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ভূদমো 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর েনে দনদবদে , দযদন সেল ভাষাে 
প্রশংদস , আর সালা  ও সালাম আেনান বংশীে নবী 

আমাদের নবী মুহাম্মাে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর প্রদ , য  দেন পাদি গান গাে এবং আযান 

উচ্চ াে েদিদে পদি। অনুরূপ  াাঁর পদরবার-পদরেন ও 

সঙ্গী-সাথীদের প্রদ ও। 

অ ঃপর....... 

সুন্নাদ  নববী হদলা ইসলামী শরী‘আদ র উৎসসমূদহর 

মদযে দি ীে উৎস, আল-েুরআনুল োরীদমর পদর যার 

অবস্থান, আর  া ইসলাদমর আেীো-দবশ্বাস, ইবাে , 

আেব-োেো ও দবদযদবযানগুদলা সুস্পষ্টভাদব বণবনা েদর 

তেে। আর  া আল-েুরআদন বদণব  দবষেগুদলাদে 

সুসাবেস্ত েদর ও  ােীে তেওোর মাযেদম সুেৃঢ় েদর 
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অথবা  ার বোিো ও দবদেষণ েদর; তযমদনভাদব  া 

স্ব ন্ত্রভাদব শরী‘আদ র দবদযদবযান বণবনা েদর। আর  া 

হালালদে হালাল েরার বোপাদর এবং হারামদে হারাম 

েরদণর বোপাদর সুস্পষ্ট বিবে প্রোন েদর, তয বোপাদর 

আল-েুরআদনর তোদনা ‘নস’ বা বিবে বদণব  হে দন1। 

এই েথাগুদলার তপ্রক্ষাপট হদে, এ আযুদনে বা তশষ 

যুদগ এদস দবদভন্ন েল বা তগাষ্ঠীর আত্মপ্রোশ ঘদটদে, 

 াদের মদযে তেউ তেউ সুন্নাহদে দবলেুল অস্বীোর বা 

প্র োিোন েদর বদসদে এবং আল-েুরআনদেই যদথষ্ট 

বদল মদন েরদে, এ েলদট মূল  েুরআন ও সুন্নাহ 

উভেদেই অস্বীোর েদরদে। োরণ, আল্লাহ  া‘আলা 

বদলন: 

َٓءاتَى َٓٓوَما ٓ﴿ َٓنَهى ٓٱُكُم َٓوَما ٓفَُخُذوهُ ٓفََٓعنٓ ُٓكمٓ لرَُّسوُل  ﴾نَتُهوا  ٓٱُه
 [٧]احلرش:

                                                           
1 তেিুন: ‘ো‘ওো ুল ইসলাম’ পৃ. ২৫৯। 
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“রাসূল ত ামাদেরদে যা তেে,  া ত ামরা গ্রহণ ের এবং 

যা তথদে ত ামাদেরদে দনদষয েদর,  া তথদে দবর  

থাে।” [সূরা আল-হাশর, আো : ৭] 

আদরে েল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর 

সুন্নাদ র বোপাদর  ার প্রবৃদি ও দচন্তাভাবনাদেই দবচারে 

বা সাদলস বাদনদে দনদেদে। ফদল  ারা সুন্না  তথদে 

 াদের ইো  াই গ্রহণ েদর, যা  াদের দবদবে-বুদির 

োদে সুদবযােনে হে, পক্ষান্তদর যা  াদের দবদবে-বুদির 

োদে সুদবযােনে না হে  ারা  া  াদের ইোম  

প্র োিোন েদর। এভাদব  ারা মুসদলমগদণর মদযে 

দফ নার সৃদষ্ট েরদে ফদল সাযারণ েনগণ সুন্না দে 

বেবন ও  ার দনন্দা বা সমাদলাচনা েরার সাহস পাে। 

আর অপর আদরে তেদণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর হােীসসমূদহর ওপর অদু্ভ  বোিোসমূহ ও 

পাশ্চাদ ের অপবোিোসমূহ আদরাপ েদর দনদেদে, এর 

িারা  াদের উদদ্দশে হদলা ইসলাম এবং আযুদনে পাশ্চা ে 
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সভে া ও সংসৃ্কদ দে োোোদে দনদে আসা, অথচ ঐসব 

তলাে ভুদল তগদে আল্লাহ  া‘আলার তস বাণী, তযিাদন 

দ দন বদলদেন: 

َٓٱَعنَكَٓٓضٓ َولَنٓتَرٓ ﴿ ٓ َٓرىٓ نلََّص ٓٱُهوُ َٓوَآل  ُٓٓقل ٓٓتَتَّبَِعِٓملََّتُهم  َٓٓحّتَّ إِنَّ
ُِٓهَوٓٱُهَدىٓ هٓ تََّبعٓ ٱَولَئِِنُٓٓهَدى  ٓل ٓٱَّللَّ

َ
ِيَٓجا ٓٱَدَٓءُهمَٓبعٓ َوا َٓتٓأ َءَكِٓمَنَّٓلَّ

ٓيٱِمَٓمآلََكِٓمَنٓعِلٓ لٓ ٱ ِِٓمنَٓوِلِ  [  ٠٢١]ابلقرة:  ﴾١٢٠َوَآنَِصرٍيَّٓٓللَّ

“আর ইোহূেী ও নাসারারা আপনার প্রদ  েিদনা সন্তুষ্ট 

হদব না, য ক্ষণ না আপদন  াদের দমল্লাদ র অনুসরণ 

েদরন। বলুন, ‘দনশ্চে আল্লাহর দহোো ই প্রেৃ  দহোো ’। 

আর যদে আপদন  াদের তিোল-িুদশর অনুসরণ েদরন 

আপনার োদে জ্ঞান আসার পরও,  দব আল্লাহর পক্ষ 

তথদে আপনার তোদনা অদভভাবে থােদব না এবং থােদব 

না তোদনা সাহাযেোরীও।” [সূরা আল-বাোরা, আো : 

১২০] 

আর চ ুথব েল সুন্না দে িুব অবজ্ঞা ও অবদহলা েদর। 
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ফদল যিনই  াদে সুন্না  সংদেষ্ট তোদনা দেেুর দেদে 

আহ্বান েরা হে,  িন  ারা বদল: এটা ত া সুন্না , ফরয 

নে। সু রাং  ুদম আমাদে  া পালদন বাযে েরার তচষ্টা 

েদরা না!! আবার ঐসব তলাদের অদনদে দনদেদের 

তিোল-িুদশর অনুসরণ েদর এবং মুদমনগদণর পথ তথদে 

েূদর সদর দগদে বহু ওোদেব দবষেদে সুন্না  মদন েদর 

এবং অদনে হারাম দেদনসদে মােরূহ মদন েদর। ফদল 

 াদের োদে োমা‘আদ  সালা  আোে েরার দবষেদট 

সুন্না , ওোদেব নে, আর  াদের মদ  সালাদমর েবাব 

তেওোর দবষেদট সুন্না , ওোদেব নে। আর  াদের মদ  

োদি মুণ্ডন েরাটা মােরূহ, হারাম নে। আর অনুরূপভাদব 

টািনুর দনদচ োপি পদরযান েরা, যুমপান েরা ই োদে 

দবষদেও এ যরদনর ম াম  তপশ েদর থাদে।  

আমরা যদে যদরও দনই তয, এসব দবষে সুন্নাদ র সীমা 

োদিদে যাে না এবং মােরূদহর সীমাও অদ ক্রম েদর 

না,  াহদলও আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 
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ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র প্রদ  আমল েরব না তেন? আর 

তেনইবা আমরা মােরূদহর অন্ধোর সাগদর ঝাাঁদপদে 

পিব? সাহাবাদে দেরামগণ যিন তোদনা দবষদের দবযান 

োনদ  পারদ ন,  িন  া সুন্না  হদল দে  া বেবন 

েরদ ন? আর মােরূহ হদল  া আমল েরদ ন? তেন 

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র 

সাদথ যথাযথ আেব রক্ষা েদর অবস্থান েরব না? আর 

তেন আমরা সুন্না দে সম্মান েরব না, গ্রহণ েরব না 

এবং আমাদের প্রদ েেদট দবষে ও োদের সাদথ  ার 

সমন্বে সাযন েরব না? তেন আমরা অদযোংশ সুন্না দে 

 ুে ও অবদহলা েরব? তেন আমরা মদন েরব তয, 

আমাদের োদে সুন্না  মানদ  চাওো হেদন? 

