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ানুফাদককয কথা 
কর প্রাংা াঅল্লা তা‘াঅরায জনয , দুরুদ এফাং ারাভ ফরলিত 
মাক ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয াঈয , তাাঁয 
রযফায রযজন এফাং কর াাফীয  াঈয। 

াতাঃয াঅর ুরাাআর াআরারভক মন্টায (াীরা) নাভক 
ুরিকারি রফরবন্ন বালায় ানুফাদ কযায কভিূচী গ্রণ কযকর, 
ফাাংরায় ানুফাকদয দারয়ত্ব াঅ ভাকক মদয়া য়, ফাআরি াঅকদাান্ত 
কে এয মথামথ গুরুত্ব ানুবফ করয, মকননা বাযত াঈভাকদক 
এযকভ একরি ফাআ াতযন্ত প্রকয়াজন , কাযণ মখাকন রফকল ককয 
াঅভাকদয ফাাংরাকদক ফহু জায়গায় রকি এফাং রফদ‘াঅকতয ভত 
গুরুতয াযাধভূরক কাজ -কভি ফযাক াকয চরকে। ফহু মরাক 
ান্ধ ানুকযণ এফাং কু প্রফৃরিয ফফতিী কয় এ ধযকনয ভাযাত্ম ক 
াযাকধ ররপ্ত াথচ তাকদয াকনককাআ জাকন  না মম , তা কুযাঅন 
াদী ম্মত নয় ফযাং কুযাঅন এফাং াদী এয কক ায রনন্দা 
ককয তা ফজিন কযায রনকদি রদকয়কে।  
াঅভাকদয মদকয প্রায় প্ররতরি এরাকাকতাআ াীরায নাকভ রফরবন্ন 
ধযকনয ভাযাত্মক এফাং াতযন্ত  বয়াফ কাজ কভি চরকে , এয 
ভাধযকভ মকাঈ রককি রতত কে ; াঅফায মকাঈ মকাঈ রফদ‘াঅকতয 
মফোজাকর াঅিকা কে থভ্রষ্টতায রদকক এরগকয় মাকে। এ 
ধযকনয াীরা ধযায জনয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  
এয মকাকনা রনকদি ফা মখারাপাকয় যাকদীকনয  মকাকনা ফািফ 
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াঅভর যকয়কে রক ? যা, তকফ মম াীরায কথা াঅল্লা তা‘াঅরা 
ফকরকেন তা করা এাআ মম, 

ْا ﴿ ۡب ِإ   َو ٱۡب َو ُغ ٓو  ۡب َو ِإ يَو َو   ِإ َو    [٣٥: دة املائ] ﴾ ٱ
‚মতাভযা তায বনকিয াকেলণ কয।‛ [ূযা াঅর-ভাকয়দা:৩৫] 
এ াীরা রক ? াীরা রক বাকফ গ্রণ কযকত কফ ? এয বালা 
রক? কুযাঅন াদীকয াঅকরাকক মরদ াীরায র ক াং জ্ঞা এফাং 
দ্ধরত জানকত চান তকফ এ ফাআরিকত মখাকজ াকফন। একত  
মকাকনা কন্দ মনাআ মম , ফতিভাকন াঅভাকদয মদকয প্ররতরি ভাজায 
এফাং দযগায় মা কে তায তকযা প্রায় এক বাগাআ য় রকি 
নয়কতা রফদ‘াঅকতয ান্তবুিক্ত। কুযাঅন াদী মথকক মম াীরা 
াফযি  যকয়কে তা এয ফরবূিত। 

রযককল ফরফ, ফাআরিকত প্রকণতা মা ফরকত মচকয়কেন, ফাাংরা বালায় 
ানুফাদ কযকত রগকয় তা হুফহু তুকর ধযায মচষ্টা ককযরে। তাযয 
মরদ বালায মকাকনা গেরভর ফা ব্দ রফন্নাক কাকযা রনকি  মকাকনা 
বুর ত্রুরি দৃরষ্টকগাচয য় তকফ াঅভাকদ যমক জানাকর কৃতজ্ঞ থাকফ 
এফাং যফতিী াংস্কযকণ তা রফকফচনায় যাখফ াআন্া াঅল্লা।  
াঅভায প্রতযাা , া ক ার কা এ ানুফাদ মথকক রকেুিা কর  
াঈকৃত কফন এফাং রযয়ত ম্মত াীরা ম্পককি রকেু ধাযণা 
রাব কযকত ক্ষভ কফন াআন্া াঅল্লা । ম াঅল্লা ! াঅভায এ 
কু্ষদ্র প্রকচষ্টাকক কফুর করুন। াঅভীন ।  
 াঅনাকদয মদা‘াঅ প্রাথিী : 
                                    মভাাম্মদ াআদযী াঅরী 
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বূরভকা 
তাীমদয গুরুত্ব এফাং াঈম্মকতয ভাকে রকবামফ রকি 

প্রকফ কযর তায ফণিনা 
কর প্রাংা াঅল্লা তা‘াঅরায জনয , দুরুদ এফাং ারন্তয 

ধাযা ফরলিত মাক যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয 
াঈয, তাাঁয রযফায রযজন , চযফৃন্দ এফাং তাাঁকক  মাযা 
বারফাক তাকদয াঈয। 

াতাঃয াঅল্লা তা‘াঅরা মকাকনা ৃরষ্টকক ানথিক ৃরষ্ট 
ককযনরন, তাকদযকক াকাযকণ মেকে মদনরন , রনজ ল্পতায 
ানুবূরত মথকক াংখযায় ারধক য়ায জনয ৃরষ্ট ককযনরন , 
ানুরূ রনকজয দুফিরতা মথকক রক্ত মমাগাকনায জনয ৃরষ্ট 
ককযনরন ফযাং এক ভ া কাজ  রফযাি াঈকদকযয জনয ৃরষ্ট 
ককযকেন। ম রকক্ষয তাকদয জনয বুভ ণ্ডর  নকবাভ ণ্ডরকক 
রনকয়ারজত এফাং তাকদয জীফন  মা দ্বাযা ুচারুরূক রযচাররত 
কফ তায ফযফস্থা ককযকেন। তাকদযকক ৃরষ্ট ককযকেন মকফরভাত্র 
তাাঁযাআ াআফাদত কযায জনয , তাাঁযাআ তাীদ প্ররতষ্ঠা কযায জনয , 
এফাং কর প্রকায াআফাদত মকফর তাাঁয জনযাআ রনরদিষ্ট কযায জনয , 
মম াআফাদতকক াঅল্লা তা‘াঅরা বাকরাফাকন  েন্দ ককযন , তা 
কথা মাক, কাজ মাক ফা রফশ্বা মাক।  
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াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন :  

ا ﴿ مَو يَو ۡب ُغ   َو ِإ َّن   َو
ِإ نَو   ٱۡب

َو ۡب ُغ ُغ وِإ   ِإ َّن   َو ٱۡب ٓو  ٥٦  ِإ ا  ِإ  ُغ  مَو
ُغ
م   ِإ  مِإنۡبهُغ ِإ  م  ٓو   ۡب ٖق    ا مَو  ِإ  ُغ   َو

ُغ
  

و
َو
َو   ِإوَّن  ٥٧  ُغ ۡب ِإ ُغ وِإ    ِإ  ذُغ   ٱلَّن َّن  ُغ   ُغ َو   ٱَّن ۡب َو ِإ ُغ   ٱۡب ُغ َّن    [٥٨  ،٥٦: اذلاريات] ﴾ ٥٨  ٱ

‚এফাং াঅরভ রজন  ভানুলকক ৃরষ্ট ককযরে শুধুভাত্র াঅভায 
াআফাদত কযায জনয , াঅরভ তাকদয রনকি জীরফকা চাাআনা  এফাং 
এিা চাাআনা মম , তাযা াঅভায জনয াঅায  মমাগাকফ। াঅল্লা 
তা‘াঅরাাআ জীরফকাদাতা , রক্তধয যাক্রান্ত। [ূযা াঅম-
মারযয়া/৫৫-৫৮] 

এ কাকজয ভাাত্ময এফাং গুরুকত্বয জনয াঅল্লা রকতাফ াফতীণি 
ককযকেন এফাং এয জনয যাূর ার কয়কেন। রতরন ফকরন : 

ِإ ُغ  ﴿ ۡب َو َو  ِإ َو َو   ُغ َو  ِإ ٱلُّر وِإ   ٱ ِۦإ مِإ ۡب    لِإه مۡب
َو
َو     ٓو  مَو   َو ا َو َو ٓو  مِإ ۡب   ُغ   ِۦإ وۡب   ِإ َوااِإه

َو
ْا     نِإ ُغ ٓو 

َو
  

ۥ  َّن ُغ
َو
ٓو  أ ٓو   ِإ َو  َو   َو ۠ا   ِإ َّن  َوا

َو
   [٢: انلطن] ﴾ ٢  َو ٱَّن ُغ وِإ  أ

‚রতরন স্বীয় রনকদিক ফান্দাকদয ভকধয মায রনকি াআো তায 
প্ররত মপকযতামদযকক রনকদি রদকয় এাআ ভকভি া ান মম , 
তাকদযকক তকি ককয দা , াঅরভ ফযতীত  মকাকনা তয াঈায 
মনাআ। াতএফ, াঅভাকক মতাভযা বয় কয। [ূযা াঅন-নার/২]  

রতরন াঅকযা ফকরন : 
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ٱَو َو ۡب ﴿ ثۡبنَوا  َو ِإ   ِإ  ٱَو َو
مَّن ٖق   ُغ 

ُغ
وِإ   َّن ُغ ً    

َو
ْا    َو   ٱۡب ُغ ُغ   ْا   ٱَّن ِإ ُغ   : انلطن] ﴾ ٱلَّن  ُغ وَو    َو ٱۡب َو 

٣٦]   

‚াঅরভ প্রকতযক াঈম্মকতয ভাকে যাূর মপ্রযণ ককযরে এ ভকভি 
মম, মতাভযা াঅল্লায  াআফাদত কয এফাং তাগুতকক ফজিন কয। 
[ূযা াঅন-নার/৩৬] 

রতরন ফকরন : 

ٓو  ﴿ ا مَو يۡبنَوا  َو  ۡب َو
َو
ٓو   ِإ َّن   َّن ُغ  ٍل  مِإ   َو ۡبيِإ َو  مِإ    ۡب ِإ   ُغ وِإ ۥ  ِإ َو  َّن ُغ

َو
ٓو  أ ٓو   ِإ َو  َو   َو ۠ا   ِإ َّن  َوا

َو
  َو ٱۡب ُغ ُغ وِإ  أ

   [٢٥: االٍبياء] ﴾ ٢٥

‚াঅরভ াঅনায ূকফি মম যাূরাআ মপ্রযণ ককযরে তাকক এ 
রনকদি রদকয়রে মম , াঅরভ ফযতীত ানয  মকাকনা াঈায মনাআ। 
াতএফ, মতাভযা াঅভাযাআ াআফাদত কয। [ূযা াঅরিয়া/২৫] 

ভানুল প্রথভ রদকক রফশুদ্ধ রপতযাকতয াঈয এফাং র ক কথ 
রের, তখন শুধুভাত্র তাযা াঅল্লায াআফাদত কযকতা। রক ন্তু মখনাআ 
তাকদয ভকধয াঅল্লায রত রককিয াঅরফবিাফ ঘকিকে তখনাআ 
রতাঁরন তাকদয রনকি যাূর ার কয়কেন , মমন তাাঁযা রকি মথকক 
রনকলধ ককযন এফাং এক াঅল্লায াআফাদকতয রদকক তাকদযকক 
াঅহ্বান ককযন। মমভন াঅল্লা ফকরন, 
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وَو  ﴿ مَّن ٗة   ٱَّنااُغ   َو
ُغ
   [٢١٣: ابلقرة] ﴾  َو  ِإ َو ٗة   

‚কর ভানুল একাআ াঈম্মত রের ’’। াআফকন ভাাঈদ এফাং াঈফাাআ  
াআফন কা‘ফ (যা:) এয মেযামত এককে,  

  «اكن انلاس أيث واضدة فاخخوفْا»

‚কর ভানুল একাআ াঈম্মত রের , াতাঃয তাযা রফবক্ত  কয় 
মগর।‛ 

াঅল্লা াঅকযা ফকরন: 

وَو ﴿ مَّن ٗة   ٱَّنااُغ   َو
ُغ
ُغ   َو َو َو َو   َو  ِإ َو ٗة    ِإ   ٱَّن ِإ  َو  وَو  ۧ ٱَّن ِإ  ِإ ننِإ ِإ  َو  مُغ َو   مُغ  نَو َو   َو

َو
مُغ   َو  هُغ  مَو َو

ِإ   ٱۡب ِإ َو  َو  َو   ِإ ٱۡب َو ۡب ُغ    َو   َو  ِإ ا  ٱَّنااِإ  ٱَو ۡب ْا   ِإ  َو ا  ِإ  ِإ     ۡب َويَو ُغ   مَو   ِإ َّن   ِإ  ِإ    ۡب َويَو َو   َو
ِإ  َو   وُغ هُغ   ٱَّن

ُغ
ا ٱَو ۡب ِإ  مِإ ۢن    مُغ  مَو هُغ ٱۡب ٓو َو ا ِإ َو  ُغ  ٱَو َو  

ۢنا  ٱۡب مۡب   ٱَو ۡب َو ى  َو ۡبنَوهُغ هَو َو ُغ   َو ِإ  َو   ٱَّن ْا   ٱَّن نُغ     َو مَو
ا ِإ َو ْا  ٱ ِإ  مِإ َو   ِإ  ِإ    ۡب َويَو ُغ   َو   ِإ ِإۗۦۦ   ٱۡب ُغ  ٱِإ ِإذۡب  هۡب ِإي  َو ٱَّن ٓو ُغ  مَو   َو ا َو َو  مُّر ۡب َو ِإ يٍل   ِإ َو  ٖق   ِإ َو    
 [٢١٣: ابلقرة] ﴾ ٢١٣

‚কর ভানুল একাআ াঈম্মকতয ান্তবুিক্ত রের, াতাঃয াঅল্লা 
তা‘াঅরা ুাংফাদদাতা এফাং বীরত প্রদিনকাযী রাকফ যাূর 
া াকরন এফাং তাকদয রত া াকরন তয রকতা ফ মমন ভানুকলয 
ভকধয রফতকিভূরক  রফলকয় ভী ভাাংা কযকত াকযন। ফ স্তুত: 
রকতাকফয ফযাাকয ানয মকাঈ ভতকবদ ককযরন ; রকন্তু রযস্কায 
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রনকদি াঅায য রনকজকদয াযস্পারযক মজদফত : তাযাাআ 
ককযকে, মাকদযকক রকতাফ  মদয়া কয়কে, াতাঃয াঅল্লা 
াইভানদাযগণকক মদায়াত ককযকেন মাআ তয রফলকয় , মম ফযাাকয 
তাযা ভতকবদ ককযরের। ফ স্তুত: াঅল্লা মাকক াআো যর থ 
মদখান।‛ [ূযা াঅর-ফাকাযা/২১৩]   

প্রথভ রদকক ভানুকলয াফস্থা ম্পককি রতরন াঅকযা ফকরন : 

ا﴿ مَو وَو   َو ٓو   ٱَّنااُغ   َو مَّن ٗة   ِإ َّن
ُغ
ْا    َو  ِإ َو ٗة    َو ۡب َو   َو  ۡب َويَو ُغ   ٱ ِإ َو ٞة   َو ِإ َو  مِإ   َو َو َو ۡب   َو َو   َّن    ٱَو ُغ ِإ

مۡب  ا  َو ۡبنَوهُغ ۡب َو ِإ   ِإ  ِإ   ِإ  َو    [١٩: يْنس] ﴾ ١٩  ُغ وَو  َو

‚কর ভানুল একাআ াঈম্মতবুক্ত রের , াতাঃয তাযা রফবক্ত 
কয় মগর , াঅয একরি কথা মরদ মতাভায প্রবুয ক্ষ মথকক ূফি 
রনধিারযত না কয় থাকত তকফ তাযা মম রফলকয় রফকযাধ কযকে তায 
ভীভাাংা কয় মমত।‛ [ূযা াআাঈনু/১৯]  

াঅদভ (াঅরাাআর ারাভ) এয ভৃতুযয য তায ন্তানগণ প্রায় 
দ প্রজম্ম তাকদয রতৃ ধভি  াআরাকভয াঈয রের ; এযয তাযা 
কুপযী ককযকে। তাকদয কুপযী কযায কাযণ রের , ৎ মরাককদয 
ফযাাকয ারধক ফাোফারে। মমভন াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন:  
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ْا ﴿ ُغ   وَّن   َو   َو َواٱ مۡب  وَونَو ُغ ِإهَو َو ُغ وَّن   َو َو   َو ٱ ا ٗة  وَونَو ُغ ا  َو َو ُغ  َو   وَو  َو ُغ   َو َو   ُغ َو اٗة   َو َو   َو ٗة َوۡسۡب   َو 
   [٢٣: ٍْح] ﴾ ٢٣

‚তাযা ফরর : মতাভাকদয প্রবুকদযকক তযাগ ককযানা এফাং াঅদ , 
ুয়া, াআয়াগু, াআয়াাঈক এফাং নায মক তযাগ ককযানা। ‛ [ূযা 
নূ/২৩]  

তাযা াাঁচজন ককরাআ বার এফাং ৎ মরাক রের , তাযা 
ভানুলকক ৎকাকজয রনকদি রদকতা এফাং াৎ কাকজয রনকলধ 
কযকতা। াতাঃয তাযা ককরাআ একাআ ভাক ভৃতুযফযণ কযকর 
তাকদয কয দ্বীকনয রক্ষা ককভ মায়ায বকয় াধাযণ মরাক বীত 
কয় ের। তাযয তাকদয কাজ কভি  সৃ্মরতয কথা স্মযন ককয 
াআফাদত কযায জনয তাযা প্রকতযককাআ রনজ রনজ স্থাকন তাকদয 
প্ররতভূরতি বতযী  ককয মযকখ রদর । তখকনা তাকদয ুজা কযা 
য়রন। 

তাযয রদ্বতীয় িয এক তাকদযকক ূকফিয মরাককদয মচকয় 
ারধক বারফাকত শুরু কযর রকন্তু তখকনা ুজা কযা য়রন। 

দীঘি ভয় ায কয় মগর  এফাং াঅকরভগণ ভাযা মগর। এরাকা 
মখন াঅকরভ ভুক্ত র ; য়তান এক ভুখি মরাককদয ফরর : এ 
ৎকরাককদয প্ররতভূরতিকতা এভরনাআ বতযী কযা য়রন ফযাং তাকদয 
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াীরা ককয ুারয রককফ াঅল্লায রনকি চায়ায জনযাআ 
বতযী কযা কয়কে। াতাঃয তাকদয ুজা কযা শুরু কয় মগর। 

তাযা মখন ুজা শুরু কযর , তখনাআ াঅল্লা নূ াঅরাাআর 
ারাভকক নফী রাকফ তাকদয রনকি া াকরন , তাকদযকক াঅদভ 
এফাং তায মফ ন্তাকনয ধকভি রপরযকয় মনয়ায জনয মাকদয ধকভি 
মকাকনা রযফতিন রের  না। এয পকর মা ঘকিরের মফ কথা  
কাজ াঅল্লা তা‘াঅরা তায রকতাকফ ফণিনা ককযকেন।    

তাযয নূ াঅরাাআর ারাভ এফাং জাাকজয ারধফাীগণ 
ৃরথফী াঅফাদ কযকর াঅল্লা তাকদয ভকধয ফযকত রদকরন , পকর 
ৃরথফীকত রফরবন্ন াঈম্মকতয ৃরষ্ট করা এফাং াজানা এক দীঘি ভয় 
তাযা াআরাকভয াঈয প্ররতরষ্ঠত রের।  

