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                                          ভুঔফন্ধ 

ভান অল্লা তাারায নাবভ অকভ ―ভুকরভবদয প্রকত কবতাবদ‖ (Advice for the Muslim) গ্রন্থকি লরঔা 
শুরু ওযকঙ। অল্লা াও তাাঁয ৃকিয প্রকত দাযফ ব প্রবাচনী ফস্তুগুবরা ৃকি ওবযন। অবঔযাবত 
পাকক্ব [াী] ভুরভানবদয ভবধে মাবদয ঙন্দ ওযবফন তাবদযবওআ কতকন ক্ষভা ওবয লফববত প্রকফি 
ওযাবফন। কতকনআ ওর ফস্তু ৃকি ওবযন এফং ওর ৃকিবও কফদ-অবদ যক্ষা ওবযন। তাাঁয লেষ্ঠতভ নফী  
কপ্র াফীফ মযত লভাাম্মদ ভুস্তপা াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ-এয প্রকত চানাআ ত-স্ম ারাত-
ারাভ। হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص -এয প্রওৃত াাফাব লওযাভ এফং অরুর ফাবতয প্রকত যআর ারাত-ারাভ। 

অল্লা তাারা ভগ্র চাাবনয প্রকতারও। কতকন চীকফত  চড় ওর ফস্তুবও ুকযওকিতবাবফ কনভ-
ৃঙ্খরাফদ্ধ এফং ঈওাযী ওবয ৃকি ওবযবঙন। তাাঁয কপাত (গুণ) – ঔাবরও, ফাযী, ফাকদ, ভুাকিয  াকওভ-
এয ওাযবণ কতকন ওর ৃকিবও ুৃঙ্খর এফং ুন্দযবাবফ ৃচন ওবযবঙন। এবদয ভবধে কতকন এওকি 
াযস্পকযও ম্পওক স্থান ওবয কদববঙন মাবত ৃকিভূ ুৃঙ্খর  ুন্দযবাবফ কফযাচ ওযবত াবয। কতকন 
এবদয যস্পযবও যস্পবযয চবনে ীরা, ভাধেভ, ওাযণ কববফ ৃকি ওবযবঙন মাবত এযা কফযাচ ওযবত 
াবয। এবদয এআ ম্পওকবও অভযা প্রাওৃকতও খিনাফরী, দাথক  যাাকনও কনভ, লৌযকফদোয ূত্র, 
াযীকযও প্রকিা আতোকদ নাভওযণ ওবয থাকও। অল্লা তা ‖অরায ৃকচত ফস্তুভূবয অওায-অওৃকত, 
কযংঔোন এফং াযস্পকযও ম্পওক  কিা-প্রকিা ম্পবওক নুন্ধান ঘাকরব তায লথবও ঈওায অদা 
ওবয থাবও কফজ্ঞান। 

অল্লাহ্ াও ওর ফস্তুবও ুকযওকিত  ুৃঙ্খর ফায আচ্ছা (আচ্ছা ) ওবযকঙবরন এফং কতকন তাাঁয আচ্ছা  
নুমাী ৃকি ওবযকঙবরন। কতকন ফস্তু এফং কিবও তাাঁয ৃকি প্রকিা ভাধেভ  ওাযণ কববফ ৃচন 
ওবযবঙন। কতকন আচ্ছা  ওবযকঙবরন ভানুলবও ুৃঙ্খর  ঈওাযী ফায চবনে এফং ভানফ চাকতয আচ্ছা কিবও 
এয ওাযণ  ভাধেভ কববফ ৃকি ওবযকঙবরন। মঔন ভানুল লওাবনা কওঙু ওযবত ঘা, তঔন অল্লা তা‖অরা 
আচ্ছা ওযবর তা ৃকি ওবয লদন। ভানুলবও বাবরা, কিও  ঈওাযী ফায আচ্ছা লালণ ওযবত , মাবত 
তাবদয ফেকিকত এফং াভাকচও চীফন ুৃঙ্খর থাবও। অল্লাহ্ াও ভানুবলয ভবধে ফুকদ্ধ (অক্বর) কদববঙন 
মাবত তাবদয আচ্ছা বাবরা । অক্বর এভন এওিা ক্ষভতা মা বাবরা-ভবন্দয াথকওে কনণক ওযবত াবয। 
লমবতু ভানুবলয ফহু প্রবাচন যববঙ এফং এ প্রবাচন লভিাবনা তাবদয চবনে কযামক, লবতু ভানুবলয 
ন্তঃকস্থত নপস্ (ওুপ্রফৃকি) এগুবরা লভিাফায ঙর ওবয অক্বরবও লধাওা লদ। এিা ক্ষকতওয ফস্তুবও অক্ববরয 
াভবন ুন্দয  বাবরা কচকন কববফ ঈস্থান ওবয থাবও। 

অল্লা তা‖অরা তাাঁয ফান্দাবদয প্রকত দাফান ব তাাঁযআ ভবনানীত নফীকবণয ওাবঙ লপবযতা ভাযপত যীত 
নাভও জ্ঞান লপ্রযণ ওবযবঙন। কম্বযফৃন্দ এ ওর যীত ফান্দাবদযবও কক্ষা কদববঙন। ফকবেষ্ঠ নফী মযত 
ভুাম্মদ লভাস্তপা াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ-এয যীত বাবরা-ভবন্দয াথকওে কনণক ওবয অভাবদযবও 
বাবরা  ঈওাযী ওভক ম্পাদবনয কদচ্ছাবালণ ওযায অবদ ওবয। 
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তফু নপস্ ভানুলবও প্রফকিত ওবয এফং যীত ভানে ওযায প্রবযাঘণা কদবত থাবও। এভন কও তা 
যীবতয কযফতকন, কফবল ওবয ইভাবনয লক্ষবত্র কযফতকন াধন ওযবত ঘা! অল্লায নফী হুচুয ূয নূয ملسو هيلع هللا ىلص 
বকফলেদ্রৃাণী ওবযকঙবরন লম ভুরভান চাকতয ভবধে লওঈ লওঈ নপবও নুযণ ওবয যীতবও কযফতকন 
ওযবত লঘিা ওযবফ। হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ‗অভায ঈম্মত লতািযকি দবর কফবি বফ; শুধু এওকি দর লফববত 
প্রবফাকধওায াবফ‘। ভ্রান্ত কফশ্বা ফা অকওদায চবনে লদামঔকাভী ফাািযকি দবরয অকফবকাফ খবিবঙ। অভায 
Endless Bliss গ্রবন্থ তাবদয ম্পবওক কফস্তাকযত কফফযণ কদবকঙ। ভ্রান্ত দরগুবরায নেতভ বচ্ছ াফী 
ম্প্রদা। 

াফী ভতফাবদয প্রকতষ্ঠাতা লভাাম্মদ আফবন অফদুর াাফ নচদী। ল ‖কওতাফুত্ তীদ‖ নাভও এওকি 
ফআ করবঔ। তায লৌত্র ুরাআভান আফবন অফকদল্লাহ্ ফআকিয য অবযওকি ফোঔোভূরও ুস্তও প্রণন ওযায 
ূবফকআ ুন্নী কবকণয আব্রাীভ াায সনেবদয াবত প্রাণ াযা। কওন্তু তায কদ্রৃতী লৌত্র অফদুয যভান আফবন 
াান ফআকি ভাপ্ত ওবয নাভ যাবঔ ‖পাত অর ভকচদ‖। লভাাম্মদ াকভদ নাবভয কভযী এও াাফী 
ফআকিয প্তভ প্রওানা অত্মকনবাক ওবয এফং ১৯৫৭ আং াবর তা প্রওা ওবয। ফআকিবত ভক্কায প্রাও-
আরাভী মুবকয ওাবপযবদয প্রকত ফতীণকওৃত অাতভূ ভুরভানবদয য ঘাকব কদব তাাঁবদযবও ভুকযও 
অঔোকত ওযা ববঙ। 

‖াফীবদয প্রকত কতফাণী ‖ ফআকি কফনেস্ত ওযায ভ অকভ অবযওকি াফী ুস্তও াআ। ফআকিয নাভ 
‖চাফ-এ-লনাভান‖। এআ দুআকি াফী ুস্তবওয ঔণ্ডবন অকভ ‖াফীবদয প্রকত নকত‖ কওতাফকি প্রণন 
ওবযকঙ। এয দুআকি ং যববঙ। প্রথভ ঔণ্ড ‖পাত অর ভাকচদ‖  ‖চাফ-এ-লনাভান‖ লথবও ভ্রান্ত 
ঈদৃ্ধকতভূ ল ওবয অবর ুন্নাবতয ক্ষ লথবও চফাফ লদা ববঙ। কদ্রৃতী ঔণ্ড াাফীবদয আকতা 
কনব ফোৃত। 

অল্লা াও ভুরভানবদযবও াাফীবদয কনিতা লথবও যক্ষা ওরুন। অয মাযা ক্ষকতগ্রস্ত ববঙ তাবদযবও 
অফায তে, কিও বথ কযঘাকরত ওরুন, অকভন। 

হুাআন করভী আকও 
এভ,এ,ক, যান-লওৌর 
পাভকাকস্ট এফং ফযপ্রাপ্ত কক্ষও-ওবনকর (তুওকী লনাফাকনী) 
১রা চভাকদঈর অঈার, ১৪০৩ কচযী/ 
১৪আ লপফরুাকয, ১৯৮৩ ইাই 
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ূকঘত্র 

প্রথভঔণ্ড 

১)  তাাঈপ  ভুতাাীপ– ভাওতুফাত-এ-আভাভ-এ-যিানী 
২)  আফাদত ভূর ইভাবনয ন্তবুকি ন: ওাকদা-এ-অভারী  াকদওা 
৩) নফী  ফুমূকক ভুরভানবদয ওাবঙ াামে প্রাথকনা 
৪) ভুরভানকণ কও রীবদয ঘকনা ওবযন? : অর ঈুর অর অযফাা 
৫) ভুরভানকণ কও ভামায ূবচা ওবযন ? : অ-াাআক্ব অর-আরাকা 
৬) নফী ملسو هيلع هللا ىلص কবন্ন নে ওায ওাঙ লথবও নুগ্র রাব ওযা’. 
৭) তাাঈবপয ঈৎ : ভাওতুফাত-এ-আভাভ ভাুভ পারুওী 
৮) লফারপ্রাপ্ত (যবরাওকত) রীকবণয রূহ্ লভাফাযও 
৯) নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা এফং াামে প্রাথকনা : কভযাত অল্ ভদীনা 
১০) লফারপ্রাপ্তবদয াপাাত 
১১) অভদ ফাদাীবও কও লদফতা ফানাবনা ববঙ ? 
১২) হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص এফং তাাঁয াাফাব লওযাভ 
১৩) ওাকদা-এ-ফুযদা ম্পবওক — ভাুভ পারূওী ওৃত ভাওতুফাত 
১৪) ওফয কও ধ্বং ওযা ঈকঘৎ ?  আফবন াচয াতাভী ওৃত মাচীয। 
১৫) ভকচদ-এ-নফফীবত প্রবফ ওবয যমা যীপ কমাযত না ওযা : কভযাত অল্ ভদীনা 
১৬) নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত লপ্রকযত দরুদ 
১৭) রীকণ াামে প্রদাবন ক্ষভ — অল্ াকদ অল্ অযফাইন: প্রবণতা- অল্লাভা অভদ আফবন ওাভার 
অবপন্দী 
১৮) রীকবণয ওাযাভত (বরৌকওও ক্ষভতা) — আভাবভ যিানী যকঘত ভাওতুফাত এফং আভাভ ওতরানী যকঘত 
অল্ ভাাীফ 
১৯) রীকণ ওাযাভবতয প্রদকনী লদন না – আভাভ ভাুভ পারুওী প্রণীত ভাওতুফাত 
২০) াও অাত – ‘অল্লা এফং কফশ্বাীযা অনায চবনে মবথি‘ : অল্ ফাকযওা 
২১) ভামাবফয আভাভকবনয নুযণ: তক্বকরদ 
২২) ওায ওাঙ লথবও লওাবনা কওঙু প্রতোা ওযা – অর াকদক্বা 
২৩) অবর ুন্নাত এফং ওাকদাব ফুযদা 
২৪) লফারপ্রাপ্ত এফং নুকস্থত চন – কভনাতুর াফীা 
২৫) াফীবদয আচবতাদ 
২৬) কমাযবত ওুফুয : যাকফতা-এ-যীপা 
২৭) হুচুয ূয নূয ملسو هيلع هللا ىلص দরুদ (ঈম্মবতয কিত দরূদ) শুনবত ান 
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২৮) াাফা-এ-লওযাভ  তাবফীনকবণয লেষ্ঠত্ব 
২৯) চীকফত  লফারপ্রাপ্তবদয লথও াামে প্রাথকনা ওযা : ভাযাক্ব অর পারাহ্ এফং মাচীয 
৩০) লফারপ্রাপ্তবদয চবনে ভানত ওযা  চন্তু-চাবনাায চফাআ: অাদু্দর কিাদ 
৩১) াফী ভতফাবদয প্রকত পবতাা : অাদু্দর মুদ্ধ  
৩২) চাফ-এ-লনাভান ুস্তবওয ঔণ্ডন–ভাওতুফাত : ভা‖ুভ পারুওী 
৩৩) তাাঈপ  তযীওত নফ-অকফষৃ্কত ন; ফযি তা যীবতআ অকদি ববঙ — আযাদুত তাবরফীন 
৩৪) তাাঈপ  ওাযাভবত কফশ্বাীবদয প্রকত – াকদওা 
৩৫) লম মাবও বাবরাফাব অবঔযাবত ল তায বে থাওবফ- াকদওা 

কদ্রৃতীঔণ্ড 

৩৬) াফী ভতফাবদয ঈৎ 
৩৭) াফীবদয প্রথভ প্রঘায কভন 
৩৮) তাবপফাী ভুরভানবদয চান-ভার যণ 
৩৯) ভক্কা লভাামমভাবত াফীবদয তোঘায 
৪০) ভদীনা ভবনাাযা াফীযা 
৪১) কফত্র নকযীভূ লথবও দুেবদয কফতাড়ন 
৪২) কফতাড়বনয য অবর ুন্নবতয ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও ভাভূরেফান ুস্তও প্রণন 

াফীবদয প্রকত  ঈবদফাণী 
প্রথভ ঔণ্ড (াফীবদয লকাভযাী  অবর ুন্নবতয কফদ্রৃানকণ ওতৃকও তায ঔণ্ডন) 

অরাভদু করল্লা! মকদ লওাবনা ফেকিয লম লওাবনা দ্ধকতবত, লম লওাবনা স্থাবন এফং লম লওাবনা ভব ওাঈবও 
ধনেফাদ কদবত , তবফ তা এওভাত্র অল্লা তা ‖অরাবওআ কদবত বফ; ওাযণ কতকনআ এওভাত্র ৃকিওতকা কমকন 
ওর ফস্তুবও অভাবদয চবনে ৃকি ওবযবঙন। এওভাত্র কতকনআ ওর কি  ক্ষভতায অধায । কতকন স্ভযণ 
ওকযব না কদবর লওঈআ বাবরা থফা ঔাযা ওাচ ওযবত াবয না। তাাঁয আচ্ছা  ক্ষভতা প্রদান ঙাড়া লওঈআ 
ওায ক্ষকত থফা ঈওায াধন ওযবত াবয না। তাাঁয আচ্ছা বরআ ভানুল তায ওাকিত ফস্তু রাব ওবয। 
অল্লা াও মা অবদ লদন তাআ খবি। তাাঁয দাপ্রাপ্ত ফান্দাকণ মঔন ঔাযা ওাচ ওযবত ঘান তঔন কতকন তা 
ৃকি ওবয লদন না। কওন্তু তাাঁবদয বাবরা ওাচ ওযায আচ্ছাবও ফাস্তফাকত ওবয লদন। আ ধযবণয ফেকিত্ববদয 
ওাঙ লথবও দা-ফকদা বাবরা ওাচআ ৃকি বত থাবও। ঈযন্তু, মাবদয য কতকন যাকাকিত, লআ ফ ত্রুযা 
ঔাযা আচ্ছা লালণ ওযবর অল্লা াও তাবদযবও অয ঔাযাবয কদবও লিবর লদন। লমবতু এ ওর 
লরাবওযা বাবরা ওাচ ওযবত ঘা না, লবতু তাবদয লথবও শুধু ঔাযা ওাচআ কনঃৃত বত থাবও। তায ভাবন 
ভানুল বচ্ছ ভাধেভ ফা ওাযণস্বরূ। তাযা লরঔবওয াবত ওরবভয ভবতা। শুধুভাত্র তাবদয ওাবঙ প্রদি ‖আযাদাবত 
চুকমৎ‖ তথা অংকও স্বাধীন আচ্ছায াাবমে তাযা বাবরা ওাচ ংখিবনয কবপ্রা প্রওা ওযায দরুনআ 
তাবদযবও াফ লদা বফ, অয মাযা ঔাযা ঘাআবফ তাযা াকষ্ঠ/পাকও বফ! তএফ, অভাবদয ঈকঘৎ 
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অল্লা াবওয ওাঙ লথবও বাবরা ওাচ ৃকিয অা ওযা। লওান্ কচকন ঈওাযী তা অভাবদয কক্ষা ওযা 
ঈকঘৎ। বাবরা এফং ঔাযা ম্পবওক চানবত বর এওভাত্র অবর ুন্নাবতয ঈরাভাকবণয ফআত্র াি ওবযআ তা 
অভযা চানবত াকয। আরাভী ঈরাভাকণ বচ্ছন বাবরা ওাবচয ঈৎ। তাাঁযা লখালণা ওবযবঙন লম াফী 
ভতফাদ ত্রুকিূণক। দকরর ওাবয ঈরাভাকণ তা প্রভাণ ওবযবঙন। এআ ওর দকরবরয াঁকত্রকি অভযা 
অভাবদয গ্রবন্থয এআ বফক ফোঔো ওযবফা। 

১/ — াফী ুস্তও ‖পাত অর ভকচবদয‖ ৭৫ ৃষ্ঠা লরঔা অবঙ,  ‗অফদুর াাফ অশ্ াযানী  অভদ 
কতচানীয ফআত্র এফং অফদুর অকমম অদ্ দািাক-এয কওতাফ ‖আকব্রম‖ ভা-কবওক কযূণক। এআ কযও অফু 
লচববরয ভত লরাবওযা ধাযণা ওযবত াবযকন।‘ (পাত অর ভকচদ) 

মযত অভদ কতচানী (য.), কমকন ১১৫০ কঃ াবর অরবচযীাবত চন্মগ্রণ ওবযন এফং ১২৩০ কচযী 
াবর ভবযাবক্কাবত লফারপ্রাপ্ত ন, কতকন কঙবরন কতচানীো তযীওায ভুযকদ। কতচানীো তযীওা ঔাল্াকতো 
তযীওাযআ এওকি াঔা-কফবল। এআ তযীওা ম্পবওক করকঔত ‖চাকয-ঈর-ভাঅকন পী পবম াবঔ কতচানী‖ 
গ্রন্থকি ভকধও প্রকদ্ধ। এ লরাওকি করবঔবঙ লম, ভানুবলয ভবধে ঈচ্চ ভমকাদাম্পন্ন ুরাাকণ (ূণেফান ফান্দাকণ) 
লপবযস্তাবদয ভবধে কণেভানেবদয লঘব লেষ্ঠ এফং ল কফশ্বা ওবয লম লপবযস্তাকণ ক্ষভতাফান, থঘ এ ওথা 
ল কফশ্বা ওবয না লম অল্লা াও তাাঁয অঈকরাবও ওাযাভতস্বরূ কযঘারনা (তাাযরুপ)  প্রবাফ কফস্তায 
(প্রবাফ ৃকি   ) ওযায ক্ষভতা প্রদান ওবযবঙন। মাাঁযা তাবত কফশ্বাী তাাঁবদযবও এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি 
ভুকযও (ভূকতক-ুচাযী) অঔোকত ওবযবঙ। ঈরাভা-এ-আরাভ ভবন  অবকআ চানবতন লম াফীযা অকভন 
ওযবফ, তাআ তাাঁযা াফীবদযবও ভ্রান্ত প্রভাণাবথক ফহু কওতাফ প্রণন ওবযন। ভুকঈদ্দীন আফনুর অযাফী (য.), 
াদরুদ্দীন অল্ ওনাফী (য.), চারারুদ্দীন রুভী (য.)  াআবদ অভদ ফাদাী (য.) এফং ূবফকাি 
অঈকরা-এ-লওযাভ ওাযাভতস্বরূ ফবরকঙবরন লম াফীযা অবফ এফং কিও থ বত কফঘুেত বফ; তাযা 
ধবভকয ভবধে ংস্কায ল ওযবফ। এআ ওাযবণআ াফীযা অঈকরা-এ-লওযাবভয ফদনাভ ওবয থাবও। 

মযত আভাভ-এ-যিানী অভদ অল্-পারুওী অস্-কযকন্দী (য.) তাাঁয যকঘত ‖ভাওতুফাত যীবপয‖ কদ্রৃতী 
ঔবণ্ডয  ৫০নং ভওতুবফ (কঘকিবত) করবঔবঙন: ‘আরাবভয এওকি ফাকেও (ফস্তুকনষ্ঠ) এফং এওকি গুপ্ত, (অধোকত্মও) 
প্রওৃত থক যববঙ। আরাবভয মাবয (ফাকেওতা) বচ্ছ প্রথভত কফশ্বা ওযা এফং যফতকী মকাব এয অবদ-
কনবলধ ভানে ওযা। যীবতয ফস্তুকনষ্ঠ (ফাকেও) ং চকনওাযী ফেকিয ‖নপ অল্-অম্মাযা‖ (এওগুাঁব িা)  
এিাবও স্বীওায  ভানে ওযবত ঘা। এআ লরাওকিয ইভান (কফশ্বা) বচ্ছ ফাকেও (ফস্তুকনষ্ঠ) ইভান। তাাঁয 
অদাওৃত ারাত ারাবতয ফাকেও রূভাত্র। তাাঁয লযামা এফং নোনে আফাদত এওআ মকাবুি। এয 
ওাযণ বচ্ছ ভানুবলয কস্তবত্বয কবকিআ তায নপ অল্ অম্মাযা। মঔন ল ফবর ‖অকভ‖ তঔন ল লফাছা তায 
নপবও। তএফ, তায নপ ইভান চকন ওযবত াবযকন। এআ ধযবণয লরাওবদয ইভান  আফাদত কও 
প্রওৃত এফং কিও বত াবয? লমবতু অল্লা তাারা তেন্ত ওরুণাীর, লবতু কতকন এআ ফাকেও চকনবও 
ওফুর ওবয লনন। কতকন লখালণা ওবযন লম, কতকন তাাঁয ন্তকি চকবন পর ফান্দাবদযবও লফববত 
প্রবফাকধওায লদবফন। এিা তাাঁয এওকি ীভ দা লম কতকন ন্তবযয ইভানবও ওফুর ওবয কনববঙন এফং 
তকাবযা ওবযনকন লম নপবও ইভান অনবত বফ। তবফ লফববতয লনাভবতয ফাকেও  প্রওৃত ভভক 
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যববঙ। মাযা কযবতয ফাস্তফ কদওকি চকন ওযবত ভথক ববঙন, তাাঁযা লফববতয ফাস্তফ স্বাদ গ্রণ 
ওযবফন। কযবতয ফকবকাক চকনওাযী এফং ফাস্তফ কদও চকনওাযী ঈবআ লফববত এওআ পর বক্ষণ 
ওযবফন, কওন্তু কবন্ন কবন্ন স্বাদ াবফন। যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফকফ াবফাকণ তাাঁযআ বে লফববস্ত ফস্থান 
ওযবফন এফং এওআ পর ঔাবফন, কওন্তু তাাঁযা নে যওভ স্বাদ াবফন। মকদ এিা কবন্ন না বতা, তাবর হুচুবযয 
 কফকফকণ ফেআ ওর ভানবফয লঘব ঈচ্চ ভমকাদাম্পন্ন বতন এফং লমবতু প্রবতেও স্ত্রীবরাও তাাঁয স্বাভীয ملسو هيلع هللا ىلص
বে ফস্থান ওযবফন লফববত, লবতু প্রবতেও ভান ফেকিয (কফশুদ্ধ ফান্দা) স্ত্রীবও তাাঁযআ ভত ভান বত 
বতা। 

‘লম ফেকি যীবতয ফাকেও কদও চকন ওবযবঙন কতকন মকদ তা ভানে ওবযন তবফ যওাবর যক্ষা াবফন। 
অবযও ওথা, কতকন াকফকও (common) লফরাাবতয ভমকাদায কধওাযী; অয তা বরা- অল্লা তা‖অরায 
ন্তুকি  বাবরাফাা। মাাঁবও এআ ম্মাবন বূকলত ওযা ববঙ, কতকন তাাঈবপয বথ ংমুি ব ‖লফরাাত 
ঔাা‖ নাভও কফবল লফরাাত মকন্ত ঈন্নীত বত াবযন। কতকন তাাঁয নপ-এ-অম্মাযাবও ‖নপ অর 
ভুতভাআন্না‖ (প্রান্ত িা)-লত ঈন্নীত ওযবত াযবফন। এওথা কনকিতবাবফ জ্ঞাত া ঈকঘৎ লম, এআ 
লফরাাবতয বথ থকাৎ কযবতয ফাস্তফতা চকবনয বথ ঈন্নকত ওযায ঈবদ্দবে কযবতয ফাকেও কদওকি 
লওাবনািবভআ কযায ওযা ঘরবফনা। 

‘অল্লা তা‖অরায নাবভয কমওযআ লওাবনা ফেকিবও তাাঈবপয বথ ঈন্নকত ওযায চবনে তেকধও াামে 
ওবয। কমওয যীবত অকদি এওকি আফাদত। অাতভূব  াকদব এিা ারবনয অবদ লদা ববঙ 
এফং এয প্রংা ওযা ববঙ। তাাঈবপয বথ ঈন্নকতয চবনে যীবতয কনবলধভূ একড়ব ঘরা 
কযামক। পযম ারন ওযবর এ বথ ঈন্নকত ওযা মা। তাাঈবপ জ্ঞানী ভুযকদ- কমকন াবরও (থঘাযী) 
লও থপ্রদকবন ক্ষভ- তাাঁয লঔাাঁচ ওযায চবনে ভানুলবও যীবত অবদ লদা ববঙ। ুযাতুর ভাবদায 
৩৮নং অাবত লখাকলত ববঙ, ―অল্লায ন্তুকি চকবনয ঈবদ্দবে ীরায তারা ওবযা‖। কযবতয ফাকেও 
ফা প্রওাে এফং প্রওৃত ভভকাথক ঈবআ অল্লায ন্তুকি চকবনয চবনে তোফেও। ওাযণ লফরাাবতয ওর 
ূণকতা ( ভাাত্মে/গুণাফরী) কযবতয ফাকেও ংবও ভানে ওবযআ চকন ওযা মা। অয নফুবতয গুণাফরী 
বচ্ছ যীবতয ফাস্তফতা লথবও ৃি পরভূ। 

‘লফরাাবতয কদবও গ্রযভান থ বচ্ছ তাাঈপ। তাাঈবপয বথ ঈন্নকত ওযবত বর ফেআ অল্লা কবন্ন 
নে ফ কচকনবয বাবরাফাা হৃদ লথবও কফদূযীত ওযবত বফ। মকদ অল্লায যভবত ন্তয (ওরফ) ওর 
ফস্তুয বাবরাফাা লথবও ভুি ব মা, তবফ ‖পানা‖-এয (অত্মকফরীন) ঈদ্ভফ  এফং ―াবয-এ-আরাল্লা‖ 
(অল্লায সনওবিেয কদবও মাত্রা) ূণক । এয য অযম্ভ  ―াবয-এ-কফল্লা‖-এয (অল্লায াবথ) মাত্রা, 
মায লল প্রাবন্ত যববঙ ওাকিত ‖ফাওা‖-এয (অল্লায াকন্নবধে কস্তত্বীর থাওায) ভমকাদা। পবর কযবতয 
ফাস্তফ কদওকি কচকত র। লম ভান ফেকি এআ ভমকাদা রাবব ভথক বরন, তাাঁবও ফরা  রী। এ মকাব 
‖নপ-এ-অভভাযা‖ ‖ভুতভাআন্না‖-লত কযণত । নপ তঔন ওুপয (কফশ্বা) কযতোক ওবয ওামা  ওদবয 
(তওদীয/কনকতবত) অত্মভকণ ওবয এফং অল্লাবও ন্তুি ওবয ঘবর। কনবচবও কনবচ ফুছবত অযম্ভ ওবয 
এিা। ভ  দ্ধবতেয ফোকধ লথবও এিা তঔন ভুকি া। তাাঈবপয কধওাং গুরুচন ফবরবঙন লম, 
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প্রান্ত ায য নপ অল্লাবও ভানে ওযায প্রফণতা লথবও ভুি বত াবযনা। এওকি কয্া (মুদ্ধ ) 
লথবও কপবয হুচুয াও ملسو هيلع هللا ىلص ফবরকঙবরন, ‖অভযা লঙাি মুদ্ধ  লথবও কপযরাভ ফড় মুদ্ধ -এয কদবও‖। এআ মুদ্ধ -এ-
অওফযবও ফোঔো ওযা ববঙ নপবয বে মুদ্ধ  কববফ। এআ পকওয (আভাভ-এ-যিানী) কওন্তু আ বথক 
ফোাযকিবও গ্রণ ওকয না। অকভ ফকর নপ প্রান্ত ায য তায ভবধে অয লওাবনা ভানে ওযায প্রফণতা 
থফা ঔাযা লওাবনা কওঙু ফকি থাবওনা। ন্তবযয ভবতা নপ ফকওঙু বুবর ককব মু্মবঔ অল্লা ঙাড়া 
অয কওঙুআ লদবঔনা। ঈচ্চ দভমকাদা  ধন-ম্পকিয কভি এফং কতি ঈব স্বাবদয প্রকতআ নপবয কনকরকপ্ততা 
তঔন প্রওা া। এিা তঔন দকভত এফং বনওিা কস্তত্বীন ব মা। অল্লায চবনে এিা কনবচবও 
লওাযফানী ওবযবঙ। াদীকিবত ঈকল্লকঔত ‖মুদ্ধ ‖ ফরবত ম্ভফত লদবয ভবধে ককিত ঈাদানভূবয দাথককত, 
যাাকনও  সচকফও ওাভনায কফরুবদ্ধ ংগ্রাভবও ফুকছববঙ। ‖াাাৎ‖ থকাৎ ওাভ এফং ‖কমফ‖ থকাৎ ব 
 বন্দ, ঈবআ ফস্তুকত ওাভনা। চন্ত-চাবনাাবযয নপস্ লনআ, কওন্তু এআ ওর ক্ষকতওয আচ্ছা তাবদয ভবধে 
কফযাচভান। লদবয ভবধে এও ধযবণয ঈাদান থাওায পবরআ চন্তু-চাবনাাবযয ওাভ, লিাধ  চাত 
প্রফৃকিগুবরা যববঙ। ভানুলবদযবও এ ওর প্রফৃকিয কফরুবদ্ধ মুদ্ধ  ওযবত বফ। নপবয প্রাকন্ত ভানফ চাকতবও 
এআ ফ প্রফৃকি লথবও যক্ষা ওবয না। এগুবরায কফরুবদ্ধ মুদ্ধ  তেন্ত ঈওাযী। এিা লদবও কফত্র বত 
াতা ওবয। 

‘লওাবনা ফেকিয নপস্ মঔন দকভত ব মা তঔনআ তাাঁয বাবকে ―অল্-আরাভ অল্-াকক্ককক্ক‖ (প্রওৃত আরাভ) 
এব মুি । তঔনআ প্রওৃত ইভান কচকত । এ ভব লম লওাবনা ধযবণয আফাদত ারনআ এওাগ্রকঘবি 
বফ; ারাত, লযামা এফং জ্জ ফগুবরাআ  প্রওৃত ভূবরে াা মাবফ। 

‘তএফ এিা কযসু্ফি লম, তাাঈপ থফা াকওওত বচ্ছ যীবতয ফাকেও  বেন্তযীন ংবয ভবধে 
ংবমাচও থ-কফবল! লম ফেকি ―লফরাাত-এ-ঔাা‖ চকন ওযবত াবযকন, ল এওচন ‖ভাচামী‖ (রূও) 
ভুরভান া লথবও কনস্তায াকন, থকাৎ ল প্রওৃত আরাভ চকন ওযবত াবযকন। 

‘লম ফেকি যীবতয ফাস্তফ কদওকি চকন ওযবত লবযবঙন এফং মাাঁবও প্রওৃত আরাভ চকবন ম্মাকনত ওযা 
ববঙ, কতকন এযয নফুবতয গুণাফরীবত ংীদাকযত্ব রাব ওযবত শুরু ওবযন। াদীব লখাকলত শুবংফাদ 
‖রাভা-এ-লওযাভ নফীকবণয াকয ফা ঈিযাকধওাযী‖-এয কফলফস্তুবত কযণত ন কতকন। যীবতয ফাকেও 
ংবয পর লমভন লফরাাবতয গুণাফরী (ূণকতা), কিও লতভকন যীবতয প্রওৃতাফস্থায পর বচ্ছ নফুবতয 
গুণাফরী। লফরাাবতয গুণাফরী বচ্ছ নফুবতয গুণাফরীয ফাকেও রূ। 

‘যীবতয মাবয  ফাবতন‖য ভবধে াথকবওেয ঈৎ বচ্ছ নপ। অয লফরাাত  নফুবতয গুণাফরীয ভবধে 
াথকবওেয ঈৎ লদবয ঈাদানভূ। লফরাাবতয গুণাফরীয স্তবয ঈাদানগুবরা দাথককত, যাকনও  
সচকফও ংবও ভানে ওবয; কতকযি কি অকধবওেয ওাযণ ব দাাঁড়া এফং ঈাদানগুবরা ঔাবদেয চবনে 
ওাভনা ওযবত থাবও। এ ওর প্রবাচন লভিাবনায ঈবদ্দবে াা-যভীন ঈদ্ভি ওাচ-ওাযফায ংখকিত । 
নফুবতয গুণাফরীয ভবধে এ ফ ঈদ্ভি ওাবচয ফান খবি। ‖অভায তান ভুরভান ববঙ‖ – াদীকিবত 
ম্ভফতঃ এ বঘতনতায ফস্থাকি প্রকতবাত ববঙ, ওাযণ ভানুবলয ফাআবয ফকস্থত এওচন তাবনয ভবতা 
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লবতবয এওচন তান ফস্থান ওযবঙ। কধও কি ভানুলবও কফঘুেত ওবয এফং দাকম্ভও ফাকনব লদ, অয 
এিা ফদ বোগুবরায ভবধে ফবঘব ঔাযািা। এফ ঔাযা কদও ফচকন ওবয নপ ভুরভান ব মা। 
নফুবতয স্তবয ন্তয (ক্বরফ) এফং নপ ঈবআ ইভানদায  এফং লদবয ভধেকস্থত ঈাদানভূবয ভাকচকত 
অঘযণ কযরকক্ষত । লদবয ভধেকস্থত ঈাদান  কিয াভঞ্জে কফধাবনয যআ নপ দকভত ব মা। 
প্রান্ত ায য এিা অয ক্ষকতওয বত াবয না। এ ওর লেষ্ঠ গুণ যীবতয য প্রকতকষ্ঠত। এওিা 
কাঙ মবতা াঔা-প্রাঔাআ কফস্তায ওরুও না লওন এফং মবতা ুস্বাদু পরআ কদও না লওন, লিা ভূরকফীন বত 
াবয না। প্রবতেও গুবণয চবনে যীত তোফেও‘ (ভাওতুফাত, কদ্রৃতী ঔণ্ড, িা নং কঘকি)। তএফ এ 
ওথা কযসু্ফি লম াাফীযা তাাঈপ ম্পবওক এবওফাবয জ্ঞ বআ রীকবণয ওুৎা যিনা ওবয লফড়া 
এফং তাাঁবদযবও যীতফকবূকত অঔোকত ওবয থাবও। 

২। — ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয ৪৮ এফং ৩৪৮ নং ৃষ্ঠা লরঔা যববঙ, ‗আফাদত তথা অভর 
(ৎওভক) ভূর ইভাবনয ন্তবুকি। আফাদত ওবয না এভন ফেকিয ইভান কফদূযীত । ইভান ফৃকদ্ধ থফা হ্রা 
লবত াবয। অশ্ াবপী, অভদ আফবন াম্বর এফং নোনেযা ফকম্মতবাবফ তাআ ফবরবঙন‘ (পাত অল্ 
ভকচদ)। 

আফাদত লম এওকি ওতকফে তা কফশ্বা ওযা ইভাবনয ন্তবুকি। কওন্তু কফশ্বা  ওতকফে ারন দুআকি কবন্ন কফল, 
লমগুবরাবও তারবকার াকওব লপরা লভাবিআ ঈকঘৎ ন। লওাবনা ফেকি কফশ্বা স্থান ওবয মকদ অরেফতঃ 
তাাঁয কফশ্বা লভাতাবফও অভর না ওবয, তবফ ল ওাবপবয কযণত বফ না। াফীযা এ ফোাযকি ফুছবত না 
লবয রক্ষ-লওাকি ভুরভানবও ওাবপয পবতাা কদব লপরবঙ। থঘ লওঈ মকদ লওাবনা ভুরভানবও ওাবপয 
অঔো লদ, তা বর ল কনবচআ ওাবপবয কযণত !   

―ওাকদা-এ অভরী‖ ুস্তবওয  লততাকল্লতভ ংকিকি ফবর, ‘পযম আফাদত (ভূর) ইভাবনয ন্তবুকি ন‘। 
মযত আভাবভ অ‖মভ অফু াকনপা (য.) লখালণা ওবযন লম, অভর (ুণেভ ওভক) ইভাবনয ং ন। ইভান 
থক কফশ্বা। কফশ্বাবয ভবধে অকধওে থফা স্বিতা লনআ। মকদ আফাদত ইভাবনয ন্তবুকি বতা, তাবর ইভান 
ফৃকদ্ধ ফা হ্রা লবতা। ভৃতুেওাবর দকা বি মাফায য মকদ অমাফ লদবঔ ইভান অনা , তবফ তা গ্রণী বফ 
না। কওন্তু ভৃতুেওাবর লওঈ ইভান অনবর লিা কৃীত বফ; মকদফা আফাদত তায বক্ষ ম্ভফ কন। অয 
এিাআ বরা অাবত ঈকল্লকঔত ইভান। ফহু অাবত ইভানদাযবদযবও আফাদত ারন ওযবত অবদ লদা 
ববঙ। তএফ, ইভান অভর লথবও ৃথও। ঈযন্তু, ওুযঅবনয অাত – ‖মাযা কফশ্বা ওবযা এফং মাযা 
ূবণেয ওাচ ওবযা‖– কযসু্ফি ওবয লম ইভান  আফাদত এওআ কফল ন। ―ইভানদায মাযা ূবণেয ওাচ 
ওবয‖– অাতকি স্পিআ প্রতীভান ওবয লম অভর ইভান লথবও কবন্ন। ওাযণ লওাবনা কওঙু অবযাবয অজ্ঞা 
এফং অবযাকত কফল এও বত াবয না। ফরা ববঙ লম, লওাবনা ফেকি মকদ ভৃতুেয ূবফক ইভান অবন এফং 
অভর ওযায ভ না া, তবফ তাবও ইভানদায কববফ কফবফঘনা ওযা বফ। াদীব কচফযাআর-এ লখাকলত 
ববঙ লম, ইভান থক কফশ্বা।  
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আভাভ অভদ কফন াম্বর (য.), আভাভ াবপী (য.)  ফহু াদীকফদ রাভা এফং অঅযী  ভুতাকমরা 
ম্প্রদা ফবরবঙন লম, আফাদত ইভাবনয েীবূত এফং এিা হ্রা ফা ফৃকদ্ধ লবত াবয; এ ফবরবঙন লম ইভান 
 আফাদত মকদ কবন্ন বতা, তবফ নফীকবণয  পাকক্ববদয (াী) ইভান এওআ (মকাবয) বতা। তাাঁযা ফবরন 
লম ‖অভায অাতগুবরা েফবণয বে বে তাবদয ইভান ফৃকদ্ধ া‖- অাতকি এফং ‖ইভান ফৃকদ্ধ লবর এয 
কধওাযীবও লফববত কনব মা, অয হ্রা লবর লদামবঔ‖- াকদকি ইভাবনয হ্রা-ফৃকদ্ধবও লফাছা। এয 
ফহুওার ূবফকআ আভাভ অফু াকনপা (য.) ফোাযকিয প্রতুেিয কদববঙন। কতকন ফবরবঙন লম ইভাবনয ফৃকদ্ধ ভাবন 
স্থাকত্ব, দীখকাু। আভাভ ভাবরও (য.)- এওআ ওথা ফবরবঙন। ইভাবনয প্রাঘুবমকয ভাবন বচ্ছ- কফশ্বা স্থাবনয 
কফলগুবরায ফৃকদ্ধ। ঈদাযণস্বরূ, াাফা-এ-লওযাভ প্রাথকভও ফস্থা ি কওঙু কফলব কফশ্বা ওবযবঙন, কওন্তু 
নতুন নতুন ঐী অবদবয ফতযবণয াবথ াবথ তাাঁবদয ইভান ফৃকদ্ধ া। ক্বরবফ (ন্তবয) নূবযয 
(বচোকতয) ফৃকদ্ধ ািাআ বচ্ছ ইভাবনয ফৃকদ্ধ। এ অবরাওচ্ছ্বিা আফাদত ওযবর ফৃকদ্ধ া অয গুনা ওযবর 
হ্রা া। এ ফোাবয কফস্তাকযত কফফযণ যববঙ ‖যব ভাাকক্কপ‖ এফং ‖চাযাতুত্ তীদ‖ 
কওতাফগুবরাবত। ঈরাভা-এ-আরাভ এআ কফলব কফস্তাকযত ফোঔো করকফদ্ধ ওবয াফী লকাভযাবদয ভুঔ ফন্ধ 
ওবয কদববঙন। 

ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয ৯১ নং ৃষ্ঠা করকফদ্ধ অবঙ, ‘এওচন াাফী ভদোন ফচকন ওবযনকন। 
তাাঁবও াকস্তস্বরূ লফত্রাখাত ওযা ; মঔন কওঙু ংঔেও াাফা তাাঁবও রা‖নত (কবম্পাত) লদন। তঔন হুচুয 
াও ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযন, ‖তাবও রা‖নত লদবফ না। ওাযণ ল অল্লা তা‖অরা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص -লও বাবরাফাব 
(ক ফুঔাযী যীপ, কওতাফুর হুদুদ ধো, মযত ঈভয আফবন ঔািাফ বত ফকণকত)।‘ (পাত অর ভকচদ) 

এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি স্বীওায ওবযবঙ লম লওাবনা পাকক্ব-গুনাকায ভুরভান তায কপবওয (া) 
চবনে ওাবপয (কফশ্বাী)  না। এ াদী াফীবদয দাকফবও ভূবর ঈৎাকিত ওবযবঙ। এিা অয প্রভাণ 
ওবয, ‗লম ফেকি লমনা ওবয না, ল ঘুকয ওবয না‘- াদীিা ইভানবও ন, ফযং তায কযক্বতাবও আাযা 
ওবয। 

অল্লাভা কফযককঈীয লরঔনী ফোঔোওাবর মযত অফদুর কনী অন্-নাফরুী (য.) তাাঁয প্রণীত ‖অর াকদক্বা‖ 
গ্রবন্থয ২৮১ নং ৃষ্ঠা করবঔবঙন, ‘মযত লভাাম্মদ লভাস্তপা াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ ওতৃকও ঈবম্মাকঘত 
অল্লা াবওয জ্ঞাবনয প্রকত ন্তবযয কফশ্বা এফং কচহ্বা দ্রৃাযা তা লখালণা ওযাআ বচ্ছ ইভান। এ জ্ঞাবনয 
প্রবতেও ং ধেন এফং ঈরকদ্ধ ওযা অফেও ন। ভু‖তাকমরা লকাভযা ম্প্রদা ফবরকঙর লম, কফশ্বা 
ওযায য ঈরকদ্ধ ওযবত বফ। মযত অআনী ক ফুঔাযী যীবপয ফোঔোওাবর (যা) ফবরন লম 
ভুাকক্ককক্কন তথা ঈরাভা-এ-ক্বানী, লমভন, অফুর াান অর অশ্অযী (য.), ওামী অফদুর চিায, স্তাদ 
অফুর এাক্ব অর আপাযাআনী, হুবআন আফবন পমর প্রভুঔ ফবরবঙন, ―ইভান বচ্ছ ুস্পিবাবফ লখাকলত 
কফলগুবরায প্রকত ন্তবযয কফশ্বা। কচহ্বা দ্রৃাযা লখালণা ওযা থফা আফাদত ওযা ইভান ন‖। মযত াদ-ঈদ্ 
দ্রৃীন তাপতামানী তাাঁয ‖যব অক্বাআদ‖ গ্রবন্থ এিা করবঔবঙন এফং লযাাত ওবযবঙন লম াভস্ অর 
অবম্মা  পঔরুর আরাবভয ভবতা ঈরাভা এিাবও কচহ্বা দ্রৃাযা লখালণা ওযা কযামক ফবরবঙন। ন্তবযয 
ইভানবও কচহ্বা কদব ভথকন ওযায ওাযণ বরা, এবত ভুরভানকণ এবও যবও কঘনবত াবযন বচআ। 
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লম ভুরভান ফবরন না লম কতকন ভুরভান, কতকন ভুরভান ফবি। কধওাং ঈরাভা, লমভন, আভাভ অফু 
াকনপা (য.)  আভাভ ভাবরও (য.) ফবরবঙন লম অভর (ভূর) ইভাবনয ন্তবুকি ন। মকদ আভাভ অরী 
(যা.)  আভাভ াবপী (য.) ফবরবঙন লম ইভান বচ্ছ কফশ্বা স্থান এফং তা কচহ্বা দ্রৃাযা লখালণা  আফাদত 
ারন; তফু ফস্তুতঃ তাাঁযা ফুকছববঙন ইভাবনয কযক্বতা ফা ূণকতাবও। এ ওথা ফকম্মতবাবফ লখাকলত ববঙ 
লম লওাবনা ফেকি মকদ তায ন্তবয ইভাবনয ঈকস্থকতয ওথা লখালণা ওবয, তবফ ল ভু‖কভন (কফশ্বাী)। লওাবনা 
অবরভআ তাবও কফশ্বাী অঔোকত না ওবয থাবওন কন। ক ফুঔাযী যীবপয ফোঔো মযত অল্-ওাযভানী 
করবঔবঙন, ―মকদ আফাদতবও (ভূর) ইভাবনয ন্তবুকি কফবফঘনা ওযা বতা, তবফ ইভান ফৃকদ্ধ ফা হ্রা লবতা। কওন্তু 
ন্তবযয ইভান হ্রা ফা ফৃকদ্ধ ানা। লম কফশ্বা হ্রা ফা ফৃকদ্ধ া, লিা লওাবনা ইভানআ ন; ফযং বন্দ  
নাস্থা।― আভাভ ভুকঈদ্দীন আাআা অন্-নফফী (য.) ফবরন, ―কফশ্বা স্থাবনয কফলগুবরায ভাধেভভূ ধেন 
এফং ঈরকদ্ধ ওযাআ বচ্ছ ইভান।  মযত অফু ফওয (যা.)-এয ইভান নে লরাওবদয ইভাবনয ভবতা না।― 
আভাভ নফফীয এআ ফাওেকি ইভাবনয দৃঢ়তা থফা দুফকরতায কদবও আকেত ওবয। এয ভাবন এআ ন লম, ইভান 
ফৃকদ্ধ ফা হ্রা া। এিা বনওিা এওচন ুস্থ লরাবওয বে স্বাস্থেফান লরাবওয তুরনা লদায ভবতাআ ফোায; 
তাযা এওআ যওভ কিধয ন, কওন্তু ঈবআ ভানুল এফং তাবদয ভানুল ায গুবণয ভবধে লওাবনা হ্রা ফা 
ফৃকদ্ধ লনআ। মযত আভাভ অর-অমভ অফু াকনপা (য.) ইভাবনয গুণ ফণকনাওাযী অাত  াদীগুবরাবও 
কনম্নরূ ফোঔো ওবযবঙন: ―াাফা-এ-লওযাভ আরাভ গ্রবণয ভ ওর কফল কফশ্বা ওবয কনবকঙবরন। 
ভবয কফফতকবন যফতকীওাবর অয ফহু কফল পযম ব মা। তাাঁযা এও এও ওবয ফগুবরাবওআ কফশ্বা 
ওবয লনন। পবর তাাঁবদয ইভান ধীবয ধীবয ফৃকদ্ধ া। এিা শুধু াাফা-এ-লওযাবভয চবনেআ ঔা (কনকদকি)। 
যফতকীওাবর অকত ভুরভানবদয চবনে ইভাবনয ফৃকদ্ধ কঘন্তাআ ওযা মা না।‖ যব অক্বাআদ গ্রবন্থ মযত 
াদ-ঈদ-দ্রৃীন তাপতামানী করবঔবঙন: ―মাযা ি চাবন তাবদযবও ংকক্ষপ্তবাবফ ইভান অনবত বফ, অয মাযা 
কফস্তাকযত চাবন তাবদয চবনে লআ নুাবয কফশ্বা স্থান ওযা কযামক। ূফকফতকীবদয লঘব যফতকীবদয 
ইভান ফেআ লফক। কওন্তু ূফকফতকীবদয ইভান কযূণক। তাবদয ইভান ত্রুকিমুি ন।‖ যব অক্বাআদ ঈদৃ্ধকত 
লল বরা। (অল্-াকদওা, ২৮১ এফং যফতকী ৃষ্ঠাভূ) 

মযত অফদুর কণী নাফরুী (য.) এযয কদ্ধান্ত িাবনন: ―ংবক্ষব, ইভান কনবচ ন, ফযং তায দৃঢ়তাআ হ্রা 
ফা ফৃকদ্ধ া। থফা মাযা ফবরবঙন লম আফাদত  অভর ইভাবনয ন্তবুকি, তাাঁযা অবর ইভাবনয ূণকতা ফা 
ভূরেবও এয হ্রা-ফৃকদ্ধয ভভকাথকস্বরূ ফুকছববঙন। ইভাবনয কপাত (গুণ) ফণকনাওাযী অাত  াদীগুবরায 
ফোঔো তা-আ ওযা ববঙ। লমবতু এিা এ যওভ এওিা কফল লমঔাবন আচবতাদ (কবফলণারব্ধ কদ্ধান্ত) প্রবাক 
ওযা মা, লবতু কফকবন্ন ধযবণয ফোঔোয অকফবকাফ খবিবঙ। কওন্তু লওাবনা ফোঔোওাযী য ওাঈবও লদালাবযা 
ওবযনকন।― থঘ াফীযা খৃণে দ্ধতে লদকঔব এফাদবত কফশ্বাী কওন্ত অরেফতঃ অভর ওযবত ক্ষভ 
ভুরভানবদয ওাবপয  ভুকযও পাবতাা কদবচ্ছ। নাঈমুকফল্লা!   

মযত াকদভী (য.) তাাঁয যকঘত ―ফাকযওা‖ গ্রবন্থ করবঔন: ―আফাদত ইভাবনয ন্তবুকি ন।― মযত চারারুকদ্দন 
অদ্-দাানী ফবরবঙন, ―ভু‖তাকমরা ম্প্রদা আফাদতবও ইভাবনয ং কববফ কফবফঘনা ওযবতা এফং ফরবতা- 
লম আফাদত ওবয না এভন ফেকিফকক লফইভান (ওাবপয, কফশ্বাী)। আফাদত ইভানবও কযক্বতা  লৌন্দমক দান 
ওবয; ারাপ অস্-াবরীন ফবরবঙন লম, আফাদত এওকি কাবঙয াঔা-প্রাঔায ভবতাআ।― আভাভ অল্-অমভ 
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অফু াকনপা (য.), আভাভ ভাবরও (য.), আভাভ অফু ফওয যামী (য.) এফং অয ফহু অবরভ ফবরবঙন লম, 
এফাদবতয ভাধেবভ ইভান ফৃকদ্ধ থফা াবয (গুনা) ভাধেবভ ইভান হ্রা া না। ওাযণ ইভান ভাবন ূণকাে 
কফশ্বা এফং তাআ এিায লওাবনা হ্রা-ফৃকদ্ধ লনআ। ক্বরবফ (ন্তবয) ইভাবনয ফৃকদ্ধ াায ভাবন বরা -কফশ্বাবয 
মূ্পণক কফযীত- ওুপবযয হ্রা াা, লমিা এবওফাবযআ ম্ভফ। আভাভ াবপী (য.)  আভাভ অঅযী 
(য.) ফবরবঙন লম ইভান হ্রা-ফৃকদ্ধ া। কওন্তু ‖ভাাকক্বপ‖ গ্রবন্থ ফোঔো ওযা ববঙ লম তাাঁযা এআ ভন্তফে দ্রৃাযা 
ইভাবনয হ্রা-ফৃকদ্ধবও লফাছানকন, ফযং ইভাবনয কি (দৃঢ়তা)-লও ফুকছববঙন। ওাযণ নফী (অ.) এয ইভান  
তাাঁয ঈম্মবতয ইভান এও ন। মা লাবন তাবতআ কফশ্বা স্থানওাযী ফেকিয ইভান, জ্ঞান  মুকি ওাবয 
কফঘায-কফবেলণওাযী লোতায ইভান বত মূ্পণক কবন্ন। ওুযঅবন করকফদ্ধ অবঙ লম, মযত আব্রাীভ (অ.) তাাঁয 
ক্বরবফ ‖আতকভনান‖ (প্রাকন্ত) থফা ―আাকক্বন‖ (দৃঢ় কফশ্বা) চকন ওযবত লঘবকঙবরন। আভাভ অর-অমভ অফু 
াকনপা (য.) তাাঁয ‖কপওা-এ-অওফয‖ কওতাবফ করবঔবঙন, ―কফশ্বা স্থাবনয কফলগুবরায লক্ষবত্র অভাবনয 
ফাকন্দা (বপবযতা) এফং ৃকথফীফাীবদয (ভানফ  কিন) ইভান হ্রা ফা ফৃকদ্ধ া না; আতকভনান কওংফা 
আাকক্ববনয পবরআ ইভান ফাবড় ফা ওবভ। অবযও ওথা, ইভাবনয কি হ্রা ফা ফৃকদ্ধ া; তবফ আাকক্বনকফীন 
(কিকফীন) ইভান লওাবনা ইভান ন, ফযং ধাযণা থফা বন্দ।― ‗কপওা-এ-অওফবযয ঈদৃ্ধকত লল বরা।‘ 
(মযত াকদভী: ফাকযক্বা)  

―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থ আভাবভ যিানী ভুচাকদ্দবদ অরবপ ানী (য.) করবঔবঙন, ―লমবতু ইভান বচ্ছ ন্তবযয 
(ক্বরবফয) ম্মকত  দৃঢ় কফশ্বা, লবতু এয হ্রা-ফৃকদ্ধ লনআ। লম কফশ্বা ফাবড় ফা ওবভ লিাবও ইভান ফবর না, 
ফযং ওিনা ফবর। মঔন লওাবনা ফেকি আফাদত  অল্লা তা‖অরায ঙন্দওৃত অবদভূ ারন ওবয, তঔন 
তায ইভান অবরাবওাজ্জ্বর (নূযানী) ব বি। অয মঔন লওাবনা ফেকি গুনা ংখিন ওবয, তঔন তায ইভান 
কনষ্প্রাণ  ন্ধওাযাচ্ছন্ন ব মা। তএফ, এফাদবতয পবর (ইভাবনয) জ্জ্ববরেয কযফতকনআ বচ্ছ হ্রা ফা 
ফৃকদ্ধ। ইভাবনয কনবচয ভবধে লওাবনা হ্রা-ফৃকদ্ধ লনআ। লওঈ লওঈ ফবরবঙন লম, নূযানী (অবরাবওাজ্জ্বর) ইভান 
ন্ধওাযাচ্ছন্ন ইভান লথবও লফক এফং তাযা ন্ধওাযাচ্ছন্ন ইভানবও ইভান কববফ কণেআ ওবযনকন। তাাঁযা কওঙু 
ভানুবলয ওভ অবরাবওাজ্জ্বর ইভানবও ইভান কববফ কফবফঘনা ওবযবঙন, তবফ ফবরবঙন লম এআ ধযবণয ইভান 
নেবদয ইভাবনয লঘব ওভ – লমন এআ দুআ ধযবণয ইভান দুআকি অনায ভবতা, লমগুবরায জ্জ্বরে দুআকি কবন্ন 
মকাবয এফং ঈজ্জ্বর অনাকি ওভ ঈজ্জ্বরকিয লঘব কযষ্কায প্রকতপরন খিাবত ক্ষভ। অফায লওঈ লওঈ 
ফবরন লম ঈব অনাআ ভওক্ষ, তবফ তাবদয জ্জ্বরে এফং প্রকতপরন, থকাৎ, তাবদয ঈাদান কবন্ন। মাাঁযা 
প্রথবভাি তুরনািা কদববঙন, তাাঁযা ফাকেও ঘাওকঘওেিাআ লদবঔবঙন কওন্তু ভূর কফলফস্তু ঈরকব্ধ ওযবত াবযন 
কন। ―অফু ফওবযয ইভান অভায ওর ঈম্মবতয ইভাবনয লঘব বাকয‖- াকদকি জ্জ্ববরেয দৃকিবওাবণযআ 
তুরনাভাত্র।― (আভাভ-এ-যাফফানী অভদ অর-পারুওী অ-কযকন্দী : ভাওতুফাত যীপ)। 

াফী ―পাত অল্ ভকচদ‖ গ্রন্থকি এওকি াদী ঈদৃ্ধত ওবয –  ‖লওাবনা ভুরভাবনয ইভান মূ্পণক বত াবয না 
মকদ ল অভাবও তায কতা-ভাতা, ন্তান-ন্তকত  নোনেবদয লঘব লফক বাবরা না ফাব।― (াদী) – এফং 
তায য করবঔ, ―ক্বরবফয ভবধে বাবরাফাা অবঙ। এিা ক্বরবফয এওিা ওাচ; ুতযাং এআ াদীব প্রকতবাত  
লম আফাদত  অভর ইভাবনয ন্তবুকি এফং ইভাবনয ূফকতক।― (পাত অল্-ভকচদ) 
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বাবরাফাা ক্বরবফয (ন্তবযয) লওাবনা ওাচ ন, ফযং একি কপাত (গুণ)। মকদ তাবও অভযা এওকি ফাবযয 
চবনে ওাচ কববফ ধাযণা ওকয, তফু এ ওথা ফরা মাবফ না লম যীবযয ম্পাকদত ওাচভূ ন্তবযযআ 
ওাচ। ভা-যাধীবও াকস্ত লদা বফ। কওন্তু লম ফেকি লআ ফ যাধ ংখিবনয আচ্ছা ভবন ভবন লালণ 
ওবয, তাবও াকস্ত লদা বফ না। ংবক্ষব, ন্তবযয বাবরা ওাচ বচ্ছ- ইভান স্থান ওযা এফং ঔাযা ওাচ 
বচ্ছ- কফশ্বা (ওুপয) ওযা থফা কফশ্বাকফীন থাওা। কফশ্বা (ওুপয) লদবয লওাবনা ওাচ ন। 
ঈদাযণস্বরূ, কভথো ওথা ফরা াযাভ (কনকলদ্ধ) এফং কভথোফাদী এওকি ঔাযা ওাচ ংখিনওাযী। কওন্তু ল 
ওাকপবয রূান্তকযত বফ না। তবফ, কভথোবও লম ফেকি াযাভ কববফ কফশ্বা ওযবফ না, ল ওাবপয ব মাবফ। 

 এআ াফী দাকফ ওবয, ―ন্তবযয কফশ্বা  অভবরয ভাধেবভ এফং কচহ্বা দ্রৃাযা ভথকন  এফাদবতয ভাধেবভ 
ইভান ঔাাঁকি ।― কওন্তু ৩৩৯ ৃষ্ঠা ল ফবর, ―মকদ লওঈ অল্লাবও বাবরাফাব, তাবর তাাঁয নুকত  
বাবরাফাাপ্রাপ্ত নফী-রীবদয তায বাবরাফাা ঈকঘৎ।― (পাতহ্ অর-ভকচদ)  

তএফ, অঈকরা এফং ভুযকদবদযবও বাবরাফাা অল্লাবওআ বাবরাফাায কঘহৃভাত্র। মাযা এবাবফ বাবরাফাা 
প্রওা ওবয তাবদয কফরুবদ্ধ কওঙু ফরা তাবর লভাবি মুকিেত ন। অল্লা াও মাবদযবও বাবরাফাবন না; 
তাবদযবও বাবরাফাা াযাভ  ওুপযী; অয কতকন মাাঁবদযবও বাবরাফাবন তাাঁবদযবও বাবরাফাা ইভাবনয রক্ষণ 
এফং তেন্ত চরুযী দাকত্ব ফবি। এিাআ বরা ‖অর হুিু কপল্লা ার ফুকদু কপল্লাহ্‖ নাভও আফাদত। এআ 
আফাদতবও ফকবেষ্ঠ আফাদত কববফ লখালণা ওযা ববঙ। ওাবপয  ভুকযওযা অল্লা তা‖অরা কবন্ন নে 
কচকনবও বাবরাফাব। কওন্তু ভুরভানকণ লমবতু অল্লা াওবও বাবরাফাবন, লবতু তাাঁয বাবরাফাাপ্রাপ্ত 
নফী-রীবদযবও তাাঁযা বাবরাফাবন। াফীযা এআ দুআ ধযবণয বাবরাফাায ভবধে তারবকার াকওব 
লপবরবঙ। ওাবপযবদয বাবরাফাাবও কতযস্কাযওাযী অাতগুবরা তাযা ভুরভানবদয বাবরাফাায য 
ঘাকববঙ। 

াফী ুস্তওকি আফাদতবও ইভাবনয ন্তবুকি ওবয অবর ুন্নবতয ওুৎা যিনা ওবযবঙ। ওাযণ অবর ুন্নত  
এআ াফীয  ওথা কফশ্বা ওবযন না। ফাািযকি ভ্রান্ত লপযক্বায ন্তককত ঔাবযচী ম্প্রদা এফং তাবদয 
াফী নুাযীযা অাত  াদীভূ স্বীওায ওবয না, কওন্তু বুর ফুবছ থাবও এফং ফবর থাবও লম পযম 
ারন ওযা  াযাভ কযায ওযা ইভাবনয ন্তবুকি, অয ইভাবনয ঙকি কবকিবতআ শুধু কফশ্বা ওযা 
কযামক ন ফযং ভুকভন (কফশ্বাী) বত বর যীত নুমাী অভর ওযবত বফ; এফং তাযা অয ফবর 
লম শুধুভাত্র এওকি পযমবও ভানে ওযবরআ ওাবপয ব লমবত বফ এফং লম ফেকি াযাভ (কনকলদ্ধ) ংখিন 
ওবয, ল কনঃবন্দব ওাবপয। বুর ফুবছ াফীযা ভুরভানবদযবও ওাবপয অঔোকত ওযবঙ! থঘ, ইভান 
বচ্ছ পযমবও পযম এফং াযাভবও াযাভ কববফ কফশ্বা ওযা। কফশ্বা (ওুপয)  অভরকফীন কফশ্বা 
দুআকি কবন্ন কবন্ন কফল। ঔাবযচী এফং াফীযা এআ দুবিায ভবধে তারবকার াকওব লল মকন্ত অবর ুন্নত 
লথবও কফঘুেত ববঙ। তফু এয চবনে তাযা ওাবপয বফ না। তাযা অবর কফদঅত (ধবভকয ভবধে নতুন প্রথা 
প্রফতকনওাযী) বফ। কওন্তু মাযা লফঅভর, পাকও ভুরভানবদযবও ওাবপয অঔো লদ তাযা কনবচযাআ ওাবপবয 
কযণত । এওকি াদীব ফরা বচ্ছ, ―কফদাতীবদয প্রকত খৃণা লালণওাযীবদয হৃদবও অল্লা তা‖অরা 
ইভান দ্রৃাযা ূণক ওবয লদন। লম ফেকি কফদাতীবও ভাবরাঘনা ওযবফ তাবও অল্লা াও ুনরুত্থান কদফবয 
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বীকত লথবও কনচ ঔা যভবত ভুি ওবয লদবফন।―  ুনরুত্থান কদফবয অমাফ লথবও ভুকি অওািীবদয ঈকঘৎ 
অবর ুন্নবতয কক্ষা গ্রণ ওযা এফং ইভান-অকক্বদা ঔাাঁকি ওবয লআ  নুমাী অভর ওযা।  

৩/ — ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিবত ভূকতকূবচাযী ওাবপযবদয প্রকত নাকমরওৃত অাতভূ প্রদকন 
ওবয ভন্তফে ওবয ববঙ, ―অাতগুবরা স্পিআ প্রতীভান ওবয লম ভৃত নফী-রীফৃন্দ এফং দূবয ফকস্থত 
(চীকফত) ুণোত্মাবদয ওাবঙ লভৌকঔওবাবফ াামে প্রাথকনাওাযী এওচন ভুকযও (ংীফাদী)।― (ৃষ্ঠা ৯৮, ১০৪, 
পাত অর ভকচদ) 

তাযা কফশ্বা ওবয না লম, ভধেস্থতাওাযী ফুমূককাবন দ্রৃীন কনবচবদয ক্ষভতা াামে (ভদদ)  ওভক ম্পাদন 
(তাাযরুপ) ওবয থাবওন। অভযা কফশ্বা ওকয, অল্লা াও লমবতু তাাঁবদযবও তেন্ত বাবরাফাবন, লবতু 
কতকন তাাঁবদয লদাা ওফুর ওবয লনন এফং তাাঁবদয আচ্ছা ফাস্তফাকত ওবয লদন। াফীযা অাতগুবরায থক 
কযফতকন ওবয ভুরভানবদয ওুৎা যিনা ওবয লফড়াবচ্ছ। লওাবনা ভানুলবও ূবচা ওযায থক বচ্ছ তায 
ওথানুমাী যীত ভানে ওযা এফং তায ওথাবও ওুযঅন  ুন্নাবয বয ম্মান ওযা। কওন্তু যীত ভানে 
ওযবত অবদওাযীবও ভানে ওযায লফরা লতা তা বত াবয না। াফীযা এআ ূক্ষ্ম াথকওেকি ঈরকদ্ধ ওযবত 
াবয না। এ দুবিায ভবধে তারবকার াকওব লপবরবঙ তাযা। 

ঔাআফাবযয মুবদ্ধ মযত অরী (ও.)-এয ঘকু্ষ-লফদনা লদঔা লদ। হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয াও রারা লঘাবঔয য লযবঔ 
লদাা ওবযন। মযত অরী (ও.) -এয লঘাঔ বাবরা ব মা এফং তাবত অয লওাবনা ফেথা ফকি কঙর না। 
অল্লা তা‖অরা হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয করা ুস্থতা কদবকঙবরন। খিনাকি ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয ৯১ 
নং ৃষ্ঠা করকফদ্ধ অবঙ এফং তাবত ফুঔাযী  ভুকরভ কযবপয ঈদৃ্ধকত কফস্তাকযতবাবফ লরঔা অবঙ। 

৪/ — ১০৮ নং ৃষ্ঠা এআ াফী ফবর, ―তাাঈবপয অবরভকণ ওুপয  কবওক করপ্ত। ভুকযদ (কলে) তায 
াবঔবও (ীযবও) ূবচা ওবয। অশ্-াযানীয কওতাফত্র এআ ধযবণয ওুপবয কযূণক। তাযা 
(তাাঈপন্থীযা) হুবআন, তাাঁয কতা  ন্তান-ন্তকত, অশ্-াবপী, অফু াকনপা এফং অফদুর ওাকদয অল্-
কচরানীবও লদফতা ফাকনব তাাঁবদয ভামায-যমাবও ূবচা ওবয থাবও।― (পাতহুর ভাচীদ ) 

রা-ভামাফী-াফীবদয এআ ধযবণয অিভণাত্মও ওথাবও ুন্নী রাভাব লওযাভ দকরর ওাবয ভ্রান্ত প্রভাণ 
ওবযবঙন তাাঁবদয ফআবত্র। াকওওাত কওতাবফবী (আস্তািুর) ওতৃকও এগুবরায ভবধে কওঙু কওঙু প্রওা ওযা 
ববঙ। াযকও ুস্তও ‖অর ঈুর অর অযফাা পী তাযকদকদর াফীো‖ -এয নাভ এঔাবন কফবল 
ঈবল্লঔবমাকে। ফআকিয প্রবণতা মযত ঔাচা াান চান পারুওী অস্-কযকন্দী আফবন অফকদয যভান আফবন 
লভাাম্মদ আফবন লকারাভ লভাাম্মদ ভাুভ অস্-ানী আফবন লভাাম্মদ আভাআর আফবন লভাাম্মদ কফকাত-অল্লা 
আফবন লভাাম্মদ ভাুভ ঈযাত-অর-ঈক্বা পারুওী কযকন্দী ভুচাকদ্দদ-এ-অরবপ ানী (য.)। গ্রবন্থয তৃতী 
ঔবণ্ড কতকন করবঔবঙন:  
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―নচদী ফা াফীযা দাকফ ওবয লম নুকস্থত (কাবফ) ওায নাভ ধবয ডাওা চখনেতভ কযও। এআ প্রবে 
তাযা লফাছা লম, মকদ লওঈ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও াবময (ঈকস্থত) ভবন ওবয অহ্বান ওবয, তবফ ল ভুকযও 
ব মাবফ। রা-ভামাফীবদয নেতভ লনতা অশ্-ওানী আববভনী তায ‖দুযয-ঈন-নাকদদ‖ ুস্তবও করবঔবঙ, 
‖ওফযবও তাকমভ (ম্মান) ওযা এফং কমাযত ওবয লফারপ্রাপ্ত চবনয াামে প্রাথকনা (আকস্তকাা) ওযা ওুপযী।‖ 
অয ‖তাতকরুর আ‖কতওাদ‖ গ্রবন্থ ল ফবর, ―নফী,রী লান অয লপবযতাআ লান, তাাঁযা মকদ ভৃত কওংফা 
নুকস্থত কওন্তু চীকফত ব থাবওন, তবফ তাাঁবদযবও অহ্বানওাযী ভুকযও ব মাবফ।‖ রা-ভামাফীযা এআ 
কফলকিবত দুআ ধযবণয ভতাভত ল ওবযবঙ; মকদ লওঈ হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও বাবরাফাায দরুন ‖আা যাূরাল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص‖ 
ফবর, কওন্তু ফরায ভ ভবন ওবয না লম, কতকন শুনবফন; তবফ ল ভুকযও বফ না; মকদ ল কফশ্বা ওবয লম, 
কতকন শুনবফন, তবফ ল ওাবপয। ারাপ অস্-াবরীন এফং ভুরভানবদয অভরবও কযও জ্ঞানওাযী এআ ফ 
কপতনাফাচবদযবও অভযা কচজ্ঞাা ওযকঙ: কাবফ ফরবত লতাভযা কও লফাছা? মকদ লতাভযা লফাছা মা অভযা 
লদকঔ না তাআ কাবফ, তাবর লতাভাবদয বক্ষ ‖এা অল্লা‖ ফরা কযও বফ। ফস্তুতঃ লতাভযা াফীযা 
কফশ্বাআ ওবযা না লম, লফববত অল্লাবও লদঔা মাবফ। মকদ লতাভযা লফাছা কাবফ থক নকস্তত্ব, তাবর 
ওীবাবফ লতাভযা নফী-রীকবণয রূ লভাফাযওবও কস্তত্বকফীন ফরবফ? কদ্রৃতী ঔবণ্ড অভযা প্রভাণ ওবযকঙ লম 
রূভূবয কস্তত্ব অবঙ। মকদ লতাভযা ফবরা, অভযা রূভূবয কস্তত্ব, েফণ  দকন ক্ষভতা এফং 
বঘতনতা কফশ্বা ওকয, কওন্তু তাবদয তাাযরুপ (ওাচ ওযায ক্ষভতা)-এ কফশ্বা ওকয না; তবফ অল্লা 
তা ‖অরা ―ুযা নাকমা‖য ৫নং অাবত তা বুর প্রভাণ ওবযবঙন; ফরা ববঙ, ―অকভ তাবদয নাবভ থ ওযকঙ 
মাযা ওকিন ওাচ (ওবিায কযেভ) ওবয‖ (অাত)। তাপীযওায ঈরাভাব লওযাভ, ঈদাযণস্বরূ, অল্-
ফাদাফী (এফং াঔমাদায ‖যা‖ এফং ‖তাপীবয অকমমী‖ এফং ‖তাপীয-এ-রূহুর ফান‖ এফং ‖তপীয-এ-
হুবআনী‖) করবঔবঙন লম, ―অাতকি লপবযতা  রীকবণয রূবয ওভক ম্পাদন (তাাযরুপ) ম্পবওক লখালণা 
লদ।― রূ (অত্মা) লওাবনা ফস্তু ন; তাআ লপবযতাবদয ভবতাআ অল্লায নুভকত  অবদপ্রাপ্ত ব লিা 
ৃকথফীবত ওাচ ওবয। ওুযঅবন ওাকযবভয ফহু অাবত ফণকনা ওযা ববঙ লম, লপবযতাকণ প্রাণ যণ (চান 
ওফচ) থফা ুনরুজ্জীফবনয ভাধেভস্বরূ ওাচ ওবযন। তান  িীনযা বচআ ফহু ওাচ ওবয লপবর। 
ুরাআভান নফী (অ.)-এয প্রকত িীনবদয াামে ওুযঅন ভাচীদ ফণকনা ওবয। ঈদাযণস্বরূ, ুযা াফায ১৩ 
নং অাত লখালণা ওবয, ―কতকন মা ঘাআবতন তাআ িীবনযা ওযবতা – দুকক, ঙকফ, নুবিারনবমাকে কফার াাঁকড় 
কনভকাণ ওযবতা তাযা।― মকদ িীবনযা রূ এফং লপবযতাবদয ভবতা ূণকাে  ক্ষভতাারী ন, তফু তাযা ি 
ওাচ ওযবত াবয। এআ ৃকথফীবত ফহু দৃে কি অবঙ লমগুবরা ভানুবলয ক্ষভতাফকবূকত ওাচ ওবয থাবও। 
ঈদাযণস্বরূ, ফাতা মা এবওফাবয ারওা  দৃে, কওন্তু মঔন তা ছবড়য অওায ধাযণ ওবয তঔন কাঙবও 
ভূবর ঈৎাকিত ওবয এফং কৃ কওংফা আভাযতবও ধ্বং ওবয লদ। অভযা ফদ নচয  মাদু থফা ফান-
লিানা এফং নুরূ ফস্তুয কিবও লঘাবঔ লদকঔনা, কওন্তু এগুবরায ভাযাত্মও পরাপর ফাযআ চানা অবঙ। মা 
খবি কনঃবন্দব তায এওভাত্র ংখিনওাযী বচ্ছন অল্লা াও। কওন্তু লমবতু এগুবরা অল্লা তা ‖অরায ৃকি 
প্রকিা ভাধেভ ফা ওাযণ কফবল, লবতু অভযা ভবন ওকয এগুবরা ংখিন ওবয এফং তা অভযা ভুবঔ ফবর 
থাকও। লমবতু ‖তাযা ওবয‖ ফরািা ওুপয থফা কযও ন, লবতু ‖অঈকরায রূ লভাফাযও ওবযন‖ ফরািা 
লওন কযও বফ? অল্লায নুভকত  ৃকিয ভাধেবভ গুবরা লম যওভ ওাচ ওবয, কিও এওআবাবফ অল্লাযআ 
নুভকত  ৃকিয ভাধেবভ অঈকরায রূ লভাফাযও (বরৌকওও) ওভক ংখিন ওবযন। মকদ লওঈ ফবর লম ‖তাাঁযা 
ওবযন‖ ফরািা কযও বফ, তবফ ল ফস্তুতঃবক্ষ ওুযঅবনয বেআ কদ্রৃভত লালণ ওযবঙ। 
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মকদ াফীযা দাকফ ওবয লম, ―ওুযঅবন কিন, ফাতা, মাদু  তাবনয প্রবাফ কফস্তায ওযায ওথা ফকণকত 
ায দরুন গুবরা ‖ওাচ ওবয‖ ফরািা সফধ; কওন্তু লমবতু অঈকরায রূভূ ‖ভুও ওাচ ওবয‖ ফবর 
ওুযঅবন লওাবনা ফণকনা লনআ, লবতু (তাাঁবদয) রূভূ লথবও লওাবনা কওঙু প্রাথকনা ওযা কযও; তাবর অভযা 
ঈমুকি ুযা নাকমাবতয ৫ভ অাতকি তাবদযবও স্ভযণ ওকযব লদবফা। অভযা আবতাভবধে ফণকনা ওবযকঙ াদীব 
ঈদৃ্ধত এওিা লদাা ম্পবওক, লমিা ন্ধত্ব লথবও ভুকিওাভী এওচন ভুরভানবও (াাফীবও) লঔাবনা বকঙর। 
ভরুবূকভবত এওা ফস্থা াি ওযা ঈকঘৎ এভন এওকি লদাা এফং াদীবয অবদ -―ভামায কমাযতওাবর 
লফারপ্রাপ্তবদয ম্ভালণ চানা‖ ম্পবওক অভযা অবরাওাত ওবযকঙ। তাঙাড়া ূফকফতকী ঔবণ্ড ভান কফন 
হুনাআপ (যা.) ফকণকত খিনাকি অবরাকঘত ববঙ। এআ ওর এফং নুরূ প্রভাণভূ কযসু্ফি ওবয লম 
নুকস্থত ওায াামে প্রাথকনা যীতম্মত। কওন্তু আ ফ কমনকদও, মাযা াফী  রা-ভামাফীবদয ওাবঙ 
কফকি ব ককববঙ থফা মাযা তাবদয দ্রৃাযা প্রতাকযত ববঙ, তাযা এআ ভাহুয এফং কহ্ াদীগুবরায 
য মীপ (দুফকর) কওংফা ভমু (ফাবনাাি)-এয ীর ফাবচ্ছ। তাযা অবর ুন্নবতয অবরভ  
ভুতাীপবদয ওথা শুনবঙ না। লওননা, াফীযা ফবর লম ঘায ভামাবফয লম লওাবনা এওকিয তক্বকরদ ভানা 
কযও  ওুপয। ঈদাযণস্বরূ, লকারাভ অরী ওুুযী তায ‖তাকক্বও-ঈর-ওারাভ‖ গ্রবন্থ করবঔবঙ: ‖মাযা ঘায 
ভামাবফয লম লওাবনা এওকিয নুকাভী  থফা ক্বাবদযীা, নওফন্দীা, কঘতীা কওংফা লাযাাদকীা 
তযীক্বাবুি , তাযা ওাবপয  ভুকযও এফং কফদাতী।‖ ‗তাকক্বওুর ওারাবভয ঈদৃ্ধকত লল বরা।‘ (ঔাচা 
াান চান পারুওী অস্-কযকন্দী: ‖অর ঈুর অর অযফাা‖, ৩ ঔণ্ড)  

৫/ — এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি এওকি াদী ঈদৃ্ধত ওবয: ‘মাযা (ভুবঔ) ‖রা-আরাা‖ ফবর এফং অল্লা কবন্ন 
ওায আফাদত ওবয না, তাবদয চান  ভার াযাভ‘। তঃয ল ভন্তফে ওবয, ‘ওবরভা-এ-লতৌকদ ভুবঔ 
ঈচ্চাযণ ওযািা ওায চান  ভারবও যক্ষা ওযবত াবয না। মাযা ভামায ূবচা ওবয এফং ভৃতবদয ঘকনা 
ওবয তাযা এআ লেণীবুি। তাযা ওুযঅবন ফকণকত প্রাও-আরাভী ভুকযওবদয লঘব চখনে।‘ ( পাতহুর 
ভাচীদ) 

‗ভুকযওবদয লমঔাবন া, তো ওয‘ – অাতকি ল ওবয াফীযা ভুরভানবদয চান  ভার যণ ওবয 
থাবও। তাযা লফওতাী ম্প্রদা  জ্ঞবদয বন্দচনও এফং বুর ওথাবও ঈদৃ্ধত ওবয তাাঈপ  
ভুতাাীপবদয অিভণ ওবয। ফৃক্ষ, াথয আতোকদয ূবচাযীবদয বৎকনাওাযী াদীভূ প্রদকন ওবয তাযা 
ফবর লম ভামায -যমায য কমু্বচ কনভকাণ এফং ওফয কমাযত ওযা ওুপয  কযও। াফীযা দাকফ ওবয লম 
ফুমূকক ভুরভানবদয ভামায যীপবও তফাযরুও (অীফকাদ) লনফায ভাধেভ ভবন ওযা ―অর-রাত‖ ভূকতক ূবচায 
ভবতা-আ ফোায। তাযা তেবও কভথোয বে তারবকার াকওব তেবও অিভণ ওবয। 

াথয, ফৃক্ষ কওংফা জ্ঞাত ওফয লথবও তফাযরুও লনায লঘিা ফেআ থভ্রিতা। কওন্তু অল্লায লনাভত 
রাববয ঈবদ্দবে  নফী-রীয ভামায-যমা লভাফাযও কমাযত ওযা এফং তাাঁবদযবও অল্লায লনাভত াফায 
ভাধেভ ভবন ওযা ওঔন এও কচকন বত াবয না। তুরনািাআ ভাযাত্মও জ্ঞতা  অাম্মওী। ঈযন্তু, 
ভুরভানবদযবও এআ কফশ্বাকিয চবনে ওাবপয  ভুকযও অঔো লদা আরাবভয প্রকত ত্রুতায-আ নাভান্তয। 
অভযা অবকআ করবঔকঙ লম, ঈরাভা-এ-আরাভ াফীবদয অিভণবও প্রকতত ওযায চবনে ফহু কওতাফ প্রণন 
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ওবযবঙন। এআ ওর রাভাবদয এওচন বচ্ছন আফবন অফদুর াাবফয বাআ ুরাআভান কফন অফদুর 
াাফ। কতকন তাাঁয প্রণীত ‖অস্ াাআওুল্ আরাকোতু কপয যাদ্দী অ‖রার াফীো‖ গ্রবন্থয ৪৪নং ৃষ্ঠা 
করবঔন :  

‗লতাভাবদয থ (আফবন অফদুর াাফ  তায নুাযীবদয থ) লম লকাভযাীভূরও তা প্রতীভানওাযী 
দকররগুবরায এওকি বচ্ছ আভাভ ফুঔাযী   ভুকরভ যীবপয ভবতা প্রওৃত দুবিা াদী গ্রন্থ ―কাআন‖-এ 
করকফদ্ধ াদীকি। াদীকিয লযাাতওাযী ঈওফা আফবন অকভয (যা.) ফবরবঙন, ―যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص কভম্ববয 
অবযাণ ওবযন। মযত ঈওফা (যা.)-এয বাবলে তাাঁয লদঔা এিাআ ভানফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয ললফাবযয ভবতা কভম্ববয 
অবযাণ। কতকন লখালণা ওযবরন: ‖অভায লফাবরয (বঔাদায াবথ যবরাবও কভকরত ফায) বয লতাভাবদয 
ভুকযও, থকাৎ, ভূকতক ূবচাযী া কনব অকভ ংকওত নআ; অকভ অংওা ওকয লম লতাভযা দুকনাফী স্বাবথকয 
চবনে এবও যবও তো ওযবফ এফং পরস্বরূ ূফকফতকী লকাত্রগুবরায ভবতা কনকিহ্ন ব মাবফ।‖ হুচুয াও 
 ঈম্মবতয বাবকে ুনরুত্থান কদফ মকন্ত ওী ওী খিবফ, তায ফ কওঙুআ বকফলেদ্রৃাণী ওবয ককববঙন। এআ ملسو هيلع هللا ىلص
াদীকি লখালণা ওবয লম তাাঁয ঈম্মত ভূকতক ূবচা ওযবফ না এফং এ ফোাবয কতকন কনকিত। াকদকি 
াফীবদয দাকফবও ভূবর ঈৎাকিত ওবযবঙ। ওাযণ াফীযা দাকফ ওবয লম ঈম্মবত লভাাম্মদী ভূকতক ূবচা 
ওবয থাবও এফং ভুকরভ যাষ্ট্রভূ ভূকতকয খয। তাযা অবযা ফবর লম ভামাবযয ওাবঙ াপাাত প্রাথকনায কফলকি 
লম ওুপয, তা কফশ্বাীযা ওাবপয ব মাবফ। কওন্তু তাব্দীয য তাব্দী ধবয ভুরভানকণ অঈকরায ভামায 
যীপ কমাযত ওবয াপাাত প্রাথকনা ওবযবঙন। লওাবনা আরাভী অবরভআ তাাঁবদযবও ভুকযও পবতাা লদনকন, 
ফযং ভুরভান কববফ কণে ওবযবঙন। াফীযা কনবচবদয যাচে ঙাড়া ফ ভুকরভ যাষ্ট্রবও ওাবপয ভবন ওবয, 
থঘ তাবদয যাবষ্ট্র দ ফঙয অবক তাবদযআ অঔোকত ‖ভুকযও‖-যা ফফা ওযবতন। 

প্রশ্ন: এওকি াকদ লখালণা ওবয, ―লতাভাবদয কযবও কনকতত াবওআ অকভ ফবঘব লফক ব ওকয।‖ এ 
ম্পবওক অকন ওী ফরবফন? 

ঈিয: নোনে াকদ লথবও এআ াকদবয ফোঔো ওযা ববঙ লম এিা কবওক অকয (বঙাি কযও)-এয কদবও 
আকেত ওবয। াদ্দান আফবন অ, অফু লাযাযা  ভাভুদ আফবন রাকফদ লথবও ফকণকত নুরূ াকদভূ 
লখালণা ওবয লম হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয ঈম্মবতয দ্রৃাযা ংখকিত কবওক অকবযয ফোাবয অংওা ওবযকঙবরন। 
াদীভূব লখাকলত বকফলেদ্রৃাণী নুমাী তা বতে কযণত ববঙ এফং বনও ভুরভান কযও-এ-অকবয 
কনকতত ববঙন। তুকভ (আফবন অফদুর াহ্াফ) কযও-এ-অওফবযয বে কযও-এ-অকযবও তারবকার 
াকওব ভুরভানবদয প্রকত ওুপবযয লদালাবযা ওযঙ এফং ভুরভানবদযবও ওাবপয ভবন ওযঙ।‘ (অস্ 
াাআও অল্ আরাকা : ুরাআভান আফবন অকব্দর াহ্াফ) 

―অর াকদক্বা‖ কওতাবফয ৪৫১ নং ৃষ্ঠা- ‗ল ভানফ চাকত! কযও-এ-ঔকপ (occult polytheism)-লও একড়ব 
ঘর‘-াকদকি ফোঔো ওযায য ভন্তফে ওযা  : ‗এআ লেণীয কযও বচ্ছ ভাধেভভূ (াফাফ) দকন ওযা, 
কওন্তু অল্লা লম ৃকি ওবযন তা কঘন্তা না ওযা।‗ াফাফ‖ভূ ওভক ংখিন ওবয কফশ্বা ওযািা তাবদযবও 
অল্লায বে ংীদায ফানাবনাযআ নাভান্তয। ফস্তুভূবও কঘন্তা থফা দকবন অল্লায াবথ ংীদায 
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ফানাবনা কযও-এ-চরী (প্রওাে কযও)। অয যীত থফা মুকি থফা প্রথা ওতৃকও কফবফকঘত ভাধেভভূ 
ৃকি ওযবত ক্ষভ কফশ্বা ওযািা কযও-এ-ঔকপ (বকান কযও)। মযত অফদুর ও লদবরফী তাাঁয 
‖অকাত-ঈর-লরাভঅত‖ গ্রবন্থয ৫০ ৃষ্ঠা ফবরন, ‖ভূকতক ূবচা ওযা কযও-এ-অওফয। এআ ধযবণয কযও 
লথবও ওুপবযয ৃকি । কযও-এ-অকয বচ্ছ কনপাও (ওিতা) ওাবয ধভকী অঘায ারন এফং বাবরা 
ওাচ ওযা । এআ কু্ষদ্র কযও ফেকিবও ওাবপবয কযণত ওবয না। এআ দুআ প্রওৃকতয কযও, কযও-এ-চরীয 
ন্তকবুি।‘ (অর াকদক্বা) 

অর াকদক্বা গ্রন্থ লথবও অকভ লম াকদকি ঈদৃ্ধত ওবযকঙ তা নফী-রীয রূ লভাফাযও লথবও াামে প্রাথকনা 
ওযাবও কযও লখালণা লদ না। এিা ফবর লম, অল্লায ৃকি প্রকিায ওাযণগুবরাবও ফেফায ওযায ভ 
তাবদযবও ৃকিওাযী ভবন ওযা কযও। থকাৎ, ভানুবলয ওাবঙ লওাবনা কওঙুয চবনে াামেপ্রাথকী ব থফা 
দৃেভান কওংফা দৃে লওাবনা কচকন ফেফায ওবয তাবদযবও ৃকিওাযী ভবন ওযাআ বচ্ছ কযও। কওন্তু অল্লা 
ৃকি ওযবফন এআ কফশ্বা লযবঔ, ওাযণ ফা ভাধেভভূবয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওযািা তাবদযবও ূবচা ওযা 
বত াবয না। ভুরভানকণ এআবাবফআ নফী-রীকবণয ওাবঙ বীপ্সা  (াামে) লঘব থাবওন। তাাঁযা কফশ্বা 
ওবযন লম, অল্লা াও নফী-রীবদয করা তাবদযবও তাবদয ওাকিত ফস্তু প্রদান ওযবফন। নফী-রীকণ 
অল্লায ৃকি প্রকিা ভাধেভ ফা ওাযণস্বরূ। ভুরভানকণ এআ ভাধেভবও িবাবফ অাঁওবড় ধবযন। এিা 
কযও লতা দূবয থাও, কপক্ব- ন। লওননা, অভযা অল্লায ওাঙ লথবওআ ভস্ত কচকন অা ওকয। নফী-
রীকণ চীকফত ফা লফারপ্রাপ্ত বর কওঙু অবফ মাবফ না। এআ ধযবণয সফধ াামে প্রাথকনাবও ফরা  
তাাুর ফা আকস্তকাাহ্।  

ঈমুকি যীতম্মত ঈাব তাাুর ারন ওযবর তা চাবম বফ, এভন কও াফদাও বফ। অয 
মকদ যীত-ম্মত ঈাব লওঈ ওায তাাুর ওবয, তবফ ল াযাভ ংখিনওাযী। তাবও কিও কনভ 
ফাতবর লদা চরুযী। কওন্ত তাবত ল ভুকযও বফ না। নপানীাবতয (প্রফৃকিয) ূবচাবও আরাভ কযও 
কাবফ অঔো লদ না, ফযং গুনা কববফ কঘকহ্নত ওবয। এবত ভুরভানকণ পাকক্ব ব থাবওন, কওন্তু ওাবপয 
ন না।  

৬/ — ১৪২ ৃষ্ঠা এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ফবর: ‗াাফাকণ  তাাঁবদয ঈিযাকধওাযীকণ হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص ঙাড়া 
অয ওায ওাঙ লথবও তফাযরুও লনায প্রা ান কন। হুচুয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঔাস্ কপাত ফা ুকনকদকি 
গুণগুবরায কধওাযী অয লওঈআ বত াবয না।‘(পাতহুর ভাচীদ ) 

এিা াফীবদয অবযওিা ফাবনাাি ওাকনী। ফৃকিয চবনে লদাা প্রাথকনাওাবর মযত ঈভয পারুও (যা.) 
মযত অিা (যা.)-এয তাাুর ওবযকঙবরন। যাূবর লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص-এয কপাতভূ ঈরাভা-এ-আরাভ 
কফস্তাকযতবাবফ করবঔবঙন। ―অল্ ভাকফ অল্-রাদুকন্না‖য নুফাদকি এয ঈৎওৃি ঈদাযণ। এ ওর ফআবয 
লওাবনািাআ তফাযরুও লনাবও হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনে ঔাস্ ফা কনকদকি করবঔ কন। ওায ভাধেবভআ ফযওত চকন 
ওযা মাবফ না – এ ওথা আফ কওতাবফ করকফদ্ধ লনআ। ফযং তাযা ফবর লম নেবদয ভাধেবভ লনাভত রাব 
ওযা মা। অল্লায কপ্র  ভবনানীত নফী-রীবদয ভামায-যমা কমাযবতয বে রাত-ঈমমা ভূকতকয ূবচাবও 
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তুরনা ওযািা ওুযঅন-াদীবয ওুৎা যিনাযআ নাভান্তয। এওিা াদীব ফরা ববঙ, ‗লম ফেকি ওুযঅবনয 
ওুৎা যিনা ওযবফ, ল ভুকরভ ব মাবফ‘। াফীযা অাতভূবয কফওৃত থক প্রদান ওবয 
ভুরভানবদযবও ভুকযও অঔো কদব থাবও। পবর তাযাআ ওাবপবয রুান্তকযত  কদ্রৃগুণ ভাত্রা। 

৭/ — ১২৬ নং ৃষ্ঠা এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ফবর : ‗এিা কযসু্ফি লম প্রাথকভও ফস্থা তাাঈপ কনু্দ-
আহুদীবদয দ্রৃাযা কযওকিত । প্রাঘীন গ্রীওবদয ওাঙ লথবও এিা গ্রণ ওযা বকঙর। এআ ওাযবণ 
ভুতাাীপকণ কফবি ব মান এফং ভুরভানবদয কফকবন্ন দবর কফবি বত ফাধে ওবযন।‘ (পাতহুর ভাচীদ 
) 

াফী ভতফাবদয প্রঘাযও াকওস্তাবনয চকনও রা-ভামাফী অফুর অ‖রা ভদূদী তায ‖আরাভী লযাঁবনা 
অবন্দারন‖ নাভও ুস্তওকিবত এওআ ওথা ফবরবঙ। এআ ফ ওুৎায চফাফ অকভ অভায ―Reformers in 
Islam‖ (ভদূদী ধো) গ্রন্থকিবত কফস্তাকযত করবঔকঙ। এ ওথা তে লম, অচওার ভুকরভ ভাবচ ফহু বণ্ড ীয 
ভানুলবদয লধাওা কদব চীকফওা কনফকা ওযবঙ। কওন্তু তাআ ফবর ভান ূপী াধও (ভুতাাীপ)-লদয াবথ 
এবদযবও কভকরব ফাআবও বণ্ড পবতাা লদা মা না। ভুরভানবদয ঈকঘৎ ন ফুমূকক অবরভবদয ওুৎা যিনা 
ওযা। মযত ভুাম্মদ ভা‖ুভ পারুওী (য.) তাাঁয ‖ভাওতুফাত‖ কওতাবফয ২ ঔবণ্ডয ৫৯ কঘকিবত করবঔবঙন:  

‗ওর ফস্তুকনষ্ঠ (প্রওাে)  অধোকত্মও (অধোকত্মও) ূণকতা মযত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাঙ লথবও কচকত 
ববঙ। অভাবদয অবম্মা-এ-ভামাীবফয (ভামাবফয আভাভকণ) কওতাফবত্রয ভাধেবভ ভস্ত ফস্তুকনষ্ঠ অবদ-
কনবলধ অভাবদয ওাবঙ প্রওাকত ববঙ। অয ক্বরব্  রূবয গুপ্ত জ্ঞান জ্ঞাত ববঙ তাাঈবপয ভান 
ঈরাভাকবণয ভাধেবভ। ক ফুঔাযী যীবপ লরঔা অবঙ লম, মযত অফু লাযাযা (যা.) ফরা ওবযবঙন, ―অকভ 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাঙ লথবও দুআকি াত্র ূণক ওবযকঙ। এওকি ম্পবওক (াাফীবদয ওাবঙ) ফোঔো ওবযকঙ। মকদ 
যকি প্রওা ওকয, তাবর লতাভযা (াাফীফৃন্দ) অভাবও তো ওযবফ‖। ক ফুঔাযী যীবপ অয লরঔা 
অবঙ লম, মঔন মযত ঈভয পারুও (যা.) লফারপ্রাপ্ত ন, তঔন তাাঁয ুত্র অফদুল্লা ফবরন লম, ―জ্ঞাবনয ন-
দভাং কফরুপ্ত ববঙ।― াাফাবদযবও কফঘকরত লদবঔ কতকন অয ফবরন লম, ‗কপওাবয জ্ঞান ন ফযং 
অল্লাবও চানফায জ্ঞানআ কফরুপ্ত ববঙ।‗ তাাঈবপয ওর থ হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص লথবও এববঙ। প্রবতেও 
তাব্দীবতআ তাাঈবপয ভান অবরভকণ তাাঁবদয ভুযকদকবণয ভাধেবভ হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ক্বরফ লভাফাযও লথবও 
কনঃৃত ভা‖অকযপ (বববদয জ্ঞান) চকন ওবযবঙন। তাাঈপ আাহুদ কওংফা ভুতাাঈীপকণ (ূপীফৃন্দ) ওতৃকও 
ৃি ন। তাাঈবপয বথ কচকত ‖পানা‖, ‖ফাক্বা‖, ‖চমফা‖, ‖ুরুও‖ এফং ‖াবয-এ-আরাল্লা‖ ংজ্ঞাগুবরা 
ফেআ তাাঈবপয ভান লনতাকণ ফকপ্রথভ ফেফায ওবযন। ‖নাপাঔাত‖ কওতাবফ করকফদ্ধ অবঙ লম, ―অফু 
াইদুর াযযাম-আ ফকপ্রথভ ‖পানা‖  ‖ফাক্বা‖ ংজ্ঞা দুবিা ফেফায ওবযন।― তাাঈবপয ভা‖অকযপ হুচুয ূয 
নূয ملسو هيلع هللا ىلص লথবও কনঃৃত ববঙ। এ ওর ভা‖অকযবপয নাভ যফতকীওাবর লদা ববঙ। ফহু কওতাবফ লরঔা অবঙ 
লম, নফুাত ম্পবওক জ্ঞাত ফায ূবফক নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ক্বরবফয কমকওয ওযবতন। হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص এফং াাফা-এ-
লওযাবভয ভব অল্লা তা ‖অরায তাপাকু্কয (কবীয কঘন্তা), নাপী (বনকতফাঘও)  আফাত (আকতফাঘও) 
কমওযভূবয এফং ভুযাক্বাফা (ভধেস্থতা)-এয কস্তত্ব কঙর। মকদ ঈমুকি ংজ্ঞাগুবরা হুচুয াও ملسو هيلع هللا ىلص লথবও শ্রুত 
 কন, তফু তাাঁয খন খন কনযফতা প্রতীভান ওবয লম তাাঁয ভবধে আ ওর অহ্ার (াবরয ফহুফঘন) 
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কফযাচভান কঙর। কতকন ফরা ওবযন, ‖াভানে এওিু তাপাকু্কয াচায ফঙবযয এফাদবতয ঘাআবত ঈওাযী।‖ 
তাপাকু্কয ভাবন অবচ-ফাবচ কঘন্তা ফচকন ওবয ফাস্তফতায য ধোন ওযা। মযত কঔকময (অ.)  মযত অফদুর 
ঔাবরও-এ-গুচদাানীবও চাকনববঙন লম, ‗ভুতাাীপবদয ঈকঘৎ খন খন ওবরভা-এ-লতৌকবদয কমওয 
ওযা।“ 

প্রশ্ন: মকদ ভা‖অকযপ হুচুয াও ملسو هيلع هللا ىلص লথবও কনঃৃত , তবফ লতা লওাবনা াথকওে থাওা ঈকঘৎ ন। ক্ষান্তবয, 
তাাঈবপয ফহু তযীওা (থ) অবঙ। তাবদয প্রবতেবওয অহ্ার (ভা‖অকযপ) কবন্ন কবন্ন লওন? 

ঈিয: াথকবওেয ওাযণ বচ্ছ ভানুবলয ওভকক্ষভতা এফং তাবদয াকযাকশ্বকও ফস্থা। ঈদাযণস্বরূ, এওকি 
ফোকধয চবনে এওকি কফবল লুধ থাওবর লযাকী কফববল কঘকওৎায তাযতভে খবি। এিা বনওিা কবন্ন কবন্ন 
কঘত্র গ্রাবওয লতারা এওআ ফেকিয ঙকফয াথকবওেয ভবতাআ ফোায। প্রবতেও ূণকতাআ হুচুয াও ملسو هيلع هللا ىلص লথবও 
লনা ববঙ। গ্রণ ক্ষভতা  দ্ধকতয চবনে াভানে কওঙু াথকওে লদঔা কদববঙ। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয 
াাফাবদযবও কবন্ন কবন্ন ভাত্রা ভা‖অকযপ ফা লকানতত্ত্ব কক্ষা কদববঙন। ফস্তুতঃ কতকন াদীব ফরা ওবযন, 
―প্রবতেও ফেকিবও শুধু ততিুওুআ চানাবফ, মতিুওু ল ফুছবত াবয।‖ (াদী) এওকদন কতকন মযত অফু ফওয 
(যা.)-লও কওঙু ূক্ষ্ম জ্ঞান কক্ষা কদকচ্ছবরন। এভন ভ মযত ঈভয পারুও (যা.) লঔাবন তাযীপ অবনন। 
অয ভকন হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয ফাঘনবকে কযফতকন ওবযন। এয য মযত ঈভান মুন-নুযাআন (যা.) অকভন 
ওযবর নফী ওাযীভ দ:) তাাঁয ফাঘন বকে ুনযা কযফতকন ওবযন। কওঙুক্ষণ য মযত অরী (যা.) লঔাবন 
তাযীপ অনবর হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص অফায তাাঁয ফাঘনবকে কযফতকন ওবযন। কতকন তাাঁবদয গুণ  প্রওৃকতয াবথ েকত 
লযবঔ কবন্ন কবন্নবাবফ ওথা ফবরকঙবরন। 

‗তাাঈবপয ওর থ কনঃৃত ববঙ আভাভ চাপয অস্-াকদও (য.) লথবও; কমকন চন্মকতবাবফ দুআ কদও 
লথবও নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয াবথ ংমুি। এওিা বচ্ছ সতৃও কদও, লমিা মযত অরী (ও.)-এয ভাধেবভ নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص মকন্ত লৌঁবঙবঙ। যিা ভাতৃওুবরয, লমিা মযত অফু ফওয ককদ্দও (যা.)-এয ভাধেবভ হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص 
মকন্ত লৌঁবঙবঙ। লমবতু কতকন ভাতৃওুবরয কদও লথবও মযত অফু ফওবযয ঈিযাূযী এফং লমবতু কতকন তাাঁয 
ভাধেবভ হুচুয ূয নূয ملسو هيلع هللا ىلص লথবও াকন্নধেপ্রাপ্ত ববঙন, লবতু মযত চাপয অস্-াকদও (য.) ফবরন, ―অফু 
ফওয ককদ্দও (যা.) অভাবও দুআকি চীফন দান ওবযবঙন।‖ আভাভ চাপয অস্-াকদবওয প্রাপ্ত াকন্নধে  
ভাবযপবতয এআ দুআকি থ কওন্তু ংকভকেত কন। মযত অফু ফওয (যা.) বত ভান নওফকন্দ 
ভুতাাীপবদয ওাবঙ এফং মযত অরী (ও.) বত নোনে করকরায ওাবঙ মযত আভাভ চাপয অস্-
াকদবওয ভাধেবভ াকন্নধে প্রফাকত বচ্ছ।‘ (ভাুভ পারুওী: ‖ভাওতুফাত‖, ২ ঔণ্ড, ৫৯ নং কঘকি) 

এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি তায ুস্তবওয ১২২ নং ৃষ্ঠা করবঔবঙ, ‗নফী-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص মযত হুমাপাহ্ 
আফকনর আাভানবও তাফুবওয মুদ্ধ লথবও কপযফায বথ ভুনাবপক্ববদয নাভগুবরা চাকনবকঙবরন। কপতনায ঈদ্ভফ 
ফায বব হুমাপাহ্ ওাঈবও এফ নাভ প্রওা ওবযনকন। তএফ, এওথা কনকিত লম, হুমাপায লওাবনা 
অধোকত্মও জ্ঞান লনআ মা লকাভযাহ্ ুপীযা দাকফ ওবয থাবও। ওাযণ আরাভ প্রওাে; এয ভবধে লওান গুপ্ত জ্ঞান 
লনআ।‘ 
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এআ ঈদৃ্ধকতবত ল দাকফ ওবয লম তাাঈপ আাহুদীবদয দ্রৃাযা অকফষৃ্কত। তবফ ৩০ নং ৃষ্ঠা ল ফবর, ‗হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص 
ভুাম কফন চাফার (যা.)- লও লম জ্ঞান ম্পবওক জ্ঞাত ওবযবঙন তা কধওাং াাফাআ চানবতন না। যাূবর 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ভুামবও ফবরবঙন লম, ওাঈবও এিা না চানাবত। তএফ, শুবপর এফং ুকফধায ওাযবণ জ্ঞান 
লকান ওযায নুভকত যববঙ।‘ 

এিা কনকিত লম, ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয ফিবফেয ভবধে লওাবনা াভঞ্জে ফা েকত লনআ। াাঁঘ‖ 
ৃষ্ঠায এআ ফআকি নুরূ েকতূণক ভন্তফে এফং ফিবফে কযূণক। ত ত অাত  াদীবয ঈদৃ্ধকত কদব 
এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ািওবদযবও লধাওা কদবত বঘি।  

―ভাওতুফাত‖ কদ্রৃতী ঔবণ্ডয ৬১ তভ কঘকিবত মযত ভা‖ুভ পারুওী করবঔন: 

‗ৃকথফীবত ফবঘব ভূরেফান  ঈওাযী কচকন বচ্ছ অল্লা াবওয ভাবযপত চকন ওযা; থকাৎ তাাঁবও 
চানা। অল্লা তা ‖অরাবও দুআকি ঈাব চানা মা। প্রথভ ঈাকিবত লওাবনা ফেকি অবর ুন্নবতয ঈরাভায 
ফণকনায ভাধেবভ তাাঁবও চানবত াবয; অয কদ্রৃতীকি তাাঈপন্থী ভান ঈরাভাবও চানায ভাধেবভ। ধেন  
কবীয কঘন্তায ভাধেবভ ূফকফতকী জ্ঞানকি চকন ওযা মা। অয কদ্রৃতীকি ক্বরবফয ওাফ্   শুহুবদয (কদফেদৃকিয) 
ভাধেবভ কচকত । প্রথভকি জ্ঞাবনয (জ্ঞান) ন্তবুকি, লম জ্ঞান অক্বর তথা ফুকদ্ধ লথবও কনঃৃত। প্রথভকিবত 
ভধেস্থতাওাযী এওচন অবরবভয কস্তত্ব থাবও। কওন্তু কদ্রৃতীকিবত অ‖কযবপয (বঔাদাবও চাবনন এভন দযবফ) 
চবনে ভধেস্থতায ফান খবি। ওাযণ লওাবনা কওঙুয অকযপ ায থক বচ্ছ আ ফস্তুয ভবধে কফরীন ব 
মাা। কনবম্নাি ংকিয ভবধে তা প্রতীভান :  

―উধ্বককভন থফা ধঃকভন লতাভাবও কনওিফতকী ওযবফনা, 
বক্বয কনওিফতকী ায থক বচ্ছ কস্তবত্বয ফান খিা।‖ 

‗ূফকফতকীকি এরভূর হুুরী (ধেবনয ভাধেবভ কচকত জ্ঞান)-এয বে ম্পকওকত এফং যফতকীকি এরভূর হুমুযী 
(কযজ্ঞাত ায ভাধেবভ কচকত জ্ঞান)-এয বে ম্পওকমুি। ূফকফতকীকিবত নপ ফাধেতা ফচকন ওবযকন, 
কওন্তু যফতকীকিবত নপবয কফরুকপ্ত খবিবঙ এফং বক্বয (বঔাদায) বে তা ফস্থান ওযবঙ। ূফকফতকীকিবত ইভান 
 আফাদত ফাকেও অওাবয কফযাচ ওযকঙর, লওননা নপস্ তঔবনা ইভানদায কন। এওকি াদী-এ-ওুদী 
লখালণা ওবয, ―লতাভায নপবয প্রকত ত্রু বাফান্ন । লিা অভায (অল্লায) প্রকত সফযী বাফান্ন।‖ (াদী) 
ঈবযাকল্লকঔত ন্তবযয ইভানবও ফরা  ইভানুর ভাচামী (রূও কফশ্বা) এফং এিা কফরুপ্ত ফায ম্ভাফনা 
অবঙ। যফতকীকিবত লমবতু ভানফী লওাবনা গুণাগুণ অয ফকি থাবও না এফং লমবতু নপস্ কনবচআ 
কফশ্বাীবত (ইভানদায) কযণত , লবতু ইভান কফরুপ্ত া লথবও যক্ষা া। তাআ এিাবও ফরা  
ইভানুর াকওওী (প্রওৃত ফা ঔাাঁকি কফশ্বা)। এআ ফস্থা আফাদত এবওফাবয ঔাাঁকি, কনভকর। রূওকি বতা কফরুপ্ত 
বত াবয, কওন্তু াকক্বকক্বকি কস্তত্বকফীন বফ না। এআ প্রওৃত কফশ্বাকি কনবম্নাি াদীব প্রকতবাত  – ―ল 
অভায অল্লা! অকভ লআ কফশ্বা ঘাআ মায ললপ্রাবন্ত ওুপয লনআ।― এফং অবযওকি অাবত প্রকতবাত - 
―ল কফশ্বাীযা! অল্লা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-লও কফশ্বা ওবযা।― জ্ঞান এফং আচবতাবদয ঈচ্চ মকাব থাওা বত্ত্ব 
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এআ ভা‖লযপত চকন ওযায ঈবদ্দবে আভাভ অভদ কফন াম্বর (য.), মযত কফয অর াপী (য.)-এয 
লঔদভবত কনবচবও ল ওবযন। মঔন তাাঁবও কচবজ্ঞ ওযা  লওন কতকন কফয অর াপী (য.)-এয াঘমক 
/াকন্নধে রাব ওযায আচ্ছা লালণ ওবযকঙবরন; তঔন কতকন ঈিয লদন, ―কতকন অল্লাবও অভায লঘব বাবরা 
চাবনন।‖ [মযত আভাভ অভদ আফবন াম্বর (য.) চন্মূবত্র কনমায কফন ভুাবময ভাধেবভ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
াবথ ম্পকওকত। কতকন ঈচ্চস্তবযয এওচন পওী  ভুাদ্দীস্ কঙবরন। তাাঁয চন্ম ফাকদাবদ ১৬৪ কচযী াবর 
এফং লফার ২৪১ কচযীবত। ―তামাকওযাতুর অঈকরা‖ গ্রবন্থ লরঔা অবঙ লম, কতকন মযত মুনু্নন কভযী (য.) 
এফং কফয অর াপী (য.)-এয ভবতা ভান ভাাবঔকবণয াকন্নধে রাব ওবযকঙবরন।] 

‗মযত আভাভ অল্-অমভ অফু াকনপা (য.) তাাঁয চীফবনয লল ফঙযগুবরাবত আচবতাবদয ওাচ ফন্ধ ওবয 
কদবকঙবরন। দুআ ফঙয কতকন মযত আভাভ চাপয অস্-াকদবওয (য.) াঘমক  (াকন্নধে) রাব ওবযন। মঔন 
তাাঁবও এয লতু কচবজ্ঞ ওযা , তঔন কতকন ঈিয লদন, ‖আ দুআ ফঙয না বর নু‖ভান (মযত আভাভ) 
কনকিহ্ন ব লমত।‖ মকদ ঈব আভাভআ (ভামাবফয আভাভ) জ্ঞাবনয  এফাদবতয বফকাচ্চ মকাব ফস্থান 
ওযকঙবরন, তফু তাাঁযা তাাঈবপয ভান অবরভবদয ওাবঙ কভন ওবযন এফং ভাবযপত  তায পর ‖ইভানুর 
াকক্বকও‖ চকন ওবযন। আচবতাবদয লঘব কও অয লওাবনা ভূরেফান আফাদত কঙর? আরাভ কক্ষা  প্রঘাবযয 
লঘব ঈিভ কও অয লওাবনা অভর কঙর? এগুবরা লঙবড় তাাঁযা ভান ভুতাাীপবদয লঔদভতবও অাঁওবড় 
ধবযন; পবর ভাবযপত চকন ওযবত ক্ষভ ।  

‗ইভাবনয মকা/স্তয (কডগ্রী) কদবআ অভর  এফাদবতয ভূরে কযভা ওযা । এফাদবতয জ্জ্বরে 
এঔরাবয (কনষ্ঠায) কযভাবণয য কনবকযীর। ইভান মবতা ূণকতা রাব ওযবফ এফং এঔরা মবতা কচকত 
বফ, অভর তবতাআ ঈজ্জ্বর  ভক্বফুর (গ্রণী) ব ঈিবফ। ইভাবনয ূণকতা  আঔরাবয মূ্পণকতা কনবকয 
ওবয ভা‖লযপাবতয য। লমবতু ভাবযপত  প্রওৃত কফশ্বা পানা এফং ―ভৃতুেয ূবফক ভৃতুে‖-এয য কনবকয 
ওবয, লবতু লওাবনা ফেকিয ইভাবনয ূণকতা তাাঁয পানায নুাবতআ ব থাবও। এ ওাযবণআ াদীব লখাকলত 
ববঙ লম, মযত অফু ফওয (যা.)-এয ইভান নোনে ভুরভাবনয ঘাআবত ঈচ্চতয – ―অফু ফওবযয ইভানবও 
মকদ অভায ভস্ত ঈম্মবতয ইভাবনয বে াল্লা ভাা , তাবর তাাঁযিা চবন বাকয বফ।‖(াদী)  ওাযণ 
কতকন পানায লক্ষবত্র ওর ঈম্মবতয লঘব গ্রকাভী। ―চীকফত ভুদকাবও লম ফেকি লদঔবত ঘা তাবও ফেআ অফু 
ওুাপায ুত্রবও (মযত অফু ফওয) লদঔবত বফ‖-াদীকি অভাবদয ওথাবও ভথকন লদ। ফস্তুতঃ নফী ওাযীভ 
 এয ওর াাফীআ পানা চকন ওযবত ক্ষভ বকঙবরন। াদীব ঙন্দওৃত মযত অফু ফওয ককদ্দও-ملسو هيلع هللا ىلص
(যা.)-এয পানা কযসু্ফি ওবয লম তাাঁয পানায মকা কত ঈবচ্চ কঙর।‘ (ভাুভ পারুওী : ভাওতুফাত ২ ঔণ্ড, 
৬১ কঘকি)  

ভাওতুফাত কদ্রৃতী ঔবণ্ডয ১০৬ নং কঘকিবত মযত ভাুভ পারুওী লখালণা ওবযন: ‗ুন্দয ওবরভা ―রা আরাা 
আল্লাল্লাহ্‖ কধও ংঔেওফায াি ওযবফ। এআ কমকওয ক্বরফ দ্রৃাযা ারন ওযবফ। মবতা ফায াবযা তবতাফায এিা 
ড়বফ। এআ লনাভতূণক ফাওেকি ন্তযবও কযষ্কায ওযায চবনে কফবল ঈওাযী। এআ ুন্দয ওবরভায ধকাং 
াি ওযায াবথ াবথ অল্লা ঙাড়া ফাকও ফ কওঙু কনকিহ্ন ব মা। অয ফকিাং াি ওযা ভাত্রআ প্রওৃত 
ভা‖ফুবদয কস্তত্ব স্বীওৃত ; এফং াবয  ুরুও, থকাৎ তাাঈবপয বথ গ্রয ায ঈবদ্দেআ বচ্ছ 



23 
 

ঈমুকি দুবিা ফস্থাবও চকন ওযা। এওকি াদীব লখাকলত ববঙ: ―ফবঘব ভূরেফান ওবরভা বচ্ছ রা আরাা 
আল্লাল্লাহ্।‖ লফক ভানুবলয লাফবত থাওবফ না। কনঃেতা ঙন্দ ওযবফ। কধও আফাদত ওযবফ। যাূবর াও 
 এয ুন্নতবও িবাবফ ধযবফ। কফদঅত  কফদাতীবও একড়ব ঘরবফ। কফশুদ্ধ (ুণেফান) ফান্দাবদয এওচন-ملسو هيلع هللا ىلص
লখালণা ওবযবঙন: ―বাবরা এফং ফদওায ঈবআ বাবরা ওাচ ওযবত ক্ষভ, কওন্তু এওভাত্র ককদ্দও (তেকনষ্ঠ 
ফুমূকক)-কণআ ঔাযা কচকন লথবও দূবয বয থাওবত ক্ষভ।‘ 

 ‗তুকভ প্রশ্ন ওবযঙ লম, তাাঈবপয কথবওয চবনে ারার ঈাব কচকত দাভী কযবধ ফস্ত্র কযধান ওযা 
ঔাযা কওনা। মাাঁয হৃদ পানা চকন ওযায পবর লওাবনা কওঙুবত অগ্রী ন, তাাঁয াত কওংফা লদবয বে 
ংমুি লওাবনা ফস্তুআ তাাঁয ন্তযবও কমওয লথবও কপকযব যাবঔ না। তাাঁয ন্তয লদবয নোনে বেয বে 
ম্পওক যাবঔ না, এভন কও তাাঁয খুভ তাাঁয ন্তবযয ওাবচ ফোখাত ৃকি ওবয না। পানায মকা মকন্ত লৌঁঙুবত 
াবয কন এভন ফেকিয লক্ষবত্র কওন্তু এওআ যওভ ফস্থা বফ না। অয তায দৃেভান ে-প্রতেে ন্তবযয বে 
ম্পওকমুি। তবফ এ ওথা ফরা মাবফ না লম, তাাঁয দ্রৃাযা নতুন  দাভী ওাড় কযধান ওযািা তায ক্বরবফয 
ওাবচয চবনে প্রকতফন্ধওতা ৃকি ওযবফ। দ্রৃীবনয ভান আভাভকণ, অবর ফাবতয আভাভকণ, মযত আভাভ অর-
অমভ অফু াকনপা (য.) এফং মযত কাঈুর অমভ ফড় ীয াবফ (য.) ফাআ দাভী ওাড় যবতন। 
―ঔামানাতুয কযাা‖  ―ভাতাকরফ অর-ভুকভনীন‖ এফং ―দাকযা‖ কওতাফভূ ফণকনা ওবয লম যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص 
এও াচায লযৌে কদযাভ ভূবরেয এওিা চুিা (রম্বা লওাতকা) কযধান ওযবতন। ঘায াচায কদযাভ ভূবরেয 
চুিা কযকত ফস্থা তাাঁবও এওফায ারাত অদা ওযবত লদঔা ককবকঙর। অর-আভাভ অর-অমভ অফু 
াকনপা (য.) তাাঁয কলেবদযবও ঈবদ কদবতন নতুন এফং দাভী ফস্ত্র কযধান ওযবত। মযত অফু াীদ 
ঔুদযী (যা.)-লও কচজ্ঞাা ওযা  লম, ঔাা, ান ওযা এফং ফস্ত্র কযধাবনয ফোাবয নতুন নতুন কযফতকন 
ম্পবওক তাাঁয ভতাভত ওী। কতকন ফবরন, মকদ তা ারার থক দ্রৃাযা ওযা  এফং প্রদকবনাবদ্দবে থফা কনপাও 
(ওিতা) ওাবয ওযা না , তবফ তা বফ অল্লায দাবনয প্রকত ওৃতজ্ঞতা প্রওাবযআ ভাধেভকফবল। 

অল্লা কবন্ন নে লওাবনা ফস্তুয প্রকত বাবরাফাা দুআ প্রওায। প্রথভকি বচ্ছ ক্বরফ  লদবয ভাধেবভ বাবরাফাা 
এফং ওাভনা ওযা। এিা জ্ঞবদয বাবরাফাা। এ ধযবণয বাবরাফাা লথবও ক্বরফবও ভুি ওযফায চবনেআ 
লওাবনা ফেকি তাাঈবপয বথ প্রাণণ াধনা ঘাকরব মান। পবর এওভাত্র অল্লায প্রকত লপ্রভআ ক্বরবফ 
ফকি থাবও এফং আ ফেকি কযও-এ-ঔকপ (গুপ্ত কযও) লথবও ভুকি ান। এয পবর কযদৃি  লম, লওাবনা 
ফেকিবও কযও-এ-ঔকপ লথবও ভুি ওযায চবনে তাাঈপ কযামক। এিা লআ ইভান চকবনয ভাধেভ, লমিা 
অাবত লখাকলত ববঙ: ―ল কফশ্বাীযা! ইভান অবনা!‖ ুযা অনঅবভয ১২১ অাবত ফরা ববঙ, ―(ে প্রতেে 
কওংফা ওরফ) দ্রৃাযা ংখকিত প্রওাে-প্রওাে গুনাভূ কযায ওবযা‖ (অল্-অাত); লঔাদাী এ অবদকি 
কযসু্ফি ওবয লম, অল্লা ঙাড়া নে ফ ফস্তুয লভা লথবও ওরফবও ভুি ওযা চরুযী। অল্লাহ্ ঙাড়া কও লওাবনা 
শুবপর অা ওযা মা? অল্লায দৃকিবত তাাঁবও লঙবড় নে ফস্তুয লভাাচ্ছন্ন ক্বরবফয লওাবনা ভূরে ফা গুরুত্বআ 
লনআ। 

কদ্রৃতী প্রওাবযয বাবরাফাা বচ্ছ লিা, মা‖লত শুধুভাত্র ে-প্রতেবেয বাবরাফাা কওংফা ওাভনাআ চকড়ত। ক্বরফ 
 রূহ্ অল্লা তা ‖অরায প্রকত কনষ্ঠাফান ব তাাঁবও ঙাড়া অয ওাঈবওআ লঘবন না। আ ধযবণয বাবরাফাাবও 
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ফরা  ―ভাআর তাফী-আ‖ (চাত)। এিা শুধু লদবয বে মুি। এিা ন্তয কওংফা অত্মাবও ওরুকলত ওবয 
না। লদবয কি  দাবথকয ঘাকদা লথবও এয ঈদ্ভফ । মাাঁযা পানা এফং ফাক্বা চকন ওবযবঙন, তাাঁবদয 
ভবধে ৃকিয প্রকত এআ বাবরাফাাকি কফদেভান। ফস্তুতঃ তাাঁবদয ওবরয ভবধেআ এিা কফযাচভান। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص 
িাণ্ডা  কভকি যফত ঙন্দ ওযবতন। ―লতাভাবদয ৃকথফীয কতনিা কচকনবও ঙন্দ ওযবত অভাবও নুভকত 
লদা ববঙ‖- াদীিা ফকচনকফকদত। ‖াভাআর‖ কওতাফভূব করকফদ্ধ অবঙ লম, ―হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص অর- ফুদুকর 
আাভানী‖ নাভও ুতা  লযবভয সতকয ফস্ত্র ঙন্দ ওযবতন।‘ 

‗মঔন নপ ―পানা‖ (র) দ্রৃাযা ম্মাকনত  এফং ―আতকভনান‖ (প্রাকন্ত) চকন ওবয, তঔন লিা াাঁঘ রকতপা, 
থকাৎ, ক্বরফ (ন্তয), রূহ্ (অত্মা), ীযয (যে), ঔকপ (বকান) এফং অঔপা (তেন্ত লকান) আতোকদয 
নুরূ ব মা। অয এ মকাব শুধুভাত্র লদবয দাথকভূবয এফং লদবয উষ্ণ  ঘরভান কিয কফরুবদ্ধআ 
মুদ্ধ  ংখকিত । এওিা াদী ফরা ওবয: ―আকিভূবয ভাধেবভ মা ঈরকব্ধ ওযা  তা কযষ্কায ক্বরফ  
নপভূবও ক্ষকতগ্রস্ত ওবয।‖ তাবর নোনে ভানুবলয য এয প্রবাফ মথামথবাবফ নুভান ওযা মা। 

‗তুকভ প্রশ্ন ওবযঙ লম, কনবম্মাি লেণীয লরাওবদয লওৃত ঔাদে গ্রণ ওযা থফা তাবদয কৃব কভন ওযা 
চাবম (কফধ) কওনা! মথা- কফদাতী, খুলবঔায, প্রতাযও, পাকক্ব (াী)। ঔাদে গ্রণ না ওযা এফং কৃব কভন 
না ওযাআ ঈিভ। ফস্তুতঃ তাাঈবপয বথ কফঘযণওাযীবদয চবনে তাবদযবও একড়ব ঘরা তোফেও; তবফ 
চরুযী প্রবাচবনয ভ নুভকত অবঙ। াযাভ কববফ জ্ঞাত কচকন ঔাা াযাভ। অয ারার কববফ 
জ্ঞাত কচকন ঔাা ারার (কফধ)। মকদ ারার ফা াযাভ া ম্পবওক চানা না থাবও, তবফ না ঔাাআ 
ঈিভ!‘ 

প্রশ্ন: তাাঈপ কও কফদঅত? এিা কও আহুদীবদয দ্রৃাযা অকফষৃ্কত? 

ঈিয: যীবতয অবদগুবরায ভবধে এওকি বচ্ছ অল্লা তা ‖অরাবও চানফায লঘিা ওযা। অয এআ ঈবদ্দবে 
তাাঈবপয থ ম্পবওক জ্ঞানী  কবজ্ঞ এফং তাাঈপ কক্ষাদানওাযী ভুককদ অল্-ওাকভবরয লঔাাঁচ  
অনুকতে (ভানে) ওযা। অল্লা তা ‖অরা ফবরন: ―অভায াকন্নধে চকবনয ঈবদ্দবে ীরায ন্ধান ওয।‖ (ুযা 
ভাবদা, ৩৮) যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভ লথবওআ ভুককদ বত কবলেয (ভুযীবদয) পাবম  ভাবযপত জ্ঞান 
রাব ওযায প্রথািা ঘবর অবঙ, অয তঔন লথবওআ প্রবতেও ভুরভান এিা চাবনন। এিা এভন লওাবনা নতুন 
কওঙু ন মা যফতকীওাবর তাাঈপন্থী আভাভকণ কযবফন ওবযবঙন। প্রবতেও ভুককদআ তাাঁয কনবচয ভুককদবও 
অাঁওবড় ধবযবঙন। এআ ংবমাচবনয াযম্পমক (করকরা) হুমুয াও ملسو هيلع هللا ىلص মকন্ত ককববঙ। নওফন্দীা তযীওায 
গুরুচনবদয ংবমাচবনয াযম্পমক মযত অফু ফওয (যা.)-এয ভাধেবভ হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ লৌঁবঙবঙ। অয 
নোনে তযীওায করকরা মযত অরী (য.)-এয ভাধেবভ লৌঁবঙবঙ। এিাবও কও কফদঅত অঔো লদা মা? 
মকদ ―ভুককদ‖  ―ভুকযদ‖ ংজ্ঞাগুবরা যফতকীওাবর কযবফন ওযা ববঙ, তফু নাভ থফা ওথাভূ লওাবনা 
কফবল গুরুত্ব ফন ওবয না। মকদ এ ফ ওথায কস্তত্ব তঔন না থাওবতা, তফু তাবদয থক এফং হৃদবয 
ংকেিতা ফতকভান কঙর। তাাঈবপয ওর তযীক্বায াকফকও ভূর দাকত্ব বচ্ছ কমওয ম্পাদবনয দ্ধকত কক্ষা 
লদা, মা কযবতযআ এওিা অবদ কফবল। ঈকচ্চঃস্ববয কমকওয ারন ওযায লঘব নীযবফ ারন ওযায ভূরে 
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লফক। এওকি াদী লখালণা ওবয: ―াপামা লপবযতাকণ লম কমওয শুনবত ান, তায লথবও লমিা তাাঁযা শুনবত 
ান না, লিায ভূরে িয গুণ লফক।‖(াদী) াদীব প্রংকত কমওযকি বচ্ছ ক্বরব্  নোনে রকতপা দ্রৃাযা 
ম্পাকদত কমওয। ভূরেফান কওতাফভুব লরঔা অবঙ লম, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص নফুতপ্রাকপ্তয অবক ক্বরফ দ্রৃাযা কমওয 
ওযবতন। 

তাাঈপবও কফদঅত  আহুদীবদয দ্রৃাযা অকফষৃ্কত ফরািা অর-ফুঔাযীয াদী গ্রন্থ থফা কপক্বায কওতাফ ―অর 
কদাা‖ াি ওযাবও কফদঅত ফরায ভবতাআ ফোায।‘ (ভাুভ পারুওী: ভাওতুফাত ২ ঔণ্ড, ১০৬ নং কঘকি) 

ভাওতুফাত কদ্রৃতী ঔবণ্ডয ১১০ নং কঘকিবত ভাুভ পারুওী তাাঈপ  তায কথও ম্পবওক ুস্পি ফণকনা লদন। 
কতকন করবঔবঙন: ‗কফদঅত ংখিনওাযীবদয ওাঙ লথবও দূবয বয থাওবফ এফং তাবদয লথবও, মাযা ঘায 
ভামাবযফ লওাবনা এওকিয ন্তককত ন। মযত আাহ্আা ভুাম (য.) কতন ধযবণয লরাও লথবও দূযত্ব ফচা 
যাঔায যাভক কদববঙন: ১। কাবপর (বফ-ঔফয) অবরভ, ২। কভথোফাদী  দবরী ক্বাযী (বতরাাতওাযী) 
এফং ৩। তাাঈবপয জ্ঞ ফেকি। লম ফেকি াঔ থফা ভুযকদ কববফ অঔোকত, ল মকদ যাূর-এ-ওাযীভ 
 এয ুন্নবতয ভানেওাযী  এফং যীত না লভবন ঘবর, তাবর তায লথবও তুকভ াফধান ব দূবয বয-ملسو هيلع هللا ىلص
থাবওা! ল লম নকযীবত ফফা ওবয তাবত ফস্থান ওযবফ না; এওকদন বতা তুকভ তায মু্মঔীন ব 
ক্ষকতগ্রস্ত বফ। আ ধযবণয ফেকি বওিভাবযয ভবতাআ। ল তাবনয দ্রৃাযা কনমুি ভুরভানবদযবও প্রতাকযত 
ওযায পাাঁদ কফবল। মকদ ল বরৌকওও ওভক ংখিন ওযবত াবয এফং দুকনায প্রকত লভাাচ্ছন্ন না , 
তফু তায ওাঙ লথবও ারাবফ, লমভকনবাবফ এওকি কংবয ওাঙ লথবও ারাবত । তাাঈবপয গুরুবদয 
ভবধে নেতভ মযত চুনাআদ অল্-ফাকদাদী (য.) লখালণা ওবযবঙন লম, এওভাত্র লআ ওর তাাঈবপয থআ 
ভানুলবও ূণকতা চকন ওযবত াামে ওবয লমগুবরা কনষ্ঠায বে যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয দাঙ্ক নুযণ ওবয; 
অয ফাকওগুবরা বচ্ছ ন্ধওায ককরবথয ভত। কতকন অয লখালণা ওবযবঙন লম, ওুযঅন ওতৃকও কনধকাকযত 
ীভা লম ফেকি রঙ্ঘন ওবয এফং লম ফেকি াদীভূ লঘবন না, ল ভুযকদ বত াবয না। লওননা, 
তাাঈবপয থ অল্লায ওুযঅন  যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাবতয য প্রকতকষ্ঠত। তাাঈবপয ভান আভাভকণ 
বচ্ছন লআ ওর ঈরাভা মাযা যীত ভানে ওবয ঘবরকঙবরন (তাাঁবদয চীফবন)। তাাঁযা হুচুয ূয নূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
াকয। তাাঁযা তাাঁবও তাাঁবদয ওর ওথা, অভর  স্ববাবফ ভানে ওবযকঙবরন। এা অল্লাহ্ ! অকন 
অভাবদযবও লআ ওর ভান আভাবভয ভাধেবভ াকন্নধে  লনাভত দান ওরুন, অকভন ! অকভ (ভাুভ পারুওী) 
ফ ভআ ফকর এফং লতাভাবও অফায ফরকঙ, লম ফেকি যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয তাবফদাযীবত সকথরে প্রদকন 
ওবয এফং তাাঁয ভমকাদাূণক ুন্নত কযতোক ওবয, ল ওঔন ূপী বত াবয না। তাবও অল্লা-ারা ভবন 
ওযবফ না! তায বরৌকওও ক্ষভতা  দুকনাফী ফস্তুয প্রকত ফাকেও নাি ভবনাবাফ লদবঔ বুর ফুছবফ না। 
মুদ (ওৃচ্ছব্রত), তাাকু্কর (বঔাদায য বযা)  ভাবযপত (বববদয জ্ঞান) ম্পবওক তায ওথাবও কফশ্বা 
ওযবফ না। ওাযণ ফাকতর (থভ্রি) আহুদী, কিিান, কনু্দ-লফৌদ্ধ এফং ব্রাহ্মণ ম্প্রদাবুি লরাবওযা 
ভুরভানবদয ভাাবত্মেয ভবতা ভাাত্মে প্রদকন ওযবত াবয। মযত অফু অভয আফবন নাকচদ (য.) ফবরন লম, 
কযবতয জ্ঞাবনয য প্রকতকষ্ঠত ন এভন ারভূ ঈওাযী ন, ফযং ক্ষকতওয – মকদ লগুবরা কত 
ুন্দয  ঘভওপ্রদ । অয মঔন তাাঁবও কচজ্ঞাা ওযা  লম, তাাঈপ থক ওী তঔন কতকন ঈিয লদন লম, 
কযবতয অবদ-কনবলধ ারন ওযাআ বচ্ছ তাাঈপ। 
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‗তাাঈবপয াযভভক বচ্ছ যীতবও ভানে ওযা। ভানুলবও লল কফঘাবযয কদবন লম কচকনিা যক্ষা ওযবফ তা 
বচ্ছ কনষ্ঠায বে হুমুয ূয নূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয দাঙ্ক নুযণ। কিও বথয নুাযী  ফাকতর (ভ্রান্ত) বথয 
নুাযীবদয ভবধে াথকওে কনণকাও কঘহ্ন বচ্ছ যাূরুল্লাহ্ (:)-এয তাবফদাযী। তাাঁয (অদবকয) বে 
েকতূণক মুদ (ওৃচ্ছব্রত) থফা াকথকফ নাকি মূ্পণক কনষ্ফর। তাাঁয ভধেস্থতাকফীন কমকওয, তাপাকু্কয 
(ধোন), অবফক-ঈচ্ছ্বা এফং স্বাদ, ভানুলবও ূনে এবন লদ। শুধু কু্ষধা  নপস্ দভবনয ভাধেবভ ঘভওপ্রদ 
এফং তোিমক কচকন (ঔাাকযও) ওযা মা। কওন্তু অল্লাহ্ তা ‖অরাবও চানায বে লগুবরায লওাবনা 
ম্পওকআ লনআ। মযত অফদুল্লাহ্ আফবন ভুফাযও (য.) ফবরন: ―লম ফেকি অদফ (কিাঘায)  ভুস্তাাফ 
(প্রংনী অভর) ারবন তৎয ন, ল ুন্নত ারবন ক্ষভ, এফং লম ফেকি ুন্নত ারবন ককথর, ল 
পযম ারবন ক্ষভ; এফং লম ফেকি পযম ারবন ককথর, ল অল্লাবও চানা লথবও ফকিত।‖ এ ওাযবণআ 
াদীব ফরা ববঙ: ―কপক্ব (া) ংখিন এওচন ফেকিবও ওুপবযয কদবও কযঘাকরত ওবয। (াদী) মঔন 
মযত াঔ অফু াআদ অফুর ঔাবযবও ফরা বরা লম ভুও লরাও াকনবত াাঁিবত ক্ষভ, তঔন কতকন 
ফরবরন লম, ফোগ াকনবত বাবত ক্ষভ। তাাঁবও অফায মঔন ফরা বরা লম, ভুও লরাও অওাব ঈড়বত 
ক্ষভ, তঔন কতকন ভন্তফে ওযবরন লম, ওাও এফং ভাকঙ অওাব ঈড়বত ক্ষভ। অয তাাঁবও মঔন ফরা বরা 
লম, ভুও ভুূবতকয ভবধে এও য লথবও নে বয কভন ওযবত াবয, তঔন কতকন ফরবরন, ‖তান 
ভুূবতক ূফক লথবও কিবভ ভ্রভণ ওযবত ক্ষভ। অভাবদয ধবভক আ ধযবণয কচকনবয লওাবনা ভূরেআ লনআ। 
ভানুবলয ভাবছ ফফা ওবয ফাচায  কফব ওযায ভবতা ওভক ম্পাদন ওবয অল্লাবও এও ভুূবতকয চবনে 
না লবারায ভবতা ভূরেফান কচকন অয লনআ।‖ মযত অফু অরী যদফাযীবও চকনও ফেকি ম্পবওক কচবজ্ঞ 
ওযা বকঙর, লম ফেকিকি ফবরকঙর: ―অকভ তাাঈবপয লল প্রান্ত মকন্ত লৌঁবঙ ককবকঙ এফং তাআ অভায চবনে 
ফ কওঙুআ ারার ব ককববঙ, অয া-কঙ্করতা অভায লওাবনা ক্ষকত ওযবত াযবফ না।‖ মযত অফু অরী 
যদফাযী ঈিবয ফবরন: ―োাঁ, ল চকন ওবযবঙ; তবফ ল চাান্নাভ চকন ওবযবঙ।‖ মযত অফু ুরাআভান অদ্ 
দাযানী ফবরন: ―অকভ য অভায হৃদব কওঙু জ্ঞানবও ঈকদত বত লদকঔ। অকভ লগুবরা গ্রণ ওকয না দুবিা 
াক্ষী – অল্লায কওতাফ এফং যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নত – ফেকতবযবও।‖ এওকি াদী লখালণা ওবয: ‖কফদাতী 
(ধবভক নতুন প্রথা প্রফতকও)-যা লদামঔফাীবদয ওুওুয বফ।‖ অবযওকি াদীব ফরা বচ্ছ: ―তান কফদাতীবও 
আফাদত ওযবত াতা ওবয এফং তায ভবধে অল্লাহ্ বীকতয নুবূকত চাগ্রত ওবয। এিা কফদাতীবও মবথি 
ওাাঁদা।‖ অফায অবযওকি াদীব ফরা ওবয: ―কফদাতীয লযামা, ারাত, ি, ঈভযা, মুদ্ধ , পযম  নপর 
আফাদত অল্লা াও গ্রণ ওবযন না। আ ধযবণয ফেকি বচআ আরাভ লথবও কফঘুেত ।‖ (াদী) ―গ্রণ 
ওবযন না‖-এয থক, ―তকভূ ূণক বর তাবত লওাবনা াফ থফা রাব কনকত লনআ।‖ াবঔ আফবন অকফ 
ফওয তাাঁয ―ভা‖অকযচুর কদাা‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন, ―কিওবও চানবত লবঔা এফং কিও । ভানুবলয ততা, 
ূণকতা  ভমকাদা ফআ তাবদয দ্রৃাযা তাবদয প্রবতেওকি ওাবচ, কঘন্তা, প্রথা, এফং এফাদবত মযত ভুাম্মদ 
ভুস্তপা ( ملسو هيلع هللا ىلص)-এয তাবফদাযী ওযায যআ কনবকযীর। লওননা, ওর ধযবণয ুঔ-াকন্ত এওভাত্র তাাঁয ুন্নাতবও 
নুযণ ওবযআ চকন ওযা ম্ভফ। থকাৎ, তাাঁয অবদ-কনবলধ ভানে ওযবত বফ। ফ ে-প্রতেে, ন্তয এফং 
নপবও তাাঁয কযবতয প্রকত কনবফকদত বত বফ।  অয এিা কমওয ারন, ওুযঅন লতরাাত  ঈিভ 
স্ববাফ দ্রৃাযা ক্বরফবও নূযানী (অবরাও/বচোকতভক) ওযায ভাধেবভআ চকন ওযা ম্ভফ।‖ (ভা অকযচুর কদাা) 
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‗গুণা ওযায বে বে প্রবতেবওয তফা ওযা ঈকঘৎ। চনভবক্ষ ংখকিত গুণাবয তফা চনভবক্ষ ওযবত 
বফ। অয লকাবন ংখকিত গুণাবয তফা লকাবন ওযবত বফ। তফাবও স্থককত যাঔা ঈকঘৎ ন। কওযাভান 
ওাবতফীন লপবযতাকণ গুণা ংখিবনয য কতন খন্টা মাফত তা নকথবুি ওবযন না;  এআ ভবয লবতয মকদ 
গুণাওাযী তফা ওবয তবফ তাাঁযা অয লআ গুণাকি নকথবুি ওবযন না। কওন্তু মকদ তফা না ওযা , 
তাবর তাাঁযা তা করকফদ্ধ ওবযন। মযত চাপয আফবন কনান (য.) ফবরন, ―তফা স্থককত যাঔা কনবচআ এওিা 
গুণা কফবল। এিা ংখকিত গুণায লঘব ফড় গুণা।‖ মকদ লওঈ গুনা ওবয বে বে তফা না ওবয, 
তবফ ভৃতুেয অবক ম্ভাফে লম লওাবনা ভব তা ভাপ্ত ওযা ঈকঘত। অল্লায ওাবঙ তফা ফ ভআ গ্রণী। 
এওিা াদীব লখাকলত ববঙ: ―অল্লাহ্ তা ‖অরা কদবন ংখকিত গুণাবয তফা যাবত ওৃত বত লদঔবত ঘান।‖ 
(াদী) প্রবতেও ফেকিয ঈকঘৎ ―াযা‖  ―তাওা‖-লও অাঁওবড় ধযা এফং াযাভ  ভুতাাকফাত 
(বন্দচনও ফস্তু)-লও একড়ব ঘরা। পযম ারবনয ঘাআবত াযাভবও একড়ব ঘরায ঈওাকযতা তাাঈবপয 
বথ বনও লফক। অভাবদয এওচন প্রঔোত গুরুচন ফবরবঙন, ―ঔাযাযা‖ বাবরাবদয ভবতা ঈওায ওযবত 
ক্ষভ। কওন্তু শুধুভাত্র ককদ্দও (তেকনষ্ঠ ফুমূকক)-কণআ া একড়ব ঘরবত াবযন।‖ মযত ভারূপ অর-ওাযঔী 
(য.) ফবরবঙন: ―লম ফ ফস্তুয কদবও দৃকিাত ওযা াযাভ লগুবরায কদবও তাওাবনা লথবও াফধান ।‖ 
এওকি াদীব ফরা ববঙ: ―ুনরুত্থান কদফব মুদ  াযা ম্পন্ন ফেকিফককআ অল্লাহ্ তা ‖অরায ন্তুকি  
লনাভত চকন ওযবত াযবফ।‖ অবযওকি াদী ফরা পযভা: ―গুণা ফচকনওাযী ফেকিয ারাত (নাভাম) 
ভক্বফুর (গ্রণী)। াযাম্পন্ন ফেকিয াঘমক  (াঘমক) রাব ওযা এফাদবতয ভবতা (াফদাও)। তাাঁয 
বে ওথা ফরা াদওা প্রদাবনয ভবতা।‖(াদী) [াদীকি কযসু্ফি ওবয লম, াযাম্পন্ন ভুককদ অর-ওাবভর 
ার লভাওাবম্মবরয াকন্নধে অল্লাযআ আফাদত সফ কওঙু ন – আকও]। 

প্রবতেবওয ঈকঘত কনবচয অভর  ারগুবরাবও ত্রুকিূণক কফবফঘনা ওযা এফং ক্ষভা প্রাথকনা ওযা। চাপয আফবন 
কনান (যা.) ফবরবঙন, ―আফাদতওাযীবদযবও াকষ্ঠবদয লথবও ফড় ভবন ওযািা পাকক্ববদয (াীবদয) 
কপওগুবরায লঘব ফড় কপক্ব।‖ মযত ভুাম্মদ ুযতাআবও যাস্তা লদঔবত লব লরাবওযা তাাঁবও কচবজ্ঞ 
ওবয ওী ওাযবণ কতকন এ‖লতওাপ ফচকন ওযবরন। কতকন ঈিয লদন: ‖ক্বাযীবদযবও কযা (প্রদকন) ওযবত লদবঔ 
অকভ লঔান লথবও ঘবর অক।‖ 

প্রবতেও ফেকিয স্ত্রী  ন্তানবদয বযণ-লালবণয চবনে এওকি ওভকংস্থান থাওা ঈকঘৎ। ঘাওকয থাওািা 
তাাঈবপয বথ গ্রয বত কফঘ্ন ৃকি ওবয না। তাাঈবপয ভান আভাভকণ ফেফা  প্রবওৌবরয ওাচ 
ওবযবঙন। ওাচ ওবয চকন ওযায াফ ফণকনাওাযী ফহু াদী যববঙ। তাাকু্কর (অল্লা য 
বযা/অস্থা) কনঃবন্দব এওকি ঈিভ গুণ; কওন্তু মাযা তাাকু্কর ঘঘকা ওবযন তাবদয ঈকঘত ন নেবদয 
ঈাচকবনয য চীকফওা কনফকা ওযা। মযত ভুাম্মদ আফবন াকরভবও কচবজ্ঞ ওযা বরা: ―অভযা কও ওাচ 
ওবয ঈাচকন ওযবফা, নাকও এ দুকনায কফলব তাাকু্কর ওযবফা এফং অবঔযাবতয চবনে আফাদত ওযবফা?‖ 
কতকন ঈিয কদবরন: ―তাাকু্কর যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ার কঙর। অয ওাচ ওবয ঈাচকন কঙর তাাঁয কফত্র 
ুন্নত।‖ মাযা তাাকু্কবরয তকভূ ূযণ ওযবত ক্ষভ, তাবদয ঈকঘত ওাচ ওযা। মযত ভুাম্মদ ভানাকমর 
(য.) ফবরন লম, ওাচ না ওবয তাাকু্কর ওযায ঘাআবত ওাচ ওবয তাাকু্কর ওযাআ ঈিভ। প্রবতেবওয ঈকঘত 
অায ওাবমক ংমত া। মযত ফাাঈদ্দীন নওফন্দ অর-লফাঔাযী (য.) ফবরবঙন, ―বাবরা ঔা এফং 
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বাবরাবাবফ ওাচ ওবযা।‖ ংবক্ষব, মবতািুওু কযভাণ ঔাদে এফাদবত াামে ওবয তা (ঔাা) বাবরা, অয 
মবতািুওু কযভাণ ক্ষকত ওবয তা াযাভ (কনকলদ্ধ)। 

প্রবতবওেয ঈকঘত কনবচয ওৃত ওভকগুবরায লক্ষবত্র ঈিভ কনেত ভবনয ভবধে লালণ ওযা এফং ঈিভ কনেত না 
া মকন্ত লওাবনা ওাচ ংখিন না ওযা। লফক লরাবওয বে লওাবনা ফেকিয ম্পওক না যাঔা ঈকঘত এফং 
ওথা কতকযি না ফরা ঈকঘত।  এওকি াদী লখালণা ওবয: ―কওভত (ঈওাযী ফস্তু) দকি ং দ্রৃাযা 
ককিত। এয ভবধে নকি বচ্ছ ঈমরাত (কনঃেতা)। অয ফাকওকি বচ্ছ নীযফতা।‖(াদী) প্রবতেবওয ঈকঘত 
ভানুবলয বে ি ভ ফে ওযা এফং ফাকও ভ কমকওয  ভুযাওাফা (ভধেস্থতা)-লত ফে ওযা। াঘমক  
(াকন্নধে) ভূরেফান বফ মকদ তা লওাবনা ফেকিয এফং নোনেবদয চবনে ঈওাযী । লফ-দযওাকয এফং ভূরেীন 
ওথাফাতকা মকদ না ফরা , তাবর তা ঈওাযী বফ। প্রবতেবওয ঈকঘত কফদঅত ংখিনওাযী এফং ঘায 
ভামাফ ফকবূকত ফেকিবদয ওাঙ লথবও দূবয বয থাওা। বাবরা লাও ফা ঔাযা লাও, ফায বে প্রবতেবওয 
াক ভুবঔ অঘযণ ওযা ঈকঘত। প্রবতেবওয ঈকঘত ক্ষভাপ্রাথকীবও ক্ষভা ওবয লদা। ওায বেআ লওাবনা ফেকিয 
ছকড়া ওযা ঈকঘত ন; তাাঁয ওথায প্রকত খৃণা লালণ ওযা তাাঁয ঈকঘত ন। প্রবতেবওয বে নম্রবাবফ ওথা 
ফরবফ। এওভাত্র অল্লায াবস্তআ ওবিায া মা। াবঔ অফদুল্লা ফার (য.) ফবরন, ―তাাঈপ থক 
শুধু ারাত, লযামা কওংফা যাবত ওৃত আফাদত ন। ফান্দা কববফ এগুবরা প্রবতেও ভানুবলযআ ওতকফে। দযবফ 
ায থক বচ্ছ- ওাঈবও অখাত কদব ফেকথত না ওযা। লম ফেকি এিা াধন ওযবত াবযন কতকনআ ঘূড়ান্ত 
রক্ষে চকন ওযবত াবযন।‖ মযত ভুাম্মদ আফবন াকরভবও কচবজ্ঞ ওযা  লম, ওীবাবফ এওচন রীবও 
নোনে লরাওবদয ভাবছ লঘনা মাবফ। তাাঁয ঈিয: ―তাাঁবও লঘনা মাবফ তাাঁয লভারাবভ ওথা ফাতকা, ুন্দয 
অঘযবণ, দাাে লঘাযা, দা-দাকক্ষবণে এফং ওবথাওথবনয ভ ওায বে ভতববদ ৃকি না ওযা এফং 
ক্ষভা প্রদকবন এফং ফায প্রকত ওরুণা প্রদকবন।‖ 

লতাভায ঈকঘত অল্লায ওাঙ লথবও ওর ফস্তু অা ওযা, কমকন তাাঁয ওর ফান্দায ঘাকদা লভিাবত ক্ষভ। 
কতকন লতাভাবও াামে ওযায চবনে তাাঁয ওর ফান্দাবও ঈদু্রৃদ্ধ ওযবত াবযন। মযত আাআা আফবন ভুাম 
অয-যামী (ওুবদ্দা কযরূ) ফবরবঙন, ―অল্লাহ্ াওবও তুকভ মবতািুওু বাবরাফাবা, মবতািুওু ব া, নেযা 
লতাভাবও তবতািুওু ব াবফ। অল্লায অবদ তুকভ লমবাবফ ভানে ওয, কিও তবতািুওু নেযা লতাভাবও 
াামে ওযবফ।‖ অল্লা তা ‖অরা এফং ভানুবলয ভবধে ফবঘব ফড় দকা বচ্ছ ভানুবলয কনবচয নপবয 
নুযণ এফং তাযআ ভবতা ক্ষভ নে লওাবনা ভানুবলয য অস্থা স্থান। 

কফবদয ভ অল্লায াামে বত কনযা া লতাভায ঈকঘত ন; অয ুবঔয ভ যীতবও অাঁওবড় 
ধযায ফোাবয সকঔরে প্রদকন ওযা লতাভায ঈকঘত ন। নেবদয লদালত্রুকি লঔাাঁচায কযফবতক লতাভায ঈকঘত 
কনবচয লদালত্রুকি তারা ওযা। নোনে ভুরভানবদয লথবও কনবচবও ফড় ভবন ওযবফ না। মঔন তুকভ লওাবনা 
ভুরভাবনয াক্ষাৎ রাব ওযবফ, তঔন কফশ্বা যাঔবফ লম লতাভায চবনে তায লপ্রকযত লদাাআ লতাভায বফকািভ 
রাব। মাযা লতাভাবও াামে ওবযবঙ লতাভায ঈকঘৎ তাবদয প্রকত ওৃতজ্ঞ া। 
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তাাঈপ অদবফয য প্রকতকষ্ঠত। লম ফেকি অদফ ারবন তৎয ন, ল অল্লায সনওিে চকন ওযবত 
াযবফ না‘ (ভাুভ পারুওী কযকন্দী প্রণীত ‖ভাওতুফাত‖ ২ ঔণ্ড: ১১০ কঘকি)। 

মযত ভাুভ পারুওী তাাঁয ভাওতুফাত গ্রবন্থয ৩ ঔবণ্ডয ১৭ নং কঘকিবত করবঔবঙন: ‗তাাঈবপয চানা বথ 
এওচন থ-প্রদকও ভুককদ অর-ওাবভবরয প্রবাচনীতা কযামক। তাাঁয াামে ঙাড়া গ্রয া ফড়আ 
দুষ্কয। অল্লাহ্ তা ‖অরা লখালণা ওবযন, ―অভায াকন্নধে চবনকয চবনে ীরায তারা ওয।‖ (ুযা ভাবদা, 
৩৮ অাত) দুকনাফী ভমকাদাম্পন্নবদয ওাবঙ লৌঁঙাবনায চবনে লমবাবফ এওচন ভধেস্থতাওাযীয বিলণ ওযা 
, কিও ল যওভ প্রওৃত ভাক্বাভ (ভমকাদা)-এয কধওাযী ফকবষ্ঠ অল্লায ওাবঙ লৌঁঙাবনায চবনে ভাধেভ 
তোফেও। এ বথ গ্রয বত বর ভুককদ অর-ওাবভবরয াঘমক  এওান্ত অফেও। (তাাঈবপয) এ 
থকি ুন্নতবও অাঁওবড় ধযায এফং কফদঅতবও ফচকবনয থ। এওচন ভুককদ অর-ওাবভবরয ন্ধান াায 
ূফক ভুূতক মকন্ত ওাবরভা তাকদ খন খন বড়া। লতাভায ঈকঘত এিা সদকনও এও ফা াাঁঘ াচায ফায াি 
ওযা। তাাঈবপয ভান আভাভকণ ফকম্মতবাবফ চাকনববঙন লম, এিা ক্বরফ কযষ্কায ওযায লফরা কফবল 
ঈবমাকী।‘ (ভাুভ পারুওী ওৃত ভাওতুফাত, ৩ ঔণ্ড: ১৭ নং কঘকি) 

অল্লা তা ‖অরা ুযা ―অয্-মাকযা‖লত ফরা ওবযন: ‗অকভ কিন  আনানবও সতকয ওবযকঙ মাবত তাযা অভায 
আফাদত ওবয।‘ অয এআ এফাদবতয দ্রৃাযাআ ওুযফ (কনওিে)  ভাবযপবতয ঈৎকি। এয থক বচ্ছ ভানুলবও 
অঈকরা ফায চবনে অবদ লদা ববঙ – মা পযমভূবয বে নপর আফাদত ারন ওবয এফং 
কফদাতীবদয লথবও দূবয বয লথবও ওযা ম্ভফ। তাাঈবপয বথ, থকাৎ, তযীওা লম ফ ওতকফে ারন 
ওযবত , তায ফআ বচ্ছ নপর আফাদত। এঔরাস্, লমিা পযমভূবয গ্রণী ায চবনে এওিা 
তককফবল, লিা এ ফ ওতকফে ারন ওবযআ চকন ওযা মা। ঈমুকি তথোফরী স্পিআ প্রতীভান ওবয লম, 
‗তাাঈপ আহুকদ  প্রাঘীন গ্রীওবদয ওাঙ লথবও গ্রণ ওযা ববঙ‘ ভবভক াফীবদয ফিফেকি এওকি ডাা 
কভথো এফং চখণে ওুৎা ফবি। 

৮/– ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয ১৬৮ এফং ৩৫৩ ৃষ্ঠা ঈবল্লঔ যববঙ: ‗এিা ফকম্মত লম অল্লাহ্ 
এফং তাাঁয ৃকিভূবয ভবধে এওচন ভধেস্থতাওাযীয ওাবঙ লওাবনা কওঙু প্রাথকনা ওযা ওুপয। আফনুর ওাআকেভ 
অর-চকমা ফবরবঙন লম, ―ভৃত ফেকিয ওাবঙ লওাবনা কওঙু ঘাা থফা অল্লায ওাবঙ তায ভাধেবভ ুাকয 
ওযাবনা ভা-কযও।― ানাপী কওতাফ ―পবতাা-এ-ফামাকমো‖ ফেি ওবয, লম ফেকি ফরবফ াঔবদয রূভূ 
াবময-নাবময অবঙন, ল ওাবপয ব মাবফ। অাত  াদীভূ লথবও লফাছা মা লম, ভৃতচবনয লওাবনা 
লঘতনা এফং স্পন্দন লনআ।‘ (পাতহ্ অর-ভকচদ) 

অকভ অভায ―াাদাবত অফাকদো‖ ুস্তবও এফ ওথায ঈিয কফস্তাকযতবাবফ করবঔকঙ। অনাযা মকদ আ ফ 
ঈিয বড়ন, তাবর কযষ্কায ফুছবত াযবফন লম অবর ুন্নাবতয কফরুবদ্ধ াফীবদয এফ ওুৎা যিনা 
নো এফং বমৌকিও। াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি কনবচআ তায ুস্তবওয ৭০ ৃষ্ঠা করবঔবঙ: 
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‗ঈওাা (যা.) মযত নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ লদাা লঘবকঙবরন মাবত কতকন কফনা কফঘাবয অবঔযাবত 
লফববত কভন ওযবত াবযন। এিা কযসু্ফি ওবয লম, চীকফত ফেকিয ওাবঙ লদাা ওযায চবনে অবফদন ওযা 
সফধ । কওন্তু ―ভৃত‖ কওংফা ―নুকস্থত‖ ফেকিয ওাবঙ লদাা ঘাা কযও।‘ 

যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয থ মাযা কনষ্ঠায বে নুযণ ওবযন তাাঁবদয লদাা তাাঁয লদাায ভবতাআ কৃীত । ঈি 
ুস্তওকিয ২৮১ ৃষ্ঠা অফু হুযাযা (যা.) বত আভাভ অভদ (য.)  ভুকরভ (য.) লযাাওৃত াদীবয 
ঈদৃ্ধকত যববঙ, লমিা লখালণা  ওবয:  ‗এভন ফহু ভানুল অবঙ (মাবদয ঘুর এবরাবভবরা এফং) মাবদযবও দযচা 
লথবও দূয ওবয লদা । থঘ মঔন তাযা (এরাীয নাবভ) ওভ (থ) ওবয, তঔন অল্লা তা কনিআ 
ৃকি ওবয লদন।‘(াদী) অল্লা তা ‖অরা, কমকন তাাঁয ফান্দাবদযবও কভথো প্রকতন্ন া লথবও যক্ষা ওযায 
চবনে তাাঁবদয ওভওৃত ফস্তু ৃকি ওবয লদন, কতকন কনঃবন্দব তাাঁবদয লদাা ওফুর ওবয লনবফন। ুযা ভুকভবনয 
৬০ নং অাবত অল্লাহ্ াও ফবরন, ‗অভায ওাবঙ লদাা ওয। অকভ লতাভাবদয লদাা ওফুর ওযবফা।‘ 
(অাত)  

লদাা ওফুর ফায কওঙু তক অবঙ। আ ফ তক মকদ ূযণ ওযা মা, তবফ কনঃবন্দব লদাা ওফুর বফ। 
লমবতু লওাবনা ফেকি ভস্ত তক ূযণ ওযবত াবয না, লবতু তাাঁয লদাা ওফুর  না । তাবর অঈকরা  
ঈরাভা-এ-াক্কানী মাাঁযা এ ওর তক ূযণ ওবযবঙন, তাাঁবদয ওাবঙ াপাাত প্রাথকনা ওযা লওন কযও বফ? 
অভযা ফকর, অল্লাহ্ তা ‖অরা তাাঁয কপ্র ফান্দাবদয রূভূবও েফণ ওযায ক্ষভতা প্রদান ওবযবঙন এফং তাাঁবদয 
বাবরাফাায াবস্ত ওাকিত ফস্তু ৃচন ওবয থাবওন। অভযা শু-াকঔ চবফহ্ ওবয এফং ওুযঅন লতরাাত 
ওবয াফগুবরা লওাবনা লফারপ্রাপ্ত রীয রূবয প্রকত লৌঁকঙব লদআ এফং তাাঁয াপাাত  াামে ওাভনা 
ওকয। লম ফেকি শুধু ভৃতবদয ঔাকতবয আ ফ ওাচ ওবয ল কনিআ ভ্রান্ত; কওন্তু লম ফেকি অল্লাহ্ তা ‖অরায 
আফাদত ওবযন এফং তায াফ লফারপ্রাপ্ত রীয রূবয প্রকত লৌঁকঙব লদন, কতকন ভুকযও কওংফা পাকক্ব 
(গুণাকায) ন না। এিা কনকিত লম, াফীযা কনবচবদযবওআ প্রতাকযত ওবযবঙ এফং কফঘুেত ববঙ। াফী 
ুস্তওকিয লরঔও মযত ভকযভ অস্আাদ আফবন াকদয এফং অফু ভুকরভ ারানীয ওাযাভবতয ফণকনা 
লদ। লমবতু অল্লাহ্ তা ‖অরায কপ্র  ভবনানীত ফান্দাবদয রূভূ চীকফত কওংফা লফারপ্রাপ্ত ফস্থা 
অল্লাযআ নুভকতিবভ ৃকথফীয ভানুলবদযবও াামে ওযায ক্ষভতাম্পন্ন, লবতু অভযা অঈকরায 
রূভূবয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওকয। ক্বরবফয ভবধে এ কফশ্বা লযবঔ অঈকরা লওযাবভয ওাবঙ আকস্তকাা 
(াামে প্রাথকনা) ওযািা অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায আফাদত ওযা ন, ফযং এয থক অল্লায আফাদত ওযা, তাাঁয 
প্রকত অস্থা যাঔা এফং তাাঁযআ ওাবঙ াামেপ্রাথকী া। জ্ঞানী-গুণীচন এিা বচআ ফুছবত াযবফন। 

৯/– ৃষ্ঠা ১৭৯ এফং ১৯১-এ াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি এওঔানা াদী ঈদৃ্ধত ওবয: ‗ল পাবতভা! অভায ওাঙ 
লথবও লম লওাবনা ম্পকি তুকভ ঘাআবত াবযা। কওন্তু অকভ লতাভাবও অল্লাহ্ তা ‖অরায াকস্ত লথবও যক্ষা ওযবত 
াযবফা না।‘ (াদী); তঃয ল ভন্তফে ওবয: ‗ভানুবলয ওাবঙ এ ৃকথফীবত তায ক্ষভতায অতাধীন ফস্তুয 
চবনে াামে ওাভনা ওযা মা (নুভকত প্রাপ্ত)। কওন্তু লম ওর ফস্তু অল্লায ক্ষভতায অতাধীন (এঔবতাবয), 
লমভন – ক্ষভা প্রদকন, লফবত দান, চাান্নাভ লথবও যক্ষা ওযা আতোকদয চবনে এওভাত্র অল্লায ওাবঙআ 
ঘাআবত বফ। শুধুভাত্র অল্লায ওাবঙআ কফদ-ভুকি  াামে ঘাা লমবত াবয। মাযা দূবয ফকস্থত থফা 
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―ভৃত‖, তাবদয ওাবঙ াামে ঘাা মা না। তাযা েফণ ওযবত াবয না, ঈিয কদবত াবয না। তাযা কওঙুআ 
ওযবত াবয না। মযত হুাআন  তাাঁয কতা (মযত অরী ও.) ওফবয াকস্ত লবাক ওযবঙন না, কওন্তু মাযা 
লদফতা কববফ জ্ঞাত, লমভন অভদ কতচানী, আফনুর অযাফী  আফনুর পকযদ কং, তাযা াকস্ত াবচ্ছ। তাযা 
কওঙুআ শুবন না। নফীবদয ওাবঙ াামে ওাভনা ওযা মাবফ না। অর-ফুাআযী এফং ফাযী তাবদয ক্বাকদাভূব 
হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও এবতা লফক প্রংা ওবযবঙ লম তাযা ওাবপয  ভুকযও ব ককববঙ।‘ (পাতহ্ অর ভকচদ) 

াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি তায ুস্তবওয কফকবন্ন ংব, ঈদাযণস্বরূ, ৩২৩ ৃষ্ঠা করবঔবঙ: ‗ভৃতচন থফা 
নুকস্থত চবনয লদাা ক্ষকত দূয ওযবত াবয থফা তাযা অল্লায ওাবঙ লদাাপ্রাথকীবদয চবনে াপাাত 
ওযবত াবযন, এআ কফশ্বা যাঔািা কযও। অল্লাহ্ তাাঁয নফী ملسو هيلع هللا ىلص-লও লপ্রযণ ওবযবঙন এআ ধযবণয কযওবও 
কনকিহ্ন ওযবত এফং এআ ধযবণয ভূকতকূবচাযী (ভুকযও)-লদয বে রড়বত।‘ (পাত অর ভকচদ)। 

ঈি াফী ওতৃকও করকঔত গ্রন্থকিবত যস্পযকফবযাধী ভত ফেি ওযা ববঙ। ওাযণ ২০১ ৃষ্ঠা ফরা ববঙ: 
‗অভানভূব অল্লাহ্ তা ‖অরা লঘতনা  ভা‖লযপত ৃকি ওবযবঙন। তাযা অল্লাবও ব ওবয। প্রকতকি 
নুওণা অল্লাবও স্ভযণ ওবয এফং ব া।‘ (পাত অর ভকচদ) 

ঈমুকি ভন্তফেকিয কফবযাকধতা ওবয ল দাকফ ওবযবঙ লম নফী-রীকণ তাবদয ভামায-যমা কওঙুআ শুবনন না 
থফা নুবফ ওবযন না। কনবম্নয ঈদৃ্ধকতকি ―কভযাতুর ভদীনা‖ গ্রন্থ বত কৃীত ববঙ: 

‗ভুকরভ ঈরাভা ফভআ অল্লায ওরুণা  াামে যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াপাাবতয ভাধেবভ ওাভনা ওবযবঙন। 
ভানফ চাকতয অকদ কতা মযত অদভ (অ.) লও মঔন ৃকথফীবত নাকভব লদা , তঔন কতকন লদাা ওবযন: 
―ল অল্লা! অভায ুত্র লভাাম্মবদয ( ملسو هيلع هللا ىلص) ীরা অভাবও ক্ষভা ওবয কদন।‖ অল্লাহ্ তা ‖অরা তাাঁয লদাা 
ওফুর ওবয লনন এফং তাাঁবও কচবজ্ঞ ওবযন: ―তুকভ ওীবাবফ অভায কপ্র নফী ভুাম্মদ ( ملسو هيلع هللا ىلص)-লও লঘবনা? অকভ 
লতা তাাঁবও এঔন ৃকি ওকযকন।‖ মযত অদভ (অ.)  ঈিয কদবরন: ―অকভ বযয কদবও তাকওব অযবয 
ঔুাঁকিবত রাআরাা আল্লাল্লাহু ভুাম্মাদুয যাূরুল্লাহ্ ব্দকি লদঔবত লরাভ। অকভ ফুছবত াযরাভ লম ভুাম্মদ ( ملسو هيلع هللا ىلص)-
আ াআবেদুর ভুযাকরন (নফীওুরবেষ্ঠ)। মকদ তাাঁবও অকন ফবঘব লফক বাবরা না ফাবতন, তাবর লতা তাাঁয 
নাভ অনায নাবভয বে স্থান ওযবতন না।‖ তঃয অল্লাহ্ তা ‖অরা ফরবরন: ―ল অদভ! তুকভ তে 
ফবরঙ! অকভ ভুাম্মদ ( ملسو هيلع هللا ىلص)-লও তেন্ত বাবরাফাক। তাাঁয লঘব কধও কপ্র অয ওাঈবওআ অকভ ৃকি ওকযকন। 
তাাঁবও মকদ অকভ ৃকি না ওযতাভ, তা বর লতাভাবও অকভ ৃকি ওযতাভ না। লমবতু তাাঁয াবস্ত তুকভ ক্ষভা 
প্রাথকনা ওবযঙ, লবতু অকভ লতাভায লদাা ওফুর ওবয কনবকঙ।‖ 

‗এওফায দুআ লঘাঔ ন্ধ এও ফেকি (াাফী) যাূবর াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ এব লদাা ওযায চবনে অবফদন 
চানান। হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص ফরবরন: ―মকদ তুকভ ঘা, তবফ লদাা ওযবত াকয; কওন্তু লতাভায চনে সধমকআ ঈিভ বফ।‖ 
ফৃদ্ধকি ফরবরন, ―সধমক ধযায ক্ষভতা অভায কতবযাকত ববঙ। অকন লদাা ওরুন।‖ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ফরবরন, 
―তাবর মু ওবযা এফং বড়া: ল অল্লাহ্! অকভ অনায কদবও কপযরাভ অনাযআ নফী ভুম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
ভাধেবভ, মাাঁবও যভতস্বরূ অকন এ ৃকথফীবত লপ্রযণ ওবযবঙন। এা যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص! অকভ অল্লায ওাবঙ 
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ঘাায ভ অনাবও ভধেস্থতাওাযী ফানারাভ। এা অল্লাহ্! তাাঁবও অভায চবনে াপাাতওাযী ফাকনব 
কদন।‖ (এআ াদী লযাাত ওবযবঙন আফবন ভাচা, কতযকভমী  আভাভ অভদ কফন াম্বর) আ ফেকি লদাা 
ড়ায বে বে অল্লাহ্ তাাঁয লদাা ওফুর ওবয লনন এফং কতকন তাাঁয দৃকিকি কপবয ান। াদী াস্ত্রকফদ 
আভাভ নাাই-  এ খিনাকি ফণকনা ওবযবঙন। এিাবও কফশ্বা ওযায লওাবনা ওাযণ াফীবদয ওাবঙ ফকি 
লনআ। এ খিনাকিয ভূর ফণকনাওাযী াাফী মযত ঈভান কফন হুনাআপ (যা.) ফবরবঙন, ―মঔন ঈভান আফবন 
অপপান (মুন-নুযাআন) ঔকরপা বকঙবরন, তঔন ভাকফদগ্রস্ত এও ফেকি অভাবও তাাঁয দুঃবঔয ওথা ঔুবর ফবর 
এফং চানা, ল মযত ঈভান মুন-নুযাআবনয ওাবঙ তায কববমাক ল ওযায ফোাবয রকজ্জত। অকভ তাবও 
মু ওবয ভকচদ অ-াাদা ককব ঈি লদাাকি ড়ফায যাভক কদআ। আ দুঃঔী ফেকি লদাা াি ওবয 
ঔকরপায ওাবঙ কভন ওবয। তাবও বেথকনা চানাবনা । ঔকরপা তাবও তাাঁয চানাভাবম ফকব তায বাফ-
কববমাক লাবনন এফং প্রকতওাবযয ফেফস্থা ওবযন। আ বাফগ্রস্ত দুঃঔী ফেকি তায ভোয া ভাধান 
বত লদবঔ মযত ঈভান কফন হুনাআবপয  ওাবঙ মা এফং ঈৎপুল্ল কঘবি ফবর: ―অল্লাহ্ অনায ভের ওরুন! 
অকন মকদ ঔকরপায ওাবঙ ুাকয না ওযবতন, তাবর অভায ভোগুবরায ভাধান এবতা তাড়াতাকড় বতা 
না।‖ কওন্তু মযত ঈভান কফন হুনাআপ (যা.) ফরবরন, ―অকভ লতা ঔকরপায বে াক্ষাৎ ওকযকন। এিা অবর 
লতাভাবও লঔাবনা লদাায ফযওবত ববঙ। অকভ আ লদাাকি শুবনকঙ যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ, কমকন লিা 
এওচন ন্ধ লরাওবও ককঔবকঙবরন, লম ন্ধ লরাও – অল্লায ওভ – নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয দযফায লথবও লাঁবি 
লফকযব মাফায অবক তায দৃকিকি কপবয লবকঙর।‖ 

‗এওফায মযত ঈভয (যা.)-এয কঔরাপত অভবর ঔযা লদঔা লদ। মযত কফরার আফবন াকয ভু‖মানী নাবভয 
চকনও াাফী যমা-এ-অওদা কভন ওবয ম্ভালণ চানান: ―এা যাূরাল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص! অনায ঈম্মত কু্ষধা 
ভৃতুেথমাত্রী। অকভ ফৃকিয চবনে অনায াপাাত ওাভনা ওযকঙ।‖ লআ যাবত কতকন হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও স্ববে 
লদবঔন। যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁবও ফবরন: ―ঔকরপায বে লদঔা ওবযা। ল ফৃকিয চবনে লদাা ওযবত লফয বফ।‖ 
মযত ঈভয (যা.) ফৃকিয চবনে লদাা ওযবত লফয ন এফং া ফৃকি অযম্ভ । পবর ফকত্র অফায ঈফকযতা 
কপবয অব।“ 

অল্লাহ্ তা ‖অরা তাাঁয কপ্র ফান্দাবদয াবস্ত লদাা ওফুর ওবয লনন। এআ ৃকথফীবত লওাবনা ভানুবলয ওাঙ 
লথবও তায কপ্রচবনয াবস্ত াামে অদা ওযা মা। অল্লাহ্ তা ‖অরা লখালণা ওবযন লম, কতকন হুমুয াও 
 লও বাবরাফাবন। ুতযাং মকদ লওঈ লদাা ওযায ভ ফবর: ―অল্লাহুম্মা আকন্ন অস্ অরুওা লফ-চাব-ملسو هيلع هللا ىلص
নাকফআবেওার ভুস্তপা‖, তাবর তায লদাা প্রতোঔোন ওযা বফ না। কওন্তু দুকনাফী কচকনবয চবনে হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
াপাাতওাযী ফানাবনা অদবফয লঔরাপ। 

ফুযানুদ্দীন ভাবরওী এওচন ককযফ ফেকি ম্পবওক ফণকনা লদন, লম ফেকিকি হুচযা অস্-াাদা (ভানফীয 
যমা)-লত কভন ওবয ফবরকঙবরন: ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص, অকভ বুঔা অকঙ।‖ এয য কতকন যমাতুর ভুতাাযা-
এয এও লওাণা ফব বড়ন। কওঙুক্ষণ য এও লরাও এব তাাঁবও তাাঁয খবয কনব মান এফং তাাঁয াভবন 
ঔাফায কযবফন ওবযন। মঔন ককযফ লরাওকি ফরবরন লম, তাাঁয লদাা ওফুর ববঙ, তঔন কৃওতকা ফরবরন 
―ল ভ্রাতা! অকন হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কমাযত রাববয চবনে এবতা দীখক তওরীপূণক মাত্রা ওবয এববঙন; তাাঁয হুমুবয 
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(ঈকস্থকতবত) এও ভুবিা ঔাফায ঘাা কও অনায ভীঘীন ববঙ? আ যওভ ভান  ঈচ্চ ভমকাদাম্পন্ন নফী 
 এয হুমুবয লতা অনায লফবত এফং নন্ত লনাভত (অীফকাদ  ওরোণ) ওাভনা ওযা ঈকঘত কঙর।-ملسو هيلع هللا ىلص
অল্লাহ্ তা ‖অরা লঔাবন লদাা প্রতোঔোন ওবয না।‖ মাাঁযা যাূর-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কমাযত দ্রৃাযা ম্মাকনত 
ন তাাঁবদয ঈকঘত লল কফঘাবযয কদবন হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয াপাাত ওাভনা ওযা। 

‗এওফায আভাভ অফু ফওয ভূওযী (য.), আভাভ তাফাযানী (য.)  অফু াবঔ (য.) ভকচদ অস্-াাদাবত 
বুঔা ফস্থা কওঙু কদন কতফাকত ওবযন। ফববল এা নাভাচ ফা‖লদ আভাভ অফু ফওয অয ে ওযবত না 
লবয তেন্ত রকজ্জতবাবফ ফবরন, ―অকভ কু্ষধাতক, এা াফীফ-অল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص! এ ওথা ফবর কতকন এও লওাণা ককব 
ফব বড়ন। তাাঁয য দুআ ফনু্ধ এওকি ুস্তও াবি যত কঙবরন। চকনও ফেকি, কমকন াআবেদ কঙবরন, কতকন 
তাাঁয দুআচন লকারাভ ঔাদে কনব লঔাবন ঈকস্থত ন এফং ফবরন, ―ল ভ্রাতৃফৃন্দ! অনাযা অভায দাদা 
হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও অনাবদয চবনে ঔাফায লমাকাড় ওযায নুবযাধ ওবযবঙন। কতকন অভাবও তিা থাওাওারীন 
ফস্থা স্ববে অবদ ওবযন অনাবদযবও তা কদবত।‖ তাাঁযা ফাআ অায ওবযন এফং আ াআবেদ ফেকি 
ফাকও ঔাদে তাাঁবদয ওাবঙ লযবঔ কৃব প্রতোফতকন ওবযন।“  

―এওফায অফুর অিা আফবন নাকপ (য.) কমকন ন্ধ কঙবরন, কতকন কতন কদন বুি থাওায পবর এবতা 
দুফকর ব বড়কঙবরন লম, তাাঁয াাঁিফায ক্ষভতাআ াকযব লপবরকঙবরন। কতকন হুচযা অস্-াাদাবত কভণ 
ওবয ম্ভালণ চানান: ―ল যাূবর লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص! অকভ কু্ষধাতক।‖ এযয কতকন এও লওাণা লমব বক্ষা ওযবত 
থাবওন। কওঙুক্ষণ য চকনও ফেকি এব তাাঁবও তাাঁয খবয কনব মান। কতকন ঔাদে কযবফন ওবয ফবরন: ―ল 
অফুর অিা! অকভ অভাবদয ভকনফ মযত নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও স্ববে লদকঔ। কতকন অভাবও অনায চবনে 
ঔাদে কযবফন ওযবত অবদ লদন। অনায মঔনআ কু্ষধা রাকবফ তঔনআ অভাবদয এঔাবন অবফন।‖ 

অবরভ-এ-আরাভ আভাভ ভূা আফবন নুভান (য.) ত ত ভুরভাবনয নাভ এফং তাাঁবদয লদাায কফফযণ তাাঁয 
প্রণীত ―কভফাহ্ ঈয্ মুরাভ পীর ভুস্তাককীন কফ ঔাআকযর অনাভ‖ কওতাবফ করকফদ্ধ ওবযবঙন। এাঁযা ফাআ হুমুয 
াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও াপাাতওাযী ফাকনব এাঁবদয বীপ্সা  ূণক ওবযকঙবরন। এাঁবদয ভবধে এওচন, ভুাম্মদ আফবন 
ভুনওাকদয ফবরন লম, এও ফেকি কচাবদ মাফায অবক তাাঁয কতায ওাবঙ ৮০কি স্বণকভুদ্রা অভানত যাবঔন এফং 
ফবরন: ―অভায চবনে এগুবরা চভা যাঔবফন। তবফ, বাফগ্রস্ত লরাওবদয ওাবঙ ধায কদবত াযবফন।‖ তাাঁয কতা 
ঔযাীকড়ত লরাওবদয ওাবঙ লআ িাওা ধায লদন। মঔন আ ফেকি প্রতোফতকন ওবয িাওা লপযত ঘান, তঔন 
তাাঁয কতা তাাঁবও যফতকী যাবত অফায অবত ফবরন এফং কতকন কনবচ হুচযাহ্ অস্-াাদা লমব ওার 
মকন্ত প্রাথকনা ওযবত থাবওন। ভুনওাকদয ফবরন, ―অভায কতা ফবরবঙন লম এওচন লরাও তাাঁয ওাবঙ এব াত 
ঔুরবত ফবরন। লরাওকি তাাঁবও স্বণকভুদ্রায এওকি থবর প্রদান ওবযন। অভায কতা ভুদ্রাগুবরা গুবণ ৮০কি ভুদ্রা 
লদঔবত ান। অনকন্দত ব কতকন লগুবরা ঈি (অভানতওাযী) ফেকিয ওাবঙ লপযত লদন।‖ 

―ভকদনা ককযফ থাওাওারীন আফবন চারাহ্ (য.) হুচযাহ্ অস্-াাদা মান এফং ফবরন: ―এা যাূরাল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص। 

অচ অনায ওাবঙ এবকঙ কতকথ কববফ। অকভ তেন্ত কু্ষধাতক।‖ এযয কতকন এও লওাণা লমব খুকভব 
বড়ন। যাূর-এ-াও ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁবও স্ববে লদঔা লদন এফং এওঔানা ফড় রুকিয িুওবযা প্রদান ওবযন। 
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যফতকীওাবর কতকন ফবরবঙন, ―অকভ কু্ষধাতক ায দরুন রুকি তৎক্ষণাৎ ঔাা অযম্ভ ওকয। মঔন বধকওিুওু 
ঔাা লল ওকয তঔনআ খুভ লথবও লচবক ঈকি। ফাকও বধকও রুকি অকভ অভায াবত লদঔবত াআ।‖ 

―অফুর ঔাবর অক্বতা াাঁঘ কদন ভদীনা বুি থাওায য হুচযা অস্-াাদা কভন ওবযন এফং হুচুয 
ূয নূয ملسو هيلع هللا ىلصলও ারাভ লদন। কতকন অযম ওবযন লম, কতকন কু্ষধাতক। এয য কতকন এও লওাণা ককব খুকভব 
বড়ন। এযয স্ববে যাুরূল্লা ملسو هيلع هللا ىلصলও অকভন ওযবত লদঔবরন। তাাঁয ডান াব মযত অফু ফওয ককদ্দও 
(যা.) এফং ফাভ াব মযত ভয পারুও (যা.), অয মযত অরী ভুযতাদা (ওঃ) তাাঁয াভবন াাঁিকঙবরন। 
মযত অরী (ওঃ) এবআ ফরবরন, ―ল অফুর ঔাবয। ঈবি দাাঁড়া। লওন তুকভ শুব অঙ?‖ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص 
এবআ তাাঁবও এও িুওবযা রুকি কদবরন। যফতকীওাবর অফুর ঔাবয ফবরবঙন, ―তোকধও কু্ষধাতক থাওায দরুন 
অকভ বে বে রুকি ঔাা অযম্ভ ওকয। বধকওিুওু ঔাায য খুভ লথবও লচবক ঈবি ফাকও বধকও রুকি 
অভায াবতয ভবধে লদঔবত াআ।‖ 

―মযত অফু অবু্দল্লা লভাাম্মদ আফবন ফায‖অ ফবরবঙন লম, কতকন এফং তাাঁয কতা অফু অকব্দল্লা আফবন 
াকপপ ভক্কা ওদকওীন ব বড়ন। এওিা ওিদাও পযববল তাাঁযা ভদীনা এব লৌঁবঙন। কশু ায 
দরুন কতকন কু্ষধা লরবকবঙ চাকনব ওাাঁদবত থাবওন। তাাঁয কতাবও কতকন কস্থয ওবয লপরবরন, কমকন ফহু লঘিা 
ওবয কস্থয  ান্ত থাওবত াযবরন না। হুচযা অস্-াাদা কভন ওবয তাাঁয কতা ম্ভালণ চানাবরনঃ ―ল 
াফীবফ লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص! এ যাবত অভযা অনায কতকথ।‖ এযয কতকন ফব বড় লঘাঔ ফুচবরন। কওঙুক্ষণ য 
ভাথা তুবর লব ঈিবরন। তাযয দীখকক্ষণ ওাাঁদবরন। লঘাঔ ঔুবর কতকন ফরবরন: ―যাুর-এ-াও ملسو هيلع هللا ىلص অভায 
াবত িাওা কদববঙন।‖ অফু অবু্দল্লা ফবরন : ―কতকন মঔন াবতয ভুবিা ঔুবরন তঔন তায ভবধে অকভ িাওা 
লদঔবত াআ। অভযা কওঙু ঔযঘ ওকয এফং াদওা লদআ। এযয অভযা অভাবদয স্ববদ কযাম-এ কপবয 
অক।‘ 

অভদ আফবন ভুাম্মদ ূপী ফবরবঙন : ―কচাবময ভরুবূকভবত অকভ কতন ভা খুযাবপযা ওকয। অভায অয 
লওাবনা ম্পকি ফকি কঙর না। ফহু ওবি ভদীনা লৌঁকঙ। হুচযা অ-াাদা অকভ যাুর-এ-ভক্বফুর ملسو هيلع هللا ىلص-
লও ারাভ চানাআ। এযয এও লওাণা ফব খুকভব কড়। হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص স্ববে অকভন ওযবরন। কতকন ফরবরন, 
―তুকভ এবঙ অভদ? লতাভায াত দা লদকঔ।‖ অভায প্রাকযত াত কতকন স্বণক দ্রৃাযা ূণক ওবয কদবরন। অকভ 
লচবক ঈবি লদকঔ অভায াতগুবরা স্বণক-বকতক।‖ 

মকদ ওঔন অবও-এ-যাূরকণ তাাঁবদয কনভকর হৃদ বত কনঃৃত লওাবনা ওথা ফবরন, মা ফােত নম্রতা থফা 
বদ্রতায লক্ষবত্র দৃকিওিু লদঔা, তাবর ওায ঈকঘৎ ন তাাঁবদয কফরুবদ্ধ কওঙু ফরা, ফযং নীযফতা ারনআ 
ফািনী। আ ফস্থা নীযফতা ারনআ কফনী  েদ্ধাীর ায কযঘ ফন ওযবফ। যমাব অওদা-
এয ওাবঙ চকনও অবও-এ-যাূর অমান কদবতন এফং ফরবতন লম খুবভয লঘব ারাত (নাভাম) ঈিভ। 
ভকচদ অস্-াাদায চকনও লফও তাাঁবও ফরবরা: ―যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয হুমুবয তুকভ ঈদ্ধত অঘযণ ওবযঙ‖ এফং 
তাাঁবও প্রায ওযবরা। তঔন আ অবও-এ-যাূর ফরবরন, ―ল যাূর-এ-লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص! অনায হুমুবয এওচন 
ভানুলবও প্রায ওযা এফং কাকর লদা কও দ্ধতে ন?‖ কতকন বনও ওাাঁদবরন। কওঙুক্ষণ য লদঔা লকর, লম 
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লফওকি তাাঁবও প্রায ওবযকঙর, ল ক্ষাখাতগ্রস্ত ব বড়বঙ এফং নড়াঘড়ায ক্ষভতা াকযব লপবরবঙ। কতন 
কদন য ল ভাযা মা। াকওভ অফুর ওাকভ অওাযী তাাঁয ুস্তবও এ খিনাকি ফণকনা ওবযন এফং অয 
চানান লম াকফত আফবন অভদ ফাকদাদী এ খিনায এওচন াক্ষী। 

আফবন নুভান তাাঁয ুস্তবও ফণকনা ওবযন কনবম্নাি খিনাকি: মযত আফবন অ াইদ  তাাঁয ওবওচন ফনু্ধ 
ভদীনাবত তাাঁবদয ভস্ত িাওা ঔযঘ ওবয ধায-ওচক ওযায ভবতা অয লওাবনা কযকঘত লরাওবও না লব হুচযা 
অস্-াাদা কভন ওবযন। কমাযবতয লল মকাব মযত আফবন অস্-াআদ ফবরন, ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! 
অভাবদয অয লওাবনা িাওা-া ফকি লনআ, ঔাদে লনআ।‖ এ ওথা ফবর কতকন লঙন কদবও লাঁবি লফকযব 
মাফায ভ ভকচবদয দযচা এওচন ফেকিয াক্ষাৎ ান। কতকন তাাঁবও এফং তাাঁয ফনু্ধবদযবও কনবচয 
ফাকড়বত কনব প্রঘুয লঔচুয  িাওা-ওকড় প্রদান ওবযন। 

যীপ অফু ভুাম্মদ অফকদ ারাভ পাকী (য.) ভদীনা তাাঁয কতন কদবনয পবযয লল মকাব (ভকচদ-এ-
নফফীয) কভম্ববযয লঙবন দু‖যাওাত ারাত বড় অযম ওবযন: ―ল অভায ভান ূফকরুল! অকভ এবতাআ 
কু্ষধাতক লম দাাঁড়াফায ক্ষভতা াকযব লপবরকঙ।‖ কওঙুক্ষণ য এও ফেকি তাাঁয চবনে যান্নাওৃত লকাস্ত এফং রুকি  
ভাঔন কনব অবন। মকদ কতকন ধনেফাদ জ্ঞান ওবয ফবরন লম গুবরায এওিা বরআ ঘরবফ, তফু তাাঁবও 
আ ফেকি ফবরন: ―দা ওবয ফগুবরাআ ঔান। অকভ এগুবরা এবনকঙ নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلصএয ওাঙ লথবও অবদপ্রাপ্ত 
ব। অভায ন্তানবদয চবনে ঔাদে সতকয ওযায য অকভ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلصলও স্ববে লদকঔ, কমকন অভাবও অবদ 
লদন – ‗ভকচবদ ফস্থানযত লতাভায দ্রৃীনী বাআবয চবনে কওঙু ঔাফায কনব লঔবত দা‘- এচবনেআ এঔাবন 
এবকঙ।‖ 

যীপ ভুদাকয ওাকভী এওফায হুচযা অ-াাদায ঈিয লদাবরয কদবও ফকস্থত তাাজু্জদ লভযাফ-এয 
াভবন খুকভব বড়ন। িাৎ কতকন ঈবি দাাঁকড়ব হুচযা অস্-াাদায াভবন ঘবর অবন। এযয কতকন 
াবত াবত লঙন কদবও াাঁবিন। ভকচদ অন্-নফফীয ঔাবদভবদয লনতা াভুদ্দীন াফ তাাঁবও তাাঁয 
াায ওাযণ কচবজ্ঞ ওবযন। কতকন ফবরন লম তাাঁয খবয ওবও কদন ধবয লওাবনা ঔাফায কঙর না এফং মযত 
পাকতভা (য.)-এয যমা ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص, অকভ কু্ষধকাত।‖- এআ ওথা ফবর কতকন এঔাবন এবকঙবরন। কতকন 
অয ফবরন: ―এঔাবন অকভ খুকভব কড় এফং স্ববে অভায ভান ূফকুরুলবও লদকঔ অভাবও এও াত্র দুধ 
প্রদান ওযবত। অকভ তা ান ওবয খুভ লথবও লচবক ঈকি। অভায াবত তঔন দুবধয াত্রকি ফতকভান। অকভ 
হুচযা অত্-তাকযা কভন ওকয ধনেফাদ জ্ঞাবণয ঈবদ্দবে। অভায নুবূত অনন্দ  স্বাবদয চবনেআ অকভ 
লবকঙ। এআ লতা লআ াত্রকি।‖  এ খিনাকি কফস্তাকযত করকফদ্ধ অবঙ ‖কভফা-ঈয্-মুরাভ‖ কওতাবফ। 

অরী আফবন আব্রাীভ ফুযী লযাাত (ফণকনা) ওবযন লম, মযত অফদুস্ ারাভ আফবন অকফ ক্বাকভ অস্ 
াাফী (যা.) হুচযা অস্-াাদায াভবন অযম ওবযন: ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! অকভ কভয লথবও এবকঙ। 
এঔাবন অনায কতকথ কঙরাভ াাঁঘ ভা। ফহু কদন বুি অকঙ। অকভ অল্লায ওাবঙ ঔাফায ঘাআ।‖ তাযয 
কতকন এও লওাণা লমব ফব বড়ন। চকনও ফেকি হুচযা অস্-াাদা ারাভ ল লবল অফদুস্ 
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ারাভবও াত ধবয তাাঁয তাাঁফুবত কনব মান এফং লঔবত লদন। কতকন তায ভবধে কওঙু ঔাফায গ্রণ ওবযন। 
এযয কতকন মঔনআ ভদীনা লমবতন তঔনআ আ ফেকি তাাঁবও তাাঁয তাাঁফুবত কনব লঔবত কদবতন। 

