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সোনোভননদেয োেী নক্ষো াঅয-১  

ূফবকথো 
ঘুনভদয় াঅদছ জোনৈয নৈো ফ নশুযাআ ান্তদয। াঅজদকয নশু 
াঅগোভী নেদনয বনফলযৈ। নশুদেয োদৈাআ নননভবৈ দফ াঅভোদেয 
াঅগোভীয নেনগুদরো। কথোগুদরো াঅভযো প্রোয়াআ ফদর থোনক। এফ 
ফোকয সথদক নশুদেয ুষু্ঠ ও ুন্দযবোদফ গদে সৈোরোয গুরুত্ব 
দজাআ ানুদভয়। এযো মনে সমোগয, তননৈকৈোম্পন্ন ও াঅেদব 
ফরীয়োন দয় গদে ওদে ৈোদর াঅভোদেয বনফলযৈ াঅদরোনকৈ 
দফ। ানযথোয় ৈো দফ ৈভোূর্ব।  
নশুদেয সভধোয ুষু্ঠ নফকো ও তননৈকৈোয াঈদেল ঘটোদৈ 
ফদচদয় জরুযী ৈোদেয জনয াঈমুক্ত ফযফস্থো নননিৈ কযো । ৈোদেয 
মবোপ্ত ুস্থ নফদনোেন ও ননভবর েনোভগ্রীয ফযফস্থো কযো। এদৈ 
ফযথব দর ৈোযো ছুটদফ াুস্থ জগদৈ। নফদলৈ াফোধ ানরোাআন 
প্রমুনক্তয ফদেৌরদৈ াঅজকোর নশুদেয বনফলযৈ হুভনকয ভুদে। 
েুাঃেজনক দরও ৈয, ফোাংরো োনদৈয ফদচদয় সফন াবোফ 
সেেো মোয় তননৈকৈোম্পন্ন নশুোনদৈযয। এ াবোফ ঘুচোদনোয 
োভোনয প্রদচষ্টোয াাং নদদফাআ এ ুনিকো যচনো ভোথোয় াঅদ।  
নশুদেয াঅেব জীফন গেোয ফদচদয় নফশ্বি ও স্বোথবক োদথয় 
যদয়দছ ৃনথফীয ফবদেষ্ঠ গুর্োফনরম্পন্ন ভোনুল ভোনফী োল্লোল্লোহু 
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াঅরোাআন ওয়োোল্লোদভয োেী বোণ্ডোদয। ৈোাআ নশুদেয জনয 
তননৈকৈোয োেম্বনরৈ োেীদয োে ননযদজয াঅদয়োজন। সাআ 
ননযদজয এনট প্রথভ ফাআ। াঅল্লোয যভৈ প্ররনম্বৈ দর ানচদযাআ 
ননযদজয যফৈবী ফাআগুদরোও াঅদরোয ভুে সেেদফ।  
োনৈয সফোধম্পন্ন ফরদৈাআ জোদনন, োনদৈযয ফদচদয় কনেন ও 
ানোয়ো োেোয ায নোভ নশুদৈোল যচনো । াদনদক সচষ্টো কদযও 
এদৈ পর দৈ োদযননন। ৈোদেয ৈুরনোয় াঅনভ াঅযও 
াদমোগয। ৈফুও াঅভোয নেচ্ছো ও সচষ্টো মনে াঅল্লো  কফুর কদযন, 
ৈোদর াদমোদগযয জনয সমোগযৈয ওয়ো নফনচত্র নকছু নয়।  
এ ধযদনয ফাআদয়য ফহুর প্রচোয েযকোয। সকোদনো াঈদেযোগী 
প্রকোক এনগদয় এদর দ্রুৈ ফাআনট সল কদয ৈোয োদৈ ৈুদর 
নেদৈ োযৈোভ। নকাংফো সম সকোদনো েীদনয প্রচোযকোভী সনককোয 
বোাআ-সফোন প্রকোদয েযদচয বোয ননদর ফযনক্তগৈ াঈদেযোদগও এনট 
প্রকো কযো মোদফ। াঅল্লো াঅভোদেয কর সনক াঅভর কফুর 
করুন।   
 
াঅরী োোন তৈয়ফ 
ভুদেোদপোন : ০১৯১৩১৮৬৩৭২ 
alihasantaib@gmail.com  

mailto:alihasantaib@gmail.com
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প্রনৈদফনদক কষ্ট নেও নো 

াঅফূ শুযোাআ যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 

াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন, 

َُي » ٌِم َُي  وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٌِم َُي  وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٌِم يوَو « وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٔلَو اِهَّللِم  كَوالَو / ؼِم َْؤ يَوا رَوشُي ٌَو / وَو
ُّي » ايِملَو َٔو ارُي ُي ةَو َُي جَو ٌَو ِم   َو يَو ْؤ  «ااِهَّلل

‘াঅল্লোয থ স ভুনভন নয়, াঅল্লোয থ স ভুনভন নয়, 

াঅল্লোয থ স ভুনভন নয় । নজদে কযো দরো স াঅল্লোয 

যোূর সক ভুনভন নয় ? যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ 

ফরদরন, মোয াননষ্ট সথদক ৈোয প্রনৈদফন ননযোে নয়’ । [ফুেোযী 

: ৬০১৬] 

াঅফূ হুযোয়যো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 

াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন, 

ُّي » ااِملَو َٔو ارُي ُي ةَو َُي جَو ٌَو َْؤ  َو يَو ْؤ ٌَو ِهَّلِلثَو  َو وُي ااْؤ «  َو يَودْؤ ُي
‘ওাআ ফযনক্ত জোন্নোদৈ প্রদফ কযদফ নো মোয প্রনৈদফন ৈোয াননষ্ট 

সথদক ননযোে নয়’। [ভুনরভ : ৪৬] 
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াংনক্ষপ্ত ফযোেযো : ভোনুল োভোনজক জীফ। ভোজ সথদক েূদয নগদয় 

ভোনুল সফন নেন নটকদৈ োদয নো। নযফোদযয ফোাআদয মোযো 

াঅভোদেয োোোন ফফো কদযন ৈোযোাআ াঅভোয প্রনৈদফন। 
াঅভোদেয ফোনেয াঅোদয সরোকজন, নফেযোরদয়য োেীযো, 

ভোদে সেরোয োথীযোও এয ান্তবুবক্ত। এদেয কোাঈদক াঅভযো কষ্ট 

নেদৈ োনয নো। ভুনভন ৈথো াঅল্লোয নপ্রয় ফোন্দো দৈ দর 

াঅভোদেয াফযাআ চোযোদয সরোকজনদক কষ্ট সেয়োয ভদৈো 

কোজগুদরো সথদক নফযৈ থোকদৈ দফ।  

সৈোভোয োৈ সথদক দে নগদয় য়দৈো কোাঁদচয াঅয়নো ফো ওলুদধয 

সফোৈর সবদে সগর, াভনন ৈুনভ াঅমু্ময ফকুননয বদয় জোনোরো নেদয় 

োদয যোিোয় বোেো কোাঁচগুদরো সপদর নেদর। নকাংফো াঅবু্ব সৈোভোয 

জনয করো াঅনদরন, ৈুনভ স করো সেদয় সফদেয়োদর ৈোয ছোর 

সপদর নেদর োদয ফোনেয সরোকদেয চরোয দথ। ফুঝদৈাআ োযছ 

এদৈ কদয কী দৈ োদয। োদয ফোনেয ফুদেো নোনু নোভোজ 

েদৈ মোফোয ভয় ওাআ করোয ছোদর ো নছদর ধো কদয দে 

মোদফন। নয়দৈো ও ফোনেয েোরোম্মোয োদয় নফাঁধদফ ওাআ বোেো কোাঁচ। 
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ৈোাঁয ো সকদট যক্ত সফনযদয় সাআ রঙ্কোকোণ্ড সফাঁদধ মোদফ। কৈাআ নো 

কষ্ট োদফন ৈোযো!? 

াঅয নফেযোরদয় েদৈ নগদয় নকাংফো নফদকদর ভোদে সেরদৈ নগদয়ও 

াঅভযো ভোনুলদক কষ্ট নেদয় ফন। েুষু্টনভ কদয য়দৈো একজদনয 

করভ ফো সনির ননদর নকাংফো োেীয জুদৈো ননদয় সগদর 

ফোথরুদভ। এনেদক সফচোযো সৈো েুাঁদজ সদযোন । াঅমু্ময ফকুননয 

বদয় ানস্থয । াথফো ভোদে নগদয় রক্ষয নো কদয ফোফোয দে োাঁনট 

োাঁনট ো ো কদয চরদৈ থোকো ফোচ্চোনটদক নেদর সজোযদ ফর 

সভদয। নচৎকোয কদয ও কোন্নো জুদে নের । এদৈ কদয শুধু ওাআ 

ফোফুনটাআ নয়; ৈোয ভো-ফোফোও কষ্ট সদৈ োদযন। এবোদফাআ াঅভযো 

াফদচৈদন প্রনৈদফনদেয কষ্ট নেদয় সপনর।  

াঅভোদেয নপ্রয় নফীজী ফদরদছন ভোনুলদক কষ্ট সেফোয ভদৈো ফ 

কোজ ফোে নেদৈ। ভোনুলদক কষ্ট সেফোয ভদৈো নকছু নো কযদৈ ফো 

ফরদৈ। যো, শুধু কোজ নেদয়াআ নয়; ভুদেয কথো নেদয়ও ভোনুলদক 

কষ্ট নেদয় সপনর াঅভযো। সমভন ধদযো, ভোদে নিদকট ফো পুটফর 

সেরদৈ নগদয় সৈোভোযাআ ভদৈো াঅদযক সছদরয দে ধোক্কো সরদগ 

সগর, স নকন্তু াআদচ্ছ কদয এভন কদযনন। এেন ৈুনভ মনে 
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প্রনৈদোধ নদদফ ৈোদক একটো ধোক্কো েোও ৈোদর স সমভন কষ্ট 

োদফ, সৈভনন ৈোদক একটো াবদ্র বোলোয় ফকো নেদরও স ভদন 

কষ্ট সনদফ। াৈএফ এভন টুনকটোনক নফলদয় তধমব ধযোাআ দফ 

াঈত্তভ। ভোনুলদক কটু কথো একেভাআ ফরো মোদফ নো। 
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ৈয ফদরো, নভদথয ফদরো নো 

াঅবু্দল্লো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, নফী োল্লোল্লোহু াঅরোাআন 

ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

قُي » دُي َوصْؤ وَو يلَو إِمنِهَّلل الرِهَّللجُي ِهَّلِلثِم  وَو دِم  إِمَلَو ااَو ْٓؤ ِهَّلل يَو إِمنِهَّلل اىِبِم ِّ  وَو دِم  إِمَلَو اىِبِم ْٓؤ قَو يَو دْؤ إِمنِهَّلل الصِّ
يًلا دِّ ٔنَو صِم َّتِهَّلل يَوؾُي دِم  إِمَلَو . حَو ْٓؤ ٔرَو يَو جُي إِمنِهَّلل اىفُي ٔرِم  وَو جُي دِم  إِمَلَو اىفُي ْٓؤ بَو يَو ذِم إِمنِهَّلل الهَو وَو

اةًا ذِهَّلل ِْؤدَو اِهَّللِم نَو خَوبَو عِم َّتِهَّلل يُيؾْؤ بُي حَو ذِم َوهْؤ وَو يلَو إِمنِهَّلل الرِهَّللجُي « انلِهَّللارِم  وَو
‘ননিয় ৈয ুর্য ফো বোদরো কোদজয থ সেেোয় াঅয বোদরো কোজ 

ফো ুর্য জোন্নোদৈয থ সেেোয়। [এবোদফ] একজন ফযনক্ত ৈয 

ফরদৈ ফরদৈ [াঅল্লো  ও ভোনুদল য কোদছ] ৈযফোেী নদদফ গর্য 

য়। [ক্ষোন্তদয] নভথযো াযোদধয থ সেেোয় াঅয াযোধ 

জোোন্নোদভয নেদক ধোনফৈ কদয। [এবোদফ] একজন ফযনক্ত নভথযো 

ফরদৈ ফরদৈ (াঅল্লো ও ভোনুদল য কোদছ) নভথযোফোেী নদদফ 

নরনফদ্ধ দয় মোয়’। (ফুেোযী : ৬০৯৪; ভুনরভ : ৬৮০৩)   

