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লেখকের বক্তবয
ভামাবফয ঈৎতে রগ্ন কথবওআ ককাড়াভী িীন  তায নু াযীবদয ফযাও ক্ষতত াধন ওবযবঙ এফং ভাবচ তফফাদ 
তফৃ ঙ্খরায ৃ তি বে। থঘ ভান অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٕٙ )ٓزلخএআ ঈম্মাবতয ঐওয ক্ষুন্ন যাঔায চনয তনবদভ তদববঙন এফং
আরাভবও দরাদতর ওযবত তনবলধ ওবযবঙন। কমভনঃ ভান অল্লা ফবরনঃ
ٔ٥ٖ :ّٔ ﴾ [ح ٗؼخ٥ٖ َٕوُٞ َُو َوؼٌَُِّْۡ طَوظَّوِٚ ِ ََّٰىٌُْ رٛٝ َٰ َوًٌُُِْۡ َوِٚ ِِ ۚۦ٤ِٓز
ٔزُ َوَ كَوظَولَو ََّ َو
ُّ ُ  ْحُٞ َو طَوظَّزِؼُٝ َوُْٙٞ ح كَو طَّزِؼ٤ِ ُٓ ۡٔظَوو٢١ِ َ َٰ َوٛ
م رٌُِْۡ ػَوٖ َو
ِ  َوٌحٛأَوَّٕ َٰ َوٝ] َو
‚অয এতট কতা অভায কাচা থ। ু তযাং কতাভযা তায নু যণ ওয এফং নযানয থ নু যণ ওবযা না, তাবর তা
কতাভাবদযবও তাাঁয থ কথবও তফতেন্ন ওবয কদবফ। এ গুবরা তততন কতাভাবদযবও তনবদভ তদববঙন, মাবত কতাভযা তাওা
ফরম্বন ওয‛। তাঙাড়া, অল্লায যাূ র ( )ﷺঅল্লায ী ফযতীত তওা িাযা কওান পবতাা প্রদান ওযবতন না থঘ
অচওার প্রঘতরত ভামাফেীযা তা ওযবঙ। থঘ আরাবভ ওুযঅন  ু ন্না ফযতীত আচভা অয তওাবয কওান স্থান কনআ।
বাফবত ফড়আ দু :ঔ রাবক কম অভযা যাূ র ( )ﷺএয আবেফা ফাদ তদব প্রতদ্ধ ঘায আভাভবদয ন্ধ তাক্বরীদ ওতয। থঘ
তাাঁযা কওঈ তাাঁবদয ন্ধ তাাঁক্বরীদ ওযবত ফবরন তন। কমভন আভাভ অফু াতনপা ফবরনঃ ٢زٌٛٓ ٜٞغ ك٣ق حُليٛ ‘ اًحমঔন
ী াদী াবফ, কচবনা কটাআ অভায ভামাফ’। (তথযূ ত্রঃ াতা আফবন অবফদীন ১/৬৩।) শুধু তাআ ন অল্লাহ্
(٠ُطؼخٝ ٕٙ )ٓزلخ তফত্র ওুযঅবন ফবরবঙন, অচ কতাভাবদয চনয দীনবও ূ ণভ ওযরাভ এফং কতাভাবদয ঈয অভায
তনাভত ম্পূ ণভ ওযরাভ এফং কতাভাবদয চনয দীন তববফ ঙন্দ ওযরাভ আরাভবও‛। ঈক্ত অাবত অল্লা তা’অরা যাূ র
( )ﷺকও চাতনব কদন, তততন যাূ র ( )ﷺ- এয ভৃ তুযয ূ বফভআ দীনবও তযূ ণভ ওবয তদববঙন। অল্লা তা’অরা তায
দীনবও ূ ণভতা দান ওযায য দীবনয ভবধয কওান তওঙু ফাড়াবনায কওান ফওা নাআ। মতদ কওঈ িীবনয ভবধয কওান তওঙু
ফাড়ান ফা ওভান তায থভ র অল্লা দীনবও ূ ণভতা দান ওবযনতন দীনবও ম্পূ ণভ কঙবড় তদববঙন এফং ফতি ওাবচয
চনয কওান ভাঔরু ওবও দাতত্ব ফা তধওায তদববঙন? থঘ অচওার ভামাফেীযা ওুযঅন  ী ু ন্না তফবযাধী মার 
মইপ াদীবয ঈয অভর ওবয এফং প্রঘতরত ফাবনাাট ভামাফ নু যন ওযা কথবও কমন তফযত থাবও তায চনযআ অতভ
এআ গ্রেতট প্রণন ওযায চনয তস্থয তদ্ধান্ত গ্রন ওতয এফং অভায তরতঔত গ্রেতট বড় কমন ওর ভু তরভ ঈম্মা এফং
নাভধাযী ভু তরভ ঈম্মাযা অল্লা  তাাঁয যাু বরয অনু কতয ওযায প্রা া। অল্লা অভাবদয ফাআবও ত ও বথ ঘরায
কতৌতপও দান ওরুন, অভীন এফং এআ ধবভয করঔনীয প্রবঘিাবও ওফু র ওরুন, অভীন। তধওন্তু এআ গ্রেতট প্রণবন কমফ
গ্রবেয াতা তনবতঙ তা পুটবনাট অওাবয ংবমাচন ওবযতঙ। তাঙাড়া কমফ িীতন বাআ  কফান এআ গ্রেতট প্রণবন ঈৎা
 তফতবন্ন ভব কমফ তত্ত্ব  তথয তদব বমাতকতা ওবযবঙন ক অল্লা অতন তাাঁবদযবও মামাওাল্লা ঔাবয দান ওরুন,
অভীন।
ফভববল অতভ ভানু ল। বুর া স্বাবাতফও ন। এ প্রবঙ্গ যাূ র ( )ﷺএয এওতট াদী না ঈবল্লঔ ওযবরআ ন।
তততন ফবরবঙনঃ « َٕوُٞحرَّٞ ََّٖو حُظ٤َِّخث٤ َُ ح ُْ َوو٤ْ  َوهَّٝخ ٌءا َو٤‘ » ًُ َُّ حر ِْٖ َوى َوّ َوهপ্রতততট ভানু লআ বুরওাযী অয বুরওাযীবদয ভবধয তাযাআ
ঈেভ মাযা তাফাওাযী।’[ততযতভমী - ২৪২৩; অফদু য যামমাও, ভু ান্নাপ - ৩৫৩৫৭]। মথাাধয কঘিা ওবযতঙ তনবুভরবাবফ গ্রেতট
প্রণবন। তাযবয কঘাবঔয বকাঘবয তওঙু বুরভ্রাতন্ত কথবও মাা তফতঘত্র ন। তাআ ম্মাতনত া ওফৃ ন্দ অনাবদয কঘাবঔ
বুর ধযা ড়বর অভাবদযবও ফতত ওযবফন আনাল্লা যফতভী ংস্কযবন ংবাধন ওযা বফ। তএফ, এআ াদীবয
অবরাকও া ওফৃ ন্দবও ফরফ কম, কঙাটঔাট বুরগুবরা অনাযা ক্ষভা ু ন্দয দৃ তিবত কদঔবফন কআ প্রতযাা ওতয।
ফববল ত ও আরাভ যক্ষায চনয  ভু তরভ ভাবচয ওরযাবনয চনয অভায এ ক্ষূদ্র প্রবঘিা। ক অল্লা অতন এআ ক্ষূদ্র
প্রবঘিাবও ওফু র ওরুন এফং িীতন কঔদভবত অয কফত কফত কঔদভত ওযবত াতয তাাঁয কতৌতপও দান ওরুন, অভীন।
ধনযফাদাবন্ত,
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করঔওঃ াজ্জাদ ারাদীন
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প্রাযতিওা

তিতী তযবেদ

ভামাফ (ভামাফ ওাবও ফবর?)

তৃতী তযবেদ

ভামাফ তততযবত অল্লায ওব ায তনবলধাজ্ঞা

ঘতুথভ তযবেদ

আভাভযা ভামাফ ৃ তি ওবযনতন

ঞ্চভ তযবেদ

ভামাফ ৃ তিয আততা

লষ্ঠ তযবেদ

ভামাফ ৃ তিয তযণাভ

প্তভ তযবেদ

ভুতরভ তপওায চকবত অর-তদাা গ্রবেয
তনবভযবমাকযতা

িভ তযবেদ

ভামাফ ভানা তও াতচফ?

নফভ তযবেদ

এ ফযাাবয ূ ফভফতভীবদয ভতাভত
َْٓ  حأل٢ُُِٝ( أঈতরর অভয) – ভামাফ প্রততষ্ঠা
এয গ্রণবমাকয ওতটুওু

দভ তযবেদ

আভাবভ অমভ অভাবদয এওভাত্র আভাভ
মযত ভুাম্মাদ ( )ﷺনয কওঈ ন
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بسم هللا الرحمن الرحيم
প্রাযতিওা

ًُ ٞـ
ْ َٗوُٝ َوُٚ٘٤ْ ٔظَو ِؼ
ْ َٗوُٝ َوٙ َٗو ْل َؤ ُي، ِإَِّ ح ُْ َول ْٔ ُي هلل
ْ َٗو ُؼٝ َو، َُُٙ ِٔظَو ْـل
ْٖٓ َو، ص أَو ْػ َؤخَُِ٘وخ
ُ ِْٖٓ ِرِخهلل
 ِْٖٓ َوٝ َو، َٔ٘وخ
ِ ِّجَوخ٤ٓ
ِ ُ ٍِ أَو ْٗلْٝ َُ ٗ
ْ ُّ٣ ْٖٓ َوٝ َو، ُٚ ََّ َُو٠
ُٚ َُو١
خ ِى َوِِٛ َِ هللاُ كَوالَو َو٠
ِ ُٓ  هللاُ كَوالَوِٙ  ِيْٜ َّ٣
، ُٚ َوي َُو٣ْ َِ ٗ
ْ أَوٝ َو،
ُ َو َوٙ ْك َويَٝو اِ َّ هللاُ َوٚ ُي أَوْٕ َّ اَُِوٜٗ َو
ْ أَوَٝو
ٍُُٙ ْٞ ٓ
ُ ٍ َوُٝ َوٙ ُي أَوَّٕ ُٓ َول َّٔ ًديح َوػ ْز ُيٜٗ َو
তনশ্চআ মাফতী প্রংা অল্লা (٠ُطؼخٝ ٚٗ’)ٓزلخয চনয।
অভযা তাাঁযআ প্রংা ওতয, তাাঁয ওাবঙ াাময ঘাআ, তাাঁয
তনওট ক্ষভা প্রাথভনা ওতয। অল্লায তনওট অভযা অভাবদয
প্রফৃ তেয তনিতা  অভাবদয ওভভভূ বয ঔাযাী কথবও
অশ্র ওাভনা ওতয। অল্লা মাবও কদাবত কদন, তাকও
ককাভযা ওযায কওঈ নাআ। অয মাবও ককাভযা ওবযন
তাবও কদাবত কদায কওঈ নাআ। অতভ াক্ষয তদতে,
অল্লা ঙাড়া কওান ততযওায আরা কনআ, তততন এওও, তাাঁয
কওান তযও নাআ। অয াক্ষয তদতে, ভুাম্মদ ()ﷺ
অল্লায ফান্দা  যাূ র। ারাত  ারাভ নাতমর কাও
তাাঁয ঈয, তাাঁয তযফায-তযচন  তাাঁয াাফীবদয ঈয
এফং মাযা তওাভত ফতধ এাবনয াবথ তাাঁকদয নু যণ
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তথা আবেফা ওবযন তাবদয ঈয। অল্লা যাব্বু র অরাভীন
স্বী ফান্দাবদয প্রতত তধও দারু  ক্ষভাীর। তততন তাাঁয
ফান্দাবদয কম কওান ঈাব ক্ষভা ওযবত  তাবদয প্রতত
ানু বূতত প্রদভন ওযবত ঙন্দ ওবযন। যাূ বরয চীফবনআ
অভাবদয চনয ঈেভ অদভ যববঙ। অল্লা ু ফানাহু া
তা'ারা ফবরনَّ َٞو َْ ُؿ٣ َٔ٘وشٌء ُِ َؤْٖ َوًخَٕو
َّ ٍٞ
ْ ُهللاِ أ
ُ ٍ َو٢َُِووَو ْي َوًخَٕو َُو ٌُ ْْ ك
سٌء َوك َوٞٓ َو
هللاَو
ِ ٓ
َّ َ َوً َوً َوٝه َوَ َو٥ح
 ًدَح٤ِهللاَو َوًؼ
ّ َوْٞ َو٤ُْ حَٝو
ِ
ফযআ কতাভাবদয চনয অল্লায যাূ বরয ভবধয যববঙ
ঈেভ অদভ, তাবদয চনয মাযা অল্লা  অতঔযাত প্রতযাা
ওবয অয অল্লাবও তধও স্ভযণ ওবয। ূ যা অমাফ,
অাত নং - ৩৩/২১।
তএফ, চীফবনয ওর কক্ষত্র কথবও ফাততর অদভ
তযতযাক ওযবত বফ। ন্ধ-নু ওযণ, ন্ধ-তফশ্বা 
তফদঅত - ওুংস্কায ফচভন ওবয আবেফাব যাূ র থভাৎ
যাূ র ( )ﷺ কদাাতপ্রাপ্ত ঔতরপাবদয নু যণ ওযবত
বফ। যাূ র ( )ﷺচুভ‘অয ঔুতফাব কখালণা ওবযবঙন,
َّ َوخد
 ٍِ ُٓ ْقُٞٓ ُٗ َُّوَ ْحألٝ ُٓ َول َّٔ ٍدي َوٟيَوُٛ ٟيَوُٜ ُْ  َُ ح٤ْ  َوهٝهللاِ َو
ُ غ ًِظ
ِ ٣ َوَ ح ُْ َول ِي٤ْ كَوبَِّٕ َوه
ُْْٓ. ( َوالَُوشٌءٟ
 ًُ َُّ رِ ْي َوػ ٍدش َوٝخ َوَٜوىػَوخطُ َو
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থভঃ ঈেভ ফাণী বে অল্লা তা'অরায ফাণী। অয ঈেভ
) এযﷺ( থতনবদভনা বে ভুাম্মাদ
থতনবদভনা। তনওৃিতভ তফল বে (িীবনয ভবধয) নতুন
নতুন তফধান আফাদবতয নাবভ প্রফতভন ওযা,
প্রবতযও তফদঅতআ ভ্রিতা। (ভুতরভ : ৮৬৭)1
) তাাঁয ু ন্নাবও অাঁওবড় ধযবত ঈৎাততﷺ( যাূ রুল্লা
ওবযবঙন। তততন অয ফবরবঙনঃ
ِِٔ ٍدَْ ،وك َّيػَوَ٘وخ ػَو ْ ٍُ ٞرُْٖ َ٣و ِِ٣يَو،
َوك َّيػَوَ٘وخ أَو ْك َؤ ُي رُْٖ َوك ْ٘زَو ٍدََ ،وك َّيػَوَ٘وخ ح ُْ َوُ ٤ُِٞي رُْٖ ُٓ ْ
هَوخ َوٍ َوك َّيػَوَِ٘ ٢وهخُِ ُي رُْٖ َوٓ ْؼيَوحَٕو  ،هَوخ َوٍ َوك َّيػَوَِ٘ ٢وػ ْز ُي حُ ََّ ْك َؤ ِٖ رُْٖ َوػ ْٔ ٍدَٝ
ٓخ ٍَِ٣وشَو َوَ ٛٝؤَُّْٖ ِٓ ٞ
حُ ُّ
خ ٝرَْٖو َو
َِٔو ِٔ َُّ ،٢وُ ٝك ْـ َُ رُْٖ ُك ْـ ٍدَ ،هَوخ َو أَوطَو َْ٘٤وخ ح ُْ ِؼ َْرَو َو
َو
َو
َو
ُ
ْ
َّ
َو
َو
َو
َِٗو َوٍ كَِ { ِٚ ٤وَ ٝو َوػِ ٠حُ ٌَِٖ٣و اًِح َوٓخ أط َْوٞىَو ُِظ َْول ِِٔ ُ ْْ ٜهِضَو َو أ ِؿ ُي َوٓخ
َٖٔ٤و .
َِّٔ َْٔ٘وخ َوٝهُ َِْ٘وخ أَوطَو َْ٘٤وخىَو َُوحثِ ََِٖ٣و َوٝػ ِى
أَو ْك ُِِٔ ٌُ ْْ َوػَِو ْ } ِٚ ٤كَو َو
َوخةَٖ٣و َوْ ُٓ ٝوظَوزِ ِ
َّٓ ٍُ ٞ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػَِ ِْٓٝ ٚ٤وًحصَو َ٣و ٍْ ٞدّ
 ٠َِّٛرَِ٘وخ َوٍ ُ
كَووَوخ َوٍ ح ُْ ِؼ َْرَو ُ
خَ ٝو
ػُ َّْ أَو ْهزَو َوَ َوػَِو َْ٘٤وخ كَو َوَ ٞوػظَوَ٘وخ َوٓ ِْ ٞػظَوشًد رَوَِِ ٤وـشًد َوً َوٍكَوضْ ِٓ ْ٘ َوٜخ ح ُْ ُؼَ ُُٕٞ٤وَ ٝوِ ٝؿَِوضْ
َٓ ٞوٍ َّ
ِّع كَو َؤخ َوًح
ٞد كَووَوخ َوٍ هَوخثِ ٌءَ َ٣وخ َوٍ ُ
ِٓ ْ٘ َوٜخ ح ُْوُُِ ُ
هللاِ َوًؤَوَّٕ َوَ ِٙ ٌِ ٛوٓ ِْ ٞػظَوشُ ُٓ َوٞى ٍد
 ْْ ٌُ ٤ٛٝرِظَو ْو َوَّ ٟٞ
ٔ ْٔ ِغ َوٝحَُّ٤خ َوػ ِش َوٝإِْ َوػ ْزيًدح
هللاِ َوٝحُ َّ
طَو ْؼ َوُ ٜي اَُِو َْ٘٤وخ كَووَوخ َوٍ " أُ ِ
َٔ٤و َوَْ ٟ
حهظِالَوكًدخ َوًؼًِ ٤دَح كَو َوؼَِو ْْْ ٌُ ٤
ًّ٘٤دخ كَوبََِّٗ ُٚوْٖٓ َ٣و ِؼ ْ
ٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ رَو ْؼ ِي ١كَو َو
َوكزَو ِ
ْ
ْ
َو
َوٞ٠ح
ٔ ٌُٞح رِ َوٜخ َوٝػ ُّ
حٗ ِيَٖ٣و طَو َؤ َّ
َّٔ٘ظَِ ٢وُ ٝ
رِ ُ
َّٓ٘ ِش حُ ُوَِولخ ِا حُ َؤ ِْ ٜيَٖ٤ِّ٣و حُ ََّ ِ
ُ
ٌء
َو
َو
َو
ص حأل ُٓ ٍِ ٞكبَِّٕ ًُ ََّ ُٓ ْل َويػ ٍدش رِ ْي َوػش َوََّ ًُ ٝ
حؿ ٌِ َوٝاَِّ٣خ ًُ ْْ َوْ ُٓ ٝل َويػخ ِ
َوػَِو َْ ٤وٜخ رِخَُّ٘ َوِ ٞ
ٌء
ٟالَوَُوش "
رِ ْي َوػ ٍدش َو

ভুতরভ : ৮৬৭
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1

অভদ আফন াম্বর ( هللاٚٔ٤ )ٍك... াচায আফন াচায
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত। তততন ফবরনঃ এওদা অভযা
আযফাম আফন াতযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তনওট কভন
ওতয, মায াবন এ অাত নাতমর , তাবদয চনয কওান
ু তফধা কনআ, মাযা অনায তনওট এ চনয অব কম,
অতন তাবদয চনয ফাবনয ফযফস্থা ওযবফন। অতন
ফবরনঃ অতভ কতা কতাভাবদয চনয কওান ফান াআ না। যাফী
ফবরনঃ অভযা তাাঁয ওাবঙ ঈতস্থত ব তাাঁবও ারাভ ওতয
এফং ফতর, ‚অভযা অনাবও কদঔায চনয, অনায
তঔদ্মবতয চনয এফং অনায ওাঙ কথবও তওঙু ংগ্রবয চনয
এবতঙ।‛ তঔন তততন ফবরন, এওদা যাূ রুল্লা ()ﷺ
অভাবদয বঙ্গ ারাত অদাবয য, অভাবদয তদবও তপবয
এওতট গুরুত্বূ ণভ বালণ কদন, মাবত অভাবদয কঘাঔ শ্রু
বাযাক্রান্ত  এফং ন্তয বীত-ন্ত্রস্থ । অভাবদয ভবধয
এওচন ফবরন, আা যাূ রুল্লা ( !)ﷺভবন বে এ
অনায তফদাী বালণ, ওাবচআ অতন অভাবদয অবযা
তওঙু ঙীত ওরুন। তঔন তততন ( )ﷺফবরন, অতভ
কতাভাবদয তাওা ফরম্ববনয চনয ফরতঙ এফং কানা 
ভানায চনয মতদ কতাভাবদয অভীয াফী ককারাভ ।
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কওননা, কতাভাবদয ভাবছ মাযা অভায বয চীতফত থাওবফ,
তাযা ফহু ভতববদ কদঔবত াবফ। এভতাফস্থা কতাভাবদয
ঈতঘত বফ অভায  অভায ঔুরাপাব-যাবদায ু ন্নাবতয
নু যণ ওযা, মাযা তয  নযাবয নু াযী। কতাভযা
তাবদয দৃ ঢ়বাবফ নু যণ ওযবফ। কতাভযা তফদ'অবতয
নু যণ  নু ওযণ ওযা বত দূ বয থাওবফ। কওননা,
প্রবতযও নতুন ওথাআ তফদ'অত এফং প্রবতযও তফদ'অতআ
গুভযাী। [তথযূ ত্রঃ ু নান অফু দাঈদ :: তওতাফ অ-ু ন্না
ধযা ৪২, াতদ ৪৬০৭]।2
>>>> ভামাফ অবরাঘনা <<<<
১.২ ভামাফ (ভামাফ ওাবও ফবর?)
ভামাফ বেয অতবধাতনও থভ বে ধভভ, তফশ্বা
ভতাভত।৬ (তভফাহুর রুকাত, থানফী রাআবেযী - ২৬২ ৃষ্ঠা
 অর ভু’চাভুর াপী, তযাদ প্রওানী ৭৫৩ ৃষ্ঠা।৫
তধওন্তু ভামাফ েতট অযফী ে কথবও এববঙ।

2

ু নান অফু দাঈদ :: তওতাফ অ-ু ন্না ধযা ৪২, াতদ ৪৬০৭
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াদীব ভামাফ (َوذ
 َوٌْٛ ٓ ) َوেতট াঔানা বথভ ফযফায
ওযা ববঙ। াদীতট তনম্নরূঃ

َّ َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْز ُي
 َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْز ُي،٢ُّ ِذ ح ُْوَو ْؼَ٘وز
ْ ٓهللاِ ْرُٖ َو
َِٔو َؤشَو ْر ِٖ هَو ْؼَ٘و ٍد
َٝ حرَْٖو َوػ ْٔ ٍد٢َِ٘و ْؼ٣ - ، ػَوْٖ ُٓ َول َّٔ ٍدي-  حرَْٖو ُٓ َول َّٔ ٍدي٢َِ٘و ْؼ٣ - ،ِِ ٣ِِ ح ُْ َوؼ
٠ِٛ ٢َّ ِ أَوَّٕ حَُّ٘ز،ٗ ْؼزَوشَو
ُ ِٖ  َوَ ِس ْر٤ َوػ ِٖ ح ُْ ُٔ ِـ،َِٓو َؤشَو
 َو٢ِ ػَوْٖ أَورَوذ أَو ْر َوؼ َوي
 َوٌْٛ َٔوذ ح ُْ َو
 َوًِْٛٓ َوًخَٕو اِ َوًح َوٝ ٚ٤ِهللا ػ
থভঃ অেু ল্লাহ্ ভারাভা ---- মযত ভুকীযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
বত ফতণভত তততন ফবরনঃ নফী াল্লাল্লাহু অরাআব া
াল্লাভ মঔন াঔানা (َوذ
 َوٌْٛ ٔ )ح ُْ َوকভন ওযবতন, তঔন
ফহুদূ য কমবতন। [তথযূ ত্রঃ ততযতভমী, নাাই- আফবন ভাচা।
ু নান অফু দাঈদ :: তওতাফুত তাাযাত (তফত্রতা)। ধযা
১। াতদ ১।]3
ু তযাং ঈবযাক্ত ভামাফ ম্পওভীত াদীগুবরা মভাবরাঘনা
ওবয ফরা মা কম, ভুতরভ চাততয ভত ফা থ এওতটআ,
কটা বরা চ, যর, কাচা থ। কম কাচা থ
ম্পভবও নাফী ( )ﷺফবরবঙন–
3

ততযতভমী, নাাই- আফবন ভাচা। ু নান অফু দাঈদ :: তওতাফু ত তাাযাত
(তফত্রতা)। ধযা ১। াতদ ১
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َّ  ٍدي َوػ ْز ُي٤ٓ ِؼ
ٍ هَوخ َو،َُ ٔ َوهخُِ ٍدي حألَو ْك َوُٞ َوك َّيػَوَ٘وخ أَور، ٍدي٤ٓ ِؼ
هللاِ رُْٖ َو
 َوَُٞوك َّيػَوَ٘وخ أَور
َّ  ػَوْٖ َوؿخرِ َِ ْر ِٖ َوػ ْز ِي،٢ِّ ِ٘ ْؼز
 هَوخ َوٍ ًَُّ٘خ،ِهللا
َّ َُوٖ ح
َو
ِ َو ٌْ ًُ َُ ػ٣ ،ٓ ِٔ ْؼضُ ُٓ َوـخُِيًدح
ًد
َّ
َّ
ّ
َّ
َو
ْ
َّ
َو
َو
َو
َو
ْٖ ِٖ ػَو٤ْ ٤ ه٢هٝخ َو٤ ه٢ِْٓ ـ كوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ  ـ٢ِّ ِِػ٘ َوي حُ٘ز
ٍ كَووَوخ َو٢ِ ٓ
 َوْٝ ِّ حألَو٢ ح ُْ َوو٢ُِ كَٙو َوي٣  َوغٟ
 َوٝ ػُ َّْ َوِٙ ٍِ ٔخ
َو َو٣ ْٖ ِٖ ػَو٤ْ َّ٤َّ َوه٢ َوهٝ َوِٚ ِ٘٤ِٔ َو٣
َّ َُ ٤ِٓز
 ًدٔخ٤ِٔظَوو
ْ ُٓ ٢١ح
 َوٌح َوٛ" َو
ِ َ َوٛ
ِ  َوٌحٛأَوَّٕ َوَٝوشَو { َو٣٥ حِٙ ٌِ ٛ ػُ َّْ طَوالَو َو. " ِهللا
}ِٚ ِِ٤ِٓز
ٔزُ َوَ كَوظَولَو ََّ َو
ُّ ُح حٞ َو طَوظَّزِ ُؼُٝ َوٙٞكَوخطَّزِ ُؼ
م رِ ٌُ ْْ ػَوْٖ َو
চাতফয আফনু অফদুল্লা কথবও ফতণভত। তততন ফবরন, অভযা
নাফী াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ -এয তনওট ঈতস্থত
থাওা ফস্থা তততন এওতট যর কযঔা টানবরন এফং তাাঁয
ডান তদবও দুতট যর কযঔা টানবরন এফং ফাভ তদবও দুতট
যর কযঔা টানবরন। তঃয তততন ভধযফতভী কযঔায ঈয
তাাঁয াত কযবঔ ফবরনঃ এটা অল্লাহ্য যাস্তা। তঃয তততন
এ অাত ততরাাত ওবযনঃ
ْْ ٌُ ِم ر
ٔزُ َوَ كَوظَولَو ََّ َو
ْ ُٓ ٢١ح
ُّ ُح حٞ َو طَوظَّزِ ُؼُٝ َوٙٞ ًدٔخ كَوخطَّزِ ُؼ٤ِٔظَوو
ِ َ َوٛ
ِ  َوٌحٛأَوَّٕ َوَٝو
ِٚ ِِ٤ِٓز
ػَوْٖ َو
(থভাৎ- এআ বে অভায যর-ত ও থ, ু তযাং কতাভযা
এবও নু যণ ওবযা এফং কতাভযা নযানয থ নু যণ
ওবযা না, নতুফা তা কতাভাবদযবও তাাঁয থ কথবও তফতেন্ন
ওবয তদবফ।) (ূ যা অনঅভ ৬:১৫৪) তাঔযীচ ওুতুফুত
তো: অভাদ ১৪৮৫৩ তাক্বীক্ব অরফানীঃ4 ী।
4

ু নাবন আফবন ভাচা, ধযাঃ ১/ যাু র (')ﷺয ু ন্নাবতয নু যণ,
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তাঔযীচ অরফানীঃ তমরূ রুর চান্না ১৬। গ্রেঃ ু নাবন আফবন
ভাচা, ধযাঃ ১/ যাু র (')ﷺয ু ন্নাবতয নু যণ,
াতদ নম্বযঃ ১১)।
ভামাফ (َوذ
 َوٌْٛ ٓ ) َوেতট ফাবফ  ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺘﺢকথবও  ﻣﺬﻛﺮ ﻭﺣﺪএয
তঙকা। ফঙ  ﻇﺮﻑ ﺍﺳﻢভাঙদায  ﻳﺬﻫﺐ ﺫﻫﺐভাদ্দা – ﻩ – ﺫ
 ﺏঅতবধাতনও থভ বরাঃ কন্তফযস্থর ফা মাফায কল স্থান,
থ, ভত আতযাতদ। তধওন্তু ফরা মা কম, ভামাফ - ‘আবভ
মযপ’ এয ীকা।মায থভ মাায স্থান ফা মাায ভ
থভাৎ ভুতরভবদয মাায তথা নাফী ( )ﷺএয ভ
কমবাবফ আরাভ তঙর কবাবফ নু যন ওযায তদবও মাা
এফং মাায স্থান তথা আরাভ কমঔাবন প্রায রাব
ওবযতঙর থভাৎ ভাক্কা  ভাদীনায নু যন ওযবফ, কটাআ
ভুতরভবদয মাায স্থান। কওননা আরাভ ভস্ত ৃতথফীবত
তযফতভন ব ককবর ভাক্কা  ভাদীনা ত ও ফস্থা
থাওবফ। অফু হুযাআযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বত ফতনভত, তততন
ফবরন, যু র ( )ﷺফবরঙনঃ
َوخَِٛ  ُؿ ْل٠َّشُ اَُِو٤َ٘و ِش َوً َؤخ طَوؤْ ٍِ ُُ ح ُْ َول٣ ح ُْ َؤ ِي٠َوؤْ ٍِ ُُ اَُِو٤ َؤخَٕو َُو٣حا
ِ َِّٕا

াতদ নম্বযঃ ১১
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তনশ্চআ ইভান তথা আরাভ ভাদীনা তপবয অবফ,
কমভতনবাবফ া তায কবতভ তপবয মা । [তথযূ ত্রঃ ী
ফুঔাযী – ১৮৭৬  ভুতরভ – ৩৭২]5
ভামাফ ম্পবওভ অয তফস্তাতযতবাবফ ফরা মা কম, মায
ফযাাবয কওান দরীর প্রভান তফত্র ওুযঅবন কওাথা অল্লা
ু ফানু তারা ঈবল্লঔ ওবযন তন। অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخূ যা
আঈু বপয ৪০ নং অাবত ফবরবঙনঃَّ ٍ رَوخ ُإ ًُ ْْ َوٓخ أَو َِْٗو َوَٝوخ أَو ْٗظُ ْْ َوُٛٞٔ ُظ٤ْ َّٔ ٓ
ْ  اِ َّ أَوِٚ َُِٕٗٝو ِْٖٓ ىَُٝوٓخ طَو ْؼزُي
ٓ َؤخ ًدا َو
ُهللا
َٰ
ُ ۚۦۚ َوًُِيَوَّٙخ٣ِح اِ َّ اُٝخٕ ۚۦۚ اِ ِٕ ح ُْ ُل ٌْ ُْ اِ َّ ِ َّهللِ ۚۦۚ أَو َوٓ َوَ أَو َّ طَو ْؼزُي
ُ ِْٖٓ خٜرِ َو
َو ٍد٤ِْ ٓ
َٰ
َٕوُٞٔ َو ْؼَِو٣ ّ َو
ِ َُو ٌَِّٖ أَو ًْؼَو َوَ حَُّ٘خِّٝ ُْ َو٤ُٖ ح ُْوَو٣ِّحُي
কতাভযা তাাঁবও ফাদ তদব তনঙও ওতগুবরা নাবভয আফাদাত
ওযঙ, মাবদয নাভওযণ কতাভযা  কতাভাবদয ততৃুরুলযা
ওবযঙ, মাবদয ফযাাবয অল্লা প্রভাণ নাতমর ওবযনতন।
তফধান এওভাত্র অল্লাযআ। তততন তনবদভ তদববঙন কম,
‘তাাঁবও ঙাড়া অয ওাবযা আফাদাত ওবযা না’। এতটআ ত ও
িীন, তওন্তু তধওাং করাও চাবন না’। [ূ যা আঈু প অাতঃ ৪০]। অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخনযত্র ফবরবঙনঃ

5

ী ফু ঔাযী – ১৮৭৬  ভুতরভ – ৩৭২
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 ِه َوَ ِس َِٖٓو٥ ْح٢ِ كُٞ َوُٛٝ َوِْٖٙٓ َُ ْوزَو َو٣ ًْٖ٘دخ كَوَِو٣ٓ َوال ِّ ِى
ْ حا
ِ ْ َ َو٤ْ َو ْزظ َِوؾ َوؿ٣ ْٖٓ َوَٝو
َٖو٣َِ ٓخ
ِ ح ُْ َوو
অয কম আরাভ ঙাড়া নয িীন ঘা তবফ তায ওাঙ বত
তা ওঔবনা গ্রণ ওযা বফ না এফং ক যওাবর
ক্ষততগ্রস্তবদয ন্তবুভক্ত বফ। [অবর-আভযান, ু যা নম্বয-৩,
অাত নম্বয-৮৫]।6 অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র
ওুযঅবন ফবরবঙনঃ
َّ َٖو ِػ ْ٘ َوي٣ِّإَِّ حُي
ْ  َوٓخٝٓ َوال ُّ ۗ َو
ِْٖٓ َّ َِوخد ا
ْ حا
ح ح ُْ ٌِظ َوُٞطَُٖٝو أ٣ٌِ َُّحهظَوَِوقَو ح
ِ ْ ِهللا
َو
َّ َِّٕهللاِ كب
َّ ص
 ُغ٣َِ ٓ
هللاَو َو
ِ َوخ٣َو ٌْلُ َْ رِآ٣ ْٖٓ َوٝ ْْ ۗ َوُٜ َ٘و٤ْ ًدخ رَو٤ ُْ ح ُْ ِؼ ِْ ُْ رَو ْـُٛ رَو ْؼ ِي َوٓخ َوؿخ َوا
د
ح ُْ ِل َو
ِ ٔخ
তনশ্চআ অল্লায তনওট গ্রন কমাকয িীন র আরাভ অয
মাবদযবও তওতাফ কদা ববঙ তাবদয তনওট জ্ঞান অায
য যস্পয তফবিলফত যস্পয ভতাননওয ওবযবঙ অয
কম অল্লায অাত স্বীওায ওবয তনশ্চবআ অল্লা দ্রুত
তাফ গ্রনওাযী। অবর-আভযান, ু যা নম্বয-৩, অাত
নম্বয-১৯। এআ অাততট তফবেলন ওযবর ফরা মা কম,
আরাভআ অল্লায তনওট এওভাত্র গ্রনবমাকয ধভভ। অল্লাহ্
(٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخএ প্রবঙ্গ ূ যা ভাবদা ফবরবঙনঃ

6

অবর-আভযান, ু যা নম্বয-৩, অাত নম্বয-৮৫
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ّٓالَو َو
ْ حا
ِ ٍ َوٝ َو٢ِ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َؤظ٤ْ أَو ْط َؤ ْٔضُ َوػَِوَٝ٘و ٌُ ْْ َو٣ َوّ أَو ًْ َؤ ِْضُ َُو ٌُ ْْ ِىْٞ َو٤ُْ ح
ِ ُْ ٌُ ضُ َُو٤ٟ
ٍس حُٔخثيسٞٓ ً٘دخ٣ِى
‘‘অচ অতভ কতাভাবদয দীনবও কতাভাবদয চনয ম্পূ ণভ ওবয
তদরাভ, অয কতাভাবদয প্রতত অভায কনাভত ূ ণভ ওবয
তদরাভ এফং আরাভবও কতাভাবদয দীন তাবফ ঙন্দ ওবয
তনরাভ।’’ [ূ যা অর-ভাবদা: ৩]7।
যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয ঈয ঈক্ত অাত নাতমরওৃত এআ
ূ ণভাঙ্গ দীন তততন ঈম্মবতয ওাবঙ তযূ ণভবাবফ কৌঁবঙ
তদববঙন। ঐ তফদা বজ্জয তদনআ তততন ঈতস্থত চনতাবও
বম্বাধন ওবয ফবরতঙবরনঃ ‚কতাভযা রক্ষয ওবযা,অতভ তও
(অভায ঈয প্রদে ফতওঙু ) কতাভাবদয ওাবঙ কৌঁবঙ
তদবতঙ? ঈতস্থত ফাআ ফরবরা, যাাঁ (কৌঁবঙ তদববঙন)। এ
ভ তততন ফরবরন, ক অল্লা, তুতভ াক্ষী থাবওা । অয
কতাভযা মাযা ঈতস্থত অবঙা তাবদয ঈতঘত নু তস্থত তথা
নাকত ঈম্মতবদয ওাবঙ এ ফাণী কৌঁতঙব কদা ।”
(তথযূ ত্রঃ ীহুর ফুঔাযী াঃ নং ১৬২১)।8

7

ূ যা অর ভাবদা, অাত নং – ৩

8

ীহুর ফু ঔাযী াঃ নং ১৬২১
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ু তযাং ঈবযাক্ত ওুযঅবনয অাত এফং াদী িাযা
অল্লা তা’অরা আরাভবও তযূ ণভ দীন ফবরবঙন কবতু
এওআবাবফ িীন এফং ভামাফ এওআ থভ ফন ওবয, তাআ
অভযা ফরবত াতয, অল্লায তনওট গ্রণবমাকয ভামাফ ফা
িীবনয নাভ বে এওভাত্র আরাভ ভামাফ।
তএফ, ঈবযাক্ত অবরাঘনায াযাংব ফরা মা কম => ভাচাফ  িীন এওআ থভ ফন ওবয।
=> অভাবদয ভামাবফয নাভ আরাভ।
=> ভামাবফয নাভ তযফতভন ওযা াযাভ।
১.৩ ভামাফ তততযবত অল্লায ওব ায তনবলধাজ্ঞা
ভুরভাবনযা মাবত তফতবন্ন দবর অরাদা ফা তফবক্ত না ব
মা ক চনয অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخঅভাবদয ওব াযবাবফ
াফধান ওবযবঙন। কমভন অল্লা তা’অরা ওুযঅবনয ূ যা
অন-অভ এয ১৫৯ নম্বয অাবত ফবরবঙনঃ
 ٍدا اَِّٗ َؤخ٢َو
ِ حُٞٗ َوًخٝ ْْ َوُٜ َ٘و٣ح ِىَُٖٞو كَو ََّه٣ٌِ َُّإَِّ ح
ْ ٗ ٢ِ ْْ كُٜ ْ٘ ِٓ َو ًدؼخ َُؤْضَو٤ٗ
َّ ٠ ْْ اَُِوُٛ َُ ْٓ أَو
َٕوَُِٞو ْل َوؼ٣ حُٞٗ ْْ رِ َؤخ َوًخُٜ َُُ٘وزِّج٣ َّْ ُهللاِ ػ
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‘মাযা িীন ন্ববন্ধ নানা ভবতয ৃ তি ওবযবঙ এফং তফতবন্ন দবর
তফবক্ত ববঙ ক নফী! তাবদয াবথ কতাভায কওান ম্পওভ
কনআ; তাবদয তফল অল্লায আঔততাযবুক্ত। (ূ যা অন’অভ,
অাত নং – ১৫৯)9 অল্লা তাবদযবও তাবদয ওৃতওভভ
ম্পবওভ ফকত ওযবফন। এওটু থাভুন। ঈবযয অাতটা
দা ওবয ফাযফায ড়ুন এফং কফাছায কঘিা ওরুন, তঘন্তা
ওরুন। অল্লা তা’অরা যাতয ফবরবঙন মাযা িীন ফা ধবভভ
থভাৎ আরাবভ নানা ভতবকয ৃ তি ওবযবঙ এফং তফবক্ত
ববঙ, তাবদয াবথ অভাবদয নফী ভাম্মাদ ( )ﷺএয
কওাবনা ম্পওভ কনআ। মায াবথ নফীচীয ( )ﷺকওাবনা
ম্পওভ কনআ ক তও ভুরভান? অভযা ভুরভান কওাযঅন
াদী ভানবন ারা এটাআ অভাবদয এওভাত্র তযঘ।
অল্লা ফবরন এফং কতাভাবদয এআ কম চাতত, এবতা এওআ
চাতত এফং অতভআ কতাভাবদয প্রততারও, তএফ অভাবও
ব ওবযা। তাবর ফুছবতআ বড়বঙন পযম, াচীফ কববফ
অনাযা মা কভবন ঘরবঙন অল্লা তা ভানবত ওত
ওব াযবাবফ তনবলধ ওবযবঙন তবফ শুধু এআটুওুআ ন অল্লা
অয বনও অাবত এ ফযাাবয ভানু লবও াফধানফানী

9

ূ যা অন’অভ, অাত নং – ১৫৯
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শুতনববঙন। কমভন ূ যা রূবভয এওতট অাত কদঔুন কমঔাবন
অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخফরবঙন,
َُّ ًُ َو ًدؼخ٤ٗ
ْ ُٔ ُْ ح َِٖٓو حٌُُٞٗٞ  َو طَوَٝو
ِ حُٞٗ َوًخٝ ْْ َوُٜ َ٘و٣ح ِىَُٖٞو كَو ََّه٣ٌِ َُّ َِٖٓو ح. َٖو٤ًِ َِ ٘
َٕوٞ ْْ كَو َِ ُكِٜ ٣ْ د رِ َؤخ َُو َوي
ِك ِْ ٍد
‚কতাভযা ঐ ওর ভুতযওবদয ন্তবুভক্ত বা না মাযা
তনবচবদয িীনবও তধা তফতেন্ন ওবয ফহু দবর তফবক্ত ব
বড়বঙ। প্রবতযও দর তনবচবদয ওাবঙ মা অবঙ তা তনব
ঔুত‛ – (ূ যা রুভ ৩০/৩১-৩২)।10
ঈবযয অাবত অল্লা তা’অরা অভাবদয ঈবদ
তদববঙন কতাভযা ভুতযওবদয ন্তবুভক্ত বা না; কতাভযা
আরাবভ ভামাবফয ৃ তি ওবযা না। থঘ অভযা ওুযঅবনয
তনবদভবও গ্রায ওবয িীবন দবরয ৃ তি ওবযতঙ এফং
তনবচবও ানাপী, ভাবরওী ফা াবপযী ফরবত কফভ নু বফ
ওযতঙ। অল্লা ফবরবঙন ‘ক আভানদাযকন কতাভযা অল্লা 
তাাঁয যাূ বরয াভবন গ্রকাভী বা না, এফং অল্লাবও ব
ওবযা; অল্লা ফভবশ্রাতা, ভাজ্ঞানী।

10

ূ যা রুভ ৩০/৩১-৩২
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তএফ, ভামাফেী বাআ  কফাবনযা এযওভ তফত্র
ওুযঅবনয স্পি তনবদভ চানায য তও অনাযা ভামাবফ
তফশ্বাী বফন এফং তনবচবও ভামাফী ফবর তযঘ কদবফন।
মাযা চাবন না তাবদয ওথা অরাদা। অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ)ٓزلخ
অয ফবরকঙনঃ
 َوٍ ْك َؤشَوَٞو َْ ُؿ٣ٝ ِه َوَسَو َو٥َو ْل َوٌ ٍُ ْح٣ هَوخثِ ًدٔخٝخؿيًدح َو
 َِ َو٤ْ َُِّ هَوخِٗضٌء َٗوخ َوا حُٞ َوٛ َّْٖٓ أَو
ِ ٓ
َُ ًَّ ٌَوظَو َو٣ َٕو ۗ اَِّٗ َؤخُٞٔ َو ْؼَِو٣ َٖو َو٣ٌِ َُّحَٕٝو َوُٞٔ َو ْؼَِو٣ َٖو٣ٌِ َُّ ح١ِٞ ٔظَو
ُ ۗ ِٚ َِّوٍر
ْ َو٣ َْ ٛم ٍْ َو
د
ِ  ْحألَو ُْزَوخُُُٞٝأ
কম ফযতক্ত যাবতয প্রবয তদচাফনত ব  দাাঁতড়ব
অনু কতয প্রওা ওবয, অতঔযাতবও ব ওবয এফং তায
যফ-এয যভত প্রতযাা ওবয (ক তও তায ভান কম এরূ
ওবয না) ফর, ‘মাযা চাবন অয মাযা চাবন না তাযা তও
ভান?’ তফবফওফান করাবওযাআ কওফর ঈবদ গ্রণ ওবয।
(ূ যা মুভায ৩৯/০৯)।11 তাআ ভামাফেীযা অচআ তফা
ওবয ত ও অওীদা তপবয অু ন। অয প্রঘতরত ভামাফ
প্রততষ্ঠা ওুযঅবনয অাতগুবরাবও তফওৃত ওবয তথয
ঈস্থান না ওযায চনয অনাবদয নু বযাধ চানাতে। মাআ
কাও, অল্লা অভাবদয ওরবও ত ও আরাভ  আরাভ
ভামাফ ফুছায কতৌতপও দান ওরুন। অভীন!
11

ূ যা মু ভায ৩৯/০৯
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১.৪ আভাভযা ভামাফ ৃ তি ওবযনতন
বাযতফবলভয তফঔযাত াদীাস্ত্রতফদ  ানাপীবদয তক্ষাগুরু
মাবও ানাপীযা বাযতফবলভয ‘আভাভ ফুঔাযী’ ফবর থাবওন
কআ া অতরঈল্লা ভুাতদ্দ কদবরবী ( هللاٚٔ٤)ٍك
ফবরবঙনঃ
 ِي٤ْ ِِ حُظَّ ْو٠َْٖو َوػَِو٤ َوَ ُٓ ْـ َؤ ِؼ٤ْ ح هَو ْز َوَ ح ُْ ِٔخثَو ِش حُ ََّحرِ َوؼ ِش َوؿْٞ ُٗخّ َوًخ
اِ ْػَِو ْْ أَوَّٕ حَُّ٘ َو
ِٚ ِ٘٤ْ حك ٍدي رِ َوؼ
ِ َّٝ ذ
 ٍدٛ ُِ َؤ ٌْ َوٚ
ِ ُِح ُْ َووخ
‘কচবন যাঔ ক া ও! ৪থভ তােী তচযীয ূ বফভ কওান
ভুরভান তনতদভিবাবফ কওান এওচন তফিাবনয ভামাবফয
তাক্বরীবদয ঈবয ংখফদ্ধ তঙর না’। (া তরঈল্লা,
হুজ্জাতুল্লাতর ফাতরকা ১/১৫২-৫৩ ‘ঘতুথভ তােী  তায
বযয করাওবদয ফস্থা ফণভনা’ নু বেদ)।12 আভাভবদয চন্ম
 ভৃতুযয ভওারটা চানা মাও তাবর ফযাাযটা অয
স্পি ব মাবফ। তনকম্ন তা কদা বরাঃ>>>> আভাভবদয নাভ এফং চন্ম ভৃতুয <<<<
অফু ানীপা ( هللاٚٔ٤ )ٍك৮০ তচযী ১৫০ তচযী
12

া তরঈল্লা, হুজ্জাতুল্লাতর ফাতরকা ১/১৫২-৫৩ ‘ঘতুথভ তােী  তায বযয
করাওবদয ফস্থা ফণভনা’ নু বেদ
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আভাভ ভাবরও ( هللاٚٔ٤ )ٍك৯৩ তচযী ১৭৯ তচযী
আভাভ াবওযী ( هللاٚٔ٤ )ٍك১৫০ তচযী ২০৪ তচযী
অভদ তফন াম্বার ( هللاٚٔ٤ )ٍك১৬৪ তচযী ২৪১ তচযী
ঈবযাক্ত ঘায আভাভ ঙাড়া মাবদয নাবভ ভামাফ ৃ তি
ববঙ তাাঁযা বরন, যফী‘অতুয যা ভাদানী (ভৃত ১৩৬
তঃ), ভুাম্মাদ তফন অেু য যভান আফনু অফী রারা
অনঙাযী ভাদানী (ভৃত ১৪৮ তঃ), অেু য যভান তফন অভয
অমাই তন্ধী ওূপী (৮৮-১৫৭ তঃ), ু তপান তফন াইদ
ঙযী ওূপী (৯৭-১৬১ তঃ), রাআঙ তফন া‘অদ তভযী (৯৪৪৭৫ তঃ), আাক্ব তফন যাাআব তনাুযী (১৬৬-২৩৮
তঃ), দাউদ তফন অরী আপাানী তাবযী (২০০-২৭২০
তঃ), অফু চা‘পয ভুাম্মাদ আফনু চাযীয তাফাযী ফাকদাদী
(২২৪-৩১০ তঃ), আভাভ তাতক্বঈদ্দীন অভাদ তফন অেু র
ারীভ আফনু তাতভা াযভানী দাবভষ্কী (৬৬১-৭২৮ তঃ)
প্রভুঔ তফিানকণ। এবদয কওঈ ৮০ তচযীয ূ বফভ চন্ম গ্রণ
ওবযনতন। থঘ আরাবভয স্বণভমুক ততফাতত ববঙ এবদয
ূ বফভআ এফং তাাঁযা  অবর ু ন্নাত - এয ওর তফিানআ
ওুযঅন  ী াদীকয তফযীবত তাাঁবদয তাক্বরীদ
ওযবত ওরবও ওব াযবাবফ তনবলধ ওবযবঙন।
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তধওন্তু ফরা মা কম, আরাভ ভামাফ ফাদ তদব
ভামাফেীযা প্রঘতরত ভামাফ তথা আভাভ অফু অর-াান
অর-অাযী (অাযী) এফং আভাভ অফু ভনু য অরভাতুতযদী (ভাতুতযদী) এয ভামাফ ভানায চনয কচায প্রবঘিা
ঘারাবে এভনতও তাযা এআ প্রঘতরত ভামাফবও ভানা পযম
ফা াতচফ এআফ ঈদাযন কটকন াধাযন ভানু লবদযবও
কধাাঁওা কপরবঙ তওন্তু অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র
ওুযঅবনয ূ যা ভাবদায ৩নং অাবত ফবরবঙন কম, অতভ
কতাভাবদয আরাভ ভামাফবও িীন তাবফ তযূ ণভ ওবয
তদরাভ। ত ও এভতনবাবফ নযানয ভামাফগুবরা ততযী ববঙ।
কমভনঃ আভাভ ভাবরবওয আবন্তওাবরয ২২১ ফঙয য ভাবরওী
ভামাফ ৃ তি ববঙ। আভাভ াবপযীয আবন্তওাবরয ১৯৬
ফঙয বয াবপযী ভামাফ এফং আভাভ অভাবদয
আবন্তওাবরয ১৫৯ ফঙয য াম্বরী ভামাফ ৃ তি ববঙ।
থভাৎ আভাভবদয চীতফত ফস্থা ভামাফ ৃ তি তন।
তাাঁবদয ভৃতুযয বনওতদন বয ভামাবফয ঈদ্ভফ ববঙ।
কও কও ফবর থাবওন কম, ঘায (৪) আভাভকণ তভবর আচভা
ওবযবঙন ভাচাফ ভানায চনয, এতট এওতট ওাল্পতনও ওথা।
কমবতু ঘায আভাভযা ভামাফ ৃ তি ওবযন তন তাবর ভামাফ
কও ততযী ওবযবঙন?
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তএফ, ফরা মা কম, ঘায আভাভ নযানয কওান আভাবভয
ভত ফা থ নু মাী ঘরা মাবফ না। অয মতদ আভাভবদয
কদঔান ভত ফা থ নু মাী ঘরবত ঘা তাবর ক অল্লায
কদা ওুযঅবনয অাত নুমাী ভুতরভ থাওবফ না। যাূ র
( )ﷺএয াদী এঔাবন ঈদাযন তাবফ ঈবল্লঔ ওযা
মা। অফু হুযাআযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বত াদীতট ঈবল্লঔ
ওযা ববঙ। যাূ র ( )ﷺফবরবঙনঃَوكي َٗو
َٖو
 َو٢ِ رَو ٌْ َِ رُْٖ أَورَُّٞعخ أَور
ِ  ػ، ٌءغ٤ًِ ٝ َوٝ َو،َوشَو٣ِٝ  ُٓ َوؼخُٞ َوك َّيػَوَ٘وخ أَور،زَوشَو٤ْ ٗ
َّ ٍُ ٞٓ
هللاِ ـ
ُ ٍ هَوخ َوٍ هَوخ َوٍ َو، َوَسَو٣ْ َُ َوٛ ٢ِ ػَوْٖ أَور،ق
 َو٢ِ ػَوْٖ أَور،ٖ
ِ ٔحألَو ْػ َو
خُِ ٍدٛ
َّ َوخ َوع١ كَووَو ْي أَو٢َِ٘وخ َوػ١ِْٓ ـ " َوْٖٓ أَوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ
٢ِٗخَٜو
 َوْٖٓ ػ َوٝهللاَو َو
َّ ٠َٜو
" هللاَو
كَووَو ْي ػ َو
কম ফযতক্ত অভায অনু কতয ওযর ক কমন অল্লাযআ অনু কতয
ওযর। অয কম ফযতক্ত অভাবও অভাবও ভানয ওযর ক
কমন অল্লাবওআ ভানয ওযর। (তথযূ ত্রঃ তাঔযীচ ওুতুফুত
ততঅ: ফুঔাযী ২৯৫৭, ভুতরভ ১৮৩৫, নাাী ৪১৯৩,
৫৫১০, অভাদ ৭৩৮৬, ৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৭৮৮,
৯১২১, ৯৭৩৯, ১০২৫৯। তাক্বীক্ব অরফানীঃ ী।
তাঔযীচ অরফানীঃ আযাঈর কারীর ৩৯৪।)13
13

ফু ঔাযী ২৯৫৭, ভুতরভ ১৮৩৫, নাাী ৪১৯৩, ৫৫১০, অভাদ ৭৩৮৬, ৭৬০০,
২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৭৩৯, ১০২৫৯
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১.৫ ভামাফ ৃ তিয আততা
া ারীঈল্লা ভুাতদ্দ কদবরাবী ( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয
আফারাতুর ঔপা গ্রবে তরবঔবঙনঃ ফানী ঈভাআাবদয াবনয
ফান ওার (১৫০ তচযী) মভন্ত কওান ভুতরভ তনবচবও
ানাপী, াতপই ফরবতন না। অব্বাী ঔরীপাবদয ান
অভবরয ভাছাভাতছ ভ প্রবতযবও তনবচবদয চনয এওতট
ওবয নাভ ফাঙাআ ওবয কনন। অয তাযা অন ভামাফবুক্ত
গুরুচবনয ওথা না াা মভন্ত ওুযঅন  াদীবয
তনবদভ কভবন ঘরা ফাদ তদবরন। ওুযঅন  াদীবয ফযাঔযা
তনব এআ কম ভতববদ ৃ তি  এযয ক ভতফাদগুবরা
ভামাবফয তবতেবত তযণত বরা। অযফ যাচবত্বয
ফাবনয য (৬৫৬ তচযী) ভুতরভকণ তফতবন্ন কদব
ঙতড়ব ড়বর তাযা প্রবতযবওআ অন অন ভামাবফয
মতটুওু কঔার যাঔবত কবযতঙবরন তাবওআ ভামাবফয তবতে
রূব গ্রণ ওযবরন। এআ দুঃঔচনও তযণততবত প্রওৃত
ু ন্নাত ন এভন তওঙু ু ন্নাবতয স্থান দঔর ওযবরা। ফাদাহ্
ারুনু য যীদ (১৭০ তচযী) মঔন তঔরাপবত ফবরন তঔন
তততন আভাভ অফু াতনপায প্রধান ঙাত্র অফু আঈু পবও তফঘায
তফবাবকয দাতত্ব কদন। তাযয ওামী অফু আঈু বপয
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নু বভাদন ঙাড়া আযাও, কঔাযাান, াভ  তভবয ওাবযা
বক্ষ ান  তফঘায তফবাবক প্রবফ ওযায তক্ত তঙর না।
(তথযূ ত্রঃ ভওবযমী ৪থভ ঔন্ড, ১৪৪ ৃষ্ঠা)।
ভারানা অেু র াআ রাবক্ষৌফী তরবঔবঙন – ওামী অফু
আঈু প আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয তলযত্ব দৃ ঢ়বাবফ
গ্রন ওবযন। তায ভবধয ভামাফীবদয প্রবাফ ক্তবাবফ ঢুবও
বড়। তততন ফাকদাবদ প্রধান তফঘাযততরূব তনমুক্ত ন।
আভাভ অফু আঈু প ( هللاٚٔ٤ )ٍكতঙবরন আভাভ অফু াতনপায
ঙাত্রবদয ভবধয নযতভ। তততন ফভ প্রথভ তনচ স্তাবদয
[আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ ])ٍكএয যা নু াবয ফআ
ুস্তও যঘনা ওবযন এফং আভাভ াববফয তওাী
(তঘন্তাপ্রূ ত) ভাাঅরাগুকরা ভাদযাায ঙাত্রবদয াভবন
ক ওবযন। তাাঁয িাযাআ ৃতথফীবত ফভ প্রথভ ানাপী
ভামাফ প্রায রাব ওবয। (তথযূ ত্রঃ পাবদুর
ফাীইা, ৃষ্ঠা নং -৯৪)।
৬৫৮ তচযীবত ু রতান অফু ভাবরওু কফফয ফন্দওদাচী
(৬২৫ – ৬৭৬) তভবযয তংাবন ফায য তভয 
ওাবযাবত ানাপী, াতপই, ভাতরওী  াম্বরী এআ ঘায
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ভামাবফয চনয ৃথও ৃথও ওামী তনমু ক্ত ওবযন। ৬৬৫
তচযী বত এআ যীতত ফতদবও ঙতড়ব ড়বরা। তঔন
কথবও আরাভী তফবশ্ব ফ নকবয ঘায ভামাফ প্রায কর
এতদবও আরাভী তফবশ্বয ফ চাকা ভাদযাা 
ঔানওাগুবরাবত ঐ ওর নীতত  প্রঘতরত ভতফাদগুবরা ঘারু
ওযা । মাযা ু রতান  ওামীবদয চাতযওৃত ঘায ভামাফ
ফাবদ নয কওান ভামাফ কভবন ঘরায আো ওযবরা, তাবদয
তত ভাযাত্বও তফবযাধীতা শুরু বরা এফং তাযা বুর বথ
ঘরবঙ ফবর প্রঘায শুরু ওযবরা। অয মাযা ঘায ভামাবফয
কম কওান এওটাবত থাওবত াযবরা না তাবদয যওাযী
ঘাওুযী কদা বরা না এভনতও অদারবত তাবদয াক্ষয
গ্রায বত রাকবরা। (তথযূ ত্রঃ অবর াদীবদয তযঘ
 আততা এফং ভামাফ প্রঙ্গ – করঔওঃ াতপম ভুাম্মাদ
অআু ফ তফন আদু তভা, ৃষ্ঠা নং – ২৫-২৬)।14 তাবদয ফক্তা,
আভাভ, তক্ষও  তফঘাযও ফায কওান তধওায থাওর না।
তফলভয তঔন কথবওআ শুরু বরা। ওর কদবআ পওীকণ
পাতাা চাযী ওযবত রাকবরন কম, প্রঘতরত ঘায ভামাবফয
ফাআবয নয ওাবযা ঈতক্ত ফা তদ্ধান্ত ওুযঅন  ী াদী
14

অবর াদীবদয তযঘ  আততা এফং ভামাফ প্রঙ্গ –

করঔওঃ াতপম

ভুাম্মাদ অআু ফ তফন আদু তভা, ৃ ষ্ঠা নং – ২৫-২৬
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িাযা প্রভাতনত বর তায ঈয অভর ওযা াযাভ ফবর
তফবফতঘত  কআ ভ। এআবাবফআ প্রঘতরত ভামাবফয ৃ তি
 আভাভবদয ভৃতুযয য মা এঔন ফতধ ব অবঙ।
অল্লা অভাবদয ত ও বথ ঘরায কতৌতপও দান ওরুন,
অভীন।
১.৬ ভামাফ ৃ তিয তযণাভ
ভামাফ ৃ তি ওবয ভুতরভবদয ভবধয স্থাী ছকড়া, তংা,
ানাাতন  তনবচবদয ততযী ওযা ভতফাদ আরাবভয নাবভ
ঘাতরব কদা কম তও চখনয ওাচ তা তয নু ন্ধানী প্রতততট
তফবফওফাবনয তনওট স্পি। শুধু তাআ ন এ িাযা আরাবভয
ু দৃঢ় তবতেবওআ টুওবযা টুওবযা ওযা ববঙ। এযবয াঔা
কথবও প্রাঔা ৃ তি ববঙ। কমভনঃ তঘতীা, ওাদযীা,
নওাফন্দীা, ভুচাবদ্দদীা, তা, কচৌনুযী, ফাাআ, কদফন্দ,
ভাআচবান্ডাতযা, আভাইতরা  ন্তীন ীয কওফরায
ংখ্ম ততযওা তফবববদয প্রাঘীযবও অবযা চতটর ওবযবঙ
থঘ তচযীয ততনত ফঙয মভন্ত ভুতরভবদয ভ্রাতৃত্ববফাধ,
ধভভী ঐওয  ংতত ক্ষুন্ন তঙর।
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১.৭ ভুতরভ তপওায চকবত অর-তদাা গ্রবেয
তনবভযবমাকযতা
ফতভভান ভুতরভ তপওায চকবত অর-তদাা গ্রবেয
তনবভযবমাকযতা, ঔযাতত  ভমভাদা তুরনী এফং এয প্রংা
এওচন তফতি অবরভ ভন্তফয ওবযবঙনঃ প্রততিতিতায
কথবও ওুযঅবনয ভতআ অর-তদাা গ্রে যতঘত ববঙ।
যীাবতয তফল এয অবক কওঈ এ ধযবনয তওতাফ যঘনা
ওবযন তন (নাঈমুতফল্লা) ফবর কখালনা ওবযন তওন্তু ওুযঅন
এভনআ এও তওতাফ মাবত যীাবতয ওর তফল ভযায
ভাধান কমঔাবন ভান অল্লা তা’অরা তদব তদববঙন
কঔাবন এ ধযবনয তওতাফ যঘনায ধৃ িতা প্রঘতরত ভামাফীযা
কওাথা কথবও কর? শুধু তওতাফ যঘনা ওবযআ প্রঘতরত
ভামাফেীযা ঔান্ত  তন ফযং তাবদয ফুও বব এওটু
ওাব না এভনতও তাযা অল্লাবও ব ওবয না। থঘ
অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র ওুযঅন ম্ববন্ধ ফবরবঙনঃ
 َوٍحسَوْٞ َّأَو َِْٗو َوٍ حُظٝ َوِٚ ٣ْ َو َوي٣ َْٖو٤ ِّيهًدخ ُِ َؤخ رَوٜ
ِّ َوخد رِخ ُْ َول
ن ُٓ َو
يَو ح ُْ ٌِظ َو٤ْ َٗو َِّ َوٍ َوػَِو
َ َو٤حا ْٗ ِـَٝو
তততন কতাভায ঈয তওতাফ ফতীণভ ওবযবঙন তয ওাবয,
মা ূ ফভফতভী তওতাফভুবয তযানওাযী এফং এয ূকফভ তততন
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তাযাত  আনঞ্জীর ফতীণভ ওবযতঙবরন। অবর-আভযান,
৩/৩15 মাআ কাও, অর তদাা ম্ববন্ধ অবরাঘনা ওযায
অবক অভাবদয চানবত বফ কম, ানাপী ভামাফ ওবফ ঘারু
বতঙর? তনবম্ন এ ম্ববন্ধ তফস্তাতযত অবরাঘনা ওযা বরাঃানাপী ভামাফ ঘারু ববঙ আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤)ٍك
এয ভৃতুযয (৪২৮-১৫০) = ২৭৮ তচযীবত। ভুাো ভতরও
ংওরত  ১৭৯ তচযীবত। তএফ, ওুদূ যী ভুাো
ভাতরবওয (৪২৮-১৭৯) = ২৪৯ ফৎয য যতঘত । থঘ
তা তোয াদী ংওরন ঃ১। ৃতথফীয ফভপ্রথভ ী াতদবয ংওরন  ভুাো
ভাতরও। ভুাো ভাতরও ংযতক্ষত  ১৭৯ তচযীবত।
তএফ, ওুদূ যী ভুাো ভাতরবওয ২৪৯ ফঙয য যতঘত ।
২। ী অর কফাঔাযীয (৪২৮-২৫৬) = ১৭২ ফঙয য।
৩। ী ভুতরবভয (৪২৮-২৬১) = ১৬৭ ফঙয য।
৪। ু নান অফু দাঈবদয (৪২৮-২৬১) = ১৬৭ ফঙয য।
৫। ু নান ততযতভমীয (৪২৮-২৭৯) = ১৪৯ ফঙয য।

15

অবর-আভযান, ৩/৩
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৬। ু নান আফবন ভাচায (৪৮-২৭৩) = ১৫৫ ফঙয য।
৭। ু নান নাাই এয (৪২৮-৩০৩) = ১২৫ ফঙয য।
তএফ, তা তোয ংওরবনয ফহু ফঙয য অর
ভাঔতাারুর ওুদূ যী ানাপী ভামাবফয তওতাফ তরতফদ্ধ ।
এআ তওতাবফ তা তোয কওান ফযাত কনআ। ু তযাং,
ানাপী ভামাবফয াবথ াদীবয কওান ম্পভও কনআ।
তাআ অফু াতনপায নাবভ এতট এওতট ম্পূ ণভ ফানাবনা
ভামাফ মায াবথ অফু ানাপীয াবথ কওান ম্পভও কনআ
ফরবরআ ঘবর। তএফ, অর তদাা গ্রবেয তফলফস্তু কওন
আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয াবথ তভর কনআ তা
তফলতট তনবম্ন অবরাঘনা ওযবর তযষ্কায বফ আনাল্লা।
অর তদাা - গ্রে তযঘঃ এ গ্রেঔাতন ভুঔতাারুর ওুদূ যীয
ফযাঔযা। করঔও বরন অরী তফন অফু ফওয।ফযাঔযা গ্রেঔাতন
করঔা  ৫৯৩ তচযীবত। ভুঔতাারুর ওুদূ যীয (৫৯৩৪২৮) = ১৬৫ ফঙয য। ভুঔতাারুর ওুদূ যীয করঔবওয
াবথ করঔবওয কওান তদন াক্ষাত  নাআ। তততন কওান
দরীবরয তবতেবত কওান ভাারাহ্ গ্রন ওবযবঙন তা কওান
প্রওাবয তায তনওট চানবত াবযন নাআ। তফু ভুঔতাারুর
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ওুদূ যীয তফযাট ফযাঔযা তততন তরবঔবঙন। এআ ফযাঔযায ভূ রযান
ানাপীবদয তনওট ওুযঅবনয নযা। তদাা, ৩ ঔন্ড, ২
বতরঈভ, ৃ:-৪।16 তনবম্নয তঘবত্রয ভাধযবভ তা তুবর ধযা
বরাঃ

তঘত্রঃ অর তদাা

তদাায করঔও কওান াদী তফদ তঙবরন না। পবর তততন
মার,মইপ  ওর কশ্রনীয াদী ফাবধ দরীর তাবফ
ক ওবযবঙন।তততন ৫১১ তচযীবত তুওভীঞ্চবরয ওাযাকান
নাভও প্রবদবয ভুযতকনান নাভও বয চন্মগ্রণ ওবযন।
16

