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ূযাতুর বফরায়া নামভ ক ান ূযা আমে ফমর বফশ্বা  যায বফধান 

   

প্রশ্ন: আবভ আভায এ জন বয়া াবি কথম  শুনরাভ। তামদয বন ট  ুযআন যময়মে মামত ূযাতুর বফরায়া 

নামভ এ বট  ূযা যময়মে, কম ূযাবট আভামদয  ুযআমন কনই। এ  থাবট  তটু ু বি ? 

উত্তয:  

আরাভদু বরল্লা। 

বয়া আমরভগণ  তামদয ইভাভযা ূযাতুর বফরায়া নামভ এ বট ূযা আমে ফমর দাবফ  ময থাম ন। আয তামদয 

ভধয কথম  মাযা তা অস্বী ায  ময তাযা তা  মযন তাব য়া (ভুনাবপ ী) নীবত অফরম্বন  ময। । এ ূযাতুর 

বফরায়ায ফমেময় ফড় দাবফদায, বভজজা হুাইন ভুাম্মদ ত্ব ী আন-নূযী আত-তাফযাী। বতবন ১৩২০ বজযীমত ভাযা 

মান। তায ভৃতুযয য যামপমীযা তাম  নাজাপ নাভ  স্থামন ম্মামন দাপন  মযন। বতবন এ বট ব তাফ বরমখন, 

তামত বতবন ফমরন,  ুযআনম  বফ ৃবত  যা ময়মে। াাফীগণ  ুযআমনয ব েু অং কগান  ময বদময়মেন। কম 

অংটু ু কগান  মযমেন, তায ভমধয যময়মে ূযাতুর বফরায়া। ১২৯৮ বজযীমত তায বরবখত ফইবট োামনা য়। 

এ ব তাফবট োামনায ভয় তাম  ক ন্দ্র  ময অমন  বেল্লা-াল্লা  বফমযাবধতা য়।  াযণ, তাযা কেময়বের 

 ুযআমনয শুদ্ধতা বফলময় ংয়  ংমাধনীবট তামদয বনমজমদয ভমধয ীভাফদ্ধ থা ু  এফং তামদয বন ট 

গ্রণমমাগয ত ত ব তামফ তা েবড়ময় বেবটময় বফবিন্নবামফ যাখা উ । বফলয়বট ক ামনা এ বট ব তামফ এ ত্র 

 যা কা  তা তাযা োয় বন। বতবন তায ব তামফয শুরুমত ূযাতুর বফরায়া ম্পম জ বরমখন:  

‚এবট এ বট গুরুত্বূণজ ূক্ষ্ম  ম্মানী ব তাফ। এ ব তামফয নাভ যাখা ময়মে, ‘পারুর বখতাফ পী ইফামত 

তাযীমপ ব তাবফ যাবির আযফাফ’।‛ বতবন এ ব তামফ  ত  আয়াত  ূযা উমল্লখ  মযন এফং বতবন ফমরন, 

াাফীগণ এ আয়াত  ূযাগুমরাম   ুযআন কথম  ফাদ বদময়মেন এফং  ুযআমনয ব েু অং কগান  মযমেন। 

তায ভধয মত গুরুত্বূণজ ূযা মরা, ূযাতুর বফরায়া। ূযাতুর বফরায়ায আয়াতগুমরা বনম্নরূ:  

 يا أيٍا اذليو آنيَا آنيَا بانليب والَيل اذليو بػثياٌها يٍدياىكم إىل الرصاط املستقيم ىيب وويل بػضٍها نو بػض وأىا الػليم اخلبري»
...» 

অয এ বট ূযা তামদয বন ট যময়মে তায নাভ ূযাতুন নূ-যাইন। এ ূযায আয়াতগুমরা বনম্নরূ- 

يأيٍا اذليو آَنيَا آِنيَا بانلَريو أىزنلاٌها يتلَان غليكم آيايت وحيذراىكم غذاب يَم غظيم . بػضٍها نو بػض وأىا السهيع الػليم »
َا بيقضٍم نيثاقٍم ونا اعٌدٌم الرسَل  . إن اذليو يَفَن بػٍد ا ورسَهل يف آيات هلم جيات انلػيم . واذليو كفروا نو بػد نا آني

 «...ة الرسَل أوئلك يسقَن نو خيميف اجلديم . ظلهَا أىفسٍم وغصَا وصي غليً يقذفَن

এ ধযমনয ফামজ অংরগ্ন  থাম  তাযা  ুযআমনয আয়াত জ্ঞান  যমে। (নাউমুবফল্লা) 
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ভুাম্মাদ আরী াউদী বমবন বভমযয আইন ভন্ত্রণারময়য ফড় ভাময এ জন তথয বেফ বেমরন। বতবন প্রােযবফদ 

