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বফ ফযাত  প্রাঙ্গিক ঙ্গকছু কথা 

   

বফ ফযাবতয অঙ্গবধাঙ্গনক থথ নুন্ধান:  

ফ পাযঙ্গ ব্দ। থথ যাত ফা যজনী। ফযাত ব্দঙ্গি ভূবর পাযঙ্গ। থথ বাগয। দু‖বব্দয একবে থথ বফ, বাগয-
যজনী।  

ফযাত ব্দঙ্গি অযফী মববফ বনবকআ বুর কবয থাবকন। কাযণ ফযাত ফরবত অযফী বালায় মকাবনা ব্দ মনআ।  

মঙ্গদ ফযাত ব্দঙ্গি অযফী ফাযাঅত বব্দয ভ্রং ধযা য় তবফ তায থথ  বফ— ম্পকথবেদ ফা ঙ্গফভুঙ্গিকযণ। 

ঙ্গকন্তু কবয়কঙ্গি কাযবণ এ থথঙ্গি এখাবন গ্রায, মভবন মনয়া মায় না-  

১. অবগয ব্দঙ্গি পাযী য়ায় ফযাত ব্দঙ্গি পাযী বফ, এিাআ স্বাবাঙ্গফক। 

২. াফাবনয ভধযযজনীবক অযফী বালায দীঘথ যম্পযায় মকউআ ফাযা―অবতয যাঙ্গে ঙ্গাবফ অখযা মদন ঙ্গন।  

৩. যভমান ভাবয রাআরাতুর কাদযবক মকউ-মকউ রাআরাতুর ফাযা―অত ঙ্গববফ নাভকযণ কবযবছন, াফাবনয 
ভধযযজনীবক নয়।  

অযফী বালায় এ যাতঙ্গিবক কী ফরা য়? 

অযফী বালায় এ যাতঙ্গিবক রাআরাতুন ঙ্গনছঙ্গপ ঙ্গভন াফান- াফান ভাবয ভধয যজনী — ঙ্গববফ ঙ্গবঙ্গত কযা 
য়।  

াফাবনয ভধযযাঙ্গেয ঙ্গক মকাবনা পঙ্গমরত ফঙ্গণথত বয়বছ? 

াফান ভাবয ভধয যাঙ্গেয পঙ্গমরত ম্পবকথ ঙ্গকছু াদী ফঙ্গণথত বয়বছ:  

১. অবয়া যাঙ্গদয়াল্লাহু অনা ফবরন, 

ََل  َػَقْدت  » ًه  اّلَل   َصَّل  اّلَله  رَش  ، يَلْلَث   وََشلَمَ  َعلَيْ إهَذا فََخرَْجج 
ََ  فَ  ٌ ، يعه يْجه / َػَقاَل  ةهابَلقه ك 

َ
نْ  ََتَاػهيَ  أ

َ
يَف  أ َُل  ، َعلَيْكه  اّلَل   ََيه  يَا/ ق لْج   َورَش 

ََل  ، رَش  ىََك  َظيَيْج   إهِّن  اّلَله
َ
َتيَْج  أ

َ
هَصائهَك، َبْعَض  أ ل   وََجَل  َعزَ  اّلَلَ  إهنَ / َػَقاَل  ن وْ  انلِْصفه  يَلْلَثَ  َيْْنه ْنيَا، الَصَهاءه  إهَل  َشْعتَانَ  نه ر   ادلُّ ْكَثَ  َػيَْغفه

َ
 ِله

وْ   .«ََكْب   َغيَمه  َشْعره  َعَدده  نه

‗এক যাবত অঙ্গভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভবক খুুঁবজ না মবয় তাুঁবক খুুঁজবত মফয রাভ, অঙ্গভ তাবক 
ফাকী মগাযস্তাবন মরাভ। তখন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ অভাবক ফরবরন, তুঙ্গভ ঙ্গক ভবন কয, 
অল্লা  তাুঁয যাূর মতাভায উয মুরুভ কযবফন? অঙ্গভ ফররাভ, ―ম অল্লায যাূর! অঙ্গভ ধাযণা কবযঙ্গছরাভ মম 
অঙ্গন অনায য মকাবনা স্ত্রীয ঙ্গনকি চবর ঙ্গগবয়বছন। তখন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ ফরবরন, 
―ভান অল্লা তা―অরা াফাবনয ভধযযাঙ্গেবত ঙ্গনকিফতথী অভাবন ফতীণথ ন এফং কারফ মগাবেয ছাগবরয 
াবরয বভয মচবয় মফী মরাকবদয ক্ষভা কবযন‘।  

াদীঙ্গি আভাভ অভাদ তায ভুনাবদ ফণথনা কবযন (৬/২৩৮), ঙ্গতযঙ্গভমী তায ুনাবন (২/১২১, ১২২) ফণথনা কবয 
ফবরন, আভাভ ফুখাযীবক এ াদীঙ্গিবক দুফথর ফরবত শুবনঙ্গছ। নুরূবাবফ াদীঙ্গি আভাভ আফন ভাজা তায ুনাবন 
(১/৪৪৪, াদী নং ১৩৮৯) ফণথনা কবযবছন। াদীঙ্গিয নদ দুফথর ফবর ভস্ত ভুাঙ্গিগণ একভত। 
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২. অফু ভূা অর অঅযী যাঙ্গদয়াল্লাহু অনহু মথবক ফঙ্গণথত, ঙ্গতঙ্গন ফবরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ 
ফবরবছন, 

وْ  انِلْصفه  يَلْلَثه  فه  يَلََطلهع   اّلَلَ  إهنَ » ر   َشْعتَانَ  نه يعه  َػيَْغفه َهه ًه  ِله رْشهك   إهَّل  َخلْقه هه  وْ  ل
َ
و   أ َشاحه  .«م 

