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بسم هللا الرحمن الرحيم

ছু ন্নতে ৰাছু ল খাভুচচ ধৰা অৰু চফদ‘অেৰ ৰা সেৰ্ক থৰ্া
চৰহামক
সৰ্তলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ছৰ্ৱল অল্লাহৰ ফাতফ চমজতন অভাৰ ফাতফ দ্বীনৰ্ ূ ণকো
দান ৰ্চৰতছ অৰু অভাৰ ৰে চনয়াভেসভূ হ চৰূ ণক ৰ্চৰতছ অৰু অভাৰ
ফাতফ আছলাভৰ্ দ্বীন চহচাত ভতনানীে ৰ্চৰতছ। শাচি অৰু ৰ্ৰুণা ফচষকে হঁৰ্
ছেঁৰ ফান্দা অৰু ৰাছু লৰ ৰে চমজতন সীভালঙ্ঘন, চফদ‘অে (নৱ প্ৰথা)
অৰু াৰ্াভৰ ৰা সেৰ্ক ৰ্চৰ ছেঁৰ প্ৰচোলৰ্ৰ অনু গেয ৰ্ৰাৰ প্ৰচে
অহ্বান ৰ্চৰতছ। অল্লাতহ ছেঁৰ ৰে, ছেঁৰ ফংশধৰ অৰু ছাহাফীসৰ্ল
লগতে চৰ্য়াভে মকি চমসৰ্তল ছেঁৰ প্ৰদচশকে থৰ নু সাৰী হ’ফ ছসআ
সৰ্তলাতৰ ৰে ৰ্ৰুণা ফষকণ ৰ্ৰৰ্। োৰ চছেঃ
বাৰেৰ ঈত্তৰ প্ৰতদশৰ চশল্পনগৰী ৰ্ানুৰৰ ৰা প্ৰৰ্াচশে ‘আদাৰে’ নাভৰ্
এৰ্ ঈদূ ক সপ্তাচহৰ্ চিৰ্াৰ প্ৰথভ ৃষ্ঠাে প্ৰৰ্াচশে এটা প্ৰৱন্ধ সম্পতৰ্ক ভআ গভ
াতলা। োে প্ৰৰ্াশযবাতৱ ছছৌচদ অৰফৰ নু সৃে আছলাভী অক্বীদাসভূ হ অৰু
চফদ‘অে চফতৰাচধোৰ ৰে অক্ৰভণাত্মৰ্ চবমান চতলাৱা হহতছ। ছছৌচদ
চৰৰ্াৰ ৰ্েৃকৰ্ নু সৃে ছালাতপ ছতলহীনৰ অক্বীদাৰ্ ছু ন্নাহ চফতৰাধী ফুচল
ফাদ চদয়া হহতছ। ছলখতৰ্ অহতল ছু ন্নােৰ ভাজে ঐৰ্য অৰু সংহচে চফনষ্ট
ৰ্চৰ চসহঁেৰ ভাজে চফদ‘অে অৰু ৰ্ুসংস্কাৰৰ প্ৰসাৰ সাধনৰ ফাসনা হল ঈক্ত
প্ৰৱন্ধতটা ৰচনা ৰ্চৰতছ।
চনসতন্দতহ এআতটা এটা জঘনয অচৰণ অৰু বয়ানৰ্ চক্ৰাি, মাৰ ঈতেশয
আছলাভ ধভকৰ ক্ষচে, ভ্ৰষ্টো অৰু চফদ‘অেৰ প্ৰসাৰ সাধন। ছলখতৰ্ ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু অলাআচহ ছাল্লাভৰ জন্মানু ষ্ঠান ফা ভীলাদ ভাহচপল অতয়াজনৰ প্ৰচে
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চফতশষ ছজাৰ চদতছ অৰু এআ প্ৰসঙ্গতে ছছৌচদ অৰফ অৰু আয়াৰ ছনেৃত্বৰ চফশুদ্ধ
অক্বীদাৰ ৰে চফৰূ অতলাচনাৰ সূ িাে ৰ্চৰতছ। এতেতৰ্, জনসাধাৰণৰ্
এআ সম্পতৰ্ক সেৰ্ক ৰ্চৰ চদয়াৰ প্ৰতয়াজন নু বৱ ছহাৱাে অল্লাহ ো‘অলাৰ
সহায় প্ৰাথকনা ৰ্চৰ ভআ চনতনাক্ত ফক্তফয প্ৰদান ৰ্চৰতছা।
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ ফা অন ৰ্াতৰা জতন্মাৎসৱ ালন ৰ্ৰা
জাতয়ম নহয়; ফৰং আয়াৰ ৰা ভানু হৰ্ সেৰ্ক ৰ্ৰা ৱশয ৰ্েকফয। চৰ্য়তনা
এআতটা দ্বীন (ধভক)ৰ ভাজে নৱ প্ৰফচেকে এটা চফদ‘অে। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
‘অলাআচহ ছাল্লাতভ ছৰ্চেয়া এআ ৰ্াভ ৰ্ৰা নাচছল। ছেঁৰ চনজৰ থফা
ছেঁৰ অগতে ভৃেুযফৰণ ৰ্ৰা ছৰ্াতনা নফী ফা ছেঁৰ ছৰ্াতনা ছছাৱালী, স্ত্ৰী,
অত্মীয় থফা ছৰ্াতনা ছাহাফীৰ জন্মচদন ালনৰ ছৰ্াতনা চনতদকশ ছেতখতে চদয়া
নাআ। ছখালাপাতয় ৰাতশ্বদীন, ছাহাফাতয় ছৰ্ৰাভ (অল্লাহ ো‘অলা ছেঁতলাৰ্ৰ
প্ৰচে সন্তুষ্ট হঁৰ্) থফা ছেঁতলাৰ্ৰ সচিৰ্ নু সাৰী োতফয়ীনসৰ্লৰ ভাজৰ
ছৰ্াতনাতৱআ এতনৰ্ুৱা ৰ্াভ ৰ্ৰা নাচছল। অনচৰ্, অভাৰ ূ ফকৱেকী ঈত্তভ
মু গসভূ হতো ছৰ্াতনা অচলতভ এআ ৰ্াভ ৰ্ৰা নাআ। থচ ছেঁতলাতৰ্ ছু ন্নাহ
সম্পতৰ্ক অভাে ৰ্ ছফচছ জ্ঞানী অচছল অৰু অল্লাহৰ ৰাছু ল অৰু ছেঁৰ
চচৰয়ে ালনৰ্ সফকাচধৰ্ বাল াআচছল। মচদ এআ ৰ্াভতটা আভাতনআ ছছাৱাফৰ
হ’ছলতহঁতেন ছেতনহ’ছল ছেঁতলাতৰ্ অভাৰ অগতেআ এআতটা ালন
ৰ্চৰতলতহঁতেন।
আছলাভ এটা চৰূ ণক দ্বীন। অল্লাহ ো‘অলাআ চনজ ৰাছু লৰ দ্বাৰা চম চচৰয়ে
প্ৰৱেকন ৰ্চৰতছ ছসআতটা স্বয়ংসম্পূ ণকবাতৱ অভাৰ্ নু সৰণ ৰ্চৰফ ল চনতদকশ চদয়া
হহতছ অৰু চফদ‘অে ফা নেুন ছৰ্াতনা প্ৰথাৰ সংতমাজনৰ ৰা চনতষধ ৰ্ৰা
হহতছ। অহতল ছু ন্নাে ৱাল জাভা‘অে এআ চশক্ষা ছাহাফাতয় ছৰ্ৰাভ অৰু
ছেঁতলাৰ্ৰ সচিৰ্ নু সাৰী োতফইনসৰ্লৰ ৰা ঈত্তভ ন্থাতৰ গ্ৰহণ ৰ্চৰতছ।
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নফী চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ ৰা ছহীহ হাদীছে ফচণকে অতছ, ছেতখতে
হৰ্তছ,

َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
» ف ُّ َْ َرد،ُِ « َيٌ أح َدث ِف أم ِرٍا ِذا َيا هي َس ِفي

‚চম ফযচক্ত অভাৰ দ্বীনৰ ভাজে এতনৰ্ুৱা নেুন চফষয় হেয়াৰ ৰ্চৰতল, চমতটা
আয়াৰ িবূ কক্ত নহয়, ছসআতটা প্ৰেযাখযাে।‛1
ছহীহ ভুছচলভে ফচণকে অন এটা হাদীছে নফী চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ
হৰ্তছ,