ব্রাইন এয  ামে ংযবিত থা া এ বট ইযানী  ুযআমনয াণু্ডবরব ম্পম জ জানমত ামযন। ঐ ুযআন কথম  

কটবরগ্রামপয ভাধযমভ এ ূযাগুমরায  ব বতবন ন র  মযন। ব তাফবটমত উক্ত (তথা বথত) ূযাগুমরায আযবফয 

ামথ ইযাবন বালায অনুফাদ প্রদত্ত যময়মে।   

আত-তাফযাী তায স্বীয় ‘পারুর বখতাফ পী ইফামত তাযীমপ ব তাবফ যাবির আযফাফ’ ব তামফ কম  থাগুমরা 

দাবফ  মযন -এ ই দাবফ বয়ামদয অনযানয করখ   মযমেন। কমভন ভুবন পানী আর- াভীবয  তৃজ  ইযানী 

বালায় বরবখত ব তাফ -দাফস্তামন ভামামফ গ্রমে তা যময়মে। এ ফইবট ইযামন এ াবধ  ফায ভুবিত  প্র াবত 

ময়মে। অনুরূবামফ প্রােযবফদ নরবদ া (‘নামফর দা ’) তায যবেত ‘তাবযখুর ভাামপ’ ব তামফ এ বভথযা 

ূযাগুমরা উমল্লখ  মযমে। আয ‘এবয়া-ফ্রাবি  বত্র া তায ১৮৪২ ফমলজয ংখযায় তা প্র া  মযমে। (ৃ: ৪৩১-

৪৩৯)  

অনুরূবামফ বভজজা াবফফুল্লা আর-ামভী আর খুয়ী তায ব তাফ ‘বভনাজুর ফাযা‘আ পী যম নাজীর 

ফারাগা’ (২১৭/২) কত এফং ভুাম্মাদ ফাম য আর-ভাজবরব তায ব তাফ ‘তামব যাতুর আবয়ম্মা’ (ৃ: ১৯,২০)-কত 
পাবজ বালায় তা উমল্লখ  মযমেন। মা ইযামনয ভারানা প্র ানী  তৃজ  প্রোবযত  প্রাবযত।  

বফস্তাবযত জানায জনয কদখুন- ভুবিুবিন আর-খতীফএয যবেত ব তাফ ‘আর-খুতুতুর ‘আবযদ্বা বরর উুবরর-রাবত 

ক্বাভা ‘আরাইা দ্বীনু-বয়া।  

বয়ামদয এ ধযমনয আ ীদা কালন  যা আল্লায তা‘আরায ফাণীমত যাবয বভথযামযা,  াযণ আল্লা তা‘আরা 

ফমরন, 

ۡن   إِنَّا ﴿ ۡۡلحا َنح ِۡكرح  نحزَّ ونح  َلح ۥ ِإَونَّا ٱلذ َٰفِظ   [  ٩: احلجر] ﴾ ٩ لححح

‚বনশ্চয় আভযা  ুযআন নাবমর  মযবে, আয আভযা স্বয়ং তায বপামত- াযী‛। [ূযা আর-বজয, আয়াত: ৯] এ 

 াযমণ  র ভুবরভ এ বফলময় এ ভত, কম ফযবক্ত এ ধযমনয আ ীদা কালণ  ময,  ুযআমনয ভমধয বযফতজন  

বফ ৃবত যময়মে ফমর বফশ্বা  ময, ক  াবপয, ইরামভয ামথ তায ক ামনা ম্প জ কনই।  

াইখুর ইরাভ ইভাভ ইফন তাইবভয়যা য. ফমরন, অনুরূবামফ কম ফযবক্ত এ  থা বফশ্বা  ময,  ুযআমনয ব েু 

আয়াত  ভামনা ফা কগান  যা ময়মে অথফা এ  থা ফমর,  ুযআমনয এ বট ফামতনী ফযাখযা যময়মে, মামত ফাবয  

আভমরয ক ামনা প্রময়াজন মড় না। এমদয ফরা য় ক্বাযাবভতা  ফামতবনয়া, আয তানাুবখয়যাযা তামদয 

অন্তবুজক্ত। এযা ফাই  াবপয। তামদয  াবপয য়ায ফযাাময ক ামনা মে কনই। কদখুন- আ-ামযভুর ভারুর: 

(১১০৮-১১১০/৩) 

আল্লাভা ইফন ামভ য. ফমরন,  ুযআমনয ক ামনা বযফতজন আমে এ  থা ফরা ু-স্পষ্ট  ুপবয এফং যাূর 

াল্লাল্লাহু আরাইব য়াাল্লামভয প্রবত বভথযামযা  যা। (আর-পারু বপর-আয়াবয় য়ার বভরার য়ান বনার:  

১৩৯/৪) 

আল্লা তা’আরাই বামরা জামনন। 