‗অল্লা তা―অরা াফাবনয ভধযযাঙ্গেবত অগভন কবয, ভুঙ্গযক  ঝগড়ায় ঙ্গরপ্ত ফযঙ্গিবদয ফযতীত, তাুঁয ভস্ত 
ৃঙ্গিজগতবক ক্ষভা কবয মদন‘। াদীঙ্গি আভাভ আফন ভাজা তায ুনাবন (১/৪৫৫, াদী নং ১৩৯০) এফং 
তাফযানী তায ভুজাভুর কাফীয (২০/১০৭, ১০৮) গ্রবে ফণথনা কবযবছন।  

অল্লাভা ফূছীঙ্গয ফবরন, আফন ভাজা ফঙ্গণথত াদীঙ্গিয নদ দুফথর। তাফযানী ফঙ্গণথত াদী ম্পবকথ অল্লাভা াআাভী 
যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ভাজভা―অম মায়াবয়দ (৮/৬৫) গ্রবে ফবরন, তাফযানী ফঙ্গণথত াদীঙ্গিয নবদয ভস্ত 
ফণথনাকাযী ঙ্গিারী। াদীঙ্গি আফন ঙ্গব্বান তায ―ী‖ গ্রবে ফণথনা কবযবছন। এ ফযাাবয মদখুন, ভায়াবযদুজ 
জাম্অন, াদী নং: ১৯৮০, ৃ: - ৪৮৬।  

৩. অরী আফন অফী তাঙ্গরফ যাঙ্গদয়াল্লাহু অনহু মথবক ফঙ্গণথত, ঙ্গতঙ্গন ফবরন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ 
ফবরবছন, 

وْ  انِلْصفه  يَلْلَث   ََكىَْج  إهَذا» َا َشْعتَاَن، نه َم  ا َػق  ٍَ َا يَلْلَ َم  ا، وَص  ٌَ اَر ٍَ إهنَ  َن
ل   اّلَلَ  فَ ا َيْْنه ٍَ ي وبه  ػه ر  ْنيَا، َشَهاءه  إهَل  الَشْهسه  لهغ  َل   ادلُّ َّل / َػيَق 

َ
وْ  أ  نه

ر   ْصتَْغفه رَ  يله  م  ْغفه
َ
َّل  َُل   فَأ

َ
ق   أ ْصََتْزه ً   م  قَ ْرز 

َ
َّل  فَأ

َ
تْتَّل   أ ً   ن  يَ ََعػه

 
َّل  فَأ

َ
َّل  َلَذا أ

َ
 .« الَْفْجر   َيْطل عَ  َحَّت  َلَذا، أ

‗মখন াফাবনয ভধযযাঙ্গে অবফ তখন মতাভযা ম যাবতয ঙ্গকয়াভ তথা যাতবয ারাত ড়বফ, অয ম ঙ্গদবনয 
াভ যাখবফ; মকননা ম ঙ্গদন ুমথাবস্তয াবথ াবথ অল্লা তা―অরা দুঙ্গনয়ায অকাব ফতযণ কবযন এফং ফবরন, 
ক্ষভা চায়ায মকউ ঙ্গক অবছ মাবক অঙ্গভ ক্ষভা কযফ? ঙ্গযঙ্গমক চায়ায মকউ ঙ্গক অবছ মাবক অঙ্গভ ঙ্গযঙ্গমক মদফ? 
ভযাগ্রস্ত মকউ ঙ্গক অবছ মম অভায কাবছ ঙ্গযোণ কাভনা কযবফ অয অঙ্গভ তাবক উদ্ধায কযফ? এভন এভন 
মকউ ঙ্গক অবছ? এভন এভন মকউ ঙ্গক অবছ? পজয মথন্ত ঙ্গতঙ্গন এবাবফ ফরবত থাবকন‘।  

াদীঙ্গি আভাভ আফন ভাজা তায ুনাবন (১/৪৪৪, াদী নং ১৩৮৮) ফণথনা কবযবছন। অল্লাভা ফূছীঙ্গয যাভাতুল্লাঙ্গ 
অরাআঙ্গ তায মায়াবয়বদ আফন ভাজা (২/১০) গ্রবে ফবরন, াদীঙ্গিয ফণথনাকাযীবদয ভবধয আফন অঙ্গফ ুফযা 
যবয়বছন ঙ্গমঙ্গন াদী ফানাবতন। তাআ াদীঙ্গি ফাবনায়াি। 

উঙ্গল্লঙ্গখত অবরাচনায় এিা স্পি মম, াফাবনয ভধযযাঙ্গেয পঙ্গমরত ঙ্গফলবয় মম ফ াদী ফঙ্গণথত বয়বছ তায 
ফগুবরাআ দুফথর থফা  ফাবনায়াি, অয তাআ গ্রাযতাযঙ্গত।  

প্রাজ্ঞ অবরভগণ এ ফযাাবয একভত মম, দুফথর াদী দ্বাযা মকাবনা অকাভ- ঙ্গফধান প্রভাণ কযা মায় না। দুফথর 
াদীবয উয অভর কযায জনয কবয়কঙ্গি তথ রাঙ্গগবয়বছন তাযা। তথগুবরা ঙ্গনম্নরূ – 

১. াদীঙ্গিয ভূর ফিফয নয মকাবনা ী াদীবয ঙ্গফবযাঙ্গধতা কযবফ না, ফযং মকাবনা শুদ্ধ ঙ্গবঙ্গিয উয প্রঙ্গতঙ্গিত 
বত বফ।  

২. াদীঙ্গি এবকফাবযআ দুফথর থফা ফাবনায়াি বর চরবফ না।  

৩. াদীঙ্গিয উয অভর কযায ভয় এিা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ মথবক প্রভাঙ্গণত ফবর ঙ্গফশ্বা 
কযা মাবফ না। কাযণ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ মথবক প্রভাঙ্গণত ফবর ঙ্গফশ্বা কযবর যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ-এয য ঙ্গভথযাচাঙ্গযতায া বফ, পবর জাান্নাভ ফধাঙ্গযত বয় ড়বফ।  
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৪. াদীঙ্গি পাদাঙ্গয়র তথা মকাবনা অভবরয পঙ্গমরত ফণথনা ংক্রান্ত বত বফ। অকাভ (য়াঙ্গজফ, ভুস্তাাফ, াযাভ, 
ভাকরূ) আতযাঙ্গদ াফযস্তকাযী য়া মাবফ না।  

