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‘ৰ্ৰময়লি আহলে হাৰদছ অসম’ি সাধািণ সম্পাদক িথা ‘আদশজ
হাইস্কুে, বাঘেুিী’ি প্ৰধান ৰশক্ষক লমৌঃ লমাঃ নৱাব আেী এম
এম, এম এ, এে এে ৰব, ৰব এড, প্ৰৰবন চালহবি জ্ঞান গৰ্জ
“শুলৰ্চ্ছাবাণী”
অসমি দিং ৰৰ্োি বাৰসন্দা িথা লছৌৰদ আিবৰস্থি ‘মদীনা
ইছোমী ৰবশ্বৰবদযােয়’ি ৰশক্ষাথজী হাৰিৰ্ িৰিকুে ইছোম ৰবন
হাৰববুি িহমান দিঙী চালহব কিতজক অনু ৰদি “চাৰিটা নীৰি”ি
োণ্ডুৰেৰে েৰ়ি আনৰন্দি লহাৱাি েলগ েলগ লিলখিি এই মহান
প্ৰলচষ্টাি বালব লিলখিলে ধনযবাদ জ্ঞােন কৰিলছাোঁ। ৰৰ্লহিু
অসমীয়া ৰ্াষাি এলনকুৱা িথয সম্বৰেি সৰিক ধািণাি ৰকিাে
প্ৰায় নাই বুৰে কলেও অিুযৰি কিা নহয়। লসলয় ৰকিােখলন
অসমীয়া

ৰ্াষা-ৰ্াষীি

ৰ্নগনক

ইহকাে

আৰু

েিকােি

সািেযমৰণ্ডি কিাি লক্ষত্ৰি ৰবলশষৰ্ালৱ সহায় কৰিব বুৰে মই
ৰ্ালবাোঁ। ৰকিাে খনি ৰ্াষাি সংলশাধনী মূ েক ৰকছু মান ৰটপ্পনী
সংলৰ্াৰ্ন কিাি দলি মহান কামি লমাি দলি সাধািণ বযৰিক
ৰ্ৰডি কিাি বালব মই আল্লাহ িাআোি ওচিি কতিজ্ঞিা জ্ঞােন
কৰিলছাোঁ। অনু বাদকি এই সু -প্ৰলচষ্টা আল্লাহি দিবািি গতহীি
হওক আৰু োিক সমাৰ্ি দ্বািাও সমাদত ি হওক িালক কামনা
কৰিলছাোঁ।
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সলদৌ লশষি আল্লাহ িাআোি ওচিি দু আ কৰিলছাোঁ, ৰ্ালি
লিওোঁ আমাক আটাইলক সৰিক েথি েৰিচাৰেি কৰি ৰ্ান্নািি
অিুিন্ত শাৰন্ত োৰ্ কৰিবলে লিৌৰিক ৰদলয়। আমীন।
ইৰি
লমাঃ নৱাব আেী
শাৰন্ত মৰিে (বাঘেুিী)
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع رسوهل األمني وىلع آهل وصحبه
: أما بعد.أمجعني
মহা ৰসংহাসনি প্ৰৰিোেক মহান আল্লাহি ওচিি প্ৰাথজনা কলিাোঁ,
লিওোঁ লৰ্ন আলোনাক ইহকাে ও েিকােি বন্ধুৰূলে গ্ৰহণ কলি,
আৰু আেুৰন ৰ্লিই নাথাকক ৰকয় লিওোঁ লৰ্ন আলোনাক
বিকিময় কলি, আৰু আলোনাক লসইসকে লোকি অন্তৰ্ুজি
কলি, ৰৰ্ সকেক ৰকবা প্ৰদান কিা হলে কতিজ্ঞিা প্ৰকাশ কলি,
ৰবেদি েৰিলে ধধৰ্জ ধািণ কলি আৰু গুনাহ কৰিলে ক্ষমা প্ৰাথজনা
কলি। কািণ এই ৰিৰনটা ৰবষয় ধহলছ লসৌৰ্াগযি প্ৰিীক।
ৰ্াৰন

