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11.  আল্লাহৰ দ্বীনৰ প্ৰবত দাোত (আহ্বান) বদয়াৰ লগত সম্পতক্ত থকা 29 

12.  িাস্তে আৰু প্ৰমাবণত উপাদানসমূহৰ লগত সম্পতক্ত থকা 31 

13.  আল্লাহৰ সহায়ৰ প্ৰবত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰখা আৰু জাবন ছথাো ছয 
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23.  মততুযৰ সময়ত দতঢ় িা অটল থকা 53 



 

 

 
 

 4  

ভূবমকা 
বনশ্চয় সকললা ধৰণৰ প্ৰশংসা একমাত্ৰ মহান আল্লাহৰ িালি। আবম ছতওঁলৰই 

প্ৰশংসা কলৰা, ছতওঁৰ ওচৰলতই সহায় প্ৰাথৃনা কলৰা আৰু ছতওঁৰ ওচৰলতই 

িমা বিচালৰা লগলত আবম আমাৰ আত্মাৰ অবনষ্টতাৰ পৰা আৰু আমাৰ 
আমলসমূহৰ ছিয়া পবৰণবতৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচালৰা। আল্লালহ 

যাক বহদায়ত বদলয়, তাক ছগামৰাহ িা পথভ্ৰষ্ট কবৰিলল ছকালনা নাই আৰু ছতওঁ 

যাক ছগামৰাহ কলৰ তাক বহদায়ত বদয়াৰ িমতা কালৰা নাই।  মই সািী বদওঁ 

ছয, একমাত্ৰ আল্লাহৰ িাবহলৰ আন ছকালনা সতয ইলাহ নাই, ছতওঁৰ ছকালনা 

অংশীদাৰ নাই। মই আৰু সািয বদওঁ ছয, মুহাম্মদ ছতওঁৰ িান্দা আৰু ৰাছুল। 

তাৰ বপছত ...... 

এজন প্ৰকত ত মুছবললম ছয সবিক পথৰ ওপৰত পবৰচাবলত হ’িলল প্ৰবতজ্ঞািদ্ধ 

তাৰ প্ৰধান লিযলটালে েহলছ, দ্বীনৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থকা। 

আললাচয বিষয়লটাৰ গুৰুত্ব বনম্নবলবখত ছকইটামান বিষয়ৰ দ্বাৰা অনুধােন কৰা 

যাি। ছসয়া েহলছ:  

-িতৃমান বয সমাজত মুছবলমসকলল িসিাস কবৰ আলছ, ছসই সমাজৰ 
িাস্তেবচত্ৰ। আৰু বিবভন্ন ধৰণৰ বিতনা-িযাছাদ আৰু অসংখয অবনষ্টতাৰ 

ছলবলহান অবিবশখা; যাৰ জুইত ছতওঁললাক জ্ববল আলছ, বযলটা িতৃমান সমাজৰ 

অবিলেদয অংশ। আৰু নানা ধৰণৰ ছিহায়াপনা, নিতা আৰু অপপ্ৰচাৰৰ িলত 
দ্বীন আৰু দ্বীনৰ ধাৰক-িাহকসকল অপবৰবচত েহ পবৰলছ। িলত বযসকল 

দ্বীনৰ ধাৰক-িাহক আৰু দা‘ঈ, ছতওঁললাক ছযন এটা দতষ্টান্তৰ বচকাৰ েহলছ, য’ত 

ছকাো েহলছ,  
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  اجلمر ىلع اكلقابض دينه ىلع القابض

“দ্বীনক মজিুত েক ধবৰ ৰখা ইমান কষ্টকৰ ছযলন জ্বলন্ত জুই একুৰা হাতৰ 
মুবিত ধবৰ ৰখা কষ্টকৰ”। 

বনসলন্দলহ প্ৰলতযকজন জ্ঞানী মানুহৰ ওচৰত এই কথা স্পষ্ট ছয, িতৃমান সময়ত 

এজন মুছবলমৰ িালি দ্বীনৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থকাৰ মাধযমসমূহ জনা 

আৰু ছসয়া অেলম্বন কৰা ছালািসকলৰ যুগৰ ছতওঁললাকৰ ভাইসকলৰ তুলনাত 

অবধক প্ৰলয়াজন। কৰণ, সময়ৰ বিেতৃন ঘবটলছ, প্ৰকত ত মুছবলম ভাইসকলৰ 

সংখযা দুলৃভ েহ পবৰলছ, সহলযাবগতাকাৰীৰ মাজত আবহলছ দুিৃলতা আৰু 
সাহাযযকাৰীৰ সংখযাত হ্ৰাস পাইলছ। 
-দ্বীনৰ পৰা মুৰতাদ ছহাো, দ্বীনৰ প্ৰবত গুৰুত্বহীনতা আৰু দ্বীনৰ পৰা 
পশ্চাদপসৰতাৰ ঘটনা সচৰাচৰ ঘবট আলছ আৰু িতবদ্ধ পাইলছ। আনবক বযসকলল 

ইছলামৰ িালি কাম কলৰ ছতওঁললাকৰ মাজলতা ইয়াৰ বিস্তাৰ ঘবটিলল ধবৰলছ, 

বযলটা এজন মুছবলমক এই ধৰণৰ ভয়ােহ পবৰণবতৰ বিষলয় আতঙ্কগ্ৰস্ত কবৰ 

তুলল। ছসলয় এজন মুছবললম এই ধৰণৰ ভয়ােহ অেস্থাৰ পৰা মুবক্ত পািলল 
দ্বীনৰ ওপৰত অবিচল থকাৰ িালি বিবভন্ন ধৰণৰ মাধযম বিচাবৰ িুবৰলছ।  
-বিষয়লটা অন্তৰৰ লগত সম্পতক্ত, বয অন্তৰৰ বিষলয় ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ 

আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 
َشدُّ انِْقََلبًا ِمَن الِْقْدِر إَِذا اْجتََمَعْت َغلْيًا»

َ
 «لََقلُْب ابِْن آَدَم أ

“আদম সন্তানৰ অন্তৰ চৰুত থকা উতলা পানীতলকও অবধক পবৰিতৃনশীল, 

ছযবতয়া তাত উত্তাপ বদয়া হয়”।1  

                                           
1 আহমদ: ৪/৬; হাবকম: ২/২৮৯; আচ-বছলবছলাতুছ ছহীহা, হাদীছ নং ১৭৭২ 
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আন এটা হাদীছত ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম অন্তৰৰ এটা 

গুৰুত্বপূণৃ দতষ্টান্ত িণনৃা কবৰ েকলছ, 
ْصِل َشَجَرٍة ُتَقلي »

َ
َ الَْقلُْب ِمْن َتَقلُِّبِه، إِنََّما َمثَُل الَْقلِْب َكَمثَِل ِريَشٍة ُمَعلََّقٍة ِِف أ بَُاا إِنََّما ُسِّمي

يُح َظْاًرا ِِلَْطٍن    «الري

“‘ক্বলি’ক ‘ক্বলি’ িুবল এই কাৰলণ নামকৰণ কৰা েহলছ ছয, ই সচৰাচৰ 
পবৰিতৃন েহ থালক। ক্বলিৰ দতষ্টান্ত েহলছ চৰাইৰ ছসই ছেউকাৰ দলৰ, বযলটা 

এটা গছৰ ওপৰত ওলবম আলছ। প্ৰিল িতালহ তাক ইিালল বসিালল উলট-

পালট কবৰ থালক”।2  
ছকালনা এটা কবিলয় েকলছ,   

 يتقلب أنه إال القلب وال   لنسيانه إال اإلنسان سيم وما
“ইনছানক ইনছান িুবল ছকাো হয় তাৰ পাহবৰ ছযাোৰ কাৰলণ, আৰু ক্বলিক 
কলি এই িালি ছকাো হয় ছয ই সঘলন পবৰিতৃন হয়”।  
সলন্দহ, সংশয় আৰু প্ৰিতবত্তৰ প্ৰিল িতাহৰ ছহচা উলপিা কবৰ এই 
পবৰিতৃনশীল অন্তৰৰ অটল আৰু অবিচল থকা বনশ্চয় এটা সমসযাৰ বিষয়। 
িলত এই প্ৰবতকূলতাক ছমাকািালা কৰাৰ িালি এলনকুো বকছুমান শবক্তশালী 

উপকৰণ আৰু মজিুত মাধযমৰ প্ৰলয়াজন বযলিালৰ এই কবিন ছহচা আৰু মহা 
প্ৰলয়ক প্ৰবতহত কবৰিলল আৰু সুৰিা বদিলল সিম হ’ি।  
 

 

অটল িা অবিচল থকাৰ উপায়-উপকৰণ: 

                                           
2 আহমদ ৪/৪০৮; জালম ছহীহ, হাদীছ নং ২৩৬১ 
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আমাৰ প্ৰবত আল্লাহ তা‘আলাৰ অসংখয অনুগ্ৰহ ছয, ছতওঁ আমাৰ িালি ছতওঁৰ 

অেতীণৃ বকতাি আল-ছকাৰআনুল কাৰীম আৰু ছপ্ৰবৰত নিীৰ কথা আৰু জীেন 
চবৰত্ৰত অটল িা অবিচল থকাৰ অসংখয উপায় ও উপকৰণ িণৃনা কবৰ বদলছ। 
সন্মাবনত পািক ভাইসকল! তলত আবম তালৰই পৰা বকছুমান উপায় ও 
উপকৰণ আলপানাললাকৰ সনু্মখত দাবঙ ধবৰম।  
প্ৰথম: ছকাৰআন অবভমূখী ছহাো 

মহা গ্ৰন্থ আল-ছকাৰআলনই েহলছ, দ্বীনৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থকাৰ প্ৰথম 

উপায় আৰু মাধযম। ছকাৰআন আল্লাহ তা‘আলাৰ মজিুত ৰছী আৰু সু-স্পষ্ট 
আললাকিবতৃকা। বয িযবক্ত ছকাৰআনক মজিুতভালে আঁলকাোলী লি আল্লাহ 

তা‘আলাই তাক বনশ্চয় ৰিা কবৰি। আৰু বযলয় ছকাৰআনৰ অনুসৰণ কবৰি, 

আল্লাহ তা‘আলাই তাক নাজাত িা মুবক্ত প্ৰদান কবৰি আৰু বযলয় ছকাৰআনৰ 

প্ৰবত মানুহক আহ্বান কবৰি, আল্লাহ তা‘আলাই তাক সবিক ও সতয পথ অথৃাৎ 
-বছৰালত মুস্তাকীমৰ সন্ধান বদি।  
আল্লাহ তা‘আলাই বয উলেশযক ছকন্দ্ৰ কবৰ এই পুবথক ছিললগ ছিললগলক 

বিস্তাবৰত িণৃনাসহ অেতীণৃ কবৰলছ ছসইলটা ছতওঁ স্পষ্ট েক িণৃনা কবৰলছ। আৰু 
ছসইলটা েহলছ অন্তৰক অটল িা অবিচল ৰখা। আল্লাহ তা‘আলাই কাবিৰসকলৰ 

সলন্দহ আৰু সংশয়ৰ উত্তৰ বদ েকলছ, 
ۦ فَُؤاَدَكَۖ ﴿ ۚٗ َكَذَٰلَِك ِِلُثَب َِت بِهِ َِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُُجۡلَٗة َوَِٰحَدٗة ِيَن َكَفُرواْ لَۡوََل نُز  َوَرتذۡلَنَُٰه َوقَاَل ٱَّلذ

ۡحَسَن َتۡفِسرًيا َوََل  ٣٢تَۡرتِيٗٗل 
َ
ِ َوأ  ِجۡئَنََٰك بِٱۡۡلَق 

تُونََك بَِمَثٍل إَِلذ
ۡ
  [  ٢٢،  ٢٣: الفرقان]﴾ ٣٣يَأ

“আৰু কাবিৰসকলল কয়, ‘এওঁৰ ওপৰত ছগালটই ছকাৰআন এলক সময়লত 
বকয় অেতীণৃ কৰা নহ’ল? এইলটা এই িালি ছয, আবম ইয়াৰ দ্বাৰা আলপানাৰ 
হৃদয়ক সুদতঢ় কবৰম। আৰু আবম ইয়াক ক্ৰলম ক্ৰলম আিতবত্ত কবৰলছা। আৰু 

বসহঁলত আলপানাৰ ওচৰত বযলকালনা বিষলয়ই উপবস্থত নকৰক বকয়, আবম ইয়াৰ 
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সবিক সমাধান আৰু সুন্দৰ িযাখযা আলপানাৰ ওচৰত েল আবহলছা” ]ছুৰা আল-
িুৰকান, আয়াত: ৩২, ৩৩[ 
ছকাৰআন সুদতঢ়, অটল িা অবিচলতাৰ প্ৰাণলকন্দ্ৰ ছহাোৰ কাৰণলটালনা বক?  

-কাৰণ, আল্লাহৰ লগত সম্পকৃ স্থাপনৰ মাধযমত ছকাৰআন মানুহৰ অন্তৰত 
ঈমানৰ িীজ ৰূপন কলৰ আৰু মানে আত্মাক পবেত্ৰ কলৰ।  
-কাৰণ, এজন মু’বমনৰ অন্তৰৰ ওপৰত ছকাৰআনৰ আয়াতসমূহ প্ৰশাবন্ত আৰু 
বনৰাপত্তা অেতীণৃ কলৰ। িলত বিতনাৰ িতাহ বযমালনই ভয়ােহ আৰু 

শবক্তশালী নহওঁক বকয় ই আত্মাক কলুবষত কবৰি ছনাোলৰ আৰু ধ্বংসৰ 
গহ্বৰত বনলিপ কবৰি ছনাোলৰ। আৰু তাৰ অন্তৰ আল্লাহ তা‘আলাৰ বযবকৰৰ 

দ্বাৰা প্ৰশাবন্ত ও তত বি লাভ কলৰ।  
-কাৰণ, ছকাৰআলন কাৰীম এজন মুছবলমক সু-বচন্তা কৰা আৰু সবিক মূলযায়ন 

কৰাৰ ছযাগযতা প্ৰদান কলৰ; যাৰ দ্বাৰা বস তাৰ ওচৰ-চুিুৰীয়াৰ পবৰলেশ ও 

পবৰবস্থবত যথাযথভালে সুৰিা বদিলল সিম হয়। অনুৰূপভালে তাক এলনকুো 

মানদণ্ড আৰু মাপকাবিৰ ওপৰত প্ৰবতবষ্ঠত কৰা হয়, বযলটাৰ দ্বাৰা যােতীয় 
বিষয়সমূহৰ িায়চালা সুন্দৰভালে সম্পন্ন কৰা হয়। িলত তাৰ বসদ্ধান্ত ইিাল 

বসিাল নহয়, িযবক্ত আৰু ছপ্ৰিাপট পবৰিতৃন হললও তাৰ কথা আৰু কমৃৰ 
মাজত ছকালনা পবৰিতৃন আৰু বিলৰাধ িা েিপৰীতয ছদখা নাযায়।  
ইছলামৰ শত্ৰু কাবিৰ, মুশ্ববৰক আৰু মুনাবিকসকলল ইছলামৰ ওপৰত বযলিাৰ 

সলন্দহ, সংশয় আৰু আপবত্ত আলৰাপ কবৰ থালক, তাৰ বিপলি জীেন্ত দতষ্টান্ত 

উপস্থাপন আৰু দলীল প্ৰমাণৰ দ্বাৰা এলনলক প্ৰবতহত কলৰ, ছযলনলক প্ৰথম 
যুগৰ ছলাকসকলল প্ৰবতহত কবৰবছল। তলত ইয়াৰ বকছুমান দতষ্টান্ত দাবঙ ধৰা 

হ’ল:  
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১- ছযবতয়া মুশ্ববৰকসকলল ক’ছল, ( ...ودع حممد  ) মুহাম্মদক (তাৰ প্ৰবতপাললক) 

এবৰ বদলছ। ছতবতয়া ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লামৰ অন্তৰত আল্লাহ 

তা‘আলাৰ এই কথা-  
َعَك َربَُّك َوَما قَََلَٰ ﴿   [  ٢: الضىح]﴾ ٣َما َودذ

“আলপানাৰ ৰি (প্ৰবতপাললক) আলপানাক পবৰতযাগ কৰা নাই আৰু ঘতণাও কৰা 

নাই” – (ভাবে চাওঁকলচান) এই িাণীৰ প্ৰভাে ছতলখতৰ ওপৰত বক পবৰমাণৰ 

আবছল?3  

২- এইদলৰ ছযবতয়া মুশ্ববৰকসকলল ক’ছল, মুহাম্মদ (চাল্লাল্লাহ আলাইবহ 
অছাল্লাম) ক ছকাৰআন ছকালনা এজন মানুলহ বশকায়। মক্কাত অেস্থানকাৰী 

এজন কাি বমবস্ত্ৰৰ পৰা ছতওঁ ছকাৰআন সংগ্ৰহ কলৰ। কািবমবস্ত্ৰলয়ই ছতওঁক 

ছকাৰআন বশকায়।  ছতবতয়া আল্লাহ তা‘আলাৰ িাণী, 

ر َوَهَٰذَ ﴿ ۡعَجِم 
َ
ِي يُۡلِحُدوَن إََِلۡهِ أ ۗٞ ل َِساُن ٱَّلذ نذُهۡم َيُقولُوَن إِنذَما ُيَعل ُِمُهۥ بََشر

َ
لَِساٌن ا َولََقۡد َنۡعلَُم أ
بنٌِي  ر مُّ   [ ٣٠٢: انلحل]﴾ ١٠٣َعَرِب 

“আৰু আবম বনশ্চয় জালনা ছয, বসহঁলত কয়, ছতওঁক এজন মানুলহ বশিা বদলয়, 

যাৰ িালল বসহঁলত ঈবিত কবৰলছ, তাৰ ভাষা েহলছ অনাৰিী। অথচ এইলটা 

েহলছ সুস্পষ্ট আৰিী ভাষা” ]ছুৰা আন-নাহল, আয়াত: ১০৩[ - (ভাবে 

চাওঁকলচান) ইয়াৰ প্ৰভাে ছকলনকুো আবছল?  

৩- এইদলৰ ছযবতয়া মুনাবিকসকলল ক’ছল, “ছমাক অনুমবত বদয়া, বিতনাত 
পবতত নকবৰিা।” ছতবতয়া মুবমনসকলৰ অন্তৰত আল্লাহ তা‘আলাৰ এই িাণী, 

 জাবন ছথাো, বসহঁত বিতনালতই পবৰ আলছ” – ইয়াৰ“   سقطوا الفتنة في أال

প্ৰভাে বকমান ছয সুদূৰপ্ৰসাৰী আবছল আপুবন ভাবেলছলন?  

