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ধূ ভান ম্পর্কে গুরুত্বূ র্ে পাতাা
তাভাক এফাং এয রফরবন্ন াঈৎাদন তা ফযফার্যয দ্ধরতয
ভার্রাচনা ফরা মা মম,
এরি এভন একরি াঈকযর্ মা
প্ররতর্যার্ধয জনয রফরবন্ন াংগঠন ঐকযফদ্ধ র্র্ে। কাযর্ তাভাক
ফযফার্য স্বার্যযয ক্ষরত ারধত  রফধা াআা প্ররতর্যাধ কযা ঐ
কর মরাকর্দয কতেফয মাযা স্বাযয কভর্ের্ে কাজ কর্য। শুধু
তাাআ ন ফযাং এরি ভার্জয প্ররতরি স্তর্যাআ রফস্তায রাব কর্যর্ে।
কার্জাআ রক্ষকভ ণ্ডরী, াাংফারদক, ক্রীড়ারফদ, ার্েনীরতরফদ,
াঅাআনজীরফ, ভর্নারফজ্ঞানী, ভাজরফজ্ঞানী এফাং াধাযর্ মরাক
কর্রাআ এ রফধ্বাংী রজরনর্য প্ররতর্যার্ধ ঐকযফদ্ধ র্র্ে, মায
দ্রৃাযা মগািা রফর্ে দদরনক প্রা ১৩০০ (মতযত) মরাক ভৃতুযফযর্
কর্য র্ার্ক; মায জনয মদ এফাং জারত রনরির রফে এ কর
ফযারধয রচরকৎা প্রচুয ার্ে ফয কর্য চর্রর্ে। াঅয এ জনযাআ
াঅর্রভগর্ এ ভা ফযারধ এফাং এয বাফতা র্ত ভুররভ
াঈম্মার্ক তকে কযর্ত রফরবন্ন ফক্তর্ফয াাং রনর্েন মমন তাযা
রনর্জর্দযর্ক এ মর্র্ক রফযত মযর্ি ৎকর্ভেয প্ররত াঈৎা দান
কযর্ত ার্য। কর্ক মু গ র্ত াঅভার্দয রনকি ফহু পাতাা 
াআরাভী প্রফন্ধ জভা র্র্ে; মায দ্রৃাযা য ―ী হুকুভ ফর্েনা কযা
র্র্ে তার্দয ফযাার্য মাযা তাভাক াঈৎাদন কর্য, এয ফযফা
কর্য, মর  াোাআ মদ, াংযক্ষর্ এফাং তা ফযফায কর্য।
ভাদকদ্রফয প্ররতর্যাধ করযার্ রযলর্দয র্মারগতা স্বাযয
ভন্ত্রনার তা প্ররতর্যার্ধয মপ্রাগ্রাভ দতযী কর্যর্ে , তাযা ভাজ
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এফাং এ ফযরতক্রভধভেী প্রকানায গুরুত্বদানকাযীয জনয এয রফরবন্ন
রদক রনর্ য ―ী হুকুভ তুর্র ধর্যর্েন , তাযা ভর্ন কযর্েন মম ,
এরি রফর্লজ্ঞর্দয জনয এফাং মাযা ভাদকদ্রফয প্ররতর্যার্ধয রঠক
গুরুত্ব রদর্ র্ার্ক তার্দয জনয একরি প্রতযাফতে নযর রদক র্ত
ার্য। রফর্ল কর্য দ্রৃীরন রদর্কয মিার কর্য এ বাফ ফযারধয
ভার্রাচনা গুরুত্বূ র্ে বূ রভকা যািায াআো মাল
র্ কর্য মম ,
তাভাক ফযফার্য াাঁচরি প্রর্াজনী রজরনর্য ফগুর্রাাআ মকার্না
না মকার্না মযার্গ াঅক্রান্ত  মরদ তাভাক তযাগ কর্য র্ার্ক।
াঅয তা প্ররতর্যাধ কযর্র প্রর্াজনী রজরনগুর্রা াংযক্ষর্র্য
মক্ষর্ে বূ রভকা যািা র্ফ। এরি তাভাক প্ররতর্যার্ধয একরি দ্ধরত,
কার্জাআ ―াঅর্ভয াআফন ার্র নাজী ‖ এয প্রাংা করয এ জর্নয
মম, রতরন তায ারফেক প্রর্চষ্টা ফয কর্য
এগুর্রার্ক একরেত
কর্যর্েন।
াঅল্লায রনকি প্রার্েনা করয , রতরন মমন তার্ক াঈত্তভ ফদরা
দান কর্যন, তাযয রফজ্ঞ াঅর্রভগর্র্য কৃতজ্ঞতা প্রকা কযরে
মম, তাযা এ ফযাার্য মম মিদভত কর্যর্েন তা মমন াঅল্লা
তার্দয রভজার্ন াানা জভা কর্য মদন। াঅভীন
ড. াঅব্দু ল্লা াআফন মভাাম্মদ াঅর ফাদা
স্বাযয ভন্ত্রর্ারর্য তাভাক রফর্যাধী কভেূচীয রযচারক
ভাদকদ্রফয প্ররতর্যাধ করযার্ রযলর্দয কামেকযী করভরিয দয
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বূ রভকা
কর প্রাংা াঅল্লায জনয রমরন ৃ রষ্টকুর্রয যফ, ারাত 
ারাভ ফরলেত মাক াঅল্লায মপ্ররযত মাআ ফান্দায াঈয , মাাঁর্ক
রতরন যভতস্বরূ ারঠর্র্েন।
াতাঃয কর্রযাআ তা জানা মম
, ফযরক্ত এফাং ভার্জ
ধূ ভার্নয কুপ্রবাফ এফাং াযীরযক , াভারজক  ার্েননরতক ক্ষরত
যর্র্ে। ধূ ভান এফাং ধূ ভাীর্দয ফযাার্য যীর্তয হুকুভ রক ?
ফহু ভানু ল তা জানর্ত চা। এ রফলর্ প্রকৃত াফযা তুর্র ধর্য
এয হুকুভ ফর্েনায ফযাার্য ধূ ভান প্ররতর্যাধ করযার্ রযলর্দয
াআো এ ফযরতক্রভধভেী প্রকানা (ধূ ভান ম্পর্কে াধাযর্
পাতাা) াঠক ভার্জ তুর্র ধযা বার ভর্ন কযর্ে।
এর্ত ধূ ভান এফাং ধূ ভাীর্দয জনয রকেু য ―ী হুকুর্ভয
পাতাা যান মর্র্ে, াঅল্লায রনকি াঅা মম , রতরন এয দ্রৃাযা
করর্ক াঈকায দান কযর্ফন এফাং মাযা ধূ ভান মর্র্ক রফযত
র্াকায াঅগ্রী তার্দয জনয াআা াক র্ফ।
াঅল্লায রনকি প্রার্েনা করয রতরন মমন াঅভার্দয ম্মারনত
াঅর্রভর্দযর্ক এয ুর্য  াাফ দান কর্যন , মাযা এ ভা
বাংকয ক্ষরতয ফযাার্য য ―ী হুকুভ াঅকাভ ফর্েনা কর্যর্েন
এফাং এ াঅভর মমন তার্দয ুর্র্যয াল্লা মমাগ কর্য মদন, রনশ্চ
রতরন শ্রফর্কাযী  কফুরকাযী।
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এভরনবার্ফ গুরুত্বূ র্ে , ভূ রযফান  ফযরতক্রভধভেী পাতাাভূ 
একরেত কযায কাযর্র্ রভরতয দয ―াঅর্ভয াআফন ার্র
নাজী‖ এয প্রাংা করয, তদ্রু এ প্রফন্ধরি াঅদার্য মক্ষর্ে এফাং
এয ফযাক প্রচায  প্রায , এ মর্র্ক রফযত যাির্ত এফাং তা
তযাগ কযায প্ররত াঈৎা দার্ন রভরতয াঈর্েয ফাস্তফার্ন াআা
কর ভর্রয ফোরিন র্মারগতা , ৃষ্টর্ালকতা  দারত্বীর
বূ রভকা যািায াঅা কর্য।
ধূ ভান প্ররতর্যাধ করযার্ রযলদ
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১. ধূ ভান, হুক্কা এফাং এ জাতী রজরনর্য হুকুভ
প্রশ্ন/ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয জীফ
ধূ ভান াযার্ভয মকার্না প্রভার্ াঅর্ে রক?

ো

াঈত্তয: রফর্লবার্ফ এ নার্ভ মকার্না প্রভার্ াঅর্ নাাআ, রকন্তু তা
ারফে রজরন রফধা াঅল্লায ফার্ী:
َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو َو
]١٥٧ :﴾ [االعراف
ٱ
﴿
ার্োৎ: ‗াঅল্লা তার্দয াঈয ারফে রজরনর্ক াযাভ
কর্যর্েন‘ এয ান্তবুেক্ত। [ু যা াঅযাপ: ১৫৭] এফাং তা ক্ষরতকয
রফধা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয াদী
»«ال رضر وال رضار
ার্োৎ: ‗রনর্জয মকার্না ারনষ্টতা ফা ক্ষরত এফাং ানয কার্যা
ক্ষরত কযা মার্ফ না‘ এয ান্তবুেক্ত।1

1

ভুসনাদে আহভে, আরফানী হােীসটি সহীহ ফদরদেন , সহীহ জাদভ ৭৫১৭।
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াঅয মম কর রজরন িাযা  ক্ষরতকয তার্ত িাকা া
ফয কযা াযাভ। মা াফয ায কাযর্র্ াঅল্লা তা―াঅরায এ
ফার্ী:
َو َو َو َّن
َو ُي
﴾٢٧ٱل ۡي َو ُيي ٱ َو ِّربهۦ كف ٗ ا

ۡي َو َو َّن
ٱل َو

َو ُي ٓو ْا

َّن ۡي ُي َو ِّر
َوي
﴿ ٱ
]٢٧ :[االرساء

ার্োৎ: ‗রনশ্চাআ াফযকাযীগর্ তার্নয বাাআ
, াঅয
তান তায প্রবুয নাপযভান ‘ এয ান্তবুেক্ত। [ু যা াআযা: ২৭],
তাোড়া তা ামর্া ম্পদ নষ্ট কযায ারভর , ার্চ নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর াাল্লাভ ামর্া ভার নষ্ট কযর্ত রনর্লধ কর্যর্েন।2
াঅল্লা করর্ক তাপীক রদন , াঅয াঅল্লা ন ফী ভুাম্মদ
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ তাাঁয রযফায -রযজন এফাং কর
ার্ীয াঈয ারাত ম করুন।3
প্রশ্ন: এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াআফর্ন াঈাাআভীন যভাতুল্লা াঅরাাআর
মক কযা র্রের মম , মিন াঅভযা মকার্না মদাকার্ন রগর্ ফরর
মম, রগার্যি রফরক্র রনর্লধ ফা তা রফরক্র কযা াযাভ, মমভন াঅরন
পাতাা রদর্র্েন, তিন তাযা ফর্র: মরদ তা াযাভ র্তা তর্ফ
াফযাআ রনর্লধ কযা র্তা! তার্দযর্ক াঅভযা রক ফরর্ফা?

2

ফুখাযী হােীস নং ২৪০৮, ভুসলরভ হােীস নং ১৭১৫।

3

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া (২২/২০৮)।
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াঈত্তয: এয াঈত্তয াতযন্ত জ , তার্দযর্ক ফরফ: যীর্তয
ভূ র রক ? ভানু র্লয াঅভর ? নারক কুযাঅন  াদী ? াফযাআ
যীর্তয াঈৎ র্ে কুযাঅন  াদী। মরদ কুযাঅন  াদী
মকার্না রজরন াযার্ভয াঈয প্রভার্ কর্য তর্ফ ভানু র্লয মকার্না
াঅভর গ্র র্মমাগয র্ফ না এফাং ভানু র্লয মকার্না াঅভর দরীর
র্ত ার্য না। রকাভর্তয রদন মকার্না ভানু ল এ যকভ কর্া ফর্র
াঅল্লায দরীরর্ক মকার্নাবার্ফাআ প্রতযািযান কযর্ত াযর্ফ না
,
কাযর্ রতরন ফর্রর্েন:
َو ُي ُي َو ٓو َو
ۡي
]٦٥ : ﴾ [اهقصص٦٥ ﴿ َو َو ۡي َو ُي َو ا ۡي َو و َو ا َو ۡي ُي ُي ٱ ُي ۡي َو َو
‗মমরদন তার্দযর্ক মডর্ক ফরর্ফন: যাূ রর্দযর্ক রক জফাফ
রদর্রের্র?‘ [ূ যা কাা: ৬৫] এিার্ন ফরা  রন মম, ভার্জ
রকর্য ফযাার্য মতাভযা ঐকযফদ্ধ র্রের্র?
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
]٦٦ : ﴾ [اهقصص٦٦

َو َو َو ۡي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو ٓو ُي َو ۡي َو َو ُي ۡي َو َو َو َو ٓو َو ُي َو
ٱ
ٱ
﴿
ٖذ

‗মরদন তার্দয াঈয কর িফয ফন্ধ র্ মার্ফ , াতাঃয
তাযা মকার্না রকেু রজজ্ঞাা কযর্ত াযর্ফ না ‘ [ূ যা কাা :
৬৬], তার্দয াঈয তার্দয মাফতী িফযািফয ফন্ধ র্ মার্ফ
মকাঈ মকার্না কর্ায াঈত্তয রদর্ত াযর্ফ না এফাং ানযর্ক
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রজজ্ঞাা কযর্ত াযর্ফ না। াঅয মরদ ভানু র্লয াঅভর দরীর র্তা
তার্র কার্পযর্দয কর্াَّن َو َو ۡي َو ٓو َو ٓو َو َو َو ُي
َو ب َو
]٢٢ :َّن ٖذ﴾ [الزخرف
﴿
―াঅভযা াঅভার্দয ূ ফে ুরুলর্দযর্ক এক রি াফযা মর্রে ‖
দরীর র্তা এফাং তাযা এ কর্ায দ্রৃাযা
ময ম কযর্ত
াযর্তা। কার্জাআ াঅরন ধূ ভাীর্ক এ প্রভার্ রদর্ মান , মরদ ম
মদার্ত া তার্র ম রনর্জয জনযাআ ার্ফ , াঅয মরদ র্ভ্রষ্ট
 তার্র ম রনর্জাআ র্ভ্রষ্ট র্ফ।
াঅল্লা তা―াঅরা তায যাূ রর্ক ফর্রর্েন:
َّن
َّن
َو
َو َّن َو َو
٢٣ َو ي َو َو ف َو
٢٢  ۡي َو َو ۡي ب ُي َو ۡي ٍر٢١ رٞ
ۡي
]٢٤ ،٢١ : ﴾ [اهغاشيث٢٤ َو َو

َو َو ِّر َّن ٓو َو
َو ِّر
﴿ ك ۡي َو َو ُي ك
َو ُي َو ِّر ُي ُي َّن ُي ۡي َو َو َو ۡي َو
ا ٱ
به ٱ

‗াতএফ াঅরন াঈর্দ রদন; াঅরন মতা মকফর একজন
াঈর্দদাতা, াঅরন তার্দয াঈয রক্ত প্রর্াগকাযী নন। তর্ফ
মকাঈ ভুি রপরযর্ রনর্র  কুপযী কযর্র, াঅল্লাহ্ তার্দযর্ক
মদর্ফন ভাারস্ত।‘ [ূ যা গারা: ২১-২৪]4

4
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প্রশ্ন: মৌদী াঅযর্ফয ার্ফক প্রধান ভুপরত
াঅল্লাভা াাআি
াঅব্দু র াঅমীম াআফন াঅব্দু ল্লা াআফন ফাম যভাতুল্লা াঅরাাআর মক
প্রশ্ন কযা র্রের মম, ধূ ভার্নয হুকুভ রক?
াঈত্তয: ধূ ভান াযাভ, মকননা তা ারফে এফাং রফরবন্ন ধযর্নয
ক্ষরত ফন কর্য , াঅয াঅল্লা তা ―াঅরা তায ফান্দার্দয জনয বার
রফে িাফায  ানী ারার কর্যর্েন
, ক্ষান্তর্য ারফে
রজরন তার্দয াঈয াযাভ কর্যর্েন। রতরন ফর্রন :
َو ۡي َو ُي َو َو َو َو ٓو ُي َّن َو ُي ۡي ُي ۡي ُي َّن َو ُي
]٤ :ُي َّن ِّر َو ُي ﴾ [املائدة
ٱ
ا
َٔ ﴿
――তাযা াঅনার্ক রজজ্ঞাা কর্য মম , তার্দয জনয রক ারার কযা
র্র্ে? ফরু ন: কর প্রকায বার রফে রজরন মতাভার্দয জনয
ারার কযা র্র্ে।‖‖ [ূ যা ভার্দা: ৪]
রতরন ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয গুর্াগুর্র্য
ফযাার্য ফর্রন:
َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي

َّن ِّر َو

ۡي ُي ۡي
َو َو ۡي َو ُي ۡي َو ۡي ُي َو
ن َو ُي ُّل ٱ َو ُي ُي
ي ٱ
﴿ َوأ ُيم ُيه ب ٱ َو ۡي ُي و
ۡي َو َو َو
]١٥٧ :﴾ [االعراف
ٱ

‗রতরন তার্দযর্ক বার কার্জয রনর্দে মদন এফাং ভন্দ কাজ র্ত
রনর্লধ কর্যন এফাং তার্দয জনয রফে রজরন ারার কর্যর্েন
এফাং ারফে রজরন তার্দয াঈয াযাভ কর্যর্েন।
‘ [ূ যা
াঅ―যাপ : ১৫৭]
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াঅয কর প্রকায ধূ ভান ারফে , এয ভর্ধয মকার্না করযার্
মনাআ। এভরনবার্ফ কর প্রকায মনা জাতী রজরন ারফে
,
কার্জাআ রগার্যি ান কযা , তা রফরক্র কযা এফাং এয ফযফা কযা
মকার্না ক্রর্ভাআ জার্ম মনাআ , মমভন ভদ। ধূ ভাী এফাং এয
ফযফাকাযীয াঈয ারজফ র্রা তাফা কর্য রফনীত র্
াঅল্লায রনকি রপর্য াঅা এফাং াতীত কর্ভেয াঈয ররিত
ায ার্র্ ার্র্ বরফলযর্ত এ ধযর্নয কার্জ রপর্য না াঅায
দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞা কযা। মম ফযরক্ত াঅল্লায রনকি িাাঁরি তাফা কযর্ফ
াঅল্লা তায তাফা কফুর কর্য র্ার্কন।
রতরন ফর্রন:
]٣١ : ﴾ [انلْر٣١

َو ُي ُي ٓو ْا َو َّن َو ً َو ُّل َو ۡي ُي ۡي ُي َو َو َو َّن ُي ۡي ُي ۡي ُي َو
ف
ه ٱ
ٱ َج
﴿ ب

‗ম ভুরভনগর্ , মতাভযা কর্রাআ াঅল্লায রনকি তাফা কয ,
র্তা মতাভযা পরকাভ র্ত াযর্ফ।‘ [ূ যা নূ য: ৩১]
ানযে রতরন ফর্রন:
]٨٢ :ُ ﴾ [ط٨٢

ر ٱ ِّر َو ي َو َوا َو َو َو َوي َو َو َو َوص ٗ ُي َّن ۡيه َو َوٞ ﴿ ِّرِإَو َو َو َّنف
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‗াঅরভ ক্ষভাীর মাআ ফযরক্তয জনয , মম ফযরক্ত তাফা কর্য ,
াইভান াঅর্ন এফাং ৎকভে ম্পাদন কর্য , াতাঃয মদার্ত প্রাপ্ত
।‘ [ূ যা তাা : ৮২]5
প্রশ্ন: তার্ক এ প্রশ্নরি কযা র্রের মম , হুক্কা ান কযায
হুকুভ রক? এরি রক ধূ ভার্নয হুকুর্ভয ভতাআ ? ধূ ভান এফাং হুক্কা
রক ভাদকদ্রর্ফযয নযা াযাভ?
াঈত্তয: কর প্রকায হুক্কা এফাং ধূ ভান াযার্ভয ান্তবুেক্ত
,
কাযর্ এর্ত ফহু ক্ষরতকয রদক যর্র্ে , এ ফযাার্য রফর্লজ্ঞ
ডাক্তাযগর্ াঈবরিয ফহু ক্ষরতকয রদক তুর্র ধর্যর্েন। াঅল্লা
তা―াঅরা ভুররভর্দয াঈয ক্ষরতকয রজরন গ্রর্ কযার্ক াযাভ
কর্যর্েন, কার্জাআ এগুর্রা গ্রর্কাযীয াঈয ারজফ র্রা: এ
গুর্রা তযাগ কর্য তা মর্র্ক তকেতা াফরম্বন কযা।
াঅল্লা তাাঁ য নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভর্ক রক্ষয কর্য
ফর্রন:
َو ۡي َو ُي َو َو َو َو ٓو ُي َّن َو ُي ۡي ُي ۡي ُي َّن َو ُي
]٤ :ُي َّن ِّر َو ُي ﴾ [املائدة
ٱ
ا
َٔ ﴿
‗তাযা াঅনার্ক রজজ্ঞাা কর্য , তার্দয জনয রক ারার কযা
র্র্ে, াঅরন ফরু ন: বার রফে রজরন মতাভার্দয জনয ারার

5
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কযা র্র্ে।‘ [ূ যা ভার্দা: ৪] তাোড়া তাাঁয গুর্াগুর্র্য ফযাার্য
াঅল্লা াঅর্যা ফর্রন:
َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو َو
﴿ ُي ُّل ٱ َو ُي ُي َّن ِّر َو
]١٥٧ :﴾ [االعراف
ٱ
‗রতরন তার্দয জনয রফে রজরন ারার কর্যর্েন এফাং ারফে
রজরন তার্দয াঈয াযাভ কর্যর্েন।‘ [ূ যা াঅ―যাপ : ১৫৭]
কর প্রকায ধূ ভান এফাং হুক্কা ভানু র্লয ক্ষরতকয  ারফে ,
কার্জাআ এগুর্রায মাফতী প্রকাযার্বদ াঈর্যার্ল্লরিত াঅাতদ্রৃ
এফাং এ ার্র্ে াঅর্যা মা যর্র্ে তা দ্রৃাযা াযাভ াফযস্ত ।
াঅল্লায রনকি প্রার্েনা কযরে মম , রতরন মমন কর ভুররভর্ক
রঠক র্র্য রর্ক কর্যন মায ভর্ধয তার্দয করযার্  ভুরক্ত
যর্র্ে এফাং মাফতী ক্ষরত মর্র্ক মমন াআকার  যকার্র
তার্দযর্ক যক্ষা কর্যন, রনশ্চাআ রতরন র্ফোত্তভ দারত্বীর।6
প্রশ্ন: এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
প্রশ্নকাযী ফর্রন: াঅভায ফাফা একরি মদাকার্নয ভাররক
, রতরন
তার্ত রগার্যি রফরক্র কর্যন। াঅরভ তার্ক ফহু নরত কর্যরে এ
ফযাার্য, রতরন স্বীকায কর্যন মম ধূ ভান াযাভ রকন্তু রগার্যি
রফরক্র কযা াযাভ তা স্বীকায কর্যন না , কার্জাআ ানু গ্র কর্য

6
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ধূ ভার্নয াঈকযর্ রফরক্র কযা ম্পর্কে াঅভায জনয রররিত
একরি পাতাা াঠার্না মরদ ম্ভফ  তর্ফ াঠার্ফন?
াঈত্তয: হুক্কা  তা ান কয মত মম কর াঈকযর্ ফযফায
কযা  তা রফরক্র কযা এর্কফার্যাআ াযাভ ; মকননা তার্ত যর্র্ে
ভূ  ক্ষরত  ফড় ধযর্র্য পাাদ।7
প্রশ্ন/ াঅল্লাভা াাআি ভুাম্মদ াআফন ার্র াঅর াঈাাআভীন
যভাতুল্লা াঅরাাআর (মৌদী াঅযর্ফয র্ফোচ্চ াঈরাভা করভরিয
ার্ফক দয) মক এবার্ফ প্রশ্ন কযা র্রের মম
, ভাভানয
াাআর্িয রনকি রনর্ফদন এাআ , ধূ ভান  হুক্কা ান কযায হুকুভ
রক? এয দরীর রফস্তারযত ফর্েনা কর্য ফারধত কযর্ফন।
াঈত্তয : ধূ ভান এফাং হুক্কা ান কযা াযাভ।
দরীর: াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
]٢٩ :ٗ ﴾ [اهنصاء

ُي ۡي َّن َّن َو
ٱ َو َو ب ُي ۡي َو

﴿ َو َو َو ۡي ُي ُي ٓو ْا َو ُيف َو

ার্োৎ: ‗মতাভযা মতাভার্দয নাপর্ক তযা কর্যা না , রনশ্চাআ
াঅল্লা মতাভার্দয প্ররত ানু গ্রীর।‘ [ূ যা রনা: ২৯]
রতরন াঅয ফর্রন:

7
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ُي ۡي َو
ُي َو
]١٩٥ :َّنتل ۡي ن ﴾ [ابلقرة

﴿ َو َو ُي ۡي ُي ْا ب َو ۡي

‗মতাভযা রনর্জর্দযর্ক ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র রদনা
ফাকাযা : ১৯৫]

।‘ [ূ যা

ডাক্তারয ার্ে যর্র্ে মম , এগুর্রা গ্র র্ কযা ক্ষরতকয , াঅয
মরদ তা ক্ষরতকয  তর্ফ াফযাআ াযাভ।
দরীর: াঅল্লা ফর্রন:

َو َو َو َّن ُي َو ُي
]٥ :ۡي َو ٗ ﴾ [اهنصاء
ٱ

َو َو ُي ۡي ُي ْا ُّل َو َو ٓو َو َو ۡي َو َو ُي ُي َّن
ٱ ف
﴿

‗াঅয মম ম্পদর্ক াঅল্লা মতাভার্দয জীফন মাোয াফরম্বন
কর্যর্েন, তা াফোচীনর্দয ার্ত তুর্র রদ না। ‘ [ূ যা রনা: ৫]
াঅভার্দয ম্পদর্ক রনর্ফোধর্দয ার্ত রদর্ত রনর্লধ কর্যর্েন
,
মকননা তাযা তা াফয কর্য রফনা কর্য মপরর্ফ। াঅয এর্ত
মকার্না র্ন্দ মনাআ মম , ধূ ভান এফাং হুক্কা ক্রর্ িাকা ফয কযা
াফয  ধ্বাংর্যাআ াভীর। কার্জাআ এ াঅার্তয দরীর দ্রৃাযা
তা রনর্লধ কযা র্র্ে।
াদীর্য দরীর র্রা:

َ َ َ َ َ َّنل َ َّنل ُ َ َ ْي َ َ َّنل َ َ ْي
»ال
ِ ً« انل ِ ص ا﵀ عوي ُِ وشوى ٌ إِ اع ِث ال
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‗যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ম্পদ নষ্ট কযর্ত
রনর্লধ কর্যর্েন। ‘8 াঅয হুক্কা  রগার্যি ার্ন তা ফয কযা
ভার নষ্ট কযায ারভর। মকননা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ ফর্রর্েন:
»«ال رضر وال رضار
‗রনর্জয মকার্না ারনষ্টতা ফা ক্ষরত এফাং ানয কার্যা ক্ষরত
কযা মার্ফ না ‘। এগুর্রা গ্র র্ কযা ক্ষরত াঅফযকী এফাং তা
গ্রর্ কযা ভানু লর্ক এয ার্র্ ম্পৃ ক্ত কর্য মদ। মনাগ্রস্ত ফযরক্ত
মিন তা ার্নয জনয মিাাঁর্জ না া তিন তায ভন এফাং মগািা
দু রনা তায াঈয াংকীর্ে র্ র্ড় , তিন ম াপ্রর্াজনী
রজরন তায যীর্য প্রর্ফ কযা।9
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের াঅল্লাভা ডক্টয াঅব্দু ল্লা াআফন
াঅব্দু য যভান াঅর রজফযীনর্ক মম , তাভাক এফাং হুক্কায ফযাার্য
যীর্তয হুকুভ রক ? এগুর্রা ান কযা ফা গ্র র্ কযায রফধান
রক? কার্যা প্ররতর্ফী এর্ত াঅক্ত র্র তায ার্র্ ম রক বার্ফ
মরনর্দন কযর্ফ?

