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কফকভল্লাকয যভাকনয যীভ
কনশ্চয় ির প্রাংা াঅল্লায েনয; াঅভযা তায প্রাংা িকয,
তায িাজে াাময প্রােথনা িকয াঅয াঅভাজদয ান্তজযয মাফতীয়
িদমথতা  ভন্দ িাে থেজি াঅল্লায িাজে াঅশ্রয় চাাআ। াঅল্লা
মাজি েপ্রদথন িজযন তাজি েভ্রষ্ট িযজফ এভন থিাঈ থনাআ
াঅয কতকন মাজি েভ্রষ্ট িজযন তায থিাজনা েপ্রদথনিাযী
থনাআ। াঅকভ াক্ষ্য কদকি থম, াঅল্লা োড়া থিাজনা তয াআরা থনাআ
াঅয ভুাম্মাদ তায ফান্দা  যাূ র; াঅল্লা তায াঈয এফাং তায
কযফায-কযেন  ঙ্গী-ােী িজরয াঈয ারাত  াগকিত
ারাভ থ িরুন।
াতাঃয...
এিেন ভুকভজনয েনয ফজচজয় েরুকয থম কফশ্বা যজয়জে
তন্মজধয জরা, াঅল্লা াঅভাজদয নফী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাভজি থপ্রযজিয ভাধযজভ াঅভাজদয দ্বীনজি কযূ িথ
িজযজেন, তাজি াঠাজনায ভাধযজভাআ তায কনয়াভতজি ম্পূ িথ
িজযজেন াঅয ভুস্তাপা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয
ভৃতুযয য থিাজনা ফযকিজি তাাঁয দ্বীজন ফাড়াজনা ফা িভাজনায
থিাজনা ু জমাগ থদন কন।
াঅল্লা তা―াঅরা ফজরন,
ُت َم ُتُت
﴿ َيۡلٱَم َيۡل َم َم َيۡل َم َيۡل ُت َم ُت َيۡل ِد َمي ُت َيۡل َم َم َيۡل َم َيۡل ُت َم َم ُت َيۡل
َيۡل َيۡل ِد َم ِد َم َم ِد
َيۡل َم
]٣ :ِدٱ َيۡل َم ِد ٗني ۚا ﴾ [املائدة
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‗াঅে াঅকভ থতাভাজদয েনয থতাভাজদয দ্বীনজি কযূ িথ
িযরাভ এফাং থতাভাজদয াঈয াঅভায থনয়াভত ম্পূ িথ িযরাভ,
াঅয থতাভাজদয েনয াআরাভজি দ্বীন কজজফ েন্দ িযরাভ।‘
[ভাজয়দা: ৩]
যাূ রুল্লা াঅরাাআক ারাতু য়াারাভ ফজরন,
َق ْد َق َق ْد ُت ُت ْد َق َق ْد َق ْد َق َق ْد ُت َق َق َق َق َق َق
اَّل َق ٌك
ُت َق ْد ْد
»  يَق ِءزيي عٌ َقُا َقبع ِءدي ِء َال ِء،ارَا
« د تركتكه ابلي ا ِءا يلنُا كٌُ ِء
‗াঅকভ থতাভাজদযজি এভন এিকি ু স্পষ্ট জেয াঈয থযজে

থগরাভ মায যাকি কদজনয ভত; এয থেজি ধ্বাংজ কতত ফযকি
ফাজদ থিাঈ কফচুযত জফ না।‘ [াআফজন ভাো] (াদীকি ী)
ু তযাাং, াঅল্লা তা―াঅরা তায যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয ফচজন মা প্রফতথন িজযজেন তায ভাজে কনজেজি এফাং
কনজেয াআফাদতজি ীভাফদ্ধ িযা প্রজতযি নাোতপ্রােথী  তা
াজেলিিাযী ভুকভজনয েনয াকযামথ  প্রজয়ােনীয়; াঅয কনজেয
এফাং ানয থিাজনা ভানু জলয েনয াঅল্লা মায ানু ভকত থদন কন তা
থমন থ াঅল্লায দ্বীজন প্রফতথন না িজয এফাং কনজেয কফজফি 
প্রফৃ কি দ্বাযা কিেু ানু জভাদন না িজয।
থিননা, তয াজেলিিাযী এফাং যাূ জরয ু ন্নতজপ্রকভি ফযকি
াঅল্লা থম দ্ধকতজত ানু ভকত কদজয়জেন তা ফযতীত ানয থিাজনা
দ্ধকতয থিাজনা ানু ষ্ঠান াঈদমান কিাংফা াআফাদত িযজফ না
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িযজত াজয না; কফজলত থিা মকদ াআফাদত  য়াফ রাজবয
াঅায় য়।
াঅয এয থেজিাআ াঅভযা াঅজরভজদয ফািী ‗াআফাদজতয ভূ র
জি কঠিবাজফ াঅল্লা  তায যাূ র থেজি াঅগত ফিথনায
ানু যি‘ এাআ িোকি ফুেজত াকয। িাযি এজত কফজফজিয দ্বাযা
প্রিয়ন, ানু জভাদন কিাংফা োযা ভজনয িযায থিাজনা ু জমাগ
থনাআ; াঅকন মকদ এয জক্ষ্ প্রভাজিয থোাঁে িজযন তাজর তা
এতাআ থফক ফযাি াজফন থম তা থিাজনা াংেযায় ীভাফদ্ধ িযা
ম্ভফ নয়। তায ভজধয ানযতভ জি াঅল্লায ফািী,
َم َيۡل
َم
َيۡل َم َيۡل
َم ِۚهَّلل
]١٠ :﴿ َم َمم ٱ َم ُت َيۡل ِد يِد مِدن َيۡل ٖء ُت ُت ُتي ٓۥ ِد ٱۚاِد ﴾ [الشِرا
‗াঅয থতাভযা থম কফলজয়াআ ভতজবদ িয না থিন— তায
পয়ারা থতা াঅল্লাযাআ িাজে।‘ [ূ যা: ১০]
ানু রূ াঅল্লা তা―াঅরায ফািী,
ُت َيۡل َيۡل ُت ُت ِۚهَّلل ُت َم َم َيۡل َيۡل َم ُت َيۡل ُت ُت َم ُت
﴿ ُت َيۡل ن ُت ي ُت َيۡل ُت ُّب َم ِۚهَّلل َم َم ِۚهَّلل ُت
َيۡل
﴾ و ۚا
ٱ
ِد
ِد
ِد ن ٱ ٱ ِد ِدو ِد
]٣١ :[ال عىران