তদাা, ৩ ঔন্ড, ২ বতরঈভ, ৃ :-৪
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তততন ভয ওন্দ (তুওভীঞ্চর) নাভও বয ৫৯৩ তচযীবত
ভৃতুযফযন ওবযন।ঐ ঞ্চবরয ভুরভানকণ কওফর ওুযঅন 
াদী কভবন ঘরবতন এফং কওান ভামাফ ভানবতন না। মায
ওাযবন তদাায করঔও ভাযা মাফায য তাবদয এরাওায
ওফযস্থাবনয তনব মাায য ঐ ঞ্চবরয ভুরভানযা
তাবদয ওফযস্থাবন তাাঁবও ফাাঁধা কদ। তাআ ফাধয ব
করঔবওয বক্তকণ করঔওবও নযত্র ওফযস্থ ওবযন। মাআ
কাও, যফতভী মভাব তযাদ তফভান ফন্দয কথবও ুতর
তওতাফঔাতন চে ওবযন। এভনতও  কদবয াধাযন
চনকবনয চনয তওতাফঔাতন যওায ওতৃভও তনতলদ্ধ ওযা ।
তদাা আভাভ অফু াতনপায ভৃতুযয (৫৯৩-১৫০) = ৪৪৩
ফঙয য (ভৃতুযয ফঙয কও করঔায ফৎয ধযা
ববঙ)।আভাভ অফু াতনপায নাবভ ফহু ফাবনাাট ওথা ফরা
ববঙ মায কওান ূ ত্র এআ গ্রবে ঈবল্লঔ ওযা  নাআ।
(তথযূ ত্রঃ ানাপী তপওায আততা  তযঘ – ভুপতত
ভারানা অেুয যঈপ, ৃ:নং:-৬-৭)17 ু তযাং ফরা মা কম,
ভানু ল কমঔাবন ওুযঅবনয ভত এওটা তওতাফ যঘনা ওযবত
াবয নাআ কঔাবন করঔও ওুযঅবনয ভত এওটা তওতাফ
যঘনা ওবয কপবরবঙন তায কীত কা মা ঈবয তঘবত্রয
17

ানাপী তপওায আততা  তযঘ – ভুপতত ভারানা অেু য যঈপ, ৃ :নং:-৬-৭
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ভাধযভ তুবর ধযা ববঙ। ওতটা ক বর ফরবত াবযন
আভাকনয দাফীদায। ঈদাযন তাবফ ফরা মা কম, অযফকণ
ানাপী তপওা নু যন ওযত না। তবফ তা তদাায ভত
গ্রে কওন অযফীবত করঔা । আভাভ অফু াতনপায
ভাতৃবালা তঙর পাযী, অযফী ন। (তথযূ ত্রঃ ীযাবত
কনাভান, ৃ:-নং: ১০৬, ১১৫, ১৩০)।18 তবফ এআ কক্ষবত্র ফরা
মা কম, কওঈ মতদ আভাভ ফু াতনপায নাবভ চার তথা
মইপ াদী ক ওবযন মা ত াদী তফবযাধী তাবর
অভযা তা কভবন তনবত যাক।অয তাঙাড়া আভাভ অফু
াতনপা এভন ওবযবঙন তা অভযা কভবন তনবত াযতঙ না।
ঈবযাক্ত অবরাঘনা ফরা মাম কম, ওুযঅবনয নযা ফা
ওুযঅবনয নাবভ তভথযা তওতাফ যঘনা ওযা মাবফ না এভন তও
ওুযঅবনয নাবভ তভথযা ফযাঔা ওযা মাবফ না। এ প্রবঙ্গ
তফত্র ওুযঅবন অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخকখালনা কদনঃَّ  َوٌح ِْٖٓ ِػ ْ٘ ِيَٕٛو َوَُُُٞٞوو٣ َّْ ُ ْْ ػِٜ ٣ ِي٣ْ َوخد رِؤ َو
َٕو ح ُْ ٌِظ َوَُٞو ٌْظُز٣ َٖو٣ٌِ َُِِّ َ ٌء٣ْ ٞكَو َو
ِهللا
َو
 ْْ ِٓ َّٔخُٜ  ٌءَ َُو٣ْ ٝ َوٝ ْْ َوِٜ ٣ ِي٣ْ  ْْ ِٓ َّٔخ َوًظَوزَوضْ أُٜ  ٌءَ َُو٣ْ ٞال كَو َو٤ِِ ػَو َؤً٘دخ هَوِٚ ِح رَُٝ ٘ظَو
ْ َو٤ُِ
َٕوُٞٔز
ِ ٌْ َو٣
ু তযাং ধ্বং তাবদয চনয মাযা তাবদয তনচ াবত তওতাফ
তরবঔ, এযয তাযা ফবর, ‘আা অল্লায তনওট কথবও’; কমন
18

ীযাবত কনাভান, ৃ :-নং:-১০৬, ১১৫, ১৩০
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তায াাবময তুে ভূ বরয তফতক্র ওযবত াবয ু তযাং ধ্বং
তাবদয চনয, তাবদয াত মা তরবঔবঙ তায তযণাবভ এফং
ধ্বং তাবদয চনয, তাযা মা ঈাচভন ওবযবঙ তায
তযণাবভ। অর-ফাক্বাযা, ২/৭৯19
১.৮ ভামাফ ভানা তও াতচফ ? এ ফযাাবয ূ ফভফতভীবদয
ভতাভত

1. Shaykh Al-Islam Imaam Ibn Taymiyyah Says:
‚it is not obligatory on a layman to follow a
Madhab‛ নু ফাদঃ াঔ ঈর
তাতভযা ফবরবঙনঃ

-আরাভ আভাভ আফন

‚াধাযন ভানু বলয চনয ভামাফ

নু যন ওযা অফতযও

(াতচফ) ন‛ [Source:

Majmu’ah 20/116, 124-126]20

2. Ibn

al-Humam

al-Hanafi

says

in

his

Tahrir: ‚Adhering to a particular Madhab is not
obligatory, according to the correct opinion‛
নু ফাদঃ আফন অর -হুভাভ অর -ানাপী ফবরবঙনঃ ‚এওতট

19

অর-ফাক্বাযা, ২/৭৯

20

Majmu’ah 20/116, 124-126

35 | P a g e

তনতদভি ভামাফ নু যন ওযা ত ও ভতাভত নু মাী
ফাধযতাভূ রও ন‛ [Mukhtasar al-Tahrir 103]21

3. Ibn Muflih al-Hanbali, in al-Furu’, mentions
the difference of opinion amongst the Malikis
and

Shafi’is,

saying: ‚It

not

(following

a

madhab) being obligatory is the most famous
opinion‛. Al-Mardawi comments: ‚And this is
the correct opinion‛. নু ফাদঃ আফন ভুপতর অর াম্বরী, ভাতরতও  াবপীবদয ভবধয ভতববদ ঈবল্লঔ ওবয
ফবরবঙনঃ ‚এওতট তনতদভি ভামাফ নু যন ওযা াতচফ
ন, আাআ ফবঘব তফঔযাত ভতাভত ‛ এফং তততন ভন্তফয
ওবযবঙনঃ ‚এফং এটাআ ত ও তবভত‛ [অর-পুরু]22

4. Ibn al-Najjar al-Hanbali says: ‚A layman is
not obliged to adhere to a Madhab‛. নু ফাদঃ
আফন অন-নাজ্জায অর-াম্বরী ফবরবঙনঃ ‚এওচন াধাযন
ভানু বলয চনয ভামাফ ভানা াতচফ (অফযও) ন।‛

21

Mukhtasar al-Tahrir 103

22

অর-পুরু
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5. Ibn Qawan al-Shafi’i says in his al-Tahqiqat,
‚The truth is that it is not incumbent to
adhere to a Madhab; rather, a person should
ask whoever he likes. নু ফাদঃ আফন ওাান অর াবপী তাাঁয অর-তাওীওাত এ ফবরবঙনঃ

‚তয বরা

ভামাফ নু যন ওযা অফযও ন , ফযং এওচন ফযাতক্তয
প্রবাচন তাবও তচজ্ঞাা ওযা

, মাবও ক ঙন্দ ওবয

‛

[অর-তাওীওাত]23 ঈবল্লঔয কম , ঈবযয ৫চন প্রঔযাত
অবরভ ফবরবঙন ভামাফ ভানা াতচফ ন

, তওন্তু এতট

ফবরন তন কম ভামাফ ভানা চাবচ ন ফযং তাাঁযা আরাভ
ভামাফবও নু যন ওযবত ফবরবঙন।
১.৯ َْٓ  حأل٢ُُِٝ( أঈতরর অভয) – প্রঘতরত ভামাফ প্রততষ্ঠা
এয গ্রণবমাকযতা ওতটুওু
َّ حٞ ُؼ٤١ِ ح أَوَُٖٞ٘ٓو َو٣ٌِ َُّخ حُّٜ َو٣َوخ أَو٣
َِ ْٓ  حأل٢ُُِٝأٝ َوٍ َوٞٓ
ُ ََّ ُح حٞ ُؼ٤١ِ أَوٝهللاَو َو
َّ ٠ُ اَُِوُّٙٝ ٍدا كَو َُى٢َو
ْْ ٍُ إِْ ًُ ْ٘ظٞ
ُ ََّ ُحٝهللاِ َو
ِ ٓ
ْ ٗ ٢ِِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوبِْٕ طَوَ٘وخَُو ْػظُ ْْ ك
َّ َِٕو رُِٞ٘ٓ ط ُْئ
ال٣ِٝ ُْٖٔ طَوؤ
ِّ ْٞ َو٤ُْ حٝخهللِ َو
أَو ْك َوٝ ٌءَ َو٤ْ ه َِ َوًُِيَو َوه٥ح
ِ
ক ভুতভনকণ, কতাভযা অল্লায অনু কতয ওয  যাূ করয
অনু কতয ওয অয কতাভাবদয ভবধয মাযা ওতৃভবত্বয তধওাযী
23

অর-তাওীওাত
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তাবদয অনু কতয ওয; তঃয মতদ কওান তফলব কতাভযা
ভততফবযাধ ওয তাবর তা অল্লা  যাূ বরয তদবও তপতযব
দা; মতদ কতাভযা অল্লা  কল তদফবয প্রতত তফশ্বা
যাঔ, এটাআ ওরযানওয এফং কশ্রষ্ঠতয ভাধান। অন-তনা,
৪/৫৯24।
তধওন্তু অল্লা (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخঈতরর অভবযয প্রবঙ্গ
তফত্র ওুযঅবন ূ যা তনা’ অয ফবরবঙন কম, َّ َِ ٤ْ  َوًخَٕو ِْٖٓ ِػ ْ٘ ِي َوؿْٞ َُوَٕٝو ح ُْوُ َْ َٕو َوَُٝ ََّوظَو َوير٣ أَوكَوال
ِٚ ٤ِح كُٝ َوؿيٞهللاِ َُو َو
ْ
ِٚ ِح رُٞف أَو َوًحػ
ِ ْٞ  ح ُْ َووِٝ  ْْ أَو ْٓ ٌءَ َِٖٓو حأل ْٓ ِٖ أَوُٛ اِ َوًح َوؿخ َواٝ ًدَح َو٤ِحهظِالكًدخ َوًؼ
َٖو٣ٌِ َُُّ حٚٔ ْْ َُو َوؼِِ َوُٜ ْ٘ ِٓ َِ ْٓ  حأل٢ُُِٝ أ٠اَُِوٍٝ َوٞ
ُ ََّ ُ ح٠ُ اَُِوُّٙٝ َوٍىْٞ َُوَٝو
ِ ٓ
َّ َُ ٠
ُْ ُُ طَّزَو ْؼظُٚ َوٍ ْك َؤظٝ ٌُ ْْ َو٤ْ هللاِ َوػَِو
ْ  كَوْٞ َُوٝ ْْ َوُٜ ْ٘ ِٓ َُٚٗوُٞ٤ِٔظَو ْ٘ز
ْ َو٣
ال٤َِِوخَٕو اِ هَو٤٤ْ ٘
َّ ُح
তবফ তও তাযা ওুযঅন তনব তঘন্তা- বাফনা (ককফলণা) ওবয
না? অয মতদ তা অল্লা ঙাড়া নয ওাবযা তনওট কথবও
অত, তবফ তাবত তাযা ফযআ ফহু ঙ্গতত কত । অয
মঔন তাবদয ওাবঙ াতন্ত তওংফা ববয কওান তফল অব
তঔন তাযা তা প্রঘায ওবয অয তাযা মতদ তা যাূ বরয
24

ূ যা অন-তনা, অাত নং – ৫৯।
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তওংফা তাবদয ভধযওায
ওাবঙ কৌঁবঙ

ওতৃভবত্বয (ক্ষভতায) তধওাযীবদয

তদত তাবর ফযআ তাবদয ভধযওায

তথযানু ন্ধানীকণ প্রওৃত তথয কচবন তনত অয মতদ কতাভাবদয
প্রতত অল্লায নু গ্র  ওরুণা না থাওত তাবর ল্প
ংঔযও ঙাড়া কতাভযা ওবরআ তাবনয নু যণ ওযবত ।
ূ যা অন-তনা, ৪/৮২-৮৩25।
٢ُُِٝ( أঈতর) েতট ফহুফঘন অয এওফঘন র ٍَّٝ أَو
(অঈার)। َْٓ ( أঅভয) থভ অবদ মায অবদ ফা
তনবদভ কদফায তধওায অবঙ তাবও অভীয ফরা ।
তাবর َْٓ  حأل٢ُُِٝ( أঈতরর অভয) থভ দাাঁড়া মাযা অবদ
কদফায তধওায যাবঔন থভাৎ াওফৃ ন্দ ফা াওভন্ডরীবও
ফুছা। (তথযূ ত্রঃ তপও আরাভ ফনাভ িীন আরাভ, করঔও
– আঞ্জীতনায াভু তদ্দন অভাদ, ৃষ্ঠা নং – ৮৮।)26
অবরাঘয অাবত ভান অল্লা তাঅরা ‚ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ‛ ে িাযা
স্পি ওবয তদববঙন কম, কতাভাবদয ঈয চীতফত অভীবযয

25
26

ূ যা অন – তনা, অাত নং - ৪/৮২-৮৩।
তপও আরাভ ফনাভ িীন আরাভ , করঔও – আঞ্জীতনায াভু তদ্দন অভাদ , ৃ ষ্ঠা
নং – ৮৮।
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অনু কতয ওযা কআ ভ চরুযী বফ, মঔন ক কতাভাবদয
(ভুরভানবদয) ন্তবুভক্ত বফ।
অল্লা তাঅরা অবরাঘয অাবতয শুরুবত- حَُٖٞ٘ٓو َو٣ٌِ ََُّوخ حٛ١
ُّ أَو
ফাওয ফরবর ‚ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ‛ বেয ঈতল্লতঔত থভ ঈবদ্দয ায
প্রতত আতঙ্গত াা মা। এওথা প্রণীত ঈূ বরয ন্তবুভক্ত
কম, অভীবযয তনবদভ মতদ অল্লা  তাাঁয যাূ র ()ﷺ
এয তফধাবনয তফযীত , তাবর তা ভানয ওযা নাচাবম
 গুনা।
ু তযাং, َْٓ  حأل٢ُُِٝ( أঈতরর অভয) এয াতেও তফবেলন
ওযবর ফরা মা কম, অযফীবত ততবনয ওভ ফহুফঘন  না।
এআ অাবতয তনবদভ বরা ঘায ভামাফ ফা ওভবক্ষ ততন
ভামাফ এও বঙ্গ ভানবতআ বফ। এও ভামাফ মাযা ভাবনন
তাযা ভান অল্লায এআ অাতটাবও (ূ যা তনা, অাত
নং - ৫৯) ভানয ওযবঙন।
তএফ, মাযা ভান অল্লায অবদ ভানয ওবযন তাযা
ফযআ ওাতপয (অল্লায অবদ ভানযওাযী)। কমভনঃ
আফতর ভান অল্লায এওতট অবদ ভানয না ওযায
ওাযবন ওাতপযবদয ন্তযবূ ক্তভ র, তবপ্ত বরা এফং
চাান্নাভী বরা।
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১.৯.১ ঈতরর অভয অাবতয াবন নু মুর
َّ حٞ ُؼ٤١ِ ح أَوَُٖٞ٘ٓو َو٣ٌِ َُّخ حُّٜ َو٣َوخ أَو٣
َِ ْٓ  حأل٢ُُِٝأٝ َوٍ َوٞٓ
ُ ََّ ُح حٞ ُؼ٤١ِ أَوٝهللاَو َو
َّ ٠ُ اَُِوُّٙٝ ٍدا كَو َُى٢َو
ْْ ٍُ إِْ ًُ ْ٘ظٞ
ُ ََّ ُحٝهللاِ َو
ِ ٓ
ْ ٗ ٢ِِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوبِْٕ طَوَ٘وخَُو ْػظُ ْْ ك
َّ َِٕو رُِٞ٘ٓ ط ُْئ
ال٣ِٝ ُْٖٔ طَوؤ
ِّ ْٞ َو٤ُْ حٝخهللِ َو
أَو ْك َوٝ ٌءَ َو٤ْ ه َِ َوًُِيَو َوه٥ح
ِ
ক ভুতভনকণ, কতাভযা অল্লায অনু কতয ওয  যাূ বরয
অনু কতয ওয অয কতাভাবদয ভবধয মাযা ওতৃভবত্বয তধওাযী
তাবদয অনু কতয ওয; তঃয মতদ কওান তফলব কতাভযা
ভততফবযাধ ওয তাবর তা অল্লা  যাূ বরয তদবও তপতযব
দা; মতদ কতাভযা অল্লা  কল তদফবয প্রতত তফশ্বা
যাঔ, এটাআ ওরযানওয এফং কশ্রষ্ঠতয ভাধান। ূ যা অনতনা, ৪/৫৯।27 এ অাবত ভুতভনবদয ফরা বে, অল্লা 
যাূ র ( )ﷺএয অনু কতয ওযা ঙাড়া নযা যাণ
াওবদয অনু কতয ওযবত বফ৷ অল্লা  তওাভবতয
প্রতত তফশ্বাবয চবনয এটা চরুযী ৷ ঐততাতও ফণভনা
নু মাী ভানফী ( )ﷺতাফুও মুবদ্ধ যনা ফায ভ
অরী আফবন অফু তাবরফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কও ভতদনা
তনবচয স্থরাতবতলক্ত ওবয মান৷ ভানফী ( )ﷺতাাঁবও
27

ূ যা অন-তনা, অাত নং – ৪/৫৯।
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ফবরন, "ক অরী কতাভায বঙ্গ অভায ম্পওভ ভুায াবথ
ারুবনয ম্পবওভয ভত, মতদ অভায বয কওান নফী
অবফ না।" এ ভ আ অাত নাতচর  এফং মযত
অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)'য নু যণ ওযবত ভুরভানবদয
তনবদভ কদা ৷ ঈতরর অভয ফা তনবদভদাতা কনতাবও
তঘতিত ওযা এফং তাাঁয তফতিয তনব মাবত ভতববদ কদঔা না
কদ, কচবনয অাবতয যফতভী ংব অল্লা ফবরবঙন
অল্লায গ্রে কওাযঅবন এফং যাূ বরয াদীব মা এববঙ
তায যণান্ন ৷ এটাআ কতাভাবদয চনয ফবঘব ফড়
তফঘাযও এফং এ দুবয নু যবণয পরাপরআ বফভােভ৷
এটা স্পি, ভানফী  ঈতরর অভবযয নু যণ ওযায থভ
বরা, অল্লাযআ তনবদভ ভানা৷ কতৌতদ ফা এওত্বফাবদয াবথ
এয কওান ংখাত কনআ৷ ওাযণ, অল্লাআ ভানফী  চীতফত
ক্বেী অবরভ  ঈতরর অভবযয তনবদভ ভানয ওযবত
ফবরবঙন৷ অাততটয াবননু মুরঃ অাততটয াবননু মুর
অবরাঘনা ওযবর তফলতট অয তযষ্কায বফ আনাল্লা।
خُّٜ َو٣َوخ أَو٣ {
٢ِِٓ ْ٘ ٌُ ْْ } ك

ؾ
 َوك َّيػَوَ٘وخ َوك َّـ ٌء،د
 َُ رُْٖ َوك َْ ٍد٤ْ َٛوك َّيػَوَ٘وخ ُُ َو
 ٍد٣ْ َ هَوخ َوٍ هَوخ َوٍ حرُْٖ ُؿ َو،خؽ
ُ
َو
َو
َّ حٞ ُؼ٤١ِ ح أَوَُٖٞ٘ٓو َو٣ٌِ َُّح
َِ ْٓ  حأل٢ُِٝأٝ َوٍ َوٞٓ
ُ ََّ ُح حٞ ُؼ٤١ِ أٝهللاَو َو
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َّ َوػ ْز ِي
٢ِِْٓ كٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢ُّ ُِ حَُّ٘زٚ رَو َوؼؼَو١
ٍّ ْ ْر ِٖ َوػ ِي
ِ ٤ْ هللاِ ْر ِٖ هَو
ّ
 ػَوْٖ َو٠َو ْؼَِو٣ ِٚ ٤ََِّٗ ٍدش أَو ْهزَو َو٣َِ ٓ
 َو.
َوٖ ح ْر ِٖ َوػزَّخ ٍد
ِ  ٍدَ ػ٤ْ  ِي ْر ِٖ ُؿزَو٤ٓ ِؼ
আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বত ফনভীত, তততন ফবরবঙন
َّ حٞ ُؼ٤١ِ  أَوঅাততট
কম, - ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َِ ْٓ  حأل٢ُُِٝأٝ َوٍ َوٞٓ
ُ ََّ ُح حٞ ُؼ٤١ِ أَوٝهللاَو َو
ফতীনভ ববঙ অেুল্লা আফনু ক্বাা আফনু অদী ম্ববন্ধ
মঔন তাবও নাফী ( )ﷺএওতট তনয দবরয দরনাও
ওবয কপ্রযণ ওবযতঙবরন। (তথযূ ত্রঃ ীহুর ফুঔাযী, াদী
নং – ৪৫৮৪, ভুতরভ, াদী নং – ১৮৩৪, নাাই, াদী
নং – ৪১৯৪, অফু দাঈদ, তচাদ ধযা ১৫, াদী নং –
২৬২৪)28
১.৯.২ ঈতরর অভবযয ফযাঔযা
َّ حٞ ُؼ٤١ِ ح أَوَُٖٞ٘ٓو َو٣ٌِ َُّخ حُّٜ َو٣َوخ أَو٣
َِ ْٓ  حأل٢ُُِٝأٝ َوٍ َوٞٓ
ُ ََّ ُح حٞ ُؼ٤١ِ أَوٝهللاَو َو
َّ ٠ُ اَُِوُّٙٝ ٍدا كَو َُى٢َو
ْْ ٍُ إِْ ًُ ْ٘ظٞ
ُ ََّ ُحٝهللاِ َو
ِ ٓ
ْ ٗ ٢ِِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوبِْٕ طَوَ٘وخَُو ْػظُ ْْ ك
َّ َِٕو رُِٞ٘ٓ ط ُْئ
ال٣ِٝ ُْٖٔ طَوؤ
ِّ ْٞ َو٤ُْ حٝخهللِ َو
أَو ْك َوٝ ٌءَ َو٤ْ ه َِ َوًُِيَو َوه٥ح
ِ
অবরাঘয অাবত ওাযীভা ততনতট তফধান যববঙ। মথাঃ-

28

ীহুর ফু ঔাযী, াদী নং – ৪৫৮৪, ভুতরভ, াদী নং – ১৮৩৪, নাাই, াদী নং –
৪১৯৪,

অফু দাঈদ, াদী নং – ২৬২৪
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১। অল্লা তাঅরায অনু কতয ওযা,
২। যাূ রুল্লা ( )ﷺএয অনু কতয ওযা,
৩। ঈরুর অভয (অভীয) এয নু যণ ওযা।
অবরাঘয তফধানভূ বয ভবধয প্রথভ দু’তটয ফযাাবয অবর
আরাভবদয ভাবছ কওান ভতাননওয কনআ। ওাযণ প্রবতযও
ভুরভাবনয ঈয ফভপ্রথভ হুওুভ  ওতভফয বরা, অল্লা
তাঅরা  তাাঁয যাূ র ( )ﷺএয নু যণ  নু ওযণ
ওযা। তাবদয অনু কতয কথবও তফভুঔ া তফবদ্রাী,
নাপযভানী  ভ্রিতায নাভান্তয। প্রথভ দুআ তফধান
ফভম্মততক্রবভ ারনী ওতভফয ায ওাযবণ অভযা তায
অবরাঘনা ভবনাতনবফ না ওবয তৃতী তফলবয ঈয
অবরাঘনা ক ওযরাভ। ওাযণ, এতফলব ঈরাভাকণ
ভতাননওয ওবযবঙন। এওথা ফভম্মততক্রবভ স্বীওৃত কম,
ভুরভানবদয ঈয ভুতরভ অভীবযয নু যণ ওযা
চরুযী। তফধভভীবদয নু যণ ওযা কথবও তনবলধাজ্ঞা এববঙ।
এভনতও তাবদয নু যণ ওযায িাযা গুনাকায বত বফ।
তএফ, ঈবযাক্ত অবরাঘনা  ঈদাযন মভাবরাঘনা ওবয
ফরা মা কম, শুধু ওরযানভূ রও ওাবচআ চীতফত অভীবযয
অনু কতয ওযায অবদ যাূ র ( )ﷺতাাঁয ঈম্মতবদযবও
44 | P a g e

ারন ওযবত ফবরবঙন।কওননা মতদ চীতফত অভীবযয
অবদ ারন ওযবত তকব তফবযাধ তযরতক্ষত  তাবর
অল্লা  তাাঁয যাূ বরয তদবও তপবয মাায ওথা
অবরাঘয অাততটবত ঈবল্লঔ ওযা অবঙ থভাৎ যাূ র
( )ﷺএয ী ু ন্নাতবও ধাযন ওযায ওথা ফরা ববঙ।
তধওন্তু অয তফস্তাতযতবাবফ ফরা মা কম, অভীয অল্লা
তাঅরা  তাাঁয যাূর ( )ﷺএয অনু কতযীর বর, তায
নু যণ ওযা চরুযী স্বং অল্লা তাঅরা তাাঁয নু যণ
ওযায ঈয কচাড় তাতকদ তদববঙন। এ প্রবঙ্গ মযত
অফদান ( هللاٚٔ٤ )ٍك....... মযত অফু হুযাযা (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػকথবও ফতনভত। যাূ রূল্লা ( )ﷺফবরবঙনঃ
َّ  أَو ْهزَو َوََٗوخ َوع ْر ُي، َُٕوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْزيَوح
ُّ َٖو
٢َِٗ أَو ْهزَو َو،١
ِّ َِ ْٛ ُِح
ُٗ َوُٞ٣ ْٖ ػَو،ِهللا
ِ  ػ،ْ
 ـٚ٘ هللا ػ٠ٍٟ  َوَسَو ـ٣ْ َُ َوٛ ٓ ِٔ َوغ أَورَوخ
ُ َوَّٚٗ أَو،ِٖ َِٔٓو َؤشَو رُْٖ َوػ ْز ِي حُ ََّ ْك َو
 َوُٞأَور
َّ ٍ َوٞٓ
َوخ َوع١ كَووَو ْي أَو٢َِ٘وخ َوػ١ِْٓ هَوخ َوٍ " َوْٖٓ أَوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ِهللا
ُ ٍأَوَّٕ َو
َّ ٠َٜو
َّ
،٢َِ٘وخ َوػ١ كَووَو ْي أَو١َِ ٤ِٓ َوخ َوع أَو١ َوْٖٓ أَوٝ َو،هللاَو
 كَووَو ْي ػ َو٢ِٗخَٜو
 َوْٖٓ ػ َوٝ َو،هللاَو
" ٢ِٗخَٜو
 كَووَو ْي ػ َو١َِ ٤ِٓ  أَو٠َٜو
 َوْٖٓ ػ َوٝ َو.
‚কম ফযতক্ত অভায অভীবযয নু যণ ওযবরা, ক অভায
নু যণ ওযর। অয কম ফযতক্ত অভায অভীবযয নাপযভানী
ওযর, ক অভায নাপযভানী ওযর‛। (তথযূ ত্রঃ ত
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ফুঔাযী :: ঔন্ড ৯ :: ধযা ৮৯ :: াতদ ২৫১)।29 এঔাবন
অভীয ফরবত চীতফত াওবদযবও ফুছাবনা ববঙ। কমভন
ঈদাযন তাবফ এওতট ু প্রতদ্ধ াদীবয ওথা ঈবল্লঔ ওযা
মা।
،ٍ َوك َّيػَوَ٘وخ ُٓ َول َّٔ ُي رُْٖ رَوَّ٘خ ٍدٝ ف َو، ٌءغ٤ًِ ٝ َوك َّيػَوَ٘وخ َو، رُْٖ ُٓ َول َّٔ ٍدي٢ُّ َِِوك َّيػَوَ٘وخ َوػ
ْٖ ػَو،َ ٍد٤ْ ٔ ػَوْٖ َوػ ْز ِي ح ُْ َؤِِ ِي ْر ِٖ ُػ َو، َُٕوخ٤ٓ ْل
ُ  هَوخ َو َوك َّيػَوَ٘وخ،ََوك َّيػَوَ٘وخ ُٓئَو َّٓ ٌء
ِٖ لَوشَو ْر٣ْ ٌ ػَوْٖ ُك َو،ٕ
 ْر ِٖ ِك َوَح ٍد٢ِّ ٕ ػَوْٖ ٍِ ْر ِؼ
 ْر ِٖ ِك َوَح ٍد٢ِّ  ُِ َِ ْر ِؼ،٠ًُدْٞ َٓو
َّ ٍُ ٞٓ
١ٍِ  َو أَو ْى٢ِِِّْٗٓ ـ " اٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ هللاِ ـ
ُ ٍ هَوخ َوٍ هَوخ َوٍ َو،ٕخ
ِ َٔو َو٤ُْ ح
َ رَو ٌْ ٍد٢ِ أَور٠َوخٍ اَُِو
أَوٗ َوٝ َو. " ١ ِٖ ِْٖٓ رَو ْؼ ِي٣ْ ٌح رِخَُِّ َوُٝ ٌُ ْْ كَوخ ْهظَوي٤ِ ك٢ِهَوي َوٍْ رَووَوخث
َ ُػ َؤ َوٝ َو.
হুমাআপা আফনু র আাভান (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত।
তততন ফবরন, যূ রুল্লা াল্লাল্লাহু ‘অরাআত াাল্লাভ
ফবরবঙনঃ অতভ চাতন না অতভ কতাভাবদয ভাবছ অয
ওতওার চীতফত থাওবফা।
তএফ অভায ফতভভাবন কতাভযা অভায বয ফতি
করাবওয নু যণ ওযবফ এফং (এ ওথা ফবর) তততন অফূ
ফাওয  ‘ঈভায (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয প্রতত আতঙ্গত ওবযন।
(তথযূ ত্রঃ তাঔযীচ ওুতুফুত ততঅ: ততযতভমী ৩৬৬৩,
অভাদ ২২৭৩৪, ২২৭৬৫, ২২৮৭৭, ২২৯১০। তাক্বীক্ব
29
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অরফানীঃ তাঔযীচ অরফানী: তভওাত ৬০৫২, ীা ১২৩৩।)30
তপ্র া ও! ঈতল্লতঔত অবরাঘনা িাযা অভীবযয অনু কতয 
এ ম্পতওভত তভভূ বয ফযাাবয স্পি তনবদভনা রাব ওযা
মা। তাআ অবরাঘনা ফরা মা কম, ভৃত ফযতক্ত ওঔন
ঈতরর অভয বত াবয না। ঈবযাক্ত াদীবয অবরাবও
ফরা মা কম, ঘায আভাভযা বরন ভৃত তাআ তাযা ওঔন
ঈতরর অভয নন ফা বত াযবফন না ওঔন। তফলতট
তনবম্ন তফস্তাতযত অবরাঘনা ওযা বরাঃ১.৯.৩ ঈতরর অভয ফা ওতৃভবত্বয তধওাযী ওাযা
এঔন প্রশ্ন র - ঈতরর অভয ফা ওতৃভবত্বয তধওাযী ওাযা?
ঈতরর অভয ফা ওতৃভবত্বয তধওাযী’য াতেও থভ তফবেলণ
ওযবরআ ফুছা মা ঈতরর অভয বরন াওফৃ ন্দ,
াওভন্ডরী ফা ওতৃভক্ষ। তফলতট তনবঘ তফস্তাতযফতবাবফ
ফযাঔযা ঈস্থান ওযা বরাঃ

30

তাঔযীচ ওুতুফু ত ততঅ: ততযতভমী ৩৬৬৩, অভাদ ২২৭৩৪, ২২৭৬৫,
২২৮৭৭, ২২৯১০। তাক্বীক্ব অরফানী: তাঔযীচ অরফানী: তভওাত ৬০৫২,
ীা -১২৩৩।
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ূ যা তনা ’য ৫৯নং অাততট কথবও স্থাী  ঘূ ড়ান্তবাবফ
ভূ রনীতত তস্থতযওৃত ববঙ কতট বে

এআ কম , আরাভী

চীফন ফযফস্থা অল্লায হুওুভ  যাূ

করয ু ন্নত বে

কভৌতরও অআন  ঘূ ড়ান্ত নদ

(Final Authority )

ভুরভানবদয ভবধয থফা ভুতরভ যওায  প্রচাবদয
ভবধয কওাবনা তফলব তফবযাধ কদঔা তদবর তায ভীভাংায চনয
ওুযঅন  ু ন্নাবতয তদবও তপবয অবত বফ। ওুযঅন 
ু ন্নাত এ ফযাাবয কম পাারা কদবফ তায াভবন

ভাথানত

ওবয তদবত বফ। এবাবফ চীফবনয ওর ফযাাবয ওুযঅন
 যাূ বরয ু ন্নাতবও নদ , ঘূ ড়ান্ত পাারা  কলওথা
কথবও ম্পূ ণভ ৃথও ওবয তদবফ। কম ফযফস্থা এ তচতনতট
নু তস্থত থাবও কতট অবর এওতট ননরাভী ফযফস্থা। এ
প্রবঙ্গ কওঈ কওঈ ং প্রওা ওবয ফবর থাবও কম,
চীফবনয মাফতী পাারায চনয ওুযঅন  ু ন্নাবতয
তদবও তপবয মাা তওবাবফ িফ বত াবয? ওাযন
তভঈতনতযাতরতট, কযরব, ডাওখয আতযাতদ ংঔয তফল
তযবরবটড কওাবনা তনভ-ওানু বনয ঈবল্লঔআ কঔাবন কনআ তওন্তু
এ ংতট অবর িীবনয ভূ রনীতত ত ওবাবফ নু ধাফন না
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ওযায ওাযবন ৃ তি ববঙ। এওচন ভুরভানবও এচনন
ওাবপয কথবও কম তফলতট অরাদা  তফতিযভতন্ডত ওবয
কতট বে ওাবপয ফাধ স্বাধীনতায দাফীদায অয
ভুরভান ভূ রতঃ অল্লায ফান্দা  দা ফায য তায যফ
ভান ফভতক্তভান অল্লা তাবও মতটুওু স্বাধীনতা দান
ওবযবঙন শুধুভাত্র ততটুওুআ স্বাধীনতা কবাক ওবয। ওাবপয
তায তনবচয ততযী ভূ রনীতত  অআন-তফধাবনয ভাধযবভ তায
মাফতী তফলবয ভীভাংা ওবয। এফ ভূ রনীতত  তফধাবনয
কক্ষবত্র কওাবনা ঐী ভথভন  স্বীওৃততয প্রবাচন অবঙ ফবর
ক ভবন ওবয না এফং তনবচবও ক এয ভুঔাবক্ষী বাবফ
না। তফযীত বক্ষ ভুরভান তায প্রতততট ফযাাবয অল্লা
ু ফানাহু া তা'ারা  তাাঁয নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআত
াাল্লাভ) এয তদবও তপবয মা। কঔান কথবও কওাবনা
অবদ কবর ক তায নু যন ওবয। কমবতু ওুযঅন
ভচীদ তনঙও এওতট অআবনয তওতাফ ভাত্র ন ফযং এওআ
াবথ এতট এওতট তক্ষা  ঈববদভূ রও গ্রে তাআ প্রথভ
ফাবওয কম অআনকত ভূ রনীততয তফফযণ কদা বতঙর এ
তিতী ফাবওয তায ন্তযতনতত ওাযন  কমৌতক্তওতা তুবর
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ধযা ববঙ। এঔাবন দুতট ওথা ফরা ববঙ। প্রথভতঃ
ঈবযাতল্লতঔত ঘাযতট ভূ রনীতত কভবন ঘরা ইভাবনয তযামভ
দাফী। এওতদবও ভুরভান ফায দাফী ওযা এফং নযতদবও
এ ভূ রনীতত ঈবক্ষা ওযা, এ দুতট যস্পয তফবযাধী
তচতনবয ওঔবনা এওত্র ভাবফ বত াবয না। তিতীতঃ
এ ভূ রনীততগুবরায তবতেবত তনবচবদয চীফনতফধান তনভভাণ
ওযায

ভবধযআ

ভুরভানবদয

ওরযাণ

তনতত

যববঙ।

কওফরভাত্র এ এওতট তফলআ তাবদযবও দুতনা তয-যর
বথবয য প্রতততষ্ঠত যাঔবত াবয এফং এয ভাধযবভআ
তাযা যওাবর পরওাভ বত াবয কম ওাযবন আহুদীবদয
তনততও  ধভভী ফস্থায য ভন্তফয ওযা তের এ
ঈবদ ফাণীতট ত ও তায কবল মুক্ত ববঙ। এবাবফ
তযন্ত ূ ক্ষ্ন দ্ধততবত ভুরভানবদয তওভ ওবয কদা
ববঙ। তাবদযবও ফরা ববঙ কতাভাবদয ূ ফভফতভী ঈম্মত
িীবনয এ ভূ রনীতগুবরা বত তফতেন্ন ব তকব কমবাবফ
ধঃতবনয কবীয ন্ধওাবয তনতক্ষপ্ত ববঙ তা কথবও
কতাভযা তক্ষাগ্রণ ওয। কতভতনবাবফ মঔন কওাবনা চনবকাষ্ঠী
অল্লায তওতাফ  তাাঁয যাূ বরয কদাত কঙবন কপবর
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তদব এভন ফ ভৃত আভাভ তথা ভৃত কনতাবদয অনু কতয
ওযবত থাবও তা কভাবট আরাভ নু বভাদন ওবয না এফং
কফ আভাভ তথা কনতাবদয ন্ধ নু যন ওযায ভাধযবভ
এভন ফ কদাল ক্রতট প্রওা া মায াত কথবও তনষ্কৃতত
াা কওানভবতআ িফয ন। তাআ ফভ ফস্থা অল্লা
 তাাঁয যাূ র ( )ﷺএয অনু কতয ওযবত বফ।এ
ওাযবনআ যাূ র ( )ﷺফবরবঙনঃ স্মিায নাপযভাতন ওবয
কওাবনা ৃ তিয অনু কতয ওযা মাবফ না।‛ ু তযাং, যাূ বরয
অনু কতয এচনয ওযবত বফ কম, অল্লায তফধান  অবদ
অভাবদয ওাবঙ কৌঁঙায তততনআ এওভাত্র তফশ্বস্ত 
তনবভযবমাকয ভাধযভ।
তএফ, ঈবযাক্ত অবরাঘনায তযবপ্রতক্ষবত ফরা মা কম ,
ভৃত ফযতক্ত ওঔবনা ঈতরর অভয ফা ওতৃভবত্বয তধওাযী বত
াকয না। প্রথবভ অভাবদয অল্লা  তাাঁয যাূ বরয অবদ
ভানবত বফ তাযয চীতফত াওবদয অবদ ভানবত
বফ। অয তাযা মতদ অল্লা  যাু বরয তফবযাধী ওথা ফবর
তওংফা তাবদয াবথ ভততফবযাধ  তাবর অল্লা 
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যাূ বরয তদবও তপবয কমবত বফ থভাৎ ওুযঅন  ত
াতদবয তদবও তপবয কমবত বফ।
১.৯.৪ াদীবয দরীর িাযা ঈতরর অভবযয মভাবরাঘনা
১। াতদবয দরীরঃ
خٜ َو٣ُّ َوخ أَو٣ { ؾ
 َوك َّيػَوَ٘وخ َوك َّـ ٌء،د
 َُ رُْٖ َوك َْ ٍد٤ْ َٛوك َّيػَوَ٘وخ ُُ َو
 ٍد٣ْ َ هَوخ َوٍ هَوخ َوٍ حرُْٖ ُؿ َو،خؽ
َّ حٞ ُؼ٤١ِ ح أَوَُٖٞ٘ٓو َو٣ٌِ َُّح
٢ِ حألَو ْٓ َِ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ } ك٢ُُِٝأٝ َوٍ َوٞٓ
ُ ََّ ُح حٞ ُؼ٤١ِ أَوٝهللاَو َو
َّ َوػ ْز ِي
٢ِِْٓ كٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢ُّ ُِ حَُّ٘زٚ رَو َوؼؼَو١
ٍّ ْ ْر ِٖ َوػ ِي
ِ ٤ْ هللاِ ْر ِٖ هَو
ّ
 ػَوْٖ َو٠َو ْؼَِو٣ ِٚ ٤ََِّٗ ٍدش أَو ْهزَو َو٣َِ ٓ
 َو.
َوٖ ح ْر ِٖ َوػزَّخ ٍد
ِ  ٍدَ ػ٤ْ  ِي ْر ِٖ ُؿزَو٤ٓ ِؼ

মু ায আফন াযফ আফন চুযাচ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
(ওুযঅন ভচীবদয অাত) ( থভঃ ) ‘‘ ক ইভানদাযকণ!
কতাভযা অল্লায প্রতত নু কত থাও, অল্লায যাূ বরয প্রতত
নু কত থাবওা অয কতাভাবদয ক্ষভতাফান কনতাবদয প্রতত’’া

ওযায য ফবরন, অফদুল্লাহ্ আফন ওা আফন অদী

(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - কও নফী ওযীভ ( )ﷺএওতট ক্ষুদ্র মু বদ্ধ
কনাতত তনমু ক্ত ওবয া াবরন। অভাবও এ ঔফযতট আা‘রা
াইদ আফন চুফায বত অয তততন আফন অফফা ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػবত প্রদান ওবযবঙন। (তথযূ ত্রঃ ু নান অফু দাঈদ
:: তচাদ ধযা ১৫, াতদ ২৬২৪)। আফনু অব্বা ( ٢ٍٟ
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ٚ٘ )هللا ػকথবও ফতণভত ববঙ। াদীতট ঈবয ঈবল্লঔ ওযা
ববঙ। তাবত তততন ফণভনা ওবযবঙন, - অাততট অেুল্লা
আফনু হুমাপা আফনু ক্বাব আফনু অতদয ম্পভবও নাতমর
বতঙর মাবও যূ রুল্লা ( )ﷺকওান মুবদ্ধয (অভীয)
তাবফ া ান - ত ভুতরভ, তওতাফুর আভাযাত..خ َوكش١ دٞؿٝ
ُ ۚ َٓح ِا ِۚ حرخِْۚ د ٍدযব ভুতরভ নফফী অবরাঘয ধযা  নু বেদ, নাাী া/৪১৯৪  অফু
দাঈদ া/২৬২৪)31
ঈক্ত াাফী (অভীয) (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তও ফবরতঙবরন এফং
নয াাফী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) যা তও ফবরতঙর? তএফ,
প্রঘতরত ভামাফেীযা কদঔুন তও বাবফ অনাবদয দতরর
অনাবদয ভামাফ প্রততষ্ঠা ায তফবক্ষ যা প্রদান
ওবয। - এতিযতীত প্রঘতরত ভামাফেীযা অয কদঔুন
অাত িাযা কতা ভৃত ঘায আভাবভয কম কওান এওতট
ভামাবফয তওতাফ নু যণ ফাধযতাভুরও ওবয না ফযং
ঈন্মু ক্ত বাবফ চীতফত অবরভবদয আবে'ফা ওুযঅন  ত
াতদবয নু ওুবর প্রতততষ্ঠত ওবয। তএফ, প্রঘতরত
31

যব ভুতরভ নফফী- অবরাঘয ধযা  নু বেদ, নাাী া/৪১৯৪  অফু দাঈদ া/২৬২৪
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ভামাফেীযা অু ন, ককাাঁড়াভী ফাদ তদব ওুযঅন  ী
ু ন্না’য বথ অত। অল্লা ু ফানাহু া তা'ারা
অভাবদয ত ও বথ তযঘাতরত ওরুন, অভীন।
২। াতদবয দরীরঃ
ِٖ ٓ ْؼ ِي ْر
ُ  أَو ْهزَو َوََٗوخ،مٝ
 ػَوْٖ َو، ٍدي٤ْ  ػَوْٖ ُُرَو،ُٗ ْؼزَوش
 رُْٖ َوٓ َْ ُُ ٍدَُٝ ْٔ َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ
 هللا٠ٍٟ - ،٢ٍّ ِِ ػَوْٖ َوػ،٢ِّ ِٔ َِٔو
ُّ ُ َوػ ْز ِي حُ ََّ ْك َؤ ِٖ ح٢ِ ػَوْٖ أَور، َويسَو٤ْ ُػزَو
َّ ٍ َوٞٓ
ِْٓ رَو َوؼ َوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ِهللا
َأَو َّٓ َوًٝ٘دخ َو٤ْ غ َوؿ
ُ ٍ أَوَّٕ َو- ٚ٘ػ
ْْ ُٛ َأَو َوٓ َوٝح كَوؤ َو َّؿ َوؾ َٗوخ ًدٍح َوٞ ُؼ٤٤ِ ُ٣ُٝ َوٚح َُوٞٔ َؤ ُؼ
ْ َو٣ ْٕ ْْ أَوُٛ َأَو َوٓ َوٝ ْْ َوٍ ُؿالًد َوِٜ ٤ْ َوػَِو
ح اَِّٗ َؤخ كَو َوَ ٍَْٗوخ َِٖٓوُُٞهَوخَٝوخ َوَُِٛٞوي ُْه٣ ْٕ ٌءّ أَوْٞ  هَو٠خ كَوؤَورَوٜ َو٤ِح كُٞٔ َو ْوظ َِول٣ ْٕأَو
ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢َّ َِوخ كَوزَوَِو َوؾ َوًُِيَو حَُّ٘زَُِٛٞوي ُْه٣ ْٕ ٌءّ أَوْٞ أَو َوٍح َوى هَوٝحَُّ٘خ ٍِ َو
. " خٜ َو٤ِح كَُُٞوَِوح٣ ْْ  َُو- خٜ َو٤ِح كُِٞ ى َوَوهْٝ  أَو- َوخُِٛٞ ى َوَوهْٞ ِْٓ كَووَوخ َوٍ " َُوٝ
َّ َو ِش٤ٜ
" فٝ
ِ َُ  ح ُْ َؤ ْؼ٢َِّخ َوػشُ ك٤ُهللاِ اَِّٗ َؤخ ح
ِ  َوٓ ْؼ٢َِوخ َوػشَو ك١ هَوخ َوٍ " َوٝ َو.
অয আফন ভাযমূ ও-অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বত ফতণভত।
যাূ রূল্লাহ্ ( )ﷺএওফায এও মু বদ্ধ এওতট কনাদর
া াবরন অয এও ফযতক্তবও এয কনাতত তনমু ক্ত ওযবরন
অয তাবদয ওরবও কনাততয ওথা কানায অয তায
অনু কত থাওায তনবদভ তদবন। ক কনাতত (অভীয) তগ্ন
প্রজ্জ্বতরত ওবয তাবত ছাাঁ কদায চনয কনাদরবও তনবদভ
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তদর। তঔন বনবওআ এ ফবর তাবত প্রবফ ওযবত স্বীওায
ওযর কম, অভযা কতা (ওুপযীয) তগ্ন বত (ইভাবনয িাযা)
তনস্তায রাব ওবযতঙ (এঔন অফায তাবত অত্মতযা ওবয
চাান্নাবভ মাফ কওন?) অফায তওঙু ংঔযও তনয ঐ তগ্নবত
কনতায তনবদভ ারনাকথভ প্রবফ ওযবত ভনস্থ ওযর।
এযয ঔফযতট নফী ওযীভ ( )ﷺ- এয তনওট
কৌঁঙর। তততন ফরবরন, মতদ তাযা ঐ তগ্নবত প্রবফ
ওযবতা তবফ তাযা অত্মতযা ওযায যাবধ তঘযস্থাী
চাান্নাভী ব কমত। তাযয ফরবন, অল্লা ফাধযতা
(কনতায) অনু কতয কনআ, অনু কতয ‘র শুধু ৎওাবচ।
(এবত কফাছা ককর কম, কওান ৎওাবচ কনতায তনবদভ
ারন ওযা মাবফ না। ফযং এয প্রততফাদ ওযআ
ভু‘তভবনয ওাচ)। (তথযূ ত্রঃ ু নান অফু দাঈদ :: তচাদ
ধযা ১৫, াতদ ২৬২৫)32 এ াদী কথবও তযষ্কায ব
ককর কম, তযবতয তফরূবদ্ধ ওাবযা হুওুবভয অনু কতয ওযা
মাবফ না।
ঈবযাক্ত অবরঘনায য ঈতরর অভয এয াযাংব ফরা
মা কমঃ প্রথভতঃ ভানফী ( )ﷺ ঈতরর অভবযয

32

ু নান অফু দাঈদ :: তচাদ ধযা ১৫, াতদ ২৬২৫।
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তনবদভ কভবন ঘরা এওতট স্পি অআন৷ এ াফভচনীন অআন
কওান তভমুক্ত ন৷
তিতীতঃ আরাভী যওাযবও কভবন কনা ফ ভুরভাবনযআ
দাতত্ব৷ আরাভী যাবেয নযা যান াবওয অনু কতয
ওযা  তাাঁবও াাময ওযা প্রবতযও ভুরভাবনয ওতভফয৷
তৃতীতঃ ভানফী ( )ﷺদু'তট দ ফা তফবাবকয দাতত্বীর
তঙবরন৷ তততন এওতদবও অল্লায তফধান প্রঘায ওযবতন এফং
নযতদবও ভাবচয ঘাতদা নু মাী যােী তফধান প্রণন
ওযবতন৷
ঘতুথভতঃ ভুরভানবদয তফতবন্ন ম্প্রদাবয ভবধয ভতববদ দূয
ওযায ফবঘব বাবরা ো বরা, তফত্র কওাযঅবনয 
যাূ বরয ু ন্না নু যণ ওযা ৷
তএফ, ভুরভানবদয তাআ আরাভ ভামাফবওআ তথা তফত্র
কওাযঅন  যাূ বরয ু ন্নতবও গ্রণবমাকয ফবর ভবন ওযা
ঈতঘত তবফআ ফ ভত, থ অয িি তনযন বত ফাধয৷
অল্লা অভাবদযবও যাূ র ( )ﷺএয ভত  বথ ঘরায
কতৌতপও দান ওরুন, অভীন।
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১.১০ আভাবভ অমভ অভাবদয এওভাত্র আভাভ মযত
ভুাম্মাদ ( )ﷺনয কওঈ ন
অল্লাভাহ্ ভুযতামা অয্ মুফাআদী স্বী তফঔযাত গ্রে ‘অরআহ্আা’ গ্রবেয ফযাঔযা ফবরন, ‚কচবন যাঔুন ক চতৎফাী!
তনশ্চআ ‘ভুক্বাল্লাদ’ রাবভ মফয কমাবক, মায তাক্বরীদ ওযা
মাবফ তততন বরন যীঅত প্রবণতা াআতযদুনা ভাম্মাদ
()ﷺ। মায অনু কবতযয তফলব অবদ তফত্র ওুযঅবন
অল্লা তা’অরা তদববঙন। তততন অয ফবরবঙন কম,
ওঔন াাফাত তওযাবভয তাক্বরীদ শুধু এআ চনযআ ওযা
 কম, তাাঁবদয ওাচআ প্রভাণ ওবয কম তাাঁযা ং যাূ রুল্লা
( )ﷺকথকও অওাবভ াযীঅত শ্রফন ওবযবঙন এফং
তাাঁয য অভর ওবযবঙন। এআ চনয তাাঁবদয ওথা  ওাচ
যাূ রুল্লা ( )ﷺকথবও শ্রফণ  তক্ষায দরীর। ু তযাং
এওভাত্র তততনআ কআ ফযতক্ত মায অনু কতয ওযায চনয অভযা
অতদি বতঙ, নয কওান ফযতক্ত ন। তএফ, যাূ র
( )ﷺ- আ বরন অভাবদয আভাভ তথা আভাবভ অমভ নয
কওঈ ন। ভূ রতঃ প্রঙ্গক্রবভআ অভাবদয চানা ঈতঘত কম,
আভাভ েতটয াতেও তফবেলন। কমভনঃ আভাভ েতট
(আরব ীঃ ّآخ, বহুবচন:  ;أثٔشফার্সি: ّ)حٓخ। আরাভ
ধভভাফরতম্ববদয ফযফহৃৎ এওতট ে মিাযা াধাযণবাবফ
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ভুতরভ ভাবচয কনতৃস্থানী ফযতক্তবও কফাছাবনা ব থাবও।
ু তযাং আভাভ েতটয াতেও তফবেলন ওযবরআ ফুছা মা
কম, অভাবদয এওভাত্র নু যনী  ভুতরভ ভাবচয
কনতৃস্থানী আভাভ বরন মযত ভুাম্মাদ ()ﷺ, নয
কওঈ ন।
আফনু অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফবরবঙন কম, ‚প্রবতযবওযআ
আরবভয তওঙু গ্রনী  তওঙু ফচভনী বত াবয। তবফ
যাূ রুল্লা ( )ﷺএয আরবভয ফ তওঙু আ গ্রনী।
(তথযূ ত্রঃ অর-চাতভ – ২ ঔন্ড, ৃষ্ঠা নং – ৯১, ঈু রুর
অওাভ, ৬ষ্ঠ ঔন্ড, ৃষ্ঠা নং – ১৪৫  ১৭৯।)33
াতপম আযাওী ফবরন, তাফাযানী এআ াদীতট স্বী গ্রে
ওাফীবয অবরাঘনা ওবযবঙন এফং তায নদ াান।
নু রূবাবফ ‘ওুতুর ওুরূ ফ’ – এ ফনভীত ববঙ।
ভামাফী তাক্বরীদ বাফ ফযাতধবত তযণত ববঙ এফং
তফযাট তফবদ রূ তনববঙ মায তফলতক্রা াযা দুতনা গ্রা
ওবযবঙ। অভযা ঔুফ ওভ করাও াবফা মাযা তাবদয ভামাফ
রাতরত আভাভবদয ভত  তাবদয যতঘত তপওহ্’য গ্রোফরীয
33

অর-চাতভ – ২ ঔন্ড, ৃ ষ্ঠা নং – ৯১, ঈু রুর অওাভ, ৬ষ্ঠ ঔন্ড, ৃ ষ্ঠা নং – ১৪৫  ১৭৯
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কভাওাতফরা তফত্র ওুযঅন  ী াদীবও গ্রাতধওায
তদবফ। তাযবয অভযা ভান অল্লায প্রংা ওযতঙ এআ
চনয কম, অচ ৃতথফীবত ওেী এওতনষ্ঠ তাীদফাদী
চাভাত কদঔতঙ মাযা ভানু লবও তাীবদয তদবও অফান
ওযবঙন এফং ভান অল্লায ফযাাবয প্রওৃত তচাদ
ফযাত কযবঔবঙন এফং ভুওাতল্লদ ভ্রান্ত অওীদায তধওাযী
এ ধযবনয দাজ্জাবরয াবথ অবালীন ংগ্রাভ ঘাতরব
মাবেন। এতদুবদ্দবয তাীবদয প্রঘায  প্রাবযয চনয্
কবড় ঈব বঙ তওঙু বমাকী ংস্থা মাযা অচ তচাম,
তভয, ু দান, আযাবওয তনচায প্রবদব  নযানয কদব
দাাত  তচাবদয ওভভূঘী ারন ওবয মাবেন। অল্লা
(٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতাআ তফত্র ওুযঅবন ফবরবঙনَ َو٤ْ َوظَّزِ ْغ َوؿ٣ٝ َوٟيَوُٜ ُْ ُ حََّٖٚو َُو٤ َوٍ ِْٖٓ رَو ْؼ ِي َوٓخ طَوزَوٞٓ
ُ ََّ ُن ح
ِ َُِ٘وخه٣ ْٖٓ َوَٝو
 ًدَح٤ٜ
ْ ُٗٝ َو٠َُّٞ َوٓخ ط َوَوِٚ َُِّٖٞو ُٗ َو٤ِِ٘ٓ َ ح ُْ ُٔ ْئ٤
 َوَّٝ٘ َوْ َوٜ َوؿ َوِٚ ِِٜ
َو
ِ ٓٓخ َواصْ َو
ِ ِ ٓز
অয কম যাূ বরয তফরুদ্ধাঘযণ ওবয, তায চবনয তদাাত
স্পি ব মাায য এফং ভুতভবনয বথয তফযীত থ
নু যণ ওবয, অতভ তাবও কপযাফ, কমতদবও ক তপবয কমবত
ঘা এফং তাবও প্রবফ ওযাফ চাান্নাকভ অয তা ঔুফআ
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তনওৃিতয অফাস্থর। ূ যা অন-তনা, ৪/১১৫।34 ক ভান
অল্লা! তাাঁবদয তক্ত ফৃ তদ্ধ ওরুন। তাাঁবদয াাময ওরুন!
মবতাক্ষণ মভন্ত তাযা অনায িীবনয াাময ওবয। ওফুর
ওরুন ক ভগ্র তফবশ্বয তনরুন্ওু াফভববৌভবত্বয তধতত।
অল্লাভা নফাফ ততদ্দও াান ঔান স্বী তাপীয গ্রে
‘পাতহুর ফাান পী ভাওাততদর ওুযঅন’ এয ভবধয ভান
অল্লা ু ফানাহু া তা'ারা এয ফানীঃ
َّ ُٕٝ
َْو َو٣َْ ٓق حرَْٖو َو٤
ٔ َو
ح أَو ْكزَو َوٌُٝ حطَّ َوو
ِ ٔح ُْ َوٝهللاِ َو
ِ  ْْ أَو ٍْرَوخرًدخ ِْٖٓ ىُٜ زَوخَٗوْٛ ٍُ ٝ ْْ َوُٛ ٍخ
ُ َوػ َّٔخٚٓ ْز َولخَٗو
ُ  ۚۦُٞ َوٛ َّ َِو اٚح ِكيًدح َو اِ ََُٰوٝخ َوٜح اِ ََُٰو ًدَُٝو ْؼزُي٤ُِ َّ ِح اَُٝ ِٓ ُ َوٓخ أَٝو
ْ ُ٣
َٕوًُٞ َِ ٘
‚তাযা অল্লাবও কঙবড় তাবদয তন্ডত  ংাযতফযাকীবদয* যফ তববফ গ্রণ ওবযবঙ

এফং ভাযআাভুত্র

ভাীবও। থঘ তাযা এও আরাবয আফাদত ওযায চনযআ
অতদি ববঙ, তততন ঙাড়া কওান (ও) আরা কনআ। তাযা কম
যীও ওবয তততন তা কথবও তফত্র।‛ (ূ যা অত-তাফা,
অাত নং – ৩১)35 তততন এআ অাবতয তাপীবয ফবরন
34
35

ূ যা অন-তনা, ৪/১১৫

ূ যা অত-তাফা, অাত নং – ৩১
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কম, এআ অাত মায নু ধাফন ওযায ভত ন্তয যববঙ
থফা তনতফড় ভবন শ্রফন ওবয তাবও ভান অল্লায িীবনয
ভবধয তাক্বরীদ ওযবত এফং ভাযাক্রভারী ভান অল্লায
তওতাফ  তফত্র ু ন্নায ভুওাতফরা ‘অতরভবদয ঈতক্তবও
প্রাধানয কদায ফযাাবয ক্ষভ বফ না। কওননা ওুয’অন 
াদীবয ভূ র দরীরভূ  মা তনব এববঙ এফং ক তফলব
কম ভান অল্লায ঈজ্জ্বর প্রভানাদী  দরীরভূ  প্রতততষ্ঠত
ববঙ তায তফযীত া বত্ত্ব এআ ঈম্মতয অতরভবদয
যা কভাতাবফও ভামাফ গ্রন ওযা কযওভ ওাচ কমভন
আাহুদী নাাযাকণ ভান অল্লায স্থাবন তাবদয দযবফ 
ংায তফযাকীবদয যাফ তাবফ গ্রণ ওবযতঙবরা। অয এটা
ওাটয তয কম, আাহুদী নাাযাকণ তাবদয আফাদত ওযবতা
না। তওন্তু তাযা তাবদয অনু কতয ওযবতা। কমটাবও তাযা
াযাভ তাবফ তঘতিত ওযবতা এফং তাযা কটাবও াযাভ
তাবফ কভবন তনবতা। তাযা কমটাবও ারার তাবফ পারা
তদবতা তাযা কটাবও ারার তাবফ গ্রণ ওযবতা। অয
অচবওয ঈম্মাবতয তাক্বরীদেীবদয এওআ ফস্থা! এওতট
তডভ য তডভ এয াবথ কঔাঁচুয য কঔাঁচুবযয াবথ
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কমভন

াদৃ য

তায

কঘব

তধও

াদৃ য

যববঙ

ভুওাতল্লদকবণয আাহুদ-তিিানবদয াবথ। ক ভান অল্লায
ফান্দাকণ! ক ভুাম্মাদ তফন অেুল্লা যাূ র ( )ﷺএয
নু াযীকণ, অনাবদয তও বরা অনাযা ভান অল্লা’য
তওতাফ  যাূ রুল্লা ( )ﷺএয ু ন্নাতবও এও কব
কপবর কযবঔবঙন এফং অনাবদয ভবতা ভানু লবদয তদবও
ছুাঁবও বড়বঙন? তাবদয ভতাদভবও কভবন ঘবরবঙন থঘ
তাযা ভ্রান্ত নন। তাযা ওঔন ত ও ওবযন অফায ওঔন
বুর ওবযন অয এটাবতা অনাবদয অওীদায গ্রেভূ ব
স্বীওৃত। তাযয এ কওভন স্ভৃতত ক্ষীণতা? অনাযা তনষ্পা
তঘযঞ্জীফ যাবফয তওতাবফয তদবও এফং যাূ র ( )ﷺএয
ু ন্নাবতয তদবও প্রতযাফতভন ওরুন এফং ভুাম্মাদ ( )ﷺকও
অনাবদয আভাভ তাবফ গ্রন ওরুন। ওাযন তততনআ কতা
আভাভবদয আভাভ এফং তাাঁয আরাভ ভামাফবওআ ভামাফ
তাবফ গ্রন ওরুন। ওাযন তততন বেন আভাবভ অমভ।
তাআ ভান অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র ওুযঅবন
ফবরবঙনঃ
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َّ ٚ
خٜ َو٤ُِ َٗوخ ًدٍح َوهخُِيًدح كِْٚ ُي ِْه٣ ُٙ َوىَُٝوظَو َوؼ َّي ُفى٣ُٝ َوَُٚوٞٓ
ُ ٍ َوٝهللاَو َو
ِ َو ْؼ٣ ْٖٓ َوَٝو
ٌٖء٤ِٜ ُٓ حد
ُ َوػ َوٌ ٌءَُٚوَٝو
কম অল্লা  তায যাূ রবও ভানয ওযবফ এফং তাাঁয
ীভাবযঔা রঙ্ঘন ওযবফ, তততন তাবও অগুবন প্রবফ
ওযাবফন, কঔাবন ক তঘযওার থাওবফ; অয তায চনযআ
যববঙ ভানচনও াতস্ত। ূ যা অন-তনা, ৪/১৪।36
ু তযাং কম ওর ভামাফ যাূ র ( )ﷺএয তফবযাধী তা
ফাততর  প্রতযাঔাত। ক অল্লা অতন অভাবদয ত ও
থ কদঔান এফং অভাবদয কদা ওফুর ওরুন, অভীন।
তধওন্তু ফরা মা কম, ভুওাভাত ফা থভফ ফহু অাত িাযা
প্রভাতনত ববঙ কম, ং অল্লা তা’অরা িীন এয প্রফতভও
অয যাূ রুল্লা ( )ﷺবরন তাাঁয ক্ষ কথবও ভুফাতল্লক ফা
প্রঘাযও। এ প্রবঙ্গ অল্লা (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র ওুযঅবন
কম ফ অাত ঈবল্লঔ ওবযবঙন তা তনবম্ন তুবর ধযা বরাঃ(১) ۗ يَو اِ َّ ح ُْزَو َوال ُؽ٤ْ ظًدخ إِْ َوػَِو٤ِ ْْ َوكلِٜ ٤ْ ٓ َِْ٘وخىَو َوػَِو
ُ َْكَوبِْٕ أَوػ َو
ح كَو َؤخ أَو ٍْ َوٟٞ
‚অয মতদ তাযা তফভুঔ , তবফ অতভ কতা কতাভাবও তাবদয

36

ূ যা অন-তনা, ৪/১৪

63 | P a g e

যক্ষও তববফ া াআতন। ফাণী কৌঁবঙ কদাআ কতাভায
দাতত্ব। (ূ যা অ-শুযা, অাত নং – ৪৮)37
(২) ۗ ٍ اِ َّ ح ُْزَو َوال ُؽٞ
ُ ََّ ُ ح٠‚ َوٓخ َوػَِوপ্রঘায ফযতীত যাূ বরয কওান
ِ ٓ
দাতত্ব কনআ।‛ (ূ যা অর-ভাতদা, অাত নং – ৯৯)38
(৩) َوخد
ْ ىَو كَووُ َْ أَوٞخؿ
ُّ كَوبِْٕ َوك
ح ح ُْ ٌِظ َوُٞطَُٖٝو أ٣ٌِ َُِِّ َْ ُهٝ َوٓ ِٖ حطَّزَو َوؼ ِٖ ۗ َوٝ ِ َّهللِ َو٢ َوِٜ  ْؿَِٝٓو ْٔضُ َو

ُ ْيَو ح ُْزَو َوال٤ح كَوبَِّٗ َؤخ َوػَِوْٞ َُّٞإِْ ط َوَوٝح َوٝظَوي َْوْٛ ح كَووَو ِي حُٞٔ َِٓو
َّ ٝؽ ۗ َو
ْ َِٓو ْٔظُ ْْ ۚۦ كَوبِْٕ أَو
ْ َٖو أَوأَو٤ِّ٤ِّٓ ُ ْحألَٝو
ُهللا
 ٌءَ رِخ ُْ ِؼزَوخ ِى٤ٜ
ِ ‚ رَوমতদ তাযা কতাভায াবথ তফতওভ ওবয, তবফ তুতভ

ফর, ‘অতভ অল্লায তনওট অত্মভভণ ওযরাভ এফং অভায
নু াযীযা’। অয মাবদযবও তওতাফ কদা ববঙ
তাবদযবও এফং তনযক্ষযবদযবও ফর, ‘কতাভযা তও আরাভ
গ্রণ ওবযঙ’? তঔন মতদ তাযা আরাভ গ্রণ ওবয, তাবর
তাযা ফযআ তদাাতপ্রাপ্ত বফ। অয মতদ তপবয মা,
তাবর কতাভায দাতত্ব শুধু কৌঁতঙব কদা। অয অল্লা
ফান্দাবদয ম্পবওভ ভযও দ্রিা। (ূ যা অরু আভযান, অাত
নং – ২০)39 এগুবরা ফআ বরা াঙয মা দরীবরয চনয
ওাটয ।

