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সংক্ষিপ্ত র্র্বনা............ 
প্রক্ষিক্ষি গুনাহের ক্ষিছু উপিরর্ রহেহছ যা 
মানুষহি িাহি ক্ষলপ্ত েওোর প্রক্ষি আহ্বান 
িহর। গুনাে মেহি পরহেয োিার জহনে 
মস উপিরর্সমূে সম্পহিব পূর্ব ধারনা োিা 
অিোর্শেি। প্রর্হে ক্ষর্ষেক্ষি ক্ষর্স্তাক্ষরিভাহর্ 
আহলািপাি িরা েহেহছ। 
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গুনাহের দরজা পর্ব-১ 
গুনাহের ক্ষিছু িারর্ ও ভূক্ষমিা রহেহছ যা 
গুনাহের প্রক্ষি মিহন ক্ষনহে যাে এর্ং িার 
ক্ষিছু প্রহর্শ পে রহেহছ যা মসখাহন প্রক্ষর্ষ্ট 
িহর মদে। গুনাে মেহি ক্ষর্রি ও মর্েঁহে 
োিার জনে এই সর্ ক্ষর্ষহের জানা ক্ষনিান্ত 
অপক্ষরোযব।  
আল্লাের অর্াধে আেরহর্র অহনি িারর্ 
রহেহছ। িন্মহধে সর্বরৃ্েৎ েহলা, 
অপ্রহোজনীে ও ক্ষনরেবি িাহজ মানুহষর 
জক্ষিহে পিা। িাহি দীন র্া দুক্ষনোর 
মিাহনা উপিার িরহর্ না। উপরন্তু ক্ষনরেবি 
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িাজ র্জবন িরা মানুহষর ইসলাহমর 
পক্ষরপূর্বিা ও িার ঈমান রৃ্ক্ষির পক্ষরোেি। 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষে ওোসাল্লাম 
র্হলহছন,  

ْعنِيهِ » ا َلا يا ْرِء تاْرُكُه ما ِم الما  «ِمْن ُحْسِن إِْسَلا
“মানুহষর সহর্বাত্তম ইসলাম েহলা ক্ষনরেবি 
িাজ র্জবন িরা।”1 

                                                           
1. সুনান ক্ষিরক্ষমযী, োদীস নং ২৩১৭; সুনান ইর্ন 
মাজাে, োদীস নং ৩৯৭৬। আল্লামা আলর্ানী 
োদীসক্ষিহি সেীে র্হলহছন, সুনান ক্ষিরক্ষমযী, 
োদীস নং ১৮৮৭। 
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অিএর্, ময র্েক্ষি অনেবি িাহজ র্েস্ত 
রইল এর্ং দুক্ষনোর িাহজ িার পূর্ব সমে 
র্েে িরল এর্ং অক্ষধি োহর মুর্াে িাজ 
িরল -এ মুর্াে িাজ দ্বারা আল্লাের 
আনুগিে িরার সাোযে োওো ছািা মস 
িার জনে গুনাহের উপিরর্সমূে উনু্মি 
িহর ক্ষদল। 

িহর্ মানুহষর অঙ্গপ্রিেঙ্গ সমূে-ই েহলা 
গুনাহের দরজা। আর সর্হেহে  
িক্ষিিারি অঙ্গ প্রিেঙ্গ। ইর্নুল িাইহেেম 
রে. র্হলন, ময র্েক্ষি েিুষ্টেহি সংরির্ 
িরল মস িার দীনহি ক্ষনরাপদ িরল মস 
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গুহলা েহলা, মুেূিব ও সমে, িক্ষিিারি 
র্স্তুসমূে, র্ািশক্ষি ও পদহিপসমূে। 