াতাঃয রককিয াঅরফবিাফ ঘিকর াঅল্লা তাকদয রনকি 
যাূরগণকক মপ্রযণ কয মত থাককর ন। তাাআ াঅল্লা তা ‘াঅরা 
প্রকতযক াঈম্মকতয রনকি যাূর মপ্রযণ ককযকেন , তাাঁযা তাকদযকক 
াঅল্লায একত্বফাকদয রনকদি রদকতন এফাং রকি মথকক রনকলধ 
কযকতন। 



 

12 

ফহু যাূর এফাং  তাাঁকদয াঈম্মত যকয়কে মাকদয ম্পককি াঅভযা 
রকেু জারন না, কাযণ াঅল্লা তা মদয ম্পককি াঅভাকদয রকেু 
ফকরনরন। রতরন ফকরন:  

م﴿ نَوا مَّن  مِإنۡبهُغ صۡب يَو ۡب َو   َوصَو م  َو مِإنۡبهُغ صُغ ۡب  ٱَّنمۡب  مَّن   َو ۗۦ   َو ۡب يَو ۡب َو    [٧٨: اغفر] ﴾ َو

‘‘তাকদয ভকধয কাকযা কাকযা ম্পককি াঅনাকক ফকররে এফাং 
কামযা কাকযা ম্পককি াঅনাকক ফরররন ’’। [ূযা গারপয:৭৮] 

তকফ াঅল্লা তা‘াঅরা ‘াঅদ জারত  ম্পককি াঅভাকদয 
জারনকয়কেন। মাকদয ভকতা ৃরথফীকত াঅয  মকাকনা জারতমক ৃরষ্ট 
কযা য়রন। াতাঃয াঅল্লা তাকদয রনকি ূদ াঅরাাআর 
ারাভকক া াকরন , াঅল্লা তা‘াঅরা তাকদয কভি ম্পককি 
কুযাঅমন াঈকল্লখ ককযকেন। 

ূদ াঅরাাআর ারাকভয জারত য ভকধয রকেু ভয় তাীদ 
রের, রকন্তু তা কতরদন র কবাকফ রের তা াঅভযা জারননা।  

তাযয াঅল্লা াআব্রাীভ াঅরাাআর ারাভকক া াকরন , তখন 
ৃরথফীকত মকাকনা ভুররভ রেরনা; াতাঃয তাাঁয জারতয ক্ষ 
মথকক তায াঈয মা য়ায তা কয়কে , শুধূ তাাঁয স্ত্রী াযা  এফাং 
রূত াঅরাাআর ারাভ তাাঁয প্ররত াইভান একনকেন। 
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াআব্রাীভ াঅরাাআর ারাকভয জাভানা মথকক তাাঁয ন্তানকদয 
ভকধয তাীদ কখন এককফাকয নাাআ কয় মায়রন । মমভন াঅল্লা 
ফকরন:  

ا ﴿ يَوهَو َۢة  َوٱَو َو ِإ َو مۡب   َو ِإ ِإ ِۦإ  ِإ   َوا ِإ َو ٗة   َو يَّنهُغ    [٢٨: الزخرف] ﴾ ٢٨  َولۡبٱِإ ُغ وَو  ٱَو َو

‚এ (তাীকদয) মঘালণাকক রতরন স্থায়ী ফাণী রাকফ তাাঁয 
যফতিীকদয জনয মযকখ রগকয়কেন , মমন তাযা প্রতযাফতিন ককয। ‛ 
[ূযা াঅম-মুখরুপ: ২৮]  

রতরন প্রথকভ াআযাকক রেকরন , তাাঁয জারতয ফযফাকয ারতষ্ঠ কয় 
াকভ রগকয় মখাকন ফফা ককযন এফাং মখাকনাআ ভাযা মান।  

তাাঁয স্ত্রী াযা তাাঁকক একজন দাী াজাযকক (াকজযা) াঈায 
রদকরন। রতরন তায রত মভরাকভা কযকরন , তাকত াআভা ‘াইর 
াঅরাাআর ারাভ জন্ম গ্রণ কযকরন, একত াযা রকেুিা রাংা 
কযকত রাগকরন। াতাঃয াঅল্লা াজাযকক ‘াযা’ মথকক দূকয 
যাখায জনয তাাঁকক রনকদি রদকর রতরন ‘াজায’ এফাং তায 
ন্তানকক রনকয় ভক্কায় মযকখ াঅকরন।  
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াতাঃয াঅল্লা তাাঁকক এফাং াযাকক একজন ন্তান (াআাক 
াঅরাাআর ারাভকক) াঈায রদকরন। াআাক াঅরাাআর ারাভ 
মথকক জন্ম রনকরন াআয়া‘কুফ াঅরাাআর ারাভ। 

াঅয তাাঁয ঘিনা ফুখাযী যীকপ াঅবু্দল্লা  াআফন াঅফফা 
যারদয়াল্লাহু াঅনহুভা মথকক রফিারযত ফণিনা কযা কয়কে।  

াঅয তখনাআ ভক্কা এফাং কাফা ঘকযয দারয়ত্ব াআভাাইর 
াঅরাাআর ারাকভয াকত াঅর, তাযয তাাঁয ন্তানমদয াকত। 
তাাঁয ফহু ন্তান মজা মম তথা ভক্কা ভরদনায় েরেকয় কেকে। ত 
ত ফেয তাযা তাকদয রতৃ ুরুল াআব্রাীভ এফাং াআভাাইর 
াঅরাাআর ারাকভয ধভি াআরাকভয াঈয রের। যফতিীকত াঅভয  
াআফন রুাাআ এক  তাকদয ভকধয রককিয াঅরফবিাফ ঘরিকয় াআব্রাীভ 
াঅরাাআর ারাকভয দ্বীনকক রফকৃত ককযকে।  

‘াঅভয াআফন রুাাআ এয রফিারযত ঘিনা করা : ম দান 
খয়যাত, দকা াআতযারদ বার কাকজয াঈয রাররত াররত কয়কে 
এফাং দ্বীকনয প্ররতরি কাকজ খুফ াঅগ্রী রের , মায পকর ভানুল 
তাকক াতযন্ত  বারফাকতা , এ কাযকণ তাযা তায ানুগত কয় 
মগর, এভন রক তাযা তাকক াক ফারনকয় রদর। াতাঃয ম 
ভক্কায াক কয় মগকর তায াকত চকর এককে োফা ঘকযয 
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দারয়ত্ব। তাযা ভকন কযকতা মাআ ফে াঅকরভ এফাং ম্মারনত 
একজন ারী। 

াতাঃয এক ভয় ম াকভ পকয মায় , মখাকন রগকয় 
মদখকরা ভানুল ভূরতি  ূজা কযকে , মিা তায বার মরকগ মগকর 
ভকন কযর মম এিাাআ য়কতা তয। কাযণ াভ এরাকা নফী 
যাূরকদয এরাকা , ম কাযকণ াভ ফাীকদয ভমিাদা ম জাম এফাং 
ানযানয এরাকা ফাীয মচকয় াকনক মফী। ম ভক্কায় রপকয এর 
এফাং তায াকথ হুফার নাভক একরি ভূরতি রনকয় এর। মিাকক 
োফা ঘকয  মযকখ ভক্কাফাীকদযকক রককিয রদকক াঅহ্বান কযকর 
তাযা তায াঅফাকন াো রদকয় রকি কযা শুরু কযর।  

মজামফাী দ্বীকনয রদক রদকয় ভক্কা ফাীয ানুগত , কাযণ তাযা 
োফা ঘয এফাং াযাকভয দারয়কত্ব াঅকে রফধায় তাযা ভক্কাফাীয  
ররকি কাজ মদকখ তয ভকন ককয তাকদয রত রকি কযা শুরু 
কযর। 

জাকররয়া মুকগ তা রের , মাআ ামথ দ্বীকন াআব্রাীকভয াঈয 
রকেু মরাক ফাকী রের , তাযা ভকন কযকতা মম , তাযা মম ধকভিয 
াঈয াঅকে তা মত ‘াঅভয াআফন রুাাআ মকাকনা রযফতিন ককযরন 
ফযাং ম মা রনকয় এককে তা কে রফদ‘াঅকত াানা। 
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মনমাকযয তাররফয়া রের: 

   اك ِْ لك حًومُ ويا موكال رشيك لك إال رشيبليك 

    ‚াঅরভ ারজয , মতাভায মকাকনা রযক মনাআ রক ন্তু একজন 
মতাভায রযক াঅকে , তুরভ মায ভাররক তকফ ম মতাভায ভাররক 
নয়।‛ 

     তাকদয ভূরতি গুকরায ভকধয ফকচকয় ুযাতন ভূরতি করা       
(ভানাত) মরি াগয তীকয কুদা াআদ নাভক জায়গায় দাে কযাকনা 
রের। ভগ্র াঅযফ এ মক ম্মান কযকতা , রকন্তু াঅাঈ এফাং 
খামযাজ মগাত্রদ্বয় একক ককরয মচকয় মফর ম্মান কযকতা। 

তাযয তাযা তাকয়কপ (রাত) মক গ্রণ কযর, মকাঈ মকাঈ 
ফকরকেন: াঅকর ম একজন ৎ মরাক রের , াজীকদযকক াতু 
ফারনকয় খায়াকতা। ম ভাযা মগকর তাযা তায কফকযয াক এক 
াফস্থান রনকত াঅযম্ভ কযকরা। 

াতাঃয তাযা ভক্কা এফাং তাকয়কপয ভাকে নাখরা নাভক 
াঈতযকায় (াঈমযা) মক গ্রণ কযর। এ রতনরি ভূরতিাআ ফকচকয় ফে 
রের। 
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তাযয রকি ফৃরদ্ধয াকথ াকথ মজা মময প্রায় প্ররতরি 
জায়গাকতাআ ভূরতিয াংখযা ফৃরদ্ধ কত রাগর।  

এভরন ভূহুকতি াঅল্লা তা‘াঅরা তাকদযকক ান্ধকায মথকক 
াঅকরায কথ মফ য ককয াঅনায জনয ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ মক মপ্রযণ কযকরন। রতরন ফকরন : 

ُغ  مَو َّن  ٱَو َو ۡب  ﴿  َو   ٱَّن مِإنِإ َو   َو ۡب ُغ ۡب ِإ ۡب   َو ُغ  ٗة   ِإ هِإمۡب  ٱَو َو َو   ِإذۡب   ٱ هِإمۡب  م    ُغ ِإ
َو
ْا    يَو ۡبهِإمۡب   َو ۡبيُغ     َو

ِإ هِإمۡب   َو يَو  ِإ ِۦإ
مُغ   َو ُغنَو   هُغ ِإ ُغ ي  ِإ ۡب َو َو  َو   ٱۡب ِإ َو  َو   َو ُغ َو ْا  ِإَوو ٱۡب   َو َو  ٖق  ٱَو ِإ   َو ۡب ُغ  مِإ   َو ُغ  

   [١٦٤: عًران ال] ﴾ ١٦٤ مُّر ِإ ٍل 

‚াঅল্লা তা‘াঅরা াইভানদাযকদয াঈয ানুগ্র ককযকেন মম , 
তাকদয ভাকে তাকদয রনকজকদয ভধয মথকক একজন নফী মপ্রযণ 
ককযকেন। রতরন তাকদয জনয তাাঁয াঅয়াত ভু া  ককযন , 
তাকদযকক রযকাধয ককযন এ ফাং তাকদযকক রকতাফ  রকতভ 
রক্ষা মদন, মরদ  তাযা ূফি মথককাআ থ ভ্রষ্ট রের ।‛ [ূযা াঅর 
াআভযান/১৬৪] 

াঅল্লা তা‘াঅরা রকি মথকক তকি ককয তাীকদয রদকক 
দায়াত মদ য়ায জনয তাাঁকক মপ্র যণ  ককযকেন। মমভন রতরন 
ফকরন: 
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ا ﴿ هَو  ُّر
َو
أ ِإلُغ  يَو  ۡب ُغ َّن   مۡب  ١  ٱ  نِإ ۡب   ُغ

َو
ۡب   َو  َو َو َّن  ٢  َو  ِإ ِإلۡب   َو ِإ َوا َو َو  ٣  َو َو   ه  نَو  ٤  َو َو   َو ٱلُّرٱۡب

لۡب  ُغ  ٱَو ۡب ُغ   َو َو  ٥  َو  ۡب ُغ َو ۡب َو ۡب ِإ ِإ َو  ٦   ِإلَو   ٱ ۡب   َو    [٧  ،١: املدذر] ﴾ ٧  َو  ۡب ِإ

‚ম চাদযাফৃত , াঈক  তকি করুন , াঅনায ারনকতিায ভাাত্ময 
মঘালনা করুন , াঅনায মালাক রফত্র করুন  এফাং ারফত্রতা 
মথকক দূকয থা কুন এফাং ারধক প্ররতদাকনয াঅায় ানযকক রকেু 
রদকফন না  এফাং াঅনায ারন কতিায াঈকদকয বধমিয ধাযণ 
করুন।‛ [ূযা ভুদারি্য/ ১-৭] 

 ‚কুভ পা- াঅনরময াথি: রকি মথকক তকি কযা এফাং 
তাীকদয রদকক াফান কযা। া যফফাকা পাকারিয াথি: াঅয 
মতাভায যফকক তাীদ প্ররতষ্ঠা ককয তাাঁয মেষ্ঠত্ব মঘালণা কয। া 
রয়াফাকা পাতারয’ াথি: রকি মথকক মতাভায াঅভরকক রফত্র 
কয।  ায রুজমা পাজুয  রুজম : ভূরতি, পাজুয: তাকক তযাগ 
ককয তায এফাং তা  মথকক রফভুরক্ত মঘালণা কযা াঅয 
ভুরতিূজাযীকদয াকথ ম্পকিচুযরত মঘালণা কয। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর  য়াাল্লাভ মখন ভানুলকক 
তকিফাণী শুনাকরন; তখন রকেু াংখযক মরাক তায াঅহ্বা মন াো 
রদর এফাং ারধকাাং মরাক মা ফকরকে তা ম্পককি াঅল্লা ফকরন : 
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مۡب  ﴿ هُغ ْا   ِإ َّن مۡب   ِإ  َو   ِإذَو   َو ُغ ٓو  َوهُغ ٓو  ٱ ُغ   ِإ َّن   ِإ َو  َو   َو ُغ وَو   ٱَّن َو ۡب َو ۡب ِإ ُغ وَو  ٣٥   ِإنَّنا  َو َو ُغ ٱ ئ
َو
َوا ِإ ُغ ٓو   

ْا  َو   
ِإهَو ِإنَوا ا ِإلٖق   َو ٱ ِإ َو ۡبنُغ وِۢن  ٱ    [٣٦  ،٣٥: الصافات] ﴾ ٣٦  َّن

‚মখন তাকদযকক ফরা কতা মম , াঅল্লা ফযতীত মকাকনা মমাগয 
াঈায মনাআ , তখন তাযা াঅত্ম াাংকায কযকতা এফাং ফরকতা ; 
াঅভযা রক একজন াগর করফয কথায় াঅভাকদয াআরা ফা ভা‘ফুদ 
 াঈাযকদয তযাগ কযফ ’’? তাকদয কথায জফাফ রদকয়  াঅল্লা 
ফকরন:  

ٓو َو   َو ۡب  ﴿ ا ِإ  ٱَو َو   ِإ ٱۡب يِإ َو   َو َو َّن َو    لۡب َو ۡب ُغ    [٣٧: الصافات] ﴾ ٣٧  ٱ

‘‘ফযাং রতরন তয রনকয় াঅগভণ ককযকেন এফাং ূকফিয 
যাূরকদযকক তযারয়ত ককযকেন। ‛ [ূযা াঅ-ফ্পাত/৩৫-৩৭] 
াথিাৎ রতরন াঅল্লা তা‘াঅরায ক্ষ মথকক তাাঁয যীয়ত  রনকদি 
ম্পককি াংফাদ রদকয়কেন এফাং রতরন ম াংফাদাআ রদকয়কেন , মম 
াংফাদ রদকয়রের তাাঁয ূফিফতিী যাূরগণ। মমভন াঅল্লা তা‘াঅরা 
ানয াঅয়াকত ফকরন:  

ا ﴿ ا ُغ  مَّن َو َو   ُغ َو ا  ِإ َّن  ٱ ِإيلُّر ُغ ِإ   ِإ  َو   َو ۡب  مَو    [٤٣: فصوج] ﴾ َو ۡبيِإ َو   مِإ  ٱ

‘‘াঅনাকক মতা তাাআ ফরা কফ , মা ফরা কয়রের াঅনায 
ূফিফতিী যাূরকদযকক’’। 



 

20 

াতাঃয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয াঈয ফহু 
াতযাচায রনমিাতন কযা কয়রের মা তাাঁয জীফনী মথকক জানা মায় , 
াঅয তা রফজয় রাব এফাং দ্বীন রযূণি য়ায ূফি মিন্ত 
চকররের। মমভন াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন: 

َو ۡب َو  ﴿ يۡب ُغ    ۡب  ۡب َو
َو
مۡب    مۡب  ٱَو ُغ ٱۡبمَو  اِإ نَو ُغ

َو
أ مۡب  مۡب ُغ  َو يَو ۡب ُغ ِإ ۡب َو ِإ   َو مُغ   َو َو ِإ  ُغ     ٱَو ُغ

ِإ ۡب َو مَو 
ا    ٱۡب    [٣: دة املائ] ﴾ اِإ نٗة

‚াঅজককয রদকন াঅরভ মতাভাকদয দ্বীনকক ূনিাঙ্গ ককয রদরাভ , 
াঅভায মনয়াভতকক মতাভাকদয াঈয ম্পন্ন ককয রদরাভ এফাং 
াআরাভকক মতাভাকদয জনয দ্বীন রাকফ ভকনানীত কযরাভ। ‛ 

াতাঃয মখন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  ভাযা 
মগকরন তখন রতরন তাাঁয াঈম্মতকক একরি রনকবিজার তয কথ 
মযকখ মগকরন , মায যারত্র রদকনয নযায় ষ্পষ্ট , ধ্বাংীর ফযতীত এ 
মথকক মকাঈ থ মথকক রফচুযত য় না। 

াঅফু ময যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু ফকরন:  

دٌ  حََرَكََا هََقدْ " ًَّم ُِ َعَن  اُ  َ  َّم  حُمَ ُِ  َ ااِرٌ  ُ َرِّر ُ  َوَيا وََشوَّمَى، يْ اءِ  ِ   َسََاَضيْ ًَ  إاِلَّم  الصَّم
ْذَلَرٍَا

َ
ُُ  أ ا ِيَْ ًً  " ِعوْ
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  াঅভাকদযকক এভন 
াফস্থায় মযকখ রগকয়কেন মম, াঅকাক মকাকনা াখী াঈোয জ্ঞানিুকু 
মিন্ত াঅভাকদযকক ফণিনা ককযকেন। 1 াঅভাদ   তাফযানী, 
তাফযানীকত মফর এককে মম:  

 «هكى ةني وقد إال انلار يٌ ويتاعد اجلَث يٌ يقرب ىشء ةىق يا»

াঅফু মায যারদয়াল্লাহু াঅনহু ফকরন , ‚জান্নাকতয রনকিফতিী ককয 
এফাং জাান্নাভ মথকক দূকয যাকখ এভন কর রফলয় যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাকভ য ক্ষ মথকক মতাভাকদযমক স্পষ্ট 
ফণিনা কযা কয়কে।‛2

 

রকয়াভত মিন্ত রক কফ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ তাাঁয াঈম্মতকক ফকর রগকয়কেন। মমভন হুমাাআপা 
যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু ফকরন:  