৫. ফান্দা  তায প্রবুয ভাবঝ একান্ত ফযঙ্গিগত মকাবনা অভবরয মক্ষবে াদীঙ্গিয ঙ্গনবথযতা মনয়া মাবফ। তবফ এ 
াদীবয য অভর কযায জনয এবক যবক অফান কযবত াযবফ না।  

এআ তথাফরীয অবরাবক মঙ্গদ উবযাি াদীগুবরা যীক্ষা কবয মদঙ্গখ তাবর মদখবত াআ মম, উবযাি 
াদীভূবয ভবধয মবলাি অরী যাঙ্গদয়াল্লাহু অনহু ফঙ্গণথত াদীঙ্গি ফাবনায়াি। ুতযাং তায উয অভর কযা 
উম্মাবতয অবরভবদয ঐকযভবত জাবয়ম বফ না।  

প্রথভ াদীঙ্গি দুফথর, ঙ্গদ্বতীয় াদীঙ্গি ঙ্গধকাং অবরবভয ভবত দুফথর, মঙ্গদ মকাবনা-মকাবনা অবরভ এয 
ফণথনাকাযীগণবক ঙ্গিারী ফবর ভত প্রকা কবযবছন। ঙ্গকন্তু মকফরভাে ফণথনাকাযী ঙ্গিারী বরআ াদী ঙ্গফশুদ্ধ 
য়া াফযস্ত য় না।  

মভাি কথা: প্রথভ  ঙ্গদ্বতীয়, এ াদী দু‖ঙ্গি দুফথর। খুফ দুফথর ফা ফাবনায়াি নয়। ম ঙ্গববফ মৎঙ্গকঙ্গিৎ প্রভাণ ায়া 
মাবে মম এ যাঙ্গেয পঙ্গমরত যবয়বছ।  

এআ ূবেআ বনক াদীঙ্গফদ াফাবনয ভধযযাবতয পঙ্গমরত যবয়বছ ফবর ভত প্রকা কবযবছন, তাুঁবদয ভবধয 
যবয়বছন: 

আভাভ অভাদ যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ। [আফন তাআঙ্গভয়া তায আকঙ্গতদাবয় ঙ্গছযাবত ভুস্তাকীবভ (২/৬২৬) তা উবল্লখ 
কবযবছন] 

আভাভ অমায়ী যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ। [আভাভ আফন যাজাফ তায রাতাবয়পুর ভাঅঙ্গযপ গ্রবে (ৃ: ১৪৪) তায মথবক 
তা ফণথনা কবযবছন]  

াআখুর আরাভ আফন তাআঙ্গভয়া যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ। (আকঙ্গতদাবয় ঙ্গছযাবত ভুস্তাকীভ ২/৬২৬,৬২৭, ভাজভু 
পাতায়া ২৩/১২৩, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪) 

আভাভ আফন যাজাফ অর াম্বরী যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ। (তায রাতাবয়পুর ভাঅঙ্গযপ ৃ: ১৪৪ দ্রিফয) 

প্রঙ্গদ্ধ ভুাঙ্গি অল্লাভা নাঙ্গরুঙ্গিন অর-অরফানী যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ। (ঙ্গছরঙ্গছরাতুর অাদী অস াীা 
৩/১৩৫-১৩৯) 

উবযাি ভুাঙ্গিগন অবযা বনবক এ যাঙ্গেবক পঙ্গমরবতয যাত ফবর ভত প্রকা কবযবছন।  

ঙ্গকন্তু অভযা মঙ্গদ উবয উঙ্গল্লঙ্গখত প্রথভ  ঙ্গদ্বতীয় াদীঙ্গি াঠ কবয মদঙ্গখ তাবর মদখবত াফ অল্লা তা―অরা 
ঙ্গনকিফতথী অভাবন ফতীণথ বয় তাুঁয কাবছ ক্ষভা প্রাথথনায অফান জানাবত থাবকন- াদীদ্ববয় এ ফিফযআ 
উস্থাঙ্গত বয়বছ। ভূরতঃ ী াদীব ুস্পি এববছ মম,  

ل  » َ  َوَتَعاَل  َتتَارَكَ  َربُّيَا َيْْنه ْنيَا الَصَهاءه  إهَل  يَلْلَث   ك  يَ  ادلُّ ر   اللَيْله  ج ل ث   َيتَْق  حه َل   اآلخه ، َنوْ / َيق  َِنه يَب  يَْدع  ْشتَجه
َ
ل نه  َنوْ  َُل   فَأ

َ
، يَْصأ  ً يَ ْعطه

 
 فَأ

ِنه  َنوْ  ر  رَ  يَْصتَْغفه ْغفه
َ
 .«َُل   فَأ

‗অল্লা তা―অরা প্রঙ্গত যাবতয মল তৃতীয়াংব ঙ্গনকিফতথী অভাবন ফতীণথ বয় অফান জানাবত থাবকন- এভন 
মকউ ঙ্গক অবছ, মম অভাবক ডাকবফ অয অঙ্গভ তায ডাবক াড়া মদফ? এভন মকউ ঙ্গক অবছ, মম অভায কাবছ ঙ্গকছু 
চাআবফ অয অঙ্গভ তাবক মদফ? অভায কাবছ ক্ষভা চাআবফ; অয অঙ্গভ তাবক ক্ষভা কবয মদফ?‘ (ী ফুখাযী, াদী 
নং ১১৪৫; ী ভুঙ্গরভ, াদী নং ৭৫৮)  
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ুতযাং অভযা এ াদীদ্ববয় ঙ্গতঙ্গযি মকাবনা ঙ্গকছুআ মদখবত াঙ্গে না। ুতযাং এ যাঙ্গেয ঙ্গফবল মকাবনা ঙ্গফবলত্ব 
অভাবদয নজবয ড়বছ না। এজনযআ াআখ অবু্দর অজীজ আফন ফাম যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ অবযা বনবক এ 
যাঙ্গেয ঙ্গতঙ্গযি পঙ্গমরত স্বীকায কবযবছন।  

 

এ যাঙ্গে উদমান  এতদংক্রান্ত ঙ্গফঙ্গবন্ন প্রবেয উিয: 

প্রথভ প্রে: এ যাঙ্গে কী বাগয যজনী?  

