
ভূমমকা 
অল্লা ভানলুকও ষৃ্টি ওকয তাকও ষৃ্টথফীকত ষ্টিষ্টত দান ওকযকঙন। ষ্টতষ্টন তাকদযকও 
ায়  রাকাভীনবাকফ ছঙকে ছদনষ্টন(ভুষ্টভনূন ২৩/১১৫)। ফযং ‘প্রথভ ভানলু’ 

অদভকও তাাঁয ফংধযককণয ছদায়াকতয চনয ‘প্রথভ নফী’ ষ্টাকফ ছপ্রযণ 
ওকযন(ফাক্বাযা ২/৩৮-৩৯)। এবাকফ অদভ (অরাআষ্ট ারাভ) ’ছত ছলনফী 
ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লাভ)মযন্ত ৩১৫ চন যারূ  এও রক্ষ 
ঘষ্টফফ ামায য়কম্বয ছপ্রষ্টযত ন।[1] ফহু নফীয ষ্টনওকে অল্লা াও ‘ঙীপা’ 
ফা ষু্টিওা প্রদান ওকযন এফং প্রকতযও যারূকও ছদন থৃও থৃও যী‘অত ফা 
চীফন ষ্টফধান। তকফ ঘায চন ছেষ্ঠ যাকূরয ষ্টনওকে অল্লা প্রধান ঘাযটি 
‘ষ্টওতাফ’ প্রদান ওকযন। মথাক্রকভ ভূা (অরাআষ্ট ারাভ)-এয ঈকয ‘তাযাত’, 

দাউদ (অঃ)-এয ঈকয ‘মফযূ’, ইা (অঃ)-এয ঈকয ‘আনচীর’ এফং 
ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লাভ)-এয ঈকয ‘কুযঅন’। প্রথকভাক্ত 
ষ্টতনচন ষ্টঙকরন ফন ুআস্রাইকরয নফী এফং তাকদয ষ্টনওকে প্রদত্ত ষ্টতনটি ষ্টওতাফ 
নাষ্টমর কয়ষ্টঙর এওষ্টিত অওাকয। ষ্টওন্তু ছলনফী ছপ্রষ্টযত কয়ষ্টঙকরন ‘ষ্টফশ্বনফী’ 
ষ্টাকফ ফন ুআভাইকর এফং ছল ষ্টওতাফ ‘কুযঅন’ নাষ্টমর কয়ষ্টঙর ষ্টফশ্বভানকফয 
চনয ফযকল  ফযকেষ্ঠ নফীয ঈকয দীখয ২৩ ফঙকযয ষ্টফিৃত ভয় ধকয 
ভানকুলয ফািফ ঘাষ্টদায ছপ্রষ্টক্ষকত ঔন্ডাওাকয। ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু 
অরাআক য়া াল্লাভ)-এয অকভন  ছল ষ্টওতাফ ‘কুযঅন’ নাষ্টমকরয য ষ্টফকত 
ওর নফুত  ওর ষ্টওতাকফয হুকুভ যষ্টত কয় ছককঙ। এঔন ষ্টফশ্বভানফতায 
থপ্রদযও গ্রন্থ ষ্টাকফ (ফাক্বাযা ২/২, ১৮৫) ছওফরভাি ছলনফী ভুাম্মাদ 
(ঙাল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লাভ) অনীত ফযকল এরাীগ্রন্থ ষ্টফি কুযঅনআ ফাওী 
যকয়কঙ। ষ্টনঃকন্নক যাকূরয ঙী াদীঙ ভূ অল্লায ী (নাচভ ৫৩/৩-৪) 
এফং কুযঅকনয ফািফ ফযাঔযা (ষ্টক্বয়াভা ৭৫/১৯)  চীফন ভকুুয বফ ষ্টওঙুআ 
নয়। মা ভষু্টভন চীফকনয ঘরায কথ ধ্রুফতাযায নযায় ফযদা থ প্রদযন ওকয 
থাকও (ায ৫৯/৭)। 
াদীকঙ ফষ্টণযত ঈকযাক্ত ষ্টফযাে ংঔযও নফীককণয ভকধয ষ্টফি কুযঅকন ভাি ২৫ 
চন নফীয নাভ এককঙ। তন্মকধয এওকি ১৭ চন নফীয নাভ এককঙ যূা 
অন‘অভ ৮৩ ’ছত ৮৬ অয়াকত। ফাওী নাভ ভূ এককঙ কুযঅকনয ষ্টফষ্টবন্ন 
িাকন। ছওফরভাি আঈপু (অঃ)-এয ওাষ্টনী যূা আঈকুপ এওকি ফষ্টণযত 
কয়কঙ। ফাওী নফীককণয ওাষ্টনী কুযঅকনয ষ্টফষ্টবন্ন িাকন ষ্টফষ্টবন্ন প্রকে এককঙ। 



ছমভন ভূা  ছপযাউকনয খেনা কুযঅকনয ২৭টি যূায় ৭৫টি িাকন ফষ্টণযত 
কয়কঙ। ছগুষ্টরকও এওষ্টিত ওকয ওাষ্টনীয রূ ছদয়া যীষ্টতভত ওিাধয 
ফযাায। অল্লা ফকরন,  ٌْد َو   َو َو ْد َو اُر ْد   َو ْد   َو ُر ُر ًال   َو ْد ُر ْد ُر ْد   َّل ْد   َو ُر ُر ًال   َو ْد ُر   ِم ْد   َو َو

ٌْد َو   অভযা অনায কূফয এভন ফহু যারূ াঠিকয়ষ্টঙ, মাকদয ফতৃ্তান্ত অনাকও‘  . َو َو
শুষ্টনকয়ষ্টঙ এফং এভন ফহু যারূ াঠিকয়ষ্টঙ, মাকদয ফতৃ্তান্ত অনাকও 
শুনাআষ্টন…’ (ষ্টনা ৪/১৬৪, ভুষ্টভন ৪০/৭৮)। 
অভযা ফতয ভান অকরাঘনায় কুযঅকনয ষ্টফষ্টবন্ন িাকন ফষ্টণযত খেনা  ফক্তফয 
ভূ এওষ্টিত ওকয ওাষ্টনীয রূ ছদয়ায ছঘিা ওকযষ্টঙ। ছআ াকথ ষ্টফশ্বি 
তাপীয, াদীঙ  আষ্টতা গ্রন্থ ভূ ছথকও াভানয ষ্টওঙু ঈদৃ্ধত ওকযষ্টঙ। ছঘিা 
ওকযষ্টঙ নফীকদয ওাষ্টনীয নাকভ প্রঘষ্টরত ছওচ্ছা-ওাষ্টনী  আস্রাইরী ঈওথা ভূ 
’ছত ষ্টফযত থাওকত। ীষ্টভত ষ্টযয  ীষ্টভত াকধযয ওাযকণ নাওাংষ্টঔত 
ত্রুটি ভূ ছথকও অল্লায ষ্টনওকে ক্ষভা প্রাথযনা ওযষ্টঙ। 

ঈকল্লঔয ছম, ষৃ্টথফীকত অকত ওর নফীআ ভরূতঃ ঘাযটি ফংধাযা ছথকও 
এককঙন। অল্লা ফকরন,  َو   ِم َّل فَوى  َّل طَو ٌْد َو   َو  َو   َو ُر حًال    َو َو  ا ْد ااِم ا َو   َو  َو   ِم ْد َو ٌْد َو   َو َوى  ِم ْد َو  ، ا ْد َو  َو ِم

ٌَّل ًال  ضُر َو   ُر ِّر . َو ْد ٍض   ِم ْد   َو ْد  ‘ষ্টনঃকন্নক অল্লা অদভ, নূ, অকর আব্রাীভ  অকর 
আভযানকও ষ্টনফযাষ্টঘত ওকযকঙন। মাযা একও কযয ফংধয ষ্টঙর …’ (অকর 
আভযান ৩/৩৩-৩৪)। এঔাকন অকর আফযাীভ ফরকত আভাইর  আাও এফং 
অকর আভযান ফরকত ভূা  তাাঁয ফংধযকণকও ফছুাকনা কয়কঙ। আফযাীভ-িু 
আাও তনয় আয়াকূফ-এয য নাভ ষ্টঙর ‘আস্রাইর’ (থয ‘অল্লায দা’)। তাাঁয 
িু ‘রাবী’ ছথকও আভযান-িু ভূা, দাউদ  ইা মযন্ত ফাআ ফন ুআস্রাইকরয 
নফী ষ্টঙকরন (অনওাফূত ২৯/২৭)। আফযাীকভয ছচযষ্ঠ িু আভাইকরয ফংক 
চন্মগ্রণ ওকযন ফযকল  ফযকেষ্ঠ নফী ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু অরাআষ্ট য়া 
াল্লাভ)। এচনয আফযাীভ (অরাআষ্ট ারাভ)-ছও ‘অফরু অষ্টম্বয়া’ ফা নফীককণয 
ষ্টতা ফরা য়। ঈকল্লঔয ছম, ষ্টফকশ্ব ভাি দ’ুচন নফীয এওাষ্টধও নাভ ষ্টঙর। 
তন্মকধয আয়াকূফ (অঃ)-এয য নাভ ‘আস্রাইর’ এফং ফযকল নফী ভুাম্মাদ 
(ঙাল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লাভ)-এয য নাভ ষ্টঙর ‘অভাদ’ (ঙপ ৬১/৬) এফং 
অয ওকয়ওটি গুণফাঘও নাভ। অল্লা ওর নফীয ঈকয াষ্টন্ত ফলযণ ওরুন- 
অভীন!! 

কামিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য: 



প্রশ্ন ’ছত াকয, ষ্টফি কুযঅকন ষ্টফকত নফীককণয  ধ্বংপ্রাপ্ত চাষ্টত ভকূয 
ওাষ্টনী ফণযনায ঈকেয ষ্টও? এয চফাফ অল্লা ষ্টদকয়কঙন,  ٌْد َو   َّل ُر ُّص   َو ُر ًّالًال  أَو  َو ء  ِم ْد   َو َو

ا َو َو   ِم ِم   ُر َو ِّر ُر   َو  ا  ُّص ُر ِم  ًْد   َو َو ءَو َو   ُر َو ى  َو َو ْد ِم َو ٌة  ا ْدحَو ُّص  اَو ِم ِم   ِم ٌْد َو   َّل ِم ْد َو - ِم ْد ُر ْد ِم ِم  ‘অভযা য়কম্বযকদয 
এফ ওাষ্টনী অনায ওাকঙ ফণযনা ওষ্টয, মদ্বাযা অভযা অনায ন্তযকও দুঢ়ৃ 
ওষ্টয। অয এয ভকধয এককঙ অনায ষ্টনওকে তয, ঈকদ  স্মযণীয় ফস্ত্ত্ত 
ভূ ষ্টফশ্বাীকদয চনয’ (ূদ ১১/১২০)। থযাৎ এয ঈকেয ’র, মাকত অল্লায 
যারূ (ঙাঃ) নফুকতয গুরু দাষ্টয়ত্ব ফন ওযায চনয ছমকওান তযাক স্বীওাকয 
প্রস্ত্ত্তত কয় মান এফং তাাঁয ঈম্মত এ ছথকও ষ্টক্ষা গ্রণ ওকয। 

কুরআদ্দন বমর্ণত ২৫ জন নবীর নাম: 
অদভ, নূ, আদযী, ূদ, ঙাকর, আফযাীভ, রতূ্ব, আভাইর, আাক্ব, আয়াকূফ, আঈপু, 

অআয়ূফ, শু‘অকয়ফ, ভূা, ারূণ, আঈনু, দাউদ, রুায়ভান, আষ্টরয়া, অর-আয়াা‘, 
মরু-ষ্টওফ্ল, মাওাষ্টযয়া, আয়াহ্আয়া, ইা (অঃ)  ভুাম্মাদ (ঙাঃ)। (আফনু ওাঙীয, 

তাপীয ষ্টনা ২৬৪) এাঁকদয ভকধয আফযাীভ-ফূয ওর নফী অদভ  নকূয 
ফংধয এফং আফযাীভ-যফতী ওর নফী  যারূ আফযাীভ (অঃ)-এয 
ফংধয। ঈকল্লঔয ছম, যূা তফা ৩০ অয়াকত মাকয়য-এয নাভ, একর ষ্টতষ্টন 
নফী ষ্টঙকরন না। ফযং এওচন ৎওভযীর ফযষ্টক্ত ষ্টঙকরন। কুযতুফী ফকরন, 

তযাঘাযী ঔিৃান যাচা ফঔুতানঙকযয বকয় মঔন ষ্টপষ্টরিীকনয আহুদীযা ফাআ 
তযাত ভাটিকত ুাঁকত ছপকর এফং তযাত বুকর মায়, তঔন মাকয়য তযাত 
ভঔুি ওকয ফাআকও শুনান। তাকত কনকও এোকও করৌষ্টওওবাকফ তাকও 
‘আফনলু্লা’ ফা অল্লায ছফো ফরকত থাকও। আফন ুওাঙীয  েুী প্রভকুঔয ফযাকত 
ওাঙাওাষ্টঙ এওআরূ ফণযনা ওকযকঙন। অভযা এক্ষকণ যয তাাঁকদয চীফনী  
তা ছথকও ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয়ভূ তুকর ধযায ছঘিা াফ আনাঅল্লা। 

 
[1]. অভাদ, ত্বাফাযাণী, ষ্টভওাত া/৫৭৩৭ ‘ষ্টক্বয়াভকতয ফিা’ ধযায় ‘ষৃ্টিয 
ঘূনা  নফীককণয অকরাঘনা’ নকুচ্ছদ; ষ্টরষ্টরা ঙীা া/২৬৬৮। 
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১. 

মযত অদভ (অরাআষ্ট ারাভ) 
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মযত অদভ (অরাআষ্ট ারাভ) 

য়তাকনয ষৃ্টি ষ্টঙর ভানকুলয চনয যীক্ষা স্বরূ 

অদভ ষৃ্টিয ওাষ্টনী 
ঔরীপা থয 
ষ্টচদায ফযাঔযা  ঈকেয 
অদকভয াাঁঘটি ছেষ্ঠত্ব 

নাযী চাষ্টত রুুকলযআ ং এফং তায নকুত 

নগ্নতা য়তাকনয প্রথভ ওাচ 

ভানফ ষৃ্টিয যয 
চান্নাত ছথকও ষ্টতত ফায য 

অদকভয ফতযণ ির 

‘অকদ অরাস্ত্ত্ত-য ষ্টফফযণ 

‘অকদ অরাস্ত্ত্ত-য ঈকেয 
নযানয েীওায গ্রণ 

অদকভয ভমযাদা  ছেষ্ঠত্ব 

দষু্টনয়াফী ফযফিানায় অদভ (অঃ) 

অদভ িুদ্বকয়য ওাষ্টনী 
তযাওাকন্ডয ওাযণ 

ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় 

ভতুৃয  ফয় 

অদভ (অঃ)-এয চীফনী ছথকও ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় ভূ 

১. মযত অদভ (অরাআষ্ট ারাভ) 

ষ্টফশ্ব আষ্টতাক প্রথভ ভানলু  প্রথভ নফী ষ্টাকফ অল্লা াও অদভ (অরাআষ্ট 
ারাভ)-ছও ষ্টনচ দ’ুাত দ্বাযা যাষ্টয ষৃ্টি ওকযন (ছঙায়াদ ৩৮/৭৫)। 



ভাটিয ওর ঈাদাকনয ায-ষ্টনমযা এওষ্টিত ওকয অঠাকরা  ছাোভাটিয 
নযায় শুষ্ক ভাটিয বতযী নু্নযতভ ফয়কফ রূ পুাঁ কও ষ্টদকয় অল্লা অদভকও ষৃ্টি 
ওকযকঙন।[1] 

তঃয অদকভয াাঁচয ছথকও তাাঁয স্ত্রী ায়াকও ষৃ্টি ওকযন।[2] অয এ 
ওাযকণআ স্ত্রী চাষ্টত স্ববাফকত বাকফআ রুুল চাষ্টতয নকুাভী  যস্পকযয প্রষ্টত 
অওৃি। তঃয স্বাভী-স্ত্রীয ভাধযকভ মকু মকু ধকয এওআ ষ্টনয়কভ ভানফফং 
ফষৃ্টদ্ধয ধাযা ফযাত যকয়কঙ। কুযঅন-এয ফণযনা নমুায়ী প্রথভ ষ্টদন ছথকওআ 
ভানলু ণূয ছঘতনা  জ্ঞান ম্পন্ন বয ভানলু ষ্টাকফআ মািাযম্ভ ওকযকঙ এফং 
অচ ছবাকফআ তা ফযাত যকয়কঙ। তএফ গুাভানফ, ফনযভানফ, অষ্টদভ 
ভানফ আতযাষ্টদ ফকর বয মকু ছথকও বয মকুক ভানকুলয ঈত্তযণ খকেকঙ ফকর 
ষ্টওঙু ষ্টওঙু ঐষ্টতাষ্টও ছমফ ওথা শুষ্টনকয় থাকওন, তা রীও ওল্পনা ফযতীত 
ষ্টওঙুআ নয়। ঘূনা ছথকও এমাফত এআ দীখয থ ষ্টযক্রভায় ভানলু ওঔকনাআ ভানলু 
ফযতীত নয ষ্টওঙু ষ্টঙর না। ভানলু ফানয ফা ঈল্লুকওয ঈদ্বষ্টতয ত রূ ফকর 
উনষ্টফং তাব্দীকত এক ঘারয ডাযঈআন (১৮০৯-১৮৮২) ছম ‘ষ্টফফতয নফাদ’ 

(Theory of Evolution) ছ ওকযকঙন, তা ফতয ভাকন এওটি ভতৃ ভতফাদ ভাি 
এফং তা প্রায় ওর ষ্টফজ্ঞানী ওতৃয ও প্রতযাঔযাত কয়কঙ। 

প্রথভ ভানলু অষ্টদ ষ্টতা অদভ (অঃ)-ছও অল্লা ফয ষ্টফলকয়য জ্ঞান  
ছমাকযতা দান ওকযন এফং ষ্টফকশ্ব অল্লায ছঔরাপত ষ্টযঘারনায ভমযাদায় 
ষ্টবষ্টলক্ত ওকযন। াকথ াকথ ওর িৃ ফস্ত্ত্তকও ওকয ছদন ভানকুলয নকুত 
(ছরাওভান ৩১/২০)  ফষ্টওঙুয ঈকয ছদন ভানকুলয ছেষ্ঠত্ব (আযা 
১৭/৭০)। অয ছওাযকণআ ষ্টচন-ষ্টপষ্টযতা ফাআকও ভানকুলয ভমযাদায প্রষ্টত 
ম্মান প্রদযকনয চনয অদভকও ষ্টচদা ওযায অকদ ছদন। ফাআ ছ ষ্টনকদয 
ছভকন ষ্টনকয়ষ্টঙর। ষ্টওন্তু আফরী ংওায ফক ছ ষ্টনকদয ভানয ওযায় 
ষ্টঘযওাকরয ভত ষ্টবপ্ত কয় মায় (ফাক্বাযা ২/৩৪)। থঘ ছ ষ্টঙর ফে 
অকরভ  আফাদতগুমায। ছওাযণ ষ্টচন চাষ্টতয য়া কে ছ ষ্টপষ্টযতাকদয 
কে ফফা ওযায নভুষ্টত ছকয়ষ্টঙর  তাকদয ছনতা কয়ষ্টঙর।[3] ষ্টওন্তু 
অদকভয ঈচ্চ ভমযাদা ছদকঔ ছ ইলযাওাতয কয় কে। পকর ংওায ফক 
অদভকও ষ্টচদা না ওযায় এফং অল্লা বীষ্টত না থাওায় ছ অল্লায কমকফ 
ষ্টতত য়। এচনয চননও অযফী ওষ্টফ ফকরন, 

             ش ف        ا ت ى
      أش ف          ٌيُر 



‘মষ্টদ তাক্বয়া ষ্টফীন আরকভয ছওান ভমযাদা থাওত, 

তকফ আফরী অল্লায ষৃ্টিকুকরয ছযা ফকর কণয ’ত’।  

য়তাকনয ষৃ্টি ষ্টঙর ভানকুলয চনয যীক্ষা স্বরূ : 
আফরীকও অল্লা ভানকুলয চনয যীক্ষা স্বরূ ষৃ্টি ওকযন এফং ষ্টক্বয়াভত মযন্ত 
তায ায়াত দীখয ওকয ছদন। ভানলুকও অল্লায থ ছথকও ষ্টফঘুযৎ ওযায চনয  
তাকও ছধাাঁওা ছদয়াআ য়তাকনয এওভাি ওাচ। ‘ছ ভানলুকও ফকর কুপযী ওয’। 
ষ্টওন্তু মঔন ছ কুপযী ওকয, তঔন য়তান ফকর ‘অষ্টভ ছতাভায ছথকও ভকু্ত। 
অষ্টভ ষ্টফশ্বপ্রবু অল্লাককও বয় ওষ্টয’ (ায ৫৯/১৬)। নযষ্টদকও মকুক মকুক নফী-
যারূ  ষ্টওতাফ াঠিকয় অল্লা ভানলুকও তয থ প্রদযকনয ফযফিা ফযাত 
যাকঔন (ফাক্বাযা ২/২১৩)। অদভ ছথকও শুরু ওকয ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাঃ) 
মযন্ত এও রক্ষ ঘষ্টফফ ামায য়কাম্বয দষু্টনয়াকত এককঙন[4] এফং ফতয ভাকন 
ফযকল এরাীগ্রন্থ ষ্টফি কুযঅকনয ধাযও  ফাও ভুষ্টরভ রাভাকয় ছওযাভ 
ছলনফীয ‘য়াষ্টযঙ’ ষ্টাকফ[5] অল্লা ছপ্রষ্টযত ীয ষ্টফধান ভূ ষ্টফশ্বফযাী 
ছৌাঁকঙ ছদফায দাষ্টয়ত্ব ারন ওকয মাকচ্ছন (ভাকয়দা ৫/৬৭)। ষৃ্টথফীয ঘূোন্ত 
ধ্বং তথা ষ্টক্বয়াভকতয ফযফষ্টত ওার ফূয মযন্ত এআ ষ্টনয়ভ চাষ্টয থাওকফ। 
ছলনফীয বষ্টফলযদ্বাণী নমুায়ী ষৃ্টথফীয এভন ছওান ফষ্টি  ছুষ্টে খয 
থাওকফ না, ছমঔাকন অল্লা আরাকভয ফাণী ছৌাঁকঙ ছদকফন না।[6] এতদকে 
ফককল ষৃ্টথফীকত মঔন ‘অল্লা’ ফরায ভত ছওান ছরাও থাওকফ না, থযাৎ 
প্রওৃত তাীকদয নুাযী ছওান ভষু্টভন ফাওী থাওকফ না, তঔন অল্লায হুকুকভ 
প্ররয় খষ্টনকয় অকফ এফং ষ্টক্বয়াভত ংখটিত কফ।[7] ভানকুলয ছদগুষ্টর ফ 
ভতুৃযয কয ভাটিকত ষ্টভক মাকফ। ষ্টওন্তু রূগুষ্টর স্ব স্ব বার ফা ভন্ন অভর 
নমুায়ী ‘আল্লীন’ থফা ‘ষ্টজ্জীকন’ ফিান ওযকফ (ভতু্বাপকপপীন ৮৩/৭, ১৮)। 
মা ষ্টক্বয়াভকতয যযআ অল্লায হুকুকভ স্ব স্ব ছদক নুঃপ্রকফ ওযকফ (পচয 
৮৯/২৯) এফং ঘূোন্ত ষ্টাফ-ষ্টনওাকয চনয ওর ভানলু যীকয ষৃ্টিওতয া 
অল্লায দযফাকয নীত কফ (ভতু্বাপকপপীন ৮৩/৪-৬)। 

ভানকুলয ঠিওানা ’র ষ্টতনটি : ১- দারুদ দষু্টনয়া। থযাৎ ছমঔাকন অভযা এঔন 
ফফা ওযষ্টঙ ২- দারুর ফযমঔ। থযাৎ ভতুৃযয কয ওফকযয চকত। ৩- 
দারুর ক্বাযায। থযাৎ ষ্টক্বয়াভকতয ষ্টদন ছল ষ্টফঘায ছকল চান্নাত ফা চাান্নাকভয 
ষ্টঘযিায়ী ঠিওানা। 



তএফ ষৃ্টথফী ’র ভানকুলয চনয াভষ্টয়ও যীক্ষাকায ভাি। চান্নাত ছথকও 
ছনকভ অা ভানলু এআ যীক্ষািকর যীক্ষা ছকল নু্নয পর রাকব নুযায় 
চান্নাকত ষ্টপকয মাকফ, থফা ফযথযওাভ কয় চাান্নাকভ ষ্টনষ্টক্ষপ্ত কফ। তঃয 
ছঔাকনআ কফ তাকদয ফযকল মািাষ্টফযষ্টত এফং ছোআ কফ তাকদয ঘূোন্ত  
ষ্টঘযিায়ী ঠিওানা। অল্লা ফকরন, ‘ভাটি ছথকওআ অভযা ছতাভাকদয ষৃ্টি ওকযষ্টঙ। 
ঐ ভাটিকতআ ছতাভাকদয ষ্টপষ্টযকয় ছনফ। তঃয ঐ ভাটি ছথকওআ অভযা 
ছতাভাকদযকও নুযায় ছফয ওকয অনফ’ (ছত্বায়াা ২০/৫৫)। তঃয ষ্টফঘায 
ছকল ওাকপযকদযকও াাঁষ্টওকয় ছনয়া কফ চাান্নাকভয ষ্টদকও এফং ভতু্তাক্বীকদয 
ছনয়া কফ চান্নাকত (মভুায ৩৯/৬৯-৭৩)। এবাকফআ ছষ্টদন মাকরভ তায 
প্রায াষ্টি ছবাক ওযকফ এফং ভমরভূ তায মথামথ প্রষ্টতদান ছকয় ধনয কফ। 
ছষ্টদন ওারু প্রষ্টত ছওানরূ ষ্টফঘায ওযা কফ না (ফাক্বাযা ২/২৮১)। 

ঈকল্লঔয ছম, মযত অদভ (অঃ) ম্পকওয  ষ্টফি কুযঅকনয ১০টি যূায় ৫০টি 
অয়াকত ফষ্টণযত কয়কঙ।[8] 

এক্ষকণ অদভ ষৃ্টিয খেনাফরী কুযঅকন ছমবাকফ ফষ্টণযত কয়কঙ, তায অকরাকও 
ায-ংকক্ষ অভযা তুকর ধযায প্রয়া াফ আনাঅল্লা। 

অদভ ষৃ্টিয ওাষ্টনী : 
অল্লা এওদা ছপকযতাকদয ছডকও ফরকরন, অষ্টভ ষৃ্টথফীকত ‘ঔরীপা’ থযাৎ 
প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ষৃ্টি ওযকত ঘাআ। ফর, এ ষ্টফলকয় ছতাভাকদয ফক্তফয ষ্টও? তাযা 
(ম্ভফতঃ আষ্টতকূফয িৃ ষ্টচন চাষ্টতয ষ্টতক্ত ষ্টবজ্ঞতায অকরাকও) ফরর, ছ 
অল্লা! অষ্টন ষ্টও ষৃ্টথফীকত এভন ওাঈকও অফাদ ওযকত ঘান, মাযা ষ্টককয় 
ছঔাকন পাাদ ষৃ্টি ওযকফ  যক্তাত খোকফ? থঘ অভযা ফযদা অনায 
হুকুভ ারকন এফং অনায গুণকান  ষ্টফিতা ফণযনায় যত অষ্টঙ। এঔাকন 
ছপকযতাকদয ঈক্ত ফক্তফয অষ্টত্তয চনয ষ্টঙর না, ফযং চানায চনয ষ্টঙর। 
অল্লা ফরকরন, অষ্টভ মা চাষ্টন, ছতাভযা তা চাকনা না (ফাক্বাযা ২/৩০)। 
থযাৎ অল্লা ঘান এ ষৃ্টথফীকত এভন এওো ষৃ্টিয অফাদ ওযকত, মাযা কফ 
জ্ঞান  আচ্ছাষ্টক্ত ম্পন্ন এফং ষ্টনচস্ব ষ্টফঘায-ফষু্টদ্ধ  ষ্টঘন্তা-ককফলণা ওাকয 
ছস্বচ্ছায়-জ্ঞাকন অল্লায ষ্টফধান ভকূয অনকুতয ওযকফ  তাাঁয আফাদত 
ওযকফ। ছপকযতাকদয ভত ছওফর হুকুভ তাষ্টভরওাযী চাষ্টত নয়। 

ঔরীপা থয : 



এঔাকন ‘ঔরীপা’ ফা প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ফকর ষ্টচনকদয যফতী প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ষ্টাকফ ফন ু
অদভকও ফছুাকনা কয়কঙ, মাযা ষৃ্টথফীকত একও কযয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ কফ (আফন ু
ওাঙীয)। থফা এয দ্বাযা অদভ  যফতী নযায়ষ্টনষ্ঠ াওকদয ফছুাকনা 
কয়কঙ, মাযা চনককণয ভকধয অল্লায অনকুতয  আনঙাপণূয াও প্রষ্টতষ্ঠায 
ভাধযকভ অল্লায প্রষ্টতষ্টনষ্টধত্ব ওযকফ। ছওননা পাাদ ষৃ্টিওাযী  নযায় 
যক্তাতওাযী ফযষ্টক্তযা অল্লায প্রষ্টতষ্টনষ্টধ নয় (আফন ুচাযীয)। তকফ প্রথভ 
ফযাঔযাআ গ্রকণয, মা ছপকযতাকদয চফাকফ প্রতীয়ভান য় ছম, এভন প্রষ্টতষ্টনষ্টধ 
অষ্টন ষৃ্টি ওযকফন, মাযা ফূযফতী ষ্টচন চাষ্টতয ভত ষৃ্টথফীকত ষ্টককয় পাাদ  
যক্তাত খোকফ। ফস্ত্ত্ততঃ ‘ষ্টচন চাষ্টতয ঈয ষ্টক্বয়া ওকযআ তাযা এরূ ওথা 
ফকর থাওকত াকয’ (আফন ুওাঙীয)। 

তঃয অল্লা অদভকও ফষ্টওঙুয নাভ ষ্টক্ষা ষ্টদকরন। ‘ফষ্টওঙুয নাভ’ ফরকত 
ষৃ্টথফীয ঘূনা ছথকও রয় মযন্ত ছঙাে-ফে ওর িৃফস্ত্ত্তয আল্ম  তা 
ফযফাকযয ছমাকযতা তাকও ষ্টদকয় ছদয়া ’র।[9] মা ষ্টদকয় িৃফস্ত্ত্ত ভূকও অদভ 
 ফন ুঅদভ ষ্টনকচকদয নকুত ওযকত াকয এফং তা ছথকও পাকয়দা াষ্টঙর 
ওযকত াকয। মষ্টদ অল্লায ীভ জ্ঞানযাষ্টয াকথ ভানফচাষ্টতয ষ্টম্মষ্টরত 
জ্ঞাকনয তুরনা ভাাককযয নথ চরযাষ্টয ফওু ছথকও াষ্টঔয ছঙাাঁ ভাযা এও 
ছপাাঁো াষ্টনয ভতুরয ভাি।[10] ফরা ঘকর ছম, অদভকও ছদয়া ছআ ছমাকযতা  
জ্ঞান বান্ডায মকুক মকুক তাাঁয জ্ঞানী  ষ্টফজ্ঞানী ন্তানকদয ভাধযকভ ষ্টফতষ্টযত কচ্ছ 
 তায দ্বাযা চকত ংায ঈওৃত কচ্ছ। অদভকও ফষ্টওঙুয নাভ ষ্টক্ষা 
ছদয়ায য ছেষ্ঠত্ব প্রভাকণয চনয অল্লা তাকও ছপকযতাকদয ম্মুকঔ ছ 
ওযকরন। কুযঅকন ছওফর ছপকযতাকদয ওথা ঈকল্লষ্টঔত ’ছর ছঔাকন ষ্টচনকদয 
দয আফরী ঈষ্টিত ষ্টঙর (ওাপ ১৮/৫০)। থযাৎ অল্লা ছঘকয়ষ্টঙকরন, 

ষ্টচন  ছপকযতা ঈবয় ম্প্রদাকয়য ঈকয অদভ-এয ছেষ্ঠত্ব প্রভাষ্টণত ছৌও 
এফং ফািকফ ছোআ ’র। তকফ ছমকতু ছপকযতাকণ ষ্টচনকদয ছঘকয় ছেষ্ঠ  ঈচ্চ 
ভমযাদা ম্পন্ন, ছচনয ছওফর তাকদয নাভ ছনয়া কয়কঙ। অয দষু্টনয়াকত 
ষ্টচনকদয আষ্টতকূফযওায ঈৎাত  নাঘায ম্বকে ছপকযতাযা অকক ছথকওআ 
ফষ্টত ষ্টঙর, ছওাযণ তাযা ভানলু ম্বকে এওআরূ ধাযণা ছালণ ওকযষ্টঙর 
এফং প্রকশ্নয চফাকফ ছনষ্টতফাঘও ঈত্তয ষ্টদকয়ষ্টঙর। ঈকল্লঔয ছম, ‘অল্লা ষ্টচন 
চাষ্টতকও অককআ ষৃ্টি ওকযন কনককন অগুন ছথকও’ (ষ্টচয ১৫/২৭)। ষ্টওন্তু তাযা 
ফাধযতায ঘূোন্ত ওকয। 



