
আল্লাহর থথ দাযাত 

বূমভকা 

মফসমভল্লামহর রাহভামনর রামহভ 

আর-াভদু লরল্লা। যা ারাতু যা ারাভু আরা যাূলরল্লা। যাআরা আলরী যা আালফী আজভাঈন।  

 

আল্লায থে আফান কযথতই নফী-যাূরগথেয ৃলেফীথত আগভন। ভুলভথনয জীফথনয আনযতভ দালযত্ব এই দাযাত। ককাযআনুর কালযথভ এ 

দালযত্বথক কখথনা দাযাত, কখথনা ৎকাথমে আথদ  অৎকাথমে লনথলধ, কখথনা প্রচায, কখথনা নলত  কখথনা দীন প্রলতষ্ঠা ফথর 

অলবলত কযা থযথে। ককাযআন  ালদথয আথরাথক এ কাথজয গুরুত্ব, এয লফধান, ুযস্কায, এ দালযত্ব ারথন অফথরায ালি,  কথভে 

অংগ্রথেয তে াফরী  এয জনয আফযকীয গুোফরী আথরাচনা কথযলে এই ুলিকাটিথত। এ লফলযক লকেু বুরভ্রালি , কমভন লফলবন্ন অজুাথত 

এ দালযথত্ব অফথরা, পরাপথরয ফযিতা ফা জাগলতক পরাপর লবলিক পরতা লফচায, এ দালযত্ব ারথন কথ াযতা  উগ্রতা, আথদ, লনথলধ 

ফা দাযাত এফং লফচায  ালিয ভথধয ােেকয লনেেয, আথদ লনথলধ ফা দাযাত এফং গীফত  কদাল অনুন্ধাথনয ভথধয ােেকয ইতযালদ লফলয 

আথরাচনা কথযলে। ফথথল এ ইফাদত ারথনয কেথে ুন্নাথত নফফী এফং এ লফলযক লকেু বুরভ্রালিয কো আথরাচনা কথযলে। 

ালদথয কেথে শুধুভাে ল ফা লনবে যথমাগয ালদথয উয লনবে য কযায কচষ্টা কথযলে। ভুালিগে অতযি ূক্ষ্ম  বফজ্ঞালনক লনযীোয 

ভাধযথভ ালদথয লফশুদ্ধতা  দুফেরতা লনধোযে কথযথেন, কম লনযীো-দ্ধলত লফথেয কম ককাথনা লফচাযারথযয ােয-প্রভাথেয লনযীোয কচথয 

কফল ূক্ষ্ম  চুরথচযা। এয লবলিথত কম কর ালদ ল ফা াান অেোৎ গ্রেথমাগয ফথর প্রভালেত থযথে আলভ আভায আথরাচনায 

শুধুভাে ক ালদগুলরই উথল্লখ কযায কচষ্টা কথযলে। 

অলত নগেয এ প্রথচষ্টাটুকু মলদ ককাথনা আগ্রী ভুলভনথক উকৃত কথয তথফ তা আভায ফড় াযা। ককাথনা হৃদয া ক দযা কথয ুলিকাটিয 

লফলথয ভাথরাচনা, ভতাভত, ংথাধনী ফা যাভে প্রদান কযথর তা করখথকয প্রলত তাাঁ য এান  অনুগ্র ফথর গেয থফ। 

ভান আল্লায দযফাথয কাতথয প্রােেনা কলয, লতলন দযা কথয এ নগেয কভেটুকু কফুর কথয লনন এফং এথক আভায , আভায লতাভাতা, স্ত্রী-িান, 

আত্মীযস্বজন  া কথদয নাজাথতয লরা ফালনথয লদন। আভীন! 

প্রথভ মরথেদ : মরমিমত, গুরুত্ব  মফষযফস্তু 



১. মরমিমত: দাযাহ, আভর, নাহই, তাফলীগ, নমসহত, যাজ 

লনথজয জীফথনয প্রলতটি কেথে আল্লা  তাাঁ য যাূর াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাথভয লনথদে না ফািফাযথনয াাাল লনথজয আথাথ 

অফস্থানযত অনযানয ভানুলথদয ভথধয আল্লায দীনথক ফািফাযথনয কচষ্টা কযা ভুলভথনয অনযতভ দালযত্ব। এ জনয ভুলভথনয জীফথনয একটি ফড় 

দালযত্ব থরা -আল আভরু মফল ভারুপ অযান নাহ্ইউ আমনল ভুনকার- অেোৎ নযায কাথজয আথদ  অনযায কেথক লনথলধ কযা। আথদ 

 লনথলধথক একথে আদ-দাযাতু ইলাল্লাহ ফা আল্লায লদথক আফান ফরা য। এ ইফাদত ারনকাযীথক দাযী ইরাল্লা ফা আল্লায লদথক 

আফানকাযী  ংথেথ দাযী অেোৎ দাযাতকাযী ফা দাযাত-কভী ফরা য। দাযাত (دعوة  থেয অেে, আফান কযা ফা ডাকা। (ال

আযলফকত (األمر) ফরথত আথদ, লনথদে , উথদ, অনুথযাধ, অনুনয ফই ফুঝায। অনুরূবাথফ নাই (نهي ফরথত লনথলধ, ফজে (ال থনয 

অনুথযাধ ইতযালদ ফুঝাথনা য। ককাযআন-ালদথ এই দালযত্ব ফুঝাথনায জনয আথযা অথনক লযবালা ফযফায কযা থযথে : তন্থধয যথযথে আত-

তাফরীগ (يغ ل ب ت يحت) আন-নাীা (ال ص ن وعظ) আর-যাজ (ال  ইতযালদ। আত-তাফরীগ অেে ক াঁোথনা, প্রচায কযা, খফয (ال

কদযা, কঘালো কদযা ফা জালনথয কদযা। আন-নাীা থেয অেে আিলযক বারফাা  করযাে কাভনা। এ বারফাা  করযাে কাভনা 

প্রূত যাজ, উথদ ফা যাভেথক নলত ফরা য। যাজ ফাংরায প্রচলরত অলত লযলচত আযলফ ে। এয অেে উথদ , আথফদন, প্রচায, 

তকীকযে ইতযালদ। দাযাথতয এই দালযত্ব ারনথক ককাযআনুর কালযথভ ইকাভথত দীন ফা দীন প্রলতষ্ঠা ফথর অলবলত কযা থযথে। এগুলর 

ফই একই ইফাদথতয লফলবন্ন নাভ এফং একই ইফাদথতয লফলবন্ন লদক। যফতী আথরাচনা কেথক আভযা তা ফুঝথত াযফ, ইনাআল্লা। 

ককারআন-হামদথসর আথলাথক দাযাত-এর গুরুত্ব 

নফী যাূরগথেয ভূর দালযত্ব: ৎকাথজ আথদ  অৎকাথজ লনথলধ, প্রচায, নলত, যাজ ফা এককোয আল্লায দীন ারথনয থে আফান 

কযাই লের কর নফী  যাূথরয (আরাইলভু ারাভ) দালযত্ব।  কর নফী ই তা াঁ য উভ্ভতকথ  তা ল দ  ইফা দতথ য আদথ কযথেথ ন এফং 

লযক, কুপয  াকাজ কেথক লনথলধ কথযথেন। 

ভান আল্লা ফথরন: 

মাযা অনুযে কথয ফাতে াফাক উলি নফীয, মাাঁ য উথল্লখ তাযা তাথদয লনকট যলেত তাযাত  ইনজীথর লরলফদ্ধ ায, লমলন তাথদযথক 

ৎকাথজয লনথদে  কদন এফং অৎকাজ কেথক লনথলধ কথযন। (ূযা আযাপ: ১৫৭) 

এ আযাথত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ-এয কভেথক আথদ  লনথলধ নাথভ অলবলত কযা থযথে। অনযে এ কভেথক দাযাত ফা 

আফান নাথভ অলবলত কযা থযথে। 

আল্লা তাফাযাকা যা তাআরা ফথরন: 

কতাভাথদয লক র কম, কতাভযা আল্লায প্রলত ঈভান আন না, অেচ যাূর কতাভাথদযথক আফান কযথেন কম, কতাভযা কতাভাথদয 

প্রলতারথকয প্রলত ঈভান আন। (ূযা াদীদ: ৮) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ-এয এ দালযত্বথক দাযাত ফা আফান ফথর অলবলত কথয আল্লা ুফানাহু যা তাআরা ফথরন: 

আলন আনায প্রলতারথকয লদথক আফান করুন লকভত ফা প্রজ্ঞা দ্বাযা এফং ুন্দয যাজ -উথদ দ্বাযা এফং তাথদয াথে 

উৎকৃষ্টতয দ্ধলতথত আথরাচনা-লফতকে  করুন। (ূযা নার: ১২৫) 

অনযে এই দালযত্বথকই তাফলরগ ফা প্রচায ফথর অলবলত কযা থযথে। আল্লা ুফানাহু যা তাআরা ফথরন : 



ক যাূর! আনায প্রলতারথকয ে কেথক আনায উয মা অফতীেে থযথে তা আলন প্রচায করুন। মলদ আলন তা না কথযন 

তাথর আলন আল্লায ফাতে া প্রচায কযথরন না। (ূযা ভাথযদা : ৬৭) 

ককাযআনুর কালযথভ ফাযফায ফরা থযথে কম, প্রচায ফা কাাঁ োথনাই যাূরগথেয একভাে দালযত্ব। লনকচয আযাথত ফরা থযথে: 

যাূরগথেয দালযত্ব কতা ককফর ুস্পষ্টবাথফ প্রচায কযা। (ূযা নার: ৩৫) 

নূ আ.- এয জফালনথত ফরা থযথে: 

আলভ আভায প্রলতরথকয লযারাথতয দালযত্ব কতাভাথদয কাথে ক াঁথে লদলি এফং আলভ কতাভাথদয নলত কযলে। (ূযা আযাপ: ৬২) 

ূযা আযাথপয ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বয আযাত, ূযা হুদ-এয ৩৪ নম্বয আযাত  অনযানয স্থাথন দাযাতথক নলত ফথর অলবলত কযা থযথে  

ূযা শুযায ১৩ আযাথত ফথরথেন: 

লতলন কতাভাথদয জনয লফলধফদ্ধ কথযথেন দীন, মায লনথদে  লদথযলেথরন লতলন নূথক- আয মা আলভ ী কথযলে আনাথক- এফং মায 

লনথদে  লদথযলেরাভ ইফযাীভ, ভূা এফং ঈাথক, এ ফথর কম, কতাভযা দীন প্রলতষ্ঠা কয এফং তাথত দরাদলর-লফলিন্নতা কথযা না। আলন 

ভুলযকথদয মায প্রলত আফান কযথেন তা তাথদয লনকট দুফে ভথন য। (ূযা শুযা: ১৩) 

তাফালয, ইফনু কালয  অনযানয ভুপালয , াালফ-তালফলয ভুপালযগে কেথক উদৃ্ধত কথযকেন কম, দীন প্রলতষ্ঠায অেে থরা দীন ারন কযা। 

আয দীন লযূেে ারথনয ভথধযই যথযথে আথদ, লনথলধ  দাযাত। এ অথেে ককাথনা ককাথনা গথফলক দীন ারন ফা লনথজয জীফথন দীন 

প্রলতষ্ঠায াাাল অনযথদয জীফথন দীন প্রলতষ্ঠায দাযাতথক ইকাভথত দীন ফথর গেয কথযথেন। 

উম্মথত ভুহাম্মমদর অনযতভ দামযত্ব  বফমিষ্ট্য 

দাযাত, আথদ-লনথলধ, দীন প্রলতষ্ঠা ফা নলথতয এই দালযত্বই উিথত ভুািলদয অনযতভ দালযত্ব  বফলষ্টয।  

ইযাদ থযথে: 

আয কমন কতাভাথদয ভথধয এভন একটি দর য, মাযা করযাথেয প্রলত আফান কযথফ , বার কাথজয আথদ কদথফ এফং ভন্দ কাজ কেথক 

লনথলধ কযথফ। আয তাযাই পরকাভ। (ূযা আথর ইভযান: ১০৪) 

অনযে ভান আল্লা ফথরন: 

কতাভযাই কেষ্ঠ জালত, ভানফজালতয (করযাথেয) জনয কতাভাথদয আলফবে াফ থযথে। কতাভযা নযাযকাথমে আথদ এফং অনযায কাথমে লনথলধ 

কয এফং আল্লাথত লফো কয। (ূযা আথর ইভযান: ১১০) 

প্রকৃত ভুলভথনয বফলষ্টয ফেেনা কথয আল্লা ফথরন: 

তাযা আল্লা  কল লদথনয প্রলত ঈভান যাথখ এফং তাযা বার কাথজয আথদ কদয  ভন্দ কাজ কেথক লনথলধ কথয। আয তাযা 

করযােকয কাথজ দ্রুত ধালফত য এফং তাযা কনককাযথদয অিবুে ক্ত। (ূযা আথর ইভযান: ১১৪) 

আল্লা তাফাযকা যা তাআরা আয ফথরন: 



আয ভুলভন ুরুল  ভুলভন নাযীযা এথক অথযয ফনু্ধ, তাযা বার কাথজয আথদ কদয আয অনযায কাজ কেথক লনথলধ কথয , আয তাযা 

ারাত কাথযভ কথয, জাকাত প্রদান কথয এফং আল্লা  তাাঁ য যাূথরয আনুগতয কথয। এথদযথক আল্লা ীঘ্রই দযা কযথফন, লনশ্চয আল্লা 

যক্রভারী, প্রজ্ঞাভয। (ূযা তাফা: ৭১) 

ূযা তাফায ১১২ আযাথত, ূযা থেয ৪১ আযাথত, ূযা রুকভাথনয ১৭ আযাথত  অনযানয স্থাথন উথল্লখ কযা থযথে কম, আল্লায প্রকৃত 

ভুলভন ফান্দাথদয অনযতভ বফলষ্ট থরা ৎকাথজয আথদ  অৎকাথজয লনথলধ। 

এবাথফ আভযা কদখলে কম, ঈভান, নাভাজ, কযাজা ইতযালদ ইফাদথতয ভত ৎকাথজয লনথদে   অৎকাথজয লনথলধ ভুলভথনয অনযতভ কভে। শুধু 

তাই নয, ভুলভনথদয াযস্পালযক ফনু্ধথত্বয দালফ থরা কম, তাযা এথক অথযয আনযায ভেেন কথযন না, ফযং এথক অযথক নযাযকথভে লনথদে  

কদন এফং অনযায কেথক লনথলধ কথযন। এখাকন আথযা রেেীয, এ কর আযাথত ঈভান, নাভাজ, জাকাত ইতযালদয আথগ ৎকাথমে আথদ  

অৎকাথমে লনথলধ কযায কো উথল্লখ কযা থযথে। এ কেথক আভযা ভুলভথনয জীফথন এয লফথল গুরুত্ব অনুধাফন কযথত ালয। 

এই দালযত্বারনকাযী ভুলভনথকই থফোিভ ফথর কঘালো কযা থযথে লফে ককাযআকন। 

ভান আল্লা ফথরন: 

ঐ ফযলক্ত অথো কোয কক উিভ কম আল্লায প্রলত ভানুলথক আফান কথয , ৎকভে কথয এফং ফথর, আলভ কতা ভুলরভথদয একজন। ( 

ূযা পুলরাত: ৩৩) 

আভযা কদথখলে কম, আথদ, লনথলধ ফা দাযাত-এয আথযক নাভ নলত। নলত ফতে ভাথন াধাযেবাথফ উথদ অথেে ফযফহৃত থর ভূর 

আযলফথত নলত অেে আিলযকতা  করযাে কাভনা। কাথযা প্রলত আলিযকতা  করযাে কাভনায ফল:প্রকা থরা তাথক বার কাথজয যাভে 

কদযা  খাযা কাজ কেথক লনথলধ কযা। এ কাজটি ভুলভনথদয ভথধয যস্পথযয প্রলত অনযতভ দালযত্ব। ফযং এই কাজটিয নাভই দীন। যাূরুল্লা  

াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

দীন থরা নলত। াালফগে ফরথরন, কায জনয ? ফরথরন, আল্লায জনয, তাাঁ য লকতাথফয জনয, তাাঁ য যাূর াল্লাল্লাহু আরাইল 

যাাল্লাভ-এয জনয, ভুলরভগথেয কনতৃফথগেয জনয এফং াধাযে ভুলরভথদয জনয। (ভুলরভ) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ এ নলথতয জনয াালফগথেয ফাইআত তো প্রলতজ্ঞা গ্রে কযথতন। লফলবন্ন ালদথ জালযয ইফনু 

আেুল্লা যা. ভুলগযা ইফনু শুফা যা. প্রভুখ াালফ ফথরন: 

আলভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ-এয লনকট ফাইযাত ফা প্রলতজ্ঞা কথযলে, ারাত কাথযভ, জাকাত প্রদান  প্রথতযক 

ভুলরথভয নলত (করযাে কাভনা) কযায উয। (কফাখালয)। 

এ অথেে লতলন ৎকাথমে আথদ  অৎকাথমে লনথলথধয ফাইযাত গ্রে কযথতন। উফাদা ইফনু ালভত  অনযানয াালফ যা. ফথরন: 

আভযা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাথভয াকত ফাইযাত কলয আনুগথতযয… এফং ৎকথভে আথদ  অৎকথভে লনথলথধয এফং 

এ কোয উয কম, আভযা ভলভাভয আল্লায জনয কো ফরফ এফং ক লফলথয ককান লননু্দথকয লনন্দা ফা গালর গারাথজয কতাযাক্কা কযফ না। 

(আভাদ, লফলবন্ন গ্রেথমাগয নথদ)। 

ক্ষভতা ফনাভ দামযত্ব এফং পরথজ আইন ফনাভ পরথজ মকপাযা 



আথদ লনথলথধয জনয স্ববাফতই েভতা  কমাগযতায প্রথযাজন। এ জনয মাযা ভাথজ  যাথে দালযত্ব  েভতায যথযথেন তাথদয জনয এ 

দালযত্ব অলধকাং কেথে পযথজ আইন ফা ফযলক্তগতবাথফ পযজ। দালযত্ব  েভতা মত কফল, আথদ  লনথলথধয দালযত্ব তত কফল।  আল্লায 

কাথে জফাফলদলতায বয তাথদয তত কফল। আল্লা তাযারা ফথরন: 

মাথদযথক আলভ ৃলেফীথত প্রলতষ্ঠা দান কযথর ফা েভতাফান কযথর তাযা ারাত কাথযভ কথয, জাকাত কদয, ৎকাথমে লনথদে  কদয এফং 

অৎকাথমে লনথলধ কথয। আয কর কথভেয লযোভ আল্লায এখলতযাথয। (ূযা জ্জ : ৪১) 

এ জনয এ লফলথয াকথগাষ্ঠী, প্রাথনয াথে জলড়ত ফযলক্তফগে, আঞ্চলরক প্রাকফগে, লফচাযকফগে, আলরভগে, ফুলদ্ধজীলফফগে  ভাথজয 

অনযানয প্রবাফারী ফযলক্তফথগেয দালযত্ব অনযথদয কচথয কফল , তাথদয জনয আংকা কফল। তাথদয ভথধয ককউ মলদ দালযত্ব ারন  না কথয 