ُِ  اُ  َ  َّم  اِ  رَُشُْل  ِفيََا قَامَ »  ِ   يَُكْنُ  َشيْئًا حََر َ  َيا َيَقاًيا، وََشوَّمىَ  َعوَيْ
 ُِ اَعِث، ِ يَامِ  إَِ   َذلَِك  َيَقاِي َث  إاِلَّم  الصَّم ُِ  َضدَّم ُُ  ،«ةِ ٌْ  َضِفَ  ُُ  َي ُُ  َضِفَ  ٌْ  َونَِصيَ  َي
 ُُ  «نَِصيَ

                                                             
1 ভুনাকদ াঅভাদ, াদী নাং ২১৩৬১।  
2 ত্বাফযানী, ২/১৫৫; নাং ১৬৪৭।  



 

22 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ াঅভাকদয ভাকে এ ক 
রদন দাাঁরেকয় রকয়াভত মিন্ত রক কফ তা স্পষ্ট ফণিনা ককয 
রগকয়কেন, মায াংযক্ষণ কযায ম তা াংযক্ষণ ককযকে াঅয মায 
বুরায ম বুমর মগমে3। [ফুখাযী  ভুররভ] 

ভুররভ যীকপ াঅভয  াআফন াঅখতফ াঅর াঅনাযী 
যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু কত ফরণিত, রতরন ফকরন:  

ُِ  اُ  َ  َّم  اِ  رَُشُْل  ةََِا َ  َّم » ََْ َ  َوَ ِعدَ  اهَْفْشَر، وََشوَّمىَ  َعوَيْ ًِ ْ  َض َّم  فََخَطتَََا ال
ُر، َضَ َِت  ّْ َل  اه ُّ ، َفَ َ ، َ ِعدَ  ُ ىَّم  فََص َّم َ ََْ ًِ ْ ، َضَ َِت  َض َّم  فََخَطتَََا ال  اهَْعْْصُ

، ٍََزَل  ُ ىَّم  ، َ ِعدَ  ُ ىَّم  فََص َّم َ ََْ ًِ ْ ًُْس، َ َرَ ِج  َض َّم  فََخَطتَََا ال ٍَا الشَّم ْخَ َ
َ
ا فَأ ًَ  ةِ

ا اَكنَ  ًَ َْ  َو ِ ُِ  ٌٌ ََا «اَكاِ ًُ ْعوَ
َ
ْضَفُ ََا فَأ

َ
 أ

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  পজকযয নাভাম কে 
রভিাকয চেকরন, াতাঃয রতরন মমায মিন্ত াঅভাকদযকক নরত 
কযকরন, তাযয মমাকযয নাভাম কে াঅফায রভিাকয চকে 
াঅয মিন্ত , াঅকযয নাভাম কে ূমিাি মিন্ত াঅভাকদযকক 
নরত কযকরন , একত মা াঅকগ কয়মে এফাং মা বরফলযকত 

                                                             
3 ভুররভ, ২৮৯১।  
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য়ায াঅকে রতরন তায ফণিনা রদকরন , কাকজাআ াঅভাকদয ভকধয 
রমরন মফর জাকনন রতরনাআ তা ারধক মপজ ককযকেন।4

 

তাাঁয নরকতয ভকধয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  
ফকরকেন মম , মল জাভানায় এ াঈম্মকতয ভাকে াঅফায রকি রপকয 
াঅকফ। মমভন রতরন াঅফু হুযাাআযায াদীক ফকরকেন :  

اَعثُ  َ ُقْمُ  اَل » يَلَاُت  حَْ َطِرَب  َض َّم  الصَّم
َ
َل  ،َدوٍْس  نَِصاءِ  أ ْْ  َوَ ٍَْج  «اْاَوََصثِ  ِذي َض

ا ًً ا َ ََ َِ ِويَّمثِ  ِ   َدوٌْس  َ ْعتُُد ِِ  ةِ َتَاهَثَ  اجْلَا

‘‘ততক্ষণ মিন্ত রকয়াভত াংঘরিত কফনা মতক্ষণ না রমর 
খারাায রনকি দাাঈ মগাকত্র য নাযীকদয রন তিগুকরা নোচো 
কযকফ5। [ফুখাযী  ভুররভ]।  

মুর খারাা করা : একরি ভূরতি , জাকররয়া মুকগ াআয়াভাকন 
তাফারা নাভক একরি জায়গায় দাাঈ মগাত্র এয ূজা কযকতা। 

াঅকয়া যারময়াল্লাহু াঅনা কত , রতরন ফকরন : যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফকরন,  

ُب يَذْ  اَل » ارُ  الوَّميُْن  َِ َّ ُت  ُ ْعتَدَ  َض َّم  َوانلَّم  «َواهُْعزَّمى الالَّم

                                                             
4 ভুররভ, ২৮৯২।  
5 ফুখাযী, ৭১১৬, ভুররভ, ২৯০৬।  
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রাত এফাং াঈমযায ূজা ুনযায় শুরু য়া ফযতীত রদফা যারত্র 
রনাঃকল কফনা।6 [াথিাৎ রকয়াভত কফ না]  

াঈমযাকল্লরখত াদীদ্বয় াঅল্লায ামথ রকি কযা মথকক তকি 
এফাং কক ায হু রয়ায থাকা ভুররকভয াঈয য়ারজফ ককয মদয়। 
মকননা তা একরি ভা মপৎনা , নফীগণাআ তা মথকক যক্ষা ায়ায 
জনয এফাং রকিকক তাকদয মথকক দূকয যাখায জনয াঅল্লায রনকি 
রফনীত প্রাথিনা ককযকেন।  

াঅল্লা তা‘াঅরা াআব্রাীভ খরীর াঅরাাআর ারাভ মদা‘াঅ 
ফণিনা ককয ফকরন : 

نُغ ۡب ِإ  ﴿ َّن   َو ٱۡب و  َو َو ِإ
َو
 ۡب   َّن ۡب ُغ َو   

َو    [٣٥: اةراِيى] ﴾ ٣٥  َوا َو  ٱۡب

‚াঅভাকক এফাং াঅভায ন্তানা রদমক ভূরতি ূজা মথকক দূকয 
যাখুন।‛ [ূযা াআব্রাীভ/৩৫] 

মরদ াআব্রাীভ খরীর রমরন একাাআ একরি াঈম্মত , মাকক াঅল্লা 
রফরবন্ন ফাকয দ্বাযা যীক্ষা কযায য রতরন তা ূণি ককযকেন , 
মমভন: াঅল্লা ফকরন:  

                                                             
6 ভুররভ, ২৯০৭।  
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ِإ  ِإَو ۡب َو  ِإ مَو  ﴿    [٣٧: انلشى] ﴾ ٣٧  َو َّن   ي ٱَّن

‚এফাং াআব্রাীভকক স্মযণ করুন , রমরন ূণি ককযকেন ।‛ [ূযা 
াঅন-নাজভ] ন্তানকক জফাাআ কযায রনকদি  মদয়া মর রতরন 
তাাঁয যকফয রনকদি ফাি ফায়ন ককযকেন , ভূরতি মবকঙ্গকেন , 
ভুরযককদয প্ররত তাাঁয কক ায রনন্দা রের , এতরকেুয কয রতরন 
ভূরতি ূ জায ভত রকিকক বীলন বয় কযকতন। কাযণ রতরন 
জানকতন মম , াঅল্লা ফযতীত ানয কাকযা জনয তা কযা মাকফনা 
এফাং তা মকফর তাাঁয মদাকয়ত , তাপীক এফাং রক্তকতাআ কয় 
থাকক। ভানুকলয ভকধয মকাঈ এয ক্ষভতা যাকখ  না। মরদ াআব্রাীভ 
াঅরাাআর ারাকভয এ াফস্থা য় তকফ ানযকদয াফস্থা কী কফ? 

াঅল্লা াআব্রাীভ াঅত্ তাাআভীয াঈয যভ করুন , রতরন 
ফকরকেন : াআব্রাীভ াঅরাাআর ারাকভয য এভন মক াঅকে মম , 
এ কর ন যীক্ষা মথকক রনযাদ থাককফ ? রকি এভন একরি কাজ 
মাকত রতত য়া রনযাদ নয়। 

স্বণি মুকগয য এ াঈম্মকতয ফহু ফুরদ্ধভান মরাক একত রতত 
কয়কে, পকর কফকযয াঈয ভারজ দ  ভাজায ফানাকনা কয়কে , 
এয জনয ফি প্রকায াআফাদত কযা কয়কে এফাং একক দ্বীন রাকফ 
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গ্রণ ককযকে। াঅয এ গুকরা নূ াঅরাাআর ারাকভয জারতয 
ভূরতিয নযায় মফদী  ভূরতি। 

ফে রককি য ূচনা  কয় থাকক এয াঈকযণ এফাং ভাধযকভয 
ভাধযকভ। াতাঃয ভানুল মখন একক দ্বীন রাকফ গ্রণ ককয তখন 
য়তান তাকদযকক াঅল্লায াআফাদত কযা মথকক মফদী, ভূরতি, 
ভাজায এফাং কফয ূজায রদকক রনকয় মায় , পকর তাযা রককিয 
ভত ভা াক রতত য় মা াঅল্লা কখকনা ক্ষভা কযকফন না।  

াঅয তাাআ এখাকন রকি এফাং এয দ্ধরত গুকরা জানায গুরুত্ব 
মদয়াাআ একভাত্র থ মাআ  ফযরক্তয  জনয , মম তায  রনকজকক , 
তায ন্তানারদ  এফাং রযফায রযজকন য ফযাাকয  রককি রতত 
য়ায বয় ককয। 

এ ধযকনয ভারা ভাাকয়করয ফযাাকয ভানুকলয রনকি  
জ্ঞানূণি াঅকরাচনায প্রকয়াজন াতযারধক। মকননা ৃরথফীয 
ারধকাাং জায়গায় তা রফিায রাব ককযকে এফাং াকনককাআ এয 
দ্বাযা প্রতারযত কে। 

এজনয াঅজ যাকতয াঅকরাচয রফলয় কে , (াীরা: এয প্রকায 
 হুকুভভূ ) এরি এভন একরি রফলয় মা াতযন্ত গুরুত্বূণি। 
প্ররতরি ভুররভ নয- নাযীয তা জানা এফাং ফুো দযকায ; মকননা 
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াজ্ঞতাাআ রকি  এয প্রকায গুকরা প্রাকযয একভাত্র কাযণ। 
এভরনবাকফ কু প্রফৃরিয ফ ফতিী রকেু মরাককদয াত এ রদকক 
ম্প্রারযত কয়কে , পকর তাযা এ রনকয় তাকদয ভনভত মখকরকে। 
মমভন তাযা াীরায নাভ ককয াঅল্লায রত রকি কযায রদকক 
ভানুলকক াঅহ্বান ককয তাযা রনকজযা থভ্রষ্ট কয়কে এফাং ফহু 
ভানুলকক ৎ থ মথকক থ ভ্রষ্ট ককযকে। 

তাকদয এ কু রির ভকনাবাফ মথকক াঅল্লা ফযতীত  মকাকনা যক্ষা 
কাযী মনাআ , াতাঃয যয়ী জ্ঞানাআ প্ররতরি থভ্রষ্টতায ঢার এফাং 
প্ররতরি রফদ‘াঅত মথকক যক্ষা কাযী, কাযণ, ‚াঅল্লা মায করযাণ 
চান তাকক দ্বীকনয গবীয জ্ঞান দান ককযন। ‛ এ রফলকয় জ্ঞানাজিন 
কযা একরি প্রাংনীয় কাজ , এয দ্বাযা ভুররভগণ রেনতাাআকাযী 
কন্দ মথকক ফাাঁচকত াযকফ এফাং এয দ্বা যাাআ জ্ঞাকনয ারতয়ায 
ফন কযকত াযকফ , মায ভাধযকভ কুপ্রফৃরিয ফ ফতিী মরাককদয 
গদিাকন াঅঘাত কযকত ক্ষভ কফ এফাং এয দ্বাযাাআ তায দ্বীকনয 
াকািয প্রভাকণয াঈয াঅল্লায াআফাদত কযকত াযকফ। 

ম রপ্রয় বাাআ কর , এ াঅকরাচনায় াঅরভ এ রফলকয় রকেূ 
গুরুত্বূণি তত্ত্ব াঈকল্লখ কযফ । াঅল্লায তা‘াঅরায রনকি এয জনয 
কমারগতা এফাং তাপীক চারে।  
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াীরায ারব্দক  ারযবারলক াথি 
এ ভা পীকর ফক্তকফযয প্রথভ রফলয় করা : ‘‘াঅযফ এফাং 

রযয়কতয বালায় তায়াস্ুর ফা াীরায াথি ’’ রনকয় াঅকরাচনা। 
মকননা এ রফলকয় ারধকাাং মরাক মম কাযকণ থভ্রষ্ট কয়কে , তা 
করা াঅযফ এফাং রযয়কতয বালায় তায়াস্ুর এয াথি ম্পককি 
াজ্ঞতা। তাযা তায়াস্ুর এয াথি ককযকে  াঅযফ এফাং 
রযয়কতয বালায রযরি াথি, পকর ধ্বাংক রনভরিত কয়কে।  

াঅযফকদয বালায় তায়াস্ুর কব্দয ককয়করি াথি য়: 

এক: তায়াস্ুর াথি : বনকিয রাব কযা, াঅয াীরা াথি : 
রনকিফতিী য়া। 

  াঅর কাভূক ফরা কয়কে ْشيال :  এভন ‚ وّشن إ  ا حعا  ح
কাজ ককযকে মায ভাধযকভ ম াঅল্লায রনকিফতিী কয়কে। 
মমভন তায়াস্ুর। 

     এ াথিাআ াঅভাকদয াঅজককয রফলয় , তাাআ াঅকরাচনা তাকতাআ 
ীভাফদ্ধ যাখফ। 

     াঅয রযয়কতয বালায় তায়াস্ুর ফা াীরায াথি ম্পককি 
াঅর কুযাঅমন দু’রি াঅয়াত এককে। 
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প্রথভরি করা ূযা ভাকয়দায়, মখাকন াঅল্লা ফকরন :  

ا ﴿ هَو  ُّر
َو
أ ِإ  َو  يَو  ْا   ٱَّن نُغ   ْا   َو مَو َو   ٱَّن ُغ   ْا   ٱَّن ۡب ِإ   َو ٱۡب َو ُغ ٓو  ۡب َو ِإ يَو َو   ِإ َو ْا   ٱ   َو ِإ يِإ ِۦإ  ِإ   َو َو هِإ ُغ  

مۡب  يَّن ُغ يِإ ُغ وَو  ٱَو َو    [٣٥: دة املائ] ﴾ ٣٥ ٱُغ ۡب

‚ম ভুরভনগণ, মতাভযা াঅল্লায তাকয়া াফরিন কয এফাং তায 
বনকিয াজিন কযকত কচষ্ট  এফাং তায কথ াংগ্রাভ কয , 
মাকত মতাভযা পরকাভ কত ায।‛ [ূযা ভাকয়দা/৩৫] 

    রদ্বতীয় াঅয়াত ূযা াআযায়, াঅল্লা ফকরন : 

 ِإ  ﴿
ْا   ُغ ِإ  َو   اۡب ُغ   ِإ   َوٱَو ۡب ُغم  ٱَّن ِإ ِۦإ م  يِإ ُغ وَو   َو َو  اُغ   ِإ   َو ۡب َو   َو ۡب مۡب   ٱلُّر  ن ُغ   َو َو   َو

ۡب ِإ ً  
  ِإ َو  ٥٦  َو

 ْا َو
ُغ
ِإ  َو    ِإهِإمُغ   ِإ َو    َو ۡب َو ُغ وَو   َو ۡب ُغ وَو   ٱَّن ۡب َو ِإ يَو َو   َو   مۡب   ٱ هُغ  ُّر

َو
 ۡبلَو ُغ  أ

َو
  

ۥ  َو َولۡبٱُغ وَو  َو َو ُغ ا ُغ وَو   َوۡحۡب ٓۥو    َو َو َو نَو  َو ُغ نَو  َو   ِإوَّن   َو ِإ َو   َو وَو   َو   ا  َو ۡبنُغ  ٗة  ﴾ ٥٧ َمَو
   [٥٧  ،٥٦: االرساء]

‚ম নফী াঅরন তাকদযকক  ফকর রদন , াঅল্লা ফযতীত মাকদযকক 
মতাভযা াঈায ভকন কয, তাকদযকক াঅহ্বান কয, তাযা মতাভাকদয 
কষ্ট দূয কযায ক্ষভতা যাকখ  না এফাং তা রযফতিন কযকত 
াকযনা। মাকদযকক তাযা াঅহ্বান ককয তাযা রনকজযাাআ মতা তাকদয 
ারন কতিায বনকিয তারাক  ফযাপ্ত মম, তাকদয ভকধয মক 
(াঅল্লায) মফর বনকিযীর (কফ)। তাযা তাাঁয যভকতয াঅা 



 

30 

ককয এফাং তাাঁয ারিকক বয় ককয , রনশ্চয় াঅনায ারন কতিায 
ারি বয়াফ।‛ [ূযা াআযা/ ৫৬-৫৭] 

এ দু’রি াঅয়াকত তায়াস্ুকরয াথি রক ?  

প্রথভ াঅয়াকত াঅল্লা তা‘াঅরায ফাণীকত াীরায াথি করা : 
বনকিয রাব কযা । াঅয এিাাআ কে াআফকন াঅিা , াঅতা, 
ভুজারদ এফাং পাযিা যারদয়াল্লাহু াঅনহুভ এয ভত।  

কাতাদা ফকরন: েন্দনীয় কাকজয ভাধযকভ বনকিয রাব কযা।  

াঅফু াঈফাাআদা ফকরন : তায়াারতু াআরাাআর াথিাৎ ‚তায 
রনকিফতিী কয়রে। রতরন একরি করফতা া  ককযন :  

َْْ وَا اذا  فن الْإ ْشاانواعد اتلصا  ةيََا وا* شْن عدٍا ل  ل

‚মখন কুৎা যিনাকাযীযা  গাকপর কয় ের তখন াঅভযা 
াঅভাকদয ম্পকি ুণাঃপ্ররতষ্ঠায় রপকয এরাভ , াঅয াঅভাকদয 
যস্পকযয ভকধয রপকয এর স্বেতা  বনকিয।  

াআফকন মাাআদ ফকরকেন : াীরা াথি : ভিত, তখন াথি কফ , 
‚তাযা াঅল্লায রপ্রয় কয়কে।‛ 
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ফস্তুত: এগুকরা মকাকনা যস্পয রফকযাধী  াথি নয়, ফযাং কব্দয 
াথিকয ভাত্র, মকননা ‚াঅল্লায রপ্রয় য়া তাাঁয বনকিয রাকবযাআ 
একরি প্রকায।‛ 

মভািকথা: াঅল্লায ফাণী ْشيوثتواب   এয ভধযকায  ْا إيلُ ال

‘াীরা’ ব্দরিয াথি : মতাভযা াঅল্লায াঅনুগকতযয ভাধযকভ তাাঁয 
বনকিয রাব কয। 

এ াকথি ভুপারস্রযনকদয ভাকে  মকাকনা ভতকবদ মনাআ , মমভন 
াআফকন কােীয যভাতুল্লা াঅরাাআর ফকরকেন।  

াঅয রদ্বতীয় াঅয়াত , াঅল্লায ফাণী ْشيوثتيب  এয  ْن إ  ر ّى ال

ভধযকায ‘াীরা’ ব্দরিয াথি: ‘তাযা াঅল্লায াঅনুগকতযয ভাধযকভ 
তাাঁয বনকিয রাব ককয। ’ মমভন তাপীকয জারারাাআন  
ানযানয তাপীকয এককে।  

এ মথকক প্র তীয়ভান য় মম , রযয়কতয রযবালায় এ ফাং 
াঅযফকদয বালায় াীরা করা : রনকিফতিী য়া , বনকিযরাব 
কযা।  
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এ মথকক জানা মগর মম , রকেু রকেু মরাক ‘াীরা’ কব্দয 
ফযাখযায় বুর ককয থাকক , মায কাযকণ ভুররভমদয রফশ্বাক  ভা 
ারনষ্টতা বতযী কয়কে। 

াঅল্লাভা ানরকরত (যভতুল্লার াঅরাাআ্র ) ফকরকেন: রকেু 
ুরপফাদী ূযা ভাকয়দায াঅয়াকত াীরায মা ফযাখযা ককযকে তা 
করা এাআ : (একজন াাআখ ফা াঅকরভ , রমরন মকাকনা ফযরক্ত এফাং 
াঅল্লায ভাকে ভাধযভ কফ )!!!  