অদভকও ছপকযতাকদয ম্মুকঔ ছ ওযায য অল্লা ছপকযতাকদযকও ঐফ 
ফস্ত্ত্তয নাভ ষ্টচকজ্ঞ ওযকরন। ষ্টওন্তু েত ওাযকণআ তাযা তা ফরকত াযর না। 
তঔন অল্লা অদভকও ষ্টনকদয ষ্টদকরন এফং ষ্টতষ্টন ফষ্টওঙুয নাভ ফকর ষ্টদকরন। 
পকর ছপকযতাযা ওকে তাকদয যাচয় ছভকন ষ্টনর এফং অল্লায ভে  
ষ্টফিতা ছখালণা ওকয ফরর, ছ অল্লা! অষ্টন অভাকদযকও মতেুকু ষ্টষ্টঔকয়কঙন, 

তায ফাআকয অভাকদয ছওান জ্ঞান ছনআ। ষ্টনশ্চয়আ অষ্টন ফযজ্ঞ  দযূদষৃ্টিভয়’ 

(ফাক্বাযা ২/৩২)। তঃয অল্লা তাকদয ফাআকও অদকভয ম্মুকঔ ম্মাকনয 
ষ্টচদা ওযকত ফরকরন। ফাআ ষ্টচদা ওযর, আফরী ফযতীত। ছ স্বীওায ওযর 
 ংওাকয স্ফীত কয় প্রতযাঔযান ওযর। পকর ছ ওাষ্টপযকদয ন্তবুয ক্ত ’র 
(ফাক্বাযা ২/৩৪)। আফরী ঐ ভয় ষ্টনকচয কক্ষ মষু্টক্ত ছ ওকয ফরর, 

‘অষ্টভ য ঘাআকত ঈত্তভ। ছওননা অষ্টন অভাকও অগুন দ্বাযা ষৃ্টি ওকযকঙন 
অয কও ষৃ্টি ওকযকঙন ভাটি ষ্টদকয়’। অল্লা ফরকরন , তুআ ছফয কয় মা। তুআ 
ষ্টবপ্ত, ছতায ঈকয অভায ষ্টবা যআর নুরুত্থান ষ্টদফ মযন্ত ’ (ছঙায়াদ 
৩৮/৭৬-৭৮; অ‘যাপ ৭/১২)। 

ষ্টচদায ফযাঔযা  ঈকেয : 
অদভকও ষৃ্টি ওযায অককআ অল্লা ছপকযতাকদযকও অদকভয প্রষ্টত ষ্টচদা ওযায 
ওথা ফকর ষ্টদকয়ষ্টঙকরন (া-ভীভ াচদা/পুঙষ্টঙরাত ৪১/১১)। তাঙাো 
কুযঅকনয ফণযনা ভূ ছথকও এওথা স্পি য় ছম, অদভকও ষ্টচদা ওযায চনয 
অল্লায ষ্টনকদয ফযষ্টক্ত অদভ ষ্টাকফ ষ্টঙর না, ফযং বষ্টফলযৎ ভানফ চাষ্টতয 
প্রষ্টতষ্টনষ্টধত্বওাযী ষ্টাকফ তাাঁয প্রষ্টত ম্মান চানাকনায চনয ষ্টচন  ষ্টপষ্টযতাকদয 
ষ্টচদা ওযকত ফরা কয়ষ্টঙর। এআ ষ্টচদা ওঔকনাআ অদকভয প্রষ্টত আফাদত 
মযাকয়য ষ্টঙর না। ফযং তা ষ্টঙর ভানফচাষ্টতয প্রষ্টত অনকুতয প্রদযন  
তাকদযকও ওর ওাকচ ায়তা ওযায প্রষ্টতশ্রুষ্টত দাকনয প্রতীওী  ম্মান ঘূও 
ষ্টচদা ভাি। 

ষ্টদকও ওাষ্টপযকদয ন্তবুয ক্ত ’ছর আফরী ষ্টওন্তু অল্লাকও ষৃ্টিওতয া  
ারনওতয া ষ্টাকফ স্বীওায ওকযষ্টন। ফযং অল্লা মঔন তাকও ‘ষ্টবম্পাৎ’ ওকয 
চান্নাত ছথকও ষ্টঘযষ্টদকনয ভত ষ্টফতাষ্টেত ওযকরন, তঔন ছ অল্লাককও ‘যফ’ 

ষ্টাকফআ কম্বাধন ওকয প্রাথযনা ওযর,  ٌُر ْد َو ُر  َو ٌَو ْد ِم    ِم ْد ِمً  ِم َوى 
 ছ অভায‘ - َو  َو  َو ِّر  َو َو

প্রবু! অভাকও অষ্টন ষ্টক্বয়াভত মযন্ত ফওা ষ্টদন’ (ষ্টচয ১৫/৩৬, ছঙায়াদ 
৩৮/৭৯)। অল্লা তায প্রাথযনা ভঞ্জযু ওযকরন। তঃয ছ ফরর, ‘ছ অভায 



ারনওতয া! অষ্টন ছমভন অভাকও থভ্রি ওকযকঙন, অষ্টভ ছতভষ্টন তাকদয 
ফাআকও ষৃ্টথফীকত নানারূ ছৌন্নকময প্ররবু্ধ ওযফ এফং তাকদযকও থভ্রি ওকয 
ছদফ। তকফ মাযা অনায এওষ্টনষ্ঠ ফান্না, তাকদয ফযতীত’ (ষ্টচয ১৫/৩৪-৪০; 

ছঙায়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)। অল্লা তাকও ফরকরন, তুষ্টভ ছনকভ মা এফং এঔান 
ছথকও ছফষ্টযকয় মা। তুষ্টভ নীঘুতভকদয ন্তবুয ক্ত। এঔাকন ছতাভায ংওায ওযায 
ষ্টধওায ছনআ’ (অ‘যাপ ৭/১৩)। ঈকল্লঔয ছম, আফরী চান্নাত ছথকও ফষ্টষৃ্কত 
’ছর ভানকুলয যক-ছযায় ঢুকও ছধাাঁওা ছদয়ায  ষ্টফভ্রান্ত ওযায ক্ষভতা 
অল্লা তাকও ষ্টদকয়ষ্টঙকরন।[11] অয এো ষ্টঙর ভানকুলয যীক্ষায চনয। 
য়তাকনয ছধাাঁওায ষ্টফরুকদ্ধ ষ্টচতকত াযকরআ ভানলু তায ছেষ্ঠকত্বয ভমযাদা কু্ষণ্ণ 
যাঔকত াযকফ এফং অকঔযাকত চান্নাত রাকব ধনয কফ। নআকর আওার  
যওাকর ফযথযওাভ কফ। ভানকুলয প্রষ্টত ছপকযতাকদয ষ্টচদা ওযা  আফরীকয 
ষ্টচদা না ওযায ভকধয আষ্টেত যকয়কঙ এ ষ্টফলকয় ছম, ভানলু ছমন প্রষ্টত কদ কদ 
য়তাকনয ফযাাকয তওয  থাকও এফং অল্লায প্রষ্টত অনকুকতযয ভাধযকভ ষ্টনকচয 
ছেষ্ঠকত্বয ভমযাদা কু্ষণ্ণ যাকঔ। 

অদকভয াাঁঘটি ছেষ্ঠত্ব : 
(১) অল্লা তাকও ষ্টনচ দ’ুাকত ষৃ্টি ওকযকঙন (ছঙায়াদ ৩৮/৭৫)। (২) 
অল্লা ষ্টনকচ তায ভকধয রূ পুাঁ কও ষ্টদকয়কঙন (ছঙায়াদ ৩৮/৭২)। (৩) অল্লা 
তাকও ওর ফস্ত্ত্তয নাভ ষ্টক্ষা ষ্টদকয়কঙন (ফাক্বাযা ২/৩১)। (৪) তাকও 
ষ্টচদা ওযায চনয অল্লা ছপকযতাকদয ষ্টনকদয ষ্টদকয়কঙন (ফাক্বাযা ২/৩৪)। 
(৫) অদভ এওাআ ভাি ভাটি ছথকও িৃ। ফাওী ফাআ ষ্টতা-ভাতায ভাধযকভ 
িৃ (াচদা ৩২/৭-৯)। 

আফরীকয ষ্টবপ্ত য়ায ওাযণ ষ্টঙর তায ষ্টক্বয়া। ছ অল্লায অকদকয 
ষ্টফরুকদ্ধ মষু্টক্ত ছ ওকয ফকরষ্টঙর, ‘অষ্টভ অদকভয ঘাআকত ঈত্তভ। ছওননা অষ্টন 
অভাকও অগুন ষ্টদকয় ষৃ্টি ওকযকঙন এফং তাকও ষৃ্টি ওকযকঙন ভাটি দকয়’ (ষ্টচয 
২৯)। ভুাম্মাদ আফন ুীযীন ফকরন, ا        ي ا  ٌي ‘প্রথভ ষ্টক্বয়া ওকযষ্টঙর 
আফরী’। াান ফঙযী নরুূ ফকরকঙন।[ 12] 

নাযী চাষ্টত রুুকলযআ ং এফং তায নকুত : 
ষ্টচদা নষু্ঠাকনয য অল্লা অদকভয চষু্টে ষ্টাকফ তায ফয়ফ  ’ছত এওাং 
ষ্টনকয় থযাৎ তায াাঁচয ’ছত তায স্ত্রী ায়াকও ষৃ্টি ওযকরন[13] ভাটি ছথকও 
িৃ য়া অদকভয নাভ ’র ‘অদভ’ এফং চীফন্ত অদকভয াাঁচয ’ছত িৃ 



য়ায় তাাঁয স্ত্রীয নাভ ’র ‘ায়া’ (কুযতুফী)। তঃয তাকদয ঈকেকয অল্লা 
ফরকরন, ‘ছতাভযা দ’ুচন চান্নাকত ফফা ওয  ছঔান ছথকও মা ঔুী ছঔকয় 
ছফো। তকফ াফধান! এআ কাঙটিয ষ্টনওকে ছমকয়া না। তা’ছর ছতাভযা 
ীভারংখনওাযীকদয ন্তবুয ক্ত কয় মাকফ’ (ফাক্বাযা ২/৩৫)। একত ফছুা মায় ছম, 

ছপকযতাককণয ষ্টচদা ছওফর অদকভয চনয ষ্টঙর, ায়ায চনয নয়। ষ্টদ্বতীয়তঃ 
ষ্টচদা নষু্ঠাকনয কয অদকভয ফয়ফ ছথকও ায়াকও ষৃ্টি ওযা য়, কূফয 
নয়। ষ্টতষ্টন থৃও ছওান ষৃ্টি ষ্টঙকরন না। একত রুুকলয প্রষ্টত নাযীয নকুাভী 
য়া প্রভাষ্টণত য়। অল্লা ফকরন, ‘রুুকলযা নাযীকদয ঈয ওতৃয ত্বীর’ (ষ্টনা 
৪/৩৪)। তঃয ফষ্টষৃ্কত আফরী তায প্রথভ োককযে ষ্টাকফ অদভ  ায়ায 
ষ্টফরুকদ্ধ প্রতাযণায চার ষ্টনকক্ষ ওযর। ছভকত ছ প্রথকভ তাকদয ঔফু অনচন 
ফকন ছকর এফং নানা ওথায় তাকদয বুরাকত রাকর। এও মযাকয় ছ ফরর , 

‘অল্লা ছম ছতাভাকদযকও ঐ কাঙটিয ষ্টনওকে ছমকত ষ্টনকলধ ওকযকঙন, তায ওাযণ 
’র এআ ছম, ছতাভযা তা’ছর ছপকযতা কয় মাকফ ষ্টওংফা ছতাভযা এঔাকন 
ষ্টঘযিায়ী ফাষ্টন্না কয় মাকফ’ (অ‘যাপ ৭/২০)। ছ তঃয ওভ ছঔকয় ফরর 
ছম, অষ্টভ ফযআ ছতাভাকদয ষ্টতাওাংঔী’ (ঐ, ২১)। ‘এবাকফআ ছ অদভ  
ায়াকও ম্মত ওকয ছপরর এফং তায প্রতাযণায চাকর অেকও ষ্টককয় তাযা 
ঈক্ত ষ্টনষ্টলদ্ধ ফকৃক্ষয পর অস্বাদন ওযর। পকর াকথ াকথ তাকদয গুপ্তাে 
প্রওাষ্টত কয় ের এফং তাযা তষ্টেখষ্টে কাকঙয াতা ভূ ষ্টদকয় তা ঢাওকত 
রাকর। অল্লা তাকদযকও ছডকও ফরকরন, অষ্টভ ষ্টও ছতাভাকদযকও এ ফকৃ্ষ ছথকও 
ষ্টনকলধ ওষ্টযষ্টন এফং ফষ্টরষ্টন ছম, য়তান ছতাভাকদয প্রওায ত্রু? (ঐ, ২২) তঔন 
তাযা নতুপ্ত ’ছয় ফরর,  حَو ْد َو   َو َو ُر  َو َّل  ِم َو تَو ْد فِم ْد  َو َو   َو غْد  فُر َو َو   َو ِم   َّل ْد تَو

 َو الَو  َو َّل َو   َو َو ْد َو  أَو

ٌ َو   َو  ِم ِم
ছ অভাকদয ারনওতয‘ -ا ْد া! অভযা ষ্টনকচকদয ঈয মরুভু ওকযষ্টঙ। মষ্টদ 

অষ্টন অভাকদয ক্ষভা না ওকযন, তকফ ফযআ অভযা ক্ষষ্টতগ্রিকদয ন্তবুয ক্ত কয় 
মাফ’ (২৩)। ‘অল্লা তঔন ফরকরন, ছতাভযা (চান্নাত ছথকও) ছনকভ মা। 
ছতাভযা একও কযয ত্রু। ছতাভাকদয ফিান কফ ষৃ্টথফীকত এফং ছঔাকনআ 
ছতাভযা এওটি ষ্টনষ্টদযি ছভয়াদ মযন্ত ম্পদযাষ্টচ ছবাক ওযকফ’ (২৪)। ষ্টতষ্টন 
অয ফরকরন ছম, ‘ছতাভযা ষৃ্টথফীকতআ চীফনমান ওযকফ, ছঔাকনআ ভতুৃযফযণ 
ওযকফ এফং ছঔান ছথকওআ ছতাভযা নুরুষ্টত্থত কফ’ (অ‘যাপ ৭/২০-২৫)। 

এঔাকন এওটি ষ্টফলয় ঈকল্লঔ ওযা ছমকত াকয ছম, আফরীকয ওথায় ফযপ্রথভ 
ায়া প্রতাষ্টযত ন। তঃয তায ভাধযকভ অদভ প্রতাষ্টযত ন ফকর ছম ওথা 



ঘার ুঅকঙ কুযঅকন এয ছওান ভথযন ছনআ। ঙী াদীকঙ স্পি ষ্টওঙু ছনআ। এ 
ষ্টফলকয় তাপীকয আফন ুচাযীকয আফন ুঅফফা (যাঃ) ছথকও ছম ফণযনা এককঙ , 

তা মইপ।[14] ষ্টদ্বতীয়তঃ চান্নাত ছথকও ফতযকণয ষ্টনকদয তাকদয যাকধয 
াষ্টি স্বরূ ষ্টঙরনা। ছওননা এো ষ্টঙর তফা ওফকুরয কযয খেনা। তএফ 
এো ষ্টঙর য়তফা তাকও ষ্টিাঘায ষ্টক্ষা দাকনয চনয। ফযং ঠিও ওথা এআ ছম, 

এো ষ্টঙর অল্লায ফূয ষ্টনধযাষ্টযত  দযূদী ষ্টযওল্পনাযআ ং। ছওননা চান্নাত 
’র ওভযপর রাকবয িান, ওকভযয িান নয়। তাঙাো চান্নাকত ভানকুলয ফং 
ফষৃ্টদ্ধয কুমাক ছনআ। এচনয দষু্টনয়ায় নাষ্টভকয় ছদয়া মরূযী ষ্টঙর। 

প্রথভ ফায অকদ দাকনয কয নুযায় ছে  নগু্র ষ্টভষ্টেত অকদ ষ্টদকয় 
ফরকরন, ‘ছতাভযা ফাআ ছনকভ মা’। তঃয ষৃ্টথফীকত অল্লায ঔরীপা য়ায 
(ফাক্বাযা ২/৩০; পাষ্টত্বয ৩৫/৩৯) ভান ভমযাদা প্রদান ওকয ফরকরন, 

‘ছতাভাকদয ষ্টনওকে অভায ক্ষ ছথকও ছদায়াত ফতীণয কফ। মাযা তায 
নুযণ ওযকফ, তাকদয চনয ছওান বয় ফা ষ্টঘন্তায ওাযণ থাওকফ না। ষ্টওন্তু 
মাযা তা প্রতযাঔযান ওযকফ  ষ্টভথযা প্রষ্টতন্ন ওযকফ, তাযা কফ চাান্নাকভয 
ষ্টধফাী এফং ছঔাকন তাযা নন্তওার ধকয ফিান ওযকফ ’ (ফাক্বাযা ২/৩৮-
৩৯)। 

ঈকল্লঔয ছম, নফীকণ ষ্টঙকরন ষ্টনষ্পা এফং মযত অদভ (অঃ) ষ্টঙকরন ষ্টনঃকন্নক 
ষ্টনষ্পা। ষ্টতষ্টন আচ্ছাওৃতবাকফ ছওান বুর ওকযনষ্টন। ফযং য়তাকনয প্রকযাঘনায় 
প্রতাষ্টযত কয় ষ্টতষ্টন াভষ্টয়ওবাকফ ষ্টনষ্টলদ্ধ ফকৃক্ষয ষ্টনওেফতী য়ায ষ্টনকলধাজ্ঞায 
ওথাটি বুকর ষ্টককয়ষ্টঙকরন। ছমভন নয অয়াকত ফষ্টণযত কয়কঙ,  زْد ًال ًَو  َو َو ْد  َو ِم ْد  َو ُر  َو  - َو َو ِم

‘তঃয অদভ বুকর ছকর এফং অষ্টভ তায ভকধয (ংওকল্পয) দঢ়ৃতা াআষ্টন’ 

(ছত্বায়াা ২০/১১৫)। তাঙাো ঈক্ত খেনায ভয় ষ্টতষ্টন নফী নষ্টন ফযং 
দস্খরকনয খেনায কয অল্লা তাকও নফী ভকনানীত ওকয দষু্টনয়ায় াঠান  
ছদায়াত প্রদান ওকযন’ (অ‘যাপ ৭/১২২)। 

এঔাকন এওটি ষ্টফলয় রক্ষণীয় ছম, আফরীকয ছক্ষকি অল্লা ফরকরন,   جْد  ِم ْد َو  َو  َو  َو  ْد ُر

ٌ ٌة   তুষ্টভ চান্নাত ছথকও ছফষ্টযকয় মা। ষ্টনশ্চয়আ তুষ্টভ ষ্টবপ্ত’ (ষ্টচয‘ - َو ِم َّل َو  َو ِم
১৫/৩৪; অ‘যাপ ৭/১৮)। নযষ্টদকও অদভ  ায়ায ছক্ষকি ফরকরন,  ُر ْد َو  ااْد ِمطُر اْد 
 ছতাভযা ছনকভ মা’ (ফাক্বাযা ২/৩৬, ৩৮; অ‘যাপ ৭/২৪)। একত আষ্টেত ‘ - ِم ْد َو 
যকয়কঙ ছম, আফরী ওঔকনাআ অয চান্নাকত ষ্টপকয অকত াযকফ না। ষ্টওন্তু ফন ু
অদকভয ইভানদাযকণ নুযায় ষ্টপকয অকত াযকফ আনাঅল্লা। 



নগ্নতা য়তাকনয প্রথভ ওাচ : 
ভানকুলয ঈকয য়তাকনয প্রথভ াভরা ষ্টঙর তায ছদ ছথকও ওাে ঔষ্টকয় 
তাকও ঈরে ওকয ছদয়া। অচ ষৃ্টথফীকত য়তাকনয দাংও নুাযী  
আফরীকয ষ্টঔন্ডীকদয প্রথভ ওাচ ’র তথাওষ্টথত ক্ষভতায়ন  ষ্টরে ভতায 
নাকভ নাযীকও ঈরে ওকয খকযয ফাআকয অনা  তায ছৌন্নময ঈকবাক ওযা। 
থঘ ষৃ্টথফীয ষ্টফকত বযতাগুষ্টর ধ্বং কয়কঙ ভরূতঃ নাযী  ভকদয 
চরবযতায ওাযকণআ। তএফ বয-বদ্র  অল্লাবীরু ফান্নাকদয ষ্টনওকে 
ইভাকনয য ফযপ্রথভ পযম ’র স্ব স্ব রজ্জািান অফতৃ যাঔা  আমমত-
অফরূয ছপামত ওযা। নযানয পযম ফআ এয কয। নাযীয দয া ছওফর 
ছালাকও কফ না, ফযং তা কফ তায ষ্টবতকয, তায ওথা-ফাতয ায়, অঘায-অঘযকণ 
 ঘার-ঘরকন ফয ষ্টফলকয়। যনাযীয প্রষ্টতটি েবষ্টে  ষ্টভি ওণ্ঠস্বয 
যরুুকলয হৃদকয় নযায় প্রবাফ ষ্টফিায ওকয। তএফ রজ্জাীরতাআ ভষু্টভন নয-
নাযীয েবূলণ  াযস্পষ্টযও ষ্টনযাত্তায কযাযাষ্টি। নাযী  রুুল প্রকতযকও 
একও কযয ছথকও স্ব স্ব দষৃ্টিকও ফনত যাঔকফ (নযূ ২৪/৩০-৩১) এফং 
যস্পকয াষ্টফযও দয া ফচায় ছযকঔ ছওফরভাি প্রকয়াচনীয় ওথােুকু স্বাবাষ্টফওবাকফ 
ংকক্ষক ফরকফ। নাযী  রুুল প্রকতযকও ষ্টনচ ষ্টনচ স্বাতন্ত্র্য  দয া ফচায় ছযকঔ 
স্ব স্ব ওভযিকর  ওভযষ্টযষ্টধয ভকধয স্বাধীনবাকফ ওাচ ওযকফ এফং ংায  
ভাকচয ওরযাকণ াধযভত ফদান যাঔকফ। ছনককটিব  কচটিব াাাষ্ট 
ষ্টফদযুৎফাী দ’ুটি ওযাফকরয ভাকছ প্লাষ্টিকওয অফযণ ছমভন দয ায ওাচ ওকয এফং 
ষ্টযাময এষ্টিকডি  ষ্টগ্নওান্ড ছথকও যক্ষা ওকয, নরুূবাকফ যনাযী  
যরুুকলয ভধযওায দয া ঈবকয়য ভাকছ খটিতফয ছমকওান নাওাংষ্টঔত ষ্টফলয় 
ছথকও যস্পযকও ছপামত ওকয। তএফ য়তাকনয প্রকযাঘনায় চান্নাকতয ষ্টফি 
ষ্টযকফক অষ্টদ ষ্টতা-ভাতায চীফকন খটিত ঈক্ত ষ্টনচ্ছাওৃত দখুযেনা ছথকও 
দষু্টনয়ায এআ ষ্টির ষ্টযকফক ফফাযত ভানফ চাষ্টতকও অয ছফী তওয   
াফধান থাওা ঈষ্টঘত। কুযঅন  াদীঙ অভাকদযকও ছষ্টদকওআ হুাঁষ্টয়ায 
ওকযকঙ। 

ভানফ ষৃ্টিয যয : 
অল্লা ফকরন,  تُر ُر ٌْد ا  َو َّل ،  َو ِم َو ا  ِّر   َو ْد َو  ٍض  ِّر ْد حَو َو ٍض  َّل ْد ُر ْد ٍض ًْد  َو  ِم ٌة  َوشَو ًال   َو  َو  َو ُّص َو  ِم ْد َو َوئِم َو ِم  ِم ِّر

 َو ِم ْد

ٌْد َو  ا  َو ُر  َو  ِم ِم ًْد  َو َو ُر ْد ٌْد ِم  ِم   ُّص حِم فَو ْد ُر  ِم  স্মযণ ওয ছআ ভকয়য ওথা, মঔন ছতাভায‘ - َو َو
প্রবু ছপকযতাকদয ফরকরন, অষ্টভ ষ্টভষ্টেত ঘা ওাদায শুওকনা ভাটি ষ্টদকয় ‘ভানলু’ 



ষৃ্টি ওযফ। তঃয মঔন অষ্টভ তায ফয়ফ ণূযবাকফ বতযী ওকয ছপরফ  
তাকত অষ্টভ অভায রূ পুাঁ কও ছদফ, তঔন ছতাভযা তায প্রষ্টত ষ্টচদায় কে 
মাকফ’ (ষ্টচয ১৫/২৮-২৯)। নযি ষ্টতষ্টন ফকরন,  فَو ٌْد حَو  ِم  َو  ْد

ٌُر َو ِّر ُر ُر ْد  ِمً األَو يْد  اُر َو ا َّل ِم

ٌ ُر  ٌزُر ا ْدحَو ِم زِم  َو
 ষ্টতষ্টনআ ছআ ত্তা ষ্টমষ্টন ছতাভাকদযকও‘ -(৬       ا )- ٌَوشَو ءُر    ِم َو َو  ِمالَّل اُر َو ا ْد

ভাতৃককবয  অওায-অওৃষ্টত দান ওকযকঙন ছমভন ষ্টতষ্টন ছঘকয়কঙন। ষ্টতষ্টন ফযতীত 
ছওান ঈায ছনআ। ষ্টতষ্টন ভা যাক্রান্ত  ভা ষ্টফজ্ঞানী’ (অকর আভযান 
৩/৬)। ষ্টতষ্টন অয ফকরন,  َّل َو تِم ُر ْد  َو ْد ًال   ِّر   َو ْد ِم  َو ْد ٍض  ِمً  ُر ُر َو  ٍض  َو َو ٍض 

 ْد ِم أُر
ًْد  ُرطُر - ٌَو ْد ُر ُر ُر ْد  ِم

ز  )  ৬)- ‘ষ্টতষ্টন ছতাভাকদযকও ছতাভাকদয ভাতৃককবয  ষৃ্টি ওকযন একওয য এও 
িকয ষ্টতনটি েওাযাচ্ছন্ন অফযকণয ভকধয’ (মভুায ৩৯/৬)। ষ্টতনটি অফযণ 
’র- ছে, ছযকভ ফা চযায়ু এফং চযায়ুয পুর ফা কবয াধায। 

ঈকযাক্ত অয়াতগুষ্টরকত অদভ ষৃ্টিয ষ্টতনটি মযায় ফণযনা ওযা কয়কঙ। প্রথকভ 
ভাটি দ্বাযা ফয়ফ ষ্টনভযাণ, তঃয তায অওায-অওৃষ্টত কঠন  ে-প্রতযে 
ভকূ ষ্টক্তয অনুষ্টতও ায ষ্টনধযাযণ  যস্পকযয ভকধয াভঞ্জয ষ্টফধান এফং 
ফককল তাকত রূ ঞ্চায ওকয অদভকও ষ্টিত্ব দান। তঃয অদকভয ফয়ফ 
(াাঁচয) ছথকও ষ্টওঙু ং ষ্টনকয় তায ছচাো ফা স্ত্রী ষৃ্টি ওযা। ষৃ্টিয ঘূনা 
কফযয এআ ওাচগুষ্টর অল্লা যাষ্টয ষ্টনচ াকত ওকযকঙন (ছঙায়াদ ৩৮/৭৫)। 
তঃয এআ রুুল  নাযী স্বাভী-স্ত্রী ষ্টাকফ ফফা ওকয প্রথভ ছম মভচ 
ন্তান চন্ম ছদয়, তাযাআ ’র ভানকুলয ভাধযকভ িৃ ষৃ্টথফীয প্রথভ ভানফ মকুর। 
তাযয ছথকও এমাফত স্বাভী-স্ত্রীয ষ্টভরকন ভানকুলয ফং ফষৃ্টদ্ধ ফযাত যকয়কঙ।  

শুধ ুভানলু নয়, ঈষ্টিদযাষ্টচ, চীফচন্তু  প্রাণীকুকরয ষৃ্টি কয়কঙ ভাটি ছথকও। 
অয ভাটি ষৃ্টি কয়কঙ াষ্টন ছথকও। াষ্টনআ ’র ওর চীফন্ত ফস্ত্ত্তয ভরূ 
(পুযক্বান ২৫/৫৪)। 

ভষৃ্টত্তওাচাত ওর প্রাণীয চীফকনয প্রথভ  ভরূ এওও (Unit) কচ্ছ 
‘ছপ্রাকোপ্লাচভ’ (Protoplasm)। মাকও ফরা য় ‘অষ্টদ প্রাণত্তা’। এ ছথকওআ ওর 
প্রাণী ষৃ্টি কয়কঙ। এচনয ষ্টফজ্ঞানী ভষ্টয ফওুাআরী একও Bomb shell ফকর 
ষ্টবষ্টত ওকযকঙন। এয ভকধয যকয়কঙ ভাটিয ওর প্রওাকযয যাায়ষ্টনও 
ঈাদান। ভানকুলয চীফন ফীকচ প্রঘুয ষ্টযভাকণ ঘাযটি ঈাদান ায়া মায়। 
ষ্টিকচন, নাআকরাকচন, ওাফযন  াআকরাকচন। অয অেটি ায়া মায় 
াধাযণবাকফ ভষ্টযভাকণ। ছগুষ্টর ’র- ভযাককনষ্টয়াভ, ছাষ্টডয়াভ, োষ্টয়াভ, 

ওযারষ্টয়াভ, পপযা, ছলাষ্টযন, ারপায  অয়যণ। অয অেটি দাথয ায়া 



মায় স্বল্প ষ্টযভাকণ। তা’র: ষ্টষ্টরওন, ছভাষ্টরফকডনাভ, ফু্লযাআন, ছওাফাল্ট, ভযাোষ্টনচ, 

অকয়াষ্টডন, ওায  ষ্টমংও। ষ্টওন্তু এআ ফ ঈাদান ংষ্টভষ্টেত ওকয চীফকনয 
ওণা তথা ‘ছপ্রাকোপ্লাচভ’ বতযী ওযা ম্ভফ নয়। চননও ষ্টফজ্ঞানী দীখয ১৫ ফঙয 
ধকয এফ ছভৌর ঈাদান ংষ্টভষ্টেত ওযকত ছঘিা ওকযকঙন। ষ্টওন্তু ফযথয কয়কঙন 
এফং তাকত ছওান চীফকনয ‘ওণা’ ষ্টযরষ্টক্ষত য়ষ্টন। এআ ংষ্টভেণ  তাকত 
চীফন ঞ্চায অল্লা ফযতীত ওারু কক্ষ ম্ভফ নয়। ষ্টফজ্ঞান একক্ষকি ভাথা নত 
ওযকত ফাধয কয়কঙ। 

প্রথভ মযাকয় ভাটি ছথকও যাষ্টয অদভকও তঃয অদভ ছথকও তায স্ত্রী 
ায়াকও ষৃ্টি ওযায যফতী মযাকয় অল্লা অদভ ন্তানকদয ভাধযকভ ফন ু
অদকভয ফং ফষৃ্টদ্ধয ফযফিা ওকযকঙন। এঔাকন যকয়কঙ াতটি িয। ছমভন: 
ভষৃ্টত্তওায াযাং তথা ছপ্রাকোপ্লাচভ, ফীময ফা শুক্রওীে, চভাে যক্ত, ভাংষ্টন্ড, 

ষ্টিভজ্জা, ষ্টি ষ্টযকফিনওাযী ভাং এফং ফককল রূ ঞ্চাযণ (ভষু্টভননূ 
২৩/১২-১৪; ভষু্টভন ৪০/৬৭; পুযক্বান ২৫/৪৪; তাকযক্ব ৮৬/৫-৭)। স্বাভীয 
শুক্রওীে স্ত্রীয চযায়ুকত যষ্টক্ষত ষ্টডম্বকওাকল প্রকফ ওযায য ঈবকয়য ংষ্টভষ্টেত 
ফীকময ন্তান চন্ম গ্রণ ওকয (দায ৭৬/২)। ঈকল্লঔয ছম, রুুকলয এওফায 
ষ্টনকযত রম্ফভান ফীকময রক্ষ-ছওাটি শুক্রাণু থাকও। অল্লায হুকুকভ তন্মধযওায 
এওটি ভাি শুক্রওীে স্ত্রীয চযায়ুকত প্রকফ ওকয। এআ শুক্রওীে রুুল ছক্রাকভাচভ 
Y থফা স্ত্রী ছক্রাকভাচভ X কয় থাকও। এয ভকধয ছমটি স্ত্রীয ষ্টডকম্বয X 

ছক্রাকভাচকভয াকথ ষ্টভষ্টরত য়, ছবাকফআ িু ফা ওনযা ন্তান চন্ম গ্রণ ওকয 
অল্লায হুকুকভ। 

ভাতৃককবয য ষ্টতন ষ্টতনটি কাঢ় েওায দয ায ন্তযাকর এআবাকফ দীখয নয় ভা 
ধকয ছফকে ঠা প্রথভত: এওটি ণূয চীফন ত্তায ষৃ্টি, তঃয এওটি চীফন্ত 
প্রাণফন্ত  প্রষ্টতবাফান ষ্টশু ষ্টাকফ দষু্টনয়াকত বূষ্টভি য়া ওতআ না ষ্টফষ্ময়ওয 
ফযাায। ছওান ভানকুলয কক্ষ এআ ননয-ওল্পনীয় ষৃ্টিওভয অকদৌ ম্ভফ ওী? 