উিয: না, এ যাঙ্গে বাগয যজনী নয়। ভূরতঃ এ যাঙ্গেবক বাগয যজনী ফরায মছবন কাজ কযবছ ূযা অদ-দুখাবনয 
৩  ৪ অয়াত দু‖ঙ্গিয বুর ফযাখযা। তা বরা:  

ا   ﴿ ً   إِنَّ ىَزۡلَنَٰ
َ
َبََٰرَكة    ََلۡلَة   ِف  أ يَّا إِىَّا نُّ يِذرِيوَ  ك  ۡفَرق   فِيَها ٣ ن  ُّ  ي  ۡمر   ك 

َ
 [  ٤  ،٣/ ادلخان] ﴾ ٤ َحِكيم   أ

‗ফযআ অভযা তা (কুযঅন) এক ভুফাযক যাঙ্গেবত ফতীণথ কবযঙ্গছ, ফযআ অভযা তকথকাযী, এ যাঙ্গেবত 
মাফতীয় প্রজ্ঞাূণথ ঙ্গফলয় ঙ্গস্থযকৃত য়।” [ূযা অদ-দুখান, অয়াত: ৩-৪] 

এ অয়াতদ্ববয়য তাপীবয ঙ্গধকাং ভুপাঙ্গয ফবরন, এ অয়াত দ্বাযা যভমাবনয রাআরাতুর কদযবকআ ফুঝাবনা 
বয়বছ। মম রাআরাতুর কাদবযয চাযঙ্গি নাভ যবয়বছ: ১. রাআরাতুর কদয, ২. রাআরাতুর ফাযাঅত, ৩. রাআরাতুেপ, 
৪.রাআরাতুর ভুফাযাকা। শুধুভাে আকঙ্গযভা যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ মথবক ফঙ্গণথত বয়বছ, ঙ্গতঙ্গন ফবরন, এ অয়াত দ্বাযা 
াফাবনয ভধযযাঙ্গেবক ফুঝাবনা বয়বছ। এিা একঙ্গি গ্রণবমাগয ফণথনা।  

অল্লাভা আফন কাীয যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ফবরন, অবরাচয অয়াবত ভুফাযক যাঙ্গে ফরবত রাআরাতুর ক্বাদয ফুঝাবনা 
বয়বছ, মমভন অল্লা তা―অরা ফবরবছন,  

ا   ﴿ ً   إِنَّ ىَزۡلَنَٰ
َ
 .[ ١/ القدر] ﴾ ١ ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَةِ  ِف  أ

‗অভযা এ কুযঅনবক ক্বাদবযয যাঙ্গেবত ফতীণথ কবযঙ্গছ।” [ূযা অর-কাদয, অয়াত: ১] 

অল্লা তা―অরা অয ফবরন,  

ِي   َرَمَضانَ  َشۡهر   ﴿ ىزَِل  ٱَّلَّ
 
ۡرَءان   فِيًِ  أ    .[١٨٥/ ابلقرة] ﴾ ٱۡلق 

‗যভমান এভন একঙ্গি ভা মাবত কুযঅন ফতীণথ কযা বয়বছ।” [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াত: ১৮৫]  

ঙ্গমঙ্গন এ যাঙ্গেবক াফাবনয ভধযফতথী যাত ফবর ভত প্রকা কবযবছন, মমভনঙ্গি আকঙ্গযভা মথবক ফঙ্গণথত বয়বছ, ঙ্গতঙ্গন 
বনক দূযফতথী ভত গ্রণ কবযবছন; মকননা কুযঅবনয ুস্পি ফাণী তা যভমান ভাব ফবর মঘালণা ঙ্গদবয়বছ। 

(তাপীবয আফন কাীয (৪/১৩৭) 

নুরূবাবফ অল্লাভা াকানী এ ভত প্রকা কবযবছন। (তাপীবয পাতহুর ক্বাদীয (৪/৭০৯) 

ুতযাং বাগয যজনী বরা রাআরাতুর ক্বাদয মা যভমাবনয মল দঙ্গদবনয মফবজাড় যাঙ্গেগুবরা। 

অয এবত কবয এ াফযস্ত বরা মম, এ অয়াবতয তাপীবয আকঙ্গযভা যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ভতববদ কযবর 
ঙ্গতঙ্গন াফাবনয ভধয তাঙ্গযবখয যাঙ্গেবক রাআরাতুর ফাযাঅত নাভকযণ কবযন ঙ্গন।  

ঙ্গদ্বতীয় প্রে: াফাবনয ভধযযাঙ্গে উদমান কযা মাবফ ঙ্গকনা?  

উিয: াফাবনয ভধযযাঙ্গে ারন কযায কী হুকুভ এ ঙ্গনবয় অবরভবদয ভবধয ঙ্গতনঙ্গি ভত যবয়বছ:  
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এক. াফাবনয ভধয যাঙ্গেবত ভাঙ্গজবদ জাভাবতয াবথ ারাত  নযানয আফাদত কযা জাবয়ম। প্রঙ্গদ্ধ তাবফয়ী 
খাবরদ আফন ঙ্গভদান, রুকভান আফন অবভয ুন্দয মাাক বয, অতয-খুফু, ুযভা মভবখ ভাঙ্গজবদ ঙ্গগবয় 
ভানুলবদয ঙ্গনবয় এ যাঙ্গেবত ারাত অদায় কযবতন। এ ভতঙ্গি আভাভ আাক আফন যায়ীয়া মথবক ফঙ্গণথত 
বয়বছ। (রাতাবয়পুর ভাঅবযপ ৃ:- ১৪৪) 