লনশু্চ োথকন তথফ তায লযেলত থফ কঠিন  বযাফ। 

অনুরূবাথফ লনথজয লযফায, লনথজয অধীনস্থ ভানুলগে  লনথজয প্রবাফাধীন ভানুলথদয আথদ-লনথলধ কযা গৃকতে া ফা কভেকতে ায জনয পযথজ 

আইন। কাযে আল্লা তাথক এথদয উয েভতাফান  দালযত্বীর কথযথেন এফং লতলন তাথক একদয লফলথয লজজ্ঞাা কযথফন। যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরথেন: 

াফধান! কতাভযা কথরই অলববাফকথত্বয দালযত্বপ্রাপ্ত এফং প্রথতযথকই তায দালযত্বাধীনথদয ম্পথকে  লজজ্ঞাা কযা থফ। ভানুলথদয উয 

দালযত্বপ্রাপ্ত াক ফা প্রাক, অলববাফক এফং তাথক তায অধীনি জনগে ম্পথকে  লজজ্ঞাা কযা থফ। ফালড়য কতে াফযলক্ত তায লযফাথযয 

দযথদয দালযত্বপ্রাপ্ত অলববাফক এফং তাথক তাথদয লফলথয লজজ্ঞাা কযা থফ। স্ত্রী তায স্বাভীয ফালড়  তায িান-িলতয দালযত্বপ্রাপ্তা এফং 

তাথক তাথদয লফলথয লজজ্ঞাা কযা থফ। (কফাখালয  ভুলরভ)। 

লকন্তু এয অেে এই নয কম, অনযায  অৎকথভেয প্রলতফাদ কযা শুধুভাে এথদযই দালযত্ব। ফযং তা কর ভুরভাথনয দালযত্ব। লমলন অনযায ফা গলে ত 

কভে কদখথফন তায উথযই দালযত্ব থয মাথফ াধয  ুথমাগভত তায ংথাধন ফা প্রলতকায কযা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ 

ফথরন: 

কতাভাথদয ককউ মলদ ককাথনা অনযায কদখথত ায তথফ ক তাথক তায ফাহুফর লদথয প্রলতত কযথফ। মলদ তাথত েভ না য তথফ ক 

তায ফক্তথফযয ভাধযথভ (প্রলতফাদ) তা লযফতে ন কযথফ। এথত মলদ েভ না য তা থর অিয লদথয তায লযফতে ন (কাভনা ) কযথফ। আয এটা 

থরা ঈভাথনয দুফেরতভ মোয। (ভুলরভ)। 

এ কেথক আভযা ফুঝথত ালয কম, প্রথতযক ভুলভথনযই দালযত্ব থরা, অনযায কদখথত কথর াধয  ুথমাগ ভত তায লযফতে ন ফা ংথাধন কযা। 

এথেথে অনযাযথক অিয কেথক ঘৃো কযা এফং এয অফান  প্রলতকায কাভনা কযা প্রথতযক ভুলভথনয উথযই পযজ। অনযাথযয প্রলত হৃদথযয 

লফযলক্ত  ঘৃো না োকা ঈভান াযাথনায রেে। আভযা অগলেত া, কুপয, াযাভ  লনললদ্ধ কথভেয যরাথফয ভথধয ফা কলয। ফাযংফায কদখথত 

কদখথত আভাথদয ভথনয লফযলক্ত  আলি কথভ মায। তখন ভথন থত োথক, এ কতা স্বাবালফক ফা এ কতা থতই াথয। াথক অিয কেথক 

কভথন কনযায এ অফস্থাই থরা ঈভান াযাথনায অফস্থা। আল্লা  তাাঁ য যাূর াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ মা লনথলধ কথযথেন ফা মা া  

অনযায তাথক ঘৃো কযথত থফ, মলদ তা আভায লনথজয দ্বাযা ংঘটিত য ফা লফথেয কর ভানুল তা কথযন। এ  থরা ঈভাথনয নূনযতভ দাফী। 

উথযয আযাত  ালদ কেথক আভযা ফুঝথত াযলে কম েভতায লবলিথত এই ইফাদতটিয দালযত্ব ফতে াথফ। এ জনয পকীগে উথল্লখ কথযথেন 

কম, দীন প্রলতষ্ঠা ফা দাযাত  আথদ লনথলথধয এ ইফাদতটি াধাযেবাথফ পযথজ লকপাযা। 

মলদ ভাথজয একালধক ভানুল ককাথনা অনযায ফা লযযত লফথযাধী কথভেয কো জানথত াথযন ফা কদখথত ান তাথর তায প্রলতফাদ ফা প্রলতকায 

কযা তাথদয কথরয উয াভলষ্টকবাথফ পযজ ফা পযথজ লকপাযা। তাথদয ভধয কেথক ককাথনা একজন মলদ এ দালযত্ব ারন কথযন তথফ লতলন 

ইফাদতটি ারথনয াযাফ াথফন এফং ফালকথদয জনয তা ভূরত: নপর ইফাদথত লযেত থফ। ফালক ভানুথলযা তা ারন কযথর াযাফ 

াথফন, তথফ ারন না কযথর কগানাগায থফন না। আয মলদ ককউই তা ারন না কথযন তাথর কথরই াী থফন। 



দুইটি কাযথে তা পযথজ আইন ফা ফযলক্তগত পযথজ লযেত য : 

 প্রেভত: েভতা। মলদ ককউ জানথত াথযন কম, লতলনই এ অনযাযটিয প্রলতকায কযায েভতা যাথখন তাথর তায জনয তা পযথজ 

আইন-এ লযেত য। লযফাথযয অলববাফক, এরাকায ফা কদথয যাজননলতক ফা প্রালনক কভেকতে া  কনতৃফৃথন্দয জনয এ দালযত্বটি 

এ মোথয পযথজ আইন। এ োড়া কম ককাথনা লযলস্থলতথত মলদ ককউ ফুঝথত াথযন কম, লতলন িকে কযথর ফা কো ফরথর 

অনযাযটি ফন্ধ থফ ফা নযাযটি প্রলতলষ্ঠত থফ তথফ তা তায জনয পযথজ আইন ফা ফযলক্তগতবাথফ পযজ থফ।  

 

 লদ্বতীযত: কদখা। মলদ ককউ জানথত াথযন কম, লতলন োড়া অনয ককউ অনযাযটি কদথখলন ফা জাথনলন , তথফ তায জনয তা লনথলধ কযা 

 লযতযাথগয জনয দাযাত কদযা পযথজ আইন ফা ফযলক্তগত পযজ এ -লযেত য। ফোফস্থায এ প্রলতফাদ, প্রলতকায  দাযাত 

থফ াধযানুমাযী াত লদথয ভুখ লদথয ফা অিয লদথয। 

আল্লায থে দাযাত-এয লফলযফস্তু দাযাত, আথদ, লনথলধ, যাজ, নলত ইতযালদয লফলযফস্তু কী? আভযা ককান ককান লফলথযয দাযাত ফা 

আথদ-লনথলধ কযফ? ককান লফলথযয কতটুকু গুরুত্ব লদথত থফ? আভযা লক শুধুভাে নাভাজ কযাজা ইতযালদ ইফাদথতয জনয দাযাত প্রদান 

কযফ? নালক লচলকৎা, ফযফা, লো, ভাজ, ভানফালধকায, ততা ইতযালদ লফলথয দাযাত প্রদান কযফ? আভযা লক শুধু ভানুলথদয জনযই 

দাযাত প্রদান কযফ? নালক আভযা জীফ-জাথনাযায, প্রকৃলত  লযথফথয করযাথে দাযাত  আথদ-লনথলধ কযফ? 

ইরাভ একটি লযূেে জীফন ফযফস্থা। ঈভান, লফো, ইফাদত, ভুআভারাত ইতযালদ কর লফলথযয প্রলতটি কেথে এয লফিালযত লনথদে না যথযথে। 

কর লফলযই দাযাথতয লফলয। লকেু লফলয ফাদ লদথয শুধুভাে লকেু লফলথযয ভথধয দাযাতথক ীভাফদ্ধ কযায অলধকায ভুলভনথক কদযা যলন। 

তথফ গুরুত্বগত ােেকয যথযথে। দাযাথতয ংলফধান ককাযআনুর কালযভ  ালদ লযথপ কম লফলযগুলরয প্রলত দাযাথতয কফল গুরুত্ব প্রদান 

কযা থযথে, ভুলভন কগুলরয প্রলত কফল গুরুত্ব প্রদান কযথফন। 

আভযা জালন কম, ককাযআন  ালদথ প্রদি গুরুত্ব অনুাথয ভুলভন জীফথনয কভেগুলরথক লফলবন্ন মোথয বাগ কযা থযথে। পযথজ আইন, 

পযথজ লকপাযা, যালজফ, ুন্নাত, ভুতাাফ, াযাভ, ভাকরূ, ভুফা ইতযালদ লযবালাগুলর আভাথদয লনকট লযলচত। লকন্তু অথনক ভয আভযা 

পলজরথতয কো ফরথত কমথয আথফগ ফা অজ্ঞতা ফত এথেথে ভাযাত্মক বুর কথয োলক। নপর-ভুতাাফ কথভেয দাযাত লদথত কমথয পযজ, 

যাথজফ কথভেয কো বুথর মাই ফা অফথরা কলয। এোড়া অথনক ভয ভুতাাথফয পলজরত ফরথত কমথয াযাথভয বযঙ্কয লযেলতয কো 

ফরা য না। 

ককাযআন-ালদথয দাযাত দ্ধলত কেথক আভযা দাযাত  দীন প্রলতষ্ঠায আথদ লনথলথধয লফলযাফরীয গুরুথত্বয মোয লনম্নরূ কদখথত 

াই। 

 প্রথভত: তামহদ  মরসালাথতর মফশুদ্ধ ঈভান অজজ ন  সফজ প্রকার মিরক , কুপর  মনপাক কথথক আত্মরক্ষা কর নফীযই 

দাযাথতয লফলয লের প্রেভত: এটি। ককাযআন-ালদথ এ লফলথযয দাযাতই ফথচথয কফল কদযা থযথে। একলদথক কমভন 

তালথদয লফধানাফরী লফিালযত ফেেনা কথয তালদ প্রলতষ্ঠায দাযাত কদযা থযথে, কতভলন ফাযংফায লযক, কুপয  লনপাথকয 

লফিালযত ফেেনা লদথয তা কেথক লনথলধ কযা থযথে।ফতে ভান ভথয দীথনয থে দাযাথত ফযি অলধকাং দাযী এই লফলযটিথত 

বযানকবাথফ অফথরা কথযন। আভযা লচিা কলয কম, আভযা কতা ভুলভনথদযথকই দাযাত লদলি। কাথজই ঈভান-আলকদা ফা 

তালথদয লফলথয দাযাত কদযায ফা লযক-কুপয কেথক লনথলধ কযায ককান প্রথযাজনীযতা কনই। অেচ ভান আল্লা ফথরন: 

তাথদয অলধকাং আল্লায উয ঈভান আনাযন কথয, তথফ (ইফাদথত) লযক কযা অফস্থায। (ূযা ইউুপ: ১০৬ ) 



ালদ লযথপ ভুলভনথদযথক ফাযংফায লযক কুপয কেথক াফধান কযা থযথে। লযক, কুপয  লনপাক ভুক্ত লফশুদ্ধ তালদ  

লযারাথতয ঈভান োড়া নাভাজ, কযাজা, দাযাত, লজাদ, লজকয, তামলকযা ইতযালদ কর পযজ ফা নপর ইফাদতই অেেীন।  

 

 মিতীযত: ফান্দার ফা সৃমষ্ট্র অমধকার সংমিষ্ট্ হারাভ ফজজ নআভযা জালন পযজকভে দুই প্রকায, কযেীয পযজ  ফজে নীয পযজ। মা 

ফজে ন কযা পযজ তাথক াযাভ ফরা য। াযাভ দুই প্রকায, প্রেভ প্রকায াযাভ, ভানুল  ৃলষ্টয অলধকায নষ্ট কযা ফা তাথদয ককাথনা 

েলত কযা লফলযক াযাভ। এগুলর ফজে ন কযা থফোচ্চ গুরুত্বূেে।লতাভাতা, স্ত্রী, িান, অধীনি, কভী, প্রলতথফী, দলযদ্র, এলতভ  

অনযানয কথরয অলধকায ঠিকবাথফ আদায কযা, ককাথনাবাথফ কাথযা অলধকায নষ্ট না কযা, কাউথক জুরুভ না কযা, গীফত না কযা, 

জন-লযভা ইতযালদথত কভ না কযা, প্রলতজ্ঞা, চুলক্ত, দালযত্ব ফা আভানত আদাথয আফথরা না কযা, াযাভ উাজে ন কেথক 

আত্মযো কযা, লনথজয ফা আত্মীযথদয লফরুথদ্ধ থর নযয কো ফরা  নযয লফচায কযা , কালপয ত্রুথদয থে থর নযযানুগ ন্থায 

লফচায-পযারা কযা ইতযালদ লফলয ককাযআন  ালদথয দাযাত  আথদ লনথলথধয অনযতভ গুলযত্বূেে লফলয।  

এভনলক যািাঘাট, ভজলর, ভাজ ফা লযথফথ কাউথক কষ্ট কদযা এফং কাথযা অুলফধা ৃলষ্ট কযাথক ালদ লযথপ কঠিনবাথফ 

লনথলধ কযা থযথে। ৃলষ্টয অলধকায ফরথত শুধু ভানুলথদয অলধকাযই ফুঝাথনা যলন। শুালখয অলধকায ংযেে, ভানুথলয প্রথযাজন 

োড়া ককাথনা প্রােীথক কষ্ট না কদযা ইতযালদ লফলথয অতযি কথ াযবাথফ তকে  কযা থযথে। দাযাথতয কেথে অথনক ভয এ 

লফলযগুলর অফথলরত। এভনলক অথনক দাযী ফা দাযাতকভী এ কর অযাথধ জলড়ত থয থড়ন। 

কমথকাথনা কভেস্থথর কভেযত কভেকতে া  কভেচাযীয জনয কভেস্থথরয দালযত্ব লযূেে আিলযকতায াথে ঠিকবাথফ ারন কযা পযথজ 

আইন। মলদ ককউ লনথজয কভেস্থথর পযজ কফা গ্রথেয জনয আগত ফযলক্তথক পযজ কফা প্রদান না কথয তাথক যলদন আথত 

ফথরন ফা একঘন্টা ফলথয কযথখ চাথতয নাভাজ আদায কথযন ফা দাযাথত অং গ্রে কথযন তাথর লতলন ভূরত: ঐ ফযলক্তয ভত 

কভে কযথেন, কম ফযলক্ত াগলড়য পলজরথতয কোয কভালত থয রুলি খুথর উরি থয াগলড় থযথেন।  

অলধকায  দালযত্ব লফলযক আথদ-লনথলধ ককাযআন ালদথ কফল োকথর আভযা এ কর লফলথয কফল আগ্রী নই। কভেকতে া, 

কভেচাযী, লেক, ডাক্তায, নাে  অনযানযথদযথক কভেস্থথর দালযত্ব ারন  আিলযকতায াথে কফা প্রদাথনয লফলথয দাযাত  

আথদ লনথলধ কযথত আভযা আগ্রী নই। অনফধ ালকে ং কথয, যািায উয ফাজায ফলথয, যািা ফন্ধ কথয লভটিং কথয ফা অনুরূ 

ককাথনাবাথফ ভানুথলয কষ্ট কদযা, অপ্রথযাজনীয কধাাঁ যা, গযা, ে ইতযালদয ভাধযথভ ভানুথলয ফা জীফ জাথনাযাথযয কষ্ট কদযা ফা 

প্রাকৃলতক লযথফ নষ্ট কযা ইতযালদ লফলথয আথরাচনা, দাযাত ফা আথদ-লনথলধ কযাথক আভযা অথনথকই আল্লায কে 

দাযাথতয অলফথিদয অং ফথর ভথন কলয না। ফযং এগুলরথক জাগলতক, দুলনযাফী ফা আধুলনক ফথর ভথন কলয। 

 

 তৃতীযত: মরফার  অধীনস্তথদরথক ইসলাভ অনুসাথর মরিামলত করাফান্দায ক, ফা ভানফালধকায লফলযক দালযত্ব ভূথয 

অনযতভ থরা লনথজয দালযত্বাধীনথদযথক দীথনয দাযাত কদযা  দীথনয থে লযচালরত কযা। দাযাতকভী ফা দাযী লনথজ কমভন 

এ লফলথয তকে  থফন, কতভলন লফলযটি দাযাথতয অনযতভ গুরুত্বূেে লফলয লথথফ গ্রে কযথফন। 

 

 িতুথজত: অনযানয হারাভ ফজজ ন করাতযা, ভদান, যক্তান, শুকথযয ভাং বেে, ফযলবচায, লভেযা, জুযা, লংা-লফথদ্বল, 

অংকায, লযযা ইতযালদ াযাভ। দাযী ফা দাযাতকভী লনথজ এ ফ কেথক লনথজয কভে  হৃদযথক লফে কযথফন এফং এগুলর কেথক 

লফে যায জনয দাযাত প্রদান কযথফন। আভযা কদখথত াই কম , কুযাআন  ালদথ অতযি গুরুথত্বয াথে ফাযংফায 

লফলবন্নবাথফ এলফলযক দাযাত প্রদান কযা থযথে। 



 

 ঞ্চভত: ালনীয পরজ-যামজফগুমল আদায করানাভাজ, জাকাত, কযাজা, ে, ারার উাজে ন, পযথজ আইন মোথযয 

ইরভ লো ইতযালদ এ জাতীয পযজ ইফাদত এফং দাযাথতয অনযতভ লফলয।  

 

 ষষ্ঠত: সৃমষ্ট্র উকার  কলযাণভূলক সুন্নাত-নপল ইফাদত করাকর ৃলষ্টথক তায অলধকায ফুথঝ কদযা পযজ। অলধকাথযয 

অলতলযক্ত করথক মোাধয াাময  উকায কযা ককাযআন ালদথয আথরাথক ফেথেষ্ঠ নপর ইফাদত এফং আল্লায ন্তুলষ্ট 

অজে থনয ফথচথয জ  লপ্রযতভ ে। েুধাতে থক আায কদযা, দলযদ্রথক দালযদ্রভুক্ত কযা, লফদগ্রস্থথক লফদ থত ভুক্ত থত 

াাময কযা, অুস্থথক কদখথত মাযা, লচলকৎায ফযফস্থা কযা এফং কম ককাথনাবাথফ কম ককাথনা ভানুথলয ফা ৃলষ্টয করযাে, কফা ফা 

উকাথয াভানযতভ কভে আল্লায লনকট অতযি লপ্রয। ককাযআন  ালদথ এ কর লফলথয ফাযংফায দাযাত  আথদ লনথলধ কযা 

থযথে। 

 

 সপ্তভত: আল্লাহ  তাাঁ র ফান্দার ভধযকার সুন্নত-নপল ইফাদত করানপর নাভাজ, কযাজা, লমলকয, লতরাযাত, পযথজ লকপাযা 