ভাতৃককবয য ঐ েওায ককৃ ভানফষ্টশু ষৃ্টিয ছআ ভান ওাষ্টযকয ছও? ছও ছআ 
ভান অষ্টওয কেক্ট, ষ্টমষ্টন ঐ ছকান কুঠযীকত ষ্টতায ২৩টি ছক্রাকভাচভ  ভাতায 
২৩টি ছক্রাকভাচভ এওষ্টিত ওকয ংষ্টভষ্টেত ফীময প্রস্ত্ত্তত ওকযন? ছও ছআ ভান 
ষ্টল্পী, ষ্টমষ্টন যক্তষ্টন্ড অওাকযয চীফন েুওযাটিকও ভাতৃককবয  িু ওকযন? তঃয 
১২০ ষ্টদন কয তাকত রূ ঞ্চায ওকয তাকও চীফন্ত ভানফ ষ্টশুকত ষ্টযণত 
ওকযন এফং ণূয-ষ্টযণত য়ায কয ছঔান ছথকও ফাআকয ছঠকর ছদন (অফাা 



৮০/১৮-২০)। ফা-ভাকয়য স্বকেয পর ষ্টাকফ নয়কনয তু্তষ্টর ষ্টাকফ? ভাকয়য 
ককবয  ভানলু বতযীয ছআ ষ্টফষ্ময়ওয মকন্ত্র্য দক্ষ ওাষ্টযকয  ছআ ভান ষ্টল্পী 
অয ছওঈ নন, ষ্টতষ্টন অল্লা! ফুানাল্লাষ্ট য়া ছফাভষ্টদষ্ট, ফুানাল্লাষ্টর 
অমীভ!! 

রুুল  নাযীয ংষ্টভষ্টেত ফীকময ন্তান চন্ম রাকবয তথয কুযঅনআ ফযপ্রথভ 
ঈিান ওকযকঙ (দায ৭৬/২)। অধষু্টনও ষ্টফজ্ঞান এ তথয চনকত ছকযকঙ 
ভাি কত তাব্দীকত ১৮৭৫ াকর  ১৯১২ াকর। তায কূফয এষ্টযিের  
ওর ষ্টফজ্ঞানীয ধাযণা ষ্টঙর ছম, রুুকলয ফীকমযয ছওান ওামযওাষ্টযতা ছনআ। 
যাকূরয াদীঙ ষ্টফজ্ঞানীকদয এআ ভতকও ম্পূণয ফাষ্টতর ছখালণা ওকযকঙ।[15] 

ছওননা ছঔাকন স্পিবাকফ ফরা কয়কঙ ন্তান প্রচনকন রুুল  নাযী ঈবকয়য 
ফীময ভানবাকফ ওামযওয। 

ঈকল্লঔয ছম, ভাতৃককবয  ফীময প্রথভ ৬ ষ্টদন ছওফর ফদু্বদু অওাকয থাকও। তাযয 
চযায়ুকত ম্পষ্টওয ত য়। ষ্টতন ভাকয অকক ছঙকর ফা ছভকয় ন্তান ষ্টঘষ্টিত য় 
না। ঘায ভা য রূ ঞ্চাষ্টযত কয় ফাচ্চা নকেঘকে কঠ  অেরু ঘুলকত 
থাকও। মাকত বূষ্টভি য়ায কয ভাকয়য িন ঘুলকত ষু্টফধা না য়। এ ভয় 
তায ওাকর ঘাযটি ফস্ত্ত্ত ষ্টরকঔ ছদয়া য়। তায অচার (ায়াত), অভর, 

ষ্টযষ্টমও এফং ছ বাকযফান না দবুয াকা।[16] 

এবাকফআ চকত ংাকয ভানফফং ফষৃ্টদ্ধয ধাযা এষ্টককয় ঘকরকঙ। এ ষ্টনয়কভয 
ফযষ্টতক্রভ ছনআ ছওফর অল্লায হুকুভ ফযতীত। এওাযকণআ অল্লা ংওাযী 
ভানলুকও ঈকেয ওকয ফকরন, ‘ভানলু ষ্টও ছদকঔ না ছম, অভযা তাকও ষৃ্টি ওকযষ্টঙ 
শুক্রষ্টফন্ন ুছথকও? তঃয ছ কয় ছকর প্রওাকয ষ্টফতন্ডাওাযী’। ‘ছ অভাকদয 
ম্পকওয  নানারূ দিৃান্ত ফণযনা ওকয। থঘ ছ ষ্টনকচয ষৃ্টি ম্পকওয  বুকর মায়, 

অয ফকর ছম, ছও চীষ্টফত ওযকফ এফ ােককাে ভূকও, মঔন ছগুকরা কঘ 
ককর মাকফ? (আয়াীন ৩৬/৭৭-৭৮)। 

চান্নাত ছথকও ষ্টতত ফায য : 
মযত অব্দুল্লা আফকন অফফা (যাঃ) ছথকও ঙী নকদ আভাভ অভাদ, 

নাাই  াকওভ (যঃ) ফণযনা ওকযন ছম,          أ ‘অষ্টভ ষ্টও ছতাভাকদয প্রবু 
নআ? ফন ুঅদকভয ওাঙ ছথকও এআ ফহুর প্রষ্টদ্ধ ‘অকদ অরাস্ত্ত্ত’ ফা প্রষ্টতজ্ঞা-
প্রষ্টতশ্রুষ্টতটি তঔনআ ছনয়া য়, মঔন অদভ (অঃ)-ছও চান্নাত ছথকও ষৃ্টথফীকত 
নাষ্টভকয় ছদয়া য়। অয এ প্রষ্টতশ্রুষ্টত ছনয়া কয়ষ্টঙর না‘ভান ( ا ى  َو ْد َو  َو ) 



নাভও ঈতযওায়, মা যফতীওাকর ‘অযাপাত’-এয ভয়দান নাকভ ষ্টযষ্টঘত 
কয়কঙ।[17] এয দ্বাযা এওটি ষ্টফলয় প্রভাষ্টণত য় ছম, চান্নাত  চাান্নাকভয 
ফিান ষৃ্টথফীয ফাআকয নযি এফং তা িৃ ফিায় তঔন ষ্টঙর এঔন 
অকঙ। অধষু্টনও ষ্টফজ্ঞান এ ষৃ্টথফী  ছৌযকরাকওয ফাআকয দকূয ফহুদকূয কষ্টণত 
ছৌযকরাকওয োন ষ্টদকয় কুযঅন  াদীকঙয তথযকওআ প্রভাণ ওকয ষ্টদকচ্ছ। 

অদকভয ফতযণ ির : 
অদভ  ায়াকও অভাকন ফষ্টিত চান্নাত ছথকও নাষ্টভকয় দষু্টনয়ায় ছওাথায় 
যাঔা কয়ষ্টঙর, ছ ষ্টফলকয় ভতকবদ যকয়কঙ। ছমভন ফরা কয়কঙ অদভকও যনদীক 
(শ্রীরংওা)  ায়াকও ছচোয় (উদী অযফ) এফং আফরীকও ফঙযায় 
(আযাও)  আফরাকয চান্নাকত ছঢাওায ওষ্টথত ফান াকও আস্ফাাকন 
(আযান) নাষ্টভকয় ছদয়া কয়ষ্টঙর। ছওঈ ফকরকঙন, অদভকও ভক্কায ঙাপা াাকে 
এফং ায়াকও ভাযয়া াাকে নাভাকনা কয়ষ্টঙর। এঙাো অয ফক্তফয এককঙ। 
তকফ ছমকতু কুযঅন  ঙী াদীকঙ এ ষ্টফলকয় স্পি ষ্টওঙু ফরা য়ষ্টন, ছওাযণ 
এ ষ্টফলকয় অভাকদয ঘু থাওাআ ছেয়। 

‘অককদ অরাস্ত্ত্ত-য ষ্টফফযণ : 
ভুষ্টরভ আফকন আয়াায (যাঃ) ফকরন, ষ্টওঙু ছরাও মযত ভয পারূও (যাঃ)-
এয ষ্টনওকে যূা অ‘যাপ ১৭২ অয়াকতয ভভয চানকত ঘাআকর ষ্টতষ্টন ফকরন, এ 
ষ্টফলকয় যারূলু্লা (ঙাঃ)-ছও প্রশ্ন ওযা ’ছর তাাঁকও অষ্টভ ফরকত শুকনষ্টঙ ছম, 

‘অল্লা তা‘অরা অদভ (অঃ)-ছও ষৃ্টি ওকযন।[18] তঃয ষ্টনকচয ডান াত 
তায ষ্টকঠ ফষু্টরকয় ষ্টদকরন। তঔন তায যক মত ৎ ভানলু চন্মাফায ষ্টঙর , 

তাযা ফ ছফষ্টযকয় এর। অল্লা ফরকরন, একদযকও অষ্টভ চান্নাকতয চনয ষৃ্টি 
ওকযষ্টঙ এফং এযা দষু্টনয়াকত চান্নাকতযআ ওাচ ওযকফ। তঃয ষ্টতষ্টন নুযায় 
তায ষ্টকঠ াত ফরুাকরন, তঔন ছঔান ছথকও এওদর ন্তান ছফয ওকয অনকরন 
এফং ফরকরন, একদযকও অষ্টভ চাান্নাকভয চকনয ষৃ্টি ওকযষ্টঙ। এযা দষু্টনয়াকত 
চাান্নাকভয ওাচআ ওযকফ। এওথা শুকন চননও ঙাাফী প্রশ্ন ওযকরন, ছ অল্লায 
যারূ! তা’ছর অয অভর ওযাকনায ঈকেয ষ্টও? যারূলু্লা (ঙাঃ) ফরকরন, 

মঔন অল্লা ওাঈকও চান্নাকতয চনয ষৃ্টি ওকযন, তঔন ষ্টতষ্টন তাকও ষ্টদকয় 
চান্নাকতয ওাচআ ওষ্টযকয় ছনন, এভনষ্টও তায ভতুৃয নরুূ ওাকচয ভকধয কয় 
থাকও। তঃয অল্লা তাকও চান্নাকত প্রকফ ওযান। ক্ষান্তকয মঔন ষ্টতষ্টন 
ওাঈকও চাান্নাকভয চনয ষৃ্টি ওকযন, তঔন তাকও ষ্টদকয় চাান্নাকভয ওাচআ 



ওষ্টযকয় ছনন। এভনষ্টও তায ভতুৃয নরুূ ওাকচয ভকধয কয় থাকও। তঃয 
অল্লা তাকও চাান্নাকভ প্রকফ ওযান।[19] অফেুাযদা (যাঃ) ’ছত ফষ্টণযত 
কয়কঙ ছম, যারূলু্লা (ঙাঃ) ফকরন, ডান ভষু্টিয ছরাওগুকরা ষ্টঙর নু্নয ঘওঘকও 
কু্ষদ্র ষ্টীষ্টরওা দকরয নযায়। অয ফাভ ভষু্টিয কু্ষদ্র ছরাওগুকরা ষ্টঙর ওাকরা 
ওয়রায নযায়’।[20] 

ঈকল্লঔয ছম, কুযঅকন ফরা কয়কঙ, ‘ফন ুঅদকভয ষৃ্ঠকদ ছথকও’ (অ‘যাপ ১৭২)। 
নযষ্টদকও াদীকঙ ফরা কয়কঙ, ‘অদকভয ষৃ্ঠকদ’ ছথকও- ভরূতঃ ঈবকয়য ভকধয 
ছওান বফষ্টযতয ছনআ। অদভ ছমকতু ফন ুঅদকভয ভরূ এফং অষ্টদ ষ্টতা, ছকতু 
তাাঁয ষৃ্ঠকদ ফরা অয ফন ুঅদকভয ষৃ্ঠকদ ফরা এওআ ওথা। তাঙাো 
অদকভয ছদকয প্রষ্টতটি ছরাভকূ ছথকও ংঔয ফন ুঅদভকও ছফয ওকয একন 
ঈষ্টিত ওযাকনা অল্লায চনয ষ্টফষ্টঘি ষ্টওঙুআ নয়। 

ভানলু ছমকতু তায বাকয ম্পকওয  চাকন না, ছকতু তাকও ফযদা চান্নাত রাকবয 
অায় ঈক্ত কথআ ওাচ ওকয ছমকত কফ। াধযভত ছঘিা কে ফযথয ’ছর 
ফছুকত কফ ছম, োআ তায তাওদীকযয ষ্টরঔন ষ্টঙর। ফান্নাকও বার  ভন্ন দু’টি 
ওযাযআ স্বাধীন এঔষ্টতয়ায ছদয়া কয়কঙ। অয এআ আচ্ছাষ্টক্ত প্রকয়াককয 
স্বাধীনতায ওাযকণআ ফন ুঅদভ অল্লায ছযা ষৃ্টিয ভমযাদায় ষ্টবষ্টলক্ত কয়কঙ। 
অয এওাযকণআ তাকও তায বার  ভন্ন ওাকচয ষ্টযণষ্টত ছবাক ওযকত য়। 

এঔাকন অদকভয য ফরকত অদভ  তায বষ্টফলযৎ ন্তানকদয য ফছুাকনা 
কয়কঙ। এঔাকন ‘ফংধয’ ফরকত তাকদয যীযী অত্মাকও ফছুাকনা য়ষ্টন, ফযং 
অত্মা  ছদকয ভন্বকয় জ্ঞান  ছঘতনা ম্পন্ন কু্ষদ্র ফয়ফ ভূকও ফছুাকনা 
কয়কঙ, মাকদয ওাঙ ছথকও ছষ্টদন জ্ঞাকন তাকদয প্রষ্টতজ্ঞা  প্রষ্টতশ্রুষ্টত ছনয়া 
কয়ষ্টঙর। অয এো অল্লায চনয ঔফুআ চ। অচকওয ষ্টফজ্ঞান এওো 
কু্ষদ্রাষ্টতকু্ষদ্র ণুয ষ্টবতকয ছকাো ছৌযভন্ডরীয় ফযফিা ম্পকওয  যীক্ষা-ষ্টনযীক্ষা 
ঘারাকচ্ছ। ষ্টপকল্ময ভাধযকভ এওটি ষ্টফযােওায় ফস্ত্ত্তকও এওটি ছঙাট্ট ষ্টফন্নযু 
অয়তকন ছদঔাকনা কচ্ছ। ওাকচআ অল্লা তা‘অরা মষ্টদ ঈক্ত েীওায নষু্ঠাকন 
ওর অদভ ন্তানকও জ্ঞান-ফষু্টদ্ধ ম্পন্ন ওকয কু্ষদ্রাষ্টতকু্ষদ্র ছদক ণু-ষ্টফন্নকুত 
ষ্টিত্ব দান ওকয থাকওন, তকফ তাকত অশ্চময ফায ষ্টওঙু ছনআ। তাঙাো 
জ্ঞানম্পন্ন না ’ছর এফং ষ্টফলয়টি তাকদয নধুাফকন  ঈরষ্টব্ধকত না অকর 
এ ধযকনয প্রষ্টতশ্রুষ্টত গ্রকণয  েীওায ছখালণায ছওান গুরুত্ব থাকও না। 



প্রশ্ন ’ছত াকয ছম, ষৃ্টিয ঘূনায় কৃীত এআ প্রষ্টতজ্ঞা  প্রষ্টতশ্রুষ্টতয ওথা 
যফতীকত ভানকুলয বুকর মায়াোআ স্বাবাষ্টফও। তা’ছর এ ধযকনয প্রষ্টতশ্রুষ্টত 
গ্রকণয পরাপরো ষ্টও? এয চফাফ এআ ছম, অষ্টদ ষ্টতা-ভাতা অদভ-ায়ায 
যক্ত  ভানষ্টওতায প্রবাফ ছমভন মকুক-মকুক ছদক-ছদক ওর বালা  ফকণযয 
ভানকুলয ভকধয ভবাকফ ষ্টযদিৃ য়, ছতভষ্টনবাকফ ছষ্টদকন কৃীত তাীকদয 
স্বীওৃষ্টত  প্রষ্টতশ্রুষ্টতয প্রবাফ ওর ভানকুলয ভকধযআ ওভকফী ষ্টফদযভান যকয়কঙ। 
ভানকুলয ষ্টিত্বআ ভানলুকও তায ষৃ্টিওতয ায োন ছদয়  ষ্টফন্ন ফিায় তায 
ওাকঙ অেয় গ্রকণয চনয তায হৃদয় ফযাকুর কয় কঠ। 

তাআ ছতা ছদঔা ছককঙ, ষ্টফশ্ব আষ্টতাকয ষ্টনষু্ঠযতভ াও  অল্লাকদ্রাী ছপযাউন 
ডুকফ ভযায ভয় ঘীৎওায ষ্টদকয় অল্লায ঈকয তায ষ্টফশ্বা ছখালণা ওকযষ্টঙর ’ 

(আঈনু ১০/৯০-৯১)। ভক্কা-ভদীনায ওাকপয-ভুষ্টযওযা ছলনফীয াকথ 
ত্রুতা ছালণ ওযকর ওঔকনা অল্লাকও স্বীওায ওকযষ্টন। অধষু্টনও ষ্টফকশ্বয 
নাষ্টিওকযা স্ট্যাষ্টরনকও মযন্ত ছল ষ্টনঃশ্বা তযাককয ফূয ভূুকতয  ‘ ভাআ কড’ 

ফকর ঘীৎওায ওকয ঈঠকত ছানা ছককঙ। প্রওৃতকক্ষ ষৃ্টিয ঘূনারকগ্ন কৃীত ঈক্ত 
স্বীওাকযাষ্টক্ত প্রকতযওটি ভানকুলয হৃদকয় অল্লায ষ্টিকত্বয প্রষ্টত ষ্টফশ্বাকয ফীচ 
ফন ওকয ষ্টদকয়কঙ। ঘাআ তায ষ্টফওা ছওান ষ্টযওী  ভ্রান্ত দ্ধষ্টতকত ছৌও ফা 
নফীকদয ছদঔাকনা ঠিও তাীদী দ্ধষ্টতকত ছৌও। 

এ ওথাোআ াদীকঙ এককঙ এবাকফ ছম,  ا ِم ِم اَو ْد ٌُر َو ِّر َو ا ُر  ةِم  َو َو ْد َو ٌُر ْد َو ُر  َو َوى ا ْدفِمطْد َو  َو  ِم ْد  َو ْد ُر ْد ٍض  الَّل 

ٌُر َو ِّر َو  ِم ِم  ا ِم ِم أَو ْد   প্রকতযও ভানফষ্টশুআ ষ্টপৎযাকতয ঈকয চন্মগ্রণ ওকয।‘ …ٌُر َو ِّر َو
তঃয তায ষ্টতা-ভাতা তাকও আহুদী-নাঙাযা ফা ভচূী (ষ্টগ্নঈাও) 
ফানায়’।[21] এঔাকন ‘ষ্টপৎযাত’ থয স্ববাফধভয আরাভ।[22] থযাৎ ভানফ ষ্টশু 
ছওান ষ্টযওী  কুপযী ছঘতনা ষ্টনকয় চন্মগ্রণ ওকয না। ফযং অল্লাকও ছঘনা 
 তায প্রষ্টত অনকুতয  অত্মভযকণয ছঘতনা  ছমাকযতা ষ্টনকয় চন্মগ্রণ 
ওকয। এয পকর নফীকদয প্রদত্ত তাীকদয ষ্টক্ষাকও ছ তযন্ত কচ  াগ্রক 
ফযণ ওকয ছনয়। ছওননা শুধ ুচন্মকত ছঘতনায ওাযকণআ ছওঈ ভুরভান ’ছত 
াকয না। মতক্ষণ না ছ নফীয ভাধযকভ ছপ্রষ্টযত দ্বীন জ্ঞাকন ছস্বচ্ছায় ওফরু 
ওকয। 

ঙী ভুষ্টরকভয য ফণযনায় এককঙ,  ٌْد ُر ٌَو طِم تْد ُر ْد ا شَّل أَو َّل ُر ْد أَوتَو فَو ءَو  ُر َّل ُر ْد  َو يْد حُر َو  َو ِم ِّرىْد  َو َو ْد ُر  ِم َو  ِم

ٌْد ِم ِم ْد  تَو  َوتْد ُر ْد  َو ْد  ِم  অল্লা ফকরকঙন, ছম অষ্টভ অভায ফান্নাকদয ‘ানীপ’ থযাৎ‘ … َو  ْد
‘অল্লায প্রষ্টত এওষ্টনষ্ঠ’ রূক ষৃ্টি ওকযষ্টঙ। তঃয য়তান তায ষ্টকঙ ছরকক 



তাকও অল্লায থ ছথকও দকূয ষ্টনকয় ছককঙ।[23] অল্লা ফকরন,  ًْد  َوطَو َو ِم ا َّلتِم ةَو  َّل  ِمطْد َو

ِم  ٌْد َو  ِم َو ْد ِم  َّل ٌْد َو  الَو تَو ْد ِم  অল্লায ষ্টপৎযত, মায ঈকয ষ্টতষ্টন ভানলুকও ষৃ্টি‘ ا  َّل يَو  َو َو
ওকযকঙন। অল্লায এআ ষৃ্টিয ছওান ষ্টযফতয ন ছনআ’ (রূভ ৩০/৩০)। 

ছভাে ওথা প্রকতযও ভানফষ্টশু স্ববাফধভয আরাকভয ঈকয চন্মগ্রণ ওকয এফং 
ষ্টনচ ষৃ্টিওতয াকও ছঘনায  তাকও ছভকন ঘরায নবূুষ্টত  ছমাকযতা ষ্টনকয় ষৃ্টি 
য়। মষ্টদ ষ্টতা-ভাতা  ষ্টযকফকয ওাযকণ ষ্টওংফা য়তাকনয য়ায়াায় 
যফতীকত কনকও ষ্টফভ্রান্ত য়। তএফ ওাষ্টপয-ভষু্টভন-ভুষ্টযও ফায ভকধয 
অল্লাকও ছঘনায  তাাঁয আফাদত  অনকুকতযয ছঘতনা  ছমাকযতা ষ্টফদযভান 
যকয়কঙ। এআ ষৃ্টিকত ছঘতনা  নবূুষ্টতকও ছওঈ ষ্টযফতয ন ওযকত াকয না। 
থযাৎ কুষ্টক্ষা, কুে  য়তানী াষ্টতয াঠ ওকয ফা নি ব্লু ষ্টপকল্ময নীর 
দংকন ঈক্ত ছঘতনাকও ষ্টযফতয কনয ছঘিা ওযা অল্লায ষৃ্টিয ষ্টফরুকদ্ধ ষ্টফকদ্রা 
ওযায াষ্টভর। তএফ ঈক্ত ষৃ্টিকত ছঘতনাকও ভনু্নত যাঔাআ ফযষ্টক্ত, ভাচ  
যাকেয ওতয ফয। 

এওথা ফযক্ত ওকয অল্লা ফকরন,  ٌَو ْد ُر ُر ْد ِم يَو  ِمالَّل  ِم ِم ْد
ااْد  অষ্টভ ষ্টচন ‘ - َو َو   َو َو ْد ُر ا ْد ِم َّل  َو

আনানকও অভায আফাদত ফযতীত নয ছওান ওাকচয চনয ষৃ্টি ওষ্টযষ্টন’ 

(মাষ্টযয়াত ৫১/৫৬)। থযাৎ অষ্টভ তায প্রওৃষ্টতকত অভায প্রষ্টত আফাদত  
দাকত্বয অগ্র  ছমাকযতা ষৃ্টি ওকয ষ্টদকয়ষ্টঙ। এোকও ঠিও কথয ওাকচ 
রাকাকর অভায ফাধযতাভরূও ছওান ওাচ ফান্নায দ্বাযা ংখটিত কফ না এফং 
চকতংাকয ছওান াষ্টন্ত খেকফ না। ছমভনবাকফ ছওান ভুষ্টরভ ষ্টশু 
চন্মগ্রকণয াকথ াকথ তায ওাকন অমান ছানাকনা য়।[24] থঘ ঐ ষ্টশু 
অমাকনয ভভয ফকুছ না ফা ফে কয় তায ছওথা ভকন থাকও না। থঘ ঐ 
অমাকনয ভাধযকভ তায হৃদকয় ছপ্রাষ্টথত কয় মায় তাীদ, ষ্টযারাত  আফাদকতয 
ফীচ। মায প্রবাফ ছ অচীফন নবুফ ওকয। ছ ছফ-অভর ’ছর ‘আরাভ’-

এয কন্ডী ছথকও ঔাষ্টযচ কয় ছমকত তায ন্তয ওঔকনাআ ায় ছদয় না। তায 
ফকঘতন ভকন অল্লা  যাকূরয প্রষ্টত অনকুতয ছফাধ কু্ষণ্ণ থাকও। ষ্টফকল 
ওকয তাা  ষ্টফন্ন ফিায় ছ তায প্রবুয াাময  াষ্টন্নধয রাকবয চনয 
ফযাকুর কয় কঠ। 

থয না ফছুকর কুযঅন াঠ  অমাকনয ধ্বষ্টন ভানকুলয ভনকও ছমবাকফ 
অওৃি ওকয এফং হৃদকয় ছম িায়ী প্রবাফ ছপকর তায ছওান তুরনা ছনআ। 
এওাযকণআ ওাষ্টপয অযফ ছনতাযা ভানলুকও কুযঅন শুনকত ষ্টদত না। থঘ 



ষ্টনকচযা যাকতয েওাকয তা ছকাকন অষ্টে ছকত শুনত এফং একও চাদ ুফরত। 
ছেষ্ঠ অযফ ওষ্টফকণ কুযঅকনয করৌষ্টওওকত্বয ওাকঙ অত্মভযণ ওকযন এভনষ্টও 
নযতভ ছেষ্ঠ অযফী ওষ্টফ রাফীদ ষ্টফন যাফী‘অ কুযঅন ছানায য ওাফযঘঘয া 
ষ্টযতযাক ওকযন। কত তাব্দীয শুরুকত তুযকষ্ক ঙভানীয় ছঔরাপত ঈৎঔাত 
ওকয ওাভার াা ধভযষ্টনযকক্ষতা প্রষ্টতষ্ঠা ওকযন এফং ভষ্টচদ ভকূ অযফী 
অমান ফে ওকয তুওী বালায় অমান ছদয়ায ষ্টনকদয চাষ্টয ওকযন। ষ্টওন্তু 
তাকত অযফী অমাকনয প্রষ্টত ভানকুলয হৃদয়াকফক অয ফষৃ্টদ্ধ ায়। পকর 
কণষ্টফকদ্রা ছদঔা ষ্টদকর ষ্টতষ্টন ঈক্ত অকদ ফাষ্টতর ওযকত ফাধয ন। 

অধষু্টনও ষ্টফজ্ঞান প্রভাণ ওকয ষ্টদকয়কঙ ছম, ব্দ ভানফ ভকন ফযাও প্রবাফ 
ষ্টফিায ওকয। তাআ অল্লা ছপ্রষ্টযত অমাকনয ধ্বষ্টন দযপ্রতূ ষ্টশুয ওষ্টঘ ভকন 
অচীফকনয চনয দুযূপ্রাযী িায়ী প্রবাফ ষ্টফিায ওযকফ- এোআ স্বাবাষ্টফও। 
তএফ ষৃ্টিয ঘূনাওাকরয কৃীত ‘অককদ অরাস্ত্ত্ত’ ফা অল্লায প্রষ্টত আফাদত  
অনকুকতযয প্রষ্টতজ্ঞা  প্রষ্টতশ্রুষ্টত ভানফ ভকন চীফনফযাী িায়ী প্রবাফ ষ্টফিায 
ওকয থাকও। মায ওথা ফাযফায ফান্নাকও স্মযণ ওষ্টযকয় ষ্টদকত য় এফং মায 
ষ্টফকযাষ্টধতা ওযা অত্মপ্রফঞ্চনা ওযায াষ্টভর। 

‘অককদ অরাস্ত্ত্ত-য ঈকেয : 
অল্লা ফকরন, 

اِم ْد  ٌَّل ًال  ِّر   َو ْد ِم ا  ِم َّل َو  أَوشْد َو َو   َو  ُر َو   ِم ْد  َو ْد ُر  َو ُر َّل   ُر ِّر  ْد تَو ُر  ُر ْد
، أَو ا غَو  ِم ِمٌ َو ٌَو  َو ِم  ِم َّل   ُر َّل   َو ْد اَو َو ٌَو ْد َو ا ْد ِم ا   ْد تَو ُر  ُر ْد

أَو

ٌَو ْد ِم ُر  َو  ٌَو  ِم  َو َو َو َّل ُر ْد  ،  َو َو َو ِم َو  ُرفَو ِّر ُر ا  طِم ُر  َو تُر ْد ِم ُر َو   ِم َو   َو َو َو ا ْد ُر ْد  َو
األ  اف)- أَو  ১৭২ -১৭৪)- 

‘(অষ্টভ ষৃ্টথফীকত অফাদ ওযায অককবাকক ছতাভাকদয েীওায এচকনযআ ষ্টনকয়ষ্টঙ) 
মাকত ছতাভযা ষ্টক্বয়াভকতয ষ্টদন এওথা ফরকত না ায ছম, (তাীদ  
আফাদকতয) এ ষ্টফলয়টি অভাকদয চানা ষ্টঙর না’। ‘থফা এওথা ফরকত না ায 
ছম, ষ্টযকওয প্রথা ছতা অভাকদয কূফয অভাকদয ফা-দাদাযা ঘার ুওকযষ্টঙর। 
অভযা ’রাভ তাকদয যফতী ফংধয। তা’ছর ছআ ফাষ্টতরন্থীযা ছম ওাচ 
ওকযকঙ, তায চনয ষ্টও অষ্টন অভাকদয ধ্বং ওযকফন’? অল্লা ফকরন, ‘ফস্ত্ত্ততঃ 
এবাকফ অভযা (অষ্টদওাকর খটিত) ষ্টফলয়ভূ ষ্টফিাকয ফণযনা ওযরাভ, মাকত 
তাযা (থযাৎ ষ্টফশ্বাীযা অভায কথ) ষ্টপকয অক’ (অ‘যাপ ১৭২-১৭৪)। 

ঈকযাক্ত ফণযনায অকরাকও ফছুা মায় ছম, ঈক্ত প্রষ্টতজ্ঞা ষ্টঙর দ’ুধযকনয। এও- 
অষ্টদওাকর খটিত প্রষ্টতজ্ঞা (ا  ٌ    األز ى ) এফং দআু- ীয ষ্টফধাকনয অনকুতয 



ওযায চাকষ্টতও প্রষ্টতজ্ঞা (ً  ا  ٌ    اا زا ً ا ح  ) মা প্রকতযও নফীয অভকর 
তায ঈম্মতককণয ঈকয ষ্টঙর ষ্টযাময। 

নযানয েীওায গ্রণ : 
(১) নফী-যারূকদয প্রষ্টতশ্রুষ্টত : 
‘অককদ অরাস্ত্ত্তয ভাধযকভ াধাযণবাকফ ওর অদভ ন্তাকনয ওাঙ ছথকও 
প্রষ্টতশ্রুষ্টত গ্রকণয য অল্লা নফী-যারূকদয ওাঙ ছথকও ষ্টফকলবাকফ প্রষ্টতশ্রুষ্টত 
ছনন; তাযা ছমন অল্লায ক্ষ ছথকও প্রাপ্তফয ছযারাকতয ফাণীভূ স্ব স্ব 
ঈম্মকতয ষ্টনওকে মথামথবাকফ ছৌাঁকঙ ছদন এফং একত ওাকযা বয়-বীষ্টত  
ফাদ-বৎযনায কযায়া না ওকযন। 

(২) ঈম্মতককণয প্রষ্টতশ্রুষ্টত : 
নরুূবাকফ ষ্টফষ্টবন্ন নফীয ঈম্মতককণয ওাঙ ছথকও প্রষ্টতশ্রুষ্টত ছনয়া য়, তাযা 
ছমন ষ্টনচ ষ্টনচ নফী-যারূকদয অনকুতয ওকয  ছওান ফিায় তাকদয 
নাপযভানী না ওকয। 

ছমভন ঙাাফী ঈফাআ আফন ুওা‘ফ (যাঃ) যূা অ‘যাপ ১৭২ অয়াত (নফুাদঃ 
‘মঔন ছতাভায প্রবু ফন ুঅদকভয ষ্টঠ ভূ ছথকও তাকদয ন্তানকদয ছফয ওকয 
অনকরন’)-এয ফযাঔযায় ফকরন, তঃয অল্লা তাকদয এওষ্টিত ওযকরন এফং 
নাযী-রুুকল ষ্টফবক্ত ওযকরন। তঃয তাকদযকও বষ্টফলযকতয অওৃষ্টত দান 
ওযকরন  ওথা ফরায ক্ষভতা ষ্টদকরন। তঔন তাযা ওথা ফরর। তঃয 
অল্লা তাকদয ওাঙ ছথকও প্রষ্টতজ্ঞা  প্রষ্টতশ্রুষ্টত গ্রণ ওযকরন এফং তাকদযকও 
ষ্টনকচকদয ঈকয াক্ষী ওকয ষ্টচকজ্ঞ ওযকরন, অষ্টভ ষ্টও ছতাভাকদয প্রষ্টতারও 
নআ? তাযা ফরর, যাাঁ। অল্লা ফরকরন, অষ্টভ ছতাভাকদয এওথায ঈয াত 
অভান  াত মভীনকও াক্ষী ওযষ্টঙ এফং ছতাভাকদয ঈয ছতাভাকদয ষ্টতা 
অদভকও াক্ষী যাঔষ্টঙ, মাকত ছতাভযা ষ্টক্বয়াভকতয ষ্টদন এওথা ফরকত না ায ছম, 

