
بالنية التلفظ  

ভুখে খে ননয়ত ড়া প্রঙ্গ 

ননয়খতয থথঃ ননয়ত অযফী ে। এয ফাংরা থথঃ আচ্ছা কযা , ভনস্ত কযা, এযাদা কযা, ংকল্প কযা। 

(ভুননজদ, ৮৪৯/ পতহুর ফাযী,১/১৭) ] 

েনি অভযা ফাংরাবালী লরাখকযাও ফযফায কখয থানক। লমভন অভযা ফনর: অনভ এ ফছয জ্জ 

কযায ননয়ত কখযনছ। থথাৎ আচ্ছা কখযনছ ভনস্থ কখযনছ।   

ননয়খতয গুরুত্বঃ যীয়খত ননয়খতয গুরুত্ব নযীভ। ফযনিয অভর অল্লায ননকি গ্রণীয় য়না 

মতক্ষখণ ফান্দা তায ননয়ত নিক না কখয লনয়। থথাৎ , অল্লায জখনয তাঁয ন্তুনিয ঈখেখয না কখয 

লনয়। অল্লা ফখরনঃ ( তাখদযখক এছাড়া লকান ননখদথ কযা য়নন লম , তাযা োঁনি ভখন একননি বাখফ 

অল্লায এফাদত কযখফ...)। [ফাআনয়যনা/৫ ] 
      নফী (াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়া াল্লাভ) ফখরনঃ ‘‘অভর ভূ ননয়খতয (আচ্ছায) ঈয ননবথযীর, 

অয প্রখতযক ফযনি তাআ াখফ মা ল ননয়ত কযখফ। তুযাং লম ফযনি ানথথফ জীফখন েু-ানি 

রাখবয ঈখেখয নজযত কযখফ ল তাআ াখফ। নকংফা লকান ভনরাখক নফফা কযায ঈখেখয নজযত 

কযখফ ল তাআ াখফ’’। (ফুোযী, প্রথভ াদী) 

াদীনিখত নফীজী (াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়া াল্লাভ) এয ফিফয স্পি লম, ভানুল তায ননয়ত নুমায়ী 

প্রনতপর ায়। দৃিাি স্বরূ নজযত। নজযত থথঃ আরাখভয নফনধ-নফধান  ূণথ রূখ ারন কযখত 

াযা মায়না এভন লদ লছখড় ল লদখ মাওয়া লমোখন নফনা নুফধায় ারন কযা মায়। নয কথায় , 

কুপখযয লদ তযাগ কখয ইভাখনয লদখ প্রতযাফতথন কযা। [ পাতহুর ফাযী , ১/২১] তাআ লকান ফযনি 

মনদ এ কাযখণ লদ তযাগ কখয লম , ল লম লদখ মাখচ্ছ লোখন মাওয়ায তায ঈখেখয র লকান 

যভণীখক নফফা কযা ফা দুননয়াফী লকান নুফধা জথন কযা , তাখর ল তাআ াখফ। নজযখতয পখর 

লকান লনকী াখফনা। মনদ ল ইভান ফাঁচাখনায ঈখেখয নজযত কযখতা , তাখর লনকী লত। কাজ 

একআ নকন্তু ননয়খতয নযফতথখনয কাযখণ লনকী াওয়া এফং না ওয়া ননবথয  কযখছ। 

প্রকৃত ননয়ত খচ্ছ: আফনরু কাআয়ুভ (যাখঃ) ফখরনঃ ‘ ননয়ত খচ্ছ, লকান নকছু কযায আচ্ছা কযা এফং 

ংকল্প কযা। ঈায স্থান খচ্ছ িয মফাখনয াখথ অখর তায লকান ম্পকথ লনআ। এ কাযখণ না 

লতা নফীজী খত অয না লকান াাফী খত ননয়খতয ে ফনণথত খয়খছ ’। (আগাাতুল্ রাহ্পান, 

১/২১৪( 

    তয নপ্রয় বাআ ! যাঁ , প্রকৃতখক্ষ ননয়খতয স্থান খচ্ছ িয ভুখে ফরা ফা ড়ায াখথ এয লকান 

ম্পকথ লনআ। ঈদাযণ স্বরূ , ধরুন অনায গ্রাখভ ভনজদ ঈন্ননত কখল্প জারা খচ্ছ। অনন 

জারায় অগত অখরভখদয অখরাচনা লানায ঈখেখয ফানড় লথখক লফয খরন। াখথ এক ত 

িাকাও ননখরন। বা লখল ১০০ িাকা দান কখয ফানড় নপযখরন। ফরুন লতা , অনন লম এ লনকীয 

কাজনি কযখরন এয জনয নক অনাখক ভুখে অযফী ফা  ফাংরায় এরূ ফরখত র নক লম, ল অল্লা! 

