্ত থাজও না। 

                                                           

1 ফণথনা াতওভ  ,াতদ :৭৮৪৬ তততন াতদতটজও ী ফজর াঅঔযাতত 
ওজযন। াতদতট ফুঔাতয  ভুতরজভয তথ ানুমাী , তজফ তাযা াতদতট 

াঈজল্লঔ ওজযনতন। 
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তায াঅপজা তাজও থল ওজয থদ। থওাজনা ওতফ থমৌফন 
ম্পজওথ ফজরন,  

ّٔد الصدف ةاذلُٔب ووىل .. .. ضيف زارُا أكام ؾِسُا كييال   ظ

‚থমৌফন র, এওচন থভভান থম াঅভাজদয াঅতিনা এজ তওঙু 
ভ াফস্থান ওযর, তাযয থ গুনা দ্বাযা াঅভরনাভাজও 
ওাজরা ওযর, াতাঃয াতরজ থকর‛।  

থমৌফন ভানুজলয চীফজনয এওফাযাআ াঅজ ফায ফায াঅজ না। 
এওফায ঘজর থকজর তা াঅয ওঔজনা তপজয াঅজফ না। থমৌফন 
ওাজচ না রাতকজ াফজরা নষ্ট ওযজর, থমভতনবাজফ দুতনাজত 
ক্ষততগ্রস্ত জফ ানুরূবাজফ াঅতঔযাজত াঅল্লায তনওট তায 
চফাফতদত ওযজত জফ। াঅল্লা তা ‘াঅরা তওাভজতয তদন 
ভানুলথও তায  থমৌফন ম্পজওথ তচজ্ঞাা ওজয ফরজফ ন, তুতভ 
থতাভায থমৌফনথও থওাথা ফয ওযজর এফাং তওবাজফ তায ক্ষ 
ওযজর। াতদজ ফতণথত, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
ফজরন,  

ؾَ / ال حضول كسٌا اةَ آدم ئم اىلياٌث ٌَ ؾِس ربّ، خىت يُعأل ؾَ مخط»
ؾٍصه فيً أفِاه؟ وؾَ شتاةّ فيً أةاله؟ وؾَ ٌاَل ٌَ أيَ انتعتّ وفيً 

 "أُفلّ؟ وٌاذا ؾٍو فيٍا ؾيً؟
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‚তওাভজতয তদন াাঁঘতট প্রজেয াঈিয থদা ফযতীত, থওাজনা 
াঅদভ ন্তান াঅল্লায মু্মঔ জত া যাজত াযজফ না। তায 
চীফনজও থওাথা ফয ওজযজঙ। থমৌফনজও থওাথা ক্ষ ওজযজঙ, 
ম্পদ থওাথা থথজও াচথন ওজযজঙ এফাং থওাথা ফয ওযজঙ । 
াঅয মা থচজনজঙ, থ ানুমাী ওতটুওু াঅভর ওযজঙ‛।2  

وؾّس صًل ا ؾييّ وظيً يف العتؿث اذليَ يؼيًٓ ا يف ػيّ ئم ال ػو 
 ". شاةا نشأ يف ؾتادة ا»/ إال ػيّ

াঅয থম মুফও তায থমৌফনজও াঅল্লায াআফাদজত ওাতটজ থদ , 
যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ তায ম্পজওথ ফজরজঙন, 
াঅল্লা তওাভজতয তদন -থমতদন াঅল্লায ঙাা ঙাড়া াঅয থওাজনা 
ঙাা থাওজফ না-তাজও াঅল্লা স্বী ঙাায তজর াঅশ্র থদজফন।  

াঅবু্দল্লা াআফন াঅব্বা  যাতদ াল্লাহু ‘ াঅনহু জত ফতণথত , তততন 
ফজরন, াঅল্লা তা ‘াঅরা এওভাত্র মুফও ফান্দাজও জ্ঞান দান 
ওজযন। মাফতী ওরযাণ থমৌফজনাআ রাব ওযা ম্ভফ  । তাযয 
তততন তায দাতফয জক্ষ মুতি-প্রভাণ তজজফ াঅল্লা তা ‘াঅরায 
ফাণী ততরাাত ওজয থানান। াঅল্লা তা‘াঅরা ফজরন,  

ْا ﴿ ُل و ِمۡعنَق   َق ا رُل ُل ۡ   َق ىٗت  شَق ُل   ُل َق اُل   َقۡذ ُل    [٦٠/ االُبياء] ﴾٦٠  ِ ۡ َق  ِ  ُل   ٓۥ  َق

                                                           
2 ফণথনা ততযতভতম, াতদ: ২৪১৬; াঅল্লাভা াঅরফানী াতদতটজও ী ফজর 

াঅঔযাতত ওজযন। 
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‚তাজদয থওাঈ থওাঈ ফরর, াঅভযা শুজনতঙ এও মুফও এাআ 
ভূততথগুজরায ভাজরাঘনা ওজয। তাজও ফরা  াআফযাতভ‛।3  

ۡ ُل ﴿  ُل   َق َقۡ  َق   َق ُل ُّص   ۡحَّن
َق
ِ  ٱِ    َقبَقأ ْا   ِۡ  َق ٌ   ِ ۡحَّن ُل ۡ  ۡ َق ِّۚق نُل و ى  َق ِۡ  َق  ُل ۡ   ِرَق ِّۚقِِ  ۡ   َقواَق دىٗت  ١٣  ُل

   [١٣/ الهٓف] ﴾
‚াঅভযা থতাভাজও তাজদয াংফাদ তঠওবাজফ ফণথনা ওযতঙ। 
তনশ্চ তাযা ওজওচন মুফও, মাযা তাজদয যজফয প্রতত াইভান 
এজনতঙর এফাং াঅভযা তাজদয তদাজত ফাতড়জ তদজতঙরাভ।‛4  

ذِ   َق  َقۡ  َق  ﴿ بِ ِّۚقىٗت  ۡ ُلۡ  َق ٱ  َق َقواَقۡ  َق  ُل   ِ ُل ۡحَّن ٖۖة   ۡ ِ  َق  َق ٱ  ُل نَق  ىٗت  ١٢ صَق ِ   َقحَق نۡحَّن  اِّۚق ُل  َّلۡحَّن
   [١٣  ،١٢/ مصيً] ﴾١٣ تَق ِ ِّۚقىٗت   َق َق َق   َق َق َق   ىٗت  

‚থ াআাাআা, তুতভ তওতাফতটজও দৃঢ়বাজফ াঅাঁওজড় ধয’ াঅভ যা 
তাজও নজফাআ প্রজ্ঞা দান ওজযতঙ। াঅয াঅভা থদয ক্ষ থথজও 
তাজও থে-ভভতা  তফত্রতা দান ওজযতঙ এফাং থ ভুিাওী 
তঙর।‛5  

াপা তফনজত ীতযন য. ফজরন, ‚থ মুফও ম্প্রদা! থতাভযা 
ওভথ ওয, ওাযণ, থমৌফনওারাআ র, ওাচ ওযায াঈমুি ভ‛ । 
াঅনাপ াআফজন ওাাআ য . ফজরন, ٔدد العٔاد ٌؽ الع  ‘থনতৃত্ব 

                                                           
3 ূযা াঅতিা, াঅাত: ৬০ 
4 ূযা ওাাপ, াঅাত: ১৩ 
5 ূযা ভাযাভ, াঅাত: ১২, ১৩ 
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ওাজরা থাওা াফস্থা’ াথথাৎ, মতদ থওাজনা ফযতি থমৌফন ওাজর 
থনতা না জত াজয, থ ফুজড়া ওাজর থনতা জত াযজফ না।  

াআরাজভয তফস্তায  প্রঘায-প্রাজয মুফওজদয বূতভওা:  

াআরাজভয প্রথভ মুজক যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ এয থম ফ াাফী তায প্রতত াইভান াঅজন, তাজও 
াাময ওজয , জমাতকতা ওজয  এফাং যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ থদাাজতয থম াঅজরাওফততথওা তনজ াঅজন, তায 
ানুযণ ওজয , তাযা ফাাআ তঙর মুফও ! াআরাভী দুতনায 
গুরুত্বূণথ দাতত্ব াজনও ভ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ মুফওজদয াজতাআ নযস্ত ওজযন এফাং তাজদয াজত 
দাতত্ব ভথণ ওজযন । থমভন, াঈাভা াআফনু মাজদ যাতদাল্লাহু 
‘াঅনহুজও াঅফু ফওয যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু  ভয যাতদাল্লাহু 
‘াঅনহু এয ভত ফড় াাফীজদয াঈতস্থততজত ভাত্র াঅঠাজযা ফঙয 
ফজ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ মুজিয থনাতত 
তনজাক ওজযন। হুনাাআজনয মুজি মাায ভ াঈিাফ াআফন 
াঈাাআদ যাতদাল্লাহু ‘াঅনহুজও ভাত্র তফ ফঙয ফজ যাূর 
াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ভক্কায কবনথয তনজাক ওজযন। এ 
ঙাড়া াআরাজভয াআততাজ াআরাজভয ছাণ্ডা ফন ওযা, 
াআরাজভয তাওাজও ভুন্নত যাঔা এফাং াআরাজভয াঅজরাজও 
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দুতনায াঅনাথঘ ওানাজঘ থৌঁজঙ থদায থক্ষজত্র মুফওজদয বূতভওা 
তফলজ াঅয াাংঔয দৃষ্টান্ত যজজঙ।    

াআাা াআফজন ভাইন য. াঅভদ াআফন াির থও াতদ থঔায 
চনয াআভাভ াজপী য. এয ফাজনয তঙজন াটজত থদজঔ 
ফজরন, থ াঅফু াঅবু্দল্লা ! তুতভ ুতপান াযীয য. এয ভত  
এত ফড় ভমথাদাীর া স্বজত্ব তায থথজও াতদ থানা থঙজড় 
তদজ, এ মুফজওয ফাজনয তঙজন াাঁটঙ এফাং তায থথজও াতদ 
শুনঙ? াঅভদ য. তাজও াঈিয তদজ ফজরন, ‘মতদ াঅতন এ 
মুফওথও তঘনজত াযজতন, তজফ াঅতন ায া তদজ 
াাঁটজতন’। ুতপাজন াযীয াআরভ মতদ াঈজয ায ওাযজণ 
ঙুজট মা, তজফ তনজঘ ায ওাযজণ তা াঅতভ রাব ওযজত 
াযফ। াঅয এ মুফজওয জ্ঞান মতদ ঙুজট মা, তজফ তা াঈজয ফা 
নীজঘ থওাথা াা মাজফ না।  

াআযাও থথজও এওতট চাভাত ভয াআফন াঅবু্দর াঅমীম য. এয 
তনওট াঅজর, তাজদয ভজধয এওচন মুফওজও থদঔজত থর, থ 
ওথা ফরায চনয াঈদগ্রীফ জ াভজনয তদও াগ্রয জি । তায 
াফস্থা থদজঔ ভয াআফন াঅবু্দর াঅমীম য. তাজও ফরর, থ 
মুফও! তুতভ থাভ, ফড়জদয ওথা ফরজত দা। তঔন থ ফরর, থ 
াঅভীরুর ভুতভনীন! থওাজনা থওাজনা তফলজয ম্পওথ ফজয াজথ 
াংতিষ্ট ন। মতদ ফজয াজথ ম্পতওথত ত, তাজর 
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ভুতরভজদয ভজধয ঔতরপা ায ভত এভন াজনও ফযতি াঅজঙ, 
মায ফ াঅনায থথজও াজনও থফত। তায ওথা থাজন ভয 
াআফন াঅবু্দর াঅমীম ফরর, তঠও াঅজঙ তুতভ ফর।   

ভাওাভাজতয ফযাঔযা াঅল্লাভা ভাাঈদী য. এওতট খটনা 
ফণথনা ওজযন, ভাদী ফযা প্রজফ ওজয থদঔজরন, াআা াআফন 
ভুাতফা নাজভ এওচন ফাচ্চায তঙজন ঘাযত াঅজরভ এফাং 
কণযভানয ফযতিফকথ। তাযা ফাাআ াআাজয তঙজন াাঁটজঙ াঅয 
াআা তাজদয াভজন াাঁটজঙ। এ দৃয থদজঔ ভাদী ফরর , এজদয 
ভজধয তও াভজন ফাতড়জ থদায ভত এ ফাচ্চা ঙাড়া থওাজনা 
ভুযব্বী নাাআ? তাযয ভাদী তাজও াঈজেয ওজয ফরর, থ ফাফু 
থতাভায ফ ওত? তঔন থ ফরর, -াঅল্লা তা ‘াঅরা াঅভীজযয 
াাতজও ফৃতি ওরুও- যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
াঈাভা াআফন মাজদ াআফন াজযাজও মঔন াঅফু ফওয যাতদাল্লাহু 
‘াঅনহু  ভয যাতদাল্লাহু ‘াঅনহুয  াঈতস্থততজত াআরাভী ননয 
দজরয থনাতত তনমুি ওজযন, তঔন তায ফ মত তঙর, 
ফতথভাজন াঅভায ফ তাাআ। তায ওথা থাজন ভাদী ফরর, 
‚াঅল্লা থতাভায ভজধয ফযওত দান ওরুও‛ তুতভ াভজনাআ থাও।  

ঔতীফ য. তাতযজঔ ফাকদাজদ াঈজল্লঔ ওজযন, াআাা 
াআফন াঅওাভ তফ ফঙয ফজ ফযায কবনথয তনমুি ন। 
ফ ওভ াজত থরাজওযা তাজও ঔাট ওজয থদঔর এফাং তাজও 
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তুি জ্ঞান ওজয তচজ্ঞাা ওযর, থতাভায ফ ওত? থ াঈিজয 
ফরর, াঅতভ াঈিাফ াআফন াঈাাআদ জত ফড় মাজও যাূর াল্লাল্লাহু 
 াঅরাাআত াাল্লাভ ভক্কা তফচজয ফঙয ভক্কায ওা মী তনজাক 
ওজয াতঠজতঙজরন। াঅতভ ভুাম াআফন চাফার যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু 
জত ফড়, মাজও যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ াআাভজনয 
ওামী ফাতনজ াতঠজতঙজরন। াঅতভ ওা ‘াঅফ াআফন ুাাআদ 
যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত ফড় মাজও ভয াআফন ঔািাফ যাতদাল্লাহু 
‘াঅনহু ফযায কফনথয ফাতনজ াতঠজতঙজর ন। তততন তাজদয 
এভনবাজফ াঈিয তদজর ন, মায ভজধয তাজদয াতবজমাজকয ফ 
াঈিয প্রভাণ তফদযভান।  

াঅফুর াআাওমান য. ফজরন, াজ্জাচ াআফন াআাঈঙুপ 
ভুাম্মদ াআফন ওাজভজও জতয ফঙয ফজ মুজিয থনাতত 
ফানান। তততন াযতওথদয াজথ মুি ওজয চী ন। তাযয 
তাজও তনু্ধ প্রজদজয থনাতত ফানাজর তততন তনু্ধ  বাযত াঈ 
ভাজদ চ ওজযন।  

াতীত াঅম-মাাআাতজও াজ্জাচ াআফন াআাঈুজপ য তনওট 
ধজয তনজ াঅা  থর, াজ্জাচ তাজও তচজ্ঞাা ও থয ফরর, তুতভ 
তও াতীত? থ ফরর, যাাঁ াঅতভ াতীত , তুতভ াঅভাজও থতাভায 
মা াআিা তা তচজ্ঞাা ওয। াঅতভ াঅল্লায তনওট ততনতট াদা 
ওযতঙ। তুতভ মতদ থওাজনা ওথা তচজ্ঞাা ওয, তয ফরফ , মতদ 
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ওষ্ট দা নধমথ ধযফ , াঅয মতদ ক্ষভা ওয,  ওৃতজ্ঞ ফ। তায ওথা 
থাজন াজ্জাচ ফরর, াঅভায ম্পজওথ তুতভ তও ধাযণ থালণ 
ওয? তঔন াতীত  াঅম-মাাআাত  ফরর, মভীজন তুতভ াঅল্লায 
দুভনজদয ভধয জত এওচন দুভন। তুতভ ভা থফানজদয াআজ্জত  
নষ্ট ওয, াভানয াযাজধ ভানুল তযা ওয। াজ্জাচ ফরর, 
াঅভীরুর ভুতভনীন াঅবু্দর ভাজরও াআফজন ভাযা ন ম্পজওথ 
থতাভায ভন্তফয তও? থ ফরর, থ থতাভায থঘজ ফড় াযাধী। 
তুতভ তায াযাধভূজয এওতট াযাধ ভাত্র।  

থদঔুন, এওচন মুফজওয া, ততা  প্রততশ্রুতত ওত 
দৃঢ়  ভচফুত। ভৃতুয তনতশ্চত চানা স্বজত্ব থ থওাজনা রুজওাঘুতযয 
াঅশ্র থনতন।   

াঅবু্দল্লা াআফন তমাদ থতাআ ফঙয ফজ ঔুযাাজনয 
কবনথয তনমুি ন। ভু ‘াঅম যাতদাল্লাহু ‘াঅনহুজও তত্র ফঙজযয 
ওভ ফজ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ াআাভজনয 
কফনথয ফানান। নাহু  াঅযতফ বালায াআভাভ তঙফাাআ য. ভাত্র 
ফতত্র ফঙজয ভাযা মান। াআব্রাীভ নাঔী থথজও ভানুল াতদ গ্রণ 
ওজযন, তায ফ ভাত্র াঅঠাজযা ফঙয।  

ফুতযী ফজরন,  

  يف العَ واُؼص إىل اجلس اذلي شادا حِؼصن إىل اىؿتاس ٌَ صغص ال 
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 ادا ــ يف اىؿني أذْتُٓا يف اجلٔ إصؽ   جنَٔم األفق أصغُصْامإن اِلجٔ

‚াঅব্বা ফজ থঙাট ফজর তুতভ তাজও তুি ভজন ওজযা না। তুতভ 
তায দৃঢ়তা  জ্ঞাজনয কবীযতা থদঔ। ভরু বূতভজত ঘরায চনয 
থতনজদথও নক্ষত্রতট ভা ভূরযফান  গুরুত্বূণথ তজফ থদঔজত 
ঔুফাআ থঙাট‛।  

মুফওযাাআ জরা, াঈম্মজতয ওাণ্ডাতয, ভচফুত ঔুাঁতট, ঘাতরওা তি  
প্রাণ, মুফওজদয থঙাা ঙাড়া থওাজনা দাাত  াঅজন্দারন 
ওঔজনাাআ পর জত াজয না। মুফওজদয তি  তাজদয 
াঅজন্দারজনয াঈয তবতি ওজযাআ থম থওাজনা াঅজন্দারন প্রততষ্ঠা  
রাব ওজয এফাং তভন পর । 

থভাটওথা, থম ভাচ ফা থদজ মুফ ভাজচয ঘতযত্র বাজরা 
থাওজফ, থ ভাজচয াতন্ত ৃঙ্খরা  স্বাবাতফও চীফন মান 
তঠও থাওজফ। াঅয থম ভাজচ মুফওজদয ঘাতযতত্রও  ননততও 
াফক্ষ থদঔা থদজফ, থ ভাজচয াতন্ত ৃঙ্খরা  স্বাবাতফও 
চীফন মান তঠও থাওজফ না এফাং থ ভাজচয তন  ধ্বাং 
াতনফামথ।  

মুফ ভাজচয াফক্ষ  তায ওাযণ: 

মুফ ভাজচয াফক্ষ, দস্খরন  াধাঃতজনয ওাযণ 
াজনও। ফগুজরায াঅজরাঘনা এ থঙাট তনফজন্ধ এওত্র ওযা ম্ভফ 
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ন। তজফ াঅভযা তনজে ভাযাত্মও ওজওতট  াফক্ষজয ওাযণ  
তায তযণততয ওথা াঅজরাঘনা ওযফ।  

এও- ভাদও থফন:   

ভজন যাঔজত জফ, ফতথভাজন াঅভাজদয মুফ ভাচ াাংঔয 
াংওট  ভযা চচথতযত । এ ফ াংওট  ভযায ভধয জত 
ানযতভ াংওট  ভযা জরা ভাদও  থফন  থনা ওযা। 
াআরাজভ ফ ধযজনয ভাদওদ্রফয তনতলি জর  ধভথী ভূরযজফাধ 
াতযজ মুফ ভাচ ভাদজওয ভযণ থনা থভজত াঈজঠজঙ। ফাাংরা 
‘থনা’ ব্দতট ভূরত পাতথ ব্দ ‘নাাতুন’ থথজও াঈদূ্ভত , মায াথথ 
জি ‘ভিতা’। ফতথভান ভজ াতধওাাং মুফ ভাচ  ভাদও-
াঅক্রান্ত জ ধ্বাংজয াফরীরা তনততত জত থদঔা মা। তফতবন্ন 
ধযজনয ভাদজওয রাফ মুফওজদয ভজধয ঙতড়জ ড়াজত তাযা 
থওাজনা না থওাজনা াঈাজ থনাগ্রস্ত জ ড়জঙ। ভাদও ফতথভাজন 
এত থফত ফযাও াঅওায ধাযণ ওযজঙ, মায বানও প্রবাফ  
তফস্তায রক্ষয ওযা মা াঅভাজদয ভানুল কড়ায  াঅতিনা-
তক্ষািনগুজরাথত। এতট ফতথভান ভজ মুফ ভাজচয চনয এওতট 
বানও তযণতত  াতন াংজওত। তাাআ, ফতথভাজন মতদ এওচন 
মুফও নষ্ট জ মাায াঅজক তাজও তঠও জথ যাঔায চনয 
তওাংফা ভাদও থথজও দূজয  যাঔায চনয  ভভত তঠও তিান্ত 
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গ্রণ না ওযা  , তাজর মুফ ভাজচয ওাজঙ চাততয থম প্রতযাা 
তা মূ্পণথ ফযথথ জত ফাধয।   

মুফ ভাচ ধ্বাং  তাজদয ুপ্ত প্রততবা তফওাজয প্রধান ান্তযা 
ভাদও। ভাদও শুধু এওচন মুফজওয থভধা  ুপ্ত প্রততবা 
তফওাজয প্রততফন্ধও ন ফযাং ভাদও এওচন মুফওজও ধ্বাংজয 
াফরীরা  ভাযাত্মও তযণততয তদও থঠজর তদজ তাজও তঘযতজয 
ধ্বাং  াজওজচা ওজয থদ। তায ভূরযফান চীফনটা নষ্ট জ 
মা।  

াআরাতভ ভূরযজফাধ ফান্ধফ ভাচ ফযফস্থা ঙাড়া ফ ভাজচাআ 
ভাদজওয ঙুটাঙুতট তযরতক্ষত।  ভুতরভ াতযফাতযও ফন্ধন  
াআরাতভ ভূরযজফাধ ওভ-এভন তযফাজযয দযযা  াতত াভানয 
ওাযজণ ভাদওদ্রজফয াতধওতয াঅি জি। মাযা থনা ওজয 
তাজদয াতধওাাংাআ চাজন, থনা থওান যওভ াঈওাযী ফা বাজরা 
ওাচ ন এফাং তা ভানুজলয  চীফনীতি তফনষ্ট ওজয। এফ 
থচজনশুজন ভাদওাি ভানুল থনায ান্ধওায চকজতয  ভজধয 
থাওজত ঘা। ভাদওাি তরুণ প্রচন্ম ধভথ-ওভথ ফতওঙু তফচথন 
তদজ তাাজও িী ওজয চীফজনয ঘরায থ থথজও তফভ্রান্ত জ 
ড়জঙ এফাং  তফজফও-ফুতি াতযজ াভাতচওতা থথজও দূজয জয 
মাজি। াআরাভ ভানুলজও থনা গ্রণ  ভাদও থফন জত মূ্পণথ 
তনজলধ ওজয। ভানুলজও ধ্বাং  ওরুণ তযণতত জত যক্ষা ওযায 
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চনয াআরাভী ানুান থভজন ঘরায থওাজনা তফওল্প নাাআ। তাাআ 
াঅভাজদয চানজত জফ াআরাভ ভাদও ম্পজওথ তও তদও-তনজদথনা 
থদন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ  তওথফাণী 
াঈচ্চাযণ ওজয ফজরজঙন, 

   «لك ُشاب أظهص فٓٔ خصام»

‚থম থওাজনা ধযজনয থনাচাত ানী াযাভ‛ ।6 তততন াঅয 
ফজরন, 

« َٔ ُْ اَت َو ٍَ ْنيَا َػ َص يِف ادلُّ ٍْ َ َْ َُشَِب اخْل ٌَ لُكُّ ُمْعِهٍص مَخٌْص، َوُُكُّ ُمْعِهٍص َخَصاٌم، َو
ا يِف اْاِرَصةِ  َٓ بْ ًْ يَْ َ َ ًْ َيخُْب، ل َ ا ل َٓ ُِ ٌِ  . رواه معيً «يُْس

 ‘থনাচাতী থমজওাজনা দ্রফযাআ ভাদও , াঅয মাফতী  ভাদওাআ 
াযাভ, থম ফযতি দুতনাজত ভাদও থফন ওজয, াতয থনাগ্রস্ত 

াফস্থা ভাযা মা এফাং থ তাফা না ওজয, াঅতঔযাজত থ ভদ 
ান ওযা জত ফতিত জফ’।7  

ভানফবযতায প্রতত ভাযাত্মও হুভতও ৃতষ্টওাযী থদজয 
ানযতভ াতবা  ভাদওাতি। ভাদওদ্রজফযয থনায থঙাফর 
এভনাআ বানও থম তা ফযতিজও তযফায , ভাচ, থদ থথজওাআ 
তফতিন্ন ওজয না; তা ভগ্র চীফন ধ্বাং ওজয থদ। ভাদও  থওফর 
                                                           
6 ফুঔাযী, াতদ: ৫৫৮৫ 
7 ভুতরভ, াতদ: ২০০৩ 
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ভাচ, চাতত  যাজেযাআ ক্ষতত ওজয না ; বযতা  াংসৃ্কততজও 
তফন্ন ওজয। তযভাজণ াল্প থাও াঅয থফত থাও-ান ফা ানয 
থওাজনাবাজফ গ্রণ ওযা থাও , থনা  তঘি-তফভ্রভও জরাআ তা 
াআরাজভ মূ্পণথরূজ তনতলি । ভানফতায ভুতিয ওাণ্ডাতয াআরাভাআ 
ফথনাা ভাদও ম্পজওথ ভানফ চাততজও জফথাচ্চ তওথ ওযজঙ। 
ভানুল মাজত ভাদও থথজও দূজয থাজও তায চনয ভাদও থফজন এ 
থনাগ্রস্থ ফযতিয চনয াতস্তয ফযফস্থা ওজযজঙন। এ ম্পজওথ তফত্র 
ওুযাঅজন থখাতলত জজঙ, 

 ُّص َق ﴿
َق
أ َٰٓ ِ  َق  يَق ْا  ٱٱۡحَّن نُل ٓۥو ۡ ِ ُل  ٱۡٱَقۡمرُل   ِ ۡحَّنمَق   َقواَق ننَق  ُل   َقٱاۡمَق

َق
ۡ  َق  ُل   َقٱۡٱ

َق
ِ ۡ   ِۡ سٞس   َقٱۡٱ  اِّۚق

مَق ِ  ۡ  َق  ِ   َق    [٩٠: دة املائ] ﴾ ٩٠ اُلۡ  ِ ُل  َق   َقعَق ۡحَّن ُل ۡ   َق ۡ  َق ِبُل وُل  ٱالۡحَّن

‘জ ভুতভনকণ! তনশ্চাআ ভদ , চুা, প্রততভা  বাকয তনণথাও তীয 
জি খৃণয ফস্তু , তাজনয ওাযাতচ। ুতযাাং , থতাভযা এফ  
ফচথন ওজযা, মাজত থতাভযা পরওাভ জত ায‛।8  

ভাদও জরা এভন এও ধযজনয াবফধ  ফচথনী ফস্তু , মা গ্রণ 
ফা থফন ওযজর  াঅি ফযতিয এও ফা এওাতধও ওামথওরাজয 
াস্বাবাতফও তযফতথন ফা তফওৃতত  খটজত াজয। ভাদওাতিজত 
ভানুজলয থওান না থওান ক্ষক্ষতত থতা াআ এফাং ধীজয  ধীজয 
তা থনাগ্রস্ত ফযতিজও ধ্বাংজয দ্বাযপ্রাজন্ত তনজ মা। ভাদও থওফর  

                                                           
8 ূযা াঅর-ভাতদা, াঅাত-৯০  
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এওও াযাধ ন , ভাদওাতিয জি ন্ত্রা  ানযানয াযাধ 
ািািীবাজফ চতড়ত। ভাদওভুি ভাচ কঠজন ভানুজলয ান্তজয 
ভাদজওয ক্ষততয ানুবূতত চাগ্রত  ওজয যাুর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ ফজরজঙন,  

 «ال ت بٔا اخلٍص؛ فإُٓا ٌفخاح لك ُش»