তাযা তাবদয ভবতয বক্ষ মকাবনা দরীর ম কবযন ঙ্গন। অল্লাভা আফন যাজাফ (যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ) তাবদয 
ভবতয বক্ষ দরীর ঙ্গাবফ ফবরনঃ তাবদয কাবছ এ ফযাাবয আযাআঙ্গর তথা ূফথফতথী উম্মাতবদয মথবক ঙ্গফঙ্গবন্ন 
ফণথনা এবঙ্গছর, ম নুাবয তাযা অভর কবযঙ্গছবরন। তবফ ূবফথ ফঙ্গণথত ঙ্গফঙ্গবন্ন দুফথর াদী তাবদয দরীর ঙ্গাবফ 
ফযফহৃত বয় থাকবফ।  

দুআ. াফাবনয ভধযযাঙ্গেবত ফযঙ্গিগতবাবফ আফাদত ফবন্দগী কযা জাবয়ম। আভাভ অমায়ী, াআখুর আরাভ আফন 
তাআঙ্গভয়া এফং অল্লাভা আফন যজফ যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গভ এ ভত মালণ কবযন। 

মম ভস্ত াদী দ্বাযা এ যাঙ্গেয পঙ্গমরত ফঙ্গণথত বয়বছ ম ভস্ত াধাযণ াদীবয উয ঙ্গবঙ্গি কবয তাযা তাবদয 
ভবতয বক্ষ ফযঙ্গিগতবাবফ আফাদত কযাবক জাবয়ম ভবন কবযন। 

ঙ্গতন. এ ধযবনয আফাদত মূ্পণথরূব ঙ্গফদঅত- চাআ তা ফযঙ্গিগতবাবফ মাক ফা াভঙ্গিকবাবফ। আভাভ অতা আফন 
অঙ্গফ যাফা, আফন অঙ্গফ ভুরাআকা, ভদীনায পুকাাগণ, আভাভ ভাবরবকয ছােগণ  নযানয অবযা বনবকআ এ ভত 
মালণ কবযবছন। এভনঙ্গক আভাভ অমায়ী ঙ্গমঙ্গন াভ তথা ঙ্গঙ্গযয়াফাীবদয আভাভ ফবর প্রঙ্গদ্ধ ঙ্গতঙ্গন এ ধযবনয 
ঘিা কবয ভাঙ্গজবদ আফাদত ারন কযাবক ঙ্গফদঅত ফবর মঘালণা কবযবছন।  

তাবদয ভবতয বক্ষ মুঙ্গি বরা:  

১. এ যাঙ্গেয পঙ্গমরত ম্পবকথ ুস্পি মকাবনা দরীর মনআ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ এ যাঙ্গেবত 
মকাবনা ুঙ্গনঙ্গদথি আফাদত কবযবছন ফবর ী াদীব প্রভাঙ্গণত য়ঙ্গন। নুরূবাবফ তায মকাবনা াাফী মথবক 
ঙ্গকছু ফঙ্গণথত য়ঙ্গন। তাবফয়ীনবদয ভবধয ঙ্গতনজন ফযতীত অয কাবযা মথবক ফঙ্গণথত য়ঙ্গন।  

অল্লাভা আফন যজফ যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ফবরন, াফাবনয যাঙ্গেবত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ থফা 
তায াাফাবদয মথবক মকাবনা ারাত ড়া প্রভাঙ্গণত য়ঙ্গন। মঙ্গদ াভবদীয় ুঙ্গনঙ্গদথি মকাবনা মকাবনা তাবফয়ীন 
মথবক তা ফঙ্গণথত বয়বছ। (রাতাবয়পুর ভাঅঙ্গযপ : ১৪৫)  

াআখ অবু্দর অমীম আফন ফাম যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ফবরন, এ যাঙ্গেয পঙ্গমরত ফণথনায় ঙ্গকছু দুফথর াদী এববছ 
মায উয ঙ্গবঙ্গি কযা জাবয়ম মনআ, অয এ যাঙ্গেবত ারাত অদাবয় ফঙ্গণথত মাফতীয় াদীআ ফাবনায়াি, অবরভগণ 
এ ফযাাবয তকথ কবয মগবছন।  

২. াবপজ আফন যজফ যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ঙ্গমঙ্গন মকাবনা মকাবনা তাবফয়ীনবদয মথবক এ যাঙ্গেয পঙ্গমরত যবয়বছ 
ফবর ফণথনা কবযবছন, ঙ্গতঙ্গন ফবরবছন, ঐ ভস্ত তাবফয়ীনবদয কাবছ দরীর বরা মম তাবদয কাবছ এ ফযাাবয 
আযাআঙ্গর ঙ্গকছু ফণথনা এববছ।  

তাবর অভযা মদখবত াঙ্গে মম, মাযা এ যাত ারন কবযবছন তাবদয দরীর বরা মম তাবদয কাবছ আযাআঙ্গর 
ফণথনা এববছ, অভাবদয প্রে: আযাআঙ্গর ফণথনা এ উম্মাবতয জনয ঙ্গকবাবফ দরীর বত াবয?  

৩. মম ভস্ত তাবফয়ী মথবক এ যাত উদমাবনয ংফাদ এববছ তাবদয ভাভঙ্গয়ক প্রখযাত পুকাা  
ভুাঙ্গিীনগণ তাবদয এ ফ কভথকাবেয ঙ্গনন্দা কবযবছন। মাযা তাবদয ঙ্গনন্দা কবযবছন তাবদয ভবধয প্রখযাত বরন- 
আভাভ অতা আফন অঙ্গফ যাফা, ঙ্গমঙ্গন তায মুবগয ফথবেি ভুপঙ্গত ঙ্গছবরন, অয মায ম্পবকথ াাফী অবু্দল্লা আফন 
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উভায যাঙ্গদয়াল্লাহু অনহুভা ফবরঙ্গছবরন, মতাভযা অভায কাবছ প্রবেয জনয একঙ্গেত , থচ মতাভাবদয কাবছ 
আফন অঙ্গফ যাফা যবয়বছ।  

ুতযাং মঙ্গদ ঐ যাঙ্গে উদমানকাযীবদয বক্ষ মকাবনা দরীর থাকত, তাবর তাযা অতা আফন অঙ্গফ যাফায ঙ্গফবক্ষ 
তা ফযআ ম কবয তাবদয কভথকাবেয মথাথথতা প্রভাণ কযায মচিা কযবতন, থচ এযকভ কবযবছন ফবর 
প্রভাঙ্গণত য়ঙ্গন।  