াংনক্ষপ্ত ফযোেযো :  ৈয ফোনেৈো একনট প্রাংনীয় ও ফবজন নপ্রয় 

গুর্। ৈযফোনেৈো ভোনুলদক াদনয য কোদছ নপ্রয় ফোনোয়। াদযয 

েৃনষ্টদৈ ফোনোয় ম্মোননৈ ও গ্রর্দমোগয। ৈয ভোনুলদক াাংেয 

ো সথদক যক্ষো কদয। ুর্য ফো সননকয দথ নযচোনরৈ কদয। 
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সকাঈ মেন প্রনৈননয়ৈ ৈয ফরোয াবযো গদে সৈোদর, ৈেন ৈয 

ফরো ৈোয স্ববোদফ নযর্ৈ য়। 

এ মবোদয় াঈন্নীৈ দর াঅল্লো ৈোয নোভ নরনফদ্ধ কদযন সাআ ফ 

ৈযফোেীদেয ৈোনরকোয়, মোদেযদক ফরো য় ‘ন দ্দীক’ ৈথো 

ভোৈযফোেী। নকয়োভদৈয নেন মোযো াঅল্লোয নফদল ভমবোেো 

রোদবয ভধয নেদয় নফী ও ীেদেয দে নবাঅাআন ফো নফদল 

ম্মোদনয োত্র নদদফ গর্য দফন।  

ক্ষোন্তদয নভথযো ভোনুদলয কোদছ একনট ঘৃনর্ৈ ও নচয নননন্দৈ 

স্ববোফ। নভথযোফোেীদক সেোে ৈোয াঅনজদনযোও াছন্দ কদয। 

নভথযো ভোনুলদক োদয দথ নযচোনরৈ কদয। একনট োভোনয ো 

ফহু োদয নেদক নযচোনরৈ কদয। এবোদফ ো কযদৈ কযদৈ 

স সফদেয়োদর জোোন্নোদভয দথ ধোনফৈ য়। াঅগুদনয নচয াঅফো 

দয় মোয় ৈোয গন্তফয। ভোনুল মেন ায নভথযো ফরদৈ থোদক, 

নভথযো ফরো ৈোয স্ববোদফ নযর্ৈ য়। নভথযোকথন স্ববোদফ নযর্ৈ 

দর াঅল্লো ৈোদক কোয মোফ ফো ‘ভোনভথযোফোেী’য ৈোনরকোবুক্ত 

কদযন।  
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নফলয়নট াঅদযকটু সেোরোো কযো মোক। ধদযো, সৈোভযো ভোেযোো ফো 

নফেযোরদয় মোও, সেোদন নকন্তু সৈোভোয াঅবু্ব-াঅমু্ম দে থোদকন 

নো। পদর সেোদন ৈুনভ কী কযদছো নো কযছ ৈো ৈোাঁযো সেদেন নো। 

ৈুনভ য়দৈো নটনপন ফো ছুনটয ভয় সেরদৈ নগদয় সৈোভোয 

োেীদক াপ্রৈযোনৈবোদফ সভদয ফদর নকাংফো ক্লোদ ফোয 

জোয়গো ননদয় এদক াদনযয দে হুদেোহুনে কযদৈ নগদয় োরকো 

ভোযোভোনযদৈ জনেদয় সগদর াথফো ুদমোগ সদর সৈোভোয োদ ফো 

সছদরনটয সনির ফো ফাআ রুনকদয় যোেদর- ফগুদরোাআ নকন্তু 

াযোধ। সকোদনোটোাআ সৈোভোয কযো াঈনচৈ নয়। এেন ৈুনভ মনে 

বোদফো, াঅমু্ময কোদছ নপদয নগদয় এফ ফরদৈ দফ, নৈয নৈয 

ফ নফফযর্ নেদৈ দফ, ৈেন াঅমু্ম সৈোভোদক ফদক সেদফন নকাংফো 

সৈোভোয াঅচযদর্ ভদন কষ্ট সনদফন মো ৈুনভ সভোদটও কোভনো কয 

নো, ৈোদর এ নচন্তোাআ সৈোভোদক ফোধো সেদফ এফ কযো সথদক।  

এ সক্ষদত্র মনে নভদথয ফরদৈ মোও ৈদফ সেে কৈ নফনত্ত সেেো 

সেদফ। ৈুনভ মনে নফেযোরয় সথদক নপদয াঅমু্ময কোদছ ওফ েুষু্টনভয 

কথো সগোন কদযো  াঅয  ৈোাঁয নজেোোয াঈত্তদয ফদরো, াঅনভ াঅজ 

সু্কদর সকোদনো েুষু্টনভ কনযনন াঅমু্ম, ৈোদর একনট নভদথয ফরদর। 
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এযয দযযনেন মেন মোয দে েুষু্টনভ কদযদছো ৈোয াঅমু্ম এদ 

নফচোয সেদফ ন, ৈেন এাআ একনট নভদথয রুকোদৈ নগদয় সৈোভোদক 

াদনকগুদরো নভথযোয াঅেয় ননদৈ দফ। ৈোযযও নকন্তু ৈুনভ ৈয 

ঘটনো াঅেোর কযদৈ োযদফ নো। ৈয সফনযদয়াআ াঅদফ। ৈেন 

কী দফ? াঅমু্ম েুফ কষ্ট োদফন। বোফদফন সম সছদরটোদক াঅনভ 

এৈ াঅেয কনয, সযোজ ৈোয জনয ফ নকছু কদয সোআ, যোৈ সজদগ 

ওয াুদেয ভয় সফো কনয স নকনো নভদথয ফদর! সাআ াঅভোদক 

াদনযয কোদছ সছোট কদয! 

এেন সবদফ সেদেো, একনট নভদথয ফরোয কোযদর্ সৈোভোদক 

াদনকগুদরো নভদথয ফরদৈ দরো। ৈোযয ধযো সেদয় রনিৈ দৈ 

দরো। দফবোনয ভোদক ভদন কষ্ট নেদয় জোোন্নোদভয াঅগুদন জ্বরোয 

ম্ভোফনো ৃনষ্ট দরো। াথচ প্রথদভাআ মনে ৈুনভ ৈয ফদর নেদৈ, 

ৈোদর াঅমু্ম সৈোভোদক ফুনঝদয় নেদৈন এফ কযদৈ সনাআ। এদৈ 

কদয নভদথযও ফরদৈ ৈ নো। াঅফোয ৈোাঁদক কষ্ট নেদয় জোোন্নোদভয 

নেদকও সমদৈ য় নো। ফযাং ৈয ফরোয ুফোদে ৈুনভ ৈযফোেী 

দয় াঅল্লোদক েুন কদয জোন্নোদৈয নথক দৈ োযদৈ।  
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এ জনযাআ ফহু োেীদ যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ 

নভথযো সথদক ৈকব কদযদছন। ৈয ও ৈযফোনেৈোয় াঈদু্বদ্ধ 

কদযদছন। নফত্র কুযাঅদন াঅল্লো যোবু্বর াঅরোভীনও নভথযোদক  

ননরুৎোনৈ ও ৈযদক াঈৎোনৈ কদযদছন। াআযোে দয়দছ,  

ِ يَ   ۡٱَ ِ َ   َيۡفََتِي إِنََّما ﴿ ِ    َِٔا يَٰتِ  ُيۡ ِ  ُي وَ  َ    ٱَّ َ   َِ    ٱَّ  ْو
ُي
  ۡٱَ ِٰ  ُي وَ   ُي ُي  َ  

   [١٠٥/ انلحو] ﴾ ١٠٥

‘একভোত্র ৈোযোাআ নভথযো যটোয়, মোযো াঅল্লোয াঅয়োৈভূদ াইভোন 

যোদে নো। াঅয ৈোযোাআ নভথযোফোেী’। {ূযো াঅর-পুযকোন, াঅয়োৈ : 

১০৫} 

নৈনন াঅযও াআযোে কদযন,  

ْو  َ َ   ﴿ ُي ا وِۡ  َ ُي ُي ُي   َِ  ُي  وَِما َ  ُي و
َ
ْو  َ َ ااٞل  َ َهَٰ ا َ َ ٰ ٞل  َهَٰ ا  ۡٱَ ِ َ     َۡفََتُي ا ِ   َتِّل

 َ َ  ِ ِ يَ  إِوَّ   ۡٱَ ِ َ     ٱَّ ِ  َ َ  َيۡفََتُي وَ   ٱَّ ۡف ِ ُي وَ  َ    ۡٱَ ِ َ    ٱَّ  ﴾ ١١٦ يُي
   [١١٦/ انلحو]

‘াঅয সৈোভোদেয নজহ্বো দ্বোযো ফোনোদনো নভথযোয াঈয ননববয কদয 

ফদরো নো সম, এটো োরোর এফাং এটো োযোভ, াঅল্লোয াঈয নভথযো 

যটোদনোয জনয। ননিয় মোযো াঅল্লোয াঈয নভথযো যটোয়, ৈোযো 

পর দফ নো’। {ূযো াঅর-পুযকোন, াঅয়োৈ : ১১৬} 
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াঅদযক ূযোয় াঅল্লো ফদরন,  

وَ ۡ  ﴿
َ
ِ يَ  إَِ    َ َ     ْو   ٱَّ ُي  َ ِ َ   قَۡ ً ا  ََ ٱَّۡ ا ا َع َۡيِه   ٱَّ ِ  ُي ۡ   ُي   َّ  ِ ۡ هُي ۡ  َ َ    َتِّل

   [١٤/ املجادىث] ﴾ ١٤ َيۡ  َمُي وَ  َ  ُي ۡ   ۡٱَ ِ ِ   َ َ  َ َ ۡ  ِفُي وَ 

‘ৈুনভ নক ৈোদেয রক্ষয কযনন, মোযো এভন এক কওদভয োদথ 

ফনু্ধত্ব কদয মোদেয াঈয াঅল্লোয গমফ নননৈৈ দয়দছ? ৈোযো 

সৈোভোদেয েরবুক্ত নয় এফাং সৈোভযোও ৈোদেয েরবুক্ত নও। াঅয 

ৈোযো সজদন শুদনাআ নভথযোয াঈয কভ কদয’। {ূযো াঅর-

ভুজোেোরো, াঅয়োৈ : ১৪} 

ুৈযোাং ভোদজয কর াযোধ সথদক ফোাঁচদৈ দর াঅভোদেযদক 

ফবেো ৈয  ফরদৈ দফ। ৈযফোনেৈোয জীফন গেদৈ দফ। াঅয 

দফবোৈবোদফ নযোয কযদৈ দফ নভথযো ও নভথযোফোনেৈোদক। 

াঅল্লো াঅভোদেয োয় সোন।  
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নাংো কদযো নো  

‘াঅনো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূর োল্লোল্লোহু াঅরোাআন 
ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