‘থতাভযা ভাদও  থনা ান ওজযা না; থওননা এটা ফ াওভথ 
 ািীরতায ভূর’।9  

ভাদজওয ওযার গ্রাজ তরুণ ভাচ াঅচ ৃতষ্টীর  ৃচনীর 
ওাজচ থভধা , থমাকযতা, প্রজ্ঞায াঅানুরূ াফদান যাঔজত াযজঙ 
না। থম তরুণ তায াতভত  ম্ভাফনাজও তযফায , থদ  চাততয 
ওরযাজণ ওাজচ রাকাজত াযত , ভাদজওয নীর দাংন তায ুওুভায 
ফৃতি নষ্ট ওজয , এভনতও ক্রভান্বজ তাজও ভৃতুযয তদজও থঠজর  থদ। 
াঈযন্তু তথা ওাজরভা , নাভাচ, থযাচা, চ  চাওাত াঅল্লা 
তাারায তফতধফি নদতও  াঅতথথও াআফাদত থথজও দূজয যাজঔ 
এফাং াাঘাজয তরপ্ত ওজয। এজত  ভান ৃতষ্টওতথা াঅল্লা তা ‘াঅরা 
ান্তুষ্ট ন। এ ভজভথ ওুযাঅজন ভাচীজদ াঅল্লা ফজরন,   

                                                           
9 াআফন ভাচা, াদী নাং ৩৩৭১। াতওভ, াতদ: ৭২৩১; াতদতট ী 

ফুঔাতয ভুতরভ এয তথ ানুমাী। 



22 

ۡ  َق  ُل   ُلرِ دُل   ِ ۡحَّنمَق ﴿   ٱالۡحَّن
َق
ٓۥ َق  ٱۡ عَق َق  َق َق   َقۡ نَق ُل ُل   ُل  ِ َق  أ  ٱۡٱَقۡمرِ  ِ    َقٱۡٱَقۡ  َق 

 ِ ِ ۡ دۡحَّن ُل ۡ   َقٱاۡمَق ِ   ِۡ رِ   َق   َق َقنُل ۡ   ٱانۡحَّن َق   ِ    َق َق ِ  ٱٱۡحَّن ن ُل   َق َق
َق
ن َق ُل  َق  أ  ﴾٩١ اُّص

   [٩١: دة املائ]

‘তনশ্চ তান ভদ  চুায দ্বাযা থতাভাজদয ভজধয াযস্পতযও 
ত্রুতা  তফজদ্বল খটাজত ঘা এফাং থতাভাজদয াঅল্লায স্ভযণ  
ারাত থথজও তফযত যাঔজত  ঘা, তফু তও থতাভযা তনফৃি জফ 
না10?’ থমজতু ভাদওাতি এওতট চখনয াভাতচও ফযাতধ , 
চনকজণয াভাতচও াঅজন্দারন , কণজঘতনতা  তক্র 
প্রততজযাজধয ভাধযজভাআ এয প্রততওায ওযা ম্ভফ। খয থথজও  শুরু 
ওজয সু্কর, ওজরচ, ভতচদ, ভাদ্রাা, তফেতফদযার াড়া-ভল্লা 
 এরাওা ভাদওদ্রফয ফযফাজযয তফরুজি ফযাওবাজফ খৃণা 
প্রওাজয াঅজন্দারন  কজড় তুরজত জফ। ভাদওদ্রজফযয ভাযাত্মও 
তযণতত ম্পজওথ চনাধাযণজও জঘতন  ওজয তুরজত তনতভত 
বা-তভতত, থতভনায, ওভথারায াঅজাচন ওযজত জফ এফাং  
তক্ষাপ্রততষ্ঠানগুজরা ধভথী তফতধতফধান ম্পতওথত তক্ষাভূরও ক্লা 
তনজত জফ। ভাদওদ্রফয াঈৎাদন , থঘাযাঘারান, ফযফায, তফক্র 
প্রবৃতত তফলজ প্রঘতরত  াঅাআনগুজরায ফাস্তফ প্রজাক  ওজঠায 
তফধান ওামথওয তনতশ্চত ওযা দযওায।  ভাচচীফজন এজন খৃণয 
                                                           
10 ূযা াঅর-ভাতদা, াঅাত-৯১ 
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ভাদওদ্রজফযয ফযফায  প্রায থযাধ ওযা াতযন্ত চরুতয।  এ 
থক্ষজত্র মাযা ভাদওদ্রফয প্রস্তুত , এয প্রঘরন  যফযাজয ওাজচ 
চতড়ত তাজদয থদ  চাততয স্বাজথথ এজন াবনততও ওাচ 
াফযাআ ফচথন ওযা াঈতঘত। প্রতত  শুক্রফায চুভায নাভাজচয াঅজক 
ভতচজদয াআভাভ-ঔততজফয বালজণ ভাদজওয তফরুজি  তম্মতরতবাজফ 
থাচ্চায থাওজত জফ এফাং ভাদজওয ওুপর ম্পজওথ কণজঘতনতা 
ৃতষ্ট ওজয ভাদজওয  াবফধ াঈৎাদন , তফণন, ফযফায  
থঘাযাঘারান থযাধ ওর স্তজযয ভুতল্লজদয  ওজঠায াফস্থান 
তনজত জফ। শুধু ভদযাী  তফজক্রতা ন , ফযাং ভদ   
ভাদওদ্রজফযয জি ম্পতওথত ১০ চজনয প্রতত যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 
 াঅরাাআত াাল্লাভ াতবম্পাত তদজজঙন। তাযা জি,  

« ََ ِّ  اَُّ  َصًلَّ  اَِّ  رَُظُٔل  ىََؿ ًَ  َؾيَيْ صِ  يِف  وََظيَّ ٍْ ةً  اخلَ ا،/ َؾَ َ َْ ا، ََعِِصَ َْ ْؿخَِِصَ ٌُ  َو
ا، َٓ ا، وََشاِرَب َٓ ٔىَثُ  وََخاِميَ ٍُ ْد ٍَ ِّ  َوال ا ،إِيَلْ َٓ ا ،وََظاِؼيَ َٓ ا َوآِآَو  ،َوَبائَِؿ َٓ ِِ ٍَ  ،َث

ْشََتِي ٍُ ا َوال َٓ َ ْشََتَاةُ  ،ل ٍُ  «ََلُ  َوال

‚১. ভদযানওাযী , ২. ভাদও প্রস্ততওাযও ৩. ভাদও প্রস্তুজতয  
াঈজদষ্টা, ৪. ভাদও ফনওাযী, ৫. মায ওাজঙ ভাদও ফন ওযা  
৬. থম ভাদও ান  ওযা, ৭. ভাদও তফজক্রতা , ৮. ভাদজওয ভূরয 
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গ্রণওাযী ৯. ভাদও  ক্র-তফক্রওাযী, ১০. মায চনয ভাদও ক্র 
ওযা ‛11। 

ভাজচয থনতৃস্থানী ফযতিফকথ ওর থশ্রণীয ধভথপ্রাণ থরাও  
থস্বিাজফী প্রততষ্ঠান কজড় তুজর ভাদওদ্রজফযয প্রায থযাজধ 
ঐওযফি প্রজঘষ্টা ঘারাজর থদ থথজও ভাদওদ্রজফযয ফযফায তঘযতজয 
ফন্ধ জ মাজফ। এ ফযাাজয াআরাজভ ওজঠায াতস্তয তফধান াঅজঙ। 
াআওার  যওাজর ভাদওাতিয  বাফতা চনকজণয াভজন 
তুজর ধযায য মাযা এ বঙ্কয থনা ঙাজড় না তাজদয চনয  
াঅল্লায যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ দণ্ডতফতধ প্রফতথন 
ওজযজঙন, মাজত তাযা াংজাতধত   এফাং ানযযা তক্ষা তনজত 
াজয। নফী াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ-এয াআরাভী ভূরযজফাজধ 
াঈজ্জীতফত ায তক্ষাাআ ভাদজওয ফথনাা াতবা থথজও 
ফযতি, তযফায, ভাচ  াঅভাজদয  বতফলযৎ প্রচন্ম তরুণজদয 
যক্ষা ওযজত াজয। 

াতএফ, ধভথবীরু ভা-ফাফা  াতববাফওজদয াঈতঘত 
ফথনাা ভাদজওয ওুপর  ক্ষততওয  তদও ম্পজওথ ন্তানজদয 
জঘতন ওযা । তাজরাআ ভাদওাি ন্তানজদয তনজ  ভা-ফাফায 
ভযা াজনও ওজভ মাজফ। ভা-ফাফা  াতববাফজওযা , তনজচজদয 

                                                           
11 ততযতভমী, ১২৯৫।  
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ন্তানজদয াভজন ধভথী যীততনীতত , াআরাতভ ভূরযজফাধ  নীতত-
ননততওতায ুন্দয াঅদথ তুজর  ধরুন। ওাযণ তাযাাআ এওতদন 
ভাচ-াংায তথা থদজয ওণথধায জফ। প্রজতযও  াতববাফজওয 
াঈতঘত, তাজদয ন্তান মাজত থওান াৎ াংস্মজফ জড় 
ভাদওাি না  থতদও চাক দৃতষ্ট যাঔা। এ থক্ষজত্র াতযফাতযও 
ৃঙ্খরা, দযজদয ভজধয  াযস্পতযও থৌাদথযূণথ ম্পওথ , 
জফথাতয ভানতও তফওাজয াঈজমাকী তযজফ  তনতশ্চত ওযা 
চরুতয। 

ভাদও তযাজকয ফযাাজয াঅি ফযতিজদয াঅত্মপ্রতযী া 
দযওায। ভাদও  থথজও তফযত থাওায চনয তনচস্ব াঈজদযাকাআ 
ফজঘজ বাজরা। তনচ থথজও থনা ঙাড়া  ম্ভফ না জর তাজদয 
াআরাতভ ভূরযজফাজধ াঈদু্বি ওযজত ফযতি , তযফায, ভাচ ফা যাে 
প্রদি জমাতকতা গ্রণ ওযজত জফ। তরুণ প্রচন্ম  মুফ ভাজচ  
ভাদওাতিয থনা থম ননততও  াভাতচও াফক্ষজয ৃতষ্ট 
জজঙ তা থওফর  াআরাতভ ভূরযজফাধাআ প্রততজযাধ ওযজত াজয। 
াঅিজদযথও ভাদও তযাজক াঈৎাতত ওযজত  ফথস্তজযয 
চনকণজও এতকজ াঅজত জফ। 

াতদজ ভাদজওয থফজনয তফতবন্ন তযণততয ওথা াঈজল্লঔ ওজয 
যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ভানুজলয ান্তজয ভাদজওয 
প্রতত খৃণা ৃতষ্ট ওজযজঙন এফাং তফতবন্ন প্রওায াতস্ত  াঅমাজফয 
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ওথা াঈজল্লঔ ওজয ভানুলজও তথও ওজযজঙন।  থমভন-যাূর 
াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ভাদজওয তফস্তাযজও তওাভজতয 
াঅরাভত ফজর াঅঔযাতত ওজযন।   

ভাদজওয তফস্তায থওাভজতয াঅরাভত:  

ভাদও  থনাচাত দ্রজফযয তফস্তায তওাভজতয াঅরাভত। 
াঅনা যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত ফতণথত াতদজ যাূর াল্লাল্লাহু 
 াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

أن يصفؽ اىؿيً ويثتج اجلٓو، ويُ ب اخلٍص، ويؼٓص / إن ٌَ أُشاط العاؾث
 رواه ابلزاري ومعيً، الضُا

‚তওাভজতয াঅরাভতভূজয ওতও াঅরাভত র, দুতনা থথজও 
াআরভ তুজর থনা জফ, াজ্ঞতা- তনযক্ষযতা-প্রততস্থাতত জফ, ভদয 
ান ফযাও জফ এফাং ফযতবঘায ফৃতি াজফ। 12 াথথাৎ তওাভজতয 
ূজফথ ভানুজলয ভজধয ভদযান  থনা গ্রণ াস্বাবাতফও াজয ফৃতি 
াজফ। থমভনতট ায এওতট াতদ দ্বাযা প্রভাতণত যাূর 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  ويؾرث ُشب اخلٍص  ‚এফাং 

ভদযান ফৃতি াজফ‛।13  

                                                           
12 ফণথনা ফুঔাতয, াতদ: ৮০, ভুতরভ, াতদ: ২৬৭১  
13 ফুঔাতয, াতদ: ৫২৩১ 
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তওাভজতয ূজফথ থদ  ভাজচ ভাদজওয রাফ এত ফযাও 
জফ, থওাঈ থওাঈ ভাদও থফন ওযাজও াযাধ ভজন ওযজফ না। 
তাযা ভজন ওযজফ ভাদও থফন ওযা থওাজনা াযাধ ন ফযাং তা 
ারার। াজনও ভ থদঔা মাজফ, ভাদও  থনা চাতী ফস্তুয 
নাভ তযফতথন ওজয তফতবন্ন প্রওায থওাভর ানী  যফজতয 
নাজভ নাভওযণ ওজয তা ান ওযা জফ। তাযা ভজন ওযজফ নাভ 
তযফতথন ওযা দ্বাযা তা ারার জ মাজফ। পজর ভাদও থফন থম 
াযাভ  তনতলি তা তাজদয ান্তয থথজও তফরুপ্ত জ মাজফ। 
ভাদজওয প্রতত তাজদয াঅগ্র ফাড়জফ, এটা থম তনতলি তায প্রতত 
থওাজনা ভ্রূজক্ষ ওযা জফ না। ‘াঈফাদা াআফন াজভত যাতদাল্লাহু 
‘াঅনহু জত ফতণথত াতদজ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
ফজরন,  

ُٔٓا إياه» ٍّ َّ ظائفث ٌَ أٌيت اخلٍص، ةاظً يع   «ىحعخدي

‚াঅভায াঈম্মজতয ভজধয এওতট থকাষ্ঠী এভন জফ, মাযা ভদজও তবন্ন 
নাজভ নাভওযণ ওজয থটাজও ারার ভজন ওযথফ‛।14  

এয থঘজ াতধও তিারী াতদ -মাজত এ ধযজনয 
াযাধীজদয তফলজ ওজঠায হুতাতয াঈচ্চাযণ ওযা জজঙ- থমতট 

                                                           
14 াঅভদ, াতদ:২২৭০৯ 
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াআভাভ ফুঔাযী য. ী ফুঔাতযজত াঅফু ভাজরও াঅর াঅ ‘াঅযী 
জত ফণথনা ওজযন। যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,    

َّ ٌَ أٌيت أكٔام، يعخدئّن اِْلَص واْلصيص، واخلٍص واملؿازف، ويلزنىَ » يلهُٔ
ْلاجٍث - يؿين اىفلري-أكٔام إىل جِب َؾيًَ، يصوح ؾييًٓ بعارخٍث هلً، يأحيًٓ 

فيبّيخًٓ ا، ويضؽ اىَؿيًَ، ويٍعذ آرصيَ كصدة . ارجؽ إيلِا غساً / فيلٔلٔن
 «ورِازيص إىل ئم اىلياٌث

‚াঅভায াঈম্মজতয ওতও ম্প্রদা এভন জফ, মাযা তমনা-ফযতবঘায, 
থযভী ওাড় তযধান ওযা, ভাদও থফন ওযা  কান-ফাচনাজও 
নফধ ভজন ওযজফ। াঅয াঈম্মজতয এওতট ম্প্রদা এওতট াাজড়য 
াদজদজ াফতযণ ওযজর তাজদয তনওট তাজদয যাঔার তাজদয 
ঙাকরগুজরা তনজ  াঈতস্থত জফ। তঔন তাজদয তনওট এওচন 
তবকু্ষও এজ তবক্ষা ঘাাআজর তাযা তাজও ফরজফ, তুতভ াঅভাজদয 
তনওট াঅকাভীওার এ । যাজত তাজদয াঈয াঅমাফ এজ তাজদয 
ধ্বাং ওজয থদজফ। াঅয াঅল্লা তাজদয াঈয াাড় ধ্বজ 
তদজফন। াঅয তাজদয ওজতওজও তততন তওাভত মথন্ত ফানয  
শুওজযয াঅওৃততজত তযণত ওজয তদজফন।15  

মাযা ভাদওজও ারার ফজর তাজদয দুতট াঈাজ াংজাধন ওযজত 
জফ:-  

                                                           
15 ফুঔাতয, াতদ: ৫৫৯০ 
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এও: থওাজনা ফস্তুজও ানয নাজভ নাভওযণ দ্বাযা ফস্তুয াঅর রূ 
তযফতথন  না। াঅয যীজতয ফ তফধানাআ র, স্পষ্ট, ভচফুত 
 তিারী। তযথতয তফধান দ্বাযা থওাজনা প্রওায থঔর-তাভাা 
ওযা নফধ ন। ুতযাাং, থম নাজভাআ নাভ ওযণ ওযা থাও না থওন, 
তায ভজধয মঔন ওাযণ- থনা-াা মাজফ, তঔন তা থফন ফা 
ান াযাভ জফ। এভনতও মতদ াঅভযা ভদজও াতন নাভ যাতঔ, 
তা জর তা াযাভ জফ। ওাযণ, াতদজ স্পষ্ট থখালণা থদা 
জজঙ, থম ানী দ্বাযা ভানুজলয ভতস্তষ্ক নষ্ট , তা াযাভ। যাূর 
াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, 

   «لك ُشاب أظهص فٓٔ خصام»

‚থম থওাজনা ধযজনয থনাচাত ানী াযাভ‛16। 

ানুরূবাজফ যাূর া. ফজরন,  

 «لك معهص مخص، وُك معهص خصام»

‚থনাচাতী থমজওাজনা দ্রফযাআ ভাদও , াঅয মাফতী  ভাদওাআ 
াযাভ17।‛ 

                                                           
16 ফুঔাযী, াতদ, ৫৫৮৫। 
17 ভুতরভ, াতদ: ৫০০৫। 
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াঅয মাযা ভদ ান ওযাজও নফধ দাফী এফাং ারার ভজন ওজয 
তাজদয ফরা জফ, াঅল্লা তা ‘াঅরা থম ফ ফস্তুজও াযাভ ওজযজঙ, 
তাজও ারার ভজন ওযা দ্বাযা এওচন ভানুল াআরাজভয ফন্ধন 
থথজও থফয জ মা। থঔ ুরাাআভান াঅত-তাতভভী য. ফজরন, 
থম ফ ফস্তু তনতলি া ফা ারার  তফলজ াঈম্মজতয 
ঐওভতয প্রতততষ্ঠত জজঙ, থ ধযজনয ারার ফা াযাভ ভজন ওযা 
ওুপয। ওাযণ, াঅল্লা  তায যাূর থম ফস্তুজও ারার ওজযজঙন, 
তায ারার াজও াস্বীওায ওযা মাজফ না এফাং থম ফস্তুজও 
াযাভ ওজযজঙ তাজও ারার ফজর াঅঔযাতত ওযা মাজফ না। এ 
ধযজনয ধৃষ্টতা থওফর থাআ থদঔাজত াজয থম াআরাজভয দুভন, 
াআরাজভয তফতধ-তফধান াস্বীওাযওাযী এফাং ওুযাঅন ুন্না এফাং 
াঈম্মজতয াআচভাজও াভানযওাযী।  

দুাআ: ি াআতিজয থপা মত ওযা এওচন ভানুজলয চনয ঔুফাআ 
চরুযী। ি াআতিজয থপামত ঙাড়া াআরাজভয ভাওাজদ তথা 
ভূর াঈজেযভূ ফাস্তফান ম্ভফ ন। াঅয াআরাজভয 
ভাওাজদজও াংযক্ষণ ওযায চনয তযূণথ থঘষ্টা ওযা  এওচন 
ভুতভজনয দাতত্ব  ওতথফয। তওন্তু ভদ ভানুজলয জ্ঞানজও নষ্ট ওজয 
থদ মা এওচন ভানুজলয এওতট গুরুত্বূণথ াআতি । ভদ ভানুজলয 
জ্ঞানজও তফরুপ্ত ওজয, তঘন্তা-তপতওযজও নষ্ট ওজয থদ। এওচন 
ভানুল মাজত তায জ্ঞানাযা না , এ ওাযজণ াঅল্লা ভানুলজও ভদ 
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ান জত ওতঠন হুতাতয াঈচ্চাযণ ওজয। াঅল্লা তা ‘াঅরা 
ভানুলজও ভদ থথজও দূজয থাওায চনয ুস্পষ্ট  তযষ্কায তনজলধ 
ওজযন, মায ভজধয থওাজনা প্রওায ফযাঔযা ফা তফওৃততয ুজমাক নাাআ। 
এ ওাযজণাআ াআভাভ ওুযতফী য. াঅল্লা তা ‘াঅরায ফাণী ٔه  فاجخجت
এয তাপীজয ফজরন, াঅল্লায এ ওথাতট দ্বাযা ভদ থথজও মূ্পণথ 
দূজয থাওাজও ফুছা। পজর ভদ থথজও থওাজনা াঈাজ থওাজনা 
প্রওায াঈওায গ্রণ ওযা মাজফ না। ভদ ান ওযা মাজফ না, 
তফতক্র ওযা মাজফ না, যফত ফানাজনা মাজফ না, লধ ফানাজনা মাজফ 
না াআতযাতদ। াআভাভ াআফন ভাচা াঅফুদ দাযদা যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু 
জত এওতট াতদ ফণথনা ওজযন, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ এযাদ ওজযন,    

 «ال ت بٔا اخلٍص؛ فإُٓا ٌفخاح لك ُش»

‚থতাভযা ভদ থফন ওজযা না, ওাযণ, ভদ ভস্ত াতনষ্ট তায ঘাতফ-
ওাতঠ‛।18  

ভজদয ক্ষতত শুধু দু এওতটয ভজধয ীভাফি ন, ফযাং  এয ক্ষতত 
এত ফযাও- মায ওাযজণ াঅল্লা তা‘াঅরা ভদ থফন ওযাথও শুধু 
াযাভ ফা তনতলি ওজযনতন ফযাং ভদ তফতক্র ওযা, নততয ওযা, 

                                                           
18 াআফন ভাচা, াদী নাং, ৩৩৭১; াতওভ, াতদ: ৭২৩১; াতদতট ী 

ফুঔাতয ভুতরভ এয তথ ানুমাী। 
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াঅভদাতন-যপতাতন তফণন মাফতী  ফ তওঙুজওাআ তনতলি 
ওথযন। মাযা ভজদয ফাতণচয ওজয, তাজদয ফযাাজয ওতঠন 
হুতাতয াঈচ্চাযণ ওযা জজঙ। মাযা ভদ ান ওজয তাযা 
াঅজঔযাজত এ চাতী ানী থথজও ফতিত জফ ফজর থখালণা ওযা 
জজঙ। থমভন, াঅবু্দল্লা াআফন ভজযয াতদ ফতণথত, তততন 
ফজরন, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, 

ٔ يسٌِٓا لً يخب، لً ي بٓا يف اارصة»  « ٌَ ُشب اخلٍص يف ادلُيا فٍات ْو

‚থম ফযতি দুতনাজত ভদ ান ওজয এফাং থনাগ্রস্ত াফস্থা তাফা 
না ওজয ভাযা মা, থ াঅতঔযাজত ঐ চাতী থওাজনা ানী ান 
ওযজত াযজফ না। 19 াঅয চাজফয যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত এওতট 
াতদ ফতণথত, তাজত যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

ؾصق أْو / وإن ىلع ا ىؿٓسا ملَ ُشب املعهص أن يعليّ ٌَ ظيِث اخلتال»
 «اِلار

‚মাযা দুতনাজত ভাদও থফন ওজয, তাজদযজও াঅতঔযাজত 
চাান্নাভীজদয থদজয ঘা-করা, ুাঁচ  খাভ ান ওযাজনা তফলজ 
াঅল্লা তা ‘াঅরা প্রততশ্রুততফি। ‛20 ানুরূবাজফ াঅফু দাযদা 

                                                           
19 ফণথনা ভুতরভ, াতদ: ২০০৩, নাাী, াতদ: ৫৬৭৩।  
20 ফণথনা ভুতরভ, াতদ: ২০০২।  
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যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত এওতট ভাযপু াতদ ফতণথত যাূর 
াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

 «ال يسرو اجلِث ٌسٌَ مخص»

‚থনাওযা াবযস্ত ফযতি চান্নাজত প্রজফ ওযজফ না‛।21   

াঅফদুল্লা াআফন ভয যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত াঅয এওতট 
াতদ ফতণথত, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

حاب ا ؾييّ، / ٌَ ُشب اخلٍص لً حلتو َل صالٌة أربؿني صتاخاً، فإن حاب»
حاب ا ؾييّ، فإن / فإن َعد لً يلتو ا َل صالة أربؿني صتاخاً، فإن حاب

حاب ا ؾييّ، فإن َعد / َعد لً يلتو ا َل صالة أربؿني صتاخاً، فإن حاب
الصاةؿث لً يلتو ا َل صالة أربؿني صتاخاً، فإن حاب لً يخب ا ؾييّ، 

 .«وظلاه ٌَ ُٓص اخلتال

‚থম ফযতি ভদ ান ওজয, ঘতল্ল তদন মথন্ত তায ারাত ওফুর 
ওযা জফ না। মতদ থ তাফা ওজয াঅল্লা তা ‘াঅরা তায তাফা 
ওফুর ওযজফন। তাযয মতদ থ ুনযা ভদ ান ওজয, াঅল্লা 
াঅফাজযা ঘতল্ল তদন মথন্ত তায ারাত ওফুর ওযজফ ন না। 
তাযয মতদ থ তাফা ওজয াঅল্লা তা ‘াঅরা তায তাফা ওফুর 
ওযজফন। তাযয মতদ থ ুনযা ভদ ান ওজয, াঅল্লা াঅফাজযা 
ঘতল্ল তদন মথন্ত তায ারাত ওফুর ওযজফ ন না। মতদ থ তাফা 
                                                           
21 াআব্নু ভামা, াতদ: ৩৩৭৬ াআফনু াব্বান, াতদ: ৬১৩৭। 
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ওজয াঅল্লা তা ‘াঅরা তায তাফা ওফুর ওযজফন। তাযয মতদ 
থ ঘতুথথফায ুনযা ভদ ান ওজয, াঅল্লা াঅফাজযা ঘতল্ল তদন 
মথন্ত তায ারাত ওফুর ওযজফ না। তাযয মতদ তাফা ওজয 
তায তাফা ওফুর ওযা জফ না। াঅল্লা তাজও চাান্নাভীজদয 
ঘা-করা  ুাঁজচয নয থথজও ান ওযাজফন‛।22   

মাযা প্রফৃতিয ূচাতয তাজদয তনওট এ ধযজনয াঈজদ 
াজনও ভ াভূরও। মাযা াঅতঔযাজত তফো ওজয না, তাজদয 
াঅতঔযাজতয াচ  নতঙত দ্বাযা ভদ ান ওযা থথজও তফযত 
যাঔা ম্ভফ ন। এ ধযজনয থরাওজদয তনওট ভদ ান ফা 
থনাচাত দ্রফয ান ওযা দুতনাতফ ক্ষততগুজরা তুজর ধযজত জফ। 
তাজদয ফুছাজত জফ, ভদ ান ওযা ফা থনা গ্রণ ওযা থওফর 
যীজতয তযন্থীাআ ন ফযাং থনাচাত ফস্তু থফন ওযা দ্বাযা 
এওচন ভানুল াঅতথথও ক্ষততয মু্মঔীন , াতযফাতযও  
াভাতচও াতন্ত ৃঙ্খরা তফনষ্ট   বতফলযৎ প্রচন্মজও ধ্বাংজয 
তদও থঠজর থদা । ভদ াজনয ওাযজণ খজয ফাাআজয াাতন্ত 
নততয , নফফাতও ম্পজওথ পাটর থদঔা থদ, ভাযা-ভাতয ানা-
াতন ফৃতি া। এ ঙাড়া যজজঙ এওচন ভানুজলয নদতও ক্ষতত। 
ভাদও থফন দ্বাযা ফড় ফড় থযাক-ওযানায, মক্ষ্মা াআতযাতদ ভাযাত্মও 

                                                           
22 ফণথনা ততযতভতম, াতদ: ১৮৬২।  
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াংক্রাভও ফযাতধ থদঔা থদ। এত তওঙুয য তও ফরা মাজফ, 
ভাদও থফন ওযা নফধ এফাং তা তনতলি এফাং াযাভ ন?      