َ ً َ َ
َ َ َ َ
»« َيٌ َع ًِن ع ًَل هي َس َعوي ُِ أم ُرٍا ف ُّ َْ َرد

‚চম ফযচক্ত এতনৰ্ুৱা ছৰ্াতনা ৰ্াভ ৰ্চৰতল, চম চফষতয় অভাৰ ছৰ্াতনা চনতদকশনা
নাআ, ছেতি ছসআতটা প্ৰেযাচখে।‛2
ছেতখতে অন এটা হাদীছে হৰ্তছ,
ُ َََ
َ ِّلى ب ُصنَّت َو ُش ََّة اْلُوَ َفا ِء ال ًَّدي
َ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َّ ي
،اج ِذ
«فعوي
ِ
ِ
ِ الر
ِ ْ تًصمْا بِّا وعضْا عويّا بِانل،ٌاش ِدي
ِ ِ
ُ
َ َ َ َ
َّ ُ ٌ
َ ُ َّ ُ َّ َ
ََ ُ
ُ َّ
ُ
»  َوك بِدع ٍة ضلهة، فإِن ك ُم َدج ٍة بِد َعة،ْر
ِ َوإِياكى َوُمدج
ِ ات اْلم
‚ছোভাতলাতৰ্ ছভাৰ ছু ন্নে অৰু ছখালাপাতয় ৰাতশ্বদীনৰ ছু ন্নে খাভুচচ ধচৰফা।
অৰু আয়াৰ্ দৃ ঢ়োৰ হসতে ধাৰণ ৰ্চৰফা। সাৱধান! ছৰ্চেয়া দ্বীনৰ ভাজে নৱ
প্ৰৱচেকে ছৰ্াতনা চফষয় গ্ৰহণ নৰ্চৰফা। চৰ্য়তনা প্ৰতেযৰ্ নৱ অচৱস্কাতৰআ
চফদ‘অে অৰু প্ৰতেযৰ্ চফদ‘অতেআ ভ্ৰষ্টো।‛3
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ জুভাৰ চদনা খুেফাে হৰ্চছল,
ُّ ُ
ُ َ ُ ُ ُ ُّ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ
ُ َ
َ َ َّ َ
 َوك بِد َع ٍة،ْر ُم َدجات َّا
ِ يث ِلتاب ا
ِ « ف ِإن خي احل َ ِد
ِ  وش اْلم، وخي الّدى ِدى ُمً ٍد،هلل
ٌَ َ
» َضلهة
1

ছহীহ ফু খাৰী, হাদীছ নং ২৬৯৭; ছহীহ ভুছচলভ, হাদীছ নং ১৭১৮

2

ছহীহ ভুছচলভ হাদীছ নং ১৭১৮

3

ছু নান অফু দাঈদ, হাদীছ নং ৪৬০৭
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‚চনশ্চয় সতফকাত্তভ ৰ্থা হহতছ অল্লাহৰ চৰ্োফ, অৰু সতফকাত্তভ থ হহতছ
ভুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ থ। সফক চনৰ্ৃষ্ট চফষয় হহতছ ভতন সজা
নৱ প্ৰফচেকে চফষয় চফদ‘অে অৰু প্ৰচেতটা চফদ‘অতেআ থভ্ৰষ্টো।‛4
এআ সৰ্তলা হাদীছে চফদ‘অে প্ৰফেকনৰ চফৰুতদ্ধ ৰ্তিাৰ সেৰ্ক ফাণী ঈচ্চাৰণ
ৰ্ৰা হহতছ অৰু ঈম্মেৰ্ আয়াৰ বয়াৱহো সম্পতৰ্ক সাৱধান ৰ্ৰা হহতছ। অৰু
আয়াে চলপ্ত ছহাৱাৰ ৰা বীচে প্ৰদশকন ৰ্ৰা হহতছ। এআ চফষতয় অৰু ফহুতো
ছহীহ হাদীছ ফচণকে অতছ।
অল্লাহ ো‘অলাআ হৰ্তছ,

ْ ُ َ َ ُ َ ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ ٰ َ َ ٓ َ َ
ٓٓ]٧ٓ:ْآ﴾ٓ[احلرش
ٓ ّوهٓويآجّىلىٓٓخَ ُٓٓفٱٍج
ٓ ْلٓفخذ
ٓ ﴿ويٓآءاثىل ٓىٓٱلرس

‚ৰাছু তল ছোভাতলাৰ্ৰ ফাতফ চম হল অচহতছ ছসআতটা গ্ৰহণ ৰ্ৰা অৰু চমতটাৰ
ৰা ছোভাতলাৰ্ৰ্ চফৰে ৰাচখতছ ছসআতটাৰ ৰা চফৰে থাৰ্া।‛ [ছু ৰা অলহাশ্বৰ, অয়াে: ৭]
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু হৰ্তছ,
َ ٌ َ َ َُ ُ َ ٌَ
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ ْنٓ َخٌٓٓأَمره ِٓۦٓٓأَنٓثُ ِص
ٓ:﴾ٓ[انلْر٦٣ٓابٓأ ِِل ٌٓى
ٓ يب ُّىٓٓف ِجَ ٓةٓأوٓٓي ِصيبّىٓٓغذ
ٓ ِيٌُٓياه ِف
ٓ ﴿فويحذ ٓرِٓٱَّل
ِ
ٓ ٓٓ]٦٣

‚চমসৰ্তল ছেঁৰ (ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ) অতদশৰ
চফতৰাচধো ৰ্তৰ চসহঁেৰ বয় ৰ্ৰা ঈচচে ছম, চসহঁেৰ ৰে ছৰ্াতনা চপৎনা ফা
ছৰ্াতনা মন্ত্ৰণাদায়ৰ্ শাচি অচহফ াতৰ।‛ [ছু ৰা অন-নূ ৰ, অয়াে: ৬৩]
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু হৰ্তছ,
َ َ َّ َ َ َ َ َ
َّ ْ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ ٌ َ ُ َّ
ُ َ َ َ َ َّ
ٓٱّللٓلث ِٗريا
ٓ ٓٱّللٓ َوٱِلَْ َٓمٓٱٓأۡلخ ِٓرٓوذل ٓر
َٓ ْٓا
ٓ نٓيرج
ٓ ٱّللِٓأسْٓةٓحسَةٓٓل ًٌَِٓك
ٓ ٓفٓ َر ُسْ ِٓل
ٓ ِ ٓٓنٓهلى
ٓ ﴿هقدَٓٓك
ٓٓ]٢١ٓ:﴾ٓ[االحزاب٢١

4

ছহীহ ভুছচলভ, হাদীছ নং ৮৬৭
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‚প্ৰৰ্ৃেতে, ছোভাতলাৰ্ৰ ভাজে চমসৰ্তল ৰৰ্ালৰ অশা ছাষণ ৰ্তৰ অৰু
অল্লাহৰ্ ছফচছ ছফচছ স্মৰণ ৰ্তৰ চসহঁেৰ ফাতফ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ
ছাল্লাভৰ জীৱনে এৰ্ সতফকাত্তভ অদশক অতছ।‛ [ছু ৰা অল-অহমাফ, অয়াে:
২১]
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু হৰ্তছ,
َ ُ َ َ ُ ٰ َّ َ
َ ُ َّ َ ِ َّ ٰ َ
ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َ
َ ُ َٓ ْن ٓي
ٓٓٱّلل ٓخَ ُّى
ٓ ٓض
ٓ ِيٌ ٓٱت َب ُػِْى ٓبِإِحسٌٓ ٓر
ٓ ارِ ٓوٱَّل
ٓ يٌ ٓوٱۡلٍص
ٓ ج ِر
ٓ ْن ٓٱۡل َّول
ٓ ﴿وٱهسبِق
ِ ٰ ٌِ ٓٱلًه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ َ َٰ ٗ َ َ َ ٰ َ ُ ٰ َ
َ ْ ُ َ َ
َّ
ٓ﴾١٠٠ٓيى
ُٓ ِِكٓٱهفْ ُٓزٓٱه َػظ
ٓ ِيٌٓفِيّٓآأبدآٓذل
ٓ ْآخَ ُُٓٓ َوأ َغ َّٓدٓل ُّىٓٓ َجنٰتَٓٓترِيَٓت َج َّآٱۡلٍه ٓرٓخ ِِل
ٓ ورض
ٓٓ]١٠٠ٓ:[اتلْبة