৪. ূবফথআ ফঙ্গণথত বয়বছ মম, মম ভস্ত দুফথর াদীব ঐ যাঙ্গেয পঙ্গমরত ফঙ্গণথত বয়বছ, তাবত শুধুভাে ম যাঙ্গেবত 
অল্লায ফতীণথ য়া এফং ক্ষভা কযা প্রভাঙ্গণত বয়বছ, এয ফাআবয ঙ্গকছুআ ফঙ্গণথত য়ঙ্গন। ভূরতঃ এ ফতীণথ য়া 
 ক্ষভা চায়ায অফান প্রঙ্গত যাবতআ অল্লা তা―অরা কবয থাবকন। মা ুঙ্গনঙ্গদথি মকাবনা যাত ফা যাতভূবয াবথ 
ংঙ্গিি নয়।  

এয ফাআবয দুফথর াদীব ঙ্গতঙ্গযি মকাবনা আফাদত কযায ঙ্গনবদথ মনআ।  

৫. অয মাযা এ যাঙ্গেবত ফযঙ্গিগতবাবফ অভর কযা জাবয়ম ফবর ভন্তফয কবযবছন তাবদয ভবতয বক্ষ মকাবনা দরীর 
মনআ। মকননা এ যাঙ্গেবত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ মথবক ফা তায াাফা কাবযা মথবকআ ফযঙ্গিগত 
ঙ্গকংফা াভঙ্গিক মকাবনা বাবফআ মকাবনা প্রকায আফাদত কবযবছন ফবর ফঙ্গণথত য়ঙ্গন।  

এয ঙ্গফযীবত যীয়বতয াধাযণ বনক দরীর এ যাঙ্গেবক আফাদবতয জনয ঙ্গনঙ্গদথি কযাবক ঙ্গনঙ্গলদ্ধ মঘালণা কযবছ, 
তম্মবধয যবয়বছ:  

অল্লা ফবরন,  

ۡكَهۡلت   ٱَۡلَۡومَ ﴿
َ
مۡ  أ مۡ  لَك   [  ٣/ دة املائ] ﴾ دِيَيك 

‗অজবকয ঙ্গদবন অঙ্গভ মতাভাবদয জনয মতাভাবদয দ্বীনবক ঙ্গযূণথ কবয ঙ্গদরাভ‘। [ূযা অর-ভাবয়দা, অয়াত: ৩] 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ ফবরবছন,  

ْحَدَث  َنوْ »
َ
ىَا فه  أ ْمره

َ
َذا أ ، لَيَْس  َنا ٌَ ًه ي ََ  ػه  ٍ  .«رَد   َػ

‗মম ফযঙ্গি অভাবদয দ্বীবনয ভবধয এভন নতুন ঙ্গকছুয উদ্ভফ ঘিাবফ মা এয ভবধয মনআ, তা প্রতযাখযাত‘। (ী 
ফুখাযী, াদী নং ২৬৯৭) 

ঙ্গতঙ্গন অবযা ফবরবছন, 

َل  َنوْ » ًه  لَيَْس  َعَهل   َعهه ىَا َعلَيْ ْمر 
َ
ََ  أ  ٍ  .«رَد   َػ

‗মম ফযঙ্গি এভন মকাবনা কাজ কযবফ মায উয অভাবদয দ্বীবনয ভবধয মকাবনা ঙ্গনবদথ মনআ তা গ্রণবমাগয‘। 

(ী ভুঙ্গরভ, াদী নং ১৭১৮) 

াআখ অবু্দর অজীজ আফন ফাম যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ ফবরন, অয আভাভ অমায়ী যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ মম এ 
যাবত ফযঙ্গিগত আফাদত কযা বার ভবন কবযবছন, অয মা াবপম আফন যাজাফ ছন্দ কবযবছন, তাবদয এ ভত 
তযন্ত অশ্চমথজনক ফযং দুফথর; মকননা মকাবনা ঙ্গকছু মতক্ষণ মথন্ত না যীয়বতয দরীবরয ভাধযবভ জাবয়ম ফবর 
াফযস্ত বফ ততক্ষণ মথন্ত মকাবনা ভুঙ্গরবভয বক্ষআ দ্বীবনয ভবধয তায নুপ্রবফ ঘিাবনা বফধ বফ না। চাআ তা 
ফযঙ্গিগতবাবফ করুক ফা াভঙ্গিক- দরফদ্ধবাবফ। চাআ মগাবন করুক ফা প্রকাবয। কাযণ ঙ্গফদঅতকভথ স্বীকায 
কবয এফং তা মথবক াফধান কবয মম ভস্ত প্রভাণাঙ্গদ এববছ মগুবরা াধাযণবাবফ তায ঙ্গফবক্ষ ফস্থান ঙ্গনবে। 

(অত তামীয ঙ্গভনার ঙ্গফদঅ: ১৩) 
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৬. াআখ অবু্দর অমীম আফন ফাম যাভাতুল্লাঙ্গ অরাআঙ্গ অবযা ফবরন, ী ভুঙ্গরবভ অফু হুযায়যা যাঙ্গদয়াল্লাহু 
অনহু মথবক ফঙ্গণথত বয়বছ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ ফবরবছন, 

َا َّل » َعثه  يَلْلَثَ  ََتْتَصُّ يَام   اِْل ه  وْ  ةهقه ، َبْيه  نه َا َوَّل  اللَيَايله مَ  ََت صُّ َْ َعثه  يَ يَام   اِْل ه  وْ  ةهصه ، َبْيه  نه يَامه
َ
نْ  إهَّل  اِْل

