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ইা (অঃ)-এয নুাযীমদয কুপযী এফং রিাভমতয রদন অল্লায মঙ্গ ইা (অঃ)-এয 
কমথাকথন 

রক্ষ্ণী রফল ভূ 
মযত ইা (অঃ) রছমরন ফনু আস্রাইর ফংময ফেমল নফী  রকতাফধাযী যাূর। রতরন 
‘আনজীর’ োপ্ত মরছমরন। তাাঁযয পথমক পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয অরফবে াফ মেন্ত অয 
পকান নফী অগভন কমযনরন। এআ ভটামক فترة الرسل ফা ‘যাূর অগভমনয রফযরতকার’ ফরা 
। রিাভত ংঘটিত ায ফযফরত কার ূমফে মযত ইা (অঃ) অল্লায হুকুমভ 
ুনযা ৃরথফীমত ফতযণ কযমফন এফং ভুাম্মাদী যী‘অত নুযমণ আভাভ ভাদীয পনতৃমত্ব 
াযা ৃরথফীমত ারন্তয যাজয কামভ কযমফন। রতরন ঈম্মমত ভুাম্মাদীয ামথ রফশ্ব ংস্কাময ব্রতী 
মফন। তাআ তাাঁয ম্পমকে  ঠিক  রফসৃ্তত ধাযণা পদা তযন্ত মরূযী রফমফচনা কময অল্লা 



াক পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয ভাধযমভ রফশ্বফাীমক জারনম রদমমছন। ঈমল্লখয পম , ভূা 
(অঃ)-এয নুাযী ায দাফীদায আহুদীযা তাাঁমক নফী ফমরআ স্বীকায কমযরন। তযন্ত 
রজ্জাষ্কযবামফ তাযা তাাঁমক জননক আঈুপ রভস্ত্রীয জাযজ ন্তান ফমর অখযারত কমযমছ 
(নাউমুরফল্লা)। নযরদমক ইা (অঃ)-এয বক্ত  নুাযী ফায দাফীদায খৃষ্ট্ানযা 
ফাড়াফারড় কময তাাঁমক ‘অল্লায ুত্র’ (তফা ৯/৩০) ফারনমমছ’। ফযং রত্রত্বফাদী খৃষ্ট্ানযা তাাঁমক 
যারয ‘অল্লা’ াফযস্ত কমযমছ এফং ফমরমছ পম, রতরন ’পরন রতন অল্লায একজন ( َث لِث ُث  َث َث َث ٍة  
=ভামদা ৭৩)। থোৎ ইা, ভারযাভ  অল্লা েমতযমকআ অল্লা এফং তাযা এটামক ‘ফুরি 
ফরবূে ত তয’ ফমর ক্ষ্ান্ত । থচ এরূ ধাযণা পালণকাযীমদয অল্লা দ্ব্যথেীনবামফ ‘কামপয’ 

ফমর পঘালণা কমযমছন (ভামদা ৫/৭২-৭৩)। কুযঅন তাাঁয ম্পমকে  ঠিক তথয ঈস্থান 
কমযমছ। অভযা এখন পরদমক ভমনারনমফ কযফ। 

ঈমল্লখয পম, মযত ইা (অঃ) ম্পমকে  রফত্র কুযঅমনয পভাট ১৫টি ূযা ৯৮টি অামত[1] 

ফরণেত মমছ। 

ইায ভা  নানী : 
ইা (অঃ)-এয অমরাচনা কযমত পগমর তাাঁয ভা  নানীয অমরাচনা অমগআ কময রনমত । 
কাযণ তাাঁমদয ঘটনাফরীয ামথ ইায জীফমনয গবীয পমাগূত্র যমমছ। ূফেফতী গম্বযগমণয 
যী‘অমত েচররত আফাদত-িরতয ভমধয অল্লায নামভ ন্তান ঈৎগে কযায পযাজ চারু 
রছর। এফ ঈৎগীত ন্তানমদয ারথেফ পকান কাজকমভে রনমুক্ত কযা ’ত না। এ িরত 
নুমাী ইায নানী থোৎ আভযামনয স্ত্রী রনমজয গবে স্থ ন্তান ম্পমকে  ভানত কযমরন পম , তামক 
রফমলবামফ অল্লায ঘয ফাতুর ভুিাদ্দাময রখদভমত রনমারজত কযা মফ। রতরন পবমফরছমরন 
পম ুত্র ন্তান মফ। রকন্তু মখন রতরন কনযা ন্তান েফ কযমরন, তখন অমক্ষ্ কময ফরমরন, 

‘প অল্লা! অরভ কনযা েফ কমযরছ’? (অমর আভযান ৩৬)। থোৎ এমক রদম পতা অভায 
ভানত ূণে মফ না। রকন্তু অল্লায আচ্ছা রছর নযরূ। রতরন ঈক্ত কনযামকআ কফুর কময পনন। 
ফস্ত্ততঃ আরনআ রছমরন ভারযাভ রফনমত আভযান, রমরন ইা (অঃ)-এয কুভাযী ভাতা রছমরন। 
যাূরুল্লা (ছাঃ) মামক জান্নামতয পেষ্ঠ চাযজন ভররায নযতভ রামফ ফণেনা কমযমছন। পমভন 
রতরন ফমরন, 

دْث خِث  ف اط ُث   نِث  ـ  ففلُث  س اِث  ألِث الل نِث  خدلنُث   نِث  ُث َث ـــــــــــ  طحطخٍة  طردطُث

‘জান্নাতফাী ভররাগমণয ভমধয পযা ’পরন চাযজন: খাদীজা রফনমত খুাররদ, পামতভা রফনমত 
ভুাম্মাদ, ভারযাভ রফনমত আভযান এফং অরা রফনমত ভুমারভ, রমরন পপযাউমনয স্ত্রী’।[2] 

ভারযামভয জন্  রারন-ারন : 
ভারযামভয জন্  রারন-ারন ম্পমকে  অল্লা ফমরন, 

ديُث الْث َث ِثديُث  طِث تَث َث َّرلْث طِث ِّب   ِث َّر َث  َث نَث السَّر راًا فَث رَّر  ِث ْث طُثحَث
اْث نُث لَث َث طَث  فِث ْث  َث رْث ااَث رَث ِّب  ِث ِّب   َث َث رَث طْث ةُث  ِث

رَث َث هَث   َث لَثنْث رَث ِّب -  ِث ْث  َث لَثنِث اطْث تْث فَث َث فَث َثطَّر   َث
اَث اِث  دْث اَث الشَّر هَث  طِث تَث دَّر رِّب

أَث   ِث َث  َث ُث
دْث ُث يَث  ِث ِث ِّب   ُث ِث دَث رْث تُثهَث  طَث دْث طَّر   َثى  َث ِث ِّب  سَث

رُث كَث ألُث كَث سَث ال َّر لَثدْث نْث  َث فَث َث  ْث َثيُث  ِثطَث   َث
هللاُث  َث تُثهَث   ُث  َثى  َث فَث ْث  ِث ِّب   َث

لِثديِث  زْث  ًا  َث لَث - الرَّر أَث  رِث خَث  ِث خَث لَث ا َث  َث رَث حْث دَّر  الْثطِث رِث كَث هَث  زَث لَث  َث َثدْث دَّر ، كُث َّرطَث  خَث َث رِث كَث فَّر َثهَث  زَث كَث سَث  ًا  َث هَث   َث َث ت ًا حَث تَث   َث
اٍة  َث َث سَث هَث   ِث َث ُث لٍة حَث تَث َث َّر َثهَث  رَث ُّ فَث

رِث حِثسَث  ٍة  دْث شَث اُث  ِث َث اْث  َّر َث زُث ُث طَث رْث اْث  ِث خِث هللاِث  اَّر هللاَث دَث ا  َث لَثنْث أُث َث طِث ـ َث  َّرى لَث ِث أَث
يُث  َث دَث رْث آل  طراا)- دَث  طَث  ৩৫-৩৭)- 

‘মখন আভযামনয স্ত্রী ফরর, প অভায েবু! অভায গমবে  মা যমমছ তামক অরভ পতাভায নামভ 
ঈৎগে কযরাভ ফায কাছ পথমক ভুক্ত রামফ। তএফ অভায ক্ষ্ পথমক তুরভ তামক কফুর 
কময না। রনশ্চআ তুরভ ফেমোতা  ফেজ্ঞ’ (অমর আভযান ৩৫)। ‘তঃয প মখন তামক 



েফ কযর, তখন ফরর, প েবু! অরভ পতা কনযা ন্তান েফ কমযরছ! থচ অল্লা বার 
কমযআ জামনন, প রক েফ কমযমছ। (অল্লা ান্ত্বনা রদম ফরমরন,) এআ কনযায ভত পকান ুত্রআ 
পম পনআ। অয অরভ তায নাভ যাখরাভ ‘ভারযাভ’। (ভারযামভয ভা পদা‘অ কময ফরর, প 
অল্লা!) অরভ তামক  তায ন্তানমদযমক পতাভায অেম ভেণ কযরছ, রবপ্ত তামনয 
কফর ’পত’ (৩৬)। অল্লা ফমরন, ‘তঃয তায েবু তামক ঈতভবামফ গ্রণ কময রনমরন এফং 
তামক েফৃরি দান কযমরন ুন্দয েফৃরি। অয রতরন তামক মাকারযায তত্ত্বাফধামন ভেণ 
কযমরন। (তঃয ঘটনা ’র এআ পম,) মখনআ মাকারযা পভযামফয ভমধয তায কামছ অমতন, 

তখনআ রকছু খাদয পদখমত পমতন। রতরন রজমজ্ঞ কযমতন, ভারযাভ! এফ পকাথা পথমক পতাভায 
কামছ এর? ভারযাভ ফরত, ‘এফ অল্লায রনকট পথমক অম। রনশ্চআ অল্লা মামক আচ্ছা 
পফরাফ রযরমক দান কময থামকন’ (অমর আভযান ৩/৩৫-৩৭)। 

ঈমল্লখয পম, অল্লায নামভ ঈৎগীত ন্তান ারন কযামক তখনকায ভম খুফআ ুমণযয কাজ 
ভমন কযা ’ত। অয পকাযমণ ভারযাভমক েরতারমনয দারত্ব পনায জনয যীরতভত 
েরতমমারগতা শুরু ম মা। পমর রটাযীয ফযফস্থা কযা  এফং অল্লায আচ্ছা তাাঁয ফমাফৃি 
নফী মযত মাকারযা (অঃ) ভারযামভয দারত্বোপ্ত ন (অমর আভযান ৩/৪৪)।  

ইায জন্  রারন-ারন : 
এবামফ পভযামফ ফস্থান কময ভারযাভ ফাতুর ভুিাদ্দাময রখদভত কযমত থামকন। ম্মারনত 
নফী  ভারযামভয ফমাফৃি খারু মাকারযা (অঃ) ফেদা তামক পদখাশুনা কযমতন। পভযামফয 
ঈতয-ূফেরদমক ম্ভফতঃ পখজযু ফাগান  ঝণোধাযা রছর। পমখামন ভারযাভ দে া টারঙম ভামঝ-
ভমধয াচারয কযমতন। বযাভত রতরন ঈক্ত রনজে ন স্থামন একরদন াচারয কযরছমরন। এভন 
ভ ঠাৎ ভানুমলয পফম পখামন রজফযাইর ঈরস্থত ন। স্বাবারফকবামফআ তামত ভারযাভ 
বীত ম মড়ন। এ রফলম কুযঅনী ফণেনা রনম্নরূ: 

رْث ِثدّثًا  كَث   ًا شَث اْث  َثأْث ِثهَث  طَث نْث طِث يَث  ِث ِث ا تَث َث َث دَث رْث تَث  ِث طَث كُثرْث فِث  الْثكِث
ا ْث ا -  َث رًا شَث طَث َّرلَث لَثهَث   َث هَث  رُث حَث َث  فَثتَث سَث ْث َث   ِثلَثدْث رْث

أَث يْث حِثلَث   ًا فَث ا خُث  ِثهِث نْث طِث فَث تَّر َث َث
دّثًا  ا طِث  َث  ِثا كُث نَث تَث ِثدّثًا - سَث ِث طَث حْث   ِث لرَّر