‚ছসআ সৰ্ল ভুহাচজৰ অৰু অনছাৰ, চমসৰ্তল সফকপ্ৰথভ ইভানৰ দাৱাে ৰ্ফুল
ৰ্চৰচছল অৰু চমসৰ্তল সেোৰ হসতে ছেঁতলাৰ্ৰ নু সৰণ ৰ্চৰচছল
ছেঁতলাৰ্ৰ প্ৰচে অল্লাহ সন্তুষ্ট হহতছ অৰু ছেঁতলাতৰ্ অল্লাহ ো‘অলাৰ
ৰে সন্তুষ্ট। অল্লাহ ো‘অলা ছেঁতলাৰ্ৰ ফাতফ এতনৰ্ুৱা জান্নােসভূ হ হেয়াৰ
ৰ্চৰ ৰাচখতছ মাৰ েলে চনজৰা প্ৰফাহভান। োে ছেঁতলাৰ্ চচৰৰ্াল থাচৰ্ফ।
প্ৰৰ্ৃেতে: এআতটা এটা ডাঙৰ সাপলয।‛ [ছু ৰা অে-োফাহ, অয়াে: ১০০]
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু হৰ্তছ,
َ
ُ َ ُ َ ََ ُ َ
ُ َ ُ َ َ َ َ
ُ ُ َ ٓ ُ ِت ٓ َو َرض
ٓ﴾ٓ ٓٱۡلسل ٰ َٓى ٓد ِٗيَا
ٓ ِ ًَ ت ٓ َغويلىٓ ٍٓ ِػ
ٓ ًًت ٓهلىٓ ٓدِيَلىٓ ٓوأت
ٓ ﴿ ٓٱِلْ ٓم ٓأكًو
ِ ٓ يت ٓهل ٓى
ٓ ٓٓ]٣ٓ:اهًائدة
ٓ [

‚অচজ ভআ ছোভাতলাৰ্ৰ দ্বীনৰ্ ছোভাতলাৰ্ৰ ফাতফ সম্পূ ণক ৰ্চৰ চদতলা, অৰু
ছোভাতলাৰ্ৰ প্ৰচে ছভাৰ চনয়াভে ূ ণক ৰ্চৰ চদতলা অৰু আছলাভৰ্ ছোভাতলাৰ্ৰ
দ্বীন চহচাত ছন্দ ৰ্চৰতলা।‛ [ছু ৰা অল-ভাচয়দাহ, অয়াে: ৩]
এআ অয়ােৰ দ্বাৰা সু স্পষ্টবাতৱ প্ৰভাচণে হয় ছম, অল্লাতহ এআ ঈম্মেৰ ফাতফ
প্ৰফচেকে দ্বীনৰ্ অৰু ছেঁৰ চনয়াভেৰ্ চৰূ ণক ৰ্চৰতছ। নফী চাল্লাল্লাহু
‘অলাআচহ ছাল্লাতভ ছেঁৰ ৰে চকে স্পষ্ট ফােকাৰ্ ছাছাফ ল অৰু
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ৰ্থাে অৰু ৰ্ভকে চচৰয়েৰ্ ফািফাচয়ে ৰ্ৰাৰ চছতেআ ভৃেুযফৰণ ৰ্চৰতছ।
ছেতখতে এআ চফষয়তটা স্পষ্ট ৰ্চৰ হৰ্ হগতছ ছম, ছেঁৰ চছে ভানু তহ ৰ্থাে ফা
ৰ্ভকে চমতফাৰ নৱ প্ৰথাৰ ঈদ্ভাৱন ৰ্চৰ চচৰয়েৰ লগে সম্পৃ ক্ত ৰ্চৰফ ছসআতফাৰ
চফদঅে প্ৰেযাখযাে হ’ফ। মচদ এআতফাৰ চফদঅেৰ্াৰীৰ ঈতেশয সৎ হয়।
অৰু এআতটা প্ৰভাচণে ছম, ছাহাফাতয় ছৰ্ৰাভ অৰু োতফয়ীসৰ্ল চফদ‘অেৰ
ৰা ভানু হৰ্ সেৰ্ক অৰু বয় প্ৰদশকন ৰ্চৰতছ। চৰ্য়তনা এআতটা ধভকৰ ভাজে
চেচৰক্ত সংতমাজন মাৰ নু ভচে অল্লাহ ো‘অলাআ ৰ্াতৰ্া চদয়া নাআ অৰু
এআতটা অল্লাহৰ শত্ৰু আয়াহূ দী অৰু খ্ৰীস্টান ৰ্েৃকৰ্ চসহঁেৰ ধভকৰ নেুন নেুন
প্ৰথা সংতমাজনৰ লগে সাভঞ্জসয ছাষণ ৰ্তৰ। এছন ৰ্ৰাৰ থক এআতটা ফুজায়
ছম, আছলাভ সম্পূ ণক অৰু ত্ৰুচটূ ণক, চমতটাতৱ চভছা ফাদ চদয়াৰ সু তমাগ
প্ৰদান ৰ্তৰ। এআতটা ছম চৰ্ভান ডাঙৰ পাছাদ অৰু জঘনয ৰ্ভক অৰু অল্লাহৰ
ফাণীৰ চফতৰাধী ছসয়া সফকজন চফচদে।
অল্লাহ োঅলাআ হৰ্তছ,

ُ َ
ُ َ ُ َ َ َ َ
ٓ]٣ٓ:اهًائدة
ٓ [ٓ﴾ِٓيَلى
تٓهلىٓٓد
ٓ ﴿ٱِلْ ٓمٓأكًو

‚অচজ ভআ ছোভাতলাৰ্ৰ দ্বীনৰ্ ছোভাতলাৰ্ৰ ফাতফ সম্পূ ণক ৰ্চৰতলা।‛ [ছু ৰা
অল-ভাচয়দাহ, অয়াে: ৩]
এআদতৰ এআতটা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ স্পষ্ট হাদীছসভূ হ
চমতফাৰে ছেঁ চফদ‘অেৰ ৰা সেৰ্ক অৰু দূ ৰে থাচৰ্ফ ল হৰ্তছ
ছসআতফাৰতৰা সম্পূ ণক চৰন্থী।
ভীলাদ ভাহচপল ফা নফীৰ জতন্মাৎসৱ ালন ফা এআ জােীয় অন অন
ঈৎসৱাচদৰ ালতন এআ ৰ্থা প্ৰভাণ ৰ্তৰ ছম, অল্লাহ ো‘অলাআ এআ ঈম্মেৰ
ফাতফ দ্বীন আছলাভৰ্ ূ ণকো প্ৰদান ৰ্ৰা নাআ অৰু চম চম ৰ্ৰণীয় অচছল ছসআ
ফােকা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ ঈম্মেৰ চৰে সম্পূ ণকৰূত
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ছাছাআ চদয়া নাআ। ছসতয় ৰৱেকী ৰ্ালৰ এআ সভূ হ ছলাতৰ্ এতন চৰ্ছু ভান ফস্তু
প্ৰৱেকন ৰ্চৰতছ মাৰ নু ভচে অল্লাহ ো‘অলাআ চসহঁেৰ্ চদয়া নাচছল। থচ
চসহঁতে বাতফ এতন ৰ্চৰতল অল্লাহৰ হনৰ্টয জকন হ’ফ। চনসতন্দতহ আয়াে
ভাৰাত্মৰ্ বয়ৰ ৰ্াৰণ অতছ অৰু আ অল্লাহ ো‘অলা অৰু ছেঁৰ ৰাছু ল
চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ ৰে অচত্ত ঈত্থানৰ িবূ কক্ত। থচ
অল্লাতহ ছেঁৰ ফান্দাহসৰ্লৰ দ্বীনৰ্ সম্পূ ণক ৰ্চৰতছ অৰু ছেঁৰ চনয়াভে
সম্পূ ণক ৰ্চৰতছ অৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ স্পষ্ট ফােকা
মথামথবাতৱ ছাছাআ চদতছ। ছেতখতে এতন ছৰ্াতনা থ চমতটা জান্নােৰ পাতল
হল মায় অৰু জাহান্নাভৰ ৰা দূ ৰে ৰাতখ ছসয়া ঈম্মেৰ্ জনাআ চদয়াে
ৰ্ৃণাচল ৰ্ৰা নাআ। ছমতন, অব্দু ল্লাহ আফন অভৰ আফন অছ ৰাচদয়াল্লাহু অনহুৰ
ৰা ছহীহ হাদীছ ফচণকে হহতছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ হৰ্তছ,
َ ُ َّ
َ َ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ َ َ َ ًّ َ َ َ َّ
َ َ ُ
َّ َ  َو ُيَ ِذ َر ُِى،َع َخي َيا َيعوَ ًُ ُُ ل َ ُّى
ش
ُ« ِإٍُ لى يَلٌ ٍ ِب قب ِل ِإّل َكن حقا عوي ُِ أن يدل أيت
ِ
َ ُ َ َ
» َيا يعو ًُُ ل ُّى
‚অল্লাতহ ছভাৰ অগতে চম নফীতৰ্আ ছপ্ৰৰণ ৰ্চৰচছল, ঈম্মেৰ প্ৰচে ছেঁতলাৰ্ৰ
এআ দাচয়ত্ব অচছল ছম, ঈম্মেৰ ফাতফ চম বাল, ছসয়া ফণকনা ৰ্ৰা অৰু চম ছফয়া
5