‗ফরু ন, ―থতাভযা মকদ াঅল্লাজি বাজরাফা তজফ াঅভাজি
ানু যি িয, াঅল্লা থতাভাজদযজি বারফাজফন এফাং থতাভাজদয
াযাধ ক্ষ্ভা িযজফন।‘ [াঅজর াআভযান: ৩১]
াঅয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয ফািী,
َق
َق ْد َق َق ْد َق َق َق
َق ْد
ٌّد
» ف ُتُ َقِ َقرد،ٍ« َقو ْدي أ َقد ِء أم ِءرًا َذا َقوا م َقس ِءفي ِء
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‗থম াঅভাজদয এাআ দ্বীজন এভন কিেু ততকয িযর মা এজত
(িুযাঅজন  াদীজ এফাং এতদু বয় থেজি কনগথত হুিুজভ) থনাআ
তা াফযাআ প্রতযােযাত।‘ [ফুোযী  ভুকরভ]
তাোড়া ভুাম্মাদ াঅরাাআক ারাতু য়াারাজভয ফািী,
ْد ُت
َق َق ٌك
اَّل ُت ْد ُت ْد َق َق
َق اَّل ُت اَّل ُت ْد َق ْد ٌك ُت اَّل ْد
األ ُت
» َقو بِءد َقع ٍةة َق مة، ف ِءن حم َقد ٍةة بِءد َقعة،ِر
م
اا
« َقو ِءيااه َقوحمد ِء
ِء
‗াঅয থতাভযা দ্বীজন নতুন ৃ ষ্ট কিেু জত থফাঁজচ োজিা;

থিননা প্রকতকি নফৃ ষ্ট কফলয়াআ কফদ―াঅত াঅয প্রকতকি কফদ―াঅতাআ
েভ্রষ্টতা।‘[াঅফু দাাঈদ  াআফন ভাো] (ী)
াঅকন যীয়জতয এাআ ফিজফয এিিু থেজভ রক্ষ্য িযজর
ُت اَّل ُت ْد َق
ফুেজফন থম একি প্রফৃ কিয িো নয়, এিা াফতীিথ াী। « حم َقد ٍةة
ُت
َق َق ٌك
ْد ٌك ُت اَّل ْد
» َقو بِءد َقع ٍةة َق مة، بِءد َقعةাঅনায োনা থম,
এাআ ব্দকি দ্বাযা
ফযািতা ফুোয়, মা ির প্রিায কফদ―াঅতজি থিাজনা যিভ ফাদ
থদয়া োড়াাআ ান্তবুথি িজয।
াআফন ভাাঈদ যাকদয়াল্লাহু াঅনহু ফজরন, ‗থতাভযা ানু যি
িয, কিন্তু নতুন কিেু ৃ কষ্ট িজযা না; থিননা থতাভযা মজেষ্ট
থজয়ে।‘
াঅভায ভুকভন বাাআ...
এতক্ষ্ি থম াঅজরাচনা জরা থিা মকদ াঅনায িাজে কস্থয
য় এফাং াঅকন এাআ কফশ্বাজ কতযিাজযয কফশ্বাী ন তাজর
াঅকন াঅনায প্রকতকি িো  িাজেয াআফাদতজি এাআ
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ভািাকঠজত থপজর থদজেন থতা, এিা িী যীয়ত থভাতাজফি নাকি
নতুন ৃ কষ্ট িযা জয়জে? এিা িী ু ন্নত নাকি কফদ―াঅত? াঅয এয
এিিা াঈদাযি যীক্ষ্া িকয থিা জরা,

ভুস্তাপা ভুাম্মাদ

াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয েন্মকদন াঈদমান িযা;

কমকন

াঅভাজদয কপ্রয়, াঅভাজদয াঅদথ, াঅয াঅভাজদযজি কমকন াঅল্লায
ে-যর জে চরায় থনতৃত্ব থদন, কমকন থল নফী এফাং
যাূ রজদয থনতা, কমকন ম্মাকনতজদয থনতা, কমকন কফশ্বফাীয েনয
াআভাভ এফাং যভতস্বরূ থপ্রকযত।
াঅয এাআ ফযাাযিা াঅভযা নযায়কনষ্ঠবাজফ এফাং মাফতীয়
প্রফৃ কি  ূ ফথকনধথাকযত ফযকিগত ভতাভত থেজি ভুি থেজি
াঅজরাচনা িযফ, াাাক একিজি াঅভযা যয়ী দাাঁকড়াল্লায়
থভজ থদেফ াঅয াঅল্লা তা―াঅরায কিতাফ  নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআক য়াাল্লাজভয ু ন্নজতয াভজন াঈস্থান িযফ কমকন
ফজরজেন:
ُت َق
َق َق ْد َق ْد َق ْد َق ْد ُت ُت َق اَّل َق اَّل
َق ُت
اَّل َق ْد َق َق
ٍا﵀ َقعنيْد ِء
 و الُد ِءي َدي حمى ٍةد،﵀ اَّل
يي ِءكتاا ا ِء
« ِءن أ صي اا َق ِءد ِء
َق َق ٌك
ُت ُت ْد َق ْد ٌك ُت اَّل ْد
َق َق اَّل َق َق َق اَّل ْد ُت ُت ُت ْد َق ُت
» و حم َقد ٍةة بِءد َقعة َقو بِءد َقع ٍةة َق مة،ِر حم َقد اا َقُا
وشنه و األم ِء
‗কনশ্চয় জফথািভ ফািী াঅল্লায কিতাফ; জফথািভ ন্থা জরা