َٔواًُا» تَوادَو اِم إِم ْؤ ا عِم ُُٔٔي كُي ٔا  وَو عُي اطَو ٔا  وَو َو تَولَو وا  وَو َو تَوتَواغَوضُي دُي َواشَو  « َو َتَو
‘সৈোভযো কোযও প্রনৈ নফদদ্বলবোফ সযে নো। যস্পয নাংো কদযো  
নো। নফদচ্ছেবোফ সযে নো। ফযাং এদক াদনযয বোাআ দয় মোও ’। 
[ভুনরভ : ২৫৫৯; ফুেোযী : ৫১৪৩] 
াংনক্ষপ্ত ফযোেযো : াঅভযো োভোনজক জীফ। ভোদজ োোোন ফোাআ 
ফফো কনয। ফোাআ াঅভযো জীফদনয প্রদয়োজদন এদক াদযয 
ওয ননববযীর। ভোদজ মনে ফোয দে ফোয ম্পকব বোদরো 
থোদক ৈোদর সেোদন োনন্ত ও ৃঙ্খরো নফযোজ কদয। ানযথোয় 
ভোদজয োনন্ত নফনিৈ য়। াঅভোদেয ভদনয ুে ানচন োনেয 
ভদৈো ুেূদয াঈেোর সেয়। াঅদরোচয োেীদ োভোনজক োনন্ত মোদৈ 
নষ্ট নো য় এ জনয নকছু ফজবর্ীয় নফলদয়য ফযোোদয যোূর োল্লোল্লোহু 
‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ াঅভোদেয ৈকব কদযদছন। যোূর  োল্লোল্লোহু 
‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ াঅভোদেযদক যস্পয নাংো  ও নফদদ্বল এফাং 
ানভর ও নফদবদেয ভদনোবোফ েূয কযদৈ ফদরদছন।  াঅয ফফো 
কযদৈ ফদরদছন যস্পদয বোাআদয়য ভদৈো াঅন দয়।  
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সম নফদলর্গুদরো ভোনুদলয াঈন্ননৈয দথ প্রধোন ান্তযোয় দয় 
েোাঁেোয়, ভোনুলদক াঅল্লো ও ৈোাঁয াযোয ফোন্দোয কোদছ ানপ্রয় 
কদয সৈোদর ৈোয ানযৈভ দরো  নাংো ফো  যশ্রীকোৈযৈো। সকাঈ 
য়দৈো সৈোভোয সচদয় সেেদৈ ুন্দয াথফো সকাঈ সৈোভোদেয সচদয় 
ধনী। সযোজ সু্কদর এদ ও সৈোভোয োভদন এটো সটো নকদন েোয়, 
েোনভ াঅয বোনয ুন্দয ফ সোোক দয াঅদ। ৈুনভ মনে এফ 
সেদে সবৈদয সবৈদয জ্বরদৈ থোক। কোভনো কযদৈ রোগ, ৈুনভ ওয 
ভৈ দয় মোও াঅয স দয় মোক সৈোভোয ভৈ গনযফ ফো াোয় 
ৈদফ এনটাআ স ান্তদযয ফযনধ াঅল্লো ও ৈোাঁয যোূর মোদক নাংো 
ফদর ননন্দো কদযদছন। নফত্র কুযাঅদন াঅল্লো ৈো‘াঅরো ফদরসছন,  

اۡ  ﴿
َ
ٰ   ٱَّاَا  َ ۡ ُي ُي وَ    ٓا  َ َ ُي  َ ا َ ٰهُي ُي  َ ا    [٥٤/ اىنصاء] ﴾  َۡ  ِ ِ    ِ ي  ٱَّ

‘াঅল্লো ভোনুলদক ৈোয সম ানুগ্র েোন  কদযদছন ৈোয ওয নক 
ৈোযো নাংো কদয? {ূযো াঅন-ননো, াঅয়োৈ : ৫৪}  
ায াঅয়োদৈ াঅল্লো  নাংুদকয াকরযোর্ সথদক াঅেয় প্রোথবনো 
কযোয জনয ৈোাঁয নফী  (োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ) সক াঈদদ্দ 
কদয ফদরন,  

   [٥/ اىفيق] ﴾ ٥ َ َ  َ  إَِذا َ اِا ٍد  َ َتِّلِ  َ ِ ي ﴿

‘এফাং (াঅনন াঅেয় প্রোথবনো করুন ) নাংুদকয াননষ্ট সথদক মেন 
স নাংো কদয’। {ূযো াঅর-পোরোক, াঅয়োৈ : ৫}  
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াঅফূ হুযোয়যো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ , োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন 
ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

بَو » َو َو  ُيوُي انلِهَّللارُي احلْؤ
ْؤ
ا حَو  ٍَو َِواتِم  نَو َوصَو  ُيوُي احلْؤ

ْؤ
دَو يَو  َوصَو دَو   َو ِمنِهَّلل احلْؤ َوصَو ًْؤ وَواحلْؤ « إِميِهَّللاؽُي

‘সৈোভযো নাংো-যশ্রীকোৈযৈো সথদক সফাঁদচ থোক। সকননো নাংো-
যশ্রীকোৈযৈো সননকদক সেদয়  সপদর, সমভন াঅগুন সেদয় সপদর  
কোদেয েনে’। [াঅফূ েোাঈে : ৪৯০৩1] 
কুযৈুফী নোভক ৈোপীয গ্রদে ফরো দয়সছ, াঅকোদ ফবপ্রথভ 
ানুনষ্ঠৈ সগোনো দচ্ছ এাআ নাংো-যশ্রীকোৈযৈো, মো য়ৈোন ফোফো 
াঅেদভয (াঅরোাআন োরোভ ) প্রনৈ নাংোযোয়র্ দয়  কদযনছর। 
সৈভনন ৃনথফীয ফবপ্রথভ ো ও দচ্ছ নাংো , মো াঅেভ  
াঅরোাআন োরোদভয সছদর  কোনফর ৈোয বোাআ োনফদরয প্রনৈ 
কদযনছর। নাংো-যশ্রীকোৈযৈো কৈটুকু োদয কোজ ৈো ওদয  
াঈদল্লনেৈ াঅয়োৈ ও োেী েুনট  সথদক  সফোঝো  মোয় । নাংো সম 
কযদফ স য়ৈোদনয েদরয সরোক  োফযি দফ । নাংোকোযীয 
েু‘াঅ কফুর য় নো। নাংোয কোযদর্ সনক াঅভর নষ্ট  দয় মোয়। 
াঅল্লোয সিোদধয োত্র দৈ য়। ৈোছোেো এাআ নাংো-
যশ্রীকোৈযৈো এভন এক ফযনধ মোয কোযদর্ োযো েুননয়োয ভোনুল 
ক্ষনৈগ্রি য়। নাংোকোযী স্বয়াং  নফনবন্ন ভোননক মোৈনোয় সবোদগ। 

                                                           
1. েুফবর ূদত্র ফনর্বৈ।  
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ফবেো েুনিন্তো কদয। এভন ভভবীেোয় সবোদগ মোয সকোদনো প্রনৈকোয 
সনাআ। নাংোয ানদরাআ স জ্বদর-ুদে ছোাআ য়। 
াঅল্লো াঅভোদেয মোদক মো নেদয়দছন, ৈোয ওয ন্তুষ্ট থোকদৈ 
দফ। নৈনন ভোদজ  ধনী-গযীফ ৃনষ্ট কদযদছন। কোাঈদক োযীনযক 
ূর্বৈো নেদয়দছন কোাঈদক াূর্বৈো  নেদয় ৃনথফীদৈ োনেদয়দছন। 
এদফ ভোনুদলয সকোদনো োৈ সনাআ। এয যযও সকফর নৈনন 
জোদনন। এ সফোধ মনে াঅভযো সবৈদয রোরন ও োরন কনয , 
ৈোদর প্রোন্ত দয় াঈেদফ ভন। োনন্তদৈ বদয াঈেদফ াঅভোদেয 
ফোয জীফন।  
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নফদে তধমব ধদযো 
াঅদয়ো যোনেয়োল্লোহু াঅনো সথদক ফনর্বৈ , যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 
াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

ا» َٓو انُي ُيشَو ثِم ي نَو ْٔؤ َّتِهَّلل الشِهَّلل ُّي حَو ِْؤ ا عَو َٓو رَو ةِم فِّ ًُي  إِم ِهَّلل ؽُي يِم صْؤ ٍُي ْؤ ا ال َٓو ابُي ةِم يتَوٍث يُيصَو صِم َْؤ مُي ٌِم ا  « ٌَو
‘ভুনভনদক সম  সকোদনো নফোআ স্পব করুক নো সকন াঅল্লো ৈোয 
নফননভদয় ৈোয গুনো ভোপ কদয সেন। এভননক (চরনৈ দথ) োদয় 
সম কোাঁটো নফাঁদধ (ৈোয নফননভদয়ও গুনো ভোপ কযো য় ’)। [ফুেোযী : 
৫৬৪০; ভুনরভ : ৬৭৩০]  
াঅফূ হুযোয়যো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ , যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 
াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

ُّي » ِْؤ ٌِم بْؤ  ًا يُيصِم ِّم  َو ْؤ َْؤ يُيرِمدِم اِهَّللُي ةِم « ٌَو
‘াঅল্লো মোয বোদরো চোন , ৈোদক নফে সেন ’। [ফুেোযী : ৫৬৪৫ ; 
ভুনোে াঅভে : ৭২৩৪] 
োনথবফ জীফদন ভুনভনদক মৈ সছোট কষ্ট াঅয নফোআ স্পব করুক 
নো সকন ৈোদৈ াঅল্লো ৈোয সকোদনো নো সকোদনো ভের নননৈ 
যোদেন। াঅভযো ফুনঝ াঅয নো ফুনঝ াঅল্লো াঅভোদেয বোদরোফোদন 
ফদরাআ এাআ যীক্ষোয় সপদরন। ৈোাআ াঅভোদেয কৈবফয দফ , সকোদনো 
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নফদে নফচনরৈ নকাংফো াধধমব নো দয় াঅল্লোয প্রনৈ াঅস্থো যোেো। 
ৈোাঁযাআ যর্োন্ন ওয়ো এফাং তধমবীর ফোন্দোয নযচয় সেয়ো। 
এ তধমবদক াঅযফীদৈ ফরো য় ফয। ফয ভোনুদলয একনট 
সবৈযগৈ াঈত্তভ স্ববোফ , মোয ভোধযদভ স াুন্দয ও ানুত্তভ কোজ 
সথদক নফযৈ থোদক। এনট ভোনুদলয এক াঅনিক নক্ত মো নেদয় স 
ননদজদক ুস্থয ও ুযনক্ষৈ যোেদৈ োদয। ফয াঅল্লোয নযূর্ব 
ভুনভন ফোন্দোদেয তফনষ্টয। াঅল্লো মোদক এ গুর্ সেন ; সকফর সাআ 
এ গুদর্ ুনিৈ য়। নফী-যোূর াঅরোাআন োরোভদেয াঅল্লো 
এ নফযর গুদর্ বূনলৈ কদযনছদরন। াঅল্লো ও ৈোাঁয যোূর 
নফনবন্নবোদফ ফদযয গুরুত্ব ফর্বনো কদযদছন।  
াআভোভ াঅভে নফন োম্বর য. ফদরন , নফত্র কুযাঅদন াঅল্লো 
নব্বাআ জোয়গোয় ফদযয কথো ফদরদছন। াৈএফ ফনু্ধযো , সবদফ 
সেদেো ফয কৈ গুরুত্বূর্ব!  
াঅল্লো ফযদক এভন এক নক্ত ফোননদয়দছন মো কেদনো ফযথব য় 
নো, এভন ৈীয ফোননদয়দছন মো রক্ষভ্রষ্ট য় নো , এভন নফজয়ী 
তননক ফোননদয়দছন সম কেদনো যোনজৈ য় নো , এভন ুযনক্ষৈ 
েূগব ফোননদয়দছন মো কেদনো ধ্বাং য় নো। ফয াঅয নফজয় েুাআ 
দোেদযয ভদৈো। সম ফয কযদফ পরৈো ৈোয েচুম্বন কযদফ। 
ভোনুল ৈোয েুননয়ো ও াঅনেযোদৈয নফলদয় ফদযয ভদৈো এভন 
সকোদনো াদে নিৈ য় নো , মো ৈোয নপ ও য়ৈোনদক 
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নননিৈবোদফ োনযদয় সেয়। সাআ ফোন্দোয সকোদনো নক্তাআ সনাআ , মোয 
গুর্োফনরয ভদধয ফয ৈথো তধমব সনাআ। সাআ ফোন্দো নফজয়ও নছননদয় 
াঅনদৈ োদয নো সম ফযকোযী ফো তধমবীর নয়। ৈোাআদৈো াঅল্লো 
কুযাঅদন ফদরদছন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ يَ  َي  ْو   ٱَّ ْو  َ اَ  ُي ا ْو   ۡٱِ ُي ا ْو  َ َٱا ِ ُي ا ْو  َ َ ا ِ ُي ا َ  َ   َّ ُي ا   ُيۡف ِ ُي وَ  ٱََ  َّ ُي ۡ   ٱَّ