োৰ ৰা চসহঁেৰ্ সেৰ্ক ৰ্ৰা।‛

এআ ৰ্থা সৰ্তলাতৰ জনা অতছ ছম, অভাৰ চপ্ৰয় নফী সৰ্তলা নফীসৰ্লৰ
ভাজে ছেষ্ঠ অৰু সফকতশষ। ছেতখতে অটাআে ৰ্ চধৰ্ চৰূ ণকবাতৱ দ্বীনৰ
য়গাভ ফা ঈতদশ ফােকা ছাছাআ চদতছ। মচদ ভীলাদ ভাহচপল অল্লাহৰ েৰপৰ
ৰা ভতনানীে দ্বীনৰ ংশ হ’ছলতহঁতেন ছেতনহ’ছল ছেঁ চনশ্চয় ঈম্মেৰ চৰে
ফণকনা ৰ্চৰতলতহঁতেন। চমতহেু এআ চফষতয় এতৰ্া ছাৱা নামায়, ছসতয় প্ৰভাচণে

5

ছহীহ ভুছচলভ, হাদীছ নং ১৮৪৪; ছু নান নাছাই, হাদীছ নং ৪১৯১
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হয় ছম, আছলাভৰ লগে এআ ভীলাদ ভাহচপলৰ ছৰ্াতনা সম্পৰ্ক নাআ; ফৰং এআতটা
এটা চফদ‘অে চমতটাৰ ৰা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ ছেঁৰ
ঈম্মেৰ্ সেৰ্ক থাচৰ্ফ ল হৰ্তছ। ছমতন ৰে ঈতল্লচখে হাদীছে ফচণকে হহতছ।
এদল ঈলাভাআ ঈতৰাক্ত অৰু অন অন দলীলৰ ৰে চবচত্ত ৰ্চৰ ভীলাদ
ভাহচপল ালনৰ হফধো স্বীৰ্াৰ ৰ্চৰতছ, এআ সম্পতৰ্ক সেৰ্ক ৰ্চৰ চদতছ।
এআতটা জনা ৰ্থা ছম, চফতৰাধূ ণক চফষয় অৰু হালাল ফা হাৰাভৰ ছক্ষিে
চচৰয়েৰ নীচে হহতছ ছৰ্াৰঅন অৰু হাদীছে ৰাছু লৰ ভীভাংসা নু সন্ধান ৰ্ৰা।
ছমতন অল্লাহ ো‘অলাআ হৰ্তছ,
َ
ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ
َ َ ُ
َّ ْٓا
َٰٓ ٓ﴿
ٓٓفَٓشء
ٓ ِ ٓٓلٓٱۡلم ِٓرٓيَِلىٓٓفإِنٓث َنٰ َزخ ُجى
ٓ ِ ْلٓ َوأ ْو
ٓ ٱلرس
ٓ ٱّللٓوأطِيػ
ٓ ْٓا
ٓ ِيٌٓ َءايَ ْٓٓآأطِيػ
ٓ يأحّآٱَّل
َ
ً َ ُ َ َ َ َ َٰ
َّ َ ُ ُ ُ ُ
َّ َ ُ ُّ ُ َ
َّ ٱّللِٓ َو
َ ٱّللِٓ َو
ٓ﴾ٓ٥٩ٓيل
ٓ ٌِٓثأو
ٓ ِكٓخريٓٓوأحس
ٓ ٱِلْ ِٓمٓٱٓأۡلخ ِِٓرٓذل
ٓ ِ ْنٓب
ٓ َِٱلر ُسْ ِٓلٓإِنٓلَجىٓٓثؤي
ٓ ٓل
ٓ ِ وهٓإ
ٓ فرد
.]٥٩ٓ:[اهنساء

‚ছহ ইভানদাৰসৰ্ল! অনু গেয ৰ্ৰা অল্লাহৰ, অৰু অনু গেয ৰ্ৰা ৰাছু লৰ অৰু
ছোভাতলাৰ্ৰ ভাজৰ দাচয়ত্বশীল ফযচক্তসৰ্লৰ। মচদ ছৰ্াতনা চফষয়ে ছোভাতলাৰ্ৰ
ভাজে ভে চফতৰাধ ছদখা চদতয় ছেতনহতল ছসয়া অল্লাহ অৰু ছেঁৰ ৰাছু লৰ
পাতল ঈবোআ চদয়া মচদ ছোভাতলাতৰ্ অল্লাহ ো‘অলা অৰু চৰ্য়াভেৰ ৰে
চফশ্বাস ৰ্ৰা। এআতটাতৱআ ঈৎৰ্ৃষ্ট অৰু চৰণাভৰ পাতলতৰ সতফকাত্তভ ন্থা।‛
[ছু ৰা অন-চনছা, অয়াে : ৫৯]
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু হৰ্তছ,

َ
َ
َّ َ ٓ ُ ُ ُ َ
ٓٓ]١٠ٓ:ٱّللِٓ﴾ٓ[الشْرا
ٓ ٓل
ٓ ِ ﴿ٓ َو َيآٱخ َجوف ُجىٓٓفِي ُِٓٓيٌَِٓشءٓٓفحمًُ ٓۥٓإ