8

ফুখাযী: ১৪৭৭।

9

পাতাওয়া ইসরালভয়া - ৩/৪৪৩-৪৪৪ ।
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াঈত্তয: এর্ত মকার্না র্ন্দ মনাআ মম , তাভাক, হুক্কা এফাং
াম্মা (তাভাক জাতী রজরন নাক রদর্ মায ঘ্রার্ মনা )
াআতযারদ ফাআ াযাভ, মকননা এফ রকেু াআ ারফে।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
]١٥٧ :﴾ [االعراف

َو

َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو
ٱ

َّن ِّر َو

﴿ َو ُي ُّل ٱ َو ُي ُي

‗এফাং তার্দয জনয রফে রজরন ারার কর্যর্েন এফাং
ারফে রজরন তার্দয াঈয াযাভ কর্যর্েন। ‘ [ূ যা াঅযাপ :
১৫৭] তা স্বার্যযয জনয ক্ষরতকয এফাং াআা এভন রকেু
জরির
মযাগ ৃ রষ্ট কর্য মা ভৃতুযয কাযর্ র্ দাাঁড়া ফা এর্ত াঅক্রান্ত
র্ ভৃতুযয ার্র্ াঞ্জা রর্ড় র্ার্ক। ার্চ াঅল্লা ফর্রর্েন:
َو َو َو ۡي ُي ُي ٓو ْا َو ُي َو ُي ۡي َّن َّن َو َو َو ُي
]٢٩ :ب ۡي َو ٗ ﴾ [اهنصاء
ٱ
ف
﴿
‗মতাভযা রনর্জর্দযর্ক তযা কর্যা না‘ [ূ যা রনা: ২৯]
রতরন াঅয ফর্রন:

ُي ۡي َو
ُي َو
]١٩٥ :َّنتل ۡي ن ﴾ [ابلقرة

﴿ َو َو ُي ۡي ُي ْا ب َو ۡي

‗মতাভযা মতাভার্দয রনর্জর্দযর্ক ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র
রদনা।‘ [ূ যা ফাকাযা: ১৯৫]
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এফাং এর্ত রফনা াঈকার্য ভূ রযফান ম্পদ নষ্ট  াফয কযা
, াঅয াফযকাযীগর্ তার্নয বাাআ।10
এর্ত মাযা াঅক্রান্ত তার্দযর্ক ফরফ: কাররফরম্ব না কর্য
তাড়াতারড় এগুর্রা মর্র্ক রপর্য এর্ াঅল্লায রনকি তাফা
করুন এফাং বরফলযর্ত কির্না তা গ্রর্ না কযায দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞা
কর্য তা মের্ড় মদায জনয তাাঁয রনকি প্রার্েনা করুন এফাং তা
মর্র্ক ভুক্ত  এয ফযর্া মর্র্ক রনযাভ া মেন্ত রকেু রদন
দধমে ধাযর্ করুন। রনশ্চাআ াঅল্লা াঅর্যাগয দানকাযী।11
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
রগার্যি  হুক্কায হুকুভ রক ? তা াযাভ না ভাকরু ? মরদ াযাভ
 তর্ফ কুযাঅন  াদী মর্র্ক এয দরীর রক ? াতাঃয ি
এফাং াঈভযা ভুরযভ াফযা রগার্যি  হুক্কা ান কযায হুকুভ
রক?
াঈত্তয: রগার্যি  হুক্কা ান কযা াযাভ , কাযর্ এর্ত ক্ষরত
যর্র্ে। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
»«ال رضر وال رضار

10

ইহা সূযা ইসযায ২৬ও ২৭ নং আয়াদতয লেদক ইলিত কযা হদয়দে

11

পাতাওয়া ইসরালভয়া: (৩/৪৪৬)
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রনর্জয মকার্না ারনষ্টতা ফা ক্ষরত এফাং ানয কার্যা ক্ষরত কযা
মার্ফ না) এফাং তা ারফে।
াঅল্লা ফর্রন:
]١٥٧ :﴾ [االعراف

َو

َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو
ٱ

َّن ِّر َو

﴿ َو ُي ُّل ٱ َو ُي ُي

‗এফাং তার্দয জনয রফে রজরন ারার কর্যর্েন এফাং
ারফে রজরন তার্দয াঈয াযাভ কর্যর্েন। ‘ [ূ যা াঅযাপ :
১৫৭।] এফাং এর্ত িাকা ফয কযা াফযর্য ারভর
, ার্চ
াঅল্লা এ মর্র্ক রনর্লধ কর্যর্েন।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
]31: األعراف،١٤١ :َو ﴾ [االٍعام

﴿ َو َو ُي ۡي ُي ٓو ْا َّن ُيهۥ َو ُي ُّل ٱ ۡي ُي ۡي

‗মতাভযা াফয কর্যা না , রনশ্চাআ াঅল্লা াফযকাযীর্ক
েন্দ কর্যন না।‘ [ূ যা াঅন―াঅভ: ১৪১, াঅযাপ: ৩১]
তান মিন ভানু লর্ক রনর্ মিরা কর্য তিন ম এগুর্রা
ান কর্য র্ার্ক পর্র ম ানযা কর্য
, কার্জাআ তায াঈয
ারজফ র্রা তাফা কযা এফাং াঅল্লায রনকি ক্ষভা প্রার্েনা
কযা, র্তা াঅল্লা তায তাফা কফুর কর্য ক্ষভা কযর্ত
ার্যন। ি ফা াঈভযা াফযা মরদ মকাঈ তা ান কর্য তর্ফ
তায ি এফাং াঈভযা ফারতর র্ফ না।
20

ম াঅল্লা! াঅভার্দয নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ এয াঈয  তাাঁয রযফায রযজন এফাং াাফী গর্র্য
াঈয ারাত  ারাভ ম করুন।12
প্রশ্ন/ াঅভযা জীমান র্যয াদূ র্য একরি গ্রার্ভয ফারন্দা ,
াঅভার্দয এরাকা াম্মা াা মা এফাং এর্ত ফহু মরাক
াঅক্ত, মকাঈ মকাঈ তা ান কর্য নাভাম ড়ার্েন , দ্রৃীনদায
মরাক তার্ত  ন্তুষ্ট নন, রকন্তু এ াম্মা মকাঈ োড়র্ত াযর্ে না
ার্চ মচষ্টা চরর্ে তা োড়ার্নায জনয , ত মচষ্টা র্তয ম্ভফ
র্ে না। মকাঈ মকাঈ মের্ড় রদর্র ফাকী মরাক রফরবন্ন মযার্গ
াঅক্রান্ত মমভন: ভুি  মি পুর্র মাা , দাাঁত রদর্ যক্ত ঝযা ,
াতযারধক যাগারিত া , কার্জ াযগতা এফাং ভর্ন াারন্ত
বাফ াআতযারদ। কাাঈর্ক কাাঈর্ক াঅল্লা যক্ষা কর্যর্েন
, াঅফায
মকাঈ মকাঈ এর্ত াঅফায রপর্য এর্র্ে , তর্ফ ারধকাাং মরাক তা
মের্ড় মদায মচষ্টা কযর্ে। এভতাফযা াঅরন াঅভার্দযর্ক
ফরর্ফন রক? মাযা মচষ্টা কর্য তা তযাগ কযর্ত াযর্ে না তার্দয
দ্রৃীন ারর্ন মকার্না প্ররতরক্রা াঅর্ে রক? তায নাভাম, মযাজা এফাং
ি র্ফ রক ? মাযা তা তযাগ কযর্ত াযর্ে না তার্দয
কাপপাযায রযভার্ রক ? কাযর্ ফহু মরাক তা রযতযাগ কযর্ত
াযর্ে না এফাং এয কাপপাযা রক?

12

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/২০৪-২০৫।
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াঈত্তয: াম্মা গ্রর্ কযা াযাভ , তা গ্রর্কাযীর্ক াফযাআ তা
তযাগ কযর্ত র্ফ এফাং তা তযাগ কযায দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞাফদ্ধ র্ত
র্ফ। মাআ ার্র্ াঅল্লায রমরকয কযা এফাং তায রনকি ক্ষভা
প্রার্েনা কযর্ত র্ফ। তায নাভাম , মযাজা এফাং ি মরদ রঠক
রনর্ভ কর্য র্ার্ক তর্ফ ী র্ফ , াম্মা গ্রর্র্ এয মকার্না
ক্ষরত র্ফ না।
াঅয াঅল্লায কার্োআ তাপীক চারে, ম াঅল্লা, াঅভার্দয নফী
ভুাম্মদ এয াঈয  তাাঁয রযফায রযজন এফাং াাফী গর্র্য
াঈয ারাত  ারাভ ফলেন করুন।13
প্রশ্ন/ াম্মা গ্রর্ কযায হুকুভ রক ? রফর্ল কর্য যভামার্ন
রদর্নয মফরা তা ান কযায হুকুভ রক? তা মযাজা বিকাযী রফল
রক? াঈর্ল্লিয মম , কাতান াঈতয কায মরাকজন যভামার্ন রদর্নয
মফরা তা ান কর্য র্ার্ক এফাং তাযা ফর্র মম , তার্ত মযাজা নষ্ট
র্ফ না।
াঈত্তয: াম্মা একরি ারফে রজরন , কাযর্ তা ারফে
াযাভ রজরন দ্রৃাযা দতযী কযা । তাাআ মযাজাদায রদর্নয মফরা
তা গ্রর্ কয মর গুনাগায ায ার্র্ ার্র্ তায মযাজা নষ্ট

13

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া- ২২/১৪০-১৪১।
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র্ মার্ফ , মমভন মযাজা বিকাযী মম মকার্না রজরন ফযফায
কযর্র মযাজা বি র্ র্ার্ক।14
প্রশ্ন/ ধূ ভান নাক রদর্ িানা াযাভ না ারার?
াঈত্তয: ধূ ভান নাক রদর্ িানা, তা ান কযা  তা রচফার্না
জার্ম মনাআ , কাযর্ ান রকাংফা রচফার্না রকাংফা নাক মমবার্ফাআ
গ্রর্ কযা মাক তার্ত ক্ষরত যর্র্ে। াঅয মম রজরনর্ ক্ষরতয
রযভার্ মফী  ার্ফা াঈকায  াকায াঈবাআ ভান 
তা াযাভ।
াঅয াঅল্লায কার্োআ তাপীক চারে, ম াঅল্লা, াঅভার্দয নফী
ভুাম্মদ এয াঈয  তাাঁয রযফায রযজন এফাং াাফী গর্র্য
15
াঈয ারাত  ারাভ ফলের্ করুন।

14

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/১৪১-১৪২।

15

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/ ১৯৯।
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২. তাভাক চাল কযা
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
তাভাক চাল কযা এফাং চালীগর্ তাভাক রফরক্রয মম িাকা া
জভা কর্যর্ে াআরার্ভ এয হুকুভ রক?
াঈত্তয: তাভাক চাল, তা রফরক্র কযা এফাং ফযফায কযা জার্ম
মনাআ, কাযর্ তা রফরবন্ন রদক রদর্ াযাভ। এর্ত াযীরযক ক্ষরত
যর্র্ে, তা ারফে এফাং এর্ত মকার্না াঈকায মনাআ। কার্জাআ
ভুররর্ভয াঈরচত র্রা তা রযতযাগ কর্য এ মর্র্ক দূ র্য র্াকা
এফাং তা চাল  এয ফযফা না কযা। মকননা াঅল্লা মকার্না
রজরনর্ক াযাভ কযর্র এয ভূ রযর্ক াযাভ কর্যন।16

16

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ১৩/ ৬২।
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৩. তাভাক দ্রৃাযা রচরকৎা কযা
প্রশ্ন/ াঅভায ভা ‖য ফ প্রা ৭৫ ফেয , তায গরা একরি
মযাগ াঅর্ে প্রা র্নয ফেয মাফৎ , রচরকৎায জনয াঅযফী
কর ডাক্তায যকাযী ডাক্তায মদিার্না মল , রকন্তু মকার্না
পর াাআরন , শুধু তাভাক জাতী একরি রজরন ফযফায ফযতীত ,
তা ািুররয াগ্রবাগ রদর্ ফযর্ায যার্ন রারগর্ রদর্র রকেু িা ফযর্া
কভ  এফাং রকেু ক্ষর্ বার র্ার্ক। ফেপ্রর্ভ াঅল্লায রনকি
াতাঃয াঅনায রনকি াঅা কর্য জানর্ত চারে মম
, তায
মযাজায ক্ষরত র্ফ রক? ক্ষরত র্র তা ূ যর্র্ রক কযা াঈরচত?
াঈত্তয: প্রর্ভত: তাভাক দ্রৃাযা রচরকৎা কযা ফা ফযর্া দূ য কযা
াঅনায ভা ‖য জনয জার্ম মনাআ; মকননা তাভাক ফযফায কযা
াযাভ, কাযর্ এর্ত ফহু ক্ষরত যর্র্ে। াঅয াঅল্লা মকার্না াযাভ
রজরনর্য ভর্ধয এ াঈম্মর্তয মকার্না রচরকৎা যার্িন রন।
রদ্রৃতীত: তাভার্কয মকার্না াাং মর্িয রবতর্য মগর্র ম
রদনগুর্রায মযাজা কামা কযা পযম, ানযর্া রকেু রাগর্ফ না।17

17

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/২০৩-২০৪।
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৪. তাভাক রফরক্র কযা  তাভাক মকাম্পানীর্ত কাজ কযায
হুকুভ কী?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন াঈাাআভীন
যভাতুল্লা াঅরাাআর মক: াঅরভ কর্ঠায রযশ্রর্ভয একরি কাজ
কযতাভ, রকন্তু মল মেন্ত রিকর্ত ারযরন, াতাঃয ারকা একরি
কার্জয ন্ধান কর্য রগার্যি দতযীয কাজ োড়া ানয মকার্না
কাজ াাআরন , াঅরভ কর্ক ভা মাফৎ এর্ত কাজ কর্য মারে।
াঈর্ল্লিয মম, াঅরভ রগার্যি ফা এ জাতী মকার্না রকেু ান করয
না। প্রশ্ন র্রা: াঅভায এ কার্জয ারযশ্ররভক ারার না াযাভ ?
াঅরাভদু ররল্লা াঅরভ রকন্তু ভর্নার্মাগ কার্য াঅভায কাজ
কর্য মারে।
াঈত্তয: রগার্যি দতযীয কাযিানা াঅনায কাজ কযা জার্ম
র্ফ না; কাযর্ রগার্যি দতযী এফাং তা ক্র রফরক্রয মরনর্দন
কযা াযাভ , াঅয এ মকাম্পানীর্ত কাজ কযা াযার্ভয াঈয
র্মারগতায ারভর। াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
َو َو َو َو ُي ْا َو َو ۡي ِّر َو َّن ۡي َو َو َو َو َو َو ُي ْا َو َو ۡي ۡي ۡي
]٢ :ٱ َو ُي ۡي َو ﴾ [املائدة
تل
﴿
‗মতাভযা যস্পর্য বার এফাং তাকাূ র্ে কার্জ র্মারগতা
কয ক্ষান্তর্য া এফাং াঅল্লার্দ্রাী কার্জ র্মারগতা কর্যা
না।‘ [ূ যা ভার্দা : ২ ] কার্জাআ এ মকাম্পানীর্ত াঅনায কাজ
চাররর্ মাা াযাভ এফাং াঅনায ারযশ্ররভক াযাভ।
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াঅনায াঈরচত র্রা এ মকাম্পানীয কাজ মের্ড় রদর্ াঅল্লায
রনকি তাফা কযা। ারার কভে কর্য ারার কভ াঈাজেন কযা
াযাভ ারধক াঈাজের্নয মচর্ াঈত্তভ। মকননা মকার্না ফযরক্ত মিন
াযাভ াঈাজেন কর্য াঅল্লা তার্ত ফযকত দান কর্যন না , তা
দকা কর্য রদর্র াঅল্লা তা কফুর কর্যন না াঅয তা মের্ড়
মগর্র মিা তায জনয মগানার্য কাজ র্ফ মরদ
ারযর্দয
জনয প্রাপ্ত ম্পদ রর্র্ফ রফর্ফরচত র্ফ। মজর্ন যািুন! যাূ রুল্লা
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ মর্র্ক াফযস্ত যর্র্ে মম , রতরন
ফর্রর্েন: ―রনশ্চাআ াঅল্লা রফে , রতরন মকফর রফের্কাআ গ্রর্
কর্যন এফাং াঅল্লা ভুরভনগর্র্ক মাআ রনর্দে রদর্র্েন; মম রনর্দে
রদর্রের্রন যাূ রগর্র্ক‖। াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রমেন:
﴿ َوي َو ُّل َو ٱ ُّل ُي ُي ُي ُي ْا َوي َّن ِّر َو
رٞ َو ۡيٱ َو ُي ْا َوص ً ِّرِإَو ب َو َو ۡي َو ُي َو َو

]٥١ :﴾ [املؤيَْن٥١

‗ম যাূ রগর্! াঅনাযা বার রফে রজরন বক্ষর্ করুন
এফাং ৎকভে ম্পাদন করুন , রনশ্চাআ াঅরভ াঅনার্দয কভে
ম্পর্কে াফগত াঅরে।‘ [ূ যা ভুরভনূ ন: ৫১]। রতরন াঅয ফর্রন:
ۡي ُي ْا َّن
َو َو َو ۡي َو ُي
﴿ َوي َو ُّل َو َّنٱ َوي َو َو ُي ْا ُي ُي ْا ي َو ِّر َو
ُيك ُي ۡي
ۡي َو ٱن ُي ٱ
َو
َو
]١٧٢ : ﴾ [ابلقرة١٧٢ َّن اُي ۡي ُي ُي
‗ম ভুরভনগর্ ! াঅরভ মতাভার্দযর্ক মম রফে রযরমক রদর্রে
তা মর্র্কাআ মতাভযা বক্ষর্ কয এফাং াঅল্লায কৃতজ্ঞতা প্রকা
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কয; মরদ মতাভযা রতযকাযার্র্ে তাাঁয াআফাদত কর্য র্াক। ‘ [ু যা
ফাকাযা: ১৭২ ]। এযয যাূ র মকার্না ফযরক্তয দীর্ে ভ্রভর্র্য কর্া
জারনর্ ফরর্রন, মরাকরি য মক এর্রার্ভর্রা াফযা , াঅকার্য
রদর্ক দু ‖াত ফারড়র্ ফর্র: ম াঅল্লা! ম াঅল্লা! ার্চ তায
াঅায াযাভ , ানী াযাভ , মাাক রযর্েদ াযাভ , যীয
গঠন র্র্ে াযাভ রদর্
, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ ফরমরন: ―তার্র রক বার্ফ তায মদা―াঅ কফুর র্ফ?‘18
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এাআ ফযরক্তয মদা ―াঅ কফুর
া াম্ভফ ফর্রর্েন ার্চ মরাকরি মদা―াঅ কফুর ায কাযর্
(পয) াফরম্বন কর্যর্ে ; কাযর্ তায াঅায াযাভ , ানী
াযাভ, মাাক রযর্েদ াযাভ , যীয গঠন র্র্ে াযাভ
রদর্। এ প্রার্েনাকাযী মদা ―াঅ কফুর্রয কাযর্গুর্রা াফরম্বন কযায
য তায মদা ―াঅ কফুর রন , কাযর্ তায কর রজরন াযাভ
রের, কার্জাআ ভানু র্লয াঈরচত র্রা: াযাভ িাদয রযতযাগ কযা
এফাং এ মর্র্ক দূ র্য র্াকা।
َّن َو َو ۡي َو َّن َو ۡي
َو َو ۡي ُي ۡي ُي ۡي َو ۡي ُي َو َو ۡي َو
﴾ ُي
ه ي
٢ ٗ ُيَّلۥ َم َو
﴿ َو َو ي َو َّن ٱ َي
]٣ ،٢ :[اهطالق

18

সহীহ ভুসলরভ, হােীস নং ১০১৫, পাতাওয়া ইসরালভয়া ৪/৩১০-৩১১।
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‗মম ফযরক্ত াঅল্লা য তাকা াফরম্বন কর্য রতরন তায জনয
যাস্তা মফয কর্য মদন এফাং রফনা রার্ফ রতরন তার্ক রযরমক রদর্
র্ার্কন।‘ [ূ যা তারাক: ২-৩]
َو
َو َو َو َّن َّن َو َو ۡي َّن
]٤ :ٱ َي َو ُيَّلۥ ۡيي ۡيم اۦ ُي ۡي ٗ ا ﴾ [اهطالق
﴿ ي
‗এফাং মম ফযরক্ত াঅল্লা য তাকা াফরম্বন কর্য রতরন তায
কাজর্ক জ কর্য মদন।‘ [ূ যা তারাক: ৪]
াঅনায প্ররত াঅভায াঈর্দ র্রা
, াঅরন াঅল্লা য
তাকা াফরম্বন করুন! এফাং এ মকাম্পানী মর্র্ক মফয র্
এর্ ারার রযরমক ানু ন্ধান করুন , মমন াঅল্লা এর্ত ফযকত
দান কর্যন19।
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
াঅভায এক বাাআ রগার্যি রফরক্র কর্য , াঅরভ জারন মম রগার্যি
রফরক্র, ক্র এফাং তা ান কযা জার্ম মনাআ , রকন্তু তার্ক মিন এ
কর্া ফররাভ তিন ম াঅভার্ক াঈত্তয রদর: াঅভায িাকায
প্রর্াজন, মফী রদন এ ফযফা কযফ না , রকেু িাকা র্রাআ তা
মের্ড় রদর্ ানয ফযফা কযফ। এভতাফযা রগার্যি রফরক্র কযা
রক জার্ম র্ফ?