ফা নপর মোথযয দাযাত, তাফলরগ, লজাদ, নলত, তামলকযা ইতযালদ এ মোথযয। অলধকাং কেথে দাযাথত যত ভুলভনগে লষ্ঠ 

মোথযয নপর ইফাদথতয কচথয প্তভ মোথযয নপর ইফাদথতয দাযাত কফল প্রদান কথযন। লফথলত, দালযদ্র লফথভাচন, কভেংস্থান 

বতলয, াাতার প্রলতষ্ঠা, লচলকৎা কফা প্রদান ইতযালদ লফলথযয দাযাত প্রদানথক আভযা আল্লায থে দাযাত ফথর ভথনই কলয 

না। আভাথদয ভথন যাখথত থফ কম, ভানুল োড়া অনয ককাথনা জীফ-জাথনাযায মলদ ককাথনা অনযায ফা েলতয কথভে লরপ্ত োথক াধয 

 ুথমাগভত তায প্রলতকায কযা আথদ লনথলধ  করযাে কাভনায অং। কমভন কাথযা শু লফথদ ড়থত মাথি ফা কাথযা পর 

নষ্ট কযথে কদখথত কথর ভুলভথনয দালযত্ব র ুথমাগ  াধযভত তায প্রলতকায কযা। লতলন এই কথভেয জনয আথদ-লনথলধ  

নলথতয াযাফ রাব কযথফন। ূফেফতী মুথগয প্রাজ্ঞ আথরভগে এ কর লফলয লফিালযত আথরাচনা কথযথেন। লকন্তু ফতে ভান ভথয 

অথনথকই এ কর লফলযথক আল্লায থে দাযাত ফা দীন প্রলতষ্ঠায অং ফথর ফুঝথত াথযন না। ভান আল্লা আভাথদযথক তাাঁ য 

ন্তুলষ্টয থে লযচালরত করুন। 

দাযাথতর পমজলত  সাযাফ 

সাধারণ সাযাফ  মফথিষ সাযাফ 



 

আভযা আল্লায থে দাযাত - প্রেভ ফে কাথে উথল্ললখত আযাত  ালদ কেথক ৎকাথমে আথদ  অৎকাথমে লনথলধ, দাযাত, দীন 

প্রচায ফা দীন প্রলতষ্ঠায গুরুত্ব ফুঝথত কথযলে। আভযা কদথখলে, কাজটি ভুলভথনয জনয একটি ফড় ইফাদত। এ ইফাদত ারন কযথর ভুলভন নাভাজ, 

কযাজা  অনযানয ইফাদত ারথনয নযায াযাফ  ুযস্কা য রাব কযথফন। অফথরা কযথর অনুরূ ইফাদথত অফথরায ালি তায প্রায থফ। 

তথফ এথেথে রেনীয কম, ককাযআন ালদথ দাযাত ফা আথদ লনথলথধয এই ইফাদথতয জনয অলতলযক্ত ুযস্কায  ালিয কো জানাথনা 

থযথে। ুযস্কাথযয কেথে লতনটি লফলয রেনীয: ১. থফোচ্চ ুযস্কায, ২. অনযানয অথনক ভানুথলয কথভেয ভলযভাে াযাফ  ৩. জাগলতক 

গজফ  ালি কেথক যো াযা। 

সপলতা  সথফজাচ্চ ুরস্কার 

আভযা কদথখলে কম, দাযাত  আথদ লনথলথধয দালযত্ব ারনকাযীযাই পরকাভ ফথর ককাযআথন ূযা আথর ইভযাথনয ১০৪ আযাথত ফরা 

থযথে । ূযা লনায ১১৪ আযাথত ফরা থযথে কম, এই দালযত্ব ারনকাযীয জনয যথযথে ভা উিভ ুযস্কায : 

তাথদয কগান যাভথেয অলধকাংথ ককাথনা করযাে কনই। তথফ (করযাে আথে) কম লনথদে  কদয দকা লকংফা বাথরা কাজ অেফা ভানুথলয 

ভথধয ভীভাংায। আয কম আল্লায ন্তুলষ্ট রাথবয উথিথয কযথফ তথফ অলচথযই আলভ তাথক ভাুযস্কায দান কযফ। (ূযা লনা: ১১৪) 

দাযীয থফোচ্চ ুযস্কায ম্পথকে  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন, 

আল্লায কভ, কতাভায ভাধযথভ মলদ একজন ভানুলথক আল্লা ুে কদখান তাথর তা কতাভায জনয (থফোচ্চ ম্পদ) রার উথটয ভালরক 

যায কচথয উিভ ফথর গেয থফ। (কফাখালয  ভুলরভ)। 

অনয ালদথ লতলন ফথরথেন: 

http://www.quraneralo.com/dawah


বার কাথমে লনথদে  কযা দকা ফথর গেয এফং খাযা কেথক লনথলধ কযা দকা ফথর গেয। (ভুলরভ)। 

আভযা মাযা থজ ভুখ খুরথত চাই না তাথদয একটু লচিা কযা দযকায। প্রলতলদন অগলেতফায আভযা ুথমাগ াই ভুখ লদথয ভানুলথক একটি বার 

কো ফরায। করাকটি কো শুনথফ লক-না তা লফথফচয লফলযই নয। আলভ শুধু ফরায ুথমাগটা ফযফায কথয াযাফ অজে ন কযথত াযথরইথতা র। 

একটু বারথফথ একটি বার উথদভূরক কো আভায জনয আল্লায দযফাথয অগলেত ুযস্কায জভা কযথফ। াথে াথে করাকটিয উকায 

থত াথয। মলদ য, তথফ আভযা লদ্বতীয মোথযয লফথল ুযস্কায রাব কযফ। 

অগমণত ভানুথষর সভমরভাণ সাযাফ 

দাযী, ভুফালল্লগ ফা দাযাত  তাফলরথগ যত ফযলক্তয লফথল ুযস্কাথযয লদ্বতীয লদক থরা তায এই কথভেয পথর মত ভানুল বার থে আথফন 

কথরয াযাথফয ভলযভাে াযাফ লতলন একা রাব কযথফন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

মলদ ককাথনা ফযলক্ত ককাথনা বার থে আফান কথয , তথফ মত ভানুল তায অনুযে কযথফ তাথদয কথরয ুযস্কাথযয ভলযভাে ুযস্কায ক 

ফযলক্ত রাব কযথফ, তথফ এথত অনুযেকাযীথদয ুযস্কাথযয ককাথনা ঘাটলত থফ না। আয মলদ ককাথনা ফযলক্ত ককাথনা লফভ্রালিয লদথক আফান 

কথয তথফ মত ভানুল তায অনুযে কযথফ তাথদয কথরয াথয ভলযভাে া ক ফযলক্ত রাব কযথফ, তথফ এথত অনুযেকাযীথদয াথয 

ককাথনা ঘাটলত থফ না। (ভুলরভ)। 

ভুলভন মলদ ককাথনা একটি বার কভে কযথত েভ না ন, লকন্তু তাাঁ য লনথদে না-যাভথে ককউ তা কথয, তথফ লতলন কভে ম্পাদনকাযীয 

ভলযভাে াযাফ ান। এ লফলথয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ এযাদ কথযথেন: 

মলদ ককউ ককাথনা বার কথভেয লদথক লনথদে না প্রদান কথয তথফ লতলন কভেটি ারনকাযীয ভলযভাে াযাফ রাব কযথফন। (ভুলরভ)। 

আজাফ গজফ কথথক রক্ষা 

দাযাত  আথদ লনথলথধয দালযত্ব রন কযায অনযতভ ুযস্কায থরা জাগলতক গজফ কেথক যো াযা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল 

যাাল্লাভ একটি ুন্দয উদাযথেয ভাধযথভ তা ফুলঝথযথেন। লতলন ফথরন: 

কম ফযলক্ত আল্লায লফলধলফধান ংযেথেয জনয থচষ্ট এফং কম রঙ্ঘন কযথে উবথযয উদাযে থরা  একদর ভানুথলয ভত। তাযা ভুথদ্র একটি 

জাাজ ফা ফজযা বাড়া কথয। রটালযয ভাধযথভ ককউ উথয এফং ককউ লনথচয তরায স্থান ায। মাযা লনথচ অফস্থান গ্রে কযর তাথদয ালনয 

জনয উথয আথত য। এথত উথযয ভানুলথদয গাথয ালন ড়থত রাগর। তখন উথযয ভানুথলযা ফরর, আভাথদযথক এবাথফ কষ্ট লদথয 

কতাভাথদযথক উথয উ থত লদফ না। তখন লনথচয ভানুথলযা ফরর, আভযা আভাথদয অংথ ফা জাাথজয লনথচ একটি গতে  কলয, তাথর আভযা 

থজ ালন লনথত াযফ এফং উথযয ভানুলথদয কষ্ট লদথত থফ না। এই অফস্থায মলদ উথযয ভানুথলযা তাথদয এ কাথজ ফাধা কদয এফং লনথলধ 

কথয তাথর তাযা কথরই কফাঁথচ মাথফ। আয মলদ তাযা তাথদযথক এ কাজ কযথত ুথমাগ কদয তার তাযা কথরই ডুথফ ভযথফ। (কফাখালয, 

লতযলভলজ)। 

নফুযথতয নূয কেথক উৎালযত এ উদাযেটি বার কথয লচিা করুন। ভাথজয অথনক েভতাধয ফা প্রবাফারী ভানুল অথনক প্রকাথযয অনযায 

ফা গলে ত কাজ কদথখ প্রলতফাদ কথযন না।  তাাঁ যা জাথনন কম, তাাঁ যা প্রলতফাদ কযথর তা ফন্ধ থয মাথফ। লকন্তু তাযা লনযফতা ফা তাৎেলেক 

ুলফধাথক অগ্রালধকায কদন। তাযা বাথফন, এথত আভায কতা ককাথনা েলত থি না। কষ্ট কযথে অনয ভানুথলযা। নষ্ট থি অনয ভানুথলয 

িাথনযা। তাথদয ফুঝা উলচত কম, ভাথজয এ অফেয ককাকনা না ককাথনা বাথফ তাথদয  তাথদয বলফলযত প্রজন্থক স্পে কযথফই। এ জনয 

আভাথদয করথকই আথদ-লনথলথধয এ দালযত্ব ারথন জাগ োকথত থফ। 

দাযাথত অফথহলার িামস্ত 



সাধারণ িামস্ত ফনাভ মফথিষ িামস্ত 

ূথফেয আথরাচনা কেথক আভযা কজথনলে কম, নযাথযয আথদ  অনযাথযয লনথলধ ফা এককোয আল্লায থে দাযাত একটি পযথজ আইন ফা 

পযথজ লকপাযা ইফাদত। াধাযেবাথফ আভযা ফুঝথত ালয কম, এ ইফাদত ারথন অফথরা কযথর এ জাতীয অনযানয ইফাদত ারথন অফথরায 

নযায কগানা থফ। তথফ ককাযআন ালদথয ফেেনা কেথক আভযা কদখথত াই কম , এ ইফাদত ারথন অফথরা কযায জনয, লফকলত, অনযায 

কাজ কদথখ াধযভত তায আলি  ংথাধন না কযায জনয লফথল  কঠিন ালি যথযথে। ালিগুলর লনম্নরূ : 

 দুমনযাফী গজফ 

ককাযআন  ালদথয লনথদে না কেথক আভযা জানথত ালয কম, মুথগ মুথগ মাযা তাাঁ থদয ভাথজয ভানুলথদযথক অনযায লযতযাগ 

কযথত আফান কথযথেন, এফ দাযী  ভুফালল্লগথক আল্লা গজফ  ালি কেথক যো কথযথেন। আয াীযা  াথয লনযফ 

ভেেক ুেযফানযা ালিয ভথধয লনলতত থযথেন। ইহুলদথদয জনয লনফাথয ককাথনারূ কভে কযা লনথলধ লের। লনফায ককাথনা 

কজথর ভৎ লকায কযত না। এজনয নদীথত প্রচুয ভাে কদখা কমত। তাথদয ভধযকায একদর ভানুল লরা ফাানা কথয লনফাথয জার 

কপথর যাখথত শুরু কযর, কমন যলফফাথয ভাে ধযথত াথয। তখন বার ভানুথলয একদর তাথদয লনথলধ কথযন আয একদর ফথরন, 

এফ ভানুথলয ধ্বং অলনফামে, এথদয লনথলধ কথয লক রাব। এ প্রথি আল্লা ফথরন: 

আয স্মযে কয, মখন তাথদয একদর ফরর, কতাভযা ককন উথদ লদি এভন কভথক , মাথদযথক আল্লা ধ্বং কযথফন 

অেফা কঠিন আজাফ কদথফন ? তাযা ফরর, কতাভাথদয যথফয লনকট জয ক কযায উথিথয। আয যথতা তাযা 

তাকযা অফরম্বন কযথফ। অত:য কম উথদ তাথদযথক কদযা থযলের, মখন তাযা তা বুথর কগর তখন আলভ ভুলক্ত 

লদরাভ তাথদযথক মাযা ভন্দ থত লনথলধ কথয। আয মাযা জুরুভ কথযথে তাথদযথক কঠিন আজাফ দ্বাযা াকড়া কযরাভ। 

কাযে তাযা াাচায কযত। (ূযা আযাপ : ১৬৪-১৬৫) 

এখাথন আভযা কদখলে কম, মাযা অনযায কেথক লনথলধ কথযথেন শুধু তাথদযথকই আল্লা গজফ-ালি কেথক যো কথযথেন। 

ূযা ভালযদায ৭৮-৭৯ আযাথত  ূযা ূদ-এয ১১৬ আযাথত অনুরূ কো ফরা থযথে। 

উথযয আযাত কেথক আভযা স্পষ্ট ফুঝথত াযলে কম, থক ফরথর ককাথনা রাব থফ না, এরূ ধাযো কথয ৎকাথমে আথদ  

অৎকাথমে লনথলধ কেথক লফযত োকা জাথযম নয। কাযে, 

o প্রেভত: করাকটি কো শুনথফ না একো লনলশ্চত জানথর আভাথক ফরথত থফ, আভায দালযত্ব থরা ফরা, আভাথক আভায 

দালযত্ব ারন কযথতই থফ। 

o লদ্বতীযত: করাকটি কো শুনথফ না, একো এবাথফ লনলশ্চত ধাযো কযা ঠিক নয। কাযে, যত আিলযকতাূেে বার কোটি 

তায ভথন প্রবাফ কপরথত াথয। 

দাযাথত অফথরায জাগলতক ালিয লফলথয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরথেন: 

মখন ভানুথলযা অনযায কদথখ তা লযফতে ন ফা ংথাধন কযথফ না তখন কম ককান ভুূথতে  আল্লায ালি 

তাথদয ফাইথক গ্রা কযথফ। (লতযলভলজ, আফু দাউদ, ইফথন ভাজা, ভুনাথদ আভাদ। নদ ল) 

অনয ালদথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ এযাদ কথযন: 

ককাথনা ভাথজয ভথধয মলদ ককাথনা ফযলক্ত অফস্থান কথয কখাথন অনযায াথ লরপ্ত োথক এফং ক ভাথজয 

ভানুথলযা তায ংথাধন-লযফতে ন কযায েভতা োকা থে তা না কথয, তথফ তাথদয ভৃতুযয ূথফেই আল্লায 

আজাফ তাথদযথক গ্রা কযথফ। (আফু দাউদ, ালদটি াান)। 



 কদাযা কফুল না হযা 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরথেন: 

মায াথত আভায জীফন, তাাঁ য ে! কতাভযা অফযই করযাথেয আথদ কযথফ এফং ভন্দ কেথক লনথলধ কযথফ , তা না 

থর আল্লা অলচথযই কতাভাথদয ফায উয তাাঁ য গজফ  ালি া াথফন, তাযয কতাভযা আল্লাথক ডাকথফ, লকন্তু 

কতাভাথদয ডাকক াড়া কদযা থফ না ফা কতাভাথদয কদাযা কফুর কযা থফ না। (লতযলভলজ, াান ূথে) 

 সাভামজক িামি, ঐকয  সম্প্রীমত নষ্ট্ হযা 

অনয ালদথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরথেন: ইযাঈর িানথদয (ইহুলদ জালতয) ভথধয ফে প্রেভ দুফেরতা 

আথরা এবাথফ কম, তাথদয ভাথজয একজন অযজনথক (অনযায কাথজ জলড়ত) কদখথর ফরত, আলন আল্লাথক বয করুন 

এফং মা কথযথেন তা লযতযাগ করুন, একাজ আনায জনয বফধ নয। অত:য যলদন তাথক অনযাথয লরপ্ত কদখত, লকন্তু (খাযা 

করাকটিয) অনযায তাথক (ৎথরাকটিথক) তায াথে ভালজক ম্পকে  যাখথত ফাধা লদত না। অনযাথয জলড়ত োকা থে ক তায 

াথে একথে উ া-ফা, খাযা-দাযা  াভালজকতা যো কথয চরত। মখন তাযা এরূ কযথত রাগর, তখন আল্লা তাথদয 

াভালজক ম্প্রীলত  ঐকয নষ্ট কথয কদন, তাথদয ভথধয লফথবদ, কর  বফলযতা ৃলষ্ট কথয কদন।একো ফরায য যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ককাযআনুর কালযথভয দুটি আযাত (ূযা ভালযদায ৭৮-৭৯ আযাত) কতরাযাত কথযন: ইযাঈর 

িানথদয ভধয কেথক মাযা কুপলয কথযলের তাযা দাউদ  ভলযযভ ুে ঈা কতৃে ক অলবপ্ত থযলের, একাযথে কম তাযা অফাধয 

থযলের এফং ীভা রঙ্ঘন কথযলের। তাথদয ভথধয ংঘটিত অনযায  গলে ত কাজ কেথক তাযা এথক অযথক লনথলধ কযত না। 

তাথদয এই আচাযে লের অতযি লনকৃষ্ট। 

অত:য যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

ভান আল্লায কভ কথয ফরলে, কতাভযা অফযই ৎ কথভেয আথদ কযথফ, অনযায কেথক লনথলধ কযথফ, অনযাযকাযী ফা 

অতযাচাযীথক াত ধথয ফাধা দান কযথফ, তাথক ঠিক থে লপথয আথত ফাধয কযথফ। মলদ কতাভযা তা না কয তথফ 

আল্লা কতাভাথদয ভথধয যস্পয লফথযালধতা  ত্রুতা ৃলষ্ট কথয লদথফন এফং কতাভাথদযথক অলবপ্ত কযথফন কমভন 

ইযাঈর িানথদযথক অলবপ্ত কথযলেথরন। ( আফু দাউদ  অনযানয । নদ কভাটাভুটি গ্রেথমাগয।) 

 া  অমবিা অজজ ন 

আথদ-লনথলথধয দালযথত্ব অফথরাকাযী লনথজ া না কথয অথনযয াথয কাযথে কগানা  রানথতয অংীদায ন। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

অলচথযই কতাভাথদয উয অথনক াক-প্রাক আথফ মাযা নযায  অনযায উবয প্রকাথযয কাজ কযথফ। কম ফযলক্ত 

তাথদয অনযাযথক ঘৃো কযথফ ক অনযাথযয অযাধ কেথক ভুক্ত থফ আয কম ফযলক্ত আলি কযথফ ক (আল্লায অন্তুলষ্ট 