37

ূ যা অ-শুযা, অাত নং – ৪৮

38

ূ যা অ-শুযা, অাত নং – ৪৮

39

ূ যা অরু আভযান, অাত নং – ২০
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অযওানু দ্দীন ফা িীবনয রুওন ফা ভূ রতবতে মা এওভাত্র
ওুযঅ’কনয ভূ র দরীর  যাূ রুল্লা ( )ﷺএয ফনভনা িাযা
প্রভাতনত  তা ততনতটঃ (১) অওাইদ। (২) অর ‘আাদাতুর
ভুতরাওা ফা াফভীও আফাদত, তা ভ, স্থান, ধাযন 
ংঔযায াবথ তনদভীি বত াবয।(৩) অত্ তাযীভুদ িীন ফা
িীন ওতৃভও াযাভ ফস্ত। অয এআ ততনতটয ফাআবয মা অবঙ
তা বরা যীঅবতয নযানয অওাভভূ । অয এআ
অওাবভ াযীাবতয কওান তফলব ওুযঅন  াদীব স্পি
প্রভান না াা ককবর কঔাবন আচততাদ িাযা ক
ভাা’অরা প্রভান ওযবত বফ। অয আচততাবদয রক্ষযঈবদ্দয বরা ওরযাণ াধন  তফভ্রাতন্তয দযচায ভুবরাৎাটন
ওযা। এ তফলব বাবরাবাবফ কবফলনা ওরুন, রতা দূ য
ওরুন। কওননা এ তফলব ওুযঅন  ু ন্না’য দরীর এফং
ারবপ াবরীবনয অভর  ফানী ফহু যববঙ। এআ বরা
আরাভী দুতনায আভাভবদয ফানীয নভুনা মা অভাবদয ফনভীত
তফলবয ওাটয দরীর  প্রভানভূ বয চনয াাময
তনবতঙ।
ওুযঅন  ওুযঅবনয ফযাঔযা কথবও তদাত গ্রন ওযা তা
ফুছায চনয ভুরভানবদয দাাত কদা, ঐ দুতটবত ফনভীত
আফাদত  তমওযবও মবথি ভবন ওযা এফং এগুবরা ফযতীত
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চীফবনয ওর তফলব এআ দু্তটবওআ ীভারঙ্ঘনতফীন,
ককাাঁড়াভীতফীন, তওপাা ফাস্তফাবনয প্রতত তৎয া। তা
বরা আরাবভয প্রততযক্ষা  ম্ভ্রভ ফচা যাঔা।। (তথযূ ত্রঃ
ঘায ভামাবফয কওান এও ভামাবফয নু যন ওযবত
ভুতরভ তও ফাধয – [করঔওঃ ধযাও ডঃ ভুাম্মাদ
যইু দ্দীন, ৃষ্ঠা নং – (৮৪-৮৮)] [অংতও তযফতভীত]40
ু তযাং ঈবযাক্ত অবরাঘনায তযবপ্রতক্ষবত ফরা মা কম,
অল্লাভা অেুর ও ভুাতদ্দ কদরফী ‘ায ীযাতুর
ভুস্তাতওভ গ্রবে ফবরবঙন কম, তনশ্চআ নু যনী 
নু ওযনী প্রওৃত আভাভ বরন মযত ভুাম্মাদ (– )ﷺ
এফং তততন ফযতীত নয ওাঈবও আভাভ তাবফ অনকতয
ওযা বমৌতক্তও। অয এটাআ তঙবরা অবকওায ূ নযফান
তন্ডতবদয ফক্তফয। আভাভ াবপী ( هللاٚٔ٤ )ٍكএ প্রবঙ্গ
ফবরবঙন কম, ‚ভুতরভ চাতত এ ওথা এওভত কম মায
তনওট যাূ রুল্লা ( )ﷺএয ু ন্না প্রওাতত ববঙ, তায
চনয চাতম ন কম, ওায কওান ভামাফী আভাবভয ওথা
কভাতাবফও াদী প্রতযাঔান ওযা।‛

40

ঘায ভামাবফয কওান এও ভামাবফয নু যন ওযবত ভুতরভ তও ফাধয – করঔও:
ধযাও ড: ভুাম্মাদ যইু দ্দীন, ৃ ষ্ঠা নং – ৮৪-৮৮
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তিতী ধযা
ভামাফ, আচততাদ, তাক্বরীদ  প্রাতঙ্গও অবরাঘনা
প্রথভ তযবেদ

আভাভবদয অকভন

তিতী তযবেদ

প্রতদ্ধ ঘায আভাবভয অকভন

তৃতী তযবেদ

নযানয আভাভবদয অকভন

ঘতুথভ তযবেদ

আভাভবদয আচততাদ নু যবণয ওাযণ

ঞ্চভ তযবেদ

আচততাবদয দযচা ফন্ধ তও অবদৌ ওযা ববঙ

লষ্ঠ তযবেদ

ভুতরভ ঈম্মাহ্য ধঃতন খবটতন

প্তভ তযবেদ

আাচীদ এয ঔরীপা ভবনানন

িভ তযবেদ

ঈভাতন তঔরাপতওার

নফভ তযবেদ

আবেফা

দভ তযবেদ

তাক্বরীদ

একাযতভ তযবেদ

তাক্বরীবদয প্রওাযববদ

ফাযতভ তযবেদ

তাক্বরীবদয ঈৎতে

কঘৌদ্দতভ তযবেদ

তাক্বরীদ ম্ববন্ধ তফস্তাতযত অবরাঘনা

বনযতভ তযবেদ

আবেফা  তাক্বরীবদয াথভওয

কলারতভ তযবেদ

তাক্বরীবদয ফযাাবয ঘায আভাকভয তনবলধাজ্ঞা

বতযতভ তযবেদ

তাক্বরীদেীবদয দরীর  তাাঁয দাাঁত বাঙ্গা চফাফ

অ াযতভ তযবেদ

ন্ধ নু যন

উতনতভ তযবেদ

ন্ধনু ওযন ফনাভ ন্ধ নু যন

তফতভ তযবেদ

তফতবন্ন দর/তপযওা ৃ তি, ংঔযা  তযণতত
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২.১ আভাভবদয অকভন
তধওন্তু ফরা মা কম, এভতনবাকফ ভানফী ( )ﷺএয
ভাধযবভ অভান কথবও ফতীণভ আরাভ মঔন তাবনয
ওাবরা থাফা ক্ষত-তফক্ষত তঔন কফ ওবওচন তফশ্বফবযণয
অবরভ-আভাভ ভান অল্লা ু ফানাহু া তা'ারায
যভবত তফবশ্বয ফুবও অকভন ওবযন। তাাঁবদয এওতনষ্ঠ
অত্নতযাক  তযাক তততীক্ষায তফতনভব তধা তফেন্ন ভুতরভ
ভাচ এবও এবও ভূ র অক্বীদা  ইভাবনয তাওাতবর
ভবফত বত থাবওন।কমভনঃ- এ কক্ষবত্র তাআ আরাবভয ৪
ভান আভাভ এয ওথা ঈবল্লঔ ওযা মা (তথযূ ত্রঃ তফদ’অতঃ
কভাাবদ্দও অভদ, ৃষ্ঠা নং: ৪১)41
২.২ প্রতদ্ধ ঘায আভাবভয অকভন
(১) আভাভ অফু ানীপা নু ’ভান তফন ঙাতফত যাতভাহুল্লা
(২) আভাভ ভাবরও আফন অনা যাতভাহুল্লা

41

তফদ’অত: কভাাবদ্দও অভদ, ৃ ষ্ঠা নং: ৪১
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(৩) আভাভ ভুাম্মাদ আফন আদযীঙ অ-াবপী যাতভাহুল্লা
এফং আভাভ অফু অেুল্লা অভাদ আফন এফং
(৪) ভুাম্মাদ আফন াম্বর অ-াআফানী অর-ফাকদাদী
যাতভাহুল্লা
২.৩ নযানয আভাভবদয অকভনঃ
ংঔয আভাভ প্রবতযবওআ তনচ তনচ ভতাভত তদববঙন
আরাতভও তফতবন্ন তফলব তাআ শুধু ঘাযচন আভাভআ না ফযং
ংঔয আভাভ যববঙন মাাঁবদয তাতরওা তনবম্ন ঈস্থান ওযা
বরাঃ১। আভাভ আফবন তাআতভা,
২। আভাভ অফু াতনপা,
৩। আভাভ াবপী,
৪। আভাভ অভাদ তফন াম্বর,
৫। আভাভ চুহুযী,
৬। আভাভ আফনু র ওাআু ভ,
৭। আভাভ ওানী,
৮। আভাভ অমাী,
৯। আভাভ অফু দাঈদ,
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১০। আভাভ নাাই,
১১। আভাভ আফবন ওাতয,
১২। আভাভ আফবন চাযীয,
১৩। আভাভ ওানী
১৪। আভাভ অম মাাফী
১৫। আভাভ ভাবরও প্রভুঔ।
অল্লা তাবদয ফাআবও াতন্তবত যাঔুন। এঙাড়া অবযা
ভুচতাতদ আভাভ তঙবরন। তাবদয ভবধয ঈবল্লঔবমাকয - আভাভ
ু তপান ঙাযী, আভাভ অমাই, আভাভ আাও আফন
যা’া, আভাভ রাআঙ আফন া’দ, আভাভ আফন চাযীয অততাফাযী। (তথযূ ত্রঃ তফদ’অত – কভাাবদ্দও অভদ)42
ফতভভাবন অভাবদয ভুতরভবদয ভবধয এওতট ফড় ফযাতধ র –
ভাচাফ ভানা  না ভানা তনব ছকড়া ওযা। মাআ কাও
যাূ র ( )ﷺআরাভ ভামাবফ তফবেদ বাফ এবন তফবতক্ত
বত না ওবযবঙন। এঔাবন যাূ র ( )ﷺএয এওটা াদী
ঈদাযন তাবফ ক ওযা মা। াদীতট বেঃ- ঈভায
আফবন ঔাোফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বত ফনভনা ওযা ববঙ।
যাূ রুল্লা ঙাল্লাহু অরাআতাাল্লাভ অতা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
42

তফদ’অত – কভাাবদ্দও অভদ
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কও ফবরবঙনঃ- ক অবা মাযা অন িীবন ফা আরাভ
ভামাবফ তফবেদ বাফ এবন তফতবন্ন দরবুক্ত  তাযা
তফদ’অতওাযী এফং তাযাআ তনচ আোয তাবফদায। ু তযাং
তাবদয চনয কওান তাফা কনআ এফং তাবদয তফা
ওুফর বফ না। অতভ তাবদয প্রতত ু ন্তি এফং তাযা
অভায প্রতত ু ন্তি। (তথযূ ত্রঃ তাফযানী, আফবন ওাতঙয –
২ ঔন্ড, ৃষ্ঠা নং: - ২৬৩।)43
তযববল ফরা মা কম, ভাচাফ ভানা ফরবত ফুছাবনা বে
কওান এওচন (তনতদভি) আভাবভয (৪ আভাভ বত) ভত  থ
নু যণ ওযা (এআ নু াযীবদয ফরা - ভামাফী) অয
ভামাফ না ভানা ফরবত ফুছাবনা বে কওান তনতদভি আভাবভয
থ নু যণ না ওযা (এবদয ফরা - রা ভামাফী)। য
ওথা ফরা মাঃ১.তনতদভি কওান এওচন ভুচতাতদ আভাবভয নু াযী রভামাফী
২.তনতদভি কওান এওচন ভুচতাতদ আভাবভয নু াযী ন
ফযং এআ ৪ আভাবভয ভধয বত মায আচততাদ কওাযঅন 
43

তাফযানী, আফবন ওাতঙয – ২ ঔন্ড, ৃ ষ্ঠা নং: - ২৬৩
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ু ন্নায তনওটফতভী তায নু াযীযা র- রা ভামাফী
ভামাফীযা অফায ২ বাবক তফবক্তঃ১. আভাবভয আচততাবদয ন্ধ নু াযী (তাওরীদ ওযা)
২.আভাবভয আচততাবদয নু াযী তওন্তু ন্ধ নু াযী ন
(তাওরীদ না ওযা ফযং আবেফা ওযা)
২.৪ আভাভবদয আচততাদ নু যবণয ওাযণ
অতন মতদ তনবচ আচততাদ ওযায ক্ষভতা যাবঔন তাবর
অনায চনয কওান আ

ভাবভয নু যণ ওযায প্রবাচন

কনআ। তওন্তু অতন মতদ আচততাদ ওযায ক্ষভতা না যাবঔন
তাবর অনাবও আভাবভয আচততাদ নু যণ ওযবত বফ।
এঔাবন অতভ তফতি অবরভ - কআঔ ভুাম্মাদ আফন াবর
অর-ঈাআতভন ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয ফক্তফয ক ওযরাভঃ
(কআঔ ফবরবঙন) এ ফযাাবয ভানু ল ৩ বাবক তফবক্তঃ
১.অবরভ, মাবও অল্লা ইরভ  ভছ দান ওবযবঙন
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২.তাবরবফ-আরভ, মায আরভ অবঙ তওন্তু তততন ঐ ফড়
অবরবভয দযচা কৌঁবঙনতন
৩.াধাযণ ভানু ল, মায কওান (যী) আরভ কনআ
(তততন অবযা ফবরন ) প্রথভ কশ্রণীয ভানু বলয আচততাদ ওবয
ফরায তধওায অবঙ। তিতী কশ্রণীয ভানু ল মাবও অল্লা
ু ফানাহু া তা'ারা আরভ দান ওবযবঙন তওন্তু তততন ঐ
ফড় অবরবভয দযচা কৌঁবঙনতন। এভন কশ্রণীয ভানু ল মতদ
যীবতয ফযও  াধাযণ এফং তায তনওট কম আরভ
কৌঁবঙবঙ তা িাযা পারা তদব থাবওন তাবর তায চনয
তা কদাবলয তওঙু ন। তবফ তায বক্ষ চরুযী এআ কম , তততন
এ ফযা াবয ঔুফআ তওভতা ফরম্বন ওযবফন এফং তায
কথবও ফড় অবরভবও

ক্বেী অবরভবও তচজ্ঞাা ওবয

তনবত ওুতিত বফন না। ক্ষান্তবয তৃতী কশ্রণীয ভানু ল

,

মাবদয তনওট যীবতয আরভ কনআ , তাবদয চনয অবর
আরভবও তচজ্ঞাা ওবয কনা াতচফ।

[তথযূ ত্রঃ আফবন

ঈাআতভন- ঈরাভাবদয ভতাননওয  অভাবদয ওতভফয ; ২৬২৭ - তাীদ াফতরবওন্স]44
44

আফবন ঈাআতভন- ঈরাভাবদয ভতাননওয  অভাবদয ওতভফয; ২৬-২৭ - তাীদ
াফতরবওন্
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ঈবযাক্ত অবরাঘনায তযবপ্রতক্ষবত ফরা মা কম
থাওবত াধাযন ভানু লবদয চনয

, াদী

চীতফত ক্বেী

অবরভবদয নু যবনয ভাধযবভআ অওাভ এয নু যন
ওযবত বফ। ু তযাং, অভাবদয ভাচাবফয নাভ আরাভ
তনধভাযণ ওযবত বফ, প্রঘতরত ভত  থ ফচভন ওযবত বফ
এফং অল্লা  তাাঁয যাূ র

( )ﷺএয অনু কতয ওযবত

বফ।
২.৫ আচততাবদয দযচা তও ফন্ধ ব ককবঙ
আচততাবদয দযচা ফন্ধ ব ককবঙ তও না তা অবরাঘনা
ওযায অবক তনবম্নয তফলগুবরা চানা ঔুফআ দযওায এফং
ভুতরভ ঈম্মায ধঃতন অবরাঘনা ওযবরআ তফলতট
তযষ্কায ব মাবফ।
২.৬ ভুতরভ ঈম্মাহ্য ধঃতন খবটতন
অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  ভু'অতফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয
তফবযাধওারঃ ভু'অতফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  অরী (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػ- এয তফবযাধওাবর আরাবভয ভূ র তফশ্বা, অল্লাহ্
ু ফানাহু া তা'অরায এওত্বফাদ ফা আরাভ তও
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মুবকাকমাকী তওনা - এ ধযবণয কওান কভৌতরও তফলব
তাবদয ভাবছ ভতাননওয তন। তাযা ঔরীপায তফবল এওতট
তফলব তনতদভি এওতট অওাভ তনব তফবযাবধয ভুবঔাভুতঔ
ন।
ঈভান (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয তযায তফঘায  ঔরীপা
তনফভাঘবনয ভাবছ কওানতট অবক বফ তা তনব ভততফবযাধ
কদঔা কদ। ভু'অতফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ভতাভত তঙর
অবক ঈভান (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয তযাওাযীয তফঘায ওযবত
বফ, তততন অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কও ঔরীপা তববফ
ফাআ'অত তদবত স্বীওৃতত চানান। অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
ক্ষান্তবয ঔরীপা তনফভাঘন  তযাওাযীয তফঘাবযয তফল
দুতটবও অরাদা দুআতট তফল তববফ তফবফঘনা ওবযন মা
তওনা ত ও তঙর।
পবর ভু'অতফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ফাআ'অবতয
স্বীওৃততবও তততন যােবদ্রা তববফ কদবঔন। এঔাবন
রক্ষণী কম, তঔরাপত যােফযফস্থা ফা আরাবভয কভৌতরও
তফশ্বা তনব তাবদয ভাবছ কওান প্রশ্ন ঈব তন। পবর
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কযাভানযা মঔন ভু'অতফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কও াাবমযয
অহ্বান ওবয, তঔন তততন কওফর তা প্রতযাঔযানআ ওবযনতন
ফযং এআ তফবযাধ কবল কযাভানবদয াম্রাচয ধ্বং ওবয তা
আরাবভয তাওাতবর তনব অায ফাতভা াত বতঙবরন।
মতদ এটা ফড় ধযবণয এওতট যাচননততও তস্থততীরতা
তঙর, তথাত আরাবভয ভূ র তফশ্বাবয ঈয তবতে ওবয যাে
তযঘারনা তনব ঈম্মাহ্য ভাবছ কওান প্রশ্ন ঈব তন।
তএফ, এভব ভুতরভ ঈম্মাহ্য ধঃতন খবটতন।
২.৭ আাচীদ এয ঔরীপা ভবনানন
আাচীদবও ঔরীপা তববফ ফাআ'অত কদায তফলতট এওতট
বুর আচততাদ তঙর। এআ আচততাদ ফাাত প্রতক্রাবও দুফভর
ওবয কপবর, মায প্রবাফ যফততভবত আততাব অভযা কদঔবত
াআ। মাআ কাও, এটা তঙর এওতট তনতদভি তফলব বুর।
তওন্তু আরাবভয ভূ র তফশ্বাবয ঈয তবতে ওবয যাে
তযঘারনা তনব তঔন ঈম্মাহ্য ভাবছ কওান বন্দ কদঔা
কদতন। থভাৎ ক ভ ঈম্মাহ্য কওান ধঃতন
খবটতন।
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২.৮ ঈভাতন তঔরাপতওার
ঈভানী তঔরাপবতয শুরুয তদবও ভুতরভ কনাফাতনী
দূ দভভনী এওতট তক্ত তঙর। আঈবযাতানযা ক ভ
ু রাভান অর ওানু নীবও 'ু রাভান তদ ভযাকতনতপবন্ট'
নাবভ অঔযাতত ওযত। তওন্তু অভযা মতদ এওটু কবীযবাবফ
রক্ষয ওতয তবফ কদঔবত াফ কম, ভুতরভ ঈম্মাহ্য ভাবছ
তঔন বনওগুবরা ঈরাআা (প্রবদ) তঙর। এফ
ঈরাআাগুবরা বনওটা স্বাধীন  তফতেন্ন তঙর।
ঈভানী তঔরাপত ওতৃভও আঈবযা তফচবও প্রথভ তদবও
াাফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ওতৃভও অযফ তফচবয াবথ তুরনা
ওযা মা না। াাফাযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তফতবন্ন ঞ্চর
তফচবয াবথ াবথ ক ঞ্চবরয চনকবণয ভাবছ
আরাবভয ভূ র তফশ্বা প্রততষ্ঠায ফযাাবয বঘি তঙবরন। পবর
তঔরাপত ধ্বংবয য অচ অযফ চাততবত আরাবভয ভূ র
তফশ্বা টুট অবঙ। ক্ষান্তবয ঈভানী তঔরাপত আঈবযা
তফচবয য কওফরভাত্র াভতযও তক্তবত তনবচবদযবও
তক্তারী ওযায তদবও ভবনাবমাকী তঙর।
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আরাবভয ভূ র তফশ্বা আঈবযাব প্রঘায  প্রততষ্ঠায তফলব
এফং ক ঞ্চবরয চনকণবও এয তবতেবত ঐওযফদ্ধ ওযায
কক্ষবত্র তাবদয ঈবল্লঔবমাকয কওান প্রবঘিা তঙর না। পবর
তঔরাপত ধ্বংবয য এফ ঞ্চবরয কফতযবাক যােআ
আরাভী চীফনাদভ তযতযাক ওবয।এ ঞ্চবর এওআ খটনা
খবটতঙর।
বাযত ঈভাবদব ভুতরভ াবওযা যাচননততওবাবফ
ক্ষভতা থাওবর এ ঞ্চকরয াধাযণ চনকণবও আরাবভয
ভূ র তফশ্বাব ঐওযফদ্ধ ওবয অদতভও চাততবত তযণত ওযায
ঈবল্লঔবমাকয কওান কঘিা তাযা ওবযনতন। পবর তন্দু 
ভুরভানবদয ভাবছ তফববদ ভাবচ ু প্ত ফস্থা তঙর।
এওভাত্র অযঙ্গবচফ তায ানাভবর এফযাাবয তওঙু টা
বঘি ন। তওন্তু তফশ্বফযাী ভুতরভ ঈম্মাহ্’য ধঃতবনয
ওাযবণ তততন আরাবভয তবতেবত ঐওয প্রততষ্ঠা ততটা পর
বত াবযনতন।
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যফতভীবত তেতটযা এ ঞ্চর চ ওযায চনয তন্দু-ভুতরভ
তফববদবও ফযফায ওবয, মা তওনা 'তডবাআড এন্ড রুর' নাবভ
তযতঘত।
তফতি ানাভবর এ ঞ্চবর ভুতরভযা াধাযণবাবফ
কাতলত তঙর, তওন্তু তন্দুযা বনও কফী ৃষ্ঠবালওতা
কবতঙর। কআ চাততকত তফববদ কথবও এঔনওায বাযত,
াতওস্তান  ফাংরাবদবয ৃ তি। থভাৎ এ ঞ্চবর কওান
ধযবণয ঐওয ওঔনআ প্রতততষ্ঠত তন।
২.৯ আচততাবদয দযচা ফন্ধ তও অবদৌ ওযা ববঙ
তচযী ঘাযত াবরয তদবও 'অর ওাপপার' আচততাদ
প্রতক্রা ফন্ধ ওযায পবতাা কখালণা ওবযন। এবত কম কওান
নতুন তফলবয ঈদ্ভফ বর থফা নয কওান অদভ কথবও
অখাত অবর ওযণী তফল তনধভাযবণ আরাবভয ভূ র
ঈৎব তপবয মাায প্রতক্রা ফন্ধ ব মা।
ঈবল্লঔয এ ঞ্চবর কভাখর ম্রাট অযঙ্গবচফ আরাভ
প্রততষ্ঠা বঘি থাওবর তায ানাভবরআ ানাতপ
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ভামাবফয ফ হুওুভগুবরাবও 'পবতাা-আ-অরভকীতয' গ্রবে
তরতফদ্ধ ওযা ।
আচততাদ ফন্ধ ওযায ঈবদ্দয তঙর ভূ রত দু'তট – প্রথভতঃ
ঈম্মাহ্ আচততাবদয তফলব তনভনীতত ভানায ওব াযতায
তফলব তওভ ব বড়তঙর, পবর ঔুফআ দুফভর ধযবণয
আচততাদ ওযা তের। তিতীতঃ ূ ফভফতভী পওীহ্কণ এত
ফযাও  ু তনতদভি তফলব আচততাবদয তফার জ্ঞানবান্ডায
কযবঔ তকবতঙবরন কম বনবওয ধাযণা তঙর বতফলযবত ওর
তযতস্থততয চনযআ বতা আচততাদ ওযা ব ককবঙ।
ঈবযাক্ত অবরাঘনায তযবপ্রতক্ষবত ফরা মা কম, অবরআ
তও আচততাবদয দযচা ুবযাুতয ফন্ধ ব ককবঙ।
তনবম্ন তফলতট অবরাঘনা ওযা বরাঃ ‚ঘায আভাবভয য
আচততাবদয দযচা ফন্ধ ব ককবঙ তও‛ – এআ তফফৃ ততয
তফবেলণঃ কদফন্দীকণ দাফী ওবযন, ঘায আভাভ ভুচতাতদ
(আচততাবদয কমাকযতা ম্পন্ন) তঙবরন এফং তাবদয
যীা’য নীতত তনধভাযবণয ক্ষভতা তঙবরা। তাবদয ভবয
বয আচততাবদয দযচা ফন্ধ ব ককবঙ। কম ওর তন্ডত
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তনবচযা যাতয ওুযঅন  ু ন্না ফুছবত ক্ষভ এফং
আচভা, তওা, যতত ফা যদওযণ  নযানয অনু তঙ্গও
কক্ষবত জ্ঞান যাবঔন, তাবদয চনয কদফন্দীকণ তাক্বরীদ
প্রবাচন ভবন ওবযন।
অল্লা ফভজ্ঞাতা এওঔানা তওতাফ াত ববঙন, মায ভাবছ
তফশ্বাীবদয চনয আওার  যওাবরয পরতায থতনবদভ যববঙ। এঙাড়া, তততন এওচন যাূ র াত ববঙন,
তওতাফঔানা ফযাঔযা এফং অবদ-তনবলধ ংক্রান্ত তক্ষা প্রদান
ওযায চনয। এযয, কম ওর তফলব ওুযঅন  াদীব
যাতয কওান ফযাঔযা কনআ; যফতভী প্রচবন্ময তন্ডত
ফযতক্তবদযবও অল্লা তাাঁয ওুযঅন এফং যাূ র ( )ﷺএয
ু ন্নায ঈয তবতে ওবয নতুন পাবতাা প্রদাবনয নু ভতত
তদববঙন। মাবাও, ভামাবফয ন্ধ নু াযীকণ কআ দযচা
ফন্ধ ওবযবঙন এআ ফবর কম, ‘আরাভী ঘতূথভ তােীবত
আচততাবদয দযচা ফন্ধ ব ককবঙ।’ তওন্তু এটা ফাস্তফ 
িফ দুআ-আ; এফং তাক্বরীবদয ঈবদযাক্তাযা তনবচযাআ
তাবদয এ দাফী যক্ষা ওবযন তন।
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তএফ, ন্ধ তাক্বরীদ তযায ওবয অভাবদয ভুতরভবদয
ঈতঘত যাূ রুল্লা (াঃ) এয আবেফা নু যন ওযা।
২.১০ আবেফা – ওুযঅন  াদীবয অবরাবও ফযাঔযা
ককাভযাত  থভ্রিটা কথবও ফাাঁঘায এওভাত্র ঈা র,
অল্লায যাূ বরয আবেফা ওযা এফং তফশুদ্ধ  াান
াতদবয ঈয অভর ওযা।
ভূ রতঃ এ ওাযবনআ যাূ র ( )ﷺএয ভব্বত  কপ্রভ
প্রবতযও ভুরভাবনয ইভাবনয এওতট ং তাবফ
তফবফতঘত। এ প্রবঙ্গ তাআ ং যাূ র ( )ﷺফবরবঙনঃ
 هَوخ َوٍ َوكي َٗو،ْ َو٤ِٛ د رُْٖ اِ ْر َوَحٞ
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আা’ওুফ আবন আফযাীভ  অদভ ( هللاٚٔ٤ )ٍك- অনা
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত, যাূ রুল্লাহ্ ( )ﷺআযাদ
ওবযনঃ কতাভাবদয কওঈ ভু’তভন বত াযবফ না, মতক্ষন না
অতভ তায ওাবঙ তায ততা, ন্তান  ফ ভানু বলয কঘব
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কফত তপ্র আ। (তথযূ ত্রঃ ত ফুঔাযী, প্রথভ ঔন্ড, ধযা
২, াতদ নং - ১৪)45
২.১০.১ আবেফায থভঃ
অতবধাতনও বথভ আবেফা থভ র - ওাবযা দতঘি কদবঔ
কদবঔ ঘরা। এ েতট নু যণ, নু ওযণ, ভানযওযণ, অদভ
জ্ঞান ওযণ আতযাতদ বথভ ফযফহৃত ।
২.১০.২ তযবতয তযবালা আবেফাঃ
িীবনয ওর তফল তথা ‘অতক্বদা-তফশ্বা, ওথা, ওাচ, গ্রণফচভন  ফভবক্ষবত্র যাূ বরয তযূ ণভ নু যণ ওযাবও
আবেফা ফবর। ‘আবেফা ’র যাূ র ( )ﷺএফং তাাঁয
াাফীকণ ’কত মা তওঙু এববঙ তা গ্রণ ওযা’। আবেফা
ম্ববন্ধ আভাভ অভাদ তফন াম্বর ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন,

ٝ ٢ حُ٘وؼٝ ٢ُحػٝ حألٝ  طوِي ٓخٌُخٝ ٢ٗطوِي
حُٔ٘شٝ ح ٖٓ حٌُظخدٌٝغ حه٤هٌ ح كٌخّ ٖٓ كٝ َْٛ٤ؿ

45

সর্িি বুখার -খন্ড - ১, অধ্যায় ২, িার্িস - ১৩
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‘কতাভযা অভায তাক্বরীদ ওয না এফং তাক্বরীদ ওবযা না
ভাবরও, ঙাযী  অমা‘ইয। ফযং কঔান কথবও গ্রণ ওয
কমঔান কথবও তাযা গ্রণ ওবযবঙন। থভাৎ ওুযঅন 
ু ন্না।‛ থভাৎ যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ কম
ওাচতট কমবাবফ ওবযবঙন কতট ত ও কবাবফ ওযাআ র
যাূ বরয আবেফা ফা নু যণ। যাূ বরয আবেফা ঙাড়া কওান
আফাদত শুদ্ধ  না। থভাৎ যাূ র ()ﷺ-এয নু যবণআ
ওর ওরযাণ তনতত। ভানফ চীফবন আওারীন ওরযাণ 
যওারীন ভুতক্ত কবত ঘাআবর ফযআ নফী ওযীভ ( )ﷺএয নু যণ ওযবত বফ। ভান অল্লা ফবরন, ُق ْل ِإنْل ُق ْل ُق ْلم
هللا َن َّت ِإب ُق ْل ِإ ْل ُقي ْلح ِإب ْلب ُق ُقم هللاُق َن َني ْل ْلِإر لَن ُق ْلم ُق ُق ْل َنب ُق ْلم َن هللاُق َن ُق ْل ٌرر
ُق ِإح ُّبب ْل نَن َن
(‚ ‘ َنر ِإح ْلي ٌرمক নফী) তুতভ ফর, মতদ কতাভযা অল্লাবও বারফা
তবফ অভায নু যণ ওয। অল্লা কতাভাবদযবও
বারফাবফন  কতাভাবদয া ভূ  ক্ষভা ওযবফন। অল্লা
ক্ষভাীর, ওরুণাভ’ (ূ যা অবর আভযান ৩/৩১)।
অাততটয ফযাঔযা াবপম আফনু ওাঙীয ফবরন, ‘এআ অাত
প্রবতযও ঐ ফযতক্তয তফরুবদ্ধ পাঙারাওাযী কম অল্লায
ভুাফফবতয দাফী ওবয থঘ কআ দাফী ভুাম্মাদী তযীওা
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 না, ক ফযতক্ত তায দাফীবত তভথযাফাদী। মতক্ষণ না ক
তায মাফতী ওথাফাতভা  ওাচওবভভ ভুাম্মাদী যী‘অত 
িীবন নফফীয নু যণ ওবয’। (তথযূ ত্রঃ তাপীয আফবন
ওাঙীয (ওাবযাঃ দারুর াদী, ১৪২২ তঃ), ২/৩৫।)46 এ
ভবভভ যাূ র ( )ﷺএযাদ ওবযন, َنمنْل َن ْلح َن َن ِإى َن ْلم ِإر َن َنه َن ا
‚ ‘ َنم لَن ْلي َن ِإم ْل ُق َن ُق َن َنر ٌّدকম ফযতক্ত অভাবদয যী‘অবত এভন
তওঙু নতুন ৃ তি ওযর, মা তায ন্তবুভক্ত ন, তা
প্রতযাঔযাত’। (তথযূ ত্রঃ ভুতরভ া/২৯৮৫।) যাূ র ()ﷺ
অবযা ফবরন,  َن ْل َن َنر ٌّد، ‘ َنمنْل َن ِإم َن َن َنم ًال ْل َني َن َن َن ْلي ِإ َن ْلم ُقر َنকওঈ
মতদ এভন ওাচ ওবয, কম তফলব অভাবদয তনবদভ কনআ, তা
প্রতযাঔযাত’। (তথযূ ত্রঃ ভুতরভ া/১৭১৮।)47
ঈবযাতল্লতঔত অাত এফং াদী কথবও ফুছা মা কম,
অল্লায যাূ র ( )ﷺ- এয নু যণ ওযায ভবধযআ ওর
ওরযাণ তনতত এফং যী‘অবত ততযতঞ্জত তওঙু ওযাআ
তফদ‘অত। ু তযাং যাূ র ( )ﷺমা তদব ককবঙন তায

46

তাপীয আফবন ওাঙীয (ওাবযাঃ দারুর াদীঙ, ১৪২২ তঃ), ২/৩৫।

47

ভুতরভ া/১৭১৮।
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নু যণ ওযবত বফ এফং মা কথবও তনবলধ ওবযবঙন তা
কথবও তফযত থাওবত বফ। ভান অল্লা ফকরবঙনঃ
س ْل ُق َن ُق ُق ْل ُق َن َنم َن َن ُق ْلم َن ْل ُق َن ْل َن ُق ْل ا
الر ُق
َن ُق ُقم َّت

َن َنم

‘যাূ র কতাভাবদযবও মা কদন তা কতাভযা গ্রণ ওয এফং মা
’কত কতাভাবদযবও তনবলধ ওবযন, তা ’কত তফযত থাও’
(ূ যা ায, অাত নং - ৭)।
২.১০.৩ অর ওুযঅবন আবেফায গুরুত্ব
তফত্র ওুযঅবন অল্লা তা’অরা যাূ বরয নু ওযণ 
নু যণ ওযায তনবদভ কদন। ওাযন যাূ রুল্লা ()ﷺ
তনবচয ক্ষ কথবও ফাতনব কওান ওথা ফবরনতন। ভান
অল্লা ফবরন, ،َن َن ى

َن َّت َن ِإح ُقب ُق ْلم َن َنم

 َنم،َن ال َّت ْل ِإم ِإ َن ا َنه َن ى

 ِإنْل ُقه َن ِإ َّت َن ْلح ٌر ُقي ْل َنحى،‘ َن َنم َني ْل ِإ ُق َن ِإن ا ْلل َن َن ىথ
নক্ষবত্রয, মঔন কটা  স্ততভত, কতাভাবদয ঙ্গী থভ্রি
ন, তফভ্রান্ত ন এফং তততন ভনকড়া কওান ওথা ফবরন না।
এটা কতা ী, মা তাাঁয প্রতত প্রতযাবদ ওযা ’ (ূ যা
নাচভ ১-৪)48। তমতন ত-য ভাধযভ ঙাড়া ওথা ফবরন না,
48

ূ যা নাচভ ১-৪
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তাাঁযআ নু যণ ওযবত বফ। কওান ীয ফা রী-অতরায
ন। ভান অল্লা ফবরন,
ِإا َّت بِإ ُق ْل ا َنم ُق ْل ِإ َن ِإلَن ْلي ُق ْلم مِإنْل َنر ِّبب ُق ْلم َن َن َن َّت بِإ ُق ْل ا مِإنْل ُق ْل ِإ ِإ َن ْل لِإ َني َنا َن ِإ ْلي ًال
َنم َن َن َّت ُقر ْل نَن
‘কতাভাবদয তনওট কতাভাবদয প্রততারবওয ক্ষ ’কত মা
ফতীণভ ওযা ববঙ কতাভযা তায নু যণ ওয, অয
কতাভযা অল্লাবও কঙবড় নয কওান ফন্ধু ফা তববাফবওয
নু যণ ওবযা না। কতাভযা ঔুফ ল্পআ ঈবদ গ্রণ ওবয
থাও’ (ূ যা অ‘যাপ, অাত নং - ৩)49।
অল্লা তা’অরা নযত্র অয ফবরনٖم رِ ٌُْۡ ػَو
ٔزُ َوَ كَوظَولَو ََّ َو
ُّ ُ  ْحٞ َو طَوظَّزِ ُؼُٝ َوٙٞٔخ كَو طَّزِ ُؼ٤
ِ  َوٌحٛأَوَّٕ َٰ َوَٝو
ٗ ِ ُٓ ۡٔظَوو٢١ِ َ َٰ َوٛ
َٰ
ٔ٥ٖ :ّٔ [ح ٗؼخ٥ٖ َٕوُٞ َُو َوؼَِّ ٌُْۡ طَوظَّوِٚ ِ َٰى ٌُْ رٛ
َّ ٝ َوًُِ ٌُْۡ َوِٚ ِِ ۚۦ٤ِٓز
َو
‚অয এতট কতা অভায কাচা থ।
ু তযাং কতাভযা তায নু যণ ওয এফং নযানয থ
নু যণ ওবযা না, তাবর তা কতাভাবদযবও তাাঁয থ কথবও
49

ূ যা অ‘যাপ, অাত নং - ৩
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তফতেন্ন ওবয কদবফ। এ গুবরা তততন কতাভাবদযবও তনবদভ
তদববঙন, মাবত কতাভযা তাওা ফরম্বন ওয‛।
তএফ, যাূ র ( )ﷺএয ভাধযবভ অল্লা তা’অরা
আরাভবও ম্পূ ণভ িীন তাবফ ভবনানীত ওবযবঙন।
যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয ভৃতুযয ততন ভা ূ বফভ ১০ভ
তচযীয ৯আ তমরবজ্জ অযাপাবতয ভদাবন াাফাব
কওযাভবও তনব মঔন তততন তফদা জ্জ ারন ওবযতঙবরন
তঔন অল্লা তা’অরা এআ অাততট ফতীণভ
ওবযন।অাততট বেঃ
ْضُ َُو ٌُ ُْ ۡ ِا ۡٓ ََِٰو َو٤ٟ
ِ ٍ َوٝ َو٢ِ ٌُْۡ ِٗ ۡؼ َوْ ط٤ۡ أَو ۡط َؤٔۡ ضُ َوػَِوَٝ٘و ٌُْۡ َو٣ َوّ أَو ًۡ َؤ ِۡضُ َُو ٌُْۡ ِىٞۡ َو٤ُۡ
ٖ :٘ ۚۦخ ٖ﴾ [حُٔخثيس٣ٗ ِى
‚অচ কতাভাবদয চনয দীনবও ূ ণভ ওযরাভ এফং কতাভাবদয
ঈয অভায তনাভত ম্পূ ণভ ওযরাভ এফং কতাভাবদয চনয
দীন তববফ ঙন্দ ওযরাভ আরাভবও‛। ত্র অাবত
অল্লা তা’অরা চাতনব কদন, তততন যাূ র াল্লাল্লাহু
অরাআত াাল্লাভ - এয ভৃতুযয ূ বফভআ দীনবও তযূ ণভ
ওবয তদববঙন। অল্লা তা’অরা তায দীনবও ূ ণভতা দান
ওযায য দীবনয ভবধয কওান তওঙু ফাড়াবনায কওান ফওা
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নাআ। মতদ কওঈ িীবনয ভবধয কওান তওঙু ফাড়ান ফা ওভান
তায থভ র অল্লা দীনবও ূ ণভতা দান ওবযনতন তথা
দীনবও ম্পূ ণভ কঙকড় তদববঙন এফং ফতি ওাবচয চনয
কওান ভাঔরুওবও দাতত্ব ফা তধওায তদববঙন।(তথযূ ত্রঃ
অর ভাু াতুর তপওতযা: ২৩/৮)50 ত্র অাততট
াদীব এববঙ এফং যাূ র ( )ﷺ ফবরবঙন কম
দীনবও অল্লা ূ ণভ ওবয তদববঙন। াদীতট তনম্নরূঃ
ُٞ َوك َّيػَوَ٘وخ أَور،ٕ ٍدٞٓ ِٔ َوغ َوؿ ْؼلَو َوَ رَْٖو ػ َْو
َّ ُُٖٔ رُْٖ ح
 َو،ف
َوك َّيػَوَ٘وخ ح ُْ َول َو
ِ زَّخٜ
ْٖ ػَو،د
ْ ُٓ ُْْٖ ر
ُ ٤ْ  أَو ْهزَو َوََٗوخ هَو،ْ
خ ٍدٜٗ َو
ِ ِٖ م ْر
ِ ٤ْ ٔح ُْ ُؼ َو
ِ ٍِ َوخ١ ْٖ ػَو،ِِْٔ ٍد
َ٤
َوخ أَو ِٓ َو٣ ُٚ ِى هَوخ َوٍ َُوُٜٞ َو٤ُْ  َِٖٓو ح، أَوَّٕ َوٍ ُؿالًد،د
ِ َّخ٤ُػ َؤ َوَ ْر ِٖ ح ُْ َوو
 ِىُٜٞ َو٤ُْ َ٘وخ َوٓ ْؼ٘ َوَوَ ح٤ْ  َوػَِوْٞ َوخ َُوَٕٛوٝ ًِظَوخرِ ٌُ ْْ طَو ْو َوَ ُا٢َِوشٌء ك٣ ، َٖو٤ِِ٘ٓ ح ُْ ُٔ ْئ
ْْ ٌُ  َوّ أَو ًْ َؤ ِْضُ َُوْٞ َو٤ُْ َو ٍدش هَوخ َوٍ {ح٣ ٟ
ُّ  هَوخ َوٍ أَو.يًدح٤ َوّ ِػْٞ َو٤ُْ َٗوَِو َُوضْ َوطَّ َوو ٌَْٗوخ َوًُِيَو ح
ٍ هَوخ َو.}ً٘دخ٣ٓالَو َوّ ِى
ْ حا
ِ ٍ َوٝ َو٢ِ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َؤظ٤ْ أَو ْط َؤ ْٔضُ َوػَِوَٝ٘و ٌُ ْْ َو٣ِى
ِ ُْ ٌُ ضُ َُو٤ٟ
٢ِّ ِ حَُّ٘ز٠ َوػَِوِٚ ٤ِ َٗوَِو َُوضْ ك١ٌِ َُّح ُْ َؤ َوٌخَٕو حٝ َوّ َوْٞ َو٤ُْ ُػ َؤ َُ هَو ْي ػ َوَوَ ْكَٖوح َوًُِيَو ح
 َوّ ُؿ ُٔ َوؼ ٍدشْٞ َو٣  هَوخثِ ٌءْ رِ َوؼ َوَكَوشَوُٞ َوِْٛٝٓ َوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ.
াান আফনু  াব্বাহ্ ( هللاٚٔ٤ )ٍك- ‘ঈভয আফনু র ঔাোফ
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফণভনা ওবযন, এও আাূ দী তাাঁবও
ফররঃ ক অভীরুর ভু‘তভনীন! অনাবদয তওতাবফ এওতট
অাত অবঙ মা অনাযা া ওবয থাবওন, তা মতদ
50

অর ভাু াতুর তপওতযা: ২৩/৮
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অভাবদয আাূ দী চাততয ঈয নাতমর ত, তবফ ফযআ
অভযা ক তদনবও ইদ তববফ ারন ওযতাভ। তততন
ফরবরন, কওান অাত? ক ফররঃ ‚অচ কতাভাবদয চনয
কতাভাবদয দীন ূ ণভাঙ্গ ওযরাভ  কতাভাবদয প্রতত অভায
তনাভত ম্পূ ণভ ওযরাভ এফং আরাভবও কতাভাবদয দীন
ভবনানীত ওযরাভ।‛ (৫:৩) ‘ঈভয (যাঃ) ফরবরন এতট কম
তদন এফং কম স্থাবন যাূ রুল্লাহ্ (াঃ) এয ঈয নাতমর
বতঙর তা অভযা চাতন; তততন কতদন ‘অযাপা
দাাঁতড়বতঙবরন এফং তা তঙর চুভ‘অয তদন। (তথযূ ত্রঃ ত
ফুঔাযী :: ঔন্ড ১ :: ধযা ২ :: াতদ ৪৪ – ইভান
ধযা)51।
২.১০.৪ আবেফাব যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ এয গুরুত্ব
প্রওৃত ভুতভন ায ূ ফভতভ ’র যাূ র ( )ﷺ- এয
নু যণ ওযা এফং দুতনায ওর তওঙু কথবও  তনবচয
নাপ কথবও তাাঁবও বারফাা। অনা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
’কত ফতণভত, যাূ র ( )ﷺফবরনঃ

51

ত ফু ঔাযী :: ঔন্ড ১ :: ধযা ২ :: াতদ ৪৪ – ইভান ধযা
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ِٖ  ِِ ْر٣ِِ  ػَوْٖ َوػ ْز ِي ح ُْ َوؼ،َّشَو٤ هَوخ َوٍ َوك َّيػَوَ٘وخ حرُْٖ ُػَِو،ْ َو٤ِٛ د رُْٖ اِ ْر َوَحٞ
ُ َُو ْؼو٣ َوك َّيػَوَ٘وخ
،ُّ  َوك َّيػَوَ٘وخ َوىِْٝٓ ف َوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢ِّ َِوٖ حَُّ٘ز
ُ
 ٍد٤ْ ٜ َوٛ
ِ  ػ،ْ
 ػَوْٖ أَوَٗو ٍد،ذ
َو
ُ
َو
َو
َو
َو
َّ
َو
َو
َو
 هللا٠ِٛ ٢ُّ ِم َوٍ حُ٘ز
ُ هخ َوٍ َوك َّيػ٘خ
 هخ َوٍ ح َو،ْ
 ػَوْٖ أٗ ٍد، ػَوْٖ هظَوخ َوىس،ٗ ْؼزَوش
َو
َو
َو
َو
ِٙ حُِ ِيٝ ِْٖٓ َوِٚ ٤ْ ُِذ ا
َّ َٕو أ َوكًُٞ  أ٠َُّ ْئ ُِٖٓ أ َوك ُي ًُ ْْ َوكظ٣ ِْٓ " َوٝ ٚ٤ِػ
َو
َٖو٤ّ أ ْؿ َؤ ِؼ
ِ حَُّ٘خٝ َوِٙ َُو ِيٝ َوٝ" َو
আা’ওুফ আবন আফযাীভ  অদভ ( هللاٚٔ٤ )ٍك......... অনা
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত, যাূ রুল্লাহ্ ( )ﷺআযাদ
ওকযনঃ কতাভাবদয কওঈ ভু’তভন বত াযবফ না, মতক্ষন না
অতভ তায ওাবঙ তায ততা, ন্তান  ফ ভানু বলয কঘব
কফত তপ্র আ। (তথযূ ত্রঃ ত ফুঔাযী :: ঔন্ড ১ :: ধযা
২ :: াতদ ১৪)52। তধওন্েু অয ফরা মা কম, কওান
আফাদত শুদ্ধ ায চনয ফা আফাদততট আফাদত তববফ
তফবফতঘত ায চনয তভ র, তায ভবধয যাূ র াল্লাল্লাহু
অরাআত াাল্লাভ-এয আবেফা াা কমবত বফ। যাূ র
াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ অয দুতট প্রতদ্ধ াতদব এ
তফলতট অয স্পি ওবযন। াতদ দুতটবত তততন আফাদত
কমবাবফ ওবযবঙন কবাবফ ওযায তনবদভ প্রদান ওবযন।
যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ ফবরন٢ِٛ أ٢ٗٞٔظ٣ح ًٔخ ٍأِٞٛ

52

ত ফু ঔাযী :: ঔন্ড ১ :: ধযা ২ :: াতদ ১৪
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এতট ূ ণভ াতদবয এওতট ং ভাত্র। ুবযা াতদতট আভাভ
ফুঔাযী ( هللاٚٔ٤ )ٍكস্বী তওতাফ ী অর ফুঔাতযবত অফু
ওারাফা বত ফণভনা ওবযন, তততন ফবরন, ভাবরও তফন
হুাআযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) াতদ ফণভনা ওবযন। তততন ফবরনঃ
( ٕٞٗلٖ ٗززش ٓظوخٍرٝ – ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ – ٍ هللاٍٞٓ ٘خ٤أط
ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ – ٍ هللاٍٞٓ ًٕخٝ ِش٤ُٝ ٓخ ًدٞ٣ ٖ٣َ٘ ػٙكؤهٔ٘خ ػ٘ي
 هي حٗظو٘خِٝ٘خ أٛ٘خ أ٤ٜٖ أٗخ هي حٗظ٥ وخ ًد كِٔخ٤ٔخ ًد ٍك٤ِْٓ – ٍكٝ
حٞٔ٤ٌْ كؤه٤ِٛ أ٠ُح اٞ حٍؿؼ:ٍ هخ.ٙٓؤُ٘خ ػٖٔ طًَ٘خ رؼيٗخ كؤهزَٗخ
حِٞٛٝ خٜ أكلظٝخ أٜخا أكلظ٤ًًَٗ أٝ َْٛٝٓٝ ِْٛٞٔػٝ ْٜ٤ك
ًْئًٕ ٌُْ أكي٤ِالس كَُٜص ح٠ كبًح ك٢ِٛ أ٢ٗٞٔظ٣ًٔخ ٍأ
ًَْئٌْٓ أًز٤ُٝ)
‚অভযা এবও বযয ওাঙাওাতঙ  ভ মভাবয ওতও
করাও যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ-এয দযফাবয
এব তফ তদন ফস্থান ওতয। যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত
াাল্লাভ তঙবরন তযন্ত দারু  কভবযফান। তাযয
মঔন তততন নু বফ ওযবরন অভযা অভাবদয তযফাবযয
তনওট কমবত ঘাআ তঔন তততন অভাবদয তচজ্ঞাা ওযবরন,
অভযা অভাবদয ফাড়ীবত ওাবদয কযবঔ অতঙ? অভযা
তাবদয তফলগুবরা ফরবর, তততন অভাবদয ফবরন, কতাভযা
কতাভাবদয ফাতড়বত তপবয মা, তাবদয ভবধয কতাভযা ফস্থান
ওয, তাবদয কতাভযা দীন কঔা, বাবরা ওাবচয অবদ
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দা। ফণভনাওাযী ফবরন, এ ঙাড়া অয তওঙু তফল
অবদ ওবযন তায ফগুবরা অভায স্ভযণ নাআ। অয
কতাভযা ারাত অদা ওয, কমবাবফ তুতভ অভাবও ারাত
অদা ওযবত কদঔঙ। মঔন ারাবতয ভ , কতাভাবদয
ভধ্ম বত এওচন অমান কদবফ, অয কতাভাবদয ভবধয
ফস্ক ফযতক্ত আভাভতত ওযবফ‛। (তথযূ ত্রঃ ফুঔাতয, াতদ:
২৫২)53
তফশুদ্ধ াতদতট ঈবয ঈবল্লতঔত ভূ রনীতত - আফাদবতয কক্ষবত্র
অর র যাূ বরয আবেফা - কও অয স্পি ওবযন।
থভাৎ, ারাত অদাব যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত
াাল্লাভ-এয ুবযাুতয আবেফা ওযবত বফ। যাূ র
াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ কমবাবফ ারাত অদা
ওবযবঙন, কবাবফ ারাত অদা ওযবত বফ। তায ভবধয
কওান প্রওায ওভবফ ওযা মাবফ না। তিতী াতদ: যাূ র
াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ-এয ফাণী-তততন ফবরন, ( حٌٝه
ٌٌْٓ ٓ٘خ٢٘‚ )ػকতাভযা অভায কথবও বচয অওাভগুবরা
তবঔ না‛। (তথযূ ত্রঃ ভুতরভ, অফু দাঈদ, নাাী, আফনু
53

ফু ঔাতয, াতদ: ২৫২
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ভামা)। চ তফলব ঈবল্লতঔত াতদতট এওতট গুরুত্বূ ণভ
ধযা  কভৌতরও-কমভতন বাবফ ারাত তফলব ঈবযয
াতদতট গুরুত্বূ ণভ  কভৌতরও। ঈবল্লতঔত দুতট াতদআ
প্রভাণ ওবয আফাদবতয কক্ষবত্র যাূ র াল্লাল্লাহু অরাআত
াাল্লাভ - এয ূ ন্নাত  দ্ধততআ র ভূ র তফবফঘয 
নু ওযণী। তততন কম আফাদত কমবাবফ ওবযবঙন ত ও ক
আফাদত কবাবফআ ওযবত বফ। তাবত কওান প্রওায ওভবফ
ওযায কওান ু বমাক নাআ। তাআ তযও-তফদ‘অত কঙবড় তদব
তাীদ প্রততষ্ঠা ওযবত বফ এফং যাূ বরযআ নু যণ
ওযবত বফ, তা’করআ ভানফ চীফবন ওরযাণ ফব অবফ।
অল্লা তা‘অরা ফবরন, سبِإ ْلي ِإ ْل َن ْل ُق ِإلَنى هللاِإ َن َنى
ُق ْل َنه ِإ ِإ َن
س ْلب َنح نَن هللاِإ َن َنم َن َن مِإنَن ا ْلل ُقم ْل ِإر ِإ ْلينَن
َنب ِإ ْلي َنر ٍة َن َن َن َنم ِإن ا َّت َنب َن ِإ ْل َن ُق
‘ফরুন! এটাআ অভায থ, অতভ  অভায নু াযীকণ ডাতও
অল্লায তদবও চাগ্রত জ্ঞান ওাবয। অল্লা তফত্র এফং
অতভ ংীফাদীবদয ন্তবুভক্ত নআ’ (আঈু প ১০৮)। প্রওা
থাবও কম, ওর ওরযাণ এফং তদাাত যাূ র ( )ﷺ- এয
নু যবণয ভবধযআ তনতত যববঙ। অয ওর থভ্রিতা
এফং দুবভাকয যববঙ তাাঁয তফরুদ্ধাঘযবণ। াযা তফবশ্বয তদবও
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তাওাবর তযরতক্ষত  কম, তপৎনা-পাাদ এফং তনওৃি
তফলাতদ প্রঘায বে যাূ বরয ু ন্নাবতয তফযীত বথ ঘরায
ওাযবণ এফং ক তফলব জ্ঞতায ওাযবণ। তএফ ফান্দায
আওারীন ওরযাণ  যওারীন ভুতক্তয থ বে যাূ র
( )ﷺ- এয নু যণ। [তথযূ ত্রঃ আফনু তাতভা,
ভাচভূ উ পাতাা (তভযঃ দারুর াপা, তা. তফ.)
১৯/৫২।]54 কভাট ওথা, কম কওান আফাদবত থভাৎ রাবতয
আফাদতআ কাও তওংফা ফাস্তফ চীফবন ঘরায বথয আফাদতআ
কাও তা যাূ বরয আবেফা া চরুযী। ওাযন ভনকড়া
কওান আফাদত অল্লায তনওট গ্রণ কমাকয ন। ু তযাং,
ওুযঅন-ু ন্নায নু যণ না ওবয বনযয থ নু যণ
ওযবর যওাবর অপবা ওযবত বফ। কতদন ভাচ
কনতা, ীযযা চাান্নাবভয াতস্ত কথবও ফাাঁঘাবত াযবফ না।
ভান অল্লা ফবরন, ِإ ْل ال َّت ِإر َني ُق ْل لُق ْل نَن َني
س َن َن َن
 َن َن لُق ْل ا َنر َّتب َن ِإنَّتا َن َن ْل َن َن،س ْل َن
الر ُق
َن َن ْل َن َّت
َن ُّب ْل َن
 َنر َّتب َن ِإ ِإ ْلم ِإ ْل َن ْلي ِإن مِإنَن ا ْلل َن َن ا ِإ،الس ِإب ْلي َن
َّت

ُق ُق ُق ْل ُقه ُق ْلم
َن َن ْل َن هللاَن َن
اا َن َنأ َن
ُق َنب َنر َن

َني ْل َنم ُق َن َّت
لَن ْلي َن َن
َن

،‘ َن ا ْلل َن ْل ُق ْلم لَن ْل ًال َن ِإب ْلي ًالراকমতদন তাবদয ভুঔভন্ডর তগ্নবত ঈরট54

আফনু তাতভা, ভাচভূ উ পাতাা (তভযঃ দারুর াপা, তা. তফ.) ১৯/৫২।
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ারট ওযা বফ কতদন তাযা ফরবফ, া! অভযা মতদ
অল্লাবও ভানতাভ  যাূ রবও ভানতাভ। তাযা অবযা
ফরবফ, ক অভাবদয প্রততারও! অভযা অভাবদয কনতা 
ফড়বদয অনু কতয ওবযতঙরাভ এফং তাযা অভাবদযবও থভ্রি
ওবযতঙর। ক অভাবদয প্রততারও! তাবদয তিগুণ াতস্ত
প্রদান ওরুন এফং তাবদযবও তদন ভা তবা’ (ূ যা
অমাফ ৩৩/৬৬-৬৮)। থভাৎ তওাভবতয তদন া, া
ওবয কওানআ রাব বফ না। ু তযাং এ ক্ষণস্থাী চীফবনয
ঈয যওারীন স্থাী চীফনবও প্রাধানয তদব অল্লা 
তদী যাূ বরয নু যণ ওযতঃ যওারীন ভুতক্ত রাববয
চনয প্রস্ত্েতত গ্রণ ওযবত বফ। নবঘৎ রাঞ্ছনায গ্লাতন কবাক
َن َني ْل َنم َني َن ُّب َّت
ওযবত বফ। ভান অল্লা ফবরন, الل لِإ ُقم َن َنى
 َني َن ْلي َن َن ى لَن ْلي َن ِإ ْل،س ِإب ْلي ًال
س ْل ِإ َن
الر ُق
َني َن ْلي ِإ َني ُق ْل ُق َني لَن ْلي َن ِإ ْل ا َّت َن ْل ُق َنم َن َّت
 لَن َن ْل َن َن َّت ِإ ْل َن ِإن ال ِّب ْل ِإر َنب ْل َن ِإ ْل َن َنا ِإ ْل َن َن نَن،لَن ْلم َن َّت ِإ ْل ُق َن ًال َن ِإ ْلي ًال
س ِإن َن ُق ْل ًال
ال َّت ْلي َن نُق لِإ ْل ِإ ْل َن- ‘মাতরভ ফযতক্ত কতদন তনচ স্তি
ওাভড়াবত ওাভড়াবত ফরবফ, া! অতভ মতদ যাূ র ()ﷺ
- এয াবথ ৎথ ফরম্বন ওযতাভ। া! দুববভাক অভায,
অতভ মতদ ভুওবও ফন্ধুরূব গ্রণ না ওযতাভ! অভাবও কতা
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ক তফভ্রান্ত ওবযতঙর অভায তনওট ঈবদ (ওুযঅন)
কৌঁঙফায য। অয তান ভানু বলয চবনয ভাপ্রতাযও’
(ূ যা পুযক্বান, অাত নং - ২৭-২৯)।
২.১১ তাক্বরীদ - তাওরীবদয াতেও থভ
‘তাওরীদ’ ( )ال ت ق ل يدেতট ‘ক্বারাদাতুন’ ( )ق الدة’কত
কৃীত। মায থভ ওিায ফা যত। কমভন ফরা
, ‘ ا ْلبَ ِع ْي َر قَلَّ َدক ঈবটয করা যত কফাঁবধবঙ’। কঔান
কথবও ‘ভুক্বাতল্লদ’ ()م ق لد, তমতন ওাবযা অনু কবতযয যত
তনবচয করা কফাঁবধ তনববঙন।
কঔান কথবও ভুওাতল্লদ, তমতন তনবচয করা ওাবযা
অনু কবতযয যত কফাঁবধ তনববঙন। (তথযূ ত্রঃ ততনতট ভতফাদ
– অাদুল্লা অর কাতরফ)55।
তাওরীবদয দুবটা থভ অবঙ এওতট অতবধাতনও, যতট
াতযবাতলও ফা যীবত ফযফহৃত। তনবম্ন তফলতট তফস্তাতযত
অবরাঘনা ওযা বরাঃ55

ততনতট ভতফাদ – অাদু ল্লা অর কাতরফ।
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২.১১.১ তাওরীবদয াতযবাতলও থভ
তাক্বরীদ ’র াযই তফলব কওান ভুচতাতদ ফা যী‘অত
কবফলবওয ওথাবও তফনা দরীর-প্রভাবণ কঘাঔ ফুবচ গ্রণ
ওযা। অল্লাভা চুযচানী ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয ভবত, ‘তাক্বরীদ
’র তফনা দরীর-প্রভাবণ বনযয ওথা গ্রণ ওযা’।
(চুযচানী, তওতাফুত তা’যীপাত, ৃঃ ৬৪।)।56
(১) আভাভ াওানী ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয ভবত,
. حُلـش رال كـشّٚ رٞ ٖٓ سه١ٍ ٍأٞ هزٞٛ ي٤ِحُشه
‘তাওরীদ ’র তফনা দরীবর বনযয ভত গ্রণ ওযা, মায ভত
দরীর তাবফ াফযস্ত বফ না’। (আভাভ াওানী, আযাদু
াবর আরা দারাততরর ভাাকর, ৃঃ ৪০৮।)।57
(২) ‘তাপীবয অমাঈর ফাান’-এয করঔও ভুাম্মাদ
অর-অভীন অ-ানক্বীত্বী ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয ভবত,
ِٚ٤َُ ٓؼَكش ى٤َ ٖٓ ؿ٤ٍ حُـٍٞ هٞ هزٞٛ ي٤ِحُظو

56

চুযচানী, তওতাফু ত তা’যীপাত, ৃ ঃ ৬৪।

57

আভাভ াওানী, আযাদু  াবর আরা দারাততরর ভাাবর, ৃ ঃ ৪০৮।
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‘তাক্বরীদ ’র ওাবযা দরীর ম্পবওভ ফতত না ব তায
ওথা গ্রণ ওযা’। (ভুাম্মাদ অর-অভীন অ-ানক্বীত্বী,
ভুমাতক্কযাতু ঈঙূ তরর তপক্ব, ৃঃ ৪৯০।)58
(৩) অররাভা চুযচানী ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয ভবত,
.َ٤ُ ىٝ َ رال كـش٤ٍ حُـٍٞ هٞ هزٞٛ ي٤ِحُظو
‘তাক্বরীদ ’র তফনা দরীর-প্রভাবণ বনযয ওথা গ্রণ ওযা’।
(তথযূ ত্রঃ চুযচানী, তওতাফুত তা‘যীপাত, ৃঃ ৬৪।)59
(৪) যাূ র ( )ﷺএয নু যণ ধযাবয

৮৬ ৃষ্ঠা

‘যব ভুঔতাারুর ভানায’ বত ঈদ্ধৃত ওযা ববঙِْْ  َُو ػ٠ِ ػَوِِٚ كِ ْؼ٠ْ ِكْٝ  ٍُ حَوْٞ َُوو٣ ٚٓ ِٔ َوؼ
 َؤخ َو٤ْ ُِ كَٙ َو٤ْ  ُي حِطزَوخ ُع حُ ََّ ْؿ َِ َوؿ٤ْ ِِحُظَّ ْو
َِ ٤ْ ُِ حُ َّي٠ِن رِ َوال َٗوظَو ٍدَ ك
ُ ُٓ َولوِّ ٌءَّٚٗحَو
থভাৎ - তাওরীদ বরা কওান দরীর প্রভাবণয প্রতত দৃ তিাত
না ওবয কওান কবফলবওয ঈতক্ত ফা ওৃত ওভভ শুবন তাাঁয
নু যণ ওযা। ‘নূ রুর অনায’ গ্রবে তাওরীবদয ফণভনা
এওআ ওথা ফতণভত ববঙ।