তফচাতী াংসৃ্কতত াঅগ্রান মুফ ভাচ ধ্বাংজয ানযতভ ওাযণ:  

তফচাতী াংসৃ্কততয াগ্রান াঅভাজদয মুফ ভাচ ধ্বাংজয 
ানযতভ ওাযণ। ওাযণ, াঅচ াঅভযা াঅভাজদয তনজচজদয াংসৃ্কতত, 
ঐততয  তভেুন থথজও াজনও দূজয জয তকজ তফচাততজদয 
াংসৃ্কততয দ্বাযস্থ জতঙ এফাং  াঅভযা াঅভাজদয তনজচজদয ঐততয 
 াংসৃ্কততজও ফাদ তদজ াভুতরভ ওাজপয  তফচাততজদয 
াংসৃ্কততয ান্ধানুওযজণ ফযাওুর জ জড়তঙ । ফতথভান ভজ 
ভুতরভ থদভূজ াআরাভী াংসৃ্কততয মূ্পণথ তফযীত ঘঘথা  জি। 
এভনতও াঅভাজদয তক্ষা প্রততষ্ঠানগুজরাজত তফচাতী াংসৃ্কততজও 
াঠযূঘী ওযা জজঙ। াফস্থা এভন জ দাাঁতড়জজঙ থম, ভুতরভযা 
তাজদয াংসৃ্কতত  ঐততয তও তা বুজরাআ থকজঙ। তাজদয তনওট 
তশ্চভা াংসৃ্কতত ঙাড়া থওাজনা তওঙুাআ ভজন  থমন গ্রণজমাকয 
ন। এওচন ভুতরভ থওন থমন ভজন ওজয,  তশ্চভা াংসৃ্কতত ঙাড়া 
তনজচজও াঅধুতনও ফা াতবচাত তজজফ প্রওা ওযা মা না।  
পজর ভুতরভযা তাজদয তনজচজদয াচায ফঙজযয  াঅত্মতযঘজও 
বুজর তকজ থঘাঔ ধাাঁধাজনা ভযীতঘওায থঙজন ঙুটজঙ। তাজদয 
প্রাতযতও ফযাফাতযও চীফজনয তশ্চভাজদয ানুওযণ ওযা এওতট 
ভজডর জ দাাঁতড়জ থঙ। াথঘ াআরাভী বযতাাআ াযা দুতনায 



36 

ভজধয ফথাতধও গুরুত্বূণথ  ফথ থশ্রষ্ঠ। াআরাভাআ ভানুলজও ভানফতা , 
বযতা  াংসৃ্কতত ততঔজজঙ। াআরাজভয ভান াঅদথ  ভুতরভ 
বযতা াংসৃ্কততজও ানুওযণ ওজয তফচাততযা াযা দুতনায থনতৃত্ব 
তদজি। াঅয াঅভযা ভুতরভযা তাজদয ান্ধ ানুওযণ ওজয 
থফড়াতি এফাং াযা দুতনায ভজধয ফ ধযজনয াভান য ওজয 
মাতি। াঅল্লা তা‘াঅরা ভুতরভজদয তওথ ওজয ফজরন,  

ْا   َق َق ﴿ نُل ٓۥو ِ  َق ٱ  ِ َق  تَقۡر َق ْا  ٱۡحَّن ِ   َق ُل   َقاَق   ۡحَّن  ُل ٱ  َق َقمَقصۡحَّن ُل ُل   َق َقمُل و ِ ٱ  ُل  ِ  اِّۚق  ِا ۡ  ٱۡحَّن
ٓۥ َق  ۡ ِ َق 

َق
ُل  َق   َق   ُل ۡحَّن  أ ٔد] ﴾ ١١٣ تُلننَق ْ /١١٣]   

‚থতাভযা ীভারঙ্ঘনওাযীজদয প্রতত ানুযি জ জড়া না , 
ানযথা াতি থতাভাজদযজও স্পথ ওযজফ। াঅয এাআ াফস্থা 
াঅল্লা ফযতীত থতাভাজদয থওাজনা ফনু্ধ থাওজফ না এফাং থতাভযা 
াাময াজফ না‛।23  

তাঙাড়া ভাচ-তফজ্ঞানী তপ্র নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  
ফজরন,  

 « ٌَ تشتّ ةلٔم فٓٔ ًٌِٓ»

                                                           
23 ূযা ূদ, াঅাত; ১১৩ 
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‚থম ফযতি থওাজনা চাততয াজথ াভজয তফধান ওযজফ, থ ফযতি 
থাআ চাততযাআ দরবুি জফ‛।24 

  বাজরা-ভন্দ ফাঘ-তফঘায না ওজয ান্ধবাজফ াজযয বতিভা নওর 
ওজয ঘরা, ফ ওাজচ াজযয হুফহু ানুওযণ ওযা ভানুজলয চনয 
তনন্দনী। ওাযণ , এভন স্ববাফ থওফর ফানজযযাআ জ থাও । থম 
চাতত থওাজনা প্রওায তফঘায- তফজিলণ না ওজয থঘাঔ ফুজচ াজযয 
ানুওযণ ওজয তৃতপ্ত া , থ ফানজযয স্ববাজফয াধতওাযী ফরজর 
বুর জফ না।  তওন্তু ভানুল, তফজল ওজয থওাজনা ভুতরভ াজয না 
তফচাততয থওাজনা াবয বতিভা নওর ওজয ঘরজত। ওাযণ , 
ভুতরজভয াঅজঙ স্বতন্ত্র নফতষ্টয  ঐ ততয। াঅয তা তফনা ওজয 
াজযয নফতষ্টয গ্রণ ওযায ভাজনাআ র , তনজচজও ধ্বাং  
তফরীন ওযা। 

তফচাততজদয বযতা াংসৃ্কততজত ভানফতায চনয াতনফামথ 
ধ্বাং  তনতশ্চত াাতন্ত । তায প্রভাণ াঅভযা তশ্চভা থদগুজরায 
তদজও তাওাজর থদঔজত াাআ- াঅচ তাজদয থদজ ভানফতা ওত 
াা, নাযীযা ওতনা তনমথাততত, তনজেতলত। তাজদয থদজয ভানুল 
তাজদয ফাফা-ভাজয তযঘ তও তা চাজন না । ফৃি ভাতা ততাজদয 
থঔাচ ঔফয থনায ভত থওাঈ থনাআ। াঅফায ভা ফাফায তনওট 
তাজদয ন্তাজনয থওাজনা তজফ থনাআ। বাাআ থফাজনয থওাজনা 
                                                           
24 াঅভাদ ২/৫০, াঅফূ দাাউদ ৪০৩১, ীহুর চাজভ’ ৬০২৫ নাং 
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তযঘ নাাআ। স্বাভী স্ত্রীয ভজধয থওাজনা ফন্ধন থনাআ। ভানতও াাতন্ত 
তাজদয তনতয তদজনয াথী। তাজদয চীফন থম ওত দূতফথ তা 
থদঔজরাআ ফুছা মাজফ। াঅত্মতযা াতযফাতযও ওর তাজদয তনতয 
তদজনয িী। এ ওাযজণাআ াঅল্লায যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ এ াঈম্মতজও তফচাততজদয ানুওযণ ওযা থথজও তওথ 
ওজযন। তততন ফজরন,  

ةاىلشة وشربا بشرب وذراَع ةشراع خىت لٔ  تلخؿَ ظنن ٌَ اكن كتيؾً خشو اىلشة»
ٔه  ٔد.درئا جدص ضب دلريخٍ  !  فٍَ/ كال؟واِلصارى كالٔا ايلٓ

‚াফযাআ থতাভযা থতাভাজদয ূফথফতথী চাততয থ ানুযণ ওযজফ 
তফখত-তফখত এফাং াত-াত (ভ) তযভাণ। এভনতও তাযা মতদ 
লাণ্ডায কজতথ প্রজফ ওজয, তাজর থতাভযা তাজদয তঙজন তঙজন 
মাজফ।‛ াাতফকণ ফরজরন , ‘থ াঅল্লায যূর! াঅতন তও 
াআাহুদ  নাাযায ানুওযণ ওযায ওথা ফরজঙন?’ তততন ফরজরন, 
‚তজফ াঅফায ওায?‛25  

াাফী হুমাাআপা াআফন াআাভান ফজরন , ‘থতাভযা াফযাআ থতাভাজদয 
ূফথফতথী চাততয থ াফরিন ওযজফ চুতায ভাজয ভত 
(মূ্পণথবাজফ)। থতাভযা তাজদয জথ ঘরজত বুর ওযজফ না এফাং 
তাযা থতাভাজদযজও জি তনজ ঘরজত বুর ওযজফ না। এভন তও 

                                                           
25 ফুঔাযী, ভুতরভ ২৬৬৯, াজওভ, াঅভাদ, ীহুর চাজভ’ ৫০৬৭ নাং 
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তাজদয থওাঈ মতদ শুওজনা াথফা নযভ াঔানা ঔা , তাজর 
থতাভযা (তাজদয ানুওযজণ) তা থঔজত রাকজফ26!’  

তততন ভুতরভ চাততজও তওথ ওজয ফজরন , ‚থ ফযতি াঅভায 
দরবুি ন , থম ফযতি াঅভাজদযজও থঙজড় ানয ওাজযা াদৃয 
াফরিন ওজয। থতাভযা াআাহুদীজদয াদৃয াফরিন ওজযা না , 
াঅয তিষ্টানজদয াদৃয াফরিন ওজযা না।‛27  

তাঙাড়া যাূর ফজরন, াআাহুদী  তিষ্টানযা থযামা যাজঔ , তওন্তু 
থজযী ঔা না। তাাআ াআরাভ তাজদয ান্ধ ানুওযণ ওজয 
থজযী ঔাা তযাক ওযজত তনজলধ ওযর।28  

থযামা যাঔায য যা াআপতায ওজয , তওন্তু ফড্ড থদযী ওজয। 
াআরাভ তাজদয ানুওযণ ফচথন ওযজত তনজদথ তদজ ূমথ থডাফায 
াজথ াজথ ত্বয াআপতায ওযজত ভুতরভ চাততজও াঈদু্বি 
ওযর।29  

                                                           
26 াআফজন াো, াঅর-তফদাাঈ ান্নাাআু ‘াঅনা, নাং ১৯৩; ৃ. ২/১৩৭। 
27 ততযতভমী, ীহুর চাজভ, াতদ; ২৬৯৫।   
28  ভুতরভ, াতদ: ১০৯৬।  
29  াঅফূ দাাউদ, াতদ: ২৩৫৩, াআফজন ভাচা, াতদ: ১৬৯৮, াজওভ, াতদ: 
১/৪৩১ 
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ূমথ ূচওযা ূজমথয াঈদ  াজস্তয ভ তায ূচা ওজয থাজও। 
তাাআ ঐ ভজ াঅল্লায াঈজেজয নাভাম ড়াজও াআরাভ তনতলি 
থখালণা ওযর30।  

মাজত ভুতযওজদয াজথ তীদ ফাদী ভুতরভজদয থওাজনা প্রওায 
াদৃয বাফ না পুজট জঠ। 

নফযাকযফাদ তফচাতী াঅঘায। াআরাজভ তা তনতলি র।31  

াশ্চাতয-বযতায থঙাাঁা রাকা ভানুল ীন ভনযতায তওায জ 
তশ্চভা-তফজেয ানুওযণ ওজয। ওাজপযজদয তফতবন্নভুঔী তফবফ  
প্রবাফ-প্রতততি এফাং াতথথফ াঈন্নন থদজঔ ভুতরভ তনজচজদযজও 
থ  তুিজ্ঞান ওজয ফজজঙ। থবজফজঙ , দুতনা যা মঔন এত 
াঈন্নত, তঔন জদয বযতাাআ জরা প্রওৃত বযতা। াংওীণথ 
দৃতষ্টজওাজণ এটাাআ ধজয তনজজঙ থম , যা থমটা ওজয , থটাাআ াঈিভ 
 ানুওযণী। জদয ভত ওযজত াযজর তাযা ঐরূ াঈন্নততয 
যভতণ াজত থজ মাজফ। ভজন ওজযজঙ থম , জদয ঐ ঙন্নঙাড়া , 
রাকাভঙাড়া, ফাাঁধনাযা থমৌন-স্বাধীনতাূণথ চীফনাআ জরা জদয 
াঈন্নততয ভূর ওাযণ এফাং প্রকততয ভূর যয। 

                                                           
30  ভুতরভ, াতদ: ৮৩২  
31  াঅফূ দাাউদ, াতদ: ৪৯০৪ 
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াঅওা াংসৃ্কততয াগ্রান:  

াঅওা াংসৃ্কততয াগ্রান মুফ ভাচ ধ্বাংজয ানযতভ 
ওাযণ। াঅওা াংসৃ্কততয ওাযজণ, াঅচ ভানুল খজয ফজাআ াযা 
দুতনায ফ তওঙুাআ াফজরাওন ওযজঙ। খজয ফজ নি, াধথ-নি, 
থফাানা, ািীর কান-ফাচনা, নাটও তজনভা থদজঔ তাযা তাজদয 
তনজচজদয ভূরযফান ভ নষ্ট ওযজঙ। থম ভজও ওাজচ রাতকজ 
তাযা তাজদয বতফলযৎ কঠন ওযজত াযত, তা না ওজয তাযা 
তাজদয তনজচজদয ধ্বাং তনতশ্চত ওযজঙ।  াঅওা াংসৃ্কততয তফলাি 
থঙাফর াঅভাজদয তরুণ ভাচজও প্রতততদন ননততও াক্ষজয তদও 
তনজ মাজি। াঅভাজদয থদজয তথাওতথত াংসৃ্কতত ভনা  নাটযওায, 
ঘরতচ্চত্রওায, াতততযওজদয ওাযজণ াঅভাজদয তরুণ ভাচ তদজনয 
য তদন ননততও াফক্ষ  ধ্বাংজয াফরীরা তনততত জি। 
তাজদয ঘতযত্র ধ্বাং ওযায  থঙজন ভূরত এ ফ নাটযওায, 
ঘরতচ্চত্রওায, াতততযওজদয বূতভওা ফা াফদান াজনও থফী।  
তাযা তরুণ প্রচন্মজও ঘুতয, ডাওাতত, ভাতা-ততায াফাধযতা, 
থঙজর-থভজয াফাধ থভরা-থভা াআতযাতদ থঔাজি। বাজরা তওঙু 
তাযা চাততজও তদজত াজযতন।   

াঅওা াংসৃ্কততয  ওাযজণ াঅচওার াঅভযা থদী াংসৃ্কতত বুজর 
তফচাতী াংসৃ্কততয প্রতত াঅগ্রী জ  ড়তঙ, মায প্রবাফ ড়জঙ 
াঅচওার তরুণজদয ভজন।  
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তফচাতী াংসৃ্কততজত ভদযাজনয খটনা ায থাজও তফধা 
াঅভাজদয বতফলযৎ থনতৃত্ব এাআফ  ফাজচ তচতনজয প্রতত াঅওৃষ্ট 
জ ড়জঙ। ভতচ থদ তকজ াঅল্লায তনওট প্রাথথনা ওযায থথজও 
DJ Party থত তকজ াঈোভ নৃ তয, ভাতরাতভ এফাং থফাানা 
তাযা থফী ভজনাজমাকী জ ড়জঙ। নাটযওায াথফা 
ঘরতচ্চত্রওাযযা ভাজচয ািততূণথ  তফলগুজরা  দথায ভাধযজভ 
তুজর ধজয ভানুজলয ভাজছ চনজঘতনতা নততযয ওযায থঘজ 
তওবাজফ তা ভানুজলয ভাজছ াবযাজ তযণত ওযা মা থাআ থঘষ্টা 
থফী ওজয থাজও। পজর নাটও তজনভাগুজরায প্রধান তফলাআ থাজও 
নাযী ুরুজলয  াফাধ থভরা-থভা,  াফাস্তফ থপ্রভ বাজরাফাা , 
াারীন কাতরকারাচ, াবফধ থমৌনাঘায। ভজন  থমন এাআ ঙাড়া 
ৃতথফীজত াঅয থওাজনা বাজরা তফল থনাআ। থপ্রজভয ওাযজণ ফাফা 
ভাজও তওবাজফ াভান ওযজত ন্তান তদ্বধা-থফাধ ওজযনা , তাাআ 
থদঔাজনা  । পজর তরুণ প্রচন্ম তদনতদন থফাদফ জ মাজি 
াঅয তজনভায দৃয ানুযণ ওযজত তকজ বাজরাফাায ভানুলতটজও 
তনজ াতরজ মাজি । ফাফা ভাজও ঔুী ওযায থঘজ াঅচওার 
তরুণ তরুণীযা তাজদয  তপ্রতভ/তপ্রতভায ভন থচাকাজত থফী 
ফযস্ত। বারফাায ভানুলতটয ভন থচাকাজনায চনয ফাফায জওট ঘুতয 
ওযা জি নজতা ভাজয টাওায াজথ ানা থদা জি। 
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নি কান-ফাচনা  ািীর নাটও-তজনভা:  

নি  ািীর কান-ফাচনা মুফ ভাজচয ঘতযত্রজও ওরুতলত 
ওজয তুরজঙ। মুফ ভাজচয ঘাতযত্রজও নন ওযায চজনযাআ ফতথভাজন 
কান-ফাচনা, ািীর, াঈরি, াধথাাঈরি ঙতফ  নি নাটও-তজনভায 
ভাভাতযজও ুতযওতল্পতবাজফ চাততয াঈয ঘাতজ থদা 
জজঙ। তরাঈড, ফতরাঈড তওাংফা ডাতরাঈড  াআতযাতদয প্রতত ছাাঁতজ 
ড়ায ওাযজণ মুফ ভাচ এও ভা তফজদয ভুজঔাভুতঔ। তাযা এ 
ফ কান ফাচনা থাজন এফাং ািীর দৃয থদজঔ থদজঔ ফাস্তফ 
চীফজন তনজচজদয তাজদয ভত ওজয াচাজত ফযস্ত। তওন্তু এয 
তযণতত থম ওত বাফ তা তাযা থওাজনাবাজফাআ ানুধাফন ওযজত 
াযজঙ না। থমৌফজনয ভটা র, এওচন ভানুজলয বতফলযৎ 
যঘনা, ওযাতযায কঠন  থমাকয তজজফ কজড় থতারায ভুঔয ভ। 
াঅয কান-ফাচনা র, ভানুলজও তায বতফমযত রজক্ষয থৌঙজত 
প্রততফন্ধও এফাং তাজও তপতযজ যাঔায ভুঔয াঈওযণ। াঅল্লা 
তা‘াঅরা ফজরন, 

ِي اَق   ۡحَّن ِا ٱ  َقِا َق ﴿ َقۡلَتَق َقۡ  َق  ي ِ ٱ شَق ِ  ِ   َق  ِ ُلِ  ۡحَّن  ۡ َقِد ِي ٱ ا ۡ ِ  ٱۡحَّن  ِ ۡ  ٖۖة   ِ َق
ً  ۚا   َق َق ۡحَّنِخذَق َق  زُل َٰٓ ِ َق   ُل  ْا َق

ُل
َق ُل ۡ  أ و ٞس  ا ذَق ِ  ٞس   َق    [٦/ ىلٍان] ﴾٦  ُّص

‚াঅয ভানুজলয ভধয থথজও থওাঈ থওাঈ না থচজন াঅল্লায থ 
থথজও ভানুলজও তফভ্রান্ত ওযায চনয থফহুদা ওথা ঔতযদ ওজয , াঅয 
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তাযা ঐগুজরাজও াত-ঠাট্টা তজজফ গ্রণ  ওজয, তাযা ঐ ফ 
থরাও মাজদয চনয যজজঙ াভানচনও াতস্ত‛।32  

থফীয বাক তাপীযওাযও  ‘      রাার াতদ ’ ফরজত কানজও 
ফুতছজজঙন। াআফজন ভাাঈদ যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু ফজরন: এটা জি 
কান। াআভাভ াান ফযী য. ফজরন: এটা কান  ফাজদযয ফযাাজয 
নাতমর জজঙ। 

াআফজন ভাাঈদ যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু ফজরন: ‚কান ান্তজয ভুনাজপওী 
ৃতষ্ট ওজয, থমভনবাজফ াতন খা ৃতষ্ট ওজয। তমওয ান্তজয াইভান 
ৃতষ্ট ওজয, থমভন াতন পর াঈৎন্ন ওজয‛। 

াঅবু্দল্লা াআফন ভাউদ যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু ততন ততনফায ওভ থঔজ 
ফজরজঙন, ‘াঈি াঅাজত ‘াায ফাওয ’ ফরজত ‘কান’থও ফুছাজনা 
জজঙ। ানুরূ ফতণথত জজঙ াঅবু্দল্লা াআফন াঅব্বা যাতদাল্লাহু 
‘াঅনহু এফাং চাজফয যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু  াআওযাভা জত। 

কান জরা াায , াফান্তয, ািীর  থমৌন-াঈজিচনাভূরও াথফা 
তওথী  তফদাঅতত ওথাভারাজও ওতফতা-ঙজন্দ ুরতরত  ুজযতর 
ওজে কাা ব্দ-ধ্বতনয নাভ। মা াআরাজভ াযাভ। াযাভ তা 
কাা এফাং াযাভ তা থানা। কাজন  ƒদ াঈদা  , 
থযাকাক্রান্ত  ওজঠায । কান জরা ‘ফযতবঘাজযয ভন্ত্র ’, াবফধ 

                                                           
32 ূযা রুওভান, াঅাত: ৬ 
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বাজরাফাায াঅচফ াঅওলথণ ৃতষ্টওাযী মন্ত্র। তাাআ থতা ‚ভানফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  নিতা  দথা-ীনতা এফাং কানজও 
তনতলি থখালণা ওজযজঙন‛।33 

তভাঈতচও ফা ফাচনা থানা ভুতরজভয চনয নফধ ন। ওাযণ , 
ফাচনা-ছাংওায ভানুজলয ভন ভাততজ থতাজর , তফজবাজয াঈদা ওজয 
থপজর এফাং াঈন্মিতা াঅজন্দাতরত ওজয। পজর তা াভাতচও 
াফক্ষ, নীতত ননততওতায ঘন্দতন খটা। ফজঘজ শুি াতদজয 
তওতাফ ফুঔাযী যীজপ , নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  ফজরন, 
‚াফযাআ াঅভায াঈম্মজতয ভজধয এভন এও ম্প্রদা জফ ; মাযা 
ফযতবঘায, (ুরুজলয চনয) থযভফস্ত্র , ভদ এফাং ফাদযমন্ত্র ফযফায 
(াযাভ া জে) ারার ভজন ওযজফ‛।34  

তততন াঅয ফজরন, ‚াফযাআ াঅভায াঈম্মজতয তওঙু থরাও ভজদয 
নাভ তযফতথন ওজয তা ান ওযজফ , তাজদয ভাথায াঈজয ফাদযমন্ত্র 
ফাচাজনা জফ এফাং নতথওী নাঘজফ। াঅল্লা তাজদযজও ভাতটজত 
ধতজ থদজফন এফাং ফানয  ূওজয তযণত ওযজফন 35!‛  

                                                           
33 াঅভাদ, ীহুর চাজভ, াতদ: ৬৯১৪ 
34 ফুঔাযী, াতদ: ৫৫৯০, াঅফূ দাাউদ, ততযতভমী, দাজযভী, ীহুর চাজভ াতদ; 
৫৪৬৬  
35 াআফজন ভাচা, াআফজন তব্বান, ত্বাফাযানী, ফাাআাওীয শুাঅফুর াইভান, ীহুর 

চাজভ াতদ: ৫৪৫৪  
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 তততন াঅয ফজরন , ‚াফযাআ াঅভায াঈম্মজতয ভাজছ (তওঙু 
থরাওজও) ভাতট ধতজ , াথয ফলথণ ওজয এফাং াঅওায তফওৃত ওজয 
(ধ্বাং ওযা) জফ। াঅয এ াতস্ত তঔন াঅজফ , মঔন তাযা ভদ 
ান ওযজফ, নতথওী যাঔজফ এফাং ফাদযমন্ত্র ফাচাজফ 36।‛  

তপ্র নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  াঅয ফজরন , ‚াফযাআ 
াঅল্লা াঅভায াঈম্মজতয চনয ভদ , চুা, থঢার তফরা এফাং ফীণা-
চাতী ফাদযমন্ত্রজও াযাভ ওজযজঙন 37।‛  

ানয এও াতদজ ভানফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  ফজরন, 
‚তপতযতা থাআ ওাজপরায িী ন না ; থম ওাজপরা খণ্টায ব্দ 
থাজও38।‛ াঅয এও ফণথনা তততন ফজরন , ‚খণ্টা ফা খুগুয জরা 
তাজনয ফাাঁত39।‛  

াতথথফ াঈজেজয জ্ঞান াচথন:  

জ্ঞান াচথজনয াঈজেয থাওজত জফ াঅল্লায ন্তুতষ্ট রাব। াতথথফ 
াঈজেয জ্ঞান াচথন ওযা দ্বাযা াতচথত জ্ঞান ভানফতায ওরযাণ 
তনতশ্চত ওযজত াজয না। াঅয থম জ্ঞান ভানুজলয ভাজছ  তায 

                                                           
36 ীহুর চাজভ’ ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নাং 
37 াঅভাদ, তরতরা ীা, াতদ: ১৭০৮  
38 াঅভাদ, ীহুর চাজভ, াতদ: ৭৩৪২  
39 ভুতরভ, াতদ: ২১১৪, াঅফূ দাাউদ, াতদ: ২৫৫৬ 
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প্রবুয ভাজছ ুম্পওথ নততয ওজয থ জ্ঞানাআ র ভানফতায 
ওরযাণ, াভাতচও াতন্ত- ৃঙ্খরা এফাং াআওার  যওার াঈব 
চকজতয াতন্তয কযাযাতি । তওন্তু ততি জর তয ফতথভাজন মুফ 
ভাচ থম জ্ঞান াচথন ফা তক্ষা গ্রণ ওযজঙ, তা াতথথফ 
াঈজেযজও াভজন থযজঔাআ ওযজঙ। ভানফতায ওরযাণ াধন ওযায 
ভত থওাজনা তক্ষা তাজদয াঠয তাতরওাজতাআ থনাআ। তশ্চভা তথা 
তফচাততজদয ানুওযজণ াঅভাজদয তক্ষা ফযফস্থাজও থবাজফাআ 
াচাজনা জজঙ। পজর ভানুজলয াজথ তাজদয যজফয াজথ ম্পওথ 
না জ াঅল্লায াজথ দূযত্ব নততয জি, মা ভানফতায চনয ফড় 
ধযজনয ূনযতা এফাং াভাতচও াফক্ষজয ানযতভ ওাযণ।  

াঅফায াজনও ভ থদঔা মাজি থম যী জ্ঞান ফা দ্বীনী জ্ঞান 
দ্বাযা এওভাত্র াঅল্লায ন্তুতষ্ট াচথন ওযাাআ রক্ষয ায ওথা, থ 
জ্ঞানজও াতথথফ াঈজেজয াচথন ওযা জি াথফা দুতনাজত ু-
ঔযাতত রাব ওযায াঈজেজয াচথন ওযা জি। পজর থরাওতট 
দুতনা াঅতঔযাত াঈব চাাজন ক্ষততগ্রস্ত জি। যাূর াল্লাল্লাহু 
 াঅরাাআত াাল্লাভ াআযাদ ওজযন,    

ٌَ حؿيً ؾيٍا مما يبخىغ ةّ وجّ ا ؾض وجو ال يخؿيٍّ إال يلصيب ةّ »
 «ؾصضا ٌَ ادلُيا لً جيس ؾصف اجلِث ئم اىلياٌث
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থম ফযতি এভন াআরভ মা দ্বাযা াঅল্লায ন্তুতষ্ট াচথন ওযা  তা 
াতথথফ থওাজনা ুতফধা রাজবয াঈজেজয তজঔ, থ তওাভজতয তদন 
চান্নাজতয ঘ্রাণ াজফ না40।   

নি, াঈরি, াধথ াঈরি থাাও তযিদ: 

ভুতরভ মুফওযা এভন ফ থাাও তযিদ াফরিন ওযজঙ, 
তাজদয থদঔজর ভজন  না তাযা থওাজনা ভুতরভ তযফাজয চন্ম 
গ্রণ ওযজঙ। তাজদয তযজধ  থাাওগুজরা থওাজনা প্রওায  
রুতঘীরতায তযঘ ফন ওজয না।  তাজদয ভন-ভকচ  ভতস্তষ্ক 
থম ওত তনজঘ নাভজঙ তা তাজদয থাাও থদঔজরাআ ফুছা মা।  
নাটও তজনভায  নাও , নাতওাযা তও ধযজনয থাাও যর  থ 
তনজচ থ ধযজনয থাাও তযধাজন ফযস্ত।  াথঘ এ ধযজনয 
থাাও দ্বাযা তয ডাওা জরা তও জরা না তায প্রতত তফনু্দ 
তযভাণ ভ্রুজক্ষ ওযজত যাতচ ন । এাআ ঙতফগুজরায নাজভ থম 
থাাওতট থফয জফ তা থওাজনা এও ফনু্ধ মতদ াঅজক তওজন থাজও  
তাজর থ ানয ফনু্ধজদয প্রাংা ওুতড়জ তনজত ক্ষভ  । 
ম্প্রতত াঅভযা থদঔজত াাআ  থম, থতজয-নাভ, যা-ান, তচতরও, 
টাুয-টুুয, াওা-াওা, তফনু্ধ, থদফদা এ  ধযজনয তফতবন্ন 
ঙতফ, াতবজনতা- াতবজনত্রীয নাজভ থম থাাওগুজরা থফয জজঙ 
তা াঅভাজদয মুফ ভাজচয ঙন্দ ওুতড়জ তনজত ক্ষভ জজঙ । 
                                                           