‚ছোভাতলাতৰ্ চম চফষয়তেআ ভেতবদ নৰ্ৰা চৰ্য় োৰ ভীভাংসা অল্লাহৰ
চৰতেআ অতছ।‛ [ছু ৰা অশ্ব-শূ ৰা, অয়াে: ১০]
এতেতৰ্ মচদ এআ ভীলাদ ভাহচপলৰ চফষয়তটা হল ছৰ্াৰঅনৰ পাতল ঈবচে মাঁ
ছেতনহ’ছল অচভ ছদচখফ ল াঁ ছম, অল্লাহ অৰু ছেঁৰ ৰাছু তল চম অতদশ ফা
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চনতষধ ৰ্চৰতছ অভাৰ্ ছসআতটাতৱ নু সৰণ ৰ্ৰাৰ চনতদকশ চদয়া হহতছ অৰু
ছৰ্াৱা হহতছ, ছেঁৰ এআ ঈম্মেৰ ফাতফ দ্বীনৰ্ ূ ণকো দান ৰ্ৰা হহতছ।
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ চম হল অচহতছ োৰ ভাজে ভীলাদ
নু ষ্ঠানৰ ছৰ্াতনা আচঙ্গে মকি ছাৱা নামায়। এতেতৰ্ এআ ৰ্াভ ছসআ দ্বীনৰ
িবূ কক্ত নহয় চমতটা অল্লাহ ো‘অলাআ অভাৰ ফাতফ সম্পূ ণক ৰ্চৰ চদতছ অৰু
এআ চফষতয় অভাৰ্ ছেঁৰ ৰাছু লৰ নু সৰণ ৰ্ৰাৰ চনতদকশ চদতছ।
অৰু এআদতৰ মচদ অচভ এআ চফষতয় ছু ন্নাতে ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ
ছাল্লাভৰ পাতল লক্ষয ৰ্তৰাঁ ছেতি ছদচখফ ল াঁ ছম, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
অলাআচহ ছাল্লাতভ এআ ৰ্াভ ৰ্ৰা নাআ, আয়াৰ অতদতশা চদয়া নাআ। অনচৰ্
ছেঁৰ ছাহাফাসৰ্তল (তেঁতলাৰ্ৰ ৰে অল্লাহৰ সন্তুচষ্ট ফচষকে হঁৰ্) ৰ্ৰা
নাআ। গচেতৰ্ অচভ ফুচজতলা ছম, এআতটা ধভকীয় ৰ্াভ নহয় ফৰং চফদ‘অে অৰু
আয়াহূ দী  খ্ৰীস্টানসৰ্লৰ ঈৎসৱসভূ হৰ ন্ধ নু ৰ্ৰণ। চম ফযচক্তৰ নু নযেভ
চফচক্ষণো অতছ অৰু সেয গ্ৰহণে লগতে আয়াৰ নু সন্ধানে সাভানযেভ
চফতফৰ্ অৰু অগ্ৰহ অতছ োৰ ফুচজফ ল ছৰ্াতনা সু চফধা নহ’ফ ছম, ধভকৰ
লগে ভীলাদ ভাহচপল ফা মাৱেীয় জন্ম ফাচষকৰ্ী ালনৰ ছৰ্াতনা সম্পৰ্ক নাআ।
ফৰং চম চফদ‘অেসভূ হৰ ৰা অল্লাহ অৰু ছেঁৰ ৰাছু তল চনতষধ অৰু সেৰ্ক
ৰ্চৰতছ এআতটা োতৰআ িবূ ক্ত
ক ।
চফচবন্ন িাআে ফহু সংখযৰ্ ছলাৰ্ৰ্ এআ চফদ‘অেী ৰ্াভে চলপ্ত ছদচখ ছৰ্াতনা
ফুচদ্ধভান ফযচক্তৰ তক্ষ প্ৰৱচিে ছহাৱাতটা সংগে নহয়। চৰ্য়তনা নযায় ফা হৰ্,
ছলাৰ্ৰ সংখযাগচৰষ্ঠোৰ চবচত্তে জনা নামায় ফৰং চচৰয়েৰ দলীলসভূ হৰ ভাধযভে
ছসয়া নু ধাফন ৰ্ৰা হয়। ছমতন অল্লাহ ো‘অলা আয়াহূ দী অৰু খ্ৰীস্টানসৰ্লৰ
চফষতয় হৰ্তছ,
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ُ َ ْ ُ َ ُ ُ ُّ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َ َ ً ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ
ْٓآبُرهٰ ََلىٓٓإِن
ٓ كٓأياجِيّىٓٓقنِٓٓاث
ٓ ىٓث ِو
ٓ نِْٓدآأوٍٓٓصر
ٓ الٓيٌَٓك
ٓ ِ نٓٱۡلَ ٓةٓإ
ٓ ْآهٌٓيدخ
ٓ ﴿ٓوقال
َ ُ ُ
ٓٓ]١١١ٓ:ٓ﴾ٓ[ابلقرة١١١ِٓي
َٓ َجىٓٓص ٰ ِدق
ل
‚চসহঁতে ৰ্য়, আয়াহূ দী অৰু খ্ৰীস্টানসৰ্লৰ ফাচহতৰ অন ছৰ্াতন জান্নােে
ৰ্দাচ প্ৰতৱশ নৰ্চৰফ। এআতটা চসহঁেৰ চভছা অশা ভাতথান। অুচন হৰ্
চদয়ৰ্, মচদ ছোভাতলাতৰ্ সেযফাদী ছেতনহ’ছল মু চক্ত প্ৰভাণ হল অহা।‛ [ছু ৰা
অল-ফাৰ্াৰাহ, অয়াে: ১১১]
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু হৰ্তছ,
َ
ُّ ُ
َ َ ُ
َّ
ٓٓ]١١٦ٓ:ٱّللِٓ﴾ٓ[االٍػام
ٓ ٓين
ِٓ ِ ْكٓ َغٌٓ َسب
َٓ ضو
ٓ ِ فٓٱۡل
ٓ ِ ٌٓثٓ َي
َٓ ﴿ِٓإَونٓث ِطعٓٓأك
ِ ۡرضٓي
‚মচদ অুচন এআ ৃচথৱীৰ সংখযাগচৰষ্ঠ ছলাৰ্ৰ নু সৰণ ৰ্তৰ ছেতি চসহঁতে
অনাৰ্ অল্লাহ ো‘অলাৰ থৰ ৰা চফভ্ৰাি ৰ্চৰ চদফ।‛ [ছু ৰা অলঅন‘অভ, অয়াে: ১১৬]
এআ ভীলাদ ভাহচপলসভূ হ চফদ‘অে ছহাৱাৰ লগতে চৰ্ছু ভান িাআ অতৰ্ৌ আয়াৰ
ভাজতো চফচবন্ন ৰ্ুসংস্কাৰ চৰলচক্ষে হয়। ছমতন নাৰী-ুৰুষৰ সংচভেণ, নাচগান অৰু ভাদৰ্ দ্ৰফযৰ ফযৱহাৰ আেযাচদ। অটাআে ৰ্ ডাঙৰ চফষয়তটা হহতছ
এআতফাৰ ভাহচপলে চশ্বতৰ্ক অৰ্ফৰ (ডাঙৰ চশ্বৰ্ক) সংঘচটে হয়। অৰু ছসয়া
হহতছ: ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ অৰু নযানয অচলয়ায়
ছৰ্ৰাভৰ চফষতয় সীভালঙ্ঘন ৰ্ৰা। ছেঁতলাৰ্ৰ চৰে দু ‘অ ৰ্ৰা, সহায় অৰু
চফদ ভুচক্তৰ প্ৰাথকনা ৰ্ৰা। অৰু এআ চফশ্বাস ছাষণ ৰ্ৰা ছম, ছেঁতলাতৰ্
গাতয়ফ জাতন (দৃ শয জ্ঞানৰ চধৰ্াৰী)। এআতফাৰ ৰ্াভ এতনৰ্ুৱা চমতটা ৰ্চৰতল
ভানু হ ৰ্াচপৰ হহ মায়। ৰ্াৰণ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ ৰা
ফচণকে ছহীহ হাদীছে অচহতছ, ছেতখতে হৰ্তছ,
ِّ
ِّ
ُّ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
َّ ُ ُ َ ُ َّ
»ٌي
ِ  ف ِإٍُُ أِوك يٌ َكن قبولى اهغوْ ِف ادل،ٌي
ِ « ِإياكى واهغوْ ِف ادل
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‚সাৱধান! দ্বীনৰ ছক্ষিে সীভালঙ্ঘন নৰ্চৰফা। ছোভাতলাৰ্ৰ ূ ফকৱেকী
6

ছলাৰ্সৰ্তল দ্বীনৰ ভাজে সীভালঙ্ঘন ৰ্ৰাৰ ফাতফআ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হহতছ।‛

ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ অছাল্লাতভ অৰু হৰ্তছ,
َّ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
ُ ُ  َو َر ُش،اَّلل
َ َ َ َ
ُ ُ َ
» ْل
ِ  فقْلْا عبد، ف ِإنًا أٍا عبد، لًا أطرت انلصارى ابٌ مريى،وِن
ِ « ّل تطر
‚ছোভাতলাতৰ্ ছভাৰ প্ৰশংসাে সীভালঙ্ঘন নৰ্চৰফা ছমতন ৰ্ খ্ৰীস্টানসৰ্তল
আফতন ভাৰয়াভ (ইছা ‘অলাআচহচ ছালাভ)ৰ প্ৰশংসাে সীভালঙ্ঘন ৰ্চৰচছল।
চনশ্চয় ভআ এজন ফান্দা, এতেতৰ্ ছভাৰ্ অল্লাহৰ ফান্দা অৰু ছেঁৰ ৰাছু ল ফুচল
ঈতল্লখ ৰ্চৰফা।‛7
চে অচচৰৎ অৰু চফস্ময়ৰ চফষয় ছম, ফহু সংখযৰ্ ভানু হ এআ ধৰণৰ চফদ‘অেী
নু ষ্ঠানে ঈচিে ছহাৱাৰ ফাতফ চে েৎৰ অৰু সতচষ্ট অৰু আয়াৰ স্বতক্ষ
মু চক্ত প্ৰভাণ অচনফ ল প্ৰস্তুে। থচ চসহঁতে জাভােৰ ছালােে (নাভাজে) অৰু
জুভঅৰ ছালােে নু চিে থাচৰ্ফ ল ৰ্ুণ্ঠাতফাধ নৰ্তৰ, মচদ ছসআতটা অল্লাতহ
ৱাচজফ ৰ্চৰতছ। অনচৰ্ এআ চফষতয় চসহঁতে ভূ ৰ েুচল ছনতদতখ অৰু
এআতটা ঈলচি নৰ্তৰ ছম, চসহঁতে এটা ভাৰাত্মৰ্ নযায় ৰ্াভ ৰ্চৰতছ।
চনসতন্দতহ এআতটা ইভানৰ দু ফকলো, ক্ষীণ চফচক্ষণো অৰু নানা ধৰণৰ ছফয়া
ৰ্াতভ হৃদয়ে অসন ৰ্চৰ ছলাৱাৰ পলে এআ ৱিা হহতছ। অল্লাহ ো‘অলাৰ
চৰে অভাৰ অৰু সৰ্তলা ভুছচলভৰ ফাতফ সংমভ অৰু চনৰাত্তাৰ ৰ্াভনা
ৰ্তৰা।
আয়াে ৰ্তয়া চফস্ময়ৰ্ৰ চফষয় এআতটা ছম, ফহুেতৰ ধাৰণা, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
‘অলাআচহ ছাল্লাভ ভীলাদ ভাহচপলে ঈচিে হয়। ছসতয় চসহঁতে ছেতখেৰ্
চবনন্দন জনাফ ল চথয় হয়। এআতটা ফৰ ডাঙৰ সেয অৰু হীন জ্ঞোৰ
6

ছু নান আফতন ভাজাহ, হাদীছ নং ৩০২৯
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ফাচহতৰ অন এতৰ্া নহয়। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ চৰ্য়াভেৰ
ূ তফক ছেতখেৰ ৰ্ফৰৰ ৰা ছনালাফ, ফা ৰ্াতৰা লগে ছমাগাতমাগ নৰ্চৰফ অৰু
ছৰ্াতনা সভাতফশতো ঈচিে নহ’ফ; ফৰং ছেঁ চৰ্য়াভে মকি চনজ ৰ্ফৰতেআ
ৱিান ৰ্চৰফ অৰু ছেঁৰ চৱি ৰূহ ছেঁৰ প্ৰচোলৰ্ৰ চৰে উধ্বকচিে
আচল্লয়যীনৰ সন্মানজনৰ্ িানে সংৰচক্ষে থাচৰ্ফ।
অল্লাহ ো‘অলাআ হৰ্তছ,
َ َ ٰ َ َ َ ُ َّ َّ ُ
َ ُ ُ
َ
ُ َّ ُ
ٓٓ،١٥ٓ : ٓ﴾ ٓ[اهًؤيَْن١٦ٓ ْن
ٓ  ٓث َّٓى ٓإٍِلىٓ ٓيَْ َٓم ٓٱهق َِيٰ ًَةِٓ ٓتب َػث١٥ٓ ْن
ٓ ِك ٓل ًَ ّي ِ ُج
ٓ ﴿ ٓث ٓى ٓإٍِلى ٓبػ ٓد ٓذل
ٓٓ]١٦