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয ন্থা। ফজচজয় কনিৃষ্ট
কফলয় জরা দ্বীজন নতুন ৃ ষ্ট কফলয়; াঅয প্রকতকি নফৃ ষ্ট কফলয়াআ
কফদ―াঅত এফাং প্রকতকি কফদ―াঅতাআ েভ্রষ্টতা।‘ াঅয কমকন স্বীয়
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ফািী দ্বাযা জফথািভ  ফজচজয় কযশুদ্ধ ভানু লজদয ন্থা াফরম্বন
িযজত ফজরন,

َق ْد ُت اَّل اَّل َق َق ُت َق ُت ْد ُت اَّل اَّل َق ُت َق
« َق ْد ُت اَّل
»يي يَقنِن ُتُ ْده
اا
 ه ِء،اايي ينِنُه
 ه ِء،اس ر ِءِن
انل ِء

‗জফথািভ ভানু ল জরা াঅভায মু জগয ভানু জলযা, এযয

(বাজরা জরা) এজদয ানু গাভী, এযয (বাজরা জরা) এজদয
ানু গাভী‘ [ফুোযী  ভুকরভ]
াঅয াঅল্লায িাজোআ াঅভাজদয প্রতযাা, কতকন থমন
াঅভাজদযজি কঠি েজি কঠি ে কজজফ প্রদথন িজয তা
ানু যি িযায ু জমাগ থদন এফাং বুর েজি বুর কজজফ
প্রদথন িজয তা থেজি কফযত োিায ু জমাগ প্রদান িজযন।
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নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয েন্মকদন ারজনয ূ চনা
াজপম াআফন িাীয াঅর-কফদায়া য়ান-কনায়া গ্রজন্থ
(১১/১৭২) াঈজল্লে িজযন,
৩৫৭ কেযী ন থেজি ৫৬৭ কেযী ন মথন্ত কভয ানিাযী
পাজতভী যাষ্ট্র- াআহুদী াঈফাাআদু ল্লা াআফন ভাাআভুন াঅর ক্বাদ্দা এয
কদজি মায ম্বন্ধ িযা য় - থ াঈফাাআদী ািযা াজনি নতুন
নতুন াঈৎফ াঅকফষ্কায ি থয। তন্মজধয এিিা জরা , নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআক য়াাল্লাজভয েন্মকদন াঈদমান।
―কিতাফুর ভায়াজয়ম য়ার াআ―কতফায ‖ গ্রজন্থ (১/৪৯০) ভাক্বযীমী
এফাং াঅদ-কদয়ারুর কভকযয়যায ভুপতী ভুাম্মাদ ফােীত াঅরভুত্বী―াই তায ফাআ

―াঅানু র িারাভ পী ভা াআয়াতা―াঅল্লাক্বু

কফসু ন্নাকত য়ার কফদ―াঅকত কভনার াঅিাভ

‖-এ (ৃ: ৪৪-৪৫)

একি াঈজল্লে িজযজেন। াাআে াঅরী ভাপুম তায এিকি চভৎিায
ফাআ ―াঅর-াআফদা― পী ভাদ্বাকযর াআফকতদা―-এ (ৃ: ২৫১) এ
কফলয়কিজত এিভত জয়জেন।
ু তযাাং ফথপ্রেভ এাআ াঈৎজফয প্রচরন ঘকিজয়জে াআহুদী াঅব্দু ল্লা
াআফন াফায ফাংধয দু যাচায যাজপমী ম্প্রদায়; াঅয তাজদয দ্বাযা
িেজনাাআ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয ভব্বজত
9