58

ভুাম্মাদ অর-অভীন অ-ানক্বীত্বী, ভুমাতক্কযাতু ঈঙূ তরর তপক্ব, ৃ ঃ ৪৯০।

59

চুযচানী, তওতাফু ত তা‘যীপাত, ৃ ঃ ৬৪।
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আভাভ কামমারী ( هللاٚٔ٤ )ٍك তওতাফুর ভুস্তাপা এয ২
ঔবেয ৩৮৭ ৃষ্ঠা ফবরবঙন ٍدٍ رِ َوال ُك َّـ ٍدشْٞ  ٍُ هَوْٞ ُ هَوزُٞ َوٛ  ُي٤ْ ِِحَوطَّ ْو
থভাৎ তাওরীদ বরা ওাবযা ঈতক্তবও তফনা দরীবর গ্রণ
ওযা।
(৫) ভুাল্লাভুঙফুত গ্রবে ফরা ববঙঃ
 َِ ُك َّـ ٍدش٤ْ  َِ ِْٖٓ َوؿ٤ْ  ٍِ ح ُْ َوـْٞ  ُي حَو ُْ َوؼ ْٔ َُ رِوَو٤ْ ِِحَوُظَّ ْو
(থভাৎ-তাওরীদ বরা কওান দরীর প্রভাণ ফযততবযবও বনযয
ওথানু মাী অভর ওযা।)
তাক্বরীবদয ঈবযাক্ত ংজ্ঞাগুবরায অবরাবও ফরা মা কম,
াযই তফলব ওাবযা কওান ওথা তফনা দরীবর গ্রণ ওযাআ
তাক্বরীদ।
ক্ষান্তবয দরীর গ্রণ ওযবর তা  আবেফা।
অতবধাতনও বথভ আবেফা বে দাংও নু যণ ওযা।
াতযবাতলও বথভ َ٤َُ ٓغ ى٤ٍ حُـٍٞ هٞ‘ هزাযই তফলব
ওাবযা কওান ওথা দরীর  কভবন কনা’।
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২.১২ আভাভ অ-াওানী  তাওরীদ
আভাভ ভুাম্মদ আফবন অরী অ-াওানী ( هللاٚٔ٤)ٍك
(ভৃত-১২৫০ ত) তঙবরন কতয তও তচযীয এওচন ঈঘু
ভাবয ুণভচাকযণ  আচততাবদয কনতা মা তায
আচততাবদয ফআ কথবও ু স্পি। ঈদাযণ কদা মা-ফআ
অঙায এয ফযাঔযা (মা মাআদী ফা াদুবী এয তপওবয ভুর
ফআ তববফ তফবফতঘত), তততন কঔাবন স্বাধীন আচততাবদয
বথ অনবন্দ কবব কফড়ান; তততন ওুযান-ু ন্না ফযফায ওবয
তনবচআ অআনকত-ধভভী ভতাভত কদন মা কআ ভবয ঘায
ফা অট ভামাবফয ফাতবয তঙর।তায ‚নাআরুর অতায‛
র অবযওতট তফঔযাত ঈদাযণ কমঔাবন তততন আফবন
তাতভা ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয ‚ভুন্তাঔাফ অর-অঔফায অাতদ
াআতযদ অর অঔফায‛ এয ফযাঔযা ওবযন। অবযওতট
ঈদাযণ র তায ‚অর-দাযাতয অর-ভুাআা‛(মা অরদুযায অর ফাআআা এয ফযাঔযা) কমঔাবন তততন স্বাতন্ত্র
তপওবয াযাং ওবযন। প্রওৃত বক্ষ, আভাভ অাওানী ( هللاٚٔ٤ )ٍكতীেবাবফ তাওরীবদয তফবযাধীতা ওবয
 আচততাবদয ওথা ফবরন তায এওাতধও গ্রেবত কমভনঃ
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১. তপওবয ফুতনাতদ ু ত্রভুবয ঈয তায তফঔযাত ফআ
‚আযাদ অর-পুহুর‛।
২. তায তঘত ‚অর-ওার অর-ভুতপদ তপর অতদল্লাততর
আচততাদ ার তাওরীদ‛।
৩. তায ফআ ‚অদাফ অর-তাতরফ া ভুন্তাা অরঅযাফ‛।
৪. তায তফার ওাচ ‚অ াআার অর-চাযায‛
অ-াওানী তাওরীদ এয নু াযীবদয মুতক্তয তবতেয
তওঙু তফওল্প ফযাঔযায প্রস্তাফ কদন (কমভন তাযা তাওরীবদয
তবতেয মুতক্ত -‚মতদ কতাভযা না চান তবফ মাবদয স্ভযবণ
অবঙ তাবদয তচবজ্ঞ ওবয কচবন না‛ - অর-কওাযান ু যা
নার - ৪৩ এফং যাু র ( )ﷺএয ফাণী - ‚তাযা মতদ না
চাবন তবফ তও তাযা তচবজ্ঞ ওবযনা? তফভ্রাতন্তয তঘতওৎা
র নু ন্ধান ওযা ফা চানবত ঘানবত ঘাা‛)।
আভাভ অ-াওানী তযষ্কায ওবয ফবরন কম এআ ফ
প্রবতযওটা তফলব তনতদভি ফযতক্তবদয তাওরীদ ঘাা না
(থভাৎ এআফ দরীর িাযা এটা ফুছা না কম প্রবতযওটা
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তফলবআ কওান অবরবভয তাওরীদ ওযবত বফ) ফযং এটা
ফুছাবে কম মাবদয জ্ঞাবনয কক্ষবত্র তফঘযণ অবঙ তাবদযবও
তচবজ্ঞ ওযা কমভনটা যাু র ( )ﷺ তায াাফা ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػএয ভওায যীতত তঙর। অ-াওানী আভাভ
আফনু র ওাআু ভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয করঔা কথবও ঈওৃত ন মা
তাওরীদবও প্রতযাঔযান ওবযতঙর-এফং অবযা আভাভ আফবন
অেুর ফাযয, আফবন াচভ, এবদয করঔা  তায ুব্বভতভীবদয
করঔা কথবও ঈওৃত ন। ‚আচততাবদ দযচা ফন্ধ‛ এআ
তফলতটয তফবযাতধতা ওবযন তততন। তততন এটাবও তনন্দনী
তফদাত ভবন ওবযন। ততন ফবরন- অল্লায নু গ্র ীভ,
এফং এটা এওটা তনতদভি মুবকয ভবধয ীভাফদ্ধ ওযা মাবফনা,
থফা কওান এওতট তনতদভি চনভতিয িাযা এওবঘতটা
তধওাযবত্ত্ব তনব কনা মাবফনা।ফযং এটা ঐফ করাওবদয
চনয কঔারা অল্লা মাবদয এয কমাকযতা দান ওবযবঙন।
অ-াওানী আচততাবদয প্রবাচনীতায ওথা ফবরন 
প্রওৃত  স্বাধীন আচততাদ কবফলনায অফান চানান। তততন
কওান তযতঘত ভামাবফয াবথ ংতেি তঙবরন না তা
তপওবয ফুতনাতদ ভুরনীততভারায আ কাও ফা প্রওৃত তপও
আ কাও-ফযং তততন ফভপ্রথভ চাআদী কথবও কফয ব নতুন
ওবয শুরু ওবযন। এভন তও তততন তনবচআ ফুতনাতদ
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ভুরনীততভারা ঈন্নন ওবযন,মা তততন তায গ্রে ‚অর-আযাদ
অর পুহুর আরা তাওীও অর াক্ক তভনার আল্ম অরঈু র‛ কত ফযাঔযা ওবযন। ফয তততন স্বাধীন অআনকত
মুতক্ত  যা এয ফযফাবযয তফবযাতধতা ওবযন তপওবয
কক্ষবত্র এফং ুণভবাবফ যা ভামাবফয তফবযাতধতা ওবযন তায
মুবক। তায তযফবতভ তততন ম্পু ণুভরুব ীয ঈয
গুরুত্ত্বাবযা ওবযন-তততন ফবরন কম ধভভ আভাভবদয ভতাভবতয
তবতেবত কত ত তন ফযং ধবভভয তনতদভিতাভুরও (Seal)
ফণভনা, ভুাম্মাদ ( )ﷺএয ভাধযবভ এববঙ। তততন তফশ্বা
ওবযন কম কম ফ নতবজ্ঞ করাবওযা আচততাদ ওযায
ফযাাবয তফতিম্পন্ন ন তাযা কওান অবরভবও ঔকু চ তায
ওাঙ কথবও জ্ঞান তনব ওুযান-ু ন্নায ঈয তাবদয ফস্থান
ওযায কঘিা ওযবফন এফং ঐফ অবরভবদয ভতাভবতয
ঈয তবতে ওযবফ না।
অতভ াওানীয াবথ কমআ ফ তফলব এওভত কগুবরা
রঃ
১. অবরভবদয প্রতত তায স্বাধীন আচততাবদয (কবফলণায)
প্রতত অফান।
২. ঈম্মায ফায ঈয তাওরীদ ঘাাবনা-এয প্রতযাঔযান ।
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৩. ঐফ করাবওয ফযাাবয তায ফস্থান মাযা ফবরন কম
প্রবতযওটা তফলব কওান এওতট ভামাবফয অফযওতা।
৪. মাযা প্রবতযওতট তফলব ওট্ট্রবাবফ তনতদভি ভামাফবও
নু যণ ওবয মতদ কঔাবন কওান তফলভুব তাবদয
ভামাবফয দরীবরয দুফভরতা যববঙ তা প্রততভান -এটা
আভাভ াওানী প্রতযাঔযান ওবযন।
৫. আচততাবদয দযচা তিতী ফা তৃতী তােীবত ফন্ধ ব
ককবঙ এত ধাযণায প্রতযাঔযান।
৬. ভানু বলয ভতাভবতয ঈবয ঈম্মাবতয ফাআবও তততন
ওুযান-ু ন্নায নু যবণয তদবও ঈৎাতত ওবযন ।
২.১৩ তাক্বরীবদয প্রওাযববদ
তাক্বরীদ দু’প্রওায- চাতী তাক্বরীদ  তফচাতী তাক্বরীদ।
(১) চাতী তাক্বরীদ: চাতী তাক্বরীদ ফরবত ধবভভয নাবভ
ভুতরভ ভাবচ প্রঘতরত তফতবন্ন ভামাফ  তযীক্বায ন্ধ
নু যণ ফুছা এফং
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(২) তফচাতী তাক্বরীদ: তফচাতী তাক্বরীদ ফরবত তফলতও
ফযাাবযয নাবভ ভাবচ প্রঘতরত ুতাঁ চফাদ, ভাচফাদ,
কণতন্ত্র, চাতীতাফাদ, ধভভতনযবক্ষতাফাদ প্রবৃতত তফচাতী
ভতফাবদয ন্ধ নু যণ ফুছা।
 তাক্বরীবদয প্রওাযববদ ম্ববন্ধ অবরাঘনা ওযবত
তকব াঔুর আরাভ াআতদ নামীয হুাআন তফাযী
কদরবী (১২২০-১৩২০ তঃ/১৮০৫-১৯০২ তিঃ)
তাক্বরীদবও ঘাযবাবক বাক ওবযবঙন মা তনবম্ন
অবরাঘনা ওযা বরাঃ(ও) াতচফঃ চাতর ফযতক্তয চনয। কম অবর ু ন্নাত
তফিানকবণয ভবধয তনতদভিবাবফ কম কওান তফিাবনয তনওট
’কত প্রবাচন ভাতপও ভাঅরা কচবন তনবফ। তবফ এআ
তাক্বরীদ বফ াদীবঙয নু ওূবর ায তভাববক্ষ। মতদ
বয কদঔা মা কম, পৎাতট তঙর াদীঙ তফবযাধী। তবফ
তঔনআ কটা তযতযাক ওবয তায চনয াদীবঙয নু যণ
অফযও বফ।
(ঔ) ভুফাঃ কওান এওতট ভামাবফয তাক্বরীদ ওযা এআ
তনবত কম, এআ তাক্বরীদ কওান াযই তফল ন। নয
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ভামাবফয াদীঙ ম্মত কওান ভাঅরায আনওায ওযবফ
না। ফযং তনবচ ওঔন ওঔন তায ঈবয অভর ওযবফ।
(ক) াযাভঃ াতচফ ভবন ওবয কওান এওতট ভামাফ
তনতদভিবাবফ তাক্বরীদ ওযা।
(খ) তযওঃ জ্ঞতায ওাযবণ কওান এওচন ভুচতাতবদয
ওথা নু মাী অভর ওযা। তওন্তু বয ঙী  কায
ভানূ ঔ াদীঙ াা ককবর তা প্রতযাঔযান না ওযা থফা
তাযীপ ফা তাফীর ওবয কমবওান বাবফআ কাও াদীঙবও ঐ
ভুচতাতবদয ওথায নু ওূবর তনব মাা। তওন্তু কওান
ফস্থাবতআ নু যণী তফিাবনয ওথাবও তযতযাক না ওযা
(তদ নমীয হুাআন কদরবী, তভ‘অরুর ক্ব (ঈদু)ভ (তদল্লী:
যভানী কপ্র ১৩৩৭ তঃ/১৯১৯ তিঃ, ৪১-৪২ ৃঃ)।60
২.১৪ তাক্বরীবদয ঈৎতে
ফভপ্রথভ ‘তাক্বরীদ’ কেয ঈৎতে ববঙ াাফীবদয
অভবর। ঐ েতট ফযফায ওবয যী’অবতয মাফতী তফলব

60

তদল্লী: যভানী কপ্র ১৩৩৭ তঃ/১৯১৯ তিঃ, ৪১-৪২ ৃ ঃ
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ওাবযা তাক্বরীদ তথা ন্ধ নু যণ ওযবত তনবলধ ওযা
ববঙ।এ ভবভভ ভান অল্লা ফবরনঃ
 ْْ ػُ َّْ َوُٜ َ٘و٤ْ  َؤخ ٗ َوَوـ َوَ رَو٤ِىَو كُٞٔ ٌِّ ُ َول٣ ٠ََّٕو َوكظُِٞ٘ٓ ُ ْئ٣  َوٍرِّيَو َوٝكَو َوال َو
 ًدٔخ٤ِِٔ
ْ ح طَوُٞٔ ِِّٔ
ُ َو٣ْٝضَو َو٤٠
 ْْ َوك َوَ ًدؿخ ِٓ َّٔخ هَو َوِٜ ٔ
ِ ُ أَو ْٗل٢ِح كَُٝو ِـي٣
‘কতাভায প্রততারবওয ক্বভ তাযা ইভানদায ’কত াযবফ
না মতক্ষণ না তাবদয ভবধয ৃ ি তফফাদ তনযবন কতাভাবও
তফঘাযও ভানবফ, তঃয কতাভায ভীভাংা তনবচবদয ভবন
কওান ংওীণভতা নু বফ ওযবফ না এফং তা হৃিতঘকে কভবন
তনবফ’ (তনা ৪/৬৫)। কমভন অেুররা আফনু ভা’ঈদ
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফবরনঃ

،َإ ًلَ ًلٝ ٖٓ ٖٓ ٕ ٍؿال اٚ٘٣وِيٕ أكيًْ ى٣
َُ٘ ح٢س كٞٓ أٚٗكب

أ

‘াফধান! কতাভাবদয কওঈ কমন ঐ ফযতক্তয নযা িীবনয
ফযাাবয ওাবযা তাক্বরীদ না ওবয, কম (মায তাক্বরীদ ওযা
) ইভানদায ’কর ক (ভুক্বাতল্লদ) ইভানদায , অয
ওাবপয ’কর ক ওাবপয । কওননা ভন্দ ফা ঔাযাব
কওান অদভ কনআ’। (তথযূ ত্রঃ আফনু অতের ফাযভ, চাবভঈ
ফাাতনর আরতভ া পামতরত ২/৯৮৮।)61 ু তযাং তাাঁযা
ওাবযা ন্ধানু াযী তঙবরন না। কমভন- আভযান আফনু হুঙাআন
61

আফনু অতের ফাযভ, চাবভঈ ফাাতনর আরতভ া পামতরত ২/৯৮৮।
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(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ’কত ফতণভত, তততন ফবরন, যাূ রুল্লা ()ﷺ
ফবরবঙন,

ُ َوَٚو ْو ٌِفُ كَووَوخ َوٍ َُو٣  َوٍ ُؿالًدُٟ َوٍأَوَّٚٗػَوْٖ َوػ ْز ِي هللاِ ْر ِٖ ُٓ َوـلَّ ٍدَ أَو
ِٖ  َوػ٠ِْٜٓ َٗو َوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ِ َوٍ هللاْٞ ٓ
ُ ٍط َْوو ٌِفْ كَوبَِّٕ َو
،يٌء٤ْ ٛ
 َوِٚ ِخ ُى رٜ
ُ َو٣ ُ َوَِّٚٗهَوخ َوٍ اٝ َو، ُ ح ُْ َوو ٌْفَوََٙو ٌْ َو٣  َوًخَٕوْٝ  أَو،ف
ِ ٌْ ح ُْ َوو
ِّ ُٔ َُ ح
ُٙ ٍَْٖو ػُ َّْ َو٤طَو ْلوَوؤ ُ ح ُْ َوؼَّٖٝٔ َو
ِ ٌْ خ هَو ْي طَوَُٜو ٌَِّ٘ َوٝ َوٌّٝ  َوػ ُيِٚ ُِ ْ٘ َوٌؤ ُ ر٣  َوَٝو
 هللا٠ِٛ ِ ٍِ هللاْٞ ٓ
ُ ٍُ أ ُ َوك ِّيػُ َوي ػَوْٖ َوٚ كَووَوخ َوٍ َُو، َُو ْو ٌِف٣ رَو ْؼ َوي َوًُِ َوي
أَو ْٗضَوَٝو ح ُْ َوو ٌْفَو َوٙ َِ ً َوْٝ  أَو،ف
ِ ٌْ  َوػ ِٖ ح ُْ َوو٠ُٜ َٗو َوَِّْٚٗٓ أَوٝ ٚ٤ِػ
 َوً َوٌحٝط َْوو ٌِفُ َو أ ُ َوًِِّ ُٔ َوي َوً َوٌح َو
‘রজ্জাীরতা ওরযাণ তফ তওঙু আ অনন ওবয না’। তঔন
ফুায আফনু ওা’ফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফরবরন, তওভবতয
ুস্তবও তরঔা অবঙ কম, কওান কওান রজ্জাীরতা তধমভীরতা
ফব অবন। অয কওান কওান রজ্জাীরতা এবন কদ াতন্ত
 ু ঔ। তঔন আভযান (যাঃ) ফরবরন, অতভ কতাভায ওাবঙ
যাূ রুল্লা ( )ﷺকথবও (াদী) ফণভনা ওযতঙ। অয তুতভ
তওনা (তদস্থবর) অভাবও কতাভায ুতস্তওা কথবও ফণভনা
ওযঙ?
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(তথযূ ত্রঃ ীহুর ফুঔাযী, াতদ নং ৬১১৭ ‘তিাঘায’ ধযা, ‘রজ্জাীরতা’ নু বেদ।)62
২ তােী তচযীয বয প্রঘতরত তাক্বরীবদয অতফবভাফ
খবট। তঃয ৪থভ তােী তচযীবত তফতবন্ন আভাবভয নাবভ
তফতবন্ন তাক্বরীদী ভামাবফয প্রঘরন । কমভনঃ
(১) া তরঈল্লা কদরবী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরনঃ
 ِي٤ْ ِِ حُظَّ ْو٠َْٖو َوػَِو٤ َوَ ُٓ ْـ َؤ ِؼ٤ْ ح هَو ْز َوَ ح ُْ ِٔخثَو ِش حُ ََّحرِ َوؼ ِش َوؿْٞ ُٗخّ َوًخ
اِ ْػَِو ْْ أَوَّٕ حَُّ٘ َو
ِٚ ِ٘٤ْ حك ٍدي رِ َوؼ
ِ َّٝ ذ
 ٍدٛ ُِ َؤ ٌْ َوٚ
ِ ُِح ُْ َووخ
‘কচবন যাঔ, ঘতুথভ তােী তচযীয অবকয করাবওযা তনতদভি
কওান এওচন তফিাবনয ভামাবফয ভুক্বাতল্লদ তথা ন্ধানু াযী
তঙর না। কওান ভযা ৃ তি ’কর করাবওযা কমবওান
অবরবভয তনওট কথবও পৎা কচবন তনত। এ ফযাাবয
ওাবযা ভামাফ মাঘাআ ওযা ’ত না’। (তথযূ ত্রঃ া
তরঈল্লা, হুজ্জাতুল্লাতর ফাবরকা ১/১৫২-৫৩ ‘ঘতুথভ
তােী  তায বযয করাওবদয ফস্থা ফণভনা’ নু বেদ।)63

62

ীহুর ফু ঔাযী, াতদ নং -৬১১৭ ‘তিাঘায’ ধযা,‘রজ্জাীরতা’ নু বেদ।

63

া তরঈল্লা, হুজ্জাতুল্লাতর ফাবরকা ১/১৫২-৫৩‘ঘতুথভ তােী  তায বযয
করাওবদয ফস্থা ফণভনা’ নু বেদ।
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(২) াবপচ আফনু র ওাআতভ ( هللاٚٔ٤( )ٍك৬৯১ – ৭৪১
তচযী) ফবরনঃ
ٕخ
 ُِ َو٠ّ َوػَِوٞ
ِ ُٓ ٌْ ٔ ح ُْوَو َْ ِٕ حُ ََّحرِ ِغ ح ُْ َو٢ِ ح ُْزِ ْي َوػشُ كِٙ ٌِ ٛاَِّٗ َؤخ َوك َويػَوضْ َوَٝو
ِ ٔ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍٞ
َِّْٓ َو
ُ ٍَو
 َوٝ َوِٚ ٤ْ هللاُ َوػَِو
 َو- ِهللا
ِ ٓ
‘তনতদভি কওান ফযতক্তয তাক্বরীদ িাযা পৎা প্রদান ওযা
চাবম ন। কওননা তাক্বরীদ আরভ ন। অয আরভতফীন
পৎা প্রদান ওযা াযাভ। ওবরয ঐওযভত ’র
তাক্বরীবদয নাভ আরভ ন এফং ভক্বাতল্লবদয নাভ অবরভ
ন। [তথযূ ত্রঃ আফনু র ওাআতভ অর-চাতমা, আ’রাভূ র
ভাবক্কেইন (তফরুতঃ দারুর ওুতুফ অর-আরতভআা,
১৯৯৩ িীিাে/১৪১৪ তঃ), ২/১৪৫ ৃষ্ঠা।]

64

(৩) আভাভ ভুাম্মাদ তফন অরী াওানী ( هللاٚٔ٤)ٍك
(১১৭২-১২৫০ তঃ) ফবরনঃ
ُْ (ْٜطخرؼٝ ٖ٤حُظخرؼٝ لخرشُٜ ح١ْ )أٜٗهي ػِْ ًَ ػخُْ أٝ
ٕ كَى ٖٓ حكَحى حُؼِٔخا رَ ًخ٢ُٖ ا٤ ٓ٘ظٔزٝ ٖ٣ح ٓوِيٌٞٗٞ٣
ٝ ًظخد هللا ح٢ حُؼخرض ك٢ٔجَ حُؼخُْ ػٖ حُلٌْ حَُ٘ػ٣ َٛحُـخ
 ُلظخُٚ ٚ٣َٝ٣ٝ ٚ رٚ٤لظ٤ِْٓ كٝ ٚ٤ِ هللا ػ٢ِٛ ٍُٚٞٓ رٔ٘ش

64

আফনু র ওাআতভ অর- চাতমা, আ’রাভূ র ভাবক্কেইন (তফরুতঃ দারুর ওুতুফ
অর-আরতভআা, ১৯৯৩ িীিাে/১৪১৪ তঃ), ২/১৪৫ ৃ ষ্ঠা।
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ٌحٛ ٝ ١ش رخَُأ٣حَُٝؼَٔ رٌُي ٖٓ رخد حُؼَٔ رخ٤ ك٢٘ ٓؼٝأ
ي٤َِ ٖٓ حُظوٜٓح
প্রকতযও তফিান এ ওথা চাবনন কম, াাফা, তাবফইন 
তাবফ তাবফইন কওঈ ওাবযা ভুক্বাতল্লদ তঙবরন না। তঙবরন না
কওঈ কওান তফিাবনয প্রতত ম্বন্ধমু ক্ত। ফযং চাতর ফযতক্ত
অবরভবদয তনওট কথবও তওতফা  ু ন্না ’কত প্রভাতণত
যী‘অবতয হুওুভ তচবজ্ঞ ওযবতন। অবরভকণ কআ
কভাতাবফও পৎা তদবতন। ওঔন বে বে ফরবতন,
ওঔন ভভভাথভ ফবর তদবতন। ক ভবত করাবওযা অভর ওযত
(ওুযঅন  াদীবঙয) কযাাত (ফণভনা) নু মাী কওান
তফিাবনয যা নু মাী ন। ফরা ফাহুরয ওায তাক্বরীদ
ওযায কঘব এআ তযীওাআ চতয তথযূ ত্রঃ [াওানী,
অর-ক্বারুর ভুপীদ (তভযী ঙাা ১৩৪০/১৯২১ তিঃ, ১৫
ৃঃ; ততনতট ভতফাদ, ৃষ্ঠা নং - ১৮)]।65
(৪) কভাল্লা অরী ক্বাযী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরনঃ
ٝلخ أ٤ٕ٘ كٌٞ٣ ٕ ٓخ ًِق حكيح ح٢ُّ إٔ هللا طؼخِٖٞٓ حُٔؼٝ
ح حُٔ٘شٝ ِْؼ٣ ْٕ حٜخ رَ ًِل٤ِ ك٘زٝخ أ٤ ٗخكؼٝخ أ٤ٌُٓخ

65

াওানী, অর-ক্বারু র ভুপীদ (তভযী ঙাা ১৩৪০/১৯২১ তিঃ, ১৫ ৃ ঃ; ততনতট
ভতফাদ, ৃ ষ্ঠা নং – ১৮
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এটা চানা ওথা কম, তনশ্চআ অল্লা তা‘অরা ওাঈবও ফাধয
ওবযনতন এ চনয কম, ক ানাপী, ভাবরওী, াবপই ফা
াম্বরী কাও ফযং ফাধয ওবযবঙন এ চনয কম, তাযা ু ন্নাত
নু মাী অভর ওরুও।
(৫) আভাভ ত্বাাফী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন,
٢ ؿزٝ ح٢زٜوِي ح ػ٣
ককাাঁড়া থফা তনবফভাধ ঙাড়া কওঈ তাক্বরীদ ওবয না [তঙপাতু
ঙারাততন নাফী ()ﷺ, নু ফাদ, ৃষ্ঠা নং - ২৩]।
(৬) কওান অবরবভয তাক্বরীদ ম্পবওভ াবপম আযাক্বী
প্রভুঔাৎ আচভায ঈদ্ধৃতত তদব ফবরন, ... ী াদী াা
বত্ত্ব মতদ ভুক্বাতল্লদ ফযতক্ততট তায আভাবভয ওথা তযতযাক
না ওবয, তা’কর (ফুছবত বফ কম তায ভবধয তযবওয কদাল
তভতশ্রত অবঙ। ...
এওচন তনতদভি ফযতক্তয ওথায নু যণ ওযা এআ বথভ কম,
তায তফযীত াদীঙ ফা ওুযঅবনয দরীর ভূ  প্রভাতণত
বর তা ঐ ফযতক্তয ওথায নু ওূবর ফযাঔযা ওযা বফ
তা’কর তায ভবধয নাঙাযাবদয স্ববাফ  তযবওয ং
তফবল তভতশ্রত ব মাবফ (া আভাইর ীদ, তানবীরুর
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অআনাআন পী আঙাফাতত যাপ‘আর আাদাআন (ভীযাটঃ
ভুচতাফাী কপ্র ১২৭৯ত/১৮৩৬ তিঃ, ঈদুভ নু ফাদ ৩৭৩৯ ৃঃ; অবরাদীঙ অবন্দারন ১৬৬ ৃঃ)।
(৭) াবপম আফনু যচফ ফবরন, মায ওাবঙআ নফী ওযীভ
( )ﷺ- এয াদীঙ কৌঁবঙ মা এফং তততন তা ফুছবত
াবযন তা’কর তায ঈয এটাবও ঈম্মবতয চনয তফদবাবফ
ফণভনা ওযায অবদ প্রদান ওযা াতচফ মতদ ঈম্মবতয
তফযাট কওান ফযতক্তবত্বয তফবযাধী ।
কওননা যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয অবদ কমবওান ফড়
ফযতক্তয ভতাভত বক্ষা তধও শ্রদ্ধা  নু যণবমাকয।
তমতন (ফড় ফযতক্তত্ব) বুরফত কওান কওান কক্ষবত্র নফীয
অবদবয তফরুদ্ধঘাযণ ওবযন। এচনযআ ঙাাফকণ 
তৎযফতভী করাবওযা ঙী াদীবঙয তফরুদ্ধঘাযণওাযীবদয
প্রততফাদ ওবযবঙন [তঙপাতুন নাফী ()ﷺ, নু ফাদ ৩৫
ৃঃ]।66
ঈবযয অবরাঘনা ’কত এফং আভাভবদয ঈতক্তগুবরা এওথা
তদফাবরাবওয নযা স্পি ব ককর কম, ভামাবফয তাক্বরীদ
66

তঙপাতুন নাফী (ঙাঃ), নু ফাদ ৩৫ ৃ ঃ
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ঈৎতে ববঙ ৪থভ তােী তচযী ’কত। তফকত কওান
আভাভ ফা অবরভ তাক্বরীদ ওযবত ফবরনতন। তাআ
যফতভীওাবর ৃ ি তফতবন্ন ভামাফী কপওভাফন্দীয চনয তাযা
দাী নন ফযং দাী ভুক্বাতল্লদকণ তনবচআ। (তথযূ ত্রঃ তাক্বরীদ
- অেু র ারীভ তফন আতরা)। কমভন ইা ( ّ ُْْ حٜ٤ِ )ػকও আরা ফানাবনায চনয তততন দাী তঙবরন না। দাী
তঙবরন যফতভীওাবর তাাঁয তওঙু ংঔযও তথাওতথত ববক্তয
দর। তাআ ফভাফস্থা তাক্বরীদ ফযআ তযতযাচয। তএফ
তাক্বরীদ ন, ওুযঅন  াদীকয মথামথ নু যণআ
আরাবভয কভৌতরও তফল।
২.১৫ তাক্বরীদ ম্ববন্ধ তফস্তাতযত অবরা ঘনা - তাওরীদতফীন
মুক
বরা এফং তিতী তচযী তােীবত কওাবনা তনতদভি তপওী
ভামাবফয তাওরীদ ওযফায প্রঘরন তঙরনা। এ প্রংবক অফু
তাতরফ ভাক্কী তাাঁয

‘ওুযাতুর ওুরূ ফ ’ গ্রবে তরবঔবঙনঃ

‚এআফ (তপওায) গ্রোফরী কতা যফতভীওাবর যতঘত 
ংওতরত ববঙ।

(তথযূ ত্রঃ অফু তাতরফ ভাক্কী

–

ওযাতুর ওুরূ ফ। ) প্রথভ এফং তিতী তচযী তবও
করাওবদয ওথাবও (যীবতয তফধানরূব) ক ওযা বতা
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না। কওাবনা এও ফযাতক্তয ভামাবফয তবতেবত পবতাা কদা
বতা না।
২.১৬ ফযাতক্তবওতিও তাওরীবদয ূ ঘনা
তৃতী তচযী তােী ফযাতক্তকত মভাব ভুচতাতদ

কদয

তাওরীবদয ফাতভা তনব অব। করাবওযা এওচন তনতদভি
ভুচতাতবদয ভামাফ নু যবণয ফন্ধবন তনবচবদয ফন্দী
ওবয কন। এয এওটা তফবল ওাযণ তঙবরা। তা বরা

,

কওাবনা তপওা ঘঘভাওাযী কওাবনা ফস্থাবতআ দুতট ফস্থা
কথবও ভুক্ত তঙর না।
১. এওতট বরা এআ কম বতা তাাঁয মাফতী প্রবঘিা তন ফদ্ধ
 আততূ বফভ ভুচতাতদকণ কমফ ভাাববরয চফাফ তদব
তকবতঙবরন, কগুবরা ফকত া, কগুবরায দতরর প্রভাণ
অে ওযা , কগুবরায কপ্রক্ষাট তফবেলণ ওযা এফং
কওানতটয ঈয কওানতট গ্রাতধওাযবমাকয তা তনণভ ওযায
ওাবচ। এটা তঙবরা এওটা ফড় ওত ন ওাচ। এভন এওচন
ভুচতাতদ আভাবভয নু যণ ঙাড়া এ ওাচ ম্পন্ন ওযা
িফ তঙর না।
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২. তিতী ফস্থা এআ বত াবয কম

, তততন ঐ ভস্ত

ভাাবর ফকত ফায চবনয ফভাতধও ভবনাতনবফ ওযবফন ,
কমগুবরা পবতাা তচজ্ঞাাওাযীযা তচজ্ঞাা ওবয

, থঘ

ূ ফভফতভী আভাভ  অতরভকণ কগুবরায চফাফ তদব মানতন।
৩. তৃতী অবযওতট  ফস্থা বত াবয এআ কম , প্রথভতঃ
তততন ঐ ভস্ত ভাাবর চানায চবনয তাাঁয ুবযা প্রবঘিা
তনবাতচত ওযবফন , আততূ বফভ ভুচতাতদ  অতরভকণ
কগুবরায চফাফ প্রদান ওবযবঙন।
২.১৭ ভুতরভ ভাবচ তাওরীবদয অকভন
াাফাব কওযাভ  তাবফইবন এমাবভয মুক কবল তিতী
তােী তচযীয বয ভুতরভ ভাবচ তাক্বরীবদয অকভন
খবট। (তথযূ ত্রঃ অফু আাআা াচাানুযী, অর-আযাদ
আরা াফীতরয যাাদ (তদল্লী- ১৩১৯ তচযী, ৃষ্ঠাঃ ৩৮)।67
তবফ তফতবন্ন আভাবভয তাক্বরীবদয তবতেবত ৃ ি তফতবন্ন
ভামাফী দবরয ঈদ্ভফ খবট ঘতুথভ তােী তচযীবত। কমভনঃ
বাযতগুরু া তরঈল্লা ভুাতদ্দ কদরবী (১১১৪ –
১১৭৬ তচযী / ১৭০৩ – ১৭৬২ ঔৃিাে) ফবরন, ‚কচবন যাঔ
67

তদল্লী- ১৩১৯ তচযী, ৃ ষ্ঠাঃ ৩৮
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(ক া ও!) ঘতুথভ তােীয তচযীয অবকয করাওযা কওান
এওচন তনদভীি ফযতক্তয এওও ভামাফী তাক্বরীবদয ঈবয
ংখফদ্ধ তঙর না। (তথযূ ত্রঃ া তরঈল্লা, হুজ্জাতুল্লাতর
ফাতরকা (তভযঃ ঔাতফা কপ্র, ১৩২২ তঃ, ১ভ ঔন্ড, ৃঃ
১২২, রাআন – ১২।)68 াবপচ আফনু র ওাআু যভ ( هللاٚٔ٤)ٍك
ফবরন কম, তাক্বরীবদয এআ তফদ’অত অল্লায যাূ র
( )ﷺএয মফাবন তনতন্দত ঘতুথভ তােী তচযীবত
অফভীবূত । তঃয তততন তাক্বরীবদয তফরুবদ্ধ ৮১তট
দরীর ক ওবযবঙন। (তথযূ ত্রঃ আফনু র ওাআু যভ, আরা’ভুর
ভাওতক্ব’ইন (তফরুতঃ দারূর চীর ১৯৭৩ ঔৃিাে ২ ঔন্ড,
ৃষ্ঠা – ২০৮, ঐ, ৃষ্ঠা – ২০৮ – ২৭৫)69
২.১৮ আবেফা  তাক্বরীবদয ভবধয াথভওয
অল্লা তা‘অরায ক্ষ ’কত কপ্রতযত ী-য তফধাবনয
মথামথ নু যবণয নাভ আবেফা। এ ভবভভ অল্লা তা‘অরা
ফবরন,
68

া তরঈল্লা, হুজ্জাতুল্লাতর ফাতরকা (তভয: ঔাতফা কপ্র, ১৩২২ তঃ, ১ভ
ঔন্ড, ৃ ঃ ১২২, রাআন – ১২

69

আফনু র ওাআু যভ, আরা’ভুর ভাওতক্ব’ইন (তফরুতঃ দারূর চীর ১৯৭৩ ঔৃিাে ২
ঔন্ড, ৃ ষ্ঠা – ২০৮, ঐ, ৃ ষ্ঠা – ২০৮ – ২৭৫

118 | P a g e

ِٚ ُِ ُِظُ ْ٘ ٌِ َوٍ رْٚ٘ ِّٓ  ْي ٍِ َوى َوك َوَ ٌءؽٛ
ًِظ ٌء
 َو٢ْ َِو ٌُْٖ ك٣  َوي كَوالَو٤ْ َوخد أ ُ ْٗ ِِ َوٍ اَُِو
 َوٝ ٌُ ْْ ِّْٖٓ ٍَّرِّ ٌُ ْْ َو٤ْ ح َوٓخ أ ُ ْٗ ِِ َوٍ اَُِوْٞ ُ حطَّزِؼ- َْٖو٤ِِ٘ٓ  ُِ ِْ ُٔ ْئَٟ ًِ ًْ َوَٝو
َٕوْٝ َُ ًَّ ٌالًد َّٓخ طَو َو٤ْ َِِوخ َوا هَو٤ُِْٝ  أَوِٚ ُِْٗٝ ح ِْٖٓ ىْٞ طَوظَّزِ ُؼ‘কতাভায তনওট এচনয তওতাফ (ওুযঅন) ফতীণভ ওযা
ববঙ, কতাভায ন্তবয কমন এয ম্পবওভ কওান ংবওাঘ না
থাবও এয িাযা তওভীওযবণয ফযাাবয এফং এটা ভুতভনবদয
চনয ঈবদ। কতাভাবদয তনওট কতাভাবদয প্রততারবওয
ক্ষ ’কত মা ফতীণভ ওযা ববঙ কতাভযা তায নু যণ
ওয এফং কতাভযা তাাঁবও ঙাড়া নয কওান তর-অঈতরায
নু যণ ওবযা না। কতাভযা ঔুফ ল্পআ ঈবদ গ্রণ ওবয
থাও’ (ূ যা অ‘যাপ ৭/২-৩)।70
তাওরীদ  আবেফা দু’তট তবন্ন তফল। এ দু’তটয ভবধয াথভওয
যববঙ। বনবওআ এ দুতট তযবালাবও অফায এও ওবয
কদঔবত ঘান মা কভাবট গ্রণবমাকয ন। থঘ দুতটয ভবধয
যববঙ কভৌতরও প্রববদ। তনবম্ন তফলতট অবরাঘনা ওযবরআ
তা তযষ্কায ব মাবফ আনাল্লা। ‘তাক্বরীদ’ ’র নফী
ফযতীত নয ওাবযা াযই ফক্তফযবও তফনা দরীবর গ্রণ
ওযা। ক্ষান্তবয ী দরীর নু মাী নাফীয নু যণ
70

ূ যা অ‘যাপ ৭/২-৩
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ওযাবও ফরা  ‘আবেফা’। এওতট ’র দরীর ফযতীত বনযয
যাবয নু যণ। অয নযতট ’র দরীবরয থভাৎ ওুযঅন
 ু ন্নায নু যণ। ভূ রতঃ ‘তাক্বরীদ’ ’র যাবয
নু যণ। অয ‘আবেফা’ ’র ‘কযাাবত’য নু যণ।
কমভন আভাভ াওানী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন,
،َو ِش٣حٝحَُ َو
ِّ ٍُ ٝذ
ْ ُ ُ هُٞ َوٛ حاطِّزَوخ ُع اَِّٗ َؤخ
ِ ََّ ُ ٍُ حْٞ ُ هُزُٞ َوٛ  ُي اَِّٗ َؤخ٤ْ ِِحَوُظَّ ْو
ِ ْ ٝ َوٟأ
 ٌءعْٞ ُْ٘ٔ ٓ ُي َو٤ْ ِِحُظَّ ْوٝ ٌءؽ َوْٞ ٔ
ُ ٓ ِٖ َو٣ْ  حُ ِّي٠ِخاطِّزَوخ ُع ك
ِ ْ كَو
‘তাক্বরীদ ’র যা-এয নু যণ এফং ‘আবেফা’ ’র
কযাাবতয নু যণ। আরাভী যী‘অবত ‘আবেফা’তদ্ধ
এফং ‘তাক্বরীদ’ তনতলদ্ধ’। (তথযূ ত্রঃ াওানী, অর-ক্বারুর
ভুপীদ তভযী ঙাা ১৩৪০/১৯২১ ঔৃঃ), ৃঃ ১৪।)

71

ভুাম্মাদ অর-অভীন অ-ানক্বীত্বী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন,
‘তাওরীদ ’র ওাবযা দরীর ম্পবওভ ফতত না ব তায
ওথা গ্রণ ওযা, মা তায আচততাদ ফা কবফলণা ফযতীত
তওঙু আ ন। ক্ষান্তবয াযই দরীর ওাবযা ভামাফ  ওথা
ন; ফযং তা এওভাত্র ী-য তফধান, মায নু যণ ওযা
ওবরয ঈয াতচফ’। (ঐ।)

72

71

াওানী, অর-ক্বারু র ভুপীদ তভযী ঙাা ১৩৪০/১৯২১ ঔৃঃ), ৃ ঃ ১৪।

72

াওানী, অর-ক্বারু র ভুপীদ তভযী ঙাা ১৩৪০/১৯২১ ঔৃঃ), ৃ ঃ ১৪।(ঐ)
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আভাভ অভাদ আফনু াম্বর ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, ‘আবেফা ’র
যাূ রুল্লা ( )ﷺএফং তায ঙাাফীকণ ’কত মা তওঙু
এববঙ তা গ্রণ ওযা’। তঃয তততন ফবরন, ‘কতাভযা
অভায তাক্বরীদ ওবযা না এফং তাক্বরীদ ওবযা না ভাবরও,
ঙাযী  অমা’ইয ফযং গ্রণ ওয তাযা মা ’কত গ্রণ
ওবযবঙন। থভাৎ ওুযঅন  ু ন্না। (আফনু র ওাআতভ,
আরাভুর ভুাতক্ক’ইন, ৩/৪৬৯ৃঃ।)73 ঈবল্লঔয কম, কওান
অবরবভয ী দরীর তবতেও কওান ওথাবও কভবন কনায
নাভ ‘তাক্বরীদ’ ন, ফযং তা ’র ‘আবেফা’। ু তযাং এ
কথবও আবেফা  তাক্বরীবদয ভাবছ াথভওয স্পি ব ককর।
অয স্পি বরা কম, আবেফায ক্ষক্ষত্র ভূ ব তাক্বরীবদয
কওান ু বমাক কনআ। কওননা ী তফবযাধী কওান আচততাদ
কওান বাবফআ তফশুদ্ধ ন এফং ী তফবযাধী কওান তাক্বরীদ
কওান কক্ষবত্র তফধ ন।
অবরাঘনায াযাংব ফরা মা কম, আরাভ ভানফ চাততবও
অল্লা কপ্রতযত তয গ্রণ  তাাঁয নফীয আবেফা ওযবত
অফান চাতনববঙ। কওান ভানু বলয ফযতক্তকত যাবয
73

আফনু র ওাআতভ, আরাভুর ভুাতক্ক’ইন, ৩/৪৬৯ৃঃ।
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নু যণ ওযবত ওঔনআ ফবরতন। অয এচনযআ নফী ফযতীত
বনযয তাক্বরীদ তনতলদ্ধ এফং নফীয আবেফা ভানু বলয
চীফবনয প্রবতযও কক্ষবত্রয চনয তা তযন্ত প্রবাচনী 
গুরুত্বূ ণভ বূ তভওা ারন ওবয।
৩.১৯ তাক্বরীবদয ফযাাবয ঘায আভাবভয তনবলধাজ্ঞা
ফতভভান ভাবচ প্রতদ্ধ ঘায আভাভযা তাাঁবদয ভাঅরায
পাারা ওুযঅন  ী াদীক না কবর তাাঁযা
আচততাদ ফা কবফলণা ওবয পাারা প্রদান ওযবতন।
তাবত বুর ’কর তাাঁযা াবফয তধওাযী ববঙন।
ঙ্গতওাযবনআ তাাঁযা যাূ র ( )ﷺএয াদীবয ঈয
তবতে ওবযআ আচততাদ ফা কবফলনা ওবযবঙন। এঔাবন
এওতট ঈবল্লঔবমাকয াদী প্রতণধানবমাকয। কমভনঃ অভয
আফনু র অঙ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ’কত ফতণভত, তততন যাূ র
( )ﷺ- কও এ ওথা ফরবত শুবনবঙনঃ
َِّْٓ َو
ُ ٍٓ ِٔ َوغ َو
 َوٝ َوِٚ ٤ْ  هللاُ َوػَِو٠َِّٛ
 َوٍ هللاِ َوْٞ ٓ
ُ َوَّٚٗ أَوٙ
ِ  ْر ِٖ ح ُْ َوؼخَِٝ ْٔ ػَوْٖ َوػ
َو
َو
َو
ْاًِح َوك َوٌ َوٝ َو،ٕح
ْ  اِ َوًح َوك َوٌ َوْ ح ُْ َولخ ًِ ُْ كَو: ٍُ ْٞ َُوو٣
 َوٛ
 َوي ػُ َّْ أ َوٜخؿظَو َو
ِ َُ أ ْؿ َوٚخد كَوَِو
َُ أَو ْؿ ٌءَٚوؤ َو كَوَِو٤ َوي ػُ َّْ أَو ْهٜخؿظَو َو
ْ كَو
কওান তফঘাযও আচততাবদ ত ও তদ্ধাবন্ত কৌঁঙবর তায চনয
অবঙ দু’তট ুযস্কায। অয তফঘাযও আচততাবদ বুর ওযবর
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তায চনয যববঙ এওতট ুযস্কায’। (তথযূ ত্রঃ ফুঔাযী,
া/৭৩৫২ ‘ওুযঅন-ু ন্নাবও অাঁওবড় ধযা’ ধযা, ‘তফঘাযও
আচততাবদ ত ও ওরুও ফা বুর ওরুও তায প্রততদান
াবফ’ নু বেদ।)74 ত্র াদীকয ঈয তবতে ওবযআ
আভাভকণ আচততাদ ফা যী’অত কবফলণা ওবয ভানু লকও
ত ও বথয ন্ধান কদায কঘিা ওবযবঙন। এআ াদী
মতদ না থাওত তাবর তাাঁযা আচততাদ ওযবতন না। ভূ রতঃ
এ ওাযবনআ তাাঁযা তাাঁবদয ন্ধ তাক্বরীদ ওযবত ওত নবাবফ
তনবলধ ওবযবঙন। মাআ কাও, ঈবল্লতঔত প্রতদ্ধ ঘায আভাবভয
প্রঘতরত ঘায ভামাবফয চন্মদাতা এফং তাাঁযাআ এওভত ব
কম কওান এওতট নু যণ ঈম্মাবত চনয পযম (?) ওবয
তকববঙন। এভনতও তাফরীকী বাআবযা তঘল্লাবত তকব
ওতফতাওাবয তাবদয করাওবদয ১৩০ পযবময ভবধয ঘায
ভামাফবও ঘায পযম তাবফ তা‘রীভ তদব থাবওন  ভুঔস্থ
ওতযব থাবওন-তায তযতা ওতটুওু? থঘ আরাবভয
স্বণভমুক ততফাতত ববঙ এবদয ূ বফভআ এফং তাাঁযা 
অবরু ন্নাত - এয ওর তফিানআ ওুযঅন  ঙী
াদীবঙয তফযীবত তাাঁবদয তাক্বরীদ ওযবত ওরবও
74

ফু ঔাযী, া /৭৩৫২ ‘ওুযঅন-ু ন্নাবও অাঁওবড় ধযা ’ ধযা, ‘তফঘাযও আচততাবদ
ত ও ওরুও ফা বুর ওরুও তায প্রততদান াবফ’ নু বেদ।
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ওব াযবাবফ তনবলধ ওবযবঙন। কমভন - তাক্বরীদ ম্পবওভ
ঘায আভাভ ফক্তফযঃ
১. আভাভ অফু ানীপা ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয তনবলধাজ্ঞাঃ আভাভ
অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয চন্ম ৮০ তচতয অয তততন
আবন্তওার ১৫০ তচতয কত: => আভাভ অফু াতনপা ( ٚٔ٤ٍك
 )هللاচন্ম গ্রণ ওবযবঙন ৮০ তচযীবত। তততন প্রাপ্ত ফস্ক
ফায য মতগুবরা াতদ কববঙন [আভাভ অফু াতনপা
( هللاٚٔ٤ )ٍكফভবভাট ১৩, ০০, ০০০ রক্ষ াদী ংগ্রওাযী
তঙবরন] এফং ংযক্ষণ ওবযবঙন কগুবরায ঈয তবতে
ওবযআ পবতাা তদবতঙবরন। তধওন্তু ফরা মা কম, কমবতু
তততন ওর াাফাবদয াতদ ংগ্র ওযবত াবযন নাআ,
ওর াাফাবদয াক্ষাত ান নাআ এফং কমবতু াতদ এয
ধাযও াাফাযা তফতবন্ন কদব ঙতড়ব তঙতটব তঙবরন তাআ
তততন মতগুবরা াতদ কববঙন তায ঈবযআ পবতাা
তদববঙন। তাআ এযআ কপ্রক্ষাবট, আভাভ অফু াতনপা
( هللاٚٔ٤ )ٍكএয ভূ র ওথা তঙরঃ-
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(ও) ٢زٌٛٓ ٜٞغ ك٣ق حُليٛ ‘ اًحমঔন ী াদী াবফ,
কচবনা কটাআ অভায ভামাফ’। (তথযূ ত্রঃ াতা আফবন
অবফদীন ১/৬৩।)75
(ঔ) ٖٙ أهٌٗخ٣ؼِْ ٖٓ أ٣ ُْ ُ٘خ ٓخٞؤهٌ رو٣ ٕلَ ألكي أ٣ ‘অভযা
কওাথা কথবও গ্রণ ওবযতঙ, তা না কচবন অভাবদয ওথা
গ্রণ ওযা ওাবযা চনয তফধ ন’। (তথযূ ত্রঃ াতা আফবন
অবফদীন ৬/২৯৩।)76
(ক) ٢ٓ رٌال٢لظ٣ ٕ أ٢ِ٤ُؼَف ى٣ ُْ ٖٓ ٠ِ‘ كَحّ ػকম ফযতক্ত
অভায দরীর চাবন না, অভায ওথা িাযা পৎা প্রদান
ওযা তায চনয াযাভ’। (তথযূ ত্রঃ ড. তঈল্লা তফন
ভুাম্মাদ অব্বা, অত-তাক্বরীদ া হুওভুহু পী মুআর
তওতাফ া-ু ন্না, ৃঃ ২০।)77
(খ)  ؿيحَٚ٘ٗؿغ ػٝ ،ّٞ٤ٍُ حٍٞ حُوٞ ٗو،َ٘‘ اٗ٘خ رতনশ্চআ
অভযা ভানু ল। অভযা অচবও মা ফতর, অকাভীওার তা
কথবও তপবয অত’। (তথযূ ত্রঃ ড. তঙঈল্লা তফন ভুাম্মাদ
75

াতা আফবন অকফদীন ১/৬৩।

76

াতা আফবন অবফদীন ৬/২৯৩।

77

ড. তঈল্লা তফন ভুাম্মাদ অব্বা , অত-তাক্বরীদ া হুওভুহু পী মু আর তওতাফ
া-ু ন্না, ৃ ঃ ২০।
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অব্বা, অত-তাক্বরীদ া হুওভুহু পী মুআর তওতাফ
া-ু ন্না, ৃঃ ২০।)78
(গ) ٍٟ هي أ٢ٗ كب،٢٘ٓ د! طٌظذ ًَ ٓخ طٔٔغٞؼو٣ خ٣ لي٣ٝ
 رؼي ؿيًَٚأطٝ  ؿيح١ حَُأٍٟأٝ ، ؿيحًَٚأطٝ ّٞ٤ُ ح١حَُأ
‘কতাভায চনয অপবা ক আাওুফ (অফু আঈু প)! তুতভ
অভায কথবও মা কান তাআ তরবঔ তন না। ওাযণ অতভ
অচ কম ভত প্রদান ওতয, ওার তা প্রতযাঔযান ওতয এফং
ওার কম ভত প্রদান ওতয, যশু তা প্রতযাঔযান ওতয’।(ঐ)
(ঘ) ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٍَُٞٓهزَ حٝ وخُق ًظخد هللا٣ ٞاًح هِض ه
٢ُٞح هًَِْٞٓ كخطٝ ‘অতভ মতদ অল্লায তওতাফ (ওুযঅন) 
যাূ রুররা ( )ﷺ- এয ওথায (াদীঙ) তফবযাধী কওান
ওথা ফবর থাতও, তা’কর অভায ওথাবও ঙু াঁবড় কপবর তদ’।
(তথযূ ত্রঃ াকর পুল্লানী, আক্বামু তভাভ, ৃঃ ৫০।)79
২. আভাভ ভাবরও ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয তনবলধাজ্ঞাঃ ৯৩
তচযীবত চন্মগ্রণ ওাযী আভাভ ভাবরও ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয
78

ড. তঙঈল্লা তফন ভুাম্মাদ অব্বা , অত-তাক্বরীদ া হুওভুহু পী মু আর তওতাফ
া-ু ন্না, ৃ ঃ ২০।

79

াবর পুল্লানী, আক্বামু তভাভ, ৃ ঃ ৫০।
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ফক্তফয এওআ। আভাভ ভাবরও তফন অনা ( هللاٚٔ٤)ٍك
ফবরবঙন, অতভ তনঙও এওচন ভানু ল। বূ র ওতয শুদ্ধ
ফতর। তাআ কতাভযা রক্ষয ওবযা অভায
তবভত/ভতাভত/ভাচাফ এয প্রতত। এগুবরায মতটুওু
ওুযঅন  ু ন্না এয াবথ তভবর মা তা গ্রণ ওবযা অয
মতটুওু এতদুববয াবথ কযতভর  তা তযতযাক ওবযা।
(আফনু অফতদর ফয গ্রে (২/৩২)80। তনবম্ন তফস্তাতযতবাবফ
তাাঁয ফক্তফযগুবরা ঈস্থান ওযা বরাঃ(ও)  كٌَ ٓخ،٢٣ ٍأ٢ح كَٝ كخٗظ،ذ٤ٛأٝ ا٠٤اٗٔخ أٗخ رَ٘ أه
ًَٙٞحكن كخطٞ٣ ُْ ًَ ٓخٝ ،ٌٙٝحُٔ٘ش كوٝ حكن حٌُظخدٝ ‘অতভ
এওচন ভানু ল ভাত্র। অতভ বুর ওতয, অফায ত ও ওতয।
তএফ অভায তদ্ধান্তগুবরা কতাভযা মাঘাআ ওয। কমগুকরা
ওুযঅন  ু ন্নায নু ওূবর বফ কগুবরা গ্রণ ওয। অয
কমগুবরা ওুযঅন  ু ন্নায প্রততওূবর বফ তা প্রতযাঔযান
ওয’।(তথযূ ত্রঃ আভাভ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙূ তরর
অওাভ, ৬/১৪৯।)81
(ঔ) ُٚٞئهٌ ٖٓ ه٣ٝ ِْٓ اٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢ْ أكي رؼي حُ٘ز٤ُ
80

আফনু অফতদর ফয গ্রে (২/৩২)

81

আভাভ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙূ তরর অওাভ, ৬/১৪৯।
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ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢ ا حُ٘ز،ظَى٣ٝ ‘যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয
বয এভন কওান ফযতক্ত কনআ, মায ওর ওথাআ গ্রণী ফা
ফচভনী, এওভাত্র যাূ রুল্লা ( )ﷺফযতীত’। (তথযূ ত্রঃ
আভাভ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙূ তরর অওাভ,
৬/১৪৫।)82
৩. আভাভ াবপই ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয তনবলধাজ্ঞাঃ ১৩৫
তচতযবত চন্মগ্রন ওাযী আভাভ াবপই ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয
ফক্তফয বরাঃ কতাভযা মঔন অভায তওতাবফ যাু রুল্লা
(’)ﷺএয ু ন্না তফবযাধী তওঙূ াবফ তঔন অল্লায
যাু বরয ু ন্নাত নু াবয ওথা ফরবফ। অয অতভ মা ফবরতঙ
তা কঙবড় তদবফ। (৩/৪৭/১ অর াযাফীয, ৮/২ ঔত্বীফ,
১৫/৯/১ আফনু অাতওয, ২/৩৬৮ আফনু ওাআতভ, ১০০ ৃঃ
আান আফনু তব্বান)83। তনবম্ন আভাভ াবপই ( هللاٚٔ٤)ٍك
এয ঈতক্তগুবরা অবরাঘনা ওযা বরা তফদবাবফঃ(ও) ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٍ هللاٍٞٓ  هالف ٓ٘ش٢ ًظخر٢ؿيطْ كٝ اًح
ح ٓخ هِشٞىػٝ ،ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٍ هللاٍٞٓ ح رٔ٘شُٞٞ كو،ِْٓٝ
ٍ أكيٞ ه٠ُح اٞ طِظلظٝ ،خٛٞ كخطزؼ:ش٣حٍٝ ٢كٝ- ‘মতদ কতাভযা
82

আভাভ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙূ তরর অওাভ, ৬/১৪৫।

83

৩/৪৭/১ অর াযাফীয, ৮/২ ঔত্বীফ, ১৫/৯/১ আফনু অাতওয, ২/৩৬৮ আফনু
ওাআতভ, ১০০ ৃ ঃ আান আফনু তব্বান
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অভায ফআব যাূ র ( )ﷺ- এয ু ন্না তফবযাধী তওঙু
া, তা’কর যাূ র ( )ﷺ- এয ু ন্না নু মাী ফর এফং
অভায ওথাবও প্রতযাঔযান ওয’। নয এও ফণভনা
এববঙ, ‘কতাভযা যাূ র ( )ﷺ-এয ওথাযআ নু যণ ওয
এফং নয ওাবযা ওথায তদবও দৃ ওাত ওয না’।(তথযূ ত্র:
আভাভ নফফী, অর-ভাচভূ , ১/৬৩।)84
(ঔ) ٢ُِْٞٓ هالف هٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢ كٌخٕ ػٖ حُ٘ز،ًَ ٓخ هِض
٢ٗٝ كال طوِي،٠ُٝ أ٢غ حُ٘ز٣ كلي،قٜ٣ ‘ ٓٔخঅতভ কমফ ওথা
ফবরতঙ, তা মতদ যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয ী াদীবয
তফযীত , তবফ যাূ র ( )ﷺ- এয াদীআ গ্রকণয।
তএফ কতাভযা অভায তাক্বরীদ ওয না’।(তথযূ ত্রঃ আফনু
অফী াবতভ, ৃঃ ৯৩, নদ ী।)85
(ক) ُْ ٕاٝ ،٢ُٞ هِْٜٞٓ كٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٢غ ػٖ حُ٘ز٣ًَ كي
٢٘ٓ ٙٞ‘ طٔٔؼযাূ রুররা ( )ﷺ-এয প্রবতযওতট াদীআ
অভায ওথা, মতদ অভায তনওট কথবও কতাভযা তা না শুবন
থাও’। (তথযূ ত্রঃ আফনু অফী াবতভ, ৃঃ ৯৩, নদ

84

আভাভ নফফী, অর-ভাচভূ , ১/৬৩।

85

আফনু অফী াবতভ, ৃ ঃ ৯৩, নদ ী।
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ী)86
৪. আভাভ অভাদ তফন াম্বর ( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয তনবলধাজ্ঞাঃ
১৬৪ তচযীবত চন্মগ্রনওাযী আভাভ অভাদ তফন াম্বর
( هللاٚٔ٤ )ٍكতঙবরন ১০ রক্ষ াতদবয ংগ্র ওাযী।
ফবঘব কফী াতদ নায ভুঔস্থ তঙর এফং ঈনায ংগ্রব
তঙর। নায তরতঔত গ্রে ভুনাবদ অভাদ এ ভাত্র ২৩০০০
এয ভবতা াতদ তরতফদ্ধ অবঙ।
তএফ, ন্ধ তাক্বরীদ না ওযায চনয তাাঁয ঈবল্লঔবমাকয
ঈতক্তগুবরা তনবম্ন অবরাঘনা ওযা বরাঃ(ও) ٝ ٢ُحػٝ حألٝ ٢ حُ٘خكؼٝ  طوِي ٓخٌُخٝ ،٢ٗطوِي
حٌٝغ أه٤هٌ ٖٓ كٝ ،١ٍٞ‘ حُؼতুতভ অভায তাক্বরীদ ওয না
এফং তাক্বরীদ ওয না ভাবরও, াবপই, অমাই 
ঙাযীয। ফযং তাাঁযা কম ঈৎ ’কত গ্রণ ওবযবঙন, কঔান
কথবও কতাভযা গ্রণ ওয’। (তথযূ ত্রঃ আরাভুর
ভুাতক্ক’ইন, ২/৩০২।)87

86

আফনু অফী াবতভ, ৃ ঃ ৯৩, নদ ী।

87

আরাভুর ভুাতক্ক’ইন, ২/৩০২।
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(ঔ)  ٗلخ٠ِ ػٜٞ ك،ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ٍ هللاٍٞٓ غ٣ٖٓ ٍى كي
ٌِشٛ ‘কম ফযতক্ত যাূ রুল্লা ()ﷺ-এয াদীঙবও প্রতযাঔযান
ওযর, ক ধ্বংবয িাযপ্রাবন্ত কৌঁবঙ ককর’। (তথযূ ত্রঃ
নাতরুদ্দীন অরফানী, ভুওাদ্দাভাতু তঙপাতত ঙারাততন নাফী
()ﷺ, ৃঃ ৪৬-৫৩।)88
আভাভবদয এআ ওর ফক্তফয চানায য অভযা ফরবত াতয
কম, আভাভযা কওাবনা তফলব বুর পবতাা (ী াদী
তাাঁবদয ওাবঙ না কৌঙাবনায ওাযবন) তদব থাওবর তা
প্রতযাঔযান ওযা এফং ী াদীবয ঈয অভর ওযা। এ
কক্ষবত্র আফনু ামভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয ফক্তফয প্রতণধানবমাকয।
তততন ফবরন, ‘ কম পক্বীবয তাক্বরীদ ওযা  তাাঁযা
তনবচযাআ তাক্বরীদ ঔন্ডন ওবযবঙন। তাযা স্বী াথীবদযবও
তনবচবদযবও তনবচবদয তাক্বরীদ কথবও তনবলধাজ্ঞা
শুতনববঙন। এ ফযাাবয আভাভ াবপই তঙবরন ওত নতভ।
ী াদী নু যণ  দরীর িাযা তযামভ ওবয তা
গ্রবণয গুরুত্ব তাাঁয ওাবঙ মত কফী তঙর তা নযবদয ওাবঙ
তঙর না। তাাঁবও ন্ধ নু যণ ওযায প্রতত তততন ন্তুতি
88

নাতঙরুদ্দীন অরফানী, ভুওাদ্দাভাতু তঙপাতত ঙারাততন নাফী (া:), ৃ ঃ ৪৬-৫৩।
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প্রওা ওবযবঙন এফং তততন তা কখালণা ওবযবঙন। অল্লা
তাাঁয ভাধযবভ ঈওায ওরুন এফং তাাঁবও ফড় ধযবনয
প্রততদান দান ওরুন। তততন ফহু ভঙ্গর ফব তনব অায
কাান তঙবরন (তঙপাতুন নাফী, নু ফাদ ২৯, ৃষ্ঠা)89।
ু তযাং ঈবযাক্ত অবরাঘনা ফরা মা কম, ঈম্মাবত
ভুাম্মাদীবও কওফরভাত্র অল্লায ী কভবন ঘরবত বফ।
থভাৎ াতফভও চীফন এওভাত্র ওুযঅন  ী াতদ তথা
আরাভ ভামাফ নু মাী তযঘারনা ওযবত বফ। অয এ
দুতট কও ফাদ তদব নয কওাবনা ভামাফ, ত্বযীওা, আচভ ফা
ভতফাদ, রী, ীয, দযবফ, পওীয, ধভভী কনতা 
চনবনতায ফযাতক্তকত ভতাভত কও িীবনয ফযাাবয কভাবটআ
নু যন ওযা মাবফ না। তবফ ওুযঅন  ী াতদ
নু মাী ওথা ফরবর ফযআ তা ভানবত বফ। থভাৎ িীবনয
ওর তফল তথা ‘অতক্বদা-তফশ্বা, ওথা, ওাচ, গ্রণ- ফচভন
 ফভবক্ষবত্র যাূ বরয তযূ ণভ নু যণ ওযা ঈতঘত।
কওননা যাূ র ( )ﷺকওান ভনকড়া ওথা ফরবতন না। তাাঁয
প্রভান তফত্র ওুযঅবন অল্লা তা’অরা ঈবল্লঔ ওবযবঙন। এ
প্রবঙ্গ ভান অল্লা তা’অরা তফত্র ওুযঅবন ফবরবঙনঃ

89

তঙপাতুন নাফী, নু ফাদ, ২৯ ৃ ষ্ঠা।
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َٰٟ ٞ َوٜن َوػ ِٖ ح ُْ َو
ُ ٤ِ ْ٘ َو٣  َوٓخَٝو
থভঃ অয ক [যাূ র ( ])ﷺভনকড়া ওথা ফবরন না।
ু তযাং, ঈবযাক্ত অবরাঘনা ফরা মা কম, ওর প্রতদ্ধ
ঘায আভাভযা তাাঁবদয ন্ধ তাক্বরীদ ওযবত না ওবযবঙন অয
যাূ র ( )ﷺএয ী ু ন্নাত তথা আবেফা ওযবত
ফবরবঙন। তাআ ু ন্না ম্ববন্ধ ফতত ায বয মাযা
ক ভবত অভর ওবয না তাাঁবদযবও যাূ র ( )ﷺনাপযভান
অঔযাতত ওবযবঙন। যাূ র ( )ﷺএয াদী এঔাবন
ঈবল্লঔবমাকয। াদীতট অবরাঘনা ওযবর তফলতট তযষ্কায
বফ আনাল্লা। াদীতট বরাঃ
حرَْٖو َوػ ْز ِي
َّ
- ،ِهللا

٢َِ٘و ْؼ٣ - ،د
ِ َّخٛٞ َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْز ُي ح ُْ َو،٠َّ٘ ُٓ َول َّٔ ُي رُْٖ ح ُْ ُٔؼَو٢َِ٘وك َّيػَو
 ػَوْٖ َوؿخرِ َِ ْر ِٖ َوػ ْز ِي،ِٚ ٤ِ ػَوْٖ أَور،َ َوك َّيػَوَ٘وخ َوؿ ْؼلَو ٌء-  ِي٤ح ُْ َؤ ِـ

َّ ٍ َوٞٓ
ِْٓ َوه َوَ َوؽٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ ِهللا
ُ ٍ أَوَّٕ َو- ٔخٜ٘ هللا ػ٠ٍٟ
ْ٤
خَٕو كَو َو٠
 َوٍ َوٓ َو٢ِ َوٓ ٌَّشَو ك٠ق اَُِو
ِ ِٔ  رَوَِو َوؾ ًُ َوَح َوع ح ُْ َوـ٠َّخ َوّ َوكظٜ
ِ ػَوخ َوّ ح ُْلَو ْظ
ِٚ ٤ْ خّ اَُِو
ُ َُّ٘ َٗوظَو َوَ ح٠َُّ َوكظَٚوف ِْٖٓ َوٓخ ٍدا كَو َوَكَو َوؼ
ُ َُّ٘خ َوّ حٜ
كَو َو
خّ ػُ َّْ َوىػَوخ رِوَوي ٍد
" ٍخ َوّ كَووَوخ َوٛ
ػُ َّْ َو
ّ هَو ْي َو
ُ رَو ْؼ َوي َوًُِيَو إَِّ رَو ْؼ َوٚ َوَ َُو٤ِد كَوو
ٗ َِ َو
ِ  حَُّ٘خٞ
" ُخسٜ
َُو ِتىَو ح ُْ ُؼ َوُٝخسُ أٜ
َُوجِيَو ح ُْ ُؼ َوُٝأ.
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ভুাম্মাদ আফন ভুান্না ( هللاٚٔ٤ )ٍك...... চাতফয আফন
অফদুল্লা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত। ভক্কা তফচবয ফঙয
যভমান ভাব ভযত ফস্ত্া যাু রুল্লা ( )ﷺভক্কায
ঈবদ্দবয কফয বরন। এযয মঔন তততন ওুযাঈর কাভীভ
নাভও স্থাবন কৌঙবরন তঔন করাবওযা ভযত তঙর।
এযয তততন এওতট াতনয াত্র ঘাআবরন। এভনতও করাবওযা
তায তদবও তাওাবত রাকর। এযয তততন াতন ান
ওযবরন। তঔন তাাঁকও ফরা র ওতত করাও ভযত
যববঙ। তততন ফরবরন তাযা নাপযভান তাযা নাপযভান।
(তথযূ ত্রঃ তওতাফু তাভ :: ত ভুতরভ :: ঔন্ড ৬ ::
াতদ ২৪৭২)।90
তএফ, অল্লা ু ফানাহু া তা'ারা অভাবদয ওরবও
আরাভ ফুছায  ী াদীবয ঈয অভর ওযায
কতৌতপও তদন। অভীন!
২.২০ তাক্বরীদেীবদয দরীর  তায চফাফ
প্রথভ দরীরঃ তাক্বরীদেীবদয তনওট তাক্বরীদ চাবম
ায ফবঘব তক্তারী দরীর ’র অল্লা তা‘অরায
90

তওতাফু  তাভ :: ত ভুতরভ :: ঔন্ড ৬ :: াতদ ২৪৭২
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ِّ َ َوْٛ ح أَوْٞ ُُٓؤَو
ফাণী- - َٕوْٞ ُٔ حٌُ ًْ َِ إِْ ًُ ْ٘ظُ ْْ َو طَو ْؼَِو
ْ ‘ كَوخঅয জ্ঞানীবদয
তচবজ্ঞ ওয, মতদ কতাভযা না কচবন থাও’ (ূ যা নার,
অাত নং - ৪৩)। অয অভযা জ্ঞ ফযতক্ত। তএফ
অভাবদয ঈয াতচফ ’র অবরভবদয তনওট তচবজ্ঞ
ওযা  তাবদয কদা পৎায তাক্বরীদ ওযা।
ِّ َُ ْٛ  أَوওাযা? তাযা মতদ নয
চফাফঃ অাবত ফতণভত َِ ًْ ٌُح
ওাবযা ভুক্বাতল্লদ , তা’কর তাযা নযবদযবও বুবরয
ِّ َُ ْٛ  أَوনা
ভবধয ততত ওযবফ। অয মতদ তাযাআ প্রওৃত َِ ًْ ٌُح
, তা’কর এবত ওুযঅবনয অাবতয ফযাঔযা ওযা
ِّ َُ ْٛ  أَو-এয ফযাঔযা ওযবত তকব
বফ। অাবত ফতণভত َِ ًْ ٌُح
ভনীলীকণ তফতবন্ন তবভত ক ওবযবঙন। তনবম্ন তা ঈবল্লঔ
ওযা ’র।আভাভ আফনু ামভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, তাযা ’করন َٛأ
ُٖ٘ٔ حতথা ু ন্নাবতয নু াযীকণ থফা ٢كَُٞ حٛ أথভাৎ
ী-য তফধাবনয নু াযী।(তথযূ ত্রঃ আভাভ আফনু ামভ,
অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃঃ ৮৩৮)। আফনু র
ِّ َُ ْٛ  أَوিাযা ঈবদ্দয ’র,
ক্বাআতভ ( هللاٚٔ٣ )ٍفফবরন, َِ ًْ ٌُح
غ٣حُليٝ ٕ ََ حُوٛ أথভাৎ ওুযঅন  াদীবঙয
নু াযীকণ। আভাভ আফবন ামভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكঅবযা ফবরন,
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ِّ َُ ْٛ  أَوিাযা ঈবদ্দয ’র, যাূ রুল্লা ( )ﷺ’কত মাযা
َِ ًْ ٌُح
াদীঙ ফণভনা ওবযবঙন এফং ওুযঅবনয অওাভ ম্পবওভ
জ্ঞান ম্পন্ন অবরভকণ। কমভন অল্লা তা‘অরা ফবরন, اَِّٗخ
ِّ ‘ َٗو ْلُٖ َٗو َِّ َُْ٘وخতনশ্চআ অতভ ওুযঅন
َٕوْٞ ُُ َُو َولخكِظٚاَِّٗخ َُوٝحٌُ ًْ َوَ َو
নাতমর ওবযতঙ, অয অতভআ তায তপামতওাযী’ (ূ যা তচয,
অাত - ৯)।
তএফ অল্লা তা‘অরা অভাবদযবও ওুযঅন  ু ন্না
ম্পবওভ াযদভী অবরভকদযবও তচবজ্ঞ ওযায তনবদভ
তদববঙন। নু রূবাবফ তাাঁবদয প্রতত এ তনবদভ তদববঙন
কম, তাাঁযা কমন ভানু লবও ওুযঅন  ু ন্না ম্পবওভ মথামথ
ংফাদ কদন। কতভতন তাাঁবদয ভ্রি ভতাভত প্রদান  তভথযা
ধাযণায তবতেবত িীবনয ভবধয নতুন তওঙু বও তফধ ওযায
নু ভতত কদনতন। (তথযূ ত্রঃ অর-আওাভ পী ঈঙু তরর
অওাভ, ৃঃ ৮৩৮।)91 অল্লা ভুতরভ চাততবও ত তথা
তফত্র ওুযঅন  ী াদী নু যবণয তনবদভ
তদববঙন। যাূ রুল্লা ( )ﷺ অভাবদযবও এওআ তনবদভ
প্রদান ওবযবঙন। অল্লা তা‘অরা যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয
স্ত্রীবদযবও তনবদভ তদব ফবরন, ٌَُّٖ ِطْٞ ُ٤ُ ر٢ْ ِ ك٠ُ ْظَِو٣  ْحً ًُ ََْٕو َوٓخَٝو
91

অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃ ঃ ৮৩৮।

136 | P a g e

 ًدَح٤ْ ِلًدخ َوهز٤ْ ٤ِ ح ُْ ِل ٌْ َؤ ِش إَِّ هللاَو َوًخَٕو َُوٝص هللاِ َو
ِ َوخ٣ ِْٖٓ ‘অয কতাভাবদয
খবয অল্লাহ্’য কম অাতভূ   তওভত ত ত , তা
কতাভযা স্ভযণ কযঔ। তনশ্চআ অল্লা তত ূ ক্ষ্মদভী, ভযও
ফতত’ (ূ যা অমাফ, অাত নং - ৩৪)।
তএফ অভাবদয ওবরয ঈয াতচফ ’র ওুযঅন 
ু ন্নায আবেফা ওযা। অয ওুযঅন  ু ন্না ম্পবওভ জ্ঞ
ফযতক্তবদয কমবওান কমাকয অবরবভয তনওট যী‘অবতয
তফধান ম্পবওভ তচবজ্ঞ ওযা। এবক্ষবত্র তনতদভি কওান ফযতক্তয
তাক্বরীদ ফা ন্ধানু যণ না ওযা। কমভন অেুল্লা আফনু
অফফা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) নযানয াাফীবদযবও যাূ রুল্লা
( )ﷺ- এয ওথা, ওভভ এফং ু ন্না ম্পবওভ তচবজ্ঞ
ওযবতন। এঙাড়া নয তওঙু তচবজ্ঞ ওযবতন না।
নু রূবাবফ াাফীকণ যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয স্ত্রীকণবও
তফবল ওবয অবা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - কও তাাঁয ফাতড়য
বযন্তবযয ওাচ ম্পবওভ তচবজ্ঞ ওযবতন। পক্বীকবণয
ভবধয নু রূ তফল রক্ষয ওযা মা। কমভন আভাভ াবপই
( هللاٚٔ٤ )ٍكআভাভ অভাদ তফন াম্বর ( هللاٚٔ٤ )ٍك- কও
ফবরবঙন, قٛ  كبًح،٢٘ٓ غ٣خ أرخ ػزي هللا أٗض أػِْ رخُلي٣
خ٣َٜ رٝخ أ٤كًٞ ٝخًخٕ أ٤ٓ ٗخٚ٤ُذ اًٛ أ٢ كظ٢ِ٘ٔغ كؤػ٣حُلي
‘ক অফু অেুল্লা! অতন অভায কঘব াদী ম্পবওভ
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তধও জ্ঞান যাবঔন, মঔন ী াদী াবফন, তঔন তা
অভাবও তক্ষা তদবফন। মতদ তা গ্রণ ওযায চনয অভাবও
াভ, ওুপা থফা ফাঙযা কমবত ’। (তথযূ ত্রঃ আফনু র
ক্বাআতভ, আ’রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৪; অফু অেুয যভান
াইদ ভা‘াা, অর-ভুওাতল্লদূ ন ার অআম্মাতুর
অযফা‘অ, ৃঃ ৯৪।)

92

তীবত অবরভকবণয ভবধয কওঈ

এভন তঙবরন না কম, তততন তনতদভি কওান এও ফযতক্তয ফা
ভামাবফয যা ফা তবভত ম্পবওভ তচবজ্ঞ ওযবতন এফং
নু যণী ফযতক্ত ফা ভামাবফয যাবওআ গ্রণ ওযবতন এফং
নযানয যাবয তফবযাতধতা ওযবতন। (তথযূ ত্রঃ আ’রাভুর
ভুাতক্কইন ২/১৬৪।)93
তিতী দরীরঃ তাক্বরীদেীযা ফবর কম, তফতি াাফী ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ
ওযবতন। এভনতও তততন ফরবতন,  إٔ أهخُق٢ ألٓظل٢ٗا
ٌَ‘ أرخرতনশ্চআ অতভ অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয
ওথায তফবযাতধতা ওযবত রজ্জাবফাধ ওতয’।(তথযূ ত্রঃ
াওানী, ভা‘অতরভু তাচদীতদর ভানাতচর তপক্বী, ৃঃ ৭।)
92

আফনু র ক্বাআতভ, আ’রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৪; অফু অেু য যভান াইদ ভা‘াা,
অর-ভুওাতল্লদূ ন ার অআম্মাতুর অযফা‘অ, ৃ ঃ ৯৪।

93

আ’রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৪।
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তততন অবযা ফবরন, ي٣٘خ طزغ َُأ٣‘ ٍأঅভাবদয ভতাভত
অনায ভবতয নু যণ ওবয’।(তথযূ ত্রঃ ঐ।)94
চফাফঃ আফনু র ক্বাআতভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكঈবল্লতঔত দরীবরয
চফাফ তনবম্নাক্ত াাঁঘবাবফ ঈবল্লঔ ওবযবঙন। মথাঃ
(১) াদীকয কম ং তাবদয দরীরবও ফাততর ওযবফ, তা
তাযা তফরুপ্ত ওবয ম্পূ ণভ াদী ঈবল্লঔ ওবযবঙ। ূ ণভ
াদী ’রঃ
َوٖ حُ َوٌالَوَُو ِش؟
َوٖ حُ َو
ُ ٍ هَوخ َو،٢ْ ِ٘ ْؼز
ِ ػَوْٖ ػ
ِ  رَو ٌْ ٍدَ ػْٞ ُٓجِ َوَ أَور
ِ  ػ،ٍِ ٞ ِْ حألَو ْك َوَٛوخ
ْ
َو
َو
َو
ٌُْٖ َو٣ ِْٕاٝ َو،ِحرًدخ ك َِٖٔو هللاٞ َوٛ
َو ُيْٕ َو٣ ِْٕ كب١
 َو٢ْ ِِّٗكَووَوخ َوٍ ا
خ رِ َوَأ ٍدٜ َو٤ْ ِ ٍُ كْٞ ٓؤه
 كَوَِو َّٔخ،حُِ ِيُٞح
 َِٖٓو حُ َوٝ َو٢ْ ِِّ٘ٔ َوؤ ًد كَو٤َوه
 َوَُٝو ِي َوُٞح
ُ َوٓخ َوهالَو َوٙخٕ أَو َوٍح
ِ َو٤٤ْ ٘
-َ رَو ٌْ ٍدْٞ ُُ أَورٚجًدخ هَوخَُو٤ْ ٗ
 هللاَو أَوْٕ أَو َوٍ َوى َو٢ْ ٓظ َِول
ْ  َوألَو٢ْ ِِّٗٓظ َْووَِوقَو ُػ َؤ َُ هَوخ َوٍ ا
ْ ح
অবঙভ অর-অার া‘ফী ’কত ফণভনা ওকযন, তততন
ফবরন, অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ওারারা ম্পবওভ
তচজ্ঞাতত ’করন। তততন ফরবরন, অতভ এআ ফযাাবয অভায
যা ফা ভবতয তবতেবত ফরতঙ, মতদ তা ত ও , তা’কর
তা অল্লাহ্র ক্ষ কথবও। অয মতদ বুর , তা’কর তা
অভায থফা তাবনয ক্ষ কথবও। অভায ভবত ‘ওারারা’
’র ততৃীন  ন্তানীন। তঃয মঔন ভয (  هللا٢ٍٟ
94

ঐ
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ٚ٘ )ػঔরীপা তনমুক্ত ’করন তঔন ফরবরন, অফু ফওয ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػএ ফযাাবয মা ফবরবঙন, তায তফবযাতধতা ওযকত
অতভ রজ্জাবফাধ ওযতঙ। (তথযূ ত্রঃ ফাাক্বী, া/১৭৫৬।)95
তএফ ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয বুর প্রওা াবও রজ্জাবফাধ ওবযতঙবরন, মতদ তাাঁয
প্রতততট ওথা ী ন এফং বুবরয উবধ্বভ ন। তবফ তততন
ভৃতুযয ূ বফভ স্বীওায ওবযবঙন কম, তততন ওারারা ম্পবওভ
তওঙু আ ফুছবতন না।
(২) ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কফ তওঙু ভাঅরা অফু ফওয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তফবযাতধতা ওবযবঙন। কমভন অফু
ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) মাওাত স্বীওাযওাযীবদযবও ফতন্দ
ওবযতঙবরন। তওন্তু ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তায তফবযাতধতা
ওবযতঙবরন। অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) মুদ্ধরব্ধ চতভবও
ভুচাতদকবণয ভাবছ ফণ্টন ওবয তদবতঙবরন, তওন্তু ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তা ভুরভানবদয চনয াওফ্ ওবযতঙবরন।
মতদ ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয
ভুক্বাতল্লদ ফা ন্ধানু াযী ’কতন, তা’কর ঈবল্লতঔত ভা‘অরা
 অবযা বনও ভা‘অরাবত তফবযাতধতা ওযবতন না।

95

ফাাক্বী, া/১৭৫৬।
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(৩) ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয
ভুক্বাতল্লদ ফা ন্ধানু াযী ’কর অভযা অনাবদয তনওবট
অবফদন ওযফ কম, অনাযা নয ওাবযা তাক্বরীদ কঙবড়
শুধুভাত্র অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ ওরুন।
তা’কর ওবরআ এআ তাক্বরীবদয প্রংা ওযবফ।
(৪) তাক্বরীদেীবদয নু রূ রজ্জা কনআ, কমভন অফু ফওয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তফবযাতধতা ওযবত ভয (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػরজ্জা ওবযতঙবরন ফযং তওঙু ংঔযও তাক্বরীদেী
তাবদয তওঙু ঈূ করয তওতাবফ তরবঔবঙন, অফু ফওয  ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ ন, ফযং আভাভ াবপই
( هللاٚٔ٤ )ٍك- এয তাক্বরীদ ওযা াতচফ। (তথযূ ত্রঃ
আ‘রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৫-১৬৬।)96
(৫) ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এওতট ভাঅরা অফু ফওয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ ওবযতঙবরন। তওন্তু তততন তাাঁয
প্রবতযওতট ওথায তাক্বরীদ ওবযনতন। (তথযূ ত্রঃ আ‘রাভুর
ভুাতক্কইন ২/১৬৫-১৬৬; অর-আওাভ পী ঈঙূ তরর অওাভ,

96

আ‘রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৫-১৬৬।
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ৃঃ ৭৯৭; আভাভ াওানী, অর-ওাতরর ভুপীদ পী
অতদল্লাততর আচততাদ াত তাক্বরীদ, ৃঃ ২২-২৪।)97
ভুাম্মাদ অর-অভীন অ-ানক্বীত্বী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন,
তাক্বরীদেীকবণয ঈবল্লতঔত দরীর এও অশ্চবমভয ফযাায।
ওাযণ তাবদয দরীর ’র ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) রজ্জা
ওযবতন অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)-এয তফবযাতধতা ওযবত।
থঘ তাক্বরীদেীকণ অফু ফওয  ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
 ওর ঙাাফী এফং ওুযঅন-ু ন্নায তফবযাতধতা ওযবত
াভানযতভ রজ্জা ওবয না। ফযং তাবদয নু যণী
ভামাবফয আভাবভয তাক্বরীবদয প্রতত টর থাবও। এভনতও
তাযা ভবন ওবয, ফতভভান প্রঘতরত ঘায ভামাফ ’কত মাযা
কফয ব মাবফ তাযা থভ্রি।(তথযূ ত্রঃ ভুাম্মাদ অরঅভীন অ-ানক্বীত্বী ( هللاٚٔ٤)ٍك, তাপীবয অমাঈর
ফাান ৭/৫১৩।)98

97

আ‘রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৫-১৬৬; অর-আওাভ পী ঈঙূ তরর অওাভ, ৃ ঃ ৭৯৭;
আভাভ াওানী, অর-ওাতরর ভুপীদ পী অতদল্লাততর আচততাদ াত তাক্বরীদ,
ৃ ঃ ২২-২৪।

98

ভুাম্মাদ অর-অভীন অ-ানক্বীত্বী (যঃ), তাপীবয অমাঈর ফাান
৭/৫১৩।
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তৃতী দরীরঃ তাক্বরীদেীযা ফবরন কম, অেুল্লা আফবন
ভাঈদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভয আফনু র ঔাত্ত্বাফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
- এয ওথাবও গ্রণ ওযবতন। তএফ, তততন ভয ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػ-এয তাক্বরীদ ওযবতন।
চফাফঃ (১) আফবন ভাঈদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভয আফনু র
ঔাত্ত্বাফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ ওযবতন না। মায
স্পি প্রভাণ ’র তততন প্রা ১০০তট ভাঅরা ভয আফনু র
ঔাত্ত্বাফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয ভবতয তফযীত ভত কালণ
ওবযবঙন। কমভন, ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ঙারাবত রুওূয বয
তচদা মাায ভ প্রথবভ াত যাঔবতন, ক্ষান্তবয
আফবন ভাঈদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) প্রথবভ াাঁটু যাঔবতন। ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এও বঙ্গ ততন তারাওবও ততন তারাও কণয
ওবযতঙবরন, ক্ষান্তবয আফবন ভাঈদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এও
তারাও কণয ওবযবঙন। ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কমনাওায নাযীুরুবলয ভবধয তফফা চাবম ওবযবঙন, ক্ষান্তবয আফবন
ভাঈদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) াযাভ ওবযবঙন। আফবন ভাঈদ
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তনওবট দাীবও তফক্র ওযবর তা
তারাও তাবফ কণয বফ, ক্ষান্তবয ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয তনওবট তারাও তাবফ কণয বফ না আতযাতদ। মতদ তততন
ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয ভুক্বাতল্লদ ’কতন তা’কর
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ঈবল্লতঔত ভাঅরা  অবযা ফহু ভাঅরা ওঔনআ
তফযীত ভত কালণ ওযবতন না।(তথযূ ত্রঃ আ‘রাভুর
ভুাতক্কইন ২/১৬৫-১৬৭।)99
(২) আফনু র ক্বাআতভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, তাক্বরীদেীবদয
স্বীওাবযাতক্ত নু মাী আফবন ভাউদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভয
আফনু র ঔাত্ত্বাফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ ওযবতন,
থঘ তাযা ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয তাক্বরীদ না ওবয
তাবদয নু যণী ভামাবফয তাক্বরীদ ওবয। (তথযূ ত্রঃ
আ‘রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৭।)100
(৩) প্রওৃতবক্ষ ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয ওথা গ্রণ ওযা
তাক্বরীদ ন, ফযং তা দরীবরয নু যণ ফা ঔরীপাবদয
ু ন্নাবতয নু যণ।
ঘতুথভ দরীরঃ তাক্বরীদেীযা ফবর থাবও, যাূ রুল্লা (াঃ) এয ঙাাফীকণ এবও বযয তাক্বরীদ ওযবতন। কমভন
া‘ফী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভারূও (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ’কত ফণভনা
ওবযন, যাূ রুল্লা ( )ﷺ-এয ঙাাফীবদয ভবধয ভাত্র ঙ
চন পৎা প্রদান ওযবতন। তাাঁযা ’করন- ১- আফনু
99
100

আ‘রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৫-১৬৭।
আ‘রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৭।
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ভাউদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ), ২- ভয আফনু র ঔাত্ত্বাফ (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘)ػ, ৩- অরী আফবন অতফ তাবরফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ), ৪মাবদ আফবন ঙাবফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ), ৫- ঈফাআ আফবন ওা‘ফ
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এফং ৬- অফু ভূ া অ‘অযী (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘)ػ। ঈবল্লতঔত ঙ চন ঙাাফীবদয ভবধয ততন চন য
ততন চবনয ভতাভত চানবর তাাঁবদয তনবচকদয ভতবও
প্রতযাঔযান ওযবতন। কমভন অেুল্লা আফবন ভাউদ ভয
আফনু র ঔাোফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয ভতবও কফী প্রাধানয
তদবতন। অফু ভূ া অ‘অযী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) অরী ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػ- এয ভতবও তধও প্রাধানয তদবতন। মাবদ আফবন
ঙাবফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ঈফাআ আফবন ওা‘ফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)এয ভতবও কফী প্রাধানয তদবতন। এ কথবও প্রভাতণত 
কম, তাক্বরীদ চাবম।
চফাফঃ প্রথভত ঈবল্লতঔত অঙাযতটয নদ  ভতন ঈবআ
মইপ। নদ মইপ ায ওাযণ ’র অঙাযতটবত চাবফয
অর-চু‘পী নাভও এওচন যাফী যববঙ, কম তভথুযও। তায
ফতণভত াদীঙ িাযা দরীর ক ওযা চাবম ন। অয ভতন
মইপ ায ওাযণ ’র অেুল্লা আফবন ভাঈদ (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػওতৃভও ভয আফনু র ঔাত্ত্বাফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)-এয ওথায
নু যবণয কঘব তাাঁয তফযীত ভত কালণ ওযাটাআ কফী
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প্রতদ্ধ। অফু ভূ া অ‘অযী  অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)-এয
ফযাায ত ও এওআ যওভ। নু রূবাবফ মাবদ আফবন
ঙাকফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তক্বযাঅত  পাযাববময কক্ষবত্র
ঈফাআ আফবন ওা‘ফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয ভবতয তফযীত
ভত কালণ ওবযবঙন ফবর প্রততদ্ধ রাব ওবযবঙ। ু তযাং
এওতদবও অঙাযতট এওচন তভথুযবওয ফতণভত, যতদবও
তায ভতন ফাস্তফতায তফযীত। পবর এয িাযা দরীর গ্রণ
ওযা চাবম ন।
তিতীত মতদ ধযা  কম, অঙাযতট ী তফু তায থভ
বফ, ভয আফনু র ঔাত্ত্বাফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ), অরী আফবন অতফ
তাবরফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  ঈফাআ আফবন ওা‘ফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
ওবরআ আচততাদ ওবয এওতট ভত কালণ ওযবতন।
ক্ষান্তবয অেুল্লা আফবন ভাউদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ), মাবদ
আফবন ঙাবফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  অফু ভূ া অ‘অযী ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػতাাঁযা ওবর আচততাদ ফা কবফলণা ওবয ভত
কালণ ওযবতন। তঃয মায আচততাদ তক্তারী ফা
দরীর তবতেও ’ত ওবরআ কআ দরীবরয তদবও তপবয
কমবতন এফং তনবচবদয ভতবও তযায ওযবতন। তওন্তু তাাঁযা
কওান ভানু বলয নু যণ ওযবত তকব যাূ রুল্লা ( )ﷺএয ু ন্নাবও কঙবড় তদবতন না। অয অবরভবদয এভনতটআ
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া ঈতঘত। তএফ এয িাযা তওবাবফ কফাধকভয  কম,
তাাঁযা তাক্বরীদ ওযবতন? থঘ অেুল্লা আফবন অফফা
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - কও মঔন কওঈ এব যাূ রুল্লা ()ﷺ
ফবরবঙন না ফবর ফরত অফু ফওয  ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
ফবরবঙন, তঔন তততন তায তীে প্রততফাদ ওযবতন। এভনতও
তততন ফরবতন, কতাভাবদয ঈয অওা ’কত াথয ফতলভত
ায িাফনা যববঙ। ওাযণ অতভ ফরতঙ, অল্লাহ্র যাূ র
( )ﷺফবরবঙন, অয কতাভযা ফরঙ, অফু ফওয  ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফবরবঙন। (তথযূ ত্রঃ আ’রাভুর ভুাতক্কইন
২/১৬৮; অর-ক্বাতরর ভুপীদ পী অতদল্লাততর আচততাদ
াত তাক্বরীদ ৃঃ ২৭।)101
ঞ্চভ দরীরঃ াদীব এববঙ ِٚ ٤ْ  هللاُ َوػَِو٠َِّٛ
ُ ٍ هَوخ َوٍ َو:ٍ هَوخ َو،َوشَو٣ٍِ ٓخ
 ٍُ هللاِ َوْٞ ٓ
ْر ِٖ َو
ِْٖٓ َْٖو٤ِّ٣ ِيْٜ َْٖٔو ح ُْ َو٣حٗ ِي
ُ ٝ َو٢ْ َِّٔ٘ظ
ُ ِر
ِ ََّ َُّٓ٘ ِش ح ُْ ُوَِولَوخ ِا ح

ٝ
ِ ػَوْٖ ِػ َْرَوخ
ْْ ٌُ ٤ْ  َوػَِو:َِّْٓ َو
 َوَٝو

-ٌِ حؿ
ْ د ْػ ِي
ُّ ػٝ َو١
َو
ِ ٞخ رِخَُّ٘ َوٜ َو٤ْ ح َوػَِوْٞ ٠َو

101

আ’রাভুর ভুাতক্কইন ২/১৬৮; অর-ক্বাতরর ভুপীদ পী অতদল্লাততর আচততাদ

াত তাক্বরীদ ৃ ঃ ২৭।
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আযফাম আফনু াতযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ’কত ফতণভত তততন
ফবরন, যাূ রুল্লা ( )ﷺফবরবঙন, ‘কতাভাবদয ঈয
অভায ু ন্নাত এফং অভায বয কদাাত প্রাপ্ত ঔুরাপাব
যাতদীবনয ু ন্নাবতয নু যণ ওযা াতচফ। কতাভযা তা
ভাতঢ়য দাাঁত তদব ক্তবাবফ অাঁওকড় ধযবফ’।(তথযূ ত্রঃ ঙী
আফনু ভাচা, তাক্বীক্ব অরফানী, া/৯৭।)102। নয াদীব
এববঙ حُْٝ َِّٓ َوْ ح ْهظَوي
ُ ٍلَوشَو هَوخ َوٍ هَوخ َوٍ َو٣ْ ٌػَوْٖ ُك َو
 َوٝ َوِٚ ٤ْ  هللاُ َوػَِو٠َِّٛ
 ٍُ هللاِ َوْٞ ٓ
.َ ُػ َؤ َوٝ رَو ٌْ ٍدَ َو٠ْ ِ أَورٟ
ْ َْٖو ِْٖٓ رَو ْؼ ِي٣ٌرِخَُِّ َو
হুমাআপা (ٚٗ هللا ع٢ٍٟ) ’কত ফতণভত, যাূ রুল্লা ()ﷺ
ফবরবঙন, ‘কতাভযা অভায বয মাযা যববঙ তাবদয ভবধয
অফু ফওয  ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয অনু কতয
ওয’।(তথযূ ত্রঃ ততযতভমী, া/৪০২৩।)103
ঈবল্লতঔত াদীিব কমবতু ঔুরাপাব যাতদীবনয ু ন্নাতবও
অাঁওবড় ধযায এফং তফবল ওবয অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
 ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)-এয অনু কতয ওযায তনবদভ কদা
ববঙ, কবতু এঔাবন তাক্বরীদ চাবম প্রভাতণত ববঙ।
102

ঙী আফনু ভাচা, তাক্বীক্ব অরফানী, া/৯৭।

103

ততযতভমী, া/৪০২৩।
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চফাফঃ (১) তাক্বরীদেীযা প্রথবভআ ঈবল্লতঔত াদীঙ দ’ু তটয
তফবযাতধতা ওবযবঙ। কমভন তাবদয ওতত তফিান অফু ফওয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)-এয তাক্বরীদ
ওযাবও না চাবম ফবর ঈবল্লঔ ওবয আভাভ াবপই ( ٚٔ٤ٍك
 )هللا- এয তাক্বরীদ ওযা াতচফ ফবরবঙন। (তথযূ ত্রঃ অফু
অেুয যভান াইদ ভা‘াা, অর-ভুক্বাতল্লদূ ন ার
অআম্মাতুর অযফা‘অ, অর-ভাওতাফাতুর আরাভী, ৃঃ
১০৩।)

104

(২) ঈবল্লতঔত াদীবঙ তনবদভ ওযা ববঙ কম, মঔন কওান
তফলব ভতববদ কদঔা তদবফ তঔন যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয
ু ন্নাতবও দৃ ঢ়বাবফ অাঁওবড় ধযবফ। এবত ত ও পাঙারা
ঈনীত ’কত না াযবর ঔুরাপাব যাতদীবনয ু ন্নাতবও
অাঁওবড় ধযবফ। এঔাবন যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয তনবদভবও
ঈবক্ষা ওবয তনতদভি কওান ফযতক্ত  ভামাবফয নু যণ
ওযায তনবদভ কনআ।
(৩) ঈবল্লতঔত াদীব িীবনয ভবধয নতুন ৃ তি ওযা কথবও
তওভ ওযা ববঙ এফং তাবও তফদ‘অত ফবর ঔযাতত
104

অফু অেু য যভান াইদ ভা‘াা, অর-ভুক্বাতল্লদূ ন ার অআম্মাতুর

অযফা‘অ, অর-ভাওতাফাতুর আরাভী, ৃ ঃ ১০৩।
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ওযা ববঙ। অয তাক্বরীদেীযা িীবনয তফধান ভানায
ফযাাবয তনতদভি কওান ফযতক্ত ফা ভামাবফয তাক্বরীদ ওবয
থাবও, মা তফদ‘অত। (তথযূ ত্রঃ আফনু র ওাআবভ, আ‘রাভুর
ভুাতক্কইন, ২/১৭৩।)105
(৪) আফনু ামভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, অভযা কচবনতঙ কম,
যাূ রুল্লা ( )ﷺক্ষভতায ফাআবয কওান তনবদভ কদনতন।
এয বয ঔুরাপাব যাতদীবনয ভবধয তীে ভতববদ রক্ষয
ওযা মা, মা ততনতট তফলবয ভবধয ীভাফদ্ধ।
(ও) ভতববদ ম্বতরত তফলবয ওর ভতবও গ্রণ ওযা
আরাভী যী‘অবত ম্পূ ণভরূব তনতলদ্ধ। অফায কওান
ফযতক্তয বক্ষ যস্পয তফবযাধী দু’তট ভতবও গ্রণ ওযা িফ
ন। কমভন অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  অবা (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػ- এয ভবত দাদায ঈতস্থততবত বাআবযা তযতযক্ত
ম্পতেয াতযঙ বফ না। ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয
ভবত দাদা এও-তৃতীাং াবফ এফং ফাওী ম্পদ বাআবযা
াবফ। অয অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - এয ভবত দাদা এওলিাং াবফ এফং ফাওী ম্পদ বাআবযা াবফ।
নু রূবাবফ প্রবতযওতট ভতববদ ম্বতরত তফলব কওান
105

আফনু র ওাআবভ, আ‘রাভুর ভুাতক্কইন, ২/১৭৩।
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ফযতক্তয বক্ষ ওর ভতবওআ গ্রণ ওযা িফ ন। তএফ
এআ দৃ তিবতঙ্গ ফাততর।
(ঔ) কওান এওতট ভতবও গ্রণ ওবয ফাওী ভতগুবরাবও
প্রতযাঔযান ওযা। এটা আরাভ ফতবূভত দৃ তিবতঙ্গ। কওননা
অভাবদয চনয কওফর অল্লা তা‘অারায তফধানবও গ্রণ
ওযা াতচফ। তনবচয আোভত কওঈ কওান াযাভবও ারার
এফং কওান ারারবও াযাভ ওযবত াবয না। ওাযণ িীন
আরাভ তযূ ণভ। অল্লা তা‘অরা ফবরবঙন,
ْْ ٌُ َ٘و٣ْ  َوّ أَو ًْ َؤ ِْضُ َُو ٌُ ْْ ِىْٞ َو٤ُْ ح
‘অচ ’কত অতভ কতাভাবদয িীন আরাভবও তযূ ণভ ওবয
তদরাভ’ (ূ যা ভাবদা, অাত ৩)
অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র ওুযঅবন নযত্র ফবরবঙনঃ
ُْ ُٛ َُوجِيَوْٝ ُ  َوى هللاِ كَوؤُْٝ َوظَو َوؼ َّي ُكي٣ ْٕ ّ َوَٝوخ َوُْٛٝ  ُى هللاِ كَو َوال طَو ْؼظَويُْٝ طِ ِْيَو ُكي
َٕوْٞ ُٔ ُِحُظَّخ
‘এটা অল্লায ীভাবযঔা। ু তযাং কতাভযা তা রঙ্ঘন ওয
না। অয মাযা অল্লায ীভাবযঔাভূ  রঙ্ঘন ওবয, ফস্ত্েত
তাযাআ মাতরভ’ (ূ যা ফাওাযা, অাত নং - ২২৯)। তততন
নযত্র ফবরন,
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حُْٞ  َو طَوَ٘وخَُو ػُٝ َوَُٚوْٞ ٓ
ُ ٍ َوٝح هللاَو َوٞ ُؼ٤ْ ١ِ أَوَٝو
‘কতাভযা অল্লা  তাাঁয যাূ বরয অনু কতয ওযবফ 
তনবচবদয ভবধয তফফাদ ওযবফ না’ (ূ যা অনপার, অাত
নং- ৪৬)।106 ঈকল্লতঔত অাতগুবরা এআ দৃ তিবতঙ্গ ফাততর
ায চনয মবথি। তএফ অল্লা তা‘অরা মা াযাভ
ওবযবঙন তা তক্বাভত মভন্ত াযাভ, মা াতচফ ওবযবঙন
তা তক্বাভত মভন্ত াতচফ এফং মা ারার ওবযবঙন তা
তক্বাভত মভন্ত ারার ফবর কণয বফ। নু রূবাবফ মতদ
কওান এওচন ঔরীপায ভতবও গ্রণ ওযা , তা’কর
য ঔরীপায ভতবও প্রতযাঔযান ওযা বফ। এবক্ষবত্র অভযা
ঔুরাপাব যাতদীবনয অনু কতযীর ’কত াযফ না এফং
ঈবল্লতঔত াদীবঙয তফবযাতধতা থফা স্বীওায ওযা বফ।
(ক) ঔুরাপাব যাতদীন কম তফলব ঐওযভত কালণ ওবযবঙন,
তা গ্রণ ওযা। অয তা গ্রণী বফ না মতদ নযানয
ঙাাফীকণ তাাঁবদয াবথ ঐওযভত কালণ না ওবযন এফং
তাবদয ভত যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয ু ন্নাবতয নু ওূবর না
। (তথযূ ত্রঃ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙু তরর

106

ূ যা অনপার, অাত নং- ৪৬
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অওাভ, ৃঃ ৮০৫।)

107

আফনু ামভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكঅবযা

ফবরন, ‘ঔুরাপাব যাতদীবনয অনু কতয ওযবত যাূ রুল্লা
( )ﷺ- এয তনবদভবয দু’তট থভ ’কত াবয। মথা - (১)
যাূ রুল্লা (াঃ) - এয ু ন্নাতবও ফাদ তদব তাাঁবদয ভন ভত
ু ন্নাত ততযী ওযা তফধ ওবযবঙন। অয এটা কওান ভুতরবভয
ওথা ’কত াবয না। তএফ কম ফযতক্ত ঔুরাপাব
যাতদীবনয এভন কওান ু ন্নাত ততযী ওযাবও তফধ ভবন
ওযবফ মা যাূ রুল্লা ( )ﷺু ন্নাত ফবর কণয ওবযনতন, ক
এভন তওঙু বও াযাভ ওযবফ মা যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয
মুবক তাাঁয ভৃতুয মভন্ত ারার তঙর। থফা এভন তওঙু বও
ারার ওযবফ মা যাূ রুল্লা ( )ﷺাযাভ ওবযবঙন। থফা
এভন তওঙু বও াতচফ ওযবফ মা যাূ রুল্লা ()ﷺ
াতচফ ওবযনতন। থফা এভন কওান পযমবও কঙবড় তদবফ
মা যাূ রুল্লা ( )ﷺপযম ওবযবঙন এফং তাাঁয ভৃতুয মভন্ত
ঙাবড়নতন। এফ তওঙু বও মতদ কওঈ তফধ ভবন ওবয, তা’কর
ক ওাতপয-ভুতযও তাবফ কণয বফ, মা ঈম্মাবতয আচভা
িাযা প্রভাতণত। এবক্ষবত্র কওান ভতববদ কনআ। তএফ এআ

107

আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃ ঃ ৮০৫।
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দৃ তিবতঙ্গ ফাততর।(তথযূ ত্রঃ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী
ঈঙু তরর অওাভ, ৃঃ ৮০৬।)

108

(২) যাূ রুল্লা ( )ﷺ- এয ু ন্নাত নু মাী ঔুরাপাব
যাতদীবনয অনু কতয ওযায তনবদভ কদা কবঙ।
প্রওৃতবক্ষ ঈবল্লতঔত াদী িাযা এআ তনবদভ ফযতীত নয
কওান তনবদভ কদা তন। আফনু ামভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন,
ا ا٢ٗ ُْ حُؼخ٢ْ ك٤ُٝ ْٜ ٗـز٢ٌح كوي ٓوٛ زن ا٣ ُْ ًاٝ
شٜٛٞ٘ٓ  ٓ٘شٚ٤كٝ
‘মতদ এআ তনবদভ ফযতীত নয কওান তনবদভ না কদা ,
তা’কর তাবদয িবিয ফান ’র। অয ৃতথফীবত এভন
তওঙু কনআ, মা তনতদভি ু ন্নাত িাযা প্রভাতণত ন’। (তথযূ ত্রঃ
আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃঃ
৮০৫।)109
(৫) অফু ফওয  ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  ফাওী
ঔরীপাবদয অনু কতয ওযা াযই দরীর িাযা াফযস্ত। অয
াযই দরীর ঙাড়া এআ অনু কতয নয ওাবযা তদবও তনব

108

আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃ ঃ ৮০৬।

109

আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃ ঃ ৮০৫।
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মাা তফধ ন। (তথযূ ত্রঃ আফনু ামভ, অর-আওাভ পী
ঈঙু তরর অওাভ, ৃঃ ৮০৫।)110
লষ্ঠ দরীরঃ তাক্বরীদেীযা ফবর কম, কমভন াত প্রওায
তক্বযাঅবতয ভবধয কমবওান এও প্রওাবযয তক্বযাঅবত
ওুযঅন কতরাাত চাবম, কতভতন ঘায ভামাবফয কমবওান
এও ভামাবফয তাক্বরীদ ওযা চাবম। এ দু’তটয ভবধয কওান
াথভওয কনআ।
চফাফঃ এআ মুতক্ত স্পি বুর। কওননা াত প্রওায তক্বযাঅত
যাূ রুল্লা ( )ﷺ’কত ভুতাাততয ূ বত্র প্রভাতণত।
অযফবদয তফতবন্ন ককাবত্রয ভানু বলয ওুযঅন কতরাাত
চ ওযায চনয তততন াত প্রওায তক্বযাঅবতয নু বভাদন
তদবকঙন। অয এআ ওাযবণ প্রবতযও ভুতরবভয ঈয
কমবওান এও প্রওাবযয তক্বযাঅত চাবম। তওন্তু প্রঘতরত ঘায
ভামাফ াযই দরীর িাযা াফযস্ত ন এফং প্রবতযওতট
ভামাবফয ভবধয বন্দবয মবথি ফওা যববঙ।
(তথযূ ত্রঃ ভুাম্মাদ ইদ অফফাী, তফদ‘অতুত তা‘াছ্ঙু তফর
ভামাফী ১/৯৫।)111
110

আফনু ামভ, অর-আওাভ পী ঈঙু তরর অওাভ, ৃ ঃ ৮০৫।

111

ভুাম্মাদ ইদ অফফাী, তফদ‘অতুত তা‘াছ্ঙু তফর ভামাফী ১/৯৫।
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প্তভ দরীরঃ ভুঅম (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ঙ্গীকণ কথবও
ফতণভত, যূ রুল্লা ( )ﷺভুঅম (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কও
আববভবন া াবনায ভ প্রশ্ন ওযবরন, তুতভ তওবাবফ তফঘায
ওযবফ? তততন ফরবরন, অতভ অল্লায তওতাফ নু মাী তফঘায
ওযফ। যূ রুল্লা ( )ﷺফরবরন, মতদ অল্লায তওতাবফ না
াা মা? তততন ফরবরন, তাবর যু রুল্লা ( )ﷺএয
ু ন্না (াতদ) নু মাী তফঘায ওযফ। যূ রুল্লা ()ﷺ
ফরবরন, মতদ ু ন্নাবত না া? তততন ফরবরন, অতভ
অভায জ্ঞান ফুতদ্ধ তদব আচততাদ (কবফলণা) ওযফ। তততন
( )ﷺফরবরন, ওর প্রংা কআ অল্লায তমতন অল্লায
যূ বরয প্রতততনতধবও এরূ কমাকযতা দান ওবযবঙন।
(তথযূ ত্রঃ ততযতভমী, ধযাঃ ১৩, তওতাফুর অওাভ,
নু বেদঃ ৩, তফঘায তওবাবফ পাারা ওযবফ, াতদ নং
১৩২৭।)112

112

ততযতভমী, ধযাঃ ১৩, তওতাফু র অওাভ, নু বেদঃ৩, তফঘায তওবাবফ পাারা

ওযবফ, াতদ নং ১৩২৭।
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ভামাফীযা ভুওাতল্লদ ায ওাযবণ তয তভথযা মাঘাআ ফাঙাআ
ওযায কওান ক্ষভতা তাবদয নাআ। তবফ মআপ  চার াতদ
কদায ক্ষভতা অবঙ। অরাভদুতরল্লা অভাবদয
ভুতরভবদয তয তভথযা মাঘাআ ওযায ক্ষভতা অবঙ। অর
তফল বে, এআ াতদতট মআপ।
মআপ ৩তট ওাযবন মা তনবম্ন অবরাঘনা ওযা বরাঃ- ১)
ফণভনাওাযী ভুঅম (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ঙ্গীকণ ভাচহুর, ২)
নবদ াবয আফনু র অভয ভাচহুর (তযতঘত) এফং ৩)
াতদতট ভুযার।
আভাভ ফুঔাযী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, াতদতট ী ন। আফনু
ামভ ফবরন, এ াতদতট ফাততর, এয কওান তবতে কনআ
(তথযূ ত্রঃ অত-তারঔী, ৃষ্ঠা নং - ৪০১)।113
ানাপীযা ভুওাতল্লদ ায ওাযবণ তাবদয ফুচুকভযা চার
মআপ াতদ তঔাবর তাযা তটা াতঔয ভবতা কটা ভুঔস্থ
ওবয থাবও। অল্লা এবদয কমন কদাবত দান ওবযন।
অভীন।
113

অত-তারঔী, ৃ ষ্ঠা নং - ৪০১
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তঘত্রঃ ১
ু তযাং তাক্বরীবদয বক্ষয প্রথভ দতরর মআপ াতদ া
ওাযবণ ফাততর ফাততর ফাততর। শুধু তাআ ন এআ াদীতট
ু নাবন আফবন দাঈদ তাাঁয যতঘত তাক্বীও ু নাবন আফবন
দাঈদ গ্রবেয ৫৫ নং াদীব মইপ াদী ফবর তবতত
ওবযবঙন। (তথযূ ত্রঃ ু নাবন আফবন দাঈদ, ১ভ ঔন্ড,
আরাতভও পাঈবন্ডান, ৃষ্ঠা নং-২৬।)114 তটওা তততন
ঈবল্লঔ ওবযবঙন কম, াতপম আফবন াতময, অত-তাক্বযীফ‛
114

সুনানন ইবনন িাউি, ১ম খন্ড, ইসলার্মক ফাউনন্ডশান, পৃষ্ঠা নং-২৬।
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গ্রবে ফবরন, ানাবদয ভুাম্মদ আফনু াইদ ভারুফ ম্ববন্ধ
অভদ আফন াতর ফবরবঙন, ক ঘায াচায তভথযা াদী
যঘনা ওবযবঙ। আভাভ অভদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, ভানু য
তাবও তমনিীও (কফিীন) ায ওাযবন তযা ওবয পাাঁতবত
ছুরান।‛ অভদ, াতওভ, ফুযী  আফনু তব্বান তাবও
াদী চারওাযী ফবরবঙন - মইপা।
িভ দরীরঃ

চিত্রঃ২
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মভাবরাঘনাভূ রও চফাফঃ ওথা বে তয ওঔবনা ঘাা থাবও
না। তয বটাকভতটও কফয ব মা। ঈবয কম তিণটতট
তদববঙন কঔাবনআ এয ঈেয যববঙ।
িীবণয কবলয তদবওয এআ ংটা বাবরাবাবফ রক্ষয ওরুনঃ
/// ফযং [আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)] ঈবম্ম ু রাবভয
ওাবঙ নু ন্ধান ওবয তফলতট মাবদ তফন ঙাবফবতয ওাবঙ
ুনরুত্থাবনয যাভভ তদবতঙকরন। ভতদনাফাী দরতট ফয
ক যাভভ নু যণ ওবয তঙবরা এফং ভুতরভ নাাই
ফাাওী যীবপয ফণভনা ভবত ংতেি াতদবয ঘুরবঘযা
তফবেলবণয য মাবদ তফন ঙাবফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ভত
তযফতভন খবটতঙর। অয ক ম্পবওভ আফবন অব্বা কও
তততন ফতত ওবযতঙবরন। /// থভাৎ তফলতট দাাঁড়ার
কম, আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভতদনাফাীবও তাক্বরীদ না
ওবয তাতক্বও (মাঘাআ ফাঙাআ) ওযায যাভভ
তদবতঙবরন। ভতদনাফাী মাঘাআ ফাঙাআ
ওবযতঙবরন। ভতদনাফাী মতদ মাবদ তফন ঙাবফত (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػএয তাক্বরীদআ ওযত তবফ কওন আফবন অব্বা ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػকওআ তচবজ্ঞ ওযবফ অয কওনআ ফা ঈবম্ম
ু রাবভবও তাযা তচবজ্ঞ ওযবফ। অবযা রক্ষয ওরুন, মঔন
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প্রভাণ বরা কম, মাবদ তফন ঙাবফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
এযফক্তফয বুর তঙর, তঔন তয কৌঙায াবথ াবথ বঙ্গ
বঙ্গ তততন ভততযফতভন ওবয ত ওটা গ্রণ
ওবযতঙবরন। তওন্তু অপবা অচবওয ভামাফী ভাবচয।
তাই এবদয ওাবঙ তয কৌঙবর তাযা তযফতভন বত ঘা
না।
ঈল্টা ন্ধবাবফ ফুচুকভবদয তাক্বরীবদয তদবও ডাবও। এ
াতদব তাযা তফওৃত াধন ওবযবঙ তনবচবদয স্বাথভততদ্ধয
চনয। াতদতটয বধভও ঈবল্লঔ ওবযবঙ।
ুবযা াদীতট তনম্নরূঃআওতযভা ফণভনা ওবযন, ভাতদনাফাী আফবন অব্বা (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػকও ঐ ভতরা ম্পবওভ তচজ্ঞাা ওযর, মায পযম
তাাবপয য াবচ অব (ক তও তাাবপ তফদাবয
চনয াও া মভন্ত বক্ষা ওযবফ, না'তও তাাপ
ফাততর ব মাবফ?)।
আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফরবরন, ক ঘবর কমবত
াযবফ। ভাতদনাফাীযা ফরবরন, অভযা অনায ওথায
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কপ্রতক্ষবত মাবদ তফন াতফত (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয তফযীবত
অভর ওযফ না।
আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফরবরন, কতাভযা ভাতদনা
তপবয তকব তচবজ্ঞ ওবয তনবফ (থভাৎ মাঘাআ ফাঙাআ
ওযবফ)। তাযা ভাতদনা এব মাবদয ওাবঙ তচবজ্ঞ ওযবরন
তাবদয ভবধয ঈবম্ম ু রাবভ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  তঙবরন।
(ূ ত্রঃ ফুঔাযী - ধযাঃ ২৫ তওতাফুর াজ্ব, নু বেদ-১৪৫,
তাাবপ তমাযবতয য কওান স্ত্রী করাবওয ঊতু অবর,
াতদ # ১৭৫৮, ১৭৫৯)।115
ু তযাং ওতথত ভামাফীবদয ঈবযাক্ত দাতরর/নভুনা তদব
কওান বাবফআ তাক্বরীবদ াঔী প্রভাতণত  না। ফযং
াাফীবদয তাক্বরীদ না ওযায তক্ষাআ প্রভাতণত ।
অবযা কওাঁবঘা ঔুড়বত তকব া কফয ওযায ভবতা ফস্থা।
তাবত প্রভাতণত  কম, াাফাকণ তয প্রওা ায
য তনবচবদয ভবতয ঈয টর থাওবতন না, কমভতনবাবফ

115

বুখার - অধ্যায়ীঃ ২৫ র্কতাবুল িাজ্ব, অনুনেি-১৪৫, তাওয়ানফ র্িয়ারনতর পর

ককান স্ত্র কলানকর ঋতু আসনল, িার্িস # ১৭৫৮, ১৭৫৯
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ভামাফীযা ভুওাতল্লদযা তাবদয অতরভ/আভাভবদয ভবতয
ঈয টর থাবও।
নফভ দরীরঃ

তঘত্রঃ ৩
মভাবরাঘনাভূ রও চফাফঃ ভামাফী ওতৃভও দরীর অবরাঘনা
ফরা মা কম, প্রদে এতট কওান াতদ তওনা কআ চাবন।
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ভামাফীযা ফুঔাযী ভুতরভ াতদগ্রে গুবরায বুতভওা
ঈংায অয তটওাবত চার মআপ াতদ ফতব ফবর
ফুঔাযীয ফা অফু দাঈবদয ভুও নাম্বায ৃষ্ঠা এ াতদ
অবঙ।
তকব কদঔা মা অবর এটা তটওা ফা ঈংাবয ঈবল্লতঔত
নু ফাদবওয তনচস্ব ফক্তফয ফা চার মআপ াতদ।
মাআ কাও, অভয তফন অদী এয ফক্তফয মতদ াতদ ধবয
কনআ তাযকয কতা এটা তাক্বরীবদ স্ববক্ষ দতরর ফা নভুনা
 না। ভানু ল ভাত্রআ অতরভবদয বারফাবফ।
অভযা ংঔয অতরভবও অল্লায চনয বারফাত, শ্রদ্ধা
ওতয। অভযা অরীভবদয কথবও দাতরর তবতেও ফক্তফয গ্রণ
ওতয।
অতরবভয ফক্তবফযয তফবক্ষ দাতরর থাওবর কটা তনব
অবরাঘনা ওতয। অভযা অতরভবদয াবথ থাতও, তাবদয
কথবও ততঔ, কপান কদআ, কমাকাবমাক যাতঔ।
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তায ভাবন এআ ন কম, এআ ফ দরীর ঈস্থান ওযায
ভাধযবভ কওান ু স্থ ভতততবষ্কয ভানু ল - তাক্বরীবদ াঔী
ফরবত াযায ওথা না।
দভ দরীরঃ

তঘত্রঃ ৪
মভাবরাঘনাভূ রও চফাফঃ ফুঔাযীবত তনয তনয ওবয ঔুবচ
এভন তওঙু করাভ না। এঙাড়া ওতথত ভামাফীবদয প্রদে
াতদগুবরায তাক্বীও  চানা প্রবাচন। ওাযণ তায প্রথভ
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দাতররতটআ তঙর মআপ াতদ। ু তযাং এআ ওতথত
ভামাফীবদয কথবও াতদ তনবত ককবর তওভ া
প্রবাচন। মাও তাযবয কমবতু দতরর তদববঙন কআ
তফলবআ অবরাঘনা ওতয।
রক্ষয ওরুন, এঔাবন ভূ া অর অঅযী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
এওতট ফযাঔযা তদবরন এফং কটা মাঘাআ (তাক্বীও) ওযবত
ফরবরন। এটা ঔুফআ াধাযণ এওটা তফল। অচ তফবশ্ব
বনও ফড় ফড় অতরভ যববঙন। মাযা জ্ঞাবনয তদও কথবও
কফী াযদভী, দতরর কফী চাবনন, তাযা ঈেয তদবত
াবযন ঘভৎওায। কমভন ওাচী ভুপতত আোতভ। আরাতভও
তটতববত অভায কদঔা ংঔয অবরবভয ভবধয এওভাত্র
তাবওআ কদবঔতঙ তমতন ওথা ওথা াতদ কথবও যাতয
দতরর তদবত।
ভাাঅল্লা চাবনন  বাবরা। তএফ, বাবরা অবরবভয
ওাবঙ তচবজ্ঞ ওযা ভাবন এআ না কম তায তাক্বরীদ ওযা
ফযং বাবরা অতরভ কথবও দতরর তবতেও তফলটা বচ
চানবত াযা মা।
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তায ভাবন এআ না কম, মাযা ভুপতত আোীভ এয ফক্তফয শুবন
তাাঁযা তাাঁয তাক্বরীদ ওবয। ু তযাং, কওান অতরভবও
বাবরাফাা ফযতক্ত তাক্বরীদ ফা তাক্বরীবদ াঔী ন।
প্রঘতরত ভামাফেীযা এঔাবন ফুছবত বুর ওবযবঙ।
১১তভ দরীরঃ তাবফীবদয কক্ষবত্র তাক্বরীবদ াঔী

তঘত্রঃ ৫
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 ٢ٍٟ),هللا ػ٘মভাবরাঘনাভূ রও চফাফঃ এঔাবন আভাভ াফী (ٚ
 ٢ٍٟ) এযهللا ػ٘ ٢ٍٟ)  অভা (ٚهللا ػ٘ভুচাতদ (ٚ
ফক্তফয তদব প্রভাণ ওযায কঘিা ওযা ববঙ কম, এটা নাতও
ফযতক্ত তাওরীবদয নভুনা। ভামাফীযা ভবন ওবয এআ
অতরভযা ফযতক্ত তাক্বরীবদয ওথা ফবরবঙন। তএফ, তাবদয
ফুছতট ত ও ন। অভযা ভবন ওতয এআ অতরভযা কঘাঔ
 ٢ٍٟ) এযهللا ػ٘ওান কঔারা কযবঔ বঘতনবাবফ ভয (ٚ
ٍকথবও পাতা ংগ্রবয ওথা ফবরবঙন। ওাযণ ভয ( ٢ٟ
) এয বনওগুবরা আচততাদ ত ও তঙর না। অভযাهللا ػ٘ٚ
এয প্রভাণ তদতে।
প্রথভ প্রভানঃ
ٓ ْؼ ٍديَ ،وك َّيػَوَ٘وخ
َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْز ُي رُْٖ ُك َؤ ٍْ ٤دي ،أَو ْهزَو َوََِٗ٣ ٢و ْؼوُ ُ
ٞد رُْٖ اِ ْر َوَح َِ ٤ٛوْ ْر ِٖ َو
ٓخُِ َوْ رَْٖو َوػ ْز ِي َّ
هللاِ،
د ،أَوَّٕ َو
ق ْر ِٖ َوً َْ ٤و
أَورِ ،٢ػَوْٖ َو
ٗ َوٜخ ٍد
ٔخَٕو َ ،وع ِٕ ح ْر ِٖ ِ
ٛخُِ ِ
ٔؤ َو ٍُ َوػ ْز َوي َّ
هللاِ رَْٖو ُػ َؤ َوَ
َّخّ َوَ ٛٝوَُ٣ ٞو ْ
َوك َّيػَو ُٚأَوََّٗ ،ُٚو
ٓ ِٔ َوغ َوٍ ُؿالًد ِْٖٓ ،أَو َِْ ٛحُ٘ ِ
َوٖ حُظَّ َؤظُّ ِغ رِخ ُْ ُؼ ْٔ َوَ ِس اَُِو ٠ح ُْ َول ِّؾ كَووَوخ َوٍ َوػ ْز ُي َّ
هللاِ رُْٖ ُػ َؤ َوَ َِ ٛوَ ٢وكالَو ٌءٍ .
ػ ِ
كَووَوخ َوٍ حَُّ٘خ ِٓ ُّ ٢إَِّ أَورَوخىَو هَو ْي َٗو َوَ ٠ٜوػ ْ٘ َوٜخ  .كَووَوخ َوٍ َوػ ْز ُي َّ
هللاِ رُْٖ ُػ َؤ َوَ أَو َوٍأَوْ٣ضَو
َّٓ ٍُ ٞ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِِْٓٝ ٚ٤
َ٘ٛو َوؼ َوٜخ َوٍ ُ
إِْ َوًخَٕو أَورَِٗ ٢و َوَ ٠ٜوػ ْ٘ َوٜخ َوَ ٝو
َّ ٍٞ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كَووَوخ َوٍ حُ ََّ ُؿ َُ
أَوأَو ْٓ َوَ أَورَِٗ ٢وظَّزِ ُغ أَو ّْ أَو ْٓ َوَ َوٍ ُ
ٓ ِ
َّ ٍٞ
ٍُٓ ٞ
َ٘ٛو َوؼ َوٜخ َوٍ ُ
رَو َْ أَو ْٓ َوَ َوٍ ُ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِ . ِْٓٝ ٚ٤كَووَوخ َوٍ َُووَو ْي َو
ٓ ِ
َّ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِ . ِْٓٝ ٚ٤هَوخ َوٍ َوَ ٛوٌح َوك ِي ٌء
٤ق  .هَوخ َوٍ َوٝكِ٢
ِ ٛل ٌء
ٌٖٔء َو
٣غ َوك َو
د ٍدَ َوٝح ْر ِٖ
ض أَورَِ ٢و ًْ
ٓ ْؼ ٍدي َوٝأَو ْ
د ػَوْٖ َوػِِ ٍَّ ٢وُ ٝػ ْؼ َؤخَٕو َوَ ٝوؿخرِ ٍدَ َوَ ٝو
ٓ َؤخ َوا رِ ْ٘ ِ
ح ُْزَوخ ِ
ُػ َؤ َوَ َ .وٝهَو ِي ْ
د حَُّ٘زِ ِّ ٠ِٛ ٢هللا
َوخٍ هَو ٌْ ٞءّ ِْٖٓ أَو َِْ ٛح ُْ ِؼ ِْ ِْ ِْٖٓ أَو ْ
حهظ َو
َ ٛولخ ِ
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ػَِ ِْٓٝ ٚ٤وَ ٝوؿ ْ ُْ ِٛ َِ ٤حُظَّ َؤ ُّظ َوغ رِخ ُْ ُؼ ْٔ َوَ ِس َ .وٝحُظَّ َؤ ُّظ ُغ أَوْٕ َ٣وي ُْه َوَ حُ ََّ ُؿ َُ
ٗ ُ َِ ٜح ُْ َول ِّؾ ػُ َّْ ُ٣وَِ ٤وْ َوكظََّ٣ ٠و ُل َّؾ كَو َُ ٜوُٓ ٞظَو َؤظِّ ٌءغ َوَ ٝوػَِو َْ ِٚ ٤وى ٌءّ َوٓخ
رِ ُؼ ْٔ َوَ ٍدس كِ ٢أَو ْ
ٓ ْز َوؼشًد اِ َوًح
ح ْ
ٛخ َوّ ػَوالَوػَوشَو أَوٍ َّ٣دخّ كِ ٢ح ُْ َول ِّؾ َوَ ٝو
ْ ٟكَوبِْٕ َُو ْْ َ٣و ِـ ْي َو
ٓظَو َْ ٤و
ٔ َوَ َِٖٓو ح ُْ َوٜي ِ
ٛخ َوّ ػَوالَوػَوشَو أَوٍ َّ٣دخّ كِ ٢ح ُْ َول ِّؾ إَْٔو
َو
َو
ْ
َو
َوٍ َوؿ َوغ اُِ ٠أ َْ ِٚ ِِٛوْ ُ٣ٝ
ٔظ َوَول ُّذ ُِِ ُٔظَو َؤظِّ ِغ اًِح َو
َو
َو
َو
ْ
َو
٘ َِ
 ْْ ٜكِ ٢حُ َوؼ ْ
َ ٜٞوّ كِ ٢ح ُْ َوؼ ْ
٘ َِ َوَ٣ٝو ٌَُٕٞو ِه ََُٛوخ َ٣و َْ ٞوّ ػ َوَوَكش كبِْٕ ُ ْْ َ٣و ُ
َ٣و ُ
َو
َو
َو
َو
ْ
ْ
د حَُّ٘زِ ِّ٢
ٛخ َوّ أَّ٣خ َوّ حُظَّ ْ
 ٞأ َِْ ٛحُ ِؼِ ِْ ِْٖٓ أ ْ
َو
َ ٛولخ ِ
٣ن كِ ٢ه ْ ٍِ ٞرَو ْؼ ِ
٘ َِ ِ
ُ
٘ش َوٝرِ َِ٣ ٚووَُ ٍُ ٞوٓخُِ ٌءي
 ٠ِٛهللا ػِ ُْ ُٜ ْ٘ ِٓ ِْٓٝ ٚ٤حرُْٖ ُػ َؤ َوَ َوٝػَوخثِ َو
َو
٣ن .
 ُّ ٜٞأَّ٣خ َوّ حُظَّ ْ
ٓ َولخ ُ
َوٝحَُّ٘خكِ ِؼ َُّ ٢وٝأَو ْك َؤ ُي َوٝاِ ْ
َ ْْ ُٜ ٠و َ٣و ُ
م َ .وٝهَوخ َوٍ رَو ْؼ ُ
٘ َِ ِ
غ َ٣و ْوظَوخ ٍَُٕٝو
َوَ ٛٝوُ ٞهَو ْ ٍُ ٞأَو َِْ ٛح ُْ ٌُٞكَو ِش  .هَوخ َوٍ أَورُِ ٞػَ ٤و
َٔ ٠وٝأَو ْ َُ ٛح ُْ َول ِيِ ٣
م
ٓ َولخ َو
.حُظَّ َؤظُّ َوغ رِخ ُْ ُؼ ْٔ َوَ ِس كِ ٢ح ُْ َول ِّؾ َوَ ٛٝوُ ٞهَو ْ ٍُ ٞحَُّ٘خكِ ِؼ َِّ ٢وٝأَو ْك َؤ َوي َوٝاِ ْ
াতরভ তফন অেু ল্লা াবভয এও করাও কথবও শুবনবঙন ক
 ٢ٍٟ) কও প্রশ্ন ওবযতঙবরন,هللا ػ٘অেু ল্লা তফন ভয (ٚ
তাভােু াজ্জ্ব চাবচ নাতও নাচাবচ? অেু ল্লা তফন ভয
 ٢ٍٟ) ফরবরন, চাবচ।هللا ػ٘(ٚ
])ٍ ٢ٟهللا ػ٘প্রশ্নওাযী ফরবরন, অনায ততা [ভয (ٚ
ٍকতা এটা তনবলধ ওবযবঙন। তঔন অেু ল্লা তফন ভয ( ٢ٟ
) ফরবরন, অভাবও ফর - অভায অব্বা তনবলধهللا ػ٘ٚ
) ওবযবঙন, এঔন অব্বাযﷺ( ওবযবঙন অয যূ রুল্লা
?) এয তনবদভ ভানফﷺ( তনবদভ ভানফ নাতও যূ রুল্লা
) এয তনবদভ ভানবতﷺ( প্রশ্নওাযী ফরবরন, যূ রুল্লা
বফ।
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 ٢ٍٟ) ফবরন, অর তফল বে,هللا ػ٘আফবন ভয (ٚ
) তাভােু াজ্ব ওবযবঙন। (এ াদীঙতটﷺ( যূ রুল্লা
াান-ী) এআ তফলব অরী, ঈভান, চাতফয, া’দ,
)ٍ ٢ٟهللا ػ٘অভা তফনত অফু ফাওয  আফন ঈভায (ٚ
)ٍك ٚٔ٤هللا( কথবও াদীঙ ফতণভত অবঙ। আভাভ অফু ইা
 ٢ٍٟ) ফতণভত এআ াদীঙতটهللا ػ٘ফবরন, আফন অফফা (ٚ
াান। (তথযূ ত্রঃ ততযতভমী, াতদ ী, ধযাঃ ৭,
তওতাফুর াজ্ব, নু বেদঃ ১৩, তারতফা া ওযা, াতদ #
৮২৪)116
তিতী প্রভানঃ
ٖ ،ػَوْٖ أَورِ٢
َوك َّيػَوَ٘وخ ُػ ْؼ َؤخُٕ رُْٖ أَورَِ ٢و
َوٖ حألَو ْػ َؤ ِ
ٗ ْ٤زَوشَوَ ،وك َّيػَوَ٘وخ َوؿ ٌَِ ٣ءَ ،ػ ِ
َوخٍ
ّ ،هَوخ َوٍ أُطِ َوُ ٢ػ َؤ َُ رِ َؤ ْـَُ٘ٗٞو ٍدش هَو ْي َُو َٗوضْ كَوخ ْ
ٓظَو٘ َو
َوٖ ح ْر ِٖ َوػزَّخ ٍد
َ٥و ْزَ٤وخَٕو  ،ػ ِ
ذ
كَِ ٤وٜخ أَُٗوخ ًد
ٓخ كَوؤ َو َوٓ َوَ رِ َوٜخ ُػ َؤ َُ أَوْٕ ط َُْ َوؿ َوْ كَو ُٔ ََّ رِ َوٜخ َوػَِوَ ٠وػِِ ِّْ ٢ر ِٖ أَورَِ١ ٢وخُِ ٍد
َ ٟوٞحُٕ َّ
هللاِ َوػَِو ْ ِٚ ٤كَووَوخ َوٍ َوٓخ َٗوؤُْٕ َو ِٙ ٌِ ٛهَوخُُٞح َوٓ ْـَُ٘ٗٞوشُ رَوِ٘ ٢كُالَو ٍدٕ َُو َٗوضْ
ٍِ ْ
َ٤
كَوؤ َو َوٓ َوَ رِ َوٜخ ُػ َؤ َُ أَوْٕ ط َُْ َوؿ َوْ  .هَوخ َوٍ كَووَوخ َوٍ ْ
حٍ ِؿ ُؼٞح رِ َوٜخ ػُ َّْ أَوطَوخ ُٙكَووَوخ َوٍ َ٣وخ أَو ِٓ َو
َ ٕٞوكظَّ٠
َوٖ ح ُْ َؤ ْـُ٘ ِ
ح ُْ ُٔ ْئ َِِٖٓ٘٤و أَو َوٓخ َوػِِ ْٔضَو أَوَّٕ ح ُْوَوَِو َوْ هَو ْي ٍُكِ َوغ ػَوْٖ ػَوالَوػَو ٍدش ػ ِ
ٜزِ َِّ ٢وكظََّ٣ ٠و ْؼوِ َوَ هَوخ َوٍ رَوَِو. ٠
َوٖ حَُّ٘خثِ ِْ َوكظََّ٣ ٠و ْ
َوٖ حُ َّ
ٔظَو ْ٤وَِ٦و َوٝػ ِ
َ٣و ْز َوَأَو َوٝػ ِ
َِٓو َوٜخ .
ٓ ِْ َوٜخ  .هَوخ َوٍ كَوؤ َو ٍْ َو
هَوخ َوٍ كَو َؤخ رَوخ ٍُ َو ِٙ ٌِ ٛط َُْ َوؿ ُْ هَوخ َوٍ َو ٗ َْوَ ٠وا  .هَوخ َوٍ كَوؤ َو ٍْ ِ
هَوخ َوٍ كَو َوـ َوؼ َوَ َ ُ٣وٌزِّ َُ

ততযতভমী, াতদ ী, ধযাঃ ৭, তওতাফু র াজ্ব, নু বেদঃ ১৩, তারতফা া

116

ওযা, াতদ # ৮২৪
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আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত, এওদা তমনায
যাবধ চননওা াকরীবও ধবয এবন, ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
এয তনওট াতচয ওযা । তততন এ ফযাাবয করাওবদয
াবথ যাভভ ওবয াকরীবও াথয কভবয তযায তনবদভ
কদন। এআ ভ অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) া তদব মাতেবরন।
তততন প্রশ্ন ওযবরন, এয তও ববঙ? ঈতস্থত করাওযা ফরর
ক ভুও ককাবত্রয াকরী। ক তমনা ওবযবঙ। ভয ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػতাবও াথয কভবয তযায তনবদভ তদববঙন।
ফণভনাওাযী ফবরন, অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফরবরন, তাবও
তনব তপবয মা। তঃয অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয তনওট এব ফরবরন, ক অতভরুর
ভুতভনীন, অতন তও চাবনন না ৩ ধযবনয করাবওয ঈয
কথবও ওরভ তুবর কনা ববঙ? কমভনঃ (ও) াকর
মতক্ষণ না ু স্থ , (ঔ) খুভন্ত ফযতক্ত মতক্ষণ না চাগ্রত 
এফং (ক) প্রাপ্ত ফস্ক তশু মতক্ষণ না প্রাপ্ত ফস্ক ।
ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফরবরন, যা। অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
ফরবরন, তাবর কওন াকরীবও তযা ওযা বফ? ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ফরবরন, কওান ওাযণ কনআ। ভয (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػাকরীবও কঙবড় তদবরন এফং অল্লাহু অওফায ধ্বতন
তদবরন। (তথযূ ত্রঃ অফু দাঈদ, াতদতট ী, ধযাঃ
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৩৩, তওতাফুর হুদুদ, নু বেদঃ ১৬, াকর ঘুতয ফা দ্দবমাকয
যাধ ওযবর, াতদ # ৪৩৯৯)117
ঈবযাক্ত াতদ দুতটবতআ ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয
আচততাদ বুর তঙর। এভন অবযা প্রভাণ যববঙ। এ
াতদগুবরা কথবও এটাআ প্রতীভান  কম, াাফীকণ ফযতক্ত
তাওরীদ ওযবতন না ফযং যাূ রুল্লায াীয অবরাবও
নু যণ ওযবতন।
তএফ, ওতথত ভামাফীবদয ওতৃভও প্রদে আভাভকণ কম ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয নু যবণয তফলতট তুবর এবনবঙন
কটা াী তবতেও ায ওথাআ ফবরবঙন ন্ধ তাক্বরীদ
ওযবত ন। অয মতদ ধবয কনআ কম, তাবফীযা ভয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ন্ধ নু ওযণ (তাক্বরীদ) ওযবতন, তবফ
কটা বফ বুর। ওাযণ ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয কঙবর
আফবন ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)  অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয
তক্ষা বে ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয াীতবতেও
নু যণ ওযা, ন্ধবাবফ ন। ু তযাং তাবফীবদয ফযাত
তদব ফযতক্ত তাক্বরীবদয ঈদাযণ বে বুর
117

অফু দাঈদ , াতদতট ী , ধযাঃ ৩৩, তওতাফু র হুদু দ , নু বেদঃ১৬, াকর

ঘুতয ফা দ্দবমাকয যাধ ওযবর,াতদ # ৪৩৯৯
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ফযাঔযা এফং ফাততর ফাততর ফাততর। এঙাড়া ওতথত
ভামাফীযা দুচন অবরভ এয ভতাভত তুবর ধবযবঙ ফযতক্ত
তাক্বরীবদয বক্ষ। এ প্রবঙ্গ ফরবত ঘাআ, আভাভ নফফী, া
ারীঈল্লা, আভাভ আফনু র ওাআু ভ, আভাভ আফবন তাআতভা,
আভাভ ওুযতুফী(অল্লা তাবদয াতন্তবত যাঔুন)  ভস্ত
আভাভবদয ভতাভত  অভর াযীায দতরর ন। প্রতততট
ভবতয বক্ষআ আভাভবদয ফক্তফয যববঙ। ভুও আভাভ মতদ
ীয ধযাবও তযও ফবর কতা নয আভাভ ীয ধযাবও পযচ
ফবর। এও আভাবভয তনওট এও তফল চাবচ নয চবনয
তনওট নাচাবচ। অতন ১০ চন আভাভবও তনবচয ভবতয
বক্ষ অনবর অতভ অভায ভবতয বক্ষ ১০ চনবও
অনফ। এবাবফ কওানতদন ভাধান অবফ না। তাআ
কবলয দুবটায ঈেয কদায প্রবাচন ভবন ওযরাভ না।
এবাবফ ফহু প্রঘতরত ভামাফীযা ভামাফ যক্ষা ফহু মইপ 
ংকততূ ণভ াদী ক ওবয মা ওঔনআ ু স্থ ভতস্তবষ্কয
ভানু লবদয ঈতঘত না মাযা অল্লা  যাূ র ( )ﷺকও
বাবরাফাবন। তাআ অভাবদয নু যন ওযবত বফ কআ
দতরর মায কথবও আভাভকণ পাতা তদব থাবওন থভাৎ
ওুযঅন  ী াতদ। তবফআ অভযা ভাধাবন অবত
াযফ আনাঅল্লা। ফযতক্ত তাক্বরীদ তনতলবদ্ধয বক্ষ ওুযঅন
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কথবও দতরর অতভ দতরর তদতে। ূ যা তাফায ৩১ নং
অাত্ এফং এয তাপীয ওবযবঙন স্বং যূ রুল্লা ()ﷺ
কম তিিানযা তাবদয অতরভবদয ন্ধবাবফ নু যণ ওযত।
অয এচনয অল্লা ফবরবঙন কম, তিিানযা তাবদয
অতরভবদয যবফয অবন ফতববঙ। ত ও এওআ বাবফ
ভামাফীযা তাবদয অতরভবদয ন্ধবাবফ নু যণ ওবয
তাবদয অতরভবদয যবফয অবন ফতববঙ। (তথযূ ত্রঃ
ততযতভমী, তওতাফুত তাপীয, াতদ নং-৩০৯৫)118
১২তভ দরীরঃ স্ত্রীবরাও ফবক্ষয বয াত ফাাঁধবফ। এটা
এওতট চার ওথা কম, স্ত্রীবরাও ফবক্ষয বয াত ফাাঁধবফ" এঔাবন প্রঘতরত ানাতপ নাভধাযী তাক্বরীদ ওাযীবদয প্রতত
কঘবরঞ্জ ফযং তাযা এওতট ওুযঅবনয অাত কতা দূ বযয ওথা
এওতট াতদ কম টা ত াতদ (ক টা কমন চার না )
কদঔাবত াযবফ? এঔাবন তাযা যীবতয ফযাঔযাওাযী কথবও
বয তকব যীবতয প্রবনতা ায দাতফ ওবযবঙ। অরভুঔতাারুর ওুদুযী (অযতফ-ফাংরা) ৃঃ ৭৬ (নু ফাদ 
ম্পাদনা; ভাঃ ভুাম্মদ অতভন ঈল্লা~বূতূ ফভ
ভাাতদ্দ,ওাযাভততা অতরা ভাদযাা, কনাাঔারী; ভাঃ
118