এরি একরি থভ্রষ্টতা , প্রকায াফাদ এফাং াঅল্লা যািু র 
াঅরাভীকনয াঈয াজানা কথা াঅকযা কযা।  

াঅফায রকেু মরাক ধাযণা ককয মম, ‘াীরা’ করা: নফী যাূর, 
ৎকরাক এফাং ারীগকণ য ত্ত্বা । এ ফাআ ফারতর , এয মকাকনা াআ 
রবরি মনাআ। 

াাফা এফাং তাকফ ‘াইনকদয তাপীয মথকক প্রভারণত য় মম , 
মকাকনা াাআখ ফা াঅকরকভয দ্বাযা াীরায ফযাখযা কযা ভাযাত্মক 
বুর মা রযয়ত কখকনা মভকন রনকফনা এফাং স্বীকৃরত রদমফনা।  

মকননা ারাপগণ ককরাআ একভত মম , াঅল্লা তা‘াঅরায 
ফাণী ْشيوثتواب এ াঅয়াকত াীরায াথি করা  ْا إيلُ ال : াঅল্লায 
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াঅনুগকতযয ভাধযকভ তাাঁয বনকিয রাব কযা। এভরন বাকফ তাাঁয ফাণী 
ْشيوث  মত  একাআ াথি। يبخغْن إ  ر ّى ال

াআফাদত ী য়ায তিভূ: 

াঅল্লা তা‘াঅরায বনকিয রাকবয দু ’রি তি যকয়কে , মা 
াঅল্লায রকতাফ এফাং নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয 
ুন্নাত প্রভাণ ককয এফাং এয াঈযাআ এ াঈম্মকতয ারাপগণ 
ঐকযফদ্ধ। 

প্রথভ তি: এ বনকিয রাকব াঅল্লায জনয াআখরা ফা রনয়কতয  
রফশুদ্ধতা। রতরন ফকরন:  

ٓو  ﴿ ا مَو ْا   َو مِإلُغ ٓو 
ُغ
ْا   ِإ َّن    َو ۡب ُغ ُغ   َو   ِإ ۡبيِإصِإ َو   ٱَّن ُغ   ُغ ِإ  َو   َو ٓو َو   ٱ  ا نَو َو    [٥: ابليَث] ﴾  ُغ

‘‘তাকদযকক এ োো  মকাকনা রনকদি মদয়া য়রন মম , তাযা 
খাাঁরি ভকন একরনষ্ঠ বাকফ াঅল্লায াআফাদত কযকফ ’’। [ূযা াঅর-
ফাাআকয়যনা: ৫] 

 রতরন াঅকযা ফকরন:  

َو   َو ٱۡب ُغ ِإ ﴿ ا  ٱَّن ۡبيِإصٗة ُغ   ُغ ِإ  َو   َّن    [٢: الزمر] ﴾ ٢  ٱ 
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‚ুতযাাং তুরভ াঅল্লায াআফাদত কয , তাাঁয জনয দীনকক খাকর 
ককয‛। [ূযা াঅম-মুভায:২] 

রতরন াঅয ফকরন,  

ْا  ﴿ َو   َو اۡب ُغ   ۡبيِإصِإ َو   ٱَّن ُغ   ُغ ِإ  َو   َو َو ۡب   ٱ  ٱ لِإهَو   َو
   [١٤: اغفر] ﴾ ١٤  ٱۡب َو  ِإلُغ وَو   َو

‘‘মতাভযা একরনষ্ঠতায রত াঅল্লাকক ডাক , মরদ কাকপযগণ 
তা ােন্দ ককয’’। [ূযা গারপয: ১৪]  

ী ভুররকভ াঅফু হুযাাআযা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথকক ফণিনা ককযন, রতরন ফকরন:  

ٍَا :َوَ َعاَ   َ تَاَر َ  اُ  قَاَل »
َ
ْ َ   أ

َ
َ ءِ  أ َ ٌِ  الرشُّ ِْ ، َع ٌْ  الرشِّر َن  َي ًِ اًل  َع ًَ رْشَ َ  َ 

َ
 أ

 ُِ ُُ  ي،َ ْ ِ  َيِ   ِفي ُُ  حََرْكخُ َل  «َورِشْ

‚াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন: াঅরভ রকি মথকক ভুক্ত , মম ফযরক্ত 
এভন মকাকনা কাজ কযকফ মাকত াঅভায রত ানযকক াাংরদায 
কযকফ, াঅরভ তাকক এফাং তায যীককক ফজিন করয।‛7  

াআফকন ভা জা ারদরি াংকরন ককযকেন , তকফ তায ব্দ 
কে,  

                                                             
7 ভুররভ, ২৯৮৫।  
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ٍَا»
َ
ُُ  فَأ ي وَ َوهُ  ةَِريٌء، ِيَْ ِ رْشَ َ  لزِلَّم

َ
 «أ

‚াঅরভ একথকক রফত্র, াঅয তা কে ভুরযককদয মথকক।‛8
 

রদ্বতীয় তি: এ বনকিয রাব কফ ম রজরন মথকক মায াঈয 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  রেকরন। কাকজাআ মম 
াআফাদত রতরন ককযনরন এফাং স্বীকৃরত মদনরন ; তা দ্বাযা াঅল্লায 
বনকিয রাব  কযা মা য় না; মরদ ম কাজরি রফশুদ্ধ রনয়কত 
মকফরভাত্র াঅল্লায জনযাআ ককয থাকুক। মকননা াঅল্লা 
তা‘াঅরায তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয ভুকখ মা 
রযয়ত রাকফ স্বীকৃরত রদকয়কেন  মকফর মিায ভাধযকভাআ াআফাদত 
কযায রনকদিনা রদকয়কেন , তা দ্বাযা নয় মা াঅভাকদয ভরি ষ্ক চায় 
এফাং াঅভাকদয প্রফৃরি বাকরা ভকন ককয। 

াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন:  

ْا ﴿ ٓو   وَّن ِإ ُغ   ا  نِإ َو  مَو
ُغ
م   ۡب ُغ ِإ   ِإ َو مۡب  م  ِإ ُغ ْا   َو َو   َّن   ٓو  مِإ  وَو َّن ِإ ُغ   ِإ ِۦإ ۗۦ  اُغ   ٓو َو َوا  ۡب ِإ

َو
ا  َويِإ  ٗة     مَّن

لُغ وَو     [٣: االعراف] ﴾ ٣ وَونَو َّن

‘‘মতাভাকদয প্রবুয রনকি মথকক মতাভাকদয প্ররত মা াফতীণি 
কযা কয়কে তায ানুযণ কয  এফাং তাাঁকক ফযতীত ানয কাাঈকক 

                                                             
8 াআফন ভাজা, ৪২০২।  
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ফনু্ধ রাকফ গ্রণ ককযানা, ফস্তুত: মতাভযা াভানয রকেু ভয় ভাত্র 
তাকক স্মযণ ককয থাক’’। [ূযা াঅযাপ/৩] 

রতরন াঅকযা ফকরন:  

ن ُغمۡب   ِإو  ُغ ۡب ﴿ ِإ ُّر وَو   ُغ َو   ُغ مُغ   َو وَّن ِإ ُغ وِإ   ٱَّن ۡب ِإ ۡب ُغ ُغ   ُغ مۡب   َو َو ۡب ِإلۡب   ٱَّن مۡب   ٱَو ُغ  ذُغ ُغ  َو ُغ
ُغ     [٣١: عًران ال] ﴾ ٣١  َّن ِإ مٞة   َو ُغ  ٞة   َو ٱَّن

‚মতাভযা মরদ াঅল্লাকক বাকরা ফাকত চা তকফ াঅভায 
ানুযণ কয , তাকর াঅল্লা মতাভাকদযকক বাকরা ফাকফন, 
মতাভাকদয া ক্ষভা ককয রদকফন , াঅয াঅল্লা ক্ষভাীর , 
ানুগ্রকাযী।‛ [ূযা াঅকর াআভযান/৩১] 

ফুখাযী  ভুররভ যীকপ  াঅকয়া যা রদয়াল্লাহু ‘াঅনা কত 
ফরণিত, রতরন ফকরন : যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  
ফকরকেন:  

« ٌْ ْضَدَث  َي
َ
ْمِرٍَا ِ   أ

َ
َذا أ ، هَيَْس  َيا َِ ُِ َْ  ِفي ُّ  «رَدٌّد  َف

‚মম ফযরক্ত াঅভায এ দ্বীকন  মকাকনা নতুন রজরন প্রচরন 
কযকফ, মা এয ান্তবুিক্ত নয় তা প্রতযাখযাত।‛9  

                                                             
9 ফুখাযী, াদী নাং ২৬৯৭; ভুররভ, ১৭১৮।  
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ভুররকভয ফণিনায় এককে :  

« ٌْ َن  َي ًِ اًل  َع ًَ ُِ  هَيَْس  َ  ْمُرٍَا َعوَيْ
َ
َْ  أ ُّ  «رَدٌّد  َف

‚মম ফযরক্ত এভন  মকাকনা কাজ কযকফ মা াঅভায দ্বীন ভথিন 
ককযনা তা প্রতযাখযাত।‛10

 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয রনকদিকয 
ফরবূিত মকাকনা াআফাদত দ্বাযা াঅল্লায বনকিয তারাকাযী মকফর 
ক্ষরতগ্রি এফাং াীাআ কফ , মরদ তা াঅল্লায জনয রফশুদ্ধ রচকি 
য়। 

ফাাআাকী এফাং ানযানযযা াাইদ  াআফন ভুাাআকয়যফ কত ফণিনা 
ককযকেন, রতরন এক ফযরক্তকক পজয াঈদয় য়ায য দুাআকয়য 
ারধক নাভাম েকত মদকখকেন , মাকত ম রুকু রজদা মফর মফী 
কযমে, াতাঃয রতরন তাকক রনকলধ ককযকেন। ম ফরর : ম 
াঅফু ভুাম্মদ ! এ নাভাম োয জনয াঅল্লা রক াঅভাকক ারি 
রদকফন? রতরন ফরকরন : না, রকন্তু ুন্নাকতয মখরাপ াঅভর কযায় 
াঅনাকক ারি রদকফন। 

                                                             
10 ভুররভ, ১৭১৮।  
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াঈমল্লরখত াঅকরাচনা য াঅকরাকক াঅভযা প্ররতরি তায়াস্ুকরয 
রদকক মদখফ, তাকত রক াঈকল্লরখত দু ’রি তি যকয়কে রকনা ? তাকত 
রক াআখরা ফা রনয়কতয রফশু দ্ধতা যকয়কে ? মিা যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয স্বীকৃত মকাকনা কাজ রক না ?  
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াীরায প্রকাযভূ 

এখন াঅভযা ানয রফলকয় াঅকরাচনায় মমকত চাাআ , াঅয তা 
কে, াীরা দুাআ প্রকায : বফধ  াবফধ। 

বফধ াীরা রক ? এফাং এয দরীর রক ? াবফধ াীরা রক ? 
এফাং তা রনকলকধয দরীর রক ? 

বফধ াীরা : 

বফধ াীরা : াঅভযা জারন মম , াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভাকদযকক 
রনকদি রদকয়কেন াঅভযা মমন একভাত্র তাযাআ াআফাদত করয এফাং 
তায রত মমন কাাঈকক াাংরদায না করয। মদা‘াঅ একরি ফে 
াআফাদত, মা ানয কাকযা জনয কযা জাকয়ম মনাআ। মমভন াঅল্লা 
তা‘াঅরা ফকরকেন : 

مُغ   َو َوا َو  ﴿ ٓو   َو ُّر ُغ  ۡب َو ِإ ۡب   اۡب ُغ وِإ
َو
مۡب     ِإ  َو   ِإوَّن  ٱَو ُغ ُغ وَو   ٱَّن َو ۡب َو ۡب ِإ   ِإ َوااَو ِإ  ٱَو ۡب   

يُغ وَو  نَّنمَو   َو َو ۡب ُغ هَو لِإ  َو  ٱَو    [٦٠: اغفر] ﴾ ٦٠ اَو  ِإ

‚এফাং াঅনায প্রবু ফকরন মম , মতাভযা াঅভাকক ডাক , াঅরভ 
মতাভাকদয ডাকক াো রদ ফ, রনশ্চয়াআ মাযা াঅভায াআফাদত কযা 
মথকক াাংকায ককয তাযা ারত িয াভারণত রা রিত কয় 
জাান্নাকভ প্রকফ কযকফ।‛ [ূযা গাকপয/৬০] 
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রতরন াঅকযা ফকরন:  

وَّن  ﴿
َو
ۡب َو َو  ِإ َو   َو  ِإ   ٱ َّن ْا   َو َو  ٱِإ ِإ  مَو َو  وَو ۡب ُغ    َو ٗة   ٱَّن

َو
   [١٨: اجلٌ] ﴾ ١٨  

‚কর ভারজদ াঅল্লায জনয , কাকজাআ মতা ভযা াঅল্লায 
রত কাাঈকক  মডককানা।‛ [ূযা াঅর-রজন, ১৮] 

রতরন াঅকযা ফকরন:  

ۥ ﴿  َّن ُغ
َو
أ ا  َو َو َّن ِإ  ٱَو ۡب ُغ   َوا َو  ٱ ْا   َو ۡب ُغ هُغ   ٱَّن اُغ   يَو ۡب ِإ   َو ُغ  ُغ وَو   َو َو ٗة   َو ٓو   ُغ ۡب  ١٩ ٱِإ ا ْا   ِإ َّن َو اۡب ُغ  

َو
  

ِإ  ٓو   َو   ِإ ُغ   َو َو  ۡب
ُغ
ٓو    ِإ ِۦإ  َو ٗة   

َو
   [٢٠  ،١٩: اجلٌ] ﴾ ٪١  

‚াঅয এাআ মম , মখন াঅল্লায ফান্দা তাাঁকক ডাকায জকনয 
দন্ডায়ভান  মরা তখন তাযা তায রনকি রবে জভাকরা । ফরুন, 
াঅরভ মতা মকফর াঅভায যফকক ডারক , াঅরভ মতা তায াকথ 
কাাঈকক যীক করয না‛ [ূযা রজন/১৯-২০] 

াঅল্লা তা‘াঅরামক রনকনাক্ত ককয়করি দ্ধরতকত তাকক ডাকা 
াঅভাকদয জনয বফধ ককযকেন: 

1- াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভাকদযকক রনকদি রদকয়কেন তাাঁয ুন্দয 
ুন্দয নাভ এফাং াঈন্নত গুণাফরীয ভাধযকভ তাাঁকক ডাকায 
জনয, কাকজাআ াঅভযা ফরফ : ম াঅল্লা ! াঅরভ াঅনায 
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কাকে চাাআ কাযণ ; াঅরন ফযতীত মকাকনা তয াআরা মনাআ , 
চীযঞ্জীফ, ফিিায ধাযক, মমন াঅরন াঅভায মগানাভূ 
ক্ষভা ককয মদন , াথফা াঅভা য বায রাঘফ ককয রদন , 
াথফা াঅভায মযাগীকক াঅকযাগয রদন। .... . .  

2- াঅভাকদয কৃত ৎককভিয ভাধয মভ তাাঁকক ডাকায জনয বফধ 
ককযকেন। মমভন: ম াঅল্লা মতাভায প্ররত  াঅভায াইভান , 
মতাভায যাূর ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু ‘াঅরাাআর য়াাল্লাভমক 
তযয়ণ, তাাঁয ানুযণ ানুকযকণয দ্বাযা াঅরভ চাাআ মম ন 
াঅরন াঅভাকক ক্ষভা করুন , াঅভাকক দয়া করুন , াথফা 
াঅভায বায রাঘফ ককয রদন , াথফা াঅভায মযাগীকক 
াঅকযাগয দান করুন। ... 

3- ানয এক প্রকাকয ডাকা  রতরন  াঅভাকদয জনয বফধ 
ককযকেন, তা করা : াঅভযা মকাকনা জীরফত াঈরস্থত ৎ 
মরাককয রনকি এক ফরকত ারয মম , ম াভুক ; াঅরন 
াঅভাকদয জনয াঅল্লায  রনকি মদা‘াঅ করুন, রতরন মমন 
াঅভারদগকক দৃঢ় যাকখন , ক্ষভা ককযন  এফাং াঅভাকদয 
রুগীকদযকক বার ককয মদন, াআতযারদ। 

 

রপ্রয় বাাআ কর , এ রতন প্রকায াীরা , াঅভাকদয 
মদা‘াঅভূক মায ভাধযকভ াঅভযা াঅল্লায বনকিয তারা কযকত 
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ারয, এগুকরা াঅল্লা বফধ ককযকেন এফাং াঅভাকদয যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ াঅভাকদয জনয প্রফতিন ককযমেন। 

তাকর বফধ াীরা করা: মা াঅল্লায রকতাফ কুযাঅন দ্বাযা 
প্রভারণত াথফা তা তাাঁয যাূকরয ুন্নাত দ্বাযা স্বীকৃত। 

এখাকন মকাঈ ফরকত াকয মম , াীরািা রক মদা‘াঅয ভকধযাআ 
ীভাফদ্ধ ? নারক মদা‘াঅ ানযানয মক্ষকত্র চকর ?  

াঈিয : াীরা করা াঅল্লা তা‘াঅরা বারফাকন এফাং  ন্তুষ্ট 
ন এভন কর াআফাদকতয ভাধযকভ তাাঁয বনকিয রাব কযা। 
মমভন: মদা‘াঅ, ুতযাাং মদা‘াঅ াঅল্লায বনকিয রাকবয একরি 
াীরা। তদ্রূ াঅল্লাকক বয় কযা একরি াীরা  এফাং তাাঁয 
াঈয বযা কযা ায একরি াীরা।  ানুরূ াঅয ফহু 
াীরা যকয়কে... 