* * *   
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আল-েুরআদনর ভাষাে সুন্নাহর অবস্থান 

* আল্লাহ  া‘আলা দে  াাঁর নবীর আনুগ ে এবং  াাঁর 

নবীর সুন্নাদ র অনুসরণ েরার েনে দনদেবশ প্রোন েদরন 

দন? োরণ, আল্লাহ  া‘আলা ত া বদলদেন: 

َٓيٓ ﴿ َها يُّ
َ
َٓءاَمُنوٓ ٱأ ِيَن ِطيُعوا َّٓلَّ

َ
َٓورَُسوَلُٓٱا ٓأ َ ٓتََولَّوٓ ٓۥَّللَّ نُتمٓ ا َٓعنٓ َوَا

َ
َٓوأ ُٓه

 [٢١]االنفال:  ﴾٢٠َمُعوَنٓتَسٓ 

“তহ ঈমানোরগণ! ত ামরা আল্লাহ ও  াাঁর রাসূদলর 

আনুগ ে ের এবং ত ামরা যিন  াাঁর েথা তশান,  িন 

 া হদ  মুি দফদরদে দনও না।” [সূরা আল-আনফাল, 

আো : ২০]  

আল্লাহ  া‘আলা আরও বদলদেন: 

َٓيٓ ﴿ َها يُّ
َ
ٓٱأ َٓءاَمُنوا  ِيَن َٓ ََعُكمٓ سٓ ٱَّلَّ ٓإَِذا َٓولِلرَُّسوِل ِ َّٓلِلَّ لَِمآَٓتِجيُبوا 
ٓ ُيٓ   [٢٢]االنفال:  ﴾يِيُكم 

“তহ ঈমানোরগণ! রাসূল যিন ত ামাদেরদে এমন দেেুর 
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দেদে ডাদে যা ত ামাদেরদে প্রাণবন্ত েদর,  িন ত ামরা 

আল্লাহ ও  াাঁর রাসূদলর ডাদে সািা দেদব।” [সূরা আল-

আনফাল, আো : ২৪] 

* আল্লাহ  া‘আলা দে দহোোদ র দবষেদটদে  াাঁর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর আনুগ ে এবং  াাঁর 

সুন্নাদ র অনুসরণ েরার সাদথ সম্পেবযুি েদর তেন দন? 

োরণ, আল্লাহ  া‘আলা ত া বদলদেন: 

 [٠٥١]االعراف:  ﴾١٥٨َتُدوَنَٓتهٓ ٓتَّبُِعوهُٓلََعلَُّكمٓ ٱوَٓ﴿

“আর ত ামরা  ার অনুসরণ ের, যাদ  ত ামরা 

দহোো প্রাপ্ত হও।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আো : ১৫৮] 

আল্লাহ  া‘আলা আরও বদলদেন: 

 [٥٢]انلور:  ﴾َتُدوا  ِٓإَونٓتُِطيُعوهَُٓتهٓ ﴿

“আর ত ামরা  ার আনুগ ে েরদল সৎপথ পাদব।” [সূরা 

আন-নূর, আো : ৫৪] 
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* আল্লাহ  া‘আলা দে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর অনুসারীদের েনে  াাঁর রহমদ র দবষেদটদে 

দনদশ্চ  েদর দলদপবি েদর তেন দন এবং  াদের েনে 

েুদনো ও আদিরাদ  সফল া ও মুদির গোরাদি তেন দন? 

আল্লাহ  া‘আলা বদলদেন: 

﴿َٓ َٓورَح  َٓوِسَعت  َٓشٓ ِّٓت كٓ ٓءي ُُٓكَّ
َ
َٓوُيؤٓ فََسأ َٓيتَُّقوَن يَن ِ ٓلَِّلَّ تُوَنُٓتُبَها

َكوٓ ٱ ِيَنُٓهمٓأَِبٱةَٓوَٓلزَّ ِيَنٓيَتَّبُِعوَنٓٱ١٥٦ِٓمُنوَنٓتَِنآيُؤٓ َي َّٓلَّ ٓٱلرَُّسوَلٓٱَّلَّ نلَِِّبَّ
ٓٱ

ُ ٓل  َّ ِيََٓيُِدونَهُٓٱِمِ
ِٓٱةِٓوََٓرى ٓتلَّوٓ ٱِِفُٓٓتوًبآِعنَدُهمٓ َمكٓ ٓۥَّلَّ ٓل 

 
ُمُرُهمٓيِجِنيِلٓيَأ

ِٓ ٓٱب
ٓلَُهُمٓل ٓٱَعِنُٓٓهمٓ َهى ُٓروِفَٓوَينٓ َمعٓ ل  ِيَِب ٓٱُمنَكرَِٓوُيِحلُّ هُِمِٓتَٓويَُحِرِمَُٓعلَيٓ لطَّ
َُٓٓهمٓ ئَِثَٓوَيَضُعَٓعنٓ َبٓ ل َٓٱ ٓٱوَُٓٓهمٓ إِص 

َ ٓٱَلَٓل ٓغٓ ل  ٓ َعلَيٓ ٓلَِّّتََٓكنَت  ِيَنٓٱفَِٓٓهم  َّلَّ
بِهِٓ  ٓ وهُٓوَٓٓۦَءاَمُنوا ُروهَُٓونَََصُ ٓ ٱوََعزَّ ِيٓ ٱنلُّوَرٓٱتََّبُعوا نزَِلَٓمَعهَُّٓٓلَّ

ُ
َلٓ ٓٓۥ أ و 

ُ
ئَِكٓأ

 [  ٠٥٧،  ٠٥١]االعراف:  ﴾١٥٧لُِحوَنُٓمفٓ ل ٓٱُهُمٓ

“আর আমার েো-  া ত া প্রদ েে বস্তুদে দঘদর রদেদে। 

োদেই আদম  া দলদি তেব  াদের েনে যারা  ােওো 

অবলম্বন েদর, যাো  তেে ও আমাদের আো সমূদহ 

ঈমান আদন, যারা অনুসরণ েদর রাসূদলর, উম্মী 
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(দনরক্ষর) নবীর, যার উদল্লি  ারা  াদের োদে  াওরা  

ও ইদিদল দলদপবি পাে, দযদন  াদেরদে সৎোদের 

আদেশ তেন, অসৎোে তথদে দনদষয েদরন,  াদের 

েনে পদবত্র বস্তু হালাল েদরন এবং অপদবত্র বস্তু হারাম 

েদরন। আর  াদেরদে  াদের গুরুভার ও শৃঙ্খল তথদে 

মুি েদরন যা  াদের ওপর দেল। োদেই যারা  ার 

প্রদ  ঈমান আদন,  াদে সম্মান েদর,  াদে সাহাযে েদর 

এবং তয নূর  ার সাদথ নাদযল হদেদে তসটার অনুসরণ 

েদর,  ারাই সফলোম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আো : 

১৫৬-১৫৭] 

* আল্লাহ  া‘আলা দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লামদে দবচারে দনযুিেরণ এবং  াাঁর রাে ও 

দসিান্তদে তমদন তনওোর সাদথ ঈমাদনর দবষেদটদে 

সম্পেবযুি েদর তেন দন? োরণ, আল্লাহ  া‘আলা ত া 

বদলদেন: 

ٓيُؤٓ ﴿ َٓا َٓوَرِبَِك ٓ فَََل َٓحّتَّ ٓبَيٓ ِٓمُنوَن َٓشَجَر ٓفِيَما َٓآَٓنُهمٓ ُيَِكُِموَك ُثمَّ
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ِِفٓ   ٓ نُفِسِهمٓ ََٓيُِدوا
َ
قََضيٓ َحرَجٓ ٓأ ٓا ِمِمَّ تَسٓ ٓا  ٓ ]النساء:  ﴾٦٥ٓالِيمٓ َتَٓويَُسِلُِموا

١٥  ] 

“দেন্তু না, আপনার রদবর শপথ!  ারা মুদমন হদব না 

য ক্ষণ পযবন্ত  ারা দনদেদের দববাে-দবসম্বাদের দবচাদরর 

ভার আপনার উপর অপবণ না েদর। অ ঃপর আপনার 

মীমাংসা সম্পদেব  াদের মদন তোদনা দিযা না থাদে এবং 

সববান্তেরদণ  া তমদন তনে।” [সূরা আন-দনসা, আো : 

৬৫]  

আল্লাহ  া‘আলা আরও বদলন: 

ََكَنٓلُِمؤٓ ﴿ ِٓمنٓيَوَمٓا
قَََضَٓوَآُمؤٓ  َُٓورَُسوُلُٓٱِمَنٍةٓإَِذٓا مٓ ٓۥٓ َّللَّ