এওফায আভাভ াভহুদী (য.) তাাঁয ঘাকফ াকযব লপবরন। ফবল কতকন হুচযা অস্-াাদা ককব ফবরন: 
―এা নফীোল্লা! অকভ অভায ঘাকফ াকযব লপবরকঙ; ফাকড় লমবত াযকঙ না!‖ এওচন ফারও ঘাকফকি কনব 
অব। আভাভ াভহুদীয করকঔত ―ভদীনায আকতা‖ নাভও গ্রবন্থ লরঔা অবঙ লম আ ফারও তাাঁবও ফবরকঙর – ―এ 
ঘাকফকি অকভ লবকঙ। এিা কও অনায?‖ 

মযত াবঔ কফশুদ্ধ অফুদর ওাবদয ফবরবঙন: ―ভদীনা অকভ লফ কওঙুকদন বুি কঙরাভ। হুচযা অস্ 
াাদা কমাযত ওবয হুমুয ملسو هيلع هللا ىلصএয ওাবঙ অযম ওকয রুকি, লকাস্ত  লঔচুয ভঞু্জয ওযবত। এযয যচাব 
ভুতাাযা দুআ যাওাত নাভাম কড় এফং াশ্বকফতকী স্থাবন ফব কড়। কওঙুক্ষণ য এওচন বদ্রবরাও এব 
অভাবও তাাঁয কৃব কনব মান। কতকন অভাবও লকাস্ত, রুকি  লঔচুয লঔবত লদন। কতকন ফবরন লম কফবওবর মঔন 
ওারুরা নাভও কফোভ লনায ুন্নতকি কতকন ারন ওযকঙবরন, তঔন যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁবও স্ববে লদঔা লদন এফং 
তাাঁয ওাবঙ অভায কফফযণ কদব কযঘ ওকযব লদন এফং তাাঁবও কনবদক লদন লমন কতকন অভাবও লঔবত লদন। 

১৩৩১ কচযী াবর এ ফআ ―কভযাতুর ভদীনা‖ মঔন প্রণীত , তঔন ‖দারাআর অর ঔাআযাত‖ গ্রবন্থয লরঔও 
এফং ুরাআভান চামুরী অবপন্দীয ঈিযাূযী াআবদ অভদ অর ভাদানী অবপন্দী চীকফত কঙবরন। কতকন 
ফবরন তাাঁয কতা এবতাআ কযীফ কঙবরন লম কতকন তাাঁয ুবত্রয ঘাকদা, লমভন অবর, লঔচুয আতোকদ লভিাবত 
াযবতন না। তাআ তাাঁবও ান্ত্বনা লদায চবনে কতকন তাাঁবও চুয ملسو هيلع هللا ىلصএয যমা ভুফাযবও ককব ঘাআফায যাভক 
লদন। এয পবর াআবদ অভদ ভাদানী অবপন্দী (য.) হুচুযা অস্-াাদায দযচা লমব মা ঔুক তাআ 
ঘাআবতন এফং াফাওাত অস্-াাদায লবতয লথবও তাাঁবও তা লদা বতা এফং কতকন তা গ্রণ ওবয লঔবতন। 

কপকরস্ কনফাী ভুস্তাপা আক্বী অবপন্দী তাাঁয আকতা ুস্তও ―ভাাকযদ-এ-ভাকচকদো‖-লত করবঔবঙন: ―অকভ 
ভক্কাবত কফব ওবয কফ ফঙয ফফা ওকয। অকভ, অভায স্ত্রী  ন্তাবনযা লািকি স্বণক ভুদ্রা চকভব ১২৪৭ 
কচযী াবর ভদীনা ঘবর অক। পবযয ভবধে ভস্ত িাওা ঔযঘ ব মা। এওচন ফনু্ধয ফাা কতকথ 
কববফ থাওবত মাআ। অকভ হুচযা অস্-াাদা ককব নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلصএয াামে ওাভনা ওকয। কতন কদন য 
চকনও বদ্রবরাও অভায আ ফনু্ধয খবয এব অভাবদযবও চানান লম, কতকন অভাবদয চবনে এওকি অরাদা 
ফাা বাড়া ওবযবঙন। লআ ফঙবযয মূ্পণক বাড়া কতকন কভকিব লদন। ওবও ভা বযআ অকভ ুস্থ ব কড় 
এফং এও ভাবয চবনে মোাী আ। খবয তঔন অয লওাবনা কচকন ফকি কঙর না। অভায স্ত্রীয াামে 
কনব অকভ খবযয কাঁকড় লফব ঈকি এফং যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلصএয ফুচ গুম্ববচয কদবও ভুঔ লপযাআ। কওন্তু মঔন অকভ 
লদাা ওযফায চবনে াত িাআ, তঔনআ দুকনায লওাবনা ফস্তু ঘাআবত রজ্জা লফাধ ওকয। অকভ কওঙু ফরবত াকয 
কন। তাআ কনবচয খবয লনবভ অক। বযয কদন চকনও ফেকি এব অভাবও ফবরন লম, ভুও অবপন্দী (াবফ) 
অভাবও ঈাযস্বরূ কওঙু স্বণকভুদ্রা দান ওবযবঙন। ফাও কওংফা লপ্রযবওয কযঘ না লচবন অকভ (স্ববণকয) 
থবরকি গ্রণ ওকয। অভাবদয কফদ লওবি মা। কওন্তু অভায ুবঔয ফান খবি না। াামে কনব অকভ 
হুচযা অ-াাদা মাআ এফং হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও ুস্থতা দাবনয চবনে অবফদন চানাআ। এযয অকভ ভকচদ 
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লথবও লফয ব অক এফং ওায াামে ঙাড়াআ লাঁবি ফাকড় কপবয অক। ফাা ল াওায ভ অকভ মূ্পণক 
ুস্থ ব মাআ। কওঙু কদন ফাকড় লথবও লফবযাফায ভ এওিা রাকিবত বয কদব াাঁিতাভ মাবত ফদ নময না 
রাবক। া ভস্ত িাওা অফায পুকযব মা। পবর অভাবদয খবয অয এওিা লভাভফাকত িারাফায ক্ষভতা 
কঙর না। অভায স্ত্রী  ন্তানবদযবও ন্ধওাবয লযবঔ অকভ ভকচদ অন্-নফফীবত ককব এায নাভাম কড় 
এফং চযা অস্-াাদা হুচুয ملسو هيلع هللا ىلصএয ওাবঙ অভায কফবদয ওথা চানাআ। ফাা লপযায বথ জ্ঞাত 
এওচন ভানুল অভায বে াক্ষাৎ ওবয এও থবর বকতক িাওা কদব ঘবর মান। অকভ লদকঔ লম লঔাবন 
উনিাকি স্বণক ভুদ্রা যববঙ (মায প্রবতেওকিয ভূরে ন কািায)। অকভ কদও কযফতকন ওবয লভাভফাকত  
নোনে প্রবাচনী কচকন কওবন ফাকড় কপবয অক। 

ভুস্তপা আক্বী অবপন্দী অয করবঔবঙন লম মঔন তাাঁয ুত্র ভুাম্মদ কফশুদ্ধ কশু কঙর, তঔন তায ভাতা (থকাৎ, 
আওী অবপন্দীয স্ত্রী) ুস্থ ব বড়ন এফং পরস্বরূ কশুবও ফুবওয দুধ ান ওযাফায াভথকে াকযব 
লপবরন। দুদকাগ্রস্ত ব আক্কী অবপন্দী ুত্রবও হুচযা অস্-াাদা  কনব দকায এও াবশ্বক লযবঔ লদাা 
ওবযন: ―অল্লাহুম্মা আন্নী অস্অরুওা া অতাাজ্জাহু আরাআওা কফ নাকফআ-আনা া াআবদীনা ভুাম্মাদীন ملسو هيلع هللا ىلص 
নাকফআ-আয-যাভা, আা াআবকদনা আা ভুাম্মদ! আন্নী অতাাজ্জাহু আরা যািীওা অযকর ভুযকদ‖অতা কর-
ামার ভা‖ূভ।‖ বযয কদন প্রতুেবল যীপ নাবভ (প্রাবনয) এওচন কপায অকভন ওবয ফবরন: ―চনাফ, 
অভায কতন ভাবয ওনো ভাযা ককববঙ। অভযা তায ভাবয দুধ ফন্ধ ওযবত াযবফা না। অকভ চানবত ঘাআ 
এঔাবন ওায দুধ-ভাবয প্রবাচন অবঙ কওনা। আওী অবপন্দী তাাঁয ুত্রবও লদঔাবর কপায বদ্রবরাও 
ফবরন: ―অল্লায াবস্ত এবও অভযা রারন ারন ওযবফা মকদ অকন এবও অভাবদয ওাবঙ লদন। এবও 
বাবরাবাবফ ফড় ওযবফা। অভায স্ত্রী ঔুফআ অনকন্দত বফ।‖ এযয কশুকিবও কতকন বে ওবয কনব মান।  

অিাী ঔকরপা অফু চাপয ভনুবযয বে ভকচদ অন্-নফফীবত ওথা ফরায ভব আভাভ ভাবরও (য.) 
ফবরন: ―ব ঔরীপা ভনুয! অভযা এঔন ভকচদ অস্-াাদাবত অকঙ। অবস্ত ওথা ফরুন! অল্লা তা ‖অরা 
কওঙু লরাওবও বৎকনা ওবয ফবরবঙন, ‗অভায যাূবরয ঈকস্থকতবত লতাভাবদয ওণ্ঠস্বয ঈাঁঘু ওযবফ না।‘ 
(অাত) অবযওকি অাবত ‗মাযা নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈকস্থকতবত কনঘু স্ববয ওথা ফবর ’’’.‘, কতকন ভৃদু স্ববয 
ওবথাওথনওাযীবদযবও প্রংা ওবযবঙন। ―যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلصলও লফারপ্রাকপ্তয য ম্মান প্রদকন ওযা তাাঁয 
চীফদ্দা ম্মান প্রদকন ওযায ভবতাআ।‖ 

এআ ঈবদ শুবন ঔকরপা ভনুয তিা বত চাগ্রত বরন এফং ভাথা নত ওবয ফরবরন, ―ল অফু অবু্দল্লা! 
অকভ কও কক্বফরায কদবও ভুঔ লপযাবফা? নাকও যমাব অওদাবয কদবও?‖ মযত আভাভ ভাবরও (য.) ফরবরন: 
―যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কদও লথবও অকন ভুঔ কপকযব লনবফন না। আ ভান নফী ملسو هيلع هللا ىلص কমকন লল কফঘাবযয কদবন 
াপাাত ওযবফন, কতকন অনায এফং অনায কতা অদভ (অ.) এয নাচাবতয চবনে াপাাত ওযবফন। 
তাাঁয যমা াবওয কদবও ভুঔ খুকযব এফং তাাঁয কফত্র রু ভুফাযবওয বে কনবচয রুবও ংকেি ওবয 
অনায ঈকঘৎ তাাঁয ুাকয প্রাথকনা ওযা। অল্লা তা ‖অরা ফরা ওযভান: ‗তাবদয (ভুকভনবদয) নপবয প্রকত 
মুরুভ ওযায য মকদ তাযা অনায ওাবঙ অব এফং অল্লায ওাবঙ ক্ষভা ঘা অয অকন মকদ তাবদয 
বক্ষ ক্ষভা ঘান (থকাৎ াপাাত ওবযন), তাবর কনিআ তাযা অল্লাবও তফা ওফুরওাযী  তেন্ত 
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দাফান কববফ াবফ।‘ (ুযা কনা, ৬৩) অাতিা াদা ওবয লম মাযা হুচুয ملسو هيلع هللا ىلص-লও কনবচবদয তফায ভবধে 
াপাাতওাযী ফানাবফ, তাবদয লদাা ওফুর ওযা বফ। এ ওথা ফরায য ঔরীপা ভনুয ঈবি দাাঁকড়ব হুচযা 
অস্-াাদায াভবন ককব লদাা ওবযন:  ―ল অভায অল্লা! অকন াদা ওবযবঙন লম অকন তাবদয 
তফা ওফুর ওযবফন মাযা অনায যুর ملسو هيلع هللا ىلص-লও াপাাতওাযী ফানাবফ। তাআ অকভ অনায ভান নফী ملسو هيلع هللا ىلصএয 
হুমুবয (ঈকস্থকতবত) অনায ওাবঙ ক্ষভা ঘাআকঙ। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص মঔন ফস্তুকনষ্ঠ (প্রওাে) কচবন্দকীবত কঙবরন 
তঔন লমবাবফ অকন অনায ফান্দাবদযবও ক্ষভা ওবযকঙবরন, কিও লবাবফ অভাবও ক্ষভা ওরুন। ল অভায 
অল্লা! অকভ অনায ওাবঙ ওাভনা ওকয। অনায ভান নফী ملسو هيلع هللا ىلص কমকন ‗নফী অয যাভা‘ (যভবতয নফী) 
তাাঁযআ াপাাবতয ভাধেবভ অনায ওাবঙ প্রাথকনা ওযকঙ। এা অল্লা! লআ ভান নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও অভায 
চবনে াপাাতওাযী ফাকনব কদন।‖ মঔন কতকন এআ লদাা ওযকঙবরন তঔন কতকন ভুাচাাত অস্-াাদায 
চানারায কদবও ভুঔ ওবয এফং কক্বফরায কদবও কি কদব দাাঁকড়বকঙবরন। তাাঁয ফাভ াব কঙর কভম্বয-অন্-
নফফী। ঈমুকি অাতকি কওঙু ভানুবলয (াাফাব লওযাবভয) লফরা ফতীণক বর তাপকয কওতাফভূ 
করবঔ লম অবদকি ওর ভুরভাবনয প্রকত ফতকাবফ। 

িীওা: মযত আভাভ ভাবরও (য.) ওতৃকও ঔকরপা ভনুযবও প্রদি ঈবদকি প্রকতবাত ওবয লম, হুচযাহ্ অস্-
াাদায াভবন লদাা ািওাযীবদয তেন্ত তৎয বত বফ। লআ স্থাবন মাযা মথামথ ভমকাদা  তা‖কমভ 
প্রদকন ওযবত াযক তাবদয ঈকঘৎ ন ভদীনা-এ-ভুনাাযা দীখকওার কতফাকত ওযা। মযত আভাভ 
অমভ অফু াকনপা (য.) ফবরবঙন: ―অভাবদয এঔাবন (ভদীনা) ফস্থান ওবয ফাকদাবদ থাওায লঘব ফাকদাবদ 
ফস্থান ওবয এঔাবন থাওা বনও ঈিভ।‖ 

এও অনাবতারী গ্রাভফাী হুচযা অস্-াাদায এওিা কফবল ওাবচ লঔদভত ওযবতা। ল কফব ওবয 
এওকদন িযচকনত ুবঔ অিান্ত । তঔন ল অযান নাভও িাণ্ডা দকধ ওাভনা ওবয ভবন ভবন কঘন্তা ওবয: 
―অকভ মকদ অভায গ্রাবভ থাওতাভ তাবর অযান ান ওযতাভ।‖ লআ যাবত াআঔুর াযাবভয (প্রধান 
ঔাবদবভয) স্ববে হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص অকভন ওবযন এফং তাাঁবও অবদ লদন লমন কতকন ঈি লরাওকিয ওাচ নে ওায 
য নেস্ত ওবযন। মঔন াআঔুর াযাভ অযম ওবযন: ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! অনায ভুও ঈম্মাত আ ওাবচয 
দাকত্ব ারন ওবয থাবও‖; তঔন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―আ লরাওবও ফবরা তায গ্রাবভ ককব অযান ান ওযবত।‖ 
বযয কদন আ গ্রাভফাীয ওাবঙ অবদকি চানাবনা বর ল ―তথাস্তু‖ ফবরআ স্ববদ মাত্রা ওবয। তএফ, এিা 
ঈরকব্ধ ওযা ঈকঘৎ লম মকদ আ যওভ এওিা াভানে কঘন্তা আ ধযবণয ভাযাত্মও ক্ষকত ফব অনবত াবয, 
তাবর – অল্লা ভাপ ওরুন – যীবতয বে েকতূণক লওাবনা ওথা কওংফা ওাচ অয ভাযাত্মও ক্ষকত 
ফব অনবত ক্ষভ, এভন কও মকদ তা িাট্টাচ্ছবর ব থাবও। 

মাযা হুচযাহ্ অস্-াাদা কমাযত ওযবত মান, তাাঁবদয ঈকঘৎ তেন্ত তৎয া এফং দুকনাফী কঘন্তা ভবনয 
ভবধে লালণ না ওযা। তাাঁবদয ঈকঘৎ মযত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلصএয নূয (বচোকত)  ঈচ্চভমকাদা ম্পবওক কঘন্তা 
ওযা। লম ভস্ত লরাও দুকনাফী/াকথকফ কঘন্তা ওবয এফং ফেফা ঈন্নকত  ঈচ্চভমকাদাম্পন্ন লরাওবদয ওাঙ 
লথবও ভমকাদা রাববয ওথা কঘন্তা ওবয, তাবদয লদাা ওুফর বফ না, তাযা তাবদয ওাকিত ফস্ত াবফ না। 
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‗হুচযা অস্-াাদায কমাযত এওিা ভাভূরেফান আফাদত। এিা অংওা ওযা  লম, মাযা এবত ইভান 
যাবঔ না, তাযা আরাভ বত কফঘুেত বত াবয। ফস্তুতঃ তাযা অল্লা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص এফং ভুরভানবদয 
কফরুদ্ধাঘযণওাযী। মকদ কওঙু ভাবরওী ভামাবফয ঈরাভা ফবরবঙন লম, কমাযবত যাূর ملسو هيلع هللا ىلص াকচফ, তফু এিা 
ফকম্মতবাবফ লখাকলত ববঙ লম, লিা লভাস্তাাফ।‘ (কভযাতুর ভদীনা) 

১০/ — ২০৮ নং ৃষ্ঠা াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি ফবর: ‗আফনুর ওাআুেভ অল্-চকমা ফবরবঙন লম কযও 
ফহু প্রওায;  লওাবনা ফেকি তায বাফ লভাঘবনয চবনে ভৃতবদয ওাবঙ প্রাথকনা ওযবর কযও বফ। ভৃতচন 
লওাবনা ওাচ (তাাযরূপ) ওযবত ক্ষভ। লমবতু ভৃতচন কনবচবদয ঘাকদা লভিাবত এফং ক্ষকত লথবও 
কনবচবদয যক্ষা ওযবতআ ক্ষভ, লবতু তাাঁযা নেবদযবও াামে ওযবত ক্ষভ। ভৃতবদযবও অল্লায ওাবঙ 
াপাাত ওযায চবনে অবফদন চানাবনা কযও। অল্লা মকদ নুভকত লদন, তবফআ ভৃতচন াপাাত ওযবত 
াবযন। লওাবনা ফেকিয দ্রৃাযা ভৃতচনবও অবফদন চানাবনা ওঔন অল্লা ওতৃকও তাাঁবদযবও নুভকত প্রদাবনয 
ওাযণ বত াবযনা। আ ধযবণয ভুকযও এভন এওিা ন্থা াপাাত ঘাআবরন লমিাবত াপাাবতয নুভকত 
যকত ব লকর।‘    (পাত অল্ ভাকচদ) 

ফাস্তফবক্ষবত্র, লম ফ কচকন াপাাত ওযবত ক্ষভ ফবর অল্লা তা‖অরা লখালণা ওবযবঙন, লমভন ভূকতক, এফং 
লমগুবরাবও অল্লায যীও কববফ ধাযণা ওযা , লগুবরায ওাবঙ াপাাত ওাভনা ওযাআ শুধু কনকলদ্ধ। নফী-
রীফৃন্দ াপাাত ওযায ক্ষভতাপ্রাপ্ত ফবর লখাকলত ববঙ। তাাঁবদযবও াপাাত ওযায চবনে অবফদন 
চানাবনা ওুযঅন-াদীবয য ভুরভানবদয কফঘর অস্থাযআ প্রকতপরন খবি। এ ওথা তে লম, াপাাত 
অল্লাযআ নুভকতিবভ বফ; কওন্তু ওুযঅন-াদী লতা ফণকনা লদ ওাযা াপাাত ওযবত াযবফন এফং 
ওাযা াযবফ না। অয অল্লা মাাঁবদযবও নুভকত লদবফন তাাঁযা তাাঁবদয ন্তুকি চকনওাযীবদয চবনে াপাাত 
ওযবফন। এিা ুযা াদ্ দুা-এ আকেত ওযা ববঙ: ‗অল্লা অনাবও (ব যাূর) অনায ভস্ত আচ্ছা 
ূযণ ওবয লদবফন; মতক্ষণ মকন্ত না অকন ন্তুকি বফন।‘ (অাত) ―কপক্বা-এ-অওফয‖ গ্রবন্থয ১৪ নং 
কযবচ্ছবদ আভাভুর অমভ অফু াকনপা (য.) করবঔবঙন, ‗নফীকণ, ঈরাভা  যবমকায ভুরভানকণ ভা-
গুনাকাযবদয চবনে াপাাত ওবয তাবদযবও চাান্নাভ লথবও যক্ষা ওযবফন।‘ 

ভুরভানকণ অঈকরাবও অবফদন চানান তঔনআ, মঔন তাাঁযা নুভকত ান াপাাত ওযায লফরা এফং এ 
ওাযবণ অবফদন চানান না মাবত অল্লা াও তাাঁবদযবও াপাাত ওযায নুভকত প্রদান ওবযন। াফীযা এ 
ূক্ষ্ম াথকওে কনণক ওযবত না লবয কফঘুেত ববঙ। তাযা লওাকি লওাকি ভুরভানবও াপাাত প্রাথকনায দাব 
―ওাবপয‖ অঔোকত ওযবঙ। তাবদয ুস্তওকিবত করকঔত অবঙ লম, হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওবযবঙন, কতকন কফশ্বাী 
(ইভানদাযবদয) চবনে াপাাত ওবযন, ভুকযওবদয চবনে ন। াফী লরাওকি কনবচআ এআ লদালাবযা ওযায 
কফলকি ঈদ্ভাফন ওবয কনববঙ লম লফারপ্রাপ্ত অঈকরায ওাবঙ াপাাত ঘাা কযও। ―ওুযঅন-এ-ওাযীভ 
ভুকযওবদয চবনে াপাাত লনআ লখালণা ওবযবঙ‖- এ ওথািা ফবর ল অল্লাতা ‖অরায ওুযঅনবও কনবচয 
চবনে কভথো াক্ষী ফাকনব কনববঙ। 
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১১/ — াফী লরাওকি ―পাত অল্ ভকচবদয‖ ২১৬, ২২০ এফং ২২৪ নং ৃষ্ঠা নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঘাঘা অফু 
তাকরবফয ঈবদ্দবে নাকমরওৃত অাত ঈদৃ্ধত ওবয: ‗অকন মাবদযবও বাবরাফাবন তাবদযবও ঘাআবরআ লদাবত 
কদবত াযবফন না, অল্লা মাবও ঘান তাবও লদাবত কদবত াবযন।‘(অাত) এযয ল ফবর লম এওভাত্র 
অল্লাআ ক্বরফভূবও ওুপয (কফশ্বা)  গুণা (া) লথবও ভুি ওবয ইভানদায এফং এওান্ত ফাধে ওযবত 
াবযন। এআ ভন্তবফেয য ল ফবর, ‗মাযা ফবর লম তাাঈবপয আভাভকণ তাাঁবদয অধোকত্মও ক্ষভতাফবর 
ভুকযদবদয ক্বরবফয ফ ঔফযাঔফয কনবত াবযন এফং তাবদযবও লমকদবও আচ্ছা লকদবও কযঘারনা ওযবত 
াবযন, তাযা কভথোফাদী। অয মাযা তাবদযবও কফশ্বা ওবয তাযা প্রওৃতবক্ষ অল্লা  নফীকবণয য 
কফশ্বাওাযী। অল্লা কবন্ন লম লওাবনা কচকনবও ূবচা ওযায নাভ াান। ওফয  যমা ফআ াান। 
ঈদাযণস্বরূ, কভযীবদয ফকবেষ্ঠ ভূকতক বচ্ছন অভদ ফাদাঈী। তাাঁয নাভ লম যওভ প্রকদ্ধ কন, কিও ল 
যওভ তায আফাদত, জ্ঞান এফং ভাাত্মে প্রকদ্ধ ন। অস্-াাী ফণকনা ওবযন লম, এওফায অভদ 
ফাদাঈী এওিা ভকচবদ প্রবফ ওবয প্রোফ ওবয নাভাম না বড়আ স্থানতোক ওবযন। ভানুল তাাঁবও দু‖চাাবনয 
ভুকওর অানওাযী ভবন ওবয এফং অয ভবন ওবয লম কতকন অগুণ লনবাবত এফং ছবড় অিান্ত চাাচবও 
ফাাঁঘাবত ক্ষভ। তাযা তাাঁবও লদফতা জ্ঞান ওবয এফং ফবর লম, কতকন কাবফ (দৃে জ্ঞান) চাবনন, অয দূয 
লথবও েফণ ওযবত াবযন এফং াচত (প্রবাচন) ূযণ ওযবত াবযন। নুরূবাবফ, অম্মান  আযাবওয 
চনকণ াঔ অফদুর ক্বাবদয কিরানীবও ূবচা ওবয। ভকঈকদ্দন আফনুর অযাফী ৃকথফীবত ফবঘব ফড় 
ওাবপয কঙবরন।‘ (পাত অর ভকচদ) 

মাবদযবও অল্লা তাারা লদাবত  যভত দান ওবযবঙন এফং অমাফ লথবও কনষৃ্ককত কদববঙন, তাবদযবও 
তাাঈবপয আভাভফৃন্দ কঘনবত াবযন। তাবদয ভুকি চকবন তাাঁযা াকতা (ভাধেভ)-স্বরূ ওাচ ওবযন। 
অঈকরায াক্ষাৎ াা এফং তাাঁবদযবও চানা  অবফদন ওযা ফআ অল্লা তাারা নন্তওাবর আচ্ছা  
(আচ্ছ) ওবযকঙবরন এফং লনাভতস্বরূ দান ওবযকঙবরন। এআ লনাভত কতকন ভুরভানবদযবও দান ওযফায 
কনেত ওবযকঙবরন ভুতাাঈীপকবণয াঘমক  (াকন্নধে)  অবর ুন্নাবতয ঈরাভাকবণয ফআবত্রয ভাধেবভ। 

অয মাবদযবও কতকন আচ্ছা ওবযকঙবরন অমাফ লদফায তাবদযবও াফীবদয পাাঁবদ লপবর কদববঙন। াফীবদয 
লকাভযা ফআ-ুস্তবওয ীন কভথোয ভাধেবভ তাযা চাান্নাবভ মাবফ। অল্লা তা ‖অরায কপ্র অঈকরা, ুরাা  
ঈরাভাবও াফী লরাওকি  কারভন্দ ওবযবঙ তঔনআ, মঔন ল ভুরভানবদয কফরুবদ্ধ এআ কভথো কববমাক 
তুবরবঙ। মকদ কওঙু ফদওায লরাও দুকনাফী স্বাথকককদ্ধয চবনে কযবতয বে েকতূণক কওঙু ওথা  ওাচ 
ওবয থাওবত াবয, তফু তাবদয এযওভ ওবভকয চবনে ভগ্র ভুকরভ কভল্লাতবও লদালাবযা ওযায কধওায 
াফী লরাওকি লও লদা মা না। এিা বনওিা মযত ইা (অ.) লও লদালাবযা ওযায ভবতাআ ফোায 
লমবতু ঔৃিানযা তাাঁবও ূবচা ওবয। 

মযত অভদ অর ফাদাঈী (য.) এওচন ভান রী কঙবরন। তাাঁয ীয, কমকন তাাঁবও কঔরাপত লদন, কতকন 
কঙবরন ভান ভুতাাঈীপ াঔ ফাযী (য.), কমকন কঔরাপত লবকঙবরন অরী নুাআভ ফাকদাদী (য.) বত। 
অরী নুাআভ ফাকদাদী  (য.) মযত অভদ ওফীয লযপাই (য.) ওতৃকও কক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত বকঙবরন। মযত 
লযপাই (য.) এওচন ভান রী  যীপ (আভাভ াাবনয ফংধয) কঙবরন। মযত ফাদাঈী (য.)- 
যীপ কঙবরন এফং কতকন ৬৭৫ কচযীবত লফারপ্রাপ্ত ন। প্রকত ফঙয ত-স্ম ভুরভান তান্তা ফকস্থত 
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তাাঁয ভামায যীপ কমাযত ওবয বল াকন্নধে রাব ওবযন। এ ভ লওাবনা যীত-কককত ওাচ ওযা  না 
(কভযাতুর ভদীনা, ১০১৯ ৃঃ দ্রিফে)। অয মযত অফদুর ওাবদয কচরানী (য.)  মযত ভুকঈকদ্দন আফনুর 
অযাফী (য.)-এয ঈচ্চ ভমকাদা এফং ভাাত্মে ত ত ুস্তবও লরঔা অবঙ। মযত অভদ পারুওী কযকন্দীয 
―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থ কতকন তাাঁবদয বূী প্রংা ওবযবঙন। 

১২/ — াফী ুস্তওকিয ২২৪ ৃষ্ঠা লরঔা অবঙ: ‗অশ্-াযানী করবঔবঙন লম তাাঁয াবঔ অরী ঔাা 
মযত যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص বত এও ভুূবতকয চবনে চুদা (অরাদা) ন কন। এিা এওিা কভথো ওথা। মকদ এিা তে 
বতা, তবফ নফী ملسو هيلع هللا ىلص এব তাাঁয াাফীবদয ভধেওায কফবকি যকত ওযবতন।‘ (পাত অর ভকচদ) 

দ্রৃীন (ধভক) ম্পবওক মায জ্ঞান  ফুকদ্ধ অবঙ কতকন কনিআ এবাবফ তওক ওযবফন না। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয 
াাফাবদয ভবধে কপতনা  কফবকি ম্পবওক বকফলেদ্রৃাণী ওবযকঙবরন; তাবর ওীবাবফ এ ওথা ধাযণা ওযা মা 
লম, কতকন এব লিাবও যকত ওযবফন? অশ্-াযানী (য.) ওতৃকও করকঔত তাাঁয াঔ  মযত যাূবর 
অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয অধোকত্মও লমাকাবমাবকয ফণকনা প্রওৃতবক্ষ ওাপ এফং ভুাাদায (কদফেদৃকিয) বথকআ ফেি 
ববঙ। এিা ফস্তুকত কওঙু ন মা আ ওর অাম্মও মাযা ঈরকব্ধয তীত কফলবও স্বীওায ওবয, তাযা 
ধাযণা ওবয ফব অবঙ। াফীবদয চবনে কনবম্নাি প্রফাদ ফাওেকিআ প্রবমাচে: ‗কনবচবদয জ্ঞাত কফলগুবরায 
প্রকতআ ভানুল লফক ত্রুতাবাফ লালণ ওবয।‘ মযত অফু ফওয (যা.) ফরবতন লম কতকন ফকদা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلصলও 
লদঔবত লবতন এফং নুতপ্ত ব ফবরকঙবরন, ‗অনায াভবন অকভ কনবচবও রকজ্জত লফাধ ওযকঙ।‘ 

১৩/ — ১৮০ নং ৃষ্ঠা াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি আভাভ ফূীযী (য.)-এয ―ক্বাকদাতুর ফুযদা‖ ুস্তও বত 
ওবওকি ংকি ঈদৃ্ধত ওবয ফবর, ‗এআ ওর ওথা অল্লা কবন্ন নে ওায য অস্থা স্থাকত ববঙ; অয 
এিাআ বচ্ছ ভা কযও।‘ (পাত অর ভকচদ) 

অল্লা তাারা মযত যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও প্রংা ওবযবঙন। অয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص কনবচবও তাকযপ 
ওবযবঙন। কতকন কনবচবও এবতাআ প্রংা ওবযবঙন লম, মযত আভাভ ফুীযী (য.)-এয প্রংাবও তায বে 
তুরনা ওযাআ ঘবর না। এ ফ প্রংাূণক াদী অভায ―াাদাবত অফাকদা‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ অবঙ। যাূর-এ-
অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা ওযা আফাদত সফ কওঙু ন। ওর াাফীআ তাাঁয প্রংা ওবযকঙবরন; ঈদাযণস্বরূ, 
মযত াান আফবন াকফত (যা.) এফং মযত ওাঅফ আফবন মুাআয (যা.)-এয দীখক প্রংাভূ 
ফকচনকফকদত। মযত ওা‖অফ আফবন মুাআয (যা.) তাাঁয ‖ফানাত ুাদ‖ ুস্তবও নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও আভাভ ফুীযী 
(য.)-এয লঘব লফক তাকযপ ওবযন। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এবত ন্তুি ব তাাঁবও (আফবন মুাআযবও) কনবচয 
কঔযওা লভাফাযও ঈাযস্বরূ দান ওবযন। লআ এওআ কঔযওা অচবও আস্তাসু্ববরয লতাওাক প্রাাবদ 
(চাদুখবয) ংযকক্ষত অবঙ। াফী লরাওকি  আভাভ ফুীযী (য.)-এয ক্বাকদা লথবও এওকি ংকি ঈদৃ্ধত ওবয 
―এা অওযাভ অর ঔারওী ভা কর-ভান অঈমুকফক কাওা আনদা রুরী াদীীর অভাভী‖ [ব ভান নফী ملسو هيلع هللا ىلص 
কমকন ৃকিবত ফকবেষ্ঠ  ফবঘব লফক দাফান! অভায লল কনঃশ্বাবয ভুূবতক অকন ঙাড়া অয লওঈ লনআ 
মায ওাবঙ অে কনবত াকয] এফং ফবর লম, হুচুয ূয নুয ملسو هيلع هللا ىلص-এয াামে প্রাথকনা ওযা কযও। তাফাযানী 
(য.) লযাাতওৃত এওিা াদীবয ঈদৃ্ধকত কদব ল ফবর লম, ৃকিয ওাবঙ াামে প্রাথকনা (আকতকাা) ওযা 
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কযও। এআ াদীবয ঈৎকি খবি তঔন, মঔনআ এওচন ভুনাবপও ভুরভানবদয কতষ্ঠ ওযকঙর। লআ ভ 
মযত অফু ফওয (যা.) ফবরন: ‗ঘর অভযা হুমূবযয ملسو هيلع هللا ىلص ওাবঙ মাআ এফং তাাঁয ওাবঙ অে  াামে ঘাআ।‘ 
নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص এয ঈিবয ফবরন, ‗াামে অভায ওাবঙ ঘাা মাবফনা; অল্লায ওাবঙআ াামে ঘাআবত বফ।‘ 
(াদী) াফী লরাওকি  এআ াদী ঔানা ল ওবয অবর ুন্নাতবও অিভণ ওযায বঘিা করপ্ত। থঘ 
এআ াকদবয থক বচ্ছ: ‗এওভাত্র অল্লাতাারাআ ওরবও ফ ধযবণয ক্ষকত লথবও যক্ষা ওবযন এফং যক্ষা 
ওযায ভাধেভভূ ৃকি ওবয লদন। অয লআ ভাধেভগুবরাবও যক্ষা ওযায ক্ষভতা  প্রবাফ প্রদান ওবযন। মকদ 
কতকন তা আচ্ছা না ওবযন তাবর কতকন লওাবনা ফেকিবও লআ ভাধেভভূ মকন্ত লৌঁঙুবত লদন না। অবযও 
ওথা, ভাধেভগুবরায কস্তত্ব থাওবর লগুবরায লওাবনা প্রবাফ থাওবফ না। মাযা অভায াামে প্রাথকনা ওবয 
তাবদয চানা ঈকঘৎ লম, এআ প্রবাফ অভায (কনচস্ব) ন, ফযং অল্লা তাারায।‘ এিা কও মযত অফু ফওয 
(যা.) চানবতন না? কনিআ চানবতন! কওন্তু যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص অফু ফওয (যা.)-এয ংকক্ষপ্ত ভন্তবফেয কফদ ফোঔো 
কদববঙন, মাবত কওাভত কদফ মকন্ত অকভনওাযী ভুরভান প্রচন্ম এআ ওথাবও বুর না লফাবছন। তএফ, 
লচবন যাঔুন লম, এআ প্রবাফ ভস্তআ অল্লা তা ‖অরায। ―ভাওতুফাত‖ প্রথভ ঔবণ্ডয ১১০ নং কঘকিবত আভাভ ভাুভ 
পরুওী ফবরন: ‗অল্লা াও তাাঁয ক্ষভতাবও ভাধেভভূবয অড়াবর রুকওব লযবঔবঙন। কতকন লমভনবাবফ 
লখালণা ওবযবঙন লম এওভাত্র কতকনআ ওর ক্ষভতায অধায, কিও লতভকনবাবফআ কতকন অভাবদযবও ভাধেভভূ 
অাঁওবড় ধযায অবদ কদববঙন। কতকন এিা জ্ঞাত ওবযবঙন লম, ভুকভন ভুরভানকবণয ঈকঘত ভাধেভভূবও 
অাঁওবড় ধবয স্মিায য তাাকু্কর ওযা – লম স্মিা ভাধেভভূবও প্রবাফ কফস্তাযওাযী ক্ষভতা প্রদান ওবযবঙন। 
অয তাআ কতকন ওুযঅন-এ-ওযীবভ মযত আাওুফ নফী (অ.) এয প্রংা ওবযবঙন এআ ভবভক  লম, কতকন 
ভাধেভগুবরাবও অাঁওবড় ধবয অল্লায য তাাকু্কর ওবযকঙবরন। অল্লা ুযা আঈুপ-এ ফরা ওবযন: 
―এাওুফ চাবনন অভযা তাাঁবও মা কক্ষা কদবকঙ। কওন্তু লফকয বাক ভানুল চাবন না লম তাওদীয (বাকে/কনকত) 
াফধানতায য অকধতেীর।‖ (অাত) তাপীয কওতাফ ―কতফআান‖-এ এআ অাতকিয ফোঔো ওযা ববঙ 
এবাবফ: ―ভুকযওযা চানবত াবযনা অল্লাতা ‖অরা তাাঁয অঈকরাবও ওী ওী কচকন চাকনববঙন। মাযা কফশ্বা 
ওবয লম প্রবাফ (প্রবাফ ৃকি   ) ভাধেভভূবযআ অত্ত্বাধীন এফং অল্লায ক্ষভতা ঙাড়াআ ভাধেভভূ প্রবাফ 
ৃকি    (প্রবাফ কফস্তায) ওযবত াবয, তাযা লকাভযা! লম ফেকি ভাধেভগুবরাবও কযায ওযবত ঘা এফং 
অল্লা তা ‖অরায দূযদককতাবও ঈরকব্ধ ওযবত ক্ষভ, ল প্রওৃতবক্ষ কফশ্বা ওবয লম অল্লা তা ‖অরা 
ৃকিভূবও ওাযণ ঙাড়াআ থফা কফনা প্রবাচবনআ ৃচন ওবযবঙন। এআ কফশ্বাকি লওাবনা ফেকিবও র 
ফাকনব লদ। লম ফেকি কফশ্বা ওবয লম, অল্লা াও ভাধেভভূবয ভবধে প্রবাফ কফস্তায ওযায ক্ষভতা 
কদববঙন, ল কিও থপ্রাপ্ত  এফং ল-আ এ দু‖কি কফদ লথবও যক্ষা া।‘ (ভাুভ পারুওী: ‖ভাওতুফাত‖) 
মকদ াফীযা এআ ূক্ষ্ম কফলকি ফুছবত াযবতা, তাবর তাযা ঈমুকি াদীকি ফুছবত ক্ষভ বতা। 

আভাভ ফুীযী (য.) কঙবরন এওচন ভান ভুতাাীপ (বফার ৬৯৫ কচযী)। তাাঁয ীয কঙবরন াকমরী 
তযীক্বায প্রফতকও মযত অফুর াান অশ্-াকমরী (য.)-এয ুবমাকে ঔকরপা মযত অফুর অিা অল্-
ভুযী (য.)। মঔন আভাভ ফুীযী ক্ষাখাত লযাবক অিান্ত ন এফং তাাঁয এও া ফ ব মা, তঔন কতকন 
নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয াামে প্রাথকনা ওবযন এফং তাাঁয কফঔোত ওাকদাকি াআবেদুর ভুযাকরবনয ملسو هيلع هللا ىلص াবন যঘনা 
ওবযন। স্ববে কতকন এিা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও বড় লানান। হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص তা ঔুফআ ঙন্দ ওবযন এফং কনবচয কঔযওাকি 
ঔুবর কনব আভাভ ফুীযীবও কযব লদন এফং কনবচয কফত্র াত কদব মযত আভাবভয ক্ষাখাতগ্রস্ত লদবয 
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ংগুবরা খবল লদন। মঔন আভাভ ফুীযী (য.) খুভ লথবও লচবক বিন, তঔন তাাঁয যীয মূ্পণক ুস্থ, অয 
আ কঔযওাকি তাাঁয যবণআ কঙর। এ ওাযবণআ তাাঁয ক্বাকদায নাভ ‖ক্বাকদাতুর ফুযদা‖। ―ফুযদ‖ ভাবন কঔযওা। 
মযত আভাভ অনকন্দত ব পচবযয নাভাম ড়বত ভকচবদ কভন ওবযন। লপযায বথ চকনও ৎ  
যবমকায ফেকিয াবথ তাাঁয লদঔা ব মা, কমকন তাাঁবও ফবরন: ‗অকভ অনায ক্বাকদাকি শুনবত আচু্ছও।‘ 
মযত আভাভ ফুীযী (য.) ঈিয লদন: ‗অভায ফহু ক্বাকদা অবঙ। প্রবতেবওআ লগুবরা চাবনন।‘ তঔন আ 
যবমকায ফেকি ফবরন: ‗অকভ লিা শুনবত ঘাআ লমিা লওঈআ চাবনন না এফং লমিা কত যাবত অকন যাূবর 
লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص-লও বড় শুকনববঙন।‘ মযত আভাভ কফকস্ভত ব ফরবরন: ‗অকভ লতা ওাঈবওআ এিা ফকরকন। অকন 
ওীবাবফ চানবরন?‘ এ ওথা যবমকায আ ফেকি মযত আভাবভয স্ববেয ফণকনা কদবরন। 

ঈকময ফাাঈদ্দীন এ ক্বাকদাকি ম্পবওক চানবত লবয এয অফৃকি লানায ফেফস্থা ওবযন। মঔন ক্বাকদাকি 
অফৃকি ওযা কচ্ছর তঔন কতকন লওাভ ওবযন। এিা কযদৃি ববঙ লম, ―ক্বাকদাতুর ফুযদা‖ মঔনআ অফৃকি 
ওযা ববঙ, তঔনআ ফোকধগ্রস্তযা অবযাকে রাব ওবযবঙন এফং লযাক  দুবমকাক দূয ব ককববঙ। এয লথবও 
ফযওত অদা ওযবত বর এয য কফশ্বা যাঔা এফং কনষ্ঠায বে একি াি ওযা এওান্ত অফেও। 

―ক্বাকদাতুর ফুযদা‖ দ বাবক কফবি: প্রথভ বাক ফেি ওবয হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত এক্ ফা বাবরাফাায 
ভূরে। কদ্রৃতীকি লওাবনা ফেকিয নপবয তানী ম্পবওক ফোঔো লদ। তৃতী বাক যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা 
ওবয। ঘতুথক বাবক যববঙ হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয চন্মফৃিান্ত ফণকনা। িভ বাক লখালণা লদ লম হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয লদাা াবথ 
াবথআ ক্বফুর । লষ্ঠকি ওুযঅন-এ-ওযীবভয প্রংা ওবয। প্তভ বাক কভযাবচ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ূক্ষ্ম 
কফলগুবরায য অবরাওাত ওবয। িভ বাককি নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয কিাদগুবরা ম্পবওক অবরাঘনা ওবয। নফভ 
ঔবণ্ড মযত আভাভ ফুীযী (য.) অল্লায ওাবঙ দা  ভাকবপযাত ওাভনা ওবযন এফং যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
াপাাত প্রাথকনা ওবযন। দভ বাককি হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈচ্চ ভমকাদা ম্পবওক ফণকনা লদ। 

এআ াফী তায ফআব লৌকদ কযফাবযয গুণ-ওীতকন মতিুওু ম্ভফ ওবযবঙ। থঘ এআ লৌকদ কযফায ত-
স্ম ভুরভাবনয তোওাযী। এও বক্ষ াফী লরাওকি  কনবদকাল ভানুবলয যিভাঔা লৌকদবদয কনষু্ঠয 
তবরাাযগুবরাবও ভুকরভ ভুচাকদকবণয যভতপ্রাপ্ত তবরাাযগুবরায ভওক্ষ ফাকনববঙ, য বক্ষ অল্লা 
তা ‖অরায ফকবেষ্ঠ নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংাবও ভূকতকূবচাযীবদয দ্রৃাযা তাবদয ভূকতকগুবরায প্রকত কাা প্রংাকীবতয 
বে তুরনা কদববঙ। মাযা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা ওবযন, তাাঁবদযবও ল ভুকযও অঔোকত ওবযবঙ। অাম্মও 
াফী লরাওকি  ফুছবত াবয না লম, ওাবপযযা তাবদয ভূকতকয প্রংা ওবয গুবরাবও লদফতা এফং স্মিা জ্ঞান 
ওবয। আ ধযবণয প্রংা শুধু অল্লা াবওয চবনেআ ুকনকদকি। ভুরভানকণ এওভাত্র অল্লাবওআ এবাবফ 
প্রংা ওবয থাবওন। অভযা ৃকিয লেষ্ঠ কববফ নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা ওবয থাকও; এফং লওাবনা 
আরাভী অবরভআ কমকন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত বাবরাফাা প্রওাাবথক বনও প্রংা ওবযবঙন, কতকন ওঔবনাআ 
তাাঁবও প্রংা ওবয স্মিায অবন ফানকন। ঈরাভাকণ অল্লাবও লমবাবফ প্রংা ওবযন, লবাবফ হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
প্রংা ওবযন না। াফীযা তে এফং কভথোয ভবধে াথকওে কনণক ওযবত এবওফাবযআ ক্ষভ। াফী লরাওকি  
তায ফআকিবও ভক্কায ওাবপযবদয প্রকত নাকমরওৃত অাতভূ এফং াদীভূ কদব বযুয ওবয কফওৃত 
ফোঔো কদববঙ, অয লআ কফওৃত ফোঔো দ্রৃাযা অল্লায বাবরাফাাপ্রাপ্ত ভুতাাীপ  আরাভী ঈরাভাবও 
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―ওাবপয‖ এফং ―ভুকযও‖ পবতাা কদববঙ। মাযা এআ াফী ুস্তওকি াি ওযবফন তাযা মকদ জ্ঞ ন, তাবর 
তাযা এআ ফআকিয প্রবতেও াতা অাত  াদী করকফদ্ধ লদবঔ লগুবরায ফোঔোবও ক ভবন ওযবফন 
এফং পরস্বরূ কফভ্রাকন্তবত কতত ব নন্ত অমাফ (াকস্ত) লবাক ওযবফন (নাঈমুকফল্লা)! অল্লা াও 
অভাবদয ইভান লপামত ওরুন এফং লকাভযাবদযবও লদাবত দান ওরুন, অকভন! 

১৪/ — ―পাত অর-ভাচীদ ‖ ুস্তবওয ২৩১ ৃষ্ঠা াফী লরাওকি  ফবর: ‗এওিা াদীব ফরা ববঙ লম 
ফবঘব কনওৃি লরাও বচ্ছ তাযা মাযা কওাভত মকন্ত চীকফত থাওবফ এফং মাযা ওফবযয য ভকচদ কনভকাণ 
ওযবফ। আরাবভয ূবফক ওফযবও ভকচদ ফানাবনা বকঙর। আরাভী আকতাবয ললরবে ভুরভানযা প্রাও-
আরাভী ভাবচয লঘব লফক ীভারঙ্ঘন ওযবঙ। তাযা তাবদয কফবদয ভ অল্লাবও বুবর মা। তাযা 
ভৃতচনবও প্রকতভা ফাকনব লপবর। তায কফশ্বা ওবয লম, ভৃতচন তাবদয ঘাকদা লভিাবত ক্ষভ। তাযা ফবর লম, 
অফদুর ওাবদয কচরানী শুনবত ান এফং তাবদযবও াামে ওবযন, মাযা তাাঁয ওাবঙ াামে ঘা। তাযা ভবন 
ওবয লম, কতকন ভৃত (নাঈমুকফল্লা) া বত্ত্ব কাবফ চাবনন। মাযা আ ধযবণয ওথাফাতকা ফবর তাযা ওাবপয 
ব মা। প্রওৃতবক্ষ তাযা ওুযঅনবও স্বীওায ওবয। আফনুর ওাআুেভ অর-চকমা ফবরবঙন লম ওফবযয 
য কনকভকত কমু্বচ ধ্বং ওযা াকচফ। আভাভ নফফী ফবরবঙন, লম কনেবতআ লাও না লওন, ওফবযয য 
কমু্বচ কনভকাণ ওযা াযাভ। মাযা ফবর লম ওফযস্থাবন ারাত ড়া তায লনাংযা কযবফ ায ওাযবণ কনকলদ্ধ, 
তাযা ভ্রান্ত। ওাযণ নফীকবণয ওফযভূ নাাও ন। আফবন াচয অর াতাভী ভক্কী তাাঁয ―ওাফাআয‖ গ্রবন্থ 
ফবরবঙন: ―ওফবযয য কমু্বচ কনভকাণ ওযা ভাা। ভুরভান াওবদয চবনে আ ধযবণয কমু্বচ ধ্বং ওযা 
চরুযী। ফকপ্রথবভ আভাভ াবপীয কমু্বচকফকি ওফয ধ্বং ওযা ঈকঘৎ ’’..‖ (আফবন াচয াাভী)।‘ 
(পাত অর ভকচদ)  

এঔাবন াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি ভুরভানবদয ওুৎা যিনা ওবযবঙ। ভুরভানকণ াাঁঘ াি নাভাবময 
ভাধেবভ অল্লায ওরুণা প্রাথকনা ওবযন। এআ ধযবণয ভুরভানকণ অল্লাবও বুবর মান ফরািা ডাা কভথো ওথা। 
ভুরভানকণ লফারপ্রাপ্ত অঈকরায ূবচা-ঘকনা ওবযন না। লমবতু ফহু াদী লখালণা ওবয লম অল্লা 
তা ‖অরায কপ্র ফান্দাকণ তাাঁবদয ভামায যীবপ শুনবত ান, লবতু ভুরভানকণ তাাঁবদয ভামায যীপ লমাযত 
ওবয তাাঁবদযবও ভধেস্থতাওাযী ফাকনব অল্লায ওাবঙ বীপ্সা  ওাভনা ওবযন এফং তাাঁবদয াপাাত প্রাথকনা 
ওবযন। লফারপ্রাপ্ত অঈকরা তাাঁবদয (কনচ) আচ্ছানুমাী  কওঙুআ ওযবত াবযন না। কওন্তু অল্লা তা ‖অরা াদা 
ওবযবঙন লম, কতকন তাাঁয কপ্র ফান্দাবদয, কফবল ওবয তাাঁয ফবঘব কপ্র নফীবদয ملسو هيلع هللا ىلص লদাা ওফুর ওবয লনবফন। 
ভুরভানকণ নফী-রীকবণয ওাবঙ লওাবনা কওঙু ওযায অবফদন চানান না, ফযং অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ তা 
চাকনব থাবওন। অঈকরা লওযাভ কমাযতওাযীবদয পকযাদ ফুছবত াবযন এফং তাাঁযা অল্লায ওাবঙ তাবদয 
বক্ষ লদাা ওবযন। অয অল্লা াবথ াবথআ তাাঁবদয লদাা ওফুর ওবয পকযাদওাযীবদয পকযাদ ভঞু্জয 
ওবযন। 

কনবম্নাি ঈদৃ্ধকতকি আভাভ আফবন াচয াতাভী ভক্কী (য.)-এয ―মাাকচয‖ গ্রবন্থয ১২১ ৃষ্ঠা বত নূকদত 
ববঙ, মাবত াফী ভতাফরম্বী ফেকিকিয ফাবনাাি ওাকনী ফায ওাবঙ স্পি । ঈমুকি াদীভূ এফং 
নুরূ অয কওঙু াদী ঈদৃ্ধত ওবয আভাভ আফবন াচয করবঔন: ‗ঈমুকি াদীভূ লথবও কওঙু াবপী 
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ঈরাভা কদ্ধান্ত কনববঙন লম, ঙকি ভা-গুনাবয ভবধে এওকি বচ্ছ ওফযবও ভকচদ ফানাবনা। এয ওাযণ এআ 
লম, মাযা নফীবদয ভামায-যমাবও ভকচদ ফাকনবকঙর, তাবদযবও এওকি াদীব রা‖নত (কবম্পাত) লদা 
ববঙ; াদীকি অয ফণকনা কদববঙ লম, মাযা যবমকায ভুরভানবদয ওফযবও ভকচদ ফানাবফ, তাযা 
লওাভত কদফবয কনওৃি ভানুলবদয ভবতা (কফবফকঘত) বফ। ―ওফযবও ভকচদ ফানাবনায‖ থক বচ্ছ ―লআ ওর 
ওফবযয কদবও ভুঔ ওবয ারাত (নাভাম) অদা ওযা।‖ এআ চবনে াবপী ঈরাভাকণ লখালণা ওবযবঙন লম, 
লওাবনা নফী থফা রীয প্রকত তা‖কমভ প্রদকনাবথক তাাঁয ভামাবযয কদবও ভুঔ ওবয ারাত (নাভাম) ড়া াযাভ। 
আ ধযবণয এওকি ওাচ াযাভ, ওাযণ প্রথভতঃ ওফযস্থ ফেকি কনিআ াধাযণ এফং বকিয লমাকে। 
কদ্রৃতীতঃ ারাত লফারপ্রাপ্ত আ ফেকিয চবনে অদা ওযা ববঙ। এওআবাবফ ওফবযয তাাপ ওযা 
াযাভ। তএফ, এআ কদ্ধান্ত লনা মা লম, আ ধযবণয ওভকওাণ্ড ভাওরু, মঔন লগুবরা তা‖কমভ ওযায 
ঈবদ্দবে ওযা না । কওঙু াম্বরী ঈরাভা ফবরবঙন, ―তাকমবভয ঈবদ্দবে ওফবয ারাত অদা ওযা ভাা 
এফং এিা ওুপয ৃকিওাযী (া)।‘ (আফবন াচয াতাভী ভক্কী: ―মাকচয‖, ১২১ ৃঃ) 

আভাভ আফবন াচয াতাভী ভক্কী (য.) তাাঁয ―অর-পাতাা অর-ওুফযা অর-কপওাকো‖ (কভযী ংস্কযণ) 
কওতাবফয ―চানামা‖ ধোব ফবরন: ‗ফকাধাযবণয লকাযস্থান লমঔাবন বনও ভুদকাবও দাপন ওযা , লঔাবন 
কমু্বচকফকি ওফয কনভকাণ ওযা ঈকঘৎ ন। মকদ আবতাভবধে সতকয ওযা ব থাবও, তবফ লগুবরা ধ্বং ওযা 
ঈকঘৎ। ফকাধাযবণয লকাযস্থাবন নতুন লওাবনা ভুদকাবও এওআ স্থাবন দাপন ওযায ঈবদ্দবে কমু্বচকফকি ওফয 
লববে লপরায নুভকত লনআ।‘ প্রাগুি গ্রবন্থয ৃষ্ঠা ১৭- লত কতকন ফবরন: ‗ফকাধাযবণয ওফযস্থাবন কমু্বচকফকি 
ভামায কনভকাণ ওযা াযাভ। লমগুবরা আবতাভবধেআ কনকভকত ববঙ লগুবরাবও লববে লপরবত বফ। াক্বপওৃত 
থফা ফেকিকত লওাবনা ওফযস্থাবন ভাকরবওয নুভকত ঙাড়া আভাযত কনভকাণ ওযা াযাভ। কনচস্ব থফা নে 
ওায চকভবত তাাঁয নুভকতিবভ কমু্বচকফকি ওফয কনভকাণ ওযা ভওরু।‘ ২৫ নং ৃষ্ঠা আভাভ আফবন াচয 
াতাভী ফবরন: ‗ফকাধাযবণয ওফযস্থাবন কমু্বচকফকি ওফযভূ কনভকাণ ওযা াযাভ, ওাযণ লগুবরা ফহু স্থান 
দঔর ওবয যাবঔ মায পবর নেবদয দাপন ওযা দুষ্কয ব বড়। আ ধযবণয কমু্বচভূ ধ্বং ওযা ঈকঘৎ। 

এআ ওাযবণআ কধওাং াবপী ঈরাভা পবতাা চাকয ওবযন লম, আভাভ াবপীয কমু্বচকফকি ওফয যীপিা 
লববে লপরা ঈকঘৎ, লমবতু লিা ফকাধযবণয ওফযস্থাবন ফকস্থত।‘ (পাতা-এ-ওুফযা-এ-কপক্বাকো) 

তএফ, এিা প্রতীভান বরা লম, আভাভ আফবন াচয াতাভী ভক্কী (য.) প্রবতেও কমু্বচকফকি ওফযবও 
াযাভ এফং লববে লপরায লমাকে ফবর পবতাা লদন কন। াফী ুস্তওকি শুধু ওুযঅন-াদীবযআ ফোঔো 
ওবযকন, ঈরাভা-এ-দ্রৃীবনয পবতাায ফোঔো ওবযবঙ। 

―মাাকচয‖ ুস্তবওয ২০১ ৃষ্ঠায লরঔা অবঙ লম, প্রদকবনাবদ্দবে কফার আভাযত কনভকাণ ওযা ভা-গুনা। 
াদীবও নুযণ ওবয াফীবদয ঈকঘৎ কমু্বচকফকি ওফযভূবও ন, ফযং লবাক-কফরা  কততাফৃকিয 
চবনে তাবদযআ দ্রৃাযা কনকভকত কযাদ, তাবপ এফং লচদ্দাস্থ কফার আভাযতভূ ধ্বং ওযা। াফী ুস্তওকিয 
২৪৮ ৃষ্ঠা এওকি াদী ঈদৃ্ধত ববঙ: ‗ওফয কমাযত ওবযা, লওননা তা (ওফয কমাযত) লতাভাবদযবও লল 
কফঘাবযয কদবনয ওথা স্ভযণ ওকযব লদবফ‖ (াকদ); তঃয ল ফবর লম হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয ভাবয ওফয কমাযত 
ওবযকঙবরন। কওন্তু এ খিনািা ভৃতচবনয ওাঙ লথবও কওঙু ঘাায সফধতা প্রভাণ ওবয না – এ ওথাকি ফবর ল 
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ভুরভানবদয দ্রৃাযা নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  অঈকরায ভামায যীপ কমাযত ওযাবও ওাবপযবদয ওফয ূবচায বে 
তুরনা ওযবত বঘি। 

১৫/ — ২২৯ ৃষ্ঠা াফী ভতাফরম্বী ফেকিকি করবঔ, ‗ভকচদ-এ-নফফীবত ারাত অদা ওযায ঈবদ্দবে 
প্রবফওাযীয চবনে ওফয অস্-াাদা কভন ওবয যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও ারাভ চানাবনা কনকলদ্ধ। আভাভ 
ভাবরও (যা.) ফবরবঙন লম, ভকচবদ প্রবফওাযীয চবনে প্রবতেওফায প্রবফবয য যমাব অওদাবয ওাবঙ 
মাা ভাওরু। াাফা  তাবফীনফৃন্দ ভকচবদ প্রবফ ওবয নাভাম ড়বতন এফং তাযয লফকযব লমবতন; 
তাাঁয যমায ওাবঙ লমব ম্ভালণ চানাবতন না, লওননা কযাবত এ ধযবণয লওাবনা অবদ লনআ। এিা এওিা 
কভথো ওথা লম, লফারপ্রাপ্তবদয রূভূবও তাাঁবদয চীফদ্দায লঘাযা লদঔা মা। এআ ধযবণয দকন এওভাত্র 
কভ‖যাচ যচনীবতআ খবিকঙর। যফতকীওাবরয ভুরভানযা এভন ফ ওাচ ওবযবঙন, মা াাফাকণ ওবযন কন। 
ওবতও াাফী দূযফতকী স্থান লথবও প্রতোফতকন ওযায য শুধুভাত্র ারাভ চানাবনায চবনেআ কমাযত ওযবতন। 
অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.) পযববল (এ যওভ) কমাযত ওযবতন। অয লওঈআ এ যওভ ওবযন কন। এিা 
এওিা ফাবনাি ওাকনী লম, াঔ অভদ ওফীয লযপাই (য.) যাূবর লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص-এয (যমায লবতয লথবও 
প্রাকযত) াত লভাফাযও ঘুম্বন ওবযকঙবরন। এিা ফকম্মতবাবফ স্বীওৃত লম হুচযা অস্-াাদায াভবন লদাা 
ওযায ভ ওাফা যীবপয কদবও ভুঔ ওবয দাাঁড়াবত বফ। যমায কদবও ভুঔ লপযাবনা ঘরবফ না। দূযফতকী স্থান 
লথবও হুচযা অস্-াাদা কমাযবতয ঈবদ্দবে পয ওযাবও াদীভূব কনবলধ ওযা ববঙ।‘ (পাত অর 
ভকচদ) 

কনবম্নয দীখক ঈদৃ্ধকতকি ―কভযাতুর ভদীনা‖ ফআকি বত গ্রণ ওযা ববঙ: 

‗আফবন হুমাভা, অর-ফামমায, দাযা-ওুতনী  অত্-তাফাযানী লযাাতওৃত এওিা াদী লখালণা ওবয, ―মাযা 
অভায যমা কমাযত ওবয তাবদয চবনে াপাাত ওযা অভায য াকচফ ব লকবঙ।‖(াদী) মযত 
ফামমায ওতৃকও লযাাতওৃত অবযওকি াদীব ফরা ববঙ: ―অভায যমা কমাযতওাযীবদয চবনে াপাাত 
ওযা অভায চবনে ারার ওযা ববঙ।‘(াদী) ী ভুকরভ যীপ  অফু ফওয আফবন ভাওওাযীয ―ভুচাভা‖ 
ুস্তবও করকফদ্ধ াদীকি লখালণা ওবয, ―মকদ লওঈ নে লওাবনা ঈবদ্দে ঙাড়া শুধুভাত্র অভায যমা কমাযবতয 
কনেবত তা ওবয, তবফ ল লল কফঘাবযয কদবন অভায াপাাবতয দাকফদায বফ।‖ (াদী) াদীকি 
অভাবদযবও শুবংফাদ লদ লম, মাাঁযা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কমাযবতয ঈবদ্দবে ভদীনা কভন ওবযন, তাাঁযা কনঃবন্দব 
নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াপাাত রাব ওযবফন।  

‗আভাভ তাফাযানী  অদ্-দাযা ওুতনী এফং নোনে াদীবফিা আভাভকণ ওতৃকও লযাাতওৃত এওকি াদীব 
ঈবল্লঔ অবঙ: ―চ ভাবনয য লম ফেকি অভায যমা কমাযত ওযবরা, ল লমন অভায চীফদ্দা অভাযআ 
কমাযত (াক্ষাৎ) লর।‖(াদী) আফনুর চামী এআ াদীকি লযাাত ওবযবঙন। অদ্-দাযাওুতনী ফকণকত 
য এও াদীব ফকণকত অবঙ: ―লম ফেকি চ ওযবরা, কওন্তু অভায কমাযত ওযবরা না, ল অভায প্রকত রুঢ় 
অঘযণ ওযবরা।‖(াদী) াদীকি আভাভ ভাবরও (য.)- লযাাত ওবযবঙন। হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص ভুরভানবদযবও 
এবাবফ াফ রাববয চবনে তাাঁয কমাযত ওযবত কনবদক কদবকঙবরন। আভাভ ফাাওী ফকণকত এওকি াদীব 
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ফরা ববঙ: ―মঔন লওঈ অভাবও ারাভ লদ, তঔন অল্লা তা ‖অরা অভায লদব অভায রূ কপকযব লদন 
এফং অকভ তায ারাভ গ্রণ ওকয।‖(াদী) এআ াদীবয য কবকি ওবয আভাভ ফাাওী ফবরবঙন: ―নফীকণ 
তাাঁবদয ভামায যীবপ চীকফতাফস্থা অবঙন।‖ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয রূ লভাফাযওবও কপকযব লদায থক বচ্ছ- 
কতকন ওর লনাভত  ঈচ্চ ভমকাদা লপবর লযবঔ তাাঁয প্রকত ারাভ প্রদানওাযীয প্রতুেিয লদন। 

নফীকবণয ভামায-যমা তাাঁবদয াাত ম্পবওক ফণকনাওাযী এবতা াদী অবঙ লম, লগুবরা এবও যবও 
ভথকন লদ। লগুবরায ভবধে এওিা বচ্ছ অফু ফওয আফবন অকফ াফা (য.) ফকণকত াদী -―অভায যচা 
কিত দরুদ অকভ শুনবত াআ। অয দূবয কিত দরুদ ম্পবওক অভাবও চানাবনা ।‖(াদী) এিা এফং 
নোনে াকদগুবরা ঙচন প্রকদ্ধ ভুাদ্দী আভাবভয গ্রন্থভূব করকফদ্ধ অবঙ। 

মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) বত আফবন অকফদ্-দুনআা ওতৃকও লযাাতওৃত াদীকি লখালণা ওবয: 
―মকদ লওঈ তায কযকঘতচবনয ওফয কমাযত ওবয ম্ভালণ চানা, তাবর পাতপ্রাপ্ত ফেকি তাবও কঘনবত 
াবযন এফং ারাবভয প্রতুেিয লদন। মকদ ল কযকঘত ওাঈবও ারাভ চানা, তাবর পাতপ্রাপ্ত ফেকি 
অনকন্দত ন এফং তায ম্ভালবণয প্রতুেিয লদন।‖(াদী) 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয এওআ ভুূবতক প্রবতেবওয ারাভ অরাদা অরাদাবাবফ গ্রণ ওযায ফোাযিা বনওিা 
ভধেকদফব ূবমকয দ্রৃাযা স্ম বয অবরা কফকওযবণয ভবতাআ। এিা লফাছা লকর লম, নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয প্রকত 
ারাভ লপ্রযণওাযীয ারাভ ম্পবওক চানবত াবযন এফং ারাবভয প্রতুেিয লদন; এওচন ভুরভাবনয চবনে 
কও এয লথবও ফড় লনাভত  ম্মান অয বত াবয? 

মযত আব্রাীভ আফবন কফায (য.) ফবরবঙন: ―বচয য অকভ যমাব অওদা কমাযত ওযায ঈবদ্দবে 
ভদীনা কভন ওকয। হুচযা অস্-াাদায াভবন ারাভ চানাবনায য অকভ ঈিয শুনবত াআ ‗া 
অরাআওা ারাভ‘।‖ 

ওকফ নফী এ ম্পবওক ফবরন, 

―লকাস্তাকঔ বত ফরম্বন ওয তওকতা, 
 এঔাবনআ অবঙন অল্লায াফীফ,  কতবাযা, 
 এিাআ বরা অল্লায ওরূণা রাববয স্থায,  লভাস্তপায কফোভস্থর 
অদফীর বরআ,  নফী,  তুকভ এআ দযকাবয লবতবয মা, 
 লমথা তাপ ওবযন লপবযতাওুর; 
 অয অকম্বাকণ ঘুম্বন লদন ফকদা।।‖ {বাফ নুফাদ} 

এওকি াদীব ফরা ববঙ, ―অভায লফাবরয বয অকভ েফণ ওযবফা লমবাবফ অকভ চীকফতাফস্থা েফণ 
ওযকঙ।‖(াদী) অবযওকি াদী ফরা পযভা, ―নফীকণ তাাঁবদয ভামাবয চীকফত, তাাঁযা ারাত অদা 
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ওবযন।‖(াদী) এ াদীগুবরা কযসু্ফি ওবয লম, অভাবদয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয যমা যীবপ চীকফতাফস্থা 
যববঙন এফং তাাঁয এআ াাত ম্পবওক অভযা কওঙুআ চাকন না। কনবকযবমাকে কওতাফাকদবত লরঔা অবঙ লম, 
ভান রী মযত অভদ ওফীয কযপাই (য.) এফং অয ফহু অঈকরা লওযাভ হুচযা অস্-াাদায 
লবতয লথবও প্রতুেিয শুনবত লবকঙবরন, মঔনআ তাাঁযা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও ারাভ চানান। মযত লযপাই (য.) 
নফী-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র স্ত লভাফাযও ঘুম্বন ওযায ভাম্মান চকন ওবযন। াফীবদয দ্রৃাযা এিাবও 
কভথো ফরািা বনওিা ূবমকয কদবও ওাদা ঙুাঁবড় ভাযায ভবতাআ ফোায। এবত তাবদয এওগুাঁবকভআ প্রকতবাত 
। আরাবভয ভান অবরভ আভাভ চারারুদ্দীন ুুতী (য.) তাাঁয ―াযাপ অর ভুওাভ‖ ুস্তবও াফীবদয 
এফ দাকফ ভূবর ঈৎাকিত ওবযন। কতকন দকরর দ্রৃাযা প্রভাণ ওবযন লম, হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয যমা যীবপ 
চীকফতাফস্থা অবঙন এফং কতকন ম্ভালণদানওাযীয ারাভ ফুছবত াবযন এফং তায প্রতুেিয লদন। আভাভ 
ুুতী (য.) তাাঁয কওতাবফ ফহু াদী ঈদৃ্ধত ওবযন, লমগুবরায ভবধে কনবম্নািকি নেতভ -―কভযাচ যচনীবত 
অকভ ভূা নফী (অ.) লও তাাঁয যমা যীবপ নাভাম ড়বত লদবঔকঙ।‖(াদী) াদীকি ―করআা‖ গ্রবন্থয লরঔও 
অফু নুাআভ (য.)- তাাঁয ুস্তবও ঈদৃ্ধত ওবযবঙন। 

অফু আারায ―ভুনাদ‖ গ্রবন্থ ঈদৃ্ধত এওকি াদী লখালণা ওবয: ―নফীকণ তাাঁবদয ভামাবয চীকফত এফং তাাঁযা 
লঔাবন ারাত অদা ওবযন।‖(াদী) নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয লল ফোকধয ভ ফবরন: ―ঔাআফাবয লম ঔাফায 
অভাবও লদা বকঙর তায কতি স্বাদ অকভ ফ ভ নুবফ ওবযকঙ। লআ কদন লম কফল অকভ লঔবকঙ তায 
প্রকতকিা এঔন অভায হৃদমন্ত্র কঙাঁবড় মাফায ঈিভ।‖(াদী) এআ াদীকি আকেত লদ লম, হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص 
এওচন কদ কববফ লফারপ্রাপ্ত ববঙন। অল্লা তা ‖অরা ুযা অবর আভযাবনয ১৬৯ অাবত ফরা ওবযন, 
―অল্লায যাস্তা াাদাৎপ্রাপ্তবদয ওঔন ভৃত কফবফঘনা ওযবফ না। তাযা অবর চীকফত।‖(অর অাত) 
তত্রফ, এিা কনকিত লম অভাবদয ভকনফ মযত যুর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص নোনে কদবদয ভবতাআ তাাঁয যমা 
লভাফাযবও চীকফতাফস্থা যববঙন। 

মযত আভাভ ুুতী (য.) করবঔবঙন: ―ভাভমকাদাম্পন্ন অঈকরা লওযাভ নফীবদয লদঔবত ান এভকনবাবফ লমন 
তাাঁবদয লফার খবিকন। অভাবদয হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-ওতৃকও মযত ভূা (অ.) লও তাাঁয যমা যীবপ লদঔা এওকি 
ভু‖লচমা এফং এওচন রীয নুরূ দকনক্ষভতা বচ্ছ ওাযাভত। ওাযাভবত কফশ্বাবয ঈৎকি জ্ঞতা 
লথবও।‖ 

আফবন কিান, আফবন ভাচা এফং অফু দাঈদ ফকণকত এওকি াদী লখালণা ওবয: ―শুিফায কদনগুবরাবত অভায 
প্রকত খন খন দরুদ াি ওযবফ; লতাভাবদয দরুদ অভায ওাবঙ লৌঁঙাবনা বফ।‖(াদী) মঔন তাাঁবও কচবজ্ঞ 
ওযা বরা এিা ওী তাাঁয লফাবরয য ফার থাওবফ, তঔন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص ফরবরন: ―ভাকি নফীবদয লদবও ঘন 
ধযাবত াবয না। মঔন লওাবনা ভুকরভ অভায প্রকত দরুদ াি ওবয, তঔনআ এওচন লপবযতা তা অভাবও 
চানা এফং ফবর: ―অনায ঈম্মবতয ভবধে ভুবওয ুত্র ভুও অনায প্রকত ারাভ লপ্রযণ ওবযবঙ এফং 
লদাা ওবযবঙ।‖(াদী) াদীিা প্রতীভান ওবয লম, অভাবদয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয যমা যীবপ এভন এও 
চীফবন কস্তত্বীর, লমিা দুকনায ভানুবলয বক্ষ চানা াধোতীত। মযত মাআদ আফবন ার (যা.) ফবরবঙন: 
―এওকদন অকভ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয াঘমক  রাবব ধনে কচ্ছরাভ। তাাঁয কফত্র ভুঔঔানা প্রপুল্ল লদঔাকচ্ছর। অকভ 
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অয ওঔন তাাঁবও এবতািা অনকন্দত লদকঔকন। অকভ তাাঁবও এয ওাযণ কচজ্ঞাা ওকয। কতকন ঈিয লদন: ―অকভ 
লওন ঔুক বফা না? কচফযাআর এওিু অবক অভাবও শুবংফাদ কদববঙ, অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযবঙন লম, 
‗মঔনআ অভায ঈম্মাত অভায  প্রকত দরুদ লপ্রযণ ওযবফ, তঔনআ অল্লা াও তাবদয প্রকত তায দগুণ 
যভত লপ্রযণ ওযবফন।‘(াদী) 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লমভনবাবফ তাাঁয াকথকফ চীফদ্দা তাাঁযআ াাফাকবণয চবনে অল্লায যভত কঙবরন, কিও 
লতভকনবাবফ তাাঁয লফারপ্রাকপ্তয য কতকন তাাঁয ঈম্মবতয চবনে অল্লায ওরুণা ব কফযাচ ওযবঙন। কতকনআ 
ওর যভবতয ওাযণ। 

ভাার আফবন অভয ফবরবঙন: ―এওকদন াআদ আফবন ভুাআাবফয বে অভাবদয ভা মযত ঈবম্ম ারাভা 
(যা.)- এয খবযয াব ফবকঙরাভ। এভকন ভব লফ কওঙু লরাও হুচযা অস্-াাদা কমাযত ওযবত 
এবরা। াআদ অিমকাকিত ব ফরবরন: ‗ওী অাম্মও এ ওর লরাবওযা! তাযা ভবন ওযবঙ লম হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফুকছ 
যমায ভবধে অবঙন। ঘকল্ল কদবনয লফক কও নফীকণ তাাঁবদয ভামায-যমায বেন্তবয থাবওন?‘ এওথা ফরা 
বত্ত্ব াআদ-আ অফায ফবরকঙবরন, লম কদফব াযযা (এআ কদবন এাকমদ ভদীনা অিভণ ওবয এফং তোঘায 
ওবয) নাভও দুবমকাক এবকঙর লকদন কতকন যমাব অওদা বত অমাবনয ব্দ শুনবত লবকঙবরন। মযত 
ঈভান (যা) মঔন তাাঁয খবয ত্রু দ্রৃাযা কযবফকিত ব মান, তঔন কতকন ফবরন, ‗অকভ নে লওাথা মাবফা 
না। অকভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص এফং ভদীনা যীপ তোক ওযবত াযবফা না।‘ মকদ ভাার আফবন অভয ফকণকত াআবদয 
ফিফে তে বতা, তাবর হুচূয ুয নূয ملسو هيلع هللا ىلص ভুরভানবদযবও তাাঁয যমা যীপ কমাযত ওযবত অহ্বান 
ওযবতন না। ফস্তুতঃ লচরুচাবরভ চবয য মযত কফরার াফী (যা.) যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ওতৃকও স্ববে অকদি ব 
ভদীনা যীবপ ককব যমা লভাফাযও কমাযত ওবযন। অকভরুর ভু‖কভনীন ঔরীপা ঈভয কফন অবু্দর অমীম 
কফবল দূবতয ভাধেবভ ফ ভ দাবভস্ক লথবও ভদীনা ারাভ ািাবতন। লচরুচাবরভ চবয য ঔরীপা 
মযত ঈভয (যা.) ভদীনা প্রতোফতকন ওবয ফকপ্রথবভ হুচযা অস্-াাদা কভন ওবযন এফং ারাভ চানান। 

আাকমদ আফবন অভয ফবরবঙন, ―দাবভস্ক লথবও ভদীনা মাায বথ অকভ কভবযয ানওতকা ঈভয কফন 
অবু্দর অমীবময বে লদঔা ওকয। কতকন অভাবও ফবরন: ―ল এাকমদ! মঔন তুকভ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
কমাযবতয লনাভত রাব ওযবফ, তঔন দা ওবয অভায ারাত-ারাভ তাাঁয ওাবঙ লৌঁবঙ লদবফ।‖ 

মযত আভাভ নাপী‖ লযাাত ওবযবঙন, মঔন অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.) লওাবনা পযববল ভদীনা 
প্রতোফতকন ওযবতন, তঔনআ কতকন হুচযা অস্-াাদা ককব প্রথবভ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص, তাযয মযত অফু ফওয 
(যা.) এফং ফববল কনচ কতা মযত ঈভয (যা.)-লও ারাভ কদবতন। মকদ াফী ুস্তও ―পাত অর 
ভাচীদ ‖ এ কফলকিবও স্বীওায ওযা ববঙ, তফু লঔাবন অয করকফদ্ধ ববঙ লম, হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কমাযত 
যীবত কনকলদ্ধ এফং মযত অবু্দল্লা আফবন ঈভয (যা.) ঙাড়া অয লওঈআ এিা ওবযন কন। কওন্তু কনবকযবমাকে 
কফকবন্ন লওতাবফ লরঔা অবঙ লম, নোনে াাফা লমাযত ওবযবঙন। এক্ষবণ অভযা তা প্রভাণ ওযবফা। মযত 
অবু্দল্লা আফবন ঈভয (যা.) যীত-কককত এওিা ওাচ ওবযবঙন ফবর াফী ফেকিকি লম ওুৎা যিনা ওবযবঙ, 
লচবনে ল লভাবি রকজ্জত ন; অয তায নোনে কভথো ওথা লতা অবঙআ। কনবচয স্বাবথকয নুওূবর লকবর ল 
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াাফা-এ-লওযাভবও তেকধও প্রংা ওবয, কওন্তু তাাঁবদয ওামকাফরী মঔন তায স্বাবথকয প্রকতওূবর মা তঔনআ 
ল তাবদয প্রকত চখনে ফাদ লদ। লম ফেকি ওুযঅন-াদীবয ফোঔো ওবয কনবচয স্ব ধোন-ধাযণা 
প্রকতষ্ঠা ওযবত ঘা, তাাঁয ওাঙ লথবও াাফাকবণয ভবরাঘনা অয কফকঘত্র ওী! মকদ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয যা 
যীপ কমাযত ওযা সফধ না বতা, তবফ মযত অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.) তা ওঔন কমাযত ওযবতন না, 
অয মকদ কতকন তা ওযবতন তাবর নোনে াাফাকণ মাাঁযা তাাঁবও তা ওযবত লদবঔকঙবরন তাাঁযা তাাঁবও 
কনবলধ ওযবতন। মযত আফবন ঈভবযয (যা.) অঘযণ এফং নোনে াাফাকবণয নীযফতা কযসু্ফি ওবয লম, 
কমাযত সফধ এফং ফযওতভয। আভাভ নাপী‖ (য.) ফবরন, ―অকভ মযত অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.)-লও যমা 
কমাযতওাবর তাকধওফায ফরবত শুবনকঙ, অস্ ারাভু অরাআওা এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص, অস্ ারাভু অরাআওা 
এা অফা ফওয (যা.)। অস্ ারাভু অরাআওা এা অফী (যা.)।‖ [ব অল্লায যাুর! অনায ঈয াকন্ত 
ফকলকত লাও। বক অফু ফওয! অনফয ঈয াকন্ত ফকলকত লাও। ল অভায কতা! অনায ঈয াকন্ত 
ফকলকত লাও।] 

এওকদন মযত অরী (ও.) ভকচদ অশ্-যীবপ প্রবফ ওবয মযত পাকতভা (যা.)-এয খবযয াভবন দীখকক্ষণ 
ওাাঁবদন। এযয কতকন হুচযা অস্-াাদা  প্রবফ ওবয ফবরন, ―অস্ ারাভু অরাআওা এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص‖; 
এফং অফায ওাাঁবদন। তাযয কতকন মযত অফু ফওয (যা.)  মযত ঈভয (যা.)-এয প্রকত ―অরাআওুভ অস্ 
ারাভ এা অঔাাআ-আো া যাভাত-অল্লা‖ ম্ভালণ চাকনব হুচযা অস্-াাদা লথবও লফকযব মান। 

এ ওাযবণআ অভাবদয পওী ঈরাভাফৃন্দ ভদীনা এব ভকচদ অশ্-যীবপ নাভাম বড়বঙন বিয য। 
তাযয তাাঁযা কমাযত ওবযবঙন যাদাতুর ভুতাাযাত, কভম্বয অর ভুনীয এফং যমাব অওদা, লমগুবরা 
লদবঔ তাাঁযা লনাভত রাব ওবযবঙন। এ ওর স্থান ―অযশুর অ‖রা‖ বত ফহু ঈচ্চভমকাদাম্পন্ন; অযশুর অ‖রা 
বচ্ছ লআ ওর স্থান লমঔাবন নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফববঙন, লাঁবিবঙন, লরান কদববঙন, ী অকভনওাবর লম 
ওাবিয য লরান কদববঙন এফং াাফা  তাবফী মাাঁযা ভকচদ অন্-নফফী কনভকাণওাবর ওাকও কযেভ 
থফা অকথকও াামে দান ওবযকঙবরন, তাাঁযা লমঔাবন লাঁবিবঙন। অভাবদয পওী ঈরাভাফৃবন্দয ঈিযাূযী 
ঈরাভা  যবমকায ভুরভানকণ বিয য এওআবাবফ ভদীনা কভন ওবযবঙন। এআ ওাযবণআ াচীকণ 
ভদীনা পয ওবয থাবওন। 

াচীকণ কও প্রথবভ ভদীনা মাবফন, নাকও বিয য কমাযবত যাূর ملسو هيلع هللا ىلص ম্পন্ন ওযবফন – এ প্রশ্নকিয ঈিয 
ঈরাভাব লওযাভ কফকবন্নবাবফ কদববঙন। তাবফীনকবণয কতনচন ীলকস্থানী – আভাভ অরওাভা, অাদ  
অভয আফবন ভাভূন ফবরবঙন লম, াচীবদয প্রথবভ ভদীনা যীপ মাা ঈকঘৎ। আরাভী ঈরাভায কবযাভকণ 
আভাভুর অমভ মযত অফু াকনপা (য.) ফবরবঙন লম, ি ভান ওবয ভদীনা কভন ওযাআ ঈিভ। মযত 
অফুর রাব াভাযওাকন্দয পবতাা- এওআ ওথা লরঔা অবঙ। দুআ ইবদয ভধেফতকী ভিুওু ভদীনা 
ফস্থান ওবয বিয ভ ভক্কা যীপ কভন ওযািা ভানী তুওকী ািীবদয এওিা প্রথা কঙর। ওবতও ািী 
ফে যাকয ভক্কা যীপ কভন ওবয অযাপাত লবল কমাযত ওযবত ভদীনা লমবতন। এযয তাাঁযা ভদীনায 
ফন্দয আানফু ব কিভাবয ঘবড় ুবচ ঔার কদব স্ববদ প্রতোফতকন ওযবতন। 
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লপা যীপ নাভও গ্রন্থপ্রবণতা আভাভ ওাচী অাম (য.), াবপী অবরভ আভাভ নফফী (য.) এফং ানাপী 
অবরভ আফবন হুভাভ ফবরবঙন লম, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা লভাফাযও লমাযত ওযা ফযওতভ ায কফলিায 
য এচভা-এ-ঈম্মত (ঐওভতে) ববঙ। লফ কওঙু অবরভ এিাবও াকচফ ফবরবঙন। তবফ ওফয লমাযত 
ওযা ুন্নাত। অয ফবঘব ভূরেফান যমা হুচযা অস্-াাদা লমাযত ওযা ফ লঘব ভূরেফান ুন্নাত। 

যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফভ ঈহুবদয লচাবদ াাদাতপ্রাপ্ত াাফাব লওযাভ  ফাওী ওফযস্থাবনয াাফীবদয 
লমাযত ওযবত লমবতন। ঈহুবদয লচাবদয ফণকনা কদবত ককব পাযী বালা করকঔত কওতাফ ―ভাদাকযচুন্ 
নফুেত‖ এ অফু পাযদায ওথা ঈদৃ্ধত ওযা ববঙ: ―এওকদন যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ঈহুবদয লচাবদ কদ াাফীবদয 
লমাযত ওযবত মান। ‗ল অল্লা অকন-আ এওভাত্র ঈানায লমাকে। অকভ অনায ফান্দা াক্ষে কদকচ্ছ লম, 
এযা অনাযআ লনাভত রাববয ঈবদ্দবে াাদাত ফযণ ওবযবঙ‘ – এআ ওথা ফবর হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص অভাবদয 
কদবও ভুঔ কপকযব ফবরন: ‗মকদ লওঈ এ ওর ীবদয লমাযত ওবয তাবদয প্রকত ম্ভালণ চানা, তবফ এযা 
তাবও ারাবভয চাফ লদবফ। লল কদন (বওাভত) মকন্ত তাযা এবাবফ ঈিয লদবফ।‘ (াদী)  অবযওফায 
কদবদয লমাযতওাবর হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন: ‗লতাভযা সধমকীর কঙবর; লতাভাবদয প্রকত ারাভ।‘ ঔরীপা 
থাওাওারীন মযত অফু ফওয (যা.) এফং মযত ঈভয (যা.)- ঈহুবদয লচাবদ কদবদয লমাযত ওবয 
নুরূ ম্ভালণ চানাবতন। পাকতভাতুল্ হুমাকমো (যা.) ফবরন, ―অকভ এওফায ঈহুবদয ভদান কতিভ 
ওযকঙরাভ; অকভ ফররাভ: ল াভমা (যা.), ভানফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঘাঘা! অনায প্রকত ারাভ। অকভ চাফ শুনবত 
লরাভ: ‗অল্লায াকন্ত, ওরুণা  অীফকাদ লতাভায প্রকত ফকলকত লাও।‘ ঈতাপ আফবন ঔাবরদ অর ভামুনী 
ফবরন লম, তাাঁয পুপু মঔন ঈহুবদয কদবদযবও ারাভ চানান, তঔন তাাঁযা তায চাফ লদন: ―অভযা 
লতাভাবও কঘকন।‖ ঈতাপ অয ফবরন লম, াদীব মা ফরা বকঙর, কিও তা-আ খবিকঙর। 

ুযা কনায ৬৪ নং অাবত লখাকলত ববঙ, ―ইভানদায ভুরভান ফাআ মকদ কনবচবদয নপবয য মুরুভ 
(থকাৎ,া) ওবয অনায দযফাবয অবতা, ল যাূর ملسو هيلع هللا ىلص! অয অল্লায ওাবঙ ক্ষভা প্রাথকনা ওযবতা; অয 
অকন তাবদয বক্ষ ুাকয ওযবতন, তাবর কনি তাযা অল্লাবও তফা ওফুরওাযী  দাফান কববফ 
লবতা।‖(অর অাত) এ অাত প্রবতেও ভুরভান নয-নাযীবও অবদ ওবয নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা 
লভাফাযও লমাযত ওযবত (বওননা, অাবতাকল্লকঔত ―চাঅ‖ ব্দকিয থক যাূবরয ওাবঙ ―অা‖ – নুফাদও)। 
ওকথত অবঙ, লমাযতওাবর এ অাত াি ওযা ভুস্তাাফ। 

আভাভ অরী (যা.) মযত লভাাম্মদ আফবন াযফ লরারী (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―নকফ 
ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয দাপবনয কতন কদন য অকভ হুচযা অস্-াাদা লমাযত ওযবত মাআ। কমাযতববল অকভ 
এও লওাণা ফব কড়। এভন ভ এও গ্রাভফাী এব হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমায বযয ভাকিবত রুকিব বড়ন 
এফং যমায ভাকি কনব কনবচয ভুঔভন্ডবর ভাবঔন। এযয কতকন ম্ভালণ চানান: ‗এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! অল্লা 
তা ‖অরা অনায ম্পবওক লখালণা কদববঙন – (ুযা কনায ঈমুকি ৬৪ নং অাত মা কতকন লতরাাত 
ওবযন)। অকভ কনবচয নপবয প্রকত মুরুভ ওবযকঙ। তাআ অনাযআ াপাাবতয ভাধেবভ অকভ মূ্পণক ক্ষভা 
প্রাথকনা ওযকঙ।‘ অকভ যমা যীপ বত প্রতুেিয শুনবত াআ: ‗লতাভায চবনে শুব ংফাদ! লতাভায ভস্ত 
গুণা ভাপ ব ককববঙ।‘ 
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―শুধুভাত্র কতনকি ভকচদ, (ভকচদ-এ-াযাভ, ভকচদ-এ-নফফী এফং ভকচদ-এ-অওা) ঙাড়া নে লওাবনা 
স্থাবনয কদবও পয ওযবফ না‖- এআ াদীকি প্রতীভান ওবয লম হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা যীপ কমাযত ওযায 
কনেত ওবয ভদীনা মাা ঔুফআ ফযওতভ। মাযা তা ওযবফ না, তাযা এআ ভা-াফ বত ফকিত থাওবফ 
এফং বতা তাযা এওকি াকচবফয আনওায (ফবরা/ফজ্ঞা) ওযবফ। এআ কতনকি ভকচদ ঙাড়া নোনে 
ভকচবদ নাভাম ড়ায ঈবদ্দবে দীখক থ পয ওযা চাবম (কফধ), মকদ তা অল্লায াবস্ত ওযা । কওন্তু 
নে লওাবনা কনেবত ওযবর তা াযাভ বফ। 

প্রশ্ন: মযত আভাভ াান আফবন অরী (যা.) কমাযতওাযীবদযবও যমাব অওদা-এয াভবন অবত কদবতন 
না। অয আভাভ মাআনুর অবফদীন (য.) কনবম্নাি াদীকি ল ওবয নুরূ অঘযণ ওযবতন। াদীকি ফরা 
পযভা: ―অভায ওফযবও ইদকা ফানাবফ না। লতাভাবদয খযগুবরাবও ওফযস্থান ফানাবফ না। লমঔাবনআ থাওবফ 
অভায প্রকত খন খন দরুদ াি ওযবফ; লতাভাবদয ারাভ অভায ওাবঙ লৌঁঙাবনা বফ।‖  এ কফলব অকন ওী 
ফরবফন? 

ঈিয: এ ওর ওথা ―শুধুভাত্র কতনকি ভকচদ পয ওযা ঈকঘৎ‖- াদীকিয বে েকতূণক ন। ঈযন্তু, ঈি 
দুআ আভাভ ম্ভফতঃ তাবদযবওআ ফাধা কদবত লঘবকঙবরন মাযা দ্ধতেূণক থফা অদফীন/বফ-অদকফূণক অঘযণ 
ওযবত াবয। তাআ আভাভ ভাবরও (যা.) হুচযা অস্-াাদায াভবন দীখকক্ষণ কতফাকত ওযা চাবম পবতাা 
লদন কন। মযত আভাভ মাআনুর অবফদীন (যা.) হুচযা অস্-াাদা কমাযতওাবর ফভআ যদাতুর 
ভুতাাযায কদবও ফকস্থত স্তবম্ভয াব দাাঁকড়ব ারাভ কদবতন। তএফ, এিা লফাছা মা লম, হুচূয ملسو هيلع هللا ىلصএয 
কফত্র লস্য/ভস্তও ভুফাযও হুচযায একদবও ফকস্থত। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয অমাবচ লভাতাাযাত (কফত্র 
কফকফকণ)-এয ভামাযগুবরা ভকচদ অস্-াাদাবত ন্তবুকি ায অবক এআ চাকা দাাঁকড়ব কমাযত ভাধা 
ওযবত বতা। কমাযতওাযীযা এঔাবন হুচযা অস্-াাদায দযচায াভবন দাাঁকড়ব ারাভ লদন। 

ারুন আফবন ভূা অর কযাী তাাঁয প্রকতা অল্-ক্বাভাবও কচজ্ঞাা ওবযন: ―ভকচদ অস্-াাদাবত হুচূয 
 এয কফত্র কফকফবদয ভামাযগুবরা ন্তবুকি ায অবক যমাব অওদাবয লওান্ াবশ্বক কমাযতওাযীযা-ملسو هيلع هللا ىلص
কমাযত ওযবত দাাঁড়াবতন?‖ অরক্বাভা ঈিয লদন: ―লমবতু মযত অবা (যা.)-এয লফাবরয অবক হুচযা 
অস্-াাদায দযচািা লদার ওযা কঙর না, লবতু কমাযতওাযীযা দযচায াভবনআ দাাঁড়াবতন।‖ 

ভুাদ্দী ঈরাভাফৃবন্দয নেতভ মযত অফদুর অকমভ ভুনকমযী ফবরবঙন, ―অভায ওফযবও ইদকা ফাকন না‖ – 
াদীকিয থক: ―মথাম্ভফ খন খন অভায কমাযত ওযবফ।‖ থকাৎ, ―লতাভাবদয কমাযতবও (ইবদয ভবতা) ফঙবয 
এওফায কও দু‖ফাবযয ভবধে ীভাফদ্ধ যাঔবফ না, খন খন অভায কমাযত ওযবফ।‖ অয ―লতাভাবদয কৃগুবরাবও 
ওফযস্থান ফানাবফ না‖- াদীকিয থক: ―ারাত না বড় লতাভাবদয খযগুবরাবও ওফযস্থান দৃ ওযবফ না‖ 
(ভুনকমযী)। লমবতু ওফযস্থাবন ারাত অদা ওযা সফধ ন, লবতু মযত অফদুর অমীভ ভুনকমযীয ওথাআ 
কিও। 
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প্রথবভাি াদীকিবও কধওাং ঈরাভা কনবম্নািবাবফ ফোঔো ওবযবঙন: ―অভায কমাযবতয চবনে ইবদয কদবনয 
ভবতা এওকি কদন কনকদকি ওবযা না।‖ আহুদী এফং ঔৃিানযা তাবদয নফীকবণয ভামায কমাযতওাবর ভবফত ব 
নাঘ-কান  অনন্দ-ঈৎফ ারন ওযবতা। এআ াদী এফং এয তপীয লথবও লফাছা মা লম, যমাব 
অওদা কমাযতওাবর ঈৎফ-ভুঔয া অভাবদয বক্ষ ঈকঘৎ ন। 

তএফ, যমা লভাফাযবওয কমাযতওাযীকবণয চনে দীখকক্ষণ লঔাবন কতফাকত ওযা ভীঘীন ন, ফযি তাাঁয 
ঈকঘত ারাভ  লদাাববল প্রস্থান ওযা। যমাব অওদাবয কমাযতবও এওকি ভা-ভূরেফান আফাদত কববফ 
ভুরভানবদয চানা ঈকঘৎ। তাাঁবদয ঈকঘত খন খন কমাযত ওযবত লঘিা ওযা – তাাঁযা মবতা দূবযআ থাওুন না 
লওন। থকাৎ, ফঙবয এওফায কমাযত ওযা এিাবও ীভাফদ্ধ না লযবঔ প্রবতেবওয ঈকঘৎ াধোনুাবয খন খন 
কমাযত ওযা এফং কমাযতওাবর হুচযাহ্ অস্-াাদায াভবন দীখকক্ষণ বক্ষা না ওযা। ভুরভান ঈরাভাবদয 
ননভকণ মযত আভাভুর অমভ অফু াকনপা (য.) ফবরবঙন লম, কমাযত-এ-যাূর ملسو هيلع هللا ىلص বচ্ছ ফবঘব ভূরেফান 
ভুস্তাাফগুবরায ভবধে নেতভ এফং এিা এভনআ এওিা আফাদত মায ভমকাদা াকচবফয ভান। 

াবপী ভামাবফয কফধাননুমাী মকদ লওঈ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভামায যীপ কমাযত ওযায নময (ভানত) ওবয, 
তবফ তাবও নময ূণক ওযবত । নোনে ভামাবযয প্রকত নময ম্পবওক আচভা না বর নময ূণক ওযাআ 
লওাবনা ফেকিয চবনে বাবরা বফ। দব্রবচ ভকচদুর াযাভ পয ওযায নময লম ফেকি ওযবফ, তায ঈকঘৎ 
নময ূণক ওযা; ওাযণ বচয পাকযদা (ফে ওযণী) ভকচদুর াযাবভআ ম্পন্ন ওযবত । অয লমবতু 
ভকচদুস্ াাদা হুমূয াবওয ملسو هيلع هللا ىلص যমাব অওদা ফকস্থত– লমিা ওাফাতুর ভুামমাভা  ভকচদুর অওা 
লথবও ঈচ্চভমকাদাম্পন্ন এফং লমবতু ভকচদ অস্-াাদা পয ওযায ভ যমা াবওয কমাযত 
কনেবতয ভবধে থাবও, লবতু এআ ফযওতভ ভকচবদ দব্রবচ মাায নমযবও ফেআ ূযণ ওযবত বফ। 

ঘায ভামাফ নুমাী, ওাফা যীপ পয ওযায নময ওযবর তা ূযণ ওযা ঈকঘৎ। ভকচদ অস্-াাদা থফা 
ভকচদ অল্-অক্বা পয ওযায নময ূযণ ওযা ঈকঘত নাকও নুকঘৎ লআ কফলবয য লওাবনা ঐওভতে 
প্রকতকষ্ঠত কন। তবফ ভতাথকওেিুওু  শুধু ভকচদ পয ংিান্ত। লম ফেকি নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা যীপ 
লমাযত ওযায নময ওবয, তাবও ফেআ তা ূযণ ওযবত বফ। 

াবঔ অফদুল্লা অফু ভুাম্মদ আফবন অকফ মাআদ (য.)-লও কচজ্ঞাা ওযা : ―লওাবনা ফেকি, মাবও নে 
ওাবযা বক্ষ ি  কমাযত-এ-যাূর ملسو هيلع هللا ىلص ভাধা ওযায দাকত্ব লদা ববঙ, ল মকদ শুধুভাত্র িওামক 
ভানাবন্ত প্রতোফতকন ওবয এফং কমাযবত যাূর ملسو هيلع هللا ىلص না ওবয, তাবর কও তাবও কমাযবতয চবনে প্রদি 
িাওািা লপযত কদবত বফ?‖ মযত মাআদ (য.) ঈিয লদন: ―োাঁ, তাবও িাওা লপযত কদবত বফ।‖ 

নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয কমাযত ম্পবওক আভাভ ভাবরও (যা.) ফবরন, ―প্রবতেবওয ঈকঘৎ কওফরায কদবও কি কদব 
হুচযাহ্ অস্-াাদায কদবও ভুঔ ওযা এফং কফন  অদবফয বে ারাভ লদা এফং দরুদ াি ওযা। 
ভকচবদ প্রবফবয য ―যদাতুর ভুতাাযাবত‖ দুআ যাওাত নাভাম ড়া ঈকঘত। এযয ―ভুাচাাত অস্ –
াাদা‖য াভবন দাাঁকড়ব প্রথবভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص, তাযয মযত অফু ফওয (যা.) এফং ফববল মযত ঈভয (যা.)-
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এয প্রকত ারাভ চানাবত বফ। এযয কওঙু কফবল লদাা-দরুদ াি ওযবত বফ; লওননা, নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص 
কওংফা প্রবতেও লভাবভন ভুরভানআ তাাঁয কমাযতওাযীবদয ওথাফাতকা এফং তাবদয ারাভ  লদাা শুনবত ান। 
মকদ লওাবনা ফেকিয লম লওাবনা লদাা ড়ায এফং লম লদাা ভবন বড় তা ড়ায নুভকত যববঙ, তফু 
ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও কনবদককত কফবল লদাাভূ াি ওযাআ ঈিভ।‖ 

আভাভুর অমভ অফু াকনপা (য.) ফবরবঙন লম, মঔন কতকন ভদীনা কঙবরন, তঔন মযত অঈুফ াকতোনী 
নাবভয এও ফুমুককবও ভকচবদ প্রবফ ওবয যমা-এ-অওদাবয কদবও ভুঔ ওবয কওফরায কদবও কি কদব 
দাাঁকড়ব ওাাঁদবত লদবঔন এফং কঙু লাঁবি লফকযব লমবত লদবঔন। মযত অফুর রাবস্ ভযওন্দী মযত আভাভুর 
অমবভয (য.) ঈদৃ্ধকত কদব ফবরন: ―কমাযতওাযীবদয ঈকঘৎ কক্বফরায কদবও ভুঔ ওযা এফং যমাবও কঙবন 
যাঔা।‖ কওন্তু াবঔ ওাভার আফবন হুভাভ করবঔবঙন: ―আভাভুর অমভ তাাঁয ভুনাদ ুস্তবও কমাযবতয অআন-
ওানুন ফণকনা ওবযবঙন; তাআ অফুর রাব এফং তাাঁয নুাযীযা মা লযাাত ওবযবঙন তা আভাভুর অমবভয 
ূফকফতকী লওাবনা আচবতাবদয য প্রকতকষ্ঠত। আভাভুর অমভ যফতকীওাবর পবতাা কদববঙন লম, ―হুচযা 
অস্- াাদায কদবও ভুঔ ওবয কমাযত ওযবত বফ।‖ মযত অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.)- লখালণা ওবযবঙন 
লম, কওফরা লঙবন লযবঔ হুচযা অস্-াাদায কদবও ভুঔ ওবয ারাভ  দরুদ াি ওযবত বফ।‖ (আফনুর 
হুভাভ) 

আফবন চাভা‖অ তাাঁয ―ভানাকও‖ গ্রবন্থ করবঔন, ―নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা যীপ লমাযতওাবর প্রবতেবওয ঈকঘৎ 
হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভাথা লভাফাযও লমকদবও ফকস্থত তায দুআ কভিায দূযবত্ব দাাঁড়াবনা; এআ লওাণা তঔন লমাযতওাযীয 
ফাভ াব এফং কক্বফরা ডান াব থাওবফ। এযয লমাযতওাযী ফেকি ধীবয ধীবয ভুাচাাত অস্-াাদায 
কদবও ভুঔ লপযাবফন এফং কওফরায লদাবরয কদবও কি কদব দাাঁড়াবফন;  মঔন যমা যীবপয কদবও তাাঁয ভুঔ 
কপযবফ, তঔনআ তাাঁবও হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত ারাভ কদবত বফ।‖ 

তএফ, কমাযাতওাযীবও যমা যীবপয কদবওয লওাণা এফং কওফরায লদাবরয ভধেফতকী স্থাবন দণ্ডাভান বত 
বফ; এফং হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভাথা লভাফাযও লথবও দুআ কভিায দূযত্ব ফচা যাঔবত বফ। এযয ধীবয ধীবয 
হুচযা অস্-াাদায কদবও ভুঔ কপযাবত বফ। কওফরা লঙবন থাওবফ এআ ভ। তঃয তাাঁবও ারাত-
ারাভ াি ওযবত বফ। আভাভ াবপী  নোনে ভুচতাকদকবণয আচবতাদ এওআ ওথা ফেি ওবয। 
ফতকভানওাবর এবাবফআ কমাযতওামক ভাধা ওযা । 

ভকচদ অস্-াাদাবত হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র স্ত্রীবদয ভামায-যমা ন্তবুকি ায অবক হুচযা অস্- 
াাদায কওফরায কদবওয স্থানিাবত লফক চাকা কঙর না; পবর ভুাচাাত অস্-াাদায কদবও ভুঔ ওবয 
দাাঁড়াবনা ওিওয কঙর। কমাযতওাযীবদযবও হুচযা অস্-াাদায যদাতুর ভুতাাযায লদাবরয দযচায 
াভবন দাাঁকড়ব কওফরাভুবঔা ব ারাভ কদবত বতা। যফতকীওাবর আভাভ মাআনুর অবফদীন (য.) যমাতুর 
ভুতাাযাবও লঙবন লযবঔ ারাভ কদবতন। দীখকওার আবাবফ হুচযাহ্ অস্-াাদায কমাযত ঘবরকঙর। হুমূয 
 -এয কফত্র স্ত্রীকবণয ভামায যীপ ভকচদ অস্-াাদায লবতবয ন্তবুকি ায য ভুাচাাত অশ্-ملسو هيلع هللا ىلص
যীপায চানারায াভবন দাাঁকড়ব কমাযত ওযায ওাচ ুম্পন্ন ওযা । 
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আভাভকণ ভদীনাফাী  কমাযতওাযীবদয ারনী অদফ-ওাদায ফহু কনভ-ওানুন ংগ্র ওবযবঙন। এ ওর 
তকভূ কপক্বা  ―ভানাকও‖ কওতাফভূব করকফদ্ধ অবঙ। ―কভযাতুর ভানাকও‖ ুস্তবও ভস্ত কনভ-ওানুন 
কফস্তাকযতবাবফ লরঔা অবঙ। 

আরাবভয আকতাব প্রথভ লম কমু্বচকফকি ভামাযকি কনকভকত , তা বচ্ছ হুচযাহ্ অর-ভু‖অিাযা, লমঔাবন নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও দাপন ওযা বকঙর। অভাবদয ভকনফ যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص মযত অবা ককদ্দওা (যা.)-এয 
খবয লফারপ্রাপ্ত ন। কদনকি কঙর লাভফায, ১২আ যকফঈর অঈার, ১১ কচযী। দুুবযয অবকআ কতকন 
লফারপ্রাপ্ত ন। যফতকী ফুধফায যাবত তাাঁবও লআ খবয দাপন ওযা । মযত অবা (যা.)-এয খযকি কতন 
কভিায ঈচ্চতা কফকি কঙর। এিা লযাবদ শুওাবনা আি  লঔচুয কাবঙয াঔা দ্রৃাযা কনকভকত বকঙর। কিভ কদবও 
এয দুবিা দযচা কঙর মা যদাতুর ভুতাাযা-ভুবঔা কঙর এফং ঈিবয এওিা দযচা কঙর। ঔরীপা থাওাওারীন 
১৭ কচযীবত মযত ঈভয (যা.) হুচযা অস্-াাদাবও এওিা কনঘু াথবযয লদার দ্রৃাযা লখযা ওবয লদন। 
মযত অফদুল্লা আফবন মুফাআয (যা.) ঔকরপা ায য এআ লদারিাবও ওাবরা াথয দ্রৃাযা ুণঃকনভকাণ ওবয 
লদন। লদারিা ঙাদকফীন কঙর এফং এয ঈিয কদবও এওিা দযচা কঙর।  ৪৯ কচযীবত মঔন মযত াান 
(যা.) াাদাতপ্রাপ্ত ন, তঔন তাাঁয বাআ মযত হুাআন (যা.) তাাঁয রা ভুফাযওবও মযত াাবনয কন্তভ 
আচ্ছানুাবয হুচযাহ্ অস্-াাদায দযচায াভবন কনব অবন এফং যমা যীবপয লবতবয াপাঅত  
লদাা ঘাায চবনে কনব লমবত ঘান। তঔন কওঙু লরাও এয কফবযাকধতা ওবয। তাযা ভবন ওবযকঙর লম আভাভ 
াান (যা.)-লও ফুকছ যমা যীবপয লবতবযআ দাপন ওযা বফ। এআ লকারবমাক ফন্ধ ওযায চবনে রা 
ভুফাযওবও হুচযাহ্ অস্-াাদায বেন্তবয অয না কনব চান্নাতুর ফাওী ওফযস্থাবন দাপন ওযা । 
যফতকীওাবর মাবত এ ধযবণয অয লওাবনা প্রীকতওয খিনায ঈদ্ভফ না , তায চবনে খবযয দযচাগুবরা 
এফং ফাআবযয দযচাকি লদার দ্রৃাযা ফন্ধ ওবয লদা । 

লষ্ঠ ঈভাআা ঔকরপা াকরদ ভদীনায কবনকয থাওাওারীন হুচযাহ্ অস্-াাদাবও লফিন ওবয এওকি লদার 
কনভকাণ ওবয লদন এফং বয এওকি কু্ষদ্রাওায কমু্বচ কনভকাণ ওবয লদন। পবর কতনকি যমা-আ ফাআবয লথবও 
দৃকিবকাঘয বতা না। খযকিবত প্রবফ ওযায থ রুদ্ধ াবত হুচযা অস্-াাদা কনযাদ ব লকর। মঔন 
াকরদ ঔকরপা বরন, তঔন তাাঁয ঈিযাকধওাযী এফং ভদীনায কবনকয ভয কফন অফদুর অমীমবও অবদ 
কদবরন লমন কতকন ূফক কদবওয লদারবও লফিন ওবয অবযওিা লদার কনভকাণ ওবয লদন।  হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র 
স্ত্রীকবণয ভামাযভূ াযণ ওযায য ভকচদ অস্-াাদায ম্প্রাযণ ম্পন্ন । এআ লদারকি াাঁঘ 
লওাণ্ কফকি এফং ঙাদকফকি কঙর; এয লওাবনা দযচা কঙর না। 

কাচী ারাঈকদ্দন অআুফীয ঘাঘাবতা বাআ এফং আযাবও ―অতা লফক‖ যাবষ্ট্রয কবনকয লমনকক-এয ঈকময 
চাভারুকদ্দন আপাানী ৫৮৪ কচযী াবর হুচযা অস্-াাদায ফকবদকাবরয ঘায াব ঘন্দন-ওািকনকভকত 
কবওয লদার সতকয ওবয লদন। এয ঈচ্চতা ভকচবদয ঙাবদয ভান কঙর। লরাায কবওয লদার ৬৮৮ 
কচযীবত কনভকাণ  যং ওযা । এআ কওিাবও ফরা বতা ―াফাওাতু াাদা‖। াফাওাতু াাদা-এয 
কক্বফরায কদওবও ফরা  ―ভুাচাাত অস্-াাদা‖ এফং ূফককদওবও ফরা  ―যদাতুর ভুতাাযা‖ এফং 
ঈিয কদওবও ফরা  ―হুচযাতুর পাকতভা‖। লমবতু ভক্কা যীপ ভদীনা যীবপয দকক্ষবণ ফকস্থত, লবতু মকদ 



56 
 

লওঈ ভকচদ অন্-নফফীয ভধেফতকী স্থাবন কক্বফারাভুঔ ব দাাঁড়া, থকাৎ, যদাতুর ভুতাাযাবত দাাঁড়া, 
তাবর তায ফাভ াবশ্বক থাওবফ হুচযা অস্-াাদা এফং ডান াবশ্বক থাওবফ কভম্বয অশ্-যীপ। 

২৩২ কচযীবত াফাওাতুস্ াাদা  ফকবদকারগুবরায ভধেফতকী স্থাবন ভাবফকর াথবযয লভবছ কনভকাণ ওযা  
এফং ফহুফায ুনঃকনভকাণ ওযা । ুরতান অবু্দর ভাচীদ  ঔাবনয অবদিবভ ললফাবযয ভবতা লভবছবত 
ংস্কাযওামক ভাধা ওযা । 

াাঁঘ লওাণাওৃকত লদাবরয বে লম কমু্বচিা কনভকাণ ওযা বকঙর লিায নাভ ―কু্বিাতুন্ নূয‖। ভানী 
ুরতানবদয লপ্রকযত ―কওাত্-অশ্-যীপা‖ ঈি গুম্ববচয বয ঙাঈকনস্বরূ কফঙাবনা বতা। কফার ফুচ 
কমু্বচিা লমিায নাভ ―কু্বিাতুর ঔাদযা‖ এফং লমিা ক্বিাতুন্ নূবযয কিও বয ফকস্থত, লিাআ বরা ভকচদ 
অস্-াাদায কমু্বচ। াফাওা নাবভয কবওয লদাবরয ফকবকাবক ফকস্থত কওাকি কু্বিাতুর ঔাদযাবও ভথকন 
দানওাযী ভণ্ডবয য ছুরাবনা বতা। এআ বেন্তযীন  ফকবকাবকয দকাগুবরাবও ফরা বতা াততাযা। 
াফাওাতু াাদা কতন দযচাকফকি; ূবফক, কিবভ এফং ঈিয কদবও এগুবরা ফকস্থত। াযাভ অশ্-যীবপয 
কযঘারওকণ ঙাড়া অয লওঈআ াফাওাতুস্ াাদায বেন্তবয প্রবফ ওযবত াবয না এফং লমবতু 
লদারগুবরায ভবধে লওাবনা দযচা ফা চানারা লনআ, লবতু লওঈআ লবতবয প্রবফ ওযবত াবয না। কমু্ববচয 
বয শুধু এওিা কঙদ্র অবঙ মা তাযকনকভকত চাকর দ্রৃাযা অফদ্ধ। এআ কঙদ্রকিয কিও বয কু্বিাতুর ঔাদযায 
কঙদ্রকি ফকস্থত। ১২৫৩ কচযী মকন্ত কমু্ববচয যং কঙর ঙাআ ফবণকয, লমিা ুরতান ভাভুদ অদরী ঔাবনয 
অবদিবভ ওযা বকঙর। ১২৮৯ কচযীবত ুরতান অফদুর অমীভ ঔাবনয অবদিবভ কমু্বচকিবত ুনযা 
যং লদা । 

ুরতান অফদুর ভাচীদ ঔাবনয ভবতা অয লওঈআ ভকচদ অস্-াাদাবও ুবাকবত ওযায প্রবঘিা এত লফক 
অত্মকনবাক ওবযনকন। াযাভাআনবও ংযক্ষণ ওযায চবনে কতকন ৭ রক্ষ স্বণকভুদ্রা ফে ওবযন। ১২৭৭ কচযীবত 
ংস্কায ওাচ লল । প্রবতেও কদন কতকন হুচূয ুয নূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয াবন এওকি ভাকপর ওযবতন লমগুবরাবত 
তাাঁয ওাপ  ওাযাভত প্রতেক্ষ ওযা বতা। ুরতান অফদুর ভাচীদ ঔান অবদ লদন লমন ভকচদ অন্- 
নফফীয এওিা কু্ষদ্র প্রকতওৃকত আস্তামু্বরস্থ কঔযওাত-এ-যীপ ভকচবদ স্থান ওযা । এআ ঈবদ্দবে প্রবওৌর 
কফশ্বকফদোরবয ধোও এফং স্থকত লভচয াচী আমমাত অবপন্দীবও ১২৬৭ কচযীবত ভদীনা লপ্রযণ ওযা 
। আমমাত অবপন্দী ভস্ত সদখক-প্রস্থ লভব এও ফঙবযয ভবধে ১/৫৩ ভবডর কনভকাণ ওবযন এফং আস্তামু্বর 
ািান। ভবডরকি কঔযওা-এ-যীপ ভকচদ, লমিা ুরতান অফদুর ভাকচদ ঔান সতকয ওবযকঙবরন, লিাবত 
ংযক্ষণ ওযা । 

কওফরায লদার  াফাওাত অস্-াাদায ভবধে দূযত্ব বচ্ছ াত কভিায; ূফককদবওয লদার বত ওদভ অস্- 
াাদায কবওয দূযত্ব বচ্ছ ঙ কভিায; াফাওাত অশ্-াভী-এয প্রস্থ বচ্ছ একাবযা কভিায; ভুাচাাতুশ্ 
যীপায কবওয সদখকে লতবযা কভিায এফং ভুাচাাতুশ্ যীপা  াফাওাতুশ্ াভীয দূযত্ব বচ্ছ উকন 
কভিায। ভকচদ অন্-নফফীয কক্বফরায কদওিা ৬৪ কভিায প্রস্ত এফং কওফরায কদও লথবও দাবভবস্কয কদবওয 
লদারকিয দূযত্ব বচ্ছ ৯৯ কভিায। হুচযাহ্ অস্-াাদা  কভম্বয যীবপয ভধেফতকী স্থাবন ফকস্থত যমাতুর 
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ভুতাাযায প্রস্থ ১৬ কভিায। এ ওর কযভা কনবম্নাি দ্ধকতবত ওযা ববঙ: ভদীনা এও ‖য্রা‖ ভান 
লততাকল্ল লকন্টকভিায। কপক্বাহ্ কওতাফভূব ফকণকত এযাক্বী ―য্রা‖ বচ্ছ িা লকন্টকভিায। 

ভদীনা যীবপয এওভাত্র ওফযস্থান ফাক্বীবত ফকপ্রথভ মযত ঈভান আফবন ভামঈন (যা.)-লও দাপন ওযা । 
নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয এআ দুগ্ধ বাআবয চবনে কনবচয কফত্র াত দ্রৃাযা ওফবযয য এওিা াথবযয পরও 
স্থান ওবয লদন। তাআ ওফবযয য াথবযয পরও স্থান ওযা ুন্নবত কযণত ববঙ। 

াফীযা ভদীনায এ ওর ভামায ধফং ওবয লপবর। ুরতান ভাভুদ ঔান তা অফায ংযক্ষণ ওবযন। প্রথভ 
ভামুবদ্ধয য আংবযচযা ঈভানীবদয ওাঙ লথবও ভদীনা যীপ লওবড় কনব তা াফীবদয াবত কণ ওবয। 
াফীযা ুনযা ভামাযগুবরা ধ্বং ওবয লদ। তাযা ভস্ত কফত্র আভাযত কফধ্বস্ত ওবয, এভন কও মভমভ 
ওূবয য ুরতান অফদুর াকভদ ঔান- ১-এয কনকভকত ওারুওামকূণক আভাযতকি াফীযা কফধ্বস্ত ওবয। অয 
অচবও তাযা ধীবয ধীবয ভকচদুর াযাভ  ভকচদ অন্-নফফীবও ধ্বং ওবয লপরবঙ, লমগুবরা 
ঈিযাকধওাযাূবত্র ঈভানী তুওকীবদয ওাঙ লথবও তাযা লবকঙর। 

হুচযাহ্ অস্-াাদায য হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র স্ত্রীকবণয ভামাবযয বযআ ফকপ্রথভ কমু্বচ কনভকাণ ওযা । 
অভাবদয ভা মনাফ কফনকত চাস্ (যা.)-এয আবন্তওার কদফব অফাা এবতাআ কযভ কঙর লম মযত ঈভয 
(যা.) ওফয ঔননওাবর লরাওবদযবও অে দান ওযায চবনে এওিা তাাঁফু ঔাকিব লদন। লআ তাাঁফুিা দীখকভ 
ভামাবযয য াতাবনা কঙর। তাআ এযয লথবও ভামাবযয য তাাঁফু, কৃ এফং যফতকীওাবর কমু্বচ স্থান 
ওযা শুরু । ভুদকায ঔাকিা প্রথভফাবযয ভবতা সতকয ওযা  অফায অভাবদয ভা মযত মানাবফয (যা.) 
চবনে। মঔন মযত ঈভয (যা) মযত মাআনাবফয (যা.) ভাযাভ অত্মীফকক (বম অত্মী-স্বচন াক্ষাৎ ওযবত 
াবযন) ঙাড়া াাফাবদযবও চানামা  দাপনওাবমক ংগ্রণ ওযায নুভকত কদবরন না, তঔন াাফাকণ 
তেন্ত দুঃকঔত বরন চানামা বত ফকিত ায অংওা। এআ ভ মযত অভা কফনবত ঈভাআস্ (যা.) 
ফরবরন, ―অকভ আকথকাবত এওিা ঔাকিা লদবঔকঙ। লিায লবতবয ভুদকাবও লদঔা মা না।‖ এযয মযত 
অভা (য.)-এয কনবদকানুমাী আ যওভ এওিা ঔাকিা সতকয ওযা  এফং ওর াাফী চানামা ং 
লনন। 

অভাবদয অওা  ভরা মযত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص প্রবতেও ফঙয ঈহুবদয মুবদ্ধয কদফবককয কমাযত 
ওযবতন। ―হুযযাতুর াওুভ‖ নাবভয স্থানকিবত দাাঁকড়ব কতকন তাাঁবদয প্রকত ারাভ কদবতন। কচযীয িভ 
ফঙবয হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص লমাযতওাবর তাাঁবদয প্রবতেবওয নাভ ধবয ম্ভালণ চানান। কতকন ফবরন: ―তাযা কদ। তাযা 
কমাযতওাযীবও কঘনবত াবয; মঔন লওঈ তাবদযবও ারাভ লদ, তঔনআ তাযা তা শুনবত া এফং প্রতুেিয 
লদ।‖ (াদী) মযত পাকতভা (যা.) দুআ কদন ন্তয ন্তয মযত াভমায (যা.)-এয ভামায যীপ কমাযত 
ওযবতন এফং ভামাবয কতকন এওকি কঘহ্ন লদন মাবত তা কফসৃ্ভত না বত াবয। প্রবতেও শুিফায যাবত কতকন 
লঔাবন লমব ফহু যাওাত নাভাম ড়বতন এফং বনও ওান্নাওাকি ওযবতন। 
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―আভাভ ফাাওী (য.) মযত অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.)-লও ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―অভায কতা মযত 
ঈভয (যা.) এফং অকভ এওফায ূবমকাদবয অবক ঈহুবদয কদাবনয লমাযত ওযবত মাআ। কতকন তাাঁবদযবও 
ারাভ চানান, অভযা তাাঁবদয প্রতুেিয শুকন। অভায কতা অভাবও কচজ্ঞাা ওবযন: ―তুকভ কও প্রতুেিয কদবঙ? 
অকভ ফররাভ : না, কদানফৃন্দ কদববঙন।‖ কতকন অভাবও তাাঁয ডান াব কনব তাাঁবদয প্রবতেওবও অরাদা 
অরাদাবাবফ ারাভ লদন। অভযা তাাঁবদয প্রবতেওবও কতনফায ওবয প্রতুেিয কদবত শুনরাভ। া অভায কতা 
াচদা লমব অল্লায ওাবঙ ধনেফাদ জ্ঞাণ ওবযন।‖ মযত াভমা (যা.), তাাঁয দুআ বাকতচা অফদুল্লা আফবন 
চাস্  ভূস্অফ আফবন ঈভাআয (যাকদাল্লাহু অনহুভ অচভাইন) এওআ ভামাবয ভাকত ন। িয চন 
কদবনয ফাকওযা দু‖চন-কতনচন ওবয এবওও ভামাবয াকত অবঙন এফং ি কওঙু ংঔেওবও চান্নাতুর 
ফাওী ওফযস্থাবন দাপন ওযা ।‘ (বযয দীখক ঈদৃ্ধকত ‖কভযাতুর ভদীনা‖ গ্রন্থকি লথবও লনা ববঙ) 

১৬/ — াফী ুস্তও ―পাতহুর ভচীবদয‖ ২৫৭ ৃষ্ঠা লরঔা ববঙ: ‗অফু দাঈদ লযাাতওৃত এওিা াদী 
ফরা পযভা লম, অভযা লমঔাবনআ থাকও না লওন অভাবদয দরুদ াি ওযা ঈকঘৎ; লওননা তা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
চানাবনা । তএফ, ওাবঙ লাও থফা দূবয লাও তাবত লওাবনা াথকওে বফ না। যমা যীপবও ঈৎফ 
ঈদমান ওযায স্থাবন কযণত ওযা ঈকঘৎ ন।‘ (পাত অর ভাকচদ)  

হুচযা অস্-াাদা লমাযত ওযায দযওায লনআ প্রভাণ ওযায ঈবদ্দবে ল করবঔবঙ লম হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয প্রকত 
লপ্রকযত দরুদ শুনবত ান। কওন্তু াফীকিয ওথা যস্পযকফবযাধী। ল-আ কওন্তু অবক ফবরকঙর লম, লফারপ্রাপ্ত 
চন শুনবত থফা নুবফ ওযবত াবযন না। থঘ, এঔাবন ল ফরবঙ লম, তাাঁযা শুনবত ান। তায ফিফেগুবরা 
এবও যবও কভথো প্রভাকণত ওবয। 

ৃষ্ঠা ৪১৬-লত ল করবঔবঙ: ‗লফারপ্রাপ্ত চন তাাঁবদযবও মা ফরা  তা শুনবত ান না। তাাঁবদয ওাবঙ লদাা  
াপাঅত ঘাায থক বচ্ছ তাাঁবদয আফাদত ওযা‘। (পাতহ্ অর ভাকচদ) াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি 

হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয প্রকত কিত দরুদ শুনবত ান ভবভক াফী ভতাভফরম্বী লরাওকিয বালে এফং ঈমুকি বাবলেয 
ভবধে লওাবনা াভঞ্জে লনআ। ঈযন্তু ল আভাভ অফু দাঈদ (য.) লযাাতওৃত দুবিা াদীবয শুধুভাত্র 
এওিাবও ঈদৃ্ধত ওবযবঙ। যকি তায স্বাথক ককদ্ধয কযন্থী ফবর ল লিা করবঔকন। মযত অফদুর ও 
ভুাদ্দীব লদরবী করবঔবঙন, ‗অফু হুযাযা (যা.) বত অফু দাঈদ (য.) ফকণকত এওিা াদী লখালণা ওবয: 
―মঔন লওঈ অভাবও ারাভ লদ, তঔন অল্লা তা ‖অরা অভাবও অভায রূ কপকযব লদন। পবর অকভ তায 
ারাভ শুনবত াআ এফং প্রতুেিয কদবত াকয।‖ (াকদ) অয আফবন অাকওয লযাাতওৃত য এও 
াদী ফরা পযভা: ―অভায ওফবয কিত দরুদ অকভ শুনবত াআ।‖ (াদী)‘ (ভাদাকযচুন নফুাত, ৩৭৮ 
ৃষ্ঠা) তএফ, এ ওথা কযসু্ফি লম, াফীবদয দাকফ – ―নফী ملسو هيلع هللا ىلص ভৃত ফেকি, তাআ েফণ ওযবত ক্ষভ‖-
এবওফাবযআ কবকিীন  কভথোঘায। 

১৭/ — ২৭১ ৃষ্ঠা াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি করবঔবঙ: ‗াদীব ফরা ববঙ, ―অকভ অংওা ওকয লম, 
অভায ঈম্মবতয ঈয লকাভযা আভাভযা আভাভতী ওযবত অবফ।‖ থকাৎ, এভন ফ আভাভ  লনতাযা 
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ভুরভানবদয য ান ওযবত অবফ, মাযা ওুযঅবনয কযন্থী পবতাা প্রদান ওযবফ। এআ ধযবণয 
আভাবভয কধওাংআ ফবর: ―লম ফেকি কফদ-অদগ্রস্ত থফা লম ফেকিয লওাবনা পকযাদ অবঙ, ল লমন অভায 
ওফবয অব; অকভ তায াচত ূণক ওযবফা। অকভ অল্লা তা ‖অরায সনওিেপ্রাপ্ত। অভায য বত আফাদত 
ভওুপ ববঙ। অঈকরা মাবও আচ্ছা তাবওআ াামে ওযবত াবযন। প্রবতেবওয ঈকঘৎ তাাঁবদয ওাবঙ াচত 
ূযবণয চবনে অবফদন ওযা। মাযা কফদ-অদগ্রস্ত তাযা মকদ ভৃত কওংফা চীকফত অঈকরায যণান্ন , 
তবফ তাযা ভৃকদ্ধ চকন ওযবত ক্ষভ বফ; ওাযণ অঈকরা মা আচ্ছা তাআ ওযবত াবযন। তাাঁযা ওাযাভত 
প্রদকন ওবযন। তাাঁযা রাহ্ অর-ভাপুম-এয লবতবযয ঔফযাঔফয চাবনন। ভানুবলয লকান কঘন্তাগুবরা তাাঁযা 
ফুছাবত াবযন।‖ অয এআ ধযবণয লরাবওযাআ নফী  রীকবণয ওফবযয য কমু্বচ কনভকাণ ওবয থাবও। এ 
ফগুবরায থক বচ্ছ অল্লা ঙাড়া নে কওঙুয ূবচা ওযা। এওিা াদী ফরা পযভা: ―ভুনাবপওযা তে ওথা 
ফবর লধাওা লদ।‖ অবযওিা াদী লখালণা ওবয: ―অভায ঈম্মবতয কধওাং লরাও ভুকযও না া মকন্ত 
লওাভত বফনা। মাযা ওফয ূবচা ওবয এফং লগুবরাবও অল্লায যীও ফানা, তাযা এ ম্পবওক ওী ফরবফ? 
ভূকতক ূবচায কপতনািা অচওার এবতাআ ফৃকদ্ধ লববঙ লম লওঈআ তা ফুছবত াবয না। ভুাম্মদ কফন অফদুর 
াাফ রুবঔ দাাঁকড়ব এআ ভূকতক ূবচায ফেফস্থাকি যকত ওবযন। মকদ কওঙু ংঔেও যওায তাাঁয কফবযাকধতা 
ওবযকঙর, তফু কতকন ফকত্র প্রকদ্ধ (?) ব মান। তাাঁবও ফহু লরাও কফশ্বা ওবয, অফায ফহু লরাও কফশ্বা 
ওবয। অফু তাবয ফবরন, লৌকদ যাচফং অযবফয প্রতেন্ত িবর তাীদ (এবওশ্বযফাদ)-এয তাওা ঈড্ডীন 
ওবযন। কযবওয প্রাযবও যকত ওযা এফং কযওবও ধ্বং ওযা তেন্ত প্রবাচনী। ওফযভূবয য 
কনকভকত কমু্বচগুবরা এআ ধযবণয (কযও)। এগুবরায ফআ ভূকতকয খবয কযণত ববঙ। ৃকথফীবত এগুবরায 
কস্তত্ব যাঔা ঈকঘত ন। এবদয কধওাংবওআ অল্-রাত  ঈমমা ভূকতকয ভবতা তা‖কমভ (ম্মান) ওযা । 
কধওাং ভুরভানআ ভুকযবও রূান্তকযত ববঙ। ―অভায ঈম্মবতয ভবধে কত্রচন দাজ্জার অকভন ওযবফ‖- 
এআ াদীকি ুপ্রকদ্ধ। াআবেদ ককদ্দও াান ঔান তায ―কওতাফুর আমাকা‖ ুস্তবও করবঔবঙন লম, ফদভাব 
লকারাভ অভদ ওাকদানী দজ্জারবদয ভবধে এওচন। এআ কনু্দস্তানী ওাবপযিা প্রথবভ ফবরকঙর লম, ল অল্-
ভাদী; কওন্তু যফতকীওাবর িীিান (ফৃকি) যওায ওতৃকও ভথকনুি ব ল কনবচবও নফী কববফ লখালণা 
ওবয। অফদুল্লা কফন চুফাআয-এয কঔরাপত অভবরয ভুঔতায অস্-াক্বাপী দজ্জারবদয এওচন কঙর। ল 
ফবরকঙর, ল অবর ফাতবও বাবরাফাব এফং মযত হুাআবনয (যা.) তোয প্রকতবাধ লনবফ। ল ফহু 
ভুরভানবও তো ওবযকঙর। যফতকী মকাব ল কনবচবও নফী দাকফ ওবয এফং ফবর, মযত চীফযাআর (অ.)  
তায ওাবঙ ী কনব এববঙন।‘ (পাতহ্ অর ভকচদ) 

াফী গ্রন্থকি ফেি ওবযবঙ লম, লকাভযা ধাকভকও যওায  ধভকী বদ ভাীন ফেকিফকক ভুকরভবদয য 
ান ওযবফ। ফস্ততঃ াদীকিবত একদবওআ আকেত ওযা ববঙ। আরাভী ঈরাভা ফকম্মতবাবফ কদ্ধান্ত 
লিবনবঙন লম, ভুকরভবদযবও কফঘুেকতয কদবও থপ্রদকনওাযী লআ ফ লকাভযা লরাবওযা বচ্ছ াফীযা, মাযা 
ফতকভাবন তা ওযবঙ। অরু ুন্নবতয অবরভকণ করবঔবঙন লম, াফীযা লকাভযাহ্-থভ্রি। অয এ ওথা 
বন্দাতীত লম, অবরাকঘত লকাভযা ানমন্ত্রকি বচ্ছ লৌকদ যাচফং প্রকতকষ্ঠত লৌকদ অযফ যওায। লমবতু 
তাবদয বনও ধন-ম্পদ অবঙ, লবতু তাযা ভুকরভ যাষ্ট্রভূব গুপ্তঘয কনবাক ওবয তাবদয ভাধেবভ 
ভুকরভবদযবও লধাওা কদবচ্ছ। লকাভযা ফআত্র প্রওা ওবয াফীযা অরু ুন্নবতয অঈকরা  ঈরাভায 
প্রকত ওরঙ্ক লরবনয বঘিা করপ্ত। 
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আভাবভ যািানী অভদ পারুওী কযকন্দী (বভাচাবদ্দবদ অরবপ ানী) তাাঁয ―ভাওতুফাত‖ ুস্তবওয ২২৫ কঘকিবত 
করবঔবঙন, ‗আভাভ অল্-ভাদী আরাভ প্রঘায ওযবফন। কতকন নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাতবও ুনযা প্রকতষ্ঠা 
ওযবফন। ভদীনায বফকাচ্চ ধভকী বদ ভাীন ফেকিকি, লম নাকও আরাবভয নাবভ কফদঅত ংখিন ওযবত 
বস্ত বফ, ল তাাঁয ওথা কফঘকরত ব ফরবফ: ―এআ লরাও অভাবদয ধভকবও ধ্বং ওযবত ঘা।‖ আভাভ অল্ 
ভাদীয অবদিবভ লকাভযা এআ আভাভকিবও তো ওযা বফ।‘ (ভাওতুফাত) এআ ঈদৃ্ধকতকি বকফলেদ্রৃাণী ওবয 
লম, শুধুভাত্র ভদীনাবতআ াফীফাদ দীখকস্থাী বফ এফং আভাভ অল্-ভাদী ওতৃকও তা ভূবর ঈৎাকিত বফ। 

াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি তায স্ববাফ নুমাী ুনযা ওাবপয, ভুনাবপও  ভুকযওবদয প্রকত ফতীণকওৃত 
অাত  াদীভূ ঈদৃ্ধত ওবয এফং অবর ুন্নাবতয ঈরাভা ওৃত এতদংিান্ত তাপীযগুবরা কফদবাবফ 
করবঔ কনবচবও কিও বথয নুাযী কববফ লদঔাবত ঘা। এযয ল ঔাাঁকি ুন্নী ভুরভানবদযবও অিভণ 
ওবয, লমবাবফ ল তায ফআবয প্রথভ লথবওআ ওবযবঙ। কমু্বচকফকি ভামাযবও ―ভূকতকয খয‖ এফং অঈকরাবও 
―ভূকতক‖ ফরায ঈবদ্দবে ল কনরকজ্জবাবফ অাত  াদীভূবয কফওৃত ফোঔো কদবত ঈদেত। লম ফেকি অাত  
াদীবয কফওৃত ফোঔো লদ কওংফা ভুরভানবদযবও ভুকযও অঔো লদ, ল কনবচআ ওাবপবয কযণত । ল 
ভুরভানবদয ভাবছ কপতনায ূত্রাত ওবয। াফীবদয ওাবঙ তাযা কনবচযাআ শুধু ভুরভান! কত ওবও‖ 
ফঙবয ৃকথফীবত অকত ওর ভুরভানআ ভুকযও! াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি অয যাভক লদ, লমবতু 
ফতকভানওাবরয ভুরভানকণ ―ভৃতবদয ূবচা‖ ওবয থাবওন, লবতু াফীবদয ঈকঘৎ ভুরভানবদযবও তো ওবয 
কথফী লথবও কযও কফতাড়ন ওযা। 

এিা স্পি লম, াদীব ফকণকত জ্ঞ-লকাভযা আভাভযা বচ্ছ াফীযা। এও াচায ফঙবযয ঐকতবেয ফাও 
ভুরভানবদয াবথ ভতববদ ৃকি ওবয তাযা কফঘুেত ববঙ। অয প্রবতেবওআ চাবনন লম, লৌকদ অযফ বচ্ছ 
এওিা সস্বযাঘাযী ানতন্ত্র লমিা ভুরভানবদযবও থকফঘুেত ওযবত বঘি। ―আরাভ‖ এফং অরুত তাীবদয 
নাবভ তাযা কিও বথয নুাযী ুন্নী ভুনরভানবদয য তোমজ্ঞ  কনমকাতন ঘাকরবকঙর। ভুরভানবদযবও 
ভুকযও অঔো লদায ঈবদ্দবে ওুযঅন-াদীবয কফওৃত ফোঔো ওবয তাযা ওুযঅবনয বে ভতববদ ৃকিওাযী 
পবতাাভূ চাকয ওযবঙ। ৃকথফীবত লওাবনা আরাভী অবরভআ ফবরন কন, ―লম ফেকি কফদ-অদগ্রস্ত থফা 
লম ফেকিয লওাবনা অবফদন যববঙ, তায ঈকঘৎ অভায ওফবয অা; অকভ তাাঁয াচত (প্রবাচন) ূযণ 
ওযবফা।‖ াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি এআ কভথো ফাওেকি ফাকনব ভুরভানবদয ফদনাভ ওযবঙ। আরাভী 
ঈরাভাকণ ওঔন ফবরন কন লম, তাাঁযা অল্লা তা ‖অরায াকন্নধেপ্রাপ্ত ববঙন। ঈযন্তু, অল্লা ওতৃকও 
তাাঁবদযবও প্রদি ওাযাভত প্রঘায লাও, এিা তাাঁযা ঘানকন ওঔন। তাাঁযা কক্ষা কদববঙন লম, বফকািভ ওাযাভত 
বরা আরাবভয কফধান তথা অবদ-কনবলধ ভানে ওযা এফং নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও নুযণ ওযা। এওকদন মযত 
অফদুর ক্বাকদয কচরানী (য.) মঔন তাাঁয শুবাওাঙ্খী ফজ্রাবতয ভধে কদব ভরুবূকভবত াাঁিকঙবরন, তঔন 
অওা ওৃষ্ণফণক ধাযণ ওবয এফং লঔান লথবও এওিা ওণ্ঠস্বযবও ফরবত লানা মা, ‗ল অভায ফান্দা অফদুর 
ওাকদয। অকভ লতাভাবও তেন্ত বাবরাফাক। এঔন লথবও লতাভায প্রকত আফাদত ওযায দাকত্ব ভওুপ ওবয 
কদরাভ। য ভুূবতকআ এআ ভান রী প্রতুিয কদবরন, ‗ওামমাফতা এা ওামমাফ!‘ ব কভথোফাদী তান, 
তুকভ কভথো ফবরঙ। তুকভ অভাবও প্রফকিত ওযবত াযবফ না। অল্লায কপ্র নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক 
া াল্লাভবও আফাদত ওযা বত ফোকত লদা কন। তাাঁয ফকবল ফোকধয ভব কতকন চুভঅয নাভাম 
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অদা ওযায চবনে ঔুাঁকড়ব ঔুাঁকড়ব ভকচবদ প্রবফ ওবযকঙবরন। ওাঈবওআ আফাদত ওযা বত ফেকত লদা 
 না।‘ াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি এআ ধযবণয ভান অঈকরায ওুৎা যিনা ওযবত লভাবি রকজ্জত ন। 
ল ভবন ওবযবঙ লম, ল তায কভথো ওথা কদব ভুরভানবদযবও প্রতাকযত ওযবত াযবফ। ল ভামাযস্থ 
অঈকরায ওাবঙ ভুরভানবদয াপাাত  াামে ওাভনা ওযাবও িাট্টা ওযবঙ এফং তাাুরবও কযও 
ভবন ওবযবঙ। থঘ অভাবদয যাূবর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযবঙন, ‗আমা তাাআোযতুভ পীর ঈভূবয পাতাইনূ 
কভন অকরর ওফূয‘ – ‗লতাভাবদয কফলভূব কফদ-অদগ্রস্ত বর ভামাযস্থ অঈকরায াামেপ্রাথকী 
বফ।‘(াদী) ভুরভানকণ এআ াদীকিবও নুযণ ওবয অঈকরায যমা যীপ কমাযত ওবযন এফং 
তাাঁবদয ওাবঙ ―এবতভদাবদ রূানী‖ (অধোকত্মও াামে) ওাভনা ওবযন। 

ঈরাভা-এ-আরাভ আ াদীকিয অবদ লভবন অঈকরায ভামায যীপ কমাযত ওবযবঙন এফং ফবরবঙন লম, 
তাাঁযা াকন্নধে চকন ওবযবঙন। আভাভ-এ-যিানী অভদ পারুওী কযকন্দী তাাঁয ―ভাওতুফাত‖ কওতাবফয ২৯১ নং 
কঘকিবত ফবরন, ‗কদল্লীবত এও ইবদয কদবন অকভ অভায ম্মাকনত ভুককদ মযত ফাক্বীকফল্লা (য.)-এয ভামায 
যীপ কমাযত ওকয। অকভ মঔন তাাঁয লনাভতূণক ভামাবযয প্রকত ভবনাকনবফ ওকয, তঔন কতকন অভাবও তাাঁয 
কফত্র রুহ্ দ্রৃাযা লনও-নময ওবযন। এআ পকওযবও কতকন এবতাআ দা প্রদকন ওবযন লম, কতকন মযত ঔাচা 
ফাদুল্লা অযায (য.) লথবও প্রাপ্ত াকন্নধে অভাবও ভঞু্জয ওবযন। এআ কনফাত (ং) চকন ওযায য 
তাীবদয ভা‖লযপতগুবরায ফাস্তফতা কচকত ।‘ (ভাওতুফাত) 

ঈমুকি াকদকি ফহু কওতাবফ ঈদৃ্ধত ববঙ এফং ভুরভানবদয ভাবছ প্রককদ্ধ রাব ওবযবঙ। ভান অবরভ 
অভদ াভুকদ্দন আফবন ওাভার অবপন্দী কমকন ভানী তুওকী াম্রাবচেয নফভ াআঔুর আরাভ এফং ভুপকত 
অস্-াক্বারাআন কঙবরন, কতকন ―লতাভাবদয কফলভূব মঔন কফদগ্রস্ত  তঔন ভামাযস্থ অঈকরায 
াামেপ্রাথকী বফ‖-এআ াকদকিয কনবম্নাি ফোঔো কদববঙন, ‗ভানুবলয রূ তায লদবয প্রকত অি। ল মঔন 
ভাযা মা এফং তায রূ লদবও তোক ওবয, তঔন এআ বাবরাফাািুওু কনভূকর ব মা না। ভৃতুেয বয 
লদবয প্রকত রূবয অকি এফং অওলকণ ফন্ধ ব মা না। তাআ াদীব ভৃতবদয াড় লববে লপরা থফা 
ওফবযয য া লপরা কনকলদ্ধ লখাকলত ববঙ। মঔন লওঈ লওাবনা করয ভামায যীপ কমাযত ওবয, তঔন 
ঈববযআ রূ কভকরত  এফং বনও পাদায ঈদ্ভফ । এআ পাদায চবনেআ যীত ওফয/ভামায 
কমাযবতয নুভকত কদববঙ। তবফ কনিআ এয অয কওঙু লকান পাদা অবঙ। 

ভামাযস্থ অঈকরাফৃবন্দয রূভূ এফং কমাযতওাযীবদয রূভূ অনাদৃ, লমিাবত যস্পবযয প্রকতপরন 
খবি থাবও। মঔন কমাযতওাযী ভামাবযয কদবও দৃকিাত ওবয এফং অল্লা াবওয ক্বামা অত্মভকণ ওবয, 
তঔন তায রূহ্ এআ কফলিা ঈরকব্ধ ওযবত াবয এফং তায জ্ঞান  সনকতও গুণগুবরা াকন্নধে চকন ওযবত 
ভথক , লমিা এযয ভামাযস্থ লফারপ্রাপ্ত রীয ক্বরবফ প্রকতপকরত । অয তঔনআ অল্লায ওাঙ লথবও 
লফারপ্রাপ্ত রীয রূবয ওাবঙ অকত জ্ঞান  পাবম কমাযতওাযীয রূবয য প্রকতপকরত । াবপী 
অবরভ অরাঈকদ্দন অরী কফন আভাআর তাাঁয যকঘত ―অর-অরভ পী াাকতর অকম্বা অরাআকভ অ ারাতু 
া ারাভ‖ কওতাবফ ফবরন: ―নফীবদয এফং ওর ফুমূকক ভুরভাবনয রূ তাাঁবদয ভামায-যমা থফা 
লমঔাবন তাাঁবদয নাভ ঈচ্চাকযত  লঔাবন লনবভ অবন। তাাঁবদয ভামাবযয বে রূবয এওিা ম্পওক অবঙ। 
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তএফ, ভামায কমাযত ওযা ভুস্তাাফ। তাাঁযা ম্ভালণদানওাযীবদয ারাভ শুনবত ান এফং প্রতুেিয লদন। 
―অকক্বফা‖ গ্রবন্থ াবপম (ভুাকদ্দ) অফদুর ও অকফরী এওিা াকদ ঈদৃ্ধত ওবযন: ―মকদ লওঈ তায লওাবনা 
লফারপ্রাপ্ত ভুকরভ বাআবয ওফয কমাযত ওবয ম্ভালণ চানা, তাবর লফারপ্রাপ্ত চন তাবও কঘনবত াবয 
এফং প্রতুেিয লদ।‖ (াকদ) াবঔ পঔরুকদ্দন কামানপায তাফকযমী (য.) ফবরবঙন: ―বফাধকভে এওকি কফলব 
অকভ এওফায ঔুফ কবীয কঘন্তাভে আ। এযয অভায াঔ মযত তাচুকদ্দন তাফকযমী (য.)-এয ভামাবযয 
াব ফব ধোন ওকয। পবর অকভ ভাধান লব মাআ।‖ ফহু ঈরাভায ভতানুমাী, ―ভামাযস্থবদয াামেপ্রাথকী 
বফ‖ – এআ াকদকিবত ভামাযস্থ ফেকি বচ্ছন অঈকরা মাাঁযা ―ভৃতুেয ূবফক ভৃতুফযণ ওবযা‖- াদীবয অবদকি 
ারন ওবয তাাঈবপয বথ ঈন্নকত ওবযবঙন।‘ (যব াদীব অযবফইন, ১৮ নং াদীবয ফোঔো) 

―ভুনাবওপযা তে ওথা ফবর ভুরভানবদযবও প্রতাকযত ওবয‖ – এআ াকদকি াফী ুস্তওিায কদবও আাযা 
ওবয, লমিাবত ংঔে অাত, াকদ  ুকন্ন ঈরাভায ওথায ভবধে লকাভযা ধোন-ধাযণা কন্নবফকত ববঙ। 
নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص লফারপ্রাপ্ত অঈকরায াামে প্রাথকনা ওযবত অবদ কদবকঙবরন। থঘ, াফীযা অবদ 
ারনওাযীবদযবও ভুকযও অঔো কদবচ্ছ এফং াদীবয অবদবও ারন ওযবত কনবলধ ওযবঙ। তাযা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-
এয অবদবও কযও ফরবঙ। এিাআ প্রতীভান ওবয লম, াফীযা াদীব ঈকল্লকঔত দজ্জারবদয নেতভ এওিা 
দর। 

১৮/– ১৬৮ ৃষ্ঠা ল করবঔবঙ: ‗এিা দাকফ ওযা  লম, অঈকরা লফারপ্রাপ্ত কওংফা চীকফতাফস্থা মাবও আচ্ছা 
তাবও বরৌকওওবাবফ াামে ওবযন। ভানুল কফদ-অবদয ভ তাাঁবদয ওাবঙ াামে াায চবনে 
অবফদন চানা। তাযা অঈকরায ভামায-যমা লমব কফদভুকি ওাভনা ওবয। তাযা ভবন ওবয লম, তাাঁযা 
ওাযাভত ংখিন ওযবফন। লফারপ্রাপ্তবদযবও তাযা অফদার, নুক্বাফা, অতাদ, নুচাফা, ৭০ চন, ৪০ চন, ৪ 
চন, ওুতুফ  কাঈ আতোকদ নাবভ ডাবও। আফনুর চামী  আফবন তাআকভা প্রভাণ ওবযবঙন লম, এগুবরা 
কভথো। এয থক ওুযঅবনয কফবযাকধতা ওযা। চীকফত কওংফা লফারপ্রাপ্ত অঈকরা কওঙু ওযবত াযায 
ধাযণাকিবও ওুযঅন ভ্রান্ত প্রভাণ ওবযবঙ। অল্লাআ ওর ফস্তুয ৃকিওতকা, নেযা কওঙুআ ওযবত াবয না। ফহু 
অাবত কফফৃত ববঙ লম, লফারপ্রাপ্তবদয ভবধে লওাবনা নুবূকত ফা ওভকক্ষভতা লনআ। লফারপ্রাপ্ত চন কনবচয 
চবনেআ কওঙু ৃকি ওযবত াবযন না, বনেয চনে লতা দূবযয ওথা। অল্লা তা অরা ফবরন লম, ‗রূভূ তাাঁয 
ওাবঙআ অবঙ।‘ কওন্তু এআ ফ কমকন্দওযা ফবর, রূভু আচ্ছানুমাযী ওাচ ওযবত াবয। তাবদয ওাযাভত 
প্রদকবনয দাকফিা কভথো সফ কওঙু ন। অল্লা লম রীবও ওাযাভত ভঞু্জয ওবয থাবওন। এিা রীয আচ্ছাধীন 
ন। এিা তেন্ত চখনে লম, তাাঁবদযবও ভানুবলযা কফবদয ভ াাবমেয অবফদন চানা। অকম্বা, অঈকরা 
 লপবযতাকণ ওাবযাযআ ক্ষকত থফা ঈওায ওযবত াবযন না। চীকফতবদয ওাবঙ ফস্তুকত কচকন ঘাা 
সফধ। কওন্তু ফস্তু ন এভন দৃে কচকনবয চবনে অল্লা ঙাড়া অয ওায ওাবঙ াামে ঘাা মা না। 
ফোকধগ্রস্ত থফা ককযফ লরাওবদয চবনে নফী, রী, রূ কওংফা নে লওাবনা চীবফয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওযা 
কযও। ভূকতক ূবচাযীযা কফশ্বা ওবয লম, তাাঁযা (নফী-রীফৃন্দ) বরৌকওও কিা ংখিন ওযবত ক্ষভ, মাবও 
তাযা ওাযাভত নাভওযণ ওবয থাবও। অল্লায অঈকরা তাযওভ ন।‘ (পাত অর ভকচদ) 
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ফআকিয ২৯৯ ৃষ্ঠা ল ফবর: ‗মকদ লওঈ ফবর ল এওচন রী এফং তায ওাবঙ কাববফয ঔফয চানা অবঙ, 
তবফ ল অল্লায রী ন, ফযং তাবনয রী। অল্লা তা ‖অরা তাাঁয াবরহ্ ফান্দাবদয াত কদব মা ৃকি 
ওবযন, তা-আ বচ্ছ ওাযাভত এফং এিা তাাঁযা এফাদবতয ভাধেবভ চকন ওবয থাবওন। রীয ক্ষভতা ফা আচ্ছা 
এিাবও প্রবাকফত ওবয না। অঈকরাকণ ওঔবনা ফবরন না লম, তাাঁযা অঈকরা। তাাঁযা অল্লাবও ব ওবযন। 
াাফাব লওযাভ এফং তাবফীনফৃন্দ ফকবেষ্ঠ অঈকরা কঙবরন। থঘ তাাঁযা ওঔন ফবরনকন লম, তাাঁযা কাবফ 
চাবনন। তাাঁযা অল্লায বব ওাাঁদবতন। তাকভভ অদ-দাযী লদামবঔয বব খুবভাবত াযবতন না। ুযা যা‖দ 
অঈকরা ম্পবওক কফস্তকযত ফোঔো লদ। আ ধযবণয ভুতাাঈীপবদযবওআ অঈকরা ফরা মা।‘ (পাতহ্ অর 
ভকচদ) 

প্রথভতঃ অভাবদযবও ফরবত বচ্ছ লম াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি তায লল ঈদৃ্ধকতবত তে ওথা ফবরবঙ। এিা 
ঔুফআ বাবরা বতা মকদ ল অঈকরায ভামাবয াামে প্রাথকনাবও কযও না ফরবতা এফং াামেপ্রাথকী 
ভুরভানবদযবও ওতর (তো)  ভামায-যমা  ধ্বং ওযায পবতাা না কদবতা! াফী লরাওকি  শুধু তেআ 
করবঔ কন, তায লরঔনীয ভবধে কভথোয কফল ঙকড়ববঙ। ল ভুরভানবদয ভবধে কপতনায ঈদ্ভফ ওবযবঙ।  

কনবম্নাি দীখক ঈদৃ্ধকতকি মযত আভাভ-এ-যিানী অভদ পারুওী কযকন্দীয ―ভাওতুফাত‖ গ্রন্থ বত কৃীত 
ববঙ: 

‗ওাযাভত তে। এয থক কযও বত দূবয থাওা, ভা‖লযপাত চকন ওযা এফং কনবচবও কফরীন ওবয লদা। 
ওাযাভত  আকতদযাবচয ভবধে তারবকার াকওব লপরা ঈকঘৎ ন। ওাযাভত  ওাবপয কধওাযী ায 
অওািায থক বচ্ছ – অল্লা কবন্ন নে কচকনবও বাবরাফাা। ওাযাভত ভাবন কু্বযব্ (কনওিে) এফং 
ভা‖লযপত। ওাযাভবতয খন খন ুনযাফৃকিয ওাযণ বরা তাাঈবপয বথ কধও উধ্বককভন (অপাও) এফং স্বি 
ধঃকভন (অনপু)। আাকক্বন ফা কফশ্বাবও দৃঢ় ওযায চবনে ওাযাভবতয প্রবাচন। লম রী আাক্বীবনয 
ফযওতপ্রাপ্ত, তাাঁয ওাযাভবতয প্রবাচন লনআ। কমওয ওযবত বেস্ত ক্বরবফয ার (ফস্থা)-এয বে তুরনা 
ওযবর ওাযাভবতয লওাবনা ভূরেআ লনআ। এওচন রীয ওাবপ বুর থাওবত াবয। ওাপ ংখিবনয স্থানকি 
বচ্ছ ক্বরফ। ীহ্ ফা ঔাাঁকি ওাফ্ ওিনা বত ঈদূ্ভত ন এফং এিা আরাবভয (ঐী প্রতোবদবয) ভাধেবভ 
ওরবফ (ন্তবয) ংখকিত ব থাবও। ওিনায বে কভকেত ওাপ কনবকযবমাকে ন। কযাবতয বে েকতূণক 
বরআ অঈকরায ওাপ কনবকযবমাকে বফ। তা মকদ না , তবফ তাবত অস্থা স্থান ওযা মাবফ না। অঈকরায 
ওাপ  আরাভবও লরাবওযা দাকরকরও প্রভাণ কববফ গ্রণ ওযবত াযবফ না। তবফ এওচন ভুচতাকবদয 
ওথা ফেআ তাাঁয ভামাবফয নুাযীবদয চবনে দকরর বফ। ওাপ  ওাযাভবতয ভাকরওানা অধোকত্মও 
ঈচ্চভমকাদায ভাওাকি ন। তাাঈবপয াবরও (থঘাযী)-লদয ওাপ  তাচাল্লী (অবরাওচ্ছ্বিা) খিবত 
াবয। মাাঁযা বথয ললপ্রাবন্ত লৌঁবঙবঙন, তাাঁযা অত্মাযা ব এফাদবত ভগুর। প্রবতেবওয ঈকঘৎ কফনবয 
বে ফনত ভস্তবও এওচন রীয াভবন াকময া, মাবত রাবফান া মা। তা‖কমভ (ম্মান) এফং 
কফনবয বে অঈকরায নুরূ ফস্ত্র ফা লালাও কযধান ওযবর লওাবনা ফেকি রাবফান বফ। 
অল্লাতা ‖অরা অঈকরাবও ভাগুণা ংখিন ওযা লথবও যক্ষা (বপামত) ওবয থাবওন। কওঙু অঈকরাবও 
তাাঁবদয ফফাবয স্থান লথবও ফহু দূবয ফস্থান ওযবত লদঔা ককববঙ। অবর তাাঁবদয রূআ তাাঁবদয াযীকযও 
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অওায ধাযণ ওবযকঙবরন। তবফ লঙাি-ঔাবিা গুণা লথবও অঈকরাবও যক্ষা ওযা না; কওন্তু তাাঁবদযবও তকম্বত 
―কাপরাত‖ (দাীনে) বত চাগ্রত ওযা , পবর তাাঁযা তফা ওবযন এফং াফদাও ওাচ ওবযন এফং 
ক্ষভাপ্রাথকী ন। অঈকরা লওযাভ লরাওবদযবও যীবতয প্রওাে অবদ-কনবলধ এফং লকান  ূক্ষ্ম জ্ঞান 
ঈববয কদবওআ অহ্বান ওবযন। কওঙু অঈকরা ―াফাফ‖ (ওাযণ ভূ)-এয বূফবন লনবভ কপবয অবন কন। 
তাাঁযা নুফবতয ভাাত্মে ম্পবওক বঘতন নন; এফং তাাঁযা ভানুবলয চবনে ঈওাযী নন। তাাঁযা াকন্নধে 
যফযা ওযবত ক্ষভ। কধওাং অঈকরা লফরাাবতয ভাাবত্মেয কধওাযী। ঈদাযণস্বরূ, এাঁবদয ভবধে 
ওুতুফ, অতাদ  অফদারকণ নেতভ। তাাঁযা মযত অরী (ও.)-এয াাবমে মুফ ম্প্রদাবও কবড় তুরবত 
ক্ষভ‘। 

অল্লায প্রকত বাবরাফাায কডগ্রী (মকা) নুাবত অঈকরায ভমকাদায ভাাত্মে প্রকতকষ্ঠত । লফরাাত বচ্ছ 
কমরভূ (ঙাা, অওায-অওৃকত) চকনওাযী ফস্থাকফবল। অঈকরা শুধুভাত্র ঙাাগুবরাবওআ (কমর) 
বাবরাফাবন এফং ঈববাক ওবযন। লফরাাত বচ্ছ নফুেবতয ঙাা। প্রবতেবওয ঈকঘত লফরাাতবও মু-তুু্রে 
এফং যীতবও ারাত-তুরে ভবন ওযা। লফরাাবতয থক ফদ বোগুবরাবও শুদ্ধ ওযা। এওচন রীবও তাাঁয 
রীত্ব ম্পবওক না চানবর ঘবর। এিা রীয চবনে ত্রুকিদাও ন; মকদ তাাঁবও না চাকনব লফরাাত লদা 
ব থাবও। রী বত বর এ ৃকথফী এফং যফতকী চকবতয ভাা ওরব্ লথবও কফতাকড়ত ওযা এওান্ত 
প্রবাচন। যফতকী চকবতয প্রকত অি া বাবরা, ওাযণ এিা নফুেবতয ভাাত্মেগুবরায ভবধে এওিা। 
ভানুবলয ভবধে দকি রকতপা কফযাচভান লমগুবরা অধোকত্মও চকবতয (দাথক)। লফরাাত  নফুু্েবতয 
ভাাত্মেভূ এআ দকি রকতপায য ংখকিত । লফরাাবতয থক বচ্ছ- পানা (অল্লায ভাবছ কফরীন)  
ফাক্বা (অল্লায াবথ কঘয কস্তত্বীর)। এয থক এ ৃকথফী লথবও ক্বরফবও ভুি ওবয যফতকী চকবতয বে 
ংমুি ওযা। ফুকদ্ধ থফা মুকি কদব লফরাাতবও ঈরকদ্ধ ওযা মা না। লফরাাত ভাবন অল্লায সনওিে এফং 
এিা এভন ফেকিত্ববদযআ প্রদান ওযা , মাাঁযা তাাঁবদয ওরফগুবরা লথবও নোনে ৃকিয কঘন্তা দূয ওবযবঙন। 
ৃকিয কঘন্তাভূ ক্বরফ বত দূয ওযাবও ফরা  ―পানা‖। যীতবও ভানে ওবযআ লফরাাবতয ওর গুণাফরী 
ফা ভাাত্মে চকন ওযা ম্ভফ। অয কযবতয বেন্তযীন ূক্ষ্ম কফলগুবরা মা প্রবতেবওয চানা লনআ, তা 
ভানেওাযীবদযবওআ নফুেবতয ভাাত্মে প্রদান ওযা । নফুেবতয ভাাত্মেগুবরা কওন্তু স্বং নফুেত ন। মাাঁযা 
ফ কডগ্রী (মকা) কতিভ ওবয লফরাাবতয ললপ্রাবন্ত লৌঁবঙবঙন, তাাঁবদয দ্রৃাযা ংখকিত ওাপ  
আরাভগুবরা অরু ুন্নাবতয ঈরাভা ওতৃকও ওুযঅন-াদী লথবও কনঃৃত জ্ঞাবনয বে মূ্পণকবাবফ 
েকতূণক। লফরাাবতয গ্রযভান বথয বধকও কনবঘয কদবও। ফহু লরাও ভবন ওবযকঙর লম, বযয কদবও 
গ্রয ািাআ বচ্ছ লফরাাত এফং কনবঘয কদবও গ্রয ািা নফুু্েত। ফস্তুতঃ ধঃকভন উধ্বককভবনয 
ভবতাআ লফরাাবতয ং। লফরাাত বচ্ছ ―চমফা‖ (অওলকণ)  ―ুরুও‖ (গ্রয া)-এয ভকি। এআ 
দুবিাআ লফরাাবতয কবকিস্তম্ভ; কওন্তু নফুেবতয ভাাত্মেগুবরায চবনে এগুবরা চরুযী ন। লফরাাবতয ফকবল 
মকা বচ্ছ অফকদোত (বকারাকভ)। এয লঘব ফড় কডগ্রী অয লনআ। অল্লায কদবওআ অঈকরা কযঘাকরত। 
তবফ নফুেবতয গুণাফরীবত একি অল্লা এফং ঔারক্ (ৃকি) ঈববয কদবও কযঘাকরত, অয এআ দু‖লিা কদও 
যস্পযবও ক্ষকতগ্রস্ত ওবয না। মকদ অঈকরা লওযাবভয নপ ―ভুতভাআন্না‖ (প্রান্ত) ব ককববঙ, তফু 
লদবয দাথকগুবরা এঔন ওাভনা ওযবত থাওবফ। 
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‗লফরাাত াাঁঘকি মকাব কফবি। প্রবতেওকি মকা-আ াাঁঘ রকতপায এওকিয ঈন্নকতবত কচকত  এফং 
প্রবতেওকি মকা-আ ঈরুর অ‖মভ নফীকবণয বথয বে ম্পওকমুি – মায ভবধে প্রথভকি মযত অদভ (অ.)-
এয বথয বে ম্পকওকত। লফরাাবতয প্রথভ মকাবুি এওচন নফীয লফরাাত িভ মকাবয রীয 
লফরাাবতয লঘব লফক ভূু্রেফান। ―লফরাাত ঔাা‖ নাবভয বফকাচ্চ মকাবয লফরাাত চকন ওযবত বর 
নপবও কনভূকর ওযবত বফ। ―ভৃতুেয ূবফক ভৃতুে ফযণ ওবযা‖- াদীবয অবদকি এআ কনভূকর ওযায প্রকিায 
কদবও আকেত ওবয। লফরাাত  ঔাা (কফবল),  নবতা অম্মা (াকফকও)। লফরাাত ঔাা বচ্ছ- মযত 
ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয লফরাাত এফং এিা মূ্পণক পানা  কযক্ব ফাক্বা। নপস্ এআ ভ 
অল্লায ভাবছ কফরীন ব ককববঙ এফং অল্লা এয প্রকত ন্তুি অবঙন। মকাগুবরা থফা াাঁঘ রকতপায 
ঈন্নকতয য লফরাাবতয ঈচ্চভমকাদা কনবকয ওবয না। লম ফেকি রকতপাব অঔপা-এয লফরাাত াকর 
ওবযবঙন, লমিা বফকাচ্চ রকতপা, কতকন লম নোনে রকতপায লফরাাতম্পন্ন অঈকরায লথবও ফড় বফন, এভন 
লওাবনা ওথা লনআ। লফরাাবতয লেষ্ঠত্ব এওভাত্র ―অর‖ ফা ঈৎবয সনওিে থফা দূযবত্বয দ্রৃাযাআ কযভা ওযা 
। লম রী কনঘু মকাবয ―রকতপা ক্বরফ‖-এয লফরাাত চকন ওবযবঙন, কতকন মকদ ঈৎবয কনওিফতকী ন, 
তাবর কতকন ―রকতপা অঔপা‖য লফরাাত চকনওাযী রী মাাঁয লঘব কতকন ঈৎবয কনওিফতকী যববঙন, লআ 
রীয লঘব লেষ্ঠ বত াবযন। মযত ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয লফরাাত চকনওাযী রীয 
লফরাাত দঘুেকত া লথবও কনকিতবাবফ ভুি। নোনে মকাবয রীবদয এআ কনিতা লনআ এফং তাাঁযা 
ংওিান্ন। এওভাত্র ক্বরফ  রূবয কনভূরক ায ভাধেবভআ লফরাাত চকন ওযা ম্ভফ। কওন্তু এয চবনে 
অফায দযওায য কতন রতীপায র। লওাবনা রীয লফরাাতবও ফরা  ―লফরাাত ুকযা‖ ( কু্ষদ্র 
লফরাাত) এফং লওাবনা নফীয লফরাাতবও ―লফরাাত কু্কফযা‖ (ভা লফরাাত)। ―অনপু‖  ―অপাও‖-এ ঈন্নীত 
না া মকন্ত ―লফরাাত ুকযা‖ ঘরবত থাবও। লফরাাত ুকযা-লত ত্রুকি এফং ওিনা লথবও ভুি থাওায 
লওাবনা থ লনআ। কওন্তু ―লফরাাত ওুফযা‖-এ এয কিও ঈবটািা খবি। লফরাাত ুকযা অযম্ভ  অযবয 
ফাআবয ফকস্থত ভূর াাঁঘ রকতপাবও কতিভ ওবয এফং ভাকপ্ত খবি কমরভূ থফা অল্লা তা ‖অরায 
কপাতগুবরায ফাকেও অফযণগুবরা, লমগুবরা ঈমুকি লভৌকরও াাঁঘ রকতপায ভূর, লগুবরাবও কতিভ ওবয। 
লফরাাত ুকযা ংখকিত  অপাক্ব (কদকবন্ত) এফং অনপুব কনবচয (বেন্তবয) – ভানবফয ফাআবয এফং 
লবতবয। অবযও ওথা, কমর ফা ঙাাভূব এিা ংখকিত । বথয এআ ংবয ললপ্রাবন্ত মাযা লৌঁবঙবঙন, 
তাাঁযা ―তাচাল্লী অর ফাযক্বী,‖ থকাৎ, অওকস্ভও কফদুেৎ ঘভবওয ভবতা তাচাল্লীভূ চকন ওযবত ক্ষভ 
ববঙন। এ ওর ঙাায ভূরভূব লফরাাত ওুফযা ংখকিত  এফং লিা অল্লায সনওবিেয কদবও 
গ্রযভান।‘(ভওতুফাবত লভাচাবদ্দবদ অরবপ ানী) 

এওকি াদীব কফফৃত ববঙ লম ভুনাবপক্বযা বতা তে ফরবফ। এআ াদীকি বকফলেদ্রৃাণী ওবয লম, াফীযা 
অাত  াদীভূ ঈদৃ্ধত ওবয ভুরভানবদয লধাওা কদবত লঘিা ওযবফ। অল্লা মাাঁবদযবও বাবরাফাবন, 
তাাঁবদয লদাা ওফুর ওযবফন ফবর কতকন াদা ওবযকঙবরন। তাআ ভুরভানকণ অল্লাতা ‖অরায এআ াদায 
য অস্থা লযবঔ যীত ভানেওাযী এফং নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয দাঙ্ক নুযণওাযী আরাভী ক্কানী অবরভকবণয 
লদাা ওফুর ায কফলিাবত কফশ্বা ওবযন। তাাঁযা আ ওর ভান এফং লনাভতপ্রাপ্ত ফুমূককাবন দ্রৃীবনয ওাবঙ 
তাাঁবদয চবনে লদাা ওযবত অবফদন চানান এফং াপাাত ঘান। 
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ুযা পাবতা অভাবদয অবদ লদা ববঙ এ ওথা ফরবত – ‗অভযা শুধু অল্লাযআ াামে প্রাথকনা ওকয‘ 
(আ-আোওা নাতাইন); এআ অাতকি প্রতীভান ওবয লম, ৃকিওুর লওাবনা কওঙু ৃচন ওযবত াবযন না। 
শুধুভাত্র অল্লা তা ‖অরাআ ৃকি ওবয থাবওন। অল্লা কবন্ন নে ওায ওাবঙ তাবও ৃকিওাযী ভবন ওবয মকদ 
লওঈ লওাবনা কওঙুয প্রতোী , তবফ ল ভুকযও ব মাবফ। াফী ুস্তওকি ভানুলবদযবও দুবিা লেণীবত 
কফবি ওবয – চীকফত  লফারপ্রাপ্ত – এফং করবঔ লম, মকদ লওঈ লফারপ্রাপ্ত কওংফা নুকস্থত চীকফতবদয 
ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওবয, তাবর ল ভুকযবও কযণত বফ। যবক্ষ, ফআকি ঈকস্থত চীকফতবদয ফস্তুকত 
াামে প্রদাবনয কফলকি চাবম (সফধ) ফবর স্বীওায ওবয। তএফ, াফী ভতাভফরম্বী লরাওকি ুযা পাবতায 
কফবযাকধতা ওবয ওুযঅন ভকচদবও কফওৃত ওবযবঙ। লওননা, অাতকি তায ভতানুমাী ফেি ওবয লম, এভন কও 
ঈকস্থত চীকফতবদয ওাবঙ লওাবনা কওঙু ঘাা মাবফ না এফং অল্লা ঙাড়া লওঈআ লওাবনা কওঙু ৃকি ওযবত 
াবয না। ুতযাং অাতকিয কনচস্ব ঈরকব্ধ নুমাী াফীযাআ ভুকযবও কযণত ববঙ। 

ফস্তুতঃ এওভাত্র তা ‖অরাআ ভস্ত কওঙু ৃকি ওবয থাবওন। কওন্তু কতকন লওাবনা না লওাবনা ওাযবণয ভাধেবভ তা 
ওবয থাবওন। অাত  াদীভূ এফং সদনকন্দন খিনা প্রফাআ এয ুকনকিত প্রভাণ। শুধু জ্ঞানী ফেকিযাআ নন, 
ককক্ষতযা এ ওথা চাবন। লওাবনা কওঙু চকন ওযবত বর তায চবনে প্রবাচনী ীরাতুরে ওাচগুবরা 
ম্পন্ন ওযবত , লমিা আ ফস্তু ৃকি ফায ওাযণস্বরূ। ৃকি ফায ওাযণগুবরাবও অাঁওবড় ধযািা ুযাতুর 
পাবতায কফরুদ্ধাঘযণ ন। অল্লাতাারা লম ওর ফস্তু ীরা ফা ওাযবণয ভাধেবভ-আ ৃকি ওবযন, তায প্রভাণ 
বচ্ছ কনবম্নাি াদীগুবরা: ‗ওর ফস্তু চকবনয ঈাভূ অবঙ। চান্নাবতয ঈা বচ্ছ জ্ঞান;‘ ‗ভাকবপযাত 
চকবনয ভাধেভ বচ্ছ ভুকরভবদযবও ন্তুি ওযা,‘ ‗ভাকবপযাত চকবনয ভাধেভগুবরায ভবধে এওিা বচ্ছ 
কু্ষধাতক ভুকরভবদযবও ঔাদে প্রদান ওযা;‘ ‗অভযা লওাবনা ভুকযবওয াামেপ্রাথকী আ না;‘ ‗জ্ঞান কক্ষা লদা 
ভাা ক্ষভাপ্রাপ্ত ;‘ ‘প্রবতেও লযাবকযআ লুধ অবঙ;‘ ‗লম ফেকি সৃ্ভকতবও কিারী ওযবত  ঘা, তায 
ঈকঘৎ ভধু ঔাা;‘ এফং ‗ভদোন তানী প্রবযাঘণা লদ‘। (াদী) এ যওভ অয ফহু াদী অবঙ। 
অল্লা তা ‖অরা ফবরন, ‗অকভ মুরওাযণাআনবও ওর ফস্তুয ভাধেভভূ কক্ষা কদবকঙ।‘ (ুযা ওাাপ) 

অভযা এ গ্রবন্থয ভুঔফবন্ধ ঈবল্লঔ ওবযকঙ লম, অভাবদয লথবও দূবয কওংফা ওাবঙ প্রবতেওকি চীকফত এফং চড় 
ফস্তুআ এওকি খিনা থফা প্রকতকিায ওাযণস্বরূ ফতকভান যববঙ। লওাবনা ফেকি ওতৃকও লগুবরাবও ঈওাযী 
ভাধেভ কববফ ফেফায ওযবত বর কফকবন্ন চড় ফস্তু  প্রাণীবও মুকিেত ঈাব ফেফায ওযবত বফ। 
লওাবনা ফেকিবও ভধেস্থতাওাযী বত বর প্রথভতঃ তাবও ভধেস্থতাওাযী াবত ম্মকত কদবত বফ এফং কওঙু 
ওাচ ফা লদাা ওযবত বফ। ভধেস্থতা তায এআ ম্মকত  তাাঁয দ্রৃাযা প্রবাচবনয গুরুত্ব নুধাফবনয পবর 
বফ, নবতা ভধেস্থতায চবনে নুবযাবধয পবর বফ। াফীযা অবর ুন্নবতয ভবতাআ কফশ্বা ওবয লম, 
প্রাণীন চড় ফস্তু এফং প্রাণীভূ অল্লাহ্ তা ‖অরায ৃকি প্রকিা ওাযণ বত াবয এফং তাযা ফবর না লম, 
ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধযা কযও। তাযা কফশ্বা ওবয লম, ভানুবলযা ওাযবণয ভাধেবভ মা অা ওবয তা অল্লা 
ৃকি ওবয লদবফন এফং ঈকস্থত চীকফতযা মকদ অবফদন েফণ ওবযন, তবফ লদাা ওবয াামে ওযবফন। কওন্তু 
তাযা কফশ্বা ওবয না লম, দূযফতকী নুকস্থত এফং লফারপ্রাপ্ত অঈকরা েফণ  াামে প্রদাবন ক্ষভ। 
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এিা কনকিত তে, অরু ুন্নাত এফং াফীযা ঈববআ কফশ্বা ওবয লম, ভধেস্থতাওাযীযা ৃকিওাযী নন। পবর 
তাযা কনবচবদযবও কযও লথবও যক্ষা ওবয। াফীযা অবর ুন্নাত লথবও কফঘুেত  এ ওথা কফশ্বা ওবয 
লম, দূযফতকী নুকস্থত এফং লফারপ্রাপ্ত অঈকরা েফণ ওযবত ক্ষভ। অয এিা ফুছা লকর লম, তাযা 
ুন্নীবদযবও এআ কফশ্বাবয চবনে ভুকযও অঔোকত ওবয থাবও। অভযা ২৪ তভ ধোব (থকাৎ ২৪তভ 
ঈদৃ্ধকতয চফাবফ) প্রভাণ ওযবফা লম, াফীযা ভাভ্রান্ত এফং নুকস্থত  লফারপ্রাপ্ত অঈকরা েফণ ওযবত 
ক্ষভ এফং অল্লায াবরহ্ ফান্দাকবণয লদাা ওফুর । কনবম্নাি াদীগুবরা ―ওানমুদ্ দাওাআও‖ গ্রন্থ বত 
ঈদৃ্ধত ববঙ -‗এওচন ভুরভান বাআবয চবনে তায নুকস্থকতবত লপ্রকযত লদাা প্রতোঔোত বফ না‘; 
ঈম্মবতয ভবধে গুণা ফচকনওাযী মুফওবদয লদাা কৃীত বফ‘; ‗ুবত্রয চবনে কতায লদাা ঈম্মবতয চবনে 
নফীয লদাায ভবতাআ‘; ‗লদাা ক্ষকত দূয ওবয।‘ (াদী) 

―তানকফহ্ অর-কাকপরীন‖ ুস্তবও করকফদ্ধ কওঙু াদী ফরা পযভা: ‗মকদ লওাবনা ভুরভান লদাা ওবয, তবফ 
কনিআ তা কৃীত বফ‘ এফং ‗এও ভুবিা াযাভ লম ফেকি ঔা, তায লদাা ঘকল্ল কদন মকন্ত ওফুর ওযা  
না।‘(াদী) ―লফাাঁস্তা‖ গ্রবন্থ ঈদৃ্ধত এওঔানা াদী লখালণা ওবয: ‗কফকভল্লাকল্ রাকম রা আাদুযরু ভা‖অকভক 
াআুেন কপর অযকদ া রা কপস্ াভাী া হুাস্ াভী‖ঈর অ‖করভ‖- এআ লদাাকি লম ফেকি ওাবর 
কতনফায ড়বফ, ল কফবওর মকন্ত ক্ষকত বত যক্ষা াবফ; অয মকদ ল কফবওবর তা াি ওবয, তবফ ল 
(যফতকী) ওার মকন্ত ক্ষকত বত যক্ষা াবফ।‘(অর াকদ) এ ওর াদী আকেত ওবয লম, কফশুদ্ধ 
(ুণেফান) অঈকরায লদাা ওফুর ওযা বফ। াফী ুস্তওকি াযাক্ষণ এ কফলকিবও অিভণ ওবযবঙ এ ওথা 
ফবর লম, অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদয ওাবঙ প্রাথকনা চানাবনা কযও। াফী লরাওকি  এবতাআ জ্ঞ 
অাম্মও লম, ল অল্লাহ্ তা ‖অরায কপ্র অঈকরায ওাবঙ াামে প্রাথকনাবও ভুকযওবদয ভূকতক ূবচায বে 
তুরনা ওবযবঙ। ওীবাবফ এওচন লরাও অঈকরা-এ-অল্লায ওাবঙ াামে ওাভনাবও ভূকতকয ওাবঙ াামে 
প্রাথকনায বে তারবকার াকওব লপরবত াবয? 