এ প্রষ্টতশ্রুষ্টতয ওথা অভযা চানতাভ না। 

ছতাভযা ছচকন যাঔ ছম, অষ্টভ ফযতীত ছওান ঈায ছনআ  অষ্টভ ফযতীত ছওান 
প্রষ্টতারও ছনআ। অয ছতাভযা অভায াকথ ওাঈকও যীও ওকযা না। ত্বয 
অষ্টভ ছতাভাকদয ষ্টনওে অভায যারূকণকও াঠাফ। তাাঁযা ছতাভাকদযকও অভায 
াকথ ওৃত এআ প্রষ্টতজ্ঞা  প্রষ্টতশ্রুষ্টতয ওথা স্মযণ ওষ্টযকয় ছদকফন। অয অষ্টভ 
ছতাভাকদয প্রষ্টত অভায ষ্টওতাফ ভূ নাষ্টমর ওযফ। তঔন তাযা ফরর, অভযা 
াক্ষয ষ্টদষ্টচ্ছ ছম, ষ্টনশ্চয়আ অষ্টন অভাকদয প্রবু এফং ঈায। অষ্টন ফযতীত 



অভাকদয ছওান প্রষ্টতারও ছনআ এফং অষ্টন ফযতীত অভাকদয ছওান ঈায 
ছনআ। এবাকফ তাযা স্বীওৃষ্টত ষ্টদর। তঃয অদভকও তাকদয ঈয ঈঠিকয় ধযা 
’র। ষ্টতষ্টন তাকদয ষ্টদকও ছদঔকত রাককরন। ষ্টতষ্টন ছদঔকরন তাকদয ভধযওায 
ধনী-কযীফ, নু্নয-নু্নয ফাআকও। তঔন ষ্টতষ্টন ফরকরন, ছ প্রবু! অষ্টন ছওন 
অনায ফান্নাকদয ভান ওযকরন না? অল্লা ফরকরন, অষ্টভ ঘাআ ছম, এয পকর 
অভায প্রষ্টত ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযা ঈও। 

ষ্টতষ্টন তাকদয ভকধয নফীকণকও ছদঔকরন প্রদী দৃ। তাাঁকদয ষ্টনওে ছথকও 
থৃওবাকফ ষ্টযারাত  নফুকতয দাষ্টয়ত্ব ারকনয ষ্টফকল েীওায ছনয়া য়। 
ছম ম্পকওয  অল্লা ফকরন, ‘মঔন অভযা নফীককণয ষ্টনওে ছথকও েীওায গ্রণ 
ওযরাভ এফং অনায ষ্টনওে ছথকও এফং নূ, আফযাীভ, ভূা  ভাষ্টযয়াভ-িু 
ইায ষ্টনওে ছথকও’ (অমাফ ৩৩/৭)। ঐ রূগুষ্টরয ভকধয ইায রূ ষ্টঙর, মা 
ভাষ্টযয়াকভয ওাকঙ াঠাকনা য়। ঈফাআ ছথকও ফষ্টণযত কয়কঙ ছম, ঈক্ত রূ 
ভাষ্টযয়াকভয ভঔু ষ্টদকয় প্রকফ ওকয’।[25] 

(৪) ছলনফীয চনয প্রষ্টতশ্রুষ্টত : 
এযয ওর নফীয ওাঙ ছথকও ষ্টফকল প্রষ্টতশ্রুষ্টত ছনয়া কয়কঙ ছলনফী 
ভুাম্মাদ (ঙাঃ)-এয ছেষ্ঠত্ব  ভমযাদাকও ছভকন ছনয়ায চনয, তাাঁয নুযকণয 
চনয এফং তাাঁয মকু ছকর তাাঁকও াাময ওযায চনয। ছমভন- অল্লা ফকরন, 

 َّل  َو ءَو ُر ْد  َو ُر  ٌة  ُّص َو ِّر ٌة  ِّر َو   َو َو ُر ْد  َوتُر ْد ِم ُر َّل  ِم ِم 
حِم ْد َو ٍض  ُر تَو  ٍض  َّل تُر ُر   ِّر ْد  ِم ٌْد ٌْد َو  َو َو   تَو ٌِّر ٌْد َو  َو ا  َّل ِم ُر  ِم  َو َو  ًّال

 َو ِم ْد أَو
ٌْد َو  أَو َو   َو َو ُر   ِّر َو ا شَّل اِم ِم ا  َو ا أَو ْد َو ْد َو   َو  َو  َو شْد َو ُر ْد يْد  َو  ُر ْد تُر ْد  َو َوى  َو ِم ُر ْد  ِم ْد ِم

أَو َو ْد تُر ْد  َو -  َو َوتَو ْد ُر ُر َّل ُر  َو  َو أَوأَو ْد َو ْد

 -(৮১       ا )

‘অয অল্লা মঔন নফীককণয ওাঙ ছথকও েীওায ষ্টনকরন ছম, অষ্টভ মা ষ্টওঙু 
ছতাভাকদযকও দান ওকযষ্টঙ ষ্টওতাফ  ষ্টওভত, তঃয ছতাভাকদয ষ্টনওকে 
(মঔন) যারূ (ছলনফী) অকন ছতাভাকদয ষ্টনওে মা অকঙ (তাযাত-
আঞ্জীর) তায তযয়নওাযী ষ্টাকফ, তঔন ছআ যাকূরয (ছলনফীয) প্রষ্টত 
ছতাভযা ইভান অনকফ  তাকও াাময ওযকফ। ষ্টতষ্টন ফরকরন, ছতাভযা ষ্টও 
েীওায ওযঙ? এফং ঈকযাক্ত কতয  ছতাভযা অভায য়াদা ওফরু ওকয ষ্টনচ্ছ? 

তাযা (নফীকণ) ফরর, অভযা েীওায ওযষ্টঙ। ষ্টতষ্টন (অল্লা) ফরকরন, 

তা’ছর ছতাভযা াক্ষী থাও। অয অষ্টভ ছতাভাকদয াকথ াক্ষী যআরাভ’ (অকর 
আভযান ৩/৮১)। 

নযি অল্লা ফকরন,   ٌْد ُر   ُّص َو ِّر  ًال  ِّر َو ِم  ِم َو ائِمٌ َو  ِم ِّرً  َو ُر  ُر  َّل ٌَو   َو ِمً  ِم ْد َو ٌَو َو  ى ا ْد ُر  َو ْد ٌ َو   َو  َو  ِم
 َو ِم ْد

ي ا ْد ُر ُر أَوحْد َو ُر  ٌَو ْدتِمً  ِم   َو ْد ِم اةِم  َو ُر َوشِّر اًال  ِم َو ُر  ٍض  يَّل  ِم َو ا تَّل ْد َو ٌَو َو ٌْد َو   স্মযণ ওয, মঔন‘، … َو



ভাষ্টযয়াভ-তনয় ইা ফরর, ছ আস্রাইর ন্তানকণ! অষ্টভ ছতাভাকদয ওাকঙ অল্লায 
ছপ্রষ্টযত যারূ এফং অভায ফূযফতী তাযাত ষ্টওতাকফয তযয়নওাযী। অয 
অষ্টভ এওচন যাকূরয ুংফাদ দানওাযী, ষ্টমষ্টন অভায কয অকফন, মায নাভ 
কফ ‘অভাদ’… (ঙপ ৬১/৬)। 

ঈকযাক্ত অয়াত দ্বকয় ফছুা মায় ছম, ষ্টফকত ওর নফী ছমভন তাাঁয ফূযফতী 
নফীয তযয়নওাযী ষ্টঙকরন, ছতভষ্টন ওর নফী স্ব স্ব ঈম্মকতয ষ্টনওকে ছলনফী 
ভুাম্মাদ ঙাল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লাকভয অকভনফাতয া শুষ্টনকয় ছককঙন  তাাঁয 
প্রষ্টত ইভান, অনকুতয  তাাঁকও াষ্টফযওবাকফ াাময ওযায চনয ষ্টঙয়ত ওকয 
ছককঙন। এষ্টদও ষ্টদকয় ছলনফী ছম ষ্টফশ্বনফী ষ্টঙকরন এফং তাাঁয অনীত যী ‘অকতয 
ভকধয ষ্টফকত ওর যী‘অত ছম ণূযতাপ্রাপ্ত কয়কঙ, তা ষ্টযষ্কায কয় মায়। 

(৫) আহুদী ষ্টন্ডতকদয প্রষ্টতশ্রুষ্টত : 
ঈকযাক্ত য়াদা ঙাো আহুদী-নাঙাযা ষ্টন্ডতকদয ওাঙ ছথকও ষ্টফকল প্রষ্টতশ্রুষ্টত 
ছনয়া য়, মাকত তাযা তয ছকান না ওকয। ছমভন অল্লা ফকরন, 

ا  ِم ِم  َو َو  ًال  تَو َو ْد اشْد اِم ْد  َو  ُر  ِم
اءَو  ُر تُر ُر  َو ُر  َو َو َو ُر ْد ُر  َو َو الَو تَو ْد ٌِّر ُر َّل ُر  ِم  َّل يِم  َو تَو  َو  َوتُر َو ا ا ْد ِم  تُر ْد

ٌْد َو أُر ٌْد َو  َو ا َّل ِم ُر  ِم  َو ِم ْد أَو َو َو  ًّال

تَو ُر ْد َو  ٌَوشْد يَو  َو   ٌْد ًال  َو ِمئْد  -(১৮৭       ا )-  َو ِم

‘অয অল্লা মঔন অকর ষ্টওতাফকদয (ষ্টন্ডতকদয) ষ্টনওে ছথকও প্রষ্টতজ্ঞা গ্রণ 
ওযকরন ছম, তাযা তা ছরাওকদয ষ্টনওকে ফণযনা ওযকফ  তা ছকান ওযকফ না। 
তঔন তাযা ছ প্রষ্টতজ্ঞাকও ষ্টঙকন ছযকঔ ষ্টদর, অয তা ছফঘা-ছওনা ওযর াভানয 
য়ায ষ্টফষ্টনভকয়। ওতআ না ভন্ন তাকদয এ ছফঘা-ছওনা’ (অকর আভযান 
৩/১৮৭)। 

(৬) াধাযণ ফন ুআস্রাইরককণয প্রষ্টতশ্রুষ্টত : 
তঃয ফন ুআস্রাইকরয াধাযণ ছরাওকদয ওাঙ ছথকও প্রষ্টতশ্রুষ্টত ছনয়া য়। 
ছমভন অল্লা ফকরন, 

ٌْد ِم  ا ْد َو َو  ِم ى  َو تَو  َو ٌَو ا ْد ي ا ْد ُر ْد َوى  َو ٌْد ِم  ِمحْد َو  ًال   َو ِم ا ِم َو َو  َو ِم  ْد َو ٌْد َو الَو تَو ْد ُر ُر  َو  ِمالَّل  َّل ائِم ًْد  ِم ْد َو ٌ َو  َو  َو ِم  َو   ِم
 َو ِم ْد أَو َو ْد

ضُر ْد َو  تُر ْد  ُر ْد ِم  ْد
أَو تُر ْد  ِمالَّل  َو ِمٌ ًال  ِم ْد ُر ْد  َو ٌْد  َّل تَو َو َّل

ٌْد ُر ا ا  َّل َوةَو  َو تُر ا ا زَّل َو ةَو  ُر أَو ِم ا  ِم  َّل يِم حُر ْد ًال   َو ا    ة)-  َو ُر  ُر ْد  

৮৩)- 

‘মঔন অভযা ফন ুআস্রাইরককণয ওাঙ ছথকও প্রষ্টতশ্রুষ্টত ষ্টনরাভ এআ ভকভয ছম, 

ছতাভযা অল্লা ফযতীত নয ওারু আফাদত ওযকফ না। অয ছতাভযা ষ্টতা-
ভাতা, অত্মীয়-স্বচন  আয়াতীভ-ষ্টভওীনকদয াকথ দ্বযফায ওযকফ এফং 
ভানকুলয াকথ নু্নয ওথা ফরকফ, ঙারাত ওাকয়ভ ওযকফ  মাওাত অদায় 



ওযকফ। ষ্টওন্তু ষ্টওঙু ছরাও ফযতীত ছতাভযা ফাআ ভঔু ষ্টপষ্টযকয় ষ্টনকর এফং 
ছতাভযা তা গ্রায ওযকর’ (ফাক্বাযা ২/৮৩)। 

ফরা ফাহুরয ছম, ষ্টধওাং নফী ফন ুআস্রাইর ছথকওআ কয়কঙন। ষ্টওন্তু ফন ু
আস্রাইরযাআ ষ্টধওাং নফীকও তযা ওকযকঙ, তাকদযকও ষ্টভথযা প্রষ্টতন্ন ওকযকঙ, 

তাকদয ঐী ষ্টওতাফভূকও ষ্টযফতয ন  ষ্টফওৃত ওকযকঙ, তাকদয নফীকদয ঘষ্টযি 
নন ওকযকঙ, তাকদয নাকভ ওরংও ছরন ওকযকঙ এফং ফককল ছলনফী ভুাম্মাদ 
(ঙাঃ)-ছও ষ্টঘনকত ছকয (ফাক্বাযা ২/১৪৬; অন‘অভ ৬/২০) না ছঘনায 
বান ওকযকঙ  তাাঁয কে ঘূোন্ত কাোযী ওকযকঙ। ফয তাকদয ভকধয কনকও 
اْد َو  ًال ) ٌْد َو  َو ُر ٌْد ِم  ইভান একন ধনয কয়ষ্টঙকরন এফং অল্লায ষ্টনওকে ওৃত য়াদা ( ِم ِّر
ণূয ওকযষ্টঙকরন।[26] ছমভন ঔযাতনাভা ঙাাফী অব্দুল্লা আফকন ারাভ, অদী আফকন 
াকতভ প্রভঔু ছনতৃফনৃ্ন। এতদ্বযতীত াফায ঔিৃান ফাদা নাজ্জাী ষ্টনকচ ছতা 
ছলনফীয ঈকয ষ্টফশ্বাী ষ্টঙকরন। ষ্টধওন্তু ষ্টতষ্টন অষ্টফষ্টষ্টনয়ায ৬২ চন  
ষ্টষ্টযয়ায ৮ চন ছভাে ৭০ চকনয এওটি ীলযিানীয় ঔিৃান ধভীয় প্রষ্টতষ্টনষ্টধদরকও 
ভদীনায় ছপ্রযণ ওকযন। তাাঁযা যাকূরয ভকুঔ যূা আয়াীন শুকন ষ্টফযর ধাযায় 
শ্রু ষ্টফচয ন ছদন। তঃয ফাআ আরাভ গ্রণ ওকযন’। তাকদয প্রতযাফতয কনয 
য নাজ্জাী ষ্টনকচয আরাভ ওফকুরয ওথা ছখালণা ওকযন এফং এওঔানা ি 
ষ্টরকঔ স্বীয় কুিয ছনতৃকত্ব অকযওটি প্রষ্টতষ্টনষ্টধদর ভদীনায় ছপ্রযণ ওকযন। ষ্টওন্তু 
দবুয াকযক্রকভ চাাম ডুষ্টফয ওাযকণ তাযা ফাআ ষ্টথভকধয ভতুৃযফযণ ওকযন।[27] 

অদকভয ভমযাদা  ছেষ্ঠত্ব : 
‘অযাপুর ভাঔরকূ্বাত’ ফা ছযা ষৃ্টি ষ্টাকফ অল্লা অদভ  ফন ুঅদভকও ষৃ্টি 
ওকযন। এ ষ্টফলকয় অল্লা ফকরন, 

ٌِّر َو  ِم  َو َوضَّل ْد َو اُر ْد  َو َوى  َو ِمٌ ٍض  ِّر َّل ْد  َو َو ْد َو  
زَو ْد َو اُر   ِّر َو ا طَّل  َوحْد ِم  َو َو

ا ْد حَو َو ْد َو اُر ْد  ِمً ا ْد َو ِّر  َو ًْد   َو َو  َو  َو َو َو ْد  َو َّل ْد َو   َو ِم

ٌْد ًال  فْدضِم اا  اء)- تَو  ৭০)- 

‘অভযা ফন ুঅদভকও ঈচ্চ ম্মাষ্টনত ওকযষ্টঙ, তাকদযকও ির  চরকথ ফন 
ওকয ষ্টনকয়ষ্টঙ, তাকদযকও ষ্টফি ফস্ত্ত্ত ভূ ’ছত ঔাদয দান ওকযষ্টঙ এফং অভাকদয 
ফহু ষৃ্টিয ঈকয তাকদযকও ঈচ্চ ভমযাদা প্রদান ওকযষ্টঙ’ (আযা ১৭/৭০)। 

এঔাকন প্রথকভ  َو َّل ْد َو  ব্দ ফযফাকযয ভাধযকভ ভানলুকও এভন ষ্টওঙু ষ্টফলকয় এওচ্ছি 
ম্মান দাকনয ওথা ফরা কয়কঙ, মা নয ছওান ষৃ্টিকও ছদয়া য়ষ্টন। ছমভন 
জ্ঞান-ষ্টফকফও, ষ্টঘন্তাষ্টক্ত, বার-ভন্ন  নযায়-নযাকয়য াথযওযকফাধ, স্বাধীন 
আচ্ছাষ্টক্ত প্রকয়াককয ক্ষভতা আতযাষ্টদ। তঃয  َوضَّل ْد َو  ব্দ ফযফাকযয ভাধযকভ 



কনযয তুরনায় ভানলুকও ঈচ্চ ভমযাদা দাকনয ওথা ফরা কয়কঙ। ছমভন ভানকুলয 
ঈন্নত ’ছত ঈন্নততয চীফন মান প্রণারী, কৃ ষ্টনভযাণ দ্ধষ্টত, ঔাদয গ্রণ, 

ছালাও-ষ্টযচ্ছদ আতযাষ্টদকত ঈন্নততয রুষ্টঘীরতা, অআনানকু  ভাচফদ্ধ 
চীফনমান প্রবৃষ্টত ষ্টফলয়গুষ্টর নযানয প্রাণী ’ছত বফষ্টিয ভষ্টন্ডত এফং নানা 
বফষ্টঘকিয বযযু। তাকত প্রষ্টতষ্টনয়ত ষ্টযফতয ন, ষ্টযফধযন, ষ্টফফতয ন  ঈন্নয়ন 
ফযাত যকয়কঙ। থঘ ফাফআু াষ্টঔয নীে যঘনা ষ্টওংফা ফকন-চেকর ফাখ-
কৃাকরয ফফা দ্ধষ্টত রক্ষ ফঙয ধকয ষ্টযফষ্টতয ত যকয়কঙ। না তাকত তীকত 
ছওান ষ্টযফতয ন এককঙ, না বষ্টফলযকত ছওান ষ্টযফতয ন অায ম্ভাফনা যকয়কঙ। 

ভানলু চকর-িকর-ন্তযীকক্ষ ঈন্নত ’ছত ঈন্নততয ষ্টযফকন ঘরাকপযা  ফযফা-
ফাষ্টণচয ওযকঙ। তাযা ষৃ্টথফীয কফযাত্তভ ঔাদযভূ গ্রণ ওযকঙ, ঈন্নত াও-
প্রণারীয ভাধযকভ সু্বাদ ুঔাফায গ্রণ  কফযাত্তভ ানীয় ান ওযকঙ , মা নয 
প্রাণীয কক্ষ অকদৌ ম্ভফ নয়। 

ভানফ ভমযাদায নযতভ ছেষ্ঠ ষ্টফলয় কচ্ছ তাকও ওথা ফরায ষ্টক্ত দান ওযা, মা 
নয ছওান ষৃ্টিকও ছদয়া য়ষ্টন। তাকও ছদয়া কয়কঙ বালা  যকগয বফষ্টঘিয, 
ছদয়া কয়কঙ ষ্টরঔনক্ষভতা এফং ঈন্নত াষ্টতয জ্ঞান  রংওায ভদৃ্ধ ফাওয 
কঠন  ওাফয যঘনায ছমাকযতা, মা নয ছওান ষৃ্টিকও ছদয়া য়ষ্টন। 

ভানফ ভমযাদায নযতভ ষ্টফলয় ’র, ষ্টফকশ্বয প্রওায-প্রওায ওর ষৃ্টিকও 
ভানকুলয নকুত ওকয ছদয়া কয়কঙ (ছরাওভান ৩১/২০)। ছমন অল্লায 
মাফতীয় ষৃ্টিওকভযয ভরূ রক্ষয কচ্ছ ভানলু। ভানকুলয চনযআ ছমন ফষ্টওঙু। কূমযয 
ষ্টওযণ, ঘকন্ধয ছচযাষ্টত, গ্র-নক্ষকিয ষ্টভটিষ্টভটি অকরা, ফাতাকয ভদৃভুন্ন প্রফা, 

াষ্টনয চীফনদাষ্টয়নী ক্ষভতা, ভাটিয ঈফযযা ষ্টক্ত, অগুকনয দাষ্টওা ষ্টক্ত, ষ্টফদযুকতয 
ফহু ভাষ্টিও ওরযাণওাষ্টযতা, ভাঠবযা ফচু যবান্ডায, কাঙ বযা পর-পরাষ্টদ, 

ফাষ্টকঘায় যং-ছফযংকয়য পুকরয ফাায, কুুয-নদী-াকয বযা নানা চাকতয ভাঙ 
 ভষ্টণ-ভকু্তায ভাায, বূককবয  ষ্টঞ্চত স্বণয-ছযৌয  ঔষ্টনচ ম্পদযাষ্টচ  বতর-
কযাকয অওয, ছকায়ার  চেরবযা শু-ক্ষীয অফা ওাকদয চনয? এও 
ওথায় চফাফ: এফআ ছওফর ভানকুলয চনয। অল্লা ফকরন,  ًي  َو َو َو  َو ُر   َّل   ِم اُر َو ا َّل ِم

ٌ  ًال   ষ্টতষ্টনআ ছআ ত্তা, ষ্টমষ্টন ছতাভাকদয চনয ষৃ্টথফীয ফষ্টওঙুকও ষৃ্টি‘ األَو ْد ِم  َو ِم
ওকযকঙন’ (ফাক্বাযা ২/২৯)। 

প্রশ্ন ’র: ফআ মঔন ভানকুলয চনয, তা’ছর ভানলু ওায চনয? তায চফাফ 
এওোআ: ‘অভযা অল্লায চনয, এফং অভযা তাাঁয ওাকঙআ ষ্টপকয মাফ’ (ফাক্বাযা 



২/১৫৬)। ‘অভযা একষ্টঙ তাাঁয আফাদকতয চনয, ফযকক্ষকি তাাঁয দাকত্বয চনয 
(মাষ্টযয়াত ৫১/৫৬) এফং দষু্টনয়ায় তাাঁয ছঔরাপত ষ্টযঘারনায চনয ’ (ফাক্বাযা 
২/৩০)।। ষ্টফশ্বকরাকও মা ষ্টওঙু অকঙ ফআ অল্লায আফাদকত যত। ফআ এওটি 
ষ্টনষ্টদযি ভকয়য চনয (ছরাওভান ৩১/২৯) ষ্টনষ্টদযি ষ্টনয়কভয ধীকন ষ্টযঘাষ্টরত 
(পাষ্টতয ৩৫/৪৩)। ফআ অল্লায নকুত  তাাঁয প্রষ্টত ষ্টচদায় ফনত 
এফং ছওফর তাাঁযআ গুণকাকন যত। চকত ংায ষ্টযঘারনায এআ ষু্টনষ্টদযি 
ষ্টনয়ভোআ ’র ‘দ্বীন’ এফং এআ দ্বীকনয প্রষ্টত ষ্টনঔাদ অনকুতয  অত্মভযণকওআ 
ফরা য় ‘আরাভ’। এচকনযআ ফরা কয়কঙ  ِم ااِم ْد َو ُر ٌ َو  ِم  َو  ًّال  অল্লায ষ্টনওকে‘  ِم َّل ا  ِّر
‘দ্বীন’ ’র ছওফর ‘আরাভ’ (অকর আভযান ৩/১৯)। 

আরাকভয দু’টি ষ্টদও যকয়কঙ, প্রাওৃষ্টতও  ভানষ্টফও। প্রথভটি ভি ষ্টফশ্ব প্রওৃষ্টতকত 
ষ্টযফযপ্ত। ছমঔাকন ফষ্টওঙু যাষ্টয অল্লা ওতৃয ও প্রাওৃষ্টতও ষ্টনয়কভ ষ্টযঘাষ্টরত। 
ছম ষ্টনয়কভয ছওান ফযতযয় ছনআ ছওান ফযষ্টতক্রভ ছনআ (অল্লায ষ্টফকল হুকুভ 
ফযতীত) (আঈপু ১২/৪০; অমাফ ৩৩/৬২; আযা ১৭/৭৭)। 

ষ্টদ্বতীয়টি থযাৎ ভানষ্টফও চীফন ষ্টযঘারনায ফযফাষ্টযও নীষ্টত-ষ্টনয়ভ মা অল্লা 
মকুক মকুক নফী-যারূকদয ভাধযকভ াঠিকয়কঙন। একওআ ফকর আরাভী যী ‘অত। 
মা অদভ অরাআষ্ট ারাকভয ভাধযকভ শুরু কয় ছলনফী ভুাম্মাদ ঙাল্লাল্লাহু 
অরাআক য়া াল্লাকভয ভাধযকভ ছল কয়কঙ  ণূযতা রাব ওকযকঙ (ভাকয়দা 
৫/৩)। ঈকল্লঔয ছম, অষ্টবধাষ্টনও কথয ষ্টফকত ওর নফীয দ্বীনকও আরাভ ফরা 
ছককর াষ্টযবাষ্টলওবাকফ ছলনফীয ষ্টনওকে ছপ্রষ্টযত ফযকল  ণূযাে দ্বীনকওআ 
ছওফর ‘আরাভ’ ফরা কয় থাকও। অল্লা ফকরন, 

ٌِّر ُر  َو َو ِم َّل أَو ْد َو َو  ٌ ُر ا ْد َو ٌ َو  ِم َو ْد ِم  ِم  َو ِم َو ا  ِّر ٌْد َو  الَو تَو ْد ِم ةَو  ِم ا َّلتِمً  َوطَو َو ا  َّل يَو  َو َو  َو
ٌْد ِم حَو ِمٌفًال   ِمطْد  ِم ْد  َو ْد َو َو  ِم  ِّر

 َو َو

ٌَو ْد َو ُر  َو  ا    )- ا  َّل يِم الَو   ৩০)- 

‘তুষ্টভ ছতাভায ছঘাযাকও দ্বীকনয চনয এওষ্টনষ্ঠ ওয। এটিআ অল্লায ষ্টপৎযাত, 

মায ঈকয ষ্টতষ্টন ভানলুকও ষৃ্টি ওকযকঙন। অল্লায ষৃ্টিয ছওান ষ্টযফতয ন ছনআ। 
এোআ ’র যর ধভয। ষ্টওন্তু ষ্টধওাং ভানলু তা চাকন না’ (রূভ ৩০/৩০)। 

ঈকযাক্ত অয়াকত অল্লা তা‘অরা ষ্টযফতয নীয় দ্বীকনয প্রষ্টত ভানকুলয দষৃ্টি 
ষ্টনফদ্ধ ওযকত ফকরকঙন, ছটি ’র ছআ দ্বীন, মা ষ্টফশ্বকরাকও প্রাওৃষ্টতওবাকফ 
প্রষ্টতষ্টষ্ঠত। ভানকুলয ছদত্তায়  চীফন প্রফাক ঈক্ত দ্বীন প্রষ্টতষ্টফষ্টম্বত। ঈক্ত 
দ্বীকনয প্রষ্টত অনকুকতযয ওাযকণআ ষ্টতায কু্ষ্মাষ্টতকু্ষ্ম শুক্রাণু ছথকও ভাতৃককবয  
ভ্রুণ ষৃ্টি য়। তঃয ষ্টনধযাষ্টযত ভকয় তা নু্নয পুেপুকে ভানফষ্টশু রূক 



দষু্টনয়াকত বূষ্টভি য়। তঃয বফ, বওকায, ছমৌফন  ছপ্রৌঢ়ত্ব ছষ্টযকয় ছ 
ফাধযকওয ঈনীত য়  এও ভয় তায ভতুৃয য়। ছদকয এআ চন্ম-ভতুৃযয 
ষ্টনয়কভয ছওান ষ্টযফতয ন ছনআ। একক্ষকি ভানলু  ওর িৃচীফ আচ্ছায়-
ষ্টনচ্ছায় অল্লায রংখনীয় ষ্টফধাকনয প্রষ্টত অনকুতযীর  অত্মভষ্টযত 
‘ভুষ্টরভ’ (অকর আভযান ৩/৮৩; যা‘দ ১৩/১৫)। এো ’র ‘আরাভ’-এয 
প্রাওৃষ্টতও ষ্টদও, মা ভানকত প্রকতযও ভানলু ফাধয। ভানকুলয ছদ তাআ প্রাওৃষ্টতও 
ষ্টনয়কভয ধীন। ষ্টওন্তু জ্ঞাকনয ষ্টদও ষ্টদকয় ছ স্বাধীন। ছ তায জ্ঞানকও 
স্বাধীনবাকফ প্রকয়াক ওযকত াকয। 

ভানকুলয ফাষ্টযও অওৃষ্টতয ছেষ্ঠকত্বয াকথ তায অধযাষ্টত্মও ষ্টদকওয ংকমাক এও 
াধাযণ ফযাায। থঘ ষ্টফশ্বকরাকওয নযানয ষৃ্টিয ফাআকযয ষ্টদও  ষ্টবতকযয 
ষ্টদকওয ভকধয ছওান াথযওয ছনআ। ঘন্ধ-কূমযয ফোআ অকরা, শুয ফোআ শুকত্ব 
বযা। ষ্টওন্তু ভানকুলয ফাআকযয ষ্টদকওয াকথ ষ্টবতকযয ষ্টদকওয ছওান ষ্টভর ছনআ। 
ফযং তা অয চটির  দকুফযাধয। ভানকুলয বদষ্টও ফয়কফয ভকধয ো এওো 
অরাদা চকত। মা ছদঔা মায় না, ছওফর ঈরষ্টব্ধ ওযা মায়। ভানলু ছমভন লে 
ষ্টয ুভদৃ্ধ এওটি বচষ্টফও ত্তা, ছতভষ্টন ছ এওটি ষ্টফকফওফান বনষ্টতও  
অধযাষ্টত্মও ত্তা। ভানকুলয ছদ চককতয ষ্টঘষ্টওৎা  অযাভ-অকয়কয ঈওযণ 
তাআ ওভকফী ফযি প্রায় ভান ’ছর তায ভকনাচককতয ষ্টঘষ্টওৎা  ঔু-
দঃুকঔয নবূুষ্টত ফায চনয ভান নয়। ভকনাচককত য়তাকনয তাকফদায কয় 
ছ কনও ভয় তায ফাষ্টযও ছদ চকতকও ধ্বং ওকয ছদয়। ভরূত: 
ভকনাচককত রাষ্টরত ধাযণা  ষ্টফশ্বাআ ভানকুলয ওভযচককত প্রষ্টতপষ্টরত য়। তাআ 
দয়ার ুঅল্লা তাাঁয ষ্টপ্রয় ষৃ্টি ভানকুলয াষ্টফযও চীফন ঠিও কথ ষ্টযঘারনায 
চনয মকুক মকুক নফীককণয ভাধযকভ এরাী ছদায়াত ভূ াঠিকয়কঙন। প্রাওৃষ্টতও 
দ্বীন-এয ভত এআ দ্বীন ষ্টযফতয নীয়  ষ্টঘযওরযাণভয়। অয ছোআ ’র 
আরাকভয ফাষ্টযও ভানষ্টফও ষ্টদও। ঈক্ত ভানষ্টফও ষ্টদও ষ্টযঘারনায ঈকেকয ছম 
দ্বীন নফীকদয ভাধযকভ ছপ্রষ্টযত কয়কঙ, তা গ্রণ  ারকনয স্বাধীন এঔষ্টতয়ায 
ভানলুকও ছদয়া কয়কঙ (ওাপ ১৮/২৯; দায ৭৬/৪)। 

এ দ্বীন ফা যী‘অকতয ণূযাে নুযকণ ভানলু দষু্টনয়ায় াষ্টন্ত াকফ  অকঔযাকত 
চান্নাত রাকব ধনয কফ। অয তা ভানয ওযকর দষু্টনয়ায় াষ্টন্ত ছবাক ওযকফ 
 যওাকর চাান্নাকভয অগুকন দগ্ধীবূত কফ (ফাক্বাযা ২/৩৮-৩৯; তাকাফনু 
৬৪/ ৯-১০)। 



ফরা ফাহুরয, এ স্বাধীন আচ্ছাষ্টক্তআ ভানকুলয ‘ষৃ্টিয ছযা’ য়ায ভরূ ওাযণ। 
একতআ তায যীক্ষা এফং একতআ তায চান্নাত ফা চাান্নাভ। ভানকুলয ছেষ্ঠকত্বয 
ফকঘকয় ফে ষ্টদও ’র এ ষৃ্টথফীকত অল্লায ছঔরাপত প্রষ্টতষ্ঠা ওযা। ছওননা 
তাকও ‘অল্লায ঔরীপা’ ষ্টাকফআ দষু্টনয়ায় াঠাকনা কয়কঙ।[28] এ দষু্টনয়াকও 
অল্লায আচ্ছা নমুায়ী নু্নযবাকফ অফাদ ওযা এফং ীয ষ্টফধান নমুায়ী 
াষ্টফযও চীফন ষ্টযঘারনায ভাধযকভ অল্লায প্রষ্টতষ্টনষ্টধকত্বয দাষ্টয়ত্ব ারন ওযাআ 
তায প্রধান ওাচ। ছঔরাপকতয এ দাষ্টয়ত্ব ছ ফযষ্টক্ত চীফকন ছমভন ারন ওযকফ, 