19

পাতাওয়া ইসরালভয়যাহ ৪/৩১০-৩১১।
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াঈত্তয: তাভাক ফা রগার্যর্িয ক্ষরত , ারফেতা এফাং ফযরক্ত 
ভার্জ এয িাযা রযর্রতয াঈয রফরবন্ন দরীর প্রভারর্ত
ায কাযর্র্ তা রফরক্র কযা  ফোফযা াযাভ। াঅনায বাাআ
িাকায মম প্রর্াজন াঈর্ল্লি কর্যর্েন তা াযাভ ফযফা দ্রৃাযা াজেন
কযায দফধতা প্রদান কর্য না। াযাভ মর্র্ক মফাঁর্চ ারারাআ মর্র্ষ্ট।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
﴾ ُي

َو ۡي َو

َو َو ۡي ُي ۡي ُي ۡي َو ۡي ُي َو
َّن َو ۡي
ه ي
٢ ٗ ُيَّلۥ َم َو

َّن َو َو ۡي
َي َو
ٱ

﴿ َو َو ي َو َّن

]٣ ،٢ :[اهطالق

‗মম ফযরক্ত াঅল্লা য তাকা াফরম্বন কর্য রতরন তায জনয
যাস্তা মফয কর্য মদন এফাং রফনা রার্ফ রতরন তার্ক রযরমক রদর্
র্ার্কন।‘ [ূ যা তারাক: ২-৩]।20
প্রশ্ন/ মাযা াশ্লীর ভযাগারজন , তাভাক ফা রফরড় রগার্যি এফাং
ভদ রফরক্র কর্য তার্দয মফতন ারার না াযাভ?
াঈত্তয: মম ভস্ত মদাকার্ন ফা জাগা াশ্লীর ভযাগারজন
,
তাভাক ফা রফরড় রগার্যি এফাং ভদ রফরক্র কযা  মিার্ন কাজ
কযা াযাভ , কাযর্ তা ারফে রফধা াঈাজেন ারফে।
তাোড়া মম কর রজরন ভূ রত াযাভ তা ক্র রফক্র  এয ভূ রয
মর্র্ক াঈকায রাব কযা াযাভ, এয াঈয রবরত্ত কর্য ফরা মা
20

পাতাওয়া নং ১৮৪৪১, ২৫/১২/১৪১৬ লহ।
30

মম, এ ভস্ত মদাকার্ন ফা জাগার্ত কাজ কর্য মফতন মনা
ারার ন। মকননা তার্ত কাজ কযা তা ম্প্রারযত 
,
ভানু র্লয দ্রৃীন  দু রনায ক্ষরত াধন  এফাং ফারতর  া
কার্জ র্মারগতা কযা । াঅল্লা ফর্রন:
َو َو َو َو ُي ْا َو َو ۡي ِّر َو َّن ۡي َو َو َو َو َو َو ُي ْا َو َو ۡي ۡي َو ۡي ُي ۡي َو َو َّن ُي ْا َّن َو َّن
ٱ
ٱ
تل
﴿
َّن َو َو ُي ۡي َو
]٢ :ا﴾ [املائدة
ٱٱ
‗মতাভযা যস্পর্য বার এফাং তাকাূ র্ে কার্জ র্মারগতা
কয; ক্ষান্তর্য া এফাং াঅল্লার্দ্রাী কার্জ র্মারগতা কর্যা
না, মতাভযা াঅল্লা য তাকা াফরম্বন কয, রনশ্চাআ াঅল্লা
কর্ঠায ারস্তদাতা।‘ [ূ যা ভার্দা: ২]।
াআভাভ াঅভদ যভাতুল্লা াঅরাাআর তায ভুনার্দ ফর্েনা
কর্যর্েন, াআফর্ন াঈভয যারদ্রৃাল্লাহু ―াঅনহু মর্র্ক ফরর্েত , রতরন
ফর্রন, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
ْي
ْي َ ْي ُ َ َ َ ْي
َ ُ
َ ُ
َ  َو َشاق، َو َشار ُب َّا،اا َ ْيً ُر ة َعيْيَ َّا
ُ
،يّا
ج
ج ااًر
ِ
ِ ِ
ِ َ ه ِع:ٍع َ ِة ُوجْه
ِ َ«ه ِع
ِ
َ ُ َ ْي ْي
ُ
ُ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْي َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْي
 َو ِآن،ُِ  َوال ًَد ًُْهث إِيلْي، َو َخا ِمو َّا،ِصِا
ِ  ويعخ، واع ِِصِا، ويتخا ّا،وبائِعّا
َ
»ث ًَ َِ َّا
‗ভদর্ক দরি রদক মর্র্ক ারবম্পাৎ কযা র্র্ে:
স্বাং
ভদমক, তায ানকাযী , রযর্ফনকাযী, রফর্ক্রতা, মক্রতা,
প্রস্তুতকাযক, মায জনয প্রস্তুত যা  , তা ফনকাযী , মায জনয
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ফন কযা  এফাং এয ভূ রয বক্ষর্কাযীর্ক ারবম্পাৎ কযা
র্র্ে।‘21 তাোড়া রতযরভমী  াআফর্ন ভাজা াঅয ানযানযযা
াদীরি ফর্েনা কর্যর্েন।
াঈর্ল্লরিত মদাকার্ন মাযা কাজ কর্য িাকা াঈাজেন কযর্ফ
তার্দয াঈরচত র্রা: কাজ তযাগ কযা এফাং াঈারজেত িাকা া
মকার্না বার  করযার্কয কার্জ ফয কর্য মদা। মমভন: মরদ
ম্ভফ  তর্ফ পকীয রভরকনর্ক রদর্ মদা
, মাআ ার্র্
াঅল্লায রনকি তাফা কযা , এভরনবার্ফ ম কাজ মের্ড় রদর্
ানয কাজ কযা মায াঈাজেন ারার  রফে। াঅয মম ফযরক্ত
াঅল্লায জনয মকার্না রকেু মের্ড় মদ াঅল্লা তার্ক এয মচর্
বার প্ররতদান রদর্ র্ার্কন।
রতরন ফর্রন:
﴾ ُي

َو ۡي َو

َو َو ۡي ُي ۡي ُي ۡي َو ۡي ُي َو
َّن َو ۡي
ه ي
٢ ٗ ُيَّلۥ َم َو

َّن َو َو ۡي
َي َو
ٱ

﴿ َو َو ي َو َّن

]٣ ،٢ :[اهطالق

‗মম ফযরক্ত াঅল্লা য তাকা াফরম্বন কর্য রতরন তায জনয
যাস্তা মফয কর্য মদন এফাং রফনা রার্ফ রতরন তার্ক রযরমক রদর্
র্ার্কন।‘ [ূ যা তারাক: ২-৩]।
রতরন াঅয ফর্রন:
21

ভুসনাদে আহভাে ২/২৫।
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َو
َو َو َو َّن َّن َو َو ۡي َّن
]٤ :ٱ َي َو ُيَّلۥ ۡيي ۡيم اۦ ُي ۡي ٗ ا﴾ [اهطالق
﴿ ي
‗এফাং মম ফযরক্ত াঅল্লা য তাকা াফরম্বন কর্য রতরন তায
কাজর্ক জ কর্য মদন।‘ [ূ যা তারাক: ৪]
াঅয াঅল্লায কার্োআ তাপীক চারে, ম াঅল্লা , াঅভার্দয
নফী ভুাম্মদ এয াঈয  তাাঁয রযফায রযজন এফাং
াাফীগর্র্য াঈয ারাত  ারাভ ফলের্ করুন।22
প্রশ্ন/ াঅরভ একরি ফ্লার্ি র্ারক এফাং াঅভায ফাফা ানয ফ্লার্ি
র্ার্কন, রতরন তাভাক  রগার্যি দতযী এফাং তা রফরক্র কযায
কাযিানা কাজ কর্যন , ফাফা ভার্ঝ ভর্ধয িাফায রনর্ এর্
াঅভার্ক মির্ত ফর্রন , রগার্যি মকাম্পানীর্ত কার্জয াঈাজের্নয
িাকা রদর্ ক্র কযা িাফায াঅরভ মির্ র্ারক , এিা রক াযাভ ?
তায ার্র্ িাফায িাা রক াযাভ ? এভরনবার্ফ াঅভায মের্রমভর্যা মির্ র্ার্ক। াঅরভ একরি এযারু রভরনাভ মকাম্পানীর্ত
কাজ করয। ফাফা ম মকাম্পানীর্ত প্রা রে ফেয মাফৎ কাজ
কযর্েন, এ মর্র্ক রফযত র্াকায দ্ধরত রক?
াঈত্তয: মমিা র্ রগর্র্ে তা াঅল্লা ক্ষভা কর্য রদর্ফন াআন াাঅল্লা, রকন্তু বরফলযর্ত মচষ্টা করুন ারার  বার িাফায
মির্ত, তা াঅনায াঈাজেন মর্র্ক মাক ফা ার্নযয াঈাজের্নয
22
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মাক। াঅয াঅনায ফাফার্ক াঅরন বার্রায রদর্ক দাাত
রদর্ত র্াকুন , ারার িাফায  রফে াঈাজের্নয জনয তার্ক
াঈৎা রদর্ত র্াকুন এফাং তায ার্র্ বার ফযফায করুন , র্তা
াঅল্লা তার্ক র্েয রদর্ক মদার্ত কযর্ত ার্যন।
াঅয াঅল্লায কার্োআ তাপীক চারে , ম াঅল্লা , াঅভার্দয
নফী ভুাম্মদ এয াঈয  তাাঁয রযফায রযজন এফাং
াাফীগর্র্য াঈয ারাত  ারাভ ফলের্ করুন। 23
প্রশ্ন/ াঅরভ একজন ফযফাী, তাভাক ফা রগার্যি রফরক্র করয,
এিা াঅভায ফযফায ান্তবুেক্ত। এিা রক াঅভায জনয জার্ম
র্ফ? াঈর্ল্লিয মম , াঅরভ ধূ ভান করয না এফাং াঅভায রনকি
একরি মিরররবন াঅর্ে , াঅভায ফন্ধুযা একরেত র্ তার্ত
মিরাধু রা এফাং রিরব ররযার (নািক) মদর্ি ; এর্ত তাযা ভার্ঝ
ভর্ধয নাভাম মের্ড় রদর্ে। এভতাফযা এবার্ফ রিরব যািা
াঅভায জনয জার্ম র্ফ রক ? এভরনবার্ফ াঅরভ ভার্কের্িয এক
ার্েে একরি মদাকার্ন র্ারক , াঅভায রনকি মর্র্ক ভারজর্দয
দূ যত্ব র্রা প্রা ২০০ রভিায , াঅরভ মদাকার্ন নাভাম রড় রকন্তু
ভারজর্দ জাভার্তয ার্র্ রড় না, াঅভায এ কার্জয হুকুভ রক?
াঈত্তয: তাভাক ফা রফরড় রগার্যি
একরি ারফে এফাং
ক্ষরতকয রজরন , তা রফরক্র ফা ান কযা জার্ম মনাআ। মকননা
23
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াঅল্লা মকার্না রজরন াযাভ কযর্র এয ভূ রয াযাভ কর্যন ,
কার্জাআ াঅনায াঈরচত র্রা তা রফরক্র কযা মর্র্ক াঅল্লায
রনকি তাফা কর্য ারার রজরন রফরক্রয াঈয ীভাফদ্ধ র্াকা।
এর্তাআ করযার্  ফযকত যর্র্ে। াঅয মম ফযরক্ত াঅল্লায জনয
মকার্না রকেু মের্ড় মদ াঅল্লা তার্ক এয মচর্ বার প্ররতদান
রদর্ র্ার্কন। তদ্রু াঅনায ফন্ধুযা াঅনায রনকি এবার্ফ
এর্ রিরব মদর্ি নাভাম মের্ড় রদর্র তার্দযর্ক াঅর্ত মদা
রঠক ন, াঅনায াঈরচত র্রা মদাকান ফন্ধ কর্য তার্দযর্ক ার্র্
রনর্ ভারজর্দ মাা।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
ۡي
َّن
َو َو ُّل َو َّن َو َو َو ُي ْا َو ُي ۡي ُي ۡي َو ۡي َو ُي ُي ۡي َو َو ٓو َو َو ُي
ۡي ُي ۡي َو ي اك ٱ
ٱي
﴿ي
ُي
ۡي
َو
ۡي
َو
َو
ۡي
َو
َو ْا َو ُي ُي َو
]٩ : ﴾ [املَافقْن٩ ُي
ه
َو َو ي َو ف َو ٱ أ
‗ম ভুরভনগর্! মতাভার্দয ধন- ম্পদ এফাং ন্তান ভত্তরত
মমন মতাভার্দযর্ক াঅল্লায রমরকয মর্র্ক গার্পর না কর্য মদ।
এফাং মাযা এ কাযর্র্ গার্পর র্ফ তাযাাআর্তা ক্ষরতগ্রস্ত। ‘ [ূ যা
ভুনারপকুন: ৯]
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রন:
َ َ َ َّنل
َ َ َ ْي َ َ ِّنل َ َ َ َ ْي
ْي
» إِال ِي ْيٌ ُع ٍر، فال َصالة َُل،ُِ ِاء فو ْيى يَأح
«يٌ ش ًِ انلد
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‗মম ফযরক্ত াঅমান শুর্ন ভারজর্দ াঅর্ফ না তায রফনা
াঈমর্য নাভাম র্ফ না ।24‘ াআফর্ন াঅব্বার্ক রজজ্ঞাা কযা র্রা
ম াঈময রক? রতরন ফরর্রন: ―ব ফা াু যতা‖25।
তাাঁয মর্র্ক াঅয াফযস্ত াঅর্ে মম,
َ َُ َ َ ََ
َ َ َّنل َ َّنل ُ َ َ ْي َ َّنل َ َ ُ ٌ َ ْي
َّنل ُ َ ْي
 ِإٍُ ه َس ِيل،﵀
أ
ِ  يا رشْل ا: قال،انل ِ َّنل ص ا﵀ عوي ُِ َوشوى رجن أ ََم
َ
َ
َ
ْي
َّنل
َ
َ
َ
َّنل
َ
َ
َ
ْي
ُ
ِّنل
ُ
ٌ
ْي
َ
َ ْي
َُ َ
ُ
ا﵀ عوي ُِ َو َشو َى أن يُ َرخ َص
﵀ َص
ِ  فصأل رشْل ا،ائِد قْد ِين ِإ الًص ِج ِد
َّنل
َ
َ
َ
َ
َ  « َِ ْين َ ْيص ًَ ُ انلِّنل َد: َ َقال، َد َاع ُه، فَو َّنلًا َوَّل، فَ َر َّنلخ َص َُل،ُِ يل ةَ ْي ِخ
َ  َ يُ َص ِّنل،َُل
اء
ِ
 «فَأَج ْي: َ َال، َ َع ْيى:الص َالة؟» َ َال
ة َّنل
»ب
ِ
ِ
ِ
‗একদা এক ান্ধ ফযরক্ত ফরর: ম াঅল্লায যাূ র! ভারজর্দ
রনর্ মাায জনয াঅভায মকার্না মরাক মনাআ , র্র্য নাভাম ড়ায
জনয াঅভায মকার্না ানু ভরত াঅর্ে রক ? নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ ফরর্রন: তুরভ াঅমান শুনর্ত া রক ? ফরর: রজ যাাঁ ,
রতরন ফরর্রন: তার্র ভারজর্দ াঅ26।‘27
প্রশ্ন/ রভযী ভুপতী াাআি নায পরযদ ামরর্ক রনর্নাক্ত
প্রশ্নগুর্রা কযা র্র্ে: যীত মরদ ধূ ভানর্ক াযাভ স্বীকৃরত
রদর্ র্ার্ক তার্র এয ফযফাী , প্রস্তুতকাযক এফাং মক্রতায
24

ইফন ভাজাহ: ৭৯৩।

25

আফু োউে: ৫১১।

26

ভুসলরভ: ৬৫৩।

27

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ১৩/৬৩-৬৪।
36

ফযাার্য যীর্তয হুকুভ রক ? তার্দয এ কাজ রক াযাভ না
ারার? এয রবযাাং াযাভ না ারার ? এফাং এ রবযাাং দকা
কযা, তা রদর্ ি কযা এফাং মাফতী বার কাজ কযা াযাভ না
ারার?
াঈত্তয: াআরাভী যীর্ত যাী ভূ রনীরত র্রা: াঅল্লা তা ―াঅরা
ভানু লর্ক ৃ রষ্ট কর্য ম্মারনত কর্যর্েন , তার্দযর্ক প্ররতরনরধ কর্য
ৃরর্ফীর্ত ারঠর্র্েন তা াঅফাদ কযায জনয এফাং এয গুপ্তধন 
করযার্গুর্রা মিাাঁর্জ মফয কযায জনয , তার্দযর্ক গ্রর্ কযায জনয
রফের্ক াঈর্মাগী কর্য এ মেন্ত রনর্ এর্র্েন মমন তাযা
ৃরর্ফীর্ত প্ররতরনরধ র্ত ার্য।
াঅল্লা ফর্রন:

ۡي َو
ٗ َو َو
]٣٠ :﴾ [ابلقرة... ٱ ۡر ف
رٞ

ۡي َو َو َو ُّل َو ۡي َو َو َو
ن ِّرِإَو َو
﴿ ا و ب ٱ ل

‗াঅয াঅনায ারনকতো মিন মপর্যতারদগর্ক ফরর্রন:
াঅরভ ৃরর্ফীর্ত একজন প্ররতরনরধ ফানার্ত চারে . ..‘ [ফাোযা:
৩০]। ভানু লর্ক াঅল্লা তা ―াঅরা প্ররতরনরধ কযায ার্োআ র্ে
তার্দযর্ক ানযানয কর ৃ রষ্টয াঈয ম্মান  ভমোদা মদা।
রতরন ফর্রন:
َّن ِّر َو

ِّر َوي

ۡي َو ِّر َو ۡيٱَو ۡي

َو َو َو ۡي َو ُي ۡي
ٗ َو َو ۡي َو ۡي
]٧٠ : ﴾ [االرساء٧٠ َو ف ي
َو َو َو ۡي َو ُي
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﴿ َو َو َو ۡي َوك َّن ۡي َو بَو ٓو َو َوا َو
َو َو َّن ۡي
َو َو َو
َو ُي ۡي ك ٖذ ِّرم َّن ۡيي

‗রনশ্চাআ াঅরভ াঅদভ ন্তানর্ক ভমোদা দান কর্যরে
, াঅরভ
তার্দযর্ক জর্র  যর্র চরাচর্রয জনয ফান দান কর্যরে
,
তার্দযর্ক রফে  বার জীরফকা রদর্রে এফাং তার্দযর্ক ার্নক
ৃ ষ্ট ফস্তুয াঈয মশ্রষ্ঠত্ব দান কর্যরে।‘ [ূ যা ফানী-াআযাাইর: ৭০]
াঅয ভানু লর্ক াঅল্লায মশ্রষ্ঠত্ব দান কযা এর্র্ে ানযানয কর
ৃ রষ্টয াঈয ু য জ্ঞান দ্রৃাযা ার্ের্কযয ভাধযর্ভ। ৃরর্ফীর্ত ভানু র্লয
াঅগভর্নয এরিাআ ারেত দারত্ব মার্ক ভূ র রক্ষয  াঈর্েয ধযা
।
রতরন ফর্রন:

َو َو ٓو ُي ُي

َو َو َو َو ۡي ُي ۡي
 َو ٓو ُي ُي ۡي ُي ِّر ِّر ۡي٥٦ ٱ َّني َو ۡيٱ َون َّن َو ۡي ُي ُي
﴿
ي ٖذ
َو
ۡي
ۡي
ُي
ُي
ُي
َّن َّن َو ُي
،٥٦ : ﴾ [ اذلاريات٥٨ َّن ٱ َو ُي
ٱ ه َو ٱ َّن َّن ا
٥٧ ُي ۡي ُي

]٥٨

‗শুধু াঅভায াআফাদত কযায জনযাআ াঅরভ ভানফ  রিনর্ক ৃ রষ্ট
কর্যরে, াঅরভ তার্দয রনকি জীরফকা চাাআ না এফাং এিা চাাআ না
মম, তাযা াঅভায াঅামে মমাগার্ফ। রনশ্চাআ াঅল্লা তা
―াঅরা
জীরফকাদাতা ারধক রক্তধয যাক্রান্ত। ‘ [ূ যা মারযাত : ৫৬৫৮]
ভানু লর্ক াঅল্লা ম্মান মদায ফহু রদক যর্র্ে , এয ভর্ধয:
াঅল্লা ভানু লর্ক রনর্জয নাপ , যীয এফাং ানযানয ভানু লর্ক
38

মপাজত কযায রনর্দে রদর্র্েন রফধা তায রনর্জর্ক এফাং
ানযর্দযর্ক মম মকার্না ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র মদা াঈরচত ন।
াঅল্লা ফর্রন:
]٢٩ :ٗ ﴾ [اهنصاء

ُي ۡي َّن َّن َو
ٱ َو َو ب ُي ۡي َو

﴿ َو َو َو ۡي ُي ُي ٓو ْا َو ُيف َو

‗মতাভযা মতাভার্দয রনর্জর্দযর্ক তযা কর্যা না
, রনশ্চাআ
াঅল্লা মতাভার্দয প্ররত াতযন্ত ানু গ্রীর।‘ [ূ যা রনা: ২৯]
রতরন াঅয ফর্রন:
﴾ َو

ٱ ُي ُّل ٱ ۡي ُي ۡي
َو َو ۡي ُي ٓو ْا َّن َّن َو

ُي ۡي َو
ُي َو
َّنتل ۡي ن

ُي ۡي ُي ْا ب َو ۡي

َو َو
﴿

]١٩٥ :[ابلقرة

‗মতাভযা মতাভার্দয রনর্জর্দযর্ক ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র রদনা ,
াঅয ভানু র্লয প্ররত ানু গ্র কয
, রনশ্চাআ াঅল্লা
ানু গ্রকাযীর্দযর্ক বারফার্ন।‘ [ূ যা ফাকাযা: ১৯৫]
তাযয াআরাভী যীর্তয ভূ র াঈর্েয এফাং প্রর্াজনী
রফল র াাঁচরি রজরন- দ্রৃীন , নাপ, ফাং, জ্ঞান এফাং ম্পদর্ক
যক্ষা কযা। এয মকার্না একরি াযার্র তা ধ্বাংর্য ারভর ; মা
মর্র্ক রফযত র্াকা ারযামে। কাযর্ ভানু র্ল য ভাররক একভাে
াঅল্লা এফাং ফরকেু তাযাআ ৃ রষ্ট , কার্জাআ এ াআরিগুর্রায
ফযাার্য মকার্না ভানু র্লয এ যকভ স্তর্ক্ষ কযা াঈরচত ন মার্ত
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এয ক্ষরত  ফা রফনা  এফাং ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র মদ া ।
ভানু ল তায রনর্জয াঈয ফা তায মকার্না ার্িয াঈয ার্ফা ানয
কার্যা াঈয মম মকার্না ক্ষরত াধন কযার্ক াআরাভী যীত
াযাভ কর্যর্ে এফাং মাযা তা কযর্ফ তার্দযর্ক জাান্নার্ভ রচযযাী
র্াকায ারিকায রদর্র্ে।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রন:
َ
َّنل
َ َ َ ْي َ َ َ َ ْي َ ُ َ َ ُ ِّنل
»ار َج ََّ َى
ِ ٍ ِ ُِ ِ«ويٌ قخن صُ ِ ِديد ٍة ع ة
‗মম ফযরক্ত মকার্না মরাা দ্রৃাযা াঅত্মতযা কযর্ফ , ম জাান্নার্ভ
ফেদা ঐ মরাা দ্রৃাযা তায মর্ি াঅর্াত কযর্ত র্াকর্ফ।‘28
এভরনবার্ফ তায রনর্জর্ক , তায জীফনর্ক এফাং তায স্বাযযর্ক
যক্ষায জনয এফাং তায রনর্জয  ানযর্দয মর্র্ক কর কষ্ট এফাং
ধ্বাংর্ক দূ র্য যািায জনয মাফতী দ্ধরত াফরম্বন কযায জনয
াআরাভ রনর্দে রদর্র্ে। এর্ত মকার্না র্ন্দ মনাআ মম , মা রকেু
ভানু র্লয ক্ষরত  ধ্বাং ফর্ াঅর্ন তা যীর্তয রদক রদর্
াযাভ। াঅয মম মকার্না দ্ধরতর্ত ভানু র্লয ক্ষরত াধর্ন মকাঈ
াাং রনর্র ফা র্মারগতা কযর্র ম াঅল্লায াযাভ কযা কার্জ
রতত র্ফ। মকননা রতরন ফর্রন:

28

ফুখাযী: ১৩৬৩; ভুসলরভ: ১০৯।
40

﴿ ۡيي َو ۡي َو ٱ َو َوك َو ۡيب َو َو َو بَو ٓو ۡي َو َو َو َّن ُيهۥ َو ي َو َو َو َو ۡيف َو َۢ ا ب َو ۡي َو ۡيفن َو ۡي
ٍر
ۡي َو
َو َو َو َّن َو َو
َو
َو
]٣٢ :َو ٖذا ٱ ۡر ن َو َو ٱَّن َوا َج ٗ ﴾ [املائدة
‗এ কাযর্র্াআ াঅরভ ফনী াআযাাইর্রয প্ররত ররর্ি রদর্রে মম
মম মকাঈ প্রার্র্য ফদর্র প্রার্ ফা ৃরর্ফীর্ত পাাদ ৃ রষ্ট কযা
ফযতীত কাাঈর্ক তযা কর্য ম মমন কর ভানু লর্কাআ তযা

,

কর্য।‘ [ূ যা ভার্দা: ৩২]
াঅয প্রর্শ্নয ফযাার্য ফরা মা মম
, ধূ ভান যীর্তয
ভাকারির্ত ারফেকবার্ফাআ াযাভ , কাযর্ এর্ত ধূ ভাী 
ােেফতেী মরাকর্দয ক্ষরত । ফযাং াআা াযাভ কযায হুকুভিা
ভর্দয াযার্ভয মচর্ কর্ঠায। মকননা , ভদ শুধু ভদযাীর্কাআ
ক্ষরত কর্য , াঅয ধূ ভান কযা ধূ ভাী এফাং ানযর্ক তার্দয
াজার্ন্ত ক্ষরত কযা  মা দফজ্ঞারনকর্দয ভর্ত াফযস্ত যর্র্ে।
মরদ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয াদী
ভদযাী, তা রফর্ক্রতা , ফনকাযী, প্রস্তুতকাযক, মায জনয প্রস্তুত
কযা  এফাং মায জনয ফন কযা  তার্দয কর্রয াঈয
রা―নত কর্য তর্ফ ধূ ভাী এয ভর্ধয ারভর ; কাযর্ ধূ ভার্ন
রফযাি ক্ষরত । াঅয মরদ ধূ ভান যীর্তয দৃ রষ্টর্ত াযাভ 
তর্ফ এয ফযফাী , প্রস্তুতকাযক, রফর্ক্রতা এফাং মক্রতায মাফতী
কাজ কভে াযাভ। এয দ্রৃাযা তার্দয াা রবযাাং 
াঈাজের্নয িাকা াযাভ , তা দকা কযা ফা করযার্কয মকার্না
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, মকননা াঅল্লা রফে , রতরন

কার্জ দান কযা রঠক র্ফ না
রফের্কাআ বারফার্ন।

যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
َ
انل ُ
ا﵀ َطيِّنل ٌ
ا﵀ أَ َم َر ال ْي ًُ ْيؤيَ َ
ب َال َ ْيقتَ ُن إ َّنلال َطيِّنلتًاَ ،و َّنلن َ
اس ،إ َّنلن َ
« َأ َّا َّنل
ني ةِ ًَا أ َم َر
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِّنل
اهطيِّنلتَات َوا ْي ًَوُْا َ
ةُ ال ْي ًُ ْير َشو َ
نيَ َ ،ق َال{ :يَا َأ َّا الر ُش ُن ُُكُْا ي ٌَ َّنل
اِلًاِ ،إين ةِ ًَا
ص
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َّنل
َ ْي َ ُ َ
يٌ َيَُْا ُُكُْا ي ْيٌ َطيِّنلتَات ياَ
َ
ٌ
َ
اذل
ِ
عًوْن ع ِويى} [املؤيَْن ]51:و ال{ :يا أ ّا ِ
ِ
ُ َّنل َ َ َ َّنل ُ َ ُ ُ َّنل َ َ َ ْي َ َ َ ْي َ َ َ
ْي ُ
ُ
َر َزقََاا ْيى} [ ابلقرة ]172:ثى لر الرجن ي ِطين الص ر أشعد أغَبً ،د
ْي ُ
امَ ،و َم ْي َ ُب ُُ َخ َر ٌ
الص ًَاءِ ،يَا َر ِّنل  ،يَا َر ِّنل َ ،و َي ْيط َع ًُ ُُ َخ َر ٌ
يَ َديْيُ إ َ َّنل
امَ ،و َمو َ ُصُ
ِ ِ
َ َ ٌ َ ُ َ ْي َ َ َ َ َّنل ُ ْي َ َ ُ َ َ
خرام ،و ِ ي ةِاِلرامِ  ،ف يصخجا ِذللِك؟»
―ম মরাককর! রনশ্চ াঅল্লা রফে, রতরন রফে ফযতীত
াঅয রকেু গ্রর্ কর্যন না, রনশ্চ াঅল্লা ভুরভনর্দযর্ক ম
রজরনর্য রনর্দোআ প্রদান কর্যর্েন মায রনর্দে রতরন
যাূ রর্দযর্ক রদর্র্েন, রতরন যাূ রর্দয ফর্রর্েন,
ۡي ُي ْا َو
﴿ َوي َو ُّل َو ٱ ُّل ُي ُي ُي ُي ْا َوي َّن ِّر َو
َو ٱ َو ص ً ﴾ [املؤيَْن]٥١ :
‗ম যাূ রগর্, াঅনাযা বার রফে িাফায াঅায করুন এফাং
]ৎকভে ম্পাদন করুন।‘ [ূ যা ভুরভনু ন: ৫১
রতরন াঅয ফর্রন:

﴿ َوي َو ُّل َو َّنٱ َوي َو َو ُي ْا ُي ُي ْا ي َو ِّر َو

َو َو َو ۡي َو
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ُي
ۡي ﴾ [ابلقرة]١٧٢ :