دّثًا -  َث لَثنْث  ِث ِّب   َث ُث  ُث كِث الَثطًا  زَث َثأَث َث لَث ِث غُث سُث لُث رَث ِّب ِث ألِث طَث   َث َث  رَث الَثٌي -  َث لَث  ِث َّر كُث اُث لِث  غُث  َث لَثنْث  َث َّرى دَث
دّثًا  لَثيْث  َث ُث  َث ِث ٌر  َث شَث سْث ِث   َث سَث طْث لَثيْث دَث دّثًا -  َث ا طَّر ْثفِث رًا كَث اَث  َثطْث طَث ًا طِّب َّر   َث حْث رَث لْث َث َثهُث آدَث ًا لِث  َّر سِث  َث لِث َث ٌا  َث دِّب لِث ِث  َث لَث رَث ُّ ِث أُث َث  َث َث َّر أَث طردي)-  َث لَث كَث َث  

১৬-২১)- 

(প ভুাম্মাদ!) ‘অরন এআ রকতামফ ভারযামভয কথা ফণেনা করুন। মখন প তায রযফামযয 
পরাকজন ’পত ৃথক ম ূফেরদমক একস্থামন অে রনর’ (ভারযাভ ১৬)। ‘তঃয প তামদয 
পথমক অড়ার কযায জনয দে া টারঙম রনর। তঃয অভযা তায রনকমট অভামদয ‘রূ’ 
(থোৎ রজব্রীরমক) পেযণ কযরাভ। প তায কামছ রগম ূণোঙ্গ ভানফাকৃরতমত অত্মেকা কযর’ 

(১৭)। ‘ভারযাভ ফরর, অরভ পতাভায পথমক করুণাভ অল্লায অে োথেনা কযরছ, মরদ তুরভ 
অল্লাবীরু ’ (১৮)। ‘প ফরর, অরভ পতা পকফর পতাভায েবুয পেরযত। এজনয পম, অরভ 
পতাভামক একটি রফত্র ুত্র ন্তান দান কময মাফ’ (১৯)। ‘ভারযাভ ফরর, রকবামফ অভায ুত্র 
ন্তান মফ? থচ পকান ভানুল অভামক স্পে কমযরন এফং অরভ ফযরবচারযণী নআ’ (২০)। ‘প 
ফরর, এবামফআ মফ। পতাভায ারনকতে া ফমরমছন, এটা অভায জনয জ ফযাায এফং অভযা 
তামক (ইামক) ভানফজারতয জনয একটা রনদেন  অভামদয ক্ষ্ ’পত রফমল নুগ্ররূম 
দা কযমত চাআ। তাছাড়া এটা (ূফে পথমকআ) রনধোরযত রফল’ (ভারযাভ ১৯/১৬-২১)। 
তঃয রজব্রীর ভারযামভয ভুমখ থফা তাাঁয রযরত জাভা পুাঁ ক ভাযমরন এফং তামতআ তাাঁয 



গবে  ঞ্চায ’র (অরম্বা ২১/৯১; তাযীভ ৬৬/১২)। নয অামত এমক ‘অল্লায কমরভা’ 
هُث )  থোৎ ‘কুন্’ () ফরা মমছ (অমর আভযান ৩/৪৫)। ( ِثكَث ِثطَث ٍة طِث ْث

তঃয অল্লা ফমরন, 

دّثًا  كَث  ًا   َثصِث نْث  ِثهِث طَث هُث فَث  تَث َث َث طَث َثتْث دّثًا - فَثحَث سِث دًا  طَّر ْث سْث كُث نُث  َث ا  َث لَث أَث َث نُّ  َث ْث تَث ِث  طِث عِث ال َّر ْث َث ِث  َث لَثنْث دَث  لَثدْث
أَثلَث اأَث  الْثطَث َث ضُث  ِثلَثى لِث ْث اأَث  - فَث فَث َث خَث

دّثًا  رِث تَث ِث سَث حْث لَث رَث ُّ ِث تَث زَث ِث   َثخْث لَث َث حْث الَّر تَث
تِثهَث   َث حْث اْث تَث اَث ًا  لَث ِثدّثًا - طِث عِث ال َّر ْث َث ِث تُثسَث  ِثاْث  َث َثدْث ِث رُث

أُثزِّب ْث  ِثلَثدْث ِث  ِثلِث ْث رَث ِث ْث  َث َثرِّب ْث -  َث اشْث فَثكُث ِث ْث  َث

دّثًا  يَث  ِث سِث كَث ِّبيَث الْثدَث ْث
ط ًا فَث َثاْث  ُث اِث صَث ْث طَث حْث نُث لِث رَّر رْث ا فَث ُث لِث ْث  ِث ِّب ْث  َث َث خًا حَث

رِث  َث شَث اَث الْث َث دِثاَّر طِث رَث إِثطَّر  تَث دْث ًا  فَث طردي)-  َث  ২২-২৬)- 

‘তঃয ভারযাভ গমবে  ন্তান ধাযণ কযর এফং তৎ একটু দযূফতী স্থামন চমর পগর ’ 

(ভারযাভ ২২)। ‘এভতাফস্থা েফ পফদনা তামক একটি খজুে য ফৃমক্ষ্য ভূমর অে রনমত ফাধয 
কযর। তখন প ফরর, া! অরভ মরদ এয অমগআ ভাযা পমতাভ এফং অরভ মরদ ভানুমলয 
স্মৃরত পথমক রফরুপ্ত ম পমতাভ’ (২৩)। ‘এভন ভ পপমযতা তামক রনম্নমদ পথমক (থোৎ 
াশ্বেফতী রনম্নবূরভ পথমক) অাম রদম ফরর, তুরভ দঃুখ কমযা না। পতাভায ারনকতে া পতাভায 
াদমদম একটি ঝণোধাযা ৃরষ্ট্ কমযমছন’ (২৪)। ‘অয তুরভ খজুে য ফৃমক্ষ্য কান্ড ধময রনমজয 
রদমক নাড়া দা, তা পথমক পতাভায রদমক ুক্ক পখজযু রতত মফ’ (২৫)। ‘তুরভ অায কয, 

ান কয এং স্বী চকু্ষ্ ীতর কয। অয মরদ পকান ভানুলমক তুরভ পদখ, তমফ তামক ফমর রদমা 
পম, অরভ দাভ অল্লায জনয রছাভ ারমনয ভানত কমযরছ। ুতযাং অরভ অজ কারু ামথ 
পকান ভমতআ কথা ফরফ না’ (ভারযাভ ১৯/২২-২৬)। 

ঈমল্লখয পম, আরাভ-ূফে কামরয রফরবন্ন যী‘অমত ম্ভফতঃ রছাভ ারমনয ামথ নযতভ রনভ 
রছর াযারদন পভৌনতা ফরম্বন কযা। মযত মাকারযা (অঃ)-পক ন্তান েদামনয রনদেন 
রামফ রতন রদন রছামভয ামথ পভৌনতা ফরম্বমনয রনমদে পদা মরছর। তমফ ঐ ফস্থা 
আাযা-আরঙ্গমত কথা ফরায ফকা রছর (ভারযাভ ১৯/১০-১১)। একআবামফ ভারযাভমক 
রনমদে পদা ’র (ভারযাভ ১৯/২৬)। 

অমরাচনা : 
(১) পমমতু ইা (অঃ)-এয জন্গ্রমণয ফযাাযটি মূ্পণেবামফ মরৌরকক , তাআ তায 
গবে ধাযমণয পভাদ স্বাবারফক রনমভয ফরবূে ত রছর ফমরআ ধময রনমত মফ। ন ভা দরদন 
ময ন্তান েফ পমল চরল্ল রদন ‘পনপা’ থোৎ যজঃস্রাফ ’পত রফত্রতায পভাদ এখামন 
ধতে ফয না াআ ভীচীন। তএফ ইামক গবে ধাযমণয ফযাাযটা পমভন রনভ ফরবূে ত , তায 
বূরভষ্ট্ া  তায ভাময রফত্রতা রামবয ুযা ঘটনাটাআ রনভ ফরবূে ত এফং মরৌরকক। 
অয এটা অল্লায জনয এমকফামযআ াধাযণ রফল। স্বাভী-স্ত্রীয ভাধযমভ ন্তান জন্ মফ, ভামক 
দ ভা গবে ধাযণ কযমত মফ আতযারদ রনভ অল্লাযআ ৃরষ্ট্ এফং এআ রনভ পবমঙ্গ ন্তান দান 
কযা তাাঁযআ এখরতায। এরদমক আরঙ্গত কমযআ অল্লা ফমরন, 

اُث  كُث ْث ا ٍة  ُثيَّر  َث لَث لَثهُث كُثاْث فَثدَث اْث تُثرَث يَث  َث َث َثهُث طِث لِث آخَث طَث َث خَث هللاِث كَث ى  ِث ْث سَث دْث لَث  ِث اَث -  ِثاَّر طَث َث دْث رِث تَث طْث اَث الْثطُث كُثا طِّب ا رَّر ِّب َث فَثالَث تَث آل  طراا)- الْثحَث ُّ طِث  

৫৯-৬০)- 

‘রনশ্চআ অল্লায রনকমট ইায দষৃ্ট্ান্ত ’র অদমভয ভত। তামক রতরন ভাটি রদম ৃরষ্ট্ কমযন 
এফং ফমরন, ম মা ফয ম পগর’। ‘মা পতাভায েবু অল্লা ফমরন, পটাআ তয। তএফ 
তুরভ ংফাদীমদয ন্তবুে ক্ত মা না’ (অমর আভযান ৩/৫৯-৬০)। থোৎ অদভমক পমভন 
রতা-ভাতা ছাড়াআ ৃরষ্ট্ কযা মমছ, ইামক পতভরন রতা ছাড়াআ শুধু ভাময ভাধযমভআ ৃরষ্ট্ 
কযা মমছ। অয এটাআ পম তয এফং এয ফাআময মাফতী জল্পনা-কল্পনা পম রভথযা , প কথা 



ঈমযাক্ত অামত দ্ব্যথেীনবামফ ফমর পদা মমছ। দবুে াগয এআ পম, পম ফনু আস্রাইমরয নফী  
যাূর ম ইা (অঃ)-এয অগভন ঘটমরা, পআ আহুদী-নাছাযাযাআ অল্লায ঈক্ত পঘালণামক 
রভথযা ফমর গণয কমযমছ। থচ এআ তবাগাযা ভারযামভয ূফেরদমক মাায নুযমণ 
ূফেরদকমক তামদয রিফরা ফারনমমছ।[3] 

(২) এখামন অমযকটি রফল রক্ষ্ণী পম, ভারযাভমক পখজযু গামছয কান্ড ধময নাড়া রদমত ফরা 
মমছ, মামত ুক্ক পখজযু নীমচ রতত । এটামত ফুঝা মা পম, টা রছর তখন পখজযু 
াকায পভৌুভ থোৎ গ্রীষ্মকার। অয খৃষ্ট্ানযা করথত মীশু খৃমষ্ট্য জন্রদন তথা তামদয বালা 
X-mas Day ফা ফড় রদন ঈৎফ ারন কময থামক ীতকামর ২৫প রডমম্বয তারযমখ। থচ 
এয পকান রবরত তামদয কামছ পনআ। পমভন পকান রবরত পনআ ভুরভানমদয কামছ ১২আ যফীঈর 
অঈার একআ তারযমখ পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয জন্  ভৃতুয রদফ ারমনয। থচ 
পজযারতরফেজ্ঞামনয রাফ নুমাী যাূমরয জন্রদফ রছর ৯আ যফীঈর অঈার পাভফায  
ভৃতুযয তারযখ রছর ১২আ যফীঈর অঈার পাভফায। 

আরামভ কারু জন্ ফা ভৃতুয রদফ ারমনয রফধান পনআ। কু্রমড মুমিয ভ খৃষ্ট্ান ফারনীয 
ফড় রদন ারমনয পদখামদরখ ৬০৫ থফা ৬২৫ রজযীমত আযামকয এযফর েমদময গবণেয অফু 
াইদ ভুমাপপরুদ্দীন কুকুফুযী (৫৮৬-৬৩২ র:)-এয ভাধযমভ করথত ইমদ ভীরাদনু্নফীয েথা 
েথভ চারু । এআ রফদ‘অতী েথা পকান পকান ভুররভ পদম রফমল কময বাযত ঈভামদম 
রকড় পগমড় ফমমছ। 