‚আয়াৰ চছে ছোভাতলাতৰ্ ৱশযআ ভৃেুযফৰণ ৰ্চৰফা, অৰু চৰ্য়াভেৰ চদনা
ছোভাতলাৰ্ৰ্ ৱশযআ ুনৰুজ্জীচৱে ৰ্ৰা হ’ফ।‛ [ছু ৰা অল-ভুচভনূ ন, অয়াে:
১৫-১৬]
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ হৰ্তছ,
َّ َ ُ َ
َ ُ َ ُ َ ُ َ ُّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
» َوأ َّول شافِ ٍع َوأ َّول ُمشف ٍع،ْب
«أٍا أول يٌ ينشق عَُ اهق
‚চৰ্য়াভেৰ চদনা ছভাৰ ৰ্ফতৰআ সফকপ্ৰথভ চফদীণক হ’ফ। ভতয়আ প্ৰথভ
ছু াচৰশ্বৰ্াৰী অৰু ছভাতৰআ ছু াচৰশ্ব সফকপ্ৰথভ গৃহীে হ’ফ।‛8
এআ অয়াে অৰু হাদীছ অৰু এআ থকে চমতফাৰ অয়াে অৰু হাদীছ ফচণকে
হহতছ োৰ দ্বাৰা এআতটা ফুজায় ছম, নফী চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভসহ নযানয
সৰ্তলা ভৃে ফযচক্ত ছৰ্ৱল চৰ্য়াভেৰ চদনাআ ছেঁতলাৰ্ৰ ৰ্ফৰৰ ৰা লাফ।
ছগাতটআ ভুছচলভ অচলভৰ ভাজে এআ চফষতয় ঐৰ্যভে (আজভা‘) প্ৰচেচষ্ঠে হহতছ।
আয়াে ৰ্াতৰা চদ্বভে নাআ। এতেতৰ্ সৰ্তলা ভুছচলভৰ ফাতফ ঈচচে এআতফাৰ
চফষতয় ৱচহে ছহাৱা অৰু জ্ঞ ছলাৰ্সৰ্তল চমতফাৰ চফদ‘অে অৰু ৰ্ুসংস্কাৰ

8

ছহীহ ভুছচলভ, হাদীছ নং ২২৭৮
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অল্লাহ োঅলাৰ চনতদকশ ৱজ্ঞা ৰ্চৰ প্ৰৱেকন ৰ্চৰতছ ছসআতফাৰ চফষয়ে সেৰ্ক
থৰ্া।
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ ৰে দৰূদ অৰু ছালাভ াি ৰ্ৰা
চনসতন্দতহ এআতটা এটা বাল অভল অৰু অল্লাহৰ হনৰ্টয লাবৰ এটা ঈত্তভ
ন্থা।
ছমতন অল্লাহ ো‘অলাআ হৰ্তছ,
ّ
َ ْ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ ّ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
ً ْا ْٓتَسو
َٰٓ ٱّللٓوي
ٓ﴾ٓ٥٦ِٓيًا
ٓ ًُِ ْآ َغوي ُِٓٓ َو َسو
ٓ ْآصو
ٓ َِيٌٓءاي
ٓ بٓيأحّآٱَّل
ِٓ ِ َعٓٱنل
ٓ ْٓن
ٓ لئِمجُۥٓيصو
ٓ ٓن
ٓ ِ ﴿ٓإ
ٓٓ]٥٦ٓ:[االحزاب

‚চনশ্চয় অল্লাহ অৰু চপচৰিাসৰ্তল নফীৰ প্ৰচে ৰহভে ছপ্ৰৰণ ৰ্তৰ। ছহ
ভুচভনসৰ্ল! ছোভাতলাতৰ্ ছেঁৰ প্ৰচে দৰূদ অৰু ছালাভ ছপ্ৰৰণ ৰ্ৰা।‛ [ছু ৰা
অল-অহমাফ, অয়াে: ৫৬]
নফী চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাতভ হৰ্তছ,
ً اح َد ًة َص َّّل اهلل َعوَي ُِ َع
َّ َ َ « َيٌ َص َّّل
» ْشا
ِ َع َو
‚চম ফযচক্ত ছভাৰ প্ৰচে এফাৰ দৰূদ াি ৰ্তৰ অল্লাহ ো‘অলাআ (আয়াৰ
প্ৰচেদানে) োৰ ৰে দহটা ৰহভে ৱেীণক ৰ্তৰ।‛9
সৰ্তলা সভয়তে দৰূদ াি ৰ্ৰাৰ হফধো অতছ। চৰ্ন্তু ছালােৰ ছশষে াি
ৰ্ৰাৰ ফাতফ চফতশষবাতৱ োচগদ ৰ্ৰা হহতছ ফৰং ফহু ছৰ্আজন অচলভৰ ভতে
ছালােৰ ছশষ োশাহহুদৰ সভয়ে দৰূদ াি ৰ্ৰা ৱাচজফ। অতৰ্ৌ ফহু ছক্ষিে
এআ দৰূদ াি ৰ্ৰা ছু ন্নাতে ভুৱাক্কাদাহ। ছমতন, অজানৰ চছে, জুভ‘অৰ চদন
অৰু ৰাচেে অৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ নাভ ঈতল্লখ ৰ্ৰা
হ’ছল। এআ চফষতয় ছৰ্আফাটা হাদীছ অতছ। এআ চফষতয় ভআ চম সেৰ্ক ৰ্চৰফ