থওক-

আল্লালহ আলোনাক লিওোঁি

আনু গিযি

েথ

লদখুৱাওক- ৰনষ্ঠাি ওেিি প্ৰৰিৰষ্ঠি দীন বা ৰমল্লালি ইব্রাহীম
ধহলছ, আেুৰন আল্লাহি বালব আনু গিযক ৰনলৰ্জৰ্াে কৰি
লকৱেমাত্ৰ লিওোঁলিই ইবাদি কৰিব। আৰু আল্লাহ িা‘আো
সকলো মানু হলক এই কামি বালব আলদশ কৰিলছ আৰু ইয়াি
বালবই লিওোঁলোকক সত ৰষ্ট কৰিলছ। লৰ্লন মহান আল্লালহ ধকলছ :
ۡ ُ َۡ َ َ َ
ُُۡ
َ ۡ ٱۡلن َو
65: الذاريات٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إَِّل ِِلَعبد
ِ [ وما خلقت
ِ
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“মই ৰৰ্ন আৰু মানৱ ৰ্াৰিক লকৱে লমাি ইবাদিি বালবই সত ৰষ্ট
কৰিলছাোঁ” [ছু িা আৰ্-ৰ্াৰিয়াি/৫৬]
এলিলক লৰ্ৰিয়া আেুৰন বুৰৰ্ব োৰিলে লৰ্, আল্লাহ িা‘আোই
আলোনাক লকৱে লিওোঁি ইবাদিি বালবই সত ৰষ্ট কৰিলছ, লিৰিয়া
এইলটাও ৰ্াৰন থওক লৰ্, িাওহীদ অৰবহলন লকালনা ইবাদি,
ইবাদি ৰহচালেই গণয নহয়, লৰ্লন েৰৱত্ৰিা বযিীি লকালনা
নামালৰ্ই নামাৰ্ ৰহচালে গণয নহয়। গৰিলক ইবাদিি ৰশ্বকজ
প্ৰলৱশ কৰিলে লসইলটা লিলনলক নষ্ট ধহ ৰ্ায় লৰ্লনলক েৰৱত্ৰিা
অৰ্জনি ৰেছি বায়ু ৰনষ্কাশন হলে েৰৱত্ৰিা ৰবনষ্ট হয়।
এলিলক লৰ্ৰিয়া আেুৰন গম োলে লৰ্, লৰ্ৰিয়া ইবাদিি ৰশ্বকজি
সংৰমশ্রণ হয় লিৰিয়া ৰশ্বলকজ লসই ইবাদিক নষ্ট কৰি ৰদলয় আৰু
ৰ্াৱিীয় আমে ধ্বংস কৰি লেোয় আৰু লসই বযৰি ৰচিস্থায়ী
ৰ্াহান্নামীসকেি অন্তৰ্ুজি ধহ ৰ্ায়, এৰিয়া আেুৰন বুৰৰ্লে লৰ্, এই
ৰবষয়লটা ৰ্নাই ধহলছ আলোনাি বালব আটাইিলক গুৰুত্বেূ ণজ
কাম। ৰ্ালি আল্লালহ আলোনাক এই ৰ্ােি েিা মুৰি প্ৰদান
কলি, আৰু লসইলটা ধহলছ আল্লাহি েগি অংশীদাি স্থােন কিা
বা ৰশ্বকজি ৰ্াে। এই ৰবষলয় আল্লাহ িা‘আোই ধকলছ:
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َ ﴿ إن ٱ
َ ۡ ُ ّلل ََّل َي ۡغف ُِر أن ي
] ٤٨ :ش َك بِهِۦ َو َيغف ُِر َما دون ذَٰل ِك ل َِمن يَشا ُء ﴾ [النساء
ِ
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“ৰনশ্চয় আল্লাহ িাআো লিওোঁি েগি অংশী স্থােন কিাক
লকৰিয়াও ক্ষমা নকলি, আৰু ইয়াি বাৰহলি লিওোঁ ৰৰ্লটা ইচ্ছা কলি
ক্ষমা কৰি ৰদলয়।” [ছু িা আন-ৰনছা/৪৮]
আৰু এইলটা (অথজাৎ ৰশ্বকজি ৰ্ােি েিা মুৰি) লকৱে চাৰিটা নীৰি
ৰ্নাি মাধযমলি সম্ভৱ হ’ব, ৰৰ্লটা আল্লাহ িা‘আোই লিওোঁি
ৰকিাবি বণজনা কৰিলছ,
প্ৰথম নীৰি: ৰ্নাি প্ৰলয়াৰ্ন লৰ্, লসই সকে কাৰিি ৰৰ্ সকেি
েগি নবী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম ৰ্ু দ্ধ কৰিৰছে, ৰসহোঁলি
এইলটা স্বীকাি কৰিৰছে লৰ্ আল্লাহ িা‘আোই সত ৰষ্টকিজা,