(৩) এখামন অমযকটি রফল রক্ষ্ণী পম, পখজযু গামছয পগাড়া ধময নাড়া পদা কখমনাআ ম্ভফ 
ন। রফমল কময একজন দয েূত ন্তামনয ভাময মক্ষ্। এয ভমধয এ রফলম আরঙ্গত যমমছ 
পম, পনকীয কামজ অল্লায ঈময বযা কময ফান্দামক ফযআ এরগম পমমত মফ। মত 
াভানযআ পৌক কাজ কযমত মফ। অল্লা তামতআ ফযকত রদমফন। পমভন তারূত  দাউদমক 
অল্লা রদমরছমরন এফং পমভন পলনফী (ছাঃ)-পক অল্লা াাময কমযরছমরন রফমলবামফ 
রজযমতয যারত্রমত ভক্কা তযামগয ভ, রজযতকারীন পময এফং ফদয  খন্দক মুমিয কঠিন 
ভম। তএফ অভযা ধময রনমত ারয পম, ভারযামভয গবে ধাযণ, ন্তান েফ  েফ যফতী 
রফত্রতা জে ন ফআ রছর মরৌরকক এফং ফআ তযন্ত দ্রুত ভময ভমধয ম্পন্ন ।  

এয মযয ঘটনা অভযা যারয কুযঅন পথমক রফফৃত কযফ। অল্লা ফমরন, 

دّثًا  ئًا  فَثرِث دْث نِث شَث يُث لَث َثخْث لِثئْث دَث رْث ا دَث  طَث طِث ُثهُث  َث لُث ْث حْث هَث  تَث طَث تَثنْث  ِثهِث  َث ْث
أَث دّثًا - فَث طَث  كَث  َثنْث  ُثطُّ ِث  َث ِث اٍة  َث رَث َث سَث ْث نَث أَث رُث اَث طَث  كَث اَث  َث ُث ْث ِث اطْث طردي)- دَث   ُث ْث  

২৭-২৮)- 

‘তঃয ভারযাভ তায ন্তানমক রনম তায ম্প্রদাময কামছ ঈরস্থত ’র। তাযা ফরর, প 
ভারযাভ! তুরভ একটা অশ্চমে ফস্ত্ত রনম এমছ’। ‘প ারূমণয পফান![4] পতাভায রতা পকান 
ৎ ফযরক্ত রছমরন না রকংফা পতাভায ভাতা পকান ফযরবচারযণী ভররা রছমরন না’ (ভারযাভ 
১৯/২৭-২৮)। কমভয পরাকমদয এ ধযমনয কথা  মন্দময জামফ রনমজ রকছু না ফমর 
রফরফ ভারযাভ তায দয েূত ন্তামনয রদমক আাযা কযমরন। থোৎ একথায জফাফ পআ-আ 
রদমফ। পকননা প অল্লায পদা এক মরৌরকক ন্তান, মা কমভয পরামকযা জামন না। অল্লা 
ফমরন, 



خِث صَث ِثدّثًا  هْث اْث كَث اَث فِث  الْثطَث فَث  ُثكَث ِّبيُث طَث دْث هِث  َث لُث ا كَث نْث  ِثلَثدْث شَث رَث
أَث لَث َث َث ِث   َث ِثدّثًا - فَث تَث  َث  َث خُث هللاِث آتَث  ِث َث الْثكِث اَث طَث  -  َث لَث  ِث ِّب ْث  َث ْث ك ًا  َثدْث لَث َث َث ِث ْث طُث َث رَث  َث

دّثًا  نُث حَث طْث كَث ةِث طَث  خُث الزَّر الَثةِث  َث صَث  ِث ْث  ِث لصَّر نُث  َث َث ْث ا شَث ِثدّثًا - كُث ْث لْث َث ْث ِث ْث لَث َّر رًا لَثيْث دَث تِث ْث  َث الِثخَث ا  ِث َث رّثًا نُث -  َث َث يَث  َثطُث ْث دَث ْث لِثخنُّ  َث يَث  ُث الَثيُث  َث َث َّر دَث ْث السَّر  َث

دّثًا  ُث ْث َث ُث حَث يَث   دَث ْث طردي)-  َث  ২৯-৩৩)- 

‘তঃয ভারযাভ ইায রদমক আরঙ্গত কযর। তখন পরামকযা ফরর, পকামরয রশুয ামথ অভযা 
রকবামফ কথা ফরফ’? (ভারযাভ ২৯)। ইা তখন ফমর ঈঠর, ‘অরভ অল্লায দা। রতরন 
অভামক রকতাফ (আনজীর) েদান কমযমছন এফং অভামক নফী কমযমছন ’ (৩০)। ‘অরভ পমখামনআ 
থারক, রতরন অভামক ফযকতভ কমযমছন। রতরন অভামক পজাযামরা রনমদে রদমমছন মতরদন 
জীরফত থারক, ততরদন ছারাত  মাকাত অদা কযমত’ (৩১)। ‘এফং অভায ভাময নুগত 
থাকমত। অল্লা অভামক ঈিত  তবাগা কমযনরন’ (৩২)। ‘অভায েরত ারন্ত পমরদন অরভ 
জন্গ্রণ কমযরছ, পমরদন অরভ ভৃতুযফযণ কযফ এফং পমরদন জীরফত ুনরুরিত ফ’ (ভারযাভ 
১৯/২৯-৩৩)। 

ইায ঈমযাক্ত ফক্তফয পল কযায য ংফাদী  রফতকে কাযী পরাকমদয ঈমদ্দয কময অল্লা 
ফমরন, 

اَث  رُث ْث تَث طْث هِث دَث لَث الْثحَث ِّب الَّر ِث ْث فِثدْث يَث  َث ْث دَث رْث اُث طَث ى ا ْث سَث دْث لِث َث  ِث لُث لَثهُث كُثاْث -  َث طَث  دَث ُث ْث إِث َّر راًا فَث طْث
ى  َث ا  َثفَث هُث  ِث َث حَث  َث لَثخٍة سُث ْث اْث  َث تَّر ِث َث طِث ا دَّر

طَث  كَث اَث ِثهللِث  َث

اُث  كُث ْث يٌ - فَثدَث تَث ِثدْث سْث اٌا طُّ رَث ا صِث يْث فَث  ْث ُثخُث ْث ُث أَث َث كُث رَث ُّ طردي)-  َث ِثاَّر هللاَث رَث ِّب ْث  َث  ৩৪-৩৬)- 

‘আরনআ ’পরন ভারযাভ ুত্র ইা। অয টাআ ’র তযকথা (মা ঈময ফরণেত মমছ), পম 
রফলম পরামকযা (মতুক) রফতকে  কময থামক’ (ভারযাভ ৩৪)। ‘অল্লা এভন নন পম, রতরন 
ন্তান গ্রণ কযমফন (পমভন রতবক্ত খৃষ্ট্ানযা ফমর থামক পম, ইা ‘অল্লায ুত্র’)। রতরন 
ভারফত্র। মখন রতরন পকান কাজ কযায রিান্ত পনন, তখন ফমরন, ! ফয, ম মা’ 

(৩৫)। ‘ইা অয ফরর, ‘রনশ্চআ অল্লা অভায ারনকতে া এফং পতাভামদয ারনকতে া। 
তএফ পতাভযা তাাঁয আফাদত কয। (ভমন পযখ) এটাআ ’র যর থ’ (ভারযাভ ১৯/৩৪-
৩৬)। 

রকন্তু দযেূত রশু ইায ভুখ রদম নুরূ াযগবে  কথা শুমন রক কমভয পরামকযা অশ্বস্ত 
’পত পমযরছর? রকছু পরাক অশ্বস্ত ’পর মনমক ামযরন। তাযা নানা ফামজ কথা যটামত 
থামক। তামদয ঐফ ফাক-রফতন্ডায েরত আরঙ্গত কমযআ যফতী অামত অল্লা ফমরন, 

يٍة  دْث يٍة  َث ِث خِث دَث ْث هَث شْث ا طَّر ا طِث فَثرُث ْث اَث كَث دْث  َّر ِث
ٌل لِّب دْث يْث فَث َث دْث ِثهِث اْث  َث ا ُث طِث زَث حْث

َث تَث َثفَث األْث يَث فِث ْث - فَث  ْث اَث الْثدَث ْث اِث ال َّر لِثطُث ْث تُث ْث َث َث  لَثكِث
أْث يَث دَث رْث دَث ْث صِث يْث  َث َث ْث يْث  ِثهِث طِث سْث

 َث

اٍة  الَثلٍة طُّ ِثدْث طردي)- فَث  ৩৭-৩৮)- 

‘তঃয তামদয ভধযকায রফরবন্ন দর রফরবন্ন (ভত  মথ) রফবক্ত ম পগর (দরুনামত মায 
পল মফ না)। তএফ রিাভমতয ভারদফ অগভন কামর রফশ্বাী কারপযমদয জনয র্ধ্ং ’। 
‘পরদন তাযা চভৎকাযবামফ শুনমফ  পদখমফ, পমরদন তাযা ফাআ অভামদয কামছ অগভন 
কযমফ। রকন্তু অজ মামরভযা েকায রফভ্রারন্তমত যমমছ’ (ভারযাভ ১৯/৩৭-৩৮)। 

ভারযামভয তীত্ব ম্পমকে  অল্লায াক্ষ্য : 
অল্লা াক রনমজআ ভারযামভয তীত্ব ম্পমকে  াক্ষ্য রদম ফমরন, 

اَث الْث َث  ِثتِثداَث  كَث  َثنْث طِث تُث ِثهِث  َث كُث خَّر َثنْث  ِثكَث ِثطَث نِث رَث ِّبهَث   َث صَث حِث َث   َث ا رُّ ْث فَث ْث َث  فِثدهِث طِث هَث  فَث َث لَث صَث َثنْث فَثرْث ااَث الَّرتِث   َثحْث رَث طْث يَث ا ْث َثنَث  ِث دَث رْث طَث التحردي)-  َث  

১২)- 



‘রতরন দষৃ্ট্ান্ত ফণেনা কমযন আভযান তনা ভারযামভয, পম তায তীত্ব ফজা পযমখরছর। তঃয 
অরভ তায ভমধয অভায ক্ষ্ ’পত রূ পুাঁ মক রদমরছরাভ এফং প তায ারনকতে ায ফাণী  
রকতাফ ভূমক মতয রযণত কমযরছর এফং প রছর রফনীমদয নযতভ ’ (তাযীভ ৬৬/১২)। 

ভারযামভয বফরষ্ট্য ভূ : 
(১) রতরন রছমরন রফশ্ব নাযী ভামজয ীলেস্থানীা এফং অল্লায ভমনানীত  রফত্র ফযরক্তত্ব 
(অমর আভযান ৩/৪২)। 

(২) রতরন রছমরন ফেদা অল্লায ঈানা যত, রফনী, রুকু কারযনী  রজদাকারযনী (ঐ, 

৩/৪৩)। 

(৩) রতরন রছমরন তীার্ধ্ী এফং অল্লায অমদ  ফাণী ভূময ফাস্তফানকারযনী (তাযীভ 
৬৬/১২)। 

(৪) অল্লা রনমজআ তায নাভ যামখন ‘ভারযাভ’ (অমর আভযান ৩/৩৬)। তএফ রতরন রছমরন 
তীফ পৌবাগযফতী। 

রক্ষ্ণী রফল ভূ: 
(১) ভারযাভ রছমরন তায ভাময ভানমতয ন্তান এফং তায নাভ অল্লা রনমজ পযমখরছমরন।  

(২) ভারযামভয ভা পদা‘অ কমযরছমরন এআ ভমভে পম, অরভ তামক  তায ন্তানমদযমক অল্লায 
অেম ভেণ কযরছ রবপ্ত তামনয কফর ’পত এফং অল্লা প পদা‘অ কফুর কমযরছমরন 
ঈতভরূম। তএফ ভারযাভ  তায ুত্র ইায রফত্রতা ম্পমকে  পকানরূ মন্দময ফকা 
পনআ। 

(৩) ভারযাভ অল্লায ঘয ফাতুর ভুিাদ্দাময রখদভমত যত রছমরন এফং তামক অল্লায ক্ষ্ 
’পত রফমল পর-পরারদয ভাধযমভ খাদয রযমফন কযা ’ত (অমর আভযান ৩/৩৭)। এমত 
ফুঝা মা পম, রফত্রাত্মা ভররাগণ ভরজমদয রখদভত কযমত ামযন এফং অল্লা তাাঁয পনককায 
ফান্দামদয জনয পমমকান স্থামন খাদয রযমফন কময থামকন। 