ভুাম্মদ কফন অফদুর াাফ নাবভয এও কমনকদও (ন্তখকাতী ত্রু)  াফী ভতফাবদয কপতনা অযম্ভ ওবয। 
ল আরাবভয ভাযাত্মও ক্ষকত াধন ওবয। ল নোবাবফ ফবর লম, াফীযা ঙাড়া অয ফাকও ফ  ভুরভানআ 
ওাবপয  ভুকযও। মকদ ল ভৃতুেফযণ ওবযবঙ, তফু তায ভতাদবকয যাফ ান ওবয ভাতার ব জ্ঞ 
অাম্মওযা ভুকরভ লদগুবরাবত কপতনা-পাাদ কচআব লযবঔবঙ। তাআ ভুরভানবদযবও কিও আরাভ 
ম্পবওক জ্ঞানাচকন ওযবত বর অরু ুন্নাবতয ঈরাভায কওতাফাকদ াি ওযবত বফ এফং াফীবদয 
লধাওাূণক ওথা অওৃি া লথবও অত্মযক্ষা ওযবত বফ। মাাঁযা আরাভবও কিওবাবফ চানবত লবযবঙন, 
তাাঁযা স্পিআ ফুছবত াবযন লম, াফীযা এওিা অরাদা ংস্কাযফাদী দর, মাযা আরাভ লথবও ঔাকযচ ব 
ককববঙ। কওন্তু জ্ঞযা তাবদয কভথো ওথা লধাওা লঔব াফীবদয পাাঁবদ া কদববঙ। কফবল ওবয মাযা বজ্জ 
লমব াফীবদয স্ববণক প্ররুব্ধ ব ককববঙ, তাযা এআ ভ্রান্তবদয কফলাি  ক্ষকতওয ফআুস্তও াি ওবয কফঘুেত 
ববঙ। এ ওর জ্ঞ লরাবওযা লদব কপবয এব াফী ভতফাদ প্রঘায ওযবত ঈবি বড় লরবক মা। ফহু 
াকদ বকফলেদ্রৃাণী ওবয লম, এ ওর লকাভযা লরাওবদয অকফবকাফ খিবফ এফং তাবদয ঘকযত্র সফকিে এওদভ 
দজ্জাবরয ভবতা বফ। এওকি াদীব ুস্পিবাবফ লখাকলত ববঙ লম, মযত আভাভ অর-ভাদী থভ্রি 
দজ্জারবও তো ওযায য ভক্কা  ভকদনা মাবফন এফং লঔাবন স্ম স্ম াফীবও তো ওযবফন। মযত 
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আভাভ অভদ পারুওী কযককন্দ (ভুচাবদ্দবদ অরবপ ানী) তাাঁয ―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থ এ াকদবয কফদ ফণকনা  
ফোঔো করকফদ্ধ ওবযবঙন। মকদ াফীযা ুকন্নবদয কযফবতক ওাকদানীবদযবও বৎকনা ওযবতা, তাবর তাযা 
আরাবভয এওিা লঔদভত ওযবতা কনঃবন্দব। লৌবাকেিবভ, আরাবভয লঔদভত তাবদয বাবকে চুবি না মাযা 
আরাভবও ধ্বং ওযবত ঘা। ভান আরাভী অবরভ মযত আভাভ ক্বতরানী (য.) কনচ ―অর ভাাকফ 
অর-রাদুকন্না‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন: ‗নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈম্মবতয য অল্লা তা ‖অরায ফকলকত ওাযাভতগুবরায 
ভবধে এওকি বচ্ছ এআ লম, তাাঁবদয ভবধে অওতাফ (ওুতুফকণ), অতাদ, নুচাফা এফং অফদারফৃন্দ অবঙন। 
অনাস্ কফন ভাকরও (যা.)  ফবরবঙন লম, অফদারকবণয ংঔো ঘকল্লচন। আভাভ তাফাযানীয ―অাত‖-এ ঈদৃ্ধত 
াদীকি লখালণা ওবয, ―আব্রাীভ নফী (অ.)-এয ভবতা লনাভতপ্রাপ্ত ঘকল্লচন ফভআ কফযাচ ওবযন। তাাঁবদয 
ফযওবত ফৃকিাত । তাাঁবদয ভবধে লওঈ এওচন লফারপ্রাপ্ত বর অল্লা তা ‖অরা অবযওচনবও তাাঁয 
স্থরাকবকলি ওবযন।‖ (াকদ) আফবন অকদ ফবরবঙন, ―অফদারফৃন্দ ঘকল্লচন।‖ আভাভ অভদ (য.) ফকণকত 
এওকি াকদ লখালণা ওবয, ―এ ঈম্মবতয ভবধে ফ ভবআ কত্রচন কফযাচভান মাযা প্রবতেবওআ আব্রাীভ নফী 
(অ.) এয ভবতা যভতপ্রাপ্ত।‖ (াকদ) ―করআা‖ ুস্তবও অফু নুাআভ লযাাতওৃত এওকি াকদ ফরা 
পযভা: ―অভায ঈম্মবতয ভবধে প্রবতেও তাব্দীবতআ লফ কওঙু লনওওায ফা কফশুদ্ধ ভানুল কফযাচ ওযবফন। 
তাাঁযা ংঔো াাঁঘ‖ চন। এাঁবদয ভবধে ঘকল্লচন বচ্ছন অফদার; প্রবতেও লদবআ তাাঁযা অবঙন।‖ (াকদ) 
এআ কফলব ফহু াকদ অবঙ। ―করআা‖ গ্রবন্থ অফু নুাআভ লযাাতওৃত য এও ভযপু কববফ জ্ঞাত 
াকদ ফরা পযভা, ―অভায ঈম্মবতয ভবধে ফভ ঘকল্লচন কফযাচভান। তাাঁবদয ক্বরফ (ন্তয) মযত 
আব্রাীভ নফী (অ.) এয ক্বরবফয ভবতা। তাাঁবদয াবস্ত অল্লা তা ‖অরা তাাঁয ফান্দাবদযবও কফদ লথবও ক্ষভা ফা 
যক্ষা ওবযন। তাাঁবদযবও অফদার ফরা । তাাঁযা ারাত, লযামা থফা মাওাবতয ভাধেবভ আ মকা/স্তয চকন 
ওবযন না।‖ এযয মযত আফবন ভাঈদ (যা.) কচজ্ঞাা ওবযন, ―আা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! তাাঁযা আ ভাওাভ/মকা 
কওবয ভাধেবভ চকন ওবয থাবওন?‖ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয লদন: ―তাাঁযা তা চকন ওবযন দানীর ব 
এফং  ভুকরভবদয ৎ-যাভক কদব।‖ (াকদ) য এও াকদব লখাকলত ববঙ, ―অভায ঈম্মববয ভবধে 
অফদারফৃন্দ লওাবনা কওঙুবও রা‖নত লদন না।‖ (াকদ) ―তাকযঔ-এ-ফাকদাদ‖ গ্রবন্থ অর ঔাকতফ অর ফাকদাদী 
(য.) করবঔবঙন: ―নুক্বাফা বচ্ছন কতন‖ ভানুল, নুচাফা িয চন, অফদার ঘকল্ল চন, অঔআায াত এফং 
অভাদ বচ্ছন ঘাযচন;  কাঈ বচ্ছন এওচন। মঔন ভানুবলয লওাবনা কওঙুয প্রবাচন লদঔা লদ, তঔন নুক্বাফা 
লদাা ওবযন। মকদ তা ওফুর না ওযা  [অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও], তবফ নুচাফা লদাা ওবযন। তা মকদ ওফুর 
না ওযা , তাবর এবও এবও অফদার, অঔআায  অভাদ লদাা ওবযন। মকদ এাঁবদয লদাা ওফুর না 
ওযা , তাবর কাঈ মাাঁয লদাা ফেআ ওফুর ওযা বফ, কতকন লদাা ওবযন।‖ ―তাকযঔ-এ-ফাকদাদ‖ ফআকিয 
ঈদৃ্ধকত লল বরা।‘ (আভাভ ক্বতারানী ওৃত ‖অর ভাাকফ অর রাদুকন্না, ৃঃ ৫১২) 

তত্রফ, এিা কযসু্ফি লম াদীবয য প্রকতকষ্ঠত তাাঈবপয কক্ষাবও াফীযা স্বীওায ওবয এফং 
কনবচবদযবও াদীবয নুকাভী কববফ দাকফ ওবয তাযা ভুকরভবদযবও প্রতাকযত ওবয থাবও। তাবদয দ্রৃাযা 
ওাযাভত স্বীওায ওযািা স্পিআ প্রতীভান ওবয লম, তাযা আরাভী অকওদা-কফশ্বা ম্পবওক ঈরকব্ধ ওযবত 
াবয কন এফং তাযা এবওফাবযআ জ্ঞ। াাফাকণ বত লওাবনা ওাযাভত কযদৃি কন ভবভক াফীবদয ধাযণাকি 
অবযওকি ডাা কভথো। ফহু ভাভূরেফান ুস্তবও াাফীবদয ওাযাভবতয ফণকনা ঈদৃ্ধত ববঙ। ঘুান্ন চন 
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াাফীয ওাযাভত প্রতেক্ষদকীবদয ঈদৃ্ধকত করকফদ্ধ অবঙ অল্লাভা আঈুপ নাফানী (য.)-এয ―চাকভঈর 
ওাযাভত‖ গ্রবন্থ। াফীবদযবও ভ্রান্ত প্রভাণাবথক অভযা এঔাবন আ ওাযাভবতয ওবওকি ঈদৃ্ধত ওযরাভ: 

নাাান্দ- এয কন্নওিস্থ ভবূকভবত ভুরভান লনাফাকনী তাাঁবদয লনাকত াকযায লনতৃবত্ত্ব ২৩ কচযী 
াবর াযকও ফাকনীয বে এও বাফ মুবদ্ধ ফতীণক ন। াযকও ফাকনী ভুকরভবদযবও কখবয লপরায 
ঈিভ । এভন ভ ঔরীপা মযত ঈভয পারুও (যা.) কমকন ভদীনায ভকচবদ নফফীবত কভম্ববয অবযাণ 
ওবয ঔুৎফা াি ওযকঙবরন, কতকন অল্লা তা ‖অরায নুগ্রব ভুকরভ ফাকনীয লখযা া ফস্থা কদফেদৃকি 
দ্রৃাযা লদঔবত ান। লদঔাভাত্রআ কতকন ঔুতফায ভধেঔাবন ফবর বিন: ‗ল াকযা, াাবড় লমব বিা! াাবড় 
মা!‘ াকযা এফং তাাঁয সনেদর ঔরীপায ওন্ঠস্বয শুনবত ান। তাাঁযা কঙু বি ককব াাবড় ফস্থান লনন 
এফং ুনযা ুংত ব াযকও ফাকনীবও অিভণ ওবয কফচ রাব ওবযন। [―চাকভঈর ওাযাভত‖, ৃষ্ঠা 
৩৩, ―কক্বা-এ-অকম্বা‖, ৃষ্ঠা ৫৮৯; ―াকদুন নুফুা‖-এ কফস্তাকযত কফফযণ যববঙ। ―ফরা অত্ তাবরফীন‖ 
গ্রবন্থ ফকণকত অবঙ লম, আফবন ঈভয (যা.) লথবও গ্রণ ওবয আভাভ ফাাওী (য.) এিা লযাাত ওবযবঙন] 

‗ঔকরপা ঈভান (যা.)-এয কঔরাপত অভবর মযত অনা কফন ভাকরও (যা.) তাাঁয বে াক্ষাৎ ওযবত মান। 
বথ কতকন এও ভকরায দকন রাব ওবযন। মযত  ঈভান (যা.) তাাঁবও লদবঔ ফবরন, ‗অকভ লতাভায লঘাবঔ 
কমনায কঘহ্ন (বঘাঔ ংিান্ত কমনা) লদঔবত াকচ্ছ।‘ (আভাভ ভা‖ুভ পারুওী: ―ভাওতুফাত‖, ৩ ঔণ্ড, ১৯তভ কঘকি; 
―চাকভঈর ওাযাভত‖-এ কফস্তাকযত কফফযণ) 

কনবম্নাি ওাযাভতগুবরা ―াাকদুন নুফুা‖ গ্রন্থকি বত বালান্তকযত ওযা ববঙ: 

‗মযত আভাভ অভদ কফন াম্বর (য.)-লও লরাবওযা কচজ্ঞাা ওযবরা, ―াাফাকণবও তাাঁবদয যফতকীবদয 
ভবতা এবতা লফক ওাযাভত প্রদকন ওযবত প্রতেক্ষ ওযা  কন; এয ওাযণ ওী?‖ মযত আভাভ (য.) ঈিয 
কদবরন, ―াাফাবদযবও তাাঁবদয ইভান দৃঢ় ায চবনে ওাযাভত প্রদকবনয প্রবাচন কন, ওাযণ তাাঁবদয 
ইভান তেন্ত ুদৃঢ় কঙর। তবফ যফতকীবদয ইভান তবতািুওু দৃঢ় না ায চবনে তাাঁবদয ইভান কিারী 
ওযায ঈবদ্দবে ওাযাভত প্রদান ওযা বকঙর”। 

‗মযত অফু ফওয ককদ্দও (যা.) এআ ৃকথফী তোক ওযায ভ কত (ঈআর) ওবযন লম, তাাঁয ন্তানবদযবও 
মযত অবা (যা.) রারন-ারন ওযবফন। কতকন মযত অবা (যা.)-লও ফবরন, ―অভায ুত্র এফং দুআ 
ওনো লতাভায ওাবঙ লযবঔ লকরাভ।‖ থঘ তঔন মকন্ত মযত অবা (যা.) ঙাড়া তাাঁয অভা নাবভয এওভাত্র 
ওনো ন্তানআ কঙবরন। মযত অবা (যা.) তাাঁবও কচজ্ঞাা ওবযন, ―অভায শুধু এওকি লফানআ অবঙ। য 
লফানকি লও?‖ মযত অফু ফওয (যা.) ঈিয লদন, ―অভায স্ত্রী ন্তঃত্ত্বা! অভায ভবন  ফাচ্চাকি এওকি লভব 
বফ।‖ তাাঁয লফাবরয বয আ ওথানুাবয তাাঁয এও ওনো ন্তান চন্ম গ্রণ ওবযন”। 

‗লফারপ্রাকপ্তয ভ মযত অরী (ও.) মযত হুাআন (যা.)-লও লডবও ফবরন, ―অভায ঔাকিাবও অযনাইন 
নাভও স্থাবন কনব মাবফ। লঔাবন তুকভ এওিা াদা ছওছবও াথয লদঔবফ। লঔাবনআ অভাবও দাপন ওযবফ।‖ 
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তাাঁয ওথানুমাী তাাঁযা তা-আ ওবযকঙবরন। অফদুল্লা আফবন মুফাআয (যা.)-এয াবথ ভ্রভণওাবর মযত াান 
(যা.) এওিা লঔচুয কাবঙয ফাকাবন কফোভ লনফায চবনে প্রবফ ওবযন। লঔচুয কাঙগুবরা ফ শুকওব ককবকঙর। 
মযত অফদুল্লা কফন মুফাআয (যা.) ফবরন, ―ওবতা বাবরাআ না বতা মকদ লঔচুয কাবঙ লঔচুয থাওবতা!‖ তঔন 
মযত াান (যা.) লদাা ওবযন। তৎক্ষণাৎ এওিা কাবঙ চস্ম লঔচুয চন্ম লন। অাবয ভানুবলযা এিা 
লদবঔ ফবর, ―এিা মাদু!‖ মযত াান (যা.) লখালণা ওবযন, ―না, মাদু ন! অল্লা তা ‖অরা তাাঁয কপ্র নফী ملسو هيلع هللا ىلص-
এয লৌবত্রয লদাায ফযওবত এিা ৃকি ওবযবঙন।‖ 

‗এও কদন মযত অরী আফবন হুাআন (আভাভ মাআনুর অবফদীন ) তাাঁয কযফাযফকক গ্রাভািবর অায 
ওযকঙবরন। এওকি কযণ াফও তাাঁবদয ওাবঙ এব দাাঁকড়ব থাবও। আভাভ মআনুর অবফদীন (যা.) ফবরন, ―ল 
কযণ াফও! অকভ কচ্ছ অরী আবফন হুাআন আফবন অরী এফং অভায ভাতা বচ্ছন পাবতভা কফনবত যাূর 
 । এবা, অভাবদয বে অায ওবযা।‖ কযণ াফওকি অায ওবয ঘবর মা। ফাচ্চাযা অফায কযণকিবওملسو هيلع هللا ىلص
ডাওফায নুবযাধ চানা। কতকন ফবরন, ―অকভ ডাওবত াকয, তবফ লতাভযা লিাবও কফযি ওযবত াযবফনা।‖ 
ফাচ্চাযা ফবর, ―অভযা কওঙুআ ওযবফা না।‖ আভাভ  মআনুর অবফদীন (যা.) ুনযা কযণ াফওবও ডাবওন। লিা 
এব অফায ঔাফায গ্রণ ওবয, কওন্তু ফাচ্চাবদয ভবধে লওঈ এওচন লিায কবি াত কদবতআ লিা রজ্জা 
লব াকরব মা।‘ 

‗মযত অরী আফবন হুাআন আফবন অরী (যা.)-লও ভুাম্মদ আফবন ানাকপা ফবরন, ―অকভ অনায ঘাঘা এফং 
অনায লথবও ফব ফড়। অভাবও ঔরীপা বত কদন।‖ তঔন মযত অরী আফবন হুাআন ( আভাভ মাআনুর 
অবফদীন) তাাঁবও ―াচয অর অস্াদ‖ াথবযয ওাঙ লথবও যাভক কনবত ঈবদ লদন। তাাঁযা ―াচয অর 
অাদ‖ াথবযয াভবন মান। আভাভ মাআনুর অবফদীন (যা.) তাাঁয ঘাঘাবও প্রশ্ন যাঔবত নুবযাধ ওবযন। 
আফনুর ানাকপা কচজ্ঞাা ওবযন,  কওন্তু াথযকি কনিু থাবও। আভাভ মাআনুর অবফদীন (যা.) তাাঁয াত দুবিা 
তুবর লদাা ওবযন; এযয ফবরন, ―ল (ওাবরা) াথয! অল্লায াবস্ত ফবরা, কঔরাপত ওায ক্ব (কধওায)?‖ 
াচয অর অাদ ঈিয লদ, ―কঔরাপত মযত অরী কফন হুবআবনয!‘ 

এওকদন মযত আভাভ অরী লযমা (য.) মঔন এওকি লদাবরয াব ঈকফি কঙবরন, তঔন এওকি াকঔ তাাঁয 
ওাবঙ ঈবড় অব এফং তাাঁয াভবন দাাঁকড়ব কান কাআবত থাবও। মযত আভাভ তাাঁয াব ঈকফি এও 
লরাওবও ঈবদ্দে ওবয ফবরন, ―াকঔকি ওী ফরবঙ তা কও চাবনা?‖ লরাওকি ঈিয লদ, ―না, তবফ অল্লা, তাাঁয 
যাূর ملسو هيلع هللا ىلص এফং যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয লৌত্র তা চাবনন।‖ এযয মযত আভাভ অরী লযমা (যা.) ফবরন: ―াকঔকি 
কববমাক ওযবঙ লম, এওকি া তায ফাচ্চাগুবরাবও ঔাফায চবনে ঔুফ ওাবঙ ঘবর এববঙ। তাআ ল 
অভাবদযবও ত্রু বত যক্ষা ওযফায চবনে নুবযাধ চানাবচ্ছ। তুকভ াঔীকিবও নুযণ ওবয লমব াকিবও 
তো ওবযা।‖ আ ফেকি াঔীকিবও নুযণ ওবয মযত আভাবভয ওথাভবতা াকিবও লদঔবত া এফং 
লিাবও তো ওবয।‘ 

‗মযত অফদুল্লা আফবন ভয (যা.) লওাবনা এও পযওাবর যাস্তায াবশ্বক বক্ষভান এও ভুাকপয দবরয 
াক্ষাৎ ান। কতকন তাবদযবও তাবদয থাভায ওাযণ কচজ্ঞাা ওবযন। তাবদয এওচন ঈিয লদ: ―অভযা 
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শুবনকঙ লম, এ বথয য এওিা কং অবঙ। এ ওাযবণআ অভাবদয লওঈআ অয এবকাবত াযকঙনা।‖ মযত 
আফবন ঈভয (যা.) কংবয ওাবঙ মান এফং তায কবিয য াত ফুকরব ফুকরব যাস্তা লথবও কযব লদন।” 

‗নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াবফও লকফওা মযত াকপনা (যা.) মাাঁবও হুমুয ملسو هيلع هللا ىلص ভুি ওবয কদবকঙবরন, কতকন 
ফবরবঙন: ―এওফায অকভ এওিা চাাবচ ওবয ভ্রভণ ওযকঙরাভ। এভন ভ ভুবদ্র ছড় বি এফং চাাচকি 
ডুবফ মা। অকভ এওকি ওাবিয িুওবযা অাঁওবড় ধবয থাকও। লস্মাবতয াবথ অকভ তীবয লমব ঈকি। স্থরবাবকয 
বেন্তবয প্রবফবয বথ অভাবও এওকি চের লবযাবত । এআ ভ এওকি কং অভায াভবন এব 
দাাঁড়া। অকভ কংিাবও ফকর,  ―অকভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয এওচন াাফী।‖ এ ওথা শুবনআ লিা ফনত ভস্তবও 
অভাবও চেবরয ফাআবয থ লদকঔব কনব অব। এযয কফড়কফড় ওবয ওী লমন ফবর কংিা। অকভ 
তৎক্ষণাৎ ফুছবত াকয লম, লিা অভাবও কফদা ম্ভালণ চানাবচ্ছ।‘ 

‗মযত অআুফ াকতানী (য.) এওফায ভরুবূকভবত তাাঁয ফনু্ধয াবথ পযওাবর ভাযাত্মও াকন ংওবি 
বড়ন। তাাঁয ফনু্ধ এবতাআ তৃষ্ণাতক কঙবরন লম, তায কচহ্বা লফকযব ককবকঙর। মযত আভাভ তাাঁবও কচজ্ঞাা 
ওবযন, ―লতাভায কও লওাবনা ওি বচ্ছ?‖ তায ফনু্ধ ঈিয লদন, ―অকভ তৃষ্ণা ভাযা মাফায ঈিভ।‖ মযত 
অআুফ াকতানী (য.) এযয ফবরন, ―তুকভ মকদ ওাঈবও না ফবরা, তবফ অকভ বতা লতাভাবও াকনয 
ন্ধান কদবত াকয।‖ তাাঁয ফনু্ধ ওভ ওযায য কতকন ভাকিবত লচাবয া কদব অখাত ওযায য লঔাবন 
াকনয ছণকা ৃকি । তাাঁযা দু‖চনআ াকন ান ওবযন। তাাঁয ফনু্ধ মযত অআুফ (য.)-এয লফাবরয অকভুূতক 
মকান্ত ওাঈবওআ খিনািা ফবরনকন।‘ এবত প্রকতবাত  লম, অল্লাতা ‖অরা অঈকরাবও ওাযাভত দ্রৃাযা ধনে 
ওবযবঙন এফং তাাঁযা তা ল বও যাঔবত লঘিা ওবযন। তাাঁযা ওাঈবওআ এিা ম্পবওক চানবত কদবত ঘান না। 

‗াকভদ অত্-তাীর ফণকনা ওবযন: ―মযত াকরভ অর ফানানীয দাপবনয বয তাাঁয ভামায যীপ ফন্ধ ওযায 
ভুূবতক এওকি আাঁি ঔুবর বড় মা। অভযা াকরভ অর ফানানীবও তাাঁয ভামাবযয লবতবয নাভাম ড়বত লদকঔ। 
অভযা তাাঁয কৃব লমব তাাঁয ওনোবও এ ফোাবয কচজ্ঞাা ওকয। কতকন ফবরন লম, তাাঁয কতা প্রবতেও যাবতয 
লল বাবক নাভাম ড়বতন এফং এআ ারাত কতকন িা ফঙয ধবয কনকভতবাবফ অদা ওযবতন; অয কতকন 
পচবয বোফতঃ লদাা ওযবতন: ‗ল অল্লা! নফী ঙাড়া মকদ অয ওাঈবও তুকভ ওফবয নাভাম ড়ায 
তাকপও দা, তাবর অভায বাবকে নুরূ লনাভত কদ।‘ 

‗মযত াকফফ অর অচাভীবও ফহুফায ―তাযাঈআীো কদফব‖ ফযা লদঔা ককববঙ এফং যফতকী কদফব, 
থকাৎ, ―অযাপা কদফব‖ অযাপাবতয ভদাবন লদঔা ককববঙ। মযত পুমাআর আফবন অাম (য.) াক্ষে লদন: 
―মযত অফদুল্লা আফবন ভুফাযও (য.)-এয ওাবঙ এওফায এও ন্ধ ভুকরভ অকভন ওবযন এফং ন্ধত্ব 
লথবও ভুকি ওাভনা ওবযন তাাঁয ওাবঙ। আ ফেকি ফাযংফায নুবযাধ ওযা মযত অফদুল্লা আফবন ভুফাযও 
(য.) দীখকক্ষণ লদাা ওবযন। া আ ফেকি দৃকিকি কপবয ান এফং ফহু ভানুল তাাঁয দৃকিকি াায 
খিনা প্রতেক্ষ ওবযন।‘ (াাকদুন্ নফুা) 
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―াাকদুন নুফুা‖ গ্রন্থ বত ঈদৃ্ধত াাফাব লওযাভ  তাবফীনকবণয ঈমুকি ওাযাভতগুবরা কযসু্ফি ওবয 
লম, াফীযা ভুকরভবদযবও কভথো ওথা ফবর লধাওা কদবত তৎয। াাফা  তাবফীনকবণয ওাযাভত লনআ 
ভবভক তাবদয কভথো দাকফ তাবদযবওআ ল প্রকতন্ন ওবয। 

১৯/– াফী ুস্তও পাতহুর ভাচীদ-এয ৩০০ ৃষ্ঠা লরঔা অবঙ: ‗লম ওর ইভানদায (কফশ্বাী) অল্লাবও 
ব ওবযন, তাাঁবদযবও অল্লা তা ‖অরা লনাভতস্বরূ ওাযাভত দান ওবয থাবওন। মঔন লওঈ লদাা ফা আফাদত 
ওবয, তঔন কতকন ওাযাভত ভঞু্জয ওবযন। লিা লওাবনা রীয আচ্ছা ফা ক্ষভতায অত্ত্বাধীন ন। লম ফেকি 
ফবর  ল এওচন রী এফং কাববফয ঔফযাঔফয চাবন, ল প্রওৃক্ষবক্ষ রী ন, ফযং এওচন তান‘। 
(পাত অর ভকচদ) 

এঔাবন াফী ুস্তওকি তে স্বীওায ওযায দুঃা লদঔাকন, তবফ অঈকরা লওযাভ ওাযাভবতয প্রদকনী 
লদন ফরািা ডাা কভথো ওথা সফ কওঙু ন। ল কওঙু জ্ঞ এফং বণ্ড লরাওবদয ওথায ঈদৃ্ধকত কদব ভুতাাীপ 
 ীয-ভাাবঔবদযবও অিভণ ওবযবঙ। াফী লরাওকি লফরাাত এফং ওাযাভত ম্পবওক কওঙুআ চাবননা। 
এঔন অভযা ভান ভুতাাীপকবণয ফোঔোভূ ঈস্থান ওযবফা। আভাভ ভা‖ুভ পারুওী কযককন্দ করবঔবঙন, 
‗ওাপ  ওাযাভবতয কধওাযী ায লঘব অল্লাবও চানা বনও লফক ভূরফান। অ‖কযপ ায থক 
বচ্ছ- তাাঁয ত্ত্বা  কপাত (গুণাফরী)-ম্পকওকত গুপ্ত জ্ঞান ঈরকদ্ধ ওযা। অয ওাযাভত  বরৌকওওত্ব বচ্ছ 
ৃকি (ভাঔরুওাত) ম্পবওক গুপ্ত জ্ঞান। অল্লাবও লচবন ভা‖লযপত চকন ওযা এফং ওাযাভত  বরৌকওওবত্বয 
ভবধে াথকবওে বচ্ছ স্মিা এফং ৃকিয ভবধে াথকবওেয ভবতা। ভা‖লযপত বচ্ছ অল্লাবও চানা; থঘ ওাযাভত  
বরৌকওওত্ব বচ্ছ ৃকিবও লফাছা। প্রওৃত ―ভা‖অকযপ‖ ইভানবও দৃঢ় এফং কযক্ক ওবয। ওাযাভত  
বরৌকওওত্ব (ঔাকযওা) তা ওযবত াবয না। লওাবনা ফেকিয অধোকত্মও ঈন্নকত ওাযাভবতয য কনবকযীর ন; 
তফু অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদয কধওাংবয ওাঙ লথবওআ ওাযাভত কযদৃি ববঙ।” 

অঈকরায এবও বযয য লেষ্ঠত্ব ওাযাভত দ্রৃাযা কযভা ওযা  না, ফযং কু্বযফ (কনওিে)  ভা‖অকযপ 
দ্রৃাযা কযভা ওযা । মকদ ওাযাভত  তোিমক খিনা (ঔাকযওা) ভা―অকযপ বত কধও ভূরেফান বতা, 
তাবর লমাকী নাভও কনু্দ ঊলীযা এফং ব্রাক্ষ্মণযা অঈকরা লওযাভ লথবও লেষ্ঠ বতা। লওননা, তাযা ওৃচ্ছ্বতা 
াধন এফং নপ দভন ওবয থাবও। তাযা তোিমক কি চকন ওযবত ভথক ; কওন্তু অঈকরা ওুযফ  
ভা‖অকযপ ভঞু্জয াবত ঔাকযওা ওাভনা ওবযন না। তাাঁযা অল্লাবও চানায ভাাত্মে ফতকভান থাওবত ৃকি 
ংিান্ত জ্ঞান চানবত ঘাননা। কু্ষধাম্পন্ন এফং ওৃচ্ছ্বতা াধনওাযী লম লওাবনা ফেকিয দ্রৃাযাআ ঔাকযওা  
বরৌকওও খিনা ংখকিত বত াবয। লগুবরায বে অল্লাবও চানায ফা অল্লায কন্নওিস্থ ায লওাবনা 
ম্পওকআ লনআ। ওাপ  ওাযাভবতয অওািা বচ্ছ ৃকিবও কনব ভি ায এওিা অওািা কফবল। 

ওকফতা: 

কঘয কবপ্ত তান বত ঔাকযওা প্রকতকি ভুূবতক কনঃৃত , 
দযচা  খবযয কঘভনীয লবতয কদব এব তা যি–ভাংব স্থাকত্ব র, 
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তাাঈপ    ম্পবওক ওথা ফরায ভ াফধান , 
নূয কওংফা ওাযাভত ম্পবওক ওবযানা দম্ভ, 

ওাযাভত লওাবনা ফেকিবও অল্লায দাব রূান্তকযত ওযা ঈকঘৎ, 
এওচন অাম্মও ভুনাবপবও নবঘৎ।। 

লওাবনা ফেকি পানা চকন ওবয এফং ফ কওঙু লথবও কনবচয ক্বরফবও কফবচ্ছদ খকিবআ ূণকতা  ভাাত্মে চকন 
ওবয থাবও। আফাদত ারন, তাাঈবপয বথয নুযণ এফং নপবও ওৃচ্ছ্বতা কনভে ওযায ঈবদ্দে বচ্ছ 
তায কনচ িায গুরুত্বীনতা ম্পবওক তাবও ঈরকদ্ধ ওযাবনা; অয ঈরকদ্ধ ওযাবনা লম, কস্তস্ত  
কস্তবত্বয  কপাতভূ এওভাত্র অল্লাযআ কধওাবয। মকদ লওঈ নোবনেয লঘব লেষ্ঠ বত ঘা এফং ঔাকযওা 
 বরৌকওও ওভক ংখিন ওবয এফং পরস্বরূ ভানুলবদযবও কনবচয ঘাযাব ভবফত ওযবত ভথক , 
তাবর (ফুছবত বফ) ল এওচন দাকম্ভও  ঈদ্ধত ফেকি এফং তায আফাদত, াবয, ুরুও  কযামাত-এয 
প্রাে বত ল ফকিত বফ। ল অল্লা তা ‖অরায ভা‖অকযপত চকন ওযবত াযবফ না। ভান ভুতাাঈীপ 
ুরতানুর অবযপীন মযত কাফুদ্দীন ুযাাদকী (য.) তাাঁয ―অাকযপ অর ভাঅকযপ‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন, 
―ওরবফ  অল্লায কমকওবযয তুরনা ওাযাভত  ঔাকযওায লওাবনা ভূরেআ লনআ।‖ 

াঔুর আরাভ অফদুল্লা কযাী (য.) ফবরবঙন, ―ভাবযপাতম্পন্ন ফেকিয কপযাাত (লষ্ঠ আকি) থফা 
ওাযাভত বচ্ছ এভন এও ক্ষভতা মা দ্রৃাযা কতকন অল্লা তা ‖অরায ভাবযপত চকন ওযবত ক্ষভ হৃদগুবরাবও 
ক্ষভ হৃদগুবরা লথবও ৃথওবাবফ কঘনবত াবযন। অয মাযা কু্ষধা  ওৃচ্ছ্বতা াধন ওবয, তাবদয কপযাাত 
শুধু ৃকিবও কখবযআ কযফোপ্ত; অল্লাহ্ াবওয ভাবযপত তাযা চকন ওযবত াবযনা। অঈকরা মাাঁযা ভাবযপবতয 
কধওাযী, তাাঁযা শুধু অল্লা ম্পবওকআ ওথা ফবরন। তবফ লমবতু ভানুবলযা অল্লা-ম্পকওকত জ্ঞান কফলব 
ফুছবত াবয না এফং লমবতু তাযা দুকনায লভাাচ্ছন্ন, লবতু তাযা ৃকি ংিান্ত লকান তবত্ত্বয ঔুফ দাভ লদ 
এফং ভবন ওবয, লম ফেকি লকান তত্ত্ব ম্পবওক ওথা ফবর ল ফুকছ ঈাঁঘু স্তবযয লওাবনা রী (এআ াফী 
ভতাফরম্বী ফেকি আ ধযবণয লরাওবদযবও রী ভবন ওবয তাবদযবও ঔাযা দৃিান্ত কববফ লদকঔব কতেওায 
ভুতাাীপবদযবও কারভন্দ ওবযবঙ)! অল্লা তাারায ভা‖অকযপ ম্পবওক অঈকরায ওথাফাতকাবও লরাবওযা 
কফশ্বা ওবয না। তাযা ভবন ভবন ফবর, মকদ অঈকরা কতে কতেআ অঈকরা বতন, তবফ তাাঁযা ৃকি ম্পবওক 
লকানতত্ত্ব চানবতন এফং মাাঁযা ৃকিয লকানতত্ত্ব চাবনন না, তাাঁযা অল্লাবও চানবত াবযন না। এ ওর 
লরাবওযা এআ ভ্রান্ত ধাযণা অফদ্ধ ব অঈকরাবও কফশ্বা ওবয না। লমবতু অল্লা তা ‖অরা তাাঁয 
অঈকরাবও তেন্ত বাবরাফাবন, লবতু কতকন তাাঁবদযবও ৃকি কনব ফেস্ত বত লদন না। এভন কও কতকন 
তাাঁবদযবও ৃকিয স্ভযণ বত দূবয কযব যাবঔন। অল্লা-ারা ফুমূককফৃন্দ দুকনায লভাাচ্ছন্ন লরাওবদযবও 
ঙন্দ ওবযন না; নুরূবাবফ, দুকনায লভাাচ্ছন্ন লরাবওযা অল্লা-ারাবদযবও কঘনবত এফং ঙন্দ ওযবত 
াবয না। তবফ অল্লা-ারাকণ ৃকিয লকানতত্ত্ব ফুছবত এফং প্রওা ওযবত াবযন, মকদ তাাঁযা ল ম্পবওক 
কঘন্তা ওবযন। লমবতু কু্ষধা  ওৃচ্ছ্বতা াধনওাযীয কপযাাবতয লওাবনা ভূরেআ লনআ, লবতু লগুবরা 
(কপযাাতভূ) ভুকরভ, িীিান, আহুদী কওংফা লম লওাবনা ফেকিয য ংখকিত বত াবয; কপযাাত শুধু 
অল্লায রীবদয চবনে ঔা (কনকদকি) ন।‖ 
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প্রবাচবনয ভ অল্লা তা ‖অরা তাাঁয রীবও ওাযাভত প্রদকবন তাকপও কদব থাবওন। রীয বাণ ওবয 
মকদ লওাবনা ফদভাব লরাও তায শ্রুত লওাবনা ভা‖অকযপ ফেি ওবয থাবও, তাবর এ ওর ভা‖অকযপ 
ওরুকলত বফ না। এও িুওবযা ীযা ভরায ভবধে বড় লকবর তায ভূরে লিা াযাবফ না। 

‗তাাঈবপয বথ এওচন যাফায/ভুযকদ তোফেওী, মাাঁয ভাধেবভ পাবম অকভন ওবয। মকদ ল প্রওৃত 
ভুযকদ না , তবফ তাাঈবপয থ ঔুাঁবচ াা মাবফ না। াাফাব লওযাভ তাাঈবপয তেন্ত ঈচ্চ মকাব 
ঈন্নকত ওবযকঙবরন মযত যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلصএয কফত্র লাফবতয তথা াকন্নবধেয ভাধেবভ।‘ (ভা‖ুভ পারুওী: 
ভাওতুফাত, ১ভ ঔণ্ড, ৫০ নং কঘকি) 

এওকি অাবত লখাকলত ববঙ, ―অকভ কিন  আনানবও এওভাত্র অভায এফাদবতয চবনেআ ৃকি ওবযকঙ।‖ 
তাাঈবপয কওঙু আভাভ এ অাতকিবও কনবম্নাি বথক ফুবছ থাবওন ―অভাবও চানায চবনেআ অকভ তাবদযবও 
ৃকি ওবযকঙ।‖ মকদ এ ফোাবয এওিু কবীয কঘন্তা ওযা , তাবর লদঔা মাবফ লম, দুবিা ফাওে এওআ থক ফন 
ওযবঙ; ওাযণ ফকবেষ্ঠ আফাদত বচ্ছ কমওয ারন। কমওযওাযী মাাঁবও স্ভযণ ওবযন তাাঁয ম্পবওক কবীয কঘন্তা 
কনবচবও বুবর মান। অয এিাআ বরা ভা‖লযপত। এিা কযসু্ফি লম, এফাদবতয বফকাচ্চ মকাব ভা‖লযপত 
কচকত । অাবতয অবদকি বচ্ছ এআ লম, এঔরাবয (কনষ্ঠায) বে লমন আফাদত াকরত  এফং নপ 
থফা তান লমন লওাবনা যওভ ফোখাত ৃকি না ওবয। অয ভা‖লযপত চকন ফেকতবযবও এিা চকন ওযা মা 
না। তএফ, ভাবযপত ঙাড়া আফাদত ারন ঔাবর বত াবয না। (প্রাগুি আভাভ ভা‖ুভ পারুওী ওৃত 
ভাওতুফাত, ৫১ নং কঘকি) 

আভাভ-এ-যিানী অভদ পারুওী কযকন্দী লভাচাবদ্দবদ অরবপ ানী (য.) তাাঁয ―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থয কদ্রৃতী 
ঔবণ্ডয ৯২তভ কঘকিবত ফবরন, ‘ওাযাভত প্রদকন ওযা লওাবনা রীয চবনে তক ন। ঈরাভাব ক্বানী-যিানীয 
বক্ষ লমভন ওাযাভত  ঔাকযক্বা প্রদকন ওযা প্রবাচনী ন, লতভকন অঈকরায চবনে ওাযাভত এফং 
ঔাকযওায প্রদকনী লদা চরুযী ন। লওননা, লফরাাত ভাবন ওুযফ-এ-আরাী (অল্লায সনওিে)। 

‗লওাবনা ফেকিবও ওুযফ-এ-আরাী প্রদান ওযা ববঙ, কওন্তু ওাযাভত ভঞু্জয ওযা  কন; ঈদাযণস্বরূ, কতকন 
কাববফয কচকনগুবরা ম্পবওক চাবনন না; য এও ফেকিবও ওুযফ (কনওিে) এফং ওাযাভত দুবিাআ ভঞু্জয 
ওযা ববঙ; তৃতী এওচনবও ওুযব্ লদা  কন, কওন্তু ঔাকযক্বা ভূ এফং কাববফয ঔফযাঔফয কযবফন 
ওযায াভথকে লদা ববঙ। এআ ফস্থা তৃতী চন লওাবনা রী ন। ল আকতদযাচ (বরৌকওও কি মা 
অল্লায তযপ লথবও অকত ন)-এয কধওাযী। তায নপবয কযচ্ছন্নতায চবনে ল কাববফয ঔফযাঔফয 
চাবন, মায ফেফকত পর বরা ল লকাভযাীবত কনভকজ্জত ববঙ এফং কিও থ বত কফঘুেত ববঙ। প্রথভ 
এফং কদ্রৃতী চন ওুযব্ দ্রৃাযা ধনে ববঙন; তাাঁযা অঈকরা ববঙন। অঈকরা লওযাবভয যস্পবযয ভবধে 
কফযাচভান লেষ্ঠত্ব তাাঁবদয ওুযব্-এয মকা দ্রৃাযাআ কযভা ওযা ।‘ (আভাভ-এ যিানী: ভাওতুফাত) 

―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থয ১৪০তভ কঘকিবত মযত ভা‖ুভ পারুওী কযকন্দী করবঔবঙন, ‗এওকি াকদ-এ-ওুদী ফরা 
পযভা: ―লম ফেকি অভায লওাবনা রীয কফরুবদ্ধ ত্রুবাফ লালণ ওবয, তায প্রকত অকভ মুবদ্ধয অহ্বান 
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চানাআ। অভায ফান্দা অয এভন লওাবনা কওঙুয ভাধেবভ অভায সনওিে া না, লমভনকি া পযম এফাদবতয 
ভাধেবভ। মঔন অভায ফান্দা নপর আফাদত ারন ওবয, তঔন ল অভায ঔুফআ কন্নওিফতকী ; এবতাআ 
কন্নওিফতকী  লম, অকভ তাবও তেন্ত বাবরাফাক। এবতা বাবরাফাক লম, অকভ তাাঁয (ওুদযতী) ওান আ, লমিা 
কদব ল লাবন; তাাঁয (ওুদযতী) লঘাঔ আ মা দ্রৃাযা ল লদবঔ; তাাঁয (ওুদযতী) াত  া আ, ‗লমগুবরায দ্রৃাযা 
ল ওাচওভক  ঘরাবপযা ওবয। ল মা ঘা তা-আ অকভ তাবও কদআ। মঔন ল অভায ওাবঙ াামে ঘা, 
তঔনআ অকভ তাবও তা কদব থাকও।‖ (অল্ ফুঔাযী) এআ াকদ-এ-কু্বদী নুমাী ভানুলবও ওুযফ-এয লনাভত 
রাবব াও কচকনগুবরায ভবধে নেতভ বচ্ছ পযম, মা অল্লা তা ‖অরা ফবঘব লফক ঙন্দ ওবযন। 
পযমভূ লথবও ৃি সনওিে কধও ূণকাে এফং লনাভতম্পন্ন। সনওিে  ঈন্নকত ৃকিওাযী পযমভূবও 
অভর-এ-ভুওাযযাফীবনয ন্তককত বত বফ। অয এয চবনে দযওায তাাঈবপয  তযীক্ববতয নপর 
আফাদতভূ ারন ওযা। নাভাবম লমভন প্রথবভ মু ওযবত , কিও লতভকন সনওিে ৃকিওাযী পযমভূবয 
চবনে প্রথবভ দযওায তাাঈবপয বথ ঈন্নকত ওযা। মতক্ষণ মকন্ত না ক্বরফ  রূূবও তাাঈপ দ্রৃাযা কনভকর 
ওযা বফ, তবতাক্ষণ মকন্ত লওাবনা ফেকি পযম বত কনঃৃত সনওিে থফা এওচন রীয ম্মান চকন ওযবত 
াযবফ না।‘ (ভাুভ পারুওী: ভাওতুফাত)     

তকযওত-এ-অরীা-এ-নক্বফকন্দায াযফস্তু বচ্ছ ুন্নাতবও অাঁওবড় ধযা এফং লফদ‖অত বত দূবয থাওা। 
এওকি াকদ যীপ লখালণা ওবয: ―অভায এওকি কফসৃ্ভত ুন্নাত লম ফেকি ুনরুজ্জীকফত ওযবফ, ল এও‖ চন 
ীবদয াফ চকন ওযবফ।‖ (াকদ) এওকি কফসৃ্ভত ুন্নাবতয ুনরুজ্জীফবনয থক,  তা ারন ওযা, 
নবতা ারন ওবয নেবদযবও কক্ষা লদা মাবত তাযা ারন ওযবত াবয। কযবতয ুনরুজ্জীফবনয এআ 
কদ্রৃতী ন্থাকি বচ্ছ বফকাৎওৃি ন্থা। এিা প্রথভ ন্থায লঘব ভূরেফান, ওাযণ প্রথভকি বচ্ছ াকফকও 
(common)। 

‗অল্লায বাবরাফাা চকন এফং সনওবিেয এও মকা লথবও অবযও মকাব ঈন্নকত এওভাত্র ুন্নাতবও 
িবাবফ অাঁওবড় ধযায ভাধেবভআ ম্ভফ। ুযা অর-আ-আভযাবনয ৩১ অাবত লখাকলত – ―ফরুন, মকদ লতাভযা 
অল্লাবও বাবরাফাবত ঘা, তাবর অভাবও (যাূর-দ:) নুযণ ওবযা, অল্লা লতাভাবদযবও বাবরাফাবফন‖- 
লঔাদাী এআ অবদকি অভাবদয ওথাবও তে প্রভাকণত ওবয। 

‗অভাবদয ঈকঘত কফদঅত ফচকন ওযা। কফদাতীবদয বে ফনু্ধত্ব ওযা অভাবদয ঈকঘৎ ন। এভন কও তাবদয 
বে ওথা ফরা অভাবদয ঈকঘৎ ন। এওকি াকদ যীপ লখালণা ওবয: ―কফদাতীযা চাান্নাভীবদয ওুওুয।‖ 
(াকদ)‘ (ভাুভ পরুওী ওৃত প্রাগুি ভাওতুফাত, ৩ ঔণ্ড, ১৭ নং কঘকি) 

‗তযীওত-এ-নওফকন্দাবত াাঁঘকি ওতকফে অবঙ মা ক্বরফ দ্রৃাযা ারন ওযবত ; প্রথভকি অল্লা তা ‖অরায 
নাবভয ―কমকওয‖(স্ভযণ)। ভানবফয ন্তবয ক্বরফ নাবভ এওকি রকতপা অবঙ (রকতপা এভন এও কচকন মায ভবধে 
লওাবনা ফস্তু লনআ এফং লমিা লওাবনা দাথক ন; রূ এওকি রকতপা)। লওাবনা অাচ ফা স্পন্দন ঙাড়াআ তুকভ 
লতাভায ওিনাবও লতাভায ন্তবয ―অল্লা, অল্লা‖ ফরবত ঈদু্রৃদ্ধ ওযবফ। কদ্রৃতী ওতকফে বচ্ছ অফায ওিনায 
ভাধেবভ ওবরভা-এ-তাকবদয কমওয ওযা। দুবিা (ঈমুকি) কমওবযআ লওাবনা অাচ ৃকি বফ না। তৃতী 
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ওতকফেকি বচ্ছ ―ঈওুপ-এ-ওারফী‖; এবত ফকদা ন্তবয ধোনভে বত বফ এফং অল্লা ঙাড়া নে লওাবনা 
কওঙুয কঘন্তা না ওযায ফোাবয ফকদা লঔার যাঔবত বফ। ওরব্ নাভও রকতপাকি লওাবনা ভআ ঔাকর থাওবত 
াবয না। লম ন্তযবও ৃকিয কঘন্তা বত কযশুদ্ধ ওযা ববঙ, তা স্বতঃসূ্ফতকবাবফ অল্লায কদবও কপযবফ। 
―লতাভায ত্রুবও ন্তয লথবও ফকষ্কায ওবযা, তাবর লতাভায কপ্রচনবও অয ওরবফ অভন্ত্রণ চানাবনায 
প্রবাচন বফ না‖ – এ ওথা ফবরবঙন ূফকফতকী  ভুতাাীপকণ। ঘতুথক ওতকফেকি বচ্ছ ―ভুযাওাফা‖ মাবও 
―চাভ‖আোত‖ এফং ―অকাী‖- ফরা । এিা বচ্ছ এ ওথা কঘন্তা ওযা লম, অল্লা াও প্রকতকি ভুূবতক ফ 
কওঙু চাবনন এফং লদবঔন। িভ ওতকফেকি বচ্ছ ―যাকফতা‖। এিা বচ্ছ কনবচবও এওচন কযবতয ভানেওাযী 
ওাবভর ভুককবদয ভুবঔাভুকঔ কঘন্তা ওযা, মাাঁয কফত্র লঘাযায কদবও লঘব যবঙ তুকভ। এধযবণয কঘন্তা লতাভাবও 
তাাঁয প্রকত ফ ভ অদফ প্রদকন ওযায কনিতা লদবফ। অদফ  বাবরাফাা এবও বযয হৃদবও ংমুি 
ওবয লদবফ। এয পবর ভুযীবদয ন্তয বত পাবম  ফযওত লতাভায ন্তবয প্রফাকত বফ। এআ াাঁঘকি 
ওতকবফেয ভবধে ফবঘব চ  দযওাযী বচ্ছ যাকফতা।‘ (ভাুভ পারুওী : প্রাগুি ভাওতুফাত, ২ ঔণ্ড, ৩১৩ 
নং কঘকি) 

মযত আভাভ-এ-যিানী অভদ অর-পারুওী অ-কযকন্দী (য.) তাাঁয ভাওতুফাত গ্রবন্থয ১ভ ঔবণ্ডয ২৮৬ 
নং কঘকিবত ফবরন, ‗তাাঈবপয বথ গ্রয বত বর এওচন ভুযকবদয তাাজু্জ এফং থপ্রদকন 
দযওায কমকন ওাকভর (কনবচ ূণক)  ভুওাকম্মর (যবও ূণকতা কদবত ক্ষভ) এফং কমকন থ ম্পবওক চাবনন। 
আ ধযবণয ভুককদ াািা এওিা ফড় লনাভত। ভুককদ অনাবও গুণাগুণ নুমাী ওতকফে প্রদান ওযবফন। 
ঈযন্তু, তাাঁয চবনে চাবম বফ অনায গুণানুমাী লওাবনা দাকত্ব না কদবআ তাাঁয লাফবত ফা াকন্নবধে যাঔা। 
অাবরয (অকত্মও ফস্থাভূবয) বে েকতূণক ফবর কতকন মা ভবন ওযবফন, তাআ কতকন অনাবও অবদ 
লদবফন। নোনে ওতকফেগুবরা লথবও ভুককবদয াঘমক   তাাজু্জ বনও লফক রাবচনও। 

‗তযীক্ববতয াাঁঘকি ওতকফে এফং ভুককবদয লাফবতয ঈবদ্দে বচ্ছ- আরাবভয বে যীাবতয তাবফদাযীয 
ম্পওকবও ুকফধাচনও ওযা। মতক্ষণ মকন্ত না যীতবও ভানে ওযা বফ, তবতাক্ষণ মকন্ত এআ ওতকফেগুবরা 
এফং াঘমক  লওাবনা ওাবচ অবফ না।‘ (আভাভ-এ-যিানী অভদ পারুওী কযকন্দী লভাচাবদ্দবদ অরবপ 
ানী প্রণীত ভাওতুফাত)  

ঈমুকি কঘকিগুবরা লথবও এ ওথা লফাধকভে লম, ভানুবলয প্রথভ ওতকফে বচ্ছ অল্লা তা ‖অরায সনওিে চকন 
ওযা, থকাৎ ভা‖লযপাত, লযমা (ন্তুকি)  বাবরাফাা চকন ওযা। অয এয এওভাত্র থ বচ্ছ কযাবতয 
নুযণ এফং কফদঅত ফচকন। কযাতবও চ  কিওবাবফ নুযণ ওযায চবনে দযওায এঔরা 
(কনষ্ঠায)। এঔরাকফীন আফাদত লওাবনা ওাবচআ অবফ না। লগুবরা কৃীত বফ না। লগুবরা লওাবনা ফেকিবও 
ওুযফ-এয লনাভত চকন ওযফায ফোাবয াামে ওযবফনা। অয এঔরাস্ এওভাত্র তযীওবতয বথ 
দঘাযণায ভাধেবভআ কচকত বত াবয। তএফ, এিা কযসু্ফি লম, তযীক্ববতয কনবদককত ওতকফেভূবয 
ঈবদ্দে বচ্ছ এঔরা ওাবয আফাদতভূ ারন, মাবত লগুবরা ওফুর বত াবয। লম আফাদত কৃীত  
তা লওাবনা ফেকিবও অল্লাতা ‖অরায সনওিে, ভা‖লযপাত  বাবরাফাা চকবন াতা ওযবফ। ওর াাফী-
আ তযীওবতয ওতকফেভূ এফং এঔরাবয বফকাচ্চ মকা চকন ওযবত ক্ষভ বকঙবরন। তাাঁবদয দ্রৃাযা এও 
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ভুবিা ফাকরক কবক্ষা প্রদান নোনেবদয াাড় কযভাণ স্বণক কবক্ষা লদায লঘব লে। তত্রফ, এিা প্রকতবাত  
লম তাাঈবপয থ, থকাৎ, তযীওত কফদঅত ন। এিা দ্রৃীন আরাবভয ভূরনীকতগুবরায ভবধে এওিা।  

২০/ — এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি তায ুস্তবওয ৩৫৪ ৃষ্ঠা ফবর: ‗ুযা অনপাবরয ৬৪ নং অাবতয থক 
―অল্লা-আ অনায চবনে মবথি এফং তাবদয চবনে মাযা অনাবও নুযণ ওবয।‖ তাাঁবও ঙাড়া অয 
ওাঈবওআ অভাবদয দযওায লনআ। আফবন তাআকভা এফং আফবন ওাআবভ অর চকমা এআ অাতকিবও এবাবফ 
ফোঔো ওবযবঙন। তাাঁযা ফবরবঙন লম, অাতকিবও কনবম্নািবাবফ ফোঔো ওযা বুর: ―অল্লা এফং মাযা অনাবও 
নুযণ ওবয (তাযা) অনায চবনে মবথি।‖ অল্লা ঙাড়া অয লওঈআ মবথি বত াবযনা। এআ অাবতয 
দুআ অাত ূবফক ফরা ববঙ, ―মঔন তাযা অনাবও লধাওা কদবত লঘিা ওযবফ, তঔন অল্লা-আ অনায চবনে 
মবথি বফন। কতকন অনাবও কিারী ওবযবঙন তাাঁয এফং ভু‖কভনকবণয াামে দ্রৃাযা।‖ অল্লা ―মবথি‖ এফং 
―কিারী‖ ব্দ দুবিায ভবধে এওকি াথকওে ৃকি ওবয কদববঙন। কতকন ―মবথি‖ ব্দকি শুধু কনবচয চবনে 
ফেফায ওবযবঙন, অয ―কিারী‖ ব্দকি কনবচয এফং তাাঁয ফান্দাবদয লক্ষবত্র ফেফায ওবযবঙন। অয 
কফশ্বাীযা ফবরন, ―অল্লা-আ অভাবদয চবনে মবথি; কতকন স্বংমূ্পণক।‖ লওঈআ এওথা ফবরনকন, ―অল্লা  তাাঁয 
নফীকণ (অ.)  অভাবদয চবনে মবথি। অল্লা এওাআ মবথি এফং বযায লমাকে।‘ (পাত অর ভাকচদ) 

ভান তাপীযওায অবরভ আভাভ ক্বামী ফামাফী (য.) করবঔবঙন, ‗এ অাতকি ফদবযয মুদ্ধ  ংখকিত ফায 
ভ ―কফদা‖ নাভও স্থাবন নাকমর । থফা মযত অবু্দল্লা আফবন অিা (যা.)-এয ভতানুমাী লতকত্রচন 
ুরুল  ঙচন নাযী এফং ফববল মযত ঈভয (যা.)-এয ভক্কাবত আরাভ গ্রবণয য এিা ফতীণক । 
এয থক, ―অল্লা তা ‖অরা এফং ভু‖কভনকণ অনায চবনে মবথি।‖ (তাপীয-এ-ফামাফী: আভাভ ফামাফী) এ 
ঙাড়া তাপীবয-এ-হুবআনী, তাপীয-এ-চারারাআন- এওআ ওথা করবঔবঙ। আভাভ-এ-যিানী অভদ পারুওী 
কযকন্দী ভুচাবদ্দবদ অরবপ ানী (য.) ফবরন, ―অভাবদয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص অল্লা তা ‖অরাবও নুবযাধ 
ওবযকঙবরন মাবত মযত ঈভয (যা.)-এয াাবমেয ভাধেবভ আরাভ কিারী  প্রাকযত । ক্ব ুফানাহু 
া তা ‖অরা তাাঁয কপ্র নফীবও মযত ঈভয (যা.)-এয ভাধেবভ াামে ওবযন এফং ূযা অনপার-এয ৬৪নং 
অাবত লখালণা ওবযন, ―ল নফী! অল্লা এফং অনাবও মাযা নুযণ ওবয তাযা অনায চবনে াামেওাযী 
কববফ মবথি।‖ মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) লযাাত ওবযন লম, এআ অাতকি মযত ঈভয 
(যা.)-এয আরাভ গ্রবণয য ফতকীণ ।‘ (আভাভ-এ-যিানী ওৃত ‖ভাওতুফাত‖, ২ ঔণ্ড, ৯৯নং কঘকি) 

অর-াকদভী (য.) করবঔবঙন, ‗আভাভ ভুাম্মদ াফানী (য.) তাাঁয ―চাকভঈস্ াকীয‖ুস্তবও লখালণা ওবযবঙন 
লম, নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয াবস্ত, কওংফা ভুও রীয াবস্ত – এআ বাবফ লদাা ওযা ভাওরূ তাকযভা। এআ 
ভন্তবফেয য ―অর কদাা‖ গ্রন্থকি ভন্তফে ওবয, ―লমবতু ৃকিয লওাবনা ও [কধওায] লনআ অল্লা তা ‖অরায 
য। তবফ এ ওথা কফফৃত ববঙ লম, আ ফান্দায প্রকত অল্লা ওতৃকও প্রদি কধওাবযয াবস্ত [তা প্রাথকনা 
ওযা বচ্ছ]। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লদাা ওযায ভ ফরবতন, ―অল্লাহুম্মা আন্নী অস্-অরুওা কফ াকক্কস্ া-আকরনা 
অরাআওা;‖ থকাৎ, ―ল অল্লা, অভায াবস্ত এফং ূফকফতকী নফীকবণয াবস্ত (ওফুর ওরুন)।‖ [ঈদাযণস্বরূ, 
মযত অরী (ও.)-এয ভাতা পাবতভা কফনবত অাদবও ভাকত ওযায ভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص লদাা ওবযন, ―আককপয 
কর ঈম্মী পাবতভা কফনকত অাদ া াক অরাআা ভাদ্ ঔারাা কফাক্কী নাফীআ-আওা ার অকম্বা-আ-
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ল্লাকমনা কভন ক্বাফকর; আন্নাওা অযাভুয যাকভীন] অয পাতা-এ-ফামাকমা ফেি ওবযবঙ লম, এবাবফ লদাা 
ওযা সফধ।[ফাকযক্বা : ১০৫৩ ৃষ্ঠা] নুরূবাবফ, াকওওী ফা প্রওৃত বথক অল্লা তা ‖অরা এওাআ ওর স্থাবন 
ওর ভব ফায চবনে মবথি। কতকন ঙাড়া অয লওঈআ াামেওাযী নন এফং এআ দৃকিবওাণ লথবও নেবদয 
াামে ওাভনা ওযা থভ্রিতা। কওন্তু তফু এ ফ ওথা ফবর লদাা ওযা সফধ তঔনআ, মঔন কঘন্তা ওযা  লম, 
অল্লা তা ‖অরায প্রদি কধওাবযয াবস্ত তা মািা ওযা বচ্ছ। অল্লা তা ‖অরা অকম্বা (অ.) , অঈকরা 
(য.), ফস্তুভূ, ধনী-ককযফ ভানুল, ফেফা-ফাকণচে, ঈচ্চদভূবও তাাঁয ৃকি প্রকিা ভাধেভ ফা ওাযণস্বরূ 
ফেফায ওবয থাবওন। এ ফ ভাধেভবও অাঁওবড় ধযায নুভকত অবঙ, মকদ লগুবরাবও ভাধেভ ফাকনব অল্লায 
ওাবঙ প্রাথকনা ওযা । এ ওথা ফরবর বাবরা , ―অল্লায ৃকি প্রকিা তাযা ওাযণ কববফ মবথি।‖ এআ 
ওাযবণআ ঈরাভাকণ ঈমুকি অাতকিবও এবাবফ ফোঔো ওবযবঙন: ―অল্লা তা ‖অরা এফং অনায নুাযী 
ভু‖কভনযা অনায চবনে মবথি।‖ 

অফু হুযাযা (যা.) বত আভাভ অভদ (য.) এফং ভুকরভ (য.) ফকণকত াকদ, লমিা াফী ুস্তওিায ৩৮১ 
নং ৃষ্ঠা ফকণকত ববঙ, লিা লখালণা ওবয,  ‗রুিা অ‖অকন ভাদপু‖ঈন কফর অফাকফ রা অক্বাভা 
অরাল্লাক রা অকফয-যাহু‘; থকাৎ, ―লতাভযা এভন ফহু ভানুল লদঔবফ মাবদয দযচা লথবও দূয ওবয লদা  
(তাবদয ঘুর  দাকড় এবরাবভবরা এফং ওাড় লচাড়াতাকর ায ওাযবণ)। কওন্তু তাযা মঔন অল্লায নাবভ 
ওভ ওবযন, অল্লা তা ‖অরা তৎক্ষণাৎ তাাঁয এ ওর কপ্র ফান্দায াবস্ত ৃকি ওবয লদন এফং তাাঁবদয 
অবফদন ভঞু্জয ওবযন।‖ তাাঈপ লম, কিও এফং এওচন ভুককবদ ওাবভবরয তারা ওযা  তাাঁয ভন চ 
ওযায লঘিা ওযা লম, কিও, তায প্রভাণভূবয এওকি বচ্ছ ঈমুকি াকদ। এ াকদবয য কবকি ওবয 
৬০কি কনকলদ্ধ ফাবওেয ২৩তভকিবত ―অর ফাকযক্বা‖  ―অর াকদক্বা‖ গ্রন্থ দু‖কি ফবর: ‗পাতা-এ-ফামাকমাবত 
লরঔা অবঙ লম, ―এা অল্লা! অনায ভুও নফী থফা রীয প্রকত অনাযআ প্রদি কধওায  ঈচ্চভমকাদায 
াবস্ত অকভ অনায ওাঙ লথবও ওাভনা ওকয‖-এআ ধযবণয লদাাভূ চাবম, থকাৎ, ারার।‘ ―ভুনআা‖ এফং 
অয ফহু কওতাফ লথবও লফাছা মা লম, এআবাবফ লদাা ওযা ভুস্তাাফ। ভাভূরেফান গ্রন্থভূব করকফদ্ধ অবঙ 
লম, ফহু অ‖কযপ (বঔাদা-জ্ঞানী ফুমূকক) তাাঁবদয ভুকযদবদযবও ফবরবঙন, ―মঔন লতাভযা অল্লায ওাঙ লথবও লওাবনা 
কওঙু ওাভনা ওবযা, তঔন অভায ওাবঙ ঘাআবফ! এঔন অল্লা তা ‖অরা এফং লতাভাবদয ভবধে ভধেস্থতাওাযী কচ্ছ 
অকভ।‖ মযত অফুর অিা অর ভুযী (য.) তাাঁয ভুকযদবদযবও  ঈবদ কদবকঙবরন, ―অল্লায ওাঙ লথবও 
মকদ লতাভাবদয লওাবনা কওঙু ঘাায থাবও, তবফ আভাভ কামমারী (য.)-এয াবস্ত তা প্রাথকনা ওযবফ।‖ এগুবরা 
ফহু কওতাবফ করকফদ্ধ অবঙ, ঈদাযণস্বরূ, ―অর কন অর াকন‖ গ্রবন্থ।‘ (‖অর ফাকযক্বা‖  ‖অর াকদক্বা‖) 

২১/ — ুস্তওকি ৩৮৫ ৃষ্ঠা করকফদ্ধ অবঙ : ‗দ্রৃীবনয ভুচতাকদ আভাভকবণয চবনে আচবতাদ প্রবাক ওযা 
সফধ কঙর। তাাঁযা তাাঁবদয কৃীত কদ্ধান্তভূবয দকররগুবরা করকফদ্ধ ওবযকঙবরন। মকদ লওঈ তায ভামাবফয 
আভাবভয প্রদককত ন্থা লওাবনা ওাচ ওবয এফং কনবচয ঔুাঁবচ লফয ওযা দকরর ফা লওাবনা অাত ফা লওাবনা 
াকদ মা অবদ ওবয; ল নুমাী ওাচকি না ওবয, তাবর লআ ফেকি লকাভযা ব মাবফ। আভাভ ভাবরও 
(য.), আভাভ অভদ আফবন াম্বর (য.)  আভাভ াবপী (য.) তাআ ফবরবঙন।‘ (পাত অর ভাকচদ)  
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অরু ুন্নাবতয আ কতন ভান আভাভ এফং আভাভুর অমভ মযত অফু াকনপা (য.) ঈি ওথাকি ভুচতাকদ 
নাভও ভান ঈরাভায লক্ষবত্র-আ ফবরকঙবরন। এওচন ভুচতাকদবও তাাঁয াা অাত ফা াদীবও নুযণ 
ওযবত । কতকন নে লওাবনা ভুচতাকবদয আচবতাদ কওংফা কনবচয আচবতাদবও নুযণ ওযবত াবযন 
না। ওাযণ লওাবনা অাত থফা াকদব ুস্পিবাবফ প্রভাকণত কফলবয য আচবতাদ প্রবাক ওযায লওাবনা 
নুভকত লনআ। 

‗অভযা ভুচতাকদ নআ, ফযং ভুওাকল্লদ (নুাযী)। অভাবদয ভবতা ভুক্বাকল্লদবদয চবনে ভুচতাকদ নাভও 
কপক্বাকফদ ঈরাভায ওথাআ দকররস্বরূ। মকদ লওাবনা অাত থফা াকদ মা অভাবদয জ্ঞাত তা তাাঁবদয ওথায 
বে াভঞ্জেূণক ফবর অভাবদয ভবন , তবফ ঈি অাত থফা াকদ বত অভযা মা ফুকছ তা নুযণ 
না ওযাআ চরুযী, ফযং ভুচতাকদবদয ওথাবও নুযণ ওযবত বফ। তাাঁযা এফ দকরর লদবঔনকন কওংফা তাাঁযা 
লদবঔকঙবরন কওন্তু ফুছবত  াবযনকন, এ ধযবণয ওথা ফরায নুভকত লনআ।‘ (অর াকদভী ওৃত ‖ফাকযক্বা‖, ৃষ্ঠা 
৩৭৬) আফবন তাআকভা  তায অনাড়ী কলে আফনুর ওাআবভ অর চাকমাবও াফীযা ভুচতাকদ ভবন ওবয 
থাবও। াফীযা তাবদয ওথায নুযণ ওবয এফং অভাবদয দ্রৃীবনয ঘায ভামাবফয আভাভকবণয আচবতাদবও 
ঙন্দ ওবয। থঘ এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি-আ স্বীওায ওবযবঙ, ―অভাবদয আভাভকণ তাাঁবদয আচবতাবদয 
কবকিস্বরূ কৃীত অাত  াকদগুবরা ঈদৃ্ধত ওবয তাাঁবদয কদ্ধান্তগুবরা লগুবরায বে করকফদ্ধ ওবযবঙন। 
াফী লরাওকি  অরু ুন্না ওতৃকও তাাঁবদয আভাভকবণয নুযণবও অল্লায কওতাফ প্রতোঔোনওাযী ঔৃিান  
আহুদীবদয দ্রৃাযা তাবদয াদ্রী  লদফতাবদয নুযবণয ভতুরে ওযবত ঘা। ল এবতাআ রুঢ় লম, ভুরভানবদয 
ল ভুকযও অঔো কদববঙ। এিা ঔুফআ বাবরা বতা মকদ াফীযা ফুছবত াযবতা লম তাযা কনবচযাআ ভুকযবও 
রূান্তকযত ববঙ তাবদয জ্ঞ -ভুচতাকদ লনতাবদযবও নুযণ ওবয, মাযা অরু ুন্নাবতয ঈরাভায 
ভাাত্মে এবওফাবযআ ফুছবত াবয কন। 

ভুচতাকদবদয দকররভূ ভুক্বাকল্লদবদয বক্ষ তারা ওযা এফং লদঔা চরুযী ন। াকফ লরাওকি এবত 
কফশ্বা ওবযনা। ল মযত ভুাম আফবন চাফার (যা.)-লও ঈবদ্দে ওবয ফরা াকদকি ঈদৃ্ধত ওবয, লমিা তাযআ 
ভ্রান্ত ধাযণাবও ভূবর ঈৎাকিত ওবযবঙ। লমবতু াকফ লরাওকিয ভাতৃবালা অযাফীবত তায লফ দঔর অবঙ, 
লবতু তায প্রবতেওকি ওথাবও কিও প্রভাণ ওযায চবনে ল এওআ থকবফাধও ফহু অাত  াকদ ঈদৃ্ধত 
ওবযবঙ। কওন্তু লমবতু তায মুকি  কফঘায-কফবফঘনা তেন্ত দুফকর, লবতু ল লদঔবত াকন লম, তাযআ 
লওৃত অাত এফং াকদভূ তায ফিফেবওআ ভ্রান্ত প্রভাণ ওবযবঙ। মযত আভাভুর অমভ মযত অফু 
াকনপা (য.) তাাঁয কলেবদযবও ঈবদ্দে ওবয মা ফবরবঙন তা এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ঈদৃ্ধত ওবয: ―অভায 
ওথাবও লপবর ওুযঅন-াদীবয নুযণ ওযবফ!‖ আভাভুর অমভ তাাঁয কলেবদযবও আ অবদ কদবকঙবরন। 
এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ধবয কনববঙ লম, লিা ফুকছ অভাবদয ভবতা এফং আফবন তাআকভা, আফনুর 
ওাআবভ, ভুাম্মদ অফদু, াআদ ওুতুফ, যকদ লযমা এফং ভদূদীয ভবতা ভুক্বাকল্লদবদয লক্ষবত্র প্রবমাচে বফ। 
থঘ ভুক্বাকল্লদবদয ঈকঘৎ আভাভ অর ভামাবফয ফআত্র াি ওবয তায নুকাভী া এফং নাচাতপ্রাপ্ত া। 

―পাতহুর ভাচীদ‖ ফআবয ৩৯৩ ৃষ্ঠা এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ‗মকদ অকন ভুনাবপওবদযবও অল্লা  
তাাঁয যাূবরয কদবও অহ্বান ওবযন, তাবর তাযা ভুঔ কপকযব লন এফং তাযা (অহ্বাবন াড়া কদবত) গ্রয 
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না‘- অাতকি ল ওবয অবর ুন্নাতবও ভুনাবপওবদয ভতুরে ওযবত বঘিা ঘারা। ল ফবর, 
‗অরু ুন্নাত অাত  াকদভূ বত ভুঔ কপকযব কনব তাবদয ভামাবফয আভাভকবণয তাক্বকরদ 
(নুযণ) ওবয। পররূ তাযা ভুকযও ব ককববঙ।‘ (পাতহ্ অর ভাকচদ, ৃঃ ৩৯৩) 

এঔাবন এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি অরু ুন্নাবতয ভুকরভবদয কারভন্দ ওবযবঙ। লমবতু অভযা তাবদয 
ভ্রাকন্ত, কভথো  ওুযঅন-াকদবয কফওৃত তপীবয কফশ্বা ওকযনা; লবতু াফীযা লদালাবযা ওবয লম, অভযা 
ুন্নীযা কিও থ বত কফঘুেত বকঙ। অভযা তাবদযবও ফকর: অভযা অাত  াদীভূ লথবও ভুঔ কপকযব 
কনআ না। অভযা লগুবরাবও ভানে ওযবত ঙন্দ ওকয। ওুযঅন  াদীবয চবনে অভাবদয চীফন ওুযফান 
লাও! অভযা লগুবরাবও ভানে ওকয না, ফযং লতাভাবদয দ্রৃাযা লগুবরায কফওৃত ফোঔোবও ভানে ওকয। 
লতাভযা লগুবরাবও বুর ফুবছঙ এফং লকাভযাীবত কনভকজ্জত ববঙা। লগুবরায থকভূ অবর ুন্নবতয 
ঈরাভাফৃন্দ কিওবাবফ ফুছবত লবযকঙবরন এফং তাাঁযা মা ফুবছকঙবরন তা তাাঁবদয ফআবত্র কিওবাবফ করকফদ্ধ 
ওবযকঙবরন। তাাঁযা তা প্রওােবাবফ করবঔকঙবরন মা প্রওােবাবফ কফফৃত বকঙর; তাাঁযা দ্রৃেথকবফাধও ভন্তফেগুবরায 
লক্ষবত্র আচবতাবদয ভাধেবভ মা ফুবছকঙবরন তা তাাঁযা করকফদ্ধ ওবযকঙবরন। অভযা এ ওর ভান ঈরাভা মা 
ঈরকদ্ধ  করকফদ্ধ ওবযকঙবরন তাআ নুযণ ওবয অকঙ। অভযা লতাভবদয ভ্রান্ত ফোঔোগুবরা নুযণ ওবয 
কফঘুেত বত ঘাআনা। অভযা ুন্নীযা নআ, ফযং লতাভযা াফীযা-আ ওুযঅন  ুন্না বত ভুঔ কপকযব কনবঙ। 

মযত ঔাচা াান চান পারুওী কযকন্দী (য.) তাাঁয পাকক কওতাফ ―অর ঈুর অর অযফাা পী তাযকদদ-
আর াফীা‖-এয ৪থক ঔবণ্ড করবঔবঙন: 

‗কযবতয অওাভ (অআন-ওানুন) অভাবদয ভবতা াধাযণ ভুরভানবদযবও চানাবনা ববঙ ঈরাভা  
াবরীনবদয ভাধেবভ; থকাৎ ভুাবদ্দীন ফা াদীকফদ ঈরাভা এফং ভুচতাকদকবণয ভাধেবভ। ভুাদ্দীকণ 
াকদভূ ধেন ওবয প্রওৃত াকদগুবরা লফবঙ কনববঙন। অয ভুচতাকদকণ অাত  াকদভূ লথবও 
অআন-ওানুন লফয ওবযবঙন। এ ওর অআন নুাবযআ অভযা অভাবদয ওর আফাদত  অভর (ওভক) ারন 
ওবয থাকও। লমবতু নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভ বত ফহু বয অভযা দুকনাবত এবকঙ, এফং লমবতু অভযা 
―নাকঔ‖  ―ভানুঔ‖, ―ভুওাভ‖, ―ভু‖অার‖ এফং ূফকফতকী ―ন‖ ফা দকররভূবয াথকওে কনণক ওযবত াকযনা, 
এফং লমবতু লআ ফ ―ন‖-লও অভযা কঘনবত াকযনা লমগুবরা যস্পযকফবযাধী ভবন বর প্রওৃতবক্ষ 
াভঞ্জেূণক, লবতু অভাবদযবও এওচন ভুচতাকদ আভাবভয নুযণ ওযবত বফ। ওাযণ, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
ভ বত ঔুফ এওিা দূবয ন এভন ভবয লওাবনা ভুচতাকদ কমকন তাওাম্পন্ন ফা লঔাদাবীরু অবরভ 
এফং অআন-ওানুন লফয ওযা াযদকী এফং অভাবদয লঘব াকদবয থকভূ বাবরা ফুবছবঙন, তাাঁবও 
নুযণ ওযা ঙাড়া অভাবদয অয লওাবনা ঈা লনআ। এভন কও রা-ভামাফীবদয ধাযণাওৃত ―ভান ভুচতাকদ‖ 
আফনুর ওাআবভ অর চাকমা মকন্ত তায ―আরাভ অর ভকক্বন‖ গ্রবন্থ করবঔবঙ লম, ভুচতাকবদয গুণাফরীম্পন্ন 
ন এভন ফেকিবদয চবনে ওুযঅন-াকদ লথবও কদ্ধান্ত লনায লওাবনা নুভকত লনআ। ―লওপাা‖ কওতাফকি 
ফবর: ―াধাযণ ভুরভান মঔন লওাবনা াকদ কক্ষা ওবয, তঔন ল এ াকদকি বত মা ফুবছ তায নুযণ 
ল ওযবত াবযনা; এয লওাবনা নুভকত লনআ। লম থক ঈরকদ্ধ ওযা ববঙ বতা লিা কবন্ন য লওাবনা 
থক অবযা ওযবত বত াবয। থফা এিা ভনুঔ (যকত)- বত াবয। থঘ, ভুচতাকদকবণয পবতাা  এ 
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যওভ কঙর না।‖ ―তাকযয‖ গ্রবন্থয যা (ফোঔো) ―তাওকযয‖-এ এওআ ওথা লরঔা ববঙ, লমিা ভনুঔ বত 
াবয ফরায য কদ্ধান্ত লন – ―কপক্বাকফদ ঈরাভা মা ফবরবঙন ভুরভানকিবও তা নুযণ ওযবত বফ।‖ 
―অর-আক্বদুর পাকযদ‖ গ্রবন্থ আভাভ সদ অস্-াভহুদী (য.) ানাপী ভামাবফয ূফকফতকী অবরভ আফনুর হুভাভ 
বত আভাভ অফু ফওয অর্ যামী (য.)-এয ওথা লযাাত ওবযন, কমকন ফবরন, ―ভান ঈরাভাব ক্বানী 
ফকবতাবাবফ লখালণা ওবযবঙন লম, াধাযণ ভুরভানবদযবও (যাকয) নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয াাফাকবণয 
নুযণ ওযা বত ফাধা কদবত বফ এফং াধাযণ ভুরভানকবণয ঈকঘৎ যফতকী প্রচবন্ময লআ ওর 
ঈরাভাফৃবন্দয ওথায নুযণ ওযা মাাঁযা কফদ  ুস্পি ফোঔো কদববঙন তাাঁবদয ফআবত্র। ভুকফফুল্লা অর 
কফাযী অল্ কনু্দস্তানীয ―ভুাল্লাভ অস্-ুফুত‖ গ্রবন্থ এফং তায যা/ফোঔোভূরও ―পাাকত-ঈয-যাাভুত‖ 
ুস্তবও লরঔা অবঙ, ―ভান ঈরাভা ফকম্মতবাবফ লখালণা ওবযবঙন লম, াধাযণ ভুরভানবদযবও হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
অাবফ লওযাবভয (যাকয) নুকভন বত ফাধা লদা ঈকঘৎ এফং তাবদয ঈকঘৎ কযবতয কফদ ফোঔো 
প্রদানওাযী ঈরাভায নুযণ ওযা।‖ তাকওআ-ঈদ-দ্রৃীন ঈভান আফবন অস্-ারা অশ্-ায অয্ মুযী (৫৭৭-
৬৪৩ কচযী) এআ কফলব কদ্ধাবন্ত ঈনীত ববঙন লম, ঘায আভাভ ঙাড়া অয ওাবযা তাওকরদ ভানা সফধ 
ন। ―যব কভনাচ অর ঈুর‖ কওতাবফ লরঔা ববঙ: ―আভাভুর াযাভাআন তাাঁয ফুযান‖ ুস্তবও করবঔবঙন লম, 
াধাযণ ভুরভানকবণয লফরা নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয াাফাকবণয ভামাবফয নুকভন ওযা ঈকঘৎ ন। তাবদয 
ঈকঘৎ ঘায ভামাবফয আভাভকবণয নুযণ ওযা। 

এিা লফাছা লকর লম, মাযা ঈমুকি ঈরাভাকবণয আচভা (ঐওভতে) ভানে ওযবফ না, তাযা লকাভযা। ওাযণ, 
াাফা-এ-লওযাভ মুদ্ধ   আরাভ প্রঘায-প্রাবযয ওাবচ ফেস্ত থাওায দরুন তাপীয এফং াদী ফআ লরঔায 
ভ ান কন। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلصএয নূয (বচোকত) তাাঁবদয ক্বরবফ এভনআ কফচু্ছকযত বকঙর লম, তাাঁবদয অয 
ফআবত্রয ভাধেবভ কক্ষা ওযবত কন। আ নূবযয ক্ষভতাফবর তাাঁবদয প্রবতেবওআ কিও থ প্রাপ্ত বকঙবরন। 
ফকবেষ্ঠ তাব্দীয (থকাৎ, ১ভ কচযী তবওয) য জ্ঞান  ভতাভবতয লক্ষবত্র ভতকদ্রৃততা লদঔা লদ। াাফাব 
লওযাভ  তাবফীনকণ বত লযাাতওৃত ঔফযভূ (ফণকনা) এবরাবভবরা এফং েকতূণক ব বড়। মাাঁযা 
কিও বথয তারা ওযকঙবরন তাাঁযা কফঘকরত ন। যভতস্বরূ অল্লা তা ‖অরা এআ লনাভতূণক ঈম্মতবদয 
ভধে লথবও ঘাযচন কফশুদ্ধ (ুণেফান) এফং তাওাম্পন্ন আভাভবও ভবনানীত ওবযন। কতকন তাাঁবদযবও ন বত 
অআন-ওানুন লফয ওযায গুণাফরী  লমাকেতা তাাঁযআ লনাভতস্বরূ দান ওবযন। কতকন ঐীবাবফ আবচ্ছ ওবযন 
লম, ঈি ঘায আভাভবও নুযণ ওবযআ ভুকরভ ঈম্মা নাচাত (আ  াযবরৌকওও ভুকি) লবত াযবফ। 
অল্লা াও ভুরভানবদযবও অবদ ওবযবঙন অবম্মা-এ-ভমাীফবও নুযণ ওযবত। এআ অবদকি ূযা 
কনায ৫৮ অাবত প্রদান ওযা ববঙ: ―ল ইভানদাবযযা! অল্লা, তাাঁয যাূর এফং  ঈকরর অভয-লদযবও 
নুযণ ওবযা!‖ এঔাবন ‖ঈরুর অভয‖-এয থক বচ্ছ ঈরাভা মাাঁযা ভুচতাকবদয মকাব ঈন্নীত ববঙন; অয 
এ ওর ঈরাভাআ বরন অভাবদয ঘায ভামাবফয প্রঔোত আভাভ ঘতুি। ূযা কনায ৮২ নং অাত 
ুস্পিবাবফ ফেি ওবয লম, ঈমুকি অাবত কঘকহ্নত ভান ―ঈরুর অভয‖-ফৃন্দ বচ্ছন ভুচতাকদ আভাভ: ―ঈরুর 
অভয বচ্ছন লআ ওর ঈরাভা, মাাঁযা ন বত অআন-ওানুন লফয ওযবত াবযন।‖ (অাত) লওঈ লওঈ 
ফবরবঙ লম, ―ঈরুর অভয‖ বচ্ছ াও ফা কবনকয। মকদ তাযা ফুকছব থাবও লআ ওর াও মাাঁযা ন বত 
[আচবতাবদয ভাধেবভ] অআন-ওানুন লফয ওযবত াবযন, তাবর তাযা কিও। াওফকক বতা ঈরুর অভয 
বত াবযন মকদ তাাঁযা ঈরাভা ন। কওন্তু ভুধুভাত্র াও ফায ওাযবণ তাাঁযা তা বত াবযন না [ভদূদী 
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চাভাত ভবন ওবয াওবদযবওআ ঈবদ্দে ওযা ববঙ – নুফাদও]। ঔুরাপাব যাবদীন এফং ঔকরপা ২ 
ঈভয অবরভ  াও কঙবরন। জ্ঞ, পাকও থফা ওাবপয াওযা তাাঁবদয ভবতা বত াবয না; আ 
ধযবণয াওবদয যীত ম্মত অবদগুবরা ভানা াকচফ ন। ওাযণ, এওিা াকদ ফরা পযভা: 
―লওাবনা ফেকিয ঈকঘৎ ন নে ওায া ৃকিওাযী ওথা/অবদ ভানে ওযা।‖ ূযা রুক্বভাবনয ১৫নং অাত 
লখালণা ওবয, ―মকদ তাযা লতাভায য অভায বে লওাবনা কওঙুবও যীও স্থাবন কি প্রবাক ওবয মা তুকভ 
চাবনা না, তবফ তাবদয এআ অবদ তুকভ ভানে ওযবফ না।‖ (অাত) তএফ, এিা কনকিতবাবফ লফাছা লকর লম, 
আ ধযবণয লরাবওযা লওাবনািবভআ ―ঈরুর অভয‖ বত াবয না। এওিা াদীব ুস্পিবাবফ ―ঈরুর অভয‖ 
ম্পবওক ফোঔো লদা ববঙ; অফদুল্লা অদ্ দাকযভী লযাতওৃত াদীকি লখালণা ওবয: ―পক্বী ঈরাভাআ 
বচ্ছন ―ঈরুর অভয‖ (াকদ)। আভাভ ুুতী (য.) তাাঁয ―আতক্বান‖ ীলকও তাপীয ুস্তবও মযত অফদুল্লা 
আফবন অিা (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―ঈরুর অভয বচ্ছন কপক্বা  দ্রৃীবনয অবরভকণ।‖ 
―তাপীয-এ-ওাফীয‖ ীলকও গ্রবন্থয ৩ ঔবণ্ডয ৩৭৫ ৃষ্ঠা, ―যব ভুকরভ‖-এয ২ ঔবণ্ডয ১২৪ ৃষ্ঠা এফং 
তাপীয কওতাফ ―ভা‖অকরভ‖  ―কনাুয‖-এ এওআ ওথা করকফদ্ধ যববঙ। অাত, াদী এফং 
তপীযভূব প্রদি ফোঔোভূ স্পিআ প্রতীভান ওবয লম, ভুচতাকদবদযবও নুযণ ওযা তেন্ত চরুযী 
এফং লগুবরা অয কযসু্ফি ওবয লম রা-ভামাফীবদয ওথা – ‖অল্লা  যাূর ملسو هيلع هللا ىلص কবন্ন নে ওাঈবওআ ভানে 
ওযা কযও  কফদঅত‖ – মূ্পণক কবকিীন। এ কফলব অয ফহু াদী এফং লযাাত অবঙ: 

(১) আববভবন কফঘাযও কববফ কনবাক ওযায য নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص মযত ভুাম আফবন চাফার (যা.)-লও কচজ্ঞাা 
ওবযন ওীবাবফ কতকন কফঘাযওামক কযঘারনা ওযবফন। মযত ভুাম (যা.) ঈিয লদন, ―অল্লায কওতাফ 
নুমাী।‖ হুচূয (দ.) এযয কচজ্ঞাা ওবযন, ―মকদ তুকভ অল্লায কওতাবফ (ভাধান) না া?‖ ―তবফ অকভ 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাবত ঔুাঁবচ লদঔবফা‖ – এআ কঙর মযত ভুাম (যা.)-এয ঈিয। ―মকদ অভায ুন্নবত তা 
না া?‖- অফায কচজ্ঞাা ওবযন নফী-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص। তঔন মযত ভুাম কফন চাফার (যা.) ঈিয লদন, ―অকভ 
অভায আচবতাবদয ভাধেবভ মা ঈরকদ্ধ ওযবফা তাআ নুযণ ওযবফা।‖ তঃয নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয কফত্র 
াতঔাকন মযত ভুাবময ফুবওয য লযবঔ ফবরন, ―অর াভদু করল্লা! অল্লা তা ‖অরা তাাঁয যাূবরয 
যাূরবও (দূতবও) যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয কদ্ধাবন্তয (কওংফা স্বীওৃকতয) বে এওভত ওবয কদববঙন।‖ অত্ 
কতযকভমী, অফু দাঈদ  অদ্-দাকযভী তাাঁবদয কওতাফভূব এআ াকদকি করকফদ্ধ ওবযবঙন। এিা ুস্পিবাবফ 
আকেত ওবয লম, ঈরুর অভবযয থক বচ্ছ ভুচতাকদ এফং অয ফেি ওবয লম, হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص তাবদয প্রকত ন্তুি 
অবঙন মাযা ভুচতাকদবদয ভানে ওবয। 

(২) অফু দাঈদ, আফবন ভাচা লযাাতওৃত এওকি াকদ ফরা পযভা: ―জ্ঞান কতনকি ং দ্রৃাযা ককিত; 
অল্-অাত অল্-ভুওাভা, অস্-ুন্নাত অল্-ক্বাআভা এফং অল্-পাকযদাত অল্-অকদরা!‖ ভান ভুাকদ্দ 
অফদুর ও লদরবী তাাঁয ―অকাতু লরাভঅত‖ গ্রবন্থ এ াকদকি ফোঔোওাবর ফবরন, ―অর পাকযদাত অর 
অকদরা বচ্ছ লআ জ্ঞান মা ওুযঅন  ুন্নাবতয বে েকতূণক। এিা আচভা  কওাবয কদবও আকেত ওবয; 
ওাযণ, আচভা  কওা ওুযঅন এফং ুন্নাবতয য প্রকতকষ্ঠত এফং লগুবরা ওুযঅন  ুন্নাত বত কনঃৃত 
ববঙ। তএফ, আচভা  কওাবও কওতাফ এফং ুন্নায াাাক নুরূ ঈৎ কববফ কফবফঘনা ওযা 
ববঙ এফং নাভ লদা ববঙ ―অর-পাকযদাত অর-অকদরা‖। পবর, ঈববয বে েকতূণক অভর ারন 
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ওযািা প্রবতেবওয চবনে াকচফ কববফ অকদি ববঙ। ঈমুকি াকদকি লফাছা লম, আরাবভয ঈৎ ঘাযকি, 
মথা ওুযঅন, ুন্নাত, আচভা  কওা।‖ (―যব কভওাত‖ ফা ―অকাতুর লরাভ‖অত‖) 

(৩) মযত ঈভয আফবন অর-ঔািাফ (যা.) ূযাআহ্ (যা.)-লও ক্বামী (কফঘাযও) কববফ কনমুি ওবয তাাঁবও ফবরন: 
―ওুযঅবন মা কওঙু ুস্পিবাবফ ফকণকত অবঙ তায কদবও রক্ষে ওযবফ। আ ধযবণয কফলব নোনেবদযবও 
কচজ্ঞাা ওযবফ না। মকদ তুকভ ওুযঅবন [ভাধান] না া, তবফ যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাবত ঔুাঁচবফ। মকদ তাবত 
না া, তাবর আচবতাদ প্রবাক ওবয মা ঈরকব্ধ ওযবফ তাআ ঈিবয ফরবফ।‖ 

(৪) ফাদীযা কববমাক কনব এবর ঔরীপা মযত অফু ফওয ককদ্দও (যা.) অল্লায কওতাবফ দৃকিাত ওবয রব্ধ 
জ্ঞাবনয কবকিবত কদ্ধান্ত কদবতন। মকদ এয লবতয কতকন ঈিয ঔুাঁবচ না লবতন, তঔন কতকন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাঙ 
লথবও শ্রুত তথে দ্রৃাযা ভাধান ওযবতন। মকদ ুন্নাবত না লবতন, তবফ কতকন াাফাকণবও কচজ্ঞাা ওযবতন 
এফং তাবদয আচভা ফা ঐওভবতেয কবকিবত ভোয ভাধান ওযবতন। 

(৫) মঔন মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.)-লও কফঘাযওামক কযঘারনায চবনে নুবযাধ ওযা বতা, তঔন 
কতকন ওুযঅবন মা লবতন তায অবরাবও কদ্ধান্ত কনবতন। কতকন তা ওুযঅবন না লবর হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাঙ 
লথবও মা শুবনকঙবরন তায ঈদৃ্ধকত কদবতন। মকদ কতকন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাঙ লথবও কওঙুআ না লবতন, তঔন মযত 
অফু ফওয (যা.)  মযত ঈভয (যা.)-লও কচজ্ঞাা ওযবতন। মঔন তাাঁযা লওাবনা ঈিয কদবত ক্ষভ বতন, 
তঔন কতকন কনবচআ তাাঁয যা [মকবফক্ষণরব্ধ ভত] নুমাী কদ্ধাবন্ত ঈনীত বতন। 

এঔন অভযা ফোঔো ওযবফা লম ভুচতাকদ ঈরাভাবও কচজ্ঞাা ওযায ভাবন বচ্ছ- ঘায ভামাবফয আভাভঘতুিবও 
কচজ্ঞাা ওযা। াাফাবদয ভ বত যফতকী তাব্দীগুবরাবত এফং ফতকভান ভ মকন্ত ওর ভুকরভ এআ 
ঘায আভাভবও নুযণ (তাক্বকরদ) ওবয অবঙন। তাাঁবদযবও নুযণ ওযায ফোাবয আচভা ব ককববঙ। 
এআ এচভা লম ী (কিও) তা প্রকতবাত ওবয কনবম্নাি াকদভূ – ―অভায ঈম্মাত দারারাত তথা 
লকাভযাীয য আচভা ওযবফ না‖; ―অল্লা তা ‖অরায ন্তকি বচ্ছ (বতাভাবদয) আচভা;‖ এফং ―লম ফেকি 
চাভাঅত বত কফঘুেত  ল চাান্নাভী।‖ 

ঘায আভাভবও নুযণ ওযা লম, াকচফ তা প্রভাণওাযী কদ্রৃতী দকররকি বচ্ছ ূযা আযা-এয ৭১ নং অাত 
মা লখালণা ওবয: ―লআ কদন (ভায) অভযা (অল্লা াও) প্রবতেও দরবও তাবদয আভাভ ফা প্রধান 
ডাওবফা।‖ (অর অাত) ওামী অর-ফাদাফী (য.) এআ অাবতয ফোঔো করবঔবঙন লম, এয থক বচ্ছ- 
―অভযা প্রবতেও ঈম্মাতবও তাবদয নফী ডাওবফা মাাঁবও তাযা আভাভ কববফ গ্রণ ওবযকঙর এফং তাবদয 
বে ডাওবফা মাবদযবও তাযা দ্রৃীবনয ফোাবয নুযণ ওবযকঙর।‖ ―ভাদাকযও‖ তপীয ফআবত এওআ ওথা 
লরঔা ববঙ। আভাভ অর ফাকাফী (য.) তাাঁয ―ভা‖অকরভুত তানকমর‖ তপীয কওতাবফ মযত অফদুল্লা আফবন 
অিা (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―তাবদযবও ডাওা বফ তাবদয াওবদয বে মাযা 
তাবদযবও নাচাত থফা লকাভযাীয কদবও কনব ককবকঙর।‖ আভাভ ফাকাফী এওআ গ্রবন্থ াআদ আফবন ভুাআাফ-
এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―প্রবতেও ক্বভ (চাকত) তাবদয লনতাবদয অাব চবড়া বফ, মাযা 
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তাবদযবও বাবরায কদবও কওংফা ঔাযাবয কদবও কনব ককবকঙর।‖ ―তাপীয-এ-াআনী‖লত করকফদ্ধ অবঙ লম, 
তাবদযবও তাবদয ভামাবফয আভাবভয নাবভ ডাওা বফ; ঈদাযণস্বরূ, ―এা ানাপী‖, ―এা াম্বরী‖ আতোকদ। 
এয লথবও এআ কদ্ধাবন্ত ঈনীত া মা, লম ওর আভাভ ওাবভর এফং ভুওাকম্মর তাাঁযা তাাঁবদয নুাযীবদয 
চবনে াপাাত (ুাকয) ওযবফন। ―অর কভমানুর ওুফযা‖ ুস্তবও আভাভ াযানী (য.) করবঔবঙন লম, াআঔুর 
আরাভ আব্রাকভ রাক্বানী লফারপ্রাপ্ত ায য কওঙু কফশুদ্ধ ভুরভান তাাঁবও স্ববে লদবঔন এফং তাাঁয প্রকত 
অল্লা ওী যওভ অঘযণ ওবযবঙন তা তাাঁয ওাবঙ কচজ্ঞাা ওবযন; াআঔুর আরাভ ফবরন লম, প্রশ্নওাযী 
লপবযতাকণ তাাঁবও প্রশ্ন ওযফায চবনে মঔন ফান, তঔন আভাভ ভাবরও (যা.) লঔাবন অকভন ওবযন এফং 
ফবরন, ―এআ ধযবণয ফেকিবও কতকন অল্লা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلصএ কফশ্বা ওবযন কওনা, এ প্রশ্ন ওযা কও ঈকঘৎ 
বফ? তাাঁবও এওা থাওবত দা।‖ অয াবথ াবথআ লপবযতাযা তাাঁবও লঙবড় ঘবর মান। ―অর কভমান‖ গ্রবন্থ 
অয লরঔা অবঙ: ―তাাঈবপয আভাভকণ  কপক্বায ঈরাভাব লওযাভ তাাঁবদয ভানেওাযীবদয চবনে াপাাত 
ওযবফন। নুাযীযা মঔন তাাঁবদয রূগুবরা অল্লায ওাবঙ ভকণ ওযবফন এফং মঔন তাাঁযা ভুনওায-নাকওয 
লপবযতা দু‖চন ওতৃকও কচজ্ঞাকত বফন এফং মঔন ুনরুত্থান  কফঘাযওাচ ংখকিত বফ এফং মঔন 
নুাযীযা ুর-কযাবতয য থাওবফন, তঔন ঈি আভাভফৃন্দ  ঈরাভাকণ তাাঁবদয বে থাওবফন। তাাঁযা 
কনবচবদয নুাযীবদযবও বুবর মাবফন না। মঔন তাাঈবপয আভাভকণ তাাঁবদয ভুকযদবদযবও কফকবন্ন বীকতওয 
স্থাবন যক্ষা ওযবফন, তঔন ভুচতাকদ আভাভকণ কও তাাঁবদয নুাযীবদয যক্ষা ওযবফন না? এআ ভুচতাকদকণ 
বচ্ছন অবম্মা-এ-ভামাকফ। তাাঁযা দুকনা (ৃকথফী)  দ্রৃীবনয চবনে স্তম্ভস্বরূ। তাাঁযা এআ ঈম্মবতয যক্ষাওাযী। 
ল ভ্রাতা, তুকভ ওবতা লৌবাকেফান! ঘায অবম্মা-এ-ভমাকবফয ভবধে মাাঁবও আচ্ছা নুযণ ওবযা এফং ুঔ 
চকন ওবযা‖(মযত অফদুর াাফ অশ্ াযানী:‖অর কভমানুর ওুফযা‖)। এিা প্রতীভান বরা লম, লল 
কফঘাবযয কদফব প্রবতেওবও তায ভামাবফয আভাবভয নাবভ ডাওা বফ। লআ আভাভ কমকন এওচন ভুচতাকদ 
এফং তাওা  াযাম্পন্ন অবরভ, কতকন তাাঁয নুাযীবদয চবনে ফেআ ুাকয ওযবফন। 
ভামাফঘতুিবয ঘায আভাবভয ওবরআ এআ ভৎ গুণাফরীবত গুণাকিত । ূযা রুক্বভাবনয ১৫নং অাবত অল্লা 
তা ‖অরা ফবরন: ―অভায কদবও মাযা কপবযবঙ ক্ষভাপ্রাথকী ব, তাবদয দাঙ্ক নুযণ ওয‖ (অর অাত)। এআ 
লনাভতূণক ঈম্মবতয াকফকও াক্ষে নুমাী, ঘায ভামাবফয আভাভফৃন্দ ―আনাফাত‖-এয গুণাফরীম্পন্ন কঙবরন; 
থকাৎ, তাাঁযা ক্ষভাপ্রাথকী ব অল্লায কদবও কপবযকঙবরন এফং তাআ তাাঁবদযবও নুযণ ওযা অভাবদয চবনে 
াকচফ। 

ঘায ভামাবফয আভাভবদযবও নুযণ ওযায তৃতী প্রাভাণে দকরর বচ্ছ ূযা কনায ১১৫ নং অাত মা-লত 
লখাকলত ববঙ: ―লদাববতয বথয কদও-কনবদকনাপ্রাপ্ত লম ফেকি যাূরবও ফাধা কদবত ঈদেত  এফং 
ইভানদাযবদয থ বত কফঘুেত , তাবও অভযা তায কফঘুেকতয কদবও িানবফা এফং বংওয চাান্নাবভ কনবক্ষ 
ওযবফা।‖ (অর অাত) মযত আভাভ াবপী (য.)-লও কচজ্ঞাা ওযা  লম, লওান্ অাবত প্রভাণ াা 
মা ―আচভা এওিা ঈৎ।‖ কতকন প্রাভাণে দকরবরয তারাব কতন‖ ফায ওুযঅন ঔতভ ওবযন এফং ফববল এ 
অাতকি প্রবশ্নয চফাফ কববফ ঔুাঁবচ ান। লমবতু অাতকি ইভানদাযবদয থ বত প্রবতেওবও কফঘুেত বত 
কনবলধ ওবযবঙ, লবতু এআ থকি নুযণ ওযা াকচফ। তাপীয ফআ ―ভাদাকযও‖ এআ অাবতয ফোঔোববল 
করবঔবঙ: ―এআ অাতকি প্রকতবাত ওবয লম, আচভা এওকি ঈৎ এফং আচভাবও ফজ্ঞা ওযায লওাবনা নুভকত 
লনআ, লমভনকি লনআ লওাযঅন-াদীবয লফরা।‖ অয তপীয ফআ ―অর ফাদাফী‖ অাতকিয ফোঔোববল 



85 
 

করবঔ: ―অাতকি কযসু্ফি ওবয লম, আচভাবও ফজ্ঞা (আনওায) ওযা াযাভ। লমবতু ইভানদাযকবণয থ 
নুযণ ওযা াবচফ।‖ এআ ঈম্মবতয ুরাা  (ুণেফান)  ঈরাভা ফবরবঙন লম, এওকি ভামাবফয নুকভন 
ওযা াকচফ এফং রা-ভামাফী া ভাা। ঈরাভায এআ ফকম্মকতয কফবযাকধতা ওযায থক বচ্ছ 
অাতকি ভানে ওযা; ওাযণ, ুযা অর-আ-আভযাবনয ১১০ নং অাবত অল্লা তা ‖অরা ফবরন: ―লতাভযাআ লেষ্ঠ 
ঈম্মত মাযা ভানুবলয চবনে ঈওাযী ব এবঙ। লতাভযা ৎ ওাবচয অবদ লদবফ, ৎ ওাবচ কনবলধ 
ওযবফ।‖ (অাত) এআ ঈম্মাবতয রাভাফৃন্দ ফবরবঙন লম, রা-ভামাফী া ভাযাত্মও বুর এফং ভুকরভকবণয 
রা-ভামাফী া ঈকঘৎ ন। তএফ, লম ফেকি রা-ভামাফী াবও সফধ ভবন ওবয ঈরাভায অবদবয 
ফযবঔরা ওযবফ, ল প্রওৃতবক্ষ অাতকিয-আ স্বীওায ওযবফ। 

প্রশ্ন: াফী, ক্বাকদানী  কনঘাযীবদয ভবতা রা-ভামাফীযা কও ইভানদায? তাবদযবও নুযণ ওযা কও 
ইভানদাযবদয থবও নুযণ ওযা লফাছা না? 

ঈিয: এআ ওর রা-ভামাফীবদয অবরভযা ―অল্-অকদল্লাত্ অশ্-যীাত-এয ঘাযকি ঈৎবয ভাত্র দু‖কি 
নুযণ ওবয থাবও, মা তাযা কনবচযা ফবর থাবও। তাযা য দু‖কি ঈৎবও প্রতোঔোন ওবয এফং পরস্বরূ 
কধওাং ভুকরভবদয লথবও অরাদা ব ককব অরু ুন্নাত ার চাভাঅত বত কফঘুেত । তাবদযবও 
নুযণ ওবয লওঈ চাান্নাভ বত যক্ষা াবফ না। যাবপদী, ঔাবযচী, ভু‖তাকমরা, চাফাকযো  ক্বাদাকযো 
ম্প্রদাগুবরা দাকফ ওবয লম তাযা তাবদয অবরভবদযবও নুযণ ওবয থাবও। অভযা রা-ভামাফীবদযবও 
ভ্রান্ত প্রভাণ ওকয এওআ চফাফ কদব, লম চফাফ তাযা ঈমুকি ম্প্রদাগুবরাবও কদব থাবও। 

ভামাবফয নুযণ লম াকচফ তায ঘতুথক দাকরকরও প্রভাণ বচ্ছ ূযা অন্ নর-এয ৪৩তভ এফং ূযা অল্- 
অকম্বায ৭ভ অাত, লমঔাবন অল্লা াও লখালণা ওবযন: ―মকদ লতাভযা না চাবনা, তাবর অরুম কমওয 
(কমওয-এয ভানুলবদয)-লও কচজ্ঞাা ওবযা।‖ (অাত) মাযা তাবদয আফাদত  অভর ারবনয দ্ধকত চাবন না 
তাবদযবও এআ অাতকি অবদ লদ তাাঁবদয যণান্ন বত মাাঁযা তা চাবনন। এআ অাবত অবদ লদা 
ববঙ: (১) কচজ্ঞাা ওবয কঔবত; (২) দ্রৃীকন ফোাবয জ্ঞ থফা মাবও তাবও ন, ফযং ঈরাভাবও কচজ্ঞাা 
ওযবত; এফং (৩) মা জ্ঞাত তা কচজ্ঞাা ওযবত। তএফ, মঔন লওঈ ওুযঅন-াদী বত তায ভোয 
ভাধান ঔুাঁবচ না া, তঔন তায ঈকঘৎ কনচ ভামাবফয ভুচতাকদবও কচজ্ঞাা ওবয (কওংফা তাাঁয নুাযী 
লওাবনা অবরবভয ফআত্র বড়) কক্ষা ওযা। মকদ লওঈ তাাঁবও কচজ্ঞাা ওবয এফং তাাঁয ওাঙ লথবও প্রাপ্ত 
কক্ষানুমাী অভর ওবয, তাবর ল তাাঁবওআ নুযণ (তাক্বকরদ) ওযবফ। মকদ ল আ ভুচতাকবদয ওাবঙ 
কচজ্ঞাা না ওবয থফা তাাঁয ওথা ভানে কওংফা স্বীওায ওবয, তবফ ল রা-ভামাফী ব মাবফ। 

অাবতাি ―অর অম কমওয‖ ওাযা? তাাঁযা কও ঘায ভামাবফয আভাভকণ নাকও ধভকী বদ ভাীন জ্ঞ 
ফেকিফকক? এয ঈিয যববঙ এওিা াদীব, লমিা লযাাত ওবযবঙন আফবন ভাযদাাআ অফু ফওয অভদ, 
মযত অনা কফন ভাকরও (যা.) বত গ্রণ ওবয। নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযন: ―এওচন লরাও নাভাম, লযামা, 
জ্জ, কমা (বচাদ) ফআ ারন ওযবত াবয, কওন্তু ল বতা ভুনাবপও বত াবয।‖ তাাঁবও কচজ্ঞাা 
ওযা , ―এা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! লওাথা লথবও এআ ভুনাবপওী অবত াবয?‖ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন: ―ল 
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ভুনাবপক্ব, ওাযণ ল তায আভাভবও খৃণা  ঙন্দ ওবয। তায আভাভ এওচন অরুম কমওয‖ (অর াদী)। 
এয লথবও কদ্ধাবন্ত ঈনীত া মা লম, অরুম কমওয থক ঈরুর অভয, মা ঈমুকি দকরবর লঔারাাবাবফ 
ফান ওযা ববঙ। ক তাপীযভূ নুাবয ঈরুর অভয বচ্ছন ঈরাভা অয যাককঔন (ূপী-ফুমূককফৃন্দ) 
এফং ঘায অবম্মা-এ-ভামাীফ। কনবম্নাি অাতগুবরা ভামাবফয ঘায আভাবভয ভাাত্মে ম্পবওক ধাযণা লদ: 
―শুধুভাত্র অক্বর-এয কধওাযীযাআ ফুছবত াবয‖ এফং ―ল অক্ববরয কধওাযীযা, কক্ষা গ্রণ ওবযা।‖ জ্ঞ  
লকাভযা ধভকী বদ ভাীন ফেকিফকক মাযা মুদ  তাক্বাম্পন্ন অল্লা-ারাবদয ওাঙ লথবও পাবম 
চকন ওযবত াবয কন এফং মাযা কওঙু অযাফী  পাযকী কবঔআ কনবচবদয ংওীণক ভকস্তষ্ক দ্রৃাযা ওুযঅন-
াদীবয ফোঔো ওযবত বঘি, তাযা ভামাবফয ঘায আভাবভয গুণাফরী চকন ওযা বত ফহু দূবয ফস্থান 
ওযবঙ। এআ ফ রা-ভামাফীযা-আ বচ্ছ লআ ওর লকাভযা, মাবদযবও াদীভূব ঈবল্লঔ ওযা ববঙ: ―মাযা 
তাপীবযয জ্ঞান না থাওা বত্ত্ব ভনকড়া তপীয ওযবফ, তাযা চাান্নাভবও কনবচবদয কিওানা ফাকনব লনবফ‖; 
এফং ―এভন এওকি ভ অবফ মঔন (ৃকথফীবত) লওাবনা আরাভী অবরভ অয কফযাচ ওযবফন না; আ ভ 
জ্ঞযা ধভকী বদ ভাীন বফ এফং না লচবনআ পবতাা চাকয ওযবফ। তাযা কিও বথয য থাওবফ না, 
পবর ফাআবও কিও থ বত কফঘুেত ওযবফ।‖ (াকদ) কভওাত যীবপ করকফদ্ধ অবঙ, মযত চাকফয (যা.) 
লযাাত ওবযবঙন লম, এওফায তাাঁয ফনু্ধবদয ভবধে এওচন এওকি পযওাবর ভাথা অখাত লব গুরুতয 
অত ন। কতকন তাাঁয ঘযবদযবও কচজ্ঞাা ওবযন এওকি তাকফচ রাকাবনা চাবম বফ কওনা [ওুযঅবনয 
অাতম্বকরত তাকফচ]। তাাঁবও ফরা  তা চাবম বফ না, ফযং তাাঁয ভাথা ধুব লপরা ঈকঘৎ বফ; তাাঁয ফনু্ধযা 
তাাঁয ভাথা ধুব লদ এফং কতকন ভাযা মান। ভদীনা অকভবনয বে বে নফী-এ-ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-লও মূ্পণক খিনা 
চানাবনা , কমকন লখালণা ওবযন: ―তাযা তায ভৃতুে খকিববঙ। অল্লা তা ‖অরা লমন তাবদয ভৃতুু্ খিান। মা 
তাযা চাবন না, তা লওন তাযা কচজ্ঞাা ওবয কন? জ্ঞতায লুধ কনকত যববঙ প্রশ্ন ওবয জ্ঞান চকবনয ভবধে।‖ 
(াদী) আ ওর াাফী মাাঁযা অয কধও জ্ঞানীবদয কচজ্ঞাা না ওবয কনবচযাআ কদ্ধান্ত কনবকঙবরন, 
তাবদযবও মঔন বৎকনা ওযা ববঙ এআ ফবর ―অল্লা তা ‖অরা লমন তাবদয ভৃতুে খিান‖, তঔন আ ওর 
ভাভকওওাবরয লরাওবদয ম্পবওক ওী ফরা ঈকঘৎ মাযা ধভকী বদ অীন এফং মাযা আরাভী ঈরাভায 
ফআত্র না বড়আ কনবচবদয ূনে ভকস্তষ্ক  ংওীণক দৃকিবকে দ্রৃাযা ওুযঅন-াদীবয ফোঔো ওযবত বঘি এফং 
পরস্বরূ ভুকরভবদয দ্রৃীন  ইভান ধ্বং ওযবত ঈদেত? তাবদযবও দ্রৃীন  ইভাবনয তস্কয ফরা-আ কিও 
বফ। অল্লা তা ‖অরা আ ধযবণয দ্রৃীবনয লঘাযবদয লথবও অভাবদযবও যক্ষা ওরুন, অকভন! আফবন ককযন 
ফবরন, ―লতাভযা দ্রৃীন ম্পবওক মায লথবও কক্ষা গ্রণ ওবযা, তায ফোাবয তকও !‖ মযত অফু ভুা অল্-
অঅযী (যা.), মকদ কতকন াাফাকবণয ভবধে কফকি এওচন াাফী কঙবরন, তফু মঔন তাাঁবও মযত 
অফদুল্লা আফবন ভাঈদ (যা.)-এয ঈকস্থকতবত পবতাা চাকয ওযায চবনে ফরা বতা, তঔন কতকন আতস্ততঃ 
ওযবতন এফং ফরবতন: ―এআ জ্ঞাবনয াকবযয াভবন অভাবও নুবযাধ ওযা লতাভাবদয ঈকঘৎ ন।‖ এয ওাযণ 
বচ্ছ মযত অফদুল্লা আফবন ভাঈদ (যা.) মযত ভুা অঅযী (যা.) বত কধও জ্ঞানী এফং কপক্বা াবস্ত্র 
অয ফড় অবরভ কঙবরন। আভাভ াবপী এওচন ভান অবরভ া বত্ত্ব পচবযয নাভাবম ফ ভআ 
ওুনুত লদাাকি ফচকন ওযবতন এফং আভাভুর অমভ মযত অফু াকনপা (য.)-এয ভামায যীপ কমাযতওাবর 
ফকদা রুওুয য াত ঈবিারন ওযা বত কফযত থাওবতন। তাাঁবও এয ওাযণ কচবজ্ঞ ওযা বর কতকন ঈিয 
লদন, ―এআ ভান আভাবভয প্রকত অভায েদ্ধাবফাধ অভাবও তাাঁয ঈকস্থকতবত তাাঁযআ আচবতাবদয কযন্থী 
লওাবনা ওাচ ওযা ফাধা লদ।‖ অর-আভাভুর অমভ ওবতা ফড় অবরভ কঙবরন। তাাঁয ভাাত্মে ফুছবত বর 
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প্রবতেওবও ভান অবরভ আভাভ াবপী (য.)-এয ভবতা বত বফ। কতকন চানবতন, আভাভুর অমভ তাাঁয 
ভামায যীবপ চীকফতাফস্থা অবঙন এফং তাআ তাাঁয ভামাবফয াবথ েকতূণক লওাবনা ওাচ কতকন ওবযন কন। 
কতে এ ওর ভান আভাভ-আ আরাভী কপক্বাবয কফাযদ কঙবরন। তাাঁযা আভাভ ফুঔাযী (য.) ফকণকত কনবম্নাি 
াদীব লখাকলত শুবপবরয লবাকওাযী ববঙন: ―মকদ অল্লা তাাঁয লওাবনা ফান্দায ওরোণ ঘান, তবফ কতকন তাবও 
এওচন পক্বী ফাকনব লদন।‖ (াদী) 

ংবক্ষব, যীবতয অআন-ওানুন কপক্বাকফদ ঈরাভা থফা ভামাবফয আভাভফৃন্দ বত কক্ষা ওযা ঈকঘৎ। 
াদী থফা তাপীযভূ লথবও ওাবযাযআ যাকয লঔা ঈকঘত ন। ―প্রবতেও ফেকিবওআ এওকি (কফবল) 
ওাচ ওযায চবনে ৃকি ওযায ববঙ‖- াকদকি অভাবদয ওথায বক্ষ প্রাভাণে দকররস্বরূ। ভুাদ্দী 
ঈরাভাবও ৃকি ওযা বকঙর াদীাস্ত্র ধেন ওবয ক াদীগুবরাবও লফবঙ লনফায চবনে, অয 
তাপীযকফদ ঈরাভাবও ৃকি ওযা বকঙর লওাযঅবনয থক ফকত ওযাবনায চবনে। তাাঁবদয ফাআ দাকত্ব 
ারন ওযবত লমব ওবিায কযেভ ওবযন এফং রক্ষে চকন ওবযন। কপক্বাকফদ ঈরাভাবও ৃকি ওযা বকঙর 
ওুযঅন-াদীবয ন-ভূ লথবও অআন-ওানুন লফয ওযায চবনে। এআ ওর ভান ঈরাভা ধভকী জ্ঞান-
ফকবতয ঘূড়া অবযাণ ওবযন এফং অভাবদয ভবতা জ্ঞবদয দাকত্ববও চ ওবয লদন। অল্লা-প্রদি 
ুকবীয জ্ঞান  তাওা-যবমকাযী দ্রৃাযা তাাঁযা লআ ফ ―ন‖-লও েকতূণক ওবযন, লমগুবরা কঙর দৃেতঃ 
াভঞ্জেূণক এফং তাাঁযা ―ভুঅার‖ (দ্রৃেথকও) লথবও ―লভাওাভ‖(ুস্পি)গুবরা এফং ূফকফতকীগুবরা বত 
যফতকীগুবরাবও এফং ―নাকঔ‖ (যকতওাযী) বত ―ভনুঔ‖ (যকত)গুবরাবও ৃথও ওবয লদন। পবর এআ 
লনাভতপ্রাপ্ত ঈম্মাবতয ওবরআ এ ওর ভান আভাবভয নুকাভী ায ফোাবয এওতাফদ্ধ ববঙন, অয 
এআ ভবভক কফশ্বা লালণ ওবযবঙন লম, তাাঁবদয দাঙ্ক নুযণ ওযািাআ বচ্ছ কযবতয ঘাকফওাকি। ওর 
অবরভ, পাকচর, ুরাা, ভুিাওী (অল্লায বব বীত তথা যবমকায ফেকি), অঈকরা, ওুতুফ, অতাদ এফং 
মাাঁযা অল্লায বথ কঙবরন  নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও বাবরাবফবকঙবরন, তাাঁযা ওবরআ কযবতয এ ভান 
আভাভকবণয ওাবঙ অত্মভকণ ওবযকঙবরন। ভুাদ্দী-ঈরাভা, তাপীয-কফবলজ্ঞ  কপক্বাবয ভান ভুচতাকদ 
আভাভকবণয লরঔনীভূবয াভকগ্রও ংওরবনআ ককিত ববঙ ―যীত অল্-ভুাম্মদীো‖। আরাবভয এ ওর 
ভান ঈরাভায নুাযী া অভাবদয ভবতা জ্ঞ এফং -লনাভতপ্রাপ্ত লরাওবদয চবনে াকচফ। এআ ভান 
আভাভকণ লম থ লদকঔববঙন, লিাআ বরা ভুকিয এওভাত্র থ। মাযা এ থ নুযণ ওযবফ এওভাত্র তাযাআ 
ভুকি চকন ওযবফ। অয লম লরাবওযা কনবচবদয নপবয নুকাভী ব কনবচবদয ঈরকব্ধ নুমাী ওুযঅন 
বত থক লফয ওযবফ এফং কনবচবদয ওু-ভতরফমুি  থকভূ াদীভূবয প্রকত অবযা ওযবফ, তাবদযবও 
মাযা নুযণ ওযবফ তাযা ধ্বংপ্রাপ্ত বফ। ূযা অনঅবভয ৯০ অাত ফরা ওবয: ―অল্লা তাবদযবও কিও 
বথয কদবও লদাাত ওবযবঙন, তাআ তাবদয থকনবদকনা নুযণ ওবযা‖ (অর অাত)। মাাঁযা লদাাতপ্রাপ্ত 
ববঙন তাাঁযা রা-ভামাফী কঙবরন না, ফযং ভামাবফয ভান আভাভ কঙবরন।  

প্রশ্ন: ―অকভ এঔন কফশ্বা ওকয লম, ―ঈরুর অভয‖ মাাঁবদযবও ভানে ওযবত অভযা অকদি বকঙ, তাাঁযা ফাআ 
ভুচতাকদ আভাভ এফং অরুম কমওয তাাঁযাআ এফং তাাঁবদযবও নুযণ ওযা াকচফ। তাাঁবদয এওচনবও 
নাকও ওরবওআ লওাবনা ফেকিয নুযণ ওযা ঈকঘৎ তা এওিু ফোঔো ওযবফন কও? ঘাযচবনয লম ওায 
ভামাফ নুমাী এওকি ওাচ ওযা কও মবথি ন?‖ 
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ঈিয: লমবতু ফহু কফলবল ঘায আভাবভয আচবতাদভূ যস্পযকফবযাধী, লবতু এওআ ভব দুআ, কতন কওংফা 
ঘায আভাভবও নুযণ ওযা ম্ভফ ন। লম কফলকি এওচন আভাভ াকচফ ভবন ওবযবঙন, য এওচন 
বতা তা াযাভ ভবন ওবযবঙন। ঈদাযণস্বরূ, আভাভুর অমবভয ভবত ঘাভড়াবত যিক্ষযণ মু লববে লদ, 
অয আভাভ াবপীয ভবত বাবে না। আভাভ াবপী ফবরবঙন লম, মকদ লওাবনা ুরুবলয ঘাভড়া লওাবনা ভকরায 
ঘাভড়াবও স্পক ওবয, তবফ ঈববযআ মু লববে মাবফ; কওন্তু আভাভুর অমবভয ভবত তা বােবফ না। আভাভ 
ভাবরও  আভাভ অভদ আফবন াম্ববরয ভবধে নুরূ ফহু ভতাকনওে যববঙ। ধযা মাও, মকদ লওঈ  আ 
ধযবণয কফতকওকত কফলব আভাবভ অমভবও নুযণ ওবয, তাবর য লওাবনা আভাভবও নুযণ ওযবত 
ক্ষভ বফ না। মকদ ল নে লওাবনা আভাবভয নুকাভী , তবফ ল আভাভুর অমভবও নুযণ ওযবত 
াযবঙনা। আ ধযবণয কফলব ঘাযচন আভাভবও এওবমাবক নুযণ ওযা ম্ভফ। তাঙাড়া, অয ফহু কফল 
অবঙ লমগুবরাবত এওআ ভব কতনচন কওংফা দআুচন আভাভবও নুযণ ওযা ম্ভফ ন; এওচন আভাভবও 
নুযণ ওবযআ শুধুভাত্র আ ফ কফল ভাধা ওযা ঈকঘৎ। 

প্রশ্ন: ―মকদ অভযা কওঙু অভর এওচন আভাবভয নুযবণ ারন ওকয, কওঙু অভর কদ্রৃতী এফং কওঙু অভর 
তৃতী এফং অয কওঙু অভর ঘতুথক আভাবভয নুযবণ ারন ওকয, তবফ লতা অভযা ঘায আভাবভয ফাযআ 
নুকাভী রাভ। এআ ধযবণয অঘযবণয ফোাবয অনায ভতাভত ওী ?‖ 

ঈিয: এআ ধযবণয অঘযণ আরাবভয বে তাভাা ওযাযআ নাভান্তয, মা এবওফাবযআ কনকলদ্ধ (াযাভ)। ক 
ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ এওকি াকদ লখালণা ওবয: ―এওচন ভুনাবপক্ব বচ্ছ দুআকি ভদ্দা লবড়ায ভবধে এওকি 
ভাদী লবড়ায ভবতা। ল এও লবড়া লথবও য লবড়ায কদবও ফাযফায খুযাবপযা ওবয।‖ (অর াকদ) ক 
ফুঔাযী যীবপ করকফদ্ধ য এও াকদ লখালণা ওবয: ―ফদভাব ভানুবলযা বচ্ছ তাযা মাযা দু‖ভুবঔা। তাযা 
এওকি ভুঔ কওঙু লরাওবও প্রদকন ওবয এফং য ভুঔকি নেবদযবও লদঔা।‖ (াকদ) এ ওর লরাওবদয 
ম্পবওক ঈদৃ্ধকত লদা অবঙ ূযা তাফায ৩৮ নং অাবত, লমিা লখালণা ওবয: ―নাক (এওকি কফত্র ভা 
ঈদমানবও স্থককতওযণ) ভাত্রাকতকযি ওুপবযয চন্ম লদ মায পবর ওাবপযযা কফঘুেত । তাযা লওাবনা এও 
ফঙবয এও ভা নুভকত লদ, নে ফঙবয কনবলধ ওবয।‖ (অাত) 

আফবন হুভাবভয ―তাকযয ঈর-ঈুর‖, আফনুর াকচবফয ―ভুঔতাায অর-ঈুর‖ এফং ―দুযবযার ভুঔতায‖ কওতাবফ 
লরঔা অবঙ লম, এওকি ওাচ লওাবনা ভামাফ নুাবয ভাধা ওবয লআ ভামাবফয তক্বকরদ ফন্ধ ওবয লদা 
ফকম্মত লখালণানুমাী কনকলদ্ধ। ―ফায ঈয-যাআক্ব‖ গ্রন্থকি ফবর: ―লম ফেকি আভাভুর অমভবও নুযণ ওবয, তায 
চবনে ানাপী ভামাবফয নুকাভী া াকচফ। নে ভামাফ নুমাী অভর ওযায নুভকত তায লনআ। 
ভান অবরভ ওাকবভয ওথানুাবয এিা ফকম্মত ভত লম, লওাবনা ফেকি লম ভামাবফয নুকাভী, লআ ভামাফ 
কযতোক ওযায নুভকত তায লনআ।‖ ―ভুাল্লাভ ঈস্-ুফুত‖ ুস্তবও করকফদ্ধ অবঙ: ―লম ফেকি ভুতরাক্ব 
(স্বংমূ্পণক) ভুচতাকদ ন, ল মকদ এওচন অবরভ , তফু তাবও এওচন ভুতরাক্ব ভুচতাকবদয 
(আভাভুর ভামাবফয) নুকাভী বত বফ।‖ 
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আভাভ অফদুর াাফ াযানী তাাঁয ―অর কভমানুর ওুফযা‖ গ্রবন্থয ২৪ ৃষ্ঠা করবঔবঙন, ―লম অবরভ অআনুর-
ঈরা চকন ওবয কন, তায চবনে ঘায ভামাবফয লম লওাবনা এওকিয নুকাভী া াকচফ। মকদ ল তা না 
ওবয, তবফ ল কনবচ কিও থ বত কফঘুেত বফ এফং নেবদযবও কফঘুেত ওযবফ।‖ 

আফবন অবফদীন তাাঁয ―যাদু্দর ভুঔতায‖ুস্তবওয ২৮৩ ৃষ্ঠা করবঔবঙন: ―অভী (াধাযণ লরাও) ‖য চনে তায 
কনবচয ভামাফ কযফতকন ওযা সফধ ন। তাাঁবও (ঘায ভামাবফয ভবধে) ঙন্দনী লওাবনা এওকি ভামাবফয 
াযফী/অনুকতে ওযবত বফ।‖ অভী বচ্ছন এওচন ভুকরভ কমকন ভুচতাকদ নন (থকাৎ, কতকন এওচন 
ভুক্বাকল্লদ)। 

াহ্ ারীঈল্লা লদরবী কনচ ―অর আক্বদ অর চাআবদ‖ ুস্তবও করবঔবঙন: ―লম ফেকি লওাবনা ধভকী বদ 
কধকষ্ঠত অবঙ, থঘ লম নাকও আচবতাবদয মকাব ঈনীত  কন, তায বক্ষ এওকি াদী বত ল মা 
লফাবছ লআ নুমাী অভর ওযা সফধ ন – লমবতু ল ভানুঔ, ভু‖অার কওংফা ভুওাভ াদীবও 
ৃথওববফ কঘনবত ক্ষভ।‖ আফবন াকচবফয ―ভুঔতাায‖ কওতাবফ এওআ ওথা লরঔা অবঙ। াহ্ ারীঈল্লা 
তাাঁয ―পুআঈদ-ঈর-াযাভাআন‖ গ্রবন্থ অফায করবঔবঙন, ―ানাপী ভামাফআ ফবঘব ভূরেফান। ক ফুঔাযীবত 
কফফৃত নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাবতয বে ফবঘব বাবরা ঔা ঔা এআ ভামাফকি।‖ 

মযত দাতা কনবচ ফঔ-এ-রাবাযী (য.) তাাঁয ―অর ওাপুর ভাচুফ‖ কওতাবফ করবঔবঙন লম, আাআা 
ভু‖াম অর্-যামী (য.) স্ববে হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও লদবঔ তাাঁবও কচজ্ঞাা ওবযন, ―এা যাূরাল্লা! অনাবও 
লওাথা াবফা?‖ যাূবর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―অফু াকনপায ভামাবফ!‖ 

আফবন হুভাবনয ―তাকযয‖ ুস্তওকিবত করকফদ্ধ অবঙ: ―এিা ফকম্মত লম, এওচন ফেকি লম ভামাফ নুযণ 
ওবয থফা লম ভামাফ নুমাী ল অভর ওযা শুরু ওবযবঙ, তাাঁয চনে লআ ভামাফ কযতোবকয নুভকত 
লনআ।‖ 

ভারানা অফদু ারাভ তাাঁয ওৃত ―যব চাাযা‖ গ্রবন্থ করবঔন, ―লম ফেকি আচবতাদ দ্রৃাযা লফয ওযা লওাবনা 
এফাদবত এফং অভবর ঘায ভামাবফয লম লওাবনা এওকিয তাক্বকরদ (নুযন) ওবয, ল প্রওৃতবক্ষ অল্লায 
অবদবয বে েকতূণকতা যক্ষা ওবযআ তা ারন ওবয থাবও।‖ 

আভাবভ যািানী অভদ অল্-পারুওী অস্-কযকন্দী (য.) তাাঁয প্রণীত ―ভাফদা‖া ভা‖অদ‖ কওতাবফ ফরা 
ওবযন: ―অল্লা তা ‖অরা এআ পকওযবও চাকনবঙন লম, ানাপী ভামাফ নুমাী চাভাঅবত আভাবভয লঙবন 
লক্বযঅত না ড়াআ কিও।‖ 

া অফদুর অমীম লদরবী ―অল্লায বে ওাঈবও যীও ওযবফ না‖- অাতকি ফোঔোওাবর লখালণা ওবযন, 
―ভানুবলয ঈকঘৎ ঙ ধযবণয ফেকিবও ভানে ওযা: জ্ঞান-এ-কযবতয ভুচতাকদকণ, ভাাবঔ অর তুরুক্ব অল্ 
অরীো’’’. (যর-কিও বথয ভাাবঔকণ)।‖ 
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মযত আভাভ অর কামমারী (য.) তাাঁয ―কওভআা অস্ াাদা‖ গ্রবন্থ ―অর অভয কফর ভারূপ‖ ম্পবওক 
অবরাঘনাওাবর ফবরন, ―লওাবনা অবরভআ ওাঈবও তায ভানেওৃত ভামাবফয বে েকতূণক লওাবনা ওাচ 
ওযফায নুভকত লদনকন।‖ 

া অফদুর ক্ব লদরবী (য.) তাাঁয ওৃত ―পয অস্-াাদা‖ গ্রবন্থ ফবরন, ―দ্রৃীন আরাবভয আভাযতকি এআ 
ঘায স্তবম্ভয (ঘায ভামাফ) য প্রকতকষ্ঠত। লম ফেকি এ ফ বথয (ভামাবফয) এওকিবও নুযণ ওবযবঙ 
এফং এফ দযচায এওকিবও ঔুবরবঙ, ল মকদ নে বথ বয লমবত ঘা এফং নে অবযওকি দযচা ঔুরফায 
অা ওবয (থকাৎ, ভামাফ কযফতকন), তাবর ল এওকি ফাস্তফ লঔরা কনবচবও চড়াবত ঈদেত বফ। ল 
তাাঁয কফলভূবয াভঞ্জেতা ঈরি-ারি ওবয লদবফ এফং কিও থ বত কফঘুেত বফ।‖ এওআ কওতাবফ অবযা 
লরঔা অবঙ: ―ঘায ভামাবফয লম লওাবনা এওিায নুযণ ওযািা ঈরাভাকবণয এওিা আচভা কফবল এফং এিা 
লল চভানায (ফতকভানওাবরয) ভুকরভবদয (নাচাবতয) চবনে ফকবেষ্ঠ থ। এয পবরআ দ্রৃীনী  দুকনাফী যীকত-
নীকত ফচা যাঔা মা। প্রবতেবওআ তায ঙন্দনুমাী ভামাবফয নুযণ ওবয; এওকি ভামাফবও কওঙুওার 
নুযণ ওবয লওাবনা ফেকি মকদ ভামাফ কযফতকন ওবয, তবফ এআ ওাবচয দরুন প্রকতবাত বফ লম, ল তায 
ূফকফতকী ভামাবফয য অস্থা যাঔবতা না, এফং এিা অভরভূ  ওথাবও ফযফাদ এফং েকতূণক ওবয 
লদ। যফতকীওাবরয আরাভী ঈরাভা এয য এওভত ববঙন। এিাআ তে। পাদা এয ভবধেআ কনকত।‖ 
(পয অস্-াাদা) 

আভাভ অর-ওুকস্তানী (য.) তাাঁয ―যব ভুঔতাায অর-ঈআক্বাা‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন (কওতাফুর অকযফা-এয 
ূবফক) ―ভু‖তাকমরাবদয ভবতা মাযা কফশ্বা ওবযবঙ লম াক্ব (ফাস্তফ) কফকবন্ন যওভ বত াবয (থকাৎ, কফকবন্ন 
যস্পযকফবযাধী আচবতাদ অল্লায দৃকিবত ভক্বফুর), তাযা ফবরবঙ লম, ফকাধাযণ তায ঙন্দ নুমাী 
ভামাফভূবয তারকপক্ব (ংকভেণ) ওযবত াবয (নুভকত প্রাপ্ত)। অরু ুন্নাবতয ঈরাভা ফবরবঙন লম, তে 
ওঔবনা কফকবন্ন যওভ বত াবয না এফং তাআ াধাযণবরাওবও শুধু এওচন আভাবভয নুকাভী বত বফ। এ 
কফলকিয কফদ ফোঔো যববঙ অর-ওাপ ুস্তবও। লম ফেকি ফগুবরা ভামাবফয সফধ ওর কফলগুবরা ারন 
ওবয, ল এওচন পাকও (াকষ্ঠ); এিা লঔারাাবাবফ ফান ওযা ববঙ াআদ আফবন ভাঈদ-এয যব 
তাাফী গ্রবন্থ।‖ (আভাভ ওুকস্তানী) 

প্রশ্ন: ―এওচন ভুকরভ কমকন কফশ্বা ওবযন লম, ভামাফভূবয তারকপক্ব ওযািা আরাবভয বে িাট্টা ওযায 
ভবতাআ ফোায এফং ভামাফ কযফতকবনয লওাবনা নুভকত লনআ, তাাঁয কও এ ওথা ফরা ঈকঘৎ বফ লম, কতকনআ 
কিও ভমাবফয নুাযী?‖ 

ঈিয: প্রবতেও ভামাবফয নুাযীবদয চবনে এআ ধযবণয ওথা ফরায বক্ষ প্রাভাণে দকরর অবঙ। অভযা 
কনবম্নাি প্রভাণভূ ল ওবয লদঔাবফা লম, অভাবদয ানাপী ভামাফ নুযণ ওযাআ বফকািভ – 

ঘায অবম্মা অর ভামাীফকবণয ভবধে মযত আভাভুর অমভ অফু াকনপা (য.)-আ াাফাকবণয মুবকয 
কনওিফতকী ভবয এফং কতকনআ ফবঘব লফক জ্ঞানী কপক্বাকফদ  কধও তাওাম্পন্ন কঙবরন। াবপী 
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া বত্ত্ব আভাভ াযানী (য.) তাাঁয ম্পবওক তেকি করবঔবঙন: ―ওায ঈকঘৎ ন তাাঁয ওুৎা যিনা ওযা, 
ওাযণ ঘাযচন আভাবভয ভবধে কতকনআ ফকবেষ্ঠ এফং কতকনআ ফকপ্রথভ ভামাবফয স্থকত; তাাঁয দকররভূ নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয দকররগুবরায ফকাবক্ষা নুরূ এফং কতকনআ াাফা-এ-লওযাভ  তাবফীনকবণয চীফনধাযণ 
দ্ধকত ফবঘব লফক লদবঔকঙবরন। তাাঁয প্রবতেও ওথাআ লওাযঅন-াদীবয য প্রকতকষ্ঠত। কতকন কনবচয 
ভতাভত নুমাী লওাবনা ওথাআ ফবরন কন।‖ এআ ভান আভাভ  তাাঁয নুকাভীবদয প্রকত কওঙু অবরভ ওতৃকও 
―অাফ-আ-যা‖ (ভতাভত প্রদানওাযী ফেকিফকক) নাভও ংজ্ঞা অবযা কতে বমৌকিও; থঘ এআ ভান 
আভাভবও ভান অবরভ অফদুর াাফ অশ্ াযানী লঔতাফ কদববঙন ―যািানী অবরভ‖ এফং করবঔবঙন লম, 
―আভাভুর অমভ কনবচয কবভত বত লওাবনা ওথাআ ফবরন কন। অল্লা তা ‖অরা আ কপক্বাকফদবদযবও ক্ষভা 
ওবয কদন মাযা না লচবন এ ধযবণয ঈকি ওবযবঙন।‖ 

াবপী ভামাবফয স্বনাভধনে অবরভ আভাভ আফবন াচয অর-ভক্কী (য.) আভাভুর অমভ ম্পবওক এওকি 
কফবল কওতাফ যঘনা ওবযন, মায নাভ ―অর ঔাআযাতুর কান পী ভানাকক্বকফন নুভান‖। এআ ফআকি দ্রৃীনী ফেকিবদয 
ওাবঙ তেন্ত ুঔোত। 

ানাপী অবরভ াআবদ আফবন অবফদীন াভী (য.) তাাঁয কফঔোত ―যাদু্দর ভুঔতায‖গ্রবন্থ করবঔবঙন: ―আভাভুর 
অমবভয লেষ্ঠত্ব প্রতীভানওাযী ফবঘব  ুস্পি প্রভাণ বচ্ছ এআ লম, তাাঁয ভামাফআ ফবঘব লফক প্রায 
রাব ওবযবঙ। নোনে ভামাবফয আভাভকণ তাাঁয প্রবতেওকি ওথাবও দকরর কববফ গ্রণ ওবযবঙন। তাাঁয 
ভামাবফয অবরভকণ যফতকীওাবর প্রবতেও চাকা তাাঁযআ ওথায য কবকি ওবয পবতাা চাকয ওবযবঙন। 
কধওাং অঈকরা তাাঁয ভামাফ নুমাী অভর ওবয ূণকতা চকন ওবযবঙন। অনাবতাকরা, ফরওান ঈদ্রৃী, 
কনু্দস্থান (এফং ফাংরাবদ) কনু্দ (াকওস্তান)  ট্রান্স কিকনায ভুকরভকণ শুধু তাাঁয ভামাফবওআ লঘবনন। 
মকদ অিাী ফং তাাঁবদয ূফকুরুবলয {মযত অিা- (যা.)} ভামাবফয নুযণ ওবযকঙবরন, তুফ 
তাাঁবদয ভওায কধওাং ওামী, কফঘাযও  ঈরাভা ানাপী কঙবরন। তাাঁযা এআ ভামাফ নুমাী াাঁঘ‖ ফঙয 
ধবয আরাভী কচবন্দকী ধাযণ ওবযন। তাাঁবদয বয লরমুক্বী এফং অয বয াযামভী াওফকক ানাপী 
ভামাবফয নুযণ ওবযন।‖ 

ভান অবরভ ভুাম্মদ তাকয অস্-ককদ্দও অল্-ানাপী তাাঁয ―ভচভাঈর কফায কপ গ্বাযাআফ-আত-তানকমর া 
রাতাআপ-আর-অঔফায‖ গ্রবন্থ করবঔন, ―অল্লা তা ‖অরা লম, আভাভুর অমবভয প্রকত ন্তুি তায প্রভাণ বচ্ছ এআ, 
কতকন আভাভ াববফয ভামাফবও ফকত্র প্রায রাববয ওাচকি চ ওবয কদববঙন। মকদ এআ প্রায রাবব 
লওাবনা লঔাদাী আচ্ছা না থাওবতা, তাবর কধওাং ভুকরভ তাাঁয ভামাফ নুযণ ওযবতন  না।‖ 

মযত আভাভ-এ-যিনী অভদ অল্ পারুওী অস্ কযকন্দী (য.) তাাঁয পাকক বালায কওতাফ ―ভাওতুফাত‖য 
২ ঔবণ্ডয ৫৫ নং কঘকিবত করবঔবঙন, ―আভাভুর অমভ অফু াকনপা (-এয ফস্থা) মযত ইা (অ.) এয ভবতা। 
লমবতু াযা  তাওা-এয লনাভত তাাঁয প্রকত ভঞু্জয ওযা বকঙর এফং লমবতু কতকন ুন্নাতুস্ াকনো 
নুাবয চীফন-মান ওবযকঙবরন, লবতু কতকন নভূ বত আচবতাবদয ভাধেবভ অআন-ওানুন লফয ওযাবত 
এওকি তেন্ত ঈচ্চ মকা (ভাওাভ) চকন ওযবত ক্ষভ বকঙবরন। কওঙু ঈরাভা তাাঁয এআ লমাকেতা ফুছবত 
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াবযন কন এফং লমবতু আচবতাবদয ভাধেবভ তাাঁয ঈরুব্ধ অআনগুবরা ঔুফআ ূক্ষ্ম কঙর, লবতু তাযা ভবন 
ওবযকঙবরন লম, কতকন ওুযঅন  াদী ভানে ওবযকঙবরন, অয তাআ তাযা তাাঁবও কবভতম্পন্ন ফেকি 
(অাফ-আ-যা) অঔোকত ওবযকঙবরন। কতকন মা ঈরকব্ধ ওবযকঙবরন তাযা তা ফুছবত াবযন কন। পবর তাযা 
বুর ফুবছকঙবরন। থঘ আভাভ াবপী (য.) তাাঁয ঈরুব্ধ কওঙু জ্ঞান ঈরকব্ধ ওযবত লবয ফবরবঙন লম, 
কওক্বায ওর ঈরাভা-আ লপক্বা াবস্ত্র আভাভুর অমবভয কলে। ―পুুর-এ-কিা‖ গ্রবন্থ লফাঔাযায ভান অবরভ-
এ-াক্বানী ভুাম্মদ াকযা করবঔন লম, মযত ইা (অ.) মঔন ফতযণ ওযবফন, তঔন কতকন আভাভুর অমবভয 
ভামাফ নুমাী অভর ওযবফন এফং নেবদযবও তা ওযবত অবদ লদবফন। বতা এআ ভন্তফেকি ফকবেষ্ঠ 
আভাভ এফং মযত ইা (অ.) এয ামুবচেয কদবও আকেত ওবয।‖ 

এআ ঈম্মবতয কধওাং ঈরাভা  ুরাা (ুণেফান ভুরভান) ানাপী ভামাবফয নুাযী কঙবরন। রা-
ভামাফীযা তাবদয ফহু কওতাবফ, ঈদাযণস্বরূ, ―অর চাযহু অ‖রা অফু াকনপা‖-লত এআ ধযবণয জ্ঞানী 
এওচন অবরবভয ওুৎা যিনা ওবযবঙ এফং তাাঁয ভামাবফয নুাযীবদযবও ওাবপয অঔোকত ওবযবঙ। এভন 
কও ঈমুকি ফআকিবত অয করবঔবঙ, ―লম ফেকি কপক্বা কওতাফাকদ াি ওযবফ, ল ওাবপয ব মাবফ।‖ এআ 
ভান  যভতপ্রাপ্ত আভাভবও এ ওর তবাকা এবাবফ লওন অিভণ ওবযবঙ অকভ তাআ বাফকঙ! তাযা ফুছবত 
াবয না লম, তাাঁয প্রকত সফকযতা এআ লনাভতূণক ঈম্মবতয প্রকত সফকযতাযআ নাভান্তয। অভযা ―অর ঈুর অর 
অযফাা‖-এয ঘতুথক ঔবণ্ডয অযম্ভ লথবও এ মকন্ত মা করবঔকঙ, তা ভারানা ভাফুফ অভদ নওফন্দী 
ভৃতযী াববফয প্রনীত ―অল্ কওতাফুর ভাচীদ পী ঈচুফ-আত-তাক্বকরদ‖ গ্রন্থ বত লনা ববঙ। 

―অল্-ভুনাদ অল্-ওাফীয অল্-আভাভ অফু াকনপা‖ গ্রন্থকি দ ঔবণ্ড ংগ্র ওবযন অফুর ভু‖অআ-আোদ 
ভুাম্মদ আফবন ভাভুদ অর াযামভী (পাত – ৬৬৫ ক:)। প্রথভ ঔবণ্ড আভাভুর অমভ অফু াকনপা (য.)-এয 
প্রংাূঘও অঔফায (াদী-ভূ) এফং অায (াাফাকবণয ফাণী) ভূ ঈদৃ্ধত ববঙ। প্রথভ ঔবণ্ড কতকন 
এওিা াদী ফণকনা ওবযন, লমিা াযামভ-এ কতকন াদয অল্-ওফীয াযাপ অদ্-দ্রৃীন অভদ আফবন ভুঅআ-
আোদ লথবও গ্রণ ওবযকঙবরন। অফু হুযাযা (যা.) লযাাতওৃত এআ াদীকি ফরা পযভা: ―অভায 
ঈম্মাবতয ভবধে এভন এওচন ফেকি অকভন ওযবফন মায নাভ বফ অফু াকনপা। ুনরুত্থান কদফব কতকন 
অভায ক্ববভয (চাকতয) চবনে অবরাস্বরূ।‖ এওআ লযাাতওাযী ফকণকত য এওকি াদী লখালণা ওবয: 
―অভায ঈম্মবতয ভবধে এওচন ফেকি অবফন। তাাঁয নাভ বফ নুভান এফং তাবও ডাওা বফ অফু াকনপা 
নাবভ। কতকন অভায ঈম্মবতয চবনে অবরাস্বরূ।‖ অফায এওআ ফণকনাওাযীবদয নবদ (ভাধেবভ) মযত 
অনা কফন ভাবরও (যা.)-এয লযাাতওৃত এওকি াদী ফরা ওবয: ―অভায বয এওচন ফেকি অবফন 
মায নাভ বফ নুফান কফন াকফত এফং মাবও ডাওা বফ অফু াকনপা নাবভ। অল্লাহ্ তাাঁয দ্রৃীনবও এফং অভায 
ুন্নাতবও তাাঁয াবতয ভাধেবভ ুদৃঢ় ওযবফন।‖ (াদী) ুনযা এওআ লযাাতওাযীকবণয ভাধেবভ মযত 
অরী (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ববঙ, কমকন ফবরন: ―অকভ লতাভাবদযবও এওচন ফেকি ম্পবওক ংফাদ কদকচ্ছ মায 
নাভ বফ অফু াকনপা এফং কতকন ওুপাবত ফফা ওযবফন। তাাঁয ক্বরফ জ্ঞান  কওভবত কযূণক থাওবফ। 
ৃকথফীয লল চভানা ফানানীো নাবভয ম্প্রদাকি অফু াকনপায প্রকত কফরূ বাফান্ন ব ধ্বংপ্রাপ্ত বফ।‖ 
রা-ভামাফীযা এআ ফ াদীবয কফবযাকধতা ওবয এআ ওথা ফবর লম, াদীগুবরায যাফী (ফণকনাওাযীবদয) 
ওবওচন জ্ঞাতওুরীর। অভযা ঈিবয ফকর, ঈিযাূযীবদয না চানায দরুন ূফকূযীযা িকিূণক, এ ওথা 
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প্রভাকণত  না। রা-ভামাফীযা বতা ফরবত াবয লম, এফ াদী ওুতুফ অস্-কিা তথা ঙকি াদী গ্রবন্থ 
লনআ; কওন্তু াদীবয ংঔো লতা আ ঙকি াদী গ্রবন্থআ ীভাফদ্ধ ন। (ঈরাভা ওতৃকও) ফকম্মতবাবফ চানাবনা 
ববঙ লম, নোনে াদী ফআব ফহু ক াদী অবঙ। অফু হুযাযা (যা.) বত ফকণকত এফং কতযকভমী 
যীবপ করকফদ্ধ এওকি াদীব ফরা ববঙ, ―অকভ অল্লায ওভ ওবয ফরকঙ লম, মকদ ইভান (ধভক) শুি গ্রব 
কভন ওবয, তাবর পাকয (াযকও) ফংবাদূ্ভত এও ফেকি তা কপকযব অনবফন।‖ (াদী) এ াদীকি আভাভুর 
অমবভয কদবও আাযা ওবয।‘ (ঔাচা াান চান পারুওী লযকন্দী: ―অর ঈুর অর অযফাা পী তাযকদকদর 
াফীো‖, ৪থক ঔণ্ড) 

মযত অফদুল্লাহ্ আফবন ভাঈদ (যা.) বত গ্রণ ওবয াকওভ এওিা াদী ফণকনা ওবযন, লমিা ―দুযরুর 
ভনুয‖ কওতাবফ করকফদ্ধ যববঙ এফং লমিা লখালণা ওবয, ‗(ওুযঅবনয) ূবফক নাকমরওৃত ফ কওতাফগুবরায 
প্রবতেওিাআ এও ধযবণয যফ্ ফা বব্দয দ্রৃাযা ককিত কঙর, মা শুধুভাত্র এওিা কফলবযআ ঔফয কদবতা। ওুযঅন 
নাকমর ববঙ াতকি যবপ, লমগুবরা াতকি কফলবয ফণকনা লদ; মথা – মাচয (ংমভ), অভয (অবদ), 
ারার, াযাভ, ভুওাভ (ুস্পিবাবফ লখাকলত), ভুতাাবফ (ন্তকনককত থকম্বকরত) এফং কভার (ঈভা  
ঐকতাকও ঔফয)। এগুবরায ভবধে ারারবও ারার চাবনা এফং াযাভবও াযাভ। মা অকদি ববঙ তা ারন 
ওবযা। মা কনকলদ্ধ ববঙ তা লথবও দূয বয থাবওা। কভারগুবরা লথবও কক্ষা গ্রণ ওবযা। ভুওাভবও ভানে 
ওবযা! ভুতাাবফ-লত কফশ্বা যাবঔা! ফবরা: অভযা গুবরায ফিাবতআ কফশ্বাী। অভাবদয অল্লা গুবরায 
ফআ প্রওা ওবযবঙন।‖(াদী) [াফী লরাওকি ―পাতহুর ভাচীদ‖ ুস্তবওয ৪০৬ ৃষ্ঠা এআ াদীকি ঈদৃ্ধত 
ওবয] অভাবদয অবম্মা-এ-ভামাীফ গুবরায ফআ াাফা-এ-লওযাবভয ওাঙ লথবও কক্ষা ওবয তা অভাবদয 
ওাবঙ স্তান্তয ওবযবঙন; পবর অভযা লআ নুমাী আরাভী কচবন্দকী মান ওবয থাকও। [ভামাফকফলও 
অয কফস্তাকযত তথে অবঙ লরঔবওয Answer to an Enemy of Islam ফআকিবত; মা নরাআবন চরব্ধ] 

২২/ — াফীবদয ুস্তও ―পাতহুর ভাচীদ‖-এয ৪১৪ ৃষ্ঠা লরঔা অবঙ: ‗অল্লা কবন্ন নে ওায ওাবঙ 
প্রাথকনা ওযা, কফদ ভুকি ওাভনা ওযা থফা বাফ লভাঘবনয চবনে পকযাদ ওযা ভা-কযও; ওফযবও ভান 
ভবন ওযা (থকাৎ,তা‖কমভ ওযা), লগুবরায য কমু্বচ কনভকাণ ওযা, ভামাবয ারাত/নাভাম ড়া, ওফযস্থবদয 
ঈানা ওযা থফা তাাঁবদয ওাবঙ ভবন ভবন কওংফা প্রওাবে কওংফা এফাদবতয ভাধেবভ লওাবনা কওঙু ঘাা 
ভা-কযও। এফ ওাচ লওাবনা ফেকিবও কঘযস্থাীবাবফ লদামঔী ফানাবফ। মাযা অল্লায নাবভ ওভ ওবয কভথো 
ফরবত ব ানা, তাযাআ মঔন অভদ ফাদাীয নাবভ ওভ ওবয তঔন অয কভথো ফরবত া ওবয না। 
এবত প্রকতবাত  লম, তাযা তাাঁবও অল্লায লঘব বনও ফড় এফং কিারী ভবন ওবয থাবও।‘ (পাতহ্ 
অর-ভকচদ) 

এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি কিও এফং ভ্রাবন্তয ভবধে তারবকার াকওব লপবরবঙ। ল লদালীয বে 
কনবদকালবও ুকড়ব ভাযবত ঘা। অল্লাহ্ কবন্ন নে লওাবনা চীকফত কওংফা লফারপ্রাপ্ত ফেকিয ওাঙ লথবও 
(াকওওী বথক) লওাবনা কওঙু অা ওযা থফা তে কওংফা কভথো ওথা ফরায ভ নে ওায নাবভ ওভ 
ওযা কনঃবন্দব ওুপয  কযও। কওন্তু ভুকরভবদয দ্রৃাযা ভামায কমাযত ওযা এফং ওাফায কদবও ভুঔ ওবয 
অল্লায াবস্ত নাভাম বড় লঔানওায লফারপ্রাপ্ত ফুমূবককয রূবয য াফ লৌঁকঙব লদা এফং অল্লায 
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ৃকি প্রকিা তাাঁবদযবও ভধেস্থতাওাযী ফানাবনা এফং ভামায কনভকাণ ওযাবও কযও ফবর দাকফ ওযািা আরাভ  
ভুকরভবদয কফরুবদ্ধ ওুৎা যিনা সফ অয কওঙু ন। অয এআ ওাযবণ ভামায  ধ্বং ওযায মুকিকি এবওফাবযআ 
লঔাাঁড়া! লম ফেকি লওাবনা ভুকরভবও ওাবপয ফবর ল-আ ওাবপবয কযণত বফ। ঈি াফী ওতৃকও করকঔত 
ুস্তওকিয ঈমুকি ওথাগুবরা এ যওভ লানা: ‗ভকচদভূব ফহু ঘুকয । অয কওঙু লরাও ভকচবদ মা 
াফী  কা-যাবপমী ভতফাদ প্রঘাবযয চবনে। য কওঙু লরাও আভাভবদয কফরুবদ্ধ ওুৎা যিনা এফং 
যবমকাযীয প্রদকনী কদবত মা। তএফ, ভকচদভূ ধ্বং ওযা চরুযী।‘ কওন্তু অদবত ভকচদভূ লতা 
আ ধযবণয ঔাযা ঈবদ্দে কনব কনভকাণ ওযা  না, ফযং নাভাম, াম, এবতওাপ, ওুযঅন লতরাাত 
আতোকদ াফদাও ওাবচয চবনে কনভকাণ ওযা । আ ধযবণয ফদ-ওাবচয চুাত লদকঔব ভকচদ 
ধ্বং  ওযায প্রবঘিা বত কফযত লথবও আ ফ ফদ-ওাচ ংখিনওাযীবদযবও ভকচবদ প্রবফ ওযা বত ফাধা 
লদা ঈকঘৎ। াফীবদয এআ ঙুতাকি তাবদয ভবনয ওথা ফেি ওবয। তাযা অবর অঈকরাবও ঙন্দ ওবয না। 
পরস্বরূ, তাযা আরাভবও ঙন্দ ওবয না। 

এঔন অভযা এ কফলব অরু ুন্নাবতয কফকবন্ন কওতাবফয ঈদৃ্ধকত লদবফা। ভান অবরভ ভরানা অফদুর কণী 
নাফরুী (য.) করবঔবঙন – 

‗অর অকদল্লাতুশ্ কযাত ঘাযকি: ওুযঅন, ুন্নাত, আচভা  কক্বা। লওা  আচভা ওুযঅন এফং ুন্নাত 
বত কনঃৃত ববঙ। তএফ, দ্রৃীনী জ্ঞাবনয প্রধান ঈৎ বচ্ছ ওুযঅন এফং ুন্না। নে লওাবনা চাকা বত 
লওাবনা ধাযণা ফা ওাচ কৃীত বর তা কনঃবন্দব কফদঅত (ধবভক নতুন ংবমাচন)। কফদঅত কফশ্বাবআ লাও 
কওংফা অভবরআ লাও, ফ-আ লকাভযাী এফং লিা ভানুলবও ধ্বংবয বথ লিবর লদ। ঈদাযণস্বরূ, কওঙু 
ুপী  দযবফ কববফ দাকফদায ফেকি লওাবনা ভুনওায (আচভায জ্ঞাবনয কযন্থী) ংখিন ওবয ফবর, ―অভযা 
অধোকত্মও লকান জ্ঞান চাকন। এআ ওাচ অভাবদয চবনে ারার। লতাভযা ফআ বড় চানবত াবযা, অয 
অভযা মযত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াবথ যাকয ওথা ফবর তেকি চানবত াকয। মকদ তাাঁয ওথা অভযা 
অস্থা না যাঔবত াকয, তবফ অভযা অল্লাবও কচজ্ঞাা ওকয এফং তাাঁয ওাঙ লথবও তেকি লচবন কনআ। 
অভাবদয াঔকণ অভাবদযবও অল্লায ভা‖কযপাত চকবন াতা ওবযন। অভাবদযবও লওাবনা ুস্তও থফা 
কক্ষও বত লঔায প্রবাচন  না। অল্লায ভা‖লযপত জ্ঞান চকন ওযবত বর ফআত্র ড়া কওংফা সু্কবর 
মাা চরুযী ন। মকদ অভাবদয থ লকাভযাীূণক বতা, তাবর অধোকত্মও লচোকত, নফী কওংফা রূকণ 
লওঈআ অভাবদযবও লদঔা কদবতন না। মঔন অভযা লওাবনা বুর ওকয থফা াযাভ ংখিন ওকয, তঔন তা 
অভাবদয চানাবনা  এফং স্ববে ংবাধন ওযা । ককক্ষত ফেকিফকক ওতৃকও কফবফকঘত ঔাযা কচকনগুবরা 
কওন্তু অভাবদয স্ববে ঔাযা কববফ কঘকহ্নত ওযা  না। অভযা লগুবরা ারন ওকয, লমবতু অভযা 
লগুবরাবও বাবরা কববফআ চাকন।‖ লম ফ লরাবওযা এআ ধযবণয ফাবচ ওথাফাতকা ফবর, তাযা অবর 
কযবতয প্রকত কফদ্রূ ওবয এফং ওুযঅন-াদীবয প্রকত অস্থা যাবঔ না; তাযা আকেবত এ ওথা ফরবত ঘা লম, 
ওুযঅন  াদীবয ভবধে ভ্রাকন্ত এফং মকাপ্ত কক্ষা যববঙ। তাযা প্রওৃতবক্ষ লকাভযা-কমনকদও! তাবদয 
কনপাক্ব (ওিতা)-ূণক ওথাফাতকা অভাবদয কফশ্বা ওযা ঈকঘত ন।‘ 
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‗অবর ুন্নাবতয ঈরাভা লওযাভ লখালণা ওবযবঙন লম, অওাভ (অবদ-কনবলধ)-ভূ ―আরাভ‖ তথা ঐী 
প্রতোবদবয ভাধেবভ কনধকাযণ ওযা মা না। অবযও ওথা, অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও অঈকরায ওরবফ (ন্তবয) 
প্রওাকত জ্ঞানভূ ারার কওংফা াযাভ কনধকাযবণয দকরর বত াবয না। তবফ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র 
ক্বরবফ প্রওাকত ―জ্ঞান‖ভূ প্রবতেও ভুরভাবনয চবনে দকররস্বরূ এফং তা ভানে ওযা এওান্ত কযামক। মকদ 
লওাবনা রীয ―এরাভ‖ কযবতয বে েকতূণক , তবফ লিা শুধু তাাঁয চবনেআ দকরর বফ, নোনে 
ভুরভানবদয চবনে ন। ওুযঅন  াদীবয থক ফুছবত এরাভ তেন্ত াও এফং এিা যীত 
ভানেওাযী কফশুদ্ধ (ুণেফান) ইভানদাযবদয ওাবঙআ লপ্রযণাস্বরূ অব। মাযা যীত ভানে ওবয না তাবদয 
ক্বরবফ তাবনয াস্াা লদঔা লদ। ক্বরবফ লম জ্ঞান লদঔা লদ, তাবও ফরা  জ্ঞান অর রাদুন্নী; এিা 
 অধোকত্মও, নবতা ওুভন্ত্রণাদাও। এয অধোকত্মও ধযনবও ফরা  এরাভ, অয যকিবও 
াস্াা। এরাভ ওুযঅন-াদীবয াবথ েকতূণকবাবফ দৃেভান , কওন্তু াস্াায লক্ষবত্র তা  
না। এরভুর রাদুন্নীয ভবতা স্বে  অধোকত্মও, নবতা ওুভন্ত্রণাদাও। নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص নফুেত াায অবক 
ঙ ভা ধবয স্বোনুমাী অভর ওবযকঙবরন। ভান রী  ভুতাাীপ মযত চুনাআদ অর ফাকদাদী (য.) 
ফবরন, ―এওভাত্র ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয থআ ভানুলবদযবও অল্লা তা ‖অরায বাবরাফাা 
প্রাকপ্তবত থপ্রদকন ওবয। নোনে থ  ধভকভূ বচ্ছ ন্ধওায কর-ককর এফং লগুবরা ভানুলবও লনাভবতয 
কদবও লন না। লম ফেকি ওুযঅবনয অবদভূ কক্ষা ওবয না এফং াদী ভানে ওবয না, ল জ্ঞ  
বঘতন। আ ধযবণয লরাওবদযবও ভানে ওযা ঈকঘৎ ন। অভাবদয জ্ঞান  ভামাফ বচ্ছ ওুযঅন এফং 
াদীবয য প্রকতকষ্ঠত।‖ মযত ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.) লখালণা ওবযন, ―এওচন রী মকদ যীত 
ভানে ওবযন, তবফ তাাঁয ঈন্নকত  এফং তাাঁয এরাভ ফৃকদ্ধ া। তফু এওচন রীয এরাভ ওঔবনাআ 
ওুযঅন  াদীবও ঙাকড়ব লমবত াবয না।‖ 

মযত চুনাআদ অর ফাকদাদী (য.)-এয ভুককদ এফং ভাভা মযত কযযী াক্বাতী (য.) ফরা ওবযবঙন, 
―তাাঈবপয কতনকি থক অবঙ। প্রথভকিবত, এওচন ূপীয ক্বরবফ কফযাচভান অল্লায ভা‖কযপাত তাাঁয াযা-
এয অবরাবও কনকবব লদবফ না। তাাঁয ওরবফ ফকস্থত ভা‖লযপবতয অবরা দ্রৃাযা কতকন ফস্তুভূবয এফং তাবদয 
ক্ষভতাভূবয াযভভক  তে ম্পবওক ফুছবত াবযন এফং অল্লা তা ‖অরায নাভ  কপাতভূবয 
তাচাল্লীগুবরা চকন ওযবত াবযন। অয তাাঁয লদবয ভবধে ফকস্থত ভাবযপবতয অবরা দ্রৃাযা কতকন যীবতয 
ূক্ষ্ম জ্ঞানভূ ঈরকব্ধ ওবযন। তাাঁয ওাচ-ওভক ফভবআ যীবতয বে েকতূণক। কদ্রৃতী থককিবত ূপীয 
ক্বরফ ওুযঅন-াদীবয কফবযাধী লওাবনা জ্ঞান ফন ওবয না। কফবযাকধতায কস্তত্ব এওভাত্র ফস্তুকনষ্ঠ  
অধোকত্মও এরবভ (জ্ঞাবন) জ্ঞানী ঈরাভা-আ কনণক ওযবত াযবফন, মাাঁযা তাাঈবপয আভাভকবণয ওথাফাতকা 
ফুছবত ক্ষভ। তাাঈবপয তৃতী থককিবত ূপীয ওাযাভত যীবতয জ্ঞাবনয কযন্থী বফ না, থফা 
যীতবও ওরুকলত ওযবফ না। যীবতয াবথ াভঞ্জেূণক কচকনগুবরাবও ওাযাভত ফরা  না, ফযং 
আকতদযাচ ফরা ।‖ অঈকরায ওথা  ওাচওভক যীবতয াবথ েকতূণক কওনা তা প্রবতেও ককক্ষত 
লরাওআ লম ফুছবত াবযন তা ন; এয চবনে দযওায যীত  তাাঈপবও বাবরাবাবফ চানা এফং 
তাাঈবপয ভান আভাভবদয ওথা ম্পবওক বাবরা জ্ঞান যাঔা। ঈদাযণস্বরূ, মযত ফাবমীদ লফাস্তাফী (য.) 
ফবরবঙন, ―ুফানী ভা অমাভা ানী‖ – লমিাবও শুধুভাত্র ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞানম্পন্ন ফেকিযা এবাবফ ফোঔো ওযবফন, 
―ৃকিভূবয লম ফ ত্রুকি অবঙ তা লথবও অকভ ভুি; অভায ভমকাদা কত ঈবচ্চ।‖ কওন্তু মযত ভকঈকদ্দন আফবন 
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অযাফী (য.) এআ ফিবফেয ফোাবয ভন্তফে ওযবত লমব ফবরন লম, অল্লায ফকবেষ্ঠত্ব এফং ত্রুকিীনতা এআ 
ফাবওে ফবঘব বাবরাবাবফ ফেি ওযা ববঙ। কতকন ফবরন: ―এিা তেন্ত ঈচ্চমকাবয তানকমহ্ (অল্লায 
প্রংা ওযা এ ওথা ফবর লম, কতকন ওর কনওৃি লদাল বত ভুি)। অবযও ওথা, কতকন (মযত ফাবচীদ) 
লদঔবরন লম, কতকন ফকবতাবাবফ অল্লা াবওয প্রংা ওযবত ক্ষভ। অল্লা তা ‖অরা লমভনবাবফ এওকি 
মূ্পণক ভুনামমা ফস্থা (ত্রুকিভুি ফস্থা) লথবও তাাঁয তাচাল্লী প্রওা (অত্মপ্রওা) ওবযবঙন, কিও লতভকনবাবফ 
মযত ফাবমীদ লফাস্তাভী (য.)-এয ক্ষভতা নুাবয ওৃত তানকম  তাকফ-এয াবথ াভঞ্জেূণক আ 
তাচাল্লীভূবয ঈদ্ভফ ববঙ। কতকন এআ তাচাল্লীভূবয তাকফবও কনবচয ক্ষভতায তাকফ কববফ কণে 
ওবয কনবরন এফং ফরবরন লম, কতকন কনবচবও প্রংা ওবযবঙন (বাফানী)। এযয নোনে লরাওবদয াবথ 
মৃ্পি তাচাল্লীগুবরা রক্ষে ওবয তাবদয তাকফবও কনওৃি এফং কনবচযিাবও ঈৎওৃি লচবন কতকন লখালণা 
ওবযন লম, তাাঁয ক্ষভতাআ লেষ্ঠ।‖ তএফ, এিা  কযসু্ফি লম, এআ ফাবওে কতকন (ফাবযমীদ) যীবতয াবথ 
েকতূণক লওাবনা কচকনবও ফোঔো ওযবত লঘবকঙবরন। লমবতু কতকন ―াওয‖-এয (বাবফয াকবয তন্ম) 
এওকি ফস্থা কঙবরন, লবতু কতকন অয নে লওাবনা কবফেকি ঔুাঁবচ ানকন এআ ূক্ষ্ম কফলকিবও ফেি 
ওযায চবনে; কতকন এআ ওথা তা ফেি ওবযবঙন মা াধাযণ ভানুল ফুছবত াযবফ না। এআ ভান রী এওফায 
তাাঁয কলেবদযবও কনব লফাস্তাবভয য এও রীবও লদঔবত মান। লআ রী মাাঁয তাওা  সফযাকে লআ 
মুবক ফকচনকফকদত কঙর। তাবও মযত ফাবমীদ লফাস্তাভী (য.) কক্বফরায কদবও ভুঔ ওবয থুথু লপরবত লদবঔন। 
পবর কতকন তাাঁয বে ারাভ-ওারাভ না ওবযআ প্রতোফতকন ওবযন। তাাঁয বালে বরা: ‗নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত 
লম ফ অদফ লদঔাবনা চরুযী, তায ভবধে এওিা অদবফয লঔরাপ ওবযবঙ আ লরাও। তাআ ল রী ায 
চবনে প্রবাচনী ূফকবতকয লঔরাপ ওবযবঙ।‘ কক্বফরায প্রকত েদ্ধাীর না া এওকি ফাবচ অঘযণ। 
কক্বফরায কদবও কপবয ভরতোক ওযািা কনকলদ্ধ লখালণা ওযা ববঙ। এভন কও লাা থফা ফা ফস্থা 
কক্বফরায কদবও া রম্বা ওযািা ভাওরূ। অল্লা তা ‖অরা অভাবদয অবদ ওবযবঙন লমন অভযা ওাফা যীপ 
কভন ওকয এফং লআ ভ লমন অভযা াও-কফত্র থাকও। মযত ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.) ফবরন, ―লম 
ফেকি যীবতয এওকি অদফ-ওাদা ারবন ফেথক , ল মকদ ফবর লম, তায লদাাভূ ক্বফুর ব থাবও, 
তফু তায ওথা কফশ্বা ওযা ঈকঘৎ ন, এভন কও মকদ তায লথবও ফহু ওাযাভত লদঔা মা।‖ মযত ফাবমীদ 
লফাস্তাভী (য.) ফবরন, ―লম ফেকি কনবচবও রী দাকফ ওবয, ল মকদ অওাব ঈড়বত ক্ষভ , তফু তায 
আফাদত, াযাভ ফচকন  যীত ভানে না লদবঔ তাবও কফশ্বা ওযবফ না।‖  

মযত অফদুয যাঈপ অর-ভানাফী (য.) তাাঁয ―যব চাকভঈস্ াককয‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন: ―ঈরাভা-এ-আরাভ 
ফকম্মতবাবফ ফণকনা ওবযন লম, অাভ ফা -ভুচতাকদবদয চবনে তাবদয ঈরকব্ধ নুাবয াাফা-এ-
লওযাভবও নুযণ ওযা সফধ (চাবম) ন। মযত আভাভ অফু ফওয যামী (য.) এআ আচভায ওথা ফেি 
ওবযবঙন। তবফ ভুচতাকদবদয চবনে অবর ুন্নাবতয ঘায ভামাবফয আচবতাদ কবন্ন নোনে আচবতাবদয 
নুযণ ওযা চাবম। কওন্তু তাাঁবদযবও ংকেি তকভূ ারন ওযবত বফ।‖ মযত অফু ুরাআভান দাানী 
(য.) ফবরন, ―অভায ক্বরবফ ফহু ভ কঘন্তাভূবয অকফবকাফ খবি। অকভ লগুবরা ম্পবওক কঘন্তা ওকয। 
ওুযঅন এফং ুন্নাবতয াবথ েকতূণক লবরআ অকভ লগুবরাবও গ্রণ ওবয থাকও।‖ মযত মুনু্নন কভযী (য.) 
ফবরবঙন, ―অল্লাবও বাবরাফাায কঘহ্ন বচ্ছ তাাঁয কপ্র নফী মযত ভুাম্মদ ভুস্তপা াল্লাল্লাহু অরাআক া 
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াল্লাভবও ওর নীকতবত এফং ওাবচ নুযণ ওযা।‘ (ভরানা অফদুর কনী নাফরুী ওৃত ―াকদক্বাতুন্ 
নদীো‖, ১৫৩ এফং যফতকী ৃষ্ঠাভূ, আস্তামু্বর, ১২৯০ ংস্কযণ) 

ভারানা অফদুর কণী নাফরুী (য.) মযত আভাভ ওতারানী (য.)-লও তাাঁয প্রণীত ―অর ভাাকফ অর 
রাদুকন্না‖ গ্রন্থ বত ঈদৃ্ধত ওবযন, ‗অল্লায প্রকত বাবরাফাা দুআ ধযবণয: পযম এফং -পযম। পযম 
বাবরাফাা লওাবনা ফেকি তাাঁয অবদ ভানে ওবয, কনবলধ বত দূবয থাবও এফং কনবচবও তাাঁয ক্বামা এফং 
ক্বদবয (তওদীবয) অত্মভকণ ওবয। াযাভ ংখিন এফং পযম ারন না ওযা এআ বাবরাফাা ককথরতায 
আকেত ফন ওবয। -পযম বাবরাফাা লওাবনা ফেকিবও নপর আফাদত ারন  ভুতাকফাত (বন্দচনও 
ফস্তু) ফচকন ওযবত নুপ্রাকণত ওবয। মযত অফু হুযাযা (যা.) বত আভাভ ফুঔাযী (য.) এওকি াদীব ওুদী 
লযাাত ওবযন: ―অল্লা তা ‖অরা ফবরন, অভায ফান্দা অয লওাবনা কওঙুয ভাধেবভ অভায সনওিে এভনবাবফ 
া না লমভকনবাবফ পযবময ভাধেবভ লব থাবওন। মকদ অভায ফান্দা নপর আফাদত ারন ওবযন, তবফ অকভ 
তাাঁবও এবতাআ বাবরাফাক লম, অকভ তাাঁয (ওুদযতী) ওান আ মা দ্রৃাযা কতকন লাবনন; তাাঁয (ওুদযতী) লঘাঔ আ 
দ্রৃাযা কতকন লদবঔন; তাাঁয (ওুদযতী) াত আ মা দ্রৃাযা কতকন ওাচ-ওভক ওবযন এফং (ওুদযতী) া আ মা দ্রৃাযা 
কতকন ঘরাবপযা ওবযন। কতকন মা কওঙু অভায ওাঙ লথবও ঘান, তা-আ তাাঁবও ভঞু্জয ওকয। কতকন অভায য 
অস্থা যাঔবর তাাঁবও অকভ যক্ষা ওকয।‖ এআ াদীব ওুদী কযসু্ফি ওবয লম অল্লা তা ‖অরা পযমবওআ 
ফবঘব লফক ঙন্দ ওবযন। এঔাবন ঈকল্লকঔত ―নপর‖ আফাদত লমগুবরা পযবময াবথ ারন ওযা , তা দ্রৃাযা 
পযবময ভবধে ংখকিত ত্রুকি-কফঘুেকতয প্রাকিি ব মা। অর পাবক্বানী ফবরন, ―াদীব ওুদীকি প্রতীভান 
ওবয, লম ফেকি পযবময বে নপর ারন ওবযন, কতকন অল্লায বাবরাফাা চকন ওযবত াবযন।‖ অফু 
লারাআভান ঔািাফী ফবরন, ―এআ াদীব ওুদীবত প্রকতবাত  লম,তাবত ঈকল্লকঔত ুণোত্মাকবণয লদাা গ্রণ 
ওযা বফ। মাবদয চবনে তাাঁযা লদাা ওযবফন, তাবদয াচত (প্রবাচন) ূযণ বফ।‘ (প্রাগুি ―াকদওাতুন্ 
নদীা, ৃষ্ঠা : ১৮২) 

ভরানা অফদুর কণী নাফরুী (য.) ―াকদওাতুন্ নাকদা‖ গ্রবন্থ অয করবঔবঙন, ‗মযত চুনাআদ অর-
ফাকদাদী (য.) লথবও অযম্ভ ওবয এ মকন্ত অকভ ভান ূপী অফদুর ওাযীভ অর ওুাআযী (য.)-এয 
―কযারা‖-এয ঈদৃ্ধকত কদবকঙ। অভায কফজ্ঞ ভ্রাতৃফৃন্দ! ূফকফতকী লরঔনীবও কনযবক্ষবাবফ কফঘায ওরুন। লদঔুন! 
ওীবাবফ ঈমুকি তাাঈবপয আভাভ  অঈকরা লওযাভ যীতবও অাঁওবড় ধবযকঙবরন! তাাঁযা ফ ভবআ 
তাাঁবদয ওাপ, ওাযাভত, ক্বরবফয ভা‖কযপতবও ওুযঅন  ুন্নাবতয ওকিাথবয মাঘাআ ওবযবঙন। কওঙু জ্ঞ  
যীত বত কফঘুেত লরাবওয ফদ ওাচ এফং ওথাবও চুাত কববফ লদকঔব অবর ুন্নবতয আ ওর 
ভান ঈরাভায ওুৎা যিনা ওযা কও লওাবনা ভুরভানবদয বক্ষ াবচ? তাবও (এফং াফীবদযবও) কও কফশ্বা 
ওযা ঈকঘৎ; মঔন ল আ ওর রী এফং তাাঁবদয প্রকত ভিত লালণওাযী ভুকরভবদযবও ভুকযও অঔো 
লদ? অঈকরায ওাযাভত তে। অবর ুন্নাবত কফশ্বাী এফং যীত ভানেওাযী ফেকিবদয ওাবঙ অল্লা 
তা ‖অরা তাাঁয নীকত-ফকবূকত লম ফ লনাভত ভঞু্জয ওবযন, তা-আ বচ্ছ ওাযাভত। এওচন রী ওঔন ফবরন 
না; তাাঁয ওাবঙ ওাযাভত অবঙ। লিায ভাকরওানা কতকন ওাভনা ওবযন না। রীয ওাযাভত তাাঁয চীকফতাফস্থা 
কওংফা লফাবরয য দৃেভান । রীবদয লফাবরয য তাাঁবদয লফরাাত (রীত্ব) ফরুপ্ত  না, কিও 
লমভকন নফীবদয নফুেত ফরুপ্ত  না। রীকণ অল্লাবও এফং তাাঁয কপাতগুবরাবও (গুণাফরী) লঘবনন। 
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ওুযঅবন ফহু রীয ওাযাভত ফকণকত ববঙ। ঈদাযণস্বরূ, মযত ভকযবভয ওাযাভতবও ঈবল্লঔ ওযা মা, 
মঔন কতকন মযত ইা (অ.) লও কতা ঙাড়াআ চন্ম লদন। মযত মাওাকযা (অ.) মযত ভকযবভয খবয 
প্রবফ ওবয ফ ভআ ঔাদে লদঔবত লবতন। কতকন চানবতন; কতকন ঙাড়া অয লওঈআ ভকযবভয কৃব প্রবফ 
ওযবতা না। তাআ কতকন কচজ্ঞাা ওযবতন, ―এগুবরা তুকভ লওাবত্থবও লবঙ?‖ ভকযভ ঈিয কদবতন, ―অল্লাহ্ 
এগুবরা ৃকি ওবযবঙন।‖ ওুযঅন অয ফণকনা ওবয; অাফ অর ওাাবপয ওাযাভত ম্পবওক, মাাঁযা ানাায 
না ওবযআ এওকি গুা ফহু ফঙয কতফাকত ওবযকঙবরন। অীপ কফন ফাযকঔা ওতৃকও লঘাবঔয রবও যাকন 
কফরকক্ববয কংান মযত ুরাআভান (অ.) এয াভবন ঈকস্থত ওযায ওাযাভতিা ওুযঅবন কফফৃত ববঙ। 
াফাব লওযাভ  তাবফীনকবণয স্ম স্ম ওাযাভত কওতাফভূব করকফদ্ধ ওযা ববঙ এফং ভুবঔ ভুবঔ 
প্রঘকরত ববঙ। তাবর কওঙু ভানুল ওাযাভতবও কফশ্বা ওবয না লওন; তাআ কনব প্রবতেবওয কঘন্তা ওযা ঈকঘৎ। 
ওাযণিা স্পি; তাবদয ওাঙ লথবও লওাবনা ওাযাভতআ লদঔা মা না; তাবদয ূফকফতকীবদয লথবও তাযা এ ধযবণয 
লওাবনা কওঙু লদবঔ কন, থফা শুবন কন, কওংফা তাবদয েবদ্ধ প্রবুবদয ওাঙ লথবও তাযা লওাবনা ওাযাভত-আ 
লদবঔ কন। ওাযাভত ম্পবওক কচজ্ঞাা ওযা বর আভাভ নাাপী (যা.) ফবরন, ―অবর ুন্নাবতয ভতানুমাী এিা 
সফধ লম, অল্লাহ্ াও তাাঁয যীকত-নীকত কযফতকন ওবয তাাঁযআ অঈকরা  কপ্র ফান্দাবদযবও লনাভত দান 
ওযবত াবযন।‖ 

আফবন অবফদীন (য.)-এয ―যাদু্দর লভাতায‖ গ্রবন্থয ―ুফুত-ঈন নাাফ‖ ধোবয ললকদবও লরঔা অবঙ; কওঙু 
অঈকরা ি ভব ফহু দূয লমবত াযবতন। ফস্তুত ানাপী  াবপী ভামাবফয কপক্বা কওতাফগুবরাবত এ 
কফলব কফস্তাকযত অবরাঘনা অবঙ। আভাভ আফবন াচয অর-াাতাভী ভক্কী (য.) তাাঁয ―পাতাা‖ ুস্তবও 
করবঔবঙন, ―ফহু ঈরাভা ফবরবঙন; মকদ লওান রী ওাযাভতস্বরূ কত ি ভব এও চাকা লথবও অবযও 
চাকা কভন ওবযন এফং মকদ কতকন ূফফতকী চাকা অবযয নাভাম বড় লনন, থঘ যফতকী চাকা 
তঔন অবযয াি থাবও, তবফ তাাঁবও অয লঔাবন কদ্রৃতীফায নাভাম ড়বত বফ না।‖ কওন্তু াভুকদ্দন 
যাভরী (য.) ফবরবঙন, তাাঁবও কদ্রৃতীফায নাভাম ড়বত বফ। এিা খন খন কযদৃি ববঙ লম, ঔাদে, ানী, 
লালাও-কযচ্ছদ আতোকদ ঘাাভাত্র কস্তত্ব লববঙ। এভন কও আকতা ফআগুবরাবত করকফদ্ধ ওযা ববঙ,  
নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঘাঘাত বাআ চাপয তাআায (যা.) অওাব ঈড়বত াযবতন। এিা ফকচনকফকদত লম, 
রুক্বভান াযাী (য.) এফং অয ফহু অঈকরা অওাব ঈড়বত াযবতন। াকনবত াাঁিা, কাঙ, াথয  
শু-াকঔয াবথ ওথা ফরায ভবতা াধাযণ খিনা ফহুফায প্রতেক্ষ ওযা ববঙ। অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও 
তাাঁয যীকত-নীকতফকবূকত ঈাব ৃি এআ ধযবণয খিনা মকদ এওচন নফী (অ.) এয দ্রৃাযা ংখকিত , তবফ 
তাবও ফরা  ভু‖লচমা। অকম্বাকণ লফার বর তাাঁবদয প্রকত অল্লা তা ‖অরা ভু‖লচমা ভঞু্জয ওবয থাবওন। 
নুরূবাবফ, রীবদয প্রকত তাাঁবদয লফাবরয য ওাযাভত ভঞু্জয ওযা ব থাবও। লওাবনা রী-আ এওচন 
নফীয ভমকাদা মকন্ত লৌঁঙবত াবযন না। প্রবতেও রী মবতা ঈচ্চ ভমকাদাম্পন্ন-আ লান না লওন, কতকন 
লওাবনািবভআ যীত তোক ওযবত াযবফন না; থকাৎ, তাাঁবও অল্লায অবদ-কনবলধ ভানে ওবয ঘরবত বফ। 

অঈকরায ভবধে ফকবেষ্ঠ বচ্ছন মযত অফু ফওয (যা.); তাাঁয বয বচ্ছন মযত ঈভয পারুও (যা.)।  মযত 
ঈভয (যা.)-এয আরাভ গ্রবণয ূবফক ভুকল্লবদয ংঔো কঙর ভাত্র ৩৯ চন। তাাঁযা লকাবন আফাদত ওযবতন। 
মঔন মযত ঈভয পারুও (যা.) ভুকরভ বরন, তঔন কতকন লখালণা ওযবরন, ―এঔন লথবও অভযা অয 
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লকাবন আফাদত ওযবফা না।‖ কতকন-আ প্রথভ ভুকরভ কমকন প্রওাবে আফাদত ওবযন। এআ দু‖চবনয বয লেষ্ঠ 
রী বচ্ছন মযত ঈভান কমনু্নযাআন (যা.)। তাাঁবও ―কমনু্নযাআন‖ ঈাকধ লদা  এআ ওাযবণ লম, কতকন য য 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلصএয দুআচন ওনো রুওাআা (যা.)  ঈবম্ম ওুরুভ (যা.)-লও কফব ওবযন। কমননুযাআন ভাবন দু‖লিা 
অবরায ভাকরও। হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―অভায মকদ তৃতী লওাবনা কফফাকতা ওনো থাওবতা, তাবর তাবও অকভ 
ঈভাবনয বে কফব কদতাভ।‖ (াদী) এিা কতকন ঈবম্ম ওুরুভ (যা.) এবন্তওার ওযায য ফবরন। এযয 
বচ্ছন মযত অরী ভুযতমা (যা.)। লমবতু নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص তাফুবওয মুবদ্ধয ভ ভদীনাবত অবর ফাতবও যক্ষা 
ওযফায চবনে তাাঁবও ওাযী কনমুি ওবয ফবরকঙবরন, ―তুকভ অভায বে ম্পকওকত, লমভকনবাবফ ারুন (অ.) 
কঙবরন ভূা (অ.) এয বে; কওন্তু অভায বয অয লওাবনা নফী অবফন না,‖ লবতু তাাঁবও ―ভুযতমা‖ 
অঔোকত ওযা বকঙর। এআ ঘায চবনয কঔরাপত তাাঁবদয ভমকাদায িভানুাবযআ কনধকাকযত বকঙর। তাাঁবদয 
বয লেষ্ঠ অঈকরা বচ্ছন ওর অাফ-এ-লওযাভ (যা.)। তাাঁবদয ভবধে ংখকিত মুদ্ধ-কফগ্রবয ওাযণ বচ্ছ 
তাাঁবদয আচবতাবদয াথকওে। তাাঁবদযবও এয চবনে াফ লদা বফ। মাাঁযা বুর ওবযকঙবরন তাাঁবদযবও এওকি 
এফং মাাঁযা কিও কঙবরন তাাঁবদযবও দুআকি াফ লদা বফ। অভযা কফশ্বা ওকয, ―অঅযাত অল্-
ভুফাাযা‖ নাবভয দচন াাফী যাকয লফবতী। তাাঁযা বরন ঘায ঔকরপা, তারা (যা.), মুফাআয (যা.), 
াদ্ কফন অকফ াওওা (যা.), াআদ আফবন মাদ (যা.), অফু ঈফাআদা (যা.), আফবন চাযযা (যা.) এফং 
অবু্দয যভান কফন অঈপ (যা.)। অভযা অয কফশ্বা ওকয, হুচূয ملسو هيلع هللا ىلصএয যভতপ্রাপ্ত ওনো পাকতভাতুয্ মাযা 
(যা.) এফং তাাঁয দুআ ুত্র আভাভ াান (যা.)  আভাভ হুাআন (যা.) এফং ভা ঔাকদচাতুর ওুফযা (যা.)  মযত 
অবা (যা.) ফাআ যাকয লফবতী। এঙাড়া নে ওায নাভ অভযা এঔাবন অয ঈবল্লঔ ওযবত না 
াযবর লভািাভুকি এআ কনকিত ধাযণা অভযা যাঔবত াকয লম, অঈকরা  ঈরাভাব াক্বানী-যািানী চান্নাবত 
মাবফন: াাফাকবণয বয তাবফীন এফং তাযবয তাবফ তাবফফীনকণআ লেষ্ঠ অঈকরা।‘ (প্রাগুি ―অর 
াকদওাতুন্ নাকদা‖: যফতকী ৃষ্ঠাভূ ; প্রবণতা – ভরানা অফদুর ককন নাফরুী, ককযা)। 

াফীবদয ুস্তও ―পাতহুর ভাচীদ ‖ ফবর, ‗অল্লাবও দকি কচকনবয চবনে ভানুল বাবরাবফব থাবও। নফভ 
কচকনকি বচ্ছ অল্লায অবও (বঔাদাবপ্রকভও)-লদয বে লভরাবভা ওযা এফং তাাঁবদয ঈচ্চাকযত ভধুয পর 
(ঈবদ)-গুবরা ংগ্র ওযা এফং তাাঁবদয ঈকস্থকতবত শুধুভাত্র প্রবাচবন ওথা ফরা। বাবরাফাায মকাগুবরা 
এবওয য এও চকন ওযা লমবত াবয আ দকি কচকনবও অাঁওবড় ধবয; অয ভাশুবওয (বপ্রভাষ্পদ 
লঔাদাতা ‖অরায)- সনওিে াা লমবত াবয।‘ (পাত অর ভাকচদ) 

অভযা ভুকরভযা তা-আ কফশ্বা ওকয। অভযা এআ ওাযবণআ তাাঈবপয আভাভবদযবও বাবরাফাক; রীবদয 
াঘমক  (াকন্নধে) তারা ওকয। ভুকরভকণ মাাঁযা এ ওাচ ওবযন, তাাঁবদযবও াফীযা লওন ভুকযও অঔোকত 
ওবয থাবও তা অভযা ফুছবত াকযনা। 

২৩/ — ঈি কওতাফকিয ৪১৫ ৃষ্ঠা করকফদ্ধ অবঙ: ‗ক্বাকদা-এ-ফুযদা‖ বচ্ছ এওকি জ্ঞতা কযূণক ফআ। 
এঔাবন করকফদ্ধ অবঙ লম, এওভাত্র নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুযক্ষা দ্রৃাযা-আ লওাবনা ফেকি ভুকি চকন ওযবত াবয। 
এআ গুণওীতকন ওুযঅন-ুন্নায কযন্থী। তাযা এিাবও ওুযঅবনয লঘব ঈচ্চমকাবয ভবন ওবয থাবও।‘ 
(পাত অর ভাকচদ) 
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াফী ফআকিয ভুঔফবন্ধ লরঔা অবঙ, ‗াঈবদয লৌত্র অফদুর অমীম তাকদবও ুনরুজ্জীকফত ওবযন। কতকন 
অযফী ঈদ্রৃীব াকন্ত-ৃঙ্খরা কপকযব অবনন। অয তাাঁয ুত্র াদ তাাঁয ূফকুরুলবদয অদকবও ুনরুজ্জীকফত 
ওবযন। কতকন ঔুরাপা অয যাবদীবনয থবও ুনবযানু্মি ওবযন।‘ (পাতহ্ অর ভাকচদ) 

এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি ঈবদয ুত্রবদয তবরাাযবও অয ধাযাবরা ফায চবনে লদাা ওযবঙ। তায 
ভবত, ―ুনরুজ্জীকফত‖, ―ুনবযানু্মি‖ আতোকদ ফরািা লৌবদয লক্ষবত্র লভাবিআ তুেকি এফং যাধ ন, মাবত 
াফী লরাওকি লৌবদয ভবতা এওচন কনঘ  ীন ভদোীয ওাঙ লথবও াামে লবত াবয। এআ লআ ঈদ, 
লম নাকও এবথন্স  গ্রীবয লাবিরগুবরাবত ভদ  নাযী কনব চীফন কতফাকত ওবযকঙর; মায চীফন 
কতফাকত ববঙ ভুরভানবদয স্বণক কফধভকীবদয াবত কণ ওবয। থঘ এআ াফীয দৃকিবতআ অফায আভাভ 
ফুীযী (য.) ওতৃকও অল্লা তা ‖অরায ফকবেষ্ঠ ৃকি কববফ কপ্র নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা এফং তাাঁয ওাবঙ 
াপাাত ওাভনা  াামে প্রাথকনা ভা-কযও এফং চখনে যাধ – লম হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও অল্লা তা ‖অরা 
শুবংফাদ কদববঙন, ―অকন মা ঘান, অকভ তাআ লদবফা।‖ (অর অাত) ল তায ঈদ্ভি  কভথো লরঔনীবও 
ভুকরভবদয াভবন ধভকী কওতাফ কববফ ঘারাবত লভাবি রকজ্জত ন। াফী লরাওকি  ঈরাভা-এ-আরাভবও 
ভুকযও অঔো কদব মুফ ম্প্রদাবও কফভ্রান্ত ওবয াফী ভতফাবদ দীক্ষা কদবত তৎয। াফী লরাওকি  
লআ ফ াদী ম্পবওক ওী ঈিয লদবফ লমগুবরাবত নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص কনবচআ কনবচয প্রংা ওবযবঙন [আভাবভ 
যািানী লভাচাবদ্দবদ অরবপ ানী (য.)-এয ―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থয প্রথভ ঔবণ্ডয ৪৪ নং কঘকিবত াদীগুবরা 
ঈদৃ্ধত ববঙ]। এবক্ষবত্র রা-চাফ া ঙাড়া এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকিয অয লওাবনা ঈা লনআ। 

২৪/ — ―পাতহুর ভাচীদ‖ ুস্তবওয ৪১৬ ৃষ্ঠা াফী লরাওকি  করবঔবঙ, ‗মকদ আব্রাীভ অন্ নাাআ 
ফবরকঙবরন, ―অকভ অল্লায য অস্থা যাকঔ এফং তাযয অনায য‖- এ ওথা ফরািা সফধ, তফু এআ 
ধযবণয ওথা শুধু তাবদযবওআ ফরা মা মাাঁযা চীকফত এফং ঈকস্থত এফং মাাঁবদয লওাবনা কওঙু ওযায ক্ষভতা 
থাওায দরুন তাাঁযা (ৃকি প্রকিা) ওাযণস্বরূ। ভৃতচন নুবফ ওবযন না, েফণ ওযবত াবযন না; তাাঁযা 
ঈওায কওংফা ক্ষকত ওযবত ক্ষভ। ভৃতচন কওংফা নুকস্থতচবনয ওাবঙ ওথা ফরা সফধ ন। ভৃতবদয বে 
এবাবফ ফন্ধবন অফদ্ধ া সফধ ন। এিা ওুযঅবন ুস্পিবাবফ কফফৃত ববঙ। ভৃতবদয ওাবঙ লওাবনা কচকন 
ঘাা থফা তাাঁবদয াবন প্রংাূঘও ওথা ফরা তাাঁবদযবও তা‖কমভ ওযা থফা ন্তয কওংফা ওভক দ্রৃাযা 
তাাঁবদয বে ংকেি ায থক বচ্ছ তাাঁবদযবও লদফতাতুরে কফবফঘনা ওযা।‘ (পাত অর ভাকচদ) 

াফী ুস্তওকিয ঈমুকি ঈদৃ্ধকতবত ওুযঅবনয ওুৎা যিনা ওযা ববঙ। ঈরাভা-এ-আরাভ াফীবদয এআ 
ধযবণয লকাভযাীূণক ওথাবও দকরর ঔণ্ডন ওবযবঙন। ঈরাভাবদয ফআগুবরায ভবধে মযত ভরানা দাঈদ 
আফবন ুরাআভান অর ফাকদাদী (য.) প্রণীত ―অর কভনাতুর াফীা পী যাদ্দীর াফীা‖ (াফী ভতফাদ 
ঔণ্ডবন ঐী ফদান) ুস্তওকি নেতভ। মূ্পণক কওতাফকি এঔাবন বালান্তকযত ওযা বরা: 

াফী ভতফাদ ঔণ্ডবন ঐী ফদান 
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ফতকভানওাবর অবর ুন্নাবতয অদক বত কফঘুেত লকাভযাবদয ংঔো ফৃকদ্ধ াবচ্ছ। এফ লকাভাযাহ্ লরাবওযা 
মযত নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈম্মতবও ভুকযও অঔোকত ওযবঙ। তাযা ফবর লম, এআ লনাভতূণক ঈম্মতবও 
তাযা তো ওযবফ এফং তাাঁবদয ভারাভার রুি ওযবফ। পবর তাযা ধঃকতত ববঙ। ভান অল্লা তা ‖অরায 
যভবত  যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয ীরা অভায এ ফআকিবত অকভ এফ লকাভযা লরাওবও ভ্রান্ত প্রভাণ ওযবফা এফং 
তাবদয মুকিগুবরায াযতা প্রভাণ ওযবফা। বতা তাযা এ ফআ বড় তাবদয বুর ফুছবত াযবফ এফং 
লদাাত চকন ওযবত ক্ষভ বফ। অয অকভ এওকি ভান লঔদভত ওযবত াযবফা। 

াফীযা এ ফোাযকি কফশ্বা ওবয না লম, লওঈ অল্লায ওাবঙ তাাঁয অকম্বাফৃন্দ (অ.)  ুণেফান অঈকরা 
(য.)-কবণয ভাধেবভ (ীরা) াপাাত (ুাকয) প্রাথকনা ওযবত াবয এফং তাাঁবদয ওাবঙ অল্লাহ্ লম ক্ষভতা 
ওাযাভতস্বরূ কদববঙন, লআ ক্ষভতাফবর তাাঁবদয ওাবঙ কফদভুকি ওাভনা ওযবত াবয; তাযা অয কফশ্বা 
ওবয না লম, লওাবনা ফেকি নফী-রীবদয ভামায-যমা লমাযত ওবয তাাঁবদয াপাাত ওাভনা ওযবত াবয, 
মাবত তায আচ্ছা অল্লা াও ূযণ ওবয লদন, থফা তায কফদ দূয ওবয লদন। াফীবদয ভবত, লফাবরয 
বয অল্লায কপ্র ফান্দাবদয অয েফণ  দকনক্ষভতা থাবও না; তাাঁযা ভাকিবত কযণত ন। তাযা ফবর, ―ওফয 
চীফন ফরবত কওঙুআ লনআ।‖ ৃকথফীবত লওাবনা কচকন চকবনয চবনে চীকফতবদয ভধেস্থতায ভবতাআ লফারপ্রাপ্ত 
অকম্বা-অঈকরায লম ীরা (ভাধেভ) ওযা মা তা াফীযা কফশ্বা ওবয থাবও। তাযা এবাবফ স্বীওায 
ওযবতা না মকদ তাযা কফশ্বা ওযবতা লম, লফারপ্রাপ্তচন ―ওফয-চীফন‖ নাবভয এওকি চীফবন ফতকভান যববঙন 
এফং তাাঁযা চাবনন, লাবনন, লদবঔন, কমাযতওাযীয প্রকত প্রতুেিয লদন, অয কনবচবদয ভবধে লদঔা-াক্ষাৎ 
ওবযন; এফং তাাঁযা ুযস্কায থফা াকস্তয ভবধে ফস্থান ওবযন, অয এআ ুযস্কায থফা াকস্ত রূ (অত্মা)  
লদবয য অব; এফং তাাঁবদয চীফদ্দা কযকঘত লরাওবদয ওাচ-ওভক (অভর) ম্পবওক তাাঁবদযবও চানাবনা 
, অয তাাঁযা (এ চবনে) অল্লা াওবও ধনেফাদ জ্ঞান ওবযন  কনবচবদয ভবধে শুব ংফাদ অদান-প্রদান 
ওবযন এফং চীকফতবদয চবনে লদাা ওবযন মঔনআ তাাঁযা চীকফতবদয লনও অভর ম্পবওক ফকত ন; অয 
ফদ অভর ম্পবওক ফকত ায বে বে তাাঁযা লদাা ওবযন – ―ল অভায অল্লাহ্ াও! অকন তাবদযবও 
ৎওাচ ওযবত াামে ওরুন। অকন তাবদযবও ভুকি চকন ওযবত াতা ওরুন লমবাবফ অভাবদযবও 
ওবযবঙন।‖ লমবতু আবন্তওার বচ্ছ এও খয লথবও অবযও খবয স্থানান্তয, লবতু ওুযঅন, াদী, আচভাঈর 
ঈম্মত এফ তথে কক্ষা লদ। লম ফেকি এগুবরাবত কফশ্বা ওবয না, ল কফশ্বা স্থাবনয াকচফ কফলগুবরাবত 
কফশ্বা ওবয কফদাতীবত রূান্তকযত বফ এফং যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নত লথবও কফঘুেত বফ। কফকবন্ন দৃকিবওাণ 
লথবও এ ধযবণয এওচন ফেকিবও ওাবপয কফবফঘনা ওযা মা, ওাযণ ুনরুত্থান কদফব ভানুলচন তাাঁবদয ওফয 
লথবও চীকফতাফস্থা ঈবি অবফন – এিা ইভাবনয ঙকি ভূরনীকতয এওকি। লম ফেকি এবত কফশ্বা ওযবফ; 
ল ওাবপবয কযণত বফ। লফারপ্রাপ্ত চন ওফবয চীকফত এফং তাাঁযা াকন্ত রাব থফা াকস্ত লবাক ওযফায 
কফলিা, মায য আচভা-এ-ঈম্মত-এ-লভাাম্মদীা ববঙ, তাবত কফশ্বা কু্ষদ্র ুনরুত্থাবন কফশ্বাবযআ 
নাভান্তয – লম কু্ষদ্র ুনরুত্থান লযাচ াবযযআ এওিা ঈদাযণভাত্র। 

াফীযা ফবর, ―ওফবয লদ বঘ মা এফং ে-প্রতেে দৃে ব মা। তাযা অয তঔন শুনবত থফা 
লদঔবত া না। লদবয চবনে লওাবনা াকস্ত কওংফা ুযস্কায লনআ।‖ 



102 
 

অভযা তাবদযবও ফকর, ―লতাভযা লতা কফশ্বা ওবযা ―রূহ্ ভৃতুেফযণ ওবয না।‖ তএফ, লতাভাবদয কফশ্বা ওযা 
ঈকঘৎ লম, তা নুবফ ওবয, লদবঔ এফং শুবন। তাআ লতাভাবদয ঈকঘৎ ন লআ ওর ভুরভানবদযবও ফাধা 
লদা মাাঁযা অল্লায ৃকি প্রকিা রূভূবয ভধেস্থতায য অস্থা লযবঔ াপাাত  াাবমেয অওািী 
ন। লমবতু ওর ধভক-আ প্রঘায ওবয লম আবন্তওাবরয য রূভূবয কস্তত্ব থাবও, লবতু অল্লায ৃকি 
প্রকিা চীকফত রূভূবয ভধেস্থতাবও লতাভাবদয স্বীওায ওযা ঈকঘৎ ন, লমভকন লতাভযা কফশ্বা ওবযা না 
চীকফত ভানুলবদয ভধেস্থতাবও। লঔারা ভন কনব এ কফলবয য কঘন্তা ওযায ক্ষভতায দরুন াফীযা ফবর, 
―ভৃত-চবনয ওাঙ লথবও লওাবনা াামে-আ অা ওযা মা না। লম ফেকি অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদয রূহ্ 
লভাফাযও লথবও াপাাত  াামে অা ওবয, ল ওাবপয এফং ভুকযবও কযণত ।‖ তেন্ত কযতাবয 
বে কযরকক্ষত বচ্ছ লম,  আদানীং ফহু ভানুল এভন কও াফীবদয দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত ধভকী বদ ভাীন 
ফেকিফকক অবর ুন্নবতয আ ওর লকাভযাহ্ ত্রুবদয গুণওীতকন ওযবঙ এফং তাবদয ভ্রান্ত  কফলাি ফআত্র 
নুফাদ ওবয মুফ ম্প্রদাবও প্রতাকযত ওযবত তৎয বচ্ছ। প্রবতেবওআ চাবনন, ঈদী অযফী যওায 
াফীফাদ াযা কফবশ্ব প্রঘাবযয ঈবদ্দবে প্রঘুয থক ফে ওবয ঘবরবঙ এফং এওিা দপ্তয স্থান ওবযবঙ এআ 
ওাচ ঘাকরব মাফায চবনে। কওঙু ফুকদ্ধীন লরাও তাবদয দ্রৃীনবও কফকি ওবয াফী ভতফাবদ দীক্ষা কনব শুধুভাত্র 
বথকয চবনে মুফ ম্প্রদাবও কফবথ কযঘাকরত ওযবঙ। এআ ধযবণয কনঘু চাবতয ফুকদ্ধ-কফফকচকত ভানুল প্রবতেও 
চাকতবতআ যববঙ। অয কওঙু লরাও অবঙ মাযা আরাভ ম্পবওক মূ্পণক জ্ঞ বআ াফীবদয দ্রৃাযা প্রতাকযত 
ববঙ এফং তাবদয ভতাদক প্রঘাবয অত্মকনবাক ওবযবঙ; অয আরাবভয ভবধে ংস্কায াধবন তাযা তৎয 
ববঙ। এ ওর জ্ঞ লরাবওযা, মাযা কনবচবদযবও অবরভ কববফ কযঘ কদবচ্ছ, তাযা ওুযঅবনয অাত 
এফং াদী লঘবন না। তাযা াাফা-এ-লওযাভ  তাবফীনকবণয ফাণী ম্পবওক লফ-ঔফয, এবওফাবযআ জ্ঞ! 
ি-স্বি অযফী কবঔআ কনবচবদযবও জ্ঞানী ভবন ওযবঙ তাযা। জ্ঞান চকন ওবয অবরভ ায অওািা 
তাবদয ভবধে লনআ। ঈদী অযফ লথবও প্রাপ্ত স্বণক দ্রৃাযা লবাক-কফরাব ভি ববঙ এ ওর লরাবওযা। দ্রৃীন এফং 
দুকনা ম্পবওক তাযা বঘতন। তবাকে মুফবওযা তাবদযবও ধভকী ফেকিত্ব কববফ কণে ওবয থাবও। এ ওর 
লরাবওযাআ আরাবভয ধ্বংওাযী। তথাওকথত এ ওর ―অবরভ‖ ভুরভানবদয লনতা ব ফবঙ। তাযা 
যাচকনকতও অন দঔর ওযবত ভথক বচ্ছ। তাবদয ঈফকয ভকস্তষ্কচাত ওিনাভূবও তাযা ধভকী কক্ষা কববফ 
ল ওবয থাবও। অয কনবচবদয ভবতা নেবদযবও কফঘুেত ওবয কিও থ বত। কহ্ ফুঔাযী যীবপ 
করকঔত াকদকি এবদয অকভনী ফাতকা কদববঙ ফহু অবকআ। এআ ক্ষকতওয কফঘুেকত ম্পবওক াবওফার প্রবতেও 
ফেকিযআ ঈকঘৎ ভানুলবও চাগ্রত ওযা। মকদ এআ ধাযাবও ফাধা না লদা , তবফ এিা প্রাও-আরাভী মকাব 
কপকযব কনব মাবফ ভুরভানবদযবও। লওননা, ওফয অমাবফ কফশ্বা লল কফঘাবযয কদবনয য কফশ্বাবয 
চন্ম লদবফ। 