থিাজনা িাে জত াজয না ফযাং থিাজনা থগানীয় াঈজদ্দজযাআ তাযা
একি িজযজে।
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েন্মকদন ারজন াআরাজভয কফধান
এতক্ষ্ি থম াঅজরাচনা জরা তায ভাধযজভ এিাাআ থোয থর
থম, নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  াঈিভ মু জগয ভানু লজদয
াঅদথ ানু যি িযায ভজধযাআ মাফতীয় িরযাি। থম ফযকি াঅল্লায
তনিিয রাজবয েনয এভন াআফাদত িজয মায প্রচরন ঐ ফযিতভয়
মু জগ কের না তায াআফাদত প্রতযােযাত জয় তায কদজিাআ কপজয
াঅজফ এফাং ঐ িাজেয গুনা-া ফ তাজিাআ ফন িযজত জফ
মকদ থ একি কনষ্ঠায াজে িজয এফাং এজত ফজচজয় থফক শ্রভ
 কি ফযয় িজয। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয েন্মকদন
াঈদমাজন কনজনাি কফলয়গুজরা কি রক্ষ্য িজযজেন:১. যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ, তায
তযেগাভী েরীপাগি এফাং ানযানয থিাজনা াাফী যাকদ্বয়াল্লাহু
াঅনহুভ, াঈিভ মু জগ াআাজনয াজে তাজদযজি ানু যিিাযী
(তাজফ―াই)থদয থিাঈ একি ারন িযজতন না। ােচ যফতথীজদয
থেজি তাযা ু ন্নত ম্পজিথ থফক োজনন, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু
াঅরাাআক য়াাল্লাজভয প্রকত তাজদয বাজরাফাা কযূ িথ এফাং তাাঁয
যীয়ত ানু যি ম্পূ িথরূজ তাযাাআ িজযন। মকদ একি বাজরাাআ
ত তাজর তাযাাআ থতা াঅভাজদয াঅজগ িযজতন।
২. াঅকন কনশ্চয় থেজনজেন থম, কেযীয চতুেথ তজি
ফথপ্রেভ এয াঈয াঅভর িজযজে দু যাচায পাজতভী ম্প্রদায়।
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৩. একিয ভাধযজভ কিষ্টান ম্প্রদাজয়য াজে াদৃ য জয় মায়
থিননা তাযা ভী াইা াঅরাাআক ারাজভয েন্মকদন াঈদমান
িজয। ােচ তাজদয দৃ  জত এফাং কফকবন্ন াঈৎজফ তাজদয
ানু যি িযজত াঅভাজদযজি কনজলধ িযা জয়জে।
৪. কভরাদু ন্নফীয ভত এ যিভ ানযানয েন্মকদন ারন িযায
ােথ জি, এিা ভজন িযা থম াঅল্লা ু ফানাহু য়া তা―াঅরা এাআ
াঈম্মজতয েনয দ্বীনজি কযূ িথ িজযন কন, যাূ রুল্লা াঅরাাআক
ারাতু য়াারাভ াঈম্মজতয মা িযা াঈকচত তা ম্পূ িথ থৌঁকেজয়
থদন কন াঅয াঈিভ মু জগয ভানু জলযা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাভজি মোমে ম্মান, ভব্বত  ভমথাদা থদন কন থমরূ
কদজয়জে যফতথী মু জগয ভানু জলযা। াঅয এাআ ধযজিয িো দু যাচায
দ্বীনভ্রষ্ট োড়া থিাঈ ফরজত াজয না। ােচ যাূ রুল্লা াঅরাাআক
ারাতু য়াারাভ ফজরন,
َق ْد َق ُت َق
َق َق َق َق ُت ْد َق اَّل َق َق َق ًّ َق َق ْد َق ْد َق ُت اَّل ُت اَّل َق ُت َق َق َق
»ْد ِء َقوا عن ُتىٍ ل ُتُ ْده
ٍ«وا بعي ا﵀ اَّل ِءوي ً ِء ِء ن قا عني ِءٍ أن يدل أوت
‗াঅল্লা থম নফীজিাআ থপ্রযি িজযজেন তায াঈযাআ াঅফযি
জয় থগজে থম, থ তায াঈম্মজতয বাজরায েনয মা োজন তা থ
তাজদযজি োকনজয় কদজফ।‘ [ী ভুকরভ]
াঅভাজদয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ জরন নফীজদয
ভজধয ফথজশ্রষ্ঠ, ফথজল  ফজচজয় াঈিভ াফকতিাযী 
িরযািিাভী। মকদ কভরাদু ন্নফী ারন িযা দ্বীজনয াাংাআ ত তজফ
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যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ তা ফিথনা িযজতন ােফা
কনজেয েীফজন িযজতন ােফা তায াাফীযা (যাকদয়াল্লাহু
াঅনহুভ) ান্তত তা িযত।
থিাজনা ফযকি এিা ফরজত াযজফ না থম, যাূ র াঅরাাআক
ারাতু য়া ারাভ থিা কফনজয়য িাযজি িজযন কন থিননা তা
(ফরা) যাূ র াঅরাাআক ারাতু য়া ারাজভয াফভাননায
াকভর।
থিননা এয দ্বাযা প্রতীয়ভান য়, াঈম্মজতয িরযাি যজয়জে
এভন কফলয় কতকন থগান থযজেজেন ােফা োজিা িজয থদজেজেন;
ফস্তুত কতকন এয থেজি ভুি, তায েনয াঅভায ভাতা-কতা াঈৎগথ
থান। াঅয এয দ্বাযা াাফীগি- মাজদযজি তাজদয যফ াঅল্লা
কনজোআ কযশুদ্ধ িজযজেন- তাজদযজি াফভাননা িযা য়, থম
তাযা এাআ াঈৎফ াঈদমান িযজত িাথিয িজযজেন এফাং তাযা
একি াঈরকি িযজত াজযন কন; (এ োতীয় িো িেজনা ফরা
মাজফ না, িাযি) তাযা িতাআ না াঈিভ ফযকি এফাং ম্মাকনত
ানু াযী। হুমাাআপা াআফনু র াআয়াভান —যাকদয়াল্লাহু াঅনহু— ‗থম ফ
াআফাদত াঅল্লায যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয াাফীযা
িজযন কন থগুজরা থতাভযা িজযা না; থিননা ূ ফথফতথীযা
যফতথীজদয েনয ফরায থিাজনা কিেু ফাদ থদন কন। াঅয
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াঅল্লাজি বয় িয থ ড়ুয়াযা! থতাভযা থতাভাজদয ূ ফথফতথীজদয
োআ ানু যি িয।‘
৫. এাআ যাতজি ঞ্জীকফত যােজরাআ যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয প্রকত ভব্বত প্রভাকিত য় না। াঅকন থতা িত
ভানু লজিাআ থদেজফন াঅয শুনজফন মাযা এাআ াঈৎফগুজরা ঞ্জীকফত
িজয ােচ কনজেযা ভুস্তাপা াঅরাাআক ারাতু য়া ারাজভয
াঅদথ থেজি ফহু দূ জয; াঅয এজদয াকধিাাংাআ জরা ঐ ফ
