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আল্লায দদকে আহ্বানোযীয গুণাফরী 

   

আল্লা তা‘আরা ফকরন:  

َسنۡ َۡوَمنۡ ﴿ ح 
َ
ٗلۡۡأ نۡقَو  ِّمَّ ِّۡۡإَِّلَۡۡدَعاۡۡم  َۡۡوقَاَلَۡۡصَٰلِّٗحاۡوََعمَِّلۡۡٱّللَّ لِّمِّيَۡۡمِّنَۡۡإِّهَّنِّ س   [  ٣٣: فصلت] ﴾٣٣ۡٱل م 

‚ঐ ফযদিয চেক উত্তভ েথা আয োয কত াকয, চম আল্লায দদকে ডােকরা, চনে আভর েযকরা আয চঘালণা 
েযকরা: ‘আদভ এেজন ভুদরভ।‛ [ূযা পুদরাত, আাত: ৩৩] 

এ আাকতয ূণণ গুরুত্ব অনুধাফকনয জকনয এেথা ভকন যাখকত কফ চম, এ আাত ভক্কায েদিন দফকযাদধতায 
দযকফক নাদমর ককে। এটা দের চই ভভণাদিে অধযা, মখন যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ এফং তাাঁয 
অনুাযীকদয য দনভণভ দনমণাতন োরাকনা দির। চ দযকফক এেথা ফরা এফং চঘালণা েযা চোকনা জ 
ফযাায দের না চম, ‘আদভ এেজন ভুদরভ’। এরূ অফস্থা  দযকফক প্রথভ েথা এটা ফরা করা চম, চ ফযদিয 
েথাই কফণাত্তভ, চম ভানুলকে আল্লায দদকে ডাকে। অনয েথা এেজন তয কথয দাাত দানোযীয বফদষ্ট্যই 
এটা চম তায দাাত কফ আল্লায দদকে। তায াভকন চোকনা প্রোয াদথণফ উকিয থােকফ না। দিতী চোকনা 
উকিযই তায ভকনয চোকণ স্থান চকত াযকফ না। চম ফযাদি খাকরেবাকফ আল্লায দদকে আহ্বান েকযন, েুযআন 
ভাজীকদয দক্ষা অনুমাী এভন আহ্বানোযীয প্রথভ বফদষ্ট্য এটাই কত কফ চম, দতদন আল্লায এেকত্বয 
(তাীকদয) প্রদত দাাত দদকফন। তাকে এবাকফ আহ্বান েযকত কফ: চ ভানুল, আল্লা োড়া অনয োকযা দাত্ব, 
আনুগতয ফা উানা েযকফ না। আল্লা োড়া অনয োউকে ব েযকফ না। দতদন োড়া অনয োকযা োকে দেেু 
াায চরাব  োভনা েযকফ না। চেফর আল্লায হুেুভ  দনকদণভূকয আনুগতয েকযা। চেফর তাাঁয 
দফধাকনযই অনুযণ েকযা।  

ৃদথফীকত ভানুল চম োজই েকয চ এেথা দেিা েকযই েকয চম, আদভ োয চগারাভী  আনুগতয েযদে এফং োয 
দনেট জফাফদদদ েযকত কফ? ভানুকলয ের তৎযতা  চেষ্ট্া াধকনয রক্ষয উকিয া োই আল্লা  তাাঁয 
যাূর (যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ) দনকদণদত দফধান অনুমাী ফযদিগত  াভাদজে জীফন গিকনয 
ভাধযকভ আল্লায কিাল রাব। 

দিতী েথা ফরা ককে, ে কথয দাাত দানোযীকে আভকর াকরয চৌন্দকমণ ুকাদবত কত কফ। তাকে 
চনে আভর েযকত কফ। ফযাাযটা কি দাাত দানোযীয দনকজয আভরই মদদ দুযস্ত না , তকফ তায 
দাাকতয আয চোকনা প্রবাফই থাকে না। তা মূ্পণণ চফোয ক মা। এেজন ফযদি চম দজদনকয প্রদত 
চরােকদযকে দাাত দদকফন তায দনকজকেই প্রথকভ চ দজদনকয প্রদত আভরোযী কত কফ। তায দনকজয জীফকন 
আল্লায নাপযভানীয এতটুেু দফেুযদত চমকনা াা না মা। তায বনদতে েদযত্র এভন কত কফ চমন চোকনা 
ফযদি তাকত এেদট দাগ খুাঁকজ না া। তায আাকয দযকফ, তায ভাজ, তায ফনু্ধ ফান্ধফ, তায আনজন  
আত্মী স্বজন চমন এেথা ভকন েকয চম, আভাকদয ভকধয এে উচ্চ  দফত্র েদযকত্রয ফযদি যককেন।  