কেথক) লনযািা াথফ। লকন্তু কম এ কর অনযায কাজ কভথন কনথফ ফা তাথদয অনুযে কযথফ (ক ফাাঁ চথত াযথফ না) 

াালফগে ফরথরন, ক আল্লায যাূর, আভযা লক তাথদয লফরুথদ্ধ মুদ্ধ কযফ না? লতলন ফরথরন, না, মতেে তাযা ারাত 

আদায কযথফ। (ভুলরভ)। 

অনয ালদথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

মখন ৃলেফীথত ককাথনা া ংঘটিত য তখন াথয লনকট উলস্থত কেথক মলদ ককউ তা ঘৃো কথয ফা আলি কথয 

তথফ ক ফযলক্ত অনুলস্থত ফযলক্তয ভত া ভুক্ত োকথফ। আয মলদ ককউ অনুলস্থত কেথক াটিয লফলথয ন্তুষ্ট োথক 

ফা কভথন কনয তাথর ক তাথত উলস্থত োকায াথ াী থফ। (আফু দাউদ। নদ গ্রেথমাগয)। 



অনয ালদথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

কমখাথন ককাথনা ভানুলথক তযা কযা য কখাথন কখনই দাাঁ ড়াথফ না, কাযে কখাথন উলস্থত করাথকযা মলদ তায তযা 

প্রলতথযাধ না কথয তাথর কথরয উয রানত  অলবা ফললেত য। আয কমখাথন ককাথনা ভানুলথক অতযাচায কথয 

ভাযধয কযা য কখাথন দাাঁ ড়াথফ না। কাযে, উলস্থত কথরয উথযই রানত-অলবা ফললেত য। (আভাদ, তাফাযালন, 

ফাইালক। ফাইালকয নদটি াান ফথর ইযালক এইযাউ উরুলভিীথনয তাখলযথজ উথল্লখ কথযথেন) 

অনয ালদথ লতলন ফথরন: 

কতাভাথদয ককউ কমন লনথজথক কোট ভথন না কথয। ক মলদ কদথখ কম ককাো ককাথনা লফলথয আল্লায ে কেথক তায 

ককাথনা কো ফরা উলচত তখন কমন ক কো ফরা কেথক লফযত না োথক। তাথর আল্লা তাথক ফরথফন, তুলভ এ লফলথয 

ককন কো ফরলন? ক ফরথফ, ক আল্লা! আলভ ভানুলথদযথক বয কথযলেরাভ। তখন লতলন ফরথফন, আভায অলধকাযই কতা 

কফল লের কম, তুলভ আভাথকই কফল বয কযথফ। (আভাদ, নদ ল) 

ভাথজয নানালফধ প্রকায অনযায, জুরুভ, গেলটুলন, কফাযানা, অশ্লীর নাচগান, জুযা, খুন-খাযাফী, ভাযাভালয-দািা ইতযালদয নীযফ 

দেক যায বযাফ লযেলত আভযা এ ালদ কেথক ফুঝথত াযলে। এ কর কেথে াধয ভত দাযাত কদযায  অনযাথযয 

প্রলতফাদ কযায কচষ্টা কযথত থফ। না থর দ্রুত এরূ স্থান লযতযাগ কযথত থফ। আল্লা আভাথদযথক তাাঁ য ন্তুলষ্টয থে চরায  

অন্তুলষ্ট কেথক আত্মযো কযায তালপক দান করুন। 

 

 

 

দাওয়াতের লেত  ও দায়ীর গুণাবী 

আল্লায থথ দাাত – প্রথভ ফব এফং আল্লায থথ দাাত – দ্বিতী ফব এই দুই পাথেয আথরাচনা পথথও আভযা নদ্বত, প্রচায, 

নযাথয আথদ  অনযাথয দ্বনথলধ এওওথা আল্লায থথ দাাথতয গুরুত্ব ম্পথওব  জানথত পথযদ্বি। এঔন আভাথদয পদঔথত থফ, এ 

দাদ্বত্ব ারথনয জনয তব াফরী দ্বও ? দাী  ভুফাদ্বল্লক অথবাৎ দাাত দানওাযী  প্রচাযথওয ভথধয দ্বও দ্বও গুণাফরী দ্বফদযভান থাওা  প্রথাজন? 

ওাযণ দ্বযত ম্মতবাথফ দাদ্বত্ব ারন না ওযথর আভযা বার ওাজ ওযথত পমথ াথ দ্বরপ্ত থ ড়ফ। প দ্বদওটি দ্বফথফচনা ওথয আভযা দ্বওিু 

তব   গুণাফরী দ্বনথে প্রদান ওথযদ্বি, 

ইম বা জ্ঞান 

দাাথতয দাদ্বত্ব ারথনয জনয প্রথভ তব  থরা, নযা-অনযা, তায মবা এফং পগুদ্বরয প্রদ্বতফাদ-প্রদ্বতওাথযয ইরাদ্বভ দ্ধদ্বত ম্পথওব  ঠিও 

জ্ঞান। আদ্বভ পম ওাজ ওযায ফা ফজব ন ওযায দাাত দ্বদদ্বি তা দ্বতযই ইরাথভয দ্বনথদব  দ্বওনা  তা জানথত থফ। বারভন্দ অথনও পেথে ওর 

ভানুলই দ্বফথফও  জ্ঞান দ্বদথ ফুঝথত াথযন। ঔুন, জুরুভ, যাাজাদ্বন, চুদ্বয , ডাওাদ্বত, ভাযাভাদ্বয, পনা-ভাদওাদ্বি ইতযাদ্বদ অকদ্বণত অনযা 

ওাজথও অনযা ফথর জানথত পফদ্ব জ্ঞাথনয প্রথাজন  না। অনুরূবাথফ ভানুলথও াাময ওযা, ান্ত্বনা পদা, ৃদ্বিয ওরযাথণ এদ্বকথ আা 

ইতযাদ্বদ বার ওাজ ফথর ফাই ফুদ্বঝ। দ্বওন্তু ইরাদ্বভ ওভবওাণ্ড ফা ধভী দ্বনথদব না দ্বফলও অকদ্বণত দ্বফল যথথি পম ম্পথওব  স্পি জ্ঞান না থাওথর 

ভানুল অনযাথয প্রদ্বতফাদ ওযথত দ্বনথজই অনযাথ দ্বরপ্ত থফন। অথফা ৎওাথমব আথদ দান ওযথত পমথ অৎওাথমব আথদ ওযথফন। পমভন 

http://www.quraneralo.com/dawah/
http://www.quraneralo.com/benefitsofdawah/


এওফযদ্বি চুদ্বিফদ্ধ ওাজ ওযথিন ফা স্ত্রী-ন্তানথদয প্রদ্বতারথনয জনয জরুদ্বয ওাজ ওযথিন। ওাজটি তায জনয পযথজ আইন। আদ্বন তাথও এই 

দুদ্বনাফী ওাজ ফজব ন ওথয নপর ফা পযথজ দ্বওপাা মবাথয ভাদ্বপর, দ্বভদ্বির, দ্বভটিং ফা দাাথত অংগ্রণ ওযথত অফান ওযথরন। অথফা 

এওফযদ্বি জথযয ওাযথণ দাাঁ দ্বড়থ পাফ ওযথিন পদথঔ আদ্বন তাথও মাথিতাই কাদ্বর-কারাজ ওযথরন। উব পেথে আদ্বন নযা ওযথত 

পমথ অনযাথ দ্বরপ্ত থরন। এরূ অকদ্বণত উদাযণ আভযা পদঔথত াফ। এজনয ধভী দ্বফদ্বধ-দ্বফধান ংদ্বিি দ্বফলাদ্বদয পেথে ভুদ্বভথনয উদ্বচত 

দ্বফলটি ওতটুকু গুরুত্বূণব ফা অনযা তা স্পিবাথফ না পজথন টওাদ্বযতা দ্বরপ্ত না া। দাাথতয পেথে স্পি জ্ঞাথনয অতযাফদ্বযওতা 

দ্বফলথ আল্লা ফথরন: 

ফর, এটিই আভায থ। স্পি জ্ঞাথনয দ্ববদ্বিথত আল্লায দ্বদথও আফান ওদ্বয আদ্বভ এফং আভায মাযা অনুাযী। (ূযা ইউুপ ১০৮ আাত)।  

এ স্পি জ্ঞান থরা ীদ্বনবব য জ্ঞান ফা পওাযআন  াদ্বদথয স্পি দ্বনথদব না। আল্লা তাারা ফথরন:  

ফর আদ্বভ পতা শুধু ীয দ্ববদ্বিথতই পতাভাথদযথও ব প্রদবন ওযদ্বি। (ূযা আদ্বিা: ৪৫) 

ূযা আওাথপয ৯ নিয আাত  অনযানয স্থাথন এওই ওথা ফরা থথি। এজনয  দাাথতয দাদ্বত্ব ারনওাযীথও পওাযআন  াদ্বদথয 

আথরাথও স্পিরূথ জানথত থফ, পম ওাজ ওযথত ফা ফজব ন ওযথত দ্বতদ্বন দাাত দ্বদথিন তায যদ্ব দ্বফধান দ্বও এফং তা  ারন-ফজব থনয 

দাাথতয জনয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ এয পঔাথনা দ্ধদ্বত দ্বও? ওাজটি ৎওভব থর তা পযজ, াদ্বজফ, ভুতাাফ ইতযাদ্বদ 

পওান মবাথয ইতযাদ্বদ স্পি পওাযআন  াদ্বদথয আথরাথও জানথত থফ। ীয স্পি দ্বনথদব না ফযতীত াধাযণ ধাযণা, আথফক আন্দাজ 

ইতযাদ্বদয দ্ববদ্বিথত পওাথনা দ্বওিুথও ারার ফা াযাভ ফরথত পওাযআনুর ওাদ্বযথভ দ্বনথলধ ওযা থথি। এযাদ ওযা থথি: 

পতাভাথদয দ্বজফা িাযা দ্বভথযা আথযা ওথয (ভনকড়াবাথফ) ফরথফ না পম, এটি ারার  এটি াযাভ। এবাথফ আল্লায নাথভ দ্বভথযা উদ্ভাফন ওযা 

থফ। মাযা আল্লায নাথভ দ্বভথযা উদ্ভাফন ওথয তাযা পর  না। (ূযা নার: ১১৬)  

দাী  ভুফাদ্বল্লকথও অফযই ফবদা পফদ্ব পফদ্ব পওাযআন  াদ্বদ , তাপদ্বয, দ্বপওা,  অনযানয ইরাদ্বভ গ্রন্থ অধযান ওযথত থফ। পওাযআন-

াদ্বদ ফাদ দ্বদথ শুধুভাে আথরভথদয যদ্বচত গ্রন্থদ্বদ থড় দীনথও জানায পচিা ওযা ওঠিন অনযা এফং পওাযআন াদ্বদথয প্রদ্বত অফথরা  

অফজ্ঞা প্রদবন। ভান আল্লা পওাযআনথও ওর ভানুথলয পদাথতরূথ পপ্রযণ ওথযথিন। দ্বতদ্বন তা ফুঝা জ ওথয দ্বদথথিন। যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ উম্মথতয জনয তাাঁ য ভান ুন্নাত  াদ্বদ পযথঔ দ্বকথথিন। এগুদ্বরয াফবেদ্বণও অধযান ভুদ্বভথনয জনয ফবথেষ্ঠ 

ইফাদত, পেষ্ঠতভ দ্বজওয  দাাথতয প্রধান াদ্বতায। 

সংশ্লিষ্ট বযশ্লির প্রশ্লে ভাবাসা ও আন্তশ্লরকো  

আথদ-দ্বনথলধ, নদ্বত, ফা আল্লায থথ আফান ওযায পেথে অতযন্ত প্রথাজনী দ্বফল র, মাথও আথদ ওযদ্বি ফা আফান ওযদ্বি তায 

প্রদ্বত হৃদথয বারফাা  আন্তদ্বযও ভঙ্গর ওাভনা। এ জনযই দাাথতয এ ওভবথও পওাযআন  াদ্বদথ নদ্বত ফথর উথল্লঔ ওযা থথি। 

আভযা পদঔদ্বি পম, নদ্বথতয ভূর অথব আন্তদ্বযও বারফাা  ভঙ্গর ওাভনা। আল্লায থথ আফানওাযী ফা আথদ দ্বনথলধওাযী ওাথযা বুর ধথয 

পদা, দ্বনথজয জ্ঞান প্রদবন ফা দ্বনথজয ভাতব্বদ্বয প্রদ্বতষ্ঠায জনয এই ওাজ ওযথফন না। ফযং ংদ্বিি ফযদ্বিয প্রদ্বত হৃদথয বারফাায টাথনই এ 

দাদ্বত্ব ারন ওযথফন। 

অনযাথ দ্বরপ্ত ফা দ্বফভ্রান্ত পম ফযদ্বিথও দ্বতদ্বন দাাত দ্বদথিন তায প্রদ্বত  তায হৃদথয অনুবূদ্বত থফ দ্বফদগ্রস্ত আনজথনয ভত। মায দ্বফথদ দ্বতদ্বন 

ফযাথা অনুবফ ওযথিন এফং মাথও দ্বফদ পথথও উদ্ধায ওযায জনয হৃদথয আকুদ্বত অনুবফ ওযথিন। তাথও ঠিও থথয দ্বনথদব না দ্বদথর মদ্বদ প 

তা না ভাথন ফা দ্বফথযাদ্বধতা ওথয তথফ আফানওাযী ভুদ্বভথনয হৃদথ পরাধ ফা প্রদ্বতদ্বংা জাগ্রত থফ না, ফযং পফদনা  দুদ্বিন্তা তায হৃদথও 

আিন্ন ওযথফ। পফদনা তায হৃদ দুভথড় ভুচথড় উঠথফ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ-এয এই অফস্থায ওথা আল্লা পওাযআনুর 

ওাযীথভয এওাদ্বধও স্থাথন উথল্লঔ ওথযথিন। আল্লা ফথরথিন: 



তাযা এই ফাণীথত দ্বফশ্বা স্থান না ওযথর ম্ভফত আদ্বন তাথদয দ্বিথন খুথয দু:ঔ-পফদনা দ্বনথজথও ধ্বং ওথয পপরথফন। (ূযা ওাপ: ১০) 

ূযা শুআযা-এয ৩ নং আাথত অনুরূ ফরা থথি। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ-এয দ্বফে জীফথন এই বারফাা  পপ্রথভয অকদ্বণত উদাযণ আভযা পদঔথত াই। পম ওাদ্বপযকণ তাাঁ য 

পদথও যিযদ্বিত ওযথি তাথদযই জনয দ্বতদ্বন আল্লায দযফাথয েভা  ওরুণা প্রথবনা  ওযথিন। দ্বতদ্বন তাাঁ য ওাথরয যি ভুিথিন আয ফরথিন, 

প আভায প্রদ্বতরও, আভায জাদ্বতথও েভা ওথয দ্বদন, ওাযণ তাযা জাথন না। (ফুঔাদ্বয  ভুদ্বরভ, পতহুর ফাযী) 

ভক্কাফাীথদয অতযাচাথয জজব দ্বযত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ তাথথপ পমথ পথরন দ্বনভবভতভ অতযাচায। প ভথ দ্বজফযাঈর 

(আ.) াাথড়য দ্বপদ্বযতাথও দ্বনথ তাাঁ য দ্বনওট আকভন ওথয ফরথরন, আনায অনুভদ্বত থর াাড় উঠিথ এ জনদথও ধ্বং ওথয পদা 

থফ। ওঠিনতভ ওথিয প ভুূথতব  দ্বতদ্বন ফরথরন: 

না ফযং আদ্বভ আা ওদ্বয পম, আল্লা ত এথদয য পথথও এভন ভানুথলয জন্ পদথফন মাযা এওভাে আল্লায ইফাদত ওযথফ এফং তাাঁ য াথথ 

দ্বওিু দ্বযও ওযথফ না। (ফুঔাদ্বয  ভুদ্বরভ) 

ুফানাল্লা! ওত ফড় ধধমব! ওত ভান পপ্রভ!! আভযা মাযা াভানয দ্বফথযাদ্বধতা উথিদ্বজত থ কারাকাদ্বর ওদ্বয  প্রদ্বতথাথধয দ্বযওল্পনা 

দ্বফথবায ই তাথদয এওটু দ্বচন্তা ওযা দযওায! 

বযশ্লিগে আম 

দাী ইরাল্লা ফা আল্লায থথ আফানওাযী  আথদ-দ্বনথলধওাযী অফযই তাাঁ য  প্রচাদ্বযত আদথবয প্রদ্বত দ্বনষ্ঠাফান, দ্বফশ্বাী  ারনওাযী থফন। 

াযা দ্বফথশ্ব দ্বমদ্বন আল্লায িীন  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ-এয আদথবয দ্বফজ  প্রদ্বতষ্ঠা পদঔথত চান, তাথও ফায আথক তায 

ফযদ্বিকত জীফথনয ওর পেথে  ওর দ্বদথও এ আদব প্রদ্বতষ্ঠা ওযথত থফ। এথেথে ভথন যাঔথত থফ পম, ংদ্বিি আদব দ্বনথজয জীফথন 

প্রদ্বতষ্ঠায পচথ অনযথও দাাত পদা আথনও পফদ্ব জ  আওালবণী ওাজ। এজনয তান এফং ভানফী প্রফৃদ্বিয ওাথি  তা ঔুফই দ্বপ্র। এয 

াদ্বস্ত ঔুফ ওঠিন। 

ইহুদ্বদযা ফবদা ধভব  ভানফতায দ্বফলথ ফথচথ আওলবণী আদথবয ফুদ্বর আউড়া দ্বওন্তু দ্বনথজযা এয মূ্পণব দ্বফযীত ওাজ ওথয। ভান আল্লা 

এযাদ ওথযথিন: 

পতাভযা দ্বও ভানুলথদযথও ৎওাথমব দ্বনথদব  দা আয দ্বনথজথদয ওথা বুথর মা! অথচ পতাভযা দ্বওতাফ অধযান ওয! তথফ দ্বও পতাভযা ফুঝ না। 

(ূযা ফাওাযা : ৪৪) 

িীথনয দাাত  প্রদ্বতষ্ঠায ওাথজ দ্বরপ্ত অথনথওই ফুথঝ অথফা না ফুথঝ এ অযাথধ অযাধী। ইরাথভয দাাত  প্রদ্বতষ্ঠায ওথা ফরথর 

ফযদ্বিকত ইফাদত, আচযণ, াদ্বযফাদ্বযও ম্পওব , স্ত্রী, ন্তান, দ্বতাভাতা, প্রদ্বতথফী, আত্মীস্বজন, ওভবস্থর, ওভী  অনযানয ভানুথলয অদ্বধওায 

আদা ইতযাদ্বদ অথনও পেথে আভযা অতযন্ত দুফবর। এদ্বদথও আভাথদয রেয যাঔথত থফ। দুই মবাথ আভযা এ অযাথধ দ্বরপ্ত ই: 

 প্রথভত: পম ওাথমবয জনয আথদ ফা দ্বনথলধ ওযদ্বি তা আভযা নাথজযাই ারন ফা  ফজব ন ওযদ্বি না। পমভন আভযা প্রদ্বতথফীয অদ্বধওায 

ারন অথফা ুদ ফজব থনয দাাত দ্বদদ্বি, দ্বওন্তু দ্বনথজযাই প্রদ্বতথফীয অদ্বধওায নি ওযদ্বি ফা ুথদ দ্বরপ্ত যথদ্বি। 

 দ্বিতীত: আভযা ংদ্বিি দ্বফলথ অযাধী না থর, অনযানয ভমবাথয অযাথধ দ্বরপ্ত যথদ্বি। পমভন আভযা ুদ ঔাদ্বি না, তথফ 

খুল, পমৌতুও, ওথভব পাাঁ দ্বও, পবজার ইতযাদ্বদ অযাথধ দ্বরপ্ত আদ্বি। 

ভান আল্লা ফথরন: 



প ভুদ্বভনকণ! পতাভযা মা ওয না তা পতাভযা পওন ফর? আল্লায দৃদ্বিথত অদ্বত অথন্তালজনও পম, পতাভযা মা ওয না 

ফরথফ। (ূযা প:২-৩) 

ূযা ফাওাযায ২০৪ আাত  ূযা ভুনাদ্বপকুন-এয ৪ আাথত আভযা ওথা  ওথভবয ধফদ্বযথতযয ওঠিন দ্বনন্দা পদঔথত াই।  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ ফথরন: 

পওাভথতয দ্বদন এও ফযদ্বিথও আনান ওথয জাান্নাথভয অদ্বিয ভথধয দ্বনথে ওযা থফ। আগুথন তায নাদ্বড়বুদ্বড় পফদ্বযথ 

ড়থফ এফং কাধা পমভন মাতা (খাদ্বন) দ্বনথ খুথয পতভদ্বন প খুযথত থাওথফ। তঔন জাান্নাভফাীযা তায দ্বনওট ভথফত থ 

ফরথফ, প অভুও, পতাভায দ্বও র? তুদ্বভ না আভাথদযথও ৎওাথমব আথদ দ্বদথত এফং অৎওামব পথথও দ্বনথলধ ওযথত? 