ওফবয অীফকাদ/াকন্ত কওংফা াকস্ত রূহ্ (অত্মা) এফং লদ ঈববয যআ প্রবাক ওযা । এআ কফলকিয 
য কফশ্বা স্থান এওান্ত কযামক। আভাভ ভুাম্মদ াফানী (য.) তাাঁয ―অর অক্বাআদ অশ্ াফানীা‖ 
ীলকও বদে এিা ফেি ওবযন: ―ওফবয অমাফ অবঙ; লিা রূহ্ এফং অত্মা ঈববয যআ কতত ।‖ 
থকাৎ, লদ এফং অত্মা ঈবআ ুযস্কায কওংফা াকস্ত লবাক ওযবফ ওফয-চীফবন। মকদ চীকফত ভানুবলযা তা 
লদবঔ না, তফু এয য কফশ্বা স্থান ওযািা তাবদয চবনে চরুযী। এ লকান কফলকিবত কফশ্বা ওযা 
কযামক। এবত কফশ্বা ―ফাঅ‖ ফা ওফয লথবও ুনরুত্থাবন কফশ্বাবয চন্ম লদবফ। থঘ দুবিাআ অল্লা 
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তা ‖অরায ক্ষভতাফবর ংখকিত বফ। লম ফেকি যফতকী কফলকিবত কফশ্বা ওবয, তায চবনে ূফকফতকীকিবত 
কফশ্বা ওযা মুকিেত। মকদ চীফদ্দা ভানুবলযা ওফয অমাফ ম্পবওক ঈরকব্ধ ওযবত াবয না, তফু 
অাত-াদীভূ এফং এ ঈম্মাবতয কফশুদ্ধ (ুণেফান) ঈিযাূযীকণ ফেি ওবযন লম, ওফয অমাফ ফাস্তফ। 
কনবম্ন অকভ এ কফলব কফস্তাকযত অবরাঘনা ওযবফা এফং াদীভূ ল ওবয লদঔাবফা লম, আবন্তওারপ্রাপ্ত 
অল্লাহ্ াবওয কপ্র ফান্দাবদযবও ীরা ওবয তাাঁবদয াপাাত ওাভনা ওযা সফধ, মাবত লওাবনা ফেকিয ওাভে 
ফস্তু অল্লা তা ‖অরা ৃকি ওবয লদন। এ ফ দকরর মকাবরাঘনা ওযবর লদঔা মা‖ লফারপ্রাপ্ত ফুমূককাবন দ্রৃীন 
কনবচবদয ক্ষভতাফবর কওঙুআ ওযবত াবযন না এফং তাাঁবদয লথবও প্রাথকনায অক্ষকযও বথক লওাবনা কওঙুআ 
ঘাা  না মা াফীযা যকিব লফড়া। চীকফত লরাওবদযবও ঘরাবপযা এফং ওাচ ওযবত (তাাযরূপ) লদবঔ 
াফীযা ভবন ওবয; তাবদয ওাবঙ াামে  ুাকয প্রাথকনাওাযী ফুকছ তাবদয ওাবঙআ অবফদন ওবয থাবও। 
থঘ চীকফতবদয ওাবঙ প্রাথকনা ওযা অয কওঙুআ ন শুধু তাবদযবও অল্লা তা ‖অরায ৃকি প্রকিা 
ভধেস্থতাওাযী ফানাবনা ঙাড়া। এওভাত্র অল্লাহ্ াওআ ওর ফস্তু ৃকি ওবয থাবওন এফং ফ কওঙু কযঘারনা 
ওবয থাবওন। চীকফত  লফারপ্রাপ্ত ওবরআ তাাঁয ৃকি প্রকিা ―াকতা‖ ফা ফানস্বরূ। কতকন কনবচআ এ 
আচ্ছা লালণ ওবযকঙবরন লম, ৃকি চকত তাাঁয ৃকি প্রকিা ভাধেভ ফা ফান বফ। অল্লা াবওয আচ্ছা এআ 
লম, বনও ফস্তুয ভধেস্থতা কতকন ৃকি ওযবফন, মাবত ৃকথফী কনভানুমাী কযঘাকরত বত াবয। তফু ফহু 
কচকন কতকন ভধেস্থতা ফেকতবযবও ৃকি ওবয থাবওন। 

অকম্বা (অ.) এফং অঈকরা (য.) তাাঁবদয ভামায-যমা ―ওফয চীফন‖ নাবভয এওিা চীফবন ফতকভান 
যববঙন, মা অভযা চাকন না। তাাঁযা কনচ বত কওঙুআ ওযবত াবযন না। অল্লাহ্ াওআ তাাঁবদযবও মকাপ্ত 
কযভাণ ক্ষভতা  ভমকাদা কদববঙন ভধেস্থতাওাযী ফায চবনে। লমবতু কতকন তাাঁবদযবও তেন্ত বাবরাফাবন, 
লবতু কতকন তাাঁবদযবও ঈচ্চভমকাদা প্রদান ওবয থাবওন। তাাঁবদয াবস্ত ভান অল্লা তা ‖অরা ভবনাফানা ূণক 
ওবযন। এআ াচত (প্রবাচন)  ভওুদ (ভবনাফানা) ূযবণয ঈবদ্দবেআ তাাঁবদযবও ভধেস্থতাওাযী ফায চবনে 
নুবফাধ ওযা । াফীবদয এিা এওিা কভথো ওাকনী লম, অবর ুন্নত ওফয ূবচা ওবয ভুকযবও 
রূান্তকযত ববঙ। ভুনরভানবদয কফরুবদ্ধ এিা চখনে ওুৎা যিনা সফ কওঙুআ ন! কওঙু জ্ঞ লরাও থফা 
ফওধাকভকও লরাও কনবদকাল গ্রাভফাীবও লধাওা কদব দুকনাফী স্বাথক ককদ্ধয চবনে কযবতয বে কেূণক ওাচ-
ওাযফাবয করপ্ত ওযবত াবয। অয এিা কনকিত; আরাভী জ্ঞান  ভূরেবফাধ লম লদব কফরুপ্তপ্রা, ল-আ লদব 
এফ ―কমকন্দও‖-যা ভাথাঘাড়া কদব ঈিবফ। তাবদয ঙুতা লদকঔব াফী ভতফাদবও অত্মযক্ষা না ওবয আ ফ 
কফঘুেকতবও ংবাধন ওযায লঘিা কনবাকচত া লফক চরুযী। লনকতফাঘও ভবনাবাবফয কযফবতক আকতফাঘও 
ভবনাবাফ গ্রণ ওযা ঈকঘৎ। ভুরভানবদয ভবধে অফায কওঙু লরাও অবঙ মাযা ওফয চীফন এফং তায ুযস্কায 
থফা াকস্তবত কফশ্বা ওবয, কওন্তু লফাবরয য অল্লায ৃকি প্রকিা অকম্বা (অ.)  অঈকরা (য.)-
ফৃবন্দয ভধেস্থতাবত কফশ্বা ওবয না। অয কওঙু লরাও ফবর, ―অল্লা াবওয ৃকি ক্ষভতা কফবফঘনা না ওবয 
লওন শুধুভাত্র লফারপ্রাপ্ত চনবদয ওাবঙ প্রাথকনা ওযা ? তাাঁবদয ওাবঙ াপাাত প্রাথকনা এফং তাাঁবদয ভাধেবভ 
বীপ্সা  ূযণ যীবত অবরাকঘত  কন।‖ এ ওথা মাযা ফবর তাযা ওফয চীফবন কফশ্বাী াফীবদয ভবতা 
ক্ষকতওয ন। তাযা ওুযঅন-াদী না লচবনআ আ ধযবণয ওথা ফবর থফা তাযা কনঙও এওগুাঁবকভয ঔাকতবয 
আ যওভ অঘযণ ওবয। ভুরভানবদয ঈকঘত এওগুাঁব না ব কিও ওথাবও স্বীওায ওবয লনা। অকভ অভায 
চাফবও অিকি ধোব ল ওযবফা। 
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প্রথভ ধো 

অকম্বা (অ.) কণ তাাঁবদয ভামায-যমা চীকফতাফস্থা অবঙন। তাাঁযা রূওাবথক (ভাচামী) চীকফত নন, ফযং 
ফাস্তফবক্ষবত্রআ চীকফত। ওুযঅনুর ওাযীবভ ফরা ববঙ, ‗অল্লা তা ‖অরায বথ কদবদযবও ওঔবনা ভৃত ভবন 
ওযবফ না। তাাঁযা অল্লা াবওয দৃকিবত চীকফত। তাযা কযমওপ্রাপ্ত।‘ (ুযা অর-আ-আভযান, অাত ১৬৯) এআ 
অাতকি ফেি ওবয লম, কদকণ চীকফত। তাাঁযা নোনে ভুরভানবদয ভবতাআ ভমকাদাম্পন্ন এফং নোনেবদয 
বয তাাঁবদয ভমকাদা লনআ। কওন্ত অকম্বাকণ (অ.) কদবদয লঘব ঈচ্চ ভমকাদাম্পন্ন। ঈরাভাব লওযাভ 
ফবরবঙন লম, প্রবতেও নফী (অ.) আ কদ কববফ লফারপ্রাপ্ত ববঙন। এ কফলকি প্রবতেবওআ চাবনন 
বাবরাবাবফ। মকদ অর ারাফী তাাঁয ুস্তও ―কোয‖-এ করবঔবঙন, ‗ঈচ্চ মকাবয লওাবনা ফেকিয ঘাআবত কনম্ন 
মকাবয লওাবনা ফেকিয বতা এওকি ভাাত্মে লফক থাওবত াবয,‘ তফু এ ওথাকি এ লক্ষবত্র প্রাকেও। 
ওাযণ এ ওথািা এভন এওিা ভাাবত্মেয লক্ষবত্র প্রবমাচে, লমিা লওাবনা অাত কওংফা াদীব ুস্পিবাবফ 
লখাকলত  কন। কওন্তু লমবতু াকদভূব লখাকলত ববঙ লম, অকম্বা (অ.) কণ ফাআ কদ, লবতু এআ 
কফলব অর ারাফীয ওথা প্রবমাচে ন। আভাভ ফুঔাযী (য.) এফং ভুকরভ (য.) ফকণকত এওকি াদী লখালণা 
ওবয, ‗কভযাবচয যচনীবত অকভ ভূা (অ.) এয যমায া কদব কভন ওকয। কতকন তাাঁয যমা যীবপ 
দাাঁকড়ব ারাত অদা ওযকঙবরন।‘ (াকদ) আভাভ ফাাওী (য.) এফং অয ফহু লযাাতওাযী ফকণকত 
এওকি াদীব ফরা ববঙ, ‗অকম্বা (অ.) কণ তাাঁবদয ভামায-যমা চীকফত। তাাঁযা ারাত অদা ওবযন।‘ 
(াদী) য এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗অল্লা তা ‖অরা তাাঁয নফীবদয (বদ লভাফাযও)-লও ভাকিয চবনে 
াযাভ ওবয কদববঙন।‘ (াদীব) 

এ কফলকি আচভা-এ-ঈরাভা-এ-ঈন্মাত (আরাভী জ্ঞান কফাযদবদয ঐওভতে) দ্রৃাযা প্রকতকষ্ঠত। আভাভ ফুঔাযী  
(য.)-এয ী এফং ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ অবঙ: ‗অল্লা াও লভযাচ যচনীবত ওর নফী (অ.)  লও 
অভাবদয ভানফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ লপ্রযণ ওবযন। নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص আভাভ ন এফং তাাঁযা ওবর দুআ যাওঅত নাভাম 
বড়ন।‘ রুওু এফং াচদা ারাবতয ন্তবুকি। এবত প্রকতবাত  লম, তাাঁযা স্বযীবয ারাত অদা ওবযন। 
যমা লভাফাযবও মযত ভূা (অ.) এয নাভাম ড়া এ কফলবও প্রভাণ ওবয। কভওাত যীবপ করকফদ্ধ 
এফং আভাভ ফুঔাযী  (য.)  ভুকরভ (য.) লযাাতওৃত এওকি াদী ফরা ওবয, ‗অকভ অকম্বাফৃবন্দয 
ভাবফব ঈকস্থত কঙরাভ। মযত ভূা (অ.)  দাাঁকড়ব নাভাম ড়কঙবরন। কতকন ওাবরা ফবণকয কঙবরন। তাাঁয ঘুর 
ভরা থফা এবরাবভবরা কঙর না, ফযং তাাঁবও লদঔবত রাককঙর ―মাত‖ লকাবত্রয এওচন াী মুফবওয ভবতা।‘ 
(াদী) 

এ ওর াদী প্রতীাভান ওবয লম, অকম্বাকণ (অ.)  অল্লা তা ‖অরায দৃকিবত চীকফত। তাাঁবদয রূবয ভবতা 
তাাঁবদয লদ যীযী ব ককববঙ। তাাঁবদয লদ লভাফাযও খন ন, অফায ি ন। তাাঁযা াকথকফ কওংফা 
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াকথকফ (অত্মা) ঈব চকবতআ দৃেভান বত াবযন। এআ ওাযবণআ অকম্বাকণবও (অ.) রূানীবাবফ এফং 
স্বযীবয লদঔা মা; াদীকি লখালণা ওবয লম, ভূা (অ.)  নাভাম ড়কঙবরন; ারাত াযীকযও কিাওরাবয 
ভাধেবভআ ংখকিত ব থাবও, রূানী ফা অকত্মওবাবফ ন। যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ওতৃকও প্রদি মযত ভূা (অ.) 
এয াযীকযও কফফযণ কযসু্ফি ওবয লম কতকন ভূা (অ.) লও রূানীবাবফ ন, ফযং যীযবভত লদবঔকঙবরন। 
নোনে ভানুবলয ভবতা অকম্বাফৃন্দ (অ.) ভৃতুেফযণ ওবযন না। তাাঁযা কনবচবদযবও এ ক্ষণস্থাী ৃকথফী লথবও 
কঘযস্থাী চকবত স্থানান্তয ওবযন। আভাভ ফাাওী (য.) তাাঁয ―এ‖লতক্বাদ‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন, ‗ভামাবয যাঔায য 
নফীবদযবও তাাঁবদয রূ লভাফাযও কপকযব লদা । অভযা তাাঁবদযবও লদঔবত াআ না। তাাঁযা লপবযস্তাবদয 
ভবতাআ দৃে ব মান। অল্লাহ্ াও লম ওর ভবনানীত ফুমূককবদযবও ওাযাভতস্বরূ দকনক্ষভতা ভঞু্জয 
ওবযবঙন, শুধুভাত্র তাাঁযাআ অকম্বা (অ.) লদযবও লদঔবত ান।‘ আভাভ অ ুুতী- তাআ ফবরবঙন। আভাভ 
নফফী (য.), আভাভ ুফওী (য.)  আভাভ ওুযতুফী (য.) তাাঁবদয গুরুচনবদয ওাঙ লথবও এওআ ওথা 
লযাাত ওবযবঙন। াম্বরী ভামাবফয আফনুর ওাআবভ অর চকমা তায ―কওতাফুর্ রূ‖ ুস্তবও হুফহু তা-আ 
করবঔবঙ। াবপী ঈরাভা-এ-লওযাভ মযত আফবন াচয অর াতাভী ভক্কী (য.), আভাভ ঔারুদ্দীন যাভরী 
(য.), আভাভ ওাচী মাওাকযা (য.) এফং ানাপী ঈরাভা-এ-লওযাভ আভাভ আফবন অকফ াভচা (য.), আভাভ 
আফনুর াজ্জ (য.) তাাঁয ―ভাদঔার‖ গ্রবন্থ এফং াবঔ আব্রাীভ রাক্বানী (য.) তাাঁয ―চাযাতুত্ তাীদ‖ 
কওতাবফ এফং অয ফহু ঈরাভা-এ-লওযাভ এওআ ফণকনা কদববঙন। াআবদ আফবন ভুাআাফ (যা.) ফবরন, 
‗হুচযাহ্ অন্-নফফীাবত অমান  আক্বাভত কদবত লানা ককবকঙর ঐকতাকও াযযা-এয খিনায কদন, লম কদন 
ভকচবদ নফফীবত অমান লদা মাকন এফং নাভাম ড়া মা কন।‘ এিা খবি ৬১ কচযীবত, লম খিনাফহুর 
কদফব আাকমদ ভদীনাফাীবদয য তোঘায ঘাকরবকঙর। আফবন তাআকভা তায ―এ‖লতক্বাদ-ঈ-কযাতীর 
ভুতাকক্বভ‖ ুস্তবও খিনাকি ঈদৃ্ধত ওবয। ফহু ভানুল যদাতুস্ াাদা-এয লবতয লথবও তাাঁবদয ারাবভয 
প্রতুেিয শুবনবঙন। নোনে ভামায-যমা লথবও ফহুফায ারাবভয প্রতুেিয লানা ককববঙ। অভযা এ ফোাবয 
বয অবরাঘনা ওযবফা। ঈরাভাব আরাবভয ঐওভতে নুাবয লফাছা ককববঙ লম, নফীকণ তাাঁবদয ভামায-
যমা চীকফতাফস্থা যববঙন। এওকি ী াদীব লখাকলত ববঙ, ‗মঔন লওাবনা ফেকি অভাবও ারাভ 
লদ, তঔন অল্লা তা ‖অরা অভায রূবও অভায লদব কপকযব লদন এফং অকভ ারাভ দানওাযীয ারাবভয 
ঈিয লদআ।‘ এ ওথা ফরা মাবফ না লম, এআ াদীকি ঈবযাবল্লকঔত কফলবয বে ভতববদ ৃকি ওবযবঙ। 
থকাৎ, লওঈ ফরবত াযবফ না হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয রূ লভাফাযও তাাঁয লদ লভাফাযওবও তোক ওবযকঙর, অয ারাভ 
লদায বে বে তা তাাঁবও কপকযব লদা ববঙ। মাযা এ যওভ ওথা ফবরবঙ তাবদযবও মবথাকঘৎ চফাফ 
কদববঙন ঈরাভা-এ-আরাভ। আভাভ অ ুুতী (য.) এ ধযবণয বতবযাকি ফোঔোভূরও ঈিয করকফদ্ধ 
ওবযবঙন। এগুবরায ভবধে ফবঘব ুন্দয ঈিয বচ্ছ এআ, হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص চাভার-অল্লা (বঔাদাতা ‖অরায 
লৌন্দমক ) লদঔায পবর অনবন্দ অত্মাযা ফস্থা অবঙন এফং তাাঁয লদবয লঘতনা রুপ্ত ববঙ; মঔন লওাবনা 
ভুরভান তাাঁবও ারাভ লদন, তঔন তাাঁয রুহ্ লভাফাযও এআ ফস্থা লথবও চাগ্রত ন, অয সদকও লঘতনা কপবয 
ান। এ ৃকথফীবত এআ ধযবণয ফস্থা ওভ ন। দুকনাফী কওংফা াকথকফ কফল ম্পবওক কঘন্তাভে লওাবনা 
ফেকি ভানুবলয ওথাফাতকা শুনবত া না। তাবর কমকন চাভার-অল্লা দকবন অত্মাযা, কতকন ওীবাবফ 
(ারাবভয) অাচ শুনবফন? 
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খুবভ কওংফা চাগ্রতাফস্থা কও লওঈ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও লদঔবত াবয? মকদ তাাঁবও লদঔা মা, তবফ লিা কও 
কতকন? নাকও তাাঁযআ নুরূ লওাবনা দৃে? ঈরাভাফৃন্দ এ প্রবশ্নয ঈিয কফকবন্নবাবফ কদববঙন। হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
যমা যীবপ তাাঁয চীকফত থাওায য আচভা ঙাড়া কধওাং ঈরাভা ফবরবঙন লম, প্রওৃতাবথক হুমূযবওআ ملسو هيلع هللا ىلص- 
লদঔা মা। াদীভূ লথবও তা লফাছা মা। এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗লম ফেকি অভাবও স্ববে লদঔবরা, 
ল লমন চাগ্রত ফস্থাবতআ অভাবও লদঔবরা।‘ এ ওাযবণআ আভাভ নফফী (য.) ফবরন, ‗স্ববে তাাঁবও লদঔা লমন 
ফাস্তবফআ তাাঁয দকন রাব।‘ ফস্ততঃ আভাভ ভানাফী (য.) তাাঁয ―ওানমুদ্ দাওাআও‖ ুস্তবও এওিা াদী 
লযাাত ওবযন লমিা লখালণা ওবয- ‗লম ফেকি অভাবও স্ববে লদঔবফ, ল ফাস্তকফওআ অভাবও লদঔবফ, ওাযণ 
তান অভায অওৃকত ধাযণ ওযবত াবয না।‘ মকদ অভযা তাাঁয নুরূ কওঙু লদবঔ থাকও অভাবদয স্ববে, 
তাবর লতা অয অভযা তাাঁবও ফাস্তকফওআ লদঔবফা না! আব্রাীভ রাক্বানী (য.) তাাঁয ―চাযাতুত্ তীদ‖ গ্রবন্থ 
করবঔবঙন, ‗ভুাবদ্দীন ঈরাভা ফকম্মতবাবফ চাকনববঙন লম, যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও চাগ্রত কওংফা স্ববে 
ঈব ফস্থাবতআ লদঔা লমবত াবয।‘ তবফ নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-লও লদঔা লকর, নাকও তাাঁয ভবতা নে ওাঈবও 
লদঔা লকর তা কনব ভতববদ অবঙ; এয য ফকম্মকত কন। আভাভ কাজ্জারী (য.)  আভাভ ওুযাপী (য.) 
এফং অয ওবওচন ঈরাভা ফবরবঙন, তাাঁয নূরূ নে ওাঈবও লদঔা মা। অয মাাঁযা ফবরবঙন লম, হুচূয 
 লওআ লদঔা মা, তাাঁযাআ বচ্ছন ংঔোককযষ্ঠ। এাঁবদয ভবধে যববঙন কত্রবয কধও ভুাদ্দী আভাভ এফং ভান-ملسو هيلع هللا ىلص
ঈরাভা। অকভ তাাঁবদয প্রবতেবওয দকরর-প্রভাণ এওিা অরাদা ুস্তবও ফোঔো ওবযকঙ। 

কদ্রৃতী ধো 

লফারপ্রাপ্ত অকম্বা (অ.)  অঈকরা (য.)-এয েফণ  দকনক্ষভতা প্রবে ওুযঅন ভাচীবদ ুস্পিবাবফ 
লখাকলত ববঙ লম, কদকণ তাাঁবদয ভামায-যমা চীকফত ফস্থা যববঙন। অয অঈকরা-এ-লওযাভ অল্লা 
াবওয লনাভবতয ভাধেবভ েফণ  দকন ওবয থাবওন; অল্লা তা ‖অরা তাাঁয কপ্র ফান্দাবদয াবস্ত তাাঁয 
স্বাবাকফও যীকত-নীকতফকবূকত দ্ধকতবত ৃকি ওবয থাবওন। লম ফ জ্ঞ লরাবওযা কফশ্বা ওবয না লম, অকম্বা-
এ-লওযাভ, কফবল ওবয তাাঁবদয ভবধে লেষ্ঠ মযত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص এফং অঈকরা-এ-লওযাভ  কদকণ 
তাাঁবদয ভামায-যমা েফণ এফং দকন ওযবত াবযন, তাবদযবও স্তব্ধ ওবয লদফায চবনে অকভ ফকপ্রথভ ফোঔো 
ওযবফা লম, এভন কও ভৃত ওাবপযযা শুনবত  লদঔবত া। আভাভ ফুঔাযী  (য.) লযাাতওৃত এওকি 
াদী লখালণা ওবয, ‗দাপবনয বয ভৃতযা প্রস্থানওাযী লরাওবদয াবয ব্দ শুনবত া।‘ (াদী) আভাভ 
ফুঔাযী  ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ এওকি াদী ফণকনা ওবয লম, ফদবযয কচাবদ কনত ওাবপযবদয 
রাগুবরাবও মুবদ্ধয কওঙু কদন বয এওকি কবতক লপবর লদায কনবদক লদা ; এয কওঙুকদন বয হুমূয াও 
 লঔাবন কভন ওবয প্রবতেও ওাবপবযয নাভ তায কতায নাভ ঈচ্চাযণ ওবয ফবরন, ‗লতাভাবদয প্রকত ملسو هيلع هللا ىلص
াদাওৃত ফস্তু কও লতাভযা চকন ওযবত লবযঙ? অকভ লতা অভায যফ (প্রবু)-এয াদাওৃত কফচ চকন 
ওযবত ক্ষভ বকঙ।‘ এ ওথা শুবন মযত ভয (যা.) হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও কচজ্ঞাা ওবযন, ‗এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص, 
অকন কও এফ লরাওবদযবও ফরবঙন, মাযা রাব রূান্তকযত ববঙ?‘ তঃয নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয লদন, 
‗অকভ অল্লা তা‖অরায নাবভ ফরকঙ কমকন অভাবও নফী কববফ লপ্রযণ ওবযবঙন লম, তুকভ অভাবও তাবদয 
ভবতা এবতা বাবরাবাবফ েফণ ওযবত াবযা না। কওন্তু তাযা ঈিয প্রদাবন ক্ষভ।‘ (াদী) আভাভ ফুঔাযী  
(য.)  ভুকরভ (য.) ফকণকত অবযওকি াদী লখালণা ওবয, ‗ভৃত ফেকি তায অত্মীফবককয ঈচ্চস্ববয িন্দবনয 
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চবনে াকস্ত া।‘(াদী) আভাভ নফফী (য.) ী ভুকরভ যীবপয যা ফা ফোঔো ফবরন, ‗লফারপ্রাপ্ত 
ফেকি তাাঁয অত্মী-কযচবনয ঈচ্চস্ববয িন্দন দ্রৃাযা অমাফপ্রাপ্ত ন।‘ ভুাম্মদ আফবন চাকযয অত্-তাফাযী 
এওআ ওথা ফবরবঙন। আভাভ ওামী অাম (য.) ফবরন, এিাআ ফকবেষ্ঠ ফোঔো এফং ঈবল্লঔ ওবযন লম, নকফ 
ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص এওচন ভকরাবও তায লফারপ্রাপ্ত ুবত্রয চবনে ঈচ্চস্ববয ওাাঁদবত ফাযণ ওবযকঙবরন। নফী ওাযীভ 
 অবদ লদন, ‗ব ভুরভানযা। লতাভযা ওফবয াকত লতাভাবদয ভ্রাতাবদযবও ঈচ্চস্ববয ওান্নাওাকি ওবয ملسو هيلع هللا ىلص
অমাফবমাকে ওবযা না।‘ (াদী) াদীকি প্রতীভান ওবয লম, লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওবযন এফং অত্মীবদয 
ওান্না অমাফ নুবফ ওবযন। নফীব ভাওফুর ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ‗ওফবয লফারপ্রাপ্তচনবও ম্ভালণ চানাবনায ভ 
ারাভ লদবফ।‘ (াদী) এ ওাযবণআ ভুরভানকণ ফবরন, ―অ ারাভু অরাআওুভ এা অরা দাকযর ওভীর 
ভুকভনীন।‖ কনিআ এ ধযবণয ম্ভালণ এওভাত্র েফণ  ঈরকদ্ধ ক্ষভতাম্পন্ন ফেকিবদযবওআ লদা মা। মকদ 
তাাঁযা না শুনবতন, তাবর ারাভ চানাবনা বতা কস্তত্বীনতাবও কওংফা াথযবও। ারবপ াবরীন, থকাৎ, 
ভান ঈরাভা-এ-আরাভ ফকম্মতবাবফ ফবরবঙন লম, লফারপ্রাপ্তবদয এবাবফআ ম্ভালণ চানাবত বফ। 

তৃতী ধো 

লফারপ্রাপ্তচন কমাযতওাযীবদযবও কঘনবত াবযন। ―কওতাফুর ওুফুয‖ গ্রবন্থ অফু ফওয অফদুল্লা আফবন অকফদ্ 
দুনআা করবঔবঙন, ‗মযত অবা (যা.) নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওথা লযাাত ওবযন, কমকন ফবরন: ―মঔন 
লওাবনা ভুরভান তায য লওাবনা ভুরভান ভ্রাতায ওফয কমাযত ওবয ওফবযয াব ফব, তঔন 
লফারপ্রাপ্ত ভুরভানকি তাবও (বমাযতওাযীবও) কঘনবত াবয এফং তায ারাবভয চাফ লদ।‖ (াদী) 
মযত অফু হুযাযা (যা.) লযাাতওৃত এওকি াদী লখালণা ওবয: ―মকদ লওঈ তাাঁয লওাবনা কযকঘত ভানুবলয 
ওফয লমাযত ওবয ারাভ লদ, তবফ লফারপ্রাপ্ত ফেকি তাবও কঘনবত াবয এফং ারাবভয প্রতুেিয লদ। 
অয মকদ ল কযকঘত লওাবনা লফারপ্রাপ্ত ভুরভানবও ারাভ লদ, তাবর লফারপ্রাপ্ত ফেকি অনকন্দত  
এফং ারাবভয চাফ লদ।‖ (কওতাফুর ওুফুয) আঈুপ আফবন অবু্দর ফায (য.) এফং ―অওাভ‖ কওতাবফয 
লরঔও অফদুর ও ফবরবঙন, ―াদীকি ীহ্।‖ আফনুর ওাআবভ অল্ চকমা তায ―কওতাফুর্ রূ‖ গ্রবন্থ 
াদীকি ঈদৃ্ধত ওবয ফহু ঔফয লদ এফং চানা লম, এ কফলব অয ফহু ঔফয লরঔায অবঙ। াদীকিবত 
ফেফহৃত ―কমাযত‖ ব্দকি ফেফায ওযা বতা না, মকদ লফারপ্রাপ্তচন লমাযতওাযীবও কঘনবত না াযবতন। 
ওর বালা এফং ওর কবধাবন এআ ব্দকিবও কযকঘত ভানুলবদয ভবধে যস্পবযয াক্ষাৎ কববফ ফোঔো 
ওযা ববঙ। অয ফোঔো ওযা ববঙ লম, াক্ষাৎওাযীকণ এবও যবও ফুছবত ক্ষভ। অয ―ারাভুন 
অরাআওুভ‖ ব্দকি লতা লআ ফেকিবওআ ফরা মা, কমকন তা ফুছবত াবযন। মকদ লওাবনা ফেকি ওফবযয ওাবঙ 
ারাত অদা ওবযন, তাবর লফারপ্রাপ্তচন তা ফুছবত াবযন এফং তাাঁবও েদ্ধা ওবযন। আাকমদ আফবন ারুন 
লযাাত ওবযন, ‗আফবন াাফ এওকি দাপন নুষ্ঠাবন লমাক লদন। কতকন ারওা ফস্ত্র কযধান ফস্থা 
কঙবরন। এওকি ওফবযয াব কতকন দুআ যাওঅত (নপর) নাভাম বড়ন। এযয কতকন ওফযকিয য লরান 
কদব দাাঁড়ান। কতকন অল্লা াবওয নাবভ থ ওবয ফবরন লম, কতকন চাগ্রত ফস্থা ওফযকিয লবতয লথবও 
এওকি ওণ্ঠস্বযবও ফরবত লাবনন, ―অভাবও ফেথা লদবফন না। অকন আফাদত ওবযন কওন্তু শুনবত ান না। 
অকন চাবনন না। অভযা চাকন, কওন্তু নড়াঘড়া ওযবত াকয না। অভায দৃকিবত আ দুআ যাওঅত ারাবতয 
ভবতা ভূরেফান কচকন অয লনআ।‖ ওফবয াকত লফারপ্রাপ্তচন ফুছবত লবযকঙবরন লম, আফবন াাফ নাভাম 
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বড়কঙবরন এফং ওফবযয য লরান কদবকঙবরন।‘ ঈমুকি খিনা ফণকনা ওযায য আফনুর ওাআবভ অর 
চকমা াাফা-এ-লওযাবভয ওাঙ লথবও ফকণকত অয বনও খিনায ফণকনা লদ, লমগুবরাবত প্রভাকণত  লম 
লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত ক্ষভ। াফীযা আফনুর ওাআবভ অর চকমাবও এওচন ভুচতাকদ ভবন ওবয 
থাবও, থঘ তায ঈমুকি লরঔনীবত কফশ্বা ওবয না এফং অয দাকফ ওবয লম এয প্রকত কফশ্বা স্থানওাযী 
ভুকযও। াফীবদয এআ ধযবণয অঘযণ লথবও কযসু্ফি  লম, তাযা ঈরাভাব আরাভবও েদ্ধা ওবয না; 
কওন্তু তাবদয স্বাবথকয বে ঔা লঔবর তাযা তাাঁবদয প্রংা ওবয থাবও। অয প্রকতবাত  লম, তাযা আরাভী 
ঈরাভাবদয ঙন্দ ওবয না। 

মযত অবা (যা.) ফবরবঙন লম ফদবযয কচাবদ কনত ওাবপযযা, মাবদযবও এওকি কবতকয ভবধে লপবর লদা 
বকঙর, তাযা শুনবত াকন। এআ ওাযবণআ কওঙু লরাও ভবন ওবযকঙর লম ভৃতচন, এভন কও কফশ্বাীকণ 
ওফবয শুনবত ান না। অয কওঙু জ্ঞ লরাও ফবরকঙর লম, কদকণ, এভন কও নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص- শুনবত ান 
না। মাযা ভবন ওবযকঙর; লফারপ্রাপ্তচন শুনবত ান না, তাযা বুর ওবযকঙর; ওাযণ মযত অবা (যা.) 
ফবরকঙবরন, কবতক ভাকত ওাবপযযা-আ শুধু েফণ ওযবত ক্ষভ। তাযা ভবন ওবযকঙর এআ ―েফণ‖ ফুকছ লআ 
বথক, লমবাবফ ুযা অর পাকতয-এয ২২নং অাবত লখাকলত ববঙ – ‗অকন ভৃতবদয লানাবত াযবফন না। 
অকন তাবদযবও লানাবত াযবফন না মাযা ওফযভূব অবঙ।‘ (অাত) থঘ এিা লআ বথক ফেফহৃত  
কন। ―েফণ‖ ব্দকিবও ভান ঈরাভা-এ-লওযাভ ফোঔো ওবযবঙন েফণ  কফশ্বাবয ভাধেবভ স্বীওায (ওফুর) ওবয 
লনায বথক। এআ ধযবণয অাতগুবরাবত অল্লা তা ‖অরা ওণক, ঘকু্ষ  ভকস্তষ্কম্পন্ন ওাবপযবদযবও ওফবয 
ফকস্থত ভৃতবদয বে তুরনা ওবযবঙন। এআ তুরনািা কওন্তু েফণ  ঈরকব্ধয লক্ষবত্র ন, ফযং লকাাঁড়াকভ  
কনকরকপ্ত ভবনাবাবফয লক্ষবত্র। থকাৎ, কনচ্ছা  কফশ্বাবয লক্ষবত্র। ভৃতুেয ফোকধয ভ যফতকী চকবত কনবচয 
স্থান দকবনয য লওাবনা ওাবপয মকদ কফশ্বা ওযায আচ্ছা লালণ ওবয, তাবত তায লওাবনা রাব বফ না। 
অল্লা যািুর অরাভীন ফরা ওবযন, ‗যওাবর মাযা ফদওায কববফ কঘকহ্নত, তাবদয প্রকত অনায কফশ্বা 
স্থাবনয অহ্বান তাবদয চবনে লওাবনা ুপরআ ফব অনবফ না।‘ (অাত) এআ ধযবণয লরাওবদয প্রকত কফশ্বা 
স্থাবনয অহ্বান তাবদয লওাবনা ওাবচ অবফ না, কিও লম যওভ ওাবচ অবফ না লআ ধযবণয ওফযফাীয 
কফশ্বা মাযা ওফবয লমব প্রতেক্ষ ওবয কফশ্বা ওবযবঙ, থঘ মাবদয প্রতেক্ষ না ওবযআ কফশ্বা ওযা ঈকঘৎ কঙর। 
ভৃতবদয এ যওভ কফশ্বা গ্রণবমাকে বফ না। অাবত ঈকল্লকঔত  ―েফণ‖-এয প্রওৃত থক বচ্ছ ―স্বীওৃকত‖। 
ঈদাযণস্বরূ, মঔন লওঈ ফবর, ―এ নাযী এভনআ লভববরাও লম, ল লওাবনা ওথা-আ লাবন না‖, তঔন ল 
লফাছা লম ভকরাকি শুবন ওথা ভবনাকনবফ ওবয না। ওাবপযবদয প্রকত ফতীণক দুবিা অাবতআ ―েফণ‖ 
ব্দকি এআ বথক ফেফহৃত ববঙ। ওাবপযযা চীকফত এফং তাবদয ওণক  ঘকু্ষ অবঙ, কওন্তু লমবতু অল্লা াও 
তাবদযবও াকষ্ঠ ফাকনববঙন এফং ন্তযগুবরাবও লভাযাকঙ্কত ওবয কদববঙন, লবতু কতকন তাাঁয নফী ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
ফবরবঙন, ‗অকন তাবদযবও লানাবত াযবফন না‘; থকাৎ, ‗অকন মঔন তাবদযবও ফরবফন তঔন তাযা 
কফশ্বা ওযবফ না। তাবদয কফশ্বাবও গ্রণ ওযা বফ না, কিও লম যওভ ওফযস্থ ওাবপযবদয কফশ্বাবও গ্রণ 
ওযা বফ না।‘ াদীভূব কফফৃত ববঙ লম, লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত াবযন। লম থক আ 
াদীগুবরাবত কফফৃত ববঙ, তাবত প্রকতবাত  লম, লফারপ্রাপ্তচন ওণক দ্রৃাযা েফণ ওবয থাবওন। তবফ 
ঈমুকি দুবিা অাবতআ ―েফণ‖-এয থক বচ্ছ ―গ্রণ‖ (স্বীওায)। মুকিেত কঘন্তাধাযায কধওাযী লম লওাবনা 
ফেকিআ েফবণয এআ দুকিয বথকয াথকওে স্পিবাবফ ফুছবত াযবফন। ‗অকন তাবদযবও লানাবত াযবফন 
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না‘-অাতকিয য অল্লা াও ফরা ওবযন, ‗অকন শুধু তাবদযবওআ লানাবত াযবফন মাযা ইভান এবনবঙ।‘ 
অল্লা তা ‖অরা  ফবরবঙন লম, ইভানদায (কফশ্বাী)-কণ েফণ ওযবত ক্ষভ। এআ কফফৃকত লথবও লফাছা মা 
লম, েফবণয থক ―স্বীওায‖ ফা ―গ্রণ‖ ওবয লনা। মকদ লওঈ ফবর ―অকন ভৃতবদয লানাবত াযবফন না,‖ 
ফাওেকিয থক তাযা ওান দ্রৃাযা শুনবত াবয না,  তাবর অল্লা তা ‖অরা লফাছাবচ্ছন লম, ওফযস্থ কফশ্বাীকণ 
েফণ ওযবত াবযন (থকাৎ, অাবতয ফকিাংবও এওআ বথক গ্রণ ওযবত বফ আ ফেকিবও)। লমবতু 
লওাযঅন-এ-ওযীবভ স্পিবাবফ লখাকলত ববঙ, ―লফারপ্রাপ্ত ইভানদাযকণ শুনবত ান, লবতু লওঈআ এবও 
স্বীওায ওযবত াযবফ না, মকদ লআ ফেকি ওুযঅবনয য ভুরভানকবণয ওাবঙ কৃীত ফবঘব কনবকযবমাকে 
দকরর াদীভূবয স্বীওায ওবয।‖ 

মযত অবা (যা.) ফবরবঙন; শুধুভাত্র ভৃত ওাবপযযা-আ শুনবত া কন। ওাযণ তাাঁয লযাাতওৃত এওকি 
াদী লখালণা ওবয: ‗মঔন লওাবনা ভুরভান তাাঁয লওাবনা ভুরভান ভ্রাতায ওফয কমাযত ওবয এফং ওফবযয 
াব ফব, তঔন ওফযস্থ ভুরভানকি তাবও কঘনবত াবয এফং তায ারাবভয প্রতুেিয কদব থাবও।‘ াদীকি 
অভযা ূবফকআ ঈবল্লঔ ওবযকঙ। লফারপ্রাপ্ত ফেকিয এআ লঘনায এফং াড়া লদফায ক্ষভতা প্রতীভান ওবয কতকন 
কমাযতওাযীবও লদঔবত এফং তায ারাভ শুনবত ান। মকদ মযত অবা (যা.) ফবরকঙবরন, ভৃত ওাবপযযা 
শুনবত া না, তফু কতকন অয ফবরকঙবরন লম, তাযা চানবত ক্ষভ; তাাঁয লযাাতওৃত এওকি াদীব 
ফরা ববঙ, ‗তাযা (ওাবপযযা) এঔন চাবন লম, অকভ তে ফবরকঙরাভ।‘ (াদী) ঈরাভাকণ লখালণা ওবযবঙন 
লম, লওাবনা ফেকি ―েফবণয‖ ভাধেবভআ চানবত াবয। তএফ, এআ দুবিা বব্দয ভবধে লওাবনা কফবযাধ লনআ। 
আফবন তাআকভা, আফনুর ওাআবভ অর চকমা, আফবন যাচাফ  আভাভ অস্-ুুতী (য.) এফং অয ফহু 
ঈরাভা ফবরবঙন লম, ঈমুকি ফোঔোকি-আ তে, কিও। মকদ কওঙু জ্ঞ লরাবওয ওথানুমাী ভৃতুেয থক বতা 
নকস্তত্ব, তাবর লফারপ্রাপ্তচবনয ওর আকিআ কস্তত্বকফীন ব ড়বতা। কওন্তু মযত অবা (যা.)-এয 
ফকণকত এফং ফুঔাযী যীবপ করকফদ্ধ াদীকি ফেি ওবয, ―লফারপ্রাপ্তচন চানবত ক্ষভ।‖ তএফ, াদীকি 
লথবও প্রকতবাত  লফারপ্রাপ্তচবনয আকি লঘতনা রুপ্ত  না। নোনে াাফী ওতৃকও লযাাতওৃত 
াদীভূ ুস্পিবাবফ ফেি ওবয লফারপ্রাপ্তচন শুনবত ান। ―েফণ‖ থক ―স্বীওায  কফশ্বা ওবয লনা‖- 
মযত অবা (যা.)-এয এআ ধাযণাকি ঈরাভাকবণয এচভায বে ভতববদ ৃকি ওবযবঙ। তাাঁয ওথায বে 
াাফা-এ-লওযাবভয ওথায বফকািভ েকত অনবত ক্ষভ এওভাত্র লআ াদীকি লমিা ভামায কমাযত 
ংিান্ত,  অয লমিা মযত অবা (যা.)-আ লযাাত ওবযবঙন। 

―অর কদাা‖ গ্রবন্থয যা-এ (ফোঔো) আফনুর হুভাভ করবঔবঙন, ‗থ ম্পবওক ভন্তফে ওযবত ককব ানাপী 
ঈরাভা-এ-লওযাভ ফবরন: ―লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত াবযন না‖।‘ য বক্ষ, কভওাত যীবপয যা-লত 
(ফোঔো) ফদবযয কচাবদ কনত ওাবপযবদয ম্পবওক াদীকি ফোঔোওাবর লভাল্লা অরী ক্বাযী করবঔন: ‗থ 
ংিান্ত কফলব ানাপী ঈরাভায ভন্তফেভূ (বালাকত) প্রথায য প্রকতকষ্ঠত। এ ফ ওথা কযসু্ফি ওবয না 
―লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত াবযন না।‖ ―থ‖ ংিান্ত জ্ঞান ম্পবওক ফোঔো ওযবত লমব ানাপী ঈরাভা-এ-
লওযাভ ফবরন, ―মকদ লওাবনা ফেকি লকাস্ত/ভাং না ঔাায থ ওবয থাবওন এফং এযয ভাঙ বক্ষণ ওবযন, 
তবফ তাাঁয থ বােবফ না।‖ থঘ অল্লা তা ‖অরা ভাঙবও ―ুস্বাদু‖ লকাস্তস্বরূ লখালণা ওবযবঙন। কওন্তু ভাবঙয 
লকাস্ত প্রথানুমাী (াধাযণ) লকাস্ত লথবও ৃথও। নুরূবাবফ, মকদ লওাবনা ফেকি য লওাবনা ফেকিয বে 
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ওথা না ফরায থ ওবযন এফং য ফেকিয ভৃতুেয য তায বে ওথা ফবরন, তবফ তায থ বােবফ না। 
ওাযণ ―অরাবয‖- থক প্রথানুমাী ভুবঔাভুকঔ ব ওথা ফরা। এওচন লফারপ্রাপ্ত ফেকি েফণ ওযবত াবযন, 
কওন্তু লমবতু কতকন স্বাবাকফও েফণ ঈবমাকী দ্ধকতবত ওথা ফবরন না, লবতু প্রথানুাবয ঈববয ভবধে 
অরা বত াবয না। এ ওাযবণআ তায (চীকফত ফেকিয) থ বে বফ না; লফারপ্রাপ্ত ফেকিয েফণ না 
ওযায ওাযবণ ন।‘ (বভাল্লা অরী ক্বাযী) আফনুর হুভাভ মযত অবা (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন 
ফবরন, ফদবযয কচাবদ কনত ওাবপযবদয বে হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওথবাওথন ফণকনাওাযী াদীকি -ী। 
আফনুর হুভাভ অয করবঔবঙন, মযত অবা (য:) ফবরকঙবরন, ―নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص এ ধযবণয লওাবনা ওথা-আ 
ফরবত াবযন না, লমবতু অল্লা তা ‖অরা ফরা ওবযবঙন, ‗অকন ভৃতবদয লানাবত াযবফন না। অকন 
ওফবয ফস্থানওাযীবদয লানাবত াযবফন না‘ (অাত); কওন্তু াদীকি ফকম্মকতিবভ লযাাত ওযা 
ববঙ। মযত অবা (যা.) এবত কফশ্বা ওবযনকন – এ ওথািা অভযা গ্রণ ওযবত াকযনা। তাঙাড়া, ঈি 
অাত এফং াদীবয ভবধে লওাবনা কফবযাধ-আ লনআ। অাবতয ভবধে ―ভৃত‖ ব্দকি ওাবপযবদয প্রকত অবযাকত, 
অয েফবণয লনকতফাঘও থক বচ্ছ এিা তাবদয লওাবনা ওাবচ অবফ না। ওাবপযযা েফবণ ক্ষভ – এআ বথক 
ফেফহৃত কন ব্দকি। ‗ওাবপযযা ভূও, ফকধয, ন্ধ; তাযা ফুছবত ক্ষভ‘- অাতিা এআ বথক ফেফহৃত 
ববঙ। থকাৎ, তাবদয লঘাঔ, ওান থাওা বত্ত্ব অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযন, তাযা ন্ধ  ফকধবযয ভবতা, 
লমবতু তাযা হুূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয আরাভ এফং কিও বথয কদবও অহ্বানবও ঈবক্ষা ওবযকঙর। ওুযঅবনয অাত 
‗অকন ভৃতবদয লানাবত াযবফন না‘ ফোঔোওাবর আভাভ ফাদাফী (য.) ফবরন, ‗তাযা (ওাবপযযা) কিও লআ 
ওর লরাবওয ভবতা মাযা তে, কিও ওথা েফণওাবর ওাবন তারা লদ। অল্লা াও তাবদযবওআ েফণ 
ওযায ক্ষভতা প্রদান ওবয থাবওন, মাাঁবদযবও কতকন আচ্ছা ওবযন, অয তাাঁযাআ বরন নাচাতপ্রাপ্ত।‘ কফশ্বাীবদয 
ভবধে এওগুাঁববদযবও অল্লা তা ‖অরা ভৃতবদয বে তুরনা ওবযবঙন। ঈমুকি অাতকি কনবম্নাি অাবতয 
ভবতাআ – ‗মাবদযবও অকন বাবরাফাবন তাবদযবও ঘাআবরআ কফশ্বা ওযাবত াযবফন না। কওন্তু অল্লা 
তা ‖অরা মাবও ঘান তাবও ইভানদায ফানাবত াবযন।‘ আফনুর হুভাভ ফবরন, ―ভৃতবদযবও লানাবনা এওভাত্র নকফ 
ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনেআ ঔাস্।‘ কওন্তু অভাবদয ওাবঙ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনে লওাবনা কফলবও ঔাস্ ফরায ক্ষাতী 
ফেকিবও প্রাভাণে দকরর লদঔাবত বফ। এআ ধযবণয লওাবনা দকরর এ কফলব লনআ। মযত ঈভয (যা.)-এয 
প্রশ্নকি থফা তাাঁয প্রকত লদা ঈিযকি লওাবনাকি-আ এআ ধযবণয আকেত ফন ওবয না। মকদ আফনুর হুভাভ 
ফবরবঙন, ‗ফদবযয কচাবদ কনত ওাবপযবদয বে অরা অবর এওিা প্রফাদ ফাওে ঈচ্চাযবণয ভবতাআ‘, 
তফু মযত ঈভয (যা.)-এয প্রকত প্রদি ঈিযকি কযস্ফিু ওবয, ‗এ ওথা তে ন।‘ আফনুর হুভাভ ফবরন, 
‗ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ াদীিা, লমিাবত ফণকনা ওযা ববঙ লম, লফারপ্রাপ্তচন দাপবনয যফতকী ভব 
দাপনওাযীবদয প্রস্থানওারীন দ-ব্দ শুনবত ান, লিাবত প্রকতবাত ; লফারপ্রাপ্তচন লপবযতাবদয 
প্রশ্নভূ শুধুভাত্র প্রশ্ন লওারীন ভবআ শুনবত ান। অবযা প্রকতবাত ; তাাঁযা প্রশ্ন-ফক লল ায য 
অয ওঔবনা শুনবত ান না। ওাযণ, অাতকিবত কযসু্ফি ববঙ লম, লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত ক্ষভ। 
ওাবপযযা লম েফণ ওযবত ক্ষভ, তা লফাছাবত লমব অল্লা তা ‖অরা তাবদযবও ভৃতবদয বে তুরনা 
ওবযবঙন।‘ অভাবদয ঈিয বচ্ছ, এআ মুকিকি কনবচবওআ কনবচ বুর প্রভাণ ওবয। ওাযণ লম ফেকি ফবর; 
লফারপ্রাপ্তচন দাপবনয যযআ শুনবত ক্ষভ, তাবও ফেআ কফশ্বা ওযবত বফ লম তাাঁযা ফভআ শুনবত 
ক্ষভ। লওাবনা অবরভআ ফবরনকন; লফারপ্রাপ্তচন প্রশ্ন-বফকয য অয েফণ ওযবফন না। ঈযন্ত, ―তাাঁযা 
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দাপবনয য কওঙুওার েফণ ওযবত াযবফন‖- এআ ধাযণাকিবও তাবর অাবতয বে েকতূণক কফবফঘনা 
ওযবত বফ। 

অবর ুন্নবতয ঈরাভা-এ-লওযাবভয ফকম্মত ভতানুমাী লফারপ্রাপ্তচনবও ারাভ লদা ুন্নত। ―ভাাকফ‖-এয 
যা-লত ভান অবরভ আফবন ভাবরও (য.) ওফযস্থ লফারপ্রাপ্তচনবও ারাভ লদায াদীকি ফোঔোওাবর 
ফবরন, ‗মাযা ফবর, লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত ক্ষভ, তাবদয ভতফাদবও এআ াদীকি ভ্রান্ত প্রভাকণত ওবয। 
যফতকী াদী, লমিা করকফদ্ধ অবঙ আভাভ অভদ আফবন াম্বর (য.)-এয ―ুনান‖ এফং অফু দাঈদ (য.)-
এয গ্রবন্থ, াকওভ (য.)-এয ―ভুতাদযাও‖, আফবন অকফ াফা (য.)-এয ―অর ভুান্নাপ‖, আভাভ ফাাওী 
(য.)-এয ―অমাফুর ওুফূয‖,  অত্-তাাকরী  অবু্দ আফবন াকভবদয ―ভুনাদ‖ গ্রন্থ দুবিাবত, াভাদ আফবন অস্ 
কযযীয ―অম মুদ‖ গ্রবন্থ, মায ভবধে আফবন চাকযয তাফাযী এফং আফবন অকফ াবতভ  ফাযযা আফবন অকমফ 
ওতৃকও করকফদ্ধ ী নদ-এয ঈবল্লঔ অবঙ, লআ াদীিাবত হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযন, ―লফারপ্রাপ্ত ভুরভাবনয 
বক্ষ এওিা ওণ্ঠস্বযবও ফরবত লানা মাবফ, ‗অভায ফান্দা তে ওথা ফবরবঙ।‘ এওিা লফবতী দকা 
ওফবযয বয কফকঙব লদা বফ এযয। আ ভুরভানবও লফবতী লালাও কযধান ওযাবনা বফ। 
লফববতয এওিা দযচা তায চবনে ঔুবর লদা বফ। পবর লফবতী ুকন্ধ ওফবযয ভবধে ঙকড়ব ড়বফ। তাাঁয 
দৃকি মবতা দূয মাবফ তবতা দূয ওফবযয কযকধ প্রাকযত বফ। এযয ওফবযয ভবধে প্রবফ ওযবফ এও ুদকন 
 ুন্দয কযচ্ছদাফৃত ফেকি। তাাঁয যীয লথবও ুকন্ধ ঙড়াবত থাওবফ। আ লফারপ্রাপ্ত ভুরভান তাাঁবও 
কচজ্ঞাা ওযবফ, ‗অকন লও? অনায ভুঔভন্ডর লওন এবতা লচোকতভক?‘ আ ফেকি ঈিয লদবফ, ‗অকভ রাভ 
অনায লনও অভর।‘ তঔন লফারপ্রাপ্ত ভুরভান ফরবফ, ‗ল অভায অল্লা! ুনরুত্থান কত া ংখকিত 
লাও, মাবত অকভ অভায কৃস্থারী  ম্পকিয াক্ষাৎ ককককয লবত াকয।‘ (াদী) এয কফযীত – অমাফ 
– কতত  ভৃত ওাবপযবদয য। এআ াদীকি প্রতীভান ওবয, লফারপ্রাপ্তচন লাবনন, লদবঔন, ওথা 
ফবরন, ঘ্রাণ লনন, ঈরকব্ধ ওবযন, কঘন্তা ওবযন এফং ঈিয লদন। এগুবরায ফআ প্রশ্ন-বফকয য ওফবযয ভবধে 
ংখকিত । ঈরাভা-এ-লওযাভ ফকম্মতবাবফ চাকনববঙন, ―এিাআ তে।‖ আভাভ ুুতী (য.)-এয ভবতা 
াদীকফদ আভাভকণ ফবরবঙন, ―এআ াদীকি ―ভুতাাকতয‖- থকাৎ, কনবকযবমাকে াদীগুবরায ভবধে নেতভ। 
াদীকি কযসু্ফি ওবয, ―লফারপ্রাপ্ত চনবও ারাভ চানাবনা চীকফতবদযবও ারাভ চানাবনায ভবতাআ ফোায; 
অয এ প্রকতবাত  লম, লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত ক্ষভ।‘ (আফবন ভাবরও ওৃত ―যব ভাাকফহ্‖) 

―পবতাা-এ-কন্দীা‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ অবঙ, ‗আভাভুর অমভ অফু াকনপা (য.) লখালণা ওবযবঙন, ‗ওফয 
লমাযত কনকলদ্ধ ন। আভাভ ভুাম্মদ াফানীয ওথা লথবও অয লফাছা মা, ―ভকরাবদয চবনে ওফয 
কমাযত ওযা সফধ।‘ ―তাকমফ‖ গ্রবন্থ লরঔা অবঙ, ‗ওফয কমাযত ওযা ভুস্তাাফ। লফারপ্রাপ্তবদয লমাযত ওযা 
লমন তাবদয বে তাবদয চীফদ্দা াক্ষাৎ ওযায ভবতাআ ফোায, তবফ তা ম্পবওকয খকনষ্ঠতায য 
কনবকযীর।‘ ―ঔামানাতুর ভুপতীন‖ কওতাবফ এওআ ভত ফেি ববঙ। ওফয কমাযতওাবর প্রবতেবওয ঈকঘৎ 
াবয চুবতা ঔুবর লপরা। ওফযস্থ ফেকিয ভুবঔয কদবও ভুঔ ওবয ওাফায কদবও কি কদব দাাঁকড়ব প্রবতেওবও 
ফরবত বফ, ‗অস্-ারাভু অরাআওুভ আা অরার ওুফুয। অল্লা তা ‖অরা অনাবদয এফং অভাবদয ক্ষভা 
ওরুন। অনাযা অভাবদয  ূফকূযী এফং অভযা অনাবদয নুকাভী।‘ ―কাযাআফ‖ ুস্তওিা এওআ ফিফে 
প্রদান ওবয। ওফযস্থাবন কনম্ন স্ববয থফা ঈচ্চস্ববয ুযা-এ-ভুরও লতরাাত ওযা লমবত াবয। ―মাকযা‖ গ্রবন্থয 
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―ওফবযয াবশ্বক ওুযঅন লতরাাবতয পমীরত‖ ধোব করকফদ্ধ অবঙ লম, নোনে ুযা াি ওযা লমবত 
াবয। ওামী ঔাবনয পবতাাভূব করকফদ্ধ অবঙ, লম ফেকি ওফযস্থ ফেকিয ভবন অনন্দ লদায চবনে ওুযঅন 
ভাচীদ  ঈকচ্চঃস্ববয ড়ায আচ্ছা যাবঔ, ল তা ওযবত াবয। অয লম ফেকি কনঃবব্দ ড়বত ঘা, ল তা 
ওযবত াবয। ওাযণ, অল্লা তা ‖অরা ওুযঅন লতরাাত শুনবত ান – লমবাবফআ তা ড়া লাও না লওন। 
―ফামাকমো‖ গ্রন্থিা ফবর, ‗ওফযস্থাবন ফুচ খা তুবর লনা ভাওরূ; লমবতু প্রকতকি খাবয াতা-আ অল্লা 
াবওয তাকফ াবি যত। এআ তাকফকি লফারপ্রাপ্ত ফেকিবও ওফয অমাফ লথবও কনষৃ্ককত লদ। 
লফারপ্রাপ্তচন এ ওর তাকফ দ্রৃাযা স্বকস্ত নুবফ ওবযন।‘ অশ্ ানকফরারীয ―আভদাদুর কপতা‖ গ্রবন্থ এফং 
নোনে ানাপী ঈরাভায গ্রবন্থ এওআ ওথা লরঔা যববঙ। মকদ লফারপ্রাপ্তচন খাবয তাকফ াি শুনবত 
ান মা চীকফতযা শুনবত া না, লম ফোাযকি পবতাা প্রদাবনয ক্ষভতাম্পন্ন ভান ঈরাভা-এ-লওযাভ লখালণা 
ওবযবঙন তে কববফ, তাবর এ ওথা ওীবাবফ ধাযণা ওযা মা লম, ―লফারপ্রাপ্তচন তাাঁবদয প্রকত ম্ভালণ 
দানওাযী ফেকিবদয ওথা শুনবফন না?‖ মাাঁযা ফবরবঙন লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত াবযন না, তাাঁযা ম্ভফতঃ 
ফুকছববঙন লম, চীকফতবদয ভবতা ওণক দ্রৃাযা েফণ ওযবত তাাঁযা ক্ষভ। এআ ভাওাকিবত কপওা কওতাফগুবরায 
ভবধে ―থ‖ ধোব ফকণকত ফিফেগুবরায াযস্পকযও ভবছাতা প্রকতষ্ঠা ওযা মা এফং নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
াদী কফশ্বা ওযা মা; অয পরস্বরূ এয য ঈরাভাকবণয ভকতওে প্রকতকষ্ঠত ব মা। মকদ লওঈ ফবর 
লম ‗আভাভুর ভামাফ মযত অফু াকনপা এিা কফশ্বা ওবযন কন‘, তবফ অভাবদয ঈিয বচ্ছ এআ ভান 
আভাভ নোনে আভাভ অর ভামাবফয ভবতা লখালণা ওবযবঙন, ‗অভায ভামাফ ীহ্ াদীবয য 
প্রকতকষ্ঠত।‘ ফস্তুতঃ কতকন হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও নুযণ ওযবত লমব ―ভুযার‖, এভন কও ―মীপ‖ াদী তাাঁয 
ভামাবফয চবনে দকরর কববফ গ্রণ ওবযবঙন। তাবর এ ওথা ওীবাবফ ধাযণা ওযা মা লম, কতকন ী 
াদী ভানে ওযবফন? এঔাবন লফাছা মা লম কওঙু ঈরাভা ―লফারপ্রাপ্তচন েফবণ ক্ষভ‖ – এ ওথাকি ফবর 
ফুকছববঙন লম, তাাঁযা ৃকথফীবত চীকফতবদয েফণ ওযায দ্ধকত নুমাী েফণ ওবযন না। ওাযণ, ী 
াদীবও ভানে ওবয নে ওায ওথায নুকাভী ায নুভকত লওাবনা অবরবভযআ লনআ। 

ানাপী ঈরাভাকবণয এচভা নুমাী হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص এফং তাাঁয বে ভাকধস্থ দুআচন াাফীয ভামায কমাযত ওযা, 
ারাভ চানাবনা এফং তাাঁবদয াপাাত প্রাথকনা ওযা ুন্নাত। মকদ তাাঁযা কফশ্বা না ওযবতন লম নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص  
াাফাকণ শুনবফন, তবফ তাাঁবদয ওথা যস্পযকফবযাধী বতা, এভন কও ―ভামায কমাযত ওযা ুন্নত‖ – এআ 
পবতাাবত তাাঁবদয ভবধে ভতকফবযাধ লদঔা কদবতা। ―থ‖ ংিান্ত কফলব ানাপী ঈরাভায ওথাগুবরাবও মকদ 
ৃকথফীবত চীকফতবদয েফবণয বথক লনা , তাবর অয লওাবনা ভতাথকওে ফকি থাবও না। 

মূ্পযণ 

আফবন তাআকভা তায প্রণীত ―কওতাফুর আনকতায পীর আভাকভর অভদ‖ ুস্তবও করবঔবঙ, ‗ফদবযয মুবদ্ধ কনত 
ওাবপযযা লম, হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওথা শুবনকঙর – এ ওথা কফশ্বা না ওযািা মযত অবা (যা.)-এয চবনে 
লদালমুি ন, লওননা কতকন াদীকি লাবনন কন। কওন্তু নেবদয চবনে এবত কফশ্বা না ওযা লদালণী বফ, 
লমবতু এআ াদীকি কফুর প্রায রাব ওবয এফং আ ওর আরাভী কফশ্বাবয এওকিবত কযণত  মায 
য কফশ্বা স্থান ওযা এওান্ত কযামক। আফবন তাআকভা লফাছাবত লঘববঙ, ফদবযয মুবদ্ধ কনত ওাবপযবদয 
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েফণ ওযায ফোাযকিয য কফশ্বাওাযীযা ওাবপবয রূান্তকযত বফ। ওাযণ, ভামাবফয কওতাফভূব করঔা 
যববঙ, লম ফেকি আরাবভয লওাবনা কফল, লমিায য কযূণক ইভান অনা কযামক, লিা মকদ ল কফশ্বা 
ওবয, তবফ ল ওাবপবয কযণত বফ। মযত অবা (যা.) এফং স্বি ংঔেও ঈরাভা মাাঁযা ফবরকঙবরন, 
―লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত ক্ষভ, তাাঁযা প্রওৃতবক্ষ লফাছাবত লঘবকঙবরন লম ভৃত ওাবপযযা-আ েফণ ওযবত 
ক্ষভ।‖ কওন্তু হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص এফং অঈকরা-এ-লওযাভ  কদকণ শুনবত না াায ফোাযকিবত লওাবনা 
অবরভ-আ কফশ্বা ওবযন কন। মযত অবা (যা.) এফং নোনেযা তাাঁবদয েফণ ক্ষভতা কফশ্বা ওযবতন। 
লফারপ্রাপ্তচন, এভন কও হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص- েফণ ওযবত ক্ষভ – াফীবদয এআ কববমাককি ওী যওভ চখণে 
মকাবয তা বচআ নুবভ। ভান অল্লা তা ‖অরা কমকন ―ওাায‖, কতকন এফ লকাভযাবদযবও ঘযভ াকস্ত 
লদবফন কনঃবন্দব। ভৃতবদয ুনরুজ্জীকফত ওযায য প্রদি পবতাাভূব আফবন তাআকভা কচজ্ঞাা ওবয, 
‗লফারপ্রাপ্তচন কও তাাঁবদয কমাযতওাযীবদযবও কঘনবত াবযন? তাাঁবদয কযকঘত কওংফা কযকঘত এভন 
লওাবনা ফেকি মকদ তাাঁবদয ওফয কমাযত ওবয, তাবর কও তাাঁযা ফুছবত াবযন লম, এওচন কমাযতওাযী 
এবকঙর?‘ এযয আফবন তাআকভা ঈিয করবঔবঙ, ‗োাঁ, তাাঁযা কঘনবত এফং ফুছবত াবযন।‘ ল অয লআ 
ফ যাাবতয ফণকনা করকফদ্ধ ওবয, লমগুবরাবত লফারপ্রাপ্তচবনয এবও বযয বে াক্ষাৎ, ওুরাকদ 
কফকনভ এফং চীকফতবদয ওভকপর তাাঁবদয ওাবঙ প্রদককত ায য তাাঁবদয ভধেওায অরা-অবরাঘনা আতোকদ 
কফলবয য অবরাওাত ওযা ববঙ। মযত ঔাকরদ আফবন মাআদ অফু অআুফ অর অনাযী (য.)-এয 
ঈদৃ্ধকত কদব মযত অফদুল্লা আফবন ভুফাযও (য.) লযাাত ওবযন নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াদী: ‗ইভানদায 
ফেকিয রূবও তায লফাবরয ভ এওচন লনাভবতয লপযতা গ্রণ ওবযন। নোনে লফারপ্রাপ্তচন তাবও 
কখবয ধবয যাবঔ কিও ৃকথফীবত শুব-ংফাদ েফবণয অওািী ফেকিফবককয ভবতা। তাযা তাবও প্রশ্ন ওযবত 
অযম্ভ ওবয, অয কওঙু লফারপ্রাপ্তচন তঔন ফবর, ―লতাভাবদয বাআবও এওা থাওবত দা মাবত ল কফোভ 
কনবত াবয। ল এওিা স্বকস্তওয স্থান লথবও এববঙ।‖ তফু তাযা তাবও কখবয ধবয থাবও। লফারপ্রাপ্তচন এ 
ৃকথফীবত তাবদয কযকঘতবদয ম্পবওক কচজ্ঞাা ওবয, ‗ভুও ওী ওাচ ওবয? ভুও কও কফব-াদী ওবযবঙ?।‘ 
(অর-াদী) 

অল্লা াও ফরা ওবযন লম, কদকণ তাাঁবদয ওফবয চীকফতাফস্থা অবঙন এফং তাাঁযা লঔাবন কযমও লব 
থাবওন। এওকি াদীব কফফৃত ববঙ, ―কদকবণয রূভূ লফবতী বফন। মকদ কওঙু (ঈরাভা) ফবরবঙন, 
‗এ ফ যভত শুধু কদকবণয চবনেআ কনকদকি, ককদ্দওকবণয চবনে ন, তফু অবর ুন্নবতয আভাভকণ মা 
ফবরবঙন তা-আ তে  কিও। চীফন, যভত এফং রূভূবয লফববত কভন শুধুভাত্র কদকবণয চবনে ঔা 
(কনকদকি) ন। আভাভকণ লখালণা ওবযন লম, এ তথেকি ওুযঅন  াদী লথবও লফয ওযা ববঙ। এ কফলকি 
কদকবণয বে ম্পওকমুি ায ওাযণ বচ্ছ এআ লম, ভুরভানকণ ভৃতুেয পবর কনকিহ্ন ব মাবফন ভবন 
ওবয মুবদ্ধ ংগ্রণ ওযা বত কফযত থাওায ম্ভাফনা কঙর। ভুরভানবদয ভন লথবও বন্দ দূয ওবয মুবদ্ধ 
ংগ্রণ ওবয কদ া নুপ্রাকণত ওযা-আ কঙর এয ভুঔে ঈবদ্দে। ‗দাকযবদ্রেয বব লতাভাবদয 
ন্তানবদযবও তো ওবযা না‘- ওুযঅন ভচীবদয এআ অাতকি এওআ বথক ফেফহৃত ববঙ। মকদ দাকযবদ্রেয 
বীকত লমঔাবন লনআ লঔাবন তো ওযায নুভকত লনআ, তথাক অাতকি এভন ওবতাগুবরা খিনা ংখিনওাবর 
নাকমর বকঙর, মঔন ফহু ভানুল দাকযবদ্রেয বব তো ওযবতা। 
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এবতাক্ষণ অভযা াযযাবনয অভদ আফবন তাআকভায দকরর ল ওযরাভ। াফীযা ফবর লম, তাযা আফবন 
তাআকভায নুযণ ওবয থাবও; থঘ তায ফআ-ুস্তও  ধোন-ধাযণা ফুছবতআ জ্ঞতায কযঘ লদ াফীযা। 
আফবন তাআকভা ফবর, ‗লফাপ্রাপ্তচন কদকবণয ভবতাআ চীকফত এফং তাাঁযা লঔাবন লনাভত ান। াফীযা 
তায নুকাভী ায ওথািা ওীবাবফ ভানুবলযা কফশ্বা ওযবফ, মঔন তাযা তাযআ ওথা ভানে ওবয ওথা 
ভানেওাযী ভানুলবদযবও ওাবপয  ভুকযও অঔো লদ? এ ফ অাম্মবওযা, মাযা ফবর লম যাূবর ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص 
েফণ, দকন, ঈরকব্ধ এফং কমাযতওাযী  তায াপাাত প্রাথকনাবও ফুছবত ক্ষভ, তাযা প্রওৃতবক্ষ ওাঈবওআ 
নুযণ ওবয না এওভাত্র তাবদয প্রফৃকিবও ঙাড়া। অল্লা তা ‖অরা াফীবদযবও ফুছায ক্ষভতা দান ওরুন, 
অকভন! 

লফারপ্রাপ্ত চন চীকফতবদয লদঔবত ান তায প্রাভাণে দকররগুবরায ভবধে এওকি বচ্ছ কনবম্নাি াদী – 
‗প্রবতেও ভৃত ফেকিবওআ যফতকী চকবত তাাঁয (বকফলেৎ) স্থান লদঔাবনা  প্রকতকদন ওাবর এফং কফওাবর! 
লফবতপ্রাপ্তবও তাাঁয স্থান লদঔাবনা , অয লদামঔীবও তায স্থান লদঔাবনা ।‘ াদীকিয লযাাতওাযী 
বচ্ছন আভাভ ফুঔাযী । ―প্রদকন‖ ব্দকিয থক তাযা লদঔবত ান। লপযাঈবনয লরাওচন ম্পবওক অল্লা তা ‖অরা 
ফরা ওবযন – ‗তাবদযবও প্রবতেও ওার-ন্ধো চাান্নাবভয অগুন লদঔাবনা ।‘ (অাত) মকদ ভৃতযা দকন 
না ওযবতা, তবফ ―প্রদকন‖-এয লওাবনা থক বতা না। অভয আফবন দীনাবযয ঈদৃ্ধকত কদব অফু নুাআভ (য.) 
এওকি াদী লযাাত ওবযন, ‗মঔন এওচন ভানুল ভৃতুে ফযণ ওবয, তঔন এওচন লপবযতা তায রূবও 
ধবয যাবঔ। রূ লদবয লকার দান  ওাপবনয ওাড় কযধাণ-ফক দকন ওবয। তাবও ফরা : ―ভানুবলযা 
ওীবাবফ লতাভযা প্রংা ওবয তা েফণ ওবযা‖।‘ অভয কফন দীনায (যা.) লথবও নওর ওবয আফবন অকফদ 
দুকনা (য.) লযাাত ওবযন যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াদী: ‗ভৃত ফেকি তায ভৃতুেয য কনচ স্ত্রী এফং 
ন্তানবদয চীফবন ংখকিত খিনাফরী ম্পবওক চাবন। তাবও লকার  ওাপবনয ওাড় কযব লদ মাযা, 
তাবদযবও ল লদবঔ।‘ (াদী)  আভাভ ফুঔাযী‖য ঈদৃ্ধত এওকি ী াদী লখালণা ওবয, ‗প্রশ্ন-ফক লল 
ায য ভুনকওয-নাকওয লপবযতাকণ ভৃত ফেকিবও ফবরন, ―লদামবঔ লতাভায স্থানকি দকন ওবযা। অল্লা 
তা ‖অরা তা কযফতকন ওবয লফববত লতাভাবও এওকি স্থান ভঞু্জয ওবযবঙন।‖ ল ঈব স্থান দকন ওবয।‘ 
(াদী) 

মযত অফু লাযাযা (যা.)-এয ঈদৃ্ধকত কদব আফবন অকফদ দুকনা (য.)  অল্ ফাাওী (য.) তাাঁয ―শুাফ 
অর ইভান‖ গ্রবন্থ এওকি াদী লযাাত ওবযন: ‗মঔন লওাবনা ফেকি তায কযকঘত লওাবনা আবন্তওারপ্রাপ্ত 
ফেকিয ওফয কমাযত ওবয ারাভ চানা, তঔন আবন্তওারপ্রাপ্ত ফেকি তাবও কঘনবত াবয এফং ারাবভয 
প্রতুেিয লদ। মকদ আ চীকফত ফেকি যকঘত লওাবনা আবন্তওারপ্রাপ্ত ফেকিয ওফবযয াব লমব ারাভ 
চানা, তবফ আবন্তওারপ্রাপ্ত ফেকি তায প্রতুেিয লদ।‘ (াদী) এ াদীব প্রকতবাত  লম, লফারপ্রাপ্তচন 
তাাঁবদয ওফবযয াব অকভনওাযী ফেকিবদযবও লদঔবত ান। মকদ তাাঁযা না লদঔবতন, তাবর াদীকিবত 
ঈবল্লঔ ওযা বতা না লম, লফারপ্রাপ্ত ফেকি তাাঁয দুকনাফী চীফবন কযকঘত লওাবনা ফেকিয ারাভ ওফযস্থ 
ায য গ্রণ ওযবফন এফং প্রতুেিয লদবফন। প্রথবভাি ফেকি কঘনবত লবয ারাবভয প্রতুেিয লদন। কদ্রৃতী 
চন না কঘবন ারাবভয ঈিয লদন। 
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আভাভ অভদ কফন াম্বর (য.) এফং াকওভ (য.) মযত অবা (যা.)-এয ওথাবও ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন 
ফবরন: ‗অভায স্বাভী (হুমূয-দ:) এফং অভায কতা (মযত অফু ফওয যা:)-লও দাপন ওযায য অকভ মঔন 
অভায খবয লমতাভ, তঔন ফুযঔা ঔুবর যাঔতাভ। মযত ভয (যা.)-লও লঔাবন দাপন ওযায য অয অকভ 
ওঔবনা ফুযঔা ঔুকরকন। ওাযণ কতকন অভায কনওিাত্মী কঙবরন না। অভায রজ্জায ওাযবণআ অকভ তা ওযতাভ, 
লমবতু কতকন লঔাবন কঙবরন।‘ ―অযফাআনুত তাআো‖ কওতাবফ করকফদ্ধ এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗ভৃত 
ফেকিয আ-চীফবন লে-বাবরাফাাপ্রাপ্ত লওাবনা ফেকি মকদ তায কমাযত ওবয, তবফ ল অনকন্দত ।‘ 
াদীকি প্রভাণ ওবয লম, আবন্তওারপ্রাপ্ত ফেকি কমাযতওাযীবও লদঔবত ান। মকদ কতকন না লদঔবত লবতন, 
তাবর লতা অনকন্দত ায ওথাআ িবতা না। ী ভুকরভ যীবপ মযত অভয আফনুর অ (যা.)-এয 
ভৃতুে-ূফকওারীন ওথা ঈদৃ্ধত ববঙ, কমকন ফবরন: ‗মঔন লতাভযা অভাবও দাপন ওযবফ, তঔন অভায য 
ভাকি ঙকড়ব কঙকিব লদবফ। তাযয তবতািুওু ভ অভায ওফবযয াব ফস্থান ওযবফ, মবতািুওু ভ 
এওকি চন্তুবও চবফ ওবয িুওবযা িুওবযা ওযবত রাবক। লতাভাবদয অাব লদঔবর বতা অকভ অভায 
ওফবযয বে কনবচবও ঔা ঔাআব কনবত াযবফা এফং অভায অল্লা তা ‖অরা লপ্রকযত লপবযতাবদয প্রবশ্নয 
ঈিয কত বচআ কদবত াযবফা।‘ এ ধযবণয ফহু লযাাত অবঙ লফারপ্রাপ্তচবনয েফণ  দকন ক্ষভতা 
ম্পবওক। প্রবাচনানুমাী মবতাগুবরা দযওায, তবতাগুবরা অকভ ঈদৃ্ধত ওবযকঙ। অকভ ভবন ওকয, এয লফক 
লরঔায অয প্রবাচন লনআ। 

অভযা বয করবঔকঙ লম, চীকফতবদয অভরনাভা লফারপ্রাপ্তচনবও লদঔাবনা ব থাবও। তাাঁবদযবও চীকফতবদয 
অভরনাভা লদঔাবনা বতা না, মকদ তাাঁযা দকনক্ষভতাম্পন্ন না বতন। ওাযণ এিা কযসু্ফি, ―তাাঁবদযবও 
অভরনাভা প্রদকন ওযা ‖-এয থক বচ্ছ ওাাঁবধ ফকস্থত কওযাভান ওাবতফীন লপবযতাকণ লম স্থাবন নকথবুি 
ওবযন লআ স্থান তাাঁবদযবও প্রদকন ওযাবনা । অয এিাআ প্রতীভান ওবয লম লফারপ্রাপ্তচন লদঔবত ান। 
লফারপ্রাপ্তচন দকন ওযবত াবযন – এআ কফলকি ফোঔো ওযায য অভায এঔন লআ ফ াদী ঈদৃ্ধত ওযা 
মথাথক ভবন ওকয, লমগুবরাবত প্রভাকণত  লম, ―চীকফত ভানুলবদয অভরনাভা লফারপ্রাপ্তচনবদয লদঔাবনা ।‖ 

াফীযা এফ ফোঔো ঈরকব্ধ ওযবত ক্ষভ। এয ওাযণ বচ্ছ তাযা এ কফলব নফীব ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নত  
াদীভূ লাবনকন। এ ওর লরাবওযা মাযা কনবচবদযবও অবরভ ভবন ওবয থাবও, তাযা এবতাআ জ্ঞ 
অাম্মও লম, তাযা প্রশ্ন ওবয থাবও: ―তাাঁবদয ভামায লমাযত ওবয াপাাত  াামে প্রাথকনাওাযীবদযবও 
ওীবাবফ নফী-রীকণ কঘনবত াবযন?‖ অভযা ফকর: ‗আ ওর ভান ফেকিবও ফহু কফল ম্পবওক জ্ঞাত 
ওযাবনা ববঙ। তাাঁবদয লফারপ্রাকপ্তয য লওন তাাঁবদযবও চানাবনা বফ না?‘ থফা অভযা তাবদযবও ফরবত 
াকয, ‗অল্লা তা ‖অরায স্বাবাকফও যীকত-ফকবূতক দা  লনাভবত নফী-রীকণ েফণ এফং দকন ওযবত 
াবযন।‘ াদীভূব ফেি ববঙ, ‗চীকফত ফেকিবদয অভর-নাভা লফারপ্রাপ্তচনবদয লদঔাবনা । অভযা 
ল ফ াদী কফলকিবত কফশ্বাওাযীবদয জ্ঞাতাবথক ল ওবযকঙ। মকদ লওাবনা ফেকি াদীগুবরা ড়ায য 
না ফুবছ ফবর লপবর, ‗লফারপ্রাপ্তচন শুধুভাত্র তাবদয কযকঘত ভানুলবদযআ কঘনবত াবযন এফং তাবদয ওথা 
শুনবত ান,‘ তবফ অভযা ফরবফা, ‗াদীগুবরা কযকঘত  কযকঘতবদয ভবধে াথকওে কনণক ওবয না।‘ 
াফীযা এওগুাঁব অঘযণ ওবয থাবও। ভৃতুেয য এ তেকি তাবদয াভবন প্রওা ায যআ তাযা কফশ্বা 
ওযবফ। 
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এভন ফহু াদী অবঙ লমগুবরাবত ফেি , হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلصএয ওাবঙ ঈম্মবতয অভরনাভা লদঔাবনা । 
অফদুল্লা আফবন ভাঈদ (যা.)-এয ঈদৃ্ধকত কদব ফামাম এওকি াদী লযাাত ওবযন: ‗অভায 
(ফস্তুকনষ্ঠ/প্রওাে) চীফন লতাভাবদয চবনে ঈওাযী; লতাভযা তা ফরবফ এফং লতাভাবদযবও তা ফরা বফ। অভায 
লফার লতাভাবদয চবনে ঈওাযী; লতাভাবদয অভরগুবরা অভাবও লদঔাবনা বফ। লতাভাবদয লনও অভর 
লদঔবর অকভ অল্লা াবওয প্রংা ওযবফা। অয ফদ অভর লদঔবর গুনা ভাপ এফং মূ্পণক ক্ষভা প্রাথকনা 
ওযবফা।‘ (াদী) াদীকিয লযাাত ববঙ ‗অকভ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও ফরবত শুবনকঙ‘- ফাওে দ্রৃাযা ভথকবনয 
য। অয ফহু অস্থাীর ফেকি এ াদীকিবও ―ভুযার‖ কববফ ফণকনা ওবযবঙন। অয লম াদীকি চীকফত 
ফেকিয অভরনাভা তাাঁয কযকঘত লফারপ্রাপ্তচবনয ওাবঙ প্রদকন ম্পবওক ফণকনা লদ, লিা লখালণা ওবয, 
‗লতাভাবদয অভরগুবরাবও লতাভাবদয অত্মী  কযকঘতবদয ওাবঙ লদঔাবনা । তাযা লতাভাবদয লনও অভর  
লদঔবর অনকন্দত । অয ফদ অভর লদঔবর তাযা ফবর: ―এা অল্লা! তাবদযবও কিও থপ্রাকপ্তবত াামে 
ওরুন, লমভকনবাবফ াামে ওবযকঙবরন অভাবদযবও। এযয তাবদয রু ওফচ ওরুন‖।‘ এ াদীকি 
লযাাত ওবযবঙন আভাভ অভদ আফবন াম্বর (য.), াকওভ অত্-কতযকভমী (য.) তাাঁয ―নাকদরুর ঈূর‖ 
ুস্তবও, এফং প্রঔোত াদীবফিা ভুাম্মদ কফন আাও কফন ভানদা, ভান ভুাদ্দী ুরাআভান অফু দাঈদ 
তাাকরী মযত চাকফয আফবন অকব্দল্লা (যা.) লথবও ফণকনা ওবযন, নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص- ফবরবঙন: ‗লতাভাবদয 
অভরবও লতাভাবদয আবন্তওারপ্রাপ্ত অত্মী-স্বচন  কযকঘতবদয ওাবঙ লদঔাবনা । অভর লনও বর তাযা 
ঔুক ন। না বর তাযা ফবর, ―এা অল্লা! তাবদয ন্তযগুবরাবও বাবরা ওাবচয কদবও নুপ্রাকণত ওরুন‖।‘ 
আফবন অকফ াফা (য.) তাাঁয ―অর ভুান্নাপ‖ গ্রবন্থ, াকওভ কতযকভমী (য.) এফং আফবন অকফদ্ দুনআা (য.) 
মযত আফযাীভ আফবন ভাাযা (যা.) লথবও ফণকনা ওবযন লম, মযত অফু অআুফ অনাযী (যা.) লচাদ 
ঈরবক্ষ ওনস্টানকিবনার (আস্তামু্বর) লকবর চকনও থঘাযীবও ফরবত লাবনন, ‗দুুবয ওৃত ওভক 
লফারপ্রাপ্তবদয যাবত লদঔাবনা ; অয যাবত ংখকিত ওভক লদঔাবনা  (বযয কদন) ওাবর।‘ মযত অফু 
অআুফ (যা.) তাাঁবও প্রশ্ন ওবযন, ‗অকন ওী ফরবঙন?‘ চফাবফ আ থঘাযী ফবরন, ‗ অল্লায নাবভ ফরকঙ, 
এ ওথা অনায চবনেআ ফবরকঙ।‘ তঃয মযত অফু অআুফ (যা.) প্রাথকনা ওবযন, ‗এা অল্লা! অকভ 
অনায ওাবঙ অে ঘাকচ্ছ। ঈফাদা কফন াকভত এফং াাদ আফবন ঈফাদায (ওফবযয) ওাবঙ তাাঁবদয লফাবরয 
বয মা ওবযকঙ তায চবনে অভাবও কবপ্ত ওযবফন না।‘ এভতাফস্থা আ থঘাযী ফবরন, ‗অল্লা াও 
তাাঁয ফান্দাবদয লদালত্রুকি লকান ওবযন; কতকন তাবদয লনও অভর প্রদককত ফায ুবমাক লদন।‘ াকওভ 
কতযকভমী (য.)-এয ―নাকদরুর ঈূর‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওকি াদীব ভানফী ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন: ‗অদভ ন্তানবদয 
অভরনাভা অল্লা তা ‖অরায াভবন ল ওযা  প্রকত লাভফায  ফৃষ্পকতফায। অয অকম্বা (অ.), 
অঈকরা (য.) এফং কববাফওবদয াভবন ল ওযা  প্রকত শুিফায। লনও অভর দকবন তাাঁযা অনকন্দত 
ন। তাাঁবদয ভুঔভন্ডর অবরাবওাজ্জ্বর ব বি। অল্লাবও ব ওবযা! লফারপ্রাপ্তবদয ভবন অখাত কদ না।‘ 
(অর াদী) ভনুলে চাকতয অভরনাভা তাবদয কযকঘত লফারপ্রাপ্তচনবও লদঔাবনা । মযত অফু 
অআুফ অনাযী (যা.) লথবও গ্রণ ওবয মযত অবু্দল্লা আফবন ভুফাযও (য.)  আফবন অকফদ্ দুনআা (য.) 
লযাাত ওবযন, নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص- ফবরবঙন: ‗লতাভাবদয অভর লফারপ্রাপ্তবদয ওাবঙ ঈস্থান ওযা । লনও 
অভর লদবঔ তাাঁযা অনকন্দত ন। অয ফেকথত ন ফদ অভর দকবন।‘ (াদী) অবযওকি াদী লখালণা ওবয, 
‗লতাভাবদয ওফযস্থ ভ্রাতাবদয ফোাবয অল্লাবও ব ওবযা। তাবদযবও লতাভাবদয অভরনাভা লদঔাবনা ।‘ 
াদীকি ফণকনা ওবযবঙন আভাভ াকওভ কতযকভমী (য.), আফবন অকফদ্ দুনআা (য.) এফং নুভান আফবন ফীয 
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লথবও গ্রণ ওবয আভাভ ফাাওী (য.) তাাঁয প্রণীত ―শুঅফুর ইভান‖ গ্রবন্থ। এআ দুবিা াদী ওর 
লফারপ্রাপ্তচনবও ফুকছববঙ। মযত অফু দাযদা (য.) ফবরন, ‗লতাভাবদয অভর ওর লফারপ্রাপ্তচবনয 
াভবন প্রদকন ওযা । তা লদবঔ তাাঁযা অনকন্দত থফা ফেকথত ন।‘ আফনুর ওাআবভ অর চকমা তায 
―কওতাফুয রূ‖ ুস্তবও আফবন অকফদ্ দুনআা (য.) লথবও ঈদৃ্ধত ওবযন াদাওাত কফন ুরাআভান অর 
চাপযীবও, কমকন ফবরন: ‗অকভ এওচন ফদ-বোী লরাও কঙরাভ। কতায আবন্তওাবরয বয অকভ কনবচবও 
ংবাধন ওকয। ঈচৃ্ছঙ্খরতাবও ুবযাুকযবাবফ ফচকন ওকয। কওন্তু এওফায অকভ এওিা লদাল ওকয। তঃয 
অভায কতাবও স্ববে লদকঔ কমকন অভা ফবরন, ―ল ুত্র! লতাভায লনও অভর লদবঔ অকভ ওফবয াকন্তবত 
কঙরাভ। তুকভ মা ওবযা তা অভাবদয লদঔাবনা । লতাভায অভর ুরাা (ুণেফান)-লদয অভবরয ভবতাআ কঙর। 
কওন্তু ম্প্রকত তুকভ মা ওবযঙ তায চবনে অকভ ফেকথত  রকজ্জত। অাবয লফারপ্রাপ্তচবনয ওাবঙ অয 
অভাবও রকজ্জত ওবযা না।‘ এআ ঔফয প্রভাণ ওবয লম, কযকঘত লফারপ্রাপ্তচন দুকনাবত ংখকিত 
খিনাফরী ম্পবওক াবওফার। ওাযণ, কতায ওাবঙ প্রদককত ুবত্রয অভরনাভা ম্পবওক ঈবল্লঔ ওবয কতা 
ফবরন, ‗অাব ফকস্থত লফারপ্রাপ্তচবনয ওাবঙ অয অভাবও রকজ্জত ওবযা না‘। কতকন এ ওথা ফরবতন 
না মকদ কযকঘত লফারপ্রাপ্তচন তাাঁয মু্মবঔ তাাঁযআ ুবত্রয অভরনাভা প্রদকন ম্পবওক ফুছবত না াযবতন। 
অভযা বয মযত ঔাকরদ আফবন মাআদ অফু অআুফ অনাযী (যা.) লযাাতওৃত াীদিা ফণকনা ওবযকঙ, 
লমিাবত ফেি ববঙ লম, ―দুকনাবত ংখকিত ভস্ত অভর কযকঘত কওংফা কযকঘত ওর লফারপ্রাপ্তচনবও 
লদঔাবনা ।‖ 

 

ঘতুকথ ধো 

কনবকযবমাকে লযাাতভূব ঈদৃ্ধত ববঙ, ―লফারপ্রাপ্তচন এবও বযয াক্ষাৎ রাব ওবযন, থকাৎ, লমাযত 
ওবযন।‖ াকয আফবন অকফ ঈাভা, ঈফাদুল্লা আফবন াআদ অর াকরী তাাঁয ―আফানা‖ গ্রবন্থ এফং চাকফয 
আফনু অবু্দল্লা বত অর ঈওাআরী এওিা াদী ফণকনা ওবযন, লমিা লখালণা ওবয: ‗লতাভাবদয 
লফারপ্রাপ্তচবনয চবনে কনঔুাঁত ওাপবনয ওাড় ফেফায ওযবফ। তাযা তাবদয ওফযভূব এবও বযয 
লমাযত ওবয এফং এবও বযয প্রংা ওবয।‘ (াদী) ী ভুকরভ যীবপ ফকণকত এওকি াদী লখালণা 
ওবয: ‗মাযা তাবদয বাআবদয দাপবনয ফেফস্থা ওযায দাকত্ববায গ্রণ ওবয, তাযা লমন তাবদয 
(বফারপ্রাপ্তচনবদয) ওাপবনয ওাড় বাবরাবাবফ সতকয ওবয।‘ (াদী) লমবতু লফারপ্রাপ্তচন এবও বযয 
লমাযত ওবয অত্মপ্রংা ওবযন, লবতু এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗লতাভাবদয লফারপ্রাপ্তবদয ওাপবনয 
ওাড় ুন্দযবাবফ সতকয ওযবফ। ওাযণ তাযা ওাপবনয ওাড় কযধান ওবয এবও বযয বে াক্ষাৎ 
ওবয।‘ (অল্-াদী) াদীকি লযাাত ওবযবঙন অফু হুযাযা (যা.), আভাভ কতযকভমী, আফবন ভাচা, ভুাম্মদ 
আফবন আআা অর াভদানী তাাঁয ―ী‖ গ্রবন্থ এফং আফবন অকফদ দুন্আা  অফু ওাতাদা বত অর ফাাওী 
তাাঁয ―শুঅফুর ইভান‖ ুস্তবও এওকি াদী লযাাত ওবযন: ‗লম ফেকি তায ভুরভান বাআবয দাপনওামক 
ভাধা ওবয, তায ঈকঘৎ ঈিভ ওাড় দ্রৃাযা ওাপনফস্ত্র সতকয ওযা। ওাযণ ওফবয তাযা এবও বযয াক্ষাত 
ওবয।‘ (াদী) 
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আফবন তাআকভা তায পবতাাভূবয কফকবন্ন ংব ফবর, ‗লফারপ্রাপ্তচন এবও বযয াবথ াক্ষাৎ ওবযন; 
তাাঁবদয ভাকধ লম যগুবরাবত ফকস্থত, লগুবরায দূযত্ব মবতািুওুআ লাও না লওন, তাবত কওঙু এব মা না। 
দূযফতকী যভূব ওফযস্থ লফারপ্রাপ্তচন এবও বযয বে াক্ষাৎ ওবযন।‘ ানাপী ঈরাভা-এ-লওযাভ 
কপক্ববয কওতাফভূব করবঔবঙন লম, ওাপবনয ফস্ত্র ুন্দয া ফািনী, লমবতু লফারপ্রাপ্তচন তাাঁবদয মা 
অবঙ তা কনব কফক নুবফ ওবযন এফং লমবতু তাাঁযা এবও বযয লমাযত ওবযন। ফস্তুতঃ ওর ভামাবফয 
ঈরাভা-আ এ ওথা করবঔবঙন তাাঁবদয লপওা ুস্তওভূব। এ কফলিায ভকথবন ফহু তোিমক খিনা এফং ঔফয 
ফণকনা ওযা ববঙ। মাাঁযা এ কফলব অয কফস্তাকযত চানবত ঘান, তাাঁযা দা ওবয াকদ কফাযদ মযত আভাভ 
ুুতীয গ্রন্থ ―যব ুদুয‖ ড়বত াবযন। াফীযা ফবর, ―তাযা ভুাদ্দী ঈরাভাবদযবও কফশ্বা ওবয। তাযা 
াদী গ্রন্থভূ লথবও ফহু াদী প্রাভাণে দকররস্বরূ ঈদৃ্ধত ওবয এফং দাকফ ওবয লম আফবন তাআকভা বচ্ছ 
আরাবভয (ফকমুবকয) ফকবেষ্ঠ অবরভ। তাযা লআ ভস্ত াদীগ্রন্থবও ম্মান ওবয লমগুবরাবত লরঔা অবঙ লম, 
অভাবদয জ্ঞাত এফং ঈরকব্ধ-ফকবূকত দ্ধকতবত লফারপ্রাপ্তচন দকন  েফণ ওযবত াবযন।‖ থঘ তাযাআ 
অফায লআ ওর ফেকিবও ভুকযও অঔোকত ওবয মাাঁযা নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص এফং অঈকরাফৃন্দবও দকন  েফণ 
ক্ষভতাম্পন্ন ভবন ওবযন। াাফীযা দাকফ ওবয, ―লআ ওর াচী ভুকযও মাাঁযা হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা 
যীবপয াভবন ককব ফবরন – ‗এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! অভাবদয চবনে াপাাত ওরুন।‘ তাযা ফবর লম কভনাবত 
ত-স্ম াচী ওতৃকও ওুযফানীওৃত ত-স্ম চন্তু-চাবনাাবযয ফআ নাচ (কফত্র), অয তাআ তাযা 
লগুবরাবও না লঔব ―ফুরডচায‖ কদব ভাকিঘাা লদ। তাযা ফবর, ‗ভুকযও (!)-লদয দ্রৃাযা চবফওৃত চন্তু 
ঔাা কওংফা কফকি ওযা চাবম ন।‘ 

িভ ধো 

লফারপ্রাপ্তচন প্রদকন ফেকতবযবওআ ৃকথফীবত চীকফতবদয ওাচ-ওভক ম্পবওক চানবত াবযন। আফনুর ওাআবভ 
অর চকমা মাবও াফীযা এওচন ―অল্লাভা‖ নাবভ বম্বাধন ওবয এফং মাবও তেন্ত েদ্ধায লঘাবঔ লদবঔ, ল 
তায ―কওতাফুয রূ‖ গ্রবন্থ করবঔবঙ: ‗(ভুাদ্দী) াবওভ অফু ভুাম্মদ অফদুর াক্ব অকফরী এ কফলব কফস্তাকযত 
কফফযণ কদববঙন। চীকফত লরাওবদয অভর ম্পবওক লফারপ্রাপ্তচন প্রশ্ন ওবযন এফং চীকফতবদয ওথা  ওাচ 
ম্পবওক ফুছবত াবযন।‘ যফতকী ৃষ্ঠাআ ল অভয আফবন কদনাবযয ওথা ঈদৃ্ধত ওবয: ‗লওাবনা ফেকি তাাঁয 
আবন্তওাবরয যফতকী ভব ংখকিত কযফতকন ম্পবওক ভেও ফকত। কতকন তাবদযবও লদবঔন মাযা তাাঁয 
রাবও লকার লদ এফং ওাপবনয ওাড় কযধান ওযা।‘ যফতকী ৃষ্ঠা আফনুর ওাআবভ অর চকমা 
অয করবঔ, ‗াফ আফবন চুাভা এফং অঈপ আফবন ভাকরও যফতকী চকবত এবও যবও ভ্রাতা কববফ 
াফেস্ত ওবযন। তাাঁযা এওভত ন লম, কমকন অবক আবন্তওার ওযবফন কতকন যচনবও স্ববে লদঔা লদবফন। াফ 
অবক ভাযা মান এফং অঈপবও স্ববে লদঔা লদন। অঈপ কচজ্ঞাা ওবযন, ―অল্লাতা ‖অরা লতাভায ফোাবয ওী 
ওবযবঙন?‖ াফ ঈিয লদন, ―কতকন অভাবও ক্ষভা ওবয কদববঙন।‖ অরাবয লবল াফ ফবরন, ―অভায 
কযকঘতবদয অভর ম্পবওক অভাবও এভনআ ভেও ফকত ওযাবনা বচ্ছ লম, ঈদাযণস্বরূ, অকভ এঔন 
চাকন লম লতাভায কফড়ারিা ভাযা ককববঙ কওঙুকদন অবক। অভায ওনো ঙ কদন য ভাযা মাবফ। তাযবয তুকভ-
আ কচম্মাদায বা।‖ কতকন লমবাবফ স্ববে ফবরকঙবরন, কিও লবাবফ খিনাকি খবি।‘ এযয আফনুর ওাআবভ 
ফণকনা লদ; মযত ঔাকরদ কফন াকরবদয সনেবদয ভবধে এওচবনয স্ববে াকফত কফন ওাব-এয অকভন 
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এফং ম্ভালণ: ―ঔাকরদ কফন াকরবদয ওাবঙ ককব ফবরা লম, অভায াাদাৎপ্রাকপ্তয য এওচন ভুকরভ সনে 
অভায লদ লথবও লরৌফভককি ঔুবর কনব মা। তায তাাঁফুকি ককফবযয য প্রাবন্ত ফকস্থত। লিায ওাবঙ এওিা 
রম্বা যক ফাাঁধা লখাড়া ঘবয লফড়াবচ্ছ। কতকন (ঔাকরদ) লমন লরৌফভককি আ সবনেয ওাঙ লথবও কনব লনন‖।‘ 
আফবন ওাআবভ ফবর, ‗সনেকি মযত ঔাকরদ (যা.)-লও তাাঁয স্বে ম্পবওক চানা। তাাঁযা ঈি তাাঁফুবত কভন 
ওবযন এফং লরৌফভককি ান।‘ (কওতাফুফ রূ) 

লষ্ঠ ধো 

আভাভ অস্-ুুতী তাাঁয ―যব ুদূয‖ কওতাবফ মযত অদ্ দারাভী ফকণকত এওকি াদীবয ঈদৃ্ধকত লদন, কমকন 
মযত অবা (যা.)-এয ওাঙ লথবও তা লযাাত ওবযন। াদীকিয কফলফস্তু বচ্ছ আবন্তওারপ্রাপ্ত ফেকি 
চীকফতবদয (শুব) ঔফযাঔফয লচবন ফেকথ ন: ‗আবন্তওারপ্রাপ্ত ফেকি (চীকফতাফস্থা) তাাঁয খবয থাওাওারীন লম 
কচকন দ্রৃাযা ফেকথত বতা, ওফবয তা দ্রৃাযা ল ফেকথত ফা ভভকাত বফ।‘ (াদী) ―অত্ তামকওযা‖ কওতাবফ 
আভাভ অর ওুযতুফী ফবরন, ‗অল্লা তা ‖অরা চীকফত লরাওবদয অভর লওাবনা লপবযতা কওংফা আকেত থফা 
নে লওাবনা কওঙুয ভাধেবভ লফারপ্রাপ্তচনবদয ফকত ওযান।‘ আফনুর ওাআবভ অর চকমা তায ―কওতাফুয 
রূ‖ ুস্তবও ফবর, ‗লফারপ্রাপ্তচবনয রূ লম চীকফতবদয রূবয বে াক্ষাৎ ওবয তায এওকি প্রভাণ বচ্ছ 
এআ লম, চীকফত ফেকিকণ লফারপ্রাপ্তচনবও স্ববে লদবঔন এফং তাাঁবদযবও প্রশ্ন ওবযন। লফারপ্রাপ্তচন 
তাবদযবও এভন কচকন চানাবত াবযন মা তাযা (চীকফতযা) চানবতন না। তীত এফং বকফলেৎ ম্পবওক 
তাাঁবদয ঈিযগুবরা কিও ফবর প্রভাকণত ববঙ। তাাঁবদয চীফদ্দা তাাঁযা লমফ চাকা তাাঁবদয লওাবনা 
কচকনত্র ুাঁবত লযবঔ ওাঈবও লম ওথা চানান কন, ল ওথা তাাঁযা বনও ভ ফবর থাবওন। এিা য 
কযদৃি ববঙ লম, লফারপ্রাপ্তচন চীকফত থাওাওারীন তাাঁবদয ওাবঙ লদনাগ্রস্ত ফেকিবদয লদনা ম্পবওক কফফযণ 
কদববঙন এফং ঈি লদনা-ানায াক্ষীবদয ম্পবওক ফণকনা কদববঙন। তাাঁযা ফহুফায ফণকনা কদববঙন তাাঁবদয 
চীফদ্দা ংখকিত লকানী ওাচ ম্পবওক লমগুবরা কঙর ওবরয জ্ঞাত এফং লমগুবরা তাাঁবদয ওথানুমাী 
যফতকীওাবর বতে কযণত ববঙ। অবযওকি বরৌকওও কফল বচ্ছ এআ লম, লফারপ্রাপ্তচন মঔন লওাবনা 
ফেকিয বকফলেবত ভৃতুেয কদন-ক্ষণ ম্পবওক লখালণা কদববঙন, তঔন লআ ফেকিয ভৃতুে বকফলেদ্রৃাণী নুমাী ঈি 
কনকদকি কদবনআ ংখকিত ববঙ। অয এিা ফহুফায কযদৃি ববঙ লম, লফারপ্রাপ্তচন চীকফত লওাবনা ফেকিয 
লকান ওাচ ম্পবওক নে লওাবনা চীকফত ফেকিয ওাবঙ চাকনববঙন। াফ এফং াকফত মাাঁবদয ম্পবওক বয 
ফণকনা লদা ববঙ, তাাঁযা আবন্তওার ওযায য চীকফতবদয বে স্ববে অরা ওবযবঙন।‘ আভাভ ুুতী তাাঁয 
―যব ুদূয‖ গ্রবন্থ ভুাম্মদ কফন ককযবনয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ‗লফারপ্রাপ্তচন মা জ্ঞাত ওযান 
(স্ববেয ভাধেবভ) তায ফিুওুআ তে; ওাযণ, তাাঁযা এভন এও চকবত অবঙন, লমঔাবন লওাবনা কভথো থফা 
ভ্রাকন্ত লনআ। লআ অরবভয (চকবতয) ভানুল ফ ভবআ তে ওথা ফবরন। অভাবদয মকবফক্ষণ এফং ঈরকব্ধ 
অভাবদয এআ ওথাবও ভথকন লদ।‘ আফনুর ওাআবভ এফং অয বনবও এওআ ওথা ফবরবঙন। লমবতু রূ 
―রকতপ‖ (ফাফী, দৃে) লবতু লিা এভন ফহু খিনা প্রতেক্ষ এফং ঈরকব্ধ ওযবত ক্ষভ, লমগুবরা লদবয 
আকি কদব প্রতেক্ষ এফং ঈরকব্ধ ওযা মা না। াকওভ এফং অর-ফাাওী তাাঁয ―দারাআর‖ গ্রবন্থ লযাাত 
ওবযন লম, ুরাআভান মযত ঈবম্ম ারাভা (যা.)-এয াবথ লদঔা ওবযন। এআ ভ কতকন (ঈবম্ম ারাভা) 
িন্দনযতা কঙবরন। ুরাভান তাাঁবও এয ওাযণ কচবজ্ঞ ওবযন। ঈবম্ম ারাভা (যা.) ফবরন: ‗অকভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلصলও 
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স্ববে লদবঔকঙ। কতকন ওাাঁদকঙবরন। তাাঁয ভস্তও  দাকড় লভাফাযবও ভাকি লরবককঙর। অকভ কচজ্ঞাা ওকয: ―অনায 
কফত্র ভুঔণ্ডর এ যওভ লওন?‖ কতকন ঈিয লদন – ―অভায (বৌত্র) হুবআনবও াাদাত ফযণ ওযবত 
লদঔরাভ‖।‘ ―কভওাত অর ভাাকফ‖ কওতাবফ অর ঔকতফ অত তাকব্রমী এ খিনাকি ফণকনা ওবযবঙন। আফবন 
অকফদ্ দুনআা (য.) ফণী অাদ লকাবত্রয চকনও ওফয ঔননওাযীয ওথা লযাত ওবযন, কমকন ফবরন: 
‗অকভ এও যাবত ওফযস্থাবন ফস্থান ওযকঙরাভ। এওকি ওফয লথবও এওকি ওণ্ঠস্বয লখালণা ওবয, ―ব 
অফদুল্লা!‖ য এওকি ওণ্ঠস্বয ঈিয লদ: ―তুকভ ওী ঘা, ল চাকফয?‖  প্রথভ ওণ্ঠস্বযকি ফবর, ―অভাবদয 
ভ্রাতা অকাভীওার অভাবদয ওাবঙ অবফ।‖ য ওণ্ঠস্বয এযয ঈিয লদ, ―ল অভাবদয লওাবনা ঈওাবয 
অবফ না। ভানুল অয অভাবদয চবনে লদাা ওযবফ না (তাবও অভাবদয াবথ দাপন ওযায য)। অভাবদয 
কতা তায য যাকাকিত এফং তায চবনে লদাা না ওযায ফোাবয কতকন প্রকতজ্ঞাফদ্ধ।‖ বযয কদন ওাবর 
এও ফেকি এব অভাবও দুবিা ওফবযয ভধেঔাবন অবযওকি ওফয লঔাাঁড়ায চবনে ফবর। ল আ দুবিা ওফবযয 
কদবও আাযা ওবয লদঔাকচ্ছর লমঔান লথবও অকভ অবকয যাবত ওথাফাতকা শুবনকঙরাভ। তাবও অকভ কচজ্ঞাা 
ওকয: ―এ দুবিা ওফবযয ফাকন্দাবদয নাভ ওী?‖ ল ফবর, ―এিা চাকফয, অয এিা অফদুল্লা।‖ অকভ এযয 
তাবও ভস্ত খিনা চানাআ। আ ফেকি ঈিয লদ, ―োাঁ, এওথা তে লম, তায চবনে লদাা না ওযবত অকভ 
প্রকতজ্ঞা ওবযকঙরাভ। কওন্তু এঔন অভায প্রকতজ্ঞা বে ওবয অকভ লিায চবনে ওাপপাযা (প্রাকিি) ওযবফা‖।‘ 

 প্তভ ধো 

কনবকযবমাকে কওতাফভূব করকফদ্ধ অবঙ, ভান অল্লা তা ‖অরায নুভকতিবভ লফারপ্রাপ্তচন ওাচ 
(তাাযরুপ) ওবয থাবওন এফং তাাঁবদয ওাঙ লথবও ফহু বরৌকওও কিা প্রতেক্ষ ওযা ববঙ। ভুাদ্দী অবরভ 
অস্-ুুতী তাাঁয ―অর ভুতাওাকদ্দভ‖ কওতাবফ এফং াবপম আফবন াচয তাাঁয পবতাাভূব ফবরন, ‗কফশ্বাীবদয 
(ভু‖কভন) রূভূ ―আকল্লীন‖ এফং ওাবপযবদয (কফশ্বাী) রূভূ ―ককজ্জন‖ নাভও ভাওাভ (স্থান, মকা)-এ 
ফস্থান ওবয। প্রবতেও রূ-আ তায লদবয বে জ্ঞাত এওকি ফন্ধবন অফদ্ধ। এআ ংকেিতা দুকনাফী লওাবনা 
ম্পওক ন। এ ম্পওক বনওিা লওাবনা ফেকিয স্ববে দৃি কফলবয বে তায মৃ্পিতায ভবতাআ। কওন্তু চীকফত 
লরাওবদয স্ববে দৃি কফলবয বে তাবদয মৃ্পিতায তীব্রতা বক্ষা লফারপ্রাপ্তচবনয কনবচবদয লদ এফং 
নোনে কচকনবয বে ংকেিতায তীব্রতা বনও লফক। তএফ, ―রূভূ তাবদয ওফবযয াবথআ 
কফযাচভান‖- আফবন অফদুর ফাবযয এআ ফিবফেয বে ঈমুকি ফোঔোভূবয এওকি ঐওভতে প্রকতষ্ঠা ওযা 
লভাবি দুষ্কয ন। রূভূবও প্রবাফ ৃকি    (প্রবাফ কফস্তায, কযঘারনা) ওযায নুভকত লদা ববঙ এফং 
তাাঁবদয লদ তাাঁবদয কনন্ত্রণাধীন যববঙ, অয তাাঁযা তাাঁবদয ওফবয াকময (ঈকস্থত) অবঙন। মকদ লওাবনা রা 
ওফয লথবও ঈকিব নে অবযও স্থাবন ওফয লদা , তাবত লদবয বে রূবয মৃ্পিতায লওাবনা কফঘুেকত 
খিবফ না। এআ ম্পওক বে বফ না, মকদ লদবয সচকফও দাথকভূবয ক্ষ াকধত ব মূ্পণক লদ ভাকিবত 
কযণত । আভাভ ুুতী (য.) ফবরন, ―মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) বত আফবন অাকওয লম 
াদী ফণকনা ওবযবঙন, তা কযসু্ফি ওবয লম, রূভূ আকল্লীন-এ লথবও তাাঁবদয লদবয বে ংমুি এফং 
তাাঁযা তাাঁবদয লদবও ফেফায ওবয। হুচূয ূয নুয ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযবঙন – ―এও যাবত চাপয তাআায অভায 
ওাবঙ অব। তায াবথ এওচন লপবযতা কঙর। চাপবযয দুবিা াথা কঙর মায ঈব প্রান্তবাক কঙর যিাি; 
তাযা আববভবনয কফা নাভও ল্লীবত মাকচ্ছর।‖ চাপয তাআায (যা.)-এয াাদাৎপ্রাকপ্তয য কতকন এওথা 
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ফবরন। এওকি াদীব লখাকলত ববঙ, ―অকভ চাপয আফবন অকফ তাকরফবও লপবযতাবদয বে লদঔরাভ। 
তাযা কফা-এয কধফাীবদয ওাবঙ ভাকত ফৃকিয ংফাদ প্রদান ওযকঙর।‖ াদীকি মযত অরী আফবন অকফ 
তাকরফ (ও.) বত আফবন অদী লযাাত ওবযবঙন । ভুাদ্দী াকওবভয ফণকনা নুাবয মযত অফদুল্লা 
আফবন অিা (যা.) ফবরন, ―কতকন মযত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াব ফবকঙবরন এফং লঔাবন অভা 
কফনবত ঈভাআ (যা.)- ঈকস্থত কঙবরন; হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ―অরাআওুভ ারাভ‖ ফরায য ফবরন, ―ল অভা! কওঙুক্ষণ 
অবক লতাভায স্বাভী চাপয তাআায লপবযতা কচফযাআর (অ.)  কভওাআর (অ.) এয বে অভায ওাবঙ 
এবকঙর। তাযা অভাবও ারাভ চানা। অকভ তাবদয ারাবভয চফাফ লদআ। এযয চাপয ফবর: ‗ভুতা-এয 
মুবদ্ধ অকভ কওঙুকদন ওাবপযবদয বে মুদ্ধ ওকয। অভায লদবয কতািযকি ংব অকভ অত আ। ডান াবত 
তাওা ধবয যাকঔ। তঔন ডান াত লওবি লপবর (ওাবপযযা)। ফাভ াবত তাওা ধযফায য লিা লওবি 
লপরা । অল্লা াও অভাবও দুবিা াবতয কযফবতক দুবিা াঔা কদববঙন। কচফযাআর (অ.)  কভওাআর 
(অ.) এয বে অকভ ঈকড়। মঔন আচ্ছা তঔনআ লফবত বত ঈবড় লফকযব লমবত াকয। অফায লবতবয লমব 
তায পরভূর বক্ষণ ওযবত াকয মঔন আচ্ছা তঔন।‘ অভা ফরবরন, ―অল্লা তা ‖অরা চাপবযয ভের ওরুন। 
কওন্তু অকভ কঙ্কত লম, ভানুবলযা এ ওথা শুবন কফশ্বা ওযবফ না। অকন কও তাবদযবও কভম্ববয ঈবি এ ওথা 
ফরবফন? তাযা অনাবও কফশ্বা ওযবফ।‖ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ভকচবদ তযীপ কনব কভম্ববয অবযাণ ওবযন এফং 
অল্লা াও-এয াভদ াি ওবয ফবরন: ―চাপয আবফন অকফ তাকরফ কচফযাআর  কভওাআবরয ভকবফোবয 
অভায ওাবঙ এবকঙর। অল্লা তা ‖অরা তাবও দুবিা াঔা ভঞু্জয ওবযবঙন। ল অভাবও ারাভ কদবকঙর।‖ 
এযয কতকন অভাবও তাাঁয স্বাভী ম্পবওক ূবফক মা ফবরকঙবরন তা-আ অফায দু‖ফায ফণকনা ওবযন।‘ (আভাভ 
ুুতী) এ ওর াদী লথবও প্রকতবাত  লম, অল্লা াও তাাঁয কদ  কফশুদ্ধ ফান্দাবদযবও ভানুবলয 
ঈওাযাবথক ওভক ংখিবনয নুভকত প্রদান ওবযবঙন। াদীকফদ ঈরাভাকণ এ কফলকিয ভথকবন ফহু খিনা 
লযাাত ওবয চস্ম কনফন্ধ করবঔবঙন। আভাভ চারারুদ্দীন ুুতী এ যওভ এওকি লযাাত ওবযবঙন মা 
কনবঘ লদা বরা: ‗আফবন অকফদ দুনআা ফবরন, ―অফু অকব্দল্লা াভী ফাআচান্টাআন লযাভানবদয বে কিাদ 
ওযবত মান। তাাঁযা ত্রু বক্ষয কঙু ধাা ওবযন। দুআচন সনে ভূর ভুকরভ ফাকনী লথবও কফকচ্ছন্ন ব মান। 
তাাঁবদয এওচন ফণকনা ওবযন, ‗অভযা (ঈি সনে দু‖চন) ত্রু প্রধানবও লদঔবত লব তাবও অিভণ ওকয। 
দীখক ভ অভযা মুবদ্ধ করপ্ত আ। অভায ফনু্ধ কদ ন। অকভ মুদ্ধ ফন্ধ ওবয কঙিান লদআ এফং বমাদ্ধাবদয 
লঔাাঁচ ওকয। এযয কনচ ভবন ফকর, রজ্জা অভায প্রকত! লওন ারাকচ্ছ? অকভ অফায মুবদ্ধ কপবয মাআ এফং 
ত্রু প্রধানবও অিভণ ওকয। অভায তযফাকযয অখাত রক্ষেভ্রি । ত্রু প্রধান অভাবও অিভণ ওবয এফং 
ধযাাী ওবয। এযয ল অভায ফুবওয য ঘবড় ফব। অভাবও তো ওযায চবনে ল কওঙু এওিা াবত 
লনায লঘিা ওবয। এভন ভ অভায কদ ফনু্ধ রাকপব ঈবি ত্রুয ঘুর ধবয লঙন কদবও লিবন ধবযন। 
অভযা এও বে আ ত্রুয প্রাণ ংায ওকয। ওথা ফরবত ফরবত অভযা দূযফতকী এওকি কাবঙয ওাবঙ লাঁবি 
মাআ, লমঔাবন মাায য অভায ফনু্ধ ুনযা ভৃত বড় থাবওন। অকভ অভায ভুরভান বাআবদয ওাবঙ এব 
মূ্পণক খিনা ঔুবর ফকর।‘ ―যদাতুর অঔআায‖ গ্রবন্থয  লরঔও ানাপী অবরভ মানদুী এফং ―মুফদাতুর 
পুওাা‖ ুস্তবওয লরঔও এআ খিনা ফণকনা ওবযবঙন। ভুাদ্দী অল্-ভাাকভকর তাাঁয ―অর অভারীঈর 
আপাাকনো‖-লত অফদুর অকমম আফবন অবু্দল্লা‖য ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―অভযা চকনও ফনু্ধয বে 
দাবভবস্ক ফস্থান ওযকঙরাভ। তাাঁয স্ত্রী তাাঁয বে কঙবরন। অকভ আবতাভবধেআ লচবন ককবকঙরাভ লম, তাাঁবদয ুত্র 
কদ ববঙন। এওচন শ্বাবযাী অভাবদয ওাবঙ অবন। অভায ফনু্ধ তাাঁবও স্বাকত চানান। কতকন তাাঁয 
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স্ত্রীবও ফবরন, ‗এ অভাবদয-আ ুত্র।‘ তাাঁয স্ত্রী তাাঁবও ফবরন, ‗তান লতাভায লথবও দূয লাও। তুকভ কও 
চাবনা না লম অভাবদয ুত্র ফহু অবকআ কদ ববঙ?‘ ফনু্ধ কনবচয ঈকিয চবনে নুতা লফাধ ওবযন। কওন্তু 
কতকন শ্বাবযাীয ওাবঙ ককব বাবরা ওবয লদবঔ অফায ফবরন, ‗অল্লায ওভ, এ লতা অভাবদযআ লঙবর!‘ 
ভকরা যঔ ওবয কঘৎওায ওবয বিন, ‗অল্লায ওভ, এ লতা ল-আ!‘ অভায ফনু্ধ তাাঁয লঙবরবও কচবজ্ঞ 
ওবযন, ‗তুকভ লতা াাদাৎপ্রাপ্ত ববঙ, তাআ না ুত্র?‘ শ্বাবযাী ঈিয লদন, ‗োাঁ, কতা। কওন্তু (ঔরীপা) ঈভয 
কফন অবু্দর অকমম এআভাত্র আবন্তওার ওবযবঙন। অভযা কদফৃন্দ অল্লা াবওয ওাবঙ তাাঁয কমাযবতয 
নুভকত ঘাআ। অকভ অনাবদয ারাভ চানাবনায নুভকত প্রাথকনা ওকয।‖ এযয শ্বাবযাী কফদা ম্ভালণ 
চাকনব প্রস্থান ওবযন। া ঔফয এবরা লম, ঔরীপা ঈভয কফন অফদুর অকমম আবন্তওার ওবযবঙন।‘ আভাভ 
ুুতী অয ফবরন, ‗এফ ফণকনা ী এফং তে। ভুাদ্দী-ঈরাভা এগুবরাবও ভথকনওাযী দকররাকদ 
করকফদ্ধ ওবযবঙন। আভাভ অর-আাপী-আ ফকবলকি করবঔবঙন। অকভ তাাঁয লরঔনীবও ভথকন লদায চবনে 
ুনযা করঔরাভ।‘ অস্-ুুতীয কওতাবফ এ ধযবণয ফহু খিনা করকফদ্ধ যববঙ। মাাঁযা অয ড়বত ঘান, 
তাাঁযা আ ফআকি (যব ুদুয) ড়বত াবযন। 

আভাভ অর-আাপী-আ (য.) ফবরন, ‗লফারপ্রাপ্তচনবও শুব থফা শুব কযকস্থকতবত লদঔািা বচ্ছ অল্লা 
তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদয প্রকত প্রদি তাাঁযআ দান মা ওাযাভত (বরৌকওওত্ব) ফা ওাপ (কদফেদৃকি)-স্বরূ তাাঁযা 
লব থাবওন। এয ঈবদ্দে বচ্ছ চীকফতবদযবও শুব ংফাদ প্রদান, লফারপ্রাপ্তচবনয ক্ষ লথবও ঈবদ 
কফতযণ এফং লফারপ্রাপ্তবদয লদনা কযবাধওযণ। লফারপ্রাপ্তচনবও লফকয বাক ভবআ স্ববে লদঔা মা। 
তফু এভন বনবও অবঙন মাাঁযা তাাঁবদযবও চাগ্রতাফস্থা লদঔবত ান। এিা রীঅল্লা এফং ―ার‖ম্পন্ন 
ফেকিবদয ওাযাভত।‘ ুস্তবওয নেত্র কতকন করবঔবঙন, ‗অবর ুন্নবতয ঈরাভা ফবরন, ‗আকল্লীন-এ ফকস্থত 
লফারপ্রাপ্তচবনয রূভূবও ভাবছ-ভবধে তাাঁবদয ওফযস্থ লদবয ওাবঙ লপযত ািাবনা । এিা শুিফায 
যাবতআ লফক ওযা । লফারপ্রাপ্তচন যস্পবযয বে াক্ষাৎ  অবরাঘনা ওবযন। মাাঁযা লফবত াায 
লমাকে তাাঁযা লনাভত রাব ওবযন। অয মাযা াকস্ত াায লমাকে তাযা াকস্ত া। মকদ রূভূবয লদ 
তাবদয বে থাবও না, তফু তাবদয প্রকত আকল্লীবন াকন্ত ফকলকত  এফং ককজ্জবন াকস্ত কতত । অয 
ওফবযয কফলকিয লক্ষবত্র রূ এফং লদ ঈববয যআ াকস্ত থফা াকন্ত লদা ।‘ ―কওতাফুয রূ‖ গ্রবন্থ 
আফনুর ওাআবভ অর চাকমা ফবর, ‗এ ওর খিনায আকতফৃি লথবও এ কদ্ধান্তআ িানা মা লম, রূবয ার 
ফা ফস্থা তায কি ফা দুফকরতা, ভাাত্মে কওংফা ীনতা দ্রৃাযা প্রবাকফত। ভান অত্মাবদয ―ার‖ নোনেবদয 
ভবতা ন। এিা ফকচনকফকদত লম, এ ৃকথফীবত রূভূবয ―ার‖ কফকবন্ন, মা তাাঁবদয কি ফা দুফকরতা থফা 
ককতয য কনবকযীর। লম রূ দাত্ব লথবও ভুকি লববঙন এফং তাাঁয লদবয বে ওর ম্পওক  
ভাকরওানা কঙন্ন ওবযবঙন, ল-আ রূ লদবয াবথ ফন্দী রূবয ঘাআবত অল্লা তা ‖অরা এফং ফস্তুভূবয ফোাবয 
এওকি অরাদা কি, প্রবাফ, াামে ওযায াভথকে, ককত  ম্পওক কনব কফযাচ ওবয। রূ কনবচআ ভান, 
কনভকর এফং কফার াাবমেয অধায। লদতোবকয যযআ কতকন তাাঁয ককন্ড ঙাকড়ব মান। তঔন কতকন অয 
ফহু কওঙু ওযবত াবযন। লফারপ্রাপ্তচবনয রূবও স্ববে লদঔা মা এফং তাাঁযা এভন ফ াধাযণ 
(বরৌকওও) ওাচ ওযবত ―ক্ষভ‖ লমগুবরা তাাঁবদয লদবয বে ংমুি থাওায ওাযবণ চীফদ্দা তাাঁযা ওযবত 
াযবতন না। এও, দুআ কওংফা গুকিওবও ভানুলবও লদঔা ককববঙ ফহুফায কফার ফাকনীভূবও যাবূত 
ওযবত। যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص, মযত অফু ফওয (যা.) এফং মযত ঈভয (যা.)-লও ফহুফায স্ববে লদঔা ককববঙ। 
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অয তাাঁবদয রূ ভুফাযও কফশ্বাী ফাকতর সনেফাকনীবও কফতাকড়ত ওবযবঙন ফহুফায। অভযা এঔাবন মা 
করঔরাভ তা ুযা নাকমায িভ অাবতয য ওৃত ভুপাকযকবণয তাপীবযয বে েকতূণক; 
ঈদাযণস্বরূ, অর ফাদাফীয তপীয মা‖লত লরঔা অবঙ: ―লদতোবকয য এওচন রীয রূ লপবযতাবদয 
চকবত কভন ওবযন। তাযয কতকন লফববতয ফাকাবন কফঘযণ ওযবত মান। কতকন তাাঁয লদবয বে ম্পওক 
ফচা যাবঔন এফং তায য প্রবাফ কফস্তায ওবযন‖।‘ (কওতাফুয রূ) 

িভ ধো 

অল্লা তা ‖অরা এফং তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص ওতৃকও এ ওথা প্রওা ববঙ লম, চীকফতবদয দ্রৃাযা ওফবযয াকন্ত থফা 
াকস্ত ম্পবওক জ্ঞাত া এফং তা ঘভকঘবক্ষ দকন ওযা সফধ। অরু ুন্নবতয ঈরাভা ফকম্মতবাবফ 
লযাাত ওবযন লম, ওফবয াকন্ত থফা াকস্ত অবঙ এফং লগুবরায লদ  রূবয য চাকয ায 
ফোাযকিবত কফশ্বা স্থান ওযা কযামক। অওাআবদয ুস্তওগুবরাবত এ কফলকিয য কফস্তাকযত ফোঔো 
যববঙ। শুধুভাত্র ভু‖তাকমরা এফং ঔাবযচীযা ওফয অমাবফ কফশ্বা ওবয কন। াদীভূ  াাফা-এ-লওযাবভয 
ফাণীভূ এফং ারাবপ াবরীবনয লরঔনী লথবও স্পিআ প্রতীভান  লম, ―ওফয অমাফ যববঙ।‖ কওঙু জ্ঞ 
লরাও এফং াফীযা এবত কফশ্বা ওবয না, ওাযণ তাযা এ ফ দকরর ম্পবওক জ্ঞ। তাবদয ইভান দৃঢ় ওযায 
ঈবদ্দবে এ ওর দকরর ম্পবওক চানা দযওায। অভযা বয ঈবল্লঔ ওবযকঙ লম অকম্বাকণ তাাঁবদয ভামায-
যমা অভাবদয জ্ঞাত এওকি চীফবন চীকফত অবঙন। আভাভ ফুঔাযী  (য.) এফং ভুকরভ (য.) লযাাত 
ওবযন লম, তাাঁযা লফাবরয য ি ভান ওবয থাবওন। অয নফী নন এভন ফেকিবদয ম্পবওক অফু নুাআভ 
(য.) মযত াকফত অর ফানাকন (য.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ‗অকভ াকভদ অত তাীরবও 
কচজ্ঞাা ওযরাভ, নফীকণআ কও শুধু তাাঁবদয ভামায-যমা ারাত অদা ওবয থাবওন?‖ কতকন ফরবরন: ―না। 
নোনে ফেকি তা অদা ওযবত ক্ষভ।‖ এযয অকভ ফররাভ, ল অল্লা াও! মকদ অকন ওঔবনা লওাবনা 
ফেকিবও তাাঁয ওফবয ারাত/নাভাম ড়ায নুভকত প্রদান ওবযন, তবফ এআ াকফতবও তা ওযবত লদবফন।‘ 
অফু নাআভ অয ফণকনা ওবযন: ‗মুফাআয ফবরবঙন, ―অকভ এওভাত্র ৃকিওকতা অল্লা তা ‖অরায ওভ ওবয 
ফরকঙ, অকভ াকফত অর ফানাকনবও ওফবয ভাকত ওকয। াকভদ তাীর অভায বে কঙবরন। অভযা 
তাাঁবও (ফানানীবও) ভাকি দ্রৃাযা দাপন ওকয। আ ভ এও প্রাবন্তয ভাকি বয মা। অকভ ওফবযয লবতবয 
তাকওব তাাঁবও ারাত/নাভাম ড়বত লদকঔ‖।‘ আফবন চাকযয তাফাযী তাাঁয ―তাকমফ অর অায‖ কওতাবফ এফং 
অফু নুাআভ, আব্রাীভ কফন াবভত বত ফণকনা ওবযন লম, প্রবাতওাবর াকফত অর ফানাকনয ওফবযয া কদব 
মাযা ঘরাঘর ওবযবঙন, তাযা ফবরবঙন লম তাযা ওুযঅন যীপ লতরাাত শুনবত লববঙন। আফনুর চমী 
তায ―কপাতু াপা‖ গ্রবন্থ এ ওথা করবঔবঙন। কতযকভমী (য.), াকওভ (য.)  ফাাওী (য.) মযত 
অবু্দল্লা আফবন অিা (যা.)-এয ওথা লযাাত ওবযন, কমকন ফবরন, ‗ওবওচন াাফী এওকি চাকা 
তাাঁফু ঔাকিবকঙবরন, লমঔাবন এওকি জ্ঞাত ওফয কঙর। তাাঁযা তাাঁফুয বেন্তবয ুযা ভূরও-এয লতরাাত 
লাবনন। লতরাাত ভাপ্ত ফায য যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁফুয লবতবয প্রবফ ওবযন। মঔন াাফাকণ তাাঁবও 
খিনায ফৃিান্ত ম্পবওক ফকত ওবযন, তঔন হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―এআ ম্মাকনত ুযাকি ভানুলবও ওফয অমাফ 
লথবও যক্ষা ওবয‖।‘ অফুর ওাকভ াদী তাাঁয যকঘত ―কওতাফুয রূ‖ ুস্তবও করবঔবঙন, ‗এ াদীকি প্রভাণ ওবয 
লম, লফারপ্রাপ্তচন তাাঁবদয ভামায-যমা ওুযঅন লতরাাত ওবযন। মযত অফদুল্লা আফবন ঈভয (যা.)- 



124 
 

এওকি তাাঁফু লওাবনা এও চাকা স্থান ওবযকঙবরন। কতকন তাাঁফুয বেন্তবয ওুযঅন লতরাাত শুনবত ান। 
এ ওথা নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-লও চানাবনায য হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয ওথা ুনফকেি ওবযন।‘ ―অার অর ওুফুয‖ 
কওতাবফ ভুাদ্দী মাআনুদ্দীন আফবন যাচাফ করবঔবঙন: ‗অল্লা তা ‖অরা লনাভতস্বরূ তাাঁয কপ্র ফান্দাবদযবও 
তাাঁবদয ভামায-যমা াফদাও ওাচ ংখিবনয াভথকে দান ওবয থাবওন। লফাবরয বে বে লওাবনা 
ফান্দায আফাদত ারবনয দাকত্ব ভাপ্ত । ভামায-যমা াকরত এফাদবতয লওাবনা রাব লনআ (কফকনভব 
ুযস্কায লনআ)। কওন্তু লফারপ্রাপ্তচন অল্লা তা ‖অরায কমকওয  আফাদত ওযবত াযবর অনন্দ নুবফ 
ওবযন। লপবযস্তা  লফবতী ফেকিকণ তা-আ নুবফ ওবযন। তাাঁযা এফাদবত অনন্দ ান, ওাযণ কমকওয এফং 
আফাদত বচ্ছ কফশুদ্ধ রূকবণয চবনে ফবঘব ভধুয কচকন। ুস্থ রূম্পন্ন ফেকিযা এ অনবন্দয স্বাদ গ্রণ 
ওযবত াবয না। আফনুর ওআবভ অর চকমা তায ―কওতাফুয রূ‖ গ্রবন্থ, আফবন তাআকভা অবযা ফহু 
ঈরাভা-এ-লওযাভ এওআ ওথা করবঔবঙন। অফু াান আফবন ফাযা তাাঁয ―যদা‖ ুস্তবও করবঔবঙন, আব্রাীভ নাভও 
এও ওফয ঔননওাযী ফবরবঙন: ―অকভ এওকি ঔফয ঔনন ওকয। লিা লথবও অতবযয ুককন্ধ                
নুবফ ওকয এফং ওবও িুওবযা আি লদঔবত াআ। অকভ ওফবযয বেন্তবয তাকওব লদকঔ এও ফৃদ্ধ লওাযান 
লতরাাত ওযবঙন। ভুাম্মদ আাও আফবন ভানদা মযত অকভ অ াওাতীয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন: ―অভযা 
ফরখ্ নকযীবত এওকি ওফয ঔনন ওকয। এবত াশ্বকফতকী ওফবযয বেন্তয-বাক দৃেভান । এওচন ফুচ 
ওাপবনয ওাড় কযকত ফৃদ্ধ ওুযঅন াবত কনব লতরাাত ওযকঙবরন।‖ ―যদা‖ গ্রন্থকিবত এ ধযবণয ফহু 
খিনায কফফযণ লদা ববঙ। ভুাদ্দী অবরভ অফু ভুাম্মদ ারার তাাঁয ―ওাযাভাতুর অঈকরা‖-লত করবঔবঙন 
লম, অফু আঈুপ কাুরী (য.) ফবরন, কতকন মযত আব্রাীভ আফবন অদাভ (য.)-এয াক্ষাত রাব ওবযন 
দাবভবস্ক। মযত আব্রাীভ অদাভ (য.) ফবরন, ―অচ এওকি ূফক কচকন লদঔরাভ।‖ অফু আঈুপ কচজ্ঞাা 
ওবযন, ―ওী কচকন?‖ ঈিবয কতকন ফবরন, ―আ ওফযস্থাবনয এওকি ওফবযয াব অকভ দাাঁকড়বকঙরাভ। ওফযকি 
ঔুবর মা। ফুচ ওাপন কযকত এও ফৃদ্ধ অকভন ওবযন। কতকন ফরবরন, ‗ল আব্রাীভ! লতাভায চবনে অল্লা 
তা ‖অরা অভাবও চীকফত ওবয কদববঙন। লতাভায আচ্ছানুমাী তুকভ লম লওাবনা প্রশ্ন অভাবও ওযবত 
াবযা।‘  অকভ কচজ্ঞাা ওযরাভ, অল্লা াও অনায বে ওী যওভ অঘযণ ওবযবঙন? কতকন ঈিয কদবরন, 
‗অভায ফদ অভর অভাবও কখবয লপবরকঙর। কওন্তু অল্লা তা ‖অরা ফবরন লম কতকন ৩কি ওাযবণ অভাবও ক্ষভা 
ওবয কদববঙন: ১/ লমবতু অকভ তাাঁবদয বাবরাবফবকঙ মাাঁবদয কতকন বাবরাবফববঙন; ২/ লমবতু এ ৃকথফীবত 
অকভ লওাবনা প্রওায ভদোন ওকযকন; এফং ৩/ লমবতু অকভ তাাঁয াভবন ঈকস্থত বকঙ অভায াদা 
দাকড়। কতকন লখালণা ওবযন লম তাাঁয াভবন এ ফস্থা অকভনওাযী ভুরভানবদযবও াকস্ত কদবত কতকন 
রজ্জাবফাধ ওবযন।‘ এযয আ ফৃদ্ধ ওফবযয ভবধে দৃে ব মান।‖ আফনুর চমী তায ―কপাতু াপা‖-
লত করবঔবঙন, ‗ঈমু্মর অাদ তাাঁয দুগ্ধ-ভাতা মযত ভুামায ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন, ―অফু াফা 
এফং অভায ুত্র কদ ফায য লথবও ৃকথফী অভায চবনে এওকি ওাযাকায ব ককববঙ। অকভ অয কওঙুআ 
ঈববাক ওকয না। তফু অকভ এআ অা কনব ফাাঁঘবত ঘাআ লম, অকভ এভন কওঙু এওিা ওযবত াযবফা মায 
দরুন অকভ অল্লা াবওয ন্তুকি চকন ওযবত ক্ষভ বফা এফং পরস্বরূ অফু াফা  অভায ুবত্রয 
বে চান্নাবত কভকরত বত াযবফা।‖ ভুাম্মদ আফবন হুাআন ফবরন, ―আবন্তওাবরয ূফক ভুূবতক ভুামা (য.) 
ওাাঁবদন। এযয কতকন াবন। এ যওভ ওযায লতু কচজ্ঞাা ওযা বর কতকন ঈিয লদন, ―(ভৃতুেয পবর) 
অভাবও ারাত, লযামা, ওুযঅন লতরাাত  অল্লায নাবভয কমওয লথবও কনফৃি ওযা বফ, এ ওথা লববফ 
কঘকন্তত কঙরাভ। এভতাফস্থা অকভ অফু াফাবও লদকঔ। কতকন ফুচ যংবয দুবিা ঘাদয বযকঙবরন। তাাঁয 
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চীফদ্দা তাাঁবও অয এবাবফ লদকঔ কন। এ ওাযবণআ অকভ লবকঙ।‖ ভুামা (য.) মযত অবা (যা.)-লও 
লদবঔকঙবরন এফং তাাঁয লথবও াদী লযাাত ওবযন। মযত াান অর-ফযী (য.), অফু কওরাফা (য.) 
এফং আাকমদ অয যাওাী (য.)-এয ভবতা ভান ঈরাভাব াক্বানী-যিানী মযত ভুামা (য.) লথবও াদী 
লযাাত ওবযবঙন।‘ (কপাতু াপা) 

বনও ফুমূকক ফেকি ওফয অমাফ প্রতেক্ষ ওবযকঙবরন। অল্লা াও ফরা ওবযন: ‗লপযাঈন  তায লরাওবদয 
কন্তফেস্থর লদামবঔয অগুনবও তাবদয াভবন প্রবতেও ওাবর এফং ন্ধো প্রদকন ওযা ।‘ (ুযা ভুকভন, ৪৬ 
অাত) আভাভ ফুঔাযী (য.)  ভুকরভ (য.)-এয ীাআবন করকফদ্ধ এওকি াদী লখালণা ওবয: ‗মকদ 
লতাভযা লকানীতা ফচা যাবঔা, তবফ অকভ অল্লায ওাবঙ লদাা ওযবত াকয, মাবত কতকন লতাভাবদযবও 
ওফয অমাফ ম্পবওক েফণ ওযান, লমবাবফ অভাবও কতকন েফণ ওকযববঙন।‘ ওফয অমাফ রূ এফং যীয 
দুবিায যআ কতত , লওননা তাযা ঈবআ এও াবথ ওুপয  গুনা ংখিন ওবয থাবও। শুধুভাত্র 
রূবও অমাফ লদািা লঔাদা তা ‖অরায জ্ঞান  কফঘাবযয বে ঔা ঔা না। ঈরাভাফৃন্দ লখালণা ওবযন; মকদ 
যীয ওফবযয ভবধে ক্ষপ্রাপ্ত ব ভনুলে ঘকু্ষয ন্তযাবর ঘবর লমবত াবয, তফু লিা অল্লায জ্ঞাবনয 
কযবয কফযাচ ওবয। ফহু াাফী প্রতেক্ষ ওবয ফবরবঙন লম, ভৃতবদয রূ এফং লদ ঈববওআ অমাফ লদা 
। আফবন ওাআবভ তাাঁয ―কওতাফুয রূ‖, আভাভ ুুতী তাাঁয ―যব ুদুয‖ এফং আফবন যাচাফ তাাঁয ―অার 
অর ওুফুয‖ গ্রবন্থ করবঔন, ‗যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈকস্থকতবত এও ফেকি ফবরন, ―অকভ এও লরাওবও ভাকি লথবও 
লফকযব অবত লদঔরাভ। য এও লরাও তাবও রাকি দ্রৃাযা অখাত ওযায য ল বূতবর দৃে ব মা। 
অয এিায ুনযাফৃকি বত থাওবরা মবতাফায আ লরাওিা ভাকি লথবও ঈবি অকঙর।‖ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ফরবরন: 
―তুকভ মাবও লদবঔঙ ল অফু চার। ুনরুত্থান (কদফ) মকন্ত তাবও এবাবফ অমাফ লদা বফ‖।‘ 
এ ঔফয এফং নুরূ ঔফযভূ প্রভাণ ওবয লম, অকম্বা (অ.)  অঈকরা (য.)-এয ভবতা প্রবতেবওআ 
ওফবযয বেন্তবয ংখকিত খিনাফরী প্রতেক্ষ ওযবত াবযন। অঈকরায দকন ক্ষভতাবও লওাবনািবভআ 
স্বীওায ওযা মা না। তাাঁযা অল্লা াবওয ওুদযবত প্রতেক্ষ ওবয থাবওন। 

অভযা এ মকন্ত মা করবঔকঙ তা প্রভাণ ওবয; লফারপ্রাপ্তচন তাাঁবদয ভামায-যমা অভাবদয জ্ঞাত এওকি 
চীফবন ফতকভান, মাবও অভযা ―ওফয চীফন‖ নাবভ অঔো কদবত াকয। ভস্ত আরাভী রাভা ফবরন লম ভৃতুে 
কস্তবত্বয ফান ন, ফযং এও খয লথবও খযান্তবয স্থানান্তয। অকম্বা (অ.) এফং অঈকরা (য.) আরাভী 
কফশ্বা প্রঘায-প্রাবযয ওাবচ অবত্মাৎকক ওবযকঙবরন, অয তাআ তাাঁযা লফাবরয য ীবদয ভমকাদা রাব 
ওযবত ক্ষভ ববঙন। ওুযঅন-এ-ওযীবভ ুস্পিবাবফ লখাকলত ববঙ, কদনফৃন্দ চীকফতাফস্থা অবঙন। 
তাবর তাাঁবদয ভাধেবভ তাািুফ  তাাপপু এফং তাাুর ওযািা লওন কফস্ভ ঈবদ্রওওয বফ? 
―তাািুবফয‖ থক নফী-রীবদযবও অল্লা তা ‖অরায াভবন (ঈকস্থকতবত) ওাযণ (cause)-স্বরূ াামে 
ওযায চবনে অবফদন চানাবনা। ―তাাুবরয‖ থক  তাাঁবদযবও অভাবদয চবনে লদাা ওযবত অনুবযাধ ওযা, 
লমবতু তাাঁযা আওার এফং যওার ঈব চাাবনআ অল্লায কপ্র ফান্দা। ওুযঅন ভকচদ লখালণা ওবয লম, 
তাাঁযা মা ঘান তা-আ চকন ওযবত াবযন এফং তাাঁবদযবও তা ভঞু্জয ওযা  (অল্লা তা ‖অরায ক্ষ লথবও)। 
চীকফত লরাওবদয ওাঙ লথবও মা ঘাা মা তা মকদ অল্লা াবওয আ ওর লফারপ্রাপ্ত কপ্র ফান্দায ওাবঙ 
ঘাা , তাবর কও প্রাথকনাওাযী ফেকিবও লদালাবযা ওযা ঈকঘত বফ? লআ ফেকিবও কও কতযস্কায ওযা 
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ঈকঘৎ বফ কমকন লফারপ্রাপ্ত নফী-রীফৃন্দবও ীরা ওবযন; এ ওথা ভবনয ভবধে লালণ ওবয লম, অল্লা 
তা ‖অরা স্বং মাকঘত ফস্তু, মা নফী-রীয ওাবঙ প্রাথকনা ওযা ববঙ তা ৃকি ওবয লদবফন এফং অল্লা ঙাড়া 
অয লওাবনা ৃকিওতকা লনআ? মাযা ধাযণা ওবয লম, নফী-রীফৃন্দ ক্ষপ্রাপ্ত ব ভাকি ব ককববঙন থফা 
কস্তত্বীন ববঙন, তাযাআ এগুবরাবও স্বীওায ওবয। মাযা আরাভ  যীত ম্পবওক জ্ঞ এফং মাযা 
এগুবরায ভাাত্মে  ঈচ্চ ভমকাদা ম্পবওক লফ-ঔফয, তাযাআ কফশ্বা ওবয। দ্রৃীনী লা কনবাকচত ফেকিফকক, 
মাযা অকম্বা-অঈকরায ভাাত্মে  ঈচ্চ ভমকাদা ম্পবওক ঈরকব্ধ ওযবত াবয না, তাযা দ্রৃীন ম্পবওক 
ওতৃকত্বম্পন্ন ন, ফযং দ্রৃীন ম্পবওক এবওফাবযআ জ্ঞ। যীতবও তাযা ফুছবত াবযকন। লম ওর ভুরভানবও 
তাযা জ্ঞ ভবন ওবয, ফস্তুতঃবক্ষ তাাঁযাআ কধও জ্ঞানী এফং ফুকদ্ধম্পন্ন। াদীভূব কফফৃত এফং ভুকরভ 
ঈরাভায ফকম্মত লযাতানুমাী ফেি ববঙ লম, নফী-রীফৃবন্দয ভামায-যমা কভন ওবয তাাঁবদয 
ভধেস্থতা অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ প্রাথকনা ওযা এফং লযাচ াবযয কদবন তাাঁবদয ওাঙ লথবও ুাকয 
(াপাাত) াফায অা প্রাথকনা ওযা সফধ। এ ওথা লফাছা ঈকঘৎ লম মাযা এফ কনবকযবমাকে দকররাকদ 
কফশ্বা ওবয ভুরভানবদযবও তাাঁবদয কফশ্বাবয চবনে লদালাবযা ওবয, তাযা প্রওৃতবক্ষ আরাভবওআ কফওৃত 
 ধ্বং ওযায ওু-ভতরফ লালণ ওবয। অভাবদয াভদ  লাওকযা প্রওা ভান অল্লা যািুর আমমবতয 
প্রকত কমকন ভনুলে চাকতয ফকবেষ্ঠ নফী মযত ভুাম্মদ ভুস্তপা াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয াদী এফং 
নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয নুাযী কপ্র  ভবনানীত াবরীবনয ফআবত্রয প্রকত কফশ্বা স্থান ওযায লনাভত 
অভাবদয য ফলকণ ওবযবঙন। মকদ অভাবদয অল্লা াও এ লনাভত ভঞু্জয না ওযবতন, তবফ অভযা কনচ 
াভবথকে এগুবরা ঔুাঁবচ লফয ওযবত াযতাভ না এফং ফুছবত াযতাভ না। পরস্বরূ অভযা কনকিহ্ন ব 
লমতাভ। 

এঔন অভযা লআ ফ অাত ল ওযবফা লমগুবরাবত প্রকতবাত  লম, অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ প্রাথকনা 
ওযায ভ অকম্বা-অঈকরাবও ভধেস্থতাওাযীস্বরূ স্থান ওযা চাবম, মাবত তাাঁযা অল্লা বওয ৃকি 
প্রকিা ওাযণ কববফ ওাচ ওযবত াবযন। এওকি অাবত লখাকলত ববঙ: ‗ল ইভানদাযকণ! অল্লাবও 
ব (তাওা চকন) ওবযা; তাাঁয াকন্নধে চকবনয ঈবদ্দবে ীরায বিলণ ওবযা।‘ (ুযা ভাবদা; ৩৮ 
অাত) য এও অাবত ফরা ববঙ: ‗এভন বনও লরাও অবঙ মাযা আফাদত  দু‖অ ওবয। তাযা এওকি 
ীরা তথা ওাযণ ফা ভাধেবভয তারা ওবয অল্লা াবওয সনওিে চকবনয ঈবদ্দবে। তাযা ঘা লমন 
ভাধেভকি তাবদযবও অল্লায কনওিফতকী ওবয লদ।‘ (ুযা অর আযা, ৫৭ অাত) অাতগুবরাবত অল্লা 
তা ‖অরা ভুরভানবদযবও অবদ ওবযবঙন লমন তাাঁযা ওাযণ এফং ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধবযন, মাবত তাাঁযা 
অল্লাযআ লখালণানুমাী তাাঁয সনওিে চকন ওযবত াবযন। ভাধেভভূবও কনকদকি লওাবনা ফস্তু ফবর লখালণা ওযা 
 কন। তএফ, মা কওঙু অল্লা াবওয ন্তুকি চকন ওযবত াামে ওবয তায ফআ ীরা কফবল। থকাৎ, 
ঔাবযচীবদয ভ্রান্ত ধাযণায কিও ঈবটা বথক, শুধুভাত্র (বফারপ্রাপ্তচবনয) লদাা-আ ন, তাাঁবদয াপাাত এফং 
অল্লায দৃকিবত তাাঁবদয ভমকাদা  ভাাত্মে এফং তাাঁযা কনবচযা ীরা। অয অবর ুন্নাবতয ঈরাভাকণ ফবরন 
লম, নফীকবণয এফং তাাঁবদয নুাযীকবণয াপাাত, ভমকাদা, ওাযাভত, লদাা আতোকদ, তাাঁবদয ―থ‖ ফা তাাঁবদয 
ভাকরওানাধীন ইভান, আফাদত  আঔরাবয ভবতাআ ীরা ফা ভাধেভ। লম ফ াফী ফবর, ―অকম্বা-
অঈকরাফৃন্দ ীরা নন, তাযা প্রওৃতবক্ষ লওাযঅন, াদী, নফী এফং রীকবণয ওুৎা যিনা করপ্ত।‖ 
ওুযঅন এফং াদীব ুস্পিবাবফ লখাকলত ববঙ লম, নফী এফং রীকণবও ীরা ফানাবনা মা। 
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ুযা অনপাবরয ৩৩ নং অাত লখালণা ওবয, ‗অকভ লআ ফ ওাবপযবদযবও াকস্ত লদবফা না তবতাক্ষণ, 
মবতাক্ষণ অকন (নফী-দ.) তাবদয ভাবছ ফস্থান ওযবফন।‘ আভাভ ফুঔাযী  তপীয কওতাফভূব করকফদ্ধ 
বালোনুমাী, ওাবপযযা হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও ফেে-কফদ্রূ ওবয ফরবতা: ―লতাভায অল্লাবও ফবরা লমন কতকন অভাবদয 
প্রকত অমাফ লদন।‖ ঈমুকি অাতকি এয পবর নাকমর ; এআ লখালণা কনব লম, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয াও 
যীয ভুফাযও ওাবপযবদয ভাবছ ফস্থান ওযা অমাফ কতত বচ্ছ না। এ ওথা ফরা মাবফ না লম নকফ ওাযীভ  
 তাাঁয নফুেবতয াবস্ত কওংফা তাাঁয লদাা  াপাাত দ্রৃাযা অমাফ লপ্রযণ ফন্ধ ওবযকঙবরন, ওাযণ ملسو هيلع هللا ىلص
ওাবপযবদয চবনে লওাবনা লদাা থফা াপাাত ওযা বফ না, অয নফুেত মায য তাযা কফশ্বা অবন 
কন, লিা তাবদয চবনে লওাবনা ভের ফব অনবফ না। 

অল্লা াও এওআ অাবত লখালণা ওবযন- ‗অল্লা তাবদযবও াকস্ত লদন না, লমবতু তাযা ক্ষভা ঘা।‘(ূযা 
অনপার, ৩৩ অাত) ারাবপ াবরীবনয কধওাংআ ফবরন, এ অাতকিয থক ―অকভ তাবদযবও াকস্ত লদআ 
না, ওাযণ তাবদয ন্তান-ন্তুকত বফ মাযা ক্ষভা ঘাআবফ।‖ অল্লা াও ফরা ওবযবঙন, ―অকভ তাবদযবও াকস্ত 
লদআ না‖, ওাযণ কতকন নন্তওাবর কডকি ওবযকঙবরন লম ওাকপযবদয ঈিযাূযীবদযবও ইভানদায ফানাবফন। 
ুতযাং লম ওর ঈরাভা ঈমুকি ফোঔো কদববঙন তাাঁবদয ভতানুমাী ওাবপযবদয যব ভুরভানকণআ ীরা 
মা অমাফবও যকত ওবযকঙর। 

অল্লা তা ‖অরা ফবরন: ‗ভানফ চাকতবও মকদ অকভ এবও বযয কফরুবদ্ধ লঙবড় লদআ, তাবর ৃকথফী ঈরি-
ারি ব মাবফ।‘ (ূযা ফাওাযা: ২৫১ অাত এফং ূযা বি : ৪০ অাত) ওবওচন তপীযাবস্ত্রয ঈরাভা 
এ অাতকিবও কনবম্নািবাবফ ফোঔো ওবযবঙন: ―ৃকথফী মূ্পণকবাবফ কফৃঙ্খর ব লমবতা মকদ অল্লা াও 
লওাবনা ইভানদায না ৃকি ওবয শুধু ওাবপয ৃকি ওযবতন। কফশ্বাীবদয যীবযয কস্তত্বআ ৃকথফীবও কফৃঙ্খরা 
লথবও যক্ষা ওযবঙ।‖ ভানবফয কনবচয িায ভবধেআ কযত্রাণ কনকত, মা তাাঁয অভবরয পরাপর লথবও চকন 
ওযা ম্ভফ ন। এ ওাযবণআ এওকি াদী যীবপ লখাকলত ববঙ, ‗ৃকথফীবত অকভবনয ূবফকআ এওচন ফেকি 
 ―াইদ‖ (ৎ), নবতা ―াওী‖ (ৎ)।‘ ফাকেওবাবফ লনও অভর বত ―াইদ‖ ায ফস্থা বর 
ফাস্তকফওবাবফ তা তে ন। এ ওাযবণআ এওকি াদীব লখাকলত ববঙ, ‗লওাবনা ফেকি ফদ ওাচ ওবয, মা 
তাবও চাান্নাবভ লনবফ। ল চাান্নাবভয কনওিফতকী । মকদ ল ঈমু্মর কওতাবফ, থকাৎ, অল্লায জ্ঞাবন ―াইদ‖ 
, তাবর ল এভন লওাবনা ওাচ ওবয তাাঁয লল কদনগুবরাবত মা তাবও লফববত দাকঔর ওবয লদ। 
পরস্বরূ ল চান্নাবত কভন ওবয।‘ ভানুবলয অভর তাবও চান্নাবত লন না, ফযং তা তাবও লফববত লনফায 
ওাযণস্বরূ ওাচ ওবয। অয এ ওাযবণআ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযন, ‗লওাবনা ফেকি-আ তায আফাদত  লনও 
অভবরয চবনে লফবতী বফ না।‘ তাাঁবও প্রশ্ন ওযা , ‗অনায চবনে কও এওআ কনভ প্রবমাচে বফ?‘ 
কতকন ঈিয লদন, ‗োাঁ, অভায লক্ষবত্র তা-আ প্রবমাচে বফ। অকভ এওভাত্র অল্লা তা ‖অরায দা  যভবতয 
ভাধেবভ ভুকি চকন ওযবফা।‘ লওঈ ফরবত াযবফ না লম লওাবনা ফেকি তায আফাদত  লনও অভবরয চবনে 
লফবতী বফ। কওন্তু ভানুল তাাঁবওআ কনকিতবাবফ লফবতী ফরবত াবয কমকন নন্তওাবর ―াইদ‖ কববফ 
কঘকহ্নত কঙবরন। াইদ কওংফা াওী ািা লওাবনা ফেকিয অভবরয য কনবকযীর ন, ফযং তায কনবচয 
িায (মাত) য কনবকযীর। অল্লা তা ‖অরা মযত যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও নোনে ভানুবলয ভাছ লথবও 
লফবঙ কনববঙন এফং তাাঁয নোনে নফীকবণয লঘব কধও ভমকাদাফান ফাকনববঙন এওভাত্র হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয মাত-এ-
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াও তথা কফত্র িায চবনেআ। প্রবতেও ইভানদায-আ এিা ফেি ওবযন। নফী-যাূর (অ.) এফং অঈকরা 
(য.)-এয ভাাবত্মেয লক্ষবত্র এওআ ফোায। ভমকাদা এফং প্রবতেওিা ভাাত্মেআ লওাবনা ফেকিয িায য 
কনবকযীর, লমিা কওন্তু অফায ঈচ্চ ভমকাদায য কনবকযীর ন (ঈদাযণস্বরূ, লপ্রকবডন্ট ায ওাযবণ 
ফেকি ভূরেফান  না, ফযং লমবতু কতকন ভূরেফান ফেকি, লবতু কতকন লপ্রকবডন্ট ন)। তাবর এিা কনকিত, 
―দাথক, ফস্তু থফা ভানুল (মাত,িা) ৃকি প্রকিা ওাযণ বত াবয না‖- াফীবদয এআ দাকফকি কনঙও ভ্রাকন্ত। 
অাত  াদীভূ এফং হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাত ুস্পিবাবফ প্রভাণ ওবয লম, তাযা এওকি কফভ্রাকন্তওয  
লকাভযা বথয য কফঘযণ ওযবঙ। 

এওকি াদীব লখাকলত ববঙ: ‗অভাবদয ুস্থ লরাবওযা অভাবদয ভাকিয লনাভত  অভাবদযআ এওচবনয 
রারায ভাধেবভ এফং অল্লা াবওয নুভকতিবভ ুস্থ ব বি।‘ মকদ লওঈ কযষ্কায ভাকিয বে কনবচয 
কযষ্কায রারা কভকব লওাবনা ুস্থ ফেকিবও লুধস্বরূ ঔাা, তাবর অল্লা াও লযাকীবও ুস্থতা দান 
ওবযন। ভাকি এফং রারা কওংফা লুধ প্রস্তুতওাযীয কফবল প্রবাফমুি লুবধয ফআ দাথক ফা ফস্তু। থকাৎ, 
লগুবরা ―মাত‖। লগুবরায ভমকাদা যববঙ কওংফা লগুবরা াপাাত ওযবত াবয – এ ওথা ধাযণা-আ ওযা মা 
না। ভুকরভ যীবপ এওকি ী াদী লখালণা ওবয: ‗মভমভ (ওূবয) াকন ানওাযীয কনেত নুমাী 
লিায ঈওাকযতা যববঙ।‘ মঔন মভমভ-এয াকন সফলকও কওংফা াকথকফ লওাবনা ঈওায াায কনেবত 
ান ওযা , তঔন লিা ঈওায প্রদান ওবয। ফহু খিনা এ কফলকিবও প্রভাণ ওবয। ফাআ চাবনন লম 
মভমবভয াকন এওিা মাত ভাত্র, এওিা দাথক ভাত্র, লমিা কনবচয ঈচ্চ ভমকাদায ওাযবণ ওভক ংখিন ওযবত 
াবয কওংফা লদাা  াপাাবতয ভাধেবভ ুস্বাস্থে কদবত এফং াামে ওযবত াবয ফবর ধাযণা-আ ওযা মা না। 

ওাফা যীবপয দযচা এফং াচয অর-অাদ াথবযয ভধেফতকী কমাযবতয স্থানিাবও ―ভুরতামাভ‖ ফরা , 
মা এওিা ী াদী যীবপ ঈরাভা ওতৃকও ফকম্মতবাবফ লযাাত ওযা ববঙ। মকদ লওঈ এআ স্থানিাবত 
ওাফা যীবপয লদাবরয বে কনবচয লিবও স্পক ওকযব ভুরতামাভবও তাাঁয লদাা ওফুবরয ভাধেভ ফাকনব 
অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ প্রাথকনা ওবয, তাবর অল্লা াও তাবও ক্ষকত  বুর-ত্রুকি লথবও যক্ষা ওবযন। এিা 
ফহুফায কযদৃি ববঙ। প্রবতেবওআ চাবনন লম, ভুরতামাভ বচ্ছ ওাফা যীবপয লদাবরয ভবধে ফকস্থত কওঙু 
াথবযয ভকি। এ ফ াথয বচ্ছ মাত, থকাৎ, দাথক। অল্লা তা ‖অরা লমভনবাবফ প্রবতেওকি দাবথকয ভবধে 
কফবল কওঙু সফকিে কদববঙন, কিও লতভকনবাবফ কতকন আ াথযগুবরাবও (ভূরতামাভ) ঈওায  শুবপর 
অনায ভাধেভ কববফ ওাচ ওযায গুণ প্রদান ওবযবঙন। 

এওআ ধযবণয গুণ  প্রবাফ কফস্তাবযয ক্ষভতা ওাফা যীবপয ঈিযাংব ফকস্থত ছণকায কনবঘয কমাযবতয স্থান, 
লমিাবও ―ভাক্বাভ অর-আব্রাীভ‖ ফরা  এফং লমিা ―ভকচদ অর-াযাবভ‖ ফকস্থত ওাফা-কৃবয দযচায 
কফযীত কদবও ফকস্থত, লিাবও লদা ববঙ। অয লদা ববঙ ওাফা যীবপয এও লওাণা ফকস্থত 
―াচয অর-অাদ‖ নাভও ওাবরা াথযবও, মাবও ঘুম্বন  াত-ভুঔ কদব ভাঔবর লআ ফ গুবণয প্রবাফ 
াা মা। অল্লা তা ‖অরা লগুবরায ীরা লদাাপ্রাথকীবদয লদাা ওফুর ায গুণ লগুবরাবও প্রদান 
ওবযবঙন। মঔন এিা কযদৃি  কফশ্বাে বচ্ছ লম, আ ফ দাথক লদাা ওফুবরয ভাধেভস্বরূ ওাচ ওযবত 
ক্ষভ, তঔন এ ওথা ওীবাবফ ধাযণা ওযা মা লম, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এফং তাাঁয নুাযী অল্লা তা ‖অরায কপ্র 
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ফান্দাবদয ভধেস্থতা লপ্রকযত লদাা ওফুর ওযা বফ না? মকদ লওঈ এ ওথা ফরায দুঃা লদঔা লম ভাকি, 
ভানুবলয রারা, মভমভ ওুবয াকন, ভুরতামাভ, ভাওাবভ আব্রাীবভয াথযগুবরা, লমঔাবন মযত আব্রাীভ (অ.) 
এয কফত্র দকঘহ্ন অবঙ, এফং াচবয অাবদয ীরা ঈওায াািা নফী-রীফৃবন্দয াও 
যমাগুবরাবও ভাধেভ ফা ীরা ফানাফায কফল প্রভাণ ওবয না, তবফ তায ওথা প্রভাণ ওযবফ লম, ল দ্রৃীবনয 
জ্ঞাবন মূ্পণক জ্ঞ এফং ল অল্লা  যাূর ملسو هيلع هللا ىلص এফং ভুরভানবদযবও যভা না। ওাযণ, াাফা-এ-লওযাভ 
নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভাম্মাকনত ফেকিত্ব  ত্ত্বাবও তেন্ত বকি-েদ্ধা ওযবতন। 

আভাভ ফুঔাযী এফং নোনেবদয লযাাতওৃত মযত ঈযা আফবন ভাঈদ অস্-াওাপী (যা.)-এয ওথা 
ফকচনকফকদত; কতকন ফবরন, ‗অকভ হুদাকফায কন্ধবত ওাবপযবদয প্রকতকনকধ কববফ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয াবথ 
াক্ষাৎ ওকয। যফতকী মকাব অকভ ভক্কা প্রতোফতকন ওবয ওুযাআ লনতাবদযবও ফকর: ―লতাভযা চাবনা লম, অকভ 
আবতাূবফক াযেযাচ ―ঔরু‖, ফাআচান্টাআন লযাভান-ম্রাি ―কচায‖ এফং অকফকনী ফাদা ―নাজ্জাী‖-এয 
বে াক্ষাৎ ওবযকঙ ফহুফায। কওন্তু মযত ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয াাফা-এ-লওযাভ ওতৃকও 
তাাঁয প্রকত প্রদককত বকি-েদ্ধা আ ম্রািযা লওঈআ ান কন। অকভ তাাঁয কফত্র রারা (থুথু) ভাকিবত ড়বত লদকঔ 
কন; তাাঁয াাফাকণ ফভ তা ধবয লপবরবঙন এফং কনবচবদয ভুঔভন্ডবর  লঘাবঔ লভবঔবঙন । তাাঁয মুবত 
ফেফহৃত াকন াাফাকণ ঙুবি ককব ংযক্ষণ ওবয থাবওন যফতকীওাবর ফযওত (অীফকাদ) অদাবয ঈবদ্দবে। 
মঔন তাাঁয ঘুর ফা দাকড় ভুফাযও ওািা  তঔন তাাঁযা লগুবরায লওাবনা ংবওআ ভাকিবত ড়বত লদন না এফং 
লগুবরা তাাঁযা দাভী ভকণ-ভাকনবওেয ভবতা ংযক্ষণ ওবযন। মযত ভুাম্মদ ভুস্তপা াল্লাল্লাহু অরাআক া 
াল্লাবভয প্রকত বকি-েদ্ধা এফং কনবচবদয কফনবয চবনে াাফাকণ তাাঁয কফত্র ভুঔভন্ডবরয কদবও লঘাঔ তুবর 
তাওাবত াবযন না।‘ এ ফণকনা লথবও লফাছা মা াাফা-এ-লওযাভ হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র মাত লভাফাযও বত 
কনঃৃত লঙাি-ঔাবিা ওণাবও ওী যওভ েদ্ধা ওযবতন। এভন কও নোনে লরাওবদয ওাবঙ লম ফ ফস্তু লনাংযা  
কফশ্রী কববফ কফবফকঘত, লগুবরাবও তাাঁযা বকি ওযবতন। তাবর এ ওথা কও ফরা মাবফ লম, হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-
এয কফত্র রারা লভাফাযও এফং তাাঁয কফত্র লদ লভাফাযওসৃ্পি মুয াকন লদাা ফা ুাকয ওযায 
ক্ষভতাম্পন্ন ায ওাযবণআ এ বকি-েদ্ধা প্রদকন ওযা ববঙ? থফা লগুবরায ঈচ্চভমকাদা  ভূবরেয 
ওাযবণআ তা ওযা ববঙ? লগুবরায ফআ লতা দাথক; কওন্তু লগুবরা ভাভূরেফান ববঙ ফ ঘাআবত ম্মাকনত 
মাত, থকাৎ, তাাঁয লদ ভুফাযও বত কনঃৃত ায ওাযবণআ। লদঔুন, াফীযা তাবদয কঘন্তাধাযা ওী যওভ 
জ্ঞ অাম্মও লম, মকদ তাযা কনবচবদযবও প্রওৃত দ্রৃীনদায  তাীদন্থী (ভুাবদ) ফবর কযঘ লদ, 
তফু তাযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও অল্-রাত ভূকতকয ভতুরে ভবন ওবয। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  তাাঁয াাফাকণ লমফ 
ওাচ ওবযবঙন এফং অভাবদযবও অবদ ওবযবঙন ারন ওযবত, লগুবরাবও াফীযা ভূকতকূবচায াবথ 
তুরনা লদ। অভযা অল্লায ওাবঙ তাবদয ওথা  কফশ্বা বত অে ঘাআ। 

এভন ফহু াদী অবঙ লমগুবরা প্রতীভান ওবয লম অল্লায ওাবঙ লওাবনা লদাা ওফুর ওযাবনায ঈবদ্দবে 
তাাঁযআ কপ্র  ভবনানীত অকম্বা (অ.)  এফং তাাঁবদয নুাযী অঈকরা (য.)-লও ীরা ফা ভাধেভ ফাকনব 
লনা সফধ, অয এ ফ াদীবয লওাবনা ঈিযআ অভাবদয প্রকতক্ষ কদবত াবয কন। তাযা মূ্পণক লফাভার 
ফস্থা কতত ববঙ। ফুঔাযী   ভুকরভ যীপ াদীগ্রন্থ দু‖লিাবত লরঔা অবঙ লম, অভা কফনবত অফু 
ফওয (যা.) তাাঁয অাব ভবফত লরাওবদযবও ফুচ এওকি লযবভয চুিা প্রদকন ওবয ফবরন, ‗মযত 
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অবা (যা.)-এয বে এ চুিািা কঙর। অকভ তাাঁয লফাবরয য এিা কনবকঙ। অভযা অভাবদয 
ুস্থ  ভানুলবদযবও এিা কযধান ওকযব ুস্থ ওকয। তাযা এিা কযধান ওবয ুস্থ ব বি।‘ এবত প্রকতবাত 
 লম, াাফাকণ লআ চুিাকিবও ুস্থতায ঈবদ্দবে ীরাস্বরূ ফেফায ওযবতন। ওাযণ অল্লা াবওয কপ্র 
নফী ملسو هيلع هللا ىلص কমকন ফ ভাাত্মে  ূণকতায কধওাযী, কতকন তা কযধান ওযবতন। অর াকভদী তাাঁয কওতাফ, লমিা 
কতকন আভাভ ফুঔাযী  ভুকরভ যীবপয ী কওতাফ দু‖লিা ফরম্ববন যঘনা ওবযবঙন, লিাবত অফদুল্লা কফন 
ভাকবফয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন, ‗অভায স্ত্রী অভাবও এওকি াকনূণক াত্র (ওা) প্রদান ওবয 
অভাবদয ভাতা ঈবম্ম ারাভা (যা.)-এয ওাবঙ লপ্রযণ ওবয। মযত ঈবম্ম ারাভা (যা.) এওকি রূায ফাি কনব 
অবন। তায লবতবয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلصএয াও দাকড় লভাফাযও কঙর। কতকন াবত্রয াকনবও কফত্র দাকড়য 
ংগুবরা কদব লনবড় লগুবরা লফয ওবয লনন। লম ওর ভানুবলযা ফদ নময কওংফা নে লওাবনা কফদ (ফারা-
ভুীফত) দ্রৃাযা অিান্ত বতা, তাযা াকন কনব অবতা এফং এিা ওযবতা, অয াকন ান ওবয স্বাস্থে 
ুনরুদ্ধায ওযবতা। অকভ লযৌে ফাবিয লবতবয তাকওব কওঙু রার ফবণকয ঘুর লদঔবত াআ।‘ 

এওআ ুস্তবও অর াকভদী মযত ার আফবন াদ (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন: ‗যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয কফত্র 
চাভাকি অভাবও ঈাযস্বরূ দান ওবযন। অভায ভা অভায ওাঙ লথবও তা কনবত ঘান। অকভ তাাঁবও ফকর, 
―অকভ এিা অভায ওাপবনয চবনে যাঔবত ঘাআ।‖ কতকন ফবরন, ―অকভ অভাবদয অক্বা  ভরা মযত 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয চাভা ভুফাযও লথবও তফাযরুও (অীফকাদ গ্রণ) কনবত লঘবকঙরাভ‖।‘ তএফ, এ ওথা 
কযসু্ফি লম, াাফা-এ-লওযাভ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয লনাভতূণক চাভাবও াকস্ত বত কযত্রাণ াফায চবনে ভাধেভ 
ফা ওাযণস্বরূ ফেফায ওবযকঙবরন। 

ফুঔাযী  ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ অবঙ লম, ঈবম্ম াকরভ (যা.) ফবরন, ‗যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص অভায ওাবঙ 
খুবভাকচ্ছবরন। তাাঁয াও ভুঔভন্ডবর ভুিায ভবতা খাভ চবভকঙর। অকভ মঔন লগুবরা নে অবযও চাকা 
ংগ্র ওবয যাঔকঙরাভ, তঔন কতকন খুভ লথবও লচবক বিন এফং কচবজ্ঞ ওবযন, ―ল ঈবম্ম াকরভ। তুকভ ওী 
ওযবঙা?‖ অকভ ফররাভ, ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! অকভ অভাবদয ন্তানবদযবও অনায কফত্র খাভ দ্রৃাযা তফাযরুও 
গ্রণ ওযাবত ঘাআ।‖ কতকন ফরবরন, ―তুকভ বাবরা ওাচ ওযবঙা।‘ আফবন ভাবরও (য.) তাাঁয ―যব ভাাকফ‖ 
কওতাবফ ফরা ববঙ, ‗এআ াদী কযসু্ফি ওবয লম, তাাঈবপয আভাভ, ঈরাভা-এ-ক্বানী/যিানী  ুরাা 
ওতৃকও ফেফহৃত ফস্তুয ভাধেবভ অল্লা তা ‖অরায ন্তুকি চকবনয প্রবঘিা সফধ।‘ 

আভাভ ভুকরভ (য.) করবঔবঙন: ‗ভদীনাফাীকণ যাূবর াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ াকনূণক াত্রভূ কনব লমবতন, 
মঔকন কতকন পচবযয নাভাম ড়া লল ওযবতন। হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص প্রবতেওকি াবত্রআ তাাঁয স্ত লভাফাযও ঘুফাবতন। 
আফনুর চমী তায ―ফানু ভুকওকরর াদী‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন, ‗তএফ, ভদীনাফাীকণ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
ভাধেবভ লনাভত চকন ওযবতন (আবাবফ)। এিা বাবরা  মকদ লওাবনা অবরভ (-এ ক্বানী/ূপী/দযবফ) 
তাাঁয ওাবঙ ফযওত অদাবয ঈবদ্দবে অকভনওাযী ভানুলবও কপকযব না লদন।‘ আফনুর চামীয এআ ভন্তফে 
এফং আভাভ নফফী (য.)-এয ―যব ভুকরভ‖-এ ঈদৃ্ধত লরঔনীভূ এফং যব ভুকরভ-এ আভাভ ওামী অাম 
(য.)-এয ফিফেভূ এফং ানাপী অবরভ আফবন ভাবরও (য.)-এয বালেভূ লথবও প্রকতবাত  লম, এ 
ধযবণয লদাা প্রাথকনা শুধু নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনেআ ঔা ফা ুকনকদকি ন, মা ঔাবযচীযা ভবন ওবয থাবও। 
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আভাভ ফুঔাযী (য.) মযত আফবন ককযন (যা.)-লও ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন, ‗যাূবর ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-এয াও 
দাকড় লভাফাযবওয এওকি ঘুর ংযক্ষণ ওযায লৌবাকে অভায বকঙর। অকভ অফু ফাদা (যা.)-লও এ ওথা 
চানারাভ। কতকন ফরবরন, ―ৃকথফীবত আ কফত্র দাকড়য এওকি ঘুর লভাফাযও াায লথবও নে কওঙু 
াাবও অকভ ফড় ভবন ওকয না‖।‘ আভাভ ফুঔাযী (য.) অয করবঔবঙন লম দীখকওার নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
াঘমক  (াকন্নধে) রাবওাযী মযত অনাস্ আফবন ভাকরও (যা.) ীত (কন্তভ আচ্ছা) ওবযকঙবরন লম, 
দাপবনয ভ লমন তাাঁয বে হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয  কফত্র দাকড়য এওকি ঔণ্ড ওফযস্থ ওযা । কতকন তা কনব অল্লা 
যািুর আজ্জত-এয াভবন ঈকস্থত বত লঘবকঙবরন। ―কপা‖ কওতাবফ লরঔা অবঙ, ‗হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভাাত্মে 
 লভাবচমাত এফং লনাভতভূবয এওকি এআ লম, মযত ঔাকরদ কফন াকরদ (যা.) কনবচয বে ফ ভবআ 
হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র দাকড়য এওকি ঘুর লভাফাযও ফন ওযবতন। আ ঘুরকি কতকন লম ফ মুবদ্ধ ফন 
ওবযকঙবরন, তায ফ ও‖কিবতআ কতকন কফচী বকঙবরন।‘ মঔন মযত ঔাকরদ (যা.) তাাঁয ঈবদ্দে ূযণ ওযবত 
ক্ষভ ববঙন নকফ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র দাকড় লভাফাযও লথবও, তঔন হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভধেস্থতা লওন অল্লা 
তা ‖অরা ওতৃকও বীপ্সা ূযণ বফ না? অববও যাূর ملسو هيلع هللا ىلص আভাভ ফুীযী তাাঁয ―ওাকদা অর-ফুযদা‖ এআ ূক্ষ্ম 
ফোাযকি ুন্দযবাবফ ফেি ওবযবঙন। ফুঔাযী  ভুকরভ যীবপয ―কাআবন‖ মযত অফদুল্লা আফবন অিা 
(যা.)-লথবও ঈদৃ্ধত ওযা ববঙ: ‗যাূর-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص দু‖লিা ওফবযয াব ঈকস্থত ন। কতকন ফুছবত াবযন 
লম, ঈবআ অমাবফ কতত।  কতকন এওকি লঔচুয কাবঙয ডার তরফ ওবযন। এযয ডারকিবও দু‖বাবক কফবি 
ওবয ওফয দু‖লিায য ুাঁবত লদন। হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―এগুবরা মবতাকদন চীফ (শুষ্ক) থাওবফ, তবতাকদন 
তাবদয (ভৃত দু‖চবনয) ওি ওভ বফ‖।‘ াদীকি কক্ষা লদ লম, অমাফ (াকস্ত) প্রভবনয চবনে ওফবযয য 
লঔচুয কাবঙয ফুচ ডার যাঔা লমবত াবয। ফুচ খাবয লনাভতস্বরূ অল্লা াও ওফয অমাফ প্রকভত 
ওবযন। ফুচ খা এওিা দাথক ভাত্র। অমাবফয আ ধযবণয প্রভন হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনেআ শুধু ঔা ন। 
এিা আরাভী ঈরাভায ফকম্মত বালে লম, ওফবযয য লম লওাবনা ভ ফুচ লঔচুয কাবঙয ডার স্থান 
ওযা লমবত াবয। এআ ওাযবণআ ভুরভান ওফযস্থাবন াআবপ্র কাঙ লযাণ ওযা ব থাবও। মকদ লঔুচয কাবঙয 
ডাবরয ভবতা এওকি ফস্তু অমাফ প্রভবনয ওাযণ বত াবয, তাবর াআবেদুর ভুযাকরন (ওর নফীয লেষ্ঠ 
নফী াও-দ.)-লও লওন ওাযণ ফা ভাধেভস্বরূ স্থান ওযা সফধ বফ না? জ্ঞান  মুকিেত কঘন্তাধাযায 
কধওাযী লওঈ কও এয প্রকত অকি ওযবত াযবফ? 

অল্লা াওবও ন্তুি ওযায চবনে মাত ফা ফস্তুবও ভাধেভস্বরূ স্থান ওযা সফধ। অফু ুকপাবনয স্ত্রী কন্দা 
মযত াভমা (যা.)-এয ওকরচায ং কঘকফবকঙবরন হুবদয মুদ্ধ ংখিনওাবর। নফী-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص পযভান, 
‗অল্লায দৃকিবত াভমা (যা.) তেন্ত ভমকাদাম্পন্ন এফং কতকন তাাঁয (াভমায) লদবয লওাবনা ংবওআ 
চাান্নাবভ লাড়াবফন না।‘ (াদী) নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র যি ান ওযায য মযত ভাকরও আফবন 
কনান (যা.)-লও কতকন ফবরন, ‗লদামবঔয অগুন লতাভাবও লাড়াবফ না।‘ (াদী) নুরূবাবফ, হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
কো (cupping) বস্ত্রাঘাবয কযতেি যি লভাফাযও ান ওযায য কতকন মযত অফদুল্লা আফবন মুফাআয 
(যা.)-লও বৎকনা না ওবয ফবরন, ‗লরাওবদয ভাধেবভ লতাভায ফহু ক্ষকত বফ; অফায লতাভায ভাধেবভ 
লরাওবদয ফহু ক্ষকত বফ।‘ (াদী) এওচন ভকরা হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ান ওযা ানীবয ফকিাং ান ওযায 
য কতকন তাাঁবও ফবরন, ‗তুকভ অয ওঔবনাআ লবিয ফেথা ীকড়ত বফ না।‘ এআ াদীকি ী এফং আ 
ভকরায নাভ ―ফাযাওা।‖ ফহু ঈরাভা, ঈদাযণস্বরূ, আভাভ ওামী অাম (য.) তাাঁয ―কপা‖ কওতাবফ এফং আভাভ 
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ওতরানী (য.) তাাঁয ―অর ভাাকফুল্ রাদুকন্না‖ গ্রবন্থ, এ লযাাতকি করবঔবঙন। ব ভুরভানফৃন্দ! যি 
এফং নুরূ ফস্তু মা ূবফক হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কঙর তা মকদ লদামবঔয অগুন বত কযত্রাণ রাববয চবনে এফং লযাক-
ফোকধ ঈবভয চবনে ওাযণ ফা ভাধেভস্বরূ ওাচ ওযবত াবয, তবফ এ ওথা লওন কফশ্বা ওযা মাবফ না লম, 
তাাঁয কফত্র িা (ফেকিত্ব) নুরূ ুকফধাকদ চকবন ভধেস্থতাওাযী বত াবযন? তাাঁয কফত্র িা  অল্লা 
তা ‖অরাযআ নূয (বচোকত)। তাাঁয ঙাা ওঔবনা ভাকিবত বড় কন। মযত চাবফয (যা.) এফং অয বনবও এ 
ওথা ফণকনা ওবযবঙন। মকদ লওঈ ফবর, ‗তাাঁবও ভধেস্থতাওাযী কববফ গ্রণ ওযা মাবফ না; কতকন অল্লা 
তা ‖অরায ৃকি প্রকিা ওাযণ বত াবযন না‘, তাবর লআ ফেকিবও কও অল্লায কপ্র এফং ফকবেষ্ঠ নফী 
 এয ঈম্মবতয এওচন দে কববফ কণে ওযা ঈকঘৎ, নাকও ত্রু কববফ কণে ওযা ঈকঘৎ? অাতভূব-ملسو هيلع هللا ىلص
লখাকলত ববঙ লম, নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص যভত, এভন কও ওাবপযবদয চবনে। তাবর লওন কতকন ভুরভান  
অরু ুন্নাত ার চাভাত, মাাঁযা তাাঁবও বাবরাফাবন, তাাঁবদয চবনে যভবতয ওাযণ ফা ভাধেভ বফন না? 