াী ফযকি মাযা ু দ োয়, নাভাজময ফযাাজয াফজরা িজয,
প্রিায-াপ্রিায াঈবয় প্রিায ু ন্নত থেজড় থদয় এফাং া 
গুনাজয িাে, াশ্লীর  ধ্বাংাত্মি িাজে করপ্ত য়।
ফযঞ্চ াঅভাজদয থনতা কপ্রয় ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয প্রকত প্রিৃত ভব্বজতয প্রভাি জরা থম যিভ
াঅভাজদয প্রবু তাফাযািা য়া তা―াঅরা ফজরজেন,
ٱ َم ٱِۚهَّلل ُت و ُت َيۡل َيۡل ُت ُت ِۚهَّلل ُت
﴿ ُت َيۡل ن ُت ي ُت َيۡل ُت ِد ُّب َمن ِۚهَّلل َم
]٣١ : ﴾ [ال عىران... ٱ
ِد
ِد ِد ِد
‗ফরু ন, ―থতাভযা মকদ াঅল্লাজি বাজরাফা তজফ াঅভাজি
ানু যি িয, াঅল্লা থতাভাজদযজি বারফাজফন...‘ [াঅজর
াআভযান: ৩১]
যাূ রুল্লা াঅরাাআক ারাতু য়া ারাভ ফজরজেন,
َق َق ْد َق ْد َق َق َق
اَّل َق اَّل َق ْد َق َق َق ُت َق َق ُت َق
ُت ُت اَّل َق ْد ُت ُت َق
: ووي يأ ؟ ال،ا﵀ اَّل
 يا رشِل ِء: الِا،» « أو ِء يد نِن ااَقٌة ِء وي أ
اَّل َق
َق ْد َق َق َق َق َق َق
َق َق ْد َق َق
» اع ِء د ل ااَقٌة َقو َقو ْدي َقع َق ِءاا فقد أ
«وي أ
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‗াঅভায াঈম্মজতয াভানযিাযী ফাজদ ফাাআ োন্নাজত প্রজফ
িযজফ।‘ াাফীযা ফরর, থি াভানয িজয? কতকন ফরজরন, ‗থম
াঅভায (ু ন্নজতয) াঅনু গতয িযজফ থ োন্নাজত প্রজফ িযজফ াঅয
থম াঅভায াফাধযতা িযজফ থাআ থতা াভানয িযর।‘ [ী
ফুোযী]
ু তযাাং, যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভজি ানু যি,
তায থগান-প্রিায াঅদথজি কনজেয ভজধয ধাযি, তায েকনজদথ
ানু িযি, িো-িাজে  স্ববাফ-চকযজি তাজি দৃ ষ্টান্তরূজ গ্রি
িযায ভাধযজভাআ প্রিৃত ভব্বত িযা ম্ভফ। াঅয ফরা জয় োজি:
তায প্রকত মকদ ত থতাভায বাজরাফাা কতয তজফ াঅনু গতযাআ
িযজত
থিননা থপ্রকভি মা বারফাজ তায প্রকত াঅনু গতয স্বীিায
িজয
৬. এগুজরায াাাক যফতথী মু জগয াজনি াঅজরভাআ এাআ
ধযজিয কভরাদ ানু ষ্ঠাজন াংঘকিত য় এভন ফহু াকনষ্ট  বয়ানি
াআরাভকফজযাধী িাে জয় োজি ফজরজেন। াঅয স্বীিায িজযজে
াঅধু কনি মু জগয থিাজনা থিাজনা ফযকি মাযা এগুজরাজত াাংগ্রি
িজযকের এফাং াঈকস্থত জয়কের কিন্তু াঅল্লা তা―াঅরা যফতথীজত
তাজদযজি এ থেজি কফযত োিায থতৌকপি কদজয়জেন। (থফ কিেু
াকড এয াক্ষ্ী) এ ফ াআরাভ কফজযাধী িাজেয ভজধয ানযতভ
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জরা, যাূ রুল্লায ফযাাজয কিেু কিথী িোফাতথা ফরা, ফাড়াফাকড়
িযা, এভন কিেু াযাভ িকফতা ফানাজনা মায ভাধযজভ তায িাে
থেজি াাময-জমাকগতা চায়া য় াঅয এিা বাফা থম কতকন
গাজয়ফ োজনন থমভনকি ফুীকযয িকফতায় কনজনাি কযদৃ ষ্ট য়,
থ থযা ৃ কষ্ট! ফথফযাী দু ঘথিনা মেন েকড়জয় ড়জফ তেন
াঅনায িাজে োড়া াঅয িায িাজে াাময চাাআফ,
িাযি, াঅনায িাজোআ দু কনয়ায ভত্ত্ব  থরািান াঅয
াঅনাযাআ যজয়জে রাজ ভাপুম  িরজভয জ্ঞান।
তাোড়া এফ ানু ষ্ঠাজন নাযী-ুরুজলয কভশ্রি ঘজি, গান 
ফাদযমন্ত্র ফযফহৃত য়, ভদ োয়া য়, মু ফিজদয কদজি তািাজনা
য়, রীজদয কনজয় ফাড়াফাকড় য় এফাং াঅয াজনি োযা িাে
িযা য় মা কফকবন্ন থদজ েকড়জয় ড়ায িাযজি ীভাফদ্ধ িযা
িকঠন; এভনকি াজনজি এাআ যাকিজি িদজযয যাকিয থচজয় থফক
ভমথাদা থদয় এফাং এ যাজত িদজযয যাজতয থেজি থফক শ্রভ ফযয়
িজয। াফস্থা এভন থৌঁোয় থম, তাজদয থিাঈ ভীরাদু ন্নফীয
ানু ষ্ঠান তযাগিাযীজি িাজপয ফজর াঅেযাকয়ত িজয। (নাাঈমু কফল্লা)
৭. থম কদজন যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ
েন্মগ্রি িজযজেন ঐকদজনাআ কতকন ভৃতুযফযি িজযজেন াঅয তা
জরা ১২াআ যকফাঈর াঅাঈয়ার থমরূ যাূ জরয েীফনীগ্রজন্থ প্রভাি
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ায়া মায়। ু তযাাং, এ কদজন াঅনকন্দত য়া দু াঃে ায়ায
থচজয় াঈিভ নয়। মকদ দ্বীন ―যায়‖ তো ভজতয াঈয প্রকতকষ্ঠত ত
তাজর এাআ কদনজি াইদ  ানু ষ্ঠাজনয কদন কজজফ থনয়ায থচজয়
থাি  ভাতভ কদফ কজজফ থনয়াাআ াঈিভ ত।
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কিেু াংয় এফাং এয েফাফ
ভীরাদু ন্নফী াঈদমানিাযীগি কিেু াংয় াঅাঁিজড় ধজযজেন
এফাং কিেু দরীর কদজয়জেন। তন্মজধয াঈজল্লেজমাগয কিেু জরা:
১. াঅল্লা তা―াঅরায ফািী,
َم
ُت َيۡل َم َيۡل
َم َم ِد َم َم َيۡل َم َيۡل َم ُت ْا ُت َم َم َيۡل ِۚهَّلل َم َيۡل
ِۚهَّلل َم َم َيۡل َم
﴾ ٥٨ َم ُت ن
و ٱ ِدم
﴿
ِد ِد ٱِد و ِد ۡح ِديِدۦ ِد
]٥٨ :[يِنس
‗ফরু ন, ―এিা াঅল্লায ানু গ্রজ  তাাঁয দয়ায়; িাজোআ এজত
তাযা থমন াঅনকন্দত য়।‖ তাযা মা ুঞ্জীবূ ত িজয তায থচজয় এিা
াঈিভ।‘ [াআাঈনু : ৫৮]
তাযা ফজর: াঅল্লা তা―াঅরা াঅভাজদযজি তায যভজতয
িাযজি াঅনকন্দত জত ফজরজেন াঅয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাক
য়াাল্লাভ জরন জফথাৎিৃষ্ট যভত থিননা াঅল্লা তা―াঅরা
ফজরজেন,