অিএর্, এই োরক্ষি দরজাে ক্ষনহজর 
পাোরাদার ক্ষনযুি িরা উক্ষেি। এগুহলার 
প্রােীরসমূহে ক্ষনক্ষিদ্র ক্ষনরাপত্তা র্ের্স্থা সৃক্ষষ্ট 
িরহর্। মিননা এগুহলার মাধেহমই শত্রু 
পরর্শ িহর িাহি। অিঃপর মস মগািা 
ভূক্ষমহি গ্রাস িহর মনে এর্ং প্রর্ল 
পরাক্রম েহে ক্ষর্স্তার লাভ িহর। মানুহষর 
িাহছ অক্ষধিাংশ গুনাে এ োরক্ষি পহেই 
প্রহর্শ িহর োহি। সুিরাং গুনাহের 
উপিরর্ ও মযসর্ প্রহর্শপহে গুনাে 
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ক্ষর্স্তার লাভ িহর োহি মসগুহলা সম্পহিব 
সমেি অর্গক্ষি লাভ িরা মানুহষর জনে 
গুরুত্বপূর্ব দাক্ষেত্ব। মযন মস মসসর্ মেহি 
মর্েঁহে োিহি পাহর। এখন মসসর্ ক্ষর্ষহের 
ক্ষর্শদ আহলােনা উপস্থাক্ষপি েহে। 

প্রেমিঃ দৃক্ষষ্টশক্ষি: 
মানুষ দৃক্ষষ্টশক্ষি মেহি মিাহনাভাহর্ই 
অমুখাহপিী নে। যা দ্বারা মস িার পে 
মদখহি পাহর এর্ং িার গন্তর্ে ক্ষেনহি 
পাহর এর্ং যা দ্বারা মস িার স্রষ্টার সৃক্ষষ্ট 
ক্ষনহে ক্ষেন্তা-ভার্না িহর। ক্ষিন্তু আমাহদর 
র্াস্তর্ সম্পহিব ক্ষেন্তাশীল র্েক্ষি মাত্রই 
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পযবহর্ির্ িরহছন মস, এ মোন ক্ষন‘আমি 
দ্বারা মানুষ িীভাহর্ অনেবি িাহজর 
উহেহশে সীমা-লঙ্ঘন িরহছ, যা মিাহনা 
প্রগক্ষির্াদী সােবি উন্নক্ষির জনে 
প্রহেষ্টািারীর িমব েহি পাহর না। মোন 
আল্লাে র্হলন, 

ن ِمنُكم   َشآءَ  لَِمن﴿
َ
مَ  أ و   َيَتَقدَّ

َ
رَ  أ خَّ

َ
 ﴾٣٧ َيَتأ

 [٣٧: املدثر]
“যার ইহে সামহন অগ্রসর মোি, যার 
ইহে পশ্চাৎপসরর্ িরুি।” [সূরা আল-
মুোসক্ষসর, আোি: ৩৭] এর্ং সহেে মনই 
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ময, দৃক্ষষ্টহি ক্ষনছি ক্ষনরেবি ক্ষর্ষহে ক্ষনর্ে 
িরা উক্ষেৎ নে। 