াভাষ্টচও  যােীয় চীফকন ছতভষ্টন ারন ওযকফ। ফযি ছ অল্লায ষ্টফধাকনয 
প্রষ্টত অনকুতযীর ফান্না ষ্টাকফ ষ্টনকচকও প্রভাণ ওযকফ। এআ গুরু দাষ্টয়ত্ব 
অভান-মভীন, াাে-ফযত ছওঈ গ্রণ ওযকত াী য়ষ্টন। ভানলু ছস্বচ্ছায় এ 
দাষ্টয়ত্ব গ্রণ ওকযষ্টঙর (অমাফ ৩৩/৮২)। ষ্টওন্তু দষু্টনয়ায় এক এয ঘাওষ্টঘওয 
ছদকঔ ভানলু ছভাগ্রি কয় ছককঙ  অল্লায ছঔরাপকতয দাষ্টয়ত্ব ারকনয ওথা 
বুকর ছককঙ। ছওঈফা তাকত রতা ছদঔাকচ্ছ, ছওঈফা স্বীওায ওযকঙ। তফু 
ষ্টক্বয়াভত-প্রাক্কার ফষ্টধ এওদর ছরাও ষ্টঘযষ্টদন থাওকফ, মাযা এ দাষ্টয়ত্ব ারন 
ওকয মাকফ।[29] অল্লা ফকরন,  ٌَو ْد ِم ُر  َو ٌَو ْد ُر  َو  ِم  ْدحَو ِّر  َو ِم ِم   َّل ٌة 

 অভযা মাকদয‘ - َو ِم َّل ْد  َو َو ْد َو  أُر
ষৃ্টি ওকযষ্টঙ তাকদয ভকধয এওটি দর যকয়কঙ, মাযা তয থ ছদঔায়  ছভকত 
নযায়ষ্টফঘায ওকয’ (অ‘যাপ ৭/১৮১)। তঃয ষ্টতষ্টন ফকরন,  َو َو ِم 

ٌُّص َو  ا  َّل فْد ُر ُر  َو ُر ْد أَو   َو َو

‘ছ ষ্টচন  আনান! ষ্টতত্বয অভযা ছতাভাকদয ফযাাকয ভকনাষ্টনকফ ওযফ ’ 

(যভান ৫৫/৩১)। থযাৎ এওটি ষ্টফকল ভূুকতয  দষু্টনয়াকত ছতাভাকদয যীক্ষা 
গ্রকণয এআ ধাযা াআ ফে কয় মাকফ এফং ছতাভাকদযকও নুচীষ্টফত ওকয 
াকযয ভয়দাকন এওষ্টিত ওযা কফ। ছষ্টদন অভায কু্ষ্ম ষ্টফঘাকযয াত ছথকও 
ছতাভযা ছওঈআ ছযাআ াকফ না। 

ষ্টচনকদয অল্লা অককআ ষৃ্টি ওকযন অগুন ছথকও। তাযা ষ্টঙর স্বাধীন এঔষ্টতয়ায 
ম্পন্ন। ষ্টওন্তু তাযা ফাধযতা ওকযষ্টঙর। কনকও ষ্টচনকও ঘভয ঘকু্ষকত ছদঔকত 
ায় না ফকর তাকদযকও স্বীওায ওকয। থঘ ফহু ষ্টচষ্টনল যকয়কঙ মা ভানলু 
ফাষ্টযও দষৃ্টিকত ছদঔকত ায় না। তাআ ফকর তাকদয ষ্টিত্বকও স্বীওায ওযা মায় 
না। ছমভন ষ্টফদযুৎ, ফায়ু প্রফা, ফস্ত্ত্তয স্বাদ  কে আতযাষ্টদ। ভানকুলয নফীআ 
ষ্টচনকদয নফী। তাকদয ভকধয ভষু্টভন, ওাষ্টপয, পাষ্টও ফআ যকয়কঙ। ষ্টচকনযা ছম 
এরাওায় ফা ওকয ছ এরাওায ভানকুলয বালা তাযা ফকুছ। নফুকতয দভ 
ফঙকয ত্বাকয়প ছথকও ছপযায কথ ‘নাঔরা’ ঈতযওায় ষ্টচকনযা যাকূরয ওকণ্ঠ যূা 



যভান শুকনষ্টঙর  মতফাযআ অল্লা  َو ِم َوىِّر  الَوءِم  َو ِّر ُر َو  تُر َو ِّر َو  ِم  ফকরকঙন, ততফাযআ 
তাযা চফাকফ ফকরষ্টঙর, রা ছফাআষ্টয়ন ষ্টভন ষ্টন‘অষ্টভওা যফফানা নওুামষ্টমফ ু
পারাওার াম্দ।[30] তাযা ভানকুলয ওথা ছাকন, ফকুছ  ঈরষ্টব্ধ ওকয। অল্লায 
ষ্টওতাফ ষ্টচন  আনান ফায চনয। তএফ তাকদয ষ্টযণষ্টত  ভানকুলয 
ষ্টযণষ্টত এওআ। 

ফস্ত্ত্ততঃ অদভ  ফন ুঅদভ ’র অল্লায ফযাষ্টধও ষ্টপ্রয়  ছযা ষৃ্টি। 
ভতুৃযওার ফষ্টধ তাকও এ দষু্টনয়ায যীক্ষাকাকয ফিান ওযকত কফ এওচন 
চাক  ষ্টক্রয় যীক্ষাথী ষ্টাকফ। ভতুৃযয কযআ তায ষ্টক্বয়াভত শুরু কয় 
মাকফ। বার-ভন্ন ওকভযয কুমাক অয থাওকফ না। তাআ অল্লা ছপ্রষ্টযত ীয 
ষ্টফধান ছভকন ঘকর ওরযাণভয় চীফন ষ্টযঘারনায ভাধযকভ অল্লায ছযা ষৃ্টিয 
ভমযাদা কু্ষণ্ণ ছযকঔ দষু্টনয়া ছথকও ষ্টফদায় য়াআ ফষু্টদ্ধভান ভানকুলয ওতয ফয। 

ভকন যাঔকত কফ ছম, ‘অভযা ফাআ অল্লায চনয এফং অভযা ফাআ তাাঁয 
ষ্টদকওআ ষ্টপকয মাফ’ (ফাক্বাযা ২/১৫৬)। ‘অভাকদয ঙারাত, অভাকদয কুযফানী, 
অভাকদয চীফন, অভাকদয ভযণ ফষ্টওঙুআ ছওফরভাি ষ্টফশ্বপ্রবু অল্লায চনয’ 
(অন‘অভ ৬/১৬৩)। চান্নাত ছথকও ষ্টনষ্টক্ষপ্ত ফন ুঅদভ অভযা ছমন নুযায় 
চান্নাকত ষ্টপকয ছমকত াষ্টয, ওরুণাভয় অল্লা অভাকদয ছআ তাপীও দান 
ওরুন- অভীন!! 

দষু্টনয়াফী ফযফিানায় অদভ (অঃ) : 
াকপম াভেুীন মাাফী (যঃ) ا ط  ا    ى ছওতাকফ ফকরন, ভানকুলয দষু্টনয়াফী 
চীফকন প্রকয়াচনীয় ফযপ্রওায ষ্টল্পওভয ীয ভাধযকভ ছওান না ছওান নফীয াকত 
শুরু কয়কঙ। তঃয মকুক মকুক তায ঈন্নষ্টত  ঈৎওলয াষ্টধত কয়কঙ। 
ফযপ্রথভ অদভ (অঃ)-এয ঈকয ছম ফ ী নাষ্টমর ওযা কয়ষ্টঙর, তায 
ষ্টধওাং ষ্টঙর বূষ্টভ অফাদ ওযা, ওৃষ্টলওাময  ষ্টল্প ংক্রান্ত। মাতায়াত  
ষ্টযফকনয চনয ঘাওা ঘাষ্টরত কােী ফযপ্রথভ অদভ (অঃ) অষ্টফষ্কায ওকযন। 
ওাকরয ষ্টফফতয কন নানাষ্টফধ ভকডকরয কােী এঔন ঘার ুকয়কঙ। ষ্টওন্তু ফ কােীয 
ষ্টবষ্টত্ত ’র ঘাওায ঈকয। ফরা ঘকর ছম, বযতা এষ্টককয় ঘকরকঙ ঘাওায ঈকয 
ষ্টবষ্টত্ত ওকয। তএফ ষ্টমষ্টন প্রথভ এো ঘার ুওকযন, ষ্টতষ্টনআ ফে অষ্টফষ্কাযও। অয 
ষ্টতষ্টন ষ্টঙকরন অভাকদয অষ্টদ ষ্টতা প্রথভ ভানলু  প্রথভ নফী মযত অদভ 
(অরাআষ্ট ারাভ)। মা ষ্টতষ্টন ীয ভাধযকভ প্রাপ্ত কয়ষ্টঙকরন।[31] অদকভয 
মকুক ষৃ্টথফীয প্রথভ ওৃষ্টলণয ষ্টঙর ‘তীন’ পর। ষ্টপষ্টরিীন বূঔন্ড ছথকও ম্প্রষ্টত 



প্রাপ্ত ছ মকুকয এওটি অি তীন পকরয শুষ্ক পষ্টর যীক্ষা ওকয এওথা 
প্রভাষ্টণত কয়কঙ। ষ্টফি কুযঅকন অল্লা ‘তীন’ পকরয থ ওকযকঙন। অল্লা 
অভাকদয অষ্টদ ষ্টতায ঈকয াষ্টন্ত ফলযণ ওরুন- অভীন! 

অদভ িুদ্বকয়য ওাষ্টনী : 
অল্লা ফকরন, ًْد   َو َو  ِم  ْدحَو ِّر  ا ْد َو

ٌْد ِم ْد  َو َو َو اتْد ُر  َو َو  অষ্টন কদযকও (অকর ষ্টওতাফকদযকও)‘ . َو
অদভ িুদ্বকয়য মথাথয ওাষ্টনী শুষ্টনকয় ষ্টদন। মঔন তাযা ঈবকয় কুযফানী ছ 
ওযর। তঃয তাকদয এওচকনয কুযফানী ওফরু ’র। ষ্টওন্তু যচকনয 
কুযফানী ওফরু ’র না। তঔন এওচন ফরর, অষ্টভ ফযআ ছতাভাকও তযা 
ওযফ। চফাকফ যচন ফরর, অল্লা ছওফরভাি অল্লাবীরুকদয ছথকওআ ওফরু 
ওকযন’ (ভাকয়দা ২৭)। ‘মষ্টদ তুষ্টভ অভাকও তযায ঈকেকয াত ফাো, অষ্টভ 
ছতাভাকও তযায ঈকেকয াত ফাোকফা না। অষ্টভ ষ্টফশ্বপ্রবু অল্লাকও বয় ওষ্টয’ 

(২৮)। ‘অষ্টভ ভকন ওষ্টয এয পকর তুষ্টভ অভাকও তযায া  ছতাভায 
নযানয াভকূয ছফাছা ষ্টনকয় চাান্নাভফাী কফ। অয ছোআ  ’র 
তযাঘাযীকদয ওভযপর’ (২৯)। ‘তঃয তায ভন তাকও ভ্রাতৃতযায় প্রকযাষ্টঘত 
ওযর এফং ছ তাকও তযা ওযর। পকর ছ ক্ষষ্টতগ্রিকদয ন্তবুয ক্ত ’র’ (৩০)। 
‘তঃয অল্লা এওটি ওাও াঠাকরন। ছম ভাটি ঔনন ওযকত রাকর এো 
ছদঔাকনায চনয ছম ষ্টওবাকফ ছ তায বাআকয়য ভতৃকদ দাপন ওযকফ। ছ ফরর, 

ায়! অষ্টভ ষ্টও এআ ওাওটিয ভকতা ’ছত াযরাভ না, মাকত অষ্টভ অভায 
বাআকয়য ভতৃকদ দাপন ওযকত াষ্টয। তঃয ছ নতুপ্ত ’র’ (ভাকয়দা 
৫/২৭-৩১)। 

কুযঅকনয ঈক্ত ফণযনা ঙাো ‘চাআষ্টয়দ’ (ঈত্তভ) নদ  অব্দুল্লা আফকন অভয 
 অব্দুল্লা আফকন অফফা (যাঃ) ছথকও ‘ভকূপ’ কূি মা মা ফষ্টণযত কয়কঙ 
এফং াকপম আফন ুওাঙীয মাকও ফূযফতী  যফতী এওাষ্টধও ষ্টফদ্বানককণয 
‘ভূয’ ফক্তফয ফকর স্বীয় তাপীকয  তাযীকঔ ঈকল্লঔ ওকযকঙন, ছ নমুায়ী 
অদভ িুদ্বকয়য নাভ ষ্টঙর ক্বাফীর  াফীর ( ٌ  ا   ٌ    ) এফং ক্বাফীর ষ্টঙর 
অদকভয প্রথভ ন্তান  ফায ফে এফং াফীর ষ্টঙর তায ছঙাে। 

তযাওাকন্ডয ওাযণ : 
এ ষ্টফলকয় কুযঅন মা ফকরকঙ তা এআ ছম, দ’ুবাআ অল্লায নাকভ কুযফানী 
ওকযষ্টঙর। ষ্টওন্তু অল্লা এওচকনয কুযফানী ওফরু ওকযন, নযচকনযো ওকযনষ্টন। 
তাকত ছক্ষক ষ্টককয় এওচন নযচনকও তযা ওকয, মায কুযফানী ওফরু কয়ষ্টঙর। 



ঈকল্লঔয ছম, ছ মকুক কুযফানী ওফরু য়ায ষ্টনদযন ষ্টঙর এআ ছম, অভান ছথকও 
এওটি অগুন এক কুযফানী ষ্টনকয় ন্তষ্টয ত কয় ছমত। ছম কুযফানীকও ঈক্ত ষ্টগ্ন 
গ্রণ ওযত না, ছ কুযফানীকও প্রতযাঔযাত ভকন ওযা ’ত। ক্বাফীর ওৃষ্টলওাচ 
ওযত। ছ ওাযণয ফক ষ্টওঙু ষ্টনওৃি প্রওাকযয য, কভ আতযাষ্টদ কুযফানীয চনয 
ছ ওযর। াফীর শু ারন ওযত। ছ অল্লায ভফফকত তায ঈৎওৃি 
দমু্বাটি কুযফানী ওযর। তঃয অভান ছথকও অগুন এক াফীকরয কুযফানীটি 
ষ্টনকয় ছকর। ষ্টওন্তু ওাফীকরয কুযফানী ছমভন ষ্টঙর, ছতভষ্টন কে যআর। একত 
ক্বাফীর কু্ষব্ধ ’র এফং াফীরকও ফরর,  تُر َو َّل َو  অষ্টভ ফযআ ছতাভাকও তযা‘ ألَو ْد
ওযফ’। াফীর তঔন তাকও ঈকদ ষ্টদকয় ভাষ্টচয ত বালায় ফরর تَو َو َّل ُر   ُر ِم َو  , ٌَو  ِم َّل َو  

ٌ َو  تُر َو َو  ِم ِّرً أَو َو فُر  َو  َو َّل ا ْد َو  َو ِم  ْد
َو ٌْد َو ألَو يَو  ِم َو ٌَو ِم طٍض   َو   ِم َو  ِم

تُر َو ِمً  َو  أَو ٌَو َو َو  ِمتَو ْد ًَّل   َو  ِم َو
طْد ،  َوئِم   َو َو تَّل ِمٌ َو  -ا ْد ُر

‘ষ্টনশ্চয়আ অল্লা তাক্বয়াীর ফান্নাকদয ছথকও (কুযফানী) ওফরু ওকয থাকওন। 
এক্ষকণ মষ্টদ তুষ্টভ অভাকও তযা ওযকত ঈদযত , তকফ অষ্টভ ছতাভাকও াল্টা 
তযা ওযকত ঈদযত ফ না। ছওননা অষ্টভ ষ্টফশ্বঘযাঘকযয ারনওতয া অল্লাককও 
বয় ওষ্টয’ (ভাকয়দা ৫/২৭-২৮)। 

আফন ুঅফফা (যাঃ) ফকরন, াফীকরয কুযফানী ছদয়া দমু্বাটিআ যফতীকত 
আফযাীভ (অঃ) ওতৃয ও আভাইরকও কুযফানীয ষ্টফষ্টনভয় ষ্টাকফ চান্নাত ছথকও 
াঠাকনা য়।[32] 

অকর ষ্টওতাফ-এয ভকধয মকু মকু ধকয প্রষ্টষ্টদ্ধ অকঙ ছম, তযাওাকন্ডয িরটি 
ষ্টঙর ঈত্তয দাকভকষ্ক ‘ক্বাষ্টয়ূন’ (  ٌ    ) াাকেয এওটি গুায়। মা অচ 
‘যক্তগুা’ (   غ  ة ا  ) নাকভ ঔযাত। মষ্টদ এয ছওান ষ্টনষ্টশ্চত ষ্টবষ্টত্ত ছনআ।[33] 

কুযতুফী ফকরন, ক্বাফীর ছস্রপ ষ্টংা ফক াফীরকও তযা ওকযষ্টঙর। ছ ঘায়ষ্টন 
ছম, ছঙাে বাআ াফীর তায ঘাআকত ঈত্তভ ফযষ্টক্ত ষ্টাকফ ভাকচ প্রংষ্টত ছৌও 
(তাপীয কুযতুফী) আফন ুওাঙীয ফকরন, আষ্টতকূফয ভাকয়দা ২০ ’ছত ২৬ 
অয়াত মযন্ত ৭টি অয়াকত ভূায প্রষ্টত ফন ুআস্রাইকরয ফাধযতা এফং তায াষ্টি 
স্বরূ তী প্রান্তকয তাকদয দীখয ৪০ ফঙকযয ফন্নীত্ব ফযকণয রাঞ্ছনাওয আষ্টতা 
শুনাকনায য ভদীনায আহুদীকদযকও অদভ িুদ্বকয়য াযস্পষ্টযও ষ্টংায ভভযাষ্টন্তও 
ষ্টযণাকভয ওথা শুনাকনা কয়কঙ এওাযকণ ছম, তাযা ছমন ছস্রপ ষ্টংা ফক 
ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাঃ)-এয ফাধযতা না ওকয এফং কুযঅনকও স্বীওায না 
ওকয’ (তাপীয আফন ুওাঙীয)। ছওননা তাযা ছলনফীকও ষ্টঘনকর তাকও ভাকনষ্টন 
ছস্রপ এআ ষ্টংায ওাযকণ ছম, আস্রাইর ফংক তাাঁয চন্ম না কয় আভাইর ফংক 



চন্ম কয়ষ্টঙর। এআ জ্ঞাষ্টত ষ্টংা আহুদীকদযকও ভুরভানকদয ষ্টঘযত্রুকত ষ্টযণত 
ওকযকঙ। এওআবাকফ ছওফর ভাি ষ্টংায ওাযকণআ ওাফীর তায কাদয ছঙাে বাআ 
াফীরকও ঔনু ওকযষ্টঙর এফং ষৃ্টথফীকত প্রথভ তযাওান্ড ংখটিত কয়ষ্টঙর। ছওফর 
আহুদী-নাঙাযা নয়, মকুক মকুক আরাভ-ষ্টফকদ্বলী ওকরয ফিা প্রায় এওআরূ। 
অচকওয ষ্টফকশ্বয শুব ষ্টক্ত ফরয় ফযি আরাকভয  আরাকভয নফীয ষ্টফরুকদ্ধ 
ছমবাকফ ষ্টফকলাদ্গায ওকয মাকচ্ছ, তা ছওফষ্টর কতযয ষ্টফরুকদ্ধ ষ্টভথযায ষ্টঘযন্তন 
ষ্টংায অধষু্টনও রূ ভাি। 

ঈকল্লঔয ছম, অদভ (অঃ)-এয যী‘অকতয ষ্টফকযাষ্টধতা ওকয ষ্টনকচয মভচ শু্রী 
ছফানকও ছচায ওকয ষ্টফকয় ওযায চনয এফং ঈক্ত ষ্টফকয়য দাফীদায াফীরকও 
কথয ওাাঁো ভকন ওকয তাকও ষ্টঘযতকয ষ্টযকয় ছদয়ায চনয ওাফীর াফীরকও 
তযা ওকয ষ্টঙর ফকর ছম ‘অঙায’ ভূ আফন ুচাযীয, কুযতুফী, আফন ুওাঙীয 
প্রবৃষ্টত তাপীকযয ষ্টওতাকফ ফষ্টণযত কয়কঙ, তায ফগুষ্টরআ ‘ভযুার’, মইপ  
ভম।ূ আফন ুওাঙীয ফকরন, এগুষ্টর ছস্রপ আস্রাইরী ঈওথা ভাি এফং যফতীকত 
ভুরভান য়া াকফও আহুদী ষ্টন্ডত ওা‘ফ অর-অফায ছথকও নওরওৃত।[34] 

অআয়ূফ াঔষ্টতয়ানী ফকরন, ঈম্মকত ভুাম্মাদীয ভকধয এআ অয়াকতয ঈয 
অভরওাযী প্রথভ ফযষ্টক্ত ’ছরন তৃতীয় ঔরীপা মযত ঙভান আফন ুঅপপান 
(আফন ুওাঙীয)। ষ্টমষ্টন ক্ষভতা থাওা কে এফং ষ্টনকচয চীফকনয ষ্টফষ্টনভকয় 
’ছর ষ্টফকদ্রাীকদয দভকন ভদীনাফাীকও স্ত্রধাযকণয নভুষ্টত ছদনষ্টন। ‘ষ্টপৎনায 
ভয় ফক থাওা ফযষ্টক্ত দাাঁোকনা ফযষ্টক্তয ছঘকয় ঈত্তভ’ যারূ (ঙাঃ)-এয এরূ 
ষ্টনকদযনা প্রকে মযত া‘দ আফন ুঅফী য়াওক্বাঙ (যাঃ) ফকরন, ছ অল্লায 
যারূ! মঔন অভাকও তযায চনয অভায খকয ঢুকও ছওঈ অভায ষ্টদকও াত 
ফাোকফ, তঔন অষ্টভ ষ্টও ওযফ? যারূলু্লা (ঙাঃ) ফরকরন,  ٌْد ِم ا ْد َوىْد   َو َو  তুষ্টভ‘  ُر ْد  َو َو
অদকভয দআু কুিয ভকধয ঈত্তভটিয ভত ’ (থযাৎ াফীকরয ভত ভতুৃযকও ফযণ 
ওয)। তঃয অল্লায যারূ (ঙাঃ) ভাকয়দা ২৮ অয়াতটি াঠ ওকয 
শুনাকরন’।[35] 

আফন ুওাঙীয ফকরন ছম, এআ ফ ‘অঙায’ এওথা দাফী ওকয ছম, অদভ িুদ্বকয়য 
কুযফানী ষ্টফকল ছওান ওাযণ ফক ষ্টঙর না ফা ছওান নাযীখটিত ষ্টফলয় এয 
ভকধয চষ্টেত ষ্টঙর না। কুযঅকনয প্রওায থয ঈক্ত ওথা ভথযন ওকয, মা 
ভাকয়দা ২৭ অয়াকত ফষ্টণযত কয়কঙ। তএফ ফূযায ষ্টফলয় ভূ দ্বাযা এওথাআ 
স্পি য় ছম, ভ্রাতৃ তযায ওাযণ ষ্টঙর ছস্রপ এআ ষ্টংা ফতঃ ছম, াফীকরয 



কুযফানী ওফরু কয়ষ্টঙর, ষ্টওন্তু ক্বাফীকরয কুযফানী ওফরু য়ষ্টন (তাপীয আফন ু
ওাঙীয)। মষ্টদ একত াফীকরয ছওান াত ষ্টঙর না। বাকরায প্রষ্টত এআ ষ্টংা  
অকক্রা ভন্ন ছরাওকদয ভজ্জাকত স্ববাফ। মা ষৃ্টথফীকত ফয মকুক ষ্টফদযভান 
যকয়কঙ। এয পকর বাকরা ছরাকওযা াভষ্টয়ওবাকফ ক্ষষ্টতগ্রি  ’ছর ঘূোন্ত ষ্টফঘাকয 
তাযাআ রাবফান কয় থাকওন। ক্ষান্তকয ভন্ন ছরাকওযা াভষ্টয়ওবাকফ রাবফান 
’ছর ঘূোন্ত ষ্টফঘাকয তাযাআ ক্ষষ্টতগ্রি কয় থাকও। ষ্টনকদয াল াফীরকও নযায়বাকফ 
তযা ওকয ক্বাফীর তায অকক্রা ষ্টভটিকয় াভষ্টয়ওবাকফ তৃষ্টপ্তকফাধ ওযকর ঘূোন্ত 
ষ্টফঘাকয ছ নন্ত ক্ষষ্টতয ভকধয ষ্টতত কয়কঙ। ছষ্টদকও আষ্টেত ওকযআ অল্লা 
ফকরন,  ٌْد َو  َو  ِم ِم

তঃয ছ ক্ষষ্টতগ্রিকদয ন্তবুয‘ - َو َو ْد َو َو  ِم َو ا ْد ক্ত ’র’ (ভাকয়দা 
৫/৩০)। 

যারূলু্লা (ঙাঃ) এযাদ ওকযন,   فْد ٌة  ِم ْد  َو ِم َو فْديٌة  ُر ْد ًال   الَّل  َو  َو  َو َوى ا ْد ِم   َو َو األ َّل ِم  ِم تَو ُر  َو الَو تُر ْد
َو َّل ُر أَو َّل ُر  َو ْد  َو َّل ا ْد َوتْد َو،   ا  ا     يُّص   নযায়বাকফ ছওান ভানলু ষ্টনত ’ছর তাকও ঔনু‘ -ألِم
ওযায াকয এওো ং অদকভয প্রথভ কুিয অভরনাভায় মকু্ত য়। ছওননা 
ছআ-আ প্রথভ তযাওাকন্ডয ঘূনা ওকয’।[36] ষ্টতষ্টন অয ফকরন, ‘ছম ফযষ্টক্তয 
ঈয তায বাআকয়য ম্মানাষ্টন ফা নয ছওান প্রওাকযয মরুভু যকয়কঙ , ছ ছমন 
তায ছথকও অচআ তা ভকু্ত ওকয ছনয়, ছআষ্টদন অায অকক, ছমষ্টদন তায ষ্টনওকে 
দীনায  ষ্টদযাভ (স্বণয  ছযৌয ভদু্রা) ষ্টওঙুআ থাওকফ না (থযাৎ ভতুৃযয 
কূফয)। মষ্টদ তায ষ্টনওে ছওান ৎওভয থাকও, তকফ তায মরুভু ষ্টযভাণ ছনওী 
ছঔান ছথকও ষ্টনকয় ছনয়া কফ। অয মষ্টদ তায ছওান ছনওী না থাকও, তা’ছর 
ভমরকূভয া ভূ ষ্টনকয় মাকরকভয ঈয ঘাষ্টকয় ছদয়া কফ ’।[37] 

ঈক্ত ভকভয কুযঅকন ফষ্টণযত কয়কঙ  ٌَو  َو ِم ٌَو ْد َو ا ْد ِم ئَو ُر َّل  ٌُر ْد عَو أَو ْد َو  ِم ِم ْد  َو َو أَو ْد َو َوالًال  َّل ْْد َو َو َو ُر ْد  َو ٌَوحْد ِم ُر َّل اَو ْد  َو َو
تَو ُر ْد َو  فْد ٌَو ا   অয তাযা ফযআ ষ্টনকচকদয াবায ফন ওযকফ  তায‘ - َو َّل   َو  ُر ْد
াকথ নযকদয াবায এফং তাযা ছমফ ষ্টভথযাকযা ওকয , ছ ম্পকওয  
ষ্টক্বয়াভকতয ষ্টদন ফযআ ষ্টচজ্ঞাষ্টত কফ’ (অনওাফতূ ২৯/১৩)। 

ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় : 
(১) ক্বাফীর  াফীকরয ঈক্ত ওাষ্টনীয ভকধয ভানকুলয চাত প্রফষৃ্টত্তয তােনায় 
প্রকযাষ্টঘত য়ায  তায স্বাধীন আচ্ছাষ্টক্ত ম্পন্ন য়ায প্রভাণ ষ্টনষ্টত যকয়কঙ।  

(২) নযায়বাকফ ভানলু তযা ছম ফযাকক্ষা চখনয া এফং তফা ফযতীত 
তযাওাযীয ছওান ছনও অভর অল্লা ওফরু ওকযন না, তায প্রভাণ যকয়কঙ। 



(৩) অল্লাবীরু ফযষ্টক্তকণ নযাকয়য াল্টা নযায় ওকযন না, ফযং অল্লায 
ঈকয বযা ওকযন  তাাঁয ষ্টনওকেআ তায ফদ্রা ওাভনা ওকযন। 

(৪) নযাকয়য পকর নযায়ওাযী এও ভয় নতুপ্ত য়  দষু্টনয়াকত ছ 
ন্তর্জ্য ারায় দগ্ধীবূত য় এফং অকঔযাকত চাান্নাকভয ছঔাযাও য়। 

(৫) ছনওওায ফযষ্টক্তকণ দষু্টনয়ায দঃুঔ-ওিকও অল্লায যীক্ষা ভকন ওকযন এফং 
একত বধময ধাযণ ওকযন। 

(৬) ভমরভূ মষ্টদ বধময ধাযণ ওকয, তকফ তায ছকানা ভূ মাকরকভয খাকে 
ঘাক এফং দআু চকনয াকয াষ্টি মাকরভকও এওাআ ছবাক ওযকত য়। 

(৭) ভানলু ভাযা ছককর ওফয ছদয়াআ অল্লা প্রদত্ত ষ্টঘযন্তন ষ্টফধান। আরাভী 
যী‘অকত এআ ষ্টফধান যকয়কঙ (অফাা ৮০/২১)। তএফ ভতৃ ভানলুকও 
ষু্টেকয় বস্ম ওযা ঈক্ত অফভান ওারফযাী এরাী নু্নাকতয স্পি রংখন। 

(৮) নযায়বাকফ ভানলু তযায এআ ষ্টরষ্টরা ক্বাফীকরয ভাধযকভ শুয য় ষ্টফধায় 
ষ্টক্বয়াভত মযন্ত মত ভানলু নযায়বাকফ ঔনু কফ, ওর তযাওাযীয াকয ছফাছা 
ক্বাফীকরয অভরনাভায় ঘাাকনা কফ। তএফ নযাকয়য ঘূনাওাযীকণ াফধান!  