(৪) ভারযামভয গবে ধাযণ  ইায জন্গ্রণ রছর মূ্পণেরূম মরৌরকক ঘটনা। অল্লা াক 
রনমভয স্রষ্ট্া এফং রতরনআ রনমভয বঙ্গকাযী। তামক পকান রফলম ফাধয কযায ভত পকঈ পনআ। 
রতরন রতা-ভাতা ছাড়াআ অদভমক ৃরষ্ট্ কমযমছন। তঃয রতা ছাড়াআ শুধু ভাতায ভাধযমভ 
ইামক ৃরষ্ট্ কমযমছন। রতরন মা খুী তাআ কযমত ামযন। 

(৫) ইায জন্ গ্রীষ্মকামর মরছর পখজযু াকায ভুমভ। খৃষ্ট্ানমদয ভমধয েচররত ধাযণা 
ভমত ২৫প রডমম্বমযয েচন্ড ীমতয ভম ন। 

(৬) পপমযতা ভানফাকৃরত ধাযণ কময থফা দৃয পথমক পনককায ফান্দামক অল্লায হুকুমভ 
াাময কময থামকন। পমভন রজব্রীর ভানফাকৃরত ধাযণ কময ভারযামভয জাভা পুাঁ ক রদমরন। 
তঃয দৃয পথমক অাম রদম তায খাদয  ানীময থ রনমদে দান কযমরন।  

(৭) ফান্দামক পকফর োথেনা কযমরআ চরমফ না, তামক কামজ নাভমত মফ। তমফআ তামত অল্লায 
াাময পনমভ অমফ। পমভন পখজযু ফৃমক্ষ্য কান্ড ধময নাড়া পদায াভানয েমচষ্ট্ায ভাধযমভ 
অল্লায হুকুমভ ুক্ক পখজযু ভূ রতত । 



(৮) রফমল ভম অল্লায হুকুমভ রশু ন্তামনয ভুখ রদম াযগবে  ফক্তফয ভূ পফয  ’পত 
াময। পমভন ইায ভুখ রদম পফয মরছর তায ভাময রফত্রতা েভামণয জনয। ফুখাযী যীমপ 
ফরণেত ফনু আস্রাইমরয জযুামজ-এয ঘটনা এয েভাণ াা মা।[5] 

(৯) ইা পকান ঈায রছমরন না। ফযং রতরন রছমরন নযমদয ভত অল্লায একজন দা ভাত্র 
এফং রতরন রছমরন অল্লায একজন ম্মারনত নফী  রকতাফধাযী যাূর। 

(১০) ইা পম রফনা ফাম দা মরছমরন, তায নযতভ েভাণ এআ পম, কুযঅমনয ফেত্র তাাঁমক 
‘ভারযাভ-ুত্র’ (دسى ا ا طردي ) ফরা মমছ (ফািাযা ২/৮৭, ২৫৩; অমর আভযান ৩/৪৫ 
েবৃরত)। রতা-ভাতা ঈবম থাকমর তফা তাাঁমক পকফর ইা ফমরআ মম্বাধন কযা ’ত, পমভন 
নযানয নফীগমণয পফরা কযা মমছ। থচ ভারযাভমক তায রতায রদমক ম্বন্ধ কময 
‘ভারযাভ রফনমত আভযান’ (ا  ن  طراا) ‘আভযান-কনযা’ ফরা মমছ (তাযীভ ৬৬/১২)। 

(১১) একভাত্র ভারযামভয নাভ ধমযআ অল্লা তাাঁয তীমত্বয াক্ষ্য পঘালণা কমযমছন (তাযীভ 
৬৬/১২)। মা ৃরথফীয নয পকান ভররা ম্পমকে  কযা রন। তএফ মাফতী রফতমকে য 
ফামনয জনয এটুকুআ মমথষ্ট্। তাছাড়া অল্লা তাাঁমক ‘রছদ্দীিা’ থোৎ কথা  কমভে 
‘তযফাদীনী’ অখযা রদমমছন (ভামদা ৫/৭৫)। পমটা নয পকান ভররা ম্পমকে  পদা 
রন। 

ইা (অঃ)-এয বফরষ্ট্য ভূ : 
(১) রতরন রছমরন রফনা ফাম দা রফমশ্বয একভাত্র নফী (অমর আভযান ৩/৪৬ েবৃরত)। 
(২) অল্লা স্বং মায নাভ যামখন ভী ইা রূম (অমর আভযান ৩/৪৫)। (৩) রতরন 
তামনয রনষ্ট্কারযতা ’পত ভুক্ত রছমরন (ঐ, ৩/৩৬-৩৭)। (৪) দরুনা  অমখযামত 
রতরন রছমরন ভা ম্মামনয রধকাযী এফং অল্লায একান্ত রেজনমদয নযতভ (অমর আভযান 
৩/৪৫)। (৫) রতরন ভাতৃমক্রামড় পথমকআ াযগবে  ফক্তফয যামখন (ভারযাভ ১৯/২৭-৩৩ ; অমর 
আভযান ৩/৪৬)। (৬) রতরন ফনু আস্রাইরগমণয েরত পেরযত মরছমরন (অমর আভযান 
৩/৪৯) এফং পলনফী ‘অভাদ’-এয অগভমনয বরফলযদ্ব্াণী কমযন (ছপ ৬১/৬)। (৭) তাাঁয 
পভা‘পজমা ভূময ভমধয রছর- (ক) রতরন ভাটিয বতযী ারখমত পুাঁ ক রদমরআ তা জীফন্ত ম 
ঈমড় পমত (খ) রতরন জন্ান্ধমক চকু্ষ্ষ্মান  কুষ্ঠ পযাগীমক ুস্থ কযমত াযমতন (গ) রতরন 
ভৃতমক জীরফত কযমত াযমতন (ঘ) রতরন ফমর রদমত াযমতন ভানুল ফাড়ী পথমক মা পখম 
অম এফং মা প ঘময রঞ্চত পযমখ অম (অমর আভযান ৩/৪৯ ; ভামদা ৫/১১০)। 

(৮) রতরন অল্লায রকতাফ আনজীর োপ্ত মরছমরন এফং ূফেফতী গ্রন্থ তযামতয তযানকাযী 
রছমরন। তমফ তযামত াযাভকৃত মনক রফলমক রতরন ারার কমযন (অমর আভযান 
৩/৫০)। (৯) রতরন আহুদী চক্রামন্তয রকায ম যকাযী রনমোতমনয ম্মুখীন ন। পমর 
অল্লা তাাঁমক যীময অভামন ঈঠিম পনন (অমর আভযান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; রনা ৪/১৫৮)। 
ত্রুযা তাাঁযআ ভত অমযকজনমক মন্দ ফম ূমর চরড়ম তযা কময এফং তাযা রনরশ্চতবামফআ 
ইামক তযা কমযরন’ (রনা ৪/১৫৭)। (১০) রতরনআ একভাত্র নফী, মামক অল্লা জীরফত 
ফস্থা দরুনা পথমক অভামন ঈঠিম রনমমছন এফং রিাভমতয োক্কামর রতরন ুনযা যীময 
দরুনামত ফতযণ কযমফন এফং দাজ্জার, কু্র, ূকয েবৃরত র্ধ্ং কযমফন। তঃয আভাভ 
ভাদীয পনতৃমত্ব াযা ৃরথফীমত আরাভী যী‘অত নুমাী ারন্তয যাজয কামভ কযমফন।[6] 



মযত ইা (অঃ)-এয কারনী : 
াধাযণতঃ কর নফীআ ৪০ ফছয ফম নফুত রাব কমযমছন। তমফ ইা (অঃ) ম্ভফতঃ 
তায রকছু ূমফেআ নফুত  রকতাফ োপ্ত ন। পকননা রফরবন্ন পযাাত দ্ব্াযা েভারণত মমছ 
পম, অকাম তুমর পনফায ভ তাাঁয ফ ৩০ পথমক ৩৫-এয ভমধয রছর। রতরন পমৌফমন 
অকাম ঈমতাররত মরছমরন এফং পৌঢ় ফম ুনযা দরুনা রপময এম ভানুলমক তাীমদয 
দাাত রদমফন। 

ইা (অঃ)-এয দাাত : 
ইা (অঃ) নফুত রাব কযায য স্বী কভমক েধানতঃ রনমম্নাক্ত ৭টি রফলম দাাত 
রদম ফমরন,  طُثهُث خِث  اسْث اْث  َث ْث أْثتِث  طِث سُث لٍة دَث ا  ِثرَث شِّبرًا طُث َث اةِث  َث رَث اَث ال َّر ْث خَث َّر طِث اَث دَث دْث خِّب  ًا لِّبطَث   َث كُثي طُّصَث سُث لُث هللاِث  ِثلَثدْث ائِثدلَث  ِث ِّب  رَث رَث دَث  َث ِث   ِثسْث

خُث  طَث  প ফনু আস্রাইরগণ! অরভ পতাভামদয রনকমট অগভন কমযরছ (১) অল্লায যাূর রামফ‘ - َثحْث
(২) অভায ূফেফতী তযাত রকতামফয তযানকাযী রামফ এফং (৩) অভায ময 
অগভনকাযী যাূমরয ুংফাদ দানকাযী রামফ, মায নাভ মফ অভাদ’… (ছপ ৬১/৬)। 
রতরন ফরমরন,  ٌي تَث ِثدْث سْث اٌا طُّ رَث ا صِث يْث فَث  ْث ُثخُث  ُث أَث َث كُث رَث ُّ রনশ্চআ অল্লা অভায ারনকতে (৪)‘  َث ِثاَّر هللاَث رَث ِّب   َث া 
এফং পতাভামদয ারনকতে া। তএফ পতাভযা তাাঁয আফাদত কয। এটাআ যর থ ’ (ভারযাভ 
১৯/৩৬)। 

রতরন ফরমরন,  يْث فَث تَّر ُث اْث هللاَث كُث تُثكُثي  ِث دَث ٍة طِّبا رَّر ِّب لِثئْث يْث  َث كُث يَث  َث َثدْث رِّب ضَث الَّر ِث ْث حُث ألُثحِثلَّر لَثكُثي  َث ْث اةِث  َث ِث رَث اَث التَّر ْث خَث َّر طِث اَث دَث دْث خِّب  ًا لِّبطَث   َث طُثصَث  َث

د ُث اِث  اِث
آل  طراا)-  َث َث  ৫০)- ‘অভায অনীত এ রকতাফ (আনজীর) ূফেফতী রকতাফ তাযাতমক 

তযান কময এফং এজনয পম, (৫) অরভ পতাভামদয জনয ারার কময পদফ পকান পকান ফস্ত্ত, 

মা পতাভামদয জনয াযাভ রছর। অয (৬) অরভ পতাভামদয রনকমট এমরছ পতাভামদয 
ারনকতে ায রনদেন । তএফ (৭) পতাভযা অল্লামক ব কয এফং অভায অনুগতয কয ’ 

(অমর আভযান ৩/৫০)। 

এটায ফযাখযা এমমছ নয অামত পম, 

ا رًا لِث هللاِث كَث ِثدْث اْث سَث ِثدْث يْث  َث أِث خِّب حِث َّرنْث لَثهُثيْث  َث ِثصَث
دِّب َث نٍة  ُث يْث اَث هِث طْث َث   َث َثدْث رَّر ا حَث اَث أَث خُث ْث دْث اَث الَّر ِث يٍة طِّب

يْث - فَث ِث ُث ْث هُث  َث َثكْث ِثهِث ا  َث ْث يُث الرِّب َث   َث َثخْث  ُثهُث ْث أِث  َث َث ْث ِث

ط ًا  ا  ًا  َثلِثدْث هُثيْث  َث َث اَث طِث ْث دْث خْث َث  لِث ْثكَث فِثرِث تَث  ْث
لِث  َث َث الَث ال َّر سِث  ِث لْث َث اِث طْث َث