                                           
3 ছহীহ মুছবলম, ইমাম নেেীৰ িযাখযা সম্ববলত: ১২/১৫৬ 
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এইলটা অবিচলতাৰ ওপৰত অবিচলতা নহয়লন? আৰু ঈমান্দাৰ অন্তৰৰ ওপৰত 

স্ৰষ্টপ্ৰদত্ত দতঢ়তা নহয়লন? বিবভন্ন আপবত্ত আৰু সলন্দহৰ প্ৰবতলৰাধ আৰু 
িাবতলপন্থীসকলক বনৰুত্তৰ কৰা নহয়লন...? হয় বনশ্চয়, আল্লাহৰ শপত।  
আচবৰত বিষয়লটা হ’ল, আল্লাহ তা‘আলাই মুবমনসকলক হদাইবিয়াৰ যুদ্ধৰ পৰা 
উভবত অহাৰ সময়ত িহলতা গণীমত লাভৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলয়। (প্ৰকত তলত ছসয়া 

আবছল খাইিাৰৰ গনীমতৰ সম্পদ) আৰু প্ৰবতশ্ৰুবত কবৰবছল ছয, ছতওঁ এইলিাৰ 

ছতওঁললাকৰ িালি অবতলসানকালল িযেস্থা কবৰি আৰু ছতওঁললালকই ছসইিালল 

অগ্ৰসৰ হ’ি িুবল জনাই বদয়া হয়, আন ছকালনও নহয়, আৰু জনাই বদয়া হয় 

ছয, মুনাবিকসকলল িালৰ িালৰ ছতওঁললাকৰ লগত ছযাোৰ আলিদন কবৰি, 

আল্লাহৰ িাণীক বসহঁলত পবৰিতৃন কবৰি বিচাবৰি আৰু বসহঁলত মু’বমনসকলক 
ক’ি িৰং ছতামাললালক আমাক বহংসা কৰা। আল্লাহ তা‘আলাই বসহঁতৰ এই 

কথাৰ উত্তৰ বদ েকলছ, 
  [  ٣١: الفتح]﴾ ١٥بَۡل ََكنُواْ ََل َيۡفَقُهوَن إَِلذ قَلِيٗٗل ﴿

“িৰং বসহঁলত অবত কম িুবজ পায়”।  
তাৰ বপছত মু’বমনসকলৰ সনু্মখত এইলিাৰ ঘটনা এটাৰ বপছত এটা, আখলৰ 
আখলৰ আৰু পলদ পলদ সংঘবটত হয়। (ছতবতয়া ছতওঁললাকৰ মনৰ অেস্থা 

ছকলনকুো েহবছল ছসয়া অলপ ভাবে চাওঁকলচান) 

-এইলিাৰ উদাহৰণৰ দ্বাৰাই পাথৃকয আৰু িযেধান িুজা যায় ছসইসকল ছলাকৰ 

মাজত, বযসকলল বনজৰ জীেনক ছকাৰআনৰ লগত সম্পতক্ত কলৰ, ছকাৰআন 

মুখস্থ কলৰ, ছকাৰআনৰ িযাখযা বিলেষনত মি থালক আৰু ছকাৰআন েল 

গলেষণা কলৰ, ছকাৰআনৰ পথত চলল আৰু ছকাৰআনৰ িাললই উভবত আলহ 

ছতওঁললাকৰ মাজত আৰু বযসকলল মানে ৰবচত কথাক বনজৰ জীেনৰ মহা 

লিয িনায় আৰু ছসইলটা েল িযস্ত থালক।  
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-বযসকলল ইল্ম অলবেষষণ কলৰ ছতওঁললালক যবদ ছকাৰআন আৰু ইয়াৰ তািছীৰৰ 

িালি োঙৰ এটা অংশ িযয় কবৰলললহঁলতন, ছসয়া ছতওঁললাকৰ আত্মাৰ িালি 
বকমান ছয উপকাৰী হ’ছললহঁলতন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বদ্বতীয়: আল্লালহ প্ৰদান কৰা চৰীয়ত যথাযথ মাবন চলা  

আৰু ছনক আমল কৰা। 
আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ,  
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﴿ ُ ۡنَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوُيِضلُّ ٱَّللذ ةِ ٱدلُّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل ٱثلذابِِت ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ُ ٱَّلذ َٰلِِمنَيۚٗ  يُثَب ُِت ٱَّللذ ٱلظذ
ُ َما يََشآُء    [  ٣٢: ابراهيم]﴾  ٢٧َوَيۡفَعُل ٱَّللذ

“আল্লালহ অবিচল ৰালখ ঈমান্দাৰসকলক সুদতঢ় িাণীৰ দ্বাৰা পাথৃীে জীেনত 
আৰু আবখৰাতত। আৰু আল্লালহ যাবলমসকলক পথভ্ৰষ্ট কলৰ আৰু আল্লালহ বয 

ইো ছসইলটালে কলৰ” ]ছুৰা ইব্ৰাহীম, আয়াত: ২৮[  

-কাতাদাহ ৰাবহমাহল্লালহ েকলছ, আল্লালহ ছতওঁললাকক পতবথেীৰ জীেনত কলযাণৰ 
ওপৰত অটল, সুদতঢ় আৰু অবিচল ৰাবখি। আবখৰাত অথৃাৎ কিৰৰ মাজত 

ছতওঁললাকক সিলতা প্ৰদান কবৰি। এই কথালক ছালািসকলৰ একাবধক 

িযবক্তৰ পৰা িবণৃত েহলছ।4  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু েকলছ, 
َشدذ تَۡثبِيٗتا ﴿

َ
ذُهۡم َوأ ا ل ُهۡم َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لَََكَن َخرۡيٗ نذ

َ
  [  ٦٦: النساء ]﴾ ٦٦َولَۡو أ

“আৰু বয উপলদশ বসহঁতক বদয়া হয় যবদ বসহঁলত ছসয়া িাস্তিায়ন 

কবৰলললহঁলতন, ছতলনহ’ছল ছসইলটা বসহঁতৰ িালি উত্তম আৰু বস্থৰতাত সুদতঢ় 
হ’ছললহঁলতন” ]ছুৰা আন-বনছা, আয়াত: ৬৬[ অথৃাৎ সতযৰ ওপৰত সুদতঢ়। এই 

কথা অবত স্পষ্ট, অনযথা আবম এয়া আশা কবৰি পালৰা ছনবক ছয, বযসকলল 

এললহো, ছনক আমল কৰাৰ পৰা বিৰত থালক বসহঁলত অবিচল থাবকি, ছযবতয়া 

বিতনাই বসহঁতৰ মূৰত আক্ৰমণ কবৰি? বকন্তু বযসকলল ঈমান আবনলছ আৰু 

আমলল ছললহ িা ছনক আমল অেলম্বন কবৰলছ, ছতওঁললাকৰ ৰি িা 

প্ৰবতপাললক ছতওঁললাকক ছতওঁললাকৰ ঈমানৰ কাৰলণ সবিক পথ ছদখুোই বদি, 
ঈমানৰ ওপৰত অটল আৰু অবিচল ৰাবখি। এই িালিই ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ 

আলাইবহ অছাল্লালম ছনক আমলৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থাবকিলল উৎসাহ 

                                           
4 ইিলন কাছীৰ, ৩/৪২১। 
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প্ৰদান কবৰবছল। আৰু ছতওঁৰ ওচৰত আটাইতলক বপ্ৰয় আমল হ’ল, ছকালনা 

আমল বনয়বমত পালন কৰা, যবদও ছসয়া কলমই নহওঁক বকয়। ছতওঁৰ 

ছাহািীসকলল ছযবতয়া ছকালনা আমল কবৰবছল, ছতবতয়া ছতওঁললালক ছসই 
আমললটাক এবৰ বদয়া নাবছল, অিযাহত ৰাবখবছল। আইশ্বা ৰাবদয়াল্লাহ আনহাৰ 

অভযাস আবছল, ছযবতয়া ছকালনা আমল এিাৰ কবৰবছল ছতবতয়া ছতওঁ ছসই 
আমললটা বনয়মীতভালে পালন কবৰবছল, এবৰ বদয়া নাবছল। 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 

َة َرْكَعةً   ُ ََلُ بَيْتًا ِِف اجلَنَّةِ  َمْن ثَابََر ىلَعَ ثِنََْتْ َعْْشَ نَِّة َبََن اَّللَّ    ...: ِمَن السُّ

“বয িযবক্ত িাৰ ৰাকা‘আত ছালাত বনয়মীত আদায় কবৰি, আল্লাহ তা‘আলাই 

তাৰ িালি জান্নাতত এটা ঘৰ সাবজি... 5  

(এই হাদীছত িৰজ ছালাতৰ আগৰ আৰু বপছৰ ছুন্নতসমূহৰ কথা ছকাো 

েহলছ)  

এইদলৰ হাদীলছ কুদছীত িবণতৃ েহলছ, আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ, 
ِحبَّهُ  َوَما يََزاُل 

ُ
  َعبِْدي َيتََقرَُّب إََِلَّ بِانلََّوافِِل َحَّتَّ أ

“িান্দাই বনয়মীত নিল ইিাদতৰ মাধযমত ছমাৰ েনকটয লাভ কবৰ থালক, িলত 
এটা সময়ত মই তাক ভালপাওঁ”।6   

তততীয়: নিীসকলৰ জীেনী অনুযায়ী আমল আৰু ছতওলঁলাকৰ অনুসৰণ-

অনুকৰণ কৰাৰ মানলসলৰ ছতওলঁলাকৰ জীেনী অধযয়ন আৰু গলেষণা কৰাঃ 

ইয়াৰ দলীল আল্লাহ তা‘আলাৰ এই িাণী, ছতওঁ েকলছ, 

                                           
5 ছুনান আত-বতৰবমজী, ২/৩৭৩ ইমাম বতৰবমজীলয় হাদীছলটাক হাছান িা ছহীহ িুবল েকলছ। 
ছুনান নাছায়ী: ১/৩৮৮; বতৰবমজী, ২/১৩১ 

6 ছহীহ িুখাৰী, হাদীছ নং ৬৫০২; িতহল িাৰী, ১১/৩৪০ 
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ۢنَبآءِ ٱلرُُّسِل َما نُثَب ُِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۚٗ وََجآَءَك ِِف َهَِٰذهِ ٱۡۡلَقُّ َوَموِۡعظَ ﴿
َ
 نذُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

ةر َولُُك ٗ
  [  ٣٣٠: هود]﴾ ١٢٠َوذِۡكَرىَٰ لِۡلُمۡؤِمننَِي 

“আৰু ৰাছুলসকলৰ এই সংিাদসমূহ আবম আলপানাৰ ওচৰত িণৃনা কবৰলছা 

যাৰ দ্বাৰা আবম আলপানাৰ মনক বস্থৰ কলৰা আৰু ইয়াৰ মাজত আলপানাৰ 
ওচৰত আবহলছ হক্ক (সতয) আৰু মুবমনসকলৰ িালি আলছ উপলদশ ও স্মৰণ”। 
]ছুৰা হূদ, আয়াত: ১২০[  

উলল্লবখত আয়াতসমূহ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লামৰ যুগত ছখল-
ছধমালী আৰু উপলভাগ কৰাৰ িালি অেতীণৃ ছহাো নাবছল। এইলিাৰ এটা মহান 

উলেশয েল অেতীণৃ েহলছ। আৰু ছসয়া েহলছ, আল্লাহৰ ৰাছুলৰ অন্তৰ আৰু 

মুবমনসকলৰ অন্তৰসমূহক সুদতঢ়, অটল আৰু অবিচল ৰখা।  

-ছহ ছমাৰ ভাই! যবদ আপুবন আল্লাহৰ এই িাণী, 
َٰعِلنَِي ﴿  ٓواْ َءالَِهَتُكۡم إِن ُكنُتۡم َف ِقُوهُ َوٱنُُصُ َٰهِيَم  ٦٨قَالُواْ َحر  ٰٓ إِبَۡر ًَٰما لََعَ ََٰناُر ُكوِِن بَۡرٗدا وََسَل قُۡلَنا َي

ۡخََسِيَن  ٦٩
َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنَُٰهُم ٱۡۡل

َ
 [٢٠،  ٦٦: االنبياء]﴾  ٧٠َوأ

“বসহঁলত ক’ছল, ‘ইয়াক জুইত জ্বলাই বদয়া আৰু ছতামাললাকৰ ছদেলদেীসকলক 
সহায় কৰা, যবদলহ ছতামাললালক বকিা কবৰি বিচৰা’। আবম ক’ছলা, ‘ছহ জুই, 

তুবম শীতল আৰু বনৰাপদ েহ ছযাো ইব্ৰাহীমৰ িালি’। আৰু বসহঁলত ছতওঁৰ 

বিৰুলদ্ধ চক্ৰান্ত কবৰবছল; বকন্তু আবম বসহঁতলক ছিবছ িবতগ্ৰস্ত কবৰ বদললা” ]ছুৰা 

আল-আবম্বয়া, আয়াত: ৬৮-৭০[ 

এই িাণীৰ বিষলয় বচন্তা কলৰ, ছতলন্ত বনশ্চয় আপুবন দতঢ়তা আৰু অবিচলতাৰ 
ছসাোদ অনুভে কবৰিলল পাি। আবু্দল্লাহ ইিলন আব্বাছ ৰাবদয়াল্লাহ আনহলে 

েকলছ, ইব্ৰাহীম আলাইবহচ ছালামক ছযবতয়া জুইত বনলিপ কৰা হয় ছতবতয়া 
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ছতওঁৰ ছশষ কথা আবছল।  ,আল্লালহই ছমাৰ িালি যলথষ্ট“  نعم الوكيلحسيب اهلل و 

আৰু ছতওঁ ছমাৰ িালি বকমান ছয উত্তম অবভভােক”।7 
যাবলম, বনষু্ঠৰ আৰু অতযাচাৰীৰ সনু্মখত আৰু শাবস্তৰ সনু্মখত অেস্থান কৰাৰ 

সময়ত যবদ আপুবন এই আয়াতলটাৰ মাজত বচন্তা কলৰ, আপুবন ছতবতয়া অটল 

িা অবিচল থকাৰ বিবভন্ন অথৃৰ মাজৰ পৰা এটা অথৃও অনুভে কবৰি ছনাোবৰি 

ছন?  

এইদলৰ মূছা আলাইবহচ ছালামৰ জীেনী সম্পলকৃ আল্লাহ তা‘আলাৰ িাণী, 
ۡصَحَُٰب ُموََسٰٓ إِنذا لَُمۡدَرُكوَن ﴿

َ
َٰٓءا ٱۡۡلَۡمَعاِن قَاَل أ ا تََر ِ َسيَۡهِديِن  ٦١فَلَمذ َۖ إِنذ َمِِعَ َرب 

ٓ ﴾ ٦٢قَاَل لََكذ
  [  ٦٣،  ٦٣: الشعراء ]

“তাৰ বপছত ছযবতয়া উভয় দলল পৰস্পৰক ছদবখলল, ছতবতয়া মূছাৰ সিীসকলল 

ক’ছল, বনবশ্চতভালে ‘আবম ধৰা পবৰললা!’ মূছাই ক’ছল, ‘ছকবতয়াও নহয়; ছমাৰ 

লগত ছমাৰ ৰি (প্ৰবতপালক) আলছ। বনশ্চয় অনবতপললম ছতওঁ ছমাক পথবনলদশৃ 

বদি’’ ]ছুৰা আশ্ব-শু‘আৰা, আয়াত: ৬১,৬২[-  

এই িাণীত বচন্তা কবৰলল, আপুবন আলপানাৰ সন্ধানকাৰীসকলৰ হাতত ধৰা 

পৰাৰ সময়ত অটল িা অবিচল থকাৰ আন এটা অথৃ অনুভে কবৰি ছনাোবৰি 
জালনা?। বিপদ মুহতৃত ছযবতয়া সকললালে হতাশ েহ (ৰিা কৰা ৰিা কৰা 

িুবল) বচঞঁবৰ আবছল, আৰু বিক ছসই কবিন মূহতৃত মূছা আলাইবহচ ছালামৰ 

অটল িা অবিচলতা বযলটা এই ঘটনাৰ মাজত ভাবহঁ উবিলছ। এই বিষয়লটা েল 

আপুবন বকিা ভাবেলছলন?  