َ
َنَ  أ م   فه  يَك  َْ ً   َص َن  مْ  يَص  ك  َحد 

َ
 .«أ

‗মতাভযা জুভ―অয যাঙ্গেবক নযানয যাত মথবক ঙ্গক্বয়াভ/ ারাবতয জনয ুঙ্গনঙ্গদথি কবয ঙ্গন না, অয জুভ―অয 
ঙ্গদনবক নযানয ঙ্গদবনয মথবক অরাদা কবয াবভয জনয ুঙ্গনঙ্গদথি কবয ঙ্গন না, তবফ মঙ্গদ কাবযা াবভয ঙ্গদবন 
ম ঙ্গদন ঘিনাচবক্র এব মায় মিা ঙ্গবন্ন কথা‘। (ভুঙ্গরভ, াদী নং: ১১৪৪, ১৪৮)। মঙ্গদ মকাবনা যাতবক আফাদবতয 
জনয ুঙ্গনঙ্গদথি কযা জাবয়ম বতা তবফ ফযআ জুভ―অয যাতবক আফাদবতয জনয ঙ্গফবলবাবফ ুঙ্গনঙ্গদথি কযা জাবয়ম 
বতা; মকননা জুভ―অয ঙ্গদবনয পঙ্গমরত ম্পবকথ াদীব এববছ মম,  

م   َخْي  » َْ ًه  َطلََعْج  يَ م   الَشْهس   َعلَيْ َْ َعثه  يَ  .« اِْل ه 

‗ূমথ মম ঙ্গদনগুবরাবত উঙ্গদত য় তম্মবধয ফবচবয় মেি ঙ্গদন, জুভু―অয ঙ্গদন‘। (ী ভুঙ্গরভ, াদী নং ৫৮৪)। 

ুতযাং মমবতু যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ জুভঅয ঙ্গদনবক ঙ্গফবলবাবফ ঙ্গক্বয়াভ/ ারাবতয জনয 
ুঙ্গনঙ্গদথি কযা মথবক ঙ্গনবলধ কবযবছন মবতু নযানয যাতগুবরাবক ফযআ আফাদবতয জনয ুঙ্গনঙ্গদথি কবয মনয়া 
জাবয়ম বফ না। তবফ মঙ্গদ মকাবনা যাবেয ফযাাবয ুস্পি মকাবনা দরীর এব মায় মিা ঙ্গবন্ন কথা। অয মমবতু 
রাআরাতুর ক্বাদয এফং যভমাবনয যাবতয ঙ্গক্বয়াভ/ ারাত ড়া জাবয়ম মবতু যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ 
য়াাল্লাভ মথবক এ যাতগুবরায ফযাাবয স্পি াদী এববছ। 

তৃতীয় প্রে: া―ফাবনয ভধযযাঙ্গেবত াজাযী ারাত ড়ায কী হুকুভ? 

উিযঃ া―ফাবনয ভধযযাঙ্গেবত একত যাকাত ারাবতয প্রঙ্গত যাকাবত দফায ূযা কুরহু য়াল্লা (ূযা আখরা) 
ঙ্গদবয় ারাত ড়ায মম ঙ্গনয়ভ প্রচঙ্গরত বয়বছ তা মূ্পণথরূব ঙ্গফদঅত।  

এ ারাবতয প্রথভ প্রচরন:  

এ ারাবতয প্রথভ প্রচরন য় ঙ্গজযী ৪৪৮ বন। ঙ্গপঙ্গরঙ্গস্তবনয নাফরু বযয আফন অঙ্গফর াভযা নাভীয় 
একবরাক ফায়তুর ভুকািা অবন। তায ঙ্গতরায়াত ঙ্গছর ুভধুয। ঙ্গতঙ্গন াফাবনয ভধযযাঙ্গেবত নাভাবম দাুঁড়াবর তায 
ঙ্গছবন এক মরাক এব দাুঁড়ায়, তাযয তায াবথ তৃতীয় জন এব মমাগ মদয়, তাযয চতুথথ জন। ঙ্গতঙ্গন ারাত 
মল কযায অবগআ ঙ্গফযাি একদর মরাক এব তায াবথ মুি বয় বড়।  

যফতথী ফছয এবর, তায াবথ বনবকআ মমাগ মদয়  ারাত অদায় কবয। এবত কবয ভাঙ্গজদুর অক াবত এ 
ারাবতয প্রথা চারু য়। কারক্রবভ এ ারাত এভনবাবফ অদায় বত রাবগ মম বনবকআ তা ুন্নাত ভবন কযবত 
শুরু কবয। (ত্বাযতুী, ায়াবদ  ঙ্গফদঅ ৃ: ১২১, ১২২, আফন কাীয, ঙ্গফদায়া য়ান ঙ্গনায়া ১৪/২৪৭, আফনুর 
কাআবয়ভ, অর-ভানারুর ভুঙ্গনপ ৃ: ৯৯) 

এ ারাবতয দ্ধঙ্গত:  

প্রথা নুমায়ী এ ারাবতয দ্ধঙ্গত বরা, প্রঙ্গত যাকাবত ূযা পাঙ্গতায য ূযা আখরা দফায কবয বড় মভাি 
একত যাকাত ারাত ড়া। মাবত কবয ূযা আখরা ১০০০ ফায ড়া য়। (এআয়াবয় উরুভুিীন ১/২০৩) 

এ ধযবনয ারাত মূ্পণথ ঙ্গফদঅত। কাযণ এ ধযবনয ারাবতয ফণথনা মকাবনা াদীবয ঙ্গকতাবফ অবঙ্গন। মকাবনা 
মকাবনা ফআবয় এ ম্পবকথ মম কর াদী উবল্লখ কযা য় মগুবরা মকাবনা াদীবয ঙ্গকতাবফ অবঙ্গন। অয তাআ 
অল্লাভা আফনুর জামী (ভাদুঅত ১/১২৭-১৩০), াবপম আযাকী (তাখযীজুর এআয়া), আভাভ নফফী (অর-ভাজভু 
৪/৫৬), অল্লাভা অফু াভা (অর-ফায় ৃ: ৩২-৩৬), াআখুর আরাভ আফন তাআঙ্গভয়যা, (আকঙ্গতদাবয় ঙ্গছযাতুর 
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ভুস্তাকীভ ২/৬২৮), অল্লাভা আফন অযযাক (তানমীহু যীয়া ২/৯২), আফন াজায অর-অকারানী, অল্লাভা 
ূয়ূতী (অর-অভয ঙ্গফর আবিফা ৃ: ৮১, অর-রাঅঙ্গরর ভানূঅ ২/৫৭), অল্লাভা াকানী (পায়াবয়দুর 
ভাজভু―অ ৃ: ৫১)  অবযা বনবকআ এগুবরাবক ‗ফাবনায়াি াদী‘ ফবর ুস্পি মঘালণা ঙ্গদবয়বছন।  