েুযআকন োযীকভয াকথ াকথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাকভয দফত্র ীযাকত আভযা হুফহু এ এেই 
দক্ষা াই। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয াাকত তাইকফা াক্ষয চদ চম, মখন দতদন আল্লায 
ক্ষ চথকে দীকন কেয দাাত দদকত আযম্ভ েকযন, তখন চই ভাজ মাকদয ভকধয দতদন জীফকনয েদল্লদট ফেয 
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অদতফাদত েকযন, তাকদয ভকধয এভন এেজন চরাে দের না, চম তাাঁয উন্নত বনদতে েদযকত্রয প্রফিা এফং 
প্রংাোযী দেকরা না। চম ফযদি তাাঁয মত দনেকট অফস্থান েযদেকরা, চ তকতা চফী তাাঁয প্রদত অনুযি দেকরা। চম 
চরােগুকরা চথকে তাাঁয জীফকনয চোকনা এেদট দদে চগান দেকরা না, তাযাই ফণপ্রথভ তাাঁয নফুাকতয স্বীেৃদত 
দান েকযন।  

খাদীজা যাদদাল্লাহু ‘আনা:  

খাদীজা যাদদাল্লাহু ‘আনা দফগত কনকযাদট ফেয যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয দাম্পতয জীফকনয 
এোি ঙ্গী দেকরন। দতদন চোকনা েভফকী ভদরা দেকরন না; ফযঞ্চ ফক যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ 
াাল্লাভ চথকে দেকরন অকনে ফড়। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয নফুাত রাকবয োকর তাাঁয 
ফ দের ঞ্চান্ন ফেয। এরূ এেজন ফস্কা, অদবজ্ঞ  ফুদিভত্তায অদধোযীণী ভদরা দমদন দফগত কনকযাদট ফেয 
স্বাভী দককফ আড়ারদফীন দনেট চথকে তাাঁকে চদকখকেন, স্বাভীয চোকনা চদালত্রুদট তাাঁয োকে চগান থােকত াকয 
না। চোকনা াদথণফ উকিয দদিয জকনয চোকনা স্ত্রী তায স্বাভীয না-জাকম োকজ যীে কত াকয ফকট; দেন্তু 
চোকনা অফস্থাকতই এেথা ভানকত াকযন না চম, ইদন নফী কত াকযন দেংফা তাাঁয নফী া উদেৎ। ক্ষািকয 
খাদীজা যাদদাল্লাহু ‘আনা যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয প্রদত একতা অদধে দফশ্বাী দেকরন চম, 
দতদন মখন নফুাত রাকবয ঘটনা তাাঁয দনেট ফণণনা েকযন, তখন এেদট ভুূতণ মণি দেিা না েকয দিধাীনদেকত্ত 
কঙ্গ কঙ্গ দতদন তাাঁয প্রদত ঈভান আকনন এফং তাাঁয নফুাতকে স্বীেৃদত প্রদান েকযন।  

মাকদ যাদদাল্লাহু ‘আনহু: 

একেফাকয দনেট চথকে মাযা তাাঁকে জানকতন, তাকদাঁয দিতী ফযদি দেকরন মাকদ ইফন াকযো যাদদাল্লাহু ‘আনহু। 

এেজন চগারাভ দককফ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয ংাকয তাাঁয আগভন ঘকট। কনকযা ফেয 
ফক দতদন এ ঘকয আকন। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয নফুাত প্রাদিোকর তাাঁয ফ দেকরা 
দত্র ফেয। অথণাৎ চগাটা কনযদট ফেয যাূরুল্লা ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ-এয ঘকয চথকে জীফকনয প্রদতদট 
দদে  দফবাগ চথকে যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভকে চদখায  ফুঝায ুকমাগ তাাঁয ককে। যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ ম্পকেণ তাাঁয ধাযণা এেটা ঘটনায ভাধযকভ আকযা দযস্কায ক কি। ঘটনাটা কি, 
চোট চফরা দতা-ভাতা চথকে দতদন দনকখাাঁজ ক মান। তােদীকযয দরখন তাকে যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ 
াাল্লাভ মণি চৌঁকে চদ। তাাঁয ফা-োোযা মখন জানকত াযকরা আভাকদয িান অভুে স্থাকন চগারাভীয 
জীফন মান েযকে, তখন তাযা ভক্কা একরা। এটা কি যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ–এয নফুাত 
রাকবয আকগোয ঘটনা। তাযা এক যাূরুল্লা ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভকে ফরকরা: ‘আভাকদয চেকরটাকে মদদ 
আমাদ েকয চদন, তকফ এটা আভাকদয প্রদত ফড়ই চভকযফাণী কফ’।  