যক্ষদও িা মুর্াে মোি র্া না এর্ং ক্ষনজহদর 
দৃক্ষষ্ট সংযি রাখার র্োপাহর যত্নশীল েহি 
েহর্ যক্ষদও িা যিই িক্ষিন মোি না মিন 
এর্ং িা অপক্ষরষ্কার নে ময, এ মুর্াে দৃক্ষষ্ট 
ক্ষনক্ষষি েহি পাহর যখন িা দাক্ষেত্ব পালহন 
গাহেল র্ানাহর্।  
অেবেীন দৃক্ষষ্ট: অপিারী র্ইপত্র ও মোগাক্ষজন 
পিার জনে দৃক্ষষ্ট মর্ালাহনা মযমন িাল্পক্ষনি 
গল্প ও রেসে গল্প। ক্ষর্ক্ষভন্ন ঘিনা ও 
েক্ষরহত্রর িাল্পক্ষনি র্র্বনার মাধেহম মহনর 
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সূ্থল আনে ছািা এগুহলাহি অেবর্ে ক্ষিছু 
মনই। এমক্ষনভাহর্ উপিার শূনে আহরা 
ক্ষর্ক্ষভন্ন মাধেহম মযমন ক্রীিাও ক্ষশহল্পর 
সংর্াদ ও িুিুহরর সংর্াদ ইিোক্ষদ। যখন 
ক্ষর্ষেক্ষি এরূপ িােহল োরাম ও ক্ষনক্ষষি 
র্স্ত্ত্তর প্রক্ষি দৃক্ষষ্টদান আহরা অক্ষধি ক্ষনরেবি 
িাজ। ক্ষর্হশষিঃ মানুহষর মগাপনাহঙ্গর 
ক্ষদহি দৃক্ষষ্ট ক্ষনহিপ িরা। মিননা িা আহরা 
মর্ক্ষশ ক্ষনেনীে িাজ ঐ সত্তার ক্ষনিি ক্ষযক্ষন 
েিুসমূহের ক্ষখোনি ও অন্তর এর মগাপন 
সর্ক্ষিছুর খর্র রাহখন এর্ং যার মন 
ক্ষনক্ষষি দৃক্ষষ্টর মাধেহম িার অন্তরহি োরাম 
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মেহি ক্ষর্রি রাখহি োে িহর্ িা িার 
জনে বর্ধ। মিননা, িা দু’ক্ষি িক্ষির মহধে 
লঘুির এর্ং এ ক্ষেক্ষিৎসা প্রহোহগর মাধেহম 
মস িার অন্তরহি িলোর্মে দৃক্ষষ্টর ক্ষদহি 
ক্ষেক্ষরহে মনওোর মেষ্টা িরহর্ এর্ং এিক্ষি 
গুরুত্বপূর্ব নীক্ষি, যা দৃক্ষষ্ট এর্ং অনোনে ক্ষর্ষে 
যো অন্তর িো ও সক্ষক্রে িহমবর মিহত্র 
প্রহযাজে।  
ক্ষদ্বিীেিঃ ক্ষজহ্বা: 
মানুহষর অেবেীন আেরর্ মযমন িাহজর 
মিহত্র েে িদ্রূপ িোর মিহত্রও েে। 
মিননা িোও িার িাহজর অংশ। িহর্ এ 
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ক্ষর্ষহে অক্ষধিাংশ মানুষই মর্খর্র। িাই 
িারা িাহদর িোর্ািবাহি িহমবর অঙ্গীভূি 
মহন িহর না। উমার ইর্ন আবু্দল আযীয 
িাহদর জনে এ ক্ষর্ষেক্ষির িাৎপযব সুস্পষ্ট 
িহর ক্ষদহেহছন। ক্ষিক্ষন র্হলন, 

اِم » ِن اللَْكا كا عا ْمسا
ا
ِلِه أ ما اما ِمْن عا نَّ اللَْكا

ا
ِلما أ ْن عا ما
ا ياعْ   «ِنيْهِ إَِلَّ ِفيْما
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“ময জানহর্ ময িার িো িহমবরই অংশ 
মস ক্ষনরেবি িো মেহি ক্ষনরৃ্ত্ত োিহর্।”2 

র্রং ক্ষনরেবি িাজ মেহি ক্ষর্রি োিার 
ক্ষনিিিম উহেহশে েহলা ক্ষজের্াহি অেবেীন 
িো মেহি র্ােঁক্ষেহে রাখা। এ ক্ষর্ষহে নর্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওোসাল্লাহমর িো 
সািে ক্ষদহে,  

                                                           
2. ইমাম আেমহদর ‘ক্ষিিারু্জ জুহুদ’ পৃষ্ঠা: ২৯৬। 
ইর্ন রজহর্র ‘জাহম আল-উলুম ওোলক্ষেিাম’,  
খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৯১। 
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ا َلا إِنَّ ِمْن ُحْسِن إِ » ِم ِفيما ْرِء، قِلَّةا اللَْكا ْسَلِم الْما
ْعِنيهِ    «يا

“মানুহষর মসৌেযবে ইসলাম েহলা অেবেীন 
িো মেহি ক্ষজহ্বাহি র্ােঁক্ষেহে রাখা।”3  
আরু্দ দারদা রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহু র্হলহছন, 

ْعِنيْهِ » ا َلا يا اِم ِفيْما   «ِمْن فِْقِه الرَُّجِل قِلَُّة اللَْكا

“মানুহষর রু্ক্ষিমত্তার অংশ ক্ষর্হশষ েহলা 
ক্ষনরেবি ক্ষর্ষহে িোর স্বল্পিা।”4 

                                                           
3. মুসনাদ আেমাদ, োদীস নং ১৭৩২। 
4. আদারু্ল মুজাক্ষলসা, ইর্ন আবু্দল র্ার, পৃ. ৬৮। 
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মানুহষর র্ািে সংযহমর মিহত্র আল্লাের 
র্ার্ী যহেষ্ট ময, ক্ষিক্ষন র্হলহছন, 