َ
نٓيَُكوَنٓأ

َ
أ ًرٓا

ِٓٱلَُهُمٓ مٓ ٓرَيَةُِٓمنٓ ل 
َ
 [٦١]االحزاب:  ﴾ٓرِهِم  ٓأ

“আর আল্লাহ ও  াাঁর রাসূল তোদনা দবষদের ফেসালা 

দেদল তোদনা মুদমন পুরুষ দেংবা মুদমন নারীর েনে তস 

দবষদে  াদের তোদনা (দভন্ন দসিাদন্তর) ইিদ োর সংগ  

নে।” [সূরা আল-আহযাব, আো : ৩৬]  
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আল্লাহ  া‘আলা আরও বদলদেন: 

وهُٓإََِلٓٓءيِِٓفَٓشٓ ُٓتمٓ زَعٓ فَإِنٓتََن ٓ﴿ ِٓوَٓٱفَُر ُّ ِمُنوَنٓتُؤٓ ٓلرَُّسوِلٓإِنُٓكنُتمٓ ٱَّللَّ
ِٓ ِٓوَٓٱب َٓٱَّللَّ  [٥٥]النساء:  ﴾ِخرِ ٓٓأۡلٱِمٓوٓ ل 

“অ ঃপর তোদনা দবষদে ত ামাদের মদযে ম দভে ঘটদল  া 

উপস্থাদপ  ের আল্লাহ ও রাসূদলর দনেট, যদে ত ামরা 

আল্লাহ ও আদিরাদ  ঈমান এদন থাে।” সূরা আন-দনসা, 

আো : ৫৯] 

আল্লাহ  া‘আলার বাণী: ﴿ِٓٓوَٓٱفَُر ُّوهُٓإََِل ﴾لرَُّسولِٓٱَّللَّ  (ত ামরা 

 া উপস্থাদপ  ের আল্লাহ ও রাসূদলর দনেট)-প্রসদঙ্গ ইমাম 

শাদফ‘ঈ রহ. বদলন: ত ামরা  া উপস্থাদপ  ের আল্লাহ ও 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম যা বদলদেন  ার 

সামদন অথবাৎ েুরআন ও সুন্নাহর সামদন  া উপস্থাপন 

ের। 

* আল্লাহ  া‘আলা দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর দবরুিাচরণ েরা তথদে স েব েদর তেনদন 
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এবং এরই োরদণ বা যারাবাদহে াে ধ্বংস ও দফ নার 

েথা বণবনা েদর তেনদন? আল্লাহ  া‘আলা বদলদেন: 

ِيَنُُٓيَالُِفوَنَٓعنٓ ٱَذرَِٓيحٓ فَلٓ ﴿ مٓ َّٓلَّ
َ
ِٓأ نٓتُِصيَبُهمٓ ٓۦ ٓرِه

َ
وٓ فِتٓ ٓأ

َ
ٓيُِصيَبُهمٓ َٓنٌةٓأ

ِلٌمٓ
َ
 [١٦]انلور:  ﴾٦٣َعَذاٌبٓأ

“োদেই যারা  াাঁর আদেদশর দবরুিাচরণ েদর  ারা 

স েব তহাে তয, দবপযবে  াদের ওপর আপদ   হদব 

অথবা আপদ   হদব  াদের ওপর যন্ত্রণাোেে শাদস্ত।” 

[সূরা আন-নূর, আো : ৬৩] 

আল্লাহ  া‘আলা আরও বদলন: 

َٓٓوَيو مَٓ﴿ الِمَُٓٓيَعضُّ ٓ ٓٱلظَّ ُتَٓٓي لَي تَِنَٓٓيُقوُلٓٓيََدي هََِٓٓعَ َذ  ٓٱلرَُّسولَِٓٓمعَٓٓٱَّتَّ
ٓ ِذٓ ٓلَمٓ َٓل تَِنَٓٓي َوي لََّتٓ ٢٧َٓٓسبِيَل  َّتَّ

َ
ٓٓفََُلنًآأ   ،٢١: الفرقان] ﴾٢٨َٓخلِيَل 

٢٧  ] 

“যাদলম বেদি তসদেন দনদের েু‘হা  েংশন েরদ  

েরদ  বলদব, ‘হাে, আদম যদে রাসূদলর সাদথ তোন পথ 

অবলম্বন ের াম! ‘হাে, েুদভবাগ আমার, আদম যদে 
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অমুেদে বনু্ধরূদপ গ্রহণ না ের াম!” [সূরা আল-

ফুরোন, আো : ২৭-২৮] 

* আল্লাহ  া‘আলা দে  াাঁর ভাদলাবাসা পাওোর 

দবষেদটদে  াাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লামদে 

অনুসরণ েরার সাদথ শ বযুি েদর তেন দন? আল্লাহ 

 া‘আলা বদলন: 

ُٓكنُتمٓ ٓقُل ٓ﴿ ٓٓإِن ٓفَٓٱُُتِبُّوَن َ ُٓيٓ ٱَّللَّ ٓبِبٓ تَّبُِعوِِن َٓوَيغٓ ٱُكُم ُ ٓلَُكمٓ ٓفِرٓ َّللَّ
 ٓ  [٦٠]ال عمران:  ﴾ُذنُوَبُكم 

“বলুন, ‘ত ামরা যদে আল্লাহদে ভাদলাবাস,  দব আমাদে 

অনুসরণ ের, আল্লাহ ত ামাদেরদে ভাদলাবাসদবন এবং 

ত ামাদের অপরায ক্ষমা েরদবন।” [সূরা আদল ইমরান, 

আো : ৩১] 

* আল্লাহ  া‘আলা দে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর সুন্না দে দনদভবোল ওহীর অন্তভুবি েদর 

তেনদন? আল্লাহ  া‘আলা ত া বদলদেন: 



 

 

 
 16  

ٓيٓإِنٓ ٣َٓٓهَوىٓ ل ٓٱَوَمآيَنِطُقَٓعِنٓ﴿ ٓوَح   [٢،  ٦]انلجم:  ﴾٤ٓيُوَحٓ ُٓهَوٓإِاَّ

“আর দ দন মনগিা েথা বদলন না।  াদ া তেবল অহী, 

যা  ার প্রদ  অহীরূদপ তপ্রদর  হে।” [সূরা আন-নােম, 

আো : ৩-৪] 

অ এব, তহ গুণীেন! আল্লাহর এ দে াবদট ত া স ে 

েথাই বদল এবং আমাদেরদে দপ্রে হাবীব মুহাম্মাে তমাস্তফা 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাহদে আাঁেদি যরার 

েনে আহ্বান েদর; সু রাং এসব আোদ  োরীমার 

বোপাদর আমাদের োরও োরও েৃদষ্ট েুববল বা অন্ধ হদে 

তগল তেন? আর তেনইবা আমাদের তেউ তেউ এসব 

আোদ র বোপাদর দশোদলর যূ বামী বা েল-চা ুরীর মদ া 

েদর েল-চা ুরীর আেে গ্রহণ েদর? 

* * * 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাহর 

ভাষাে সুন্নাহর মযবাো 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাহ ভরপুর হদে 

আদে, সুন্না দে অনুসরণ েরার দনদেবশ প্রোন, দবে‘আ  

তথদে দনদষয েরা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর পক্ষ তথদে েথা অথবা োে অথবা 

তমৌনসম্মদ - যাই এদসদে  া আাঁেদি যরার বোপাদর 

উৎসাহ প্রোদন। এ বোপাদর যা বদণব  হদেদে  ন্মদযে 

দনদনািগুদলা অনে ম:  

১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম বদলন:  

للوَن اجلَنََّة إالَّ َمْن أَب » ِتي يَدخل مَّ
ل
ُّ أ لواُكل ول اهلل؟ . قَال : َوَمْن يَأَب يَا رَسل

َطاَعِني َدَخَل اجلَنََّة ، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد أَب قَاَل: َمْن 
َ
 .«أ

“আমার সেল উম্ম ই োন্নাদ  প্রদবশ েরদব, দেন্তু তয 

অস্বীোর েদর, তস বে ী । সাহাবাদে দেরাম প্রে 

েরদলন: তহ আল্লাহ রাসূল! তে অস্বীোর েরদব? েবাদব 
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দ দন বলদলন: তয আমার অনুসরণ েরদব, তস োন্নাদ  

প্রদবশ েরদব, আর তয আমার অবাযে হদব, তসই মূল  

অস্বীোরোরী।”2 

২. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম বদলন:  

ْم » يهي ؤال ةل سل ْم َكْْثَ ْم، إينََّما أْهلََك َمْن ََكَن َقبْلَكل وِني َما تََرْكتلكل َدعل
ء  ْم َعْن ََشْ ْم، فَإيَذا َنَهيْتلكل ْم لََعَ أنْبيَائيهي هل فَاْجتَنيبلوهل، َوإيَذا واْختيالفل