প ফরথফ আদ্বভ পতাভাথদযথও ৎওাথমব আথদ দ্বদতাভ দ্বওন্তু দ্বনথজ ওযতাভ না। আয অৎওামব পথথও দ্বনথলধ ওযতাভ, 

দ্বওন্তু দ্বনথজই তা ওযতাভ। (ফুঔাদ্বয) 

আভযা ভান আল্লায দ্বনওট এভন ওরুন দ্বযণদ্বত পথথও আে চাই।  

বযশ্লিগে অমত ত্রুটি সহ দাওয়াতের শ্লবধান  

উথযয আাত  াদ্বদ পথথও ফুঝথত াযদ্বি পম, দ্বনথজ ারন না ওথয অনযথও দাাত পদা অনযা। তথফ দাাত ফা আথদ দ্বনথলধ 

পযথজ আইন মবাথয থর দ্বনথজয আভথর ত্রুটি থাওথর আথদ দ্বনথলধ ওযথত থফ । পমভন এওফযদ্বি ধুভান ওথযন ফা ঠিওভত জাভাথত 

নাভাজ থড়ন না। দ্বতদ্বন তায অদ্বধনস্ত ফা দ্বযফাথযয দয ওাউথও এ াথ দ্বরপ্ত পদঔথর তায জনয তাথও আথদ ফা দ্বনথলধ ওযা পযথজ আইন 

দাদ্বত্ব থ মাথফ। এ অফস্থা আথদ দ্বনথলধ না ওযথর দ্বতদ্বন দ্বিতী এওটি অনযা   অযাথধয ভথধয দ্বতত থফন। 

শ্লবনম্রো ও বনু্ধভাবান্নো 

দাাথতয পেথে অনযতভ পভৌদ্বরও তব  থরা দ্বফনম্রতা  ফনু্ধবাফান্নতা। আভযা অথনও ভ ৎওাথমব আথদ ফা অনযা পথথও দ্বনথলধ 

ওযাথও ফযদ্বিকত অং প্রদ্বতষ্ঠায মবাথ দ্বনথ মাই। পথর আভযা ওথা ফদ্বর ভাতব্বদ্বয বদ্বঙ্গথত মা অদ্বধওাং পেথে ভানুথলয অংথফাথধ আখাত 

ওথয এফং আভাথদয ওথা গ্রণ ওযথত ফাধা পদ। এযয মঔন প তা গ্রণ না ওথয ফা আভাথদয দ্বফরুথদ্ধ ঔাযা ওথা ফথর তঔন  আভযা তাথও 

ইরাথভয ত্রু আঔযাদ্বত ওথয ওঠিনবাথফ তায দ্বফরুথদ্ধ আথরাভূরও ওথা ফদ্বর। এগুদ্বর ফই ওঠিন অনযা এফং আল্লায থ পথথও ভানুলথও 

দূথয দ্বযথ পদায থ। আভযা অথনও ভ কযভ ওথা ফা ওড়া ওথা ফরাথও াদ্বওতা  দ্বজাদ ফথর  ভথন ওদ্বয। অথচ আল্লা পওাযআনুর 

ওাযীথভ নযভ ওথা ফরায দ্বনথদব  দ্বদথথিন। 

আল্লা ও ওথা ফরথত দ্বনথদব  দ্বদথথিন দ্বওন্তু কযভ ওথা ফরথত ওঔন দ্বনথদব  পদনদ্বন। ক্ক ওথাথও নযভ ওথয ফরথত দ্বনথদব  দ্বদথথিন। 

দ্বফথশ্বয অনযতভ তাগুত আল্লাথরাী জাদ্বরভ দ্বপযাউথনয ওাথি ভূা  ারূন আ. পও পপ্রযণ ওথয দ্বতদ্বন নযভ ওথায দ্বনথদব  দ্বদথ ফথরন: 

পতাভযা উবথ দ্বপযাউথনয দ্বনওট কভন ওয, প অফাধযতা  ীভারংখন ওথযথি। পতাভযা তায াথথ নযভ ওথা ফরথফ, ত প উথদ গ্রণ 

ওযথফ ফা ব ওযথফ। (ূযা ত্বা : ৪৩-৪৪) 

এ মদ্বদ  ওাদ্বপযথও দাাত পদায ফা আথদ-দ্বনথলথধয পেথে নফী –যাূরকথণয প্রদ্বত দ্বনথদব , তাথর মাযা ওাদ্বরভা থড়থিন তাথদযথও 

আথদ দ্বনথলধ ওযায পেথে আভাথদয আথযা ওত দ্বফনম্র  ফনু্ধবাফান্ন া উদ্বচত তা এওটু দ্বচন্তা ওরুন। 

আল্লা তাারা ফথরন: 

তাযা আল্লাথও পিথড় মাথদযথও ডাথও তাথদযথও পতাভযা কাদ্বর দ্বদথফ না ওাযণ পথর তাযা ীভারংখন ওথয অজ্ঞতা ফত আল্লাথও কাদ্বর 

দ্বদথফ। (ূযা আনআভ : ১০৮) 



এ মদ্বদ  ওাথপযথদয পদফথদফীয পেথে আল্লায দ্বনথদব , তাথর ওাদ্বরভা াঠওাযী ভুদ্বরভ ফথর দ্বযদ্বচত ফযদ্বিথও আথদ দ্বনথলধ ওযথত 

পমথ তাথও তায ভ্রান্ত ফা জাকদ্বতও ভথতয পনতা ফা াথীথদথযও কাদ্বর পদা দ্বওবাথফ ধফধ থফ? কারাকাদ্বর, ওথঠাযতা, দ্বংা, খৃণা, কীফত, 

অংওায ইতযাদ্বদ িাযা অনযাথয  প্রদ্বতফাদ ওযথর তাথত ভূরত দ্বনথজথদয প্রফৃদ্বিয অনুযণ ওযা থফ, পওান ইফাদত ারন ওযা থফ না। আল্লা 

আভাথদযথও যো ওরুন। 

ম্মাদ্বনত াঠও, দাাত ফা ৎওাথজয দ্বনথদব না  অৎওাথজয দ্বনথলধ-এয উথেয ভানুথলয উথয ভাতব্বদ্বয ওযা ফা ভানুথলয বুর ধযা ন। 

ফযং ভানুলথদযথও ৎথথ আফান ওযা এফং মথাম্ভফ ভানুলথও বার থথ আথত াাময ওযা। এজনয  থফবাচ্চ দ্বফনম্রতা, বরতা  ধধমব 

প্রথাজন। ফথচথ ফড় দাী  আথদ দ্বনথলধওাযী দ্বিথরন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ আরাইদ্ব াাল্লাভ। আয তায অনযতভ 

ধফদ্বি দ্বির দ্বফনম্রতা। দ্বফনম্রতা  ধধথমবয অনুভ আদাব দ্বদথ দ্বতদ্বন জ ওথযদ্বিথরন অকদ্বণত পফদুঈন আযথফয ওঠিন হৃদ। অস্ত্র ফা  দ্বি দ্বদথ 

দ্বতদ্বন ইরাভ প্রদ্বতষ্ঠা ওথযনদ্বন। অনুভ চদ্বযে  বারফাাভ আথদ দ্বনথলধ ফা দাাত দ্বদথ হৃদগুদ্বরথও জ ওথয দ্বতদ্বন প্রদ্বতষ্ঠা ওথযন 

ভদ্বদনায যাষ্ট্র। এযয প যাথষ্ট্রয প্রদ্বতযো ওথযথিন মুথদ্ধয ভাধযথভ। ভান আল্লা হৃদ জথয এ ওাদ্বনী দ্বফদৃ্ধত ওথয ফথরথিন, 

আল্লায দায অনযতভ প্রওা পম আদ্বন তাথদয প্রদ্বত  দ্বফনম্র-পওাভর হৃদ দ্বিথরন। মদ্বদ আদ্বন রূঢ়  ওথঠায দ্বচি থতন তাথর তাযা 

আনায আা পথথও থয ড়ত। (ূযা আথর ইভযান : ১৫৯) 

এওটি াদ্বদথ আথা যাদ্বদাল্লাহু আনা ফথরন, 

ওদ্বত ইহুদ্বদ নফী ওদ্বযভ াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ এয দ্বনওট এথ ফরর, আ-াভু আরাইকুভ (আনায উয ভযণ অদ্ববা)। আথা 

যা. যাকদ্বিত থ ফথরন, পতাভাথদয উয ভযণ, পতাভাথদযথও আল্লা অদ্ববপ্ত ওরুন এফং পতাভাথদয উয তায পরাধ অফতীণব পাও। তঔন 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ ফথরন, আথা ান্ত । তুদ্বভ অফযই ফবদা দ্বফনম্রতা  ফনু্ধবাফান্নতা অফরিন ওযথফ। আল্লা 

ওর দ্বফলথ দ্বফনম্রতা  ফনু্ধবাফান্নতা বারফাথন। আয ঔফযদায! ওঔনই তুদ্বভ উগ্রতা  অবরতায দ্বনওটফতী থফ না। আথা যা. ফথরন, 

তাযা ওী ফথরথি আদ্বন দ্বও তা শুথননদ্বন? দ্বতদ্বন ফথরন, আদ্বভ দ্বও ফথরদ্বি তা দ্বও তুদ্বভ পান দ্বন? আদ্বভ ফথরদ্বি, ারাইকুভ অথবাৎ পতাভাথদয 

উথয। (ফুঔাদ্বয ভুদ্বরভ) 

উত্তম শ্লদতয় মন্দ প্রশ্লেহে করা 

দাাত ফা দীন প্রদ্বতষ্ঠায দাদ্বত্ব ারথনয পেথে ধধমব, েভা  উিভ ফযফাথযয িাযা ঔাযা আচযথণয প্রদ্বতথযাধ ওযথত দ্বনথদব  দ্বদথথিন 

আল্লা। আল্লা ফথরন: 

ওথা পও উিভ ঐ ফযদ্বি অথো পম আল্লায দ্বদথও আফান  ওথয, ৎওভব ওথয এফং ফথর, আদ্বভ আত্মভবণওাযীথদয অন্তবুব ি। বার এফং 

ভন্দ ভান থত াথয না। (ভন্দ ) প্রদ্বতত ওয উৎওৃিতয (আচাযণ) িাযা; পথর পতাভায াথথ মায ত্রুতা আথি প থ মাথফ অন্তযঙ্গ ফনু্ধয 

ভত। এ গুথণয অদ্বধওাযী ওযা  পওফর তাথদযথওই মাযা ধধমবীর, এ গুথণয অদ্বধওাযী ওযা  পওফর তাথদযথওই মাযা ভা পৌবাকযফান। 

(ূযা পুদ্বরাত : ৩৩-৩৫) 

ভান আল্লা ফথরথিন: 

ভথন্দয ভুওাদ্বফরা ওয মা উৎওৃিতয তা দ্বদথ, তাযা মা ফথর আদ্বভ প ম্পথওব  দ্বফথল অফদ্বত। (ূযা ভুদ্বভনুন : ৯৬) 

দ্বফলটি অতযন্ত গুরুথত্বয াথথ ভথন যাঔথত থফ। দাাথতয পেথে কাদ্বরয দ্বযফথতব  কাদ্বর, দ্বনন্দায প্রদ্বতফাথদ দ্বনন্দা, যাথকয প্রদ্বতফাথদ যাক 

ইতযাদ্বদ দ্বনদ্বলদ্ধ। এফ ভন্দ আচযথণয প্রদ্বতথযাধ ওযথত থফ উৎওৃিতয আচযণ দ্বদথ। অথচ আভযা অথনও ভ এই দ্বনথদব থয দ্বফযীত ওভব 

ওদ্বয। পওউ প্রদ্বতফাদ ওযথর ফা ঔাযা আচযণ ওযথর আভযা তায আচযথণয পচথ দ্বনওৃিতয আচযথণয ভাধযথভ তায প্রদ্বতফাদ ফা প্রদ্বতথযাধ ওদ্বয!! 



সুন্দর বযবহার ও আচরণ  

দাী ফা ৎওাথমব আথদ  অৎওাথমব দ্বনথলধওাযীথও অফযই তাাঁ য পনতা যাূরুল্লায াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ ভত ভথািভ আচযথণয 

অদ্বধওাযী থত থফ। আযদ্বফথত এথও (خلق) ফা আঔরাও ফরা । ফাংরা াধাযণত এথও চদ্বযে ফরা । আয আযদ্বফথত আঔরাও ব্দ আথযা 

প্রস্ত। ভানুথলয াথথ ভানুথলয আচযণ  ফযফাথযয াভদ্বগ্রও অফস্থাথওই আযদ্বফথত ঔুরুও ফরা । এজনয ঔুরুও ফা আঔরাওথও  ফাংরা 

আচযণ ফা ফযফায ফরাই উিভ।  

আল্লা তাআরা ফথরন: 

আয দ্বনি তুদ্বভ ভান চদ্বযে  ফযফাথযয উয অদ্বধদ্বষ্ঠত। (ূযা আর ওরভ : ৪) 

এ ভান আচযথণয দ্বফদ্ববন্ন দ্বদও যথথি। উথয উথল্লদ্বঔত দ্বফনম্রতা, ফনু্ধবাফান্নতা, উৎওৃি দ্বদথ ভন্দ প্রদ্বতত ওযা ইতযাদ্বদ এই ঔুরুথও আদ্বজভ  

ফা ভান আচযথণয অং। তথফ এয আথযা দ্বফদ্ববন্ন দ্বদও যথথি মা দাী ইরাল্লাথও  অজব ন ওযথত থফ। শুধু দাাথতয পেথেই ন, জীফথনয 

প্রদ্বতটি পেথে এ ফযফায ফা আচযণ আল্লায থথ আফানওাযীয জীফনথও আথরাদ্বওত ওযথফ এফং তায  চাদ্বযধাথয পুথরয পৌযব িড়াথফ। 

ভানফী াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ এয ভান আচযথণয দ্বফদ্ববন্ন দ্বদও দ্বফস্তাদ্বযত আথরাচনা ওযথত ৃথও গ্রন্থ প্রথাজন। এঔাথন ওথওটি দ্বদও 

উথল্লঔ ওযা মা: 

 ১. ফবাফস্থা অিীর ওথা, অারীন ওথা, কাদ্বরকারাজ  ওটুদ্বি ফজব ন ওযা। দ্বফদ্ববন্ন াদ্বদথ ফাযংফায ফরা থথি, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ অারীন, অিীর, অথাবনী ওথা ফরথতন না, কাদ্বর দ্বদথতন না, ওটুদ্বি ওযথতন না। 

(ফুঔাদ্বয, ভুদ্বরভ  অনযানয)। 

 ২. পফদ্ব ওথা ফরা, দম্ভবথয ফা দ্বচদ্বফথ ওথা ফরা, অঙ্কায ওযা, দ্বফতওব  ওযা, দ্বভথযা ওথা ফরা ইতযাদ্বদ দ্বযায ওযা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইদ্ব াাল্লাভ ফথরথিন: 

পতাভাথদয ভথধয আভায ফথচথ দ্বপ্র এফং দ্বওাভথতয দ্বদন আভায ফথচথ দ্বনওটফতী অফস্থাথনয অদ্বধওাযী থফ তাযা মাযা 

পতাভাথদয ভথধয ফথচথ উিভ আচযথণয অদ্বধওাযী। আয পতাভাথদয ভথধয আভায দ্বনওট ফথচথ পফদ্ব খৃদ্বণত এফং দ্বওাভথতয দ্বদন 

আভায পথথও ফথচথ দূথয অফস্থান ওযথফ তাযা মাযা পফদ্ব ওথা ফথর, মাযা ওথা ফথর দ্বজথত পমথত চা, ফাথজ ওথা ফথর এফং মাযা 

অঙ্কায ওথয। (দ্বতযদ্বভদ্বজ, াদ্বদটি াান।) 

অনয াদ্বদথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ ফথরথিন: 

দ্বনথজয ভতটি ও া থে পম ফযদ্বি দ্বফতওব  দ্বযতযাক  ওযর আদ্বভ তায জনয জান্নাথতয াদথদথ এওটি ফাদ্বড়য 

দ্বজম্মাদাযী গ্রণ ওযরাভ। আয পম ফযদ্বি াদ্ব-ভওাযায জনয দ্বভথযা ফথর না আদ্বভ তায জনয জান্নাথতয  ভধযফতী স্থাথন 

এওটি ফাদ্বড়য দ্বজম্মাদাযী গ্রণ ওযরাভ। আয মায আচযণ-ফযফায  ুন্দয আদ্বভ তায জনয জান্নাথতয থফবাচ্চ স্থাথন এওটি 

ফাদ্বড়য দ্বজম্মাদাযী গ্রণ ওযরাভ। (আফু দাউদ, াান, ীহুর জাথভ।) 

 ৩. ওথরয াথথ আনদ্বন্দত দ্বচথি, াদ্বভুথঔ ওথা ফরা এফং ওথায ভ দ্বযূণব ভথনাথমাক  আগ্র ওাথয তায ওথা পানা। পমন 

তায প্রদ্বত বারফাা  আন্তদ্বযওতা ূণববাথফ পুথট উথঠ। আভয ইফনুর আ যা. ফথরন: 



যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ ভাথজয দ্বনওৃিতভ ফযদ্বিয াথথ দ্বযূণব ভথনাথমাক দ্বদথ তায দ্বদথও ূণব ভুঔ দ্বপদ্বযথ 

ওথা ফরথতন। এবাথফ দ্বতদ্বন তায হৃদ জ ওথয দ্বনথতন। দ্বতদ্বন আভায াথথ ওথা ফরথতন ূণব ভথনাথমাক দ্বদথ এফং আভায দ্বদথও 

ূণবরূথ ভুঔ দ্বপদ্বযথ। এভনদ্বও আভায ভথন থতা পমন আদ্বভই ভাথজয পেষ্ঠ ভানুল। (তাফযাদ্বন, াান।) 

এঔাথন উথল্লঔয পম, ভানুথলয প্রদ্বত অওৃদ্বেভ বারফাা, েদ্ধাথফাধ এফং অংওাযীন হৃদ না থর এগুণ ুথযাুদ্বয অজব ন ওযা মা না।  

উিভ আচযণ শুধু দাাথতয পরতায চাদ্বফওাঠিই ন, উযন্তু আথঔযাথতয পরতায থফবািভ উা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইদ্ব াাল্লাভ ফথরথিন: 

দ্বওাভথতয দাদ্বড়াল্লা উিভ আচযথণয পচথ পফদ্ব বাদ্বয পওাথনা আভর আয যাঔা থফ না। আয উিভ আচযথণয 

অদ্বধওাযী ফযদ্বি এ আচযথণয িাযাই তাাজু্জদ  নপর পযামা ারনওাযীয ভমবাদা অজব ন ওযথফ। (দ্বতযদ্বভদ্বজ, আভদ, আফু 

দাউদ, দ্বদথয ূে ী, ীহুর জাথভ।) 

সবর বা ধধযত  

উমুবি গুণগুদ্বর অজব ন ওযথত ধধথমবয অনুীরন ওযথত থফ। ূথফবাদ্বল্লদ্বঔত এওটি আাথত আভযা পদথঔদ্বি পম, উৎওৃি দ্বদথ ভন্দ প্রদ্বতত 

ওযায গুণ শুধু ধধমবীরকণই অজব ন ওযথত াথযন এফং তাযাই ভা পৌবাকযফান। দাাত  ধধমব অদ্বফথিদযবাথফ জদ্বড়ত। আল্লা তাারা 

ফথরন: 

ারাত ওাথভ ওয, ৎওাথমব আথদ ওয, অৎওাথমব দ্বনথলধ ওয এফং পতাভায উয মা দ্বনদ্বতত  তাথত ধধমব ধাযণ ওয। দ্বনি এগুদ্বরই 

দৃঢ়ংওথল্পয ওাজ।(ূযা রুওভান : ১৭) 

ূযা আথর ইভযাথনয ১৮৬ আাত এফং ূযা আর-আথয অনুরূ দ্বনথদব  পদা থথি। ধধথমবয ভূর দ্বযচ র যাথকয ভ। আল্লায থথ 

ডাওথত ফা বার ওাথজয আথদ  ঔাযা ওাথজয দ্বনথলধ ওযথত পকথরই অথনও ভানুথলয দ্বনওট পথথও দ্বফরূ ওথা, কারভন্দ, দ্বনন্দা ইতযাদ্বদ 

শুনথত থফ এফং এথত ওঔথনা প্রচণ্ড যাক থফ এফং ওঔথনা ভন দু:ঔবযারান্ত থফ। উব পেথেই আভাথদযথও ধধথমবয ভাধযথভ এয ভুওাদ্বফরা 

ওযথত থফ এফং উৎওৃি দ্বদথ ভন্দ প্রদ্বতত ওযথত থফ। পওাযআন ওাযীথভ ফাযংফায ভুদ্বভনথদযথও ধধমব অফরিন ওযথত দ্বনথদব  পদা 

থথি। পরাথধয ভ ধধমব ধাযণ ওযা এফং পরাধ ংফযণ ওযাথও ভুদ্বভনথদয পভৌদ্বরও দ্বযচ ফথর উথল্লঔ ওযা  থথি। আল্লায থথ টিথও 

থাওায জনয ধধমব  ারাথতয াাময গ্রণ ওযথত দ্বনথদব  পদা থথি। 

ওাদ্বপযথদয দ্বনন্দাভন্দ, দ্বভথযা-অফাদ, দ্বফরূ ওথা  লড়মথেয ভুওাদ্বফরা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্ব াাল্লাভ-পও ধধমব ধাযথণয দ্বনথদব  

দ্বদথ ূযা নাথরয ১২৭-১২৮ আাথত ভান আল্লা ফথরন: 

ধধমব ধাযণ ওয, আয পতাভায ধধমব পতা আল্লায াাময িাড়া থফ  না। আয তাথদয দরুন দু:ঔ ওযথফ না এফং তাথদয লড়মথে ভন:েুন্ন থফ না। 

আল্লা তাথদয থঙ্গ আথিন মাযা তাওা অফরিন ওথযন এফং মাযা ৎওভব যাণ। ( ূযা নার : ১২৭-১২৮) 

সাাে, োসশ্লবহ ও ইবাদে 

ধধমব অজব থনয অতযন্ত ফড় অফরিন থরা ারাত  পদাা। পওাযআনুর ওাযীথভ এওাদ্বধও স্থাথন ধধমব  ারাথতয ভাধযথভ দ্বি অজব থনয দ্বনথদব  

পদা থথি। ূযা দ্বজয-এয ৯৭-৯৯ আাথত আল্লা ফথরন: 

আদ্বভ পতা জাদ্বন, তাযা মা ফথর তাথত পতাভায অন্তয ংকুদ্বচত । ুতযাং পতাভায প্রদ্বতরথওয তাদ্বফ-তাদ্বভদ ফা প্রংাভ দ্বফেতা  

ভদ্বভা পখালণা ওয এফং াজদাওাযীথদয অন্তবুব ি  এফং এদ্বওন (ভৃতুয) আা মবন্ত তুদ্বভ পতাভায প্রদ্বতারথওয ইফাদত ওয। (ূযা দ্বজয : 

৯৭-৯৯) 



আল্লায থথ ডাওথত পকথর ফা ৎওাথমব আথদ  অৎওাথমব দ্বনথলধ ওযথত পকথর ভানুথলয দ্বফথযাদ্বধতা, ত্রুতা  দ্বনন্দায ওাযথণ ওঔথনা 

পরাথধ, ওঔথনা ফা পফদনা অন্তয ঙ্কীণব থ মা। এ ভথনাওি দূয ওযায প্রওৃত ধধমব  ভানুদ্বলও দ্বস্থদ্বত অজব ন ওযায উা থরা পফদ্ব পফদ্ব 

আল্লায দ্বজওয, রন্দন  প্রাথবনা ওযা। এবাথফই আভযা (Re-active)না থ (Pro-active) থত াযফ। ওাথযা আচযথণয প্রদ্বতদ্বরা আভাথদয 

আচযণথও প্রবাদ্বফত ওযথফ না। আল্লায পযজাভদ্বন্দয দ্বদথও রেয পযথঔ আভযা আচযণ ওযথত াযফ। আভযা দ্বতযওায অথথব ভা- 

পৌবাকযফানথদয অন্তবুব ি থত াযফ। আল্লা আভাথদয ওফুর ওরুন। 

 

দাযাথতর কক্ষথে বুলভ্রামি 

অথনক ভয আভযা লফলবন্ন অজুাথত দাযাথতয দালযত্ব ারথন অফথরা কথয োলক। কখথনা ভথন কলয, ফথর আয লক থফ, যা কতা শুনথফ 

না। কখথনা বালফ, আথখলয জাভানা, এখন আয ফথর রাব কনই। এ কর লচিা যতালন যাযাা োড়া আয লকেুই নয। আল্লায থে 

দাযাত - প্রেভ ফে এফং আল্লায থে দাযাত – লদ্বতীয ফে এফং আল্লায থে দাযাত – তৃতীয ফে কােগুথরাথত উথল্ললখত আযাত  

ালদথয আথরাথক আভযা কদখথত কথযলে কম, ফরথর শুনথফ না এ কাযথে ফরা কেথক লফযত োকা জাথযম নয। ভুলভথনয দালযত্ব শুনাথনা ফা 

ারন কযাথনা নয, ভুলভথনয দালযত্ব ককফর ফরা  প্রচায কযা। 

আল্লায থে দাযাত - প্রেভ ফে এফং আল্লায থে দাযাত – লদ্বতীয ফে এফং আল্লায থে দাযাত – তৃতীয ফে কােগুথরাথত 

উথল্ললখত আযাত  ালদভূথয লনথদে না লকযাভত মেি কর ভুলভথনয জনয ভানবাথফ প্রথমাজয। ককান মুগ ফেথল তা আল্লা োড়া ককউ 

জাথনন না। ক্ক  ফালতথরয ংঘাত লকযাভত মেিই চরথফ। ফালতথরয প্রাধানয কদথখ লফচলরত থয ফালরথত ভুখ কগাাঁ জায অনুভলত ভুলভনথক 

কদযা যলন। লনলদে ষ্ট ককান ভথয আথদ-লনথলধ  দাযাথতয এই দালযত্ব যলত থফ ফথর জানাথনা যলন। কর মুথগই াধযভত ংথাধন  

লযফতে থনয কচষ্টা ভুলভথনয উয অলেত দালযত্ব। শুধু একটি কেথে ভুলভথনয জনয আথদ, লনথলধ ফা দাযাথতয দালযত্ব ারন পযজ থফ না ফথর 

আথরভগে উথল্লখ কথযথেন। তা থরা, লনলশ্চত েলত ফা জুরুথভয বয। 

ূযা ফাকাযা-এয ১৯৫ আযাথত এযাদ কযা থযথে, 

এফং কতাভযা আল্লায থে ফযয কয এফং কতাভযা লনথজথদযথক ধ্বংকয ভথধয লনথে কথযা না। ( ূযা ফাকাযা : ১৯৫) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরথেন, 

ভুলভথনয উলচত নয লনথজথক অভালনত কযা। াালফগে ফথরন, লকবাথফ ক লনথজথক অভালনত কযথফ? লতলন ফথরন, লনথজথক এভন 

লফথদয ভুথখ কপরথফ মা য কযায েভতা তায কনই।(লতযলভলজ, ইফথন ভাজা, আফু ইযারা, তাফযানী। ী, ভাজভাউর পাযাইদ ৭/২৭২-

২৭৫) 

অনয ালদথ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

কতাভযা নযাথযয আথদ  অনযাথযয লনথলধ কযথত োক। অফথথল মখন কদখথফ কম, ফেে ভানুল জাগলতক করাবরারায দা থয 

লগথযথে, প্রথতযথকই লনজ প্রফৃলিয ভলজে ভালপক চরথে, দুলনযালফ স্বােে ফেে প্রাধানয কদযা থি এফং প্রথতযথকই তায লনথজয ভতথক থফোিভ 

ফথর লফো কযথে, তখন তুলভ লনথজয ফযলক্তগত দালযত্ব ারথন ফযি থফ এফং াধাযে ভানুথলয লফলয কেথড় কদথফ। কাযে কতাভাথদয াভথন 

যথযথে এভন কঠিন ভয, মখন বধমেয ধাযন কযা আগুথনয অিায ভুঠি কথয ধযায ভত কষ্টদাযক থফ। ক ভয মাযা কভে কযথফ তাযা 

কতাভাথদয ভত মাযা কভে কথয তাথদয ৫০ জথনয ভান ুরুস্কায রাব কযথফ। াালফগে ফথরন, ক যাুর (া:), তাথদয ভধযকায ৫০ জথনয 
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াযাফ ? লতলন ফথরন, না, ফযং কতাভাথদয ভধযকায ৫০ জথনয ভলযভাে াযাফ। ( লতযলভলজ, আফু দাউদ, ইফনু ভাজা, ইফনু লব্বান, 

ালকভ। ী।) 

উথযয আযাত  ালদগুলরয আথরাথক আলরভগে উথল্লখ কথযথেন কম, ভুলভন মলদ লনলশ্চতবাথফ ফুঝথত াথযন কম, আথদ-লনথলধ ফা 

দাযাথতয দালযত্ব ারন কযথত কগথর জুরুভ ফা অভাথনয লকায থত কফ, অেফা গৃমুদ্ধ, যস্পয ানাালন  চযভ লফৃঙ্খর লযলস্থলতথত 

তায কো লযলস্থলতয আথযা অফনলত ঘটাথফ, তথফ লতলন তা লযতযাগ কযথত াথযন। 

এ কেথে চাযটি লফলয রেয যাখথত থফ: 

 প্রেভত, উথযয ালদথ আভযা কদথখলে কম, ভানুথলয বথয ক্ক কো ফরা লযতযাগ কযথর আল্লায লনকট জফাফলদল কযথত থফ। 

এজনয াভানয বয ফা অলনলশ্চত আঙ্কায কাযথে এ দালযত্ব ারথন অফথরা কযা ঠিক নয।  

 লদ্বতীযত, মলদ ভুলভন েলত ফা অভান ম্পথকে  লনলশ্চত ন তাথর তাথক অফযই ক স্থান লযতযাগ কযা উলচত। আভযা উথয 

কথযকটি ালদথ কদথখলে কম, কমখাথন অনযায ংঘটিত য কখাথন ফাধা কদযায েভতা না োকথর ভুলভথনয দালযত্ব থরা অলফরথম্ব 

কস্থান লযতযাগ কযা, নইথর তাথক অলবা  গজথফয অিবুে ক্ত থত থফ। 

 তৃতীযত, ম্ভফ থর, লফৃঙ্খর লযলস্থলত  ভযায ভথধয াধযভত এ দালযত্ব ারন কযথত থফ। কাযে এ লযলস্থলতথত বীলত  

েলতয ভথধয মাযা বধমেয ধাযে কথয াালফথদয ভত দাযাত  আথদ লনথলথধয কাজ কযথত াযথফন তাাঁ থদয একজন ৫০ জন 

াালফয ভান াযাফ  ুরুস্কায াথফন। 

 চতুেেত, ফোফস্থায অনযাথযয প্রলত ঘৃো  অনযায অাযথেয জনয হৃদথযয আকুলত ভুলভথনয জনয পযথজ আইন। অনযাযথক কভথন 

কনযা, এভন কতা থতই াথয, ফা থদয কাজ যা কযথে আলভ লক কযফ, ইতযালদ লচিা কথয লনলফেকায োকা ফা অনযাথযয প্রলত 

ভথনাকষ্ট অনুবফ না কযা ঈভান াযাথনায রেে। আল্লা  তাাঁ য যাূর াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাথভয লোয অফভাননা কম 

ভুলভনথক ীড়া না কদয তায ঈভাথনয দাফী অায। 

কথ ারতা, উগ্রতা ফা সীভালঙ্ঘন 

আভযা কদথখলে কম, দাযাত ফা দীন প্রলতষ্ঠায দালযত্ব ারথনয কেথে কথ াযতা ফা উগ্রতা লনললদ্ধ। ভান প্রবু লমলন ভুলভথনয উয দাযাথতয 

দালযত্ব অেন কথযথেন, লতলনই তাথক এ কেথে নম্রতায লনথদে  লদথযথেন। নাভাথজয জনয লতলন লফেতায লনথদে  লদথযথেন। কাথজই লফেতা 

োড়া নাভাজ আদায কযথর তাথত আল্লায ইফাদত থফ না, ভনগড়া কাজ কযা থফ। কতভলন দাযাথতয কেথে নম্রতা  উৎকৃষ্ট লদথয ভন্দ 

প্রলতত না কযথর আল্লায ইফাদত কযা থফ না, ফযং প্রফৃলিয অনুযে কযা থফ। চযভ উস্কালনয ভুথখ ভুলভনথক বধমেয ধাযন কযথত থফ এফং 

উৎকৃষ্ট লদথয ভন্দ প্রলতত কযথত থফ। মলদ ককউ লনথজয প্রফৃলিয তাড়নায যাগাযালগ , কথ াযতা, উগ্রতা ফা ীভারঙ্ঘথন লরপ্ত ন তথফ লতলন 

লনথজয প্রফৃলিয চালদা কভটাথফন ভাে, আল্লায ইফাদত কযা থফ না। প্রলতটি ভানুলথকই আল্লা লপতযাত-এয উয ৃলষ্ট কথযথেন এফং 

প্রথতযথকয ভথধযই বার আথে। লযথফথয পথর অথনথকয ভথধয তা ফীজ ফা চাযা রূথই যথয লগথযথে, লযচমোয অবাথফ ফৃে ফা লনযন্ত্রক 

লক্তথত রূািলযত থত াথযলন। ভাথজয ফথচথয খাযা ভানুলটিয ভথধয বারয ফীজ ুপ্ত যথযথে। উগ্রতা, কথ াযতা, ভাথরাচনা ফা 

গারাগালরয ফুরথডাজায লদথয ক ফীজ ফা চাযাথক অঙ্কুথযই লফনষ্ট কযা দাযীয কাজ নয। দাযীয দালযত্ব থরা বারফাা, লফনম্রতা  আিলযকতায 

লযচমো লদথয ভানুথলয ভধযকায করযােভুলখতায ফীজ ফা চাযাথক ফৃথে রূািলযত কযা। 

পলাপল প্রামপ্তর ফযস্ততা 

ঠিক জ্ঞাথনয অবাফ  আথফথগয প্রবাথফ আভযা কম কর লফভ্রালিয ভথধয লনলতত থত ালয তায অনযতভ থরা, পরাপর রাথবয জনয 

তাড়াহুড়া  ফযিতা ফা পরাপথরয লবলিথত দাযাথতয পরতা লফচায। দাযাত ফা ৎকাথজ আথদ  অৎকাথজ লনথলথধয জনয আভাথদয 

ভথন যাখথত থফ কম আভযা আল্লায কদযা দালযত্ব ারন কযলে, পরাপর ন্ধান কযলে না। অথনক ভয আথফগী ভুলভথনয ভথন পরাপর 

রাথবয উন্াদনা তাথক লফেগাভী কথয কপথর। আভযা চাই কম, ভাজ কেথক ইরাভ  ভানফতা লফথযাধী কর অনযায  া দূযীবূত কাক। 

ককান ভুলভথনয ভথন থত াথয কম, এত যাজ, ফকৃ্ততা, ফইে, আথদ-লনথলধ ইতযালদথত লকেুই থরা না, কাথজই তাড়াতালড় লকবাথফ ফ 



অনযায দূয কযা মায তায লচিা কযথত থফ। এ লচিা তাথক অনফধ ফা ইরাথভ অনুথভালদত নয এভন কভে কথয ইরাভ প্রলতষ্ঠায কুভন্ত্রো লদথত 

াথয। 

ভান আল্লা ূযা ভালযদায ১০৫ আযাথত ফথরথেন: 

ক ভুলভনগে, কতাভাথদয উথয শুধু কতাভাথদয লনথজথদযই দালযত্ব।  কতাভযা মলদ ৎথে লযচালরত  তা থর কম েভ্রষ্ট থযথে ক 