ا﴿ ل   ِمن يَل فُِظ  مَّ ي هِ  إِّلَّ  قَو  : ق] ﴾١٨ َعتِيد   َرقِيب   ََلَ
١٨] 

“মানুষ ময িো উচ্চারর্ িহর িার ক্ষনিি 
রহেহছ রির্শীল প্রেরী”। [সূরা ক্বাে, 
আোি: ১৮] 
এর্ং নর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষে ওোসাল্লাম 
র্হলহছন, 

ا » ْو لَعا
ا
ا وُُجوِهِهْم أ ْل ياُكبُّ انلَّاسا ِِف انلَّاِر لَعا واها

لِْسناِتِهمْ 
ا
ائُِد أ صا نااِخرِِهْم إَِلَّ حا  «ما

“মানুষহি িাহদর মেোরা র্া িােঁহধর উপর 
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ক্ষদহে জাোন্নাহম ক্ষনহিপ িরহর্ মির্ল িাহদর 
ক্ষজহ্বার শসেসমূে (িো)।”5 
ক্ষজহ্বাহি সংযি রাখহর্ এভাহর্ ময মিাহনা 
শব্দ অনেবি উচ্চাক্ষরি েহর্ না মির্লমাত্র 
ঐসর্ ক্ষর্ষহে িো র্লহর্ মযখাহন িার 
দীহনর মিহত্র লাভ ও রৃ্ক্ষির আশা িরা 
যাে। যখন মস িো র্লহর্ ক্ষেন্তা িরহর্ 
িাহি মিাহনা লাভ ও িলোর্ আহছ ক্ষি 
মনই? যক্ষদ মিাহনা লাভ না োহি ক্ষনহজহি 

                                                           
5. সুনান ক্ষিরক্ষমযী, োদীস নং ২৬১৬; মুসনাদ 
আেমাদ, োদীস নং২২০১৬ 
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সংযি রাখহর্ আর যক্ষদ িাহি মিাহনা লাভ 
োহি, িহর্ লিে রাখহর্ এই িোর 
মাধেহম িী িার মেহেও অক্ষধি লাভ জনি 
মিাহনা পে ছুহি যাহর্? এমন েহল এর 
দ্বারা ঐক্ষিহি ক্ষর্নষ্ট িরহর্ না। ইর্ন 
আব্বাস রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহুমা র্হলহছন, 

ِة: َل تا » فا ْهِم الُْموقا ُن ِمنا ادلُّ ْحسا
ا
اُهنَّ أ ًْسا ل لَّْم َخا كا

 ، لايْكا الِْوْزرا ُن عا ، فاإِنَُّه فاْضٌل، واَل آما ْعِنيكا ا َل يا ِفيما
وِْضًعا، فاإِنَُّه  ُ ما دا َلا ِ

َّتَّ َتا ْعنِيكا حا ا يا َّْم ِفيما واَل تاتاَكا
وِْضِعِه  ْْيِ ما

ُه ِِف غا عا ْعنِيِه، قاْد واضا ْمٍر يا
ا
ٍِّم ِِف أ رُبَّ ُمتاَكا

ناتا  عا   «فا

“যখন িুক্ষম অন্তহরর মিাহনা ইোহি 
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প্রিাশ িরহি োও িহর্ ক্ষজহ্বার নিােিার 
মাধেহমই প্রিাশ পাে। মিননা িার 
অক্ষভর্েক্ষি মেোরাে েুহি ওহি োই মস োি 
র্া অস্বীিার িরুি”।6  
আশ্চহযবর ক্ষর্ষে েহলা, মানুহষর জনে োরাম 
র্স্তু খাদে ক্ষেহসহর্ গ্রের্, যুলুম, র্েক্ষভোর, 
েুক্ষর, মদে পান এর্ং ক্ষনক্ষষি দৃক্ষষ্টদান ইিোক্ষদ 
ক্ষর্ষে মেহি মর্েঁহে োিা সেজ েে। আর 
িার পহি ক্ষজহ্বার আহোলন মেহি ক্ষনরৃ্ত্ত 
োিা খুর্ই িক্ষিন ক্ষর্ষে। িাই িুক্ষম এমন 