এ ধযবনয ারাবতয হুকুভ:  

ঙ্গঠক জ্ঞাবনয ঙ্গধকাযী অবরভগবণয ভবত এ ধযবণয ারাত ঙ্গফদঅত; মকননা এ ধযবনয ারাত অল্লায যাূর 
বড়নঙ্গন, তায মকাবনা খরীপা বড়নঙ্গন এফং াাফীগণ বড়নঙ্গন। অঙ্গয়ম্মাবয় হুদা তথা অফু াঙ্গনপা, ভাবরক, 
াবপয়ী, অভাদ, াযী, অমায়ী, রাআ নযানযগণ মকউআ এ ধযবনয ারাত বড়নঙ্গন ফা ড়বত ফবরনঙ্গন।  

অয এ ধযবনয ারাবতয ফণথনায় মমআ াদীভূ মকউ মকউ উবল্লখ কবয থাবকন তা উম্মাবতয অবরভবদয আজভা 
নুমায়ী ফাবনায়াি। (এয জনয মদখুন: আফন তাআঙ্গভয়ায ভাজভু―র পাতায়া ২৩/১৩১, ১৩৩, ১৩৪, আকঙ্গতদাবয় 
ঙ্গছযাবত ভুস্তাকীভ ২/৬২৮, অফু াভা: অর-ফাবয়ছ ৃ: ৩২-৩৬, যীদ ঙ্গযদা: পাতায়া ১/২৮, অরী ভাপুজ, 
আফদা― ৃ: ২৮৬, ২৮৮, আফন ফাম: অত তামীয ঙ্গভনার ঙ্গফদঅ ৃ: ১১-১৬) 

চতুথথ প্রে: াফাবনয ভধযযাঙ্গেয যঙ্গদন কী াভ যাখা মাবফ?  

উিযঃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ মথবক ফহু ী াদীব প্রভাঙ্গণত বয়বছ মম, ঙ্গতঙ্গন াফান ভাব 
ফবচবয় মফী াভ যাখবতন। (এয জনয মদখুন: ী ফুখাযী, াদী নং ১৯৬৯, ১৯৭০, ী ভুঙ্গরভ, াদী 
নং ১১৫৬, ১১৬১, ভুনাবদ অভাদ ৬/১৮৮, ুনাবন অফু দাউদ, াদী নং ২৪৩১, ী আফন খুমাআভা, াদী 
নং ২০৭৭, ুনাবন ঙ্গতযঙ্গভমী, াদী নং ৬৫৭) 

ম ঙ্গাবফ মঙ্গদ মকউ াফান ভাব াভ যাবখন তবফ তা বফ ুন্নাত। াফান ভাবয মল ঙ্গদন ছাড়া ফাকী মম 
মকাবনা ঙ্গদন াভ যাখা জাবয়ম ফা ায়াবফয কাজ। তবফ াভ যাখায ভয় ভবন কযবত বফ মম, যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ মমবতু াফান ভাব াভ ারন কবযঙ্গছবরন তাবক নুযণ কবয াভ যাখা 
বে।  

থফা মঙ্গদ কায অআয়াবভ ঙ্গফবদয নপর াভ তথা ভাবয ১৩, ১৪, ১৫ এ ঙ্গতনঙ্গদন াভ যাখায ঙ্গনয়ভ থাবক 
ঙ্গতঙ্গন াভ যাখবত াবযন। ঙ্গকন্তু শুধুভাে াফাবনয বনয তাঙ্গযখ াভ যাখা ঙ্গফদঅত বফ। কাযণ যীয়বত এ 
াবভয মকাবনা ঙ্গবঙ্গি মনআ।  

অল্লা অভাবদযবক তাুঁয যাূবরয ঙ্গযূণথ দাঙ্ক নুযণ কবয চরায তাঙ্গপক ঙ্গদন। অভীন! 

িীকা: মঙ্গদ াফাবনয ভধযযাঙ্গেবক উদমান কযা ফা ঘিা কবয ারন কযা জাবয়ম বতা তাবর ফযআ যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআঙ্গ য়াাল্লাভ এ ফযাাবয অভাবদয জানাবতন। ফা ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনবজআ তা কযবতন। অয মঙ্গদ এভন ঙ্গকছু 
ঙ্গতঙ্গন কবয থাকবতন তাবর াাফাগণ ফযআ তা উম্মাবতয কাবছ ফণথনা কযবতন। তাযা নফীবদয বয জগবতয 
মেি ভানুল, ফবচবয় মফী নীতকাযী, মকাবনা ঙ্গকছুআ তাযা মগান কবযন ঙ্গন। (অত তমীয ঙ্গভনার ঙ্গফদা ১৫, ১৬) 

উবযাি অবরাচনায ঙ্গবঙ্গিবত কুযঅন, াদী  গ্রণবমাগয অবরভবদয ফাণী মথবক অভযা জানবত াযরাভ 
াফাবনয ভধয যাঙ্গেবক ঘিা কবয উদমান কযা চাআ তা ারাবতয ভাধযবভ মাক থফা নয মকাবনা আফাদবতয 
ভাধযবভ ঙ্গধকাং অবরভবদয ভবত জঘনযতভ ঙ্গফদঅত। যীয়বত মায মকাবনা ঙ্গবঙ্গি মনআ। ফযং তা াাফাবদয 
মুবগয বয প্রথভ শুরু বয়ঙ্গছর। মাযা বতযয নুযণ কযবত চায় তাবদয জনয দ্বীবনয ভবধয অল্লা  তাুঁয যাূর 
মা কযবত ফবরবছন তাআ মবথি। 
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