ال س ا)-  َث  ১৬০-১৬১)- 

‘ফস্ত্ততঃ আহুদীমদয াময কাযমণ অভযা তামদয ঈময াযাভ কমযরছরাভ ফহু রফত্র ফস্ত্ত , মা 
তামদয জনয ারার রছর। এটা রছর (১) অল্লায মথ তামদয রধক ফাধা দামনয কাযমণ ’। 
‘এফং এ কাযমণ পম, (২) তাযা ূদ গ্রণ কযত। থচ এ ফযাাময তামদয রনমলধ কযা মরছর 
এফং এ কাযমণ পম, (৩) তাযা মযয ম্পদ নযাবামফ পবাগ কযত। ফস্ত্ততঃ অভযা 
কারপযমদয জনয েস্ত্তত পযমখরছ পফদনাদাক ারস্ত’ (রনা ৪/১৬০-১৬১)। রতরন অয ফমরন, 

ادَث   َث ْث طَث    ِث الْثحَث َث
طَث   َث أُث رُث هُث ْث طَث َثنْث  ُث هُثطَث   ِثالَّر طَث  حَث يْث شُثحُث طَث هِث طْث َث   َث َثدْث رَّر يِث حَث  َث َث

الْث اَث الْث َث َثرِث  َث طِث فُثرٍة  َث
طْث َث  كُثلَّر  ِث ْث  ُث رَّر ا حَث اَث أَث خُث ْث دْث  َث َث َثى الَّر ِث

اَث  يْث  ِث ِث َّر  لَثصَث خِث ُث ْث دِثهِث يْث  ِث َث ْث دْث َث أُث زَث لِث َث لَث يٍة  َث
تَث َثاَث  ِث َث ْث األ   ي)- ا ْث  ১৪৬)- 

‘এফং আহুদীমদয জনয অভযা (১) েমতযক নখরফরষ্ট্ শু াযাভ কমযরছরাভ এফং (২) ছাগর 
 গরু পথমক এতদবুময চরফে অভযা তামদয জনয াযাভ কমযরছরাভ। রকন্তু ঐ চরফে ফযতীত 
মা ৃমষ্ঠ রকংফা মন্ত্র ংমুক্ত থামক থফা রস্থয ামথ রভররত থামক। তামদয ফাধযতায 
কাযমণ অভযা তামদয এ ারস্ত রদমরছরাভ। অয অভযা ফযআ তযফাদী’ (অন‘অভ 
৬/১৪৬)। 

ইা (অঃ)-এয পকৃত াাঁচটি রনদেন : 



তাীদ  রযারামতয ঈময ইভান অনায দাাত পদায ময রতরন ফনু আস্রাইরমক তাাঁয 
অনীত রনদেন ভূ ফণেনা কমযন। রতরন ফমরন, 

اِث هللاِث 
راًا  ِثإِث ْث دْث اُث اَث كُث ْث هِث فَثدَث فُثخُث فِثدْث  ْث

أَث رِث فَث دْث
ئَث ِث الاَّر دْث هَث اِث كَث دْث

اَث الاِّب يْث طِّب يْث  َث ِّب ْث  َث ْث ُث ُث لَثكُث كُث يْث  ِث دَث ٍة طِّبا رَّر ِّب تُثكُث  ِّب ْث  َثخْث لِثئْث
لَث  َث ائِثدْث رَث الًا  ِثلَثى  َث ِث ْث  ِثسْث سُث ْث رَث  َث

يْث  ِثاْث كُث تُثي  لِث َث آلدَث ًا لَّركُث يْث  ِثاَّر فِث ْث  َث تِثكُث اَث فِث ْث  ُثدُث ْث خَّر ِثرُث ْث طَث  تَث اَث  َث كُث ُث ْث
أْث يْث  ِثطَث  تَث ئُثكُث  َث ِّب

ُث اِث هللاِث  َث 
تَثى  ِثإِث ْث دِثـ  الْثطَث ْث حْث

صَث  َث ُث رَث هَث  األَث ْث طَث ئُث األكْث رِث  ْث
ُث  َث 

طِث ِثداَث  آل  طراا)- طُّ ْث  ৪৯)- 

‘রনশ্চআ অরভ পতাভামদয রনকমট পতাভামদয ারনকতে ায ক্ষ্ পথমক এমরছ রনদেনভূ রনম। 
(পমভন-) (১) অরভ পতাভামদয জনয ভাটি দ্ব্াযা ারখয অকৃরত বতযী কময পদআ। তাযয 
তামত মখন পুাঁ ক পদআ, তখন তা ঈড়ন্ত ারখমত রযণত ম মা অল্লায হুকুমভ। (২) অয 
অরভ ুস্থ কময তুরর জন্ান্ধমক এফং (৩) ধফর-কুষ্ঠ পযাগীমক। (৪) অয অরভ জীরফত কময 
পদআ ভৃতমক অল্লায হুকুমভ। (৫) অরভ পতাভামদযমক ফমর পদআ মা পতাভযা পখম অ এফং 
মা পতাভযা ঘময পযমখ অ। এমত েকৃষ্ট্ রনদেন যমমছ মরদ পতাভযা রফশ্বাী  ’ (অমর 
আভযান ৩/৪৯)। 

ঈমল্লখয পম, মখন পম পদম পম রফলময অরধকয  ঈৎকলে থামক, তখন পআ পদম পআ রফলম 
মফোচ্চ ফুযৎরত  নফী পেযণ কযা । পমভন ভূায ভ রভময রছর জাদরুফদযায 
োদবুে াফ। পমর অল্লা তাাঁমক রাঠিয পভা‘পজমা রদম াঠামরন। নুরূবামফ ইায ভম াভ 
ফা ররযা এরাকা রছর রচরকৎা রফদযা পযা। পকাযণ ইামক অল্লা ঈময ফরণেত 
মরৌরকক ক্ষ্ভতা  পভা‘পজমা ভূ রদম াঠান। পমভন পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয ভম 
অযফযা বালা  ারমতযয মফোচ্চ রংকাময বূরলত রছর। পমর কুযঅন তামদয াভমন 
তফুরিকাযী পভা‘পজমা রূম নারমর । মামত অযমফয স্বনাভখযাত করফযা ভাথা পনাামত ফাধয 
। 

দাামতয পরশ্রুরত : 
ইা (অঃ)-এয পভা‘পজমা ভূ পদমখ এফং তাাঁয ভুখরনঃৃত তাীমদয ফাণী শুমন গযীফ 
পেণীয রকছু পরাক তাাঁয েরত অকৃষ্ট্ ’পর দরুনাদায ভাজ পনতাযা তাাঁয েরত রফরূ ম 
মঠ। কাযণ তাীমদয াভয ফাণী ভামজয কামভী স্বাথেফাদী পনতামদয স্বামথেআ েথভ অঘাত 
পমন থামক। তান তামদযমক কুভন্ত্রণা পদ। পমর তাযা ইা (অঃ)-এয রফমযারধতা ররপ্ত 
। 

রফগত নফীগমণয নযা ফনু আস্রাইরগণ তামদয ফংময পল নফী ইা (অঃ)-এয রফরুমি 
নানারফধ চক্রান্ত শুরু কময। তাযা েথমভআ ইা (অঃ)-পক ‘জাদকুয’ ফমর অখযারত কময। 
পমভন অল্লা ফমরন, (প ইা!)  ٌا ٌر طُّ ِثدْث حْث ا  ِثالَّر سِث ـ َث هُثيْث  ِثاْث أَث ا طِث ْث فَثرُث ْث اَث كَث دْث دِّب َث نِث فَث َث لَث الَّر ِث هُثيْث  ِث لْث َث تَث  لِثئْث

الط ئخة)-  ِث ْث  
১১০)- ‘মখন তুরভ তামদয কামছ েভাণারদ রনম এমরছমর। তঃয তামদয ভমধয মাযা কামপয 
তাযা ফরর, এটা েকায জাদ ুফযতীত রকছুআ ন’ (ভামদা ৫/১১০)। 

ঈক্ত ফামদ ইা (অঃ) ক্ষ্ান্ত না ম ফযং অয রদ্ব্গুণ পফমগ দ্ব্ীমনয দাাত রদম পমমত 
থামকন। তখন রফমযাধীযা পফমছ পন তীফ পনাংযা থ। তাযা তাাঁয ভাময নামভ ফাদ 
যটামত শুরু কময। মামত ইা (অঃ) তযন্ত ফযথা পমর নফুমতয গুরুদারত্ব ারন কযমত 
রগম ফরকছু নীযমফ য কযমত থামকন। পমর ইা (অঃ)-এয ভথেক ংখযা মতআ ফাড়মত 
থামক, রফশ্বাী ভাজ পনতামদয চক্রান্ত ততআ ফৃরি পমত থামক। এফায তাযা তাাঁমক তযায 
লড়মন্ত্র কযর এফং পজনয পদময ফাদামক তাাঁয রফরুমি পক্ষ্রম পদফায লড়মন্ত্র কযর। তাযা 



নফযত ফাদায কান বারয কযমত থামক এআ ভমভে পম, পরাকটি অল্লা পরাী। প তাযাত 
রযফতে ন কময ফাআমক রফধভী কযমত মচষ্ট্। এফ রবমমাগ শুমন ফমমল ফাদা তাাঁয 
রফরুমি পগ্রপতাযী মযাানা জারয কমযন। তখন আহুদীমদয এফ লড়মন্ত্র নযাৎ কযায জনয 
অল্লা স্বী পকৌর পেযণ কমযন এফং ইা (অঃ)-পক যীময অভামন ঈঠিম পনন।  

আহুদীমদয ঈয পেরযত গমফ  তায কাযণ ভূ : 
ইা (অঃ)-এয দাাত েতযাখযান কযায কাযমণ অল্লা আহুদী কারপযমদয ঈময নানারফধ 
দরুনাফী গমফ নারমর কমযন। তামদযমক পকন ারস্ত পদা মরছর- প রফলম মনকগুরর 
কাযমণয ভমধয অল্লা ফমরন, 

اَث  طِث ُث ْث يْث فَثالَث دُث ْث أِث رِث فْث هَث   ِثكُث يَث هللاُث  َث َثدْث لْث اَث َث يْث  ُث ُث  ُث َث  غُث ْثٌف  َث لِثهِث   َث َث ْث
رِث حَث ّثًا دْث  ْث ِثدَث اَث  ِث َث

يُث األَث تْث ِثهِث يْث  َث دَث نِث هللاِث  َث َث أِث رِث فْث كُث د َث  َثهُثيْث  َث يْث طِث هِث فَث ِثطَث   َث ْثفِث
الًا  ط ًا -  ِثالَّر  َث ِثدْث دْث تَث   ًا  َث ِث يَث  ُثهْث دَث رْث يْث  َث َثى طَث لِثهِث يْث  َث َث ْث أِث رِث فْث طَث  -  َث ِثكُث تَث ُث ْث ُث  َث طَث   َث لَث هللاِث  َث سُث ْث يَث رَث دَث رْث اَث طَث ى ا ْث سَث دْث حَث  ِث دْث سِث تَث ْث َث  الْثطَث يْث  ِث َّر   َث لِثهِث  َث َث ْث

تَث ُث ْث ُث دَث ِثدْث  ًا  طَث   َث اِّب  َث يٍة  ِثالَّر اتِّب َث عَث ال َّر
اْث  ِث ْث هُث طَث  لَثهُثيْث  ِثهِث طِث هِث لَثفِث ْث شَث ٍّك طِّب ْث ا فِثدْث تَث َثفُث ْث اَث ا ْث دْث هَث لَثهُثيْث  َث ِثاَّر الَّر ِث اْث شُث ِّب لَثـكِث هُث هللاُث - صَث َث ُث ْث ُث  َث فَث َث ل رَّر  َث

ط ًا  دْث كِث زاًا حَث دْث زِث كَث اَث هللاُث  َث هِث  َث ال س ا)-  ِثلَثدْث  ১৫৫-১৫৮)- 

‘তাযা পম ারস্তোপ্ত মরছর, তা রছর (১) তামদয ঙ্গীকায বমঙ্গয কাযমণ, (২) নযাবামফ 
যাূরগণমক তযা কযায কাযমণ এফং (৩) তামদয এআ ঈরক্তয কাযমণ পম, ‘অভামদয হৃদ 
অচ্ছন্ন’… (রনা ১৫৫)। ‘অয (৪) তামদয কুপযীয কাযমণ এফং (৫) ভারযামভয েরত ভা 
ফাদ অমযাময কাযমণ’ (১৫৬)। ‘অয তামদয (৬) একথায কাযমণ পম, ‘অভযা ভারযাভ-
ুত্র ইা ভীমক তযা কমযরছ, রমরন রছমরন অল্লায যাূর। থচ তাযা না তাাঁমক তযা 
কমযরছর, না ূমর চরড়মরছর। ফযং তামদয জনয ধাাঁধায ৃরষ্ট্ কযা মরছর। ফস্ত্ততঃ তাযা এ 
ফযাাময নানারফধ কথা ফমর। তাযা এ রফলম মন্দময ভামঝ মড় অমছ। শুধুভাত্র ধাযণায 
নুযণ কযা ফযতীত এ রফলম তামদয পকান জ্ঞানআ পনআ। অয রনরশ্চতবামফআ তাযা তামক 
তযা কমযরন’ (১৫৭)। ‘ফযং তামক অল্লা রনমজয কামছ ঈঠিম রনমমছন। অয অল্লা ’পরন 
ভা যাক্রান্ত  েজ্ঞাভ’ (রনা ৪/১৫৫-১৫৮)। 