এইদলৰ আপুবন ছযবতয়া বিৰ‘আউনৰ যাদুকৰসকলৰ ঘটনাক আলপানাৰ সনু্মখত 
েল আবহি বযলটা ঘটনাৰ দতষ্টান্ত িৰ আশ্চযৃপূণৃ। বযলটা ঘটনাৰ মাজত ছদবখিলল 

                                           
7 িতহল িাৰী ৮/২২ 
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ছপাো যায় ছয, হক িা সতয স্পষ্ট ছহাোৰ বপছত যাদুকৰসকলল সতয গ্ৰহণ কলৰ 
আৰু তাৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থালক। 
আপুবন ছচাো নাইলন? এজন অতযাচাৰী জাবলমৰ সনু্মখত ছতওঁললাকৰ অন্তৰত 

অটল িা অবিচলতাৰ এটা মহা অধযায় প্ৰগাঢ় েহ গাবথ আলছ। আল্লাহ তা‘আলাই 

ইয়াৰ িণৃনাত েকলছ, 
ۡن َءاَذَن ﴿

َ
َعنذ قَاَل َءاَمنُتۡم ََلُۥ َقۡبَل أ ِ َقط 

ُ
َۖ فَََل ۡحَر ِ ِي َعلذَمُكُم ٱلس  َلُكۡمَۖ إِنذُهۥ لََكبرِيُُكُم ٱَّلذ

َشدُّ َعَذابٗ 
َ
َنآ أ يُّ

َ
َصل َِبنذُكۡم ِِف ُجُذوِع ٱِلذۡخِل َوََلَۡعلَُمنذ أ

ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َوَۡل رُۡجلَُكم م 

َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
ا أ

ۡبََقَٰ 
َ
 [٢٣: طه]﴾ ٧١َوأ

“বিৰ‘আউলন ক’ছল, ‘মই ছতামাললাকক অনুমবত বদয়াৰ আগলতই ছতামাললালক 

ইয়াৰ প্ৰবত ঈমান আবনলা? বনশ্চয় বস ছতামাললাকৰ প্ৰধান, বসলয়ই 

ছতামাললাকক যাদু বশকাইলছ। এলতলক মই বনশ্চয় ছতামাললাকৰ হাত আৰু ভবৰ 

বিপৰীত িালৰ পৰা কাবট বদম আৰু মই ছতামাললাকক ছখজুৰ গছৰ কাণ্ডত 
শূলবিদ্ধ কবৰম। আৰু ছতামাললালক অেশযই জাবনি পাবৰিা, আমাৰ মাজত কাৰ 

শাবস্ত ছিবছ কলিাৰ আৰু ছিবছ স্থায়ী”। (ছুৰা ত্বাহাঃ ৭১) 

অলপ ছকইজন মুবমনৰ ঈমানৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থকাৰ এইলটা এটা 

অতুলনীয় দতষ্টান্ত। ইমান কবিন পবৰবস্থবতলয়ও বসহঁতক বিনু্দ পবৰমালণও বিচুযত 
কবৰি পৰা নাই আৰু বসহঁতক উভতাই আবনি পৰা নাই। ইয়াৰ বপছলতা 

বসহঁলত েকবছল (লকাৰআনত বসহঁতৰ কথা দাবঙ ধবৰ) আল্লাহ তা‘আলাই েকলছঃ   
نَت قَاٍضِۖ إِنذَما َتقۡ ﴿

َ
َۖ فَٱۡقِض َمآ أ ِي َفَطَرنَا َٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱۡۡلَي َِنَِٰت َوٱَّلذ ِِض قَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك لََعَ

ۡنَيآ  ةَ ٱدلُّ   [  ٢٣: طه]﴾ ٧٢َهَِٰذهِ ٱۡۡلََيوَٰ
“বসহঁলত ক’ছল, ‘আমাৰ ওচৰত বযলিাৰ স্পষ্ট বনদশৃন আবহলছ আৰু বযলয় 
আমাক সতবষ্ট কবৰলছ, তাৰ ওপৰত আবম ছতামাক ছকবতয়াও প্ৰাধানয বনবদও।ঁ 
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এলতলক ছতামাৰ বয কবৰিলগীয়া আলছ কৰা। তুবম ছকেল এই পাবথৃে জীেনৰ 

ওপৰত কতত ৃত্ব সাধন কবৰি পাৰা’’ ]ছুৰা ত্বা-হা, আয়াত: ৭২[ 

এইদলৰ িহলতা ঘটনা আপুবন ছকাৰআনত পাি, ছযলন ছুৰা ইয়াছীনত আন 

এজন মুবমনৰ ঘটনা, বিৰ‘আউনৰ পবৰয়ালৰ মুবমন িযবক্তৰ ঘটনা, আছহালি 
উখদূদৰ ঘটনা ইতযাবদ। এইলিাৰ ঘটনা অধযয়ন কবৰলল িুজা যায় অটল িা 

অবিচল থকাৰ মহত্ব আৰু বশিণীয় বিষয়সমূহ বকমান অকাটয আৰু আত্মাৰ 

িালি তত বিদায়ক।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চতুথ:ৃ দুআ কৰা 
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আল্লাহৰ মুবমন িান্দাসকলৰ বিলশষ েিবশষ্টয েহলছ, আল্লাহ তা‘আলাই ছযন 

ছতওঁললাকক অটল িা অবিচল ৰালখ ছসই িালি ছতওঁললালক দুআৰ মাধযমত 
আল্লাহৰ িালল অগ্ৰসৰ হয়। ছতওঁললালক দুআত কয়, 

اُب َربذَنا ََل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا ﴿ نَت ٱلۡوَهذ
َ
ۚٗ إِنذَك أ نَك رَۡۡحًَة ُ ال ]﴾ ٨َوَهۡب َِلَا ِمن دلذ

  [  ٦: عمران
“ছহ আমাৰ ৰি, বহদায়ত বদয়াৰ বপছত আলকৌ আমাৰ অন্তৰসমূহ িক্ৰ নকবৰিা 
আৰু ছতামাৰ তৰিৰ পৰা আমাক ৰহমত দান কৰা। বনশ্চয় তুবম মহাদাতা।” 

]ছুৰা আলল-ইমৰান, আয়াত: ৮[  

আৰু কয়, 
َٰفِِريَن َربذَنآ ﴿ نَا لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك ۡقَداَمَنا َوٱنُُصۡ

َ
ا َوَثب ِۡت أ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡۡبٗ

َ
  [  ٣١٠: اِلقرة]﴾ ٢٥٠أ

‘‘ছহ আমাৰ ৰি, আমাৰ ওপৰত েধযৃ ঢাবল বদয়া, আমাৰ ভবৰ বস্থৰ ৰাখা আৰু 

আমাক কাবিৰ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুলদ্ধ সহায় কৰা’ ]ছুৰা আল-িাকাৰাহ, আয়াত: 

২৫০[  

বযলহতু অন্তৰৰ বনয়ন্ত্ৰণ আল্লাহৰ হাতত; ছযলন হাদীছত িবণৃত েহলছ, ৰাছুলুু্ল্লাহ 

চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 
َصابِعِ  ِمنْ  ُُكََّاا َبْْيَ إِْصبََعْْيِ  آَدمَ  بَِن  قُلُوَب  إِنَّ » 

َ
فُهُ  َواِحٍد، َكَقلٍْب  الرَّْْحَِن، أ   «يََشاءُ  َحيُْث  يََُصي

“আদম সন্তানৰ অন্তৰসমূহ ৰহমানৰ আঙুবললিাৰৰ দুটা আঙুবলৰ মাজত এটা 
অন্তৰৰ দলৰ। ছতওঁ ছযলনলক ইো ছতলনলক পবৰিতৃন কবৰ বদলয়”। ছসলয় 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম ছিবছ ছিবছ এই দুআ কবৰবছল: 
   «يَا ُمَقليَب الُقلُوِب َثبيْت قَليِْب ىلَعَ ِديِنَك »

“ছহ অন্তৰসমূহৰ পবৰিতৃনকাৰী, ছমাৰ অন্তৰক তুবম ছতামাৰ দ্বীনৰ ওপৰত 
অবিচল ৰাখা”। 

পঞ্চম: আল্লাহৰ বযবকৰ (স্মৰণ) 
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এইলটা অটল িা অবিচল থকাৰ গুৰুত্বপূণৃ আৰু োঙৰ মাধযম  

আল্লাহ তা‘আলাই ছকাৰআলন কাৰীমত দুটা বিষয় অথৃাৎ ‘আল্লাহৰ বযবকৰ আৰু 

অবিচল থকা’ এই দুটা বিষয়ক এলকললগ উলল্লখ কবৰলছ। এলতলক এই বিষলয় 
গভীৰভালে বচন্তা-চচৃা আৰু গলেষণা কৰক। আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ, 

َ َكثرِٗيا لذَعلذُكۡم ُتۡفلُِحونَ ﴿  ْ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّللذ ْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة فَٱثۡبُُتوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ﴾ ٤٥ َيٰٓ

  [ ٥١: االنفال]
“ছহ মুবমনসকল! ছযবতয়া ছতামাললালক ছকালনা দলৰ মুখামুখী ছহাো, ছতবতয়া 

অবিচল থাবকিা, আৰু আল্লাহক অবধক স্মৰণ কবৰিা, যালত ছতামাললালক সিল 

ছহাো” ]ছুৰা আল-আনিাল, আয়াত: ৪৫[ এই আয়াতত আল্লাহ তা‘আলাই 

ছতওঁৰ বযবকৰ কৰাক বজহাদৰ ময়দানত অটল িা অবিচল থকাৰ গুৰুত্বপূণৃ 
মাধযম সািযস্ত কবৰলছ।  
আৰু “তুবম পাৰসয আৰু ৰূমিাসীসকলৰ ছদহৰ বিষলয় বচন্তা কৰা, ছকলনলক 

বসহঁতৰ ছদহ বসহঁতৰ লগত বখয়ানত কবৰলল (লসই সময়ত ছযবতয়া বসহঁলত 
বনজৰ ছদহৰ প্ৰবত আটাইতলক ছিবছ মুখালপিী আবছল)”8। অথচ বযসকলল 

ছিবছ ছিবছ আল্লাহক স্মৰণ কলৰ বসহঁতৰ সংখযা অবত নগণয আৰু বসহঁতৰ যুদ্ধৰ 
সৰঞ্জামও অপ্ৰতুল আবছল। (তথাবপও বসহঁলতই যুদ্ধত বিজয়ী হ’ল )  

-এজনী ৰূপেতী, িমতাশীলা, যুেতী নাৰীলয় ছযবতয়া ইউছুি আলাইবহচ 

ছালামক তাইৰ লগত অপকমৃৰ প্ৰবত আহ্বান কবৰলল, এলনকুো এটা কবিন 

পৰীিা আৰু বিতনাৰ মূহতৃত ছতওঁ অবিচল থকাৰ িালি বকহৰ দ্বাৰা সহায় 
বিচাবৰবছল? (লসইলটা অলপ ভাবি চাওঁকলচান)। ছতও ঁললগ ললগ মাআজাল্লাহ 

িুবল েক ‘আল্লাহৰ আশ্ৰয় কামনা’ৰ এই সুৰবিত দূগৃত প্ৰলেশ কৰা নাবছললন? 
                                           

8 কথাষাৰ আল্লামা ইিনুল কাইবয়যম ৰাবহমাহল্লাহৰ কথাৰ পৰা চয়ন কৰা েহলছ, বযলটা ছতওঁ 
ছতওঁৰ ৰবচত বকতাি আদ-দাউ ওোদ-দাো নামৰ পুবথত উলল্লখ কবৰলছ। 
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িলত এই দূগৃৰ ছদোলত অেস্থানকাৰী প্ৰিতবত্তৰ সকললা েসনযৰ িালন্ধান আৰু 
প্ৰাচীৰ ভাবঙ যায় আৰু ছসয়া চুণৃ-বিচুণৃ েহ যায়।  
মুবমনসকলক অবিচল আৰু সুদতঢ় ৰখাৰ ছিত্ৰত বযবকৰৰ প্ৰভাে আৰু বক্ৰয়া 

এলনকুোই েহ থালক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ষষ্ট: এজন মুছবলম ছহীহ পথত চলাৰ প্ৰবত আগ্ৰহী ছহাো 

একমাত্ৰ বিশুদ্ধ আৰু সবিক পথ বযলটাৰ ওপৰত এজন মুছবলমৰ চলা ওোবজি, 

ছসইলটা েহলছ, আহলল ছুন্নত ওোল জামাআতৰ পথ, সহায় প্ৰাি দলৰ পথ 

আৰু নাজাতপ্ৰাি দলৰ পথ। ছতওঁললালকই পবৰষ্কাৰ আৰু বনমৃল আকীদাৰ 
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অবধকাৰী, বনভুৃল মানহাজৰ ধাৰক-িাহক, ছুন্নাহ আৰু দলীলৰ অনুসাৰী, 

আল্লাহৰ শত্ৰুসকলৰ পৰা পতথক আৰু আহলল িাবতলৰ পৰা সমূ্পণৃৰূলপ বভন্ন।  

অটল িা অবিচল থকাৰ ছিত্ৰত ইয়াৰ মূলয ছয বকমান ছসয়া যবদ জাবনি বিচলৰ 

ছতলন্ত আপুবন বচন্তা কৰক, বনজলক প্ৰশ্ন কৰক, পূিৃসূবৰ আৰু ছতওঁললাকৰ 

পৰিতৃীসকলৰ অবধকাংশ ছলাক বকয় ছগামৰাহ হ’ল? বসহঁলত বকয় বদশাহাৰা 

েহবছল? আৰু বসহঁলত বকয় সবিক পথ -বছৰালত মুস্তাকীমৰ ওপৰত অটল িা 

অবিচল থাবকি ছনাোবৰলল আৰু সবিক পথৰ ওপৰত মততুযিৰণ কবৰি 

ছনাোবৰলল? অথিা জীেনৰ োঙৰ এটা অংশ অবতিাবহত কৰাৰ বপছত অথিা 

বসহঁতৰ জীেনৰ পৰা মহা মূলযিান সময় নষ্ট কৰাৰ বপছত, বসহঁলত বকয় সবিক 

পথৰ সন্ধান পালল আৰু তাৰ ওপৰত চলা আৰম্ভ কবৰলল?  

আপুবন ছদবখিলল পাি বসহঁতৰ বকছুমালন বিদ‘আত আৰু ভ্ৰষ্টতাৰ বিবভন্ন ছিত্ৰ 

ছযলন দশৃনশাস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ কালামশাস্ত্ৰ, মু‘তাবযলা মতিাদৰ পৰা আবদ 

কবৰ বিকত তকাৰী, অপিযাখযাকাৰী, অথৃহীন গণযকাৰী, মুৰবজয়া মতিাদ বিশ্বাসীত 

পবৰণত েহলছ। আলকৌ বসহঁতৰ বকছুমালন ছুিীিাদীসকলৰ এটা তৰীকাৰ পৰা 

আন এটা তৰীকা েল উপনীত েহলছ।  
এইদলৰ বিদ‘আতপন্থীসকললও আবজ বিভ্ৰান্ত আৰু পথভ্ৰষ্ট। চাওঁক, 

কালামপন্থীসকলল ছকলনলক মততুযৰ সময়ত অবিচল থকাৰ পৰা িবঞ্চত হয়। 

ছালািসকলল েকলছ, মততুযৰ সময়ত আটাইতলক ছিবছ সলন্দহত থালক 
কালামশাস্ত্ৰবিদসকলল। আনহালত আপুবন ভাবে চাওঁক আৰু গভীৰভালে বচন্তা 

কৰক, আহলল ছুন্নত ওোল জামা‘আতৰ পথক িুবজ, জাবন আৰু তাৰ ওপৰত 

চলাৰ বপছত ছকালনািাই অসন্তুষ্ট েহ তাৰ পৰা মুখ ঘুৰাইলছ ছনবক িা উভবত 

আবহলছ ছনবক? প্ৰিতবত্ত পূজা, জ্ঞানৰ দুিৃলতা আৰু কু-প্ৰিতবত্তৰ প্ৰভােত 

ছকালনািাই হয়লতা ছসইলটা এবৰি পালৰ অনযথা এই কাৰণত ছকালনও এই পথ 
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এৰা নাই ছয, বস ইয়াতলক অবধক ছহীহ িা বিশুদ্ধ আৰু সবিক পথ পাইলছ 

অথিা তাৰ ওচৰত এই পথ িাবতল িুবল স্পষ্ট েহলছ।  

আৰু এই কথা ছয সবিক তাৰ প্ৰমাণ ছপাো যায়, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ 

অছাল্লামৰ অনুসাৰীসকলৰ বিষলয় ছৰাম সম্ৰাট বহৰাবিয়াছৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ বপছত 
আিু ছুবিয়ানৰ উত্তৰৰ পৰা। বহৰাবিয়ালছ আিূ ছুবিয়ানক ক’ছল, 

نْ ف 
َ
يِنِه َبْعَد أ َحٌد َسْخَطًة ِِلِ

َ
َوَكَذلَِك  ثم قال هرقل: اَل، قال أبو سفيان:يَْدُخَل ِفيِه؟  َاْل يَْرتَدُّ أ

َحٌد 
َ
  "اإِليَماُن، ِحَْي ُُتَاِلُط بََشاَشتُُه الُقلُوَب اَل يَْسَخُطُه أ

“ বসহঁতৰ ছকালনািাই দ্বীনৰ মাজত প্ৰলেশ কৰাৰ বপছত দ্বীনৰ প্ৰবত অসন্তুষ্ট েহ 
উভবত যায় ছনবক? উত্তৰত আিূ ছুবিয়ালন ক’ছল, নহয়। তাৰ বপছত 

বহৰাবিয়ালছ ক’ছল, ঈমান এলনকুোই হয়, ছযবতয়া ঈমানৰ ছসৌন্দযৃ অন্তৰসমূহক 
স্পশৃ কলৰ ছকালনও তাৰ প্ৰবত অসন্তুষ্ট নহয়”।9  

আবম োঙৰ োঙৰ িযবক্ত সম্পলকৃ শুবনলছা ছতওঁললালক বিদ‘আতৰ শাখা-প্ৰশাখা 

আৰু বিবভন্ন অেস্থানত ঘুবৰ িুবৰ তাৰ বপছত ছতওঁললাকৰ বকছুমানক আল্লাহ 

তা‘আলাই সবিক পথ ছদখুোইলছ, িলত ছতওঁললাকৰ আগৰ মাযহািৰ প্ৰবত 

বিৰক্ত েহ িাবতল আৰু ছগামৰাহী এবৰ আহলল ছুন্নত ওোল জামা‘আতৰ 

অনুসাৰী েহ পবৰলছ; বকন্তু ছকবতয়ািা ইয়াৰ বিপৰীতলটা পবৰলবিত েহলছলন? 

এলতলক যবদ আপুবন হক (সতয)ৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থাবকি বিচালৰ, 
ছতলন্ত আপুবন বনশ্চয় মুবমনসকলৰ পথক মজিুতভালে ধবৰ ৰাবখি লাবগি। 
 

 

 

                                           
9 ছহীহ িুখাৰী, হাদীছ নং ৫১; িাতহল িাৰী ১/৩২ 
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সিম: তৰবিয়ত িা সবিক লালন-পালন 

ঈমানী, ইল্মী, সদায় সবক্ৰয় আৰু ধাৰািাবহক তৰবিয়ত দ্বীনৰ ওপৰত অটল িা 

অবিচল থকাৰ কাযৃকৰ মাধযমসমূহৰ পৰা ছমৌবলক এটা কাযৃকৰ বিষয়।  

ঈমানী তৰবিয়ত: ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মা িা অন্তৰ ভয়, আশা আৰু মুহাব্বতৰ দ্বাৰা 

জীবেত থালক। এইলটা ছকাৰআন আৰু ছুন্নাহৰ পৰা দূৰত থকাৰ িালি আৰু 

মানুহৰ কথা-িতৰাৰ সনু্মখত অেস্থানৰ িলত অন্তৰত বয শুস্কতা আৰু কবিনতা 
সতবষ্ট হয় ছসয়া দূৰ কলৰ।  
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ইল্মী তৰবিয়ত: এইলটা ছহীহ আৰু বিশুদ্ধ দলীলৰ ওপৰত প্ৰবতবষ্ঠত। বযলটা 
অন্ধ অনুকৰণ আৰু বনবন্দত অিৃাবচনতাৰ সমূ্পণৃ পবৰপন্থী।  

সদায় সবক্ৰয় তৰবিয়ত: যাৰ দ্বাৰা অপৰাধীসকলৰ পথ আপুবন জাবনিলল পাি, 

ইছলামৰ শত্ৰুসকলৰ পবৰকল্পনা আৰু টালগৃটসমূহ বনণৃয় কবৰি পাবৰি আৰু 

িাস্তেতাক উপলবি কবৰি আৰু ঘটনােলীক িুবজি আৰু মূলযায়ন কবৰি 
পাবৰি। এইলটা বচন্তাগত িদ্ধতা আৰু বনজলক সৰু পবৰলেশৰ সীমাত আেদ্ধ 

থকাৰ পৰা মুক্ত ৰাবখি।  
ধাৰািাবহক তৰবিয়ত: যালত এজন মুছবলম লালহ লালহ চলা আৰম্ভ কলৰ। 
মূলযিান পবৰকল্পনা আৰু টালগৃট বনধৃাৰণৰ মাধযমত এজন মুছবলম পবৰপূণ ৃ
আৰু পূণৃাি ছসাপানসমূহ অবতক্ৰম কবৰি পালৰ।  
আৰু আল্লাহৰ দ্বীনৰ ওপৰত অটল িা অবিচল থকাৰ মাধযমসমূহৰ পৰা এই 

মাধযমলটাৰ গুৰুত্ব অনুধােন কবৰিলল হ’ছল আবম ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ 

অছাল্লামৰ জীেনীৰ িালল দতবষ্টপাত কবৰম আৰু আবম বনজলক প্ৰশ্ন কবৰম: 

-কবিন আৰু দুু্লযৃাগপূণৃ মুহতৃত মক্কাত ৰাছুল চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লামৰ 

ছাহািীসকলৰ অটল িা অবিচল থকাৰ উৎস বক আবছল? 