ৰ্ীৰৱকাদািা আৰু সকলো বস্তুি েৰিচােক। িথাৰেও এই
স্বীকালিাৰিলয় ৰসহোঁিক ইছোমি প্ৰলৱশ কলিাৱা নাই। ইয়াি
প্ৰমাণ আল্লাহি বাণী:
َ
َۡ ٓ
َ َۡ
ُ
ُ ُُ َۡ َ ُۡ
ِ كم م َِن ٱلس َماءِ َوٱۡل
ۡرض أمن َي ۡمل ِك ٱلس ۡم َع َوٱۡلبۡصَٰ َر َو َمن
﴿ قل من يرزق
َ
ۡ
ُۡ
َ ُ ُ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُير ُج ٱ ۡل َح م َِن ٱل ۡ َمي
ح َو َمن يُ َدب ِ ُر ٱۡل ۡم َر ف َس َيقولون
ِ ِ
ِ ت ويخ ِرج ٱلميِت مِن ٱل
ِ
َ ُ َ َََ ۡ َُ ُ
)13 : (يونس. ّلل فقل أفَل تتقون
ٱ
“লকাৱা : লিওোঁ লকান, ৰৰ্লয় লিামালোকক আকাশ আৰু েতৰথৱীি
েিা ৰ্ীৰৱকা দান কলি? অথবা লকান লসইৰ্ন, ৰৰ্ৰ্লন কাণ ও
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চকুি ওেিি েূ ণজ অৰধকাি িালখ? আৰু লিওোঁ লকান, ৰৰ্ৰ্লন
ৰ্ীৱন্তক প্ৰাণহীনি েিা উৰেৱায়, আৰু প্ৰাণহীনক ৰ্ীৱন্তি েিা
উৰেৱায়? আৰু সাবজলৰ্ৌম কিতত্ব
জ কাি? লিৰিয়া অৱশযই ৰসহোঁলি
কব লৰ্, আল্লাহ। এলিলক, িুৰম লকাৱা: িথাৰেও ৰক লিামালোলক
িাকৱা অৱেম্বন নকৰিবালন?” (ছু িা ইউনু ছ: ৩১)
ৰদ্বিীয় নীৰি: আিবি মুশ্বৰিক সকলে ধকৰছে: আৰম লকৱে
ধনকটয আৰু ছু োৰিছ লোৱাি আশাি ৰসহোঁিক আহ্বান ৰ্নাওোঁ
আৰু ৰসহোঁিি স্মিণােন্ন হওোঁ।
ধনকটয োৰ্ি আশাি ৰসহোঁিক আহ্বান কৰিৰছে িাি প্ৰমান
আল্লাহ িাআোি বাণীঃ
َ ٓ
ۡ
ٓ َ
ُ
َ ﴿ َوٱَّل
ٰٓ َ ِين ٱَّتَذوا مِن ُدونِهِۦٓ أ ۡو ِِلَا َء َما َن ۡع ُب ُد ُه ۡم إَِّل ِِلُ َقرِ ُبونَا إَِل ٱّللِ ُزل
َف إِن
َ َ
َ ُ َۡ
َ َُ ۡ َ
ُ
ُ َۡ َ
ٞ كَٰذ
ِب
ّلل َّل َي ۡهدِي من هو
ّلل َيك ُم بَ ۡي َن ُه ۡم ِِف َما ه ۡم فِيهِ ُي َتل ِفونَۗ إِن ٱ
ٱ
َ
] ٣ : ﴾ [الزمر٣ ٞكفار
“আৰু ৰৰ্ সকলে আল্লাহি েৰিবলিজ আনক অৰৰ্ৰ্াৱকৰূলে গ্ৰহণ
কলি, (লিওোঁলোলক কয়) আৰম এওোঁলোকি ইবাদি এই বালবই
কলিাোঁ লৰ্, এওোঁলোলক আমাক আল্লাহি সাৰন্নধয োৰ্ কিাই ৰদব।
ৰসহোঁলি ৰৰ্ ৰবষলয় েিস্পিি মাৰ্ি মিলৰ্দ কৰিলছ আল্লালহ িাি
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িায়ছাো কৰি ৰদব। ৰনশ্চয় আল্লাহ, ৰমথযাবাদী আৰু কাৰিিক সৎ
েথি েৰিচাৰেি নকলি।” [ছু িা আৰ্-ৰ্ু মাি/৩]
(এই উোসযলবাি আল্লাহি ওচিি ৰসহোঁিি ছু োৰিছ কািী হ’ব
বুৰে ৰসহোঁলি িাি উোসনা কৰিৰছে) ইয়াি প্ৰমাণ, আল্লাহি বাণী,
َ ُ ٰٓ َ َ ُ ٓ َ ُ ٰٓ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ َ َ َ
َ ََُُۡ
ُ
عؤنا
ون ٱّللِ ما َّل يُضهم وَّل ينفعهم ويقولون هؤَّلءِ شف
ِ ﴿ويعبدون مِن د
َ ع
)١٨ :ِند ٱّللِ﴾ (يونس
“আৰু ৰসহোঁলি আল্লাহি বাৰহলি এলন বস্তুি ইবাদি কলি ৰৰ্লয়