‗ম ভুরভনগর্ , মতাভার্দযর্ক াঅরভ মম রফে িাফায রদর্রে
তাাআ মতাভযা াঅায কয।‘ [ূ যা ফাকাযা: ১৭২]
এযয রতরন ফরর্রন: ―মকার্না ফযরক্তয দীর্ে ভ্রভর্ , এর্রার্ভর্রা
মক রনর্ াঅকার্য রদর্ক দু ‖াত ফারড়র্ প্রার্েনা কর্য: ম
াঅল্লা! ম াঅল্লা! ার্চ তায াঅায াযাভ
, ানী াযাভ ,
মাাক রযর্েদ াযাভ , যীয গঠন র্র্ে াযাভ রদর্
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফ
রমরন: ‗তার্র
29
কীবার্ফ তায মদা―াঅ কফুর র্ফ?‘
মরদ ম এাআ িাকা রদর্ পযম ি কর্য তর্ফ তায পযম ি
াঅদা র্ মার্ফ রকন্তু এয মকার্না াাফ ফা ূ র্য ার্ফ না ,
কাযর্ ম াযাভ িাকা রদর্ ি কর্যর্ে ; মায ভর্ধয মকার্না বার
এফাং াাফ মনাআ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
َ َ َ َ َ َ َ َّنل َ َ ْي
َ ْي
َ َ َ َ َ َ
ُ َ ْي
 ٍاد ُاه ُيََا ٍد، َّنلبليْيك: ََادى، ف َْ َ َ ِرجوُ ِ اهغ ْير ِز،انل ق ِث اا َ ِت ث ِث
ِ«و ِ ا خر ة
َ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ َّنل َ َ َ َّنل ْي َ َ َ َ ْي َ ْي
ُ ك َغ ْي
 وخج، زادك خرام و قخك خرام، ال بليك وال شعديك:ِيٌ الصًا ِء
ُ َ ْي
»ور
ٍ يَب
―মিন মকার্না ফযরক্ত ারফে ভার দ্রৃাযা র্িয জনয মফয র্
তায া ফার্ন মযর্ি রাব্বাাআক ফর্র তাকফীয মদ ; তিন াঅকা
29

ভুসলরভ: ১০১৫।
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মর্র্ক াঅহ্বানকাযী ফরর্ত র্ার্কন: মকার্না রাব্বাাআক ন এফাং
মতাভার্ক স্বাগত ন, মতাভায াঅায াযাভ, মতাভায ভার াযাভ
এফাং মতাভায ি মতাভায াঈয প্রতযািযাত30।‘31
প্রশ্ন/ তাভাক মকাম্পানীয মায এফাং এয ভত াঅয মা
াঅর্ে তা ক্র কযা াযাভ না ারার ? তা ক্র কযা মর্র্ক রফযত
র্াকা রক ারজফ?
াঈত্তয: তাভাক মকাম্পানীয মার্যয মরনর্দন  ফযফা কযা
যীর্তয দৃ রষ্টর্ত জার্ম মনাআ এফাং এয মরনর্দন কযা মকার্না
ভুররর্ভয াঈরচত ন। কাযর্ এ মকাম্পানীয কামেকরা র্রা
তাভাক দতযী , তা রফরক্র এফাং এয ফযফা কযা। াঅয ভানু র্লয
জনয তাভার্কয এভন ক্ষরত রনরশ্চত র্র্ে মা তার্ক ফা মম মকার্না
াির্ক ধ্বাং কর্য মপরর্ত ার্য এফাং ভারর্ক ধ্বাং কর্য মদ।
াঅয তা কর রফর্লজ্ঞ ডাক্তায ভুররভ মাক ফা াভুররভ মাক
তার্দয এফাং াঅন্তজোরতক স্বাযয াংযায ক্ষ মর্র্ক তা রনরশ্চত
কযা র্র্ে। াআরাভী যীর্তয াঅর্রভর্দয ঐকযভর্ত প্ররতরি
ক্ষরতকয রজরন াযাভ এফাং রনরলদ্ধ। াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
ُي ۡي َو
ُي َو
﴿ َو َو ُي ۡي ُي ْا ب َو ۡي
]١٩٥ :َّنتل ۡي ن ﴾ [ابلقرة

30

তাফাযানী, ভু„জাভুর আওসাত্ব: ৫২২৮।

31

পাতওয়া নং ৮৭২ প্রথভ প্রশ্ন, ১৯৯৯ ইং। তদফ এয সনে খুফই েুফবর।
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‗মতাভযা মতাভার্দয রনর্জর্দযর্ক ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র
রদনা।‘ [ূ যা ফাকাযা: ১৯৫] রতরন াঅয ফর্রন:
َو َو َو ۡي ُي ُي ٓو ْا َو ُي َو ُي ۡي َّن َّن َو َو َو ُي
]٢٩ :ب ۡي َو ٗ ﴾ [اهنصاء
ٱ
ف
﴿
‗মতাভযা রনর্জর্দযর্ক তযা কর্যা না
, রনশ্চাআ াঅল্লা
মতাভার্দয প্ররত াতযন্ত ানু গ্রীর‘ [ূ যা রনা: ২৯]
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রন: ‗রনর্জয মকার্না
ারনষ্টতা ফা ক্ষরত এফাং ানয কার্যা ক্ষরত কযা মার্ফ না‘
তাোড়া ানু ন্ধান  ফাস্তফতায মপ্ররক্ষর্ত প্রভারর্ত মম , তাভাক
তর্া মিাফার্কা ফা রফরড় রগার্যি ভানু র্লয জনয ভদ এফাং ানযানয
মনা জাতী রজরন মর্র্ক ারধক ক্ষরতকয , মা াআরার্ভ াআজভা ―
এফাং রনর্লধাফরী দ্রৃাযা রনরশ্চত াযাভ কযা র্র্ে
, তাভাক
ক্ষরতকয া ভর্দয াঈয রকা ফা রবরত্ত কর্য তা াযাভ
কযা র্র্ে , তায াঈ য এ মক াযাভ কযায াঈয প্রভার্ফ
াধাযর্ প্রভার্ারদ মতা যর্র্োআ, ানু রূবার্ফ এয ার্র্ ম্পৃ ক্ত
প্রর্াজনী রফলারদ মতা াঅর্োআ, মা ূ র্ফে াঈর্ল্লি কর্যরে। রভযী
দারুর াআপতা মর্র্ক ধূ ভান , তাভাক  এয ভত ানযানয রজরন
াযাভ ায ফযাার্য যকাযী য ―ী পাতাা প্রকারত
র্র্ে, কাযর্ তা ভানু ল এফাং ম্পদ রফধ্বাংী। তাোড়া মমর্তু
যীর্তয দৃ রষ্টর্ত মকার্না কার্জয ভাধযভগুর্রা তায াঈর্ের্যয
হুকুভ গ্রর্ কর্য মর্তু াযার্ভয রদর্ক ফর্ রনর্ মাা
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দ্ধরত াযাভ এফাং তাভাক াঈৎাদনকাযী মকাম্পানী িাকা
াঈাজের্নয একরি াযাভ দ্ধরত। মকননা তা তাভাক াঈৎন্ন কর্য
মা ফযফার্যয পর্র ভানু ল এফাং তার্দয ম্পর্দয রনরশ্চত ক্ষরত
াধন ।
াতএফ, এয মায ক্র , ফণ্ড ক্র , তা াঈৎন্ন এফাং রফরক্র
কযা াযাভ , এর্দয ার্র্ মরনর্দন কযা রঠক র্ফ না , ফযাং তা
ক্র রফক্র মর্র্ক রফযত র্াকা পযম।‖32

32

পাতাওয়া নং (৮৭২) প্রশ্ন ৫।
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৫. ফযফায ানযানয রজরন মর্র্ক তাভাক জাতী রজরন ৃর্ক
কযা
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
াঅরভ ফাজার্য প্ররদ্ধ একজন ফযফাী , প্রা রফ ফেয মাফৎ
িাফায জাতী রজরন , কর্ভরিে এফাং রফরবন্ন প্রকায তাভাক
জাতী রজরন াাআকাযী রফরক্র করয , াঅভায রনকি প্রা াঁরচ
যকভ তাভাক জাতী রজরন যর্র্ে। এভরনবার্ফ াঅরভ
ফরর্দের্য একরি মকাম্পানী মর্র্ক তা াঅভদানী কর্য র্ারক
,
তদ্রু মৌদী াঅযর্ফয রযাদ , রজো এফাং দাম্মার্ভ কর্করি
এর্জন্ট যর্র্ে ; মিান মর্র্ক মোি মোি মদাকার্ন
, ু ায
ভার্কের্ি, ভরনাযী মদাকার্ন কািুেন এফাং যার্কর্ি াোাআ রদর্
র্ারক। াঅনার্ক জানার্ত চাাআ মম , ফে প্রকায তাভাক জাতী
রজরন াঅরভ রফযাি াাংর্ক ক্র কর্য র্ারক , মায রযভার্ ভারক
প্রা ঞ্চা রভররন এফাং ফাৎরযক প্রা েত ঞ্চা রভররন
রযার।
াঅভায প্রশ্ন র্ে: তাভাক াযাভ না ারার ? মরদ াযাভ 
তর্ফ তা ানযানয িাফায জাতী রজরনর্য ার্র্ রভরশ্রত কযর্র
াঅভায জনয জার্ম র্ফ রক?
মরদ তা ানযানয রজরন মর্র্ক াঅরাদা মকার্না ািা কর্য মনাআ
তার্র জার্ম র্ফ রক না ? াঈর্ল্লিয মম , াঅরভ মচষ্টা কর্যরে তা
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মের্ড় মদায জনয , রকন্তু মদিরাভ মম এর্ত ফাজায প্রা ার্ধেক
ফন্ধ র্ মা, রকেু রকেু ািা ুর্যা ফন্ধ র্ মা।
াঈত্তয: পাতাা করভরি মোর্রাচনায য াঈত্তয রদর মম
,
তাভাক এফাং এয ফেপ্রকায াঈকযর্ গ্রর্ কযা  ফযফা কযা
াযাভ, কাযর্ এর্ত দ্রৃীরন , াযীরযক এফাং াঅরর্েক ক্ষরত যর্র্ে।
াতএফ, াঅনার্দয াঈরচত র্রা াতীর্তয কর্ভেয জনয াঅল্লায
রনকি তাফা কযা , বরফলযর্ত এয মকার্না ফযফা না কযায দৃ ঢ়
প্ররতজ্ঞা কযা। এর্ত াতীত বার ায ার্র্ ার্র্ বার্রা
রফরনভ এফাং ভা ুযস্কার্যয ু াংফাদ গ্রর্ করুন।
াঅয াতীর্ত মা র্র্ির্ে াঅা করয াঅল্লা ক্ষভা কর্য রদর্ফন ,
কাযর্ াঅনাযা তা কর্যর্েন াযাভ র্ন্দ কর্য ।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রর্েন:

ر ِّر ي َّن ِّربهۦ َو َو َو َو َو ُيهۥ َوٞ ٱ ۡيٱَو ۡي َو َو َو َّن َو ٱ ِّر َوب ْا َو َو ي َو ٓو َواُيۥ َوم ۡي َو
﴿ َو َو َو َّن َّن ُي
َو
َو َو َو َو َو ۡي ُي ُي ٓو َو َّن َو َو ۡي َو َو َو ُي ْا َو َو َو ۡي َو ُي َّن ُي ۡي َو َو
﴾ ُي
ٱ ه
ٱ ي ا أ
م اۥ
]٢٧٥ :[ابلقرة

‗এফাং াঅল্লা মতাভার্দয জনয ফযফার্ক ারার কর্যর্েন এফাং
ূ দর্ক াযাভ কর্যর্েন , াতাঃয মায রনকি তায প্রবুয ক্ষ
মর্র্ক নরত াঅায য তা মর্র্ক রফযত মর্র্কর্ে, ূ র্ফে মা র্
রগর্র্ে তা তায এফাং তায ফযাায াঅল্লায রনকি র্াকর্ফ , াঅয
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মাযা ূ নযা ূ দ মন তাযাাআ
ারিফাী মার্ফ , তাযা মিার্ন
রচযকার র্াকর্ফ। ‘ [ূ যা ফাকাযা : ২৭৫ ]। াঅয াঅনায রনকি
ফতেভার্ন মমগুর্রা যর্র্ে মগুর্রা ফযফায ফা রফরক্র ার্ফা কাাঈর্ক
দান না কর্য নষ্ট কর্য মপরা ারজফ।
াঅল্লায রনকি প্রার্েনা কযরে রতরন মমন এয দ্রৃাযা াঅনার্দয
াঈকৃত কর্যন, াঅভার্দয  াঅনার্দয করর্ক তাাঁয েন্দনী
কাজ কযায তাপীক দান কর্যন এফাং করর্ক মমন দ্রৃীর্নয
জ্ঞান রক্ষায ু র্মাগ দান কর্য এয াঈয দৃ ঢ় যার্িন এফাং তাাঁয
ন্তুরষ্টর্ক ানযানয রজরনর্য াঈয প্রাধানয মদাআ , রনশ্চাআ রতরন
দাতা  ভরান।‖33

33

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ১৩/ ৫৯-৬২।
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৬- তাভাক রফরক্রয াঈাজেন দ্রৃাযা দকা, ি এফাং বার কাজ
কযায হুকুভ কী?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
তাভাক  ভাদকদ্রফয এফাং ততভ রজরনর্য ফযফা কযায হুকুভ
রক? এয ভূ রয  রবযাাং দ্রৃাযা দকা , ি এফাং বার্রা কাজ
কযায হুকুভ রক?
াঈত্তয: তাভাক, ভাদকদ্রফয এফাং ফে প্রকায াযাভ রজরনর্য
ফযফা কযা জার্ম মনাআ , কাযর্ তা ারফে। এর্ত াযীরযক ,
াঅরত্মক এফাং াঅরর্েক ক্ষরত যর্র্ে। মকার্না ফযরক্ত দকা ফা ি
ার্ফা বার কার্জ ফয কযর্ত চাাআর্র ম মমন বার রফে ভার
মর্র্ক দকা ফা ি ার্ফা বার কার্জ ফয কর্য।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
َو َو ۡي ُي ۡي َو َّن ٓو َو ۡي َو ۡي َو َو ُي
ِّر َوي
ك ب م
َّن ٓو َو ُي ۡي ُي ْا
ه
ۡي ُي أََو َوخايا

﴿ َوي َو ُّل َو َّنٱ َوي َو َو ُي ٓو ْا َو ف ُي ْا ي َو ِّر َو
ۡي َو
َو َو َو َو َّن ُي ْا ۡي َو َو ۡي ُي ُي ُي َو َو َو
ٱ
ه ف
ٱ
ٱ ۡر
َو

]٢٦٧ :﴾ [ابلقرة

‗ম ভুরভনগর্ , মতাভযা মতাভার্দয াঈাজেন মর্র্ক এফাং াঅরভ
মতাভার্দয জর্নয বূ রভ মর্র্ক মা াঈৎন্ন কর্যরে তা মর্র্ক মতাভযা
াঈৎকৃষ্ট ফস্তু ফয কয এফাং রনকৃষ্ট ফস্তু ফয কযায ভনয কর্যা না।
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মকননা, মতাভযা তা কির্না গ্রর্ কযর্ফ না রকন্তু মরদ মতাভযা
মচাি ফন্ধ কর্য রনর্ না।‘ [ূ যা ফাকাযা: ২৬৭]
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
َّنل َ َ ِّنل ٌ َ َ ْي ُ َّنل
»ب ال قتَن ِإال َطيِّنلتًا
« ِإن ا﵀ طي
―রনশ্চ াঅল্লা রফে, রতরন রফে ফযতীত াঅয রকেু গ্রর্
কর্যন না‖34।35

34

ভুসলরভ: ১০১৫।

35

পাতাওয়া ইসরালভয়া ২/৩৬৯, ও স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ১৩/ ৫৫।
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৭- তাভাক রফর্ক্রতা  তা ানকাযীর্ক র্মারগতা কযা
প্রশ্ন/ াঅল্লাভা াআফর্ন াঈাাআভীন যভাতুল্লা াঅরাাআ রমক এ
প্রশ্নরি কযা র্রের : ―মকার্না মকার্না ফযরক্ত কিন কিন
ধূ ভাীয রনকি রগ ম তার্ক তাভাক তর্া রফরড়-রগার্যি াআতযারদ
ক্রর্য জনয িাকা রদর্ র্ার্ক, াঅয ফর্র মম , এরি াঅল্লায
র্র্ দাাতী কাজ, এরি রক রঠক?
াঈত্তয: এরি রঠক ন , ানযার্ক প্রশ্র মদ ািা ানযা।
রগার্যি মকনায জনয তামক িাকা প্রদান কযায ভাধযর্ভ মরাকরিয
দ্রৃীর্নয প্ররত াঅকলের্ ফাড়র্ফ এরি রঠক ন , তামক দ্রৃীর্নয প্ররত
াঅকলের্ ৃ রষ্টয ভাধযভ র: তার্ক দু র্দ মদা এফাং গুনা 
াযার্ধয মাফতী ক্ষরত তুর্র ধর্য তা মর্র্ক তকে কর্য মদা,
মরি ধূ ভান মাক ফা ানয রকেু মাক। মাআ ার্র্ তার্ক রদক
রনর্দেনাভূ রক কযার্ি ফা মোি মোি ফাআ ড়র্ত মদা । এরিাআ
র্ে রতযকার্যয ভন াঅকলের্।
রনর্জাআ াযাধ কযা ার্ফা তায জনয
রগার্যি রকনা ফা
তার্ক রগার্যি রকনায জনয িাকা মদা রঠক ন।36
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
াঅরভ ফযতীত ফাফায াঅয মকার্না মের্র মনাআ
, রতরন াঅভার্ক

36

উন্ুক্ত সাক্ষাৎ নং ১৯ ৃ : ৫৪-৫৫।
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রগার্যি াঅনর্ত ফর্রন , াঅরভ না াঅনর্র াঅভায াঈয যাগ
কর্যন এফাং ভর্ন কষ্ট ান ার্চ াঅরভ তা াঅনর্ত ােন্দ করয ,
কাযর্ াঅরভ জারন মম তা াযাভ। এভতাফযা াঅরভ রক কযফ?
াঈত্তয: তাভাক ারফে াযাভ , কার্জাআ তা ান কযা াযাভ
এফাং ানযা কাজ। ানকাযীয জনয এর্ন মদা তা ান কযায
একরি ভাধযভ , াঅয মম মকার্না ভাধযভ াঈর্ের্যয হুকুভ গ্রর্
কর্য। মরদ াঈর্েয াযাভ  তর্ফ তা াংগ্র কযায ভাধযভ
াযাভ এফাং মার্ত াঅল্লায াঅনু গতয  ম মক্ষর্ে এফাং াধাযর্
মক্ষর্ে ভাতা-রতায াঅনু গতয কযা যীর্তয রফধান। রকন্তু
াঅল্লায াফাধযতা তার্দয াঅনু গতয কযা জার্ম মনাআ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
ُ َ َّنل َ َّنل
ْي َ ْي
َ َ َ َ َ َ ْي
»وف
ِ  ِإ ًا اهطاعث ِ الًع ُر،﵀ َّنل
ِ «ال طاعث ِ يع ِصي ِث ا
‗াঅল্লায াফাধযতা কার্যা মকার্না াঅনু গতয মনাআ ফযাং
াঅনু গতয র্ে বার কার্জ‘।37
রতরন াঅয ফর্রর্েন:

37

ُ َ َ َ َ َ ْي
ْي
» ِ ْق ِ َيع ِصي ِث ااَا ِه
ٍ «ال طاعث لًِ و

নাসাঈ: ৪২০৫ ও অনযানযগণ, আরফানী সহীহ জাদভদত এটাদক সহীহ
ফদরদেন হা: ৭৫১৯।
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‗স্রষ্টায াফাধযতা ৃ রষ্টয মকার্না াঅনু গতয মনাআ‘।

38

রনশ্চাআ াঅল্লা তাপীক দাতা। ম াঅল্লা , াঅভার্দয নফী
ভুাম্মদ এয াঈয, তাাঁয রযফায-রযজন এফাং াাফীগর্র্য াঈয
দু রুদ  ারাভ ম করুন।39
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের রভযী ভুপরত াাআি নায
পরযদ ামরর্ক: কর রভরডার্ত রফরবন্ন প্রকায ধূ ভার্নয
ভাধযর্ভ মম রফজ্ঞান মদা  তা ারার না াযাভ?
াঈত্তয: ূ র্ফে াঈর্ল্লি কর্যরে মম , ধূ ভান াযাভ এফাং এয ার্র্
ম্পৃ ক্ত কর রজরন াযাভ। রভরডার্ত এয মাফতী রফজ্ঞান
যীর্তয দৃ রষ্টর্ত াযাভ , কাযর্ তা র্ে ানফধ কার্জ
র্মারগতা কযা , াঅয ানফধ কার্জ র্মারগতা কযা ানফধ
কাজ।40
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের াঅল্লাভা াআফর্ন াঈাাআভীন
যভাতুল্লা াঅরাাআর্ক: মম ফযরক্ত রগার্যি , গার্নয কযার্ি ,
াশ্লীর রবরড কযার্ি রফরক্র কর্য এফাং ূ দী ফযাাংর্ক মরনর্দন
কর্য র্ার্ক; এভন ফযরক্তর্ক মদাকান বাড়া মদায হুকুভ রক?
38

আহভাে ও হাদকভ, আরফানী সহীহ জাদভদত এটিদক সহীহ ফদরদেন। হা:
৭৫১৯। আযও দেখুন, াযহুস সুন্নাহ ১০/৪৪।

39

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/ ১৮৬-১৮৭।

40

পাতাওয়া নং ৮৭২, প্রশ্ন ৩।
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াঈত্তয: এফ মক্ষর্ে মদাকান বাড়া মদায হুকুভ জানা মা
াঅল্লায রননাক্ত ফার্ী মর্র্ক। তা র্ে,
َو َو َو َو ُي ْا َو َو ۡي ِّر َو َّن ۡي َو َو َو َو َو َو ُي ْا َو َو ۡي ۡي ۡي
]٢ :ٱ َو ُي ۡي َو ﴾ [املائدة
تل
﴿
‗মতাভযা যস্পর্য বার এফাং তাকাূ র্ে কার্জ র্মারগতা
কয ক্ষান্তর্য া এফাং াঅল্লার্দ্রাী কার্জ র্মারগতা কর্যা
না।‘ [ূ যা ভার্দা : ২] । এ মর্র্ক প্রতীভান  মম , প্রর্শ্ন
াঈর্ল্লরিত কার্জয জনয মদাকান বাড়া মদা াযাভ , কাযর্ তা
া এফাং াঅল্লার্দ্রাী কার্জ র্মারগতা কযায ান্তবুেক্ত।‖41
প্রশ্ন/ জনাফ াঅনার্ক ফরর্ত চাাআ মম , াঅভযা রফরডাং
কনষ্ট্রাকন, রযস্কায এফাং মভযাভত মকাম্পানীয মরাক , এ মক্ষর্ে
কির্না কির্না রনর্নাক্ত মদাকার্ন কাজ কযর্ত  মমভন: মরু ন
মমিার্ন দারড় মব কযা  , ফযাাংক, ষ্টুরড, গার্নয কযার্র্িয
মদাকান, ড্রাগ  হুক্কা রফরক্রয মদাকান এফাং াধাযর্ চা করপয
মদাকান। াঅল্লা াঅনার্ক াঈত্তভ ফদরা রদন এফাং াঅনার্দয
জ্ঞান দ্রৃাযা াআরাভ  ভুররভর্দযর্ক াঈকৃত করুন। াঅয াঅল্লা
নফী ভুাম্মদ এয াঈয ারাত ম করুন।
াঈত্তয: াঅরন মা ফর্রর্েন তাাআ মরদ  তর্ফ াঈর্ল্লরিত
মকাম্পানীয র্ক্ষ রফরডাং কনষ্ট্রাকন , রযস্কায মভযাভত এফাং
41

পাতাওয়া ইসরালভয়া ৪/ ৫২১।
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প্রর্শ্ন াঈর্ল্লরিত মদাকার্ন দতযীয জনয কনস্ট্রাকন চুরক্তর্ত প্রর্ফ
কযা াঈরচত ন , মকননা তা াঅল্লা কতৃেক াযাভ কযা রজরনর্
রতত ায একরি ভাধযভ। াঅয যীর্তয একরি নীরত র্রা
(ভাধযভ ফা দ্ধরত ভূ র াঈর্ের্যয হুকুভ গ্রর্ কর্য)।
রনশ্চাআ াঅল্লা তাপীক দাতা। ম াঅল্লা , াঅভার্দয নফী
ভুাম্মদ এয াঈয, তাাঁয রযফায-রযজন এফাং াাফীগর্র্য াঈয
দু রুদ  ারাভ ম করুন।42
প্রশ্ন/ াঅরভ একজন দ্রৃীন ারনকারযনী ভুররভ নাযী , াঅভায
স্বাভী হুক্কা ান কর্য , ভার্ঝ ভর্ধয াঅভার্ক তা রঠক কর্য াঅনর্ত
ফর্রন, াঅরভ মরদ তা করয তার্র রক াঅরভ াী ফ?
াঈত্তয: হুক্কা ান কযা াযাভ , াঅরন মরদ তা রঠক কর্য মদন
তার্র াঅরন াী র্ফন , াঅল্লা ফর্রন: ‗মতাভযা যস্পর্য
া  াঅল্লা মদ্রাী কার্জ র্মারগতা কর্যা না
‘। [ূ যা
ভার্দা: ২]
রনশ্চাআ াঅল্লা তাপীক দাতা। ম াঅল্লা , াঅভার্দয নফী
ভুাম্মদ এয াঈয, তাাঁয রযফায-রযজন এফাং াাফীগর্র্য াঈয
দু রুদ  ারাভ ম করুন।43

42

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ১৪/ ৪৪৯-৪৫০।

43

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/ ১৪৬-১৪৭।
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প্রশ্ন/ াঅভায ভা ধূ ভান কর্যন , াঅরভ তা ক্র কর্য মদাআ ,
াঅরভ ভার্ক তা তযাগ কযায জনয ার্নক ফর্ররে এর্ত ভা
যাগারিত ন, এয হুকুভ রক?
াঈত্তয: ধূ ভান াযাভ, াঅয তা ান কযা র্মারগতা কযা
াযাভ।
রনশ্চাআ াঅল্লা তাপীক দাতা। ম াঅল্লা , াঅভার্দয নফী
ভুাম্মদ এয াঈয, তাাঁয রযফায-রযজন এফাং াাফীগর্র্য াঈয
দু রুদ  ারাভ ম করুন।44
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের াঅল্লাভা াআফর্ন াঈাাআভীন
যভাতুল্লা াঅরাাআর্ক: ধূ ভান একরি র্ৃ রর্ত ফদবযা এফাং তা
ারফে। াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو َو
﴿ َو ُي ُّل ٱ َو ُي ُي َّن ِّر َو
]١٥٧ :﴾ [االعراف
ٱ
‗তার্দয জনয বার রফে রজরন ারার কযা র্র্ে এফাং
তার্দয াঈয ারফে রজরনর্ক াযাভ কযা র্র্ে।
‘ [ূ যা
াঅ―যাপ: ১৫৭]। তাোড়া এরি রফরবন্ন মযার্গয কাযর্। তাযয
াঅভযা ে রেকা রফজ্ঞান মদির্ত াাআ কির্না এ মর্র্ক
তকে কযর্ে াঅফায কির্না এয াঈকারযতা ফর্েনা কযর্ে , এ
রভর্যা াংর্য হুকুভ রক?
44