বিলাল, খাব্বাি, মুচআি আৰু ইয়াছীৰ পবৰয়াল লগলত বকিালৰ ছাহািাসকল 

ছকলনলক অটল িা অবিচল আবছল? 
ছাহািীসকলৰ অটল িা অবিচল থকা নিুোতৰ প্ৰবশিণশালাৰ পৰা গভীৰ আৰু 

বনবিড প্ৰবশিণৰ িাবহলৰ এলনই সম্ভে েহলছলন? যাৰ িলত ছতওঁললাকৰ িযবক্তত্ব 
কলুষমুক্ত আৰু পবৰষ্কাৰ পবৰেন্ন েহলছ।  
উদাহৰণ বহচালপ এজন ছাহািীৰ কথাই ইয়াত উলল্লখ কবৰম। ছতলখত েহলছ, 

খাব্বাি ইিনুল আৰ`ত ৰাবদয়াল্লাহ আনহ। ছতলখতৰ মবহলা মুনীি ছলাহাৰ 

টুকুৰালিাৰ গৰম কবৰবছল ছযবতয়া ছসইলিাৰ লাল েহবছল ছতবতয়া ছতলখতক এই 
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উত্তি ছলাহালৰ বপবিত ছহবচ ধবৰবছল, ছসই উত্তি জুইৰ কুৰা খাব্বািৰ ছদহৰ 
ছতজ, পঁুজ আৰু প্ৰিাবহত চবিৃৰ দ্বাৰাই নুমাইবছল। ছসইলটা বক িস্তু আবছল 

বযলটালে খাব্বািক এলনকুো সহযশীল িনালল ছয, ছতলখত ইমান কষ্ট আৰু 

বনযৃাতনৰ ওপৰলতা েধযৃ ধাৰণ কবৰলল? 

আৰু বিলাল ৰাবদয়াল্লাহ আনহ মৰুভূবমৰ িালুৰ মাজত প্ৰচণ্ড শীলৰ তলত বকয় 

েধযৃ ধাৰণ কবৰবছল? আৰু ছুমাইয়যা ৰাবদয়াল্লাহ আনহা বশকলী আৰু কডা 
পবৰবহত অেস্থাত িন্দী আবছল?। বকলহ ছতওঁললাকক েধয ৃধাৰণ কৰাৰ প্ৰবত 

প্ৰবতজ্ঞ কবৰ তুবললল? 

মাদানী জীেনৰ আৰু এটা নমূনা দাবঙ ধৰা যায়, হনাইনৰ যুদ্ধত বকহৰ িালি 

বকছুমান ছাহািী ৰাছুলৰ লগত অটল িা অবিচল আবছল? ছতওঁললাক মক্কা 

বিজয়ৰ বপছত ইছলাম গ্ৰহণ কৰা নে মুছবলমসকল আবছল ছনবক? বযসকলল 
তৰবিয়ত গ্ৰহণৰ যথাথৃ সময় ছপাো নাবছল। বযসকলৰ অবধকাংশই গনীমতৰ 

আশাত ছসই যুদ্ধত অংশ গ্ৰহণ কবৰবছল। ছকবতয়াও নহয়, অবধকাংশ ছসই 

বনিৃাবচত মুবমন সকললই ৰাছুলৰ লগত অবিচল ও অটল আবছল বযসকলল 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লামৰ ওচৰত তৰবিয়ত গ্ৰহণ কবৰবছল। 
যবদ ছসই তৰবিয়ত ছতওঁললালক ছপাো নহ’ছললহঁলতন ছতলনহ’ছল ছতওঁললাক ছসই 

কবিন মুহূতৃত অটল থাবকি পাবৰলললহঁলতন জালনা?  

     

অষ্টম: সবিক পথৰ প্ৰবত আত্মবিশ্বাস 

এজন মুছবলম বয পথত চলল ছসই পথৰ প্ৰবত তাৰ আত্মবিশ্বাস বযমান ছিবছ 

হ’ি, তাৰ অবিচলতা আৰু দতঢ়তাও বসমালনই ছিবছ িতবদ্ধ পাি। ইয়াৰ িালি 

একাবধক মাধযম আৰু উপকৰণ আলছ:  
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এই অনুভূবত জাবগ ছতালা ছয, বছৰালত মুস্তাকীম, বযলটাৰ অনুসৰণ আপুবন কবৰ 

আলছ –ছহ ছমাৰ ভাই –ছসয়া ছকালনা নতুন নহয়, আলপানাৰ যুগৰ িা সময়ৰ 

ছকালনা নতুন আবেষ্কাৰ িা অপবৰবচত ছকালনা পথ িা পদ্ধবত নহয় িৰং এইলটা 

এটা সনাতন আৰু বচৰন্তন পথ বয পথৰ ওপৰত আলপানাৰ আগত অসংখয 
নিী, ৰাছুল, সতযিাদী, আবলম, শ্বহীদ, আৰু ছনক িান্দাসকল প্ৰবতবষ্ঠত আবছল। 
ছযবতয়া আলপানাৰ মাজত এই অনুভুবত আৰু বিশ্বাস থাবকি, ছতবতয়া আলপানাৰ 

আতঙ্ক ছনালহাো হ’ি, আলপানাৰ বনঃসিতা ঘবনষ্ঠতাত পবৰণত হ’ি আৰু 

আলপানাৰ দুখ আনন্দত পবৰিতৃন হ’ি। কাৰণ, আপুবন এই কথা জালন ছয, 

ছতওঁললাক সকললালে আবছল আমাৰ ভাই, আবম আটালয় এলকই পথৰ যাত্ৰী 
আৰু পবথক, আমাৰ গন্তিয এক আৰু অবভন্ন।  
*- আপুবন বয পথ অবতক্ৰম কবৰ আলছ ছসইলটা এটা মলনানীত আৰু পৰীবিত 
পথ এই কথাৰ অনুভুবতও আলপানাৰ মাজত থকা দৰকাৰ। আল্লাহ তা‘আলাই 

েকলছ, 
   [١٥: انلمل]﴾ احلمد هلل وسَلم ىلع عباده اذلين اصطىفقل ﴿ 

“ছকাো, ‘সকললা ধৰণৰ প্ৰশংসা ছকেল আল্লাহৰ বনবমলত্ত; আৰু শাবন্ত ছতওঁৰ 

ছসই িান্দাসকলৰ প্ৰবত বযসকলক ছতওঁ মলনানীত কবৰলছ” ]ছুৰা আন-নামাল, 

আয়াত: ৫৯[  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু েকলছ, 
 ﴿ َۖ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡثَنا ٱۡلِكَتََٰب ٱَّلذ

َ
  [ ٢٣: فاطر]﴾ ٣٢ُثمذ أ

“তাৰ বপছত আবম এই বকতািখনৰ উত্তৰাবধকাৰী কবৰলছা আমাৰ িান্দাসকলৰ 

মাজত ছতওঁললাকক, বযসকলক আবম মলনানীত কবৰলছা” ]ছুৰা িাবতৰ, আয়াত: 

৩২[  

আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ, 
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َحادِيِث ﴿ 
َ
وِيِل ٱۡۡل

ۡ
  [ ٦: يوسف]﴾ ٦َوَكَذَٰلَِك ََيَۡتبِيَك َربَُّك َوُيَعل ُِمَك ِمن تَأ

“আৰু এলনলক ছতামাৰ ৰি (প্ৰবতপালক) ছতামাক মলনানীত কবৰি আৰু 

ছতামাক সলপানৰ িযাখযা বশিা বদি” ]ছুৰা ইউছুি, আয়াত: ৬[  

ছযলনলক আল্লাহ তা‘আলাই নিীসকলক বনিৃাবচত আৰু মলনানীত কবৰলছ 

ছসইদলৰ ছনক িান্দাসকলৰ িালিও ছসই মলনানয়ন আৰু বনিৃাচনৰ পৰা বকছু 

অংশ ৰাবখ বদলছ। ছসয়া হ’ল, নিীসকলৰ ইল্মৰ ধাৰািাবহকতা বযলটা ছতওঁললালক 
ছতওঁললাকৰ উত্তৰাবধকাৰীসকলক বদ েগলছ।  
*- যবদ আল্লাহ তা‘আলাই আলপানাক জড পদাথৃ অথিা চতুষ্পদ জন্তু অথিা 

কাবিৰ নাইিা নাবস্তক িনালললহঁলতন অথিা বিদ‘আতৰ িালল আহ্বানকাৰী িা 

িাবছক নাইিা এলনকুো মুছবলম িনালললহঁলতন বযলয় ইছলামৰ প্ৰবত 

আহ্বানকাৰী নহয় অথিা এলনকুো পথৰ প্ৰবত আহ্বানকাৰী িনালললহঁলতন বয 

পথত অসংখয ভুল— িাবতল পন্থীসকলৰ পথ, ছতলনহ’ছল আলপানাৰ ছকলন 

লাবগলললহঁলতন? ছতবতয়া আলপানাৰ অনুভূবত বক হ’ছললহঁলতন?  

*-আল্লাহ তা‘আলাই ছয আলপানাক এই পথৰ িালি মলনানীত কবৰলছ আৰু 

ছতও ঁছয আলপানাক আহলল ছুন্নত ওোল জামা‘আতৰ এজন দা‘ঈ িনাইলছ এই 

কথাৰ অনুভূবতলয়ই আলপানাৰ িালি যলথষ্ট। এই অনুভূবতলয়ই আলপানাক 

আলপানাৰ আদশৃ আৰু পথৰ ওপৰত অটল, অবিচল আৰু দতঢ় থকাৰ অনযতম 

মাধযম ছসয়া আপুবন নাজালন ছনবক?   
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নেম: আল্লাহৰ দ্বীনৰ প্ৰবত দাোত বদয়াৰ লগত সম্পতক্ত থকা 

মনত ৰাবখি আত্মা ছযবতয়া কমৃিযস্ত নাথালক ছতবতয়া তাত পঁচন ধবৰ যায়। 

আৰু ছযবতয়া ই চলাচল নকলৰ আৰু কমৃিযস্ত নাথালক ছতবতয়া ই অলস েহ 

যায় আৰু আত্মাক সচল ৰখাৰ ছিত্ৰসমূহৰ মাজত সিালতালক োঙৰ ছিত্ৰ হ’ল, 
আল্লাহৰ িালল মানুহক দাোত প্ৰদান কৰা। এইলটা নিীসকলৰ বমচন আৰু 

মানোত্মাৰ আযাি ও শাবস্তৰ পৰা নাজাত লাভৰ উপায়। দাোতৰ দ্বাৰা ঈমানী 

শবক্ত িতবদ্ধ পায় আৰু োঙৰ োঙৰ কমৃসমূহ িাস্তিাবয়ত হয়। আল্লাহ তা‘আলাই 

েকলছ, 
ِمۡرَتَۖ ﴿

ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعَۖ َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ   [  ٣١: الشورى]﴾ ١٥فَلَِذ
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“এলতলক এই িালিই আপুবন দাোত বদয়ক আৰু আলপানাক ছযলনলক বনলদশৃ 
বদয়া েহলছ ছতলনলক দতঢ়পদ থাকক”। (আশ্ব-শু্বৰাঃ ১৫) ছকালনা িস্তু সম্পলক ৃ

এই কথা ছকাো ছকবতয়াও বিক নহয় ছয, অমুলক উন্নবতও লাভ নকলৰ আৰু 
অেনবতও নকলৰ। কাৰণ, আত্মা ছযবতয়া ইিাদতত িযস্ত নহ’ি, ছতবতয়া অেশযই 

বস গুনাহত বলি হ’ি। আৰু বনশ্চয় ঈমান িতবদ্ধ হয় আৰু হ্ৰাস পায়।  
বিশুদ্ধ মানহাজৰ প্ৰবত দাোত বদয়ক, সময় িযয় কৰাৰ মাধযমত, বচন্তা-বিবকৰ 

কৰাৰ মাধযমত, েদবহক পবৰশ্ৰম কৰাৰ মাধযমত আৰু মুখ চালু ৰখাৰ মাধযমত, 

এলতলক এলনলক দাোত বদয়ক যালত প্ৰমাবণত হয় ছয, দাোত বদয়াই এজন 

মুছবলমৰ প্ৰধান লিয আৰু একমাত্ৰ িযস্ততা আৰু চয়তানৰ ছগামৰাহ কৰা 
আৰু বিতনাত ছপললাোৰ যােতীয় পথক ৰুদ্ধ কবৰ বদলয়। 
আৰু অলপ িহলাই ছকাো যায় ছয, আল্লাহৰ বপলন আহ্বান কৰাৰ দ্বাৰা 

বযলকালনা প্ৰকাৰৰ িাধা বিপবত্ত মুকািালা কৰা, প্ৰবতপিক ঘালয়ল কৰা আৰু 

িাবতলপন্থীসকলৰ বযলকালনা চযাললঞ্জ গ্ৰহণ কৰাৰ দলৰ শবক্ত লাভৰ অনুভূবত 

আৰু বিশ্বাস এজন দা‘ঈৰ অন্তৰত সতবষ্ট হয়। ইয়াৰ িলত বস তাৰ দাোতী 
ময়দানত বনবভৃকভালে চবলি পালৰ। িলত ঈমানী শবক্তত উন্নবত হয় আৰু 

ইয়াৰ দ্বাৰা ঈমানৰ ৰুকনসমূহ শবক্তশালী হয়।  

ছতবতয়া আল্লাহৰ বপলন আহ্বান কৰা মহা ছছাোি লাভৰ কাৰণ ছহাোৰ লগলত 

ই সুদতঢ়, অটল িা অবিচল থকাৰ মাধযমসমূহৰ এটা অনযতম মাধযম আৰু 

বসদ্ধান্তহীন আৰু পশ্চাতপদতাৰ পৰা ৰিাৰ এটা গুৰুত্বপূণৃ উপকৰণ িুবল 

বিলিবচত হয়। কাৰণ, বযলয় দাোতৰ কামত জবপয়াই পলৰ তাৰ আত্মৰিাৰ 

প্ৰলয়াজন নহয়। আল্লাহ তা‘আলা দা‘ঈসকলৰ লগলতই আলছ। ছতওঁলেই 

ছতওঁললাকৰ অবিচলতা আৰু দতঢ়তা প্ৰদান কলৰ আৰু ছতওঁললাকৰ ভুলসমূহ 
সংলশাধন কবৰ বদলয়। এজন দা‘ঈ এজন োক্তৰৰ দলৰ। ছতওঁ বনজৰ অবভজ্ঞতা, 
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বিচিণতা আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা ছৰাগৰ লগত সংগ্ৰাম কলৰ। আনৰ বিষলয় সংগ্ৰাম 

কৰাৰ কাৰলণ ছতওঁ বনলজ তাত বলি ছহাো িা আক্ৰান্ত ছহাোৰ পৰা িহ দূৰত 
থালক আৰু বনৰাপদত অেস্থান কলৰ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দশম: িাস্তে আৰু প্ৰমাবণত উপাদানসমূহৰ লগত সম্পতক্ত থকা 

ছসইসমূহ উপাদান যাৰ েিবশষ্টয আৰু গুণাগুণ সম্পলকৃ আমাৰ নিী মুহাম্মদ 

চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম সংিাদ বদলছ, ছতওঁ েকলছ, 
ي َمَغاِِل  إِنَّ » ، َوإِنَّ ِمَن انلَّاِس َمَفاِتيَح لِلْشَّ ي ، َمَغاِِلَق لِلْشَّ ، ِمَن انلَّاِس َمَفاِتيَح لِلَْخْْيِ َق لِلَْخْْيِ

ُ َمَفاِتيَح ال ُ َمَفاِتيَح اْْلَْْيِ ىلَعَ يََديِْه، َوَويٌْل لَِمْن َجَعَل اَّللَّ ي ىلَعَ يََديْ َفُطوََب لَِمْن َجَعَل اَّللَّ «هِ ْشَّ  

“মানুহৰ মাজত বকছুমান এলনকুো মানুহ আলছ বযসকল কলযাণৰ চাবিকাবি 

আৰু অকলযাণৰ িাধা িুবল বিলিবচত, আলকৌ বকছুমান এলনকুোও আলছ বযসকল 

অকলযাণৰ চাবি আৰু কলযাণৰ তালা বহচালপ বিলিবচত। সু-সংিাদ ছসইসকল 
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ছলাকৰ িালি বযসকলৰ হাতক আল্লালহ কলযাণৰ চাবি িনাইলছ, আৰু ধ্বংস 

ছসইসকল ছলাকৰ িালি বযসকল অকলযাণৰ চাবি”10  

আবলম, পূণযিান িযবক্ত আৰু ইছলামী দা‘ঈসকলৰ অনুসন্ধান কবৰ ছতওঁললাকৰ 

সংস্পশৃ লাভ কৰা আৰু ছতওলঁলাকৰ ওচৰত থকা, ঈমান আৰু দ্বীনৰ ওপৰত 
অটল িা অবিচল থকাৰ িালি োঙৰ সহলযাগী বহচালপ প্ৰমাবণত সতয। ইছলামৰ 