نْهل َما اْستََطْعتلمْ  تلوا مي
ْ
ْم بأْمٍر فَأ  .«أَمْرتلكل

“আদম তযসব দবষদে বণবনা না েদর ত ামাদের েনে তেদি 

দেদেদে, তসসব বোপাদর ত ামরা আমাদে তেদি োও 

(অথবাৎ তসসব দবষদে আমাদে প্রে েদরা না)। োরণ, 

ত ামাদের পূববব বী তলাদেরা  াদের অদযে প্রে ও  াদের 

নবীদের বোপাদর  াদের ম দভদের োরদণ ধ্বংস 

হদেদে। োদেই আদম যিন ত ামাদেরদে তোদনা দেেু 

তথদে দনদষয েদর,  িন ত ামরা তসটা তথদে দবর  
                                                           
2 সহীহ বুিারী, হােীস নং ৬৮৫১ 
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থাে। আর যিন আদম ত াদমাদেরদে তোদনা দবষদে 

দনদেবশ প্রোন েদর,  িন ত ামরা  া ত ামাদের 

সাযোনুসাদর পালন ের।”3 

৩. আর ‘ইরবাে ইবন সাদরো রাদেোল্লাহু ‘আনহু তথদে 

বদণব , দ দন বদলন:  

نَْها  َوَعَظنَا» لَْت مي رسولل اهللي  صىل اهلل عليه وسلم َموعظًة بَليَغًة وَجي
للوبل ، لْنَا : القل يلونل ، َفقل نَْها العل َظةل  !يَا رسوَل اهللي  وََذَرفَْت مي نََّها َموْعي

َ
َكأ

نَا ، قَاَل:  ٍع فَأوْصي وَدِّ اَعةي َوإْن »مل ْمعي َوالطَّ ْم بيتَْقَوى اهللي، َوالسَّ يكل وصي
ل
أ

ْم فََسََيَى اختيالفاً  نْكل ْش مي ٌّ ، َوإينَّهل َمْن يَعي ْم َعبٌْد َحبَِشي ر َعلَيْكل تَأمَّ
نَّةي اخلللَفاءي ال نَِّتي وسل ْم بسل وا َكثَياً ، َفَعليْكل َ َعضُّ يينيِّ يَن الَمْهدي دي اشي رَّ

ذي ، َوإييَّ  وري َعلَيَْها بانلَّواجي مل
ل
َْدثَاتي األ ْم َوحمل ؛ فإنَّ ُكَّ بدعة اكل

 .«ضاللة

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম জ্বালামেী 

                                                           
3 সহীহ বুিারী, হােীস নং ৬৮৫৮; মুসদলম, হােীস নং ৩৩২১ 
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ভাষাে আমাদেরদে উপদেশ দেদলন। এদ  আমাদের মন 

গদল তগল এবং তচাি দেদে পাদন ঝরদ  লাগল,  িন 

আমরা বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল! এটা ত া দবোেী 

ভাষদণর মদ া। োদেই আপদন আমাদেরদে আরও 

উপদেশ দেন।  িন দ দন বদলন: ‘আদম ত ামাদেরদে 

আল্লাহর  ােওো অবলম্বদনর েনে উপদেশ দেদে, আর 

ত ামাদের ওপর হাবশী তগালামদে শাসনে বা দনযুি 

েদর দেদলও  ার েথা শুনার এবং  ার অনুগ ে েরার 

উপদেশ দেদে, আর ত ামাদের তেউ েীদব  থােদল তস 

অবশেই বহু রেদমর ম দভে তেিদ  পাদব,  িন 

ত ামাদের েনে অপদরহাযব ে ববে হদলা আমার সুন্না  ও 

তহোো প্রাপ্ত তিালাফাদে রাদশেীদনর সুন্না দে অনুসরণ 

েরা, এ সুন্না দে মেবু ভাদব আাঁেদি যদর থাে এবং 

সেল প্রোর দবে‘আ  তথদে দবর  থাে। োরণ, 

প্রদ েেদট দবে‘আ -ই পথভ্রষ্ট া।”4
 

                                                           
4 আবূ োউে ও দ রদমযী এবং দ দন বদলন: ‘হােীসদট হাসান সহীহ’।  
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নবী ত ামার োদে ত ামার দনদের েীবদনর তচদে 

অদযে ঘদনষ্ট র!! 

দপ্রে ভাই আমার!  ুদম দে োন না তয, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওোসাল্লাম ত ামার োদে ত ামার েীবদনর 

তচদেও অদযে দপ্রে হওো উদচৎ? আল্লাহর েসম! দপ্রে 

ভাই আমার! অবশেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম 

ত ামার োদে ত ামার েীবদনর তচদেও অদযে দপ্রে হদ  

হদব। আর এটা সম্ভব হদব  াাঁদে অনুসরণ ও অনুেরণ 

েরার িারা এবং  াাঁর বশে া স্বীোর েরার মাযেদম। 

আল্লাহ  া‘আলা বদলন: 

وٓ ٱ﴿
َ
ٓأ َِٓٓلٓ نلَِِّبُّ ٓٱب

ٓ ِٓمنٓ ِٓمنِيَُٓمؤٓ ل  نُفِسِهم 
َ
 [١]االحزاب:  ﴾أ

“নবী মুদমনদের োদে  াদের দনদেদের তচদেও 

ঘদনষ্ট র।” [সূরা আল-আহযাব, আো : ৬] 

ইবনুল োদেেম রহ. বদলন: “আর এ আো দট এ েথার 

ওপর েলীল তয, যার োদে  ার দনদের তচদেও 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম ঘদনষ্ট র না 

হদবন, তস মুদমনগদণর অন্তভুবি নে, আর এ ঘদনষ্ট া ও 

তেষ্ঠদের দবষেদট ে গুদলা দবষেদে শাদমল েদর: 

 ন্মদযে এেদট হদলা: বান্দার োদে  ার দনদের েীবদনর 

তচদেও দ দন অদযে দপ্রে হদবন। োরণ, ঘদনষ্ট ার মূল 

েথা হদলা মহব্ব  েরা, আর বান্দার েীবনদট  ার োদে 

অদনের তচদে অদনে তবদশ দপ্রে, এটা সদেও ওোদেব 

হদলা  ার োদে  ার েীবদনর তচদেও রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম ঘদনষ্ট র ও অদযে দপ্রে 

হওো। োরণ, এর মাযেদমই  ার পদক্ষ ঈমান নামে 

বস্তুদট অেবন েরা সম্ভব হদব। 

* আর এ ঘদনষ্ট া ও মহব্বদ র োরদণ আবশেে হদে 

পদি  াাঁর বশে া স্বীোর েরা, আনুগ ে েরা,  াাঁদে 

তমদন তনওো এবং  াাঁর দসিাদন্তর প্রদ  সন্তুষ্ট থাো; আর 

 াাঁর দনদেবদশর প্রদ  দনদেদে সাঁদপ তেওো এবং সেল 

দেেুর উপর  াাঁদে অগ্রাদযোর তেওো।  
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 ন্মদযে আদরেদট হদলা: তমৌদলেভাদব বান্দার েনে  ার 

দনদের উপর দসিান্ত তেওোর অদযোর থােদব না; বরং 

 ার দনদের ওপর হুেুম চলদব রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর, দ দন  ার ওপর হুেুম বা দসিান্ত দেদবন 

এমন তোরাদলাভাদব, যা মদনব ে ৃবে তগালাদমর ওপর 

তেওো দসিান্ত এবং দপ া ে ৃবে সন্তাদনর ওপর তেওো 

দসিাদন্তর তচদে অদনে তবদশ তেষ্ঠ ও গুরুেপূণব হদব। 

সু রাং  ার েনে তোদনা দবষদে েিনও  ার দনদের 

মদযে হস্তদক্ষপ েরার অদযোর তনই, তয দবষদে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম হস্তদক্ষপ েদরদেন, দযদন 

 ার (বান্দার) োদে  ার দনদের তচদেও ঘদনষ্ট র। 

সু রাং আশ্চদযবর দবষে! বান্দার েনে দেভাদব এ ঘদনষ্ট া 

অদেব  হদব, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাম দবচারদের পেমযবাো ও অবস্থান প্রসদঙ্গ যা 

দনদে এদসদেন, তস  া তথদে েূদর সদর যাে এবং অদনের 

দবচার-ফেসালাে তস সন্তুষ্ট হে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর োদে প্রশাদন্ত পাওোর তচদে তস 

 ার (অনে দবচারদের) োদে অদনে তবদশ প্রশাদন্ত 

অনুভব েদর, আর তস যারণা েদর তয,  াাঁর (রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর) আদলার মশাল তথদে 