40 াঅভদ, াতদ: ৮৪৫৭ াঅফুদাাঈদ, াতদ:৩৬৬৪, াআফনু ভামা, াতদ: ২৫২ 
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পজর তাযা তাজদয ানুওযজণ তফতবন্ন নাজভয থাাও তওনজঙ এফাং 
তাজও তাযা তাজদয পযান তজজফ গ্রণ ওযজঙ। াঅভাজদয মুফও 
মুফতীযা এভন ফ থাাও তযধান ওযজঙ, মা থদজঔ ভজন  না 
তাযা থওাজনা বয তযফাজয ফফা ওযজঙ। াআরাভী যীজত 
থাাজওয থম ভানদণ্ড তনধথাযণ ওজয থদা জজঙ তা মতদ 
ভাজচ ফাস্তফাতত ত এফাং াঅভাজদয মুফ ভাচ তায ানুওযণ 
ওযত তাজর াভাতচও াফক্ষ াজনওটা ওজভ থমত। তওন্তু মুফ 
ভাচ থমৌন াঈজিচও  াধথ াঈরি থাাও তযধান ওযায পজর 
াঅচ ভাজচ াঅভযা প্রতত তনতাআ দুখথটনায ভুজঔাভুতঔ তি। 
াভাতচও ক্রাাআভ-এতড তনজক্ষ, ধলথণ, াআবতটতচাং, থমৌন যানী 
াআতযাতদ তদজনয য তদন ফৃতি াজি। াঅচ মতদ াঅভাজদয মুফও 
বাাআ  থফাজনযা াআরাভী তদও তনজদথনা ানুমাী তনজচজদয 
চীফনজও কজড় তুরত এফাং থাাও তযিজদ াআরাভী ানুান 
থভজন ঘরত, তাজর তাযা তাজদয থানারী বতফলযৎ যঘনা ওযজত 
াযত। তওন্তু না, তাযা তাজদয তনজচজদয ঐততযজও ফাদ তদজ 
তফচাততজদয থাাও তযিদ গ্রজণাআ ফযাওুর। াঅয াঅভাজদয 
প্রাণ তপ্র নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ থাাও 
তযিজদ তফচাততজদয ানুযণ ওযজত তনজলধ ওজযজঙন। াঅভযা 
মাজত াঅভাজদয মাফতী ওজভথ তফচাততজদয ানুওযণ না ওতয থ 
ফযাাজয তততন াতধও তওথ ওজযজঙন।   
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এওদা ভানফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  াঅবু্দল্লা াআফন 
‘াঅভযথও দু ’তট চাপযান যজগয ওাড় জয থাওজত থদজঔ 
ফরজরন, ‚এ ধযজনয ওাড় জরা ওাজপযজদয। াতএফ তুতভ তা 
জযা না41।‛  

এ থথজও ফুছা মা থম , থম ধযজনয থরফা-থাাও তফচাততয 
তফজল প্রতীও তা থওাজনা ভুতরভ নয-নাযী ফযফায ওযজত াজয 
না। 

তপ্র নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  ফজরন, ‚থতাভযা থভা ঘ 
থঙাঁজট থপর এফাং দাতড় থঙজড় দা । াঅয এওাচ ওজয থতাভযা 
ভুতযওজদয ানযথাঘযণ ওয42।‛  

‚থভাঘ থঙাঁজট  দাতড় থযজঔ াতিূচওজদয নফযীতয ওয43।‛  

‚এফাং াআাহুদী  তিষ্টানজদয াদৃয াফরিন ওজযা না44।‛  

ঘুর-দাতড় থজও াদা জ থকজর াদাাআ থযজঔ থদা তফচাতী 
াঅঘযণ। তাাআ াআরাজভয াঅজদ র , তা ওাজরা ঙাড়া ানয 

                                                           
41 ভুতরভ, াঅভাদ ২/১৬২ 
42 ফুঔাযী, াতদ: ৫৮৯৩, ভুতরভ, াতদ: ২৫৯  
43 ভুতরভ, াতদ: ২৬০ 
44 াঅভাদ, ীহুর চাজভ’, াতদ: ১০৬৭  
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থওাজনা যগ দ্বাযা যতগজ থপর এফাং তফচাততয াদৃয াফরিন 
ওজযা না45।  

ভাথা যঘুরা ফযফায াআাহুদী থভজজদয াঅঘযণ। াতএফ তা 
থওাজনা ভুতরভ নাযী ফযফায ওযজত াজয না।46 

াৎ ি মুফ ভাজচয চনয ভাযাত্মও ক্ষততওয:  

ভানুল াভাতচও চীফ। ভাচ ঙাড়া ভানুল ফাঘজত াজয না। াঅয 
এওচন ভানুলজও ভাজচ ঘরজত জর, তাজওাআ াফযাআ ভাজচয 
ভানুজলয াজথ াঈঠা-ফা  থভরা-থভা ওযজত । তজফ এঔাজন 
াঅভাজও রক্ষয যাঔজত জফ, াঅতভ মাজদয াজথ ঘরা-থপযা  ফনু্ধত্ব 
ওযফ, তাযা থওভন? তাজদয স্ববাফ-ঘতযত্র থওভন? ওাযণ, ৎ 
িীয াজথ ফনু্ধত্ব ওযা  থনওওায থরাজওয াজথ াঈঠা-ফা ওযা 
ঔুফাআ গুরুত্বূণথ। ভানুল মঔন বাজরা থরাজওয াজথ ঘরা-থপযা 
ওযজফ, তায প্রবাফ এওচন ভানুজলয ভজধয াফযাআ থাওজফ। 
এওচন মুফজওয চীফজন  তায ৎ  িাআ থওফরভাত্র তাজও তায 
ুন্দয এওতট ওযাতযায কঠজন জমাকী জত  াজয। ৎ ি 
এওচন ভানুলজও বাজরা জত জমাতকতা ওজয। ক্ষান্তজয মতদ 
এওচন মুফজওয াথী-িীযা াৎ, ঔাযা  দুশ্চতযত্র , তঔন 
                                                           
45 ফুঔাযী, াতদ: ৩৪৬২, ভুতরভ, াতদ:  ২১০৩ , াঅভাদ, ত্বাফাযানী, 
ীহুর চাজভ’, াতদ:  ১০৬৭, ৪৮৮৭  
46 ভুতরভ, াতদ: ২৭৪২ 
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তায বাজরা ায ুজমাক থাজও না। মঔন এওচন ভানুল াৎ 
 ভন্দ াঅঔরাজওয থরাজওয াজথ থাওজফ তায প্রবাফ  তায 
দুশ্চতযজত্রয প্রবাফ তায ভজধয তযরতক্ষত জফ। এ ওাযজণাআ যাূর 
াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

ِّاىَتٌشي رواه « املصء ىلع ديَ ريييّ، فييِؼص أخسؽً ٌَ خيالو»   وخعَّ

‚ভানুল তায ফনু্ধয দীজনয াঈয, তাজও াফযাআ তঘন্তা ওযজত জফ, 
ওাজও থ ফনু্ধ ফানাজফ‛।47 এওচন ফনু্ধাআ ভানুজলয বাজরা া  
ঔাযা ায ভূর ঘাতরওা তি। এতট শুধু ভুজঔয ওথা ফা দাতফ 
ন ফযাং ফাস্তফতা। াঅল্লা তা‘াঅরা ফজরন,   

عَق ُّص   َق َقۡ  َق  ﴿ َق    لۡحَّن اِ ُل ٱ  َق َقۡذ ُل ٱ  َق  َقۡ  َقِ    َق ُل اُل   َقدَق ۡ ِ   َق  ٢٧ شَق ِ يىٗت  ارۡحَّنشُل اِ ٱ اَق َق   ۡحَّن
ۡ  َق َق   ۡ َقِ    َق  َق َق ۡ   َق ِذۡ  ا  ۡحَّن

َق
نً    دۡ  ٢٨  َق ِ يىٗت   ُليَق  َق ۡحَّنِ    ۡحَّن َق

َق
ِۡ رِ ٱ  َق ِ  أ ٓۥ َقِ     ِ ۡ   َقۡعدَق  ٱِّۚق   َق 

ۡ  َق  ُل ٱ  َق َق َق  ذُل  ىٗت  اِۡ ِ نَق  ِ  الۡحَّن    [٢٩  ،٢٧/ اىفصكان] ﴾ ٢٩  َق

াঅয থতদন মাতরভ তনজচয াত দুজটা ওাভতড়জ ফরজফ, া, াঅতভ 
মতদ যাূজরয াজথ থওাজনা থ াফরিন ওযতাভ,! া াঅভায 
দুজবথাক, াঅতভ মতদ াভুওজও ফনু্ধরূজ গ্রণ না ওযতাভ। াফযাআ 
থ থতা াঅভাজও াঈজদ-ফাণী থথজও তফভ্রান্ত ওজযতঙর, াঅভায 

                                                           
47 ফণথনা ততযতভতম, াতদ: ২৩৭৮ এফাং তততন াতদতটজও াান ফজর 

াঅঔযাতত ওজযন।  
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ওাজঙ তা াঅায য। াঅয তান থতা ভানুজলয চনয ঘযভ 
প্রতাযও।48  

াঅফুদ দযদা যা. াঅফু ভুা াঅাঅযী যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত 
ফণথনা ওজযন, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

ٔء ندامو املعم وُافذ الهري، » إٍُا ٌرو اجليحط الصاىح واجليحط الع
فدامو املعم إٌا أن حيشيم وإٌا أن حبخاع ٌِّ وإٌا أن جتس ٌِّ رحياً ظيتث، 

 .«وُافذ الهري إٌا أن حيصق ذياةم، وإٌا أن جتس رحياً رتحرث

‚থনওওায াথী  াৎ াথীয দৃষ্টান্ত: এওচন াঅতয ফনওাযী 
 এওচন  ওাভাজযয ভত। াঅতয ফনওাযী থ  থতাভাজও  
াঅতয থদ থফ, াথফা তুতভ তায থথজও ঔতযদ ওযজফ াথফা ওভ 
জক্ষ তুতভ তায থথজও ুঘ্রাণ াজফ। াঅয ওাভায থ  থতাভায 
ওাড় ুতড়জ থদজফ াথফা তুতভ তায থথজও দুকথন্ধ ানুবফ 
ওযজফ‛49।  

মাযা থনও থরাওজদয াজথ াঈঠা-ফা ওযজফ, তাযা াফযাআ বাজরা 
তওঙু াচথন ওযজফ। তফজল ওজয, তাযা তাজদয াংশ্রফ থথজও 
বাজরা তওঙু তঔজফ ফা থদা‘াঅ রাব ওযজফ। মতদ তাজদয াঅভর 

                                                           
48 ূযা াঅর-পুযওান, াঅাত: ২৭-২৯ 
49 ভুতরভ, াতদ: ২৬২৮। 



54 

ঐ ফ বাজরা থরাওজদয াঅভজরয মথাজ থৌঙজফ না। থমভনতট 
াতদজ ফতণথত, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

  «جيحعًٓ ةًٓ يشىق ال اىلٔم ًْ غفصت، كس وَل»

‚াঅতভ তাজও ক্ষভা ওজয তদরাভ, াঅয তাযা এভন এও ম্প্রদা 
তাজদয াজথ মাযা ফজফ তাযা ফতিত জফ না‛।50  

ানুরূবাজফ ানুওযণী তজজফ তাজদয গ্রণ ওজয তাজদয াআরভ, 
াঅভর  াঅঔরাও দ্বাযা প্রবাতফত া দ্বাযা াঈওৃত জফ। 
থমভনতট াতদজ াঈজল্লঔ ওযা , 

  «خيالو ٌَ أخسؽً فييِؼص ريييّ، ديَ ىلع املصء»

‚ভানুল তায ফনু্ধয দীজনয াঈয, তাজও াফযাআ তঘন্তা ওযজত জফ, 
ওাজও থ ফনু্ধরূজ গ্রণ ওযজফ‛।51 মঔন থওাজনা ফযতিয ফনু্ধ ৎ 
, তায বাজরা ায ুজমাক থফত থাজও। তায ভজধয থম ফ 
থদালত্রুতট াঅজঙ, তা মঔন তায ফনু্ধজদয াভজন ধযা জড় তঔন 
তাযা তাজও াংজাধন ওজয এফাং তায থদালত্রুতট ধতযজ থদ। 
তঔন থ তনজচাআ াংজাধন জত এফাং থদালত্রুতটয তঘতওৎা গ্রজণ 

                                                           
50 ফণথনা ভুতরভ, াতদ: ২৬৮৯। 
51 ফণথনা ততযতভতম াতদ: ২৩৭৮ এফাং তততন াতদতটজও াান ফজর 

াঅঔযাতত ওজযন।  
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থঘষ্টা ওজয। াতদজ ফতণথত যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
ফজরন,  

 «املؤٌَ مصآة املؤٌَ»

‚এওচন ভুতভন ায ভুতভজনয াঅনাস্বরূ।‛ 52 াঅনা থমভন 
এওচন ভানুল তায থঘাযা থদজঔ ানুরূবাজফ থ তায ায 
বাাআজয ভজধয  তনজচজও থদঔজত া।  

থনওজরাওজদয াজথ াঈঠা-ফা ওযা, াঅল্লায ভব্বত রাজবয 
ওাযণ জ থাজও। াতদজ ওুদীজত ফতণথত াঅল্লা তা ‘াঅরা 
ফজরন, 

  «اةني يفَّ واملخجالعني يفَّ حوجتج حمتيت ليٍج»

‚াঅভায ভব্বত াতচফ জ মা, তাজদয চনয মাযা াঅভায 
চনয এজও াযজও বাজরাফাজ এফাং াঅভায চনয এজও াজযয 
াজথ এওজত্র ফজ।‛53   

                                                           
52 ফণথনা াঅফু দাাঈদ, াতদ: ৪৯১৮, াঅল্লাভ াআযাওী  াঅল্লাভা াআফজন াচায 

াতদতটজও াান ফজর াঅঔযাতত ওজযন।  
53 ফণথনা ভাজরও এফাং াআফনু াঅতব্দর ফায  ভুনতমতয াতদতটয নদজও ী 

ফজরন। ভুনাজদ াঅভাদ ৫/২৩৩, নাং ২২০৮৩।  
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ক্ষান্তজয মাযা ৎ থরাওজদয াজথ াঈঠা-ফা ওজয না এফাং াৎ 
থরাওজদয াজথ াঈঠা-ফা ওজয তাযা দুতনা  াঅতঔযাজত াাংঔয 
ক্ষততয মু্মঔীন । 

তমনা-ফযতবঘায: 

ফতথভান ভজ তমনা-ফযতবঘায এওতট ভাযাত্মও ভযা। ফতথভাজন এ 
ফযাতধ এত ভাযাত্মও াঅওায ধাযণ ওযজঙ থম প্রা প্রতততট ফ্লাট 
ফাড়ী এওতট থমৌন থওি । াতবচাত পযাতভতরয থঙজর থভজযা এ 
ফ াওভথজও থওাজনা ানযা ভজন ওযজঙ না। তাযা ভজন ওযজঙ 
এতট তাজদয তাজদয ফযতিকত ফযাায  স্বাধীনতা। তাযা াঈন্নত 
তফেজও তাজদয ভজডর তজজফ াঈস্থান ওযজঙ। তাযা ফজর াঈন্নত 
তফজেয থভজযা যাস্তা-খাট,  থাজটর, াওথ ফ চাকা থমবাজফ 
থমৌন কু্ষধা তভতটজ খজয তপজয, তাযা এভন ভাচ ফযফস্থায 
ক্ষাতত। এ ফ থম না-ফযতবঘাজযয ওাযজণ াঅচ ভাজচ াাতন্ত, 
ভানফতায াাওায।    

তয ফজরজঙন াঅল্লায নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ । তয 
তাাঁয নফুজতয াীরব্ধ বতফলযদ্বাণী। তততন ফজরজঙন,  

ْؿَ َ  يَا» ٌَ  ََ اِجِصي َٓ ٍُ ْ ًْ  إَِذا مَخٌْط  ال ، اْاخُِييخُ ََّ ِٓ ٔذُ  ةِ ُؾ
َ
نْ  ةِاَِّ  َوأ

َ
ََّ  أ ُْ ًْ / حُْسِرُكٔ َ  ل

صِ  َٓ مٍ  يِف  اىَْفاِخَشثُ  َ ْؼ ْٔ ، كَ ا، ُيْؿِئُِا َخىتَّ  َؼطُّ َٓ ًُ  فََشا إاِلَّ  ةِ ِٓ اُؾُٔن، ِػي  اىعَّ
وَْجاعُ 

َ
ًْ  اىَّيِت  َواأْل َ َْ  ل ًُ  يِف  َمَضْج  حَُؾ ِٓ ْظاَلفِ

َ
ََ  أ ي ِ ْٔا، اذلَّ ًْ  َمَض َ  َيُِْلُصٔا َول
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ْهيَاَل  ٍِ ْ زَياَن، ال ٍِ ْ ِرُشوا إاِلَّ  َوال
ُ
جِنَي، أ ةِ  ةِالعِّ ئَُُِٔث، وَِشسَّ ٍَ ْ ْٔرِ  ال يَْعانِ  وََج ، العُّ ًْ ِٓ  َؾيَيْ

 ًْ َ َُِؿٔا َول ٍْ ، َزَ ةَ  َي ًْ ِٓ ِ ال َٔ ْم
َ
ُِِؿٔا إاِلَّ  أ ََ  اىَْلْعصَ  ٌُ اِء، ٌِ ٍَ اَل  العَّ ْٔ َ ًُ  َول ائِ َٓ ًْ  ابْلَ َ  ل

َعُصوا، ٍْ ًْ  ُي َ سَ  َيُِْلُضٔا َول ْٓ سَ  اَِّ، َع ْٓ ، َوَع ًْ  اَُّ  َظيََّط  إاِلَّ  رَُظَِٔلِ ِٓ ا َؾيَيْ َْ  َؾُسوًّ ٌِ 
، ًْ ِْ َرُشوا َغرْيِ

َ
ا َاْؿَ   فَأ ، يِف  ٌَ ًْ ِٓ يِْسي

َ
ا أ ٌَ ًْ  َو َ ًْ  ل ًْ  َ ُْؾ ُٓ خُ ٍَّ ئِ

َ
 اَِّ، ةِِؾخَاِب  أ

ُوا ا َوَيخََزريَّ ٍَّ َُْضَل  ِم
َ
، أ ًْ  اَُّ  َجَؿَو  إاِلَّ  اَُّ ُٓ َظ

ْ
ًْ  ةَأ ُٓ  .«ةَحَِْ

‚থ ভুাতচযদর! াাঁঘতট ওভথ এভন যজজঙ মাজত থতাভযা তরপ্ত 
জ ড়জর াঈমুি াতস্ত থতাভাজদযজও গ্রা ওযজফ। াঅতভ 
াঅল্লায তনওট ানা ঘাাআ , মাজত থতাভযা তা প্রতযক্ষ না ওয।  
মঔনাআ থওাজনা চাততয ভজধয ািীরতা (ফযতবঘায) প্রওাযবাজফ 
ফযাও জফ তঔনাআ থাআ চাততয ভজধয থেক এফাং এভন ভাভাযী 
ফযাও জফ মা তাজদয ূফথুরুলজদয ভাজছ তঙর না । মঔনাআ 
থওাজনা চাতত চন  ভাজ ওভ তদজত াঅযম্ভ ওযজফ তঔনাআ 
তাজদযজও দুতবথক্ষ, চীফন-তনফথাজয ওষ্ট  াওওুজরয াতযাঘায  
থজ ফজফ। াঅয মঔনাআ থওাজনা চাতত ম্পজদয মাওাত প্রদাজন 
তফযত থাওজফ তঔনাআ তাজদয ভজধয াঅওা থথজও ানাফৃতষ্ট থদঔা 
তদজফ। মতদ না চীফ-চন্তু থাওত, তাজদয থভাজটাআ ফৃতষ্ট থদা জতা 
না। াঅয মঔনাআ াঅল্লা  যাূজরয াজথ ওৃত ািীওায বি 
ওযজফ তঔনাআ তাজদয াতধওৃত ফস্তুয তওঙু াতঙাড়া জ মাজফ। 
াঅয মঔনাআ থওাজনা চাততয থনতাযা াঅল্লায তওতাফ ওুযাঅন দ্বাযা 
তফঘায-পারা ওযা তযাক ওযজফ এফাং তা থথজও হুওুভ ঙন্দ 
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ওজয গ্রণ ওযজফ না তঔনাআ তাজদয ভজধয যস্পয বীততয িায 
ওযজফন।‛54  

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  ফজরন, ‚মঔনাআ থওাজনা চাতত 
তাজদয প্রততশ্রুতত বি ওজয তঔনাআ তাজদয ভাজছ কৃমুি শুরু 
জ মা। মঔনাআ থওাজনা চাততয ভাজছ ািীরতা াঅত্মপ্রওা 
ওজয তঔনাআ থ চাততয চনয াঅল্লা ভৃতুযজও াঅতধতয প্রদান 
ওজযন। (তাজদয ভজধয ভৃজতয ায থফজড় মা।) াঅয মঔনাআ 
থওাজনা চাতত মাওাত-দাজন তফযত  তঔনাআ তাজদয চনয 
(াঅওাজয) ফৃতষ্ট ফন্ধ ওজয থদা ।‛55  

াবফধ থমৌনাঘাজযয পজর প্রাদুবূথত তফতবন্ন ুযজনা থযাক থতা 
াঅজঙাআ। কজনাতযা , ততপতর, শুক্র-ক্ষযণ প্রবৃতত থমৌনজযাক 
ফযতবঘাযীজদয ভাজছাআ াঅতধতয তফস্তায ওজয। কজনাতযা ফা প্রজভ 
থযাজক চননাজি খা  জ্বারা ৃতষ্ট  এফাং থঔান জত ুাঁচ 
তনাঃযণ । ভূত্রনাতর জ্বারা ওজয , ুড়ুড় ওজয। ভূত্রতযাজক ওষ্ট 
। াতনয ভত প্রস্মাজফয য রুদ ুাঁচমুি দাথথ থফয । থ 
জি ভাথা ধযা  থখাযা, জ্বয এফাং তনে-গ্রতন্থ-স্ফীতত থতা াঅজঙাআ। 

                                                           

54 াআফজন ভাচা, াতদ: ৪০১৯, ী তাযকীফ, াতদ: ৭৫৯ 

55 াজওভ, াতদ:  ২/১২৬ , ফাাআাওী, াতদ:  ৩/ ৩৪৬ , ফামযায, াতদ:  
৩২৯৯ , তরতরা ীা, াতদ: ১০৭ 
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ততপতর ফা াঈদাং থযাক যীজয প্রজফ ওযায য প্তা ভজধয 
রার দাক  পুসু্কতড় প্রওা া। এযয জত যীয ানফযত 
ঘুরওা  তায ঘাতযধাজয প্রফামুি াতন-বযা থপাস্কা থদঔা থদ 
এফাং ঐ ফ পুসু্কতড় জত জয কজর খা   ুাঁচ থফয । 
থযাক ুযজনা জর নঔ ঔজ মা , ঘুর জঠ এফাং ফথাজি তফতবন্ন 
থযাক  থযাজকয াঈকথ প্রওা া। 

াঅয শুক্র-ক্ষযণ থযাজক তযর ফীমথ মঔন-তঔন ছযজত থাজও। এয 
পজর যীয দুফথর জ জড় , ফুও ধড়পড় ওজয , ভাথা ধজয  
থখাজয াআতযাতদ। 

ুতযাাং এভন ফ থযাজকয ওথা শুজন তঙ্কত া াঈতঘত 
ফযতবঘাযীজও। ক্ষণস্থাী থ স্বাজদ রাব তও , মায জয াঅজঙ 
দীখথস্থাী ফা তঘযস্থাী তফলাদ। 

ফযতবঘায ফযতবঘাযীয চনয াাংাতযও  াতযফাতযও রাঞ্ছনা থডজও 
াঅজন। াঅত্মীস্বচজনয াভজন জত  াভাতনত। ওাযণ , 
ফযতবঘাযী মতাআ তওথতা  থকানীতা াফরিন ওরুও না থওন , 
এওতদন না এওতদন তায থ া-যয ভানুজলয ভাজচ প্রওা 
থজাআ মা। পজর তায ফযাাজয প্রওাজয াথফা থকাজন এওটা 
এভন দুনথাভ ঙতড়জ জড় , মায দরুন থ প্রা ওজরয ওাজঙ 
তনন্দাথ  খৃণাথ । জচ থওাঈ তায াজথ নফফাতও ম্পওথ 
ওাজভ ওযজত ঘা না। াজনও ভ তায ওাযজণ তায ুজযা ফাং 
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 তযফাজযযাআ ফদনাভ । থজল তযণতত এাআ দাাঁড়া থম , বাজরা 
থরাজওযা তাজদয তত থওাজনা ম্পওথ ওাজভ ওযজত ঘা না। 
াফয ‘ওানা থফগুজনয ডকরা ঔজেয’ থতা াঅজঙাআ। 

ক্ষান্তজয ফযতবঘাযীয চীফজন রাঞ্ছনা মঔন াঅজ , তঔন তায 
ƒদজয থচযাতত তফরীন জ মা এফাং ভন বজয জঠ ান্ধওাজয। 
াভাজনয য এভন জ থাজও থম , থজল থ এওচন তনরথজ্জ 
ধৃষ্টজত তযণত জ মা। ভাজচ ঘরায জথ তায াঅয থওাজনা 
প্রওায ‘াা-যভ’ ফরজত তওঙু থাজও না। াঅয মায রজ্জা থাজও 
না, তায তওঙু থাজও না। রজ্জাীজনয ূণথ াইভান থাজও না। মায 
পজর ভানুজলয ভনুলযত্ব ধ্বাং জ মা এফাং শুয শুত্ব এজ 
স্থান থন তায ভজন  াঅঘযজণ। 

ফযতবঘাযীয ভজন ফ ভ এও প্রওায ব থাজও। ান্তজয ফাা 
ফাাঁজধ াফথক্ষতণও রাঞ্ছনা। থমভন াঅল্লায াঅনুকজতয থাজও ম্মান 
 ভজনয প্রপুল্লতা। ভান াঅল্লা ফজরন, 

ِ  َق ٱ َق ﴿ ْا  ٱۡحَّن بُل و صَق ِ ََٔق  ِ ٱ  َق ٓۥ ُل  اصۡحَّن ِّۚق و زَق ِۢة   َق تَقۡر َق ُل ُل ۡ   ِِمۡث ِ َق  شَق ِّۚقِ َق   / ئنط] ﴾ ٢٧  ِ ۡحَّن ٞس    َق
٢٧]   

‚মাযা ভন্দ ওাচ ওজয , তাজদয প্রততপর ানুরূ ভন্দ এফাং রাঞ্ছনা 
তাজদযজও াঅিন্ন ওযজফ---। ‛56 ফযতবঘাযী ফথদা দুতশ্চন্তাগ্রস্ত 

                                                           
56 ূযা াআাঈনু, াঅাত: ২৭ 
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থাজও। চাযচ চন্ম তনজর থতা াঅয । এ ঙাড়া ফযতবঘাজযয পজর 
তায ম্ভ্রভ  াঅত্মভমথাদা মা , স্ত্রী-ওনযায ফযাাজয াইলথা থাজও না। 
ফযাং ফযতবঘাযী তভথযাফাদী  , থঔানত-ওাযী  থধাওাফাচ । 
াধাযণত: ফনু্ধয ফনু্ধজত্বয ভান থঔার যাজঔ না57।  

ফযতবঘাযী দ্বীনী াআর ভ থথজও ফতিত । ওাযণ , াআরভ জরা 
াঅল্লায নূয। াঅয াঅল্লায নূয থওাজনা াতষ্ঠজও থদা  না , 
তথা াজয ওাতরভা থ থচযাততজও তন®প্রব ওজয থপজর। 

ফযতবঘায এভন এও ‘তি াতবথ’ তঘিতফজনাদজনয ুন্দয াঈা থম , 
ফযতবঘাযীজও তফফা ওজয খয-াংায ওযজত ফাধা থদ। তাজও 
তফফাজ াঅগ্রীন  তনাঃসৃ্প ওজয থতাজর। তফনা ঔযঘ  যভ 
স্বাধীনতা মতদ ওাভ-ঘতযতাথথ ওযা চ  এফাং স্বাভীয থওাজনা 
প্রওায দাতত্ব খাজড় না তনজাআ মতদ ভজনয ভত ‘ফাঈ’ াা মা , 
তজফ থও াঅয তফজ ওযজফ ? তব্রজটজনয প্রা ৯০ তাাং মুফও-
মুফতী এাআ দা-দাতত্বীন ম্পওথজওাআ ঙন্দ ওজয এফাং তফফাজ 
চতড়জ ড়াজও ফড্ড ছাজভরায ওাচ ভজন ওজয!58 

ফযতবঘায স্বাভী-স্ত্রীয াংাজয পাটর ধযা। ওাযণ, ানযাি স্বাভীয 
ভন জড় থাজও ানয মুফতীয প্রতত। ানুরূ ানযািা স্ত্রীয ভন 

                                                           
57 াআফনুর ওাাআজযভ, যদাতুর ভুতব্বীন।  
58 াঅর-াআফ্পা ৃ. ১৯।   
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জড় থাজও থওাজনা ানয যতও নাকজযয থমৌফন-াঅজন। াঅয এাআ 
াঈবজয ভাজছ জন্দ ফাা ফাাঁজধ। এজও াজযয প্রতত াঅস্থা 
াতযজ থপজর। জন্দ  স্বাভীয তনজচয ন্তাজনয ফযাাজয। 
প্রততফাদ  নওতপত জর ওর ফাজধ। াতাঃয ঘজর ভাযধয। 
াঅয তাযযাআ তারাও াথফা ঔুন! 