ভতুৃয  ফয় : 
যারূলু্লা (ঙাঃ) ফকরন, ‘ছতাভাকদয ষ্টদনগুকরায ভকধয ফযাকক্ষা ঈত্তভ ষ্টদন  ’র 
চভু‘অয ষ্টদন। এ ষ্টদকনআ অদভকও ষৃ্টি ওযা কয়কঙ, এ ষ্টদকনআ তায ভতুৃয কয়কঙ 
এফং এ ষ্টদকনআ ষ্টক্বয়াভত ংখটিত কফ…’।[38] অদভ (অঃ)-ছও এও ামায 
ফঙয ফয় ছদয়া কয়ষ্টঙর। রূকয চককত দাউদ (অঃ)-এয ছৌন্নকময ভগু্ধ কয় 
ষ্টতষ্টন ষ্টনকচয ফয় ছথকও ৪০ ফঙয তাকও দান ওকযন। পকর ফষ্টি ৯৬০ 
ফঙয ষ্টতষ্টন চীষ্টফত ষ্টঙকরন।[39] 

অদভ (অঃ)-এয চীফনী ছথকও ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় ভূ : 
১. ষ্টতষ্টন যাষ্টয অল্লায দ’ুাকত কো এফং ভাটি ’ছত িৃ। ষ্টতষ্টন জ্ঞানম্পন্ন 
 ণূযাে ভানলু ষ্টাকফ চীফন রাব ওকযষ্টঙকরন। 

২. ষ্টতষ্টন ষ্টঙকরন ভানফ চাষ্টতয অষ্টদ ষ্টতা  প্রথভ নফী। 

৩. ষ্টতষ্টন ষ্টচন চাষ্টতয যফতী প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ষ্টাকফ এফং দষু্টনয়া ষ্টযঘারনায 
দাষ্টয়ত্বীর ঔষ্টরপা ষ্টাকফ ছপ্রষ্টযত কয়ষ্টঙকরন। 

৪. দষু্টনয়ায ওর িৃ ফস্ত্ত্তয নাভ থযাৎ ছকফয জ্ঞান  তা ফযফাকযয 
ছমাকযতা তাকও দান ওযা কয়ষ্টঙর। 



৫. ষ্টচন  ষ্টপষ্টযতা  ওর প্রওায  প্রওায ষৃ্টিয ঈকয ভানফ 
চাষ্টতয ছেষ্ঠত্ব প্রভাষ্টণত। ওকর তাকদয নকুত  তাকদয ছফায় ষ্টনকয়াষ্টচত। 

৬. অদভকও চান্নাকত ষৃ্টি ওযা য়। মা ষৃ্টথফীয ফাআকয অভাকন িৃ ফিায় 
তঔন ষ্টঙর, এঔন অকঙ। 

৭. চান্নাকত অদকভয াাঁচকযয াে ছথকও তায ছচাো ষ্টাকফ স্ত্রী ায়াকও ষৃ্টি 
ওযা য়। ছওাযণ স্ত্রী চাষ্টত ফযদা রুুল চাষ্টতয নকুাভী এফং ঈবকয় 
যস্পকযয প্রষ্টত অওৃি। 

৮. অদভ  ায়াকও অভানী চান্নাত ছথকও দষু্টনয়ায় নাষ্টভকয় ছদয়া য় 
এফং ষৃ্টথফীয নাষ্টবির ভক্কায ষ্টন্নওকে না‘ভান ঈতযওায় থযাৎ অযাপাকতয 
ভয়দাকন ষ্টক্বয়াভত মযন্ত চন্মগ্রণওাযী ওর ভানকুলয কু্ষদ্রকদী ফয়ফ ষৃ্টি ওকয 
তাকদয ষ্টনওে ছথকও ‘অকদ অরাস্ত্ত্ত’ থযাৎ অল্লায প্রষ্টত দাকত্বয স্বীওৃষ্টত  
প্রষ্টতশ্রুষ্টত ছনয়া য়। 

৯. ভানলু ’র ষৃ্টথফীয এওভাি জ্ঞান ম্পন্ন প্রাণী। তাকও বার  ভন্ন দু’টিআ 
ওযায আচ্ছাষ্টক্ত  স্বাধীনতা ছদয়া কয়কঙ। 

১০. অদকভয ভকধয ভানফত্ব  নফুয়াকতয ষ্টনষ্পাত্ব ঈবয় গুণ ষ্টঙর। ষ্টতষ্টন 
য়তাকনয প্রকযাঘনায় অল্লায ষ্টনকলধাজ্ঞায ওথা াভষ্টয়ওবাকফ বুকর ষ্টককয় ষ্টনষ্টলদ্ধ 
ফকৃক্ষয পর ছঔকয় নতুপ্ত ন  তফা ওকযন। তফা ওফরু ফায কয ষ্টতষ্টন 
নফুত প্রাপ্ত ন। তএফ ষ্টনঃকন্নক ষ্টতষ্টন ষ্টনষ্পা ষ্টঙকরন। এওআবাকফ অদকভয 
অরাদকণ া ওকয তফা ওযকর অল্লা তা ভাপ ওকয থাকওন। 

১১. অদভকও ষ্টচদা না ওযায ষ্টঙকন আফরীকয ংওায  তায ষ্টযণষ্টতকত 
তায ষ্টবপ্ত য়ায খেনায ভকধয ভানলুকও ংওাযী না য়ায ষ্টক্ষা প্রদান 
ওযা কয়কঙ। 

১২. বচষ্টফও  অধযাষ্টত্মও ষ্টদকওয ভন্বকয় ভানলু এওটি াধাযণ ত্তা, মা 
নয ছওান ষৃ্টিয াকথ তুরনীয় নয়। 

১৩. ইভানদায ফান্নাকণ ষ্টক্বয়াভকতয ষ্টদন ষ্টফঘায ছকল নুযায় চান্নাকত ষ্টপকয 
মাকফ। 

১৪. দষু্টনয়াফী ফযফিানায ওর জ্ঞান অদভকও ছদয়া কয়ষ্টঙর এফং তায 
ভাধযকভআ ষৃ্টথফীকত প্রথভ বূষ্টভ অফাদ  ঘাওা ঘাষ্টরত ষ্টযফকনয ঘূনা য়। 

১৫. ফষ্টওঙুআ ষৃ্টি কয়কঙ ভানকুলয ছফায চনয। অয ভানলু ষৃ্টি কয়কঙ 
অল্লায দাকত্বয চনয। 
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২. 

মযত নূ (অরাআষ্ট ারাভ) 
  

২. মযত নূ (অরাআষ্ট ারাভ) 

নূ (অঃ)-এয ষ্টযঘয় 

তৎওারীন াভাষ্টচও  ধভীয় ফিা 
স্বীয় ওকভয প্রষ্টত নূ (অঃ)-এয দায়াত 

নূ (অঃ)-এয ষ্টফরুকদ্ধ াাঁঘটি অষ্টত্ত 

অষ্টত্ত ভকূয চয়াফ 

নূ (অঃ)-এয দায়াকতয পরশ্রুষ্টত 

নকূয প্লাফন  কমকফয কুযঅনী ষ্টফফযণ 

নযানয ষ্টফফযণ 

ছনৌওায অকযাীকণ 

নূ (অঃ)-এয চীফনী ছথকও ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় ভূ 

অদভ (অঃ) ছথকও নূ (অঃ) মযন্ত দ তাব্দীয ফযফধান ষ্টঙর। মায 
ছলষ্টদকও ক্রভফধযভান ভানফকুকর ষ্টযও  কুংস্কাকযয অষ্টফবয াফ খকে এফং তা 
ষ্টফিৃষ্টত রাব ওকয। পকর তাকদয ংকাধকনয চনয অল্লা নূ (অঃ)-ছও নফী 
 যারূ ওকয াঠান। ষ্টতষ্টন াকে নয়ত ফঙকযয দীখয ফয় রাব ওকযষ্টঙকরন 
এফং াযা চীফন থকবারা ভানলুকও কথ অনায চনয দায়াকত ষ্টতফাষ্টত 
ওকযন। ষ্টওন্তু তাাঁয ওভ তাাঁকও প্রতযাঔযান ওকয। পকর অল্লায কমকফ তাযা 
ষ্টনষ্টশ্চি কয় মায়। এযকয অয ওকয়ওটি ওভ অল্লায ফাধযতায ওাযকণ 
যয ধ্বং য়। এবাকফ ষৃ্টথফীকত অষ্টদ মকুক ধ্বংপ্রাপ্ত ৬টি চাষ্টতয খেনা 
কুযঅকনয ষ্টফষ্টবন্ন িাকন ফষ্টণযত কয়কঙ এফং কুযঅকনয ভাধযকভআ চকদ্বাী তাকদয 
ঔফয চানকত ছকযকঙ। মাকত ভুষ্টরভ ঈম্মা  ষৃ্টথফীফাী তা ছথকও ষ্টক্ষা 
গ্রণ ওকয। ঈক্ত ৬টি চাষ্টত ’র- ওকভ নূ, ‘অদ, ঙাভদূ, ওকভ রতূ, ভাদআয়ান 



 ওকভ ছপযাউন। ফয কুযঅকন এ তাষ্টরওায় ওকভ আফযাীকভয ওথা 
এককঙ (তফা ৯/৭০)। মষ্টদ তাযা এওকি ধ্বং য়ষ্টন। তকফ আফযাীকভয 
বাষ্টতচা রতূ-এয ওভ এওকি ধ্বং  ষ্টনষ্টশ্চি কয়ষ্টঙর। অভযা এঔাকন প্রথকভ 
নূ (অঃ)  তাাঁয ওভ ম্পকওয  অকরাঘনা ওযফ। 

নূ (অঃ)-এয ষ্টযঘয় : 
‘অফরু ফাায ঙানী’ (ا  ا  ش ا    ى ) ফা ভানফচাষ্টতয ষ্টদ্বতীয় ষ্টতা ফকর ঔযাত নূ 
(অরাআষ্ট ারাভ) ষ্টঙকরন ষ্টতা অদভ (অরাআষ্ট ারাভ)-এয দভ থফা 
িভ ধঃিন রুুল। ষ্টতষ্টন ষ্টঙকরন দষু্টনয়াকত ১ভ যারূ।[1] 

নূ (অঃ)-এয ঘাযটি িু ষ্টঙরঃ াভ, াভ, আয়াষ্টপঙ  আয়াভ থফা 
ছওন‘অন।[2] প্রথভ ষ্টতনচন ইভান অকনন। ষ্টওন্তু ছকলাক্ত চন ওাকপয কয় 
প্লাফকন ডুকফ ভাযা মায়। নূ (অঃ)-এয দায়াকত তাাঁয ওকভয াকতকণা ভাি 
ওকয়ওচন ইভানদায ফযষ্টক্ত াো ছদন এফং তাযাআ প্লাফকনয ভয় ছনৌওাকযাকণয 
ভাধযকভ নাচাত ান। নকূয ষ্টওতীকত ওয়চন ইভানদায ফযষ্টক্ত অকযাণ ওকয 
নাচাত ছকয়ষ্টঙকরন, ছ ষ্টফলকয় কুযঅকন ফা াদীকঙ ছওান ষ্টওঙুআ ফষ্টণযত য়ষ্টন। 
ভষ্টনবাকফ ষ্টওতীটি ওত ফে ষ্টঙর, ষ্টওবাকফ  ওত ষ্টদকন বতযী কয়ষ্টঙর, এফ 
ষ্টফলকয় ষ্টওঙু ফষ্টণযত য়ষ্টন। এফ ষ্টফলকয় মা ষ্টওঙু ষ্টফষ্টবন্ন তাপীকয ফষ্টণযত 
কয়কঙ, ফষ্টওঙুয ষ্টবষ্টত্ত ’র আস্রাইরী ঈওথা ভূ। মায ঠিও ছওান ষ্টবষ্টত্ত 
ছনআ।[3] আভাভ ষ্টতযষ্টভমী মযত াভযুা (যাঃ) প্রভঔুাৎ যারূলু্লা (ঙাঃ)  ’ছত 
যূা ঙাপপাত ৭৭ অয়াকতয তাপীকয ফণযনা ওকযন ছম, নকূয প্লাফন ছকল 
ছওফর তাাঁয ষ্টতন িু াভ, াভ  আয়াকপঙ-এয ফংধযকণআ ফষ্টি ষ্টঙর।[4] 

যারূলু্লা (ঙাঃ) অয ফকরন ছম,     أ   ا      ح   أ   ا ح ش   ٌ    أ   ا    . 

‘াভ অযকফয ষ্টতা, াভ াফায ষ্টতা এফং আয়াকপঙ ছযাভওকদয (গ্রীও) 
ষ্টতা’।[5]আফন ুঅফফা  ক্বাতাদা (যাঃ) ফকরন, যফতী ভানফ চাষ্টত ফাআ 
নকূয ফংধয’।[6] 

অল্লা ফকরন,  ٌْد َو تَو ُر اُر ُر ا ْد َو  ِم ٌَّل  অভযা তায (নকূয) ফংধযকণকওআ ফষ্টি‘ . َو َو َو ْد َو   ُر ِّر
ছযকঔষ্টঙ’ (ঙাপপাত ৩৭/৭৭)। পকর আহুদী-ঔিৃান  ওর ধভযভকতয ছরাকওযা 
নূ (অঃ)-ছও তাকদয ষ্টতা ষ্টাকফ ভমযাদা ষ্টদকয় থাকও। াভ ষ্টঙকরন ষ্টতন 
কুিয ভকধয ফে। ষ্টতষ্টন ষ্টঙকরন    أ   ا ফা অযফ চাষ্টতয ষ্টতা। তাাঁয 
ফংধযককণয ভকধযআ ষ্টঙকরন মযত আফযাীভ, আভাইর, আাও এফং আভাইকরয 
ফংধয ষ্টঙকরন ভানফচাষ্টতয ছেষ্ঠ ন্তান মযত ভুাম্মাদ (ঙাঃ)। আাকওয 



ফংধযককণয ভকধয ষ্টঙকরন আয়াকূফ, আঈপু, ভূা, দাউদ, রুায়ভান, আঈনু, আষ্টরয়া, 

ইা প্রভঔু নফী  যারূকণ। াভ  আয়াকপঙ-এয ফংধযককণয ষ্টনওকে ছপ্রষ্টযত 
নফীককণয নাভ চানা মায়ষ্টন। তকফ অযফকদয ভধযওায ঘাযচন নফী ষ্টঙকরন ূদ , 

ঙাকর, শু‘অকয়ফ  ভুাম্মাদ (ঙাঃ)।[7] ষ্টধওাং ঙাাফীয ভকত নূ (অঃ) 
ষ্টঙকরন আদযী (অঃ)-এয কূফযওায নফী।[8] ষ্টতষ্টনআ ষ্টঙকরন চককতয প্রথভ 
যারূ।[9] আফন ুঅফফা (যাঃ) ফকরন, ষ্টতষ্টন ঘষ্টল্ল ফঙয ফয়ক নফুত প্রাপ্ত 
ন এফং ভাপ্লাফকনয য লাে ফঙয চীষ্টফত ষ্টঙকরন।[10] পকর দুীখযওার মাফত 
ষ্টতষ্টন নফী ষ্টাকফ ষ্টযকও ষ্টনভষ্টজ্জত ঠওাযী ওভকও দায়াত ছদন। প্লাফকনয 
য তাাঁয াকথ ছনৌওাকযাী ভষু্টভন নয-নাযীকদয ভাধযকভ ষৃ্টথফীকত নতুনবাকফ 
অফাদ শুরু য় এফং তাকদযকও ষ্টতষ্টন কতযয কথ ষ্টযঘাষ্টরত ওকযন। এ 
ওাযকণ তাাঁকও ‘ভানফ চাষ্টতয ষ্টদ্বতীয় ষ্টতা’ ফরা য়। 

অদভ (অঃ) ৯৬০ ফঙয ছফাঁকঘ ষ্টঙকরন[11] এফং নূ (অঃ) ৯৫০ ফঙয 
চীফন ছকয়ষ্টঙকরন (অনওাফতূ ২৯/১৪)। ঈকল্লঔয ছম, অদভ  নূ (অঃ)-
এয দীখয ফয় অল্লায ষ্টফকল দান  তাাঁকদয ভু‘ছচমা স্বরূ ষ্টঙর। নূ 
(অঃ)-এয রুুলানকু্রষ্টভও ফয় তাাঁয নযায় দীখয ষ্টঙর না। নূ (অঃ) 
আযাকওয ভকূঙর নকযীকত স্বীয় ম্প্রদাকয়য াকথ ফফা ওযকতন। তাযা ফাযতঃ 
বয ’ছর ষ্টযকওয েওাকয ষ্টনভষ্টজ্জত ষ্টঙর। ষ্টতষ্টন তাকদয ছদায়াকতয চনয 
ছপ্রষ্টযত কয়ষ্টঙকরন। 

ঈকল্লঔয ছম, মযত নূ (অঃ) ম্পকওয  ষ্টফি কুযঅকনয ২৮টি যূায় ৮১টি 
অয়াকত ফষ্টণযত কয়কঙ।[12] 

তৎওারীন াভাষ্টচও  ধভীয় ফিা : 
অদভ (অঃ)-এয ভকয় ইভাকনয াকথ ষ্টযও  কুপকযয ভওুাষ্টফরা ষ্টঙর না। 
তঔন ফাআ তীকদয নুাযী এওআ ঈম্মতবুক্ত ষ্টঙর (ফাক্বাযা ২/২১৩)। 
তাাঁয যী‘অকতয ষ্টধওাং ষ্টফধানআ ষ্টঙর ষৃ্টথফী অফাদওযণ  ভানফীয় 
প্রকয়াচনাষ্টদয াকথ ম্পৃক্ত। ষ্টওন্তু ওাকরয ষ্টফফতয কন ভানকুলয ভধয ষ্টযকওয 
নপু্রকফ খকে। নকূয ওভ য়াদ, ুয়া‘, আয়াকঙূ, আয়াউক্ব  নাস্র প্রভঔু ভতৃ 
ছনওওায ছরাওকদয ীরায় অকঔযাকত ভষু্টক্ত াফায অায় তাকদয চূা শুরু 
ওকয। এআ চূা তাকদয ওফকয ’ছত াকয, ষ্টওংফা তাকদয ভষূ্টতয  ফাষ্টনকয় ’ছত 
াকয। ভুাম্মাদ আফন ুক্বাকয় ফকরন, অদভ  নূ (অঃ)-এয ভধযফতী 
ভয়ওাকরয এআ াাঁঘচন ফযষ্টক্ত ছনওওায  ৎওভযীর ফান্না ষ্টাকফ প্রষ্টদ্ধ 



ষ্টঙকরন। তাাঁকদয ভতুৃযয য বক্ত নুাযীকণকও য়তান এআ ফকর প্রকযাঘনা ছদয় 
ছম, এআফ ছনওওায ভানকুলয ভষূ্টতয  াভকন থাওকর তাকদয ছদকঔ অল্লায প্রষ্টত 
আফাদকত ষ্টধও অগ্র ষৃ্টি কফ। পকর তাযা তাকদয ভষূ্টতয  ফানায়। তঃয 
ঈক্ত ছরাওকদয ভতুৃযয কয তাকদয যফতীকণ য়তাকনয ছধাাঁওায় কে ঐ 
ভষূ্টতয গুষ্টরকওআ যাষ্টয ঈায ষ্টাকফ চূা শুরু ওকয ছদয়। তাযা এআফ ভষূ্টতয য 
ীরায় ফষৃ্টি প্রাথযনা ওযত’।[13] অয এবাকফআ ষৃ্টথফীকত প্রথভ ভষূ্টতয চূায 
ষ্টযকওয ঘূনা য়। 

আভাভ ফঔুাযী (যঃ) মযত অব্দুল্লা আফকন অফফা (যাঃ) ’ছত ফণযনা 
ওকযন, ষ্টতষ্টন ফকরন ছম, এআ ছরাওগুষ্টর মযত নূ (অঃ)-এয মকুকয ছনওওায 
ফযষ্টক্ত ষ্টঙকরন। তাকদয ভতুৃযয য য়তান তাকদয নুাযীকদয এআ ভকভয ছধাাঁওা 
ষ্টদর ছম, এাঁকদয ফায িানগুষ্টরকত এও এওটি ভষূ্টতয  ফানা  তাকদয নাকভ 
নাভওযণ ওয। ছরাকওযা তাআ ওযর। … 

এআ ভষূ্টতয গুষ্টর যফতীওাকর অযফকদয ভকধয ঘার ুষ্টঙর। ‘য়াদ’ ষ্টঙর ফন ু
ওারকফয চনয দভূাতুর চান্নাকর, ুয়া‘ ষ্টঙর ফন ুছামাকয়করয চনয, আয়াকঙূ ষ্টঙর 
ফন ুগুত্বাকয়প-এয চনয চরুুপ নাভও িাকন, আয়া‘উক্ব ষ্টঙর ফন ুাভদাকনয চনয 
এফং নাস্র ষ্টঙর ষ্টভআয়ায ছকাকিয ফন ুষ্টম-ওারা এয চনয ’।[14] 

আফন ুঅফী াকতভ-এয ফণযনায় এককঙ ছম, ‘য়াদ’ ষ্টঙর একদয ভকধয প্রথভ এফং 
ফযাষ্টধও ছনওওায ফযষ্টক্ত। ষ্টতষ্টন ভাযা ছককর ছরাকওযা তায প্রষ্টত বষ্টক্তকত ওান্নায় 
ছবকে কে। য়তান এআ কুমাক গ্রণ ওকয এফং ছরাওকদযকও তায ভষূ্টতয  ফানাকত 
প্রকযাঘনা ছদয়। পকর য়াদ-এয ভষূ্টতয আ ’র ষৃ্টথফীয ফযপ্রথভ ভষূ্টতয , অল্লাকও 
ফাদ ষ্টদকয় মায চূা শুরু য়’।[15] 

তএফ ষৃ্টথফীয প্রাঘীনতভ ষ্টযও ’র ছনওওায ভানকুলয ওফয থফা তাকদয 
ভষূ্টতয চূা। মা অচ প্রায় ওর ধভীয় ভাকচ ঘার ুঅকঙ এফং ফতয ভাকন মা 
ভুষ্টরভ ভাকচ িানচূা, ওফয চূা, ঙষ্টফ-প্রষ্টতওৃষ্টত, ষ্টভনায  বাষ্কময চূায় রূ 
ষ্টনকয়কঙ। ঈক্ত াাঁঘটি ভষূ্টতয য ভাাত্ময  তাকদয প্রষ্টত বষ্টক্ত ছরাওকদয হৃদকয় 
এভনবাকফ ছপ্রাষ্টথত কয়ষ্টঙর ছম, তাযা ষ্টফষ্টবন্ন গুরুত্বণূয ষ্টফলকয় এফং াযস্পষ্টযও 
ঘুষ্টক্ত ম্পাদনওাকর তাকদয নাভ ঈকল্লঔ ওযত। এতদ্বযতীত তাযা নানাষ্টফধ 
াভাষ্টচও নাঘাকয ডুকফ ষ্টককয়ষ্টঙর। ম্প্রদাকয়য এআরূ তন দায় অল্লা 
তাকদয ছদায়াকতয চনয নূ (অঃ)-ছও যারূ ষ্টাকফ ছপ্রযণ ওকযন (অ‘যাপ 
৭/৬১)। 



স্বীয় ওকভয প্রষ্টত নূ (অঃ)-এয দায়াত : 
অল্লা ফকরন, 

،َو  ٌ ٌة  ُّص ِمٌ ٌة ٌَو   َو ْد ِم  ِم ِّرً  َو ُر ْد  َو ِم  ِمٌ ٌة،  َو  َو 
ا ٌة أَو ٌَو ُر ْد  َو َو ٌَّل ْدتِم  ْد َو ْد َو   ُر ح ًال  ِم َوى  َو ْد ِم ِم أَو ْد أَو  ِم ْد  َو ْد َو َو  ِم   َو ْد ِم أَو  

 ِم َّل  أَو
ا  َو ءَو الَو   َو َو  ِم  ِم َو

 َو ٍض  ُّص َو ًّالًالى  ِم َّل أَو
ٌُر َو ِّر ْد ُر ْد  ِم َوى أَو  ُر ْد ِم ُر ْد  َو

فِم ْد  َو ُر   ِّر ْد  ُر غْد ٌَو  ، ٌ ُر  ِم طِم
أَو اتَّل ُر  ُر  َو  ِم ا ْد ُر ُر ا  َو  َو

أَو

 -(১-৪   ح)- ٌُر َو َّل ُر  َو ْد  ُر تُر ْد تَو ْد َو ُر  َو 

‘অভযা নূকও তায ওকভয ষ্টনওকে ছপ্রযণ ওযরাভ তাকদয ঈকয ভভযাষ্টন্তও 
অমাফ নাষ্টমর য়ায কূফযআ তাকদযকও তওয  ওযায চনয’। ‘নূ তাকদযকও 
ফরর, ছ অভায চাষ্টত! অষ্টভ ছতাভাকদয চনয স্পি তওয ওাযী’। ‘এ ষ্টফলকয় ছম 
ছতাভযা অল্লায আফাদত ওয, তাাঁকও বয় ওয এফং অভায অনকুতয ওয’। 
‘তাকত অল্লা ছতাভাকদয াভূ ক্ষভা ওযকফন এফং ষ্টনষ্টদযি ভয় মযন্ত 
ফওা ষ্টদকফন। তকফ এো ষ্টনষ্টশ্চত ছম, অল্লায ষ্টনধযাষ্টযত ভয় মঔন এক 
মাকফ, তঔন তা এতেুকু ষ্টঙাকনা কফ না। মষ্টদ ছতাভযা তা চানকত’ (নূ 
৭১/১-৪)। 

তঃয ষ্টতষ্টন তাকদযকও ষ্টযও ষ্টযতযাক ওকয ষ্টযণূযবাকফ অল্লায আফাদকত 
ষ্টপষ্টযকয় অনায চনয ফান্নায ঈকয অল্লায ংঔয নগু্র  কষ্টণত 
ছন‘ভতযাষ্টচয ওথা স্মযণ ওষ্টযকয় ষ্টদকয় ফকরন, 

ا  ًال،  َو ُر  يَو  ِم َو َْو َو َو َو ا ْد َو َو َو  ِمٌ ِم َّل  ُر  اًال  َّل َو َو َو ا شَّل ْد ا ٍض طِم َو   ،  َو عَو  َو َو  َو ُر  َو ْد فَو  َو َو َو  َّل ٌْد ا  َو أَو َو ْد تَو َو ْد
َو ْد َو  ِم َو ط ًال،  ِمتَو ْد ُر ُر ا  ا  ًال،  َو  ُر َو َو َو  َو ُر ُر األْد ٌُر ْد ِم ُر ُر ْد  ِم ْد َو ٌ ُر ُر ْد  ِمٌ َو   َو ٌُر ِم  َّل 

َو ْد ِم  َو َو ت ًال،  ُر تَو ُر   ِّر َو األْد أَو  َو

 -(১৫-২০   ح)-  ِم ْد َو   ُر ُر ًال  ِم َو   ًال 

‘ছতাভযা ষ্টও রক্ষয ওয না, অল্লা ষ্টওবাকফ প্ত অওা িকয িকয ষৃ্টি 
ওকযকঙন’। ‘ছঔাকন ষ্টতষ্টন ঘন্ধকও ছযকঔকঙন অকরা রূক এফং মূযকও ছযকঔকঙন 
প্রদী রূক’। ‘অল্লা ছতাভাকদযকও ভাটি ছথকও ঈদ্গত ওকযকঙন’। ‘তঃয তাকত 
ষ্টপষ্টযকয় ষ্টনকফন  অফায নুরুষ্টত্থত ওযকফন’। ‘অল্লা ছতাভাকদয চনয মভীনকও 
ওকযকঙন ষ্টফঙানা দৃ’। ‘মাকত ছতাভযা ঘরাকপযা ওযকত ায প্রি যািাভকূ ’ 

(নূ ৭১/১৫-২০)। 

নূ (অঃ) স্বীয় ওভকও ষ্টদন-যাত দায়াত ষ্টদকত থাকওন। ষ্টতষ্টন তাকদযকও 
প্রওাকয  ছকাকন ষ্টফষ্টবন্ন ন্থায়  দ্ধষ্টতকত দায়াত ছদন। ষ্টওন্তু পরাপর য় 
ষ্টনতান্ত বনযাযচনও। তাাঁয দায়াকত ষ্টতি কয় তাযা তাাঁকও ছদঔকরআ াষ্টরকয় 
ছমত। ওঔকনা ওাকন অেরু ষ্টদত। ওঔকনা তাকদয ছঘাযা ওাে ষ্টদকয় ছঢকও 
ছপরকতা। তাযা তাকদয ঠওাষ্টযতা  ষ্টমকদ ের থাওত এফং ঘযভ দ্ধতয 
প্রদযন ওযত’ (নূ ৭১/৬-৯)। এও ভয় ওকভয দয াযযা ছরাওকদয ছডকও 



ফরর,  ٌَو ُر  َو  َو َو ْد اًال غُر  َو  َو ٌَو الَو  ا  ًال  َّل الَو  ُر َو اًال  َو الَو تَو َو ُر َّل  َو ًّال تَو ُر ْد  َو  -(২১-২৩   ح)-  َو َو  ُر ا الَو تَو َو ُر َّل   ِم َو
(ঔফযদায!) ‘ছতাভযা ছতাভাকদয ফূয রুুলকদয ষূ্টচত ঈায য়াদ, ুয়া‘, 
আয়াকঙূ, আয়াউক্ব, নাস্র-ছও ওঔকনাআ ষ্টযতযাক ওযকফ না’। (এবাকফ) ‘তাযা ফহু 
ছরাওকও থভ্রি ওকয এফং (তাকদয ধনফর  চনফর ষ্টদকয়) নূ-এয ষ্টফরুকদ্ধ 
বয়ানও ফ ঘক্রান্ত শুরু ওকয’ (নূ ৭১/২১-২৩)। 

নূ (অঃ)-এয ষ্টফরুকদ্ধ াাঁঘটি অষ্টত্ত : 
ওকভয ষ্টফশ্বাী ছনতাযা চনকণকও ষ্টফভ্রান্ত ওযায চনয নূ (অঃ)-এয 
ষ্টফরুকদ্ধ াাঁঘটি অষ্টত্ত ঈত্থান ওকযষ্টঙর। মথাঃ (১) অষ্টন ছতা অভাকদয 
ভতআ এওচন ভানলু। নফী ’ছর ছতা ছপকযতা কতন। (২) অনায নুাযী 
’র অভাকদয ভধযওায ীন  ওভ ফষু্টদ্ধম্পন্ন ছরাকওযা (৩) ওকভয ঈকয 
অনাকদয ছওান প্রাধানয ষ্টযদিৃ য় না (ূদ ১১/২৭)। (৪) অনায 
দায়াত অভাকদয ফা-দাদাকদয যীষ্টত ষ্টফকযাধী (৫) অষ্টন অকর ছনতৃকত্বয 
ষ্টবরালী (ভষু্টভননূ ২৩/২৪-২৫)। তএফ অনাকও অভযা ষ্টভথযাফাদী ভকন 
ওষ্টয (ূদ ১১/২৭)। 

চনকণকও ছক্ষষ্টকয় ছতারায চনয নূ-এয দায়াতকও ক্ষভতাকরাবী যাচননষ্টতও 
অকন্নারন ফকর অঔযাষ্টয়ত ওকয ওাকপয ছনতাযা ফরর, 

َو زَو َو  ٌْد ُر ْد  َو َو ْد شَو ءَو   ُرألَو فَوضَّل َو  َو َو تَو ٌَّل ٌ ُر أَو   ٌُر ِم  ُر ُر ْد 
ا  ِمالَّل  َوشَو ٌة  ِّر ْد ا  ِم ْد  َو ْد ِم ِم  َو  اَو َو فَو ُر ْد ٌ َو  َو  ا َّل ِم

ُر َلَو  َو َو  َو ا ْد َو

ٌْد َو  َو َّل ِم ًْد   َو ئِم َو  األْد ا  ِم ئِم َو ًال  َّل   َو ِم ْد َو   ِم َو َو ا       )-  َو َو  ২৪-২৫)- 

‘এ ছরাও ছতা ছতাভাকদয ভতআ এওচন ভানলু। অকর ছ ছতাভাকদয ঈকয 
ছনতৃত্ব ওযকত ঘায়। অল্লা আচ্ছা ওযকর ছতা এওচন ছপকযতা াঠাকত 
াযকতন। তাঙাো এ ছরাও ছমফ ওথা ফরকঙ, তাকতা অভযা অভাকদয ফা-
দাদাকদয ওাকঙ ওঔকনা শুষ্টনষ্টন’। ‘অকর ছরাওোয ভকধয াকরাভী যকয়কঙ ষ্টওংফা 
তায াকথ ছওান ষ্টচন যকয়কঙ। তএফ ছতাভযা এ ফযষ্টক্তয ষ্টদকও ভ্রুকক্ষ ওয 
না। ফযং ষ্টওঙুষ্টদন কক্ষা ওয’ (ভষু্টভননূ ২৩/২৪-২৫)। (এবাকফ) ‘তাযা 
তাাঁকও যাষ্টয াকর ফকর এফং (প্রাকণ ভাযায) হুভষ্টও ছদয়’ (ক্বাভায ৫৪/৯)। 

অষ্টত্ত ভকূয চয়াফ : 
(১) ছকাকিয ছনতাকদয ঈকযাক্ত অষ্টত্ত  ফাদ ভকূয চফাকফ নূ (অঃ) 
ফকরন, 

أَو تُر ْد  اَو   َو زِم ُر ُر ُر ْد
ٌْد ُر ْد أَو ُر ْد ٌَو ْد  َو َو حْد َو ًال  ِّر ْد  ِم ْد ِم ِم  َو ُر ِّر ًْد  َو ًْد  َو تَو  ِم ٌِّر َو ٍض  ِّر   َّل ِّر تُر ْد  ِم ْد  ُر ْد ُر  َو َوى  َو ٌْد

أَو ٌَو   َو ْد ِم أَو َو  َو  َو 

اُر ْد َو  ا  )-  َو َو   َو  ِم  ২৮)- 



‘ছ অভায ওভ! অষ্টভ মষ্টদ অভায প্রবুয ক্ষ ’ছত স্পি দরীকরয ঈকয 
থাষ্টও, অয ষ্টতষ্টন মষ্টদ তাাঁয ক্ষ ’ছত অভাকও যভত দান ওকযন, অয ছফ 
ছথকও মষ্টদ ছতাভাকদয ঘকু্ষ ে থাকও, তা’ছর ষ্টও অষ্টভ তা ছতাভাকদয আচ্ছায 
ষ্টফরুকদ্ধ ছতাভাকদয ঈকয ঘাষ্টকয় ষ্টদকত াষ্টয? (ূদ ১১/২৮)। এওথা দ্বাযা 
ফছুাকনা কয়কঙ ছম, নফুয়াত  ষ্টযারাত ছঘকয় ায়া মায় না। এো 
স্পূণযরূক অল্লায আচ্ছাধীন। ষ্টতষ্টন ভানকুলয চনয ছওান ছপকযতাকও নয়, ফযং 
তাাঁয ভকনানীত ছওান ভানলুকওআ নফী ওকয াঠিকয় থাকওন স্পি দরীর-প্রভাণ 
ওাকয। নূ (অঃ) তাাঁয ওভকও অয ফকরন, 

حَو ُر ْد َو  تَّل ُر ا  َو َو َو َّل ُر ْد تُر ْد ٌُر ْد ِم َو ُر ْد  َو ِمتَو تُر ْد أَو ْد  َو ءَو ُر ْد  ِم ْد ٌة  ِّر   َّل ِّر ُر ْد  َو َوى  َو ُر ٍض  ِّر  ُر ْد  ِم األ  اف)- أَو َو َو ِم ْد  

৬৪)- 

‘ছতাভযা ষ্টও এ ষ্টফলকয় অশ্চমযকফাধ ওযঙ ছম, ছতাভাকদয ারনওতয ায য়কাভ 
ছতাভাকদয ভধয ছথকওআ এওচকনয ভাধযকভ ছতাভাকদয ওাকঙ এককঙ, মাকত ছ 
ছতাভাকদয বীষ্টত প্রদযন ওকয  তায পকর ছতাভযা অল্লায নগু্রপ্রাপ্ত  ’ 

(অ‘যাপ ৭/৬৩)। অল্লা ফকরন, ‘ষ্টওন্তু তাযা নূকও ষ্টভথযা াফযি ওকয। তঔন 
অভযা তাকও  তায ছনৌওাকযাী াথীকদযকও ভকু্ত ওষ্টয এফং অভাকদয অয়াত 
ভকূ ষ্টভথযাকযাওাযীকদয ডুষ্টফকয় ভাষ্টয। ফস্ত্ত্ততঃ তাযা ষ্টঙর জ্ঞানাে ’ (অ‘যাপ 
৭/৬৪)। 