লিওোঁলোকি লকালনা অেকালিা কৰিব লনাৱালি আৰু উেকালিা
কৰিব লনাৱালি, আৰু ৰসহোঁলি কয়: এওোঁলোক ধহলছ আল্লাহি
ওচিি আমাি ছু োৰিছকািী।” [ছু িা ইউনু ছ/১৮]
আৰু ছু োৰিছ বা শ্বািা‘আি দু ’ প্ৰকাি।
ক) অস্বীকতি খ) স্বীকতি।
ক- অস্বীকতি শ্বািা‘আি বা ছু োৰিছ ধহলছ, ৰৰ্লটা আল্লাহি বাৰহলি
আনি ওচিি ৰবচিা হয়, ৰৰ্লটা কিাি ক্ষমিা আল্লাহি বাৰহলি
আন কালিা নাই। লৰ্লন আল্লাহ িাআো ধকলছ :
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ۡ َ
َ َ
ُ َ
ُ َٰ َ ۡ َ َ
َ يأ ُّي َها ٱَّل
َ ِ كم مِن َق ۡبل أن يَأ
ٰٓ ﴿
ِع فِيهٞ  َّل َب ۡيِٞت يَ ۡوم
ِين َء َام ُن ٓوا أنفِقوا مِما رزقن
ِ
َ ۡ ٞ َ َ َ ٞ ُ َ
َ
ُ َ
)٢٥٤ :َوَّل خلة َوَّل شفَٰ َعة َۗ َوٱلكَٰف ُِرون ه ُم ٱلظَٰل ُِمون ﴾ (ابلقرة
“লহ ঈমান্দাি সকে! আৰম লিামালোকক ৰৰ্ ৰ্ীৰৱকা দান কৰিলছাোঁ,
িাি েিা লসই ৰদন অহাি েূ লবজই বযয় কিা; ৰৰ্ৰদনা লকালনা
বযৱসা-বাৰণৰ্য নাথাৰকব, আৰু বন্ধুত্ব অথবা ছু োৰিলছা নাথাৰকব,
আৰু অৰবশ্বাসকািী সকলেই (আচে) অনযায়কািী।” [ছু িা আেবাক্বািাহ: ২৫৪]
খ- স্বীকতি ছু োৰিছ ধহলছ, ৰৰ্লটা লকৱে আল্লাহি ওচিি ৰবচিা
হয়। আচেলি ছু োৰিছকািীি ওচিি ছু োৰিছ প্ৰাথজনা কিাি
ৰ্ৰিয়লি লিওোঁক সম্মানীি কিা হয়। আৰু ৰ্াি বালব ছু োৰিছ
কিা হব ৰস এলন বযৰি হব োৰগব ৰ্াি কথা আৰু কমজি আল্লাহ
সন্তুষ্ট। আৰু লসয়াও হব অনু মৰি লোৱাি ৰেছি। লৰ্লন আল্লাহ
িাআ’োই ধকলছ:
(٥٢٢ :ّل بِإِ ۡذنِ ُِۚهۦ﴾ )البقرة
ُ َّ ِ﴿ َمن َذا ٱلَّ ِذي يَ ۡشفَعُ ِعندَهۥُ إ
“লকান আলছ এলনকুৱা ৰৰ্লয় অনু মৰি বযিীি লিওোঁি ওচিি
ছু োৰিছ কৰিব োৰিব?” [ছু িা আে-বাক্বািাহ/২৫৫]
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িতিীয় নীৰি: নবী চাল্লাল্লা-হু আোইৰহ অছাল্লামি আগমন এলন
লোকসকেি মাৰ্ি ঘলট ৰৰ্ সকলে ইবাদিি লক্ষত্ৰি ৰৰ্ন্ন
আৰছে; ৰসহোঁিি মাৰ্ি ৰকছু মালন ৰিৰিস্তা সকেি ইবাদি
কৰিৰছে, আৰু ৰকছু মালন নবী আৰু সৎ লোকসকেি ইবাদি
কৰিৰছে, আৰু লকালনাবাই গছ-গছৰন ও ৰশেি েূ ৰ্া কৰিৰছে
আৰু লকালনাবাই সূ ৰ্জ আৰু চন্দ্রি ইবাদি কৰিৰছে। আৰু নবী
চাল্লাল্লা-হু আোইৰহ অছাল্লালম ৰসহোঁিি মাৰ্ি লকালনা োথজকয
নকৰি ৰসহোঁি সকলোলি ৰবৰুলদ্ধ ৰ্ু দ্ধ কৰিৰছে। ইয়াি প্ৰমাণ
আল্লাহি বাণী:
ُّ ُ ُ
ٞ
َ ُ
َ ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ
)٣٩ :ِين ُك ُهۥ ِّللِ﴾ (اَّلنفال
ّت َّل تكون ف ِۡت َنة َو َيكون ٱل
﴿ وقت ِلوهم ح
“আৰু লিামালোলক ৰসহোঁিি ৰবৰুলদ্ধ সংগ্ৰাম কৰি থাৰকবা
লৰ্ৰিয়ালেলক