ফযতবঘায ততায ততৃ-থফাধ এফাং ভাতায ভাতৃ-থফাধ তফনষ্ট ওজয 
থপজর। ততৃ  ভাতৃফৎরয ন্তানজদয াঈয থথজও াঈজঠ মা। 
থমভন াজনজওয চানজত ফা াচাজন্ত ভাজচ দা  াচাজযা 
চাযচ ন্তান। 

ফযতবঘায ভাজচ তনযািাীনতা থডজও াঅজন। ধলথজণয বজ 
তওজাযী-মুফতীয তনযািা থাজও না। এভন তও তনযািা থাজও না 
থওাজনা ুদথন তওজায! ফাতড়য তবতজয থথজও ভজনয াঅতজঙ্ক 
াতন্তয খুভ খুভাজত া না তাযা। াজনজও ঐ থশ্রণীয তাংস্ম 
থনওজড়য াল্লা জড় চীফন মথন্ত াতযজ ফজ। 

ভানতও তফমথ খতটজাআ ফযতবঘায ফহু ভাচ-তফজযাধী াযাধী 
ৃতষ্ট ওযজত াজয। তফজল ওজয ততা-ভাতায থে  ভাা-ভভতা 
থথজও ফতিত চাযচ ন্তানযা ভানতও ওজঠাযতা  াভাতচও 
খৃণায ভাজছ ভানুল জত থাজও এফাং তযজজল াযাধ চকৎজওাআ 
ভজনয ভত চকত ফজর তনজচয চনয থফজঙ ন। 
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ফযতবঘায ঘতযত্রীনতা  এও ভা াযাধ। এ াযাধ-যাজচয ফা 
ওজয ভানুল থম ফ ভ াঅনন্দ া তা ন। থমভন াঅল্লায 
াঅনুকতয  স্ভযজণ ভন প্রান্ত থাজও , থতভতন তাাঁয াফাধযাঘযণ  
া-তঙ্করতাভ চীফজন ভন তফতক্ষপ্ত  াাতন্তভ থাজও। াঅয 
ভান াঅল্লা ফজরন, 

 َقرَق َق ۡ َق  ﴿
َق
َقذَق ٱ اَق ِ  أ  َق ۡحَّن ُل   َق َق   ُل    ِ َق  َق ُل   ۡحَّن

َق
أ ُل ٱ  َق َق   ٱۡحَّن َق    َق َق َق َق  ِ ۡ  ٖۖة   َق ۡمعِ ِ   َق  ۦشَق

عَق َق  ۦ َق َقۡ بِ ِ  َق    َق َق ِ   َق ِو مَق  ِ  َق  َق ىٗت  ۦ َقنَق ۡ ِد  ِ   َق ِۚا ٱ  َقۡعدِ  ِا ۢن   َق  َقيَق  ٱۡحَّن
َق
رُل  َق  أ  ٢٣ تَقذَق ۡحَّن

   [٢٣ / اجلاذيث] ﴾
‚তুতভ তও তাজও রক্ষয ওজযঙ , থম তায থঔার-ঔুীজও তনজচয 
াঈায ফাতনজ তনজজঙ। াঅল্লা তা থচজনাআ তাজও তফভ্রান্ত 
ওজযজঙন এফাং য ওণথ   ƒদ থভায (ীর) ওজয তদজজঙন। 
াঅয য থঘাজঔয াঈয থপজর তদজজঙন দথা। াতএফ াঅল্লা 
তাজও তফভ্রান্ত ওযায য থও তাজও থ তনজদথ ওযজফ ? তফু তও 
থতাভযা াঈজদ গ্রণ ওযজফ না?‛59  

ফরাফাহুরয থম, থপ্রভ  ফযতবঘাজযয ভত ক্ষতণজওয ুঔ  জম্ভাজকয 
চকজত ভন-ূচাযী ফহু মুফও-মুফতী াঅজাজলয ভাজছ থপ্রভ  
তভরন ওর তনজ ওত ত ভজনয তধক্কাজয াঅত্মতযায তওাজয 
তযণত । ১৯৮৭ াজরয এও তযজাজটথ ফরা জজঙ থম , 

                                                           
59 ূযা চাতা, াঅাত: ২৩ 
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তব্রজটজন প্রতত ২ খণ্টা এওতট ওজয মুফও াঅত্মতযা ওজয 
ভৃতুযফযণ ওজয থাজও!60 

ফযতবঘায এভন এও াযাধ থম , তায পজর ঔুন  রাজঔা রাজঔা 
দযপ্রূত ওতঘ-ওাাঁঘা তশু। তনদথ ালণ্ড ভা চজন্ময য তাজও 
ডাষ্টতফজন, নদীজত াথফা থওাজনা থছাজ-চিজর থপজর াঅজ! 
রাজঔা রাজঔা ন্তানজও ভ্র ƒণ াফস্থা থজটাআ তযা ওযা । 
ওাযণ, ততাভাতায াঈজেয তঙর , থওফর ওাভ তৃষ্ণা তনফাযণ ওযা , 
থওাজনা ামাতঘত ন্তান থনা ন। 

ফযতবঘাজযয পজর ফাংজ এভন এও ন্তান ানুপ্রজফ ওজয  থম থ 
ফাংজয থওাঈ ন। থ তভযা া , াথঘ থ াজয ন। 
াজনও ভ এাআ ন্তান প্রওৃত াজযীনজও ফতিত ওজয। 
তযফাজয াজনজওয থ ভাযাভ কণয  , াথঘ প্রওৃতজক্ষ থ 
কায ভাযাভ  থফকানা। াঅয এাআবাজফ এওতট াজয ওাযজণ 
াঅয ফহু গুপ্ত পযাাদ ঘরজত থাজও াংাজয। থম াজয ওথা 
থওফর ভন চাজন, থমভন াঅর ফাজয ওথা থওফর ভা চাজন। 

ফযতবঘায াঅল্লায কমফ াঅনন ওজয। াঅল্লা ফজরন,  

ِ  َق   َقۡ  َقۡ ذَق ِ ﴿ َق  ِ ُل  َق  ٱٱۡحَّن ۡ رِوِۦٓۥ   َق ۡ   ُل
َق
  أ

َق
 ۡ   ِۡ نَق ٌ  تُلِن بَق ُل ۡ  أ

َق
وٌ    ُلِن بَق ُل ۡ  أ ذَق ِ  ٌ   َق

َق
 أ

   [٦٣/ اِلٔر] ﴾ ٦٣

                                                           
60 াঅর-াআপপা, ৃ. ২৫।  
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‚ুতযাাং মাযা তাাঁয াঅজদজয তফরুিাঘযণ ওজয, তাযা তওথ থাও 
থম, তফমথ াথফা ওতঠন াতস্ত তাজদযজও গ্রা ওযজফ।‛61  

ফযতবঘায এও তনওৃষ্ট ভাা। থম াজয াতস্তস্বরূ ানুরূ 
া তায তযফাজয এজ থমজত াজয। ওাযণ , ভান াঅল্লা 
ফজরন, ٓۥ ُل  و زَق ِۢة   َق   ‛ভজন্দয প্রততপর ানুরূ ভন্দ।‚   ِِمۡث ِ َق  شَق ِّۚقِ َق 

ِ  َق ٱ َق  ﴿ ْا  ٱۡحَّن بُل و صَق ِ ََٔق  ِ ٱ  َق ٓۥ ُل  اصۡحَّن ِّۚق و زَق ِۢة   َق تَقۡر َق ُل ُل ۡ   ِِمۡث ِ َق  شَق ِّۚقِ َق   / ئنط] ﴾ ٢٧  ِ ۡحَّن ٞس    َق
٢٧]   

‚মাযা ভন্দ ওাচ ওজয তাজদয প্রততপর ানুরূ ভন্দ এফাং 
তাজদযজও রাঞ্ছনা াঅিন্ন ওযজফ ---।‛62  

াধাযণত: ফযতবঘাযীজদয স্ত্রী াথফা থফান াথফা ওনযা 
ফযতবঘাতযণী জ থাজও। ওাযণ , তাযা তাজদয ফযাাজয াইলথা-ীন 
জ জড়। তাঙাড়া থম যস্ত্রীজও াতী ওজয থফড়া , তায স্ত্রী 
াতী জত াজয। থমভন াঅল্লা তা‘াঅরা ফজরন, 

بِ ثِ َق  ۡٱَقبِ يَق  ُل ٱ ﴿ بِ يَق ِ    ۡٱَقبِ ثُل  َق ٱ َق  اِۡ خَق   ﴾اِۡ خَق
‚দুশ্চতযত্রা নাযী দুশ্চতযত্র ুরুজলয চনয এফাং চ্চতযত্র ুরুল 
চ্চতযত্রা নাযীয চনয‛।63  
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াথঘ থওাজনা ভানুল , ফযাং স্বাং ফযতবঘাযী  রম্পট ঘা না থম , 
তায স্ত্রী ফযতবঘাতযণী ফা াস্বি-াতফত্রা থাও। 

‘তনজচজদয থনাআ ভনুলযত্ব, চাতন না থওভজন তাযা- 

নাযীজদয ওাজঙ ঘাজ তীত্ব াজয যভ-াযা!’ 

ফযতবঘাযী জর থ থওাজনা তদন ঘাাআজফ না থম , তায স্ত্রী তাযাআ 
ভত ফযতবঘায ওরুও াথফা তায স্ত্রীজও থওাঈ ধলথণ ওরুও। স্ত্রী ঔুন 
জজঙ শুজন ভজন মতটা াঅখাত রাজক , স্ত্রী ফযতবঘায ওজযজঙ ফা 
ধতলথতা জজঙ শুজন ভজন াঅখাত রাজক তায থথজও াজনও গুণ 
থফী। া‘দ াআফন ‘াঈফাদা যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু ফজরন, ‘মতদ াঅতভ 
াঅভায স্ত্রীয াজথ ানয ুরুলজও থদতঔ , তাজর তযফাতয দ্বাযা তায 
ভাথা থওজট থপরফ। ’ এ ওথা ভানফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত 
াাল্লাভ এয ওাজঙ থৌঁঙজর তততন ফরজরন , ‚থতাভযা তও 
া‘থদয াঅত্মভমথাদাজফাধ ফা াইলথা াঅশ্চমথজফাধ ওযঙ ? াঅল্লায 
ওভ! াঅতভ য থথজও থফী াইলথা-ফান এফাং াঅল্লা াঅভায 
থথজও থফী াইলথা-ফান । াঅয এ চনযাআ তততন গুপ্ত  প্রওায 
ওর ািীরতাজও াবফধ থখালণা ওজযজঙন।64  

                                                                                                            
63 ূযা নূয, াঅাত: ২৬  
64 ফুঔাযী, াতদ: ৭৪১৬, ভুতরভ, াতদ: ১৪৯৯ 
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ানুরূ থওাজনা াঅত্ম-ভমথাদাফান ুরুলাআ ঘা না থম , তায থওাজনা 
তনওটাত্মী ভতরা ফযতবঘাতযণী থাও । াতএফ ফযতবঘাযী তওরূজ 
াজযয তনওটাত্মী ভতরায তত থ ওাচ ঙন্দ ওজয? 

এওদা এও মুফও াঅল্লায যূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  
এয তনওট াঈতস্থত জ ফরর , ‘াঅতন াঅভাজও ফযতবঘায ওযায 
ানুভতত তদন!’ তততন ফরজরন, ‚তুতভ তও থতাভায ভাজয াজথ তা 
ঙন্দ ওয ? থতাভায থফান ফা থভজয াজথ , থতাভায পুপু ফা 
ঔারায াজথ তা ঙন্দ ওয ?‛ মুফওতট প্রজতযজওয চনয াঈিজয 
এওাআ ওথা ফরর , ‘না। াঅল্লায ওভ , থ াঅল্লায যূর! 
াঅনায চনয াঅভায চীফন াঈৎকথ থাও। (তাজদয জি াঅতভ এ 
ওাচ ওযজত ঘাাআ না।) ’ তঔন ভানফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত 
াাল্লাভ ফরজরন, ‚তাজর থরাজওযা থতা ঙন্দ ওজয না থম , 
থওাঈ তাজদয ভা , থভজ, থফান, ঔারা ফা পুপুয াজথ ফযতবঘায 
ওরুও65।‛  াতএফ ফযতবঘাযী মুফওজও এ ফযাাজয াঈজদ গ্রণ 
ওযা াঈতঘত। 

ফযতবঘায  রাম্পটয চকজতয এ া তওন্তু এও মথাজয ন। 
থমভন, থঙাট ফযতবঘায র , ওাভ নচজয থদঔা থঘাজঔয ফযতবঘায। 
থমৌন াঈজিচনাভূরও ওথা থানা ওাজনয ফযতবঘায এফাং তা ফরা 
তচজবয ফযতবঘায। স্পথ ওযা াজতয এফাং থমৌন-তভরজনয াঈজেজয 
                                                           
65 াঅভাদ ৫/২৫৬-২৫৭, ত্বাফাযানী, তরতরা ীা, াতদ: ৩৭০ 
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ঘরা াজয ফযতবঘায। াঅয দুাআ থমৌনাজিয তভরজন  ফড়  
াঅর ফযতবঘায।66  

থওাজনা াতফফাততা নাযীয তত ফযতবঘায ওযায ঘাাআজত ফড় 
ফযতবঘায জরা থওাজনা তফফাততা নাযীয তত ফযতবঘায । এয 
ঘাাআজত ফড় জরা থওাজনা াঅত্মী ফা প্রততজফীয স্ত্রীয াজথ 
ফযতবঘায। াতাঃয তনজচয বাাআতছ-থফানতছ ফা ঔারা-পুপুয াজথ , 
াতাঃয তনজচয থফাজনয াজথ , াতাঃয তনজচয থভজয াজথ 
এফাং জফথাতয ফড় ফযতবঘায জরা ভাজয াজথ ফযতবঘায! (নাাউমু 
তফল্লাত তভন মাতরওা ওুতল্লী) াফয এওান্ত চাজনাায ঙাড়া 
তনজচয তনওটাত্মী একানা ভতরাজদয াজথ থওাঈ এওাচ ওযজত 
াঈদু্বি  না । াঅয একানা ভতরা জরা থাআ ফ ভতরা , মাজদয 
তত থওাজনা ভাআ তফফা নফধ ন।  

থম ফ ওাযজণ াধাযণ ফযতবঘায াংখতটত , তন্মজধয যজজঙ,  

১- মুফও-মুফতীয তনচথনতা াফরিন , এওাজন্ত কভন-ভ্রভণ , থওাজনা 
ফাতড় ফা রুজভ এওাওী াঈবজয ফফা , তযক্সা ফা কাতড়জত 
ঘারজওয াজথ এওাতওনী মাতাাত , থদাওাজন থদাওানদাজযয ওাজঙ 
এওাতওনী ভাজওথট ওযা , দতচথয ওাজঙ এওাজন্ত থাাজওয ভা 
থদা, ডািাজযয তত নাজথয াথফা থযাতকণীয এওাজন্ত 
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তঘতওৎা ওাচ , প্রাাআজবট তটাঈটজযয ওাজঙ এওাতওনী ড়াজানা 
ওযা াআতযাতদ। এগুতর ফযতবঘাজযয এও এওতট ূক্ষ্ম তঙদ্রথ। 
ভানফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  ফজরন, ‚থওান ভতরায 
াজথ থওাজনা ুরুল মঔন তনচথনতা াফরিন ওজয , তঔন তান 
তাজদয তৃতী চন (ওুটনা) ।67  

াঅয এাআ ওাযজণাআ ভতরায চনয স্বাভীয বাাআ াআতযাতদ থফকানা 
াঅত্মীজও ভৃতুযয াজথ তুরনা ওযা জজঙ68! 

 ২- াফাধ থভরাজভা। দথায াজথ জর াাাত নাযী-
ুরুজলয াফস্থান ফযতবঘাজযয এও তফজ্জনও তঙদ্রথ। এওাআ 
ফাতড়জত ঘাঘাজতা প্রবৃতত বাাআ-থফান , সু্কর-ওজরজচ  ঘাওুযী-থক্ষজত্র 
মুফও-মুফতীয াফাধ থদঔা-াক্ষাৎ, ানুরূ ভাজওথজট, থভরা-থঔরা, 
তফজফাতড়, ভযা-ফাতড়, াাতার প্রবৃতত চাকা নাযী-ুরুজলয 
ফাযফায াক্ষাজতয পজর তযঘ এফাং থপ্রভ , াঅয তাযযাআ শুরু 
 ফযতবঘায। 

াঅরী যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু ফজরন , ‘থতাভাজদয তও যভ থনাআ ? 
থতাভাজদয তও াইলথা থনাআ ? থতাভযা থতাভাজদয ভতরাজদযজও য-

                                                           
67 ততযতভমী, ১১৭১।  
68 ফুঔাযী, ৫২৩২; ভুতরভ, ২১৭২।  
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ুরুলজদয ভাজছ থমজত থঙজড় দা এফাং এযা জদযজও  যা 
এজদযজও থদঔাজদতঔ ওজয!’69 

 ৩- তফফাজ তফরি। তঠও  াঈমুি ফজ ফা প্রজাচন-ভজ 
তফজ না জর থমৌন কু্ষধা তনফাযজণয চনয ফযতবঘায খটা স্বাবাতফও। 
াধযন থল ওযায াঅা াথফা ঘাওুযী াায াজক্ষা 
াথফা াভাতচও থওাজনা ফাধা (তফধফা) তফফা না ায পজর 
ফযতবঘাজযয এও থঘাযা থ থঔারা মা। 

৪- াতততযি ভায াথফা ণ  থমৌতুও-প্রথা ফযতবঘাজযয 
এওতট ওাযণ। থওননা, াঈব প্রথাাআ তফফাজয জথ ফড় ফাধা। 

৫- ভতরাজদয থফদথা ঘরন  নিতা। ফযতবঘায  ধলথজণয এতট 
এওতট ফড় ওাযণ। তঙরা ওরাজত ভাতঙ ফা স্বাবাতফও। তঙরা থরফু 
ফা থঔারা থতাঁতুর থদঔজর তচজব াতন াঅা ভানুজলয প্রওৃততকত 
ফযাায। ানুরূ দথা-ীনা , াধথ নিা  প্রা ূণথ নিা মুফতী 
থদঔজর মুফজওয ভজন ওাভ াঈজিতচত া স্বাবাতফও। াঅয এ 
চনযাআ াআরাজভ দথা য তফধান ানুযণ ওযা  ভতরায াঈয পযম 
ওযা জজঙ। নাযীজও তায থৌন্দমথ থফকানা ুরুলজও প্রদথন 
ওযজত তনজলধ ওযা জজঙ। (ূযা নূয, াঅাত: ৩১) 

াঅয ভানফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরজঙন থম,  

                                                           
69 থদঔুন-াওামা তুদাতম্মরু চাযীভাতুর তচনতযাতু াঅরাা ৃ. ২২।  
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يَْعانُ » ا الشَّ َٓ َػ َرٌة، فَإَِذا َرصََجْج اْظتَْ َ ْٔ ُة َؾ
َ
ْصأ ٍَ ْ   «ال

‚নাযী জরা থকানী তচতন। তাাআ মঔন থ (থকানীতা থথজও) 
থফয  , তঔন তান তাজও ুরুজলয থঘাজঔ থাবনীা  
থরাবনীা ওজয থতাজর70।‛  

৬- থনাাংযা তপল্ম থদঔা, ািীর ত্র-তত্রওা ড়া এফাং কান থানা। 
থমৌফজনয ওাভনা থমৌন-থঘতনা ফা াঈজিচনা ফজর এওটা তচতন 
াঅজঙ। মায াথথ এাআ থম , থমৌন-ওাভনা খুতভজ থাজও ফা তাজও ুপ্ত 
যাঔা মা এফাং ওঔজনা ওঔজনা তা প্রান্ত থাজও ফা তাজও প্রতভত 
যাঔা ম্ভফ। ফরা ফাহুরয থনাাংযা তপ ল্ম, ত্র-তত্রওা এফাং কান 
জরা এভন তচতন , মা ুপ্ত থমৌনওাভনাজও চাগ্রত ওজয এফাং 
প্রান্ত থমৌন-ফানাজও াঈজিতচত ওজয। এ ঙাড়া  এ াঈম্মজতয  
ম্মাতনত াঈিযূযীকণ ফরথতন থম, ‘কান জরা ফযতবঘাজযয ভন্ত্র।’ 

৭- থফযাফৃতিয স্বীওৃতত  ভাজচ তাজদয থাদাযীয ানুভতত। 
তাজদযজও ‘থমৌনওভথী’ ফজর াঅঔযাতত ওজয তাজদয ফৃতিজও 
াজথথাাচথজনয এও থা ফজর স্বীওায ওজয থনা ফযতবঘায 
প্রায রাজবয ানযতভ ওাযণ। 

                                                           
70 ততযতভমী, াতদ: ১১৭৩; তভওাত, াতদ: ৩১০৯  
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৮- ভদ  ভাদও-দ্রজফযয ফযাও ফযফায। ভদ , তজযাাআন প্রবৃততয 
থনা নাযীয থনা  ঘাতদা ৃতষ্ট  ভাতার ভজন। পজর এয 
ওাযজণ ফযতবঘায ফযাও । 

৯- াঅয ফজঘজ ফড়  প্রধান ওাযণ র , দ্বীন  াইভাজনয 
দুফথরতা, ননততও ঘতযজত্রয াফক্ষ। মায ভাজছ াইভান  তাওা 
থনাআ, থ ফযতবঘায থথজও ফাাঁঘজত াজয না। এভন ফযতিয ভজনয 
থডায তাজনয াজত থাজও। াথফা তনজচয থঔার-ঔুী ভত 
ঘারাজত থাজও তনজচয চীফন  থমৌফনজও। 

ফরা ফাহুরয , মুফও মতদ াঈজল্লতঔত ফযতবঘাজযয ওাযণভূ থথজও 
দূজয থাওজত াজয , তাজর াফযাআ থ ফযতবঘায থথজও ফাাঁঘজত 
াযজফ। ক্ষান্তজয াঈজযাি ওাযণভূজয থওাজনা এওতটয 
ওাঙাওাতঙ থকজরাআ ফযতবঘাজযয তনওটফতথী জ ড়জফ। াঅয ভান 
াঅল্লায থখালণা র, 

ْا   َق َق  ﴿ َٰٓ  ٱ اَقۡ رَق ُل و ِ َق ٓۥ َق   َق ِ لَق ىٗت   َق َق    ِنۡحَّن ُل  ازِّۚق    [٣٢/ االرساء] ﴾ ٣٢ شَق ِ يىٗت   َقشَق 
‚থতাভযা ফযতবঘাজযয তনওটফতথী জা না। ওাযণ তা জরা ািীর 
এফাং থনাাংযা থ।‛71  

ফযতবঘায ফযাও াঅওাজয প্রায রাব ওযা এাআ ওথায াআতিত থম , 
তওাভত াতত তনওজট াঅজঙ।72  
                                                           
71 ূযা াআযা, াঅাত: ৩২ 
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াতএফ মত তদন মাজফ , ফযতবঘায ৃতথফীভ তত াঅয ফৃতি 
াজফ। তজফ াইভানদাযযা াইভান তনজ াফযাআ ফথদা থ ািীরতা 
থথজও দূজয থাওজফ। 

ফযতবঘায ফন্ধ ওযায রজক্ষয থমৌথবাজফ াভাতচও থম প্রজঘষ্টায 
প্রজাচন তা জরা তনেরূ:- 

১- দথাীনতা দূয ওজয , ভাজচ তফত্র দথা-াঅাআন ঘারু ওযা। 
াঅয এ দাতত্ব জরা প্রজতযও ভুতরজভয , নাযী  ুরুল , মুফও  
ফৃি, যাচা  প্রচা ওজরয। 

২- ফযতবঘাজযয ‘ে্’ দণ্ডতফতধ যােী মথাজ ঘারু ওযা। এভন াতস্ত 
প্রজাক ওযা, মাজত থওাজনা রম্পট তায রাম্পজটয ুজমাক  া 
না া। 

৩- ভতরাজও থওাজনা ভাযাভ ফা স্বাভী ঙাড়া এওাতওনী ফাতড়য 
ফাাআজয না ঙাড়া। 

৪- থওাজনা থফকানা (থদয , ফুনাাআ, নন্দাাআ, ফনু্ধ প্রবৃতত) ুরুজলয 
াজথ নাযীজও তনচথনতা াফরিন ওযায ুজমাক না থদা। থ 
থফকানা ুরুল তপতযতা তুরয জর তায তত ভতরাজও তনচথন 
ফা ফা পয ওযজত না থদা। 

                                                                                                            
72 ফুঔাযী, াতদ: ৮১, ভুতরভ, াতদ: ২৬৭১  
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৫- ৎ-ঘতযত্র কঠন ওযায াভাতচও বূতভওা ারন ওযা ; ািীর 
ঙতফ, ত্র-তত্রওা, কানফাচনা, মাত্রা-তথজটায প্রবৃতত ফন্ধ ওযা 
এফাং থযতড , তটতব  ত্র-তত্রওা াআতযাতদ প্রঘাযভাধযজভ চ্চতযত্র 
কঠজনয াঈয তাওীদ প্রঘায ওযা। 

৬- ফথজতাবাজফ তফফাজয ওর াঈা-াঈওযণ চ ওযা। 
জচ তফফা ায জথ ওর ফাধা-তফতি দূয ওযা। 

৭- সু্কর-ওজরজচ তক্ষা ফন্ধ ওজয ফারও  ফাতরওাজদয চনয 
ৃথও ৃথও তক্ষাপ্রততষ্ঠাজনয ফযফস্থা ওযা। াতফফাতত তরুণ-
তরুণী  তওজায-তওজাযীজও থমৌন-তক্ষা না থদা। 

৮- নাযীয চনয ৃথও ঘাওুযী-থক্ষত্র নতযী ওযা। 

৯- ওর প্রওায থফযাফৃতি  থমৌন-ফযফা ফন্ধ ওযা। 

তওন্তু ফনু্ধ! তুতভ মতদ থওাজনা াভুতরভ যাজে ফা ওয , তাজর 
থনাাংযাতভয থস্মাজত কা না বাতজ তনজচজও  তনজচয তযফায-
তযচনজও ফাাঁঘাজনায চনয তনজেয াঈজদভারা গ্রণ ওযাঃ- 

াঈজদভারা:- 

১- থতাভায তযফায  তযজফজয ভাজছ এওতট স্বাি-ানবুি 
যাে কঠন ওয এফাং থাআ যাজে মথা-ম্ভফ াআরাভী াঅাআন ঘারু 
ওয। 
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২- ািীরতায থভাওাতফরা ওযায চনয তনজচয াঅত্মাজও থেতনাং 
দা। াঅল্লা-বীতত  ‘তাওা’ ভজনয ভাজছ তিত যাঔ। 
তান  থঔার-ঔুীয দাত্ব ওযা থথজও ফহু থক্রা দূজয থাও। 
‘নাপজ াঅম্মাযা’থও ফথদা দভন ওজয যাঔ। ভজন-প্রাজণ াঅল্লায 
স্ভযণ যাঔ। ভন প্রান্ত থাওজফ। 

৩- তযূণথ ভু ’তভন জরা থাআ ফযতি , থম তায ঘতযজত্র ফজঘজ 
ুন্দয। াতএফ তুতভ থতাভায ঘতযত্রজও ুন্দয  তফত্র ওয। 

৪- থনাাংযা তযজফজ নধমথীরতা াফরিন ওয। নধজমথয পর ফড় 
তভঠা । াতএফ নধজমথয াজথ ািীরতায থভাওাতফরা ওয। 

৫- ভন্দ তযণাভজও ব ওয। দুতনা  াঅজঔযাজতয রাঞ্ছনা  
াতস্তয ব যাঔ। 

৬- ািীরতা  ফযতবঘায থথজও ফাাঁঘজত াযজর তাজত থম াফ 
 ভমথাদা রাব  , তায থরাব  াঅা যাঔ। তওাভজত ঙাাীন 
ভাজঠ াঅযজয ঙাা রাব এফাং থফজজত হুযীজদয তত 
াআিাুজঔয জম্ভাজকয ওথা ভজন যাঔ। 

৭- ভজন থযজঔা থম , তুতভ থমভন ঘা না , থতাভায ভা-থফান ফা স্ত্রী 
ফযতবঘাতযণী াথফা ধতলথতা থাও , থতভতন ানয থওাঈাআ তা ঘা না। 
াতএফ ওজরয থক্ষজত্র নযাযাণতা ফচা যাঔ। 



76 

৮- রজ্জাীরতা াইভাজনয এওতট াাং  াঔা। ভু ’তভন তাজফ 
তুতভ থ ভৎ গুণজও থতাভায ƒদ থথজও তনতশ্চহ্ন ওজয তদ না। 
রজ্জাীরতা থতাভায ভজনয প্রতত ািীরতায ওর তঙদ্রথ ফন্ধ 
ওরুও। 