আহুদীমদয রবপ্ত ায ১০টি কাযণ : 
ূযা রনা ১৫৫-৬১ অামত আহুদীমদয আয অল্লায গমফ নারমমরয  তামদয রবপ্ত 
ায পম কাযণ ভূ ফরণেত মমছ, তা ংমক্ষ্ম রনম্নরূ : 
(১) তামদয ফযাক াাচায (২) অল্লায মথ ফাধা দান (৩) ূদী পরনমদন (৪) মযয 
ম্পদ নযাবামফ বক্ষ্ণ (৫) ঙ্গীকায বঙ্গ কযা (৬) নফীগণমক তযা কযা (৭) অল্লায 
মথ অগ্রী না া এফং জুাত পদা পম, অভামদয হৃদ অচ্ছন্ন (৮) কুপযী কযা 
(৯) ভারযামভয েরত রভথযা ফাদ পদা (১০) ইামক ূমর রফি কময তযায রভথযা 
দাফী কযা। 

ইা (অঃ)-পক তযায লড়মন্ত্র  তাাঁয উর্ধ্োমযান : 
তৎকারীন পযাভ ম্রাট ছারতূনু-এয রনমদে ম (ভামাযী) ইা (অঃ)-পক পগ্রপতামযয জনয 
যকাযী ফারনী  আহুদী চক্রান্তকাযীযা তাাঁয ফাড়ী পঘযা কময। তাযা জননক নযাধভমক ইা 
(অঃ)-পক তযা কযায জনয াঠা। রকন্তু আরতূমফে অল্লা ইা (অঃ)-পক ঈঠিম পনা 
প রফপর ভমনাযথ ম রপময মা। রকন্তু এরয ভমধয অল্লায হুকুমভ তায পচাযা ইা 
(অঃ)-এয দৃ ম মা। পমর আহুদীযা তামকআ ইা পবমফ ূমর রফি কময তযা কময।  



আহুদী-নাছাযাযা পকফর মন্দময ফফতী মআ নানা কথা ফমর এফং ইামক তযা কযায রভথযা 
দাফী কময। অল্লা ফমরন, ‘এ রফলম তামদয পকানআ জ্ঞান পনআ। তাযা পকফরআ মন্দময ভমধয 
মড় অমছ। এটা রনরশ্চত পম, তাযা তামক তযা কযমত ামযরন’(রনা ৪/১৫৭)। ফযং তায ভত 
কাঈমক তাযা তযা কমযরছর । 

ঈমল্লখয পম, ইা (অঃ) তাাঁয ঈময রফশ্বাী প মুমগয  যফতী মুমগয কর খৃষ্ট্ামনয াময 
পফাঝা রনমজ কাাঁমধ রনম োরশ্চত স্বরূ ূমর রফি ম ভৃতুযফযণ কমযমছন ফমর খৃষ্ট্ানমদয দাফী 
পস্রপ েতাযণা  েচায বফ রকছুআ ন। 

অল্লায াাঁচটি ঙ্গীকায : 
আহুদীমদয রফমক্ষ্ মযত ইা (অঃ)-পক াামমযয ফযাাময অল্লা াাঁচটি াদা কমযরছমরন 
এফং ফক’টিআ রতরন ূণে কমযন। (১) তযায ভাধযমভ ন ফযং তায স্বাবারফক ভৃতুয মফ 
(২) তাাঁমক উর্ধ্েজগমত তুমর পনা মফ (৩) তামক ত্রুমদয ফাদ পথমক ভুক্ত কযা মফ 
(৪) রফশ্বাীমদয রফমক্ষ্ ইায নুাযীমদযমক রিাভত ফরধ রফজী যাখা মফ এফং (৫) 
রিাভমতয রদন ফরকছুয চূড়ান্ত পাছারা কযা মফ। এ রফলগুরর ফরণেত মমছ রনমম্নাক্ত 
অামত। পমভন অল্লা ফমরন, 

يِث  ا  ِثلَثى دَث ْث فَثرُث ْث اَث كَث دْث  ِث
اَث اتَّر َث ُث ْث َث فَث ْث َث الَّر دْث لُث الَّر ِث لَث  ِث ا  َث فَثرُث ْث اَث كَث دْث اَث الَّر ِث هِّبرُث َث طِث طُثاَث افِث ُث َث  ِثلَث َّر  َث رَث فِّبدْث َث  َث تَث َث ى  ِث ِّب ْث طُث سَث دْث   َث لَث هللاُث دَث   ِث

 ِث ْث

اَث  تَث ِثفُث ْث هِث تَث ْث تُثيْث فِثدْث طَث  كُث ْث يْث فِثدْث كُث دْث َث يُث  َث كُث أَثحْث يْث فَث كُث لِث ُث رْث يَّر  ِثلَث َّر طَث
آل  طراا)- الْث ِثدَث طَث ِث  ُث  ৫৫)- 

‘অয স্মযণ কয মখন অল্লা ফরমরন, প ইা! অরভ পতাভামক পাত রদফ এফং পতাভামক 
অভায কামছ তুমর পনফ এফং পতাভামক কারপযমদয াত পথমক ভুক্ত কযফ। অয মাযা পতাভায 
নুযণ কযমফ, তামদযমক রিাভত মেন্ত কারপযমদয রফরুমি রফজী কময যাখমফা। তঃয 
পতাভামদয ফাআমক অভায কামছ রপময অমত মফ, তখন অরভ পতাভামদয ভধযকায রফফাদী 
রফলম পাছারা কময পদফ’ (অমর আভযান ৩/৫৫)। 

ঈক্ত অামত ফরণেত  فِّبدْث َث تَث َث  থে ‘অরভ পতাভামক পাত রদফ’। ‘পাত’ থে ুমযাুরয পনা। طُث
ভৃতুযকামর ভানুমলয অু ূণে  ফমর এমক ‘পাত’ ফরা । রূক মথে রনরা মাামক 
পাত ফা ভৃতুয ফরা । পমভন অল্লা ফমরন,  هَث طُثنْث فِث ْث طَث َث طِث الَّرتِث ْث لَثيْث تَث تِثهَث   َث اَث طَث ْث فُثسَث حِثدْث َث ْث فَّرى األْث تَث َث  -هللاُث دَث

‘অল্লা ভানুমলয োণ রনম পনন তায ভৃতুযকামর, অয পম ভমযনা তায রনরাকামর’ (মুভায 
৩৯/৪২)। পকাযণ মাাক, পাযযা েভুখ রফদ্ব্ানগণ  افِث ُث َث  ِثلىَّر رَث فِّبدْث َث  َث تَث َث  এয থে ফমরন, অরভ- طُث
অনামক রনমজয কামছ ঈঠিম পনফ এফং পল মাভানা (ৃরথফীমত নারভম রদম) স্বাবারফক 
ভৃতুয দান কযফ। এখামন ফণেনায অগরছ মমছ ভাত্র’ (কুযতুফী, আফনু কাছীয)। মা কুযঅমনয 
ফহু স্থামন মমছ। ইায ফতযণ, দাজ্জার রনধন, ৃরথফীমত ারন্তয যাজয স্থান আতযারদ রফলম 
ছী  ভুতাারতয াদীছ ভূ ফরণেত মমছ। ো কর ফড় ফড় নফীআ রজযত কমযমছন। 
এক্ষ্মণ ৃরথফী পথমক অভামন ঈঠিম পনা, তঃয ুনযা ৃরথফীমত রপরযম রদম স্বাবারফক 
ভৃতুয দান কযা- এটা ইা (অঃ)-এয জনয এক ধযমনয রজযত বফ রক! াথেকয এআ পম , 

নযানয নফীগণ দরুনামতআ এক স্থান পথমক নয স্থামন রজযত কমযমছন। ক্ষ্ান্তময ইা (অঃ) 
দরুনা পথমক অভামন রজযত কমযমছন। তঃয অভান পথমক দরুনামত রপময অমফন। 
অল্লা ফোরধক ফগত এফং রতরনআ কর ক্ষ্ভতায রধকাযী। 



তঃয ইায নুাযীমদয রিাভত ফরধ রফজী কময যাখায থে ইভানী রফজ এফং পটি 
ইা (অঃ)-এয বরফলযদ্ব্াণী নুমাী পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয নুাযীমদয ভাধযমভআ 
ম্পন্ন মমছ। ইভানী রফজময ামথ ামথ যাজননরতক  থেননরতক রফজ পমভন পখরাপত 
মুমগ মমছ, বরফলযমত অফায পটা মফ। এভনরক পকান ফরস্তঘময আরামভয রফজ রনান 
ঈড়মত ফাকী থাকমফ না। ফমমল রিাভত োক্কামর ইা  ভাদীয পনতৃমত্ব রফশ্বফযাী 
যাজননরতক রফজ ংঘটিত মফ এফং াযা ৃরথফী ারন্তয যামজয রযণত মফ।[7] 

‘াাযী’ কাযা? 

رٌ  ব্দটি حَث ارِث ّث   ধাতু পথমক ফুযৎন্ন। থে পদামর চুনকাভ কযায জনয ধফধমফ াদা চুন। حَث َث
ারযবারলক মথে ইা (অঃ)-এয খাাঁটি নুাযী ীলেস্থানী বক্ত  াামযকাযী ফযরক্তগণমক 
‘াাযী’ ফরা ’ত। পকঈ ফমরমছন পম, নাফাত্বী বালা াাযী থে পধাা (ال ص ر)। ইায 
খাাঁটি নুাযীগণ পধাা রছমরন, মাযা কাড় পধৌত কযমতন। ময তাযা ঐ নামভআ রযরচত 
ন। থফা এজনয তামদয ঈারধ ‘াাযী’ রছর পম, তাযা ফেদা াদা পালাক রযধান 
কযমতন। পকান পকান তাপীযরফদ তাাঁমদয ংখযা ১২ জন ফমরমছন। ইা (অঃ)-এয বক্ত 
চযগণমক পমভন ‘াাযী’ ফরা ; পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয বক্ত চযগণমক পতভরন 
‘ছাাফী’ ফরা । অরবধারনক মথে ছাাফী থে াথী ফা চয ’পর ারযবারলক মথে 
যাূর (ছাঃ) ফযতীত নযমদয াথীগণমক ‘ছাাফী’ ফরা  না। পকননা এআ রযবালাটি পকফর 
ঐকর রফত্রাত্মা ফযরক্তগমণয জমনযআ ৃরষ্ট্ মমছ। ফয ‘াাযী’ ব্দটি পকান পকান ভ 
শুধু ‘াামযকাযী’ ফা অন্তরযক ফনু্ধ মথে ফযফহৃত । পমভন যাূরুল্লা (ছাঃ) একদা ফমরন , 

‘েমতযক নফীয একজন ‘াাযী’ থোৎ খাাঁটি চয থামক। পতভরন অভায ‘াাযী’ ’র 
মুফাময’।[8] 

ইা (অঃ) মখন ফনু আস্রাইমরয স্বাথেফাদী পনতামদয রফমযারধতা  চক্রান্ত ফুঝমত াযমরন , তখন 
রনমজয একরনষ্ঠ াথীমদয ফাছাআ কযায েমাজনীতা ঈররি কযমরন এফং ফাআমক পডমক 
রজমজ্ঞ কযমরন, পতাভামদয ভমধয অভায রতযকামযয বক্ত  নুাযী কাযা? একথাটিআ কুযঅমন 
ফরণেত মমছ রনমম্নাক্তবামফ- 

خْث  ِثأَث َّر  طُثسْث ِثطُث اَث  هَث اشْث  صَث رُث هللاِث آطَث َّر   ِث هللِث  َث
اُث  َث حْث دُّ اَث  َث ارِث  صَث رِث   ِثلَثى هللاِث  َث لَث الْثحَث َث