ৰিিনা

(ৰবেৰ্জয়)ি

অবসান

নঘলট

আৰু

(লৰ্ৰিয়ালেলক) দ্বীন সম্পূ ণজৰূলে আল্লাহি বালবই প্ৰৰিৰষ্ঠি নহয়।”
[ছু িা আে-আনিাে/৩৯]
•

আৰু ৰসহোঁলি লৰ্ সূ ৰ্জ আৰু চন্দ্রি ইবাদি কৰিৰছে, িাি

প্ৰমাণ আল্লাহি বাণী,
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َ َ ۡ َ
ُ ُ َۡ َ َُ َۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ُۡ
ۡ
َ َۡ ََ
ِ﴿ ومِن ءايَٰتِهِ ٱِلل وٱنلهار وٱلشمس وٱلقمر َّل تسجدوا ل ِلشم ِس وَّل ل ِلقمر
ُ
ََ َ
َ
َ
)٣٧ : ﴾ (فصلت٣٧ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِي خلق ُهن إِن كن ُت ۡم إِياهُ ت ۡع ُب ُدون
“আৰু লিওোঁি ৰনদশজনসমূ হি মাৰ্ি আলছ িাৰি আৰু ৰদন, সূ ৰ্জ
আৰু চন্দ্র। লিামালোলক সূ ৰ্জক ছাৰ্দা নকৰিবা, আৰু চন্দ্রলকা
নহয়; ছাৰ্দা কিা আল্লাহক, ৰৰ্ৰ্লন এইলবাি সত ৰষ্ট কৰিলছ, ৰ্ৰদলহ
লিামালোক লকৱে লিওোঁলিই ইবাদি কিা।” [ছু িা িুৰছছোি/৩৭]
•