9
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চফচাচৰচছতলা ছসয়া ৰ্চৰতছা। অশা ৰ্তৰা, অল্লাহ ো‘অলাআ মাৰ প্ৰচে ঈলচিৰ
দু ৱাৰ খুচল চদতছ অৰু মাৰ দৃ চষ্ট শচক্তে ছজযাচে দান ৰ্চৰতছ োৰ ফাতফ আভাতনআ
মতথষ্ট।
ছভাৰ ফৰ দু খ লাতগ এআ ৰ্থা শুচন ছম, এআ ধৰণৰ চফদ‘অেী নু ষ্ঠান এতনৰ্ুৱা
চৰ্ছু ভান ভুছলভানৰ দ্বাৰা সংঘচটে হয় চমসৰ্তল চসহঁেৰ অক্বাআদ অৰু
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ ভহব্বেৰ ছক্ষিে চে দৃ ঢ়ো াষণ
ৰ্তৰ। চমতয় এআতফাৰৰ প্ৰৱক্তা োৰ্ ভআ ৰ্ঁ ছম, মচদ েুচভ ছু ন্নী অৰু
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ নু সাৰী ছহাৱাৰ দাফী ৰ্ৰা ছেতনহ’ছল
ছৰ্াৱাতচান, ছেঁ চনতজআ ফা ছেঁৰ ছৰ্াতনা ছাহাফী ফা ছেঁতলাৰ্ৰ সচিৰ্
নু সাৰী ছৰ্াতনা োতফইতয় এআ ৰ্াভতটা ৰ্চৰচছলতন?, ছন এআতটা আয়াহূ দী অৰু
খ্ৰীস্টান ফা চসহঁেৰ দতৰ নযানয অল্লাহৰ শত্ৰুসৰ্লৰ ন্ধ নু ৰ্ৰণ? এআ
ধৰণৰ ভীলাদ ভাহচপল নু ষ্ঠানৰ দ্বাৰা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ
প্ৰচে ভুহাব্বে প্ৰচেপচলে নহয়। চম ৰ্চৰতল ভুহাব্বে প্ৰচেপচলে হয় ছসয়া
হহতছ ছেঁৰ চনতদকশৰ নু সৰণ ৰ্ৰা, চম ছেতখতে হৰ্তছ ছসয়া চফশ্বাস ৰ্ৰা,
চমতটাৰ ৰা চনতষধ ৰ্চৰতছ ছসআতটা ফজকন ৰ্ৰা। অল্লাতহ ছমতন ৰ্ চনতদকশ
ৰ্চৰতছ ছৰ্ৱল ছেতন ৰ্ ছেঁৰ আফাদে ৰ্ৰা। এআদতৰ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ নাভ ঈতল্লখ ৰ্ৰা হ’ছল, অৰু ছালােৰ সভয়ে লগতে
সদায় চমতৰ্াতনা সভয়ে ছেঁৰ ৰে দৰূদ াি ৰ্ৰাৰ দ্বাৰা ছেঁৰ প্ৰচে
বালতাৱা প্ৰভাচণে হয়।
এআতফাৰ চফদ‘অেী চফষয় স্বীৰ্াৰ ৰ্চৰ ৱাহাফী অতন্দালতন (তলখৰ্ৰ বাষাে)
নেুন এতৰ্া ৰ্ৰা নাআ। প্ৰৰ্ৃেতে ৱাহাফীসৰ্লৰ অক্বীদা হ’ল চননৰূ:
ছৰ্াৰঅন অৰু ছু ন্নাতে ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ দৃ ঢ়োতৰ খাভুচচ ধৰা
অৰু ৰাছু ল, ছেঁৰ খুলাপাতয় ৰাতশ্বদীন অৰু ছেঁতলাৰ্ৰ সচিৰ্ নু সাৰী
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োতফইনসৰ্লৰ প্ৰদচশকে থে চৰচাচলে ছহাৱা। অল্লাহ সম্পতৰ্ক জ্ঞানৰ
ছক্ষিে ছালাতপ ছতলহীন, অআম্মাতয় দ্বীন অৰু ধভকীয় শাস্ত্ৰচফদসৰ্লৰ থ
নু সৰণ ৰ্ৰা অৰু অল্লাহ ো‘অলাৰ চচপােৰ্ (গুণাৱলী) ছেতন ৰ্ গ্ৰহণ ৰ্ৰা
ছমতন ৰ্ ছৰ্াৰঅন অৰু হাদীছে ফচণকে হহতছ অৰু চম ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ ছাহাফীসৰ্তল সভথকন অৰু গ্ৰহণ ৰ্চৰতছ। ৱাহাফীসৰ্তল
অল্লাহ ো‘অলাৰ চছপােৰ্ চফৰ্ৃে অৰু দৃ ষ্টািহীন লগতে ছৰ্াতনা ধৰণগিণচফহীন চফনা চদ্বধায় ছেতন ৰ্ প্ৰভাচণে ৰ্তৰ অৰু চফশ্বাস ৰ্তৰ ছমতন ৰ্
ছসআতটা ছেঁতলাৰ্ৰ চৰে অচহ াআতছ। ছেঁতলাতৰ্ োতফইন অৰু
ছেঁতলাৰ্ৰ নু সাৰী (চমসৰ্ল অচছল আল্ম, ইভান অৰু োক্বৱাৰ চধৰ্াৰী)
ছালাতপ ছতলহীন অৰু অআম্মাতয় দ্বীনৰ থতৰ্ ভজফুে ৰ্ ধচৰ অতছ।
ছেঁতলাতৰ্ এআতটা চফশ্বাস ৰ্তৰ ছম, ইভানৰ ভূ ল চবচত্ত হহতছ ‘লা আলা-হা
আল্লাল্লাহু ভুহাম্মাদু ৰ ৰাছু লুল্লাহ।’ (অল্লাহৰ ফাচহতৰ অন ছৰ্াতনা সেয ভা‘ফূ দ নাআ,
ভুহাম্মাদ অল্লাহৰ ৰাছু ল।) এআতটাতৱআ এৰ্ অল্লাহৰ ৰে চফশ্বাসৰ ভূ ল চবচত্ত
অৰু ইভানৰ প্ৰধান ৰ্থা। ছেঁতলাতৰ্ এয়া চফশ্বাস ৰ্তৰ ছম, এআ ইভানী
চবচত্তৰ প্ৰচেষ্ঠাে আল্ম, অভল অৰু আজভাতয় ভুছচলভৰ (সভগ্ৰ ভুছচলভৰ
ঐৰ্যভে) স্বীৰ্ৃচে চৰহামক।
এআ ছভৌচলৰ্ ফাৰ্যৰ থক হহতছ: এৰ্ৰ্ অৰু চদ্বেীয় অল্লাহৰ আফাদে ৰ্ৰা
ৱশয ৰ্েকফয, অৰু অল্লাহৰ ফাচহতৰ অন অন চম অতছ চস চমতয়আ নহঁৰ্
চৰ্য়, ৰ্াতৰা ঈাসনা ৰ্ৰা হফধ নহয়। এআতটাতৱআ ছসআ লক্ষয-ঈতেশয মাৰ ফাতফ
চিন অৰু ভানৱৰ্ সৃ চষ্ট ৰ্ৰা হহতছ, ৰাছু লসৰ্লৰ্ ছপ্ৰৰণ ৰ্ৰা হহতছ অৰু ঐশী
গ্ৰন্থসভূ হ ৱেীণক ৰ্ৰা হহতছ। আয়াে অতছ এৰ্ভাি অল্লাহতৰআ প্ৰচে চফনয়
অৰু বালতাৱা, অনু গেয অৰু সন্মান প্ৰদশকন। আয়াতৰআ নাভ দ্বীন আছলাভ,
মাৰ ফাচহতৰ অন ছৰ্াতনা দ্বীন ূ ফকৱেকীসৰ্লৰ ৰা ফা ৰফেকীসৰ্লৰ ৰা
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অল্লাহৰ চৰে গ্ৰহণতমাগয নহয়। সৰ্তলা অচিয়ায় ছৰ্ৰাভ দ্বীতন আছলাভৰ
নু গাভী অচছল অৰু আছলাভৰ অবযিচৰণ অত্মসভকণৰ গুতণতৰ গুণাচিে
অচছল। এতেতৰ্ চম ফযচক্ত অল্লাহৰ চৰে অৰু লগতে অনৰ চৰে
অত্মসভকণ ৰ্তৰ ফা প্ৰাথকনা ৰ্তৰ চস ভুশ্বচৰৰ্। অৰু চম ফযচক্ত অল্লাহৰ চৰে
অত্মসভকণ নৰ্তৰ, চস অল্লাহৰ আফাদে ৰ্চৰফ ল হংৰ্াৰী দাচিৰ্ ফুচল
চফতফচচে।
অল্লাহ ো‘অলাআ হৰ্তছ,
َ ً ُ َّ َّ ُ ّ ُ
ََ
ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ
ٓ ٓٓ]٣٦ٓ:ْتٓ﴾ٓ[انلحن
َٓ ٱهطٰغ
ْٓا
ٓ ٱّللٓوٱججن ِب
ٓ ٓوا
ٓ نٓٱخبد
ِٓ ْالٓأ
ٓ كٓأيةٓٓرس
ِٓ ٓف
ٓ ِ ٓ﴿ٓ َوهقدٓٓ َب َػث ََا
‚অচভ প্ৰতেযৰ্ জাচেৰ প্ৰচে ৰাছু ল ছপ্ৰৰণ ৰ্চৰতছা এআ চনতদকশৰ হসতে ছম,
ছোভাতলাতৰ্ অল্লাহৰ আফাদে ৰ্ৰা অৰু োগুে (চয়োন অৰু নু ৰূ ভ্ৰাি
শচক্ত)ৰ ৰা দূ ৰে থৰ্া।‛ [ছু ৰা অন-নাহল, অয়াে: ৩৬]
ৱাহাফীসৰ্তল ‘ভুহাম্মাদ অল্লাহৰ ৰাছু ল’ এআ সাক্ষীৰ ফািফায়নে চফদ‘অে,
ৰ্ুসংস্কাৰ অৰু ভুহাম্মাদু ৰ ৰাছু লুল্লাহ প্ৰৱচেকে চচৰয়ে চফতৰাধী অচাৰ-ফযৱহাৰ
নু ষ্ঠান ফজকনে দৃ ঢ় চফশ্বাসী।
শ্বাআখ ভুহাম্মাদ আফন অব্দু ল ৱাহ্হাফৰ (তেঁৰ ৰে অল্লাহ ো‘অলাৰ ৰহভে
ফচষকে হৰ্) এআতটাতৱ অচছল অক্বীদা। এআ অক্বীদাৰ চবচত্ততেআ ছেঁ
অল্লাহৰ ফতন্দগী ৰ্চৰতছ অৰু আয়াৰ প্ৰচে ভানু হৰ্ অহ্বান জনাআতছ। অৰু চম
ফযচক্ত আয়াৰ ফাচহতৰ অন চৰ্ফা ছেঁৰ প্ৰচে সম্পৃ ক্ত ৰ্তৰ, চস চভছলীয়া অৰু
জাল, চস স্পষ্ট া ৰ্তৰ। চস এতন ৰ্থা হৰ্তছ, চমতটা চস নাজাতন। অল্লাতহ
োৰ্ অৰু োৰ দতৰ ফাদৰ্াৰীসৰ্লৰ্ মথামথ শাচি প্ৰদান ৰ্চৰফ।
শ্বাআখ ভুহাম্মাদ আফন অব্দু ল ৱাহ্হাতফ চমতফাৰ ভূ লযফান চফফৃ চে প্ৰদান ৰ্চৰতছ
অৰু চে ঈচ্চভানৰ গতৱষণাি অৰু ুচিৰ্াচদ ৰচনা ৰ্চৰতছ োে ছেতখতে
ছৰ্াৰঅন, ছু ন্নাহ অৰু আজভা‘ৰ অতলাৰ্ে োহীদ, আখলাছ অৰু শ্বাহাদােৰ
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অতলাচনা ৰ্চৰ অল্লাহৰ ফাচহতৰ অন সৰ্তলাতৰ আফাদেৰ ছমাগযো খণ্ডন
ৰ্চৰতছ অৰু সৰু-ডাঙৰ সৰ্তলা প্ৰৰ্াৰ চশ্বৰ্কৰ ৰা চৱি হহ ছৰ্ৱল
অল্লাহতৰ্আ ূ ণকবাতৱ আফাদেৰ ছমাগয ফুচল স্বীৰ্াৰ ৰ্ৰাৰ চফষয়তটা প্ৰভাণ
ৰ্চৰতছ। চম ফযচক্ত ছেঁৰ ুচিৰ্াচদ মথামথ ধযয়ন ৰ্চৰতছ অৰু ছেঁৰ
সু চশচক্ষে অৰু ছমাগযো সম্পন্ন চশষযসৰ্লৰ ভোদশক সম্পতৰ্ক ৱচহে হহতছ
চসতয়আ সহতজ ফুচজফ াচৰফ ছম, ছেঁ ছালাতপ ছতলহীন অৰু অআম্মাতয় দ্বীনৰ
ভোদশকতৰআ নু সাৰী অচছল। ছেঁ ছেঁতলাৰ্ৰ দতৰআ এৰ্ভাি অল্লাহৰ
আফাদেৰ ৰ্থা হৰ্চছল অৰু ৰ্ুসংস্কাৰ-চফদ‘অেৰ্ প্ৰেযাখযান ৰ্চৰচছল। ছছৌচদ
চৰৰ্াৰ এআ ভেৰ ৰতেআ প্ৰচেচষ্ঠে অৰু ছছৌচদ লাভাতয় ছৰ্ৰাতভা এআ
ভোদশকৰ ৰতেআ চৰচাচলে। ছছৌচদ চৰৰ্াৰ এৰ্ভাি আছলাভ ধভক চফতৰাধী
চফদ‘অে অৰু ৰ্ুসংস্কাৰ অৰু ধভকীয় চফষয়ে ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ
ছাল্লাভ ৰ্েৃকৰ্ চনচষদ্ধ সীভাচেচৰক্ত বচক্ত অৰু চেৰঞ্জনৰ চফৰুতদ্ধ
ৰ্তিাৰবাতৱ চনতয়াচজে। ছছৌচদ অচলভ সভাজ, জনগণ অৰু শাসৰ্ফগক প্ৰচেজন
ভুছচলভৰ্ িল অৰু ছগাষ্ঠী চনচফকতশতষ গবীৰবাতৱ েদ্ধা ৰ্তৰ। ছেঁতলাৰ্ৰ
ভনে সৰ্তলাতৰ ফাতফ অতছ গবীৰ ভুহাব্বে, ভ্ৰােৃত্ব অৰু ভমকদা ছফাধ। চৰ্ন্তু
চমহঁতে ভ্ৰাি ধভকে চফশ্বাস ছাষণ ৰ্তৰ অৰু চফদ‘অেী  ৰ্ুসংস্কাৰ ূ ণক
ঈৎসৱাচদ ালন ৰ্তৰ চসহঁেৰ এআ ৰ্ামকৰ্লা ছেঁতলাতৰ্ স্বীৰ্াৰ ৰ্তৰ অৰু
ৰ্চৰফ ল চনতষধ ৰ্তৰ। চৰ্য়তনা এআতফাৰ ৰ্াভ ধভকে নেুন সংতমাজন চহচাত
চৰগচণে অৰু সৰ্তলা নেুন সংতমাজতনআ চফদ‘অে।
অল্লাহ ো‘অলাআ অৰু ছেঁৰ ৰাছু তল এআতফাৰৰ নু ভচে চদয়া নাআ। আছলাভী
চচৰয়ে এটা চৰূ ণক অৰু স্বয়ংসম্পূ ণক দ্বীন। আয়াে নেুন চৰ্ফা সংতমাজনৰ
ছৰ্াতনা প্ৰতয়াজন ফা ৱৰ্াশ নাআ। ভুছচলভসৰ্লৰ্ এআ দ্বীনতৰ্ ছৰ্ৱলভাি
নু ৰ্ৰণৰ চনতদকশ চদয়া হহতছ, নেুন-নেুন ধভকপ্ৰথা প্ৰৱেকনৰ ৰ্থা ছৰ্াৱা নাআ।
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ছাহাফী অৰু ছেঁতলাৰ্ৰ সচিৰ্ নু সাৰী োতফ‘য়ীনৰ ৰা সৰ্তলা অহতল
ছু ন্নাে ল জাভা‘অতে এআ চফষয়তটা সভযৰ্বাতৱ সভথকন অৰু গ্ৰহণ ৰ্চৰতছ।
এআ ৰ্থা বফা চিৰ্ নহয় ছম, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভৰ
জতন্মাৎসৱ ালন ফা আয়াৰ লগে সংচিষ্ট চশ্বৰ্ক অৰু সীভালঙ্ঘনৰ্ চনতষধ ৰ্ৰা
ছৰ্াতনাধৰণৰ  নছলাচভৰ্ ৰ্াভ অৰু আয়াে ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ
ছাল্লাভৰ প্ৰচে ৱজ্ঞা প্ৰদশকন ৰ্ৰা হয়। ফৰং এআতটা ৰাছু লতৰআ অনু গেয
অৰু ছেঁতৰআ চনতদকশ ালন। ছেতখতে হৰ্তছ,
ِّ
ِّ
ُّ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
َّ ُ ُ َ ُ َّ
»ٌي
ِ  ف ِإٍُ أِوك يٌ َكن قبولى اهغوْ ِف ادل،ٌي
ِ « ِإياكى واهغوْ ِف ادل
‚সাৱধান! ধভকৰ ছক্ষিে সীভালঙ্ঘন নৰ্চৰফা। ছোভাতলাৰ্ৰ ূ ফকৱেকীসৰ্তল
ধভকে সীভালঙ্ঘন ৰ্ৰাৰ পলতেআ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হহতছ।‛10
ছেতখতে অৰু হৰ্তছ,
َّ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
ُ ُ  َو َر ُش،اَّلل
َ َ َ َ
ُ ُ َ
»ْل
ِ  فقْلْا عبد، ف ِإنًا أٍا عبده، لًا أطرت انلصارى ابٌ مريى،وِن
ِ «ّل تطر
‚‚ছোভাতলাতৰ্ ছভাৰ প্ৰশংসাে সীভালঙ্ঘন নৰ্চৰফা ছমতন ৰ্ খ্ৰীস্টানসৰ্তল
আফতন ভাৰয়াভ (ইছা ‘অলাআচহচ ছালাভ)ৰ প্ৰশংসাে সীভালঙ্ঘন ৰ্চৰচছল।
চনশ্চয় ভআ এজন ফান্দা, এতেতৰ্ ছভাৰ্ অল্লাহৰ ফান্দা অৰু ছেঁৰ ৰাছু ল ফুচল
11