   [٢٠٠/ عٍران ال] ﴾ ٢٠٠

‘স ভুনভনগর্ , সৈোভযো তধমব ধদযো ও তধদমব াটর থোদকো এফাং 
োোযোয় ননদয়োনজৈ থোক। াঅয াঅল্লোদক বয় কয , মোদৈ সৈোভযো 
পর ও’। {াঅদর-াআভযোন : ২০০} 
াঅভোদেয জীফদন ফদযয সকোদনো নফকল্প সনাআ। াঅল্লোয ফোন্দো 
ভোদত্রাআ ফয কযদৈ দফ। সকননো কেদনো াঅল্লোয াঅদে 
ভোনদৈ দফ , ৈোাঁয ননদেবনৈ কোজ কযদৈ দফ। াঅফোয কেদনো 
ৈোাঁয ননদলধ সভদন চরদৈ দফ , নফযৈ থোকদৈ ৈো কযো সথদক। 
াঅফোয কেদনো ো ৈোকেীদযয সকোদনো পয়োরো এদ েো য 
কোযদর্ নফদে েদৈ  সফ। ৈেন ফয কযদৈ দফ। মেন 
সনয়োভৈ সেয়ো দফ , ৈেন শুকনযয়ো কযদৈ দফ। এবোদফ নোনো 
াফস্থোয ভধয নেদয় ভুনভদনয জীফন ানৈফোনৈ য়। ুৈযোাং ভৃৈুয 
মবন্ত এাআ ফযদক দে ননদয়াআ চরদৈ দফ।  
ভদন যোেদৈ দফ , ভুনভদনয ুদযো জীফনাআ যীক্ষোয় বযো। প্রনৈনট 
ভুনভনদক াঅল্লো বোদরো-ভন্দ াঈবয় াফস্থো নেদয় যীক্ষো কদযন। 
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নৈনন মোদক ধন ফো গুর্ নেদয়দছন এফাং মোদক সেন নন- াঈবয়াআ 
যীক্ষোয জনয। মোদক নেদয়দছন ৈোয যীক্ষো স াাংকোয কদয 
নকনো। মোদক সেন নন ৈোয যীক্ষো স নো সদয় ফয াঅয সোকয 
কদয নকনো। াঅল্লো সমভন ফদরন,  

َتِّلِ  َ َنۡب ُي كُي  ﴿    [٣٥/ ا ُبياء] ﴾ ٣٥  ُيۡ َ  ُي وَ  ِإَوََلَۡ ا  ِۡ َ  ۖٗة   َ  ۡٱَۡ ِ   ِ ولَّ

‘াঅয বোদরো ও ভন্দ দ্বোযো াঅনভ সৈোভোদেযদক যীক্ষো কদয থোনক 
এফাং াঅভোয কোদছাআ সৈোভোদেযদক নপদয াঅদৈ দফ ’। {ূযো 
াঅর-াঅনম্বয়ো, াঅয়োৈ : ৩৫} 
াঅল্লো াঅভোদেয করদক ফদযয ভদৈো ভৎ গুদর্য ানধকোযী 
ফোনোন। াঅভোদেযদক তধমবীর ফোন্দো ফোয ৈোওপীক নেন। 
াঅভীন। 
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ফেদেয ম্মোন কদযো  
াঅফেুল্লো াআফন াঅভয যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূরুল্লো 
োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ াআযোে কদযন,  

َُوا» تِم ِم
قِهَّلل نَو يَوعْؤرِمفْؤ حَو َُوا  وَو غِم َو ًْؤ صَو ًْؤ يَورْؤحَو َو َْؤ ل ٌَو ِهَّلِلا  ٌِم  «ىَويْؤسَو 

‘স াঅভোয েরবুক্ত নয় সম াঅভোদেয সছোটদক সে কদয নো এফাং 
াঅভোদেয ফেদেয ম্মোন কদয নো এফাং’ । [ভুনোে াঅভে : 
৬৯৩৭] 
াংনক্ষপ্ত ফযোেযো : ফোফো-ভোদক সফন নফযক্ত কযদর ৈোাঁযো সমভন 
ফদরন, ‘মো ৈুাআ এভন কযদর াঅনভ াঅয সৈোয ভো ফো ফোফো নাআ’, 
সৈভন নফীজীও ফরদছন, ফেদক ােদ্ধো কযদর সৈোভযোও াঅভোয 
াঈম্মৈ নও। ফোফো-ভোয এভন কথোয় সমভন াঅভযো ৈোাঁদেয 
ন্তোনৈোনরকো সথদক ফোে নে নো, াঅভযোও সৈভন নফীয াঈম্মৈ 
সথদক ফোে মোফ নো ফদট। নকন্তু এটো এৈাআ ানপ্রয় ও ননন্দনীয় 
কোজ সম াঅনভ সমন এভন স্ববোফ ননদয় ভোন চনযত্রফোন নফীয 
াঈম্মৈ ফোয সমোগযৈোাআ োনযদয় সপনর।  
নফিোনযৈ াঅদরোচনো : ফনু্ধযো, াঅভোদেয চোযোদ মোযো ফে াঅদছন, 
চোাআ নৈনন ফয়দ ফে সোন, েোদন ফে সোন াঅয দে ফে সোন- 
ৈোাঁদেয ম্মোন কযো াআরোদভয নক্ষো। সম ফেদক ম্মোন কদয নো, 
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েদদ্ধয়দক েদ্ধো কদয নো এফাং গুরুজনদক াম্মোন কদয, ৃনথফীয 
ফবদেষ্ঠ চ্চনযদত্রয ানধকোযী ভোভোনফ নফীজী োল্লোল্লোহু াঅরোাআন 
ওয়োোল্লোভ ফরদছন স ৈোাঁয াঈম্মৈবুক্ত নয়। সবদফ সেে, নৈনন 
গুরুজদনয প্রনৈ ানোকোনিৈ াঅচযর্ এৈাআ াছন্দ কযদৈন সম 
এভন কনেন কথো ফদর াঅভোদেয দচৈন কযদৈ সচদয়দছন। 
ফেদেয াম্মোন নো কযদৈ াঅভোদেয োফধোন কদযদছন।  
ফেদক ম্মোন কযোয াথব চরোদপযো ও কথোফোৈবোয় ৈোাঁদেয প্রনৈ 
ম্মোন ফজোয় যোেো। োভোনজক কভবকোদণ্ড ৈোাঁদেয াগ্রোনধকোয সেয়ো। 
সকোদনো কোজ কযদৈ নগদয় ৈোাঁদেয োভদন যোেো। নযফোদয, 
নক্ষোপ্রনৈষ্ঠোদন নকাংফো মোনফোদন ফো বো-ভোদফদ ফেদেয জনয 
াঅন সছদে সেওয়ো। একনট োেী ৈুদর ধযো মোক, সেে যোূর 
োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ মুফক োোফীদেয  নকবোদফ ফেদেয 
প্রনৈ ম্মোন  নেদৈ ননেদয়দছন।  ভোদরক াআফন হুয়োাআনযছ 
যোনেয়োল্লোহু সথদক ফনর্বৈ, নৈনন ফদরন,  
ْؤيَوًث   ََو يلَو ي ِم ْشْؤ ِْؤدَو ُي عِم َِوا عِم ٍْؤ ؼَو

َو
ْٔؤِمِم   َو  َْؤ كَو ٌِم ٍر  ًَو ِفِم نَوفَو يِهَّلل ِّم وَوشَو يَويْؤ َّلِهَّلل اُي عَو ِهَّلل صَو تَويْؤجُي انلِهَّللِبِم

َو
أ

َِوا  كَوالَو  ايلِم َْو
َو
َِوا إِمَلَو أ ؼَو ْٔؤ    َو

َو
ا رَوأ ِهَّلٍل يًلا   َويَو ػِم ا رَو ًٍ ي نَو رَوحِم ًْؤ  »/ وَو َو ِٓم ي ا ػِم ُُٔٔي ٔا  َوهُي عُي ارْؤجِم

ًْؤ  ؾُي ِهَّلٌل َو ُي يلْؤ ًْؤ  وَو ؽُي دُي حَو
َو
ًْؤ أ الَوةُي  َويْؤيُي َوذِّنْؤ ىَوؾُي َوتِم الصِهَّلل َضَو ٔا   َو ِمذَوا حَو

يُّ ًْؤ  وَوصَو ُْي ٔ ٍُي يِّ وَوعَو
ًْؤ  ُيؽُي  ْؤِبَو

َو
 «أ

দগোত্রীয় একনট ের ননদয় াঅনভ নফী োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন 
ওয়োোল্লোদভয কোদছ সগরোভ। াঅভযো ৈোাঁয কোদছ নফ যোৈ াফস্থোন 
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কযরোভ। নৈনন নছদরন েয়োরু ও সকোভরপ্রোর্। নৈনন াঅভোদেয ননজ 
ননজ নযফোদযয প্রনৈ াঅভোদেয ভদনয টোন রক্ষয কদয ফরদরন, 
‘সৈোভযো (ননদজদেয নযফোদয) নপদয মোও। ৈোদেয ভোদঝ াফস্থোন 
কয াঅয ৈোদেয (সৈোভযো মো নেদর ৈো) সেোও এফাং (ৈোদেয 
ননদয়) োরোৈ াঅেোয় কয। মেন োরোদৈয ভয় য় ৈেন 
সৈোভোদেয একজন াঅমোন সেসফ াঅয সৈোভোদেয ভদধয সম ফে স 
াআভোভৈী কযসফ।’ [ফুেোযী : ৬২৮; ভুনরভ : ৬৭৪]  
প্রেযোৈ োেী নফোযে াআভোভ কো জী াঅফু াআয়ো ‘রো য.  একফোয 
থচরোয ভয় ৈোাঁয নলযদক ফরদরন , ‘ৈুনভ মেন  সকোদনো েদদ্ধয় 
ফযনক্তয দে থ চরদফ ৈেন ৈোাঁয সকোন নেদক থোকদফ ?’ াঅনভ 
ফররোভ, াঅভোয ৈো জোনো সনাআ। নৈনন ফরদরন , ‘ৈোাঁদক াআভোদভয 
স্থোদন যোেদফ। াথবোৎ ৈুনভ থোকদফ ডোন নেদক াঅয ফোভ নেক ৈোয 
জনয সছদে সেসফ। মোদৈ কদয  থুথু সপরো ফো নোক নযষ্কোদযয 
প্রদয়োজন দর নৈনন ানোয়োদ ফোভ নেদক ৈো কযদৈ োদযন।’ 
সবদফ সেে, ৈোদর ফেদেয প্রনৈ কৈটো নফনয়ী ও েদ্ধোযোয় র্ 
দৈ দফ। কৈটো বনক্ত ও ম্মোন সেনেদয় ৈোাঁদেয সেো ‘াঅ ননদৈ 
দফ। ফে মনে াংনিষ্ট নফলদয় সৈোভোয সচদয় কভ সমোগযৈোম্পন্নও 
ন, ৈফুও ৈোাঁদক সছোট কদয কথো ফরদফ নো। ৈোাঁয োভদন বুদরও 
ফেোাআ সেেোদফ নো। ৈুনভ মনে াঅজ ৈোাঁদক ােদ্ধো কদয ভদন কষ্ট 
েোও, কোরাআ নকন্তু সৈোভোয সচদয় সছোট কোযও কোছ সথদক একাআ 
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ফযফোয সদয় মোদফ। ৈেন নেকাআ ফুঝদৈ োযদফ নৈনন সৈোভোয 
াঅচযদর্ সকভন ভভবমোৈনোয় বুদগনছদরন।   
ফেদেয সেদে োরোভ েোও। ভনজদেয কোৈোদয োভদন ৈোাঁদেয 
এনগদয় েোও। ৈোাঁদেয োভদন নেদয় সেৌে সেদফ নো। াকোযদর্ 
ৈোাঁদেয োভদন সচাঁচোদভনচ ফো সোযদগোর কযদফ নো। ৈোাঁযো নকছু 
চোাআদর েূয সথদক ননদক্ষ নো কদয নফনদয় নগদয় সৈোভোয ডোন 
োৈ দ্বোযো  েোও। াঅযোয়দন য সক্ষদত্র ফে ও নফনষ্ট ফযনক্তদক 
াগ্রোনধকোয েোও। যোূদরয োোফী হুমোাআপো যো নেয়োল্লোহু ‘াঅনহু 
ফদরন, ‚াঅভযো মেন াঅল্লোয যোূর োল্লোল্লোহু াঅরোাআন 
ওয়োোল্লোদভয সে সকোদনো ননভন্ত্রদর্ সমৈোভ ৈেন ৈোাঁয শুরু কযোয 
াঅদগ াঅভযো েোফোদয োৈ নেৈোভ নো।‛ [ভুনরভ:২০১৭] 