ভুষ্টরভ ঈম্মায ভকধয এওদর ছরাও ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাঃ)-ছও ‘নকূযয নফী’ 
ফকর কযাক্ষবাকফ তাাঁকও ‘ছপকযতা নফী’ ফানাকত ঘায়। এবাকফ তাযা ষ্টফকত 
মকুকয ওাষ্টপযকদয কন্নফাকদয নুযণ ওকয ভাি। থঘ অল্লা ফকরন, 

ٌَو ْد ِم ُر ْد َو  ٌْد ِم   َّل   األ    )-  َو َو ْد  َو َو ْد َو  ُر  َو َو ًال   َّل َو َو ْد َو  ُر  َو ُر ًال  َو َو َو َو ْد َو   َو َو  ৯)- 

‘মষ্টদ অভযা ছওান ছপকযতাকও যারূ ওকয াঠাতাভ, তকফ ছ ভানকুলয 
অওাকযআ ’ত। ষ্টওন্তু একত তাযা ঐ কন্নআ প্রওা ওযত, মা এঔন ওযকঙ’ 

(অন‘অভ ৬/৯)। 

(২) তাকদয ষ্টদ্বতীয় অষ্টত্তয চফাকফ নূ (অঃ) ফকরন, 

ًْد  ِم َو  ِم  ٌَّل ْد ُر ُر ِم ٌَو   َو ْد ِم  َو   ،  َو  ْد َو
ا ُر ْد  َو ْد  ًال تَو ْد َو ُر ًْد أَو َو ا  ِم َّل ُر   ُّص َو ُر ْد  َو ِّر ِم ْد  َو َوـ ِم ِّر ٌ َو   َو ُر ْد  َو   ِمطَو  ِم ِم ا َّل ِم

 َو َو  أَو

؟ ا  )-  ِم ْد طَو َو تُّص ُر ْد أَو َو َو تَو َو َّل ُر ْد َو  ২৯-৩০)- 

‘অষ্টভ ছওান (কযীফ) ইভানদায ফযষ্টক্তকও তাষ্টেকয় ষ্টদকত াষ্টয না। তাযা 
ফযআ তাকদয ারনওতয ায দীদায রাকব ধনয কফ। ফযং অষ্টভ ছতাভাকদযআ ভঔূয 
ছদঔষ্টঙ’। ‘ছ অভায ওভ! অষ্টভ মষ্টদ ঐফ ছরাওকদয তাষ্টেকয় ছদআ, তা’ছর 



ছও অভাকও অল্লায াওো ছথকও যক্ষা ওযকফ? ছতাভযা ষ্টও ঈকদ গ্রণ 
ওযকফ না? (ূদ ১১/২৯-৩০; ছা‘অযা ২৬/১১১-১১৫)। 

(৩) তৃতীয় অষ্টত্তয চফাকফ ষ্টতষ্টন ফকরন, 

ٌ َو   فُر ِم ِم ْد  ِم ِّرً  ِم اًال  َّل ِم َو ا  َّل  ِم ِم
 ْد َو ُر  ِم َو   ِمً أَو

ُر أَو ٌْد اًال  ًّال ٌَو ُر ُر   ُر َو تِم ٌُر ْد ٌُر ُر ُر ْد  َو   ي أَو ْد زْد َو ِم ٌ َو تَو  ُر  ُر  ِم َّل ِم
الَو أَو ا  )-  َو  

৩১)- 

‘ছতাভাকদয দষৃ্টিকত মাযা দীনীন-ফাষ্টঞ্ছত ফযষ্টক্ত তাকদযকও অল্লা ছওানরূ 
ওরযাণ দান ওযকফন না। তাকদয ভকনয ওথা অল্লা বার ওকযআ চাকনন। 
তুযাং এভন ওথা ফরকর অষ্টভ নযায়ওাযীকদয ন্তবুয ক্ত কয় মাফ ’ (ূদ 
১১/৩১)। 

তএফ দষু্টনয়াফী প্রাধানয ভরূতঃ ছওান প্রাধানয নয়। যওারীন ঈচ্চ ভমযাদাআ 
’র প্রওৃত ভমযাদা। 

(৪) ঘতুথয অষ্টত্তয চফাকফ ষ্টতষ্টন য়কম্বযরুব ঈত্তয ষ্টদকয় ফকরন,  يَو ٌْد ٌَو   َو ْد ِم  َو  َو  َو 

أَو ْد َو ُر  ِم َو  ِم  َو  الَو  أَو ْد َو ُر  َو ُر ْد  َو ًْد  َو  َو ِّرغُر ُر ْد  ِم َو الَو ِم  َو ِّر
، أُر ٌْد َو ًْد  َو ُر ْد ٌة  ِّر   َّل ِّر ا ْد َو  َو ِم ًْد ضَو َو َو ٌة  َو َو ِم ِّر  ِم

األ  اف)تَو ْد َو ُر  َو   ৬১-৬২)- ‘ছ অভায ওভ! অভায ভকধয ছওানআ থভ্রিতা 
ছনআ। ফযং অষ্টভ ষ্টফশ্বারকওয ক্ষ ’ছত ছপ্রষ্টযত যারূ’। ‘অষ্টভ ছতাভাকদয 
ষ্টনওকে অভায প্রবুয ষ্টযারাত ছৌাঁকঙ ছদআ এফং অষ্টভ ছতাভাকদযকও দুকদ 
ষ্টদকয় থাষ্টও। ছওননা অষ্টভ অল্লায ক্ষ ছথকও এভন ষ্টফলয় চাষ্টন, মা ছতাভযা 
চাকনা না’ (অ‘যাপ ৭/৬১-৬২)। 

তএফ অল্লা প্রদত্ত ষ্টযারাত তথা ী-য ষ্টফধান ারন ওযা  তা 
চনককণয ষ্টনওকে ছৌাঁকঙ ছদয়াআ অভায দাষ্টয়ত্ব  ওতয ফয- ষ্টতৃধভয ারন ওযা 
নয়। ফস্ত্ত্ততঃ ফা-দাদায ধকভযয ছদাাআ নূ (অঃ) ছথকও শুরু ওকয ছলনফী 
ভুাম্মাদ (ঙাঃ) মযন্ত ফাআকও ছদয়া কয়ষ্টঙর। অয ছওাযকণ প্রায় ওর 
নফীকওআ স্ব স্ব চাষ্টতয ষ্টনওে ছথকও ঘযভ ষ্টনমযাতন ছবাক ওযকত কয়ষ্টঙর। 

(৫) তঃয ছনতৃত্ব রাকবয অায় নূ (অঃ) ছরাওকদয ষ্টনওকে দায়াত 
ষ্টদকচ্ছন ভকভয তাকদয ঞ্চভ অষ্টত্তয চফাকফ ষ্টতষ্টন স্পিবালায় ফকর ছদন ছম, 

ٌْد َو  يَو  ِمالَّل  َو َوى  َو ِّر ا ْد َو  َو ِم  ْد ِم
ٌْد ِم  َو الًال  ِم ْد أَو ئَو ُر ُر ْد  َو َو  ْد

ٌَو   َو ْد ِم الَو أَو ا ش  اء)-  َو  ১০৯)- 

‘এআ দায়াকতয ষ্টফষ্টনভকয় অষ্টভ ছতাভাকদয ওাকঙ ছওান ভার-ছদৌরত ফা ছওান 
ষ্টফষ্টনভয় ওাভনা ওষ্টয না। অভায যুষ্কায ছতা ছওফর ষ্টফশ্বারকওয (অল্লায) 
ষ্টনওকেআ যকয়কঙ’ (ছা‘অযা ২৬/১০৯; আঈনু ১০/৭২; ূদ ১১/২৯)। 

ফস্ত্ত্ততঃকক্ষ ওর নফীআ এওথা ফকরকঙন। ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাঃ)-এয ওাকঙ 
এক তাাঁয ওকভয ছনতাযা মঔন ছনতৃত্ব গ্রকণয থফা ভার-ছদৌরকতয ষ্টফষ্টনভকয় 



তাীকদয দায়াত ষ্টযতযাককয প্রিাফ ষ্টদকয়ষ্টঙর, তঔন ষ্টতষ্টন তা প্রতযাঔযান ওকয 
ফকরষ্টঙকরন, ‘মষ্টদ ছতাভযা অভায ডানাকত মূয  ফাভাকত ঘন্ধ একন দা, 

তথাষ্ট অষ্টভ ছম তয ষ্টনকয় অকভন ওকযষ্টঙ, তা ষ্টযতযাক ওযফ না’ (অয-
যাীক্ব ঃৃ ৯৭)। 

ফস্ত্ত্ততঃ ষ্টযকওয ভাধযকভ দষু্টনয়া চয ন চরবয য় ষ্টফধায় মকু মকু ধকয 
দষু্টনয়াচূাযী এও ছেণীয ফওধাষ্টভযও ছরাও ভষূ্টতয , ওফয  ভামায ষ্টনকয় কে 
অকঙ। ছরাকওযা তাকদযকও অল্লায রী বাকফ। থঘ যা ভরূতঃ য়তাকনয 
রী। আফযাীভ (অঃ) একদয ঈকেকযআ ফকরষ্টঙকরন, 

ٌْد ٌة  حِم فُر ْد ٌة  َّل ًْد  َو ِم َّل َو غَو ًْد  َو َو ْد  َو َو  ِم ًْد  َو ِم َّل ُر  ِم ِّر ا  ِّر َو ا  َّل يِم  َو َو ْد تَو ِم َو ِم ضْد َو ْد َو  َو ِمٌ ًال
    ااٌ )-  َو ِّر  ِم َّل ُر َّل أَو

৩৬)- 

‘ছ প্রবু! এ ভষূ্টতয গুষ্টর ফহু ছরাওকও থভ্রি ওকযকঙ। এক্ষকণ মাযা অভায 
নকুাভী কয়কঙ, ছওফর তাযাআ অভায দরবুক্ত। অয মাযা অভায ফাধযতা 
ওকযকঙ (তাকদয ফযাাকয অষ্টনআ ফষ্টওঙু), ষ্টনশ্চয়আ অষ্টন ক্ষভাীর  
দয়াফান’ (আফযাীভ ১৪/৩৬)। ষ্টনঃকন্নক মাযা ছলনফী ভুাম্মাদ (ঙাঃ)-এয 
ষ্টতযওাকযয নুাযী কফ, ছওফর তাযাআ অকঔযাকত ভষু্টক্ত াকফ। ছমকতু 
‘ষ্টযওন্থীকদয চনয অল্লা চান্নাতকও াযাভ ওকযকঙন’ (ভাকয়দা ৫/৭২), ছকতু 
ষ্টযকওয ভাধযকভ দষু্টনয়া চয নওাযী ছরাকওযা এফং ভুষ্টযও ফযষ্টক্তযা ভকুঔ 
অল্লাকও স্বীওায ওযকর যা ষ্টঘযিায়ীবাকফ চাান্নাকভয ষ্টধফাী কফ। তএফ 
ছ ভানলু! ষ্টযও ’ছত াফধান !! 

নূ (অঃ)-এয দায়াকতয পরশ্রুষ্টত : 
অল্লা তা‘অরা নূ (অঃ)-ছও াকে নয়ত ফঙকযয দুীখয চীফন দান 
ওকযষ্টঙকরন। ষ্টতষ্টন এও রুুকলয য ষ্টদ্বতীয় রুুলকও তঃয তৃতীয় রুুলকও 
শুধ ুএআ অায় দায়াত ষ্টদকয় মাষ্টচ্ছকরন ছম, তাযা ইভান অনকফ। ষ্টওন্তু 
তাব্দীয য তাব্দী লান্তবাকফ দায়াত ছদয়া কে তাযা ইভান অকনষ্টন। 
ভরূতঃ এআ ভয় নূ (অঃ)-এয ওভ চনফর  থযফকর ষ্টফকশ্ব প্রষ্টতদ্বন্দী 
ষ্টঙর। ংঔযাষ্টধকওযয ওাযকণ আযাকওয বূঔন্ড  াাকে তাকদয অফা ংকুরান 
ষ্টচ্ছর না। অল্লায ষ্টঘযন্তন নীষ্টত এআ ছম, ষ্টতষ্টন ফাধয চাষ্টতকও াভষ্টয়ওবাকফ 
ফওা ছদন (ফাক্বাযা ২/১৫)। নকূয ওভ ংঔযাষ্টক্ত  ধনাঢযতায ষ্টঔকয 
ঈনীত কয় ষ্টদষ্টিষ্টদও জ্ঞান াষ্টযকয় ছপকরষ্টঙর। তাযা নূ (অঃ)-এয 
দায়াতকও তাষ্টচ্ছরয বকয প্রতযাঔযান ওকযষ্টঙর। নূ (অঃ) তাকদযকও ষ্টদফাযাষ্টি 



দায়াত ছদন। ওঔকনা ছকাকন ওঔকনা প্রওাকয থযাৎ ওর ন্থা ফরম্বন ওকয 
ষ্টতষ্টন ষ্টনচ ওভকও দ্বীকনয কথ ষ্টপষ্টযকয় অনকত ছঘিা ওকযন (নূ ৭১/৫-৯)। 
অব্দুল্লা আফকন অফফা (যাঃ) ফকরন, এআ দুীখয দায়াতী ষ্টমকন্নকীকত ষ্টতষ্টন 
ছমভন ওঔকনা ছঘিায় ক্ষান্ত নষ্টন, ছতভষ্টন ওঔকনা ষ্টনযা নষ্টন। ম্প্রদাকয়য 
ক্ষ ছথকও নানাষ্টফধ ষ্টনমযাতকনয ম্মুঔীন কয় ষ্টতষ্টন ঙফয ওকযন। ওকভয 
ছনতাযা ফরর, 
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ٌْد َو  حُر  َوتَو ُر ْد َو َّل  ِم َو ا ْد َو ْد ُر ْد ِم ٌَو   ُر ْد تَو ِم  ا  َوئِم   َّل ْد تَو ْد ا ش  اء)-  َو  ُر ْد  ১১৬)- 

‘ছ নূ! মষ্টদ তুষ্টভ ষ্টফযত না , তকফ াথয ছভকয ছতাভায ভিও ঘূণয ওকয 
ছদয়া কফ’ (ছা‘অযা ২৬/১১৬)। তফু ফাযফায অাফাদী কয় ষ্টতষ্টন 
ফাআকও দায়াত ষ্টদকত থাকওন। অয তাকদয চনয ছদা‘অ ওকয ফরকত থাকওন, 

ٌَو ْد َو ُر ْد َو  ًْد  َو َّل ُر ْد الَو  فِم ْد  ِم َو ْد ِم ছ অভায ারনওতয‘ - َو ِّر اغْد া! তুষ্টভ অভায ওভকও ক্ষভা 
ওয। ছওননা তাযা চাকন না’ (তাপীয কুযতুফী, যূা নূ)। 

ষ্টদকও তাাঁয ম্প্রদাকয়য নীা, ফজ্ঞা, তাষ্টচ্ছরয এফং দ্ধতয ক্রকভআ ফষৃ্টদ্ধ ছকত 
থাকও। ভুাম্মাদ আফন ুআাক্ব ফকরন,  ى            األ ى       ح  ال   ى  ُرت     ٌ     

‘ষ্টনত ছওান নফী ফযতীত নয ছওান নফী তায ওকভয ষ্টনওে ছথকও নকূয 
ভত ষ্টনমযাতন ছবাক ওকযনষ্টন’ (আফন ুওাঙীয, যূা অ‘যাপ ৫৯-৬২)। ফরা ঘকর 
ছম, তাকদয ংওায  তযাঘায ঘযভ ীভায় ছৌাঁকঙ ষ্টককয়ষ্টঙর এফং া 
ছলারওরায় ণূয কয় ষ্টককয়ষ্টঙর। পকর এও মযাকয় নূ (অঃ) স্বীয় ওভকও 
ছডকও ফরকরন, 

شُر َو َو ءَو ُر ْد  ُر َّل الَو  ا أَو ْد َو ُر ْد  َو ِم تَو َو َّل ْد ُر  َو َو ْد ِم ُر ْد ِم  َو َو َوى  ًّال ٌَو  ِم  ًّال يْد  ِم  ٌْد ِم  ِم
تَو ْد ًْد  َو ٌْد ُر   َّل َو  ِم ٌَو   َو ْد ِم  ِم ْد  َو  َو  َو ُر َو  َو َو

يَو  ِمالَّل  َو َوى   ْد ِم
 ْد ٍض  ِم ْد أَو

تُر ْد  َو َو   َو َو ْدتُر ُر   ِّر ْد أَو ٌْد ،  َو ِم ْد تَو َو َّل الَو تُر ْد ِم ُر ْد ِم ًَّل  َو  َّل ا ْدضُر اْد  ِم َو
ٌْد ُر ْد غُر َّل ًال  ُر ٌَو ُر ْد أَو ْد ُر ُر ْد  َو َو

أَوغْد َو ْد َو   ٌْد َو  ُر  َو َو   َّل َو ُر  ِمً ا ْدفُر ْد ِم  َو َو َو ْد َو اُر ْد  َو َوئِمفَو  َو َْو َو َّل ُر ْد ُر  َو َو َّل ، فَو ٌْد َو أُر ِم ْد ُر أَو ْد أَو ُر ْد َو  ِم َو ا ْد ُر ْد ِم ِم  ِم  َو

ٌْد َو   ُر ْد َو ِم
فَو  َو  َو  َو  ِم َو ُر ا ْد ٌْد ٌَو تِم َو   َو  ْد ُر ْد  َو ا  ِم   ُر ْد

ٌْد َو  َو َّل ٌ  ي)- ا َّل ِم  ৭১-৭৩)- 

‘ছ অভায ওভ! মষ্টদ ছতাভাকদয ভাকছ অভায ফষ্টিষ্টত  অল্লায অয়াত 
ভকূয ভাধযকভ ছতাভাকদয ঈকদ ছদয়া বাষ্টয ফকর ভকন য়, তকফ অষ্টভ 
অল্লায ঈকয বযা ওযষ্টঙ। এঔন ছতাভযা ছতাভাকদয মাফতীয় ষ্টক্ত এওষ্টিত 
ওয  ছতাভাকদয যীওকদয ভকফত ওয, মাকত ছতাভাকদয ভকধয ছওানরূ 
ষ্টদ্বধা-ংকওাঘ না থাকও। তঃয অভায ফযাাকয এওো পায়ঙারা ওকয ছপর 
এফং অভাকও ছভাকে ফওা ষ্টদকয়া না’। ‘এযকয মষ্টদ ছতাভযা ভঔু ষ্টপষ্টযকয় 
না। তকফ ছচকন ছযঔ, অষ্টভ ছতাভাকদয ওাকঙ ছওানরূ ষ্টফষ্টনভয় ওাভনা ওষ্টয 



না। অভায ষ্টফষ্টনভয় ছওফরভাি অল্লায ষ্টনওকেআ যকয়কঙ। অয অভায প্রষ্টত 
ষ্টনকদয যকয়কঙ ছমন অষ্টভ অত্মভযণওাযীকদয ন্তবুয ক্ত আ’। ‘ষ্টওন্তু তাযয 
তাযা তাকও ষ্টভথযা প্রষ্টতন্ন ওযর…’ (আঈনু ১০/৭১-৭৩)। ফরা ফাহুরয ছম, 

এো ষ্টঙর ওকভয দযুাঘায ছনতাকদয প্রষ্টত নূ (অঃ)-এয ঙুাঁ কে ছদয়া ঘযাকরঞ্জ, 

মায ভওুাষ্টফরা ওযা তাকদয কক্ষ অকদৌ ম্ভফ ষ্টঙর না। 

এ ভয় অল্লা াও ী নাষ্টমর ওকয ফকরন, 

فْد َو ُر ْد َو  ٌَو ا  ئِميْد  ِم َو   َو  ُر ْد تَو ٌُّص ْد ِم َو  ِم ْد  َو ْد ِم َو  ِمالَّل  َو ْد  َو ْد   َو َو  َو َو تَو ْد  َّل ُر  َو  
ا  )- أَو  ৩৬)- 

‘ছতাভায ওকভয মাযা আষ্টতভকধয ইভান একনকঙ, তাযা ফযতীত অয ছওঈ ইভান 
অনকফ না। তএফ তুষ্টভ কদয ওামযওরাক ষ্টফভলয কয়া না’ (ূদ ১১/৩৬)। 
এবাকফ অল্লায ী ভাযপত ষ্টতষ্টন মঔন ছচকন ষ্টনকরন ছম, এযা ছওঈ অয 
ইভান অনকফ না। ফযং কুপয, ষ্টযও  থভ্রিতায ঈকযআ যা ষ্টমদ ওকয 
থাওকফ, তঔন ষ্টনযা কয় ষ্টতষ্টন প্রাথযনা ওযকরন, 

 ُر ْد ِم 
ছ অভায ারনওতয‘ -(২৬       )-  َو  َو  َو ِّر ا  ُر ْد ِمً  ِم َو   َو َّل া! অভাকও াাময 

ওয। ছওননা যা অভাকও ষ্টভথযাফাদী াফযি ওকযকঙ’ (ভষু্টভননূ ২৩/২৬)।  تَو ْد  َو  ْد
ٌْد َو  ًَو  ِم َو ا ْد ُر ْد ِم ِم ًْد  َو َو   َّل ِم حًال   َو َو ِّر ِم ٌْد َو ُر ْد  َوتْد ًْد  َو َو ٌْد ِم ا ش  اء)-  َو  ১১৮)- ‘তএফ তুষ্টভ অভায 

 তাকদয ভাকছ ঘূোন্ত পয়ঙারা ওকয দা এফং অভাকও  অভায াথী 
ভষু্টভনকদযকও তুষ্টভ (কদয াত ছথকও) ভকু্ত ওয’ (ছা‘অযা ২৬/১১৮)। ষ্টতষ্টন 
স্বীয় প্রবুকও অফান ওকয ফরকরন,  تَو ِم ْد غْد ُر ْد ٌة  َو  ْد ًْد  َو ا    )-  َو َو َو   َو َّل ُر أَو ِّر  ১০)- ‘অষ্টভ 
াযক কয় ছকষ্টঙ। এক্ষকণ তুষ্টভ কদয ফদরা না’ (ক্বাভায ৫৪/১০)। ষ্টতষ্টন 
তঃয ঘূোন্তবাকফ ফদ ছদা‘অ ওকয ফরকরন, َو ْد ِم  ِم َو حٌة  َّل ِّر الَو تَو َو ْد  َو َوى األْد  َو َو  َو  ُر ْد

ا فَّل  ًال ا  َو ا  ِمالَّل  َو  ِم ًال ٌَو ِم ُر ْد الَو  ٌُرضِم ُّص ا  ِم َو  َو َو  َو اُر ْد  ا،  ِم َّل َو  ِم ْد تَو َو ْد ٌَّل  ًال ٌْد َو  َو  َو  ِم ِم
 ছ‘ -(২৬-২৭   ح)- ا ْد

প্রবু! ষৃ্টথফীকত এওচন ওাকপয কৃফাীকও তুষ্টভ ছঙকে ষ্টদকয়া না’। ‘মষ্টদ তুষ্টভ 
কদয ছযাআ দা, তা’ছর যা ছতাভায ফান্নাকদয থভ্রি ওযকফ এফং যা 
ছওান ন্তান চন্ম ষ্টদকফ না াাঘাযী  ওাকপয ফযতীত’ (নূ ৭১/২৬-২৭)। 

ফরা ফাহুরয, নূ (অঃ)-এয এআ ছদা‘অ অল্লা াকথ াকথ ওফরু ওকযন। মায 
পকর তাযা ধ্বং  ষ্টনষ্টশ্চি ’র এফং ছওফরভাি ভষু্টিকভয় ভষু্টভন নয-নাযী 
ভষু্টক্ত ছকরন। ফতয ভান ষৃ্টথফীয ফাআ তাকদয ফংধয। অল্লা ফকরন,  ٌَّل َو  َو ْد  ُر ِّر

عَو  ُر حٍض  ِم َّل ُر  َو  َو  َو ْد اًال شَو ُر ْد اًال   َو   َو
 ছতাভযা তাকদয ফংধয, মাকদযকও অভযা নকূয‘ -حَو َو ْد

াকথ (ছনৌওায়) য়ায ওষ্টযকয়ষ্টঙরাভ। ফস্ত্ত্ততঃ ছ ষ্টঙর এওচন ওৃতজ্ঞ ফান্না’ 
(আযা ১৭/৩; ঙাপপাত ৩৭/৭৭)। 



কমকফয ওাযণ : অল্লা ফকরন,  ِم ا  َو ُر   ِّر   ُر ْد ِم  َّل ٌَو ِم ُر ْد ا  َو  اًال  َو َو ْد   ْد ِم ُر ْد
ُر ا  َو  غْد ِم ُر ْد

ٌئَو تِم ِم ْد أُر طِم  ِم َّل   َو

 তাকদয াযাষ্টয ওাযকণ তাকদযকও (প্লাফকন) ডুষ্টফকয় ভাযা কয়ষ্টঙর।‘ -أَو  َو  اًال 
তঃয তাকদযকও (ওফকযয) ষ্টগ্নকত প্রকফ ওযাকনা কয়ষ্টঙর। ষ্টওন্তু ষ্টনকচকদয 
চনয অল্লায ভওুাকফরায় ওাঈকও তাযা াামযওাযী ায়ষ্টন’ (নূ ৭১/২৫)। 
ঈকযাক্ত অয়াকত ফছুা মায় ছম, থভ্রি ভাচকনতাকদয াকথ যুা ভাচোআ 
াক ষ্টনভষ্টজ্জত কয়ষ্টঙর। ছমচনয ফযগ্রাী প্লাফকনয কমকফ তাকদযকও ডুষ্টফকয় ধ্বং 
ওযা য়। এভনষ্টও ভতুৃযয য ফযমঔী চীফকন তাকদযকও ওফয অমাকফয 
ষ্টগ্নকুকন্ড প্রকফ ওযাকনা কয়কঙ, ছওথা অল্লা ফকর ষ্টদকয়কঙন। এতদ্বযতীত 
ষ্টক্বয়াভকতয ষ্টদন তাকদয চনয চাান্নাভ ছম ষু্টনষ্টশ্চত, ছওথা ফষু্টছকয় ছদয়া 
কয়কঙ। ছওননা তাযা ছষ্টদন ভষু্টক্তয চনয ছওান পুাষ্টযওাযী াকফনা। 

ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় : ভাচষ্টযঘারনায চনয ৎ  ছমাকয ছনতৃত্ব ষ্টনফযাঘন ঔফুআ 
গুরুত্বণূয ষ্টফলয়। এ ফযাাকয দর  প্রাথীষ্টফীন আরাভী ছনতৃত্ব ষ্টনফযাঘন দ্ধষ্টত 
নুযণ ওযা অফযও। 

নকূয প্লাফন  কমকফয কুযঅনী ষ্টফফযণ : 
এ ষ্টফলকয় যূা ূকদ যয ১২টি অয়াত নাষ্টমর কয়কঙ। ছমভন, ঘূোন্ত কমফ 
অায কূফয অল্লা নূ (অঃ)-ছও ফরকরন, 

عُر ا ْدفُر ْد َو  َو ُر َّل َو   َو َّل  ٌَو ْد َو ،  َو غْد َو ُر ْد َو ا  ِم َّل ُر   ُّص ٌْد َو  َو َو ُر ْد ًْد  ِمً ا َّل ِم الَو تُر َو طِم ْد ِم ٌِم َو   َو حْد ٌُر ِم َو   َو َو  ْد
عِم ا ْدفُر ْد َو  ِم َو ا ْد َو  َو

فَو تَو ْد َو ُر  َو  َو   ،  َو َو ْد ا  ِم َّل   َو ِم َّل   َو ْد َو ُر  ِم  ُر ْد  َو َو  تَو ْد َو ُر  َو   ِّر   َو ْد ِم ِم  َو ِم ُر اْد  ِم ْد ُر  َو  َو  ِم  تَو ْد َو ُر ْد
َلٌة ٌْد ِم  َو  َو َو

ا  َو ءَو أَو ْد ُر َو   َو َو  َو ا تَّل ُّص  ُر  ُر ْد َو  احْد ِم ْد  ِمٌ َو   ِم   ُر ٍّ  تَّلى  ِم َو ا ٌة  ُّص ِمٌ ٌة، حَو ٌْد ِم  َو َو ٌَوحِم ُّص  َو َو ٌْد ِم  َو زِم ٌُر ْد ا ٌة  تِمٌ ِم  َو َو
ٌَّل ْد

ا  ِمٌ َو   ِم ْد ِم    َو ِمٌ ٌة،  َو َو  َو ا ْد َو ُر ْد
ٌْد ِم ا ْد َو ْد ُر  َو َو ْد   َو َو  َو َو    َو َو  َو َو ُر  ِمالَّل اْد َو َو  ِمالَّل  َو   َو َو َو  َو َو

أَو ٌْد ِم  َو  َو
ٌْد ِم ا ْد زَو ْد َو

ى  ُر حٌة ا ْد َو ُر  َو َو  َو  جٍض  َو  ْد ِم َو  ِم  َو َو  َو ًْد  َو ْد ي  ِم ِم ْد  ِم ًَو تَو ْد ِم اِم حِمٌ ٌة،  َو فُر  ٌة  َّل ٌ َو   َو ُر ْد َو اَو   ِم َّل  َو ِّرً  َوغَو  ِم  َو ْد ِم
ٌَو ْد ِم ُر ِمً  ِم َو ا ْد َو ء  َو  َو الَو  ي  ِم َوى  َو َو ٍض  ،  َو  َو  َو  ِم ٌ َو  َو  ِم ِم

عَو ا ْد الَو تَو ُر   َّل ًَّل ا ْد َو   َّل َو َو   َو ٌَو   ُر َو زِم ٍض   ِمً  َو ْد
 ً ٌَو  أَو ْد ُر ا ْد َو ِم ،  َو ِمٌ َو  جُر  َو َو  َو  ِم َو ا ْد ُرغْد َو ِمٌ َو ٌْد َو ُر َو  ا ْد َو ْد حَو  َو  َو حِم َو  َو  ْد ِم  ِم  ِمالَّل  َو   َّل

ٌَو ْد َو  ِم ْد أَو  َو  ِم َو ا ْد
 ، ٌ َو  َو ْد ِم ا  َّل  ِم ِم

يِّر  َو ِمٌ َو  ُر ْد اًال  ِّر ْد تَو َو ْد  َو َوى ا ْد ُر  ِم ا ْد ًَو األَو ْد ُر  َو ٌْد َو ا ْد َو ء  َو ُرضِم غِم ً  َو ٌَو   َو َو ء أَو ْد ِم ِم  َو ءَو ِم  َو
حُر  ِم َّل ُر  ٌَو   ُر ْد ،  َو  َو  ٌ َو حْد َو ُر ا ْدحَو  ِم ِم

أَو  َو أَو اْد ِمً  َو ِم َّل  َو ْد َو َو ا ْدحَو ُّص  َو
ى  ُر حٌة  َّل َّل ُر  َو َو  َو  َو ِّر  ِم َّل ا ُر ِمً  ِم ْد أَو  َو َو  َو

 ، يَو  َو َو  ِم ِم  ِم ْد ٌة  ِم ِّرً أَو ِم ُر َو أَو  تَو ُر  َو  ِم َو ا ْد َو اِم ِمٌ َو ٌْد  ْد ِم  َو   َو
ٌْد ُر  َو  ِم ٍض  َو َو تَو ْد َو اْد ِم َو  ِم َّل ُر  َو َو ٌة غَو

يَو  ِم ْد أَو ٌْد  َو
ٌَو   ،  ِمٌ َو  ٌ َو  َو  ِم ِم

حَو ْد ِمً أَو ُر   ِّر َو ا ْد تَو ْد فِم ْد  ِمً  َو غْد يَو  ِمً  ِم ِم  ِم ْد ٌة  َو ِمالَّل تَو ٌْد  َو َو  َو   َو
  ِم َو أَو ْد أَو ْد َو

 َو  َو  َو ِّر  ِم ِّرً أَو ُر  ُر
ا ٌة أَو ِمٌ ٌة  ٌَو َو ُّص ُر ْد  ِّر َّل   َو َو تِّر ُر ُر ْد  ُر َّل  أُر َو ٌة  َو ُر َو  َو ٍض  ِّر َّل   َّل َو َو  َو

ٌْد َو  َو َو َوى أُر   ِم َو َو ٍض  ِّر َّل   َو َو  َو  ٍض  َو َو
-  ُر حُر ااْد ِمطْد

ا  )  ৩৭-৪৮)- 

‘তুষ্টভ অভায ম্মুকঔ অভাযআ ষ্টনকদযনা ছভাতাকফও এওো ছনৌওা বতযী ওয এফং 
(স্বচাষ্টতয প্রষ্টত দয়া যফ কয়) মাকরভকদয ফযাাকয অভাকও ছওান ওথা 
ফকরা না। ফযআ যা ডুকফ ভযকফ’ (ূদ ১১/৩৭)। অল্লা ফকরন, ‘তঃয নূ 