অভাখদয গ্রাখভ ভনজখদয ঈন্ননত কখল্প অখয়ানজত জারায় , অগত ঈরাভাখদয অখরাচনা লানায 



ঈখেখয এফং এক ত িাকা দান কযায ঈখেখয জারা শুনখত ঈনস্থত রাভ ফা খত মানচ্ছ ? মনদ 

লকঈ এরূ ফখর তাখর খনখক তাখক ভাথা োযা ফখর ভিফয কযখফ। নাভাখময রাআখন দাঁনড়খয় 

অভযা নকন্তু জাখি অল্লাখক অযফীখত তাআ ফখর মানচ্ছ। ফরনছঃ ল অল্লা ! ভুখকয নছখন 

ভুক নাভাম ড়খত , নকফরাভুেী খয় ঈনস্থত খয়নছ। নাভামী মেন নাভাখময ঈখেখয ভনজখদ 

প্রখফ কখয লিাআ নাভাখময ননয়ত য়। তঃয মেন ল ময , অয ফা ভাগনযখফয নাভাম 

ম্পাদখনয জনয দাঁড়ায় তেন লিাআ তায ঈি নাভাখময ননয়ত য়। নুরূ নু্নত , নপর, ১, ২, ৩, 

ফা চায যাকাঅত ড়ায তায িখয লম আচ্ছা জাখগ লিাআ ননয়ত। ভুখে ে দ্বাযা লকান নকছু ফরায 

প্রখয়াজন লনআ।  

অযফী ফা ফাংরায় নফখল ে দ্বাযা ননয়ত ড়া: ূখফথয অখরাচনা খত সু্পি লম ননয়খতয জনয 

অযফী ফা ফাংরায় নকছু ফরখত য় না। তফুও খনখক অযফীখত এরূ ননয়ত খড় থাখক লমভন পজয 

নাভাখময ননয়ত কাখর ফখরঃ ‘নাওয়াআতু অন্ ঈানল্লয়া নরল্লান তাঅরা যাকাঅতাআ ারানতর  

পাজখয পাযমলু্লাখ তাঅরা ভুতাওয়ানজ্জান আরা নজানতর কা’ফানত াযীপাখত- অল্লাহু অকফায’।  
ননয়খতয নফলয়নিয নিকতা  নফখেলণাখথথ ী দরীর নবনিক অখযা নকছু অখরাচনা কযায প্রয়া কযা  

রঃ 

নপ্রয় ািক! নাভাম তথা মু , লযামা, মাকাত, দান-েয়যাত লকান লক্ষখেআ নপ্রয় নফী (াল্লাল্লাহু 

অরাআন ওয়া াল্লাভ) এযকভ ে খড় ননয়ত কখযন নন। লকান াাফী ফা তাখফয়ী অয না চায 

আভাভখদয লকঈ এযকভ ননয়ত ড়খতন। তাআ লম অভর নফীজী নকংফা ারাখপ াখরীন দ্বাযা 

প্রভানণত নয় ল অভর ফযআ একনি যীয়খত অনফ ®কৃত নতুন অভর মা , নফদঅত। নফী 

(াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়া াল্লাভ) ফখরনঃ 

"লম ফযনি যীয়খত নতুন নকছু অনফষ্কায কযর মা, যীয়খতয ং নয় তা ফজথনীয়’’। (ভুনরভ) 

    নাভাখময শুরু ‘‘তকফীখয তাযীভা ’’। এয ূখফথ ননয়ত ড়া য়। এেন নফলয়নিয তযতা মাঁচাআ 
কযায জনয প্রখতযক নাভামী বাআখক এতিুকুআ নুখযাধ কযফ লম , নফীজীয নাভাখময ফণথনা প্রখতযক 

াদীখয ফআখত নফস্তানযত এখখছ। মনদ এধযখনয ননয়ত াদীখ থাখক লতা লম লকান াদীখয ফআ 

খড় লদেখত াখযন। ফযআ লকাথাও াখফন না। ননুখ  নাভাম শুরু কযায ম্পখকথ কখয়কনি াদী 

ফণথনা কযা খচ্ছ মা দ্বাযা ফুঝা লমখত াখয লম , অল্লাহু অকফায ফরায ূখফথ ভুখে ননয়ত ড়ায প্রভাণ 

অখছ না লনআ।  

 #আফখন ঈভায (যানমঃ) ফখরনঃ নফীজী মেন নাভাখম দাঁড়াখতন ; তেন নতনন তাঁয াত দুনি ফাহু 

ফযাফয ঈিাখতন। তঃয তকফীয (অল্লাহু অকফায) ফরখতন।  )ভুনরভ, ধযায়ঃ নাভাম, নুখচ্ছদ 

নং ৯ াদী নং ৮৬০-৮৬১( 

াদীনি স্পি লম , নতনন (াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়া াল্লাভ) তকফীখযয ভাধযখভ নাভাম শুরু কযখতন। 