রকন্তু মমকতু মদা‘াঅয ফযাাকয  াীরা রনকয় াঈকদযভূরক 
কন্দ  ধুম্রজার বতযী কযা কয়কে মকতু াঅকরভগণ এ প্রকায 
(মদা‘াঅয) াীরায গুরুত্ব রদকয় এয বফধ াবফধ রদক রনকয় 
াঅকরাচনা ককযকেন।  
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ুতযাাং মদা‘াঅমত বফধ াীরা রতন প্রকায মা ূকফি াঈকল্লখ 
কযা কয়কে। 

তন্মকধয প্রথভরি কে: াঅল্লা তা‘াঅরায ুন্দয ুন্দয নাভ , 
ভুন্নত গুণাফরী  এফাং তাাঁয প্রাংনীয় কাকজয ভাধযকভ তাাঁয 
বনকিয রাব কযা। এয দরীর করা , াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন:  

ِإ  ﴿ َّن ٱِإ ٓو ُغ   َو ا  ۡب َو
َو ُغ ۡب َو    ٱۡب ا    َو اۡب ُغ هُغ   ٱۡب ِإهَو ْا    ذَو ُغ   ِإ  َو   َو ٓو   ُغيۡب ِإ ُغ وَو   ٱَّن ِإ ِإۦ    ِإ  ۡب َو  

َو
  

وَو اَو  ۡبنَو ۡب ا  ُغ ْا  مَو يُغ وَو   َو ُغ      [١٨٠: االعراف] ﴾ ١٨٠  َو ۡب َو

‚াঅয াঅল্লায জকনয ুন্দয ুন্দয নাভ যকয়কে , মতাভযা তাাঁকক 
ম ফ নাকভয ভাধযকভ ডাক  এফাং মাযা তাাঁয নাভ রফকৃত ককয 
মতাভযা তাকদযকক ফজিন কয , ত্বযাআ তাকদযকক তাকদয কৃত 
ককভিয প্ররতপর মদয়া কফ।‛ [ূযা াঅযাপ/১৮০]       

ুন্দয ুন্দয নাকভয দৃ করা ভুন্নত গুণাফরী , কাযণ নাভ 
গুকণয াঈয প্রভাণ ফন ককয, মা মথকক তা রনগিত য়।  

াঅল্লায ুন্দয নাভভূ াগরণত , মকাকনা রনরদিষ্ট াংখযা মনাআ , 
মমভন াঅবু্দল্লা াআফকন ভাাঈদ যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয াদী 
প্রভাণ ককয , মা ভুনাকদ াআভাভ াঅভদ  ানযানয াদীক 
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এককে: নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  ফকরকেন: কাকযা 
মকাকনা দুাঃরশ্চন্তা  দুবিাফনা াঅকর ম মরদ ফকর:  

ىَّم » ُّ ٌُ  َ تُْد َ  إيِنِّر  الوَّم ٌُ  َ تِْد َ  اْا َيِخَك، اْا
َ
َك، ِ َّم  َياٍا  ،اِيَِد َ  ٍَاِ يَِ   أ ًُ  ُضْم

لَُك  قََ اُؤَ ، ِ َّم  َعْدٌل 
َ
ْشأ

َ
َْ  اْشىٍ  ةُِكنِّر  أ يَْج  لََك، ُِ ًَّم ُِ  َش وْ  َنْفَصَك، ةِ

َ
ُُ  أ ٍَْزتْلَ

َ
 ِ   أ

وْ  ِلخَاةَِك،
َ
ُُ  أ خَ ًْ َضًدا َعوَّم

َ
ٌْ  أ وِ  َخوِْقَك، ِي

َ
ذَْرَت  أ

ْ
ُِ  اْشخَأ نْ  ِعََْدَ ، اهَْغيِْب  ِعوْىِ  ِ   ةِ

َ
 أ

اَب  ُضْزِِن، وَِساَلءَ  ةََْصِي، َوٍُْرَ  قَوِِْب، َر ِييَ  اهُْقْر نَ  َ َْعَن  َِ ، َوَذ ِّمِّر َب  إاِلَّم  َِ َِ ْذ
َ
 أ

 ُ ُُ  ااَّم ًَّم ةَْدَ ُ  َِ
َ
ُِ  َيَ نَ  َوأ  «فَرًَضا ُضْزٍِ

‚ম াঅল্লা রনাঃ কন্দক াঅরভ মতাভায দা , মতাভায দাকয 
ুত্র, মতাভায দাীয ুত্র , াঅভায ররাকিয মক গুে মতাভায 
াকত, মতাভায রফচায াঅভায জীফকন মথাথি, মতাভায ভীভাাংা 
াঅভায বাগযরররকত নযায় ঙ্গত , াঅরভ মতাভায রনকি মতাভায 
মাআ নাকভয রফরনভকয় প্রাথিনা কযরে , মম নাভ তুরভ রনকজ রনকয়ে , 
ফা তুরভ মতাভায গ্রকি াফতীণি ককযে , ফা মতাভায ৃরষ্টয ভকধয 
কাাঈকক তা ররখকয়ে , াথফা তুরভ মতাভায গায়ফী জ্ঞাকন রনকজয 
রনকি মগান মযকখে, তুরভ কুযাঅনকক াঅভায হৃদকয়য ফন্ত কয , 
াঅভায ফকক্ষয মজযারত কয , াঅভায দুরশ্চন্তা দূয কযায এফাং াঅভায 
াঈকদ্বগ চকর মায়ায কাযণ ফারনকয় দা ।‛ তাকর াঅল্লা তায 
দুাঃরশ্চন্তা  দুবিাফনাকক াঅনকন্দ রযণত ককয মদন। 
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এ াদীক াঅল্লায বনকিয রাকবয কথা এককে তাাঁয ুন্দয 
নাভভুকয ভাধযমভ। 

ূকফি নফীগণ এফাং ৎকরাকগণ াঅল্লায ুন্দয নাভ এফাং 
গুণাফরীয ভাধযকভ তাাঁয বনকিয রাব কযকতা , মমভন াঅল্লা 
তা‘াঅরা ুরাাআভান াঅরাাআর ারাকভ য ক্ষ মথকক ানুরূ 
বনকিযরাকবয কথা ফণিনা ককয ফকরন: 

ِإ   َو َوا َو  ﴿ ٓو   َو    ۡب ِإ ۡب ِإ
َو
وۡب   

َو
لَو     ۡب ُغ

َو
ِإ ۡب َو َو َو    ٓو     ِإ

مۡب   ٱَّن  ۡب َو
َو
َّن  وَو أ َو َو    َو يَّن   َو َو َو وۡب   َو ٱِإ

َو
  َو 

ٱۡب َو َو 
َو
ا    ِإ  وَولۡب َو   ُغ  صَو يِإ ٗة

يۡب اۡب ِإ
َو
َو ِإ َو   َو  ِإلَوۡحۡب : انلًن] ﴾ ١٩  ٱلَّن يِإ ِإ َو   ِإ َوااِإ َو   ِإ   

١٩]   

‚এফাং ফরর : ম াঅভায প্ররতারক ! াঅরন াঅভাকক াভথি 
রদন মাকত াঅরভ াঅনায প্ররত কৃতজ্ঞতা প্রকা কযকত ারয , 
াঅভায প্ররত  াঅভা য রতা- ভাতায প্ররত াঅরন মম ানুগ্র 
ককযকেন তায জকনয  এফাং াঅরভ মমন ৎকভি কযকত ারয , মা 
াঅরন েন্দ ককযন এফাং াঅনায ানুগ্রক াঅভাকক াঅনায 
ৎকভি যায়ন ফান্দাকদয ান্তবুিক্ত করুন।‛ ূযা নাভর/১৯ 

এরি করা গুণাফরীয ভাধযকভ বনকিয াজিন। 
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ী ফুখাযীকত াঅফু হুযাাআযা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  কত ফরণিত, 
রতরন ফকরন : নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  াঅভাকদযকক 
রনকদি রদকতন মম, াঅভযা  

ىَّم » ُّ اَواِت  رَبَّم  الو ًَ رِْا  َورَبَّم  الصَّم
َ
ٍء، ُ ِّر  َورَبَّم  َر َّمََا اهَْعِ يِى، اهَْعْرِش  َورَبَّم  اْا  ََشْ

َْى، اْاَبِّر  فَاِهَ   َل  َوانلَّم يِن  ْوَراةِ اهجَّم  َوُيْ ِ ِ ْ ْذُ  َواهُْفْرقَاِن، َواْاِ ُع
َ
ٌْ  ةَِك  أ  ُ ِّر  رَشِّر  ِي

ءٍ  ٍَْج  ََشْ
َ
ُِ   ِخذٌ  أ ىَّم  ،ةََِاِ يَِخ ُّ ٍَْج  الو

َ
ُل  أ وَّم

َ
ٌء، َ تْوََك  فَوَيَْس  اْا ٍَْج  ََشْ

َ
 اْاِخرُ  َوأ

ٌء، َاْعَد َ  فَوَيَْس  ٍَْج  ََشْ
َ
رُ  َوأ ِِ ا قََك  فَوَيَْس  اه َّم ْْ ٌء، فَ نْ  ََشْ

َ
ٌُ  َت َوأ  فَوَيَْس  ابْلَاِ 

ٌء، ُدوٍََك  ، َ ََّما اقِْ   ََشْ ٌَ ْي َََِا ادلَّم  ْ
َ
ٌَ  َوأ  «اهَْفْقرِ  ِي

‚মখন াঅভাকদয রফোনায় মাফ তখন াঅভযা মমন ফরর : ম 
াঅল্লা!  ম  বুভ ণ্ডর, নকবাভণ্ডর  াঅযকয ারধরত ! ম 
াঅভাকদয  কর ফ স্তুয প্ররতারক , ম তাযাত , াআরঞ্জর  
পুযকাকনয াফতাযণকাযী , াঅরভ মতাভায রনকি প্রকতযক 
ারনষ্টকাযীয ারনষ্টতা মথকক াঅেয় প্রাথিনা কযরে , মায ররাকিয 
মক গুে তুরভ ধাযণ ককয াঅে। ম াঅল্লা ! তুরভাআ াঅরদ , 
মতাভায ূকফি মকাঈ মনাআ এফাং তুরভাআ ফিকল, মতাভায কয মকাঈ 
মনাআ, তুরভাআ ফায াঈকয , মতাভায াঈকয মকাঈ মনাআ , তুরভাআ 
ফিরনককি, মতাভায মচময় রনককি মকাঈ মনাআ। াঅভাকদয ক্ষ মথকক 
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াঅভাকদয ঋন রযকাধ ককয দা এফাং াঅভাকদযকক দারযদ্র  
মথকক ভুরক্ত রদকয় ের ককয দা।‛11

 

রতযরভমীকত াঅনা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  কত ফরণিত, নফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফকরন:  

ْا» ِه ُّ
َ
 «َواِاْلَرامِ  اجلاََللِ  َذا اِيَا أ

মতাভযা ‘াআয়া জারজারারী ার াআকাযাকভয ভাধযকভ মফর ককয 
াঅহ্বান ককযা ’12 াথিাৎ তা মতাভাকদয মদা ‘াঅয ভকধয মফর মফর  
ফরকফ। 

ভুনাদ এফাং ুনান গ্রিভূক াঅনা যারদয়াল্লাহু াঅনহু কত 
ফরণিত, রতরন ফকরন , রতরন নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয 
রত ফা রেকরন এফাং এক ফযরক্ত াক না ভাম েরেকরন , রতরন 
মখন রুকু, রজদা এফাং তাাহ্হহুকদ মদা‘াঅ কযরেকরন তখন রতরন 
মদা‘াঅমত ফকররেকরন:  

ىَّم » ُّ لَُك  إيِنِّر  الوَّم
َ
ْشأ

َ
نَّم  أ

َ
ُد، لََك  ةِأ ًْ ٍَْج  إاِلَّم  إَِ َ  اَل  اْاَ

َ
ََّماُن، أ ًَ ْ اِت  ةَِدييُ  ال َْ ًَ  الصَّم

رِْا،
َ
ْلَراِم، اجْلاََللِ  َذا يَا َواْا ُم، يَا َ ُّ  يَا َواْاِ ُِ  اُ  َ  َّم  انلَّمِِبُّ  َفَقاَل  َ يُّْ  َعوَيْ

                                                             
11 ভুররভ, ২৭১৩।  
12 রতযরভমী, ৩৫২৫।  
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َ  َداَع  هََقدْ »: وََشوَّمىَ  ُِ  ااَّم ًِ ي اهَْعِ يِى، ةِاْش ِ ُِ  ُدِ َ  إَِذا اذلَّم َساَب، ةِ
َ
ُِ  ُشئَِن  َوإَِذا أ  ةِ

ْ َطٓ
َ
 «أ

‚ম াঅল্লা াঅরভ মতাভায রনকি প্রাথিনা ক যরে এ  জনয মম , 
কর প্রাংা মতাভাযাআ , তুরভ ফযতীত মকাকনা মমাগয াঈায মনাআ , 
তুরভ যভ ানুগ্রদাতা , াঅকাভণ্ডরর  ৃরথফীয াঅরফস্কাযক , ম 
ভরভাভয় এফাং ভানুবফ , ম রচযরঞ্জফী ারফনশ্বয , াঅরভ মতাভায 
রনকি প্রাথিনা কযরে.....‛  

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  তাাঁয াথীকদযকক ফরকরন : 
মতাভযা রক জান মম , ম রককয ভাধযকভ  মদা‘াঅ ককযকে? তাযা 
ফরর: াঅল্লা এফাং তাাঁয যাূরাআ বার জাকনন , রতরন ফরকরন : 
থ মাআ িায মায াকত াঅভায প্রাণ , ম াঅল্লায ফকচকয় 
ফে নাকভয ভাধযকভ মদা‘াঅ ককযকে, মায ভাধযকভ মদা‘াঅ কযকর 
রতরন ক ফুর ককয থাককন  এফাং রকেু চায়া কর রতরন তা রদকয় 
থাককন। (এরি নাায়ীয ব্দ)13 

ানুরূবাকফ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এক 
ফযরক্তকক তাাহ্হহুকদ ফরকত শুকনকেন :  

                                                             
13 নাাাই, ১৩০০; রতযরভমী, ৩৫৪৪; াঅফু দাাঈদ, ১৪৯৫; াআফন ভাজা, ৩৮৫৮; 
ভুনাকদ াঅভাদ ১২২০৫।  
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ىَّم  ُّ لَُك  إيِنِّر  الوَّم
َ
ْشأ

َ
ُ  يَا أ اَّم

َ
ٍَّمَك  أ

َ
اِضدُ  ةِ  َْ ْ َضدُ  ال

َ
ُد، اْا ًَ ي الصَّم ِ  َولَىْ  يُْدَلْ  َولَىْ  يَرِلْ  لَىْ  اذلَّم

 ٌْ ا َ ُ  يَُك ًْ َضٌد، ُلُف
َ
نْ  أ

َ
ٍَْج  إٍَِّمَك  ُذٍُِِْب، يِل  رَ َ ْغِ   أ

َ
 الرَّمِضيىُ  اهَْغُفْرُ  أ

(ম াঅল্লা ! রনশ্চয়াআ াঅরভ মতাভায রনকি প্রাথিনা কযরে , ম 
এক  ারদ্বতীয় , বযাস্থর াঅল্লা, রমরন জনক নন জাতক  নন 
এফাং মাাঁয ভকক্ষ মকাঈ মনাআ , তুরভ াঅভায া ভুকক ক্ষভা 
ককয দা, রনশ্চয়াআ তুরভ ক্ষভাীর দয়াফান।)  

রতরন ফরকরন: তাকক ক্ষভা কযা কয়কে । কথারি রতনফায 
ফরকরন। মভজান াআফন াঅদযা মথকক নাায়ী ফণিনা ককযকেন14। 

এাআ একরি াঈদাযণ। তাোো াঅল্লায ুন্দয নাভ এফাং 
ভুন্নত গুণাফরীয ভাধযকভ বনকিয রাব কযায ফহু াঈদাযণ 
যকয়কে। ভুররভমদয াঈরচৎ করা , তাযা মমন তাকদয মদা‘াঅয় 
এগুকরা ফকরন , কাযণ তা দ্বাযা মদা‘াঅ কযকর কফুর য়ায 
ম্ভাফনা মফর থাকক। 

রদ্বতীয়ত: মদা‘াঅয মক্ষকত্র বফধ াীরা করা : মকাকনা ভুররভ 
তায কৃত ৎ াঅভকরয ভাধযকভ াঅল্লায বনকিয কযকফ। এয ফহু 
দরীর যকয়কে, তায ভকধয ানযতভ কে:  

                                                             
14 নাায়ী, ১৩০১। 
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াঅল্লা তা‘াঅরা ফকরন:  

 

মাযা ফকর , ম াঅভাকদয প্ররতারক , াঅভযা মতা ভায প্ররত 
াইভান একনরে , কাকজাআ তুরভ াঅভাকদয াভুকক ক্ষভা ককয 
দা এফাং জাান্নাকভয াঅগুকনয ারি মথকক াঅভাকদযকক ফাাঁচা। 
[ূযা াঅর াআভযান/৩৬] 

াঅল্লা তা‘াঅরা াঅকযা ফকরন:  

 

(ম াঅভাকদয প্ররতারক, তুরভ মা াফতীণি ককযে তায প্ররত 
াঅভযা াইভান একনরে  এফাং যাূকরয ানুযণ কযরে। া ত:এফ, 
াঅভাকদযকক ারক্ষকদয াকথ রররফদ্ধ কয। ) [ূযা াঅর াআভযান / 
৫৩]  

রতরন াঅকযা ফকরন:  

 

(ম াঅভাকদয প্রবু , রনশ্চয়াআ াঅভযা একজন াঅহ্বানকাযীকক 
াইভাকনয জনয াঅহ্বান কযকত শুকনরে মম , মতাভযা মতাভাকদয 
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প্ররতারককয প্ররত াইভান াঅনয়ন কয , তাকতাআ াঅভযা াইভান 
াঅনরাভ, ম াঅভাকদয প্রবু , াঅভাকদয াযাধভূ ক্ষভা কয  
াঅভাকদয াভঙ্গরভূ াঅফৃত কয এফাং ূণযফানকদয রত 
াঅভারদগকক ভৃতুয দান কয।) [ূযা াঅর াআভযান/ ১৯৩] 

রতরন াঅকযা ফকরন:  

 

(াঅভায ফান্দাকদয ভকধয একদর মরাক রের মাযা ফরকতা : ম 
াঅভাকদয প্ররতারক ! াঅভযা াইভান একনরে , ুতযাাং তুরভ 
াঅভারদগকক ক্ষভা ককয দা এফাং  াঅভারদগকক ানুগ্র কয , 
তুরভকতা ানুগ্রীরকদয মেষ্ঠ ানুগ্রীর। ) [ূযা ভুরভনূন/ ১০৯] 

ভুনাদ এফাং ুনাকন াঅফু দাাঈকদ ফুযাাআদা  াআফন হুাাআফ 
কত, রতরন ফকরন : যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এক 
ফযরক্তকক ফরকত শুকনকেন: 

ىَّم  ُّ لَُك  إيِنِّر  الوَّم
َ
ْشأ

َ
ينِّر  أ

َ
   

َ
دُ أ َّ ٍَّمَك  ْش

َ
ٍَْج   

َ
، أ ُ ٍَْج، إاِلَّم  إَِ َ  اَل  ااَّم

َ
َضدُ  أ

َ
دُ  اْا ًَ ي الصَّم ِ  اذلَّم

، لَىْ  ، َولَىْ  يَرِلْ ٌْ  َولَىْ  يُْدَلْ ا َ ُ  يَُك ًْ َضٌد، ُلُف
َ
هَْج  هََقدْ »: َفَقاَل  أ

َ
َ  َشأ ي ةِااِلْشىِ  ااَّم ِ  اذلَّم

ُِ  ُشئَِن  إَِذا ْ َطٓ، ةِ
َ
ُِ  ُدِ َ  َوإَِذا أ َساَب  ةِ

َ
  .«أ
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(ম াঅল্লা! াঅরভ াক্ষয রদরে মম , তুরভ াঅল্লা , তুরভ ফযতীত  
মকাকনা মমাগয াঈাক মনাআ , তুরভ একক , বযাস্থর, রমরন জনক 
নন এফাং জাতক নন এফাং মায ভকক্ষ মকাঈ মনাআ , এ াীরায় 
াঅরভ মতাভায রনকি প্রাথিনা কযরে।) যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ ফকরন: (ম াঅল্লায রনকি তায ফ মচকয় ফে নাকভয 
ভাধযকভ মচকয়কে, মায দ্বাযা চাাআকর রতরন রদকয় থাককন এফাং মদা‘াঅ 
কযকর রতরন কফুর ককয থাককন15। 

এাআ ফযরক্ত ৎ াঅভকরয ভাধযকভ াঅল্লায বনকিয মচকয়কে , াঅয 
মরি কে : াআখরাকয াক্ষয প্রদান কযা। এফাং ম কথা , কাজ 
এফাং রফশ্বাক াআখরাকয াঈয থাকায কাযমণ। 

ানুরূ এয াঈদাযণ গুায ারধফাীকদয ঘিনা , মা াঅবু্দল্লা  
াআফন াঈভয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  মথকক ফণিনা 
ককযন, মরি করা : যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  
ফকরন:  