ৰসহোঁলি লৰ্ ৰিৰিস্তাসকেি ইবাদি কৰিৰছে িাি প্ৰমাণ

আল্লাহি বাণী,
َ
َ َ ٰٓ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ
)٨٠ :لئِكة َوٱنلب ِ ِي َن أ ۡر َبابًاَۗ ﴾ (ال عمران
﴿ وَّل يأمركم أن تتخِذوا ٱلم
“আৰু লিওোঁ লিামালোকক (লকৰিয়াও এইলটা) আলদশ ৰনৰদলয় লৰ্,
লিামালোক ৰিৰিস্তাসকে ও নবীসকেক প্ৰৰিোেকৰূলে গ্ৰহণ
কিা।” [ছু িা আলে ইমিান/৮০]
•

মক্কাি কাৰিিসকলে লৰ্ নবীসকেি ইবাদি কৰিৰছে িাি

প্ৰমাণ ধহলছ আল্লাহি বাণী,
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ۡ
ُ
َۡ َ َ َُ
َ ّلل َيَٰع
َ نت قُ ۡل
َ َِيَس ٱ ۡب َن َم ۡر َي َم َءأ
ُ ِإَوذ قَ َال ٱ
ِ ت ل ِلن
ۡي مِن
﴿
ِ ون وأ
ِ ّم إِلَٰه
ِ اس ٱَّتِذ
ُ
)١١٦ : ﴾ (المائدة١١٦ ون ٱّللِه
ِ د
“আৰু লৰ্ৰিয়া আল্লালহ ক’ব, লহ মৰিয়মি েুত্ৰ ঈছা! িুৰম
মানু হলবািক ধকৰছোলন লৰ্, লিামালোলক লমাক আৰু লমাি মািতক
আল্লাহি বাৰহলি দু ৰ্নক উোসযৰূলে গ্ৰহণ কিা?” [ছু িা আেমালয়দা/১১৬]
•

মক্কাি লোকসকলে লৰ্ েূ ণযবান লোকসকেি ইবাদি কৰিৰছে

িাি প্ৰমাণ ধহলছ আল্লাহি বাণী :
َ ََ ۡ
َ َ ُ
َۡ
َ
َ
َ ٰٓ َ ُ
َ ك ٱَّل
ِين يَ ۡد ُعون يَ ۡب َتغون إ ِ ََٰل َرب ِ ِه ُم ٱل َوسِيلة أ ُّي ُه ۡم أق َر ُب َو َي ۡر ُجون
ِ ﴿ أولئ
َ َ ُ َ
َ ۡ َر
)٥٧ :ۡح َت ُهۥ َو َيخافون َعذابَ ُه ٓۥ﴾ (اَّلرساء
“ৰসহোঁলি ৰৰ্সকেক আহ্বান কলি ৰসহোঁি ৰনলৰ্ই ৰসহোঁিি
প্ৰৰিোেকি ধনকটয োৰ্ি উোয় সন্ধান কৰি িুলি লৰ্ ৰসহোঁিি
মাৰ্ি লকালন ৰকমান সাৰন্নধয োৰ্ কৰিব োলি? লিওোঁি দয়া আশা
কলি আৰু লিওোঁি শাৰস্তক ৰ্য় কলি।” [ছু িা আে-ইছিা/৫৭]
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•

লসই সময়ি মক্কাি লোকসকলে লৰ্ গছ-গছৰন আৰু ৰশেি

ইবাদি কৰিৰছে িাি প্ৰমাণ আল্লাহি বাণী,
ُ
َ َٰ ﴿ أَفَ َر َء ۡي ُت ُم ٱلل
ٰٓ اثلَ َة ٱ ۡۡل ۡخ َر
َٰ ت َوٱ ۡل ُعز
)٢٠ ،١٩ : ﴾ (انلجم٢٠ ى
ِ  َو َم َن َٰوةَ ٱثل١٩ ى
“লিামালোলক ৰ্াৰৱছালন োি’ আৰু ‘উৰ্ৰ্া’ সম্বলন্ধ আৰু িতিীয়
আন এটা ‘মানাি’ সম্বলন্ধ?” [ছু িা আন-নাৰ্ম/১৯-২০]
এইদলি আবু ওৱাৰকদ আে-োয়ছী (িাঃ)ি হাদীছলটালৱও ইয়াি
প্ৰমাণ, লিওোঁ কয়:
،خرجنا مع انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر
وللمرشكني سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال هلا ذات