কতাভাথদয ককান েলত কযথফ না। (ূযা ভাথযদা: ১০৫) 

তাথর আভাথদয দালযত্ব র লনথজথদয কদাথযত। আয লনথজয লদাথযথতয অং থরা দীথনয প্রচায  প্রাথযয কচষ্টা। আভাথদয আথদ-

লনথলধ থে মলদ ককউ ফা কথর লফেগাভী য তথফ কজনয আভাথদয ককাথনা া থফ না ফা আভাথদযথক আল্লায দযফাথয দাযী থত 

থফ না। অথনক নফী ত ত ফেয দাযাত  আথদ-লনথলধ কথযথেন, লকন্তু অল্প কথযকজন োড়া ককউ ুেপ্রাপ্ত যলন। এথত তাাঁ থদয 

ভমোদায ককাথনা কভলত থফ না ফা তাাঁ থদয দালযত্ব ারথন ককাথনা কভলত যলন। কাথজই ভুলভন কখথনাই পরাপথরয জনয ফযি থফন না। ফযং 

লনথজয দালযত্ব ককাযআন  ালদথয আথরাথক ালরত থি লকনা কটাই লফথফচনা কযথফন। 

ফতে ভান মুথগ দ্বীথনয কাথজ লরপ্ত ভানুথলযা জড়ফাদী-ফস্তুফাদী লচিা দ্বাযা প্রবালফত। আভযা আল্লায ইফাদথতয াপরয দুলনযাফী পরাপর লদথয 

লফচায কযথত চাই। অেচ ইরাথভয ভূর লোই থরা আথখযাতভুলখতা। দুলনযাথত আল্লা লক পরাপর লদথফন কটা তাাঁ যই ইিা। ভুলভথনয লচিা 

থরা তায ইফাদত আল্লায কাথে কফুর থরা লকনা এফং ক আথখযাথত তায ুরুস্কায াথফ লকনা। ভান আল্লায দযফাথয কাতথয প্রােেনা 

কলয, লতলন দযা কথয আভাকদযথক দুলনযাভুলখতা কেথক যো কথযন এফং আভাথদয হৃদযগুলরথক আথখযাতভুলখ কথয কদন। 

দাযাথতর অজুহাথত ফযমিগত আভথল ত্রুটি 

ঠিক জ্ঞাথনয অবাফ  আথফথগয প্রবাথফ ককউ ককউ অনযথক বার কযায আায লনথজ াথ লরপ্ত ন ফা লনথজয কনককথভে অফথরা কথযন। 

কখথনা পযথজ আইন ফাদ লদথয পযথজ লকপাযা ারন কথযন। কখথনা অনযথক বার কযায জনয লনথজ গুনা কথযন এফং কখথনা অথনযয বারয 

আায লনথজয ফযলক্তগত নপর ভুিাাফ আভথর অফথরা কথযন। 

পরথজ আইন ফাদ মদথয পরথজ মকপাযা ালন করা 

আভযা কদথখলে কম, দাযাত, আথদ, লনথলধ ফা দীন প্রলতষ্ঠায দালযত্ব ভুলরভ উিায াভলগ্রক দালযত্ব  পযথজ লকপাযা। প্রথতযক জনথগাষ্ঠীয 

ংলশ্লষ্ট লকেু ভানুল এ দালযত্ব ারন কযথর ফাকীথদয জনয তা নপথর লযেত য। লমলন এ দালযত্ব ারন কযথফন লতলন এয ভান াযাফ  

ভমোদা অজে ন কযথফন। লকন্তু অনযথদয ককাথনা গুনা থফ না। োিথয, লতাভাতায কখদভত, স্ত্রী-িানথদয বযেথালে, তাথদয ূেে 

ভুলরভরূথ প্রলতারন, কভেস্থথরয চুলক্ত ারন ইতযালদ ভুলরথভয জনয পযথজ আইন। দাযাথতয অগলেত াযাফ  পলজরথতয কো শুথন 

ফা লফথে ইরাভথক লফজযী কযায আথফথগ মলদ আভযা আভাথদয পযথজ আইন ইফাদতগুলরথত অফথরা কথয পযথজ লকপাযা ফা নপর মোথযয 

দাযাত, আথদ ফা লনথলথধ যত ই তাথর তা আভাথদয ধ্বং  েলতয ে প্রি কযথফ।  

যামজফ-সুন্নাত ফজজ ন করা ফা হারাভ-ভাকরুথহ মলপ্ত হযা 

লনথজয ফযলক্তগত দালযত্ব  অথযয প্রলত আভায দালযথত্বয ভথধয ােেকয ফুঝা আভাথদয জনয জরুলয। অথনক ভয দ্রুত পরাপর রাথব য লচিা 

ভুলভনথক অথনযয বার কযায প্রথচষ্টায লনথজ অনযায কযথত প্রথযালচত কথয। কমভন একজন ভদ খাথিন। তাথক দাযাত কদযায জনয আলভ 

তায াথে ফথ লকেু ভদ ান কলয। অেফা একজন কফদে া ভলরাথক দাযাত কদযায জনয আলভ লনথজয দে া নষ্ট কলয। এবাথফ দাযাথতয 

নাথভ লথনভা ইতযালদ কদখা, জাভাথত নাভাজ নষ্ট কযা, দালড় কাটা ফা অনয ককান লযযত লনললদ্ধ ফা আইন লফরুদ্ধ কাজ কযা ফই এ মোথযয। 

অথনক ভয যতালন প্রথযাচনায ভুলভন এগুলরথক দাযাথতয কেথে লকভত  প্রজ্ঞা ফথর ভথন কযথত াথযন। আথর লফলযটি লফভ্রালি। 



লকভথতয অেে দাযাত গ্রেকাযীয ভানলক প্রস্তুলতয আথরাথক লযযত অনুাথয দাযাত প্রদান। লনথজ াথ লরপ্ত যা ফা লনথজয কনক 

আভর নষ্ট কযা কখথনাই লকভত নয, ফযং নপালনযযাত  প্রফৃলিয অনুযে।  

ফযমিগত নপল-ভুস্তাহাফ ইফাদথত ত্রুটি করা 

অথনক ভয আথফথগয ফফতী থয ভুলভন দাযাত ফা আথদ লনথলথধয জনয তাােুদ, লজকয, লতরাযাত  অনযানয ুন্নাত-ভুিাাফ ইফাদত 

ারথন ত্রুটি কথযন। ভুলভথনয ভথন থত াথয, আথগ দাযাত, আথদ-লনথলধ ইতযালদয ভাধযথভ দ্বীথনয লফজয  তা প্রলতলষ্ঠত কথয এযয আলভ 

আভায ফযলক্তগত তাকযা, ুন্নাত, তাােুদ, লজকয, তাজলকযা ইতযালদ লফলকয নজয লদফ। অেফা আলভ কতা ফথচথয ফড় কাথজ লরপ্ত যথযলে 

কাথজই অনয কনক আভর না কযথর চথর। লফলযটি যাযাা এফং বুর ফুঝা োড়া লকেুই নয। 

এখাথন লনথম্নয লফলযগুলরয প্রলত রেয যাখা দযকায: 

 প্রেভত, পযথজ আইন ইফাদথত ত্রুটি কথয পযথজ লকপাযা ফা নপর ইফাদত বফধ নয। এজনয যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল 

যাাল্লাভ লতাভাতায কখদভত তযাগ কথয আল্লায থে লজাথদ লযক থত অনুভলত কদনলন, মলদ লজাথদয পলজরত অকল্পনীয। 

 লদ্বতীযত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ  ভান াালফগথেয জীফথন আভযা কদখথত াই কম, দ্বীথনয দাযাত  

প্রলতষ্ঠায কাযথে তাযা ফযলক্তগত তাজলকযা. নপর ইফাদত, তাােুদ, লজকয, ক্রন্দন ইতযালদয াভানযতভ কভলত কথযনলন। 

 তৃতীযত, দ্বীথনয দাযাত  প্রলতষ্ঠায কেথে পাইনার মোয ফথর লকেু কনই। এটি একটি স্থাযী  চরভান প্রলক্রযা। ক  ফালতথরয 

ংঘাত লকযাভত মেি চরথফ। লফজথযয চাকা এলদথক লদথক ঘুযথফ। কাথজই একটি লনলদে ষ্ট ভথয আভায দাযাত  দ্বীন প্রলতষ্ঠায 

দালযত্ব কেথভ মাথফ এফং আলভ অনয কাথজ ভথনাথমাগ লদথত াযফ, এরূ লচিা যাযাা  লফভ্রালি ভাে। 

 চতুেেত, অগলেত নফী-যাূর, ভুজালদ  দাযী ইরাল্লা, তাাঁ থদয আজীফন কভে কথয জাগলতক পরাপর কদথখ মানলন। তাাঁ যা কখনই 

উথযয যাযাায প্রবাথফ লনথজথদয ফযলক্তগত পযজ দালযত্ব ফা ফযলক্তগত জীফথন আল্লায াথে গবীয ম্পকে   তাজলকযায 

লফলথয ত্রুটি কথযনলন। 

 ঞ্চভত, ভুলভথনয কাজ দুইটি। আল্লায াথে লনথজয ম্পকে  গবীয কযা  অনয ভানুলথদযথক দাযাত  আথদ-লনথলথধয ভাধযথভ 

এই থে আহ্বান কযা। প্রেভ কাজটিয গুরুত্ব লদ্বতীয কাজটিয কচথয অথনক কফল। কাযে প্রেভ কাথজ ফান্দা লনথজয ইিায এথগাথত 

াথয। লদ্বতীয মোথযয কাথজয পরাপর ফান্দায লনথজয ইিায ভথধয নয। কাথজই ককউ মলদ লদ্বতীয কথভেয পরাপর রাথবয উয 

প্রেভ কভে ফন্ধ কথয যাথখন তাথর তায আলখযাথতয জীফনথক েলতগ্রস্থ কযা োড়া আয লকেুই থফ না। আল্লা আভাথদযথক তাাঁ য 

িলষ্টয থে চরায তলপক দান করুন। 

দাযাত  সংথিাধন ফনাভ মফিার  িামস্ত  

ঠিক জ্ঞাথনয অবাথফ  আথফথগয প্রবাথফ কম কঠিন বুর ঘথট কমথত াথয তা থরা আথদ লনথলথধয নাথভ লফচায-ালি প্রদান। আথদ-

লনথলধ  লফচায-ালিয ভথধয ােেকয অনুধাফন কযা খুফই গুরুত্বূেে। েভতা অনুাথয অনযায লযফতে ন ফা ফন্ধ কযা ভুলভথনয দালযত্ব। লকন্তু অনযায 

ফন্ধ কযা এফং অনযাথযয লফচায  ালি কদযা মূ্পেে দুইটি ৃেক দালযত্ব। প্রেভটি কর ভুলর কভয কযেীয। আয লফচায  ালি একভাে যাথেয 

অলধকায  দালযত্ব। যাে কমন তায উয অলেত ঠিক লফচায-ালি প্রলতষ্ঠায দালযত্ব ারন কথয ক জনয ভুলভন মোাধয কচষ্টা কযথফন। লকন্তু 

ককাথনা অফস্থাথতই ভুলভনথক লফচায লনজ াথত তুথর কনযায অলধকায কদযা যলন। এজনয ইভাভ আভদ য. ফথরথেন, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ অনযাথযয লযফতে ন াত লদথয কযথত ফথরথেন, তযফাযী ফা অস্ত্র লদথয নয। (আর-কানমুর 

আকফয ১/৭৮) 

অতীত ফা বলফলযৎ অনযায ফা অৎ কাথজয জনয যাজ নলত ফা উথদ লদথত থফ। আয ফতে ভাথন কাউথক অনযাথয লরপ্ত  কদখথত কথর 

ম্ভফ থর তাথক লফযত কযথত থফ লকন্তু ককাথনা অফস্থাথতই লফচাথযয দালযত্ব াথত তুথর কনযা মাথফ না। লনথম্নয উদাযে কেথক আভযা তা 

ফুঝথত াযফ। 



ভদান ফা ভাদক দ্রফয গ্রে একটি কঠিন া  অনযায। ইরালভ লযযথত এয ালি কফোঘাত। মলদ ককাথনা ভুলভন ককাো কাউ কক ভদান ফা 

কনাগ্রে কযথত কদথখন তাথর তায দালযত্ব থরা তা ফন্ধ কযায কচষ্টা কযা। লতলন ম্ভফ থর তাথক লক্ত লদথয একাজ কেথক লফযত কযথফন। 

না থর তাথক লফযত থত উথদ লদথফন। না থর অিয লদথয ঘৃো কযথফন এফং এই া ফন্ধ কাক তা কাভনা কযথফন। লকন্তু ককাথনা 

অফস্থাথতই লতলন ভদানকাযীয লফচায কযথত াযথফন না ফা লযযত লনধোলযত ালি লদথত াযথফন না। 

অনুরূবাথফ ফযলবচায, ধভেতযাগ, খুন, চুলয ইতযালদ কঠিন া। ইরাথভ এগুলরয ালি কফোঘাত , ভৃতুযদণ্ড ফা িকতে ন। ককাথনা ভুলভন কাউথক 

একর াথ লরপ্ত কদখথত কথর লতলন উমুেক্ত দ্ধলতথত তা ফন্ধ কযায কচষ্টা কযথফন। লকন্তু লতলন ককাথনা অফস্থাথতই তায লফচায ফা ালি 

প্রদান কযথত াযথফন না। লফচায  ালিয জনয ইরাথভ লনধোলযত প্রলক্রযা যথযথে। ােয, প্রভাে, আত্মে ভেেন ইতযালদ প্রলক্রযায ফাইথয 

ালি কদযায অলধকায যােপ্রধান ফা লফচাযথকয কনই। 

উভয যালদযাল্লাহু আনহু আেুয যভান ইফনু আউপ যালদযাল্লাহু আনহুথক ফথরন, আলন াক োকা অফস্থায মলদ কাউথক ফযলবচায ফা চুলযয 

অযাথধ যত কদখথত ান তাথর তায লফচায লফধান লক? (লনথজয কদখাথতই লক লফচায কযথত াযথফন?) আেুয যভান যালদযাল্লাহু আনহু 

ফথরন, আনায ােয একজন াধাযে ভুলরথভয াথেযয ভান। উভয যালদযাল্লাহু আনহু ফথরন, আলন ঠিকই ফথরথেন। (ল ফুখালয) 

অেোৎ স্বযং যােপ্রধান লনথজয কদখায লবলিথত লফচায কযথত াথফন না এফং তাাঁ য একায াথেয লফচায থফ না। 

অনয এক ঘটনায উভয যালদযাল্লাহু আনহু যাকে ভলদনায কঘাযাথপযা কযায ভয একফযলক্তথক ফযলবচাথয লরপ্ত কদখথত ান। লতলন যলদন কাথর 

াালফগেথক লজজ্ঞাা কথযন, মলদ যােপ্রধান কাউথক ফযলবচাথয লরপ্ত কদখথত ান তাথর লতলন লক ালি প্রদান কযথত াযথফন? তখন আরী 

যালদযাল্লাহু আনহু ফরথরন, কখথনাই না। আলন োড়া আথযা লতনজন প্রতেযদী ােী মলদ অযাথধয ােয না কদয তাথর আনায উথয 

লভেযা আফাথদয ালি প্রথযাগ কযা থফ। (আর-কানমুর আকফয ১/২২৭) 

এখাথন আথযা একটি লফলয রেনীয, তা থরা কদখা  কানায ভথধয ােেকয। ককাথনা অনযায ংঘটিত থত কদখথর াধযভত তা লযফতে ন ফা 

প্রলতফাদ-প্রলতকায কযথত থফ। লকন্তু মলদ ককাো অনযায থি শুথন কখাথন কমথয কদখা কগর কম অনযায ংঘটিত থয লগথযথে। এখন আয 

ককউ তাথত লরপ্ত কনই। এই অফস্থায লফলযটি লফচামে লফলথয লযেত থফ। এথেথে ককাথনা ভানুল ককাথনা অফস্থাথতই অভুক লকেুেে আথগ অভুক 

অযাথধ লরপ্ত লের, ফথর তাথক লফচায কযথত াযথফন না ফা ালি লদথত াযথফন না। প্রথযাজন  ুথমাগ অনুাথয উথদ নলত কযথফন ফা 

আইথন কাদে  কযথফন। 

অথনক ভয ঠিক লফচায থফ না, ফা লযযত িত লফচায থফ না এ লচিা কাউথক লফচায াথত তুথর কনযায জনয প্রথযালচত কযথত াথয। 

এথেথে আভাথদয আফাথযা ভথন যাখথত থফ কম, আভাথদয দালযত্ব থরা, আথদ, লনথলধ  আহ্বান। লফচায কযা ফা কর অনযায লভটিথয কদযা 

আভাথদয দালযত্ব নয। ঠিক লফচায ফা ইরাভ িত লফচায না োকথর তা প্রলতষ্ঠায জনয ংলশ্লষ্ট ফযলক্তফগেথক াধযভত আথদ-লনথলধ কযা ফা তা 

প্রলতষ্ঠায কচষ্টা কযা আভাথদয দালযত্ব। লকন্তু ককাথনা অফস্থাথতই লফচায াথত তুথর কনযায ককাথনা অলধকায আল্লা  তায যাূর াল্লাল্লাহু 

আরাইল যাাল্লাভ আভাথদযথক কদনলন। দাযাথতয থয মলদ ঠিক লফচায না য ফা লযযত লফথযাধী লফচায য তথফ কজনয ংলশ্লষ্টযা 

আল্লায লনকট অযাধী থফন এফং দাযীগে লফভুক্ত োকথফন। ঠিক লফচায থফ না ভথন কথয গেলটলন, বাংচুয ফা আইন াথত তুথর কনযা 

কঠিন অনযায  াযাভভূথয অনযতভ। করাকটি লতযকায অযাধী লকনা, কতটুকু অযাধী এফং এই অযাথধ ইরাথভ তায ালি লক, তা 

লনধোযে কযায জনয লযযথতয ঠিক প্রলক্রযায ফাইথয লকেু কযায অেেই থরা জুরুভ। আয ূথফেয ালদথ আভযা কদথখলে কম, এথত অংগ্রে 

কতা দূথযয কো, এথখথন উলস্থত োকথর রা’নথতয বাগী থত থফ। 

আথদি-মনথষধ ফনাভ গীফত-অনুসন্ধান 

ককাযআন ালদথয জ্ঞাথনয অবাথফ  আথফথগয প্রবাথফ আভযা আথযকটি বুর কলয। আভযা আথদ-লনথলথধয নাথভ যচচে া  কদাল কখাাঁ জায 

লরপ্ত ই। আথদ-লনথলধ এফং যলনন্দা  কগান কদাল অনুন্ধাথনয ভথধয ােেকয আভান  জলভথনয। প্রেভটি পযজ ইফাদত আয লদ্বতীযটি 

াযাভ, কফীযা গুনা। 



ভান আল্লা কমভন অৎ  অনযায কাজ কেথক লনথলধ কযথত লনথদে  লদথযথেন, কতভলন লতলন অথনযয কগান অনযায ফা কদাল কখাাঁ জ কযথত 