 

27 

 

সছোটদেয সে কদযো  
াঅফেুল্লো াআফন ‘াঅভয যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূরুল্লো 
োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ াআযোে কদযন,  

َُوا» تِم ِم
قِهَّلل نَو يَوعْؤرِمفْؤ حَو َُوا  وَو غِم َو ًْؤ صَو ًْؤ يَورْؤحَو َو َْؤ ل ٌَو ِهَّلِلا  ٌِم  «ىَويْؤسَو 

‘স াঅভোয েরবুক্ত নয় সম াঅভোদেয সছোটদক সে কদয নো এফাং 
াঅভোদেয ফেদেয ম্মোন কদয নো এফাং’ । [ভুনোে াঅভে : 
৬৯৩৭] 
াংনক্ষপ্ত ফযোেযো : সছোটদক সে ফো ভোয়ো কযো াআরোদভয নক্ষো। সম 
সছোটদক সে কদয নো, নশুয প্রনৈ েয় য় নো, ানোথ 
নকদোযদক সেদে ভোয়োনক্ত য় নো ৃনথফীয ফবদেষ্ঠ চ্চনযদত্রয 
ানধকোযী ভোভোনফ নফীজী োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ বোলোয় 
স ৈোাঁয েরবুক্ত নয়। নফীয সকোদনো াঈম্মৈ সছোটদেয প্রনৈ কদেোয 
দৈাআ োদয নো। সবদফ সেে, নৈনন সছোটদেয কৈটো বোদরোফোদৈন 
সম এভন কনেন কথো ফদর াঅভোদেয দচৈন কযদৈ সচদয়দছন।  
ধদযো, নফেযোরদয় মোফোয দথ একনট নশুদক সেেদর ভনরন 
সোোদক শুকদনো ভুদে কোজ কযদছ, ৈুনভ ৈোয োদ নগদয় ভোয়ো 
বযো সচোদে ৈোকও। স সেদয়দছ নকনো েফয নোও। াবোফী দর 
োধযভদৈো ৈোয োদ নেদয় েোাঁেোও। ৈোয ফযথোয় ভফযথী ও। 
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ফোনেদৈ সম সছোট্ট কোদজয সভদয় াঅদছ ৈোদক কোদজয াঅদে নেদৈ 
এফাং াপ্রদয়োজদন ধভক নেদৈও একফোয বোদফো। প্রচণ্ড গযদভ 
সযোদে ুদে একনট নকদোয াআট বোঙদছ নকাংফো কনকদন ীদৈ 
োরকো সোোদক একনট নশু োনন ফদয় ননদয় মোদচ্ছ- এভন েৃয 
সেদেও ৈুনভ সে ৈোনেৈ ও। ৈোদক োোময কযদৈ সচষ্টো কদযো। 
াইদেয ভয় নৈুন সোোক াঅয সনোট সদয় সকফর ননদজ েুনয 
সজোয়োদয গো বোনও নো; োদয নশুনটদকও ৈোদৈ োনভর কযদৈ 
সচষ্টো কয। ৈোদকও সৈোভোয াঅনদন্দ যীক কয।  
ফনু্ধযো, চোযোদ মোযো াঅভোদেয ফয়দ সছোট াঅভযো ৈোদেয সে 
কযফ। ৈোদেয বোদরোফোফ এফাং াঅেয কযফ। ৈোযো নফদে 
েদর এনগদয় মোফ। সকোদনো ফোফু য়দৈো থ চরদৈ নগদয় াঈদে 
ের নকাংফো ো েদক েোদে ফো দথয োদ দে রিো সর, 
ৈুনভ ৈোদক সেদে োদৈ সমও নো। ফযাং জরনে ৈোয োৈ ধদযো। 
ৈোয প্রনৈ ভনভবৈো সেেোও। েোফোয নকনদৈ নগদয় সেেদর 
ােূদযাআ একনট নশু সৈোভোদক সেদে পযোরপযোনরদয় ৈোনকদয় াঅদছ, 
ৈোয প্রনৈও ৈুনভ েয় ও। ৈোদকও নকছু সেদৈ েোও। 
থনশুদেয প্রনৈ নফদল ভোয়ো সেেোও।  
এ ভোয়ো প্রভোর্ কযদফ ৈুনভও ভোনফীয চনযদত্র চনযত্রফোন। 
সছোটদেয নপ্রয়নফীয াঅেদবয ানুোযী ৈুনভ। সকননো নৈনন 
সছোটদেয াৈযন্ত সে কযদৈন। ৈোদেয বোদরো-ভদন্দয প্রনৈ 
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নফদল নজয নেদৈন। একফোয সেেদরন একনট নশু দথয োদ 
কোাঁেদছ, নৈনন ৈোয ভোথোয় োৈ ফুনরদয় ননদজয ফোোয় ননদয় মোন। 
াঅদযকফোয একনট নশুদক সেেদরন মুদদ্ধ ৈোয ফোফোদক োনযদয় 
ভন েোযো কদয ফদ াঅদছ, নৈনন ছন্দ নভনরদয় কথো ফদর ৈোয 
ভুদে োন সপোটোন।  
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গীফৈ ফো যচচবো সথদক নফযৈ থোদকো 
াঅফূ হুযোয়যো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ , যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 
াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ োোফীদেয াঈদদ্দদ ফরদরন,  

يتَوثُي » ا اىْؤغِم ٌَو رُيونَو  حَودْؤ
َو
ا« أ ُٔي ًُي  كَوالَو / كَوال يَو عْؤ

َو
ُي أ ٔوُي رَوشُي رَو ُي »/ اُي وَو ا يَوؾْؤ ٍَو اكَو ةِم  َو

َو
رُيكَو أ « ذِمنْؤ

كُئلُي  كَوالَو 
َو
ا أ ٌَو  ِم 

َو
نَو ِفِم أ يْؤجَو إِمنْؤ  َو

َو
أ  َورَو

َو
يوَو أ ُّي  »/ ؼِم خَوبْؤخَو دِم اغْؤ لَو ٔلُي  ػَو ا تَولُي ٌَو ِّم  ي نَو ػِم إِمنْؤ  َو

ُّي  خِهَّلل َٓو دْؤ  َو لَو ِّم ػَو ي َْؤ ػِم ًْؤ يَوؾُي َو إِمنْؤ ل « وَو
‘সৈোভযো জোদনো গীফৈ কী? োোফীগর্ ফরদরন, াঅল্লো এফাং ৈোাঁয 
যোূরাআ বোদরো জোদনন। যোূর োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ 
ফরদরন, সৈোভোয বোাআ ম্পদকব সৈোভোয এভন াঅদরোচনো মো স 
াছন্দ কদয। ফরো দরো, াঅভোয বোাআদয়য ভদধয মনে ৈো নৈযাআ 
থোদক ৈোদর স ফযোোদয াঅনন কী ফরদফন? যোূর োল্লোল্লোহু 
াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফরদরন, মনে ৈোয ভদধয স সেোল থোদক 
ৈদফাআ সৈো ৈুনভ ৈোয গীফৈ কযদর। াঅয মনে ৈোয ভদধয স 
সেোল নো থোদক ৈদফ ৈুনভ ৈোদক াফোে নেদর।’ [ভুনরভ : 
২৫৮৯] 
সছোট্ট ফনু্ধযো, সেয়োর কযদর সেেদফ াঅভযো ফোোয় ফো নফেযোরদয় 
নকাংফো সেরোয ভোদে ফো সম সকোদনো বোয় কদয়কজন একনত্রৈ দর 
েুফ োধোযর্বোদফাআ াদনযয াঅেোদর ফো াদগোচদয ভন্দ কথো ফনর। 
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কটু ফো ানপ্রয় ফোকয াঈচ্চোযর্ কনয। াঅফোয গল্প জভোদৈ নকাংফো 
োনয সৈোদে াদযয সেোল-ত্রুনটও চচবো কনয। এ কোদজয নোভাআ 
গীফৈ ফো যচচবো। াঅভোদেয সকাঈ যচচবো কযদর ৈুনভ মনে ৈোদক 
ফদরো বোাআ, গীফৈ কযদৈ সনাআ। এটো সৈো েুফাআ গনবৈ কোজ। 
সেেদফ স ফরদফ, াঅদয, এটো াঅফোয গীফৈ য় কী কদয; ও সৈো 
নৈযাআ এভন সেোদলয ানধকোযী।  
এ োেী সথদক াঅভযো জোনদৈ োযনছ, নৈযাআ মনে াঅদরোচনো 
কযো ফযনক্ত ওাআ সেোদলয ানধকোযী ন ৈদফাআ নো সটোদক গীফৈ 
ফদর গর্য কযো দফ। ানযথোয় সটো াফোদেয োনভর দফ! াঅয 
কোদযো প্রনৈ াফোে াঅদযো কযো সৈো াঅযও বয়ঙ্কয াযোধ। 
সেে, গীফৈ একনট োযোভ কোজ। যননন্দো ফো যচচবো কযো কফীযো 
গুনো। শুধু াআরোভ সকন কর ধভব এভননক ফ ভোদজয 
েৃনষ্টদৈাআ যচচবো ননন্দনীয় কোজ। যচচবোয ভোধযদভ োযস্পনযক 
ম্পকব নষ্ট য়। ভোদজ ৃনষ্ট য় াোনন্ত াঅয ানোচোয। েয়োভয় 
াঅল্লো কী ফরদছন সেে,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ يَ  َي  ْو   ٱَّ ْو  َ اَ  ُي ا ا  ۡ َ  ِبُي ا ِيَ  َكثِ ۖٗة يَتِّلِ   َتِّل يَتِّلِ  َ ۡ َ   إِوَّ   ٱلَّ  َ    َ  إِ ۡ ٞل    ٱلَّ

ْو  ِ ُّ  َ ۡ ً ا    َّۡ  ُي ُي  َيۡغَ   َ َ   َ َ َّ ُي ا  ُي
َ
َ  ُي ُي ۡ   

َ
و  

َ
    َ  ُي

ۡ
ِ ي ِ  َ ۡ َ   َ 

َ
  

ا ْو   ََ  ِۡ  ُيمُي وُي   َ ۡي ۖٗة َ   َ   َّ ُي ا َ  إِوَّ   ٱَّ    [١٢/ احلجرات] ﴾ ١٢  َِّ ي ٞل   َ َّا ٞل   ٱَّ