                                                           
6. আসসমি, ইর্ন আরু্দ দুনো, পৃষ্ঠা: ৯৫। 
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মলাি মদখহি পাহর্ যার িাহছ দীন, 
ইর্াদি এর্ং দুক্ষনো ক্ষর্মুখিা সম্পহিব 
পরামশব িরা েে। অেে ঐ র্েক্ষি এমন 
সর্ িো র্হল যা িাহি ক্ষনঘবাি আল্লাের 
মক্রাহধ ক্ষনপক্ষিি িরহর্ এর্ং এমন 
বর্পরীিে িোর্ািবা র্হল যা আিাশ ও 
জক্ষমহনর মেহে ও অক্ষধি দূরত্ব রাহখ এর্ং 
িুক্ষম এমন অহনি মলাি মদহখহি পাহর্ 
যারা অশ্লীল ও অনোে িাজ মেহি অহনি 
সহেিন অেে িার ক্ষজহ্বা জীক্ষর্ি র্া মৃি 
সিহলর র্োপাহরই ক্ষনক্ষর্বোহর মন্তর্ে িহর 
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মস িী র্হলহছ এ র্োপাহর িার মিাহনা 
পরওো মনই।  

অেবেীন িোর্ািবার সীমা র্া পক্ষরক্ষধ: 
এমন িোর্ািবা র্লা যক্ষদ মস েুপ োহি 
িহর্ মস গুনােগার েহর্ না এর্ং র্িবমান 
ও ভক্ষর্ষেহি িার মিাহনা িক্ষি ও সাক্ষধি 
েহর্ না। মযমন ক্ষনিে ক্ষদহনর ঘিনা এমন 
খার্ার মপাশাি ইিোক্ষদর আহলােনা এর্ং 
অপরহি িার ইর্াদাি সম্পহিব প্রশ্ন িরা 
এর্ং িার অর্স্থান ও অপহরর সহঙ্গ িার 
িোর্ািবার অর্স্থান ও িোর্ািবার ক্ষর্র্রর্ 
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সম্পহিব ক্ষজজ্ঞাসা িরা, যা দ্বারা ক্ষজজ্ঞাক্ষসি 
র্েক্ষি মিাহনা ক্ষমেো র্া িক্ষি ক্ষশিার েে।  

প্রিৃিপহি মানুষ: 
আর ক্ষনরেবি িোর অন্তভুবি েহে অেবপূর্ব 
িাহজর মিহত্র প্রহোজহনর মেহে অক্ষিরঞ্জন 
িরা। িহর্ এিা আহপক্ষিি ক্ষর্ষে। অেবেীন 
মর্োেদা িোর্ািবার মিহত্র ঈমানহদর 
ক্ষনক্ষষিিরর্ সংক্রান্ত আহলােনা অহনি 
মর্ক্ষশ।  
এিা অস্পষ্ট নে ময, ক্ষগর্ি, পরক্ষনো, 
অপর্াদ ও ক্ষমেো িো র্লা ইিোক্ষদ অক্ষধি 
যুক্ষিসঙ্গিভাহর্ োদীহসর অন্তভুবি।  
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মমািিো, জর্াহনর ধ্বংসাত্মি পক্ষরর্াম ও 
িার ক্ষর্পদসমূহের পক্ষরেে লাভ এর্ং িা 
মেহি মর্েঁহে োিার সর্বাত্মি প্রহেষ্টা োক্ষলহে 
যাওো মনোহেি জরুক্ষর এই ভহে ময, এর 
মাধেহম এগুহলার সংঘিিরা ধ্বংস ও 
িক্ষির মহধে ক্ষনপক্ষিি েহর্। নূেনিম 
এিিুিু উন্নীি েহি পারি িা মেহি 
র্ক্ষিি েহর্ এর্ং অেবেীন িোর্ািবাে 
অহনি িক্ষি রহেহছ। যো- ক্ষরক্ষযি 
ক্ষর্লম্বিরর্, ক্ষেোযিিারী ক্ষেক্ষরশিাহদর 
যন্ত্রর্া প্রদান, আল্লাের ক্ষনিি ক্ষনরেবি 
িোর্ািবার মরিডব মপ্ররর্ ও শীষব সািীহদর 
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সামহন মস আমলনামা পিন, জান্নাহি মেহি 
র্াধা প্রদান, ক্ষেসার্, ভৎসবনা, ক্ষিরস্কার, 
দলীল উপস্থাপন িরা এর্ং আল্লাের মেহি 
লজ্জা পাওো। োদীহস এহসহছ,  