সদিে পথ পাওো যাদব না, বরং  া পাওো যাদব যুদি-

বুদির দনদেবশনা তথদে। আর দ দন যা দনদে এদসদেন,  া 

দনদশ্চ  জ্ঞাদনর ফােো তেে না ...ই োদে ই োদে নানা 

েথা, যা  াাঁর প্রদ  এবং দ দন যা দনদে এদসদেন  ার 

প্রদ  অবজ্ঞা ও অবদহলাই বুঝাে, আর এটাই হদে বি 

পথভ্রষ্ট া। বান্দার োদে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাম ঘদনষ্ট র হওোর এ দবষেদট প্রমাদণর তক্ষদত্র 

দ দন দভন্ন বাদে সব বেবন েরা এবং সেল দবষদে  াাঁদে 

গ্রহণ েরা োিা আর তোদনা পথ তনই। আর  ার 

দবপরীদ  বলা প্রদ েদের েথাদে  ার েথার োদে তপশ 

েরা, ফদল যদে  াাঁর েথা তসটার দবশুি ার পদক্ষ সাক্ষে 

তেে,  াহদল তসটা গ্রহণ েরদব। আর যদে  াাঁর েথা 

তসটা বাদ ল বা অচল বদল সাক্ষে তেে,  াহদল  া 
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প্র োিোন েরদব। আর যদে নবীর েথার মাযেদম তসটার 

দবশুি া দেংবা বাদ ল হওোর দবষেদট স্পষ্ট না হে 

 িন অদনের এসব েথাদে দে াবযারী (ইোহূেী-

নাসারা)দের েথার ম  মদন েরদ  হদব; য ক্ষণ না 

 ার োদে তোদনা দেেু স্পষ্ট হদব   ক্ষণ তস বোপাদর 

আমল েরা তথদে দবর  থােদ  হদব।  

সু রাং তয বেদি এ পিদ  অনুসরণ েরদব, তস বেদির 

েনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর দেদে 

দহেরদ র যাত্রাপথদট সদিে বদল দবদবদচ  হদব এবং 

 ার ইলম (জ্ঞান) ও আমল সদিে হদব, আর চ ুদেবে 

তথদে সদিে দবষেগুদলা  ার দেদে েুদট আসদব5। 

* * * 

  

                                                           
5 যােুল মুহাদের ইলা রাদব্বহী, পৃ. ২০-২১। 
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সুন্নাদ র অনুসরণ েরার প্রদে পূববব বী ভাদলা 

মানুষেদনর অবস্থান 

এ উম্মদ র ভাদলা মানুষগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর সুন্না দে ভাদলাদবদসদেন,  া আমল 

েদরদেন,  ার দেদে েনগণদে ো‘ওো  দেদেদেন এবং 

 াদে রক্ষণাদবক্ষণ ও সংরক্ষণ েদরদেন, আর  া প্রচার 

ও প্রসাদরর পদথ অদনে েষ্ট সহে েদরদেন এবং  ার 

শত্রুদের সাদথ রীদ ম  যুি েদরদেন, অবদশদষ আহদল 

সুন্না  ওোল োমা‘আদ র োদলমা দবেে লাভ েদরদে; 

আর প্রবৃদির পূোরী ও দবে‘আদ র অনুসারী বেদি-

তগাষ্ঠীর ম বাে ও দচন্তযারার প ন হদেদে।  

প্রথম : সাহাবীগণ: 

১. এই ত া আবূ বের দসদদ্দে রাদেোল্লাহু ‘আনহু, দ দন 

বদলন: 

 بيهي إيال »
ي صىل اهلل عليه وسلم َيْعَملل ولل اَّللَّ ًًك َشيْئًا ََكَن رَسل لَْستل تَاري
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لْتل بيهي  يغَ  ، َعمي زي
َ
ْن أ

َ
ْمريهي أ

َ
ْن أ ْخََش إيْن تََرْكتل َشيْئًا مي

َ
 .«إيِنِّ أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম যা আমল 

েরদ ন, আদম  ার তোদনা দেেুই তেদি দেদ  পাদর না, 

বরং আদম  াই আমল েরব। োরণ, আদম পথভ্রষ্ট হদে 

যাওোর আশঙ্কা েদর, যদে আদম  াাঁর তোদনা েথা বা 

দনদেবশনা তেদি দেই।”6 

২. আর এই ত া উমার ইবনুল িািাব রাদেোল্লাহু ‘আনহু, 

দ দন বদলন: 

« ُّ نََّك َحَجٌر اَل تَضل
َ
ْعلَمل أ

َ
ي  ،اَل َتنَْفعل و إيِنِّ أَل وَل اَّللَّ يْتل رَسل

َ
ِنِّ َرأ

َ
َولَْواَل أ

َقبِّللَك َما َقبَّلْتلَك  ل َعلَيْهي وََسلََّم يل  .«!َصىلَّ اَّللَّ

“আদম ভাদলা েদরই োদন তয,  ুদম এেদট পাথর মাত্র, 

না  ুদম তোদনা ক্ষদ  েরদ  পার, আর না পার তোদনা 

উপোর েরদ । আদম যদে ত ামাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
6 সহীহ বুিারী, হােীস নং ২৯২৬; মুসদলম, হােীস নং ৪৬৮১ 
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‘আলাইদহ ওোসাল্লাম ে ৃবে চুম্বন েরদ  না তেি াম, 

 াহদলা আদম েিনও ত ামাদে চুমু দে াম না।”7 

৩. সা‘ঈে ইবন মানসূর রহ. সাহাবী ‘ইমরান ইবন 

তহাসাইন রাদেোল্লাহু ‘আনহু তথদে বণবনা েদরন, দ দন 

বদলন: 

وجيئونا  ،دعونا من هذا :فقال رجل ،أنهم َكنوا يتذاكرون احلديث»
أجتد يف كتاب اهلل الصالة  ؛إنك أمحق :فقال عمران ،بكتاب اهلل

إن هذا القرآن أحكم  ؟أجتد يف كتاب اهلل الصوم مفرساً  ؟مفرسة
 .«هوالسنة تفرسِّ  ،ذلك

“ ারা হােীস দনদে আদলাচনা েরদেদলন,  িন এে 

বেদি বলল: আমাদের দনেট এ দবষদে আদলাচনা েরা 

তথদে দবর  থাে এবং আমাদের দনেট আল্লাহর দে াব 

 থা েুরআন দনদে আস। েবাদব ‘ইমরান বলদলন:  ুদম 

এেটা আহাম্মে।  ুদম দে আল্লাহর দে াব আল-
                                                           
7 সহীহ বুিারী, হােীস নং ১৫২০; মুসদলম, হােীস নং- ৩১২৮ 
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েুরআদনর মদযে সালাদ  দবষেদট দবস্তাদর ভাদব পাদব? 

 ুদম দে আল্লাহর দে াদবর মদযে সাওদমর দবষেদটদে 

দবস্তাদর ভাদব পাদব? আল-েুরআনুল োরীম এ দবষদে 

দবযান বা দসিান্ত প্রোন েদরদে; আর সুন্নাহ  াদে 

দবস্তাদর ভাদব বোিো েদরদে।” 

৪. আর এই ত া আলী ইবন আদব  াদলব রাদেোল্লাহু 

‘আনহু, দ দন বদলন: 

َن » َحٍد مي
َ
ولي اَّللِّ َصىّل اَّللُّ َعلَيْهي وََسلَّم ليَقْولي أ ّنَة رَسل َدَع سل

َ
نْتل ألي َما كل

 .«انلَّاسي 

“আদম তোদনা মানুদষর েথাে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্না দে তেদি দেদ  পাদর না।”8 

৫. আলী ইবন আদব  াদলব রাদেোল্লাহু ‘আনহু আরও 

বদলন: 

                                                           
8 সহীহ বুিারী, হােীস নং ১৪৮৮ 
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َحقَّ بالَمْسحي مْن ظاهيرهيما »
َ
ي، لاَكَن باطنل اخللفني أ

ْ
ينل بالرأ لَو َكَن ادلِّ

وَل اهللي صىل اهلل عليه وسلم َيْمَسحل لََعَ  يتل رَسل
َ
ْن رأ َولَكي

ما  .«ظاهيرهي

“যদে েীদনর দবষেদট যুদি- দেবর িারা পদরচাদল  হ , 

 াহদল তমাোিদের বাইদরর অংদশর তচদে দভ দরর অংশ 

মাদসহ েরার দবষেদট অগ্রদযোর পাওোর ম  দেল; দেন্তু 

আদম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লামদে 

তমাোর বাইদরর অংদশ মাদসহ েরদ  তেদিদে।”9 

৬. আবেুল্লাহ ইবন মাস‘উে রাদেোল্লাহু ‘আনহু বদলন: 