‘স ভুনভনগর্, সৈোভযো ানধক ানুভোন সথদক েূদয থোক। ননিয় 
সকোদনো সকোদনো ানুভোন সৈো ো। াঅয সৈোভযো সগোন নফলয় 
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ানুন্ধোন কদযো নো এফাং এদক াদযয গীফৈ কদযো নো। 
সৈোভোদেয ভদধয নক সকাঈ ৈোয ভৃৈ বোাআদয়য সগোশ্ত সেদৈ ছন্দ 
কযদফ? সৈোভযো সৈো ৈো াছন্দাআ কদয থোক। াঅয সৈোভযো 
াঅল্লোদক বয় কয। ননিয় াঅল্লো ানধক ৈোওফো কফূরকোযী, 
াীভ েয়োরু।’ {ূযো াঅর-হুজুযোৈ, াঅয়োৈ : ১২} 
াথবোৎ নফত্র কুযাঅদন সকোদনো বোাআদয়য াোক্ষোদৈ ৈোয সেোলচচবো 
ৈথো গীফৈ কযোদক ৈোয সগোৈ েোওয়োয ৈুরয সঘোলর্ো কযো 
দয়দছ! একফোয সবদফ সেে , এয সচদয় ফে েোযো কোজ েুননয়োদৈ 
াঅয কী দৈ োদয ? াথচ কী াফরীরোয় নো াঅভযো এাআ কোজনট 
কদয থোনক। াঅল্লো ভোপ করুন গীফৈ ছোেো সৈো াঅভোদেয সকোদনো 
াঅযাআ জদভ নো। সেে, ৈুনভ মনে োরোৈ নো াঅেোয় কদয থোক, 
োওভ োরন নো কদয থোক মোয পদর  গুনো কদয সপর, ৈদফ 
মেনাআ সৈোভোয ফুঝ দফ াঅল্লোয কোদছ ননষ্ঠোয দে ৈওফো কযদর 
াঅল্লো ভোপ কদয সেদফন। নকন্তু গীফদৈয ভদৈো কফীযো গুনো 
কযদর ভোপ চোাআদরও াঅল্লো ক্ষভো কযদফন নো য়দৈো। মোফৎ নো 
ৈুনভ ওাআ বোাআদয়য কোছ সথদক ভোপ সচদয় ননদচ্ছো। কোযর্, 
সেোলচচবোয ভধয নেদয় ৈুনভ ৈোয ক নষ্ট কদযদছো। াৈএফ ৈোয 
কোছ সথদকাআ ভোপ ননদৈ দফ।  
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াৈএফ চদরো যননন্দো াঅয গীফৈ কযো সথদক নফযৈ থোনক এফাং 
গীফৈকোযীয ননকট ভো সচদয় ননদজদক াঅদেযোদৈয জনয তৈনয 
কনয। 
 

াাংকোয কদযো নো 
‘াঅবু্দল্লো াআফন ভোাউে যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু দৈ ফনর্বৈ , যোুরুল্লো 
োরোরোহু ‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

« ٍ َْؤ نِمِبْؤ ٌِم ٍة  الُي ذَورِهَّلل رْؤلَو ٌِم ِّم  تِم
نَو ِفِم كَويْؤ َْؤ  َو ٌَو ِهَّلِلثَو  َو وُي ااْؤ وٌل «  َو يَودْؤ ُي وَو / كَوالَو رَوجُي إِمنِهَّلل الرِهَّللجُي

َِوًث  كَوالَو  صَو ُّي حَو يُي نَوعْؤ ًِا وَو صَو ُّي حَو ْٔؤ ُي ٔنَو ذَو نْؤ يَوؾُي
َو
ِمبُّ أ الَو  »/  ُي ٍَو َو ِمبُّ ااْؤ يوٌل  ُي ِم إِمنِهَّلل اَو َجَو

ٍْؤ ُي انلِهَّللاسِم  غَو َوقِّ  وَو رُي احلْؤ ُي  َو َو ِبْؤ « اىْؤهِم
‘মোয ভদন একনট ারু্ নযভোর্ও াাংকোয থোকদফ স জোন্নোদৈ 
প্রদফ কযদফ নো।’ াঈনস্থৈ একজন জোনদৈ চোাআদরো, ‘স াঅল্লোয 
যোূর, মনে সকাঈ এভন ছন্দ কদয সম ৈোয সো োক ও জুৈো 
ুন্দয সেেোক’। যোুরুল্লো োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফরসরন, 
‘াঅল্লো ননদজাআ ুন্দয এফাং নৈনন সৌন্দমব ছন্দ কদযন। াাংকোয 
ভোদন, ৈযদক প্রৈযোেোন কযো ও ভোনুলদক সছোট কদয সেেো ।’ 
[ভুনরভ : ৯১] 
ফনু্ধযো, ননিয় শুদনছ ‘াাংকোয ৈদনয ভূর’। াঅজ াঅভযো সাআ 
াাংকোয নফলদয় াঅদরোচনো কযফ। াাংকোয একনট ঘৃনর্ৈ চনযত্র 
মো াঈদ্ধৈ াআফনরদয তফনষ্টয। ফবপ্রথভ সম াাংকোয কদযনছর 
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াঅল্লো ও ৈোাঁয ৃনষ্টজগদৈয প্রনৈ স ানবপ্ত াআফনর  য়ৈোন। 

মেন াঅল্লো ৈোদক াঅদে কদযনছদরন াঅেভ  াঅরোাআন 
োরোভসক নজেো কয সৈ  স াাংকোদয য ফদ নজেো কযদৈ 
াস্বীকোয কদয নছর। স াঅগুদনয তৈনয ফদর স ননদজদক াঈত্তভ 
াঅয ভোনটয তৈনয ফদর াঅেভদক াধভ সবদফনছর। ৈোাআ াংদক্ষদ 
ফরদর াাংকোয ফরদৈ ফুঝোয় ানযদক সছোট াঅয ননদজদক ফে 
বোফো। ননদজদক াঈত্তভ াঅয ানযদক াধভ ভদন কযো। াাংকোয 
এভন একনট োদয স্ববোফ মোয নফনু্দ নযভোর্াআ াযোধ নদদফ 
মদথষ্ট। োভোনয াাংকোযাআ ভোনুলদক জোোন্নোদভ ননদয় মোদফ।  
াঅভযো নোনোবোদফ াাংকোয প্রকো কনয,  মেন সকাঈ ৈয গ্রদর্  
াস্বীকৃনৈ জোনোাআ নকাংফো  াপ্রদয়োজদন ৈদকব জেোাআ। ৈয 
ানুধোফদনয যও সকফর ৈয াঈস্থোনকোযীয দে াাং সেনেদয় 
ৈয গ্রর্ কনয নো। মুদগ মুদগ াদনক ফযনক্ত ও সগোষ্ঠী শুধু 
াাংকোদযয েরুর্ ৈয সথদক ফনিৈ দয় ননদজয দফবোচ্চ ক্ষনৈ 
কদযদছ। সৈভনন মেন সকাঈ ননদজাআ ননদজয সৌন্দমব ও রূদ  
াঅহ্লোনেৈ াআ, বোদরো েোফোয ও সোোদকয কোযদর্ ফেোাআ কনয ; 
ননদজদক ভোনুদলয কোদছ ফে কদয সভদর ধনয াঅয ানযদক কনয 
ৈুচ্ছ-ৈোনচ্ছরয; ৈেনও াঅভযো াাংকোয কনয।   
াাংকোয সকন এৈ ফে াযোধ? কোযর্, াঅল্লো ছোেো ানয 
কোযও াাংকোয োদজ নো। াঅভযো াাংকোয কনয সকোন 

http://www.quraneralo.com/category/topic/devil/
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েুাঃোদ? াঅভযো কৈ েুফবর, কৈ াক্ষভ ৈো নক একটু নচন্তো 
কদয সেদেনছ? ৈোদর সৈো ভদন সকোদনো াাংকোদযয াঈেয় দৈ 
োদয নো। াঅভোদেয জে কৈ েুফবরবোদফ। জদেয য াঅভযো কৈ 
াোয় থোনক। ভোদয়য োোময ছোেো নকছুাআ কযদৈ োনয নো। মেন 
ফে দয় সমৌফদন সৌঁনছ, ৈোরুদর্য টগফগ কনয ৈেনও াঅভোদেয 
াোয়ত্ব ৈেদনো াফনষ্ট থোদক। সেে নো, াঅল্লো াঅভোদেয সেদ 
সম ৃঙ্খরোফযফস্থো সযদেদছন ৈোয োভোনয ফযৈযয় দরাআ াঅভযো কৈ 
াোয় সফোধ কনয। োভোনয জ্বয-নেব দরাআ েুননয়োদক নফস্বোে ভদন 
য়। মৈ ক্ষভৈোফোন, নক্তোরী াঅয ধনীাআ াআ নো সকন াঅল্লো 
চোাআদর ভুূদৈবাআ াঅভোদক াক্ষভ ফোনোদৈ োদযন। োদযন াঅভোয 
জীফনপ্রেী নননবদয় ননথয কদয নেদৈ।  
াঅল্লো াঅভোদেয স কথোাআ স্মযর্ কনযদয় নেদয়দছন কুযাঅদন, 

﴿   َ َ  ۡ ِ  ِۡر  ِ   َ ۡمِ   َ َ   وِ  َّاِا  َ  َّ َ   ُيَ  َتِّل
َ
َ  إِوَّ  َ  ًَ ا    ۡٱ ِ ُّ  َ    ٱَّ َّ   ُي   ُي

َۡ ااٖل  ۡ   َ ۡ يَِ   ِ   َ  ۡقِ  ۡ  ١٨  َ ُي  ٖل   ُي  َ  َ  إِوَّ  َٱۡ  َِ    ِ ي َ  ۡ  ُي
َ
ۡٱَ ٰتِ   

َ
  ۡٱ

   [١٩   ١٨/ ىلٍان] ﴾ ١٩  ۡ َِم ِ  وََ ۡ تُي 
‘াাংকোযফদ ৈুনভ ভোনুলদক াফেো কদযো নো , ৃনথফীদৈ গফববদয 
েচোযর্ো কদযো নো। ননিয়াআ াঅল্লো সকোদনো েোনম্ভক াাংকোযীদক 
ছন্দ কদযন নো।  জনভসন চরোয ভয় ৈুনভ ভধযভেো াফরম্বন 
কদযো এফাং কণ্ঠস্বয ননচু কদযো।’ {ূযো রুকভোন : ১৮-১৯} 
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ভদন যোেদফ, াাংকোযীসক সকাঈ ছন্দ কদয নো। াাংকোযী ফোয 
কোদছাআ ঘৃর্োয োত্র। ক্ষোন্তদয নফনয়ী, বয, বদ্র ও োন্ত ফযনক্তদক 
ফোাআ ছন্দ কসয।  



 

37 

 

নৈো-ভোৈোয দে দ্বফযফোয কযদফ 
াঅফু হুযোয়যো যো. সথদক ফনর্বৈ, নৈনন ফদরন,  

الَو  لَو ًَو ػَو يِهَّلل ِّم وَوشَو يَويْؤ َّلِهَّلل اُي عَو ٔلِم اِهَّللِم صَو وٌل إِمَلَو رَوشُي اءَو رَوجُي قُّ / جَو حَو
َو
َْؤ أ ٌَو ٔلَو اِهَّللِم   يَوا رَوشُي

اةَو ِم  كَوالَو  حَو َِم صَو ُيصْؤ مَو »/ انلِهَّللاسِم  ِم ٌُّ َْؤ  كَوالَو / كَوالَو « أُي ٌَو ِهَّلًل  مَو »/  ُي ٌُّ ِهَّلًل أُي ِهَّلًل / كَوالَو «  ُي  ُي
َْؤ  كَوالَو  مَو »/ ٌَو ٌُّ ِهَّلًل أُي َْؤ  كَوالَو / كَوالَو «  ُي ٌَو ِهَّلًل  كَو »/  ُي ةُٔي