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া - ২২/ ২০৬।
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াঈত্তয: প্রশ্নকাযী মা ফর্রর্ে মম , তা াযাভ। এিাাআ রঠক এফাং
ক্ক, মকননা তা ান কযা াঅরর্েক , ারযযীক এফাং াভারজক
ক্ষরত ।
াঅয ে রেকা এয মম ক্ষরতয রদক তুর্র ধযা  তা এফাং
এয যার্কর্িয গার্ মম তকেতা মদা  তার্ত তাযা
প্রাংরত র্ফ , মকননা এর্ত া কাজ  াঅল্লার্দ্রাী কাজ
তযাগ কযায জনয র্মারগতা কযা । রকন্তু মকাম্পানী 
রফর্ক্রতাযা তা ার্ন াঈৎাভূ রক মম রফজ্ঞান রদর্ র্ার্ক তার্ত
া  াঅল্লার্দ্রাী কার্জ র্মারগতা কযা  এফাং তা াযাভ ,
মকার্নাক্রর্ভাআ তা প্রচায কযা মার্ফ না।45
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের রভযী ভুপরত াাআি নায
পরযদ ামরর্ক: তাভাক ফযফাী , প্রচাযকাযী এফাং াোাআদাতা
ম্পর্কে, ধূ ভান মর্র্ক রফযত র্াকায জনয াঅনায দৃ রষ্টর্ত বার
দ্ধরত রক?
াঈত্তয: ূ র্ফে াঈর্ল্লি কর্যরে মম , তাভাক, এয প্রচায র্া এফাং
াোাআ কযা াযাভ এফাং এয ার্র্ মা ম্পৃ ক্ত যর্র্ে তা
যীর্তয দৃ রষ্টর্ত াযাভ , কাযর্ এয দ্রৃাযা ধূ ভাী এফাং তায
ার্র্ াঈঠা ফা ানযানযর্দয ক্ষরত াধন । তাযয এর্ত
াফয যর্র্ে মা যীর্ত রনরলদ্ধ।
45

পাতাওয়া ও লেক লনদেব না ৃ: নং ৯১।
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াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:
]٣١ :َو ﴾ [االعراف

ٱ ُيب ْا َو َو ُي ۡي ُي ٓو ْا َّن ُيهۥ َو ُي ُّل ٱ ۡي ُي ۡي
﴿ َو ُي ُي ْا َو ۡي َو

‗মতাভযা িা এফাং ান কয, রকন্তু াফয কর্যা না, রনশ্চাআ
াঅল্লা াফযকাযীর্দযর্ক েন্দ কর্যন না ।‘ [ূ যা াঅ ―যাপ:
৩১]
রতরন াঅয ফর্রন:
،٢٦ :﴾ [ االرساء

َّن ۡي ُي َو ِّر َو َو ُي ٓو ْا ۡي َو َو َّن
ٱل َو
ي
 ٱ٢٦ ً

﴿ َو َو ُي َو ِّر ۡي َو ۡي

]٢٧

‗মতাভযা রকেু র্তাআ াফয কর্যা না , রনশ্চাআ াফযকাযীগর্
তার্নয বাাআ।‘ [ূ যা াআযা: ২৬-২৭]
এজর্নয তাভাক দতযী , ক্র রফক্র , রফজ্ঞান এফাং প্রচার্যয
মক্ষর্ে মায মরনর্দন যর্র্ে ম াী র্ফ , তায াঈয াঅল্লায ,
মপর্যশ্তাভণ্ডরীয এফাং কর ভানু র্লয ারবা ফলের্ র্ফ।
এ মর্র্ক রফযত র্াকায াঈত্তভ দ্ধরত র্রা: এ াযাভ ফযফা
ভূ র্রাৎািন কর্য মকৌর্র র্দার্দ দ্রৃাযা ভানু র্লয ভন জারগর্
তুরর্ত র্ফ এফাং এ ফযফায াঈৎ মক কর্ঠাযবার্ফ রনন্ত্রর্ কযায
জনয ক্তবার্ফ র্মের্ফক্ষর্ কযর্ত র্ফ।
মাআ ার্র্ নতুন
প্রজন্মর্ক াআরাভী ু ন্দয নীরতভারায াঈয গর্ড় তুরর্ত র্ফ।
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প্রচায ভাধযভ , ার্েননরতক, াাংস্কৃরতক এফাং াভারজক রদক
ানযানয রদক গুর্রার্ক এ বাফ রফর্দয মভাকার্ফরা কযায জনয
াঅন্তরযকতা এফাং াঅভানর্তয ার্র্ র্মারগতা কযর্ত র্ফ।
তাযয মের্র-মভর্র্দয জনয ফাফা-ভা ‖মদয াঈত্তভ নভুনা র্ত র্ফ
মমন তা াঅারিত পরাপর ফর্ াঅর্ন , াঅয তা র্ে ধূ ভান
তযাগ কযা।46

46

পাতাওয়া নং ৮৭২ প্রশ্ন নং ৮।
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৮- ধূ ভান মর্র্ক রনর্লধ কযায যকাযী রনর্দেনা াভানয
কযায রফধান কী?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের াঅল্লাভা াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক: যকায হুকুভ জারয কর্যর্ে মম
, যকাযী
প্ররতষ্ঠানগুমরার্ত ধূ ভান রনরলদ্ধ , মকার্না মকার্না কভেকতো তা
মভর্ন চর্রন এফাং তা ফাস্তফার্ন াঅগ্রী , াঅফায মকাঈ মকাঈ তা
ভার্নন না। মাযা তা ভার্নন না তাযা রক যকার্যয জারয কযা
রনর্দের্য াঅভানর্তয রিানতকাযী রার্ফ গর্য র্ফ?
াঈত্তয: মাযা রনর্দের্য াভানয কযর্ে তাযা াঅভানর্তয
রিানতকাযী রার্ফ গর্য র্ফ এফাং তাযা দু ‖রি ানযার্ রতত
র্ফ।
প্রর্ভরি: ধূ ভান কযা , মা াযাভ এফাং াআরাভ গরেত কাজ ,
কাযর্ এর্ত ভাযাত্মক ক্ষরত যর্র্ে , কির্না কির্না তা মনা
রযর্ত ।
রদ্রৃতীরি: এ াযাধ তযাগ কযা  কভেকতোর্দযর্ক এ মর্র্ক
রফযত র্াকায জনয যকার্যয রনর্দের্য াফাধয া।
াঅল্লা ফর্রন:
ۡي َو
َو ُي
ْا
ُي
﴾ ۡي
ُي ٱ َّن ُي و َو ْا ٱ ۡيم

ُي ْا َّن َو َو َو
ٱ
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َو َو ُّل َو َّن َو َو ُي ْا َو
ٱ ي َو ٓو
﴿ي
]٥٩ :[اهنصاء

‗ম ভুরভনগর্ , মতাভযা াঅল্লায াঅনু গতয কয , াঅনু গতয কয
যাূ র্রয এফাং মতাভার্দয ভর্ধয মাযা দারত্বীর তার্দয ।‘ [ূ যা
রনা: ৫৯]
ানু রূবার্ফ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রন:
«يٌ أطاعين فقد أطاع ا﵀ ويٌ عصاين فقد عىص ا﵀ ويٌ أطاع األي

»فقد أطاعين ويٌ عىص األي فقد عصاين

‗মম ফযরক্ত াঅভায াঅনু গতয কযর ম াঅল্লায াঅনু গতয কযর
এফাং মম ফযরক্ত াঅভায নাপযভানী কযর ম াঅল্লায নাপযভানী
কযর, াঅয মম ফযরক্ত াঅভীর্যয াঅনু গতয কযর ম াঅভাযাআ
াঅনু গতয কযর , াঅয মম ফযরক্ত াঅভীর্যয নাপযভানী কযর ম
াঅভায নাপযভানী কযর।‘47

এয াঈর্েয র্রা বার কার্জ াঅভীর্যয াঅনু গতয কযা , মমভন
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
‗াঅনু গতয শুধু
48
বার্রা কার্জ।‘ াঅয াঅল্লাাআ তাপীকদাতা

47

আহভােও অনযানযগণ, আরফানী সহীহ ফদরদেন, জাদভ সহীহ – ৬০৪৪।

48

পাতাওয়া ইসরালভয়া ৪/ ৩১৯।
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৯- ধূ ভাীর্দযর্ক াঈর্দ মদা এফাং তার্দয প্ররতর্যাধ
কযা
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্র্ে াাআি র্র াঅর পাাঈমানর্ক:
াঅরভ এফাং াঅভায এক ফন্ধু একাআ ারপর্ চাকুযী করয
, ফন্ধু
নাভার্ম মাায ভ রগার্যর্িয যার্কি ারপর্য ড্রার্য মযর্ি
মা, াঅরভ মিা রনর্ নষ্ট কর্য মপরর , কাযর্ াঅরভ জারন তা
াযাভ। প্রশ্ন র্ে: াঅভায এ কাজরি রক রঠক র্ে ? াঈর্ল্লিয
মম, াঅভায ফন্ধু াঅভায রনকি মর্র্ক এয ভূ রয মপযত চার্ে।
াঈত্তয: এরি মকার্না ভাধান ন , াঅরন রগার্যি রনর্ নষ্ট
কর্য মপরর্র ম াঅফায তা ক্র কযর্ফ। ভাধান র্ে: াঅরন
তার্ক নীত করুন , াঅল্লায কর্া স্মযর্ করযর্ রদন র্তা
াঅনায নীর্ত ধূ ভান তযাগ কর্য বার র্ মমর্ত ার্য।
াঅয াঅরন মম তায রগার্যি রনর্ মার্ফন প্রর্ভত াঅরন
এয দারত্বীর নন , এরি যকার্যয দারত্ব , তাযাাআ এগুর্রা নষ্ট
কযর্ফন। রকন্তু মম কার্জ াধাযর্ ভানু র্লয জনয াত দ্রৃাযা ানযা
প্ররতত কযায ক্ষভতা মনাআ তাযা শুধু ভুি দ্রৃাযা রনর্লধ কযর্ফ
এফাং তার্দযর্ক নীত কযর্ফ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
َ
َ ْي ُ ْي ُ ْي
 فَإ ْين ل َ ْيى ي َ ْيصخَط ْي،ٍُ فَإ ْين ل َ ْيى ي َ ْيصخَط ْي فَتو َصا،م ًرا فَوْييُ َغ ِّنل ْي ُه بيَده
َ« َي ْيٌ َرأى ِيَكى ي
ِ
ِ ِِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
َ َ َ َ َ ْي
َ ك أَ ْي َع ُ ْياا
»ان
ًي
ِ  و ل،ُِ ف ِتقو ِت
ِ ِ
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‗মম ফযরক্ত মকার্না ানযা র্ত মদির্ফ ম মমন তা াত দ্রৃাযা
প্ররতত কর্য, তা মরদ াভর্ে না যার্ি তর্ফ ভুি দ্রৃাযা , তা মরদ
াভর্ে না যার্ি তর্ফ ান্তর্য র্ৃ না কযর্ফ , াঅয এিাাআ দু ফেরতভ
াইভান।‘49
ভানু লর্ক রতন মশ্রর্ীর্ত বাগ কযা র্র্ে , মাযা াত দ্রৃাযা
ানযা প্ররতত কযায ক্ষভতা যার্ি তাযা াত দ্রৃাযা প্ররতত
কযর্ফ, াঅয তাযা র্ে যকায ফা যকার্যয দারত্বীর ফযরক্ত।
মার্দয মকার্না ক্ষভতা মনাআ তাযা ভুি দ্রৃাযা নীত কযর্ফ ার্ফা
এ কার্জয দারত্বীরর্দযর্ক িফয রদর্ জানার্ফ এরি র্ে ভুি
দ্রৃাযা ানযা প্ররতত কযা। াঅয মাযা াত  ভুি দ্রৃাযা ানযার্ক
প্ররতত কযায ক্ষভতা না যার্ি তাযা ান্তয দ্রৃাযা র্ৃ র্া কযর্ফ
,
ানযা এফাং ানযাকাযীয প্ররত রফর্দ্রৃলী ভর্নাবাফ যাির্ফ মাআ
50
ার্র্ তার্দয মর্র্ক দূ র্য র্াকর্ফ।‖
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের াঅল্লাভা াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক: াঅভায এক র্রন ষ্ঠ ফন্ধু ফভ ধূ ভান কর্য , াঅরভ
তার্ক ফহু নরত কর্যরে রকন্তু ম শুর্নরন , াঅয মরদ মকার্না
পাতাা ফা াঅর্রভর্দয মকার্না নরত এর্ন মদাআ তার্র ম
তা র্ড় না ফযাং ম ফর্র মম, াঅরভ মরদ এগুর্রা রড় তার্র মতা
াঅভায াঈয দরীর প্রভারর্ত র্ মার্ফ , তিন তা না ভানর্র
াঅরভ াী ফ। তায এ াঈরক্তয রযর্রক্ষর্ত াঅভার্দয জনয তায
ফযাার্য াঅনায াঈর্দ রক?
49

ভুসলরভ: ৫৫।

50

দেখুন: সাপ্তালহক সাক্ষাৎ চতু থব কযাদসট প্রথভ ৃষ্টা।
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াঈত্তয: তায াঈরচত র্রা নরত গ্রর্ কর্য ধূ ভান তযাগ কযা,
কাযর্ তা াযাভ। এর্ত দ্রৃীরন, াযীরযক এফাং াঅরর্েক ক্ষরত যর্র্ে।
কির্না কির্না তা মনাগ্রস্ত কর্য, কার্জাআ তায াঈরচত এগুর্রা মের্ড়
রদর্ াঅল্লায রনকি তাফা কযা। ধূ ভান এফাং ানযানয রজরন
াযার্ভয ফযাার্য মার্দয র্ন্দ যর্র্ে তা রযস্কায কযায জনয
তার্দয াঈরচত র্রা মকার্না াঅর্রভর্ক রজজ্ঞাা কযা।
মমভন াঅল্লা ফর্রন:
َو ۡي ُي ْا َو ۡي َو ِّر ۡي
ُي ُي ۡي َو َو َو َو
]٧ :ۡي ُي ﴾ [االٍ ياء
ك
﴿ َو َٔ ٓو ه ٱك
‗মতাভযা মরদ না জান তর্ফ জ্ঞানীর্দযর্ক রজর্জ্ঞ কয ।‘ [ূ যা
াঅরম্বা: ৭]। মকার্না কর্া ফা কাজ াযাভ পাতাা মদায বর্
মকার্নাক্রর্ভাআ প্রশ্ন কযা মর্র্ক রফযত র্াকা রঠক ন
; মকননা
(াঈর্ল্লরিত) াঅার্ত তা াঅল্লায রনর্দের্য রফযীত এফাং জ্ঞান রক্ষা
 দ্রৃীন ম্পর্কে জানা এফাং এ মর্র্ক রফযত র্াকায ভার্রাচনা
ম্পর্কে যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ মর্র্ক মা াফযস্ত
যর্র্ে তায রফর্যাধী।‖51

51

পাতাওয়া ইসরালভয়া ৩/ ৪৭৬।
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১০- তাভাক মকাম্পানী এফাং কাযিানাগুর্রা ফন্ধ কযায কর্া
ফরায হুকুভ কী?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের রভযী ভুপরত াাআি নায
পরযদ ামরর্ক: তাভাক মকাম্পানী  কাযিানা ফযরক্ত
ভাররকানাধীন মাক ফা রনবেযর্মাগয মকার্না াংযা মাক ানয
মকার্না াংযা তা ফর্ন্ধয কর্া ফরর্র তা রঠক র্ফ রক না , তার্দয
কর্া তা ফন্ধ কযা ারজফ রক?
মকার্না াংযা হুক্কা  করপিানা াআতযারদ ফর্ন্ধয কর্া ফরর্র তা
রঠক র্ফ রক না ? এ মকাম্পানীগুর্রার্ক ধূ ভান ফা তায
ভাধযভগুর্রা রযর্ফর্নয াঈয রনর্লর্ধয য মরদ তা
যা তা
রযর্ফন কর্য তার্র তা ফন্ধ কযা রক ারজফ?
াঈত্তয: ূ র্ফোআ াঈর্ল্লি কর্যরে মম , ধূ ভান াযাভ , তা দতযী
কযা, এয ফযফা কযা এফাং এর্ত কাজ কযা াযাভ। এ মর্র্ক
াঈারজেত িাকা াযাভ। প্ররতরি ভুররর্ভয াঈরচত র্রা: মম ফযরক্ত
এ ধযর্নয ানযা মদির্ফ ম াদীর্ ফরর্েত রনভানু ার্য প্ররতফাদ
কযর্ফ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
َ
َ ْي ُ ْي ُ ْي
 فَإ ْين ل َ ْيى ي َ ْيصخَط ْي،ٍُ فَإ ْين ل َ ْيى ي َ ْيصخَط ْي فَتو َصا،م ًرا فَوْييُ َغ ِّنل ْي ُه بيَده
َ« َي ْيٌ َرأى ِيَكى ي
ِ
ِ ِِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
َ َ َ َ َ ْي
َ ك أَ ْي َع ُ ْي
»ان
ِ  و ل،ُِ ف ِتقو ِت
ِ ًااي
ِ
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‗মম ফযরক্ত মকার্না ানযা র্ত মদির্ফ ম মমন তা াত দ্রৃাযা
প্ররতত কর্য, তা মরদ াভর্ে না যার্ি তর্ফ ভুি দ্রৃাযা , তা মরদ
াভর্ে না যার্ি তর্ফ ান্তর্য র্ৃ র্া কযর্ফ , াঅয এিাাআ দু ফেরতভ
াইভান।‘52
এয াঈয রবরত্ত কর্য ফরা মা: মম ফযরক্ত ানযা প্ররতত
কযর্ত চা ম মমন যীতম্মত মম রনভ কানু ন যকায দতযী
মযর্ির্ে তা মভর্ন চর্র রঠক  ী দ্ধরত াফরম্বন কর্য
;
মমন মকার্না রফৃ ঙ্খরা ৃ রষ্ট না ।
াঅল্লা ফর্রন:
ۡي َو
َو ُي
ْا
ُي
﴾ ۡي
ُي ٱ َّن ُي و َو ْا ٱ ۡيم

ُي ْا َّن َو َو َو
ٱ

َو َو ُّل َو َّن َو َو ُي ْا َو
ٱ ي َو ٓو
﴿ي
]٥٩ :[اهنصاء

‗মতাভযা াঅল্লায াঅনু গতয কয , াঅনু গতয কয যাূ র্রয এফাং
মতাভার্দয ভর্ধয মাযা দারত্বীর তার্দয।‘[ূ যা াঅন-রনা: ৫৯]53

52

ভুসলরভ: ৫৫।

53

পাতাওয়ায লিতীয় প্রশ্ন নং ৭৮২।
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১১- কার্যা াঅতাধীন ধূ ভাী কভেচাযীর্দয াঈয নীযফ
র্াকায হুকুভ কী?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
াঅভায াঅতাধীন কভেচাযীর্দয ারধকাাংাআ ধূ ভান কর্য , তার্দয
মকাঈ মকাঈ াঅভায াভর্ন নাভার্ময ফযাার্য াফর্রা কর্য , াঅরভ
জারন না তাযা র্র্য নাভাম র্ড় রক না, তার্দয ধূ ভার্নয ফযাার্য
এফাং নাভার্ময ফযাার্য নীযফ র্াকা াঅভায া র্ফ রক
?
তার্দয ভাধযর্ভ মম িাকা াঈাজেন কযফ তা ারার না াযাভ?
াঈত্তয: এ ভস্ত কভেচাযীর্দয াঈয নীযফ র্াকা

জার্ম মনাআ ,

ফযাং ধূ ভান এফাং নাভার্ম াফর্রায ফযাার্য তার্দযর্ক তকে
কযা পযম এফাং তার্দযর্ক বীরত প্রদেন কযা দযকায এবার্ফ মম,
তাযা মরদ এ মর্র্ক তকে না  তর্ফ তার্দয া মর্ কৃত চুরক্ত
ফারতর কর্য কার্জয ারযশ্ররভক রদর্ মদায য ারত ত্বয
তার্দযর্ক মদর্ ারঠর্ মদা র্ফ মরদ তাযা ফররফের্েয ।
ানযর্া এ ানযা প্ররতত কযায াভর্ে যািায য তার্দয
ানযার্য াঈয নীযফ র্াকায পর্র ম াী র্ফ।54

54

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ১২/৩৪১-৩৪২।
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১২- ধূ ভাীর্দয ার্র্ াঈঠা ফা
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াাআি ডক্টয ার্র াআফন পাাঈমান াঅর পাাঈমান
(মৌদী াঅযর্ফ পাতাায যাী করভরি এফাং াঈরাভা করভরিয
দয)মক কযা র্র্ে: াঅভায প্ররতর্ফীযা ধূ ভান কর্য , কির্না
কির্না তাযা াঅভায ফাা াঅর্ , াঅরভ ভার্ঝ ভর্ধয তার্দয
ফাা রগর্ একাআ ার্র্ ফর্ গল্প করয , তাযা ধূ ভান কর্য ,
তার্দয ার্র্ াঅভায াঈঠা ফায হুকুভ রক?
াঈত্তয: ধূ ভান াযাভ এফাং ানযা , কাযর্ তা ারফে এফাং
ক্ষরতকয। ধূ ভাীর্দয াঈয র্ৃ র্া কযা এফাং তার্দযর্ক নীত
কযা ারজফ , াঅয মরদ তার্দয ার্র্ াঈঠা ফা না কযার্ত তা
তযাগ কযায াঈয াঈৎা প্রদান কযা  এফাং তা মর্র্ক রফযত
র্াকায ম্ভাফনা র্ার্ক তর্ফ তা তযাগ কযা মেন্ত তার্দয ার্র্
াঈঠা ফা কযা মার্ফ না।
াযাধীর্দয াংস্পে মর্র্ক মতাআ দূ র্য র্াকা মা ততাআ বার
,
রকন্তু মরদ তার্দয ার্র্ ফর্ নীত, াঈর্দ এফাং াঅল্লায কর্া
স্মযর্ করযর্ মদা  তর্ফ মরিাআ াআরার্ভয রনর্দে , মকননা
এর্ত াঈব র্ক্ষয ভির যর্র্ে।55

55

আর ভুনতাকা ২/ ২৬৪।
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১৩- ধূ ভার্নয ফাকী র্াকা ঋর্ রযর্াধ কযায হুকুভ
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক: াঅরভ
ূ র্ফে ধূ ভান কযতাভ , রফর্ল কর্য হুক্কা , এ ফদবযা মিন াঅরভ
মের্ড় মদাআ তিন করপিানায কভেচাযী াঅভায রনকি ানা িাকা
চার্ে, এভতাফযা াঅরভ রক তার্ক িাকা মদফ ? ফা াঅরভ রক
কযফ? জানার্র াঈকৃত ফ।
াঈত্তয: এ ঋর্ মরদ াযাভ রজরনর্য ভূ রয ফাফদ  তর্ফ তার্ক
মদা রঠক র্ফ না , মকননা এর্ত ানযা এফাং াঅল্লার্দ্রাী
কার্জ র্মারগতা  , রকন্তু মরদ মকার্না জার্ম মফায রফরনভর্
 তার্র তা রযর্াধ কযা ারজফ। কাযর্ তা াঅনায
রজম্মাদারযর্ত্ব ভানু র্লযয ক্ক ফা ারধকায।56

56

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ১৪/ ৬৯-৭০।
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১৪- ধূ ভান রক াজু বর্িয কাযর্?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি মৌদী াঅযর্ফ পাতাা  গর্ফল র্ায যাী
করভরির্ক কযা র্রের: তার্দয ফযাার্য াআরার্ভয হুকুভ রক ,
মাযা ধূ ভান কর্য াতাঃয শুধু কুরর কর্য ভারজর্দ াঅর্ রকন্তু
াজু কর্য না এাআ রবরত্তর্ত মম , তাযা াজু াফযা রের ার্চ
াঅভযা জারন মম , রগার্যি ারফে রজরন , াঅয ারফে রজরন
াজু বর্িয কাযর্, রকন্তু াঅভার্দয কর্ায মকার্না দরীর াঅভার্দয
রনকি মনাআ?
াঈত্তয: কর প্রাংা একভাে াঅল্লায জনয , দু রুদ  ারাভ
ফরলেত মাক তদ্রৃী যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয
াঈয, তাাঁয রযফায এফাং কর চযফৃ র্ন্দয াঈয। াতাঃয
াঅরভ ফরফ: ধূ ভান াযাভ , কার্জাআ মাযা ধূ ভান কর্য তার্দয
াঈরচত র্রা ভারজর্দ মাায ভ বার বার্ফ ভুি রযস্কায
কর্য ভুর্িয দু গেন্ধ দূ য কর্য মাা এফাং ভুরল্লর্দযর্ক কষ্ট 
তার্দয ক্ষরত না কযায প্ররত র্চষ্ট া। তর্ফ ধূ ভার্ন াজু
বাির্ফ না।57
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক: রফরড়রগার্যি রফর্ক্রতায ফযাার্য যীর্তয হুকুভ রক ? াঅরভ ধূ ভান
করয, ধূ ভার্নয য ভুারির্নয াঅমান শুর্ন মরদ ভারজর্দ মাাআ
57

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ৫/২৮৫।
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তার্র রক ূ নযা াজু কযা াঅভায াঈয ারজফ ? নারক শুধু
কুরর কযর্রাআ চরর্ফ? াঅরভ এিা জারন মম , ধূ ভান রফরবন্ন মযাগ
ৃ রষ্ট কর্য।
াঈত্তয: রফরড়-রগার্যি রফরক্র কযা াযাভ , কাযর্ তা ারফে
এফাং এর্ত ার্নক ক্ষরত যর্র্ে। তা গ্রর্কাযী পার্ক। ধূ ভার্ন
রদ্রৃতীফায াজু কযায প্রর্াজন মনাআ রকন্তু ভুর্িয দু গেন্ধ ুর্যাুরয
দূ য কযা প্রর্াজন , মাআ ার্র্ াঅল্লায রনকি এ মর্র্ক
তাড়াতারড় তাফা কযা ারজফ।58