َم َم ٓۥ َم َيۡل َم َيۡل َم َم ِۚهَّلل َم َيۡل َم ٗن َيۡل َم َم
]١٠٧ : ﴾ [ا ًبياا١٠٧ ِد َم
ِد ۡح ِد
﴿ م

‗াঅয াঅভযা থতা াঅনাজি ৃ কষ্টিুজরয েনয শুধু
যভতরূজাআ াকঠজয়কে।‘ [াঅকম্বয়া: ১০৭]
েফাফ:
তাজদয এ াঅয়াজতয দ্বাযা দরীর থদয়ািা ানু মু ি স্থাজন
দরীর প্রদান জয়জে, াঅয়াতজি তায ভূ র ােথ োড়া ানয াজেথ
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ফযফায িযা জয়জে, াঅয এভন এি কদি ফুোজনা জয়জে থম
কদি াঅল্লায কিতাফ ম্পজিথ ফজচজয় জ্ঞানী ফযকি, জফথািভ
াঅল্লায িো ানু ধাফনিাযী এফাং জফথািভ িুযাঅজনয ন ফা
বালয াঈরকি িযজত াজযন এভন ফযকিয দ্বাযা এ কদি
প্রভাকিত য় কন। াঅয এয ভাধযজভ াঈিভ মু জগয ভানু ল  রজপ
াজরীজনয ফুে থেজি িুযাঅজনয ােথ গ্রি িযা  াঈদ্ভাফন
িযায় যীয়জতয থম দ্ধকত যজয়জে তায কফজযাকধতা িযা য়।
াআফনু র িাাআকয়যভ যাকভাহুল্লা ফজরন থম, এাআ াঅয়াজতয ভভথাজেথ
ারাজপ াজরীজনয ভত জরা, াঅল্লায ানু গ্র  দয়া জরা
তায িুযাঅন  ু ন্না।
২. ফুোযী  ভুকরজভ এজজে নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাভ থেজি প্রভাকিত জয়জে থম, কতকন ভকদনায় াঅজরন
এফাং থদেজরন থম, াআহুদীযা াঅশুযায (ভযযজভয দ তাকযে) কদন
াভ ারন িজয; কতকন তাজদযজি কেজ্ঞাা িযজর তাযা াঈিয
কদজরা, এ কদজন াঅল্লা কপযাঅাঈনজি ডুকফজয় কদজয়জেন এফাং ভুা
াঅরাাআক ারাভজি াঈদ্ধায িজযজেন তাাআ াঅভযা এ কদন
াঅল্লায প্রকত শুিকযয়া জ্ঞান িযায েনয াভ ারন িকয।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ফরজরন,
َق َق َق َق
ْد ُت
َق
»«فأًا أ َق بِء ُتىِو ِءوٌك ْده
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‗ভুায (থফাঁজচ মায়াজত াঅনকন্দত য়ায) ফযাাজয
থতাভাজদয থচজয় াঅকভ থফক িদায।‘ াতাঃয কতকন এ কদন
াভ ারন িযজতন এফাং াভ ারন িযজত াঅজদ কদজতন।
তাযা ফজর, এ কদন যভজতয নফীয প্রিা ঘিায থচজয় াঅয
থিান থনয়াভত ফড় জত াজয? তাাআ াঅভাজদয াঈকচত এ কদন
াঈদমাজনয ভাধযজভ াঅল্লায থনাঅভজতয েনয তাাঁয শুিকযয়া
জ্ঞান িযা।
েফাফ:
াঅশুযায কদন াভ ারজনয এাআ াদী দ্বাযা দরীর
থদয়ািা ািামথিয দরীর এফাং ভ্রান্ত ানু ভান। থিননা াঅভযা
এাআ নফীজি থপ্রযজিয েনয াঅল্লায শুিকযয়া জ্ঞান িকয, তজফ
তায েজন্ম নয়; এিাআ াজে এিা াঈজল্লেজমাগয, াঅশুযায কদজনয
াভ ভুস্তাপা াঅরাাআক ারাতু য়াারাজভয ু ন্নত কজজফ
চারু  েন্দনীয় িযা জয়জে। াঅয কতকন াঅভাজদযজি তায
ু ন্নজত তায েন্মকদজন াঈৎফ ারন িযায প্রো চারু িজযন কন।
৩. াআভাভ ফায়ািী াাফী াঅনা যাকদয়াল্লাহু াঅনহু জত
ফিথনা িজযন, নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ নফুয়ত রাজবয
য াঅিীিা িজযজেন। ােচ তাাঁয দাদা তাাঁয েজন্ময প্তভ কদজন
াঅিীিা িজযকেজরন। যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ িতৃথি
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াঅিীিায এাআ ুনযাফৃ কি িযাাআ প্রভাি িজয থম কতকন এিা
িজযজেন াঅল্লায প্রকত শুিকযয়া জ্ঞাজনয েনয থম কতকন তাাঁজি
কষ্টিূজরয েনয যভতরূজ থপ্রযি িজযজেন। াঅয এ থািকযয়া
জ্ঞান তায াঈম্মজতয েনয প্রচরন িযা জয়জে থমন যফতথীযা
এিাজি ু ন্নতরূজ গ্রি িজয।
েফাফ:
এাআ াদীকিজি াআভাভ ভাজরি ফাকতর াদীভূ জয
ান্তবুথি িজযজেন থমভনকি াআফন রুদ তায থেজি ফিথনা
িজযজেন ―াঅর-ভুিাদ্দাভাতুর ভুভাহাদাত‖ গ্রজন্থয ―কিতাফুর
াঅিীিা‖ াধযাজয়। তাোড়া এয ফিথনািাযী াঅব্দু ল্লা াআফনু র
ভুাকয়য-এয দু ফথরতায কফলয়কি াআভাভ াঅব্দু য যামমাি  াআভাভ
াঅফু দাাঈদ াআভাভ াঅভদ থেজি ফিথনা িজযজেন। তাোড়া এিাআ
ভত থালি িজযজেন াআভাভ াআফন কব্বান, ফাযমায প্রভুে। তাোড়া
মকদ ধজয থনয়া য় থম ফিথনাকি কফশুদ্ধ তাযয তাজত
কভরাদু ন্নফী াঈদমাজনয থিাজনা দরীর থনাআ।
৪. াঅফু রাাজফয দাী ু য়াাআকফয়া নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয েজন্ময ু াংফাদ থদয়ায় াঅফু রাাফ ভুি তাজি
িজয কদজয়কের, যফতীজত থ ু য়াাআকফয়া নফী াঅরাাআক ারাতু
য়াারাভজি দু ধান িকযজয়কেজরন। াঈযয়া থেজি ফকিথত
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জয়জে থম, াঅফু রাাফজি থিাঈ স্বজে থদজে তায াফস্থা ম্পজিথ
কেজজ্ঞ িযজর থ ফরর, থ থতা োান্নাজভ থগজে, তজফ নফী
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয েজন্ময ু াংফাদ থদয়ায়
ু য়াাআকফয়াজি ভুি িজয থদফায িাযজি প্রকত থাভফায যাজত তায
াকস্ত িভাজনা য়।
তাযা ফজর, একি মকদ াঅফু রাাজফয থক্ষ্জি য় ােচ থ
োান্নাভফাী িাজপয; তাজর ঐ থতৌকদফাদী ভুকরজভয িী
াফস্থা জফ থম নফীয েজন্ম েুক য় এফাং তায াধযানু মায়ী শ্রভ
ফযয় িজয।
েফাফ:
 এাআ াদীকি ভুযার াদী থমরূ াআভাভ ফুোযী ফিথনা
িজযজেন এফাং াজপম াআফন াোয তায পাতহুর ফাযী
গ্রজন্থ াঈজল্লে িজযজেন।
 এোড়া একি এিকি স্বে মা থিাজনা প্রভাি নয়।
 াঅয একি িুযাঅজনয যাকয কফযীত িো, িাযি
িুযাঅজনয এজজে, াঅজেযাজত িাজপজযয থিাজনা বাজরা
িাোআ াঈিাজয াঅজফ না, াঅয়াজত এজজে,
َم ٓۥ َم
َم َيۡل
ُت ْا
َم ٓۥ ُت
َم
]٢٢ : ﴾ [امفر ان٢٣ ﴿ َم َيۡلِدم َمي ِد َمم َم ِد و م َيۡلِدن َم ٖء َم َم َم ُتي َم ٗن ِۚهَّللميث ً و
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‗াঅয াঅভযা তাজদয িৃতিজভথয প্রকত াগ্রয জয়
থগুজরাজি কফকক্ষ্প্ত ধূ করিিায় কযিত িযফ।‘ [পুযক্বান: ২২]
ফযাং থ থতা তায য়াফ দু কনয়ায় থজয় মাজফ।
৫. তাযা ফজর, ানু ষ্ঠান মকদ যকফাঈর াঅাঈয়াজরয ফাজযা
তাকযে, যকফাঈর াঅাঈয়ার ভা  থিাজনা কনকদষ্ট ভজয় না োজি
এফাং ানয থিাজনা ভয় াংঘকিত য় তজফ এজত
াঈদমানিাযীয থিাজনা ভযা থনাআ।
েফাফ:
এাআ ফযাাযকি ফাকতর এফাং িোকি প্রতযােযাত। থিননা
াআফাদত  যীয়ত ভূ রত কনধাকযত; এজত াঅল্লায েনয কনকদষ্ট
থিাজনা াআফাদত  িভথপ্রিারী িযা মাজফ না মা যীয়জত ফকিথত
থনাআ, মকদ তা য় াঅল্লায কমিয ােফা যাূ রুল্লা াঅরাাআক
ারাতু য়াারাজভয েীফনী ড়া াআতযাকদ। ফাস্তফতায় থদো মায়,
এাআ ধযজিয কভরাদ এফাং েরা াধাযিত যকফাঈর াঅাঈয়ার
ভাজাআ জয় োজি এফাং এগুজরাজি একদজিাআ কপকযজয় কনজয় াঅা
য়।
৬. কভরাদ ানু ষ্ঠাজন নফীয াজন কমিয, দিা, তায প্রাংা
 ভমথাদা ফিথনা িযা য়; এগুজরা থতা যীয়জত িাভয  প্রাংকত
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াঅয এ ফযাাজয থতা ী াদী এজজে  গুরুত্বাজযা িযা
জয়জে।
েফাফ:
যাাঁ, াঅল্লায কমিয-দিা াঅয ানযানয কফলজয় াদী
এজজে কিন্তু এাআ ধযজিয কনকদথষ্ট াঅিাজয কনকদথষ্ট ভজয় কনকদথষ্ট
ভাজফ িযায েন্দনীয়তা ফকিথত য় কন। াঅয এাআ যাজত এভন
থিাজনা থদাাঅ-কমিয াঠ িযজত াঈৎাকত িযা য় কন থমগুজরা
যীয়জতয ভূ জর থনাআ এফাং মায জক্ষ্ ীয থিাজনা দরীজর থনাআ
ােফা (াঈৎাকত িযা য় কন) ঐফ িকফতা াঠ িযজত থমগুজরা
ফাড়াফাকড়  বূ য়াকভজত কযূ িথ।
৭. এি ফযকি থাভফায থযামা যাো ম্পজি নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআক য়াাল্লাভজি কেজ্ঞাা িযজর কতকন ফরজরন,
ُت ْد َق َق
ُت
» « ِءفي ِءٍ ُتو ِء ْد ا َقو ِءفي ِءٍ أً ِءزل َقع اَّل
এ কদন াঅভায েন্ম জয়জে এফাং এজতাআ াঅভায াঈয নাকমর