اْث  َث رَث  َث لَث طَث فْث هُثيُث الْثكُث ى طِث ْث دسَث سَّر  ِث رَث َّر َث  - فَث َثطَّر   َثحَث

اَث  دْث خِث يَث الشَّر أِث تُث ْث َث  طَث سُث لَث فَث كْث اتَّر َث ْث َث  الرَّر لْثنَث  َث آل  طراا)- آطَث َّر   ِثطَث   َث زَث  ৫২-৫৩)- 

‘মখন ইা ফনু আস্রাইমরয কুপযী নুধাফণ কযমরন, তখন ফরমরন, কাযা অছ অল্লায মথ 
অভামক াামযকাযী? তখন াাযীগণ ফরর, অভযাআ অল্লায মথ অনায াামযকাযী। 
অভযা অল্লায ঈময ইভান এমনরছ। অরন াক্ষ্য থাকুন পম অভযা ফাআ অত্মভেণকাযী ’। 
‘প অভামদয ারনকতে া! অভযা পআ ফ রফলময ঈময রফশ্বা স্থান কমযরছ, মা তুরভ নারমর 
কমযছ এফং অভযা যাূমরয নুাযী মরছ। তএফ তুরভ অভামদযমক ভানযকাযীমদয 
তাররকাবুক্ত কময না’ (অমর আভযান ৩/৫২-৫৩) 

নযত্র এমমছ এবামফ- 

اُث  َث صَث رُث  حْث دُّ اَث  َث ارِث  صَث رِث   ِثلَثى هللاِث  َث لَث الْثحَث َث
اْث  َث دِّبداَث طَث ارِث يَث لِث ْثحَث َث دَث رْث اُث طَث ى ا ْث دسَث طَث   َث لَث  ِث  صَث رَث هللاِث كَث

ا  َث داَث آطَث ُث ا كُث ْث ُث ْث هَث  الَّر ِث دَث   َثدُّ

داَث  رِث حُث ا  َث أِث صْث َث
يْث فَثأَث أِث خُث ِّب داَث آَثطَث ُث ا  َث َثى  َث خْث َث  الَّر ِث أَثدَّر ن اَّر ئِثفَثٌ ، فَث فَثرَث كَث ائِثدلَث  َث رَث اْث  َث ِث   ِثسْث  ئِثفَثٌ  طِّب

الصف)- هللاِث فَث َثطَث َثن اَّر  ১৪)- 



‘প রফশ্বাী গণ! পতাভযা অল্লায াামযকাযী ম মা। পমভন ভারযাভ-তন ইা 
াাযীমদয ফমররছর, পক অছ অল্লায জনয অভামক াামযকাযী? াাযীযা ফমররছর, অভযাআ 
অল্লায াামযকাযী। তঃয ফনু আস্রাইমরয একটি দর রফশ্বা স্থান কযর এফং নযদর 
েতযাখযান কযর। তঃয অভযা রফশ্বাীমদয াাময কযরাভ তামদয ত্রুমদয ঈময। পমর 
তাযা রফজী ’র’ (ছপ ৬১/১৪)। 

ফয াাযীমদয এআ অনুগতয েকাময ক্ষ্ভতা অল্লা দান কমযরছমরন তাাঁয রফমল নুগ্রম। 
পমভন রতরন ফমরন, 

اَث  خْث  ِثأَث َّر َث  طُثسْث ِثطُث ْث هَث اشْث ا آطَث َّر   َث لِث ْث  َث لُث ْث سُث ْث ا  ِث ْث  َث ِثرَث اْث آطِث ُث ْث
اَث  َث دْث دِّب ارِث نُث  ِثلَثى الْثحَث َث دْث حَث  ْث

الط ئخة)-  َث ِث ْث  َث  ১১১)- 

‘অয মখন অরভ াাযীমদয ভমন জাগ্রত কযরাভ পম, অভায েরত  অভায যাূমরয েরত 
রফশ্বা স্থান কয, তখন তাযা ফরর, অভযা রফশ্বা স্থান কযরাভ এফং অরন াক্ষ্ী থাকুন 
পম, অভযা ফাআ অত্মভেণকাযী’ (ভামদা ৫/১১১)। এখামন াাযীমদয রনকট ‘র’ কযা 
থে তামদয হৃদম রফলটি ঞ্চায কযা ফা জাগ্রত কযা। এটা নফুমতয ‘র’ ন। 

ফস্ত্ততঃ ত্রুমদয ঈৎীড়মন রতষ্ঠ ম ইা (অঃ) তাাঁয নুাযীগমণয েরত ঈমযাক্ত 
অফান জানামত ফাধয মরছমরন। ামথ ামথ ফায জন বক্ত নুাযী তাাঁয ডামক াড়া 
রদমরছমরন এফং অনুগমতযয থ রনমরছমরন। তঃয তাযাআ ইা (অঃ)-এয উর্ধ্োমযামণয 
ময ইাী ধভে েচাময ঈমল্লখমমাগয ফদান যামখন। মরদ যফতী কামর তামদয ভমধয ফহু 
পবজার ঢুমক মড় এফং তাযা ফহু দমর রফবক্ত ম মা। অজ রফশ্ব খৃষ্ট্ান ভাজ পযাভান 
কযাথররক  েমটষ্ট্যান্ট নামভ েধান দ’ুদমর রফবক্ত। মামদয যমমছ ংখয ঈদর। অয এযা 
ফ দরআ ভ্রান্ত। 

আভাভ ফাগাবী (যঃ) ূযা ছপ ১৪ অামতয তাপীময অবু্দল্লা আফমন অফফা (যাঃ) পথমক 
ফণেনা কমযন পম, ইা (অঃ)-এয উর্ধ্োমযামণয য খৃষ্ট্ান জারত রতন দমর রফবক্ত ম মা। 
একদর তামক ‘অল্লা’ ফমর। একদর তাাঁমক ‘অল্লায ুত্র’ ফমর এফং একদর তামক ‘অল্লায দা 
 যাূর’ ফমর। েমতযক দমরয নুাযী দর রছর। তামদয ভমধয দ্ব্ন্দ-কর ফাড়মত থামক। 
তঃয পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয অগভন ঘমট এফং রতরন ভুরভনমদয দরমক ভথেন পদন। 
পমর তাযাআ দরীমরয রবরতমত জরাব কময। ফরা ফাহুরয ভুরভন ইাীগণ ফাআ আরাভ কফুর 
কময ধনয ন। ‘রফশ্বাীমদযমক অল্লা াাময কযমরন  তাযা রফজী ’র’ ফরমত ঈম্মমত 
ভুাম্মাদীমক ফুঝামনা মমছ। মাযা ইা  ভুাম্মাদ ঈব নফীয ঈময রফশ্বা স্থান কমযমছন 
এফং রফশ্বাী কামপয ভুরযকমদয ঈয দরুনা  অমখযামত রফজী মমছন। 

অভান পথমক খাঞ্চা বরতে  খাদয ফতযণ : 
ভূা (অঃ)-এয ঈম্মতগমণয জনয অল্লা অভান পথমক ভান্না  ারায জান্নাতী খাফায 
নারভম রদমরছমরন। ম্ভফতঃ তামত ঈদ্ব্িু ম একদা াাযীগণ ইা (অঃ)-এয রনকমট 
নুরূ দাফী কময ফমরা। রফলটিয কুযঅনী ফণেনা রনম্নরূ- 

اَث  طِث ِثدْث تُثي طُّ ْث ا هللاَث  ِثاْث كُث ْث طَث اِث  َث لَث اتَّر ُث ْث اَث السَّر ةًا طِّب لَث  َث َثدْث َث  طَث ئِثخَث زِّب ا دُث َث
يُث رَث ُّ َث  َث دْث اِث تَث سْث لْث دَث يَث أَث دَث رْث اَث طَث ى ا ْث سَث دْث اَث دَث   ِث دُّ ْث ارِث   َث لَث الْثحَث َث

ا -  ِث ْث  َث لُث ْث
اَث  دْث خِث اَث الشَّر أِث هَث  طِث اَث  َث َثدْث كُث ْث تَث َث   َث َث خَث ْث ئِثاَّر  ُث ُث ْث ُث َث   َث َث ْث َثيَث  َثاْث  َثخْث صَث طَث تَثاْث هَث   َث أْثكُثلَث طِث ْث خُث  َثا  َّر دْث لْث -  ُثرِث زِث  ْث

يَث ال َّرهُثيَّر رَث َّر َث   َث دَث رْث اُث طَث ى ا ْث سَث دْث  َث لَث  ِث
اَث  ازِث ِثدْث رُث الرَّر دْث نَث  َث  ْث

زُث ْث َث   َث َث ارْث آدَث ًا طِّب ْث َث  َث آ ِثرِث َث   َث لِث َث   َث  َّر
َث خاًا ألِّب دْث اُث لَث َث   ِث كُث ْث طَث اِث تَث اَث السَّر ةًا طِّب ا -  َث َثدْث َث  طَث ئِثخَث يْث فَثطَث كُث لُثهَث   َث َثدْث زِّب  َث لَث هللاُث  ِث ِّب ْث طُث َث

اَث  دْث اَث الْث َث لَثطِث خاًا طِّب ا  ًا الَّر  ُث َث ِّب ُثهُث  َثحَث إِث ِّب ْث  ُث َث ِّب ُثهُث  َث َث يْث فَث كُث خُث طِث ْث فُثرْث  َث ْث كْث الط ئخة)- دَّر  ১১২-১১৫)- 



‘মখন াাযীযা ফরর, প ভারযাভ-ুত্র ইা! অনায ারনকতে া রক এরূ কযমত ামযন 
পম, অভামদয জনয অকা পথমক খাদয বরতে  খাঞ্চা ফতযণ কময পদমফন? রতরন ফরমরন, মরদ 
পতাভযা ইভানদায , তমফ অল্লামক ব কয’ (ভামদা ১১২)। ‘তাযা ফরর, অভযা তা পথমক 
পখমত চাআ, অভামদয ন্তয রযতৃপ্ত মফ এফং অভযা পজমন পনফ পম, অরন তয ফমরমছন  
অভযা াক্ষ্যদাতা ম মাফ’ (১১৩)। ‘তখন ভরযাভ-তন ইা ফরর, প অল্লা! প অভামদয 
ারনকতে া! অভামদয েরত অভান পথমক খাদযবরতে  খাঞ্চা ফতীণে করুন। তা অভামদয জনয 
তথা অভামদয েথভ  যফতী ফায জনয অনমন্দাৎফ মফ এফং অনায ক্ষ্  ’পত একটি 
রনদেন মফ। অরন অভামদয রূমী দান করুন। অরনআ পেষ্ঠ রূমীদাতা ’ (১১৪)। ‘অল্লা 
ফরমরন, রনশ্চআ অরভ প খাঞ্চা পতাভামদয েরত ফতীণে কযফ। তঃয পম ফযরক্ত কৃতজ্ঞ 
মফ, অরভ তামক এভন ারস্ত পদফ, পম ারস্ত রফশ্বজগমত য কাঈমক পদফ না’ (ভামদা 
৫/১১২-১১৫)। 

ঈমল্লখয পম, ঈক্ত খাদয রঞ্চত যাখা রনরলি রছর। রতযরভমীয একটি াদীমছ অম্মায রফন আারয 
(যাঃ) ’পত ফরণেত মমছ পম, ঈক্ত খাদযবরতে  খাঞ্চা অভান ’পত নারমর মরছর এফং 
াাযীগণ তৃরপ্তবময পখমরছর। রকন্তু পরাকমদয ভমধয রকছু পরাক তা রঞ্চত পযমখরছর। পমর 
তাযা ফানয  ূকময রূান্তরযত ম রগমরছর।[9] 

ইা (অঃ)-এয নুাযীমদয কুপযী এফং রিাভমতয রদন অল্লায মঙ্গ ইা (অঃ)-এয 
কমথাকথন : 
ইা (অঃ)-এয উর্ধ্োমযামনয পমর ইাীমদয ভমধয পম অিীদাগত রফভ্রারন্ত পদখা পদ এফং 
তাযা পম কুপযীমত ররপ্ত , প রফলম অল্লা রিাভমতয রদন ইামক রজজ্ঞাাফাদ কযমফন। 
পমভন অল্লা ফমরন, 