ননয়ত খড় তকফীয নদখতন না।  

 #নফী (াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়া াল্লাভ) নাভাম বুরকাযী জননক াাফীখক নাভাম নক্ষা লদওয়ায 

ভয় ফখরনঃ ‘‘ মেন নাভাখম দাঁড়াখফ তেন তকফীয নদখফ’’। [ ফুোযী, নং৭৯৩ ] 



এোখনও াদী স্পি লম , নাভাখম দাঁড়াখর তকফীয নদখয় নাভাম শুরু কযখত য়। লকঈ মনদ ননয়ত 

খড় শুরু কখয তাখর াদীখয ফযখেরাপ লতা ফযআ য়।  

 #নফীজী অখযা ফখরনঃ ‘‘ নাভাখময চানফ নফেতা জথন , ( ানথথফ কাজ-কভথ কথা-ফাতথা আতযানদ) 

তকফীয ফরায ভাধযখভ াযাভ য় , (অয ল কর ারার য়) ারাখভয ভাধযখভ ’’। [ নতযনভমী, 

ধযায় নফেতা জথন, প্রথভ াদী  ] 

এ াদীখ নাভাখময শুরু এফং লল ফনণথত খয়খছ। শুরু খচ্ছ তকফীখয তাযীভা তথা অল্লাহু অকফায 

ফরা। ননয়ত ড়া নয়। 

   ঈখল্লেয লম , কাখয়দা ফগদাদীখত ননয়ত লরো অখছ ফখর নকছু জ্ঞ লরাক তাআ দরীর ভখন কখয 

এফং অভর কখয। এনি চযভ বুর। কাখয়দা ফগদাদী যীয়খতয লকান দরীখরয ফআ নয় , ঈা লকফর 

একনি অযফী ফণথ নযচখয়য ফআ। লমভন ফাংরা ফণথ নযচখয়য জনয নশু নক্ষা , ফারয াি ফা নয 

লকান ফআ। যীয়খতয দরীর খচ্ছ কুযঅন এফং াদী। 

ভুখে ঈচ্চাযণকৃত ননয়খতয ক্ষনতকাযক নদক ভূঃ  

 ১- খনক বাআখক নাভাখময কথা ফরখর , ফখরঃ ননয়তআ জানননা নাভাম নকরূখ ড়ফ? 

থথাৎ ল ভখন কখয অযফীখত ততনয কযা এফ ননয়ত ভুেস্ত না কযখর নাভাম য় না। নক 

অশ্চামথ ! অনফ®কৃত নফদঅতী নকছু ে ভানুলখক নাভাম লথখক দুখয যায় !  

 ২- ভকতফ ভাদযাায় খনক ছােখক ডজখনযও নধক অযফী ননয়ত ভুেস্ত কযাখনা 

য়, থচ লদো মায় ল ছােনি এেনও দু চাযনি যূা ভুেস্ত কখয নন। ফরুন লতা , এ লক্ষখে 

ননয়ত ভুেস্ত কযাখনা জরূযী না যূা ভুেস্ত কযাখনা জরূযী ?  

 ৩- লমখতু ননয়খতয প্রচনরত ফাকযগুনর অযফী বালায় অয অভযা অযফী ফুনঝ না। 

নযনদখক নাভাখময যাকাঅত ংেযা নবন্ন নবন্ন , নুরূ নাভামও নফনবন্ন। লমভন পযম , নু্নত 

এফং নপর। অয ননয়খত ফনণথত থাখক এআ ফ ফযাায। তাআ ননয়খতয ে ভূখ াভানয 

াথথকয থাখক। এফায ভুেস্ত কযায ভয় এফং নাভাখময ূখফথ ড়ায ভয় খনখকয লগারভার 

লফঁখধ মায়, পখর এআ ভযায় খড় লকঈ ভাদ্রাায ড়া ছাখড় অয খনখক যাকাঅত ছখড়। 

থথাৎঃ নাভামী ভনজখদ ঢুখক লদখে লম , আভাভ াখফ যূা পাখতা ড়ায য নয লছাি 

যূা ড়খত শুরু কখযখছ , তেন ল তাড়াতানড় ননয়ত ড়খত নগখয় লগারভাখর খড়। লদো 

মায় আভাভ াখফ রুকূখত চখর লগখছন অয ল াত োড়া কখয ননয়খতয লগারভার নিক 

কযখত ফযস্ত। অয খনক ভয় ননয়ত ড়খত নগখয় যূা পাখতা না খড় রুকূখত ানভর 

য়। যূা পাখতা মা ড়ায ি ননখদথ এখখছ ল তা ড়খত ননচ্ছুক নকন্তু ততনযকৃত 

ননয়ত ড়খত এ ফুঝ েুফআ খচতন ? েুফআ অগ্রী  ?  

লরেক: অেুয যাকীফ (ভাদানী) 

দাওয়া লন্টায, অল্ োপজী, লৌদী অযফ। 

 



 

 