িযা জয়জে।‘
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয েন্ম থাভফায য়ায়
কতকন এাআ কদনজি ম্মাকনত িজযজেন। তাাআ তাযা তাাঁয েন্মকদন
যকফাঈর াঅাঈয়ার ভাজয ফাজযা তাকযেজি ানু ষ্ঠান াঈদমান 
ম্মান িযায ভাধযজভ কনধথাকযত িজয কনর।
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েফাফ:
িাভয জরা প্রকত প্তাজয থাভফায াভ ারন িযা —এয
থেজি থফক কিেু নয়— াঅয একিজি থিাজনা ভা ােফা প্তাজয
েনয কনকদথষ্ট না িযা। িাযি থাভফাযজি থিাজনা তাকযজে কনকদথষ্ট
না িজয তথীনবাজফ াভ ারন িযায দ্বাযা নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআক য়াাল্লাজভয াজে িাজেয কভর ঘজি। ােচ তাযা এ
কদনজি ফেজযয যকফাঈর াঅাঈয়ার ভাজয এি কদন কনকদথষ্ট িজয
থযজেজে।
এয াজে াঅয ফরা মায়, তাযা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয ীয়তজি ম্মান িজয না, এয পমীরত োিা
জত্ত্ব; থমজতু এ কদজনাআ ফান্দায াঅভর াঅল্লায কনিি থ
িযা য় এফাং এ াফস্থায় ফান্দায াভ ারনযত োিা াঈিভ।
কিন্তু তাযা এ কদনজি কনিৃষ্টবাজফ ানাায  াঅনজন্দয াজে
ারন িজয োজি।
তাোড়া াঅকন থতা াঅয োজনন থম, াআফাদতভূ 
(িুযাঅন  ু ন্নায বালয দ্বাযা) কনধথাকযত; তাাআ থিাজনা কদনজি
কনকদথষ্ট াআফাদত  বারিাজেয েনয কনকদথষ্ট িযায েনয য―য়ী
দরীজরয প্রজয়ােন কিন্তু ূ জফথাআ গত জয়জে থম, এাআ কফদ―াঅজতয
াঈয থিাজনা দরীর থনাআ।