َو
ِهَّلًل أ  « ُي

এক ফযনক্ত যোূর োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভদক নজদে 
কযদরন, স াঅল্লোয যোূর! াঅভোয াঈত্তভ াঅচযর্ োওয়োয 
ানধক কেোয সক? নৈনন ফরদরন, সৈোভোয ভো। সরোকনট ফরদরন , 
ৈোযয সক? নৈনন ফরদরন, সৈোভোয ভো। াৈাঃয সরোকনট াঅফোয 
ফরদরন ৈোযয সক ? নৈনন ফরদরন , সৈোভোয ভো। াৈাঃয 
সরোকনট ফরদরন ৈোযয সক ? নৈনন ফরদরন সৈোভোয ফোফো ’। 
[ফুেোযী : ৬২৯৮]  
ফনু্ধযো, াঅল্লো নোযীদক ভোদয়য ভমবোেো নেদয় ৃনষ্ট কদযদছন। 
ভোৈৃদত্বয কোযদর্ ভো জননী েদ্ধো, ম্মোন ও ুন্দয াঅচযর্ োওয়োয 
কেোয। ৈোাআ ‘ভো’ নোযী ও ুরুল ফোয কোদছ ভমবোেোয নেদয 
ানধনষ্ঠৈ। এ নননের নফদশ্ব ভোদয়য সকোর সচ্ছ ননযোে াঅেয়স্থর। 
ভোৈৃদে এক জোন্নোনৈ ননয়োভৈ। ‘ভো’ সেদয য নেদয় 
ন্তোনদেয হৃেয়দকোদর্ স্বনি , োন্ত্বনো ও প্রোনন্ত াঈোয সেন। 
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ন্তোনদক ুনোগনযক নদদফ গদে সৈোদরন। নয় ভো গদবব ধোযর্ 
কদয ‘ভো’ ৈোয কনরজোয টুকদযোদক হৃেদয়য ৈন্ত্রী নছাঁদে ানীয় 
মন্ত্রর্ো সবোগ কদয জীফন-ভযদর্য দফবো চ্চ ঝুাঁনক ননদয় প্রফ 
সফেনোয াফর্বনীয় কষ্ট য কদয এ াঈেুক্ত ৃনথফীদৈ বূনভষ্ট 
কদযন। জদেয েু’ফছয ধদয ফুদকয ভধুভয় িনয োন কনযদয় নৈর 
নৈর কদয ফে কদয সৈোদরন। ভোদয়য এ কষ্ট ৈোয ননদজদকাআ 
ফন কযদৈ য়। সকোদনো ুরুল এ কদষ্টয বোগীেোয দৈ চোাআদরও 
ম্ভফ নয়। এ জনয াঅল্লোয যোূর নৈনফোয ভোদয়য দে দফবোচ্চ  
দ্বযফোদযয ননদেব নেদয়দছন। এযয ফদরদছন ফোফোয কথো।  
ফোফোয াফেোনও াস্বীকোয কযোয ভদৈো নয়। ফোফোয দে ৃনথফীয 
াঅয সকোদনো ুরুদলয ৈুরনো য় নো। নৈনন ননদজ কষ্ট কদয ভোথোয 
ঘোভ োদয় সপদর ন্তোদনয জনয াঈোজবন কদযন। ন্তোদনয ুদেয 
জনয ম্ভোফয ফনকছুাআ কদযন। াঅভোদেয কর াঅফেোয ূযদর্ 
নৈননাআ ৈোাঁয দফবোচ্চ  সচষ্টো ননদয়োগ কদযন। একজন নযকোচোরক 
ফোফোও সোনোভননয জ্বয দর ঘোদভ সনদয় েুধ-োাঈরুনট াঅয করো 
ননদয় ফোোয় সপদযন। নফেযোরদয় সফৈন ফধযদনয াঅনথবক ফযয় 
নৈননাআ ফন কদযন। াঅয নৈননাআ ন্তোদনয াুে দর ছুদট মোন 
যোৈ-নফযোদৈ নকাংফো ীৈ-ফৃনষ্টদৈ ডোক্তোদযয কোদছ। ন্তোদনয াুে 
দর নৈনন এক ভুূৈবও স্বনিদৈ থোকদৈ োদযন নো।  
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ন্তোদনয করযোর্োদথব সম সকোদনো ভয় ফোফো-ভো ননদজয জীফন ফোনজ 
যোেদৈ প্রস্তুৈ থোদকন। ন্তোদনয োভোনয সযোগ-ফোরোাআ দরও ফোফো-
ভোদয়য াঅযোদভয ননদ্রো োযোভ দয় মোয়। এ জনযাআ ভোন াঅল্লো 
ননদজয দকয োোোন নৈোভোৈোয দকয কথো ফদরদছন। 
াঅল্লো ননদেবনো নেদয় ফদরন,   

 َّ  َ  َُّ    َ قََ ٰ ﴿
َ
ْو    ا ٓا  َ ۡ بُي ُي ٓا ً ا   َ  ِ ۡٱَ ِٰ َ ۡيِ  إِ َّاوُي  إِ َّ ا إِۡ َ ٰ  ِع َ  َ  َيۡب ُيَغيَّ  إِ َّ

ٓا   ۡٱِ َ َ  َما َ  ُي ُي
َ
   ۡ 

َ
َما   ٓا  َ  ُي   ََ   لِِكَ ُي َما َّهُي ٖل  و  َتِّل

ُي
َما َ َ     َما َ قُي  َ ۡ َهۡ  ُي َّهُي  قَۡ  ۖٗة  و

ا َما َ  ۡ فِۡ   ٢٣ َك ِ مۖٗة ِ  َ َ ااَ  وَهُي اَتِّل ِ  َ قُي   و َّۡۡحَ ِ ِ يَ   ٱُّ َما  َّ َتِّل  َ  ََّياِا  َكَما   َۡۡحۡهُي
ا    [٢٤   ٢٣/ ا رساء] ﴾ ٢٤ َٱغِ ۖٗة

‘সৈোভোয প্রনৈোরক ননদেব নেদয়দছন সম, সৈোভযো নৈনন ছোেো ানয 
কোদযো াআফোেৈ কযদফ নো এফাং নৈোভোৈোয দে দ্বযফোয কযদফ , 
ৈোদেয একজন াথফো াঈবদয়াআ সৈোভোয জীফদ্দোয় ফোধবদকয 
াঈনীৈ দর ৈোদেযদক নফযনক্তূচক নকছু ফরদফ নো এফাং ৈোদেয 
বৎবনো কদযো নো , ফযাং ৈোদেয দে ম্মোনূচক সকোভর বোলোয় 
কথো ফরদফ। ানুকম্পোয় ৈোদেয প্রনৈ নফনয়োফনৈ থোকদফ এফাং 
ফরদফ, স াঅভোয প্রনৈোরক ৈোদেয াঈবদয়য প্রনৈ েয়ো করুন 
সমবোদফ তদফ ৈোযো াঅভোদক প্রনৈোরন কদযনছদরন। ’ {ূযো 
াঅর-াআযো : ২৩-২৪}  
নৈোভোৈো কী নজনন ৈো শুধু ৈোযোাআ সফোদঝ মোদেয ফোফো-ভো 
েুননয়োয় সনাআ। াঅভোদেয এনৈভ নফী এ জনয ফহু োেীদ 
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নৈোভোৈোয ম্মোন , ভমবোেো, ানধকোয ও ৈোদেয প্রনৈ াঅভোদেয 
কযর্ীয় ননদয় ফহু ননদেবনো নেদয়দছন। নৈোভোৈোদক ভদনপ্রোদর্ 
সমভন ম্মোন কযদৈ দফ , সৈভনন ৈোাঁদেয সফোও কযদৈ দফ 
মথোোধয। ফদচ জরুনয দরো ৈোাঁযো োভোনযৈভ কষ্ট সদৈ োদযন 
এভন সকোদনো কথো ফরো মোদফ নো এফাং এভন সকোদনো কোজও কযো 
মোদফ নো।   
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যোগোনিৈ দয়ো নো 

াঅফূ হুযোাআযো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ,  
ًَو  يِهَّلل ِّم وَوشَو يَويْؤ َّلِهَّلل اُي عَو ِّ صَو ِهَّلِلِبِم ِمي اًل كَوالَو ل نِهَّلل رَوجُي

َو
وْؤصِم ِم  كَوالَو / أ

َو
بْؤ »/ أ دَو «  َو تَوغْؤضَو  َورَودِهَّلل

اًرا  كَوالَو  رَو بْؤ »/ مِم «  َو تَوغْؤضَو
জধনক ফযনক্ত যোূরুল্লো োরোরোহু ‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোদভয েযফোদয 
এদ ফরদরন , াঅভোদক নকছু াঈদে নেন। যোূর োরোরোহু 
‘াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফরদরন , যোগোনিৈ দয়ো নো। স ফযনক্ত 
ফোযফোয াঈদে চোাআদর যোূর (একাআ াঈত্তয নেদয়) ৈোদক 
ফরদরন, যোগোনিৈ দয়ো নো’। [ফুেোযী : ৫৬৫১] 
ভোনুল ভোদত্রাআ ৈোয যোগ-সিোধ থোকদফাআ। নকন্তু এ যোগ সম েভন 
কযদৈ োদয , যোদগয ভয় সম ননদজয ভোথো েো ণ্ডো যোেদৈ োদয 
াঅয ননদজদক াংমৈ যোদে, সাআ প্রকৃৈ ফীয এফাং ফুনদ্ধভোন ফযনক্ত। 
যোদগয ভোথোয় ননদজয ক্ষনৈ কদয যফৈবীদৈ াঅপদো কযো 
ফুনদ্ধভোদনয নযচোয়ক নয়। সমভন ধদযো , সু্কদর সৈোভোয োেী 
সৈোভোদক েোট্টো-ভকযোয ছদর এভন নকছু ফদর সপরর , মোদৈ 
সৈোভোয যোগ েভন কযো কনেন দয় েদরো। াঅয ৈুনভ যোদগয 
ভোথোয় ৈুনভ ননদজয োদৈ থোকো বোনয নকছু ৈোয নেদক ছুদে 
ভোযদর। ৈোযয মো ফোয ৈোাআ দরো। ৈোয ভোথো সপদট সগর। 
োোৈোদর সেৌেোদেৌনে। াঅয াঅবু্ব-াঅমু্ময ফকোয বদয় সৈোভোয 



 

42 

প্রোর্ মোয় মোয় াফস্থো। নকাংফো ৈুনভ যোদগয ভোথোয় সৈোভোয ভোভোয 
নকদন সেওয়ো েুফ ুন্দয সনির ফক্সনটদক াঅছোে নেদয় সবদে 
সপরদর। ৈোযয মেন যোগ সনদভ সগর , ৈেন ননদজাআ বোফদৈ 
রোগদর, ধুয, োনজ সছদরটোয ওয যোগ ঝোেদৈ নগদয় সফোকোয 
ভদৈো ননদজয নপ্রয় নজননটোাআ ধ্বাং কদয নেরোভ। সেে এজনযাআ 
াঅভোদেয নপ্রয় নফী ুন্দয াঈভো নেদয়দছন । াঅফূ হুযোয়যো 
যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু ‘াঅরোাআন 
ওয়োোল্লোভ ফদরন,  

بِم » ِْؤدَو اىغَوضَو ُّي عِم صَو يِممُي نَوفْؤ ٍْؤ ِم  يَو يدُي ااِهَّلل دِم ا الشِهَّلل ٍَو ثِم  إِمنِهَّلل َوعَو يدُي ةِماللُّ دِم « ىَويْؤسَو الشِهَّلل
‘স প্রকৃৈ ফীয নয় সম কুনিদৈ সনদভ ানযদক ধযোোয়ী কযদৈ 
োদয; ফযাং স-াআ প্রকৃৈ ফীয সম যোদগয ভয় ননদজদক ননয়ন্ত্রর্ 
কযদৈ োদয’। [ফুেোযী : ৬১১৪] 
যোগী ফযনক্তদক ভোনুল ছন্দ কদয নো। যোগ দরো য়ৈোদনয 
প্রদফদ্বোয। এ দথ প্রদফ কদয ভোনুদলয েোন-ফুনদ্ধ ননদয় স 
সেরো কদয। সফন যোগদর য়ৈোন সৈোভোদক নেদয় এভন নকছু 
কনযদয় সনদফ মো ৈুনভ স্বোবোনফক াফস্থোয় সভোদটও কযদৈ নো। যোগ 
ো কোদজয দ্বোয াঈেুক্ত কদয। ভোদজ নফযোজভোন োযস্পনযক 
াঅন্তনযকৈো ও সৌোেবযদক সবদঙ নেদয় নফৃঙ্খরো ও াভোননফকৈো 
ৃনষ্ট কদয। যোগ স্বোদস্থযয জনয েুফাআ ক্ষনৈকয। সকননো াৈযনধক 
যোগ যীদযয ননয়ন্ত্রক ভনিদষ্ক াঅঘোৈ োদন। পদর ৈো ফহুভূত্র , 
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যক্তচো ও োদটবয েুফবরৈো াদনক সযোদগয কোযর্ য়। যোদগয 
নযর্োভ দরো, ননদজয ম্পে ধ্বাং কযো এফাং ভোনুদলয সযোলোনদর 
নৈৈ ওয়ো। এ কোযদর্াআ যোূর োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ 
ফোযফোয প্রশ্ন কযো দেও যোগ েভদনয াঈদে নেদয় এয গুরুত্ব 
ৈুদর ধদযদছন। যোগ েভন কযদৈ োযো ৈোাআ ফে গুর্ এফাং সনকীয 
কোজ। যোগ েভনকোযীদক াঅল্লো বোদরোফোদন। নফত্র কুযাঅদন 
াঅল্লো ফদরন,  