দতদন ফরকরন: ‘আদভ চেকরকে ডােদে। চ মদদ আনাকদয াকথ চমকত ো তকফ আদভ তাকে আনাকদয াকথ 
দদক চদকফা। আয চ মদদ আভায োকে থােকত ো, তকফ আদভ এভন চরাে নই চম, চেউ আভায োকে থােকত 
োইকফ আয আদভ চজাযূফণে তাকে দূকয চিকর চদকফা’।  

তাাঁয এ জফাকফ তাযা ফরকরা, আদন ফড়ই ইনাকপয েথা ফরকেন। আদন মাকদকে চডকে ফযাাযটা চজকন দনন। 

দতদন মাকদকে চডকে ািাকরন। মাকদ মখন াভকন উদস্থত করা, নফী আেযাভ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ 
তাকে দজকজ্ঞ েযকরন, এ চরােকদয চেকনা? মাকদ ফরকরন: ‘জী-যাাঁ! এযা আভায আব্বা এফং োো’। যাূরুল্লাহ্ 
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াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ ফরকরন: ‘এযা চতাভাকে ঘকয দপদযক দনক চমকত এককে। তুদভ মদদ চমকত ো 
আনকন্দয াকথ চমকত াকযা’। 

তাাঁয দতা এফং োো এেই েথা ফরর, আভযা চতাভাকে দনক চমকত োদি। জফাকফ মাকদ ইফন াকযো ফরকরন, 
‘আদভ এ ফযদিয ভকধয এভন ফ ুন্দয গুণাফরী চদকখদে, মা চদখায য আদভ তাকে চেকড় ফা-োো এফং আত্মী 
স্বজকনয দনেট দপকয চমকত োই না’। 

যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ–এয ম্পকেণ এ দেকরা তাাঁয খাকদকভয াক্ষয। এেজন ভদনকফয প্রদত তায 
খাকদভ েৃতজ্ঞ ক থাকে; দেন্তু একতা চফী বি  অনুযি কত াকয না চম ভদনকফয প্রদত ঈভান আনকফ। ঈভান 
আনায জকনয ভদনকফয ভকধয এভন উন্নত স্ববাফ, দাোয, দফত্রতা এফং উচ্চ বনদতে েদযকত্রয প্রো ঘটকত কফ, 
মা চদকখ খাকদভ চমকনা দিধাীন দেকত্ত চভকন চন চম, আভায ভদনফ দতযই নফী। এেথা ভকন যাখকত কফ চম, 
মাকদ যাদদাল্লাহু ‘আনহু চোকনা ভাভুরী চমাগযতায অদধোযী চরাে দেকরন না। ভদীনা যাষ্ট্র-ফযফস্থা োকভ ফায 
য তাকে ফহু মুকি চনাদতয দাদত্ব চদা ককে। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ–এয েদযত্র ম্পকেণ 
এ াক্ষয এভন চমাগয ফযদিযই াক্ষয। 

আফু ফেয যাদদাল্লাহু ‘আনহু:  

আফু ফেয যাদদাল্লাহু ‘আনহু নফুাত রাকবয দফ ফেয ূফণ চথকে এেজন প্রগাঢ় ফনু্ধ দককফ যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভকে চদখায এফং জানায ুকমাগ চককেন। তাকদয ফনু্ধত্ব দেকরা, তাকদয এেজন 
দেকরন ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ এফং অযজন আফু ফেয যাদদাল্লাহু ‘আনহু। এেজন ফনু্ধ আয 
এেজন ফনু্ধকে খুফই েন্দ েকয থাকেন। ভকনয েথা তায োকে ফকরন; দেন্তু এভন বি েখকনা কত াকয না 
চম, তাকে নফী ফকর চভকন দনকফন। আফু ফেয যাদদাল্লাহু ‘আনহু েতৃণে দনদিণধা তাাঁয নফুাকতয স্বীেৃদত দান -এ 
েথায প্রভাণ ফন েকয চম, েুদড় ফেকযয ুদীঘণ ভক দতদন যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভকে দফত্র 
েদযত্র, ুউচ্চ স্ববাফ  আেযকণয প্রদতিদফ দককফ চকদেকরন। তকফই চতা দতদন দনদিণধা তাাঁয নফুাকতয 
স্বীেৃদত প্রদান েকযন এফং চঘালণা েকযন, এভন উন্নত স্ববাফ েদযকত্রয অদধোযী ফযদি অফযই নফী কত াকযন 
এফং তাাঁয নফী া উদেত ফকট।  