نَّةي » َن االيْجتيَهادي ِفي ابْليْدَعةي  خَيٌ االيقْتيَصادل ِفي السُّ  .«مي

“দবে‘আ  দনদে েষ্টের আমল েরার তচদে সুন্নাদ র 

(অনুসরণ েরার) বোপাদর মযেমপন্থা অবলম্বন েরা 

                                                           
9 ইবন আদব শােবা হােীসদট ‘আল-মুসান্নাফ’-এর মদযে বণবনা 
েদরদেন। 
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অদনে উিম।”10 

৭. উবাই ইবন ো‘ব রাদেোল্লাহু ‘আনহু বদলন: 

نَّةي » بييلي َوالسُّ ْم بيالسَّ نَّةٍ  لَيَْس ، فَإينَّهل  َعلَيْكل ْن َعبٍْد لََعَ َسبييٍل وَسل ، مي
ي  الرمْحنَ َذَكَر  ْن َخْشيَةي اَّللَّ تْه ، َفَفاَضْت َعيْنَاهل مي بًَدا َفَمسَّ

َ
َوإيْن  ،انلَّارل أ

نَّةٍ  اَلفي َسبييٍل وَسل ْن اْجتيَهاٍد يفي خي نٍَّة َخَْيٌ مي  .«اقْتيَصاًدا يفي َسبييٍل وَسل

“ত ামাদের েনে অপদরহাযব হদলা আল্লাহর পথ ও 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র 

অনুসরণ েরা। োরণ, তয বেদিই আল্লাহর পথ ও 

সুন্নাদ র উপর অদবচল তথদে েেমাে আল্লাহদে স্মরণ 

েদর,  ারপর আল্লাহর ভদে  ার েু’তচাি অশ্রু দবসেবন 

েদর, তস বেদিদে োহান্নাদমর আগুন েিনও স্পশব 

েরদব না, আর আল্লাহর পথ ও সুন্নাদ র দবপরী  দবষদে 

েষ্টের আমল েরার তচদে আল্লাহর পথ ও সুন্নাদ র 

(অনুসরণ েরার) বোপাদর মযেমপন্থা অবলম্বন েরা 
                                                           
10 বােহােী ও হাদেম। 
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অদনে উিম।”11 

৮. আর এই ত া আেুল্লাহ ইবন উমার রাদেোল্লাহু 

‘আনহুমার েথা বলদে: হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র অনুসরণ েরার োরদণ তেউ যিন 

 াাঁদে তেি ,  িন তস মদন ের  তয,  াদে তোদনা 

দেেু তপদে বদসদে!  ার আযােেৃ  তগালাম নাদফ‘ 

বদলন:   

انليب صىل اهلل  سّنةَ لو نظرت إىل ابن عمر ريض اهلل عنهما إذ اتبع »
 .«!!عليه وسلم لقلت : هذا جمنون

“যদে  ুদম আেুল্লাহ ইবন উমার রাদেোল্লাহু ‘আনহুমার 

দেদে  াোদ  যিন দ দন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র অনুসরণ েদরন,  িন  ুদম 

                                                           
11 ইবন আদব শােবা হােীসদট ‘আল-মুসান্নাফ’-এর মদযে বণবনা 
েদরদেন, হােীস নং ৩৫৫২৬ 
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বলদ : এ ত া পাগল!!”12 

৯. আর আবেুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদেোল্লাহু ‘আনহুমা 

বদলন: 

قال رسول اهلل  : أن تقولوا ؟أما ختافون أن تعذبوا وخيسف بكم»
  .«!وقال فالن

“ত ামাদের দে ভে হে না তয, ত ামাদেরদে শাদস্ত তেওো 

হদব এবং ত ামাদেরদে দনদে যমীন ধ্বদস যাদব? োরণ, 

ত ামরা বল তয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম 

বদলদেন এবং অমুে বেদি বদলদেন।” (অথবাৎ ত ামরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর েথা এবং 

সাযারণ বেদির েথাদে এে পাল্লাে ওেন ের এবং 

এেই রেম মদন ের। সাবযান! দবষেদট েিনও এে 

রেম হদ  পাদর না)  

                                                           
12 আবূ না‘ঈম, মা‘তরফা ুস সাহাবা। 
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১০. আবেুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদেোল্লাহু ‘আনহুমা আরও 

বদলন: 

جارة من تل أيها انلَّاس! » م حي ْن تزَنَل َعليكل
َ
قولل وشكل أ

َ
؛ أ السماءي

ولوَن: قاَل  م: قاَل رسولل اهلل صىل اهلل عليه ولَع آهل وسلمَّ وتقل لَكل
مر بو بكر وعل

َ
  .«!!أ

“তহ েনগণ! অদচদরই ত ামাদের উপর আোশ তথদে 

পাথদরর বৃদষ্ট বদষব  হদব! আদম ত ামাদেরদে বলদে: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম বদলদেন; আর 

ত ামরা বলে: আবূ বের ও উমার রাদেোল্লাহু ‘আনহুমা 

বদলদেন!!” (অথবাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর েথা এবং আবূ বের ও উমার রাদেোল্লাহু 

‘আনহুমার েথার মান েিনও এে নে। সু রাং 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর েথার 

দবপরীদ  আবূ বের ও উমার রাদেোল্লাহু ‘আনহুমার 

মদ া প্রভাবশালী বেদির েথাও গ্রহণদযাগে হদব না)। 

দি ীে :  াদব‘ঈগণ ও  াদের পরব বী প্রেন্ম:  
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১. আবূল ‘আদলো রহ. বদলন:  

 .«عليكم باألمر األول اذلي َكنوا عليه قبل أن يفرتقوا»

“ত ামাদের ওপর আবশেেীে ে ববে হদলা প্রথম দবষে ও 

দনদেবশনাদটদে আাঁেদিদে যরা, যার উপর  াাঁরা ম াননেে 

সৃদষ্টর পূদববই প্রদ দষ্ঠ  দেল।”13 

২. আওযা‘ঈ রহ. বদলন:  

اصرب نفسك لَع السنة , وقف حيث وقف القوم , وقل بما قالوا , »
وكفَّ عما كفوا عنه , واسلك سبيل سلفك الصالح , فإنه يسعك 

  .«ما وسعهم

“ ুদম দনদেদে সুন্নাহর ওপর ধযদযবর সাদথ প্রদ দষ্ঠ  রাি, 

আর  ুদম তথদম যাও, তযিাদন োদ  তথদম তগদে; আর 

 ুদম বল,  াাঁরা যা বদলদে, আর  ুদম  া তথদে দবর  

থাে, যা তথদে  ারা দবর  তথদেদে, আর  ুদম ত ামার 

                                                           
13  াফসীদর েুর ুবী, ৭ম িণ্ড, পৃ. ১৪১ 
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পূববব বী সজ্জনদের পদথ চল। োরণ,  া ত ামাদে শদি 

তযাগাদব, যা  াদেরদে শদি যুদগদেদে।”  

৩. ইউসূফ ইবন আসবা  রহ. বদলন:  

نة» نه َصاحبل سل
َ
ٍل باملرشق؛ أ فابعْث إييله ، إيذا بَلغَك عن رجل

هل السنَّة
َ
 .«بالسالم؛ فقد قل أ

“প্রাদচের তোদনা তলাদের োে তথদে যিন ত ামার োদে 

তোদনা িবর তপৌঁদে তয, তস সুন্নাহর অনুসারী,  িন  ুদম 

 াাঁর োদে সালাম তপৌঁোও। োরণ, সুন্নাহর অনুসারীর 

সংিো েদম তগদে।” 

৪. আর আইেূব রহ. বদলন:  

فقدل بعَض »
َ
هلي السنة؛ فكأِنِّ أ

َ
لي من أ إيِنِّ ألْخرَبل بموتي الرجل

عضايئ
َ
 .«أ

“আমাদে সুন্নাহর অনুসারী তোদনা বেদির মৃ ুের সংবাে 

তেওো হদল, মদন হে তযন আদম আমার দেেু অঙ্গ-প্র েঙ্গ 
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হাদরদে তফদল।” 

৫. আইেূব রহ. আরও বদলন:  

ْن أهل » إن من سعادة احلََدث واألعجيّم أن يوفقهما اهلل لعالٍم مي
 .«السنة

“যুবে ও অনারব বেদির েনে তসৌভাদগের োরণ হদলা, 

আল্লাহ  া‘আলা  াদেরদে  াওফীে দেদবন সুন্নাহর 

অনুসারী এেেন আদলদমর অনুসরণ েরার।” 

৬. আবূ বের ইবন ‘আইোশ রহ. বদলন:  

 .«اإلسالم أعز من اإلسالم يف سائر األديانالسنة يف »

“সেল যদমবর মদযে ইসলাদমর মযবাোগ  অবস্থাদনর তচদে 

ইসলাদমর মদযে সুন্নাহর অবস্থাদনর দবষেদট অদযে 

শদিশালী।” 