25

াঅয বুজর মাজফন না থম াঅভযা ূ জফথাআ ফজরকে, যকফাঈর
াঅাঈয়ার ভাজয ফাজযা তাকযে নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয ভৃতুযকদফ এফাং রপ তো তযাজেলী াঅজরভজদয
প্রকদ্ধ ভতানু মায়ী ী নাকমর ফন্ধ য়ায কদন। ু তযাাং, াঅনায
যজফয িভ থেজয় ফরু ন থতা, াঅভযা কি নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক
য়াাল্লাজভয ভতুয াঈরজক্ষ্ ানু ষ্ঠান িকয নাকি েন্ম াঈরজক্ষ্?!
াঅয এ দু কিয ভজধয ভেয় াধন কি ম্ভফ?!
াঈাংায:
াঅকভ ভজন িকয না াঅনায াইভান, াঅনায তািয়া, নফী
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাজভয াঅনায মোমে
ানু যি, যাূ জরয যীয়তজি াঅনায প্রফকি, কনেস্ব ভতাভত 
ভানু জলয িো  তাজদয ভজতয াঈজয ফাজগ্র স্থান থদয়া এফ
াঅনাজি এিা াঈদমান িযজত ফরজফ, ফযাং এফ থিফর
াঅনাজি এিাাআ ফরজফ থম:
াঅকন তা াঈদমান িযজফন না
ًبيٌا حمىد وآهل و حبٍ أمجعني
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ا﵀ وشنه

و