ٍ   ذَاَلذَثُ  اْنَطوََ  "  ِْ ٌْ  َر ًَّم َوْوا َض َّم  َ تْوَُكىْ  اَكنَ  ِم
َ
ِتيَج  أ ًَ ْهُ  ،اَغرٍ  إَِ   ال  فََدَخوُ

ٌَ  َ ْخَرةٌ  فَاْاََدرَْت  ْت  اجلَتَِن، ِي ىُ  فََصدَّم ِّ يْ
ُُ : َفَقالُْا اهَغاَر، َعوَ  ُيَِْشيُكىْ  الَ  إٍَِّم

 ٌْ ِذهِ  ِي ْخَرةِ  َِ نْ  إاِلَّم  الصَّم
َ
َ  حَْدُعْا أ اِهُكْى، ةَِصاِهِص  ااَّم ًَ  ْ

َ
ىْ  رَُسٌن  َفَقاَل  أ ُّ : ِيَْ

                                                             
15 াঅফু দাাঈদ, ১৪৯৩।  
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ىَّم  ُّ انِ  يِل  اَكنَ  الوَّم َْ ةَ
َ
ْ ِتُ   الَ  َوُكَُْج  َلِتَ اِن، َشيَْخانِ  أ

َ
ا أ ًَ ُّ اًل، َ تْوَ ِْ َ

 َيااًل  َوالَ  أ
ى

َ
ءٍ  َ وَِب  ِ   ِ   َفََأ ًيا، ََشْ ْْ ِرحْ  فَوَىْ  يَ

ُ
ا أ ًَ ِّ يْ

ا فََطوَتُْج  ٍَاَيا، َض َّم  َعوَ ًَ ُّ َ  ل
ا، ًَ ُّ ا َ تَُْ  ًَ ُّ ََْسْدُ  نْيِ  فَ ًَ ُج  ٍَااِ ِْ نْ  َوَكِر

َ
ْ ِب  أ

َ
ا َ  أ ًَ ُّ اًل  َ تْوَ ِْ َ

وْ  أ
َ
 فَوَِترُْج  َيااًل، أ

، َ َ  َواهَقَدحُ  ْنخَِ رُ  يََديَّم
َ
ا أ ًَ ُّ َ ا فَاْش َيَْقَ ا، اهَفْشُر، ةََرَ   َض َّم  اْش ِيَقاَظ  فرََشِ

ا، ًَ ُّ ىَّم  َ تَُْ  ُّ َك، اةِْخَغاءَ  َذلَِك  َفَعوُْج  ُلَُْج  إِنْ  الوَّم ِّ جْ  وَْس ٌُ  َيا َ ََّما َفَفرِّر ُِ ِف  َاْ  ي
 ٌْ ِذهِ  ِي ْخَرِة، َِ  َ  َّم  انلَّمِِبُّ  قَاَل  ،" ااُُروجَ  يَْصخَِطيُعْنَ  الَ  َشيْئًا فَاْنَفرََسْج  الصَّم
ُِ  اُ  ىَّم : ااَخرُ  َوقَاَل : " وََشوَّمىَ  َعوَيْ ُّ ، ةَُِْج  يِل  اَكٍَْج  الوَّم َضبَّم  اَكٍَْج  َ ىٍّ

َ
 انلَّماِس  أ

، ا إِيَلَّم َّ رَْدُ 
َ
ٌْ  فَأ ا، َ  َّ ْج  َض َّم  ِي ِّر  ْيخََََعْج فَا َنْفِص ًَّم َ ل

َ
ا أ َّ ٌَ  َشََثٌ  ةِ ننَِي، ِي  الصِّر

ا فََشاَءحِْ ، َّ ْ َطيْخُ
َ
ٌَ  فَأ ي نْ  َ َ  ِديََارٍ  َوِيااَثَ  ِعرْشِ

َ
َ  أ ا، َوَ نْيَ  ةَيِْ   ُ َ ِّر َّ  َنْفِص

ا، قََدرُْت  إَِذا َض َّم  َفَفَعوَْج  َّ ِضنُّ  الَ : قَاهَْج  َعوَيْ
ُ
نْ  لََك  أ

َ
، إاِلَّم  ااَاَ ىَ  َ ُف َّم  أ ُِ  ِِبَقِّر

ٌَ  َفخََطرَّمْسُج  قُِْع  ِي ُْ ا، ال َّ فُْج  َعوَيْ ا فَاٍَْْصَ َّ َضبُّ  َوِ َ  َ َْ
َ
، انلَّماِس  أ  َوحََرْكُج  إِيَلَّم

َب  َِ ي اذلَّم ِ ا، اذلَّم َّ ْ َطيْخُ
َ
ىَّم  أ ُّ َك، اةِْخَغاءَ  َفَعوُْج  ُلَُْج  إِنْ  الوَّم ِّ  َيا َ ََّما فَافُْرجْ  وَْس

 ٌُ ، َاْ ُِ ْخَرةُ  اْنَفرََسِج َف  ِفي ىْ  َ ْ َ  الصَّم ُّ نَّم
َ
ا ااُُروجَ  يَْصخَِطيُعْنَ  الَ    َّ  قَاَل  ،" ِيَْ

ُِ  اُ  َ  َّم  انلَّمِِبُّ  ىَّم : ااَّماِهُد  َوقَاَل : " وََشوَّمىَ  َعوَيْ ُّ َسْرُت  إيِنِّر  الوَّم
ْ
َسَراَء، اْشخَأ

ُ
 أ

ىْ  ُّ ْ َطيْخُ
َ
ىْ  فَأ ُِ ْسَر

َ
ِ  حََر َ  َواِضدٍ  رَُسٍن  َ ْ َ  أ َب، َ ُ  ياذلَّم َِ ْرُت  َوَذ ًَّم ْسَرهُ  َفرَ

َ
 َض َّم  أ

ُُ  َلُ َْت  اُل، ِيَْ َْ ْم
َ
ِ  َ تْدَ  يَا: َفَقاَل  ِضنٍي  َاْعدَ  فََشاَءيِن  اا دِّر  ااَّم

َ
ْسِري، إِيَلَّم  أ

َ
 َفُقوُْج  أ

ٌْ  حََرى َيا ُ ُّ : َ ُ  ْسِر َ  ِي
َ
ٌَ  أ ِ يِ ، َواهَغََىِ  َوابَلَقرِ  اِاةِِن  ِي ِ  َ تْدَ  يَا :َفَقاَل  َوالرَّم  ااَّم

ِزئُ  الَ  ّْ ِزئُ  الَ  إيِنِّر : َفُقوُْج  ِ ،  َْصخَ ّْ ْشخَ
َ
َخَذهُ  ةَِك، أ

َ
، فَأ ُُ ، ُُكَّم ُُ  َيْ ُ ْ  فَوَىْ  فَاْشخَاقَ

 ُُ ىَّم  َشيْئًا، ِيَْ ُّ َك، اةِْخَغاءَ  َذلَِك  َفَعوُْج  ُلَُْج  فَإِنْ  الوَّم ِّ ٌُ  َيا َ ََّما فَافُْرجْ  وَْس ، َاْ ُِ  ِفي
ْخَرُة، ِت فَاْنَفَرجَ  ُشْنَ  فََخرَُسْا الصَّم ًْ  " َي
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মতাভাকদয ূকফি রতন ফযরক্ত মকাথা মারের , একরি গু ায 
রনককি যারত্র কয় মগকর তাযা তাকত প্রকফ কযর , াতাঃয 
াাে মথকক একরি াথয এক গুায াঈয েকর তাযা তাকত 
াঅিকা কে মগর, াতাঃয তাযা যস্পয ফরকত রাগর এ াথয 
রযকয় াঅভযা কখকনা  ভুরক্ত াফনা , রকন্তু মরদ মতাভাকদয ৎ 
াঅভকরয ভাধযকভ াঅল্লায রনকি মদা‘াঅ কয। তাকদয ভকধয 
একজন ফরর : ম াঅল্লা , াঅভায ফৃদ্ধ রতা- ভাতা রের , াঅরভ 
াঅভায রযফাযকক এফাং দা দাীকক তাকদয ূকফি কখকনা দুধ 
ান কযাতাভনা , একদা ঘাকয তারাক ফহু দূয চকর মগরাভ , 
তাকদয ঘুকভয ূকফি রপকয াঅকত ারযরন , াতাঃয াঅরভ োগকরয 
দুধ দন ককয এক মদরখ তাযা ঘুরভকয় কেকেন , এভতাফস্থায় 
াঅরভ তাকদযকক জাগাকত েন্দ কযরাভনা  এফাং তাকদয ূকফি 
াঅভায রযফায এফাং দা দাীকক দুধ ান কযাকনা বার ভকন 
কযরাভ না, াতাঃয াঅরভ ময়ারা াকত রনকয় তাকদয ঘুভ মথকক 
জাগায াকক্ষা কযরে , াকক্ষা কযকত কযকত পজয াঈরদত কয় 
মগর, াঅয াঅভায মোি মোি ফাচ্চাযা াঅভায াকয়য রনকি কু্ষধায 
তােনায় রচৎকায কযকে , তাযয তাযা ঘুভ মথকক জাগকর তাকদয 
দুধিুকু ান কযকরন। 

ম াঅল্লা ! এ কাজ মরদ াঅরভ মতাভায  ন্তুরষ্ট াজিকনয জনয 
ককয থারক তকফ াঅভাকদয মথকক এ াথকযয রফদকক দূ য ককয 
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দা। াতাঃয াথযরি াভানয  ময মগর রকন্তু তাযা মফয কত 
াযর না। 

ানযজন ফরর: ম াঅল্লা! াঅভায এক চাচাকতা মফান রের, ম 
াঅভায রনকি ককরয মচকয় রপ্রয় রের , াতাঃয াঅরভ তাকক 
একরদন কুপ্রিাফ রদকর ম যারজ য়রন , মকাকনা এক ফৎয ম 
াবাকফ  কে াঅভায রনকি াঅকর াঅরভ তাকক এক ত রফরি 
রদনায রদরাভ এাআ কতি মম , ম রনকজকক াঅভায রনকি ক 
রদকফ, তাকত ম যারজ র , াঅরভ তাকক াঅভায াঅয়কত্ব রনকয় 
াঅরাভ, ানয ফণিনায় : মখন াঅরভ তায দু ’াকয়য ভাকে ফরাভ 
তখন ম ফরর : তুরভ াঅল্লাকক বয় কয ! তীকত্বয ক াঅদায় 
ফযতীত তা তুরভ নষ্ট ককযা না। াতাঃয তায রনকি মথকক  রপকয 
এরাভ াথচ ম াঅভায রনকি ককরয মচকয় রপ্রয়  এফাং তাকক 
মদয়া স্বণি ভুদ্রা মেকে রদরাভ। 

ম াঅল্লা ! এ কাজ মরদ াঅরভ মতাভায  ন্তুরষ্টয জনয ককয 
থারক তকফ াঅভাকদযকক এ রফদ মথকক যক্ষা কয। 

াতাঃয াথযরি াভানয  ময মগর রক ন্তু তাযা মফয কত 
াযর না। 
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তৃতীয় ফযরক্ত ফরর : ম াঅল্লা ! াঅরভ রকেু কভিচাযী রনকয়াগ 
ককযরেরাভ এফাং করককাআ ারযেরভক রদকয়রে রক ন্তু এক ফযরক্ত 
তায ারযেরভক না রনকয় চকর মগর , াতাঃয াঅরভ তায 
ারযেরভককক ফারেকয়রে, ফােকত ফােকত ফহু ম্পদ কয় রগকয়কে। 
ফহু রদন য ম এক ফরর : াঅবু্দল্লা, াঅভায ারযেরভক দা। 
াঅরভ ফ ররাভ: এখাকন তুরভ মা মদখ ে াঈ ি, গরু, োগর এফাং 
কভিচাযী ফাআ মতাভায , ম ফরর : াঅবু্দল্লা ! তুরভ াঅভায রত 
 াট্টা ককযা না ! ফররাভ : াঅকয াঅরভ মতাভায রত  াট্টা কযরে 
না। াতাঃয ম ফ রকেু রনকয় মগর, মকাকনা রকেু মেকে মায়রন। 

ম াঅল্লা , াঅরভ মরদ এ কাজ মতাভায  ন্তুরষ্ট াজিকনয জনয 
ককয থারক তকফ াঅভাকদয রফদকক দূয ককয দা। 

াতাঃয াথযরি  ময মগর এফাং তাযা মখান মথকক মফয 
কয় চকর মগর। [ফুখাযী  ভুররভ]16। 

ৎ াঅভকরয দ্বাযা াঅল্লায বনকিয রাব কযায ফযাাকয এরি 
একরি জরন্ত প্রভাণ , কাযণ এাআ রতনজন মরাকাআ কর ন াফস্থায় 
ৎ াঅভরকক াঅল্লা তা‘াঅরায রনকি াীরা ককযকে। 

                                                             
16 ফুখাযী, ২২৭২, ভুররভ, ২৭৪৩।  
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প্রথভ ফযরক্ত রতা- ভাতায রত দযফায , তাকদয রত 
নম্রবাফ এফাং তাকদয প্ররত ানুগ্র কযাকক াীরা ককযকে , াঅয 
এরি াঅল্লায রনকদিকয ভকধয একরি াঅভর মা কযায জনয 
াঈৎা প্রদান ককযকে। রতরন ফকরন : (এফাং মতাভযা রতা-ভাতায 
প্ররত াআান কয।) 

রদ্বতীয় ফযরক্ত এক  ভররায মপ্রকভ াঅক্ত কয় তায রত 
ফযরবচায কযায ুকমাগ মকয় তা মথকক রফযত থাকাকক াীরা 
ককযকে। এরি একরি বার াঅভর। াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয ৎকভি 
যায়ন ফান্দাকদয ম্পককি ফকরন: (এফাং তাযা ফযরবচায ককযনা।) 

তৃতীয় ফযরক্ত াঅভানতকক াংযক্ষণ এফাং তা াঅদাকয়য ভাধযকভ 
াঅল্লা তা‘াঅরায রনকি াীরা ককযকে। াঅয তা একজন 
চাককযয েকক মথামথ াংযক্ষণ ককয তা তাকক ুকযাুরয 
রপরযকয় মদয়ায ভাধযকভ াঅল্লায রনকি াী রা ককযকে। রতরন 
ফকরন: ( ম ভুরভনগণ মতাভযা মতাভাকদয ারঙ্গকায গুকরা াঅদায় 
কয।) 

মখন তাযা এগুকরা কযর , াঅল্লা তাকদয রফদকক দূয ককয 
রদকরন এফাং তাকদয াঈয রতত কর ন াফস্থাকক দূরযবূত ককয 
রদকরন। 
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এখাকন ৎ াঅভকরয  াীরা  ককয  াঅল্লায  রনকি  মদা‘াঅ  
কযায াঈকারয তায াঈয একরি রনকদিনা যকয়কে একত , মরি 
করা : এয ভাধযকভ মদা‘াঅ কুফর য়ায ম্ভাফনা মফী। 

এভরন বাকফ াঅল্লায ুন্দয ুন্দয নাভ এফাং ভুন্নত গুণাফরীয 
দ্বাযা তাাঁ য রনকি মদা‘াঅ। মকননা, মদা‘াঅ কুফর য়ায 
কাযণভূময ভকধয তা একরি। এজকনয মখন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ ঐ ফযরক্তকক ফরকত শুকনকেন মম , (ম াঅল্লা! 
রনশ্চয়াআ াঅরভ মতাভায রনকি প্রাথিনা কযরে , ম এক  ারদ্বতীয় , 
বযাস্থর াঅল্লা , রমরন জনক নন জাতক  নন এফাং  মাাঁয 
ভকক্ষ মকাঈ মনাআ , তুরভ াঅভায াভুকক ক্ষভা ককয দা . . 
.।) রতাঁরন ফরকরন: তাকক ক্ষভা কযা কয়কে। কথারি রতরন রতনফায 
ফরকরন। 

তৃতীয়ত : মকাকনা জীরফত াঈরস্থত মরাককয মদা‘াঅয ভাধযকভ 
াঅল্লায বনকিয রাব কযা , রমরন দ্বীনদায এফাং যকজগারয তায় 
প্ররদ্ধ। 

কুযাঅন াদীক এয ফহু দরীর যকয়কে। 

তায ভকধয : াআাঈুপ াঅরাাআর ারাকভয বাাআকদয ম্পককি 
াঅল্লা ফকরন:  
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ْا  ﴿ ُغ    َوا َوا  َواٱ
َو
أ َوا   ۡب َو ۡب ِإلۡب  يَو  ٓو  ٱَو نَّنا  ِإ َّنا ذُغ ُغ  َونَوا  ۡب َو ۡب ِإلُغ   َو ۡب َو   َوا َو  ٩٧   َو   ِإ َو  ِإ   ُغ

َو
  

مۡب  ٓو   ٱَو ُغ ِإ ۥ  َو   ْش ] ﴾ ٩٨  ٱلَّن ِإ مُغ   ٱۡب َو ُغ  ُغ   ُغ َو   ِإ َّن ُغ    [٩٨  ،٩٧: ي

(তাযা ফরর : ম াঅভাকদয ফাফা ! াঅভাকদয াকয জনয 
াঅল্লায রনকি ক্ষভা প্রাথিনা করুন , রনশ্চয়াআ াঅভযা াযাধী , 
ফাফা ফরর : াঅরভ াঅভায প্ররতারককয রনকি মতাভাকদয জনয 
ক্ষভা প্রাথিনা কযকফা , রনশ্চয়াআ রতরন ারত ক্ষভাীর দয়ারু। ) [ূযা 
াআাঈুপ: ৯৭-৯৮] তাযা তাকদয রতা াআয়াকুফ াঅরা াআর 
ারাকভয রনকি তাকদয জনয াঅল্লায কাকে ক্ষভা চাাআকত ফরর , 
রতরন জীরফত এফাং াঈরস্থত রেকরন।  

এভরনবাকফ ভুরভনকদয জনয বফধ কযা কয়কে মম , তাযা নফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয জীফদ ায় তাাঁয রনকি এক 
তাাঁয ভাধযকভ াঅল্লায কাকে ক্ষভা চাাআকফ। রতরন ফকরন:  

َو ۡب ﴿ ٱ مۡب   َو هُغ  َّن
َو
ْا   ِإذ أ يَو ُغ ٓو  مۡب   َّن هُغ   ُغ َو

َو
ٓو ُغ  َو    ا ْا  ٱَو لُغ   َو   َو  ۡب َو ۡب َو لَو   ٱَّن مُغ   َو  ۡب َو ۡب َو َوهُغ   ٱلَّن ُغ  ُغ  ٱ

ْا  َو َوٱَو ُغ   َو  ٱ ا وَو َّن  ٗةا  ٱَّن    [٦٤: اهنصاء] ﴾ ٦٤  َّن ِإ  ٗة

‚এফাং তাযা মরদ স্বীয় জীফকনয াঈয াতযাচায কযায য 
াঅনায রনকি এক াঅল্লায কাকে ক্ষভা প্রাথিনা  কযকতা এফাং 
যাূর তাকদয জনয াঅল্লায রনকি ক্ষভা চাাআকতা , তকফ রনশ্চয়াআ 
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তাযা াঅল্লাকক তাফা গ্রণকাযী করুনাভয়ী রাকফ মত। ‛ 
[ূযা রনা/ ৬৪]  

এরি তাাঁয জীফদ ায়, রকন্তু তাাঁয ভৃতুযয য াঅভাকদয জনয 
াঅল্লায কাকে ক্ষভা চাাআকত তাাঁয রনকি ফরা জাকয়ম মনাআ। ফযাং 
াঅভযা মকাকনা ৎ জীরফত াঈরস্থত মরাককয ভাধযকভ াঅল্লায 
রনকি চাাআকত ারয। মমভরন বাকফ াাফাকয় মকযাভগণ কযকতন , 
াঅল্লা তাকদয ককরয াঈয  ন্তুষ্ট মান। এ কাযকণ াঈভয 
যারদয়াল্লাহু াঅনহু  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয 
ভৃতুযয য তাাঁয চাচা াঅিা কক াঅল্লায রনকি তাকদয জনয 
মদা‘াঅ কযকত ফরকরন।  