৭. সুদফোন সাওরী রহ. বদলন:  

 .«، فإنهم غرباء استوصوا بأهل السنة خَياً »
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“ত ামরা সুন্নাহর অনুসারীগদণর েলোণ োমনা ের। 

োরণ,  ারা অপদরদচ  হদে তগদে (হাদরদে যাদে)।” 

৮. েুনাদেে রহ. বদলন:  

الطرق لكها مسدودة إال لَع املقتفني آثار رسول اهلل صىل اهلل »
واملتبعني سنته وطريقته، فإن طرق اخلَيات لكها  ،عليه وسلم

ِٓٱِِفٓرَُسوِلََٓٓكَنٓلَُكمٓ ٓلََّقدٓ ﴿ :اهلل تعاىل مفتوحة عليه كما قال َّللَّ
سٓ 
ُ
 . « [٢٠]االحزاب:  ﴾َوةٌَٓحَسَنةيٓأ

“(মানুদষর েনে) সেল পথ বন্ধ,  দব  াদের েনে নে, 

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর পোঙ্ক 

অনুসরণোরী এবং  াাঁর সুন্না  ও েমবপন্থার 

অনুেরণোরী। োরণ, েলোদণর সেল পথ  ার েনে 

তিালা রদেদে, তযমনদট আল্লাহ  া‘আলা বদলদেন: 

“অবশেই ত ামাদের েনে রদেদে আল্লাহর রাসূদলর মদযে 

উিম আেশব।” [সূরা আল-আহযাব, আো : ২১] 

* * * 
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 40  

সুন্নাহ সম্পদেব োদহল বা অজ্ঞ বেদির সাদথ 

েথদপােথন 

ইমাম আল-আেুররী  াাঁর ‘আশ-শরী‘আহ’ (الرشيعة) 
নামে গ্রদন্থ বদলন: জ্ঞানী ও বুদিমান বেদিবদগবর েনে 

উদচৎ হদলা, যিন  ারা তোদনা বেদিদে বলদ  শুনদব: 

তোদনা দবষদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম 

বদলদেন, যা আদলমগদণর দনেট প্রমাদণ ,  ারপর 

োদহল বা মূিব বেদি  ার দবদরাদয া েদর বলল: আদম 

আল্লাহ  া‘আলার দে াদবর মদযে যা আদে,  া োিা অনে 

দেেু গ্রহণ েরব না,  িন- 

আদলদমর ওপর ে ববে হদব এটা বলা তয,  ুদম এেেন 

মন্দ তলাে, আর  ুদম এমন এে বেদি, যার বোপাদর 

আমাদেরদে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম স েব 

েদরদেন এবং আদলমগণও ত ামার বোপাদর স েব 

েদরদে। 

আর  াদে বলদ  হদব: তহ োদহল ! আল্লাহ  া‘আলা  াাঁর 
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ফরযসমূহ সাদববেভাদব অব ীণব েদরদেন এবং  াাঁর 

নবীদে দনদেবশ দেদেদেন, যাদ  দ দন েনগণদে  াদের 

প্রদ  যা অব ীণব েরা হদেদে,  া সুস্পষ্ট েদর বণবনা 

েদর তেন। আল্লাহ  া‘আলা বদলন: 

﴿َٓ نَزنل 
َ
نُِزَِلٓإَِلٓ َِّلِكٓ ٱَكٓإَِلٓ ٓا َٓوأ ٓلِلنَّاِسَٓمٓا َ ُروَنَٓٓولََعلَُّهمٓ ِٓهمٓ َرٓتِلُبَِيِ َيَتَفكَّ
 [٢٢]انلحل:  ﴾٤٤

“আর আমরা ত ামার প্রদ  েুরআন অব ীণব েদরদে, 

যাদ   ুদম মানুষদে সুস্পষ্টভাদব বুদঝদে দেদ  পার- যা 

 াদের প্রদ  অব ীণব েরা হদেদেল, যাদ   ারা 

দচন্তাভাবনা েদর।” [সূরা আন-নাহল, আো : ৪৪] 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাহর 

দবদরাযী এ বেদিদে বলদ  হদব: তহ মূিব! আল্লাহ  া‘আলা 

বদলদেন: 

﴿ ٓ قِيُموا
َ
لَوٓ ٱَوأ ٓ لصَّ َكوٓ ٱةََٓوَءاتُوا  [٢٦]ابلقرة:  ﴾ةَٓلزَّ

“আর ত ামরা সালা  প্রদ ষ্ঠা ের ও যাো  োও।” [সূরা 
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আল-বাোরা, আো : ৪৩] 

 ুদম আল্লাহ  া‘আলার দে াব আল-েুরআদনর মদযে 

তোথাে পাদব তয, ফযদরর সালা  েুই রাো ? তযাহদরর 

সালা  চার রাো ? আসদরর সালা  চার রাো ? 

মাগদরদবর সালা  দ ন রাো ? আর এশার সালা  চার 

রাো ? 

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র 

মদযে োিা আর তোথাে  ুদম পাদব সালাদ র দবদযদবযান 

ও সমেসূচী? আর তোথাে পাদব দেদস সালা দে 

পদরশুি েদর এবং দেদস সালা দে বাদ ল বা নষ্ট েদর 

তেে?! 

আর অনুরূপভাদব যাোদ র দবষেদটও; আল্লাহ  া‘আলার 

দে াদবর মদযে  ুদম তোথাে পাদব েুইশ  দেরহাম তথদে 

পাাঁচ দেরহাম যাো  দেদ  হদব? আর দবশ দেনার তথদে 

দেদ  হদব অযব-দেনার? চদল্লশদট োগল তথদে যাো  

দেদ  হদব এেদট োগল? আর পাাঁচদট উদটর যাো  দেদ  
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হদব এেদট োগল দেদে? আর যাোদ র সেল দবদযদবযান 

আল্লাহ  া‘আলার দে াদবর মদযে তোথাে  ুদম পাদব? 

অনুরূপভাদব আল্লাহ  া‘আলার সেল ফরয দ দন  াাঁর 

দে াদবর মদযে ফরয েদর দেদেদেন, দেন্তু তসগুদলার 

দবস্তাদর  দবদযদবযান সম্পদেব োনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাহ বে ী  সম্ভব নে। 

এটা হদলা মুসদলম সম্প্রোদের আদলমগদণর েথা; তয 

বেদি এর দবপরী  দেেু বলদব, তস মুসদলম দমল্লা  তথদে 

িাদরে (দবর) হদে যাদব এবং নাদস্তেদের েদল শাদমল 

হদব। আমরা দহোো  পাওোর পর পথভ্রষ্ট হওো তথদে 

আল্লাহ  া‘আলার দনেট আেে চাই।14 

* * *  

                                                           
14 ‘আশ-শরী‘আহ’: ১/৪১০-৪১২। 
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তসৌভাগে ও েুভবাদগের োরণসমূহ 

আল্লাহ  া‘আলা বদলন: 

َٓيٓ ﴿ َها يُّ
َ
َٓءاَمُنوٓ ٱأ ِيَن َّٓلَّ ِطيُعوا 

َ
ٓأ ٓٱا  ِطيُعوا 

َ
َٓوأ َ ٓٱَّللَّ ِل و 

ُ
َٓوأ ٓٱلرَُّسوَل

َ ِرٓمٓ ل 
 ٓ ٓتََن ِٓٓمنُكم  َٓشٓ ُٓتمٓ زَعٓ فَإِن ٓٓءيِِٓف ٓإََِل وهُ ٓوَٓٱفَُر ُّ ِ ُٓكنُتمٓ ٱَّللَّ ٓإِن ٓلرَُّسوِل

ِٓتُؤٓ  ِٓوَٓٱِمُنوَنٓب َٓٱَّللَّ يَٓذ ِٓٓخرِ ٓٓأۡلٱِمٓوٓ ل  حٓ ٓلَِكَٓخري 
َ
َٓوأ

 
]النساء:  ﴾٥٩وِيًَلَٓسُنٓتَأ

٥٥  ] 

“তহ ঈমানোরগণ! ত ামরা আল্লাহর আনুগ ে ের, রাসূদলর 

আনুগ ে ের, আরও আনুগ ে ের ত ামাদের মযেোর 

ক্ষম াশীলদের, অ ঃপর তোদনা দবষদে ত ামাদের মদযে 

ম দভে ঘটদল  া উপস্থাদপ  ের আল্লাহ ও রাসূদলর 

দনেট, যদে ত ামরা আল্লাহ ও আদিরাদ  ঈমান এদন থাে। 

এ পন্থাই উিম এবং পদরণাদম প্রেৃষ্ট র।” [সূরা আন-দনসা, 

আো : ৫৯] 