ইবতহাস সন্ধান কবৰলল ছদখা যাি বিবভন্ন সময়ত ছযবতয়া বিবভন্ন ধৰণৰ বিতনা 

ছদখা বদলছ ছতবতয়া মুছবলমসকলক আল্লালহ বকছুমান িযবক্তৰ মাধযমত অবিচল 
ও অটল থকাৰ তাওিীক প্ৰদান কবৰলছ।  
এই ধৰণৰ ঘটনাসমূহৰ মাজত এটা ঘটনা হ’ল, বযলটা আলী ইিনুল মাদীনী 

ৰাবহমাহল্লালহ েকলছ, আল্লাহ তা‘আলাই দ্বীনক মুৰতাদসকলৰ বিতনাৰ সময়ত 

সতযিাদী ছলাকৰ দ্বাৰা বিজয়ী কবৰলছ, আৰু বনযৃাতনৰ সময়ত আহমাদ বিন 
হাম্বলৰ দ্বাৰা ৰিা কবৰলছ।  
অটল িা অবিচল থকাৰ ছিত্ৰত আল্লামা ইিনুল কাইবয়যম ৰাবহমাহল্লালহ ছতওঁৰ 

বশিক শ্বাইখুল ইছলামৰ ভূবমকা সম্পলকৃ বক েকলছ ছসয়া অলপ ভাবে 
চাওকলচান। ছতওঁ েকলছ, ছযবতয়া আবম কবিন ভয় অনুভে কবৰবছললা আৰু 

আমাৰ বনজৰ প্ৰবত ছযবতয়া ছিয়া ধাৰণা েহবছল আৰু পতবথেী আমাৰ িালি 
সংকীণৃ েহ পবৰবছল, ছতবতয়া আবম ছতলখতৰ ওচৰত আবহবছললা। ছযবতয়া আবম 

ছতলখতক ছদখা পাইবছললা আৰু ছতলখতৰ কথা শুনাৰ ললগ ললগ আমাৰ 
সকললা ভয়-ভীবত আৰু আতঙ্ক দূৰ েহ েগবছল। আমাৰ অন্তৰ প্ৰশস্ত েহবছল, 

আমাৰ ছপলৰচানী আৰু দুবশ্চন্তা, বিশ্বাস আৰু প্ৰশাবন্তত ৰূপান্তবৰত েহবছল। 

                                           
10 হাদীছলটা হাছান। আনাছ ৰাবদয়াল্লাহ আনহৰ পৰা মাৰিু চনলদলৰ হাদীছলটা ইিলন মাজালহ 
িণৃনা কবৰলছ ২৩৭. আৰু ইিনু আবি আবছলমও বকতািুচ ছুন্নাহত হাদীছলটা িণৃনা কবৰলছ 
১/১২৭। চাওক- বছলবছলাতুচ ছহীহা, হাদীছ নং ১৩৩২ 
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আল্লাহ তা‘আলা বকমান ছয মহান আৰু পবেত্ৰ বযলয় ছতওঁৰ িান্দাসকলক ছতওঁৰ 

লগত সািাতৰ আগলতই কমৃলিত্ৰত জান্নাত ছদখুোই বদলছ আৰু তাৰ 
দুোৰসমূহ খুবল বদলছ। আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁললাকক জান্নাতৰ ৰূহ, শীতল 

িতাহ আৰু সুগবন্ধ ছদখুোই বদলছ। যাৰ িলত ছতওঁললালক বনজৰ সকললা শবক্ত 

আৰু ছপ্ৰৰণা ছসইলটা অজৃনৰ উলেলশয িযয় কলৰ আৰু তাৰ বপলন দ্ৰুত অগ্ৰসৰ 
ছহাোৰ বনবমলত্ত ছশষ কলৰ।   
ইয়ালতই অটল িা অবিচল থকাৰ ছমৌবলক উৎস আৰু উপাদান ‘ইছলামী ভ্ৰাতত ত্ব 

ছিাধ’ প্ৰকাশ পায়। আলপানাৰ পূণযিান ভাইসকল, আদশৃ পুৰুষসকল আৰু 

আলপানাৰ অবভভােকসকল এই পথত আলপানাৰৰ প্ৰকত ত সহলযাগী, সহলযাদ্ধা 

আৰু আলপানাৰ িালি মজিুত খঁুটা; বযলটাৰ লগত আপুবন আউবচ বথয় বদি 
আৰু আলপানাৰ িালি শবক্তশালী দুগৃ দলৰ, য’ত আপুবন আশ্ৰয় লি। আল্লাহৰ 

বযলিাৰ বনদশৃন আৰু প্ৰজ্ঞা িা বহকমত আলছ তাৰ দ্বাৰা ছতওলঁলালক আলপানাক 

অটল িা অবিচল থাবকিলল সহলযাবগতা কবৰি। আপুবন এলনললাকৰ লগলতই 
থাকক, ছতওঁললাকৰ লগলতই িসিাস কৰক। ছকবতয়াও অকলশৰীয়া িা বিবেন্ন 

নহ’ি। কাৰণ, িালঘ ছসইলটা ছাগলীলক আক্ৰমণ কলৰ বযলটা পালৰ পৰা বিবেন্ন 

হয়। 

 

এঘাৰ: আল্লাহৰ সহায়ৰ প্ৰবত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰখা আৰু জাবন ছথাো ছয 

ভবেষযত ইছলাম আৰু মুছবলমৰ 

আল্লাহৰ সহায় অহাত পলম হ’ছল, ছতবতয়া আবম অটল িা অবিচল থকাৰ িালি 
িৰ মুখালপিী েহ যাওঁ; যালত অবিচল থকাৰ বপছত ভবৰ বপছল নাখায়। আল্লাহ 

তা‘আলাই েকলছ, 
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﴿ ٖ ِب 
ِن نذ ي ِن م 

َ
ِ َوَما َضُعُفواْ َوَما َوَكأ َصاَبُهۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

َ
ۥ رِب ِيُّوَن َكثرِير َفَما َوَهُنواْ لَِمآ أ ََٰتَل َمَعُه َق

َِٰۡبِيَن  ُ ُُيِبُّ ٱلصذ ْۗٞ َوٱَّللذ اَفَنا ١٤٦ٱۡسَتََكنُوا ن قَالُواْ َربذَنا ٱۡغفِۡر َِلَا ُذنُوَبَنا ِإَوۡۡسَ
َ
ٓ أ  َوَما ََكَن قَۡولَُهۡم إَِلذ
نَا لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكَٰفِرِيَن  ۡقَداَمَنا َوٱنُُصۡ

َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
ۡنَيا وَُحۡسَن َف  ١٤٧ِِفٓ أ ُ ثََواَب ٱدلُّ َُٰهُم ٱَّللذ اتَه

ُ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي    [  ٣٥٦،  ٣٥٦: ال عمران]﴾ ١٤٨ثََواِب ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّللذ

“আৰু বকমান নিী আবছল, যাৰ লগত থাবক িহলতা মানুলহ ৰণ কবৰলছ। বকন্তু 

আল্লাহৰ পথত ছতওঁললাক বয বিপদৰ সনু্মখীন েহবছল তাৰ িালি ছতওঁললাকৰ 

অন্তলৰ হাৰ মনা নাবছল, দুিৃলতাও প্ৰকাশ কৰা নাবছল আৰু বশলৰা নলতা কৰা 
নাবছল। আৰু আল্লালহ েধযৃশীলসকলক ভাল পায়। আৰু ছতওঁললাকৰ কথা 

ছকেল এইলটা আবছল ছয, ছতওঁললালক ক’ছল, ‘ছহ আমাৰ প্ৰবতপালক, আমাৰ 

পাপ আৰু আমাৰ কমৃত আবম বয সীমালঙ্ঘন কবৰলছা ছসয়া িমা কৰা আৰু 

আমাৰ ভবৰসমূহক অবিচল ৰাখা, আৰু কাবিৰ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুলদ্ধ আমাক 
সহায় কৰা’। এলতলক আল্লালহ ছতওঁললাকক পতবথেীৰ প্ৰবতদান আৰু আবখৰাতৰ 

উত্তম ছছাোি প্ৰদান কবৰলল। আৰু আল্লালহ সৎকমৃশীলসকলক ভাল পায়”। 
]ছুৰা আলল ইমৰান, আয়াত: ১৪৬-১৪৮[ 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম ছযবতয়া ছতলখতৰ বনযৃাবতত আৰু 

অতযাচাবৰত ছাহািীসকলৰ শাবস্ত আৰু পৰীিাৰ সময়ত অটল িা অবিচল 

ৰাবখিলল ছচষ্টা কবৰবছল ছতবতয়া ছতলখলত ছতওঁললাকক জনাইবছল ছয, ভবেষযৎ 
ইছলাম আৰু মুছবলমৰ িালি। ছতবতয়া ছতলখলত বক েকবছল?   

ইমাম িুখাৰীলয় মাৰিু‘ চনদৰ েসলত খাব্বাি ৰাবদয়াল্লাহ আনহৰ হাদীছ িণৃনা 

কবৰলছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 
اِكُب ِمْن َصنَْعاَء إََِل » ْمَر، َحَّتَّ يَِسَْي الرَّ

َ
نَّ َهَذا األ ِ َِلُِتمَّ ِو َواَّللَّ

َ
، أ َ َموَْت، اَل ََيَاُف إاِلَّ اَّللَّ َحْْضَ

  «ئَْب ىلَعَ َغنَِمِه،اذلي 
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“আল্লাহ তা‘আলাৰ শপত, বনশ্চয় ছতওঁ এই দ্বীনক পবৰপূণৃ কবৰি। আনবক 

এজন আলৰাহী ছান‘আৰ পৰা হাজাৰামাউত েললক বনৰাপলদ ভ্ৰমন কবৰি বস 

আল্লাহৰ িাবহলৰ আন কালকা ভয় নকবৰি আৰু ছাগলীৰ ওপৰত িাঘৰ 
আক্ৰমণৰ িাবহলৰ আন ছকালনা ভয় নাথাবকি”11 । 
এলতলক বযলিাৰ হাদীছত সু-সংিাদ আলছ ছয, ভবেষযৎ ইছলামৰ িালি। নে-
প্ৰজন্মৰ সনু্মখত ছসয়া দাবঙ ধৰক। অবিচল আৰু দতঢ় থকাৰ তা‘লীম আৰু 

প্ৰবশিণৰ ছিত্ৰত এইলিাৰ হাদীছ িৰ গুৰুত্বপূণৃ ভূবমকা ৰালখ।  
 

 

 

 

 

 

 

িাৰ: িাবতলৰ হকীকত সম্পলকৃ জনা আৰু  

ইয়াৰ প্ৰিঞ্চনাত পবতত ছনালহাো 

আল্লাহ তা‘আলা কথা, 
َِٰد ﴿   ِيَن َكَفُرواْ ِِف ٱۡۡلَِل نذَك َتَقلُُّب ٱَّلذ   [ ٣٥٦: ال عمران]﴾ ١٩٦ََل َيُغرذ

“কাবিৰসকলৰ বিবভন্ন ছদশত কৰা দম্ভপূণৃ বিচৰলণ ছতামাক ছযন বিচবলত 
নকলৰ”। ]ছুৰা আলল ইমৰান, আয়াত: ১৯৬[ – এই আয়াতৰ মাজত 

                                           
11 িুখাৰী, (৭/১৬৫) িাতহল িাৰীৰ েসলত।  
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মুবমনসকলৰ িালি আলছ সান্ত্বনা আৰু ছতওঁললাকৰ িালি আলছ দতঢ়তা আৰু 
অবিচলতাৰ বিলশষ পাি।  
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু েকলছ- 

﴿ َۖ َبُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓء ا ٱلزذ مذ
َ
  [  ٣٢: الرعد]﴾ ١٧فَأ

“এলতলক ছিনলিাৰ আেজৃনা বহচালপ গুবচ যায়”। ]ছুৰা আৰ-ৰা‘আদ, আয়াত: 

১৭[ -ইয়ালতা জ্ঞানীসকলৰ িালি আলছ বিলশষ উপলদশ; যালত বসহঁলত িাবতলক 
ভয় নকলৰ আৰু িাবতলৰ ওচৰত িশযতা স্বীকাৰ নকলৰ।  
ছকাৰআনৰ পদ্ধবত হ’ল, িাবতলপন্থীসকলক অপমান অপদস্থ কৰা আৰু বসহঁতৰ 
উলেশয আৰু মাধযমক গুৰুত্বহীন কবৰ দাবঙ ধৰা। আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ, 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبنَِي َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِِمنَي  َوَكَذَٰلَِك ﴿ ِ   [  ١١: االنعام]﴾ ٥٥ُنَفص 
“আৰু এলনলক আবম আয়াতসমূহ বিস্তাবৰত িণৃনা কলৰা, যালত অপৰাধীসকলৰ 
পথ স্পষ্ট েহ যায়”। ]ছুৰা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৫[ যালত মুছবলমসকলৰ 

অসতকৃ অেস্থাত ছতওঁললাকক বিপদত ছপলাি ছনাোলৰ আৰু যালত 
মুছবলমসকলল িুবজি পালৰ ইছলামৰ ওপৰত বিপদ ক’ৰ পৰা আলহ।  
ছসই কাৰলণই এলনকুো িহলতা আলন্দালন িা সংগিন ছদবখলছা আৰু শুবনলছা 

বযলিাৰ বনঃলশষ েহ েগলছ, এলনকুো িহ দা‘ঈ ছদবখলছা আৰু শুবনলছা বযসকলৰ 

পদস্খলন েহলছ, শত্ৰুসকলৰ বিষলয় ছতওঁললাকৰ সম্মক ধাৰণা আৰু জ্ঞান 

নথকাৰ িালি; ছযবতয়া ছতওঁললাকৰ সনু্মখত এলনকুো ভয়ােহ পবৰবস্থবত আবহলছ 

বযলটা ছতওঁললালক ধাৰণা কবৰি পৰা নাই ছতবতয়া ছতওঁললালক অটল িা অবিচল 
থাবকি পৰা নাই।   
 

 

 



 

 

 
 

 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছতৰ: অটল িা অবিচল থাবকিলল সহলযাগী ছহাো এলনকুো আখলাক িা 

চাবৰবত্ৰক গুণােলীক বনজৰ জীেনত একবত্ৰত কৰা 
এইসমূহ গুণৰ মাজত প্ৰধান গুণ হ’ল, েধয।ৃ ছহীহ িুখাৰী আৰু মুছবলমত 

িবণৃত আলছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 
وَْسَع ِمَن ا» 

َ
َحٌد َعَطاًء َخْْيًا َوأ

َ
ْعِطَي أ

ُ
ْبِ َوَما أ   «لصَّ

“আল্লাহ তা‘আলাই েধযৃতলক ইমান উত্তম আৰু প্ৰশস্ত িস্তু আন কালকা প্ৰদান 

কৰা নাই” 12  

                                           
12 ছহীহ িুখাৰী, যাকাত অধযায়, পবৰলেদ: মাবগ িুৰা িা বিচৰাৰ পৰা বিৰত থকা প্ৰসিত 
আললাচনা। ছহীহ মুছবলম যাকাত অধযায়, পবৰলেদ: েধযৃ ধাৰণ কৰা আৰু বনবিচৰাৰ 
িবজলত। 
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আৰু আটাইতলক কবিন েধযৃ েহলছ বিপদৰ প্ৰথম অেস্থাত েধযৃ ধাৰণ কৰা। 
ছযবতয়া ছকালনা িযবক্ত এলনকুো অনাকাবিত ছকালনা বিপদত আক্ৰান্ত হয়, 

বযলটাৰ আশা বস কৰা নাবছল, ছতবতয়া তাৰ মাজত হতাশাই ছদখা বদলয় আৰু 

তাৰ মাজত েধযৃ ছলাপ পায় ছতবতয়া বস অলধযৃ েহ অটল িা অবিচল থকাৰ 
সাহবসকতা ছহৰাই ছপলায়।  
আল্লামা ইিনুল জাওযী ৰাবহমাহল্লালহ বক েকলছ ছসয়া এিাৰ ভাবে চাওঁকলচান, 

মই এজন িতদ্ধ ছলাকক ছদবখলছা, যাৰ িয়স প্ৰায় ৮০ হ’ি, ছতওঁ সদায় 
জামা‘আতত ছালাত আদায় কবৰবছল। এিাৰ তাৰ এজন নাবতলয়কৰ মততুয হয়, 

িলত বস ক’ছল, কালৰা িালিই দুআ কৰা উবচৎ নহয়  কাৰণ, দুআ কিুল নহয়। 

তাৰ বপছত ছতওঁ ক’ছল, আল্লাহ তা‘আলাই ছমাৰ লগত শত্ৰুতা কলৰ ছতওঁ ছমাৰ 
ছকালনা সন্তান ছমাৰ িালি নাৰাবখলল।13 (এলনলক ছসই িযবক্ত বিপদত অটল 

থাবকি ছনাোবৰলল, কাৰণ বিপদৰ প্ৰথম অেস্থাত বস েধযৃ ধাৰণ কবৰি পৰা 
নাই।) আল্লাহ তা‘আলা এই িযবক্তৰ কথাৰ পৰা িহ উধ্বৃত। 

*-মুছবলমসকল ছযবতয়া ওহদৰ যুদ্ধত এলন এটা অনাকাবিত বিপদত আক্ৰান্ত 

হ’ল বযলটা ছতওঁললাকৰ প্ৰতযাশা নাবছল, কাৰণ আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁললাকক 

সহায় কৰাৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছল- বকন্তু ছতবতয়াই আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁললাকৰ 

বকছুমানৰ ছতজ প্ৰিাবহত কবৰ আৰু বকছুমানক শ্বাহাদত প্ৰদান কবৰ এটা কবিন 
বশিা বদলয়। আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ, 

نُفِسُكۡمۗٞ إِ ﴿
َ
َٰ َهََٰذاَۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّنذ

َ
ِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم أ َصۡبُتم م 

َ
ِصيَبةر قَۡد أ َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
آ أ َولَمذ

َ
َ أ نذ ٱَّللذ

ءٖ  ِ ََشۡ
َٰ ُك    [ ٣٦١: ال عمران]﴾ ١٦٥قَِديرر لََعَ

                                           
13 ইিলন জাওযীৰ আচ-ছুিাত ইনদাল মামাত, পতষ্ঠা ৩৪ 
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“আৰু ছযবতয়া ছতামাললাকৰ ওপৰত বিপদ আবহলল (ওহদৰ যুদ্ধত), (অথচ) 