58

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ১৩/৫৭।
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১৫- ধূ ভাীয াঅমান  াআভাভরতয হুকুভ
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
ভুরল্লর্দয ভর্ধয মকার্না ধূ ভাীয মেযাত মরদ বার  তার্র
ম নাভার্ম াআভাভরত কযর্ত ার্য রক?
াঈত্তয: পার্কযা ফযতীত ানয মকাঈ মরদ মেযাত এফাং নাভার্ময
াঅকাভ বার্রা না জার্ন তর্ফ ম াফযা পার্কযা াআভাভরত
কযর্ত াযর্ফ। রকন্তু প্রর্শ্ন াঈর্ল্লরিত ফযরক্ত মরদ রনর্াগপ্রাপ্ত াআভাভ
 তার্র ধূ ভান না োড়র্র তার্ক রযফতেন কযা াঈরচৎ।
পাতাায যাী করভরি মর্র্ক একরি পাতাা মফয র্র্ে
মায রদ্ধান্ত এাআ: ―মম ফযরক্ত জুভ ―াঅ এফাং জাভা―াঅমতয াআভাভ র্ফ
ার্চ ম ধূ ভান কর্য ফা দারড় ভুণ্ডন কর্য ার্ফা রফরবন্ন ধযর্নয
া কাজ কর্য তার্র তার্ক নরত কযা এফাং তায ানযার্য
প্ররত র্ৃ র্া প্রদেন কযা ারজফ। মরদ ম নরত গ্রর্ না কর্য
তর্ফ তার্ক াাযর্ কযা ারজফ মরদ ম্ভফ  এফাং মপৎনা
ৃ রষ্ট না  , ানযর্া তার্ক ব মদিার্না এফাং তায প্ররত র্ৃ র্া
প্রদের্নয জনয তার্ক ফাদ রদর্ দ্রৃীনদায ানয মম কার্যা রের্ন
নাভাম ড়া মার্ফ মরদ এর্ত মপৎনায ব না র্ার্ক। াঅয মরদ
তার্ক ফাদ রদর্ ানয কার্যা রের্ন নাভাম ড়া ম্ভফ না 
তার্র জাভা―াঅত রঠক যাির্ত তায রের্নাআ নাভাম ড়া মার্ফ।
তদ্রু মরদ ার্নযয রের্ন নাভাম ড়র্র মপৎনা ফর্ াঅর্ন তর্ফ
তা দূ য কযা এফাং াভানয ক্ষরত র্র তায রের্নাআ নাভাম
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ড়র্ত র্ফ। মমভন াঅব্দু ল্লা াআফন াঈভয এফাং ানযানয ারাপগর্
ঐকযফদ্ধতা রঠক যাির্ত এফাং মপৎনা  ভতর্বদ মর্র্ক ফাাঁচায
জনয ািাজ াআফন াআাঈু র্পয রের্ন নাভাম র্ড়র্েন ার্চ ম
ফড় জার্রভ রের।
াঅয াঅল্লায কার্োআ তাপীক কাভনা কযরে।
ম াঅল্লা ,
াঅভার্দয নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয াঈয
 তাাঁয রযফায রযজন এফাং াাফী গর্র্য াঈয ারাত 
ারাভ ম করুন।59
এ ফযাার্য াাআি ভুাম্মদ াআফন ার্র াঅর াঈাাআভীন
যভাতুল্লা াঅরাাআর ফর্রর্েন: মভািকর্া র্ে দারড় ভুণ্ডনকাযী 
ধূ ভাী এফাং এর্দয ভত ানযানযগর্ মাযা রফরবন্ন াযাধ কর্যাআ
চর্রর্ে তার্দয াঅমান ী র্ফ মরদ রঠকবার্ফ রদর্ত ার্য
এফাং ার্র্েয মকার্না রযফতেন না ।60
প্রশ্ন/ ধূ ভাীয াআভাভরত কযা জার্ম াঅর্ে রক?
াঈত্তয: ধূ ভাীয রের্ন নাভাম ড়া রঠক ন ; মরদ তায মচর্
বার্রা ানয কাাঈর্ক াা মা , মরদ তায মচর্ বার্রা কাাঈর্ক
না াা মা ার্ফা াঅরন এর্ ধূ ভাীয রের্ন নাভাম র্ড়
মপর্রর্েন তর্ফ াঅনায নাভাম রঠক র্ফ াআন
-াাঅল্লা।
59

পাতাওয়া ইসরালভয়া ১/৩৯১-৩৯২।

60

ভাজভুয়া পাতাওয়া ও প্রফন্ধ ১২/১৬৭।
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ারধকাাং াঅর্রভ ফর্রর্েন: পার্র্কয রের্ন নাভাম ড়র্র
ী র্ফ, মাযা তায রের্ন নাভাম র্ড়র্ে তার্দযর্ক ঐ নাভাম
ুনযা ড়র্ত র্ফ না , কাযর্ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ ফর্রর্েন: ―মম ফযরক্ত রা াআরাা াআল্লাল্লা ফরর্ফ , তায
রের্ন মতাভযা নাভাম ড়। ‖61 াঅয াঅল্লাাআ ফর্চর্ মফর
জার্নন।62
প্রশ্ন/ াঅভযা ে র্ন্টা কাজ কর্য মমার্যয নাভাম রড়
,
নাভার্ম একজন ধূ ভাী  হুক্কা ানকাযী াআভাভরত কর্য এফাং
তার্দয কার্যা কার্যা চুর
রম্বা কর্য যািা (ভুিানরপ) তায
াআভাভরতয হুকুভ রক ? তায রের্ন রক নাভাম র্ফ ? ানু গ্র কর্য
এ ম্পর্কে াঅভার্দযর্ক রকেু ফরু ন।
াঈত্তয: যাাঁ, তায রের্ন নাভাম র্ মার্ফ , রকন্তু াঈত্তভ র্রা
াঅনার্দয ভর্ধয মম ফযরক্ত বার মেযাত াঠ কযর্ত ার্য  দ্রৃীন
ম্পর্কে জ্ঞান যার্ি তায াআভাভরত কযা। মকননা নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন:
َ «يَ ُؤم اهْي َق ْيْ َم أَ ْي َر ُ ُِ ْيى ه
»﵀
ِ مخا ِ ا
ِ ِ

61

62

হালেসটি তাফযানী তাাঁয ভু„জাভুর কাফীদয ফণবনা কদযদেন, অনুরূ আফু
নুয়াইভ তাাঁয লহলরয়া গ্রদে। তদফ তা িয়ীপু র জাদভদত যদয়দে, নং ৩৪৮৩।
পাতাওয়া ইফদন হুভাইে ৃ : ১২।
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‗মকান জনর্গাষ্ঠীয াআভাভ র্ফ মাআ ফযরক্ত মম তার্দয ভর্ধয
কুযাঅন বার াঠ কযর্ত ার্য‘।
এিার্ন ―বার্রাবার্ফ কুযাঅন াঠকাযী‖য
ার্ে: ―বার্রাবার্ফ
কুযাঅন াঠকাযী এফাং তায ার্ে ানু মাী াঅভরকাযী‖, রকন্তু মরদ
বার্রাবার্ফ কুযাঅন র্ড় রকন্তু াঅভর কর্য না তার্র তায ভর্ধয
মকার্না করযার্ মনাআ।
াঅয মরদ তার্দয ভর্ধয বার োযী র্াকা  মে ানয মকাঈ
াআভাভরত কর্য তর্ফ তা াঈরচত কাজ র্ফ না, মমভনরি ূ র্ফেয
াদীর্ ফরা র্র্ে । াঅয াআভাভ াঅভদ ―রযারা ু রন্না‖ নাভক
রকতার্ফ াঈর্ল্লি কর্যর্েন: ―মম ফযরক্ত এভন জনর্গাষ্ঠীয াআভাভরত
কযর্ফ মার্দয ভর্ধয তায মচর্ বার মরাক াঅর্ে ; তর্ফ তাযা
ফভ াধাঃগাভী র্ফ।‖ ার্োৎ ধীর্য ধীর্য তার্দয াধাঃতন
র্ফ। কার্জাআ াঈত্তভ র্রা াঅনার্দয ভর্ধয মম ফযরক্ত যর্জগায,
জ্ঞানী এফাং োযী তায াআভাভরত কযা। মরদ মভর্ন মনা মা মম ,
ধূ ভাী, দারড় ভুণ্ডনকাযী ফা হুক্কা ানকাযী ফা মায ভার্ায চুর
ামারচতবার্ফ মের্ড় রদর্র্ে ম মরদ াভর্ন রগর্ াআভাভরত কর্য
তর্ফ নাভাম ী র্ মার্ফ , ূ নযা তা াঅদা কযর্ত র্ফ না ,
কাযর্ ম ভুররভ , রকন্তু তা াম্পূ র্ে র্ফ। াঅল্লাাআ বার
জার্নন।63

63

পাতাওয়া ইফদন হুভাইে ৃ : ১২৭-১২৮।
76

১৬- োের্দয াভর্ন রক্ষর্কয ধূ ভার্নয হুকুভ
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের রভযী ভুপরত াাআি নায
পরযদ ামরর্ক: োের্দয াভর্ন রক্ষর্কয ধূ ভান কযা
ম্পর্কে যীর্তয হুকুভ রক?
াঈত্তয: রক্ষকভণ্ডরী াঅর্রভর্দয ান্তবুেক্ত , মাযা নফীর্দয
াঈত্তযূ যী। জ্ঞান াংগ্রর্য ভূ র র্ে: তাকা, াঅল্লাবীরত 
প্রকার্য াপ্রকার্য াঅল্লা র্চতনতা।
াঅল্লা তা―াঅরা ফর্রন:

ٱ َو ُي َو ِّر ُي ُي ُي َّن ُي
﴿ َو َّن ُي ْا َّن َو
]٢٨٢ :ٱ﴾ [ابلقرة

‗মতাভযা াঅল্লা য তাকা াফরম্বন ক য, াঅয াঅল্লা
মতাভামদযমক রক্ষা রদর্ফন ।‘ [ূ যা ফাকাযা : ২৮২ ]। মের্র মভর্
এফাং োের্দয জনয রক্ষক র্েন ানু কযর্ী াঅদে , কার্জাআ
তায াঈরচত ারফেক রদক রদর্ াঈত্তভ নভূ না া এফাং ভানু র্লয
জনয বার াঅদে া। তার্র তায জনয াঅল্লায রনকি ূ র্য
র্াকর্ফ। কাযর্, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ
ফর্রর্েন:
َ
ْي ْي َ ُ َّنل ً َ َ َ ً َ ُ َ َ َ ْي َ ُ ُ َ َ ْي ُ َ ْي
َ ْي َ َّنل
ب َُل ِيثن أج ِر َي ْيٌ َع ًِن
 ل ِخ، ع ًِن ةِّا بعده،ااشالمِ شَث خصَث
ِ ِ ٌ«يٌ ش
ُ
َ ْي
ً َّنل
َ َ ً
 َو َال َ َْي ُق ُص ِي ْيٌ أ ُجْر ِِ ْيى َ ْي،ة َّا
 ُع ًِن ةِ َّا،اا ْيشالمِ ُشَث َش ِّنلئَث
ٌ َو َي ْيٌ َش َّنل،َش ٌء
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ  ُلخ،َب ْيع َد ُه
ٌ»َشء
 َو َال َ َْي ُق ُص ِي ْيٌ أ ْيو َزار ِِ ْيى َ ْي،ب َعوَيْي ُِ ِيثْي ُن و ْيزر َي ْيٌ َع ًِ َن ة َّا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
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‗মম ফযরক্ত (যাূ র কতৃেক ানু র্ভারদত) মকার্না (ফাদ র্ড়
মাা ফা রযতযক্ত) ু ন্নার্তয প্রচায-প্রায র্িার্ফ তায জনয তায
াাফ যর্র্ে এফাং মম াঅভর কযর্ফ ম তায ভ াাফ
ার্ফ, ক্ষান্তর্য মম ফযরক্ত িাযা (মা যাূ র ানু র্ভাদন কর্যন রন
ফা নতুন) মকার্না কার্জয প্রচায-প্রায র্িার্ফ ম তায জনয াী
র্ফ এফাং মম ফযরক্ত তা কযর্ফ ম তায ভ রযভার্ াী র্ফ
রকাভত মেন্ত।‘64
মম রক্ষক োের্দয াভর্ন ধূ ভান কযর্ফ রনাঃর্ন্দর্ ম
একরি িাযা নভুনা এফাং োের্দয জনয িাযা াঅদে , ম ানযা
 ার্ ররপ্ত  মরা পর্র ম দু রনা এফাং াঅর্িযার্ত ারস্তর্মাগয
র্ফ। কাযর্ ম োের্দয ভর্ধয ধ্বাংর্য ফীজ ফন কযর্ে মা
যীত  দ্রৃীন মকানিাাআ ভর্েন কযর্ে না। ম িাযা দ্ধরতর্ত
তার্দযর্ক রক্ষা রদর্ে মম , রক বার্ফ তার্দয ক্ষরত র্ফ , রক বার্ফ
তাযা ভার্রয াচ কযর্ফ এফাং রক বার্ফ তাযা ধ্বাং র্ফ , এয
দ্রৃাযা ম দ্রৃীর্নয ু ন্দয রক্ষায রফযীত কাজ কভে কযর্ে , মা
ম্পর্কে াঅল্লা ফর্রর্েন:
]١٤١ :َو ﴾ [االٍعام

﴿ َو َو ُي ۡي ُي ٓو ْا َّن ُيهۥ َو ُي ُّل ٱ ۡي ُي ۡي

‗মতাভযা াচ কর্যা না , রনশ্চাআ াঅল্লা াচকাযীর্ক
েন্দ কর্যন না।‘ [ূ যা াঅনাভ: ১৪১]
64

ভুসলরভ: ১০১৭।
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াঅল্লা তা―াঅরা াঅয ফর্রন:
،٢٦ :﴾ [ االرساء

َّن ۡي ُي َو ِّر َو َو ُي ٓو ْا ۡي َو َو َّن
ٱل َو
ي
ٱ
٢٦ ً

﴿ َو َو ُي َو ِّر ۡي َو ۡي

]٢٧

‗মতাভযা রকেু র্তাআ াচ কর্যা না , রনশ্চাআ াচকাযীগর্
তার্নয বাাআ।‘ [ূ যা াআযা: ২৬-২৭]
রতরন াঅয ফর্রন:
]٢٩ :ٗ ﴾ [اهنصاء

ُي ۡي َّن َّن َو
ٱ َو َو ب ُي ۡي َو

﴿ َو َو َو ۡي ُي ُي ٓو ْا َو ُيف َو

‗মতাভযা মতাভার্দয রনর্জর্দযর্ক তযা কর্যা না
, রনশ্চাআ
াঅল্লা মতাভার্দয প্ররত ানু গ্রীর।‘ [ূ যা রনা: ২৯]
রতরন াঅয ফর্রন:

ُي ۡي َو
ُي َو
]١٩٥ :َّنتل ۡي ن ﴾ [ابلقرة

﴿ َو َو ُي ۡي ُي ْا ب َو ۡي

‗মতাভযা মতাভার্দয রনর্জর্দযর্ক ধ্বাংর্য রদর্ক মঠর্র
রদনা।‘ [ূ যা ফাকাযা: ১৯৫]।65

65

পাতাওয়া নং ৮৭২ প্রশ্ন নং ৪।
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১৭- ধূ ভাীয রনকি রফফা মদা  তায মর্র্ক তারাক মনা
াংক্রান্ত রফধান
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: ধূ ভাীয ফযাার্য াআরার্ভয হুকুভ
রক? এর্ত রক তায েী তারাক র্ মার্ফ?
াঈত্তয: ধূ ভাী এয দ্রৃাযা একরি াযাভ কাজ কযর , মকননা
তাভাক তর্া রফরড় রগার্যি ারফে, তা ান কযা াযাভ। রকন্তু
এয দ্রৃাযা তায েী তারাক র্ফ না। কাযর্ মকার্না ভুররভ া
কযর্র এয দ্রৃাযা তায েী তারাক র্ফ না , ফযাং াঅল্লায রনকি
তাফা কযা এফাং ূ নযা ধূ ভান কযা মর্র্ক তকে র্াকা
াঈরচৎ।66
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
াঅভায মের্র ধূ ভান কর্য  দারড় ভুণ্ডন কর্য , ম াাঁচ াক্ত
নাভাম াঅদা কর্য , তার্ক রফফা কযার্নায জনয ম াঅভার্ক
ফরর্ে, াঅরভ রক তার্ক রফফা কযার্ত ারয?
াঈত্তয: রফফার্য ফযাার্য তার্ক র্মারগতা কযা মার্ফ , মকননা
াঈর্ল্লরিত কাযর্গুর্রা তা রনর্লধ কর্য না। াঅরন তার্ক দারড়
যািায জনয এফাং ধূ ভান তযাগ কযায জনয াঈর্দ রদন। াঅা
করয তার্ক াঅনায রফফা কযার্নাাআ াংর্াধর্নয কাযর্ র্ত
66

ধূভান ও তাভাদকয ফযাাদয যীয়দতয বূ লভকা ৃ : ১৩২-১৩৩।
80

ার্য, মকননা বার মকফর বারাআ ফর্ াঅর্ন। াঅল্লাাআ তাপীক
দাতা। াঅল্লা াঅভার্দয নফী ভুাম্মদ , তাাঁয রযফায -রযজন 
াাফীগর্র্য াঈয ারাত  ারাভ ম করুন।67

67

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ১৮/১৮৮।
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১৮- মকার্না ফযরক্ত তায ধূ ভারনী েীয ার্র্ কী ফযফায
কযর্ফ?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: াঅভায েী াঅল্লায পয মকৃত দারত্ব
মমভন নাভাম , মযাজা .. াআতযারদ ারন কর্য এফাং স্বাভীয ে
াঅদা কর্য রকন্তু ম স্বাভীয াজার্ন্ত ধূ ভান কর্য র্ার্ক। মিন
াঅরভ জানর্ত াযরাভ তিন তার্ক রকেু ান কযরাভ এফাং তা
তযাগ কযায জনয নরত কযরাভ রকন্তু ম াঅভায নরত না
মভর্ন ধূ ভান কর্যাআ মার্ে। এ েীয ফযাার্য াঅরভ রক কযর্ত
ারয?
তায এ কর্ভেয াঈয াঅরভ রক দধমে ধাযর্ কযফ? ার্চ
ানযার্ক প্রশ্র মদা ানযা?
 ম মরদ াঅভায ফাড়ীর্ত র্ার্ক এফাং ধূ ভান কর্যাআ
মা তার্র রক াঅভায া র্ফ?
 া মর্র্ক দূ র্য র্াকায জনয তার্ক তারাক মদা
াঅভায জনয জার্ম র্ফ রক?
াঅা করয ানু গ্র কর্য াঅভায এ ভযায রফস্তারযত ভাধান


রদর্ফন, াঅল্লা াঅনার্ক াঈত্তভ ফদরা রদন এফাং াআরাভ 
ভুররভমদয বার্রায জনয াঅল্লা াঅনার্ক দীর্েজীরফ করুন।
াঈত্তয: তার্ক নরত কযা , ধূ ভার্নয ক্ষরতগুর্রা ফর্েনা কর্য
মাা এফাং ধূ ভান  তায ভর্ধয প্ররতফন্ধকতা ৃ রষ্ট কযায প্রর্চষ্টা
82

চাররর্ মাা ারজফ। এর্ত াঅরন াাফ ার্ফন ; মকার্না
া র্ফ না , কাযর্ াঅরন তায কার্জ ন্তুষ্ট নন ফযাং াঅরন
এয প্ররতফাদ কর্যর্েন এফাং তার্ক নরত কর্যর্েন , মাআ ার্র্
াঅনায াঈরচত র্রা এ ফযাার্য তার্ক নরত কর্য মাা
মরদ রকেু ান কর্য  , মম ান তার্ক এ কাজ মর্র্ক
রফযত যাির্ফ। াঅল্লায রনকি তায মদার্র্তয জনয প্রার্েনা
কযরে।68

68

পাতাওয়া ইসরালভয়া ৩/২১৮।
83

১৯- ধূ ভান রক মযাজা বিকাযী রফল?
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন াঈাাআভীন যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: ধূ ভান মরদ িাফায  ানী না 
এফাং মর্ি না মা তার্র রক তা মযাজা বিকাযী রফল র্ফ?
াঈত্তয: াঅরভ ফরফ: ধূ ভান কযা যভামার্ন ফা ানযানয কর
ভর্াআ াযাভ , তা রদর্নয মফরা মাক ফা যার্োআ মাক
,
াঅল্লার্ক ব কর্য চরু ন এফাং ধূ ভান তযাগ কর্য াঅনায
ু যতা, দাাঁত, ম্পদ, ন্তানারদ এফাং রযফার্যয ার্র্ াযীরযক
প্রপুল্লতা যক্ষা করুন , মমন াঅল্লা াঅনায াঈয ু যতা 
ু স্বাযয যক্ষায মনাভত ফলের্ কর্যন।
াঅয মমিা ফর্রর্েন মম, তা ানী ন াঅরভ ফরফ: এ কর্া রক
ফরা  মম , াভুক ধূ ভান কর্য ? যাাঁ, ফরা : াভুক ধূ ভান
কর্য। াঅয প্রর্তযক ানী ফস্তুয ান কযা ম ফস্তুয প্রকৃরত
ানু মাী র্ র্ার্ক। ু তযাাং এরি রনাঃর্ন্দর্ ানী , তর্ফ তা
ক্ষরতকয াযাভ ানী। তায জনয এফাং তায ভত মাযা াঅর্ে
তার্দয জনয াঅভায াঈর্দ র্রা: তায রনর্জয
, ম্পর্দয,
ন্তানারদয এফাং রযফার্যয ফযাার্য াঅল্লার্ক মমন ব কর্য
চর্র, কাযর্ এ ভস্ত মক্ষর্ে ধূ ভান ক্ষরত ফর্ াঅর্ন। াঅরভ
াঅল্লায রনকি প্রার্েনা কযরে রতরন মমন তার্ক এফাং কর
ভুররভ বাাআর্ক তাাঁয া ন্তুরষ্ট মর্র্ক যক্ষা কর্যন। এ মর্র্ক
84

প্রতীভান  মম , ধূ ভার্ন া ায ার্র্ ার্র্ তা মযাজা
বিকাযী একরি রফল।69

69

ভাজভুয়া পাতাওয়া ও প্রফন্ধ ১৯/ ২০২-২০৩।
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২০- ভারজদ  ভারজদ াংরি রুর্ভ ধূ ভান কযায হুকুভ
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: াঅভার্দয এরাকা একরি ভারজর্দ
তকেকাযী একরি মন্ত্র যর্র্ে। রদফা-যারে চরব্ব র্ন্টা এয
তদাযরক কযর্ে ারি রনফোক ফারনীয রকেু মরাক, তাযা ভারজদ
াংরি একরি রুর্ভ ধূ ভান কযর্ে। াঅনায রনকি প্রশ্নকাযী
তার্দয জনয রকেু নরত চার্ে।
াঈত্তয: ভারজদ এফাং ভারজদ াংরি মকার্না রুর্ভাআ ধূ ভান
কযা মার্ফ না , কাযর্ তা াযাভ এফাং ভারজর্দ ান কযা াঅয
ারধক াযাভ। ার্চ রাঁাজ যু ন (ারার রজরন) মির্
ভারজর্দ মমর্ত যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ রনর্লধ
কর্যর্েন, ম জাগা ধূ ভান কর্য মাা রকবার্ফ ম্ভফ?
প্রকা র্ার্ক মম, রাঁাজ  যু ন দু ‖রি ারার রজরন রকন্তু এয
দু গেন্ধ র্াকায কাযর্র্ ভারজর্দ মাায ভ তা িাা যাূ রুল্লা
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ রনর্লধ কর্যর্েন মমন ভুর্ি মকার্না গন্ধ
না র্ার্ক। মরদ রাঁাজ যু ন মির্ ভারজর্দ না মমর্ত ার্য তার্র
ধূ ভান কর্য রকবার্ফ মার্ফ ? ার্চ তা াযাভ  ারফে। তায
রযফায এফাং মাযা এয গন্ধ ার্ফ তার্দয জনয তা ক্ষরতকয। কার্জাআ
তার্দয াঈরচত র্রা তা মর্র্ক তকে র্াকা এফাং ভারজদ াংরি
রুর্ভ তা ান না কযা। ধূ ভান তযাগ কর্য ফোফযা  কর যার্ন
এ মর্র্ক দূ র্য র্াকা, কাযর্ তা াযাভ  ারফে এফাং এর্ত দ্রৃীরন,
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দু রনাফী, াযীরযক এফাং াঅরর্েক ক্ষরত কর প্রকায ক্ষরত যর্র্ে।
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াঅল্লা করর্ক মদার্ত করুন।
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক: এক
ফযরক্ত ভারজর্দ - যাজা- নাভাম ড়র্ে, এভতাফযা তায র্কি
মর্র্ক রগার্যর্িয যার্কি র্ড় মগর্ে , এয হুকুভ রক ? ভারজর্দ
রগার্যি রনর্ মাাজার্ম াঅর্ে রক?
াঈত্তয: প্রর্শ্নয াঈর্েয মরদ তায কৃত কাজ  ার্োৎ রগার্যি
রনর্ ভারজর্দ মাা, তর্ফ এিা কর্যা াজানা ন মম , রগার্যি
িাযা  ারফে রজরন। াঅয তা ান কযা াযাভ, মকননা এর্ত
াযীরযক, াঅরর্েক এফাং াভারজক ক্ষরত যর্র্ে মাআ ার্র্ এর্ত
মকার্না াঈকায মনাআ। মমর্তু তা ারফে মর্তু তা মর্র্ক াঅল্লায
র্যর্ক যক্ষা কযা ফা রগার্যি ভারজর্দ রনর্ মাার্ত াঅল্লায
র্র্যয াফভাননা এফাং াম্মান কযা  রফধা তা জার্ম মনাআ।
রকন্তু প্রর্শ্নয াঈর্েয মরদ এাআ  মম , ভুরল্লয র্কি মর্র্ক
রগার্যি র্ড় মগর্র নাভাম ফারতর র্ মার্ফ রক না? এর্ত নাভাম
ফারতর র্ফ না, নাভাম ী র্ফ।
াঅল্লা াঅভার্দয নফী ভুাম্মদ , তাাঁয রযফায -রযজন 
াাফীগর্র্য াঈয ারাত  ারাভ মপ্রযর্ করুন।71