‗ীরায তারা ওবযা‘- অাতকিবত ঈদৃ্ধত ―ীরা‖ (ভাধেভ)-এয ভবধে ন্তবুকি যববঙ আফাদত, লদাা এফং 
কফত্র  ঈচ্চ-ভমকাদাম্পন্ন িাভূ (ফেকিত্ব, ফস্তু)। অভাবদয ঈদৃ্ধত াদী  খিনাভূ এ তেকিবও 
স্পিবাবফ প্রভাণ ওবয। 

ফহু অাবত আকেত ওযা ববঙ লম, ৃকিয ওাবঙ ওর কচকন প্রাথকনা ওযা চাবম (নুভকত প্রাপ্ত); এভন কও 
ল ফ কচকন, লমগুবরা ভানুল কদবত াবয না এফং শুধুভাত্র অল্লা তা ‖অরা তাাঁয অঈকরাবও ওাযাভতস্বরূ 
মা দান ওবযবঙন তায পবরআ তাাঁযা তা কদবত এফং ওযবত াবযন। আ ফ অাবতয এওিা বচ্ছ ুযা 
নভবরয ৩৮ নং অাত, লমঔাবন মযত ুরাআভান (অ.) এয ঈকি ঈদৃ্ধত ববঙ: ‗ল অভায চাকত। 
লতাভাবদয ভবধে এভন লওঈ কও অবঙা, লম নাকও অভায ওাবঙ যানী কফরকওবয কংানকি কনব অবত 
াযবফ?‘ কতকন লম ওর লরাবওয ভাবছ বালণ কদকচ্ছবরন তাবদয ভবধে কিন, আনান ফাআ কঙবরন। দুিু কিন 
ম্প্রদাবয লনতা আপকযত ফরবরা: ‗অনায বি দাাঁকড়ব বাস্থর তোক ওযায অবকআ অকভ তা কনব অবত 
াযবফা।‘ ুরাআভান (অ.) ফরবরন, ‗অকভ অয তাড়াতাকড় তা অনাবত ঘাআ।‘ ুরাআভান নফী (অ.) এয 
ঈকময (প্রধানভন্ত্রী) অকপ কফন ফাযকঔা ফরবরন, ‗অকভ লঘাবঔয রবও কনব অবফা।‘ কফরকও যানীয 
কংান কঙর আববভন লদব, অয মযত ুরাআভান (অ.) কঙবরন দাবভবস্ক। ঈব স্থাবনয দূযত্ব কঙর দব্রবচ 
কতন ভাবয মাত্রা-থ। অকপ ভুূবতকয ভবধে ভাকিয কনবঘ কদব কংানকি কনব অবন। কংানকি স্বণক  
ভকণ-ভাকনওে দ্রৃাযা রংওৃত কঙর। এআ খিনাকি এওকি ওাযাভত। অল্লা তা ‖অরা তাাঁয যীকত-নীকতফকবূতক 
ঈাব তাাঁয ফান্দা অঈকরাবও ওাযাভত ভঞু্জয ওবয থাবওন। ওুযঅবন ওযীবভ কতকন কবফকয াবথ ফণকনা ওবযন 
ওাযাভতিায ওথা, লমিা কতকন তাাঁয এওচন কপ্র কফশুদ্ধ ফান্দা  রীবও ভঞু্জয ওবযকঙবরন। কতকন মযত 
ুরাআভান (অ.) লও এআ ওাযাভতিা ওাভনা ওযায চবনে বৎকনা ওবযন কন। কতকন কচজ্ঞাা ওবযন কন, ‗অকভ 
লতাভায হৃদমবন্ত্রয নাকরয ওাবঙ থাওা বত্ত্ব লওন তুকভ নে ওায ওাবঙ ঘাআবত লকবর? ভানুল মা ওযবত াবয 
না এফং মা অকভ ঙাড়া অয লওঈআ ওযবত াবয না, তা তুকভ লওন অভায ওাবঙ ঘাআবর না?‘ এয ওাযণ বচ্ছ 
মযত ুরাআভান (অ.)  অল্লায নফী কঙবরন এফং কতকন চানবতন লম তাাঁয এআ ওথা ফা আচ্ছা অয কওঙুআ ন, 
শুধু ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধযা ভাত্র, লমিা তাাঁয যীবতয বে েকতূণক কঙর। অল্লা তা ‖অরা ভানুলবদযবও 
ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধযবত অবদ কদববঙন। যাূবর াও ملسو هيلع هللا ىلص, অঈকরা, ুরাা  কদবদযবও অবফদন 
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চানাবনা- নুরূ এওকি ওাচ। তাাঁবদযবও ভঞু্জযওৃত অল্লা াবওয ওাযাভতগুবরায দ্রৃেফাবযয এিা এওিা 
ঈাভাত্র। তাাঁযা বচ্ছন ৃকিয ওাযণ (াফাফ), ফান (াকতা) এফং ভাধেভ (াকরা)। এওভাত্র অল্লা 
তা ‖অরাআ ৃকি ওবয থাবওন। অঈকরায ওাযাভত বচ্ছ অকম্বাফৃবন্দয ভু‖কচমা  ভাাত্মে। অকম্বা (অ.) এয 
ভাধেবভআ অঈকরা (য.) ওাযাভত চকন ওবযন, লওননা তাাঁযা অকম্বা (অ.) লও নুযণ ওবযন। 

ুযা ফাওাযায ৮৯নং অাতকি লআ ভস্ত অাতগুবরায এওকি, লমগুবরাবত প্রতীভান  লম, অল্লা 
তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদয, প্রথভতঃ নফীওুরবেষ্ঠ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয যণান্ন ব াপাাত প্রাথকনা ওযা চাবম।  
াকদবফিাকন ফকম্মতবাবফ লযাাত ওবযন লম, এআ অাতকি ঔাআফাবযয আহুদীবদয প্রকত নাকমর ববঙ। 
এ ওর আহুদীযা চাবরীো মুবক ―অাদ‖ এফং ―কাতপান‖ লকাত্র দু‖লিায বে মুবদ্ধ করপ্ত কঙর। মুদ্ধ ঘরাওারীন 
ভব তাযা লদাা ওবয, ―ল অভাবদয অল্লা! অভাবদয াামে ওরুন লআ নফীয বওয য, মাাঁবও অকন 
ফববল লপ্রযণ ওযবফন।‖ লল নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয যণান্ন ব তাযা ফহু মুদ্ধ চ ওবয। কওন্তু মঔন যাূর-এ-
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص এব আরাভ প্রঘায অযম্ভ ওবযন, তঔন আহুদীযা তাাঁবও কংা ওযা শুরু ওবয এফং তাাঁয প্রকত ইভান 
অবন না। আফনুর ওাআবভ অর চকমা তায ―ফাদাী অর পাযাআদ‖ ুস্তবও ফবর, ‗চাবরীো মুবক আহুদীযা 
তাবদয প্রকতবফী অযফবদয বে মুবদ্ধ করপ্ত কঙর। তাযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয াও িায ীরা অল্লা াবওয 
ওাবঙ াামে ওাভনা ওবয হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয অকফবকাবফয ফহু ূবফক। অল্লা তা ‖অরা তাবদযবও াামে ওবযন এফং 
তাযা চী । কওন্তু নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص আরাভ প্রঘায শুরু ওযায য তাযা তাাঁবও কফশ্বা ওবয। মকদ তাযা 
তাাঁবও ূফকওাবর কফশ্বা না ওযবতা, তাবর লতা অয তাযা তাাঁয ভাধেবভ াামেপ্রাথকী বতা না।‘ তপীয 
কওতাফ ―অর ফাদাফী‖-এয ওবওকি ফোঔোভূরও গ্রবন্থ মযত াদ-ঈদ-দ্রৃীন তাপতামানী (য.)-লও ঈদৃ্ধত ওযা 
ববঙ; কতকন ফবরন, ‗আহুদীযা নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র নাভ লভাফাযও ঈবল্লঔ ওবয াামে ওাভনা ওবযকঙর। 
তাযা কনবচবদয চবনে হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র নাভ লভাফাযওবও াপাাতওাযী ফাকনবকঙর।‘ ―ভারীদ অন্ নফী‖ 
গ্রবন্থ আভাভ তাওীঈদ্দীন অর হুনী (য.) করবঔবঙন, এওচন ভুরভান তাাঁয প্রবতেওকি ওাবচ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
ভধেস্থতাওাযী কববফ স্থান ওবযন, মঔনআ কতকন চানবত াবযন হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈচ্চ সনকতও গুণাফরী, দা, 
সধমক  যরতা ম্পবওক। পরশ্রুকতবত, কতকন ঈরকব্ধ ওযবত াবযন অল্লায দযফাবয হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভমকাদা  
ভাাত্মে ম্পবওক। লমবতু নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص বচ্ছন াপাাতওাযী, লবতু অল্লা তা ‖অরা তাাঁয াপাাত 
প্রতোঔোন ওবযন না। কতকন বচ্ছন অল্লা াবওয ভাফুফ (কপ্র)। অল্লা তা ‖অরা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভাধেবভ 
ফা ভধেস্থতা লপ্রকযত প্রাথকনায চাফ লদন। ভান অল্লা তা ‖অরা এিা লওাযাবন লখালণা ওবযবঙন এফং তাাঁয 
অঈকরায ওাবঙ ঈবন্মাকঘত ওবযবঙন। ওুযঅন ভাচীদ ফরা পযভা লম ওর ভুরভান, এভন কও নফী াও 
 লও ীরা ফা ভধেস্থতাওাযী ফাকনব। অল্লা তা ‖অরা-ملسو هيلع هللا ىلص এয ত্রুযা তাবদয বীপ্সা ূযণ ওবযবঙ হুমূয-ملسو هيلع هللا ىلص
ফরা ওবযন লম, কতকন তাবদযবও তাবদয অা-অওািা ূযণ ওবয কদববঙন, ওাযণ কতকন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও তেন্ত 
বাবরাফাবন এফং তাাঁবও ফকবেষ্ঠ ৃকি কববফ ফাকনববঙন ফবর (তাাঁয াবস্ত লপ্রকযত লদাা অল্লা প্রতোঔোন 
ওবযন কন)। মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) ফবরন, ―চাবরীো মুবক ঔাআফাবযয আহুদীযা কাতপান লকাত্র 
নাভও অযাফী ওাবপযবদয বে দা-ফকদা মুবদ্ধ করপ্ত বতা এফং যাকচত বতা। এযয তাযা লদাা ওবয: 
―ল অভাবদয অল্লা! অনায (ফকাকধও) কপ্র এফং প্রকতশ্রুত ফকবল নফীয াবস্ত অভাবদযবও অকন 
াামে ওরুন।‖ পরস্বরূ, তাযা কাতপান ওাবপযবদয কফরুবদ্ধ চী ।‖ কওন্তু আহুদীযা নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
কফশ্বা ওবযকন মঔন কতকন অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও লপ্রকযত ন। তাযা ওাবপয ব মা। অল্লা াও ঈমুকি 
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অাবত খিনাকি ফেি ওবযন। অভযা লদঔকঙ লম, অল্লা তা ‖অরায দৃকিবত যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص এবতাআ ঈচ্চ 
ভমকাদাম্পন্ন লম কতকন (অল্লা) এভন কও লআ ফ ওাবপযবদয লদাা ওফুর ওবয কনবকঙবরন মাযা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-
লও ভধেস্থাওাযী ফাকনবকঙর। মকদ অল্লা তা ‖অরা চানবতন লম আহুদীযাআ তাাঁয কপ্র নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয ফবঘব 
ভাযাত্মও ত্রুবত কযণত বফ এফং নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ক্ষকত ওযবত প্রা াবফ, তফু কতকন তাবদয লদাা 
ওফুর ওবয লনন মঔনআ তাযা হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও ীরা ফাকনব লদাা ওবযকঙর। এ ওথা মঔন প্রকতবাত বরা লম, 
হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈচ্চ ভমকাদা  াপাাত তাাঁয ৃকথফীবত অকভবনয ূবফকআ আ যওভ ঈচ্চ মকাব কঙর, তঔন এিা 
কও লওাবনা জ্ঞানী এফং ফুকদ্ধম্পন্ন ফেকিয দাকফ ওযা ঈকঘৎ লম, তাাঁবও ীরা  াপাাতওাযী ফানাবনা গুনাবয 
ওাচ? হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও ফচকবতয চবনে যভত কববফ লপ্রযবণয য কও এ দাকফ ওযা মুকিেত বফ? এক্ষবণ 
লফাছা মা লম, মাযা এবত (াপাাবত) কফশ্বা ওবয না, তাযা আহুদীবদয ঘাআবত চখনে এফং কনওৃি। প্রথভ 
নফী মযত অদভ (অ.) এয লদাা তঔন ওফুর ওযা বকঙর, মঔনআ কতকন নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয ীরা 
ওবযকঙবরন। এ কফলকি তপকয  াদী কওতাফভূব কফস্তাকযতবাবফ করকফদ্ধ অবঙ। মাযা এ ওর দকরর 
ধেন ওবয ফুছবত াবযন, তাাঁযা ুস্পিবাবফ চাবনন হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও ীরা ওযায সফধতা কফশ্বাীযা 
ওী ধযবণয কনওৃি চাবতয লরাও।‘ (ভকরদ অন্ নফী) 

মূ্পযণ 

অকম্বা (অ.) ফৃবন্দয লভা‖লচমা  অঈকরা (য.)-কবণয ওাযাভবতয ওাযবণআ অল্লা াও ওতৃকও 
অবফদনভূ ভঞু্জয , মঔনআ লআ ফ অবফদন তাাঁবদয ভধেস্থতা এফং ুাকযব ল ওযা । তাাঁযা 
লফাবরয য ওাযাভতম্পন্ন ব থাবওন। অরু ুন্নাবতয ঈরাভা ফকম্মতবাবফ লযাাত ওবযন লম, 
ওাযাভত তে এফং এবত ইভান যাঔা াকচফ (ফে ওতকফে)। অল্লা ফবরন লম, অঈকরাফৃন্দ 
ওাযাভতম্পন্ন। এওকি অাবত কফফৃত ববঙ, ুরাভান (অ.) কফরকও যানীয কংানকি ভূূবতক আববভবনয 
াফা বত দাবভবস্ক কনব অবত লঘবকঙবরন। এআ কংানকি স্বণক  ভকণ-ভাকনওে দ্রৃাযা রংওৃত কঙর। 
অকপ কফন ফাযকঔা লিা ভুূবতকয ভবধে কনব এবকঙবরন। অনায ভ কংানিায লওাবনা যওভ ক্ষকত 
াকধত  কন। অকপ এওচন রী কঙবরন। কংানিা ভুূবতকয ভবধে কনব অািা তাাঁয এওিা ওাযাভত। 
মযত ভকযভ-এয ওাযাভত ওুযঅবনয ুযা অর-আ-আভযাবনয ৩৭ নং অাবত ফেি ববঙ। মকদ শুধুভাত্র 
মাওাকযা নফী (অ.) আ ভকযবভয (অ.) হুচযা কভন ওযবতন, তফু কতকন মঔনআ লঔাবন লমবতন তঔনআ 
তাচা লঔচুয লদঔবতন। ভকযভ (অ.) ফরবতন লম, লগুবরা অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও লপ্রকযত বতা। অরু 
ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ ফকম্মতবাবফ লখালণা ওবযন লম, নফীকবণয লভা‖লচমায ভবতাআ অঈকরাবদয ওাযাভত 
যববঙ; ওাযণ অল্লা তা ‖অরা তাাঁবদযবও বাবরাফাবন মাাঁযা অকম্বাবও ভানে এফং নুযণ ওবযন। কতকন 
তাাঁবদযবও চীকফতাফস্থা  ভৃতুেয বয ওাযাভত দ্রৃাযা ধনে ওবযন। লফাবরয য নফী-রীবদয ভু‖কচমা  
ওাযাভত কফযাচভান থাওায ফোাযকি প্রতীভান ওবয লম, তাাঁযা তে কঙবরন। লওননা, তাাঁবদয চীফদ্দা 
প্রদককত ভু‖কচমা এফং ওাযাভত প্রতেক্ষওাযী কফশ্বাী ত্রুযা ভবন ওবযকঙর লম, তাাঁযা নেবদয ওাঙ লথবও 
কক্ষাচকন ওবয লগুবরা প্রদকন ওবযবঙন। কওন্তু তাাঁবদয লফাবরয য ংখকিত ভু‖কচমা  ওাযাভত ম্পবওক 
লতা তা ফরা ফা ধাযণা ওযা মা না। অল্লা াও কনবচআ ভু‖কচমা ফা ওাযাভত ৃকি ওবয থাবওন। এগুবরা 
এওভাত্র তাাঁয ক্ষভতা লথবওআ ঈদূ্ভত । কতকন তাাঁয নফী-রীবদয প্রকত দা  লনাভতস্বরূ এগুবরা তাাঁবদয 
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ভাধেবভ এফং তাাঁবদয াপাাবতয ভাধেবভ ৃকি ওবয থাবওন। ―ভু‖কচমা‖ এওচন নফী (অ.) এয ওাঙ লথবও 
প্রতেক্ষ ওযা ; অয ―ওাযাভত‖ এভন এওচন কফশুদ্ধ (ুণেফান) ইভানদাবযয ওাঙ লথবও প্রতেক্ষ ওযা  
কমকন লওাবনা নফী (অ.) এয নুাযী কববফ জ্ঞাত। অকম্বাফৃন্দ ওবরআ ভা‖ুভ, থকাৎ, তাাঁযা ওঔবনা গুনা 
ওবযন না। তান লওাবনা নফীয ুযত (অওৃকত) ধাযণ ওযবত াবয না। অঈকরা-ফুমূকক নফীকবণয 
ঈিযাকধওাযী (াকয) এফং তাআ তান তাাঁবদয ওাবঙ অবত াবয না। ফহু কওতাবফ করকফদ্ধ অবঙ লম, 
তান মযত ঈভয (যা.), মযত অফদুল্লা আফবন ভাঈদ (যা.) এফং অয বনও াাফীয ওাঙ লথবও 
াকরবকঙর। অরীঈী পাযকানাঈী তাাঁয ―ফাদ-ঈর-অভারী‖ নাভও ওাকদায ফআব ফবরন: 

‗অঈকরায ওাযাভত ৃকথফীবত কফযাচভান, 
তাাঁযা কত দাফান।‘ 

ঈমুকি ংকিয ফোাবয জ্ঞানী  ফুকদ্ধভান ফেকিবদয ং থাওায লওাবনা প্রশ্নআ বি না। এিা ফেি ওবয লম, 
অঈকরায ওাযাভত এ ৃকথফীবতআ ংখকিত । ওাযণ অবর ুন্নাত ার চাভাবতয বে এ ফোাবয 
ভু‖তাকমরাবদয ভতববদ কঙর। ভু‖তাকমরাযা ফরবতা এ ৃকথফীবত লওাবনা ওাযাভত লনআ। তাযা ভবন ওবযকঙর লম, 
অঈকরায ওাযাভবতয বে অকম্বায ভু‖কচমা ফুকছ তারবকার াকওব মাবফ এফং পরশ্রুকতবত নফীবও রীয 
ওাঙ লথবও ৃথওবাবফ লঘনা মাবফ না।  অবর ুন্নাবতয ভবত, লভা‖লচমায কধওাযীবও লখালণা ওযবত  লম 
কতকন এওচন নফী; য বক্ষ, ওাযাভবতয কধওাযীয চবনে কনবচবও রী কববফ লখালণা ওযা কনকলদ্ধ। 
লওঈ এ ধযবণয ওথা ফরবর ফুছবত বফ ল রী ন। মকদ াফীযা এ কফলকি ফুছবত াযবতা, তাবর তাযা 
কমনকদও  কভথোফাদীবদয ওথায ঙুবতা ধবয অঈকরায ওুৎা যিনা ওযবতা না। ঈমুকি ংকি দুবিায থক: 
―লওাবনা রীয ওাযাভত এ ৃকথফীবত ংখকিত । অল্লা তা ‖অরা লআ ফ ভানুবলয াচত (প্রবাচন) 
ূযণ ওবযন মাযা অঈকরায ওাবঙ লওাবনা কচকন ঘা কওংফা তাাঁবদয াপাাত প্রাথকনা ওবয।‖ মাবদয ঈরকদ্ধ 
ক্ষভতা ওভ, তাযা আ ংকি দুবিা লথবও এআ কদ্ধান্ত লন লম এওচন রীয ওাযাভত শুধু এআ ৃকথফীবতআ 
কফযাচভান; লফাবরয য তাাঁয অয লওাবনা ওাযাভত থাবও না। এআ ফোঔোিা এবওফাবযআ বুর, লওননা ভান 
ঈরাভা, ঈদাযণস্বরূ, মযত ানাপী আভাভ ফুঔাযী  (য.) তাাঁয ―যব ওাঙীদাব অভারী‖ ুস্তবও এফং াঔ 
অভদ তাাঁয ―যব অফা‖ ফআব হুফহু অভযা বয লমবাবফ ফোঔো ওবযকঙ, কিও লবাবফআ এআ ংকি 
দুবিায ফোঔো ওবযবঙন। এিা ফরা লমবত াবয লম, ুনরুত্থান কদফ মকন্ত ওর ভানুল এ ৃকথফীবতআ যববঙ 
(ভৃতুেয য)। থকাৎ, যফতকী চকবত চীফন ূঘনায অক ভুূতক মকন্ত। 

অঈকরায লফাবরয য ককণত ওাযাভত তাাঁবদয ওাঙ লথবও প্রওাকত ববঙ। ঈরাভা-এ-লওযাভ এিা 
ফকম্মতবাবফ লযাাত ওবযবঙন। অভযা এঔন লগুবরায ওবওকি ফণকনা ওযবফা। আভাভ ফুঔাযী (য.) 
করবঔবঙন: ‗াাফী মযত অকভ (যা.) অল্লা াবওয ওাবঙ থ ওবযন লম কতকন লওাবনা ভুকযওবও স্পক 
(ম্মান) ওযবফন না এফং প্রকতদাবন তাাঁবও লমন লওান ভুকযও স্পক না ওবয। তাাঁবও কদ ওযায য 
ওাবপযযা তাাঁয ভযবদবয ওাবঙ লমবত ঘা। অল্লা তা ‖অরা মযত অকভ (যা.)-লও যক্ষা ওযায চবনে এও 
ছাাঁও লভৌভাকঙ লপ্রযণ ওবযন। এবতা লভৌভাকঙয অকভন খবি লম, ওাবপযযা অয তাাঁয ওাবঙ লমবতআ াবয কন। 
ওাবপযযা াাফী মযত াফীফ (যা.)-লও ওাযারুদ্ধ ওবয। তাযা তাাঁবও হুভকও লদ, ―অভযা লতাভাবও ভুি ওবয 
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লদবফা মকদ তুকভ ফবরা, ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ) এওচন কভথোফাদী! মকদ তুকভ না ফবরা, তবফ 
অভযা লতাভাবও তো ওযবফা।‖ মযত াফীফ (যা.) ঈিয লদন, ―তাাঁয কফত্র ওদভ লভাফযও মাবত এওকি 
ওাাঁিা দ্রৃাযা ফেকথত না , ল চবনে অকভ অভায প্রাণ ওুযফান ওযবত প্রস্তুত অকঙ।‖ ওাবপযযা তাাঁবও কদ 
ওবয। কওঙু ংঔেও াাফী যাবত্র লঔাবন ককব ীবদয করা বত পাাঁকয দকড় লওবি লদন। কতকন ভাকিবত বড় 
মান। এয যযআ কতকন দৃে ব মান। াাফীফৃন্দ ফুছবত াবযন কন কতকন লওাথা দৃে ব 
ককবকঙবরন। ―ানমারা‖ নাবভয এওচন াাফী যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয বে কমা (বচাবদ) মাায 
চবনে তাড়াতাকড় সতকয ন। পবর কতকন লকার না ওবয মুবদ্ধ মান। তাাঁবও কদ ওযা । লপবযতাযা তাাঁবও 
লকান লদন। তাআ কতকন ―কাকর অর-ভারাআওা‖ নাবভ ুপ্রকদ্ধ ন। ―কভওাত‖ কওতাবফ করকফদ্ধ অবঙ: 
‗মযত অবা (যা.) ফবরন, ―অকফকনী যাচা নাজ্জাী (Negus) ইভানদায ব মান। অকভ ফহু লরাওবও 
ফরবত শুবনকঙ লম, ফ ভ তাাঁয ভামাবযয য নূয িরির ওযবতা।‖ যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص চানান লম মযত 
অরী (য.)-এয বাআ মযত চাপয তাআায (যা.) লপবযতাবদয বে আববভবনয কফা নকযীবত কভন ওবয 
লঔানওায কধফাীবদয শুবংফাদ লদন লম ফৃকি বফ। এওচন ক্বাযী ফা াপীম মযত হুাআন (যা.)-এয াও 
ভস্তও লভাফাযবওয াব ফব ুযা ওাাপ লতরাাত ওযকঙবরন। মঔন ―অাফুর ওাাপ অভায অাতভূ 
দ্রৃাযা অিমকাকিত বকঙর‖ – এআ অাতকি াি ওযা , তঔন মযত হুাআবনয কফত্র ভস্তও বত এওকি 
ওণ্ঠস্বযবও ফরবত লানা মা, ―অাফুর ওাাবপয খিনায ঘাআবত অভাবও তো এফং অভায লদবও িানা-
লাঁঙড়া ওযায খিনাকি অয অিমকচনও।‖ ঔকরপা ভাভুন মযত নায অর ামাআবও পাাঁী লদন। নাবযয 
ভুঔ মাবত লওফরায কদবও কপযবত না াবয, তায চবনে ফকা-কজ্জত এওচন াাড়াদায কনমুি ওযা । যাবত্র 
তাাঁয কফত্র ভুঔ কওফরায কদবও কপবয মা। লআ ভুূবতক তাাঁয ওাঙ লথবও ূযা অনওাফুবতয ২ অাতকি 
লতরাাত বত লানা মা: ―এ ওথা কও ধাযণা ওযা  লম, মাযা ইভানদায ফবর লখালণা কদবকঙর, তাযা 
ফাআ এওাওী বড় যববঙ?‖ এওকি ওফয লথবও ুযা ভূরবওয প্রাযম্ভ বত লল মকন্ত লতরাাত বত লানা 
ককবকঙর।‘ (কভওাত) এ ওর খিনায ফআ তে। এগুবরা ভুাদ্দী ঈরাভা লযাাত ওবযবঙন। 

আফবন অাকওয (য.) ফবরবঙন, ঈভাআয আফবন াফফাফ অস্-ারাভী ফবরন: ‗ঈভাআাবদয ভ অভযা 
অিচন ফনু্ধ ফাআচান্টাআন লযাভানবদয দ্রৃাযা ওাযারুদ্ধ আ। তাযা অভাবদযবও তাবদয ম্রাবিয ওাবঙ কনব মা। 
ল অবদ লদ ―কবযাবচ্ছদ ওবযা‖। অকভ অভায ফনু্ধবদয অবক কনবচয চান কদবত প্রস্তুত আ। াদ্রীযা অভায 
প্রকত দাফান । তাযা অভায অঘযবণ অিমকাকিত বকঙর। তাযা ম্রািবও অভায প্রকত দা প্রদকবনয 
অবফদন চানা তায াত-াব ঘুবভা লঔব। এওচন াদ্রী অভাবও তায খবয কনব মা। ল এওচন ুন্দযী 
যভনীবও কনব এব অভায ওাবঙ কযঘ লদ, ―এ অভায ওনো। অকভ লতাভাবও এয াবথ কফব লদবফা মকদ 
তুকভ অভাবদয ধভক গ্রণ ওবযা।‖ তঔন অকভ ফররাভ, ―অকভ স্ত্রী কওংফা ম্পকিয চবনে অভায ধভকবও কফচকন 
কদবত াযবফা না।‖ কওঙু কদন য তায ওনো অভাবও তাবদয ফাকাবন অভন্ত্রণ ওবয কনব মা। ল ফবর, ―তুকভ 
লওন অভায কতায ঈবদ লভবন ঘবরা না?‖ অকভ অফাবযা ঈিয লদআ: ―অকভ নাযী কওংফা ধন-ম্পবদয চবনে 
অভায দ্রৃীনবও কফচকন কদবত াযবফা না।‖ তঔন ল কচবজ্ঞ ওবয, ―তুকভ কও এঔাবন থাওবত ঘা, নাকও স্ববদ 
প্রতোফতকন ওযবত ঘা?‖ অকভ স্ববদ প্রতোফতকবনয আচ্ছা তায ওাবঙ প্রওা ওকয। ল এযয এওকি তাযওায 
কদবও অেুর কদব লদকঔব অভা ফবর, ―যাবত আ তাযওায কদবও ধাকফত বফ, অয কদবন রুকওব থাওবফ। 
তুকভ লতাভায যাবচে লৌঁবঙ মাবফ।‖ এ ওথা ফবরআ ল লবতবয ঘবর মা। অকভ কতন যাত াাঁকি। ঘতুথক কদন 
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অকভ মঔন রুকওবকঙরাভ, তঔন কওঙু লরাওবও ফরবত শুকন, ―ঈভাআয, ঈভাআয!‖ অকভ তাকওব লদকঔ অভায 
াাদাৎপ্রাপ্ত ফনু্ধযাআ অভাবও ডাওবঙ। ―লতাভযা কও কদ ন?‖ – অকভ তাবদযবও কচজ্ঞাা ওকয। তাযা ঈিয 
লদ, ―োাঁ, অভযা কদ; কওন্তু এঔন অল্লা তা ‖অরা কদবদযবও অবদ কদববঙন (ঔরীপা) ঈভয আফবন 
অফদুর অকমবময চানামা  দাপবন যীও বত।‖ তাযা ফাআ লখাড়ায কবি ঈকফি কঙর। তাবদয এওচন 
ফরবরা, ―ল ঈভাআয, লতাভায াতিা দা লদকঔ।‖ অকভ াতিা এককব কদরাভ। ল অভাবও এও িান কদব 
লখাড়ায কবি তুবর কনবরা। অভযা দ্রুত ঙুবি ঘররাভ। া অকভ কনবচবও স্ববদ অযফ ঈদ্রৃীব অকফষ্কায 
ওযরাভ।‖ 

আফনুর চমী করবঔবঙন: ‗অফু অরী ফাযফাযী কঙবরন তাযুব ফকত স্থানওাযী প্রথভ কতনচবনয এওচন। 
কতকন ফাআচান্টাআন লযাভানবদয কফরুবদ্ধ মুবদ্ধ ংগ্রণ ওবযকঙবরন। কতকন তাাঁয ফনু্ধবদয াবথ ফন্দী ন। 
ঈভাআয-এয নুরূ খবি তাাঁবদয লফরা। লযাভানযা তাাঁয ফনু্ধবদযবও কদ ওবয। এওচন াদ্রী তাাঁবও যক্ষা 
ওবয এফং তাাঁবও তায কৃব কনব মা। ল ওনোয ভাধেবভ তাাঁবও লধাওা কদবত লঘিা ওবয। কওন্তু অল্লা 
তা ‖অরা আ ওনোবও লদাবত দান ওবযন (তে, কিও বথয কদবও)। তাাঁযা দু‖চবনআ ফায বকাঘবয 
লফকযব বড়ন। কদবনয লফরা রুকওব থাবওন ঈববআ। তঃয তাাঁযা ভানুবলয াবয ব্দ লাবনন। অফু 
অরী ফাযফাযী তাাঁয দু‖চন কদ ফনু্ধবও লদঔবত ান। তাাঁবদয বে লপবযতা কঙবরন। কতকন তাাঁবদযবও 
ারাভ চাকনব ওুর কফকনভ ওবযন। তাাঁযা ঈিয লদন, ―অল্লা তা ‖অরা লতাভাবদয ওাবঙ অভাবদযবও 
াকিববঙন। অভযা এ ভকরায বে লতাভায লনওা (কফব) প্রতেক্ষ ওযবফা।‖ তাাঁযা কনওা-ওাচ ভাপ্ত ফায 
য প্রস্থান ওবযন। আ দম্পকত দাবভবস্ক কভন ওবয লঔাবন দীখকওার চীকফত কঙবরন। এ খিনাকি দাবভবস্ক 
ুপ্রকদ্ধ ব মা।‘ লফাবরয য চীকফত ব প্রতোফতকনওাযী ফেকিবদয এ ধযবণয খিনা  চীফনী করকফদ্ধ 
অবঙ আফবন অকফদ্ দুনআায কওতাফভূব, অফু নুাআবভয ―হুরআা‖ গ্রবন্থ, আফনুর চমীয ―কপাতু াপা‖ 
এফং ―ঈুন অর কওাাত‖ ুস্তবও এফং অয ফহু ঈরাভায ংঔে গ্রবন্থ। আফবন তাআকভা এফং আফনুর 
ওাআবভ অর চাকমা অঈকরায ওাযাভত ম্পবওক ুন্দয ফণকনা কদববঙ। 

এিা কতে কফস্ভওয লম, ওকত ানাপী ঈরাভা এফং াফীযা কফশ্বা ওবয না অঈকরা ভুূবতকয ভবধে 
দূযফতকী লওাবনা চাকা কভন ওযবত াবযন (তাী অর ভাওান), মা এও ধযবণয ওাযাভত সফ কওঙু ন। এয 
স্বীওাযওাযীবদয প্রকত ানাপী ঈরাভা তাাঁবদয কপওা  অওাইবদয কওতাফভূব কত ুন্দয ঈিয প্রদান 
ওবযবঙন। ঈদাযণস্বরূ, তাাঁযা ফবরবঙন; মকদ লওাবনা কিভবদী ফেকি লওাবনা ূফকবদী যভনীবও কফব 
ওবয এফং তায স্ত্রীয ওাঙ লথবও দীখকওার দূবয থাবও, অয মকদ ওবও ফঙবযয ভবধে স্ত্রী ন্তঃত্ত্বা , তাবর 
ওাকঙ্খত ন্তান তায কতায বে ংকেি বফ। ওাযণ লআ ফেকি তায স্ত্রীয ওাবঙ ―তাী অর ভাওান‖স্বরূ 
কভন ওযবত াবয। আ ফেকিয এআ ধযবণয ওাযাভত থাওায ফোাযকি নুভকতপ্রাপ্ত। এিা কপক্বাকফদকণ ওতৃকও 
ফকম্মতবাবফ লখাকলত ববঙ এফং অওাইবদয কওতাফভূব করকফদ্ধ অবঙ। ―াফাকনো‖ ুস্তবও লরঔা 
ববঙ, ‗তাী অর ভাাপা, থকাৎ, ভুূবতকয ভবধে দীখকথ াকড় লদায ক্ষভতা অঈকরায ওাবঙ নেস্ত ওযা 
ববঙ। এয প্রকত ইভান যাঔা াকচফ।‘ এআ কফলকি ―অন- নাাপী,‖ ―অর কপওাহুর অওফয,‖ ―অ াদ 
অর অমভ,‖ ―াকোতু অকফ আঈুপ,‖ ―ভাাকওপ‖  ―ভাওাকদ‖ কওতাফভূব এফং ঈি কওতাফভূবয 
যা (ফোঔো)-গুবরাবত করকফদ্ধ অবঙ। অাবত  ুস্পিবাবফ ফেি ায য লওন এবত কফশ্বা ওযা বফ 
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না? অবর ুন্নবতয ঈরাভাফৃন্দ এ অাতকিয (ুযা নভর) য কবকি ওবযআ মুকিয ফতাযণা ওবযবঙন। 
অাবত কফফৃত খিনাকি, লম খিনা যানী কফরকওবয কংানবও ভুূবতক ভবধে দাবভবস্ক কনব অা বকঙর, 
লআ খিনাকি প্রতীভান ওবয লম ―তাী অর ভাাপা‖ এওকি ওাযাভত সফ কওঙু ন। 

আভাভ অর অমভ মযত অফু াকনপা (য.)-এয গ্রন্থ ―অ-াদুর অমভ‖-এয যা-লত অঈকরায 
ওাযাভত ম্পবওক কত ুন্দয ফোঔো লদা ববঙ। অভযা এঔন আ ফআকিয ৩২তভ কযবচ্ছদ লথবও ঈদৃ্ধকত 
ঈস্থান ওযকঙ: ‗অঈকরায ওাযাভবত কফশ্বা ওযা অফেও। তাাঁবদয ওাযাভবত লম ফেকি কফশ্বা ওযবফ, 
ল কফদাতী-লকাভযাবত কযণত বফ। অঈকরায ওাযাভবতয প্রকত কতন ধযবণয কফশ্বা যববঙ। লওাবনা ফেকি 
মকদ ওাযাভত ফণকনাওাযী অাতভূব কফশ্বা ওবয, তাবর ল ওাবপবয রূান্তকযত বফ। মকদ ল 
অাতভূব কফশ্বা ওবয, কওন্তু ফবর লম,―তাাঁযা নফী কঙবরন‖, তাবর ুনযা ল ওাবপবয কযণত বফ। অয 
মকদ ল অাতভূব কফশ্বা ওবয এফং এ ওথা না ফবর লম, ―তাাঁযা নফী কঙবরন,‖ তবফ তায চবনে এ ওথা ফরা 
কফবধ বফ লম ―অাতভূ অঈকরায ওাযাভত ম্পবওক ফণকনা লদ।‖ ওাযণ অল্লা তা ‖অরা অাতকিবত 
লখালণা ওবযন, লম ফেকি কফরকও যানীয কংানকি ভুূবতকয ভবধে কনব এবকঙবরন, কতকন এওচন অবরভ 
কঙবরন (―কওতাবফয জ্ঞানম্পন্ন‖)। লআ অবরভ বচ্ছন অকপ কফন ফাযকঔা। কতকন এওচন রী কঙবরন, কতকন 
নফী কঙবরন না। ুরাআভান (অ.) এয ঈম্মবতযআ এওচন কঙবরন। মঔন ুরাআভান (অ.) এয ঈম্মবতয ভবধে 
এওচবনয ওাযাভত ম্পবওক ওুযঅবন লখালণা লদা ববঙ, তঔন এ ওথা লওন কফশ্বা ওযা বফ না লম নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈম্মত ওাযাভতম্পন্ন? কনিআ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص মযত ুরাআভান (অ.) লথবও লেষ্ঠ এফং তাাঁয 
ঈম্মত ুরাআভান (অ.) এয ঈম্মবতয ঘাআবত লেষ্ঠ। এঔন মকদ াফী লকাভযাযা ফবর: ―ওাযাভতকি মযত 
ুরাআভান (অ.) এয কঙর,‖ তাবর অভযা ঈিবয ফরবফা, ―এআ ঈম্মবতয ওাযাভতভূ মযত ভুাম্মদ লভাস্তপা 
াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয কধওাবয।‖ ুযা ভকযবভয ২৪ তভ অাবত অল্লা তা ‖অরা ফবরন: ―লঔচুয 
কাঙবও লতাভায কদবও নাড়া দা! লতাভায চবনে লঔান লথবও তাচা লঔচুয ড়বফ।‖ (অাত) অল্লা াও 
আযাদ ওবযন লম, কতকন মযত ভকযবভয চবনে শুওবনা লঔচুয কাঙ লথবও তাচা পর ঈৎন্ন ওবযকঙবরন। 
মযত ভকযভ লওাবনা নফী কঙবরন না। মযত ভকযবভয াব লম ফ পর মযত মাওাকযা (অ.) 
লদবঔকঙবরন এফং অাফুর ওাাবপয খিনা আতোকদ ফআ ওাযাভত কঙর। এ ওর ওাযাভবতয কধওাযী 
ফেকিকণ লওঈআ নফী কঙবরন না। ূফকফতী অকম্বাকবনয ঈম্মতবদয ভবধে মকদ ওাযাভতম্পন্ন অঈকরা থাওবত 
াবযন, তাবর মযত যাূবর ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈম্মবতয ভবধে লওন ওাযাভতম্পন্ন অঈকরা থাওবফন না? ুযা 
অর-আ-আভযাবনয ১১ নং অাবত লখাকলত ববঙ, ―লতাভযা-আ ঈম্মতবদয ভবধে লেষ্ঠ।‖ মকদ ওাযাভবত 
কফশ্বাীবদয লওঈ ফবর, ―লওাবনা ফেকি এও যাবতয ভবধে ওাফা যীপ কভন ওবয প্রতোফতকন ওযবত াযবফ 
না,‖ তাবর অভযা ঈিবয ফরবফা, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও াত অভাবনয ভধে কদব কনব মাা বকঙর এফং 
অল্লা তা ‖অরা লমঔাবন কনবত লঘবকঙবরন লঔাবন কনবকঙবরন এফং ভুূবতক লপযত াকিববঙন। এ লথবও 
ফড় কও অয লওাবনা ওাযাভত বত াবয?‖ অভযা অয ফরবফা, লও ঈচ্চ ভমকাদাম্পন্ন? এওচন ইভানদায 
নাকও এওচন ওাবপয? অভযা এও ওাবপযবও কঘকন, লম নাকও ূফক লথবও কিবভ অফায কিভ লথবও ূবফক 
ভুূবতক কভন ওযবত াবয এফং এবত অভযা কফশ্বা ওকয। এআ ওাবপয বচ্ছ আফকর (তান)। এওচন 
ওাবপযবও প্রদি ক্ষভতা লওন অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদযবও প্রদান ওযা বফ না? এ কফলব প্রবতেবওয 
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ঈকঘত কবীযবাবফ কঘন্তা ওযা এফং নোযাণ া।‘ (অ াদ অর অমবভয যা-এয ঈদৃ্ধকত লল 
বরা) 

আফবন তাআকভা এফং অবযা বনবও করবঔবঙন লম, অঈকরায ওাযাভবত মাযা কফশ্বা ওবয কন, তাযা কঙর 
ঔাবযচী, ভু‖তাকমরা  যাবপমী (কা)-যা। তএফ, এ ওর লকাভযাবদয ওাবঙ ওাযাভত লনআ। তাআ তাযা 
ওাযাভত লদবঔ না, থফা লাবন না এফং এবত তাযা ইভান যাবঔ না। (―াফী ভতফাদ ঔণ্ডবন ঐী ফদান‖ 
ফআকিয নুফাদ লল বরা) 

অল্লাভা দাঈদ আফবন ুরাআভান প্রণীত ―অর কভনাতুর াফীা পী যাদ্দীর াফীা‖ (াফী ভতফাদ 
ঔণ্ডবন ঐী ফদান) ুস্তওকি নুফাদ ওযবত লবয অকভ (এআ পকওয হুাআন করভী আকও) অভায প্রবু 
ভান অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ ওৃতজ্ঞতা চানাআ। এআ শুবরবে ভাভূরেফান  ভাফযওতভ এ অযফী ফআকি 
নুফাবদয ওাচ ুম্পন্ন ওযবত লবয অকভ অনকন্দত ফবি। অল্লা াও অভায ভুকরভ বাআবদযবও এ 
ফআকি াি ওবয অবর ুন্নবতয তে  কিও থবও দৃঢ়বাবফ অাঁওবড় ধযায াভথকে কদন এফং াফীবদয 
ভাভ্রান্ত ধোন-ধাযণা  লরঔনী লথবও লপামত ওরুন, অকভন! 

২৫/ — াফীযা কনবচযাআ স্বীওায ওবয তাযা কিও থ বত কফঘুেত ববঙ। অল্লা তা ‖অরা তাবদযবও তে 
ফরবত ফাধে ওবযবঙন। লদঔুন, ওীবাবফ াফীয ুস্তওকিবত অবর ুন্নবতয প্রংা ওযা ববঙ: ‗যাূরুল্লা 
 ;মযত ভূাম আফবন চাফার (যা.)-লও আাবভন-লদব কফঘাযও কববফ মাফায প্রাও ভুূবতক কচবজ্ঞ ওবযন ملسو هيلع هللا ىلص
ওীবাবফ কতকন কফঘায-ওাচ ভাধা ওযবফন। মযত ভুাম (যা.) ফবরন, ―অল্লায কওতাফ নুমাী।‖ যাূবর 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص কচবজ্ঞ ওবযন, ―মকদ তুকভ তাবত ভাধান না া?‖ মযত ভুাম (যা.) ঈিয লদন, ―তাবর অকভ 
নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নবতয কদবও তাওাবফা।‖ অয মঔন হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص কচবজ্ঞ ওবযন, ―মকদ তাবত তুকভ না 
া?‖ তঔন মযত ভুাম (যা) ঈিবয ফবরন, ―তাবর অকভ অভায আচবতাদ নুমাী কদ্ধান্ত লনবফা।‖ 
তঃয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ লাওকযা লম, কতকন তাাঁয যাূবরয প্রকতকনকধবও এভনআ 
াভথকে কদববঙন মায দরুন স্বং যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-আ তায প্রকত যাকচ (ন্তুি) অবঙন।‖ (এআ াদীকি আভাভ ফুঔাযী  
লথবও নওর ওবযবঙন ভুপতী অভদ আায ঔান কনচ ―চাার ও‖ ুস্তবওয ১ভ ঔবণ্ডয ৪৭ ৃষ্ঠা; ফাংরা 
ংস্কযণ দ্রিফে) লপওা এফং ারার-াযাভকফলও জ্ঞাবন াাফাব লওযাবভয ভবধে মযত ভুাম (যা.) নেতভ 
জ্ঞানী কণ্ডত কঙবরন। ুতযাং কতকন আচবতাদ ওযবত ক্ষভ এওচন জ্ঞান-কফাযদ। অল্লা তা ‖অরায কওতাফ 
 নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয  ুন্নাবত না লবর তাাঁয বক্ষ কনচ আচবতাদ নুাবয কদ্ধান্ত লনায নুভকত কঙর। 
কওন্তু ফতকভানওাবর এফং তীবত এভন কওঙু লরাবওয অকভন ববঙ, মাযা অল্লায কওতাফ  যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-
এয ুন্নত ম্পবওক জ্ঞ; থঘ তাযা কনবচবদযবও আচবতাদ প্রবাবক ক্ষভ ফবর ভবন ওবয। তাবদয প্রকত 
কধও।‘ (পাতুহুর ভাচীদ, ৪৩২ ৃষ্ঠা) 

এআ াফী বযয ওথাগুবরা অবর ুন্নবতয ভান ঈরাভাবদয ফআত্র লথবও ঈদৃ্ধত ওবযবঙ, লমভকনবাবফ ল 
ওর প্রাথকভও দকরর তাাঁবদযআ ফআত্র লথবও গ্রণ ওবযবঙ। আফবন তাআকভায অবক লওঈআ লকাভযা ধোন-
ধাযণা করকফদ্ধ ওবযকন। ল-আ ফকপ্রথভ লকাভযা ধাযণায ূঘনা ওবয। যফতকীওাবর াফীযা এআ দাকম্ভও 
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অঘযবণ ীভা রঙ্ঘন ওবয। ুন্নী ঈরাভাকবণয লম ভস্ত ভাভূরেফান ফাণী তাযা ঈদৃ্ধত ওবয, লগুবরায 
ভাযাত্মও ফোঔো-আ কদব থাবও তাযা। তাযা ফবর; প্রবতেবওয অযাফী কক্ষা ওযা এফং আচবতাদ প্রবাক 
ওযা ঈকঘৎ। পবর াফীযা কিও থ লথবও কফঘুেত ববঙ এফং স্ম স্ম ভানুলবও লকাভযা ফাকনববঙ। 
ঈমুকি ঈদৃ্ধকত তাবদয ধাযণাবও ঔণ্ডন ওবয কযসু্ফি ওবয লম, াফীবদয ভবতা জ্ঞ লরাওবদয আচবতাদ 
প্রবাক ওযায লওাবনা ক্ষভতা-আ লনআ। অয (―ন‖লথবও) তাবদয লফয ওযা থক  কদ্ধান্তগুবরায ফ-আ 
লকাভযাী ঙাড়া কওঙু ন। 

অচওার ভামাবফ কফশ্বাী লরাওবদয ংঔো ফাড়বঙ। তাযা ফবর, ‗ভামাবফয ওী দযওায, মা ভুকরভবদযবও 
কফবি ওবয থাবও? ভামাফ ধভকবও ওকিন ওবয লদ। অল্লা ধবভক চ-যরতায অবদ কদববঙন। আরাবভ 
―ভামাফ‖ ফরবত কওঙুআ লনআ। এগুবরা বয সতকয ওযা ববঙ। অভযা াাফাব লওযাবভয থ নুযণ ওকয 
এফং নে লওাবনা থবও স্বীওৃকত কদআ না।‘ 

এ ধযবণয ওথা াফীবদয দ্রৃাযা ফানাবনা ববঙ, মাযা ফতকভাবন এগুবরাবও ভুকরভবদয ভাবছ ধূতকতায াবথ 
প্রঘায ওযবঙ। ুন্নী ঈরাভাকবণয কিও ভন্তফেগুবরা ঈদৃ্ধত ওযায য তাযা কনবচবদয ফাবনাাি  কভথো 
ওথাগুবরা- তায বে চুবড় লদ, বাফঔানা এভন লমন ঈদৃ্ধকতকি এঔবনা ঘরবঙ। ভানুবলযা কিও ভন্তফেগুবরা 
লদবঔ ভবন ওবয ফআ ফুকছ কিও; পবর তাযা পাাঁবদ বড় মা। ঈমুকি ভন্তফে ‗অভযা াাফাকণবও নুযণ 
ওকয‘- ফেআ কিও এফং কফবফঘনাবমাকে; লওননা, নাচাবতয এওভাত্র থআ বরা াাফীকবণয থ। ফাাওী 
(য.) ফকণকত এফং ―ওানমুদ্ দাওাআও‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗অভায াাফীকণ 
নক্ষত্রতুরে। তাবদয লম ওাঈবও লতাভযা নুযণ ওযবফ, লদাাত াবফ।‘ (অর াদী) াকদকি প্রতীভান 
ওবয, লম ফেকি লওাবনা এওচন াাফীবও নুযণ ওযবফ, ল ঈব চাাবনয লনাভত চকন ওযবত াযবফ। 
দারাভী (য.) ফকণকত এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗অভায াাফীযা ঈিভ ভানফ। অল্লা তা ‖অরা লমন 
তাবদয প্রকত ফ ভবআ ঈিভ লনাভত ফতীণক ওবযন।‘ দারাভী (য.) ফকণকত য দুআকি াদীব লখাকলত 
ববঙ, ‗অভায াাফীবদয লদাল-ঘঘকা ওবযা না;‘  এফং ‗কনিআ ভুাকফা াও বফ।‘ (াদী) 

াাফীবদয থ নুযবণয দাকফদায লরাবওযা লওান্ ঈৎ লথবও এ থ ম্পবওক চানবফ? তাযা কও াফীবদয 
ওাঙ লথবও তা চানবফ, মাযা াাফাব লওযাবভয এও াচায ফঙয বয এববঙ? নাকও তাযা লআ ওর 
ঈরাভাবদয ফআত্র লথবও তা কক্ষা ওযবফ, মাাঁযা াাফীবদয ভওায কঙবরন এফং াাফীবদয দ্রৃাযা কক্ষাপ্রাপ্ত 
বকঙবরন? াাফাব লওযাভ ওতৃকও কক্ষাপ্রাপ্ত ঈরাভাকণ এফং তাাঁবদয কলেকবণয ভকি-আ বরন ুন্নী 
চাভাবতয অবরভ ম্প্রদা। ভামাফ থক থ। অরুস্ ুন্নাত ার চাভাত বরন লআ ওর ভুকরভ 
চনাধাযণ, মাাঁযা নফীব ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص  তাাঁয াাফী (যা.)-লদয দাঙ্ক নুযণ ওবযন। এআ বথয 
লনাভতপ্রাপ্ত ঈরাভাফৃন্দ াাফাব লওযাভ লথবও মা কবঔকঙবরন, তা হুফহু করকফদ্ধ ওবযকঙবরন। তাাঁযা 
কনবচবদয ফেকিকত কবভত করবঔন কন। তাাঁবদয ফআবত্র এভন লওাবনা ভন্তফে লনআ মাবও তাাঁযা দাকরকরও প্রভাণ 
দ্রৃাযা াওাবাি ওবযন কন। ঘায ভামাবফয ওর আভাবভয ইভান (অকওদা-কফশ্বা) এওআ। কফশ্বা-ংিান্ত 
কফলব তাাঁবদয ভবধে লওাবনা ভতাথকওে লনআ। াাফাব লওযাবভয থকি লওফরভাত্র ুন্নী ঈরাভাবদয ফআত্র 
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লথবওআ কক্ষা ওযা মা। মাযা াাফীবদয বথ থাওবত ঘা, তাবদযবও ফেআ ুন্নী বথ থাওবত বফ এফং 
াফী ভতফাবদয ভবতা লকাভযা-থভ্রি অবন্দারন লথবও দূবয বয থাওবত বফ। 

২৬/ — াফী ফেকিকি ুস্তওকিবত অবর ুন্নবতয কিও জ্ঞাবনয প্রকত স্বীওৃকত চানাবত ফাধে ববঙ, মকদ 
কফলাি  ভ্রান্ত এফং অিভণাত্মও ভন্তফেভূ তাযআ ভবধে কন্নবফকত ওযা ববঙ: 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয ঈম্মতবও অবদ কদববঙন অবঔযাবতয ওথা স্ভযণ ওযবত এফং ভৃতবদয ওরোণ াধবনয 
ঈবদ্দবে তাাঁবদয চবনে ক্ষভাীর  দাযফ ব লদাা ঘাআবত এফং তাাঁবদয ওফয লমাযতওাবর ক্ষভা প্রাথকনা 
ওযবত। পবর লমাযতওাযী কনবচয এফং ওফযফাীয চবনে ওরোণ াধন ওযবত াযবফ। মযত অফু 
লাযাযা (যা.) বত আভাভ ভুকরভ (য.) ফকণকত এওকি াদী লখালণা ওবয, ―ওফযভূ লমাযত ওবযা! 
কনিআ তা লতাভাবদযবও যওাবরয ওথা স্ভযণ ওকযব লদবফ।‖ (ভুকরভ যীপ) মযত অফদুল্লা আফবন 
অিা (যা.) ফণকনা ওবযন লম, নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ভদীনা লভানাাযায ওফযস্থাবনয া কদব মাফায ভ 
ওফযগুবরায কদবও তাকওব ম্ভালণ চানান: ―অস্ ারাভু অরাআওুভ এা অরাল্ ওুফুয এাককপরুল্লাহু রানা 
া রাওুভ; অনতুভ ারাপুনা া নানু কফর অযী‖; থকাৎ, ―ব ওফযফাী, লতাভাবদয য াকন্ত ফকলকত 
লাও! অল্লা াও অভাবদযবও এফং লতাভাবদযবও ক্ষভা ওরুন। লতাভযা ূফকফতী এফং অভযা ভবয াবথ 
নুকাভী।‖ (অর াদী) আভাভ অভদ (য.)  অত্-কতযকভমী (য.) াদীকি ফণকনা ওবযবঙন। আভাভ অভদ 
(য.) বত আফবন ওাআবভ অর চাকমা ফকণকত এওকি াদী লখালণা ওবয: ―অকভ আবতাূবফক লতাভাবদযবও 
ওফয কমাযত ওযবত কনবলধ ওবযকঙরাভ। এঔন লথবও তা লতাভযা লমাযত ওবযা। লওননা, তা লতাভাবদযবও 
অবঔযাবতয ওথা স্ভযণ ওকযব লদবফ।‖ মযত অফদুল্লা আফবন ভাঈদ (যা.) বত আফবন ভাচা (য.) ফকণকত 
য এওকি াদীব লখাকলত ববঙ, ―অকভ অবক লতাভাবদযবও ওফয লমাযত ওযবত কনবলধ ওবযকঙরাভ। 
এঔন লথবও লমাযত ওবযা। এয পবর লতাভাবদয ন্তযগুবরাবও দুকনায লভা লথবও কনষৃ্ককত লদা বফ এফং 
অবঔযাবতয ওথা স্ভযণ ওকযব লদা বফ।‖ (াদী) অফু াইদ (যা.) বত আভাভ অভদ (য.) ফকণকত 
াদীকি লখালণা ওবয, ―অকভ লতাভাবদযবও ওফয লমাযত ওযবত কনবলধ ওবযকঙরাভ। এঔন লথবও লমাযত 
ওবযা! পবর লতাভযা তওক বত াযবফ এফং কাপরাত ফা ঈদাীনতা লথবও লচবক ঈিবত াযবফ।‖ (াদী) 
আফবন ওাআবভ অর চাকমা ারাভত আফবন াযদাবনয ওথা ঈদৃ্ধত ওবয, কমকন ফবরন: ―অকভ মযত 
অনা আফবন ভাকরও (যা.)-লও লদঔরাভ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও ম্ভালণ চানাবত। এযবয কতকন এওকি ওফবযয 
লদাবর লরান কদব লদাা ওবযন।‖ ―ভুকযও‖যা (?) ওফয লমাযত াবট লপবরবঙ। তাযা ধভকবও রি-ারি 
ওবয কদববঙ। তাযা ওফবয ককব লফারপ্রাপ্তচনবও অল্লায বে ংীদায ফাকনব থাবও। তাযা 
লফারপ্রাপ্তচবনয ওাবঙ প্রাথকনা চাকনব থাবও। অল্লায ওাবঙ তাযা লফারপ্রাপ্তবদয ভাধেবভ লদাাপ্রাথকী । 
তাযা লফারপ্রাপ্তবদয ওাবঙ কনবচবদয বাফ ূযবণয চবনে প্রতোী  এফং লনাভত অা ওবয, অয 
তাবদযবও তাযা কনবচবদয ত্রুবদয কফরুবদ্ধ াামে ওযায চবনে অবফদন চানা। পবর তাযা কনবচবদয চবনে 
এফং লফারপ্রাপ্তবদয চবনে ক্ষকতওয ব থাবও। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এআ ধযবণয ওুপ্রথা কফবরা ওযায চবনেআ 
ভানুলবদযবও ওফয লমাযত ওযবত কনবলধ ওবযকঙবরন। ভানুলবদয ভবন লতৌকদ প্রকতকষ্ঠত ায যআ কতকন 
ওফয লমাযত ওযায নুভকত লদন। কওন্তু ওফবযয ওাবঙ অবচ-ফাবচ ওথাফাতকা ফরািা কনকলদ্ধ। ফবঘব ফড় 
হুচয বচ্ছ ওফযস্থাবন ওথা ফা ওাবচ কযও ংখিন ওযা। ভানুবলযা এঔন ভামাযবও লৌন্দমকভকণ্ডত ওবয, কওন্তু 
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ভকচবদয মত্ন লন না। অকম্বা (অ.) দ্রৃাযা ঈবম্মাকঘত অল্লায দ্রৃীনবও তাযা াবট কদববঙ। লমবতু যাবপমী 
কাযা বফবঘব জ্ঞ এফং দ্রৃীন লথবও দূবয ফকস্থত, লবতু তাযা ভামায কনভকাণ ওবয, অয ভকচদ ধ্বং 
ওবয।‘ (পাতহুর ভাচীদ, ৪৮৫ ৃষ্ঠা) 

অভযা যাবপমীবদয ফোাবয াফীবদয বে এওভত। অভযা কযও  ভুকযওবদয কফরুবদ্ধ লাচ্চায। 
অভাবদয ুন্নী আভাভ মযত লভাচাকদ্দবদ অরবপ ানী (য.) এ কফলব তেন্ত ুস্পি  ুন্দয ফোঔো কদববঙন 
(ভাওতুফাত ৩ ঔণ্ড, ৪১ নং কঘকি, থফা অভায যকঘত ―াাদাবত অফাকদো, ৩ ঔণ্ড, ১৪৭ ৃষ্ঠা লদঔুন)। কওন্তু 
মকদ াফীযা ফবর লম ওফয লমমাযত ওযায সফধতা তাযা কফশ্বাী এফং ভামাযস্থ লফারপ্রাপ্তচবনয রূবয 
প্রকত াফ লৌঁকঙব লদায চবনে ওুযঅন লতরাাত ওযা এফং লদাায  দ্রৃাযা লফারপ্রাপ্তচবনয ওরোণ 
াধবনয কফলকিবত তাযা কফশ্বাী, তফু তাযা ফবর লফারপ্রাপ্তচন েফণ ওযবত ক্ষভ; অয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  
অঈকরা (য.)-এয ভধেস্থতা অল্লায ওাবঙ লদাা ওযািা কযওী ওাচ! তাবদয ওথাগুবরা যস্পযকফবযাধী। 
অভায এ গ্রবন্থয শুরু লথবও এ মকন্ত লদঔা ককববঙ লম, াফীবদয অিভবণয ভূর কদওকি-আ কঙর ঈমুকি 
কফলফস্তুয য কনফদ্ধ। তএফ, এফ লকাভযাবদয দ্রৃাযা লমন অভায ভুকরভ বাআবযা কফভ্রান্ত না ন, লআ 
ঈবদ্দবে অকভ কফলকি ম্পবওক অয কফস্তাকযত অবরাঘনা ওযা মথাথক ভবন ওবযকঙ। 

অভায যভ েবদ্ধ ীয  অবরভ এফং ওাবভর ফুমুকক সদ অফদুর াকওভ অযাী নওফন্দী (য.), 
কমকন ভানী লঔরাপত অভবর প্রকদ্ধ দ্রৃীনী প্রকতষ্ঠান ‗ভাদ্রাাতুর ভুতাাককন‘ (আস্তামু্বর)-এয তাাঈপ 
কফবাবকয ধোও কঙবরন, কতকন তাাঁয তুওকী বালা করকঔত ―যাবফতাব যীপা‖ ুকস্তওা করবঔবঙন: 

অল্লা তা ‖অরায গুণাফরীবত গুণাকিত  ভুাাদায মকাব ঈন্নীত লওাবনা রীয বে কনচ ন্তয ংকেি 
ওযাবও এফং তাাঁয ঈকস্থকত থফা নুকস্থকতবত তাাঁয লঘাযা লভাফাযও স্ভযণ ওযাবওআ ―যাবফতা‖ ফবর। ূণকতা 
চকনওাযীবদয ম্পবওক কঘন্তা ওযা ঔুফআ ঈওাযী মা াদীব ফেি ববঙ – ‗অঈকরাবও লদঔবর অল্লায 
ওথা স্ভযণ ‖ এফং ―মাযা অঈকরায বে থাবও তাযা (অল্লায কফরুবদ্ধ) কফবদ্রাী  না।‖ [ফুঔাযী  
ভুকরভ] এআ ধযবণয এওচন অল্লা-ারায ওথা কঘন্তা ওবযআ তাাঁয গুণাফরী এফং ার ফা অধোকত্মও 
ফস্থাভূ চকন ওবয থাবওন এওচন কফশ্বাী  প্রওৃত ভুকরভ। াদীগুবরা ভুকরভবদযবও অবদ লদ 
যবমকায ফুমূকক তথা রী-অল্লাবদয বে থাওবত। দারাভী  তাফযানী ফকণকত এফং ―ওানুমুদ্ দাওাআও‖ গ্রবন্থ 
করকফদ্ধ এওকি াদী লখালণা ওবয, ―অকভ জ্ঞাবনয য এফং অরী (যা.) তায দযচা।‖ (াদী) াদীকিয 
আাযা নুমাী, অল্লাহ্-ারাকণ, মাাঁযা অল্লাহ্ াবওয পববময ীভ াকবযয দ্রৃাযস্বরূ কফযাচভান, তাাঁবদয 
ওরফভূ বত াকন্নধে, ভা‖লযপত  নূয তাাঁবদযবও স্ভযণওাযী এফং তাাঁবদয প্রকত ভিত লালণওাযী 
ভুকরভবদয ওরবফ (ন্তবয) প্রফাকত । এআ াকন্নধে চকন ওযবত বর প্রথভতঃ অবর ুন্নবতয অকওদা-
কফশ্বাবও ধাযণ ওযবত বফ এফং যীতবও মূ্পণকবাবফ ভানে ওযবত বফ; অয অল্লাহ্-ারাবদযবও 
বাবরাফাবত বফ। লমবতু াফীযা এ ওর ূফকতক ূযণ ওযবত ক্ষভ, লবতু তাযা অল্লা-ারাবদয 
াকন্নধে  ভা‖লযপত বত ফকিত বচ্ছ। তাযা মা চাবন না, লগুবরাবও স্বীওায ওযা ঙাড়া তাবদয অয 
লওাবনা কতেন্তয লনআ। াকন্নধেপ্রাকপ্তয চবনে কদ্রৃতী লম কচকনকি চরুযী, তা বরা ভুযীদ (ীয)-লও ফেআ 
যাূবর লঔাদা ملسو هيلع هللا ىلص-এয এওচন প্রওৃত াকয (ঈিযাকধওাযী) বত বফ এফং তাাঁযআ দাঙ্ক নুযণ ওযবত 
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বফ; অয অল্লায এওচন কপ্র ফান্দা বত বফ। লমবতু াফীবদয ভবধে লওাবনা অল্লা-ারা লনআ, 
লবতু াকন্নধে  ভা‖লযপাবতয দ্রৃায তাবদয চবনে ফন্ধ ব ককববঙ। এ ওাযবণআ ভূকতক ূবচাযী ভুকযবওযা 
এফং বণ্ড ীয  জ্ঞ লরাওবদয নুকাভী তবাকা ভুরভাবনযা লওাবনা াকন্নধে ফা ঈওায রাব ওযবত াবয 
না। অফু চাবর, অফু তাবরফ  অফু রাাবফয ভবতা লরাওবদয দ্রৃাযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص বত াকন্নধে ফা লদাবত 
রাব না ওযায ওাযণকি বরা তাযা প্রথভ তককি ূযণ ওযবত াবয কন। অকম্বা (অ.) বরন দুকনায ফুবও 
অল্লা তা ‖অরায ঔরীপা। অয লমবতু অঈকরা লওযাভ (য.) অকম্বা (অ.) এয ঈিযাকধওাযী, লবতু 
তাাঁযা এ ম্মাবনয এওকি ং লববঙন এফং তাাঁবদয ন্তযগুবরা তাআ অল্লা তা ‖অরায অনা কযণত 
ববঙ। ূযা লাাবদয ২৬ অাত  ুযা অনঅবভয ১৬৫-অাত এফং অয ফহু অাত অভাবদয ওথাবও 
ভথকন ওবয। 

লওাবনা ওাবভর (ূণকতাপ্রাপ্ত) রীয ন্তবযয বে ন্তয ংকেিওাযী ভুরভান লআ রীয লনাভতূণক ন্তবযয 
ভাধেবভ অল্লা তা ‖অরায াকন্নধে চকন ওবযত ক্ষভ বফন। দারাভীয কওতাফ  ―ওানমুদ দাওাআও‖ গ্রবন্থ 
ঈদৃ্ধত এওকি াদী যীপ লখালণা ওবয, ―এওচন ীয তাাঁয (নুাযী করকরাধাযী) চাকত-ম্প্রদাবয চবনে 
লআ যওভ (বদাবতওাযী), লম যওভ এওচন নফী (অ.) তাাঁয ঈম্মবতয চবনে (বদাবতওাযী)।‖ [াদী] আ 
অল্লা-ারা চীকফত থফা লফারপ্রাপ্ত বর ওরফ ওতৃকও াকন্নধে  ভা‖লযপতপ্রাকপ্তবত লওাবনা যওভ াথকওে 
ৃকি বফ না। তাাঁয ওাভারাত ফা ূণকতা ওঔবনাআ তাাঁয রূবও তোক ওবয না। অয রূ লতা স্থান, ওার, চীফন-
ভৃতুে দ্রৃাযা অফদ্ধ ন। মকদ ঈবযাকল্লকঔত তক দুআকি ূযণ ওযা মা, তাবর এওচন অল্লা-ারায বে 
ন্তয ংকেিওাযী ভুকরভ কফরবম্ব াকন্নধে  ভাবযপত চকন ওযবফন। আ রী লমঔাবন-আ থাওুন থফা 
চীকফত কওংফা লফারপ্রাপ্ত লান, তাবত কওঙুআ অবফ মাবফ না। এিা কফশ্বা ওযা চরুযী লম, তাাঁবদয রূবয 
তাাযরূপ (ওভকক্ষভতা) অবর তাাঁবদয য অল্লা তা ‖অরায তাাযরূপ দ্রৃাযা ংখকিত। 

‗মবতাক্ষণ মকন্ত এওচন ভানুল লওাবনা ভধেস্থতাওাযী ঙাড়া অল্লা তা ‖অরায াকন্নধে গ্রণ ওযবত না াবয, 
তবতাক্ষণ মকন্ত তাাঁয এভন এওচন ভধেস্থতাওাযীয প্রবাচন মাাঁবও অল্লা াও বাবরাফাবন এফং কমকন 
াকন্নধে গ্রণ  কফচু্ছযণ ওযবত ক্ষভ। 

২০০ কচযী বত ১২০০ কচযী মকন্ত ফুঔাযা, কঔফা, ভযওন্দ  বাযবতয ঈরাভাফৃন্দ ফকম্মতবাবফ 
যাবফতাবও স্বীওৃকত কদব তা ারন ওবযবঙন এফং কনবচবদয কলেবদযবও তা ারন ওযবত অবদ কদববঙন, 
লিা-আ বরা অভাবদয ঈমুকি ওথায বফকাৎওৃি ভথকনূঘও দকরর। এ দকরবরয ফদবর অবযওকি দকরর 
তারা ওযায থক বফ কফার একা ভাবদব কত এও াচায ফঙয ধবয অকভনওাযী ত-স্ম আরাভী 
ঈরাভায ওুৎা যিনা ওযা। ফতকভাবন কফযাচভান তাাঁবদয ফআত্র প্রতীভান ওবয লম তাাঁযা ঈরাভা কঙবরন এফং 
এবত অয কযসু্ফি  লম, তাাঁবদয ভবধে কধওাংআ অঈকরা কঙবরন। 

ুযা ভাবদায ৩৮ নং অাত লখালণা ওবয – ―অল্লায সনওিে চকবনয চবনে ীরা ফা ভাধেভ তারা 
ওবযা‖। এ অবদূঘও অাতকিবত ীরাকি লওাবনা তক দ্রৃাযা ীভাফদ্ধ ন; ফযং াকফকও বথক ফেফহৃত বর 
আফাদত, কমকওয, লদাা  অঈকরাকবণয রূ ভূ এআ অবদবয ন্তবুকি ব মা। এআ াকফকও 
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অবদকিবও ীভাফদ্ধ ওযায লঘিা ওযািা অবর অাতকিয প্রকত ওুৎা যিনা ওযা ঙাড়া অয কওঙু ন। 
ীরাকি লম প্রওৃতবক্ষ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص; তা ুযা অবর আভযাবনয ৩১ নং অাবত ফকণকত ঐী অবদব ফরা 
ববঙ, ―মকদ লতাভযা অল্লাবও বাবরাফাবা, তবফ অভাবও নুযণ ওবযা। অল্লা লতাভাবদযবও 
বাবরাফাবফন।‖ (অর-অাত) লম ফেকি কনবচবও ভুকরভ ফবর দাকফ ওবযন, তায ঈকঘৎ এ অাবত কফশ্বা 
স্থান ওযা। ―ঈরাভাকণ অকম্বা (অ.) এয ঈিযাকধওাযী‖- এআ াদীকি কযসু্ফি ওবয লম, অঈকরাকণ 
ীরা। অয বাবরাফাা ঙাড়া ―এবিফা ফা নুযণ ওবযা‖- ওুযঅবনয এআ অবদকি ভানে ওযা এবওফাবযআ 
ম্ভফ। 

আভাভ ফুঔাযী (য.) মযত অফু ফওয ককদ্দও (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ওঔবনা-
আ তাাঁয ন্তয  ভকস্তষ্ক লথবও দূবয কঙবরন না; মায পবর কতকন অযম ওবযকঙবরন লম, এভন কও লকারঔানা 
কতকন যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয লঘাযা লভাফাযওবও তাাঁয সৃ্ভকতবি লদঔবত লবতন। 

অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযন, ―ল কফশ্বাীযা, লতাভযা ভুিাওী (যবমকায, লঔাদাবীরু)  এফং তেকনষ্ঠ 
(অঈকরা)-লদয বে থাবওা।‖ (ুযা তফা, ১২০ অাত) এবক্ষবত্র ―বে থাবওা‖ ফাওেকি লওাবনা তক দ্রৃাযা 
অফদ্ধ ন। এিা এওিা াকফকও ভন্তফে। তএফ, তেকনষ্ঠবদয ―বে থাওা‖য ভবধে ফস্তুকত  অকত্মওবাবফ 
থাওািা ন্তবুকি। াযীকযও ফা ফস্তুকতবাবফ থাওায থক বচ্ছ তাাঁবদয ঈকস্থকতবত (হুমূবয) কফন, অদফ  
ভিত ওাবয ফস্থান ওযা। অয অকত্মওবাবফ থাওায থক বচ্ছ অল্লায লওাবনা কপ্র  তেকনষ্ঠ 
ফান্দাবও েদ্ধায াবথ স্ভযণ ওযা। 

ুযা আঈুবপয ২৪ নং অাবত ফরা ববঙ, ―মকদ না আঈুপ (অ.) তাাঁয প্রবুয ফুযান তথা প্রাভাণে কনদকন 
লদঔবতন।‖ ―ফুযান‖ ফা এআ প্রভাণকি প্রওৃতবক্ষ মযত আঈুপ (অ.) এয ওাবঙ মযত এাওুফ (অ.) এয 
দৃেভান ায খিনা কঙর, মা প্রা ফকম্মতবাবফ স্বীওৃত ববঙ। তাপীবয ওাাবপয প্রবণতা অয্ 
মাভাঔাযী, মকদ কতকন এওচন লকাভযা ভু‖তাকমরা কঙবরন, তফু কতকন ংঔোককযষ্ঠ ভুপাীয (ওুযঅন 
ফোঔোওাযী)-লদয াবথ লমাক কদব ফবরবঙন লম, চদকাবন ফস্থানওাযী মযত এাওুফ (অ.) কভবযয এওকি 
খবয মুরাআঔায াবথ ফস্থানযত মযত আঈুপ (অ.) এয াভবন দৃেভান ন। 

অফা গ্রন্থকিয ফোঔোভূরও গ্রন্থ যঘকতা  ানাপী অবরভ মযত অভদ াভাবী তাাঁয ―নাপাঔাত অর ওুযব্ 
ার আতকতার কফ আফাকতত্ তাাযরুপী কর অঈকরাআল্লাী তা ‖অরা ার ওাযাভাকত ফা‖দ অর 
আনকতওার‖ ুস্তওকিবত করবঔবঙন লম, অঈকরায ―রূাকনাত‖ ফা অধোকত্মও কি তাাঁবদয ―কচভাকনাত‖ ফা 
াযীকযও কস্তত্ব লথবও কধও ক্ষভতাারী; অয তাআ তাাঁবদযবও এওআ ভব কফকবন্ন চাকা লদঔা লমবত 
াবয। কতকন তাাঁয ওথায বক্ষ কনবম্নাি াদীকি ঈদৃ্ধত ওবযন: ―কওঙু ভানুল লফববতয প্রবতেওকি প্রবফ-
দ্রৃাবযয ভধে কদবআ লফববত মাবফ। প্রবতেও দযচাআ তাবদযবও অহ্বান ওযবফ।‖ তঃয মযত অফু ফওয 
ককদ্দও (যা.) কচবজ্ঞ ওবযন, ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! এভন লওাবনা ফেকি কও থাওবফন কমকন অিকি দযচায 
প্রবতেওকিয ভধে কদবআ প্রবফ ওযবত াযবফন? নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয লদন, ―অকভ অা ওকয, তুকভ তাবদয 
ভবধে এওচন বফ।‖ (াদী) মঔন লওাবনা ফেকিয রূ ―অরভ অর অভয‖-এ ফকস্থত তাাঁয লভৌকরও ভাক্বাভ 
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ফা ভমকাদাূণক স্থাবন ঈন্নীত ন, তঔনআ তাাঁবও এওআ ভুূবতক কফকবন্ন চাকা লদঔা লমবত াবয। লমবতু ভানুবলয 
আনবতওাবরয বয দুকনায লভা তাাঁয রূ বত কতবযাকত , লবতু তাাঁয রূ অয কিারী । পবর 
এওআ ভব কফকবন্ন চাাকা দৃেভান া তাাঁয বক্ষ চতয । 

আভাভ আফবন াচয ভক্কী (য.) ওৃত ―াভাআর‖ গ্রবন্থয যা-লত এফং আভাভ চারারুদ্দীন ুুতী (য.) প্রণীত 
―তানকফরূর ারাও‖ ুস্তওকিবত করকফদ্ধ অবঙ লম, মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) ফবরবঙন, ―অকভ 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও স্ববে লদকঔ। কতকন অভায প্রকত ওৃাূণক অঘযণ ওবযন। অকভ লচবক িায য তাাঁয এও 
স্ত্রীয াবথ াক্ষাৎ ওকয। তঃয অনা ভুঔ লদঔবত ককব কনবচয লঘাযায কযফবতক যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
লদঔবত াআ।‖ এআ ার ফা ফস্থাকি যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনে ঔা (কনকদকি) ন। ওাযণ, আরাভী 
ঈরাভাফৃন্দ তাাঁবদয ফআবত্র যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ―ঔাাআ‖ (ুকনকদকি গুণাফরী) ংগ্র ওবযবঙন এফং এআ ারকিবও 
তাাঁয চবনে ঔা কববফ কঘকহ্নত ওবযন কন। কপওা এফং ঈূবর কপওা-এয লভৌকরও অআন-ওানুন নুমাী 
যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈম্মবতয ঈরাভা তথা অঈকরা লওযাভ তাাঁয ―ঔাাআ‖ কবন্ন নে ফ াবরয 
ঈিযাকধওাযী ফবর কফবফঘে। ঈদাযণস্বরূ, যাূবর ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-এয বে নাভাবময ভবধে ওথা ফরবর ওায 
নাভাম বে বফ না। কওন্তু এ গুণকি লওফরভাত্র নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনেআ ুকনকদকি। ুতযাং ঈরাভাব লওযাভ 
তথা অঈকরাফৃবন্দয াবথ ওথা ফরবর  নাভাম লববে মাবফ। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلصলও াভবন াকময লচবন তাাঁয প্রকত 
ারাত  ারাভ (ম্ভালণ) চানাবনা তাাঁয ঔাাআ-এয ন্তবুকি ন। তএফ, লওাবনা রীয লঘাযা 
লভাফাযওবও লঔার ওবয তাাঁয রূ বত াামে ওাভনা ওযা সফধ। াবপী অবরভ আভাভ চারারুদ্দীন ুুতী 
তাাঁয যকঘত ―অত তাফাওাতুর ওুফযা‖ নাভও গ্রবন্থ ফবরন, ―২২তভ ধযবণয ওাযাভত বচ্ছ এআ লম, অঈকরাফৃন্দ 
কফকবন্ন অওৃকতবত দৃেভান বত াবযন।‖ ূযা ভকযবভয ১৭ নং অাত লখালণা ওবয – ―কতকন (কচফযাআর-অ:) 
ভকযবভয াভবন ভানফ অওৃকতবত দৃেভান ন ।‖ (অর অাত) ঈরাভাব লওযাভ এ অাতকিয ফোঔো প্রবে 
ফবরন লম, অঈকরা লওযাবভয রূভূ কফকবন্ন অওৃকতবত দৃেভান বত াবয। মযত ওাকদফ অর ফান াান 
অর ভুুরী (বফার ৫৭০ কচযী, ভুুর)-এয ফকচনকফকদত খিনাকি এআ ধযবণয এওকি ওাযাভত। [অর 
ভুুরীয এআ ওাযাভত এফং নোনে ওাযাভত ম্পবওক চানবত বর অল্লাভা আঈুপ নাফানীয ―চাবভঈর 
ওাযাভত অল্ অঈকরা‖ ুস্তওকি ড়ুন। াবপী অবরভ অল্লাভা অর চারী তাাঁয যকঘত ―যব ফুঔাযী‖ 
ুস্তবও করবঔন, ―প্রওৃত অঈকরা মাাঁযা যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈিযাকধওাযী, তাাঁবদয লঘাযা তান ধাযণ ওযবত াবয 
না – লমভকনবাবফ ল াবয না যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয লঘাযা লভাফাযও ধাযণ ওযবত।‖] 

ানাপী অবরভ াআবদ যীপ অর চুযচানী তাাঁয ওৃত ―যব ভাতারী‖ ফোঔোভূরও গ্রবন্থ এফং ―যব 
ভাাকওপ‖ ুস্তবওয লবল কতািযকি ভুকরভ ম্প্রদাবয তাকরওা প্রদাবনয অবক ফবরন লম চীকফত কওংফা 
লফারপ্রাপ্ত অঈকরা তাাঁবদয কলেবদয ওাবঙ কফকবন্ন অওৃকতবত দৃেভান বত াবযন এফং তাাঁবদয কলেকণ 
(ভুযীদকণ) আ ওর অওৃকত লথবও বল াকন্নধে  ঈওায লবত াবযন। 

ভাবরওী ভামাবফয অবরভ তাচুকদ্দন অভদ আফবন অতা-অল্লা অর আওান্দযী তাাঁয প্রণীত ―তাকচো‖ গ্রবন্থ 
করবঔবঙন, ওাবযা বক্ষ বনও ঈওায াা তঔকন ম্ভফ, মঔন কতকন লওাবনা প্রওৃত রীবও লদবঔন ফা তাাঁয 
ম্পবওক কঘন্তা ওবযন। 
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ানাপী অবরভ অল্লাভা াভুকদ্দন আফবন নুাআভ তাাঁয ―কওতাফুয রূ‖ ুস্তওকিবত ফবরন, ―রূভূ মঔন 
কনবচবদয লদবয ফাআবয থাবও, তঔন কফকবন্ন াবর থাওবত াবয। অঈকরাকবণয রূভূ ‗উযকপও অল্ 
অ‖রা‘ নাভও স্থাবন ফস্থানযত এফং তাাঁযা তাাঁবদয লফারপ্রাপ্ত লদবয াবথ ম্পওকমুি। মকদ লওাবনা ফেকি 
এ যওভ এওচন রীয ভামায লমাযত ওবয তাাঁবও ম্ভালণ চানা, তবফ যকপও অর অ‖রা ফকস্থত তাাঁয 
রূ লভাফাযও আ ফেকিয প্রতুেিয লদন।‖ এিা আভাভ ুুতীয কওতাফুর ভুনচারী গ্রবন্থ করকফদ্ধ অবঙ। এ 
ওর প্রভাণ কযসু্ফি ওবয লম অঈকরাকণ তাাঁবদয লফাবরয য বীলণ কিারী তাাযরূপ (ওভকক্ষভতা) 
এফং প্রবাবফয কধওাযী মা অভাবদয ওাবঙ মূ্পণক জ্ঞাত। 

ভাবরওী ভামাবফয অবরভ  ―ভুঔতাায‖ ফআকিয প্রবণতা ঔকরর আফবন আাও অর চান্দী ফবরন, ―                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
কফকবন্ন অওৃকতবত দৃেভান ায াভথকে তঔনআ অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও এওচন রীবও প্রদান ওযা , 
মঔন কতকন ূণকতা চকন ওযবত ক্ষভ ন। এিা ম্ভফ কওঙু ন। ওাযণ, দৃেভান কফকবন্ন অওৃকত অবর 
ফস্তুকত কচভ (বদ) ন। রূভূ লওাবনা ফস্তু ন এফং এগুবরা ভাূবনে লওাবনা চাকা দঔর ওবয থাবও 
না।‖ 

এবতাচন যীবতয জ্ঞান কফাযবদয তথা অঈকরায দ্রৃাযা ুস্পিবাবফ ফকণকত যীবতয কক্ষা  দকররবত্র 
কফশ্বা স্থান ওযায থক বরা যীত এফং মুকিয বে ভতববদ ৃকি ওযা। ুন্নী ভুকরভবদয এ কফশ্বাকিয 
চবনে তাাঁবদযবও ভুকযও (ওাবপয) অঔোদানওাযী াফীবদয প্রকত লমন অল্লা তা ‖অরা মুকি  নোকফঘাবযয 
ক্ষভতা ভঞু্জয ওবযন। াফীযা, মাযা কফলকিবত কফশ্বা স্থানওাযী ভুকরভ চনকণবও ভূকতক ূবচাযী  ভূকতকবও 
স্মিা জ্ঞানওাযী ওাবপযবদয ভতুরে ওযবত ঘা, তাবদয প্রকত কধও! ভাবরওী ভামাবফয অবরভ  ওাবদযীা 
তযীওায এওচন কফকি কথও কমকন ―ুরতানুর অবওীন‖ (বপ্রকভওকবণয যাচা) কববফ প্রকদ্ধ কঙবরন এফং 
মাাঁয ন্তয যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  তাাঁয াকয তথা অঈকরাকবণয বাবরাফাা প্রজ্জ্বকরত কঙর, কতকন তাাঁয 
কফঔোত ওাকদা ―ঔাভকযা‖-লত তাাঈবপয ূফকফতকী জ্ঞান কফাযদকবণয ভমকাদায মথামথ গুণওীতকন ওবযবঙন। লম 
ফ লকাভযাবও অবঔযাবত ―লকাভযা‖  ―অমাফ লবাকওাযী‖ কববফ লভায লভবয লদা ববঙ, তাবদযবও 
মবতা বাবরা ওবযআ ফোঔো-কফবেলণ ওাবয লফাছাবনা লাও অয মবতাগুবরা প্রভাণে দকরর থফা ওাযাভতআ 
প্রদকন ওযা লাও, তাযা ভু‖কভন ায লনাভত চকন ওযবত াযবফ না। ভারানা অফদুয যভান চাভী 
তাবদযবও কনবন্মাি ঘাযকি ংকিবত মথাকফকত চাফ কদববঙন – 

―কফবশ্বয ওর কং এওআ ৃঙ্খবরয দ্রৃাযা ংমুি, 
ওীবাবফ তা এওকি লার তায দুঃা-বযা ধূতকতা দ্রৃাযা ওযবফ কঙন্ন? 
মকদ লওাবনা লকাভযা লরাও অঈকরাবও ওবয ভাবরাঘনা, 
তবফ তাাঁযা কনভকর থাবওন, লওফর ল-আ প্রভাকণত  ঔাযা-ভনা।‖ 

 লম ফেকি অল্লা তা ‖অরা ওতৃকও প্রজ্জ্বকরত প্রদী পুাঁ কদব কনকবব কদবত ঘা, শুধুভাত্র তায দাকড়বতআ অগুন 
ধবয মাবফ।‘ (অল্লাভা াআবদ অফদুর াকওভ অযাী ওৃত ―যাকফতাব যীপা‖, আস্তামু্বর, ১৩৪২ 
কচযী/১৯২৪ ইাই) 
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২৭/ — াফী লরঔও ―পাতহুর ভাচীদ‖ ুস্তবওয ৪৮৬ ৃষ্ঠা তে স্বীওায ওযবত ফাধে ববঙ। মযত অফু 
লাযাযা (যা.) বত অফু দাঈদ (য.) ফকণকত কনবম্নাি াদীকি ল ঈদৃ্ধত ওবযবঙ। যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, 
‗অভায ওফযবও ইদকাহ্ ফাকন না! লতাভাবদয খযগুবরাবও ওফযস্থান ফাকন না। অভায প্রকত দরুদ াি 
ওবযা! লওননা, কনিআ লতাভাবদয ারাত-ারাভ লতাভযা লমঔাবন-আ থাবওা না লওন, অভায ওাবঙ লৌঁবঙ 
মাবফ।‘ (াদী) মকদ এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি এ াদীকিবও কনবচয লকাভযা ধোন-ধাযণা প্রকতষ্ঠা ওযায 
চবনে ল ওবযবঙ, তফু এিা প্রতীভান ওবয লম, অকম্বা (অ.) তাাঁবদয ভামায-যমা চীকফতাফস্থা অবঙন। 
ওাযণ ফাঘকনও লমাকাবমাক শুধু তাাঁবদয াবথআ স্থান ওযা মা মাাঁযা চীকফত। 

২৮/ — ―পাতহুর ভাচীদ‖-এয ৪৯০ ৃষ্ঠা আ াফী লরঔও ফবর, ‗আভযান আফবন াকন বত অফু দাঈদ 
 কতযকভমী এফং কহ্ ভুকরভ লযাবতওৃত এওিা াদী ফরা পযভা, ―অভায ঈম্মবতয ভবধে লেষ্ঠ বচ্ছ 
তাযা-আ, মাযা অভায ভব ফফা ওযবঙ। এযয লেষ্ঠ বরা মাযা তাবদয বয অকভন ওযবফ। তাবদয বয 
মাযা অকভন ওযবফ তাযা-আ বরা যফতকী লেষ্ঠ। এআ াদীকি ক ফুঔাযীবত করকফদ্ধ অবঙ এফং এিায 
শুরু ―লতাভাবদয ভবধে লেষ্ঠ‖- ওথাগুবরা দ্রৃাযা। ―লেষ্ঠ‖ ভাবন বচ্ছ জ্ঞান, ইভান  ওবভক লেষ্ঠ। তাাঁযা কফদঅতবও 
প্রতোঔোন ওবয ধ্বং ওবয কদবকঙবরন। মকদ তৃতী কচযীবত কফদঅত ফৃকদ্ধ া, তফু তঔন ফহু ঈরাভা 
কঙবরন এফং আরাভবও মবথি েদ্ধা লদঔাবনা বতা এফং ভানুবলযা মুদ্ধ ারন ওযবতন। মযত অফদুল্লা 
আফবন ভাঈদ (যা.) বত ফকণকত এফং কহ্ ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ াদীকি নুরূ এওকি াদী। কওন্তু 
এআ াদীকিবত য য কতনকি তাব্দী ম্পবওক ফরা ববঙ। তএফ এিা লফাছা লম, কচযীয ঘতুথক তাব্দীয 
লল প্রান্ত মকন্ত ঔাযাবয লঘব বাবরা বনও লফক কঙর।‘ (পাতহ্ অর ভকচদ) ঈমুকি াদীগুবরা অবর 
ুন্নাবতয অবরভকবণয প্রংা ওবযবঙ, লমবতু তাাঁযা এ ঘাযকি লেষ্ঠ তাব্দীয ফকবেষ্ঠ  ফকত্র প্রকদ্ধ ফেকিত্ব 
কঙবরন। অর-এ-ুন্নবতয ঈরাভায এআ ভাাত্মে তাাঁবদযআ ভওায ভুকরভকবণয ফকম্মকত দ্রৃাযা ভকথকত 
ববঙ। 

াফী ফেকিকি ুস্তওকিবত তায ুকফধানুমাী অবর ুন্নাবতয ঈরাভাব লওযাবভয প্রংা ওবয এফং তাাঁবদয 
কফকবন্ন ুস্তবও করকফদ্ধ আচবতাদভূ কনবচয চবনে দকরর কববফ ফেফায ওযবত প্রা া। এওকদবও 
ল অবর ুন্নাবতয ঈরাভায বূী প্রংা ওবয, যকদবও তাাঁবদয দ্রৃাযা অবযাকত ওুযঅন-াদীবয 
থকবও ল খৃণা ওবয এফং অয কববমাক ওবয লম, ফোঔোগুবরায বনওগুবরাআ কযবওয ঈৎকিস্থর। 
ভুকরভবদযবও ভুকযও অঔোকত ওযবত ল লভাবি রকজ্জত ন। াফী ফেকিকি ফাযংফায আভাআর আফবন 
ঈভয আফবন ওাকয আভাদুদ্দীবনয গ্রন্থ লথবও ঈদৃ্ধকত লদ, ওাযণ আভাদ আফবন ওাকয তায পবতাাগুবরা আফবন 
তাআকভায ধোন-ধাযণায য কবকি ওবযআ কদববঙ। 

২৯/ — াফী ুস্তওকিয ৫০৩ ৃষ্ঠা লরঔা ববঙ: ‗লম লওাবনা চীকফত লরাওবও াপাঅত, থকাৎ, াামে  
লদাা ওযায চবনে অবফদন চানাবনা চাবম। মযত ঈভয (যা.) মঔন ি ওযায চবনে ভক্কায ঈবদ্দবে ভদীনা 
তোক ওযকঙবরন, তঔন মযত যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁবও ফবরন, ―ল ভ্রাতা! লতাভায ঈিভ লদাা অভাবদযবও 
স্ভযণ ওযবত বুবরা না।‖ াদীকি অফু দাঈদ (য.)  আভাভ অভদ (য.)-এয ভুনাবদ করকফদ্ধ অবঙ। 
মযত ঈভয (যা.) ফবরবঙন, ―আ াদীকিবত ‗ভ্রাতা‘ ব্দকিয ভবতা এবতা ুন্দয ওথা অয অকভ চীফবন শুকন 
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কন।‖ শুধুভাত্র লফারপ্রাপ্তবদয চবনে লদাা ওযায নুভকত যীত কদববঙ। তাাঁবদয ওাঙ লথবও লদাা (এফং 
াপাাত  াামে) প্রাথকনা ওযা যীবত কফফৃত কন। অাত  াদীভূ এিা কনবলধ ওবয। ুযা 
পাকতয-এয ১৩ নং অাত লখালণা ওবয, ―অল্লা কবন্ন লতাভযা লম ফ ভূকতকয ূবচা ওবযা, লগুবরা লঔচুবযয 
ফীবচয ঘাযা কযবফিনওাযী অফযবণয ভকযভাণ ঈওায লতাভাবদযবও কদবত াবয না। লতাভযা মঔন 
তাবদয ওাবঙ প্রাথকনা চানা, তঔন ল ফ ভূকতক লতাভাবদয পকযাদ লাবন না। মকদ তাযা শুনবত াযবতা, 
তফু তাযা প্রতুেিয কদবতা না; লওননা, লতাভাবদযবও াামে ওযায ক্ষভতা তাবদয ওাবঙ লনআ। অয এআ ফ 
ভূকতকআ লল কফঘাবযয কদবন লতাভাবদযবও ফরবফ; লতাভযা লগুবরাবও অল্লা বে যীও ওবয ভাযাত্মও বুর 
ওবযকঙবর।‘ এ অাতকি আকেত লদ লম, মাযা লফারপ্রাপ্তবদয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওবয, তাবদযবও লল 
কফঘাবযয কদফব ওাবপয (কফশ্বাী) কববফ কফবফঘনা ওযা বফ। এিা ুযা অওাপ-এয লষ্ঠ অাবত ফেি 
, ―তাবদয ঈােগুবরা লল কফঘাবযয কদবন ওাবপযবদয ত্রুবত কযণত বফ এফং তাবদযবও ফরবফ লম 
তাবদয ঈানা ভ্রান্ত কঙর।‖ (অাত) তএফ, লওাবনা লফারপ্রাপ্ত কওংফা নুকস্থতচনআ েফণ, াামে কওংফা 
ক্ষকত ওযবত ক্ষভ নন। াাফাব লওযাভ এফং লঔারাপাব যাবদীন মাাঁযা াাফাকবণয গুরুচন কঙবরন, তাাঁযা 
লওঈআ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা যীপ কমাযত ওবয তাাঁয ওাবঙ লওাবনা কচকন প্রাথকনা ওবযন কন। মযত ঈভয 
(যা.) ফৃকিয চবনে লদাা ওযবত মযত অিা (যা.)-লও অবফদন চাকনবকঙবরন, ওাযণ কতকন চীকফত কঙবরন 
এফং তাআ অল্লায ওাবঙ লদাা ওযবত ক্ষভ কঙবরন। মকদ লফারপ্রাপ্তবদয ওাবঙ ফৃকিয লঘব লদাা ওযবত 
অবফদন চানাবনা সফধ বতা, তবফ মযত ঈভয (যা.) এফং াাফাকণ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা তা ঘাআবতন।‘ 
(পাত অর ভকচদ) 

াফী ুস্তওকিয ৪৮৬ ৃষ্ঠা ঈকল্লকঔত অবঙ লম, ―লতাভযা লমঔাবনআ থাবওা না লওন, লতাভাবদয দরুদ অভায 
ওাবঙ লৌঁঙাবনা বফ‖- াদীকি ী  ভাহুয, কওন্তু ঈমুকি ঈদৃ্ধকতবত ল ফরবত ঘাবচ্ছ লম, নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص 
কওঙুআ েফণ ওযবত াবযন না, অয তাআ লদাা ওযবত ক্ষভ এফং তাাঁয ওাবঙ লদাা ওযায চবনে অবফদন 
চানাবনা কযও! াফী লরাওকিয ওথা যস্পযকফবযাধী। ুযা পাকতবযয অাত, লমিা ল তায ধোন-ধাযণা 
প্রকতষ্ঠা ওযায চবনে ল ওবযবঙ, লিা অবর ফতীণক বকঙর লআ ওর ভুকযওবদয প্রকত মাযা অল্লায 
আফাদত-ফবন্দকী না ওবয ভূকতক ূবচা ওযবতা। অল্লায কপ্রনফী ملسو هيلع هللا ىلص এফং অঈকরা (য.)-এয ভামায-যমা 
কভন ওবয াপাাত প্রাথকনাওাযী ভুকরভবদয য ওাবপযবদয প্রকত ফতীণকওৃত অাতভূ ঘাাবনা 
ওুযঅবনয ওুৎা যিনা সফ কওঙু ন। ঈমুকি অাতকি ওফয কওংফা লফারপ্রাপ্তচন-ংিান্ত ন, ফযং অল্লাহ্ 
াবও কফশ্বাী ভূকতক ূচাযী ংিান্ত। ভুকরভবদযবও আ অাবতয কফলফস্তুবত কযণত ওযায লওাবনা 
কধওায াফীবদয লনআ। লওননা, তাবদয ধাযণাকিয-আ লওাবনা কবকি লনআ। ুযা অওাবপয ঈি অাবতয 
অবকয অাতকিবত অল্লাহ্ তা ‖অরা ফবরন, ―লআ ফেকিয লঘব ঔাযা এফং লকাভযা অয লওঈ বত াবয 
না, লম নাকও অল্লাবও লঙবড় েফবণ ক্ষভ ভূকতকভূবয ঘকনা ওবয।‖ (অাত) এ অাতকি ওাবপযবদয 
ম্পবওক ফতীণক ববঙ। মযত ভয (যা.) ফৃকিয চবনে লদাা ওযবত মাফায ভ ুন্নত ারবনয কনেবতআ 
ককবকঙবরন। লমবতু নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফৃকিয চবনে লদাা ওবযকঙবরন, লবতু মযত ভয (যা.)- ুন্নাত 
নুমাী ফৃকিয চবনে লদাা ওবযকঙবরন। ফৃকিয চবনে লদাা ারন বচ্ছ এওিা আফাদত এফং আফাদত ফভ-
আ ুন্নত নুমাী ারন ওযবত । ঈযন্তু, ানাপী কপওায কওতাফ ―ভাযাকওঈর পারা‖-লত লরঔা অবঙ, 
―ফৃকিয লদাা (আকতস্কা) ওযায ভ ভাদীনাফাীবদয চবনে ভকচদ অন্-নফফীবত ভবফত া ঈিভ। 
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ওাযণ, লঔাবন হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ঙাড়া নে ওায ভধেস্থতা অল্লায ওাবঙ লওাবনা অবফদন চানাবনা  না; লমবতু 
লবাবফ লওাবনা কওঙু চকন ওযা-আ ম্ভফ। আভাভ ফুঔাযী  ভুকরভ যীবপ করকফদ্ধ অবঙ লম নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-
 ভকচদ-এ-নফফীবত ফৃকিয লদাা ারন ওবযকঙবরন। লদাা ারবনয স্থানকি মবতা লফক ভমকাদাম্পন্ন বফ, 
লনাভত ফলকণ- কিও তবতা লফক বত থাওবফ। প্রথবভ দুআ ঔকরপা [মযত অফু ফওয  মযত ভয]-এয 
ভাধেবভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও অবফদন চানাবনা বফ। এয য কতন চবনয ভধেস্থতা অল্লায ওাবঙ প্রাথকনা ওযবত 
বফ।‖ (ভাযাও-আঈর-পারা) ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয অবযওকি কভথো প্রঘাযণা বচ্ছ এআ লম, 
যমাব অওদা কমাযতওাবর কওফরায কদবও ভুঔ ওবয যমাগুবরায কদবও কি কদব দাাঁড়াবত বফ। 
―ভাযাকওঈর পারা‖ ুস্তওকি ফবর, ―কমাযতওাযী যমায কদবও ভুঔ ওবয লওফরাবও লঙবন লযবঔ কমাযত 
ওযবফ। নোনে ভামায-যমা কমাযবতয ভব এওআ যওভ বফ।‖ ুন্নত নুাবয ভবফত ব ফৃকিয চবনে 
প্রাথকনা ওুযঅন-ুন্না ভকথকত এওকি আফাদত। এআ ংকেি ুন্না না লভবন যমাব অওদাব ফৃকি ওাভনা 
ওযায থক এআ আফাদতবও কযফতকন ওযা ঙাড়া অয কওঙু ন। প্রবতেও ভুকরভবও অবদ লদা ববঙ 
লওাবনা পযম ারাত ওামা ব লকবর তা লমন কতকন অদা ওবয লনন, মাবত ওামা ায গুণা ভাপ ব 
মা। ওামা ারাত ূযণ না ওবয লমভন যমাব অওদাব তায চবনে গুনাহ্ ভাপ ঘাা সফধ ন, কিও 
লতভকন যমাব অওদাব ফৃকিয চবনে অবফদন চানাবনা- সফধ ন। তফু ুপ্রকদ্ধ াদীব কফফৃত ববঙ 
লম, যমাব অওদাব আ ধযবণয আফাদত ারন নোনে স্থাবন তা ারবনয লঘব স্ম গুণ ঈওাযী। 

কনি লওাবনা রীয চবনে নাভাম ড়া মাবফ না। নাভাম ড়ায ভ লওাবনা ফেকি লওাবনা রীয ভামাবযয 
কদবও কনেত ওযবত াযবফ না। এিা ভা-গুনা, কওংফা কযও- বত াবয। কওন্তু অঈকরায ভামায-যমায 
ওাবঙ অল্লায ঈবদ্দবে কওফরাভুবঔা ব নাভাম ড়া ভা-াফদাও। ওাযণ, লঔাদাী লনাভত অঈকরায 
ভামায-যমা প্রফাকত । মকদ ওফয কওংফা ভামাবযয ওাবঙ নাভাম ড়া সফধ না বতা, তবফ াাফাব 
লওযাভ ওঔবনা যমাব অওদাবও ভকচবদয লবতবয স্থান ওযবতন না। ওর াাফা এফং লওাকি লওাকি 
ভুকরভ কত ১৪‖ ফঙয ধবয যমাব অওদাবয ওাবঙ নাভাম বড়বঙন। লআ চাকা নাভাম ড়ায 
ঈচ্চভমকাদা াদীব ফেি ববঙ। ভকচদ অন-নফফীবত মাযা লল ওাতাবয নাভাম বড়ন, তাাঁযা যমাব 
অওদাবও াভবন লযবঔ নাভাম বড় থাবওন। লওাবনা আরাভী অবরভ-আ এয কফবযাকধতা ওবযন কন। 
অঈকরায ভামায-যমায ওাবঙ নাভাম ড়ায সফধতা প্রভাণওাযী এআ দকরবরয লঘব কও লওাবনা ফড় দকরর 
অয অবঙ? াদীব কনবলধ ওযা ববঙ ওফযবও ঈবদ্দে ওবয নাভাম ড়বত। কওন্তু ঈরাভায আচভা নুমাী, 
কওফরায কদবও নাভাম ড়ায ভ াভবন মকদ লওাবনা ওফয থাবও, তাবর নাভাবময লওাবনা ক্ষকত বফ না। 
আভাভ আফবন াচায অর াতাভী অর ভক্কী (য.) তাাঁয ওৃত ―মাকচয‖ গ্রবন্থয ৯১ ৃষ্ঠা ী ফুঔাযী 
যীবপ করকফদ্ধ াদী-এ-ওুদীকি ঈদৃ্ধত ওবযন: অল্লাহ্ তা ‖অরা পযভান, ―লম ফেকি অভায রীয প্রকত 
কফরূ বাফান্ন, ল প্রওৃতবক্ষ অভায বেআ  মুবদ্ধ করপ্ত। অভায ফান্দা অয নে লওাবনা কওঙুয ভাধেবভ 
অভায এভন সনওিে া না লমভনকি া পযম ারবনয ভাধেবভ। ল মঔন নপর ারন ওবয, তঔন তাবও 
অকভ এবতা বাবরাফাক লম, ল মা-আ কওঙু ঘা তা-আ অকভ তাবও ভঞু্জয ওবয থাকও।‖ (াদীব ওুদী) ৃষ্ঠা ৯৫-
লত আভাভ আফবন াচয াতাভী ভক্কী (য.) করবঔন, ‗এওিা াদী লখালণা ওবয: ―মঔন লওঈ অভায প্রকত 
দরুদ াি ওবয, তঔন তা অভাবও চানাবনা । অয অকভ তায চবনে লদাা ওকয।‖ (াদী) অবযওকি াদী 
লখালণা ওবয, ―মঔন লওাবনা ভুরভান অভায প্রকত ারাভ লদ, তঔন অভায রূবও কপকযব লদা । অকভ 
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তাাঁয ারাবভয চাফ কদআ। অকম্বা (অ.) তাাঁবদয ভামায-যমা চীকফত।‖ অফু দাযদা ফকণকত এওকি াদীব 
ফরা ববঙ, ―অকম্বা (অ.) এয লদ লভাফাযও ভাকিবত বঘ না। শুিফায অভায প্রকত খন খন দরুদ াি 
ওযবফ; প্রকত শুিফায ঈম্মত ওতৃকও কিত এআ দরুদ অভায াভবন ল ওযা বফ।‖ াাফা-এ-লওযাভ (যা.) 
অযম ওবযন, ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! ভাকিবত অনায লদ লভাফাযও কভব মাায য ওীবাবফ অনাবও 
দরুদ ম্পবওক জ্ঞাত ওযাবনা বফ?‖ কতকন চফাবফ ফবরন, ―অল্লা াও ভাকিয চবনে অকম্বা (অ.) এয লদ 
লভাফাযওবও াযাভ ওবয কদববঙন।‖ (াদী) এ ধযবণয ফহু াদী অবঙ। এ ফ াদী প্রকতবাত ওবয লম, 
অকম্বা (অ.)  তাাঁবদয ভামায-যমা চীকফত এফং তাাঁযা ভাকিয ভবধে বঘন না। অঈকরা (য.) বরন তাাঁবদয 
াকয (অয তাআ তাাঁযা াকযীূবত্র এআ লনাভত লব থাবওন)।‘ [আভাভ আফবন াচবযয ―মাাচীয‖, 
৯৫ ৃষ্ঠা]  আভাভ দারাভী (য.) ফকণকত এফং আভাভ ভানাফী (য.)-এয ―ওানমুদ্ দাওাবও‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওকি 
াদীব ভানফী ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ‗মকদ ভামাযস্থ (অঈকরা) না থাওবতন, তবফ দুকনাফাী িবর ুড়বতা।‘ এ ওর 
াদী কযসু্ফি ওবয; অল্লা তা ‖অরা লফারপ্রাপ্তচবনয াবস্ত চীকফতবদযবও লনাভত দান ওবয থাবওন। 
অর অওাযী লযাাতওৃত এফং আভাভ ভানাফী (য.)-এয ―ওানমুদ্ দাওাবও‖ ুস্তবও করকফদ্ধ এওকি 
াদী লখালণা ওবয, ‗অকভ আাআা (অ.) এয ভামায লমাযত ওযতাভ মকদ তাাঁয ফস্থান চানতাভ।‘ 
(াদী) 

৩০/ — াফী লরঔও তায ুস্তবওয ১৪৬ এফং ৯৫৮ ৃষ্ঠা করবঔবঙ: ‗অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায ঈবদ্দবে শু-
াকঔ ওুযফাকন ওযা াযাভ। এআ ঈম্মবতয ভুনাবপওযা মাযা নক্ষবত্রয সনওিে রাববয চবনে তা ওযবতা তাবদয 
ভবতা মকদ এযা [ভুকরভকণ] চন্তু-চাবনাায আতোকদ চবফ ওবয, তবফ এযা ভুযতাদ ব মাবফ – এভন কও 
মকদ এযা চবফ ওযায ভ ফাভারা ফবর, তাবত লওাবনা রাব বফ না। এবদয চবফওৃত শুয লকাস্ত 
ঔাা ারার ন। অয্ মাভাঔাযী ফবরবঙন, মঔন লওঈ এওিা নতুন ফাকড় কওবন কওংফা কনভকাণ ওবয, তঔন 
মকদ ল কিবনয অয লথবও তা ভুি যাঔায ঈবদ্দবে চন্তু-চাবনাায ওুযফানী ওবয, তবফ ল লক্ষবত্র এওআ 
কদ্ধান্ত কৃীত বফ। আব্রাীভ অর ভারুমী ফবরন, ুরতান কওংফা প্রাবদকও ানওতকাকণ মঔন ক্ষভতাীন ন, 
তঔন মকদ লওঈ তাাঁবদয ওাঙ লথবও ুকফধাকদ াায চবনে শু-াকঔ ওুযফানী ওবয, তবফ তা াযাভ বফ; 
ওাযণ তঔন লগুবরা অল্লা কবন্ন নে ওায ঈবদ্দবে ওুযফাকন ওযা বফ। ―আরার‖-এয থক বচ্ছ অল্লাহ্ 
কবন্ন নে ওায নাভ কনব শু চবফ ওযা। অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায নাবভ শু চবফ ওযায নময থফা 
ভানত ওযা এওআ ফোায [থকাৎ, আরার]। শু চবফ ওযায ফহু অবক মকদ আ ফুমূবককয নাভ ফরা , 
লমভন ―ভুও াআবদ থফা াআবদায চবনে‖-তাবত লওাবনা াথকওে বফ না। আ ধযবণয নমযওৃত শু-
াকঔ চবফ ওযায ভ কফকভল্লা ফরবর লওাবনা রাব বফ না। অল্লাহ্ কবন্ন নোনে ফেকিবদয ওাঙ লথবও 
ুকফধা াায ঈবদ্দবে ঔাদে এফং ানী নময-ভানত ওযািা এ ধযবণয এওিা ঈদাযণ। ―ভৃত‖চবনয 
ঈওাযাবথক থফা তাাঁবদয ওাঙ লথবও ফযওত অদাবয ঈবদ্দবে তাাঁবদয ভামাবয ঔাদে  ানী কনব ককব 
কযীফবদযবও দান ওযা অল্লা কবন্ন নে ওায চবনে নময ারন ওযায ভতুরে, লমভন – ভূকতক, ূমক, ঘাাঁদ 
থফা ওফযভূ, কওংফা অল্লা কবন্ন নে ওায নাবভ ওভ ওযা আ ধযবণয ওাচ। এগুবরায ফ-আ কযও! 
ভুকরভবদয ঐওভতে নুমাী, কওঙু লকাভযা ওতৃকও ভামাবয লভাভফাকত কওংফা প্রদী আতোকদ ভানত ওযা 
ভাা। ভামাবয লম ওর কযীফ লরাও লঔদভত ওবয তাবদয চবনে কওঙু দ্রফে-াভগ্রী দান ওযায ভানত ওযা 
বনওিা কীচকা ফকস্থত ভূকতকয লফওবদয চবনে নময ওযায ভবতা-আ ফোায! এ ওর ওাচ আফাদত ফবি, 
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কওন্তু মঔন অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায চবনে এগুবরা ওযা , তঔন তা কনঃবন্দব কযও। ানাপী অবরভ 
াঔ ওাকভ তাাঁয প্রণীত ―দুযায‖ গ্রবন্থ করবঔন, ―কওঙু জ্ঞ লরাও মাবদয অত্মী থফা ফনু্ধ-ফান্ধফ লওাবনা 
দূযবদব পবয ককববঙন কওংফা ুস্থ থফা মাযা লওাবনা কচকন াকযববঙ তাযা কফশুদ্ধ ভুকরভবদয ওফয 
লমাযত ওবয এফং স্বণকভুদ্রা কওংফা লভাভফাকত থফা ঔাদে  ানী প্রদান ওযায ভানত ওবয থাবও, মাবত 
অল্লাহ্ তাবদয অত্মী এফং ফনু্ধ-ফান্ধফবদযবও কনযাবদ কপকযব অবনন কওংফা ুস্থবদয ুস্থ ওবয লদন কওংফা 
াকযব মাা কচকন াআব কদন; এআ ধযবণয ভানত ওুংস্কাযাচ্ছন্ন। নময ওযা এও ধযবণয আফাদত, লমিা 
অল্লা কবন্ন নে ওায চবনে ারন ওযা মা না। ―ভৃত‖চন লওাবনা কওঙুয ভাকরও নন এফং তাবদয ওাবঙ 
লওাবনা কওঙুআ ল ওযা মা না। শুধুভাত্র  অল্লাহ্আ ভস্ত কওঙু  কযঘারনা ওবয থাবওন। ―ভৃতচন‖ কওঙু-আ 
ওযবত ক্ষভ নন। তাাঁযা ওাচ ওযবত ক্ষভ ধাযণা লালণ ওযািা ওুপয। ―ফায‖ গ্রবন্থ আফবন নুচাআভ ফবরন, 
―আ ধযবণয লকাভযা ওাচ অভদ অর ফাদাঈীয ভামাবয য ংখকিত ব থাবও। ানাপী অবরভ 
াঔ ানাঈল্লা ারাফী ফবরবঙন লম, অঈকরায চবনে নময (ভানত) এফং শু-াকঔ চবফ ওযা সফধ ন। 
অভদ অর ফাদাীয ভামায তানতা নকযীবত ফকস্থত। ল ভযবক্কায ওাবঙ ফকস্থত ভুরাাভা যাবষ্ট্রয 
গুপ্তঘয কঙর। এআ গুপ্তঘয ভুকরভবদযবও কভথো  ঘারফাকচয ভাধেবভ লধাওা কদবকঙর। তায ওফয এঔন এওিা 
কীচকায ভবতা। ভানুবলযা তায ঈবদ্দবে নময ওবয। তাযা তায ূবচা ওবয থাবও। প্রবতেও ফঙয কতন রক্ষ লরাও 
এআ ভূকতকয ওাবঙ তীথকমাত্রা ওবয থাবও।‖ ফায গ্রবন্থয ঈদৃ্ধকত এঔাবন লল বরা।‘ (পাত অর ভকচদ) 

ঈি াফী ওতৃকও করকঔত ুস্তওকিয ঈমুকি ঈদৃ্ধকতকি মকদ ূক্ষ্মবাবফ কফবেলণ ওযা , তাবর লদঔা মাবফ লম 
লিা প্রথবভ লওাযঅবনয অাত, াদী এফং অবর ুন্নাবতয অবরভবদয ওথা ঈদৃ্ধত ওবয ভুকরভবদযবও 
লধাওা কদবত তৎয এফং এযয লিা াযাভ, ভাওরূ, এভন কও ভুফাবও ওুপয  কযও কববফ 
কঘকহ্নত ওযায প্রা লববঙ। আ াফী অল্লায কপ্র ফান্দাবদয বে ভূকতকয এফং তাাঁবদয ভামাযগুবরায 
বে ককচকায তুরনা কদবত লঘিাযত! ফাািযকি ভ্রান্ত লপযওাবও তাবদয লকাভযাীূণক ওবভকয চবনে ভাবরাঘনা 
ওযবত লমব ল ুন্নী অঈকরা  ভুকরভবদযবও ওাবপয  ভুকযও কববফ পতা কদববঙ। ভুকরভবদযবও 
াফীবদয লধাওা লথবও যক্ষা ওযায চবনে এক্ষবণ অকভ অল্লাভা দাঈদ আফবন ুরাআভান অর ফাকদাদী (য.) 
প্রণীত ―অাদু্দর কিাদ পী দাা‖ অর আচকতাদ‖ গ্রন্থ লথবও দকি াতা ঈদৃ্ধত ওযবফা। অা ওকয এয 
পবর এ ওথা ুস্পি ব মাবফ লম, াাফীযা কভথোফাদী। 

কওন্তু ঈদৃ্ধকতকিয অবক মযত অভদ আফবন অর ফাদাী মাাঁবও এআ াফী লরঔও এওকি ভূকতক কববফ অঔো 
কদববঙ, তাাঁয এওকি ংকক্ষপ্ত চীফনী ল ওযা ভীঘীন ফবর ভবন ওকয। ―ক্বাভু অর অরভ‖ গ্রবন্থ াভুদ্দীন 
াভী লফক তাাঁয ম্পবওক করবঔবঙন, ―মযত অভদ ফাদাী এওচন প্রঔোত রী এফং যীপ, থকাৎ, আভাভ 
াান (যা.)-এয ফংধয কঙবরন। তাাঁয প্রকতাভ অর াজ্জাবচয তোঘায লথবও ফাাঁঘায চবনে ভযবক্কা 
অবন। অর ফাদাী ৫৯৬ কচযী াবর ভযবক্কাবত চন্ম গ্রণ ওবযন। াত ফঙয ফব কতকন তাাঁয কতা  
ভ্রাতাবদয বে ভক্কা কভন ওবযন। স্ববে অকদি ব কতকন ৬৩৩ কচযী াবর আযাও  দাবভস্ক মান। বয 
কতকন কভবযয তানতা ফকত স্থান ওবযন। তাাঁয ওাঙ লথবও ফহু ওাযাভত প্রতেক্ষ ওযা বকঙর এফং কতকন 
লম এওচন ভান রী কঙবরন, তা এবত প্রকতবাত বকঙর। তাাঁয ঔোকত ফকত্র ঙকড়ব ড়ায য স্ম স্ম 
ভুকরভ তাাঁয কলেত্ব ফযণ ওবযন। কতকন ৬৭৫ কচযী াবর তানতা লফারপ্রাপ্ত ন।‖  াফী ফেকিকিয 



152 
 

অবযওিা চখনে ওুৎা যিনা বচ্ছ- মযত ফাদাীবও ভুরাাভা যাবষ্ট্রয ঘয কববফ কঘকহ্নতওযবণয প্রবঘিা। 
ভুরাাভা থফা ভুযাকফকতন  আরাভী যাবষ্ট্রয িন  দকক্ষণ ভযবক্কাবত, ৪৪০ কচযী াবর। এয যাচধানী 
কঙর ভাযাবও। ভুরাাভা ানাভবর লস্পন চ । এও তাব্দী বয ৫৪১ কচযীবত এয বুঔবণ্ড 
ভুাকদীন যাবষ্ট্রয িন খবি। মযত অভদ অর ফাদাী মঔন চন্মগ্রণ ওবযন, তঔন অয লওাবনা 
ভুরাাভা যাবষ্ট্রয কস্তত্ব কঙর না। লিা কফরুপ্ত বকঙর এফং লিায নাভ তঔন আকতাবয াতা স্থান 
লবকঙর। াফী লকাভযা লরাবওযা তাপীয  াদীবয জ্ঞাবন লমভন কযতাচনওবাবফ জ্ঞ, কিও লতভকন 
আকতা এফং সফলকও জ্ঞাবন ভাত্রাকতকযি জ্ঞ। লমবতু অযফী তাবদয ভাতৃবালা, লবতু তাযা াফরীর 
ওরভ দ্রৃাযা অাত, াদী  ঈরাভা-এ-আরাবভয ফাণীভূবয কফওৃত ফোঔো কদবত ভথক ববঙ। তাযা এফ 
ূক্ষ্ম এফং ুকবীয দকররগুবরাবও ঔফয ওাকবচয ভবতা বড় মা এফং তাবদয ূনে ভকস্তষ্ক  ঔাবিা মুকি দ্রৃাযা 
মা ঈরকব্ধ ওবয, তা-আ তাযা লগুবরায প্রকত অবযা ওবয থাবও। াআবদ ওুতুফ এফং ভুাম্মদ অফদু এআ 
ধযবণয কফওৃত ফোঔোদানওাযীবদয ভবধে নেতভ। অল্লাহ্ তা ‖অরা ভুকরভ াধাযণবও এআ ওর বাাঁতাফাচ, 
আরাবভয দুভনবদয ক্ষকতওয ঘিান্ত লথবও ভুি যাঔুন, অকভন! 

মযত দাঈদ আফবন ুরাআভান অর ফাকদাদী তাাঁয ―অাদু্দর কমাদ‖ ুস্তবও করবঔবঙন: ‗কওঙু লরাও ফবর লম, 
অল্লায চবনে নময-ভানত এফং শু-াকঔ চবফ ওবয লকাস্তগুবরা কযীফবদযবও দান ওবয তায াফ অকম্বা 
(অ.) এফং অঈকরা (য.)-ফৃবন্দয রূবয প্রকত ফঔব লদা চাবম ন। তাযা এিাবও ওুপয  কযও অঔো 
কদব থাবও। তাবদযবও াবথ াবথ প্রতুিয লদা চরুযী ব দাাঁড়া। তাযা বচ্ছ রা-ভামাফী লকাষ্ঠী। তাযা 
লওাবনা ভামাবফয আভাভ থফা লওাবনা আরাভী অবরভবওআ নুযণ ওবয না। তাবদয সূ্থর দৃকিবওাণ  
ত্রুকিূণক মুকিয াাবমে তাযা ভন্তফে ওবয থাবও। এঔাবন অভযা প্রথবভ তাবদয ওথাবও ঔণ্ডন ওযবফা; তাযয 
আরাভী ঈরাভা মা করবঔবঙন, তা করকফদ্ধ ওযবফা। 

অল্লাহ্ তা ‖অরা ুযা ফাওাযায ২৭২ নং অাবত (মথািবভ) ফবরন, ―কযীফবদয চবনে প্রদি লতাভাবদয াদওা 
এফং লতাভাবদয ওৃত নময (ভানত) ম্পবওক অল্লাহ্ বাবরাআ চাবনন‖ [অাত] এফং ―তাবদয নমযগুবরা ূযণ 
ওযা ঈকঘৎ।‖ (অর অাত) 

ুযা অদ দায ৭ নং অাবত ―তাযা মা ভানত ওবয তা তাযা ূযণ ওবয‖ – এ ওথা লখালণা ওবয কতকন নময 
ারনওাযীবদযবও প্রংা ওবযবঙন। এ ওর অাবত অল্লাহ্ াও লফাছাবচ্ছন, মাযা নময ারন ওবয 
তাবদযবও কতকন লঘবনন এফং তাবদয প্রংা ওবযন। কতকন লখালণা ওবযন; নময এভন এওিা কচকন মা তাাঁয 
তুকি চকবন ারন ওযা । নফী-এ-ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-লও কচজ্ঞাা ওযা : ―এা যাূরাল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص! মকদ লওাবনা নয 
থফা নাযী ভক্কায ফাআবয এওিা ঈি চবফ ওযায ভানত ওবয, তবফ লিা কও চাবরীা মুবকয ভূকতকবদয 
াভবন চবফওৃত ঈিগুবরায ভবতাআ বফ?‖ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص চাফ লদন, ―না, তা বফ না! লআ নয থফা নাযীয 
নময ূযণ ওযা ঈকঘৎ। অল্লাহ্ ফকত্র াকময-নাকময অবঙন এফং কতকন ফ কওঙুআ লদঔবঙন। প্রবতেও ফেকিয 
কনেত ম্পবওক কতকন াবওফার অবঙন।‖ (াদী) াফীবদয লকাভযাীবও ঔণ্ডন ওযায চবনে এআ াদীকিআ 
মবথি। অল্লায াবস্ত নমযওৃত শু-াকঔ ফুমূকক-াবরীনবদয ভামায-যমায ওাবঙ চবফ ওবয লঔাবন 
ফফাযত কযীফবদয ওাবঙ লকাস্তগুবরা দান ওবয াাফিুওু আ ওর ফুমূকক-াবরীনবদয রূহ্ লভাফাযবওয 
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প্রকত লৌঁকঙব লদা চাবম। এিা া ন। অল্লায াবস্ত ভানতওৃত চন্তু-চাবনাায চবফ ওযা এওিা 
আফাদত কফবল। অয কযীফ কভকওনবদযবও লকাস্তগুবরা দান ওযা অবযওিা আফাদত। এ দু‖লিা এফাদবতয 
প্রবতেওিাবওআ কবন্ন কবন্নবাবফ ুযসৃ্কত ওযা বফ। 

ভুকরভকণ ওতৃকও অল্লায াবস্ত লফারপ্রাপ্ত চবনয প্রকত ভানত ূযণাবথক ভামায-যমায ওাবঙ শু-াকঔ 
চফাআবও ভূকতক ূবচায বে তুরনা লদািা াফীবদয এওিা চখনে ওুৎা যিনায প্রা ভাত্র। অাত  
াদী ল ওবয তাবদযবও এিা প্রভাণ ওযবত বফ। এআ ধযবণয লওাবনা প্রাভাণে দকরর তাযা নময-ভানবতয 
কফরুবদ্ধ এঔন ল ওযবত াবয কন। ভুকরভবদযবও তাযা ওাবপয-ভুকযওবদয প্রকত ফতীণকওৃত 
অাতগুবরায কফলফস্তু কববফ কযণত ওযবত ঘা। পওী ঈরাভাফৃবন্দয ফআবত্র ফকণকত াযাভ থফা 
ভাওরূ, এভন কও চাবম কফলগুবরাবও মকন্ত ঈবল্লঔ ওবয তাযা কঘৎওায ওযবত থাবও ―এিা ওুপয‖ এফং 
―িা কযও‖! ফস্তুতঃ তাযা ভামাবফয আভাভ থফা পওী ঈরাভাবও তা‖কমভ ওবয না। াফীযা তাবদয স্বাবথকয 
নুওূর ঈদৃ্ধকতভূ ল ওবয থাবও, থফা অর-এ-ুন্নাবতয ভুকরভবদযবও প্রতাকযত ওযায চবনে 
কনবচবদয ভ্রান্ত প্রভাণগুবরা ল ওবয থাবও। কওন্তু অাত  াদীভূ লথবও তাযা মা ঈরকব্ধ ওবয, তা-আ 
তাযা নুযণ ওবয। ুযা ফাওাযায ১৭৩ নং অাত তাযা ল ওবয থাবও: ―ভুকযওযা অল্লাহ্ কবন্ন নে 
ওায চবনে আরার ারন ওবয‖ – তাবদয মুকিয কবকি কববফ এআ অাতিা তাযা ফভ ল ওবয। 

তাযা ফবর লম অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায চবনে মকদ লওঈ লওাবনা চন্তু-চাবনাায লওাযফাকন ওবয, তবফ ল 
ওাবপয  ভুকযও ব মাবফ। তাবর তাবদয ওথানুমাী ওর াফী এফং ভুকরভকণ ওাবপয ব ককববঙ, 
লমবতু ভুকরভ যাষ্ট্রগুবরাবত প্রবতেও কদন অল্লায াবস্ত কওংফা এফাদবতয ঈবদ্দবে ন, ফযং ফেফাকও  
ুকিকত ঈবদ্দবে ত-স্ম শু-াকঔ চবফ ওযা । াফীযা এ ম্পবওক ওী ঈিয লদবফ, লমঔাবন তাযাআ 
দাকফ ওবয লম, অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায চবনে শু লওাযফাকন ওযা ওুপয? 

রা-ভামাফীযা ফবর লম, ভামায লথবও দূবয লওাথা চন্তু-চাবনাায লওাযফানী ওবয াফগুবরা লফারপ্রাপ্ত 
চবনয রূবয য লৌঁকঙব লদা চাবম। কওন্তু এিা তাবদয পবতাা নুমাী ওুপয  কযও া 
ঈকঘত। তাযা ফবর লম, তাযা অল্লায ঈবদ্দবে চবফ কদব কযীফবদযবও লকাস্তগুবরা দান ওবয এফং 
াফগুবরা লফারপ্রাপ্তবদয রূবয য লৌঁকঙব লদ। অভযা ফকর, অভযা এওআ ঈবদ্দে কনব অকম্বা 
(অ.) এফং অঈকরা (য.)-এয চবনে চবফ ওবয থাকও। তাাঁবদয চবনে শু-াকঔ চবফ দানওাযীবদয লম ফদ 
কনেত অবঙ তা লতাভযা ওীবাবফ চাবনা? এওভাত্র অল্লাহ্ এফং তাাঁয দ্রৃাযা কযজ্ঞাত ফেকিকণআ ভানুবলয কনেত 
ম্পবওক চানবত াবযন। নে লওঈ ওঔবনা চানবত াবয না। াফীবদয দ্রৃাযা য ফেফহৃত ঈমুকি 
অাবতয ―আরার‖ ব্দকিয থক বচ্ছ ―ঈচ্চস্ববয লখালণা ওযা।‖ চাবরীা মুবক ভূকতক ূবচাযীযা চন্তু-চাবনাায 
চবফ ওযায ভ কঘৎওায ওবয ফরবতা, ―অর-রাবতয চবনে‖ কওংফা ―অর-ঈমমায চবনে‖। ভুকরভকণ 
―কফকভল্লা‖ থফা ―অল্লাহু অওফয‖ ফবরন চবফ ওযায ভ; থঘ ভূকতক ঈাওযা অল্লায কযফবতক ভূকতকয 
নাভ ওবয ডাওবতা। মকদ লওাবনা ভুরভান চবফ ওযায ভ অল্লায নাবভয কযফবতক ―অফদুর ওাকদয অর 
কচরানীয চবনে‖ কওংফা ―অভদ ফাদাীয চবনে‖ ফবর এফং ল মকদ এিা আচ্ছাওৃতবাবফ ফবর, তবফ তায এ 
ওাচিা াযাভ। মকদ জ্ঞ ায ওাযবণ ল এআ ওথা ফবর, তাবর ঈরাভাব লওযাবভয ঈকঘৎ তাবও কিও 
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কনেত ককঔব লদা। তাবও াবথ াবথআ ওাবপয ফরা মাবফ না, লমভকনবাবফ াফীযা ফবর থাবও। অভযা এ 
কফলব অয কফস্তাকযত ফোঔো কদবফা। 

ওাকভ আফবন ওাতরুফুকা-এয ঈদৃ্ধকত (দুযারুর কফায-এয ফোঔো) কদব ―ফায-এ যাআও‖, নায-এ পাআও‖ এফং 
―যাদু্দর ভুঔতায‖ গ্রন্থগুবরাবত করঔা ববঙ: ―জ্ঞ লরাওবদয দ্রৃাযা নময-ভানতওৃত লভাভফাকত কওংফা প্রদীবয 
লতর  িাওা-া মা ভামাবয কনব মাা ব থাবও অঈকরায সনওিেপ্রাকপ্তয বিলা, তা মকদ শুধুভাত্র 
লফারপ্রাপ্ত চবনয চবনে , তাবর এ ওর ওাচ বফ াযাভ এফং ওুংস্কাযাচ্ছন্ন। কওন্তু লগুবরা ওুপয  
কযও বফ না। আ ফ ওাচ চাবম বফ, মকদ লগুবরা কযীফবদযবও দান ওবয প্রাপ্ত াফ অঈকরায 
রূভূবয প্রকত লৌঁকঙব লদায দৃকিবকে কনব ওযা । ওাকভ অর ওাতরুফুকা কভযী ানাপী (আনবতওার 
৮৭৬ কচযী/১৪৭৪ ইাই) ফবরন; নময-ভানত ওযািা এও ধযবণয আফাদত এফং লওাবনা ৃকিয চবনে লওাবনা 
আফাদত ারন ওযা চাবম ন। কওন্তু বযয এ ভন্তফেিা ―নময লওাবনা ঈওায ফন ওবয অবন না; এিা 
এওচন ওৃণ লরাবওয ম্পকি ঔযঘ ায ওাযণস্বরূ‖ – াদীিায বে এওভত ন। এআ াদী 
প্রতীভান ওবয লম, নময ভাওরূ। এওিা ভাওরূ ওাচ ওঔবনা আফাদত বত াবয না। অঈকরায ভামাবযয 
কন্নওবি ফা নে লওাবনা চাকা ফফাওাযী কযীফবদযবও াদাওাস্বরূ দান ওযায ঈবদ্দে কনব 
ভুরভানকণ চন্তু-চাবনাায  নোনে কচকন ভানত ওবয থাবওন। লওঈআ লকাস্ত কওংফা কচকনগুবরা 
লফারপ্রাপ্তবদয ফেফাবযয চবনে লফারপ্রাপ্তচনবও প্রদান ওযায ওথা কঘন্তা ওবযন না। ানাপী ভামাফ 
নুমাী, নময ারন ওযা চরুযী ন। ূফক কনধকাকযত লওাবনা চাকা নময ারন ওযািা তোফেও ন। 
ঈদাযণস্বরূ, ―ভুও াবঔয চবনে অভায নময‖ – ফরা চাবম। এয থক- অল্লায াবস্ত ওৃত অভায 
নমবযয াফ আ াবঔয চবনে বফ। আ াবঔয ভামাবযয ওাবঙ শুকি চবফ ওযা অফেও ন। নে 
লওাবনা চাকা চবফ ওবয নেত্র ফফাওাযী কযীফবদযবও াদাওাস্বরূ লকাস্তগুবরা দান ওযা চাবম। শু-
াকঔ লমঔাবন-আ চবফ ওযা লাও না লওন, াফিুওু আ রীয ওাবঙআ ঘবর মাবফ মাাঁয চবনে কনেত ওযা 
ববঙ। তবফ ঈমুকি ওথাগুবরা াঔ ওাকভ-এয কমকন ওাভারুদ্দীন ভুাম্মদ আফবন হুভাবভয কলে কঙবরন। 
আফবন তাআকভা ঙাড়া অয লওাবনা ূফকফতকী অবরভআ াঔ ওাকবভয ভবতা ওথা ফবরন কন। আফবন তাআকভা 
এবতাআ ীভারঙ্ঘন ওবযকঙর লম কফকবন্ন নময, কফবল ওবয শু-াকঔ চবফ এফং ভামায লমাযবতয চবনে ল 
ভুকরভবদযবও লদালাবযা ওবযকঙর। অবর ুন্নাবতয কধওাং ঈরাভা মাাঁযা তায ভাভকও এফং মাাঁযা 
যফতকীওাবর এবকঙবরন, তাাঁযা ফাআ তায লকাভযা ধোন-ধাযণা ঔণ্ডন ওবযন এফং তা লম কবকিীন তা প্রভাণ 
ওবযন। মকদ লঔ ওাকবভয ওথাগুবরা তে কববফ ধবয লনা , তফু অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ ভন্তফে 
ওবযবঙন লম, ওথাগুবরা ভুকরভবদযবও ঔাবিা ওযায চবনে ঈচ্চাকযত  কন, ওাযণ াঔ ওাকভ ফবরবঙন 
কযীফবদযবও াদওাস্বরূ লকাস্ত দান ওযায ঈবদ্দবে শু-াকঔ  চবফ ওযা সফধ। অভযা বয করবঔকঙ 
ভুরভান ভাচ এআ কনেবতআ নময ারন ওবয থাবও। াঔ ওাকবভয ভন্তবফেয নুরূ ুন্নী অবরভকবণয 
ওথাবও াফীযা দকররস্বরূ ল ওবয, মাবত ভুরভানবদয প্রতাকযত ওযা মা; ওাযণ াফীযা কনবচযাআ 
ওুযঅন কওংফা াদী ঙাড়া নে লওাবনা ভন্তফেবও দকররস্বরূ গ্রণ ওবয না। এভতাফস্থা অভযা তাবদযবও 
নুবযাধ চানাআ ওুযঅবনয লওাবনা অাত কওংফা লওাবনা াদী ল ওযবত, লমঔাবন নফী কওংফা রীকবণয 
চবনে নময-ভানত ওযাবও কযও ফরা ববঙ। তাযা শুধু ―আরার‖ ংিান্ত ঈমুকি অাতঔানা প্রদকন ওবয 
থাবও। অাতকি লথবও কনঃৃত তাবদয ধাযণাগুবরা ম্ভাফনা  বন্দবয য প্রকতকষ্ঠত। মুকি এফং কদ্ধান্ত 
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ওঔবনা বন্দ  ম্ভাফনায য প্রকতকষ্ঠত বত াবয না। ঔাবদেয চবনে চন্তু-চাবনাায চবফ ওযা ―আরার‖ 
ন; ঈদাযণস্বরূ, লভভানবদয চবনে, লমবতু লিা মযত আব্রাীভ (অ.) এয ুন্নত। মকদ তা ―আরার‖ 
বতা, তাবর কনিআ মযত আব্রাীভ (অ.) ভুকযওবদয আরার ারন ওযবতন না।‖ (ফায-এ-যাআও, নায-
এ-পাআও  যাদু্দর ভুঔতায) 

ংবক্ষব, অল্লায কপ্র ফান্দা, থকাৎ, অঈকরা (য.)-এয চবনে শু-াকঔ চবফ ওযায নময ওযায ভবধে 
কতনকি ঈবদ্দে কনকত যববঙ: অল্লায াবস্ত চবফ ওযা; কযীফবদযবও াদাওাস্বরূ লকাস্ত এফং নোনে 
ংগুবরা দান ওযা; াফিুওু লওাবনা রী (য.)-এয রূবয প্রকত লৌঁকঙব লদা। এওভাত্র এআ কনেত 
কনবআ ভুরভানকণ শু চবফ ওযায নময ওবয থাবওন; এআ ধযবণয নময ারন ওযািা লভভানবদয চবনে 
শু চবফ ওযায লঘব বাবরা, লওননা লভভানকণ বতা ধনী বত াবযন এফং তাআ তাাঁবদয চবনে াদওা 
গ্রণ ওযা চাবম বতা না- বত াবয। তবফ লওাবনা ুরতান থফা প্রাও কওংফা প্রতোকত পযওাযী 
লওাবনা লভভাবনয অকভন ঈরবক্ষ শু-াকঔ চবফ লদা এফং লকাস্তগুবরা কযীফবদয ভাবছ কফতযণ না ওবয 
াঁঘবত লদা কনঃবন্দব ভূকতক ূবচাযীবদয দ্রৃাযা তাবদয ভূকতকয প্রকত শু ফকর লদায ভবতা-আ ফোায। ফস্তুতঃ 
াবপী ভামাবফ এিা াযাভ। 

অল্লাভা আফবন াচয অর ভক্কী (য.)-লও ভানুবলযা এওফায কচজ্ঞাা ওবয: ―লওাবনা চীকফত রীয চবনে ভানত 
ওযা কও চাবম? নমযওৃত কচকনগুবরা লআ রীবও কওংফা লওাবনা কযীফ লরাওবও লদা কও তোফেও? 
লওাবনা লফারপ্রাপ্ত রীয চবনে নময ওযা কও চাবম? লআ রীয ন্তান  অত্মী, থফা তাাঁয নুাযী 
ভুযীদ  ঔাবদভবদযবও কও নময-ভানতওৃত ম্পকি প্রদান ওযা চরুযী? ওফবযয য লদার, লযআকরং কনভকাণ 
থফা লওাবনা ুবযাবনা আভাযত ুনঃকনভকাণ ওযা কওংফা ওফবযয য কমু্বচ কনভকাণ ওযায নময-ভানত ওযা 
ী কওনা? 

কতকন ঈিয লদন: ―এওচন চীকফত রীয চবনে ভানত ওযা ী। ভানতওৃত কচকন তাাঁবও প্রদান ওযা 
াকচফ। নে ওাঈবও লদা সফধ ন। অয লফারপ্রাপ্ত রীয লক্ষবত্র মকদ ভানতওাযী শুধু তাাঁবও লদায 
চবনেআ কনেত ওবয, তাবর তা -ী এফং ভ্রাকন্ত; ভানত ী বফ মকদ তা দান-ঔযাবতয কনেবত ওযা 
। ঈদাযণস্বরূ, আ রীয ন্তান-ন্তকত, ভুকযদানফৃন্দ কওংফা তাাঁয ভামাবযয কন্নওবি থফা নেত্র 
ফফাওাযী কযীফ-কভকওনবদযবও দান ওযায কনেবত নময-ভানত ওযা ী এফং তঔন ভানতওৃত 
কচকনত্র দান ওযা াকচফ। মকদ ভানতওাযী ফেকি তাাঁয নময ারন ওযায দ্ধকত কনধকাযণ না ওবয থাবও, 
তবফ ল তাাঁয ভাভকও ভুরভানবদয প্রথানুমাী তা ারন ওযবফ। প্রা প্রবতেও ভুরভান-আ ঈমুকি 
লরাওবদয এওচনবও ভানতওৃত ফস্তু দান ওবয লিায াফ লফারপ্রাপ্ত চবনয ওাবঙ ঈাযস্বরূ লৌঁকঙব 
লদায ওথা কঘন্তা ওবযন তঔকন, মঔন কতকন ‗এিা ভুও লফারপ্রাপ্ত রীয চবনে অভায নময‖- ওথাগুবরা 
ফবর ভানত ওবযন, এফং লমবতু ভানতওাযী দৃঢ়বাবফ প্রকতকষ্ঠত প্রথাভূ ম্পবওক চাবনন, লবতু তাাঁয ভানত 
প্রথানুমাী-আ । তাাঁয নময াক্ববপয ভবতা-আ ী বফ। মকদ াওপ প্রদানওাযী লওাবনা ফেকি লওাবনা 
তক ঈবল্লঔ না ওবযন, তাবর তাাঁয প্রদি াওপকি প্রঘকরত প্রথাভূবয অতাধীন বফ। ভামায-যমা 
কনভকাণ  অস্তয ওযায নময ওযা ফাকতর (ওুংস্কায)। তবফ আভাভ অমযাআ  আভাভ অয্-মাযওাী এফং 
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বনবওয ভবত, নফী, রী  ঈরাভায ভামায-যমায ঘাযাব তা কনভকাণ ওযা চাবম, লমগুবরাবত ফনে চন্তু-
চাবনাায, লঘায  ত্রুযা ঔুাঁবড় তুবর লপরায অঙ্কা থাবও; তাআ আ ধযবণয ঈওাযী নময ওযা এফং আ 
ধযবণয আভাযত কনভকাণ ওযায চবনে কত ওযা ী, চাবম  বাবরা।‖ আভাভ আফবন াচয অর ভক্কী 
(য.)-এয পবতাা অয ফড়, কওন্তু অভাবদয চবনে এবতািুওু-আ মবথি। মযত ঔারুদ্দীন যাভরী (য.)-
এয ফহু পবতাা অবঙ এআ কফলব। এফ পবতাায প্রধান ঈৎ বচ্ছ চুযচাবন ফকস্থত মযত আভাভ 
যাবপ‖আ (য.)-এয ভামায যীবপয চবনে াকরত নময-ভানত ম্পবওক করকঔত কনফন্ধভূ। আভাভ আফবন াচয 
অর ভক্কী (য.) তাাঁয ―লতাপা‖ ুস্তও এফং পাবতাায কওতাফগুবরাবত ল ফ ঈদৃ্ধত ওবযবঙন। বয 
ফোঔোওৃত ভস্ত নময াবপী ভামাবফ ফকম্মকতিবভ চাবম। 

ভূঔতাায-এ-ঔকরর গ্রবন্থ লরঔা ভাবরওী ভামাবফয ভতানুমাী, ―লওাবনা লরাও, লম নাকও ভক্কায ফাআবয, 
ঈদাযণস্বরূ, হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص কওংফা লওাবনা রীয ভামাবয লভৌকঔও থফা -লভৌকঔও চবফ-এয কনেত ওবয 
এওিা ঈি কওংফা এওিা লবড়া কনব মা, তায ঈকঘৎ লিা চবফ ওযা এফং লিায লকাস্ত কযীফবদযবও 
াদওাস্বরূ দান ওযা। মকদ লওাবনা ফেকি এ ধযবণয ভামাবয ওাড়, িাওা-া কওংফা ঔাবদেয ভবতা 
কচকনত্র ািাফায আচ্ছা লালণ ওবয এআ কনেবত লম, লগুবরা ল লঔানওায ঔাবদভবদয ভাবছ কফতযণ 
ওযবফ, তবফ তাবও তা ািাবত বফ; এভন কও লঔানওায ঔাবদভযা মকদ ধনী , তফু তাবও তা ািাবত 
বফ। মকদ ল আ রী/ফুমবককয প্রকত াফিুওু ঈাযস্বরূ লৌঁকঙব কদবত ঘা, তবফ তাবও কনবচয লদবয 
কযীফবদয ভাবছ তা কফতযণ ওযবত বফ। মকদ ল লওাবনা কনকদকি কনেত কনধকাযণ না ওবয থাবও, থফা মকদ ল 
তায কনেত ফেি ওযায অবকআ ভৃতুেফযণ ওবয, তাবর তায লদবয প্রথানুমাী তা ারন ওযা বফ।‖ আফবন 
অযাপা এফং অর ফাযমারী- এওআ ওথা করবঔবঙন। 

অয াম্বরী ভামাবফ াঔ ভনুয অর ফাহুতী তাাঁয ওৃত ―আক্বনা‖ গ্রবন্থয যা-এ এফং আফবন তাআকভায 
ঈদৃ্ধকত কদব আফবন ভুপরী তাাঁয ―পুরু‖ কওতাবফ করবঔন: ―লওাবনা কনকদকি াঔ মাবত ভুকওর অান ওবয লদন 
থফা লদঔা াক্ষাৎ খকিব লদন – এআ ঈবদ্দবে নময ওযায ভাবন বরা অল্লা কবন্ন নে ওায চবনে ভানত 
ওযা। এিা বনওিা অল্লা কবন্ন নে ওায নাবভ ওভ ওযায ভবতাআ। এআ ধযবণয নময ী, কওন্তু 
নোনেবদয ভতানুমাী ামুি।‖ বযয ঈদৃ্ধকত লথবও লফাছা মা- অঈকরা (য.)-এয চবনে ভানত ওযা 
এফং তাাঁবদয ওাবঙ াামেপ্রাথকী া আফবন তাআকভায ভবত ভাওরূ-এ-তানকমী। অয নোনেবদয ভতানুমাী 
―ামুি‖ ফবর তাাঁযা লফাছাবরন লম তাাঁবদয ভবত এিা া ন। ―আওনা‖ গ্রবন্থয যাবত অয লরঔা অবঙ, 
আফবন তাআকভা ফবরকঙর; নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনে ভানতওৃত প্রদী থফা লভাভফাকত ভদীনায কযীফবদযবও 
প্রদান ওযা ঈকঘৎ। 

লওাবনা নফী (অ.) কওংফা রী (য.)-এয চবনে শু মবফ ওযায ভানত ওযায ভাবন বরা অল্লায াবস্ত 
মবফ ওবয লিায াফ তাাঁয রূবয প্রকত লৌঁকঙব লদা। এওকি াদীব ফরা ববঙ, ―লম ফেকি অল্লা 
ঙাড়া নে ওায চবনে শু চবফ ওবয, তায প্রকত অল্লায রা‖নত।‖ (াদী) আফনুর ওাআবভ অর চকমা 
তায ―কওতাফুর ওাফাআয‖ গ্রবন্থ, অয্-মাাফী তাাঁয ―ওাফাআয‖ ুস্তবও এফং আভাভ আফবন াচয অর ভক্কী (য.) 
তাাঁয ―মাাকচয‖ কওতাবফ এআ াদীকিবও কফদ ফোঔো ওবয ফবরন লম, অল্লাহ্ কবন্ন নে ওায চবনে মবফ 
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দানওাযী বচ্ছ লআ ফেকি, লম চবফ ওযায ভ ফবর: ―অভায ভকনফ ভুও াবঔয চবনে।‖ ওাবপযযা 
তাবদয ভূকতকয নাবভ শু-াকঔ মবফ ওবয থাবও। অল্লাহ্ ঙাড়া নে ওায নাবভ মবফ ওযািা আ যওভআ 
এওিা ওাচ। আভাভ নফফী (য.) তাাঁয যকঘত ―যাদা‖ গ্রবন্থ করবঔবঙন: ―চবফ ওযায ভ ―ওাফায চবনে‖ ফরা 
চাবম, লমবতু লিা ফাআতুল্লা (অল্লায খয); এফং নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনে তা ফরা- চাবম, লমবতু কতকন 
যাূরুল্লা (অল্লায যাূর)। ভক্কা থফা ওাফা ঈায লপ্রযণ নুরূ।‖ 

অভযা বয ঈবল্লঔ ওবযকঙ, মঔন লওাবনা ুরতান কওংফা যাষ্ট্রপ্রধান অকভন ওবযন, তঔন তাাঁয ওাঙ লথবও 
ুকফধা রাববয চবনে শু মবফ ওযা াযাভ। তবফ চবফ ওযা চাবম তঔকন, মঔন লওঈ তাাঁবদয অকভন 
ঈরবক্ষ কওংফা কনচ ন্তাবনয চন্ম ঈরবক্ষ অনকন্দত , থফা ওায লভচাচ িাণ্ডা ওযায ঈবদ্দবে তা 
ওবয। ওায বে হৃদেতা কড়ায লঘিা ওযা, লআ ফেকিয ওাঙ লথবও ুকফধা রাব ওযায লঘিা লথবও অরাদা 
ফোায। অয ভূকতকয চবনে মবফ ওযা লতা মূ্পণক অরাদা এওিা ওাচ। কিনবদয চবনে শু মবফ ওযায 
ফোাযিা চাবম বফ, মকদ লিা অল্লায াবস্ত ওযা  এফং এআ কফশ্বা লালণ ওযা  লম, অল্লা-আ 
কিনবদয লথবও যক্ষা ওযবফন। এআ মথাথক কনেত কওংফা কঘন্তাধাযা ঙাড়া চবফ ওযা াযাভ। 

তএফ, এিা কযসু্ফি লম আরাভী ঈরাভা লম ফ প্রবশ্নয ঈদ্ভফ বত াবয, লগুবরায প্রবতেওিাযআ ঈিয 
প্রদান ওবযবঙন এফং নে ওায দ্রৃাযা লওাবনা কওঙু ংবমাচবনয ফওা যাবঔন কন। তাাঁযা ক্ষকতওয কনেত  
ওাচওভক লথবও ঈওাযীগুবরাবও ৃথও ওবয কদববঙন। পবর তাব্দীয য তাব্দী কত ববঙ এফং ভানুবলযা 
তাাঁবদয ফআবত্র কনবচবদয ভোভূবয ভাধান লববঙ। মকদ লওাবনা জ্ঞ-অাম্মও কনবচয ফদ-অওীদা 
প্রঘাবযয চবনে অকফবূকত  এফং কপতনায ভাধেবভ ভুকরভবদযবও কফবি ওযবত লঘিা ওবয এফং আরাভী 
ঈরাভাবও লদালাবযা ওযবত প্রাী , অয কিও বথয য কফঘযণওাযীবদযবও খৃণা ওবয, তাবর 
লফাছা মাবফ লম ল এওচন লকাভযা-কমনকদও এফং তায ওথা তঔন অয লওাবনা ফুকদ্ধভান ভানুল কফশ্বা 
ওযবফন না থফা তায দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত বফন না। শুধুভাত্র দাজ্জাবরয সনেযাআ আ অাম্মও লরাওকিবও 
কফশ্বা ওযবফ এফং কিওবও ফরবফ বুর, ুন্দযবও ―কফশ্রী‖। 

অমান লদায ভ ভুাকজ্জন মঔন নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয নাভ লভাফাযও ঈচ্চাযণ ওবযন, তঔন ভুকরভকণ তাাঁবদয 
াবতয ফৃদ্ধােুকরয নঔদ্রৃ ঘুম্বন কদব লঘাবঔ স্পক ওবযন। ফহু ঈরাভা, ঈদাযণস্বরূ, অদ-দাযাফী তাাঁয 
―ভুচাযাফাত‖ গ্রবন্থ এওথা করবঔবঙন। অকভ এয অবক এ ফোাবয ওাবনা াদী লদকঔকন, কওন্তু ―াবরীন তথা 
ুণেফান ফান্দাবদযবও লমঔাবন স্ভযণ ওযা , লঔাবন (অল্লায) যভত ফতীণক ‖- াদীকি আাযা ওবয 
লম, এআ অভরকি সফধ। আভাভ অভদ আফবন াম্বর (য.), আফনুর চামী  আভাভ আফবন াচয অর াতাভী 
অর ভক্কী এআ াদীকিয তেতা কনকিত ওবযবঙন। আভাভ ুুতী (য.) তাাঁয প্রণীত ―চাকভঈ াককয‖ ুস্তবও 
াদীকি করবঔবঙন। অভাবদয নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص কনিআ ওর নফী  াবরীবনয লঘব লেষ্ঠ। অয অল্লা 
কনিআ তাাঁয নাভ মঔন ঈবল্লঔ ওযা , তঔন দা  যভ ওবযন। অল্লা মঔন দা ওবযন, তঔন লদাাভূ 
ওফুর । মঔন অমান শ্রুত , তঔন ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص অনায চবনে অভায লঘাঔ নূযানী এফং হৃদ 
ঈৎপুল্ল ‖ – ফরািা এওচন লরাবওয আবরৌকওও এফং াযবরৌকওও ুঔ-াকন্তয চবনে এওিা লদাা ঙাড়া 
অয কওঙু ন। এআ লদাা আরাবভয াবথ াভঞ্জেূণক। অল্-ওুকস্তানীয ভধেস্থতা ানাপী অবরভ অত্- 
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তাতাফী তাাঁয ওৃত ―ভাযাও-আঈর-পারা-এয ফোঔো করবঔন: ―অমান লদায ভ ভুাজ্জীন মঔন কদ্রৃতীফায 
হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয নাভ লভাফাযও ঈচ্চাযণ ওবযন, তঔন লওাবনা ফেকি তায াবতয দুআ ফৃদ্ধােুকর লঘাবঔয য 
ফুরান এফং ফবরন, ওুযযাত অআনাআো কফওা এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! অল্লাহুম্মা ভাত-কত‖নী কফস্ াকভ-আ ার 
ফাাকয! এ যওভ ফরা ভুস্তাাফ! ওাযণ, যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এআ যওভ অভরওাযীবও লফববত কনব মাবফন। 
াঔমাদা তাাঁয ওৃত ―ফাদাফী তপীয‖ ফআবয ফোঔো াঔ অফুর াপা লথবও ফণকনা ওবযন, কতকন (অফুর 
াপা) এভন কওঙু পবতাা লদবঔবঙন লমগুবরা এআ ভবভক কফফৃকত কদববঙ লম, মযত অফু ফওয ককদ্দও (যা.) 
অমাবন নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয নাভ লানায য ফৃদ্ধােুকরদ্রৃবয নঔ ঘুম্বন ওবয লঘাবঔ ফুরাবতন; অয মঔন নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁবও এয ওাযণ কচজ্ঞাা ওবযন, তঔন কতকন ঈিয লদন, ―অনায কফত্র নাবভয ভাধেবভ ফযওত 
অদাবয ঈবদ্দবে অভফ এিা ওকয; এযয হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযন, ―তুকভ বাবরা ওবযঙ। লম ফেকি এ যওভ 
ওবয, ল ওঔন ঘকু্ষফোকধবত বুকবফ না।‖ মঔন নঔগুবরা লঘাঔ স্পক ওবয, তঔন প্রবতেবওয ফরা ঈকঘৎ 
‗অল্লাহুম্মাপুম অআনাআ-আো া না-ীযহুভা।‘ মযত অফু ফওয অ-ককদ্দও (যা.)-এয ফকণকত এওিা 
াদী আভাভ দারাভী ঈদৃ্ধত ওবযন: ―মঔন ভুামকমন অমাবন ―ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা‖ ফাওেকি ঈচ্চাযণ ওবযন, 
তঔন মকদ লওঈ কনবচয ফৃদ্ধােুকরদ্রৃ ঘুম্বন ওবয কনচ লঘাবঔ ফুরা এফং ―অাদু অন্না ভুাম্মাদান অফদুহু া 
যাূরুহু, যাকদআতু কফল্লাক যািান া কফর আরাভী দ্রৃীনান া কফ ভুাম্মকদন াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভা 
নাকফোন‖ ফবর, তবফ অভায াপাাত তায চবনে অফেও ব মাবফ।‘ (াদী) (অত্-তাাফীয ঈদৃ্ধকত 
এঔাবন লল বরা)‖ এওিা াদী ফরা পযভা: ―মাযা অমাবন অভায নাভ লানায য তাবদয ফৃদ্ধােুকরগুবরা 
কনবচবদয লঘাবঔ ফুরা, তাবদযবও অকভ লল কফঘাবযয কদবন তারা ওবয ঔুাঁবচ লফয ওবয লফববত কনব 
মাবফা।‖ (াদী) ―ওানমুর আফাদ‖ গ্রবন্থয ঈদৃ্ধকত কদব আভাভ ওুকস্তানী করবঔন, অমাবন প্রথভফায হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
নাভ ঈচ্চাকযত ায য ―াল্লাল্লাহু া াল্লাভা অরাআওা এা যাূরাল্লা‖ এফং কদ্রৃতীফায ঈচ্চাকযত ায 
য ―ওুযযাত অইনাআ-আো কফওা এা যাূরাল্লা‖ ফরা এফং তায য দুআ ফৃদ্ধােুকর ঘুম্বন ওবয লঘাঔ লথবও 
অেুর যাফায অবক ―অল্লাহুম্মা ভাতকত‖নী কফস্ াকভ-আ ার ফাাকয‖ ফরা ভুস্তাাফ; মযত যাূর-এ-ওাযীভ 
 এ যওভ অভরওাযীবও চান্নাবত কনব মাবফন।‘ (অল্লাভা দাঈদ আফবন ুরাআভান ওৃত ―অাদু্দর কিাদ পী ملسو هيلع هللا ىلص
দাার আচবতাদ‖, ৃষ্ঠা ৪০)। 

৩১/ — কনবঘয দীখক ঈদৃ্ধকতকি অফায ―অাদু্দর কমাদ‖ ুস্তওকি বত কৃীত ববঙ: 

‗াঔ ভুাম্মদ আফবন ুরাআভান অর ভাদানী অ-াবপীবও াফী ভতফাবদয প্রকতষ্ঠাতা ভুাম্মদ আফবন 
অফদুর াাফ নচদী ম্পবওক ভতাভত ল ওযায চবনে নুবযাধ চানাবনা । কতকন ফবরন, ―এআ লরাও 
াবরয জ্ঞ ভানুলবদযবও এওিা লকাভযা বথয কদবও লিবন কনব মাবচ্ছ। তাযা অল্লায নূযবও কনকবব 
কদবচ্ছ। কওন্তু অল্লাহ্ তা ‖অরা তাাঁয নূযবও ভুকযওবদয কফবযাকধতায ভুবঔ কনবব লমবত লদবফন না এফং কতকন 
অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃবন্দয অবরা দ্রৃাযা ফকত্র নূযানী ওবয লদবফন।‘ াঔ ুরাআভাবনয পবতাাগুবরায 
লবল প্রশ্ন-ঈিযগুবরা কনম্নরূ: 

প্রশ্ন: াআবদুর ভুযাকরবনয [ফকবেষ্ঠ কম্বয হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص] বথয কদও-কনবদকওাযী নক্ষত্রযাকচভ 
কফদ্রৃানকণ! অকভ অনাবদযবও কচজ্ঞাা ওযকঙ – মকদ লওাবনা লরাও কনচ সূ্থর দৃকিবওাণ  ংওীণক ভকস্তষ্ক দ্রৃাযা 
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কফকবন্ন দ্রৃীনী কওতাফ বত ংকৃীত দ্রৃীনী জ্ঞাবনয াাবমে কদ্ধান্ত লন লম, ভস্ত ঈম্মত আরাভ এফং যাূরুল্লা 
 এয থ বত কফঘুেত ববঙ এফং মকদ লআ লরাও ঈরাভাব আরাভ ওতৃকও কফফৃত ভুচতাকবদয-ملسو هيلع هللا ىلص
গুণাফরীভূবয কধওাযী না া বত্ত্ব কনবচবও ওুযঅন-াদী লথবও থক লফয ওযায ক্ষভতাম্পন্ন 
ভুচতাকদ দাকফ ওবয, তবফ তাবও কও তায ধোন-ধাযণা প্রঘায ওযায নুভকত লদা মাবফ? তায কও ঈকঘৎ ন 
এআ দাকফ কযতোক ওবয আরাবভয কফদ্রৃানবদয নুযণ ওযা? ল ফবর, ল এওচন আভাভ এফং তাবও 
নুযণ ওযা প্রবতেও ভুকরবভয চবনে চরুযী এফং অয দাকফ ওবয লম, তায ভামাফ ভানে ওযা এওান্ত 
দযওাযী। ল ভুকরভবদযবও লচাযূফকও কনবচয ভামাবফ দীক্ষা কদব থাবও। ল ফবর, লম ওর লরাও তাবও 
ভাবন না, তাযা ফাআ ওাবপয এফং তাআ তাবদযবও তো ওবয তাবদয ভারাভার কঙকনব লনা ঈকঘৎ।  এআ 
লরাও কও তে ফরবঙ? নাকও ল ভ্রান্ত? মকদ লওঈ আচবতাদ প্রবাবকয মকাব ঈন্নীত ব এওিা ভামাবফয 
িন ওবয, তফু তায চবনে কও চাবম বফ নোনেবদযবও তায ভামাবফ দীক্ষা লদা? এওিা কনকদকি 
ভামাফ ভানে ওযা কও এওান্ত কযামক? নাকও প্রবতেবও তায ঙন্দানুমাী ভামাফ লফবঙ কনবত াযবফ? মকদ 
লওাবনা ভুকরভ অল্লায এওচন কফশুদ্ধ ফান্দায থফা এওচন াাফীয ভামায কমাযত ওবযন এফং ঈি 
রীয চবনে লওাবনা কওঙু ভানত ওবযন এফং মকদ কতকন লওাবনা ওফবযয ওাবঙ এওিা চন্তু চবফ ওবযন এফং 
মকদ কতকন লওাবনা লফারপ্রাপ্ত ফেকিয ভধেস্থতা (ীরা) লদাা ওবযন এফং এ যওভ লওাবনা ওফয লথবও 
ফযওত অদাবয ঈবদ্দবে ভাকি লনন কওংফা মকদ কতকন কফদ ভুকিয চবনে যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص থফা লওাবনা 
াাফীয াামে প্রাথকনা ওবযন, তা বর কও কতকন আরাভ লথবও কফঘুেত বফন? মকদ আ ভুকরভ এ ওথা 
ফবরন, ―অকভ লফারপ্রাপ্ত চবনয ঈানা ওকয না; ওাযণ অকভ তাাঁয [এওাকওবাবফ] লওাবনা কওঙু ওযায 
ক্ষভতা কফশ্বা ওকয না। অকভ প্রবাচন ূযবণয ঈবদ্দবে অল্লায ওাবঙ লদাা ওযায ভ তাাঁবও 
ভধেস্থতাওাযী  াপাাতওাযী কববফ কফবফঘনা ওকয, লমবতু তাাঁবও এওচন অল্লায কফশুদ্ধ ফান্দা কববফআ 
চাকন‖ – তা বর কও তাাঁবও তো ওযা চাবম বফ? মকদ লওাবনা ফেকি অল্লা কবন্ন নে কওঙুয নাবভ ওভ 
ওবয, তবফ কও ল আরাভ লথবও কফঘুেত বফ? 

ঈিয: এিা বাবরাবাবফ চানা ঈকঘৎ লম, জ্ঞান এওচন কক্ষবওয ওাঙ লথবও কঔবত বফ। মাযা ফআ-ুস্তও 
লথবও কনবচ কনবচ জ্ঞান  ধভককক্ষা ওবয তাযা ফহু বুর ওবয ফব। তাবদয কিও কদ্ধান্তগুবরায লঘব বুর 
কদ্ধান্তগুবরায ংঔোআ লফক। অচবও এভন লওঈ লনআ, লম নাকও আচবতাদ প্রবাক ওযবত াবয। আভাভ 
যাপী-আ, আভাভ নফফী  আভাভ পঔরুদ্দীন অয-যামী ফবরবঙন, ―ঈরাভা ফকম্মতবাবফ কদ্ধান্ত কনববঙন, 
ফতকভাবন আচবতাদ প্রবাবকয ক্ষভতাম্পন্ন অয লওঈ লনআ।‖ আভাভ অস্-ুুতী কমকন প্রবতেওিা জ্ঞাবনয াঔা 
াকযভ জ্ঞাবনয কধওাযী কঙবরন এফং কমকন এওচন ভান অবরভ কঙবরন, কতকন মঔন কনবচবও এওচন 
কনফী ভুচতাকদ, থকাৎ, ূবফক প্রকতকষ্ঠত লওাবনা ভামাবফয ন্তককত ভুচতাকদ দাকফ ওবযন, তঔন লওাবনা 
অবরভ-আ তাাঁয বে এওভত ন কন; থঘ কতকন কনবচবও ভুতরাক্ব (মূ্পণক) ভুচতাকদ কওংফা কনবচয প্রকতকষ্ঠত 
লওাবনা ভামাবফয দাকফ ওবযন কন! কতকন াাঁঘ তাকধও গ্রন্থ প্রণন ওবযকঙবরন। তাাঁয প্রবতেওকি ফআ-আ 
প্রতীভান ওবয লম, তপীয  াদী এফং দ্রৃীনী এরবভয নোনে াঔা কতকন তেন্ত ঈচ্চ এওকি মকাব 
ঈন্নীত বকঙবরন। আভাভ ুুতীয ভবতা আ ধযবণয এওচন ঈচ্চমকাবয অবরভবও মঔন কনফী ভুচতাকদ 
কববফআ গ্রণ ওযা  কন, তঔন আ মকা লথবও ফহু দূবয ফস্থানওাযী লরাওবদয নুরূ দাকফ কও কফশ্বা 
ওযা ঈকঘৎ বফ? তাবদয ওথা লানাআ ঈকঘৎ ন। অয মকদ তাবদয ভবধে লওঈ ীভারঙ্ঘন ওবয এআ ওথা ফবর 
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লম, আরাভী ঈরাভায কওতাফগুবরা বুর, তবফ তায ইভান  মুকি ম্পবওক বন্দ লালণ ওযবফা অভযা। 
ওাযণ, অভযা তাবও কচজ্ঞাা ওযবফা: ল ওায ওাঙ লথবও তায এআ জ্ঞান লববঙ? লমবতু ল হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-
লও কওংফা লওাবনা াাফীবও লদবঔ কন, লবতু ল আরাভী ঈরাভায ফআত্র বড়আ জ্ঞান কবঔবঙ, মকদ ল কওঙু 
কবঔ থাবও। মকদ ল ফবর ঈরাভা-এ-আরাবভয ফআত্র কফওৃত ফস্থা অবঙ, তাবর ল ওীবাবফ কিও 
বথয ন্ধান লর? এআ কফলকি অভাবদয ওাবঙ তায ফোঔো ওযা ঈকঘৎ। ঘায ভামাবফয আভাভকণ এফং তাাঁবদয 
যতকীবত ঈদূ্ভত অবরভকণ ওুযঅন-াদী লথবওআ তাাঁবদয ফ জ্ঞান লফয ওবযবঙন। ল লওান্ ঈৎ লথবও 
জ্ঞান চকন ওবযবঙ মা তাাঁবদয জ্ঞাবনয াবথ ভতববদ ৃকি ওবযবঙ? এিা কনকিত লম, এআ লরাও আচবতাদ 
প্রবাবকয মকাব লৌঁঙা কন। মঔন ল লওাবনা াদীবয মু্মঔীন  লমিা ল ঈরকব্ধ ওযবত ক্ষভ, তঔন 
তায মা ওযা ঈকঘৎ তা বচ্ছ ভুচতাকদকণ ওৃত আ াদীিায ফোঔো তারা ওযা। তায ভধে লথবও তায 
ঙন্দওৃত ফোঔোকি ল গ্রণ ওযবত াযবফ। আভাভ নফফী (য.) তাাঁয প্রণীত ―যাদা‖ ুস্তবও করবঔবঙন- এ 
দ্ধকতকি-আ নুযণ ওযবত বফ। লম ওর ঈরাভা আচবতাবদয মকা চকন ওবযবঙন, শুধু তাাঁযাআ অাত  
াদীবয থক ফুছবত ক্ষভ। -ভুচতাকদবদয দ্রৃাযা অাত  াদীবয থক লফাছায লঘিা ওযা সফধ ন। 
তএফ, আফবন অফদুর াাফ এফং তায দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত াফীবদয চবনে কিও বথ কপবয অা এফং 
তাবদয লকভাযাী ফচকন ওযািাআ ঈিভ। 

অয াফীবদয দ্রৃাযা ভুকরভবদযবও ওাবপয অঔো প্রদান প্রবে এওিা াদী ফরা পযভা: ―মকদ লওাবনা 
লরাও এওচন ভুকরভবও ওাবপয অঔোকত ওবয, তা বর দুআ চবনয এওচন ওাবপয ব মা। মায প্রকত 
লদালাবযা ওযা ববঙ কতকন ভুকরভ ব থাওবর অঔোদানওাযী ওাবপয।‖ (াদী) ―লতাপা‖ গ্রন্থকিবও ঈদৃ্ধত 
ওবয আভাভ যাপী-আ তাাঁয ওৃত ―অ-যহুর ওফীয‖ ুস্তবও করবঔন, ―লম লরাও লওাবনা ভুকরভবও ওাবপয অঔো 
লদ, ল মকদ তা ফোঔো (তাকফর) ওযবত ক্ষভ , তবফ ল-আ ওাবপয ব মাবফ, লমবতু ল আরাভবও 
ওাবপয ফরবফ।‖ আভাভ নফফী তাাঁয প্রণীত ―যাদা‖ ফআকিবত এওআ ওথা করবঔবঙন। কধওাং ঈরাভা ফবরবঙন 
লম, ফোঔো ওযবত ক্ষভ লাও ফা না-আ লাও, অঔোদানওাযী ওাবপয  মাবফ। 

অয [ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ ওতৃকও] ভুকরভবদযবও তো  তাবদয ভারাভার যবণয ফোাবয 
নুভকত প্রদান ম্পবওক এওিা াদী লখালণা ওবয: ওাবপযযা মবতাক্ষণ মকন্ত ‗রা-আরাা আল্লাল্লা‘ না ফবর, 
তবতাক্ষণ মকন্ত তাবদয বে মুদ্ধ ওযবত অকভ অকদি বকঙ।‖ াদীিা প্রভাণ ওবয লম, ভুকরভবদয তো ওযা 
চাবম ন। এআ াদীিা ুযা তাফায লষ্ঠ অাবতয অবরাবও ফরা বকঙর মা‖লত ফরা ববঙ, ―মকদ তাযা 
তফা  ারাত ওাবভ ওবয এফং মাওাত লদ, তবফ তাবদযবও তাবদয বথ লঙবড় দা।‖ ুযা তফায ১২ 
নং অাত লখালণা ওবয, ―তাযা লতাভাবদযআ দ্রৃীনী বাআ।‖ (অাত) এওকি াদী ফরা পযভা, ―অভযা ফাকেও 
অফযণ লদবঔ-আ কফঘায ওকয। অল্লা লকানিা চাবনন।‖ (াদী) অবযওিা াদী লখালণা ওবয: ―ভানুবলয 
ক্বরফগুবরা কফদীণক ওবয লগুবরায গুপ্ত ঔফয লদঔায চবনে অকভ অকদি আ কন।‖ (াদী) ঈাভা (যা.) এওচন 
লরাওবও তো ওবয মঔন দাকফ ওবযন লম, আ লরাও লফইভান কঙর- মকদ তাবও ‖রা-আরাা আল্লাল্লা‖ ফরবত 
লানা ককবকঙর – তঔন নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁবও কচজ্ঞাা ওবযকঙবরন, ―তুকভ কও তায হৃদ কফদীণক ওবয 
লদবঔকঙবর?‖ (াদী) 
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লওাবনা ভুচতাকবদয বক্ষ তাাঁয ভামাফবও নুযণ ওযায চবনে ভানুলবও ফাধে ওযা চাবম ন। মকদ কতকন 
কফঘাযারব এওচন ওাচী ন, তাবর কতকন তাাঁয আচবতাদ নুমাী এওিা অআন চাকয ওবয লিা ওামকওয 
ওযায চবনে অবদ কদবত াবযন। 

াবপী অবরভকণ অঈকরা (য.)-এয চবনে নময-ভানত ওযায কফলব কফদ ফোঔো কদববঙন। ―লতাপা‖ 
গ্রন্থকি বত ঈদৃ্ধত ওবয ―কফা‖ ফআকি করবঔ: ―মকদ লওঈ লওাবনা লফারপ্রাপ্ত রীয চবনে নময ওবয এআ কনেবত 
লম, তায নমযওৃত কচকনগুবরা ঈি রীয চবনে বফ, তবফ তায এআ নময ী বফ না। কওন্তু মকদ ল আ 
কনেত ঙাড়া নময ওবয থাবও, তাবর তায নময ী বফ এফং তঔন নমযওৃত কচকনত্র আ রীয 
ভামাবযয ঔাবদভবদযবও, ভামাবযয কন্নওবি ফকস্থত ভাদ্রাায ঙাত্র-কক্ষওবদযবও এফং ভামাবযয অাব 
ফফাযত ককযফ-কভকস্কনবদযবও দান ওযবত বফ। নমযওৃত কচকনগুবরা গ্রবণ বেস্ত লরাবওযা মকদ ভামাবযয 
কন্নওবি ভবফত  এফং মকদ আ লদবয প্রথা এআ  লম, নমযওৃত কচকনগুবরা তাবদযবওআ কদবত বফ, 
তবফ তাআ ওযবত বফ। মকদ আ ধযবণয লওাবনা প্রথা না থাবও, তাবর নমযকি ঘর ব মাবফ। এিা অস্ 
াভরাী এফং ঔারুদ্দীন যাভরী (য.)-এয ওাঙ লথবও ফকণকত ববঙ। প্রবতেবওআ বাবরাবাবফ চাবন, মাযা 
লওাবনা লফারপ্রাপ্ত রীয চবনে নময ওবয, তাবদয লওঈআ এ ওথা কঘন্তা ওবয না লম ঈি রীবওআ নমযওৃত 
কচকনগুবরা কদবত বফ। ওাযণ প্রবতেবওআ চাবন লম, লফারপ্রাপ্ত ফুমূককফৃন্দ লওাবনা কচকন গ্রণ থফা ফেফায 
ওবযন না এফং নমযওৃত ফস্তু ককযফবদয কওংফা ভামাবযয ঔাবদভবদযবও দান ওযবত । এ ওাযবণআ এিা 
এওিা আফাদত। ফস্তুতঃ াবপী ভামাবফয যীকত নুমাী, ভুফা, ভাওরূ কওংফা াযাভ ওাচ ওযায চবনে নময 
ওযা চাবম ন। পযম কওম্বা াকচফ ন এভন আফাদত  ুন্নাতগুবরায লক্ষবত্রআ নময ওযা মা।‖ (অত-
লতাপা) 

ওফবয ঘুম্বন ওযা এফং ভুঔ খলায ফোাবয লওাবনা লওাবনা অবরভ ফবরবঙন ―চাবম‖, অফায লওঈ ফবরবঙন 
―না-চাবম‖। মাযা ―না-চাবম‖ ফবরবঙন, তাাঁযা এিাবও ভাওরূ ফবরবঙন। লওঈ-আ াযাভ ফবরন কন। 

াদী যীবপয লখালণানুমাী, অকম্বা (অ.)  াবরীবনয ীরা ওযা, থকাৎ, অল্লায ওাবঙ লওাবনা কওঙু 
ঘাায ভ তাাঁবদযবও ভধেস্থতাওাযী ফানাবনা চাবম। অভযা অভাবদয ফআবয (পবতাা: াঔ ভুাম্মদ কফন 
ুরাআভান ভাদানী) প্রাযবম্ভ এ কফল ংিান্ত াদীগুবরা ঈদৃ্ধত ওবযকঙ। অল্লায যভতপ্রাকপ্তয ঈবদ্দবে 
াফদাও ওাবচয ীরা ফা ভধেস্থতা গ্রণ চাবম প্রতীভানওাযী ফহু াদী যববঙ। াফদাও 
ওাবচয ভধেস্থতা মঔন চাবম, তঔন াবরীবনয ভধেস্থতা ফেআ চাবম বফ। 

অল্লা কবন্ন নে কওঙুয নাবভ ওভ ওযা ম্পবওক কদ্ধান্ত বরা- এিা ওুপয বফ মকদ আ ফস্তুকি তেন্ত েবদ্ধ 
 এফং অল্লায বে যীও । এ কফলকি ফেি ওবযবঙ াকওভ  আভাভ অভদ (য.) ফকণকত এফং অর 
ভানাফী (য.)-এয গ্রবন্থ ঈদৃ্ধত এওকি াদী মা লখালণা ওবয, ―লম ফেকি অল্লা কবন্ন নে ওায নাবভ ওভ 
ওযবফ ল ওাবপয ব মাবফ।‖ (াদী) কওন্তু ংঔোককযষ্ঠ অবরবভয ঈয কনবকয ওবয আভাভ নফফী (য.) 
করবঔবঙন লম, এিা ভাওরূ এফং ভুকরভকবণয আচভা এওিা দকরর ফবি। ুযা কনায ১১৪ নং অাত লখালণা 
ওবয, ―অকভ ওাবপযবদয বে লআ ফেকিবও চাান্নাবভ কনবক্ষ ওযবফা, লম তাকদ  লদাাবত কক্ষাপ্রাপ্ত 
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ব যাূবরয কিও থবও প্রতোঔোন ওবয এফং কফশ্বাীবদয থ বত কফঘুেত ।‖(অাত) এ অাত লথবও 
অয লফাছা মা- প্রবতেও কফশ্বাীয চবনে ―অরু ুন্নাত ার চাভাত‖-এয থ নুযণ ওযা কযামক। 
এিা বুবর মাা ঈকঘৎ ন; লবড়ায ার-ফকবূকত লভল াফওবও লনওবড় ফাবখ লঔব লপরবফ। নুরূবাবফ, লম 
ফেকি অবর ুন্নাত ার চাভাবতয ফাআবয থাওবফ, ল চাান্নাবভ মাবফ।‘ ভুাম্মদ আফবন ুরাআভাবনয দীখক 
পবতাা লথবও কৃীত এআ কফলবয য ংকক্ষপ্ত ঈদৃ্ধকতকি এঔাবন লল বরা। মাাঁবদযবও অল্লা াও 
লদাবত দান ওবযবঙন, তাাঁবদয চবনে এবতািুওুআ মবথি।  াঔ ভুাম্মদ ুরাআভান ১১৯৫ কচযীবত আবন্তওার 
ওবযন। অয ভুাম্মদ কফন অফদুর াাফ নচদী ১১১১ কচযীবত নচবদয ভরুবূকভবত চন্মগ্রণ ওবয এফং 
১২০৬ কচযীবত ভৃতুে ফযণ ওবয। মযত াঔ ভুাম্মদ ুরাআভান এআ লকাভযা ফেকিয জ্ঞতায ভুবঔা 
ঈবন্মাঘন ওবযন এফং তায ধোন-ধাযণা  ভুচতাকদ ায দাকফ ঔণ্ডন ওবযন। কতকন প্রবতেওকি ভুকরভ যাবষ্ট্র 
এআ কফলকি প্রভাণ  প্রঘায ওবয লদন; ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ কওঙুআ চাবন না এফং ল লওাবনা 
অবরভ-এ-আরাবভয ওাঙ লথবও াকন্নধে- া কন এফং ভুকরভবদযবও ভুকযও অঔোকত ওবয ল আরাভ 
লথবও ঔাকযচ ব ককববঙ। 

ানাপী অবরভ অফদুর অমীভ ভক্কী তাাঁয ―অর ক্বারু-াকদদ‖ গ্রবন্থ আফবন ামভ ভুাম্মদ অরীয 
লকাভযাীভূরও ভন্তফেগুবরা করকফদ্ধ ওবয লগুবরা ঔণ্ডন ওবযন। আফবন ামভ ফাআবও আচকতাদ প্রবাক 
ওযায চবনে অবদ লদ এফং ফবর, নেবদযবও নুযণ ওযা াযাভ। ল তায ওথায ভথকবন ুযা কনায 
৫৯ নং অাতকি ল ওবয: ―মকদ লতাভযা লওাবনা কফলব এওভত বত না াবযা, তবফ অল্লা  তাাঁয যাূর 
 মা অবদ ওবযবঙন, তা নুযণ ওবযা।‖ (অাত) মযত অফদুর অকমভ তায ঈিবয ফবরন: ―অরাভদু ملسو هيلع هللا ىلص
করল্লা। অভযা আভাভুর অমভ অফু াকনপাবও নুযণ ওযায ফাআবয নআ। আ ভান আভাভ  তাাঁয কলেকণ 
এফং কত দ তও ধবয অকত অবরভকণ, ঈদাযণস্বরূ, াভ অর অবম্মা মাাঁযা ৃকথফীয ভবধে নূয 
কফতযণ ওবযবঙন, তাাঁবদযবও নুযণ ওযায ম্মান অভাবদযবও লদা ববঙ।‖(অফদুর অকমভ) 

আফবন ামভ এওচন অন্দারুী কঙর। ল মাকযীা ভামাফবুি কঙর, লমিা দাঈদ আপাানী প্রকতষ্ঠা 
ওবযকঙবরন এফং লমিা ঔুফ তাড়াতাকড় কফসৃ্ভত বকঙর। আফনুর অাদ মাাফী এফং আফবন কল্লীকান ফবরন, 
―এভন কও মাযা আফবন ামভবও ম্ভালণ চানাবতা, তাযা তাবও খৃণা ওযবতা। তাযা তায ধোন-ধাযণা ঙন্দ 
ওযবতা। আফবন ামবভয লকাভযাীয ফোাবয তাযা ফাআ এওভত বকঙর। তাযা তায প্রংা ওযবত াযবতা 
না। ুরতানবদয তাযা তায ম্পবওক াফধান ওবয কদবকঙর। তাযা ভুকরভদবযবও তায লথবও দূবয বয 
থাওায চবনে ফবরকঙর।‖ আফনুর অকযপ ফবরন, ―আফবন ামবভয কচহ্বা এফং অর াজ্জাবচয তযফাকয এওআ 
তোঘায াধন ওবযকঙর।‖ াদীবয বে েকতূণক ফহু লকাভযা  তানী লঔার কঙর আফবন ামবভয। 
কনষু্ঠয অর াজ্জাচ ১ রক্ষ ২০ াচায কনযযাধ ভানুলবও ওাযণ ঙাড়াআ তো ওবয। অয আফবন ামবভয 
কচহ্বা ত-স্ম ভুকরভবও ভ্রাকন্তয কদবও লিবন কনব মা। ওাযণ ল ৪৫৬ কচযীবত ভাযা মা। 

অল্লা তা ‖অরা অভায ভুকরভ ভ্রাতাবদযবও লকাভযা থ লথবও যক্ষা ওরুন। কতকন অভাবদযবও এভন কফশ্বা 
 অভর ওযায ক্ষভতা কদন মা ঘায ভামাবফয আভাভকবণয আচবতাদভূবয াবথ েকতূণক। কতকন লমন 
অকম্বা (অ.), ককদ্দওীন, কদফকক  াবরীনফৃবন্দয বে লল কফঘাবযয কদবন অভাবদযবও তাাঁবদয ভামাবফয 
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নুাযী কববফ এওকত্রত ওবযন, অকভন। (―অাদু্দর কিাদ‖ ুস্তবওয ঈদৃ্ধকত এঔাবন ভাপ্ত বরা। ভরানা 
দাঈদ আফবন ুরাআভান ফাকদাদী ওৃত ―অাদু্দর কিাদ‖ ১২৯৩ কচযীবত প্রণীত । লফাবম্ব নকযীবত প্রথবভ 
ভুকদ্রত  ১৩০৫ কচযী াবর) 

৩২/ — ভান মাকও নাবভয এও াফী ফেকি তুওকী বালা এওকি ফআ করবঔ মায নাভ ―ভাাআর-এ-ভুকম্মীা 
চাফ-এ-নুভান‖ [চরুযী ভোগুবরায ফোাবয নুভাবনয ঈিয]। লরঔবওয কতা বচ্ছ কযাবনয ভুদাযকয 
(প্রবালও) ভান অবপন্দী আফবন ভুস্তপা। এিা লফাছা মা লম, এআ মুফও কচাবম ককব াফীবদয পাাঁবদ া 
লদ এফং তাবদয কভথো  ফানাবাি ওথা লধাওাপ্রাপ্ত ব কিও থ বত কফঘুেত । এআ ক্ষকতওয, 
লকাভযাীবত কযূণক ফআকি তুওকী াচীবদয ওাবঙ কফনাভূবরে কফতযণ ওযা । মাযা দ্রৃীকন জ্ঞাবন জ্ঞ, তাযা এয 
ভ্রান্ত  কভথো ওথাগুবরাবও কিও ভবন ওবয এফং পরস্বরূ কফভ্রান্ত ব মা। াফীবদয দ্রৃাযা মাযা 
লধাওাপ্রাপ্ত , তাবদয ি  নোনে আফাদত অল্লায ওাবঙ গ্রণী ন। ি ারন ওযায ভ মকদ তাযা 
াফীবদয অকক্বদা লালণ ওবয, তাবর তাবদয ইভান নি ব মাবফ। 

াফী ুস্তওকিবত লরঔা ববঙ, ‗ওুযঅনুর ওাযীভ এফং যাূর ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওবযবঙন, লম ফেকি ারাত ওাবভ 
ওবয না, ল ওাবপয  ভুকযও। লদাাব ওুনুত াি না ওবয ারাতুর কফতয এও যাক্অবত ড়া-আ মবথি। 
এভন কও যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص মকন্ত াার ভাবয নতুন ঘাাঁদ ম্পবওক চানবতন না। তএফ, মাযা ফবর লম ―ভুবও 
কাবফ চাবনন এফং কফবদ াামে ওবযন‖, তাবদয ঈকঘৎ অল্লাবও ব ওযা এফং ভানুবলয াভবন রকজ্জত 
া। লওননা, ওুযঅন এফং নফী ملسو هيلع هللا ىلص এ ধযবণয কফশ্বাবও কনকলদ্ধ ওবয কদববঙন। এআ ওর লফাদফ 
লরাবওযা ফবর; তাযা অভাবদয যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয বে ওথা ফবর এফং তাাঁয অবদ নুমাী ঘবর। তাযা 
লম কাধায লথবও ীন, তা-আ তাযা প্রওা ওবয। মকদ তাবদয এআ কফশ্বাকি তে বতা, তাবর াাফাকবণয 
ভবধে লওাবনা কফবযাধ থাওবতা না, মাাঁযা হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয বে ওথা ফবর কনবচবদয কফদ-অদ দূয ওযবতন। 
―ীরা‖ ংিান্ত অাতকিয থক বচ্ছ এআ- মা অকদি ববঙ তা অভাবদয ওযা ঈকঘৎ এফং কনবলধভূ 
কযায ওযা ঈকঘৎ এফং নপর ারন ওযা ঈকঘৎ। এিা ―ভৃত‖লদয ওাঙ লথবও াামে কওংফা ফযওত ঘাআবত 
যাভক লদ না, লমিা ভুকযওী  কধকবুরব অঘযণ ঙাড়া অয কওঙু ন। আরাবভ এ ধযবণয কওঙুআ লনআ। 
আরাভ এ ধযবণয লরাওবদযবও ―ওাবপয‖  ―ভুকযও‖ অঔোকত ওবয থাবও। 

অল্লা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযন, লম ফেকি আচ্ছাওৃতবাবফ এওিা পযম নাভাম ফাদ লদ, ল এওচন 
ওাবপয। তায ওামা নাভাচ গ্রণ ওযা বফ না। 

ওাবযা ুাকয ওাঈবওআ লল কফঘাবযয কদবন যক্ষা ওযবফ না। মাযা ওুযঅন কওংফা ুন্নাবত কফশ্বা না ওবয 
ভুও ভুবওয ওথানুমাী আফাদত ওবয, তাযা চাান্নাবভ মাবফ। ওফবয তথাওকথত ভান ফেকিবদয ম্পবওক 
লওাবনা ফেকিবও কচজ্ঞাা ওযা বফ না, ফযং অল্লা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص ম্পবওক কচজ্ঞাা ওযা বফ। অল্লা 
াও অবদ লদন, ―লতাভযা মা চাবনা না, তা মাযা চাবন তাবদযবও কচজ্ঞাা  ওবয লবঔা।‖ কওঙু লরাও দাকত্ব 
এড়াবনায চবনে ফবর, ―অাত  াদীভূবয প্রওাে এফং প্রওাে ফা লকান থক যববঙ। অভযা লকান 
থক ফুছবত ক্ষভ।‖ কফশ্বাীযা মা ঈরকব্ধ কওংফা ারন ওযবত ক্ষভ তা অল্লা অবদ ওবযন কন। তাআ 
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ঈভয কযদায ফআ লথবও এ কফল ম্পবওক চাবনা এফং তাাঁয কিারী দূযফীবনয াাবমে কফলকি মকাবরাঘনা 
ওবযা। 

ুযাতুর ফাক্বাযায ২৩৮ নং অাবত অবদ লদা ববঙ লমন কফবদয ভ অভযা ওবর লাঁবি লাঁবি নাভাম 
কড়। লদাা-এ-কু্কনুত াি ওযায অবদ াদীব লদা  কন।  ওুনুত ঙাড়া ারাতুর কফতয নাভাম ড়া 
ীহ্। লম ফেকি শুধুভাত্র পযম  এও যাওাত ারাতুর কফতয নাভাম বড়, তাবও লদালাবযা ওযা মা না। 
মাযা ুন্নাত নাভামভূ বড় তাবদয চবনে াফ যববঙ; কওন্তু মাযা তা বড় না, তাবদয চবনে গুনা লনআ। 

ল অভায ভ্রাতাকণ! অাত  াদী মা ফবর তাআ অকভ ফরকঙ। কনবচয ভনকড়া কওঙু ফরকঙ না। যাূরুল্লা 
 এয প্রকত কভথো  মাদুয লদালাবযা ওযা ওুওুবযয লখঈ লখঈ ওযায ভবতাআ ফোায। অয মাযা ওুযঅন-ملسو هيلع هللا ىلص
াদীবয অবদ ফণকনাওাযীবদয ওাঙ লথবও দূবয বয থাবও, তাযা ফাস্তফতা লথবও রানয বীরু ওাুরুবলয 
ভবতাআ। 

ভাকরদ  দারাআর াি, তযীওা, আক্বাত এফং তারকওন বচ্ছ াম্প্রকতওওাবরয অকফষ্কায। এগুবরা ওুংস্কায 
এফং াযাভ। এগুবরা মাযা প্রফতকন ওবযকঙর তাযা কনবচবদযবও অল্লায ভওক্ষ ভবন ওবযকঙর। অয মাযা 
এগুবরাবও গ্রণ ওবযবঙ, তাযা এগুবরায প্রফতকনওাযীবদযবও ূবচা ওযায ফস্থা অবঙ। আরাবভ লওাবনা 
কওঙুআ লকান যাঔা  কন। াদীব ফরা ববঙ, ―অভায ঈম্মত কতািয দবর কফবি বফ। মাযা অভাবও এফং 
অভায াাফীবদযবও নুযণ ওযবফ তাযা লফবতী বফ, অয ফাকও ফাআ চাান্নাবভ মাবফ। ফ ত্বযীওতআ 
ঘর। 

লম ফ কচকন নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভ কঙর না লগুবরা কনভূকর ওযবত বফ। ওাবদযী, াকমরী, ভারাঈআী, 
নওফন্দী, কযপা‖আ, কতচানী, ঔাবরদী, ঈাআী এফং নোনে তযীওাগুবরা এওভাত্র কিও থ বত কফঘুেকতয 
এফং ওুযঅবনয প্রকত ফাধেতায ঈৎওৃি ঈদাযণ। ভুকরভ কবন্ন নোনে নাভ ফা লঔতাফ ফচকন ওযা ঈকঘৎ। 
অয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভবয ভবতা ফ ভুকরভবও বাআ বাআ ব লমবত বফ। ওফয থফা ―ভৃত‖চবনয 
রূবয ওাবঙ াামে প্রাথকনা কওংফা ফযওত অদাবয ভবতা কনরাভী ওাচ ংখিন ওবয ভুরভানবদয ঈকঘৎ 
ন ওাবপয  ভুকযবও কযণত া। কমওয, তাকফ  তাওফীয আতোকদয চবনে অভাবদয ধভক তাকফ 
কওংফা ঔানওা এফং কমু্বচকফকি ভামায কনভকাণ ওযায অবদ লদ না, ফযং ভামায ধ্বং ওযায চবনে অবদ 
লদ। অল্লা ফবরন: ―অভায ওাবঙ প্রাথকনা ওবযা, অকভ তা ওফুর ওযবফা। কতকন ফবরন কন, ―অকম্বা (অ.) 
থফা অঈকরা (য.)-এয ওাবঙ ঘা।‖ থকাৎ, কতকন এ ওথা ফবরন কন ―ভৃতচবনয ীরা ওবযা‖, কওংফা 
―ওফয  ―ভৃত‖চবনয রূবয ওাবঙ াামে ঘা।‖ অল্লা লখালণা ওবযবঙন- অকম্বা (অ.) অভাবদয লওাবনা 
ক্ষকত থফা ঈওায ওযবত ক্ষভ বফন না। ওুযঅন অভাবদযবও মা ওযবত কনবলধ ওবয তা ওযািা অল্লায 
প্রকত ওুপয ংখিবনযআ নাভান্তয। মাযা ―ভৃত‖লদয ওাবঙ াামে ঘা, তাযা ওাবপয  ভুকযও। যাূবর ওাযীভ 
 লম ফ ারাাত াি ওবযবঙন (অভাবদযবও াি ওযবত লঔাফায চবনে) লগুবরা লতা ী ফা ঐী ملسو هيلع هللا ىلص
প্রতোবদ। গুবরা ঙাড়া নোনে ারাাত কফদঅত সফ কওঙু ন। কফদঅত ওঔবনা ী লথবও ঈৎওৃি বত 
াবয না। দারাআর (-এ-ঔাআযাত) ুস্তবওয লরঔও কনবচবও অল্লায ভওক্ষ ফাকনব এওিা নতুন প্রথা প্রফতকন 
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ওবয। ল ওবওকি কফবল কদবন ফআকি াি ওযায চবনে কনবদক (বপ্রকিন) লদ। অল্লায ওাবঙ তফা 
ওযায কযফবতক তাযা াঔ (ীয)-লদয াভবন তফা ওবয। াাফা-এ-লওযাভ লওাবনা ত্বযীওা, ভাকরদ কওংফা 
ারাাত অকফষ্কায কওংফা প্রফতকন ওবযন কন। যফতকীযা ভানুলবদযবও লদযক্ষা  ত্রু দভবনয চবনে 
ারাত-এ-ভুনকচা এফং ারাত-এ-নাকযা আতোকদয ভবতা কফদঅতভূ ারন ওযবত অবদ লদ। আস্কাবতয 
ওথা কঘন্তা ওবয ভুকরভযা লওাবনা আফাদত ারন ওবয না। ভৃত‖চন তরকক্বন শুনবত া না, অয এ ধযবণয 
লওাবনা ংজ্ঞা- আরাবভ লনআ।‘ (চাফ-এ-নুভান) 

অল্লাহ্  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص ফবরবঙন- মকদ লফ-নাভামী ফেকি ারাতবও অকদি অভর কববফ কফশ্বা না ওবয 
এফং মকদ ল লিাবও লফ-দযওাকয/প্রবাচনী ভবন ওবয, তবফ ল ওাবপয ব মাবফ। লম ফেকি অরে 
ফতঃ নাভাচ বড় না, ল ওাবপয বফ না। ল ফযং এওচন পাকক্ব ফা াকষ্ঠ বফ। ানাপী ভামাবফ কতন 
যাওাত ারাতুর কফতয ড়া াকচফ। ―ভাযাকক্বঈর পারাহ্‖  অফু দাঈদ (য.)-এয ―ুনান‖ এফং অর ভানাফী 
(য.)-এয ―ওানমুদ দাক্বাআক্ব‖  আতোকদ ুস্তবও লরঔা অবঙ, অভাবদয নফী-এ-ভক্বফুর ملسو هيلع هللا ىلص কতন যাওাত ারাতুর 
কফতয ড়বতন। অয লদাা ওুনুত াি ওযা াকচফ; আভাভ অফু আঈুপ (য.), আভাভ ভুাম্মদ াফানী 
(য.), আভাভ অভদ কফন াম্বর (য.)  আভাভ াবপী (য.)-এয ভবত এিা ুন্নাত। অফু দাঈদ (য.)-এয 
ঈদৃ্ধকত কদব অর ভানাফী (য.) করবঔবঙন: ‗ারাতুর কফতয ারনওাবর হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص লদাা-এ-ওুনুত াি 
ওযবতন।‘ ওুনুত কববফ ুপ্রকদ্ধ লদাাকি াি ওযা ুন্নাত; এিা ফকম্মতবাবফ ফকণকত ববঙ। এ কফলকিয 
প্রভাণওাযী াদীকি অ-াণকব্লারীয ওৃত ―ভাযাক্ব-আঈর-পারাহ্‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ যববঙ। লম ফেকি লওাবনা 
াকচফ কওংফা ুন্নাতবও প্রবাচনী কফবফঘনা ওবয ফাদ লদ, ল ওাবপবয কযণত । লম ফেকি 
লগুবরাবও দযওাকয ভবন ওবয, কওন্তু অরেফতঃ এওফায এওিা াকচফ কওংফা প্রবতেও ফায এওিা ুন্নাত 
ারবন নীা  প্রদকন ওবয, তাবর ল াকষ্ঠ বফ। এআ াফী ানাপী ভুকরভবদযবও কনবচবদয ভামাফ 
তোকূফকও াফীবদয ভবতা রা-ভামাফীবত রূান্তকযত ওযবত ঘা। লম লরাও রা-ভামাফী ব মা, ল 
অর-এ-ুন্নাত লথবও কফঘুেত । অয লম লরাও অরু ুন্নাত লথবও কফঘুেত , ল কফঔোত ―অর ফাাআরু 
কর ভুনকওকযত্ তাাুকর কফ অকরর ভাওাফীয‖(অযফী) ফআবয বালোনুমাী  কফদাতী, নবতা ওাবপবয 
কযণত । 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص (াকওকও বথক) কনবচয ক্ষভতা কাবফ চাবনন না। অল্লা তা‖অরা-আ তাাঁবও ীয ভাধেবভ তা 
চাকনব থাবওন; অয অঈকরা (য.)-লও কতকন চানান এরাভ  ওাযাভবতয ভাধেবভ। মযত ঈভয পারুও 
(যা.)-এয াযবে ভুকরভ ফাকনীবও মুদ্ধযত ফস্থা লদঔা  তাবদয লনতা াকযা (যা.)-লও কনবদক প্রদান 
এফং াকযা (যা.)-এয লআ কনবদক শুনবত াা এভনআ ধযবণয এওকি খিনা। অঈকরা (য.) (াকওকও 
বথক) কনবচবদয ক্ষভতা কাবফ চাবনন না, ফযং অল্লাহ্আ তাাঁবদযবও তাাঁয মা আচ্ছা তাআ চাকনব থাবওন। কতকন 
অঈকরা (য.)-এয রূ ভুফাযওবও েফণ  দকনক্ষভতা দান ওবয থাবওন। ওুযঅন  াদীআ এআ ওথা 
ফবর। ২৬৮ ৃষ্ঠা াফী ুস্তওকি এওকি াদী ঈদৃ্ধত ওবয: ‗এআ ৃকথফী অভায ওাবঙ লঙাি ব ককববঙ। 
অকভ ূফক এফং কিভবও এভকনবাবফ লদঔকঙ লমন তাযা অভায াবতয ভবধে ফকস্থত এওিা অনায লবতবয 
কফযাচভান।‘ (াদী) হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয াাফীবদয ভবধে বকফলেবত ংখকিতফে কফবযাধ ম্পবওক মাবও আচ্ছা 
চাকনবকঙবরন; দুকনাফী এফং লফার-যফতকী ঈব চীফবনআ কতকন তা চাকনবকঙবরন। কতকন তাাঁবদযবও অল্লায 
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কফকধবত ভককত বত ফবরকঙবরন এফং তাাঁবদয বনওবওআ াাদাৎপ্রাকপ্তয শুবংফাদ কদবকঙবরন। তাফযানী 
(য.) লযাাতওৃত এফং ওানমুদ দাক্বাআক্ব গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওকি াদীব ফরা ববঙ: ‗লাি কচযীবত হুাআন 
কদ বফ।‘ (াদী) এওআবাবফ কতকন মযত ঈভান (যা.), মযত অরী (ও.) এফং অয ফহু াাফীয 
াাদাৎপ্রাকপ্ত ম্পবওক বকফলেদ্রৃাণী ওবযকঙবরন। াাফীবদয চবনে কদ ায ওথাকি শুব-ংফাদ কঙর। তাাঁযা 
কদ ফায চবনে লদাা ওযবতন, কদ না ফায চবনে ন। ―কতকন লওন তাাঁয াাফা-এ-লওযাভবও াামে 
ওযবরন না?‖ – এ প্রশ্নকি জ্ঞতা সফ কওঙু ন। এিা বনওিা কনম্নরূ লানা – ঈহুবদয মুবদ্ধ অল্লাহ্ লওন 
তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-লও াামে ওযবরন না? ―াাফাবদয ভবধে মকদ কতকন (হুচূয-দ.) কফবযাধ লদঔবত ক্ষভ বতন 
এফং তাাঁবদয ওথা েফণ ওযবত ক্ষভ বতন তাবর কতকন তাাঁবদয দুঃঔ লভাঘন ওবয কদবতন‖- ওথাকিয থক 
বরা, অল্লাহ্ ঈহুবদয মুবদ্ধ ভুকরভবদয ট্রোবচডী  ভাকফদ লদঔবত ক্ষভ ন কন এফং কতকন ভুকরভবদয 
াামে প্রাথকনা  লদাা শুনবত ান কন (নাঈচুকফল্লাহ্)। াফীবদয এ যওভ ঈদ্ভি  ফাবচ ভন্তবফে কফশ্বা ওযা 
লথবও অল্লাহ্ অভাবদযবও ানাহ্ কদন, অভীন! দ্রৃীবনয ভান আভাভকণ ওামা এফং ক্বদয (বাকে) ম্পবওক 
চানবত াযায য লিা কযফতকন ওযবত লঘিা ওবযন না, ফযং তাবত ম্মকত লদন। এওিা াদী লখালণা 
ওবয, ―আমা তাাআ-আোযতুভ পীর ঈভূবয পাস্তাইনূ কভন অকরল্ ওুফূয;‖ থকাৎ, ―মঔন লতাভযা লতাভাবদয 
কফলভূব কফদগ্রস্ত , তঔন ভামাযস্থ অঈকরায াামেপ্রাথকী বফ।‖ (াদী) কনবচবদয স্বাবথকয কযন্থী 
ভস্ত াদী াফীযা ধাভাঘাা লদায লঘিা ওবয। কওন্তু লৌবাকেিবভ ূমকবও ওাদা কদব প্লাস্টায ওযা মা না, 
অয তেবও লকান ওযা মা না। তাযা তঔকন লিাবধ কদকগ্বকদও জ্ঞানূনে ব লঘাঁকঘব বি, ―এিা কযও, 
িা কধকবুরব অঘযণ‖ আতোকদ। অয মঔনআ তাবদযবও ুস্পি দকরর প্রদকন ওযা , তঔনআ তাযা তা ঔণ্ডন 
ওযবত ফেথক । 

াফী লরাওকি  ুন্নী ঈরাভাফৃন্দবও অিভণ ওবযবঙ এআ ওথা ফবর লম, ―ভুও ভুবওয ওথা‖। থঘ অবর 
ুন্নবতয ঈরাভাকণ ওুযঅন-াদীস্ লথবও মা ঈরকব্ধ ওবযবঙন এফং াাফা-এ লওযাবভয ওাঙ লথবও মা 
শুবনবঙন তাআ তাাঁবদয ফআবত্র করকফদ্ধ ওবযবঙন। তাাঁযা কনবচবদয কবভত  ধোন-ধাযণায য কনবকয 
ওবযন কন। তাাঁযা প্রবতেওকি কফলবও ওুযঅবনয অাত, াদীস্  অায-এ-াাফা-এ-লওযাভ (াাফীকবণয 
ফাণী) দ্রৃাযা প্রভাণ ওবযবঙন। মাযা ওুযঅন  ুন্নাত ভানে ওযবত ঘা এফং াাফাকবণয দাঙ্ক নুযণ 
ওযবত ঘা, তাবদযবও অবর ুন্নাত ঈরাভাফৃবন্দয ফআত্র ড়বত বফ। এঙাড়া তাবদয অয লওাবনা কতেন্তয 
লনআ। াদীব প্রংকত লেষ্ঠ তাব্দীয লেষ্ঠ ঈরাভাকণ ওুযঅন-াদীবয থক কিওবাবফ ফুছবত াবযন কন 
এফং লেষ্ঠ তাব্দীয দ তাব্দী বয নচবদয ভরুবূকভবত অকত ফফকয াফীযা তা ফুছবত লবযবঙ – এ 
ওথািা এওভাত্র কমনকদও কওংফা াকবরযাআ ফরবত াবয। [াদীকি াফী ুস্তও ―পাত অর ভাচীদ‖-এয 
৪৯২ ৃষ্ঠা করকফদ্ধ অবঙ] াফীবদয এফ বমৌকিও লরঔনী প্রভাণ ওবয তাযা ওুযঅন  াদীবয থক 
লভাবি ফুছবত াবয কন। তাযা অাত  াদীবও লমভন আচ্ছা লতভকনবাবফ তপীয ওবয আরাবভয বে 
তাভাা ওযবঙ। কওন্তু ওফবয াফীফাদ ম্পবওক লওাবনা প্রশ্ন ওযা বফ না, ফযং অল্লাহ্  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص 
ম্পবওকআ প্রশ্ন ওযা বফ। অবর ুন্নাত ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও করকঔত ঈিযগুবরা মাযা লঔাবন প্রদান ওযবত ফেথক 
বফ এফং মাযা াফীবদয প্রঘাকযত কভথো দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত বফ, তাযা চানান্নাবভ মাবফ। অল্লা লখালণা ওবযন, 
―লতাভযা মা চাবনা না, তা মাযা চাবনন, তাাঁবদযবও কচজ্ঞাা ওবয লচবন না।‖ (অাত) অাতকিয অবদ 
ভানে ওবয প্রবতেও ভুকরবভযআ ঈকঘৎ অবর ুন্নাবতয কওতাফভূ াি ওবয কনচ ধভক ম্পবওক চানা। লম 
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ফেকি অবর ুন্নাবতয ঈরাভায ফআত্র ড়বফ না, ল প্রওৃতবক্ষ ঈমুকি অাতকি ভানে ওযবফ। ল তে 
ম্পবওক জ্ঞ থাওবফ এফং াফীবদয  লধাওা বড় চাান্নাবভ মাবফ। আভাভ দারাভী (য.)  আভাভ ভানাফী 
(য.) ফকণকত এওকি াদী লখালণা ওবয, ‗অল্লায যেগুবরায ভবধে এওকি বচ্ছ ―ফাকতবনয‖ জ্ঞান। এিা তাাঁয 
এওিা অবদ কফবল।‘ (াদী) এ াদীকিবত অভাবদয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ―আরভুর ফাকতন‖ ম্পবওক অবরাঘনা 
ওবযন এফং ফবরন- এিা অল্লায অবদ; থঘ াফীযা ফবর লম অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ ―আরভুর ফাকতন‖ 
ঈদ্ভাফন ওবযবঙন। অল্লা তা ‖অরা প্রবতেও ভানুবলয চবনে যীবতয অবদ-কনবলধ চাকয ওবযবঙন এফং 
লগুবরা প্রবতেবওযআ লফাধকভে  অভরবমাকে। লগুবরা ভানে ওযা ফায চবনে পযম। কওন্তু ফাআ অধোকত্মও 
জ্ঞান  ভুতাাকফহ্ অাত ফুছবত ক্ষভ ন। এিা ঈরকব্ধ ওযা এফং ন্তকনককত থক ূণক ওযায দাকত্ব 
এওভাত্র ―ঈরাভা অয যাককঔন‖-এয চবনেআ ুকনকদকি। ―ঈরাভা অয যাককঔন‖ বচ্ছন লআ ওর ভান ঈরাভা 
মাাঁযা তাাঈবপয বথ গ্রয ববঙন এফং ূণকতা চকন ওবযবঙন। াফীযা প্রচ্ছন্ন জ্ঞানবও স্বীওায ওবয 
এ ওাযবণ লম, তাযা আ ধযবণয জ্ঞাবনয াঔা ম্পবওক ওঔবনা লাবনকন এফং আ ফ ঈরাভাব যাকঔীন 
ম্পবওক কওঙু চাবন কন। অয ঈভয লযমায ফআ ম্পবওক ফরা মা, এওভাত্র াফীযাআ তায লকাভযাহ্ 
লরঔনীবত কফশ্বাী, লমগুবরা ল কফকবন্ন াফী ুস্তও লথবও নুফাদ ওবযবঙ [তুওকী বালা]। 

ুযাতুর ফাক্বাযা (২৩৮ নং অাত) কফফৃত ববঙ- ত্রুয লভাওাকফরা ওযায ভ থফা ডুবফ মাফায কওংফা 
িবর ুড়ফায কওংফা কংস্ম চন্তু ওতৃকও অিান্ত ফায ব থাওবর এওিা ুকফধাচনও কদবও (কক্বফরা ফাকনব) 
নাভাম ড়া মা। কপক্বায ফআবত্র লরঔা অবঙ; ভাকফবদয ভূ ম্ভাফনায ভ চাভাবত নাভাম ড়া চরুযী 
ন। ল ভ এওাওী- নাভাম ড়া মা, লাও লিা দাাঁকড়ব কওংফা (চন্তুয য) ঘবড়। শুধুভাত্র এআ ফ 
কফদ লথবও ারাফায ভবআ এফং নাভাবময কিও ভ াকযব লপরায ম্ভাফনায ভবআ (চন্তুয কবি) ঘবড় 
নাভাম ড়া মা। ংকেি অাত, লমিা ―আভদাদ‖ নাভও ুস্তবও ফোঔো ওযা ববঙ, লিায থক বচ্ছ এআ; 
ারাত এওিা ুকফধাচনও কদবও (ভুঔ ওবয) ড়বত বফ। তাপীয কওতাফভূব এফং ―চাযা‖ নাভও 
কপক্বায ুস্তবও স্পিবাবফ করকঔত অবঙ; অাবত ঈকল্লকঔত ―কযচারান‖ ব্দকিয থক ―দাাঁড়াবনা‖, ―াাঁিা‖ ন। 
াফী লরঔওকি ানাপী ভুকরভবদযবও লধাওা কদব তাাঁবদযবও লাঁবি লাঁবি নাভাম ড়ায ওুভন্ত্রণা কদবচ্ছ এফং 
অাতকিয কফওৃত ফোঔো ওযায চবনে লভাবি ব াবচ্ছ না। লম ফেকি প্রবাচনী ভবন ওবয ুন্নাত 
নাভামগুবরা ফচকন ওবয, ল ওাবপবয রূান্তকযত বফ। লম ফেকি লগুবরাবও দযওাকয ভবন ওবয কওন্তু ফ 
ভআ ফচকন ওবয, ল পাকবক্ব কযণত বফ। মকদ এআ াফী ভতাফরম্বী ফেকি করবঔবঙ; ল ওুযঅন-
াদীবয ওথাআ করবঔবঙ, তফু ল প্রওৃতবক্ষ ল ফ ওথাবত কনবচয ভনকড়া ওথা কন্নবফকত ওবযবঙ। 
অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ কনবচবদয ভনকড়া তপীয ওবযন কন, ফযং যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  াাফা-এ-
লওযাবভয তপীয তারা ওবয লফয ওবয লআ ফ কিও থক ঈদৃ্ধত ওবযবঙন তাাঁবদয ফআবত্র। এআ াফী 
ভতাফরম্বী ফেকি এ ওথা স্বীওায ওযবত াবয কন; ―পাতহুর ভাচীদ‖ ুস্তবওয ৩৮৮ ৃষ্ঠা ল করবঔবঙ: 
‗আভাভুর অমভ মযত অফু াকনপা (য.) ফবরবঙন, ―অল্লায কওতাফ‖, যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাত এফং 
াাফাকবণয অাবযয বে মকদ অভায লওাবনা ভন্তবফেয েকত লতাভযা লদঔবত া, তবফ অভায ভন্তফে 
কযায ওবয তাাঁবদযিা গ্রণ ওযবফ!‖ অয আভাভ াবপী (য.) ফবরন, ―যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাবতয বে 
াভঞ্জেূণক লওাবনা কওঙু মকদ লতাভযা অভায কওতাবফ ঔুাঁবচ া, তাবর অভায বালে ফচকন ওবয নফী াও 
 ‘এয ুন্নতবও গ্রণ ওযবফ।-ملسو هيلع هللا ىلص
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এআ ঈদৃ্ধকতকি প্রভাণ ওবয- অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ ওী যওভ িবাবফ ওুযঅন-াদীবও অাঁওবড় 
ধবযকঙবরন। এআ ওাযবণআ মাযা ওুযঅন-াদীবয কিও থক কঔবত ঘা তাবদয ঈকঘৎ অবর ুন্নাবতয 
ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও করকঔত ―ওারাভ‖  ―কপওা‖-এয ফআ-ুস্তও াি ওযা। লমবতু অবর ুন্নাবতয ঈরাভাব 
লওযাবভয ফআত্র ওুযঅন-াদী মা অবদ ওবযবঙ তা-আ ফেি ওবযবঙ, লবতু াফী লরাওকিয লরঔনী 
নুমাী মাযা লআ ফ কওতাফ লথবও দূবয বয থাওবঙ তাযা অয লওঈ ন াফী তাবনযা ঙাড়া, মাযা 
ফাস্তফতা লথবও রান ওযবঙ। 

যাূর-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভাকরদ াি ওবয ভুকরভকণ তাাঁয চন্ম ফিৃান্ত, কভযাচ যীপ আতোকদ কফলব 
অবরাঘনা এফং প্রংা  সৃ্ভকতঘাযণ ওবয থাবওন। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও বাবরাফাা প্রবতেও ভুকরবভয চবনে 
কযামক। লম ফেকি তাাঁবও বাবরাফাব, ল ফ ভ তাাঁবও স্ভযণ ওবয এফং তাাঁয নাভ ফায ফায ঈচ্চাযণ ওবয 
প্রংা ওবয থাবও। অদ্-দারাভী (য.) ফকণকত এফং ―ওানমুদ দাক্বাআও‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওিা াদী লখালণা 
ওবয: 

‗লম ফেকি লপ্রভাস্পদবও ঔুফ বাবরাফাব ল তাবও খন খন স্ভযণ ওবয।‘ (াদী) ওর রাভা-এ-আরাভ 
তাাঁবদয ফআবত্র করবঔন- নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত তেকধও ভিত যাঔা তেন্ত চরুযী। এভন কও াফী 
ফেকিকিয ুস্তবওয ৩৬৬ ৃষ্ঠা এওথা ফেি ওযা : এওিা াদীব লখাকলত ববঙ – ―লওাবনা ভুকরবভয 
ইভানআ ূণক বত াবয না, মবতাক্ষণ মকন্ত না ল তায ন্তান, কতা-ভাতা  নোনেবদয লথবও অভাবও লফক 
বাবরাফাব।‖ থকাৎ, ―তায কফশ্বা মূ্পণক ন‖, এ ওথাআ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফুকছবকঙবরন। লম ফেকি অল্লাবও 
বাবরাফাব, তায চবনে তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-লও বাবরাফাািা াকচফ। তাবও অল্লায কফশুদ্ধ ফান্দাবদযবও 
বাবরাফাবত ।‘ (পাতহুর ভাচীদ) 

ভাকরবদয যাবত হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص াাফাবদযবও ফ ভ দাাত ওবয ঔাায ফেফস্থা ওযবতন এফং এ 
ৃকথফীবত তাাঁয তযীপ অনায খিনাফরী ফণকনা ওযবতন। ঔরীপা থাওাওারীন মযত অফু ফওয (যা.)- ভস্ত 
অাফ-এ-লওযাভবও ভাকরবদয যাবত ভবফত ওবয যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয দুকনাবত তযীপ অনায ভ 
লম ফ বরৌকওও খিনাফরী ংখকিত বকঙর, ল ম্পবওক অবরাঘনা ওযবতন। কিস্টানযা চন্ম কদফ 
ঈদমাবনয প্রথা ভুরভানবদয ওাঙ লথবও কবঔবঙ। ভগ্র কফবশ্বয ভুকরভকণ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-ম্পকওকত ভস্ত 
ফআত্র াি ওবয লআ ভাম্মাকনত যাকত্রকি ঈদমান ওবযবঙন, লমিাবত নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص এ ৃকথফীবত তযীপ 
এবনকঙবরন। এআ যাকত্র ঈদমাবনয ভ ভুকরভকণ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص  াাফাকবণয নুরূ অনন্দ নুবফ 
ওবযবঙন। আরাভী ঈরাভাফৃন্দ এআ যাতকিবও তেকধও গুরুত্ব কদববঙন। ৃকথফীয ওর প্রাণী-আ এআ যাবত 
অনকন্দত । ভারানা চারারুকদ্দন রুভী (য.) ফবরবঙন, লম ফ চাকা ভাকরদ াি ওযা , লগুবরা 
ফারা-ভুীফত  ধ্বং লথবও যক্ষা াবফ। ুয ওবয ওকফতা ফা ক্বাকদা (verse) অওাবয ভরুদ াি ওযা 
তেকধও ঈওাযী। 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ফহু াাফী ওকফ কঙবরন, মাাঁযা ত্রুবদয ওুৎায চফাফ কদবতন এফং হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা 
ওযবতন। হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবঘব লফক ঙন্দ ওযবতন মযত াান কফন াকফত (যা.)-এয ওকফতা। মযত 
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াান (যা.)-এয চবনে কতকন ভকচবদ এওিা কভম্বয স্থান ওবযন, লমঔাবন ঈবি মযত াান (যা.) 
ত্রুবদয ভাবরাঘনা ওযবতন এফং নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রংা ওযবতন। হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফ ভ ফরবতন, 
‗াাবনয ওথাগুবরা ত্রুবদয চবনে তীবযয অখাবতয লঘব ভাযাত্মও।‘ (াদী) য এও াদীব ফরা 
ববঙ, ‗মকদ অল্লা াও তাাঁয লওাবনা ফান্দাবও লরঔা কওংফা ফিৃতায গুণ ভঞু্জয ওবযন, তবফ তায ঈকঘৎ 
অভায প্রংা ওযা এফং ত্রুবদয ভাবরাঘনা ওযা।‘ (াদী) ভুকরভ লদভূব কিত ভাকরদ এও ধযবণয 
আফাদত সফ অয কওঙু ন, লমিা াদীকিবত প্রদি অবদবয াবথ মূ্পণক েকতূণক। ভাকরদ াবি াফীবদয 
কফবযাকধতা এ ওথা-আ কযসু্ফি ওবয; নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص  াাফা-এ-লওযাভ মা ওবযকঙবরন তা তাযা ঙন্দ ওবয 
এফং াদীবয অবদ তাযা ভানবত নাযাচ। ―দারাআরুর ঔাযাত‖ বচ্ছ এওিা ারাাত   লদাা-ম্বকরত 
ফআ। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত ারাাত াি ওযবত ওুযঅন অভাবদযবও অবদ ওবযবঙ। াফীযা 
ওুযঅবনয এআ অবদকিয কফবযাকধতা ওবয ঘবরবঙ। ভুরভানকণ লম লওাবনা বালা দু‖অ ওযবত াবযন; 
তাাঁবদযবও এ ওাযবণ ওাবপয অঔো লদা মা না। অাত  াদীগুবরাবত কফফৃত দু‖অগুবরা কযফতকন না 
ওবযআ াি ওযবত বফ। কযফতকন ওযািা ভাযাত্মও গুনা। লম ফ লদাা অাত  াদী লথবও কৃীত  
কন, লগুবরা ারাত (নাভাম) ঙাড়া নোনে লক্ষবত্র াি ওযা মাবফ। যীত এিা কনবলধ ওবয না। লগুবরা ড়া 
মাবফ না ফবর াফীযা ডাা কভথো ওথা ফবরবঙ। অল্লাহ্ কওংফা তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص লম কচকন কনবলধ ওবযন কন, 
তাবও াযাভ এফং কফবল ওবয কযও  ওুপয ফরািা-আ ওুপযী। লম ফেকি তা ফবর, ল ওাবপয  ভুযতাদ 
ব মাবফ! অল্লায অবন না ফকব হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও কতভাত্রা প্রংা ওযা এফং তাাঁবও ফকবেষ্ঠ কববফ 
তা‖কমভ (ম্মান) ওযা এফং তাাঁয প্রকত ফকলকত অল্লায লনাভতভূ ফণকনা ওবয তাাঁয ওাবঙ াপাাত ঘাা 
এওিা ভাভূরেফান আফাদত। এয প্রকত াফীবদয কফরুদ্ধাঘযণ তাবদয ঘযভ জ্ঞতা  কফশ্রী এওগুাঁবকভ-আ 
প্রওা ওবয! কফবল ওবয আ াফী ফবর, ‗এআ ফআকিয (দারাআরুর ঔাযাত) লরঔও একিবও ৭ বাবক কফবি 
ওবয ফবরবঙ, ―সদকনও এওবাক াি ওযবর এও প্তাবয ভবধে ফআকি ভাপ্ত বফ।‖ এআ ভন্তফেকি কযও। এিা 
বনওিা অল্লায ককদবত ফব সদকনও াাঁঘ াি নাভাম ড়ায অবদ লদায ভবতা-আ ফোায। এ অঘযবণ 
প্রকতবাত  লম, ল [দারাআরুর ঔাআযাবতয লরঔও] কফশ্বচকবতয ৃকিওতকা লথবও কনবচবও ফড় ভবন ওবয।‘ 
আ াফীয এআ ঈকিকি ভাযাত্মও অাম্মওী! ৩৩৫-নং ৃষ্ঠা াফী ুস্তওকি করবঔবঙ; লওাবনা ফেকি ওতৃকও 
অল্লাবও বাবরাফাায দকি ওাযণ যববঙ এফং ুস্তওকি ফগুবরা ওাযণআ এবও এবও ফোঔো ওবয। 
―দারাআরুর ঔাআযাত‖-এয লরঔবওয প্রকত কযবওয লদালাবযা বনওিা াফীবদয প্রকত কযবওয লদালাবযাবয 
ভবতাআ, লমবতু তাযা ইভাবনয ঙকি নীকতবও ফকধকত ওবয দকিবত ঈন্নীত ওবযবঙ। 

াফীযা ―দারাআরুর ঔাআযাত‖ ুস্তওকিবও ভাযাত্মওবাবফ অিভণ ওবয থাবও। ফআকিয লরঔও বচ্ছন অবর 
ুন্নাবতয ভান অবরভ এফং কনঔুাঁত রী মযত ভুাম্মদ আফবন ুরাআভান চামুরী (য.)। কতকন ফআকিয প্রাযবম্ভ 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত ারাাত াবিয গুরুত্ব  ঈওাকযতা কফদবাবফ ফোঔো ওবযন এফং এযয 
াদীভূ লথবও কৃীত  াাফা-এ-লওযাভ ওতৃকও কিত ারাাত লমগুবরা কতকন কনবচআ ংগ্র 
ওবযকঙবরন, লগুবরা করকফদ্ধ ওবযন। 

তযীওত থক থ। এয ভাবন তাাঈবপয থ। আভাভ-এ-যািানী অভদ পারুওী কযকন্দী (য.) এফং ভাুভ 
পারুওী (য.) করবঔবঙন- তযীক্বতভূ কফদঅত ন, ফযং লগুবরা মযত যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাবতয 
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বে মূ্পণক েকতূণক। াফীযা তযীওতগুবরাবও অিভণ ওবয, ওাযণ তাযা তযীওত কওংফা তাাঈপ 
ম্পবওক কওঙুআ চাবন না; না  লচবন-শুবনআ তাযা ভুকরভবদযবও লদালাবযা ওবয থাবও। আভাভ ভা‖ুভ পারুওী 
কযকন্দী (য.) তাাঁয ওৃত ―ভাওতুফাত‖ কওতাবফয ১ভ ঔবণ্ডয ১৭৭ নং কঘকিবত তযীওত ম্পবওক ফোঔো লদন: 

‗ওাপ  রু‖এা-এয য কনবকয ওযবফ না। এওভাত্র লম ফ কচকনব অস্থা স্থান ওযবত বফ এফং 
লমগুবরা ভানুলবও লদামঔ লথবও যক্ষা ওযবফ, লগুবরা বচ্ছ ওুযঅন  ুন্নাত। অল্লায কওতাফ  যাূবরয 
ুন্নাতবও লতাভায ফককি কদব অাঁওবড় ধবযা! এ দুবিায বে লতাভায ফ ওাচবও াভঞ্জেূণক ওযায 
ফোাবয তওকতা ফরম্বন ওবযা! কমওয যীবতয এওিা অবদ। খন খন কমকওয ারন ওবযা! লতাভায 
প্রবতেওিা ভুূতকবও কমকওবয ফেস্ত যাবঔা!‘ 

ুযাতুর অনপাবরয ৪৫-নং অাত লখালণা ওবয: ―ল কফশ্বাীযা! খন খন ন্তয  কচহ্বা দ্রৃাযা অল্লায কমকওয 
ওবযা! লতাভযা াপরে চকন ওযবফ।‖ ুযা চুভাবযয ১০-নং অাবত ফরা ববঙ: ―ল কফশ্বাীযা! অল্লাবও 
লফক কযভাবণ স্ভযণ ওবযা! এবত লতাভযা দু‖চাাবন ওাকভাফ বফ।‖ (অাত) ুযাতুর অমাবফয ৪১নং 
অাবত ফরা ববঙ: ―ল ইভানদাযযা! লতাভযা অল্লাবও ফ ভ কবীযবাবফ স্ভযণ (কমকওয) ওবযা।‖ 
―তাপীয-এ-কতব্আান‖ কওতাফকিবত মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ববঙ, কমকন 
ফবরন: ―অল্লা তাাঁয প্রকতকি অবদবযআ এওকি ীভা কনধকাযণ ওবয কদববঙন, মা কতিভ ওযবর ক্ষভায লঘাবঔ 
লদবঔন। মাবদয চয অবঙ, তাবদযবও কতকন ক্ষভা ওবয  লদন। কওন্তু কমকওয ারবনয অবদকি নোনে 
অবদগুবরায ভবতা ন। অয এ এফাদবতয চবনে লওাবনা ীভা কওংফা চয লনআ। কমকওযবও ফবরা ওযায 
লওাবনা চয লনআ। কতকন অভাবদযবও ন্তয  কচহ্বা দ্রৃাযা দাাঁকড়ব, ফব, থফা শুব, লম লওাবনা চাকা, 
লম লওাবনা ফস্থা কমকওয ারন ওযবত অবদ কদববঙন। কতকন ফবরবঙন তাাঁবও ওঔবনা না বুরবত।‖ ুযা 
ফাক্বাযায ১৫২নং অাবত অল্লা ফরা ওবযন: ―অভাবও স্ভযণ ওবযা! অকভ লতাভাবদবও স্ভযণ ওযবফা।‖ 
―তপীয-এ-কতব্আাবন‖ ঈদৃ্ধত এওিা াকদ-এ-ওুদী লখালণা ওবয: ―অকভ অভায লআ ফান্দায বে অকঙ, 
কমকন অভায ম্পবওক কঘন্তা ওবযন।‖ (াদী) আভাভ ফাাওী ফকণকত াদীগুবরাবত যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয পযভান: 
―তাযাআ বফকাচ্চ মকাব অবঙ, মাযা অল্লায কমকওয ারন ওবয‖; ―অল্লায কমকওবযয প্রকত বাবরাফাাআ তাাঁয 
প্রকত বাবরাফাায রক্ষণ‖; ―ন্তবযয ুবঔয লুধ বচ্ছ অল্লায কমকওয‘; ―কমকওয াদওা  লযাচা বত 
ঈিভ‖ এফং ―অল্লা তাাঁয কধও স্ভযণওাযীবও বাবরাফাবন।‖ নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফ ভআ কমওয ারন 
ওযবতন। অল্লাবও কধও স্ভযণ ওযায থআ বচ্ছ তাাঈপ। তাাঈপবও ওীবাবফ লদালাবযা ওযা মা? 