ছতামাললালক ইয়াৰ বদ্বগুণ বিপদ ঘটাইবছলা (িদৰৰ যুদ্ধত) ছতামাললালক ক’ি 

ধবৰলা, এইলটা ক’ৰ পৰা আবহল? ছকাো, ‘এইলটা ছতামাললাকৰ বনজৰ পৰাই 
আবহলছ’। বনশ্চয় আল্লাহ সকললা িস্তুৰ ওপৰত িমতািান”। ]ছুৰা আলল 

ইমৰান, আয়াত: ১৬৫[  

ছতওঁললাকৰ বনজৰ পৰাই বক আবছল ছসই কথাষাৰ আল্লাহ তাআলাই েক বদলছ 

ছয, ছতামাললাকৰ ভবৰ বপছল খাইবছল ছতামাললাক সদতঢ় অবিচল নাবছলা, 

ৰাছুলৰ বনলদৃশৰ বিষলয় ছতামাললালক বিিাদ কবৰবছলা আৰু ছতওঁৰ আলদশ 

অমানয কবৰবছলা ছযবতয়া ছতামাললালক গনীমতৰ সম্পদ ছদবখিলল পাইবছলা, 
বযলটা ছতামাললালক পছন্দ কৰা। সঁচাই ছতামাললাকৰ বকছুমালন পাবথৃে সম্পদ 

বিচালৰ।  
 

 

 

ছচৌদ্ধ: পূণযিান ছলাকসকলৰ উপলদশ 

ছযবতয়া ছকালনা মুছবলম বিতনা িা বিপদৰ সনু্মখীন হয় আৰু আল্লাহ তা‘আলাই 

তাক পবেত্ৰ কৰাৰ উলেলশয পৰীিা কলৰ, ছতবতয়া অবিচল থকাৰ মাধযম 

বহচালপ আল্লাহ তাআলাই তাৰ বপছত এলনকুো এজন ছনক ছলাকক লগাই 

বদলয়, ছতওঁ তাক ভাল উপলদশ বদলয়, সৎ িুবদ্ধ বদলয় আৰু সৎসাহস বদলয়; 
যালত বস অবিচল থাবকি পালৰ। ছতবতয়া এলনকুো বকছুমান কথা তাৰ পৰা 

প্ৰকাশ পায় বযলটা তাৰ উপকাৰত আলহ আৰু কামত লালগ আৰু তাৰ ভুলত্ৰুবট 
সংলশাধন কবৰ বদলয়। এই কথালিাৰ আল্লাহৰ বযবকৰ - স্মৰণ আৰু ছতওঁৰ 

সািাত লগলত ছতওঁৰ জান্নাত আৰু জাহান্নামৰ আললাচনাত ভৰপুৰ ছপাো যায়।  
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ছহ ছমাৰ মুছবলম ভাই! এই ধৰণৰ দতষ্টান্ত ইমাম আহমদৰ জীেনীত অসংখয। 

ছতওঁ এই িালি পৰীিাগাৰত প্ৰলেশ কবৰবছল যালত খাঁবট ছসাণ েহ ওলাি 
পালৰ।  
ছযবতয়া ছতওঁক হাতত বশকলী লগাই মামুনৰ ওচৰত েল ছযাো হ’ল, মামুনৰ 

ওচৰত েল ছযাোৰ আগত ছতওঁক িৰ ভয় ছদখুো েহবছল আনবক ইমাম 

আহমদৰ এজন খাবদলম ছতওঁক ক’ছল, ছহ আিু আবু্দল্লাহ ছমাৰ ভয় লাবগ আলছ, 

মামুলন এবট তলৰাোল ছকাষমুক্ত কবৰলছ বযলটা ইয়াৰ আগত ছকবতয়াও কৰা 

নাবছল আৰু বস ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লামৰ আত্মীয়তাৰ শপত 

কবৰলছ, যবদ আপুবন ছকাৰআনক মাখলুক িুবল স্বীকাৰ নকলৰ, ছতলন্ত বস 

অেশযই এই তলৰাোলৰ দ্বাৰা আলপানাক হতযা কবৰি 14  

বিচিণতাৰ অবধকাৰী জ্ঞানীসকলল ইমাম আহমদক অটল িা অবিচল থকাৰ 

কথা ছকাোৰ িালি ছতওঁৰ লগত সািাত কবৰিলল সুলযাগ বিচাবৰ উবি পবৰ 
লাবগবছল। ইমাম আয-যাহািীৰ ছীৰাত গ্ৰন্থত15 আিু জা‘িৰ আল-আনিাৰীৰ 

পৰা িবণৃত, ছতওঁ েকলছ, ইমাম আহমদ ৰাবহমাহল্লাহক ছযবতয়া মামুনৰ ওচৰত 
েল অহা হ’ল, খিৰ পাই মই িুৰাত নদী অবতক্ৰম কবৰ ছতওঁৰ ওচৰত গ’ছলা। 
মই ছদবখিলল পাললা ছতওঁ ছচাতালত িবহ আলছ। মই ছতওকঁ ছালাম বদললা। 
ছতবতয়া ছতওঁ ক’ছল, ছহ আিু জা‘িৰ তুবম িহ কষ্ট কবৰলা। মই ক’ছলা, ছহ 

ইমাম! আপুবন িতৃমান সময়ৰ এটা মূৰস্বৰূপ, মানুলহ আলপানাৰ কথাৰ 
অনুকৰণ কলৰ। আল্লাহৰ শপত যবদ আপুবন ছকাৰআনক মাখলুক ছহাোৰ কথা 

স্বীকাৰ কলৰ ছতলন্ত িহ মানুলহ এই কথা স্বীকাৰ কবৰি। আৰু যবদ আপুবন এই 

কথা স্বীকাৰ নকলৰ ছতলন্ত িহ মানুহ বিৰত থাবকি। লগলত আপুবন এই কথাও 
                                           

14 আল-বিদায়াহ অন-বনহায়াহ, ১/৩৩২ 
15 ১১/২৩৮। 
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মনত ৰাবখি, যবদ এই িযবক্তলয় আলপানাক হতযা নকলৰ তথাবপও আপুবন মবৰি 
লাবগি, আপুবন বনশ্চয় মততুযিৰণ কবৰি। আপুবন আল্লাহক ভয় কৰক, আপুবন 

এই কথা ছকবতয়াও স্বীকাৰ নকবৰি। ছতওঁৰ কথা শুবন আহমদ ৰাবহমাহল্লাহ 

কাবন্দিলল ধবৰলল আৰু ক’ছল, মা শ্বা আল্লাহ। তাৰ বপছত ছতওঁ ক’ছল, ছহ আিু 

জা‘িৰ তুবম আলকৌ ছকাো.. মই আলকৌ ক’ছলা, ছতওঁ ক’ছল, মা শ্বা আল্লাহ...  

ইমাম আহমদ ৰাবহমাহল্লালহ মামুনৰ ওচৰলল ছযাোৰ পথৰ িণৃনা প্ৰসংগত 
েকলছ, “আবম মাজ ৰাবত এটা পথাৰত আবহ পাললা। ছতবতয়া এজন িযবক্ত 

সনু্মখত আবহ ক’ছল, ছতামাললাকৰ মাজত আহমদ বিন হাবেষল ছকান? 

ছতওঁক ছদখুোই বদয়া হ’ল, ছতবতয়া ছসই িযবক্তজলন ক’ছল, ছতামাললালক 

আগিাবঢ় ছযাো, তাৰ বপছত ক’ছল, ছহ আহমদ, ছতামাক যবদ তাত েল ছযাোৰ 

বপছত হতযা কৰা হয় আৰু তুবম জান্নাতত প্ৰলেশ কৰা ছতলনহ’ছল ছতামাৰ 

এলকালেই িবত নহ’ি। তাৰ বপছত ক’ছল, মই ছতামাক আল্লাহ তা‘আলাৰ 

ওচৰত আমানত বহচালপ ৰাবখ গ’ছলা, এই কথা েক ছসই িযবক্তজন গুবচ গ’ল।  

মই ছসই িযবক্ত সম্পলকৃ সুবধললা, ছতবতয়া ছমাক ছকাো হ’ল, িযবক্তজন আৰিৰ 
ৰািী‘আ ছগাত্ৰৰ, এওঁ গাওঁত ঊনৰ কাম কলৰ। এওঁৰ নাম জাবিৰ ইিলন 

আবমৰ। এওঁ এজন সু-খযাবত সম্পন্ন িযবক্ত।16 
আল-বিদায়া অন-বনহায়াত এটা ঘটনা িবণৃত, এজন গাওঁলীয়া িযবক্তলয় ইমাম 

আহমদ ইিলন হাম্বলক ক’ছল, ছহ ইমাম! আপুবন মানুহৰ দললনতা, ছসলয় 
আপুবন বসহঁতৰ ওপৰত ছিাজা নহ’ি। আপুবন এবতয়া বসহঁতৰ ছনতা, এলতলক 

আলপানাক বয বদশত িাধয কৰা েহলছ ছসইলটা স্বীকাৰ কৰাৰ পৰা সতকৃ 
থাকক। যবদ আপুবন স্বীকাৰ কলৰ ছতলন্ত বসহঁলতও স্বীকাৰ কবৰি। িলত 

                                           
16 বছয়াৰু আ‘লাবমন নুিালা: ১১/২৪১ 
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বকয়ামতৰ বদনা আপুবন বসহঁতৰ গুণাহৰ ছিাজা িহন কবৰিলল িাধয হ’ি লাবগি। 
যবদ আপুবন আল্লাহক মুহাব্বত কলৰ, ছতলন্ত আপুবন েধযৃ ধাৰণ কৰক। 
আলপানাৰ মাজত আৰু আলপানাৰ জান্নাতত প্ৰলেশ কৰাৰ মাজত একমাত্ৰ িাধা 
েহলছ আলপানাক হতযা কৰা।  
ইমাম আহমলদ েকলছ, মই য’ত অেস্থান কবৰবছললা তাৰ ওপৰত অটল িা 

অবিচল থকা আৰু ছমাক বয কথা স্বীকাৰ কবৰিলল িাধয কৰা েহলছ তাৰ পৰা 

বিৰত থকাৰ বিষলয় িযবক্তজনৰ কথাই ছমাৰ দতঢ়তা আৰু সাহস আৰু িহগুলণ 
িতবদ্ধ কবৰ বদলল।17 
আন এটা িণৃনাত িবণৃত েহলছ, ইমাম আহমদ ৰাবহমাহল্লালহ েকলছ, এই বিষলয় 
গাওঁলীয়া িযবক্তজনৰ কথাতলক শবক্তশালী কথা মই আৰু শুনা নাই। ছতওঁ ছমাক 

িুৰাত নদীৰ পাৰত িাগদাদ আৰু বৰক্কাতৰ মাজত তুক নামক এটা চহৰৰ 

পথাৰত এই কথাষাৰ েকলছ, ছতওঁ েকলছ, “ছহ আহমদ! যবদ ছতামাক বসহঁলত 

হতযা কলৰ ছতলনহ’ছল তুবম শ্বহীদ েহ মবৰিা, আৰু যবদ হতযা নকলৰ আৰু তুবম 
িাবচ ছযাো, ছতলনহ’ছল তুবম সু-খযাবত েল িাবচ থাবকিা”। ছতওঁৰ এই কথা শুবন 

ছমাৰ অন্তৰত সাহস আৰু শবক্ত আৰু িতবদ্ধ পালল।18  
ইমাম আহমলদ ছতওঁৰ যুেক সিী মুহাম্মদ ইিলন নূহ বযজন ছতওঁৰ লগলতই 

বিতনা িা পৰীিাৰ মুখামুখী েহবছল, তাৰ বিষলয় েকলছ, কম িয়স আৰু ইল্ম 

কম ছহাো সলত্বও আল্লাহৰ বনলদৃশৰ প্ৰবত অটল, অবিচল আৰু দতঢ় তাতলক 
অবধক আন কালকা ছদখা নাই। ছমাৰ বিশ্বাস তাৰ ছশষ পবৰণবত ভাললই হ’ি। 

এবদনাখন বস ছমাক ক’ছল, “ছহ আিু আবু্দল্লাহ! আল্লাহৰ শপত, আল্লাহৰ শপত! 

আপুবন ছমাৰ দলৰ নহয়, আপুবন এজন অনুকৰণীয় িযবক্ত, আলপানাৰ অনুকৰণ 
                                           

17 আল-বিদায়া অন-বনহায়া ১/৩৩২ 
18 বছয়াৰু আ‘লাবমন নুিালা: ১১/২৪১ 
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কৰা হয়। আলপানাৰ স্বীকাৰুবক্তৰ প্ৰতীিাত মানুলহ বেবঙ পাবত েৰ আলছ, 

এলতলক আপুবন আল্লাহক ভয় কৰক, আল্লাহৰ আলদশৰ ওপৰত অটল, অবিচল 
আৰু দতঢ় থাকক। তাৰ বপছত বস মততুযিৰণ কলৰ আৰু মই তাৰ জানাযা পবঢ় 

তাক দািন কলৰা 19  

ছজলখানাত হাত-ভবৰত বশকলী লগা অেস্থাত িন্দী ইমাম আহমদ ৰাবহমাহল্লালহ 

বযসকলৰ ছালাতৰ ইমামবত কবৰবছল, বসহঁলতও ছতওঁৰ ঈমানৰ ওপৰত অটল 
িা অবিচলতাৰ ছিত্ৰত বিৰাট ভূবমকা পালন কবৰলছ। এিাৰ ইমাম আহমদ 

ৰাবহমাহল্লাহ িন্দীশালাত থকা অেস্থাত েকলছ, মই িন্দী থকাক গুৰুত্ব বনবদওঁ। 
িন্দীশালা আৰু ছমাৰ ঘৰ উভয়ৰ মাজত ছকালনা পাথৃকয নাই আৰু তলৰাোলৰ 
দ্বাৰা হতযাক মই ভয় নকলৰা। বকন্তু মই ছকেল লাবিৰ বিতনাক ভয় পাওঁ।  
ছজলখানাত অেস্থানকাৰী বকছুমালন ছতওঁৰ কথা শুবন ক’ছল, “ছহ আিু আবু্দল্লাহ 
ছকালনা অসুবিধা নাই। ছসয়ালতা ছকেল দুটা লাবি। তাৰ বপছত তুবম জাবনিই 

ছনাোবৰিা িাকীসমূহ ক’ত পবৰলছ। এই কথা শুবন ইমাম আহমদৰ এলন লাবগল 

ছযন, বিপদ পাৰ েহলছ।20 
ছহ ছমাৰ বপ্ৰয় ভাই! পূণযিান ছলাকসকলৰ পৰা উপলদশ আৰু পৰামৃশ গ্ৰহণ 
কৰাৰ প্ৰবত যত্নিান হওঁক। ছযবতয়া আলপানাক ছকালনািাই উপলদশ বদলয় 

ছতবতয়া আপুবন ছসয়া িুবজিলল ছচষ্টা কৰক।  
-ভ্ৰমণৰ আগলতই আপুবন এলনকুো উপলদশ বদয়া িযবক্ত সন্ধান কবৰ উবলোওঁক 
যবদ আপুবন আশংকা কলৰ ছয, ছসই ভ্ৰমণত আপুবন ছকালনা বিপদত পবৰি।  
-পৰীিা িা বিপদ-আপদত ছতওঁৰ পৰামশৃ লওঁক অথিা বিপদ-আপদত পবতত 
ছহাোৰ আগলতই আপুবন ছতওঁক বিচাবৰ উবলোওঁক।  

                                           
19 বছয়াৰু আ‘লাবমন নুিালা: ১১/২৪১ 
20 বছয়াৰু আ‘লাবমন নুিালা: ১১/২৪০ 
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-আপুবন এলনকুো এজন পৰামশৃ বদয়া িযবক্ত বিচাবৰ উবলোওঁক উপলদশ গ্ৰহণ 

কৰাৰ িালি, ছযবতয়া আলপানাক ছকালনা োঙৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰস্তাে বদয়া হয় 
অথিা ধন-সম্পদৰ মাবলক িা উত্তৰসূৰী কৰা হয়।  
আপুবন বনলজ বনজৰ আত্মাক দতঢ় ৰাখক আৰু আনলকা দতঢ়, অটল িা অবিচল 
থাবকিলল সহায় কৰক। আল্লাহ তা‘আলা বনশ্চয় মুবমনসকলৰ অবভভােক। 

 

 

 

ছপান্ধৰ: জান্নাতৰ বন‘আমতসমূহ, জাহান্নামৰ শাবস্ত 

আৰু মততুযৰ স্মৰণ কৰা 

জান্নাত েহলছ, আনন্দৰ চহৰ, শাবন্তৰ প্ৰাণলকন্দ্ৰ আৰু মুবমনসকলৰ অেস্থানস্থল। 
সচৰাচৰ মানুহ আৰাম বপ্ৰয় হয়। মানুহক আৰাম বপ্ৰয় বহচালপ সতবষ্ট কৰা েহলছ। 

বসহঁলত ছকালনা তযাগ স্বীকাৰ, কষ্ট কৰা আৰু েধযৃ ধাৰণ কবৰিলল বনবিচালৰ। 
বকন্তু যবদ ইয়াৰ বিবনময়ত মহা মূলযিান বকিা ছপাো যায়, বযলটা তাৰ কষ্টক 

সহজ কবৰ বদলয়, ছতবতয়া বস ছসইলটা লাভ কৰাৰ িালি কষ্ট আৰু পবৰশ্ৰম 

কলৰ, িাটত থকা সকললা ধৰণৰ িাধা অবতক্ৰম কলৰ আৰু ছসইলটা লাভ কৰাৰ 
িালি কষ্ট স্বীকাৰ কলৰ। 
বযলয় কমৃৰ বিবনময় আৰু লাভ জালন, তাৰ িালি ছসই কাম কৰা অবত সহজ 

হয়। ছতবতয়া বস সনু্মখৰ বপলন আগিাবঢ় যায় আৰু জালন ছয, যবদ বস কষ্ট 

নকলৰ আৰু দতঢ় নাথালক ছতলন্ত তাৰ পৰা এলনকুো জান্নাত ছহৰাই যাি, যাৰ 

পবৰবধ আকাশ আৰু পতবথেীৰ পবৰবধৰ সমান। তাৰ বপছত মানোত্মা এলন িস্তুৰ 

প্ৰবত মুখালপিী থালক বযলটা তাক পতবথেীৰ মাবটৰ পৰা উন্নবত প্ৰদান কবৰ উধ্বৃ 
জগতৰ িালল টাবন েল যাি। 
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ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লাম ছতওঁৰ ছাহািীসকলক অটল িা অবিচল 
ৰাবখিলল জান্নাতৰ আললাচনা দাবঙ ধবৰবছল। হাছান ছহীহ হাদীছত িবণৃত 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম এবদনাখন আম্মাৰ, উলম্ম আম্মাৰ আৰু 
ইয়াবছৰ ৰাবদয়াল্লাহ আনহমৰ ওচলৰবদ েগ আবছল। আল্লাহৰ প্ৰবত ঈমান 