ততযতভমী তওতাফু ত তাপীয, াদী নং - ৩০৯৫
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ভুাম্মদ তদ্দীওুল্লা ~ এভ. এভ. (পার্স্ভ ক্লা), তফ. এ.
(র্স্যান্ড), প্রধান অযতফ প্রবালও, াদাযাফাদ ভাযদাা
কাচীুয ঢাওা এফং ভাঃ ভুাম্মদ ভুস্তপা এভ.এভ.~;
প্রওানা = আরাতভা ওুতুফঔানা; ৩০/৩২ নথভব্রুও র
কযাড; ফাংরাফাচায; ঢাওা-১১০০)।119
তাওফীয তাযীভা অল্লাহু অওফায না ফবর ু ফাানাল্লা
অয যভান ফা অল্লা কওান গুনফাঘও নাভ ফবর ারাত
অযি ওযা আভাভ অফূ াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍك আভাভ
ভুাম্মাদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكভবত চাবম, তওন্তু আভাভ অফূ
আঈূ বপয ( هللاٚٔ٤ )ٍكভবত নাচাবম।তাওফীয তাযীভা
অল্লাহু অওফায না ফবর ু ফাানাল্লা অয যভান ফবর
ারাত অযি ওযা আভাভ অফূ াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍك আভাভ
ভুাম্মাদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكভবত চাবম, তওন্তু আভাভ অফূ
আঈূ বপয ( هللاٚٔ٤ )ٍكভবত নাচাবম (তদাায ১৪০১ তঃ
119

নু ফাদ  ম্পাদনা; ভাঃ ভুাম্মদ অতভন ঈল্লা~বূ তূ ফভ ভাাতদ্দ,ওাযাভততা

অতরা

ভাদযাা,কনাাঔারী;

ভাঃ

ভুাম্মদ

তদ্দীওুল্লা~এভ.এভ.(পার্স্ভ

ক্লা),তফ.এ.(র্স্যান্ড),প্রধান অযতফ প্রবালও,াদাযাফাদ ভাযদাা কাচীুয ঢাওা
এফং ভাঃ ভুাম্মদ ভুস্তপা এভ.এভ.~; প্রওানা = আরাতভা ওুতুফঔানা;
৩০/৩২ নথভব্রুও র কযাড; ফাংরাফাচায; ঢাওা-১১০০
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অযাপী তন্দ ঙাায ১ভ ঔবন্ডয ১০১ ০৮ নং ৃষ্ঠা।)120
এঔন া ও! অনাযা তঘন্তা ওরুন - কও বুর অয কও
ত ও?
১৩তভ দরীরঃ াতদ ীহ্ ফা মইপ তনণভব ন্ধ
তাক্বতরবদয ঔন্ড ভামাফী অবরভযা ফবর থাবও কওান াতদ
ীহ্, ফা মইপ তনণভ ওযবত আভাভকণ কথবও ভতাভত গ্রণ
ওযবত । কওান যাফী তফশ্বস্ত ফা তফশ্বস্ত মা তও’না
আভাভকবণয তাক্বরীদ ফুছা। কম তাক্বরীদ অভযা ওবরআ
ওবয থাতও। এ কথবওআ ফুছা মা আরাবভ তাক্বরীদ যববঙ!
চফাফঃ এআ ফযাঔযাতট ত ও ন। ওাযণ, াতদবয
আভাভকবণয কথবও অভযা াযী’অ’য তফধান কনআনা। ফযং
াতদবয যাফীকণ কও বার ফা ঔাযা তা গ্রণ ওতয। এআ
তফলতট কভাবটআ আভাভকবণয তাক্বরীদ (তাক্বতরবদ াঔী)
ন। ভুাদ্দীকণ কথবও াক্ষয গ্রণ ওতয ভুও যাফী বার
থফা ঔাযা এঔবনা কতা বনও চন ভুাতদ্দ কথবও কনা
 (মা তাক্বতরবদ ভুতরাক্ব~ ভুক্ত তাক্বতরদ) এয িাযা
তাক্বতরবদ াঔী ঔতভ ভাবন এওও ফযতক্তয তাক্বতরদ
(নু যন)।
120

তদাায ১৪০১ তঃ অযাপী তন্দ ঙাায ১ভ ঔবন্ডয ১০১ ০৮ নং ৃ ষ্ঠা।
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ফুছা ককর কওান ভানু ল ম্পবওভ চানায চনয ওাবযা ওথা ভানয
ওযবর ন্ধ তাক্বরীদ  না। কতভতন াতদবয যাফী ম্পবওভ
আভাভকণ কথবও কচবন তনবর তা ন্ধ তাক্বরীদ  না ফযং
তাক্বীও থভাৎ মাঘাআ- ফাঙাআ । ওতথত ভামাফীবদয ওথা
িাযা তাবদয ভবতয তফবক্ষ মা ওাযণ তাক্বতরদ বফ এওও
ফযতক্তয তওন্তু ঈতক্ত কত অবঙ বনও চন । এও ানাতপ
ভুক্কাতরদ তও কওান ভারা চানবত নয কওান ভামাতফবদয
(াতপ ভাতরতও াম্বতর) ওাকঙ মা? অল্লা অভাবদয ন্ধ
তাওরীদ (তাক্বতরবদ াঔী) বত যক্ষা ওরুও, অভীন।
১৪তভ দরীরঃ
ٍ حُِﮧ ۔ ﷺ ’’ ۔حٗﯽٍٞٓ ٍ هخ: ٍٔخٕ ۚ هخ٤ُلس رٖ ح٣ٌػٖ ك
 أٗخ ٍ اُﯽٝ ‘‘ ٖ ٖٓ رؼيﯼ٣ٌُ ح رخٝﮑْ كخ هظي٤أىٍﯼ ٓخ هيٍ روخثﯽ ك
( ٕ۶۶ٖ ) ْحﮦ حُظٌَٓﯼ كﯽ ’’ؿخٓؼﮧ ‘‘ رَهٍٝ . َٔ ػٝ َأرﯽ رﮑ
 حرٖ ٓخؿﮧ كﯽٝ . َٔ ػٝ ۚ َﮐظخد حُٔ٘خهذ ‘ رخد ٓ٘خهذ أرﯽ رﮑ
ٕﮧؿخٓ ) ٕ ( ػٖ ػﮑَٓ ؒۃس أ. ٖ حر٦ ﮨٌح ُلٝ ( ۷۹) ٓ۸/ٔ ’’ٓ٘٘‘‘ﮧ
: ْض هخٍ ُﮩٟخكض ػْ كخ٣ ح حرٖ ػزخّ ػٖ آَأسِٞ٘س ٓج٣أﮨَ حُٔي
٘س٣ اًح هيٓظْ حُٔي: ٍي هخ٣ُ ٍٞ ٗيع هٝ ُﮏٞ ٗؤهٌ رو: حُٞط٘لَ هخ
ْ كٌﮐَص٤ِٓ ّح أُٞ ٖٔ ٓؤ٤ح كﮑخٕ كُٞ٘س كٔؤ٣ح حُٔيٞٓح كويِٞكٔج
) ۷ٔ۴/ٔ ‘‘ لﮧ٤لٛ ’’ حﮦ حُزوخٍﯼ كﯽٍٝ نُح... . لس٤ٛ غ٣كي
ض حَُٔأس رؼي ٓخٟ ( ﮐظخد حُلؾ ‘ رخد اًح كخ۹۵۷ٔ ) ٝ ( ۸۵۷ٔ
ضٟأكخ
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থভঃ (১) মযত হুমাআপা আফনু র আাভান (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
ফবরনঃ তপ্রনফী াল্লাল্লাহু ‘অরাআত াাল্লাভ আযাদ
ওবযবঙন, ‚অতভবতা চাতননা অয ওততদন কতাভাবদয ভাবছ
চীতফত থাওফ, তাআ অভায ফতভভাবন কতাভযা এ দুচবনয
নু যণ ওযবফ। এটা ফবর তততন মযত অফূ ফওয ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػ মযত ঈভবযয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তদবও আতঙ্গত
ওযবরন। ূ ত্রঃ ততযতভমী যীপ াদী নং (৩৬৬২), আফবন
ভাচা যীপ ১/৮০(৯৭), ভুনাবদ অভাদ ৫/৩৮২,
৩৮৫, ৩৯৯, ৪০২ (ফতি-৪৭)121
ু স্পি চফাফ –
১) বাআ াতদ নু মাী অফু ফওয এফং ঈভয (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػতাওতরদ প্রভান বরা তওন্তু অনাযা কতা অফু ফওয
তওংফা ঈভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তাওতরদ ওবযন না
অনাযাবতা আভাভ অফু াতনপায ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয তাওতরদ
ওবযন। তায দতরর ওথা? নফী ( )ﷺমতদ মযত অফু
ফওয  মযত ঈভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ তাওতরদ ওযায
121

ততযতভমী যীপ াদী নং (৩৬৬২), আফবন ভাচা যীপ ১/৮০(৯৭),

ভুনাবদ অভাদ ৫/৩৮২, ৩৮৫, ৩৯৯, ৪০২ - ফতি-৪৭
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ীত ওবয মাআ তাবর তাবদয নাবভ কওন কওাবনা
ভামাফ নাআ? অনাযা মযত অফু ফওয এফং মযত
ঈভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তাওতরদ ওবযন না কওন? এটা কতা
অনাবদয তফরুবদ্ধ দতরর া ককবরা।তাআ নআ তও?
২) নফী ( )ﷺঅফু ফওয এফং ঈভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) দুআ
চবনয তাওতরদ ওযবত ফরর থঘ অনাবদয তথা ওতথত
ভামাফীবদয কদা াতদ নু মাী তওন্তু অনাযা কতা এওআ
বঙ্গ ২ চন আভাভ ভাবনন না ফযং তফবযাতধতা ওবযন তাবর
অনায কদা দতরর কতা অনায তফরুবদ্ধ ওথা ফরবঙ
অবর অনাযা কতা ন্ধ ভুওাতল্লদ তাআ তফত্র ওুযঅন 
ী াতদ তও ফুচবফন?
৩) ঈক্ত াতদব ফরা অবঙ অফু ফওয এফং ঈভয (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػমত তদন কফবঘ থাওবফ। তাবর প্রভাতনত বরা কফবঘ
থাওা মভন্ত তাওতরদ ওযা মাবফ তায ভাবন চীতফত ভানু বয
তওন্তু অনাযা কতা ভৃত আভাবভয তাওতরদ ওবযন াতদবয
এও ং মা অতভ ঈতরর অভয এয ফযাঔযা ঈবল্লঔ
ওবযতঙ। মাআ কাও, কতা এআ াদীটা তাওরীদ ায
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কক্ষবত্র তা অনাবদয বক্ষ ওথা ফরবঙ না তাবর এটা
অনাবদয দতরর তওবাবফ বরা? অতন প্রশ্ন ওযবত াবযন
যাু র ( )ﷺকতা ভৃত তাবর তায কওন অভযা তাওতরদ
ওযতঙ। ঈেয - যাু র ( )ﷺপ্রবতওতট ওথা ওাচ অবদ
যীবতয দতরর তাআ তায নু যণ কও তাওতরদ ফরা মাবফ
না ফযং তততন কমবতু অল্লায অবদ নু মাী ওুযঅবনয
ফযাঔযা াদীব তুবর ধবযবঙন তাআ তায তাক্বরীদ ওযা মাবফ
না ফযং আবেফা ওযা মাকফ। (তফবল দ্রিফযঃ আবেফা ম্ববন্ধ
এআ গ্রবে তফস্তাতযত অবরাঘনা ওুযঅন  াদী নু মাী
ওযা ববঙ) (তথয ূ ত্রঃ জ্জার ও - ২/৩১ ৃষ্ঠা)122
২.৩০ তাক্বরীবদয দাফীওৃত ু পবরয তফবেলণ
(দাফী-১): শুধুভাত্র ঘায আভাবভযআ যীায ওর তফলব
ঈেভ ংগ্রবয ংওরন তঙবরা।
কদফন্দীকণ দাফী ওবযন, শুধুভাত্র এআ ঘায আভাভআ
যীায ভস্ত াঔায ংকৃীত তফলগুবরায ূ ণভাঙ্গ ংওরন
ওবযতঙবরন, এফং ক চনযআ শুধু ভাত্র তাবদযআ তাক্বরীদ
122

জ্জার ও -২/৩১ ৃ ষ্ঠা
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ওযা মা। তাবদয ূ বফভ কওঈ ূ ণভাঙ্গরুব ংগ্রবয
ংওরন ওবযন তন এফং বয কওঈ তা ওযবত াযবফ না।
তাযা ভবন ওবযন, াাফী  তাবফইকবণয ংগ্র ংওরবনয
কঘব আভাভকবণয ংগ্র ংওরন তধওতয ত ও 
ূ ণভাঙ্গ । তাযা এটা ফরায দুঃা কদঔা, ‘অভযা এযওভ
ু তফনযস্ত  অআনাওাবয তততয াযংবক্ষবয (আরাভী
তক্ষায ওর াঔায) ংওরন অয কদতঔতন, না
াাফীকবণয, না নযানয তাবফইকবণয।’ - ভুপতী ভাভুদ
াান কাঙ্গুীয করঔা প্রফন্ধ ‘যীা কত তাক্বরীবদয বূতভওা
এফং ঘায আভাবভয কম কওান এওচবনয তাক্বরীদ কওন
ওযবত বফ?’ তাযা ফবরন, ‚ঘায আভাভ ফভপ্রথভ এফং
এওভাত্র আভাভ, মাযা এগুবরা (আরাভী তক্ষায ওর
াঔায) ুঙ্খানু ুঙ্খবাবফ ংগ্র ওবযতঙবরন, এযয
আচততাকদয অয কওান প্রবাচন কনআ। তন্ডত ফযতক্ত 
াধাযণ করাবওয এওটাআ ভাত্র থ, তা’বরা, তাক্বরীদ‛।
তওন্তু, কদফন্দীকণ এআ দাফী যক্ষা ওযবত াবযন তন; ওাযণ,
ফ ভআ আচততাকদয তওঙু না তওঙু প্রবাচন যববঙ।
আচততাদ ুবযাুতয ফাদ কদা িফ এফং ফাস্তফ।
চফাফ ঔন্ডনঃ
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১. কদফন্দীকণ অক্বীদায ফভ তফলব তাবদয আভাবভয
নু যণ ওবযন না ।
অভযা াদাতুর চুদ  াীরায অবরাঘনা এ
ম্পবওভ তফস্তাতযত কচবনতঙ ।
ু তযাং প্রশ্ন ঈব , এআ ূ ণভাঙ্গ ংওরবন তও অক্বীদা
ন্তবুভক্ত? মতদ ঈেয  ‘যাাঁ’, তা’বর, কদফন্দীকণ কওন
তাবদয অক্বীদা (তফশ্বাবয তফলফস্তু) তাবদয ঈয অবযা
ওবযন, মাযা আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয বয
অকভন ওবযবঙন, কমভন, অফু ভানু য ভাতুতযদী। পাবতাা
যাতভীাবত ফণভনা ওযা ববঙ, ‘তযাফযওী তফলফস্তু 
তফশ্বাবয ফযাাবয তাযা (কদব্ন্ন্দীকণ) আভাভ অফু ানীপা
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয কভৌরনীততয ধীবন আভাভ অফুর াান
অাযী এফং আভাভ অফু ভানু য ভাতুতযদীবও নু যণ
ওবযন এফং তাযাআ শুরু ওবযন তঘততা, নাক্বফাতন্দা,
ক্বাদতযা এফং কাযাাতদভা নাবভয ূ তপ ক্রভধাযা।’ –
(তথযূ ত্রঃ পাবতাা যাতভীা, আংবযতচ নু ফাদ, ৃষ্ঠা নং৫৮।)123 তামতওযা (অত্মশুতদ্ধ  রু ংক্রান্ত)  তও
আভাভ অফু ানীপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكওৃত ফভ াঔায ূ ণভাঙ্গ
123

পাবতাা যাতভীা , আংবযতচ নু ফাদ, ৃ ষ্ঠা নং-৫৮।
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ংওরবনয ন্তবুভক্ত? ঈেয মতদ  ‘যাাঁ, তা’বর, কওন
কদফন্দীকণ তনবচবদয প্রতত তরতরা অবযাতত ওবযন,
মা আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয বনও বয
ংখতটত ববঙ?
২. আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয াকবযদকণ
তাবদয আভাবভয তফযীত কম ফ পাবতাা তদববঙন,
কদফন্দীকণ কগুবরা নু যণ ওবযন।
আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ফযতবতয বয
তায াকবযদকণ তায বনও পাবতাা তযফতভন ওবযবঙন
(প্রা দুআ-তৃতীাং)। তাযা (াকবযদকণ) আভাভ অফু
ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ভতাভতবও কল ওথা ফবর ধবয
কননতন। আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তনবচ তায
তপওা এয ংওরনবও কম কওান াাফী ফা তাবফই এয
ংওরন কথকও বাবরা, এটা ওঔন দাফী ওবযন তন।
ততযওায বথভ, তততন ওঔন করাওচনবও ন্ধবাবফ তায
নু যণ ওযবত ফবরনতন।
কদব্ন্ন্দীকণ আভাবভয াকবযদকবণয পাবতাাবও ঈচ্চতয
স্থাবন ফতববঙন, তায দৃ িান্ত কঔাদ পাচাবর-আ-অভাবরআ
াা মাবফ। কমভন, পাচাবর-আ-যাভাচাবন ঈবল্লঔ ওযা
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ববঙ, আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ভবত,
‘নাপর (ঐতেও) আততক্বাপ ওভবক্ষ ুবযা এওতদন ারন
ওযবত বফ’। আভাভ ভুাম্মাবদয ভবত, ‘তনম্নতয ভবয
কওান ীভা তনধভাযবনয প্রবাচন কনআ’। ভারানা মাওাতযা
আভাভ ভুাম্মাদ অ-াফানীয পাবতাাবওআ ভথভন ওবযন।
– (তথযূ ত্রঃ পাচাবর-আ-অভার, পাচাবর-আ-যাভাচান,
৩ তযবেদ, ৃঃ-৬৫)।124
ভারানা মাওাতযা পাচাবয-আ-যাভচাবন ফবরন, ‘আভাভ
অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এয ু তযতঘত তবভত কম,
‘রাআরাতুর ক্বদয াযা ফঙবয তযভ্রভণ ওবয’ এফং নয
অবযওতট তবভত কম, ‘াযা যাভচান ভাবআ তযভ্রভণ
ওবয’। তায তফঔযাত াকবযদ আভাভ ভুাম্মাদ  আভাভ অফু
আঈু বপয তবভত, ‘যাতত্রতট তফত্র ভাবয এওতট তনতদভি
তাতযবঔআ অব, তওন্তু কটা চানা’। – (তথযূ ত্রঃ
পাচাবর-আ-অভার, পাচাবর-আ-যাভাচান, ৩ তযবেদ,
ৃঃ-৬৫।)125 আভাভ অফু ানীপা তভ প্রদান ওবযবঙন,
‘আততক্বাপ কআ ভাতচবদ ারন ওযবত বফ কমঔাবন াাঁঘ
াক্ত চাভাাবত নাভাম ড়া ’। য বক্ষ – অফু
124

পাচাবর-আ-অভার, পাচাবর-আ-যাভাচান, ৩ তযবেদ, ৃ ঃ-৬৫

125

পাচাবর-আ-অভার, পাচাবর-আ-যাভাচান, ৩ তযবেদ, ৃ ঃ-৬৫
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আঈু প  ভুাম্মাদ অ-াফানীয তবভত, ‘যীা ভবত
স্থাতত কম কওান ভাতচবদআ আততক্বাবপয চনয ফযফায ওযা
মাবফ’। – (তথযূ ত্রঃ পাচাবর-আ-অভার, পাচাবর-আযাভাচান, ৩ তযবেদ, ৃঃ-৬৫।)126 আভাভবদয াকবযদকণ
তধওতয তক্তারী দতরর কব পাবতাাবপ কম তযফতভন
এবনবঙন, তা আভাভবদযআ তক্ষা। আভাভ অফু ানীপা ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػফবরবঙন, ‘মতদ কওান ী াদী াা মা,
কটাআ অভায ভামাফ’। – (তথযূ ত্রঃ আফবন অতফদীন,
অর-াতা ১/৬৩ এফং যাভুর ভুপতী, ১/৪।)127 তযন্ত
তযতাবয তফল কম, আভাভ অফু ানীপা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
এয এআ ু তফঔযাত ঈতক্ত এফং ভামাবফয নয ততন
আভাবভয প্রা ভাথভও ঈতক্ত (মা তওঙু বয এআ তরঔাবতআ
ফতণভত বফ আনা-অল্লা ফা ঔাতনওটা ঈবয মতাভানয
অবরাওাত ওযা ববঙ অভায তরতঔত এআ গ্রেতটবত), ঘায
ভামাবফয প্রা ভগ্র তফজ্ঞ অবরভকণ মবত্ন এতড়ব মান,
ফা নু বল্লঔ যাবঔন, ভামাফী যভ কযাচ মা ঈল্লাব
তনরুতিগ্ন বাবফ ারন ওযবত াযায চনয। ঔুফআ দুঃঔ এফং
অশ্চমভচনওবাবফ ফরা মা কম, ঈভবদবয প্রা অভ
126

পাচাবর-আ-অভার, পাচাবর-আ-যাভাচান, ৩ তযবেদ, ৃ ঃ-৬৫।

127

আফবন অতফদীন, অর-াতা ১/৬৩ এফং যাভুর ভুপতী, ১/৪।
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ভুরভাবনয তাক্বা (অল্লাবীতত) তাবনয
াাায ওাবঙ াংখাততওবাবফ তথীর। অল্লা
অভাবদয ক্ষভা ওবয প্রওৃত তদাাত রাববয তাপীও দান
ওরুন। অভীন।
৩. কদফন্দীকণ নযানয আভাভবদয নু যণ ওযকত ফাধয
ববঙন।
কদফন্দীকণ কম নয আভাভবদয পাবতাা নু যণ 
নু ীরন ওবযন তায দুতট দৃ িান্ত নীবঘ ঈদ্ধৃত ওযা বরা
(ও) তনরুবদ্দ স্বাভীয চনয স্ত্রীয বক্ষা ওযায ভীভাঃ
ানাপী ভামাবফয কম পাবতাা ভারানা অযাপ অরী
থানবী তায কফবস্তী কচয ফআবত (১০ভ ঔন্ড ২৪৪ ৃঃ)
তরবঔবঙন –
‘মতদ কওান স্ত্রীবরাবওয স্বাভী কপযায ব মা , এফং মতদ
চানা না মা কম, চীতফত অবঙ না আতন্তওার ওবযবঙ , তবফ
ক তঔনআ নয ওাঈবও তফব ওযবত াযবফ না । এআ
অা তাবও বক্ষা ওযবত বফ কম, তায স্বাভী ফযআ
তপবয অবফ। তাযয, ক এতটা ভ বক্ষা ওবযবঙ
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কম, ধবয কনা মা, তায স্বাভীয ফ নব্বআ ফৎয ায
ব ককবঙ। তঔন আরাভী অদারত যা তদবত াবয, ক
আতন্তওার ওবযবঙ। মতদ স্ত্রীবরাওতটয তফবয ফ থাবও এফং
ওাঈবও ক তফব ওযবত ঘা, তবফ ক আদ্দবতয য তফব
ওযবত াবয; কমবতু কপযায করাওতটবও ধভভী তফঘাযও ভৃত
কখালণা ওবযবঙ।’128
‚ভারপুমাত াওীভুর-ঈম্মা (অযাপ অরী থানবীয ফাণী
ংওরন)‛ এয ৮ভ ঔবন্ডয ৩৭ ৃঃ ফণভনা ওযা ববঙ কম,
এওদা কওান এও ফযতক্ত অযাপ অরী থানবীয তনওট এক
ফরবরা, ‚আভাভ (আভাভ অফু ানীপা) াববফয বয
‘ভাপওুদ অর ঔফয (তনরুবদ্দ স্বাভী)’ এয তফলতট এওতট
চতটর ভযা ব দাাঁতড়কবঙ।‛ তততন (ভারানা থানবী) এআ
ফবর ঈষ্মা প্রওা ওযবরন কম, ‘যাাঁ’ এটা এওটা তফযাট
ভযা এফং ওুযঅবন তচাবদয কম ফণভনা কদা ববঙ, তা
অয এওতট ফড় ভযা। ু তযাং ওুযঅন কথবও এটা
ঈবেদ ওয (নাঈমুতফল্লা!)।’ অযাপ অরী থানবী ( ٚٔ٤ٍك
 )هللاএয এআ ফক্তফয কথবও প্রতীভান  কম, তততন ানাপী
ভামাবফয কওান কওান পাবতাা তযতযক্ত ওযায ওতটা
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কফবতী কচয, ভারানা অযাপ অরী থানবী, ১০ভ ঔন্ড, ৃ ষ্ঠা নং – ২৪৪।
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তাতকদ নু বফ ওবযতঙবরন। তততন এতআ কচাড়াবরা তাতকদ
নু বফ ওবযতঙবরন কম, তা তচাদ তযতযক্ত কখালণা াবথ
তুরনা ওযবত ফাধয বতঙবরন। অয এআ তচাদ আরাবভয
এওতট তফবেদয ং, মা প্রবাচনীতা, দ্ধতত এফং
পতমরত ম্পবওভ ওুযঅন  াদীব ত ত ফাণী যববঙ।
মাবাও, কদফন্দীকণ ‘ভাপওুদ অর-ঔফয’ এয পাবতাা
তযতযাক ওবযবঙন, মা তাবদয ভবত, তনবুভর  ূ ণভাঙ্গ
ংওরবনয ং। কদফন্দীকণ এঔন এ ফযাাবয আভাভ
ভাতরও  আভাভ অভাদ আফবন াম্ববরয ভামাফ নু যণ
ওবযন, কমঔাবন এআ কক্ষা ওযা ভ ঘায ফৎয তনধভাযণ
ওযা অবঙ। কমভন, অেুয যতভ রাচুযী তায পাবতাা
যাতভীা বত ফবরন, ‚“. এফং অচওার ানাপী
ভুপতীকণ ““. ‘আভাভ ভাতরবওয ভামাফ তনধভাতযত ঘায
ফৎয’ তবফ ওবযআ পাবতাা প্রদাণ ওবযন।‛ – (তথযূ ত্রঃ
পাবতাা যাতভীা, ২ ঔন্ড, ৃঃ-১১২।)129
(ঔ) মাওাবতয থভ ধভভী তক্ষা প্রততষ্ঠান (ভাদ্রাা) এ
ফযফাযঃ
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ফানতায়া রার্িম য়াি, ২য় খন্ড, পৃীঃ-১১২।
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ানাপী ভামাবফয পাবতাা নু াবয মাওাবতয থভ কওান
ধভভী তক্ষা প্রততষ্ঠাবন, থভাৎ ভাদ্রাা ফযফায ওযা মাবফ
না। ানাপী ভামাবফ এআ তনবলধাজ্ঞায পাবতাায ঈৎ
বরা, ‘ওুযঅন তক্ষা তদব কওান াতযশ্রতভও কনা মাবফ
না’, এআ ফাণী কথবও। এআ পাবতাা ানাপী কদফন্দীকবণয
ভাদ্রাা তযঘারনায কক্ষবত্র এও তফযাট ভযা ব
দাাঁতড়ববঙ। তাযা ানাপী ভামাবফয পাবতাা তযতযাক
ওযবত না কবয এ ফযাাবয এও নতুন দ্ধতত ঈদ্ভাফন ওবয
এ ভযা ঈততযব ককবঙন। তাযা মাওাবতয তফুর থভ এআ
ভাদ্রাা মাওাত াফায কমাকযতা ম্পন্ন ঙাত্রবদয ভাবছ
ফন্টন ওবয কদন। বয অফায ঐ থভ ঙাত্রবদয িাযা
ভাদ্রাা াদওা (দান) তববফ প্রদান ওযান।
(প্রওৃত বক্ষ ভুদ থভ কওান এওচন ঙাত্রবও তদব তরা
ফাানায ভাধযবভ ারার ওবয কনায কঘিা ওযা , ঙাত্রবও
প্রওৃত ভাতরওানা কদা না)। এয িাযা তাযা এও তঢবর
দুআ াতঔ কভবযবঙন। মাওাবতয থভ ভাদ্রাা ফযফায ওযা
মাবফ না, এ তনবলধাজ্ঞা ারন ওবযবঙন; অফায মাওাবতয
ভাধযবভ প্রাপ্ত থভ বযাক্ষবাবফ ভাদ্রাা তযঘারনা ফযফায
ওবযবঙন। ভুপতী অেুয যভান রাচুযী এআ দ্ধতত
নু কভাদন ম্পবওভ তচজ্ঞাতত ব ফবরবঙন, ‘এটা তঔনআ
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নু বভাদনবমাকয, মঔন ঙাত্রবদযবও দান ওযবত ফাধয ওযা না
।’ (পাবতাা যাতভীা, ২ ঔন্ড, পাবতাা নং – ৪, ৃঃ৭)।130
ঈবযাক্ত দৃ িান্তগুবরা ‘মথামথ ংওরন, এয ওল্প ওাতনী
কববঙ্গ ঘূ ণভ তফঘূ ণভ ওবয তদববঙ।
প্রথভতঃ কদফন্দীকবণয তাক্বরীদ তপওায তফলগুবরাবতআ
ীভাফদ্ধ ভাত্র।
তিতীতঃ অভযা কদবঔতঙ, আভাভ অফু ানীপায
াকবযদকবণয কদা আভাবভয তফযীত পাবতাা, কদফন্দীকণ
শুধুভাত্র গ্রণ ওবযআ ক্ষান্ত নতন, ফযঞ্চ, কগুবরা ফযফাবয
গ্রাতধওায তদব থাবওন। কওান কওান ভ তাযা নয
আভাবভয ভামাফ নু যবণ ফাধয ন।
অভযা কদবঔতঙ, তাযা কওভন স্বাথভবযয ভত স্বাবথভাদ্ধাবযয
কফরা তনবচবদয আভাবভয তপওা তনব কঙবর কঔরা ওবযন।
ওাবচআ, নযানয আভাভ  তাবদয াকবযবদকবণয কক্ষবত্র
এওআ যওভ ফদানযতা কওন কদঔাবনা মাবফ না? মতদ তা িফ
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ফানতায়া রার্িম য়াি, ২য় খন্ড, ফানতায়া নং – ৪, পৃীঃ-৭
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বতা, তবফ ভুরভানবদয ভাবছয এআ প্রবাচনী তফবতক্ত,
তথা দরফাচী কল ব কমত।
(দাফী-২) এওআ আভাবভয নু যণ ধবভভ তফৃ ংঔরা  বন্দ
ফদতভত ওবয।
১. ওুযঅন  ু ন্না ভুতরভ ঈম্মাবও এওতাফদ্ধ ওযায
তবতে প্রদান ওবয এফং তফৃ ংঔরা প্রততত ওবয। এঔাবন
তাক্বরীবদয কওান নু বভাদন কদা তন। অল্লায যাূ র
(াঃ) ফকরবঙন, ‘অতভ কতাভাবদযবও তযস্কায প্রভাণ 
কঙবড় ককরাভ, এয ন্ধওাযটা তদবনয ভত অবরাতওত। কম
ধ্বংব ততত বত ঘা, ক ঙাড়া কওঈ এ কথবও তফথকাভী
বফ না। কতাভাবদয ভবধয কম কফাঁবঘ থাওবফ (বনও তদন),
ক ভাদুবমভাক কদঔবত াবফ। তএফ, অভায ু ন্নায ঈয
ফার থাবওা, ধবভভয তনভ ওানু ন  ৎবথ তযঘাতরত
ঔতরপাবদয ু ন্না দাাঁত তদব ওাভতড়ব ধবয কযবঔা।’ –
ভুনাবদ অভাদ, (৪/১২৬), আফনু ভাচা, অর াওীভ।131
২. ভুওাতল্লদকণ তনবচযাআ ংঔয াঔা  দবর তফবক্ত।
কদফন্দী  কফবযরবীবদয তফবতক্ত, এয এওটা ঘভৎওায
131

ভুনাবদ অভাদ , (৪/১২৬) , আফনু ভাচা , অর াওী
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দৃ িান্ত। এওআ ভামাফবুক্ত া বত্ত্ব, তাযা তনবচযাআ
তনবচবদয ভবধয তফযাট তফৃ ংঔরা  বন্দবয ৃ তি ওবযবঙন।
৩. প্রতততট ভামাফআ তনতদভি কওান পাবতাায ফযাাবয
তনবচযাআ ফ ভ এওভত থাবওন না। দৃ িান্ত স্বরু,
কফীযবাক তপওা ফআগুবরা আফাদা ংক্রান্ত তফল তদব
শুরু ওযা । আফাদায প্রথভ স্তয বরা তফত্রতা চভন
এফং তফত্রতা চভবনয প্রথভ ধা বরা াতনয তফত্রতা।
এআ এওতট ভাত্র তফলবআ ানাপীবদয তনবচবদয ভবধযআ নানা
যওভ ভত াথভওয তফযাতচত। আফনু র াম্মাভ অর ানাপী
তরতঔত পাতহুর ওাতদয কদঔুন (ৃঃ ৬৮-৮১)।132 এআ ফআতট
ানাপী তপওবয প্রাভাণয তওতাফ।
২.৩১ ম্মাতনত ঘায আভাভকন আভাভ অফু ানীপা ( ٚٔ٤ٍك
)هللا, ভাবরও ( هللاٚٔ٤)ٍك, আভাভ াবপী ( هللاٚٔ٤ )ٍكআভাভ
অভদ তফন াম্বার ( هللاٚٔ٤ )ٍكওর ী াতদ
চানবতন না
ফতভভাবন এওচন াধাযন অবরভ কফী চাবনন ম্মাতনত
আভাভবদয কথবও। ওাযন ক ম্মাতনত আভাভবদয পবতাা
132

আফনু র াম্মাভ অর ানাপী তরতঔত পাতহুর ওাতদয কদঔুন (ৃ ঃ ৬৮-৮১)
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বড়বঙ এফং াবথ াবথ তাবদয বুরগুতর বড়বঙ। ত ও
কতভতন াত াতদবয ফাঙাআ ওযা ফআগুতর বড়বঙ এফং
বড়বঙ তযচার াস্ত্র। তওন্তু আভাভবদয ভ ওাবর ওাকচআ
তঙর না। এওটা াতদ চানবত ওবও াচায তওবরাতভটায
কমবত বতা,চার নাতও াত তা প্রভান ওযা তঙর প্রা
িফ। কমভন ঈদাযন তাবফ ফরা মা কম, তনঈটন
বনও ফড় তফজ্ঞানী তঙবরন তওন্তু ফতভভান এওচন দাথভ
তফজ্ঞাবন নাভ ওযা ঙাত্র তায কথবও কফী চাবন। ওাযন ক
তনঈটবনয ফ অতফস্কায ওযা ূ ত্রগুতর চাবন এফং াবথ
াবথ তনঈটবনয বুরগুতর চাবন। অয চাবন অআনর্স্াআন
এফং নযানয ফড় ফড় তফজ্ঞাতনবদয ূ ত্রগুতর । (াআঔুর
আরাভ অভদ আফন অেুর ারীভ আফন তাআতভযা
( هللاٚٔ٤ )ٍكএয ফআ ‚যাপঈর ভারাভ‛ কথবও ংগ্রীত, ৃষ্ঠা
নং: ৮-২৫)।133 তাআ এআ প্রবঙ্গ ওবওটা াদীবয
ঈদাযন তদবর তফলতট তযষ্কায বফ আনাল্লাঃঅফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কদব তফবদব ওঔন যাু র
(াঃ) ঙ্গ তযাক ওযবতন না। ঈভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তঙবরন
133

াআঔুর আরাভ অভদ আফন অেু র ারীভ আফন তাআতভযা

(যঃ) এয ফআ

‚যাপঈর ভারাভ‛ কথবও ংগ্রীত,
ৃ ষ্ঠা নং: ৮-২৫
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) প্রাআ ফরবতনঃ অতভ,ﷺ( নু রূ। এচনযআ যাু র
অফু ফওয  ঈভয কফয কবতঙ। অতভ, অফু ফওয  ঈভয
কফয কবতঙ। (তথযূ ত্রঃ ফুঔাযী, াদী নং ৩৬৮৫; ভুতরভ
- াদী নং ২৩৮৯)134
م
ٓ َولخ َو
د ،ػَوْٖ ُع ْػ َؤخَٕو ْر ِٖ اِ ْ
ٗ َوٜخ ٍد
َوٖ ح ْر ِٖ ِ
َوك َّيػَوَ٘وخ ح ُْوَو ْؼَ٘وزِ ُّ ،٢ػَوْٖ َوٓخُِ ٍدي ،ػ ِ
ص ح ُْ َوـ َّيسُ اَُِو ٠أَورِ٢
ْر ِٖ َوه َوَ َو
ٗشَو ،ػَوْٖ هَوزِ َو
ذ ،أَوَّٗ ُٚهَوخ َوٍ َوؿخ َوا ِ
ٜ٤شَو ْر ِٖ ًُإَو ٍْ ٣د
َو
َو
َو
َّ
ُ
َو
َو
د هللاِ طَو َوؼخَُْ ٗ ٠وٌ ٠ءا
ِّ٣ن طَو ْ
رَو ٌْ ٍدَ ِّ
ٔؤَُ ِٓ ُٚو
َ٤حػ َوٜخ كوَوخ َوٍ َوٓخ ُ ِي كًِِ ٢ظَوخ ِ
حُٜي ِ
َو
َّ
َو
َّ
خٍ ِؿ ِؼ٢
ٓ٘ ِش َٗوزِ ِّ ٢هللاِ  ٠ِٛهللا ػَِ ِْٓٝ ٚ٤و
ٗ ْ٤جًدخ ك ْ
َوَ ٝوٓخ َوػِِ ْٔضُ ُ ِي كُِ ٢
َو
َو
َو
َو
ْ
َْ ٠صُ
َ٤سُ رُْٖ ُ
َوكظَّ ٠أَو ْ
ٗ ْؼزَوش َوك َو
خّ كوَوخ َوٍ حُ ُٔ ِـ َو
ٔؤ َوٍ حَُّ٘ َو
خّ  .ك َو
ٓؤ َو َوٍ حَُّ٘ َو
َٓ ٞوٍ َّ
ُّ  .كَووَوخ َوٍ أَورُ ٞرَو ٌْ ٍدَ َوَْ ٛ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤أَو ْػَ٤وخَٛوخ حُ ُّ
َوٍ ُ
ٔي َو
ْ
َو
َو
َو
َو
َو
ْ
َ٤سُ رُْٖ
َوٓ َوؼيَو ؿ َُْ ٤ىَو كوَوخ َوّ ُٓ َول َّٔ ُي رُْٖ َوّ ْ
َِٓو َؤش كوَوخ َوٍ ِٓؼ َوَ َوٓخ هخ َوٍ حُ ُٔ ِـ َو
ُ
ْ
ص حُ َوـ َّيسُ حأل ْه َوَ ٟاَُِوُ ٠ػ َؤ َوَ ْر ِٖ
ُ
ٗ ْؼزَوشَو كَوؤ َو ْٗلَو َوٌَُ ُٙو َوٜخ أَورُ ٞرَو ٌْ ٍدَ ػُ َّْ َوؿخ َوا ِ
َو
َّ
َو
َو
د َّ
د ٍ ٠ٟهللا ػ٘ ٚطَو ْ
ٔؤَُُ ِٓ ُٚو
هللاِ
َ٤حػ َوٜخ كوَوخ َوٍ َوٓخ َُو ِي كًِِ ٢ظَوخ ِ
ح ُْ َوو٤خ ِ
َ ٠و ٢رِ ِ ٚاِ َّ ُِ َوـ ِْ َِ ٤ى َوَ ٝوٓخ أَوَٗوخ رَِِوحثِ ٍدي
طَو َوؼخَُوَْ ٗ ٠وٌ ٠ءا َوَ ٝوٓخ َوًخَٕو ح ُْوَو َو
٠خ ُا حَُّ ٌِ ١هُ ِ
َو
َو
َو
حؿظَو َؤ ْؼظُ َؤخ كِ ِٚ ٤ك َُ ٜو ٞرَو َْ٘٤و ٌُ َؤخ
ُّ كب ِ ِٕ ْ
َ ٞوَُٝو ٌِْٖ َ ٛوًُُِ ٞيَو حُ ُّ
ٔي ُ
كِ ٢ح ُْلَو َوَحثِ ِ
َو
َ .وٝأَّ٣ظُ ٌُ َؤخ َوهَِوضْ رِ ِ ٚكَو َُ ٜوَُ ٞو َوٜخ
এয বত্ত্ব মঔন এওচন দাদী অফু ফওবযয তনওট এব
ক তায ঈেযাতধওায ম্পবওভ তচবজ্ঞ ওযবর, অফু ফওয
ততদ্দও যাতদাল্লাহু অনহু ফরবরন, কতাভায চনয অল্লায
)ﷺ( তওতাবফ কওাবনা ং ফতণভত  তন। অয যাূ র
কতাভায চনয কওাবনা ং ফণভনা ওবযবঙন ফবর অভায চানা

ফু ঔাযী, াদী নং ৩৬৮৫; ভুতরভ, াদী নং ২৩৮৯
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134

কনআ। তবফ অতভ ভানু লবও তচজ্ঞাা ওযফ, তাযয তততন
াাফীকণবও তচবজ্ঞ ওযবরন, তঔন ভুকীযা আফবন কাফা
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এফং ভুাম্মাদ আফবন ভারাভা (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػাক্ষয তদবরন কম, যাূ র ( )ﷺদাতদবও ঙ বাবকয
এওবাক তদববঙন। নু রুবাবফ আভযান আফবন কাাআন
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) এআ াতদতট ফণভনা ওবযবঙন।(তথযূ ত্রঃ
তততযভমী, াদী নং ২১০০; অফূ দাঈদ, াদী নং
২৮৯৪)135
ঈবযাক্ত ৩ চন াাফী (মাযা াতদতট ফণভনা ওবযবঙন),
অফু ফযও (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ভওক্ষ নন। তায য তাযাআ
তফবল ওবয এ াতদতটয ম্পওভী জ্ঞাবনয তধওাযী
তঙবরন। নু রূবাবফ ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তততন কওান
খবয প্রবফ ওযায ূ বফভ নু ভতত প্রাথভনায াতদ ম্পবওভ
চানবতন না। কল মভন্ত অফু ভুা অঅযী (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػতাাঁকও এতফলব ফতত ওযবরন এফং অনাযবদয
িাযা তনবচয ফক্তবফযয বক্ষয প্রভান ক ওবযন।
(তথযূ ত্রঃ ফুঔাযী, াদী নং ২০৬২; ভুতরভ, াদী নং
135

তততযভমী, াদী নং ২১০০; অফূ দাঈদ, াদী নং ২৮৯৪/ফু ঔাযী, াদী নং

২০৬২; ভুতরভ, াদী নং ২১৫৩।
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২১৫৩) থঘ অফু ভুা অঅযী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও
ভয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বনও কফী চানবতন।
ُّ َٖو
ٍ هَوخ َو، ٍدي٤ٓ ِؼ
ِّ َِ ْٛ ُِح
ُ  َوك َّيػَوَ٘وخ،ق
 ػَوْٖ َو،١
َوك َّيػَوَ٘وخ أَو ْك َؤ ُي رُْٖ َو
ِ  ػ، َُٕوخ٤ٓ ْل
خُِ ٍدٛ
ُ َِ  َو طَوَٝوشُ ُِ ِْ َوؼخهَِِو ِش َو٣ ٍُ حُ ِّيَُٞوو٣ د
َو ِش٣ع ح ُْ َؤ َْأَوسُ ِْٖٓ ِى
ِ َّخ٤َوًخَٕو ُػ َؤ َُ رُْٖ ح ُْ َوو
َّ ٍُ ٞٓ
خ َوٜ ِؿ َوْٝ َُو
َّ ُُ حٚ هَوخ َوٍ َُو٠َّجًدخ َوكظ٤ْ ٗ
ُ ٍ َو٠َّ َوخَٕو َوًظ َوَوذ اَُِو٤ٓ ْل
ُ ُْٖ َّلخ ُى ر٠
ِهللا
ُ
َو
َو
َو
 ٍِّ َوِْٝٓ إْٔ أ َوٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ
خٜ ِؿ َوْٝ َو ِش َُو٣ ِْٖٓ ِى٢ِّ ِزَوخر٠ُح
ْ ع ح ْٓ َوَأسَو أ
ِّ َْو َو٤ٗ
َو
َو
ْ
غ
 هَوخ َوٍ أَو ْك َؤ ُي رُْٖ َو. َُ ٔ كَو َوَ َوؿ َوغ ُػ َو.
ِ ٣ٌح حُ َول ِيٜحم رِ َو
ِ َُّ ََّ ُق َوك َّيػَ٘وخ َوػ ْز ُي ح
خُِ ٍدٛ
ُّ َٖو
 هللا٠ِٛ ٢ُّ ِ َوًخَٕو حَُّ٘زٝ َوِٚ ٤ِهَوخ َوٍ كٝ ٍدي َو٤ٓ ِؼ
ِّ َِ ْٛ ُِح
 ػَوْٖ َو١
ِ ػَوْٖ َوٓ ْؼ َؤ ٍدَ ػ
َو
د
ْ ِْٓ حٝ ٚ٤ِػ
ِ  حألػ َوَْح٠ُ َوػَِوٚٓظَو ْؼ َؤَِو
অভদ আফন াতর ( هللاٚٔ٤ )ٍك... া'ইদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
কথবও ফতণভত। তততন ফবরনঃ ঈভায আফন ঔাোফ (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػএরূ ফরবতন কম, তদযাত ফা যক্তবণ ফংবয
করাওবদয তা অবঙ। অয স্ত্রী স্বাভীয তদযাবতয ভাবরয
তওঙু আ াবফ না। তঔন মাাও আফন ু তপান তাাঁবও ফবরনঃ
যাূ রুল্লা ( )ﷺঅভায ওাবঙ এরূ তরতঔত তনবদভ
া ান কম, অতভ কমন অাভা মু ফাফীয স্ত্রীবও তায স্বাভীয
তদযাত বত ভীযাঙ প্রদান ওতয। তঔন ঈভায (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػতাাঁয তদ্ধান্ত প্রতযাায ওবযন।(তথযূ ত্রঃ ভুনাবদ
অভাদ, ৩/৪৫২; অফুদাঈদ, াদী নং ২৯২৭; ততযতভমী,
াদী নং ১৪১৫; আফন ভাচা, াদী নং ২৬৪২)136 ঈভয
136

ভুনাবদ অভাদ , ৩/৪৫২; অফু দাঈদ, াদী নং ২৯২৭; ততযতভমী, াদী নং
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 ٢ٍٟ) তগ্ন ঈাওবদয কথবও তচতচা ওয কনাهللا ػ٘(ٚ
ংক্রান্ত াতদ ম্পবওভ চানবতন না। তততন অেুয যভান
 ٢ٍٟ) কথবও াতদ কচবন তাযযهللا ػ٘আফন অপ (ٚ
;তধান্ত কনন। (ভুাো আভাভ ভাবরও, াদী নং ৪২
ভুনাবদ াবপ‘ই ৃষ্ঠা ২০৯)137
َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْز ُي َّ
م
ٓ َولخ َو
ٓ ْؼ ِي ْر ِٖ اِ ْ
هللاِ رُْٖ َوٓ ْ
َِٔو َؤشَو ح ُْوَو ْؼَ٘وزِ ُّ ،٢ػَوْٖ َوٓخُِ ٍدي ،ػَوْٖ َو
ذ ْر ِٖ ػ ُْـ َوَسَو أَوَّٕ
ذ ْر ِٖ ػ ُْـ َوَسَو ،ػَوْٖ َوػ َّٔظِ َُِ ،ٚو َْ٘٣و َو
ض َوً ْؼ ِ
ذ رِ ْ٘ ِ
ْر ِٖ َوً ْؼ ِ
-١
ٓ ِؼٍ ٤دي ح ُْ ُو ْي ٍِ ِّ
خَٕ - ،وَ ِٛ ٝو ٢أُ ْهضُ أَورَِ ٢و
ح ُْلُ َوَ َْ ٣وؼشَو رِ ْ٘ضَو َوٓخُِ ِي ْر ِٖ ِ
َٓ٘و ٍد
َّ ٍٞ
ٔؤَوُُ ُٚأَوْٕ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤طَو ْ
أَو ْهزَو َوَ ْط َوٜخ أَوَّٗ َوٜخَ ،وؿخ َواصْ اَُِوَ ٠وٍ ُ
ٓ ِ
ذ أَو ْػزُ ٍدي َُوُٚ
ط َْوَ ِؿ َوغ اَُِو ٠أَو َْ ِِٛوٜخ كِ ٢رَوُِ٘ ٢هي َوٍْسَو كَوبَِّٕ َُو َْ ٝوؿ َوٜخ َوه َوَ َوؽ كَِ١ ٢وَِو ِ
َٓ ٞوٍ َّ
ٔؤ َو ُْضُ َوٍ ُ
َُُّ ّٝو ِلوَو ُ ْْ ٜكَووَوظَوُِ ُٙٞكَو َو
هللاِ
أَورَووُٞح َوكظَّ ٠اِ َوًح َوًخُٗٞح رَِ٤و َوَ ِ
ف ح ُْوَوي ِ
ٔ َوٌ ٍدٖ
 ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤أَوْٕ أَو ٍْ ِؿ َوغ اَُِو ٠أَو ْ ٢ِِٛكَوبَُِِّٗ ٢و ْْ َ٣و ْظ َُ ًِْ٘ ٢كَِ ٢وٓ ْ
َّٓ ٍُ ٞ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػَِٗ " ِْٓٝ ٚ٤و َوؼ ْْ
َ٣و ِِْٔ ٌَُ ُٚوَ ٝو َٗولَووَو ٍدش  .هَوخَُوضْ كَووَوخ َوٍ َوٍ ُ
ٔ ِـ ِي َوىػَوخِٗ٢
"  .هَوخَُوضْ كَو َوو َوَ ْؿضُ َوكظَّ ٠اِ َوًح ًُ ْ٘ضُ كِ ٢ح ُْ ُل ْـ َوَ ِس أَو ْ ٝكِ ٢ح ُْ َؤ ْ
ٜشَو
ض "  .كَو َوَ َوىىْصُ َوػَِو ْ ِٚ ٤ح ُْوِ َّ
أَو ْ ٝأَو َوٓ َوَ رِ ٢كَو ُي ِػ٤ضُ َُو ُٚكَووَوخ َوٍ " َوًْ٤قَو هُ ِْ ِ
حَُّظَِ ٢وً َوً َْصُ ِْٖٓ َٗوؤْ ِٕ َُو ِْ ٝؿ ٢هَوخَُوضْ كَووَوخ َوٍ " ح ْٓ ٌُؼِ ٢كِ ٢رَو ْ٤ظِ ِي َوكظََّ٣ ٠و ْزُِ َوؾ
٘ ًدَح  .هَوخَُوضْ
ٗ ٍُ ٜدَ َوَ ٝوػ ْ
َوخد أَو َوؿَِو . " ُٚهَوخَُوضْ كَوخ ْػظَو َويىْصُ كِ ِٚ ٤أَو ٍْرَو َوؼشَو أَو ْ
ح ُْ ٌِظ ُ
ٔؤَوَُوِ٘ ٢ػَوْٖ َوًُِيَو كَوؤ َو ْهزَو َْطُُٚ
ٓ َوَ اَُِو َّ ٠كَو َو
كَوَِو َّٔخ َوًخَٕو ُػ ْؼ َؤخُٕ رُْٖ َوػلَّخَٕو أَو ٍْ َو
 ٠٠رِ ِٚ
.كَوخطَّزَو َوؼَ ُٚوٝهَو َو
স্বাভীয ভৃতুযয য স্বাভীয খবয ভতরায আদ্দত ারন ওযায
 ٢ٍٟ)) এয চানা থাওাবতهللا ػ٘তফল ‘ঈভান (ٚ

১৪১৫; আফন ভাচা, াদী নং ২৬৪২
ভুাো আভাভ ভাবরও, াদী নং ৪২; ভুনাবদ াবপ‘ই ৃ ষ্ঠা ২০৯
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137

পাারা কদা তায তনওট ওত ন ভবন র, তঔন
পুযাআ‘অহ্ তফনবত ভাবরও আফন তনান যাতদাল্লাহু অনা,
 ٢ٍٟ) কফান তঙবরন, তততনهللا ػ٘তমতন অফু াইদ ঔুদযী (ٚ
) তায স্বাভীয ভৃতুযয য তাবও স্বাভীযﷺ( ফরবরন, যাূ র
খবয আদ্দত ারন ওযায তনবদভ কদন। তাযয ‘ঈভান
 ٢ٍٟ) এআ াতদ নু মাী তফলতটয পাারাهللا ػ٘(ٚ
ওবযন। (তথযূ ত্রঃ অফুদাঈদ, াদী নং ২৩০০; ততযতভমী,
াদী নং ১২০৪; নাাী, াদী নং ৩৫৩২; আফন ভাচা,
২০৩১)138
َوك َّيػَوَ٘وخ َوػ ْز ُي َّ
م
ٓ َولخ َو
ٓ ْؼ ِي ْر ِٖ اِ ْ
هللاِ رُْٖ َوٓ ْ
َِٔو َؤشَو ح ُْوَو ْؼَ٘وزِ ُّ ،٢ػَوْٖ َوٓخُِ ٍدي ،ػَوْٖ َو
ذ ْر ِٖ ػ ُْـ َوَسَو أَوَّٕ
ذ ْر ِٖ ػ ُْـ َوَسَو ،ػَوْٖ َوػ َّٔظِ َُِ ،ٚو َْ٘٣و َو
ض َوً ْؼ ِ
ذ رِ ْ٘ ِ
ْر ِٖ َوً ْؼ ِ
ُ
َو
ْ
ْ
ْ
-١
ٓ ِؼٍ ٤دي حُ ُو ْي ٍِ ِّ
خَٕ - ،وَ ِٛ ٝو ٢أهضُ أرَِ ٢و
ح ُْلُ َوَ َْ ٣وؼشَو رِ٘ضَو َوٓخُِ ِي ْر ِٖ ِ
َٓ٘و ٍد
َّ ٍٞ
ٔؤَوُُ ُٚأَوْٕ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤طَو ْ
أَو ْهزَو َوَ ْط َوٜخ أَوَّٗ َوٜخَ ،وؿخ َواصْ اَُِوَ ٠وٍ ُ
ٓ ِ
ذ أَو ْػزُ ٍدي َُوُٚ
ط َْوَ ِؿ َوغ اَُِو ٠أَو َْ ِِٛوٜخ كِ ٢رَوُِ٘ ٢هي َوٍْسَو كَوبَِّٕ َُو َْ ٝوؿ َوٜخ َوه َوَ َوؽ كَِ١ ٢وَِو ِ
َٓ ٞوٍ َّ
ٔؤ َو ُْضُ َوٍ ُ
َُُّ ّٝو ِلوَو ُ ْْ ٜكَووَوظَوُِ ُٙٞكَو َو
هللاِ
أَورَووُٞح َوكظَّ ٠اِ َوًح َوًخُٗٞح رَِ٤و َوَ ِ
ف ح ُْوَوي ِ
ٔ َوٌ ٍدٖ
 ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤أَوْٕ أَو ٍْ ِؿ َوغ اَُِو ٠أَو ْ ٢ِِٛكَوبَُِِّٗ ٢و ْْ َ٣و ْظ َُ ًِْ٘ ٢كَِ ٢وٓ ْ
َّٓ ٍُ ٞ
هللاِ  ٠ِٛهللا ػَِٗ " ِْٓٝ ٚ٤و َوؼ ْْ
َ٣و ِِْٔ ٌَُ ُٚوَ ٝو َٗولَووَو ٍدش  .هَوخَُوضْ كَووَوخ َوٍ َوٍ ُ
ٔ ِـ ِي َوىػَوخِٗ٢
"  .هَوخَُوضْ كَو َوو َوَ ْؿضُ َوكظَّ ٠اِ َوًح ًُ ْ٘ضُ كِ ٢ح ُْ ُل ْـ َوَ ِس أَو ْ ٝكِ ٢ح ُْ َؤ ْ
ٜشَو
ض "  .كَو َوَ َوىىْصُ َوػَِو ْ ِٚ ٤ح ُْوِ َّ
أَو ْ ٝأَو َوٓ َوَ رِ ٢كَو ُي ِػ٤ضُ َُو ُٚكَووَوخ َوٍ " َوًْ٤قَو هُ ِْ ِ
ٕ ِٕ َُو ِْ ٝؿ ٢هَوخَُوضْ كَووَوخ َوٍ " ح ْٓ ٌُؼِ ٢كِ ٢رَو ْ٤ظِ ِي َوكظََّ٣ ٠و ْزُِ َوؾ
حَُّظَِ ٢وً َوً َْصُ ِْٖٓ َو ْأ
٘ ًدَح  .هَوخَُوضْ
ٗ ٍُ ٜدَ َوَ ٝوػ ْ
َوخد أَو َوؿَِو . " ُٚهَوخَُوضْ كَوخ ْػظَو َويىْصُ كِ ِٚ ٤أَو ٍْرَو َوؼشَو أَو ْ
ح ُْ ٌِظ ُ
অফু দাঈদ, াদী নং ২৩০০; ততযতভমী, াদী নং ১২০৪; নাাী, াদী নং
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৩৫৩২; আফন ভাচা, ২০৩১
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ُُٚ ػَوْٖ َوًُِيَو كَوؤ َو ْمرَو َْط٢ِ٘ٔؤَوَُو
 كَو َو٠َّ ٓ َوَ اَُِو
كَوَِو َّٔخ َوًخَٕو ُػ ْؼ َؤخُٕ رُْٖ َوػلَّخَٕو أَو ٍْ َو
ِٚ ِ ر٠٠
هَو َوُٝ َوٚكَوخطَّزَو َوؼ.
ঈভান (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তফধফায তনচ খবয আদ্দত ারন ওযা
ম্পবওভ াতদ চানবতন না। ফববল াআদ ঔুদতয ( ٢ٍٟ
ٚ٘ )هللا ػয কফান পুযাআঅ তফনবত ভাবরও (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
তায স্বাভী ভাযা মাফায য যাু র ( )ﷺতনবদভ ‚আদ্দত
ূ ণভ া মভন্ত কতাভায খবযআ থাও‛ ঈভান (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػকও শুনাবরন। তঔন ঈভান (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) াতদতট
গ্রন ওযবরন। (তথযূ ত্রঃ অফুদাঈদ, াদী নং ২৩০০;
তততযভমী, াদী নং ১২০৪; নাাী, াদী নং ৩৫৩২;
আফন ভাচা, ২০৩১)139 অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ওাবঙ যাতয
তাফায ারাত ংক্রান্ত াতদতট কৌঙাতন, অফু ফওয
(ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও তততন াতদতট চানবত াবযন। যাু র
( )ﷺফযতীত নয ওাবযা ওাঙ কথবও াতদ গ্রন ওযায
কক্ষবত্র তততন থ তনবতন। তাআ তাফায ারাত ংক্রান্ত
াতদতটয বক্ষ অফু ফওয (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও থ
কনন। াতদতট বেঃ কম ফযতক্ত কওান গুনা ওবয, তাযয
বারবাবফ চু ওবয দু’যাওঅত ারাত অদা ওবয এফং
139

অফু দাঈদ, াদী নং ২৩০০; তততযভমী, াদী নং ১২০৪; নাাী, াদী নং
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অল্লায তনওট ক্ষভা প্রাথভনা ওবয, তঔন অল্লা তাবও ক্ষভা
ওবয কদন।(ভুনাবদ অভদ, অফুদাঈদ, ততযতভমী)140
এঙাড়া যাু র ( )ﷺকথবও যাতয কবভফতী তফধফা
স্ত্রীবরাবওয আদ্দতওার ংক্রান্ত াতদ অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
এফং আফবন অব্বা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) তনওট কৌঁবঙতন।
এওাযবন তাযা পবতাা কদন, ন্তান প্রবফয আদ্দত এফং
স্বাভীয ভৃতুযয য তিতীফায তফবয চনয আদ্দত এআ দুআবয
ভবধয কমতট দীখভতভ কতট ওযবত। ু ফাআঅ অরঅরাতভযা ম্পবওভ ফতণভত যাু র ( )ﷺএয াতদতট
তাবদয তনওট কৌঁবঙতন। ু ফাআঅয কবভাফস্থা তায স্বাভী
াদ আফন ঔারায ভৃতুয বর যাু র ( )ﷺপাতা কদন
‚তায আদ্দতওার বে ন্তান প্রফ মভন্ত‛। (তথযূ ত্রঃ
ফুঔাযী, াদী নং ৪৯০৯, ৫৩১৯, ৫৩২০; ভুতরভ, াদী
নং ১৪৮৫)141 াাতফকন বত এরু খটনায ংঔযা
কতনত।
ঈবল্লতঔত াাতফকন তঙকরন ঈম্মবতয ভবধয ফবঘব কফী
তবজ্ঞ পতও, জ্ঞানী, তাওাফান। ওাবচআ তাবদয
যফতভীকবনয তনওট কওান াতদ না চানা থাওা তওঙু ভাত্র
140

ভুনাবদ অভদ, অফু দাঈদ, ততযতভমী

141

ফু ঔাযী, াদী নং ৪৯০৯, ৫৩১৯, ৫৩২০; ভুতরভ, াদী নং ১৪৮৫
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তফতঘত্র ন। ু তযাং মাযা ধাযণা ওবয কম কওান তনতদভি
আভাবভয তনওট যাূ র (াঃ) এয ওর ী াদী
কৌঁবঙবঙ তাযা তনবফভাধ ঙাড়া অয তওঙু আ ন, তাযা ভাযাত্মও
বুবর তনাততত।
২.২১ ন্ধ নু যন
ু তযাং, ঈবযাক্ত ওুযঅন  াদী মভাবরাঘনা ওবয এফং
অভায তফবফও-ফুতদ্ধ কমবতু এঔন চাগ্রত  বঘতন, এ
ওাযবণ কওান এওতট পওীহ্ ভামাফবওআ অতভ ওর
তফলবয ঘূ ড়ান্ত ফবর স্বীওায ওবয তনবত াতয না। কওননা,
তা কমভন তনবুভর বত াকয, কতভতন তা বুর ায
অংওা কথবও ম্পূ ণভ ভুক্ত ন।
আভাভ আফনু র চাচী ফবরবঙন, "ন্ধ নু যণওাযী এও
তনবভযবমাকয তবতেয ঈয তনবভযীর ব থাবও।" অয
তাবত তফবফও-ফুতদ্ধবও ম্পূ ণভ বওবচা ওবয যাঔা ।
তফবফও-ফুতদ্ধ  তঘন্তা-তফবফঘনা তক্ত ভানু বলয চবনয অল্লাহ্
প্রদে এওতট ভৎ গুণ। তাওরীদ ফা ন্ধ নু যবণয নীতত
গ্রণ ওযা বর এ ভৎ গুবণয মাফতী ওরযাণ কথবও
তনবচবও ফতঞ্চত ওযা । মায াবত অবরায ভার যববঙ
ক মতদ তা তনতবব ন্ধওায থ ঘরবত শুরু ওবয, তবফ
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তায এ াযওয অঘযণ কওানক্রবভআ মুতক্তংকত তফবফতঘত
বত াবয না। প্রঙ্গত এ ওাযবনআ অভাবদয প্রবতযও
ভুতরভ চাততবও ভুতরভ তথা অবর াদী তযঘ কদা
ঈতঘত।কমভনঃ তফত্র ওুযঅবন অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخাভীভ-তচদা/পুতরাত এয ৩৩নং অাবত ফবরবঙনঃَّ ٠ ًد ِٓ َّْٖٔ َوىػَوخ اَُِوْٞ ُٖٔ هَو
 َِٖٓو٢َِِّٕٗهَوخ َوٍ اٝخُِ ًدلخ َوٛ
 َوػ ِٔ َوَ َوٝهللاِ َو
 َوْٖٓ أَو ْك َوَٝو
َٖو٤ِٔ ِِٔ
ْ ُٔ ُْ ح
'‘তায ওথা বক্ষা ঈেভ ওথা অয ওায, কম ফযতক্ত
অল্লায তদবও অফান ওবয, ৎওভভ ম্পাদন ওবয এফং
ফবর, অতভ এওচন ভুতরভ (অতভ এওচন অজ্ঞাফ)’'(ূ যা
া-ভীভ াচদা, অাত নং - ৩৩)‛142
>>>> ূ যা া-ভীভ াচদা – ৩৩নং অাবতয ফযাঔযা <<<<
া-ভীভ-তচদায ৩৩নং অাত নু মাী ভুতরভ এয
ফযাঔযা ফরা মা কম, কওাবনা ফযাতক্তয অল্লাবও যফ তাবফ
স্বীওায ওবয কাচ থ তথা অল্লা এফং তাাঁয যাূ রবও কম
বথয ওথা ফবরবঙন কটাবওআ ফুছাবনা ববঙ তথা
অত্মভণভওাযী ভুতরবভয ওথাআ ফুছাবনা ববঙ এফং
তাযাআ এ ওাচ ওবয মাযা এওভাত্র ওুযঅন  যাূ রুল্লা
142
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( )ﷺএয ী ু ন্নায নু াযী। অয তফস্তাতযতবাবফ
ফরা মা কম, মাযা অল্লায াদী ‘ওুযঅন’  যূ বরয
ী াদীবয এওতনি নু াযী তাযাআ র অবর াদী
ফা অরুর াতদ। অফায ু ন্নায য নাভ াদী তাআ
মাযা অরুস্ত্ুন্না তাযাআ অরুর াদী এফং এযাআ
প্রওৃতবক্ষ অত্মভণভওাযী ভুতরভ। ভূ রতঃ এআ ওাযবণ
অতভ তনবচবও কওান ভামাফী ককাতষ্ঠয াবথ চতড়ত ওতযতন।
কওননা অভায ভবত প্রওৃত তয তফবল এওতট ভামাফী
ভবতয ভবধয ীভাফদ্ধ থাবও তন। এভনতও দুতনায প্রঘতরত
এফ ভামাবফয আভাভকণ তনবচবদয তনবুভর তনষ্পা ায
দাফী ওবযন তন ওঔন। অবর তাাঁযা তঙবরন
তযানু ন্ধাবনয চবনয প্রাণণ কঘিাওাযী ভুচতাতদ। অয
কওান বুর ওবয থাওবর তাাঁযা এওগুণ াফ াবফন,
অয মতদ তনবুভর আচততাদী ভত প্রওাব ক্ষভ ব থাবওন,
তাবর তাাঁযা তিগুণ াফ াবফন। ফস্তুতঃ আরাভী জ্ঞানতফজ্ঞাবন তনষ্ঠাূ ণভ  নাক্ত তযানু ন্ধাবনয এটাআ বে
কখাতলত ভমভাদা। কম ু তফজ্ঞ ভুতরভ জ্ঞাবনয কক্ষবত্র তফতবন্ন
ভবতয ভবধয তুরনাভূ রও অবরাঘনা-মভাবরাঘনা ওযায এফং
তন্মধয কথবও কওান এওতট ভতবও গ্রাতধওায কদায
কমাকযতা  ঈওযবণয তধওাযী, তায বক্ষ ভামাফভূ বয
203 | P a g e