ইবনুল োইদেেম রহ. বদলন: আল্লাহ সুবহানাহু 

ওো া‘আলা  াাঁর ও  াাঁর রাসূদলর আনুগ ে েরার 
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দনদেবশ দেদেদেন... আর োদেেপ্রাপ্ত প্রশাসদনে 

বেদিবদগবর োরও আনুগ ে েরাটা  িনই তেবল 

অপদরহাযব (ওোদেব) হদব, যিন  ার আনুগ ে েরার 

দবষেদট রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর 

আনুগদ ের অন্তভুবি হদব, দনঃশ বভাদব  ার (প্রশাসদনে 

বেদির) আনুগ ে েরা যাদব না। ...অ ঃপর আল্লাহ 

 া‘আলা বদলন: ﴿ٓ ٓتََن َٓشٓ ُٓتمٓ زَعٓ فَإِن ٓٓءيِِٓف ٓإََِل وهُ ٓٱفَُر ُّ ِ َّللَّ
﴾لرَُّسولِٓٱوَٓ  “অ ঃপর তোদনা দবষদে ত ামাদের মদযে ম দভে 

ঘটদল  া উপস্থাদপ  ের আল্লাহ ও রাসূদলর দনেট), আর 

এটা হদলা অোটে েলীল এ বোপাদর তয, যিনই তগাটা েীদনর 

তোদনা দবষদে মানুদষর মাদঝ ম দভে ঘটদব,  িন আবশেে 

হদলা তস ম দভেপূণব দবষেদট আল্লাহ ও  াাঁর রাসূদলর দনেট 

উপস্থাপন েরা এবং আল্লাহ ও  াাঁর রাসূল বে ী  অনে 

োরও দনেট উপস্থাপন না েরা। োরণ, তয বেদি 

ম দবদরাযপূণব দবষেদটদে সমাযান েরার েনে আল্লাহ ও 

 াাঁর রাসূল বে ী  দভন্ন োরও দনেট তপশ েরল, তস বেদি 

আল্লাহর দনদেবদশর দবদরাদয া েরল, আর তয বেদি ঝগিা বা 
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দবদরাদযর সমে আল্লাহ ও  াাঁর রাসূল বে ী  অনে োরও 

ফেসালা বা মীমাংসার দেদে আহ্বান েদর, তস বেদি মূল  

োদহদলেোদ র দেদেই আহ্বান েদর। অ এব, বান্দা 

  ক্ষণ পযবন্ত ঈমাদনর গণ্ডীদ  প্রদবশ েরদ  পারদব না, 

য ক্ষণ না তস দবদরাযোরীদের দবদরাযপূণব প্রদ েেদট দবষে 

আল্লাহ ও  াাঁর রাসূদলর দনেট উপস্থাপন েরদব। আর এ 

েনেই আল্লাহ  া‘আলা বদলদেন: ﴿ ِٓٓتُؤٓ ٓإِنُٓكنُتم ِٓٱِمُنوَنٓب َّللَّ
َٓٱوَٓ ٓوٓ ل  ﴾ِخرِ ٓٓأۡلٱِم  “যদে ত ামরা আল্লাহ ও আদিরাদ  ঈমান 

এদন থাে” অ ঃপর আল্লাহ  া‘আলা বদলন: ﴿ٓ يَٓذ ٓلَِكَٓخري 
حٓ 
َ
َٓوأ

 
﴾وِيًَلَٓسُنٓتَأ  “এ পন্থাই উিম এবং পদরণাদম প্রেৃষ্ট র” 

অথবাৎ আদম ত ামাদেরদে আমার আনুগ ে েরার এবং 

আমার রাসূল ও োদেেপ্রাপ্ত প্রশাসদনে বেদিবদগবর 

আনুগ ে েরার তয দনদেবশ দেদেদে তস দবষেদট তমদন চলা 

এবং সমাযাদনর েনে ত ামাদের মযেোর দবদরাযপূণব 

প্রদ েেদট দবষে আমার ও আমার রাসূদলর দনেট তপশ 

েরার োেদট ত ামাদের েনে েলোণের হদব ত ামাদের 
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ইহোদল ও পরোদল এবং  া উভে েগদ  ত ামাদের 

তসৌভাদগের োরণ হদব; আর ত ামাদের তশষ পদরণাম 

হদব অদ  উিম ও প্রেৃষ্ট র।   

সু রাং এ দবষেদট প্রমাণ েদর তয, আল্লাহ ও  াাঁর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর আনুগ ে েরা এবং 

আল্লাহ ও  াাঁর রাসূলদে দবচারে বা সাদলস মানার 

দবষেদট হদলা েুদনো ও আদিরাদ  তসৌভাগেবান হওোর 

অনে ম প্রযান োরণ বা উপলক্ষ। আর তয বেদি দবশ্ব 

বেবস্থা ও  ার মযেোর সংঘদট  ক্ষদ  ও েুদযবাগ সম্পদেব 

দচন্তা-ভাবনা েরদব, তস বেদি োনদ  পারদব তয, েুদনোর 

প্রদ দট মন্দ ও অেলোদণর োরণ হদলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর দবরুিাচরণ েরা এবং  াাঁর 

আনুগদ ের গণ্ডী তথদে তবর হদে যাওো। আর েুদনোর 

মযেোর প্রদ দট েলোণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওোসাল্লাদমর আনুগ ে েরার োরদণই অদেব  হে। 

অনুরূপভাদব আদিরাদ র িারাদপ, যন্ত্রণাোেে শাদস্ত ও 
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আযাদবর দবষেদটও অবশেম্ভাবী হদে পদি শুযু রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর দবরুিাচরণ েরার 

োরদণ। সু রাং েুদনো ও আদিরাদ র অেলোণ ও 

দবপে-মুসীব  আপদ   হওোর দবষেদট প্র োব বন ও 

দনভবর েদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর 

দবরুিাচরণ েরার দেদে। 

অ এব, মানুষ যদে যথাযথভাদব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর আনুগ ে েদর,  াহদল পৃদথবীদ  

েিনও তোনা মন্দ ও অেলোণ হদব না, আর এ ত া 

হদলা পৃদথবীদ  সংঘদট  সাযারণ েুদযবাগ ও দবপে-

মুসীবদ র েথা, আর বান্দা দনদে তয মন্দ, যন্ত্রণা ও 

েুদশ্চন্তাে আক্রান্ত হে, তস দবষেদটর তবলােও এেই েথা। 

োরণ,  া শুযু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর 

দবরুিাচরণ েরার োরদণই হদে থাদে। তেননা,  াাঁর 

আনুগ ে েরার দবষেদট হদলা এমন েুগব, তয তেউ  াদ  

প্রদবশ েরদব তস দনরাপে হদে যাদব; আর  া হদলা 
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এমন এে গুহা, তয তেউ  াদ  আেে দনদব তস মুদি 

তপদে যাদব। সু রাং বুঝা তগল তয, েুদনো ও আদিরাদ র 

অেলোণ ও দবপযবদের এেমাত্র োরণ হদলা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম যা দনদে এদসদেন, তস 

সম্পদেব অজ্ঞ া এবং  াাঁর আনুগদ ের গণ্ডী ও পদরমণ্ডল 

তথদে তবদরদে যাওো।15
 

 وصىل اهلل لَع نبينا حممد و لَع آهل و صحبه و سلّم.

“আল্লাহ রহম  ও শাদন্ত বষবণ েরুন আমাদের নবী 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর ওপর এবং 

 াাঁর পদরবার-পদরেন ও সেল সাহাবীগদণর প্রদ ”। 

সমাপ্ত 

আযুদনে যুদগ দবদভন্ন েল বা তগাষ্ঠীর আত্মপ্রোশ ঘদটদে, 
 াদের মদযে তেউ তেউ সুন্নাহদে দবলেুল অস্বীোর বা 
প্র োিোন েদর এবং আল-েুরআনদেই যদথষ্ট বদল মদন ের, 
                                                           
15 ‘যােুল মুহাদের ইলা রাদব্বহী’, পৃ. ২৯, ৩০  
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আদরে েল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাদমর সুন্নাদ র 
বোপাদর  ার প্রবৃদি ও দচন্তা-ভাবনাদে দবচারে বা সাদলস 
মাদন। অ ঃপর তস সুন্না  তথদে  ার ইদেম   াই গ্রহণ 
েদর, যা  ার দবদবে-বুদির োদে সুদবযােনে হে। 
এ তোট্ট পুদস্তোদটদ  নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওোসাল্লাম যা 
দনদে এদসদেন  া আাঁেদি যরার এবং দবদবে-বুদির োদে 
সুদবযােনে দবষেগুদলাদে পদরহার েরার গুরুে  ুদল যরা 
হদেদে। 
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