এ প্রকায াীরা বফধ য়ায ানযতভ একরি দরীর করা , 
মাআ মফদুাইমনয াদী , মম যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ এয রনকি এক ফরর : ম াঅল্লায যাূর! ধন ম্পদ 
নষ্ট কয় মাকে , রযফায রযজন ানাাকয থাককে , াতএফ 
াঅরন াঅভাকদয জনয াঅল্লায রনকি মদা‘াঅ করুন, রতরন মমন 
াঅভাকদয াঈয ফৃরষ্ট ফলিন ককযন। াতাঃয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ তাাঁয দু’াত তুকর মদা‘াঅ কযকরন।17

 

                                                             
17 ফুখাযী, াদী নাং ৯৩৩; ভুররভ, াদী নাং ৮৯৭।  
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ানুরূবাকফ াঅনা াআফন ভাকরক যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয 
ফরণিত াদীরি রক্ষয করুন, তাকত এককে মখন ানাফৃরষ্ট কতা 
তখন াঈভয যারদয়াল্লাহু াঅনহু  াঅফফা াআফন াঅবু্দর ভুিাররফ 
যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয ভাধযকভ ফৃরষ্ট চাাআকতন। রতরন ফরকতন : ম 
াঅল্লা! াঅভযা াঅভাকদয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয 
াীরায় মতাভায রনকি ফৃরষ্ট চাাআতাভ তুরভ াঅভাকদযকক ফৃরষ্ট 
রদকত, াঅয এখন াঅভযা াঅভাকদয নফীয চাচায াীরায় মতাভায 
রনকি ফৃরষ্ট  চারে , তুরভ াঅভাকদযকক ফৃরষ্ট দা। রতরন ফকরন : 
াতাঃয  তাকদযকক ফৃরষ্ট মদয়া কতা। [ফুখাযী]18 

‚াঅিা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  াঅল্লায রনকি মদা‘াঅ কযকতন 
পকর তাকদযকক ফৃরষ্ট মদয়া কতা। 

এ াদীক প্রভারণত য় মম , মকাকনা ৎ জীরফত াঈরস্থত 
ফযরক্তয রনকি মতাভায জনয াঅল্লায কাকে মদা‘াঅ চায়া বফধ। 

এয াঅয দরীর করা : মা ুরাাআভ  াআফন াঅকভয াঅর 
খাফাকয়যীয াদী কত এককে , রতরন ফকরন : একদা ানাফৃরষ্ট 
কর ভুয়ারফয়া  াআফন াঅফু ুরপয়ান যারদয়াল্লাহু াঅনহু   
দাকভকফাী ফৃরষ্টয জনয মদা‘াঅ ককযরের। ভুয়ারফয়া যারদয়াল্লাহু 

                                                             
18 ফুখাযী, াদী নাং ১০১০।  
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াঅনহু রভোকয াঈক  ফক ফরকরন : াআয়ারমদ াআফন াঅয়াদ াঅর 
জুযাী মকাথায়? মরাকজন তাকক মডকক রদকর রতরন ভানুকলয কাাঁধ 
রডরঙ্গকয় াভকন এগুকরন , ভুয়ারফয়া যারদয়াল্লাহু াঅনহু  তাকক 
রভোকয চেকত ফরকরন , রতরন রভোকয চেকর ভুয়ারফয়া তায াকয়য 
রনকি ফক  মদা‘াঅ কযকত রাগকরন এাআ ফকর : ( ম াঅল্লা ! 
াঅজককয এ রদকন াঅভাকদয ভকধয ফকচ ময় বার এফাং াঈিভ 
ফযরক্তয ভাধযকভ মতাভায রনকি াঅকফদন কযরে , ম াঅল্লা ! 
াঅজকক াঅভযা াআয়া রমদ াআফন াঅয়াদ াঅর জুযাীয ভাধযকভ 
মতাভায রনকি াঅকফদন কযরে। ম াআয়া রমদ! তুরভ াঅল্লায রনকি 
দু’াত মতার) তখন ম তায দু’াত তুরর এফাং মরাকজন  তায 
রত াত তুরর। 

এিা প্রভাণ ককয মম , এ প্রকায াীরা জাকয়ম াঅকে। কাযণ 
ভুয়ারফয়া যারদয়াল্লাহু াঅনহু  াআয়ারমদ াআফন াঅয়াদকক াঈরস্থত 
মযকখ তাকদয জনয াঅল্লায রনকি মদা‘াঅ কযকত ফকরকেন। 

এ কাযকণ মপকারফদগণ াআরতস্কায নাভাকম াঈরস্থত  মকাকনা 
ৎ জীরফত মরাককয াীরা ককয ফৃরষ্ট চায়া ভুিাাফ ফকরকেন , 
তাকত কফুর য়ায ম্ভাফনা মফী। 
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মদা‘াঅয মক্ষকত্র বফধ াীরায প্রকাকযয ফণিনা এখাকনাআ মল 
কযরাভ। এ ফগুকরাাআ াঅল্লায ফাণী: 

ا ﴿ هَو  ُّر
َو
أ ِإ  َو  يَو  ْا   ٱَّن نُغ   ْا   َو مَو َو   ٱَّن ُغ   ْا   ٱَّن ۡب ِإ   َو ٱۡب َو ُغ ٓو  ۡب َو ِإ يَو َو   ِإ َو ْا   ٱ   َو ِإ يِإ ِۦإ  ِإ   َو َو هِإ ُغ  

مۡب  يَّن ُغ يِإ ُغ وَو  ٱَو َو    [٣٥: دة املائ] ﴾ ٣٥ ٱُغ ۡب

‚ম ভুরভনগণ , মতাভযা াঅল্লাকক বয় কয  এফাং তাাঁয  রনকি  
াীরা  তারা  কয।‛ এয ান্তবুিক্ত। 
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রযয়কতয দৃরষ্টকত াবফধ াীরা 

াীরায প্রকাযগুকরায ভকধয রদ্বতীয় প্রকায শুরু কযকত মারে , 
াঅয মরি কে, রযয়মতয দৃরষ্টকত াবফধ াীরা: 

তা করা প্ররতরি মাআ াীরা কুযাঅন ফা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয াদী মথকক মায মকাকনা দরীর মনাআ। 

এয াঈদাযকণয মক্ষকত্র াঅরভ মদা‘াঅয রত মৃ্পক্ত 
াঈদাযণগুকরাাআ ীভাফদ্ধ যাখফ , মকননা াবফধ াীরাগুকরা 
মমভন: াঅল্লায ফান্দাকদয ভকধয ৎকরাক এফাং নফী যাূরগকণয 
মদাাাআ রদকয় াঅল্লায বনকিয রাব কযা। মম ভন এ কথা ফরা মম, 
ম াঅল্লা , াঅরভ মতাভায নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ এয াীরায় ফা াঅফু ফকয যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয 
াীরায় ফা াভুক াাআকখয াীরায় ফররে , তুরভ াঅভায 
াগুকরা ক্ষভা ককয াঅভাকক ানুগ্র কয।  

এভরনবাকফ মকাকনা রফত্র বূরভ এফাং  মকাকনা বাকরা ভয়কক 
াীরা কযা। মমভন : এ কথা ফরা মম, ম াঅল্লা াঅরভ কা ‘ফায 
াীরায় এফাং যভামান  কদকযয যারত্রয াীরায় প্রা থিনা কযরে , 
তুরভ াঅভাকক ক্ষভা ককয দা াআতযারদ।  
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াঈকল্লরখত ফ গুকরা দ্ধরতাআ রযয়কতয দৃরষ্টকত াযাভ। এফাং 
তা ফকচকয় রনকৃষ্ট রফদয়াত। কাযণ এয মকাকনা িাাআ জাকয়ম 
য়ায াঈয কুযাঅন াদীকয দরীর প্রভাণ মনাআ। 

কুযাঅন াদী এফাং এ াঈম্মকতয ারাপকদয মথকক মত 
াীরা এককে এয মকানিাকতাআ এভন মকাকনা াীরা মনাআ, মাকত 
মকাকনা ৃরষ্টয মদাাাআ রদকয়  াঅল্লায রনকি চায়া কয়কে। এরি 
াঈম্মকতয ারধকাাং াঈরাভায ভত। 

াাআখুর াআরাভ তায রকতাফ (াঅর াআ রিগাো) এয ভকধয 
ফকরকেন : এখমনা াঅরভ াঅভায াধযভত ারাপগণ , াআভাভগণ 
এফাং াঈরাভাকদয ভতাভত খুাঁজ রে মম , মদা‘াঅয মক্ষকত্র তাকদয মকাঈ 
রক ৎকরাককদয াীরা জাকয়ম স্বীকৃরত রদকয়কেন ? ফা তাকদয 
মকাঈ রক এরূ ককযকেন? এয মকাকনা রকেুাআ াাআরন । 

এযয াঅফু ভুাম্মদ  াআফন াঅবু্দ ারাভ-এয পাতয়াগুকরা 
মদকখরে, রতরন পাতয়া রদকয় মেন মম , (নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ ফযতীত কাকযা াীরা জাকয়ম মনাআ , াঅয নফী াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয াীরা জাকয়ম য়ায জনয তি কে 
মম, এ ফযাাকয ফরণিত ী াদী থাকমত কফ।) 
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ফস্তুত াঅফু ভুাম্মদ মা ফকরকেন মরি ী নয় , মকননা তায 
ূকফি ারাপকদয মকাঈ এ কথা ফকরনরন। তাোো এ ভাাঅরায় 
তায াঈকল্লখ কযা দরীর স্পষ্ট নয় , াভকন তা াঅকফ, ফযাং রতরন 
মা ফকরকেন একথায মকাকনা প্রভাণ মনাআ। 

াঅকরভগণ মকাকনা ফযরক্তয িাকক াীরা কযায কক ায রনন্দা 
ককযকেন। 

াআভাভ াঅফু ারনপা (যাভতুল্লা াঅরাাআ্র ) ফকরন: ‚কায 
জনয এিা জাকয়ম মনাআ19 মম, ম াঅল্লাকক তাাঁয রনজ িা ফযতীত 
ানয কায াীরা রদকয় ডাককফ।‛ 

এ ফযাাকয ানুমভারদত মদা‘াঅ করা মাআ রনকদিরত মদা‘াঅ, মা 
াঅল্লায রনকনাক্ত ফাণী মথকক ায়া মায়। রতরন ফকরন, 

ِإ  ﴿ َّن ٱِإ ٓو ُغ   َو ا  ۡب َو
َو ُغ ۡب َو    ٱۡب ا    َو اۡب ُغ هُغ   ٱۡب ِإهَو    [١٨٠: االعراف] ﴾  

‚াঅল্লায ুন্দয ুন্দয নাভ যকয়কে মতাভযা তা দ্বাযা তাাঁকক 
ডাক।‛ [ূযা াঅর-াঅ‘যাপ: ১৮০]  

                                                             
19 াআভাভ াঅফু ারনপা য . এয ব্দ কে , ‘রা াআয়ািাগী’। এ ব্দরি ূফিফতিী 
াআভাভ  ভরনলীকদয রনকি না জাকয়ম  কাজরি কযা ভুরভকনয কক্ষ াম্ভফ 
এ ধযকনয াথি মফাোকতা। [ম্পাদক] 
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াঅফু াআাঈুপ (যভতুল্লা াঅরাাআর ) ফকরন: াঅরভ াযাভ ভকন 
করয20 মম মকাঈ ফরুক : মফ কক্ক পুরান (াভুককয ারধকাকযয 
াীরায়), ফা ‘মফ কক্ক াঅরিয়াকয়কা  রুুররকা’ (মতাভায নফী  
যাূরগকণয ারধকাকযয াীরায়) এফাং মফ ‘রক্কর ফাাআতুর াযাভ 
য়ার ভাাঅরযর াযাভ  (ফাাআতুর াযাভ  ভা ‘াঅরযর াযাকভয 
কক্কয াীরায়)। 

কুদুযী ফকরন : মকাকনা ৃরষ্টয ভাধযভ রদকয় মকাকনা রকেু চায়া 
জাকয়ম মনাআ, কাযণ েষ্টায াঈয ৃরষ্টয মকাকনা ে মনাআ রফধায় তা 
ফায ঐকভকতয জাকয়ম কফ না।  

এগুকরা ানাপী াঅকরভগকণয ভত, শুধু াঅভযাাআ ৃরষ্টয িাকক 
াীরা কযা ফা তায ফযাত রদকয় চায়া াযাভ ফরর  না, যফাং 
াঅভাকদয ূকফিকায াঅকরভগকণয ভত তাাআ। মরদ এ ুরিকারি য 
ককরফয ফৃরদ্ধ ায়ায াঅাংকা না থাকত , তকফ তকফ  
মমভরনবাকফ াআভাভ াঅফু ারনপা এফাং তায চযকদয ভতাভত  
দরীরগুকরা ম ককয রে, মতভরন বাকফ াঅরভ ানযানয ূফিূযী 
াআভাভগকণয ভতাভত  দরীরগুকরা ম কযতাভ। 

                                                             
20 াআভাভ াঅফু াআাঈুপ , ‘াঅকযাহু’ ব্দরি ফযফায ককযকেন। ূফিফতিী াআভাভগণ 
‘াঅকযাহু’ ব্দ দ্বাযা াযাভ মফাোকতন। এয জনয মদখুন , াআফনুর কাাআকয়যভ 
এয রকতাফ াআ‘রাভুর ভুয়াকক্ক‘য়ীন। [ম্পাদক] 
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ৃরষ্টয িাকক াঅল্লায রনকি াীরা কযা এফাং 
াঅল্লা ফযতীত ানয মকাকনা ৃরষ্টকক ডাকায ভকধয াথিকয 

গুরুত্বূণি দু’রি ভাাঅরায াঅকরাচনা াফরষ্ট যকয়কে:  

প্রথভ ভাাঅরারি কে: মকাকনা ৃরষ্টয িাকক াঅল্লায রনকি 
াীরা কযা এফাং াঅল্লা ফযতীত  মকাকনা ৃরষ্টয রনকি প্রাথিনা 
কযা  রকেু চায়ায ভকধয াথিকয কযা য়ারজফ।  

 মকাকনা ৃরষ্টয িায াীরা এফাং তায মদাাাআ রদকয় চায়ায 
াঈদাযণ মমভন মকাঈ ফরর : ম াঅল্লা ! মতাভায নফী ভুাম্মদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লা ভ এয াীরায় ফা মতাভায নফী 
ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয িায াীরায় 
াঅভাকক ক্ষভা কয , াঅভাকক ানুগ্র কয এফাং জান্নাকত প্রকফ 
কযা। এ প্রকায মদা‘াঅ রকি নয় ফযাং রফদ‘াঅত। 

    এ প্রকায মদা‘াঅ মরদ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  
ফযতীত ানয কাকযা রনক ি ককয তকফ তা মোি রকি কফ , রকন্তু 
একত ম দ্বীন মথকক ম মফয  ময় মাকফ না। মমভন মকাঈ ফরর : 
ম াঅল্লা াঅিা  ফা াঅবু্দর কাদীকযয িায াীরায় . . . 
াআতযারদ। 
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াযরদকক াঅল্লা তা‘াঅরায নযায়  মকাকনা ৃরষ্টকক ডাকা , 
মমভন মকাঈ ফরর : ম াঅল্লায যাূর ! াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ াঅভায রফদ দূয ককয রদন , ফা াঅভায ঋণ রযকাধ 
ককয রদন , াথফা াঅভায মযাগ বার ককয রদন। এরি াীরা নয় 
ফযাং এরি ফে রকি , তাকত ম াআরাভ মথকক মফয কয় মাকফ , 
কাযণ মদা‘াঅ একরি াআফাদত, াঅয মকাকনা াআফাদত াঅল্লা ফযতীত 
ানয কাকযা জনয কযা কর াঅকরকভয ঐকভমতয ফে রকি। 
াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয নফীকক ফকরন: 

ِإ  اُغ وِإ  مِإ  وَو ۡب ُغ   َو َو  ﴿ ا  ٱَّن ُّر َو    َو َو   َون َو ُغ َو   َو  مَو يۡب َو   َو ِإو  َولُغ ِإ َو   ِإذٗة   َو ِإ َّن َو   َو َو  م 
   [١٠٦: يْنس] ﴾ ١٠٦  ٱلَّن يِإ ِإ َو 

‚াঅল্লা ফযতীত ানয কাাঈকক ডাককফন না , মাযা াঅনায  
মকাকনা ক্ষরত কযকত াযকফনা এফাং  মকাকনা াঈকায কযকত 
াযকফনা, তাযয মরদ াঅরন এযকভ ককযন তকফ াঅরন 
জাকরভকদয ান্তবুিক্ত কফন।‛ [ূযা াআাঈনু: ১০৬] 

রতরন াঅকযা ফকরন:  

ِإ َو  ﴿ وَّن   َو ٱ
َو
ِإ  َو    َو ُّر   ُغ َو   ٱَّن وَّن   ٱۡب

َو
ا  َو  ِإ ِۦإ مِإ   َو ۡب ُغ وَو  مَو وَّن   ٱۡب َو  ِإ ُغ   ُغ َو  اُغ  

َو
َو   َو    ُغ َو   ٱَّن

ُّر   َو ِإ ُغ   ٱۡب َو ِإ
   [٦٢: ااز] ﴾ ٦٢  ٱۡب
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‚াঅয াঅল্লাাআ তয  এফাং াঅল্লা ফযতীত মাকদয তাযা ডাকক 
তাযা ফারতর এফাং রনশ্চয়াআ াঅল্লা ভাভরভ।‛ [ূযা ি/৬২]  

রতরন াঅকযা ফকরন:  

مَو  ﴿ ِإ  مَو َو   َو ۡب ُغ   َو لَو   ِإ َو ًها  ٱَّن ۥ  ُغلۡب َو  َو   َو   َو  َو ُغ ِإ ِۦإ  َو ا   ۥ  َو ِإ َّن َو ا ُغ ُغ ٓو    ِإن َو   ِإ َو ِإ ِۦإ   َو  
ۥ يِإ ُغ   َو   ِإ َّن ُغ    [١١٧: املؤيَْن] ﴾ ١١٧ ٱۡب َو  ِإلُغ وَو    ُغ ۡب

‚মম ফযরক্ত াঅল্লায রত ানয কাাঈকক াআরা রাকফ ডাককফ 
মায প্রভাণ তায রনকি মনাআ , তায রাফ তায ারন কতিায রনকি 
যকয়কে, রনশ্চয়াআ কাকপযগণ ভুরক্ত াকফনা।‛ [ূযা ভুরভনূন/ ১১৭] 

রতরন াঅকযা ফকরন:  

 ِإ  ﴿
ٱَو م  َو َوهُغ  ۡب

َو
أ يَو َو  مَّن ۡب   َو  ۡرَو   ٱ َّن َو  َو وِإ   َو

َو َو ُغ ٱُغ َّن   َو ٱۡب ُغ    َو  َولَو َو ۡب ُغم  ُغ ۡب   ٱَّن
َو
ا    مَّن

ِإ  اُغ وِإ  مِإ  وَو ۡب ُغ وَو  َو   ِإوۡب   ٱَّن  َو اَو ِإ
َو
ُغ    ٍل   ٱَّن ِإلُغ  ٓو   َو  ِإ َو  ُغ   ُغ َّن   َو ۡب    ِۦإ ِإه  ۡب   ُغ 