লনথলধ কথযথেন। কম অনযায প্রকাথয কদখথত াথফন, আলন প্রকাথয তায প্রলতফাদ-প্রলতকায কযথফন। আলন কম অনযায কাজটি কদখথত 

কথযথেন তা মলদ অথনযযা না কদথখ তাথর আলন অনযাযকাযীথক বয প্রদেন ফা আথদ -লনথলথধয ভাধযথভ ংথাধথনয কচষ্টা কযথফন। একাি 

ফাধয না থর ফা ভানফালধকায তো কু্কর ইফাদ ংলশ্লষ্ট না থর লফলযটি আইন ফা জনিুথখ তুরথফন না।  

কাথযা কদাল কগাথন অনুন্ধান কযা ফা কগান কদাল জানায কচষ্টা কযা াযাভ। অনুরূবাথফ কাথযা ককাথনা কগান অনযায ফা কদাথলয কো 

জানথর তা প্রকা না কথয কগান যাখা এফং কগাথনই তাথক নলত কযা ালদথয লনথদে । থফোলয কাথযা কদাথলয কো তায অনুলস্থলতথত 

আথরাচনা কযা গীফত ফা যচচে া এফং তা কঠিনতভ াযাভ কাজ। আভাথদয ভথন যাখথত থফ কম, কাথযা অনযাথযয কো ভানুথলয কাথে ফথর 

কফড়াথনায নাভ ৎকাথজ আথদ ফা অৎকাথজ লনথলধ কযা নয। ফযং এই কাজটিই একটি অৎকাজ। আল্লা তাযারা ূযা হুজযাথতয ১২ 

আযাথত ফথরথেন, 

ক ভুলভনগে কতাভযা অলধক অনুভান কেথক দূথয োক। লনশ্চয ককাথনা ককাথনা অনুভান কতা া। আয কতাভযা কগান লফলয অনুন্ধান 

কথযা না এফং এথক অথযয গীফত কথযা না। কতাভাথদয ভথধয লক ককউ তায ভৃত বাইথযয কগাত কখথত েন্দ কযথফ? কতাভযা কতা তা 

অেন্দই কথয োক। আয কতাভযা আল্লাথক বয কয। লনশ্চয আল্লা অলধক তাফা কফুরকাযী , অীভ দযারু। ( ূযা হুজুযাত : ১২) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

খফযদায! কতাভযা অফযই অনুভান কেথক দূথয োকথফ। কাযে অনুভােই থরা ফথচথয ফড় লভেযা। এফং কতাভযা এথক অথযয কগানীয 

লফলয জানায কচষ্টা কযথফ না।, কগান কদাল অনুন্ধান কযথফ না, যস্পয লংা কযথফ না, যস্পথয লফথদ্বথল লরপ্ত থফ না এফং যস্পথয ত্রুতা 

 ম্পকে থিদ কযথফ না। কতাভযা যস্পথয আল্লায ফান্দা বাই বাই থয মা। (ফুখালয  ভুলরভ।) 

এবাথফ আভযা জানথত াযলে কম, অনুভাথন কো ফরা এফং অথনযয কদাল অনুন্ধান কযা াযাভ। শুধু তাই নয, অনুন্ধান োড়া মলদ অথনযয 

ককাথনা কদালত্রুটি ভানুল জানথত াথয তা তায অনুলস্থলতথত উথল্লখ কযা গীফত  াযাভ। গীফত থরা ১০০% তয কো। ককাথনা ফযলক্তয 

১০০% তয কদালত্রুটিয কো তায অনুলস্থলতথত উথল্লখ কযায নাভই গী ফত। আফু হুযাইযা যালদযাল্লাহু আনহু ফথরন, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফরথরন, কতাভযা লক জান গীফত ফা অনুলস্থথতয লনন্দা কী? াালফগে ফরথরন, আল্লা  তায 

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভই বার জাথনন। লতলন ফথরন, কতাভায বাইথক তায অনুলস্থলতথত এভনবাথফ উথল্লখ কযা মা ক অেন্দ 

কথয। তখন প্রশ্ন কযা থরা, ফরুন কতা আলভ মা ফরলে তা মলদ তযই আভায বাইথযয ভথধয লফযাজভান য তাথর লক থফ ? লতলন ফরথরন, তুলভ 

মা ফরে তা মলদ তায ভথধয লফযাজভান োথক তাথর তুলভ তায গীফত কযথর। আয মলদ তা তায ভথধয না োথক তাথর তুলভ তায লভেযা অফাদ 

কযথর। (ভুলরভ)। 

আভযা বালফ, তয কো ফরফ তাথত অুলফধা লক? আভযা যত ফুলঝ না ফা প্রফৃলিয কুভন্ত্রনায ফুঝথত চাই না কম, ফ তয কো জাথযম নয। 

অথনক তয কো লভেযায ভত ফা লভেযায কচথয কফল াযাভ। আফায কখন ফলর , আলভ এ কো তায াভথন ফরথত ালয। আথয াভথন মা 

ফরথত াথযন তা লেথন ফরাই কতা গীফত। 

গীফত অেোৎ অথনযয কদালত্রুটি তায অনুলস্থলতথত আথরাচনা কযা অতযি আনন্দদাযক কভে। ভানফীয প্রফৃলি তা খুফই ছ্ন্ন্দ কথয। ককাযআথন এ 

জনয এথক কগাত খাযায াথে তুরনা কযা থযথে। কগাত খাযা খুফই ভজাদায, তথফ লনজ ভৃতবাইথযয কগাত খাযা ভজাদায নয, ঘৃেয 

কাজ। ককাযআথনয লনথদে না মায হৃদথযয গবীথয প্রথফ কথযথে কই ভুলভন অনুবাফ কথযন কম গীফথতয ভাধযথভ লতলন ভৃতবাইথযয কগাত 

বেে কযথেন। এজনয কাজটি তাাঁ য কাথে অতযি ঘৃেয। লকন্তু আভযা দুফের ঈভাথনয অলধকাযীযা তা ফুঝথত ালয না। ফযং বুনা গরুয কগাথতয 

ভতই লযতৃলপ্তয াথে আভযা তা বেে কলয। 



ভানফ প্রফৃলিয কাথে গীফথতয ভজাদায যায দুইটি কাযে। 

 প্রেভত, লনথজয কদাথলয প্রলত দৃলষ্ট কদযা লফযলক্তকয। অথনযয কদাল আথরাচনা কযথর এ লফথযালক্ত কেথক ফাাঁ চা মায।  

 লদ্বতীযত, লনথজয বারত্ব,  প্রাধানয প্রলতষ্ঠায জ উায গীফত। লনথজয ফড়ত্ব লনথজ ফরা একটু খাযা কদখায। অনযথদয গীফথতয 

ভাধযথভ থজই প্রভাে কযা মায কম, কথরই কদালমুক্ত, আলভ অথনক বার। 

ভানফীয দুফেরাতায লফলথয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভ ফথরন: 

কতাভাথদয ভথধয একজন ভানুল লনজ বাইথযয কচাথখয াভানয কুটা টুকু কদখথত ায, লকন্তু লনথজয কচাথখয ভথধয লফার ফৃথেয কো 

বুথর মায।(ল ইফথন লব্বান, ভাযালযদুম মাভআন ৬/৯০, ালদটি ল)। 

গীফথতয লনন্দায এফং এয কথ াযতভ ালিয ফেেনায অথনক ালদ ফলেেত থযথে। এখাথন কগুলরয লফিালযত আথরাচনা ম্ভফ নয। আভযা 

দাযাত ককলিক ঘৃেয গীফত  গীফথতয কাযেগুলর ফুঝথত চাই। আভাথদয ভাথজ দাযাথত লরপ্ত িালনত ভুলভনগেথক যতান লফলবন্নবাথফ 

গীফথত লরপ্ত কথয। তন্থধয প্রধান ে দুইটি: 

 ১. াথ ফা অনযাথয লরপ্তগথেয গীফত । এফং 

 ২. দাযাথত লরপ্ত অনয ভুলরথভয গীফত। 

াীর গীফত 

দাযাথত লরপ্ত ভুলভন স্ববাফতই াথ লরপ্ত ভানুলথদযথক অেন্দ কথযন। এথদয ভথধয অথনথকই েভতাধয ফা তাথদয াভথন লকেু ফরায 

ুথমাগ লতলন ান না। এজনয এথদয অনুলস্থলতথত ুথমাগ কথরই এথদয লফলবন্ন কদাল ফা অযাধ আথরাচনা কথযন। লতলন ভথন কথযন, এবাথফ 

লতলন াথয প্রলত তাাঁ য ঘৃো প্রকা কযথেন। অেচ প্রকৃতথে লতলন গীফত  অযাথধয ভাধযথভ াযাথভ লরপ্ত থিন এফং লনথজয আভর ধ্বং 

কযথেন। অভুক কভে া এফং আলভ তা ঘৃো কলয। মাযা এথত লরপ্ত ফাই ঘৃেয কাথজ লরপ্ত, একো ফরথর াথয প্রলত ঘৃো প্রকা থত াথয। 

লকন্তু অভুক ফযলক্ত অভুক াথ লরপ্ত, একো তায অনুলস্থলতথত ফরথর থন্দাতীতবাথফ গীফত থফ। 

এই াযাভথক ারার কযায জনয একটি ফাথনাযাট ালদ ফরা য : 

াীয গীফত কনই। অেোৎ াীয কদাল লেথন আথরাচনা কযথর গীফত য না। ালদটি ফাথনাযাট ফা অতযি দুফের। (ভুখতাারুর 

ভাকালদ, ১৬৪ ৃ: জযীপুর জাথভ, ৭০৯ ৃ)। 

এখাথন লনথম্নয লফলযগুলর রেনীয: 

 প্রেভত, াীয গীফত না থর দুলনযাথত গীফত ফথর লকেু োথক না। আভযা কথরই াী। লকেু না লকেু াথ আভযা কথরই 

জলড়ত। আয গীফত কতা তয কদাল ফরা। এজনয লনষ্পা ভানুথলয কতা গীফত থফ না , অফাদ থফ। ককাযআন  ালদথয অংখয 

লনথদে না কেথক আভযা লনলশ্চত জালন কম, কম ককাথনা াীয কম ককাথনা প্রকাথযয কদালত্রুটি, মা তায অনুলস্থলতথত আথরালচত 

থযথে জানথর তায খাযা রাথগ, তা তায অনুলস্থলতথত আথরাচনা কযাই গীফত। 

 লদ্বতীযত, ককাথনা ফযলক্তয কদালত্রুটিয কো তায অনুলস্থলতথত ফরায একটিই লযযত িত কাযে আথে , তা থরা, অনয কাউথক 

অলধকতয েলত কেথক যো কযা। এথেথে ভুলভনথক ফুঝথত থফ কম, একাজটি একটি ঘৃলেত কাজ। একািই ফাধয থয লতলন তা 

কযথেন। কাথজই প্রথযাজথনয অলতলযক্ত লকেুই না ফরা। 

 তৃতীযত, গীফত ককাযআন  ালদথয ভাধযথভ াযাভ কযা থযথে। ককাযআন-ালদথ স্পষ্টবাথফ গীফতথক ককাথনা অফস্থাথতই 

ারার ফরা যলন। শুধু ককাথনা ভানুল ফা জনথগাষ্ঠীথক লনলশ্চত েলত কেথক যো কযায একাি প্রথযাজথন তা বফধ থত াথয ফথর 



আথরভগে ভত প্রকা কথযথেন। এখন ভুলভথনয কাজ র ককাযআন  ালদ মা লনথলধ কথযথে তা ঘৃোবথয লযায কযা। এভনলক 

ক কভেটি কখথনা জাথযম থর লতলন তা ফেদা লযায কযায কচষ্টা কযথফন। শুকথযয ভাং, ভদ, যক্ত ইতযালদ আল্লা াযাভ 

কথযথেন এফং প্রথযাজথন জাথযম ফথর কঘালো কথযথেন। এখন ভুলভথনয দালযত্ব লক? লফলবন্ন অজুাথত প্রথযাজন কদলখথয এগুলর 

বেে কযা? না মত কষ্ট ফা প্রথযাজনই কাক তা লযায কযায কচষ্টা কযা?গীফত  ঠিক অনুরূ একটি াযাভ কভে মা একাি 

প্রথযাজথন বফধ থত াথয।গীফত  শুকথযয ভাংথয ভথধয দুইটি ােেকয।প্রেভ ােেকয থরা শুকথযয ভাং কম প্রথযাজথন খাযা 

কমথত াথয তা ককাযআথনই ফরা থযথে , োিথয গীফথতয কেথে অনুরূ লকেু ককাযআন ফা ল ালদথ ফরা যলন। লদ্বতীয 

ােেকয থরা, াধাযেবাথফ শুকথযয ভাং বেে কযা শুধুভাে আল্লায ক জলনত া। থজই তাফায ভাধযথভ তা েভা থত 

াথয। োিথয গীফত ফান্দায ক জলনত া। এয েভায জনয ংলশ্লষ্ট ফযলক্তয েভা প্রথযাজন। এজনয ভুলভথনয দালযত্ব থরা লফলবন্ন 

অজুাথত ফা জযীপ-ভজু ালদথয ফযাত লদথয এ াথ লরপ্ত না থয মোাধয এথক ফজে ন কযা। 

 চতুেেত, আল্লায থে আফানকাযীয দালযত্ব থরা মোাধয লযফতে ন  ংথাধন। গীফথতয ভাধযথভ কখথনাই ককাথনা াথয 

লযফতে ন ফা ংথাধন যলন ফা য না। এথত শুধুভাে লনথজয া ফৃলদ্ধ ায। 

দাযীর গীফত 

দাযীগে কখথনা কখথনা এথক অথনযয গীফথত লরপ্ত থয থড়ন। দ্বীথনয দাযাথত যত ভুলরভগে এখন লফলবন্ন দথর লফবক্ত। দীন ারথনয ভাধযভ 

লাথফই আভযা দর কলয। এ কর দথরয ভথধয লফলবন্ন ভতােেকয যথযথে। ােেথকযয অথনক লফলয দ্ধলতগত  ইজলতাদ ককলিক। লকেু 

লফলয ককাযআন  ালদথয দৃলষ্টথতই অনযায  আলিকয। প্রেভ কেথে ভতথবত কভথন কনযা প্রথযাজন। লদ্বতীয েথে বুরগুলর ংথাধথনয 

জনয উথয ফলেেত দাযাথতয লনযভাফরী অনুাথয তাথদযথক আথদ, লনথলধ  দাযাত কযথত থফ। 

লকন্তু দু:খজনক থরা কম, এগুলরয লযফথতে  আভযা একদথরয কথযকজন একলেত থর ফা ককাথনা ুথমাগ ককর অনয দথরয লফলবন্ন ভানুথলয 

ফযলক্তগত, কগাষ্ঠীগত ফা ভতাভতগত বুরত্রুটি আথরাচনা কথয গীফথত যত োলক। এথত ককাথনা ভানুল ংথালধত য না ফা দ্বীথনয ককাথনা 

উকায য না। এ জাতীয গীফত কেথক আভযা কথযকবাথফ েলতগ্রস্থ ই, 

 প্রেভত, কঠিন াযাভ কভে কথয লনথজয আথখযাত নষ্ট কলয। 

 লদ্বতীযত, গীফথত ফযি োকায পথর আল্লায লজকয  লনথজয বুরত্রুটি স্মযে কথয তাফায ুথমাগ কেথক ফলঞ্চত ই। 

 তৃতীযত, অথনযয বুরত্রুটি আথরাচনা কযায ভাধযথভ লনথজথদয ভথন আত্মতৃলপ্ত  অঙ্কায আথ, মা ভুলভথনয জনয অতযি 

েলতকাযক। 

 চতুেেত, লফলবন্ন ালদ কেথক আভযা জানথত ালয কম, লকযাভথতয লদন গীফতকাযীয াযাফ গীফতকৃত ফযলক্তথক প্রদান কযা থফ 

এফং গীফতকৃতয া ফা বুরত্রুটিয কাযথে কম কর ভানুলথদয আভযা অেন্দ কলয, প্রকৃতথে আভাথদয কষ্টালজে ত াযাফ 

তাথদযথক দান কযলে এফং তাথদয াগুলর আভযা গ্রে কযলে। 

সংথিাধন ফনাভ কদাষ কগান 

অথনযয কদাল কমভন তায অনুলস্থথত ফরথত লনথলধ কযা থযথে, অযলদথক তা কগান কযথত উৎা কদযা থযথে। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইল যাাল্লাভ ফথরন, 

ভুলরভ ভুলরথভয বাই। একজন আয একজনথক জুরুভ কথয না এফং লফথদ লযতযাগ কথয না। কম ফযলক্ত তায বাইথযয প্রথযাজন 

লভটাথত ফযি োকথফ আল্লা তায প্রথযাজন লভটাথত োকথফন। কম ফযলক্ত ককাথনা ভুলরথভয কষ্ট-লফদ দূয কযথফ আল্লা ককযাভথতয লদন তায 

লফদ দূয কযথফন। কম ফযলক্ত ককাথনা ভুলরথভয কদাল কগান কযথফ আল্লা ককযাভথতয লদন তায কদাল কগান কযথফন। (ফুখালয  ভুলরভ)। 



লভথযয গবে নয াালফ উকফা ইফনু আলভয যালদযাল্লাহু আনহুয কথক্রটাযী আফুর াইাভ দুখাইন ফথরন, আলভ উকফা যা. কক ফররাভ, আভাথদয 

কথযকজন প্রলতথফী ভদান কযথে। আলভ এখুলন কমথয ুলর ডাকলে কমন তাথদয ধথয লনথয মায। উকফা ফথরন , তুলভ তা কথযা না। ফযং তুলভ 

তাথদযথক উথদ দা এফং বয কদখা।….আলভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইল যাাল্লাভথক ফরথত শুথনলে, 

কম ফযলক্ত ককাথনা ভুলভথনয কদাল কগান কযর ক কমন ককাথনা জীফি প্রলেত নাযীথক তায কফথয জীলফত কথয লদর। (ল ইফথন 

লব্বান) 

উথযয ালদগুলরয আথরাথক আভযা ফুঝথত াযলে কম ভুলভন আল্লায থে আফান কযথফন। ককাথনা অনযায কদখথর তা ংথাধথনয কচষ্টা 

কযথফন। লকন্তু কখথনাই ভুলভন অথনযয কগান কদাল অনুন্ধান কযথফন না। কাথযা ককাথনা কদাল জানথত াযথর তা কগান যাখথফন। াধযভত 

কগাথনই তা ংথাধথনয কচষ্টা কযথফন। লতলন কাথযা কগান কদাল অথনযয াভথন প্রকা কযথফন না। ংথাধথনয প্রথযাজথন একাি ফাধয থর 

শুধুভাে মাথক ফরথর ংথাধন থফ তাথকই ফরথফন। কাথযা অনুলস্থলতথত তায কদাল লতলন আথরাচনা কযথফন না। ভুলভথনয দালযত্ব র ভানুলথক 

বারথে আনথত কচষ্টা কযা। অথতুক অথনযয কদাল আথরাচনা কথয আত্মতৃলপ্ত রাব  া অজে ন ভুলভথনয দালযত্ব নয। আল্লা আভাথদযথক 

যো করুন। 
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