৯- তম্মত াঈাঁঘু যাঔ। তনজচয চ্চতযত্রতা তনজ তনজচজও ধনয ভজন 
ওয। াঅয ভজন থযজঔা থম , চ্চতযত্র এও াভূরয ধন ; মা াঅয 
ওাজযা না থাওজর থতাভায াঅজঙ। 

১০- থাআ ওর ািীর ফাআ-ুস্তও  ত্র-তত্রওা ড়া াফযাআ 
তযাক ওয , মা জড় থতাভায  ƒদজ ওাভনায াঈজদ্রও  , থমৌন 
াঈজিচনা ৃতষ্ট  থদ-ভজন। াঅয থাআ ওর ফাআ-ুস্তও  ত্র-
তত্রওা ড় , মাজত এ ফ া  তায াতস্তয ওথা াঅজরাতঘত 
জজঙ, মাজত যজজঙ াঅল্লা-বীততয ওথা। 

১১- াআরাভ  তায যীতজও থতাভায চীফজনয ওর থক্ষজত্র 
চীফন-তফধান ফজর চাজনা  ভাজনা। থদঔজফ , ওর ভযায 
ভাধান যজজঙ াআরাজভ। 

১২- ম্ভফ জর ত্বয তফফা ওজয থপর। ওাযণ , তফফাাআ জরা এ 
ভযায ফজঘজ াঈিভ ভাধান। তফফা জরা াজধথও দ্বীন। 
তফফা জরা াতন্তয ভরভ। তফফাততজও াঅল্লা াাময ওজয 
থাজওন। ুতযাাং ঘাওুযী না জর , তনজচয াজ না দাাঁড়াজর , 
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ড়া থল না জর তুতভ তফফা ওয। থতাভায চনয াঅল্লায 
াাময াঅজঙ। াঅয থচজন থযজঔা থম, ফযতবঘাজয ড়ায ব থাওজর 
থতাভায চনয তফফা ওযা পযম। 

১৩- ভজনয থঔার-ঔুী  প্রফৃতিয থডায তনজচয াজত ধজয 
থথজওা এফাং তাজনয াজত থঙজড় তদ না। থতাভায ভনজও 
তফত্র থযজঔা। ওাযণ, 

ۡ  َق َق   َقدۡ  ﴿
َق
ى  َق  اَق  أ ى  َق  اَق   َق  َق   َق َقدۡ  ٩  َق ۡحَّن    [١٠  ،٩/ الشٍط] ﴾ ١٠  َقشۡحَّن

‚থম তায ভনজও তফত্র ওযজফ , থ জফ পরওাভ এফাং থম তা 
ওরুতলত ওযজফ, থাআ জফ াপর।‛73  

১৪- ভনজও তনতন্ত্রত  াংমত ওযায চনয থযামা যাঔ। এাআ থযামা 
থতাভায থমৌন-ওাভনা দভন ওযজফ। 

১৫- ফযতবঘায থথজও ফাাঁঘায চনয থঘাজঔয ফযতবঘায থথজও দূজয 
থাও। াঅল্লায াযাভওৃত ফস্তুয তদজও দৃতষ্টাত ওজযা না। 
াযাজভয াভজন নচয ছুাঁতওজ ঘর। 

১৬- ওর প্রওায থমৌন-তঘন্তা ভন থথজও তুজর থপর। াঅয এয 
চনয াআরাভী ওযাজট থান, ফাআ ড়। থনও ফনু্ধয ওাজঙ তকজ ফ 

                                                           
73 ূযা াঅ-াভ, াঅাত: ৯-১০ 
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এফাং াঅল্লা  তাাঁয যূজরয ওথা াঅজরাঘনা ওয। এওা থাওজর 
ওুযাঅন  তায াথথ ড়। 

১৭- থমৌন াঈজিচনা ৃতষ্টওাযী ওর াঈা  াঈওযণ থথজও 
দূজয থাও। বাফী  ঘাঘাজতা-ঔারাজতা-ভাভাজতা-পুপাজতা থফানযা 
থফদথা জর তাজদযজও তনজচয থফাজনয ভত থদজঔা। ফনু্ধয ফাঈ 
থফদথা জর তায াজথ ফনু্ধত্ব ফচথন ওয। প্রজাচন ঙাড়া থফড়াফায 
াঈজেজয এভন স্থাজন (াজট-ফাচাজয) থফড়াজত থম না , থমঔাজন 
থনাংটা ভতরা নচজয াঅজ। তটতব-তজনভা , নাটও-মাত্রা-তথজটায 
থদঔা ফন্ধ ওয। ফযতবঘাজযয ভন্ত্র কান থানা ফচথন ওয। সু্কর-
ওজরজচ াতঠনী থথজও দূজয থাও এফাং নধজমথয াজথ দৃতষ্ট 
াংমত যাঔ। 

১৮- ুীর ফনু্ধ গ্রণ ওয এফাং এভন ফনু্ধয াংকথ তযাক ওয , থম 
থমৌন  নাযীয ওথা াঅজরাঘনা ওজয ভচা থন  াঅয চভা। 

১৯- তনচথনতা তযাক ওয। থফওাযত্ব দূয ওয। থওাজনা এওটা ওাচ 
ধজয না এফাং থ ওাচ তনজ ফযস্ত থাও। 

২০- মতদ তুতভ এভন থদজ থাও , থম থদজ ফযতবঘায থওাজনা া 
ফা াযাধ ন াথফা এভন চাকা ঘাওুযী ওয , থমঔাজন ভতরা 
ওভথীযা ামাতঘতবাজফ থতাভায কাজ ড়জত াঅজ, তাজর ম্ভফ 
জর তুতভ থ থদ , তযজফ  ঘাওুযী তযাক ওজয তফওল্প ফযফস্থা 
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না। াজথথয চনয তনজচয ঘতযত্র  াইভান া তযথা না। াঅল্লা 
থতাভায া। থম ফযতি াঅল্লায চনয তওঙু তযাক ওজয , াঅল্লা 
তাজও তফতনভজ তায থঘজ াঈিভ তচতন দান ওজযন। 

২১- তফা  াআতস্তকপায ওযজত থাও। নাযীয তপতনা থথজও 
াঅল্লায তনওট াঅশ্র প্রাথথনা ওয। াঅল্লা থতাভাজও থনাাংযাতভ 
থথজও যক্ষা ওযজফন। 

ِ  َق ٱ  ِ ۡحَّن  ﴿ ْا ٱ ٱۡحَّن ۡ و صۡحَّن ُل ۡ   ِ َقو اۡحَّن َق َٰٓ ِ ٞس   َق ِ َق   َق ۡ  َق  ِ ٱ اِّۚق ْا  الۡحَّن رُل و ۡبِنُل  َق   ُل   َقإِ َقو تَقذَق ۡحَّن  اُّص
   [٢٠٠/ االؾصاف] ﴾ ٢٠١

‚াফযাআ মাজদয ভজন াঅল্লায ব যজজঙ , তাজদযজও তান 
ওুভন্ত্রণা থদায াজথ াজথ তাযা তওথ জ মা এফাং তঔনাআ 
তাজদয তফজফঘনা-তি চাগ্রত জ জঠ। (তাযা  াঅত্ম জঘতন 
ভানুল।74) 

                                                           
74 ূযা াঅ’যাপ, াঅাত: ২০১ 
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াতযফাতযও তোফধান না থাওা:  

তাযয াঅা মাও াঅভাজদয ততা -ভাতায ওথা।  াঅভাজদয 
ততাভাতা জি ন্তানজদয ফজঘজ ফড় তক্ষও। থঙাটওার থথজও 
তাযা ন্তানজদয থম ধযজণয তক্ষা থদন  ন্তানযা থাআ তক্ষা থতাআ 
ফড় জ জঠ। ন্তানজও াঅদথ  ঘতযত্রফান ওযজত থকজর  ভা-
ফাফাজদয থাআ ধযজণয তক্ষা তদজত । শুধু প্রাততষ্ঠাতনও তক্ষাাআ 
এওচন থঙজর/থভজজও ননততওতা ম্পন্ন ভানুল ওযজত াজয  না। 
এচনয তযফাজযয ফাফা-ভাজয বূতভওা ফযাও এফাং ফাফা ভাজজদয 
াঈতঘত ন্তানজও বাজরা থরঔা ড়ায াাাত ননততও ভূরযজফাজধয 
তক্ষা থদা। থ থওাথা মা , থওাজনা ফনু্ধজদয াজথ থভরাজভা 
ওজয এফ  তফলজ াঅগ্র ওাজয থঔাাঁচঔফয তনজত জফ।  ভজন 
ফজঘজ ফড় ওষ্ট াাআ মঔন থদতঔ , S.S.C এফাং H.S.C থত A+ 
াা থঙজর থজরগুজরা াড়ায থভাজড় তকাজযট পুাঁওজঙ  তওাংফা 
কারথ সু্কজরয াভজন াাবাজফ দাতড়জ থাওজঙ  এফাং নানা 
যওভ াাভাতচও ওামথওরাজ চতড়জ ড়জঙ। তাাআ ফাফা ভাজও 
এাআফ ফযাাজয চরুযী বূতভওা ারন ওযজত জফ। 

াাাত ফাা াআরাভী তক্ষাদান ওযজত জফ ওাযণ ভানুজলয 
ননততও ঘতযত্র তফওাজয থক্ষজত্র াআরাভী তক্ষায  তফওল্প থনাআ। 
‘তুতভ বাজরা থযচাল্ট ওযজরাআ তায াত ঔুন ভাপ ’ াথফা ‘াঅভায 
দযওায বাজরা থযচাল্ট , তাযয তুতভ মা ঔুী তাাআ ওয াঅভায 
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থওাজনা াঅতি থনাআ ’ ন্তানজদয প্রতত এ ধযজণয ভজনাবাফ 
াঅচওার ততাভাতায ভজধয থফী থদঔা মাজি এ ধযজনয  ভন 
ভানতওতা তযফতথন ওযজত জফ। থওানটা তঠও থ াঅয 
থওানটা বুর থ থটা স্পষ্ট  ওজয ন্তানজদয থফাছাজত থফ। তওন্তু 
ফতথভাজন তওঙু ফাফা-ভাজয ত ধাযণা  চজন্মজঙ ন্তান বাজরা 
ওজয থরঔাড়া ওযজর , বাজরা থযচাল্ট ওযজরাআ থ বাজরা জ  
মাজফ। তওন্তু এাআ  ধযজণয ধাযণা শুধু াভূরও ন যীততভত 
বাংওয ফজট।  াঅভায ওরুণা  ঐফ  াতববাফওজদয প্রতত 
মাযা তাজদয থভজজদয ড়না ঙাড়া তট-াটথ , তচনজয যাি জয 
ফাাআথয থফয জত থদ। াফয তাজদয ফাফা ভা মতদ াভন 
ঘতযজত্রয  তাজর  ফরায তওঙু  থাজও না।  ওাযণ , ফথাজি ফযথা 
লধ তদফ থওাথা।  াতববাফওযা মতদ তাজদয ন্তানজদয াঈগ্র 
থাাও যজত থদ তাজর তাজদযজওাআ  স্তাজত জফ। াঅযফয 
ওতফয এওতট াঈতি ভজন জড় মা , তা র- ‘াআন্নাওা রা-তাচতন 
তভনা াতওর াআনাফ ’ তুতভ ওাাঁটামুি ফৃক্ষ থথজও ওঔজনা াঅিুয 
পর াজফ না। াযা থদ ন , শুধু ঢাওা জযাআ রাঔ রাঔ ভা-
ফাফা যজজঙন মাযা তাজদ য থঙজর-থভজজদয তনজ ঘযভ তাা 
তদন ওাটাজিন।  

াতববাফওজদয ওযনী 

১- ারাজতয তাওীদ থদা:- 
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াতববাফওজদয াফযাআ তায ন্তানজদয ারাজত মত্নফান জত 
থঔাজত জফ। ওাযণ, ারাত ভানুলজও বাজরা জত থঔা ঔাযাফ 
ফা ভন্দ জত ফাযণ ওজয। তজফ এয চনয চরুযী জরা ভাতা-
ততা/াতববাফও তনজচ ারাজত াবযস্ত জত জফ। াঅয মতদ 
তাযা তনজচযা ারাত াঅদাওাযী ফা ারাজত মত্নফান না ন, 
তজফ াঅভাজদয াঅয ফরায তওঙুাআ থাজও না। ওাযণ, ফথ চাকা 
ক্ষত ভরভ তদফ ওত। এ তফলজ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ ফজরন, ‚থতাভযা থতাভাজদয ন্তানজদয াত ফঙয 
ফজ ারাত াঅদাজয তনজদথ দা াঅয মঔন তাযা দ ফঙয 
ফজ থৌঁজঙ মাজফ, তঔন থতাভযা তাজদয ারাত াঅদা না 
ওযায াঈয প্রায ওয।‛75  

২-ুতক্ষা ততক্ষত ওজয কজড় থতারা:-  

ন্তানজদয াফযাআ বাজরা তক্ষা ততক্ষত ওজয কজড় তুরজত জফ। 
এ থক্ষজত্র তক্ষা, তক্ষা প্রততষ্ঠান, তক্ষও  তক্ষায তযজফ 
াআতযাতদ াফযাআ তফজফঘয। াঅনায থঙজর তও ননততও তক্ষা 
ততক্ষত জি তওনা, থওান ধযজনয তক্ষজওয তনওট থথজও থ 
তক্ষা াচথন ওযজঙ তায ঘতযত্র তও? াঅতন থম সু্কর ফা ভাদ্রাা 
াঅনায থঙজর াঠাজিন থঔানওায তযজফ তও তা াফযাআ 
াঅনাজও তফজফঘনা াঅনজত জফ। াঅয মতদ াঅতন শুধু 
                                                           
75 াঅফু দাাঈদ, াদী নাং ৪৯৫।  



83 

াতটথতপজওট তনবথয ড়া থরঔা তফোী জ থাজওন তাজর থতা 
থওাজনা ওথাাআ না। ভজন যাঔজফন, ওু-তক্ষায থঘজ া-তক্ষা 
বাজরা। থম তক্ষা এওচন ভানুলজও ঘতযত্রফান ওজয কজড় তুজর না, 
থম তক্ষা এওচন ভানুলজও ভানফতা থঔা না, থ তক্ষাাআ ওু-
তক্ষা। গুরুচনজও তওবাজফ শ্রিা ওযজত  তায তারীভ থদা 
এফাং থ ফযাাজয তাজদয াঈৎা থদা ুতক্ষা তজজফ তফজফঘয। 
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প্রঘায ভাধযভ: 

ফতথভাজন মুফ ভাজচয ঘতযত্র যজণয ানযতভ াঈওযণ র, প্রঘায 
ভাধযভ। থায, তত্রওা, ভযাকাতচন, থযতড, থটতরতবন াআতযাতদ 
ফতথভাজন মুফওজদয তফথকাভী ওযা এফাং তাজদয ননততও তজনয 
ানযতভ ওাযণ। এ ফ প্রঘাযভাধযভ নাযী  ুরুজলয নি ঙতফ, 
াঈরি, াধথ াঈরি তঘত্র  তফতবন্ন প্রওাজযয ঔাযাফ দৃয দ্বাযা বজয 
থাজও। পজর মুফওযা এ ফ ঔাযাফ দৃয থদজঔ প্রবাতফত জি 
এফাং াওজভথয প্রতত ধাতফত জি। থমঔাজন প্রঘায ভাধযভগুজরায 
ওাচ তঙর ভানুজলয তনওট তঠও  ফস্তুতনষ্ঠ ঔফযগুজরা তুজর ধযা, 
ভানুলজও ানযা াযাধ থথজও তওথ ওযা এফাং ভানুজলয 
ঘাতযতত্রও াঈন্নতত াধজন ওাচ ওজয মাা, তা না ওজয, ফতথভাজন 
প্রঘায ভাধযভগুজরা তভথযা ঔফয তযজফন ওজয ভানুজলয ভজধয 
তফভ্রান্ত ঘড়াজি এফাং ভানুলজও াযাধ প্রফণ ওজয তুরজঙ এফাং 
াওজভথয প্রতত থটজন তনজ মাজি। প্রঘায ভাধযভগুজরা াঅভাজদয 
াআততা, ঐততয, াংসৃ্কততজও ভুজঙ তদজ তশ্চভা দুতনায-তফচাতী 
াংসৃ্কততজও াঅভাজদয ভুতরভ থদগুজরাজত ফাস্তফান ওযজত ঘা। 
তওন্তু এয তযণতত থম ওত বাফ  তফদচনও তা াঅভাজদয 
ভুতরভ মুফওযা ফুছজত াযজঙ না এফাং তা ফুছায চনয থম 
তযভাণ জ্ঞান-ফুতি  তফঘক্ষণতা দযওায তা তাজদয ানুতস্থত। 
াঅভাজদয ভুতর ভ মুফওজদয তশ্চভাজদয তফলাি থঙাফর থথজও 
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ফাঘাজত জর, প্রঘায ভাধযভগুজরাজও াফযাআ তনন্ত্রণ ওযজত জফ 
এফাং তভথযা ঔফয তযজফন থথজও তফযত যাঔজত জফ। তফজল 
ওজয থটতরতবন, থযতড াআতযাতদজত মুফওযা ঔাযা তজনভা, 
নাটও, কান-ফাচনা াআতযাতদ থদজঔ এফাং থাজন এও াচানা 
কন্তজফযয তদজও ধাতফত জি। তাযা ফুছজত াযজঙ না থম তাজদয 
তযণতত  বতফলযৎ ওত ান্ধওায। শুধু াঅভযা থটতরতবন , 
তত্রওা, যাচবনততও ভি এফাং বা থতভনাজয মতাআ  নান্দতনও 
এফাং শ্রুততভধুয বুতর ফলথণ ওতয  না থওন , ুন্দয  াঅজরাতওত 
ভাচ এফাং ভৃি চাতত কড়জত জর ফজঘজ থফী গুরুত্ব তদজত 
জফ াঅভাজদয এ প্রচন্ম  মুফ ভাজচয ননততও াঈন্নততয প্রতত। 
াফক্ষ থথজও ফাাঁঘজত জর প্রততষ্ঠা ওযজত  জফ এওতট ভাদও 
ভুি, তশ্চভা াংসৃ্কততয নি থঙাফর থথজও ভুি এওতট াঅধুতনও  
ভাচ।  
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রজ্জাীনতা মুফওজদয ধ্বাংজয ানযতভ ওাযণ:  

ফতথভান ভজ, যাস্তাখাজট াঈঠতত ফজয তওঙু থঙজরজও থদঔা মা 
তাজদয ভাথায  ঘুর াঈসু্কঔুসু্ক , টথ াটথ যা , তচনজয যাি 
থওাভজযয তনজঘয তদজও যা , াত এওটু াঈাঁঘু ওযজরাআ রজ্জা 
স্থাজনয তওদাং থদঔা মা। যাজিয তনজঘয াাং  াজয াতায 
তনজঘ জয থাজও াজনওটা ছাড়ুদাজযয ওাচ ওজয। দাাঁতড় থওজট 
ভুজঔয তফজল চাকা এভনবাজফ যাজঔ থমটা তনতশ্চত থওাজনা 
াআহুদী, ঔৃস্টান, তনু্দ াথফা  তথাওতথত ভুতরভ নাভধাযী নাও 
তওাংফা ওেতল্পীযা ওজয থাজও।  

াঅয তওঙু থভজযা ধভথ, চাত-াত ফ বুজর থাাও থঙাট ওযজত 
ওযজত এভন মথাজ থৌঁজঙজঙ থম  াঅাংওা  তাযা ও’তদন থয 
তঘতড়াঔানায দযজদয ভত তওঙু দাতফ না ওজয ফজ।  

এ জফয ভুর ওাযণ র, রজ্জাীনতা। মঔন ভানুজলয ভজধয রজ্জা 
না থাজও, তঔন থ মা াআিা তাাআ ওযজত াজয। রজ্জা ভানুলজও 
ঔাযা  ভন্দ ওাচ থথজও তফযত যাজঔ, বাজরা ওাজচ াঈদু্বি ওজয। 
রজ্জা াঅত্মায এওতট বাজরা গুণ এফাং মাফতী াঈন্নত ঘতযজত্রয ভূর, 
াইভাজনয থৌন্দমথ  াআরাজভয তনদথন। থমভন- াতদজ ফতণথত 
যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

  ".إن للك ديَ ُريًلا، وُريُُق اإلظالم اْلياء"
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প্রতততট দ্বীজনয চনয াঈিভ ঘতযত্র যজজঙ, াঅয াআরাজভয াঈিভ 
ঘতযত্র র, রজ্জা।76 মায ভজধয রজ্জা াঅজঙ, তায ঘতযত্র তঠও াঅয 
মায ভজধয রজ্জা থনাআ তায ঘতযত্র তঠও থনাআ। রজ্জা ভানুলজও 
তনযািা থদ াভান াদজস্থয াত থথজও যক্ষা ওজয।  

াফ াআফন ভুনাজব্ব য. ফজরন, াইভান ফস্ত্রীন, াইভাজনয 
থাাও তাওা াঅয াইভাজনয থৌন্দমথ রজ্জা। থওাঈ থওাঈ 
ফজরন, থম ফযতি াইভানজও রজ্জায থাাও তযধান ওযাজফ, 
থরাজওযা তায থদাল থদঔজত াজফ না।  

রজ্জা গুরুত্বূণথ  ভমথাদাূণথ ায তফলতট তফজফঘনা থযজঔ, 
াআরাভ রজ্জায প্রতত ভানুলজও াঈদু্বি ওজয এফাং াঈ ৎা থদ। 
এভনতও রজ্জাজও াইভান ফজর াঅঔযাতত ওজয। ফুঔাযী  
ভুতরজভ ফতণথত, যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

إٌاظث / ال هلإ إال ا، وأدُاْا/ اإليٍان ةضٌؽ وظتؿٔن شؿتث، فأفضيٓا كٔل"
 ".األذى ؾَ اىعصيق، واْلياء شؿتث ٌَ اإليٍان

াইভাজনয াঔা িজযয াতধও, জফথািভ াঔা রা াআরাা াআল্লাল্লা 
ফরা, াঅয ফ থঘজ থঙাট াঔা র, ওষ্টদাও ফস্তুজও যাস্তা 
থথজও তযজ থদা। াঅয রজ্জা াইভাজনয ানযতভ াঔা। 77 ায 

                                                           
76 াআফজন ভাচা: ৪১৮১ 
77 নাাী, াতদ: ৫০০৫ 
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এওতট াতদজ ফতণথত যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
ফজরন,  

 ".اْلياء واإليٍان كصُا مجيًؿا، فإذا رفؽ أخسٍْا رفؽ اارص"

‚রজ্জা  াইভান এওতট াযতটয তযূযও। মঔন এওতট তফরুপ্ত 
জফ, তঔন ানযতট এভতনজতাআ ঘজর মাজফ‛। রজ্জা াইভান ায 
যয- াইভান  রজ্জা াঈবতট ভানুলজও ওরযাজণয প্রতত াঅহ্বান 
ওজয এফাং ঔাযা ওভথ জত দূজয যা।  

মঔন তুতভ ভানুজলয ভজধয াঈদাীনতা, ািীরতা  থনাাংযাতভ 
থদঔজফ, তঔন তুতভ ফুছজফ থম ভানুজলয ভজধয রজ্জাীনতা থফজড় 
থকজঙ। যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

"إذا لً تعخِح فاصِؽ ٌا شئج/ إن مما أدرك اِلاس ٌَ الكم اِلتٔة األوىل" . 

‚ূজফথয মুজকয নফীজদয াফতষ্ট ওথা মা যফতথী মুজকয াঈম্মতযা 
থজজঙ, তা র, মঔন তুতভ রজ্জা ওযজফ না, তঔন তুতভ মা ঘা 
তাাআ ওয‛।78  

                                                           
78 ফুঔাতয, াতদ:৬১২০ 
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থভাফাাআর থপান ভযা:  

থমাকাজমাজকয ানযতভ ভাধযভ থভাফাাআর থপান এঔন াঅয শুধু ওথা 
ফরায ভজধয  ীভাফি থনাআ। ঘীজনয ুফাজদ াআিাযজনট , ঘযাতটাং, 
াতড, তবতড  ওর প্রওায  ুজমাক ুতফধা ভৃি থভাফাাআর 
থজটয ভূরয ওজরয াজধযয ভজধযাআ াঅজঙ। াঅওা  াংসৃ্কতত, 
াআিাযজনট, থভাফাাআর, তবতড’য ভত প্রমুতি এঔন ফায চনয 
াফাতযত। তনতয নতুন ফহুরূী ুজমাক ুতফধা ভৃি থভাফাাআর থট 
তরুণজদয াঅগ্রজয থওিতফনু্দজত তযণত জজঙ। 

থভাফাাআর থট তনজ ফ থঘজ থফী  ভাতাভাতত রক্ষয ওযা থকজঙ 
তফেতফদযার  সু্কর ওজরচ ড়ুা  তক্ষাথথীজদয ভজধয। ওঔন 
প্রজাচজন ওঔন ভজয াজথ তার তভরাজত তকজ  াতববাফওযা 
ফাধয জাআ াপ্রাপ্তফস্ক ন্তানজদয াজত তুজর তদজি থভাফাাআর  
নাভও মন্ত্র। তওন্তু ওঔন তও াতববাফওযা তঘন্তা ওজয থদজঔজঙ 
থভাফাাআজরয ােথ  তওঙু াফযফাজযয ওায থণ তায ন্তান 
তফথকাভী জ ড়জঙ ? ম্প্রতত তফতবন্ন ত্রতত্রওায াংফাজদয 
তদজও এওটু নচয তদজরাআ থফাছা  মা থভাফাাআর ভানুজলয  
ননততওতাজও তওবাজফ ধ্বাং ওযজঙ। ঔুন, ধলথণ, াআব-তটতচাং  থম 
ওর খটনা ায  খজট ঘজরজঙ তায তঙজন থভাফাাআজরয এওটা 
বূতভওা ফযাফযাআ রক্ষয ওযা মাজি।  সু্কর ওজরজচয তক্ষাথথীজদয 
ফড় এওটা াাং চতড়জ জযজঙ থভাফাাআর জণথাগ্রাতপ ফা বু্ল তপ ল্ম 
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াঅতিজত। াআিাযজনজটয ুফাজদ এফাং তফতবন্ন থভাফাাআর াতবথতাং 
থিায থথজও কান ঢুওাজনায নাজভ  তক্ষাথথীযা ুরজবাআ তাজদয 
থভাফাাআর ভযাজভাযীজত নি তবতড তক্ল থরাড ওজয  তনজি। এ 
ফ নি তবতড এও াজথ াজনজও তভজর থদঔজঙ এফাং বু্লটুথ এয 
ুফাজদ তা এও াত ানয াত জ  ঙতড়জ যজঙ ফায াজত 
াজত। শুধু তাাআ ন ক্লাজয তঙজনয থফজি ফজ  ক্লাজয ভ 
তক্ষজওয থঘাঔ পাাঁতও তদজ থভাফাাআজরয াফযফাজযয ওথা  
থানা থকজঙ। বাফায তফল জি, এ াঅতি শুধু থঙজরজদয ভজধযাআ 
ীভাফি থনাআ , থভজজদয  এওটা ফড় াাং বু্ল তপ ল্ম াঅতিজত 
চতড়জ জযজঙ। এয পজর ঔুফ  াল্প ফজাআ থঙজর থভজজদয 
ভাজছ থমৌন াঅগ্র ফৃতি াজি। মায ওাযজণ  প্রতততনত ধলথণ , 
থমৌন যাতন , াআব-তটতচাং, াঅত্মতযা, াযণ াাভাতচও  
ওামথওরাজ চতড়জ ড়থঙ াল্পফী থঙজর থভজযা। াঅধুতনওতায 
নাজভ এাআ াঈগ্র াঅধুতনওতায ওফজর জড় াঅভাজদয বতফলযৎ 
প্রচন্ম  তদন তদন ধ্বাংজয  দ্বাযপ্রাজন্ত এতকজ মাজি। তরুণ 
প্রচন্মজও এাআ ধ্বাং থথজও ফাাঁঘাজত তাজদয  ননততও জঘতনতা 
ফৃতি ওযা ফ থথজও থফী চরুযী। াাাত ন্তানজদয থভাফাাআর 
থট তওজন থদায ভ াতববাফওজদয  তওথতা াফরিন 
ওযজত জফ। মাজত ওজয  থভাফাাআজরয াফযফায না । 
াঅাআনৃঙ্খরা যক্ষাওাযী ফাতনীজও তওথ দৃতষ্ট  যাঔজত জফ মাজত 
ওজয ফযাজিয ঙাতায ভত কজড় াঈঠা াতবথতাং থিাযগুজরা  থথজও 
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থভাফাাআজর জণথাগ্রাতপ ঙতড়জ ড়জত না াজয। এঙাড়া তক্ষাথথীজদয 
তফজল ওজয ভাধযতভও ড়ুাজদয তক্ষা প্রততষ্ঠাজন থভাফাাআর 
ফযফাজযয ফযাাজয তফতধ তনজলজধয ফযাাজয যওাযীবাজফ থবজফ 
থদঔায ভ এজ 
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থপফুও ভযা:  