আরী যাদদাল্লাহু ‘আনহু:  

আরী যাদদাল্লাহু ‘আনহু–এয নাভ আদভ প্রথকভ এজকনয উকল্লখ েদয দন চম, তখন তাাঁয ফ দের দ ফেয। দতদন 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ–এয ঘকযই প্রদতাদরত ককেন। দেন্তু দ ফেকযয ফারে চম ঘকয 
থাকে, মায োকে থাকে, তাাঁয ফযদিগত জীফন ম্পকেণ চ াদেপার থাকে। দফকল েকয আরী যাদদাল্লাহু 
‘আনহুয ভকতা চভধাদি ম্পন্ন ফযদি েভ ফকয কর তাাঁয নফুাতকে স্বীেৃদত চদায অথণ কি দতদন তাাঁয 
চে, ীভাীন দফত্র েদযত্র এফং ুউচ্চ স্ববাফ  ভমণাদা ম্পকেণ াদেপ দেকরন। 
আভকর াকর ম্পকেণ চেষ্ঠ উদাযণভূ িাযা এেথা দযকারায করা চম, চোকনা ফযদি চম দজদনকয প্রদত 
ভানুলকে আহ্বান েযকফ, তায জীফনটাকে হুফহু চ দাাকতয ভাোদিকত বতযী েযকত কফ, তায ফযদি জীফন 
কত কফ তায দাাকতয ফাস্তফ াক্ষয  প্রদতিদফ। তাকে এভন ূণণ-েদযত্র, উচ্চ স্ববাফ  আেযকণয অদধোযী 
কত কফ -দাাত ইরাল্লায আাজ দনক ভদাকন অফতীণণ কর চমন তায েথা চরাকেযা প্রবাদফত  এফং 
তায আভর চমকনা তায দাাকতয াক্ষয ফন েকয, আয ভানুল চমন এেথা স্বীোয েকয চন চম, এ ফযদিয েথা 
তয না ক াকয না। চরাকেযা তাাঁয দাাত গ্রণ েরুে আয না-ই েরুে; দেন্তু তাযা চমন এেথা স্বীোয 
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েযকত ফাধয  চম, এ ফযদি মা দেেু ফরকে, আিদযেতায াকথই ফরকে, এ ভতফাদ, এ নীদত  দাাতই তায 
জীফন দফধান। এ জকনযই যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ–এয দনেটতভ দুভন আফু চজকর এেফায 
ফকরদেকরা: ‚চ ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ)! আভযা চতা চতাভাকে দভথযা ফরদে না। আভযা চতা ঐ 
দাাতকে দভথযা ফরদে মা তুদভ দনক এককো।‛ অথণাৎ দনেৃষ্ট্তভ দুভন তাাঁয তযফাদদতায প্রফিা দেকরা। 

এটাই কি বনদতে েদযকত্রয দফত্রতা, স্ববাফ  আেযকণয উচ্চতা। 

তৃতী বফদষ্ট্য ফরা ককেেঃ এফং চ চঘালণা েকয আদভ এেজন ভুদরভ।  

এ েথায তাৎমণ ফুঝায জকনয ভক্কায চই দযকফকে মু্মকখ যাখকত কফ মা আদভ প্রথকভ উকল্লখ েকযদে। 