لَث طَث   اُث لِث ْث  َثاْث  َث ُث ْث كُث ْث حَث  َث َث طَث  دَث اِث هللاِث  َث لَث سُث ْث اْث خُث ْث اِث طِث دْث طِّب َث  ِثلَثـهَث
نَث  ُث ْثنَث لِث  َّر سِث اتَّر ِث ُث ْث ِث ْث  َث ُث  ْث

يَث  َث َث دَث رْث اَث طَث ى ا ْث سَث دْث  َث ِث ْث  َث لَث هللاُث دَث   ِث
دُث ْث ِث  الَّريُث الْث ُث نَث  َث فْثسِث َث  ِث َّر َث  َث ْث  ْث َثيُث طَث  فِث ْث  َث

الَث  َث فْثسِث ْث  َث هُث تَث ْث َثيُث طَث  فِث ْث  َث تَث نُث  ُث ْثتُثهُث فَث َثخْث  َث ِثطْث سَث لِث ْث  ِثحَث ٍّك  ِثاْث كُث ْث طَث   ُث ْثنُث لَثهُثيْث  ِثالَّر طَث  - لَثدْث
نَث  َث َثى كُثلِّب  يْث  َث َث ْث هِث نَث الرَّر ِثدْث َث  َث َثدْث نَث  َث ْث تَث ِث ْث كُث ْث فَّردْث يْث فَث َثطَّر  تَث َث هِث نُث فِثدْث طْث خاًا طَّر  خُث دْث هِث يْث شَث هِث نُث  َث َثدْث كُث ْث يْث  َث كُث رَث َّر اِث ا ْث ُثخُث ا هللاَث رَث ِّب ْث  َث

تَث ِث ْث  ِثهِث  َث رْث طَث
 َث

خٌ  دْث هِث اٍة شَث يُث - شَث ْث دْث كِث زُث الْثحَث دْث زِث نَث الْث َث  ْث
إِث َّر َث  َث فِثرْث لَثهُثيْث فَث هُثيْث  ِث َث خُث َث  َث ِثاْث تَث ْث إِث َّر هُثيْث فَث  ْث

الط ئخة)-  ِثاْث تُث َث ِّب  ১১৬-১১৮)- 

‘মখন অল্লা ফরমফন, প ভরযাভ-তন ইা! তুরভ রক পরাকমদয ফমররছমর পম, পতাভযা 
অল্লামক পছমড় অভামক  অভায ভাতামক ঈায াফযস্ত কয? ইা ফরমফন, অরন ভারফত্র। 
অভায জনয পাবা া না পম, অরভ এভন কথা ফরর, মা ফরায পকান রধকায অভায পনআ। 
মরদ অরভ ফমর থারক, তমফ অরন ফযআ তা জামনন। ফস্ত্ততঃ অরন অভায ভমনয কথা 
জামনন, রকন্তু অরভ জারন না রক অনায ভমনয ভমধয অমছ। রনশ্চআ অরন দৃয রফলম 
ফগত’ (ভামদা ১১৬)। ‘অরভ পতা তামদয রকছুআ ফরররন, পকফর পকথাআ ফমররছ মা অরন 
ফরমত ফমরমছন পম, পতাভযা অল্লায দাত্ব কয, রমরন অভায  পতাভামদয ারনকতে া। ফস্ত্ততঃ 
অরভ তামদয ম্পমকে  ফগত রছরাভ, মতরদন অরভ তামদয ভমধয রছরাভ। তঃয মখন অরন 
অভামক পরাকান্তরযত কযমরন, তখন পথমক অরনআ তামদয ম্পমকে  ফগত যমমছন। অরন 
কর রফলম ূণে ফগত’ (১১৭)। ‘এক্ষ্মণ মরদ অরন তামদযমক ারস্ত পদন, তমফ তাযা অনায 
দা। অয মরদ অরন তামদয ক্ষ্ভা কমযন, তমফ অরনআ যাক্রান্ত  ভারফজ্ঞ’ (ভামদা 
৫/১১৬-১১৮)। 



ঈমযাক্ত ১১৭নং অামত ফরণেত  تَث ِث ْث فَّردْث  ফাকযটিমত ইা (অঃ)-এয ভৃতুযয দরীর তারা فَث َثطَّر  تَث َث
কযায এফং তাাঁয উর্ধ্োমযামনয রফলটিমক স্বীকায কযায েভাণ রামফ ঈস্থান কযায 
পকান ুমমাগ পনআ। পকননা এ কমথাকথনটি রিাভমতয রদন মফ। মায অমগ অভান পথমক 
ফতযমণয য দরুনা তাাঁয স্বাবারফক ভৃতুয ম মামফ।[10] 

ইা (অঃ)-এয কারনী পথমক রক্ষ্ণী রফল ভূ : 
মযত ইা (অঃ)-এয নফুতী জীফন পথমক অভযা রনমম্নাক্ত রক্ষ্ণী রফল ভূ জানমত 
ারয। পমভন- 

(১) রতা আফযাীভ (অঃ)-এয করনষ্ঠ ুত্র আাক (অঃ)-এয ফংময ামায ামায নফী-
যাূমরয ভমধয ফেমল নফী  রকতাফধাযী যাূর রছমরন মযত ইা (অঃ)। তাাঁয ূমফেকায 
কর নফী এফং রতরন রনমজ পলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ) ম্পমকে  বরফলযদ্ব্াণী কময পগমছন , রমরন 
আফযাীভ (অঃ)-এয পজযষ্ঠ ুত্র আভাইর (অঃ)-এয ফংময একভাত্র নফী এফং ফেমল  
ফেমেষ্ঠ যাূর। ইা (অঃ) মেন্ত কর নফী  যাূর ফনু আস্রাইর তথা স্ব স্ব পগামত্রয েরত 
অগভন কযমর পলনফী পেরযত মরছমরন রফশ্ব ভানফতায েরত রফশ্বনফী রামফ। তএফ ইা 
(অঃ)-এয েরতশ্রুত পলনফী ‘অভাদ’ ফা ভুাম্মাদ-এয নুাযী ঈম্মমত ভুাম্মাদীআ ’র ইা 
(অঃ)-এয েকৃত নুাযী  েকৃত ঈতযুযী। নাভধাযী খৃষ্ট্ানযা ন। 

(২) ভু‘পজমা েদেমনয ভাধযমভ রফমযাধী ক্ষ্মক ব পদখামনা মা ফা চু কযামনা মা। রকন্তু 
পদাামতয জনয অল্লায যভত অফযক। পমভন ইা (অঃ)-পক পম ভু ‘পজমা পদা 
মরছর, প ধযমনয ভু‘পজমা নয পকান নফীমক পদা রন। এভনরক তাাঁয জন্টাআ রছর এক 
জীফন্ত ভু‘পজমা। রকন্তু তা মত্ত্ব ত্রুযা পদাাত রাব কমযরন। 

(৩) ফরকছু ভানফী জ্ঞান দ্ব্াযা রযভা কযা মা না। ফযং ফেদা এরাী রিামন্তয েরত 
রফশ্বাী  অকাংখী থাকমত । পমভন ভারযাভ  তৎুত্র ইায জীফমনয েরতটি ঘটনা 
েভারণত মমছ। 

(৪) মাযা রনঃস্বাথেবামফ ভামজয কাজ কমযন  যকারীন ভঙ্গমরয থ েদেন কমযন , স্বাথেয 
 দরুনা ূজাযী ভাজ পনতাযা তামদয ত্রু  এফং মদ মদ ফাধা পদ। রকন্তু ামথ ামথ 
একদর রনঃস্বাথে মমাগী তাযা পম থামকন। পমভন ইা (অঃ) পমরছমরন।  

(৫) দরুনাফী ংঘামত দরুনাদাযমদয ারথেফ রফজ ’পর চূড়ান্ত রফচাময তামদয যাজ  
এফং তাযা আরতাম ফোরধক রনরন্দত ফযরক্তমত রযণত । ক্ষ্ান্তময নফী  ভাজ 
ংস্কাযকগণ রনমোরতত ’পর চূড়ান্ত রফচাময তাযাআ রফজী ন এফং াযা রফশ্ব তামদযআ বক্ত 
 নুাযী । ইা (অঃ)-এয জীফন তাযআ নযতভ েকৃষ্ট্ েভাণ। 

فِثرُث َث  َث َثتُث ْث ُث  ِثلَثدْث َث  تَث ْث نَث  َثسْث اْث الَث  ِثلَثهَث  ِثالَّر  َث ْث
خُث  َث هَث خِث َث  َثشْث طْث حَث  َث َث ال َّرهُثيَّر  َث ِثحَث يُث – سُث ْث يَث دَث ُث ْث اَث دَث ْث طِث ِثدْث لِث ْثطُث ْث الِثخَث َّر  َث لِث َث لِثى  َث فِثرْث ال َّرهُثيَّر اغْث

 -الحِثسَث  ُث 
——————— 

[1]. মথাক্রমভ (১) ফািাযা ২/৮৭, ১৩৬, ২৫৩; (২) অমর-আভযান ৩/৩৫-৬৩=২৯ ,৮৪; 

(৩) রনা ৪/১৫৬-১৫৮=৩, ১৬৩, ১৭১-১৭২; (৪) ভামদা ৫/১৭, ৪৬-৪৭, ৭২-৭৫=৪, ৭৮, 

১১০-১১৮=৯; (৫) অন‘অভ ৬/৮৫; (৬) তফা ৯/৩০-৩১; (৭) ভারযাভ ১৯/১৬-
৪০=২৫; (৮) অরম্বা ২১/৯১; (৯) ভুরভনূন ২৩/৫০; (১০) অমাফ ৩২/৭; (১১) ূযা 
৪২/১৩; (১২) মুখরুপ ৪৩/৫৭-৫৯=৩, ৬৩-৬৫=৩; (১৩) াদীদ ৫৭/২৭; (১৪) ছপ ৬১/৬, 



১৪; (১৫) তাযীভ ৬৬/১২। ফেমভাট = ৯৮টি \ 

[2]. অভাদ, ত্বাফাযাণী, ামকভ, আফনু অফফা (যাঃ) ’পত; ররররা ছাীা া/১৫০৮। 

[3]. ইায জমন্য স্থানটিমক এখন Bethlehem (دن لحي ) ফরা । মা ঈতয কুদ্ পথমক ৮ 
রক:রভ: দরক্ষ্মণ ফরস্থত এফং রপররস্তীমনয রশ্চভ তীময আস্রাইমরয দখরীবুক্ত।- পরখক \ 

[4]. ভারযামভয এক আফাদতগুমায বাআময নাভ রছর ারূণ। থফা ারূণ (অঃ)-এয ফংধয 
ায কাযমণ এটা ফরা ’পত াময (কুযতুফী)। 

[5]. ফুখাযী, া/২৪৮২ ‘ভামাররভ’ ধযা ৩৫ নুমচ্ছদ। 

[6]. ভুতাপাি অরাআ, রভকাত া/৫৫০৫-৭ ‘রপতান’ ধযা ‘ইায ফতযণ’ নুমচ্ছদ-৫; 

রতযরভমী, অফুদাউদ, রভকাত া/৫৪৫২-৫, ঐ, ‘রিাভমতয অরাভত ভূ’ নুমচ্ছদ-২। 

[7]. অভাদ, নদ ছী রভকাত া/৪২; রতযরভমী, রভকাত া/৫৪৭৫, নদ ছী; অফুদাউদ, 

রভকাত া/৫৪৫৩-৫৪; ভুররভ, রভকাত া/৫৫০৭। 

[8]. ভুতাপাি অরাআ, রভকাত া/৬১০১ ‘ভানরিফ’ ধযা ৯ নুমচ্ছদ। 

[9]. অরফানী, মইপ রতযরভমী া/৩০৬১, ‘তাপীয’ ধযা; রভকাত া/৫১৫০ ‘রষ্ট্াচায’ ধযা 
‘নযা কামজয অমদ’ নুমচ্ছদ-২২। 

[10]. ভুররভ, রভকাত া/৫৪৭৫ ‘রপতান’ ধযা ‘রিাভত োক্কামরয রনদেন ভূ  দাজ্জামরয 
ফণেনা’ নুমচ্ছদ-৩; ভুতাপাি অরাআ, ভুররভ, রভকাত া/৫৫০৫-০৭, ‘রপতান’ ধযা ‘ইায 
ফতযণ’ নুমচ্ছদ-৫। 

 