ِ يَ ﴿ ٓا ِ  ِ    ُي فِ ُي وَ   ٱَّ ا َّ ٓا ِ   ولَّ ا َّ   ٱَّاِا   َعيِ  َ  ۡٱَ ااِ َ   ۡٱَغۡيَ   َ  ۡٱَ ِٰلِم َ  َ  ولَّ
ُي  ِ ُّ  َ  ٱَّ ۡ ِ  ِ َ   ُي    [١٣٤/ عٍران ال] ﴾ ١٣٤  وۡمُي

‘মোযো ুভদয় ও েুাঃভদয় ফযয় কদয এফাং সিোধ াংফযর্ কদয 
এফাং ভোনুলদক ক্ষভো কদয। াঅয াঅল্লো ৎকভবীরদেয 
বোদরোফোদন।’ {ূযো াঅদর াআভযোন, াঅয়োৈ : ১৩৪} 
যোগ সথদক ফোাঁচোয নকছু াঈোয় : (ক) সম ভি কোযদর্ যোগ ৃনষ্ট 
য় সগুদরো সথদক েূদয থোকো। (ে) ভুে ও ান্তয দ্বোযো াঅল্লোয 
নজনকয কযো। সকননো, সিোধ র য়ৈোদনয কুপ্রবোদফয নফলনিয়ো। 
ৈোাআ মেন ভোনুল াঅল্লোয নজনকয কদয ৈেন য়ৈোদনয প্রবোফ 
ভুক্ত দয় মোয়। (গ) সিোধ নযৈযোগ ও ভোনুলদক ক্ষভোয ওয়োদফয 
কথো স্মযর্ কযো । (ঘ) সিোদধয ভন্দ নযর্নৈয কথো স্মযর্ কযো। 
(চ) িুদ্ধ ফযনক্তয াফস্থোন নযফৈবন কযো , সম াফস্থোয় নছর ৈোয 
নযফদৈব ানয াফস্থো গ্রর্ কযো। (ছ) ও মু কযো, ৈো এাআ জনয সম 
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সিোধ ভূরৈ য়ৈোদনয ক্ষ সথদক। াঅয য়ৈোন াঅগুদনয 
তৈনয। াঅয াঅগুন সনবোদৈ োনন। (জ) মেন সিোধ াঅদফ , 
ৈেন াঅাঈমুনফল্লোন নভনো-োাআৈোননয যোজীভ েো।   
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ানযদক নফযক্ত কদযো নো  
াঅফূ হুযোয়যো যোনেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 

াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন, 

ُّي » ااِملَو َٔو ارُي ُي ةَو َُي جَو ٌَو َْؤ  َو يَو ْؤ ٌَو ِهَّلِلثَو  َو وُي ااْؤ «  َو يَودْؤ ُي
‘ওাআ ফযনক্ত জোন্নোদৈ প্রদফ কযদফ নো মোয প্রনৈদফন ৈোয াননষ্ট 

সথদক ননযোে নয়’। [ভুনরভ : ৪৬] 

াঅফু শুযোাআ াঅনোযী যো নেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ , যোূরুল্লো 
োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন, 

َُي » ٌِم َُي  وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٌِم َُي  وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٌِم يوَو « وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٔلَو اِهَّللِم  كَوالَو / ؼِم َْؤ يَوا رَوشُي ٌَو / وَو
ُّي » ايِملَو َٔو ارُي ُي ةَو َُي جَو ٌَو ِم   َو يَو ْؤ  «ااِهَّلل

‘াঅল্লোয কভ! স ভুনভন নয় , াঅল্লোয কভ! স ভুনভন নয় , 
াঅল্লোয কভ! স ভুনভন নয়। নজদে কযো র , স াঅল্লোয 
যোূর, সক সাআ ফযনক্ত ? নৈনন ফরদরন , মোয াননষ্ট ফো নডস্টোফব 
সথদক ৈোয প্রনৈদফী ননযোে থোদক নো।’ [ফুেোযী : ৬০১৬]  
ভোনুল োভোনজক জীফ। ৃনথফীয ূচনোরগ্ন সথদকাআ ভোনুল ভোজফদ্ধ 
দয় ফফো কদয াঅদছ। ভোজজীফন ুন্দয ও োনন্তভয় সোক 
সটো ফোয কোভয। ভোজজীফদন োনন্ত ও সৌোেবয ফজোয় যোেদৈ 
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প্রদয়োজন ৃঙ্খরো ফজোয় যোেো। এদকয াঅচযদর্ েদয নফযনক্ত 
াঈৎোেন নো কযো। ননদজয কথো ও কোজ দ্বোযো সকোদনোবোদফ 
ানযদক কষ্ট নো সেওয়ো। াআরোভ এ সক্ষদত্র ুন্দয নক্ষোচোয নক্ষো 
নেদয়দছ। 
াঅভযো তেননন্দন জীফদন প্রোয়াআ নোনোবোদফ ানযদক নফযক্ত কনয । 
াদনযয নফযনক্ত ও াোনন্তয কোযর্ তৈনয কনয। ৈুনভ মেন দফবোচ্চ 
বনরয়দভ গোন শুদন ননদজয স্বোধীনৈো সবোগ কদযো , সেয়োর কযদরাআ 
সেেদফ ননদজয স্বোধীনৈো চচবোয োোোন াদনযয স্বোধীনৈোয়ও 
সকভন ানযোয় িদক্ষ কযছ। াুস্থ নকাংফো ঘুভন্ত সকোদনো নশু ফো 
ফৃদদ্ধয োনন্ত নফনষ্ট কযছ , ছোত্রছোত্রী ফো যীক্ষোথবীয েোয় নডস্টোফব 
কযছ াথফো নোভোজ ফো কুযাঅন নৈরোওয়োযৈ কোাঈদক নফযক্ত কদয 
ো কুেোচ্ছ।  
াঅফোনক এরোকোয় ভুক্ত কনবোদটবয াঅদয়োজন কদয, ননদজয ফোোয় 
নটনবয বনরয়ভ ফোনেদয় , ামথো সভোফোাআদর সচাঁনচদয় কথো ফদর , 
াপ্রদয়োজদন গোনেয নব ফোনজদয় , ভোনুদলয নফেোভ ও নীযফৈোয 
ভয় সফদযোয়ো ভোাআনকাং কদয াঅভযো ানযদক কষ্ট সোআ। 
বুক্তদবোগী ভুনল্লভোত্রাআ জোদনন ভনজদেয ভদৈো নীযফ ও 
ুোন্তস্থোদন সভোফোাআদরয নফকট নযাংদটোন নকবোদফ এয নফত্রৈো ও 
গোম্ভীমব নষ্ট কদয। সৈভনন প্রনৈদফনয চরোয দথ াঅফজবনো সপদর 
নকাংফো ৈোয নফযনক্তয কোযর্ ফোনেদয় ৈোদক কষ্ট সোআ।  
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প্রনৈদফনয কদষ্টয কোযর্ নো দৈ াআরোদভ ফোযফোয ৈকব কযো 
দয়দছ। প্রনৈদফনয ানধকোয যক্ষো ও োভোনজক োনন্ত-ৃঙ্খরো 
ফজোয় যোেদৈ দফবোচ্চ গুরুত্ব প্রেোন কযো দয়দছ। াঅর-কুযাঅদন 
াঅল্লো ৈো‘াঅরো ফদরন,  

ِ يَ  ﴿ ۡ ِ  ِ َ   ُيۡ ذُي وَ  َ  ٱَّ ۡ ِ َ ِٰ    وۡمُي ْو  َ ا  َِغۡ ِ  َ  وۡمُي ْو  َاَ  ِ   ۡ  ََ بُي ا ا  ۡ َ َم ُي ا   ُيۡهَتٰ ۖٗة
ا ا ِإَو ۡمۖٗة بِي ۖٗة    [٥٨/ ا حزاب] ﴾ ٥٨  ُّ

‘মোযো নফনো াযোদধ ভুনভন ুরুল ও ভুনভন নোযীদেযদক কষ্ট সেয় 
ৈোযো নভথযো াফোে ও প্রকোয োদয সফোঝো ফন কদয। ’ {ূযো 
াঅর-াঅমোফ : ৫৮} 
প্রনৈদফী াঅিীয় সোক াথফো ানোিীয় , ভুনরভ সোক াথফো 
াভুনরভ সমদকোদনো াফস্থোয় োধযোনুমোয়ী ৈোদেয োোময-
দমোনগৈো কযো , ৈোদেয দে াঈত্তভ াঅচযর্ কযো দফবোনয 
ৈোদেয ৈযক্ত ফো নফযক্ত নো কযো াঅল্লোয ননদেব। াঅল্লো ফদরন,  

ْو  ﴿ َ   َ  ۡٱبُي ُي ا ْو  َ َ    ٱَّ ۡلِكُي ا
ُي ا    ِ ِ    ا َ  ِ ۡٱَ ِٰ َ ۡيِ  َ ۡ  ٔۖٗة ۡ َ ٰ  َ  ِِ ي إِۡ َ ٰ ۖٗة   ۡٱ ُي

ۡ َ ٰ  ذِي َ  ۡٱَا ِ  َ  وَۡمَ ِٰ  ِ  َ  َۡلََتَٰ ٰ  اِ  ِ   ۡٱُي ُي ِ  َ  ۡٱَا ِ   ۡٱ ُي   ِ ۡٱَ  ِ  َ  و َّ
ۡ    َ  ََ ۡ   َ َ ا  و َّ ِي ِ  َ   ۡيِ   َۡ ٰ ُي ُي

َ
َ  إِوَّ    ِ ُّ  َ    ٱَّ َۡ ا ۖٗة  َ وَ  َ ي  ُي  ٣٦  َ ُي ً ا  ُي

   [٣٦/ اىنصاء] ﴾

‘াঅল্লোয াআফোেৈ কয, ৈোাঁয দে কোাঈদক যীক কদযো নো। নৈো-
ভোৈোয দে দ্বযফোয কয এফাং ননকটোিীয় , াআয়োৈীভ, নভকীন, 
ননকটফৈবী প্রনৈদফী ও েূযফৈবী প্রনৈদফী , কভবী, নথক ও 
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েোেোীয দে বোদরো ফযফোয কয। ননিয় াঅল্লো াাংকোযী-
েোনম্ভকদক ছন্দ কদযন নো।’ {ূযো াঅন-ননো : ৩৬} 
াঅফু শুযোাআ াঅনোযী যো নেয়োল্লোহু ‘াঅনহু সথদক ফনর্বৈ , যোূরুল্লো 
োল্লোল্লোহু াঅরোাআন ওয়োোল্লোভ ফদরন, 

َُي » ٌِم َُي  وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٌِم َُي  وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٌِم يوَو « وَواِهَّللِم  َو يُي ْؤ ٔلَو اِهَّللِم  كَوالَو / ؼِم َْؤ يَوا رَوشُي ٌَو / وَو
َٔوا» ارُي ُي ةَو َُي جَو ٌَو ِم   َو يَو ْؤ ُّي ئااِهَّلل  «كَو

‘াঅল্লোয কভ! স ভুনভন নয় , াঅল্লোয কভ! স ভুনভন নয় , 
াঅল্লোয কভ! স ভুনভন নয়। নজদে কযো র , স াঅল্লোয 
যোূর, সক সাআ ফযনক্ত ? নৈনন ফরদরন , মোয াননষ্ট ফো নডস্টোফব 
সথদক ৈোয প্রনৈদফী ননযোে থোদক নো।’ [ফুেোযী : ৬০১৬]   
াৈএফ ফবেো ৈকব থোকদফ , সৈোভোয াঅচযদর্ সকাঈ সমন নফযক্ত 
নো য়। সৈোভোয কভবকোণ্ড ফো চরোদপযোয় সমন সকাঈ কষ্ট নো োয়। 
 