ছনৌওা বতযী শুরু ওযর। তায ওকভয ছনতাযা মঔন া ষ্টদকয় ছমত, তঔন 
তাযা তাকও ষ্টফদ্রু ওযত। নূ তাকদয ফরর, ছতাভযা মষ্টদ অভাকদয ঈা 
ওকয থাও, তকফ ছচকন ছযকঔা ছতাভযা ছমভন অভাকদয ঈা ওযঙ, অভযা 
ছতভষ্টন ছতাভাকদয ঈা ওযষ্টঙ’ (৩৮)। ‘ষ্টঘকযআ ছতাভযা চানকত াযকফ 
রাঞ্ছনাওয অমাফ ওাকদয ঈকয অক এফং ওাকদয ঈকয ছনকভ অক ষ্টঘযিায়ী 
কমফ’ (৩৯)। অল্লা ফকরন, ‘ফককল মঔন অভায হুকুভ এক ছকর এফং ঘুরা 
ঈকদ্বষ্টরত কয় ঈঠর, (থযাৎ যান্নায ঘুরা ’ছত াষ্টন ঈথকর ঈঠকরা), তঔন অষ্টভ 
ফররাভ, ফযপ্রওায ছচাোয দ’ুটি ওকয এফং মাকদয ঈকয কূফযআ হুকুভ ষ্টনধযাষ্টযত 
কয় ছককঙ, তাকদয ফাদ ষ্টদকয় ছতাভায ষ্টযফাযফকয  ওর ইভানদাযকণকও 
ছনৌওায় তুকর না। ফরা ফাহুরয, ষ্টত ল্প ংঔযও ছরাওআ তায াকথ ইভান 
একনষ্টঙর’ (৪০)। ‘নূ তাাঁকদয ফরর, ছতাভযা একত অকযাণ ওয। অল্লায নাকভআ 
এয কষ্টত  ষ্টিষ্টত। ষ্টনশ্চয়আ অভায প্রবু তীফ ক্ষভাীর  দয়াফান’ (৪১)। 
‘তঃয ছনৌওাঔাষ্টন তাকদয ফন ওকয ষ্টনকয় ঘরর ফযতপ্রভাণ তযেভারায ভাছ 
ষ্টদকয়। এ ভয় নূ তায িুকও (আয়াভকও) ডাও ষ্টদর- মঔন ছ দকূয ষ্টঙর, ছ 
ফৎ! অভাকদয াকথ অকযাণ ওয, ওাকপযকদয াকথ ছথকওা না’ (৪২)। ‘ছ 
ফরর, ষ্টঘকযআ অষ্টভ ছওান াাকে অেয় ছনফ। মা অভাকও প্লাফকনয াষ্টন 
’ছত যক্ষা ওযকফ’। নূ ফরর , ‘অচকওয ষ্টদকন অল্লায হুকুভ ছথকও ওারু যক্ষা 
ছনআ, এওভাি ষ্টতষ্টন মাকও দয়া ওযকফন ছ ফযতীত। এভন ভয় ষ্টতা-িু 
ঈবকয়য ভাকছ ফে এওো ছঢঈ এক অোর ওযর এফং ছ ডুকফ ছকর’ (৪৩)। 
তঃয ষ্টনকদয ছদয়া ’র, ছ ষৃ্টথফী! ছতাভায াষ্টন ষ্টককর ছপর (থযাৎ ছ 
প্লাফকনয াষ্টন! ছনকভ মা)। ছ অওা! ক্ষান্ত  (থযাৎ ছতাভায ষ্টফযাভীন 
ফষৃ্টি ফে ওয)। তঃয াষ্টন যা ছর  কমফ ছল ’র। ষ্টদকও চদূী 
াাকে ষ্টককয় ছনৌওা ষ্টবের এফং ছখালণা ওযা ’র, মাকরভযা ষ্টনাত মা’ 

(৪৪)। ‘এ ভয় নূ তায প্রবুকও ছডকও ফরর, ছ অভায ারনওতয া! অভায 
িু ছতা অভায ষ্টযফাকযয ন্তবুয ক্ত, অয ছতাভায য়াদা ষ্টনঃকন্নক তয, অয 
তুষ্টভআ ফযাকক্ষা ষ্টফজ্ঞ পায়ঙারাওাযী (৪৫)। ‘অল্লা ফরকরন, ছ নূ! ষ্টনশ্চয়আ 
ছ ছতাভায ষ্টযফাযবুক্ত নয়। ষ্টনশ্চয়আ ছ দযুাঘায। তুষ্টভ অভায ষ্টনওকে এভন 
ষ্টফলকয় অকফদন ওয না, ছম ষ্টফলকয় ছতাভায জ্ঞান ছনআ। অষ্টভ ছতাভাকও তওয  
ওকয ষ্টদষ্টচ্ছ ছমন চাষ্টরকদয ন্তবুয ক্ত কয়া না’ (৪৬)। ‘নূ ফরর, ছ অভায 
ারনওতয া! অভায চানা ষ্টফলকয় অকফদন ওযা ’ছত অষ্টভ ছতাভায ষ্টনওকে 



ানা ঘাষ্টচ্ছ। তুষ্টভ মষ্টদ অভাকও ক্ষভা না ওয  নগু্র না ওয, তা’ছর অষ্টভ 
ক্ষষ্টতগ্রিকদয ন্তবুয ক্ত কয় মাফ’ (৪৭)। ‘ফরা ’র, ছ নূ! এঔন (ছনৌওা 
ছথকও) ফতযণ ওয অভাকদয ক্ষ ’ছত ষ্টনযাত্তা  ভষৃ্টদ্ধ ওাকয ছতাভায 
ঈয  ছতাভায েী দরগুষ্টরয ঈয এফং ছআ (বষ্টফলযৎ) ম্প্রদায়গুষ্টরয 
ঈয- মাকদযকও অভযা ত্বয ম্পদযাষ্টচ দান ওযফ। তঃয তাকদয ঈকয 
অভাকদয ক্ষ ’ছত ভভযাষ্টন্তও অমাফ স্পয ওযকফ’ (ূদ ১১/৩৭-৪৮)। 

ভাক্কী চীফকনয ঘযভ অতংও  ঈৎওণ্ঠায ভকধয যূা ূদ নাষ্টমর ওকয ছঔাকন 
মথাক্রকভ নূ, ূদ, ঙাকর, আব্রাীভ, রতূ, শু‘অকয়ফ  ভূা প্রভঔু ষ্টফকত নফী  
যারূককণয  তাকদয ম্প্রদাকয়য ওাষ্টনী ংকক্ষক ফণযনায ভাধযকভ যারূলু্লা 
(ঙাঃ)  তাাঁয াথীকদযকও অল্লা ান্ত্বনা ষ্টদকয়কঙন। ছমভন প্রথকভ নূ 
(অঃ)-এয ওাষ্টনী ফণযনা ছকল অল্লা ফকরন,  ٌْد َو  َو   ُر ْد َو ٌْد َو   ِم َو حِم ٌْد ِم  ُر ْد   َو ءِم ا ْدغَو

تِم ْد َو  ِم ْد أَو

ٌْد َو  تَّل ِم ا  َو  ْد ِم ْد  ِم َّل ا ْد َو  ِم َو َو  ِم ْد ُر ـ َو الَو  َو ْد ُر َو  ِم ْد  َو ْد ِم اَو  ْد َو  َو
ا  )- تَو ْد َو ُر َو  أَو  ৪৯)- ‘এটি কাকয়কফয 

ঔফয মা অভযা অনায ষ্টনওকে ী ওকযষ্টঙ। মা আষ্টতকূফয অষ্টন ফা অনায 
ম্প্রদায় চানকতা না। তএফ অষ্টন বধময ধাযণ ওরুন। ষ্টনশ্চয়আ শুব ষ্টযণাভ 
ছওফর অল্লাবীরুকদয চনযআ’ (ূদ ১১/৪৯)। ফস্ত্ত্ততঃ কুযঅকনয ভাধযকভআ 
ষৃ্টথফীফাী ফযপ্রথভ ষ্টফকত মকুকয এআ ফ ধ্বংপ্রাপ্ত চাষ্টতয ঔফয চানকত 
ছকযকঙ। 

নযানয ষ্টফফযণ : 
যূা ূকদ ফষ্টণযত ঈকযাক্ত অয়াত ভকূ নূ (অঃ)-এয প্লাফকনয নাষ্টতদীখয 
খেনা ষ্টফফতৃ কয়কঙ। কুযঅন তায ফাওযীষ্টত নমুায়ী ছওফর প্রকয়াচনীয় 
ওথাগুষ্টরআ ফকর ষ্টদকয়কঙ। ফাদফাওী ফযাঔযা ভূ ছভাোভটুি ষ্টনম্নরূঃ 
(১) ষ্টওতী : নূ (অঃ)-ছও মঔন ছনৌওা বতযীয ষ্টনকদয ছদয়া য়, তঔন 
ষ্টতষ্টন ছনৌওা ষ্টঘনকতন না, বতযী ওযকত চানকতন না। অয ছওাযকণআ অল্লা 
ষ্টনকদয ষ্টদকরন, ‘তুষ্টভ ছনৌওা বতযী ওয অভাকদয ছঘাকঔয ম্মুকঔ  অভাকদয ী 
নুাকয’ (ূদ ১১/৩৭; ভষু্টভননূ ২৩/২৭)। এয দ্বাযা ফছুা মায়. ছম, ছনৌওা 
বতযীয চনয প্রকয়াচনীয় ঈওযণ ভূ  ষ্টনভযাণ ছওৌর ষ্টচফযীর (অঃ) নূ 
(অঃ)-ছও ষ্টক্ষা ষ্টদকয়ষ্টঙকরন। এবাকফ যাষ্টয ীয ভাধযকভ নূ (অঃ)-এয 
াকত ছনৌওা  চাাম ষ্টনভযাণ ষ্টকল্পয ছকাোত্তন য়। তঃয মকুক মকুক তায 
ঈন্নষ্টত াষ্টধত কয়কঙ এফং ভানলু ফযফা-ফাষ্টণকচযয ভারাভার  মািী ষ্টযফকন 
নতুন মকুক প্রকফ ওকযকঙ। অধষু্টনও ষ্টফশ্ব বযতা মায ঈকয দাাঁষ্টেকয় অকঙ। 



এওথা ধাযণা ওযা ছভাকেআ ভরূও কফ না ছম, ঈক্ত ছনৌওা বতযী ওযকত নূ 
(অঃ)-এয ফহুষ্টদন ভয় ছরককষ্টঙর। ছনৌওাটি ফযআ ষ্টফযাোয়তকনয ষ্টঙর। 
মাকত ভানলু, শু  াষ্টঔ থৃওবাকফ থাওকত াকয। ষ্টওন্তু এচনয ছনৌওাটি ওয় 
তরা ষ্টফষ্টি ষ্টঙর, ষ্টও ওাকঠয ষ্টঙর, ওত কচ রম্বা  ঘো ষ্টঙর, এফ ওাষ্টনীয 
ছওান ঠিও ষ্টবষ্টত্ত ছনআ। নদীষ্টফীন ভরু এরাওায় ষ্টফনা ওাযকণ ছনৌওা বতযী 
ওযাকও শুেভ  ষ্টনঙও াকরাষ্টভ ফকর ‘ওকভয ছনতাযা নূ (অঃ)-ছও ঠাট্টা 
ওযত’ (ূদ ৩৮)। এ ফযাকয নূ (অঃ) ফরকতন, ছতাভাকদয ঠাট্টায চফাফ 
ত্বয ছতাভযা চানকত াযকফ (ূদ ৩৯)। দীখয ষ্টদন ধকয ছনৌওা বতযী ছল 
ফায কযআ অল্লায ঘূোন্ত পায়ঙারা ছনকভ অক এফং কমকফয প্রাথষ্টভও 
অরাভত ষ্টাকফ ঘুরা ছথকও াষ্টন ছফয ’ছত থাকও। 

(২) তান্নযূ  তূপান : ‘তান্নযূ’ ফরা য় ভরূতঃ ঈননু ফা ঘুরাকও। এটি 
নাযফ ব্দ, মাকও অযফী ওযা কয়কঙ (কুযতুফী)। চ-যর  প্রওায থয 
নমুায়ী আযাকওয ভকূঙর নকযীকত ফষ্টিত নূ (অঃ)-এয াষ্টযফাষ্টযও ঘুরা 
ছথকও াষ্টন ঈথকর ছফয য়ায অরাভকতয ভাধযকভআ নকূয তুপাকনয ঘূনা য়। 
থযাৎ এটি ষ্টঙর প্লাফকনয প্রাথষ্টভও অরাভত ভাি (কুযতুফী)। ‘তূপান’ থয 
ছমকওান ফস্ত্ত্তয তযাষ্টধওয। প্লাফনকও ‘তূপান’ ফরা য় াষ্টনয অষ্টধকওযয ওাযকণ, 

মা ফ ষ্টওঙুকও ডুষ্টফকয় ছদয়। অল্লা ফকরন, ‘অভযা নূকও ছপ্রযণ ওকযষ্টঙরাভ 
তায ম্প্রদাকয়য ষ্টনওে। ছ তাকদয ভকধয ঞ্চা ওভ এও ামায ফঙয ফিান 
ওকযষ্টঙর। তঃয তাকদযকও ‘তূপান’ (থযাৎ ভাপ্লাফন) গ্রা ওকযষ্টঙর। অয 
তাযা ষ্টঙর তযাঘাযী (অনওাফতূ ২৯/১৪)। মষ্টদ কনকও এয নানারূ 
ফযাঔযা ষ্টদকয়কঙন। মায ফষ্টওঙুআ আস্রাইষ্টরয়াত এফং ষ্টবষ্টত্তীন।[16] 

বূতকরয ঈষ্টত্থত াষ্টন ঙাো তায াকথ মকু্ত কয়ষ্টঙর ষ্টফযাভ ধাকয 
অওাফনযা। ছমভন অল্লা ফকরন, ‘ফককল মঔন অভায হুকুভ এক ছৌাঁঙর 
এফং ঘুরা ঈচ্ছ্বষ্টত ’র (থযাৎ বূষৃ্ঠ াষ্টনকত ঈকদ্বষ্টরত কয় ঈঠর)-(ূদ 
৪০)। নযি অল্লা ফকরন, 

حَو َو ْد َو  ُر  َو َوى  ،  َو  ْد ٍض  َو ْد  ُر ِم َو
تَو َوى ا ْد َو ءَو  َو َوى أَو ٌُر ْد  ًال  َو  ْد َو ْد َو  ُر ،  َو َو َّل ْد َو  األْد ا َو ا  َّل َو ءِم  ِم َو ءٍض  ُّص ْد َو ِم ٍض  ْد َو

 َوفَوتَوحْد َو  أَو
ٌَو ًال  َو َو ْد  ِم   ُّص َّل ِم ٍض  ،  َو َو َو ْد تَّل َو ْد َو اَو    فِم َو اءًال  ِّر َو ْد  َو  َو  ُر زَو ٌُر ِم َو   َو  ْد

يْد  ِم َو ، تَو ْد ِم احٍض  َو ُر ُر ٍض  َو
ا ِم أَو ْد  - َو

‘তঔন অভযা ঔকুর ষ্টদরাভ অওাকয দয়ুায ভূ প্রফর ফাষ্টযাকতয ভাধযকভ ’। 
‘এফং বূষ্টভ ছথকও প্রফাষ্টত ওযরাভ নদী ভূকও। তঃয ঈবয় াষ্টন ষ্টভষ্টরত 
’র এওটি ফূয ষ্টনধযাষ্টযত ওাকচ (থযাৎ ডুষ্টফকয় ভাযায ওাকচ)’। ‘অষ্টভ নূকও 
অকযান ওযারাভ এও ওাষ্ঠ  ছকযও ষ্টনষ্টভযত চরমাকন’। ‘মা ঘরত অভায 



দষৃ্টিয ম্মুকঔ। এো তায (থযাৎ অল্লায) ক্ষ ছথকও প্রষ্টতকাধ ষ্টঙর, মাকও 
প্রতযাঔযান ওযা কয়ষ্টঙর’। ‘অভযা একও ষ্টনদযন ষ্টাকফ ছযকঔ ষ্টদকয়ষ্টঙ। তএফ 
ছওান ষ্টঘন্তাীর অকঙ ষ্টও’? (ক্বাভায ৫৪/১১-১৫)। ছম ওাযকণ নূ-িু ‘আয়াভ’ 

াাকে অেয় ষ্টনকয় ছযাআ ায়ষ্টন (ূদ ৪৩)। ঐ ভয় ছওান ছওান ছঢঈ 
াাকেয ঘূো ’ছত ঈাঁঘু ষ্টঙর। তঃয প্লাফন ষ্টফধ্বংীরূ ধাযণ ওকয এফং 
াাকেয ভত ছঢঈকয়য ভধয ষ্টদকয় ছনৌওা ঘরকত থাকও’ (ূদ ৪২)। 

২০০৪ াকরয ২৬ছ ষ্টডকম্বয আকন্নাকনষ্টয়ায াকযতকর ংখটিত বূষ্টভওকম্পয 
নুাষ্টভকত ঈষ্টত্থত ৩৩ পুে ঈাঁঘু ছঢঈ নকূয তূপানকও স্মযণ ওষ্টযকয় ছদয়। 

ছনৌওায অকযাীকণ : 
তূপাকনয অরাভত প্রওাষ্টত য়ায াকথ াকথ নূ (অঃ)-ছও হুকুভ ছদয়া 
’র, ٌْد ِم  َو

ٌْد ِم ا ْد ٌْد َو   ِم ْد  ُر ٍّ زَو ْد َو  ছচাে ষ্টফষ্টি প্রকতযও প্রাণীয এও এও ছচাো‘  ُر ْد َو  احْد ِم ْد  ِم
ওকয ছনৌওায় তুকর না’ (ূদ ১১/৪০; ভষু্টভননূ ২৩/২৭)। এয দ্বাযা ছওফর 
ঐফ প্রাণী ফছুাকনা কয়কঙ, মা নয  ভাদীয ষ্টভরকন চন্মরাব ওকয এফং মা 
ভানকুলয বদনষ্টন্নন চীফকন তীফ প্রকয়াচনীয়। ছমভন করু-ঙাকর, ছখাো-কাধা  
াাঁ-ভযুকী আতযাষ্টদ শু-ক্ষী। 

এযয নূ (অঃ)-ছও ষ্টনকদয ছদয়া য় ছওফর তাাঁয ষ্টযফায ইভানদায 
নয-নাযীকও ছনৌওায় তুকর ষ্টনকত। মাকদয ংঔযা তীফ নকণয ষ্টঙর (ূদ ৪০)। 
ষ্টওন্তু ঠিও ংঔযা কুযঅন ফা াদীকঙ ঈকল্লষ্টঔত য়ষ্টন। তকফ অব্দুল্লা আফকন 
অফফা (যাঃ) ’ছত ফষ্টণযত কয়কঙ ছম, তাকদয ংঔযা ষ্টঙর ঘষ্টল্ল চন ওকয 
রুুল  নাযী ছভাে অষ্ট চন। প্লাফকনয য তাযা আযাকওয ভকূঙর নকযীয ছম 
িানটিকত ফষ্টত িান ওকযন, তা ‘ঙাভাননূ’ ফা অষ্ট নাকভ ঔযাত কয় মায়।[17] 

প্লাফকন ভষু্টক্তপ্রাপ্তকদয ‘ভূয’ (     ) চাষ্টত ফরা ’ত। ‘চদূী’ (ى   ) াাকে ষ্টককয় 
ছনৌওা ছনাগয ওকয (ূদ ১১/৪৪)। এ াােটি অচ ঐ নাকভআ ষ্টযষ্টঘত। 
এটি নূ (অঃ)-এয ভরূ অফা বূষ্টভ আযাকওয ভকূঙর নকযীয ঈত্তকয ‘আফকন 
ভয’ দ্বীকয দকূয অকভযষ্টনয়া ীভাকন্ত ফষ্টিত। ফস্ত্ত্ততঃ এটি এওটি ফতয ভারায 
ং ষ্টফককলয নাভ। এয য এও ংকয নাভ ‘অযাযাত’ ফযত। প্রাঘীন 
আষ্টতাক ঈকল্লঔ যকয়কঙ ছম, আযাকওয ষ্টফষ্টবন্ন িাকন ঈক্ত ষ্টওতীয বগ্ন েুওযা 
ভূ কনকওয ওাকঙ ংযষ্টক্ষত অকঙ। মা ফযওত ভকন ওযা য় এফং ষ্টফষ্টবন্ন 
ছযাক-ফযষ্টধকত অকযাককযয ঈকেকয ফযফায ওযা য়। 



ঈকল্লঔয ছম, নকূয িু ওাষ্টপযকদয দরবুক্ত য়ায় ভাপ্লাফকন ধ্বং কয়ষ্টঙর। 
ষ্টওন্তু নকূয স্ত্রী ম্পকওয  এঔাকন ষ্টওঙু ফরা য়ষ্টন। একত স্পি য় ছম, ষ্টতষ্টন 
অককআ ভাযা ষ্টককয়ষ্টঙকরন (আফন ুওাঙীয, ূদ ১১/৪০)। ষ্টতষ্টন ছকাকন কুপযী 
ছালণ ওযকতন  ওাষ্টপযকদয ভথযন ওযকতন। নকূয স্ত্রী  রকূত্বয স্ত্রী স্ব স্ব 
স্বাভীয নফুকতয ঈকয ষ্টফশ্বা িাকনয ছক্ষকি ছঔয়ানত ওকযষ্টঙর ফকর স্বয়ং 
অল্লা ফণযনা ওকযকঙন। নফীকদয স্ত্রী য়া কে কুপযীয ওাযকণ তাযা 
চাান্নাভফাী কয়কঙন (তাযীভ ৬৬/১০)। ম্ভফতঃ ভাপ্লাফকনয ভয় নকূয 
স্ত্রী চীষ্টফত ষ্টঙকরন না। ছওাযণ কমকফয খেনা ফণযনায় ছওফর িু আয়াকভয 
ওথা এককঙ। ষ্টওন্তু তায ভাকয়য ওথা অকষ্টন। 

নূ (অঃ)-এয চীফনী ছথকও ষ্টক্ষণীয় ষ্টফলয় ভূ : 
১. প্রথভ যারূ নূ (অঃ)-এয তযতায ষ্টফরুকদ্ধ ছম াাঁঘটি অষ্টত্ত ছতারা 
কয়ষ্টঙর, ফযকল  ছেষ্ঠ যারূ ভুাম্মাদ (ঙাঃ)-এয তযতায ষ্টফরুকদ্ধ ঐ 
ষ্টবকমাকগুষ্টর ছতারা কয়ষ্টঙর। ছলনফীয প্রওৃত দ্বীনী ঈত্তযাষ্টধওাযী ষ্টাকফ 
ভাচ ংস্কাযও ভতু্তাক্বী অকরভককণয ঈকয নফুকতয ষ্টফলয়টি ফাকদ ফাওী 
ঘাযটি ষ্টবকমাক মকুক মকুক ঈত্থাষ্টত য়াোআ স্বাবাষ্টফও। 

২. নূ (অঃ) ছমভন দীখযওার মাফত ষ্টনচ চাষ্টতয ক্ষ ’ছত ফণযনীয় 
ষ্টনমযাতন ছবাক ওযা কে তাকদয ছদায়াকতয ফযাাকয ষ্টনযা  ’ছতন না, প্রওৃত 
ভাচ ষ্টনতলী অকরভ  ছনতাককণয ছতভষ্টন ষ্টনযা য়া ঈষ্টঘত নয়। 

৩. নফী ষ্টযফাকযয দয য়া কে ইভান না থাওায ওাযকণ নকূয স্ত্রী  
িু ছমভন নাচাত রাকব ফযথয কয়কঙ, ছতভষ্টন এ মকুক য়া ম্ভফ। ওাষ্টপয  
ভুষ্টযও ন্তান ফা ছওান ষ্টনওোত্মীকয়য ভাককপযাকতয চনয অল্লায ষ্টনওকে 
ছদা‘অ ওযা চাকয়ম নয়। 

৪. ইভানী ম্পদআ ফে ম্পদ। অল্লায ষ্টনওকে ইভানদাকযয ভমযাদা ফযকক্ষা 
ছফী। মষ্টদ ছ দষু্টনয়াফী চীফকন দীনীন কযীফ য়। 

৫. ইভানীন ভাচ ছনতা  ধনী ছরাওকদয ঔুী ওযায চনয ইভানদায 
কযীফকদয দকূয ষ্টযকয় ছদয়া মাকফ না। 

৬. ভতৃ ছনওওায ভানকুলয ীরায় যওাকর ভষু্টক্ত ায়ায ধাযণায ষ্টবষ্টত্তকত 
িৃ ভষূ্টতয চূায ষ্টযও ষ্টফশ্ব আষ্টতাকয প্রাঘীনতভ ষ্টযও। এআ ষ্টযকওয ওাযকণআ 
নকূয ওভ অল্লায কমকফ ধ্বং কয়ষ্টঙর। তাআ মাফতীয় প্রওাকযয ষ্টযও 



ছথকও তফা ওযা ওতয ফয। াকথ াকথ এআ ভাা ছথকও চাষ্টতকও যক্ষা ওযায 
চনয অকরভকদয এফং ভাচ  যাে ছনতাকদয এষ্টককয় অা মরূযী।  

৭. ভাচ ছনতাকদয থভ্রিতায ওাযকণআ ছদক অল্লায কমফ ছনকভ অক। 
তএফ তাকদযকওআ ফায অকক হুাঁষ্টয়ায য়া ওতয ফয। 

৮. ষ্টফদ ছথকও ভষু্টক্ত ায়ায চনয অল্লায ষ্টনওকে প্রাথযনা ওযায াকথ াকথ 
াধযভত ফািফ প্রকঘিা ঘারাকত য়। ছমভন নূ (অঃ) প্রথকভ অল্লায ষ্টনওকে 
প্রাথযনা ওকযন। তঃয কমফ ছথকও ফাাঁঘায চনয অল্লায হুকুকভ ছনৌওা বতযী 
ওকযন। 

৯. অল্লা াও স্বীয় ী দ্বাযা ষ্টফষ্টবন্ন নফীয ভাধযকভ মকুক মকুক ষ্টফষ্টবন্ন 
ষ্টল্পওকভযয ঘূনা ওকযকঙন, ছমভন অদভ (অঃ)-এয ভাধযকভ ওৃষ্টলওভয  ঘাওায 
প্রঘরন ওকযকঙন এফং নূ (অঃ)-এয ভাধযকভ চাাম ষ্টকল্পয ঘূনা ওকযকঙন।  

১০. দষু্টনয়াফী ছচৌরু কে মাকরভযা ফযমকুকআ ষ্টনষ্টন্নত  ষ্টধওৃত য়। ক্ষান্তকয 
ষ্টনমযাষ্টতত য়া কে ইভানদাযকণ ফযমকুক নষ্টন্নত  প্রংষ্টত ন। 

১১. ষ্টওক ভানকুলয প্রওৃত ভের ষ্টনষ্টত যকয়কঙ, ভানলু ষ্টনকচ তা ষ্টনণযয় ওযকত 
াকয না। তাকও ফযদা অল্লায যভকতয ভঔুাকক্ষী থাওকত য়। তাআ ‘অল্লায 
ষ্ট’ তথা ষ্টফি কুযঅন  ঙী াদীকঙয ছদায়াতআ প্রওৃত ছদায়াত এফং 
ঘূোন্ত কতযয ভাওাঠি। 

১২. ফূযতন ওর নফীয দায়াত ষ্টঙর এও  ষ্টবন্ন এফং তা ষ্টঙর ষ্টনকবয চার 
তাীকদয প্রষ্টত দায়াত। ভানকুলয াষ্টফযও চীফকন তাীদ প্রষ্টতষ্ঠাআ  ’র প্রওৃত 
কথয আক্বাভকত দ্বীন। 

১৩. অল্লা স্বীয় ছনওওায ফান্নাককণয কক্ষ তাকদয ত্রুকদয ছথকও প্রষ্টতকাধ 
ষ্টনকয় থাকওন এফং ছনও ফান্নাকদয ভকু্ত ওকযন। ছমভন নকূয ত্রুকদয ছথকও 
অল্লা ফদরা ষ্টনকয়ষ্টঙকরন এফং নূ  তাাঁয ইভানদায াথীকদয ভকু্ত ওকযষ্টঙকরন।  

১৪. ইভানদাযককণয ষ্টফরুকদ্ধ ষ্টফশ্ব আষ্টতাকয প্রথভ ছতাভত ষ্টঙর এআ ছম, তাযা 
’র ভাকচয দীনীন  স্বল্পফষু্টদ্ধয ছরাও (ىَو ا  أى ا َو ُر َو   َو  ِم  ূদ ২৭)। এ- ا  أ َو
মকুক তায ফযষ্টতক্রভ নয়। 

১৫. নফী-যারূ  তাাঁকদয নুাযী ভাচ ংষ্কাযওকণ ভাকচয কারভন্ন 
ছঔকয় ভাচ তযাক ওকযন না। ষ্টওন্তু তাাঁযা ফদ ছদা‘অ ওযকর অল্লায কমফ 
ছনকভ অক। 



———————- 

[1]. ভুষ্টরভ া/৩২৭ ‘ইভান’ ধযায় ৮৪ নকুচ্ছদ। যাফী অফ ুহুযায়যা (যাঃ)। 

[2]. কুযতুফী, যূা অনওাফতূ ১৪ অয়াকতয ফযাঔযা। 

[3]. দ্রঃ কুযতুফী টীওা যূা ূদ ৩৮-৪০ অয়াত। 

[4]. তাপীয আফকন ওাঙীয যূা ঙাপপাত ৭৭ অয়াকতয ফযাঔযা। 

[5]. ষ্টতযষ্টভমী া/৩২৩০-৩১; অরফানী নদ ‘মইপ’ ফকরকঙন; অভাদ 
া/১৯৯৮২ তাওীওঃ াভমা অভাদ; াকওভ ২/৫৪৬ ঃৃ; ষ্টতষ্টন একও ‘ঙী’ 
ফকরকঙন  মাাফী তাকও ভথযন ওকযকঙন। 

[6]. ঐ। 

[7]. ভুাম্মাদ ারাভা চাফয, তাযীঔরু অষ্টম্বয়া (কুকয়ত : ভাওতাফা ঙায়া 
১৪১৩/১৯৯৩), ঃৃ ১৪৩-৪৪, ঙী আফন ুষ্টফফান, অফ ুময ছকপাযী ’ছত 
ভযপূ কূি; নদ মইপ। 

[8]. ফাকয ভুীত-এয ফযাকত তাপীয ভা‘অকযপুর কুযঅন ঃৃ ৪৫২ যূা 
অ‘যাপ ৫৯-৬৪ অয়াত। 

[9]. ভতু্তাপাক্ব অরাআ, ষ্টভওাত া/৫৫৭২, ‘ষ্টক্বয়াভকতয ফিা’ ধযায় ‘াঈম  
াপা‘অত’ নকুচ্ছদ। 

[10]. কুযতুফী, আফন ুওাঙীয; যূা অনওাফতূ ১৪-১৫ অয়াত। 

[11]. ষ্টতযষ্টভমী, ষ্টভওাত া/১১৮ ‘তাক্বদীকয ষ্টফশ্বা’ নকুচ্ছদ; ষ্টতযষ্টভমী ি 
াদীঙকও ‘াান ঙী’ ফকরকঙন। তঃয ‘ারাভ’ নকুচ্ছকদ ফষ্টণযত ৪৬৬২ নং 
াদীঙটিকও ষ্টতষ্টন ‘াান কযীফ’ ফকরকঙন। ছমঔাকন অদভ (অঃ)-এয ফয় 
৯৪০ ফরা কয়কঙ। ঙাককফ ষ্টভযক্বাত  ঙাককফ তুপা প্রথকভাক্ত াদীঙকও 
‘গ্রকণয’ (   أ ) ফকরকঙন। 

[12]. মথাক্রকভ অকর আভযান ৩/৩৩-৩৪; ষ্টনা ৪/১৬৩; অন‘অভ ৬/৬, ৮৪; 

অ‘যাপ ৭/৫৯, ৬৯, ১৩৩= ৩; তফা ৯/৭০; আঈনু ১০/৭১; ূদ ১১/২৫, ৩২, 
৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯= ৮; আফযাীভ ১৪/৯; আযা ১৭/৩, ১৭; ভাষ্টযয়াভ 
১৯/৫৮; অষ্টম্বয়া ২১/৭৬; জ্জ ২২/৪২; ভষু্টভননূ ২৩/২৩; পুযক্বান ২৫/৩৭; 
ছা‘অযা ২৬/১০৫, ১০৬, ১১৬; অনওাফতূ ২৯/১৪-১৫; অমাফ ৩৩/৭; 

ঙাপপাত ৩৭/৭৫, ৭৯; ছঙায়াদ ৩৮/১২; কাকপয/ভষু্টভন ৪০/৫, ৩১-৩৩= ৪; যূা 
৪২/১৩; ক্বাপ ৫০/১২; মাষ্টযয়াত ৫১/৪৬; নাচভ ৫৩/৫২; ক্বাভায ৫৪/৯-১৬= 
৮; াদীদ ৫৭/২৬; তাযীভ ৬৬/১০; নূ ৭১/১-২৮= ২৮। ফযকভাে = ৮১ 



টি। 

[13]. আফন ুওাঙীয, যূা নূ। ফঔুাযী ভকুপ কূি অফদলু্লা আফকন অফফা 
(যাঃ) ’ছত এটি ফণযনা ওকযন ‘তাপীয’ ধযায় া/৪৯২০। 

[14]. ফঔুাযী ‘তাপীয’ ধযায় া/৪৯২০; তাপীয আফকন ওাঙীয, যূা নূ। 

[15]. তাপীয আফকন ওাঙীয, যূা নূ। 

[16]. কুযতুফী, ূদ ৪০ অয়াকতয টীওা দ্রিফয। 

[17]. কুযতুফী, আফন ুওাঙীয; ূদ ৪০ অয়াকতয ফযাঔযা দ্রিফয। 

 

 