ছপাষণৰ কাৰলণ ছতবতয়া ছতওঁললাকক শাবস্ত প্ৰদান কৰা েহবছল। ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম ছতওঁললাকক ক’ছল,  
«،   «فَإِنَّ َموِْعَدُكُم اجْلَنَّةُ  َصْبًا يَا آَل يَاِِسٍ  َصْبًا يَا آَل يَاِِسٍ

“ছহ ইয়াবছৰৰ পবৰয়াল, ছতামাললালক েধযৃ ধাৰণ কৰা, ছহ ইয়াবছৰৰ পবৰয়াল 
ছতামাললালক েধযৃ ধাৰণ কৰা, ছতামাললাকৰ িালি আলছ জান্নাতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত”।21 
এইদলৰ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম আনছাৰসকলক েকবছল, 

ثََرًة، فَاْصِبُوا َحَّتَّ تَلَْقْوِِن َوَموِْعُدُكُم احلَوُْض » 
َ
 «إِنَُّكْم َستَلَْقْوَن َبْعِدي أ

“ছতামাললালক ছমাৰ বপছত বনশ্চয় প্ৰাচুযৃ আৰু ধন-সম্পদ িণ্টনৰ ছিত্ৰত 
ছতামাললাকৰ ওপৰত আনক প্ৰাধানয বদয়া ছদবখিলল পািা। ছমাৰ লগত হাউলজ 

কাউছাৰত ছদখা নকৰা েললক ছতামাললালক েধযৃ ধাৰণ কৰা।”22  এইদলৰ 

কিৰ, হাশ্বৰ, বহচাপ, বমযান, বছৰাত (পুলবছৰাত) সহ আবখৰাতৰ প্ৰবতলটা 

ঘাবটত উভয় দলৰ অেস্থা সম্পলকৃ বচন্তা কৰাৰ মাধযলমও এই দতঢ়তা আৰু 
অবিচলতা আবহি পালৰ।  
ছযলনলক মততুযৰ স্মৰণ এজন মুছবলমক অধঃপতনৰ পৰা ৰিা কলৰ, আৰু ই 

তাক আল্লাহৰ বনলদৃশােলীৰ ওচৰত বথয় হ’িলল সহায় কলৰ, িলত বস সীমা 
লঙ্ঘন নকলৰ। কাৰণ, বস ছযবতয়া জাবনিলল পায় ছয, মততুয তাৰ জুতাৰ 

                                           
21 হাবকম, ৩/৩৮৩, হাদীছলটাৰ িণৃনা সূত্ৰ হাছান ছহীহ। চাওঁক, বিকহছ ছীৰাহ, তাহকীকঃ 
আলিানী, পতষ্টা ১০৩ 

22 ছহীহ িুখাৰী, হাদীছ নং ৩৭৯২; ছহীহ মুছবলম, হাদীছ নং ১০৬১ 
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বিতাতলকও অবত ওচৰত, অলপ সময় বপছলতই তাৰ সময় আবহ যাি, ছতবতয়া 

তাৰ িালি পদস্খলন আৰু ছগামৰাহীৰ মাজত সময় নষ্ট কৰা ছকলনলক সম্ভে 
হ’ি। এই িালিই ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 

ْكََثُوا ِذكْ » 
َ
اِت الَْموِْت دِ َر َهاأ َّ   «ِم الَّلَّ

“ছতামাললালক উপলভাগ বনবিয়কাৰী মততুযৰ স্মৰণ ছিবছ ছিবছলক কৰা”23। 
 

অবিচল থকাৰ স্থানসমূহ 

অবিচল থকাৰ স্থান িহত; ইয়াৰ আললাচনা িহ দীঘৃ আৰু বিস্ততত কৰাৰ 
প্ৰলয়াজন। বকন্তু আবম ইয়াত সংবিিভালে বকছুমানৰ আললাচনা কবৰ আমাৰ 

আললাচনাক সীমািদ্ধ ৰাবখম: 

প্ৰথম: বিতনাৰ স্থানত অটল িা অবিচল থকা 

বযলিাৰ কাৰলণ অন্তৰসমূহ আক্ৰান্ত হয় তাৰ অনযতম কাৰণ েহলছ বিতনা। 

ছযবতয়া মানোত্মা বিপদ-আপদ িা সুখ-দুখৰ পৰীিাৰ সনু্মখীন হয় ছতবতয়া তাৰ 

ওপৰত ছকেল বযসকল বিচিণ আৰু অবভজ্ঞ, বযসকলৰ অন্তৰ ঈমানৰ দ্বাৰা 
আিতত, ছতওঁললালকই অটল িা অবিচল থাবকি পালৰ।  
বিতনাৰ প্ৰকাৰসমূহ  

-সম্পদৰ বিতনা 

আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ,  
َٰلِِحنَي ﴿ َقنذ َوَِلَُكوَننذ ِمَن ٱلصذ دذ ََٰنا ِمن فَۡضلِهِۦ َِلَصذ َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّللذ ۡن َع آ  ٧٥َوِمۡنُهم مذ فَلَمذ

ۡعرُِضوَن  ِن فَۡضلِهِۦ ََبِلُواْ بِهِۦ َوتََولذواْ وذُهم مُّ َُٰهم م    [٢٦،  ٢١: اتلوبة]﴾  ٧٦َءاتَه

                                           
23 বতৰবমজী, (২/৫০); আলিানীলয় হাদীছলটাক ইৰোউল গালীলত ছহীহ িুবল েকলছ। 
(৩/১৪৫) 



 

 

 
 

 46  

“আৰু বসহঁতৰ মাজত বকছুমালন আল্লাহৰ লগত অিীকাৰ কলৰ ছয, যবদ 

আল্লালহ ছতওঁৰ বনজ অনুগ্ৰহৰ পৰা আমাক প্ৰদান কলৰ, আবম বনশ্চয় দান-
খয়ৰাত কবৰম আৰু বনশ্চয় আবম পূণযিান ছলাকৰ অন্তভূকৃ্ত হম। তাৰ বপছত 

ছযবতয়া ছতওঁ বসহঁতক ছতওঁৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা প্ৰদান কবৰলল, ছতবতয়া বসহঁলত 
তাত কত পণতা কবৰিলল ধবৰলল আৰু বিমুখ েহ উভবত গ’ল”। ]ছুৰা আত-

তাওিাহ, আয়াত: ৭৫-৭৬[  

-ইিত িা সন্মানৰ বিতনা 

আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ,  
ۖۥَ َوََل َتۡعُد َعۡيَناَك ﴿ ِيَن يَۡدُعوَن َربذُهم بِٱۡلَغَدوَٰةِ َوٱۡلَعِش ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه َوٱۡصِۡبۡ َنۡفَسَك َمَع ٱَّلذ

ۡمُرُهۥ َعۡنُهۡم تُرِيُد زِيَنَة 
َ
َُٰه َوََكَن أ ۡغَفۡلَنا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتذَبَع َهَوى

َ
َۖ َوََل تُِطۡع َمۡن أ ۡنَيا ةِ ٱدلُّ ٱۡۡلََيوَٰ

  [  ٣٦: الكاف]﴾ ٢٨فُُرٗطا 
“আৰু তুবম বনজলক েধযৃশীল ৰাখা বসহঁতৰ লগত, বযসকলল পুো-সবন্ধযয়া 

বসহঁতৰ প্ৰবতপালকক আহ্বান কলৰ ছতওঁৰ সন্তুবষ্টৰ উলেলশ, আৰু তুবম পাবথৃে 
জীেনৰ ছসৌন্দযৃ কামনা কবৰ বসহঁতৰ পৰা ছতামাৰ দতবষ্ট উভতাই নল’িা। আৰু 

তুবম ছসই িযবক্তৰ আনুগতয নকবৰিা, যাৰ অন্তৰক আবম আমাৰ বযবকৰৰ পৰা 

অমলনালযাগী কবৰ বদলছা আৰু বযলয় তাৰ প্ৰিতবত্তৰ অনুসৰণ কবৰলছ আৰু যাৰ 
কমৃ বিনষ্ট েহলছ”। ]ছুৰা আল-কাহাি, আয়াত: ২৮[  

উলল্লবখত বিতনা দুটাৰ িবত আৰু ভয়ােহতা সম্পলকৃ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ 

আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 
يِنهِ »  َِف ِِلِ فَْسَد لََاا ِمْن ِحْرِص الَْمْرِء ىلَعَ الَْماِل، َوالْشَّ

َ
رِْسََل ِِف َغنٍَم أ

ُ
  «َما ِذْئبَاِن َجائَِعاِن أ
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“ছভাকাতুৰ দুটা িাঘ ছাগলীৰ পালত এবৰ বদলল ছসয়া ছাগলীৰ িালি বকমানবখবন 

িবতকৰ আৰু ভয়ােহ, এজন মানুহৰ দ্বীনৰ িালি ধন-সম্পদ আৰু পদৰ ছলাভ 

তাতলকও অবধক িবতকৰ আৰু ভয়ােহ।”24 

- স্ত্ৰীৰ বিতনা: আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ, 
ۡوَلَِٰدُكۡم ﴿

َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنذ ِمۡن أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ا لذُكۡم فَٱۡحَذُروُهۡمۚٗ َيٰٓ : اتلغابن ]﴾ ١٤َعُدو ٗ

٣٥  ]  
“ছহ মুবমনসকল! ছতামাললাকৰ স্বামী/স্ত্ৰী আৰু সন্তান-সন্তবতসকলৰ 
বকছুমান ছতামাললাকৰ শত্ৰু”।25 এলতলক, ছতামাললালক বসহঁতৰ বিষলয় 

সতকৃতা অেলম্বন কৰা”। ]ছুৰা আত-তাগািুন, আয়াত: ১৪[  

- সন্তানৰ বিতনা: ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ, 
  «الوِل جمبنة مبخلة حمزنة»

“সন্তান ভীৰু ছহাো, কত পণ ছহাো লগলত দুবশ্চন্তাৰ কাৰণ হয়” 26  

- যুলুম, অতযাচাৰ আৰু বনযাৃতনৰ পৰীিা: ইয়াৰ আটাইতলক উত্তম আৰু 

উৎকত ষ্ট দতষ্টান্ত েহলছ আছহালি উখদূদ সম্পলক ৃ আল্লাহৰ িাণী— আল্লাহ 

তা‘আলাই েকলছ,   

                                           
24 ইমাম আহমদ: ৩/৪৬০; ছহীহ আল-জালম‘, হাদীছ নং ৫৪৯৬ 
25 অথৃাৎ বসহঁলত ছকবতয়ািা ছকবতয়ািা আল্লাহৰ পথত চলা, ছতওঁৰ আনুগতয কৰা অথিা 
আল্লাহৰ বযবকৰ আৰু আবখৰাতৰ স্মৰণৰ পৰা ছতামাললাকক বিৰত ৰাবখি পালৰ। এই 
আয়াতত শত্ৰুতা িললালত ইয়ালৰই প্ৰবত ইবিত কৰা েহলছ।  

26 আিু ইয়া‘লা, ২/৩০৫ এই হাদীছৰ আৰু সমথৃক আলছ। ছহীহ আল জালম‘, হাদীছ নং 
৭০৩৭ 
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ۡخُدودِ ﴿
ُ
ۡصَحَُٰب ٱۡۡل

َ
َٰ َما َيۡفَعلُوَن  ٦إِذۡ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعودر  ٥ٱِلذارِ َذاِت ٱلَۡوقُودِ  ٤قُتَِل أ َوُهۡم لََعَ

ِ ٱۡلَعِزيزِ  ٧بِٱلُۡمۡؤِمننَِي ُشُهودر  ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَّللذ
َ
ٓ أ ِي ََلُۥ ُمۡلُك  ٨ٱۡۡلَِميِد َوَما َنَقُمواْ ِمۡنُهۡم إَِلذ ٱَّلذ

ءٖ َشِهيٌد  ِ ََشۡ
َٰ ُك  ُ لََعَ ۡرِضِۚ َوٱَّللذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو   [  ٥،  ٥: البوج]﴾ ٩ٱلسذ

“অবভশি েহবছল অবিকুণ্ডৰ অবধপবতসকল, য’ত আবছল ইন্ধনপূণৃ জুই। ছযবতয়া 

বসহঁত ইয়াৰ কাষত উপবিষ্ট আবছল; আৰু বসহঁলত মুবমনসকলৰ লগত বয 

কবৰবছল ছসয়া প্ৰতযি কবৰবছল। আৰু বসহঁলত ছতওঁললাকক বনযৃাতন কবৰবছল 

ছকেল এই কাৰলণ ছয, ছতওঁললালক ঈমান আবনবছল পৰাক্ৰমশালী আৰু 

প্ৰশংসাৰ ছযাগয আল্লাহৰ ওপৰত, যাৰ অবধকাৰত আলছ আকাশ আৰু পতবথেীৰ 
সািৃলভৌম কতত ৃত্ব; আৰু আল্লাহ সকললা িস্তুৰ প্ৰতযিদশৃী।”। ]ছুৰা আল-িুৰূজ, 

আয়াত: ৪-৯[  

ইমাম িুখাৰী ৰাবহমাহল্লালহ ছহীহ িুখাৰীত খাব্বাি ৰাবদয়াল্লাহ আনহৰ পৰা 

হাদীছ িণৃনা কবৰলছ, ছতওঁ েকলছ,  
ِ َصَّلَّ اهلُل » ٌد بُْرَدًة ََلُ ِِف ِظلي َشَكْونَا إََِل رَُسوِل اَّللَّ اَل : الَكْعبَِة، قُلْنَا ََلُ َعلَيِْه وََسلََّم، وَُهَو ُمتَوَسي

َ
أ

َ نَلَا؟ قَاَل  اَل تَْدُعو اَّللَّ
َ
رِْض، َفيُْجَعُل : »تَْستَنَِْصُ نَلَا، أ

َ
اَكَن الرَُّجُل ِفيَمْن َقبْلَُكْم ُُيَْفُر ََلُ ِِف األ

، َوَما يَُصدُّ  ِسِه فَيَُشقُّ بِاثْنَتَْْيِ
ْ
ُه َذلَِك َعْن ِديِنِه، َوُيْمَشُط ِفيِه، َفيَُجاُء بِالِْمنَْشاِر َفيُوَضُع ىلَعَ رَأ

نَّ  ِ َِلُِتمَّ هُ َذلَِك َعْن ِدينِِه، َواَّللَّ ْو َعَصٍب، َوَما يَُصدُّ
َ
ْمَشاِط احلَِديِد َما ُدوَن حَلِْمِه ِمْن َعْظٍم أ

َ
 بِأ

َموَْت، اَل ََيَاُف ِإالَّ  اِكُب ِمْن َصنَْعاَء إََِل َحْْضَ ْمَر، َحَّتَّ يَِسَْي الرَّ
َ
ئَْب ىلَعَ َهَذا األ ِو اذلي

َ
، أ َ  اَّللَّ

  «َغنَِمِه، َولَِكنَُّكْم تَْستَْعِجلُونَ 

“এবদনাখন ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম কা‘িা ঘৰৰ ছাঁত বনজ 

চাদৰখনক গাৰু িনাই শুই আবছল, ছসই সময়ত আবম ছতওঁৰ ওচৰত অবভলযাগ 

েল গ’ছলা আৰু ছতওঁক ক’ছলা, আমাৰ িালি সহায় প্ৰাথৃনা নকবৰিলন, আমাৰ 

িালি আল্লাহৰ ওচৰত দুআ নকবৰিলন? ছতলখলত ক’ছল, ছতামাললাকৰ পূিৃৰ 

ছলাকসকলৰ অেস্থা এলনকুো আবছল ছয, এজন িযবক্তক ধবৰ আনা েহবছল আৰু 
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তাৰ িালি মাবটত গাঁত খাবন্দ তাক তাত বনলিপ কৰা েহবছল। তাৰ বপছত এটা 

কৰত আবন তাৰ মূৰত ৰাবখ তল বপলন টাবন তাক দুই টুকুৰা কৰা েহবছল। 
ইমান বনযাৃতনৰ বপছলতা িযবক্তজনক দ্বীনৰ পৰা চুবল পবৰমাণ বিচুযত কবৰি 
পৰা নাবছল। ছলাৰ ছিবনলৰ ছতওঁললাকৰ হাড আৰু বশৰাৰ পৰা মাংস পতথক 

কৰা েহবছল। ইমান বনযৃাতনৰ বপছলতা িযবক্তজনক দ্বীনৰ পৰা চুবল পবৰমাণ 

বিচুযত কবৰি পৰা নাবছল। আল্লাহ তা‘আলাৰ শপত, বনশ্চয় ছতওঁ এই দ্বীনক 

পবৰপূণৃ কবৰি। আনবক এজন আলৰাহী ছান‘আৰ পৰা হাজাৰামাউত েললক 

বনৰাপলদ ভ্ৰমণ কবৰি বস আল্লাহৰ িাবহলৰ আন কালকা ভয় নকবৰি আৰু 

ছাগলীৰ ওপৰত িাঘৰ আক্ৰমণৰ িাবহলৰ আন ছকালনা ভয় নাথাবকি। বকন্তু 

ছতামাললালক ছসানকাললই বিচাবৰ আছা” 27 

- দািালৰ বিতনা:  

এইলটা পতবথেীৰ জীেনত আটাইতলক োঙৰ বিতনা,  
َاا انلَّاُس » رِْض، ىلَع وَْجهِ  فِتْنَةٌ  تَُكنْ  لَمْ  إِنَّهُ يَا أيُّ

َ
  ُمنْذُ  اأْل

َ
ُ  َذَرأ يَّةَ  اَّللَّ ْعَظمَ  آَدَم، ُذري

َ
فِتْنَِة  ِمنْ  أ

اِل،  جَّ ِ  ...اِلَّ َاا انلَّاُس: ,يَا ِعبَاَد اَّللَّ ِصُفُه لَُكْم ِصَفًة لَْم يَِصْفَاا إِيَّاُه نيَِبٌّ  أيُّ
َ
فَاثْبُتُوا، فَإِِّني َسأ

  « ...َقبِْل 

“ছহ মানে সম্প্ৰদায়! আদম সন্তানৰ সতবষ্টৰ বপছৰ পৰা অন্ত েললক দািালৰ 
বিতনাতলক আন ছকালনা োঙৰ বিতনা ভূ-পতষ্ঠত ছদখা বনবদলয়...। ছহ আল্লাহৰ 