ভধয কথবও কওান এওতট ভামাবফয তনওট ফন্দী ব থাওা
তওংফা তফবল কওান তপওাহ্ তফাযবদয ভবতয ন্ধ নু াযী
া কওানক্রবভআ ফাঞ্ছনী বত াবয না ফযং তায কতা
দতরর-প্রভাবণয তবতেবত ঘরায নীতত ফরম্বন ওযা
ওতভফয।তঔন কম দতররতট তনবুভর বফ, মায প্রভাণ ওাটয
বফ, কতটবওআ গ্রণ ওবয ঘরবফ। অয মায নদ দূ ফভর,
দতরবরয ওাটযতা প্রভাতণত তা বচআ তযতযাক্ত বফ।
তএফ, এরূ এওতট ভত কৃীত ব থাওবর তা ফযআ
তযতযাক্ত া ঈতঘত। মযত অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
নীততওথা তববফ ফবরতঙবরনঃ "করাওবদয কদবঔ তযবও
তঘনফায  চানফায কঘিা ওবযা না ফযং তযবও তয
তবকফআ চানবত  তঘনবত কঘিা ওয এফং তাযআ তবতেবত
কঔাাঁচ ওয কআ বতযয ধাযও করাওবদয।" অল্লাহ্
ু ফানু তারা ফবরবঙনঃ "অল্লাহ্য যগ। অয অল্লাহ্য যবগয
তুরনা তধও ঈেভ যগ অয তও বত াবয?"-- অল্লাভা
আঈু প অর ওাযমাবী ( هللاٚٔ٤)ٍك।
২.২২ নু যণ ফনাভ ন্ধ নু ওযণ
ঈস্তাদ অর-ফান্না তায প্রাজ্ঞতায ভুরনীততবত আতেফা
(নু যণ- দরীর) কও তাওরীবদয (ন্ধবাবফ নু ওযন)
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ঈয প্রাধানয কদন।তততন ফবরন- ‚ভুতরভবদযবও আরাভী
তপওবয কওান এও আভাভবও নু যণ (নু ওযণ ন)
ওযবত ‛। অর ওুযঅবন আতেফা(ূ যা অবর-আভযান,
অাত নং-৩১)143 (দরীর নু যণ) েতট ফযফায ওবয
এআ প্রবঙ্গ মা এটাবও প্রংাবমাকয  অআনকত গ্রনবমাকয
ওবয তুবর। আোীভ (ّْ حُٔالٜ٤ِ )ػএয ফণভনায ভাবছ এটা
কদঔা মা- ‚ক অভায ততা,অভায তনওট জ্ঞান এববঙ মা
অনায তনওট অবতন,ু তযাং অতন অভায নু যণ
ওরুন, অতভ অনাবও ত ও থ কদঔাবফা‛ (ু যা
ভাযআাভ-৪৯)। এআ অাত কম ওাঈবও এভন এওচন
করাবওয নু যণ ওযায অফান চানা তমতন এভন কক্ষবত্র
জ্ঞানী মা ক চাবননা। অভযা ভুা (ّْ حُٔالٜ٤ِ )ػ
অল্লায তফঔযাত ত ফান্দায [তঔতময (ّْ حُٔالٜ٤ِ)ػ
খটনাবত াআ - ‚তঃয তাযা াক্ষাত কর অভায
ফান্দাবদয ভধয ত এওচন মাবও অতভ নু গ্র ওবযতঙ 
মাবও তক্ষা তদবতঙ এও তফবল জ্ঞান। ভুা (ّْ حُٔالٜ٤ِ)ػ
ফরবরন- অতভ তও অনাবও নু যণ ওযবত াতয? মাবত
অনাবও কমআ ৎ থ তঔাবনা ববঙ অতভ তঔবত

143
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াতয।‛ (ু যা ওাাপ, অাত নং-৬৫-৬৬)144 ভুা ( ْٜ٤ِػ
ّ )حُٔالতঔতময (ّْ حُٔالٜ٤ِ )ػএয নু যন ওযায (আোতফা)
নু ভতত প্রাথভনা ওযবরন মাবত তততন প্রংতত অল্লা কমআ
জ্ঞান তাবও দান ওবযবঙন তা তঔবত াবযন। এটা কদঔাবে
তনতদভি কক্ষত্রভুব জ্ঞানী করাওবও নু যণ ওযা তনন্দনী
ন। আভাভ অফু ঈভায আফবন অেুর ফাযয ফবরন-জ্ঞাবনয
ঈবদ্দয র ফদানযতা-কমআযওভ ততযওায বাবফ এটা চানা
কআবাবফআ এটাবও অত্মস্থ ওযা।ওাযণ মঔন কওানতওঙু
ওাবযা তনওট তযষ্কায ওযা , তঔন ক এটা কচবন মা।
তন্ডতযা ফবরন কম- কম ফযতক্ত তাওরীদ ওবয তায কওান
জ্ঞান কনআ, অয এআ তফলব ফ তন্ডত এওভত।অফু
অেুল্লা তফন ঔুাআচ তভন্দাদ অর-ফাতয অর-ভাতরওী
ফবরন – ‚তাওরীদ থভ এভন ফণভনায তদবও তপবয মাা
কমতটয ঈবল্লঔবমাকয দরীর-প্রভান কনআ। আতেফা মা এভন
ফণভনায তদবও তনবদভ ওবয মা তফধ তযতাওাবয গ্রতথত।
আতেফাআ ধবভভ নু ভতদত,তাওরীদ ন।‛ ভূ রতঃ এআ ন্ধু
নু ওযন তথা তাক্বরীদ ওযায ওাযবনআ অধুতনওওাবর
আরাবভয ভবধয তফতবন্ন দর ফা তপযওায ৃ তি ববঙ।

144
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২.২৩ আরাবভ তফতবন্ন দর/তপযওা ৃ তি
আরাভ কওান ভানফ যতঘত চীফন ফযফস্থা ন ফযং এওতট
াী তবতেও অল্লা প্রদে  ভবনানীত চীফন ফযফস্থা,
আরাভী যী’অবতয ভূ রনীতত বরা ওুযঅন  ু ন্না।
তফত্র ওুযঅন কমভন াী প্রদে, ু ন্না কতভতন াী
প্রদে। অল্লা তা’অরা ফবরন, ‚অয তততন [নফী (  هللا٠ِٛ
ِْٓٝ ٚ٤ِ ] )ػপ্রফৃ তেয তাড়না ওথা ফবরন না ফযং শুধুভাত্র
তাবও মাাী ওযা  তা-আ ফবরন।‛ (ূ যা অন-নাচভ,
অাত নং-৩-৪)145
ু তযাং নফী (ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ) -এয িীনী ওথা, ওাচ 
ম্মতত ফতওঙু আ াী তবতেও। এচনযআ অল্লায
তনবদভবও কমভন কওান ইভানদায নয-নাযীয ঈবক্ষা ওবয
ঘরায ু বমাক কনআ, নফী (ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ) - এয
তনবদভবয এওআ ফস্থা। অল্লা তা’অরা ফবরন, ‚অল্লা
 তাাঁয যাূ র কওান ওাবচয তনবদভ তদবর কওান ইভানদায
ূ রুল  ইভানদায নাযীয ক তফলব কওান এঔততায থাবও
না অয কম অল্লা  তাাঁয যাূ বরয ফাধয  ক প্রওায

145
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থভ্রিতা ততত ।‛ (ূ যা অমাফ, অাত নং-৩৬)146
এ অাত আরাভী যীবত ু ন্নায গুরুত্ব  তাৎমভবও
স্পি ওবয তদবে কম, অল্লা ফা ওুযঅবনয তনবদভবয
ফস্থান এফং যাূ র (ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ) ফা ু ন্নায
তনবদভবয ফস্থান াাাত। নু রুবাবফ অল্লায তনবদভ
ভানয ওযবর কমভন থভ্রি ব মা, যাূ র ( ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ
ِْٓٝ) এয তনবদভ ভাবনযয তযণতত এওআ, কওান ংব
ওভ ন। এভনতও যাূ র ( )ﷺ- এয তদ্ধান্ত 
ভাধানবও তস্ফূতভবাবফ ভাথা কবত কনা ঙাড়া ইভানদায
া ওঔন িফ ন।
অল্লা তা’অরা ফবরন, ‚তঃয কতাভায যবফয ওভ
তাযা ওঔন ইভানদায বত াযবফ না, মতক্ষণ না তাবদয
ভবধয ৃ ি তফফাবদয ফযাবয কতাভাবও পারাওাযী তাবফ
কভবন কন, তঃয কতাভায পারায ফযাবয তাযা কওান
যওভ ংওীণভতা াবফ না এফং তা হৃিতঘবে ওফূ র ওবয
তনবফ।‛ (ূ যা তনা, অাত নং-৬৫)147
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যাূ র ( )ﷺ- এয য কঔারাপাব যাবদীন এআ ওুযঅন
 ু ন্নায চীফন ফযফস্থায ঈয ওাবভ তঙবরন, এও ঘুর
তযভাণ ফযততক্রভ খটবত কদনতন। যফতভীওাবর নযানয
াাফা  তাবফীকণ ওুযঅন  ু ন্নায ভবধয তওঙু ভাত্র
যদফদর বত কদনতন। ফযং যাূ র ( )ﷺ- এয কওান
াদী তাাঁবদয ম্মুবঔ ঈতস্থত বর তফনা বতভ তা কভবন
তনবতন।
াাফা কওযাভ  তাবফীকবণয যফতভী মুবক কমভন নানা
কদবয, নানা ফবণভয, নানা ধবভভয করাও আরাবভয তাওা
তবর অবত রাকর কতভতন তাবদয বঙ্গ বঙ্গ নানা ধভভভত
 দাভতনও ভতফাদ অা শুরু র।
পবর, ভুতরভকণ নীততকতবাবফ এও অল্লাবও াফভববৌভ
তক্তয তধওাযী  তাাঁয যাূ র ()ﷺ- কও এওভাত্র কনতা
ফবর স্বীওায ওযবর ওামভতঃ তাযা তফতবন্ন ম্প্রদাব তফবক্ত
ব আরাবভয প্রওৃত নীতত বত বয কমবত রাকর এফং
কওাবনা কওাবনা ম্প্রদা এবওফাবয আরাবভয কন্ডীয ফাআবয
ঘবর ককর। পবর, ভুতরভ চাতী চীফবন বাঙ্গন শুরু র।
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তাযা যাূ র ( )ﷺ- এয কনতৃত্ব তযাক ওবয তফতবন্ন কনতায
ধীবন তবন্ন তবন্ন দবর তফবক্ত ব ড়র। এবাবফ আরাবভ
শুরু র তপযওাফন্দী। ঔন্ড আরাভ ব ককর ঔন্ড তফঔন্ড।
২.২৪ তফতবন্ন দর/তপযওায ংঔযা
মযত অফদুর ওাবদয তচরানী ( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয ‚৭৩
তপযওায তফফযণ‛ গ্রবে ভগ্র ভুতরভকণবও প্রথভতঃ ১০
বাবক তফবক্ত ওবযবঙন, মথা- (১) অবর ু ন্নাত, (২)
ঔাতযচী, (৩) তা, (৪) ভুতাতচরা, (৫) ভুযতচা, (৬)
ভুাতব্বা, (৭) চাতভা, (৮) চযাতযা, (৯) নাজ্জাতযা
এফং (১০) ওারাতফা।
ঈবযাক্ত দরগুতরয ভবধয ভুতক্ত াায কমাকয দর র
অবর ু ন্নাত ওাযণ এওভাত্র এযাআ কওাযঅন  ু ন্না
ফরম্বন  নু যণ ওবয থাবওন এফং প্রভাণস্থবর
ঈববওআ গ্রাতধওায তদব থাবওন। নয ৯তট দর বত
ফাােযতট ঈদর ফা তপযওায ৃ তি ববঙ। এ দরগুবরা
াাফাবদয ফহু চাভানায য ৃ তি বর কওান কওান
াাফাকদয চীফদ্দা দু এওতট তফদ’অবতয ূ ত্রাত
বতঙর। াাফাকণ ূ ত্রাবতয বঙ্গ বঙ্গআ কখায প্রততফাদ
ওবযবঙন। এওতদন অেুল্লা আফবন ভাঈদ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
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শুনবরন কম তওঙু করাও ভতচবদ ভবফত ব
ারওাফদ্ধবাবফ ফব (থভাৎ ওবওচন ককার ব ফব) রা
আরাা আল্লাল্লাহু, ু ফানাল্লা  দরূদ প্রবৃতত া ওযবঙ।
এআ ঔফয াা ভাত্র তততন ভতচবদ এব ভবফত
করাওবদয ফরবরন, ‚ক করাও ওর, যাূ র ( )ﷺ- এয
আবন্তওাবরয য এঔন ঔুফ কফী তদন তীত তন, তাাঁয
তযবধ ফস্ত্র এঔন তফদযভান যববঙ, অয কতাভযা এঔনআ
তাাঁয যীতবও তযফতভন ওযবত অযি ওবয তদবঙ? কদঔ,
অতভ যাূ বরয ( )ﷺমাভানা এবাবফ ওবরভা  দরূদ
া ওযবত কদতঔতন।‛ এবাবফ তওভফাণী ওযবত ওযবত
তততন তাবদয ভতচদ বত তাতড়ব তদবরন। মযত অফদুর
ওাবদয তচরানী তাাঁয ঈবযাতল্লতঔত গ্রবে ঈক্ত নতট দর কম
ফাােয দবর তফবক্ত ববঙ কগুতরয নাভ ঈবল্লঔ ওবযবঙন
তনবম্নাক্তবাকফঃ
১ভ দর – ঔাবযচী – এযা ১৫তট দবর তফবক্ত
২ দর – তা – ৩ দবর তফবক্ত, এআ ৩তট দর অফায
মথাক্রবভ (i) ১২, (ii) ৬  (iii) ১৪তট ঈদবর তফবক্ত
৩ দর – ভুতাতচরা – ৬তট দবর তফবক্ত
211 | P a g e

৪থভ দর – ভুরচীা – ১২তট দবর তফবক্ত
৫ভ দর – ভুাতব্বা – এযা ৩তট দবর তফবক্ত
ফতি ৪তট দর র চতভা ফা চবতযা, চযাতযা,
নজ্জাতযা ফা কঙপাততা এফং ওারাতফা। কভাট ৭২
ঈদর ফা তপযওা
ঈবযাক্ত দর/ঈদরগুতর ফহু মাভানা বয ৃ তি বর
কওান কওান াাফায চীফদ্দাআ দু এওতট তফদ’অবতয
ূ ত্রাত বতঙর। তওন্তু াাফাকণ ূ ত্রাবতয বঙ্গ বঙ্গআ
এয কখাযতয প্রততফাদ ওবযবঙন। (তথযূ ত্রঃ তযীওাব
কভাাম্মদীা, ১ভ ঔন্ড; কভাাম্মদ ভততঈয যভান কভাাম্মদী
ারাপী)148
২.২৫ তপযওা ঈদ্ভবফয ওাযণ  তযণতত
কওাযঅন  াদীবয ফযফাতযও তবনয টবূতভওা
ৃতথফীবত তপযওাফন্দী ফা দরী ভামাফ ভূ বয অত্মপ্রওা
শুরু । ফনী ঈভাআা াবনয ফানওার থভাৎ
নূ নযাতধও ১৫০ তচযী মভন্ত কওান ফযতক্ত তনবচবও ানাপী,
148

কভাাম্মদীা, ১ভ ঔন্ড; কভাাম্মদ ভততঈয যভান কভাাম্মদী ারাপী
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াবপী আতযাতদ ফরবতন না ফযং স্ব স্ব গুরুকবণয তদ্ধাবন্তয
তবতেবত কওাযঅন  াদীবয ফযাঔযা ওযবতন।
অব্বাীবদয ানওাবর ফভপ্রথভ প্রবতযবওআ তনবচয চনয
ৃথও ৃথও দরী নাভ তনধভাতযত ওবয তনকতন এফং তনচ
গুরুবদয তনবদভ ঔুাঁবচ কফয না ওযা মভন্ত কওাযঅন 
াদীবয ফযফস্থা কভবন তনবত স্বীওৃতত চানাবতন। ু তযাং
ভতববদ দৃ ঢ়তয র, ভামাবফয ূ ত্রাত র।
ভামাবফয ভাফযাতধ ভুরভানকবণয চাতী চীফবন প্রবফ
ওযা ফবঘব ভাযাত্মওবাবফ অক্রান্ত বতঙর তা
ম্প্রদা  দরেী ু ন্নীকণ। ঈেয ওাবর এআ তা ু ন্নীয
রড়াআ অয ভামাফ ঘতুিবয ন্ধ নু াযীকবণয ঈদ্দাভ,
তফশ্রান্ত  তনভভভ কৃমুবদ্ধয পবরআ ভুতরভকবণয ঈজ্জ্বর
চাতী ককৌযফ স্ততভত ব মা।
৩১৭ তচযীবত এওতট অাবতয ন্তবুভক্ত ভওাবভ ভাভুবদয
ফযাঔযা তনব ফাকদাবদ াম্বরী  য ততন ভামাবফয
নু াযীকবণয ভবধয ংগ্রাভ শুরু , এআ ংগ্রাবভ তনয
ফাতনী  চনাধাযণ কমাক কদ এফং ত স্ম করাও
তাত । ৩২৩ তচযীবত াম্বরী  াবপীবদয ভবধয
ংখলভ শুরু ব ৭ ফৎয মভন্ত ঘবর।
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৩৯৮ তচযীবত ফাকদাদ বয ু ন্নী  তাকবণয ভবধয এও
বাফ ংখলভ ংখতটত  এফং মুবদ্ধ ংঔয করাও তনত
। আভাভ ওুযী ৪৪৮ তচযীবত ফাকদাবদ প্রবফ ওবযন
এফং অওীদা ংক্রান্ত ঔুাঁতটনাতট তনব তততন াম্বরীবদয বঙ্গ
তফফাবদ প্রফৃ ে ন, ওাযণ তততন তনবচ ককাড়া অাআযা
ভতফাবদয তঙবরন। এআ তফফাদ কবল ংগ্রাবভ রূ কন এফং
ঈব বক্ষ ফহু করাও তাত । এবাবফ ৪৮৩ তচযীবত
ফাকদাদ নকবয তা  ু ন্নীকবণয ভবধয, ৫৫৪ তচযীবত
কনাুয বয ানাপী  াবপীকবণয ভবধয, ুনযা
৫৬০ তচযীবত ানাপী াবপীবদয ভবধয, ৫৮৭ তচযীবত
তভবয াম্বরী  াবপীকবণয ভবধয ংখলভ ।
৬৫৫ তচযীবত ফাকদাবদ তা  ু ন্নীকবণয ভবধয ংখবলভ
বাফ রুটতযাচ, তযাওান্ড ঘবর, ফহু ফাড়ীখয তফধ্বস্ত ।
এ ধযবণয ভামাফকত দরাদতর নযানয ভুতরভ কদব
ঙতড়ব বড় এফং এআ ু বমাক তনব ঘীবনয ভবঙ্গাতরা বত
অকত কঘঙ্গী ঔাাঁ  ারাওু ঔাাঁ ফাকদাদবও ধ্বংস্তুব
তযণত ওবয। ৬৫৬ তচযীয ১২আ ভুাযযভ ারাওুয
তনযদর ফাকদাবদ প্রবফ ওবয এফং ১৪আ পয ফুধফায
ঔরীপাতুর ভুবরভীন ীদ ন। ঔরীপায দুআ ুত্র অভীয
অফু ফওয অভদ  অফুর পামাবর অফদুয যভানবও
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তাতাযীযা নৃ ংবাবফ তযা ওবয এফং ঔরীপায ওনযা 
ূ য-ভতরাকণবও দাীবত তযণত ওবয।
ডঃ তদ ভাভুদুর াান তাাঁয যতঘত ‘আরাভ  অধুতনও
তফশ্ব’ ুস্তবও অব্বাী তঔরাপবতয তন  ারাওু ঔাবনয
ফাকদাবদয ধ্বংমবজ্ঞয ফণভনা তদবত কমব ঈবল্লঔ ওবযবঙন
কম, ফভবল অব্বাী ঔতরপা অর-ভুতাতভ তফল্লা এয
যাচত্বওাবর তা, ু ন্নী এফং ানাপী  াম্বরী ম্প্রদাবয
িি  তফলভয ঘযভ অওায ধাযণ ওবয। ঔতরপা তা
ম্প্রদাবও ভূ বর ঈৎাতটত ওযায চনয তবমান া াবর
তা ভতাফরম্বী ভন্ত্রী ভুমাআদ ঈতদ্দন ভুম্মদ অরওাভী ারাওু
ঔানবও ফাকদাবদ অভন্ত্রণ চাতনব ঔতরপায ঈয প্রততবাধ
গ্রবণয ংওল্প ওবযন। ারাওু ঔান ১২৫৮ ঔৃঃ ফাকদাবদ
তবমান ওবযন। দীখভ ঘতব্ব তদন ফবযাবধয য ঔতরপা
তায তযফায-তযচন ারাওু ঔাবনয ওাবঙ অত্মভভণ
ওবয প্রাণ তবক্ষা ঘান। তওন্তু ারাওু ঔান ফাকদাদ দঔবরয
দ তদবনয ভবধয ঔতরপা  তায তযফাযফকভবও তযা ওবয।
ারাওু ঔাবনয ঔৃিান ভন্ত্রী ডওুচ (Doquz) এফং তা
ম্প্রদাবুক্ত করাও ফযতীত প্রা ২০ রক্ষ করাও ভাত্র ঙ
প্তাব কভাঙ্গর ফাতনীয ফফভযতা  তযাওাবন্ডয তওায ।
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ওতথত অবঙ কম, ততন তদন ধবয নকযীয যাচথগুতরবত
যবক্তয কস্মাত প্রফাতত  এফং আঈবেতট নদীয াতন যবক্ত
যতঞ্জত ব মা।
ঐততাতও তকরভযান ফবরন, ‚এবাবফ তস্ম তনবতয
ককণববদী অতভনাদ এফং ফফভয তফচবান্মে কভাঙ্গরবদয প্রওট
ঈন্মাদনা কম ফাকদাদ াাঁঘত ফৎয ধবয তল্প, তফজ্ঞান
এফং াতবতযয ককৌযবফাজ্জর কওবি তযণত বতঙর তা
তঘযতবয তফরুপ্ত ব মা। ৬৩২ ঔৃঃ যাূ র (াঃ)-এয
পাবতয য ভদীনা কম তঔরাপবতয প্রততষ্ঠা বতঙর তা
দীখভ ঙ তােীয কফী ভ তনযফতেন্নবাবফ ঘরায য
১২৫৮ ঔৃঃ কভাঙ্গরবদয অক্রভবণ তফরুপ্ত ব মা। এয পবর
শুধু এওতট াম্রাবচযযআ তন র না, এওতট বযতায
ফান র। কভাঙ্গর অক্রভবণয পবর ু ন্নী আরাবভয
তফমভ খবট।
তা  ু ন্নীবদয তফবযাধ ঘযভ অওাবয কদঔা কদ।
ভুতাতবভয তঔরাপবত তা প্রধান ঈচীয অরওাভী ারাওু
ঔাবনয বঙ্গ লড়মন্ত্র ওযায প্রা ান এফং এয ভূ বর তঙর
ু ন্নী আরাবভয প্রতত তায তফবিল। এঙাড়া তা ম্প্রদাবুক্ত
নাতয ঈতদ্দন তুী ারাওু ঔাবনয যাভভদাতা তঙবরন। এয
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পবর অব্বাী াম্রাবচযয তবন ু ন্নী আরাভ কম ভাযাত্মও
তযতস্থততয ম্মুঔীন  তা বত ুনরুদ্ধায ওযা অয
িফয তন। ফরা ফাহুরয, অব্বাী তঔরাপবতয তবন
ু ন্নী ভুতরভ ভাচ ধভভী  যােী প্রতীও াতযব তদওভ্রান্ত
ব বড়। ঐতাাতও ততি ফবরন, ‚আততাব প্রথভফাবযয
ভত ভুতরভ তফশ্ব ঔতরপা তফীন ব বড় মায নাভ
শুক্রফাবযয চুভ’অয ারাবত ঔুতফা ঈচ্চাতযত তন।‛
প্রবপয ডঃ রবযন্স তফ, োঈন তায তফঔযাত Literary
History of Persia ফআবত149 ফাকদাবদয তন ওাতনীয
এবাবফ ফণভনা কদন- ‚ফাকদাবদয রুিন ওাচ ১২৫৮ ঔৃিাবেয
১৩আ কপব্রুাযী তাতযবঔ অযি  এফং প্তাওার ঘরবত
থাবও। এআ ভকয ভবধয অট রক্ষ তধফাীবও তযা ওযা
। বঙ্গ বঙ্গ কম ফাকদাদ ভানকযী তােীয য তােী
ধবয অব্বাী ঔরীপাকবণয তফার াম্রাবচযয কওিস্থর তঙর
তায ভুদ ধনবান্ডায এফং াতততযও  তফজ্ঞাতনও ম্পদ
মা দীখভওার বত তঞ্চত ব অতঙর ভস্তআ রুতিত 
তফধ্বস্ত ওযা । তাতাযীবদয িাযা ভুতরভ ংস্কৃততয কম
ভা ফভনা াতধত বতঙর যফতভী মুবক তা ওঔন ূ যণ

149

Literary History of Persia – ডঃ রবযন্স তফ, োঈন
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বত াবযতন। এআ ক্ষততয তফফযণ প্রদান ওযা িফ 
ওল্পনাতীত। কওফর কম রক্ষ রক্ষ গ্রেযাচী ম্পূ ণভবাবফ
তনতশ্চি ওবয কপরা বতঙর তা ন, কতণত তফিজ্জন
ভন্ডরীয তফনা াধন িাযা থফা তযক্ত বস্ত শুধু প্রাণ তনব
তাবদয রান ওযায দরুণ কভৌতরও কবফলণায দ্ধতত এফং
ত ও কযাবত ভূ বয নদগুতর তফনি ব মা।
ৃতথফীয আততাব এত ফড় তফযাট  ভান বযতাবও এত
দ্রুত অগুবন বস্ভীবূত  যক্তভুবদ্র তনভতজ্জত ওযায দৃ িান্ত
াা মাবফ না। তাতাযী তবমাবনয পবর আরাভী
াম্রাবচযয নযানয স্থানগুতর মথা ভযওন্দ, ফুঔাযা,
কঔাযাান, অচাযফাআচান, ভু র এফং আঈবযাবয ওতওাং
ক্ষততগ্রস্থ বতঙর।‛ চাতী চীফবনয ঈতল্লতঔত বাফ
তফমভ  ংওবটয ভূ র ওাযণ তঙর ভুরভানবদয কৃ
তফফাদ এফং কৃ তফফাবদয নযতভ ওাযণ তঙর ভামাফী
কওান্দর এফং তাওরীদ যস্তবদয ককাাঁড়াভী  তফবিল।
দুঃবঔয তফল এত ফড় অখাবতয য ভুরভানকণ
ভবফতবাবফ তঘতনয রাব ওযবত াবয নাআ এফং তনদারুণ
তযণতত স্বরূ অচ তাতাযী তবমাবনয স্থাবন নাতস্তওতা 
চড়ফাবদয কম রাফ ভগ্র আরাভ চকতবও গ্রা ওযবত
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ঈদযত বকঙ তায প্রততওাবযয চনয তাযা কওাযঅন 
ু ন্না-য তদবও তপবয অবত প্রস্তুত বে না।
ঐততাতও আাবপী (ভৃ ৭৬৮ তঃ) আরাভ চকবতয
তৎওারীন দুযফস্থা ভভভাত ব তরবঔতঙবরন, া দুযদৃ ি।
আরাভ তও বাফ তফবদ অক্রান্ত ববঙ এফং ানাপীাবপী  নু রূ ওর ভূ বয তও হৃদ তফদাযও
তযণতত খবটবঙ। প্রবতযওতট দর কম ভামাবফয নু যণ
ওবয থাবও তায ককাাঁড়াতভবত ন্ধ ব স্বী দরবুক্ত
দুশ্চতযত্রবদযবও ওট ভথভন জ্ঞান ওযবঙ, অয নয
ভামাবফয মাযা প্রওৃত াধুজ্জন, তাবদয তফরুবদ্ধ কওাভয
কফাঁবধ করবক তকববঙ থঘ দুবভাকযফতঃ এআ দুস্কামভবও তাযা
তযযাণতা  বতযয াতা ফবর ধাযণা ওযবঙ, তওন্তু
অল্লা ফবরবঙন, ‘কতাভযা ফাআ তভবর অল্লায যতবও ক্ত
ওবয অাঁওবড় ধবযা এফং ওঔবনা যস্পয তফতেন্ন বা না।’
{ূ যা অর-আ-আভযান, অাত ১০৩{150
অল্লা অয ফবরবঙন, ‘মাযা তনবচবদয িীনবও টুওবযা
টুওবযা ওবয তনবচযাআ নানা দর-ঈদবর তফবক্ত ব ককবঙ,
তাবদয কওাবনা দাতত্বআ কতাভায য কনআ’ {ূ যা অর
150

ূ যা অর-আ-আভযান, অাত ১০৩
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অনাভ, অাত ১৫৯{151 ভুরভানবদয ভবধয ভামাফ তনব
অত্মওর ভাযাত্মও অওায ধাযণ ওযবর তফফরু ফাদায
অভবর তভবয ঘাযতট ভামাফ যওাযী স্বীওৃতত রাব ওবয
এফং ঘায ভামাবফয চনয ঘাযচন যওাযী ওাচী তনমুক্ত
ওযা । ৬৬৫ তচযীবত যওাযীবাবফ ঘায ভামাফ
স্বীওৃতত রাব ওযা আরাভী দুতনা বত নয ভামাফগুতর
করা কবত থাবও। ঘযভ তযণতত স্বরূ ৮০১ তচযীবত
ু রতান পয তফন ফযওুও যবওী তফত্র ওাফা খবযয ঘায
াব ঘায ভামাবফয চনয ঘাযতট তবন্ন তবন্ন ভুল্লা তনতদভি
ওবয কদন। তঔন কথবও এও অল্লায িীন এফং ভুতরভ
চাততয প্রততষ্ঠা কওি ঘায বাবক তফবক্ত ব ড়র। থভাৎ
তয ধভভবও ঘাযতট ভামাবফ তফবক্ত ওবয নফীয িীবন তফমভ
খটান র। এআ খটনায াবড় াাঁঘত ফৎয য কৌদী
অযবফয ফাদা অেুর অমীম অর ঈবদয যাচত্বওাবর
১৩৪৩ তচযীবত ওাফায কবযভ বত এ চখনয তফদ’অত
ঈৎাতটত বর ৃতথফীয প্রা ফ ভুতরভ প্রধান কদব
এআ ভামাফকত তফবতক্ত এঔন প্রওটবাবফ তফদযভান।

151

ূ যা অর অনাভ, অাত ১৫৯
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২.২৬ বাযতী ঈভাবদবয ংস্কৃতত ভামাফ
তফস্তৃততবত বূতভওা
বাযত ঈভাবদবয ভুতরভকবণয ভবধয এআ ভামাফকত
তফবতক্ত প্রওটবাবফ তফদযভান। তফতবন্ন মুবক ভধয এতা বত
াভতযও তক্ত িাযা এআ ঈভাবদ অক্রান্ত ববঙ,
তাবদয িাযা ফহু ফৎয এআ কদ াতত ববঙ, যফতভী
দুআ ত ফৎয ধবয আংবযচযা ান ওবযবঙ এফং ফহু
ীয, পতওয, অঈতরা দযবফ এবদব আরাভী দাাত
তনব এববঙ। পবর এবদবয অতদ ধভভানু যাকীকণ মাযাআ
আরাভ ধবভভ দীতক্ষত বতঙর তাযা তাবদয ুযাতন ধভভ
তফশ্বা, ংস্কৃতত, ওৃতি, দাভতনও ভতফাদ আতযাতদ তফচাতী
ংস্কৃততয বঙ্গ আরাভী অওীদা-য ংতভশ্রবণ কওাযঅন 
াদীবয বঙ্গ যাতয ম্পওভ াতযব কপবর তফতবন্ন কনতা
 ীবযয ধীবন ৃথও ভামাফ-এ তফবক্ত ব বড়।
আংবযচযা প্রা ২০০ ফৎয এআ ঈভাবদ ানওাবর
ভাদ্রাা তক্ষায া যক্রভ প্রণন  তফতবন্ন ভারা
ভাাববরয ুস্তও প্রণীত । কবওন্দায অরী আোীতভ
ওতৃভও তরতঔত এফং আরাতভও পাঈবন্ডন ফাংরাবদ ওতৃভও
প্রওাতত Reports on Islamic Education and
Madrasah Education in Bengal গ্রে বত চানা মা
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কম, ‚বাযবতয ভুতরভ ংঔযা মঔন এও তৃতীাংব কৌঁঙা
তঔন ভুতরভযা ভাদ্রাা এডুবওন নাবভ এওতট তক্ষা
প্রততষ্ঠাবনয দাফী চানাবর তৎওারীন বাযতফবলভয ানওতভা
রডভ কিীং ১৭৮০ বন ানবন্দ ঐ প্রস্তাফ গ্রণ ওবযন
এফং ভআচুতদ্দন নাবভ চননও ফযতক্তবও তততন তনচ বওট
বত ৩০০ টাওা কফতবন ঐ ভাদ্রাায তক্ষও তনমুক্ত ওবযন।
(তথযূ ত্রঃ কভাঃ নূ রুর আরাভ ওতৃভও প্রণীত ুস্তও ‘অভযা
কওান বথ!’) ঐ ভ এওচন প্রথভ কশ্রণীয ককবচবটড
তপাবযয কফতন তঙর ১৫০ টাওা। রডভ কতিংবয ঈবদ্দয
তঙর তন্দু ভুতরভ দুআ চাততবও ৃথও ওযা। তাআ তততন এও
তঢবর দুআ াতঔ ভাযায তযওল্পনা কনন এফং তাবত তততন
ওৃতওামভ ন। তন্দু ভুতরভ তফফাদ ফাতধব কদন এফং
ভুরভানবদয তফভ্রান্ত ওবয তাবদযবও প্রওৃত আরাভ বত
াযবণয কঘিা ঘারান। ভুরভানযা জ্ঞতায ওাযবণ এআ
ভুআচুতদ্দন কও, কওাথাওায করাও, কওান চাতী তায কওান
কঔাাঁচঔফয কনন নাআ এফং তও ঈবদ্দবয রডভ াবফ তনচ
বওবটয টাওা ঔযঘ ওবয ভুরভানবদয ফন্ধু াবচন তা
তঘন্তা ওবয কদবঔন নাআ।
১৭৮১ ার বত ১৮১৯ ার মভন্ত ৩৮ ফঙয ভাদ্রাা
তযঘারও িাযা এফং ১৮১৯ ার বত ১৮৫০ ার মভন্ত
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আংবযচ কবক্রটাযী  ভুরভান ওাযী কবক্রটাযীয
ওতৃভত্বাধীবন তযঘারও তযলদ িাযা ঈক্ত ভাদ্রাা তযঘাতরত
। ১৮৫০ ার কথবও ঐ ভাদ্রাা ধযবক্ষয দ ৃ তি বর
১৯২৭ ার মভন্ত থভাৎ প্রথভ ৭৭ ফঙয মভন্ত ১৭ চন
আংবযচ তপায ঈক্ত বদ ফার তঙবরন। তফবদী
ানাভবর ু বওৌবর ফহু চার াদীবয ংতভশ্রবণ
ঈবল্লতঔত া যক্রভ  ভারা ভাাববরয ুস্তওাতদ যঘনা
ওবয ওুযঅন  াদীবয ত ও তক্ষাবও ওরুতলত ওযা
। পবর ঈভাবদবয ভুতরভকণ ু ন্নী, তা, াবপী,
ওাতদানী, কভভন আতযাতদ তফতবন্ন দবর তফবক্ত ব ঔন্ড
আরাভবও ঔন্ড ঔন্ড ওবয কপবর।152
২.২৭ ফাংরাকদব ভামাফ - ভ্রান্ত ধাযণা
ফাংরাবদ এওতট ভুতরভ প্রধান কদ, এঔানওায চনবকাতষ্ঠয
প্রা ৯০% ভুরভান। এ কদবয ংঔযাকতযষ্ঠ ভুরভান
ধভভবীরু ু ন্নী, তওন্তু ত ও ধভভী তক্ষাদীক্ষায বাবফ তাযা
প্রাঃআ তফতবন্ন ধযবণয তযও, তফদ’অতবও আরাভী

152

কবওন্দায অরী আোীতভ ওতৃভও তরতঔত এফং আরাতভও পাঈবন্ড ন ফাংরাবদ

ওতৃভও প্রওাতত
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তযা-য ং তাবফ কণয ওবয অবঙ। এযা ভামাফ
ম্ববন্ধ ঔুফআ বঘতন, এও ভামাফ নু াযী নয
ভামাফীবও ফা মাযা ভামাফ নু যণ ওবযন না তাবদযবও
তাতেরয ওবয। এবদয কফীয বাবকয ধাযণা ঘাযচন
আভাবভয নু যণী ভামাফ স্বীওায ওযা পযচ, যীবতয
ঈয অভর ওযবত ঘায আভাবভয এওচবনয যফী ওযা
াতচফ, তফযীত ওযবর থভাৎ কম কওান এওতট ভামাফ না
ভানবর যীত বত ঔাতযচ বত বফ, এও ভামাফ-এ
কথবও নয ভামাবফয কওান ং নু যণ ওযা মাবফ না,
ঘাযচবনয ভবধয অচীফন শুধু ভাত্র এওচবনয ন্ধ নু যণ
ওযবত বফ আতযাতদ।
এঙাড়া তফতবন্ন ংস্কৃততয ংতভশ্রবন এবদব কম ফ
অঘায-অঘযণ, ধভভী তফশ্বা কবড় ঈব বঙ কগুতরয কফতয
বাকআ ভ্রান্ত এফং ওুযঅন  ু ন্না তনবদভতত ত ও অঘায
অঘযণ ন। এআ ওাযবণআ ফতভভাবন অভাবদয কদবয
ংঔযাকতযষ্ঠ ভুতরভবদয অদাওৃত ারাত এফং যাূ বরয
(াল্লাল্লাহু অরাআত া াল্লাভ) অদাওৃত ারাবতয
তযীওায ভবধয ঘযাঘয তবন্নতা দৃ যভান । তাআ ভামাফএয াতেও থভ তও, ঘায ভামাফ ওঔন ৃ তি ববঙ, যাূ র
(াল্লাল্লাহু অরাআত া াল্লাভ)  তাাঁয াাফীকবণয
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ভামাফ তও তঙর, ঘাযচন আভাভ কওান ভামাফ ভানবতন, ঘায
ভামাফ ভানা তও পযম, ভামাফ আরাবভয তও ক্ষতত ওযবঙ
আতযাতদ তফতবন্ন প্রকশ্নয ত ও ঈেয চানায ভাধযবভ ভামাফ
ম্ববন্ধ এওতট স্বে ধাযণা থাওা  কওাযঅন  ু ন্না
তনবদভতত ত ও তদওতনবদভনা কচবন যাঔা এওান্ত
তযামভ।
২.২৮ তাওরীবদয তনতলদ্ধতা  আচততাবদয অফযওতা
তিতী ভততট প্রথভতটয ত ও তফযীত-তাওরীবদয তফবযাতধতা
 ফায চনয আচততাবদয ফাধযফাধওতা। মাযা এআ
ভতাভততট ধাযণ্ ওবযন তাযা ফবরন কম, ওুযান-ু ন্না কথবও
যাতয অআনকত তনভ-তফধান (Legal Ruling) কনা
প্রবতযও ভুতরবভয চনয ফাধযতাভুরও।
ঐততাতওবাবফ, এআ দৃ তিবংতকবদয ফবঘব তক্তারী
প্রস্তাফও র,মাবও অভযা তফঔযাত মাতযী তপওতফদ তকবফ
চাতন, কআ – অফু ভুাম্মদ আফবন াচভ। তততন বনওগুবরা
ফআ তরবঔবঙন তায ভবধয - Principles of
Jurisprudence - ঈু র অর-তপও এয তবতে তনব
‚অর-অওাভ তপ ঈু র অর-তপও‛, তুরনাভুরও তপও
তনব ‚অর-ভুাল্লা‛ এফং ধবভভয আততা, তফতবন্ন ঈদর 
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নযান্ন তফল তনব ‚অর-পার তপর তভরার ান তনার‛
নযতভ এফং যফতভীবদয ভধয কথবও কযা স্করায-আভাভ
অ-াওানী, তমন এআ ভতাভবতয ঈরতব্ধ তফস্তৃতত ওযবত
ফআ তরবঔ াতা ওবয-তায ফআ ভুবয ভবধয -‚আযাদ
অর পুহুর‛, ‚অ াআর অর-চাযায‛, এফং তায তঘত
‚অর-ওার অর ভুতপদ তপর আচততাদ াত তাওরীদ‛
নযতভ।তততন দৃ ঢ়বাবফআ তাওরীদবও স্বীওায ওবযবঙন।
২.২৯ আভাভবদযবও ম্মান ওযা অফযও
অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخভুতভনবদযবও তাবদয ূ ফভুরুল তথা
ঙাাফীকণ, আভাভকণ  কনক্কায ফযতক্তকবণয চনয ক্ষভা প্রাথভনা
ওযায তনবদভ তদববঙন। তততন ফবরন,
َْٖو٣ٌِ َُّحَِٗ٘وخ حٞ ِ ِا ْه َوَٕٝو َوٍرََّ٘وخ ح ْؿلِ َْ َُوَ٘وخ َوْٞ ُُْٞ َُوو٣ ْْ ِٛ ح ِْٖٓ رَو ْؼ ِيْٝ َْٖو َوؿخ ُا٣ٌِ َُّحَٝو
ح َوٍرََّ٘وخ اَِّٗيَوْٞ َُْٖ٘ٓو َو٣ٌِ َُِِّّ رَِ٘وخ ِؿالًدْٞ ُُِ ه٢ْ ِ َو ط َْوـ َوؼ َْ كٝخٕ َو
َو
ِ ٔ َو٣ْ خا
ِ ْ َِٗوخ رْٞ ُٓزَوو
-ْ ٌء٤ْ فٌء ٍَّ ِكْٝ َوٍ ُا
‘মাযা তাবদয বয এববঙ, তাযা ফবর, ক অভাবদয
প্রততারও! অভাবদযবও এফং ইভাবন গ্রকাভী অভাবদয
বাআবদযবও ক্ষভা ওয এফং ভুতভনবদয তফরুবদ্ধ অভাবদয
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ন্তবয তফবিল কযঔ না। ক অভাবদয প্রততারও! তুতভ কতা
দাদ্রভ, যভ দারু’ (ূ যা ায, অাত নং- ১০)।153
তএফ ভুতভনবদয ওতভফয ’র আভাভবদয প্রতত ম্মান
প্রদভন ওযা, তাাঁবদয ভাকতপযাবতয চনয কদা‘অ ওযা,
তাাঁবদয আরভ িাযা তনবচ ঈওৃত া এফং ত-য
তফধানবও আভাভবদয ওথায ঈয তফনা তিধা প্রাধানয কদা।
তওন্তু ত-য তফধানবও ঈবক্ষা ওবয আভাভবদয ওথাবও
প্রাধানয কদা ওঔনআ তফধ ন। কওননা আভাভকণ কওঈ
বুবরয উবধ্বভ ন। ওবরআ তাবদয আচততাবদ তওঙু না তওঙু
বুর ওবযবঙন। তওন্তু বুর ওযবর তাাঁযা কনওী কববঙন।
ু তযাং আভাভবদযবও মথামথ ম্মান ওযবত বফ। কওননা
আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍك ঘায আভাভকণ অবরাঘয
গ্রবেয ওর প্রওায কদাল ক্রতট কথবও ভুক্ত। তওঙু ফযাাবয
তাযা তওঙু যা তথা পতা প্রদান ওযবর যফতভীবত
তাাঁযা তা প্রতযাঔান ওবয ঘরবত ফবরবঙন। তএফ, অল্লা
অভাবদযবও ওর প্রওায তপতনা পযাাদ কথবও যক্ষা ওযায
কঘিা ওরুন, অভীন।

153

ূ যা ায, অাত নং- ১০
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২.৩০

ভামাফী আভাবভয নু যবণয কক্ষবত্র তাবদয

নু াযীযা ঘায আভাভবদয তওঙু ওথায তফযবদ্ধ

তাাঁকদয

ফস্থান ওবযবঙন
১. আভাভ ভুাম্মাদ আফন াা ন ( هللاٚٔ٤ )ٍك আভাভ অফু
আঈু প ( هللاٚٔ٤ )ٍكতঙবরন আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ٍك
এয নু াযী। তওন্তু তাযা আভাভ অফু াতনপায প্রা এও
তৃতীাং পতায তফবযাতধতা ওবযবঙন

(তথযূ ত্রঃ আফন

অতফদীন; ১/৬২)154
২. আভাভ ভুাম্মাদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয ভুাো গ্রবেয ১৫৮ ৃঃ
কত ফবরবঙন - অফু াতনপা আততওায (ফৃ তি প্রাথভনায)
কওান ারাত অবঙ ফবর ভবন ওযবতন না, তবফ অভায ওথা
বে (আততওায ারাত র) আভাভ করাওচনবও তনব ২
যাওাত ারাত ড়বফন তঃয কদাা ওযবফন। [আভাভ
ভুাম্মাদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয এআ ভুাো গ্রবে আভাভ অফু
াতনপায প্রা ২০তট পতায তফবযাতধতা ওবযবঙন, তা
মথাক্রবভ –

154

আফন অতফদীন; ১/৬২
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৪২, ৪৩, ১০৩, ১২০, ১৫৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ২২৮, ২৩০,
২৪০, ২৪৪, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪, ৩১৪, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৩৫,
৩৩৬ ৃঃ যববঙ]
আভাভ ভুাম্মদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكকম ওাযবন আততওায ারাবতয
পবতাায তফবযাধীতা ওবযবঙন তায ী াদী তনবম্ন তুবর
ধযা বরাঃ ُي٤ٓ ِؼ
ْ َوك َّيػَوَ٘وخ َٗو
 َوك َّيػَوَ٘وخ َو، ٍدغ٣ْ ٍ ُي رُْٖ ُُ َو٣ِِ َو٣  َوك َّيػَوَ٘وخ،٢ُّ ِٔ ٠
 َوْٜ  ح ُْ َوـ٢ٍّ ِِ َُ رُْٖ َوػٜ
َّ ٢َّ ِ أَوَّٕ َٗوز،ْ ْر ِٖ َوٓخُِ ٍدي
٠ِٛ هللاِ ـ
ِ  ػَوْٖ أَوَٗو، ػَوْٖ هَوظَوخ َوىسَو،رَوشَوَُٝ  َوػ٢ِرُْٖ أَور
 اِ َّ ِػ ْ٘ َويِٚ ِ ٍدا ِْٖٓ ُىػَوخث٠ ٗ َْو٢ِ كِٚ ٣ْ َو َوي٣ َو َْكَو ُغ٣ ِْٓ ـ َوًخَٕو َوٝ ٚ٤ِهللا ػ
. ِٚ ٤ْ َو٤ اِ ْرٝخ
ْ ِ ٓظ
ْ ِح
ُ َو٤ رَوَُٟ َو٣ ٠َّ َوكظِٚ ٣ْ َو َوي٣ َو َْكَو ُغ٣ ُ َوًخَٕوَِّٚٗٔوَوخ ِا كَوب
আততওায (ফৃ তি প্রাথভনা) ারাত ম্ববন্ধ মযত অনা
আফবন ভাতরও এয াদীতট প্রতদ্ধ। আততওায ারাত
ফযতীত নয কওান ভ দু’অয চনয দু’াত ঈ াবতন না।
তততন তাবত এভনবাবফ তাাঁয দু’াত ঈ াবতন কম, তাাঁয ঈব
ফকবরয শুভ্রতা কদঔা কমত। (তথযূ ত্রঃ অফাফু
অওাভাতত-স্বরাত া-ু ন্নাত পীা ধযা, আফবন ভাচা
– আ, পা, ১ভ ঔন্ড, াদী নং – ১১৮০)155

155

আফবন ভাচা – আ, পা, ১ভ ঔন্ড, াদী নং – ১১৮০
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৩. তাপীয আফবন ওাীবযয করঔও - আভাভ আফন ওাীয
তঙবরন াপী ভাচাবফয নু াযী। াপী ভাচাফ নু াবয
ভুক্তাতদযা আভাবভয তঙবন ফভাফস্থা ু যা পাততা া
ওযবফ এফং এটা াতচফ [আভাভ াবপী ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয
ভবত] আভাভ আফন ওাীয াপী ভাচাবফয নু াযী া
বত্ত্ব আভাবভয তঙবন ভুক্তাতদয কমযী তওযাত তফতি
ারাবত (কমভনঃ পচয , ভাকতযফ) ু যা পাততা যবফ না
ফবর ভত প্রওা ওবযবঙন (তথযূ ত্রঃ তাপীয আফন ওাীয,
ু যা অযাবপয ২০৪ নং অাবতয তাপীয, ৮-১১ ঔে)156
৪. আভাভ আফন তাআতভা ( هللاٚٔ٤ )ٍكতঙবরন াম্বরী, াম্বরী
ভাচাফ ভবত ৩ তারাও এওবত্র তদবর ৩ তারাও তাবফ
তা কণয বফ তওন্তু

আভাভ আফন তাআতভা ফবরবঙন - ৩

তারাও এওবত্র তদবর ১ তারাও তাবফ তা কণয বফ। মা
াম্বরী ভাচাবফয তফযবদ্ধ।
৫. ভুাতদ্দ কদরবী া াতরঈল্লা তঙবরন ানাপী (কও
কও তাবও রা ভামাফী ফবর থাবওন ) তততন আভাভ অফু
াতনপায তফযবদ্ধ ফস্থান ওবয রুওুয অবক  বয যাপুর

156

তাপীয আফন ওাীয,ু যা অযাবপয ২০৪ নং অাবতয তাপীয,৮-১১ ঔে
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আাতদন (াত ঈবোরন) ওযাবও ঙন্দ ওবযবঙন (তথযূ ত্রঃ
হুজ্জাতুল্লাতর ফাবরকা; ২/১০)157
৬. কভাল্লা অরী ক্বাযী ানাপী ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরনঃ ারাবত
রুওুবত মাায ভ  রুওু কথবও ঈ ায ভ দু াত না
কতারা ম্পবওভ কমফ াদী ফতণভত ববঙ কগুবরা ফআ
ফাততর াদী। তন্ম কধয এওতট ী ন

(তথযূ ত্রঃ

ভামুঅবত ওাফীয, ৃষ্ঠা নং - ১১০)158 অয বনও এভন
প্রভাণ যববঙ, এঔাবন ভাত্র ৬ তট প্রভাণ ঈবল্লঔ ওযা বরা।
এফ নু াযীযা তাবদয আভাভবদয তফবযাতধতা ওযায য
ভাচাবফয কতে কথবও কফয ন তন।
ু তযাং ফতভভাবন কও মতদ তায ভামাবফয কওান ওথা
কওাযঅন থফা ী াতদবয তফযবদ্ধ া এফং
ভাচাবফয কআ ওথাবও ফচভন ওবয ত ও ওথা (কওাযঅন
থফা ী াতদবয তবতেও ) কও কভবন কন তাবর ক
ভাচাফ কথবও কফয বফ না ফযং ক

আরাভ ভাচাফবও

ত ও বাবফ ভানবরা।

157

হুজ্জাতুল্লাতর ফাবরকা; ২/১০

158

ভামু অবত ওাফীয, ৃ -১১০
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তযববল, কমবতু যফতভী প্রচবন্ময আচততাবদয তধওায
কনআ, তঔন তওবয ঈয তবতে ওবয আচভা ক ন বরা এফং
কআ আচভা তাক্বরীবদয অবরাবও তও ওবয তফধতা কবরা?
(তথযূ ত্রঃ াতচদ অেুর ওাআু যভ যতঘত - প্রবওৌঃ অতচচুর
আরাভ  ভুাঃ ভু’তভনু র ও নু তদতঃ াআঔ
অওযাভুজ্জাভান ম্পাতদত গ্রে তাফরীক চাভাত 
কদফন্দীকণ নাভও গ্রে কথবও ংগ্রীত)159
২.৩১ আভাভ অফু াতনপা

( هللاٚٔ٤ )ٍكম্পবওভ তফতবন্ন

আভাভবদয ভতাভত
এআ ৪ আভাবভয বনও নু াযী তাবদয আভাবভয বনও
পতায তফবযাতধতা ওবযবঙন, এবতআ স্পি  কম এআ ঘায
ভুচতাতদ আভাভবদয তওঙু আচততাবদ বুর তঙর।
তববফ ঘায আভাবভয এওচন আভাবভয
আভাভ অফু াতনপা

ঈদাযন

ঈদাযন কমভন

( هللاٚٔ٤ )ٍكম্ববন্ধ তফতব ন্ন আভাভবদয

ভতাভত তুবর ধযা বরাঃ-

159

াতচদ অেু র ওাআু যভ যতঘত: প্রবওৌঃ অতচচুর আরাভ  ভুাঃ ভু’তভনু র ও

নু তদত: াআঔ অওযাভুজ্জাভান ম্পাতদত গ্রে তাফরীক চাভাত  কদফন্দীকণ
নাভও গ্রে কথবও ংগ্রীত।
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আভাভ ফুঔাযী ( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয ম্পবওভ ফবরনঃ "াওাতু
অনহু "প্রভান কদঔুন (তাযীঔুর ওাফীয গ্রবে ৃষ্ঠা নং
৪/২/৮১০)।160 াতপম আফনু ওাতয ফবরনঃ আভাভ ফুঔাযী
( هللاٚٔ٤ )ٍكমঔন কওান ফযাতক্ত ম্পবওভ ফবরন "াওাতু
অনহু "তায ভবধয তফরু ভন্তফয যববঙ।তঔন চানবত বফ
কম,তায স্তযতট তায তনওট তযন্ত নীঘু এফং তনম্ন ভাবনয
প্রভান কদঔুন (ভুঔতাু য ঈরুতভর াদী গ্রবে ৃষ্ঠা ১১৮)161
াতপম আযাতও ফবরনঃ এরু ফাওয আভাভ ফুঔাযী কআ ফযাতক্ত
ম্পবওভ ফবরবঙন মায াদীবও ভুাতদ্দকন তযতযাক
ওবযবঙন তথা গ্রন ওবযন তন। প্রভান কদঔুন (তথযূ ত্রঃ
অয-যাপাঈ, াত তাওভীর ৃষ্ঠা নং ১৮২/১৮৩)162
ভাযাতম ফবরনঃ অতভ ফল্লাভ ওঔন কওান ফযাতক্তয
াতদবও তযতযাক ওযা ? তততন ঈবয ফবল্লনঃ মঔন
তায কফী বুর ংখাতটত  প্রভান কদঔুন (তথযূ ত্র:
ভাাবরুর আভাভ অভদ গ্রবে ৃষ্ঠা নং ২১৭)163 আভাভ
ভুতরভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكআভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكম্পবওভ
ফবরনঃ "তততন ভুমতাতযফুর াদী "তায কফী তযভান ী
160

তাযীঔুর ওাফীয গ্রবে ৃ ষ্ঠা নং ৪/২/৮১০

161

ভুঔতাু য ঈরু তভর াদী গ্রবে ৃ ষ্ঠা ১১৮

162

অয-যাপাঈ, াত তাওভীর ৃ ষ্ঠা নং ১৮২/১৮৩

163

ভাাবরু র আভাভ অভদ গ্রবে ৃ ষ্ঠা নং ২১৭
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াদী কনআ। প্রভান কদঔুন (তথযূ ত্রঃ অর ওুনা ার
অভা গ্রবে ৃষ্ঠা নং৩১/১)164 আভাভ নাাই ( هللاٚٔ٣)ٍف
আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكম্পবওভ কফবরনঃ তততন
াদীবয কওবত্র তক্তারী নন। তায ফনভনা ওভ া
বে তততন কফী বুর ওাযী।প্রভান কদঔুন আভাভ নাাই
তায (তথযূ ত্রঃ অম মুাপা ার ভাতরুওীন গ্রবেয কবল
ৃষ্ঠা নং ৫৭)165 আভাভ আফনু অদী ( هللاٚٔ٤ )ٍكআভাভ অফু
াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكম্পবওভ ফবরনঃ তায ফতনভত ওতত
ী যববঙ,তবফ তায ধীওাং ফনভনাআ বুর। ড়বত
এফং তরঔবত বুর ওযা ববঙ, ক গুবরায নদ এফং ভতবন
(বালায) ততযনতচত ওযা ববঙ।ফনভনা ওাযীবদয ম্পবওভ
ড়বত  তরঔবত বুর ওযা ববঙ।তায তধওাং ফনভনা
গুবরা ক রুআ।তততন কম ফ াদী ফনভনা ওবযবঙন। তায
ভবধয ১৩ বত ১৯তট াদী ঙাড়া ফাওী গুবরা ী ন।
তততন ভাহুয  কাযীফ তভবর এওআ ধাবঘয প্রা ৩০০তট
াদী ফনভনা ওবযবঙন।ওাযন তততন ভুাদ্দীবদয ন্তবুভক্ত
তঙবরন না।াদী ফনভনায কক্ববত্র মায ফস্তা এআ, তায ফতনভত
াদী গ্রন ওযা  না। প্রভান কদঔুন আফনু অদী
164

অর ওুনা ার অভা গ্রবে ৃ ষ্ঠা নং৩১/১

165

অম মু াপা ার ভাতরুওীন গ্রবেয কবল ৃ ষ্ঠা নং ৫৭
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(তথযূ ত্রঃ অর ওাভীর গ্রবে ৃষ্ঠা নং ২/৪০৩।166 আভাভ
আফনু াদ ( هللاٚٔ٤ )ٍكআভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤)ٍك
ম্পবওভ ফবরনঃ তততন াদীবয কক্ববত্র দুফভর তঙবরন। প্রভান
কদঔুন আফনু াদ (তথযূ ত্র: অত-তাফাওাত গ্রবেয ৃষ্ঠা নং
৬/২৫৬)167 আভাভ ঈওাতর ( هللاٚٔ٤ )ٍكআভাভ অফু াতনপা
( هللاٚٔ٤ )ٍكম্পবওভ ফবরনঃ অভাবদয তনওট অেুল্লা আফনু
অভদ ফনভনা ওবযবঙন, তততন ফবরনঃ অভায ততাবও
ফরবত শুবনতঙঃ অফু াতনপায ( هللاٚٔ٤ )ٍكাদী
দুফভর।প্রভান কদঔুন (তথযূ ত্রঃ অম মুাপা - গ্রে ৃষ্ঠা নং
৪৩২)168 আভাভ আফনু অতফ াততভ ( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয ম্পবওভ
ফবরনঃ াজ্জাচ আফনু াভমা অভাবদয কও ফবরবঙনঃ
অভাবদয কও অোন আফনু ঈভান ফবরবঙনঃ তততন আফনু
ভুফাযাও কও ফরবত ু বনবঙনঃ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤)ٍك
তঙবরন াদীবয কক্ববত্র তভওীন। প্রভান কদঔুন আফনু অফু
াততভ (তথযূ ত্রঃ অর চাযহু াত তাদীর গ্রবে ৃষ্ঠা নং
৪/১/৪৫০)169 অফু াপ আফনু াতন ফবরনঃ আভাভ অফু
াতনপায ( هللاٚٔ٤ )ٍكতপক্ববয তখাবনয ফযাাবয কওঈ
166

অর ওাভীর গ্রবেয ৃ ষ্ঠা নং ২/৪০৩

167

অত-তাফাওাত গ্রবে ৃ ষ্ঠা নং ৬/২৫৬

168

অম মু াপা - গ্রে ৃ ষ্ঠা নং ৪৩২

169

অর চাযহু াত তাদীর গ্রবে ৃ ষ্ঠা নং ৪/১/৪৫০
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প্রততফাদ ওবযন তন।তওন্তু তততন াদীবয তফলব ন্তি চনও
তঙবরন না। ওাযন নদ গুবরায চনয যববঙ ভাবরাঘও,মায
চনয তততন তও তরকঔবঙন তায নদ ম্পবওভ চানবতন না।
তবফ তাবও তভথুযও ফরা তন। তাবও দুফভর অঔযা কদা
ববঙ। প্রভান কদঔুন (তথযূ ত্রঃ তাতযঔু চুযচান গ্রবেয কল
ৃষ্ঠা নং ৫১০/৫৫১)।170 আভাভ দাযা ওুতনী ( هللاٚٔ٤ )ٍكতায
ম্পবওভ ফবরনঃ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكভুা আফনু অফী
অা বত চাবফয ( هللاٚٔ٤ )ٍكএয াদীতট ভা'রুপ
তাবফ ফনভনা ওবযবঙন "মায আভাভ যববঙ আভাবভয ক্কীযাত
তায (ভুক্তাদীয) চনয মবতি। থঘ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤)ٍك
এফং াান আফনু অম্মায ঙাড়া নয কওঈ এ াদীতটবও
ভুনাদ তাবফ ফনভনা ওবযন তন।অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤)ٍك
এফং াান আফনু অম্মায তাযা ঈববআ দুফভর।প্রভান কদঔুন
দাযা ওুতনী তায (তথযূ ত্রঃ ু নান গ্রবে ৃষ্ঠা নং ১২৩)171
এআ তঙর তওঙু ওথা মা আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤)ٍك
ম্পবওভ আভাভবদয ফক্তফয ঈস্থানা ওযা বরা। এ ফক্তফযতট
অভায তুবর ধযায ভাবন এআ ন কম আভাভ অফু াতনপা
(যাঃ) কও ঔাট ওযা থফা তায ভান াতন ওযা
170

তাতযঔু চুযচান গ্রবেয কল ৃ ষ্ঠা নং ৫১০/৫৫১

171

ু নান গ্রবে ৃ ষ্ঠা নং ১২৩
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(নাঈমুতফল্লা)। অল্লা ু ফানু তারা তায ঈয যভত ফলভন
ওরুও, অভীন।
ঈবযাক্ত তবথযয ভাধযবভ ফুছাবনা ববঙ কম, কওান ভানু ল
বুবরয ঈবধভ ন এওভাত্র যাূ র (ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ)
ফযতীত। তাআ অভায ওথা বরা ভামাফ ভানা মতদ পযম
বতা তাবর আভাভকন ভামাবফয তফরুবদ্দ ওথা ফরবতন না।
কওান আভাভকন ফবরন নাআ ভামাফ ভানা পযম। কও ফরবফ
অয কও গুনাবয বাকীধায বফ। এ কক্ষবত্র তাআ ফরা মা
কম, পযম ওযায ধীওায এওভাত্র অল্লায এফং তায
যাু র (ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ) এয। তা ঙাড়া কওান তওঙু পযম
ওযায ধীওায অল্লা তা'ারা ওাঈবও কদন নাআ। এয
বয মতদ ফবরন, ভামাফ ভানা পযম, তাবর ফুছবফা
ু স্পর্স্ গুভযাতবত অনাযা বড় অবঙন। অল্লা
ু ফানু তারা মাবও প্রথভ্রি ওবযন থাবও কওঈ কদাাত
তদবত াযবফ না (অতভন)।
২.৩২ আভাভবদয (ভামাফ) নু যণ ওযায দ্ধতত
১. আভাবভয আচততাদ ত ও  বত া কয অফায বুর
বত াবয এআ ওথা কঔার কযবঔ তায নু যন ওযা।
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২. আভাবভয পতায বক্ষয দতরর কঔাচ ওযা

(তাবরবফ

আরভ  অবরভবদয চনয)
৩. আভাবভয পতায তফবক্ষ কওাযঅন থফা ী াদী
থাওবর অবক কদবঔ কনা কম আভাবভয পতায বক্ষ
দতরর অবঙ তওনা (তাবরবফ আরভ  অবরভবদয চন্ম)
৪. আভাবভয পতায বক্ষ  তফবক্ষ (থভাৎ ২ বক্ষআ)
দতরর থাওবর মা ঈৎওৃি তা ারন ওযা অয

২ বক্ষয

দরীর ভান মভা এয বর আভাবভয ভত নু যণ ওযবর
আভাবভয নু াযীবদয াবথ ঐওয থাওবফ অয আভাবভয ভত
না কভবন তফযীত ভত ভানবর তা কদাবলয তওঙু ন
(তাবরবফ আরভ  অবরভবদয চনয)
৫. আভাবভয পতায তফবক্ষ কওাযঅন থফা ী াদী
থাওবর  আভাবভয পতায বক্ষ দতরর না থাওবর
আভাবভয ভতবও ফচভন ওযা এফং কআ কওাযঅন থফা
ী াদীবয অবরাবও মায আচততাদ যববঙ

(থফা

অবরভবও তচজ্ঞাা ওযা ) তাাঁকও নু যণ ওযা

(াধাযণ

ভানু বলয চনয) অয তাবরবফ আরভবদয চনয কওাযঅন থফা
ী াদীবয অবরাবও ভত গ্রণ ওযা এফং অবরভবদয
এ ফযাাবয তচজ্ঞাা ওযবত ওুতিত না া এফং
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অবরভবদয চনয যাতয কআ কওাযঅন থফা ী
াদীবয অবরাবও ভত গ্রণ ওযা।
ঈবযাক্ত ৫ তট তনভ কভবন ঘরবর কওাযঅন  ী
াদীবয নু যণ বফ , নু যণ বফ আ ভাভকবণয এফং
নু যণ বফ ূ ফভফততভ অবরভকবণয (আভাভ কফাঔাযী কথবও
আভাভ ভুাম্মাদ আফন অেুর াাফ মভন্ত)।
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তৃতী ধযা
নযানয প্রাতঙ্গও অবরাঘনা
প্রথভ তযবেদ

অওাবভ যীাবতয ভূ র তবতে

তিতী তযবেদ

আচভা

তৃতী তযবেদ

তওা

ঘতুথভ ধযা

অল্লা  তাাঁয যাূ বরয অনু কতয

ঞ্চভ ধযা

ভুাম্মাদ ( )ﷺএয াবথ ম্পওভ তঙন্ন

লষ্ঠ ধযা

ঈংায
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৩.১ অওাবভ যীাবতয ভূ র তবতে
ওতথত ভামাফীযা ফতভভাবন অওাবভ যীাবতয ভূ র তবতে
ঘাযতট ফবর ঈবল্লঔ ওযবঙন মা ওুযঅন  ী াদী িাযা
প্রভাতনত ন। মথাঃ(১) তফত্র ওুযঅন
(২) াদী
(৩) আচভা এফং
(৪) তওাা
ু তযাং, ওতথত ভামাফী ওতৃভও নফ অতফষ্কৃত পযম
অতফষ্কাযনওকণ অওাবভ যীাবতয ভূ র তবতে দুতটয স্থাবন
ঘাযতট নতুন ংবমাচন ফা ঈদ্ভাফন ওবযবঙন। থঘ ওুযঅন
ওযীবভ ফাযংফায এযাদ ওযা ববঙ কম, ভতভাভ অল্লা
তাাঁয ভান যাূ রবও দুআতট তচতন প্রদান ওবযবঙনঃ এওতট
‘তওতাফ’ ফা ‘ুস্তও’ এফং তিতীতট ‘তওভা’ ফা ‘প্রজ্ঞা’।
(তথযূ ত্রঃ ূ যা ফাওাযা ১২৯, ১৫১, ২৩১; ূ যা অর আভযান
১৬৪; ূ যা তনা ১১৩; ূ যা অমাফ ৩৪; ূ যা চুভুঅ ২)।
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এআ ুস্তও ফা তওতাফ বরা ওুযঅন ওযীভ, মা হুফহু ীয
বে  ফাবওয ংওতরত ববঙ। অয তওভা ফা প্রজ্ঞা
বরা ীয ভাধযবভ প্রদে তততযক্ত প্রাবাতকও জ্ঞান মা
াদী নাবভ ংওতরত ববঙ।172 ওাবচআ অওাবভ
যীবতয ঈৎ দুতট, মথাঃ- ওুযঅন  াদী। আরাবভয
এআ দুআ ভূ র ঈৎবও যক্ষায চনয তফবল ফযফস্থা গ্রণ ওযা
ববঙ। অওাবভ যীবতয ভূ র তবতে দুতট মথাঃ – (১)
তফত্র ওুযঅন  (২) ু ন্না ফা াদী।এ কক্ষবত্র এ তফলব
তাবদয নফুযবতয ককান দাফী প্রওা কববঙ। স্পিবাবফ
এ প্রবঙ্গ ফরা মা কম, আচভা  তওা পযম বত বর
নতুন নফীয অকভন  অল্লা প্রদে ীয প্রবাচন
রাকবফ। ু তযাং তাআ এআ অবরাঘনা ফরা মা কম, ভুাম্মদ
( )ﷺভুতরভ ঈম্মাবও ভানবত ওঔন অবদ কদন তন।
থঘ যাূ রুল্লা ( )ﷺতাাঁয ু ন্নাবও অাঁওবড় ধযবত
ঈৎাতত ওবযবঙন ফযং তততন তফদা বজ্জ্বয বালবন ভুতরভ
চাততবও ঈবদ্দয ওবয ফবরবঙনঃ
س َّت ِإى
َن َن َن ْلي ُق ْلم ِإب ُق
َن ُّب ْل ا َن َن ْلي َن
َن ٌر َن ُق َّت ِإب ْل َن ٍة
َن َنلَن ٌر
172