70

ভাজভুয়া পাতাওয়া ও লফলবন্ন প্রফন্ধ ৬/১৬২-১৬৩।
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২১- ধূ ভার্নয ভ কুযাঅন মতরাাত মানা
প্রশ্ন/ ধূ ভান াফযা মযরড ফা মিরররবন ার্ফা মকার্না
ফযরক্ত মর্র্ক কুযাঅন মতরাাত শুনর্ত াযফ রক?
প্রশ্ন/ িরন্ত রগার্যি ার্ত রনর্ ভারজর্দয ফারয মগর্ি
প্রর্ফ কযা জার্ম াঅর্ে রক ? নারক মগর্িয রবতর্য াজু িানা
প্রর্ফর্য ূ র্ফোআ মপর্র রদর্ত র্ফ?
প্রশ্ন / রগার্যি ার্ত রনর্ কুযাঅন স্পে কযা ফা াঠ কযা
ার্ফা ভুিস্ত মর্র্ক াঠ কযা জার্ম াঅর্ে রক?
প্রশ্ন / রগার্যি াযাভ না ভাকরু?
প্রশ্ন/ মকাঈ মকাঈ ফর্রর্ে মম , রগার্যিরি াঅল্লায ফার্ী:
(মতাভার্দয াঈয ভৃত ফস্তু , যক্ত, মাকর্যয ভাাং এফাং মা াঅল্লা
ফযতীত ার্নযয নার্ভ জফাাআ  তা াযাভ কযা র্র্ে) এয
ান্তবুেক্ত, ার্োৎ তা (মা াঅল্লা ফযতীত ার্নযয নার্ভ জফাাআ কযা
) এয ান্তবুেক্ত। এরি রক রঠক?
াঈত্তয: পাতাা করভরি এ াাঁচরি প্রর্শ্নয াঈত্তয এক ার্র্
রদর্র্েন, মকননা ফগুর্রা প্রর্শ্নয রফলফস্তু এফাং রকেু রকেু রদক
রদর্ প্রা একাআ:
71

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ২২/১৮৩-১৮৪।
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ধূ ভান রফরবন্ন াযার্ধয ভর্ধয একরি াযাধ , কাযর্ এর্ত
াযীরযক  াঅরর্েক ক্ষরত যর্র্ে মা যীত াযাভ কর্যর্ে এফাং
তা াঅল্লায ফার্ী:
َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو َو
﴿ َو ُي ُّل ٱ َو ُي ُي َّن ِّر َو
]١٥٧ :﴾ [االعراف
ٱ
‗এফাং রতরন তার্দয জনয বার রফে রজরনর্ক ারার কর্য ন
এফাং ারফে রজরনর্ক তার্দয াঈয াযাভ কর্য
ন‘—এয
ান্তবুেক্ত। তাোড়া তা বার্রা এফাং রফে রজরন ন ফযাং তা
ারফে। াঅয মমর্তু ধূ ভান  রগার্যি ান কযা একরি
াযাধ, মর্তু তা ভারজর্দয রবতয ফা ভারজর্দ প্রর্ফর্য
ভ ফা মকার্না ফযরক্ত মর্র্ক যারয ার্ফা মযরড মর্র্ক
কুযাঅন মতরাাত শুনায ভ ার্ত রগার্যি যািা ফা ান
কযা ারধক এফাং ভাযাত্মক াযাধ। কাযর্ এর্ত াআফাদর্তয
জাগা ানযা কযায ভাধযর্ভ তায াফভাননা কযা  এফাং
াঅল্লায ফার্ী মা াআরাভী যীর্তয রবরত্ত , রকভত, রক্ষা এফাং
নরত গ্রর্র্য ভূ র তায ম্মার্নয মকার্না মিার কযা  না।
মকার্না মনতা ফা ম্মারনত মরাকর্দয রভরিাংর্ এফাং ফক্তর্ফযয ভ
মরদ ভানু ল াঅদফ কাদায মিার কর্য র্ার্ক তার্র ভুররভর্দয
ভারজদ মা াআফাদত  াঅল্লায দনকিয রার্বয জনয দতযী কযা
র্র্ে মিার্ন ফা কুযাঅন াঠ, মতরাাত  মতরাাত শুনায
ভ রক বার্ফ ানযা কযায া কর্য
? কার্জাআ ধূ ভান
এর্কফার্যাআ রযায কযর্ত র্ফ , রফর্ল কর্য রমরকয , কুযাঅন
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মতরাাত এফাং তা শুনায ভাধযর্ভ াঅল্লায দনকিয রার্বয
ভ।
াঅয ঞ্চভ প্রর্শ্ন মা ফরা র্র্ে মম, ধূ ভান ফা রগার্যি ান
কযা াঅল্লায ফার্ী: ‗মা াঅল্লা ফযতীত ার্নযয নার্ভ জফাাআ কযা
‘ এয ান্তবুেক্ত। এরি রঠক ন। ফযাং এ মর্র্ক াঈর্েয র্রা:
জফাাআ কযায ভ াঅল্লা ফযতীত ার্নযয নাভ স্মযর্ কযা ফা এয
দ্রৃাযা ার্নযয দনকিয রাব কযা। কাযর্ াঅরী াআফন াঅফু তার্রফ
যারদ্রৃাল্লাহু ―াঅনহু র্ত ফরর্েত , যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ ফর্রর্েন:

َ َ َ ُ َ ْي َ َ َ َ ْي
»﵀
ِ «هعٌ ا﵀ يٌ ةح ِهغ ِ ا

‗মম ফযরক্ত াঅল্লা ফযতীত ার্নযয নার্ভ শু জফাাআ কযর্ফ
াঅল্লা তার্ক ারবম্পাৎ কর্যর্েন। ‘72 রগার্যি াযার্ভয জনয
এরিাআ মর্র্ষ্ট মম , তা ারফে এফাং তা গ্রর্কাযীয স্বার্যযয জনয
ক্ষরতকয এফাং াফয  ম্পদ রফনষ্টকাযী। াতএফ
, তা
াঅল্লায ফার্ী: ‗তার্দয াঈয ারফে রজরনর্ক াযাভ কযা
র্র্ে‘ এয ান্তবুেক্ত।
ানু রূবার্ফ তা রনর্নাক্ত াদী,
»«ال رضر وال رضار
72

ভুসলরভ: ১৯৭৮।
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‗রনর্জয মকার্না ারনষ্টতা ফা ক্ষরত এফাং ানয কার্যা ক্ষরত
কযা মার্ফ না‘ এয ান্তবুেক্ত।73
তদ্রূ ানয াদীর্য ান্তবুেক্ত, মার্ত এর্র্ে,

َ ْي ُ ٌ َ ْي َ َّنل ْي
»ار ُمؤ ِيًَا
ٌ«موعْن ي

74
‗মম ফযরক্ত মকার্না ভুরভনর্ক কষ্ট রদর্ফ ম ারবপ্ত‘।

73

ভুসনাদে আহভে, আরফানী হােীসটি সহীহ ফদরদেন, সহীহ জাদভ ৭৫১৭।

74

লতযলভমী: ১৯৪১; এটি আফু ফাকযা যালেয়াল্লাহু আনহুয ভাধযদভ নফী
সাল্লাল্লাহু আরাইলহ ওয়াসাল্লাভ দথদক ফণবনা কযদেন। তদফ এটি েুফবর
হােীস। [সম্পােক]
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২২- মম ফযরক্ত ধূ ভান তযাগ কযায র্ কর্য াঅফায তা গ্রর্
কর্য তায কাপপাযা ফা জরযভানা
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: াঅভায স্বাভী ধূ ভার্ন াঅ ক্ত এফাং
াাঁানী মযার্গ াঅক্রান্ত , ধূ ভার্নয ফযাার্য াঅভার্দয ভর্ধয
ঝগড়া র্র্ে , তাযয ম দু াআ যাকাত নাভাম র্ড় ধূ ভান
কযর্ফ না ফর্র র্ কর্যর্ে রকন্তু এক প্তা য াঅফায ধূ ভান
শুরু কর্যর্ে পর্র াঅফায াঅভার্দয ভর্ধয ঝগড়ায ৃ রষ্ট র্র্ে।
এফায ম দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞা কর্যর্ে মম , াঅয কির্না ধূ ভান কযর্ফ
না, রকন্তু াঅরভ তা রফো কযর্ত াযরে না , এ ফযাার্য াঅনায
ভতাভত রক? তায র্ বি কযায জরযভানা রক ? এফাং াঅভার্দয
রকেু াঈর্দ রদন, াঅল্লা াঅনার্ক বার ফদরা রদন।
াঈত্তয: ধূ ভান ারফে াযাভ , এয ফহু ক্ষরত যর্র্ে। াঅল্লা
তায কুযাঅর্ন ফর্রন:
َو ۡي َو ُي َو َو َو َو ٓو ُي َّن َو ُي ۡي ُي ۡي ُي َّن َو ُي
]٤ :ُي َّن ِّر َو ُي ﴾ [املائدة
ٱ
ا
َٔ ﴿
‗ম নফী, তাযা াঅনার্ক রজজ্ঞাা কর্য মম , তার্দয জনয রক
ারার কযা র্র্ে , াঅরন ফরু ন: তার্দয জনয রফে বার
রজরন ারার কযা র্র্ে।‘ [ূ যা ভার্দা: ৪]
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যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয ফযাার্য ূ যা
াঅ―যার্প াঅল্লা ফর্রন:
َو ُي َو ِّر ُي َو َو ۡي ُي ۡي َو َو َو
﴿ َو ُي ُّل ٱ َو ُي ُي َّن ِّر َو
]١٥٧ :﴾ [االعراف
ٱ
‗রতরন তার্দয জনয বার রজরন ারার কর্যর্েন এফাং তার্দয
াঈয ারফে রজরন াযাভ কর্যর্েন।‘ [ূ যা াঅ―যাপ: ১৫৭]
এর্ত মকার্না র্ন্দ মনাআ মম , তাভাক ফা রগার্যি ারফে ,
কার্জাআ াঅনায স্বাভীয াঈরচত র্রা তা তযাগ কযা এফাং এ মর্র্ক
তকে মর্র্ক াঅল্লা  তায যাূ র্রয াঅনু গতয কযা , াঅল্লায
ান্তুরষ্টয কাযর্ মর্র্ক তকে র্াকা , দ্রৃীন  স্বাযয যক্ষা কযা এফাং
াঅনায ার্র্ বার ফযফায কযা। াঅয তায র্ বি কযায
কাপপাযা ফা জরযভানা র্রা কা পপাযা াআাভীন , মাআ ার্র্
াঅল্লায রনকি তাফা কযা। কাপপাযা র্রা: দজন রভকীনর্ক
িাফায িাার্না , ফা রযর্ধ কাড় রযধান প্রদান কযা ফা
একজন ক্রীতদা ভুক্ত কযা।75
তার্দযর্ক যার্ে ফা দু ুর্য িাার্না ার্ফা প্রর্তযকর্ক াধে া
ার্োৎ: প্রা মদড় রকর্রাগ্রাভ স্বর্দী িাফায রদর্ মদাাআ মর্র্ষ্ট।
াঅনায প্ররত াঈর্দ র্রা: ম মরদ নাভাম র্ড় , তায চরযে
বার্রা  এফাং ধূ ভান তযাগ কর্য তর্ফ াঅরন তায রনকি
75
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তারাক চা াআমফন না। রকন্তু মরদ ানযা কর্যাআ মা তর্ফ তারাক
চাা রনর্লধ কযফ না। াঅল্লা তার্ক মদার্ত দান করুন এফাং
তাফায জনয তার্ক তাপীক দান করুন।76
প্রশ্ন/ াঅরভ ধূ ভান কযতাভ , একরদন াঅভায ভা এর্
াঅভার্ক এক াজায িাকা রদর্রন এাআ র্তে মম
, াঅরভ মরদ
ূ নযা ধূ ভান করয তার্র াঅভায াঈব েীর্ক তারাক রদর্
রদফ। াঅরভ ফররাভ রঠক াঅর্ে াঅরভ াঅফায ধূ ভান কযর্র তাযা
তারাক র্ মার্ফ এফাং ভার্ক াঅরভ রতন াজায িাকা রদফ।
াঅভায ান্তর্য রকন্তু তারাক রের না ফযাং ভায রনকি মর্র্ক িাকা
মনা এফাং ধূ ভান তযাগ কযা াঅভায াঈর্েয রের। াঅভায এ
র্িনায ফযাার্য াঅনায রনকি পাতাা চারে , ানু গ্র কর্য
রকেু ফরু ন।
াঈত্তয: মরদ র্র্য াঈর্েয ধূ ভান তযাগ এফাং িাকা মন া
 তার্র ূ নযা ধূ ভান কযার্ত েী তারাক র্ফ না রকন্তু
াঅনায র্ বি কযায কাযর্র্ জ রযভানা ফা কা পপাযা রাগর্ফ,
তা র্রা: াঅনায রযফাযর্ক মম িাফায িাার্েন তায ানু রূ
(াধাযর্) িাফায দজন রভরকনর্ক রদর্ত র্ফ ফা দজনর্ক
মাাক রদর্ত র্ফ। াঅয তার্দযর্ক াাঁচ া (প্ররত া প্রা
াঅড়াাআ রকর্রাগ্রাভ) গভ ফা মিজুয ফা চার ফা মফ মা াঅনায
রযফাযর্ক িাান তা রদর্রাআ মর্র্ষ্ট র্ফ , প্রর্তযকর্ক াঅধা া
76
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রযভার্ কর্য। তা মরদ াভর্ে না যার্িন তার্র রতন রদন
মযাজা যাির্ত র্ফ, ধাযাফারকবার্ফ যািাাআ বার।
রকন্তু মরদ াঅনায র্র্য াঈর্েয  াঈব েীর্ক তারাক
মদা এফাং তার্দযর্ক তযাগ কযা , তার্র ধূ ভার্নয কাযর্র্
াঈবর্য এক তারাক কর্য রতত র্ফ
, এভতাফযা দু াআজন
াক্ষীয মভাকার্ফরা তার্দযর্ক াআের্তয রবতর্যাআ রপরযর্ রনর্ত
র্ফ।
াঅয াঅল্লায রনকি তা পীক কাভনা কযরে। াঅল্লা ারাত
 ারাভ ম করুন াঅভার্দয নফী ভুাম্মাদ, তাাঁয রযফাযরযজন  কর িী-ার্ীর্দয াঈয।77

প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন াঈাাআভীন যভাতুল্লা
াঅরাাআর মক কযা র্রের: াঅরভ একজন ধূ ভাী , াঅরভ ভর্ন
ভর্ন ফর্ররেরাভ মম মরদ াঅরভ ূ নযা ধূ ভান করয তার্র
াঅভায েী াঅভায াঈয াযাভ র্ মার্ফ , াতাঃয বুর্র রগর্
াঅফায ধূ ভান করয তাযয াঅভায প্ররতজ্ঞায কর্া ভর্ন ড়র।
এিন এ াফযা াঅরভ রক কযর্ত ারয?
াঈত্তয: মমর্তু াঅরন ধূ ভান তযাগ কযায জনয এক ভা
প্ররতজ্ঞায াঈয াঅর্েন কার্জাআ তা তযাগ কযায জনয াঅরভ

77

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ২০/১৮২-১৮৩।
95

াঅল্লায রনকি মদা ―াঅ করয , াঅল্লা াঅনার্ক র্মারগতা
কযর্ফন এফাং দৃ ঢ় াংকল্প ফাস্তফার্ন দধর্মেয তাপীক রদর্ফন।
াঅয াঅরন াযার্ভয ফযাার্য মা ফরর্রন তা মরদ ভুর্ি না ফর্র
শুধু ভর্ন ভর্ন ফর্রন তার্র রকেু র্ফ না
। াঅয মরদ ভুর্ি
াঈচ্চাযর্ কর্য র্ার্কন এফাং শুধু ধূ ভান তযাগ কযা াঈর্েয 
তার্র তা র্র্য মোর্ চর্র মার্ফ এভতাফযা মরদ াঅরন
াআো কর্য স্মযর্ র্াকাফযা ান কর্য র্ার্কন তার্র কাপপাযা
রদর্ত র্ফ াঅয মরদ বুর্র ান কর্য র্ার্কন তার্র রকেু রাগর্ফ
না রকন্তু কির্না স্মযর্ র্াকাফযা ান কযর্ত াযর্ফন না।
ানযর্া র্র্য কা পপাযা রাগর্ফ মা দজন রভরকনর্ক িাফায
মদা ফা মাাক মদা ার্ফা ক্রীতদা ভুক্ত কযর্। াঅরন
তা াঅদার্ স্বাধীন। তার্দযর্ক দু ুর্য ফা যার্ে িাার্ত ার্যন
ফা চার  ভাাং রভররর্ প্রা র্নয রকর্রাগ্রাভ রযভার্ একাআ
র্র্য ফা রফরবন্ন র্র্য রদর্ রদর্ত ার্যন। পকীয না মর্র াঅরন
ধাযাফারকবার্ফ রতন রদন মযাজা যাির্ফন।78
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক: াঅরভ
একজন রফফারতা ধারভেক ভররা, াঅভায ন্তানারদ যর্র্ে। াঅভায
স্বাভী হুক্কা ার্ন াবযস্ত , াঅরভ তার্ক ফহু নরত কর্যরে রকন্তু
মকার্না কাজ রন, ম তা তযাগ কযায াঈয াঅল্লায র্ কর্য
রকন্তু তাযয তা তযাগ কর্য না, এ মোর্ াঅরভ র্ কর্যরে মম,
78
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ম ধূ ভান তযাগ না কযর্র াঅরভ াঅভায ফাফায ফাড়ী চর্র মাফ
তফু ম তা তযাগ কর্যরন এফাং াঅরভ স্বাভীয ফাড়ীর্তাআ যর্রে।
াঅরভ রক কযফ? এফাং াঅভায র্র্য হুকুভ রক এফাং হুক্কা ার্নয
হুকুভ রক ? াঅনায রনকি রফনীত রনর্ফদন মম াঅভায প্রর্শ্নয
াঈত্তযগুর্রা রদর্ফন।
াঈত্তয: প্রর্ভত: হুক্কা ান কযা াযাভ , কাযর্ তা ারফে এফাং
এর্ত ফহু ক্ষরত যর্র্ে।
রদ্রৃতীত: াঅনায স্বাভীয াঈরচত র্রা র্ ুযা কযা এফাং হুক্কা
ান তযাগ কযা।
তৃতীত: াঅরন াঅনায স্বাভীর্ক হুক্কা ান তযার্গ নরত কর্য
বার কর্যর্েন এফাং নরত এফাং তায মদার্র্তয জনয মদা ―াঅ
কর্য মার্ফন র্তা াঅল্লা তার্ক মদার্ত কযর্ফন।
াঅয াঅনায র্র্য ফযাায র্রা: াঅরন কাপপাযা রদর্
রদর্ফন, ফাফায ফাড়ী মার্ফন না। কাপপাযা র্রা: দজন রভকীনর্ক
িাফায মদা ফা মাাক রযধান কযার্না ার্ফা একজন মভার্ভন
ক্রীতদা ভুক্ত কয র্। তা মরদ না ান তর্ফ রতন রদন মযাজা
যাির্ফন।79
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২৩- ধূ ভাীয গ্রর্র্মাগযতা
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন াঈাাআভীন যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: াঅল্লায রনকি ধূ ভাীয ারস্ত রক?
াঈত্তয: ধূ ভাী াযাভ চচো কর্য, কাযর্ রফরড়-রগার্যি াযাভ।
এয দরীর ূ র্ফে াঈর্ল্লি কযা র্র্ে। াতএফ , ধূ ভাী মমর্তু
জার্ন মম তা াযাভ কার্জাআ এয দ্রৃাযা ম মোি ানযা কর্য
মার্ে, াঅয মোি ানযাাআ ফড় ানযার্ রযর্ত । এয দ্রৃাযা
একজন পার্ক র্ মা এফাং গ্রর্র্মাগযতা াযা। াম্বরী
ভামার্ফয প্ররদ্ধ ভত র: মম ফযরক্ত মোি ার্ জরড়ত র্াকর্ফ
ম পার্ক , মম ভস্ত ফযাার্য াঅদারত তর্া গ্রর্র্মাগযতা 
ু নীরত র্াকা তে যর্র্ে তার্ত তায কর্া  কার্জয মকার্না
গ্রর্র্মাগযতা মনাআ। প্রর্তযর্কয াঈরচত তায প্রবুর্ক ব কর্য চরা
এফাং াঅরর্েক , াযীরযক  দ্রৃীরন ক্ষরতকয এ ানী মর্র্ক রফযত
র্াকা।80
প্রশ্ন/ এক ফযরক্ত ধূ ভান কর্য , তায াক্ষয গ্রর্র্মাগয র্ফ
রক?
াঈত্তয: কুযাঅন  াদীর্য দরীর্রয রবরত্তর্ত এফাং
রফর্লজ্ঞর্দয ভর্ত স্বাযয , ার্ে এফাং ভার্জ এয কুপ্রবার্ফয
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কাযর্র্ ধূ ভান রনাঃর্ন্দর্ াযাভ। কার্জাআ তা ানকাযী, রফর্ক্রতা
এফাং প্রস্তুতকাযক কর্রাআ াঅল্লা এফাং তায যাূ র্রয াফাধয।
রকন্তু তায াক্ষয গ্রর্র্য ফযাার্য তায এফাং ফাদী রফফাদীয াফযা
ফুর্ঝ মক্ষে রবন্ন র্ত ার্য। াঅয তা রনবেয কযর্ফ মায রফরুর্দ্ধ
ধূ ভাী াক্ষয রদর্ে এফাং মম রফলর্ ধূ ভাী াক্ষয রদর্ে মিায
াঈয। এ র্ফয ভূ র কর্া র্ে, মম ফযরক্তয রনকি ধূ ভাী াক্ষয
মদর্ফ ম ফযরক্ত তায গ্রর্র্মাগযতায রফলর্ রদ্ধান্ত রনর্ফন।
াঅয াঅল্লায রনকি তা পীক কাভনা কযরে। াঅল্লা ারাত
 ারাভ ম করুন াঅভার্দয নফী ভুাম্মাদ, তাাঁয রযফাযরযজন  কর িী-ার্ীর্দয াঈয। 81
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২৪- ধূ ভাীয জানামায নাভাম
প্রশ্ন/ মকার্না ধূ ভাী ফা মনার্িায মরদ ভাযা মা এফাং ম
মরদ ভারজর্দ জাভার্ত নাভাম না র্ড় র্ার্ক তার্র তায
জানামায নাভাম ড়া মার্ফ রক?
াঈত্তয: র্িনা মরদ এভন  মম , ম ধূ ভান কযত , মনা
কযত এফাং ভারজর্দ জাভার্ত নাভাম ড়ত না তর্ফ ম াঅল্লা
 তায যাূ র্রয নাপযভান ফা াফাধয , রকন্তু তার্ত ম কার্পয
র্ মার্ফ না মতক্ষর্ না ম ভাদকর্ক ারার ভর্ন কযর্ফ এফাং
নাভাম তযাগ কযর্ফ। কাযর্ ম শুধু জাভার্ত নাভাম াঅদা কযা
তযাগ কর্যর্ে। কার্জাআ ভুররভগর্ তায জানামায নাভাম ড়র্ফ
এফাং ানযানয ভৃত ভুরভার্নয ার্র্ মা কর্য তায রত তাাআ
কযর্ফ ার্োৎ: মগার রদর্ফ , কাপন  যামফ এফাং ভারি মদর্ফ
াআতযারদ।
াঅয াঅল্লায রনকি তা পীক কাভনা কযরে। াঅল্লা ারাত
 ারাভ ম করুন াঅভার্দয নফী ভুাম্মাদ, তাাঁয রযফাযরযজন  কর িী-ার্ীর্দয াঈয।82
প্রশ্ন/ মম ফযরক্ত ফর্র মম, ধূ ভাী ভুরভন ন, ম জান্নার্ত মার্ফ
না এফাং তায াক্ষয গ্রর্র্মাগয র্ফ না, তায হুকুভ রক?