 كما هلم ذات، يا رسول اهلل إجعل نلا ذات أنواط: فمررنا بسدرة فقلنا.أنواط
. احلديث.»أنواط
আৰম নবী (চাল্লাল্লা-হু আোইৰহ অছাল্লাম)ি েগি হুনাইনলে
ওোলোোঁ, আৰম লিৰিয়া নৱ-মুছৰেম আৰছলোোঁ। লসই সময়ি
মুশ্বৰিকসকেি এটা বত ক্ষ আৰছে, ৰ্াি ওচিি ৰসহোঁলি অৱস্হান
কৰিৰছে আৰু িাি ডােসমূ হি ৰসহোঁিি অস্ত্রলবাি ওলোমাই
িাৰখৰছে। িাি নাম আৰছে ‘ৰ্ািু আন্ওৱাত্’ (বিকিি গছ)।
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আৰম এই ধিণি এডাে গছি ওচলিৰদ অৰিক্রম কৰিলোোঁ। আৰম
আল্লাহি িাছু েক কলোোঁ: লহ আল্লাহি িাছু ে ! আমাি বালবও এটা
ৰ্ািু আনওৱাি ৰনধজাৰিি কৰি ৰদয়ক লৰ্লনলক ৰসহোঁিি আলছ...।
(ৰিিৰমৰ্ী, হাদীছ নং ২১৮০)
চিুথজ নীৰিঃ আমাি এই ৰ্ু গি মুশ্বৰিকসকেি ৰশ্বকজ েূ বজ ৰ্ু গি
মুশ্বৰিকসকেিলক অৰধক কলিাি। কািণ েূ বজ ৰ্ু গি লোকসকে
সু খ-সচ্ছেিাি সময়ি ৰশ্বকজ কৰিৰছে আৰু দু ঃখ ও আেদ-ৰবেদি
সময়ি একান্তৰ্ালৱ আল্লাহলকই আহ্বান কৰিৰছে। ৰকন্তু আমাি
এই ৰ্ু গি মুশ্বৰিকসকলে সু খ-দু খ সবজাৱস্থালিই আল্লাহি েগি
ৰশ্বকজ কলি।
িাি দেীে, আল্লাহি বাণী,
َ َ
ُۡ َ ُ َ َ ۡ ُۡ
ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َٰ َ َ َ َ
َُ َ
ب إِذا ه ۡم
ِ ﴿ فإِذا َرك ُِبوا ِِف ٱلفل
ِ ك دعوا ٱّلل ُمل ِِصۡي َل ٱلِين فلما َنىهم إَِل ٱل
َ ُ ُۡ
)٦٥ :شكون ﴾ (العنكبوت
ِ ي
“ ৰসহোঁলি লৰ্ৰিয়া নাৱি আলিাহণ কলি লিৰিয়া ৰসহোঁলি ৰবশুদ্ধ
ৰচলে আল্লাহলকই মালি; িাি ৰেছি লিওোঁ লৰ্ৰিয়া স্থেি আৰন
ৰসহোঁিক উদ্ধাি কলি, লিৰিয়াই ৰসহোঁলি ৰশ্বকজ কলি।” [ছু িা আেআনকাবূ ি/৬৫]
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সমাি
আৰু আল্লাহ িা‘আো সবজজ্ঞানী। দৰুদ ও ছাোম বৰষজি হওক
মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম, আৰু লিওোঁি েৰিয়ােেৰিৰ্ন আৰু লিলখিি সঙ্গী-সািৰথ সকেি প্ৰৰি।
১২/০১/২০১৫
১১:২৩pm
ইছোমী ৰবশ্বৰবদযােয় মদীনা লছৌৰদ আিব
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