াভাতচও থমাকাজমাজকয ভাধযভ থপফুও মুফ ভাজচয চনয এওতট 
ভাযাত্মও ভযা। ফতথভাজন মুফ ভাচ থপফুও াআিাযজনজটয প্রতত 
প্রতততট ভুূজতথ হুভতড় থঔজ ছুাঁজও ড়জঙ।  থরঔাড়া পাাঁতও তদজ 
থপফুজও ঘযাট ওজয থওাঈ থওাঈ যাত ায ওজয তদজি। ড়া-থরঔা 
নষ্ট জি, ভ নষ্ট জি, তায প্রতত থওাজনা ভ্রুজক্ষ তাযা ওযজঙ 
না। ফতথভাজন মুফও মুফতীযা থপফুও াআিাযজনজটয প্রতত ঔুফ 
াঅি জ ড়া তাজদয চীফন এঔন হুভতওয ভজঔ ড়জঙ। 
াভাতচও থমাকাজমাজকয ভাধযভ এ থপফুওজও তাযা তাজদয তফতবন্ন 
ধযজনয াওজভথয থমাকাজমাজকয ভাধযভ তজজফ ওাজচ রাকাজি। 
খণ্টায য খণ্টা তাজদয চীফজনয ভা ভূরযফান ভজও প্রতততদনাআ 
এঔাজন ফয ওযজঙ। পজর তাযা ড়াজরঔা জত দূজয জয মাজি 
এফাং থদঔা াজদঔা মুফও মুফতীয াজথ াবফধ ম্পওথ কজড় তুজর 
নানাতফধ ভাচ তফজযাধী ওামথওরাজ চতড়জ ড়জঙ।  

মুফ ভাজচয াফক্ষজয প্রততওায 

ননততও তক্ষায ফযফস্থা ওযা:  

ফতথভান তক্ষা প্রততষ্ঠানগুজরাজত থম ফ তক্ষা থদা , তা 
াতধওাাং থক্ষজত্রাআ ফাস্তফতা  ননততওতা তফফতচথত। াঅভাজদয 
তক্ষা ফযফস্থায ভজধয ননততও তক্ষায ঔুফাআ াবাফ। এ ধযজনয 
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তক্ষা ফযফস্থায াংস্কায ওজয তাজত দ্বীতন তক্ষা  ফাস্তফধভথী 
তক্ষায ফযফস্থা ওযজত াযজরাআ, মুফ ভাজচয াফক্ষ থযাধ ওযা 
ম্ভফ। মুফ ভাজচয াফক্ষ থযাজধ তঠও াঅওীদা, াযাভ ারার, 
ভানুজলয াজথ থরন-থদন, াতযফাতযও চীফন ফযফস্থা, াঅঘায-
ফযফায াআতযাতদ ননততও তক্ষায ফযফস্থা ওযা ফতথভাজন ভজয 
ানযতভ দাফী।  

ভতচদ, ভাদ্রাা াআতযাতদয বা থতভনাজয মুফওজদয তফতবন্ন ভযা 
ভাধাজনয চনয াঈনু্মি াঅজরাঘনায ফযফস্থা ওযা এফাং প্রে াঈিজযয 
ভাধযজভ তাজদয তক্ষায দাজনয ফযফস্থা ওযা, মাজত তাযা তাজদয 
ভযাগুতরয ভাধান  তাজদয থ ঘরায কতত ম্পজওথ স্পষ্ট 
ধাযণা রাব ওযজত ক্ষভ । ভুতরভ মুফ ভাচজও াংজাধজনয 
থক্ষজত্র াঅজরভ-রাভা, ফুতিচীফী  জ্ঞানীজদয দাতত্ব  ওতথফয 
াজনও। তওন্তু ফতথভাজন ভুতরভ মুফ ভাজচয ভাজছ াঅয াঅজরভ-
রাভা, ফুতিচীফী  জ্ঞানীজদয ভাজছ তফার দূযত্ব  পাটর 
তযরতক্ষত। এতট থওাজনা ুপর বজ াঅনজত াজয না এফাং শুব 
রক্ষণ ন ফযাং এতট মুফ ভাজচয াফক্ষ  তজনয ানযতভ 
ওাযণ। এয চনয শুধু মুফওজদয থদালাজযা ওজয ফজ থাওজর 
ঘরজফ না, াঅজরভজদযাআ তাজদয াংজাধন ওযা  ধ্বাংজয াত 
থথজও যক্ষা ওযায চনয এতকজ াঅজত জফ।  

থঙজর থভজজদয াফাধ থভরা-থভা থযাধ ওযা:  
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থঙজর-থভজজদয াফাধ থভরা-থভা থযাধ ওযা মুফ ভাজচয 
াফক্ষ জত ফাাঁঘাজনায চনয ঔুফাআ চরুযী। তওন্তু ফতথভান দুতনাজত 
থঙজর থভজজদয াফস্থান ভানফতায চনয ভাযাত্মও তযণতত 
থডজও াঅনজঙ। সু্কর ওজরচ, তফেতফদযার  ফ ধযজনয 
তক্ষািনগুজরাজত থঙজর থভজ এওাজথ ফজ থরঔা ড়া ওযজঙ। 
তক্ষও ততক্ষওা এও াজথ াঈঠ-ফ ওযজঙ। এতট থম এওতট 
াযাধ ফা ভানফ বযতায তযন্থী এ ানুবূততাআ াঅচ তাজদয 
ভজধয াতযজ থকজঙ। তযতস্থতত এতাআ নাচুও থম এ ওথা ফরাাআ 
থমন এওতট াযাধ। মাযা এ ধযজনয ওথা ফরজফ, তাযা প্রকতত 
তফজযাধী এফাং াগ্রকতত  াঈন্নততয প্রততফন্ধও। থভাআর, পযাক্টতয  
কাজভথিজ থঙজর থভজ এওত্র ধাক্কা-ধাতক্ক ওজয ি াজরয ভত 
প্রজফ ওযা, াঈব তরজিয তফযীত থশ্রণীয থঙজর থভজজদয এও 
াজথ এওাজন্ত ওাচ ওযা াআতযাতদ দ্বাযা াংখতটত াযাধ ফজনয 
শুজদযজও ায ভাতনজজঙ। 

ভজন যাঔজত জফ, যীজতয তফধান র, থফকানা নাযী-ুরুজলয 
থওাজনা তনচথন স্থাজন এওাওী ফা , তওঙু ক্ষজণয চনয থরাও-ঘকু্ষয 
ান্তযাজর, খজযয তবতজয, দথায াঅড়াজর এওাজন্ত াফস্থান যীজত 
াযাভ। থমজতু তা ফযতবঘায না জর ফযতবঘাজযয তনওটফতথী ওজয, 
ফযতবঘাজযয বূতভওা াফতাযণা াতওা । াঅল্লায নফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  ফজরন, ‚থওান ুরুল থমন থওাজনা 
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নাযীয াজথ এওাজন্ত থকাজন াফস্থান না ওজয। ওাযণ , তান 
াঈবজয ওুটতন ।‛ 

এ ফযাাজয ভাজচ াতধও নতথরয তযরতক্ষত  থদয-বাফী  
ারী-ফুনাাআ-এয থক্ষজত্র। াথঘ এজদয ভাজছাআ তফমথ খজট াতধও। 
তাাআ াঅল্লায নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ভতরাজদয জক্ষ  
তাজদয থদফযজও ভৃতুযয াজথ তুরনা ওজযজঙন।‛  

াতএফ থদফথযয াজথ ভাজয ফাতড় , ডািাযঔানা, ানুরূ ফুনাাআ-
এয াজথ থফাজনয ফাতড় , ডািাযঔানা ফা থওাজনা তফরা-তফাজয 
মাা-াঅা এও ভাযাত্মও তফজস্ফাযও তফল। 

তদনুরূ তাজদয াজথ থওাজনা ওাভযা ফা স্থাজন তনচথনতা াফরিন, 
ফাতড়য দাী ফা দাজয াজথ কৃওতথা ফা ওত্রথী াথফা তাজদয থঙজর-
থভজয াজথ তনবৃত ফা , ফাকদিা ফযওজনয এওাজন্ত াঅরা ফা 
কভন, ফনু্ধ-ফান্ধফীয এওজত্র তনচথন ফা , তরপজট থওাজনা থফকানা  
মুফও-মুফতীয এওাজন্ত াঈঠা-নাভা, ডািায  নাজথয এওাজন্ত থঘিাজয 
াফস্থান, তটাঈটয  ঙাত্রীয এওাজন্ত তনচথন ফা  ড়াজানা, স্বাভীয 
াফতথভাজন থওাজনা থফকানা াঅত্মী ফা ফনু্ধয াজথ তনচথন ফা , 
টযাতক্স  ড্রাাআবাজযয াজথ ফা তযক্সা তযক্সাঘারজওয াজথ তনচথজন 
কভন, ীয  ভতরা ভুযী দথদয এওাজন্ত ফাাত  তা ’রীভ প্রবৃতত 
এওাআ মথাজয; মাজদয ভাজছ তান ওুটতন থজচ াবফধ ফানা  
ওাভনা চাগ্রত ওজয থওাজনা া াংখতটত ওযজত থঘষ্টা ওজয।  
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ফারুজদয তনওট াঅগুন যাঔা জর তফজস্ফাযণ থতা জতাআ াজয। 
থমজতু ভানুজলয ভন ফড় ভন্দ প্রফণ এফাং দুতনথফায ওাভনা  ফানা 
ভানুলজও ান্ধ  ফতধয ওজয থতাজর। তা ঙাড়া নাযীয ভাজছ যজজঙ 
ভজনাযভ ওভনীতা , ভনীটা এফাং ঘরতা। াঅয তান থতা 
ভানুলজও াৎ ওাজচ পাাঁতজ তদজ াঅনন্দ থফাধ ওজয থাজও।  
ারাত াঅদাজয প্রতত গুরুত্ব থদা:  

ারাত ভানুজলয ননততও াঈৎওলথ াধজনয ানযতভ াততায। 
ারাত ভানুলজও ঔাযাফ  ভন্দ ওাচ জত তফযত যাজঔ এফাং 
বাজরা ওাজচয প্রতত াঈদু্বি ওজয। এ ওাযজণ এওচন ফাচ্চা মঔন 
বাজরা ভন্দ তফঘায ওযজত াজয, তঔন থথজওাআ তাজও ারাত 
াঅদা ওযায াঅজদ তদজত জফ। মাজত থ ারাত াঅদাজ 
াবযস্ত  এফাং ফড় জ ারাত াঅদাজয প্রতত মত্নফান ।  
যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, 

ًْ  ُمُصوا»  ْواَلَدُؽ
َ
اَلةِ  أ ًْ  ةِالصَّ ُْ ْاَِاءُ  َو

َ
ًْ  ِظجِنَي، َظتْؽِ  أ ُْ ُبٔ ا، َواْاِ َٓ ًْ  َؾيَيْ ُْ  َو

ْاَِاءُ 
َ
كُٔا َؾْ ٍ  أ ًْ  َوفَصِّ ُٓ َضاِجؽِ  يِف  ةَحَِْ ٍَ ْ   «ال

‚থতাভাজদয ফাচ্চাজদয াত ফঙয ফজ ারাত াঅদাজয াঅজদ 
দা এফাং ফঙয ফজ ারাত াঅদা না ওযায চনয তাজদয 
প্রায ওয। াঅয থতাভযা তাজদয তফঙানা াঅরাদা ওজয দা‛।79   
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াতদ দ্বাযা প্রভাতণত  াআরাভ মুফওজদয াতধও গুরুত্ব থদ। 
মুফওজদয ফজয তযফতথজনয াজথ তাজদয তনজদথনা তফতবন্ন 
ভ তফতবন্ন যওভ জ থাজও। ক্ষভতা  থমাকযতা ানুমাী 
াআরাভ মুফওজদয তদও তনজদথনা তদজ থাজওন। থমভন, যাূর 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

ٔدٍ  لُكُّ » ُ ل ْٔ يَّثِ  ىلَعَ  ئُدَلُ  َم ٍِ َٔاهُ  ال ةَ
َ
ِّ  فَأ َِّٔداُِ َٓ وْ  ُي

َ
ِّ  أ اُِ َ وْ  ُيَِِصِّ

َ
ِّ  أ اَكُِ  «يَُ ِّ

‚প্রতততট নফচাতও াআরাভী তপতযাজতয াঈয চন্মরাব ওজয। 
তওন্তু তায ততা-ভাতা তাজও াআাহুদী, ঔৃষ্টান াথফা ভুতযও 
ফানা‛।80  

মথা ভজ তফফা ওযায প্রতত গুরুত্ব থদা:  

মুফ ভাজচয মত ফ ভযা াঅজঙ তায ভজধয তফফা না 
ওযা ফা থদতযজত তফফা ওযা এতট এওতট ানযতভ ভযা। ুতযাাং 
মুফওজদয ভযায প্রততওাজযয চনয াফযাআ তফফা ম্পজওথ 
মুফওজদয ভজধয থম াঅতঙ্ক যজজঙ তা দূয ওযজত জফ এফাং মথা 
ভজ তাজদয তফফাজয ফযফস্থা ওযজত জফ। তনজে াঅভযা তফফা 
ম্পজওথ গুরুত্বূণথ াংতক্ষপ্ত াঅজরাঘনা তুজর ধযফ।  

মুফ ভাচ  তফফা 
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98 

মুফওজদয ানযতভ ভযা র, ভভত তফফা না ওযা।  

এতট এওতট ভাযাত্মও ভযা, মায ওাযজণ মুফ ভাচজও এত থফত 
 াাংঔয ক্ষততয মু্মঔীন জত , মা থওফর াঅল্লা ঙাড়া াঅয 
থওাঈ চাজন না। তফফা না ওযায তাযা তফতবন্ন ওাযণ থদঔা। 
থমভন-  

এও- তাড়া-তাতড় তফফা ওযজর, ড়া থরঔায ক্ষতত এফাং বতফলযৎ 
নষ্ট ।  

দুাআ- দ্রুত তফফা ওযা দ্বাযা তায াঈয স্ত্রী ন্তাজনয ঔযঘ ওযায 
দাতত্ব ফতথা, মা তায চনয ওতঠন ।  

ততন- মুফওজদয তফফা ওযা জত দূজয থাওায ফজঘজ ক্ষততওয 
তফফা ওযায থক্ষজত্র তফতবন্ন প্রততফন্ধওতা নততয ওযা। থমভন, 
াতধও ঔযঘ, মা াজনও ভ এওচন মুফও ফন ওযজত ক্ষভ 
 না। এতট াঅভায দৃতষ্টজত মুফওজদযজও তফফা জত দূজয যাঔায 
ফজঘজ ফড় ভযা  প্রততফন্ধওতা।  

াঅভযা াঅন্ততযও জর, মুফওজদয এ ধযজনয ভযায ভাধান 
ওযা ঔুফ চ এফাং নী । প্রথভত: তফফা ওযায ভজধয 
এওচন মুফজওয চনয তও তও ওরযাণ, াাফ, থনওী  গুণাগুণ 
যজজঙ, তায ফণথনা মুফওজদয াভজন তুজর ধযজত জফ । দুতনাজত 
ফ তওঙুযাআ বাজরা  ঔাযা তদও যজজঙ। ানুরূবাজফ তফফা। 
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াঅতভ ফতর না থম, এয থওাজনা ঔাযা তদও নাাআ। তওন্তু তফফাজয 
বাজরা তদও , ঔাযা তদজওয তুরনা াতধও াঈিভ, বাজরা, 
ওরযাণওয  াগ্রকণয । ুতযাাং, এওচন মুফওজও তফফাজয 
ওরযাণওয তদওগুজরা ফুছাজফ এফাং তফফা ওযায প্রতত াঈৎা 
থদজফ, মাজত তাযা তফফাজয প্রতত াঅওৃষ্ট । 

তফফাজয াঈওাতযতা:  

এও- তফফা রজ্জাস্থাজনয থপা মত এফাং থঘাজঔয থপা মত। যাূর 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, 

ْؿَ َ  يَا» تَاِب، ٌَ ًْ  الشَّ ُّ  ةِابَلاَءِة، َؾيَيُْؾ َغ ُّ  فَإَُِّ
َ
، أ َُ  لِيْتََِصِ ْخَص

َ
َْ  لِيَْفْصِج، َوأ ٍَ  َػ

 ًْ َ ًُ  يَْعخَِعؽْ  ل ُِْؾ ِّ  ابَلاَءةَ  ٌِ ِم، َػَؿيَيْ ْٔ مَ  فَإِنَّ  ةِالصَّ ْٔ  «وَِجاءٌ  ََلُ  الصَّ

‚থ মুফ ভাচ! থতাভাজদয ভজধয মায ক্ষভতা াঅজঙ, থ থমন 
তফফা ওজয। ওাযণ, এতট থঘাজঔয চনয তনযাদ এফাং রজ্জা-
স্থাজনয থপামত। াঅয মতদ থওাজনা ফযতি াক্ষভ , থ থমন 
থযামা যাজঔ। ওাযণ, থযামা তায চনয প্রততজলধও‛।81  

ফতথভাজন াঅভাজদয এ মুজক াতধওাাং মুফওাআ তফফা ওযজত 
ক্ষভ। ুতযাাং, তাজদয তফফাজয থক্ষজত্র থওাজনা প্রওায কতড় ভত 
ওযা াঈতঘত ন।  াঅল্লা তা‘াঅরা ফজরন,  
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ِ  َق ٱ َق  ﴿ رُل ِ ِ  ۡ   ُل ۡ  ٱۡحَّن َٰٓ   ِ ۡحَّن  ٢٩  َق  ِلُل  َق   ِ ُل َق ۡ  َق ِ ِ  ۡ   َق
َق
 ۡ  أ

َق
ۡ   اَق  أ  ۡ َق نُل ُل ۡ   َق َق َق

َق
  

ۡ ُل   َقإِ ۡحَّن ُل ۡ     [٣٠  ،٢٩/ املؿارج] ﴾ ٪٢  َق ُل ِا َق   َق

াঅয মাযা তাজদয থমৌনা িভূজয তপামতওাযী, তজফ তাজদয স্ত্রী 
 তাজদয ডান াত মাজদয ভাতরও জজঙ, থ দাীকজণয থক্ষত্র 
ঙাড়া। তাজর তাযা থ থক্ষজত্র তনন্দনী জফ না।82  

তফফা রজ্জা-স্থাজনয চনয তনযাদ। াথথাৎ তফফা থতাভাজও ভা 
ক্ষতত-রজ্জা-স্থাজনয তফদ-থথজও তনযািা থদজফ। ওাযণ, যাূর 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, তফফা রজ্জা-স্থাজনয 
থপাচত এফাং থঘাজঔয তনযািা। তফফা এওচন মুফজওয থঘাঔজও 
ঠাণ্ডা ওজয এফাং তফফা ওযায ওাযজণ এওচন মুফও এতদও 
থতদও তাওা-না াথফা াঅল্লা মা তনজলধ ওজযজঙন তায প্রতত 
থওাজনা প্রওায ওণথাত ওজয না। ওাযণ, াঅল্লা তা ‘াঅরা তাজও 
ারাজরয ভাধযজভ াযাভ জত তপতযজ তনজজঙ এফাং তায ানুগ্র 
 দা দ্বাযা ানয ফতওঙু জত তাজও মজথষ্ট ওজযজঙ।   

দুাআ- তফফা দ্বাযা াঅত্মায তৃতপ্ত  প্রাতন্ত রাব । াঅল্লা 
তা‘াঅরা ফজরন,  

 ۡ  ۦٓۥ  َقو َق  ِ ِ   َقِا ۡ  ﴿
َق
ِ ۡ   َق ُل   َق َق َق  أ ِص ُل ۡ  اِّۚق ن ُل

َق
ۡ  َق  ىٗت  أ

َق
ْا  أ نُل ٓۥو ۡ َق   ِّۚقِ َقۡص ُل عَق َق   ِ َق   َق َق

ۚا  اۡحَّن َق ۡحَّن ىٗت   َقۡ نَق ُل     [٢١/ الصوم] ﴾ ٢١  َق َقۡ َقً 
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‚াঅয তায তনদথনা ফরীয ভজধয যজজঙ থম, তততন থতাভাজদয চনয 
থতাভাজদয থথজওাআ স্ত্রীজদয ৃতষ্ট ওজযজঙন, মাজত থতাভযা তাজদয 
ওাজঙ প্রাতন্ত া। াঅয তততন থতাভাজদয ভজধয বারফাা  দা 
ৃতষ্ট ওজযজঙন। তনশ্চ এয ভজধয তনজদথাফরী যজজঙ থ ওজভয 
চনয মাযা তঘন্তা ওজয‛।83  

মঔন থওাজনা মুফও তফফা ওজয, তঔন তায ঔাযা াঅত্মা  ওু-
প্রফৃতি ঔাভু জ মা, তদও-থফতদও ঙুটা-ঙুতট ওযা জত তফযত 
থাজও এফাং তায ান্তয প্রাতন্ত া। এওচন মুফও াজনও ভ 
দুতশ্চন্তা  থজযাতনজত থাজও। তওন্তু মঔন থ তফফা ওজয, তঔন 
তায াঅত্মা াতন্ত  তনযাদ থাজও। থভাটওথা, তফফা ওযা, 
এওচন মুফজওয চনয াাংঔয ওরযাজণয ওাযণ জ থাজও।  

দ্রুত তফফা ওযায াঈওাতযতা:   

দ্রুত তফফা ওযায ানযতভ াঈওাতযতা র, ন্তান রাব ওযা মা 
এওচন ভানুজলয থঘাজঔয ীতরতা। াঅল্লা যাবু্বর াঅরাভীন 
ফজরন, 

ِ  َق ٱ َق ﴿ ُل  َق  ٱۡحَّن ۡ    َق ۡحَّننَق   َق ُل ا َق   َق ۡ  َق ِ نَق  ِا ۡ   َق
َق
ِ ۡحَّن  ِنَق  أ ٖۖة   ُلرۡحَّن َق   َق ُل ِّۚق ۡ  ُل

َق
ۡ نَق ٱ َق  أ  ۡ عَق

   [٧٤/ اىفصكان] ﴾ ٧٤ ِاَق ًا  اِۡ مُل ۡحَّن ِ َق 

                                                           
83 ূযা রুভ, াঅাত: ২১ 
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‚াঅয মাযা ফজর, ‘থ াঅভাজদয যফ, াঅতন াঅভাজদযজও এভন স্ত্রী 
 ন্তানাতদ দান ওরুন মাযা াঅভাজদয ঘকু্ষ ীতর ওযজফ। াঅয 
াঅতন াঅভাজদযজও ভুিাওীজদয থনতা ফাতনজ তদন’।84  

াঅাত দ্বাযা ফুছা মা স্ত্রী ন্তানযা ভানুজলয থঘাজঔয ীতরতা। 
ওাযণ, াঅল্লা তা ‘াঅরা চাতনজ থদন থম, তফফাজয দ্বাযা থঘাজঔয 
ীতরতা রাব । এ াঅাজত াঅল্লা তা ‘াঅরা মুফওজদয তফফা 
ওযায প্রতত াঈৎা থদন এফাং তফফা ওযায চনয া থদন। 
াঅল্লা যাবু্বর াঅরাভীন াঅয ফজরন, 

﴿  ۡ َق   َق ۡ  َق ِ نَق  ِا ۡ   َق
َق
ِ ۡحَّن  ِنَق  أ ٖۖة   ُلرۡحَّن َق   َق ُل ِّۚق ۡ  ُل

َق
ۡ نَق ٱ َق  أ  ﴾٧٤  ِاَق ًا  اِۡ مُل ۡحَّن ِ َق  ۡ عَق

  [٧٤/ اىفصكان]

‚াঅতন াঅভাজদযজও এভন স্ত্রী  ন্তানাতদ দান ওরুন মাযা 
াঅভাজদয ঘকু্ষ ীতর ওযজফ। াঅয াঅতন াঅভাজদযজও 
ভুিাওীজদয থনতা ফাতনজ তদন’।85  

ানুরূবাজফ াঅল্লা তা‘াঅরা াঅয ফজরন, 

ۡ  َق   ٱ ۡ َق َق   ِ ٱ  ِ نَق ُل  ۡٱَقنُل  َق ٱ َق  اۡمَق اُل ٱ﴿  ۡ ٌ   لۡحَّن  ِ َق  ُل ٱ ۡ  َق  ِ َق  ُل ٱ َق  َّلُّص   َق ِّۚقِ َق  ِ ندَق   َق
و ىٗت  ۡ ٌ  ثَق َق يىٗت   َق َق  َق

َق
   [٤٦/ الهٓف] ﴾٤٦ أ

                                                           
84 ূযা াঅর-পুযওান, াঅাত: ৭৪ 
85 ূযা াঅর-পুযওান, াঅাত: ৭৪ 
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‚ম্পদ  ন্তান-ন্ততত দুতনায চীফজনয থাবা। াঅয স্থাী 
ৎওাচ থতাভায যজফয তনওট প্রততদাজন াঈিভ এফাং প্রতযাাজত 
াঈিভ‛86।  

ন্তান-ন্ততত দুতনায চীফজনয থৌন্দমথ। াঅাত দ্বাযা প্রতীভান 
, ন্তান দুতনায চীফজনয থৌন্দমথ। াঅয ভানুল দুতনায 
চীফজনয থৌন্দজমথয থপ্রতভও। এওচন ভানুল থমবাজফ ধন-ম্পদ 
তারা ওজয ানুরূবাজফ থ ন্তান-ন্ততত তারা ওজয। 
ওাযণ, ভার থমভন দুতনায চীফজনয থৌন্দমথ এভতনবাজফ ন্তান 
দুতনায চীফজনয থৌন্দমথ। াঅয াঅতঔযাজত থনও ন্তাজনয থনও 
াঅভজরয াাফ ভাতা-ততায াঈয ফতথাজফ। থমভন যাূর 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন,  

اَت  إَِذا» ُّ  اْنَلَعؽَ  اإِلنَْعانُ  ٌَ يُ ٍَ َْ  إِالَّ  َع ًٌ  َجاِرَيٌث، َصَسكَثٌ / ذاََلٍث  ٌِ ، يُجْخََفؽُ  وَِؾيْ ِّ  ةِ
 « ََلُ  يَْسُؾٔ َصاِىحٌ  َوَودَلٌ 

‚মঔন াঅদভ ন্তান ভাযা মা তঔন তায ততনতট াঅভর ঙাড়া ফ 
াঅভজরয াাফ ফন্ধ জ মা। াঈওাযী াআরভ মা দ্বাযা ভানুল 
াঈওায রাব ওযজত থাজও, দওাজ চাতযা এফাং থনও ন্তান 
মাযা তাজদয চনয দু’াঅ ওযজত থাজও‛। 87 ুতযাাং ন্তান-ন্তততয 

                                                           
86 ূযা ওাাপ, াঅাত: ৪৬ 
87 ততযতভতম, াতদ: ১৩৭৬, নাাী াতদ: ৩৬৫১ 
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ভজধয দুতনায চীফন  াঅতঔযাজতয চীফন াঈব চাাজনয ওরযাণ 
তনতত যজজঙ। ানুরূবাজফ থমৌফজনয শুরুজত তফফা ওযা দ্বাযা 
মঔন াতধও ন্তান রাব জফ, তঔন াঈম্মজত ভুতরভায াংঔযা  
ভুতরভ ভাজচয াংঔযা ফৃতি াজফ। াঅয ভানুল াআরাভী ভাচ 
কঠজনয তফলজ াফযাআ দাতত্বীর। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআত 
াাল্লাভ ফজরন,  

َُٔدودَ  حََضوَُّجٔا» ْ ٔدَ  ال ُ ل َٔ ْ َ ذِصٌ  فَإِ ِّ  ال ٌُ  ًُ ًَ  ةُِؾ َم
ُ
 «اأْل

‚থতাভযা তফফা ওয এভন স্ত্রীজদয মাযা াতধও ভব্বত ওজয এফাং 
াতধও ন্তান চন্ম থদায ক্ষভতা যাজঔ। ওাযণ তওাভজতয তদন 
াঅতভ থতাভাজদয াঅতধওযজও তনজ কফথ ওযফ‛।88  

াঈজয াঈজল্লতঔত তফলগুজরা ঙাড়া তফফা ওযাজত াজনও ওরযাণ 
তনতত। মঔন তুতভ এওচন মুফজওয াভজন এ ধযজনয তফলগুজরা 
তুজর ধযজফ, তঔন তায াভজন তফফা জত তফযত যাজঔ এ 
ধযজনয প্রততফন্ধওতা  ফাধা দূয জ মাজফ। াঅয থম ফযতি ফজর, 
দ্রুত তফফা ওযা দ্বাযা ড়া থরঔায ক্ষতত  ফা াঈচ্চ তডতগ্র রাব 
ওযজত ফাধা , থ াঅজর থতাভাজও তঠও ওথা ফজর তন। ফযাং 
তঠও ওথা জরা এয তফযীত। ওাযণ , তফফা ওযায থম ফ 
পাদা রাব  নফতজষ্টযয ওথা াঅভযা াঈজয াঈজল্লঔ ওযরাভ, 