অল্লা-ারাকণ ফাআ এওভত ববঙন লম, এ বথয (নওফন্দীা তযীওা) বফকাচ্চ মকা বচ্ছ অল্লাবও 
চানায গুণকি। এ ভা‖লযপবতয ভাবন অল্লায ভাবছ কফরীন া। থকাৎ, অল্লাবও চানায থক বচ্ছ এ ওথা 
ঈরকব্ধ ওযা লম, এওভাত্র কতকন-আ কস্তত্বম্পন্ন এফং নোনে ফ কওঙুআ কস্তত্বীন। তযীওত থফা তাাঈপ 
এ ধযবণয ঈরকব্ধয কদবও কনব মা। দুবিা ংকি – 

‗লতাভায িাবও কস্তত্বীন চাবনা, এিাআ বচ্ছ ূণকতা, 
তাাঁয (ভরায) ভাবছ কফরীন , কভরবনয থকি–আ তা।” 
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এআ রপ্রাপ্ত াবও ―পানা‖ ফবর। পানা দুআ প্রওায । গুবরায ভবধে এওিা বচ্ছ ―পানা অর-ক্বরফ‖, লমিাবত 
ক্বরফ অল্লা ঙাড়া ফ কওঙুআ বুবর মা। ক্বরফ অয তঔন লঘিা ওবয অল্লা ঙাড়া নে লওাবনা কওঙুবও 
স্ভযণ ওযবত াবয না। লিা তঔন অল্লা ঙাড়া নে কওঙুবও চাবন না, বাবরাফাব না। কদ্রৃতী ধযবণয 
পানা বচ্ছ ―পানা অন্-নপ‖। নপবয পানা বচ্ছ লিায রপ্রাপ্ত া; তঔন লওাবনা ফেকি কনবচবও ―অকভ‖ 
ফরবত াযক । অ‖কযবপয (বঔাদা ম্পবওক জ্ঞানীয) িা  তাাঁয রক্ষণভূ দৃে ব মা। কতকন তঔন 
অল্লা কবন্ন নে লওাবনা কওঙুবও লঘবনন না, কওংফা ভিত ওবযন না। তাাঁয বে তাাঁয িায থফা নে 
লওাবনা িায ম্পওক থাবও না। অল্লা ঙাড়া নে লওাবনা কওঙুয ভিতআ বচ্ছ ভানুলবও ধ্বংবয বথয 
কদবও লপ্রযণওাযী কফল। আ ধযবণয এওচন অকযবপয ওরব্ এওিা ঈজ্জ্বর অনাদৃ। কতকন তাাঁয প্রবতেওকি 
ওাবচ যীতবও ভানে ওবযন। অল্লায অবদ-কনবলধ ারন ওযা তাাঁয চবনে চ  ুঔওয । ―ঈচফ‖ 
(কনবচয এফাদবতয কভওা) কওংফা ―কযা‖ (প্রদকবনাবদ্দবে কনপাও ওৃত ওামক)-এয ভবতা লওাবনা লদাল অয 
তঔন তাাঁয ভবধে ফতকভান থাবও না। তাাঁয ফ আফাদত  ওাচআ ঔাবর থকাৎ, অল্লায াবস্ত । তাাঁয 
নপ মকদ অল্লায যীবতয প্রকত ফাধে  ত্রুবাফান্ন কঙর, তফু লিা ―আতকভনান‖(প্রাকন্ত) চকন ওবয 
এফং প্রওৃত  ূণক ভুরভাবন কযণত । 

লওাবনা তযীওবত লমাক লদা থফা তাাঈপ-এয বথ গ্রয ায ঈবদ্দে বচ্ছ লওাবনা ফেকিয 
কনবচবও  কস্তত্বীন চানা এফং অল্লায এওচন মূ্পণক  এওান্ত ফান্দাবত কযণত া। এ বথ গ্রয 
াবও ফবর ―াবয‖  ―ুরুও‖। এ বথয ললপ্রাবন্ত যববঙ ―পানা‖  ―ফাওা‖, থকাৎ, অল্লা ঙাড়া ফ 
কওঙুবও বুবর মাা এফং শুধুভাত্র অল্লায কস্তত্ববও স্বীওৃকত লদা। কমকন ―পানা‖  ―ফাওা‖ চকন ওবযন, 
তাাঁবও অ‖কযপ ফরা । অ‖কযপ বচ্ছন লআ ফেকি কমকন এওচন ভানুবলয াধে নুাবয ূণকতাপ্রাপ্ত ফান্দা 
রূান্তকযত বত ক্ষভ। নপ-ঈদূ্ভত সকথরে এ ফস্থা দৃে ব মা। তযীওবত লমাক লদায ঈবদ্দে 
অল্লায ফান্দা াবও এড়াবনা কওংফা নেবদয লথবও কনবচবও লে ফানাবনা থফা রূহ্, লপবযতা, কিন  
নূযভূ লদঔা ন। ুন্দয, ভবনাযভ ফস্তুভূ মা ফাআ লদঔবত া (এ ৃকথফীবত)  লগুবরা থাওবত আ ফ 
ফস্তুয তারা ওযায মথাথকতা লওাথা? আ ফ ফস্তু এফং এগুবরায ফআ অল্লা তা ‖অরা ৃকি ওবযবঙন। 
গুবরায ফআ কস্তত্বকফীন কঙর, বয ৃকচত ববঙ। অল্লায াক্ষাৎ াা এফং তাাঁয ―চাভার‖ (বঘাযা) 
দকন ওযা; এওভাত্র যফতকী চকত, থকাৎ, লফববতআ ম্ভফয বফ। এিা এ চকবত খিবত াবয না। এ 
কফলকি অবর ুন্নাবতয ঈরাভা  ভুতাাঈীপকণ ফকম্মতবাবফ ফেি ওবযবঙন। ৃকথফীবত শুধুভাত্র ―আওান‖-
আ চকন ওযা ম্ভফ। 

তযীওত, থকাৎ, তাাঈবপয বথ গ্রয ায ঈবদ্দে বচ্ছ এ ৃকথফীবত যীত চকন ওযা। যীত 
কতনকি ংবয ভকি।  লগুবরা বরা, জ্ঞান, অভর  এঔরা। তাাঈবপয াাবমেআ লওাবনা ফেকি তৃতী 
ংকি চকন ওযবত াবয। এওভাত্র অবঔযাবতআ অল্লায াক্ষাৎ, াকন্নধে  দকন াা মাবফ। তএফ, 
লতাভায ঈকঘৎ ফককি কনবাক ওবয যীতবও অাঁওবড় ধযা। ―অর অভরু কফর ভা‖রুপ ান্ নাক অকনর 
ভুনওায‖ (ৎ ওাবচয অবদ  ৎ ওাবচ কনবলধ) ারন ওযায বো ওবযা। কফসৃ্ভত ুন্নাতগুবরা 
ুনঃপ্রফতকন ওযবত বঘি ! স্বেগুবরায য কনবকয ওযবফ না! কনবচবও লদবয াও কওংফা ওুতুফ 
কববফ স্বে লদঔা কও মথাথক? এ দুবিা থ ভূরেফান, মকদ এগুবরা চাগ্রত ফস্থা চকন ওযা মা। চাগ্রত 
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ফস্থা এওচন াও া এফং কনবচয লঔদভবত ভগ্র ৃকথফীয ৃকিবও াািা কও প্রওৃতআ এওিা 
ভাাত্মে/গুণ? লিা কও লওাবনা ফেকিবও ওফয অমাফ  ুনরুত্থাবনয বয অমাফ লথবও যক্ষা লবত াামে 
ওযবফ? এওচন জ্ঞানী  দূযদৃকিম্পন্ন ফেকি ওঔবনা আ ধযবণয ভূরেীন কচকনব ―ওরফ‖-লও কনফদ্ধ ওবযন 
না, ফযং অল্লায ঙন্দওৃত এফং নুবভাকদত ওর কচকন ারবন তৎয ন। কতকন ―পানা‖-এয মকা চকন 
ওযায লঘিা ওবযন।‘ (ভা‖ুভ পারুওী কযকন্দী ওৃত ―ভাওতুফাত‖, প্রথভ ঔণ্ড, ১৭৭ নং কঘকি) 

―ভাওতুফাত‖ গ্রবন্থয প্রথভ ঔবণ্ডয ৩০৬ নং কঘকিবত আভাভ-এ-যিানী অভদ পারুওী অস্-কযকন্দী (ভুচাবদ্দবদ 
অরবপ ানী- য:) ফবরন: ‗পানায থক ―ভা-কা‖ [অল্লা কবন্ন ফ কওঙু, লমভন ৃকথফী, ৃকিভূ]-লও বুবর 
মাা। অল্লা ঙাড়া নোনে ফস্তুয বাবরাফাা ন্তয লথবও দূয ওযায চবনে পানা চকন ওযা দযওায। মঔন 
ৃকিভূ কফসৃ্ভত , তঔন লগুবরায প্রকত ক্বরবফয মৃ্পিতা কনভূকর ব মা। লফরাাবতয বথ ৃকিয প্রকত 
ভিত দূয ওযায চবনে পানা অফেও। কওন্তু নফুু্েবতয বথ তা প্রবাচনী। ওাযণ নফুেবতয থকিবত 
অল্লায প্রকত বাবরাফাা কনকত যবমবঙ। মঔন এ বাবরাফাা কফযাচ ওবয, তঔন ৃকিয প্রকত বাবরাফাা কফযাচ 
ওযবত াবয না। ৃকিবও বাবরাফাা ঔাযা। কওন্তু ৃকিবও চানা ঔাযা ন।‘ 

ভা‖ুভ পারুওী তাাঁয ―ভাওতুফাত‖ কওতাবফয প্রথভ ঔবণ্ডয ৯৩ নং কঘকিবত ফবরন: ‗পানা ফাকতবন [থকাৎ, ক্বরবফ] 
ংখকিত । পানা চকবনয য অ‖কযপ অবকয ভবতাআ তাাঁয স্ত্রী, ন্তান-ন্তকত  ফনু্ধবদযবও লঘবনন। 
ক্বরবফয চানািা মাকবযয (ভকস্তবষ্কয) চানা লথবও ৃথও। মঔন ক্বরফ লদঔা  চানা লথবও ভুি ব মা 
[থকাৎ, পানা চকন ওবয], তঔন মাকয অবকয ভবতাআ লদবঔ এফং চাবন।‘ 

ফ তযীওবতআ নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص লথবও াকন্নধে (অধোকত্মও দান, লপ্রযণা) গ্রণ ওযা । ওর াাফী-আ এআ 
ঈৎ লথবও ভা‖লযপবতয নূয গ্রণ ওবযকঙবরন। ঈিযাূযীকণ অাফ-এ-লওযাভ লথবও ভা‖লযপত চকন 
ওবযন। ফতকভানওার মকন্ত কিবও ককববঙ লম াকন্নধে, লিা মযত অফু ফওয (যা.)  মযত অরী (ও.) 
লথবও এববঙ। নোনে াাফীবদয াকন্নধে ওবও তাব্দী মকন্ত কিবও কঙর। লম ফেকি াকন্নধে চকন ওযবত 
ঘা, তায লওাবনা ুণেফান থপ্রদকবওয লাফবত মাা ঈকঘৎ! এফং তাাঁবও বাবরাবফব তাাঁযআ তত্ত্বাফধাবন 
তাাঈবপয বথ গ্রয া ঈকঘৎ। এভন কও াফী ুস্তওকিয ৩৩৫ নং ৃষ্ঠা এ প্রবাচনীতায য 
লচায লদা ববঙ এফং করঔা ববঙ; অল্লাবও বাবরাফাায দকি ওাযবণয ভবধে নফভকি বচ্ছ অল্লায 
কনষ্ঠাফান অবক্ববদয াকন্নবধে লথবও তাাঁবদয ফযওতভ ফিফে/ফাণী েফণ ওযা এফং তাাঁবদয ঈকস্থকতবত ওভ 
ওথা ফরা। অল্লায এআ ধযবণয ূনেফান ফান্দাবও ফরা  ভুযকদুর ওাবভর। আভাভ তাফযানী (য.) ফকণকত  
―ওানমুদ দাক্বাআও‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওকি াদী লখালণা ওবয: ‗প্রবতেও কচকনবযআ এওিা ঈৎ অবঙ। 
লঔাদাবীকতয ঈৎ বচ্ছ অ‖কযপকবণয ক্বরফভূ।‘ (াদী) আভাভ দারাভী (য.) লযাাতওৃত াদীগুবরা 
পযভা: ‗াবরীন (অঈকরা-ফুমূককাবন দ্রৃীন)-লও স্ভযণ ওযবর া দূযীবূত ‘; ‗অ‖করভকবণয াকন্নবধে 
থাওা আফাদত কফবল‘; ‗লওাবনা অবরবভয ভুবঔয কদবও তাওাবনা আফাদত‘। অফু কিান ফকণকত য এও 
াদীব লখালণা ওযা ববঙ: ‗কমওয াদাওা বত ফযওতভ।‘ (াদী) অদ-দারাভী লযাাতওৃত 
অবযওকি াদীব লখাকলত ববঙ: ‗নপর লযাচা বত কমওয ঈিভ।‘ (াদী) ―ওানমুদ দাক্বাআক্ব‖ গ্রন্থকিবত 
করঔা ববঙ লম, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয প্রবতেওকি দকফবক্ষবআ কমওয ওযবতন; ফআকিবত এযয এওকি াদীবয 
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ঈদৃ্ধকত লদা ববঙ: ‗অল্লায কমওযওাযীয ক্বরবফ লওাবনা কদ্রৃধা-দ্রৃন্দ্ব থাবও না।‘ (াদী) অদ-দারাভী  
অর ভানাফী ফকণকত এওিা াদী লখালণা ওবয: ‗প্রবতেও লযাবকযআ লুধ অবঙ। ক্বরবফয লুধ বচ্ছ অল্লায 
কমওয।‘ (াদী) তযীওবতয থক বচ্ছ কমওয ারন, অবযপীনবও স্ভযণ ওযা  বাবরাফাা এফং যীতবও 
অাঁওবড় ধযা। এ ওর াদী  নুরূ াদীভূ এফং কমওয ংিান্ত অাতগুবরা তাাঈবপয অবদ 
লদ। 

কফকবন্ন নাবভয তযীওায কস্তত্ব লদবঔ লমন াফীযা কফঘকরত না । তাাঈবপয প্রবতেও ভুককবদয নুাযীযা 
তাাঁবদয ভুককবদয নাভ খন খন ফেফায ওবয থাবওন, মাাঁয লথবও তাাঁযা াকন্নধে চকন ওবযন; পবর আ ফ 
নাবভআ তযীওায নাভ ববঙ। ঈদাযণস্বরূ, এওিা লদবয সু্কবর এওআ কফল ড়াফায ফেফস্থা থাওবর 
প্রবতেওিা সু্কবরয কক্ষওফৃন্দ কবন্ন কবন্ন। তাআ লঔাফায দ্ধকত কবন্ন। প্রবতেও াআসু্কর া ঙাত্র নুরূ 
জ্ঞান  নুরূ কধওায চকন ওবযন। তাাঁযা প্রবতেবওআ তাাঁবদয কক্ষওবদযবও য স্ভযণ ওবযন এফং 
প্রংা ওবযন। কবন্ন কবন্ন কক্ষও দ্রৃাযা কবন্ন দ্ধকতবত নুরূ কফল লঔািা তাাঁবদয ওায চবনেআ দূলণী 
ন। তযীওবতয লক্ষবত্র এওআ ওথা প্রবমাচে। যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র ওরব্ বত তাাঁবদয ওাবঙ াকন্নধে  
ভা‖লযপাত এববঙ। কবন্ন কবন্ন কক্ষও  কবন্ন কবন্ন নাভ তাাঁবদয চবনে দূলণী বত াবয না। 

কনিআ অল্লাহ্ াও থফা তাাঁয াবরহ্ ফান্দাকণ লওাবনা যীত ভানেওাযী, দুকনাফী স্বাথকাবিলী  প্রফৃকিয 
ূচাযী ফদওায লরাওবও ঙন্দ ওবযন না। মঔন এআ ধযবণয এওচন লরাও কনবচবও তযীওবতয নুাযী  
ওাযাভতম্পন্ন ফবর দাকফ ওবয, তঔন তাবও কফশ্বা ওযা ঈকঘৎ ন এফং তযীওতগুবরাবও এআ ধযবণয লরাবওয 
ওাযবণ লদালাবযা ওযা ঈকঘৎ ন। অভাবদয বুবর মাা ঈকঘৎ ন কনবম্নয প্রফাদ: ―ীযা ভাকিবত বড় লকবর 
তায ভূরে াযা না।‖ 

―আওাত‖  ―তারকওন‖ কফদঅত ন। এগুবরা ম্পবওক কফস্তাকযত চানবত বর ভারানা াভদ-অল্লাহ্ দাচফী 
অ-াাযানুযীয প্রণীত ―অর-ফাাআরু কর ভুনকওকযত্ তাাুকর কফ অকরর ভাক্বাকফয‖ ফআকি ড়ুন। 
আভাভ ফুঔাযী, আভাভ ভুকরভ  আভাভ অভদ (য.) ওতৃকও ―ভুনাদ‖ গ্রবন্থ ঈদৃ্ধত এওিা াদীব ফরা ববঙ: 
‗ভৃতবদযবও ওবরভাব তাকদ তরকওন [ফাযংফায কক্ষা] দা।‘ (াদী) 

অরু ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ াাফা-এ-লওযাবভয ওাঙ লথবও আরাভ ংিান্ত কক্ষাভূ গ্রণ ওবয কনব 
তাাঁবদয ফআবত্র করবঔবঙন। অয অভযা তাাঁবদয ফআত্র লথবও আরাভী জ্ঞান  কক্ষা গ্রণ ওযবত াকয। 
াফীযা এফ কক্ষাবও ওরুকলত ওযবত ঘা এফং আরাভবও কফওৃত ওযবত ঘা। তাযা ভুকরভবদযবও লধাওা 
লদফায চবনে ওুযঅবনয অাত  াদীগুবরায কফওৃত ফোঔো কদব থাবও। হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص বকফলেদ্রৃাণী ওবযকঙবরন; 
―ভুরভান‖ নাভধাযী লরাবওযা কতািযকি ম্প্রদাব কফবি বফ। এবদয ফাািযকি দর লদামবঔ এফং এওকি দর 
মাাঁযা াাফা-এ-লওযাবভয দাঙ্ক নুযণ ওযবফন, তাাঁযা লফববত মাবফন। নাচাতপ্রাপ্ত এআ ম্প্রদাবয 
ভুকরভবদয নাভ অবর ুন্নাত; ওাযণ অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ প্রবতেওকি কফলবআ াাফা-এ-লওযাবভয 
ওাঙ লথবও জ্ঞান অযণ ওবযবঙন এফং তাাঁবদয প্রবতেওকি ওাবচআ ওুযঅন  ুন্নাবও অাঁওবড় ধবযবঙন 
িবাবফ। অরু ুন্নাত ার চাভাত থক লআ ওর ভুকরভ মাাঁযা নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  তাাঁয চাভাত 
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[াাফা-এ-লওযাভ]-এয বথয য অবঙন। াফীযা মকদ ভ্রান্ত ফাািযকি দরবও ভাবরাঘনা ওযবতা, 
তাবর কিও ওাচকি ওযবতা। কওন্তু তা না ওবয তাযা আরাভ  ুন্নী চাভাতবও অিভণ ওবযবঙ। লমবতু 
এওিা অাত লখালণা ওবয: ‗ফাবচ, ফদওায লরাবওযা এবও বযয াবথ বমাককতা ওবয‘ এফং লমবতু 
তাযা কনবচযাআ লকাভযা, লবতু াফীযা নোনে লকাভযাবদয বে এওতাফদ্ধ ব অবর ুন্নাতবও 
অিভণ ওবয থাবও। ওর ভুকরবভয ঈকঘৎ ভ্রাতৃুরব ভবনাবাফ কনব এওতাফদ্ধ া। কওন্তু তাাঁবদযবও 
অবর ুন্নাবতয কিও বথয ঈয এওতাফদ্ধ বত বফ। অভাবদয অওা  ভরা মযত ভুাম্মদ লভাস্তপা 
 বকফলেদ্রৃাণী ওবযকঙবরন; লকাভযা লরাবওযা এওতাফদ্ধ ায কযফবতক ফাািযকি ম্প্রদাব কফবি বফ। ملسو هيلع هللا ىلص
ভুকরভবদয ঈকঘৎ ন াফী ব মাা এফং াফীবদয ঈকঘৎ কিও বথ, থকাৎ, অবর ুন্নাবতয বথ 
প্রতোফতকন ওযা। পবর তাযা নাচাত াবফ। অভাবদয নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফবরবঙন: ‗লতাভযা মঔন লতাভাবদয 
কফলগুবরাবত কফদগ্রস্ত , তঔন ভামাযস্থ (অঈকরা)-লদয াামেপ্রাথকী বফ।‖ (াদী) ফ াাফাব লওযাভ-
আ এআ াদীবয অবদ ারন ওবয যমা-এ-অওদা লমাযত ওবযকঙবরন। তাাঁযা কনবচবদয াচত 
(প্রবাচন) ূযবণয ঈবদ্দবে নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াামে প্রাথকনা ওবযকঙবরন। নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص কনবচ ীরাবও 
অাঁওবড় ধযবতন এফং কপ্র ফান্দাবদয ভধেস্থতা ফরম্বন ওযবতন। ―ওানমুদ দাওাআও‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ আফবন 
অকফ াফা (যা.)-এয লযাাত নুমাী, হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص ককযফ াাফীবদয াবস্ত অল্লায াামে ওাভনা 
ওযবতন তঔকন, মঔন কতকন কফদ-অদগ্রস্ত বতন। এিা আভাভ-এ-যািানী অভদ অর পারুওী অস্ 
কযকন্দী (বভাচাবদ্দবদ অরবপ ানী)-এয ―ভাওতুফাত‖ কওতাবফ ঈদৃ্ধত ববঙ। আরাভী ঈরাভা, অঈকরা  
ূনেফান ফেকিফকক তাব্দীয য তাব্দী ধবয এআ াদীকিয নুযণ ওবযবঙন। াফীযা এ াদীকি এফং 
নুরূ াদীগুবরায কফবযাকধতা ওবয, অয দাকফ ওবয; আরাবভ এ ধযবণয কওঙুআ লনআ। তাযা কভথো  ওুৎা 
যিনা ওযবত এফং ভুকরভবদযবও ―ওাবপয-ভুকযও‖ অঔো কদব আরাভবও ওরুকলত ওযবত তৎয, থঘ 
তাযাআ ওাবপবয কযণত ববঙ। 

ঈি অাবত অল্লাহ্ তা‖অরা অভাবদযবও কমওয ারন  তকফহ্ াি এফং ―অল্লাহু অওফয‖ ফরবত অবদ 
কদববঙন, অয নফী-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص তা ারন ওবয অভাবদযবও ারন ওযবত অবদ কদববঙন। এওচন 
ফৃদ্ধা ভকরাবও এওিা ুবতা ফাাঁধা লঔচুবযয ফীবচয তাকফ াি ওযা বত কতকন ফাযণ ওবযন কন। কওন্তু 
াফীযা দাকফ ওবয; আরাবভ এ ধযবণয কওঙুআ লনআ। ওী যওভ কনবফকাধ  অাম্মও তাযা! তাবদয চানা ঈকঘৎ 
লম, ূমকবও ওাদা কদব ল বও যাঔা মা না! অল্লায নূয তাবদয কফলাি কনশ্বাব কনষ্প্রব বফ না। যীত 
ভামায-যমা ধ্বং ওযায কনবদক কদববঙ ফবর তাযা কভথো যিাবচ্ছ। াাফা-এ-লওযাভ কও হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা 
যীপ ধ্বং ওবয কদবকঙবরন? না, তাাঁযা তা ওবযন কন, ফযং তাাঁযা তা কনভকাণ ওবযকঙবরন। অয তাাঁযা নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা যীপ কমাযত ওবযকঙবরন ফনত ভস্তবও, শ্রুকি নবন এফং ওরুণাপ্রাথকী ন্তয 
কনব। 

অল্লাহ্ তা ‖অরা ফরা ওবযন: ‗অভায নফী ملسو هيلع هللا ىلص-লও ভানে ওবযা।‘ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওবযন: ‗ভামাযস্থবদয 
াামেপ্রাথকী ।‘ (াদী) অদ্-দারাভী (য.)  আভাভ ভানাফী (য.) ফকণকত এওিা াদীব ফরা ববঙ: 
‗মকদ ভামাযস্থ (অঈকরা) না থাওবতন, তাবর দুকনাফাী িবর বস্ভীবূত বতা।‘ (ওানয্ অদ্ দাক্বাআক্ব 
দ্রিফে) ভুকরভকণ লওাবনা ওফয কওংফা লফারপ্রাপ্তচবনয াামে প্রাথকনা ওবযন না [াকক্ককক্ক বথক]। তাাঁযা 
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লফারপ্রাপ্তচবনয ভাধেবভ ফা ভধেস্থতা অল্লায াামেপ্রাথকী ন, মাবত তাাঁবদয অা-অওািা ফাস্তফাকত । 
অল্লাহ্ তাাঁয কপ্র ূণেফান ফান্দাবদয ীরা ওৃত এফ লদাা বে বে ভঞু্জয ওবয থাবওন। এওচন ভুকরভ 
লওাবনা রীয রূহ্ লথবও পাবয্  ভাবযপাত ঘান এফং পরস্বরূ কতকন তা ান; এবত কতকন াামে লব 
মান কনবচয কফদ-অদ দূয ওযায চবনে। ভুকরভকণ এওকদবও লমভন দুকনাফী ঈন্নকতয চবনে ওাচ ওবযন, 
কিও লতভকন য কদবও অল্লায কফশুদ্ধ ফান্দাকবণয ভাধেবভ তাাঁযআ াামেপ্রাথকী ন। 

৩৩/ — াফী রা-ভামাফী লরঔও তফু তাাঈবপ কফশ্বা ওবয না। ল ফবর, ‗াাফাকবণয ভ লওাবনা 
ভামাফ কওংফা লওাবনা তযীওত কঙর না। আহুদীবদয দ্রৃাযা যফতকীওাবর তযীওত ঈদ্ভাকফত  এফং আরাবভয 
ভবধে কন্নবফকত ।‘ 

এ ফ ওথায ঔণ্ডন ফবঘব বাবরাবাবফ ববঙ অল্লাভা ানাঈল্লা াকনথীয ―আযাদ-ঈত্ তাবরফীন‖ নাভও 
পাকক কওতাবফ, মায লথবও কনবম্নয দীখক ঈদৃ্ধকতকি কৃীত ববঙ: 

‗কওঙু লরাও অঈকরা কফশ্বা ওবয না। অয কওঙু লরাও অবঙ মাযা ফবর, ―অঈকরা অবক কঙবরন, এঔন 
লনআ।‖ অফায অয কওঙু লরাও অবঙ মাযা ফবর, ―অঈকরা ওঔবনা গুণা ওবযন না। তাাঁযা কাবফ চাবনন। 
তাাঁযা মা ঘান তা-আ াবথ াবথ ংখকিত । এফং মা ঘান না, তা বে বেআ দৃে ব মা‖ – এফং এ 
ওথা ফবরআ তাযা অঈকরায ভামায-যমা বীপ্সা ূযবণয অবফদন চানা। মাযা এ যওভ কঘন্তা ওবয, তাযা 
তাবদয ভওায অঈকরাবদযবও কফশ্বা ওবয না, মঔকন তাযা লদবঔ লম অঈকরা ম্পবওক তাযা মা ধাযণা 
ওবয লযবঔবঙ তা এ ফ (চীকফত) অঈকরায লক্ষবত্র তে ন; পবর তাযা তাাঁবদয ওাঙ লথবও াকন্নধে াা 
বত ফকিত । এভন কওঙু লরাও অবঙ মাযা এবতাআ জ্ঞ লম, তাযা এওচন ভুকরভ  এওচন ওাবপবযয 
ভবধে াথকওে কনণক ওযবত ক্ষভ; থঘ তাযা অঈকরা ায দাকফ ওবয। অয কওঙু অাম্মও লরাও অবঙ 
মাযা আ ফ জ্ঞ লরাওবদযবও অঈকরা ভবন ওবয এফং কনবচবদযবও আ ফ লরাওবদয ভুকযদ কববফ 
ম্বন্ধ ওবয। ঈযন্তু, অবযা কওঙু লরাও অবঙ মাযা অঈকরায ―াওয‖, থকাৎ, অল্লায এবও কফরীন থাওা 
ফস্থা ওকথত ভন্তফেভূবও ল ওবয তাাঁবদযবও ওাবপয অঔো লদ। অফায অয কওঙু লরাও অবঙ মাযা 
অঈকরায আ ফ ভন্তফে লথবও বুর থক লফয ওবয ভ্রান্ত কফশ্বা সতকয ওবয লন; পবর তাযা অবর ুন্নাবতয 
ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও লফয ওযা ওুযঅন-াদীবয কিও থকবও কফশ্বা ওবয এফং কফঘুেত । অয কওঙু 
লরাও অবঙ মাযা আরবভ মাকয, লমিা অল্লা হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-লও প্রওাবে প্রঘায ওযায চবনে অবদ 
কদবকঙবরন, লিা কক্ষা ওবয, কওন্তু ভা‖লযপত ফা আরভুর ফাকতন, লমিা অল্লা তা ‖অরা নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
তাাঁয মাাঁবও আচ্ছা তাাঁবও লঔাফায অবদ কদবকঙবরন, লিা তাযা কক্ষা ওবয না, এভন কও কফশ্বা ওবয না। 
অয কওঙু লরাও অবঙ মাযা অঈকরাবও তা‖কমভ ফা েদ্ধা ওবয না। এআ ওাযবণআ অকভ অভায ভুকরভ 
ভ্রাতাবদয ওাবঙ লফরাাত ওী কচকন তা ফোঔো ওযায আচ্ছা লালণ ওকয। এআ কফলব অকভ অভায অযফী 
―আযাদ-ঈত-তাবরফীন‖ গ্রন্থকি যঘনা ওবযকঙরাভ। এঔন অকভ পাযীবত তা ুনযা যঘনা ওবযকঙ। এ ফআকি 
াাঁঘকি ধোব কফবি। প্রথভ ধো প্রভাণ ওবয; লফরাাত তে। কদ্রৃতী ধো তাাঈবপয বথ ারনী 
(অঘায-অঘযণ) কনব ফোৃত। তৃতী ধোবয কফলফস্তু বচ্ছ ভুযকদ ওতৃকও ারনী অদফভূ। ঘতুথক 
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ধোব অবরাকঘত ববঙ এ বথ গ্রযভান ফায ভ ারনী অদফভূ। িভ ধো অল্লায ন্তুকি 
বিলবণয জ্ঞান  নোনেবদযবও অল্লায সনওিে বিলবণয ফোাবয াামে ওযা কনব ফোৃত। 

প্রথভ ধো: লফরাাত  তাাঈবপয জ্ঞান আরাভী জ্ঞাবনযআ এওিা াঔা কফবল। ভানুবলয ভবধে ফস্তুকনষ্ঠ 
ভাাবত্মেয ভবতা অধোকত্মও ভাাত্মে যববঙ। ফস্তুকনষ্ঠ ভাাবত্মেয ন্তককত বচ্ছ অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ 
ওতৃকও ঘকত ওুযঅন-াদীবয জ্ঞান নুমাী কফশ্বা ওযা এফং পযম, াকচফ, ুন্নাত, ভুস্তাাফ ারন  
াযাভ, ভুতাকফাত [বন্দচনও ফস্তু], কফদঅত আতোকদ ফচকন। অধোকত্মও ভাাত্মে বচ্ছ এওচন ভানুবলয 
ওরব্  রূবয অবযাণ (ঈন্নকতয কদবও)। আভাভ ফুঔাযী  ভুকরভ মযত ঈভয (যা.) লথবও ফণকনা ওবযন, 
কতকন ফবরন, ―অভায (মযত ঈভবযয) কযকঘত এও ফেকি যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয দযফাবয াকময ন এফং হুচূয 
 ঈিয লদন: ‗ওবরভা াাদৎ (ভুবঔ) ফরা, সদকনও াাঁঘ ملسو هيلع هللا ىلص লও কচজ্ঞাা ওবযন, ‗আরাভ ওী?‘ নফী াও-ملسو هيلع هللا ىلص
াি নাভাম ড়া, যভমান ভাব লযাচা যাঔা, মাওাত লদা এফং াভথকে থাওবর বি মাা।‘ ‗অকন তে 
ফবরবঙন‘ আ ফেকি ঈিয লদন। ঈকস্থত াাফা-এ-লওযাভ তাাঁয প্রবশ্ন এফং ঈিয েফবণ ম্মকতূঘও ভন্তফে 
ওযবত লদবঔ কফকস্ভত ন। এযয আ ফেকি ুনযা প্রশ্ন ওবযন: ‗ইভান ওী?‘ নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয লদন: 
‗ইভান বচ্ছ অল্লা, তাাঁয লপবযতা, অভানী কওতাফ, নফী  লল কদবন এফং অল্লায আচ্ছা বাবরা-
ঔাযাবয ঈদ্ভফ  এবত কফশ্বা ওযা।‘ অফায প্রশ্নওাযী ভন্তফে ওবযন, ‗অকন তে ফবরবঙন।‘ এযয 
কতকন অফায প্রশ্ন যাবঔন, ‗এান ওী?‘ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয লদন, ‗অল্লায আফাদত এভনবাবফ ারন ওযা 
লমন তুকভ (আফাদতওাযী) তাাঁবও লদঔঙ, এ ওথা চানা লম তাাঁবও না লদঔবর কতকন লতাভাবও লদঔবঙন।‘ এযয 
আ ফেকি অফায প্রশ্ন ওবযন, ‗লল কদন ওী?‘ এফায নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফরবরন, ‗লআ ম্পবওক অকন মা 
চাবনন, তায লফক অকভ চাকন না।‘ ‗তাবর লল কদবনয অরাভতগুবরা ওী ওী?‘ আ ফেকি অফায প্রশ্ন 
ওযবরন। হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص এও এও ওবয ফগুবরা অরাভত ফণকনা ওযবরন এফং আ ফেকি ঘবর মাফায য 
কতকন অভাবদয কদবও তাকওব ফরবরন, ‗আকন কচফযাআর (অ.) লপবযতা। কতকন লতাভাবদযবও লতাভাবদয দ্রৃীন 
লঔাবত এবকঙবরন।‘ (ক ভুকরভ, ১ভ ঔণ্ড, ২৭ ৃষ্ঠা এফং আভাভ নফফী ওৃত ―াদী অর অযফাইন‖ গ্রবন্থ 
ঈদৃ্ধত ২ নং াদী) 

াদীব কচফযাআর লথবও প্রকতবাত  লম, ইভান  আফাদত ঙাড়া ―এান‖ নাভও গুণ যববঙ, মাবও অভযা 
লফরাাত ফবর থাকও। মঔন অল্লায প্রকত বাবরাফাা এওচন রীয ন্তযবও লঙব লপবর, তঔন কতকন তাাঁয 
ভাশুবওয (বপ্রভাস্পবদয) ভুাাদা  (মকবফক্ষণ)-এ কনবচবও াকযব লপবর। এআ ার (বাবফাম্মিতা)-লও ফরা  
―পানা অর-ওরফ‖। এ ভুাাদায থক অল্লাবও লদঔা ন। অল্লা াওবও ৃকথফীবত লদঔা মাবফ না। কওন্তু 
রীয ভবধে এভকন এওিা াবরয ঈদ্ভফ ; লমন কতকন অল্লাবও লদঔবঙন। ওায অওািায দ্রৃাযাআ এআ 
ার‖কি অকফবূকত  না। তএফ, যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص ারকিয কদবও আাযা ওবযবঙন এ ওথা ফবর – ―অল্লায 
আফাদত এভকনবাবফ ওযা লমন ল ফেকি তাাঁবও লদঔবঙ।‖ 

কদ্রৃতীতঃ এওিা াদীব লখাকলত ববঙ, ―ভানবফয ভবধে এওঔণ্ড ভাংকণ্ড অবঙ। মকদ এিা ুণেফান , তবফ 
ভগ্র লদ-আ ূণেফান ব মা; অয মকদ এিা ফদ, াী , তবফ ভস্ত লদ-আ াী ব মা। এআ 
ভাংকণ্ডকি বচ্ছ ক্বরফ।‖ এআ ন্তবযয (অত্মায) কফত্রতা মা লদবয কফত্রতায চবনে এওান্ত চরুযী, তাবও 
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ভুতাাঈীপকণ ―পানাঈর ওরফ‖ ফবরন। মঔন ওরফ অল্লায এবও ফা লপ্রবভ পানা (রপ্রাপ্ত) ব মা, 
তঔন তা তায (ওরবফয) প্রকতবফী নপবয য প্রবাফ কফস্তায ওবয, লমিা অম্মাযা-এয তথা ওুপ্রফৃকিয 
ফস্থা লথবও তঔন যক্ষা া। এযয এিা ―অর হুিু কপল্লা ার ফুকদু কপল্লা‖ চকন ওবয, থকাৎ, অল্লা 
মা ঙন্দ ওবযন এিা তা-আ ঙন্দ ওবয, অয কতকন মা ঙন্দ ওবযন, এিা তা-আ ঙন্দ ওবয। 
এভতাফস্থা ভগ্র লদ-আ যীত ভানে ওযায আচ্ছা লালণ ওবয। 

প্রশ্ন: ‗ক্বরফ কফশুদ্ধ ায চবনে ইভান  অভর ঙাড়া কও অয লওাবনা কওঙুয প্রবাচন অবঙ?‘ 

ঈিয: াদীকি ফবর, ক্বরফ মঔন কফশুদ্ধ ব মা, তঔন লদ- কফশুদ্ধ । লদবয ুণেফান া যীবতয 
নুযবণয ভবধে কনকত। যীত ভানেওাযী এভন ফহু লরাও অবঙ মাবদয ক্বরফভূ কফশ্বা চকন ওবযবঙ। 
এিা জ্ঞাত, লম ফ কফশ্বাীবদয লনও অভবরয লঘব ফদ অভর লফক, তাযা চাান্নাবভ াকস্ত লবাক ওযবফ [হুচূয 
 এয াপাাত  অঈকরায াপাাতপ্রাপ্তযা চান্নাবত মাবফ]। তাবর ক্বরবফয ইভান লদবয ―কফশুদ্ধ‖ ায-ملسو هيلع هللا ىلص
ওাযণ বত াবয না। তএফ, ক্বরফ ―কফশুদ্ধ‖ ায ভাবন ক্বরবফয ইভান ন। এ ওথা ফরা মাবফ না লম, 
ক্বরবফয ইভান  লদবয কফত্রতা কভবর ক্বরবফয কফত্রতা ৃি ববঙ; ওাযণ, লদবয কফত্রতাবও তায কনবচয 
ুণেফান ফস্থায ওাযণস্বরূ ভবন ওযািা বমৌকিও। লল ওথা বরা, ক্বরবফয কফত্রতা ন্তবযয ইভান  
আফাদত কবন্ন অবযওিা ফস্তুয কস্তবত্বয কদবও আকেত ওবয। অয এিাআ বচ্ছ ভুতাাঈীপকবণয ফকণকত ―পানা 
অর ক্বরফ‖ নাভও ার (বাফ)। 

তৃতীতঃ অভযা এওিা ঐওভবতেয ওথা ফরবত ঘাআ মা‖লত লখাকলত ববঙ লম প্রবতেও াাফী-আ ভুরভানবদয 
ভবধে লেষ্ঠ, মকদ এভন ফহু আরাভী ঈরাভা অকভন ওবযবঙন এফং ুযরুত্থান কদফ মকন্ত অয অকভন 
ওযবফন মাাঁবদয জ্ঞান  ওাচওভক ওবওচন াাফীয ভান বফ। তাঙাড়া াদীব লখাকলত ববঙ, ―মকদ নেযা 
ঈহুদ াাড় কযভাণ স্বণক াদাওাস্বরূ দান ওবয, তফু তাযা অভায াাফীবদয অল্লায াবস্ত দানওৃত 
ধক ―া‖ কযভাণ মবফয ভান াফ াবফ না।‖ (াদী) যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয াঘমক  (াকন্নধে) লথবও ৃি 
াাফাকবণয ন্তবযয বেন্তযীণ ভাাত্মে, ূণকতায ওাযবণআ তাাঁবদয এফাদবতয এবতা ঈচ্চভমকাদা কঙর। তাাঁবদয 
ফাবতন, থকাৎ, ক্বরফভূ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র ওরব্ লথবও নূযপ্রাপ্ত ব অবরাবওাজ্জ্বর ব মা। মঔন 
মযত ঈভয (যা.) আবন্তওার ওবযন, তঔন তাাঁয ুত্র অফদুল্লা (যা.) ফবরন; জ্ঞাবনয ন-দভাং কফরুপ্ত ববঙ 
এফং তাাঁয অাবয তরুণ ফীবদয ভাবছ কফঘকরতবাফ রক্ষে ওবয কতকন অয ফবরন, ―লতাভাবদয জ্ঞাত 
কপওাহ্  ওারাভ-াবস্ত্রয জ্ঞানবও অকভ ফুছাআ কন। অকভ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র ওরব্ ভুফাযও লথবও কনঃৃত 
ভা‖লযপবতয জ্ঞাবনয ন-দভাংবও ফুকছবকঙ।‖ লম ফ ভুরভান াাফা-এ-লওযাবভয বয ফাবতবনয এআ নূয 
চকন ওযবত লবযবঙন, তাাঁযা তাাঁবদয ীয-ভুককবদয লাফবতয ওাযবণআ তা লবযবঙন। যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
ওরফ ভুফাযও লথবও ঈৎাকযত নূয (বচোকত) ীয-ভুককদকবণয ভাধেবভআ তাাঁযা চকন ওবযবঙন। ফে ীয-
ভুককদকবণয লাফবত কচকত নূয হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয াঘমক  বত কচকত নূবযয ভান বত াবয না। এিাআ 
াাফাকবণয লেষ্ঠবত্বয ওাযণ। এআ ফোঔো লথবও এ লফাছা মা, ফাকেও ূণকতায াাাক অধোকত্মও 
বেন্তযীন ূণকতা যববঙ এফং এআ ূণকতায কফকবন্ন মকা যববঙ। এিা কযসু্ফি ববঙ কনবম্নাি াদী-এ-
ওুদীবত, লমঔাবন অল্লা তা‖অরা ফবরবঙন: ―অকভ অভায ফান্দায কনওিফতকী আ, লম ফান্দা অভায এওিু 
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কনওিফতকী । মকদ অভায ফান্দা অভায কন্নওবি অব, তবফ অকভ তায ঔুফ ওাবঙ মাআ। অভায ফান্দা 
নপর আফাদত ারন ওবয অভায এবতা কনওিফতকী  লম অকভ তাবও তেন্ত বাবরাফাক। অকভ মঔন তাবও 
বাবরাফাক, তঔন তায লদাা অকভ ওফুর ওকয। ল তঔন অভায াবথ (থকাৎ, অভায ওুদযত দ্রৃাযা) লদবঔ, 
লাবন এফং ঘরাবপযা ওবয।‘ (াদী-এ-ওুদী) নপর আফাদত; লমিায চবনে অল্লাহ্ তাাঁয ফান্দাবও তেন্ত 
বাবরাফাবন, লিা বচ্ছ তাাঈবপয বথ গ্রয ায চবনে ওবভকাদেভ। 

ঘতুথকতঃ অভযা ফকর লম, ৃকথফীয কতনকি ফড় ভাবদব এও স্মাকধও ফঙয ধবয অকত ত-স্ম ভুরভান 
কফদ্রৃান ফবরবঙন  করবঔবঙন লম, তাাঈবপয বথ কক্ষা গ্রণওাবর এফং ভুককদ অর ওাবভরকবণয াঘমক  
রাববয পবর তাাঁবদয ওরফভূব কওঙু াবরয অকফবকাফ খবিবঙ।  লওঈআ ওঔবনা এ ওথা ধাযণা ওযবত াযবফ 
না লম, আ ধযবণয এওিা ফোও ফকম্মকত লওাবনা কভথোয য প্রকতকষ্ঠত ববঙ। মাাঁযা এআ ফকম্মকত 
কদববঙন, তাাঁবদয কধওাংবয চীফনী-আ ফআবত্র করকফদ্ধ অবঙ। অয এিা কনকিতবাবফ কযদৃি ববঙ লম, 
তাাঁযা ফাআ ভুিাওী, যবমকায  জ্ঞান কফাযদ কঙবরন। এআ ধযবণয ূণকতাপ্রাপ্ত এফং কত ঈিভ ফেকিত্ববদয 
বক্ষ কভথো ওথা ফরা এবওফাবযআ ম্ভফ। এআ ধযবণয ঔাাঁকি, ূণকতাপ্রাপ্ত ত-স্ম ভুকরভ ফকম্মতবাবফ 
ফণকনা ওবযবঙন লম, তাাঁবদয ওরফভূ তাাঁবদযআ ীয-ভুককদকবণয লাফবত নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র ওরফ 
লভাফাযও লথবও কনঃৃত নূয (বচোকত) চকন ওযবত ক্ষভ ববঙ এফং ইভান  কপওাহ্ জ্ঞান ঙাড়া তাাঁবদয 
ীয-ভুককদকবণয লাফবত তাাঁবদয ওরফভূব অবযওকি াবরয ঈদ্ভফ ববঙ, অয এআ াবরয বযআ অল্লায 
প্রকত এফং অল্লায বাবরাফাাপ্রাপ্তবদয প্রকত এফং অল্লায অবদগুবরায প্রকত বাবরাফাা তাাঁবদয ওরবফ 
(ন্তবয) স্থান দঔর ওবযবঙ, অয আফাদত  াফদাও ওাচ ওযািা তাাঁবদয ওাবঙ ঙন্দনী ববঙ এফং 
অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও লযাাতওৃত কিও অকওদা-কফশ্বাগুবরা তাাঁবদয ওরবফ অন লকাঁবড়বঙ। 
ন্তবয অকফবূকত এ ারকি কনিআ ূণকতা  ভাাত্মেম্পন্ন এফং ূণকতা-ৃকিওাযী এওকি ার। 

িভতঃ অভযা ফকর, অঈকরাফৃন্দ ওাযাভবতয কধওাযী। অল্লা তাাঁয যীকত-ফকবূকত লম ফ বরৌকওও 
খিনাফরী ৃকি ওবযন, তা-আ বচ্ছ ওাযাভত; থকাৎ, স্বাবাকফও  সফজ্ঞাকনও অআন-ওানুনফকবূকত খিনাফরী-আ 
বচ্ছ ওাযাভত। তবফ প্রবতেও বরৌকওও ক্ষভতাম্পন্ন লরাওআ লম রী বফ, এভন লওাবনা ওথা লনআ। অল্লা 
ওতৃকও খৃকণত ওাবপযবদয ওাঙ লথবও বরৌকওও কিা ংখকিত বত াবয। লওাবনা ওাবপবযয দ্রৃাযা ংখকিত 
বরৌকওও কিাবও ―কয‖ (মাদু) ফবর। ওাযাভবতয বে ―তাওায‖ (বঔাদাকবরুতায)- কধওাযী ব 
থাবওন এওচন রী। অল্লাবও ব ওযায এফং যীতবও অাঁওবড় ধযায ভাবন বচ্ছ তাক্া। 

লফরাাত ওী? এঔন অভযা লফরাাবতয থক ফোঔো ওযবফা। লফরাাত ভাবন অল্লায কনওিফতকী থাওায ফস্থা। 
অল্লায বে ভানুবলয াকন্নবধেয দুআকি লেণী যববঙ। প্রথভকি বচ্ছ প্রবতেও ভানুবলয ওাবঙ অল্লায ঈকস্থকত। 
অল্লা তা ‖অরা ুযা ক্বাপ-এয ১৬ নং অাবত ফবরন, ―ভানুবলয হৃদমবন্ত্রয (ফড়) কযাকিয লঘব অকভ তাাঁয 
লফক কনওিফতকী‖; ুযা াকদদ-এয ঘতুথক অাবত কতকন লখালণা ওবযন, ―লতাভযা লমঔাবনআ থাবওা না লওন, 
অল্লাহ্ লতাভাবদয বে অবঙন।‖ (অর অাত) কদ্রৃতী ধযবণয সনওিে বচ্ছ াবরীন  লপবযতাবদয প্রকত 
অল্লায সনওিে। ুযা নাচভ-এয লল অাতকিবত ফরা ববঙ: ―লচদা ওবযা এফং অল্লায কনওিফতকী ।‖ 
ঈমুকি াদী-এ-ওুদী লখালণা ওবয: ―নপর আফাদত ারন ওবয অভায ফান্দা অভায এবতা কনওিফতকী  
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লম তাবও অকভ তেন্ত বাবরাফাক।‖ (াদী) এ অাত  াদীকিবত ঈকল্লকঔত সনওিে এওভাত্র আ ওর 
ভান াবরীবনয লক্ষবত্রআ প্রবমাচে । এআ সনওিেবওআ লফরাাত ফবর, থকাৎ, করত্ব থাওাওারীন ফস্থাআ 
বচ্ছ লফরাাত। এআ ধযবণয সনওিে চকবনয চবনে অবর ুন্নাবতয এ‖লতক্বাবদয (অকওদা-কফশ্বাবয) বে 
াভঞ্জেূণক কফশ্বা যাঔা এওান্ত কযামক। ুযা অর-আ-আভযাবনয ৬৮ নং অাতকিবত ফরা ববঙ: ―অল্লা 
তাবদযবও বাবরাফাবন মাযা ইভান অবন।‖ (অাত) কওন্তু কতকন আ ফ কফকি কফশ্বাীবদযবও অয লফক 
বাবরাফাবন। প্রবতেও কফশ্বাীয চবনে অল্লায বাবরাফাাবও ফরা  ―লফরাাত অম্মা‖। অয কফকি 
ইভানদাযবদয চবনে তাাঁয ভিতবও ―লফরাাত ঔাা‖ ফরা । াদী-এ-ওুদীকিবত আাযাওৃত ভিত এআ 
ধযবণয বাবরাফাা। অয এ ধযবণয বাবরাফাায ভাত্রা যববঙ। অভাবদয অয চানা ঈকঘৎ লম অক্বর 
(ভকস্তষ্ক, ফুকদ্ধ) দ্রৃাযা অল্লায কপাতভূ (গুণাফরী) লফাছা মা না, লমভকনবাবফ লফাছা মা না তাাঁয িাবও। 
অল্লা তা ‖অরায িা লভাফাযও থফা তাাঁয লওাবনা কপাবতয নুরূ লওাবনা কওঙু-আ লনআ। তএফ, অল্লায 
াবথ ভানুবলয ঈি দু‖ধযবণয সনওিে ভানবফয কফঘায-জ্ঞান দ্রৃাযা চানা  ঈরকব্ধ ওযা এবওফাবযআ ম্ভফ। 
এিা ভ থফা স্থাবনয সনওবিেয ভবতা ন। অল্লায ফান্দাবদয ওাবঙ তাাঁয সনওিে লওাবনা ফস্তুকত সনওিে ন, 
লমিা কফঘায-ফুকদ্ধ দ্রৃাযা ঈরকব্ধ থফা আকিগুবরা দ্রৃাযা নুবফ ওযা মা। এিা শুধু অল্লাহ্ ওতৃকও কওঙু কফকি 
কফশ্বাীবদয প্রকত ফকলকত ভাবযপত নাভও জ্ঞাবনয দ্রৃাযা-আ লফাছা মা। এআ জ্ঞানবও ফরা  ―এরভুর হুমূকয‖। 
অভাবদয জ্ঞান বচ্ছ আরভুর হুূকর (াকর ওযা জ্ঞান)। 

লমবতু অল্লায াবথ তাাঁয ফান্দাবদয ঈি দু‖ধযবণয সনওবিেয ওথা অাত  াদীভূব কফফৃত ববঙ, 
লবতু ঈববয প্রকত কফশ্বা স্থান ওযা অভাবদয চবনে াকচফ। অল্লাহ্ ওতৃকও অভাবদযবও [ফ ভ ফ 
স্থাবন] লদঔায কফলব কফশ্বা স্থান ওযা লমভন অভাবদয চবনে কযামক, কিও লতভকন ঈি দু‖ধযবণয 
সনওবিেয প্রকত কফশ্বা যাঔা অভাবদয চবনে এওান্ত অফেও। অল্লাহ্ াবওয দকন (ক্ষভতা) লমভনবাবফ 
দাথক কফদো ফোঔোওৃত অবরায প্রকতপরবনয াাবমে ন, কিও লতভকনবাবফ তাাঁয সনওিে লওাবনা এওও দ্রৃাযা 
কযভা ওযা মা না। ওবওকি াদীব কযভাবয ঈবদ্দবে ন, ফযং শুধু তুরনা লদায ঔাকতবযআ কফখত, মফ-
বেয সদখকে, কভিায, এও াত ভান সদখকে আতোকদ এওবওয ফেফায ওযা ববঙ। 

প্রশ্ন: লফরাাত ভানুবলয ওাবঙ অল্লাহ্  তাাঁয ফান্দায ভধেওায বফাধকভে ার া বত্ত্ব এাকক্বন ব্দিা 
দ্রৃাযা লওন এিাবও ফোঔো ওযা ববঙ? 

ঈিয: অভযা ঈিয লদফায অবক দুবিা কফল অবরাঘনা ওযবফা: 

১) অঈকরায ―ওাপ‖ (কদফেদৃকি)  ভানুবলয প্রতেক্ষওৃত ―রূ-আা‖ (স্বে) কঔার (ভকস্তষ্ক)-এয দকবণ প্রতেক্ষওৃত 
ফস্তুভূবয প্রকতওৃকত, ঙাা ঙাড়া অয কওঙু না। ওাবযা খুভন্ত ফস্থা এয ঈদ্ভফ বর এবও ফরা  রূ-আা। 
অয চাগ্রত ফস্থা ংখকিত বর তাবও ফরা  ওাপ। কঔাবরয দকণ মবতা কযষ্কায  কনভকর বফ, 
তবতাআ ওাপ কওংফা রূ-আায তেতা এফং কনবকযবমাকেতা ফাড়বফ। ুতযাং লওাবনা নফী (অ.) এয স্বে (রূ-
আা) এওদভ কনবকযবমাকে এফং ফেআ কফশ্বাবমাকে। ওাযণ, ওর নফী (অ.) আ ভা‖ুভ, থকাৎ, তাাঁযা ওঔবনা 
লওাবনা বুর ওবযন না। তাাঁবদয কঔার তেন্ত ঔাাঁকি এফং কযষ্কায-কযচ্ছন্ন। তাাঁবদয ফাবতন থফা ন্তয 
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তেন্ত কযষ্কায-কযচ্ছন্ন। কধওাং অঈকরায স্বে কিও। ওাযণ তাাঁবদয ভকস্তষ্ক এফং ন্তয যাূরুল্লা 
 এয লাফবত কচকত নূবযয দ্রৃাযা কযষ্কায ব ককববঙ, লম াঘমক  তাাঁযা াাফাবদয ভবতা  যাকয-ملسو هيلع هللا ىلص
লববঙন, নবতা াাফাকবণয বয অকত ীয-ভুককদকবণয ভবতা থপ্রদকবওয ভাধেবভ লববঙন। তাাঁবদয 
লঔার  ক্বরফ যীতবও ভানে ওবয কনভকর ববঙ। ভরানা চারারুকদ্দন রুভী (য.) তাাঁয ভনফী যীবপ 
এআ ূক্ষ্ম কফলকি ুন্দযবাবফ লঔারাা ওবযবঙন: 

―অঈকরাবও লম ফ অওৃকত (কমর) ঔুাঁবচ লফড়া তুকভ লঘবনা তাবও? 

লগুবরা লঔাদা তা ‖অরায ফাকাবনয লৌন্দবমকয দকনকি ফবি!‖ 

অকম্বা (অ.) লও ভানে ওযায ওাযবণ অঈকরা (য.)-এয ফাবতনগুবরাবও কনভকর ওযা ববঙ; তাআ তাাঁবদয 
ফাবতনভূ ঈজ্জ্বর দকণভূবয নুরূ। লওাবনা লওাবনা ভ তাাঁবদয ফাবতনগুবরায ূফকতন ওাবরা দাকগুবরা 
ওাবরা দাবকয ভবতা রূ ধাযণ ওবয দৃকিবকাঘয  এফং তাাঁবদয ভকস্তবষ্কয দকণগুবরা অফঙা ব মা; পবর 
তাাঁবদয ওাপ  স্বেগুবরাবত তঔন বুর-ত্রুকি খবি।  এআ অফঙা ািা াযাভ থফা ভুতাকফাত ংখিবনয 
ওাযবণ কওংফা (ভুফা ারবন) ীভা কতিভ ওযায ওাযবণ খবি থাবও; কওংফা এিা খিায অবযওিা ওাযণ 
বরা জ্ঞ  লকাভযা লরাওবদয দ্রৃাযা ওাকরভা লরন। জ্ঞ  লকাভযা লরাওবদয কধওাং স্বেআ ভ্রান্ত এফং 
তাবদয ফাবতনগুবরা ওার ায ওাযবণ তাযা ঔুফ লফক বুর ওবয। 

২) অল্লায ওর ৃকিবওআ ―অরভ‖ ফবর। অরভ কতন প্রওায: ―অরভ অ াাদাৎ‖ – অভাবদয জ্ঞাত 
ফস্তুকত চকত; ―অরভ অর-অযা‖, রূবয -ফস্তুকত  কযভা-বমাকে (ধাযণাতীত) চকত; এফং ―অরভ 
অর-কভার‖, লমঔাবন ফস্তুকত কওংফা -ফস্তুকত কওঙুআ লনআ। অরভ অর কভাবর প্রথভ  কদ্রৃতী অরবভ 
ফস্থানযত ওর ফস্তুযআ কভার (ঈভা) অবঙ; এভন কও অল্লা এফং কঘন্তাধাযা  বথকয কভার যববঙ। 
অল্লায অবর লওাবনা কভার লনআ।  কওন্তু এ ওথা ফরা ববঙ লম তাাঁয কভার অবঙ। মকদ লওাবনা কচকনবয 
বে নে অবযওকি কচকনবয মাত (িা) কওংফা লভৌবরয এফং কপাবতয লক্ষবত্র ামুচে থাবও, তাবর 
ঈববওআ ঈববয কভার ফরা । অল্লা তা ‖অরায কফত্র িা কওংফা তাাঁয কপাতভূবয লওাবনা কভার 
লনআ এফং আ ধযবণয লওাবনা কভাবরয কস্তত্ব থাওবতআ াবয না। মকদ লওাবনা ফস্তুয বে য লওাবনা ফস্তুয 
শুধুভাত্র কপাবতয লক্ষবত্র ামুচে থাবও এফং মাবতয বে না থাবও, তবফ ূফকফতকী ফস্তুবও যফতকী ফস্তুয কভার 
ফরা । ঈদাযণস্বরূ, মঔন ূমকবও ―ীভ‖ ফরা , তঔন ―ীভ‖ ব্দিা ূবমকযআ এওিা কভার ব 
দাাঁড়া। অল্লা তা ‖অরা ফবরন, ―লওাবনা কফশ্বাীয ওরবফ অল্লায নূয পানুবয লবতবয প্রদীবয ভবতাআ।‖ 
(ূযা নূয; অাত ৩৫) এওিা াদীব অল্লা ম্পবওক কভার লদা ববঙ, ―কতকন এভনআ এও হুওুভদাতা 
লম, কতকন এওিা খয কনভকাণ ওবয লিাবও দাথক দ্রৃাযা কযূণক ওবয কদববঙন।‖ (াদী) তএফ, এ ওথা ফরা 
ববঙ লম, অল্লাবও স্ববে লদঔা মাবফ। মযত আঈুপ (অ.) দুকবকবক্ষয ফঙযগুবরাবও রুে এফং ভৃকদ্ধয 
ফঙযগুবরাবও স্বাস্থেফান করু  কবভয (বলেয) ীবলয ভবতা তাাঁয স্ববে লদবঔকঙবরন। ী ফুঔাযী যীবপ 
এওিা াদীব ফরা ববঙ: অকভ স্ববে ফহু লরাওবও অভায ওাবঙ অবত লদকঔ। তাযা চাভা কযকত কঙর। 
ওায ওায চাভা তাবদয ফুও মকন্ত কঙর, অয ওায ওায চাভা অয রম্বা কঙর।  অকভ ঈভযবও লদকঔ। 
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তাাঁয চাভা ভাকি মকন্ত ছুরাবনা কঙর।‖ াাফা-এ-লওযাভ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও এয ফোঔো কদবত অযচ ওযায য কতকন 
ফবরন, ―চাভা ভাবন জ্ঞান।‖ (াদী) এ ফ অাত  াদী কযসু্ফি ওবয, লম কচকনবয লওাবনা কভার লনআ 
এফং লম কচকন ফস্তুকত ন, ল কচকন স্ববে থফা ওাবপয ভাধেবভ লদঔা লমবত াবয। 

ঈমুকি দুবিা কফল ফোঔো ওযায য অভযা ফকর লম, লফরাাত নাভও এওিা বফাধকভে ার যববঙ। অরভ 
অর-কভাবর দুবিা ফস্তুকত লদবয সনওিে কববফ এ ারবও ওাবপয ভাধেবভ প্রতেক্ষ ওযা । ওাবপ 
লফরাাবতয াবরয গ্রককত বনওিা অল্লায কদবও াাঁিায ভবতা থফা তাাঁয এও কপাত লথবও অবযও 
কপাত কতিভ ওযায ভবতা ভবন । লমবতু অঈকরায এফ বফাধকভে াবরয কযফতকন (কতিাকন্ত) 
অরভ-এ-কভাবরআ কযদৃি ববঙ, লবতু এফ ারবও ―ওুযফ-এ-আরাী‖ (বঔাদায সনওিে) কববফ অঔো 
লদা ববঙ এফং কযফতকনগুবরাবও ―াবয আরাল্লা‖  ―াবয কপল্লা‖ আতোকদ নাবভ বূকলত ওযা ববঙ। 

তাাঈবপয বথ এওফায পানা কচকত বর এযয অয লওাবনা প্রতোফতকন লনআ। মাযা কপবয এববঙ, তাযা 
পানা চকন ওযায অবকআ তা ওবযবঙ। এআ পকওয (ভরানা ানাঈল্লা াকনথী) এিা ুযা ফাক্বাযায ১৪৩ 
তভ অাত লথবও লফয ওবযকঙ, লমিা লখালণা ওবয: ―অয অল্লায লক্ষবত্র এিা লাবা া না লম কতকন 
লতাভাবদয ইভানবও ফেথক ওযবফন। কতকন তাাঁয ফান্দাবদয প্রকত তেন্ত দারু।‖ নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন: ―অল্লা াও 
তাাঁয ফান্দাবদয ইভান ঈকিব লনন না। কওন্তু কতকন অবরভকবণয ভৃতুেয ভাধেবভ জ্ঞান (জ্ঞান) ঈকিব লনন।‖ 
(াদী) এ াদীকি প্রকতবাত ওবয; ―অল্লাহ্ প্রওৃত ইভান  অধোকত্মও জ্ঞান লপযত লনন না।‖ 

মূ্পণক তাক্বা এওভাত্র অঈকরায ভাবছআ প্রসু্ফকিত  এফং লিা কংা-লদ্রৃল, দ্ধতে, ভুনাবপওী  
প্রককদ্ধয লরাববয ভবতা নপানী ঔাববও ুবযাুকযবাবফ কফতাকড়ত না ওবয চকন ওযা ম্ভফ ন। এিা 
ুবযাুকযবাবফ কফতাড়বনয চবনে প্রবাচন ―পানা অন-নপ‖, থকাৎ, নপবয রপ্রাকপ্ত। অল্লা কবন্ন নে ফ 
কচকনবয বাবরাফাা ন্তয লথবও দূয না ওযা মকন্ত ূণক ইভান  তাক্বা চকন ওযা ম্ভফ। অয এিা 
এওভাত্র ―পানা অর ক্বরফ‖-এয ভাধেবভআ ম্ভফ। াদীকিবত পানা অর ক্বরফবও ―ক্বরবফয কফত্রতা‖ (াবরহ্ 
ক্বরফ) অঔোকত ওযা বকঙর। আভাভ ফুঔাযী  ভুকরভ ফকণকত এওিা াদীব ফরা ববঙ: ―এওচন 
ভুকরবভয ইভান ওঔবনা ূণক বত াবয না, মবতাক্ষণ মকন্ত না ল তায কতা-ভাতা, ন্তান-ন্তকত এফং নে 
ফায লঘব অভাবও লফক বাবরাফাব।‖ (াদী) য এও াদী ফরা ওবয: ―কতন লেণীয লরাও ইভাবনয পর 
অস্বাদন ওবয: লম ফেকি ফ ফস্তুয লঘব অল্লা  তাাঁয যাূরবও লফক বাবরাফাব; লম ফেকি এওভাত্র অল্লা 
মাাঁবদয বাবরাফাবন তাাঁবদযবও বাবরাফাব; এফং লম ফেকি ইভান চকন ওবয; অগুবন বস্ভীবূত ায লঘব 
ওুপয (কফশ্বা)-লও লফক ব া।‖ (াদী) এওকদন যাবফা ফযী (তাবফীনবদয ভবধে কফঔোত ভকরা রী) 
তাাঁয দুআ াবত দুবিা াত্র ফন ওযকঙবরন, মায এওিা কঙর াকনবত ূণক, যকি অগুবন প্রজ্জ্বকরত। ভানুবলযা 
তাাঁবও এয ওাযণ কচজ্ঞাা ওযায য কতকন ঈিয লদন, ―অকভ লদামবঔয অগুন কনকবব কদব লফববত অগুন 
িারাবফা। এবাবফ অকভ ভুকরভবদযবও লদামবঔয বব এফং লফববতয অা অল্লায আফাদত ওযা বত 
যক্ষা ওযবফা।‖ অয এিাআ বচ্ছ লফরাাত (করত্ব)। 
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‗যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওবযন, ―অভায অাফবদয প্রকত ম্মান প্রদকন ওবযা‖ (াদী)। ুযা হুচুযাবতয ১৩ 
অাবত অল্লা ফরা ওবযন, ―ভুিাক্কীযা (বঔাদাবীরু ভুরভান)-আ  ম্মান াায লমাকে‖ (অর অাত)। তাআ 
আরাভী ঈরাভাফৃন্দ ফকম্মতবাবফ ফবরবঙন লম এআ ঈম্মবতয ভবধে ফকবেষ্ঠ ভুিাক্কী (অল্লাবও বওাযী) 
বচ্ছন াাফা-এ-লওযাভ। লওননা, অল্লায যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয াঘমক  রাব ওবযআ অাফ-এ-লওযাভ লফরাাবতয 
বফকাচ্চ কঔবয অবযাণ ওবযকঙবরন। ুযা তফায ১০০ নং অাবত অল্লাতা ‖অরা াাফা-এ-লওযাভবও 
প্রংা ওযবঙন: ―মাযা কফশ্বাব ূফকফতকী এফং মাযা প্রথবভ কচযত ওবযবঙ’‖ (অাত)। কতকন ুযা াকক্বায 
১০ নং অাবত ফবরন: ―মাযা কফশ্বাব গ্রচ, তাযাআ বফ (অবঔযাবত) গ্রফতকী‖ (অয তাাঁযাআ ভুক্বাযাকফন ফা 
অল্লায সনওিে প্রাপ্ত)। ুযা অর-আ-আভযাবনয ১০২ নং অাবত অল্লা ফবরন: ―ল ইভানদাযকণ! অল্লাবও 
ব ওবযা এফং তাাঁয কনকলদ্ধ ফস্তু লথবও দূবয বয থাবওা।‖ তাক্বায ভাবন বচ্ছ অল্লাবও ব ওযা। এয থক 
তেন্ত ফোও, ুন্নাত, নপর  াফদাও নোনে অভর ারন ওবয াযাভ কযায ওযাআ বচ্ছ 
তাক্বা। থকাৎ, ―ফস্তুকনষ্ঠ অভর এফং অধোকত্মও ইভান  সনকতওতায ভবধে অল্লা মা ঙন্দ ওবযন, তা 
ফকি যাঔা ঘরবফ না।‖ অাবত প্রদি অবদকি প্রকতবাত ওবয লম এিা াকচফ। এওভাত্র লফরাাবতয 
ভাধেবভআ ূণক তাক্বা চকন ওযা মা। নপবয ঈমুকি তানী প্রবাফ াযাভ। এ ওর ওু-প্রবাফ দূয না 
ওযা মকন্ত ূণক তাক্বা চকন ওযা ম্ভফ; অয এ ওর ওু-প্রবাফ ―পানা অন্- নপ‖-এয ভাধেবভআ ঔফক 
ওযা ম্ভফ। তাক্বা বচ্ছ া ফচকন ওযা। াদীিাবত এিাবও ―লদবয কফত্রতা‖ (কফশুদ্ধ) ফরা ববঙ। 
লদবয কফত্রতায চবনে ক্বরবফয কফত্রতা এওান্ত অফেও। ভুতাাঈীপকণ ক্বরবফয কফত্রতাবও―পানা অর 
ক্বরফ‖ অঔোকত ওবযবঙন। 

অভযা ফোঔো ওবযকঙ; লফরাাত বচ্ছ ক্বরফ  নপবয কফবরা াধন। তাাঈপন্থী ঈরাভা ফবরবঙন লম 
লফরাাবতয াতকি মকা যববঙ, মায ভবধে াাঁঘকি বরা ওরফ, রূ, কয, ঔকপ  অঔপা নাভও াাঁঘ 
রকতপায কফবরা াধন; লষ্ঠকি নপবয রপ্রাকপ্ত; প্তভকি লদবয দাথকভূবয কনভকরওযণ। লদবয 
দাথকগুবরায রপ্রাকপ্তবও ―লদবয কফত্রতা‖ অঔোকত ওযা ববঙ। 

শুধু নপর আফাদত ারন ওবয তাক্বা চকন ওযা মা না। তাক্বা বচ্ছ- পযম  াকচফ ারন ওবয 
াযাভ ফচকন ওযা। এঔরাকফীন পযম এফং াকচফ ারন ওযা ভূরেীন। ুযা মুভাবযয ২-৩ নং অাবত 
অল্লা লখালণা ওবযন: ―এঔরাবয াবথ অল্লায আফাদত ারন ওবযা। এঔরাূণক আফাদত কও তাাঁয চবনেআ 
ঔা ন?‖ পানা অন্-নপ চকবনয অবক াযাভ ফচকন ওযা ম্ভফ ন। এিা কযসু্ফি লম, এওভাত্র পযম 
ারন ওবযআ লওাবনা ফেকি লফরাাবতয ূণকতা চকন ওযবত াবয। তফু লফরাাত অল্লায-আ এওিা 
লনাভত কফবল; তাাঁয মাাঁবদযবও আচ্ছা তাাঁবদযবওআ কতকন এিা কদব থাবওন এফং এিা কযেভ ওবয চকন ওযা 
মা না। ভানুলবদযবও তাবদয ক্ষভতানুমাী ওাচ ওযবত অল্লা অবদ ওবযবঙন। ুযা তাকাফুবনয ১৬ নং 
অাবত কতকন অবদ লদন: ―লতাভাবদয ফককি কনবাক ওবয াযাভ ওাচ কযায ওবযা।‖ (অাত) এিা স্পি 
লম, প্রবতেবওয াধোনুাবয এআ লক্ষবত্র লঘিা ওযা চরুযী।  

লফরাাবতয মকাভূ কযবভ। াঔ াদী কযামী (য.) এ ওথা ফেি ওবযন কনবম্নাি ংকিবত: 
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―তাাঁয (লঔাদায) লৌন্দমকে ীভ 

াদীয ওথা ন্তীন 

লযাকীয লতিা লভিা না চর ান 

কনঃবল ওবয না ভাাকবযয চবরয কযভাণ‖।। (গুকরস্তাাঁ) 

নুরূবাবফ, তাক্বায মকাগুবরা ীভ। এওিা াদী লখালণা ওবয, ―অকভ-আ অল্লাবও ফবঘব লফক 
বাবরাবাবফ চাকন, তাাঁবও ফকাবক্ষা লফক ব াআ।‖ (াদী) লওাবনা ফেকি মবতাআ লফরাাবতয মকাগুবরায 
লবতয কদব গ্রয বফন, তবতাআ তাাঁয অল্লা-বীকত ফৃকদ্ধ াবফ। ুযা হুচুযাবতয ১৩ নং অাবত লখাকলত 
ববঙ: ―অল্লায দৃকিবত লতাভাবদয ভবধে ল ফেকি-আ ফকবেষ্ঠ, লম ফকাকধও লঔাদাবীরু।‖ (অাত) লমবতু 
তাক্বায মকাগুবরা ীভ, লবতু লফরাাবতয মকাগুবরায ভধে কদব গ্রয বত াধোনুাবয লঘিা ওযা 
াকচফ। কনবচয অধোকত্মও জ্ঞান ফৃকদ্ধ ওাভনা ওযা প্রবতেও ফেকিয চবনে পযম। ুযা তা‖া-এয ১১৪ নং 
অাত এ কফলকি ফেি ওবয: ―ল ািও! অকন ফ ভ লদাা ওযায ভুূবতক ফরবফন: ল অল্লাহ্! অভাবও 
জ্ঞান দান ওরুন।‖ (অাত) লওাবনা রী লফরাাবতয লওাবনা মকা চকবনয য লআ স্তবয লথবও মাফায এফং 
অয গ্রয না ফায আচ্ছা লালণ ওযা তাাঁয চবনে াযাভ। মযত ফাক্বী কফল্লা (য.) তাাঁয ওকফতা ফবরন: 

অল্লায বথ তুকভ মকবফক্ষণীর বফ, ফেআ বফ! 

ভৃতুেয অক মকন্ত লিাআ বত ঘাআবফ, ফেআ ঘাআবফ! 

মকদ াকয কযভাণ লতাভায ভুবঔ  ারা , 

তফু লতিা লতাভায লভিা ঈকঘৎ ন, 

ফযং এযয অয ওাভনা ওযবফ।। 

ভরানা চারারুকদ্দন রুভী (য.) ফবরন: 

―ল ভ্রাতা, এ বথয লওাবনা লল লনআ, 

মবতা দীখক থআ ায  না লওন, 

অয গ্রয বত বফআ।‖ 



184 
 

ঔাচা ফাকক্ক কফল্লাহ্ (য.) ফবরন: 

―তুকভ ান ওযা অভা মবতাআ, 

লতাভায প্রকত অভায এও ফৃকদ্ধ া তবতাআ!‖ 

লমবতু অধোকত্মও জ্ঞাবনয বথ গ্রয ায লঘিা ওযা াকচফ এফং লমবতু এওচন ভুককদুর ওাবভবরয 
ভধেস্থতা ঙাড়া ঔুফ ওভ ভানুলআ অল্লায সনওিে লববঙন, লবতু এওচন ভুযকদ-এ-ওাবভবরয তারা ওযা 
াকচফ। ভারানা চারারুকদ্দন রুভী (য.) ফবরন: 

―ভুককদ ঙাড়া অয লওঈআ ভানুলবদযবও লদাবত কদবত াবয না, 

তাআ এভন ওাঈবও ঔুাঁবচ লফয ওবযা, 

এফং তাাঁবও িবাবফ অাঁওবড় ধবযা, 

কওন্তু তযীওবতয বণ্ড লরাবওযা লমন ওযবত না াবয প্রতাযণা।‖ 

লওাবনা ভুককবদয াথকওে কনণকওাযী প্রথভ সফকিে বচ্ছ এআ লম, তাাঁবও অবর ুন্নাবতয অকক্বদাম্পন্ন বত 
বফ এফং মূ্পণকবাবফ যীতবও ভানে ওযবত বফ। লম ফেকিয ওথা  ওাচ যীবতয াবথ েকতূণক ন 
এফং কনবচয স্ত্রী-ওনোবদয াত  ঘুবরয লফদকা ফস্থা ফাআবয মাাবও লম ফেকি প্রকতত ওবয না, ল 
ওঔবনা ভুককদ বত াবয না। এভন কও ল মকদ অওাব ঈড়বত াবয, তফু ল ভুককদ বত াবয না। 
ভুকরভ ভকরাবদয চবনে ঘুর  া আতোকদ েবও ঈনু্মি লযবঔ ফাআবয মাা এফং প্রথাকতবাবফ কযকঘত 
লরাওবদয াভবন কনবচবদয প্রদকনী লদা াযাভ। অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃবন্দয ফআত্র লম ফেকি ভানে ওবয 
না, ল ওঔবনা ভুককদ বত াবয না। আ ধযবণয এওচন বণ্ড আভাভ ঈওাযী ায কযফবতক দ্রৃীবনয চবনে 
ভাযাত্মও ক্ষকতওয। ুযা আনান কওংফা ুযা দাবয অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযন, ―কপক্ব ংখিনওাযী 
কওংফা ওাবপযবও ভানে ওযবফ না।‖ (ুযা দায, ২৪ অাত) এ অাবত অল্লাহ্ তা ‖অরা প্রথবভ পাকওবও 
এফং বয ওাবপযবও ভানে ওযবত কনবলধ ওবযবঙন; ওাযণ এওচন ভুকরভ ঔুফ ওভআ এওচন ওাবপবযয 
াক্ষাৎ ান, কওন্তু কতকন ফ ভ বতা এওচন পাকবওয তাবফদাযী ওযবত াবযন। তাঙাড়া এ অাতকি 
প্রভাণ ওবয; এওচন ওাবপবযয লঘব এওচন পাকবওয াঘমক বনও লফক ক্ষকতওয বত াবয। ুযা 
ওাপ-এয ২৮নং অাতকিবত ফরা ববঙ: ―অভায কমওয বত ঈদাীন ন্তয-কফকি প্রফৃকিয ূচাযী এফং 
ীভারঙ্ঘনওাযী ফেকিবও ভানে ওযবফ না।‖ (অর-অাত) এ অাতঔানা লথবও লফাছা মা; প্রফৃকিয নুযণ 
অত্মায দাীবনেযআ এওিা রক্ষণ ভাত্র। লদবয াওাচ ংখিন; অত্মায ঙ্কীরতায প্রকত আকেত ফন ওবয।  

লওাবনা ভুককবদয কদ্রৃতী সফকিে মা াদীব কফফৃত ববঙ, তা বচ্ছ তাাঁবও লদঔা এফং তাাঁয াবথ ওথা ফরায 
পবর অল্লাবও স্ভযণ । তঔন ক্বরবফ অল্লাহ্ ঙাড়া অয লওাবনা কওঙুবও ঙন্দনী ভবন  না। আভাভ নফফী 
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(য.)-এয লযাাত নুমাী হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص অঈকরাফৃবন্দয সফকিেগুবরা ফোঔো ওবয ফবরন: ―অঈকরাবও 
লদঔবর অল্লায ওথা স্ভযণ ।‖ এআ াদী আফবন ভাচা (য.)- ফণকনা ওবযবঙন। আভাভ ফাকাফী (য.) 
লযাাতওৃত এওিা াদী-এ-ওুদীবত অল্লা লখালণা ওবযন: ―মঔন অভাবও স্ভযণ ওযা , তঔন অভায 
কপ্র ফান্দায ওথা স্ভযণ ; অয মঔন তাবদযবও স্ভযণ ওযা , তঔন অভায ওথা ভবন বড়।‖ কওন্তু 
অল্লাবও স্ভযণ ওযবত বর লওাবনা রীয াবথ মৃ্পি া এওান্ত প্রবাচন। লম ফেকি লওাবনা রীবও 
স্বীওায ওবয এফং তাাঁবও রী কববফআ কফশ্বা ওবয না, তায বে আ রীয লওাবনা ম্পওকআ লনআ। লম 
ফেকি কফশ্বা ওবয, ল এআ লনাভত চকন ওযবত াবয না। 

দুবিা ংকি: 

―লম লরাওবও অল্লা লনাভত লদন না, 

ল মকদ নফী ملسو هيلع هللا ىلص–লও লদবঔ, 

তফু ল লৌবাকেচকন ওযবত াবয না।‖ 

প্রবতেও রীযআ প্রবাফ ৃকি    (প্রবাফ কফস্তায) ওযায এ ক্ষভতাকি যববঙ। লওাবনা লওাবনা ীয-ভুককদ প্রবাফ 
কফস্তাবয অয বনও লফক ক্ষভতাারী এফং তাাঁযা তাাঁবদয ভুযীদবদযবও তাাঈবপয বথয ঈচ্চমকাগুবরাবত 
ঈন্নীত ওযবত ক্ষভ। আ ধযবণয ীয-ভুককদবদযবও ফরা  ―ভুককদ অর ওাবভর ার ভুওাবম্মর‖ (কনবচ ূণক 
এফং নেবদযবও ূণকতা কদবত াবযন)। 

লওাবনা রীবও প্রথভ দকবন এফং ওবওফায াক্ষাবতয য জ্ঞ  কভথোফাদী লরাবওযা কঘনবত াবয না। 
তাবদয ঈকঘৎ তাবদযআ অস্থাবাচন ওাঈবও কচজ্ঞাা ওযা। ুযা নাবরয ৪৩নং এফং ুযা অকম্বায ৭নং 
অাবত অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযন: ―লতাভযা মা চাবনা না, তা মাযা চাবনন তাাঁবদযবও কচজ্ঞাা ওবয 
লবঔা।‖ এওিা াদী লখালণা ওবয: ―জ্ঞতা বত নাচাত াায ঈা বচ্ছ জ্ঞানীবদয ওাঙ লথবও কচজ্ঞাা 
ওবয লঔা।‖ (াদী) লম ফেকি ীয-ভুককদ কববফ জ্ঞাত লওাবনা লরাবওয লাফবত ওবও ফঙয থাওায য 
কনবচয ক্বরফবও বাবরায কদবও প্রতোফকতকত বত লদবঔ না, তায ঈকঘৎ আ ফেকিবও কযতোক ওযা। 

আভাভ-এ-যিানী অভদ অর-পারুওী অস্-কযকন্দী (য.) লখালণা ওবযন, ―হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয লফাবরয বয 
াাফা-এ-লওযাভ য য ঘাযচন ঔকরপাবও কনফকাঘন ওবযন। দুকনাফী কফলগুবরায ফেফস্থানায ঈবদ্দবে তাাঁযা 
ঔকরপা কনমুি ওবযন কন; ফযি তাাঁবদয ফাবতনগুবরায ূণকতাপ্রাকপ্তয ঈবদ্দবেআ তাাঁযা তা ওবযকঙবরন।‖ 

প্রশ্ন: ওাবপযবদয দ্রৃাযা ভূকতক ূচাবও কযও াফেস্ত ওযায চবনে ুযা অযাবপয অাতঔানা (―অল্লা ঙাড়া লম 
ফ ফস্তুয কনওি লতাভযা প্রাথকনা ওবযা, লগুবরা লতাভাবদয ভবতাআ ফান্দা। ওাঈবও াামে ওযায ক্ষভতা তাবদয 
নাআ‖) ফতীণক ববঙ। অঈকরাবও ভূকতক (কভনদুকনল্লা)-এয বে তুরনা লদা কও কিও বফ? 
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ঈিয: অাতকি ফবর ―অল্লা ঙাড়া‖, মায থক: ―অল্লা ঙাড়া ফ কওঙু!‖ তবফ এওিা াদী লখালণা ওবয: 
―অকম্বা (অ.) লও স্ভযণ (কমওয) ওযা আফাদততুরে। ুণেফান ফান্দাকণ-লও স্ভযণ ওযা াবয প্রাকিি। ভৃতুেয 
ওথা স্ভযণ ওযা াদক্বা লদায ভবতা। ওফবযয ওথা স্ভযণ লতাভাবদযবও চান্নাবতয কনওিফতকী ওযবফ।‖ 
(াদী) াদীকি অফু নায দারাভীয (য.) ―ভুনাদ অর লপযদঈ‖ গ্রবন্থ ঈদৃ্ধত ববঙ। আভাভ দারাভী 
অবযওিা াদী ঈদৃ্ধত ওবযন, লমিা লখালণা ওবয: ―অরীবও ঈবল্লঔ ওযা আফাদততুরে।‘ (াদী) এ ফ 
াদীব ―কমওয‖ ব্দ দ্রৃাযা লফাছাবনা ববঙ তাবদয ঈচ্চভমকাদা, ভৎ গুণাফরী, ার (অকত্মও ঈৎওলক, বাফ)  
ুন্দয সনকতওতা ম্পবওক অবরাঘনা ওযা। এবাবফ তাাঁবদযবও বাবরাফাায ভাবন অল্লাবওআ বাবরাফাা। মাযা 
এ ওর াবরীন ম্পবওক চানবত াবযন, তাাঁযা তাাঁবদয ভবতাআ বত লঘিা ওবযন। অমান  এক্বাভবত নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয নাভ অল্লায নাবভয বয ঈবল্লঔ ওযা এওিা আফাদত। ুযা আনকযাবত ফরা ববঙ, ―অনায 
স্ভযণবও অকভ ভুন্নত ওবযকঙ।‖ (অাত) এিা এওভাত্র যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয চবনে কনকদকি। মকদ লওঈ ―রা-
আরাা আল্লাল্লাহু ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা‖ ফবর ―অরী রী-অল্লা‖ তায াবথ লমাক ওবয, তবফ তাাঁয চবনে াকস্তআ 
কফবধ। নফী-এ-ভওফুর ملسو هيلع هللا ىلص-এয নাবভয ঈবল্লঔ শুধুভাত্র যীবতয কনধকাকযত ীভাবযঔায বেন্তবযআ চাবম। 

কনষ্পা া অকম্বা (অ.) এয চবনেআ কনকদকি। এয থক, জ্ঞাতাবয কওংফা জ্ঞাতাবয লওাবনা ওফীযা (ফড়) 
থফা কীযা (বঙাি) গুনা ওঔবনা ংখিন না ওযা। অঈকরা ―অভত‖-এয কধওাযী ফরািা ওুপয (তবফ 
তাাঁযা ―ভাপুম‖ তথা লপামতপ্রাপ্ত – নুফাদও)। অঈকরা বক্ষা প্রবতেও াাফী-আ ঈচ্চ ভমকাদাম্পন। 
কফঔোত তাবফী মযত অফদুল্লা আফবন ভুফাযও (য.) ফবরবঙন, ―যাূর-এ-অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াব বশ্ব 
ঈকফি মযত অভীবয ভুাকফা (য.)-এয লখাড়ায নাবওয ভবধে লম ধুকরওণা প্রবফ ওবযবঙ, তা ঈাআ 
ক্বযনী (যা.)  ঈভয কফন অফদুর অকমম বত ঈিভ।‖ 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص কওংফা লওাবনা রীয যমা যীপ কমাযবতয ুন্নাতগুবরা বচ্ছ- মু ওাবয নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص 
[কওংফা আ রী]-এয প্রকত ারাাত াি ওযা; ারাত, কাভ, াদাওা  ওুযঅন লতরাাবতয ভবতা 
াফদাও ওাবচয াফগুবরা তাাঁয প্রকত লৌঁকঙব লদা, মাবত লওাবনা ফেকিয ক্বরফ (তাাঁবও বাবরাফাায 
চবনে) সতকয থাবও, তাাঁবও বাবরাফাায ঈবদ্দবে অল্লায ওাবঙ অবফদন চানাবনা। মকদ লওাবনা ফেকি আ 
রীয লমাযত ওবয, তবফ ল তাাঁয বে কনবচবও ংমুি ওবযবঙ; তায ঈকঘৎ ক্বরফ লথবও দুকনাফী কঘন্তা দূয 
ওযা এফং আ রীয ওাঙ লথবও াকন্নধোচকন ওযা। 

মাযা দুকনাফী ঔোকত  ধন-ম্পবদয স্বাবথক লওাবনা তযীওবতয বে কনবচবদযবও ংকেি ওবয, তাযা বচ্ছ 
তাবনয াককযদ। তাযা কভথো নকফ ভুারাভাতুর ওামমাবফয ভবতাআ। 

অল্লায ওাঙ লথবও প্রাপ্ত লনাভত, ফযওত  ঈচ্চ ভমকাদাভূ তাাঁয ভুকযদবদয ওাবঙ প্রওা ওযা এওচন 
রীয চবনে চাবম। এওিা াদী লখালণা ওবয: ―অল্লায ওাঙ লথবও প্রাপ্ত লনাভতভূ প্রওা ওযা; 
লগুবরায চবনে শুওকযা অদাবযআ নাভান্তয।‖ (াদী) তবফ কফক ওযা াযাভ। মকদ লওঈ কনবচয ভৎ গুণাফরী 
কনবচয প্রকত অবযা ওবয এফং এ ধাযণা না ওবয; অল্লাহ্-আ তাবও এ লনাভত দান ওবযবঙন, তাবর তা 
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াভফড়াভী। মকদ ল কফশ্বা ওবয; তাাঁয মা অবঙ ফআ অল্লায ওাঙ লথবও এববঙ এফং মকদ ল কঘন্তা ওবয লম 
ল িকিমুি, তাবর এিা বফ লাওয (ওৃতজ্ঞতা)। 

অল্লায অওলকবণআ (চমফা) ভানুল তাাঁয বীভুবঔ মাত্রা ওবয। মকদ কতকন ভধেস্থতাওাযী ফেকতবযবও ভানুলবও 
অওৃি ওবযন, তাবর এিাবও ফরা  ―আচকতফা‖। তাাঁয বযাক্ষ অওলকণ দুআ ধযবণয: আফাদত  কযামবতয 
ভাধেবভ; লমিা ―ুরুও‖ নাবভ কযকঘত। কদ্রৃতীতঃ লওাবনা ―যাফায‖ ফা থপ্রদকও (ীয-ভুককদ)-এয াঘমক  
তথা াকন্নধে দ্রৃাযা। অওলকণভূবয ভূর ওাযণ বচ্ছ ভানুবলয কনবচয াভথকে। লওাবনা ভানুল তায ৃকিয ভআ 
এআ াভথকে রাবব ধনে ব থাবও। এবওও ভানুবলয ভবধে এ গুণাফরীয যওভবপয যববঙ। ভানফ ওতৃকও 
অল্লায সনওিে চকবনয বথ ফকফৃৎ প্রকতফন্ধওতা বচ্ছ তায প্রফৃকিয তাড়না এফং তায লদবয কঙ্কর 
ঘাকদাভূ। কদ্রৃতী প্রকতফন্ধওতা বচ্ছ ―অরভ অর-অভয‖-এয রকতপাগুবরায কনবচবদয প্রকত এফং অল্লায 
প্রকত কাপরকত ফা দাীনে। লওাবনা ফেকি ওতৃকও অল্লায সনওিেপ্রাকপ্তয চবনে লম ফ আফাদত  াধনা ওযা 
দযওায, লগুবরা লদঔাবনা প্রবতেও ভুককদ-এ-ওাবভবরয চবনে এওান্ত প্রবাচনী। আফাদত  াধনায পবর 
নপ এফং লদ ঈবআ কনভকরতা চকন ওবয। থকাৎ, তাযা লদালত্রুকি লথবও কনষৃ্ককত রাব ওবয। রকতপাগুবরা 
লদবয দাথক  নপবয ওাযবণ ৃি ন্ধওায লথবও ভুকি লব কাপরকত বত কনস্তায া। কধওাং 
তযীওবতয প্রথভ ধাআ বচ্ছ ুরুও, অয তাআ দুবিা প্রকতফন্ধওতাআ লওবি মা (এয দরুন)। পরস্বরূ, াাঁঘ 
রকতপা কনভকর  এফং নপ ঈিভ সনকতওতা দ্রৃাযা রংওৃত , লমিাবও ফরা  ―অর-ভাওাভাতুর 
অঅযা‖। এযয ীয-ভুককদ আ াবরও (ুরুবও ফেস্ত ফেকি)-লও অল্লায কদবও অওৃি (চামফ) ওবযন। 

এভতাফস্থা এআ াবরওবও ফরা  ―াবরও-এ-ভচমুফ‖। অয াবরবও ভচমুবফয এ গ্রককতবও ফরা  
―াবয-এ-অপাওী‖ (উধ্বককভন)। তঔন ভুককবদ ওাবভর এআ াবরবওয কনভকরতা ―অরভ-এ-কভার‖-এয ভবধে 
লদবঔ ফুছবত াবযন। এ ভ্রভণ বীলণ ওিওয এফং দীখকওার ধবয ঘরভান থাবও। অল্লা াও মযত া-এ-
নক্বফন্দ ফাাঈদ্দীন আভাভ ফুঔাযী (য.)-লও ুরুবওয অবক চমফা লনায চবনে ঐী প্রতোবদ কদবকঙবরন। 
এআ াধনা তাাজু্জহ্ ওাবয প্রথবভ ভুকযদবও প্রবতেও রকতপা কমকওয ারন ওযাবনা  এফং প্রবতেও 
রকতপায ভাবছ রপ্রাকপ্ত খবি থাবও। এয নাভ ―াবয-এ-অনপুী‖। াবয-এ অপাক্বীয কধওাংআ াবয-
এ-অনপুীয াবথ ংখকিত । এযয অব নপ  লদবও কনভকর ওযায চবনে াধনা। এ ফস্থা 
াবরওবও ফরা  ―ভচমুফ-এ-াবরও‖। এ কযভ্রভন চ। ঔুফ তাড়াতাকড় এয গ্রককত । মাযা ত্রুকিূণক 
এফং জ্ঞ,  তাযা লভাবি এবকা না, নবতা াভানে এবকাবত ক্ষভ  কনবচবদয আফাদত দ্রৃাযা। ওাযণ 
তাবদয এফাদবতয াফ মৎাভানে। িা ফঙয ধবয আফাদত ওযায য বতা তাযা লফরাাবতয ফককনম্ন 
মকাব ঈনীত বত াবয। তএফ, লঘিা  াধনা ওবয লফরাাত চকন ওযা মা না। ুন্নাবতয াবথ 
েকতূণক বর আফাদত  াধনা াও । ুতযাং কফদঅত ফচকন ওযা তোফেও। এওিা াদী লখালণা 
ওবয: ―কনবচ অভর না ওবয ওথা (ঈবদ) ফরবর তা গ্রণবমাকে বফ না। (ঈিভ) কনেত ঙাড়া ম্পাকদত 
ওভক গ্রণী ন। ুন্নাবতয বে াভঞ্জেূণক বর লগুবরায লওাবনািাআ গ্রণী বফ না।‖ থকাৎ, লগুবরায 
লওাবনািাআ াফ াবফ না। আফাদত  াধনা ওিদাও এফং ুওকিন া ঈকঘৎ ন, ফযং ুন্নাবতয বে 
েকতূণক া ঈকঘৎ। 
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প্রশ্ন: ―অভযা লদকঔ, মাযা তেকধও াধনা ওবয, তাযা লফ বাবরাবাবফ গ্রয  এফং তাযা ওাপ-ওাযাভত 
প্রদকন ওযবত াবয। অকন এয ওী ফোঔো লদবফন? 

ঈিয: সফলকও লক্ষবত্র কযামবতয ভাধেবভ ওাপ, ওাযাভত  তাাযরুপ চকন ওযা মা। এ ঈবদ্দবেআ 
প্রাঘীন গ্রীও দাককনও  কনু্দস্তানী ুবযাকতযা ওকিন ব্রত ারন ওযবতা। আ ধযবণয পরাপবরয প্রকত অল্লা-
ারাকণ লওাবনা গুরুত্বআ অবযা ওবযন না। এওভাত্র ুন্নাতবও ভানে ওবযআ নপবও ত্রুকি-কফঘুেকত লথবও 
যক্ষা ওযা মা এফং (বেন্তযীণ) তানবও প্রকতত ওযা মা। 

প্রশ্ন: ―অনায (ঈমুকি) ঈিবযয আকেত নুমাী, লম ফ তযীওবত শুধুভাত্র াধনা ারন ওযা , লগুবরায 
নুাযীযা রী বত াবয না। এিা ওীবাবফ ফোঔো ওযবফন? 

ঈিয: ফ তযীওত-আ ুন্নাতবও নুযণ ওবয। মকদ তাবদয লওাবনা লওাবনািায ভবধে কওঙু কফদঅত 
কন্নবফকত ববঙ, তফু ফহু লক্ষবত্র তাবদয দ্রৃাযা ুন্নাবতয নুযণ ওযািা কফদাবতয ক্ষকতবও ঘর ওবয 
কদবত াবয। কফদাবতয এআ কন্নবফন তাবদয আচবতাবদয বুবরয ওাযবণআ ববঙ। এওচন ভুচতাকবদয 
বুর-ভ্রাকন্ত ক্ষভাবমাকে। জ্ঞ এফং কভথোফাদীবদয বুর-ত্রুকি ক্ষভাবমাকে ন, অয আ ধযবণয লরাবওযা ফ ভ 
ক্ষকতগ্রস্ত । 

ত্রুকিমুি কওংফা ূণকতাপ্রাপ্ত লম লওাবনা ফেকি-আ অয লফক ূণকতাপ্রাপ্ত ফেকিয ওাঙ লথবও াকন্নধে চকন 
ওযবত াবযন। শুধুভাত্র লওাবনা ূণকতাপ্রাপ্ত কক্ষবওয (ীবযয) াঘবমকআ লফরাবত চকন ওযা ম্ভফ। ত্রুকিমুি 
জ্ঞ লরাওবদযবও আচকতফায ভাধেবভ লফরাাত চকবনয চবনে অওৃি ওযা মা না, ওাযণ অল্লা তা ‖অরায 
বে তাবদয লওাবনা ম্পওকআ লনআ। এওচন ভুককদ অর-ওাবভর অল্লায ওাঙ লথবও প্রাপ্ত াকন্নধে কফচু্ছযণ 
ওবয ভানুলবদযবও লফরাবত চকবন াামে ওযবত াবযন, লমবতু তাাঁয ফাকেও কদও ৃকি চকবতয াবথ 
ম্পওকমুি এফং তাাঁয বেন্তয কদও অল্লা তা‖অরায াকন্নধেপ্রাপ্ত। ুযা আযায ৯৫ অাত লখালণা ওবয: 
―ৃকথফীবত াাঁিায চবনে মকদ লপবযতাযা থাওবতা, তাবর অকভ নফী কববফ এওচন লপবযতাবওআ 
ািাতাভ।‖ (অাত) এআ ওাযবণআ নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয বয তাাঁয বে ফােতঃ লওাবনা ম্পওক না থাওায চবনে 
প্রবতেবও যমাব অওদা লথবও াকন্নধে চকন ওযবত ক্ষভ ন। তাআ ক্বানী ঈরাভা  ভুককদকবণয ভামায-
যমা লথবও াকন্নধে কচকত ববঙ। এাঁযাআ বরন যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয াকয; াদী নুমাী, এাঁযাআ ফস্তুকনষ্ঠ 
 অধোকত্মও জ্ঞাবনয ধাযও, অয এাঁযা-আ বরন ―অকম্বা (অ.) এয ঈিযাকধওাযী‖। (াদী) 

লম ফেকি ূণকতা চকন ওবযন এফং রী ন, কতকন ভাধেভ ঙাড়াআ অল্লায ওাঙ লথবও াকন্নধে গ্রণ ওবযন 
এফং আফাদত ওবয গ্রয ন। ―াচদা ওবয কনওিফতকী লান‖- অাতকি লফরাবতয এ ফস্থায কদবও আকেত 
ওবয। এআ ধযবণয এওচন রী যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص এফং অঈকরায ভামায-যমা লথবও াকন্নধে চকন ওযবত 
াবযন। 
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াঘবমকয ওামকওাকযতায চবনেআ অকম্বা (অ.) ভানুবলয ভধে বত লপ্রকযত বকঙবরন। লওননা, লপবযতাবদয 
ভাধেবভ এ‖লতওাদ  কপক্বায জ্ঞান লঔা মা। াদীব কচফযাআর [ভরানা াকনথী ওৃত এআ ফআকিবত 
ফকপ্রথবভ লম াদীকি ঈদৃ্ধত ববঙ, তা-আ বচ্ছ াদীব কচফযাআর ] এআ কফলকিয কদবও আকেত ওবয, 
লমঔাবন হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص ফবরবঙন, ―লপবযতা কচফযাআর’ লতাভাবদযবও লতাভাবদয দ্রৃীন লঔাবত এবকঙবরন।‖ 
ভুককবদয বে ূণক ম্পওক স্থান ওযা তোফেও, মাবত াঘমক পরপ্রূ  এফং তাাঁয ওাঙ লথবও াকন্নধে 
চকন ওযা মা। অয লফরাত চকন ওযবত বর এআ প্রবাফ এওান্ত প্রবাচন। 

নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص কওংফা লওাবনা রীয রূহ্ ভুফাযও লথবও াকন্নধে গ্রণ ওবয লফরাাবতয গুণাফরী চকন ওবযবঙন; 
এভন ঈচ্চ গুণাফরীম্পন্ন ফেকি ঔুফআ কফযর। এআ ধযবণয ফেকিবদযবও ফরা  ―াআী‖। াাফাব 
লওযাবভয লাফবত াকন্নধে কঙর; কওন্তু এও াঘমক  মবথি কঙর না, ফহু লাফবতয প্রবাচন কঙর। 
াাফাকবণয যফতকী ভব অকত অঈকরায াঘমক  তঔকন ওামকওয বফ, মঔন তায বে মুি বফ াধনা। 

অল্লা তা ‖অরা ভানুলবও ৃকি ওযায ভবআ তায ভবধে অল্লাবও চানায  সনওিে রাববয াভথকে 
(আকতদাদ) কদবকঙবরন। ফেকি কফববল এআ াভবথকেয তাযতভে খবি থাবও। 

পযম  াকচফ অভর ারন এফং াযাভ  ভুতাাকফাত কযায ওযায য অল্লায কমকওয ারন ওযাআ 
ফবঘব ওামকওয নপর আফাদত। প্রবতেবওয তা ারন ওযা ঈকঘত। এওিা াদীব ফরা ববঙ, ―চান্নাতফাীযা 
লম কচকনবয চবনে ফবঘব লফক নুবাঘনা লফাধ ওবয, তা বচ্ছ তাবদয দ্রৃাযা এ ৃকথফীবত অল্লায কমওয 
বত কফযত থাওায ভিুওু।‖ (াদী) ―পানা অন্ নাপ‖ চকবনয অবক নপর আফাদত ারন ওবয এফং 
ওুযঅন লতরাাত ওবয অল্লায াকন্নধেপ্রাকপ্ত ম্ভফ। এওিা াদী লখালণা ওবয, ―ফকবেষ্ঠ কমওয বচ্ছ রা-
আরাা আল্লাল্লা।‖ তএফ, ফয ভব প্রবতেবওয ঈকঘৎ এ ওবরভা তাকবদয ফায ফায কমওয ওযা। ফাকও 
ফয ভিুওুবত প্রবতেবওয ঈকঘৎ যওাবরয ধোনভে াবরীনকবণয বে াক্ষাৎ ওযা এফং তাাঁবদয াঘমক  
রাব ওযা। মকদ লওঈ াবরীনকবণয াক্ষাৎ না া, তবফ তায ঈকঘৎ ন কফদাতী, পাকও  ভুযতাদবদয 
বে ফনু্ধত্ব ওযা, ফযং তায ঈকঘৎ াবরীবনয ফআত্র ড়া। দ্রৃীবনয লক্ষবত্র জ্ঞ, দুকনাফী স্বাথকাবিলী লরাওবদয 
কওংফা রা-ভামাফীবদয বে ওথা ফরা তাাঁয ঈকঘৎ ন। আ ধযবণয লরাওবদয বে ওথা ফরা তাাঁয ন্তযাত্মায 
চবনে ক্ষকতওয। কমকওয  নপর এফাদবতয লঘব অঈকরায াঘমক  রাব ওযা বনও লফক ঈওাযী। মঔন 
তাাঁযা এবও বযয াক্ষাৎ লবতন, তঔন াাফীকণ ফ ভআ ফরবতন, ―অকন কও কওঙুক্ষণ অভায বে 
ফস্থান ওযবফন, মাবত অকভ অভায ইভানবও প্রজ্জ্বকরত ওবয কনবত াকয?‖ মযত ভারানা চারারুকদ্দন রুভী 
(য.) ফবরন: 

―অঈকরায ঈকস্থকতবত ফেকত াভানে কওঙু ভ, 

ত ফঙয ঈানায  লঘব ওরোণভ।‖ 

ঔাচা ফাদুল্লাহ্ অযায ফবরন: 
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―লম লওাবনা ভ নপর ারাত ওযা মা অদা, 

কওন্তু অভাবদয াঘমক  অয কপবয াা নাক মা।‖ 

লওাবনা এও লরাওবও মযত ফাবমীদ লফাস্তাভী (য.)-এয াঘমক  রাববয চবনে যাভক লদা । ল ফবর, 
―অকভ ফ ভ অল্লায লাফবত অকঙ।‖ তঔন তাবও ঈিবয ফরা , ―ফাবমীদ (য.)-এয াঘমক  লতাভায 
চবনে অয বনও লফক ঈওাযী।‖ এয থক বরা, আ লরাবওয কনচ আকস্তদাদ ফা াভথকে নুাবত এফং 
অল্লায বে তায ম্পবওকয নুাবত ল অল্লায ওাঙ লথবও াকন্নধে াবচ্ছ ফবি, কওন্তু ফাবমীদ (য.)-এয 
লাফবত ল তাাঁয লফরাাবতয ঈচ্চভমকাদায নুাবত অল্লায ওাঙ লথবও াকন্নধে াবফ। 

‗এওচন ৎেীয বে ওঔবনা ওথা ফবরা না, ল এওকি কফলাি াবয লথবও ঔাযা; া লতাভায প্রাণ 
না ওযবফ ভাত্র, কওন্তু ৎেী লতাভায প্রাণ  ইভান ংায ওযবফ।‘ (ভারানা ানাঈল্লা াকনথী ওৃত 
পাকক কওতাফ ―আযাদুত্ তাবরফীন‖ ১ভ ধোবয ঈদৃ্ধকত লল বরা) 

৩৪/ — মযত অফদুর কণী নাফরুী (য.) করবঔবঙন: ‗আফাদত ারবন প্রবতেবওয ঈকঘৎ ভধেভ ন্থা ফরম্বন 
ওযা; তাবত ককথর া লমভন ঈকঘৎ ন, কিও লতভকন ভাত্রাকতকযি আফাদত ারন ওযা ঈকঘৎ ন। ুযা 
ফাক্বাযায ১৮৫নং অাবত অল্লা লখালণা ওবযন: ―অল্লা লতাভাবদয চবনে চ ঘান; কতকন লতাভাবদযবও ওি 
কদবত ঘান না।‖ (অাত) এ ওাযবণআ কতকন ুস্থবদযবও এফং ভুাকপযবদযবও কাভ াধনা না ওযায 
ফোাবয  আবচ্ছয স্বাধীনতা কদববঙন। কতকন অভাবদযবও বাযী  ওিদাও দাকত্ব ারন ওযফায অবদ লদন 
কন। মকদ লওাবনা ফেকিয বক্ষ দুবিা ওাবচয ভধে লথবও এওিাবও লফবঙ কনবত , তাবর তায চবনে ারৃা  
চতয ওাচিা লফবঙ লনাআ ঈিভ। এওকদন নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص লাবনন লম, লওঈ এওচন খন্টায য খন্টা ধবয 
ভকচবদ নাভাচ ড়বঙ। কতকন ভকচবদ ককব আ লরাবওয দুআ ওাাঁধ ধবয ফরবরন, ―অল্লা এআ ঈম্মতবও 
চ ওাচ ওযবত লদঔবত ঘান এফং কতকন ওবিায কযেভবও স্বীওৃকত লদন না।‖ (াদী) এআ ঈম্মবতয চবনে 
অল্লা তা ‖অরা চ কচকনগুবরা অবদ ওবযবঙন। এআ যীতবও নুযণ ওযা ঔুফআ চ। ুযাতুর 
ভাবদায ৯০নং অাত লখালণা ওবয: ―ল ইভানদাবযযা! অল্লা লমফ ুন্দয কচকনবও লতাভাবদয চবনে ারার 
ওবযবঙন, লগুবরাবও াযাভ ফবরা না। অল্লা ীভারঙ্ঘনওাযীবদযবও ঙন্দ ওবযন না।‖ (অর-অাত) 
এওিা াদী লখালণা ওবয: ―অল্লা লমভনবাবফ লতাভাবদযবও অকদি কফলগুবরা ারন ওযবত লদঔবত ঙন্দ 
ওবযন, লতভকনবাবফ তাাঁয কনবদককত কফলগুবরা াকরত বত লদঔবত ঙন্দ ওবযন।‖ (াদী) চরুযাত ফা 
প্রবাচবনয ভ পযম কযতোক ওযা এফং াযাভ ংখিন ওযািা রূঔাত (মা ফান্দায ওি রাখফাথক কথীর 
ওযা ববঙ)। থকাৎ, এয চবনে লওাবনা অমাফ লদা বফ না। এভন কও চরুযী ফস্থায ভ যীত 
ারনবও ফরা  ―অকমভাত‖। ওঔবনা ওঔবনা আ যওভ অকমভাত ারন ওযা বাবরা। ঈদাযণস্বরূ, 
প্রাণনাবয অঙ্কা ইভান লকান না ওযা; মকদ লওঈ কনত  তবফ ল ীবদয ভমকাদা াবফ। অয ওঔবনা 
ওঔবনা রূঔাত ারন ওযা ঈিভ; ঈদাযণস্বরূ, ভুাকপবযয বক্ষ লযামা না যাঔা।‘ 
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যীবতয অভরবও এড়াবনায চবনে রূঔাবতয এফং ঘায ভামাবফয চ দ্ধকতগুবরায তারা ওযা; কওম্বা 
লওাবনা ফেকিয সফলকও কফলভূ লগুবরায দ্রৃাযা বচআ ভাধা ওযা চাবম ন। এ যওভ ওাচবও ফরা  
―তরকপও‖। কওন্তু চরুযী প্রবাচবনয ভ ভামাফ কযফতকন ওযা কওংফা নে অবযওকি ভামাফ নুমাী কওঙু 
ওাচ ম্পন্ন ওযা চাবম। পযম কযতোক কওংফা াযাভ ংখিন ওযায চবনে বাাঁতায অে লনা াযাভ। 
এবও ফরা  ―করা-এ-ফাকতরা‖। কওন্তু লওাবনা কফল পযম থফা াযাভ ব মাফায অবক তা াবও যকত 
ওযা চাবম। এআ যকতওযণবও ফরা  ―অর করাত্ অশ্ যীত‖। ―ভুঔতায‖ গ্রবন্থয যা (ফোঔো) 
―আঔকতায‖ ুস্তবও লরঔা অবঙ: ―মকদ াধনা কওংফা স্বি ানাায ওাঈবও পযম ারবন (াযীকযওবাবফ) দুফকর 
ওবয লপবর, তাবর এিা না-চাবম। ওাচ ওবয কনবচয  স্ত্রী-ন্তাবনয চীফন ধাযবণয চবনে ঈাচকন ওযা 
এফং ঊণ কযবাধ ওযা প্রবতেও ফেকিয চবনে পযম। লম ফেকি এআ ঈবদ্দবে ওাচ ওবয, ল মকদ ভাযা মা 
তাবর ল অমাফ লবাক ওযবফ না। এওিা াদী লখালণা ওবয, ―প্রবতেবওয চবনে কনচ কনচ চীকফওা বিলণ 
ওযা পযম।‖ (াদী) এয লঘব লফক অবয চবনে ওাচ ওযা সফধ ন। মযত অদভ (অ.) কবভয ঘাল 
ওযবতন এফং রুকি ফানাবতন। মযত নূ (অ.) এওচন ওািকভকস্ত্রয ওাচ ওযবতন। মযত আব্রাীভ (অ.)  
কঙবরন ওাবড়য ফেফাী। দাঈদ (অ.) ওযবতন লরাায ওাচ। ুরাআভান (অ.) থবর লরাআ ওযবতন। অফু 
ফওয ককদ্দও (যা.) ওাবড়য ফেফা ওযবতন। মযত ঈভয (যা.) ওযবতন চুবতা প্রস্তুত  চুবতা লভযাভত। 
মযত ঈভান মুনু্নযাআন (যা.) কঙবরন ঔাদে অভদাকনওাযও। মযত অরী (ও.) ওযবতন ওাকও কযেভ। 
লওাবনা ফেকিয বক্ষ স্ত্রী-ন্তাবনয এও ফঙবযয লঔাযাকও আবাবফ ঈাচকন ওযা ভুফা (কফধ)। ভুকরভবদযবও 
াামে ওযায চবনে এফং মুদ্ধ  ারন ওযায চবনে ওবিায কযেভ ওবয ঈাচকন ওযা ভুস্তাাফ। এওিা াদী 
লখালণা ওবয: ―ভানফ চাকতয ভবধে লআ ফেকি-আ ফকবেষ্ঠ, কমকন ভানবফয চবনে ঈওাযী।‖ (াদী)  (―আঔকতায‖ 
গ্রবন্থয ঈদৃ্ধকতয এঔাবন লল বরা)। প্রদকবনাবদ্দবে এফং কফক ওযায চবনে ঈাচকন ওযা ভাওরূ। ―ভুরতাওা‖ 
নাভও ফআব লরঔা অবঙ লম এিা াযাভ। ওাচ ওযাবত কযমও ফৃকদ্ধ া না। এওভাত্র অল্লা-আ কযকমও ভঞু্জয 
ওবয থাবওন। ওাচ ওযা অয কওঙু ন; ভাধেভবও নুযণ ওযা ভাত্র। মা ুন্নত ফবি। 

েভ প্রদানওাযীযা াাঁঘ লেণীয ব থাবও। প্রথভ লেণীবত যববঙ তাযা মাযা কফশ্বা ওবয; ওাবচয ফদবর কযমও 
কচকত । ওাবপযযা এ যওভ কফশ্বা ওবয। কদ্রৃতী লেণীয ভানুল কফশ্বা ওবযন লম, অল্লা-আ কযমও ভঞু্জয 
ওবযন এফং ওাচ ওযািা ভাধেভবও অাঁওবড় ধযা ঙাড়া অয কওঙু ন, অয তাাঁযা ওাচ ওযায ভ অল্লাবও 
ভানে ওবযন না; তাাঁযা াযাভ ংখিন ওবযন না। এাঁযা কনষ্ঠাফান যবমকায ভুরভান। তৃতী লেণীয 
লরাবওযা মকদ তাযা কফশ্বা ওবয অল্লা-আ কযমও-এয ংস্থান ওবয লদন, তফু তাযা ওাচ ওযায ভ 
অল্লাবও ভানে ওবয; পাকও ইভানদাযযা এ লেণীবুি। ঘতুথক লেণীয লরাবওযা কফশ্বা ওবয; কযমও অল্লা 
এফং তাবদয ওভক প্রবঘিা ঈববয ভাধেবভ কচকত ব থাবও; ভুকযওযা এ লেণীবুি। িভ লেণীবুি 
লরাবওযা চাবন; কযমও এওভাত্র অল্লা-আ ভঞু্জয ওবয থাবওন, কওন্তু কতকন তা ভঞু্জয ওযবফন কওনা ল ফোাবয 
তাযা কন্দান; এযা ভুনাবপও। 

―তাতাযঔাকনা‖ নাভও পবতাায কওতাবফ লরঔা অবঙ লম, ঔাদে গ্রণ, কফব-াদী, লাঁবি লফড়াবনা এফং ারার 
কযমও চকন ওযায ভবতা ওাচগুবরা ফজ্ঞা ওবয কনবচবও ভকচবদ কওংফা খবয অফদ্ধ ওবয লযবঔ ফভ 
এফাদবত কনভে যাঔা ―ভাওরূ-এ-তাকযভা‖। 
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প্রশ্ন: আরাভী ঈরাভাফৃবন্দয ঈমুকি ফিফেগুবরা ভুতাাঈীপকবণয ভন্তবফেয বে ঔা ঔা না, লম ফ ভন্তফে 
ওকিন াধনা  সফযাকেূণক চীফনবও ভথকন ওবয। এ দুবিায ভবধে লওানিা ঈিভ? 

ঈিয : লওাবনা লওাবনা ভুতাাঈীপ ফবরবঙন, লম ফেকি ঘকল্ল কদন কনবচবও কু্ষধাতক যাঔবত াযবফ, ল লঔাদাী 
যে ফুছবত শুরু ওযবফ। াল্ আফবন অফদুল্লা প্রকত বনয কদবন এওফায অায ওযবতন। আভাভ অল্ 
কাজ্জারী (য.) করবঔবঙন, ―অফু ফওয ককদ্দও (যা.) প্রকত ঙ কদবন এও ফায অায ওযবতন। মযত চুনাআদ 
ফাকদাদী (য.) যীকতভত ঘায‖ যাওাত নাভাম প্রতে ভান ওযবতন। াত ফঙয ফবআ াল্ কফন 
অবু্দল্লা (য.) ওুযঅবনয াবপচ বকঙবরন। কতকন প্রবতেও কদনআ লযাচা যাঔবতন এফং ১২ ফঙয মাফৎ শুধু 
মবফয রুকি লঔবতন। অফদুর াাফ অশ্-াযানী ভাককযফ  এায াবিয ভধেফতকী দুআ খ্া ভবয 
ভবধে এওফায ওুযঅন ঔতভ ওযবতন। এবত কফশ্বা স্থান ওযায ফোাবয ওাবযাযআ ওারবক্ষণ ওযা ঈকঘৎ 
ন; অঈকরায রূানী ক্ষভতা যববঙ, অয রূ ভুূবতকয ভবধে ফহু কওঙু ওযবত াবয।‖ 

ঈরাভাকণ লখালণা ওবযন লম, লওাবনা ফেকিয ঈকঘৎ ন ভাত্রাকতকযি আফাদত ারন ওবয কনবচবও ওি লদা। 
এআ ঈম্মবতয চবনে কনধকাকযত ফ ধযবণয পযম, াকচফ কওংফা ুন্নাত ারবনয লক্ষবত্র ঈমুকি ভন্তফেকি 
প্রবমাচে। ঈরাভায লখালণানুমাী প্রবতেও ভুকরভবওআ অভর ওযবত বফ। ভুতাাঈীপকবণয াকরত াধনা 
বচ্ছ- নপর আফাদত। প্রবতেও ভুকরবভয তা ারন ওযা চরুযী ন। ওুযঅন-এ-ওাযীবভ ফরা ববঙ: 
―অল্লাবও ঔুফ লফক ওবয ব ওবযা।‖ অল্লা তা ‖অরা ফবরন,  ―মাযা ইভান এবন তফা ওযায য ৎওাচ 
ওবয, তাাঁবদয াগুবরাবও অকভ াবফ কযণত ওবয কদআ। অল্লা গুণা ভাপওাযী এফং দারু।‖ (অর 
অাত) এ অাতকি াীয লক্ষবত্র ফতীণক  কমকন মযত াভমা (যা.)-লও তো ওবযকঙবরন। অাতঔানা 
েফবণয য াী ফবরন, ―গুণা ভাবপয চবনে কওঙু তক ূযণ ওযবত ; অভায ব  অকভ ল ফ 
তক ূযণ ওযবত াযবফা না। এয লথবও কও চ লওাবনা ন্থা লনআ?‖ তঃয ―কযও ঙাড়া ফান্দাবদয অয 
লম লওাবনা া অল্লাহ্ তাাঁয আচ্ছানুমাী ভাপ ওবয লদবফন‖- অাতকি ফতীণক । এবত াী ফবরন, 
―অল্লা মকদ অভাবও ক্ষভা না ওযায আচ্ছা ওবযন, তাবর অকভ ওী ওযবফা?‖ এযয অল্লা ফরা ওবযন, ―ল 
অভায ফান্দাযা মাযা কনবচবদয নপবয প্রকত চুরুভ ওবযবঙা! অল্লায দা লথবও কনযা বা না! অল্লা 
প্রবতেওকি াআ ক্ষভা ওবয থাবওন। কতকন কধও ক্ষভাীর এফং যভ দারু।‖ (অর অাত) এযয াী 
ফবরন, ―এআ শুব ংফাদআ অভায চবনে মবথি‖, এফং কতকন আরাভ ওফুর ওবযন। কওাভত মকন্ত ৃকথফীয 
ফায চবনেআ এ অাতকি শুব ংফাদ। মাবদযবও মু ওযায চবনে াকন ঔুাঁবচ না লব তাামু্মভ ওযবত , 
তাবদয চবনে অল্লা প্রথবভ লখালণা ওবযন, ―কযষ্কায ভাকি দ্রৃাযা লতাভাবদয াত  ভুঔ ভব ওবযা।‖ (অাত) 
কওন্তু বয কতকন লখালণা ওবযন, ―কযষ্কায ভাকি-কভকেত াত দ্রৃাযা লতাভযা লতাভাবদয াত-ভুঔ ভবহ্ ওবযা।‖ 
(অর-অাত) ভানুলবদযবও ভাকি দ্রৃাযা ভাব ওযবত কনবলধ ওবয কতকন অবদকিবও চ ওবয কদববঙন। 
অল্লা মঔন তাাঁয নফী ملسو هيلع هللا ىلص-লও চানাবরন লম হুমূয াও ملسو هيلع هللا ىلص ঘাআবরআ অল্লা তা ‖অরা ভক্কায াশ্বকফতকী 
াাড়গুবরাবও স্ববণক কযণত ওবয কদবত াবযন, তঔন নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص অল্লায াবস্ত এফং কিাদ ারবনয 
চবনে আ কযভাণ স্বণক ঔযঘ ওযবত কনচ্ছা প্রওা ওবযন। কতকন ওি স্বীওায ওযবত লঘবকঙবরন। তবফ 
তাফুবওয মুবদ্ধয অবক হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয াাফীবদয াামে ঘান: ―অকভ তাবও চান্নাবতয শুব ংফাদ কদকচ্ছ, লম 
ফেকি এআ সনেফাকনীয ঘাকদা লভিাফায চবনে বঘি বফ।‖ ফআবত্র করকফদ্ধ অবঙ, যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফহু 
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কদন মাফৎ লযামা বাবেন কন এফং (কু্ষধায িারা নুবফ না ওযায চবনে) তাাঁয তরববি াথয লফাঁবধ 
লযবঔকঙবরন। এিা করকঔত অবঙ লম, লল যাবত নাভাম ড়বত ড়বত তাাঁয া লভাফাযও পুবর ককবকঙর। তাাঁয 
কফত্র স্ত্রীকণ তেকধও আফাদত ওযবতন। লমবতু কতকন তাাঁয ঈম্মবতয প্রকত তেন্ত ওরুণাীর কঙবরন, লবতু 
তাবদযবও ওকিন ওাচ ওযবত লদঔবত ঘান কন। কতকন তাাঁয ঈম্মতবও ―রুঔাত‖ ারন ওযায অবদ কদব কনবচ 
―অকমভাত‖ ারন ওবযবঙন। আরাভ শুধু অবদ-কনবলবধয ধভক ন; এিা রুঔাত  অকমভাত-ভূবয ভকি। 
―অল্লাহ্ লম ফ ুন্দয কচকনবও লতাভাবদয চবনে ারার ওবযবঙন, লগুবরাবও াযাভ ফবরা না‖-এ অাতকিয 
থক, ―লম ফ রুঔাতবও নুভকত লদা ববঙ, লগুবরাবও স্বীওায ওবযা না। রুঔাতবও াযাভ না লচবন 
কযায ওযা; লতাভাবদয চবনে বাবরা এফং এিা এওাগ্রতায কযঘাও। লগুবরাবও ফেফায ওযা লদালণী 
ন।‖ ―লম ফেকি অভায ুন্নাতবও ওফুর ওবয লন না, তায বে অভায লওাবনা ম্পওকআ লনআ‖- াদীকিয থক, 
―লম ফেকি অভায কনবদককত কচকনগুবরাবও ওফুর না ওবয ওকিন ওাচ ওবয, ল অভায ঈম্মবতয ন্তবুকি 
ন।‖ 

তাাঈবপয আভাভকণ অকমভাতগুবরা ঙন্দ ওবযবঙন ফবি, কওন্তু তাাঁযা রুঔাত ারবনয কধওাযবও স্বীওায 
ওবযন কন। হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ভবতা তাাঁযা ফাআবও রুঔাত ারন ওযায চবনে অবদ কদববঙন। তাাঈপ 
ভাবন ওুযঅন  ুন্না ভানে ওযা, কফদঅত কযায ওযা, ভুতাাঈীপকবণয প্রকত তাকমভ প্রদকন ওযা, 
প্রবতেবওয প্রকত ক্ষভাীর া এফং রুঔাত ন ফযং অকমভাত নুাবয ফ ওাচ ম্পন্ন ওযা। অর-এ-
ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ এওিা াযাভ ংখিন লথবও ফাাঁঘায চবনে িযিা ারার কযতোক ওযবত যাকচ, ওাযণ 
তাাঁযা অকমভাত  াযা-এয বে ওভক ম্পাদন ওবয থাবওন। মযত অফু ফওয ককদ্দও (যা.) লখালণা 
ওবযন, ―অভযা এওিা াযাভ ংখিবনয লঘব তাযিা ারার ফচকন ওযবত যাকচ অকঙ।‖ 

যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص মযত অফু হুযাযা (যা.)-লও অবদ ওবযকঙবরন, ―এফাদবতয ফোাবয মাবত ওবরয লঘব লেষ্ঠ 
বত াবযা, তায চবনে তওকতায াবথ তা ারন ওবযা।‖ (াদী) এ াদী লথবও এ ওথা ঈরদ্ধ  লম, 
আরাভ শুধু রুঔাবতয এওিা দ্ধকত কওংফা ফ কফলব ভধেভ ন্থা ন, ফযং অকমভাত, মুদ  াযা 
আরাভী ফেফস্থা।  

াধনা  কু্ষধা তাবদয চবনেআ ভাওরূ তাকযভা; মাযা তা ে ওযবত াবয না। মাবদয যীয  ভকস্তও এয 
দ্রৃাযা ক্ষকতগ্রস্ত বত াবয। ওাযণ, লওাবনা ফেকিয বক্ষ কনবচবও কফদগ্রস্ত ওযািা াযাভ। মাাঁবদয রূানী 
ক্ষভতা এআ কফদবও যকত ওযবত ক্ষভ, তাাঁবদয চবনে াধনা ওযা চাবম এফং ঈওাযী। 

এ কদও লথবও এওচন ভুযকবদয প্রবাচনীতা ঈরকব্ধ ওযা মা: ভুকযবদয াযীকযও ফস্থা, ঘাকযকত্রও  
রূানী ক্ষভতা লদবঔ ভুযীদ তাবও তায াভথকে নুাবত াধনা ারবনয অবদ লদন এফং তাবও কফদ 
লথবও যক্ষা ওবযন। এওচন ভুযকদ-এ-ওাবভর লমভন দ্রৃীনী  রূানী জ্ঞাবনয কফাযদ, কিও লতভকন যীয-
কফদোবত কতকন এওচন কফাযদ। কতকন অভাবদয অওা  ভারা যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয এওচন াকয  
ওাযী। ভুযকদকণ ওতৃকও প্রককক্ষত ফেকিবদয ভবধে ওাঈবওআ লওাবনা ক্ষকত কওংফা কফদ-অবদয মু্মঔীন 
বত লদঔা মা কন। তাাঁযা ফাআ ঈন্নকত ওবযবঙন এফং ূণকতা চকন ওযবত ক্ষভ ববঙন। তাাঁবদয লওঈআ 
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তাাঈবপয বথ গ্রয ায ভ যীত ভানে ওযাবত লওাবনা যওভ ককথরতা প্রদকন ওবযন কন। এওিা 
পযমবও ফবরা ওযায ভবতা লওাবনা ওাচ ংখিন ওযা াযাভ। ভুযকদ-এ-ওাবভর তাাঁয ভুকযবদযবও এআ 
ধযবণয াযাভ ংখিন ওযা লথবও যক্ষা ওবযন। এআ ওাযবণআ (ভুযকবদয) নুভকত কনব নপর আফাদত ারন 
ওযা চরুযী। 

যাুর-এ-ভক্বফুর ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয ঈম্মবতয প্রকত তেন্ত ওরুণাীর। কতকন কভ‖যাচ যচনীবত সদকনও িা াি 
নাভামবও াাঁঘ াবি ওকভব অনায চবনে অযম ওবযকঙবরন। কতকন তাাঁয াাফাবদযবও ওবিায াধনা ারন 
ওযায নুভকত লদনকন; মাবত তাাঁয ঈম্মবতয চবনে বাযী অবদ-কনবলধ চাকয না । এ ওথা ধাযণা ওযা মা 
না লম, কতকন তাাঁয ঈম্মতবও ঈওাযী আফাদতগুবরা ম্পবওক চানান কন, কওংফা কতকন তাবদযবও তা ারন ওযা 
লথবও কনফৃি ওবযবঙন। কতকন ফ এফাদবতয ভবধে লেষ্ঠ  বফকািভ ঈওাযী আফাদতগুবরা তাবদযবও 
চাকনববঙন এফং কনবচ তা ারন ওবয ঈম্মতবও কদব তা ারন ওকযববঙন। কতকন প্রওাবে রূঔাতগুবরা 
অভর ওবযবঙন; তাাঁয ঈম্মতবও ারন ওযবত অবদ কদববঙন। ঈম্মবতয মাবত ঈওায  লআ নুমাী 
তাবদযবও ওবিাযতা কওংফা ককথরতা ঙাড়াআ প্রওৃত ফান্দা ায অবদ কদববঙন। তবফ তাাঁয াাফা-এ-
লওযাবভয ভবধে লেষ্ঠবদযবও কতকন লকান জ্ঞান (ভা‖লযপত) এফং আফাদত কক্ষা কদববঙন। ওুযঅন লখালণা 
ওবয: ―অল্লাবও ব ওবযা। কতকন লতাভাবদযবও ফহু কফলব কক্ষা লদবফন।‖ (অাত) এগুবরা লঔাদাী ভাবযপাত 
 লকান জ্ঞান। এওিা াদীব ফরা ববঙ: ―জ্ঞাবনয ূক্ষ্ম  লকান কবকিভূ অবঙ। শুধু অল্লাহ্-ারাকণআ 
তা চাবনন; তাাঁযা মকদ তা প্রওা ওবয লদন, তাবর জ্ঞযা তাাঁবদযবও কফশ্বা ওযবফ না।‖ (াকদ) 

আভাভ ক্বতরানী (য.) ওৃত ―অর ভাাকফ‖ ুস্তওকিবত ঈদৃ্ধত কভ‖যাবচয াদীকি লখালণা ওবয: ―অভায যফ 
অভাবও কতনকি কবন্ন ধযবণয জ্ঞান ককঔববঙন। প্রথভকি ওায ওাবঙ প্রওা ওযবত কতকন অভাবও কনবলধ 
ওবযবঙন; ওাযণ অকভ ঙাড়া অয লওঈআ এআ জ্ঞান ফুছবত াযবফ না। কতকন ফবরন, কদ্রৃতী ধযবণয জ্ঞানকি 
অনায মাবও আচ্ছা তাবও চানাবত াযবফন। অয তৃতীকি অনায ওর ঈম্মতবও কক্ষা লদবফন।‖ (াদী) 
এিা কনকিত; যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص এ ওথা লখালণা ওবযন কন – ―অল্লা অভাবও লম জ্ঞানিা চাকনববঙন লিাআ 
এওভাত্র জ্ঞান মা ভস্ত ঈম্মতবও চানাবনায চবনে অবদ লদা ববঙ।‖ কতকন ফবরবঙন লম, অয দুবিা তে 
জ্ঞান অবঙ। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও লম জ্ঞান মাবও আচ্ছা তাবও লঔাফায নুভকত লদা ববঙ, লিা বচ্ছ 
লফরাাত ফা তাাঈবপয জ্ঞান। এ জ্ঞানিা ফাবতন  যীবতয ফাস্তফতা কনব ফোৃত, অয এিা এওভাত্র 
তাওায ভাধেবভআ চকন ওযা ম্ভফ। মযত কঔকময (অ.) এয কদবও আাযা ওবয এওিা অাবত ফরা 
ববঙ: ―অকভ তাবও (কঔকমযবও) জ্ঞান দান ওবযকঙরাভ।‖ (অাত) এ অাতকি লফরাাবতয জ্ঞাবনয কদবও 
আকেত ওবয। যীবতয জ্ঞান লমিা ফায ওাবঙ প্রওা ওযায অবদ লদা ববঙ, লিা হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
কফত্র ফাণীভূ  অভবরয ওামকাকদয ভকিতরূ। ভা‖লযপাবতয ছণকাধাযা তাাঁয ক্বরফ লভাফাযও লথবও ঈম্মবতয 
ক্বরফভূব প্রফাভান। এ ওাযবণআ মযত অফু হুযাযা (যা.) ফবরবঙন, ―অকভ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص বত দুবিা জ্ঞাবনয 
াত্র ূণক ওবযকঙ। এওিা লতাভাবদয ভাবছ কফতযণ ওবযকঙ; কদ্রৃতীকি মকদ লতাভাবদযবও চানাআ, তাবর লতাভযা 
তা ফুছবত না লবয অভাবও তো ওযবফ।‖ প্রথভ জ্ঞানকি বচ্ছ প্রওাে জ্ঞান, অয কদ্রৃতীকি বচ্ছ প্রচ্ছন্ন জ্ঞান। 

শুধু অঈকরা  ককদ্দক্বকণআ লবলয জ্ঞানকি চাবনন। 
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অধোকত্মও জ্ঞান চকন ওযায চবনে ূপীকণ াধনা-ঐওাকন্তও লঘিা ওবযন। ফাকেও জ্ঞাবনয লমভন বণ্ড অবরভ 
অবঙ, কিও লতভকন তাাঈবপ বণ্ড এফং ফদ কনেত-ম্পন্ন লরাও অবঙ; মাযা এআ ফযওতভকণ্ডত থবও 
কনবচবদয দুকনাফী স্বাবথক ফেফায ওবয থাবও। তাবদয দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত না ায চবনে তাবদয ভবতা 
কভথুেওবদযবও কঘবন যাঔা তোফেও। তএফ, প্রবতেবওয ঈকঘৎ যীতবও  বাবরাবাবফ চানা, লমবতু তে-
কভথো মাঘাআ ওযায এওভাত্র ওকিাথয বচ্ছ যীত। লম ফেকি যীবতয নুাযী, তাাঁয চনে তাাঈপ-এয 
বথ গ্রয ায লঘিা ওযা কত ঈিভ এফং ঈওাযী। তবফ এ বথ গ্রয ায চবনে এওচন 
ভুককদ-এ-ওাবভবরয তত্ত্বাফধান এওান্ত কযামক। এওচন ভুযকদ অর ওাবভর বচ্ছন ক্বরফ  রূবয 
কফবলজ্ঞ। কতকন ববিয ক্বরবফয লযাক কনণক ওবয তায চবনে মথামথ াধনা  কমকওয লফবঙ লনন এফং তা 
ারন ওযবত তাবও অবদ লদন। অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযন: ―তাবদয  ওরফভূ লযাকািান্ত।‖ যাূরুল্লা 
 ;এয াঘমক লআ ফোকধ কনযাভ ওবয এফং াাফাকবণয চবনে তঔন অয লওাবনা াধনায প্রবাচন কঙর না-ملسو هيلع هللا ىلص
ওাযণ তাাঁযা হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয াঘবমকয ভাধেবভ তাাঁয কফত্র ক্বরফ ভুফাযও লথবও াকন্নধে গ্রণ ওবয 
তাাঈবপয বফকাচ্চ মকাব ঈন্নীত বকঙবরন; পবর তাাঁবদয বয অকত ওর রীকবণয ঘাআবত তাাঁযা লেষ্ঠ 
বত ক্ষভ বকঙবরন। মাাঁযা াাফা-এ-লওযাবভয বয অকভন ওবযবঙন তাাঁযা লমবতু নকফ ওাযীভ  ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
াঘমক রাববয ুবমাক ান কন, লবতু তাাঁযা ক্বরবফয ফোকধ লথবও যক্ষা াায চবনে ওকিন াধনা ওবযবঙন। 
ফাকেও জ্ঞাবনয লথবও ৃথওবাবফ অধোকত্মও জ্ঞান ঈদ্ভফ  না। মাাঁযা ঈব জ্ঞান চকন ওযবত ক্ষভ ন, 
তাাঁবদযবওআ ―ঈরাভা অয যাকঔীন‖ ফরা । শুধু এ ওর ঈরাভা-আ বচ্ছন হুমূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয ঈিযাকধওাযী। মাাঁযা 
াধনায ভাধেবভ ক্বরবফয লযাক কনযাভ ওবযন, তাাঁযা ফাবতন চকন ওযায বে বেআ াধনা লঙবড় লদন। তাাঁযা 
শুধু পযম  ুন্নাত ারন ওবযন এযয। তাাঁযা াাফা-এ-লওযাবভয ভবতাআ তাাঁবদয ফাবতন তথা ক্বরফ দ্রৃাযা 
অল্লায আফাদত ারন ওবযন। এভন কও তাাঁবদয ওৃত ফেফা-ফাকণচে তাাঁবদয অধোকত্মও আফাদতবও কফমকস্ত 
ওযবত াবয না। তাাঁযা এও ভুূবতকয চবনে অল্লাবও কফসৃ্ভত ন না। ওুযঅবন তাবদয প্রংা ওযা ববঙ 
এআ ফবর: ―ি-কফি তাাঁবদযবও অল্লায স্ভযণ বত কফযত যাবঔ না।‖ (অাত) াাফা-এ-লওযাভ াধনা 
ারন ওবয ঔুফ বচআ এফং ঔুফ তাড়াতাকড় এআ ঈচ্চ মকাব ঈন্নীত বকঙবরন। মযত ঈভয (যা.) প্রথভ 
াঘবমকআ এআ মকাব ঈন্নীত ন। মকদ াাফা-এ-লওযাভবও ওবিায াধনা ারন ওযায নুভকত লদা বতা, 
তাবর যীবতয ঈরাভাকণ এফং ভামাবফয আভাভকণ তাাঁবদয ফআবত্র াাফাকবণয াধনায ওথা করকফদ্ধ 
ওযবতন। তঔন ওর ভুকরভবওআ াাফা-এ-লওযাবভয নুরূ াধনা ারন ওযবত বতা। 

ভুাদ্দী ভুাম্মদ আফবন অফদুল্লা আফবন অফদুল্লা াকওভ কনাূযী ওৃত ―ভুতাদযাও‖ গ্রবন্থ ঈদৃ্ধত এওিা 
াদীব লখালণা ওযা ববঙ: ―দাজ্জাবরয ভওায ইভানদায (কফশ্বাী)-লদয দ্রৃাযা (অল্লায) প্রংা  কফত্রতা 
লখালণাআ বফ তাবদয ঔাদে, লমভনবাবফ তা ব থাবও লপবযতাবদয ঔাদে। অল্লা তাবদয কু্ষধা কভকিব লদবফন 
মাযা আ ভ প্রংা  কফত্রতা লখালণা ওযবফ।‖ (াদী) এিা প্রকতবাত ওবয লম, অল্লা তাাঁয ফান্দাবদয 
ভবধে মাবও আচ্ছা তাবও এভনআ এওিা াবরয ভবধে যাঔবত াবযন, লমিাবত ফান্দায ানাাবযয প্রবাচন  
না এফং অয প্রকতবাত ওবয- কতকন ওর কফশ্বাী ফান্দাবওআ ল ভ এআ ার ভঞু্জয ওযবফন। দাজ্জাবরয 
তানী কিাওরাবয ভবধে এওিা বফ এআ; ল লমঔাবনআ মাবফ লঔাবনআ ফরবফ – ―অভায আফাদত ওবযা 
এফং অভাবও ভানে ওবযা।‖ মকদ ভানুবলযা তাবও ভানে ওবয, তবফ ল অওা  ৃকথফীবও অবদ লদবফ এফং 
তঔন ফৃকি বফ অয লে পরবফ। কওন্তু মকদ ভানুবলযা তাবও না ভাবন তাবর ল ফৃকি বত কনবলধ ওযবফ এফং 
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এয ওাযবণ ে পরবফ না, অয ভানুবলযা কু্ষধাতুয বফ। ঈমুকি াদীকি ফেি ওবয লম, দাজ্জাবরয এআ 
ফদভাবী ইভানদাযবদয ক্ষকত ওযবত াযবফ না; তাযা অল্লায প্রংা  কফত্রতা লখালণায ভাধেবভ কু্ষধা 
বত যক্ষা াবফ। 

ওায ঈকঘৎ ন এ ধাযণা ওযা লম, মুদ, সধমক, াধনা  কু্ষধা যীবতয বে েকতূণক। ওাযণ, 
লওফরভাত্র লদবয প্রকত ক্ষকতওয  ওিদাও কচকনগুবরাবওআ যীত কনবলধ ওবযবঙ। এফ াধনা 
ূপীকবণয চবনে ক্ষকতওয ন। যীবতয প্রবতেওকি অবদবয ভবতা এগুবরা নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাঙ লথবও 
ঈিযাকধওাযাূবত্র প্রাপ্ত দ্রৃীন আরাবভয ং ফবি। এফ াধনাবও এফং এগুবরায ংখিনওাযী অঈকরা 
(য.)-লও স্বীওায ওযা প্রওৃতবক্ষ আরাবভয এওিা ংবও স্বীওায ওযাযআ নাভান্তয। 

ওায ঈকঘৎ ন এ ধাযণা ওযা; লমবতু ূপীকণ ওকিন াধনা ারন ওবয থাবওন, লবতু তাাঁযা নফীকবণয 
কওংফা এভন কও াাফাকবণয লঘব লেষ্ঠ। অফায লওাবনা রীয ওুৎা যিনা ওযা ওাবযা ঈকঘৎ ন। 
অঈকরা (য.)-এয ভাাত্মে ঈরকব্ধ ওযবত ভথক লওাবনা ফেকিয ঈকঘৎ কনবচয লআ ফ ত্রুকি-কফঘুেকত 
ম্পবওক চানা, লমগুবরায ওাযবণ ল অঈকরায ভাাত্মে ঈরকব্ধ ওযবত ফেথক ববঙ। এওিা াদীব লখাকলত 
ববঙ: ―শুব ংফাদ লআ ফেকিয প্রকত, লম নাকও কনবচয লদাল-ত্রুকি ম্পবওক কঘন্তা ওযবত ওযবত নোনেবদয 
লদাল তারা ওযায ভ া না।‖ (াদী) ার আফবন অফদুল্লা অত-তুতাযী (য.) ফবরবঙন: ―এওচন 
ভুকরভবও বন্দবয লঘাবঔয লদঔা বচ্ছ কনওৃিতভ া। কধওাং লরাওআ এিাবও গুনা কববফ ভবন ওবয 
না এফং এয লথবও তফা- ওবয না।‖ যীবতয য প্রকতকষ্ঠত লওাবনা মুকি ঙাড়াআ মকদ লওঈ শুধু এওচন 
রীয ওুৎা যিনা ওবয, তবফ তায দ্রৃাযা (নোনে) ওর অঈকরায প্রকত প্রদককত তাকমভ  ওৃত প্রংা 
লওাবনা ওাবচ অবফ না। লম ফেকি ওর করবও গ্রণ  স্বীওায ওবয লন না, ল কর বত াবয না। মকদ 
লওঈ বন্দবয লঘাবঔ লদবঔ লওাবনা রী-অল্লাবও ন্তবয ভভকাত ওবয, তবফ ল ফস্তুতবক্ষ আরাবভযআ 
এওিা ংবও কারভন্দ ওযবফ। মযত াঔ অফুর ভাকফ াকমরী ফবরবঙন: ―লম ফেকি তায ভওায 
অঈকরাবও তাকমভ ওবয না, তাবও াবথআ াবথআ অঈকরায তাকরওা লথবও ফযঔাস্ত ওযা ।‖ াঔুর 
অওফয মযত ভুকঈদ্দীন আফনুর অযাফী (য.) লখালণা ওবযন, ―তাাঈবপয আভাভকবণয কধওাংআ ফবরবঙন 
অঈকরা  ল ওর ঈরাভা মাযা তাাঁবদয জ্ঞানানুাবয অভর ওবযন, তাাঁবদয প্রকত সফযীবাফান্ন া 
ওুপবযয চন্ম লদ।‖ মযত অরী ঔাা ফবরবঙন লম, লওাবনা রী কওংফা অবরবভয প্রকত সফযী বাফান্ন 
ফেকিয ওাঙ লথবও প্রবতেবওয দূবয থাওা ঈকঘৎ। লওাবনা রী কওংফা অবরবভয কফযাকধতা ওযা লকাভযাী, লমিা 
এওচন ফেকিবও তায ধ্বংবয কদবও কনব মা। 

অল্লা তা ‖অরায রী বচ্ছন লআ ওর ঈরাভা মাাঁযা তাাঁবদয জ্ঞানানুাবয অভরওাযী। ক্বরফ কওংফা কচহ্বা 
দ্রৃাযা লওাবনা চীকফত কওংফা লফারপ্রাপ্ত রীবও স্বীওায ওযা এওিা কনকিত ওুপয। ভুরভানবদয ওর 
ভামাবফয ঐওভতে (আচভাব ঈম্মত) নুাবয লম ফেকি লওাবনা রীবও স্বীওায ওবয, ল ওাবপবয কযণত 
; লওননা এিা মযত ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয যীত  দ্রৃীন আরাভবও স্বীওাবযযআ 
নাভান্তয। এওচন জ্ঞ  লফাওা লরাও বতা তায স্বীওৃকত ম্পবওক াবওফার না থাওবত াবয। ল 
বতা বাফবত াবয; ল লওাবনা ―ওুংস্কায‖ কওংফা ―কফদঅত‖ কওংফা তায দৃকিবত ফাকিত লওাবনা কচকনবও 
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স্বীওায ওযবঙ, কওন্তু অঈকরাবও পাকও, ওাকপয, থফা কমনকদও অঔো কদব এফং তাবদয ওথা   
অভরবও বুর ফুবছ ল কনবচয ধ্বং লডবও অনবঙ! তবফ ফাস্তকফওবাবফ ল মা কওঙুয ভাবরাঘনা ওযবঙ তায 
লথবও অল্লায অঈকরা ফহু উবধ্বক। তাাঁবদয ওথা  অভর যীবতয বে েকতূণক । কওন্তু অঈকরায জ্ঞান 
এফং ককদ্দওকবণয ভা‖লযপতবও ফুছবত ফেথক ব আ জ্ঞ ফেকি এওগুাঁব ভবনাবাফ গ্রণ ওবযবঙ। তায ক্বরফ 
ভৃত এফং ল তেবও প্রতেক্ষ ওযবত াযবঙ না। তাআ ল ওুপয, কফঘুেকত, লকাভযাী  ভুনাবপওীয কবীয কবতক 
কতত ববঙ। ল ভবন ওযবঙ; ল এওচন তাীদন্থী, নুকত, লম নাকও ভনুলে চাকতবও নূয কফচু্ছযবণয 
ভাধেবভ নূযানী [বচোকতভক] ওবয লদবফ। যওাবর তাবও তায ওুপবযয চবনে ভভকন্তুদ অমাফ লদা বফ এফং ল 
তায তোঘায  ওুৎায চবনে ঘযভ াকস্ত াবফ। ল কওন্তু কনবচবও এফং তায ভতাদবক কফশ্বাী লরাওবদযবও 
ওাবপয অঔোকত ওযবঙ না, লমবতু তাযা ফাআ এআ স্বীওৃকতবত এওবচাি ব অবঙ। কনবচবদযবও ভুকরভ 
ভবন ওযবঙ। ক্ষান্তবয, ভুকরভকবণয ওাবঙ তাযাআ ওাবপয। ওাযণ, অল্লায অঈকরা  তাাঁবদয ারগুবরাবও 
ভুকরভকণ কফশ্বা ওবযন। লফরাবত মাযা স্বীওায ওবয তাবদয চবনে লিাবও না লফাছায এফং না চানায 
লওাবনা চয লনআ, লমবতু যীতবও না চানায লওাবনা চয লনআ। তাবদয দ্রৃাযা অঈকরাবও বুর লফাছা 
ফস্তুতবক্ষ আহুদী, িীিান  ভূকতকূচাযীবদয দ্রৃাযা নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয তে ধভকবও স্বীওায ওযায নুরূ। 
ভুকরভবদয লমভনবাবফ আরাভ ম্পবওক জ্ঞ থাওায লওাবনা চয লনআ, কিও লতভকনবাবফ (বফরাত) ম্পবওক 
আ ফ লরাবওয জ্ঞতায লওাবনা চয লনআ। 

যীবতয এওিা অআনবও স্বীওায ওযায ভবতা; অল্লায অঈকরাবও স্বীওায ওযা ওুপয। যীত 
স্বীওাযওাযী ভুযতাদ (ধভকতোকী)-এয প্রকত লম াকস্ত লদা বফ, লআ এওআ াকস্ত অঈকরায স্বীওাযওাযীয 
য ফতকাবফ। কওন্তু তাবও প্রথবভ তায স্বীওৃকত  লকাভযাী লথবও তফা ওযায ুবমাক লদা বফ। 

অল্লা তাাঁয অকম্বা (অ.)  অঈকরা (য.)-লও নোনে ভানুবলয লঘব ঈচ্চ ভমকাদাম্পন জ্ঞান ওবযবঙন এফং 
তাআ কতকন তাাঁবদযবও এভন ফ লনাভত দান ওবযবঙন লমগুবরা নোনেবদয লদন কন। প্রবতেও ভানুবলয ক্ষভতায 
অতাধীন ওাচ মঔন ল ওযবত ঘা, তঔন অল্লা আচ্ছা ওযবর তা ৃকি ওবয লদন। ভানুল মা ঘা তা মকদ 
কতকন আচ্ছা না ওবযন, তাবর কতকন তা ৃকি ওবয লদন না। ভানুবলয কওঙু কফবল বীপ্সা কতকন ফ ভ আচ্ছা  
ওবযন এফং ৃকি ওবয লদন; ঈদাযণস্বরূ, মঔন লওঈ তায াত তুরবত কওংফা লঘাঔ কিবত ঘা, তঔন কতকন 
বে বেআ তা আচ্ছা ওবযন এফং ৃকি ওবয লদন; এ ধযবণয বীপ্রা ঔুফ ওভ ভআ কতকন ৃকি না ওযায 
আচ্ছা ওবয থাবওন। ভানুবলয অয কওঙু বীপ্রা অবঙ লমগুবরা কতকন ঔুফ ওভআ ৃকি ওযায আচ্ছা ওবযন এফং 
াধাযণতঃ কতকন আচ্ছা  ৃকি ওবযন না। এ ৃকথফীবত অভাবদয কধওাং আচ্ছাআ এআ ধযবণয। কওন্তু প্রবতেও 
ভানুবলয চবনে এ ফস্থা এও যওভ ন, মা প্রতেক্ষ ম ওযা । তএফ, অল্লা তাাঁয অকম্বা (অ.)  
অঈকরা (য.)-এয কধওাং আচ্ছা-আ বে বে ৃকি ওবয লদন। এ লমন াত লতারা কওংফা লঘাঔ লিায 
ভবতাআ আচ্ছা। এিা তাাঁবদয প্রকত অল্লায এও ফড় লনাভত। এ লক্ষবত্র অঈকরায এবও বযয ভবধে াথকওে 
কফযাচভান এফং লওাবনা রী-আ এওচন নফী (অ.) এয মকা মকন্ত লৌঁঙুবত াবযন না। অঈকরা (য.) 
দুকনাফী লওাবনা কওঙু অা ওবযন না, ওাযণ তাাঁবদয লওঈআ দুকনাবও ভূরেফান ভবন ওবযন না। অয দুকনায 
মা-আ কওঙু তাাঁযা ওাভনা ওবযন, তা- অল্লা  অবঔযাবতয াবস্ত ব থাবও।‘ (ভারানা অফদুর কণী 
নাফরুী প্রণীত ―াকদওাতুন নাকদা‖, প্রথভ ঔণ্ড, ৃষ্ঠা ১৯০, আস্তামু্বর ১৯২০ ংস্কযণ) 
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অল্লায অঈকরাফৃন্দ ফহু তাব্দী অবকআ ওাযাভতস্বরূ াফীবদয অকভন ম্পবওক এ ভবভক চানবত 
লবযকঙবরন লম, াফীযা অঈকরাবও স্বীওায ওবয ভুযতাদ ব মাবফ। ভুকরভকণ মাবত াফীবদয লধাওা 
বড় থভ্রি না ন, লআ চবনে তাাঁযা প্রবাচনী ফ কওঙু করবঔ লযবঔ ককববঙন। অঈকরাবও কফশ্বা ওযায 
চবনে এআ ওাযাভত কও মবথি ন? 