িান্দাসকল, মানে সম্প্ৰদায়! ছতামাললালক দািালৰ বিতনাৰ সময়ত অটল িা 
অবিচল থাকা। মই ছতামাললাকৰ ওচৰত দািালৰ পবৰচয় এলনলক িণৃনা 

                                           
27 ছহীহ িুখাৰী, হাদীছ নং ৩৬১২; িাতহল িাৰী: ১২/৩১৫ 
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কবৰম ইয়াৰ পূলিৃ ছকালনা নিীলয়ই এলনলক স্পষ্টভালে দািালৰ পবৰবচবত িণৃনা 
কৰা নাই”28।  
অন্তৰৰ অটল িা অবিচল থকাৰ  বিবভন্ন স্তৰ আৰু বিতনাৰ সময়ত িক্ৰ েহ 

ছযাো সম্পলকৃ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ,  
بََاا، نُِكَت ِفيهِ » ْْشِ

ُ
يُّ قَلٍْب أ

َ
نُْكتَةٌ َسوَْداُء، ُتْعَرُض الِْفََتُ ىلَعَ الُْقلُوِب اَكحْلَِصِْي ُعوًدا ُعوًدا، فَأ

نَْكَرَها، نُِكَت ِفيِه نُْكتٌَة َبيَْضاُء، َحَّتَّ تَِصَْي ىلَعَ 
َ
يُّ قَلٍْب أ

َ
َفا  َوأ ْبيََض ِمثِْل الصَّ

َ
، ىلَعَ أ قَلْبَْْيِ

رْ 
َ
َماَواُت َواأْل هُ فِتْنٌَة َما َداَمِت السَّ ْسوَُد ُمْربَ فَََل تَُْضُّ

َ
يًا اَل َيْعرُِف ُض، َواْْلَخُر أ ا اَكلُْكوِز، جُمَخي دًّ

ْْشَِب ِمْن َهَواهُ 
ُ
  «َمْعُروفًا، َواَل ُينِْكُر ُمنَْكًرا، إاِلَّ َما أ

“বিতনা মানুহৰ অন্তৰত এলনলক লাবগ থাবকি ছযলনলক পাটীৰ দাগ এটাৰ 

বপছত এটালক লাবগ থালক। িলত বয অন্তৰ এই বিতনাৰ মাজত প্ৰলেশ কবৰি, 

ছসই অন্তৰত এটা কলা দাগ সতবষ্ট হ’ি। আৰু বয অন্তলৰ ইয়াক প্ৰতযাখযান 

কবৰি, ছসই অন্তৰত এটা িগা দাগ সতবষ্ট হ’ি। িলত অন্তৰ দুটা ভাগত বিভক্ত 
হ’ি। িগা অন্তৰঃ বযলটা হ’ি মািৃল শীলৰ দলৰ। ছযবতয়া েললক আকাশ আৰু 

পতবথেী বস্থৰ থাবকি ছতবতয়া েললক ছকালনা বিতনাই ছসই অন্তৰৰ ছকালনা িবত 
কবৰি ছনাোবৰি। কলাৰ লগত িগা বমবশ্ৰত অন্তৰঃ ইয়াৰ দতষ্টান্ত েহলছ, 

ওললাটাই ৰখা পান পাত্ৰৰ দলৰ (য’ত এলকালেই প্ৰলেশ কবৰি ছনাোলৰ) িলত 

ছসই অন্তৰ ছকালনা ভাল কমৃ বচবনি ছনাোলৰ আৰু ছকালনা ছিয়া-কমৃক িাধা 

বনবদলয়, ছকেল  ছসইলটালেই বস কলৰ বযলটা তাৰ প্ৰিতবত্তলয় গ্ৰহণ কবৰলছ”29  

                                           
28 ইিলন মাজাহ, হাদীছ ২/১৩৫৯; ছহীহ আল-জালম হাদীছ নং ৭৭৫২ 
  29 ইমাম নেেী ৰাবহমাহল্লাহৰ িযাখযাত আবহলছ, অথৃাৎ ছযবতয়া ছকালনা িযবক্তলয় তাৰ প্ৰিতবত্তৰ 
অনুসৰণ কলৰ আৰু গুনাহৰ কামত বলি থালক, ছতবতয়া তাৰ অন্তৰত প্ৰবতলটা গুনাহৰ 
পবৰিলতৃ এলকাটালক অন্ধকাৰ িবহ যায়। িলত বস বিতনাত আক্ৰান্ত হয় আৰু তাৰ অন্তৰৰ 

পৰা ইছলামৰ নূৰ দূৰীভূত েহ যায়। আৰু তাৰ অন্তৰ ওললাটাই ৰখা পান-পাত্ৰৰ দলৰ েহ 
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ইয়াত عرض احلصْي ৰ অথৃ েহলছ, মানুহৰ অন্তৰত বিতনাসমূহ এলনলক দাগ 

িহাি ছযলনলক পাটীৰ ওপৰত শুো িযবক্তৰ বপবিত পাটীৰ দাগ িলহ। আৰু 

 ইয়াৰ جمخياً  ৰ অথৃ েহলছ অবত িগা যাৰ লগত কলাৰ বমশ্ৰণ আলছ। আৰু مربدا

অথৃ েহলছ ওললাটাই ৰখা ভঙা পাত্ৰ।  
 

 

 

বদ্বতীয়: বজহাদৰ ময়দানত অটল িা অবিচল থাকা  

আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ,  
﴿ َ ْ ٱَّللذ ْ َوٱۡذُكُروا ْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة فَٱثۡبُُتوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ﴾ ٤٥َكثرِٗيا لذَعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن َيٰٓ

  [ ٥١: االنفال]
“ছহ মুবমনসকল! ছযবতয়া ছতামাললালক ছকালনা দলৰ মুখামুখী ছহাো, ছতবতয়া 

অবিচল থাকা, আৰু আল্লাহক অবধক স্মৰণ কৰা, যালত ছতামাললালক সিল 
ছহাো”। ]ছুৰা আল-আনিাল, আয়াত: ৪৫[  

আমাৰ এই দ্বীনত োঙৰ গুনাহৰ মাজত এটা গুনাহ হ’ল, যুদ্ধৰ ময়দানৰ পৰা 
পলায়ন কৰা। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ আলাইবহ অছাল্লাম খন্দকৰ যুদ্ধত খন্দক 

খনন কৰাৰ সময়ত ছযবতয়া বনজ বপবিত মাবট িহন কবৰ আবছল ছতবতয়া 

ছতলখত মুবমনসকলৰ লগত এই কথাষাৰ িাৰ িাৰ উচ্চাৰণ কবৰ আবছল-  و ثبت

                                                                                           
যায়। ছতবতয়া তাৰ মাজত এলকালেই ৰখা নাযায়, আৰু এলকালেই তাত অেবশষ্ট নাথালক 
আৰু ইয়াৰ িলত তাৰ অন্তৰত আন এলকালেই প্ৰলেশ নকলৰ।  
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 আৰু ছযবতয়া আবম শত্ৰুৰ মুখামুখী হওঁ ছতবতয়া আমাক অটল“ األقدام إن القينا

িা অবিচল ৰাবখিা”।30 
তততীয়: আদশচুৃযত ছনালহাো িা আদশৰৃ ওপৰত অবিচল থকা 

এই বিষলয় আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ,  
ن يَنَتظِ ﴿ ن قََِضَٰ ََنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مذ َ َعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم مذ َِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجالر َصَدقُواْ َما َعََٰهُدواْ ٱَّللذ َۖ م  ُر

لُواْ َتۡبِديٗٗل   [ ٣٢: االحزاب ]﴾ ٢٣َوَما بَدذ

“মুবমনসকলৰ মাজত বকছুমান এলন ছলালকা আলছ বযসকলল আল্লাহৰ লগত 

কৰা প্ৰবতশ্ৰুবত িাস্তিায়ন কবৰলছ। বসহঁতৰ বকছুমালন (যুদ্ধত শ্বাহাদত িৰণ 

কবৰ) তাৰ দাবয়ত্ব পূৰণ কবৰলছ, আলকৌ বকছুমালন (শ্বাহাদত িৰণৰ) প্ৰতীিাত 
আলছ। বসহঁলত (প্ৰবতশ্ৰুবতত) ছকালনা পবৰিতৃন কৰা নাই”। ]ছুৰা আল-

আহযাি, আয়াত: ২৩[  

চতুথ:ৃ মততুযৰ সময়ত অবিচল থকা 

কাবিৰ ও িাবজৰ (িদকাৰ-পাবপষ্ঠ) বসহঁত কবিন বিপদৰ মুহতৃত অটল িা 

অবিচল থকাৰ পৰা িবঞ্চত হয়, িলত বসহঁলত মততুযৰ সময়ত কাবলমালয় 

শ্বাহাদত উচ্চাৰণ কবৰিলল সিম নহয়। আৰু এইলটা েহলছ, ছিয়া পবৰণবতৰ 

আলামত। ছযলন িযবক্ত এজনক ছযবতয়া মততুযৰ সময়ত কাবলমা  লা)“  إهلل إله ال

ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহৰ িাবহলৰ আন ছকালনা সতয ইলাহ নাই” পবঢ়িলল 
ছকাো হ’ছল বস পবঢ়ি ছনাোলৰ। িৰং বস তাৰ মূৰ ছসাঁলে িাওঁলে লৰচৰ কলৰ 

আৰু কাবলমা উচ্চাৰণ কৰাক প্ৰতযাখযান কলৰ।  

                                           
30 ইমাম িুখাৰীলয় হাদীছলটা মাগাযী অধযায়ত িণৃনা কবৰলছ, পবৰলেদ- খন্দকৰ যুদ্ধৰ আললাচনা 
প্ৰসি। িাতহল িাৰী: ৭/৩৯৯ 
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আলকৌ ছকালনািাই মততুযৰ সময়ত কয়, “এইলটা এটা ভাল অংশ, ইয়াৰ মূলয 

সূলভ” তত তীয় িযবক্তক ছদখা গ’ল, বস মততুযৰ সময়ত দিাৰ গুবটৰ নাম উচ্চাৰণ 

কবৰ আলছ। চতুথৃ িযবক্ত এজনক ছদখা গ’ল, বস গানৰ সুৰত গুণগুণাই আলছ 
অথিা গান গাই আলছ িা তাৰ ছপ্ৰবমকাৰ নাম আললাচনা কবৰলছ ইতযাবদ।  
ইয়াৰ কাৰণ েহলছ, এই বিষয়লিাৰৰ িযস্ততাই পতবথেীৰ জীেনত তাক আল্লাহৰ 

বযবকৰৰ পৰা বিৰত ৰাবখলছ। আলকৌ ছিবছ ভাগ সময়ত তুবম এই ধৰণৰ 

ছলাকৰ মততুযৰ সময়ত ছদবখিলল পািা বসহঁতৰ মুখমণ্ডল কলা পবৰ েগলছ, মুখৰ 

পৰা দুগৃন্ধ ওলাই আলছ অথিা ৰূহ িাবহৰ ছহাোৰ সময়ত বসহঁতৰ মুখ বকিলাৰ 
পৰা উভবত েগলছ। বকন্তু বযসকলল দ্বীনদাৰ আৰু আল্লাহৰ ছনক িান্দা আৰু 

ৰাছুলৰ ছুন্নতৰ অনুসাৰী আল্লাহ তা‘আলাই বসহঁতৰ মততুযৰ সময়ত অটল িা 
অবিচল থকাৰ তাওিীক বদলয়। িলত বসহঁলত মততুযৰ সময়ত কাবলমালয় 

শ্বাহাদত উচ্চাৰণ কলৰ। এই ধৰণৰ ছলাকৰ মততুযৰ সময়ত ছদখা যায় বসহঁতৰ 

মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, আলশ পালশ সুগবন্ধযুক্ত আৰু বসহঁতৰ ৰূহ ওললাোৰ সময়ত 

বসহঁলত এক প্ৰকাৰ সু-সংিাদ প্ৰাি হয়।  

আল্লাহ তা‘আলাই বযসকলক মততুযৰ যন্ত্ৰণাৰ সময়ত অটল িা অবিচল থকাৰ 
তাওিীক বদলছ ছতওঁললাকৰ এজনৰ দতষ্টান্ত ইয়াত দাবঙ ধৰা হ’ল। ছতওঁ েহলছ, 

আইম্মালয় হাদীছৰ এজন ইমাম আিু যুৰ‘আ আৰ-ৰাযী। ছতওঁৰ ঘটনা বনম্নৰূপ:  

আিু জা‘িৰ মুহাম্মদ ইিলন আলী, যাক োৰৰালক আবি যুৰ‘আ ছকাো হয়, ছতওঁ 
েকলছ, আবম ৰাই নামক এলাকাৰ এটা গাওঁত আিু যুৰ‘আৰ ওচৰত গ’ছলা। 
ছতওঁৰ মততুয উপবস্থত ছহাোত ছতওঁক আবম ছদবখললা ছতওঁ মততুয পথৰ যাত্ৰী। 
ছতবতয়া ছতওঁৰ ওচৰত উপবস্থত আবছল আিু হাবতম, ইিলন ওোৰৃাহ, মুনবযৰ 
ইিলন শ্বাযান প্ৰমুখসকল (লতওঁললাক আটালয় আবছল হাদীছ বিশাৰদ)। 
ছতওঁললাক আটালয় তালকীনৰ হাদীছলটা لقنوا موتاكم ال هلإ إال اهلل “ছতামাললালক 
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মুমূষৃ িযবক্তক কাবলমাৰ তালকীন কৰা” স্মৰণ কবৰবছল। বকন্তু ছতওঁললালক আিু 

যুৰ‘আক কাবলমাৰ তালকীন কবৰিলল লিালিাধ কবৰ আবছল। ছতবতয়া 
ছতওঁললালক ক’ছল, িলক আবম হাদীছলটা েল আললাচনা আৰম্ভ কলৰা। ছতবতয়া 

ইিলন ওৰৃালহ ক’ছল, আমাক হাদীছ িণৃনা কবৰলছ আিু আবছম, ছতওঁ েকলছ, 

আমাক হাদীছ িণৃনা কবৰলছ আবু্দল হামীদ ইিলন জা‘িৰ, ছতওঁ িণৃনা কবৰলছ 
ছাললহৰ পৰা। ছযবতয়া ছতও ঁ ইিলন আবি.... কিলল আৰম্ভ কবৰলল, ছসয়া 

এবতয়াও অবতক্ৰম কৰা নাবছল তৎিণাত আিু হাবতলম ক’ছল, আমাক হাদীছ 

িণৃনা কবৰলছ িুন্দাৰ, ছতওঁ েকলছ, আমাক হাদীছ িণৃনা কবৰলছ আিু আবছম 

আৰু ছতওঁ িণৃনা কবৰলছ আবু্দল হামীদ ইিলন জা‘িৰৰ পৰা আৰু ছতওঁ 
ছাললহৰ পৰা.... এইবখবন ছকাোৰ বপছত আগিঢ়া নাবছল। অনযানয বযসকল 

তাত উপবস্থত আবছল ছতওঁললাক আটালয়ই চুপ েহ আবছল। ছতবতয়া আিু 

যুৰ‘আই মুমূষৃ অেস্থালতই দুই চকু খুবল চালল আৰু ক’ছল, আমাক হাদীছ িণৃনা 

কবৰলছ িুন্দাৰ, ছতওঁ েকলছ আমাক হাদীছ িণৃনা কবৰলছ আিু আবছম, ছতওঁ 

েকলছ, আমাক হাদীছ িণৃনা কবৰলছ আবু্দল হামীদ, ছতওঁ ছাললহ ইিলন আবি 

গাৰীিৰ পৰা, ছতওঁ কাছীৰ ইিলন মুৰৃাহৰ পৰা, ছতওঁ মু‘আয ইিলন জািাল 

ৰাবদয়াল্লাহ ‘আনহৰ পৰা িণৃনা কবৰলছ, ছতওঁ েকলছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহ 

আলাইবহ অছাল্লালম েকলছ,  اجلنةمن اكن آخر الكمه ال هلإ إال اهلل دخل  “যাৰ ছশষ 

কথা হ’ি, (লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহৰ িাবহলৰ আন ছকালনা সতয ইলাহ নাই, 

বস জান্নাতত প্ৰলেশ কবৰি” এই হাদীছ ছকাোৰ ললগ ললগ ছতওঁৰ ৰূহ ওলাই 
যায়।31  
এই ধৰণৰ ছলাকৰ বিষলয়ই আল্লাহ তা‘আলাই েকলছ,  

                                           
31 বছয়াৰু আ‘লাবমন নুিালা: ১৩/৮৫-৮৬ 
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ُ ُثمذ ﴿ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّللذ واْ إِنذ ٱَّلذ بِۡشُ
َ
َلذ ََتَافُواْ َوََل ََتَۡزنُواْ َوأ

َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ ٱۡسَتَقَُٰمواْ تَتَََنذ

  [ ٢٠: فصلت]﴾ ٣٠بِٱۡۡلَنذةِ ٱلذِِت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن 
“বনশ্চয় বযসকলল কয়, ‘আল্লালহই আমাৰ ৰি’ তাৰ বপছত (তাৰ ওপৰত) 

অবিচল থালক, বিবৰস্তাসকল বসহঁতৰ ওচৰত নাবযল হয় (আৰু কয়) 

‘ছতামাললালক ভয় নকবৰিা, দুবশ্চন্তাও নকবৰিা আৰু ছসই জান্নাতৰ সুসংিাদ 
গ্ৰহণ কৰা ছতামাললাকক বযলটাৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়া েহবছল’’। ]ছুৰা িুবেলাত, 

আয়াত: ৩০[  

ছহ আল্লাহ! তুবম আমাক ছতওঁললাকৰ অন্তভূৃক্ত কৰা,  ছহ আল্লাহ! আবম ছতামাৰ 

ওচৰত যােতীয় কমৃৰ অটল িা অবিচলতাৰ কামনা কলৰা আৰু ভাল কমৰৃ 
ওপৰত দতঢ়তা কামনা কলৰা। আমাৰ ছশষ দাোত েহলছ সকললা ধৰণৰ প্ৰশংসা 

মহান ৰাবু্বল আলামীনৰ িালি।  
সমাি 

 

আবজ তাবৰখ 

১৩-০৫-২০১৬ ইং মুতাবিক ০৬-০৮-১৪৩৭ বহজৰী 

ছছৌবদ আৰিৰ সময় অনুযায়ী ৰাবত ১১:৪০pm 

ইছলামী বিশ্ববিদযালয় মদীনা ছছৌবদ আৰি 

১৭ নং বিবডং, ছকািা নং ৫৩৫  
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