ঈতল্লখ ৰ্চৰফা।‛

ঈতল্লচখে প্ৰৱন্ধ সম্পতৰ্ক এআতটাতৱ ভআ সেৰ্ক ৰ্চৰফ চফচাচৰচছতলা। অল্লাহ
ো‘অলাৰ চৰে প্ৰাথকনা ৰ্চৰতছা, ছেঁ ছমন অভাৰ্ অৰু সৰ্তলা ভুছচলভতৰ্
সচিৰ্ দ্বীন ঈলচি ৰ্ৰাৰ, আয়াৰ ৰে প্ৰচেচষ্ঠে থৰ্াৰ, ছু ন্নতে ৰাছু ল
চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ দৃ ঢ়বাতৱ ধাৰণ ৰ্ৰাৰ অৰু চফদ‘অেৰ ৰা দূ ৰে

10

ছু নান আফতন ভাজাহ, হাদীছ নং ৩০২৯

11

ছহীহ ফু খাৰী, হাদীছ নং ৩৪৪৫
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 20 

থৰ্াৰ োপীৰ্ প্ৰদান ৰ্তৰ। চনশ্চয় ছেঁ তশষ প্ৰদানৰ্াৰী অৰু ৰভ
সন্মানীয়।
অল্লাহ ো‘অলা অভাৰ চপ্ৰয় নফী ভুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু ‘অলাআচহ ছাল্লাভ, অৰু
ছেঁৰ চৰয়ালফগক লগতে ছাহাফীসৰ্লৰ ৰে দৰূদ অৰু ছালাভ ফষকণ
ৰ্ৰৰ্।
সভাপ্ত
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