৩৫/ — মযত অফদুর কণী নাফরুী (য.) অয করবঔবঙন: 

মাযা ফাকেও জ্ঞাবনয াভানে কওঙু কচকন কঔবত লবযবঙ থঘ অধোকত্মও জ্ঞাবনয কওঙুআ চাবন না, তাযা মঔন 
তাাঈবপয ফআত্র বড় তঔন তাযা অ‖কযপকবণয ওথাফাতকাবও ওুপয  লকাভযাী ভবন ওবয। ভা‖লযপাবতয 
জ্ঞানবও না ফুছবত লবযআ তাযা তা কফশ্বা ওবয ফব। পবর তাযা মযত ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.), 
াঔ ঈভয আফনুর পকযদ (য.), আফবন াফইন আকফরী (য.), অকপপঈদ্দীন তারাভানী (য.), মযত 
কাঈুর অমভ অফদুর ওাবদয কচরানী (য.), ভারানা চারারুদ্দীন রুভী (য.), াআবদ অভদ অর ফাদাফী 
(য.), াঔ অভদ কতচানী (য.), অফদুর াাফ াযানী (য.)  এফং াযাপুদ্দীন অর ফুীযী (য.)-এয 
ভবতা তাাঈবপয আভাভকণবও স্বীওায  খৃণা ওবয থাবও। অধোকত্মও জ্ঞানবও কফশ্বা ওবয তাযা 
প্রওৃতবক্ষ যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয যীবতয বেন্তযীন কদওগুবরাবও কফশ্বা ওবয। এআ ধযবণয লরাওবদযবও 
ফরা  অর-এ-কফদা‖ কওংফা অর-এ-দারারাত। মকদ তাবদযবও লদঔবত রাবক ইভানদাযবদয ভবতাআ, 
তফু তাযা অবর ভুনাবপও। আভাভ ুুতী (য.)  ঔকতফ ফকণকত এওিা াদীব লখাকলত ববঙ: ―দ্রৃীকন জ্ঞান 
দু‖বাবক কফবি; তায এওকি ধোত্মফাদী। কদ্রৃতীিা বচ্ছ ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞান, লমিা লভৌকঔওবাবফ প্রওা ওযা মা‖ 
(াদী)। আভাভ ুুতী (য.)  আভাভ দারাভী (য.) ফকণকত য এও াদীব ফরা ববঙ: ―অধোকত্মও জ্ঞান 
বচ্ছ অল্লায যেগুবরায ভবধে এওিা যে কফবল। এিা তাাঁয অবদ ফবি। কতকন তাাঁয ফান্দাবদয ভবধে 
মাাঁবও আচ্ছা তাাঁবও তাাঁয ওরবফয ভবধে এিা প্রদান ওবয থাবওন।‖ (াদী) আভাভ ভাবরও (য.) ফবরবঙন,  ―লম 
ফেকি ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞাবনয কধওাযী, ল অধোকত্মও জ্ঞান চকন ওযবত ক্ষভ। লম ফেকি ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞাবনয কধওাযী, 
ল মকদ তাাঁয জ্ঞানানুমাী ওভকম্পাদনওাযী , তবফ অল্লা তাবও অধোকত্মও জ্ঞান ভঞু্জয ওবযন।‖ অরী আফবন 
ভুাম্মদ াপা (য.)-এয ঐী জ্ঞানভৃদ্ধ ভন্তফেভূ েফণ ওবয আভাভ ঈভয ফুরকওকন (য.) অিমকাকিত ব 
তাাঁবও কচজ্ঞাা ওবযন, ―এ ফ কচকন লওাবত্থবও কবঔবঙন?‖ অরী কফন ভুাম্মদ াপা (য.) প্রতুিবয এওিা 
অাত লতরাাত ওবযন, লমিা লখালণা ওবয: ―অল্লাবও ব ওবযা। মাাঁযা অল্লাবও ব ওবযন, তাাঁবদযবও 
অল্লা তাাঁবদয জ্ঞাত কফলভূ কক্ষা লদন।‖ (অর অাত) মযত অফু তাবরফ ভক্কী (যা.) করবঔবঙন: ―লদ 
 ওরফ লমভন এও বে থাবও, কিও লতভকন ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞান এফং অধোকত্মও জ্ঞান - এও বে থাবও, ৃথও 
 না। অধোকত্মও জ্ঞান অ‖কযবপয ওরফ লথবও নোনেবদয ওরবফ প্রফাকত । ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞান এওচন 
অবরবভয তিাফধাবন কঔবত ।‖ এিা ওান মকন্ত লৌঁবঙ, কওন্তু ওরবফ প্রবফ ওবয না। এওিা াদী লখালণা 
ওবয: ―ঈরাভাফৃন্দ বচ্ছন অকম্বা (অ.) এয ঈিযাকধওাযী।‖ (াদী) াদীব ঈকল্লকঔত ―ঈরাভা‖ কওন্তু ল ফ 
অবরভ ন, মাযা লওফর ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞান চকন ওযবত ক্ষভ ববঙ, ফযং াদীকিবত লআ ওর ঈরাভাবও 
লফাছাবনা ববঙ মাাঁযা তাাঁবদয জ্ঞানানুমাী ওভকম্পাদনওাযী এফং তাওা  অকম্বা (অ.) কবণয প্রকত 
ভঞু্জযওৃত ওর জ্ঞান চকন ওযবত ক্ষভ ববঙন। লমবতু শুধুভাত্র ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞাবনয কধওাযী ফেকিফকক তাবদয 
কনেবত এওকনষ্ঠ  কন এফং লমবতু প্রফৃকিয ওফর লথবও এঔন যক্ষা া কন, লবতু অধোকত্মও জ্ঞাবনয 
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নূয তাবদয ওরব্  ভকস্তবষ্ক প্রবফ ওযবত াবয কন। লদামবঔয অগুন-আ তাবদয ওরফ  ভকস্তষ্কবও কযষ্কায 
ওবয লদবফ। আভাভ ভানাফী (য.) আভাভ কামমারী (য.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন: ―অবঔযাত ংিান্ত জ্ঞান 
দু‖ধযবণয। প্রথভকি ওাবপয ভাধেবভ চকন ওযা মা এফং এবও ফরা  ―আরভুর ভুওাাপা‖ কওংফা ―এরভুর 
ফাবতন‖। নোনে ফ জ্ঞান লওফরভাত্র এআ জ্ঞান চকন ওযায ফান। কদ্রৃতী ধযবণয জ্ঞানবও ফরা  ―এরভুর 
ভু‖অভর‖। কধওাং অ‖কযবপয ভতানুমাী, মাযা অধোকত্মও জ্ঞাবনয লওাবনা ং চকন ওযবত ফেথক ববঙ, 
তাবদয চবনে ওাবপয ব ভৃতুেফযণ ওযায ভূ ম্ভাফনা যববঙ। এআ জ্ঞাবনয নূেনতভ ং বচ্ছ লওাবনা 
ফেকি ওতৃকও এবত কফশ্বা ওযা। কফদাতী থফা দাকম্ভওবদয বাবকে এিা লচাবি না। অয মাযা দুকনায 
লভাাচ্ছন্ন ববঙ এফং প্রফৃকিয নুযণ ওবযবঙ, তাযা অধোকত্মও জ্ঞান চকন ওযবত ফেথক ববঙ, মকদ 
তাযা তেন্ত ঈচ্চ ককক্ষত কঙর। অধোকত্মও জ্ঞান এভন এও নূয মা কনভকর ওরফভূব লদঔা লদ। অভাবদয 
নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص ফরা ওবযবঙন: ―এভন কওঙু জ্ঞান অবঙ লমগুবরা তেন্ত লকানী; এওভাত্র ভা‖লযপবতয ফেকিফককআ 
লগুবরা চাবনন।‖ (াদী) এ াদীকি অধোকত্মও জ্ঞাবনয কদবও আাযা ওবয। ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞান মা আভাভ ভাবরও 
(য.)-এয ভবত অধোকত্মও জ্ঞান চকবনয এওিা ভাধেভকফবল, লিাআ বচ্ছ ফতকভান ভ মকন্ত অভরওৃত  
জ্ঞাত (যীবতয) জ্ঞান। দুকনাফী ঔোকত  ধন-ম্পদ চকবনয চবনে লম জ্ঞান ফতকভাবন লঔা , লিা কওন্তু 
ফস্তুকনষ্ঠ জ্ঞান ন। ―আরভুর ার‖ নাভও জ্ঞান, মা লওাবনা ফেকি ওতৃকও যীবতয অবদ-কনবলধ লভবন ঘরায 
চবনে এওান্ত অফেও, লিা ি ভব ঔুফ বচআ কক্ষা ওযা মা; অয ―আরভুর ার‖ অভবরয ভাধেবভআ 
অধোকত্মও জ্ঞাবনয ঈদ্ভফ বত াবয। 

ধভকী বদ ভাীন লম ওর ফেকি অধোকত্মও জ্ঞান চকন ওযবত াবয কন, তাযা তাবদয জ্ঞাত এআ জ্ঞানবও 
কফশ্বা ওবয থাবও। অধোকত্মও জ্ঞান ম্পবওক তাযা মা চাবন এফং ফবর, তা  তাবদয ভবতা জ্ঞবদয ওান-
ওথায ঈদৃ্ধকত, নবতা অধোকত্মও জ্ঞান কফাযদবদয ফআত্র লথবও ভুঔস্থওৃত ফাণীভূ। তাবদয ওরুকলত ওরফ-
গুবরা ঈমু্মি  কন এফং ঐী লচোকত চকন ওযবত াবয কন। এ ওর জ্ঞ ফেকি মাযা অধোকত্মও জ্ঞাবনয   
কফাযবদয ভবতা ওথা ফবর লফাছাবত ঘা লম, তাযা তা-আ, তাযা প্রওৃতবক্ষ কনবচবদয ভকস্তবষ্কয দা ঙাড়া অয 
কওঙুআ ন। তাযা লমভন তাবদয ংওীণক ভকস্তষ্ক দ্রৃাযা ওুযঅন-াদীবও বুর ফুবছ থাবও, কিও লতভকন লআ 
ওর ঈরাভায ওথাবও বুর ফুবছ থাবও। তাযা কভথো  ক্ষকতওয তাপীয-ুস্তও প্রণন ওবয ভুকরভবদযবও 
ধ্বংবয কদবও লিবন কনব মা। ―অল্লা মকদ ওাঈবও অবরা প্রদান না ওবযন, তবফ ল অবরাবওাজ্জ্বর বত 
াবয না‖- অাতকি এ ওর জ্ঞবদয কদবও আাযা ওবয (প্রাগুি, ৃষ্ঠা ৬৪৮)। 

ভারানা অদুর কণী নাফরুদী অয করবঔবঙন: 

এওতা বচ্ছ যভত, থকাৎ, বতেয য প্রকতকষ্ঠত ঐওে অল্লায যভত এবন থাবও। কফবকি বচ্ছ অমাফ, 
থকাৎ, ভুকরভ ভাচ লথবও কফঘুেকত অল্লায তযপ লথবও অমাফ কনব অব। তএফ, কিও বথয য 
দৃঢ়-প্রকতকষ্ঠত ভুকরভ ম্প্রদাবয বে প্রবতেও ভুকরবভযআ এওতাফদ্ধ া ঈকঘৎ, এভন কও মকদ তাাঁযা এওিা 
লঙাি ম্প্রদা ব থাবওন, তফু তা ওযবত বফ। াাফা-এ-লওযাবভয থআ বচ্ছ কিও থ। মাাঁযা এ 
বথয নুযণ ওবযন, তাাঁবদযবও ফরা  অরু ুন্নাত ার চাভা‖অত। াাফা-এ-লওযাবভয ভবয 
বয অকত লকাভযা দরগুবরা লমন অভাবদযবও কফভ্রান্ত না ওবয। আভাভ ফাাওী (য.) ফবরবঙন: ―মঔন 
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ভুরভানযা থঘুেত বফ, তঔন লতাভাবদয ঈকঘৎ লতাভাবদয ূবফক অকত ভানুলবদয কিও থকিয নুযণ 
ওযা। মকদ লতাভযা কনঃে ব বড়া, তফু লতাভাবদয ঈকঘৎ ন আ থ লঙবড় লদা!‖ নাচভুকদ্দন অর 
কামমী করবঔবঙন: ―অর-এ-ুন্নাত ার চাভাাত বচ্ছন লআ ওর ঈরাভা; মাাঁযা নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  াাফা-
এ-লওযাবভয কিও বথয য প্রকতকষ্ঠত যববঙন। অস্ াদ অর অমভ, থকাৎ, কধওাং ঈরাভা-এ-
আরাভ এআ কিও থকিবও নুযণ ওবযবঙন। কতািযকি ম্প্রদাবয ভধে লথবও কযত্রাণপ্রাপ্ত দর বচ্ছ 
একি। ওুযঅবন ফরা ববঙ: ―লতাভযা দরকফবি বা না।‖ অাতকিয থক, এ‖লতওাদ তথা কফশ্বাব দরকফবি 
বা না। কধওাং ঈরাভাআ, ঈদাযণস্বরূ, মযত অফদুল্লা আফবন ভাঈদ (যা.) অাতকিয ফোঔো 
এবাবফআ ওবযবঙন এফং ফবরবঙন লম এয থক, ―লতাভাবদয নপ  লকাভযা ধোন-ধাযণাবও নুযণ ওবয 
কিও থ বত কফঘুেত  বা না।‖ এ অাবতয ভাবন এিা ন লম, কপওায জ্ঞাবনয লক্ষবত্র ভতাথকওে থাওা 
ঈকঘৎ ন। ফযং অাতিা এ‖লতক্বাবদয জ্ঞাবনয লক্ষবত্র কপতনা ৃকিওাযী ভতাথকওেবও কনবলধ ওবযবঙ। 
আচবতাদ কনঃৃত জ্ঞাবনয লক্ষবত্র ভতাথকওে লওাবনা কপৎনা ন, লমবতু আ ধযবণয ভতাথকবওেয পবর 
যীবতয ূক্ষ্ম কক্ষাভূ, কধওাযভূ  পযমভূ দৃকিবকাঘয ববঙ। সদনকন্দন চীফন ম্পবওক 
ফোঔোদানওাযী যীবতয এ ফ কক্ষাগুবরায ফোাবয াাফা-এ-লওযাভ এবও বযয বে কবন্ন ভত 
লালণ ওবযকঙবরন, কওন্তু এ‖লতক্বাবদয জ্ঞাবনয লক্ষবত্র তাাঁবদয ভবধে লওাবনা ভতকফবযাধ কঙর না। এওিা াদী 
লখালণা ওবয, ―অভায ঈম্মবতয ভবধে ভতাথকওে অল্লায-আ যভত‖ (াদী)। ঘায ভামাবফয ভবধে কফযাচভান 
ভতাকনওে এআ ধযবণয এঔবতরাপ। তাবদয কস্তত্বআ অল্লায যভত  লদাাত। তাাঁযা ফাআ াফ চকন 
ওবযবঙন। ঘায ভামাবফয প্রবতেওকিয নুকাভীবদয কচকত াবফয ভকযভাণ াফ আ ভামাবফয 
আভাভবও ুনরুত্থান কদফ মকন্ত লদা বফ। ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও যীবতয কফকবন্ন াঔায য ৃথওবাবফ 
কফবলাকত কক্ষা গ্রণ- (Specialization) নুরূ এওিা ঈদাযণ; পবর ফহু ঈরাভা াদী, তপীয, 
কপওা এফং প্রাথকভও অযফী জ্ঞানভূব কফবলাকত কক্ষা গ্রণ ওবযবঙন। ভুতাাঈীপকণ ওতৃকও াধনা 
ারবন  কলেবদযবও প্রকক্ষণ দাবন কফকবন্ন দ্ধকতয নুযণ এফং কফকবন্ন তযীওায কিন এআ াদীকিয 
বে াভঞ্জেূণক। মযত নাচভুকদ্দন অর ওুফযা (য.) ফবরন: ―ভানুবলয ংঔোয ভবতাআ অল্লায সনওিে 
চকবনয কফকবন্ন যাস্তা যববঙ।‖ এআ ভন্তফেকি ঙাত্রবদযবও কক্ষা লদায দ্ধকতগুবরায াথকবওেয কদবও আকেত 
ওবয, কওন্তু এিা এ‖লতক্বাবদয লওাবনা াথকবওেয কদবও আাযা ওবয না। ওর অঈকরায এ‖লতওাদ এওআ। 
তাাঁযা ফাআ অর-এ-ুন্নাত ার চাভাবতয এ‖লতওাদ লালণ ওবযন। কওন্তু এ‖লতওাবদ ভতাথকওে এয কিও 
ঈবটা, ওাযণ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফবরবঙন: ―চাভাঅত বচ্ছ যভত; কফবকি অমাফতুরে।‖ (াদী) (প্রাগুি, ২ ঔণ্ড, 
ৃষ্ঠা ১০৩) 

মযত অফদুর কণী নাফরুী (য.) অয করবঔবঙন: 

‗যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওবযবঙন: ―লম মাবও বাবরাফাব, ল তাাঁয বে ফস্থান ওযবফ।‖ (াদী) আভাভ 
ভুকরবভয ফণকনা নুমাী, লওঈ এওচন হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও অবঔযাত ম্পবওক কচজ্ঞাা ওযায য কতকন তাবও প্রশ্ন 
ওবযন, ―অবঔযাবতয চবনে তুকভ ওী প্রস্তুকত কনববঙা?‖ তঔন আ ফেকি ফবরন, ―অকভ অল্লা  তাাঁয যাূবরয 
চবনে (ন্তবয) বাবরাফাা দা ওবযকঙ।‖ এযয হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন, ―তুকভ তাাঁবদয বে থাওবফ মাাঁবদযবও তুকভ 
বাবরাফাবা।‖ (াদী) এ াদীবয য ভন্তফে ওযবত ককব আভাভ নফফী (য.) ফবরন, ―অল্লা, তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص 
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এফং চীকফত কওংফা লফারপ্রাপ্ত াদাওাদাতা াবরীনবদযবও বাবরাফাায ভূরে  ঈওাকযতা ম্পবওক এ 
াদীকি ফণকনা লদ। অল্লা  তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-লও বাবরাফাায ভাবন বচ্ছ যীবতয অবদ-কনবলধগুবরা ভানে 
ওযা এফং যীবতয প্রকত েদ্ধাীর া। াবরীনবও বাবরাফাায ঈবদ্দবে এফং তাাঁবদয ওাঙ লথবও ফযওত 
রাববয ঈবদ্দবে তাাঁযা মা ওবযন তা ওযা অফেও ন। ওাযণ, মঔন লওঈ তাাঁবদয নুরূ কওঙু ওবযন, তঔনআ 
কতকন তাাঁবদয এওচন ব মান। এওিা াদী লখালণা ওবয: ―লওাবনা ফেকি বতা এওিা চাভাতবও 
বাবরাফাবত াবয, কওন্তু ল তাবদয এওচন না বত াবয।‖ (াদী) ―তাবদয বে থাওা‖য ভাবন এআ ন 
লম, তাাঁবদয ঈচ্চ মকাব ঈন্নীত া।‖ য এও াদীব ফরা ববঙ, ―লম ফেকি লম চাভাতবও বাবরাফাব, 
ল তাাঁয াবথ ুনরুকত্থত বফ।‖ (াদী) মযত অফু মায (যা.) কচজ্ঞাা ওযবরন, ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! লওাবনা 
ফেকি, লম নাকও এওিা চাভাতবও বাবরাফাব, ল মকদ তাবদয নুরূ কওঙু ওযবত না াবয, তাবর তাাঁয ওী 
ফস্থা বফ?‖ হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওযবরন, ―ল অফু মায! তুকভ মাাঁবদযবও বাবরাফাবা, তুকভ তাাঁবদয বে থাওবফ।‖ 
(াদী) তবফ মযত াান ফযী (য.) ফবরবঙন, ―এফ াদীবও লতাভাবদয বুর লফাছা ঈকঘৎ ন। লতাভযা 
াবরীবনয সনওিে এওভাত্র তাাঁবদয বাবরা ওাচগুবরা ম্পাদন ওবযআ লবত াবযা। মকদ আহুদী  িীিানযা 
তাবদয নফীবদযবও বাবরাফাব, তফু তাযা তাাঁবদয বে থাওবফ না, মবতাক্ষণ মকন্ত না তাযা তাাঁবদয বাবরা 
ওাচগুবরায ওবওকি নতুফা ফগুবরাআ ম্পাদন ওবয।‖ ংবক্ষব, লম ফেকি লওাবনা এওকি চাভাতবও 
বাবরাফাব, ল কনবম্নাি কতনকি লেণীয লম লওাবনা এওকিয ন্তককত: (১) লম ফেকি তাাঁবদয ওর বাবরা ওাচ  
অঘায-ফেফাযবও কনবচয চীফবন ফযণ ওবয লন; (২) লম ফেকি তাাঁবদয লওাবনািাআ গ্রণ ওবয লন না; এফং 
(৩) লম ফেকি তাাঁবদয কওঙু কওঙু বাবরা ওাচ গ্রণ ওবয ফাকওগুবরা লঙবড় লদ, থফা ফাকওগুবরায ঈবটািা 
ওবয। লম ফেকি তাাঁবদয ফগুবরা ওাচ ওবয (থকাৎ ১ভ লেণীবুি), ল তাাঁবদযআ এওচবন কযণত  এফং 
তাাঁবদয ভবধে ফস্থান ওবয। তাাঁবদয চবনে তায বাবরাফাা তাবও মূ্পণকবাবফ তাাঁবদযআ ভবতা ফাকনব লদ। ল 
বাবরাফাায বফকাচ্চ মকা চকন ওযবত লবয কনকিতবাবফ তাাঁবদযআ এওচন ব ককববঙ। অয লম ফেকি 
মাাঁবদযবও বাবরাফাব তাাঁবদযবও মকদ ল ওঔবনা নুযণ না ওবয, থফা মকদ তাাঁবদয নুরূ না  (২নং 
লেণীবুি), তবফ ল ওঔবনা তাাঁবদয এওচন বত াযবফ না। আভাভ কামমারী (য.) ফবরবঙন, মযত াান 
অর ফযী (য.) এআ ধযবণয লরাওবদযবওআ ফুকছববঙন। অয লম ফেকি তাাঁয বাবরাফাাপ্রাপ্ত ভানুলবদয কওঙু 
কওঙু ওাচবও নুযণ ওবয (৩নং লেণীবুি), ল তাাঁবদয এওচন বত াবয না, মকদ ল তাাঁবদয ভবতা এওআ 
ইভান-ম্পন্ন না । ল মঔন ফবর লম ল বাবরাফাব, ল তঔন লভাবি কনষ্ঠাফান ন। তায ওরবফ (ন্তবয) 
তাাঁবদয চবনে বাবরাফাা ন, ফযং ত্রুতাবাফ কফযাচ ওবয। ইভাবনয কফরুবদ্ধ ত্রুতায ভবতা কনওৃিতভ লওাবনা 
ত্রুতা লনআ। এয ফড় দৃিান্ত বচ্ছ আহুদী-িীিানবদয এ ওথা ফরা লম, তাযা তাবদয নফীবদযবও বাবরাফাব। 
অয লম ফেকি দাকফ ওবয লম, ল তায বাবরাফাাপ্রাপ্তবদয ভবতাআ এ‖লতওাদ (কফশ্বা) যাবঔ, কওন্তু তাাঁবদযবও 
মূ্পণকবাবফ নুযণ ওবয না, তবফ তায এআ বাবরাফাায দাকফ ঘর, মকদ ল আ ফ ওাচবও খৃণা ওযায 
ওাযবণ তাাঁবদযবও নুযণ না ওবয থাবও (৩ এয ও)। ল তায দাকফওৃত বাবরাফাাপ্রাপ্তবদয বে থাওবত 
াবয না। কওন্তু মকদ ল তায প্রফৃকিবও কনন্ত্রণ ওযবত ক্ষভ ব আ ফ ওাচবও ভানে ওযবত না াবয, 
তবফ তায বাবরাফাাপ্রাপ্তবদয বে থাওায ফোাবয লওঈআ তাবও ফাধা কদব যাঔবত াযবফ না (৩ এয ঔ)। 
াদীগুবরা এআ কদ্রৃতী লেণীকিয (৩ এয ঔ) কদবও আাযা ওবযবঙ এফং লআ ফেকিবও ফুকছববঙ, লম নাকও 
লওাবনা এওিা চাভাতবও বাবরাফাব থঘ মূ্পণকবাবফ তাবদয ভবতা বত াবয না। অফু মাযবও ঈবদ্দে ওবয 
ওকথত াদীকি এ ওথা কযসু্ফি ওবয এফং ভুকরভবদযবও ঈৎপুল্ল ওবয [যওার ম্পবওক]। মযত ভুাম্মদ 
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আফবন াম্মাও (য.) তাাঁয লল কনঃশ্বা তোবকয ভ লদাা ওবযকঙবরন: ―এা অল্লা! অকভ ফ ভ 
অনাবও ভানে ওবযকঙ। কওন্তু অকভ তাাঁবদযবও বাবরাবফবকঙ, মাাঁযা অনাবও ভানে ওবযবঙন। অভায এ 
বাবরাফাায াবস্ত অভাবও অকন ক্ষভা ওবয কদন।‖ মযত নাচভুকদ্দন অর কামমী াবরীবনয প্রকত কনষু্ঠয 
লরাওবদয বাবরাফাাবও তৃতী লেণীয প্রথভ দবরয (৩ এয ও) বে তুরনা কদববঙন; থকাৎ, মাযা তাবদয 
বাবরাফাাপ্রাপ্তবদয ভবতাআ কফশ্বা লালণ ওবয, কওন্তু তাাঁবদয ওাচওভক  অঘায-ফেফাযবও নুযণ ওযবত 
ঘা না; কতকন ফবরন, াবরীবনয প্রকত কনষু্ঠয লরাওবদয এআ বাবরাফাাকি তাবদয লওাবনা ঈওাবয অব না। 
কওন্তু অভাবদয ওাবঙ কনষু্ঠয লরাওবদয বাবরাফাা কদ্রৃতী লেণীবুি (৩ এয ঔ); থকাৎ, তাযা তাবদয 
বাবরাফাাপ্রাপ্তবদয নুরূ এ‖লতওাদ যাবঔ, কওন্তু ওর লক্ষবত্র তাাঁবদয নুরূ বত াবয না। ভুাম্মদ আফবন 
াম্মাও (য.)- তাাঁয লদাা এ দৃকিবকে ফেি ওবযবঙন। কনষু্ঠয লরাবওযা তাবদয প্রফৃকিবও নুযণ ওবয 
মুরূভ ওবয ফবি, কওন্তু তাযা াবরীনবও বাবরাফাব এফং তাাঁবদয লদাা চকন ওযবত লঘিা ওবয।‘ (প্রাগুি, 
২ ঔণ্ড, ১১নং ৃষ্ঠা) 

তঃয মযত অবু্দর কনী নাফরুী (য.) করবঔন: 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লখালণা ওবযবঙন, ―লম মাবও বাবরাফাব, ল তাাঁয বে থাওবফ।‖ (াদী) মকদ অভযা ারবপ 
াবরীন তথা অবর ুন্নাবতয ঈরাভাবও বাবরাফাক, তাবর অভযা এ শুব ংফাবদয লনাভতভূ চকন 
ওযবত াযবফা, এভন কও মকদ অভযা তাাঁবদয ভবতা না ব থাকও। লম ফেকি অল্লায বাবরাফাাপ্রাপ্তবদযবও 
বাবরাফাব এফং তাাঁবদযবও বাবরাফাব মাযা অল্লাবও ভিত ওবযন – লান তাাঁযা চীকফত কওংফা 
লফারপ্রাপ্ত – তবফ ল কফার লনাভত  ুণে চকন ওযবত ক্ষভ বফ। তাাঁবদযবও বাবরাফাায ঈদাযণ 
বচ্ছ তাাঁবদয প্রংা ওযা এফং তাাঁবদয ত্রুবদয  জ্ঞ লরাওবদয ওুৎা যিনায কফরুবদ্ধ লাচ্চায া। 
দুকনাবত অি এভন লরাওবদয ভবধে ফবঘব কনওৃি বচ্ছ তাযাআ, মাযা অল্লা তা ‖অরায বাবরাফাাপ্রাপ্ত 
অঈকরাবও কারভন্দ ওবয। দুকনায লভা ওর ফদ ওাচ ংখিবনয দ্রৃায ঈনু্মি ওবয এফং লওাবনা ফেকিবও 
কফবদ্রৃল, ঘুকয, খুল  কভওায ভবতা াযাভ ওাচ ওযবত প্রবযাকঘত ওবয। দুকনায প্রকত লভা লথবওআ ঈদ্ভফ  
ধভকী বদ ভাীন জ্ঞ ফেকিফবককয দম্ভ। মযত াঔুর অওফয ভুকঈকদ্দন আফবন অযাফী (য.) ফবরবঙন, 
তাাঈবপয আভাভকবণয প্রকত তাাঁয এও এফং তাাঁবদয বক্ষ লাচ্চায ফায ওাযবণআ তাাঁয ক্বরফ ঈমু্মি ববঙ, 
থকাৎ, কতকন অধোকত্মও জ্ঞান াকর ওবযবঙন। তাাঁয প্রণীত ―রুহুর ওুদু্দ‖ ুস্তবও করকফদ্ধ অবঙ: ―অরাভদু 
করল্লা! অকভ ফ ভআ ধভকী বদ ভাীন জ্ঞ লরাওবদয কফরুবদ্ধ ভুতাাঈীপবদয ক্ষ ভথকন ওবযকঙ 
এফং অকভ অভায আনবতওার মকন্ত তাআ ওবয মাবফা। অভায এআ ওাচকিয চবনেআ অভাবও ক্বরফ-এয জ্ঞান 
ভঞু্জয ওযা ববঙ। লম ফেকি তাাঁবদয নাভ ঈবল্লঔ ওবয তাবদযবও অিভণ  কারভন্দ ওবয, ল শুধু কনবচয 
জ্ঞতাআ কযসু্ফি ওবয। এআ ফেকি লল মকন্ত কফধ্বস্ত বফ।‖ 

মযত ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.) তাাঁয যকঘত ―যব াকাত অর আঈুকপা‖ গ্রবন্থ ফবরন লম, চূয 
 লও কতকন এওফায স্ববে লদঔবরন, কমকন তাাঁবও কচজ্ঞাা ওযবরন: ―অল্লায এআ লনাভত তুকভ ওীবাবফ-ملسو هيلع هللا ىلص
লবঙ তা চাবনা কও?‖ মযত আভাভ (য.) ঈিয কদবরন: ―না, অকভ চাকন না, এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص। নফী াও 
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 ফরবরন: ―তুকভ এফ চকন ওবযঙ তাাঁবদয প্রকত েদ্ধাীর ায ওাযবণ মাাঁযা কনবচবদযবও অল্লা-ারা ملسو هيلع هللا ىلص
ফবরকঙবরন।‖ 

লম ফেকি কনবচয লদাল তারা ওবয এফং কনবচবও ংবাধন ওযবত বঘি , ল ওঔবনা নেবদয লদাল 
তারা ওযায ভ া না। ল ফ ভ আ ফ ভুকরভবদয কদবও তাওা মাযা তায লঘব লেষ্ঠতয। 
অবযও ওথা, ল মবতা চন ভুকরবভয াক্ষাৎ া, ফাআবওআ তায লঘব বাবরা ভবন ওবয। ল কফশ্বা ওবয, 
লম ফেকি কনবচবও রী কববফ দাকফ ওবয, ল তেআ ফরবঙ। লম ফেকি নেবদয লদাল তারা ওবয এফং 
কনবচয লদাল লদবঔ না ল আ রীবও কফশ্বা ওবয না। 

মযত নাচভুকদ্দন অর কামমী তাাঁয প্রণীত ―হুন-ঈত-তানািু‖ গ্রবন্থ করবঔন: ―মাাঁযা অঈকরা, লআ ওর 
ুরাাবও লতাভাবদয ঈকঘৎ বাবরাফাা এফং তাাঁবদয াক্ষাৎ  াঘমক রাব ওবয ফযওত চকন ওযা।‖ মযত 
া অর ওাযভানী ফবরন, ―অঈকরাবও বাবরাফাায ভবতা এবতা ভাভূরেফান অয লওাবনা আফাদত লনআ। 
অঈকরায প্রকত বাবরাফাা অল্লায প্রকত বাবরাফাায চন্ম লদ। অয অল্লা তাবও বাবরাফাবন, লম তাাঁবও 
বাবরাফাব।‖ অফু ঈভান ঔাআযী ফবরন, ―লম ফেকি অঈকরায াঘমক গ্রণ ওবয, ল অল্লায সনওিে 
চকবনয যাস্তা ঔুাঁবচ া।‖ মযত এাআা আফবন ভুাম (য.) ফবরন, ―লওাবনা কনষ্ঠাফান ভানুল কমকন 
অঈকরায াঘমক চকন ওবযন, কতকন ফ কওঙু বুবর মান। কতকন অল্লায াকন্নধেপ্রাপ্ত। কতকন ওঔবনা নেবাবফ 
অল্লায সনওিে লবত াবযন না।‖ মযত ভুাম্মদ আফবন আযাও তাাঁয করকঔত ―অ াকপনাতুর আযাকক্বা‖ 
ুস্তবও করবঔন: ―মযত ভুাম্মদ আফবন হুাআন ফাচকর নাবভয এওচন পকওহ্ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও স্ববে লদবঔ 
তাাঁবও লওান্ অভরকি ফবঘব ঈওাযী তা কচজ্ঞাা ওবযন। হুচূয াও ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয লদন: ‗অল্লায অঈকরায 
ভবধে লওাবনা রীয াকন্নবধে থাওা।‘ অয মঔন কতকন কচজ্ঞাা ওযবরন, ‗মকদ অভযা চীকফত ওাঈবও ঔুাঁবচ না 
াআ?‘ তঔন হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص ঈিয কদবরন, ‗কতকন চীকফত-আ লান কওংফা লফারপ্রাপ্ত-আ লান, তাাঁবও বাবরাফাা এফং 
স্ভযণ ওযা এও-আ ফোায‘। (াকপনাতুর আযাকক্বা) 

লভাল্লা কফযককঈী ফ ভ লদাা ওযবতন: ―ল লেষ্ঠ াামেওাযী! ল দারুবদয ভবধে ফকবেষ্ঠ! ল অভায 
অল্লা কমকন াভূ লকান ওবয যাবঔন এফং কমকন ফবঘব ুকফবফঘও! অভাবদয ভবতা াীবদযবও 
অনায াফীফ  কপ্র নফী ملسو هيلع هللا ىلص এফং নোনে অকম্বা (অ.), লপবযতাওুর, াাফা-এ-লওযাভ  তাবফীনবদয 
বাবরাফাায াবস্ত ক্ষভা ওবয কদন; অভাবদয গুনা ভাপ ওরুন।‖ অল্লায নফী ملسو هيلع هللا ىلص, তাাঁয াাফা-এ-লওযাভ  
তাবফীনকবণয বাবরাফাায াবস্ত অল্লায ওাবঙ লদাা ওযা চাবম  সফধ। তাাঁবদযবও ীরা ওযা সফধ, 
মাবত ওবয লদাাভূ ওফুর । এবাবফ লদাা ওযা অয কওঙুআ ন শুধু তাাঁবদয াপাাত ওাভনা ওযা ঙাড়া, 
লমিা অর-এ-ুন্নাবতয ঈরাভাফৃবন্দয ভবত চাবম। ভু‖তাকমরা ম্প্রদা এবও স্বীওায ওবয কন। লওাবনা রীয 
ভধেস্থতা লপ্রকযত লদাা অল্লায ওাবঙ তাাঁয ওাযাভত কববফআ কৃীত  এফং এবত প্রকতবাত  লম, 
লফাবরয য অঈকরায দ্রৃাযা ওাযাভত ংখকিত । কফদাতী লকাভযা লরাবওযা এবত কফশ্বা ওবয না। 

আভাভ ভানাফী (য.) তাাঁয ওৃত ―চাকভঈ াককয‖ গ্রবন্থয ফোঔো (যা) আভাভ ুফওী য.)-এয ওথা ঈদৃ্ধত 
ওবযন। কতকন ফবরন: ―যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লও লদাা ীরা ওযা এফং তাাঁয াপাাত ওাভনা ওবয াামে ঘাা 
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ঔুফ বাবরা। ারাবপ াবরীন এফং তাাঁবদয বয অকত ঈরাভাফৃবন্দয লওঈআ এয কফবযাকধতা ওবযন কন, 
এওভাত্র আফবন তাআকভা ঙাড়া, লম এয কফবযাকধতা ওবয কিও থ বত কফঘুেত ববঙ। ল এভন এওিা 
বথয নুাযী  লমিা তায ূফকফতী লওাবনা অবরভআ নুযণ ওবযন কন। ভুকরভ চকবত তায লকাভযাীয 
চবনে ল ওুঔোত ।‖ অভাবদয ―ঈরাভাফৃন্দ‖ ফবরবঙন লম, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয এওিা ঔা ভাাত্মে কববফ তাাঁয 
ভাধেবভ লদাা ওযাআ শুধু চাবম, নেবদয ভাধেবভ ন। তবফ আভাভ ওুাআযী (য.) করবঔবঙন, ―মযত ভারূপ 
অর-ওাযঔী (য.) তাাঁয ভুযীদবদযবও ফবরকঙবরন লমন তাযা তাাঁয ভাধেবভ লদাা ওবযন এফং এ ফবরকঙবরন, 
কতকন অল্লা  তাবদয ভবধে ভধেস্থতাওাযীস্বরূ। ওাযণ, অঈকরা বচ্ছন নফী াও ملسو هيلع هللا ىلص-এয াকয ফা 
ঈিযাকধওাযী এফং এওচন ঈিযাকধওাযী তাাঁয ূফকূযীয ওর ভাাত্মেআ চকন ওবয থাবওন‖।‘ (প্রাগুি ―অর-
াকদওাতুন নাকদা‖, ২ ঔণ্ড, ৃষ্ঠা ১২৪) 

ভারানা অফদুর ককণ নাফরুী (য.) তাাঁয প্রণীত ―ওাপুন্ নূয কভন অাকফর ওুফুয‖ ুস্তবও করবঔবঙন: 

অল্লা তা ‖অরা তাাঁয সনওিেপ্রাপ্ত ফান্দাবদযবও ওাযাভত ভঞু্জয ওবযবঙন। ওাযাভত বচ্ছ লআ অধোকত্মও ক্ষভতা 
মা অল্লা ওতৃকও াধাযবণয এফং সফজ্ঞাকনও জ্ঞাবনয ফাআবয অঈকরা নাবভয ফান্দাবদয চবনে ৃকি ওযা । 
অল্লা তা ‖অরা তাাঁয ক্ষভতা ফা আচ্ছা, থকাৎ, মঔন আচ্ছা তঔন তাাঁয আ ওর ফান্দাবদয ভবধে এ ফ 
বরৌকওওতা ৃকি ওবযন। তাাঁবদয ক্ষভতা অল্লা াও-আ ৃকি ওবয থাবওন। এফ বরৌকওওতা ৃকিবত 
ফান্দাকবণয (কনচস্ব) ক্ষভতা থফা আচ্ছা লওাবনা প্রবাফ কফস্তায ওবয না। তাাঁবদয আচ্ছা  ক্ষভতা শুধু ওাযাভত 
ৃকিয ভাধেভ ব থাবও। মকদ লওঈ এ ওথা ফবর এফং কফশ্বা ওবয লম, লওাবনা লরাও মঔন আচ্ছা তঔন তায 
কনচ ক্ষভতাফবর এওিা ওাযাভত সতকয ওযবত ক্ষভ, তবফ ল ওাবপয ব মাবফ। 

লওাবনা রী; মাাঁয ওাঙ লথবও এওিা ওাযাভত ংখকিত ববঙ, কতকন চাবনন লম, এআ ওাযাভতিা এওভাত্র 
অল্লায আচ্ছা  ক্ষভতাফবর ৃি ববঙ এফং তাাঁয কনবচয আচ্ছা  ক্ষভতা লওাবনা প্রবাফ ৃকি ওবযকন। 
এওআবাবফ প্রকতকি ভুূবতক কতকন চাবনন দকন, েফণ, স্বাদ গ্রণ, কযভ কওংফা ি ফস্তু নুবফ ওযা, কঘন্তা ওযা, 
সৃ্ভকতস্থ  স্ভযণ ওযায ভবতা তাাঁয াযীকযও লঘতনাভূ এফং তাাঁয বেন্তযীণ  ফকঃেগুবরায নড়াঘড়া, 
ংবক্ষব তাাঁয ভস্ত কিা-আ অল্লা তা ‖অরায আচ্ছা , ক্ষভতা এফং ৃকিয পর। এিাআ বচ্ছ এওচন রী 
ায থক; থকাৎ, লম ফেকি চাবনন এফং কফশ্বা ওবযন লম, এফ কচকন এবাবফআ খবি থাবও, কতকন 
অল্লায সনওিেপ্রাপ্ত। তাাঁয এআ জ্ঞানকি ভস্ত কস্তত্ববওআ প্রকতকি ভুূবতক অবফিন ওবয যাবঔ। অল্লা তা ‖অরা 
ভাবছ-ভবধে তাাঁয রীবও দাীনে দান ওবযন এফং এআ জ্ঞান ম্পবওক রীবও সৃ্ভকতঘুেত ওবযন। এ ভবয 
ভবধে তাাঁয করত্ব ঘবর মাা বত্ত্ব লমবতু কতকন অবক রী কঙবরন, লবতু তাাঁবও এঔন রী ফরা বফ। 
নুরূবাবফ, লমবতু ইভানম্পন্ন এওচন ফেকিবও ভুকভন ফরা , লবতু তাাঁবও তঔন ভুকভন ফরা বফ 
মঔন কতকন খুভাবচ্ছন কওংফা কাপরাত ফস্থা অবঙন। কাপরাবতয ভিাআ বচ্ছ রীয কনওৃিতভ ার। 
―অকন কনকিতবাবফ ভৃত, তাযা ভৃত‖- অাতিাবত অল্লা ওতৃকও ঈকল্লকঔত ―ভৃত‖ ফস্থািা এ ধযবণয 
ফস্থায নুরূ। তএফ, অঈকরায ভস্ত কওঙু অল্লা লথবও কনঃৃত, এ ওথা ঈরকব্ধ ওযায ারবও তাাঁযা 
―ভত আঔকতাযী‖ (আচ্ছাওৃত ভৃতুে) নাবভ অঔো কদববঙন। এওিা াদী যীপ ফরা পযভা : লম ফেকি 
কনবচবও কঘবনবঙ, ল তাাঁয যফবও কঘবনবঙ।‖ লম ফেকি ফুছবত াবয লম, তায ভস্ত ওাচ এফং দৃেভান কওংফা 



205 
 

লকান ক্ষভতাভূ তাাঁয কনবচয লথবও কনঃৃত ন, ফযং আচ্ছা  ক্ষভতায কধওাযী নে লওাবনা িায দ্রৃাযা 
প্রবাফ ৃকি   ওৃত, ল প্রওৃতবক্ষ এআ ক্ষভতায ভাকরও অল্লাবও-আ কঘনবত াবয। এওচন ভুকরভ কমকন 
অল্লা ওতৃকও অকদি ভস্ত পযম মথামথবাবফ ারন ওবযন এফং নপর আফাদত তথা হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-এয চীফন 
ধাযণ  অাবরয এফং আফাদত ারবনয যীকত-নীকত ারন ওবযন, কতকন অল্লায সনওিে লব এওচন 
রীবত কযণত ন। এিা প্রতীভান বত থাবও লম, তাাঁয লঘতনাভূ এফং কিা তাাঁয লথবও কনঃৃত ন, 
ফযং অল্লা লথবও কনঃৃত। এিা লম তে, তা লখালণাওাযী াদী যীপকি তাাঈবপয কওতাফভূব করকফদ্ধ 
অবঙ। 

অবযপীবনয ভতানুাবয, লওাবনা ফেকিয বক্ষ রী বত বর তাাঁবও এিা চানবত বফ লম, কতকন ভত 
এঔবতাযী নাভও বথক ভৃত। অঈকরায ভবধে ওাযাভবতয ঈদ্ভবফয চবনে তাাঁবদযবও এআ বথক ভৃত বত বফ। 
এিা লম ফেকি ফুছবত াবযন, কতকন কও ওঔবনা এওথা ফরবত াবযন লম, ওাযাভত লওাবনা লফারপ্রাপ্ত চবনয 
ভবধে ংখকিত  না? জ্ঞ  কাবপর লরাবওযাআ ভবন ওবয লম তাযা তাবদয ভস্ত ওাচওভক কনবচবদয আচ্ছা 
 ক্ষভতা ম্পাদন ওবয থাবও, অয তাআ তাযা এ ওথা বুবর মা লম ফ কচকন অল্লা-আ ৃকি ওবযন। 

কপওায ফআ-ুস্তও ফণকনা লদ লম, অঈকরা তাাঁবদয লফাবরয য ওাযাভবতয কধওাযী ব থাবওন। 
ানাপী ভামাবফ লওাবনা ওফবযয য া লদা, ফা, কনদ্রা মাা কওংফা মু লববে লপরা ভাওরু; লমবতু এ 
ধযবণয ওাবচয থক কফশ্বাখাতওতা  লফাদকফ। এওিা াদী যীপ ফরা পযভা: ―অকভ ওফবয া যাঔায 
লঘব অগুবন া লদাবও ভীঘীন ভবন ওকয।‖ এফ ওথা ফেি ওবয লম, ভৃতুেয বয ভানুলবদযবও তা‖কমভ 
ওযা চরুযী; থকাৎ, অভাবদয ধভক লভাতাবফও লফারপ্রাপ্ত চন ওাযাভবতয কধওাযী। অভযা অবকআ ফোঔো 
ওবযকঙ লম, ওাযাভত বচ্ছ অদত ফা াধাযবণয ফাআবয ম্পাকদত এওিা ওভককফবল। লমবতু ভানুবলয দ্রৃাযা 
ৃকথফীবত াাঁিা এফং ফা বচ্ছ অদত, লবতু এওচন ভু‖কভবনয ওফবযয য না দাকণ ওযা এফং না ফা 
বচ্ছ এওিা ওাযাভত; থকাৎ, তাাঁয প্রকত ভঞু্জযীওৃত এওিা লনাভত। অভাবদয ধভক, মা প্রবতেও ভু‖কভনবও তাাঁয 
আবন্তওাবরয বয আ ধযবণয ওাযাভত ভঞু্জয ওবয থাবও, তা প্রকতবাত ওবয লম জ্ঞান  আযপাবনয কধওাযী 
অঈকরায চবনে অয ভাভূরেফান ওাযাভত ভঞু্জযীপ্রাপ্ত ব অবঙ। 

অভাবদয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফ ভ ফাওী ওফযস্থান কমাযত ওবয ক্বফযগুবরায াব দাাঁকড়ব লদাা ওযবতন। 
এিা কযষ্কায ওবয লম, লফারপ্রাপ্তচন ওাযাভবতয কধওাযী, ওাযণ কতকন লঔাবন লদাা ওযবতন না, মকদ 
কতকন চানবতন; এওচন ভু‖কভবনয ওফবযয াব কিত লদাা ওফুর ওযা বফ না। এওচন ভু‖কভবনয ওফবযয 
াব কিত লদাা কৃীত ায কফলিাআ প্রভাণ ওবয লম, এওচন ভুকভন বচ্ছন ওাযাভতম্পন্ন ফেকি। মঔন 
প্রবতেও ভু‖কভবনয চবনেআ এআ যওভ ওাযাভত যববঙ, তঔন অঈকরায চবনে লতা অয বনও লফক 
ওাযাভত থাওায কফলকি তে। 

মঔন লওাবনা ভু‖কভন ফেকি আবন্তওার ওবযন, তঔন তাাঁবও লকার লদা, ওাপন যাবনা এফং দাপন ওযা এওান্ত 
প্রবাচন। অভাবদয দ্রৃীন এ ফ ওাচ ওযবত অভাবদযবও অবদ লদ। এ অবদিা প্রতীভান ওবয লম, 
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এওচন ভু‖কভন তাাঁয আবন্তওাবরয য ওাযাভবতয কধওাযী। ভৃত ওাবপয এফং চন্তু-চাবনাাযবদয এ ধযবণয 
লওাবনা ওাযাভত লনআ। 

ভৃতুেয ভ এওচন ভু‖কভবনয লদ নাচাাত ফা না-াও ব মা। তাাঁবও এআ নাচাাত লথবও কযষ্কায ওযায 
চবনে লকার কদবত অবদ লদা ববঙ। এআ অবদিা প্রকতবাত ওবয; আবন্তওাবরয বয এওচন ভুকভন 
ওাযাভবতয কধওাযী থাবওন। 

―চাকভঈর পাতাা‖ নাভও ুস্তওকিবত লরঔা অবঙ- াঔ, াআবদ  ঈরাভাকবণয ভামায-যমায য 
আভাযত কওংফা কমু্বচ কনভকাণ ওযা ভাওরূ ন। ুস্তওকি অয ফবর, লম ফেকি ভুদকাবও লকার লদ, তাবও 
াও-াপ বত বফ এফং তায চবনে চুনুফ (নাাও) ািা ভাওরূ। এিা কযষু্ফি ওবয লম, এনবতওাবরয 
য প্রবতেও ভু‖কভন ওাযভাবতয কধওাযী ন না। শুধু অঈকরা-আ চীকফতাফস্থা ওাযাভবতয কধওাযী ব 
থাবওন। আভাভ নাাপী (য.) তাাঁয ―ঈভদাতুর এ‖লতওাদ‖ গ্রবন্থ করবঔন: ―লওাবনা ভু‖কভন খুভন্ত ফস্থা লমভন 
এওচন ভু‖কভন থাবওন, কিও লতভকন তাাঁয আবন্তওাবরয য কতকন ভু‖কভন থাবওন; এওআবাবফ অকম্বা (অ.) 
কণ তাাঁবদয লফাবরয বয নফী থাবওন। ওাযণ রু-আ বচ্ছন লওাবনা নফী কওংফা ভু‖কভন। মঔন লওাবনা ভানুল 
ভাযা মা, তঔন তায রূবয ভবধে লওাবনা কযফতকন াকধত  না।‖ ―ভানুল‖ ভাবন ―লদ‖ ন, ফযং ―রূ‖। লদ 
বচ্ছ রূবয স্থাী ফাস্থান। ফাকৃ ন, ফযং মাযা লঔাবন ফফা ওবযন তাাঁযাআ বরন ভূরেফান। মযত 
কচফযাইর (অ.) হুচূয ملسو هيلع هللا ىلص-লও ভানুবলয অওৃকতবত লদঔা কদবতন। কফবল ওবয কদহ্-আা নাবভয চকনও াাফীয 
অওৃকতবত। কওঙু কওঙু াাফা তাাঁবও ভানুবলয অওৃকতবত লদবঔবঙন। এ ওথা ফরা মাবফ না কচফযাআর (অ.)  
মঔন ভানবফয অওৃকত তোক ওবয কনবচয অওৃকত ধাযণূফকও রূবয য রূ ব মান, তঔন কতকন 
কস্তত্বকফীন ব ককবকঙবরন। এ ওথাআ ফরা ব থাবও লম, কতকন তাাঁয অওৃকত কযফতকন ওবযকঙবরন। 
ভানুবলয রূ নুরূ অঘযণ ওবয থাবও। মঔন লওাবনা ভানুল আবন্তওার ওবয, তঔন তায রু এও চকত 
বত চকতান্তবয কভন ওবয। রূবয ভবধে এ ধযবণয কযফতকন ওাযাভবতয নুকস্থকতবও প্রতীভান ওবয না। 

লফাবরয বয অঈকরা ওাযাভতম্পন্ন, তা ফণকনাওাযী ফহু খিনা করকফদ্ধ অবঙ কফকবন্ন কওতাবফ। 
ঈদাযণস্বরূ, ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.)-এয কওতাফ ―রূহুর ওুদু্দ‖- এ করকফদ্ধ অবঙ মযত অফু 
অফদুল্লা আফবন মাআনুর মুযী অর আকফরী (য.)-এয কফকবন্ন ওাযাভবতয ফণকনা। এও যাবত আভাভ কামমারী 
(য.)-এয কফরূ ভাবরাঘনা  ল প্রকতন্নওাযী এওঔানা কওতাফ ড়বত ড়বত অফুর ওাকভ আফবন 
াভকদন নাবভয এও ফেকি ন্ধ ব মা। ল াবথ াবথ াচদা কদব অল্লায ওাবঙ ক্ষভা ঘা এফং আ 
ফআকি অয লওাবনা কদন না ড়ায াদা ওবয। অল্লা ওফুর ওবয তাবও তায দৃকিকি কপকযব লদন। এিা 
আভাভ কামমারী (য.)-এয এওিা ওাযাভত কববফআ প্রতীভান , মা তাাঁয লফাবরয বয খবিকঙর। 

আভাভ অর আাপী-আ তাাঁয যকঘত ―যাদুয কযাকন‖ নাভও ুস্তবও করবঔন: ―ওফযস্থ ফেকিবদয ার ফা ফস্থা 
লদঔাফায অবফদন চাকনব এওফায লওাবনা এও রী লদাা ওবযন। এও যাবত তাাঁবও ফহু ওফয লদঔাবনা । 
(ভৃতবদয) লওঈ লওঈ তিা, অফায লওঈ লওঈ লযবভয কফঙানা াকত কওংফা ুককন্ধমুি পুবরয ভবধে 
ফস্থান ওযকঙর; লওঈ লওঈ তেন্ত ঈৎপুল্ল, অফায লওঈ লওঈ িন্দনযত কঙর। কতকন এওিা ওণ্ঠস্বযবও ফরবত 
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শুনবরন লম, তাবদয এফ ফস্থা প্রওৃতবক্ষ ৃকথফীবত তাবদয ওভকভূবযআ প্রকতদান। নম্র লভচাচী ফেকিফকক, 
কদকণ, এভন কও নপর আফাদত ারনওাযী লযামাদাযকণ, অল্লায াবস্ত এবও বযয ভিতওাযীকণ, 
াকষ্ঠ  া ংখিবনয বয তফাওাযীকবণয ফাযআ ফস্থা কফকবন্ন ধযবণয কঙর। লওাবনা লওাবনা 
অঈকরাবও কনকদ্রত ফস্থা এফং লওাবনা লওাবনা অঈকরাবও চাগ্রত ফস্থা ওফযস্থবদয ারভূ প্রদকন 
ওযা ব থাবও। ―কওপাাত অর ভু‖তাওাত‖ নাভও গ্রবন্থ লরঔা অবঙ লম, ওবওচন অঈকরা তাাঁবদয 
কতাবদয ওফয কমাযত ওবয তাাঁবদয বে ওথা ফবরকঙবরন। 

রারওাআ তাাঁয প্রণীত ―অ ুন্নাত‖ গ্রবন্থ এাআা আফবন ভুইবনয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন, কমকন ফবরন: ―অভায এও 
ফনু্ধ কমকন ওফযস্থাবন ওাচ ওযবতন এফং মাাঁয য অভায অস্থা কঙর, কতকন ফবরবঙন লম কতকন ফহু কফস্ভওয 
খিনা প্রতেক্ষ ওবযবঙন। তাাঁয ওাবঙ লম খিনািা ফ লঘব কফস্ভওয লিবওবঙ, তা বচ্ছ এওচন আবন্তওারপ্রাপ্ত 
ভুকরভ ওতৃকও ভুামকমবনয লদা অমাবনয ুনযা অফৃকি। 

অফু নুাআভ (য.) তাাঁয ―করআা‖ ুস্তবও করবঔবঙন লম, াআদ আফবন চুফাআয ফবরবঙন, ―অভযা াকফত অর 
ফানানীবও দাপন ওযকঙরাভ। এভন ভ াকভদ অত্ তাকবরয াশ্বকস্থ ওফয বত এওিা াথয বয মা। 
অয অকভ াকভদবও ওফবযয ভবধে নাভাম ড়বত লদকঔ। চীফদ্দা াকভদ অত্ তাীর ফ ভ লদাা 
ওযবতন: ল অল্লা! তুকভ মকদ লতাভায লওাবনা ফান্দাবও ওঔবনা ওফবয নাভাম ড়ায লনাভত কদব থাবওা, 
তাবর অভাবও কদ।‖ (কর-আা) 

আভাভ কতযকভমী (য.), াকওভ (য.)  ফাাওী (য.) করবঔবঙন: ―অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) ফবরবঙন, 
কতকন এফং অয ওবওচন াাফী এও পযওাবর লওাবনা এও চাকা এওিা তাাঁফু লপবরন। লঔাবন 
এওিা ওফবযয ঈকস্থকত ম্পবওক তাাঁযা চানবতন না। তাাঁযা লওঈ এওচনবও ূযাতুর ভূরও প্রথভ লথবও লল 
মকন্ত লতরাাৎ ওযবত শুবনন। মঔন তাাঁযা ভদীনা ভুনাাযা লৌঁঙুবরন, তঔন নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও এ ওথা 
চানাবরন, কমকন ফরবরন, এআ ূযাকি লফারপ্রাপ্তচনবও অমাফ লথবও যক্ষা ওবয (াদী)।‖ অফুর ওাকভ 
াদী এিা ফণকনা ওবযন তাাঁয ‖আপা‖ ুস্তবও। কতকন অয ফবরন, ―এিা প্রভাণ ওবয লম, এওচন 
আবন্তওারপ্রাপ্ত ভুকরভ তাাঁয ওফবয ওুযঅন লতরাাৎ ওযবত াবযন‖। 

আফবন ভানদা লযাাত ওবযন: তারা মযত ঈফাদুল্লা (যা.)-লও ঈদৃ্ধত ওবযন লম, এও কফবওবর কতকন 
(ঈফাদুল্লা) যবণে ফস্থান ওযকঙবরন। কতকন অফদুল্লা আফবন অভয আফবন কাবভয ওফবযয াব ফায 
য ওফবযয লবতয লথবও ঔুফ ুন্দযবাবফ ওুযঅন াি ওযায ব্দ শুনবত লবরন। বয এ ওথা কতকন নফী 
ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও চানাবরন। নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ফবরন: ―ল ঈফাদুল্লা! মঔন অল্লা রূবদযবও কনব মান, তঔন 
তাবদযবও লফববত যাঔা । প্রবতেও যাবত তাবদযবও তাবদয ওফবয যাঔা  ওার মকন্ত।‖ (াদী) 

মঔন লওাবনা ভানুল ভাযা মা, তঔন তাাঁয রূ ভাযা মা না। যীয লথবও রূ কবন্ন ফস্তু। ওফবয লদবয বে 
এয ম্পওক লল ব মা না, এভন কও লদ ভাকি ব লকবর ন। জ্ঞ; মাযা অর-এ-ুন্নাবতয ঈরাভায 
ফআত্র বড়কন এফং রা-ভামাফী  ফাািযকি ভ্রান্ত দবরয নুাযীযা মাযা াদীবয ফনকনা নুমাী চাান্নাবভ 
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মাবফ, তাযা চাবন না লম, রূ লদ বত কবন্ন কচকন। তাযা ধাযণা ওবয ভানুবলয ভৃতুেয াবথ াবথ লমভন তায 
লদবয নড়াঘড়া ফন্ধ ব মা, কিও লতভকন রূবয কস্তত্ব- ফুকছ কফরীন ব মা, লমন তা লদবয-আ এওিা 
কপাত (গুণ) কওংফা ম্পকি। তাযা ফবর লম নোনে ভানুবলয ভবতা অঈকরা ভৃতুে ফযণ ওবযন এফং ভাকিবত 
রূান্তকযত ন, অয তাাঁবদয িা  রূানীোবতয কস্তত্ব রপ্রাপ্ত । তাযা লফারপ্রাপ্তচবনয প্রকত লওাবনা 
েদ্ধা প্রদকন ওবয না, ফযং েদ্ধা প্রদকন ওবয থাবও। অঈকরায ভামায-যমা কমাযত ওবয তাাঁবদয ওাঙ 
লথবও ফযওত অদা ওযা এফং তাাঁবদয তাাুর ওযাবও আ ফ লরাবওযা স্বীওায ওবয। এওকদন অকভ 
মযত াঔ অযারান দাবভস্কীয ভামায যীপ কমাযত ওযবত মাকচ্ছরাভ। বথ এও লকাভযা লরাও অভাবও 
কচজ্ঞা ওযবরা: ―ভাকিবও কও কমাযত ওযবত বফ?‖ অকভ এবত ঔুফআ অিমকাকিত রাভ। ভুকরভ কববফ 
কযঘদানওাযী এওচন লরাবওয এ ধযবণয ওথাফাতকা অভাবও তেন্ত ফেকথত ওবযকঙর। 

এওকি াদী যীপ লখালণা ওবয: ―ওফয  লফববতয ফাকানগুবরায ভবধে এওিা ফাকান, নবতা লদামবঔয 
কতকগুবরায ভবধে এওিা কতক।‖ (াদী) এ াদীকি ফবর লম লওাবনা আবন্তওারপ্রাপ্তচবনয রূ  তাাঁয ওফবয 
যভতপ্রাপ্ত , নবতা অমাফ লবাক ওবয থাবও। ঈমুকি াদীব (এয ফাআবয) অয লওাবনা থকআ ংবমাচন 
ওযা মা না। এয থক এআ লম, রূ দুকনাবত থাওাওাবর ইভান এফং অভর-ম্পন্ন ায ওাযবণ  কনভকর 
ববঙ, নবতা ওুপয  কফবদ্রাী ায ওাযবণ ভরা ব ককববঙ। এআ াদী যীপকি ুস্পিববফ ফোঔো 
ওবয লম, রূভূ বঘ মাা রাবয বে এওকত্রত ; এফং অয প্রকতবাত ওবয; ভু‖কভবনয ওফযভূ 
ফযওতভ  েদ্ধায লমাকে। এিা অংওা ওযা  লম মকদ লওঈ লওাবনা অবরভ (-এ ক্কানী/যিানী)-এয 
ওুৎা যিনা ওবয কওংফা তাাঁয প্রকত সফযীবাফান্ন , তবফ ল ওাবপয ব লমবত াবয। 

চীকফত কওংফা আবন্তওারপ্রাপ্ত ঈবআ অল্লায ৃকি। তাাঁবদয লওঈআ লওাবনা কওঙুয য (কনচ বত) প্রবাফ ৃকি 
ওযবত াবযন না। এওভাত্র অল্লা-আ ফ ফস্তুয য প্রবাফ ৃকি ওবয থাবওন। কওন্তু চীকফত কওংফা 
আবন্তওারপ্রাপ্ত এওচন ভু‖কভন ফান্দায প্রকত ম্মান প্রদকন ওযা াকচফ; ওাযণ চীকফত কওংফা আবন্তাওরপ্রাপ্ত 
ঈব ভু‖কভনআ অল্লা তা ‖অরায সৃ্ভকতকঘহ্ন। ভান অল্লা াও তাাঁবদযবও ম্মান লদঔাবত অভাবদযবও অবদ 
কদববঙন ওুযঅবন: ―ক্বরফস্থ তাওা লথবওআ কনঃৃত  অল্লায া‖এবযয প্রকত তা‖কমভ ফা ম্মান।‖ (অর-
অাত) া‖এয ভাবন বচ্ছ ল ফ কচকন লমগুবরা অল্লাবও স্ভযণ ওকযব লদ। ুরাা (ীয/ফুমূকক)  
ঈরাভা – চীকফত কওংফা  লফারপ্রাপ্ত – ঈববআ বরন অল্লায া‖এয। কফকবন্ন ঈাব অঈকরা  ঈরাভাবও 
তা‖কমভ প্রদকন ওযা মা। এগুবরায এওিা বচ্ছ তাাঁবদয চবনে ওাবিয ঔাকিা (Coffin) ফাকনব লদা এফং 
তাাঁবদয ভামায-যমায য কমু্বচ কনভকাণ ওযা। তাাঁবদয াককড়গুবরায কফারতা এফং তাাঁবদয ওাড়গুবরায 
কযষ্কায-কযচ্ছন্নতা  কযভাণ ভাকপও ািা তাাঁবদয প্রকত তা‖কমভ প্রদকন ঙাড়া অয কওঙুআ ন। ―চাকভঈর 
পাতাা‖ নাভও কওতাবফ করকফদ্ধ অবঙ লম অঈকরা, ঈরাভা  াআবেদকবণয ভামায-যমায য আভাযত 
এফং গুমু্বচ কনভকাণ ওযা ভাওরূ ন। ―ভুদভাযাত‖ নাভও ুস্তওকিবত করকফদ্ধ অবঙ, ―ভান অবরভ অফু ফওয 
ভুাম্মদ কফন পাদর ফবরবঙন: ‗অভাবদয লদবয ওফবয আি ফেফায ওযা চাবম। ফস্তুতঃ ওাি লতা ফেফায 
ব অবঙআ‘।‖ মযত কতভুযতাী ফবরবঙন, ―এআ ভন্তফেকি কযসু্ফি ওবয লম, এগুবরা (আি  ওাি) ভযবদবয 
কনবঘ এফং দুআ াব স্থান ওযবত বফ। ভযবদবয য এগুবরাবও স্থান ওযা লভাবি ভাওরূ ন। ওাযণ 
এবাবফ ভযবদবও ফনে প্রাণীয অিভণ লথবও যক্ষা ওযা মা।‖ এ ওাযবণআ ওফযভূ লঔারা বত যক্ষা ওযায 
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চবনে লগুবরায য আি দ্রৃাযা লঙব লদা । ―তানকফরূর অফায‖ নাভও গ্রবন্থ করঔা অবঙ: ―ওফয ভূবয 
য লওাবনা আভাযত কনভকাণ ওযা ঈকঘৎ ন। কওন্তু এ ওথা ফরা ববঙ লম কনভকাণ ওযা চাবম। অয এ 
ওথািাআ লফবঙ কনবত বফ।‖ 

মাআরা-ই তাাঁয প্রণীত ―যব ওানম‖ নাভও ুস্তবও করবঔন: ―ওফবযয (ভাথায কদবওয) য এওিা াথবযয 
পরও স্থান ওবয ওফবযয এফং আবন্তওারপ্রাপ্ত চবনয নািওযবণয ঈবদ্দবে তাবত তাাঁয নাভ লরঔাবও চাবম 
ফরা ববঙ।‖ 

এ ওথা ফরা বকঙর লম, অঈকরায ভামায-যমায বয ঘাদয ঘড়াবনা  দকা ছুরাবনা ভাওরূ। কওন্তু 
অভাবদয দৃকিবত তাাঁবদযবও ওুৎা যিনা বত যক্ষা ওযায চবনে এফং তাাঁবদয প্রকত তা‖কমভ ফৃকদ্ধ ওযায 
ঈবদ্দবে এগুবরা ওযা চাবম। ারাবপ াবরীবনয ভব এগুবরা ওযা কন তে, কওন্তু ল ফ কদবন 
প্রবতেবওআ ভামায-যমায প্রকত তা‖কমভ প্রদকন ওযবতন। কপওায কওতাফভূব লরঔা অবঙ- কফদা বিয 
বয লঙবনয কদবও লাঁবি ভকচদুর াযাভ তোক ওযবত , লওননা এআ অঘযবণ ওাফায প্রকত তা‖কমভ 
প্রদককত । ারাবপ াবরীন লঙবনয কদবও লাঁবি ভকচদ তোক ওযবতন না, কওন্তু ওাফায প্রকত তাাঁবদয 
তা‖কমভ লতা ত্রুকিমুি কঙর না। ওাফায য অচ্ছাদন ূবফক কঙর না এফং এয সফধ (ভারু) ায পাতািা 
বয চাকয ওযা । এওআবাবফ, ভামায-যমায বয অচ্ছাদন লদা চাবম ব ককববঙ, লমবতু 
অঈকরা (য.) ওা‖ফায লথবও লফক েবদ্ধ। এ কফলব লওাবনা বন্দ লনআ, লওননা অল্লায দান  
ম্মাবনয কফলফস্তু দ্রৃাযা অঈকরাকণ ম্মাকনত। ওাফা এ ম্মান লথবও ফকিত। োাঁ, অঈকরা লফারপ্রাপ্ত 
ববঙন। লফারপ্রাপ্তচন াথবযয ভবতাআ নড়াঘড়া ওযবত াবয না। কওন্তু ওাফা লতা াথয [দ্রৃাযা কনকভকত]। 
তাাঁবদয ফায প্রকত ম্মান লদঔাবনা অভাবদয চবনে চরুযী। ওাফায য অচ্ছাদন স্থান ওযায অবদ লদা 
বকঙর। ওাফাবও লযবভয ওাড় দ্রৃাযা অচ্ছাকদত ওযা চাবম কববফ ফকণকত বকঙর। মকদ অঈকরায 
ভামায-যমা ওাফা ন এফং ওাফায প্রকত অকদি প্রথাগুবরা মকদ তাাঁবদয লক্ষবত্র ারন ওযায অবদ লদা 
কন, তফু তাাঁযা ম্মানবমাকে। অভাবদয দ্রৃাযা ওাফায কদবও ভুঔ ওবয নাভাম ড়া, তাাপ ওযা, তা‖কমভ 
ওযা ফআ অল্লায ঈবদ্দবে, ওাফায ঈবদবে ন; মকদ লিা াথবযয সতকয। ওাফায প্রকত তা‖কমভ অবর 
অল্লায-আ প্রকত তা‖কমভ। 

লওাবনা ভুকরভবওআ এ ওথা ফরবত লানা মাকন লম, অঈকরা (য.)-এয ভামায-যমা ওাফাযআ ভবতা, অয 
তাআ তাাঁবদযবও তাপ ওযা কওংফা তাাঁবদয কদবও কপবয নাভাচ ড়া ী। লম ফেকি এ যওভ ধাযণা লালণ 
ওযবফ, তায চবনে ওুপবযয অংওা যববঙ। প্রবতেও ভুকরভআ চাবনন; এওভাত্র ওাফা-আ বচ্ছ কওফরা এফং 
ওাফা ভক্কা নকযীবত ফকস্থত। তফু ভুকরভকণ অঈকরা (য.)-এয ভামায-যমাবও তা‖কমভ ওবযন। তাাঁযা 
অঈকরা (য.)-এয ভামাযবও ম্মান ওবযন, লওননা তাাঁযা কফশ্বা ওবযন লগুবরা অল্লা তা ‖অরায 
বাবরাফাাপ্রাপ্ত ূণেফানবদয ভামায-যমা। অভযা কফশ্বা ওকয; ওর ভু‖কভনআ এ কফশ্বা লালণ ওবযন। 
ভু‖কভনবদয ঈকঘৎ এবও বযয প্রকত বাবরা ধাযণা যাঔা এফং এবও যবও তা‖কমভ ওযা। আভাভ অ ুুতী 
(য.)-এয প্রণীত ―চাকভঈ ককয‖ কওতাবফ ফকণকত াদী যীপকিবত লখাকলত ববঙ: ―ভু‖কভনবদয ম্পবওক 
বাবরা ধাযণা যাঔা আফাদত।‖ (াদী) ূযা হুচুযাবতয ১২নং অাবত অল্লা লখালণা ওবযন: ―ল ইভানদাযযা! 
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বন্দবও মবতািুওু াবযা একড়ব ঘবরা; ওাযণ কওঙু কওঙু বন্দ ামুি। এবও বযয লদাল-ত্রুকিয তারা 
ওবযা না এফং এবও বযয ওুৎা যিনা ওবযা না।‖ (অর অাত) ভু‖কভনকণ লম ফ ওাচ বাবরা কনেবত 
ম্পাদন ওবযন, লগুবরাবও অভাবদয গ্রণ ওযা ঈকঘৎ। অল্লা তাাঁয যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-লও ভুনাবপওবদয ম্পবওক 
চাকনবকঙবরন, মাযা ওাবপয া বত্ত্ব ভু‖কভন ায বান ওবযকঙর। কওন্তু যাূবর ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص তাবদয প্রকত 
ভু‖কভন কববফআ অঘায-ফেফায ওযবতন, লমবতু ভানুলবদযবও তাবদয ফাকেও অবযণ লদবঔ মা প্রতীভান ; 
তা কববফআ গ্রণ ওযবত কতকন অকদি বকঙবরন। কতকন ফ ভ ফরবতন লম এওভাত্র অল্লা-আ তে এফং 
ভানুবলয ন্তঃকস্থত ঈবদ্দে ম্পবওক াবওপার অবঙন। এওিা াদীব কতকন লখালণা ওবযন, ―মঔন তাযা 
ফবর অাদু অন রা-আরাা া অাদু অন্না ভুাম্মদান যাূরুল্লা, তঔনআ তাবদয চানভার স্পকবমাকে 
[থকাৎ কনযাদ]। এওভাত্র অল্লা-আ তাবদয লবতযিা চাবনন। অয লআ নুমাী কতকন তাবদযবও কফঘায 
ওবযন।‖ (াদী) এওচন ভুকরভ মা লদবঔন তা মঔন কতকন ফুছবত াবযন লম, যফতকীওাবর অকফবূকত, তঔন 
তাাঁয ঈকঘৎ ন তা স্বীওায ওবয প্রতোঔোন ওযা; যীবতয দৃকিবত লিা কফশ্রী কওনা এফং যীবতয বে 
েকতূণক কওনা তা লফয না ওযায অবক তাাঁয ঈকঘৎ ন তকম্ব তবয কদ্ধাবন্ত লৌঁঙাবনা। প্রবতেবওয ঈকঘৎ এ 
াদী যীবপয কদবও লঔার যাঔা – ―মাযা (ুন্নায) এওিা ুন্দয থ ঈনু্মি ওবয তাবদয চবনে াাফ 
যববঙ এফং তাবদয নুাযীবদয াফ তাযা কওাভত কদফ মকন্ত লবত থাওবফ।‖ (াদী) যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-
এয ভব লম কচকনবয কস্তত্ব কঙর না এফং মা এআ ঈম্মত দ্রৃাযা যফতকীওাবর প্রফকতকত ববঙ, লিা মকদ 
যীবতয াবথ েকতূণক না , তবফ তাবও ফরা  ুন্নাত। অভাবদয যীত লম ফ কচকন তায বে 
েকতূণক, লগুবরাবও ুন্নাত কববফ কঘকহ্নত ওবয এফং তা-আ এগুবরাবও কফদঅত-এ-াানা ফরা । 

অঈকরা (য.)-এয ভামায-যমা লতবরয প্রদী, লভাভফাকত আতোকদ িারাবনা তাাঁবদযবও তা‖কমভ ওযায 
ঈবদ্দবেআ ওযা ব থাবও। এ ধযবণয কনেত যীবত স্বীওৃকতপ্রাপ্ত। কফবল ওবয, কমাযতওাযী  আ রীয 
লঔদভতকায ককযফ লরাওবদয চবনে ওুযঅন াি ওযা ঔুফ বাবরা। ভামাবযয কদবও ভুঔ না ওবয তাাজু্জবদয 
নাভাম অদাওাযীবদয চবনে (আ স্থান) অবরাবওাজ্জ্বর ওযায কনেত ওযা ুন্নত। অভায কতা আভাআর 
নাফরুী তাাঁয ওৃত ―যব দুযায‖ গ্রবন্থয ফোঔো ফবরন: ―ওফযস্থাবন ারাত অদা ওযা ভাওরূ, লমবতু তা 
আহুদীবদয ভবতাআ। মকদ নাভাম ড়ায চবনে ওফযস্থাবনয ভবধে লওাবনা কযষ্কায চাকা কনধকাযণ ওযা মা, লমিা 
লওাবনা ওফযভুবঔা ন, তবফ লঔাবন নাভাম ড়া চাবম বফ। ―াকনো পবতাা‖  ―াী‖ কওতাফগুবরাবত 
এওআ ওথা লরঔা ববঙ। ওফয মকদ লঙবন থাবও, তবফ তা (নাভাচ অদা) ভাওরূ বফ না। ওফয মকদ 
কওঙুিা দূবয থাবও, তা বর ারাত ভাওরূ বফ না, কিও লমভকন নাভাবম যত লওাবনা নাভামীয ারাত ভাওরূ 
না  ভবতা মকাপ্ত দূযত্ব ফচা লযবঔ াভবন কদব লাঁবি মাা চাবম।‖ 

অঈকরা (য.)-এয রূভূ লমফ চাকা ফকস্থত, লআ ফ চাকা লথবও ফযওত অা ওযা এফং ভামায-
যমাবও াত দ্রৃাযা স্পক ওযা চাবম। ―চাকভঈর পাতা‖ গ্রবন্থ লরঔা অবঙ: ভামায-যমাবও াত দ্রৃাযা 
স্পক ওযািা ুন্নাত থফা ভুস্তাাফ কববফ ফকণকত কন। অভাবদয ওাবঙ এিা ভাওরু ন। অভরভূবয 
াফ কনেবতয য কনবকযীর। লম অভর যীবত কনকলদ্ধ ন লিা মকদ বাবরা কনেবত ওযা , তাবর 
লিা বাবরা কববফআ কফবফকঘত বফ। অল্লা প্রবতেবওয কনেত ম্পবওক বাবরাআ চাবনন এফং কতকন লআ 
নুমাী গ্রণ কওংফা প্রতোঔোন ওবয থাবওন। 
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অঈকরা (য.)-এয প্রকত বাবরাফাা  তা‖কমভ প্রওাবয ঈা কববফ লতর, লভাভফাকত, ছাড় আতোকদ কচকন 
তাাঁবদয ভামায-যমা প্রদান ওযায ভানত ওযা চাবম। কমম্মী তথা ভুকরভ নাককযওবদয দ্রৃাযা ফাতুর 
ভুওাদ্দা, থকাৎ, ভকচদুর অওায চবনে লতর  লভাভফাকত প্রদাবনয নময ম্পবওক কপওায অবরভকণ 
ফবরন: ― তাবদয এআ নমযকি ী। লওননা, অভাবদয এফং তাবদয ঈববযআ ভতানুমাী এিা তা‖অত 
(অনুকতে)  ওুযফাত (কনওিে)।‖ ―কওতাফুর অপাপ‖-এ কমম্মীবদয ওৃত াওপ ফোঔোওাবর অভদ াাপ 
ফবরন: ‖মকদ লওাবনা কমম্মী ফবর, ‗অকভ অভায ঘালবমাকে চকভ াওপস্বরূ দান ওযরাভ‘, তাবর এয 
পরগুবরা ভকচদুর অওা প্রজ্জ্বকরত লতর  লভাভফাকতয লঙবন ঔযঘ ওযা ঈকঘৎ, লওননা অভাবদয এফং 
তাবদয ঈববযআ ভতানুাবয অভরকি ওুযফাত। ফাতুর ভুওাদ্দা বচ্ছ এওিা ভকচদ। তাআ িা ওযা 
চাবম, লমবতু যাকত্রবত ভকচদিাবও অবরাকওত ওযা এয প্রকত তা‖কমভ প্রদকন ওযাযআ এওিা ঈা। 
াবরীন  অঈকরা (য.)-এয ভামায-যমা নুরূ স্থান। 

‗অঈকরা (য.)-এয ভামাবযয কন্নওবি ফফাওাযী ককযফ লরাওবদযবও লদায কনেত ওবয অঈকরায চবনে 
িাওা-া নময (ভানত) ওযা চাবম। অঈকরা (য.)-এয চবনে ভানত ওযািা অবর ভাচামী ফা রূও 
বথক, ওাযণ নমযওাযীয কনেত বচ্ছ ককযফবদযবও াদাওা লদা। কপওহ্ কওতাফভূব করকফদ্ধ অবঙ 
ককযফবদযবও লম কচকন ঈাযস্বরূ দান ওযা , তা াদাওা কযণত । তএফ, এ ঈাযকি লপযত 
লনা মা না। ধনীবদযবও াদাওাস্বরূ লম কচকন দান ওযা , তা ঈাবয রূান্তকযত ; তাআ লিা 
ুনযা দাকফ ওযা চাবম। এআ ধযবণয কফলগুবরাবত যীত ওথাবও ন ফযং কনেতবও কফবফঘনা ওবয, তা-আ 
প্রকতবাত । নময অল্লায ঈবদ্দবেআ ওৃত। মকদ এিা নে ওায নাভ ঈবল্লঔ-ূফকও ওযা , তবফ ফুছবত 
বফ; এিা অল্লায ঈবদ্দবেআ ওৃত। ঈদাযণস্বরূ, এ ওথা ফরা চাবম ―মকদ অল্লা অভায ুস্থ [অত্মী 
কযচন]-লও ুস্বাস্থে লদন, তাবর অনাবও দকি স্বণক (ভুদ্রা) অভায লদনা।‖ এওআবাবফ, ―অভায ওাঙ লথবও 
ভুবওয চবনে দকি স্বণক (ভুদ্রা)-এয নময লাও‖-এআ ভন্তফেকিয থক বচ্ছ াদা। লম লরাও এ নমযকি ওবয, 
ল াদা ওবয লম, কনতওৃত নমবযয প্রাও মকদ ধনী , তবফ এিা ঈাযস্বরূ প্রদি বফ; অয মকদ 
প্রাও ককযফ , তবফ এিা াদাওা কববফআ লদা বফ। ফহু লরাও এওচন কমম্মী ওাবপযবও লদায াদা 
ওবয থাবও এ ওথা ফবর, ―মকদ অল্লা অভায ুস্থ অত্মীবও ুস্বাস্থে দান ওবযন, তবফ লতাভাবও দকি স্বণক 
(ভুদ্রা) অভায লদনা।‖ এ ফাওেকি ামুি ন, লমবতু ল াদাওা লদায াদা ওবযবঙ। অয এওচন 
কমম্মীবও াদাওা লদা চাবম। কওন্তু তাবও মাওাত লদা চাবম ন। ঈমুকি ফোঔোগুবরা ফুছবত ক্ষভ ববঙ 
এভন এওচন লরাও ওীবাবফ লওাবনা রী (য.)-এয লফাবরয বয তাাঁয ঈবদ্দবে ওকথত ―মকদ অল্লা অভায 
ুস্থ অত্মীবও ুস্বাস্থে দান ওবযন, তবফ অনায চবনে দকি স্বণক অভায নময‖- এ ওথাকিবও স্বীওায 
ওযবত াবয? লওাবনা রীয ওাবঙ েীওায ওযা কনিআ নে ওায ওাবঙ েীওায ওযায লঘব ঈিভ। তাাঁয 
লফারপ্রাপ্ত ায কফলকি লওাবনা প্রকতফন্ধওতা ন; ওাযণ নমযওাযী চাবনন তাাঁয লদা িাওািা ভামাবযয 
ঔাবদভবদয এফং লঔাবন ভবফত ককযফবদয ভাবছ ফ্ন ওযা বফ; অয তাআ কতকন তাবদযবও ঈায  
াদাওা লদায াদা ওবযন। প্রবতেও ভুকরবভয ঈকঘৎ নমযওাযী ফেকিয ওথায প্রকত এআ থক অবযা ওযা। 
মাযা ফবর লম এ ফ াযাভ, তাবদয লওাবনা (যী) ভথকন কওংফা দকরর লনআ। লওাবনা কওঙুবও াযাভ ফরবত 
বর অকদল্লা-এ-অযফা‖অ, থকাৎ, ওুযঅনুর ওাযীভ, াদী যীপ, এচভাব ঈম্মাত কওংফা কওা অর 
পুওাা লথবও এওিা দকরর প্রদকন ওযা তোফেও। -ভুচতাকবদয প্রবাকওৃত কওা থফা প্রভাণভূবয 
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লওাবনা ভূরেআ লনআ। কওঙু জ্ঞ লরাও ফবর,  ―লওঈ লওঈ ভবন ওবয লম মঔন অঈকরায ভামায-যমা তা‖কমভ 
ওযা বফ এফং তাাঁবদয ওাবঙ াামে  ফযওত ঘাা বফ, তঔন তাাঁযা মা ঘাা বফ তাআ লদবফন এফং 
অল্লায ভবতাআ প্রবাফ ৃকি ওযবফন। পবর এ ওর লরাও ওাবপয  ভুকযবও রূান্তকযত । তএফ, 
অভযা অঈকরায ভামায-যমা ধ্বং ওবয কদব তাবদযবও ফাধা লদআ। অঈকরাবও এবাবফ ঔাবিা ওযবর 
ফাআ চানবফ লম, তাাঁযা ভান বত কনবচবদযবও যক্ষা ওযবত ক্ষভ এফং পবর ফাআ ওাবপয  ভুকযবও 
কযণত া লথবও লফাঁবঘ মাবফ।‖ লকাভযাহ্ (াফী)-লদয এ ফ ওথাআ ওুপয এফং লগুবরা লপযাঈবনয 
ওথায ভবতাআ লানা। ওুযঅন-এ-ওাযীভ লপযাঈবনয ওথা ঈদৃ্ধত ওবয: ―অভা ভুাবও তো ওযবত দা। 
ল তায অল্লাবও অবফদন চাকনব অভায লথবও অত্মযক্ষা ওরুও। অকভ অংওা ওকয লম, ল লতাভাবদয 
ধভকবও কযফতকন ওবয লপরবফ এফং ৃকথফীবত কপতনা ৃকি ওযবফ।‖ (অর অাত) এ ওর জ্ঞ লরাবওযা 
স্বীওায ওবয লম অল্লা তা ‖অরা তাাঁয অঈকরাবও বাবরাফাবন এফং তাাঁবদয লফাবরয য লদাা ওফুর 
ওবযন। এআ লরাবওযা ধাযণা, বন্দ  ওিনা দ্রৃাযা কযঘাকরত ব ওথা ফবর থাবও এফং ওবও ফাকতর 
লথবও ৃথও ওযবত ক্ষভ। 

তাযা ভানুলবও ভামায-যমায প্রকত তা‖কমভ প্রদকবন ফাধা কদব এফং ভামায ধ্বং ওবয ভুকরভবদযবও কযও 
 ওুপয লথবও যক্ষা ওযবঙ – তাবদয এআ ওথািা এওিা লধাওা, ডাা কভথো। মকদ তাবদয এআ ওথািা তে 
বতা, তবফ তাযা ভুরবভানবদয ভাবছ তীবদয জ্ঞান কক্ষা কদবতা। তাযা প্রাভাণে দকরবরয াাবমে কিও 
জ্ঞান প্রঘায ওবয ভুরভানবদযবও কিও থ প্রদকন ওযবতা। 

ুযা ফুরুবচয ২০নং অাবত অল্লা লখালণা ওবযন: ―লওঈআ তাবদযবও অল্লা [-এয াকস্ত] লথবও ফাাঁঘাবত 
াযবফ না।‖ (অাত) এয থক, অল্লা ঙাড়া অয লওাবনা ৃকিওাযী লনআ। মকদ তাযা [তীবদয দাকফদায জ্ঞ 
াফীযা] তাবদয দাকফয লক্ষবত্র তেফাদী , তাবর লওন তাযা অঈকরা (য.)-লও ভান ওবয? লওন তাযা 
ভানুলবদয লঘাবঔয াভবন অঈকরায ভামায-যমা ধ্বং ওবয? লওন তাযা ভামায-যমায বয তা‖কমভ 
ওাবয কফঙাবনা ভূরেফান ওাড় কঙাঁবড় িুওবযা িুওবযা ওবয? ভানুলবদযবও কযও লথবও যক্ষা ওযায চবনে কও 
এ ধযবণয ফফকবযাকঘত অিভণ ওযা চরুযী? লম ফেকি ভুরভান কতকন এ ওথা ফরবত াযবফন না লম এও 
াচায ফঙয মাফত ঈম্মবত ভুম্মদীা ―দারারাত‖-এ (বকাভযাীবত) কনভকজ্জত কঙবরন; কতকন তাাঁবদয ম্পবওক ফদ 
কঘন্তা ওযবত াযবফন না। মকদ যাূর-এ-ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ওর ভুনাবপও, থকাৎ, ভুরভান ঙদ্মবফী ওাবপযবদযবও 
কঘনবতন, তফু কতকন তাবদয ওায কযঘ প্রওা ওবযন কন। মাাঁযা তাবদয ম্পবওক তাাঁবও কচজ্ঞাা ওযবতন, 
তাাঁবদযবও কতকন ফরবতন: ―অভযা তাবদয ওথা, ওাচ  ফাকেও অফযবণয কদবও তাওাআ। এওভাত্র অল্লা-আ 
তাবদয ক্বরফ ম্পবওক চাবনন।‖ (াদী) 

এওচন ওাবভর রীয প্রকত কফশ্বা যাঔা এফং তাাঁয বে ংকেি ব তাাঁযআ কনবদক নুমাী ওাচ ওযা 
যীবতযআ এওিা অবদ। ঘায ভামাবফয লম লওাবনা এওিায তওকরদ লভবন অল্লায অকদি আফাদত ারন 
ওযা লমভন চরুযী, এওচন ভুযকবদয প্রদককত বথ ওাচ ওবয তাাঁয াামে  ফযওত চকন ওযা এফং 
তাাঁবও বাবরাফাা কিও লতভকন চরুযী। এিা কফশ্বা ওযা অফেও লম, চীকফত ফা ভামাযস্থ লওাবনা ভুককবদয 
প্রকত ভিত লালণওাযীবদয ফাাঁঘাবত কতকন এককব অবফন। ওাযণ, ফাস্তবফ অল্লা-আ প্রবাফ ৃকি ওবয 
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থাবওন। কতকনআ লফারপ্রাপ্ত কওংফা চীকফত [ভুযকদ]-লও প্রবাফ ৃকি ওযায ক্ষভতা দান ওযবত ক্ষভ। লওননা, 
এওচন ভুককদ কনচ [ক্ষভতা] লথবও প্রবাফ ৃকি ওযবত াবযন না; কতকন অল্লা প্রদি ক্ষভতাফবর প্রবাফ ৃকি    
ওবয থাবওন। ভুযকদ বচ্ছন এওিা ওাযণ ফা ভাধেভ কফবল। লম ফেকি এআ ওাযণ [কওংফা ভাধেভ]-লও অাঁওবড় 
ধবয অল্লায ওাবঙ পাবম  াামে ঘান, তাাঁবও তা লথবও ফকিত ওযা  না। এওচন চীকফত ভুযকদ কনচ 
ক্ষভতাফবর ওাঈবওআ অল্লাপ্রাকপ্ত কদবত াবযন না। এওভাত্র অল্লা-আ তা কদবত াবযন। ুযাতুর ওাাবয 
৫৬নং অাবত অল্লা াও ভুককদকবণয ফকবেষ্ঠ মযত ভুাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص-লও ফরবঙন: ―অকন মাবও ঘান তাবও 
লদাত কদবত াযবফন না। অল্লা মাবও ঘান, তাবও লদাাত দান ওবযন।‖ (অাত) ুযা অর-আ-আভযাবনয 
১২৮নং অাবত ফরা ববঙ: ―অকন অয তাবদয চবনে কওঙুআ ওযবত াযবফন না।‖ (অাত) থকাৎ, এওভাত্র 
অল্লা তা ‖অরাআ ফ কওঙু ওবয থাবওন। 

রী এফং তাাঈবপয এওচন কবজ্ঞ আভাভ মযত ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.) ফবরন, ―এওদর ভুককদ 
মাবদয ওাঙ লথবও অকভ ঈওায লবকঙ, তাযা বরা অভায লদঔা লপম নকযীয খযগুবরায য াকন 
কনষ্কাবনয প্রণারী। ফহু লরাও লগুবরা লথবও ফৃকিয াকন গ্রণ ওবয ঈওায রাব ওযকঙর। অভায অবযওচন 
ভুককদ বরা ভাকিবত াকত অভাযআ ঙাা। ঙাাকি অভায ওাযবণ ন, ফযং ূমকাবরবওয ওাযবণ।‖ ―রূহুর ওুদু্দ‖ 
গ্রন্থকিবত এ ধযবণয ফহু ূক্ষ্ম জ্ঞান কফধৃত ববঙ। লমবতু মযত ভুকঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.)-এয 
অল্লাপ্রাকপ্তয অওািা ঔাবর (এওকনষ্ঠ) কঙর, লবতু কতকন াকন কনষ্কান প্রণারী এফং তাাঁয ঙাাবও তাাঁয 
বথ গ্রয ফায চবনে অাঁওবড় ধবযকঙবরন। ভামাযস্থ অঈকরা কও এ দুবিায লথবও লেষ্ঠ নন? লম ফেকি 
কফশ্বা ওবয অঈকরা (য.)-এয রূভূ তাাঁবদয ভামাযস্থ লদ ভুফাযবওয াবথ এওবত্র ফস্থানযত, ল কও 
লওাবনা লফারপ্রাপ্ত রীয ওাবঙ াামে প্রাথকনাবও স্বীওায ওযবত াযবফ? যািুর অরাভীনবও চানায 
ফোাবয চীকফত কাবপরবদয লঘব ফহু গুবণ লেষ্ঠ লফারপ্রাপ্ত অঈকরায রূ লভাফাযবওয ওাবঙ াামে প্রাথকনা 
ওযাবও কও ওঔবনা স্বীওায ওযা মা? এবত [বফারপ্রাপ্ত অঈকরায াামে প্রদাবনয কফলকিবত] কফশ্বাী 
ফেকিবদয মঔন লওাবনা কফবফঘও লরাবওয কওংফা লওাবনা ওাবপবযয ওাঙ লথবও াাবমেয প্রবাচন , তঔন 
তাযা ফনত ভস্তবও আ ওাবপয কওংফা কফবফঘও লরাবওয ওাবঙ কভন ওবয এফং তায ভাত্রাকতকযি প্রংা 
ওবয তায ওাবঙ অবফদন-কনবফদন চানা। তাযা তায ওাবঙ কনবচবদয কফলভূবয ভাধান ঘা। তাযা তায 
াামে ওাভনা ওবয। অয মঔন তাবদয ভোগুবরায ভাধান ব মা, তঔন তাবদয প্রবতেবওআ ফবর, 
―ভুবও অভায ভোয ভাধোন ওবযবঙ। ল অভাবও াামে ওবযবঙ।‖ অঈকরায রূ লভাফাযও লথবও 
াামে প্রাথকনাবও মাযা কযও ফবর থাবও, তাযা মঔন কু্ষধাতক  তঔন তাযা তাবদয গ্রণ ওযা ঔাবদেয ওাঙ 
লথবও কযতৃকপ্ত অা ওবয এফং তাযা লতিা লভিাফায চবনে াকনয যণান্ন । মঔন তাযা িাণ্ডা নুবফ 
ওবয, তঔন তাযা স্বতঃসূ্ফতকবাবফ এ ফ ভাধেভবও অাঁওবড় ধবয। মঔন তাযা এগুবরায যণান্ন , তঔন 
তাযা চাবন লম, এগুবরায লওাবনািায-আ রূ, লঘতনা কওংফা নড়াঘড়া ওযায াভথকে লনআ। মঔন তাযা এ ধযবণয 
চীফনীন,স্পন্দনীন কচকন বত াামে  ঈওায া, তঔন মকদ তাযা ফবর, ―অকভ ঔাদে বক্ষণ ওবয 
কযতৃপ্ত বকঙ; ঘুরা প্রজ্জ্বকরত কঙর এফং অকভ কযবভ ফস্থান ওবযকঙ‖ – এ যওভ ওথা ফরািা লওাবনা ফেকিয 
চবনে রূও [ভাচামী, আকতাযা] বফ; ঔাদে কওংফা ঘুরা, কযতৃপ্ত থফা কযভ ওবয না, ফযং অল্লা 
তা ‖অরাআ ফ কওঙু ৃকি ওবয থাবওন; এওভাত্র কতকন-আ ৃকিওতকা‖, তাবর তাযা তে-আ ফরবফ। তাবদয আ 
ফ ওথা  ওাচওভক রূও বথক বফ। লওঈআ তাবদয ওথা ঔুাঁত ধযবফ না। তাযা ফবর, ―এআ লুধ অভায 
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ফেথা ঈভ ওবযবঙ। এআ ফকড় অভায ক্ষত কনযাভ ওবযবঙ‖ এফং এ ফ ওথাবও তাযা মূ্পণক স্বাবাকফও 
কফবফঘনা ওবয। এফ ওথায প্রকত তাবদয লওঈআ লওাবনা যওভ প্রকতফাদ ওবয না। কওন্তু অল্লায অঈকরায 
ওাবঙ াামে প্রাথকনা প্রবে তাযা ফবর, এআ ধযবণয লওাবনা কওঙু-আ (যীবত) লনআ। এআ ফ ওথা কযও। 

এগুবরা লওাবনা ফেকিবও আরাভ লথবও ঔাকযচ ওবয লদ। থঘ অল্লায অঈকরা প্রবতেওকি লুধ লথবও 
লেষ্ঠ। অল্লা তা ‖অরা তাাঁবদযবও নে ফ কনকদকি গুণাগুণ  ক্ষভতা লমভন প্রদান ওবযবঙন, কিও লতভকনবাবফ 
কতকন তাাঁয অঈকরায রূভূবয ভবধে ভানুলবও াামে ওযায ক্ষভতা কদববঙন, মাবত তাাঁযা ভানুবলয কফবদয 
ভ তাবদযবও যক্ষা ওযবত াবযন। ফহু ফায ফহু স্থাবন (বফারপ্রাপ্ত অঈকরায) এআ াামে প্রতেক্ষ ওযা 
ববঙ। এ ফ খিনা এফং তাাঈবপয বথ গ্রয ায ভ অঈকরায াামে প্রদাবনয খিনাভূ দ্রৃাযা 
আরাভী আকতা  তাাঈবপয কওতাফগুবরা ূণক। এ ওর খিনা  ফাস্তফতাবও কফশ্বা ওযা লমভন 
বমৌকিও, কিও লতভকন এবত কফশ্বা স্থানওাযীবদয প্রকত অিভণ ওযা ভানফাকধওাবযয রঙ্ঘন। ংবক্ষব, 
এিা এওিা লস্বচ্ছাঘায  দ্ধতে সফ কওঙু ন। 

লওাবনা চীকফত রীয ওাঙ লথবও াামে রাববয ঈবদ্দবে এফং কনবচয ঘাকযকত্রও লদাল-ত্রুকি দূয ওযায 
ঈবদ্দবে তাাঁবও বাবরাফাা এফং তাাঁয াবথ ংকেি াবও জ্ঞযা অিভণ ওবয থাবও। অফদুর াাফ 
াযানী (য.) তাাঁয ―ভাাকযও-ঈর-অবনাায-আর-ওুদকা পী ফান-আর-ঈহুদ-আর-ভুাম্মদীা‖ ুস্তবও করবঔন: 
―ভারুপ-আ-ওাযঔী (য.) তাাঁয ভুকযদবদযবও ফবরবঙন, ‗মঔন লতাভাবদয লওাবনা অবফদন-কনবফদন থাবও, তঔন 
অভাবও নুবযাধ চানাবফ, অল্লাবও ন।‘ অয মঔন তাাঁবও এয ওাযণ কচজ্ঞাা ওযা  তঔন কতকন ঈিয 
লদন, ‗লমবতু তাযা অল্লাবও লঘবন না, লবতু তাবদয লদাা ওফুর ওযা বফ না। তাবদয লদাা তঔকন ওফুর 
ওযা বফ, মঔন তাযা অল্লাবও কঘনবফ। অভায ঈস্তাদ ভুাম্মদ ানাপী াকমকর  তাাঁয ভুকযদানফৃন্দবও কভয 
বত কচাবময থ কযিভবণয ভ এওিা নদী ায বত । আ ভ লওাবনা লনৌওা থফা নুরূ কওঙু 
লঔাবন কঙর না। কতকন ফরবরন, ―লতাভযা ফবরা – ―ল ানাপী‖ এফং তাযয াাঁিবত থাবওা। ঔফযদায! ―এা 
অল্লা‖ ফরবফ না, নতুফা লতাভযা াকনবত ডুবফ মাবফ।‖ ভুকযদবদয ভবধে এওচন ফরবরা, ―এা অল্লা!‖ এফং 
ল াবথ াবথআ ডুফবত অযম্ভ ওযবরা। মঔন ল তায দাকড় মকন্ত কনভকজ্জত বরা, তঔন তায ভুককদ তায প্রকত 
দাফান বরন এফং তাাঁবও যক্ষা ওযবরন এফং কতকন ফরবরন, ―ল ফৎ। লমবতু তুকভ অল্লাবও লঘবনা না, 
লবতু তাাঁয কফত্র নাভ ঈচ্চাযণ ওযায পবর লতাভায লওাবনা ঈওায  কন। তাআ তুকভ াকনবত াাঁিবত ক্ষভ 
কন। াধনা ওবযা (কযেভ ওবযা)! অল্লায ভত্ব ম্পবওক অভায ওাঙ লথবও চাবনা। পবর তুকভ অয 
ফানভূবয য ভবনাকনবফ ওযবফ না‘।‖ (অফদুর াাফ াযানী ওৃত ভাাকযও-ঈর-অনায) 

পাকক কওতাফ ―তামকওযাতুর অঈকরা‖লত াঔ পকযদ অদ-দীন অিায (য.) করবঔন: ―মযত অফুর াান-
আ-ঔাযওানী (য.)-এয ভুকযদান তাবদয লদবয ফাকড়বত মাায চবনে নুভকত ঘা। তাযা তাাঁবও তাবদয চবনে 
লদাা ওযবত নুবযাধ চানা। কতকন ফবরন, কফবদয ভ ―এা অফার াান‖ ফরবফ। পযওাবর ভুকযদযা 
এও যাবত ডাওাত দর ওতৃকও অিান্ত । তাযা ফাআ ―এা অল্লা‖ ফবর কঘৎওায ওবয; শুধু এওচন ফবরন, 
―এা অফার াান‖। ডাওাতযা তাাঁবও লদবঔকন। তাযা নোনে ভুকযদবদয ফকস্ব রুি ওবয কনব মা। ওাবর 
ভুকযদযা কফকস্ভত ব যক্ষাপ্রাপ্তচনবও এয ওাযণ কচজ্ঞাা ওযবর কতকন ঈিয লদন: ―অকভ ‗এা অফার াান‘ 
ফকর, পবর অকভ ডাওাতবদয লথবও লফাঁবঘ মাআ।‖ তাযা ফাআ তাবদয ঔাচায (মযত অফুর াাবনয) ওাবঙ 
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ককব তাাঁবও এয যে চানাবত নুবযাধ ওবযন। কতকন ফবরন, ―াযাভ লতাভাবদয ভুবঔ প্রবফ ওবয এফং াযাভ 
লঔান লথবও কনককত । লতাভযা অল্লাবও লঘবনা না। লতাভযা ―অল্লা‖ ফবরা রূওবাবফ, স্ববাফকত ওাযবণ। 
এআ ধযবণয লরাবওয লদাা ওফুর  না। অল্লা তা ‖অরা তায (যক্ষাপ্রাপ্ত ভুকযবদয) ওণ্ঠস্বযবও অফুর 
াাবনয ওাবঙ শুকনবকঙবরন। অয অফুর াান তাবও যক্ষা ওযায চবনে লদাা ওবযকঙবরন; অফুর াান 
াযাভ ানাায ওবযন না। কতকন াযাভ ঈচ্চাযণ ওবযন না; (তাআ) তাাঁয লদাা ওফুর ব মা এফং ল (আ 
ভুকযদ) যক্ষা া।‖ 

লআ ফেকি ওত লৌবাকেফান, কমকন লওাবনা ভুককবদ ওাবভবরয ন্ধান ান এফং তাাঁয লথবও পাবম রাব ওবয 
ওরোণ চকন ওবযন। অয লম ফেকি এওচন ভুককদ-এ-ওাবভবরয লঔাাঁচ া না, তায চবনে লওাবনা লফারপ্রাপ্ত 
রীয বে কনবচবও ংমুি ওবয াামে ওাভনা ওযা-আ ঈিভ। অল্লা ঙাড়া নে লওঈআ ওায ঈওায 
থফা ক্ষকত ওযবত াবয না। এ কফলব চীকফত লরাবওযা ভৃতবদয ভবতাআ ক্ষভ। এ কফলকি লম ফেকি 
বাবরাবাবফ ফুছবত ক্ষভ , ল অঈকরায ওাযাভত  াামে প্রদাবনয কফলকিবও অিভণ ওযবত াবয 
না। অল্লা তা ‖অরা তাাঁয অঈকরা (য.)-লও তেন্ত বাবরাফাবন। মাযা তাাঁবদয ওুৎা যিনা ওবয, এভন কও 
মাযা তাাঁবদয ম্পবওক লানায য কফশ্বা ওবয না, তাবদযবও কতকন াকস্ত না কদব ঙাড়বফন না। লম ফেকি 
অল্লায ফনু্ধ অঈকরায প্রকত মুরুভ ওবযবঙ, ল প্রওৃতবক্ষ কনবচয িায প্রকত-আ মুরুভ ওবযবঙ। 

াযাপঈদ্দীন আফবন পকযদ (য.), ভুীঈদ্দীন আফবন অযাফী (য.), অকপপঈদ্দীন তারাভানী (য.)  অবু্দর 
াদী ুদী [এফং লভাল্লা চাভী, ভারানা রুভী, াঔ ঔাচা ভুইনুকদ্দন কঘকত, ুপী কাফঈদ্দীন লাযাাদী]-
এয ভবতা তাাঈবপয আভাভ এফং অ‖কযপকবণয লরঔা লভা (েীত) ক্বরফবও প্রবাকফত ওবয। এিা াকন্ত  
ভকবণয কদবও প্রবাকফত ওবয (ন্তযবও)। এ ধযবণয লভায ফাস্তফতা মাাঁযা ফুছবত াবযন, তাাঁবদয চবনে তা 
কাা এফং েফণ ওযা চাবম। তবফ মাযা অল্লাবও বুবর থাবও এফং মাবদয নপ আকি ওাভনা 
লদাদুরেভান তাবদয চবনে তা লানা চাবম ন। 

মকদ লওঈ কনবচবও ফোঔো ওযায ভ এভন লওাবনা কওঙু ঈচ্চাযণ ওবয, মা নাকও ওুপয কওংফা মকদ লওাবনা 
াযাভ ল ংখিন ওবয, তবফ এ ওথা লফাছা মাবফ লম ল আরাভ ম্পবওক কওঙুআ চাবন না। এ ধযবণয 
লরাওবদয ঙাড়া লওাবনা ভুকরবভয প্রকত ঔাযা ধাযণা লালণ ওযা ওায বক্ষ ঈকঘৎ ন। লওাবনা ফেকিয 
ঈকঘৎ ন অত্মপ্রফকিত া। লওঈ মকদ কফশ্বা না ওবয লম তায ক্বরবফ অল্লায প্রকত ভিত অন কাড়বত 
াযবফ, তাবর তায ঈকঘৎ তাাঈবপয ঈৎ তারা ওযা। লওঈ তায কনবচয নপবও কফশ্বা ওযবত না 
াযবর, তায ঈকঘৎ অর-এ-ুন্নাবতয এ‖লতক্বাদ  কপওা কফলব জ্ঞান ফৃকদ্ধয লঘিা ওযা। ভুনাবপবওয ভবতা 
ভুতাাঈীপকবণয বে লভরাবভা ওযািা লওাবনা ফেকিয একড়ব ঘরা ঈকঘৎ। লওননা, অল্লা ফ কওঙু 
বাবরাবাবফ চাবনন। 

চাকভঈর পাতাা গ্রবন্থ করকফদ্ধ অবঙ: ―অভযা এভন লওাবনা ফণকনা লদকঔ কন, লমঔাবন ফকণকত ববঙ লম াত 
দ্রৃাযা ভামায-যমা স্পক ওযা ুন্নাত কওংফা ভুস্তাাফ। তবফ অভযা এিাবও নাচাবম ফরবত াযবফা না। মাযা 
ফবর লম, এিা াযাভ; তাবদয বক্ষ লওাবনা প্রাভাণে দকরর লনআ। এগুবরাবও াযাভ ফরবত বর এওচন 
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ফেকিবও অকদল্লা-এ-অযফাা তথা ওুযঅন, াকদ, আচভা  লওা বত ন্ততঃ এওিা ুষ্পি প্রাভাণে দকরর 
প্রদকন ওযবত বফ। -ভুচতাকদবদয কওাবয লওাবনা ভূরেআ লনআ। ওকত জ্ঞ লরাও ফবর, ―মকদ 
অঈকরায ভামায-যমাবও তা‖কমভ ওযা  এফং মকদ তাাঁবদয ওাবঙ াামে  ফযওত প্রাথকনা ওযা , 
তাবর কওঙু লরাও বতা ভবন ওযবত াবয তাাঁযা মা আচ্ছা তাআ ওযবত াবযন এফং অল্লায ভবতাআ প্রবাফ 
ৃকি ওযবত াবযন; পবর তাযা ওাবপয  ভুকযও ব মাবফ। এ ওাযবণআ অভযা প্রকতবযাধভূরও ফেফস্থাস্বরূ 
অঈকরায ভামায-যমা ধ্বং ওবয থাকও। তাবদযবও এবাবফ ঔাবিা ওযবর ফাআ চানবফ লম তাাঁযা ভান 
বত কনবচবদযবও যক্ষা ওযবত ক্ষভ; পবর ফাআ ওাবপয  ভুকযও া লথবও লফাঁবঘ মাবফ।‖ জ্ঞ 
লরাওবদয এ ওথািা ওুপয। এিা লপযাঈবনয ওথায বে কভবর মা। ওুযঅবন লপযাঈবনয ওথা ঈদ্ধত ববঙ: 
―অভা ভুাবও তো ওযবত দা। তায যবফয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওবয ল অত্মযক্ষা ওরুও লদকঔ। অকভ 
অঙ্কা ওকয, ল লতাভাবদয ধভকবও কযফতকন ওবয লপরবফ এফং দুকনায ভবধে কপতনা ৃকি ওযবফ।‖ (অর 
অাত) এ ওর জ্ঞযা স্বীওায ওবয লম, অল্লা তাাঁয অঈকরাবও বাবরাফাবন এফং কতকন মাাঁবদযবও 
তাাঁবদয লদাা কতকন ওফুর ওবয লনন এফং তাাঁবদয লফাবরয য তাাঁবদয রূবয আচ্ছা [ কনচ্ছা] ৃকি ওবয 
লদন। এআ জ্ঞ লরাবওযা বন্দ  ওিনায য কবকি ওবয ওথা ফরবঙ। তাযা ও  ফাকতবরয ভবধে 
াথকওে কনণক ওযবত াযবঙ না। লওাবনা ভুরভান ওঔবনা এ ওথা ফরবত াবযন না লম এও স্ম ফঙয ধবয 
ঈম্মবত ভুাম্মদীা দারারাবত [থভ্রিতা] কনভকজ্জত কঙর। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লআ ফ ভুনাবপবওয কযঘ 
ঈবম্মাকঘত ওবযন কন, মাযা ভুকরভ ায বান ওযবতা, মকদ কতকন তাবদযবও কঘনবতন। তাবদয ম্পবওক মাাঁযা 
তাবও কচজ্ঞাা ওযবতন, তাাঁবদযবও কতকন ফরবতন: ―অভযা তাবদয ওথা, ওাচ  ফাকেও অফযবণয কদবও 
তাওাআ। অল্লাহ্ তাবদয ক্বরবফয লবতযিা চাবনন‖ (াদী)।‘ (ভারানা অফদুর ককণ নাফরুী ওৃত ―ওাপুন 
নূয‖ ুস্তবওয নুফাদ এঔাবন লল বরা) 

মকদ লওাবনা ভুরভাবনয এওিা ওথা কওংফা এওিা ওাচ লথবও এওিা থক লফয ওযা মা এফং মকদ 
লগুবরায এওিা থক তাাঁবও ভুকরভ কববফ প্রতীভান ওবয, অয ফাকও ৯৯িা তাবও ওাবপয কববফ াফেস্ত 
ওবয, তবফ অভাবদযবও ফরবত বফ লম কতকন এওচন ভুকরভ। থকাৎ, ওুপয প্রতীভানওাযী ৯৯িা থকবও 
ধযা বফ না এফং ইভান প্রতীভানওাযী থকিাবও গ্রণ ওযা বফ। তএফ, াফীবদয দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত লওাবনা 
ফেকিয ঈকঘত ন ভুরভানবদযবও ওাবপয  ভুকযও অঔো লদা; ভুরভানবদয ম্পবওক তায ফদ কঘন্তা থাওা 
ঈকঘৎ ন। অভাবদয এ ওথাবও বুর না লফাছায চবনে দুবিা কফলবয কদবও রক্ষে যাঔবত বফ। প্রথভতঃ লম 
ফেকিয ওথা কওংফা ওাচবও মকাবরাঘনা ওযা বচ্ছ, তাাঁবও এওচন ভুরভান কববফ কযকঘত বত বফ। 

ক্ষান্তবয, এওচন ওাবপবযয এওিা ন ফযং ফহু ওথা কওংফা ওাচ মকদ ইভান প্রকতপরন ওবয, তফু তাবও 
এওচন ভুরভান ফরা মাবফ না। মঔন এওচন পযাী লরাও ওুযঅবনয প্রংা ওবযন কওংফা এওচন ফৃকি 
লরাও ফবরন লম, অল্লা এও; কওংফা এওচন চাভকান দাককনও ফবরন লম, আরাভ-আ ফকবেষ্ঠ ধভক, তঔন এ 
ওথা ফরা মাবফ না তাাঁযা ভুকরভ ব ককববঙন। লওাবনা ওাবপযবও ভুরভান বত বর তাবও ফরবত বফ – 
‗অল্লা াকচয-নাকময অবঙন। কতকন এও, কদ্রৃতী। ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ অল্লায লপ্রকযত 
যাূর। কতকন তাাঁবও ৃকথফীয লল ভ মকন্ত অকত ওর ভানুবলয চবনে নফী কববফ লপ্রযণ ওবযবঙন। 
ভানফী ملسو هيلع هللا ىلص মা ফবরবঙন, তায ফ কওঙুবতআ অকভ কফশ্বাী‘ এফং াবথ াবথআ ইভাবনয ঙকি কবকি  লতকত্রকি 
পযম কবঔ কনব তাবত কফশ্বা ওযবত বফ। কদ্রৃতীতঃ ফরা বকঙর লম ‗এওিা ওথা কওংফা ওাচ লথবও 
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এওিা থক।‘ মকদ লওাবনা ফেকিয এও‖িা ওথা কওংফা ওাবচয ভবধে এওিা ওথা কওংফা ওাচ ইভান 
প্রকতপরন ওবয, অয ফাকও কনযানিআিা মকদ ওুপয প্রতীভান ওবয, তবফ ল-আ লরাওবও অভযা ভুরভান 
ফরবত অকদি নআ। ওাযণ, এওচন লরাবওয শুধুভাত্র এওিা ওথা কওংফা ওাবচ মকদ ওুপয প্রকতপরন ওবয 
এফং মকদ লিায ভবধে লওাবনা ইভান প্রকতপরনওাযী থক না থাবও, তাবর তাবও ওাবপয কববফ কফবফঘনা 
ওযা বফ। ইভান প্রতীভানওাযী তায নোনে ওথা কওংফা ওাচ তাবও ওুপয লথবও যক্ষা ওযবত াযবফ না। 

[াফীবদয প্রকত কতফাণী ১ভ ঔণ্ড ভাপ্ত] 

াফীবদয প্রকত কতফাণী  (২ ঔণ্ড) 

ভূর: অল্লাভা হুাআন করভী আকও (তুযস্ক) 
নুফাদ: ওাচী াআপুদ্দীন লাবন 

াফীবদয অযম্ভ  প্রায [কনবম্নাি কধওাং ঈদৃ্ধকত অআুফ াফযী াায তুওকী বালা করকঔত ―কভযাতুর 
াযাভাআন‖ গ্রন্থ লথবও ংওকরত] 

৩৬/ — অযফী ঈদ্রৃীব ঈভানী তুওকী ারতানাবতয ানাভবর প্রকতকি প্রবদআ ঈভানীবদয দ্রৃাযা 
কনমুি এওচন াও ওতৃকও াকত বতা। যফতকী মকাব লচাম (ভক্কা-ভদীনা) ঙাড়া ফাকও ফ যাচে 
দঔরওাযীবদয ানাধীন ব মা এফং ―াঔ‖ াকত যাবচে কযণত । 

ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ ওতৃকও প্রফকতকত াফীফাদ নাভও এওকি কফদঅতী অবন্দারন কত াআ 
এওকি যাচকনকতও অওায ধাযণ ওবয ১১৫০ কচযী/১৭৩৭আং াবর এফং অযফ বূঔবণ্ড তা কফসৃ্তকত রাব ওবয। 
যফতকীওাবর আস্তামু্ববর ফকস্থত ঔরীপায অবদিবভ কভযী ানওতকা ভুাম্মদ অরী াা কভযী 
সনেফাকনী অযফ বূঔণ্ডবও াফীবদয াত লথবও ভুি ওবযন। 

াফীযা ফকপ্রথভ ১২০৫ কচযী াবর ভক্কায অকভয (াও) যীপ অবপন্দীয কফরুবদ্ধ মুদ্ধ লখালণা ওবয। 
এয অবক তাযা লকাবন াফীফাদ প্রঘায ওবয। তঃয তাযা ফহু ভুরভাবনয য তোওান্ড  তোঘায-
কনীড়ন অযম্ভ ওবয এফং তাাঁবদয ভারাভার অত্মাৎ ওবয।  

াফীফাবদয প্রফতকও বরা ফণী তাকভভ লকাবত্রয ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ। ল ১১১১ কচযী/১৬৯৯ 
ইাই াবর নচদ ভরুবূকভয হুযাআকভরা বযয ঈফানা ল্লীবত চন্মগ্রণ ওবয এফং ১২০৬ কচযী/ ১৭৯২ 
ইাই াবর ভৃতুেফযণ ওবয। আবতাূবফক পয  ফেফায ঈবদ্দবে ল ফযা, ফাকদাদ, আযান, বাযত  
দাবভও ককবকঙর, লমঔাবন তায ধূতক  বাাঁতাফাকচূণক কফনী ভবনাবাফ তাবও ―অ াঔ অন্ নচদী‖ 
লঔতাফকি চকবন াামে ওবয। ল এ ফ এরাওা ফহু কফল কঔবত লবযকঙর এফং কনবচবও এওচন লনতা 
কববফ প্রকতকষ্ঠত ওযায স্ববে কফববায বকঙর। তায স্বে ফাস্তফাবনয ঈবদ্দবে ল এওকি ধভকী ংস্কায 
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অবন্দারন অযম্ভ ওযাবও মথাকফকত ভবন ওবয এফং এ রবক্ষে ল কওঙুওার ভদীনা ভুনাাযায এফং 
যফতকীওাবর দাবভবওয াম্বরী ঈরাভা-এ-লওযাবভয দ্রৃীনী প্রবালণভূ েফণ ওবয। ল মঔন নচবদ কপবয 
মা, তঔন ল গ্রাভফাীবদয চবনে দ্রৃীনী কফলব লঙাি লঙাি ফআ লরঔা অযম্ভ ওবয। তায ক্ষকতওয  থভ্রি 
ধোন-ধাযণা, মা ল ভু‖তাকমরা  নোনে কফদঅতী ম্প্রদা বত গ্রণ ওবযকঙর এফং এফ ুকস্তওা 
কন্নবফকত ওবযকঙর, তা ফহু জ্ঞ-ভূঔক গ্রাভফাীবও, কফবল ওবয দাকযাফাীবদযবও এফং তাবদয ভূঔক লনতা 
ভুাম্মদ আফবন ঈদবও কফভ্রান্ত ওবয। অযফ চাকত ফং-কযঘবও তেন্ত েদ্ধা ওযবতা এফং লমবতু আফবন 
অফদুর াাফ লওাবনা ঈচ্চ ভমকাদা  ঔোকতম্পন্ন কযফাবযয ন্তান কঙর না, লববতু ল তায াফী 
ভতফাদ প্রঘাবযয চবনে ভুাম্মদ আফবন লৌদবও খুকিস্বরূ ফেফায ওবয। ল কনবচবও ওাচী (কফঘাযও) 
  আফবন লৌদবও াকওভ (াও) কববফ লখালণা ওবয। কনবচবদয ংকফধাবন ল এ ভবভক এওকি অআন 
কন্নবফকত ওবয লম, শুধু তাবদয ন্তাবনযাআ ঈিযাকধওাযীস্বরূ তাবদয স্থরাকবকলি বফ। 

মঔন ―কভযাতুর াযাভাআ‖ গ্রন্থকি ১৩০৬ কচযী াবর প্রণীত , তঔন নচবদয অভীয বদ ভাীন কঙর 
ভুাম্মদ আফবন লৌবদয ফংধয অফদুল্লা আফবন পার এফং ওাচী তথা ধভকী কফলাফরীয প্রধান কঙর 
ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয ফংধয। 

ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয কতা অফদুর াাফ; কমকন ভকদনা এওচন লনওওায  প্রওৃত অবরভ 
কঙবরন, কতকন এফং আফবন অফদুর াাবফয বাআ লারাআভান আফবন অফদুর াাফ এফং তায কক্ষওকণ 
তায ফিফে, অঘায-অঘযণ  ভাভ্রান্ত ধোন-ধাযণা, মা ল ভদীনা এওচন ঙাত্র থাওাওাবর তাাঁবদয াভবন 
য ল ওযবতা, তা লথবও অাঁঘ ওযবত লবযকঙবরন লম, ল বকফলেবত লকাভযাহ্-কমনকদও ব মাবফ এফং 
আরাবভয লবতয ন্তখকাতভূরও তৎযতা করপ্ত বফ। তাাঁযা তাবও তায ভ্রি ধোন-ধাযণা শুধযাবত যাভক 
লদন এফং তাবও একড়ব ঘরায চবনে ভুরভানবদয প্রকত ঈবদ লদন। কওন্তু তাাঁযা মা অংওা ওবযকঙবরন 
তা-আ কত ত্বয ফাস্তবফ রূ লন এফং ল াফীফাবদয নাবভ তায লকাভযা ভতফাদ প্রঘায শুরু ওবয। 
লফওুপ  জ্ঞ লরাওবদযবও লধাওা লদায চবনে ল ঈরাভাব আরাবভয কওতাফবত্রয াবথ েকতূণক 
ংস্কায  লফদঅবতয ঈদ্ভাফন ওবয। অবর ুন্নাত ার চাভা‖লতয নুাযী তেন্থী ভুরভানবদযবও 
ওাবপয অঔো কদবত মকন্ত ল ওুকণ্ঠত কন। ল অভাবদয নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص  অকম্বাব লওযাভ (অ.) এফং 
অঈকরাব লওযাভ (য.)-এয ীরা অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ প্রাথকনা ওযাবও কযও (ংীফাদ) ভবন 
ওযবতা। 

ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয ভবত, লম ফেকি ওফবযয ওাবঙ লদাা ওযায ভ লফারপ্রাপ্তচবনয প্রকত 
ওথা ফবর, ল ভুকযবও রূান্তকযত । ল অয ভত প্রওা ওবয লম, অল্লা কবন্ন ওাঈবও প্রবাফ ৃকি    
ফা প্রবাফ কফস্তাযওাযী ভবন ওযা, মথা- ―ভুি লুধ কনযাভ ওবযবঙ‖ থফা ―অকভ যাূবর াও ملسو هيلع هللا ىلص ফা ভুও 
রী-ফুমূবককয ভাধেবভ বীপ্সা ূযণ ওবযকঙ‖ আতোকদ ফরা কযও এফং লম ভুরভান ফেকি এ যওভ ফরবফ ল 
ভুকযও ব মাবফ। মকদ কনবচয লকাভযা  কপতনাফাচ ধোন-ধাযণাবও প্রকতষ্ঠা ওযায চবনে আফবন অফদুর 
াাবফয লওৃত বুা দকররগুবরা কভথো  ওুৎা ঙাড়া অয কওঙুআ কঙর না, তফু তে  কভথোয াথকওে 
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ফুছবত াযক জ্ঞ-ভূঔক লরাবওযা এফং গুন্ডা-ফদভাব প্রওৃকতয লরাবওযা া তায ধোন-ধাযণাবও গ্রণ 
ওবয কনবরা, অয তায ক্ষ ভথকন ওযবরা। তাযা লনওওায ভুরভানবদযবও ওাবপয ভবন ওযবত রাকবরা। 

মঔন ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ কনবচয লকাভযাী বচ দাকযায াওবদয ভাধেবভ প্রঘায ওযায 
ঈবদ্দবে তাবদয ওাবঙ অবফদন চানাবরা, তঔন তাযা কনবচবদয যাচেীভা  ক্ষভতা ফৃকদ্ধ রারা তাবও 
লস্বচ্ছা াামে ওযবত রাকবরা। তাযা তায নীকতভ্রি, থভ্রি ধোন-ধাযণা ফকত্র প্রঘায ওযায চবনে ফককি 
কনবাক ওযবরা। তাবদযবও প্রতোঔোনওাযী  তাবদয কফবযাকধতাওাযীবদয কফরুবদ্ধ তাযা মুদ্ধ লখালণা ওযবরা। 
মঔন লখালণা ওযা বরা লম -াফীবদয চান  ভার যণ ওযা ারার, তঔনআ ভরুবূকভয দুনকীকতযাণ 
লবাকফাদী লরাবওযা ভুাম্মদ আফবন লৌবদয লনাফাকনীবত লমাকদাবনয চবনে কনবচবদয ভবধে প্রকতবমাককতা 
অযম্ভ ওবয কদবরা। ১১৪৩ কচযী াবর ভুাম্মদ আফবন লৌদ  ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ লমৌথবাবফ এ 
কদ্ধাবন্ত ঈনীত বরা লম মাযা াফীফাদবও গ্রণ ওযবফ না, তাযা ওাবপয  ভুকযও এফং তাআ তাবদযবও 
তো ওযা  তাবদয ভারাভার যণ ওযা ারার (কফধ)। তাযা তাবদয এ লখালণাকি প্রওাবে প্রদান ওবয অবযা 
াত ফঙয য (থকাৎ, ১১৫০ কচযীবত)। তঃয আফবন অফদুর াাফ ফকত্র ফঙয ফব ―এচবতাদ‖ 
প্রবাক শুরু ওবয এফং ঘকল্ল ফঙয ফব তায কভথো  ফাবনাাি এচবতাদ লখালণা ওবয। 

াআবদ অভদ আফবন মাআনী দারান ভক্কী (য.) কমকন কফত্র ভক্কা নকযীয ভুপতী কঙবরন, কতকন তাাঁয ‗অর 
কপতনাতুর াফীো‘ নাবভয ুকস্তওা াফীবদয লকাভযা ধোন-ধাযণা  ভুরভানবদয প্রকত তাবদয 
তোঘায-কনমকাতবনয কফস্তাকযত কফফযণ করকফদ্ধ ওবযবঙন। কতকন করবঔবঙন: ‗ভক্কা  ভদীনা যীবপয অবর 
ুন্নাবতয ঈরাভাব লওযাভবও লধাওা লদফায চবনে াফীযা তাবদয লরাওবদযবও এ দুবিা নকযীবত লপ্রযণ ওবয। 
কওন্তু ভুরভান ঈরাভাবদয প্রবশ্নয লওাবনা ঈিয এ ফ লরাও কদবত াবয কন। পবর এিা ুস্পি ব মা লম 
াফীযা ভূঔক  লকাভযা। তাবদযবও ওাবপয (কফশ্বাী) পবতাা প্রদান ওবয এওকি যা করকঔত  এফং 
ফকত্র কফতযণ ওযা । ভক্কায অকভয যীপ ভাঈদ আফবন াইদ আ াফীবদযবও ফন্দী ওযায অবদ চাকয 
ওবযন। কওঙু াফী দাকযো াকরব মা এফং লঔাবন কনবচবদয কযণকত ম্পবওক ঔফয লদ।‘ ( অর 
পুতুাবত অর আরাকভো ২ ঔণ্ড, ২৩৪ ৃষ্ঠা; ওাবযা ১৯৬৮ ইাই ংস্কযণ) 

ঘায ভামাবফয ন্তবুকি লচাবময ঈরাভাফৃন্দ, কফবল ওবয আফবন অফদুর াাবফয বাআ াঔ লারাআভান 
আফবন অফদুর াাফ  তায কক্ষওফৃন্দ তায লকাভযা ফআত্র ধেন ওবয ভুরভানবদযবও তওক ওযায 
ঈবদ্দবে প্রভাণকবকিও ঔণ্ডনভূরও ফআত্র প্রণন ওবযন এফং লখালণা ওবয লদন লম, াফীফাদ লকাভযাহ্  
ক্ষকতওয। (াফীবদয প্রকত কতফাণী , ১ভ ঔবণ্ডয ৫ভ ধোব াঔ লারাআভান আফবন অফদুর াাবফয 
যকঘত ―অস্ াাআওুর আরাকোতু পীয যাকদ্দর াফীোহ্‖ গ্রবন্থয ঈদৃ্ধকত দ্রিফে) 

ুন্নী ঈরাভাকবণয এ ওর ফআ-ুস্তও লওাবনা ওাবচ অব কন, ফযং ভুরভানবদয কফরুবদ্ধ াফীবদযবও 
লক্ষকব তুবর এফং ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফবও ভুরভানবদয য অিভণ কযঘারনা ওবয 
যিাবতয চবনে ঈবিকচত ওবয লতাবর। ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ ―ফানু াকনপা‖ নাভও লআ অাম্মও 
লকাত্রবুি কঙর, লম লকাত্রকি ভুারাভা ওামমাবফয ―নফুবত‖ কফশ্বা ওযবতা। ভুাম্মদ আফবন লৌদ ১১৭৮ কচযী 
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(১৭৬৫ ইাই) ভৃতুে ফযণ ওবয এফং তায ুত্র অফদুর অমীম তায স্থরাকবকলি । অফদুর অমীম চকনও 
কা ওতৃকও দাকযা ভকচবদ ১২১৭ কচযী (১৮০৩ ইাই) তরববি ঙুকযওাত ব ভৃতুফযণ ওবয। তঃয 
তায ুত্র লৌদ আফবন অফদুর অমীম াফীবদয লনতা । এআ কতন চনআ াফীফাদ প্রঘাবযয ঈবদ্দবে 
ভুরভানবদয যি ছযাবত এভনবাবফ বঘি কঙর লমন তাযা যস্পয প্রকতবমাককতা ওযকঙর। াফীযা ফবর 
আফবন অফদুর াাফ এ ভতফাদকি প্রঘায ওবযকঙর অল্লাহ্ াবওয এওবত্ব কনচ এওকনষ্ঠ কফশ্বা প্রকতষ্ঠায 
চবনে এফং ভুকরভবদযবও কযও বত যক্ষা ওযায ঈবদ্দবে। তাযা কববমাক ওবয; ভুরভানকণ এয অবক 
দীখক ঙ‖ ফঙয কযও-এ করপ্ত কঙর এফং তাআ আফবন অফদুর াাফ ভুরভানবদয ধভকবও নফান  
ংস্কায ওযায রবক্ষেআ াফী ভতফাদ প্রফতকন ওবয। ল তায ধোন-ধাযণা ফাআবও গ্রণ ওযায চবনে ূযা 
অওাবপয ৫ভ অাত, ুযা আঈনুবয ১০৬ অাত এফং যা‖দ-এয ১৪নং অাত দকররস্বরূ ঈস্থান 
ওবয। তবফ এ ধযবণয ফহু অাত অবঙ এফং তাপীযওায ঈরাভাফৃন্দ ফকম্মতবাবফ লখালণা ওবযন লম, এ 
ওর অাবতয ফগুবরাআ ভূকতক ূবচাযী কফশ্বাীবদয ঈবদ্দবে ফতীণক ববঙ। 

ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয ভবত, মকদ লওাবনা ভুরভান ফেকি নফী-রীবণয ভামাবযয কন্নওবি কওংফা 
দূবয ফস্থান ওবয তাাঁবদয আবতকাা তথা াামে প্রাথকনা ওবয, তাবর ল ভূকতক ূবচাযী ভুকযবও রূান্তকযত 
বফ। অল্লা তা ‖অরা ভুকযওবদয কযণকত ূযা মুভাবযয ৩নং অাবত ফণকনা ওবযবঙন। কওন্তু াফীযা নফী-
রীয ভধেস্থতওাযী ভুরভানবদযবও ―ভুকযও‖ অঔো লদায চবনে এ অাতকিবও দকরর কববফ ল ওবয 
থাবও। তাযা দাকফ ওবয থাবও লম, ূফকফতকী মভানায ভূকতক ূবচাযী ভুকযওযা কফশ্বা ওযবতা লম ভূকতকগুবরা ৃকি 
ওযবত ক্ষভ কঙর এফং এওভাত্র অল্লা তা ‖অরাআ ওর ফস্তুয ৃকিওতকা। তাযা অবযা দুআকি ওুযঅবনয 
অাত ল ওবয থাবও লমঔাবন অল্লাহ্ াও ওাবপযবদয ওথা ঈদৃ্ধত ওবযন: ‗ল যাূর ملسو هيلع هللا ىلص, অকন মঔন 
ওাবপযবদযবও কচবজ্ঞ ওযবফন: লও (ৃকিভূ) ৃকি ওবযবঙ, তাযা চফাফ লদবফ: অল্লা ৃকি ওবযবঙন।‘ (ূযা 
অনওাফুত ৬১ অাত, ূযা মুঔযপ ৮৭ অাত) াফীযা দাকফ ওবয থাবও লম ভক্কায ওাবপযযা অাবত ঈদৃ্ধত 
তাবদয ওথায চবনে ভুকযও ব মা কন, ফযং ূযা মুভাবয ঈদৃ্ধত ‗অভযা ভূকতকগুবরায ূবচা ওযকঙ মাবত তাযা 
অল্লায ওাবঙ অভাবদয চবনে াপাাত ফা ুাকয ওবয‘- তাবদয এ ওথায ওাযবণআ ভুকযও ববঙ। 
তএফ, ভুরভানকণ অাবত ঈদৃ্ধত এওআ ওথা ফবর নফী-রীকবণয াামে  াপাাত প্রাথকনা ওবয 
ভুকযও ব ককববঙ। 

ঈমুকি অাবত ওযীভায অবরাবও ভুরভানবদযবও ওাবপয-ভুকযওবদয াবথ তুরনা ওযা ভুাম্মদ আফবন 
অফদুর াাবফয বক্ষ তেন্ত বমৌকিও  অাম্মওীূণক কদ্ধান্ত এফং তা ঈদ্ভি ফবি। লওননা, ওাবপযযা 
ভূকতকবও ূবচা ওবয থাবও মাবত ভূকতকগুবরা ুাকয ওযবত াবয; তাযা অল্লা তা ‖অরাবও ফাদ কদব ভূকতকয 
ওাবঙ প্রাথকনা ভঞু্জবযয অবফদন চাকনব থাবও। থঘ অভযা ভুরভানযা নফী-রীকবণয ূবচা ওকয না, ফযং 
অল্লা তা ‖অরায ওাঙ লথবওআ ওর ফস্তু অা ওবয থাকও। অভযা নফী-রীকণবও াকতা (ফান) কওংফা 
াীরা (ভাধেভ) ফাকনব কনআ। ওাবপযযা কফশ্বা ওবয লম ভূকতকগুবরা তাবদয আচ্ছানুমাী ুাকয ওযবত ক্ষভ 
এফং অল্লা তা ‖অরাবও তাবদয ঘাকদানুমাী ৃকি ওযবত ফাধে ওযবত ক্ষভ। ক্ষান্তবয, ভুরভানকণ 
অঈকরাব লওযাবভয াামেপ্রাথকী ন এ ওাযবণ লম, তাাঁযা অঈকরাকণবও অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দা 
কববফআ চাবনন এফং লমবতু অল্লা াও তাাঁয ওুযঅন ভাচীবদ লখালণা ওবযবঙন- কতকন তাাঁয এ ওর কপ্র 
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ফান্দাবদয াপাাত  লদাা প্রাথকনায নুভকত কদববঙন এফং কতকন তা ওফুর ওযবঙন, লবতু ভুরভানকণ এ 
শুব ংফাবদ কফশ্বা লযবঔ তাাঁবদয যণান্ন ব থাবওন। ভুকরভকণ ওতৃকও অঈকরায ওাবঙ াামে প্রাথকনা 
এফং ওাবপয ম্প্রদা ওতৃকও তাবদয ভূকতকয ঈানা ভতুু্রে লওাবনা কফলআ ন। ভুরভানকণ  ওাবপযযা 
ভানফ ুযবত এওআ যওভ লদঔবত, কওন্তু ভুরভানকণ বরন অল্লা তা ‖অরায ফনু্ধ এফং তাাঁযা কঘযওার 
লফববত ফস্থান ওযবফন। য বক্ষ, ওাবপযযা অল্লা তা ‖অরায ত্রু এফং তাযা কঘযওার চাান্নাবভ 
ফস্থান ওযবফ। ভুরভানকণ  ওাবপযবদয ফাকেও ুযত এও যওভ বর দুআবয ফস্থা কওন্তু এও যওভ 
ন। অল্লা তা ‖অরায ত্রু ভূকতকভূবয প্রকত মাযা অবফদন চানা এফং অল্লায কপ্র ফান্দাবদয ওাবঙ মাাঁযা 
কনবফদন ল ওবযন ঈবব লদঔবত এওআ যওভ বর ভূকতকবও অবফদন চাকনব ভুকযও ফেকিফকক চাান্নাবভ 
কভন ওযবফ, অয অঈকরায ওাবঙ অবফদন চাকনব ভু‖কভনকণ অল্লা তা ‖অরাবও দারু  দাতা এফং 
ক্ষভাীর কববফ াবফন। 

অঈকরা (য.)-লও লমঔাবন স্ভযণ ওযা , লঔাবন অল্লা তা ‖অরায যভত তথা ওরুণা ফতীণক ‘- এ 
াদীকি কযসু্ফি ওবয লম, অঈকরাব লওযাভবও াপাাত ওযায চবনে অবফদন চানাবর অল্লা তা ‖অরা 
দা  ক্ষভা প্রদকন ওযবফন। 

ভুরভানকণ কফশ্বা ওবযন লম নফী-রীকণ ঘকনা াায লমাকে নন; তাাঁযা লঔাদা নন কওংফা অল্ল তা ‖অরায 
যীও নন। ভুরভানকণ কফশ্বা ওবযন তাাঁযা বরন অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দা মাাঁযা ূবচা-ঘকনা াায 
লমাকে নন। কওন্তু অভযা অবযা কফশ্বা ওকয লম, তাাঁবদয লদাা  ুাকয অল্লা তা ‖অরা ওফুর ওবয থাবওন। 
ভান প্রবু ফবরন: ‗অল্লায সনওিে চকবনয চবনে ীরা তথা ভাধেভ বিলন ওবযা।‘ (ূযা ভাবদা, ৩৮) 
কতকন াদা ওবযবঙন লম, কতকন তাাঁয ুণেফান ফান্দাবদয লদাা ওফুর ওযবফন এফং তাাঁযা মা ঘান তা-আ কতকন 
তাাঁবদযবও ভঞু্জয ওযবফন। ভুকরভ যীপ, ফুঔাযী যীপ  ―ওানমুদ্ দাওাআও‖ কওতাবফ ঈদৃ্ধত এওকি াদী 
যীপ লখালণা ওবয: ―অল্লা তা ‖অরায এভন কওঙু ফান্দা অবঙন মাাঁযা লওাবনা কফলব ওভ ওযবর অল্লা াও 
তা ৃকি ওবয লদন; কতকন তাাঁবদযবও কভথো প্রকতন্ন বত লদন না।‖(অর-াদী) 
ভুরভানকণ ঈমুকি অাত  াদীভূব কফশ্বা ওবযন কফধা তাাঁযা অঈকরাব লওযাভবও ীরা কববফ 
গ্রণ ওবযন এফং তাাঁবদয ওাঙ লথবও লদাা  াপাাত তথা অধোকত্মও াামে অা ওবয থাবওন। 
মকদ কওঙু ংঔেও ওাবপয স্বীওায ওযবতা লম ভূকতকগুবরা স্মিা ন এফং অল্লা তা ‖অরাআ ওর ফস্তুয স্মিা, 
তফু তাযা দাকফ ওযবতা লম তাবদয ভূকতকগুবরা ূবচা-ঘকনা াায লমাকে এফং ভূকতকগুবরা তাবদয আচ্ছানুমাী 
অল্লা তা ‖অরাবও কদব ৃকি ওযাবত ক্ষভ। তাযা ভূকতকগুবরাবও অল্লায যীও ফাকনব কনবতা। মকদ লওাবনা 
ফেকি অল্লা কবন্ন নে ওাবযা াামে প্রাথকনা ওবয এফং ফবর লম, লআ ফেকি অনাঅকন াামে ওযবত 
ক্ষভ এফং ল মা ঘা তাআ খিবফ, তাবর াামে প্রাথকনাওাযী আ ফেকি ওাবপয ব মাবফ। কওন্তু লম ফেকি 
াামে প্রাথকনায ভ ফবরন: ―এআ ফুমূকক ফেকিয আচ্ছানুমাী অভায ভবনাফাঞ্ছা ূযণ বফ না। লওননা কতকন 
ভাধেভ ফা ওাযণভাত্র। অল্লা তা ‖অরা তাবদযবও ঙন্দ ওবযন, মাযা ভাধেভভূ অাঁওবড় ধবয থাবও। 
ভাধেভ/ওাযণভূবয দ্রৃাযা ৃকি ওযা তাাঁযআ এওকি যীকত। অকভ এআ রীয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওযকঙ আ 
ভাধেভ/ওাযণবও অাঁওবড় ধযায চবনেআ। কওন্তু অকভ এওভাত্র লঔাদা তা ‖অরায ওাঙ লথবওআ অভায আচ্ছা 
ূযবণয অা ওকয। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص- ভাধেভ/ওাযণবও অাঁওবড় ধবযকঙবরন। অকভ তাাঁয ুন্নাত নুযণ ওবযআ 
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ভাধেভ/ওাযণবও অাঁওবড় ধবযকঙ‘, ল ফেকি াফ াকর ওবযন। মকদ কতকন তাাঁয ভবনাফাঞ্ছা ূযণ ওযবত 
ক্ষভ ন, তবফ কতকন লঔাদা তা ‖অরায পারা  ওদবয (তওদীবয) অত্মভকণ ওবযন। অঈকরাব 
লওযাবভয ওাবঙ ভুরভানকবণয লদাা, াামে  াপাাত প্রাথকনায াবথ ওাবপযবদয ভূকতক ূবচায লওাবনা 
ামুচেআ লনআ। এওচন জ্ঞানী  ফুকদ্ধভান ফেকি ওঔবনাআ এ দুবিাবও এও াল্লা ভাবত াযবফন না এফং 
কতকন এ দুবিায াথকওে স্পিবাবফ ঈরকব্ধ ওযবত াযবফন। মা কওঙু ঈওাযী এফং মা কওঙু ক্ষকতওয, তায 
ফআ এওভাত্র অল্লা তা ‖অরাআ ৃকি ওবয থাবওন। কতকন ঙাড়া অয লওঈআ ঈানা াায লমাকে ন। নফী, 
কর কওংফা ৃকিভূ লওঈআ (অনা বত) ৃকি ওযবত ক্ষভ নন। অল্লা ঙাড়া অয লওাবনা স্মিা লনআ। 
এওভাত্র অল্লা তা ‖অরাআ লআ ওর ফান্দাবদয প্রকত ওরুণা ওবযন এফং তাাঁবদয ভবনাফাঞ্ছা ূযণ ওবয লদন 
মাাঁযা তাাঁয নফী-রী  লনওওায (াবরীন) ফান্দাবদযবও ভধেস্থতাওাযী কববফ স্থান ওবয তাাঁবদয নাভ স্ভযণ 
ওবযন। লঔাদা তা ‖অরা  তাাঁয কপ্র নূয নফী ملسو هيلع هللا ىلص-আ এ ওথা ফবরবঙন, এফং লমবতু তাাঁযা এিা ফবরবঙন, 
লবতু ভুরভানকণ এ ওথা কফশ্বা ওবযন। 

তবফ ভুকযওযা তাবদয ভূকতকগুবরাবও আরাহ্ থফা ভা‖ফুদ (ঈাে) ভবন ওযবতা, মকদ তাযা চানবতা  
ভূকতকগুবরা ৃকি ওযবত ক্ষভ। তাবদয লওঈ লওঈ ভুকযও ববঙ ভূকতকগুবরাবও ―আরা‖ লচবন, অয লওঈ লওঈ 
ভুকযও ববঙ লগুবরাবও ভা‖ফুদ লচবন। তাযা অল্লায ওাবঙ তাবদয ভূকতকগুবরা াপাাত ওযবফ ভবভক লম ওথা 
ফবরবঙ, তায চবনে কওন্তু তাযা ভুকযও  কন, ফযং ভূকতকগুবরাবও ূবচা ওযায চবনেআ তাযা ওাবপয-ভুকযও 
ববঙ। ূযা মুভাবযয অাতকি ফোঔোওাবর ―তাপীবয রুহুর ফান‖ াফীবদয এআ কববমাকগুবরা ঔণ্ডন 
ওবযবঙ। (অভায প্রণীত Sunni Path ফআবত ঈি ঈদৃ্ধকত কন্নবফকত ববঙ – লরঔও) 

যাূরাল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص ফবরবঙন: ‗এভন এও ভ অবফ মঔন ওাবপযবদয প্রকত ফতীণক অাতভূ ভুকরভবদযবও 
ফাদ লদায চবনে ফেফহৃত বফ।‘ কতকন নেত্র ফবরন: ‗অকভ অংওা ওকয লম, কওঙু লরাও অকফবূকত ব 
অাতভূবও এভন ঈবদ্দবে ফেফায ওযবফ মা অল্লা তা ‖অরা নুবভাদন ওবযন না।‘ মযত অফদুল্লাহ্ 
আফবন ঈভয (যা.) বত ফকণকত এ দুবিা াদী বকফলেদ্রৃাণী ওবয লম, াফী  রা-ভামাফী [ফতকভাবন ―ারাপী‖- 
নুফাদও] ম্প্রদা অকফবূকত বফ এফং তাযা ওাবপযবদয প্রকত ফতীণক অাতভূ ভুরভানবদয প্রকত 
অবযা ওযবফ, অয পরস্বরূ তাযা ওুযঅনুর ওযীবভয ওুৎা যিনা ওযবফ। অল্লাহ্ তা ‖অরা মাাঁবদযবও 
বাবরাফাবন ফবর ভুরভানকণ কফশ্বা ওবযন, তাাঁবদয ভামায/যমা-আ  তাাঁযা লমাযত ওবযন। অল্লায কপ্র 
ফান্দাবদয ভধেস্থতা তাাঁযা তাাঁয সনওিে বিলণ ওবযন। যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص  তাাঁয াাফাব লওযাভ 
নুরূ ওযবতন। যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয লদাায ভবধে ফরবতন: 
‗ল অভায অল্লা! অকভ অনায ওাবঙ প্রাথকনা ওকয তাাঁবদয াবস্ত মাাঁযা অনায ওাবঙ ঘাআবতন।‘ (অর 
াদী) কতকন এ লদাাকি তাাঁয াাফীবদযবও কক্ষা কদবকঙবরন এফং তাাঁবদযবও এিা খন খন ড়ায চবনে 
অবদ কদবকঙবরন। ভুরভানকণ এ ওাযবণআ এবাবফ লদাা ওবয থাবওন। 

মযত অরী (ও.)-এয ভাতা পাবতভা কফনবত অাদবও ওফবয দাপন ওযায ভ যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص লদাা 
ওবযন: ‗ল অভায অল্লা! অভায চবনে ভা পাবতভা কফনবত অাদবও ক্ষভা ওবয কদন। তাাঁয প্রকত দা 
প্রদকন ওরুন অনায নফী ملسو هيلع هللا ىلص  ূফকফতকী নফীকবণয (অ.) াবস্ত। কনিআ অকন দারুবদয লযা।‘ 
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যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ চকনও ন্ধ াাফী দৃকিকি প্রাথকনা ওযায য কতকন তাাঁবও দুআ যাওঅত নাভাচ বড় 
কনবন্মাি লদাাকি াি ওযায কনবদক লদন: ‗ল অল্লা! অকভ অনায ওাবঙ প্রাথকনা ওকয অনাযআ কপ্রনফী 
লভাাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআব া াল্লাবভয ভাধেবভ, কমকন যভবতয নফী। ল যাূর ملسو هيلع هللا ىلص! অকভ অনায 
ভধেস্থতা অভায প্রবুয যণান্ন রাভ মাবত অভায প্রবাচন ূযণ । ল অল্লা! নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
অভায চবনে ুাকযওাযী ফাকনব কদন।‘ (কতযকভমী, আফবন ভাচা, ভুনবদ আভাভ অভদ াম্বর, ফাাওী, 
নাাী প্রভুঔ) 

অল্লা তা ‖অরায কনকলদ্ধ কাঙ বত পর ঔাায য লফবত বত যনদ্রৃী ফা শ্রীরংওা ফতযণ ওবয 
মযত অদভ (অ.)  লদাা ওবযন: ‗ল অভায লঔাদা! অভায ুত্র লভাাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয 
বাবরাফাায াবস্ত অভাবও অকন ক্ষভা ওবয কদন।‘ প্রতুেিবয অল্লা তা ‖অরা লখালণা ওবযন: ‗ল অদভ! 
তুকভ মকদ অভান  চকভবন ফকস্থত ওর ৃকিয চবনে লভাাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাবভয 
ভধেস্থতা প্রাথকনা ওযবত, তা অকভ লতাভায প্রাথকনা ভঞু্জয ওযতাভ।‘ 

মযত ঈভয (যা.) মযত অিা (যা.)-লও াবথ কনব তাাঁয ভাধেবভ ফৃকিয চবনে প্রাথকনা ওবযকঙবরন এফং তাাঁয 
লদাা ওফুর বকঙর। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص ওতৃকও আ ন্ধ াাফীবও াি ওযায চবনে প্রদি অবদবয (ঈমুকি 
লদাায) ভবধে ―ল যাূর ملسو هيلع هللا ىلص, অনায ভধেস্থতা‖ ব্দগুবরা প্রতীভান ওবয লম, অঈকরা (য.)-এয ভধেস্থতা 
প্রাথকনা ওযায ভ তাাঁবদয নাভ ঈবল্লঔ ওযা সফধ। াাফাব লওযাভ (যা.)  তাবফঈনবদয চীফনীয ভবধে এ 
যওভ এন্তায প্রাভাণে দকরর অবঙ মা প্রকতবাত ওবয ভামায-যমা লমাযত ওযা, ভামাযস্থ ফুমূককাবন দ্রৃীবনয নাভ 
ঈবল্লঔ ওবয তাাঁবদয াপাাত প্রাথকনা ওযা এফং তাাঁবদযবও ীরা ওযা চাবম। 

ভুাম্মদ আফবন ুরাআভান অবপন্দী কমকন আভাভ আফবন াচয ভক্কী (য.) প্রণীত ―কভনাচ‖ গ্রবন্থয ফোঔোভূরও 
ুস্তও ―লতাপা‖-এয য করকঔত তাাঁয যা (ফোঔো)-এয চবনে ভকধও প্রকদ্ধ, কতকন প্রভাণ ওবযবঙন লম, 
াফীফাদ এওকি থভ্রি  ক্ষকতওয ভতফাদ এফং াফী ফআ-ুস্তবও ওুযঅবন াবওয অাতভূবয 
ফোঔো ওযা ববঙ। কতকন করবঔবঙন: ‗ব ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাফ! ভুরভানবদয ওুৎা যিনা 
ওবযা না। অকভ অল্লায াবস্ত লতাভাবও ফরকঙ, মকদ লওঈ অল্লা কবন্ন নে লওাবনা স্মিায ওথা ফবর, তবফ 
তাবও তে ওথাকি চাকনব দা। দকরর দ্রৃাযা প্রভাণ ওবয তাবও কিও যাস্তা লদঔা! ভুরভানবদয লতা ওাবপয 
ফরা মা না। তুকভ লতা এওচন ভুরভান। রক্ষ লওাকি ভুরভানবও ওাবপয ফরায কযফবতক এওচনবও ফরা-
আ কধও কিও। এিা কনকিত, লম ফেকি (ভুরভান) ভাচ বত কফঘুেত , ল ভা কফবদ বড়বঙ। ূযা 
কনায ১১৪ নং অাত লখালণা ওবয: ―লদাত গ্রবণয য লম ফেকি নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফরুদ্ধাঘযণ ওবয এফং 
ইভানদায (কফশ্বাী)-লদয থ বত কফঘুেত , তাবও অকভ তায কফঘুেকতয ভবধে লঙবড় লদবফা এফং এযয 
বংওয লদামবঔ কনবক্ষ ওযবফা।‖ (অর-অাত) এ অাতকি অবর ুন্নাত ার চাভাঅ‖ত বত কফঘুেত 
াফীবদয ফস্থা ম্পবওক ফণকনা লদ।‘ (ভুাম্মদ আফবন ুরাআভান অবপন্দী) 
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ফহু াদী যীবপ কফফৃত ববঙ লম, ওফয লমাযত ওযা সফধ। াাফাব লওযাভ  তাবফআনকণ খন খন 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা লমাযত ওযবত লমবতন, অয এ লমাযবতয প্রথাভূ  পমীরত কফলব ফহু ফআত্র 
লরঔা ববঙ। 

লওাবনা রীয ভাধেবভ লদাা ওযা, তাাঁয নাভ ঈবল্লঔ ওবয তাাঁয অধোকত্মও াামে (রূানী ভদদ) প্রাথকনা ওযা 
লওাবনািবভআ ক্ষকতওয ন। নাবভাবল্লঔওৃত রী কনচ ক্ষভতা প্রবাফ কফস্তায ওযবত াবযন কওংফা প্রাকথকত ফস্তু 
প্রদান ওযবত াবযন থফা কাবফ চানবত াবযন ভবভক কফশ্বা ওযা ওুপয। ভুরভানবদযবও এ কফশ্বাবয 
ধাযও ফবর লদালাবযা ওযা ঈকঘৎ ন, লওননা তাযা এবত কফশ্বা ওবযন না। ভুরভানকণ অল্লা তা ‖অরায 
কপ্র ফান্দাবদযবও অবফদন চানান শুধুভাত্র ীরা  াপাাতওাযী ফায চবনে; অয লদাায চবনে। শুধুভাত্র 
অল্লা তা ‖অরাআ প্রাকথকত ফস্তু ৃকি ওবয থাবওন। তাাঁয কপ্র ফান্দাবদযবও লদাা  াপাাত ওযফায চবনে 
অবফদন চানাবনা , লওননা অল্লা তা ‖অরা এযাদ ওবযবঙন: ‗অকভ মাাঁবদযবও বাবরাফাক, তাাঁবদয লদাা 
অকভ ওফুর ওকয।‘ লফারপ্রাপ্তবদযবও প্রাকথকত ফস্তু ভঞু্জয ওযায চবনে অবফদন চানাবনা  না, ফযং অল্লা 
তা ‖অরায ৃকি প্রকিা ভধেস্থতাওাযী ফায চবনেআ অবফদন চানাবনা । প্রওৃত (াকওওী) বথক তাাঁবদযবও 
প্রাকথকত ফস্তু ভঞু্জয ওযায চবনে অবফদন-কনবফদন চানাবনা সফধ ন। অয ভুরাভানকণ তা ওবযন না; কওন্তু 
তাাঁবদয ভধেস্থতা গ্রণ ফেআ সফধ। ―আবতকাা‖, ―আকতপা‖  ―তাাুর‖ ব্দগুবরায থক বরা ভধেস্থতা 
গ্রণ। 

প্রওৃত বথক এওভাত্র অল্লা াওআ ওর ফস্তু ৃকি ওবয থাবওন। তবফ এিা তাাঁয এওকি কফধান লম, কতকন 
লওাবনা কওঙু ৃকি ওযায ভ তাাঁয লওাবনা এও ৃকিবও ভাধেভ ফা ওাযণ কববফ স্থান ওবযন। লম ফেকি 
অল্লা তা ‖অরায দ্রৃাযা লওাবনা ফস্তু ৃকি বত লদঔবত ঘা, তায ঈকঘৎ লআ ফস্তু ৃকিয ওাযণবও ীরা ওযা। 
অকম্বা (অ.) কণ ওবরআ ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধবযকঙবরন। 

অল্লা তা ‖অরা ভাধেভভূ অাঁওবড় ধযাবও প্রংা ওবযবঙন এফং অকম্বাকণ (অ.) তা অবদ ওবযবঙন। 
সদনকন্দন খিনাফরী এয প্রবাচনীতাবও প্রতীভান ওবয। লওাবনা ফেকি মা ঘা, তা চকবনয চবনে তায ঈকঘৎ 
ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধযা। এ কফশ্বা যাঔা অফেও লম, এওভাত্র অল্লা তা ‖অরাআ তাাঁয ৃকি প্রকিা 
ওাযণ ফা ভাধেভ ৃকি ওবয থাবওন এফং ভানুলবদযবও লআ ফ ওাযণ ফা ভাধেভবও অাঁওবড় ধযবত ঈদু্রৃদ্ধ ওবয 
থাবওন; অয ভানুবলযা লআ ফ ওাযণ ফা ভাধেভবও অাঁওবড় ধযবর কতকন ওাকিত ফস্তু ৃকি ওবয থাবওন। লম 
ফেকি এ কফশ্বা লালণ ওবযন, কতকন বতা ফরবত াবযন: ‗অকভ এআ কচকন চকন ওবযকঙ ভুও ভাধেভবও 
অাঁওবড় ধবয।‘ এ ওথায ভাবন এআ ন লম আ ওাযণ/ভাধেভকি ৃকি ওবযবঙ; ফযং এয থক বরা অল্লা 
তা ‖অরা-আ আ ওাযণ ফা ভাধেভ দ্রৃাযা ৃকি ওবযবঙন। ঈদাযণস্বরূ, ―লুধ দ্রৃাযা ুঔ কনযাভ ববঙ‖, 
―মযত াআবেদাহ্ নাকপায চবনে ওৃত অভায ভানতকি দ্রৃাযা অভায ুস্থ অত্মীবয অবযাকে রাব ববঙ‖, 
―এআ ূে অভাবও তৃপ্ত ওবযবঙ‖, ―াকনিুওু অভায তৃষ্ণা কভকিববঙ‖ – এ ফ ফাওে আাযা ওবয লম, 
ওাযণগুবরায ফআ ীরা ফা াকতা (ভাধেভ)। ভুরভানবদয ঈচ্চাকযত নুরূ ওথাফাতকাবও তাাঁযা নুরূ 
বথক গ্রণ ওবযন ফবর কফশ্বা ওযািা এওান্ত অফেও। লম ফেকি এ যওভ কফশ্বা ওবযন, তাাঁবও লওাবনািবভআ 
ওাবপয অঔো লদা মা না। াফীযা ফবর থাবও লম, চীকফত  ঈকস্থতচবনয ওাবঙ লওাবনা কওঙু প্রাথকনা 
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ওযা সফধ। তাযা যস্পবযয ওাবঙ এফং যওাকয ওভকওতকাবদয ওাবঙ ফহু কচকন ঘা; এভন কও তাযা তাবদয 
ওাবঙ অবফদন-কনবফদন ওবয থাবও। তাবদয ভবত, চীকফতবদয ওাবঙ প্রাথকনা ওযা কযও ন, কওন্তু 
লফারপ্রাপ্ত কওংফা নুকস্থতচবনয ওাবঙ অবফদন চানাবনা কযও। কওন্তু অবর ুন্নাবতয ঈরাভাব লওযাবভয 
ভবত, লওাবনািা-আ কযও ন। লওননা, এ দুবিায ভবধে লওাবনা াথকওে-আ লনআ। লমবতু এওকি কযও ন, 
লবতু যকি কযও ন। প্রবতেও ভুরভানআ ইভান  আরাবভয ভূরনীকতগুবরাবত এফং যীত ওতৃকও 
প্রঘাকযত ারারবও ারার  াযাভবও াযাভ কববফ কফশ্বা ওবযন। এিা কনকিত, প্রবতেও ভুরভানআ এ ভবভক 
কফশ্বা ওবযন লম এওভাত্র লঔাদা তা ‖অরাআ ওর ফস্তু ৃকি ওবয থাবফন; অয কতকন ঙাড়া লওাবনা ৃকিওতকা 
লনআ। মকদ লওাবনা ভুরভান ফবরন, ‗অকভ নাভাম ড়বফা না‘, তা বর ফুছবত বফ লম, কতকন লআ ভুূবতকয 
চবনেআ লওফর নাভাম ড়বফন না; থফা লআ স্থাবনআ লওফর নাভাম ড়বফন না;  থফা কতকন আবতাভবধেআ 
নাভাম বড় কনববঙন। ওাবযায বক্ষআ তাাঁয প্রকত এ ভবভক ওুৎা যিনা ওযা ঈকঘৎ বফ না লম, কতকন অয 
ওঔবনা-আ নাভাম না ড়ায েীওায ফেি ওবযবঙন। ওাযণ তাাঁয ভুকরভ ািা-আ তাাঁবও ―ওাবপয‖ কওংফা 
―ভুকযও‖ কববফ অঔোকত া লথবও যক্ষা ওযবঙ। লম ভুরভান ফেকি ভামায-যমা লমাযত ওবযন এফং 
লফারপ্রাপ্তবদয ওাবঙ াপাাত প্রাথকনা ওবযন থফা লভৌকঔওবাবফ ফবরন: ―ল যাূর ملسو هيلع هللا ىلص! অভায চবনে 
াপাাত ওরুন‖, কওংফা ―অভায ভুও প্রাথকনা ভঞু্জয ওরুন‖, তাাঁবও ―ওাবপয‖ থফা ―ভুকযও‖ অঔো লদায 
কধওায ওাবযাযআ লনআ। তাাঁয ভুরভান ািাআ আকেত ওবয লম তাাঁয ওথা  ওাচ যীত নুবভাকদত 
কফশ্বা  ওবভকয াবথ েকতূণক। 

ঈমুকি ফোঔোভূবয ূণক ঈরকব্ধ দ্রৃাযাআ াফী কফশ্বা-ম্বকরত ফআবত্রয ভূবরাৎািন ম্ভফ বফ। ঈযন্তু, 
াফীযা লম লকাভযা-থভ্রি  ভুরভানবদয ওুৎা যিনাওাযী এফং আরাবভয ন্তখকাতী ত্রু, তা প্রভাণ 
ওযায চবনে ফহু কওতাফ প্রণীত ববঙ (এগুবরায তাকরওা লদা ববঙ লরঔবওয Endless Bliss গ্রবন্থয ২ 
ঔবণ্ড)। 

আববভন লদবয মাকফদ-এয ভযহুভ ভুপতী অল্লাভা াআবদ অফদুয যভান করবঔবঙন; াফীবদয লকাভযাী 
প্রভাণ ওযায চবনে কনবম্নাি াদীকি-আ মবথি: ‗ূফক অযবফ কওঙু লরাবওয অকফবকাফ খিবফ। তাযা ওুযঅন 
লতরাাত ওযবফ, কওন্তু তায ভভকফাণী তাবদয ওন্ঠনাকরয কনবঘ মাবফ না (থকাৎ- হৃদব লৌঁঙবফ না)। তাযা 
আরাভ তোক ওযবফ, লমবাবফ তীয ধনুওবও তোক ওবয। তাবদয ভাথা ভুকণ্ডত বফ।‘ (কা কিা) াফীবদয 
ভাথা ভুকণ্ডত া প্রভাকণত  লম াদীব তাবদয ম্পবওকআ বকফলেদ্রৃাণী ওযা ববঙ। এ াদী লদঔায য 
াফীবদয লকাভযাী ম্পবওক কনকিত ায চবনে অয লওাবনা ফআবত্রয প্রবাচন বড় না। আফবন অফদুর 
াাবফয ফআ-ুস্তবও এ ভবভক অবদ চাকয ওযা ববঙ লম, াফীযা তাবদয ভাথা ভুকণ্ডত যাঔবফ। ফাকও 
ফাািযকি ভ্রান্ত দবরয লওাবনািাবত-আ এ যওভ অবদ কফদেভান লনআ। 

এও ভকরা ওতৃকও আফবন অফদুর াাবফয কনরুিয ায খিনা 

আফবন অফদুর াাফ নাযীবদযবও ভাথায ঘুর লঙাঁবি লপরায অবদ কদবকঙর। এওচন ভকরা তাবও 
ফরবরন: ―দাকড় লমভন ুরুলবদয ভূরেফান রংওায, লতভকন ঘুর ভকরাবদয রংওায। অল্লা প্রদি এ 
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যভত বত ভানুলবদয ফকিত ওযা কও ওাবযা বক্ষ লাবনী?‖ আফবন অফদুর াাফ আ ভকরায এ 
ওথায লওাবনা দুিয কদবত াবয কন। 

মকদ আফবন অফদুর াাবফয প্রফকতকত লকাভযা ভতফাদকিবত ফহু ভ্রান্ত  থভ্রি ধোন-ধাযণা কফযাচভান, 
তফু াফীবদয আরাভ বত কফঘুেকত ভূরতঃ কতন বাবক কফবি: 

প্রথভতঃ তাযা কফশ্বা ওবয অভর (ুণে ওভক) ইভাবনয এওকি ং এফং লম ফেকি এওকি পযম ওাচ কযতোক 
ওবয (মথা- অরেফতঃ নাভাম না ড়া, থফা ওাকণেফতঃ মাওাত না লদা, মকদ ল কফশ্বা ওবয লম 
নাভাম  অওাত পযম), ল ওাবপয ব মা এফং তাবও তো ওযবত বফ, অয তায ভারাভার াফীবদয 
ভবধে কফতযণ ওযবত বফ। 

কদ্রৃতীতঃ াফীযা কফশ্বা ওবয নফী-রীকবণয রূহ্ লভাফাযওবও াীরা ফানাবনা এফং তাাঁবদয ওাবঙ রূানী 
ভদদ তথা অধোকত্মও াামে প্রাথকনা ওযা কযও। এ ওাযবণ তাযা ―দারাআরুর ঔাআযাত‖ নাভও লদাায ফআকি 
ড়বত কনবলধ ওবয থাবও। 

তৃতীতঃ তাযা কফশ্বা ওবয ভামায-যমায য কমু্বচ কনভকাণ ওযা, লঔাবন আফাদত-ফবন্দকীবত  লঔদভবত 
ভগুর ফেকিবদয চবনে লঘযাক কওংফা লভাভফাকত িারাবনা এফং লফারপ্রাপ্তবদয রূব াফ লৌঁকঙব লদায 
ঈবদ্দবে নময-ভানত ওযা কযও। তাবদয ভবত, এআ কতনকি ওাচ-আ অল্লা কবন্ন য ওাবযা ূবচা ওযায 
ভবতা ফোায। 

াফীযা মঔন ভক্কা  ভদীনা যীপ অিভণ ওবয, তঔন তাযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা লভাফাযও ঙাড়া 
াাফা-এ-লওযাভ (যা.), অবর ফাআত (যা.), অঈকরাব লওযাভ (য.)  কদকবণয ভামায-যমা ধ্বং 
ওবয লদ। তাযা ভামাযগুবরাবও নাি ওযায নুবমাকী ওবয লপবর। মকদ তাযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা 
লভাফাযওবও ধ্বং ওযায লঘিা ওবযকঙর, তফু মাযা াফর াবত কনবকঙর তাবদয লওঈ লওঈ াকর ব 
ককবকঙর, অয লওঈ লওঈ ক্ষাখাতগ্রস্ত ব বড়কঙর। পবর তাযা অয তাবদয ফদ ঈবদ্দে ঘকযতাথক ওযবত 
াবয কন। 

াফীযা মঔন ভদীনা ভুনাাযা দঔর ওবয, তঔন ফদভাব আফবন লৌদ ওর ভুরভানবও ভবফত ওবয 
ভুরভানবদয ম্পবওক চখণে ঈকি ওবয: ―লতাভাবদয দ্রৃীনবও াফী ভতফাদ দ্রৃাযা ূণক ওযা বরা এফং অল্লা 
তা ‖অরা লতাভাবদয প্রকত ন্তুি বরন। লতাভাবদয ফা-দাদাযা ওাবপয  ভুকযও কঙর। তাবদয দ্রৃীনবও 
নুযণ ওবযা না। ফাআবও চাকনব দা লম তাযা ওাবপয কঙর। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা লভাফাযবওয াভবন 
দাাঁকড়ব াামে প্রাথকনা ওযা কনকলদ্ধ। যমাব অওদা কতিবভয ভ লতাভযা শুধু ―অ ারাভু অরা 
ভুাম্মদ‖ ( ملسو هيلع هللا ىلص) ফরবফ। তাাঁবও াপাাত ওযায চবনে নুবযাধ ওযা মাবফ না।‘ 
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৩৭/ — াফী ভতফাদ প্রঘায ওযায ঈবদ্দবে ভুরভান কনধনওাযী অফদুর অমীম আফবন ভুাম্মদ আফবন লৌদ 
ভক্কা ভুামমভা াফীফাদ প্রকতষ্ঠা ওযবত কতন চন াফী লভৌরফীবও ১২১০ কচযী াবর লঔাবন লপ্রযণ 
ওবয। ভক্কা নুকষ্ঠত ফাাবয বা অবর ুন্নাবতয অবরভফৃন্দ ওুযঅবনয অাত  াদী দ্রৃাযা প্রভাণ 
ওবযন লম াফীযা এওকি ভাভ্রান্ত প্রবথয য কফঘযণ ওযবঙ। াফী প্রকতকনকধযা এয লওাবনা চফাফআ কদবত 
াবয কন। তেবও স্বীওায ওযা ঙাড়া তাবদয অয কতেন্তয কঙর না। তাযা এ ভবভক এওকি দীখক লখালণাত্র করবঔ 
লম, অবর ুন্নতআ তে, কিও ভতাদক এফং াফীফাদ লকাভযাহ্-থভ্রি এওকি ভতফাদ। লখালণাবত্র কতন 
চন াফীআ স্বাক্ষয ওবয। কওন্তু অফদুর অমীম লভৌরফীবদয ওথা ওণকাত ওযবরা না, লওননা ল যাচকনকতও 
স্বাথক ককদ্ধয চবনে ভাবি লনবভকঙর এফং লনতাকককযয স্বাদ ফকধকত াবয গ্রবণয ওু-ভতরফ এাঁবিকঙর। াফী 
ভতফাবদয ঙত্রঙাা ল কদনবও কদন ভুরভানবদয য চুরুভ-তোঘাবযয ভাত্রা ফৃকদ্ধ ওযবত রাকবরা। 

ভক্কায ভুরভানবদযবও যাস্ত ওযায রবক্ষে কতন চন াফী লভৌরফী কফকি দপা ল ওবযকঙর। ঈমুকি 
কতনকি লেণীবত এআ কফকি দপা কন্নবফকত যববঙ। আফবন অফদুর াাফ ফবরবঙ, আফাদত লম ইভাবনয 
এওকি ে তায বক্ষ আভাভ অভদ আফবন াম্ববরয এচবতাদ কঙর। কওন্তু আভাভ অভদ (য.)-এয ওর 
এচবতাদআ ফআবত্র করকফদ্ধ কঙর এফং ভক্কায ুন্নী ঈরাভাব লওযাভ লগুবরা কফস্তাকযত চানবতন। পবর তাাঁযা 
বচআ আ কতন াফীয ওাবঙ প্রভাণ ওবযন লম, আফবন অফদুর াাবফয দাকফ মূ্পণক বুা  ফাবনাাি। 

আ কতন চন াফী লভৌরফী তাবদয কদ্রৃতী কফশ্বাকি ম্পবওক কতভাত্রা কনকিত কঙর। তাযা ফবরকঙর, ―ভক্কায 
ভুরভানযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص  অফদুল্লা আফবন অিা (যা.) এফং াঔ ভাচুফ (য.)-এয যমা লমাযত 
ওবয ফবরন: ―এা যাূরাল্লা ملسو هيلع هللا ىلص! কওংফা ―ল আফবন অিা (যা.)‖ থফা ―ব াঔ ভাচুফ (য.)‖।[াঔ 
ভাচুফ াআবেদ অফদ অর-যাভান তাাঁয ভওায ভা জ্ঞানী অবরভ; লফারপ্রাপ্ত ন ১২০৪ কচযী াবর 
এফং ভু‖অল্লা ওফযস্থাবন তাাঁবও দাপন ওযা ] থঘ অভাবদয আভাভ আফবন অফদুর াবফয এচবতাদ 
নুমাী মাযা ভুবঔ ―রা আরাা আল্লাল্লাহু লভাাম্মাদুয যাূরুল্লা‖ ফবর কওন্তু অল্লা কবন্ন নে ওাবযা ওাবঙ প্রাথকনা 
ওবয তাযা ওাবপবয কযণত । তাবদযবও তো ওযা এফং তাবদয ভারাভার ফাবচাপ্ত ওযা ারার।‘ অবর 
ুন্নাবতয ঈরাভাকণ প্রতুেিবয ফবরন, ‗অল্লা তা ‖অরায কপ্র ফান্দাবদয ভামায-যমা লমমাযত ওবয তাাঁবদযবও 
ীরা ওযা এফং তাাঁবদয ওাবঙ অধোকত্মও াামে প্রাথকনা ওযা তাাঁবদযবও ূবচা ওযায াকভর ন। তাাঁবদযবও 
ূবচা ওযায ঈবদ্দবে লমাযত ওযা  না, ফযং তাাঁবদয ভধেস্থতা অল্লায ওাবঙ প্রাথকনা ওযায চবনেআ 
লমাযত ওযা । থকাৎ, তাাঁবদযবও ওাযণ  ভাধেভস্বরূ অাঁওবড় ধযা । ঈরাভাব অবর ুন্নাত দকরর 
দ্রৃাযা প্রভাণ ওবযন লম ভাধেভভূবও অাঁওবড় ধযা সফধ এফং স্থরকফববল কযামক। 

অঈকরাব লওযাবভয ভামায-যমা লমাযত ওবয তাাঁবদয তাাুর ওযা কওংফা তাাঁবদয রূানী ভদদ ওাভনা 
ওযা লম সফধ, তা প্রতীভানওাযী ফহু প্রাভাণে দকরর কফদেভান। ূযা ভাবদায ৩৮নং অাতকিবত ফরা ববঙ: 
―ল ভু‖কভন ম্প্রদা! অল্লাবও ব ওবযা এফং তাাঁয সনওিে চকবনয ঈবদ্দবে ীরা (ভাধেভ) বিলণ 
ওবযা।‖(অর-অাত) ওর তাপীয কওতাবফআ করকফদ্ধ অবঙ, অল্লা তা ‖অরা লম ফস্তুবও কওংফা ফেকিবও 
ঙন্দ ওবযন থফা নুবভাদন ওবযন, তা-আ ীরা। ূযা লনায ৭১নং অাতকিবত ফরা ববঙ: ―লম ফেকি 
যাূর ملسو هيلع هللا ىلص-এয তাবফদাকয (অনুকতে) ওযবরা, ল প্রওৃতবক্ষ অল্লা তা ‖অরায-আ তাবফদাকয ওযবরা।‖ (অর-
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অাত) এ ওাযবণআ ূবফকাি অাবতাকল্লকঔত ―ীরা‖ বরন যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص। এিা কধওাং ঈরাভাব 
লওযাবভযআ কবভত। ুতযাং, অকম্বাকবণয (অ.) ীরা ওযা এফং তাাঁবদয ঈিযাকধওাযী ঈরাভা-এ-
ক্কানীকবণয ীরা ওযা  তাাঁবদয াামে দ্রৃাযা অল্লা তা ‖অরায াকন্নধে চকবনয লঘিা ওযা সফধ। মকদ 
াফীবদয ওথানুমাী নফী ওকযভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ওাবঙ প্রাথকনা চানাবনা কযও বতা, তবফ মাাঁযা ারাত ওাবভ ওবযন 
(নাভাম বড়ন), তাাঁযা ফাআ ওাবপয ব লমবতন। াফীযা কনবচযা মযত লভাম্মদ আফবন ুরাআভাবনয 
বয ঈদৃ্ধত লরঔায অবরাবও ওাবপয ব লমবতা। লওননা, প্রবতেও ভুরভানবওআ প্রকত াবিয নাভাবম 
অিাকোতু াবিয ভ ‗অস্ ারাভু অরাআওা আা অআুোন নাফীুে া যাভাতুল্লা‘ – এ ফাওেকি 
ঈচ্চাযণ ওবয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত ারাত-ারাভ ড়বত । 

ভামায লমাযত ওবয অঈকরা (য.)-এয ভাধেবভ অল্লায ওাবঙ প্রাথকনা ওযা তেন্ত ঈওাযী। ওাযণ, আফবন 
অাকওয (য.) ফকণকত  ―ওানমুদ্ দাওাআও‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ এওকি াদীব ফরা ববঙ, ‗এও ভু‖কভন তায 
য ভু‖কভন বাআবয অনাস্বরূ।‘ অদ্ দারু ওুতনী ফকণকত অবযওকি াদীব ফরা ববঙ : ‗এও ভু‖কভন 
য ভু‖কভবনয অনা।‘ (অর াদী) এ ওর াদী লথবও ঈরকব্ধ ওযা মা লম রূভূ যস্পবযয 
অনাস্বরূ, মা দ্রৃাযা যস্পযবও যস্পয লদঔবত া। লওাবনা রীয ভামায লমাযত ওবয তাাঁয ম্পবওক 
ধোনভে  তাাঁবও ীরাওাযী ফেকিয ওরবফ (ন্তবয) আ রীয রূ বত াকন্নধে প্রফাকত । দুআ রূবয 
ভবধে দুফকর রূ কি চকন ওবয। তবফ মকদ ওফযস্থ রূ দুফকর , তাবর লমাযতওাযীয রূ ক্ষকতগ্রস্ত । 
এ ওাযবণআ আরাবভয ূঘনারবে ওফয লমাযত কনকলদ্ধ ওযা বকঙর; লওননা, তঔনওায ভৃতযা ফাআ 
চাবরীো মুবকয ভানুল কঙর। ভুরভানকণ আবন্তওার ওযায যআ ওফয লমাযত সফধ । নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص 
কওংফা অঈকরাব লওযাভ (য.)-এয ভামায-যমা লমাযতওাবর ভুরভানবদয ঈকঘৎ তাাঁবদয ওথা কঘন্তা ওযা। 
এওকি াদীব ফরা ববঙ : ‗ফুমূককাবন দ্রৃীনবও লমঔাবন স্ভযণ ওযা , লঔাবন অল্লা তা ‖অরায যভত 
ফতীণক ।‘ (াদী) এ াদী লথবও লফাছা মা লম, অল্লা তা ‖অরা অঈকরাকবণয ভামায যীপ 
লমাযতওাযীবদয প্রকত যভত ফলকণ ওবযন এফং তাাঁয যভতপ্রাপ্ত কপ্র ফান্দাবদয লদাা কতকন ওফুর ওবযন। 
এিা কনকিত লম, ‗অঈকরাকবণয ভামায লমাযত ওযা মাবফ না এফং তাাঁবদযবও ীরা কববফ গ্রণ ওযা 
মাবফ না‘ ভবভক াফীবদয কবন্নভবতয লওাবনা যী কবকি-আ লনআ। ‗জ্জ্ব ভান ওবয অভায যমা 
লমাযতওাযী লমন অভায (প্রওাে) চীফদ্দাআ অভায লমাযত ওযবরা‘- এআ াদীকি াফী ধাযণাবও 
ভূবর ঈৎাকিত ওবয এফং কযসু্ফি ওবয লম, ভামায লমাযত ওযা তেন্ত চরুযী। এ াদীকি এয 
ভথকনওাযী দকরর করকফদ্ধ অবঙ ―ওানমুদ্ দাওাআও‖ গ্রবন্থ। 

‗লআ ফ লভববরাবওয প্রকত রা‖নত মাযা ওফয লমাযত ওবয; অয তাবদয প্রকত রা‖নত মাযা ওফবযয 
য ারাত অদা ওবয এফং ওফবয লভাভফাকত িারা‘- এ াদীকিবও াফীযা ভামায-যমা ধ্বংবয 
চুাত কববফ ল ওবয। তাযা ফবর লম নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয মভানা এ যওভ লওাবনা কওঙুযআ কস্তত্ব কঙর না। 
তাযা কনবম্নাি াদীকি এতদুবদ্দবে ঈদৃ্ধত ওবয: ‗মা অভাবদয ভওায ন কওন্তু যফতকীওাবর কন্নবফকত 
বফ, তা অভাবদয ন।‘ (াদী) াফী প্রকতকনকধযা কওন্তু  অবর ুন্নাবতয জ্ঞান কফাযদবদয াবথ লল 
মকন্ত এওভত । লওননা, তাবদয কদ্রৃতী দপায প্রকত প্রদি চফাফকি তাবদয তৃতী দপায এআ ওর 
ভন্তফেবও ঔণ্ডন ওবয। 
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৩৮/ — ১২১০ কচযী াবর মঔন ভক্কায ুন্নী ঈরাভাফৃন্দ াফী লভৌরফীবদযবও রা-চাফ ফাকনব লদন, তঔন 
াফীফাদ লম আরাভকফবযাধী  আরাবভয ত্রুবদয দ্রৃাযা ৃি এওকি ন্তখকাতী কপতনা এফং াফীযা লম 
ওাবপয, তা প্রতীভানওাযী অাত  াদী-ম্বকরত এওকি লখালণাত্র ভক্কায ুন্নী ঈরাভাফৃন্দ প্রণন ওবযন। 
আ কতন চন াফী লভৌরফী তাবদয ধভককফশ্বা বত তফা ওবয লখালণাত্রকিবত ভথকনূঘও স্বাক্ষয ওবয। 
তঃয এ লখালণাবত্রয ওকভূ ওর ভূরভান যাবষ্ট্র লপ্রযণ ওযা । ওকত ভক্কাফাী াফী লরাও 
দাকযায াবওয ওাবঙ ককব তাবও চানা লম াফী প্রকতকনকধযা ভক্কায ঈরাভাফৃন্দবও ঔণ্ডন ওযবত ফেথক 
ববঙ এফং াফীযা আরাবভয ত্রু ভবভক এওকি লখালণাত্র ওর ভুরভান যাবষ্ট্র লপ্রযণ ওযা ববঙ। এবত 
অফদুর অমীম আফবন ভুাম্মদ আফবন ঈদ  তায নুাযীযা অবর ুন্নাবতয য তেন্ত কু্ষব্ধ  এফং 
১২১৫ কচযী াবর তাযা ভক্কা যীপ অিভণ ওবয। ভক্কায অভীয যীপ কাকরফ আফবন ভুা‖আদ আফবন াইদ 
অবপন্দী তাবদযবও ফাধা লদন। ঈব বক্ষ প্রঘুয যিক্ষ । যীপ কাকরফ অবপন্দী াফীবদযবও ভক্কা 
প্রবফ ওযবত না কদবর ভক্কায অাব ফকস্থত অযফী লকাত্রগুবরা াফীবদয ওাবঙ যাবূত  এফং 
তাবদযবও াফী ভতফাদ গ্রণ ওযবত ফাধে ওযা । অফদুর অমীম ১২১৭ কচযী (১৮০৩ ইাই) াবর 
দাকযো ভকচবদ চকনও কা ভতাফরম্বী ওতৃকও তরববি ঙুকযওাত ব ভৃতুেফযণ ওবয। তঃয তায ুত্র 
ঈদ তায স্থরাকবকলি । আ এওআ ফঙবযয দুআ ইবদয ভধেফতকী ভব ঈদ এওকি াফী ফাকনীবও 
তাবপ নকযীবত ািা। তাযা তাবপী নাযী  কশুবদয প্রকত ঘযভ মুরুভ-তোঘায ঘারা। [এআ হৃদ 
কফদাযও  নী তোঘায ম্পবওক চানবত াঔ অভদ মাআনী দারান ভক্কীয ―ঔুরাাতুর ওারাভ‖  
অআুফ াফযী াায ―তাকযঔ-এ-াাকফীন‖ গ্রন্থগুবরা ড়ুন] 

তাবপ নকযীয ভুরভান ুরুল  নাযী এফং কশুবদয প্রকত াফীবদয তোঘায ঘারাবনা বকঙর আরাবভয 
ত্রু ঈভান অর ভুদাকওী নাবভয এও মাবরভ াফীয অবদিবভ। এআ লরাও এফং ভুকন নাবভয অবযও 
চনবও যীপ কাকরফ অবপন্দী দাকযো লপ্রযণ ওবযকঙবরন। তাবদয য দাকত্ব ককত বকঙর এ ভবভক লম, 
তাযা াফীবদয বে ভুরভানবদয ূবফক ওৃত ঘুকিনাভা ফার যাঔবফ, মাবত ওবয াফীযা ভদীনা যীপ 
অিভণ ওবয তোঘায-কনীড়ন ওযা লথবও কফযত থাবও। কওন্তু ঈভান কঙর এও ফদভাব াফী দারার, লম 
নাকও তায ভ্রান্ত অকওদা যীপ কাকরফ অবপন্দী লথবও লকান ওবযকঙর। ল তায েী ভুকনবও ঈচ্চ  
অওলকণী বদয প্রবরাবন লদকঔব কথভবধে লধাওা লদ। দাকযো লৌঁবঙ তাযা ঈববআ ঈদ আফবন অফদুর 
অমীবময ওাবঙ কনবচবদয কঘন্তা-বাফনা প্রওা ওবয লদ। ঈদ মঔন লদঔবরা লম তাযা ঈববআ তায দাব 
কযণত ববঙ, তঔন ল াফী রুবিযাবদযবও তাবদয ধীবন কদর। তঃয তাযা তাববপয ওাবঙ ―অকফরা‖ 
নাভও স্থাবন কভন ওবয এফং লঔান লথবও যীপ কাকরফ অবপন্দীয ওাবঙ এ ভবভক এওকি কঘকি লপ্রযণ ওবয লম 
ঈদ  তাযা (দুআ কফশ্বাখাতও ফদভাব াফী) ূফকফতকী ঘুকিয লওাবনা লতাাক্বা ওবয না এফং লৌদ ভক্কা 
লভাামমভা অিভণ ওযবত প্রস্তুত বচ্ছ। যীপ কাকরফ অবপন্দী তাবদযবও নযভ বালা ঈবদ কদব কঘকিত্র 
করবঔন। কওন্তু আরাবভয ত্রু ফদভব ঈভান কঘকিগুবরা কঙাঁবড় লপবর। অভীবযয লপ্রকযত ভুরভানবদযবও ল 
অিভণ ওবয ফব এফং তাাঁবদয যাবূত ওবয। যীপ কাকরফ অবপন্দী তাবপ দুবকক িাদাযণ ওবযন 
এফং অত্মযক্ষাভূরও ফেফস্থা গ্রণ ওবযন। ১২১৭ কচযী াবরয াার ভাবয লল কদবও আ কংস্ম াফী 
ঈভান তায সনেফাকনীবও তাববপয কন্নওিস্থ ―ভাকর‖ এরাওা স্থান ওবয। ল ―কফা‖ িবরয ফদভাব 
অভীয াকরভ আফবন াওফাবনয াামে প্রাথকনা ওবয। এ লরাওকিয ালাণ হৃদব আরাবভয প্রকত অবযা কবীয 
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ত্রুতা লপ্রাকথত কঙর। লকরবভয ফাকনীবত লমাকদানওাযী প্রা কফ চন ভরু লকাত্রকত কঙর, মাবদয প্রবতেবওয 
ধীবন াাঁঘ‖ ওবয াফী ফদভাব কঙর। অয লকরবভয কনচস্ব ফাকনীবত কঙর এও াচায াফী দাোফাচ 
তান। 

যীপ কাকরফ অবপন্দী  তাবপী ভুরভানকণ াকওতায াবথ ভাকরব াফী দাোফাচবদয য 
অিভণ কযঘারনা ওবযন। তাাঁযা আফবন াওফাবনয বনয‖ রুবিযাবও তো ওবযন। াকরভ আফবন াওফান  
তায ফাকনী ভাকর বত রান ওবয। কওন্তু তাযা অফায কপবয অব এফং ভাকর অিভণ ওবয। তাযা 
যকি রুি ওবয। যীপ কাকরফ অবপন্দী াভকযও াামে গ্রবণয ঈবদ্দবে লচদ্দা কভণ ওবযন। কধওাং 
তাবপী-আ ঙ্কাগ্রস্ত ব বড়ন এফং তাাঁবদয স্ত্রী-ন্তান কনব তাবপ দুবকক ফস্থান গ্রণওাযী ভুরভানকণ 
এবওয য এও গ্রযভান াফী দরগুবরাবও যাবূত ওবযন; তফু তাাঁযা কন্ধয াদা তাওা ঈবিারন 
ওযবত ফাধে ন। লওননা, ত্রুযা কনকভতবাবফ ফাআবয লথবও াামে াকচ্ছর। তাাঁযা অত্মভকণ ওযবত যাকচ 
ন এ বতক লম, তাাঁবদয চান  আজ্জতবও লপামত ওযা বফ। মকদ ত্রুযা দুফকর ব বড়কঙর এফং তাবদয 
বনবওআ ভৃতুেফযণ ওবযকঙর থফা াকরব ককবকঙর, তফু কন্ধয ঈবদ্দবে লপ্রকযত তাবপী দূত, লম নাকও 
এওচন কনঘু চাবতয ফদভাব লরাও কঙর, ল াফীবদয াকরব লমবত লদবঔ তাবদয ঈবদ্দবে কঘৎওায ওবয 
ফবর, ―যীপ কাকরফ অবপন্দী বব াকরব লকবঙন। অয তাবপীবদয লওাবনা কি ফকি লনআ 
লতাভাবদযবও প্রকতবযাধ ওযায। তাযা অভাবও াকিববঙ এ ওথা চানাবত লম তাযা দুকককি ভকণ ওযবফ এফং 
তাযা লতাভাবদয ওাবঙ ক্ষভা প্রাথকনা ওবযবঙ। অকভ াফীবদয ঙন্দ ওকয। কপবয এবা। লতাভযা বনও 
যিাত ওবযঙ। এিা কিও বফ না মকদ লতাভযা তাবপ চ না ওবয ঘবর মা। অকভ থ ওযকঙ 
তাবপীযা কফরবম্ব দুকককি ভকণ ওযবফ। লতাভযা মা ঘা তা-আ তাযা স্বীওায ওবয লনবফ।‘ এিা যীপ 
কাকরফ অবপন্দীয ভাযাত্মও বুর কঙর; পরশ্রুকতবত তাবপবও এভন ভভকাকন্তওবাবফ যাবূত বত বকঙর। কতকন 
মকদ তাববপ ফস্থান ওযবতন, তাবর ভুরভানবদযবও আ কফমক ফযণ ওযবত বতা না। লমবতু 
―কফশ্বাখাতওযা বীতু‖, লবতু াফীযা প্রথভাফস্থা কফশ্বা ওবয কন লম তাবপীযা এবতা বচআ অত্মভকণ 
ওযবফন। কওন্তু দুবককয য কন্ধয তাওা লদঔবত লব তাযা কফলকি তদন্ত ওযায চবনে এওচন াফী 
প্রকতকনকধবও দুবকক লপ্রযণ ওবয। তাবপী ভুরভানকণ এওকি যক দ্রৃাযা আ প্রকতকনকধবও লিবন দুবকক তুবর 
লনন। তঃয প্রকতকনকধ ফবর, ‗লতাভাবদয চীফন যক্ষা ওযবত ঘাআবর লতাভাবদয ওর ভারাভার এঔাবন এবন 
ভকণ ওবযা।‘ আব্রাীভ নাবভয চকনও ভুরভাবনয াাবমে তাাঁবদয ওবরয ভারাভার লঔাবন স্তুীওৃত ওযা 
। প্রকতকনকধ এযয ফবর, ‗এিা মবথি ন। এয দ্রৃাযা লতা অভযা লতাভাবদযবও ক্ষভা ওযবত াকয না। 
লতাভাবদয অবযা কচকনত্র কদবত বফ।‘ ল এওকি লনাি ফআ তাাঁবদয কদব ফবর, ―মাাঁযা ভারাভার লদবফ না, 
তাাঁবদয নাভ এঔাবন তাকরওাফদ্ধ ওযবফ। ুরুলযা লমঔাবন লমবত ঘা লমবত াযবফ; নাযী  কশুবদযবও 
লওরাফদ্ধ ওযা বফ।‖ মকদ তাবপী ভুরভানকণ তাবও অবযওিু নযভ  কফবফঘনাীর ায চবনে 
অবফদন-কনবফদন চানাবত রাকবরন, তফু ল তায রুক্ষতা  কনীড়ন ফাকড়ব কদর। আব্রাীভ অয ে ওযবত 
না লবয এওকি প্রস্তয তায ফুবও কনবক্ষ ওবয তাবও তো ওযবরন। এ খিনায পবর াফীযা দুকক অিভণ 
ওবয ফবরা, মায দরুন তাযা ওাভাবনয লকারা  গুরীবও একড়ব দুবককয পিও লববে বেন্তবয প্রবফ ওযবত 
ক্ষভ বরা। তাযা মাবদয াভবন লর লআ বাকোত নয-নাযী  লওাবরয কশুবদয তাযা তো ওযবরা। 
যাস্তাগুবরা যবিয ফনো প্লাকফত বরা। াফী ভযদুদ ঘি প্রবতেওকি খয রুি ওযবরা। তাযা ূমকাস্ত মকন্ত ঈন্মি 
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ফস্থা তাবদয অিভণ কযঘারনা ওযবত রাকবরা। তবফ দুবককয ূফককদবওয প্রস্তযকনকভকত খযগুবরা দঔর ওযবত 
ফেথক া তাযা লগুবরা ফবযাধ ওযবরা এফং এও ছাাঁও গুকর লকদবও ফলকণ ওযবরা। এওচন াফী 
তান কঘৎওায ওবয ফরবরা: ‗অভযা লতাভাবদয ক্ষভা ওযরাভ। লতাভযা লতাভাবদয স্ত্রী-ন্তান কনব লমঔাবন 
আচ্ছা লমবত াবযা।‘ কওন্তু ভুরভানকণ অত্মভকণ ওযবরন না। আতেফবয াফীযা স্থান তোক ওযবত অগ্রী 
ভুরভানবদযবও এওকি াাবড় ভবফত ওবয লআ ওর ঔাাঁকি ভুকরভ কযফাযগুবরাবও কখবয ধবয যাঔবরা 
মাাঁযা ফহু অদয-মবত্নয ভবধে ফড় বকঙবরন এফং মাাঁবদয কধওাংআ কঙবরন নাযী  কশু। তাাঁবদযবও াফীযা 
ফাবযাকি কদন ঔাদে  াকন না কদব এফং াথয লভবয  অখাত ওবয তো ওযবরা। াফীযা তাাঁবদয 
প্রবতেওবও মকািবভ প্রায ওবয ফবরকঙর, ―লতাভাবদয ভারাভার লওাথা রুকওব লযবঔঙ ফবরা।‖ মাযা তাবদয 
ওাবঙ প্রাণ কবক্ষা লঘববঙন তাাঁবদযবও তাযা ওওক ওবণ্ঠ লঘাঁকঘব ফবরবঙ, ‗লতাভাবদয ভযবণয কদন াভবন 
অবঙ!‘ 

ফফকয আফবন াওফান ফাবযাকি কদন প্রস্তয কনকভকত খযগুবরা দঔর ওযবত লঘিা ওবয ফেথক ায য াদা ওবয 
লম, মাাঁযা লফয ব এব স্ত্র ভকণ ওযবফন, তাাঁবদযবও ক্ষভা ওযা বফ। ভুরভানকণ তায ওথা কফশ্বা 
ওবয লফকযব অবন, কওন্তু তাাঁবদযবও লঙবন াত লফাঁবধ আ াাড়কিবত ফরুদ্ধ ভুরভানবদয ওাবঙ কনব 
মাা । কতন‖ াতলকট্ট চন ভুরভান নয-নাযী  কশুবও আ াাবড় নৃংবাবফ তো ওযা । 
কদবদয ভযবদগুবরাবও াফীযা শু দ্রৃাযা দদকরত ওযা এফং দাপন না ওবয ভাংববাচী চন্তু  
াকঔবদয চবনে রাগুবরা লপবর লযবঔ মা। তাযা পিবওয াভবন ওর রুকণ্ঠত ভারাভার স্তু ওবয এফং 
রুকন্ঠত দ্রফোভগ্রীয এও-িভাং ঈবদয লঔদভবত ল ওবয এফং ফাকও ং কনবচবদয ভবধে বাকাবাকক 
ওবয লন। াফীবদয দ্রৃাযা  ফৃকিয ওাযবণ কণনাতীত থক  ভারাভার াকযব মাায য ভুরভানবদয 
াবত ঔুফ ি কযভাণ থক ফকি থাবও; ভাত্র ঘকল্ল াচায স্বণক কযার। দ াচায কযার ভকরা  
কশুবদয ভাবছ কফযতণ ওযা  এফং ফাকও ভারাভার ঔুফ ি দাবভ কফকি ওযা । 

াফীযা ওুযঅন, াদী  নোনে দ্রৃীনী কওতাফ লমগুবরা তাযা কফকবন্ন ািাকায, িাক্বা (ঔানওা)  খয-ফাকড় 
লথবও লফয ওবয এবনকঙর, লগুবরা ভাকিবত ঙুাঁবড় লপবর লদ। তাযা স্বণক লভাড়াবনা ঘাভড়ায ওুযঅবনয লভাড়ও 
দ্রৃাযা োবণ্ডর সতকয ওবয এফং লগুবরা কনবচবদয লনাংযা াব বয। এ ফ ঘাভড়ায লভাড়বও ওুযঅবনয 
অাত  লদাা-ওারাভ লরঔা কঙর। আ ওর ভাভূরেফান কওতাবফয াতাভূ এবতা লফক কযভাবণ ভাকিবত 
ঙুাঁবড় লপরা বকঙর লম তাববপয যাস্তাগুবরাবত া যাঔায ভবতা অয লওাবনা ঔাকর চাকা-আ কঙর না। মকদ 
আফবন াওফান াফী দুেবদযবও ওুযঅন ভাচীদ কঙাঁড়বত কনবলধ ওবযকঙর, তফু াফী দুেযা মাবদযবও 
রুন্ঠবনয ঈবদ্দবে ভরুবূকভ লথবও ংগ্র ওযা বকঙর এফং মাযা ওুযঅন ম্পবওক কওঙুআ চানবতা না, তাযা 
মবতাগুবরা ওুযঅবনয ওক লবকঙর তায ফআ কঙাঁবড় লপবরকঙর এফং দদকরত ওবযকঙর। শুধু কতন ওক 
ওুযঅন  এও ওক ীহ্ লফাঔাযী যীপ াযা তাবপ নকযীবত যক্ষা া। 

এওকি ভু‖লচমা 
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াফীযা মঔন তাবপ ধ্বং ওবয, তঔন অফাা ান্ত কঙর। লওাবনা ফাতা ফআকঙর না। াফী দুেযা ঘবর 
মাায যযআ এওকি ছড় শুরু  এফং ওুযঅন-াদী  দ্রৃীনী কওতাফবত্রয াতাগুবরাবও ফাতা ঈকড়ব 
কনব মা। া ভাকিবত অয লওাবনা াতাআ ফকি যআবরা না। লওঈআ চাবন না গুবরাবও লওাথা লনা 
ববঙ। 

ঔযতাভ ূবমকয কনবঘ াাবড় াাদাতপ্রাপ্তবদয লদগুবরা ১৬ কদবনআ নি ব লকর; কযবফ দুককন্ধভ ব 
লকর। ভুরভানকণ আফবন াওফাবনয ওাবঙ ওান্নাওাকি ওবয কনবচবদয ভৃত অত্মী-স্বচনবও দাপন ওযায 
নুভকত প্রাথকনা ওযবত রাকবরন। ফববল ল যাকচ বরা। তঃয ভুরভানকণ দুআকি ফড় কতক ঔুাঁবড় তাাঁবদয 
াাদতপ্রাপ্ত কতা, ভাতা, বাআ, লফান, অত্মী-কযচন  ন্তানবদযবও এও াবথ লঔাবন দাপন ওযবরন। 
তঔন অয নাি ওযায ভবতা লওাবনা ভযবদ ফকি কঙর না; ওাযণ কংস্ম প্রাণী  ক্ষীয দ্রৃাযা অিান্ত 
া ফহু ভযবদবযআ বধকও নবতা এও-ঘতুথকাংআ ফকি কঙর ভাত্র। াফীযা দুককবন্ধ স্বকস্ত লফাধ 
ওযকঙর কফধা ভযবদগুবরাবও দাপন ওযায নুভকত কদবকঙর। ভুরভানকণ ফকত্র ঔুাঁবচ ঔুাঁবচ আ ফ ভযবদ 
দাপন ওযবত ভথক বরন। 

াফী দুফৃকিযা কদ ভুরভানবদয য প্রকতবাধ গ্রণ  লফ-অদকফ প্রদকবনয চবনেআ ভযবদগুরাবও ঘায 
অবক দাপন ওযবত লদ কন। কওন্তু এওকি ংকিবত লমভন ফরা ববঙ: 

‗লতাভাবদয তবনয চবনে দুঃঔ ওবযানা, তনআ অনবফ ঈত্থান, 
লওাবনা আভাযত ধ্বংবয ভুবঔাভুকঔ বরআ ওযা  তায ংযক্ষণ।‘ 

কিও তদ্রূ অল্লায ওাবঙ ীবদয ভমকাদা ফৃকদ্ধ া তঔনআ, মঔন তাাঁবদয ভযবদবও দাপন ওযা  না 
এফং কংস্ম চীফ-চন্তুয কওায ফায চবনে লপবর যাঔা । 

আরাবভয ত্রু াফী দুেযা ভুরভান কনধনমজ্ঞ  তাাঁবদয ভারাভার রুি ওযায য াাফাব লওযাভ (যা.), 
অঈকরা-এ-লওযাভ (য.)  ঈরাভাব াক্বানীফৃবন্দয ভামায-যমাবও মূ্পণকবাবফ ধ্বং ওবয লদ। কওন্তু মঔন 
তাযা ভান াাফী এফং নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয কপ্র াথী মযত অফদুল্লা আফবন অিা (যা.)-এয কফত্র 
লদবও ঔুাঁবড় লফয ওবয অগুবন লাড়াফায ৎ ঈবদ্দবে তাাঁয ভামাবয প্রথভ াফবরয অখাত ানবরা, কিও 
তঔকন তাযা ভামায লথবও কনঃৃত ুককন্ধয ঘ্রাণ লব বীত-ন্ত্রস্ত ব ড়বরা। তাযা ফরবরা, ‗এ ওফযকিবত 
এওকি ফড় তান অবঙ। এিাবও ঔুাঁড়বত ভ নি না ওবয অভাবদয ঈকঘৎ বফ এিাবও কডনাভাআি কদব 
ঈকড়ব লদা।‘ মকদ তাযা ফহু ফারুদ ফেফায ওবয লঘিায ত্রুকি ওযবরা না, তফু আ ফারুদ কফবস্ফাকযত বরা 
না এফং তাযা অিমকাকিত ব স্থান তোক ওযবরা। এযয ভামাযকি কওঙু ফঙয ভাকিয াবথ ভান ফস্থা 
বড়কঙর। তঃয াইদ আাকন অবপন্দী ঔুফ ুন্দয এওকি পরও স্থান ওবয ফযওতভ ভামাযকিবও 
কফসৃ্ভকত বত যক্ষা ওবযন। 
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াফী ফদভাবযা াইদ অফদুর াদী অবপন্দী এফং অবযা ফহু অঈকরায ভামায-যমা ঔুাঁড়বত লঘিা 
ওবযকঙর, কওন্তু তাাঁবদয প্রবতেবওআ ওাযাভত প্রদকন ওবয াফীবদযবও ফাধা লদন। াফীযা কনবচবদয ৎ 
ঈবদ্দে ঘকযতাথক ওযবত স্বাবাকফও ুকফধায মু্মঔীন াবত এ বঘিা কযতোক ওবয। 