ا ياُظنُّ » ِ ما ِة ِمْن رِْضوااِن اَّللَّ ِما َُّم بِالَكا اتاَكا ُكْم َلا دا حا
ا
إِنَّ أ

ُ بِهاا رِْضوااناُه إَِلا ياْوِم  ُ َلا ياْكتُُب اَّللَّ ا بالاغاْت فا ْن تابْلُغا ما
ا
أ

ِة ِمْن  ِما َُّم بِالَكا اتاَكا ُكْم َلا دا حا
ا
إِنَّ أ اهُ، وا ِط اهللِ يالْقا خا ا سا  ما

ُه  ياُظنُّ  طا خا ُ عالايِْه بِهاا سا ياْكتُُب اَّللَّ ا بالاغاْت، فا ْن تابْلُغا ما
ا
أ

اهُ   «إَِلا ياْوِم يالْقا

“মিামাহদর মিউ আল্লাের সন্তুক্ষষ্টদােি 
মিাহনা িো র্হল অেে মস ধারনা িরহি 
পাহর না িা মিাোে মপৌঁছহর্, অিঃপর 
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আল্লাে িার জনে ক্ষিোমহির সািাৎ 
ক্ষদর্হস আপন সন্তুক্ষষ্ট ক্ষলক্ষপর্ি িহর রাহখন 
এর্ং মিামাহদর এিই আল্লাের অসহন্তাষ 
প্রদানিারী মিাহনা িো র্হল অেে মস 
ধারনাও িরহি পাহর না িার পক্ষরর্াম িী 
েহর্, অিঃপর আল্লাে ক্ষিোমি ক্ষদর্হসর 
জনে িার প্রক্ষি অসন্তুক্ষষ্ট ক্ষলহখ রাহখন।”7 

                                                           
7. সুনান ক্ষিরক্ষমযী, োদীস নং ২৩১৯; োদীসক্ষিহি 
আলর্ানী সেীে র্হলহছন; সেীে সুনান ক্ষিরক্ষমযী, 
োদীস নং ১৮৮৮। 
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িক্ষেি আহছ, মলািমানহি ক্ষজজ্ঞাসা িরা 
েহেক্ষছল ক্ষিক্ষন িীভাহর্ িার মযবাদাও 
সম্মাহনর আসন লাভ িহরহছন। ক্ষিক্ষন 
র্হলহছন, 

ْعِنيِن  ِصْدُق اْْلاِديِث،» ا َلا يا ماُّ ُكوِت عا  «واُطوُل الُسُّ

“সিে িেন ও অেবেীন ক্ষর্ষহে দীঘব 
নীরর্িা পালন।”  
মুোম্মাদ ইর্ন আজলান র্হলহছন, 

ا» ةٌ  إِنَّما ْرباعا
ا
ُم أ ، اللَْكا  الُْقْرآنا

ا
أ تاْقرا ، وا ا ْن تاْذُكرا اَّللَّ

ا
: أ

نْ  لا عا
ا
اْسأ ْو ت

ا
ْعِنيكا أ ا يا َّما ِفيما ْو تاتاَكا

ا
ا بِِه، أ تُْخَبا لٍْم فا  عا

ْمِر ُدْنيااك
ا
 «ِمْن أ

“প্রিৃিপহি িো োর প্রিার: যো- আল্লােহি 
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স্মরর্ িরা অের্া পক্ষর্ত্র িুরআন পাি িরা অের্া 
মিাহনা জ্ঞান সম্পহিব প্রশ্ন িহর মস ক্ষর্ষহে 
অর্গি েওো অের্া দুক্ষনোর ক্ষর্ষহে উপিারী 
িোর্ািবা র্লা।”8  
োসান ইর্ন হুমাইদ র্হলহছন,  

وقلت من مقاتله ::  إذا عقل الفَّت استحيا واتىق
 الفضول

“যখন মিাহনা যুর্ি রু্ক্ষিদীপ্ত েহর্ মস সলাজ 
ও আল্লােভীরু েহর্ এর্ং মস িোর্ািবাে 
পক্ষরক্ষমি ও স্বল্পভাষী েহর্।” 

                                                           
8. আি-িামেীদ, ইর্ন আবু্দল র্ার, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: 
২০২। 