                                                           
88 াঅফু দাাঈদ, াতদ:২০৫০, াঅভদ: ১৩৫৬৯ 
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এগুজরায াজথ াজথ তফফা দ্বাযা াঅয মা রাব , তা র, 
াঅত্মায প্রাতন্ত, ান্তজযয াতন্ত  থঘাজঔয ীতরতা। াঅয মঔন 
থওাজনা ভানুজলয ভন ান্ত থাজও, াঅত্মা তযতৃপ্ত এফাং থঘাজঔয 
ীতরতা থাজও, তঔন তায চনয ফ তওঙুাআ চ  এফাং তক্ষা 
রাব ওযা চ  । াঅয তফফা তফরি ওযা ফা না ওযা দ্বা যা 
ভানুজলয চীফজনয াঈজেয তথা াতধও জ্ঞান াচথন ওযাজত 
প্রততফন্ধওতা নততয  না । তওন্তু মঔন তফফা ওজয , তঔন তায 
প্রফৃতি ান্ত  এফাং থ এওতট তফশ্রাভ স্থর রাজব ধনয  এফাং 
এভন এওচন স্ত্রী রাজব ক্ষভ , থম তাজও তক্ষা রাজবয থক্ষজত্র 
জমাতকতা ওযজফ এফাং ফাতড় তপযজর তায থঔদভত  থফা মত্ন 
ওযজফ। ুতযাাং, াঅল্লা তা ‘াঅরা মঔন তাড়াতাতড় তফফা ওযায 
ুজমাক ওজয থদ, তা াফযাআ ওযা াঈতঘত, ওার থক্ষণ ওযা 
থওাজনা ক্রজভাআ াঈতঘত না। ওাযণ, এতট এওচন ঙাত্রজও তায জ্ঞান 
াচথজন জমাতকতা ওজয। াঅয তফফা ওযাজত ড়া  থরঔা  জ্ঞান 
াচথথন তফঘ্ন খজট এ ধযজনয ধাযণা মূ্পণথ াভূরও। ানুরূবাজফ 
তাড়াতাতড় তফফা ওযায ওাযজণ এওচন ঙাত্র ফা মুফও স্ত্রী 
ন্তাজনয ঔযঘ ফন ওযায দাতত্ব তনজত  মায ওাযজণ াতততযি 
ঘা ফন ওযজত , এ ধযজনয ওথা ফরা াভূরও। ওাযণ, 
তফফা ওযা দ্বাযা াঅল্লা তা ‘াঅরা ফযওত  ওরযাণ দান 
ওযজফন। তফফা জি াঅল্লা  তায যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআত 
াাল্লাভ এয ানুওযণ  াঅনুকতয ওযা। াঅয এতট এওতট 
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াাজফয ওাচ  াঈিভ ওাচ । মঔন থওাজনা মুফও যাূর 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ  এয াঅজদজয ানুওযণ ওযায 
াঈজেজয তফফা ওজয, তফফা ওযাজত থম ফ ফযওজতয প্রততশ্রুতত 
থদা জজঙ তায ানুন্ধান ওজয এফাং তায তনত ঔাতট , 
তাজর াফযাআ এ তফফা তায চনয ওরযাজণয ওাযণ জফ। াঅয 
ভজন যাঔজত জফ, তযমজওয ভাতরও াঅল্লা। াঅল্লা ফজরন, 

 ِۡر ٱ ِ    َق  ۡحَّن ٖۖة  ِا   َقاَق ۞﴿ 
َق
َق   ِ ۡحَّن  ۡٱ ِ ٱ  َق رۡحَّن َق   َق َقۡع َق ُل   ِ ۡقُل َق  ٱۡحَّن ۡص َق َق ۚا   ُل ۡص َقۡ  َق َق َق    َق ُل

ٞس  ِّۚق بِ ٖۖة   ِ َق  ٖۖة  ِ    ُل ٔد] ﴾ ٦ اُّص ْ /٦]    

‚াঅয চতভজন তফঘযণওাযী প্রতততট প্রাণীয তযমজওয দাতত্ব 
াঅল্লাযাআ এফাং তততন চাজনন তাজদয াঅফাস্থর  ভাতধস্থর‛। 
[ূযা হুদ, াঅাত: ৬] াঅল্লা তা ‘াঅরা মাজও তফফা ওযায 
তাতপও থদন তায চনয  তায স্ত্রী ন্তাজনয তযমথওয ফযফস্থা 
তততনাআ ওযজফন। াঅল্লা তা‘াঅরা ফজরন, 

ْا   َق َق ﴿  ۡ  َق دَق ُل  اَقۡ  ُل ُل ٓۥو
َق
ِ ۡ  أ ۡ ُل   ِۡا َق  ٖۖة  اِّۚق ۡ    نَقۡر ُل ُل ُل ۡ   ۡحَّن    [١٥١/ االُؿام] ﴾١٥١   ۡحَّن  ُل

‚াঅয থতাভযা দাতযজদ্রয ওাযজণ থতাভাজদয ন্তানজদযজও তযা 
ওযজফ না। াঅতভ থতাভাজদযজও তযমও থদাআ এফাং 
তাজদযজও‛।89  

                                                           
89 ূযা াঅনাঅভ, াঅাত: ১৫১ 
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ুতযাাং, ভজন যাঔজত জফ, থওাজনা মুফওজও তায ক্ষভতায 
াতততযি থওাজনা দাতত্ব ঘাতজ থদা  না। এতট তনঙও 
এওতট ধাযনা নফ াঅয তওঙু ন। ওাযণ, তফফাজয ওাযজণ ফযওত 
 এফাং ওরযাণ তনতশ্চত । তফফা ভানুজলয চনয াঅল্লা প্রদি 
তঘযন্তন এওতট তফধান। তফফা ওযা ভানুজলয চনয থওাজনা প্রওায 
াঅতঙ্ক ফা দুাঃঔ ওজষ্টয ওাযণ ন। মতদ ভানুজলয তনত বাজরা , 
তাজর তফফা ওরযাণ রাজবয ভাধযভভূ জত এওতট ানযতভ 
ভাধযভ। াঅয ফতথভাজন ভানুল তফফাজয থক্ষজত্র থম ভযা  
াুতফধায ওাযণ থদঔা, এগুজরা ফাআ ভানুজলয –তনন্দনী- 
াঅতফষ্কায। ওাযণ, তফফাজত এ ধযজনয থওাজনা াুতফধা ফা ভযা 
তফফাজয াজথ মৃ্পি ন । থমভন, ফড় াাংজওয থভায তনধথাযণ 
ওযা, ফড় ওজয ানুষ্ঠান ওযা, ানুষ্ঠান ওযজত তকজ াতধও টাওা 
ায াঘ ওযা াআতযাতদ থমগুজরা ফতথভাজন ভানুল ওজয থাজও , 
এগুজরা ওযায তফলতট াঅল্লা তা ‘াঅরায তফধাজন থনাআ। ফযাং, 
তফফা াতদথও চওযণাআ াআরাভী তযজতয ভূর রক্ষয। তফফা 
াতদজত থম ফ াবনততও  ানথথও ওাচ ওযা জ থাজও, থ 
ম্পজওথ ভানুলজও জঘতন ওযজত জফ থম, এ ধযজনয ওভথওাণ্ড 
তাজদয থওাজনা াঈওাজয াঅজ না ফযাং তা তাজদয স্ত্রী ন্তানজদয 
ক্ষততয ওাযণ । ুতযাাং, এগুজরায াংস্কায ওযজত জফ এফাং 
তফফা াতদ থত এ ধযজনয ওভথওাণ্ড মাজত না , তফফা মাজত 
চ , তফফাজত ঔযঘ ওতভজ াঅনা মা তায প্রতত জফথাচ্চ 
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গুরুত্ব তদজত জফ। াঅয াতততযি ফয, ানুষ্ঠানাতদ াআতযাতদ 
াবনততও  ানথথও তফলগুজরা দূয ওযায াঈয াতধও গুরুত্ব 
তদজত জফ। মাজত তফফা াতদ তায াঅন াফস্থা-চ িতত 
ওভ ঔযঘ-এয প্রতত তপজয াঅজ। াঅল্লা তা ‘াঅরায তনওট 
াঅভাজদয ওাভনা তততন থমন, াঅভাজদয ফায প্রতত দা ওজযন 
এফাং াঅভাজদযজও তঠও জথয তদও তদাজত থদন। াঅয তততন 
থমন, ভুতরভজদয াফস্থা  ভুতরভ মুফওজদয াফস্থা াংজাধন 
ওজয থদন। াঅয ওাভনা ওতয াঅল্লা থমন ভুতরভজদযজও 
তাজদয াযাজনা াআজ্জত, ম্মান  থকৌযফজও তপতযজ থদন, তাজদয 
াফস্থায াঈন্নতত দান ওজযন। াঅল্লায তনওট ওাভনা, াঅল্লা থমন, 
ভুতরভজদয তাজদয দ্বীজনয তফলজ াাময ওজযন এফাং তাজদযজও 
তাজদয দুভনজদয াতনষ্টতা থথজও থপামত ওযায থক্ষজত্র তততনাআ 
মজথষ্ট ন। াঅয ারাত  ারাভ নাতমর থাও াঅভাজদয নফী 
ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআত াাল্লাভ, তায তযফায তযচন  
তায ফ াথীজদয াঈয। াঅয মাফতী প্রাংা ভান াঅল্লায, 
তমতন ভগ্র চকজতয প্রততারও।  

থঘাজঔয থপামত ওযা: 

মুফ ভাচ ধ্বাংজয ানযতভ ওাযণ জরা দৃতষ্ট। যাস্তা-খাট, াট-
ফাচায ফথত্র াঈরি, াধথ াঈরি  নি ঙতফ থদজঔ মুফ ভাচ 
তাজদয ঘতযত্রজও চরাজতর তদজি প্রতত তনত। এ ঙাড়া খজয ফজ 
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তটতবয দথা তফতবন্ন ধযজনয থচান াঈজিচও নাটও তজনভা থদজঔ 
থদজঔ তাযা ধ্বাংজয দ্বায প্রাজন্ত। তাাআ মুফ ভাচজও ধ্বাং  
া ভৃতুযয াত থথজও ফাঘাজত জর, াফযাআ এ ফ ঔাযা দৃয 
 নি নাটও তজনভা থথজও থঘাঔজও থপামত ওযজত জফ। 
থঘাঔ ভানফাত্মায ান্তজয থওাজনা তওঙু প্রজফ ওযা  ফা াঈজদ্রজওয 
চনয ফড় ধযজণয ু-যি  প্রজফদ্বায। াআভাভ ওুযতফী য. 
ফজরন, থঘাঔ ান্তজয থওাজনা তওঙু প্রজফজয ফড় দযচা। থঘাজঔয 
ওাযজণাআ ভানুজলয  দস্খরনতট থফত  । পজর থঘাঔ থথজও 
াতধও তওথ জত  থফ। ঘকু্ষজও তনতলি ফস্তু  তপতনায 
াঅাংওা থাজও এভন ফ ফস্তুয তদও তাওাজনা  জত াফনত 
যাঔজত জফ। াঅয ঘকু্ষ াফনত যাঔায াথথ, এওচন ভুতরভ 
তনতলি ফস্তুয তদও তাওাজনা জত তফযত থাওজফ, থ শুধু নফধ 
তফলভূ থদঔজফ। াঅয মতদ াতনিা থওাজনা তনতলি ফস্তুয তদও 
নচয জড় মা, তজফ াজথ াজথ তা তপতযজ থনজফ। দৃতষ্টজও 
দীখথাত ওযজফ না। াঅল্লা তা‘াঅরা ফজরন,  

ۡ ِانِ َق   ُل  ﴿ ْا   ِّۚقِۡ مُل  ۡلَق رِ ِ ۡ  ِا ۡ   َق ُل ُّص و
َق
ْا    لُل و ۡ ۚا   َق َقۡ  َق ۡ  َق    َق اِ َق   ُلرُل  َق ُل

َق
ۡ ۚا  أ َق ُل   ِ ۡحَّن  ا

َق ٱ ۢن  ٱۡحَّن بِ ُل    [٣٠ / اِلٔر] ﴾ ٪٢  َقۡننَقعُل  َق   ِمَق   َق

‚ভুতভন ুরুলজদযজও ফর, তাযা তাজদয দৃতষ্টজও াংমত যাঔজফ 
এফাং তাজদয রজ্জা স্থাজনয তপাচত ওযজফ। এটাাআ তাজদয চনয 
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াতধও তফত্র। তনশ্চ তাযা মা ওজয থ ম্পজওথ াঅল্লা ভযও 
াফতত‛।90  

াঅাজত াঅল্লা তা ‘াঅরা ভানুলজও রজ্জা স্থাজনয থপাচজতয 
ূজফথ থঘাজঔয থপাচত ওযায তনজদথ থদন। ওাযণ, মাফতী 
দূখথটনা  তফজদয ভূর জরা দৃতষ্ট। যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ স্বী াতদজ াঅভাজদযজও ঘকু্ষ াফনত যাঔজত তনজদথ 
থদন। যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ জত প্রভাতণত তততন 
ফজরন,  

اصسكٔا إذا خسذخً، / اضٍِٔا يل ظخا ٌَ أُفعؾً أضٍَ ىؾً اجلِث
وأوفٔا إذا َعْسحً، وأدوا إذا ائخٍِخً، واخفؼٔا فصوجؾً، وغضٔا 

". أةصاركً، وكفٔا أيسيؾً

‚থতাভযা াঅভায চনয ঙতট তচতনজয তচতনজয দাতত্ব তনজর, 
াঅতভ থতাভাজদয চান্নাজতয দাতত্ব তনফ। মঔন ওথা ফর, তয 
ফর। মঔন প্রততশ্রুতত থদজফ তা ুজযা ওযজফ, াঅয মঔন থতাভায 
তনওট াঅভানত যাঔা জফ, তা যক্ষা ওযজফ। াঅয থতাভযা 
থতাভাজদয রজ চাস্থাজনয থপাচত ওযজফ, থতাভাজদয ঘকু্ষজও 

                                                           
90 ূযা নূয, াঅাত: ৩০ 
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াফনত ওযজফ এফাং থতাভযা থতাভাজদয াতজও তফযত 
যাঔজফ‛।91 

ফযাং ায এওতট াতদজ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
ঘকু্ষ াফনত যাঔাজও যাস্তায ও তজজফ াঅঔযাতত ওজযন। 
তততন তায াথীজদযজও ফজরন,  

يا رظٔل ا ٌاِلا ٌَ جمالعِا ةُسٌّ / إياؽً واجلئس يف اىعصكات، فلالٔا" 
/ كالٔا. فإذا أةحخً إال املجيط فأؾعٔا اىعصيق خلّ/ " فلال. ُخدسث فيٓا

غ  ابلِص، وكف األذى ، ورد / وٌا خق اىعصيق يا رظٔل ا؟ كال
 ".العالم، واألمص ةاملؿصوف، واِليه ؾَ املِهص

‚থতাভযা যাস্তা ফা ভানুজলয ঘরাঘজরয জথ ফা থথজও তফযত 
থাও। াাফীযা ফরর, থ াঅল্লায যাূর! যাস্তা ফা ঙাড়া 
াঅভাজদয থওাজনা াঈা নাাআ াঅভযা যাস্তা ফজ ওথা-ফাতথা 
ফতর-াঅজরাঘনা ওতয। যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ 
ফরজরন, মতদ থতাভাজদয ফজতাআ , তাজর থতাভযা াঅল্লায 
ও াঅদা ওয। তাযা তচজজ্ঞ ওযর, থ াঅল্লায যাূর! 
যাস্তায ও তও? তততন ফরজরন, ঘকু্ষ াফনত ওযা, ওষ্ট দাও 

                                                           
91 াঅভদ, াতদ: ২২৭৫৭ 
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ফস্তু জথয থথজও যাজনা, ারাজভয াঈিয থদা, ৎওাজচয 
াঅজদ থদা  াৎ ওাচ জত তনজলধ ওযা‛।92  

وكس وجس اِليب صًل ا ؾييّ وظيً اىفضو ةَ ؾتاس ريض ا ؾٍِٓا 
يِؼص إىل امصأة جاءت تعخفخيّ صًل ا ؾييّ وظيً فأرش ةشكَ اىفضو 

 . فؿسل وجّٓ ؾَ اِلؼص إيلٓا

এওফায যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ এয তনওট 
এওচন ভতরা পজতাা চানজত াঅজর, তায তদও  পমর াআফজন 
াঅব্বা যাতদাল্লাহু ‘াঅনহুভাথও তাওাজত থদঔজর,  যাূর 
াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ  তায থুত নী নীজঘ ধজয তা য 
থঘাযাথও ানযতদও তপতযজ থদন।93  

াঅল্লাভা াআফনুর ওাাআজভ য. ফজরন, এ ওাচতট র, তাজও এ 
ধযজনয দৃতষ্ট জত তন থলধ ওযা এফাং ওাচতট থথজও ফাযণ ওযা। 
মতদ এ ধযজনয ওাচ নফধ ত, তাজর যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত 
াাল্লাভ তাজও তপতযজ না তদজ াঅন াফস্থা থঙজড় তদত।  

ঠাৎ থওাজনা ঔাযা তওঙুয তদও দৃতষ্ট থদা:   

াজনও ভ এওচন ভানুল এভন থওাজনা স্থান ফা তযতস্থততয 
ভুজঔাভুতঔ ন, তঔন াআিা না থাওজর তনতলি ফস্তু ভূজয াঈয 

                                                           
92 ভুতরভ, াতদ: ২১২১ 
93 ফুঔাতয, াতদ: ৬২২৮ 
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তায দৃতষ্ট জড় , মাজও াঅভযা ‘ঠাৎ দৃতষ্ট ড়া ’ ফজর াঅঔযাতত 
ওথয থাতও। এ ধযজনয তযতস্থততজত ওযনী র, দৃতষ্টজও াজথ 
াজথ তপতযজ থনা। চাজফয যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু জত ফতণথত 
াতদজ  এজজঙ, তততন ফজরন, 

ظأىج رظٔل ا صًل ا ؾييّ وظيً ؾَ ُؼص اىفجأة فأمصين أن أِصف  
   ".ةِصي

‚াঅতভ যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভজও ঠাৎ দৃতষ্ট 
ম্পজওথ তচজজ্ঞ ওযজর, তততন াঅভাজও াঅভায থঘাঔ তপতযজ 
থনায তনজদথ থদন। 94 থওাজনা তনতলি ফস্তুয াঈয দৃতষ্ট ড়ায 
াজথ াজথ  দীখথাতত  না ওজয থঘাঔ তপতযজ থনাাআ র, 
ফথাতধও াঈওাযী  দ্রুত তঘতওৎা। দৃতষ্টজও দীখথাতত ওযা জর 
াযাধী  গুনাকায ফজর াফযস্ত জফ। যাূর াল্লাল্লাহু 
 াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, 

  .«ال حتتؽ اِلؼصة اِلؼصة فإن لم األوىل وىحعج لم اارصة يا ؾٌلُّ »

‚থ াঅরী, তুতভ দৃতষ্টয ুনযাফৃতি ওযজফ না, ওাযণ, প্রথভ দৃতষ্ট 
থতাভায জক্ষ, তওন্তু যফতথী দৃতষ্ট থতাভায চনয ন‛95।  

নাযীযা ঘকু্ষজও াফনত যাঔজফ-  
                                                           
94 ভুতরভ, াতদ: ২১৫৯, ততযতভতম, াতদ: ২৭৭৬ 
95 ততযতভতম, াতদ: ২৭৭৭, াঅফুদাাঈদ, াতদ: ২১৪৯, াঅভদ: ২২৯৯১ 
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নাযীযা ঘকু্ষজও াফনত যাঔজত তনজদথতত। ওাযণ, াঅল্লা 
তা‘াঅরা ফজরন, 

ۡ ِانِ َق   ُل ﴿ ْا   ِّۚقِۡ مُل  ۡلَق رِ ِ ۡ  ِا ۡ   َق ُل ُّص و
َق
ْا    لُل و ۡ ۚا   َق َقۡ  َق ۡ  َق    َق اِ َق   ُلرُل  َق ُل

َق
ۡ ۚا  أ َق ُل   ِ ۡحَّن  ا

َق ٱ ۢن  ٱۡحَّن بِ ُل    [٣٠ / اِلٔر] ﴾٪٢  َقۡننَقعُل  َق   ِمَق   َق

‚ভুতভন ুরুলজদযজও ফর, তাযা তাজদয দৃতষ্টজও াংমত যাঔজফ 
এফাং তাজদয রজ্জাস্থাজনয তপাচত ওযজফ। এটাাআ তাজদয চনয 
াতধও তফত্র। তনশ্চ তাযা মা ওজয থ ম্পজওথ াঅল্লা ভযও 
াফতত‛।96 

াঅল্লা তা‘াঅরা াঅয ফজরন,  

ۡ ِا َق ِ    َق ُل  ﴿ ۡ  َق   ِّۚقِۡ مُل ۡ  ُل  ۡلَق رِ ِ ۡحَّن  ِا ۡ   َق
َق
   [٣١/ اِلٔر] ﴾ 

‚াঅয াঅতন ভুতভন নাযীজদয ফরুন, তাযা থমন তাজদয 
দৃতষ্টতিজও নত ওজয‛। [ূযা াঅন-নূয: ৩১] 

যাূর াল্লাল্লাহু  াঅরাাআত াাল্লাভ ফজরন, 

ورري صفٔف اىجعاء املؤرص، وُشْا امللسم، يا ٌؿ  اىجعاء إذا ظجس »
   .اْلسيد« ..الصجال فاغضضَ أةصاركَ

                                                           
96 ূযা নূয, াঅাত: ৩০ 
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‚নাযীজদয চনয াঈিভ ওাতায থজলয ওাতায াঅয তনওৃষ্ট ওাতায 
জরা াভজনয ওাতায। থ নাযীয দর! মঔন রুজলযা থচদা 
ওজয, তঔন থতাভযা থতাভাজদয ঘকু্ষজও াফনত যাঔ‛97  

ারজপ াজরীন  তথা এ াঈম্মজতয বাজরা ূফথূযী কণ ঘকু্ষজও 
াফনত যাঔা তফলজ াতধও গুরুত্ব তদজ থাও থতন। াঅভযা 
তাজদয থথজও এ তফলজ তফতবন্ন াচ নতত শুনজত াাআ এফাং 
তাজদয াফস্থান ফুছজত াতয, মা াঅভাজদযজও তাজদয াতওতা 
তফলজ তদও -তনজদথনা থদন। থমভন , াঅনা াআফন ভাজরও 
যাতদাল্লাহু ‘াঅনহু ফজরন,  

    ".إذا مصت ةم امصأة فغٍ  ؾيجيم خىت جتاوزك

‚মতদ থতাভায া তদজ থওাজনা নাযী াততক্রভ ওজয, তঔন 
াততক্রভ না ওযা মথন্ত তুতভ থতাভায থঘাঔজও াফনত যাঔ।‛  

থওাঈ থওাঈ ফজরন, 

   .ٌَ خفغ ةِصه أورذّ ا ُٔرا يف ةصريحّ

‚থম ফযতি তায দৃতষ্টয থপা মত ওজয, াঅল্লা তা ‘াঅরা তায দূয-
দৃতষ্টয ভজধয নূয থঢথর থদন।‛  

                                                           
97 াঅভদ, াতদ: ১৫১৬১ 
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াঅয ুতপান য. মঔন াইজদয তদন খয থথজও থফয জতন, 
তঔন তততন ফরজতন, 

   «إن أول ٌا ُتسأ ةّ ايلٔم غ  أةصارُا»

াঅচজওয তদন াঅতভ ফথপ্রথভ থম তচতনতট তদজ শুরু ওযফ, তা 
াঅভযা াঅভাজদয ঘকু্ষজও াফনত যাঔফ।  

এও ফযতি মঔন াান  ফযীজও ফরর, ানাযফ নাযীযা তাজদয 
ফক্ষ  ভাথাজও থঔারা যাজঔ, তঔন থ ফরর, اِصف ةِصك.  তুতভ 

থতাভায থঘাঔজও তফযত যাঔ।  

যফী াআফন ঔাাআাভ তততন ফথদা দৃতষ্টজও তনঘু ওজয যাঔজতন। 
এওতদন তায া তদজ ওতও নাযী াততক্রভ ওযজর, তততন তায 
ভাথাজও তনঘু ওজয তায ফুও মথন্ত তনজ থকজরন। তঔন ভতরা 
ভজন ওযর, তততন ান্ধ, পজর তায ান্ধত্ব থথজও াঅল্লায তনওট 
াঅশ্র ওাভনা ওযর।  

 দৃতষ্টয থপাচত ওযায ওজওতট াঈওাতযতা:  

ঘকু্ষজও াফনত যাঔায ওজওতট াঈওাতযতা াআভাভ াআফনুর 
ওাাআজভ য. ফণথনা ওজযন:  
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এও- াঅপজাজয মন্ত্রণা  না াায থফদনা থথজও ান্তযজও 
ভুি যাঔা। ওাযণ, থম ফযতি তায দৃতষ্টজও স্বাধীনবাজফ থঙজড় থদ, 
তায াঅপজা াঅয না াায থফদনা থরজকাআ থাজও।  

দুাআ-  দৃতষ্টয থপামত ভানুজলয ান্তজয নূয  াঅজরা ৃতষ্ট ওজয। 
ানুরূবাজফ দৃতষ্টথও স্বাধীনবাজফ থঙজড় থদা দ্বাযা ান্তয, 
থঘাযা  াি-প্রতযি াঅিন্ন জ মা।  

ততন- দৃতষ্টয থপামত ওযা দ্বাযা এওচন ভানুজলয দূযদতথতা ফৃতি 
া এফাং তঠও তিাজন্ত াঈনীত জত ক্ষভ । থমভন 
াঅল্লাভা তওযভানী য. ফজরন, থম ফযতি তায ফাতযও তদওভূজও 
ুন্নাত দাযা াচা, াঅয ফভ ান্তয তদজ াঅল্লায ওথা 
তঘন্তা ওজয, তনতলি ফস্তু জত থঘাঔজও থপা মত ওজয, প্রফৃতিজও 
ানযা ওভথ জত তফযত যাজঔ এফাং ারার ঔা থ তঠও 
তিাজন্ত াঈনীত জত ওঔজনাাআ াক্ষভ জফ না।  

ঘায- তায চনয াআরজভয থ  দযচাভূ ঔুজর থদা জফ 
এফাং াআরজভয াঈওযণভূ তায চনয চ জফ। াঅয এতট 
ান্তজযয নূজযয ওাযজণাআ জ থাজও। ওাযণ, মঔন ান্তয নূয 
দ্বাযা াঅজরাতওত জফ, তঔন তায ভজধয ফ তওঙুয াতওওত 
স্পষ্ট জফ। াঅয থম ফযতি তায দৃতষ্টথও থমবাজফ াআিা থঙজড় 
থদজফ, তায ান্তয ান্ধওায  াঅফচথনাভ জফ। 
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াাঁঘ- থঘাজঔয থপা মত ওযা দ্বাযা ভানুজলয াঅত্মায তি, দৃঢ়তা 
 াতওতা ফৃতি া।  

ঙ- থঘাজঔয থপা মত ওযা ভানুজলয ান্তজয তৃতপ্ত, াঅনন্দ  
াঈজ্জ্বরতাজও ফৃতি ওজয। থঘাজঔ থদজঔ থওাজনা তওঙু াঈজবাক 
ওযায রজ্জা জত, ান্তজযয াঅনন্দ  ঔুত ানুবফ ওযা াজনও 
ফড়।  

াত- থঘাজঔয থপামত এওচন ভানুলজও চাান্নাভ থথজও যক্ষা 
ওজয। ওাযণ, ঔাযা ফস্তুয তদও তাওাজনা ভানুলজও ািীর ওজভথয 
তদজও ধাতফত ওজয। াঅয মঔন থওাজনা ফযতি তায থঘাজঔয 
থপামত ওজয, থ ািীর ওাজচয ভজধয ততত া থথজও 
তনযাদ থাজও। াঅয মঔন থ তায দৃতষ্টজও স্বাধীনবাজফ থঙথড় 
থদজফ, তঔন তায ধ্বাং াতনফামথ।  

 

তযজজল াঅভযা ফরফ, াঅচ াঅভাজদয মুফ ভাজচয ভযা 
াতযন্ত প্রওট াঅওায ধাযণ ওযজঙ। তাযা াঅচ নানাতফধ 
ভযা চচথতযত। মুফ ভাচজও মতদ যক্ষা ওযা ম্ভফ না , 
তাজর ভাজচয াফক্ষ দূয ওযা থওানবাজফাআ ম্ভফ জফ না। 
তাাআ াঅভযা ফাাআ তম্মতরত াঈজদযাজকয ভাধযজভ াঅভাজদয মুফ 
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ভাচজও যক্ষা ওযজত এফাং তাজদযজও তনতশ্চত ধ্বাংজয াত 
থথজও ফাাঁঘাজনা প্রাণণ থঘষ্টা থমন ঘাতরজ মাাআ।  

াঅল্লায তনওট াঅভাজদয ওাভনা াঅল্লা তা‘াঅরা থমন, াঅভাজদয 
মুফ ভাচজও ধ্বাংজয াত থথজও যক্ষা ওজয াঅভাজদযজও এওতট 
ুন্দয ভাচ াঈায থদন। াঅভীন। 

 
 

 

 

 

 