س َني َنرى ا ْل ِإ َن ًال َن ثِإ ْلي ًالرا
َن ِإ َّت ُق َنمنْل َني ِإ ْل ِإم ْل ُق ْلم َنب ْل ِإ ْلى َن َن
س ُق ْل ا ِإب َن َن
الرا ِإ ِإ ْلينَن ا ْلل َنم ْل ِإ ِّبي ْلينَن َن َنم َّت
س َّت ِإ ا ْلل ُق َن َن اِإ َّت
َن ُق
ُق
ِإب ل َّت َن ا ِإ ِإ َن ِإ َّتي ُق ْلم َن ُقم ْلح َن َنث ِإ اا ُقم ْل ِإر َن ِإنَّت ُق َّت ُقم ْلح َن َنث ٍة ِإب ْل

ড: অেু ল্লা চাাঙ্গীয - াদীবয নাবভ চাতরাতত।
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‘কতাভাবদয ভবধয কথবও মাযা অভায বয চীতফত থাওবফ,
তাযা তঘবযআ বনও ভততফবযাধ কদঔবত াবফ। তএফ
(ভতাথভবওযয ভ) অভায ু ন্নাত এফং তদাাতপ্রাপ্ত
ঔুরাপাব যাবদীবনয ু ন্নাবতয নু যণ ওযা বফ
কতাভাবদয তযামভ ওতভফয। এ ু ন্নাতবও ভমফূ তবাবফ
ভাতড়য দাাঁত তদব অাঁওবড় ধবয থাওবফ। অয ভস্ত
তফদ‘অত কথবও তফযত থাওবফ। কওননা প্রবতযওতট
তফদ‘অতআ নফৃ তি। অয প্রবতযওতট তফদ‘অতআ গুভযাী’!
[তথযূ ত্রঃ অফু দাউদ া/৪৬০৭; আফনু ভাচা া/৪৩;
ততযতভমী া/২৫৭৬; তভওাত া/১৬৫, নদ ী।]।173
তএফ, ওতথত ভামাফীবদয ভত নু মাী, আচভা 
তওাবও যীাবতয ভূ র তবতে ফবর চানবর আরাভবও
ওাতদানীবদয ভত ম্পূ ণভ ফবর কখালনা কদা বফ এফং
ূ যা ভাবদায ৩নং অাবত কম িীনবও তযূ ণভ ওযায ওথা
অল্লা ফুানু তারা কখালনা ওবযবঙন তা স্বীওায ওযা
বফ। ূ যা ভাবদায ৩নং অাবত অল্লা (٠ُطؼخٝ ٚٗ)ٓزلخ
ফবরবঙনঃ ‘‘অচ অতভ কতাভাবদয চনয কতাভাবদয দীনবও
ূ ণভ ওযরাভ এফং কতাভাবদয ঈয অভায তনঅভত ম্পূ ণভ
173

অফু দাউদ া/৪৬০৭; আফনু ভাচা া/৪৩; ততযতভমী া/২৫৭৬; তভওাত

া/১৬৫, নদ ী।
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ওযরাভ এফং কতাভাবদয চনয দীন তববফ ঙন্দ ওযরাভ
আরাভবও।‛ [ূ যা ভাবদা – অাত নং-৩]174 ঙ্গত এ
ওাযবনআ মাযা অল্লায ফানী তথা ওুযঅবনয এআ অাতবও
স্বীওায ওবয অল্লা (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخএবদযবও ওুওুবযয
াবথ তুরনা ওবয কাতর তদববঙন মা ূ যা অযাবপয ১৭৬নং
অাবত স্পিবাবফ ঈবল্লঔ ওবযবঙন। তততন ফবরবঙনঃَٰ
ُُُِٚ ۚۦۚ كَو َؤؼَوٙحٞ َوَوٛ حطَّزَو َوغٝ َوٝ
ِ ْٞ َُوَٝو
ِ ٍْ  ْحألَو٠ُ أَو ْهَِو َوي اَُِوٌَِّٚ٘ َُوٝخ َوُٜ رِ َوٙٗ ْجَ٘وخ َُو َوَكَو ْؼَ٘وخ
َٰ
ِّ ْٞ  ْغ ۚۦۚ َوًُِيَو َوٓؼَو َُ ح ُْوَوَٜو ِْ َو٣ ًُْٚ َُ  طَو ْظْٝ  ْغ أَوَٜو ِْ َو٣ ِٚ ٤ْ ذ إِْ ط َْول ِٔ َْ َوػَِو
ِ ِْ ٌَوً َؤؼَو َِ ح ُْ َو
ْْ ُٜ َِّ َُو َوؼٚ
ُ َوخطَِ٘وخ ۚۦۚ كَوخ ْه٣ح رِآَُٖٞو َوً ٌَّر٣ٌِ َُّح
 َوٜ
 ح ُْوَو َوٚ
ِ ٜ
অয অতভ আো ওযবর ঈক্ত তনদভনাফরীয ভাধযবভ তাবও
ফযআ ঈচ্চ ভমভাদা তদতাভ তওন্তু ক ৃতথফীয প্রতত ছুাঁবও
বড়বঙ এফং তনচ প্রফৃ তেয নু যণ ওবযবঙ। ু তযাং তায
দৃ িান্ত বে ওুওুবযয ভত। মতদ তায ঈয কফাছা ঘাতব
দা তাবর ক তচফা কফয ওবয াাঁাবফ থফা মতদ তাবও
কঙবড় দা তাবর ক তচফা কফয ওবয াাঁাবফ। এতট
বে ক ওবভয দৃ িান্ত মাযা অভায অাতভূ বও
স্বীওায ওবযবঙ। তএফ তুতভ ওাতনী ফণভনা ওয, মাবত
তাযা তঘন্তা ওবয।175
174

ূ যা ভাবদা – অাত নং-৩

175

ূ যা অযাপ – অাত নং-১৭৬
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৩.২ আচভা
আচভা ( )اِ ْؿ َؤخعএয াতেও থভ ঐওযভত, ভনতওয, ফম্মত তদ্ধান্ত। ু তযাং আচভা র ওতত করাবওয ওথা,
তধওাং ফা ংঔযাতধওয ভানু বলয ভতাভত, নু বভাদন ফা
ধাযণা।ঈদাযন তাবফ যভাচাবনয তাযাফী ারাবতয ওথা
ঈবল্লঔ ওযা মা।তনবম্ন তা অবরাঘনা ওযা বরাঃ৩.২.১ তাযফী ারাবতয ১১ যাওাবতয দরীর
অধুতনও ওাবরয আচভায ঈদাযন তাবফ ২০ যাওাত
তাযাফী ারাবতয ওথা ফরা মা।তনবম্ন এয তফস্তাতযত
অবরাঘনা ওযা বরা:- ানাপী অবরভকণআ ২০ যাওঅত
তাযাফী ড়ায বক্ষয াদীগুবরাবও মইপ ফবরবঙন।
ানাপী ভামাবফয কম ভস্ত তফজ্ঞ অবরভ ২০ যাওঅত
তাযাফী ড়ায বক্ষয াদীগুরাবও মইপ ফবরবঙন, তাবদয
নাবভয এওতট তফার তাতরওাঃ-

245 | P a g e

১) ভুঅো আভাভ ভুাম্মাদ, ধযাঃ তওাবভ াবয যাভামান,
ৃষ্ঠা নং-১৩৮। ভুস্তপাী ঙাা, ১২৯৭ তঃ।176
২) নাফুয যাা, (২/১৫৩) অল্লাভা মারাই
ানাপী,ভাচতরু র আরভী ঙাা, বাযত।177
৩) তভযওাতুর ভাপাতী, (৩/১৯৪) কভাল্লা অরী ওাযী
ানাপী, এভদাদীা রাআবেযী, ভুরতান, বাযত।178
৪) ঈভদাতুর ওাযী যব ী অর-ফুঔাযী, (৭/১৭৭)
প্রবণতা অল্লাভা ফদরুদ দীন অআনী ানাপী তভযী ঙাা।179
৫) পতহুর ওাদীয যব কফদাা (১/৩৩৪) প্রবণতা আভাভ
আফনু র হুভাভ ানাপী।

176

180

ভুঅো আভাভ ভুাম্মাদ, ধযাঃ তওাবভ াবয যাভামান, ৃ ষ্ঠা নং-১৩৮।

ভুস্তপাী ঙাা, ১২৯৭ তঃ।
177

নাফু য যাা, (২/১৫৩) অল্লাভা মারাই ানাপী,ভাচতরু র আরভী ঙাা, বাযত।

178

তভযওাতুর ভাপাতী,(৩/১৯৪) কভাল্লা অরী ওাযী ানাপী, এভদাদীা রাআবেযী,

ভুরতান, বাযত।
179

ঈভদাতুর ওাযী যব ী অর-ফু ঔাযী,(৭/১৭৭)প্রবণতা অল্লাভা ফদরুদ দীন

অআনী ানাপী তভযী ঙাা।
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৬) াতাব ী ফুঔাযী (১/১৫৪) প্রবণতা ভারানা
অভাদ অরী াযানুযী।181
৭) অর-ফারুয যাবও (২/৭২) প্রবণতা আভাভ আফবন
নু চাআভ ানাপী।182
৮) াতাব দুযবয ভুঔতায (১/২৯৫) প্রবণতা অল্লাভা
তাাবী ( هللاٚٔ٤ )ٍكানাপী।183
৯) দুযরুর ভুঔতায (পবতাা াভী) (১/৪৯৫) প্রবণতা
অল্লাভা আফবন অবফদীন ানাপী।184
১০) াতাতুর অফা ৃষ্ঠা নং - ৯ প্রবণতা াবযদ
অভাদ াভুবী ানাপী।185

180

পতহুর ওাদীয যব কফদাা (১/৩৩৪) প্রবণতা আভাভ আফনু র হুভাভ ানাপী।

181

াতাব ী ফু ঔাযী (১/১৫৪) প্রবণতা ভারানা অভাদ অরী াযানুযী।

182

অর-ফারুয যাবও (২/৭২) প্রবণতা আভাভ আফবন নু চাআভ ানাপী।

183

াতাব দু যবয ভুঔতায (১/২৯৫) প্রবণতা অল্লাভা তাাবী (যঃ)ানাপী।

184

দু যরুর ভুঔতায (পবতাা াভী)(১/৪৯৫) প্রবণতা অল্লাভা আফবন অবফদীন

ানাপী।
185

াতাতুর অফা ৃ ষ্ঠা নং-৯ প্রবণতা াবযদ অভাদ াভুবী ানাপী।
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১১) াতাব ওানমুদ দাওাবও ৃষ্ঠা নং - ২৬, প্রবণতা
ভারানা ভুাম্মাদ অভাদ নানু তুবী।186
১২) ভাযাওীঈর পারা যব নু রুর আচা ৃষ্ঠা নং- ২৪৭,
প্রবণতা অফুর াান যানফারারী।187
১৩) ভা ঙাফাতা তপ ু ন্না,ৃষ্ঠ নং- ২৯২, প্রবণতা াআঔ
অেুর ও ভুাতদ্দঙ কদরফী।188
১৪) ভারানা অেুর াআ রাঔনু বী ানাপী তফতবন্ন তওতাবফয
াতাবত ২০ যাওঅবতয াদীঙগুবরাবও মইপ ফবরবঙন।
ঈদাযণ স্বরূ কদঔুন ঈভদাতুয কযঅা (১/২০৭)।189

186

াতাব ওানমু দ দাওাবও ৃ ষ্ঠা নং-২৬, প্রবণতা ভারানা ভুাম্মাদ অভাদ

নানু তুবী।
187

ভাযাওীঈর পারা যব নু রুর আচা ৃ ষ্ঠা নং- ২৪৭, প্রবণতা অফু র াান

যানফারারী।
188

ভা ঙাফাতা তপ ু ন্না,ৃ ষ্ঠ নং- ২৯২, প্রবণতা াআঔ অেু র ও ভুাতদ্দঙ

কদরফী।
189

ভারানা অেু র াআ রাঔনু বী ানাপী তফতবন্ন তওতাবফয াতাবত ২০

যাওঅবতয াদীঙগুবরাবও মইপ ফবরবঙন। ঈদাযণ স্বরূ কদঔুন ঈভদাতুয
কযঅা (১/২০৭)।
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১৫) তারীওুর ভুভাজ্জাদ, ৃষ্ঠা নং - ১৩৮।190
১৬) তুপাতুর অঔায ৃষ্ঠা নং-২৮, রাঔনু ঙাা।191
১৭) াতাব কদাা (১/১৫১) ওুযঅন ভর, ওযাঘী
ঙাা।192
১৮) পাআমুর ফাযী, (১/৪২০) প্রবণতা ভারানা অবনাায
া ওাভীযী।193
১৯) অরঈযপুয্ ামী ৃষ্ঠা নং- ৩০৯।194
২০) ওাপু ততয অন ারাততর তফতয ৃষ্ঠা নং- ২৭195।

190

তারীওুর ভুভাজ্জাদ, ৃ ষ্ঠা নং-১৩৮।

191

তুপাতুর অঔায ৃ ষ্ঠা নং-২৮,রাঔনু ঙাা।

192

াতাব কদাা (১/১৫১) ওুযঅন ভর, ওযাঘী ঙাা।

193

পাআমু র ফাযী,(১/৪২০) প্রবণতা ভারানা অবনাায া ওাভীযী।

194

অরঈযপুয্ ামী ৃ ষ্ঠা নং- ৩০৯।

195

ওাপু ততয অন ারাততর তফতয ৃ ষ্ঠা নং- ২৭।
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২১) যব ভুঅো পাযী, (১/১৭৭) প্রবণতা া রীঈল্লা
ভুাতদ্দঙ কদরবী। ওুতুফ ঔান যাীতভা, তদল্লী, ১৩৪৬
তঃ।196
ঈবযাক্ত অবরভকণ ঙাড়া অয বনবওআ ২০ যাওঅত
তাযাফীয াদীগুবরাবও মইপ ফবরবঙন। ঈক্ত তথযগুবরা
চানায য কওঈ ২০ যাওঅত তাযফীয বক্ষয াদীগুবরা
ী ফরা কথবও ওবরআ তফযত থাওবফন এফং
নযবদযবও তফযত যাঔায কঘিা ওযবফন।
অল্লা (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخঅভাবদয ওরবও ী াদীবয
ঈয অভর ওযায এফং চার  মইপ াদীঙ ফচভন ওযায
তাপীও তদন। অভীন। এঙাড়া মযত ঈভয (  هللا٢ٍٟ
ٚ٘ )ػএয ভ আচভায ভাধযবভ কম ২০ যাওাত তাযাফীয
ওথা প্রঘতরত অবঙ তা ম্পূ নভআ চার াদী িাযা প্রভাতনত
মা তনবম্ন তফস্তাতযতবাবফ তুবর ধযা বরাঃ-

196

যব ভুঅো পাযী,(১/১৭৭) প্রবণতা া রীঈল্লা ভুাতদ্দঙ কদরবী। ওুতুফ

ঔান যাীতভা, তদল্লী, ১৩৪৬ তঃ।
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তএফ আচভাব াাফা ওতৃভও ভয, ভান  অরীয
মাভানা কথবও ২০ যাও‘অত তাযাফী াফযস্ত ফবর কম ওথা
ফাচাবয ঘারু যববঙ, তায কওান াযই তবতে কনআ। এওথাতট
যফতভীওাবর ৃ ি। াদীবয ফণভনাওাযী আভাভ ভাবরও তনবচ
১১ যাও‘অত তাযাফী ড়বতন মা যাূ র ( )ﷺ’কত
প্রভাতণত। (তথযূ ত্রঃ াতা ভুাত্ত্বা ৃঃ ৭১; দ্রঃ তুপাতুর
অামী য ততযতভমী া/৮০৩-এয ফযাঔযা ৩/৫২৬৩২)।197 যাূ রুল্লা ( )ﷺযাভামান ভাব তফতয  ১১
যাও‘অবতয কফী যাবতয ারাত (তাযাফী) অদা
ওবযনতন। (তথযূ ত্রঃ ফুঔাযী ১/১৫৪ ৃঃ; ভুতরভ১/২৫৪ ৃঃ;
অফুদাউদ ১/১৮৯ৃঃ; নাাই ১/১৯১ ৃষ্ঠা; ততযতভমী ১-৯৯
ৃঃ; আফনু ভাচা ১/৯৬-৯৭ ৃঃ; ভুাত্ত্বা ভাবরও ১/৭৪
ৃঃ)।198 ভয (ٚٗ هللا ع٢ٍٟ) ঈফাআ তফন ওা’ফ  তাভীভ
দাযী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) - কও যাভামান ভাব করাওবদয তনব
১১ যাওা‘অত (তাযাফী) ঙারাত অদাবয তনবদভ
197

াতা ভুাত্ত্বা ৃ ঃ ৭১; দ্র: তুপাতুর অামী য ততযতভমী া/৮০৩-এয

ফযাঔযা ৩/৫২৬-৩২
198

ফু ঔাযী ১/১৫৪ ৃ ঃ; ভুতরভ১/২৫৪ ৃ ঃ; অফু দাউদ ১/১৮৯ৃ ঃ; নাাই ১/১৯১

ঃ:; ততযতভমী ১-৯৯ ৃ ঃ; আফনু ভাচা ১/৯৬-৯৭ ৃ ঃ; ভুাত্ত্বা ভাবরও ১/৭৪ ৃ ঃ
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তদবতঙবরন। (তথযূ ত্রঃ ভুাত্ত্বা ১/৭১ ৃঃ; তভওাত
া/১৩০২, াদীঙ ঙী; ঐ ফঙ্গানু ফাদ া/১২২৮ যাভামান
ভাব যাতত্র চাকযণ নু বেদ)।199
৩.২.২ তাযফী ারাবতয ১১ যাওাবতয তনবভযবমাকয দরীর
ঈস্থান
আভাভ ভাবরও  নযানয অআম্মাব তওযাভকণ আফন
ঔাীপাবও হুজ্জত ভবন ওবযন। কমবতু আামীদ আফন
ঔাীপা এয ফণভনা ী ায তদও কথবও দুববভাদয 
প্রতুর। কওননা এতট তনবভযবমাকয ফণভনায তফযীত। কওননা
আফন ঔাীপা  ভুাম্মদ আফন আঈু প ঈবব তনবভযবমাকয
এফং তাযা াবফ আফন আাতমদ বত ফণভনা ওবযবঙন।
প্রথবভ তততন ফবরবঙন এওু যাওা‘অত, অয তিতীফায
একায যাওা‘অত। পবর তিতী ভততট গ্রাতধওায াবফ।
এঔাবন দুতট তদও যববঙ। কমভনঃ প্রথভতদওঃ তততন তাাঁয
াথীয কঘব কফী তনবভযবমাকয। এচনয াবপম আফন াচয

199

ভুাত্ত্বা ১/৭১ ৃ ঃ; তভওাত া/১৩০২, াদীঙ ঙী; ঐ ফঙ্গানু ফাদ া/১২২৮

যাভামান ভাব যাতত্র চাকযণ নু বেদ
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আাতমদ আফন ঔাীপা এয গুণ ফণভনা ফবরবঙন তওা ফা
তনবভযবমাকয। অয ভুাম্মদ আফন আঈু বপয াবন ফবরবঙনঃ
তনবভযবমাকয প্রভাতণত ফা াফযস্ত ববঙ। তিতীতদওঃ
নু রূবাবফ ভুাম্মদ আফন আঈু প াবফ এয কফাবনয
কঙবর। অয তততন তায ভাভায াদী ম্পবওভ ফভাতধও
জ্ঞাত।
ঈবযয ফণভনাতট আতমদ আফন ঔাীপা  ভুাম্মদ আফন
আঈু বপয ভততফবযাবধয ভূ র ফণভনা। অয অতরভকণ আাতমদ
আফন ঔাীপাবও মইপ ফবরনতন। ফযং তাযা ভুাম্মদ আফন
আঈু বপয ফণভনাবও গ্রাতধওায তদববঙন। আভাভ ভাবরও
( هللاٚٔ٤ )ٍكতাাঁয ভুাো গ্রবে ফণভনা ওবযবঙন; আাতমদ আফন
রুভান বত ফতণভত, তততন ফবরন, ভয আফনু র ঔাোবফয মুবক
ভানু ল কতআ যাওা‘অত ারাত অদা ওযত। অবরাঘয
ফণভনাতট ভুনওাতত‘ ফা তফতেন্ন নবদ; কওননা আাতমদ আফন
রুভান ভয আফনু র ঔাোফ যাতদাল্লাহু অনহু কও
ানতন।আফন অফু াআফা ওী’ বত, তততন ভাবরও বত
তততন আাআা আফন াইদ বত ফণভনা ওবযবঙন কম, ‘ভয
253 | P a g e

আফনু র ঔাোফ এও ফযতক্তবও তফ যাওা‘অত ারাত ড়বত
তনবদভ তদববঙন। এ ফণভনাতট তফতেন্ন ফণভনা, কওননা
আাআা আফন াআদ ভয আফন ঔাোফ যাতদাল্লাহু অনহু
কও ানতন। আফন ভাতদনী ফবরন: অভায চানা কনআ তততন
অনা যাতদাল্লাহু অনহু ফযতীত নয কওান াাফী কথবও
শুবনবঙন তও না।
তিতী ‘অঙায’: ঈফাআ আফন ওা‘ফ যাতদাল্লাহু অনহু ফতণভত:
আফন অতফ াআফা অেুর অমীম আফন রুপাই‘ কথবও ফণভনা
ওবযবঙন কম, তততন ফবরন, যভমান ভাব ভতদনাবত ঈফাআ
আফন ওা‘ফ তফ ফাওা‘অত ারাত অদা ওযবতন এফং
ততন যাওা‘অত তফততয ড়বতন। এ ফণভনাতট ভুনওাতত‘ ফা
তফতেন্ন। কওননা অেুর অমীম ঈফাআ আফন ওা‘ফ যাতদাল্লাহু
অনহু কও ানতন, তততন যাতদাল্লাহু অনহু ১৯ তচযীবত
থফা ৩২ তচযীবত ভাযা তকববঙন, অয অেুর অমীম
ভাযা ককবঙ ১৩০ তচযীবত। তায চীফনীবত এভন কওান
ফণভনা াা মা না কম তততন ঈফাআ আফন ওা‘ফ যাতদাল্লাহু
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অনহু বত ফণভনা ওবযবঙন। থঘ তততন শুধুভাত্র কঙাট
াাফী  ফড় ফড় তাবফইন কথবও ফণভনা ওবযবঙন।
তৃতী ‘অঙায’: আফন ভাঈদ যাতদাল্লাহু অনহু বত ফতণভত:
ভুাম্মদ আফন নয অর- ভাযামী বত তওাভুর রাআর
ম্পবওভ ফতণভত অবঙ কম, তততন ফবরন, অ‘ভা ফবরন, আফন
ভাঈদ তফ যাওা‘অত তাযাফীহ্ ড়বতন এফং ততন
যাওা‘অত তফততয ারাত ড়বতন। অবরাঘয ফণভনাতট
ভুনওাতত‘ ফা তফতেন্ন। কওননা, তনশ্চ অ‘ভা ( هللاٚٔ٤)ٍك
আফন ভাঈদ কও ানতন।
ঘতুথভ ‘অঙায’: অরী যাতদাল্লাহু অনহু বত ফতণভত: আভাভ
ফাাওী তায ু নাকন ওুফযা গ্রবে অফুর ানা বত ফণভনা
ওবযবঙন কম, ‘অরী আফন অফু তাবরফ যাতদাল্লাহু অনহু
ভানু লবও াাঁঘ ফায তফশ্রাবভয াবথ তফ যাওা‘অত তাযাফীয
ারাত ড়বত তনবদভ তদববঙন। অবরাঘয ফণভনাতট মইপ ফা
দুফভর। কওননা অফুর ানা এওচন তযতঘত ফযতক্ত।
আভাভ ফাাওী নয অকযওতট ফণভনা াম্মাদ আফন শুাআফ
বত এফং তততন অতা আফন অ-াবফ বত ফণভনা
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ওবযবঙন। তততন অেুয যভান অ ু রাভী বত, তততন
অরী যাতদাল্লাহু অনহু বত ফণভনা ওবযন কম, অরী
যাতদাল্লাহু অনহু যভমান ভাব ওাযীবদযবও তায ওাবঙ
কডবও া াবরন, তাযয তাবদয ভবধয বত এওচনবও তফ
যাওা‘অত তাযাফীহ্ ারাত ভানু লবদয ড়াবত তনবদভ
তদবরন। অয তততন [অরী (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) স্বং] করাওবদয
বঙ্গ তফততয ারাত অদা ওযবতন। এ ফণভনাতট দুফভর ফা
মইপ। কওননা, এঔাবন াম্মাদ আফন শু‘াইফ দুফভর যাফী।
আভাভ ফাাওী অয ফবরন, অভাবদয তনওট াতীয আফন
াওর ফণভনা ওবযবঙন। অয তততন অরী যাতদাল্লাহু অনহু
এয ঙ্গী তঙবরন। তনশ্চ তততন যভমান ভাব তফ যাওা‘অত
তাযাফীহ্  ততন যাওা‘অত তফততবযয আভাভতত ওযবতন।
ঞ্চভ ‘অঙায’: ু াআদ আফন কাপরা যাতদাল্লাহু অনহু
বত ফতণভত: - ফাাওী বত ফতণভত তততন তায নবদ ফবরন,
অভায তনওট অফু মাওাতযা আফন অফু আাও ংফাদ
তদববঙন, তায তনওট অফু অেুল্লা ভুাম্মদ আফন আাওুফ
ঔফয তদববঙন। তততন ফবরন, অভাবদয তনওট ভুাম্মদ আফন
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অেুর াাফ ফণভনা ওবযবঙন, তাবও চা‘পয আফন
অঈন, এফং তাবও অফুর ঔুাআফ এ ভবভভ ংফাদ তদববঙন
কম, তততন ফবরন, যভমান ভাব ু াআদ আফন কাপরা
যাতদাল্লাহু অনহু অভাবদয ারাবত আভাভতত ওযবতন এফং
তততন াাঁঘ তফশ্রাবভ তফ যাওা‘অত ারাত অদা ওযবতন।
এ বে যভমাবন তওাভুর রাআর তববফ তফ যাওা‘অত
তাযাফীহ্ ারাতবও ু স্পি প্রভাণ ওযায কক্ষবত্র কভৌতরও
ফণভনা। তওন্তু ফণভানাওাযীকবণয চীফনী াব চানা মা কম,
তাবদয কওঈ কওঈ ভুনওায, অফায ওাবযা ফণভনা মইপ, কওঈ
কওঈ ভুনওাতত।
ু তযাং, ঈবযাক্ত অবরাঘনা ফরা মা কম, আচভা র
ওতত করাবওয ওথা, তধওাং ফা ংঔযাতধওয ভানু বলয
ভতাভত, নু বভাদন ফা ধাযণা।তএফ, অু ন কদতঔ,
ংঔযাকতযষ্ঠ ফা ংঔযাতধওয ম্পবওভ ওুযঅন তও ফবর?
অল্লাহ্ যাব্বু র অরাভীন

ংঔযাকতযষ্ঠ করাওবদয ম্ববন্ধ

ওব ায প্রততফাদ ওবয আযাদ ওবযন-
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فِإي ْناَو ْن ِإ ُت ِإ ُّل وَو َو ْن َو ِإ ِإي ِهَّللا ِإ ِإ ْن َو ِهَّللا ِإ ُت َو
﴾ ِإ ِهَّللا َو ِهَّللا َو ُت َو َو ْن َو ُت َو ْن116﴿ ِإ ِهَّللا َو ْن ُت ُت َو
:

ة ان

َو ِإ ْن ُت ِإ ْن َو ْن َو َو َو ْن
ِإ ِهَّللا الِهَّللا ِهَّللا َو ِإ ْن ُت ْن

) ﴾117﴿ َو ِإ ِإ ِإ َو ُت َو َو ْن َو ُت ِإ ْنا ُت ْن َو ِإ َو

َو ْن

َو ِإ يُّل

(117-116
(ক নফী !) মতদ অতন তধওাং করাবওয ওথা শুবন ওাচ
ওবযন তবফ যা অনাবও অল্লায থ কথবও তফভ্রান্ত
ওযবফ। কওননা , প্রবতযবওআ তনচ তনচ ধাযণায নু যণ
ওবয এফং অন্দাবচ ওথা ফবর। তনশ্চ

আ অনায যফ

ফঘাআবত কফী চাবনন ওাযা অল্লায যাস্তা বত তফভ্রান্ত
ববঙ এফং ওাযা ততযওাবযয তদাবত প্রাপ্ত ববঙ ’ (ূ যা
অর-অনঅভ, অাত নং - ৬: অাত ১১৬ - ১১৭)200।
তএফ, ফাততবরয নু াযী করাওবদয ংঔযা মত কফীআ
কাও না কওন , কওাবনা তফবফওম্পন্ন ভানু ল ঈায নু যণ
ওযবত াবয না। কওননা তযআ এওভাত্র নু যণবমাকয

,

ঈায নু াযীবদয ংঔযা মতআ ওভ কাও না কওন। ূ যাব

200

ূ যা অর-অনঅভ, ৬ : অাত ১১৬-১১৭
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াদ এয

২৪ অাবত এ তফলব

অল্লা ু ফানু তারা

ফবরবঙনঃ
ٍض ِإ ِهَّللا اِهَّللا ِإ َو آَو َو نُت

َو ِإ ِهَّللا َو ِإ ً ِإ َو ْنا ُت َو َو ِإا اَو َو ْن ِإغي َو ْن ُت ُت ْن َو َوى َو ْن
ا َو َو ِإ ٌلي َو ُت ْن
َو َو ِإ ُت الِهَّللا اِإ َو ِإ

‘‘যীওবদয বনবও এবও বনযয ঈয তফঘায ওবয
থাবও, তবফ মাযা ভুতভন  ৎওভভ ওবয তাযা ন এ

ফং

তাযা ংঔযা ল্প।’’ (ূ যা াদ, অাত নং – ২৪)201
ওতফয বালাَــ٤ِخ إ حٌَُحّ هُٜ يٗخ * كوِض٣َ ػي٤َِّٗخ اٗخ ه٤طؼ
‘ংঔযা ওভ া ওাযবণ করা কওযা অভাবদযবও ওটাক্ষ
ওবয। তওন্তু অতভ তাবদযবও ফতর

, তনশ্চআ তযবফী

ম্মাতনত করাওবদয ংঔযা তঘযতদন ওভআ ব থাবও।’
কভাটওথা জ্ঞানী ভাত্রআ স্পি দরীবরয ন্ধান ওযবফ এফং
দরীর িাযা মা প্রভাতণত বফ , কওফরভাত্র তাআ গ্রণ ওযবফমতদ ঈায নু াযী ংঔযা ওভ ।

201

ূ যা াদ, অাত নং – ২৪
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ক্ষান্তবয, কম ফযতক্ত দরীবরয ন্ধান না তনব কওফর তধও
করাবওয বীয কদবঔ কটাআ গ্রণ ওবয

, ক ফযতক্ত ভা

ভ্রাতন্তবত তরপ্ত এফং চাবতরাবতয  নু াযী ফবর কণয বফ।
কওান ফস্তুবও ফাততর কখালণা ওযায চবনয ঈায নু াযীবদয
ংঔযা রতখষ্ঠতাবও চাবরী মু বকয করাবওযা মু তক্ত তাবফ
দাাঁড় ওযাবতা। ফতভভাবন ভামাফেীযা তাআ ওযবঙ।ঈায
প্রততফাবদ অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخফবরনَو َو ِإ َو ْنا ُت ُت ِإ ِإ ْن َو ْن ِإ ُت ْن ُت اُت َو ِإ ِهَّللا ٍض َو ْنن َو ْن َو َو ِإ ْنا َو َو ِإا فِإي
﴾116 : ِإ ِإ ِهَّللا َو ِإ ًي ِإ ِهَّللا ْن َو ْنن َوج ْننَو ِإ ْنن ُت ْن ﴿ ة ا

فَو َو ْن َو
ْناَو ْن

‘কতাভাবদয ূ বফভওায জ্ঞানী করাবওযা তফশ্বফযাী তফৃ ঙ্খরা 
াতন্ত কযাবধয কঘিা কওন ওবযতন ? তবফ যাাঁ , তাবদয ভবধয
ভাত্র তওঙু ংঔযও করাও

(কঘিা ওবযতঙর ) মাবদযবও অতভ

নাচাত তদবতঙরাভ’। (ূ যা হুদ, ১১: অাত ১১৬)202
ঈবযাক্ত অবরাঘনায য ফরা মা কম, িীতন বাআ 
কফাকনযা এওটু কঔার ওযবরআ কদঔবত াবফন কম,
াাফাকণ কমফ তফলব এওভত ববঙন তা বরা কওান না
202

ূ যা হুদ, ১১: অাত ১১৬
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কওান াদীবয ঈয থভাৎ মঔন াাফাযা কওান এওতট
াদী চানবতন না তঔন বনযয কথবও াদীতট শুনাভাত্র
ওবর কভবন তনববঙন। এটাবও আচভা ফরা মা না। তওংফা
তাক্বরীদ ফরা মা না ফযং এটাবও যাূ র ( ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ
ِْٓٝ) এয আবেফা ফরা মা। আবেফাবও আচভা ফা তাক্বরীদ
ফবর ঘাতরব তদবর বফ না।
ু তযাং ঈবযয ংতক্ষপ্ত অবরাঘনা কথবও ফুছা মা কম,
আচভা যীবতয ভবধয কণয  ফযং তা ভানু বলয তদ্ধান্ত
ভাত্র। তওন্তু তায ঈয অভর ওযা মাবফ না ফযং তা কথবও
ফাাঁঘা থাওা ঈেভ ভুতভন নয ফা নাযীয ফযআ
ওতভফয।(তথযূ ত্রঃ ভামাবফয ন্তযাবর – ঔরীরুয যভান
তফন পমরু যভান। তাীদ প্রওানী – ৃষ্ঠা নং: - ২৬ –
২৭)।203
৩.৩ ( ِإ َو سতওা)
এঔন অভযা কদঔফ তধওাং করাবওয (তওা) ধাযনায
ওথা ম্পবওভ তফস্তাতযত অবরানা ওযফ। অল্লাহ্ ( ٚٗٓزلخ
203

ভামাবফয ন্তযাবর – ঔরীরু য যভান তফন পমরু যভান। তাীদ প্রওানী –

ৃ ষ্ঠা নং: - ২৬ – ২৭
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٠ُطؼخٝ) তাআ যাূ র ( )ﷺকও ঈবদ্দয ওবয তফত্র
ওুযঅবন ূ যা অনঅবভ ফবরবঙনঃ
َّ َ٤
َّ َِٕو اَٞوظَّزِ ُؼ٣ ِْٕهللاِ ۚۦ ا
ىَو ػَوْٖ َوُِّٞ٠
ِ ُ٣ ٝ
ِ ِ ٓز
ِ ٍْ  ْحألَو٢ِ ْغ أَو ًْؼَو َوَ َوْٖٓ ك٤ُِ إِْ طَٝو
َٕوٞٛ
ُ َُ َو ْو٣ َّ ِ ْْ اُٛ ِْٕاٝحُظََّّٖ َو
মতদ অতন ৃতথফীয তধওাং করাবওয ওথা কভবন কনন,
তবফ তাযা অনাবও অল্লায থ কথবও তফথকাভী ওবয
কদবফ। তাযা শুধু রীও ওল্পনায নু যণ ওবয এফং ম্পূ ণভ
নু ভান তবতেও ওথাফাতভা ফবর থাবও। [ু যা অনঅভ ১১৬[।204 তধওন্তু ফরা মা কম, িীন আরাবভয ভবধয যা
ফা তওাবয কওান স্থান কনআ। এ যা ম্ববন্ধ অফু দাঈকদ
ফরা ববঙ কম, ‚অরী আফনু অফু ত্বাতরফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ)
বত ফনভনা ওযা ববঙ কম, তততন ফবরনঃ িীবনয ভবধয মতদ
যা ফা তওাবয স্থান থাওত তাবর কভাচায ঈতযবাবকয
ঘাআবত তনম্ন বাকআ ভাা ওযায চনয ঈেভ ত। থঘ
অতভ যাূ র ( )ﷺকও স্বী কভাচায ঈতযবাক ভাা
ওযবত কদবঔতঙ। (তথযূ ত্রঃ অফু দাঈদ – ১ভ ঔন্ড: - ২২
এফং ফুরুগুর ভাযাভ – উদুভ ৃষ্ঠা নং – ৬০)205 তধওন্তু
তওা ম্ববন্ধ অয ফরা মা কম, ِإ َو س

(তওা) এয

204

ু যা অনঅভ-১১৬

205

অফু দাঈদ – ১ভ ঔন্ড: - ২২ এফং ফু রুগুর ভাযাভ – উদু ভ ৃ ষ্ঠা নং – ৬০
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াতেও থভ নু ভান, ধাযণা, মুতক্ত, তুরনা, নু াত। তওা
বরা অল্লা  যূ র (াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ) কও
ঙাড়া কওান তফবল করাবওয তবভত, নু বভাদন, ওথা ফা
মুতক্ত। অফূ হুযাযা (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) কথবও ফতণভত যাূ র
( )ﷺফবরবঙন"غ٣د ح ُْ َول ِي
ُ ٌحُظََّّٖ كَوبَِّٕ حُظََّّٖ أَو ًْ َوَّٝخ ًُ ْْ َو٣ِ"ا
কতাভযা ধাযণা-নু ভান কথবও কফাঁবঘ থা ও ওাযণ ধাযণানু ভান ফভাবক্ষা তভথযা ওথা। (তথযূ ত্রঃ ীহুর ফুঔাযীঃ
৬০৬৬, ৬৭২৪, ত ভুতরভ: ৬৪৩০)206 তফত্র ওুযঅবন
অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতওা/ধাযনা ফা নু ভান ম্ববন্ধ
ফরবত তকব ফবরবঙন কম,
َّ َ٤
َٕوَٞوظَّزِ ُؼ٣ ِْٕهللاِ ا
ْ ٢ِ ْغ أَو ًْؼَو َوَ َوْٖٓ ك٤ُِ إِْ طَٝو
ىَو ػَوْٖ َوُِّٞ٠
ِ ُ٣ ٝ
ِ ِ ٓز
ِ ٍحأل
َٕوٞٛ
ُ َُ َو ْو٣ ِ ْْ اُٛ ِْٕاٝاِ حُظََّّٖ َو
অয তুতভ মতদ দুতনায তধওাং করাবওয ওথা নু যণ
ওয তাবর তাযা কতাভাবও অল্লায থ কথবও তফভ্রান্ত ওবয
কপরবফ; তাযা শুধুভাত্র ধাযনা নু ভাবনয নু যণ ওবয অয
206

সি হুল বুখার : ৬০৬৬, ৬৭২৪, সর্িি মুসর্লম: ৬৪৩০
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তাযা ধাযনা নু ভান ঙাড়া অয তওঙু আ ওযবঙ না। ূ যা
অনঅভ, ৬/১১৬207 যাূ র ( )ﷺফবরবঙন ‚ধাযণানু ভান ফভাবক্ষা তভথযা ওথা‛ ু তযাং মাযা অল্লা 
যূ বরয ওথা ফাদ তদব তওা ওবয তওংফা মুতক্ত কদ, তাযা
র ফবঘব ফড় তভথযাফাদী। অয তভথযাফাদীবদয নু যণ
কতা তভথযাফাদীযাআ ওবয।
ু তযাং ঈবযাক্ত ওুযঅবনয অাত ভূ  এফং যাূ র
( )ﷺএয াদী িাযা প্রভাতত বরা কম, আরাবভ
তওাবয কওান ফস্থান কনআ। ওাযন প্রঔযাত আভাভ অফু
াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكতওা ম্পবওভ ফবরবঙনঃ- ‚াফধান!
কতাভযা িীবন তনবচবদয যা ফা তবভত প্রবাক ওবয কওান
ওথা ফবরা না। ওর ফস্থাবতআ ু ন্নাবতয ফস্থান ওবযা।
কম ফযতক্ত ু ন্নবতয তনধভাতযত ীভা ততক্রভ ওযবফ ক
তফথকাভী বফ।‛ [তথযূ ত্রঃ তভচাবন ওুফযা – প্রথভ ঔন্ড,
ৃঃ নং: - ৯]208

207

ূ যা অনঅভ, ৬/১১৬

208

তভচাবন ওুফযা – প্রথভ ঔন্ড, ৃ ঃ নং: - ৯
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(১) আভাভ অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍكফবরন, কম ফযতক্ত
তফঘাযাবন ফব তওা ফচভন ওবয না ক ফযতক্ত পওী
ফায কমাকযতা চভন ওবয তন। [তথযূ ত্রঃ অর তওাভ, ৮ভ
ঔন্ড, ৃঃ নং: - ৩৬]।209
(২) আভাভ ভাবরও ( هللاٙ ْ٤ )ٍكফবরবঙন কম, ‚কতাভযা
অবর যা ফা তওা কথবও াফধান । কওননা তাযা
ু ন্নাবতয ক্র। (তথযূ ত্রঃ আফবন চবভয অর আওাভ –
৬ষ্ঠ ঔন্ড, ৃষ্ঠা নং – ৫৬)210
ঈক্ত অবরাঘনা কথবও ফরা মা কম, আরাবভ যা ফা
তওাবয কওান স্থান কনআ ফযং তা ু ন্নাবতয ক্রত।
তএফ, ভামাফীযা টায ঈয অভর ওবয তা যক্ষা ওযায
চনয, মাবত ু ন্নাত তফরুপ্ত ব মা। কমভন: তাযা ফবরনঃ
‚মতদ াদীবয ঈয অভর ওযা মা তাবর যা ফা
তওাবয দযচা ফন্ধ ব মা। তাআ তাযা তওাবয ঈয
অভর ওবয। এচনয অল্লায যাূ র ( ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ)

209

অর তওাভ, ৮ভ ঔন্ড, ৃ ঃ নং: - ৩৬

210

আফবন চবভয অর আওাভ – ৬ষ্ঠ ঔন্ড, ৃ ষ্ঠা নং – ৫৬
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অবক্ষ ওবয ফবরবঙন কম, আরাবভয শুধু নাভআ ফতি
থাওবফ এফং ওুযঅন ভাচীবদয শুধু েগুবরা ফাওী থাওবফ।
(তথযূ ত্রঃ তভওাত, ৃষ্ঠা নং – ৩৮) অয এ াদী
অবরাঘনা ওযবর ফরা মা কম, এয ফাস্তফ রূ ভামাফীবদয
ভবধয তফদযভান যববঙ। তাযা ওুযঅন  াদীবয ঈয
অভর না ওবয অভর ওবয তওাবয ঈয। এভনতও ীয
তথা রী অঈতরাবদয ওথা নু মাী। অল্লা অভাবদযবও
যা ফা তওাবয ঈয অভর ওযা কথবও তফযত যাঔুন।
অভীন। (তথযূ ত্র: ভামাবফয ন্তযাবর – ঔরীরুয যভান,
তাীদ প্রওানী, ৃষ্ঠা নং – ২৮)।211
ু তযাং, আভাভবদয ফক্তফয নু াবয ফরা মা কম, ঘায
ভামাফীযা ী াদীবয ঈয অভর ওবয না এভনতও
আভাভবদয ী ওথা নু মাী অভর ওবয না ফযং তাযা
ীয ফুমুকভবদয ৃ ি তওাবয ঈয অভর ওবয।তাআ অভযা
ী ভুতরভযা অল্লায ওাবঙ কদাা ওতয কমন অভযা
তওাবয অভর কথবও তনযাদ স্থাবন ফস্থান ওযবত াতয,

211

ভামাবফয ন্তযাবর – ঔরীরু য যভান, তাীদ প্রওানী, ৃ ষ্ঠা নং – ২৮
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অভীন। তএফ, অভাবদয অল্লা  তাাঁয যাূ র (  هللا٠ِٛ
ِْٓٝ ٚ٤ِ )ػএয অনু কতয ওযা ঈতঘত। ভূ রত: এ ওাযবন
অল্লা  তায যাূ র ( )ﷺএয অনু কতয ম্পবওভ তনবম্ন
ওুযঅন  াদী নু মাী তফস্তাতযত অবরাঘনা ওযা বরাঃ৩.৪ অল্লা  তাাঁয যাূ বরয অনু কতয
ভূ রতঃ িীন তববফ আরাভ এও ফযাও  তফস্তৃত তফলবয
নাভ। তাআ এআ কপ্রতক্ষবত আরাভ ফরবত ফুছা - মাফতী
তরওী ওামভাফরী কথবও ভুক্ত কথবও অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ)ٓزلخ
কও এওও  তিতী ফবর ভবন-প্রাবণ তফশ্বা  স্বীওায
ওযা এফং যাূ রুল্লা (ِْٓٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِٛ) এয তনবদভতত
ো অল্লাহ্য অনু কবতযয ভাধযবভ তাাঁয প্রতত তযূ ণভরূব
অত্মভভণ ওযা। ভানফচাততয চনয অল্লাহ্য ভবনানীত
এওভাত্র ত ও থ ফা িীন বরা আঙরাভ। তাআ এ ওাযবনআ
ভানফচীফবনয ওর তদও তফবাক কমভনঃ ফযতক্তকত,
াতযফাতযও াভতচও, থভননততও, যাচননততও াংস্কৃততও,
তাভুদ্দতনও এফং তফতশ্বও ফভত্র তফস্তৃত। ৃতথফীবত ফফাবয
ূ ঘনা বতঙর অফুর ফাায অদভ (ّْ حُٔالٜ٤ِ )ػবত।
তাাঁয য অল্লাতাারায তফধান নাতচর কথবও আরাবভয
কম তফওা শুরু বতঙর াআববদনা ভুাম্মদ ( )ﷺ- এয
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ভাধযবভ াতন্তভ চীফন মাবনয তফতধতফধান তববফ অল্লায
অবঔতয তওতাফ ঘূ ড়ান্ত ওুযঅন ফবরবঙন, ْْ ٌُ  َوّ أَو ًْ َؤ ِْضُ َُوْٞ َو٤ُْ ح
ٍسٞٓ ً٘دخ٣ٓالَو َوّ ِى
ْ حا
ِ ٍ َوٝ َو٢ِ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َؤظ٤ْ أَو ْط َؤ ْٔضُ َوػَِوَٝ٘و ٌُ ْْ َو٣ِى
ِ ُْ ٌُ ضُ َُو٤ٟ
‚ حُٔخثيسঅচ অতভ আরাভী িীনবও তযূ ণভ ওবয তদরাভ।
কতাভাবদয চনয নাতচর া তয ধাযা তযভাতপ্ত
ওযরাভ অয এওভাত্র আরাভবও কতাভাবদয ওবরয চনয
িীন তববফ ভবনানীত ওবয তদরাভ।‛ এ ওথা তদফাবরাবওয
ভবতা তয কম ভানু ল জ্ঞান তফজ্ঞাবন বনও দূ য এতকব
ককবঙ। ততক্রভ ওবযবঙ ৃতথফীয কতে। তনঃীভ নীতরভা
প্রথভ নাতচবর ঈতড়ব তদববঙ তফচ কওতন। ক ঙ্কাযী
ভানু বলয বক্ষ ওর ভানু বলয ওর তফলব নাতদওাবরয
চনয তনবুভর ওরযাণপ্রদ  বাযাভযভ  এফং ূ ণভাঙ্গ
এওতট চীফন তফধান ফা িীন যঘনা ওযা তঘন্তায কভয
তফল। ওবরয চনয ওর ভযায তফধান যঘনা ওযা
দূ বযয ওথা এওতট ভানু বলয এওতট তদবনয ঘরায তফধান তততয
ওযা অবদৌ তও িফ? এও খণ্টা বয তনচ চীফবন ওী
খটবফ থফা ৃতথফীবত কওান তফমভ অবঙ কম ফরবত
াবয না তায বক্ষ তফধান কদা ওী ওবয িফ বত াবয?
প্রবতযওতট ৃ তিয ওী প্রবাচন? ক্ষুদ্র ফৃ ৎ কও ওী ফস্থা
যববঙ, ওায অওুতত ওী? এভতনতয প্রওায  প্রওায
ওর তফলব তমতন জ্ঞাত এভন ো ঙাড়া ত প্রণন তও
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িফ বত াবয? মায তনবচয তওঙু প্রবাচন যববঙ,
তনবচয াবথ যববঙ যবক্তয ম্পওভ এভন কওঈ তও
তনযবক্ষতা ফচা ফাঔবত াবয? তাআ অভযা ফরবত াতয
বতফলযবতয জ্ঞান যববঙ ফতভভাবনয ভত, প্রবতযওতট ৃ তিয ওী
প্রবাচন, তওব তায য বাবরা ফা ভন্দ এ ফযাাবয
তনতশ্চত জ্ঞাবনয তধওাযী-অয তমতন তনবচ প্রবাচবনয উবধভ
তমতন াভাদ থভাৎ মায কওান তওঙু য কওান প্রওায ঘাতদা
কনআ, তততন ভান স্মিা। অভযা চাতন ভানু ল অল্লাতাারায
নাতচরওৃত এ আরাভী িীনবও ফাদ তদব তনবচযা মঔনআ
তফধান ফানাবত কঘিা ওবযবঙ Super power; the
mightest man of the whole world- এয নাবভ
তঔনআ তফবশ্বয এও এওতট ঞ্চবর কনবভ এববঙ তফমভ
অয ভা তফমভ। ভস্ত ভানফ ককাাঁড়া ভতফাদ ফযথভতায গ্লাতন
তনব অচ চাদুখবয অশ্র তনবে। দীখভতদন মভন্ত ভানফ
ভতস্তষ্ক অয কওান নতুন িীন চন্ম তদবত াযবঙ না।
ওতগুবরা তফওরাঙ্গ, ন্ধ, ঔন্চ, ফতধয, কফাফা  রুগ্ন
ন্তাবনয নাবভ প্রফ ওবয ৃতথফী অচ কমন প্রচনন
ক্ষভতা াতযব কপবরবঙ। ৃতথফীয জ্ঞানীকণ অফায
আরাভবও ভযায ভাধান ভবন ওযবত শুরু ওবযবঙ।
দাভতনও ফািভান্ডভ যাবর ফবরন ‚Islam is a complete
269 | P a g e

comprehensive and rational code of life‛.
‚এওতফং তােীয ভবধয আরাভ তফবশ্ব ঙতড়ব মাবফ।
ভানফতায ভুতক্তয চনয আরাবভয তফচ অচ তনফামভ।‛
এয প্রবাচনীতা  তনফামভতাবও কওান তযাঘায, চুরুভ,
ওাভান-ককারা  কক্ষণাস্ত্র এফং ভাযণাস্ত্র তদব স্তব্ধ ওযা
মাবফ না। আরাভ ঙাড়া অয মত িীন ৃতথফীবত অবঙ কগুবরা ভানফকড়া, বাযাভযীন  ঔতেত। কগুবরা 
যাচননততও নতুফা থভননততও ভতফাদ। ম্পূ ণভ চীফন তনব
এগুকরা যতঘত তন। এগুবরা তযতযাচয  ফযথভ যাতক্তয
চনফর, যােী ক্ষভতা  ভযাস্ত্র কভাতাবন ওবয এয
ভবধয প্রাণ স্পন্দন িফ বে না। াতদবয কলাংব ঈদ্ধৃত
ববঙ- ইভাবনয ভচা তাযাআ কববঙ মাযা ভুাম্মদ ()ﷺ
- কও নফী  যাূ র তববফ কব তযতৃপ্ত  ন্তুি
ববঙন। তায অনীত অদভবওআ এওভাত্র তযূ ণভ 
ঘূ ড়ান্ত তববফ গ্রণ ওবযবঙন। অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতাাঁয
ভাধযবভ নফুত  তযারাত ঔতভ ওবয তদববঙ। ওর নফী
যাবরবও এওতট তনতদি চনফততয চনয া াবনা বতঙর।
ফাআবয তাবদয নফুাবতয দাাত প্রদাবনয নু ভতত তঙর
না। নফুাবতয আততাবয এওভাত্র ফযততক্রভ ভুাম্মদ
()ﷺ। তততন কওান এরাওায ফা অঞ্চতরও নফী নন তততন
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অরতভ তথা তফশ্বনফী। তায নফুাবতয কওান তঘতিত
ীভানা কনআ  কনআ কওান তনতদভি কভাদ। তততন ভগ্র
তফবশ্বয চনয অয নাতদওাবরয চনয যাূ র। অল্লাহ্
(٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র ওুযঅবন ফরবঙন, ‚ফর ক
ভানফভেরী অতভ কতাভাবদয ওবরয চবনয যাূ র ব
এবতঙ।‛ (ূ যা অযাপ : ১৫৮)212 তততন নযত্র ফরবঙনحْٞ ُٜ ُ كَوخ ْٗظَوْٚ٘ خ ًُ ْْ َوػٜ َوٓخ َٗو َوُٝ َوْٙٝ ٌُ  ٍُ كَو ُوْٞ ٓ
ُ ََّ ُ َوٓخ طَوخ ًُ ُْ حٝ‚ َوঅবঔতয যাূ র
কতাভাবদয চবনয মা এবনবঙন তফনাবতভ গ্রণ ওয, অয তা
কথবও তফযত কথবও থাও মা তততন তনবলধ ওবযবঙন।‛ (ূ যা
ায: ৭)।213 ঈবযাক্ত তফত্র ওুযঅবনয অাততট
াদীব এববঙ। তনবম্ন াদীতট ঈস্থান ওযা বরাঃْٖٖ ػَو
 َوك َّيػَوَ٘وخ َو:ٍزَوشَو هَوخ َو٤ْ ٗ
 َو٢ِ رَو ٌْ َِ رُْٖ أَورَُٞوك َّيػَوَ٘وخ أَور
ِ َٔوٖ حألَو ْػ َو
ِ  ٌءي ػ٣َِ ٗ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍُ ٞٓ
ِٚ ٤ْ هللاُ َوػَِو
ُ ٍ هَوخ َوٍ َو:ٍ َوَسَو هَوخ َو٣ْ َُ َوٛ ٢ِق ػَوْٖ أَور
هللاِ َو
 َو٢ِأَور
خُِ ٍدٛ
حُٜٞ ُ كَوخ ْٗظَوْٚ٘ ظُ ٌُ ْْ َوػ٤ْ ٜ َوٓخ َٗو َوُٝ َوٌُٙٝ  كَو ُوِٚ ِ « َوٓخ أَو َوٓ َْطُ ٌُ ْْ ر:َِّْٓ َو
 َوٝ» َو
:: ু নানু আফবন ভাচাহ্ :: াতদ ১ [যাু রুল্লা ( )ﷺএয ু ন্নবতয তফফযন ধযা]214 অফূ হুযাআযা (  هللا٢ٍٟ

212

ূ যা অযাপ : ১৫৮

213

ূ যা ায: ৭

214

ু নানু আফবন ভাচাহ্ - াতদ ১ [যাু রুল্লা (াঃ)-এয ু ন্নবতয তফফযন ধযা]

271 | P a g e

ٚ٘ )ػবত ফতণভত। তততন ফবরন, যূ রুল্লা যাও‘অত
াল্লাল্লাহু ‘অরাআত াাল্লাভ ফবরবঙন: অতভ কতাভাবদযবও
মা অবদ কদআ, কতাভযা তা গ্রণ ওবযা এফং কম তফলব
কতাভাবদযবও তনবলধ ওতয তা কথবও তফযত থাবওা। তাঔযীচ
ওুতুফুত ততঅ: ফুঔাযী ৭২৮৮, ভুতরভ ১৩৩৭, ততযতভমী
২৬৭৯, অভাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮,
৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, আফনু ভাচা
২। তাক্বীক্ব অরফানী: ী। তাঔযীচ অরফানী:
আযাঈর কারীর ১৫৫, ৩১৪; ীা ৮৫০। তএফ,
এওচন ভুতভবনয ইভাবনয ফস্থান কওান মভাব যববঙ, এ
াতদ তা ফুছায এও ভানদে। এ ততযওায ভুতভনবদযবও
ইভাবনয ভৃত স্বাদ ককত বর াতদব যাূ বরয ততনতট তভ
প্রতণধানবমাকযএও: অল্লায যফুতফাবতয য টর অস্থা  তাবত ন্তুি
া।
দুআ: িীন তববফ আরাভবও চীফবনয প্রতততট কক্ষবত্র কভবন
ঘরায দৃ ঢ় ঙ্গীওায কখালণা ওযা এফং ভস্ত ৃতথফীয
ঘাওতঘওযূ ণভ তভথযা  ভানফকড়া ওর ভত  থ কথবও
দৃ তি তপতযব কন। ভুাম্মদ ( )ﷺএয তযারবতয াক্ষয
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দান  ভস্ত ভান ফযতক্ত এভনতও ূ বফভয নফীবদযবও 
তাাঁয কভাওাবফরা ক ওযায ু বমাক কনআ ফযং তা বফ
ধৃ িতায নাভান্তয।
ততন: চীফবনয প্রতততট ওদবভ তায ু ন্নাতবও এবাবফ অাঁওবড়
ধযবত বফ চন্মান্ধ কমভন ওবয ঘক্ষুষ্মাবনয রাত ক্তাবত
ধবয থ ঘবর।
ক প্রবু! অনাবও এওভাত্র যফ, ভুাম্মদ ( )ﷺকও কল
 ঘূ ড়ান্ত যাূ র এফং আরাভবও শুধু অল্লায ভবনানীত িীন
তববফ অভাবদয চবনয মবথি ফানা। এ কক্ষবত্র যাূ র
( )ﷺএয এওতট াদী প্রতণধানবমাকয। কমভনঃ ‚মযত
অব্বা আফবন অেু র কভাোতরফ (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) বত ফতণভত,
যাূ র ( )ﷺফবরবঙন, কম ফযতক্ত অল্লাতাারাবও যফ,
আরাভবও চীফনতফধান  ভুাম্মদ ( )ﷺ- কও যাূ র
তববফ শুধু ইভান অবনতন ফযং ভবন প্রাবণ গ্রণ ওবযবঙন
 ন্তুি ববঙন, তততন ইভাবনয প্রওৃত স্বাদ কববঙন।
(ী ফুঔাযী  ভুতরভ)। তধওন্তু ফরা মা কম, এগুবরা
কওাবনা াতততযবওয ওল্পনায ফুনুনওভভ ন। এগুবরা
ভাওাবর খবট মাা ভাবতযয ভাদতরর। অবরাঘনায
গুরুত্বূ ণভ ওথাতট বে এত তনমাতভন, এত তনষ্ঠুযতা, এত
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করাভলভও ফফভযতা য ওবয ইভাবনয য টর  দৃ ঢ়
ওদবভ দাাঁতড়ব থাওবত তওব তাবদযবও ঈিু দ্ধ ওবযতঙর?
যীবযয এও এওতট ং তফবেদ ওযায য, াতি কথবও
ককাতবও করাায তঘরুতন তদব তুবর কনায য তাবদয
ওতরচা কথবও ইভানবও ৃথও ওযা মাতন। এতট চ
তফল ন। জ্বরন্ত ওরায য চীফন্ত কফরারবও শুআব
াথয ঘাা কদা ববঙ যীবযয ঘতফভ কবর কবর ওরা
কদব ঢুবও বড়বঙ, যক্ত  ঘতফভবত অগুন তনবব তকববঙ।
ক ভভভাতন্তও ভুূবতভ মযত কফরার (ٚ٘ هللا ػ٢ٍٟ) ইভান
কথবও এও ততর তযভাণ দূ বয বযনতন। বঘতন ফস্থা
তততন স্পি স্ববয ফরতঙবরন, ‘অাদুন অাদুন’। এ
ধযবনয ংঔয খটনা াাফীবদয  যফতভীবদয চীফবন
যববঙ  গ্রোফদ্ধ যববঙ।
তএফ, ভুবঔ ওতগুবরা ফুতর অয ইভাবনয ওথাভূ 
ঈচ্চাযবণয নাভ প্রওৃত ইভান ন। অভাবদযবও ক
করাওবদয ভত ইভান অনবত বফ মাবদয ভাথায য
ওযাত তদব তঘবয তিঔতেত ওযায য ইভান ঔে তঙর।
ু তযাং অল্লা তা‘অরা তাাঁয  তাাঁয যাূ বরয অনু কতয
ওযবত তনবদভ তদববঙন। তততন তফত্র ওুযঅকন এ প্রবঙ্গ
অয তফস্তাতযতবাবফ ফবরবঙনঃ ‚ক ইভানদাযকণ, অল্লা 
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তাাঁয যাূ বরয অনু কতয ওয।‛ [ূ যা তনা: ৫৯[215 অয
যাূ বরয অনু কতয ওযায তনবদভ কদা তাাঁয ু ন্না
যীবতয দতরর া  ক নু মাী অভর ওযা
তযাফযওী। অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخফবরবঙনঃ
َّ ٚ
َّ اِ َّ رَو َوال ًدؿخ َِٖٓو
ٍخ
ُ ٍ َوٝهللاَو َو
ُ َٗو َوُٚ كَوبَِّٕ َُوَُٚوٞٓ
 ٍِ َوٝهللاِ َو
ِ َو ْؼ٣ ْٖٓ َوٝ ۚۦ َوِٚ ِٓخ َو ط
خ أَورَويًدحٜ َو٤َِٖو ك٣َّ٘ َوْ َوهخُِ ِيَٜوؿ َو
‚অয কম ফযতক্ত অল্লা  তাাঁয যাূ বরয নাপযভাতন ওযবফ,
তায চনয যববঙ চাান্নাভ, কমঔাবন ক তঘযতদন ফস্থান
ওযবফ।‛ [ূ যা চীনঃ ২৩]216 যাূ করয ফাধযতা ওযবর
তায চনয াতস্তয তফধান াফযস্ত থাওা প্রভাতণত বরা কম,
ু ন্না ফযআ অর-ওুযঅবনয ভতআ হুজ্জত
(দতরর)।যাূ বরয নু ওযণ  নু যণ ফরবত ফুছা
দারারাতুর ওুযঅন (ওুযঅবনয ন) ভুতাবফও যাূ র
াল্লাল্লাহু অরাআত াাল্লাভ কম ফ ওাচ ওবযবঙন 
তততন তনবচ মা ু ন্নত ওবযবঙন ক ফ ওাচ ওযা।
তএফ, মাযা অল্লা  তাাঁয যাূ বরয অনু কতয ওযবত ঘা
তাবদয ফযআ তাাঁয যাূ র ( )ﷺএয অনু কতয ওযবত
215

ূ যা তনা: ৫৯

216

ূ যা চীন: ২৩
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বফ। তাাঁয অবদবও তফনা তিধা কভবন কনা অভাবদয
ওর ভুতরভবদয ঈতঘত। তাঙাড়া ঘায আভাভ নযানয
আভাভ, তথাওতথত ীয, তর ফা দযবফবদয ওথা
কওানভবতআ ভানয ওযা মাবফ না ফযং অল্লা  তাাঁয যাূ র
(াঃ) এয অনু কতয ওবয ঔাাঁতট ভুতরভ ব মাআ। ক
অল্লা, তুতভ অভাবদযবও কতাভায যাূ র ( )ﷺএয প্রতত
অনু কতয ওযায কতৌতপও দান ওরুন, অভীন।
৩.৫ ভুাম্মাদ ( )ﷺাবথ ম্পওভ তঙন্ন
ঘায আভাভবদয ভামাফ পযম তথা ভানায চনয ফাধযতাভূ রও
মতদ বআ থাবও তাবর অভাবদয এআ আভাভবদয যতঘত
ভামাফ নু যন ওযায ওাযবন ভুাম্মাদ ( )ﷺাবথ মতদ
ম্পওভ তঙন্ন ব মা তাবর অভযা ওায ঈম্মত?
তওাভবতয তদন অভাবদয ব কও অল্লা ওাবঙ ু াতয
ওযবফ? আভাভ অফু াতনপা, ভাতরও, াবপই, অভাদ
াম্বতর তাযা তওন্তু যাু র ( )ﷺএয ঈম্মত, তাযা তওন্তু
তনবচবদযবও ভুতরভ ফবরঙন, নয কওাবনা দবরয নু াতয
ফবরন তন, তাবর অভযা ওায নু যন ওযতঙ? অল্লাহ্
)٠ُطؼخٝ ٚٗ (ٓزلخতাআ এ প্রবঙ্গ ফবরবঙন,
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َْ  ْْ اِ َّ َوًخ ْألَو ْٗ َوؼ ِخّ رَوُٛ َِْٕٕو ۚۦ اَُِِٞو ْؼو٣ ْٝ َٕو أَوٞٔ َؤ ُؼ
ْ َو٣ ْْ ُٛ َذ أَوَّٕ أَو ًْؼَو َو
ُ ٔ
أَو ّْ ط َْول َو
ٓزِ ًد
ال٤
 َُّ َوٟ
 ْْ أَو َوُٛ
"অতন তও ভবন ওবযন কম, তাবদয তধওাং কাবন থফা
কফাকছ? তাযা কতা ঘতুস্পদ চন্তুয ভত ফযং অয থভ্রান্ত"
(ূ যা ু যা পুযওান, অাত নং - ৪৪)217 ভূ রতঃ যাূ বরয
নু ওযণ  নু যণ ফরবত ফুছা দারারাতুর ওুযঅন
(ওুযঅবনয ন) ভুতাবফও যাূ র ( )ﷺকম ফ ওাচ
ওবযবঙন  তততন তনবচ মা ু ন্নত ওবযবঙন ক ফ ওাচ
ওযা। যাূ র ( )ﷺচুভ‘অয ঔুতফাব কখালণা ওবযবঙন,
َّ َوخد
ُّ ٍِ ُٞٓ ُٗ َُّوَ ْحألٝ ُٓ َول َّٔ ٍدي َوٟيَوُٛ ٟيَوُٜ ُْ  َُ ح٤ْ  َوهٝهللاِ َو
ُ غ ًِظ
ِ ٣ َوَ ح ُْ َول ِي٤ْ كَوبَِّٕ َوه
ِْٔٓ. ( َوالَُوشٌءٟ
 ًُ َُّ رِ ْي َوػ ٍدش َوٝخ َوْٜك َويػَوخطُ َو
‚তঃয ঈেভ াদী (ওথা) বরা অল্লায তওতাফ, অয
ঈেভ তদাবত বরা ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআত
াাল্লাবভয তদাবত।‛ [ভুতরভ, াদী নং ১৮৮৩]।218
৩.৬ ঈংায
ঈবযয অবরাঘনা বত এতট স্পি প্রতীভান  কম, আভাভ
অফু াতনপা ( هللاٚٔ٤ )ٍك ঘায আভাভকণ তঙবরন এআ
217

ু যা পুযওান-৪৪

218

ভুতরভ, াদী নং ১৮৮৩
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গ্রকেয অবরাতঘত তফলবয অবরাতঘত ভস্ত প্রওায ত্রুতট
কথবও ভুক্ত। তাাঁবদয ততবযাধাবনয য তাাঁবদয নাবভ বনও
পবতাা ততযী ওবয তওতাফ করঔা ববঙ মায দা-দাতত্ব
ফাতযও দৃ তিবত তাবদয ঈয বড় তওন্তু ভূ রতঃ তাাঁযা এফ
কদাল কথবও ভুক্ত তঙবরন। তাাঁযা ওবরআ ওুযঅন  ী
াদীবয বথআ ফাআবও তক্ষা তদবতন। ওাবচআ ফতভভাবন
মাযা তাওরীদ (ন্ধ নু যণ) ওবয তাবদয ফুছাবত বফ কম
তাযা বুর ওযবঙ। ফতভভাবন কআঔ নাীরুতদ্দন অরফানী
( هللاٚٔ٤ )ٍكএয তাওরীদ ওযবত ওাঈবও কদঔা মা,
এটা বুর, এ কথবও অভাবদয দূ বয থাওবত বফ। কমভন
অল্লাহ্ (٠ُطؼخٝ ٚٗ )ٓزلخতফত্র ওুযঅবন ফবরবঙনঃ
ٍُ ِِ  طَوٝخ َوٜ َو٤ْ  َُّ َوػَِو٠
 َوْٖٓ َوٝ َوِٚ ٔ
ِ َو٣  ََّ كَوبَِّٗ َؤخٟ
ِ  َُِ٘و ْل١ظَو ِيْٜ َو٣  كَوبَِّٗ َؤخٟظَويَوْٛ َوٓ ِٖ ح
ُ
َٟ ُْ َوٍ أ ْه َوِٝ ح ُِ َوٍسٌءَٝو
কম ত ও থ ফরম্বন ওযবফ ক কওফর তায তনবচয
চনযআ ত ও থ ফরম্বন ওযবফ এফং কম গুভযা বফ
তবফ তায গুভযাীয তযণাভ তায তনবচয ঈবযআ ড়বফ
অয কওান কফাছা ফনওাযী বনযয (াবয) কফাছা ফন
ওযবফ না। (তথযূ ত্রঃ ূ যা অর-আযা, ১৭/১৫)219

219

ূ যা অর-আযা, ১৭/১৫
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