82

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ৮/৪১২।
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াঈত্তয: ধূ ভান একরি া , মকাঈ মকার্না ার্য াঈয ভাযা
মগর্র ম াঅল্লায াআোধীন র্াকর্ফ , রতরন াআো কযর্র ারস্ত
মদায য জাান্নাভ মর্র্ক তার্ক মফয কর্য জান্নাত রদর্ত
ার্যন ার্ফা তার্ক ক্ষভা কর্য জান্নার্ত প্রর্ফ কযার্ত ার্যন।
রকন্তু দু রনার্ত তায হুকুভ র্রা: তায াইভান র্াকায কাযর্র্ ম
ভুরভন এফাং াযার্ধয কাযর্র্ ম পার্ক। াঅয এরিাআ াঅর্র
ু ন্নাত  জাভার্তয ভত।83

83

স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ২২/১৭৭-১৭৮।
101

২৫- ধূ ভান তযার্গয াক রকেু কাযর্
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াআফর্ন ফাম যভাতুল্লা াঅরাাআরর্ক
কযা র্রের: াঅরভ ফেদা ভারজর্দ জাভার্তয ার্র্ নাভাম
াঅদা কযায মচষ্টা করয , ফাড়ী মর্র্ক রবরড মফয কর্যরে , রপল্ম
 েরফগুর্রা িাররর্ রদর্রে এফাং গার্নয কযার্র্ি াআরারভ
ফক্তফয মযকডে কর্যরে। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয
ু ন্নাতর্ক ানু যর্ কযর্ত দাড়ী রম্বা কর্যরে  জাভা িার্িা
কর্যরে রকন্তু একরি রজরন াঅভায জীফনর্ক মর্ারার্ি কর্য রদর্ে
াঅয তা র্রা ধূ ভান। ার্নক মচষ্টায র্য তা তযাগ কযর্ত
ারযরন। এভতাফযা াঅরভ রক কযর্ত ারয ? এ ফযাার্য াঅভার্ক
রক াঈর্দ মদন ? াঅনায রনকি রফনীত প্রার্েনা াঅরন াঅভায
জনয াঅল্লায রনকি মদা―াঅ কযর্ফন রতরন মমন াঅভার্ক এ মর্র্ক
রফযত যার্িন। াঅল্লা াঅনার্ক বার ফদরা রদন।
াঈত্তয: প্রাংা মাআ াঅল্লায রমরন াঅনার্ক র্েয রদর্ক
মদার্ত কর্যর্েন , তা ক্তবার্ফ ধর্য যািায র্মারগতা
কর্যর্েন এফাং তায াভানয কযা মর্র্ক রফযত মযর্ির্েন। র্েয
াঈয দৃ ঢ় র্াকায ার্র্ ার্র্ দ্রৃীর্নয জ্ঞান াজের্নয জনয াঅল্লায
রনকি মদা―াঅ করয। াঅয ধূ ভান তযাগ কযা এফাং এ মর্র্ক দূ র্য
র্াকা াঅনায াঈয ারজফ , কাযর্ এর্ত ক্ষরত যর্র্ে। মিন
াঅরন দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞা কর্য ধূ ভাীর্দয াংস্পে তযাগ কযর্ফন
তিন াঅল্লা াঅনার্ক তা তযাগ কযায জনয এফাং এয ক্ষরত
মর্র্ক যক্ষায জনয র্মারগতা কযর্ফন। কার্জাআ াঅনার্ক
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াঈর্দ রদরে মম , াঅরন এ ফযাার্য দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞাফদ্ধ র্
রজদা এফাং ানযানয ভর্ াঅল্লায রনকি মদা ―াঅ করুন, মাআ
ার্র্ াঅনায ধূ ভাী ফন্ধুর্দয াংস্পে তযাগ করুন। াঅনার্ক
করযার্ এফাং বার প্ররতদার্নয ু াংফাদ রদরে। াঅল্লায ফার্ীর্ক
স্মযর্ করুন:
ۡي ُي ٓو َو ۡي َو ۡي َو ُي
]٦٠ :ۡي ﴾ [اغفر
﴿ا و
‗মতাভযা াঅভার্ক ডাক াঅরভ মতাভার্দয ডার্ক াড়া রদফ
[ূ যা গারপয: ৬]

।‘

াঅল্লা ানযে ফর্রর্েন:

َو
َو َو َو َّن َّن َو َو ۡي َّن
]٤ :ٱ َي َو ُيَّلۥ ۡيي ۡيم اۦ ُي ۡي ٗ ا ﴾ [اهطالق
﴿ ي

‗মম ফযরক্ত াঅল্লায তাকা াফরম্বন কর্য রতরন তায প্ররতরি
কাজর্ক জ কর্য মদন।‘ [ু যা তারাক: ৪]
াঅল্লা াঅনার্ক তাপীক রদন, ধূ ভান তযার্গ র্মারগতা
করুন এফাং র্েয াঈয দৃ ঢ় যািুন। রনশ্চাআ রতরন রনকিফতেী
শ্রফর্ীর।84
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি াঅল্লাভা াাআি াআফর্ন াঈাাআভীন যভাতুল্লা
াঅরাাআরর্ক কযা র্রের: প্ররতরি াযাভ কার্জ রতত ফযরক্তয
84

পাতাওয়া ইসরালভয়া ৪/৪৫৭-৪৫৮।
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জনয াআরার্ভ রনধোরযত ারস্ত যর্র্ে শুধু ধূ ভান ফযতীত।
াঅল্লায তাপীর্ক যাষ্ট্র াধযানু মাী এ মর্র্ক তকে কর্য মার্ে
এফাং তা াযার্ভয াঈয াঅর্রভগর্ একভত মাল র্ কর্যর্েন। এ
ফযাার্য রকেু রদক রনর্দেনা মদায ার্র্ ার্র্ াআা ফরর্ফন
রক মম, এয মকার্না ারস্ত াঅর্ে রক না?
াঈত্তয: ধূ ভান মল মাভানা ফা ফহু র্য াঅরফবোফ র্র্ে
এয াঅরফবোর্ফয পর্র াঅর্রভর্দয ভর্ধয রফরবন্ন ভতর্বদ মদিা
রদর্রের রকন্তু ফতেভান মু র্গ প্ররতরি ু য জ্ঞার্নয ারধকাযী
রনাঃর্ন্দর্ ফরর্ফ মম , এরি াযাভ। কাযর্ এর্ত াযীরযক
াঅরত্মক এফাং াঅরর্েক ক্ষরত যর্র্ে।

,

,

াঅরত্মক ক্ষরত র্রা : এর্ত াঅ ক্ত ফযরক্ত মিন তা না া
তিন ম রচন্তা, দু বোফনা, ক্লারন্তর্ত র্ড় এফাং তায ফক্ষ াংকীর্ে
র্ াঅর্ মতক্ষর্ না ম তা গ্রর্ কর্য। কার্জাআ তা না াা
ম রনর্জয ারস্তয কাযর্ র্ দাড়া।
াযীরযক ক্ষরত র্রা: যীর্য ফহু মযার্গয জন্ম মদ। তায
ভর্ধয কযান্সায ানযতভ, াঅল্লা াঅভার্দযর্ক এ ফযারধ মর্র্ক ফাাঁরচর্
যািুন। এভরনবার্ফ দাাঁত  পুপু নষ্ট র্ মা এফাং াযীরযক
রক্ত কর্ভ মা।
াঅরর্েক ক্ষরত র্রা : এর্ত ার্ে নষ্ট । াঈর্ল্লরিত রতনরি
কাযর্র্য মম মকার্না একরি কাযর্র্াআ ফরা মা মম তা াযাভ।
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াতএফ, এর্ত প্ররতরি াঅক্ত ফযরক্তয প্ররত াঅভায াঈর্দ র্রা:
এ মর্র্ক রনর্জর্ক রফযত যািায জনয প্রর্তযর্কয াধযভত মচষ্টা
কযা াঈরচৎ। াঅয মাযা াঅ ক্ত ন তাযা মমন এয াঈয াঅল্লায
কৃতজ্ঞতা প্রকা কর্য , এয াঈয দৃ ঢ়  প্ররতরষ্ঠত র্ার্ক এফাং
ারধকাাং মরাকর্ক এর্ত াঅ ক্ত মদর্ি মমন মধাাঁকা না র্ড়।
কাযর্ ারধকাাং মরাক মকার্না ফারতরর্ক তয ফানার্ত াযর্ফ না
এফাং মকার্না াযাভর্ক ারার কযর্ত াযর্ফ না। ধূ ভার্ন াঅ ক্ত
ফযরক্ত মমন একিু মাচাাআ কর্য মদর্ি মম , ধূ ভান তযাগ কযায পর্র
তায ু যতা, ফরতা এফাং াঈেভ রপর্য াঅর্ রক না।
এ মর্র্ক রফযত র্াকায রকেু াঈা রননরূ:
১- রফো যাির্ত র্ফ মম তা াযাভ। তা শুধু াাআ ফর্
াঅনর্ফ এফাং াঅল্লা  তায যভত মর্র্ক দূ র্য যাির্ফ।
২- তা তযার্গয দ্রৃাযা াঅল্লায াআফাদত । মকননা াঅল্লায
রনরলদ্ধ মকার্না াযাভ রযতযাগ কযাাআ াআফাদত। কার্জাআ রফো
যাির্ফন মম, তা তযার্গ াঅল্লায াআফাদত র্ে।
৩- রদর্নয য রদন াঅর্স্ত াঅর্স্ত করভর্ াঅনর্ত াঅনর্ত
এর্কফার্যাআ তযাগ কর্য মপরর্ফন। ধীর্য ধীর্য াবযা কযর্র তা
তযাগ কযা ম্ভফ র্ফ।
৪- ধূ ভাীর্দয াংস্পে তযাগ কযর্ফন , কাযর্ এর্দয মর্র্ক
দূ র্য র্াকর্র াফযাআ এ মর্র্ক রফযত র্াকর্ত াযর্ফন এফাং তা
105

ান কযা কভ র্ফ। রকন্তু তার্দয াংস্পর্ে র্াকর্র তার্দয
ধূ ভান মদর্ি দধমে ধযর্ত াযর্ফন না। াঅল্লাাআ তাপীক
দাতা।85

85

পাতাওয়া ও লেকলনদেব না ৃ:৮৯-৯০।
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২৬- ধূ ভার্নয ফযাার্য রকেু ফার্নাাি াদী
প্রশ্ন/ এ প্রশ্নরি কযা র্রের পাতাায যাী করভরির্ক:
জারন না এ াদীরি ী রক না। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
াাল্লাভ ফর্রর্েন: ম াঅফু হুযাাআযা যারদ্রৃাল্লাহু
―াঅনহু মল
মাভানা এভন এক জারত াঅর্ফ মাযা ধূ ভার্ন াবযস্ত র্ফ।
তাযা ফরর্ফ: াঅভযা াঈম্মর্ত মভাাম্মদী ার্চ তাযা াঅভায াঈম্মত
ন এফাং াঅরভ তার্দযর্ক াঈম্মত ফরফ না ফযাং তাযা ারধকাাং
াধাযর্ মরাক। াঅফু হুযাাআযা ফরর্রন: াঅরভ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর াাল্লাভর্ক রজজ্ঞাা কর্যরে
এিা রকবার্ফ াঈৎন্ন
র্ফ? রতরন ফরর্রন: এিা াআফররর্য (তার্নয) প্রশ্রাফ মর্র্ক
াঈৎন্ন । তার্র মাযা তার্নয প্রশ্রাফ ান কর্য তার্দযর্ক
এফাং এয াঈৎন্নকাযী , াোাআদাতা এফাং রফর্ক্রতার্ক ারব ম্পাত
কযা র্র্ে এভতাফযা তার্দয ান্তর্য রক াইভান রযয র্াকর্ফ ?
যাু রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ফর্রর্েন: তার্দযর্ক
াঅল্লা জাান্নার্ভ রদর্ফন এফাং এরি একরি ারফে ফৃ ক্ষ।
াঈত্তয: াদীর্য গ্রন্থগুর্রার্ত এ াদীর্য মকার্না রবরত্ত মনাআ ,
ফযাং তা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয াঈয
রভর্যার্যা কযা র্র্ে। ফযাং তাাঁয মর্র্ক মা াফযস্ত াঅর্ে তা
র্রা: ভদ এফাং তা ানকাযী , মম ান কযার্ফ , ফযফযাক, মায
জনয ফযফযা কযা র্ফ , তা ফনকাযী , মায জনয ফন কযা র্ফ ,
রফর্ক্রতা, মক্রতা এফাং এয ভূ রয বক্ষর্কয াঈয যাূ রুল্লা
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াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ারবম্পাত কর্যর্েন। াঅয
তাভাক তর্া রফরড়-রগার্যি র্রা াযাভ। তা ান কযা াঅল্লা 
যাূ র্রয াফাধযতা, াঅয তা ার্নয ভাধযর্ভ এ াযার্ধয দ্রৃাযা ম
াআরাভ মর্র্ক মফয র্ মার্ফ না। াঅয াঅল্লায রনকি তাপীক
কাভনা কযরে। াঅল্লা ারাত  ারাভ ম করুন াঅভার্দয
নফী ভুাম্মাদ, তাাঁয রযফায-রযজন  কর িী-ার্ীর্দয
াঈয।86
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স্থায়ী কলভটিয পাতাওয়া ২২/ ১৯৮।
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াঈাংায
প্রর্ভত: াঅল্লা তা ―াঅরায প্রাংা  কৃতজ্ঞতা প্রকা করয
রমরন এ গুযত্বূ র্ে পাতাাভূ  একরেত কযায তাপীক দান
কর্যর্েন, রতরন এক  ারদ্রৃতী, তায মকার্না যীক মনাআ।
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ এয ফার্ী: ‗মম ফযরক্ত
ভানু র্লয কৃতজ্ঞতা প্রকা কর্য না ম াঅল্লায কৃতজ্ঞতা প্রকা
কর্য না ।‘87—এয প্ররত মিার কর্য রনর্ন ফরর্েত াংগঠন 
ফযরক্তর্দয কৃতজ্ঞতা প্রকা কযরে।
1. স্বাযযভন্ত্রর্ার কতৃেক ভাদকদ্রফয প্ররতর্যাধ মপ্রাগ্রার্ভয
রযচারক ডক্টয াঅব্দু ল্লা াআফন মভাাম্মদ াঅর ফাদা
এফাং ভাদকদ্রফয প্ররতর্যাধ করযার্ রযলর্দয মচাযভযান
জনাফ ু রাাআভান াআফন াঅব্দু য যভান াঅ
-ফী এ য
কৃতজ্ঞতা প্রকা কযরে এ জনয মম তাযা এ ফাআরি
তার্দয প্রকানায ান্তবুেক্ত কর্যর্েন।
2. াঅর ফাম মকাম্পানীয কৃতজ্ঞতা প্রকা কযরে এ জনয মম,
তাযা াঅভায এ ফাআরির্ত াঅল্লাভা াাআি াঅব্দু র াঅমীম
াআফন াঅব্দু ল্লা াআফন ফাম (য:) এয পাতাা মু ক্ত কযায
ানু ভরত রদর্র্েন।
87

ভুসনাদে আহভাে, লতযলভমী ও লজয়াউর ভাকদেসী, জাদভ সহীহদত
আরফানী সহীহ ফদরদেন নং ৬৫৪১।
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3. এভরনবার্ফ াঅল্লাভা াাআি মভাাম্মদ াআফন র্র াঅর
াঈাাআভীন (য:) করযার্ রযলর্দয কৃতজ্ঞতা প্রকা কযরে
মম, াঅভায ফাআর্ ভাদকদ্রফয রফলক তাাঁয পাতাাভূ 
মু ক্ত কযর্ত তাযা ানু ভরত রদর্র্েন।
রদ্রৃতীত: নয-নাযীয ভর্ধয ভাদকদ্রর্ফযয ার্র্ মার্দয ম্পকে
যর্র্ে তা ক্র-রফক্র ফা াঈায ার্ফা তা প্রচার্যয মম
মকার্না ভাধযভ মাক না মকন তার্দযর্ক াঅল্লায রনকি
তাফা কযায াঈর্দ রদরে।
তৃতীত: ম্মারনত াঠকফৃ র্ন্দয রনকি াঅভায াঅর্ফদন র:
1. এ ফাআর্য ফযাার্য মরদ কার্যা রনকি মকার্না যাভে

,

মোর্রাচনা ার্ফা মকার্না ভন্তফয র্ার্ক তার্র ভর্ন মকার্না
াংর্কাচ না কর্য াঅভার্ক যারয ফা াআ-মভাআর্র জানার্র িুী
ফ।
2. াঅভায জনয এফাং মার্দয র্মারগতা এ ফাআরি প্রকা
মর্র্ে তার্দয কর্রয জনয মদা ―াঅ চাাআ , াঅল্লা মমন
করর্ক তায দ্রৃীর্নয াঈয দৃ ঢ় র্াকায তাপীক দান
কর্যন।
.املرشوني واِلًد ﵀ ر اهعاملني

شتدان ربك ر اهعزة عًا يص ْن وشالم

মরিক: াঅর্ভয ার্র নাজী
মৌদী াঅযফ, ূ ফে এরাকা
মা: ফে ৬০২৯৭, দাম্মাভ ৩১৫৪৫
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88

ধূ ভার্নয ক্ষরতভূ 
াযীরযক ু যতা রঠক যাির্ত াআরাভ াঅনার্ক বার্রা বার্রা
িাফায  ানী গ্রর্ কযর্ত রনর্দে রদর্র্ে
। ক্ষান্তর্য মম
কর িাফায  ানী গ্রর্ কযর্র াঅনায স্বার্যযয ক্ষরত র্ফ
ম কর রজরন গ্রর্ কযর্ত রনর্লধ কর্যর্ে। মমর্তু ধূ ভান
াঅনায স্বার্যযয জনয ক্ষরতকয ; মর্তু াঅল্লা তা াযাভ
কর্যর্েন এফাং তা রযায কযায জনয রনর্দে রদর্র্েন। কায র্
ধূ ভান ারফেক রদক রদর্ ক্ষরত ফর্ াঅর্ন
, রফর্ল কর্য
াযীরযক, াঅরর্েক, াভারজক এফাং চারযরেক ক্ষরতয রদক র
ানযতভ মা রনর্ন াংরক্ষপ্তাকার্য ফর্েনা কযা র্রা:
প্রর্ভত: াযীরযক ক্ষরত।
1. ধূ ভার্নয পর্র গরা এফাং পুপুর্ কযান্সার্যয ৃ রষ্ট
, যাযারাাআর ায ম্ভাফনা র্ার্ক মফী এফাং
মক্ষা াঅক্রান্ত । কাযর্ এর্ত রনর্কারিন জাতী এক
প্রকায রফল যর্র্ে।
2. মভরডকযার কর্রর্জয একজন প্রর্পয ডক্টয মকনান াঅর
জানী এক জনবা তায বাল মর্ ফর্রন: ――াঅরভ প্রা
াঁরচ ফৎয মাফৎ কযান্সার্যয রচরকৎা কযরে , তন্মর্ধয
ারধকাাং মযাগী র্ে ধূ ভাী।
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এই “ধূভাদনয ক্ষলতসভূহ” „দভাহাম্মে জাভীর মায়নু‟—এয “ইসরালভক
লেক লনদেব না” নাভক ফই দথদক লকেু কভ-দফী কদয সংকরন কযা হদয়দে।
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3. ানয একজন ফক্ষ রফর্লজ্ঞ ফর্রন: প্রা নব্বাআ তাাং
কযান্সায মযাগী ারে ধূ ভাীর্দয ভর্ধয।
4. োে এফাং মির্রাাড়র্দয জনয ধূ ভান ক্ষরতকয , পর্র
মদিা মার্ে াধূ ভাীর্দয মযজাল্ট ারধক বার।
5. ধূ ভার্নয কাযর্র্ পুপুর্য রেদ্রগুর্রা ধীর্য ধীর্য ফন্ধ
র্ াঅর্ পর্র ো প্রোর্ কষ্ট ।
6. ধূ ভার্নয পর্র ফর্ক্ষ ভরায দো জর্ভ র্ার্ক।
তা
মাচাাআ কযর্ত াঅরন একরি রগার্যি রক্ষয করুন।
রগার্যর্িয াভর্নয রদর্ক াদা মম তুরারি র্ার্ক মরিয
রক াফযা ! রগার্যিরি ান কযা মল র্তাআ মরি
াদা মর্র্ক রার াতাঃয কার্রা াঅকায ধাযর্ কর্য। এ
বার্ফ মাযা রদর্নয য রদন রগার্যি ান কর্য মার্ে
তার্দয রক াফযা র্ফ?
রদ্রৃতীত: াভারজক ক্ষরত:
1. ধূ ভার্নয পর্র াঅফাা দূ রলত  , রফর্ল কর্য র্র্য
ফা গারড়র্ত র্াকর্র ারধক 
, এর্ত াঅর্-ার্য
মরাক, রনর্জয মের্র-মভর্ এফাং েী ক্ষরতয ম্মু িীন ।
2. ধূ ভান কযায য ভারজর্দ মগর্র মিার্ন াধূ ভাী
ভুরল্ল এফাং মপর্যশ্তাভণ্ডরী কষ্ট া। মায কাযর্র্
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর াাল্লাভ ারার রজরন
(কাাঁচা রাজ এফাং যু ন) মির্ ভারজর্দ মমর্ত রনর্লধ
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কর্যর্েন, মকননা এয ভর্ধয দু গেন্ধ যর্র্ে। াঅয ম
জাগা াযাভ রজরন রগার্যি ান ভারজর্দ মাা?
তৃতীত: াঅরর্েক ক্ষরত:
1. এর্ত িাকা া াচ কযা । ফযাং ফহু দরযদ্র
মশ্রনীয মরাক ভাদকদ্রফয ক্র কযর্ত রগর্ মের্রমভর্র্দযর্ক রঠক রারন ারন কযর্ত ার্য না , মম
িাকা তার্দয াঈয িযচ কযর্তা ম িাকা রদর্
ভাদকদ্রফয ক্র কর্য তা মফন কযর্ে। াঅভার্দয ভর্ধয
মকাঈ মরদ দদরনক একরি কর্য িাকা নদীর্ত মপর্র মদ
তার্র ভানু ল তার্ক াগর ফরর্ফ ার্চ ম জাগা
দদরনক কত িাকা রগার্যর্িয ভাধযর্ভ াঅগুর্ন িাররর্
রদর্ রনর্জয যীর্য কত ধযর্নয মযাগ ফর্ াঅনর্ে!
াঅভযা তা রকেু ভর্ন কযরে না।
2. রগার্যি রকনর্ত রগর্ ফহু িাকা ফয কযর্ত র্ে এফাং
তা ান কযায পর্র যীর্য মম মযাগ র্ে তায রচরকৎা
কযর্ত াঅয ফহুগুর্ িাকা ফয কযর্ত র্ে।
3. এ রগার্যিাআ ার্নক ভ জাভা-কাড় ুর্ড় মাায
কাযর্ র্ দাাঁড়া এভনরক মর্রার াম্প এফাং এয দ্রৃাযা
রপ্ররন্টাংর্প্রম াঅগুন রাগায রকেু প্রভার্ যর্র্ে।
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4. পাায ারবের্য তর্যানু মাী র্য-ফাড়ী , মদাকান-াি,
কর-কাযিানা াআতযারদর্ত াঅগুন রাগায প্রা ৭০%
রগার্যর্িয াঅগুন মর্র্ক র্ র্ার্ক।
চতুর্েত: চারযরেক ক্ষরত:
1. ডক্টয জন মষ্টান ফর্রন: ধূ ভার্নয কাযর্র্ াধাযর্ত
মভজাজ ককে র্ র্ার্ক , পর্র মদির্ত ার্ফন মাযা
ারধক ধূ ভান কর্য তার্দয মভজাজ ককে , ভুর্ি াকর্য
বালা গারর-গারাজ , মরনর্দর্ন দু ফেযফায এফাং েীয
ার্র্ ঝগড়া-ঝারি াআতযারদর্ত ররপ্ত।
2. ধূ ভাী কির্না কির্না াভানয একরি রগার্যি ফা
রফরড়য জনয ার্নযয রনকি াত ফারড়র্ র্ার্ক পর্র
কির্না িারর ার্ত রপযর্ত  , রফলরি রিায র্র
ম এরি রিা ভর্ন কর্য না ার্চ তার্ক র্তা এক
মরাকভা িাফার্যয জনয কির্না কার্যা রনকি াত
ফাড়ার্ত মদিা মারন মরদ র্র্য মকার্না িাফায না মর্র্ক
র্ার্ক।
3. ভররার্দয মক্ষর্ে ধূ ভার্ন ভুর্িয মৌন্দমে নষ্ট  এফাং
ভুি দু গেন্ধ ।
রযর্র্ল ফরফ: ারফেক রদক মর্র্ক ধূ ভান াঅনায জনয
ক্ষরতকয। াঅনায জীফন , স্বাযয, ধন-ম্পদ ফ রকেু াআ াঅনায
রনকি যািা াঅল্লায াঅভানত , তা যক্ষা কযা াঅনায একান্ত
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কতেফয। াঅরন াআো কযর্র ারত র্জাআ তা তযাগ কযর্ত
ার্যন। ভানু ল ার্য না এভন মকার্না কাজ মনাআ , কর্া াঅর্ে না
――াধয র্াকর্র াঈা  ‖‖ াঅনায াধযর্ক কার্জ রারগর্
মদিুন না একফায। মরদ কাজ  তর্ফ াঅভায জনয মদা
―াঅ
কযর্ত বুরর্ফন না রকন্তু।
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প্রভার্রঞ্জ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

াঅর মকাযাঅন
ফুিাযীয ায পাতহুর ফাযী, দারু ারাভ প্রকানী
ী ভুররভ নফফীয ায, দারুর িাাআয প্রকানী
ী জার্ভ গীয  রমাদা , াঅর-ভাকতাফুর াআরাভী
প্রকানী
ভাার্র াঅরন রাভ, দারু াআফনু র জামী প্রকানী
তামকীরুন নু পূীন নাফীরা রফ াঅদযারয ীা...,
দারু ু ভাাআ―ী প্রকানী
পাতা  রফরবন্ন প্রফন্ধ, ভাকতাফুর ভাাঅর্যপ প্রকানী
পাতাা াআরারভা, দারুর াতান প্রকানী
যাী করভরিয পাতাা , দারু ফারারন্সা , াঅর্ভা

প্রকানী
10. েু রি  ভ্রভর্ ম্পর্কে রদক -রনর্দেনা  পাতা , দারু
াআফর্ন িুমাাআভা প্রকানী
11. াঈন্মু ক্ত াক্ষাত, দারুর াতান প্রকানী
12. ধূ ভান  তাভার্কয মক্ষর্ে যীর্তয বূ রভকা , দারু
মৌদীা প্রকানী
13. াাআি ার্র াঅর পাাঈমার্নয রনফোরচত পাতাা, ভুাঅস্
াাতুয রযারা প্রকানী
14. াাআি ার্র াঅর পাাঈমার্নয া প্তারক াক্ষাত নাং ৪
তাজীরাতুত তাোর াআরারভা প্রকানী, রযাদ
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15. পাতাা  প্রফন্ধ ভরষ্ট, দায ু যাাআযা প্রকানী
16. দাইপ জার্ভ গীয  রমাদা , াঅর-ভাকতাফুর াআরাভী
প্রকানী
17. াাআি াঅব্দু ল্লা াআফন হুভাাআর্দয পাতাা, দারুর কার্ভ
প্রকানী।
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ূ চীে
ক্রভ

রফল
বূ রভকা

1.

ধূ ভান  হুক্কা ান এফাং এ জাতী রজরনর্য হুকুভ

2.

তাভাক চাল কযা

3.

তাভাক দ্রৃাযা রচরকৎা কযা

4.

তাভাক রফরক্র কযা  তাভাক মকাম্পানীর্ত কাজ কযায
হুকুভ কী?

5.

ফযফায ানযানয রজরন মর্র্ক তাভাক জাতী রজরন
ৃ র্ক কযা

6.

তাভাক রফরক্রয াঈাজেন দ্রৃাযা দকা, ি এফাং বার
কাজ কযায হুকুভ কী?

7.

তাভাক রফর্ক্রতা  তা ানকাযীর্ক র্মারগতা কযা

8.

ধূ ভান মর্র্ক রনর্লধ কযায যকাযী রনর্দেনা াভানয
কযায রফধান কী?

9.

ধূ ভাীর্দযর্ক াঈর্দ মদা এফাং তার্দয প্ররতর্যাধ
কযা

10.

তাভাক মকাম্পানী এফাং কাযিানাগুর্রা ফন্ধ কযায কর্া
ফরায হুকুভ কী?

11.

কার্যা াঅতাধীন ধূ ভাী কভেচাযীর্দয াঈয নীযফ
র্াকায হুকুভ কী?

12.

ধূ ভাীর্দয ার্র্ াঈঠা ফা

13.

ধূ ভার্নয ফাকী র্াকা ঋর্ রযর্াধ কযায হুকুভ
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ৃ.

14.

ধূ ভান রক ামু বর্িয কাযর্?

15.

ধূ ভাীয াঅমান  াআভাভরতয হুকুভ

16.

োের্দয াভর্ন রক্ষর্কয ধূ ভান কযায হুকুভ

17.

ধূ ভাীয রনকি রফফা মদা  তায মর্র্ক তারাক
মনা াংক্রান্ত রফধান

18.

মকার্না ফযরক্ত তায ধূ ভারনী েীয ার্র্
কী ফযফায কযর্ফ?

19.

ধূ ভান রক মযাজা বিকাযী রফল?

20.

ভারজদ  ভারজদ াংরি রুর্ভ ধূ ভান কযা

21.

ধূ ভার্নয ভ কুযাঅন াঠ শুনা

22.

মম ফযরক্ত ধূ ভান তযাগ কযায র্ কর্য াঅফায তা
গ্রর্ কর্য তায কাপপাযা ফা জরযভানা

23.

ধূ ভাীয গ্রর্র্মাগযতা

24.

ধূ ভাীয জানামায নাভাম

25.

ধূ ভান তযার্গয াক রকেু কাযর্

26.

ধূ ভার্নয ফযাার্য রকেু ফার্নাাি াদী

27.

াঈাংায

28.

ধূ ভার্নয ক্ষরতভূ 

29.

প্রভার্রঞ্জ

30.

ূ চীে
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