ঈভান অর ভুদাকওী  আফবন াওফান ভামাযগুবরায াবথ ভকচদ  ভাদ্রাা ধ্বং ওযায অবদ চাকয 
ওবযকঙর। অবর ুন্নাবতয অবরভ আাকন অবপন্দী তাবদয ফবরকঙবরন, ‗লতাভযা লওন ভকচদ ধ্বং ওযবত 
ঘা, চাভাবত নাভাচ অদাবয চবনে মা কনভকাণ ওযা ববঙ? মকদ লতাভযা মযত অফদুল্লা আফবন অিা 
(যা.)-এয ভামায এঔাবন ফকস্থত ায ওাযবণ এ ভকচদকি ধ্বং ওযবত ঘা, তাবর অকভ লতাভাবদযবও 
ফরকঙ, তাাঁয ভামাযকি ফড় ভকচবদয ফাআবয ফকস্থত। তএফ, ভকচদকি ধ্বং ওযা প্রবাচনী ন।‘ 
ঈভান অর ভুদাকওী  আফবন াওফান কনরুিয ব লকর। কওন্তু াফীবদয ভবধে চকনও ―কমনকদও‖ ভাতু 
এওকি ঈদ্ভি ভন্তফে ল ওযবরা,  ‗মা বন্দচনও, তা-আ ধ্বং ওযবত বফ।‘ তঃয আাকন অবপন্দী 
কচবজ্ঞ ওযবরন, ‗ভকচদ ম্পবওক কও লওাবনা বন্দ অবঙ?‘ াফী ফদভাবকি কনরুিয ব লকর। দীখক 
কনযফতায য ঈভান অর ভুদাকওী ফরবরা, ‗অকভ লতাভাবদয ওাবযা াবথ এওভত নআ।‘ এযয ল অবদ 
কদবরা, ‗ভকচদ স্পক ওবযা না, ভামাযকি ধ্বং ওবযা।‘ 

৩৯/ — মকদ াফী ফদভাবযা তাবপ নকযীবত প্রঘুয ভুরভাবনয যি ছকযব ভক্কা লভাামমভা অিভণ 
ওবযকঙর, তফু তাযা নকযীয বেন্তবয প্রবফ ওযবত া ওবযকন। লওননা, তঔন বিয ভ কঙর এফং 
ভক্কা নকযীবত কফুর ংঔেও ািীয ভাকভ বকঙর। যীপ কাকরফ অবপন্দী সনেফাকনী কড়ফায চবনে 
লচদ্দা ককবকঙবরন এফং ভক্কাফাীকণ তাববপয হৃদ কফদাযও খিনাফরীবত বীত-ন্ত্রস্ত ব াফীবদয লনতায 
ওাবঙ চুরুভ-তোঘায না ওযায চবনে অবফদন চাকনব এওকি প্রকতকনকধ দর লপ্রযণ ওবযন। াফীযা ১২১৮ 
কচযী াবরয ভুযযভ ভাব ভক্কা প্রবফ ওবয এফং াফীফাদ প্রঘায ওবয। তাযা লখালণা ওবয লদ লম, 
মাাঁযা াফী ভতফাদবও গ্রণ ওযবফ না এফং মাাঁযা ভদীনা যীপ কভন ওবয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা 
লভাফাযবওয াভবন তাাঁয াামে প্রাথকনা ওযবফ, তাাঁবদযবও তো ওযা বফ। লঘৌদ্দ কদন বয াফীযা লচদ্দা 
অিভণ ওবয, মায পরশ্রুকতবত যীপ কাকরফ অবপন্দী লচদ্দা দুকক লথবও যাকয াফীবদয কফরুবদ্ধ াটা 
অিভণ কযঘারনা ওবযন এফং কধওাং অিভণওাযী কনত । ফাকও াফীযা ভক্কা াকরব মা। 
ভক্কাফাী ভুরভানকণ তাবদযবও কনফকন্ধ অবফদন চানান মাবত তাযা তোঘায না ওবয। পবর তাযা যীপ 
কাকরফ অবপন্দীয বাআ যীপ অফদুর ভুইন অবপন্দীবও ভক্কায অভীয কনমুি ওবয দাকযা কপবয মা। যীপ 
অফদুর ভুইন অবপন্দী ভক্কাফাীবও াফীবদয কনীড়ন-কনমকাতন লথবও যক্ষায চবনেআ অভীবযয দকি গ্রণ 
ওবযন।  লচদ্দা বত াফীবদয কফতাড়বনয ৩৮ কদন বয যীপ কাকরফ অবপন্দী লচদ্দায সনেফাকনী  
লচদ্দায কবনকয যীপ াা ভক্কা প্রতোফতকন ওবযন। তাাঁযা ভক্কা বত াফী সনেবদয কফতাকড়ত ওবযন 
এফং কতকন ুনযা অভীয ন (থকাৎ, নকযীয কনন্ত্রণ ুন্নীবদয াবত ঘবর অব)। তঃয ভক্কা যাকচত 
ায প্রকতবাধ গ্রবণয ঈবদ্দবে াফীযা তাববপয অাব ফকস্থত ল্লীগুবরাবত ানা লদ এফং ফহু 
ভুরভানবও তো ওবয। তাযা াফী দুফৃকি ঈভান অর ভুদাকওীবও তাববপয কবনকয কনবাক ওবয। ঈভান 
ভস্ত াফীবদযবও চবড়া ওবয এওকি কফার রুবিযা ফাকনী ১২২০ কচযী াবর ভক্কা নকযী ফবযাধ 
ওবয। ভক্কায ুন্নী ভুরভানকণ ঘযভ দুববকাক লাান ফহু ভা ধবয; ফবযাবধয লল কদনগুবরাবত এভন কও 
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ওুওুয-কফড়ার মকন্ত ঔাায চবনে ফকি কঙর না। যীপ কাকরফ অবপন্দী ফুছবত াবযন ভুরভানবদয চীফন 
যক্ষাবথক াফীবদয াবথ কন্ধ স্থান ওযা ঙাড়া কতেন্তয লনআ। কতকন নকযীকি ভকণ ওবযন এ বতক লম, কতকন-
আ নকযীকিয অভীয বদ ফার থাওবফন এফং ভুরভানবদয চান  ভার কনযাদ থাওবফ। 

ভক্কা লভাামমভা চফয-দঔবরয বয াফীযা ভদীনা ভুনাাযা দঔর ওবয লন এফং ঔাকমনাতুন নাফাঈীো 
[নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ংযকক্ষত ফস্তু-াভগ্রীয লওালাকায]-এ ংকৃীত ফহু দাভী ঐকতাকও যত্ন রুিাি ওবয 
লন। তাযা ভুরভানবদয াবথ এভন রুক্ষ ফেফায ওবয মা ফণকনাতীত। এযয তাযা ভুফাযও আফবন ভাদাআান 
নাবভয এও াফীবও নকযীয কবনকয কনবাক ওবয দাকযো প্রতোফতকন ওবয। াফীযা াত ফঙয মাফত্ ভক্কা 
 ভদীনা যীবপ ফস্থান ওবয অবর ুন্নবতয াচীবদযবও ি ারন ওযবত লদ কন। তাযা ওাফাবও 
―ওারান‖ নাভও দুআকি ওাবরা ওাড় দ্রৃাযা অচ্ছাকদত ওবয। তাযা হুক্কা ধূভান কনবলধ ওবয এফং মাাঁযা তা 
ান ওযবতন, তাবদযবও প্রায ওবয। ভক্কা  ভদীনাফাীকণ াফীবদয লথবও দূবয বয থাওবতন এফং াফী 
ভতফাদবও খৃণা ওযবতন। 

―কভযাতুর াাভাআন‖ গ্রবন্থয প্রথভ ঔবণ্ড অল্লাভা অআুফ াফযী াা ভক্কাফাী ভুরভানবদয য কযঘাকরত 
াফীবদয তোঘাবযয কফদ ফণকনা কনবম্নাি বালা করকফদ্ধ ওবযবঙন: ‗ভক্কায ভুরভানবদয য এফং প্রকত 
ফঙয হুি-এ অকভনওাযী ভুরভানবদয য াফীবদয চুরুবভয খিনা কফস্তাকযত ফণকনা ওযা প্রা ম্ভফ। 
াফী দুেবদয লনতা য ভক্কাফাী  তাাঁবদয অকভয যীপ কারীফ অবপন্দীয প্রকত বীকত প্রদকন ওবয ত্র 
করঔবতা। মকদ লৌদ ওবওফায ভক্কা ফবযাধ ওবযকঙর, তফু ১২১৮ কচযীয অবক ল নকযীবত প্রবফ 
ওযবত াবযকন। যীপ কাকরফ অবপন্দী লচদ্দায কবনকযবও বে কনব দাবভস্ক  কভয বত অকত াচীবদয 
ওাবপরায লনতৃফৃন্দবও ভবফত ওবযন ১২১৭ কচযী াবর এফং তাাঁবদযবও ফবরন লম, াফী দুফৃকিযা কফত্র 
ভক্কা নকযী অিভণ ওযায পকন্দ অাঁিবঙ; এভতাফস্থা তাাঁযা মকদ তাাঁবও াামে ওবযন, তাবর লৌদবও অিও 
ওযা মাবফ এফং াফীবদযবও যাস্ত ওযা মাবফ। কওন্তু যীপ কাকরফ অবপন্দীয এ প্রস্তাফ কৃীত  কন। 
তঃয যীপ কাকযফ অবপন্দী কনচ বাআ যীপ অফদুর ভুইনবও ওাযী অভীয কনবাক ওবয লচদ্দা কভন 
ওবযন। ভক্কায অকভয কববফ যীপ অফদুর ভুইন অবপন্দী অবর ুন্নবতয অবরভফৃন্দ লভাাম্মদ তাবয, 
াআবদ লভাাম্মদ অফু ফওয ভীয ককণ, াআবদ লভাাম্মদ অক্কা  অবু্দর াকপম অর অমভীবও শুববচ্ছা 
এফং ক্ষভা প্রাথকনাওাযী দরস্বরূ ১২১৮ কচযী াবর লৌদ আফবন অফদুর অমীবময ওাবঙ লপ্রযণ ওবযন। 

লৌদ এবত াড়া লদ এফং সনে ভক্কা কভন ওবয। ল অফদুর ভুইন অবপন্দীবও লচরায প্রধান ওভকওতকা 
কনবাক ওবয এফং অবদ লদ লম ওর ভামায-যমা ধ্বং ওযবত বফ। ওাযণ াফীবদয দৃকিবত ভক্কা  
ভদীনাফাী ভুরভানকণ নাকও অল্লা তা ‖অরায আফাদত ওযকঙবরন না, ফযং ভামায  যমায ূবচা 
ওযকঙবরন। তাযা ফবর লম, তাযা প্রওৃতপ্রস্তাবফআ লঔাদা তা‖অরায আফাদত-ফবন্দকী ওযবফন মকদ ভামায  
যমাগুবরা ধ্বং ওবয লপরা । াফী ভতফাবদয প্রধান আভাভ ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয 
ভতানুমাী ৫০০ কচযীয য বত শুরু ওবয ওর ভুরভানআ ওাবপয  ভুকযও কববফ ভৃতুে ফযণ 
ওবযবঙন; অয তায ভবতা ধাকভকও কফশ্বাখাতবওয ওাবঙআ নাকও প্রওৃত আরাভ প্রওাকত ববঙ! ল অবযা 
ফবর লম ―ভুকযও‖ (থকাৎ ুন্নী ভুকরভ)-এয ওফবযয ওাবঙ নাকও নফদীকক্ষত াফীবদয দাপন ওযা সফধ ন। 
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যীপ কাকরফ অবপন্দীবও অিও  লচদ্দা দঔর ওযায ঈবদ্দবে লৌদ লচদ্দা অিভণ ওবয। কওন্তু ঈভানী 
তুওকী সনেবদয াবথ ওাাঁবধ ওাাঁধ কভকরব লচদ্দাফাীকণ ত্রুবদয যাবূত ওবযন এফং াফীবদয কফতাকড়ত 
ওবযন। লৌদ ভক্কা কপবয মা এফং লপযায বথ রানয াফীবদযবও ংগ্র ওবয কনব মা। 

মকদ যীপ অফদুর ভুইন অবপন্দী াফীবদয কনীড়ন বত ভক্কাফাী ভুরভানবদয যক্ষাওবি াফীবদয 
াবথ ফনু্ধত্বূণক অঘযণ ওযবত বঘি বকঙবরন, তফু ফফকয াফীযা কদনবও কদন তাবদয তোঘায  রুন্ঠবনয 
ভাত্রা ফৃকদ্ধ ওযবত রাকবরা। যীপ অফদুর ভুইন অবপন্দী তাবদয াবথ াকন্তূণক াফস্থান ম্ভফ ঈরকব্ধ 
ওবয যীপ কাকরফ অবপন্দীয ওাবঙ এ ভবভক এওকি ফাতকা লপ্রযণ ওবযন লম ঈদ ভক্কা অবঙ এফং াফী 
দুেযা ভু‖অল্লা ঘত্ববয অঔড়া লকবড়বঙ, অয কতকন (যীপ কাকরফ অবপন্দী) মকদ াভানে কওঙু সনে কনব 
াফীবদয অিভণ ওবযন, তবফ তাবদযবও যাবূত ওযা ম্ভফ বফ। 

এ ংফাবদয য কবকি ওবয যীপ কাকরফ অবপন্দী লচদ্দায াও যীপ াা কওঙু লঘৌও সনেবও 
কনব এও যাবত ভক্কা (ভু‖অল্লা) াফীবদয য অখাত াবনন। কতকন াফীবদয তাাঁফুগুবরা লখযা ওবয 
লপবরন, কওন্তু ঈদ াকরব লমবত ক্ষভ । তঃয ফাকও াফীযা ফবর লম, তাযা স্ত্র ভকণ ওযবত 
যাকচ অবঙ মকদ তাবদযবও ক্ষভা ওবয লদা । ভুরভানকণ তাবদযবও ক্ষভা ওবয লদন। পবর কফত্র ভক্কা 
লভাামমভা কনষু্ঠয াফীবদয ওাঙ লথবও যক্ষা া। অবর ুন্নাবতয এ াপরে তাববপ ফকস্থত াফীবদয 
ভবধে ঘযভ বীকতয িায ওবয, মায দরুন তাযা কফনা যিাাবতআ অত্মভকণ ওবয। কনষু্ঠয ঈভান অর 
ভুদাকওী তায গুন্ডাফাকনী আাবভবনয াাবড় াকরব মা। লম ফ াফীবও ভক্কা যীপ বত কফতাকড়ত 
ওযা বকঙর তাবদযবও গ্রাভািবর গ্রাভফাী  কফকবন্ন লকাত্রবুিবদয য রুিাি কযঘারনা ওযবত লদবঔ 
যীপ কাকরফ অবপন্দী ফনী াকওপ লকাবত্রয ওাবঙ ওকত দূত ািাবরন এফং অবদ কদবরন, ‗তাবপ কভন 
ওবয াফীবদয অিভণ ওবযা। মা অিও ওযবফ তা-আ লতাভযা গ্রণ ওযবত াযবফ।‘ ফণী াকওপ লকাত্র 
াফীবদয য প্রকতবাধ গ্রণ ওযায চবনে তাবপ অিভণ ওযবরা এফং পরস্বরূ তাবপ াফীবদয 
াত লথবও যক্ষা লবরা। 

ঈভান অর ভুদাকওী আাবভবনয াাড়ী এরাওা জ্ঞ, ফফকয কধফাীবদয ংগ্র ওবয এফং বথ লম ফ 
াফীবদয লবকঙর তাবদযবও াবথ কনব ুনযা ভক্কা ফবযাধ ওযবরা। কতন ভা ভক্কাফাীকণ ঘযভ দুববকাক 
লাাবরন। যীপ কাকরফ অবপন্দী ফবযাধওাযীবদযবও কফতাড়বনয লঘিা ওবয ফেথক বরন, মকদ কতকন 
দফায লঘিা ওবযকঙবরন। এভতাফস্থা ঔাবদেয ভচুদ ভাপ্ত ব লকর। রুকিয ভূরে প্রকত ও (তুওকী কযভাণ 
মায আংবযকচ ভান বরা ২.৮ াঈন্ড) াাঁঘ কযাবর এফং ভাঔবনয ভূরে ঙ কযাবর ঘবড় লকবরা, কওন্তু লল কদবও 
অয লওঈআ লওাবনা কওঙু কফকি ওযকঙর না। ভুরভানকণ কফড়ার  ওুওুয লঔব চীফন ধাযণ ওযবত লঘিা 
ওযবরন। কওন্তু যফতকী মকাব তা অয াা লকর না। তাাঁবদযবও খা  ফৃবক্ষয রতাাতা লঔব থাওবত 
বরা। মঔন অয ঔাায ভবতা কওঙুআ ফাকও যআবরা না, তঔন ভক্কা নকযী ঈবদয াবত ভকণ ওযা বরা 
এআ বতক লম, ল ভানুলবদযবও কনমকাতন থফা তো ওযবফ না।  যীপ কাকরফ অবপন্দী এ খিনায চবনে দাী 
না বর কতকন মকদ অবক কভত্র লকাত্রগুবরায াামে ওাভনা ওযবতন, তাবর তাাঁবও এ ফেথকতায গ্লাকন গ্রা 
ওযবতা না। ফস্তুতঃ ভক্কাফাীকণ যীপ কাকরফ অবপন্দীয ওাবঙ প্রাথকনা ওবযন, ―মকদ অকন অভাবদয 
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শুবানুধোী লকাত্রগুবরায ওাঙ লথবও াামে গ্রণ ওযবত ক্ষভ ন, তাবর অভযা বজ্জ্বয ভ অা মকন্ত 
রড়াআ ওযবত াযবফা এফং মঔন কভযী  দাবভওী াচীকণ অকভন ওযবফন, তঔন অভযা াফীবদযবও 
যাবূত ওযবত াযবফা।‖ যীপ কাকরফ অবপন্দী ফবরন, ―অকভ এিা অবক ওযবত াযতাভ, কওন্তু এঔন লতা 
এিা ম্ভফ।‖ এ ওথা তাাঁয ূফকফতকী বুবরয স্বীওাবযাকি অবঙ। কতকন াফীবদয ওাবঙ অত্মভকণ ওযবত 
আচু্ছও কঙবরন না, কওন্তু ভক্কাফাীকণ অযম ওবযন, ―ল অভীয! অনায াও কফত্র ূফকুরুল যাূবর অওযাভ 
  তাাঁয ত্রুবদয াবথ কন্ধ ওবযবঙন। অকন কও ত্রুবদয াবথ কন্ধ ওযবফন এফং দা ওবয অভাবদযবও-ملسو هيلع هللا ىلص
এ কফদ লথবও ভুকি লদবফন? অকন এ ওাচ ওবয অভাবদয ভকনফ যাূরুু্ল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-লওআ নুযণ ওযবফন। 
লওননা, নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص- ভক্কা ওুযাআ লকাবত্রয াবথ কন্ধ ওযায চবনে মযত ঈভান (যা.)-লও হুদাকফা 
বত ভক্কা লপ্রযণ ওবযকঙবরন।‖ যীপ কাকরফ অবপন্দী লল ভুূতককি মকন্ত ভানুলবদযবও অত্মভকবণয এ 
ধাযণা বত কফযত যাঔবত লঘিা ওবযন এফং লওাবনা কন্ধবত প্রবফ ওযা বত কফযত থাবওন। কওন্তু মঔন 
ভানুবলযা অয ওি ে ওযবত াযবরন না, তঔন কতকন অফদুয যভান নাবভয চকনও াফী লভৌরফীয ঘাবয 
ওাবঙ নকত স্বীওায ওযবরন। যীপ কাকরফ অবপন্দীয এিা ঔুফ ফুকদ্ধভাবনয ওাচ বকঙর লম কতকন অফদুয 
যভাবনয ওথা শুবনকঙবরন এফং ভুরভানবদয য ঈবদয তোঘায কযঘারনা বত তাবও কনফৃি ওযায 
লক্ষবত্র অফদুয যভানবও ভধেস্থতাওাযী ফাকনবকঙবরন। কতকন ভক্কাফাী  সনেবদয ভন চ ওবযন তঔকন, 
মঔন কতকন ফবরন, ―অকভ আচ্ছাওৃতবাবফ এ কন্ধবত যাকচ আ কন, অভায কযওিনা কঙর বিয ভ মকন্ত 
বক্ষা ওযায।‖ 

কন্ধয য ঈদ আফবন অফদুর অমীম ভক্কা প্রবফ ওযবরা। ভবনাযভ ওাফায য ঙাঈকনস্বরূ ল এওকি 
লভািা ওাড় কফকঙব কদবরা। ল যীপ কাকরফ অবপন্দীবও দঘুেত ওযবরা। এঔাবন লঔাবন ল লপযাঈবনয 
ভবতা ভানুলবদযবও অিভণ ওযবত রাকবরা এফং ওথে তোঘায ওযবত রাকবরা। ঈভানীবদয ওাঙ লথবও 
লওাবনা াামে না অায দরুণ যীপ কাকরফ অবপন্দী ভাকনত লফাধ ওযবরন। তাআ কতকন গুচফ যকিব 
কদবরন লম ঈভানী যওাবযয ককথরতায চবনেআ ভক্কাবও ভকণ ওযা ববঙ। াফীবদয কফরুবদ্ধ 
ঈভানীকণ মাবত ফেফস্থা গ্রণ ওবযন, তায চবনে কতকন ঈদবও কভযী  দাবভস্কী াচীবদয ভক্কা  ুওবত 
না লদায ঈস্কাকন লদন। 

যীপ কাকরফ অবপন্দীয এ অঘযণকি ঈদবও অবযা কংস্ম ওবয লতাবর এফং ল তোঘাবযয ভাত্রা ফাকড়ব 
লদ। ল ভক্কা যীবপয অবর ুন্নাবতয কধওাং অবরভবও এফং ধনী লরাওবদযবও তো ওবয। মাাঁযা 
লখালণা ওবযন কন লম, তাাঁযা াফীফাদবও গ্রণ ওবযবঙন, তাাঁবদযবও ল প্রাণনাবয হুভকও লদ। যাস্তা এফং 
ফাচাবয তায লরাবওযা কঘৎওায ওবয ফরবত থাবও, ―ঈবদয ধভকবও গ্রণ ওবযা। তায কফসৃ্তত ঙাা অে 
না!‖ ল ভুরভানবদযবও ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয কভথো  ফাবনাাি ধভক গ্রণ ওযবত ফাধে ওবয। 
লম ওর ভু‖কভন ফেকি কনবচবদয কিও ইভান  ভামাফবও লপামত ওযবত ক্ষভ বরন, তাাঁবদয ংঔো 
ভরুবূকভবত ফোওবাবফ হ্রা লর। 

যীপ কাকরফ অবপন্দী ভরুবূকভ িবরয ভবতা কচাম  কফত্র নকযীগুবরাবত আরাবভয কফরুকপ্ত খিায শুব 
বকফলেত ঈরকব্ধ ওযবত লবয ঈবদয ওাবঙ লপ্রকযত এও ফাতকা ফবরন, ―তুকভ মকদ বিয লভৌুবভয বয 
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ভক্কা ফস্থান ওবযা, তবফ আস্তামু্বর বত ঈভানী লনাফাকনীবও ািাবনা বফ, মাবও তুকভ লওাবনািবভআ 
প্রকতবযাধ ওযবত াযবফ না। লতাভাবও তো ওযা বফ। বিয বয ভক্কা ফস্থান ওবযা না, ঘবর মা।‖ এ 
ফাতকাকি লওাবনা ুপর ফব অনবরা না, ফযং ভুরভানবদয য তোঘায কযঘারনা ঈবদয কনষু্ঠযতাবও 
অবযা ফৃকদ্ধ ওযবরা। 

এ চুরুভ  তানীয ভ ঈদ আফবন অফদুর অমীম এওচন ুন্নী অবরভবও কচবজ্ঞ ওবয: ―মযত 
লভাাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ কও তাাঁয যমা চীকফত অবঙন? নাকও অভযা লমবাবফ কফশ্বা ওকয 
লবাবফ কতকন নোনে ভৃতবদয ভবতাআ ভৃত?‖ আ অবরভ ঈিবয ফবরন, ―কতকন অভাবদয বফাধকভে এওকি 
চীফবন চীকফতাফস্থা অবঙন।‖ ঈদ তাাঁবও প্রশ্নকি ওবযকঙর এ ওাযবণ লম, আ অবরভ বন্তালচনও ঈিয 
প্রদাবন ফেথক বর পরশ্রুকতবত ল তাাঁবও কনীড়ন ওবয তো ওযায ুবমাক লব মাবফ। ঈদ ফরবরা, ―তাবর 
অভাবদযবও লদঔা লম নফী ওকযভ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয যমা চীকফত অবঙন, মাবত ওবয অভযা লতাভাবও কফশ্বা ওযবত 
াকয। মকদ তুকভ ংরে  এবরাবভবরা ঈিয দা, তাবর লফাছা মাবফ লম তুকভ অভায ধভক গ্রণ না ওযায 
লক্ষবত্র এওগুাঁবকভ ওযবঙা। তঔন অকভ লতাভাবও তো ওযবফা।‖ আ ুন্নী অবরভ চফাবফ ফবরন, ―অকভ এ 
কফলবয াবথ মৃ্পি লওাবনা কচকন লদকঔব লতাভাবও ফুছ কদবত ঘাআ না। ঘবরা, অভযা এও াবথ ঈববআ 
যমাব অওদাবয াভবন ককব দাাঁড়াআ। অকভ তাাঁবও ারাভ  ম্ভালণ চানাবফা। মকদ কতকন অভায ারাবভয 
প্রতুেিয লদন, তবফ তুকভ ফুছবত াযবফ লম অভাবদয ভারা যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁয যা চীকফতাফস্থা অবঙন 
এফং ারাভ  ম্ভালণ দানওাযীবও শুনবত ান এফং চফাফ কদবত াবযন। মকদ অভায ারাবভয লওাবনা 
প্রতুেিয অভযা না াআ, তাবর ফুছবত াযবফ অকভ এওচন কভথোফাদী। তঔন লতাভায ঔুকভবতা অভাবও 
াকস্ত কদবত াযবফ।‖ ঈদ ুন্নী অবরবভয এ চফাবফ লতবর লফগুবন িবর ঈিবরা, কওন্তু তাবও লঙবড় কদবরা। 
লওননা, ল মকদ আ অবরবভয প্রস্তাফ নুমাী ওাচকি ওযবতা, তবফ াফীফাদ নুমাী ল এওচন ওাবপয 
 ভুকযবও কযণত বতা। ল কওংওতকফেকফভূঢ় ব লকবরা, ওাযণ এ চফাফকিয প্রতুেিয লদায ভবতা কক্ষা-
দীক্ষা তায কঙর না। ল আ অবরভবও লঙবড় কদবরা মাবত ল রকজ্জত না , তবফ ল তায এওচন সনেবও 
অবদ ওযবরা আ অবরভবও তো ওযবত এফং তো ওযায াবথ াবথআ তাবও ঔফযকি চানাবত। কওন্তু লঔাদা 
তা ‖অরায বল দা াফী সনেকি তায ৎ ঈবদ্দে ফাস্তফান ওযায লওাবনা ুবমাক লবরা না। এ 
বানও ংফাদ মঔন আ ভুচাকদ অবরবভয ওাবন লৌঁঙবরা, তঔন কতকন ভক্কা ফস্থান ওযা কনযাদ ন 
কঘন্তা ওবয লঔান লথবও কচযত ওযবরন। 

আ ুন্নী লভাচাকদ অবরবভয প্রস্থান ম্পবওক চানবত াযায য ফদভাব লৌদ তাাঁয লঙবন এওচন গুপ্ত 
খাতও লপ্রযণ ওবয। াফী গুপ্ত খাতওকি কদনযাত ভ্রভণ ওযবত রাকবরা এ ওথা কঘন্তা ওবয লম, ল এওচন 
ুন্নীবও তো ওযবত ক্ষভ বফ এফং ফহু াবফয কধওাযী বফ। ফববল ল ভুচাকদ অবরবভয লদঔা 
লবরা, কওন্তু তাাঁয কনওিফতকী ায কওঙু ভ অবকআ কতকন স্বাবাকফও প্রকিা আবন্তওার ওযবরন। আ 
াফী গুপ্তখাতও ভুচাকদ অবরবভয ঈিকি এওকি কাবঙয াবথ লফাঁবধ াকনয চবনে এওকি ওুবায ধাবয লকবরা। 
ল মঔন কপযবরা, তঔন ল লদঔবত লবরা লম আ অবরবভয ভযবদ াা কভকরব লকবঙ এফং শুধুভাত্র 
ঈিকি-আ দাাঁকড়ব অবঙ। ল ঈবদয ওাবঙ কপবয ককব মা মা খবিকঙর তা ফণকনা ওযবরা। এ ওথা শুবন লৌদ 
ফরবরা, ―োাঁ, অকভ তাাঁবও স্বেবমাবক কমওয  তাকফ ািযত ফহু ওন্ঠস্ববযয ভবধে অভাবন ঈবি লমবত 
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লদবঔকঙ। লচোকতভক ভুঔভন্ডবরয কধওাযী ফেকিযা ফরকঙবরা লম, ভযবদকি আ অবরবভযআ এফং তাাঁয অভাবন 
ঈন্নীত ায ওাযণ বরা লল নফী ملسو هيلع هللا ىلص-লত তাাঁয কিও ইভান। তঃয আ গুপ্ত খাতও ফবল্লা, ―অয তুকভ 
অভাবও লপ্রযণ ওবযঙ এ যওভ এওচন ভান অবরভবও তো ওযবত! তুকভ তাাঁয প্রকত ফকলকত অল্লা 
তা ‖অরায যভত লদবঔ কনবচয লকাভযা  ত্রুকিূণক ভতফাদ শুধযাবচ্ছা না!‖ ল ঈদবও কারাকাকর ওবয। 
তঃয ল তফা ওবয াফীফাদ তোক ওবয। কওন্তু ফদভাব ঈদ তায ওথা ওান কদবরা না। ল ভক্কায 
কবনকয বদ ঈভান অর ভুদাকওীবও কনবাক ওবয দাকযো কপবয লকবরা। 

ঈদ আফবন অফদুর অমীম দাকযো দুযাঘায  ঈচৃ্ছঙ্খরতাূণক চীফন মান ওবয। ল কফত্র ভদীনা নকযী 
চফয-দঔর ওবযকঙবরা। এযয লম ওর াফী বি মাায আচ্ছা লালণ ওবযকঙর এফং লম ওর াফী 
ফাওিু কঙর, তাবদয ফাআবও াবথ কনব ঈদ ভক্কা যীপ কবভুবঔ মাত্রা ওযবরা। ককক্ষত াফীযা 
মাবদযবও াফীফাদ প্রঘায  প্রংা ওযায দাকত্ব লদা বকঙর, তাযা ভাবি লনবভ লকবরা। ১২২১ কচযীয 
৭আ ভুযযভ, শুিফায াফীযা ভকচদুর াযাবভ আফবন অফদুর াাবফয ফআত্র াি  ফোঔো ওযা অযম্ভ 
ওযবরা। অবর ুন্নাবতয ঈরাভাকণ তাবদযবও ঔণ্ডন ওবযন [ভক্কী ঈরাভাবদয এআ ঔণ্ডন ―াআপুর চিায‖ 
ীলকও ফআব ংওকরত ববঙ। াকওস্তান লথবও প্রওাকত। াকওওাত কওতাবফবী, আস্তামু্বর লথবও ১৯৭৫ াবর 
প্রওাকত]। দ কদন য ঈদ আফবন অফদুর অমীম ভক্কা অকভন ওবয। 

ঈদ ভু‖অল্লা ঘত্ববয যীপ কাকরফ অবপন্দীয ফাবফবন ফস্থান লন। ফনু্ধবত্বয কনদকনস্বরূ ল তাাঁয 
কযধাবনয এওকি ঘাদয যীপ কাকরফ অবপন্দীয কাব কযব লদ। যীপ কাকরফ অবপন্দী তায াবথ 
ফনু্ধত্বূণক অঘযণ ওবযন। ঈববআ ভকচদুর াযাবভ কভন ওবয এও াবথ ভবনাযভ ওাফা যীবপয তাপ 
ওবযন। 

এভন ভ ঔফয এবরা লম দাবভওী ািীবদয এওকি ওাবপরা ভক্কা যীপ কবভুবঔ অবঙ। ঈদ 
ওাবপরাকিয াবথ কভকরত ব তাাঁবদযবও ভক্কা প্রবফ ওযবত লদা বফ না ভবভক এওকি ফাতকা লৌঁঙাবনায 
চবনে ভা‖ঈদ আফবন ভুদাকওীবও লপ্রযণ ওবয। ভা‖ঈদ ওাবপরাকিয াবথ কভকরত ব ফবর, ―লতাভযা ূফকফতকী 
ঘুকি বে ওবযবঙা। ঈদ আফবন অফদুর অমীম আবতাূবফক াবর আফবন াবরবও কদব লপ্রকযত এও ফাতকা 
লতাভাবদযবও অবদ কদবকঙবরন লম লতাভযা সনে ভক্কা অবফ না। কওন্তু লতাভযা সনে এববঙা! 
লতাভযা ভক্কা প্রবফ ওযবত াযবফ না, লওননা লতাভযা অবদকি ভানে ওবযবঙা।‖ ওাবপরায প্রধান 
অফদুল্লা াা আঈুপ াাবও ঈবদয ওাবঙ ক্ষভা এফং নুভকত ঘাায চবনে লপ্রযণ ওযবরন। তঃয 
ঈদ ফরবরা, ―আঈুপ াা, অকভ লতাভাবও তো ওযতাভ মকদ অকভ লঔাদাবও ব না ওযতাভ। াযাভাআন 
যীপাআবনয লরাওবদয এফং অযফী গ্রাভফাীবদয ভবধে কফতযণ ওযবত লতাভযা লম ফ স্বণকভুদ্রা কনব এববঙা, 
লগুবরায থবরগুবরা অভায ওাবঙ কনব অবা এফং তাযয এঔান লথবও কপবয মা! এ ফঙয ি ওযবত 
অকভ লতাভাবদযবও কনবলধ ওযরাভ!‖ আঈুপ াা তায ওাবঙ স্বণকবকতক থবরগুবরা ভকণ ওবয স্ববদব কপবয 
লকবরন। 



239 
 

দাবভওী ওাবপরাবও জ্জ ওযবত ফাধা লদায ঔফয ভুকরভ কফবশ্ব ভাযাত্মও ভভকবফনা  লক্ষাববয িায 
ওযবরা। ভক্কাফাী ভুরভানকণ ওান্নাওাকি  অাচাকয ওযবত রাকবরন; লওননা, তাাঁযা লববফকঙবরন লম 
তাাঁবদযবও অযাপাবত লমবত কনবলধ ওযা বফ। কওন্তু বযয কদন তাাঁবদযবও নুভকত লদা বরা; তবফ 
তাাঁবদযবও ভাপা (ঈবিয কবি রম্বারকম্ববাবফ স্থাকত লেআভ মায ঈব প্রান্তবাবক এওকি ওবয ফায কি 
অবঙ) থফা ঈবিয ফাবন ওবয লঔাবন লমবত কনবলধ ওযা বরা। ভক্কা লভাামমভায ওামীয কযফবতক চকনও 
াফী কমনকদও অযাপাত ভদাবন ঔুতফা াি ওযবরা। বিয প্রবাচনী অভরগুবরা ম্পাদন ওবয তাাঁযা 
ফাআ ভক্কা কপবয এবরন। 

ভক্কা অকভবনয াবথ াবথআ ঈদ ভক্কায ওামী ঔতীফমাদা লভাাম্মদ অবপন্দীবও তাাঁয দ বত াযণ 
ওবয অফদুয যভান নাবভয চকনও াফী কমনকদওবও লআ বদ কনবাক ওবয। অফদুয যভান ূফকফতকী ওামী 
ঔতীফমাদা লভাাম্মদ অবপন্দী  ভদীনায লভাল্লা (প্রধান কফঘাযও) ু‖াদা অবপন্দী এফং ভক্কা লভাামমভায 
নকওফ (ভক্কায যীপকবণয প্রকতকনকধ) অতাী অবপন্দীবও তরফ ওবয ভাকিবত ফকব যাঔবরা। তঃয ল 
তাাঁবদযবও ঈবদয অনুকতে স্বীওায ওযবত ফরবরা। এ ওর অবরভ ওয লচাড় ওবয াফী কফশ্বা নুমাী 
―রা আরাা আল্লাল্লাহু াদাহু রা াকযওা রাহু‖ – এআ ফাওেকি ঈচ্চাযণ ওবয ুনযা ভাকিবত ফব ড়বরন। 
এবত ঈদ লব ঈিবরা। এযয ল ফরবরা, ―অকভ লতাভাবদযবও এফং দাবভওী ওাবপরাবও াবরহ্ আফবন 
াবরবয যক্ষনাবফক্ষবণ লাদক ওযরাভ। াবরহ্ অভায ঈিভ লরাওবদয ভবধে এওচন। অকভ তাবও কফশ্বা 
ওকয। অকভ লতাভাবদযবও এ বতক দাবভবও মাায নুভকত কদকচ্ছ লম লতাভযা প্রকত ভাপাবত এফং ভার 
লফাছাআওৃত ঈবি কতন‖ ওুরু, অয প্রকত কাধা এও‖ ওুরু অভাবও লদবফ। এবতা ওভ ভূবরে লতাভযা লম 
দাবভবও লমবত াযবঙা, এিাআ লতাভাবদয য ফড় নুগ্র। অভায কনযািা লতাভযা অযাভ-অবব 
থাওবত াযবফ। ওর াচীবওআ এ বতক ভ্রভণ ওযবত বফ। অয এিা অভায এওিা নোকফঘায ফবি। অকভ 
ঈভান ফংী াও মযত ুরতান াকরভ ঔান ৩-লও এওকি কঘকি করবঔকঙ। অকভ করবঔকঙ লম, ওফবযয 
য কমু্বচ কনভকাণ, লফারপ্রাপ্ত ফুমূককাবন দ্রৃীবনয প্রকত নময-ভানত এফং তাাঁবদয ভধেস্থতা প্রাথকনা ওযা কনকলদ্ধ 
ওযা লাও।‖ 

াফীযা ঘায ফঙয ভক্কা ফস্থান ওবযকঙবরা। কভবযয কবকনয ভুাম্মদ অরী াা ১২২৭ কচযী াবর লচদ্দা 
অবন। কতকন লচদ্দা  ভদীনা বত লম কভযী ফাকনী লপ্রযণ ওবযন, তাাঁযা এওকি যিাি মুবদ্ধয বয 
াফীবদযবও ভক্কা যীপ বত কফতাকড়ত ওবযন।‘ [অল্লাভা অআূফ াফযী াা ওৃত ―কভযাতুর াযাভাআন‖ 
গ্রবন্থয দীখক ঈদৃ্ধকত এঔাবন লল বরা] 

৪০/– আবতাূবফক আরাবভয ৭৫তভ ঔকরপা  ১০ভ ঈভানী ুরতান ুরাআভান ঔান-১ কফত্র ভদীনা নকযীয 
লদারগুবরাবও ংযক্ষণ ওবযকঙবরন; দুআ‖ ঘুািয ফঙয মাফত এয ি লদারগুবরায লচাবযআ নকযীকি 
দুেবদয অিভণ বত ভুি কঙর এফং ভুরভানকণ অযাভ-অবব  াকন্তবত ফফা ওযকঙবরন কিও ১২২২ 
কচযী াবরয প্রথভ বাক মকন্ত; এযযআ তাাঁযা াফীবদয তানী লঙাফবর অিান্ত ন। 
াফী রুবিযাবদয দকায ঈদ নাবভয দুফৃকি ভক্কা  তায অাবয ল্লীগুবরা ওফচা ওযায য গ্রাভাির 
বত ংকৃীত রুবিযা ফাকনীবও ভদীনা ভবনাাযা লপ্রযণ ওবয। ল ফদই  নাদী নাবভয দুআ াফী ভ্রাতাবও 
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রুবিযা ফাকনীয লনতৃবত্ব ফকব লদ। তাযা ভদীনায বথ মাায ভ ফহু গ্রাভ রুি ওবয এফং ফহু 
ভুরভানবও তো ওবয। অয ভদীনায অাব ফকস্থত ল্লীগুবরাবও িাকরব ুকড়ব ধ্বং ওবয লদা । 
অবর ুন্নাবতয ঈরাভাফৃন্দ ওতৃকও প্রদককত কিও বথয য কফঘযণওাযী ভুরভানবদয ভারাভার রুি ওযা 
 এফং তাাঁবদযবও তো ওযা । এবতাগুবরা গ্রাভ লাড়াবনা বকঙর এফং এবতাচন ভুরভানবও তো ওযা 
বকঙর লম, এয কিও কবফ প্রদান ওযা ওাবযা বক্ষআ ম্ভফ ন। ভৃতুে, তোঘায  রুিাবিয বব 
ভদীনায াশ্বকফতী ল্লীগুবরায ভুরভানযা ভাভ্রান্ত াফী ভতফাদবও স্বীওায ওবয লন। তাযা ঈবদয দাব 
কযণত । াফীফাবদয গুণওীতকন-ম্বকরত ঈবদয করকঔত এওকি ত্র াফী দকায ফদই কংস্ম াফী 
াবরহ্ আফবন াবরবয ভাযপত ভদীনা লপ্রযণ ওবয। ভদীনা ভুরভানবদযবও বম্বাধন ওবয ঈদ করবঔকঙর: 
‗লল কফঘায কদফবয ভাকরবওয নাবভ অকভ করঔকঙ। ভদীনায ঈরাভা, অভীয-ভাতে  ফেফাীবদয ফককতয 
চবনে চানাকচ্ছ লম, ৃকথফীয ভবধে াকন্ত  ুঔ শুধু তাবদয চবনেআ অবঙ, মাযা লদাাত চকন ওবযবঙ। ব 
ভদীনাফাী! অকভ লতাভাবদযবও প্রওৃত দ্রৃীবনয দাাত কদকচ্ছ। অল্লা তা ‖অরা ফবরবঙন, ―অল্লায ওাবঙ 
আরাভআ এওভাত্র তে ধভক। মাযা আরাভ কবন্ন নে ধভক গ্রণ ওবয, তাবদয ধভক ওফুর বফ না। ফযং তাযা 
লল কফঘায কদফব ক্ষকতগ্রস্ত বফ।‖ (অর অাত) লতাভাবদয প্রকত অভায নুবূকত ম্পবওক লতাভাবদযবও অকভ 
চানাবত ঘাআ। অকভ ভদীনাফাীবদয প্রকত বাবরাফাা  কফশ্বা যাকঔ। অকভ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র নকযীবত 
এব লতাভাবদয াবথ ফফা ওযবত ঘাআ। লতাভযা মকদ অভায অবদ ভানে ওবযা, তবফ অকভ লতাভাবদযবও 
ওি লদবফা না। অকভ ভক্কা প্রবফ ওযায য লথবও ভক্কাফাীযা অভায দা  ুদৃকি লবাক ওবয অবঙ। 
অকভ লতাভাবদয দ্রৃীনবও নফান ওযবত ঘাআ এফং লতাভাবদযবও ুনযা ভুরভান ফানাবত ঘাআ। লতাভযা মকদ 
াফী ভতফাদবও গ্রণ ওবয না, তাবর লতাভযা ভৃতুে, রুিাি  কনীড়ন লথবও কনযাদ থাওবফ। অল্লা 
লতাভাবদযবও যক্ষা ওযবফন এফং অকভ লতাভাবদয যক্ষাওাযী বফা। অকভ এ ত্রকি অভায কফশ্বস্ত াবর আফবন 
াবরহ্ ভাযপত ািাকচ্ছ। এিা াফধাবন াি ওযবফ এফং তাবও লতাভাবদয কদ্ধান্ত চানাবফ। ল মা ফরবফ তা 
অভাযআ ফিফে।‘ 

এ ত্রকি ভদীনাফাীবদযবও বীত-ন্ত্রস্ত ওবয লতাবর। তাাঁযা ভাত্র ওবও কদন অবক তাবপী নাযী  কশুবদয 
প্রকত কযঘাকরত কনীড়ন  কনধনমজ্ঞ ম্পবওক আবতাূবফক লচবনকঙবরন এফং তাআ তাাঁযা কঙ্কত কঙবরন। তাাঁযা 
ঈদ আফবন অফদুর অমীবময বত্রয প্রকত ―োাঁ‖ কওংফা ―না‖ লওাবনািা-আ ফরবত াযবরন না। তাাঁযা তাাঁবদয 
চীফন কওংফা দ্রৃীবনয লওাবনািা-আ ভকণ ওযবত প্রস্তুত কঙবরন না। 

বত্রয লওাবনা চফাফ না লব াফী দুফৃকিবদয দকায কফশ্বাখাতও ফদই আানফু ফন্দয অিভণ ওবয। আানফু 
দঔর ওযায য ল ভদীনা ফবযাধ ওবয এফং লদাবরয অনফাকযো পিবওয য প্রঘণ্ড অখাত াবন। কিও 
লআ কদনআ দাবভওী াচীকণ তাাঁবদয লনতা অফদুু্ল্লা াা অকভন ওবযন। নকযীকিবও ফরুদ্ধ লদঔবত 
লব াচীকণ এফং তাাঁবদয াবথ অকত সনেকণ াফী দুেবদয াবথ মুবদ্ধ করপ্ত ন। তঃয এওকি 
যিক্ষী ংখবলকয য প্রা দুআ‖ াফী ফদভাব কনত ; ফাকওযা াকরব মা। 

অফদুল্লা াা িওামক ভান ওযা মকন্ত ভুরভানকণ ভদীনা ুবঔ, াকন্তবত কঙবরন। কওন্তু কফশ্বাখাতও 
লঔাদাবদ্রাী ফদই দাবভওী াচীবদয প্রস্থাবনয য অফায কফত্র নকযী ফবযাধ ওবয।  ল ওুফা, অারী 
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 ওুযফান দঔর ওবয লন এফং দঔরীওৃত এরাওায ভবধে দুআকি লওল্লা কনভকাণ ওবয। ল নকযী কবভুঔী 
যাস্তাগুবরাবত ফোকযবওড লদ এফং ―অর অআনুম মাযওা‖ নাবভয ঔারগুবরা ধ্বং ওবয লদ। পবর ভুরভানকণ 
ঔাদে  াকনয তীব্র বাবফ বড়ন। 

এওকি ভু‖লচমা 

াফীবদয দ্রৃাযা ―অর অআনুম মাযওা‖ ধ্বংপ্রাপ্ত  নকযীয াকন যফযা কনঃবকলত ায য ভকচদুন্ 
নফফীয ভবধে ফকস্থত ―ফাকঘায-ঈয-যাূর‖-এয ওূবয াকন বরৌকওওবাবফ ফৃকদ্ধ া এফং এয লনানা স্বাদ  
ওাকিনে দূয ব মা। এবত ভুরভানকণ কাাতক া লথবও কযত্রাণ ান। আবতাূবফক এ ওূকি তায লনানা 
স্বাবদয চবনে ঔোত কঙর। 
ফবযাধকি ভাবয য ভা ধবয ঘবর। ভুরভানকণ ওি ে ওযবত রাকবরন এ অা লম দাবভওী 
াচীকণ অকভন ওযবফন এফং তাাঁবদযবও যক্ষা ওযবফন। ফববল াচীকণ অকভণ ওবযন ফবি, কওন্তু 
ওাবপরাকিয প্রধান আব্রাীভ াা ফবরন, ―াফীবদয ওাবঙ নকযীকি ভকণ ওবযা‖, লওননা কতকন াফীবদয 
াবথ রড়াআ ওযায ভবতা মকাপ্ত স্ত্রস্ত্র তঔন বে ওবয কনব অবন কন। ভুরভানকণ ধাযণা ওবযকঙবরন লম 
আব্রাীভ াা ফদই-য াবথ অবরাঘনা ওবয এভন লওাবনা প্রকতশ্রুকত কনবকঙবরন মায ফবর ভুরভানবদয প্রকত 
অয কনীড়ন  অখাত ওযা বফ না। তাাঁযা ঘাযচন প্রকতকনকধ, মথা- লভাাম্মদ তাআোয, াান াঈ, 
অফদুর ওাবদয আকরা  অরীয ভাধেবভ কনবম্নাি কঘকিকি ঈবদয ওাবঙ লপ্রযণ ওবযন: 

‗অভযা (ভদীনাফাীকণ) অনায প্রকত ারাভ চানাআ এফং অনায প্রকত মথাকফকত েদ্ধা জ্ঞান ওকয। 
অল্লা তা ‖অরায অবদবয াবথ েকতূণক অনায ওভকওাণ্ডভূব কতকন অনাবও াপরে দান ওরুন। ব 
াঔ লৌদ! দাবভওী াচীবদয অকভয আব্রাীভ াা ভদীনা অকভন ওবয লদঔবত ান লম নকযীকি ফরুদ্ধ 
এফং ফদই এয যাস্তাভূব ফোকযবওড কদববঙ, অয াকনয যফাযা ফন্ধ ওবয কদববঙ। কতকন এয ওাযণ 
কচবজ্ঞ ওবয চানবত াবযন লম, এিা অনায-আ এওিা অবদ। অভযা লমবতু অা ওকয লম অকন 
ভদীনাফাীবদয প্রকত লওাবনা যওভ ৎ ধাযণা লালণ ওবযন না, লবতু অভযা কফবফঘনা ওবযকঙ লম এ ওর 
প্রীকতওয  ঔাযা খিনা ম্পবওক অকন কওঙু-আ চাবনন না। অভযা, ভদীনায কফকি ফেকিফকক, ভবফত ব 
কদ্ধান্ত কনবকঙ লম অভাবদয প্রকত ংখকিত এ খিনাফরী ম্পবওক অভযা অনাবও ফকত ওযবফা। অভযা 
অভাবদয ভধে লথবও ঘাযচন লযা  ঔাাঁকি ফেকিবও অভাবদয প্রকতকনকধস্বরূ কনফকাঘন ওবয অনায দযফাবয 
লপ্রযণ ওবযকঙ। অভযা অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ প্রাথকনা ওকয লমন তাাঁযা কপবয এব অভাবদযবও শুব-ংফাদ 
প্রদান ওবযন, মাবত ওবয অভযা ঔুক বত াকয।‘ 

এ ত্রকি াি ওযায য লৌদ প্রকতকনকধবদয াবথ ঘযভ দুফকেফায ওবয এফং এ ওথা ফরবত রকজ্জত  না 
লম, ল ভদীনাফাীবদয প্রকত কক্ষপ্ত  ন্তুি। প্রকতকনকধফকক ক্ষভা প্রাথকনা ওযবত ককব এও মকাব লৌবদয 
কফত্র াব কনবচবদযবও ভকণ ওবযন, কওন্তু ল ফবর, ‗অকভ কদ্ধান্ত িানকঙ লম, লতাভযা অভায  অবদ 
ভানে ওযবফ এফং অভায তে ধভকবও গ্রণ ওযবফ না, অয লতাভযা অভাবও নযভ ওথা ফবর লধাওা কদবত 
লঘিা ওযবঙা। লওননা, লতাভযা কু্ষধা, তৃষ্ণা  কফবদয অফবতক বড়বঙা। তাআ লতাভযা এ ংওি দূয ওযায 



242 
 

চবনেআ লওফর অভায দ্রৃাযস্থ ববঙা। এঔন অয লওাবনা থ লনআ অভায মা আচ্ছা তা ওযা ঙাড়া। লতাভযা মকদ 
অভায অবদ ভানে ওযায ফাানা ওবয কবন্ন ঈবদ্দেূণক ওথা ফবরা কওংফা ওাচ ওবযা, তাবর 
তাবপফাীবদযবও লমবাবফ কনকিহ্ন ওবযকঙ, লবাবফ লতাভাবদয কনকিহ্ন ওবয লদবফা এফং অতকনাদ ওযবত 
ফাধে ওযবফা।‘ ল ভুরভানবদযবও াফীফাদ গ্রণ ওযবত ফাধে ওবয। 

ঈদ ওতৃকও ভদীনায প্রকতকনকধবদয য ঘাকব লদা ভাভ্রান্ত  লকাভযাহ্ তকাফরী কফস্তাকযতবাবফ করকফদ্ধ 
অবঙ ―তাকযঔ-এ-াফীকন‖ গ্রবন্থ। 

প্রকতকনকধকণ লৌবদয অজ্ঞাভূ ব-বীকতয ভুবঔ স্বীওায ওবয ভদীনা যীপ প্রতোফতকন ওবযন। ভদীনাফাীকণ 
এ ফ খিনা তবম্ব ব ফববল কনচ্ছাওৃতবাবফ তা স্বীওায ওবয লনন, লমভকনবাবফ াকবয কনভকজ্জত 
ফেকি লল ম্বর কববফ াভুকদ্রও যীৃবয কদবও াত ফাড়া। কন্ধয প্তভ তক নুমাী তাাঁযা ভদীনায 
দুকককিবও ফদই-এয িয চন গুন্ডায াবত ভকণ ওবযন। কন্ধয ভবধে এওকি তক কঙর এআ লম, ভদীনায 
ভামায-যমা ধ্বং ওযবত বফ। াফীবদয দ্রৃাযা কনীকড়ত না ায চবনে তাাঁযা কনচ্ছাওৃতবাবফ এ তককি 
ূযণ ওযবত ফাধে ন। মকদ তাাঁযা এিা কনচ্ছা ওবযন, তফু তাাঁবদয এ ওাচকি বীলণ শুব কযণকতয 
দ্রৃায ঈবম্মাকঘত ওবযকঙবরা। 

আস্তামু্ববরয াামে লঘব করকঔত ত্রগুবরায লওাবনা প্রতুেিয না অা ভদীনাফাীকণ কতনকি ফঙয াফীবদয 
তোঘাবযয ভবধে কতফাকত ওবযন। তঃয মঔন তাাঁযা আস্তামু্বর বত াামেপ্রাকপ্তয অা লঙবড় লদন, তঔন 
তাাঁযা ক্ষভা প্রাথকনা ওবয দাকযো লৌবদয ওাবঙ এওকি ত্র করবঔ দুআচন ভদীনাফাী মথািবভ হুাআন াকওয 
 লভাাম্মদ াকাীয ভাযপত লপ্রযণ ওবযন। কওন্তু লৌদ প্রকতকনকধকবণয াবথ াক্ষাৎ ওবয কন। লওননা ল 
শুবনকঙর লম ভদীনাফাীকণ আবতাূবফক  আস্তামু্ববরয ওাবঙ াামে প্রাথকনা ওবযকঙবরন। ল ভদীনাফাীবদয প্রকত 
চুরুভ-তোঘাবযয ভাত্রা ফৃকদ্ধ ওযায ঈবদ্দবে াফীবদয এওকি কফার কড্ডাকরওা প্রফা ভদীনা কবভুবঔ 
মাত্রা ওবয। 

অযবফয ভরুবূকভ িবরয ওর চংরী লরাও ফদভাব লৌদবও নচবদয যাচা কববফ স্বীওায ওযবতা। 
লৌদ কফকবন্ন স্থাবন করকঔত তায ত্রভূব ―অর আভাভুদ্ দাকযোত অর ভাচকদো ার অওাকভদ্ 
দা‖াকতন নাচকদো‘ লঔতাবফ কনবচয নাভ আ ওযবতা। 

ফদভাব লৌদ ভামায-যমায ওর ঔাবদভবদযবও ভামায ধ্বং ওযায অবদ লদ। মকদ ভদীনাফাীকণ 
কতন ফঙয অবক ওৃত কন্ধয ৩ তকানুমাী ফহু ভান ভামায ধ্বং ওবযকঙবরন, তফু তাাঁযা এভন ওবতাগুবরা 
ভামাযবও স্পক ওযবত া ওবযন কন, লমগুবরাবও তাাঁযা তেন্ত ভান  ভাকফত্র জ্ঞান ওযবতন। 

ঔাবদভকণ ওাাঁদবত ওাাঁদবত ভামায-যমা ধ্বং ওবযন। মযত অভীয াভমা (য.)-এয ভামাবযয ঔাবদভ াবফ 
ফবরন লম কতকন ঔুফ ফবয বাবয ঊচু এফং লওাবনা ওাচ ওযবত ক্ষভ। তঃয লৌদ তায এও দাবও 
আ ভামায ধ্বং ওযায কনবদক লদ। আ লভানাবপও াফী ভামায ধ্বং ওযায ঈবদ্দবে গুম্ববচয য িায 
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য লঔান লথবও ধা ওবয বড় চাান্নাভফাী । পবর াাত্মা লৌদ মযত অভীয াভমা (যা.)-এয 
ভামাবযয দযচায বাোয যযআ এ ফদ কযওিনা তোক ওবয। ভামাযগুবরা ধ্বং ওযায কনষু্ঠয অবদ 
ফেকিকতবাবফ তদাযকও ওযায য লৌদ ―ভানাা‖ প্রাাবদ কনকভকত ভবিয য ঈবি এও বালবণ ফবর: 

‗ভদীনাফাী াফীফাদবও স্বীওায ওযবত নাযাচ, কওন্তু তোঘাবযয বব াফী ফায বান ওযবঙন; তএফ 
তাাঁযা লভানাবপও এফং অবকয ভবতাআ ভুকযও।‘ ল অবযা ফবর লম, ‗মাযা দুবকক অে কনবকঙবরন, তাাঁবদয 
ঈকঘৎ এব অনুকতে স্বীওায ওযা। মাাঁযা অবফন না তাাঁবদযবও তাববপয নুরূ ‗াফী কফঘায‘-এয 
ভুবঔাভুকঔ বত বফ। 

দুবককয দযচাগুবরা মঔন ফন্ধ ওবয যাস্তা যাস্তা াফীযা লখালণা ওবয লম ওর ভকদনাফাীবও ―ভানাা‖ 
প্রাাবদ ভবফত বত বফ, তঔন ফাআ অতংওগ্রস্ত ব বড়ন। তাাঁযা ধাযণা ওবযন লম তাবপীবদয ভবতা 
তাাঁবদযবও ফুকছ কনীড়ন ওবয তো ওযা বফ। তাাঁযা কনচ কনচ স্ত্রীয ওাবঙ এফং কনবচবদয ভবধে ক্ষভা লঘব 
লনন, অয ন্তানবদয অদয ওবয কফদা লনন। তঃয ওর ুরুল  নাযী দুআকি ৃথও দবর ভবফত ব 
যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয লভাফাযও যমায ঈজ্জ্বর গুম্ববচয কদবও ফনত ভস্তবও দাাঁকড়ব থাবওন। কফত্র নকযী ভদীনা 
অয ওঔবনাআ এ যওভ কফলাদভ কদবনয কবজ্ঞতা আবতাূবফক ি ওবযকন। লৌদ তঔন ভুরভানবদয প্রকত 
এওকি ন্ধ অবিাব ঈম্মি-প্রা। কওন্তু অল্লা তা ‖অরা যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয লতাপাববর ভদীনা 
ভবনাাযাবও যবি যকঞ্জত া লথবও যক্ষা ওবযন। অদবফয াবথ েকতূণক বাবন  ীন ফাওে দ্রৃাযা 
ভুরভানবদয কারভন্দ ওযায য লৌদ াফী দুফৃকিবদযবও ভদীনা দুবকক ফস্থান গ্রণ ওযবত অবদ ওবয। 
ল তায কফশ্বস্ত এওচন াফী দুফৃিক াান াঈদবও ভদীনায কবনকয কনবাক ওবয দাকযো প্রতোফতকন ওবয। 
বিয লভৌুবভ ল ভক্কা িববল অফাবযা ভদীনা অকভন ওবয। ভদীনা বত মঔন দাবভওী ওাবপরাকি 
িববল দুআ-কতন কদবনয থ কতিভ ওবয দূবয ঘবর মাকচ্ছর, তঔনআ ফদভাব লৌদ তায অঔড়া লথবও 
লফকযব এব ভদীনায কফঘায বফবনয াভবন ঈকস্থত । ভূরেফান ঈাযাভগ্রী, ঐকতাকও গুরুত্বম্পন্ন 
কিওভক, ভাভূরেফান স্বণক  ীযও-ঔকঘত কি াভগ্রী এফং ওুযঅন  ভাভূরেফান দ্রৃীনী লওতাবফয ভবনানীত 
ওকভূ, মা কত এও স্ম ফঙবযয কধও ভ ধবয ভুরভান ুরতানফৃন্দ, লনাকতফকক, কিীফৃন্দ এফং 
ঈরাভাব লওযাভ ঙন্দ ওবয লপ্রযণ ওবযকঙবরন এফং মা যমাব অওদা  ভকচবদ নফফীয লওালাকাবয 
ংযক্ষণ ওযা বকঙর, তা রুিাি ওযায চবনে লৌদ তায রুবিযা ফাকনীবও লরকরব লদ। এআ ফফকযতা কনচ 
ঘবক্ষ লদঔায ভ তায ভরা, ালাণ হৃদ এওিু ওাাঁব কন। ভুরভানবদয প্রকত তায এ কফবদ্রৃবলয অগুন 
এযয কনফকাকত  কন, ফযং ল াাফীকণ  কদকবণয ফকি ভামাযগুবরা ধ্বং ওবয লদ। মকদ 
ল যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয লভাফাযও যমায কমু্বচকি ধ্বং ওযবত লঘবকঙর, তফু ভুরভানবদয ওান্নাওাকি  
নুবযাধ তাবও এ ওাচ লথবও কনফৃি ওবয। তথাক ল ―াফাওাতু াাদা‖ (ওরোণভ চানারা) ধ্বং ওবয 
লপবর, কওন্তু লৌবাকেফতঃ লদারগুবরা ল স্পক ওযবত াবয কন। ল ভদীনায অাবয লদারগুবরা 
লভযাভত ওযায অবদ লদ। তঃয ল ভদীনাফাীবও ভকচবদ নফফীয ভবধে ভবফত ওবয এফং ভকচবদয 
দযচাগুবরা ফন্ধ ওবয ভবিয য ঈবি কনবম্নয বালণকি প্রদান ওবয: 
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‗ব ভানফ ওর, অকভ লতাভাবদযবও এঔাবন ভবফত ওবযকঙ এআ ভবভক ঈবদ কদবত  তওক ওযবত লম, 
লতাভাবদযবও অভায অজ্ঞাভূ ভানে ওযবত বফ। ব ভদীনাফাী! লতাভাবদয দ্রৃীন এঔন ূণক ববঙ। 
লতাভযা ভুরভান ববঙা। লতাভযা অল্লাবও যাকচ ওবযবঙা। লতাভাবদয ফা-দাদাবদয ভ্রান্ত-থভ্রি দ্রৃীনবও 
অয ওঔবনাআ ম্মান ওবযা না। তাবদয প্রকত দা ওযায চবনে ওঔবনাআ অল্লায ওাবঙ লদাা ওযবফ না। তাযা 
ফাআ ভুকযও ব ভৃতুেফযণ ওবযবঙ। তাযা ভুকযও-আ কঙর (অচীফন)। অকভ অভাবদয ধভকী বদ ভাীন 
ফেকিফবককয ওাবঙ প্রদি ফআবত্র কফস্তাকযত ফোঔো ওবযকঙ ওীবাবফ লতাভযা অল্লাতা ‖অরায আফাদত-ফবন্দকী 
ওযবফ। লতাভযা মকদ অভায লভাল্লাবদয ওথা না ভানে ওবযা, তবফ লতাভাবদয চানা ঈকঘৎ লম লতাভাবদয ম্পকি 
 ভারাভার, স্ত্রী-ন্তান  যি অভায সনেবদয চবনে লভাফা (কফধ) কফবফকঘত বফ। তাযা লতাভাবদযবও 
লওরাফদ্ধ ওবয কনীড়ন ওবয ফাআবও তো ওযবফ। াফী ভতফাদ নুমাী যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয যমা 
লভাফাযবওয াভবন েদ্ধা ওাবয  ারাত-ারাভ চানাবনায ঈবদ্দবে দাাঁড়াবনা কনকলদ্ধ মা লতাভাবদয 
ূফকুরুবলযা ওযবতা। যমায াভবন লতাভযা দাাঁড়াবতআ াযবফ না, ফযং লাঁবি ঘবর মাবফ এফং যমা কতিভ 
ওযায ভ শুধু ফরবফ, ― অস্ ারাভু অরা লভাাম্মদ।‖ অভাবদয আভাভ ভুাম্মদ আফবন অফদুর াাবফয 
এচবতাদ নুাবয যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত এবতািুওু তা‖কমভ তথা েদ্ধা-আ মবথি।‘ 

ফদভাব লৌদ নুরূ অবযা বাবনী ফাওে  ওুৎা এফং কাকরকারাচ মা অভযা তাকমবফয লঔরাপ 
ায ওাযবণ ঈদৃ্ধত ওযরাভ না, তা ফেি ওযায য ভকচদ-এ-নফফীয দযচাগুবরা ঔুবর লদ। ল তায ুত্র 
অবু্দল্লাবও ভদীনায কবনকয কনবাক ওবয দাকযা কপবয মা। তঃয এবন লওাবনা কনি অয ফকি কঙর 
না মা অফদুল্লা আফবন লৌদ ভদীনাফাী ভুরভানবদয য ঘাকব লদ কন। 

৪১/ — লআ কদনগুবরাবত ভানী তুওকী াম্রাচে যযাষ্ট্র কফলাকদ কনবআ ফেকতফেস্ত কঙর এফং কে-ভোনবদয 
িাকরব লদা কফবদ্রাবয দাফানরবও কনফকাকত ওযায প্রাণণ লঘিা যত কঙর। ১২২৬ কচযী াবর মঔন 
ভুরভানবদয য াফীবদয তোঘায  কনীড়ন এফং আরাবভয প্রকত তাবদয ওুৎা যিনা নী 
মকাব ঈনীত , তঔন ঔকরপাতুর ভুকরভীন ুরতান ভাভুদ ঔান-২ কভবযয কবনকয ভুাম্মদ অরী াায 
ওাবঙ াফীবদযবও াকস্ত লদায চবনে এওকি অবদত্র লপ্রযণ ওবযন। যভমান ভাব ভুাম্মদ অরী াা 
তাাঁয ুত্র তুন াায লনতৃবত্ব কভয বত এওকি সনেফাকনী লপ্রযণ ওবযন। তুন াা াফীবদয াত 
লথবও আানফু য (ভদীনায কনওিস্থ ভুদ্র ফন্দয) ুনরুদ্ধায ওবযন। কওন্তু ১২২৬ কচযীয কচরজ্জ ভাবয 
প্রথভ কদনগুবরাবতআ কতকন ভদীনায বথ মাায ভ াপযা ঈতেওা  চুদাআদা াবয ভধেফতকী স্থাবন এও 
যিক্ষী ংখবলক যাকচত ন। মকদ তুন াায লওাবনা অখাত রাবক কন, তফু কধওাং ঈভানী 
ভুরভান সনে ল মুবদ্ধ াাদাত ফযণ ওবযন। ভুাম্মদ অরী াা এ বাকে কফমকব তেন্ত ন্তাগ্রস্ত ন 
এফং কনবচআ এওকি কফার তুওকী ফাকনী কনব ১৮কি ওাভান, কতনকি ফড় অওৃকতয ভিকায  অবযা ফহু 
স্ত্রস্ত্র যানা ন। ১২২৭ কচযীয াফান ভাব তাাঁযা াপযা ঈতেওা  চুদাআদা া কতিভ 
ওবযন। যভমান ভাব তাাঁযা কফনা মুবদ্ধআ ফহু ল্লী দঔর ওবয লনন। যীপ কাকরফ অবপন্দীয লদা যাভক 
নুমাী ভুাম্মদ অরী াা ১,১৮,০০০ কযার গ্রাভগুবরাবত ফন্টন ওবয ফুকদ্ধভিায াবথ এআ াপরে চকন 
ওবযন। গ্রাভগুবরা বচআ বথকয ওাবঙ নকত স্বীওায ওবয। মকদ তুন াা কনচ কতায ভবতা যীপ কাকরফ 
অবপন্দীয াবথ যাভক ওবয কনবতন, তাবর কতকন তাাঁয এবতা ফড় সনেফাকনীবও াযাবতন না। যীপ কাকরফ 
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অবপন্দী াফীবদয কনবাকওৃত ভক্কায অভীয থাওবর কতকন ফকান্তওযবণ কংস্ম াফী দুেবদয াত লথবও 
ভক্কাবও ভুি ওযবত ঘাআকঙবরন। কমরওদ ভাবয ললবাবক কফনা যিাবত ভুাম্মদ অরী াা ভদীনা যীপ 
াফীবদয দঔর বত ভুু্ি ওবযন। এ ওর কফচবয ঔফয কভয মকন্ত লৌঁঙাবনা  ঔকরপায ওাবঙ লপ্রযবণয 
ঈবদ্দবে। কভযী চনকণ কতন কদন  কতন যাত মাফত এয পবর কফচবাৎফ ওবযন এফং ওর ভুরভান 
যাবষ্ট্র এ লঔা-ঔফযী চানাবনা । ভুাম্মদ অরী াা লচদ্দা ব ভক্কা এও কডকবন সনে লপ্রযণ ওবযন। 
১২২৮ কচযীয ভুাযযভ ভাবয প্রথভ বাবক কডকবনকি লচদ্দা অকভন ওবয এফং ভক্কা কবভুবঔ মাত্রা শুরু 
ওবয। তাাঁযা যীপ কাকরফ অবপন্দীয প্রণীত লকান কযওিনা-ভাকপও বচআ ভক্কা প্রফব ওযবত ক্ষভ 
ন। াফীবদয লনতা াফী সনেযা মঔনআ চানবত লবযকঙর লম ভানী কডকবনকি ভক্কায কন্নওিফতকী 
ববঙ, তঔনআ তাযা য লঙবড় াাবড় াকরব ককবকঙর। 

াফীবদয ফদভাব লনতা ঈদ আফবন অফদুর অমীম জ্জ্ব  ভুরভান যবি যকঞ্জত তাবপ নকযীবত এওকি 
পযববল তায তানীয অঔড়া দাকযো ১২২৭ কচযী াবরআ প্রতোফতকন ওবযকঙর। ল মঔন দাকযো 
প্রতোফতকন ওবয, তঔনআ ল ঈভানীবদয দ্রৃাযা কফত্র নকযী ভদীনা এফং যফতকী মকাব ভক্কা ুনরুদ্ধাবযয 
ঔফয চানবত লবয কফকস্ভত । কিও লআ ভআ ঈভানী সনেকণ তাবপ অিভণ ওবযন, কওন্তু লওাবনা 
ফাধা তাযা ান কন। লওননা, তাববপয তান ঈভান অর ভুদাকওী  তায সনেফাকনী বব াকরবকঙর। 
এআ লঔা-ঔফযী আস্তামু্ববর ঔকরপাতুর ভুকরভীবনয ওাবঙ লৌঁঙাবনা । ুরতান ভাভুদ তেন্ত ঔুক ভবন 
ন্তবযয ন্তঃস্থর লথবও অল্লা তা ‖অরায এ যভবতয চবনে লাওকযা অদা ওবযন। কতকন ভুাম্মদ অরী 
াাবও ধনেফাদ জ্ঞান  তাাঁয ওাবঙ ঈায-াভগ্রী লপ্রযণ ওবযন এফং তাাঁবও অবদ ওবযন ুনযা লচাম-
এ ককব লদঔাবানা ওযবত; অয াফী দুেবদযবও কনন্ত্রবণ যাঔবত। 

ুরতান ভাভুদ ঔান ২-এয অবদ নুমাী ভুাম্মদ অরী াা অফায কভয বত যানা ন। লআ ভ 
যীপ কাকরফ অবপন্দী ঈভানী সনেফাকনী ঈভান অর ভুদাকওীয লঔাাঁবচ তাববপ ফস্থান ওযকঙবরন। 
এওকি ুভকিত তল্লাীয য ঈভান অর ভুদাকওীবও অিও ওযা  এফং তাবও প্রথবভ কভবয, তাযয 
আস্তামু্ববর লপ্রযণ ওযা । ভক্কা অকভবনয বয ভুাম্মদ অরী াা যীপ কাকরফ অবপন্দীবও আস্তামু্ববর 
াকিব লদন এফং তাাঁয ভ্রাতা আাআা আফবন ভাঈদ অবপন্দীবও ভক্কায অভীয কনবাক ওবযন। ভুফাযও 
আফবন ভাকআান নাবভয অবযও াফী ফদভাববও ফন্দী ওবয ১২২৯ কচযীয ভুযযভ ভাব আন্তামু্ববর লনা 
। ত-স্ম ভুরভাবনয তোওাযী এ দুআ াফী গুন্ডায মবথাকঘৎ াকস্ত তাবদয প্রদান ওযা ; এয অবক 
তাবদযবও ঔুনী কববফ কযঘ দাবনয চবনে আস্তামু্ববরয যাস্তা যাস্তা াাঁিাবনা বকঙর। যীপ কাকরফ 
অবপন্দীবও আস্তামু্ববর এও ঈষ্ণ  ন্তযে বেথকনা লদা । তঃয তাাঁবও াবরাকনওা কনব মাা । 
লঔাবন কতকন ফয চীফন মান ওযবত ওযবত ফববল ১২৩১ কচযী াবর আবন্তওার ওবযন। ফতকভাবন 

াবরাকনওা তাাঁয ওফয ওর লমাযতওাযীয চবনে লঔারা অবঙ। 

লচাবময কফত্র নকযীগুবরা বত াফীবদযবও কফতাড়বনয বয সনেফাকনীয এওকি কডকবনবও দূযফতকী 
আাবভন মকন্ত  কফকবন্ন স্থান াফীভুি ওযায চবনে লপ্রযণ ওযা । ভুাম্মদ অরী াা এ কডকবনকিবও 
াামে ওযায চবনে স্বং সনেফাকনী তথা মান এফং ভগ্র এরাওাকিবও ত্রুভুি ওবযন। কতকন এযয 



246 
 

ভক্কা প্রতোফতকন ওবযন এফং লঔাবন ১২৩০ কচযীয যচফ ভা মকন্ত ফস্থান ওবযন। তঃয কতকন তাাঁয 
ুত্র াান াাবও ভক্কায কবনকয কনবাক ওবয কভবয কপবয মান। াফী দুেবদয লনতা কববফ নযখাতবওয 
ভূর দাকত্ব ারনওাযী ঈদ আফবন অফদুর অমীম ১২৩১ কচযী াবর ভৃতুেফযণ ওবয। তায ুত্র অফদুু্ল্লাহ্ 
আফবন ঈদ তায স্থরাকবকলি । ভুাম্মদ অরী াা তাাঁয ুত্র আব্রাকভ াাবও এও কডকবন সনে 
অফদুু্ল্লা আফবন লৌদবও দভন ওযায চবনে ািান। আবতাূবফক অফদুল্লা আফবন লৌদ তুন াায াবথ 
এওকি ঘুকি ওবযকঙর এআ বতক লম, ল ঈভানীবদয প্রকত নুকত থাওবফ, অয এ অনুকবতেয কযফবতক 
তাবও দাকযো কবনকয কববফ স্বীওৃকত লদা বফ; কওন্তু ভুাম্মদ অরী াা এ ঘুকিকিবও স্বীওায ওবয লনন 
কন। তঃয ১২৩১ কচযী াবরয ললবাবক আব্রাীভ াা কভয বত যানা ন এফং ১২৩২ কচযী 
াবরয শুরুবতআ দাকযো লৌঁবঙন। অফদুু্ল্লাহ্ আফবন লৌদ তায ওর সনে-াভন্ত কনব প্রকতবযাধ কবড় 
লতাবর, কওন্তু ওবওকি যিক্ষী মুবদ্ধয য ১২৩৩ কচযী াবরয কচরওদ ভাব (১৮১৮ িী.) ফন্দী । 

কফচবয লঔা-ঔফযীবও কভবযয দুকক বত এও‖কি লতা-ধ্বকন দ্রৃাযা স্বাকত চানাবনা  এফং াত কদন াত 
যাত কভবয ঈৎফ ঘবর। ওর যাস্তা-আ তাওা দ্রৃাযা াচাবনা বকঙর। অয কভনাযায য তাওফীয এফং 
ভু‖নাচাত াি ওযা বকঙর। 

ভুাম্মদ অরী াা অযবফয কফত্র নকযীগুবরা বত াফী লকাভযাবদয কফতাড়ন ওযাবও তেন্ত গুরুত্বূণক 
ওাচ কববফ কফবফঘনা ওবযকঙবরন। এআ ওাযবণ কতকন ফকাত্মও লঘিা ঘারান এফং স্বণকভুদ্রা ঔযঘ ওবযন। 
অফদুু্ল্লাহ্ আফবন লৌদ  তায কংস্ম াফী রুবিযা ফাকনীবও অিও ওবয কভবয লনা । ১২৩৪ কচযীয 
ভুাযযভ ভাব তাবদযবও ওাবযাবত ংঔে ভানুবলয লঘাবঔয াভবন ঈকস্থত ওযা । ভুাম্মদ অরী াা 
অফদুল্লা আফবন লৌদবও এওকি দাূণক  অনন্দখন বেথকনা চানান। তাাঁবদয ফাওোরা কনবম্ন ঈদৃ্ধত বরা: 

াা ফবরন: ‗অকন তেন্ত ওকিন ংগ্রাভ ওবযবঙন।‘ 
আফবন লৌদ ঈিয লদ: ‗মুদ্ধ তাওদীয  বাবকেয কফল।‘ 
‗অভায ুত্র আব্রাীভ াাবও অনায লওভন ভবন ববঙ?‘ 
‗কতকন তেন্ত াী। তবফ তাাঁয াবয লঘব ফুকদ্ধ অবযা লফক। অভযা মথাাধে লঘিা ওবযকঙ। কওন্তু 
অল্লা মা কডকি ওবযবঙন, তাআ ববঙ।‘ 
‗দুকিন্তা ওযবফন না! ভুকরভকবণয ঔকরপায ওাবঙ অকভ এওকি ুাকযত্র করঔবফা।‘ 
‗মা তাওদীবয লরঔা ববঙ, তাআ খিবফ।‘ 
‗অকন আ লওৌিাকি অনায াবথ লওন ফন ওবযন?‘ 
‗তায লবতয ফহু দাভী কচকনত্র অবঙ, মা অভায কতা হুচযাতুন নফফী বত কনবকঙবরন। এগুবরা অকভ 
অভাবদয ভাভানে ুরতাবনয ওাবঙ ঈায কববফ ল ওযবফা।‘ 
ভুাম্মদ অরী াা লওৌিাকি লঔারায অবদ লদন। ভাভূরেফান লভাড়বও অফৃত কতন ওক ওুযঅন যীপ, 
কতন‖ কত্রকি ফড় অওৃকতয ভুিা, এওকি ফড় অওাবযয ান্না  স্ববণকয লঘআনভূ মা চযাতুন নফফী বত 
ঘুকয ওযা বকঙর, তা দৃেভান । াা কচবজ্ঞ ওবযন, ‗ঔাকমনাতুন নফফী‘ বত ঘুকয ওযা ভারাভাবরয ভবধে 
এগুবরা লতা ফ ন। অবযা থাওায ওথা, তাআ ন কও?‘ 
আফবন লৌদ চফাবফ ফবর, ‗অকন কিও ফবরবঙন, ভাননী াা। কওন্তু অভায কতায ধনবান্ডাবয অকভ 
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এগুবরাআ লবকঙ। হুচযাতু াাদা রুিািওাযীবদয ভবধে অভায কতা-আ এওভাত্র ফেকি নন। অযফী 
লকাত্রকতকণ, ভক্কায কফকি ফেকিফকক, যীপ কাকরফ অবপন্দী তাাঁয যীওদায কঙবরন। লম মা রুি ওযবত 
লবযবঙ তা তাযআ ব ককববঙ।‘ 
ভুাম্মদ অরী াা ফবরন, ―োাঁ, তা তে! অভযা যীপ কাকরফ অবপন্দীয াবথ বনও কচকন লবকঙ এফং 
তা তাাঁয ওাঙ লথবও গ্রণ ওবযকঙ।‘ [অআুফ াফযী াা তাাঁয ―কভযাতুর াযাভাআন‖ গ্রবন্থ ভন্তফে ওবযন: ‗এিা 
লফাছা ঈকঘৎ লম যীপ কাকরফ অবপন্দী এ ফ াভগ্রীবও াফী রুবিযাবদয াত লথবও যক্ষা ওযায চবনেআ 
কনবকঙবরন। ভুাম্মদ অরী াা ―োাঁ, তা তে‖-এ ওথা ফবরকঙবরন এ ওাযবণ ন লম, কতকন যীপ কাকরফ 
অবপন্দীবও রুন্ঠনওাযী কববফ কফশ্বা ওযবতন, ফযং এ ওাযবণ লম লওৌিায ভবধে এবতা ওভ কচকন থাওায 
লতু কববফ আ মুকিবও কতকন গ্রণ ওবযকঙবরন।] 

এআ অরাবয বয অফদুল্লাহ্ আফবন লৌদবও তায বমাকীবদয াবথ আস্তামু্ববর ািাবনা । ত-স্ম 
ভুরভান তোয দাব কবমুি এ ওর কংস্ম ডাওাতবও লতাওাক প্রাাবদয পিবওয াভবন পাাঁক লদা 
। 
তঃয আব্রাীভ াা দাকযো দুকক ধ্বং ওবয লদন এফং ১২৩৫ কচযী াবর কভয প্রতোফতকন ওবযন। য 
কদবও থভ্রি াফী ভতফাবদয প্রফতকও  স্ম স্ম ভুরভাবনয লকাভযাওাযী ভুাম্মদ আফবন অফদুর 
াাবফয ুত্রবও কভবয কনব অা  এফং ওাযারুদ্ধ ওযা , লমঔাবন ল ফববল ভৃতুেফযণ ওবয। 

অফদুু্ল্লাহ্ আফবন লৌবদয বয এওআ ফংবয তাযকও আফবন অফদুল্লা াফীবদয লনতৃত্ববায গ্রণ ওবয। 
তাযকওয ফাফা অবু্দল্লা কঙর ঈদ আফবন অফদুর অমীবময ঘাঘা। যফতকী ভব ভাাযী আফবন ঈদ  নাবভয 
এওআ ফংবাদূ্ভত অবযও াফী তাযকও আফবন অফদুল্লাবও তো ওবয ক্ষভতা দঔর ওবয। তঃয তাযকওয 
ুত্র পর ভাাযীবও তো ওবয তায স্থরাকবকলি । মকদ ল ভুাম্মদ অরী াা ওতৃকও লপ্রকযত 
সনেবদযবও প্রকতবযাধ ওযবত লঘিা ওবযকঙর, তফু ল কভযকরঈী (কব্রবককডায লচনাবযর) ঔুযকদ াায 
াবত ১২৫৭ কচযী াবর অিও  এফং কভবয লপ্রকযত , লমঔাবন তাবও ওাযারুদ্ধ ওযা । এযয 
ঈবদয ুত্র ঔাকরদ লফ কমকন আ ভ মকন্ত কভবয ফফা ওযকঙবরন, তাাঁবও দাকযোয অভীয কনবাক ওযা 
 এফং লচদ্দা লপ্রযণ ওযা । ঈভানী অদফ-ওাদা কক্ষাপ্রাপ্ত ঔাকরদ লফ কঙবরন অবর ুন্নাবতয 
অকওদা কফশ্বাী এওচন বদ্র-নম্র ফেকি। তঃয কতকন ভাত্র লদড় ফঙয অভীবযয বদ ফার থাওবত 
লবযকঙবরন। অফদুল্লা আফবন াআোন ঈভানী যাবষ্ট্রয প্রকত নুকত ায বান ওবয ফহু ল্লী চফযদঔর 
ওবয লন। ল দাকযো অিভণ ওবয কনবচবও অভীয লখালণা ওবয। ঔাকরদ লফ ভক্কা অে লনন। কভবয 
ওাযারুদ্ধ াঔ পর াকরব ককব চাফারু াভয-এয অভীয আফবন যীবদয বমাককতা নচবদ কভন 
ওবয এফং আফবন াআোনবও তো ওবয। তাবও ঈভানী যাবষ্ট্রয প্রকত অনুকবতেয থ গ্রণ ওকযব 
দাকযোয অভীয বদ কনবাক ওযা । ল ১২৮২ কযচী াবর ভৃতুে ফকধ তায ওথা যক্ষা ওবয। 

াঔ পবরয কতন চন ুত্র কঙর, মথা – অফদুু্ল্লা, ঈদ এফং ভুাম্মদ াইদ। লচেষ্ঠ অফদুল্লাবও নচবদয 
অভীয বদ কনবাক ওযা । ঈদ তায ফড় বাআবয কফরুবদ্ধ কফবদ্রা ওবয ফাযাআন দ্রৃীবয লরাওচনবও 
াবথ কনব। অফদুল্লা তায ভ্রাতা লভাাম্মদ াইদবও লপ্রযণ ওবয লৌদবও দভন ওযায চবনে, কওন্তু তায সনে 



248 
 

ফাকনী যাকচত । নচবদয ওর নকযী দঔর ওযায কবরাল ঈবদয ন্তবয কঙর; ুতযাং পাকযও [বভচয 
লচনাবযর] নাকপম াাবও লষ্ঠ অভকী ঈদবও দভন ওযায চবনে লপ্রযণ ওযা । লওননা, অফদুল্লা কঙর 
ঈভানী যাষ্ট্র ওতৃকও কনবাকওৃত অভীয। পবর ঈদ এফং তায বমাকী রুবিযা ফাকনী যাস্ত  এফং 
নচদযাবচে ুনযা ুঔ-াকস্ত কপবয অব। ভুরভান ফকাধাযণ ভু‖কভনকবণয ঔরীপায চবনে অল্লায দযফাবয 
লদাা ওবযন। তবফ যফতকীওাবর ভুাম্মদ আফবন যীদ নচদ দঔর ওবয লন এফং অফদুল্লাবও ফন্দী ওবয। 

াফীযা মঔন আাবভন দঔর ওবযকঙর, তঔন তাযা অকয িবর দ রাঔ চংরীবও লধাওা কদব াফী 
ভতফাদ গ্রণ ওযবত ফাধে ওবযকঙর, লম চংরীযা তাবপ  া‖না বযয ভধেফতী াাত াাড়ভূব 
ফফা ওযবতা। ভুাম্মদ অরী াা াফীফাবদয ভূবরাৎািন ওবয াাড়ী চংরী এ ফ াফীবও 
কফতাড়বনয ভীভা কওঙুিা ককঙব কদবকঙবরন। এ এরাওাকিবও ঈভানী কনন্ত্রবণ অনা  ুরতান 
অফদুর ভাকচদ ঔাবনয লঔরাপত অভর ১২৬৩ কচযী াবর। 

অকয িবরয লরাবওযা মাবও কনফকাঘন ওযবতা, লআ ফেকি-আ বতা তাবদয অভীয, অয ঈভানী যওায 
কনবাক ওযবতন তাবদয কবনকযবও। কবনকয তাবদয প্রকত দ অঘযণ ওযা বত্ত্ব তাযা য তাাঁয কফরুবদ্ধ 
কফবদ্রা ওযবতা। ক্ষান্তবয তাযা তাবদয অভীযবও নুযণ ওযাবও আফাদত ভবন ওযবতা। এভন কও ওুদকী 
ভাভুদ াা মঔন কবনকয কঙবরন, তঔন তাযা কফবদ্রা ওবয আাবভবনয লাদাআদা ফন্দয অিভণ ওবযকঙর। 
কওন্তু তাযা বংওয াআভুভ দ্রৃাযা ধ্বংপ্রাপ্ত বকঙর। মকদ তাযা অফাবযা ১২৮৭ কচযী াবর কফবদ্রা ওবয 
লাদাআদা ফবযাধ ওবযকঙর, তফু ি ংঔেও ঈভানী সনেআ ীভ াকওতায াবথ মুদ্ধ ওবয 
নকযীকিবত তাবদযবও  ুওবত না কদব তাবদযবও বচআ যাবূত ওবযন। তঃয যাকদপ াায ধীবন এও 
কডকবন সনেবও লপ্রযণ ওযা  এফং যাকদপ াা  নোনে ঈভানী লনাকতবদয ুবওৌরূণক 
কযওিনা দ্রৃাযা দুককভ, ঔাড়া াফকতে এরাওা ফকস্থত াফী দাোফাচবদয অঔড়াগুবরা এবওয য এও 
ুন্নীবদয দঔবর কনব অা । কপতনা  কফবদ্রাবয অঔড়াগুবরাবও কনভূকর ওযা । মঔন যাকদপ াা 
ুস্থ ব বড়ন, তঔন আাবভবনয ভরুবূকভ  অকয াফকতে এরাওায াফী চংরীবদযবও বে-বফে 
ফানাফায এফং লআ এরাওা আরাভী জ্ঞান  সনকতওতায প্রঘায-প্রাবযয দাকত্ব লদা  কামী অভদ 
ভুঔতায াাবও। 

আাবুচ ুরতান লকরভ ঔান মঔন ৯২৩ কচযী াবর কভয চ ওবয প্রথভ তুওকী ঔকরপা ন, তঔন লথবওআ 
অযফী ঈদ্রৃী ঈভানীবদয ানাধীন বকঙর। মকদ নকযীগুবরাবও কনযফকচ্ছন্ন াকন্তয ভবধে ান ওযা 
বতা, তফু ভরুবূকভ  াফকতে এরাওায জ্ঞ, বফখুবয লরাওবদযবও তাবদয কনচ কনচ অভীয কওংফা 
াবঔবদয দ্রৃাযা াকত ায চবনে লঙবড় লদা । এ াঔযা ওঔবনা ওঔবনা কফবদ্রা ওযবতা। তাবদয 
কধওাংআ াফী ব মা এফং কনবচবদয লরাওবদযবও অিভণ  ভুরভানবদযবও তো ওযবত অযম্ভ 
ওবয। তাযা াচীবদয য রুিাি  তাাঁবদযবও তো ওযবত থাবও। 
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১২৭৪ কচযী াবর ফৃকিযা লচদ্দা ঘযভ কপতনায অগুন িাকরব লদ, কওন্তু ভক্কা লআ ভওায কবনকয 
নাকভও াায নীকতয ওাযবণ াকন্ত ফচা যাঔা ম্ভফয । ১২৭৭ কচযী াবর ওর কফবদ্রাী, ফফকয 
অভীযবও ঈভানী াম্রাবচেয ফেতা স্বীওাবয ফাধে ওযা । 

―কভযাতুর াযাভআন‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ অবঙ লম, ফআকি মঔন ১৩০৬ কচযী াবর প্রণীত , তঔন অযফী 
ঈদ্রৃীব এও লওাকি কফ রাঔ ভানুল ফফা ওযবতা। মকদ তাযা তেন্ত ফুকদ্ধ  ঈরকব্ধম্পন্ন কঙর, তফু 
তাযা ঘযভ জ্ঞ, কনষু্ঠয  ানাাকনপ্রফণ কঙর। াফীফাবদ তাবদয কফশ্বা তাবদয ফফকযতাবও অবযা ফৃকদ্ধ 
ওবযকঙর। 

আফবন যীবদয প্রবৌত্র অভীয আফবন যীদ আবতাূবফক ঈভানীবদয াবথ লমাক কদব ফৃকিবদয াবথ মুদ্ধ 
ওবযকঙবরন। তাাঁয ুত্র াঔ অরী ভদীনায দকক্ষণ-ূবফক ফকস্থত া‖আর বযয অভীয কঙবরন। কতকন ১২৫১ 
কচযী [১৮৩৫ ইাই] াবর আবন্তওার ওবযন এফং তাাঁয স্থারাকবকলি ন তাাঁয লচেষ্ঠ ুত্র অফদুল্লা অর 
যীদ, কমকন লতয ফঙয অভীয কববফ ান ওবযন। অফদুল্লা অর যীবদয লচেষ্ঠ ুত্র  ঈিযাকধওাযী 
তারারবও পর আফবন লৌদ কফল প্রবাক ওবয, মায দরুন তারার াকর ব মান এফং এওকি কযবরবায 
দ্রৃাযা ১২৮২ কচযী (১৮৬৬ ইাই) াবর অত্মতো ওবযন। তাাঁয ভ্রাতা ভু‖তাফ তাাঁয বয অভীয ন, কওন্তু 
ফন্দয আফবন তারার তাাঁয ঘাঘা ভু‖তাফবও তো ওবযন এফং ানবায গ্রণ ওবযন। এআ অভীয তাাঁয ঘাঘা 
ভুাম্মদ অর যীদ ওতৃকও কনত ন, কমকন যফতীওাবর নচদ  কযাদ দঔর ওবয লনন এফং লৌকদ ফংবয 
অভীয অফদুু্ল্লা আফবন পরবও ফন্দী ওবয াআর-এ কনব মান। ঈবদয দুআ ুত্র অফদুর অমীম  
ভুাম্মদ, মাযা অফদুল্লা আফবন পবরয বাআ কঙর, তাযা াকরব ওুববত অে লন। ভুাম্মদ অর যীদ 
১৩১৫ কচযী (১৮৯৭ ইাই) াবর আবন্তওার ওবযন। তাাঁয স্থরাকবকলি  তাাঁযআ বাআবয ুত্র অফদুর 
অমীম, মায কনষু্ঠযতায দরুন াফী কপতনায অগুন অফায দাঈ দাঈ ওবয িবর বি। কযাদ, ওাকভ  
ফুযাআদায াঔফকক লআ লৌদ আফবন পবরয াবথ এওতাফদ্ধ । অফদুর অমীম আফবন লৌদ ওুবত বত 
১২কি ঈি কযাবদয ঈবদ্দবে মাত্রা ওবয। ১৩২০ কচযী (১৯০২ ইাই) াবরয এও যাবত ল কযাবদ 
অকভন ওবয। অফদুর অমীম আফবন অর যীবদয কনবাকওৃত কযাবদয কবনকয অচরানবও ল এও 
লবাচবা তো ওবয। কযাবদয ভানুবলযা, মাযা লআ ভ মকন্ত ঘযভ কনষু্ঠযতায কওায বকঙর, তাযা 
আফবন লৌদবও অভীয কনফকাঘন ওবয। কতনকি ফঙয মাফত ফহু মুদ্ধকফগ্র ংখকিত । ফববল অফদুর অমীম 
আফবন অর যীদ কনত । ঈভানীকণ এ কফবযাবধয ভবধে চকড়ব বড়ন ১৩৩৩ কচযী (১৯১৫ ইাই) 
াবর এফং অফদুর অমীম আফবন লৌবদয াবথ এওকি ঘুকি ওবযন এ বতক লম, ল-আ বফ কযাবদয প্রধান 
ওভকওতকা। যফতকীওাবর যীদী  লৌকদবদয ভবধে ওাকভ-এ এওকি মুদ্ধ ; অফদুর অমীম আফবন লৌদ 
যাচ ফযণ ওবয এফং কযাবদ প্রতোফতকন ওবয। 

১৯১৮ িীিাবব্দয ১৭আ চুন তাকযবঔ অফদুর অমীম আফবন লৌদ ফৃকিবদয আন্ধন লব এওকি লখালণাত্র 
প্রওা ওবয এ ভবভক লম, ভক্কায অভীয যীপ হুাআন াা  তাাঁয েীকণ ফাআ ওাবপয এফং ল তাাঁবদয 
াবথ লচাদযত। ল ভক্কা লভাামমভা  তাবপ অিভণ ওবয, কওন্তু যীপ হুাআন াায ওাঙ লথবও 
লগুবরা দঔর ওযবত ফেথক । যফতকী মকাব ফৃকি সনেযা যীপ হুাআন আফবন অরী াাবও অিও ওবয 
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এফং ১৩৪২ কচযী (১৯২৪ আং) াবর তাাঁবও াআপ্রাব কনব মা। াাবও লম লাবিবর ন্তযীন যাঔা বকঙর, 
লআ লাবিবরআ ১৩৪৯ (১৯৩১ ইাই) াবর কতকন আবন্তওার ওবযন। অফদুর অমীম আফবন লৌদ ১৯২৪ 
িীিাবব্দ বচআ ভক্কা  তাবপ চফযদঔর ওবয লন। আবতাূবফক ১৯১৯ িীিাবব্দয ২৮ল লপফরুাযী তাকযবঔ 
ঈভানী সনেকণ, মাাঁযা যীপ হুাআন াায অিভণ বত ভদীনাবও যক্ষা ওযকঙবরন, তাাঁযা ভি কন্ধ 
নুমাী কচাম তোক ওবযন। আ ভ যীপ হুাআন াা তুযবস্কয ক্ষভতা গ্রণওাযী আবিাদ-কচরায-এয 
াবথ লৌাদেূণক ভবনাবাফম্পন্ন কঙবরন না। যীপ হুাআন াায ুত্র অফদুল্লা ভদীনা ফফা ওবয 
অকঙবরন ফহু ূফক বতআ, কওন্তু তাাঁয কতায আবন্তওাবরয য ফৃকি যওায তাাঁবও ভদীনা বত অম্মাবন 
কনফকাকত ওবয। কতকন ১৩৬৫ কঃ (১৯৪৬ ইাই) াবর চদকান যাবষ্ট্রয লকাড়ািন ওবযন। কওন্তু তাাঁবও ভকচদুর 
অওা নাভাম অদাযত ফস্থা ফৃকি অততাীবদয াবত প্রাণ কদবত  ১৩৭০ (১৯৫১ ইাই) কচযী 
াবর। তাাঁয ুত্র তারার তাাঁয স্থরাকবকলি ন। তঃয ুস্থতায চবনে তারার নকতকফরবম্বআ তাাঁয ুত্র 
ভাকরও হুাআনবও ক্ষভতা স্তান্তয ওবযন। যীপ হুাআন াায কদ্রৃতী ুত্র যীপ পর ১৩৩৯ (১৯২১ 
ইাই) কচযী াবর আযাও যাবষ্ট্রয িন ওবযন এফং ১৩৫১ কচযী (১৯৩৩ ইাই) াবর আবন্তওার ওবযন। 
তাাঁয ঈিযাূযী ন তাাঁযআ ুত্র কামী কমকন ভাত্র ২১ ফঙয ফব ১৯৩৯ িীিাবব্দ আবন্তওার ওবযন। তাাঁয কদ্রৃতী 
ুত্র পর আযাবওয যফতকী ানওতকা ন; কওন্তু কতকন ১৯৫৮ ঔৃিাবব্দয ১৪আ অকি তাকযবঔ লচনাবযর 
ওাকবভয লনতৃবত্ব াভকযও বুেত্থাবন ভাত্র ২৩ ফঙয ফব কনত ন। কদ্রৃতী বুেত্থাবন ওাকভ কনত ন। 
ফহু াভকযও বুেত্থাবনয বয আযাও  ককযা লাাকরি ফাথ াকিকয ক্ষভতাধীন ব মা এফং যাকায 
ওবরানীবত কযণত । 

অফদুর অমীম আফবন লৌদ ফহু ফায ভদীনা ভবনাাযা অিভণ ওবয। এভন কও ল ১৯২৬ াবর লম অিভণ 
কযঘারানা ওবযকঙর, তাবত ল যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয লভাফাযও যমা লফাভা-লকারা ফলকণ ওবযকঙর। কওন্তু তফু 
ল নকযীকি দঔর ওযবত াবয কন। কনবম্নাি ঔযফকি আস্তামু্ববরয ―ন া‖অত কোবচবিী‖ কত্রওা ১৯২৬ 
াবরয ৯আ লবেম্বয তাকযবঔ প্রওাকত : 

‗ভদীনা লফাভা াভরা: অভযা ূবফকআ চাকনবকঙ লম বাযতী ভুরভানকণ অফদুর অমীম আফবন লৌদ ওতৃকও 
ভদীনা লফাভা াভরা ওযা ঈবিকচত  কু্ষব্ধ। বাযবত প্রওাকত ―কদ িাআভ প আকন্ডা‖ ফবর, 
ভদীনা অিভণ  যমাব অওদা-এ লফাভা াভরায াম্প্রকতও ঔফয বাযতী ভুরভানবদয ভবধে এভন এও 
বন্তাল  লক্ষাববয িায ওবযবঙ লম এ যওভ অয লওাবনা খিনাআ  কন। আ কফত্র স্থানকিবও বাযতী 
ভুরভানকণ ওবতািুওু েদ্ধা ওবযন তা তাাঁযা প্রদকন ওবযবঙন। বাযত  আযাবন এ তীব্র বন্তাল  লক্ষাব 
কনকিতবাবফ আফবন লৌবদয য প্রবাফ লপরবফ, মায দরুন ল এআ ধযবণয ওভক ংখিন লথবও কফযত 
থাওবফ, মাবত ওবয ওর ভুরভান যাবষ্ট্রয লযালানর বত ল ভুি থাওবত াবয। বাযতী ভুরভানকণ 
প্রওাবে এিা আফবন লৌবদয ওাবঙ ফেি ওবযবঙন।‘ 

াফীযা দাকফ ওবযকঙর অবর ুন্নাবতয ভুরভানকণ মাাঁযা তাবদয ভ্রান্ত, লকাভযা ধোন-ধাযণা গ্রণ ওবযন কন, 
তাাঁযা ফাআ ওাবপয। তাযা ফবরকঙর লম মাাঁযা -াফীবদযবও ওাবপয ভবন ওযবফন না, তাাঁযা ওাবপয ব 
মাবফন, এফং তাাঁবদযবও তো ওযা  তাাঁবদয ভারাভার চফযদঔর ওযা নাকও ারার। াফীবদয এ ওর 
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ফিফে তাবদয ওৃত ―পাতহুর ভাচীদ‖  ―ওাপু শুফাত‖ ফআগুবরাবত করকফদ্ধ অবঙ। এ ধযবণয ঈচৃ্ছঙ্খরতা 
ভরুবূকভয চংরীবদয স্বাথকবও ংযক্ষণ ওযা াফীফাদ ভগ্র অযবফ ধ্রুত প্রায রাব ওবয। চংরীযা 
ভুরভানবদযবও তো ওযবত থাবও এফং তাাঁবদয ভারাভার রুিাি ওযবত থাবও। তাযা লমঔাবন লকবঙ 
লঔাবনআ তাযা ন্ত্রা  তোঘাযবও াবথ কনববঙ। কওন্তু অল্লা তা ‖অরা ভুরভানবদয প্রকত দা প্রদকন 
ওবযন; ঈভানী ফাদাহ্ ুরতান ভাভুদ ঔান-২ মযত কঔকময (অ.) এয ভবতা মথাভব ভুরভানবদযবও 
যক্ষা ওযবত অকফবূকত ন। কতকন ফদভাব, না-াও াফীবদযবও কফত্র স্থানভূ বত কফতাকড়ত ওবযন 
এফং তাবদযবও ধ্বং ওবযন। প্রথভ কফশ্বমুবদ্ধয ভ মকন্ত আ ওর কফত্র স্থান ঈভানীবদয দ্রৃাযা নো  
আনাবপয াবথ াকত বকঙর। ভুরভানকণ তাাঁবদয ভানফাকধওায, স্বাধীনতা, ুঔ  াকন্ত কনযফকচ্ছন্নবাবফ 
লবাক ওবযকঙবরন। 

প্রথভ কফশ্বমুবদ্ধয ভ ঈভানী াম্রাচেবও ানওাযী ―আঈকনন  প্রবগ্র াকিকয‖ লকাাঁড়ান্থী দেযা ধভক 
ম্পবওক জ্ঞ কঙর। তাবদয ভবধে আরাভী কক্ষা  সনকতওতায খািকত কঙর। যওাবযয ভবধে মাযা কিবাবফ 
চকড়ত কঙর, তাবদয কধওাংআ কঙর কে-ভোন (কমনকদও, লভানাবপও) মাযা াম্রাবচেয নোনে স্থাবনয 
ভুরভানবদয ভবতা অযফী ভুরভানবদয প্রকত চুরুভ-কনীড়ন কযঘারনা ওযবতা। ুরতান অফদুর াকভদ 
ঔান ২-এয ানাভবরয নোকফঘায, দা, নুগ্র  েদ্ধাবত বেস্ত অযফী চনকণ তুওকীবদযবও কনবচবদয 
বাআবয ভবতা বাবরাফাবতন। কওন্তু তাাঁযা আঈকননন্থীবদয তোঘায  ডাওাকত লদবঔ কফকস্ভত ন। ভক্কায 
অভীয যীপ হুাআন আফবন অরী াায অত্মী-স্বচন  লভবয চাভাআবও এফং অবযা ফহু অযফী 
ুধীচনবও দাবভও বয আঈকননন্থী চাভার াা তোঘায ওবয তো ওবয। 

আঈকননন্থী দুেযা ুরতান অফদুর াকভদ ঔান ২-লও ক্ষভতাঘুেত ওবয এফং যওাবযয ফহু কফকি ফেকি  
ঔকরপায অভবরয ঈরাভাব লওযাভ, লরঔওফৃন্দবও ফন্দী ওবয এফং অবযা ফহু ফেকিবও নাভামববল ভকচদ 
তোক ওযায ভ কওংফা ওভকববল ওামকার তোক ওযায ভ লঙন লথবও গুরী ওবয তো ওবয। ুরতান 
যাাদ ঔাাঁবও তাযা লঔরাপবত ভাীন ওবয তাাঁবও এফং তাবদয কনবাকওৃত অআন প্রবণতাবদযবও কস্তবরয 
ভুবঔ াম্রাচেকিবও এও মুদ্ধ লথবও অবযও মুবদ্ধ, এও ধ্বংমজ্ঞ লথবও অবযও ধ্বংমবজ্ঞ ধাকফত ওযবত ফাধে 
ওবয। তাযা চনকণবও কনীড়ন ওযবত থাবও, অয লবাক-কফরাব ভি ব মা এফং যীতবও ফজ্ঞা 
ওবয। লম ওর এওকনষ্ঠ, দূযদকী  লদবপ্রকভও ভুকরভ এআ কড্ডকরওা প্রফাবও ফাধা কদবত লঘিা ওবযন, 
তাাঁবদযবও তাযা পাাঁক কওংফা কনফকাবন লদ। যীপ হুাআন আফবন অরী াা আ ওর ফুকদ্ধভান 
ভুরভানবদয এওচন কঙবরন, কমকন ুরতান অফদুর াকভদ ঔাবনয কঔরাপত অভবর ভীয-আ-ভীযান থফা 
লফকরায লফকী (প্রাবদকও ানওতকা) দফী ধাযণ ওবয ঔকরপা  াম্রাবচেয লঔদভত ওবযকঙবরন। তাবও 
ভক্কায অভীয কাবফ কনবাক ওবয আস্তামু্বর বত লপ্রযণ ওযা বকঙর। তঃয কতকন আঈকননন্থীবদয 
কফবযাকধতা ওবযন, মাযা াম্রাচেবও প্রথভ কফশ্বমুবদ্ধয ধ্বংমবজ্ঞ লিবর লদ। অবনাায াায প্রণীত  ২২ল 
কচরজ্জ ১৩৩২ কচযী (বটাফয ২৮/১৯১৪আং) াবর ুরতান যাাবদয স্বাক্ষযওৃত মুবদ্ধয লখালণাবও 
আঈকননন্থীযা ‗কচাবদ অওফয‘-এয কভথো লঔতাফ কদব ওর ভুরভান যাবষ্ট্র এয ওকভূ লপ্রযণ ওবয। 
লফঘাযা ুরতান যাাদ ভবন ওবযকঙবরন লম কতকন ফুকছ কতে এওচন ঔকরপা এফং তাাঁয খকনষ্ঠ ঘযবদয ওাবঙ 
ফাধে ব কববমাক ওবযকঙবরন: ‗তাযা অভায ওথা এওদভ লাবন না!‘ তাাঁয এ কববমাবক প্রভাণ লভবর লম, 



252 
 

কতকন মঔন আরাভকফবযাধী কফলাফকরবত স্বাক্ষয ওযবত ফাধে বতন, তঔন ওূিঘারগুবরা ম্পবওক কতকন ফুছবত 
াযবতন। 

যীপ হুাআন াা লদঔবত লবকঙবরন লম আঈকননন্থীযা ভুরভানবদয ইভান  যর কফশ্বাবও ফেফায 
ওবয এফং -ভুকরভবদয াবথ লিাবদয ফুকর অবড় কফার াম্রাচেকিবও ধ্বংবয ভুবঔ লিবর কদকচ্ছর এফং 
স্ম স্ম মুফওবও অগুবন কনবক্ষ ওযকঙর এফং তাবদয কাকপরকত  ফক্ষ তাবদয ফুকরয াবথ নূেনতন 
াভঞ্জে ফচা যাঔকঙর না। কতকন ভুরভানবদযবও এ দুেবদয াত বত এফং াম্রাচেকিবও বকফলেবতয 
শুব কযণকত বত যক্ষা ওযায এওকি ঈা বিলণ ওবযকঙবরন। মঔন কতকন শুনবত লবরন লম দাবভবও 
যীপকবণয কফকি ফেকিফককবও ঈন্মি কঘবি চাভার াা নৃংবাবফ তো ওবযবঙ, তঔন কতকন কনচ ুত্র 
যীপ পর অবপন্দীবও লঔাবন ািাবরন কফলকি তদন্ত ওযবত। পর অবপন্দী লদঔবত লবরন লম, 
তাাঁযা মা শুবনকঙবরন তাআ তে। কতকন তাাঁয কতাবও এআ ফাবচ খিনা ম্পবওক ফকত ওবযন। যীপ হুাআন 
াা অয ে ওযবত াযবরন না। তঃয কতকন দুআকি লখালণাত্র চাকয ওযবরন; প্রথভকি ১৩৩৪ কচযীয 
২৫ল া‖ফান (১৯১৬আং) তাকযবঔ এফং কদ্রৃতীকি ১৩৩৪ কচযীয ১১আ কচরওদ তাকযবঔ। এয ঈবদ্দে কঙর 
খিনাফকর ম্পবওক ভুরভানবদযবও ফকত ওযা। আঈকননন্থীযা এ দুআকি নোমে লশ্বতত্রবও ‗কফবদ্রাবয 
লখালণাত্র‘ অঔো কদবকঙর। আস্তামু্ববর ফকস্থত আঈকননন্থী ংফাদ ভাধেবভয বাড়াবি ওরভগুবরা যীপ 
হুাআন াায প্রকত তেন্ত কনঘু  ীন বালা ওুৎা যিনা ওবয এফং কারভন্দ ওবয। যীপ হুাআন াায 
লখালণাবত্রয প্রকত ভবনাবমাক লদায কযফবতক আঈকননন্থীযা তাাঁবও লদবদ্রাী লখালণা ওবয লদ। তাযা তাাঁবও 
যাবূত ওযায ঈবদ্দবে সনে লপ্রযণ ওবয। ফহু ফঙয ধবয তাযা ভ্রাতৃখাতী মুদ্ধ ফাকধব যাবঔ। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-
এয ফংধয আ ওর ঔাবর ভুরভানবদয াবত ভক্কা লভাামমভা  ভদীনা লভানাাযা ভকণ না ওযায 
চবনে তাযা ফহু কনবদকাল ভানুলবও তো ওবয। ফবঘব ঔাযা ওথা, তাযা এ ফ ফযওতভ স্থানবও আরাবভয 
তোওাযী, ভরু-দুে, জ্ঞ  কনষু্ঠয াফীবদয ওাবঙ ভকণ ওবয। তবফ এিা ঘূড়ান্ত মকাব দৃেভান  লম, 
যীপ হুাআন াা-আ কিও কঙবরন। আঈকননন্থীযা ঈভানী াম্রাচেবও ত্রুবদয াবত তুবর কদব রান 
ওবয। ১৩৪০ কচযী/ ৩০ল অকি ১৯২২আং-এয তুওকী ভুকি  কফচ না বর তুওকী  আরাভ যীপ হুাআন 
াায অঙ্কা নুমাী মূ্পণকবাবফ কনকিহ্ন ব লমবতা এফং ফৃকি যওাবযয অবযাকত লবাক কন্ধ (অকি 
২০, ১৯২০আং)-এয ওলাখাবত ভুকরভ কফশ্ব কফরুপ্ত ব লমবতা। যীপ হুাআন াায লখালণাগুবরায এওকি 
ূক্ষ্ম কফবেলণ ওযা বর এিা ুস্পিবাবফ লফাছা মাবফ লম, কতকন ‗অযফী স্বাধীনতা‘ চাতী লওাবনা ধাযণা 
কফশ্বাী কঙবরন না। কতকন চাকততাফাদী কঙবরন না। কতকন আরাবভয তাওায কনবঘ ওর ভুরভানবও 
ভ্রাতৃুরব ভবনাবাফ কনব ফফা ওযবত লদঔবত লঘবকঙবরন। ভক্কা  ভদীনায ঔাাঁকি ভুরভানকণ কফশ্বা 
ওযবতন লম ওর ভুরভান চাকত-আ যস্পয যস্পবযয বাআ এফং তাাঁযা তাাঁবদযবও বাআবয ভবতা 
বাবরাফাবতন। য বক্ষ, আঈকননন্থী ত্র-কত্রওাগুবরা অযফীবদযবও ভান ওযবতা ওাবরা ওওুযবও 
‗অযফ, অযফ‘ অঔো কদব এফং লওাাঁওড়া ঘুরবও ‗অযফী ঘুর‘, নযভ াফানবও ‗অযফী াফান‘  
লতরাবাওাবও ‗ওাবরা পাতভা (পাকতভা-যা.)‘ আতোকদ চখণে লঔতাবফ বূকলত ওবয। ফড়আ অপবা, আঈকনন 
লকাাঁড়ান্থীযা যীপ হুাআন াায ভবতা কনভকর অত্মা  ভান ঈরকব্ধ বত ূনে কঙর! এ ওর এওকনষ্ঠ 
ভুরভানবও কফবদ্রাী জ্ঞান ওবয তাযা াফীবদয কফবদ্রাবও ৎ কযওিনা দ্রৃাযা আন্ধন মুককবকঙর, মাযা তুওকী 
সনেবদয য াভরা ঘাকরব ঈভানী বূকভ চফযদঔর ওবয কনবকঙর। আঈকননন্থীযা, মাযা তুওকী 
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সনেবদযবও ফায ফায কফশ্বনফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয ফংবয ঔাাঁকি ভুরভানবদয াবথ মুবদ্ধ করপ্ত ায চবনে অবদ কদবতা, 
তাযা কফবদ্রাী কংস্ম াফী অফদুর অমীম আফবন লৌবদয ওাবঙ কভত্রতায কঘকিত্র করঔবতা এআ ফবর, ‗লতাভায 
সনে ভদীনা অকভন ওবযা, অভযা লতাভায াবথ ভক্কা মাবফা এফং ুরতাবনয কফরুবদ্ধ কফবদ্রা 
লখালণাওাযী অভীয হুাআন াাবও ফন্দী ওযবফা‘। অফদুর অমীম আফবন লৌদ তাবদয কঘকিয লওাবনা চফাফআ 
লদ কন। লওননা, ল তুওকীবদযবও ভক্কা লদঔবত ঘা কন। ল আবতাভবধেআ তদানীন্তনওাবর ফাযাআন দ্রৃীুবঞ্জ 
ফকস্থত ফৃকি ফাকনীয ওতকাফেকিয (ওভান্ডাবযয) াবথ এওকি ঘুকি ওবয লপবরকঙর। াযকও ঈাকবযয 
তীবয ফকস্থত ঈভানী যগুবরা ফৃকিবদয ওাঙ লথবও প্রাপ্ত স্ত্রস্ত্র দ্রৃাযা অিভণ  চফযদঔর ওযায 
ফোাবযআ ল ংগ্রাভযত কঙর এফং ল অা ওযকঙর লম অযফ যাচে (চাকমযাতুর অযফ) াফীবদয াবতআ 
ভকণ ওযা বফ। তঃয তাআ খবি লকবরা। 

নচদ ভরুবূকভবত আফবন যীদ  অফদুর অমীম আফবন লৌদ লকাত্র দুআকিয যিক্ষী ংখাত ফন্ধ ওযায চবনে 
পারুওী াভী াাবও ওাকভ বযয ভুতাাযযীপ (প্রবদবয ঈ-কফবাবকয কবনকয) কনবাক ওযা । মকদ 
অফদুর অমীম আফবন লৌদ াভী াা  তুওকী সনেবদযবও ফন্দী ওবয কযাদ কনব মাায পকন্দ অাঁিবত 
থাবও, তফু ওাকভ বযয াঔকণ তাবও এ ওাচ বত কফযত যাঔবত ভথকন ন এ ভবভক যাভক কদব লম, 
ঈভানী াম্রাচে বত ঈদূ্ভত এয কফরূ প্রকতকিা াভার লদা দুষ্কয বফ। কওন্তু ল াভী াায য 
এওকি ঘার ঔািা; ল যাভকস্বরূ তাাঁবও ফবর, ‗ওাকভ বয এবতাচন সবনেয ঔাদে যফযা ওযবত 
অনায বীলণ ুকফধা বফ। বতা অনাযা ঔাদোবাবফ কিি বফন। ভদীনা প্রতোফতকন ওযাআ অনাবদয 
চবনে বাবরা বফ।‘ াভী াা এিাবও এওিা ফনু্ধত্বূণক ঈবদ ভবন ওবযন এফং ভদীনা প্রতোফতকন ওবযন। 
সনেযা ঘবর মাায য অফদুর অমীম আফবন লৌদ দুকক বত ঈভানী তাওাকি নাকভব লপবর এফং 
পরস্বরূ ওাকভ বযয তন খবি। এযয ল নচদ প্রবদবয যাচধানী অর ঔাা অিভণ ওবয এফং 
ঈভানী সনেবদযবও যাস্ত ওবয যকি চফযদঔর ওবয লন। আঈকননন্থীযা অফদুর অমীম  াফীবদয 
এ সফযীতাবও সকথরে কদবত থাবও। কফবল ওবয ফযায ওাযী  আরাবভয এওচন ―প্রককতফাদী ংঙ্কাযও‖ 
তাকরফ নওীফ অফদুর অমীম আফবন লৌবদয অিভণগুবরাবও আরাবভয লঔদভত কববফ অঔো কদবত থাবও। 
এবত নুপ্রাকণত ব অফদুর অমীম আফবন লৌদ আফবন যীবদয য অিভণ কযঘারনা ওবযকঙর, কওন্তু 
ল লাঘনী যাচ ফযণ ওবয এফং ভাযাত্মও ক্ষকতগ্রস্ত । লৌদ কযফাবযয বনবওআ কনত । অফদুর 
অমীম বত প্রাপ্ত মুবদ্ধয যঞ্জাভাকদয ভবধে ফৃকিবয সতকয স্ত্রস্ত্র এফং ফহু ―োি‖ াা মা। অফদুর 
অমীবময এ যাচবয দরুন তায ভক্কা  ভদীনা অিভবণয কযওিনা কওঙুওার কফরকম্বত । তফু ল 
ওুঔোত ফৃকি গুপ্তঘয ওোবিন (যফতকীওাবর ওবনকর) রবযন্স-এয ঈস্কাকনবত তায কফশ্বাখাতওতাূণক ওুওভক 
ঘাকরব লমবত থাবও। ল যীপ হুাআন াায াবথ মুদ্ধ লখালণা ওবয লদ এফং ১৩৩৬ (১৭আ চুন, ১৯১৮ 
ইাই) াবর ভক্কা অিভণ ওবয ফব; কওন্তু ল যাকচত  এফং নচবদ কপবয মা। 
[অফদুর অমীম আফবন ঈদ ফৃকি সনেবদয ওাঙ লথবও ১৩২৪ কচযী/১৯২৪ াবর ভক্কা  তাববপয দঔর 
ফুবছ লন এফং ১৩৪৯ কচযী/১৯৩১ ইাই াবর ভদীনায দঔর ফুবছ লন। তঃয ১৯৩২ ঔৃিাবব্দ লৌকদ 
অযফ যাবষ্ট্রয লকাড়ািন ওবয। ১৩৭২ কচযী/১৯৫৩ ইাই াবর তায ভৃতুেয য ঈিযাকধওাযী  তাযআ 
ুত্র লৌদ, লম নাকও লৌকদ ফংবয কফতভ ঈিযাকধওাযী কঙর। রাম্পিে চীফন মান ওবয ল ১৯৬৪ আং াবর 
ভদে ফস্থা এবথবন্স ভৃতুেফযণ ওবয। তায ঈিযাূযী তাযআ বাআ পার লতর লওাম্পানীগুবরা  প্রকত 



254 
 

ফঙবযয াচীবদয ওাঙ লথবও ংকৃীত লওাকি লওাকি স্বণকভুু্দ্রা াফীফাদ াযা ভুকরভ কফবশ্ব প্রঘাবযয ঈবদ্দবে 
ভুি বস্ত ঔযঘ ওবয এফং ভুরভানবদযবও লধাওা লদ। ১৩৯৫ কচযী/১৯৭৫ ইাই াবর কযাদ প্রাাবদ 
তায বাবে ওতৃকও ল কনত বর তায বাআ ঔাবরদ লৌকদ অযবফয যাচা ।] 

ভদীনায াভকযও কধনাও দুআচন, মথািবভ ফযী াা  পঔযী াা মকদ অফদুর অমীম আফবন লৌবদয 
লফ-ইভানী ওাচ-ওাযফায ওাবঙ লথবও রক্ষে ওযকঙবরন, তফু তাাঁযা আঈকননন্থীবদয অবদ ভানে ওযাবও 
ওতকফে কফবফঘনা ওবয যীপ হুাআন াা  তাাঁয ুত্রবদযবও কফবদ্রাী কববফ লখালণা ওবযন। ভুকরভ 
ভ্রাতাবদয যস্পয ানাাকনবত এআ দুআচনবও খুকিস্বরূ ফেফায ওযা । কওন্তু লচাবময কবনকয  ওভান্ডায 
কাকরফ াা আঈকননন্থীবদয দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত ন কন। লওননা, কতকন দূযদকী  ফোও আরাভী জ্ঞানম্পন্ন 
এফং কবজ্ঞতাভৃদ্ধ কধনাও কঙবরন। কতকন তাাঁয ফোও নুন্ধানী  তওক তদন্ত এফং যীক্ষা-কনযীক্ষা 
বত ফুছবত লবযকঙবরন লম, যীপ হুাআন াা-আ কিও এফং কতকন তাাঁয দুআকি লখালণাত্র আরাভ  
ভুরভানবদয প্রকত ভুিবতয ওাযবণআ প্রওা ওবযকঙবরন। কাকরফ াা কনবম্নাি ―সদকনও অবদ‖ (Daily 
command)) যীপ হুাআন াাবও ওুৎা বত যক্ষা ওযায চবনে চাকয ওবযন: 

‗মযত অভীবযয (যীপ হুাআন াায) কনষ্ঠা ম্পবওক লওাবনা বন্দ থাওা ঈকঘৎ ন। কতকন কফবদ্রাবও ঈবস্ক 
লদবফন এভন লওাবনা ম্ভাফনা লনআ। তাাঁয ম্পবওক লম গুচফ ঘরবঙ, তা লভাবি তে ন। যীপ হুাআন 
াা ঔকরপাতুর ভুকরকভবনয প্রকত ূণক নুকত এফং তাাঁয ভাভানে িায দীখকাু কতকন ওাভনা ওবয থাবওন 
দাফকদা।‘ 

কাকরফ াা এ ভন্তবফেয ওকভূ ঘতুথক অভকীয কধনাও  আঈকননন্থী দুে-ঘবিয লনতা চাভার াায 
ওাবঙ এফং আস্তামু্ববর লপ্রযণ ওবযন। কতকন প্রওাবে যীপ হুাআন াাবও ভথকন ওবযন এ ওথা ফবর লম 
যীপ াা এওচন ঔাবর ভুরভান এফং তাাঁয কববমাবক কতকন কিও। দুবকাকেফতঃ আঈকননন্থীযা যীপ 
হুাআন াা  তাাঁয ুত্রবদযবও তাবদয বথ প্রকতফন্ধওতা কববফ কফবফঘনা ওবযকঙর এফং তেন্ত কঙ্কত কঙর 
এআ ভবভক লম, তাাঁযা তাবদয ৎ ঈবদ্দে  ভুরভানবদয প্রকত কযঘাকরত তোঘায-কফঘায ম্পবওক 
ভুরভানবদযবও ফকত ওযবফন। পবর তাযা যীপবদযবও কফবদ্রাী কববফ প্রকতন্ন ওযায চবনে নানা 
ওূিঘার প্রবাক ওযবত থাবও। ভদীনায ফীয তুওকী লনা কপাযবদযবও তাাঁবদয কফরুবদ্ধ মুদ্ধ ওযায অবদ 
লদা । তঃয ফহু ফঙয ধবয ভ্রাতৃখাতী ংখাবতয ূত্রাত । ফববল কধওাং কপায এওতাফদ্ধ 
ব লনা কডকববনয প্রধান ওভকওতকা ওবনকর অভীন লফবকয লনতৃবত্ব ―ভাযওাম াাতী‖ (বওিী ওাঈকন্সর) 
কিন ওবযন। ফহু লখালণাত্র প্রওা ওবয তাাঁযা লচাবম ংখকিত তোওাণ্ডগুবরায তথে পাাঁ ওবয লদন। তাাঁযা 
ফবরন: 

―লনা কধনাও (পঔযী কওংফা পঔরুদ্দীন াা)  তায ঘাভঘাযা কভথো ওথা ফরবঙন। অযাফী  তুওকীকণ 
দুআ ভ্রাতৃপ্রকতভ চাকত ূবফকওায ভবতা এও াবথ লৌাদকেূণক কযবফব ফফা ওবয মাবফন। অভযা কও অবক 
লথবওআ বাআ নআ? অভযা কও ঐকতাকও  দ্রৃীনী ফন্ধবন যস্পয যস্পবযয াবথ অফদ্ধ নআ? ভান অযফ 
চাকত (ওভ-আ-নাকচফ-আ-অযফ) মকদ স্বাধীন ব মা, তাবর কও তাাঁযা অভাবদয ত্রু ব মাবফন? এ প্রবশ্নয 
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ঈিবয তাাঁযা ―না‖ ফরবফন। অভযা ঐওেফদ্ধবাবফ কস্তত্বীর থাওবফা। মযত যীপ (হুাআন াা) আানফু 
ফন্দবয মাায চবনে অভাবদযবও ঈি লবধকঙবরন। কতকন ুস্থবদয চবনে লুধ-াভগ্রী াকিবকঙবরন। 
আানফুবত অভাবদয পবযয ভ কতকন অভাবদয অযাবভয প্রকত হৃদ কঘন্তাবাফনা ওবযকঙবরন। এিা কও 
এওিা ভানফতায ঈজ্জ্বর কনদকন ন? ভ্রাতৃবত্বয কও এয লঘব ঈৎওৃি ঈদাযণ অবঙ? মকদ এ হৃদতায স্থবর 
কতকন ফরবতন, অনাযা দব্রবচ আানফু লমবত াবযন, তাবর কও অভযা ফরতাভ: ―না, অভযা ফীয। অভযা 
এঔাবন ভাকি ওাভবড় বড় লথবও লতাভাবও তো ওযবফা। অভযা ওায (ভিয কাড়ী) ঘাআ?‖ এঔন লথবও 
ঈবদ্দেীনবাবফ ভৃতুে ফযণ ওযা াকওতায কযঘাও বফ না। মাযা তেবও লদঔবত াকচ্ছবরন না, তাাঁবদয 
চবনেআ অভাবদয এ লখালণা। ংঔোককযষ্ঠ-আ তেবও ঈরকব্ধ ওযবত লবযবঙন। অভাবদয ভকনফ মযত 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص কও এ কনষু্ঠযতাবও নুবভাদন ওযবতন?‘ ভদীনায কধনাও পঔরুদ্দীন াা এযয 
আঈকননন্থী যওাযবও ভানে ওযবত ফদ্ধকযওয কঙবরন। ১৩৩৭ কচযী (চানুাযী ১০,১৯১৯আং) াবর তুওকী 
লনা কপাযকণ তাাঁয নওক্ষ লখযা ওবয লপবরন। তাাঁয ফেকিকত ওাযী (aide-de-camp) প্রথভ 
লরপিাবনন্ট ওত লফ অাচ শুনবত লব লফকযব অবন। কতকন ওর ওবনকর, লরপিাবনন্ট-ওবনকর, 
লরপবিবনন্ট, ফাঙাআওৃত দাকতও সনে এফং স্ত্র ুকরবও কাঁকড় লফব বয ঈিবত লদবঔন। তাাঁযা 
ওাযীবও নেত্র াযণ ওবযন। মাাঁযা নওবক্ষ প্রবফ ওবযন, তাাঁযা াাবও দুআ াবতয ওকিবত ধবযন 
এফং এওকি কাকড়য ভবধে দুআচন কপাবযয ভাছঔাবন ফকব আানফু ফন্দবয কনব অবন। তঃয 
কপাযফৃন্দ  সকনওকণ আস্তামু্ববরয ফাবূকভ কবভুঔী বত লবয তেন্ত অনকন্দত ন। কওন্তু ফৃকি ফাকনী 
তাাঁবদয কভবয কনব মা এফং লঔাবন ঙ ভা ওাযারুদ্ধ ওবয যাবঔ। কাি ৫ তাকযঔ াাবও ভাটা 
কনফকাবন লদা । লঔাবন কতকন দুআ ফঙয ফন্দী কঙবরন। লমবতু কতকন আঈকননন্থীবদয ঈন্মাদ অজ্ঞাভূ 
ভানে ওযাবও ওতকফে ভবন ওবযকঙবরন, লবতু এ াী তুওকী কধনাও ভদীনা কনকি ব বড়কঙবরন এফং 
আরাবভয কংস্ম ত্রু ফৃকিবদয াবথ মুদ্ধ ওযায লওাবনা ুবমাকআ ান কন। যওাযী ক্ষভতা স্তকত ওযায য 
আঈকননন্থীযা শুধুভাত্র ফীযবদয এ লদকিবও কদ্রৃধা-কফবিআ ওবয কন, তাযা পঔরুদ্দীন াায ভবতা ফহু 
লদবপ্রকভওবও ত্রু ওবদঔানা অতকনাদ ওযবত ফাধে ওবযকঙর। নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ফংধয যীপবদয 
ভবতা ঔাবর ভুকরভবদয াবত কফত্র বূকভ ভক্কা  ভদীনা কণ না ওযায ঈবদ্দবে তাযা স্ম স্ম 
কনযযাধ ভুরভান  তুওকী ভুরভানবদয যি ছকযবকঙর। তাযা কফত্র বূকভবও যি-কাু, ালাণ-হৃদবয 
াফীবদয াবত ভকণ ওবযকঙর, লম াফীযা ঐকতাকওবাবফ প্রওৃত ভুরভান  তুওকীবদয ত্রু কঙর। 

যীপ হুাআন াায প্রথভ লখালণা 

আকতাবয জ্ঞান মাাঁবদয বাবরা অবঙ তাাঁযা বাবরাআ চাবনন লম ভক্কা লভাওাযযভায অভীযকণআ ভুরভান 
লনতৃফৃন্দ  াওকবণয ভবধে প্রথভ, মাাঁযা ভুকরভ ঐওেবও ুদৃঢ় ওযায চবনে ―অদ-দারাতুর অরীোত অর 
ঈভাকনো‖ (ঈভানী াম্রাচে)-এয াবথ মৃ্পি বকঙবরন। 
অযফী অভীযকবণয ঈভানীবদয প্রকত দৃঢ় অনুকতে কঙর। লওননা, ঈভানী ুরতানকণ অল্লা তা ‖অরায 
কওতাফ (অর-ওুযঅন)  যাূরুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্নাতবও চাকয যাঔবত এফং যীতবও ভানে ওযবত দা-তৎয 
কঙবরন, অয তাাঁযা এ ভৎ ঈবদ্দবে অত্মতোক ওবযকঙবরন। ঈদাযণস্বরূ, অদ্ দারাতুর ঈভানীোয 
ম্মান  ভাাত্মে যক্ষায ঈবদ্দবে অকভ ১৩২৭ কচযী (১৯০৯ আং) াবর অযফবদয ভধে বত ংকৃীত স্ত্র 
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ফাকনীয দ্রৃাযা অযফীবদয য অিভণ ওবয ―অফা‖ ফবযাধ নোত ওযবত লঘিা ওবযকঙরাভ। এও ফঙয 
য এওআ ঈবদ্দবে অভায ুত্রবদয ভধে বত এওচবনয লনতৃবত্ব অকভ াপবরেয াবথ এ ওাচকি ুম্পন্ন 
ওকয। প্রবতেবওআ চাবনন, অকভ ওঔবনাআ এআ ভান রক্ষে বত কফঘুেত আ কন। 

আবিাদ া তযক্কী চাকভোতী‖য অকফবকাফ  তাবদয দ্রৃাযা যওাযী ক্ষভতা গ্রণ,মায কবকিপ্রস্তযআ কঙর 
দুনকীকতবত কযূণক, ফাআ জ্ঞাত লম তায ওাযবণ ফহু বেন্তযীন  সফবদকও কনবভয ঈদ্ভফ ববঙ এফং 
াম্রাবচেয ভাাত্মে  ক্ষভতাবও ওাাঁকব কদববঙ। অয কত মুবদ্ধ (১ভ কফশ্বমুবদ্ধ) চকড়ব তাযা াম্রাচেবও 
এওকি ভাকফজ্জনও ফস্থা লিবর কদববঙ। এ সনযােচনও কযকস্থকত ঈরকব্ধ ওযবত াবয না এভন লওঈআ 
লনআ, কফস্তাকযত কফফযণ লদা এ লক্ষবত্র প্রবাচনী। 

অভযা আরাবভয লওাবনা ম্প্রদাবও এ ভান ভুকরভ াম্রাবচেয াবথ ম্পওকঘুেত এফং দুঃঔ  ওবিয ভবধে 
চচককযত লদঔবত ঘাআ না। ঈভানী াম্রাবচেয ভবধে চনকবণয ঐওে নি ওযা ববঙ এফং অভাবদয াম্রাবচেয 
লল প্রাবন্তয ভুরভান  ভুকরভ নাককযওবদয য পাাঁক, কনফকান  ওাযাফা ঘাকব লদায পরশ্রুকতবত 
ভানুবলয চান-ভাবরয কনযািাবফাধ কতবযাকত ববঙ। কফত্র বূকভয চনাধাযণবও এবতা ভাযাত্মও ওি 
স্বীওায ওযবত ববঙ লম, তাাঁযা এভন কও কনবচবদয খয-ফাকড়য দযচা-চানারা  কৃ াভগ্রী এফং ঙাবদয 
াল্লাগুবরা মকন্ত কফকি ওযবত ফাধে ববঙন। 

আঈকননন্থীযা এবত ন্তুি না বত লবয ারতানাত অস্ াকনোত অর ঈভাকনো  ভুরভানবদয ভবধে 
ঐবওেয লতু ফন্ধন যঘনাওাযী কওতাফুল্লাহ্ (অল্লায গ্রন্থ থকাৎ ওুযঅন ভকচদ) এফং ুন্নাতু াকনো (ভান 
ুন্নাত)-এয প্রকত ফাদ লদায বঘিা করপ্ত ববঙ। ারতানাত অস্ াকনোত্ অর ঈভানীো (ভান 
ঈভানী াম্রাচে)-এয যাচধানীবত দয-আ-অমভ (প্রধানভন্ত্রী), াঔুর আরাভ  ওর ভন্ত্রী  াংদকবণয 
লঘাবঔয াভবন প্রওাকত ―আচবতাদ‖ কত্রওাকি বাবনী লরঔনী দ্রৃাযা অভাবদয নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-লও 
ফভাননা ওযবত লভাবি ওুকণ্ঠত কন। ঈযন্তু, লকান অাঁতাবতয ুবমাক গ্রণ ওবয ভনকড়াবাবফ কত্রওাকি 
কফত্র ওুযঅন ভকচবদয অাতভূবয ফোঔো ওবযবঙ এফং কভযাস্ (ঈিযাকধওায) ংিান্ত অাতকিবও 
ল ওযায দুঃা লদকঔববঙ। [কচা লকাওারবয এ ফ দ্ধতেূণক লরঔনীয চবনে অভায Religion 
Reformers in Islam ফআকি লদঔুন] 

এ ঙাড়া তাযা আরাবভয াাঁঘকি স্তবম্ভয এওকি কফরুপ্ত ওযায বঘিা ঘাকরববঙ। মথা – রুী ফাকনীয াবথ 
আবতাূবফক মুবদ্ধ করপ্ত সনেবদয নুরূ নুবূকত িায ওযায চবনে তাযা ভক্কা লভাওাযযভা  ভদীনা ভুনাাযা 
এফং দাবভবওয সনেবদযবও যভমান ভাবয লযামা যাঔবত কনবলধ ওবযবঙ। আরাবভয লভৌর-স্তম্ভভূ কফবরা 
ওযা  অল্লা তা ‖অরায কনবলধওৃত ওাচভূ কনবচযা ম্পাদন ওযা এফং নোনেবদযবও তা ম্পাদবন 
ফাধে ওযা বত আঈকননন্থীযা কফযত  কন। 

অভাবদয ভান ুরতানবও প্রাাবদয চবনে এওচন ভাকঘফ কনবাক ওযায কধওায বত আঈকননন্থীযা 
ফকিত ওবযবঙ, লমভকনবাবফ ―মাত-আ-াানা‖ (ভাভানে ুরতান) বত তাাঁয ওর কধওায তাযা যণ ওবযবঙ। 
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কনবচবদয করকঔত এফং কফবশ্বয ওাবঙ লখাকলত ংকফধানবও তাযা কনবচযাআ রংখন ওবয ভুরভানকবণয 
কফলাকদবত লঔদভত ওযায কধওায লথবও ঈভানী ুরতানবও ফকিত ওবযবঙ। তাযা ঈভানী ফাদাবও 
তাাঁয াংকফধাকনও কধওায বত ফকিত ওবযবঙ। ওর ভুরভান এআ ফদভাবক অঘযণ লদঔবত াবচ্ছন 
এফং কু্ষব্ধ বচ্ছন। তীবত তাবদয অঘযণ প্রওৃতবক্ষ যীতবও কফবরা ওযায ঈবদ্দবে ওযা বকঙর; তা 
অভযা লভবন কনবকঙরাভ এফং তায প্রংা ওবযকঙরাভ এআ ওাযবণ লম অভযা ভবন ওবযকঙরাভ ভানে ওযবর 
ফুকছ বতা ফা ভুকরভ ভাবচ কপতনায ফীচ ফন ওযা বফ। 

অভযা এঔন লদঔবত াকচ্ছ লম, অদ্ দারাতুর অকরোত অর ঈভানীোবও অবনাায  চাভার এফং 
তারা‖ত াায াবত লঙবড় লদা বকঙর ভবভক গুচফকি কবকিীন কঙর না। এ গুচবফয থক কদবনয য কদন 
স্পিতয বচ্ছ; ওবরআ প্রওাবে ফুছবত ক্ষভ বচ্ছন লম তাযা (আঈকননন্থী অবনাায, চাভার  তারা‖ত 
াা) মা আচ্ছা তা-আ ওযবঙ এফং তাযা নেবদযবও তাবদয লঔার-ঔুকভবতা ঘাকরত বত ফাধে ওযবঙ, অয 
তাবদয অবদভূ ংকফধান  অআন বত কধও ক্ষভতাারী। ভক্কা লভাামমভায ভাওাভাতুশ্ যীঅত 
(আরাভী কফঘাযার)-এয ওামীয ওাবঙ লপ্রকযত এওকি অবদ লখালণা ওযবঙ লম ওামী (কফঘাযও)-এয 
ঈকস্থকতবত াক্ষীবদয াক্ষে েফণ ওযবত বফ এফং ―তামকওা‖ (াক্ষীয আকতফৃি তদবন্তয লখালণা, মাবত ওবয 
তায াক্ষে গ্রণবমাকে কওনা তা কনরূণ ওযা মা) কফঘাযবওয াভবন নকথবুি না ওযবর গ্রণবমাকে বফ না। 

ঈযন্তু, অভীয ঈভয অল্ চামাআযী, অভীয অকযপ অশ্ াাফী, কপও লফক, অর ভুাআোদ, শুওরু লফক, 
অল্ অানী, অফদুর াাফ, লতৌকপও লফক, অল্ ফাাত, অফদুর াকভদ অয্ মাযাঈী  অফদুর কণী 
অল্ অকযী প্রভুঔ ঈরাভাব আরাভ এফং কফকি অযাফী নাককযও এফং তাাঁবদয ভবতা অবযা ফহু ভান 
ফেকিবও কফঘায ঙাড়াআ কফধ ন্থা গুকর ওবয থফা পাাঁক কদব তো ওযা ববঙ। ভদে ফস্থা তাবদয 
চাকযওৃত অজ্ঞাভূ দ্রৃাযা ফহু কযফায ধ্বং ব ককববঙ। বতা অকভ আ ফ তোওাবণ্ডয চবনে এওকি 
চুাত াবফা, লমগুবরা ালাণ হৃদবয সস্বযাঘাযী এওনাও ংখিন ওযবফ না; কওন্তু তাাঁবদয (কনতবদয) 
ফাদ-ফাকও কনষ্পা, কনযযাধ কযফাযগুবরাবও, স্ত্রী-ন্তানবদযবও তাাঁবদয খয-ফাকড়  লদ বত কনফকাকত ওযায 
এফং পরশ্রুকতবত এও দুঃবঔয বয অবযও দুঃঔ এফং এও ধ্বংবয বয অবযও ধ্বং তাাঁবদয য 
ঘাাফায লঙবন ওী চুাত থাওবত াবয? 

এিা কনকিত লম ভকরা  ন্তানবদযবও কনীড়ন ওযা এফং তাাঁবদযবও কনফকাকত ওযা মুকি, নো  ভানফতায 
াবথ লওাবনািবভআ েকতূণক ন, লমঔাবন তাাঁবদয স্বাভী  কতাবদযবও তাাঁযা লম লওাবনা ওাযবণআ লাও ফন্দী 
ব কনঃবল বত লদবঔ ঘযভ াকস্ত লববঙন। অল্লা তা ‖অরা ফবরন: ‗বযয যাবধয চবনে ওাঈবওআ 
াকস্ত লদা ঈকঘৎ ন।‘ (অর অাত) নোবও অবরাকওত ওবয এ অবদকি লমঔাবন লঔারাাবাবফ কফযাচভান, 
লঔাবন আঈকননন্থীবদয এ নৃং ওামককি লওান্ অআবনয াবথ েকতূণক বত াবয? মকদ অভযা এআ কদ্রৃতী 
ঔুনকিয (থকাৎ, কনফকাবনয) বক্ষ লওাবনা যাচকনকতও ওাযণ তথা অআন ঔুাঁবচ াআ, তফু স্বাভী  
কতাবদযবও াযাবনা এ ওর ভকরা এফং তাাঁবদয ন্তানবদয ভারাভার  ম্পকি কফধবাবফ যণ ওযায ওী 
চুাত থাওবত াবয? আঈকননন্থীবদয এআ কনওৃি  ীন ওাচকি ম্পবওক অভযা অাততঃ কওঙুক্ষণ ঘু 
থাওবফা; লদবয াকন্ত  ৃঙ্খরায ঔাকতবয অভযা কনযযাধ এফং কনীকড়ত ভানুলবদয যক্ষা ওযায দাকত্ব 
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ারবন ফবরা ওযবফা। কওন্তু প্রঔোত ভুচাকদ  ফীয অভীয মযত অফদুর ওাবদয অর চামাআযীয তী, 
াধ্বী, ম্মাকনত ওনোয ভান-আমমত কনব লঔরা ওযায ওী ময প্রদন ওযা লমবত াবয? লওন তাাঁয য 
রারা ঘকযতাথক ওযা বরা? ভুরভানবদয ননভকণ ঐকতাকওবাবফ নদপ্রাপ্ত ুতঃকফত্র ভকরাবদয য 
অিভণওাযীবদয ধোন-ধাযণা  ঈবদ্দে ফুছবত াবয না এভন লওঈ কও অবঙন? 

ফায চানা আঈকননন্থীবদয এ ফ কফধ, দুনকীকতভূরও, ীভাঙাড়া  অাম্মওীূণক ওবভকয ওবওকি 
অভযা বয ঈবল্লঔ ওবযকঙ। অকভ এগুবরা কফশ্বভানফতা  অভাবদয কফশ্বস্ত ভ্রাতৃওুবরয ওাবঙ প্রওাবয চবনে 
ফরকঙ। মাাঁযা ড়বফন এফং ফুছবফন, তাাঁযা তাবদয কফবফওম্মত কদ্ধান্ত গ্রণ ওযবফন। ভুরভানবদয কফরুবদ্ধ 
কযঘাকরত এ ওর দাোফাচ ফদ লরাওবদয (আঈকননন্থীবদয) অবযওকি হৃদ কফদাযও, ীন  লকাস্তাকঔভূরও 
ওবভকয ঈবল্লঔ এঔাবন না ওবয াযকঙ না: 

চান  আমমবতয য অখাত ফন্ধ ওযায রবক্ষে ভক্কা লভাওাযযভায চনকণ মঔন কফবক্ষাব প্রদকন ওযকঙবরন, 
তঔন আঈকননন্থী চকনও ওভান্ডাবযয অবদিবভ ―ওার‖অতুর কচোদ‖ বত ওাভাবনয লম দু‖কি লকারা 
ভুরভানবদয লওফরা  ওাফা ফাতুরাহ্ যীবপয কদবও কনবক্ষ ওযা বকঙর তায এওকি াচবয অাদ 
নাভও ওার াথযকিয এও কভিায  যকি কতন কভিায দূবয এব বড়। এবত তযাতু যীপা (ওাফা 
খবযয ঘাদয)-এ অগুন ধবয মা এফং ভানুলবদযবও ওাফা খবযয দযচা ঔুবর ওা‖ফাতুর লভামমভায য ঘবড় 
অগুন লনবাবত । মকদ সনেযা অগুন লদঔবত লবকঙর, তফু তাযা ভাওাভ অল্ আফযাীভ  ভকচদ-এ-
াযাবভয কদবও ওাভান দাকাবত থাবও এফং ওবওচন ভুরভানবও তো ওবয। ফহু কদন ভানুবলযা ভকচবদ 
প্রবফ ওযবত াবয কন এফং ারাত অদা ওযা মা কন। ওাফা  ভকচদভূবয প্রকত ম্মান প্রদকন ওযা 
ভুরভানবদয কফত্র দাকত্ব  ওতকফে া বত্ত্ব ওা‖ফাতুর ভুামমভাবও ভান এফং ক্ষকত ওযায বঘিা 
ঘারা মাযা, তাবদয ভতফাদ  ধোন-ধাযণা ঔকতব লদঔায চবনে অকভ াযা কফবশ্বয ভুরভানবদয ওাবঙ কফলকি 
লঙবড় কদকচ্ছ। এ ধযবণয ভানকওতা  ধোন-ধাযণাম্পন্ন আঈকননন্থীবদয াবত লঔরায াত্র কববফ ফেফহৃত 
ায চবনে অভযা দ্রৃীন আরাবভয এফং অভায ওর ওভকীবদয বকফলেতবও লঙবড় কদবত াকয না। অল্লা 
তা ‖অরা অভাবদয চাকতবও কাপরাত বত যক্ষা ওবযবঙন। লচাবময ভুরভানকণ এঔন কনচ প্রবঘিা স্বাধীনতা 
চকন ওবযবঙন এফং কদ্ধান্ত কনববঙন লম, তাাঁযা ফীযবদয এ লদকিবও াকন্ত ৃকিওাযী কপতনাফাচ 
আঈকননন্থীবদয ওাঙ লথবও যক্ষা ওযবফন। তাাঁযা কনবচবদয কফশ্বা  ফীযবত্বয ফবদৌরবত এওকি ত্রুকিীন  
কযূণক স্বাধীনতা চকন ওবযবঙন, মা লওাবনা কফবদী কিয াবথ ঘুকি ফা অাঁতাত ওবয ওযা  কন এফং মা 
আকতাব স্বণক ধো ংবমাচন ওবযবঙ। 

আরাভী চনকণবও কনীড়নওাযী ঘারফাচ আঈকননন্থীবদয মাাঁতাওবর কি অতকনাদওাযী লদগুবরা বত ৃথও 
ব অভযা দ্রৃীন আরাভবও যক্ষা  ওাবরভা লতৌকদ ভুন্নত যাঔায ভান রবক্ষে গ্রয বত শুরু ওবযকঙ। 

আরাবভয চবনে ঈবমাকী  প্রবাচনী প্রবতেওকি জ্ঞাবনয াঔাআ অভযা কক্ষা ওযবফা। অভযা অধুকনও 
কি-ওাযঔানা প্রকতষ্ঠা ওযবফা। বেতায বথ গ্রয বত অভযা অভাবদয চান প্রাণ কদব লঘিা ওযবফা। 
অভযা অা ওকয লম ভুকরভ কফবশ্ব অভাবদয দ্রৃীকন ভ্রাতাকণ অভাবদয এ ওাচবও ভ্রাতৃুরব ভবনাবাফ কনব 
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ভথকন ওযবফন, মা াকচফ তথা ফে ওতকফেবও ারবনয ঈবদ্দবেআ ওযা ববঙ এফং অভযা অবযা অা 
ওকয লম তাাঁযা অভাবদয এ কফত্র লিাবদ অভাবদযবও াামে ওযবফন। 

অভযা অভাবদয াতগুবরাবও ভান অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ ভকণ ওকয, কমকন ভকনফবদয ভকনফ এফং তাাঁয 
ওাবঙ প্রাথকনা চানাআ লমন কতকন তাাঁয নফী ملسو هيلع هللا ىلص-এয বাবরাফাায ওাযবণ অভাবদযবও কিও বথয য াপরে 
দান ওবযন। লম ফেকি তাাঁয াামে প্রাথকনা ওবযন, তাাঁয চবনে লঔাদা তা ‖অরায াামে ভঞু্জয  এফং তাাঁয 
াামেআ মবথি। লওননা, কতকন বরন বফকািভ াামেওাযী। 

২৫ ল া‖ফান, ১৩৩৪ (১৯১৫ আং) 
ভক্কাতুর লভাওাযযভা-এয অভীয 
যীপ হুাআন আফবন অরী। 

যীপ হুাআন াায কদ্রৃতী লখালণা 

প্রথভ লখালণা ফেি অভাবদয, থকাৎ, লচামফাীবদয অযম্ভওৃত ওভকওাণ্ড এফং অভাবদয ধোন-ধাযণা ম্পবওক 
কওঙু বন্দ কফদেভান থাওবত াবয কফবফঘনা ওবয অকভ জ্ঞানী ওভকী  ভুরভানবদয চবনে কদ্রৃতী লখালণাকি 
প্রওা ওযা মথাকফকত ভবন ওবযকঙ। অকভ ফকবল ুকনকিত প্রাভাণে দকররাকদয অবরাবও অভাবদয 
বাআবদযবও হুাঁকায ওবয কদবত ঘাআ। 

ঈভানী ভাবচয দূযদকী, জ্ঞানী  কবজ্ঞ ফেকিত্বকণ এফং াযা কফবশ্বয ফুকদ্ধভান  জ্ঞানী ভানুল ঈভানী 
াম্রাবচেয ভামুবদ্ধ (প্রথভ কফশ্বমুদ্ধ) প্রবফ ওযায কফলকি নুবভাদন ওবযনকন। এ স্বীওৃকতয লঙবন দুআকি 
ওাযণ যববঙ: 

প্রথভ ওাযণকি বরা বেন্তযীন; অদ্ দারাতুর অকরোত অর ঈভাকনো ম্প্রকত দ্রাফু কাযফ (কত্রবারী)  
ফরওান মুদ্ধ বত লফকযব এববঙ; এয াভকযও  থককনকতও ক্ষভতা এঔন কনঃবকলত, এভন কও কফধ্বস্ত এফং 
এয ক্ষভতায ঈৎ চনকণ যনিান্ত। ঈভানী সনেকণ এও মুদ্ধ লল ওবয কনবচবদয কৃস্থারী  চীকফওায 
ওাচ অযম্ভ ওযাভাত্রআ অবযও মুবদ্ধ তাাঁবদযবও লিবর লদা ববঙ, অয এ কযকস্থকত চাকতয চবনে এওকি 
ট্রোবচডী ব দাাঁকড়ববঙ। লমবতু এ নতুন ভামুদ্ধ, মায ভবধে আঈকননন্থীযা চকড়ব বড়বঙ, তায কফধ্বংী 
ক্ষভতা ফোও এফং বংওয, লবতু চনকবণয য বাযী ওযাবযা ওবয  ওিদাও দাকত্ব ঘাকব এওকি 
যনিান্ত চাকতবও এ যওভ এওকি বাফ মুবদ্ধ চকড়ব লপরা ঘযভ কনফুককদ্ধতায ওাচ ববঙ। 

কদ্রৃতী ওাযণকি সফবদকও; আঈকননন্থী যওায মুবদ্ধ ক্ষ ফরম্ববনয লক্ষবত্র এওকি ফড় বুর ওবযবঙ। 
ঈভানী াম্রাচে বরা এওকি আরাভী াম্রাচে। এয লবৌবকাকরও ীভাবন্তয লঘব লনৌ-ীভানা কধও ফড়; 
ুতযাং ঈভানী ফংাযম্পমক তথা ভান ুরতানকণ প্রা ফকভআ লআ ওর যাবষ্ট্রয াবথ বমাককতা 
ওবযকঙবরন, মাবদয ংঔোককযষ্ঠ চনকণ ভুরভান কঙবরন এফং মাবদয কিারী লনৌফাকনী কঙর। তাাঁবদয এ 
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নীকত প্রা ফভআ পর বকঙর। আঈকননন্থীবদয জ্ঞ  নকবজ্ঞ লনতাযা কবকিীন কভথো ওথা  
ফাকেও অফযণ দ্রৃাযা লধাওাপ্রাপ্ত ব ঈভানী ুরতানবদয এআ নীকতবও কযফতকন  কফনি ওবয লপবরবঙ। 
মাাঁযা তেবও কভথো বত ৃথও ওযবত ক্ষভ এফং মাাঁযা আকতাবয জ্ঞাবন ভৃদ্ধ, তাাঁযা এ অাম্মওীূণক 
কদ্ধাবন্তয ক্ষকতওয, কতি পরাপর কনবচবদয দূযদৃকি দ্রৃাযা লদঔবত লববঙন এফং তাাঁযা আঈকননন্থীবদয াবথ 
বমাককতা ফন্ধ ওবয কদববঙন। 

এভন কও অকভ তাবদযবও অভায দৃকিবকে কফস্তাকযত চাকনবকঙ এফং ঐকতাকও দৃিান্ত ম্পবওক তওক ওবয 
কদবকঙ মঔনআ তাযা এ লল মুবদ্ধ, এ ধ্বংমবজ্ঞ চকড়ব ড়ায ফোাবয অভায ভতাভত চানবত লঘবকঙর 
লিকরগ্রাবভ। অকভ লম চফাফ লিকরগ্রাবভ াকিবকঙ, তা াম্রাবচেয প্রকত অভায অনুকতে  শুববচ্ছা, দ্রৃীন 
আরাবভয ম্মান যক্ষাবথক অভায ংগ্রাভ এফং অভায দৃকিবকে প্রকতপরনওাযী এওকি কনবকযবমাকে দকরর। 
মুবদ্ধয প্রাযবম্ভ অভযা লম কতি পরাপবরয অংওা ওবযকঙরাভ এফং লফদনাতক হৃদব ফবরকঙরাভ, তা এঔন 
ফাস্তবফ কযণত ববঙ। আঈবযাব ফকস্থত ঈভানী াম্রাবচেয ীভান্ত এঔন ংওুকঘত ব আস্তামু্বর নকযীয 
লদাবর এব লিবওবঙ। কবা  ভুুর িবর রুী ফাকনীয ীভান্তযক্ষীযা ঈভানী চনকণবও কনীড়ন 
ওযবঙ। ফৃকি ফাকনী ফযা  ফাকদাদ দঔর ওবয কনববঙ। চাভার াায অাম্মওীূণক লনতৃবত্বয ওাযবণ 
অল্ অকয ভরুবূকভবত স্ম স্ম ঈভানী কশুবও ফন্দী বত ববঙ। এআ দুঃঔচনও কযণকত  
আঈকননন্থীবদয লনা এ ধাযায চবনে াম্রাবচেয লম দুদকা বফ, তা লদবঔ কফশ্বস্ত  লদ লপ্রকভওকণ কনবম্নাি 
দুবিা কচকনবয ভবধে এওকিবও লফবঙ কনবত ফাধে বফন, এবত লওাবনা বন্দ লনআ। 

প্রথভকি বরা কফবশ্বয ভানকঘত্র বত ঈভানী াম্রাবচেয কফরুকপ্তবও স্বীওায ওবয লনা। 

কদ্রৃতীকি বরা এআ ধ্বংাত্মও কফরুকপ্ত বত াম্রাচেবও যক্ষা ওযায ঈা ঔুাঁবচ লফয ওযা। অকভ ভুকরভ 
কফবশ্বয ওাবঙ এ কফলকি কঘন্তাবাফনা ওযায এফং যস্পবযয ভবধে যাভক ওযায এফং প্রবাচনী প্রস্তাফ ল 
ওযায দাকত্ব কণ ওবযকঙ। লদবও কফদ গ্রা ওযায এফং ভুরভানবদযবও ধ্বং ওযায অবকআ অভযা 
কিও দবক্ষ কনবকঙ। মকদ অভযা চানবত াযতাভ থফা অা ওযবত াযতাভ, ঈভানী াম্রাবচেয এআ 
জ্ঞানীন অাম্মও প্রান, মা এওনাওতাকন্ত্রও ংঔোরখু এওকি লকাষ্ঠীয াবত এওকি িীড়নওস্বরূ, তায 
নুকত বর লদ  ভুকরভ ভাবচয চবনে অভযা ঈওাবয অবফা, তাবর অভযা কওঙুআ ফরতাভ না 
থফা কওঙু ওযতাভ না, ফযং সধমকে ধযতাভ এফং ওি স্বীওায ওযতাভ, এভন কও ভৃতুে ফযণ ওযতাভ। কওন্তু 
এিা কনকিত লম, এ কনযফতা লওাবনা ঈওাবয অবফ না, ফযং এবত কযকস্থকতয অবযা ফনকত খিবফ। এিা 
ওীবাবফ কনকিত ন মঔন আঈকননন্থীযা অভাবদযবও লম থ নুযবণ ফাধে ওবযবঙ তা নুযণ ওযবর আ 
থ নুযণওাযী কফকবন্ন চাকত লম াকস্ত লবাক ওবযবঙ, তা অভাবদয লবাক ওযায তবাক ম্ভাফনা যববঙ? 
আঈকননন্থীযা লম কফার াম্রাচেকিবও লববে িুওবযা িুওবযা ওবয লপবরবঙ এফং চাকতবও ঘযভ কফবদয ভবধে 
লিবর কদববঙ তা লদঔবত াবচ্ছ না এভন লওাবনা ফেকি কও অবঙন? অবনাায, চাভার, তার‖অত াা  
তাবদয ফনু্ধবদয পূকতকয চবনে কফার াম্রাচেকিবও ফকর কদবত বচ্ছ। 



261 
 

ঈভানী াম্রাবচেয যযাষ্ট্র নীকত কঙর লআ প্রকতকষ্ঠত নীকত, মা তাব্দীয য তাব্দী ধবয কিত কবজ্ঞতা  
াম্রাবচেয কফকি ফেকিফবককয াবথ যাভক দ্রৃাযা ঈভানী ুরতানকণ গ্রণ ওবযকঙবরন। এ নীকতকি বরা 
ফৃকি  পযাী যওাবযয াবথ বমাককতায নীকত। আকতাফোী এ নীকতকি অভাবদয াম্রাচে  চনকবণয 
চবনে ওরোণওয ববঙ। মাযা অভাবদযবও এ নীকতকিয প্রকত ফবরা ওযবত ফাধে ওবযবঙ, তাযা-আ বরা 
ওকথত আঈকননন্থী, এওনাওতন্ত্রী ফেকিফকক। 

এঔন অভযা আঈকননন্থীবদয জ্ঞ, অাম্মওীূণক নীকতয  তাবদয কনীড়ও, ফফকয, প্রাবনয কফবযাকধতা 
ওকয। অভযা লদঔকঙ লম, াম্রাচেবও ধ্বংবয ভুবঔ লিবর লদা বচ্ছ এফং অভযা এবও নুবভাদন ওযবত াকয 
না। এিা ফাযআ চানা া ঈকঘৎ লম, অভাবদয কফবযাকধতা লওফরভাত্র অবনাায, চাভার, তার‖অত  
তাবদয বমাকীবদয প্রকত-আ। প্রবতেও ভুরভানআ এ নোমে ওাচবও নুবভাদন ওযবঙন। প্রবতেও 
স্ববদবপ্রকভওআ অভাবদয এ নোমে দাকফবও ভথকন ওযবঙন এফং অভাবদয াবথ অবঙন। এভন কও াম্রাবচেয 
প্রধান, ঔকরপাতুর ভুকরভীন অভাবদয অবন্দারনবও ভন-প্রাণ ভথকন ওযবঙন। এয ফবঘব কনবকযবমাকে 
দাকরকরও প্রভাণ বরা এআ লম ারী অাদ (ভনবদয ঈিযাকধওাযী) আঈুপ আমমুদ্দীন অবপন্দীয য 
আঈকননন্থীযা াভরা ওবযবঙ এফং তাাঁবও কদ ওবযবঙ। 

অকভ অফায ফকর: ভান ঈভানী াম্রাচেবও এ ওর এওনাবওয ফদ ঈবদ্দবেয  ধ্বংাত্মও ওভকওাবণ্ডয 
ওাযবণ ফকর লদা বচ্ছ। তাবদয ফদভাবী বত অভযা অল্লা তা ‖অরায ওাবঙ অে প্রাথকনা ওকয। 
ভান তুওকী চাকতবও আঈকননন্থীবদয অবযওকি ওুওভক ম্পবওক ফকত না ওবয াযকঙ না, মা অভাবদযবও 
তওক ওবযকঙর এফং ফেফস্থা গ্রবণ ফাধে ওবযকঙর। তা বরা, আঈকননন্থী ভাবচ ফবঘব ীভা-রঙ্ঘনওাযী 
চাভার াা মাবও ঔুক তাবও গুরী ওবয কওংফা পাাঁক কদব তো ওবয থাবও দাবভবও। ল দাবভবও এওকি 
সন িাফ প্রকতষ্ঠা ওবযবঙ; কততাফৃকি  ভদোবনয লওবরংওাযীূণক এআ খবয লআ নকযীয কফকি ফেকিফবককয 
ওনোবদযবও দাীস্বরূ ফেফায ওযা বচ্ছ তঔন লথবও, মঔকন ল অবদ চাকয ওবয কপাযবদযবও তায 
াবথ ভবদয অবয কনব ফাবনায ফেফস্থা ওবযবঙ। অভাবদয দ্রৃীনী  চাতী নুবূকতয প্রকত ভানচনও 
ফিৃতাভূ কঘৎওায ওবয ছাড়া ববঙ। তুওকী ভকরাবদয কতত্ব  ফেকিত্ববও দদকরত ওযা এফং ওুযঅন 
ভচীবদয ূযা নূবয ফকণকত অজ্ঞাবও ফজ্ঞা ওযা কও তায এওকি ফদ অঘযণ ন? চাভার াায এ অঘযণকি 
কও প্রকতবাত ওবয না লম, আঈকননন্থীযা দ্রৃীন আরাভবও এফং অযফী  তুওকী প্রথাবও লভাবিআ েদ্ধা ওবয 
না? 

অকভ আঈকননন্থী দেবদয কওঙু দুঃঔচনও, ধ্বংাত্মও অঘায-অঘযণ এঔাবন ঈবল্লঔ ওযরাভ, লমগুবরা 
চনকণ  াম্রাচেবও কফরুকপ্তয কদবও কনব ককববঙ। অকভ এ ফ করঔকঙ মাবত ঈভানী যাবচেয ধীন 
ভুরভান লদভূব ফফাওাযী ভুকরভ বাআবদযবও চাগ্রত ওযবত ক্ষভ আ এফং পরশ্রুকতবত অকভ অভায 
কভল্লাত (চাকত)  লদবও লঔদভত ওযবত াকয। অকভ অভায স্ববদফাীয ওাবঙ চানাবত ঘাআ লম, 
আঈকননন্থীযা ঔাভবঔারীবাবফ াম্রাবচেয  চাকতয কনযািায ওথা কঘন্তা না ওবযআ ওাচ ওযবঙ। লঔাদাী 
অবদ-কনবলবধয প্রকত কফশ্বা  েদ্ধা দূবযয ওথা, তাযা এভন কও এ ফ কফত্র অআন-ওানুনবও কযফতকন  
কফনি ওযায বঘিা করপ্ত। তএফ, অকভ অভায ভুকরভ ভ্রাতাবদযবও তাবদয এ ধ্বংাত্মও, কফবকি 
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ৃকিওাযও, অাম্মওীূণক  ফদ ধাযাবও ভথকন না ওযায নুবযাধ চানাকচ্ছ। মাযা অল্লা তা ‖অরাবও ভানে 
ওবয এফং ভানুলবদয য তোঘায ওবয তাবদযবও ভানে ওযা কিও ন! তাবদয ওভকওাবণ্ডয লস্মাতবও 
কফযীত কদবও প্রফাকত ওযায ক্ষভতা লম ফেকি যাবঔন, তাাঁয ঈকঘৎ কনচ াত, কচহ্বা  ন্তয দ্রৃাযা তা 
ফাস্তফান ওযা! মকদ এভন লওঈ লথবও থাবওন লম আঈকননন্থীবদয ক্ষকতওয প্রবাফ স্বঘবক্ষ লদঔবত াবচ্ছন না 
এফং তাবদয ওভকওাবণ্ডয নুবভাদন ওযবঙন, তবফ অকভ তাাঁবদয ফিফে েফণ ওযবত প্রস্তুত অকঙ। মাাঁযা তে, 
কিও বথয য ওাবভ অবঙন এফং মাাঁযা ঈওাযী ওভক ম্পাদন ওযবঙন তাাঁবদয প্রকত অভাবদয ারাভ। 

১১আ লমরওদ, ১৩৩৪ (১৯১৬আং) 
ভক্কাতুর লভাওাযযভায অভীয 
যীপ হুাআন আফবন অরী 

যীপ হুাআন াায দুআকি লখালণা তাাঁয কফশুদ্ধ কনেত  কযূণক কফশ্বাবয প্রকতপরন; লআ াবথ তাাঁয ভ্রান্ত 
ধাযণাভূ এফং ক্ষকতওয কদ্ধান্তভূবয প্রকতপরন। তাাঁয ফবঘব ফড় বুর কঙর এআ লম কতকন আকতা চুবড় 
আরাবভয প্রকত ফৃকিবয সফকযতা ঈরকব্ধ ওযবত াবযনকন। এিা কযদৃি ববঙ লম কতকন ুরতান লকরভ ঔাাঁ 
৩-এয ান অভবর ঈভানীবদযবও কনকিহ্ন ওযায ৎ ঈবদ্দবে আস্তামু্ববর ফৃকি ফাকনীয অিভণ 
ম্পবওক কওঙুআ শুনবত ান কন। লআ এওআ ভব ফৃকিযা একা  অকেওায ভুরভান যাষ্ট্রভূব ফফকবযাকঘত 
অিভণ কযঘারনা ওবযবঙ এফং লঔাবন ঈকনবফ স্থান ওবয তাাঁবদযবও কনবষ্পলণ ওবযবঙ। লআ ফ লদব 
তাযা ভুকরভ ঈরাভাব লওযাভ, আরাভী কওতাফত্র, আরাভী ংসৃ্ককত  সনকতওতাবও ধ্বং ওবয কদববঙ। 
ফৃকিযা ঈভানী ুরতান অফদুর ভকচদ ঔাাঁবও লধাওা কদব ঈভানী যাবষ্ট্রয গুরুত্বূণক দগুবরাবত কে-
ভোন (কমনকদও)-লদযবও ফকব তাবদয ভাধেবভ ভুরভানবদয ইভান  সনকতওতাবও নি ওযবত অযম্ভ ওবয। 

এ ওর কে-ভোন ল ফ লরাওবও কবড় লতাবর মাযা ফৃকিবদয বক্ষ গুপ্তঘয কববফ ওাচ ওবয। তাযা 
ভান ঈভানী াম্রাচেকিবও লবতয এফং ফাআবয ঈব কদও লথবওআ ধ্বং ওবয লপবর। যীপ হুাআন াা 
ধাযণা ওবযকঙবরন লম, আরাবভয ফবঘব ফড় ত্রু (ফৃকি) ফুকছ াামে ওযবফ; এিা ম্ভফতঃ তাাঁয 
ঐকতাকও তথোকদ ধেন না ওযায ওাযবণআ বকঙর। 

যীপ হুাআন াায ভবতা এভন এওচন প্রবাফারী ফেকি কমকন আঈকননন্থীবদয ফদভাবী ম্পবওক ফুছবত 
লবযকঙবরন, কতকন দাবভবও ফৃকিবদয দ্রৃাযা বাড়া ওযা চাভার াা  দুযাঘাযীবদযবও অস্তাওুাঁবড় কনবক্ষ 
ওযবত াযবতন এফং কপকরকস্তন ীভাবন্ত ঈচ্চদবরাবী ফেকিবদয ওৃত কফশ্বাখাতওতাবও প্রকতবযাধ ওযবত 
াযবতন। এিা কতকন কত বচআ ওযবত াযবতন। মকদ কতকন এিা ওযবতন,তাবর ঈভানীকণ যাচ 
ফযণ ওযবতন না এফং অযফ ঈদ্রৃীব (চাকমযাতুর অযবফ) এওকি ভান াবভী ভুকরভ যাবষ্ট্রয িন বতা; 
অয কফত্র নকযী ভক্কা, ভদীনা  লচরুচাবরভ তাাঁয াবতআ লথবও লমবতা। 

৪২/ — ভুরভানবদয ঔকরপা ুরতান ভাভুদ অদরী ঔাাঁ ২-এয অবদিবভ কভযী কবনকয ভুাম্মদ অরী 
াা ওতৃকও লচাম ির লথবও ওুঘিী াফীবদযবও কফতাড়ন ওযায য যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয াাফীকবণয, 
তাাঁয কফত্র কফকফকবণয এফং কদকবণয ভামাযগুবরা ুনঃকনভকাণ ওযা ; অয হুচযাতুন্ নফফী  ভকচদু 
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াাদাহ্- ুনঃস্থাকত । এগুবরায কনভকাণ, রংওযণ  যক্ষণাবফক্ষবণয চবনে ুরতান অফদুর ভাকচদ ঔাাঁ 
ত-স্ম স্বণকভুদ্রা ফে ওবযন। এ লক্ষবত্র তায প্রবঘিাকি কফস্ভওযবাবফ কফার। ১২৮৫ কচযী াবর ুরতান 
অফদুর অমীম ঔাাঁ ভদীনায ঘাযাবয লদারগুবরা ুনঃস্থান ওবযন। তাাঁযআ প্রবঘিা এওকি স্ত্র ওাযঔানা, 
এওকি যওাযী ওামকার, এওকি ওবদঔানা এফং এওকি বস্ত্রয গুদাভ  এওকি লকারা-ফারুবদয গুদাভ কনভকাণ 
ওযা । 

ুরতান অফদুর াকভদ ঔাাঁ-২ দাবভও বত ভদীনা মকন্ত লযরথ কনভকাণ ওবযন। ভদীনাকাভী প্রথভ লট্রনকি 
কফত্র নকযীবত লৌঁবঙ ১৯০৮ িীিাবব্দয ১৯ল অকি (১৩২৬ কচযী) তাকযবঔ। এ ভ ১৬তভ কডকবন 
ভক্কা ফস্থানযত কঙর। 

ুরতান অফদুর াকভদ ঔাাঁ-২ মঔন ান ওযকঙবরন, তঔন ভক্কা ঙকি কভনাযমুি  াতলকট্টকি 
কভনাযাকফীন লঙাি ভকচদ, ঙকি ভাদ্রাা, দুআকি কণগ্রন্থাকায, লততাকল্লকি প্রাথকভও  এওকি ভাধেকভও 
কফদোর, দুআকি ঙাঈকনমুি ফাচায, নকি যাআঔানা, উকনকি িাওওা (ঔানওা) দুআকি কণোনাকায, াঁকঘকি 
কফযািওা গুদাভখয, কতন স্মকি লদাওান, এওকি াাতার  ঘকল্লকি াকনয লপাাযা কফদেভান কঙর। 
াচীবদয চবনে অযাভদাও কফারাওায কতকথ বফন কনভকাণ ওযা বকঙর। ঔকরপা ারুনূয যীবদয 
ানাভবর অযাপা বত কতন কদবনয বথয দূযবত্ব এওকি াকন যফযা লওি কনভকাণ ওযা বকঙর। লভয-
ঈ-ভাহ্ ুরতান, কমকন ১০ভ ঈভানী ুরতান ুরাআভান ঔাাঁ‖য ওনো, কতকন এআ াকন যফযা ফেফস্থাবও ভক্কা 
মকন্ত ফকধকত ওবযন। লআ ভ ভক্কায চনংঔো কঙর প্রা অক াচায। 

ভদীনা ভুনাাযা এওকি লদার দ্রৃাযা কযবফকিত কঙর, লমিা কত্র কভিায ঈাঁঘু এফং ঘকল্লকি াকন কনষ্কান 
প্রণারী  ঘাযকি দযচা ম্পন্ন। াযাভ যীবপয সদখকে এও‖ াঁলকট্ট ওদভ এফং প্রস্থ এও‖ কত্র ওদভ। 
াযাভ যীবপয ঈিয-কিভ লওাণা ফকস্থত অবঙ ভাবফকর  স্বণকঔকঘত লরঔনীম্পন্ন ফাফুস্ ারাভ দযচা। 
াযাভ যীবপয দকক্ষণ-কিভ লওাণা লদদীেভান অবঙ হুচযাতুন্ নফফী। মঔন লওঈ লওফরাভুঔী ব লওফরায 
লদাবরয াভবন দাাঁড়া, তঔন ফাফুু্স্ ারাভ তাাঁয ডান কদবও এফং চযাতু াাদাহ্ ফাভ কদবও কফযাচভান 
থাবও। হুচযাতুন নফফীবও ফকত্র তেন্ত দাভী রংওযণ দ্রৃাযা ুবাকবত ওযা ববঙ। ভদীনায কধওাং 
ফাড়ীখযআ ভক্কায ভবতা প্রস্তযকনকভকত এফং ঘায কওংফা াাঁঘ তরাকফকি। ুরতান ুরাআভান ঔান ওুফা বত ভদীনা 
মকন্ত াকন যফযা রাআন কনভকাণ ওবয লদন। ঈহুদ াাড়কি নকযীয ঈিয কদবও ফকস্থত এফং দুআ খ্া 
বথয দূযবত্ব কফযাচভান। নকযীকিবত দকি ভকচদ, বতবযাকি ভাদ্রাা, একাবযাকি প্রাথকভও  এওকি ঈচ্চ 
কফদোর, ফাবযাকি কণগ্রন্থাকায, অিকি িাওওা (ঔানওা), ন‖ ফকত্রকি লদাওান  গুদাভখয, ঘাযকি 
যাআঔানা, দুআকি কণোনাকায, এও‖ অিকি কতকথারা কফদেভান কঙর। চনংঔো কঙর কফ াচায। 

াফীযা ফতকভাবন ভক্কা  ভদীনা নকযীবত ভাভূরেফান ঐকতাকও  সকিও ওীকতকগুবরাবও ধ্বং ওবয 
লপরবঙ। 
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―কভযাতুর ভদীনা‖ গ্রবন্থ করকফদ্ধ অবঙ লম, যাূবর অওযাভ ملسو هيلع هللا ىلص  াাফাব লওযাভ (যা.) ওতৃকও কচযী প্রথভ 
ফবলকআ ভকচদু যীপ ভদীনা কনকভকত । যফতকী ফঙয মঔন ফাতুর লভাওাদ্দ বত ওাফায কদবও কওফরা 
কযফতকন ওযায অবদ চাকয ওযা , তঔন ভকচবদয ভক্কাভুঔী দযচাকি ফন্ধ ওবয লদা  এফং কফযীত 
কদবও, থকাৎ, দাবভওভুঔী এওকি নতুন দ্রৃায ঈবন্মাঘন ওযা । এআ দযচাবও ফতকভাবন ―ফাফুত্ তাাুর‖ 
ফরা । ভদীনা ফাতুর ভুওাদ্দাভুঔী ব প্রা বনবযা ভা মাফত নাভাম অদা ওযা বকঙর, অয 
কচযবতয কওঙু অবক ফাতুর ভুওাদ্দাবয কদবও নাভাম অদা ওযবত অবদ লদা বকঙর। ভকচবদয 
লওফরা মঔন কযফতকন ওযা , তঔন যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয দ্রৃাযা কনচ কফত্র লঘাবঔ ওাফা যীপ দকবনয 
পরশ্রুকতবত লওফরায কদও কনধকাকযত বকঙর। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص লমঔাবন নাভাম ড়বতন, লআ স্থানকি কভম্বয  
হুচযাতুস্ াাদায প্রা ভধেঔাবন ফকস্থত এফং এিা কভম্ববযয এওিু ওাবঙ। ভদীনাতুর ভুনাাযা াজ্জাচ 
ওতৃকও এওকি ওাবিয ফাবি লপ্রকযত এও ওক ওুযঅন ভকচদ ফািকি স্তবম্ভয ডান কদবও স্থান ওযা , মা 
নাভাবময স্থানকিয াভবন ফকস্থত। প্রথভ লভযাফকি এঔাবন স্থান ওবযন ঔকরপা ঈভয আফবন অফদুর অমীম। 
কদ্রৃতী কেওাবণ্ডয বয ভকচদু াাদাহ্ লভযাভত ওযা  এফং ৮৮৮ কচযী াবর ফতকভানওায 
ভাবফকরকনকভকত লভযাফকি কনভকাণ ওযা । কওন্তু এ ভাবফকর লভযাফকি হুচযাতুস্ াাদায এওিু ওাবঙ স্থান 
ওযা বকঙর। আকতূবফক ভকচবদ নফফীবত লওাবনা কভম্বয কঙর না; অয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ঔুতফা াি ওযবতন 
দাাঁকড়ব, লমঔাবন যফতকীওাবর এওকি লঔচুয কাবঙয ডার দাাঁড় ওকযব লদা বকঙর। অবযা কওঙুওার বয 
ঘাযকি কাঁকড়য এওকি কভম্বয কনভকাণ ওযা বকঙর এফং যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তৃতী কাঁকড়কিবত দাাঁকড়ব ঔুতফা াি 
ওযবতন। মযত ভু‖অকফা (যা.)-এয ভ কভম্ববযয দযচা এওকি দকা ছুরাবনা । নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয 
মভানা ভকচদুন্ নফফীবত অিকি স্তম্ভ কঙর। মঔন ভকচবদয ম্প্রাযণ ংিান্ত যী অফেওীতা ম্পন্ন 
বরা, তঔন স্তবম্ভয ংঔো ককব দাাঁড়াবরা ৩২৭কিবত। যমাতুর ভুতাাযা-লত স্তম্ভভূবয কতনকি াকয অবঙ 
এফং প্রকতকি াকযবতআ ঘাযকি ওবয স্তম্ভ লদাবরয ভবধে ফকস্থত। দৃকিবকাঘয  এভন স্তবম্ভয ংঔো ২২৯কি। 
ভকচবদয দকক্ষণ লদারকি লওফরাভুঔী। অাফুস্ ুপপা লম লকান ওবক্ষ ফফা ওযবতন, লিা ঈিয 
কদবওয লদাবরয ফাআবয ফকস্থত। এ কফত্র  যভতপ্রাপ্ত স্থানকিবও ওাবরয কববক না াযাবনায রবক্ষে এয 
কবকিবও ভতর বত ধক কভিায বয লতারা  এফং ধক কভিায ঈচ্চতাম্পন্ন এওকি ওাবিয লফিনী দ্রৃাযা 
এিাবও কখবয লদা । 

ভকচদুশ্ যীপ কনভকাণওাবর (ভকচবদয াবশ্বক) নফী ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয দুআচন কফত্র কফকফ াবফায দুআকি ৃথও 
খয কনভকাণ ওযা । যফতকীবত খবযয ংঔো নকি ব মা। গুবরায ঙাদ লদড় কভিায ঈচ্চতাম্পন্ন কঙর। 
গুবরা ভকচবদয ূফক, ঈিয  দকক্ষণ কদবও ফকস্থত কঙর। প্রবতেওকি খবযয এফং ওকত াাফীয 
খযগুবরায দুআকি দযচা কঙর, মায এওকি ভকচবদয কদবও ঔুরবতা এফং যকি যাস্তায কদবও ঔুরবতা। 
যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص প্রাঃ মযত ভা অবা (যা.)-এয খবয ফস্থান ওযবতন, মায ভকচদভুঔী দযচাকি লগুন 
ওাি দ্রৃাযা কনকভকত বকঙর। ঘায ঔকরপায অভবর াাফাব লওযাভ চুভ‖অয নাভাম অদা ওযায ঈবদ্দবে 
অিকি খবযয ভবধে এওকিবত স্থান ওবয কনবত যস্পবযয ভবধে প্রকতবমাককতা ওবযন। 

মযত ভা পাবতভা (যা.)-এয খযকি কঙর মযত অবা (যা.)-এয খবযয াবশ্বকআ, কিও ঈিয কদবও। এ খযকি 
যফতকীওাবর াফাওাতু াাদা-লত ন্তবুকি ওবয লনা । লওফরভাত্র মযত অফু ফওয (যা.)-এয দযচা 
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ঙাড়া ভকচদভুঔী ফাকও দযচাগুবরা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয লফাবরয াাঁঘ কদন অবক চাকযওৃত তাাঁযআ কনবদকব ফন্ধ 
ওবয লদা । 

মযত অফু ফওয (যা.) ঔকরপায দাকত্ববায গ্রবণয যযআ ভুযতাদবদয (ধভকতোকী) কফরুবদ্ধ অযফ ঈদ্রৃীব 
ংগ্রাবভ যত ন এফং কতকন ভকচদু াাদাহ্ ম্প্রাযণ ওযায ভ ান কন। 

১৭ কচযী াবর মযত ভয পারুও (যা.) ওর াাফীবও ভবফত ওবয তাাঁবদয ওাবঙ ―ভকচদু যীপ 
ম্প্রাযণ ওযবত বফ‖ াদীকি ফণকনা ওবযন। াাফাব লওযাভ ফকম্মতবাবফ এিা গ্রণ ওবয লনন এফং 
ভকচবদয দাবভওী  কিভ কদবওয লদারগুবরা লববে ১৫কভিায ম্প্রাযণ ওযা । ফহু খয-ফাকড় লওনা 
 এফং লগুবরায প্লিগুবরা ভকচবদয ন্তবুকি ওযা । ৩৫ কচযী াবর মযত ঈভান আফবন অপপান 
(যা.) অাফু শুযা-এয াবথ যাভকিবভ এফং াাফীকবণয ফকম্মকত গ্রণ ওবয দকক্ষণ, ঈিয  কিভ 
কদবওয লদারগুবরা লববে কদব কফ কভিায সদবখকে এফং দ কভিায প্রবস্থ ভকচদবও ম্প্রাযণ ওবযন। 
আতেফবয মযত াপা (যা.), মযত তারা আফবন অফদুল্লা (যা.)  মযত অিা (যা.)-এয খযগুবরাবও 
ভকচবদয ন্তবুকি ওযা । ভদীনায কবনকয ঈভয আফবন অফদুর অমীবময ওাবঙ লপ্রকযত তাাঁয বাআ ঔকরপা 
াকরবদয করকঔত অবদ দ্রৃাযা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয কফত্র কফকফ াবফাকবণয এফং ভা পাবতভা (যা.)-এয 
খযগুবরা, লমগুবরা ঈিয কদবও ফকস্থত কঙর, লগুবরা লববে লদা  এফং লগুবরায প্লিগুবরা ভকচবদয 
ন্তবুকি ওযা । অাবফ লওযাভ (যা.), অআম্মাব ভামাকফ (ঘায ভামাবফয আভাভকণ) এফং ভুকরভ 
ঈরাভাকণ লঘৌদ্দ‖ ফঙয মাফত লওঈআ এয কফরুবদ্ধ কওঙু ফবরন কন। াঈদী অযবফয কযাদস্থ ―চাবভাতুর 
আরাকভো‖ নাবভয াফী ভাদ্রাা বত প্রওাকত াপ্তাকও ―অদ দা‖া‖ কত্রওায া‖ফান ১৩৯৭ কচযী 
(১৯৭৭ আং) ংঔো লরঔা ববঙ, ―ভকচদুন্ নফফীয অন্ন ম্প্রাযণ ওাবচ শুধুভাত্র কিভ কদওবওআ 
ফাড়াবনা ওযা বফ এফং ফড় লফদঅতকি ভাপ্ত বফ। এআ লফদঅত বরা ভকচবদয ভবধে কতনকি ওফবযয 
ন্তবুককি। ূফক কদবওয লদারকি ূফকফতকী স্থাবন কপকযব অনা বফ এফং ওফযগুবরা ভকচবদয ফাআবয লযবঔ 
লদা বফ।‖ াফীবদয এআ ধাযণাকি এচভাব ঈম্মবতয প্রকত ম্মান প্রদকন ঙাড়া অয কওঙু ন এফং 
ভুকরভ ভাবচয ভবধে লপতনাফাচী ফবি। এিা লম ওুপয (কফশ্বা), তা ঘায ভামাবফয ঈরাভাব লওযাভ 
ওতৃকও ফকম্মতবাবফ ফকণকত ববঙ। 

অভযা অা ওকয লম, াঈদী অযফী যওায এ যওভ এওকি ীন ওাবচ কনবচবদযবও চড়াবফ না এফং াযা 
কফবশ্বয ভুরভনাবদয হৃদব অখাত লদবফ না। হুচযাতুু্স্ াাদায প্রকত লফাদকফ ফহুফায কযদৃি ববঙ, কওন্তু 
মাযা এিা ওবযবঙ, তাবদযবও অল্লা তা ‖অরা এভন কও আ-চকবত ভভকন্তুদ াকস্ত কদববঙন, মায দৃিান্ত বুকয 
বুকয কফদেভান। ―কভযাতুর ভদীনা‖ গ্রবন্থয ললবাবক করকফদ্ধ অবঙ, ―মঔন লচাবময কবনকয ারত াা ১২৯৬ 
কচযী (১৮৭৯ আং) াবর ভদীনা পয ওযবত লকর, তঔন হুচযাতুু্স্ াাদায ঔাবদভকবণয প্রধান তাকন 
অকা কবনকয াায ুদৃকি রাববয অা ফরবরা, ‗অনায খবযয ভকরাবদযবও হুচযাতু াাদাহ্ লমাযবত 
কনব অক ঘরুন। লওননা, এ যওভ ুবমাক অয অবফ না।‘ মকদ াা প্রথভ ফাবয এয লথবও কফযত কঙর, 
তফু তাকন অকায ঘাব ভধেযাবত কনওি  দূয ম্পবওকয ভকরা অত্মীবদযবও াফাওাতু াাদায 
লবতবয কনব লকর। লমবতু তাবদয ভবধে মুকফীন না-াও লভববরাও কঙর এফং যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রকত এিা 
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ঘযভ লকাস্তাকঔ া বযয কদন ওাবর ভদীনা কতন দপা বাফ বূকভওম্প নুবূত । ভানুবলযা বব 
একদও-কদও ঙুবিাঙুকি ওযবত থাবও। মঔন এয ওাযণ চানা মা, তঔন াাবও দস্থ ওযা  এফং ভদীনা 
বত লফয ওবয লদা । এয ফেফকত বযআ ল ভাযা মা এফং তায ফং কনকিহ্ন ব মা। নুযবাবফ 
মাযাআ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয যা লভাফাযবওয প্রকত লফাদকফ ওবযবঙ তাযাআ কফধ্বস্ত  রাকিত ববঙ। 

হুচযাতু াাদা-য ঔাবদভকবণয প্রধান াভঈদ্দীন অবপন্দীয ভ অবরবপা নকযীয যাবপমী কাযা এও 
যাবত মযত অফু ফওয (যা.)  মযত ঈভয (যা.)-এয কফত্র ভযবদবও কযব লনায ৎ ঈবদ্দবে 
ভকচদুন্ নফফীবত প্রবফ ওবয। কওন্তু তাযা ফাআ ভাকিয ভবধে তকরব ককব ধ্বংপ্রাপ্ত । এ খিনাকি 
কফস্তাকযত করকফদ্ধ অবঙ ―কভযাতুর ভদীনা‖  ―কযামুন্ নাবদযা‖ গ্রবন্থ। 

দাবভবওয কনওিফতকী নাফরু বযয ঈওন্ঠ এরাওায ল্লীগুবরা  ওাযাও দুবককয াও দাোফাচ অযতাত্ 
নকফ ওাযীভ ملسو هيلع هللا ىلص-এয লদ লভাফাযও যাফায ওু-ভতরবফ ৫৭৮ কচযী (১১৮৩ িীঃ) াবর লঙাি লঙাি চাাচ 
কনভাণক ওবযকঙর ত্বকযত স্থানান্তবযয ুকফধাবথক। ল লরাকত াকয কদব চাাচগুবরাবও ভদীনায ফন্দয আানফুবত 
৩৫০ চন দুে ািা। ভদীনায যীপকণ এিা চানবত লবয াযকাবন ফস্থানওাযী ুরতান কামী 
ারাঈদ্দীন অআুফীয ওাবঙ ঔফয লদন। কামী ারাঈদ্দীন এ ঔফবয তেন্ত ভভকাত ন এফং কতকন কভবযয 
কবনকয হুাভঈদ্দীন াআপ-ঈদ্-লদৌরায ওাবঙ এওকি অবদ ািান। হুাভঈদ্দীন লনাকত রুরুয লনতৃবত্ব সনে 
লপ্রযণ ওবযন, কমকন কওঙু দুেবও তো ওবযন এফং ফাকওবদযবও ফন্দী ওবয কভবয াকিব লদন। এ খিনাকি 
―যদাতুর অফযায‖ গ্রবন্থ কফস্তাকযত করকফদ্ধ অবঙ। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয প্রওাে চীফবন কওংফা লফারপ্রাকপ্তয য 
মাযা তাাঁয াবথ লফাদকফ ওযায প্রা লববঙ, তাবদযবও লঔাদা তা ‖অরা ভভকন্তুদ াকস্ত কদববঙন। অয 
মকদ লওাবনা কদন কনবচবদয ভাভ্রান্ত ধোন-ধাযণা  ৎ ঈবদ্দেবও ঘকযতাথক ওযায ভানব াফীযা আ 
ধযবণয লওাবনা বঘিা ঘারা, তাবর এিা তাবদয বাবরা ওবয লচবন যাঔা ঈকঘৎ লম, লআ কদনকি-আ বফ 
তাবদয ভামাফ  যাবষ্ট্রয চবনে লল কদন এফং তাবদযবও লওাভত মকন্ত কবম্পাত স্ভযণ ওযা বফ। 
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