َو
 َو اَو ِإ   

َو
  

َو ٍل  ِإلَوۡحۡب َو ِإ ِإۦ   مُغ ۡب ِإ َو  ُغ   ُغ َّن   َو ۡب    َو   ُغ ۡب   َوۡحۡب ُغ    َو ۡب ِإ ُغ   ۡب ِإ  َو َو   ٱَّن ُغ وَو   َو َو َو َّن ِإ ۡب ُغ َو َو    ﴾ ٣٨  ٱ
   [٣٨: الزمر]

‚াঅয মরদ তাকদযকক রজজ্ঞাা ককযন মম , াঅকা এফাং 
জভীনকক মক ৃরষ্ট ককযকে ? াফযাআ তাযা ফরকফ : াঅল্লা! ফরুন, 
াঅভাকক জানা মম , াঅভায াঅল্লা মরদ াঅভায মকাকনা ক্ষরত 
কযকত চান , তকফ মতাভযা াঅল্লাকক োো াঅয মাকদযকক ডাক , 
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ম  ফ রক াঅভায মথকক ম ক্ষরত দূয কযকত াকয ? াথফা 
াঅল্লা মরদ াঅভায প্ররত মকাকনা দয়া কযকত চান , তকফ রক ম 
ফ াঅভায মথকক ম দয়া রুখকত াকয ? ফরুন, াঅভায জনয 
াঅল্লাাআ মকথষ্ট , তাাঁয াঈযাআ মমন বযাকাযীগণ বযা ককয ‛ 
[ূযা মুভায/৩৮] 

রতরন াঅকযা ফকরন:  

وَّن  ﴿
َو
ۡب َو َو  ِإ َو   َو  ِإ   ٱ َّن ْا   َو َو  ٱِإ ِإ  مَو َو  وَو ۡب ُغ    َو ٗة   ٱَّن

َو
   [١٨: اجلٌ] ﴾ ١٨  

‚কর ভারজদ াঅল্লায জনয, কাকজাআ মতাভযা াঅল্লায াকথ  
কাাঈকক মডককানা।‛ [ূযা াঅর-রজন্ন, ১৮] 

এ রফধান করা মাআ ফযরক্তয ফযাাকয , মম ফযরক্ত াঅল্লা ফযতীত 
কাকযা রনকি এভন রকেু চাাআকফ মা তায ক্ষভতায ফাাআময। াতএফ, 
তা মমন াীরায ভাাঅরায া মথ রভক না মায়, মকননা াীরা 
এক রফলয় াঅয াঅল্লা োো ানয কায কাকে রকেু চায়া ানয 
রফলয়। 

রদ্বতীয়রি ভাাঅরারি মে: ৃরষ্টয িায াীরা ধযা জাকয়ম 
য়ায মকাকনা দরীর ফা প্রভাণ মনাআ। 
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মাযা ৃরষ্টয িায াীরা জাকয়ম ফকরকে , তাকদয রনকি 
রনকবিজার মকাকনা দরীর ফা প্রভাণ মনাআ। য়কতা তাযা এভনফ 
প্রভাণ ম কযকফ মা ী রক ন্তু ভূরত তা াষ্পষ্ট, ফযাং তা  
তাকদয দাফীয কক্ষ মকাকনা প্রভানাআ ফন ককযনা। নতুফা 
তাকদয ম কযা দরীর কফ াশুদ্ধ ; নকদয রদক মথকক ী 
নয়।  

[ী াদী রদকয় বুর দ্ধরতকত দরীর গ্রণ কযায প্রভাণ] 

(একরি কন্দ  তায াকনাদন) 

মমভন: ী ফুখাযীকত ফরণিত াঅনা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয 
াদী দ্বাযা  মকাকনা িায াীরা জাকয়কময দরীর গ্রণ কযা। 
মখাকন এককে , ‚াঈভয াআফকন খািাফ যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয 
মাভানায় মখন ানাফৃরষ্ট ত , তখন রতরন াঅিা  াআফন াঅবু্দর 
ভুিাররফ যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয াীরায় ফৃরষ্ট চাাআকতন , রতরন 
ফরকতন: ম াঅল্লা াঅভযা মতাভায নফীয াীরায় ফৃরষ্ট চাাআতাভ 
তুরভ াঅভাকদযকক ফৃরষ্ট রদকত , াঅয এখন াঅভযা নফীয চাচায 
াীরায় ফৃরষ্ট চারে , তুরভ াঅভাকদযকক ফৃরষ্ট দা। রতরন ফকরন : 
তখন াঅভাকদযকক ফৃরষ্ট মদয়া কতা।‛ 
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রকেু মরাক ধাযণা  ককয মম , এ াীরা রের াঅিা  
যারদয়াল্লাহু াঅনহু এয িায াীরা , াথচ তা র ক নয়। ফযাং 
এ াীরা রের াঅিা  যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয মদা‘াঅয াীরা। 
মমভরনবাকফ তাযা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয 
ামথ ককযরেকরন। মকননা াাফী গণ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয জীফদ ায় তাাঁয রনকি এক তাাঁকক 
াীরা ককয চাাআকতন ‚তাাঁকক ফরকতন তাকদয জনয াঅল্লায 
রনকি মদা‘াঅ কযায জনয। মমভন এককে এক মফদুাআকনয াদীক , 
মম ফযরক্ত জুভাঅয রদন ভারজকদ এককে , াঅয যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ   জুভাঅয খুৎফা রদরেকরন , 
াতাঃয ম নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয রনকি ফৃরষ্টয 
জনয মদা‘াঅ চাাআকর রতরন াঅল্লায রনকি ফৃরষ্ট চাাআকরন। াঅফায 
যফতিী জুভাঅকত মাআ মফদুাআন এক যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয রনকি যািা ঘাি ফন্ধ কয় মায়ায  এফাং 
ঘয ফােী মবকঙ্গ মায়ায ারবকমাগ ককয  াঅল্লায রনকি তাাঁকক 
ফৃরষ্ট থাভাকনায জনয মদা‘াঅ কযকত ফরর। 

ফস্তুত এ করা বফধ াীরা। 

একিু রচন্তা ককয মদখুন , াঈভয যারদয়াল্লাহু াঅনহু রকবাকফ নফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয াীরা রযতযাগ ককয তাাঁয 
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চাচায মদা‘াঅয াীরায রদকক রপকয মগকরন , কাযণ রতরন জাকনন 
মম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয ভৃতুযয য তাাঁয 
াীরা চায়া াম্ভফ। মকননা তাাঁয ভাধযকভ াঅল্লায রনকি রকেু 
চায়া একরি াআফাদত , াঅয মরি একরি াঅভর মা তাাঁয ভৃতুযয 
য ফন্ধ কয় মগমে।  

তাোো াঈভয যারদয়াল্লাহু াঅনহু এয এ কাজরি  মকাকনা িায 
াীরা জাকয়ম য়ায াঈয  দরীর গ্রণ কযাকক মম রজরন 
ফারতর ককয , তা করা : াঅল্লাভা াআফকন াজায (যভতুল্লা 
াঅরাাআর) াঅিা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয মদা‘াঅয গুণাগুকণয মম 
ফণিনা রদকয়কেন তা। রতরন াঈকল্লখ ককযকেন মম , মুফাাআয াআফন 
ফাক্কায তায রকতাফ (াঅর াঅনাফ ) এ ফকরকেন : মখন াঈভয 
যারদয়াল্লাহু াঅনহু  াঅিা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয াীরায় ফৃরষ্ট 
চাাআকরন, তখন াঅিা যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু ফকররেমরন: ( ম 
াঅল্লা, মম মকাকনা রফদ শুধু াযাকধয কাযকণাআ াঅক  এফাং 
মকফর তাফায ভাধযকভাআ তা দূয য় , কাকজাআ মতাভায নফীয 
রনকি াঅভায ফযরক্তত্ব থাকায কাযকণ মরাকজন াঅভায ভাধযকভ 
মতাভায মু্মখী ন কয়মে, াঅভাকদয াযাধ রনকয় মতাভায রনকি 
এাআ াত ফাোরাভ এফাং তাফায ভাধযকভ মতাভায রনকি াঅভাকদয 
ভাথা েুকারাভ, তুরভ াঅভাকদযকক ফৃরষ্ট দা।) 
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এাআ মাআ াীরা মা াঈভয যারদয়াল্লাহু াঅনহু এফাং াাফাফৃন্দ 
াঅিা যারদয়াল্লাহু াঅনহু য রনকি মচকয়রেকরন , তাযা তাকক 
াঅল্লায রনকি তাকদয জনয  মদা‘াঅ কযকত ফকররেকরন। তাকর 
রকবাকফ ফরা মায় মম , তাযা াঅিা  যারদয়াল্লাহু াঅনহু য িায 
াীরা এফাং তায মদাাাআ রদকয় মচকয়রেকরন ? তা এককফাকযাআ 
াম্ভফ ফযাায।  

ানুরূবাকফ াকপজ াআভাাইরী তায রকতাফ (ভুিাখযাজ) এ 
ী নকদ এ াদীরি রনকয় এককেন এাআ কব্দ : নফী াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয মুকগ তাযা মখন ানাফৃরষ্টকত মবাগকতা 
তখন রতাঁরন তাকদয জনয ফৃরষ্ট চাাআকতন , াতাঃয তাকদযকক ফৃরষ্ট  
মদয়া কতা, রকন্তু মখন াঈভয যারদয়াল্লাহু াঅনহু  এয মখরাপত 
াঅকরা . . .) 

একত ষ্পষ্ট প্রভারণত য় মম , নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ এয াীরায় তাকদয ফৃরষ্ট চায়া রের তাাঁয জীফদায়। 

[ায একরি কন্দকয াকনাদন] 

াঈক্ত াদীকয ানুরূ াঅকযকরি াদী দ্বাযা মকাঈ মকাঈ 
দরীর ম ককয কন্দক রনরতত কযকত থাকক , (াথচ তা 
দরীর রককফ ম কযায জনয বুর দ্ধরতকত ম কযা কয়কে ) 
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তা কে , াঈভান াআফন ারনকপয াদী । াদীরি কে , এক 
ান্ধ ফযরক্ত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাকভয রনকি এক 
ফরর: াঅরন াঅল্লায রনকি াঅভায াঅকযাকগযয জনয মদা‘াঅ 
করুন, রতরন ফরকরন : তুরভ মরদ চা তকফ াঅরভ মতাভায জনয 
মদা‘াঅ কযফ, াঅয মরদ বধমিয ধাযণ কয তকফ মতাভায জনয মরিাআ 
বার। ম ফরর : াঅরন মদা‘াঅ করুন, তখন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ  তাকক রনকদি রদকরন বাকরা বাকফ াজু ককয 
দু’যাকাত নাভাম কে এ  মদা‘াঅ কযায জকনয : (ম াঅল্লা! াঅরভ 
মতাভায রনকি প্রাথিনা কযরে এফাং মতাভায নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ , যভকতয নফীয ভাধযকভ মতাভায মু্মখীন 
কয়রে, ম ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ াঅরভ াঅভায এ 
প্রকয়াজকনয জনয াঅনায ভাধযকভ াঅভায প্ররতারককয রদকক ভুখ 
ককযরে, মাকত াঅভাকক তা  মদয়া য়। ম াঅল্লা ! াঅভায 
ফযাাকয তুরভ তাাঁয ুারয কফুর কয। ) ফণিনাকাযী ফরকরন : 
মরাকরি এযকভ কযকর তায মযা গ বার কয় মগর। াদীরি  
াআভাভ াঅভদ  ানযানযযা ী নকদ ফণিনা ককযকেন।  

এাআ াদীরি মকাকনা িায াীরায াঈয দরীর ফন ককয  
না, ফযাং তা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাকভ য 
জীফদায় তাাঁয মদা‘াঅয ভাধযকভ াঅল্লায রনকি চায়া কয়কে। 
াঅয এরিাআ বফধ াীরা। 
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াঅয এরি প্রভাণ ককয মম , ান্ধ ফয রক্তরি নফী াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয রনকি এক ফরর : াঅরন াঅভায 
মযাগভুরক্তয জনয াঅল্লায রনকি মদা‘াঅ করুন। াতাঃয নফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ তাকক মদা‘াঅ কযায ারঙ্গকায রদকয় 
ফকরকেন : তুরভ মরদ চা তকফ মতাভায জনয মদা‘াঅ কযফ াঅয 
মরদ . . .) 

তাযয ান্ধকরাকরি  মদা‘াঅয জনয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভমক মজায রদকয় ফরর মম, (াঅরন মদা‘াঅ করুন।)  

তাযয মরাকরিয মদা‘াঅ রের এাআ : (ম াঅল্লা ! াঅভায 
ফযাাকয তুরভ তাাঁয ুারয গ্রণ কয।) মরাকরিয এ কথায 
ভাধযকভাআ যাূকরয িায াীরা  গ্রকণয ম্ভাফনা  যরত কয়  
মগর, কাযণ এ ুারয করা মদা‘াঅ। াথিাৎ ‚ম াঅল্লা াঅভায 
ফযাাকয াঅরন াঅনায নফীয ুারয কফুর করু ন‛। াথিাৎ 
াঅভায ফযাাকয তাাঁয মদা‘াঅ।   

াদীকয রকেু রকেু ফণিনায় এককে : (ম াঅল্লা াঅভায 
ফযাাকয তাাঁয ুারয গ্রণ কয এফাং তায ফযাাকয াঅভায 
ুারয গ্রণ কয।) যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  
এয ফযাাকয ান্ধ ফযরক্তয ুারয রকবাকফ য় ?! ফস্তুত তায াথি 
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কে, ‚মতাভায রনকি াঅভায চায়া করা মম , তুরভ াঅভায 
ফযাাকয মতাভায নফীয ুারয গ্রণ কয। 

াঈকল্লরখত ফগুকরা কথাাআ প্রভাণ ককয মম , ান্ধ ফযরক্তয কথা 
রের (ম াঅল্লা! াঅরভ মতাভায রনকি প্রাথিনা কযরে এফাং মতাভায 
নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  যভকতয নফীয 
ভাধযকভ মতাভায মু্মখীন কয়রে ) একত ব্দ মগান যকয়কে , মরি 
করা: াঅরভ মতাভায রনকি প্রাথিনা কযরে এফাং মতাভায নফীয 
মদা‘াঅয ভাধযকভ াঅরভ মতাভায মু্মখীন কয়রে।)  
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নফী এফাং ৎকরাককদয িায াীরা রনকলকধয াথি 
এাআ নয় মম, তাকদয মকাকনা িা এফাং ভমিাদা মনাআ 

রপ্রয় বাাআ কর, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাকভ য 
ভৃতুযয য তাাঁয াীরা গ্রণ কযা এফাং নফীগণ  ৎকরাককদয 
াীরা গ্রণ কযা াঅভাকদয ােন্দ য়ায াথি এ িা নয় মম , 
াঅভযা তাকদয ম্মান  ভমিাদাকক াস্বী কায করয , ফা াঅভযা 
তাকদয ম্পককি রফকদ্বল ভকনাবাফ যারখ ; মমভন াফাদকাযীগণ 
ফকর থাককন। তা এককফাকযাআ াম্ভফ। াঅভায রতা-ভাতা কুযফান 
মাক, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  াঅভাকদয রনকি 
ারধক রপ্রয় াঅভাকদয রনকজয নাপ , রযফায এফাং ধন ম্পকদয 
মচকয়। এফাং তাাঁয ম্মা ন ফহু াঈকদ্ধি , পকর তাাঁয প্ররত াইভান াঅনা 
এফাং তাাঁকক ভিত কযা ফযতীত কাকযা াইভান ূণি কফ না। 

যাূকরয জনয াঅভাকদয ভি ত ফা বারফাা য দাফী  করা: 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  াঅভাকদযমক মমবাকফ 
াঅল্লায াআফাদত কযকত ফকরকেন , হুফহু মবাকফাআ াআফাদত কযফ , 
রতরন াঅভাকদযমক দ্বীকনয ভকধয রফদ‘াঅত ৃরষ্ট কযকত রনকল ধ 
ককযকেন এফাং রত রন  তাাঁয াাফাগণ যারদয়াল্লাহু াঅনহুভ  মায 
াঈয াঅকেন তা ক্তবাকফ াঅাঁককে ধযায জনয রনকদি রদকয়কেন।  
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এয ারতরযক্ত  মকাকনা রকেু কযা ঘািরত এফাং ক্ষরত  এফাং তা 
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাকভ য ফযাাকয এফাং  রফত্র 
রযয়ত মা াঅল্লা তা‘াঅরা যাূকরয ম্মারনত িদ্বকয়য ভাধযকভ 
রযূণি ককযমেন তা ফণিনায ফযাাকয াফাদ মদয়ায ারভর। 

ুতযাাং এ ভি ফাকয , মা ফরা য় মম : ‘মাযা যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয াীরা গ্রণ কযাকক জাকয়ম 
স্বীকৃরত মদয়না তাযা তাাঁয রফকদ্বলী ’, এরি একরি াফাদ এফাং 
প্রতাযণা। এয দ্বাযা তাকদয াঈকদয করা : মকফরভাত্র এক 
াঅল্লায াআফাদত কযা  মথকক ভানুলকদয ফাধা মদয়া  এফাং 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয ানুযণ মথকক দূকয 
মযকখ কুপ্রফৃরি , ভনগো ভতফাদ এফাং তাযা মা বার ভকন ককয 
তায ানুযকনয রদকক ভানুলকক রনকয় মায়া। 

মদখুন একরি স্পষ্ট ফািফ রচত্র , মা াঅনাকক প্রভাণ ককয রদকফ 
মম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  এয ভমিাদা এফাং 
ম্মান য় মাআ রজরন দ্বাযা মা রযয়ত রনকয় এককে , ক্ষান্তকয 
মকাকনা কৃপ্রফৃরি দ্বাযা নয়। াঅনা যারদয়াল্লাহু াঅনহু  ফকরন: 
‚তাকদয রনকি যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাকভ য মচকয় 
ারধক রপ্রয় মকাঈ রেরনা , তাযা মখন তাাঁকক মদখকতন তখন মকাঈ 
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দাোকতন না , কাযণ তাযা জানকতন মম , রতরন তা েন্দ ককযন 
না।‛21 এরি রতযরভমী ফণিনা ককযকেন। 

এ মক্ষকত্র দাোকনা াঅগত ফযরক্তয ম্মান এফাং তা মক 
বারফাাযাআ ফরাঃপ্রকা, এতদকত্ব াাফীগণ তা কযকতন না , 
মকননা তাযা জানকতন মম যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর 
য়াাল্লাভ তা েন্দ ককযন না। একত রক ফরা মায় মম , াাফাকয় 
মকযাভগণ যাূরুল্লাকক বাকরা ফাকতন না ? কখকনা না , তাযা এ 
ধযকণয াফাদ মথকক ফহু দূকয। 

তাযয াঅয একরি কথা কে , যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআর য়াাল্লাভ  দ্বীকনয ফযাাকয ারধক ফাোফারে  এফাং াঈচ্চ 
প্রাংা ফা মতালাকভাদ কযা মথকক তকি ককয রদকয়কেন মা 
াঅল্লায রত রকি কযায রদকক রনকয় মমকত াকয।  

রতরন ফকরকেন : ( মতাভযা াঅভায ারধক প্রাংা ককযানা 
মমবাকফ নাাযাগণ াআ ফকন ভারযয়কভয প্রাংা ককযকে , াঅরভ ফযাং 
একজন ফান্দা , কাকজাআ মতাভযা ফর : াঅল্লায ফান্দা  তায 

                                                             
21 রতযরভমী, ২৭৫৪।  
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যাূর।)22 াদীরি াঈভয  াআফন খািাফ যারদয়াল্লাহু াঅনহু  কত 
াআভাভ ভুররভ ফণিনা ককযকেন। 

 .و   ا وشوى   ٍبيَا حمًد و     و طتُ أمجعني 

 

 

                                                             
22 ভুররভ, ৩৪৪৫।  
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