নফুাকতয চ অধযাক চোকনা ফযদিয এ চঘালণা চদা চম ‘আদভ এেজন ভুদরভ’ জ  ভা‘ভুদর ফযাায দেকরা 
না; ফযং এটা দের দংস্র শুকদযকে দনকজয য াভরা েযায আহ্বাকনয নাভািয। এখাকন তয িীকনয দাাত 
দানোযীয এ বফদষ্ট্য দযস্কায করা চম, দতদন চেফর আল্লায দদকে আহ্বানোযীই নন, চেফর দফত্র আভকরয 
অদধোযীই নন; ফযং দতদন দনেৃষ্ট্তভ ত্রুকদয মু্মকখ এফং েযভ দফরুিফাদী দযকফক দনকজয ভুদরভ ফায 
েথা অস্বীোয েকযন না, রুদেক যাকখন না। দনকজয ভুদরভ ফায েথা স্বীোয েযকত এফং তায চঘালণা দদকত 
চোকনা রজ্জা, ংকোে  ব বীদতয কযাা েকযন না। দতদন স্পষ্ট্বাকফ চঘালণা েকয চদন, ‘যাাঁ, আদভ ভুদরভ, 
মায মা ইিা েরুে’। অনয েথা দীকন কেয দাাত দানোযীয এেদট গুরুত্বূণণ গুণ এটা কত কফ চম, দতদন 
অতযি দৃঢ়কেতা  ফাাদুয ফযদি কফন। আল্লায কথ ডাো চোকনা বীরু োুরুকলয োজ ন। াভানয চোকটই 
চম চবকঙ্গ কড়, এভন ফযদি েখকনা ভানুলকে আল্লায কথ ডােকত াকয না। ঐ ফযদি আল্লায কথ ভানুলকে 
ডাোয চমাগযতা যাকখ, চম েদিনতভ ত্রুতায দযকফ, দফরুিতায দযকফ এফং ভাযাত্মে দফজ্জনে দযকফক 
ইরাকভয ঝাণ্ডা দনক দণ্ডাভান ফায ৎা যাকখ এফং দযণাকভয চোকনা কযাাই েকয না। যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ স্বং এরূ ফাাদূযীয ফাস্তফ  দযূণণ নভুনা দেকরন। ভক্কায চঘাযতয দযকফক 
দতদন প্রোকয দাাত চ েকযকেন। কতযয াক্ষয প্রদাকনয দাদত্ব ারন েকযকেন এফং চই ফ চরােকদয 
ভকধযই এ আকন্দারনকে জাযী চযকখদেকরন, মাযা দেকরা তাাঁয খুকনয দাী এফং মাযা তাকে, তাাঁয াাফীকদযকে 
েযভ অতযাোয  দনমণাতকন চোকনা প্রোয োণণয েকয দন। এ চঘাযতভ দফরুিতা, দনমণাতন  ভুীফকতয 
দযকফক দতদন এোধাকয চতয ফেয মাফৎ দাাত চ েকযদেকরন। অতেঃয ভদীনা চৌঁোয য চম 
দযকফকয ৃদষ্ট্ , চমফ বাফ রড়াইকয মু্মখীন কত , তাকত তাাঁয েদভ েখকনা দকে কট দন। 

হুনাইকনয মুকি ভুদরভযা মখন যাজকয প্রা ভুকখাভুদখ ক কড়, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু আরাইদ াাল্লাভ স্বং 
তখন মুকিয ভদাকন চেফর দনজস্থাকন শুধু অটরই দেকরন না; ফযং মু্মকখ ত্রুকদয াদযয দদকে অগ্রয দিকরন 
এফং দতদন চম চে চ েথা চগান যাকখন দন। দতদন ফরদেকরন:  

‚দভথযায চর চনই আদভ নফী ভা-তয  চজকন যাকখা আদভ আবু্দর ভুত্তাদরকফয চৌত্র‛ 

এ চঘালণা দতদন মুকিয ভদাকনয এভন দযকফক দদদিকরন, মখন দতদন ত্রুকদয চোফকরয আতা অফস্থান 
েযদেকরন এফং াকথ ভাত্র ২/৩ জন াথীই ফােী দেকরা। চ ভ তাাঁয ‘আদভ নফী’ এ চঘালণা িাযা দযস্কাবাকফ 
ফুঝা মা -দাী ইরাল্লাকে এভদনই াী  ফাাদুয কত কফ। মদদ দাাত দানোযী দম্মত, দৃঢ়তা  
ফাাদুযীয ভকতা গুণাফরীয অরংোকয বূদলত না , তকফ চ এ কথ া ফাড়াফায চমাগযতাই যাকখ না। মদদ া 
ফাড়া তকফ চ তায বীদত  দুফণরতায োযকণ উকটা চগাটা েভণূেীয ক্ষদতয োযণ ক দাাঁড়াকফ।  

ভাি 
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